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മുഖവുര
2021 മമയഡ് മഥാസത്ില്, 44 വരഷത്ിനു കേഷം, സംസ്ഥാനത്ഡ് ഒരു സരകഥാരിമന ജനങ്ങള് വീണ്ം തിരമഞെടു
ത്തിലൂമെ േഴിഞെ അഞ്ഡ് വരഷമത് സഥാമ്പത്ിേ നയത്ിനഡ് അംഗീേഥാരം േഭിക്കുേയഥാണഡ് ഉണ്ഥായതഡ്. ജനങ്ങള് 
സരകഥാരിലുള്ള വിേ്ഥാസം ആവരത്ിച്ഡ് ഉറപ്ിക്കുേയം നയസമീപനത്ില് തുെരച്  ഉറപ്ഥാക്കുേയം മെയഡ്തു. 

േഴിഞെ അഞ്ചുവരഷകഥാേം മുൻേഥാേങ്ങമള അകപക്ിച്ഡ് പേതരത്ിലുള്ള മവല്ലുവിളിേള് നിറഞെതഥായിരുന്നു. തീ
വ്രമഥായ േഥാേഥാവസ്ഥാ ദുരന്തസംഭവങ്ങള് ഉണ്ഥായി: 2017-ല് മവള്ളമപ്ഥാകവും 2018 ലും 2019 ലും മവള്ളമപ്ഥാകവും 
മണ്ിെിച്ിലുമുണ്ഥായി. സംസ്ഥാനമത് രണ് ജില്ലേളില് 2018-ല് നിപ് സവറസഡ് �ഥാധയണ്ഥായി. 2016 മേ കനഥാട്ടുനി
കരഥാധനവും 2017-ല് ജി.എസഡ്.െി നെപ്ിേഥാകിയതും സംസ്ഥാനത്ിമറെ സമ്പദഡ് വത്യവസ്യില് പുതിയ സമ്മരദ്ദങ്ങള്ക്കു 
േഥാരണമഥായി.  മറ്റു സ്േങ്ങളിമേന്നകപഥാമേ കേരളത്ിലും കേഥാവി്ഡ്-19 മഹഥാമഥാരിയമഥായി �ന്ധമപ്ട് പ്രതിസന്ധി 
മുമമ്പങ്ങുമില്ലഥാത്വിധം അനിശ്ിതത്ം സൃഷ്ിച്ചു.

അഞ്ചുവരഷമഥായി കേരള സരകഥാരിനഡ് പേവിധ മവല്ലുവിളിേള് അഭിമുഖീേരികകണ്ിവമന്നങ്ിലും സമ്പദഡ് വത്യവസ്യ
മെ വിവിധ കമഖേേളില് ഹ്രസ്േഥാേ, ഇെകഥാേ, ദീരഘേഥാേ കനട്ങ്ങള് സേവരിച്ചു. േഴിഞെ അഞ്ചുവരഷത്ിനിെയി
ല് മപഥാതുവിദത്യഥാഭത്യഥാസം; ആകരഥാഗത്യ കസവനങ്ങളുമെ േഭത്യത; പഥാവമപ്ട്വരക്കും  ഭവനരഹിതരക്കും വീെഡ് നിരമ്മിക്കുന്ന
തില് ഒരു പുതിയ േഥാഴ്ചപ്ഥാടും കനട്വും; അെിസ്ഥാനസൗേരത്യ വിേസനത്ില് ഒരു പരിവരത്നം; കൃഷി, വത്യവസഥായം, 
വിവരസഥാകങ്തിേവിദത്യ, വികനഥാദസഞ്ഥാരം എന്നിവയ്കഡ് പുതിമയഥാരു ഊന്നല്; പ്രഥാകദേിേ സരകഥാരുേളുമെ േഥാക്ീേ
രണം; സഥാമൂഹിേ സുരക്യമെയം സ്തീേഥാക്ീേരണത്ിമറെയം മമച്മപ്ടുത്ല് എന്നീേഥാരത്യങ്ങളില് പതിറ്ഥാണ്േ
ള്കിെയിമേ ഏറ്വും വേിയ മഥാറ്ങ്ങളഥാണഡ് ഉണ്ഥായതഡ്. 

കേരളം, പ്രകതത്യേിച്ഡ് സമീപേഥാേത്ഡ്, മിക സൂെിേേളിലും സംസ്ഥാനങ്ങളുമെ റഥാങ്ിംഗില് ഒന്നഥാമമതത്ിയിട്ടുണ്ഡ്, 
അമല്ലങ്ില് ആദത്യ അഞ്ഡ് സംസ്ഥാനങ്ങളില് ഉള്മപ്ട്ിട്ടുണ്ഡ്. തുെരച്യഥായി മൂന്നുവരഷം (2018, 2019, 2020) എസഡ്.്ി.ജി 
ഇന്തത്യ സൂെിേയില് ഒന്നഥാംസ്ഥാനത്ഥാണഡ് കേരളം. നീതി ആകയഥാഗിമറെ �ഹുമുഖ ദഥാരിദ്ത്യ സൂെിേ പ്രേഥാരം കേരളത്ി
മേ പ്രതിേീരഷ അനുപഥാതം 0.71 േതമഥാനമഥാണഡ്, ഇതഡ് രഥാജത്യമത് സംസ്ഥാനങ്ങളിമേ ഏറ്വും തഥാഴഡ്ന്ന നിരകഥാണഡ്. 
ഇന്തത്യ സനപുണത്യ റികപ്ഥാരട്ഡ് 2022 യവഥാകളുമെ മതഥാഴില് ക്മതയമെ േഥാരത്യത്ില് സംസ്ഥാനങ്ങളില് കേരളത്ിനഡ് 
മൂന്നഥാം സ്ഥാനമഥാണഡ് നല്േിയിരിക്കുന്നതഡ്. 

ആസൂത്രിത സഥാമ്പത്ിേ വിേസനമഥാണഡ് ഈ കനട്ങ്ങളുമെ കേന്ദ്ര�ിന്ദു. കേരള സംസ്ഥാനം ആസൂത്രണ പ്രക്ിയയില് 
േരേനമഥായിട്ടും പ്രതിജ്ഥാ�ദ്ധമഥായിരിക്കുന്നു. കേരള സരകഥാരികപ്ഥാള് പതിനഥാേഥാം പഞ്വത്സര പദ്ധതി (2022-27) 
ആവിഷഡ്േരിക്കുേയഥാണഡ്. 

വഥാക്ിനുേള് വിേസിപ്ിക്കുന്നതിമറെയം കേഥാവി്ഡ്-19 മഹഥാമഥാരിമകതിരഥായ വഥാക്ിൻ വിതരണത്ിമറെയം പശ്ഥാ
ത്േത്ില്  2021 ശുഭഥാപ്ിവിേഥാസകത്ഥാമെയഥാണഡ് ആരംഭിച്മതങ്ിലും സഥാമ്പത്ിേ പ്രവരത്നങ്ങള് ഏമറക്കുമറ 
മന്ദഗതിയിേഥായിരുന്നു. പ്രതിസന്ധിയില് നിന്നഡ് ഒരു പരിധിവമര രക്മപ്ട്ടുനിന്നതഡ് േഥാരഷിേ കമഖേയഥായിരുന്നു.  
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പ്രകതത്യേിച്ചും മൃഗവിഭവ കമഖേ വളരച്   കരഖമപ്ടുത്തുേയണ്ഥായി. വത്യഥാവസഥായിേ കമഖേകയഥാമെഥാപ്ം പ്രവരത്ിക്കുേയം 
പ്രഥാകദേിേ സരകഥാരുേളുമെ േക്ി പ്രകയഥാജനമപ്ടുത്ിയം പ്രതിസന്ധിഘട്ങ്ങളില് വളരച്മയ പുനരുജ്ീവിപ്ികഥാ
നും നിേനിരത്ഥാനുമുള്ള കൃഷി, മത്സത്യ�ന്ധനം, മൃഗവിഭവങ്ങള് എന്നിവയമെ സഥാധത്യതേള് മഹഥാമഥാരിയമെ തുെകത്ി
ല്ത്മന്ന കേരള സരകഥാര തിരിച്റിഞ്ഞു. മുഖത്യമന്തിയമെ കനതൃത്ത്ില് സുഭിക് കേരളം പരിപഥാെി മഹഥാമഥാരിയമെ 
പ്രഥാരംഭ ഘട്ത്ില് ആരംഭിച്ചു.  

സഥാമ്പത്ിേ ഉകത്ജനം നല്കുന്നതിനഡ് സരകഥാരിമറെ ആദത്യേഥാേ ഇെമപെലുേള് ഇല്ലഥായിരുന്നുമവങ്ില് വളരച്ഥാ 
നിരകഡ് വളമരയധിേം കുറയമഥായിരുന്നു. 2021 ജൂണ് മഥാസത്ില് 20,000 കേഥാെി രൂപയമെ രണ്ഥാം സഥാമ്പത്ിേ 
പഥാകകജഡ് പ്രഖത്യഥാപിച്ചു. ആദത്യ പഥാകകജഡ് പ്രഖത്യഥാപിച്തഡ് 2020 മഥാരച്ഡ് മഥാസത്ിേഥാണഡ് (കേരളമഥാണഡ് ഉകത്ജേ പഥാകകജഡ് 
നെപ്ിേഥാകിയ ആദത്യ സംസ്ഥാനം). അതിനു പുറകമ, മെറുേിെ വത്യവസഥായങ്ങള്കഥായി 5,650 കേഥാെി രൂപയമെ പുനരു
ജ്ീവന പഥാകകജം പ്രഖത്യഥാപിച്ചു. സരകഥാര മപഥാതുജനഥാകരഥാഗത്യ കേന്ദ്രങ്ങളില്  എല്ലഥാവരക്കും  സൗജനത്യ ആകരഥാഗത്യ പരിെ
രണം മുെങ്ങഥാമത നല്േിമകഥാണ്ിരുന്നു. ആരും പട്ിണി േിെകരുതഡ് എന്നുറപ്പുവരുത്ി എല്ലഥാവരക്കും ഭക്ണ േിറ്റുേള് 
വിതരണം മെയഡ്തു. നൂറുദിന പരിപഥാെിേളിലൂമെ സഥാമ്പത്ിേ പ്രവരത്നങ്ങള് കപ്രഥാത്സഥാഹിപ്ിച്ചു. മതഥാഴില് സൃഷ്ികലും 
ഉപജീവന മഥാരഗം സൃഷ്ികലും എല്ലഥാ സരകഥാര ഉദത്യമങ്ങളുമെയം പ്രധഥാന ദൗതത്യമഥായിരുന്നു. 2021 ല് സരകഥാര  
നവകേരളം പദ്ധതിയമെ രണ്ഥാംഘട്ം ആരംഭിച്ചു. വികനഥാദസഞ്ഥാരം മഹഥാമഥാരിക്കുകേഷമുള്ള പുനരുജ്ീവനത്ില് ഒരു 
പ്രധഥാന പങ്കുവഹിക്കും. ഈ കമഖേയിമേ ആദത്യശ്രമങ്ങളുമെ ഭഥാഗമഥായി 2021-ല് േഥാരവൻ ടൂറിസനയം പ്രഖത്യഥാപിച്ചു. 

സംസ്ഥാന സരകഥാര ഈ മെേവുേമേല്ലഥാം ഏമറ്ടുത്തഡ് കേന്ദ്ര സരകഥാര നിശ്യിച്ിട്ടുള്ള സഥാമ്പത്ിേ പരിമിതിേ
ള്ക്കുള്ളിേഥാണഡ്. അടുത് വരഷങ്ങളില് സഥാമ്പത്ിേ പരിമിതിേള് കൂടുതല് േരേനമഥാകയകഥാം. പതിനഞ്ഥാം ധനേഥാരത്യ 
േമ്മീഷൻ ശുപഥാരേ മെയ്ത റവനയൂ േമ്മി ഗ്ഥാന്റുേള് 2023-24 നുകേഷം നിരത്േഥാക്കും. ജി.എസഡ്.െി നഷ്പരിഹഥാരം 
2022 ജൂണില് അവസഥാനികച്കഥാം. കൂെഥാമത സംസ്ഥാനങ്ങള്കഡ് അനുവദിച്ിട്ടുള്ള േെമമടുകല് പരിധി 2025-26 
മുതല് 3 േതമഥാനം എന്നതികേകഡ് തിരിമേമേഥാണ്വരും. ഈ സഥാഹെരത്യത്ില് സമ്പദഡ് വത്യവസ്മയ പുനരുജ്ീവിപ്ി
കഥാനുള്ള കേഥാവി്ഥാനന്തര വീമണ്ടുകല് പരിശ്രമങ്ങളില് നഥാം ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീേരികകണ്തുണ്ഡ്. സമ്പദഡ് വത്യവസ്യമെ 
സുസ്ിര വളരച്  കപ്രഥാത്സഥാഹിപ്ിക്കുന്നതിനുള്ള േരത്വത്യം മഥാറ്ിവയ്കഥാനഥാവില്ല. 

ഈ വരഷമത് പ്രകമയ അധത്യഥായം കേരളത്ിമേ ജനേീയഥാസൂത്രണത്ിമറെ 25 വരഷം  എന്ന വിഷയമഥാണഡ്. കേരളം 
പ്രഥാകദേിേ ഭരണത്ിമറെ േഥാരത്യത്ില് മഥാതൃേഥാ സംസ്ഥാനമഥാണഡ്. േഥാേക്കമണ പ്രഥാകദേിേ സരകഥാരുേള് ജനപങ്ഥാ
ളിത്ത്ിമറെയം പ്രഥാകദേിേ ജനഥാധിപതത്യത്ിമറെയം േക്മഥായ മഥാധത്യമങ്ങളഥായി പരിണമിച്ചു. പ്രഥാകദേിേ സരകഥാരുേ
ള് വിേസനത്ിമറെ ഫേങ്ങള് ജനങ്ങളിമേത്ിക്കുേയം പ്രതിസന്ധി ഘട്ങ്ങളില് മഥാതൃേഥാപരമഥായ പങ്ഡ് വഹിക്കുേയം 
മെയഡ്തു. അടുത് 25 വരഷത്ിനുള്ളില് പ്രഥാകദേിേ സരകഥാരുേളും വളരച്യമെ എഞ്ിനുേളഥായി ഉയരന്നുവരണം. 

മുൻ വരഷങ്ങളിമേന്നകപഥാേ, സഥാമ്പത്ിേ അവകേഥാേനത്ില് സരകഥാര വകുപ്പുേളുമെ നയങ്ങളും പരിപഥാെിേളും 
സം�ന്ധിച് വിവരങ്ങള് ഉള്മപ്ടുന്നു. ഇതഡ് വിവിധ വകുപ്പുേളുമെ പ്രേെനമത്ക്കുറിച്ചും വരുംവരഷങ്ങളില് സേേഥാരത്യം
മെകയേണ് പ്രശ്നങ്ങമളക്കുറിച്ചും െരച്മെയ്യുന്നു. കമഖേേളിമേ പ്രധഥാനമപ്ട് കനട്ങ്ങള് �ന്ധമപ്ട് ഭഥാഗത്ഡ് പ്രഥാധഥാനത്യ
കത്ഥാമെ അവതരിപ്ിച്ിരിക്കുന്നു.

അവകേഥാേനം രണ് വഥാേത്യങ്ങളിേഥായി അവതരിപ്ിക്കുന്നു. വഥാേത്യം 1-ല് സരകഥാര വകുപ്പുേളുമെ നയങ്ങള്, പരിപഥാെി
േള്, കനട്ങ്ങള് എന്നിവ ഉള്മപ്ടുന്നു. വഥാേത്യം 2 അനു�ന്ധ സ്ിതിവിവര േണക്കുേള് അവതരിപ്ിക്കുന്നു. സഥാമ്പ
ത്ിേ അവകേഥാേനം 2021 ഇംഗ്ീഷിലും മേയഥാളത്ിലും പ്രസിദ്ധീേരിക്കുന്നു. ്ിജിറ്ല് പതിപ്ഡ് സംസ്ഥാന ആസൂത്രണ 
ക�ഥാര്ിമറെ മവ�ഡ്സസറ്ഥായ www.spb.kerala.gov.in -ല് അപഡ് കേഥാ്ഡ് മെയ്യും. 

വി മേ രഥാമെന്ദ്രൻ

സവസഡ് മെയരകപഴഡ്സണ്
മഫബ്രുവരി 1, 2022
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കേരളം ഒറ്റക�ോട്ടത്തിൽ
കേോവതിഡ്-19, അതതിന്റെ ഭോഗമോയ �തിയന്ത്രണ �ടപടതിേൾ എന്തിവയുന്ട ഫലമോയതി കേരളത്തിന്റെ സോമ്പത്തിേ 
വളർച്ചയതിൽ രോജ്യത്തിന്റെയും കലോേത്തിന്റെയും പല ഭോഗങ്ങളതിന്ലയും കപോന്ല ഇടതിവുണ്ോയതി. ത്വരതിത േണക്കുേൾ 
പ്രേോരം ന്മോത് സംസ്ോ� സംകയോജതിത മൂല്യം (സ്തിര വതിലയതിൽ) 2019-20-ന്ല 2.19 ശതമോ�ം എന്് �തിലയതിൽ 
�തിന്നു 2020-21-ൽ (-)8.16 ശതമോ�ത്തികലക്് തോഴ്്ന്നു.  �ടപ്പു വതിലയതിൽ, ന്മോത് സംസ്ോ� സംകയോജതിത മൂല്യം 
2019-20-ന്ല 5.28 ശതമോ�ം വളർച്ചയതിൽ �തിന്നു 2020-21-ൽ (-)2.54 ശതമോ�മോയതി കുറഞ്ഞു.  ന്മോത് സംസ്ോ� 
ആഭ്യന്തര ഉൽപന് വളർച്ചയതിന്ല ഇടതിവ് സ്തിര വതിലയതിൽ (-)9.20 ശതമോ�വും �ടപ്് വതിലയതിൽ (-)3.01 ശതമോ�വും 
ആണ്.  2019-20-ൽ പ്രസ്തുത വളർച്ചോ �തിരക്കുേൾ യഥോക്രമം 2.22 ശതമോ�വും 4.58 ശതമോ�വുമോയതിരുന്നു.

ത്വരതിത േണക്കുേൾ പ്രേോരം �ടപ്പു വതിലയതിൽ പ്രോഥമതിേ കമഖല 2020-21-ൽ 6.28 ശതമോ�ം വളർച്ച കരഖന്പ്ടുത്തി.
ഉത്പോദ�, കസവ� കമഖലേളതിന്ല വളർച്ച  യഥോക്രമം (-)3.71 ശതമോ�വും (-)3.64 ശതമോ�വുമോയതിരുന്നു. വ്യവസോയം, 
വ്യോപോരം, അറ്റകുറ്റ കസവ�ങ്ങൾ, ക�ോട്ടലുേൾ, ന്റകറ്ോറന്റുേൾ, �തിർമ്ോണം, കറോഡ് ഗതോഗതം, സോമ്പത്തിേ 
കസവ�ങ്ങൾ, ന്പോതുഭരണം എന്തിവ ഉൾന്പ്ന്ടയുള്ള കമഖലേൾ ബോധതിക്ന്പ്ട്ടു. സമ്പദ് വ്യവസ്യുന്ട ചോലേ 
ശക്തിേളോയ കമഖലേന്ളയോണ് പേർച്ചവ്യോധതിയും തൽഫലമോയതി േഴ്തിഞ്ഞ രണ്് വർഷമോയതി �തില�തിൽക്കുന് അടച്ചതിടലും 
പ്രധോ�മോയതി ബോധതിച്ചത്. 

2018 ലും 2019 ലും മുൻ ദൃഷ് ടോന്തമതില്ോത് തരത്തിലുള്ള ന്വള്ളന്പ്ോക്ം ബോധതിച്ച സംസ്ോ� സമ്പദ് വ്യവസ്ന്യ  
കേോവതിഡ്-19 പേർച്ചവ്യോധതി വീണ്ം പതികന്ോട്ട്  ന്േോണ്കപോയതി.    േോലോവസ്ോ വ്യതതിയോ�ങ്ങളുന്ട ആഘോതങ്ങൾക്കും  
2021  അതതിവൃഷ്തിക്കും സംസ്ോ�ം സോക്്യം വ�തിച്ചു. 2021 മോർച്ച് 1 മുതൽ 2021 ന്മയ് 31 വന്ര സംസ്ോ�ത്തു ലഭതിച്ച 
േോലവർഷപൂർവ്വ മഴ് സോധോരണ ലഭ്യമോക്കുന്തതിൽ �തിന്നു 111 ശതമോ�ം അധതിേമോയതിരുന്നു. വടക്് േതിഴ്ക്ൻ 
േോലവർഷ േോലഘട്ടത്തിൽ സംസ്ോ�ത്് സോധോരണ ലഭതിച്ചതിരുന്ത് 456.6 മതില്ീമീറ്റർ മഴ്യോയതിരുന്ന്ങ്തിൽ 2021 
ഒേ്കടോബർ 1 മുതൽ �വംബർ 30 വന്രയുള്ള വടക്് േതിഴ്ക്ൻ േോലവർഷ േോലഘട്ടത്തിൽ 981 മതില്ീമീറ്റർ മഴ് ലഭതിച്ചു, 
ഇത് 114 ശതമോ�ത്തിന്റെ വ്യതതിയോ�മോണ്. േോലോവസ്ോ വ്യതതിയോ� ആഘോതങ്ങൾ വളർച്ചോ ക്രമന്ത് ബോധതിക്കുേയും 
സംസ്ോ�ത്തിന്റെ സുസ്തിര വതിേസ�ത്തിനു ഗുരുതരമോയ ഭീഷണതി ഉയർത്തുേയും ന്ചയ്യുന്നു.

ഇടക്തിന്ട കേരള സർക്ോർ പ്രഖ്യോപതിച്ചുന്േോണ്തിരുന് സോമ്പത്തിേ ഉകത്ജേ പോകക്ജുേളുന്ട അഭോവത്തിൽ വളർച്ചോ 
മുരടതിപ്പു കൂടുതൽ ശക്മോക്കുമോയതിരുന്നു.  2020 മോർച്ചതിലും 2021 ജൂണതിലും 20,000 കേോടതി രൂപയുന്ട രണ്് സോമ്പത്തിേ 
ഉകത്ജേ പോകക്ജുേൾ സർക്ോർ പ്രഖ്യോപതിച്ചു.  കൂടോന്ത, 2021 ജൂലലയതിൽ ന്ചറുേതിട വ്യവസോയങ്ങന്ള പതിന്തുണയ്ക്കു
ന്തതി�ോയതി 5,650 കേോടതി രൂപയുന്ട അനുബന്ധ പോകക്ജും പ്രഖ്യോപതിച്ചു.  സോമ്പത്തിേ  പ്രവർത്�ങ്ങൾ േർശ�മോയതി 
�തിയന്ത്രതിക്ന്പ്ട്ടതിരുന് േോലത്് വളർച്ചന്യ ഉകത്ജതിപ്തിക്ോൻ ഉകത്ജേ പോകക്ജുേൾ സ�ോയേമോയതി. 

വളർച്ചയതിൽ ഇടതിവുണ്ോയതിട്ടും, 2020-21-ന്ല പ്രതതിശീർഷ  ന്മോത് സംസ്ോ� ആഭ്യന്തര ഉൽപന് േണക്കുേൾ പ്രേോരം, 
അഖതികലന്ത്യോ ശരോശരതിയുന്ട 1.5 മടങ്ങ് അധതിേം വരുമോ�മുള്ള തോരതകമ്യ� ഉയർന് വരുമോ�മുള്ള സംസ്ോ�മോയതി 
കേരളം തുടരുന്നു. ദോരതിദ്്യത്തിന്റെ േോര്യത്തിൽ, �ീതതി ആകയോഗതിന്റെ ആദ്യന്ത് ബഹുമുഖ ദോരതിദ്്യ സൂചതിേ റതികപ്ോർട്ട് 
പ്രേോരം, ഇന്ത്യയതിന്ല ഏറ്റവും ദോരതിദ്്യം കുറഞ്ഞ സംസ്ോ�മോണ് കേരളം.

മുമ്പ് സൂചതിപ്തിച്ചതുകപോന്ല, പേർച്ചവ്യോധതിയും സോമ്പത്തിേ തളർച്ചയും ബോധതിച്ച സമ്പദ് വ്യവസ്ന്യ പു�രുജ്ീവതിപ്തി
ക്ോൻ സംസ്ോ�ം ഒരു പ്രതതി-ചോക്രതിേ സോമ്പത്തിേ �യം സ്വീേരതിക്കുേയും വതിവതിധ ഉകത്ജേ പോകക്ജുേളതിലൂന്ട 
സമ്പദ് വ്യവസ്യതികലക്് പണം േടത്തിവതിടുേയും ന്ചയ്തു.  അവശ്യ കസവ�ങ്ങളും സോധ�ങ്ങളും പണവും 
�ൽേതി സമൂ�ത്തിന്ല ഏറ്റവും ദുർബലവതിഭോഗങ്ങൾക്് ആശ്വോസം �ൽകുന്തതി�് സർക്ോർ രംഗത്തിറങ്ങതി. 
�തിലവതിലുള്ള ധ�പരമോയ പരതിമതിതതിേൾക്കുള്ളതിൽ �തിന്നു ന്േോണ്തന്ന് സോമ്പത്തിേ വീന്ണ്ടുപ്തിനും വളർച്ചയ്ക്കും 
സംസ്ോ�ം മുൻഗണ� �ൽേതി. 2020-21-ൽ റവ�യൂ േമ്തി/ ന്മോത് സംസ്ോ� ആഭ്യന്തര ഉൽപന് 
അനുപോതം 2019-20-ന്ല 1.76 ശതമോ�ത്തിൽ �തിന്നു 2.51 ശതമോ�മോയതി ഉയർന്നു. ബജറ്റ് േണക്കുേൾ പ്രേോരം  
2021-22-ന്ല റവ�യൂ േമ്തി/ ന്മോത് സംസ്ോ� ആഭ്യന്തര ഉൽപന് അനുപോതം 1.93 ശതമോ�മോയതി േണേോക്കുന്നു. 
2019-20 ൽ 2.89 ശതമോ�മോയതിരുന് ധ�ക്മ്തി/ ന്മോത് സംസ്ോ� ആഭ്യന്തര ഉൽപന് അനുപോതം, 2020-21-ൽ 
4.40 ശതമോ�മോയതി വർദ്തിക്കുേയും 2021-22-ൽ ഇത് 3.5 ശതമോ�മോയതോയും േണേോക്കുന്നു. പ്രസ്തുത വർദ്�വ് 
കേന്ദ്ര സർക്ോർ സംസ്ോ�ത്തിന്റെ േടന്മടുക്ൽ പരതിധതി  ന്മോത് സംസ്ോ� ആഭ്യന്തര ഉൽപന്ത്തിന്റെ 3 ശതമോ�ം 
എന് �തിലയതിൽ �തിന്് 5 ശതമോ�മോയതി ഉയർത്തിയതതിന്റെ പശ്ോത്ലത്തിലോണ് എന്ത് ശ്രകദ്യമോണ്. 

2020-21-ൽ  ന്മോത് സംസ്ോ� ആഭ്യന്തര ഉൽപന്ത്തിന്റെ അനുപോതം എന് �തിലയതിൽ സംസ്ോ�ത്തിന്റെ വരുമോ�ം 
2019-20-ന്ല 10.94 ശതമോ�ത്തിൽ �തിന്് 12.21 ശതമോ�മോയതി ക�രതിയ കതോതതിൽ വർദ്തിച്ചു. സംസ്ോ�ത്തിന്റെ ത�ത് 
�തികുതതി വരുമോ�വും സംസ്ോ�ത്തിന്റെ ത�ത് �തികുതതികയതര വരുമോ�വും യഥോക്രമം 5.3 ശതമോ�വും 40 ശതമോ�വും 
കുറഞ്ഞതിട്ടും,  റവ�യൂ േമ്തി ഗ്ോന്റുേൾ വഴ്തിയും ചരക്് കസവ� �തികുതതി �ഷ്പരതി�ോരത്തിലൂന്ടയും കേന്ദ്രത്തിൽ �തിന്നു 
ലഭതിച്ച വരുമോ�ത്തിൽ വർദ്�വുണ്ോയതതി�ോൽ സംസ്ോ�ത്തിന്റെ വരുമോ�ം 8.2 ശതമോ�ം വർദ്തിച്ചു. എന്തിരുന്ോലും, 
പതതി�ഞോം ധ�േോര്യ േമ്ീഷൻ േോലയളവതിൽ �തികുതതി വതി�തിതത്തിൽ  സംസ്ോ�ത്തിന്റെ വതി�തിതം 14-ോം ധ�േോര്യ 
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േമ്ീഷൻ േോലയളവതിന്ല 2.5 ശതമോ�ത്തിൽ �തിന്് 1.925 ശതമോ�മോയതി  ചുരുങ്ങതി എന്ത് കേരളന്ത് സംബന്ധതിച്ച് 
ആശങ്ോജ�േമോണു. ഇത്  സംസ്ോ�ത്തിന്റെ വരുമോ�ത്തിൽ ഗണ്യമോയ �ഷ്മുണ്ോക്കും. ന്മോത് സംസ്ോ� 
ആഭ്യന്തര ഉൽപന്ത്തിന്റെ അനുപോതം എന് �തിലയതിൽ മൂലധ�വതി�തിതം 2019-20-ന്ല 1.03 ശതമോ�ത്തിൽ �തിന്് 
2020-21-ൽ 1.61 ശതമോ�മോയതി ക�രതിയ കതോതതിൽ വർദ്തിച്ചു,  2019-20 ന്� അകപക്തിച്ച് 2020-21-ൽ മൂലധ� ന്ചലവ് 
11 ശതമോ�ം വർദ്തിച്ചു.

സോമ്പത്തിേ കമഖലയതിലുണ്ോയ തടസങ്ങൾ സമ്പദ് വ്യവസ്യതിന്ല വതിലേളുന്ട പ്രവണതേന്ള ബോധതിച്ചു. 2021 
ജനുവരതി മുതൽ ന്സപ്റ്റംബർ വന്ര അഖതികലന്ത്യോ ഉപകഭോക്തൃ വതില സൂചതിേ പ്രേോരമുള്ള പണന്പ്രുപ്ം 4.06 
ശതമോ�ത്തിനും 6.3 ശതമോ�ത്തിനും ഇടയതിൽ ചോഞോടുേയുണ്ോയതി. ഇകത േോലയളവതിൽ കേരളത്തിൽ ഉപകഭോക്തൃ 
വതില സൂചതിേ പ്രേോരമുള്ള പണന്പ്രുപ്ം കുറവോയതിരുന്നു, അതു 4.04 ശതമോ�ത്തിനും 5.85 ശതമോ�ത്തിനും ഇടയതിൽ 
ആയതിരുന്നു.  കേോവതിഡ്-19 പേർച്ചവ്യോധതിയുന്ട സമയത്് പു�രുജ്ീവ� തന്ത്രത്തിന്റെ ഒരു പ്രധോ� ഭോഗം സമ്പദ് 
വ്യവസ്യുന്ട വോയ്പോ കപ്രരതിത വളർച്ചയോയതിരുന്നു. സംസ്ോ�തല ബോകങ്ഴ്്സ് േമ്തിറ്റതിയുന്ട േണക്കുേൾ 
പ്രേോരം, മോർച്ച് 2020 ന്� അകപക്തിച്ച് 2021-ൽ സംസ്ോ�ന്ത് വോണതിജ്യ ബോങ്കുേളും സ�േരണ ബോങ്കുേളും 
വതിതരണം ന്ചയ്ത തുേയതിൽ 8.28 ശതമോ�ം വർദ്�വ് ഉണ്ോയതി. 2019 മോർച്ചതിന്� അകപക്തിച്ചു 2020 മോർച്ചതിൽ 
കരഖന്പ്ടുത്തിയ 7.6 ശതമോ�ം വളർച്ചകയക്ോൾ കൂടുതലോയതിരുന്നു ഇത്.  എന്തിരുന്ോലും, കേരളത്തിന്ല വോയ്പോ 
�തികക്പ അനുപോതം ആശങ്ോജ�േമോണ്.  ന്ഷഡയൂൾഡ് വോണതിജ്യ ബോങ്കുേളുന്ട വോയ്പോ �തികക്പ അനുപോതം  
2020-ന്ല 64.26 ശതമോ�ത്തിൽ �തിന്് 2021-ൽ 61.52 ശതമോ�മോയതി കുറഞ്ഞു.  ഇതു അഖതികലന്ത്യോ ശരോശരതിയോയ 
71.47 ശതമോ�കത്ക്ോൾ കുറവോണ്. 

കമഖലോധതിഷ്തിത വളർച്ച പരതികശോധതിക്കുേയോന്ണങ്തിൽ, 2019-20 ന്� അകപക്തിച്ച് 2020-21-ൽ സംസ്ോ�ന്ത് 
േോർഷതിേ കമഖല പുകരോഗതതി പ്രേടതിപ്തിച്ചു. സോമ്പത്തിേ സ്തിതതിവതിവര േണക്്  ഡയറേ്ടകററ്റതിൽ �തിന്നുള്ള േണക്കുേൾ 
പ്രേോരം, ന്മോത് സംസ്ോ� സംകയോജതിത മൂല്യത്തിൽ (2011-12-ന്ല സ്തിര വതിലയതിൽ) കൃഷതി, േോർഷതിേ അനുബന്ധ 
കമഖലേളുന്ട വതി�തിതം 2019-20-ന്ല 8.38 ശതമോ�ത്തിൽ �തിന്് 2020-21-ൽ 9.44 ശതമോ�മോയതി വർദ്തിച്ചു. വതിള 
കമഖലയുന്ട സംഭോവ�യും ഈ േോലയളവതിൽ 4.32-ൽ �തിന്് 4.96 ശതമോ�മോയതി വർദ്തിച്ചു.

കൃഷതി, േോർഷതിേ അനുബന്ധ കമഖലേളുന്ട (വതിളേൾ, േന്നുേോലതിേൾ, വ�ം, മരം മുറതിക്ൽ, മത്്യബന്ധ�ം, അേ്വോേൾച്ചർ 
എന്തിവ ഉൾന്പ്ന്ടയുളള്ള) ന്മോത് സംസ്ോ� സംകയോജതിത മൂല്യത്തിന്റെ (2011-12-ന്ല സ്തിര വതിലയതിൽ) വോർഷതിേ 
വളർച്ചോ �തിരക്തിൽ വോർഷതിേ ഏറ്റക്കുറച്ചതിലുേൾ േോണോം. ഈ കമഖല 2017-18-ൽ 2.11 ശതമോ�ം വളർച്ച കരഖന്പ്ടുത്തി. 
ന്വള്ളന്പ്ോക്ത്തിന്റെയും തൽഫലമോയുള്ള �ോശ�ഷ്ങ്ങളുന്ടയും ഫലമോയതി, വളർച്ചോ  �തിരക്്  2018-19 ലും 2019-20 ലും 
ഇടതിഞ്ഞു. 2019-20-ന്ല (-)5.09 ശതമോ�വുമോയതി തോരതമ്യന്പ്ടുത്തുകമ്പോൾ 2020-21-ൽ കൃഷതി േോർഷതിേ അനുബന്ധ 
കമഖലേളുന്ട വളർച്ചോ �തിരക്് 3.38 ശതമോ�മോയതിരുന്നു. വതിള കമഖലയതിന്ല വളർച്ച 2019-20-ൽ (-)5.53 ശതമോ�വും 
2020-21-ൽ 5.44 ശതമോ�മോയതിരുന്നു. േന്നുേോലതി കമഖലയും വതിള കമഖലയും 2020-21-ൽ സ്തിര വതിലയതിൽ വളർച്ച 
കരഖന്പ്ടുത്തി.

2020-21-ന്ല ഭൂവതി�തികയോഗ േണക്കുേൾ പ്രേോരം, ന്മോത്ം ഭൂമതിശോസ്ത്രപരമോയ 38.86 ലക്ം ന്�േ്ടറതിൽ, ന്മോത്ം കൃഷതി 
വതിസ്ീർണം 25.69 ലക്ം ന്�േ്ടറും (66.10 ശതമോ�ം) അറ്റ വതിസ്തൃതതി 20.35 ലക്ം ന്�േ്ടറുമോണ് (52.37 ശതമോ�ം). 
േോർഷതികേതര ആവശ്യങ്ങൾക്ോയതി ഉപകയോഗതിക്കുന് ഭൂമതി 11.86 ശതമോ�വും, വ�കമഖല 27.83 ശതമോ�വുമോണ്. 
കൃഷതിക്കു അനുകയോജ്യമോയ പോഴ്്ഭൂമതിയും �തിലവതിന്ല തരതിശു�തിലവും യഥോക്രമം 2.42 ശതമോ�വും 1.40 ശതമോ�വുമോണ്. 
2019-20-ന്ല ഭൂവതി�തികയോഗ വതിവരകശഖരണം ഏന്റക്കുന്റ സമോ�മോയതിരുന്നു.

2020-21ൽ 25.69 ലക്ം ന്�േ്ടറതിന്ല ന്മോത് വതിളവതിൽ ന്�ല്്, പയർവർഗ്ഗങ്ങൾ, മരച്ചീ�തി, റോഗതി, ന്ചറുേതിട തതി�, 
മധുരക്തിഴ്ങ്ങ്, മറ്റ് േതിഴ്ങ്ങുേൾ എന്തിവ ഉൾന്പ്ടുന് ഭക്്യവതിളേൾ 11.03 ശതമോ�മോണ്. 2020-21ൽ പയർവർഗ്ഗങ്ങളും 
ന്ചറുേതിട തതി�േളും ഒഴ്തിന്േയുള്ള ഭക്്യവതിളേളുന്ട ഉൽപോദ�ത്തിൽ വർദ്�വുണ്ോയതി. �ോണ്യവതിളേളോയ േശുവണ്തി, 
റബ്ബർ, കുരുമുളേ്, കതങ്ങ, ഏലം, കതയതില, േോപ്തി എന്തിവ 62.3 ശതമോ�വും, റബ്ബർ, േോപ്തി, കതയതില, ഏലം എന്തിവ ന്മോത്ം 
കൃഷതിയതിടത്തിന്റെ 27.7 ശതമോ�വുമോണ്. അരതി, മരച്ചീ�തി, മധുരക്തിഴ്ങ്ങ് എന്തിവയുന്ട ഉത്പോദ�ം യഥോക്രമം 6.8, 16.8, 
56.6 ശതമോ�ം വർധതിച്ചു. സുഗന്ധവ്യഞ്ജ�ങ്ങളുന്ട േോര്യത്തിൽ കുരുമുളേതിന്റെ ഉൽപോദ�ത്തിൽ കുറവുണ്ോയകപ്ോൾ 
ഇഞതി, മഞ്ഞൾ എന്തിവയുന്ട ഉൽപ്ോദ�ം വർധതിച്ചു. കതോട്ടവതിളേളുന്ട േോര്യത്തിൽ േോപ്തി, കതയതില, ഏലം എന്തിവയുന്ട 
ഉൽപ്ോദ�ം വർധതിച്ചകപ്ോൾ റബ്ബർ ഉൽപോദ�ത്തിൽ ക�രതിയ ഇടതിവ് കരഖന്പ്ടുത്തി. മുൻവർഷന്ത് അകപക്തിച്ച്, ക�ന്ത്ര
പ്ഴ്ത്തിന്റെ ഉൽപോദ�ത്തിൽ 0.8 ശതമോ�ം കുറവുണ്ോയകപ്ോൾ മറ്റ് വോഴ്േളതിൽ 1.5 ശതമോ�ം വർധ�വ് കരഖന്പ്ടുത്തി. 
2019-20ന്� അകപക്തിച്ച് 2020-21-ൽ േശുവണ്തിയുന്ട ഉത്പോദ�ം 7.5 ശതമോ�ം വർദ്തിച്ചു.

2021-ൽ േോർഷതിേ കമഖലയതിന്ല ഒരു പ്രധോ� ഇടന്പടൽ േർഷേർക്് ഉറപ്പു�ൽകുന് വതില സുഗമമോക്കുന്തതി�് 
“കേരള ഫോം ഫ്രഷ് പഴ്ം പച്ചക്റതി - അടതിസ്ോ� വതില" എന് പരതിപോടതി അവതരതിപ്തിച്ചതോണ്. സംസ്ോ�ത്് 16 ഇ�ം 
പച്ചക്റതിേൾക്കും പഴ്ങ്ങൾക്കും അടതിസ്ോ� വതില �തിശ്യതിച്ചു. അടതിസ്ോ� വതിലകയക്ോൾ തോന്ഴ് വതിപണതി വതില ഇടതിഞ്ഞോൽ 
വതിലയതിന്ല വ്യത്യോസത്തിൽ േർഷേർക്് �ഷ്പരതി�ോരം �ൽകും. 

2020-21ൽ സമുദ് മത്്യബന്ധ�ത്തിൽ �തിന്് 3.9 ലക്ം ടണ്ം ഉൾ�ോടൻ മത്്യബന്ധ�ത്തിൽ �തിന്് 2.24 ലക്ം 
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ടണ്മോയതി 6.14 ലക്ം ടൺ ആണ് കേരളത്തിന്ല ന്മോത്ം മത്്യ ഉൽപ്ോദ�ം. 2019-20ന്ല മത്്യ ഉൽപ്ോദ�കത്
ക്ോൾ (6.8 ലക്ം ടൺ) കുറവോണതിത്. കേരളത്തിന്ല ഉൾ�ോടൻ മത്്യ ഉൽപ്ോദ�ം േഴ്തിഞ്ഞ �ോലു വർഷത്തി�തിന്ട 
ക്രമോനുഗതമോയതി വർദ്തിച്ചു. 2017-18ൽ 1.89 ലക്ം ടണ്ോയതിരുന്ത് 2020-21ൽ 2.24 ലക്ം ടണ്ോയതി ഉയർന്നു. ഉൾ�ോടൻ 
മത്്യബന്ധ�ത്തിന്ല ഒരു പ്രധോ� തടസ്ം ഗുണ�തിലവോരമുള്ള മത്്യ വതിത്തിന്റെ ലഭ്യതയോണ്. മത്്യവതിത്തുൽപോദ�
ത്തിൽ സ്വയംപര്യോപ്തത ഉറപ്ോക്ോൻ പുതതിയ �ോച്ചറതിേൾ സ്ോപതിച്ചു. ഡതിപ്ോർട്ട്ന്മറെ് �ോച്ചറതിേൾ വഴ്തി 2020-21ൽ 15.02 
കേോടതി വതിത്തുൽപ്ോദ�ം ക�ടതിയതിട്ടുണ്്.

സംസ്ോ�ന്ത് പ്രധോ� ജലകസച� പദ്തതിേളോയ മൂവോറ്റുപുഴ്, ഇടമലയോർ, േോരോപ്പുഴ്, ബോണോസുരസോഗർ 
എന്തിവയുന്ട പൂർത്ീേരണത്തിൽ ശ്രദ് കേന്ദ്രീേരതിച്ചതോണ് ജലവതിഭവ കമഖലയതിന്ല പ്രധോ� ഇടന്പടലുേളതിന്ലോ
ന്്. 2020-ൽ മൂവോറ്റുപുഴ് പദ്തതി േമ്ീഷൻ ന്ചയ്തത് ഒരു ചരതിത്ര ക�ട്ടമോണ്. �ോല് പതതിറ്റോണ്് മുമ്പ് ആരംഭതിച്ച പഴ്ശ്തി 
ജലകസച� പദ്തതി �വീേരതിക്ോനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ 2021-22 ഓന്ട പൂർത്തിയോകുന്മന്് പ്രതീക്തിക്കുന്നു. ഡയറേ്ടകററ്റ് 
ഓഫ് ഇക്കണോമതിക്് ആൻഡ് റ്ോറ്റതിറ്തിക്തിന്റെ വതിലയതിരുത്ൽ പ്രേോരം സംസ്ോ�ന്ത് ന്മോത്ം ജലകസച� പ്രകദശം 
3.897 ലക്ം ന്�േ്ടറും ന്മോത് ജലകസച� കമഖല 5.215 ലക്ം ന്�േ്ടറുമോണ്. 2019-20 (5.176 ലക്ം ന്�േ്ടർ) 
ന്� അകപക്തിച്ച് 2020-21ൽ ന്മോത് ജലകസച� വതിസ്തൃതതിയതിൽ ക�രതിയ വർധ�യുണ്ോയതിട്ടുണ്്, എന്തിരുന്ോലും അറ്റ 
ജലകസച� പ്രകദശം 4.041 ലക്ം ന്�േ്ടറതിൽ �തിന്് 3.897 ലക്ം ന്�േ്ടറോയതി കുറഞ്ഞു. 2020-21 േോലയളവതിൽ 
ന്�ല്ം ന്തങ്ങും പ്രധോ� ക�ട്ടങ്ങൾ ലേവരതിച്ച വതിളേളോയതി തുടരുന്നു. ഈ രണ്് വതിളേളുന്ടയും ജലകസച� വതിസ്തൃതതി 
േഴ്തിഞ്ഞ വർഷകത്ക്ോൾ വർദ്തിച്ചു.

കേരളത്തിന്റെ സോമൂ�തിേ-സോമ്പത്തിേ വതിേസ� പ്രക്രതിയയതിൽ സ�േരണ സ്ോപ�ങ്ങൾ ഒരു പ്രധോ� പങ്് വ�തിക്കുന്നു. 
സ�േരണ സംഘങ്ങളുന്ട ഉൽപന്ങ്ങളുന്ട ബ്ോൻഡതിംഗ്, വതിപണ�ം, പ്രളയബോധതിതർക്് ആശ്വോസവും പു�രധതിവോസ 
പതിന്തുണയും �ൽേോൻ ന്േയർ കേരള, ന്പൻഷൻ വതിതരണം, വതിദ്യോർത്തിേൾക്് ഓൺലലൻ ക്ോസുേൾക്ോയതി 
ന്മോലബൽ കഫോണുേൾ വോങ്ങോൻ പലതിശര�തിത വോയ്പ �ൽകുന് വതിദ്യോതരംഗതിണതി പദ്തതി, പണമതിടപോടുേോരുന്ട 
പതിടതിയതിൽ �തിന്് ആളുേന്ള രക്തിക്ോനുള്ള  മുറ്റന്ത്മുല് പദ്തതി, �തികക്പങ്ങൾ ആേർഷതിക്കുന്തതിനുള്ള �തികക്പ 
സമോ�രണ േോമ്പയതിൻ തുടങ്ങതി �തിരവധതി സംരംഭങ്ങൾ പതതിമൂന്ോം പദ്തതിയതിൽ സ�േരണസംഘങ്ങൾ ആരംഭതിച്ചതിട്ടുണ്്. 
രോജ്യത്് ആദ്യമോയതിട്ടോണ് യുവജ� സ�േരണ സംഘങ്ങൾ ആരംഭതിച്ചത്. 100 ദതി� േർമ് പരതിപോടതിയുന്ട ഭോഗമോയതി 
സർക്ോർ �തിശ്യതിച്ച ലക്്യമോയ 25 കൂട്ടോയ്മേന്ള അകപക്തിച്ച് 30 യുവജ� കൂട്ടോയ്മേൾ ആരംഭതിച്ചു. സർക്ോരതിന്റെ 
100 ദതി� പരതിപോടതിയുന്ട ഭോഗമോയതി ന്തോഴ്തിലവസരങ്ങൾ സൃഷ്തിക്കുന്തതിനും സ�േരണ വകുപ്് സംഭോവ� �ൽേതി.

എല്ോ േോലത്തും ഭക്്യസുരക് ഉറപ്ോക്കുേ എന്ത് സർക്ോരതിന്റെ �യത്തിന്റെ ആണതിക്ല്ോണ്. വതിതരണ ശംഖലയുന്ട 
േമ്പയൂട്ടർവൽക്രണവും കറഷൻ േോർഡുേളുന്ട അന്തർ സംസ്ോ� കപോർട്ടബതിലതിറ്റതിയും സർക്ോർ വതിജയേരമോയതി 
പൂർത്തിയോക്തി. 2021 ആഗസ്് വന്ര സംസ്ോ�ന്ത് കറഷൻ േോർഡ് ഉടമേളുന്ട എണ്ം 90.70 ലക്മോണ്. പേർച്ചവ്യോ
ധതിയുന്ട േോലത്് എല്ോ കറഷൻ േോർഡ് ഉടമേൾക്കും സർക്ോർ അവശ്യവസ്തുക്ൾ സൗജ�്യമോയതി �ൽേതി. 2021ന്ല 
ഓണത്തി�് തകലന്് 86.92 ലക്ം കുടുംബങ്ങൾക്് ഭക്ണ േതിറ്റുേൾ വതിതരണം ന്ചയ്തു. ആലപ്പുഴ്, തൃശൂർ, കേോട്ടയം 
എന്തിവതിടങ്ങളതിൽ സർക്ോർ ആരംഭതിച്ച സുഭതിക് ക�ോട്ടലുേളതിൽ 20 രൂപയ്ക് ഉച്ചഭക്ണം ലഭതിക്കും. എല്ോ ജതില്േളതിലും 
സുഭതിക് ക�ോട്ടലുേൾ സ്ോപതിക്ോൻ �ടപടതി സ്വീേരതിച്ചുവരതിേയോണ്.

�തിർമ്ോണ കമഖലന്യ സംബന്ധതിച്ചതിടകത്ോളം, കേരളത്തിന്റെ ന്മോത് ആഭ്യന്തര ഉത്പോദ�ത്തിന്റെ (സ്തിരമോയ 
വതിലയതിൽ) ദ്രുത േണക്കുേൾ അനുസരതിച്ച്, 2020-21-ൽ ഈ കമഖലയതിന്ല വളർച്ച (-)8.94 ശതമോ�മോയതിരുന്നു. 
പതതിമൂന്ോം പദ്തതി േോലയളവതിൽ, സംസ്ോ�ന്ത് എംഎസ്എംഇേളുന്ട കപ്രോത്ോ��ത്തി�് സർക്ോർ ഊന്ൽ 
�ൽേതി. 2020-21ൽ 1221.86 കേോടതി രൂപ മുതൽമുടക്തിൽ സംസ്ോ�ത്് 11,540 പുതതിയ എംഎസ്എംഇ യൂണതിറ്റുേൾ 
ആരംഭതിക്കുേയും 44,975 കപർക്് ന്തോഴ്തിൽ �ൽകുേയും ന്ചയ്തു. 2021-22ൽ, 21,382 കപർ കജോലതി ന്ചയ്യുന് 5,326 പുതതിയ 
യൂണതിറ്റുേൾ 2021 ന്സപ്റ്റംബർ 30 വന്ര ആരംഭതിച്ചു. സംസ്ോ�ന്ത് ന്പോതുകമഖലോ യൂണതിറ്റുേളോണ് സർക്ോരതിന്റെ 
മന്റ്റോരു ശ്രദ്ോകേന്ദ്രം. ന്പോതുകമഖലോ സ്ോപ�ങ്ങളതിന്ല ജീവ�ക്ോരുന്ട തതിരന്ഞ്ഞടുപ്പും റതിക്രൂട്ട്ന്മന്റും േോര്യക്മമോ
ക്ോനുള്ള �ീക്ത്തിലോണ് സർക്ോർ. സംസ്ോ� ന്പോതുകമഖലോ സ്ോപ�ങ്ങളുന്ട വതിറ്റുവരവ് 2019-20 ന്� അകപക്തിച്ച് 
2020-21-ൽ 4.7 ശതമോ�ം വർദ്തിച്ചു. ന്പോതുകമഖലോ സ്ോപ�ങ്ങൾക്കുള്ളതിൽ, ന്ടക്്ലറ്റൽ കമഖലയതിന്ല ചതില യൂണതിറ്റുേളുന്ട 
പ്രേട�ം ന്മച്ചന്പ്ട്ടു എന്തോണ് ശ്രകദ്യമോയ വതിേസ�ം.

വ്യവസോയങ്ങളതിൽ കേോവതിഡ്-19 മ�ോമോരതിയുന്ട ആഘോതം ഗുരുതരമോയതിരുന്നു. വതിതരണ ശംഖലയതിന്ല തടസ്ം, 
വതിപണതിേൾ അടച്ചുപൂട്ടൽ, ന്തോഴ്തിൽ ദതി�ങ്ങളുന്ട �ഷ്ം എന്തിവ മതിക് വ്യവസോയങ്ങളുന്ടയും ഉൽപ്ോദ�ന്ത്യും 
വതിൽപ്�ന്യയും ബോധതിച്ചു. പരമ്പരോഗത വ്യവസോയങ്ങന്ള സോരമോയതി ബോധതിച്ചു. ലേത്റതി കമഖലയതിൽ, 2019-20 
ന്� അകപക്തിച്ച്, 2020-21-ൽ, ന്മോത്ം തറതിേളുന്ട എണ്ം, ന്മോത്ം ഉൽപ്ോദ�ം, ഉൽപ്ോദ� മൂല്യം, ഉൽപ്ോദ�
ക്മത, ന്മോത്ം വതിറ്റുവരവ്, ന്�യ്ത്തുേോരുന്ട എണ്ം, ന്തോഴ്തിൽ ദതി�ങ്ങൾ, ന്തോഴ്തിൽ ന്ചയ്യുന് സ്ത്രീേളുന്ട എണ്ം 
എന്തിവ 2020-21-ൽ ഗണ്യമോയതി കുറഞ്ഞു. വളർച്ചയതിലും ന്തോഴ്തിലവസരങ്ങളതിലും വ്യോവസോയതിേ കമഖലയുന്ട പ്രസക്തി 
േണക്തിന്ലടുത്്, വ്യവസോയ ഭദ്ത പോകക്ജും കേോവതിഡ് സമോശ്വോസ പദ്തതിയും അവതരതിപ്തിച്ചുന്േോണ്് പേർച്ചവ്യോധതിയു
ന്ട േോലത്് വ്യവസോയങ്ങൾക്് സർക്ോർ പതിന്തുണ �ൽേതി. മ�ോമോരതിയതിൽ �തിന്നും കപ്രരതിതമോയ അ�തിശ്തിതത്വങ്ങൾക്തി
ടയതിലും, പരമ്പരോഗത വ്യവസോയങ്ങന്ള കപ്രോത്ോ�തിപ്തിക്കുന്തതിനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ സർക്ോർ തുടർന്നു. ഉദോ�രണത്തി�്, 
േയർ കമഖലയതിൽ, േയർ, പ്രകൃതതിദത് ലഫബർ ഉൽപന്ങ്ങൾ എന്തിവന്യക്കുറതിച്ചുള്ള അന്തോരോഷ്ട്ര പരതിപോടതിയോയ 
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േയർ കേരള 2021 ന്റെ ഒമ്പതോമത് എഡതിഷൻ 2021 ന്ഫബ്രുവരതി 16 മുതൽ ന്ഫബ്രുവരതി 21 വന്ര �ടന്നു. ആലപ്പുഴ്ന്യ 
�ോഡീകേന്ദ്രമോക്തി, ഒരു ഓൺലലൻ പ്ോറ്റ്കഫോമതിലോണ് പരതിപോടതി �ടന്ത്.  രോജ്യത്തുട�ീളമുള്ള ഇരുനൂകറോളം ന്വർച്വൽ 
റ്ോളുേളുള്ള ഒരു ഇറെർ�ോഷണൽ എക്്കപോ ക്രമീേരതിച്ചു. ബകയഴ്്സ് ആൻഡ് ന്സകല്ഴ്്സ് മീറ്റ്, ന്സമതി�ോറുേൾ, 
ചർച്ചേൾ, സോംസ്ോരതിേ പരതിപോടതിേൾ എന്തിവയും പരതിപോടതിയുന്ട ഭോഗമോയതി �ടന്നു. ഏേകദശം 5 ലക്ം േോഴ്ചക്ോരും 
527 ഉൽപ്ന്ങ്ങൾ വോങ്ങുന്വരും ഓൺലല�തിൽ ഇവറെ് സന്ദർശതിച്ചു. ഈ പരതിപോടതിയുന്ട പ്രദർശേർ 616.73 കേോടതി 
രൂപയുന്ട ഓർഡറുേൾ ക�ടതി, അതതിൽ ഏേകദശം 448.73 കേോടതി രൂപയുന്ട ഓർഡറുേൾ സംസ്ോ�ത്് �തിന്നുള്ള 
എക്തിബതിറ്റർമോർക്കും 121 കേോടതി രൂപയുന്ട ഓർഡറുേൾ സംസ്ോ�ത്തി�് പുറത്തുള്ള എക്തിബതിറ്റർമോർക്കുമോണ്.

കേരളത്തിന്റെ സോമ്പത്തിേ വളർച്ചയുന്ട മുഖ്യഘടേങ്ങളതിന്ലോന്ോണ് കസവ� കമഖല. ഗവൺന്മറെതിന്റെ സജീവമോയ 
പതിന്തുണകയോന്ട കേരളം രോജ്യന്ത് ഒരു പ്രധോ� വതിവരസോകങ്തതിേവതിദ്യയുന്ട ലക്്യസ്ോ�മോയതി ഉയർന്നു. സർക്ോരതിന്റെ 
പ്രധോ� വതിവരസോകങ്തതിേവതിദ്യ പദ്തതിേൾ, സ്തിൽ ന്ഡലതിവറതി കപ്രോജേ്ട്, കേരള ലഫബർ ഒപ്റ്റതിേ് ന്�റ്റ് വർക്് (ന്േ 
കഫോൺ) എന്തിവ മതിേച്ച രീതതിയതിൽ പുകരോഗമതിക്കുന്നു. ന്േ കഫോൺ കപ്രോജേ്റ്റ് 2022 ഏപ്രതിൽ 30-�േം പൂർത്ീേരതിക്കും. 
സംസ്ോ�ത്് റ്ോർട്ടപ്പുേന്ള പരതികപോഷതിപ്തിക്കുന്തതി�് കേരളം സുസ്തിരമോയ ഒരു സംവതിധോ�ം സൃഷ്തിച്ചതിട്ടുണ്്. 
മ�ോമോരതിയുന്ട േോലത്തും റ്ോർട്ടപ്പുേളുന്ട എണ്ത്തിൽ വർധ�യുണ്ോയതി.

കേോവതിഡ് 19  മ�ോമോരതി േോരണം വതിക�ോദ സഞോര കമഖല ആകഗോള തലത്തിൽ ഒരു പ്രതതിസന്ധതി ക�രതിട്ടു ന്േോണ്തിരതിക്കുന്നു. 
2021ന്ല ആദ്യ ആറ് മോസന്ത് ന്മോത്ം രോജ്യോന്തര സന്ദർശേരുന്ട എണ്ം ഏേകദശം 16,000 മോത്രമോണ്, ഇത് 
2020-ന്ല ആദ്യന്ത് ആറ് മോസന്ത് അകപക്തിച്ച് ഏേകദശം 3 ലക്ം കുറവോണ്. 2021ന്ല ആദ്യ ആറു മോസന്ത് 
ആഭ്യന്തര സഞോരതിേളുന്ട എണ്ം ഏേകദശം 27 ലക്ം മോത്രമോണ്, ഇത് 2020ന്ല ആദ്യ ആറ് മോസന്ത് അകപക്തിച്ച് 
10 ലക്ം കുറവുമോണ്. 2018 മുതൽ സംസ്ോ�ത്് ന്വള്ളന്പ്ോക്വും �തിപ് ലവറസും ടൂറതിസം കമഖലന്യ ബോധതിച്ചു. 
കേോവതിഡ്-19 മ�ോമോരതി ഉള്ളതതി�ോൽ, 2020-ൽ വതിക�ോദസഞോരതിേളുന്ട എണ്ം ഗണ്യമോയതി കുറഞ്ഞു. 2020ൽ 
സംസ്ോ�ന്ത് ന്മോത്ം വതികദശ വതിക�ോദസഞോരതിേളുന്ട എണ്ം 3.4 ലക്മോണ്, 2019-ന്ല 11.89 ലക്വുമോയതി 
തോരതമ്യം ന്ചയ്യുകമ്പോൾ 71.36 ശതമോ�ം കുറവോണ്. 2020ൽ കേരളത്തികലയ്ക്കുള്ള ആഭ്യന്തര വതിക�ോദ സഞോരതിേളുന്ട 
വരവതിന്റെ എണ്ം 49.8 ലക്ം ആയതിരുന്നു, ഇത് 2019 ന്� അകപക്തിച്ചു 183.84 ലക്കത്ക്ോൾ 72.86 ശതമോ�ം 
കുറവോണ്. 2020ൽ സംസ്ോ�ന്ത് വതിക�ോദസഞോരതിേളുന്ട എണ്ം 2019ൽ അവരുന്ട എണ്ത്തിന്റെ �ോലതിന്ലോന്് 
മോത്രമോയതിരുന്നു. ഇതു ഈ കമഖലയതിന്ല പ്രതതിസന്ധതിയുന്ട ഗൗരവം പ്രതതിഫലതിപ്തിക്കുന്നു. ഫലത്തിൽ, വതിക�ോദസഞോര
ത്തിന്റെ (വതികദശവും ആഭ്യന്തരവും) ന്മോത്ം വരുമോ�ം 2019-ൽ 45,010 കേോടതി രൂപയതിൽ �തിന്്  2020ൽ 11,335 കേോടതി 
രൂപയോയതി കുറഞ്ഞു.

മ�ോമോരതിക്് കശഷമുള്ള േോലഘട്ടത്തിൽ വതിക�ോദസഞോരതിേളുന്ട അഭതിരുചതിക്് അനുസൃതമോയതി സന്ദർശേർക്് 
സുരക്തിതവും ഇഷ്ോനുസൃതവും പ്രകൃതതികയോട് കചർന്നുള്ളതുമോയ യോത്രോനുഭവം വോഗ്ോ�ം ന്ചയ്യുന് േോരവൻ ടൂറതിസം 
�യം കേരള സർക്ോർ പ്രഖ്യോപതിച്ചു. സ്വേോര്യ �തികക്പേരും ടൂർ ഓപ്കററ്റർമോരും പ്രകദശവോസതിേളും പ്രധോ� തല്പ
രേക്തിേളോയുള്ള പതിപതിപതി രീതതിയതിലോണ് േോരവൻ കേരള വതിേസതിപ്തിച്ചതിരതിക്കുന്ത്. ടൂറതിസം േോരവനുേളും േോരവൻ 
പോർക്കുേളുമോണ് ഈ പ്രവർത്�ത്തിന്റെ രണ്് പ്രധോ� ഘടേങ്ങൾ. സംസ്ോ�ത്തിന്റെ സോംസ്ോരതിേ, ലപതൃേ, 
പോരതിസ്തിതതിേ വതിക�ോദസഞോരം ശക്തിന്പ്ടുത്തുന്തതിനും  വതിക�ോദസഞോരതിേളുന്ട വരവ് വർദ്തിപ്തിക്കുന്തതിനും “ലജവ 
ലവവതിധ്യ  സർേയൂട്ട്”, “മലബോർ ലതിറ്റററതി സർേയൂട്ട്” തുടങ്ങതിയ  രണ്് പുതതിയ ടൂറതിസം സർേയൂട്ട് പദ്തതിേൾ  അടുത്തിന്ട 
സർക്ോർ പ്രഖ്യോപതിച്ചു. സംസ്ോ�ത്് ഗുണ�തിലവോരമുള്ള ന്പോതു കടോയ് ലറ്റുേളുന്ട ദൗർലഭ്യം പരതി�രതിക്കുന്തതി�ോയതി 
റതിഫ്രഷ് ന്മറെ് സൗേര്യങ്ങളും കടോയ് ലറ്റ് കേോംപ്േ്സുേളും സ്ോപതിക്കുന്തതി�ോയതി സംസ്ോ� സർക്ോർ വതിഭോവ�ം ന്ചയ്ത 
നൂത� പരതിപോടതിയോണ് “കടക്് എ കബ്ക്്” (ടതിഎബതി). മുഖ്യമന്ത്രതിയുന്ട 100 ദതി� പരതിപോടതിയുന്ട ഭോഗമോയതി 100 “കടക്് എ 
കബ്ക്്” സൗേര്യങ്ങൾ പൂർത്തിയോക്തി. വതിക�ോദസഞോരതിേളുന്ട ന്പോതു ശുചതിത്വ സൗേര്യങ്ങൾക്ോയുള്ള ദീർഘേോല 
ആവശ്യം പരതി�രതിക്ോനും പദ്തതിയതിലൂന്ട സംസ്ോ�ം ലക്്യമതിടുന്നു. ഇത് സംസ്ോ�ന്ത് ടൂറതിസം വ്യവസോയത്തിന്റെ 
വതിേസ�ത്തി�് വലതിയ സംഭോവ� �ൽകും.

മ�ോമോരതി േോലഘട്ടത്തിൽ മതിക് കമഖലേളതിന്ലയും വളർച്ചയതിലും സോമ്പത്തിേ പ്രവർത്�ത്തിലും ഇടതിവുണ്ോയകതോന്ട 
ന്തോഴ്തിൽ വതിപണതിന്യ പ്രതതികൂലമോയതി ബോധതിച്ചു. �ോഷണൽ റ്ോറ്റതിറ്തിക്ൽ ഓഫീസതിന്റെ ലത്രമോസ ബുള്ളറ്റതിൻ 
അനുസരതിച്ച്, 2021 മോർച്ചതിൽ അവസോ�തിക്കുന് പോദത്തിൽ, �തിലവതിന്ല പ്രതതിവോര സ്തിതതി അനുസരതിച്ച് കേരളത്തിന്ല 
�ഗരപ്രകദശങ്ങളതിന്ല ന്തോഴ്തിൽ പങ്ോളതിത് �തിരക്് (എൽഎഫ് പതിആർ) 2020 ജനുവരതി മുതൽ മോർച്ച് വന്രയുള്ള 37.2 
ശതമോ�ത്തിൽ �തിന്് 2021 ജനുവരതി മുതൽ മോർച്ച് വന്ര 35.7 ശതമോ�മോയതി കുറഞ്ഞു. 2020 ഏപ്രതിൽ മുതൽ ജൂൺ 
വന്രയുള്ള പോദത്തിൽ, സമ്പദ് വ്യവസ് തുടർച്ചയോയ കലോക്്ഡൗൺ േോലയളവതിൽ ആയതിരുന്കപ്ോൾ, എൽഎഫ് പതിആർ 
34.50 ശതമോ�മോയതിരുന്നു. വോർഷതിേ ന്തോഴ്തിൽ പങ്ോളതിത് �തിരക്് േണക്ോക്കുന്ത് അനുസരതിച്ച്, 2018-19-ന്ല 39.5 
ശതമോ�ത്തിൽ �തിന്് 2019-20ൽ 40.5 ശതമോ�മോയതി കേരളത്തിന്ല എൽഎഫ് പതിആർ വർധതിച്ചതോയതി 2019-20ന്ല 
പീരതികയോഡതിേ് കലബർ കഫോഴ്്സ് സർകവ (പതിഎൽഎഫ്എസ്) േോണതിക്കുന്നു.

കേരളത്തിന്ല എല്ോ കമഖലേളതിന്ലയും ശരോശരതി കൂലതി �തിരക്് ഇന്ത്യയുന്ട ശരോശരതി കൂലതി �തിരക്തിന്�ക്ോൾ (�ഗരങ്ങളതിലും 
ഗ്ോമങ്ങളതിലും) കൂടുതലോണ്. സംസ്ോ�ത്് കുടതികയറ്റ ന്തോഴ്തിലോളതിേളുന്ട (അതതിഥതി ന്തോഴ്തിലോളതിേൾ എന്് വതിളതിക്ന്പ്ടുന്) 
ഗണ്യമോയ സോന്തിധ്യത്തിനുള്ള പ്രധോ� േോരണങ്ങളതിന്ലോന്ോണതിത്. കേരളത്തിന്ല കുടതികയറ്റം, അ�ൗപചോരതിേ 
ന്തോഴ്തിൽ, �ഗരവൽക്രണം എന്തിവന്യക്കുറതിച്ചുള്ള കഡോ. ജജതതി കേഷരതി പരതിദ, കഡോ. ന്േ രവതിരോമൻ എന്തിവരുന്ട 
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സമീപേോല പഠ�മനുസരതിച്ച്, 2017-18-ൽ കേരളത്തിന്ല മറ്റ് സംസ്ോ� കുടതികയറ്റക്ോരുന്ട എണ്ം 31.5 ലക്മോണ്. 
ഈ േണക്കുേൾ മ�ോമോരതിക്് മുമ്പുള്ള സോ�ചര്യവുമോയതി ബന്ധന്പ്ട്ടതോണ്. കലോക്്ഡൗൺ േോലത്് അതതിഥതി 
ന്തോഴ്തിലോളതിേളുന്ട കജോലതി, ഭക്ണം, മരുന്്, യോത്ര, വോക്തിക�ഷൻ, മ�ോമോരതിയുമോയതി ബന്ധന്പ്ട്ട മറ്റ് മുൻേരുതലുേൾ 
എന്തിവന്യ കുറതിച്ചുള്ള ആശങ്േൾ പരതി�രതിക്ോൻ സർക്ോർ എല്ോ ശ്രമങ്ങളും �ടത്തി.

ന്തോഴ്തിലതില്ോയ്മ കേരളന്ത് സംബന്ധതിച്ചതിടകത്ോളം ഗുരുതരമോയ ഒരു ആശങ്യോണ്. 2019-20-
ന്ല പതിഎൽഎഫ്എസതിന്റെ േണക്നുസരതിച്ച്, 2018-19-ന്ല 9 ശതമോ�ത്തിൽ �തിന്് 2019-20-ൽ 
ന്തോഴ്തിലതില്ോയ്മ �തിരക്് 10 ശതമോ�മോയതി വർദ്തിച്ചു. ഇത് 2019-20-ന്ല അഖതികലന്ത്യോ ന്തോഴ്തിലതില്ോയ്മ 
�തിരക്ോയ 4.8 ശതമോ�കത്ക്ോൾ വളന്ര കൂടുതലോണ്. കൂടോന്ത, 17 ലക്ത്തിലധതിേം പ്രവോസതി മലയോളതിേൾ  
കേോവതിഡ്-19-ന്റെ പശ്ോത്ലത്തിൽ സംസ്ോ�കത്ക്് മടങ്ങതി. മടങ്ങതിന്യത്തിയ പ്രവോസതിേളതിൽ 72 ശതമോ�ം കപർക്കും 
കജോലതി �ഷ്ന്പ്ട്ടു. പ്രവോസതിേളുന്ട പു�രധതിവോസവും പു�ഃസംകയോജ�വും വലതിയ ന്വല്വതിളതിയോണ്. ന്തോഴ്തിലതില്ോയ്മ 
പ്രശ് �ം പരതി�രതിക്കുന്തതി�ോയതി, അടുത് അഞ് വർഷത്തിനുള്ളതിൽ സമ്പദ് വ്യവസ്യതിൽ 20 ലക്ം ന്തോഴ്തിലവസരങ്ങൾ 
സൃഷ്തിക്കുന്തതി�ോയതി കേരള ക�ോളജ് ഇക്കണോമതി മതിഷൻ എന് ബൃ�ത്ോയ പരതിപോടതിക്് സർക്ോർ തുടക്മതിട്ടതിട്ടുണ്്. 
ന്തോഴ്തിലവസരങ്ങൾ സൃഷ്തിക്കുന്തതിനുള്ള തന്ത്രത്തി�് ല�പുണ്യ വതിേസ�ം �തിർണോയേമോണ്. അഡീഷണൽ 
സ്തിൽസ് അേ്വതിസതിഷൻ കപ്രോഗ്ോം (എഎസ്എപതി)  സംസ്ോ�ന്ത് ല�പുണ്യ വതിേസ� സോ�ചര്യന്ത് പരതിവർത്�ം 
ന്ചയ്യുന്തതിൽ പ്രധോ� പങ്് വ�തിച്ചതിട്ടുണ്്. 2022-ന്ല ഇന്ത്യോ ല�പുണ്യ റതികപ്ോർട്ടതിൽ മ�ോരോഷ്ട്രയ്ക്കും ഉത്ർപ്രകദശതിനും 
കശഷം ന്തോഴ്തിലവസരത്തിന്റെ േോര്യത്തിൽ കേരളത്തി�് മൂന്ോം സ്ോ�മോണ്. സ്ത്രീേളുന്ട ന്തോഴ്തിൽ സോധ്യതേളതിൽ 
കേരളം �ോലോം സ്ോ�ത്ോണ്. വരും വർഷങ്ങളതിൽ പരമോവധതി �തിയമ� പ്രവർത്�ങ്ങൾ പ്രവചതിക്കുന് മതിേച്ച 5 
സംസ്ോ�ങ്ങളതിൽ ഒന്ോണ് കേരളം. സംസ്ോ�ത്് ശക്മോയ ല�പുണ്യ ആവോസവ്യവസ് വതിേസതിപ്തിക്കുന്തതിൽ 
സർക്ോർ �ടത്തിയ ഇടന്പടലുേളുന്ട ഫലമോണ് ഈ സംഭവവതിേോസങ്ങൾ പ്രതതിഫലതിപ്തിക്കുന്ത്.

അടതിസ്ോ� സൗേര്യ വതിേസ�ത്തി�ോണ് കേരള സർക്ോർ പ്രഥമ പരതിഗണ� �ൽകുന്ത്. ലവദയുതതി കമഖലയതിൽ, 
പോരമ്പകര്യതര ഊർജ് ക്ോതസ്സുേൾ ടോപ്പുന്ചയ്യുന്തതിലോണ് ശ്രദ് കേന്ദ്രീേരതിക്കുന്ത്. സംസ്ോ�ന്ത് അടതിസ്ോ� 
സൗേര്യ വതിേസ�ത്തി�് മുൻതൂക്ം �ൽകുന്തതി�് േതിഫ്ബതി ഒരു പ്രധോ� പങ്് വ�തിച്ചതിട്ടുണ്്. 2021 ന്സപ് റ്റംബർ വന്ര, 
44,323 കേോടതി രൂപയുന്ട 912 അടതിസ്ോ� സൗേര്യ വതിേസ� പദ്തതിേൾ അനുവദതിച്ചു. കൂടോന്ത, ആറ് പദ്തതിേൾക്കുള്ള  
ഭൂമതി ഏന്റ്റടുക്ൽ പ്രക്രതിയയ്ക് 20,000 കേോടതി രൂപയുന്ട അംഗീേോരം ലഭതിച്ചു, അതോയത് ന്മോത്ം 64,323 കേോടതി രൂപയ്ക് 
അനുവോദം ലഭതിച്ചു. േതിഫ്ബതി പദ്തതിേളുന്ട പ്രധോ� പങ്് കറോഡ് കമഖലയതിലോണ്, അതതിനുകശഷം ജലക്ോതസ്സുേളും 
ലവദയുതതി കമഖലയുമോണ്. റീബതിൽഡ് കേരള ഇ�തികഷ്യറ്റീവതി�് േീഴ്തിൽ 2021 ന്സപ്തംബർ 30-�്,  12 വകുപ്പുേളുന്ട 
പദ്തതിേൾക്് 7803.95 കേോടതി രൂപയുന്ട ഭരണോനുമതതി �ൽേതിയതിട്ടുണ്്. പദ്തതിേളുന്ട പ്രധോ� ഭോഗം കറോഡുേളുന്ടയും 
പോലങ്ങളുന്ടയും കമഖലയുകടതോണ്.

അടതിസ്ോ� സൗേര്യങ്ങൾ ഒരുക്കുന്തതിൽ ലലഫ് മതിഷൻ ഒരു പ്രധോ� പങ്് വ�തിക്കുന്നു. 2016-ൽ സർക്ോർ ആരംഭതിച്ച 
ഒരു പ്രധോ� ഭവ� പദ്തതിയോണ് ലലഫ് മതിഷൻ. 2021 �വംബർ 2-�് ഈ പദ്തതി പ്രേോരം ആന്േ 2,76,009 വീടുേൾ 
�തിർമ്തിച്ചു. ജലവതിതരണ കമഖലയതിൽ, സംസ്ോ�വും കേന്ദ്രവും തുല്യ തുേ വതി�തികയോഗതിക്കുന് കേന്ദ്രോവതിഷ്കൃത പദ്തതിയോയ 
“ജൽ ജീവൻ മതിഷന്റെ” േീഴ്തിൽ കേരളം 4,04,464 ഗ്ോമീണ ഗോർ�തിേ േണക്നുേൾ �ൽേതിയതിട്ടുണ്്.

സോമൂ�തിേ സംരക്ണം ഉറപ്ോക്കുന്തതിൽ കേരളം ഗണ്യമോയ പുകരോഗതതി ലേവരതിച്ചതിട്ടുണ്്. േഴ്തിഞ്ഞ അഞ് വർഷത്തി�തിന്ട 
കക്മ ന്പൻഷനുേൾ 2016-ന്ല ഒരു ഗുണകഭോക്ോവതി�് 600 രൂപ എന്തതിൽ �തിന്നും 2021-ൽ ഒരു ഗുണകഭോക്ോവതി�് 
1600 രൂപ എന്തതികലക്് വർധതിപ്തിച്ചു. 2021 ഒേ്കടോബറതിന്ല േണക്നുസരതിച്ച് സംസ്ോ�ത്് 51.35 ലക്ം ന്പൻഷൻേോർ 
ഉണ്്, അതതിൽ 32 ലക്ം സ്ത്രീ ഗുണകഭോക്ോക്ളോണ്. വതിവതിധ കക്മ�തിധതി കബോർഡുേൾ വഴ്തി കക്മ ന്പൻഷനുേളും 
വതിതരണം ന്ചയ്യുന്നു. 2020-21ൽ 17.2 ലക്ം ഗുണകഭോക്ോക്ൾക്ോയതി 951 കേോടതി രൂപ വതിതരണം ന്ചയ്തു. സ്ത്രീേളുന്ടയും 
കുട്ടതിേളുന്ടയും ഇടയതിലുള്ള വതിളർച്ച (അ�ീമതിയ) കുറയ്ക്കുന്തതി�്, സ്ത്രീേളുന്ടയും കുട്ടതിേളുന്ടയും വകുപ്് 2021 ജനുവരതി 12 
മുതൽ ഒരു വർഷകത്ക്് "േോമ്പയതിൻ 12" എന് കപരതിൽ ഒരു കബോധവൽക്രണ േോമ്പയതിൻ ആരംഭതിച്ചു.

പട്ടതിേജോതതി-പട്ടതിേവർഗ വതിഭോഗങ്ങളതിന്ല ജ�ങ്ങളുന്ട  മോ�വ വതിേസ�വും വരുമോ�വും വർദ്തിപ്തിക്കുന്തതിൽ 
സംസ്ോ� സർക്ോർ പ്രതതിജ്ോബദ്മോണ്. 2020-21ൽ കേോഴ്തികക്ോട്, േണ്ണൂർ ജതില്േളതിലോയതി രണ്് പുതതിയ കമോഡൽ 
റസതിഡൻഷ്യൽ സ് കൂളുേൾ ആരംഭതിച്ചു. ല�സ് കൂൾ, �യർന്സക്ൻഡറതി ക്ോസുേളതിന്ല വോർഷതിേ വരുമോ�ം ഒരു ലക്ം 
രൂപയതിൽ തോന്ഴ്യുള്ള കുടുംബങ്ങളതിന്ല വതിദ്യോർത്തിേൾക്ോയതി 6935 പഠ�മുറതിേൾ  2020-21ൽ �തിർമതിച്ചു. 2021-22ൽ 
2,307 പഠ�മുറതിേളും �തിർമ്തിച്ചു (2021 ന്സപ്റ്റംബർ 30 വന്ര). ‘അയ്യങ്ോളതി ന്മകമ്ോറതിയൽ ടോലറെ് ന്സർച്ച് ആൻഡ് 
ന്ഡവലപ് ന്മറെ് സ്ീം’ പ്രേോരം 800 പ്രതതിഭോധ�രോയ ആദതിവോസതി വതിദ്യോർഥതിേൾക്് സ�ോയം �ൽേതി. 2020-21ൽ 
6 ല�പുണ്യ പരതിശീല� പരതിപോടതിേളതിൽ 1,600 പട്ടതിേവർഗ യുവോക്ൾ പന്ങ്ടുത്തു. പൂർത്തിയോക്തിയ പരതിശീല� 
പരതിപോടതിേളതിൽ �തിന്് 317 യുവോക്ന്ള സ്വേോര്യ സംരംഭങ്ങളതികലക്് റതിക്രൂട്ട് ന്ചയ്തു. ഇടുക്തി, വയ�ോട് ആദതിവോസതി 
കമഖലേളതിന്ല കപോഷേോ�ോര പര്യോപ്തത പരതി�രതിക്കുന്തതി�ോയതി �രതിത രശ്തി എന് നൂത� ലപലറ്റ് പദ്തതിക്് പട്ടതിേവർഗ 
വകുപ്് തുടക്മതിട്ടു. ഇടുക്തിയതിലും വയ�ോട്ടതിലുമുള്ള 2500 പട്ടതിേവർഗ കുടുംബങ്ങൾക്് ഇതതിന്റെ പ്രകയോജ�ം ലഭതിച്ചു.

കേരളത്തി�് അഭതിമോ�േരമോയ പോരമ്പര്യമുള്ള രണ്് കമഖലേളോണ് വതിദ്യോഭ്യോസവും ആകരോഗ്യവും. ഈ 
ലപതൃേം ശക്തിന്പ്ടുത്ോനുള്ള സർക്ോരതിന്റെ ശ്രമങ്ങൾ തുടരുേയോണ്. 2020-21-ന്ല 37.58 ലക്ത്തിൽ �തിന്്  
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2021-2022-ൽ വതിദ്യോർത്തിേളുന്ട പ്രകവശ�ം 38.68 ലക്മോയതി വർദ്തിച്ചു. എൽപതി, യുപതി വതിഭോഗങ്ങളതിലോണ് ഈ വർധ�വ് 
പ്രേടമോയതിരതിക്കുന്ത്. സർക്ോർ, സർക്ോർ എയ്ഡഡ് സ് കൂളുേളതിൽ േഴ്തിഞ്ഞ 5 വർഷത്തി�തിന്ട പുതുതോയതി കചർന് 
കുട്ടതിേളുന്ട എണ്ം 8.91 ലക്ം ആണ്. സർക്ോർ സ് കൂളുേളതികലക്കുള്ള വതിദ്യോർത്തി പ്രകവശ�ത്തിന്റെ വലതിയ മോറ്റമോണ് 
ഇത് വ്യക്മോക്കുന്ത്. ജൂൺ 1 മുതൽ ഫസ്റ്റ് ന്ബൽ 2.0 വഴ്തി ഡതിജതിറ്റൽ ക്ോസുേൾ ആരംഭതിച്ച് പേർച്ചവ്യോധതിയുന്ട 
സമയത്് അക്ോദമതിേ് തുടർച്ച ഉറപ്ോക്കുന്തതിൽ സംസ്ോ� സർക്ോർ വതിജയതിച്ചു.

ആകരോഗ്യ കമഖലയതിൽ, എല്ോ ന്മഡതിക്ൽ പ്രോേ്ടീഷണർമോർക്കും ഉപകയോഗതിക്ോവുന്  വ്യക്തിഗത ന്മഡതിക്ൽ 
ന്റകക്ോർഡുേളുന്ട ഒരു ഡോറ്റോകബസ് �തിർമ്തിക്ോൻ ലക്്യമതിടുന് ഇ-ന്�ൽത്് പദ്തതിക്് സർക്ോർ ഊന്ൽ 
�ൽേതിയതിട്ടുണ്്. 326 ആശുപത്രതിേളതിൽ ഇ-ന്�ൽത്് പദ്തതി പൂർത്തിയോയതി. 2,62,96,323 കപരുന്ട വതിവരങ്ങൾ കശഖരതിച്ച് 
ഇലേ്ക്ോണതിേ് കരഖേളോയതി സൂക്തിക്കുന് രോജ്യന്ത് ഏേ സംസ്ോ�മോണ് കേരളം.

മോലതി�്യ സംസ്രണത്തിന്റെ പ്രോധോ�്യം സർക്ോർ തതിരതിച്ചറതിയുേയും ഈ കമഖലയതിൽ �തിരവധതി ശ്രമങ്ങൾ �ടത്തുേയും 
ന്ചയ്തു. കേരളത്തിൽ പ്രതതിദതി�ം 10504 ടൺ ഖരമോലതി�്യം (ടതിപതിഡതി) ഉത്പോദതിപ്തിക്കുന്നുന്ണ്ന്ോണ് േണക്്; ഇതതിൽ 3472 
ടൺ �ഗര തകദേശ സ്വയംഭരണ സ്ോപ�ങ്ങളും 7032 ടൺ ഗ്ോമപഞോയത്തുേളും ഉത്പോദതിപ്തിക്കുന്നു. മോലതി�്യത്തിന്റെ 
49 ശതമോ�ം വീടുേളതിലും 36 ശതമോ�ം സ്ോപ�ങ്ങളതിലും 15 ശതമോ�ം ന്പോതുസ്ലങ്ങളതിലുമോണ്. 2019-20, 2020-21 
വർഷങ്ങളതിൽ ക്ീൻ കേരള േമ്പ�തി യഥോക്രമം 173 ടണ്ം 77 ടണ്ം ഇ-മോലതി�്യം കശഖരതിച്ചു. 2021-22 േോലഘട്ടത്തിൽ, 
"എന്റെ മോലതി�്യം എന്റെ ഉത്രവോദതിത്ം" എന് മുദ്ോവോേ്യം വൻകതോതതിൽ പ്രചരതിപ്തിക്കുേയും ഉറവതിടത്തിൽ തന്ന് 
സംസ്രതിക്ോൻ സംസ്ോ� വ്യോപേമോയതി ക്രമീേരണങ്ങൾ ഏർന്പ്ടുത്തുേയും ന്ചയ്തു.

സംസ്ോ� സർക്ോരതിന്റെ ഒരു പ്രധോ� ഇടന്പടൽ തടസ്ര�തിതമോയ ന്പോതു കസവ�ങ്ങൾ ലഭ്യമോക്കുേ എന്തോണ്. 
കേരള ഇ-കസവ� കപോർട്ടൽ, ഇ-കസവ�ം, എം-കസവ�ം എന് ന്മോലബൽ ആപ്തികക്ഷൻ എന്തിവ ഈ ദതിശയതിലുള്ള 
സുപ്രധോ� സംഭവവതിേോസങ്ങളോണ്. ഒരു �ല് ഭരണ സംരംഭന്മന് �തിലയതിൽ ആരംഭതിച്ച ഇ-കസവ�ം, സോകങ്തതിേവതിദ്യ 
ഉപകയോഗതിച്ച്  കേരള സർക്ോരതിന്റെ മതിക്വോറും എല്ോ ഓൺലലൻ കസവ�ങ്ങളും (G2C, G2B) ഒന്രോറ്റ പ്ോറ്റ് കഫോമതിൽ 
സംകയോജതിപ്തിച്ചു. 60-ലധതിേം വകുപ്പുേളുന്ട 500 ഓളം കസവ�ങ്ങൾ ഒന്രോറ്റ പ്ോറ്റ് കഫോമതിൽ ഏേീേരതിക്കുന്തതിനു പുറകമ, 
എല്ോ ന്മോലബൽ സൗഹൃദ കസവ�ങ്ങളും (ഏേകദശം 450 കസവ�ങ്ങൾ) എം-കസവ�ം എന് ഏേീകൃത ന്മോലബൽ 
ആപ്തികക്ഷൻ വഴ്തിയോണ് �ൽകുന്ത്.

വതിവരങ്ങളുന്ട സുതോര്യതയും വ്യോപ�വുമോണ് സർക്ോരതിന്റെ ഭരണത്തിന്റെ േോതൽ. മുഖ്യമന്ത്രതിയുന്ട പത്തി�  
പരതിപോടതിയതിൽ  ഉൾന്പ്ട്ട  സത്യകമവ ജയകത എന് ഡതിജതിറ്റൽ മീഡതിയ ഇൻഫർകമഷൻ ലതിറ്ററസതി േോമ്പയതിന്റെ ഭോഗമോയതി, 
സമൂ�മോധ്യമങ്ങളതിൽ അഴ്തിച്ചുവതിടുന് ന്തറ്റോയ പ്രചോരണങ്ങൾന്ക്തതിന്ര ന്പോതുജ�ങ്ങളതിൽ അവകബോധം സൃഷ്തിക്കുേ 
എന് ലക്്യകത്ോന്ട സതി-ഡതിറ്റ് �ോല് വീഡതികയോേൾ തയ്യോറോക്തിയതിട്ടുണ്്. ഈ വീഡതികയോേൾ 2021 ന്ഫബ്രുവരതി 09 
മുതൽ വതിേ് കടഴ്് സ്  ടതിവതിയതിൽ സംകപ്രക്ണം ന്ചയ്യുേയുണ്ോയതി.

േല, സംസ്ോരം, േോയതിേം എന്തിവ പ്രകത്യേ ഉന്ൽ �ൽകുന്  കമഖലേളോണ്. 2021-ന്ല കടോക്തികയോ ഒളതിമ്പതിേ് സതിൽ 
ഇന്ത്യ 7 ന്മഡലുേൾ ക�ടതിയതിരുന്ത് ഇന്ത്യയുന്ട ചരതിത്ര ക�ട്ടമോയതിരുന്നു. കടോക്തികയോ ഒളതിമ്പതിക്് കേരളത്തിനും അവതിസ്മ
രണീയമോയതിരുന്നു. 2021-ന്ല കടോക്തികയോ ഒളതിമ്പതിേ് സതിൽ കേരളത്തിൽ �തിന്് 9 േളതിക്ോർ പന്ങ്ടുത്തു. അതതിൽ 6 കപർ 
്ോക്തിലും ഫീൽഡതിലുമോണ്. ഇന്ത്യൻ ക�ോക്തി ടീം അംഗം ശ്രീ പതി ആർ ശ്രീകജഷ് ന്വങ്ല ന്മഡൽ ക�ടതി. ഒളതിമ്പതിേ് സ് 
ന്മഡൽ ക�ടുന് രണ്ോമന്ത് മലയോളതിയോണ് അകദേ�ം.

േലയതിലും സംസ് േോരത്തിലും, വജ്രജൂബതിലതി ന്ഫകല്ോഷതിപ്് സ്ീമതി�് 241 േലോരൂപങ്ങളതിൽ �തിന്് 825 േലോേോരന്ോന്ര 
തതിരന്ഞ്ഞടുത്തു. ആയതിരം യുവേലോേോരന്ോർക്കുള്ള ഡയമണ്് ജൂബതിലതി ന്ഫകല്ോഷതിപ്് സ്ീം കേരളത്തിന്റെ ലവവതിധ്യവും 
സമ്പന്വുമോയ േലോ പോരമ്പര്യത്തിന്റെ ശക്തി േന്ണ്ത്തുന്തതിനും സമൂ�ത്തി�് മുന്തിൽ അവതരതിപ്തിക്കുന്തതിനുമുള്ള 
ഒരു പദ്തതിയോണ്. ലഫൻ ആർട് സതിൽ �തിശ്തിത കയോഗ്യതയും �ോടൻ േലേളതിൽ പ്രോവീണ്യവുമുള്ള യുവതീ യുവോക്ന്ള 
തതിരന്ഞ്ഞടുത്് അവർക്് മറ്റുള്ളവന്ര പരതിശീലതിപ്തിക്ോനുള്ള കവദതിന്യോരുക്കുന്തോണ് പദ്തതി. ഈ പദ്തതി ഒരു �തിശ്തിത 
സമയകത്ക്് ന്ഫകലോഷതിപ്പുേൾ �ൽേതി േലോേോരന്ോന്ര പതിന്തുണയ്ക്കുന്നു.

മ�ോമോരതിയുന്ട േോലത്് േലോേോരന്ോർക്് സർക്ോർ പതിന്തുണ �ൽേതി. കേോവതിഡ്-19 മ�ോമോരതി മൂലം ഉപജീവ�മോർഗം 
�ഷ്ന്പ്ട്ട 32,000 േലോേോരന്ോർക്കും അനുബന്ധ ന്തോഴ്തിലോളതിേൾക്കും 2 മോസകത്ക്് 1,000 രൂപ വീതം 640 ലക്ം 
രൂപയുന്ട അടതിയന്തര ധ�സ�ോയം �ൽേതി. 10 വർഷം തുടർച്ചയോയതി േലോരംഗത്് പ്രവർത്തിക്കുന്വരും കേരളത്തിൽ 
സ്തിരതോമസമോക്തിയവരുമോയ േലോേോരന്ോന്രയോണ് ധ�സ�ോയത്തി�ോയതി തതിരന്ഞ്ഞടുത്ത്. സോംസ് േോരതിേ 
വകുപ്പും അക്ോദമതിേളും മുകഖ� ദുരതിതോശ്വോസത്തി�് അകപക് സമർപ്തിക്ോൻ േഴ്തിയോതതിരുന്വരും മറ്റ് ധ�സ�ോയം 
ലഭതിക്ോത്വരുമോയ 29,050 േലോേോരന്ോർക്കും അനുബന്ധ ന്തോഴ്തിലോളതിേൾക്കും മുഖ്യമന്ത്രതിയുന്ട ദുരതിതോശ്വോസ 
�തിധതിയതിൽ �തിന്് ഒരോൾക്് 1000 രൂപ വീതം 290.50 ലക്ം രൂപ വതിതരണം ന്ചയ്തു.

തകദേശസ്വയംഭരണ സ്ോപ�ങ്ങളുന്ട ശക്മോയ ഇടന്പടലതിലൂന്ട എല്ോ കമഖലേളതിന്ലയും വതിേസ�ം സംസ്ോ�ം 
മുകന്ോട്ട് ന്േോണ്കപോയതി. ജ�േീയോസൂത്രണത്തിന്റെ 25 വർഷം ആകഘോഷതിക്കുന് കേരളം വതികേന്ദ്രീകൃത ഭരണത്തിലും 
ജ�േീയോസൂത്രണത്തിലും മറ്റുള്ളവർക്് മോതൃേയോണ്. പതതിമൂന്ോം പദ്തതി േോലഘട്ടത്തിൽ, തകദേശസ്വയംഭരണ 
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സ്ോപ�ങ്ങളുന്ട ആസൂത്രണ പ്രക്രതിയ േോര്യക്മമോക്കുന്തതിനും കസവ�ങ്ങൾ വതിതരണം ന്ചയ്യുന്ത് ശക്തിന്പ്ടുത്തുന്
തതിനുമോയതി �തിരവധതി �ടപടതിേൾ സ്വീേരതിച്ചു. പ്രതതിസന്ധതി ഘട്ടങ്ങളതിൽ തകദേശസ്വയംഭരണ സ്ോപ�ങ്ങൾ പലതരത്തിൽ 
സംഭോവ� �ൽേതി. ന്വള്ളന്പ്ോക്കമോ മ�ോമോരതികയോ ആേന്ട്ട, വതിവതിധ പ്രതതിസന്ധതിേന്ള അതതിജീവതിക്ോൻ ജ�ങ്ങന്ള 
സ�ോയതിച്ചത് വോസ്വത്തിൽ അവരുന്ട ക�തൃത്വവും പങ്കുമോണ്. വരും വർഷങ്ങളതിൽ, പ്രോകദശതിേ സർക്ോരുേൾ വളർച്ചയുന്ട 
ചോലേ  ശക്തിേളോയതി  ഉയർന്നുവരുേയും വളർച്ചന്യ �യതിക്ോൻ സമ്പദ് വ്യവസ്യതിന്ല ഉൽപോദ� ശക്തിേന്ള ഉകത്
ജതിപ്തിക്കുേയും കവണം.

കേോവതിഡ്-19 മ�ോമോരതി മൂലമുണ്ോയ ബുദ്തിമുട്ടുേൾക്തിടയതിലും സമ്പദ് വ്യവസ്യതിന്ല വളർച്ചയും വതിേസ�വും കപ്രോ
ത്ോ�തിപ്തിക്കുന്തതിനും സോമൂ�തിേ പരതിരക്യും കക്മവും ഉറപ്ോക്കുന്തതിനുമുള്ള �യം സംസ്ോ� സർക്ോർ തുടർന്നു. 
ഉയർന് സോമ്പത്തിേ വളർച്ചയും ജ�ങ്ങളുന്ട ന്മച്ചന്പ്ട്ട ജീവതിത�തിലവോരവും ലേവരതിക്കുന്തതി�് ഉയർന് �തിലവോരമുള്ള 
ഭൗതതിേവും സോമൂ�തിേവുമോയ അടതിസ്ോ� സൗേര്യങ്ങൾ വതിേസതിപ്തിച്ചുന്േോണ്് മുകന്ോട്ട് കപോേോനുള്ള േരുത്് കേരളം 
വളർത്തിന്യടുക്കും.



xiv  |  സോമ്പത്തിേ അവകലോേ�ം 2021



കേരളത്തിന്റെ സാമൂഹതിേ സാമ്പത്തിേ സൂചതിേേൾ |  xv

ക്ര
മ 

ന
മ്പ

ര് ഇനം യൂണതിറ്റ് 1960-61 1970-71 1980-81 1990-91 2000-01 2010-11 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21

1 ഭൂവതിസറ്തൃതതി സ്ക്വയര് േതി.മതി 38856.7 38864 38863 38863 38863 38863 38863 38863 38863 38863 38863
ഭരണരംഗം

2 റവനയു 
ഡതിവതിഷനുേൾ എണ്ം 21 21 26 27 27 27

3 ജതില്ലേൾ എണ്ം 9 10 12 14 14 14 14 14 14 14 14
4 താലൂക്കുേൾ എണ്ം 55 56 58 61 63 63 75 75 75 77 77
5 വതികല്ലജുേൾ എണ്ം 1326 1331 1364 1452 1532 1664 1664 1664 1664 1664
6 ടൗണുേൾ എണ്ം 92 88 106 197 159 520 520 520 520 520 520
ന്സന്സസറ് അനുസരതിച്ചുള്ള  
ജനസംഖ്യ 1951 1961 1971 1981 1991 2001 2011

7 ആന്േ ആയതിരത്തില് 13549 16904 21347 25454 29099 31844 33406
8 പുരുഷന്ാര് ആയതിരത്തില് 8362 10588 12609 14289 15469 16027
9 സ്ത്രീേൾ ആയതിരത്തില് 8542 10760 12885 14810 16373 17379
10 ഗ്ാമം ആയതിരത്തില് 14351 17880 20682 21618 23574 17471
11 നഗരം ആയതിരത്തില് 2552 3467 4771 7018 8267 15935
12 പട്തിേ ജാതതിക്ാര് ആയതിരത്തില് 1422 2002* 2549 2887 3124 3040
13 പട്തിേവര്ഗ്ഗക്ാര് ആയതിരത്തില് 208 193* 261 321 364 485

14 ജനസാന്ദ്രത 
ആളുേളുന്ട 

എണ്ം 
സ്ക്വയര് േതി.മതി

435 549 655 749 819 860

15 സാക്ഷരതാ 
നതിരക്റ് ശതമാനം 55 60 70 90 90 94

16 സ്ത്രീ പുരുഷ 
അനുപാതം 

1000 പുരു
ഷന്ാര്ക്റ്/ 

സ്ത്രീേൾ
1022 1016 1032 1036 1058 1084

17 നഗര ജനസംഖ്യ ശതമാനം 15 16 19 24 26 48
സംസ്ാന ന്മാത് ആഭ്യന്തര  
ഉല്പ്പന്ം-സ്തിരവതിലയതില് 1960-61 1970-71 1980-81 1990-91 2000-01 2009-10 2016-17 2017-18 2018-19 2019-

20(P)
2020-
21(Q)

18
സംസ്ാന 
ത്തിന്റെ ന്മാത് 
ആഭ്യന്തര 
ഉല്പ്പന്ം

രൂപ 
കോടതിയതില് 462 1255 3823 12195 63715 180812 485301.54 516189.76 554228.31 566522.70 514399.99

19 പ്ാഥമതിേകമഖല  
(ജതി.എസറ്.വതി.എ)

രൂപ 
കോടതിയതില് 241 653 1682 4756 14017 15966 45936.94 47619.23 46114.01 43161.34 44804.72

20 ദക്വതിത്രീയ കമഖല  
(ജതി.എസറ്.വതി.എ)

രൂപ 
കോടതിയതില് 68 163 841 3171 14017 38249 123289.49 129866.26 130450.39 126923.80 114871.28

21 തൃത്രീയ കമഖല  
(ജതി.എസറ്.വതി.എ)

രൂപ 
കോടതിയതില് 153 439 1300 4268 35680 126597 266144.63 283268.51 303661.64 320680.82 291020.18

22 പ്തതിശ്രീര്ഷ 
വരുമാനം രൂപയതില് 276 594 1508 4207 19951 47360 141398 149650 159878 162610.00 146910

കൃഷതി 1960-61 1970-71 1980-81 1990-91 2000-01 2009-10 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21

23
വതിളവതിറക്തിയ 
യഥാര്ത്ഥ  
ഭൂവതിസറ്തൃതതി

000 ന്ഹേറ്ടര് 1923 2171 2180 2247 2206 2079 2015 2040 2033 2026 2035

24
ന്മാത്മായതി 
കൃഷതിന്ചയ്ത 
ഭൂവതിസറ്തൃതതി 

000 ന്ഹേറ്ടര് 2349 2933 2885 3020 3022 2669 2584 2579 2571 2586 2569

25
ന്മാത്മായതി 
ജലകസചനം 
നടത്തിയ ഭൂവതി
സറ്തൃതതി 

000 ന്ഹേറ്ടര് 381 385 460.3 458 497 539.87 515.39 517.64 521.48

26

 ന്മാത്ം 
വതിളവതിറക്തിയ 
ഭൂവതിസറ്തൃതതിയതില് 
ന്മാത്ം ജലകസ
ചനം നടത്തിയ 
ഭൂവതിസറ്തൃതതി 

ശതമാനം 13 13 15 18 19 21 20 20.01 20.3

പ്ധാന വതിളേൾ കൃഷതി ന്ചയ്ത ഭൂമതി 1960-61 1970-71 1980-81 1990-91 2000-01 2012-13 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21

27 ന്നല്ലറ് 000 ന്ഹേറ്ടര് 779 875 802 559 347 197 166 189 198 191.05 201.8

കേരളത്തിന്റെ സാമൂഹതിേ സാമ്പത്തിേ 
സൂചതിേേൾ- ദ്രുതവീക്ഷണം
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28 പയറുവര്ഗ്ഗങ്ങൾ 000 ന്ഹേറ്ടര് 44 40 34 23 3 1.74 1.9 2.5 2.26 2.01

29
േരതിമ്പറ് 
വതിളന്വടുത് 
പ്കദശം

000 ന്ഹേറ്ടര് 9 8 8 8 3 2 1.05 1.01 0.95 0.92

30 റബ്ബര് 000 ന്ഹേറ്ടര് 133 188 238 384 474 545 551.05 551 551.2 551.03 550.65
31 കതയതില 000 ന്ഹേറ്ടര് 40 37 36 35 37 30 30.2 30 36.47 35.87 35.87
32 ന്തങ്ങറ് 000 ന്ഹേറ്ടര് 501 719 651 870 926 798 781.5 760.4 760.94 760.77 768.81
33 േവുങ്ങറ് 000 ന്ഹേറ്ടര് 54 86 61 65 102 97.7 94.6 95.73 96.9 96.57
34 നതിലക്ടല 000 ന്ഹേറ്ടര് 16 15 9 13 0.7 0.27 0.18 0.12 0.11
35 കുരുമുളേറ് 000 ന്ഹേറ്ടര് 100 12 108 169 202 85 85.2 85.1 82.76 83.76 82.12
36 ഏലം 000 ന്ഹേറ്ടര് 29 47 56 67 41 42 39 39.1 38.88 39.69 39.14
37 ഇഞ്തി 000 ന്ഹേറ്ടര് 12 12 13 14 12 5 5.15 4.37 3.27 2.82 2.7
 പ്ധാനവതിളേളുന്ട ഉല്ാദനം 1960-61 1970-71 1980-81 1990-91 2000-01 2012-13 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21
38 ന്നല്ലറ് 000 ടണ്തില് 1068 1298 1272 1087 751 509 436 521.3 578.25 587.1 626.88
39 പയറുവര്ഗ്ഗങ്ങൾ 000 ടണ്തില് 18 13 22 17 3 1.7 2.04 2.3 2.18 1.92
40 േരതിമ്പറ് 000 ടണ്തില് 38 38 48 52 28 17 11.5 10.63 12.08 10.66
41 റബ്ബര് 000 ടണ്തില് 24 88 140 308 560 800 540.4 540.7 492.5 533.5 519.5
42 കതയതില 000 ടണ്തില് 39 43 48 63 69 63 61.5 62.23 60.76 59.26 66.85

43 നാളതികേരം ദശലക്ഷം 
എണ്ം 3220 3981 3008 4232 5536 5799 5384 5230 5299 4814 4788

44 അടയ്ക്ക 000 ടണ്തില് 8 13 11 13 118 116.8 108.5 99.92 92.75 103.16
45 നതിലക്ടല 000 ടണ്തില് 14 16 8 10 10 9 0.38 0.24 0.15 0.14
46 കുരുമുളേറ് 000 ടണ്തില് 27 25 29 47 61 46 34.06 37.9 36.77 34.54 33.59
47 ഏലം 000 ടണ്തില് 1 1 3 3 10 17.14 18.3 11.53 10.07 20.57
48 ഇഞ്തി 000 ടണ്തില് 11 20 32 46 42 22 20.47 18.9 15.12 11.92 12.09
േന്നുോലതി ന്സന്സസറ് 1977 1982 1987 1996 2003 2007 2012 2019 2020 2021

49 ആന്േ 
േന്നുോലതിേൾ ലക്ഷത്തില് 53 56 55 56 35 36 38.88 38.36 38.36 38.36

50 ആന്േ പൗൾടതി ലക്ഷത്തില് 152 185 308 139 127 238.45 298.18 298.18 298.18
വനം 1960-61 1970-71 1980-81 1990-91 2000-01 2011-12 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21

51 വനവതിസറ്തൃതതി 000 ന്ഹേറ്ടര് 1056 1056 1123 1122 1115 1131 1131 1152 1152 1152 1152

ഫാേറ്ടറതിേൾ 1971 1981 1991 2001 2011 2012 2017 2018 2019 2020 2021

52 പ്വര്ത്തിക്കുന് 
ഫാേറ്ടറതിേൾ എണ്ം 3024 9106 13255 18554 19676 20473 22998 23335 24254 24468 24464

53 ജ്രീവനക്ാര് എണ്ം 206839 300515 368738 436410 644606 644802 678058 698679 726195 702901 698551

54
ലക്ഷം ജനസംഖ്യ
യതില് ജ്രീവനക്ാ
രുന്ട നതിരക്റ്

എണ്ം 969 1181 1267 1370 1930 1930 2030 2091 2174 2104 2091

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

55 ആന്േ ഉല്ാദനം ദശലക്ഷം 
യൂണതിറ്റ് 2126 5242 5491 7656 6495 8351 4380 5474.4 7577.02 5722.81 7057.9

56 ആന്േ 
ഉപകഭാഗം

ദശലക്ഷം 
യൂണതിറ്റ് 2869 5282 10319 12878 16182 20038 21159.19 22361.45 22948.82 22151.59

57 വ്യാവസായതിേ 
ഉപകഭാഗം

ദശലക്ഷം 
യൂണതിറ്റ് 2025 2697 3784 4002 4926 5260 5648.31 5820.49 5683.3 5051.64

58 ോര്ഷതിേ 
ഉപകഭാഗം

ദശലക്ഷം 
യൂണതിറ്റ് 125 288 350 225 286 322 346 337.65 348.48 403.24

59 ഗാര്ഹതിേ 
ഉപകഭാഗം 

ദശലക്ഷം 
യൂണതിറ്റ് 409 1621 4688 5931 7706 10281 10574.8 10864.34 11898.13 12695.8

വതിദ്യാഭ്യാസം 1970-71 1980-81 1990-91 2000-01 2009-10 2012-13 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21

60 വപ്മറതി 
സറ്കൂളുേൾ എണ്ം 9437 9605 9682 9714 9828 9737 9861 9852 9841 9833 9858

61 എന്കറാൾന്മറെറ് -
 വപ്മറതി സറ്കൂൾ ആയതിരത്തില് 4156 4284 4402 3637 3015 2545 2377 2384 2428 2450 2492

62 വഹസറ്കൂളുേൾ എണ്ം 1199 1971 2451 2596 2814 2890 3021 3119 3120 3118 3128

63 എന്കറാൾന്മറെറ് 
-വഹസറ്കൂൾ ആയതിരത്തില് 1310 1498 1611 1443 1426 1325 1297 1276 1267 1266

ആകരാഗ്യം 1970-71 1980-81 1990-91 2000-01 2009-10 2011-12 2016-17# 2017-18# 2018-19# 2019-20# 2020-21#
64 ആശുപത്തിേൾ എണ്ം 553 746 1199 1319 1254 1255 1463 1470 1470 1471*** 1471***

65 േതിടക്േളുന്ട 
എണ്ം എണ്ം 21777 32447 38726 38242 37021 37388 56257 56596 56596 57713*** 57995***

ജനസംഖ്യാപരമായ അവസ് 1970-71 1980-81 1990-91 2001 2009 2010 2011 2017## 2018## 2020-21##

66 ജനനനതിരക്റ് ആയതിരം 
ജനങ്ങളതില് 32 26 20 16 15 15 15 14.2 13.9 13.5

67 മരണ നതിരക്റ് ആയതിരം 
ജനങ്ങളതില് 9 6 6 7 7 7 7 6.8 6.9 7.1
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68 ശതിശു മരണ 
നതിരക്റ് 

ആയതിരം 
ജനങ്ങളതില് 61 37 21 11 12 14 13 10 7 6

ഗതാഗതം 1970-71 1980-81 1990-91 2000-01 2010-11 2011-12 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21

69 ന്റയതില്പാതേളു
ന്ട വദര്്്യം േതി.മതി 892 921 988 1148 1257 1257 1257 1257 1257 1257 1745 ###

70 ആന്േ കറാഡുേ
ളുന്ട വദര്്്യം** േതി.മതി 18037 94145 128403 125835 151652 244373 218942 229349.2 273113.3 229082.02 238773.02

71 കമാകട്ാര് 
വാഹനങ്ങൾ എണ്ം 86234 195000 648000 2111885 6072019 8048673 11030037 12042691 13334984 14184184 14847163

തകദേശ സ്ാപനങ്ങൾ 1990-91 2000-01 2006-07 2007-08 2008-09 2010-11 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21
72 ജതില്ലാ പഞ്ായത്റ് എണ്ം 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14

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

74 ഗ്ാമപഞ്ായത്റ് എണ്ം 983 990 999 999 999 978 941 941 941 941 941
75 മുനതിസതിപ്പാലതിറ്തിേൾ എണ്ം 58 53 53 53 53 60 87 87 87 87 87
76 കോര്പ്പകറഷനുേൾ എണ്ം 3 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6

#അല�ോപ്പതിയും ആയഷും ഉൾപ്പ്പപ്െ
##എസ്.ആർ.എസ് പ്െയ്  2019, 2020,  2021 ഒക്ലെോബർ 
### റൂട്ിപ്റെ നീളവും റണിുംഗ് ട്ോക്ും ഉൾപ്പപ്െ
*അെിസ്ോന വർഷും 2011-12
**എൽ.എസ്.ജി.ഡി  ലനോണ് പക്ോലറോഡ്  ഒഴിപ്ക 
***ആർ സി സി ഉൾപ്പ്പപ്െ 
(P)തോൽകോ�ിക എസ്റിലെറ്്  
(Q)ത്വരിത എസ്റിലെറ്്  
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ജില്ലകള് ഒറ്റന�ോട്ടത്ില്
ക്ര

മ 
�

മ്പ
ര്

ഇ�ം തിരുവ�ന്തപുരം കകോല്ലം പത്�ംതിട്ട ആലപ്പുഴ നകോട്ടയം ഇടുക്ി എറണോകുളം

1 ഭൂവിസ്തൃതി (ചതുരശ്ര 
കിനലോമീറ്ററില്) 2192 2491 2637 1414 2208 4358 3068

2 വ�ഭൂമി (ചതുരശ്ര കിനലോമീറ്ററില്)* 1304 1322 1956 80 1104 3151 1366
3 ജ�സംഖ്യ 2011 (ലക്ഷത്ില്) 33.01 26.35 11.97 21.28 19.75 11.1 32.82

ഗ്ോമം 15.3 14.48 10.65 9.79 14.09 10.57 10.48
പുരുഷന്ോര് 7.25 6.81 5 4.65 6.93 5.27 5.18
സ്തീകള് 8.05 7.68 5.66 5.15 7.16 5.3 5.3
പതിറ്റോണ്ികല വളര്ച്ചയുകെ 
ശതമോ�ം (2001-2011) -28.6 -31.7 -4 -34.2 -14.8 -1.4 -35.7

�ഗരം 17.72 11.87 1.32 11.48 5.65 0.52 22.34
പുരുഷന്ോര് 8.57 5.66 0.62 5.48 2.76 0.26 11.01
സ്തീകള് 9.15 6.21 0.71 6 2.91 0.26 11.33
പതിറ്റോണ്ികല വളര്ച്ചയുകെ 
ശതമോ�ം (2001-2011) 62.3 154.8 6.3 84.8 88.6 -9.6 51.3

ജ�സോന്ദ്രത 1508 1061 452 1504 895 255 1072
മത്്യകത്ോഴിലോളികള് (എണ്ം) 164883 123100 2073 167794 24420 691 133387
പട്ടികജോതിക്ോരുകെ ജ�സംഖ്യ 
ആകക ജ�സംഖ്യയുകെ 
ശതമോ�ത്ില്

11.3 12.5 13.7 9.5 7.8 13.1 8.2

പട്ടികവര്ഗ്ഗക്ോരുകെ ജ�സംഖ്യ 
ആകക ജ�സംഖ്യയുകെ 
ശതമോ�ത്ില്

0.8 0.4 0.7 0.3 1.1 5.0 0.5

4 സോക്ഷരതോ �ിരക്് (2011)
പുരുഷന്ോര് 94.2 95.8 97.7 97.9 97.2 94.8 97.1
സ്തീകള് 90.9 91.9 96.3 94.8 95.7 89.6 94.3

5 കകോഴിഞ്ഞു നപോയവരുകെ ശതമോ�ം 2019-20 (ഏറ്റവം പുതിയത്)
നലോവര് പ്രൈമറി 159 68 1 2 69 117 256
അപ്പര് പ്രൈമറി 72 23 1 1 25 31 77
പ്ൈസ്കൂള് 203 48 2 27 77 157 167

6 ജി.എസ്.വി.എ 2020-21 (ത്വരിതം)  സ്ിരവിലയില്
ജി.എസ്.വി.എ അെിസ്ോ� 
വിലയില് (രൂപ ലക്ഷത്ില്) 4777314 4156843 1335007 3251811 2879484 1497504 5650813

ജി.എസ്.വി.എ ശതമോ�ത്ികല പങ്്
രൈോഥമികം 7.01 8.99 21.47 5.72 12.17 31.44 7.19
ദ്വിതീയം 24.90 25.12 22.04 31.40 20.99 20.02 23.66
ത്ിതീയം 68.08 65.89 56.49 62.88 66.82 48.54 69.15

7 നകരളത്ികല ക�ല്ലുല്ോദ�ം 
 (2020-21) െണ്ില് 5660 5219 11144 125803 54268 1900 10971

8 യഥോര്ത്ഥ ജലനസചിത വിസ്തൃതി 
(2020-21) കൈക്െറില് 6464.07 4659.54 7224 36275.99 16860.5 43881.54 21795.23

9 വോണിജ്യബോങ്കുകളുകെ എണ്ം 
(മോര്ച്ച് 2021) 736 402 385 395 522 193 1013

10 "സി.ഡി. അനുപോതം" 66.71 62.54 24.83 45.75 51.68 110.4 80.44

11
രജിസ്റ്റര് കചയ്ത എസ്.
എസ്.ഐ.കള്/ എം.എസ്.
എം.ഇ.കള് 2020-21

729 745 646 791 544 284 1165

12 കപോതുമരോമത്് നറോഡുകളുകെ 
പ്ദര്്്യം (കിനലോമീറ്ററില്) ** 2377.04 1924.09 1993.27 1405.4 3310.4 2661.28 2964.49

13 വോൈ�ങ്ങളുകെ എണ്ം 1849460 1102051 622374 1024963 903171 315679 2131332
14 എത്ിനച്ചര്ന്ന വിന�ോദ സഞ്ോരികള് 2020

വിനദശ സഞ്ോരികള് 
(എണ്ത്ില്) 90550 5141 659 46629 20072 20163 134952

ആഭ്യന്തര സഞ്ോരികള് 
(എണ്ത്ില്) 861130 137228 48960 207507 139038 503938 1103200

*തുറന്ന വനം ഉള്പ്പെപെ , ** എല്.എസ്.ജി.ഡി  നനോണ് പക്ോ നറോഡ് ഒഴിപെ
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ക്ര
മ 

�
മ്പ

ര്
ഇ�ം തൃശ്ശൂര് പോലക്ോെ് മലപ്പുറം നകോഴിനക്ോെ് വയ�ോെ് കണ്ണൂര് കോസറനഗോഡ് ആകക

1 ഭൂവിസ്തൃതി (ചതുരശ്ര 
കിനലോമീറ്ററില്) 3032 4480 3550 2344 2131 2966 1992 38863

2 വ�ഭൂമി (ചതുരശ്ര കിനലോമീറ്ററില്)* 1159 2084 1981 1437 1580 1654 966 21144
3 ജ�സംഖ്യ 2011 (ലക്ഷത്ില്) 31.21 28.11 41.13 30.86 8.17 25.23 13.07 334.06

ഗ്ോമം 10.25 21.33 22.96 10.13 7.88 8.82 7.98 174.71
പുരുഷന്ോര് 4.88 10.31 10.95 4.85 3.86 4.26 3.88 84.08
സ്തീകള് 5.36 11.02 12 5.29 3.99 4.56 4.11 90.63
പതിറ്റോണ്ികല വളര്ച്ചയുകെ 
ശതമോ�ം (2001-2011) -52 -5.7 -29.8 -43 -4.6 -26.3 -17.7 -25.9

�ഗരം 20.96 6.77 18.17 20.73 0.32 16.41 5.09 159.35
പുരുഷന്ോര് 9.92 3.28 8.65 9.86 0.15 7.56 2.41 76.19
സ്തീകള് 11.04 3.49 9.52 10.86 0.16 8.85 2.68 83.16
പതിറ്റോണ്ികല വളര്ച്ചയുകെ 
ശതമോ�ം (2001-2011) 149.7 89.8 410.2 88.2 6.6 35.3 117.8 92.8

ജ�സോന്ദ്രത 1031 627 1157 1316 384 852 657 860
മത്്യകത്ോഴിലോളികള് (എണ്ം) 90306 2534 82044 106613 230 60208 43342 1001625
പട്ടികജോതിക്ോരുകെ ജ�സംഖ്യ 
ആകക ജ�സംഖ്യയുകെ 
ശതമോ�ത്ില്

10.4 14.4 7.5 6.5 4.0 3.3 4.1 9.1

പട്ടികവര്ഗ്ഗക്ോരുകെ ജ�സംഖ്യ 
ആകക ജ�സംഖ്യയുകെ 
ശതമോ�ത്ില്

0.3 1.7 0.6 0.5 18.5 1.6 3.7 1.5

4 സോക്ഷരതോ �ിരക്് (2011)
പുരുഷന്ോര് 96.98 92.27 95.78 97.57 92.84 97.54 93.93 96.1
സ്തീകള് 93.85 84.99 91.55 93.16 85.94 93.57 86.13 92.1

5 കകോഴിഞ്ഞു നപോയവരുകെ ശതമോ�ം 2019-20 (ഏറ്റവം പുതിയത്)
നലോവര് പ്രൈമറി 24 224 156 126 54 59 49 1364
അപ്പര് പ്രൈമറി 15 93 120 65 84 30 52 689
പ്ൈസ്കൂള് 28 210 218 194 416 89 123 1959

6 ജി.എസ്.വി.എ 2020-21 (ത്വരിതം)  സ്ിരവിലയില്
ജി.എസ്.വി.എ അെിസ്ോ� 
വിലയില് (രൂപ ലക്ഷത്ില്) 4507892 3158861 4406779 3873880 891346 3198448 1483636 45069618

ജി.എസ്.വി.എ ശതമോ�ത്ികല പങ്്
രൈോഥമികം 6.94 13.71 9.18 6.86 19.45 7.94 15.42 9.94
ദ്വിതീയം 24.17 25.99 23.91 29.80 19.85 30.82 27.99 25.49
ത്ിതീയം 68.89 60.30 66.91 63.34 60.70 61.25 56.59 64.57

7 നകരളത്ികല ക�ല്ലുല്ോദ�ം  
(2020-21) െണ്ില് 87655 246992 30504 2663 23088 14408 6611 626888

8 യഥോര്ത്ഥ ജലനസചിത വിസ്തൃതി 
(2020-21) കൈക്െറില് 62998.24 80818.04 27859.10 3978.78 13696.29 11143.65 52138.71 389793.68

9 വോണിജ്യബോങ്കുകളുകെ എണ്ം 
(മോര്ച്ച് 2021) 759 492 505 467 147 394 227 6637

10 സി.ഡി. അനുപോതം 52.68 64.27 52.87 71.01 132.35 49.95 75.49 61.52

11
രജിസ്റ്റര് കചയ്ത എസ്.
എസ്.ഐ.കള്/ എം.എസ്.
എം.ഇ.കള് 2020-21

1855 1477 1149 903 308 724 220 11540

12 കപോതുമരോമത്് നറോഡുകളുകെ 
പ്ദര്്്യം (കിനലോമീറ്ററില്) ** 1932.34 2101.84 2375.27 1952.22 856.95 2223.16 1444.34 29522.15

13 വോൈ�ങ്ങളുകെ എണ്ം 1504867 1019082 1354684 1384217 247215 935399 452669 14847163
14 എത്ിനച്ചര്ന്ന വിന�ോദ സഞ്ോരികള് 2020

വിനദശ സഞ്ോരികള് 
(എണ്ത്ില്) 3416 742 4100 5262 4131 2754 2184 340755
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1.1 സ്ഥൂല സാമ്പത്തിക രംഗത്ത് സമീപകാല 
      പ്രവണതകൾ

ക�യാേ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയില് കേയാവിഡ്-19 മഹയാമയാരി 
േയാരണമുളള പ്രതിസന്ി തുടരുേയയാണ്, ഇത് 2020  
വർഷത്ില� രണയാംപയാദത്ില� സയാമ്പത്ിേ പ്രവർ
ത്നങ്ങൾ നി�ക്കുന്നതിനിടയയാക്ി. വവറസിലറെ 
വ്യയാപനം നിയന്തിക്കുന്നതിനയായി ക�യാേലമമ്പയാടുമുള്ള 
സർക്യാരുേൾ ശയാരീരിേ അേ�ം, ക�യാക്്ഡഡൗൺ, 
േ്യാറവറെൻ എന്നീ നടപടിേൾ സ്ീേരിക്കുേയം  
സയാമ്പത്ിേ പ്രവർത്നങ്ങലള ദൂരവ്യയാപേമയായി 
നിയന്തിക്കുേയം ലെയ്തു.

2021-ല� കവൾഡ് എക്കണയാമിക്് സിറ്റുകവഷൻ ആൻഡ് 
കപ്രയാലപെേ്ടസ് (യവണറ്റഡ് കനഷൻസ് ഡിപ്യാർട്ലമറെ് 
ഓഫ് ഇക്കണയാമിേ് ആറെ് കസയാഷ്യല് അഫകയഴ്സ് (UN 
DESA) ലറെ റികപ്യാർട്) അനുസരിച്്, 2020-ല് ക�യാേത്ില� 
ലമയാത് ഉല്പ്യാദനം 4.3 ശതമയാനം കുറഞ്ഞതയായി 
േണക്യാക്ി. വിേസിത സമ്പദ് വ്യസ്ഥേളില� ഉല്പ്യാദനം 
2020-ല് 5.6 ശതമയാനം ചുരുങ്ങുലമന്ന് േണക്യാക്ലപ്ടുേ
യം, 2021 ല് 4.0 ശതമയാനമയായി വളർച് വീലണടുക്കുലമന്ം 
പ്രതീക്ിക്കുന്. കേയാവിഡ് മഹയാമയാരി ലപയാടിപ്പുറലപ്ടയാൻ 
വവേിയതും അതിലറെ വ്യയാപനം തടയയാൻ സർക്യാരുേൾ 
ലപയാതുലവ വേലക്യാണ കുറഞ്ഞ നിയന്തണ നടപടിേൾ 
മൂ�വം വിേസ്ര രയാജ്യങ്ങളില് ഇത് തയാരതകമ്യന 
വളലര കുറഞ്ഞ രീതിയില� ബയാധിച്ിട്ടുള്ളു, അതയായത് 
2020-ല് ഉല്യാദനം 2.5 ശതമയാനമയാണ് കുറഞ്ഞിട്ടുളളത്. 
2021-ല് വിേസ്ര രയാജ്യങ്ങളില� സമ്പദ് വ്യവസ്ഥ 5.7 
ശതമയാനമയായി വളരുലമന്ന് പ്രതീക്ിക്കുന്. ഏറ്റവം 
തയാഴ്ന്ന വിേസിത രയാജ്യങ്ങളില് (എല്ഡിസി) ലമയാത് 
ആഭ്യന്തര ഉല്പ്യാദനം (ജിഡിപി) 2020-ല് 1.3 ശതമയാനം  
കുറഞ്ഞുലവങ്ിലം, 2021-ല് വളർച്യാ നിരക്് 4.9 
ശതമയാനത്ില് എത്തുലമന്ന് പ്രതീക്ിക്കുന്.

കേയാവിഡ്-19 മഹയാമയാരി വിവിധ രയാജ്യങ്ങലളയം 
ജനവിഭയാഗങ്ങലളയം വ്യത്യസ്തമയായിടയാണ് ബയാധിച്ിട്ടുള്ളത്. 
മഹയാമയാരി ഗുരുതരമയായി ബയാധിച് എല്യാ രയാജ്യങ്ങളിലം 
പ്രതിസന്ിയലട ആകരയാഗ്യ സയാമ്പത്ിേ ആഘയാതങ്ങൾ 
ഏറ്റവം കൂടുതല് ബയാധിച്ത് പ്രകത്യേ പികന്നയാക്യാവ
സ്ഥയിലള്ള സയാമൂഹിേ വരുമയാന ഗ്രൂപ്പുേലളയയാണ്. 
എന്നിരുന്നയാലം, വിേസ്ര രയാജ്യങ്ങൾക്ിടയിലം 
ആഘയാതത്ിലറെ അളവില് േയാര്യമയായ വ്യത്യയാസങ്ങളുണ്, 
�യാറ്റിൻഅകമരിക്ലയയം േരീബിയൻ, ദക്ികണഷ്യൻ 
സമ്പദ് വ്യവസ്ഥേലളയം ഇത് ഏറ്റവം കൂടുതല് ബയാധിച്ചു. 
ഇതില് നിന്ം വ്യത്യസ്തമയായി 2020-ല് ജിഡിപി 1 ശതമയാനം 
വർദ്ിച്് േിഴക്ൻ ഏഷ്യയില� സമ്പദ് വ്യവസ്ഥ മലറ്റല്യാ 

വിേസ്ര പ്രകദശങ്ങകളക്യാളും തയാരതകമ്യന ലമച്ലപ്ട 
നി�യി�യായി. വെനയലട കവഗത്ിലള്ളതും ശക്തവമയായ 
വീലണടുക്�ിലറെ പിൻബ�ത്ില്, േിഴക്ൻ ഏഷ്യൻ 
സമ്പദ് വ്യവസ്ഥ 2021-ല് 6.4 ശതമയാനം വളരുലമന്ന്  
പ്രവെിക്ലപ്ടുന്.

ഇന്ത്യയില് മഹയാമയാരി മൂ�മുണയായ ആഘയാതം സയാമ്പത്ിേ 
പ്രവർത്നങ്ങളില് വ�ിയ കതയാതില് തടസ്സങ്ങൾ സൃഷ്ിച്ചു. 
ആഭ്യന്തര ആവശ്യേതയം േയറ്റുമതിയം കുത്ലന 
ഇടിഞ്ഞതിനയാല് മിക്വയാറം എല്യാ കമഖ�േലളയം 
ഇത് പ്രതികൂ�മയായി ബയാധിച്ിട്ടുണ് (െി� ശ്രകദ്യമയായ 
ഒഴിവയാക്ലേൾ ഉലണങ്ിലം) 

കേരളത്തിന്റെ വരുമയാനത്തിലം സയാമ്പത്തിേ 
വളർച്ചയതിലമുള്ള പ്രവണതേൾ 
കേരളം തയാരതകമ്യന ഉയർന്ന വരുമയാനമുള്ള ഒരു 
ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥയാനമയാണ്. ത്രിത േണക്് പ്രേയാരം 
2020-21-ല് കേരളത്ില� പ്രതിശീർഷ ആഭ്യന്തകരയാല്
പ്ന്നം 1,46,910 രൂപ ആയിരുന്. കദശീയ ശരയാശരി 
(2020-21-ല്) 99,694 രൂപയയായിരുന്. മലറ്റയാരു  
തരത്ില് പറഞ്ഞയാല്, 2020-21 -ല് കേരളത്ില� ഒരു 
വ്യക്തിയലട ശരയാശരി വരുമയാനം എന്നത് ഇന്ത്യയില� 
ശരയാശരി വരുമയാനത്ിലറെ ഏേകദശം 1.5 ഇരടിയയാണ്. 
ഹരിയയാന, േർണയാടേ, ലത�ങ്യാന, തമിഴ് നയാട്,  
മഹയാരയാഷ്ട്ര, ഗുജറയാത്് എന്നിവയ് ലക്യാപ്ം രയാജ്യലത് 
ഏറ്റവം ഉയർന്ന പ്രതിശീർഷ വരുമയാനമുള്ള 
സംസ്ഥയാനങ്ങളില് കേരളവം ഉൾലപ്ടുന്.

കേരളത്ിലറെ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥ േഴിഞ്ഞ മൂന്ന് വർഷമയായി 
നിരവധി തിരിച്ടിേൾ കനരിട്ടു ലേയാണിരിക്കുന്. 
2017-ല� ഓഖി ചുഴ�ിക്യാറ്റും 2018-ക�യം 2019-ക�യം 
അതിശക്തമയായ മഴയലട ഫ�മയായണയായ േനത്  
ലവള്ളലപ്യാക്വം സംസ്ഥയാനത്ിന് തിരിച്ടിയയായി. അപ്ര
തീക്ിതമയായളള ഗൾഫ് രയാജ്യങ്ങളില� സയാമ്പത്ിേ 
പ്രതിസന്ി മൂ�ം നിരവധി പ്രവയാസി ലതയാഴി�യാളിേൾ 
സംസ്ഥയാനകത്ക്് തിരിച്ചു വന്നതും, വികദശത്തു 
നിന്ളള പണ പ്രവയാഹം മന്ദഗതിയി�യായതും കേരള 
സമ്പദ് വ്യവസ്ഥലയ പ്രതികൂ�മയായി ബയാധിച്ചു. ഏറ്റവം 
ഒടുവില് കേയാവിഡ്-19 മഹയാമയാരിയമയായി ബന്ലപ്
ട്ടുണയായ സയാമ്പത്ിേ  പ്രതിസന്ിയം കേരളത്ിലറെ 
സയാമ്പത്ിേ പ്രവർത്നങ്ങലള ഗുരുതരമയായി ബയാധിച്ചു. 
അന്തയാരയാഷ്  ട്ര യയാത്രയ് ക്കുള്ള നിയന്തണങ്ങൾ,  
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േർശനമയായ സയാമൂഹിേ അേ�ം പയാ�ിക്ല് 
മയാന ദണ്ഡങ്ങൾ, വ്യയാവസയായിേ പ്രവർത്നങ്ങൾ  
നിർത്ിലവക്ല് എന്നിവ മിക്വയാറം എല്യാ കമഖ�േലളയം 
പ്രകത്യേിച്് ട്രയാവല്, ടൂറിസം, ലറസ് കറ്റയാറന്റുേൾ 
തുടങ്ങിയ കമഖ�േലള ഗുരുതരമയായി ബയാധിച്ചു.  

കേരളത്ില് ജി.എസ്.വി.എ യലട (ലമയാത്ം സംസ്ഥയാന 
സംകയയാജിത മൂ�്യം) വളർച് (2011-12 സ്ഥിര വി�യില്) 
2019-20-ല� 2.19 ശതമയാനത്ില് നിന്ന് 2020-21-ല് 
(-)8.16 ശതമയാനമയായി കുത്ലന കുറഞ്ഞു. കേരളത്ില് 
2020-21-ല� ജി .എസ്.വി .എയലട (ലമയാത്ം 
സംസ്ഥയാന സംകയയാജിത മൂ�്യം) വളർച്യാ നിരക്്  
കുറഞ്ഞത് കേയാവിഡ്-19 മഹയാമയാരി മൂ�മുളള പ്രതികൂ� 
ആഘയാതം േയാരണമയാണ്.

ല മ യാ ത് ം  സ ം സ്ഥ യാ ന  ആ ഭ ്യന്ത ക ര യാ ല് പ് ന്ന ം  
(ജിഎസ്ഡിപി) 2011-12-ല� സ്ഥിര വി�യില്  
2019-20-ല� തയാല്ക്യാ�ിേ േണക്കുേളില� 
5,66,52,270 �ക്ം രൂപയില് നിന്ന് 2020-21-ല� 
ത്രിത േണക്ില് 5,14,39,999 �ക്ം രൂപയയായി 
കുറഞ്ഞു. 2019-20-ല� 2.22 ശതമയാനം വളർച്യ 
മയായി തയാരതമ്യം ലെയ്യുകമ്പയാൾ 2020-21-ല് (-)9.20 
ശതമയാനം ലനഗറ്റീവ് വളർച്യാ നിരക്യാണ് േയാണിക്കുന്നത്. 
നടപ്പുവി�യില് ജിഎസ്ഡിപി 2019-20 ല� തയാല് 
ക്യാ�ിേ േണക്കുേളില� 8,24,37,420 �ക്ം രൂപയില് 
നിന്ന് (-)3.01 ശതമയാനം ലനഗറ്റീവ് വളർച്കയയാലട 

2020-21-ല് 7,99,57,111 �ക്ം രൂപയയായി കുറഞ്ഞു. 
വിശദയാംശങ്ങൾ പട്തിേ 1.1.1-ല് നല്േിയിരിക്കുന്.

കേശീയതലത്തിലള്ള പ്രവണതേൾ
സ്ഥ ി ത ി വ ി വ ര േ ണ ക്്  പ ദ് ത ി  ന ട പ് യാ ക് ല് 
മന്തയാ�യത്ിന് (എം.ഒ.എസ്.പി.ഐ) േീഴിലള്ള കേന്ദ്ര  
സ്റയാറ്റിസ്റിക്് ഓഫീസിലറെ (സി എസ് ഒ) േണക്് പ്രേയാരം 
ഇന്ത്യയലട ലമയാത് കദശീയ വരുമയാനം 2011-12-ല� 
സ്ഥിരവി�യില് മുൻവർഷലത് 144.27 �ക്ം കേയാടി 
രൂപയില് നിന്ന് 2020-21-ല് 133.84 �ക്ം കേയാടി  
രൂപയയായയായതയായി േണക്യാക്ിയിരിക്കുന്. വളർച്യാനി
രക്ിലറെ അടിസ്ഥയാനത്ില് ലമയാത് കദശീയ വരുമയാനം 
2019-20-ല� 4.2 ശതമയാനവമയായി തയാരതമ്യം ലെയ്യുകമ്പയാൾ 
2020-21-ല് (-)7.2 ശതമയാനം കുറഞ്ഞതയായി േയാണയാം 
. ഇന്ത്യയലട ലമയാത്ം സംകയയാജിത മൂ�്യം (ജിവി എ) 
(2011-12)-ല� സ്ഥിര വി�യലട അടിസ്ഥയാനത്ില്, 
2019-20-ല് 132.71 �ക്ം കേയാടി രൂപയില് നിന്ം 
2020-21 ആയകപ്യാകഴക്കും 124.53 �ക്ം കേയാടി 
രൂപയയായി, 2019-20-ല� ജിവി എലയക്യാൾ (-)6.2 
ശതമയാനം ലനഗറ്റീവ് വളർച്യയാണ് 2020-21-ല്  
േയാണിക്കുന്നത്. ലമയാത് ആഭ്യന്തര ഉത്പ്ന്നം (ജിഡിപി) 
(2011-12)-ല� സ്ഥിര വി�യലട അടിസ്ഥയാനത്ില്, 
2019-20–ല് 145.69 �ക്ം കേയാടി രൂപയില് നിന്ം 
2020-21 ആയകപ്യാകഴക്കും 135.12 �ക്ം കേയാടി രൂപയയായി, 
ഇത് 2019-20 ല� ജിഡിപി ലയക്യാൾ (-)7.2 ശതമയാനം 
ലനഗറ്റീവ് വളർച്യയാണ് 2020-21-ല് േയാണിക്കുന്നത്. 

പട്തിേ 1.1.1 കേരളത്ിലറെ സംസ്ഥയാന ആഭ്യന്തകരയാപ്ന്നവം പ്രതിശീർഷ വരുമയാനവം

വരുമയാനം (രൂപ �ക്ത്ില്) വളർച്യാ നിരക്് (ശതമയാനം)

2018-19 2019-20 (പി) 2020-21 (േയൂ) 2019-20 (പി) 2020-21 (േയൂ)

ന്മയാത്ം സംസ്യാന ആഭധ്ന്തകരയാൽപ്പന്ം

 എ) സ്ഥിര വി�യില് (2011-12) 55422831 56652270 51439999 2.22 -9.20

ബി) നടപ്് വി�യില് 78828558 82437420 79957111 4.58 -3.01

അറ്റ സംസ്യാന ആഭധ്ന്തകരയാൽപ്പന്ം

 എ) സ്ഥിര വി�യില് (2011-12) 51078693 52145465 47227225 2.09 -9.43

ബി) നടപ്് വി�യില് 71216110 74222347 71803439 4.22 -3.26

ന്മയാത്ം സംസ്യാന സംകയയാജതിത മൂലധ്ം ( ജതി എസ് വതി എ ) അടതിസ്യാന വതിലയതിൽ

 എ) സ്ഥിര വി�യില് (2011-12) 48022604 49076596 45069618 2.19 -8.16

ബി) നടപ്് വി�യില് 69618249 73291499 71428858 5.28 -2.54

സംസ്യാന പ്രതതിശീർഷ ആഭധ്ന്തകരയാൽപ്പന്ം

 എ) സ്ഥിര വി�യില് (2011-12) 159878 162610 146910 1.71 -9.66

ബി) നടപ്് വി�യില് 227397 236621 228353 4.06 -3.49

അറ്റ സംസ്യാന പ്രതതിശീർഷ ആഭധ്ന്തകരയാൽപ്പന്ം

 എ) സ്ഥിര വി�യില് (2011-12) 147347 149674 134878 1.58 -9.89

ബി) നടപ്് വി�യില് 205437 213041 205067 3.70 -3.74

അവലംബം: സാമ്പത്തിക സ്തിതതി വ തിവര കണക്ക് വകുപ്ക് 
പ തി: താതക്കാല തികം, കയൂ: ത്വരതിതം
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പട്തിേ 1.1.2 ഇന്തധ്യുന്ട ലമയാത്ം കദശീയ വരുമയാനം, ആഭ്യന്തകരയാല്പ്ന്നം , പ്രതിശീർഷ വരുമയാനം 2011-12 വി�യിലം നടപ്് 
വി�യിലം (രൂപ കേയാടിയില്)

ക്രമ 
നം ഇനം 

2011-12 സ്ഥിര വി�യില് നടപ്് വി�യില്

2018-19 2019-20 2020-21 
(പി.ഇ) 2018-19 2019-20 2020-21 

(പി.ഇ)

1 ലമയാത്ം ആഭ്യന്തര 
ഉല്പ്ന്നം (ജി.ഡി.പി) 1,40,03,316 1,45,69,268 

(4.0)
1,35,12,740 

(-7.2) 1,88,86,957 2,03,51,013 
(7.8)

1,97,45,670 
(-3.0)

2 അറ്റ ആഭ്യന്തകരയാല്പ്
ന്നം (എൻ.ഡി.പി) 1,23,92,839 1,28,22,882 

(3.5)
1,18,74,000 

(-7.4) 1,69,06,970 1,81,87,414 
(7.6)

1,76,46,082 
(-3.0)

3
ലമയാത്ം സംകയയാജിത 
മൂ�്യം (ജി.വി.എ) അടി
സ്ഥയാന വി�യില്

1,27,44,203 1,32,71,471
(4.1) 

1,24,53,430
(-6.2) 1,71,61,213 1,84,61,343 

(7.6) 
1,79,15,167 

(-3.0)

4 ലമയാത്ം കദശീയ വരു
മയാനം(ജി.എൻ.ഐ) 1,38,50,857 1,44,27,632 

(4.2)
1,33,84,612 

(-7.2) 1,86,84,632 2,01,57,899 
(7.9)

1,95,61,348 
(-3.0)

5 അറ്റ കദശീയ വരുമയാനം
(എൻ.എൻ.ഐ) 1,22,40,380 1,26,81,246

(3.6)
1,17,45,872 

(-7.4) 1,67,04,645 1,79,94,301 
(7.7)

1,74,61,759 
(-3.0)

6
പ്രതിശീർഷ ലമയാത് 
ആഭ്യന്തകരയാല്പ്ന്നം 
(രൂപ)

1,05,526 1,08,645
(3.0)

99,694 
(-8.2) 1,42,328 1,51,760 

(6.6)
1,45,680 

(-4.0)

7 പ്രതിശീർഷ അറ്റ ആഭ്യ
ന്തകരയാല്പ്ന്നം (രൂപ) 93,389

95,622
(2.4)

87,631
(-8.3) 1,27,407 1,35,626 

(6.4)
1,30,229 

(-3.9)

കുറതിപ്ക്:ബ്ാക്റ്തില് പറയുന്ന അക്ങ്ങൾ മുൻവർഷത്തിനു മമലുള്ള ശതമാനം ആകുന്നു . 
പ തി.ഇ- ത്പ്രാവ തിഷണല് എസ്റതിമമറ്ക് 
അവലംബം: മകന്ദ്ര സ്റാറ്തിസ്റതിക്ല് ഓഫീസക്.

വിശദയാംശങ്ങൾ പട്തിേ 1.1.2-ല് നല്േിയിരിക്കുന്. 
2020-21-ല� നടപ്് വി�യില് ഇന്ത്യയലട ജിഡിപി 
197.45 �ക്ം കേയാടി രൂപയയായി േണക്യാക്ലപ്ടുന്, 
ഇത് 2019-20 ല� ജിഡിപി ആയ 203.51 �ക്ം കേയാടി 
രൂപലയക്യാൾ (-)3.0 ശതമയാനം ലനഗറ്റീവ് വളർച്യാ 
നിരക്് േയാണിക്കുന്. 2020-21-ല� നടപ്് വി�യില് 
ഇന്ത്യയലട ജിവിഎ 179.15 �ക്ം കേയാടി രൂപയയായി 
േണക്യാക്ലപ്ടുന്, 2019-20-ല� 184.61 �ക്ം 
കേയാടി രൂപയമയായി തയാരതമ്യം ലെയ്യുകമ്പയാൾ ഇത് (-)3.0 
ശതമയാനം കുറവയാണ്. പ്രതിശീർഷ ലമയാത് ആഭ്യന്തര 
ഉത്പ്ന്നം (2011-12 വി�യില്) 2019-20-ല� 1,08,645 
രൂപയില് നിന്ന് (-)8.2 ശതമയാനം കുറവ് കരഖലപ്ടുത്ി 
2020-21-ല് 99,694 രൂപയയായി േണക്യാക്കുന്. നടപ്് 
വി�യില� പ്രതിശീർഷ ലമയാത് ആഭ്യന്തര ഉത്പ്ന്നം മുൻ 
വർഷലത് 1,51,760 രൂപയില് നിന്ം (-)4.0 ശതമയാനം 
ലനഗറ്റീവ് വളർച്കയയാലട 2020-21-ല് 1,45,680 രൂപയയായി 
കുറഞ്ഞതയായി േയാണക്യാക്കുന്.
 
ഇന്ത്യയലട ലമയാത് ആഭ്യന്തര ഉല്പ്ന്നം, അറ്റ 
ആഭ്യന്തര ഉല്പ്ന്നം, ലമയാത് കദശീയ വരുമയാനം, 
അറ്റ കദശീയ വരുമയാനം എന്നിവലയ സംബന്ിക്കുന്ന 
2012-13 മുതല് 2020-21 വലരയള്ള വിശദയാംശങ്ങൾ 
മുൻ വർഷലത് അകപക്ിച്ചുള്ള ശതമയാന മയാറ്റകത്യാലട 
(2011-12) നടപ്്, സ്ഥിര വി�യില് അനുബന്ം 1.1.1, 
1.1.2, 1.1.3, 1.1.4-ല് ലേയാടുത്ിട്ടുണ്. നടപ്്,സ്ഥിര 
വി�യില� (2011-12) ലമയാത്ം ജി.വി.എ യലട കമഖ�യാ 
വിതരണവം മുൻ വർഷലത് അകപക്ിച്ചുളള ശതമയാന 
മയാറ്റവം അനുബന്ം 1.1.5-ലം 1.1.6-ലം നല്േിയിട്ടുണ്.

കേയാവ തിഡ്-19 മഹയാമയാരതിയും കേരളത്തിന്റെ 
സമ്പേ് വധ്വസ്യതിന്ല സമ്മർദ്ദവം
കേയാവിഡ്-19 മഹയാമയാരി സംസ്ഥയാനത്ിലറെ സമ്പദ് 
വ്യവസ്ഥയില് ആഘയാതം ഉണയാക്കുേയം ധനസ്ഥിതില് 
േടുത് ലെരുക്ം ഉണയാക്കുേയം ലെയ്തകതയാലടയാപ്ം 
2020-21-ല� ബഡ്ജറ്റ് എസ്റികമറ്റുമയായി ബന്ലപ്ട് 
ലമയാത്ം സംസ്ഥയാന ആഭ്യന്തര ഉത്പയാദനത്ില് 
കുറവ് കനരിടുേയം ഉണയായി. ജിഎസ്ഡിപിയില� ഈ 
കുറവ് സമ്പദ് വ്യവസ്ഥലയ കൂടുതല് രൂക്മയാക്കുമയാ
യിരുന്,എന്നയാല് 2020 മയാർച്ില് മഹയാമയാരിയലട 
ആദ്യ ഘടത്ില് പ്രഖ്യയാപിച് 20,000 കേയാടി രൂപയലട  
സയാമ്പത്ിേ പയാകക്ജ് ഉകത്ജനമയായി. ഈ ഉകത്ജേ 
പയാകക്ജ് ഏറ്റവം ദുർബ�രയായ ആളുേലള �ക്്യം 
വച്ചുള്ളതും, മുഴുവൻ സമൂഹത്ിനും പ്രകയയാജനം ലെയ്യുന്നതും, 
ലമയാത് സംസ്ഥയാന ആഭ്യന്തര ഉല്പ്യാദനത്ില്  
(ജിഎസ്ഡിപി) കേയാവിഡ്-19 മഹയാമയാരിയലട 
ആഘയാതം വ�ിയ കതയാതില് കുറയ്ക്കുന്നതുമയായിരുന്.  
കേയാവിഡ്-19-ലറെ സയാമ്പത്ിേ ആഘയാതം പരിഹരി 
ക്കുന്നതിനയായി കേരള സർക്യാർ പ്രഖ്യയാപിച് 
വിവിധ ഉകത്ജേ പയാകക്ജുേളുലട വിശദയാംശങ്ങൾ  
കബയാക്് 1.1.1-ല് നല്േിയിരിക്കുന്.

ക�യാക്്ഡഡൗണം സംസ്ഥയാനത്ിലറെ ധനസ്ഥിതിലയ 
പ്രകത്യേിച്ചും 2020-21-ല� ആദ്യ പയാദത്ില് 
പ്രതികൂ�മയായി ബയാധിച്ചു. സമ്പദ് വ്യവസ്ഥലയ പുനരു
ജ്ീവിപ്ിക്കുന്നതിനയായി ടൂറിസം, എംഎസ്എംഇ, കൃഷി 
എന്നീ കമഖ�േളില� വളർച് കപ്രയാത്യാഹിപ്ിക്കുന്നതി
ലൂലട കവഗത്ിലള്ള വീലണടുക്ല് ഉറപ്യാക്കുന്നതിനും  
ല ത യാ ഴ ി ല േ ൾ  സൃ ഷ് ി ക്കു ന്ന ത ി നു ം  സ ർ ക് യാ ർ 
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കേയാവിഡ്-19 മഹയാമയാരി മൂ�മുണയായ സയാമ്പത്ിേ പ്രതിസന്ി മറിേടക്കുന്നതിനയായി കേരള സർക്യാർ വിവിധ ഉകത്ജേ 
പയാകക്ജുേൾ പ്രഖ്യയാപിച്ചു.

2020 മയാർച്ില് 20,000 കേയാടി രൂപയലട ആദ്യ സയാമ്പത്ിേ പയാകക്ജ് പ്രഖ്യയാപിച്ചു. ഇത്രലമയാരു പയാകക്ജ് പ്രഖ്യയാപിച് ആദ്യ 
സംസ്ഥയാനമയാണ് കേരളം. ഇന്ത്യയാ ഗവൺലമറെ് പ്രഖ്യയാപിച് സയാമ്പത്ിേ പയാകക്ജികനക്യാൾ വളലര മുൻപ് തലന്ന കേരളം 
വ�ിയ കതയാതിലളള പ്രസ്തുത പയാകക്ജ് പ്രഖ്യയാപിച്ചു. ഏഴ് മയാസലത് കക്മ ലപൻഷൻ നല്കുന്നതിനുള്ള തുേ, ആകരയാഗ്യ 
പയാകക്ജുേൾക്യായി 500 കേയാടി രൂപ, കുടുംബശ്രീ പദ്തിയിലൂലട വയായ്പയ്ക് 2000 കേയാടി രൂപ, ഗ്യാമങ്ങളില� ലതയാഴിലറപ്് 
പദ്തിേൾക്യായി 2000 കേയാടി രൂപ, കക്മ ലപൻഷനുേൾക്് അർഹതയില്യാത് ബിപിഎല്, അകന്ത്യയാദയ കുടുംബങ്ങൾക്് 
1,000 രൂപ വീതം ആശ്യാസ ധനസഹയായമയായി നല്കുന്നതിന് 150 കേയാടി രൂപ, വിവിധ കമഖ�േളില� കുടിശ്ിേ 
പരിഹരിക്കുന്നതിന് 14,000 കേയാടി രൂപ, എപിഎല്, ബിപിഎല് കുടുംബങ്ങൾക്് സഡൗജന്യ കറഷൻ നല്കുന്നതിന് 100 കേയാടി 
രൂപ, സബ് സിഡികയയാലട 20 രൂപ നിരക്ില് ഭക്ണം നല്കുന്നതിന് 50 കേയാടി രൂപ എന്നിവയയാണ് ഈ പയാകക്ജില് 
ഉൾലപ്ടുത്ിയിട്ടുളളത്.

മഹയാമയാരിയലട രണയാം തരംഗത്ിലറെ പശ്യാത്�ത്ില് ഇത് മൂ�മുണയായ സയാമൂഹിേ സയാമ്പത്ിേ, ആകരയാഗ്യ 
ലവല്ലുവിളിേലള കനരിടുന്നതിനയായി 2021 ജൂണില് 20,000 കേയാടി രൂപയലട രണയാം സയാമ്പത്ിേ പയാകക്ജ് പ്രഖ്യയാപിച്ചു.
ആകരയാഗ്യ അടിയന്തിരയാവശ്യങ്ങൾക്യായി 2800 കേയാടി രൂപ, ഉപജീവനമയാർഗം നഷ്ലപ്ട് പ്രതിസന്ിയി�യായവർക്് സഹയായം 
കനരിട് നല്കുന്നതിനയായി 8,900 കേയാടി രൂപ, സയാമ്പത്ിേ പുനരുജ്ീവനത്ിനയായി നല്കുന്ന വയായ്പേളുലട പ�ിശ 
സബ് സിഡിയയായി 8,300 കേയാടി രൂപ എന്നിവയയാണ് ഈ പയാകക്ജില് ഉൾലപ്ടുത്ിയിരിക്കുന്നത്.

കേയാവിഡ്-19 - മൂ�മുണയായ സയാമ്പത്ിേ പ്രതിസന്ി േയാരണം ദുരിതത്ി�യായ ലെറേിട വ്യയാപയാരിേൾക്കും േർഷേർക്കും 
സബ് സിഡിയള്ള വയായ്പേളിലൂലടയം പ�ിശ ഇളവേളിലൂലടയം ലെറേിട വ്യവസയായങ്ങലള സഹയായിക്കുന്നതിനയായി 2021 
ജൂവ�യില് 5,650 കേയാടി രൂപയലട അനുബന് പയാകക്ജും സർക്യാർ പ്രഖ്യയാപിച്ചു.

കബയാക്് 1.1.1 കേയാവിഡ് -19 ലറെ ആഘയാതം കനരിടുന്നതിനയായി കേരള സർക്യാർ പ്രഖ്യയാപിച് സയാമ്പത്ിേ പയാകക്ജുേൾ

പദ്തിയിടുന്. മൂ�ധനലച്�വ് വർധിപ്ിക്കുേയം  
വിേസന-കക്മ നടപടിേൾ തുടരുേയം ലെയ്യും.  
ഉല്പ്യാദനപരവം വരുമയാനദയായേവമയായ കസവനങ്ങൾ 
കപ്രയാത്യാഹിപ്ിക്കുന്നതിന് മുൻതൂക്ം നല്കും.

കേരളത്ിലറെ ജി.എസ്.വി.എ യലടയം ഇന്ത്യയലട  
ജി.വി .എ-യലടയം വയാർഷിേ വളർച്യാ നിരക്് 
ശതമയാനത്ില് (രണ്ം 2011-12 സ്ഥിരവി�യില്)  
ചതിത്ം 1.1.1-ല് േയാണിച്ിരിക്കുന്.

കേരളത്ില� േയാർഷിേ അനുബന് കമഖ�േളില�  
മൂ�്യവർദ്ിത വളർച് 2018-19-ലം 2019 - 20-ലം 

ലനഗറ്റീവ് ആയിരുന്. പ്രസ്തുത വർഷങ്ങളില� വളർച്യാ 
നിരക്് യഥയാക്രമം (-)2.09 ശതമയാനം, (-)5.09 ശതമയാനം 
എന്നിങ്ങലന ആയിരുന്. എന്നയാല് 2020-21-ല് 
മുൻ വർഷങ്ങലള അകപക്ിച്് 3.8 ശതമയാനം വളർച് 
കരഖലപ്ടുത്ി ശ്രകദ്യമയായ പുകരയാഗതി വേവരിച്ചു.

കേരളത്ില� നിർമ്യാണ കമഖ�യില� മൂ�്യവർദ്ിത 
വളർച് 2019-20-ല� (-)1.09 ശതമയാനത്ില് നിന്ന് 
2020-21 ആയകപ്യാകഴക്കും (-)10.31 ശതമയാനമയായി 
കുത്ലന കുറഞ്ഞു. ഇതിന് പ്രധയാന േയാരണം 2020- 
21-ല് പ� കസവന കമഖ�േളിലം സയാമ്പത്ിേ 
കസവനങ്ങളിലം പ്രഖ്യയാപിച് ക�യാക്് ഡഡൗൺ ആണ്.

ചതിത്ം 1.1.1 കേരളത്ിലറെ ജി എസ് വി എ യലടയം ഇന്ത്യയലട ജിവി എയലടയം വയാർഷിേ വളർച്യാനിരക്് ശതമയാനത്ില് 
(രണ്ം 2011-12 സ്ഥിരവി�യില്)

അവലംബം: മകന്ദ്ര സ്റാറ്തിസ്റതിക്ക് ഓഫീസക്, സാമ്പത്തിക സ്തിതതി വതിവര കണക്ക് വകുപ്ക്
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മൂ�്യവർദ്ിത വളർച്യമയായി ബന്ലപ്ട് ഉല്പ്ന്ന 
നിർമ്യാണ കമഖ�യിലം കമയാശം പ്രേടനമയാണ് കരഖ
ലപ്ടുത്ിയിട്ടുള്ളത്. മൂ�്യവർധിത വളർച്യലട വയാർഷിേ 
നിരക്് 2018-19, 2019-20, 2020-21 എന്നീ വർഷങ്ങളില് 
യഥയാക്രമം (-)5.28 ശതമയാനം, (-)5.11 ശതമയാനം, (-)8.94 
ശതമയാനം എന്നിങ്ങലനയയായിരുന്.

ചുരുക്ത്ില്, 2016-17 മുതല് 2018-19 വലരയള്ള 
േയാ�യളവില്, സംസ്ഥയാനം അഭിമുഖീേരിച് നിരവധി 
തിരിച്ടിേൾക്ിടയിലം കദശീയ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയില� 
മയാന്ദ്യത്ിലറെ പ്രത്യക്മയായ സൂെനേൾക്ിടയിലം  
കേരളത്ിലറെ ജി എസ് വി എ നിരക്കുേൾ തയാരതകമ്യന 
കവഗത്ില് വളർന്. മത്്യബന്നവം മത്്യകൃഷിയം, 
ഉല്പ്ന്ന നിർമ്യാണം, വ്യയാപയാരം, കഹയാടലേൾ,  
ലറകസ്റയാറന്റുേൾ, സയാമൂഹിേ കസവനങ്ങൾ പ്രധയാനമയായം 
വിദ്യയാഭ്യയാസം, ആകരയാഗ്യം, ലപയാതു കസവനങ്ങൾ, 
ലപ്രയാഫഷണല് കസവനങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയയാണ് 
ഈ കവഗത്ിലള്ള വളർച്യ്ക് സംഭയാവന നല്േിയ 
കമഖ�േൾ. ലേമിക്ല്, ഇ�േ്ട്രിക്ല് കമഖ�േളില� 
സംസ്ഥയാന ലപയാതുകമഖ�യാ യൂണിറ്റുേളുലട പ്രേടനം,  
ലപകട്രയാളിയം ശുദ്ീേരണത്ില� പുത്ൻ നികക്പങ്ങൾ, 
ഇ�േ് കട്രയാണിേ് ഘടേങ്ങളുലട നിർമ്യാണത്ിനുള്ള 
പുതിയ പ്രകെയാദനം എന്നിവ 2016-17 മുതല് കേരളത്ിലറെ 
വ്യയാവസയായിേ കമഖ�യലട ലമച്ലപ്ട പ്രേടനത്ിലറെ 
പ്രകത്യേതേളയാണ്. എന്നിരുന്നയാലം, കേയാവിഡ്-19 
മഹയാമയാരി സംസ്ഥയാനത്ിലറെ സയാമ്പത്ിേ പ്രവർത്ന
ങ്ങലള സയാരമയായി തടസ്സലപ്ടുത്തു േയം വളർച്യാ നിരക്് 
കുറയ്ക്കുേയം ലെയ്തു.

േഴിഞ്ഞ മൂന്ന് വർഷങ്ങളില� ജി എസ് വി എയലട കമഖ�യാ 
വിതരണത്ിലറെ വിശദയാംശങ്ങൾ അനുബന്ം 1.1.7, 
1.1.8 എന്നിവയില് നല്േിയിരിക്കുന്. േഴിഞ്ഞ മൂന്ന് 
വർഷങ്ങളില� ജി എസ് ഡി പി ശതമയാന വ്യതിയയാനം 
മുൻ വർഷലത് അകപക്ിച്് അനുബന്ം 1.1.9-ല് 
നല്േിയിരിക്കുന്. 2011-12 മുതല് 2017-18 വലരയള്ള 

േയാ�യളവില� സ്ഥിര, നടപ്് വി�േളില� ജി എസ് വി എ, 
എൻ എസ് വി എ എന്നിവ അനുബന്ം 1.1.10,1.1.11, 
1.1.12, 1.1.13 എന്നിവയില് നല്േിയിരിക്കുന്.

സംസ്യാന പ്രതതിശീർഷ വരുമയാനം 
ത്രിത േണക്കുേൾ പ്രേയാരം, 2020-21-ല് സംസ്ഥയാന 
പ്രതിശീർഷ ലമയാത് സംസ്ഥയാന ആഭ്യന്തര ഉല്പ്യാദനം 
(2011-12) സ്ഥിര വി�യില് 1,46,910 രൂപയയാണ്, 2019-
20-ല� തയാത്േയാ�ിേ േണക്കുപ്രേയാരം 1,62,610 രൂപ 
ആയിരുന്. ഇത് 2020-21-ല് (-)9.66 ശതമയാനം ലനഗറ്റീവ് 
വളർച്യാ നിരക്് കരഖലപ്ടുത്തുന്. നടപ്് വി�യില് 
സംസ്ഥയാന പ്രതിശീർഷ ജിഎസ് ഡിപി 2019-20-ല് 2,36,621 
രൂപ ആയിരുന്നത്  2020-21-ല് (-)3.49 ശതമയാനം വളർച് 
കുറഞ്ഞ് 2,28,353 രൂപയയായി. തയാത്േയാ�ിേ േണക്കുേൾ 
പ്രേയാരം 2019-20-ല് പ്രതിശീർഷ അറ്റ സംസ്ഥയാന 
ആഭ്യന്തര ഉല്ന്നം (എൻഎസ്ഡിപി) (2011-12) 
സ്ഥിര വി�യില് 1,49,674 ആയിരുന്നത് 2020-21-ല� 
ത്രിത േണക്കുേൾ പ്രേയാരം (-)9.89 ശതമയാനം വളർച് 
കുറഞ്ഞ് 1,34,878 രൂപയയായി. 2012-13 മുതല് 2020-21 
വലര കേരളത്ിലറെ പ്രതിശീർഷ അറ്റ സംസ്ഥയാന 
ആഭ്യന്തര ഉല്ന്നം (2011-12 സ്ഥിര വി�യില്), കദശീയ  
അറ്റ ആഭ്യന്തര ഉത്പന്നലത്ക്യാൾ ഉയർന്നതയാലണന്ന് 
ചതിത്ം 1.1.2-ല് നിന്ം വ്യക്തമയാകുന്നതയാണ്. 

കമഖലയാടതിസ്യാനത്തിലള്ള മൂലധ്വർദ്നവ തികറെയും 
ന്തയാഴതില തികറെയും വ തിതരണം
കേരളത്ില� സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയലടയം ലതയാഴില്  
കസനയകടയം ഘടന ഇന്ത്യയലട മറ്റ് ഭയാഗങ്ങളില് നിന്ം 
പ്രത്യക്ത്ില് തലന്ന വ്യത്യസ്തമയാണ്. 2019-20-ല് 
കപയാലം ഇന്ത്യയില� ലമയാത്ം ലതയാഴി�യാളിേളുലട 
45.84 ശതമയാനവം കൃഷിയം അനുബന് പ്രവർത്
നങ്ങളിലമയാണ് ഏർലപ്ടിരിക്കുന്നത്. എന്നയാല്,  
കേരളത്ില് വർഷങ്ങളയായി േയാർഷിേകമഖ�യില് 
നിന്ന് ലതയാഴി�യാളിേളുലട വ�ിയ കതയാതിലള്ള പിൻമയാറ്റം 
ഉണയായിട്ടുണ്, 2019-20-ല് േയാർഷിേ, അനുബന്  

ചതിത്ം 1.1.2 പ്രതിശീർഷ അറ്റ ആഭ്യന്തര ഉല്ന്നവം പ്രതിശീർഷ അറ്റ സംസ്ഥയാന ആഭ്യന്തര ഉല്ന്നവം സ്ഥിര വി�യില് (2011-12 ), 
രൂപയില്

അവലംബം: മകന്ദ്ര സ്റാസ്റതിക്ക് ഓഫീസക്, സാമ്പത്തിക സ്തിതതി വതിവരണ കണക്ക് വകുപ്ക് (മകരള)
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പട്തിേ 1.1.3. വിവിധ കമഖ�േളില് ലമയാത് മൂ�്യവർദ്ിത, ലതയാഴില് വിഹിതം കേരളത്ിലം ഇന്ത്യയിലം, 2019-20

കമഖ�േൾ
ലമയാത് മൂ�്യവർദ്നയിലള്ള വിഹിതം ലതയാഴി�ില� വിഹിതം

കേരളം (ജി സ് വി എ) ഇന്ത്യ (ജി വി എ) കേരളം ഇന്ത്യ

കൃഷി, േന്േയാ�ിേൾ, വനം, മത്്യബന്നം 8.4 14.83 21.89 45.56

വമനിംഗും േ്യാറിയിങ്ങും 0.4 2.43 0.26 0.28

പ്രയാഥമിേ കമഖ� 8.8 17.26 22.15 45.84

ഉല്പ്ന്ന നിർമ്യാണം 11.1 17.10 10.59 11.15

വവദയുതി, ഗ്യയാസ്, ജ�വിതരണം, മറ്റ് യൂടി�ിറ്റി കസവനങ്ങൾ 1.3 2.26 0.57 0.61

നിർമ്യാണം 13.4 7.80 19.4 11.63

ദ്ിതീയകമഖ� 25.9 27.16 30.56 23.39

വ്യയാപയാരം, അറ്റകുറ്റപ്ണി, കഹയാടല് & റകസ്റയാററെ് 18.0 15.85 18.2 13.22

ഗതയാഗതം, സംഭരണം പ്രകക്പണവമയായി  
ബന്ലപ്ട ആശയവിനിമയവം കസവനങ്ങളും 7.7 4.5 8.74 5.62

സയാമ്പത്ിേ, റിയല് എകസ്ററ്റ്, ലപ്രയാഫഷണല് കസവനങ്ങൾ 22.9 21.97 5.15 2.01

പബ്ിേ് അഡ്മിനിസ്കട്രഷനും മറ്റ് കസവനങ്ങളും 16.8 13.25 15.2 9.92

തൃതീയകമഖ� 65.3 55.57 47.29 30.77

100.00 100.00 100.0 100.0

ഉറവ തിടങ്ങൾ: ഡതിപ്ാർട്ക് ത്മന്ക് ഓഫക് ഇക്മണാമതികക് സക് ആന്ക് സ്റാറ്തിസ്റതികക് സക് ( ജ തിഎസക് വ തിഎ- മകരളം ), നാഷണല് അക്കൗണ്ക് സക് റ്ാറ്തിസ്റതികക് സക് (ജതിവ തിഎ 
ഓഫക് -ഇന്ത്യ), ത്സൻട്രല് സ്റാറ്തിസ്റതിക്ല് ഓഫീസക് 2019-20-ല് നടത്തിയ ആനുകാല തിക മലബർ മഫാഴക് സക് സർമവ (പ തി.എല്.എഫക്.എസക്) ( ത്താഴ തില തിത്നക്കു
റതിച്ചുള്ള ഡാറ്യക് ക്ായതി)

പ്രവർത്നങ്ങളില� ലതയാഴി�യാളിേളുലട പങ്് 22.15 
ശതമയാനമയായി കുറഞ്ഞു. ലമയാത് മൂ�്യ വർദ്നയില് 
കൃഷിയം അനുബന് പ്രവർത്നങ്ങളുലടയം പങ്് 
കേരളത്ിലം ഇന്ത്യയിലം യഥയാക്രമം 8.4 ശതമയാനവം 
14.83 ശതമയാനവമയാണ്.ലമയാത്ത്ിലള്ള മൂ�്യവർദ്ന
യില് കേരളത്ില് ഉല്പ്ന്ന നിർമ്യാണത്ിലറെ പങ്് 
ഇന്ത്യയലട ലമയാത്ത്ിലള്ള 17.10 ശതമയാനവമയായി 
തയാരതമ്യം ലെയ്യുകമ്പയാൾ 11.0 ശതമയാനം മയാത്രമയായിരുന്. 
(പട്തിേ 1.1.3 േയാണേ).

അകതസമയം,സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയില് നിർമ്യാണ - 
കസവന കമഖ�േളില് കേരളം നല്കുന്ന സംഭയാവന 
ഇന്ത്യയലട മറ്റ് ഭയാഗങ്ങലള അകപക്ിച്് കൂടുത�യാണ്. 
2019-20-ല് ലമയാത് മൂ�്യവർദ്നവിക�ക്കുള്ള നിർമ്യാണ 
കമഖ�യലട വിഹിതം കേരളത്ിലം ഇന്ത്യയിലം യഥയാക്രമം 
13.4 ശതമയാനവം 7.80 ശതമയാനവമയാണ്. 2019-20-ല് 
കേരളത്ില� ലമയാത്ം ലതയാഴി�യാളിേളുലട 47.29  
ശതമയാനവം ലമയാത് മൂ�്യവർദ്നയലട 65.3 ശതമയാനവം 
കസവന കമഖ�യി�യാണള്ളത്. കദശീയ ത�ത്ില്, ലമയാത് 
മൂ�്യ വർദ്നയിക�ക്കും ലതയാഴി�ിക�ക്കുമുള്ള കസവന 
കമഖ�യലട വിഹിതം യഥയാക്രമം 55.57 ശതമയാനവം 30.77 
ശതമയാനവം ആയിരുന് (പട്തിേ 1.1.3 േയാണുേ).

ജതില്യാതല ന്മയാത് സംസ്യാന സംകയയാജതിത മൂലധ്ം
അടിസ്ഥയാന വി�യിലള്ള ലമയാത് സംസ്ഥയാന 
സംകയയാജിത മൂ�്യത്ിലറെ ജില്യാ വിതരണത്ില്  
(നടപ്പുവി�) എറണയാകുളം ജില് 2019-20-ല� 91,30,248 
�ക്ം രൂപയില് നിന്ന് 2020-21 ല് 87,98,043 �ക്ം 
രൂപയയായി കുറഞ്ഞ് ലനഗറ്റീവ് വളർച്യാ നിരക്് (-)3.64 
ശതമയാനം കരഖലപ്ടുത്ിലയങ്ിലം,ഉയർന്ന വരുമയാനം 
കനടുന്ന ജില്യയായി തുടരുന്. സ്ഥിര വി�യില്  (2011-

12),2019-20 -ല് ഇത് 62,64,401 �ക്ം രൂപയയായിരുന്നത് 
2020-21 ല് 56,50,813 �ക്ം രൂപയയായി. വിശദയാംശങ്ങൾ 
പട്തിേ 1.1.4 -ല് നല്േിയിട്ടുണ്. 

ജതില്യാതല പ്രതതിശീർഷ വരുമയാനം (ജതി.എസ്.വ തി.എ) 
2020-21-ലം എറണയാകുളം ജില് (2011-12 സ്ഥിരവി�യില്) 
1,63,345 രൂപയമയായി പ്രതിശീർഷ വരുമയാനത്ില് 
ഒന്നയാം സ്ഥയാനത്് തുടരുന്നതയായി ജില്യാത� പ്രതിശീർഷ 
വരുമയാനത്ിലറെ വിശേ�നം േയാണിക്കുന്. 2019-20-ല് 
ഇത് 1,82,086 രൂപയയായിരുന്. പ്രതിശീർഷ വരുമയാനത്ില് 
ജില്േളുലട സ്ഥയാനവം വളർച്യം പട്തിേ 1.1.5-ല് 
ലേയാടുത്ിരിക്കുന്.

തിരുവനന്തപുരം, ലേയാല്ം, ആ�പ്പുഴ, കേയാടയം, ഇടുക്ി, 
എറണയാകുളം, തൃശൂർ എന്നീ ജില്േളില് 2020-21 
വർഷത്ില� പ്രതിശീർഷ വരുമയാനം സംസ്ഥയാന 
ശരയാശരികയക്യാൾ ഉയർന്നതയായി പട്തിേ 1.1.5 
േയാണിക്കുന്. േയാസർകേയാട്, മ�പ്പുറം, പയാ�ക്യാട്, 
പത്നംതിട, കേയാഴികക്യാട്, േണ്ണൂർ, വയനയാട് എന്നീ 
ജില്േളില് പ്രതിശീർഷ വരുമയാനം സംസ്ഥയാന ശരയാശരിലയ 
അകപക്ിച്് കുറവയാണ്. 2018-19 മുതല് 2020-21 
വലരയള്ള വർഷങ്ങളില� നടപ്പുവി�യിലം സ്ഥിരവി�
യിലമുളള ജില്യാത�, കമഖ�യാത� ലമയാത് സംസ്ഥയാന 
സംകയയാജിത മൂ�്യം അനുബന്ം 1.1.14, 1.1.15, 1.1.16, 
1.1.17, 1.1.18, 1.1.19 എന്നിവയില് നല്േിയിരിക്കുന്.

വതിലക്കയറ്റം - സമീപേയാല പ്രവണതേൾ
കേയാവിഡ് മഹയാമയാരിയലട വ്യയാപനവം തുടർന്ന് സയാമ്പത്ിേ 
കമഖ�േളില് ഏർലപ്ടുത്ിയ േടുത് നിയന്തണങ്ങളും 
ഭയാരതത്ിലടനീളം അവശ്യ വസ്തുക്ളുലട വി�േൾ വർദ്ി
ക്കുന്നതിനുള്ള സയാഹെര്യലമയാരുക്ി. നടപ്് സയാമ്പത്ിേ 
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പട്തിേ 1.1.4. ജില് തിരിച്ചുള്ള ലമയാത് സംസ്ഥയാന സംകയയാജിത മൂ�്യം 

ക്രമ 
നം ജില് 

ലമയാത്ം സംസ്ഥയാന സംകയയാജിത മൂ�്യം (�ക്ം രൂപയില്)

നടപ്് വി�യില് സ്ഥിര വി�യില്

2019-20 2020-21 വളർച്യാ നിരക്് 
(%)

2019-20 2020-21 വളർച്യാ 
നിരക്് (%)(പി) (േയൂ) (പി) (േയൂ)

1 തിരുവനന്തപുരം 7711739 7526447 -2.40 5170499 4777314 -7.60

2 ലേയാല്ം 6864859 6664006 -2.93 4512965 4156843 -7.89

3 പത്നംതിട 2166292 2137062 -1.35 1420832 1335007 -6.04

4 ആ�പ്പുഴ 5242550 5113498 -2.46 3545194 3251811 -8.28

5 കേയാടയം 4536764 4383483 -3.38 3127054 2879484 -7.92

6 ഇടുക്ി 2554880 2549576 -0.21 1532021 1497504 -2.25

7 എറണയാകുളം 9130248 8798043 -3.64 6264401 5650813 -9.79

8 തൃശ്ശൂർ 7413550 7171931 -3.26 4983484 4507892 -9.54

9 പയാ�ക്യാട് 5134508 5085384 -0.96 3379961 3158861 -6.54

10 മ�പ്പുറം 7136657 7082740 -0.76 4750252 4406779 -7.23

11 കേയാഴികക്യാട് 6329101 6137437 -3.03 4246912 3873880 -8.78

12 വയനയാട് 1509349 1473783 -2.36 965978 891346 -7.73

13 േണ്ണൂർ 5142509 4937771 -3.98 3535435 3198448 -9.53

14 േയാസർകേയാട് 2418492 2367699 -2.10 1641607 1483636 -9.62

ലമയാത് സംസ്ഥയാന 
സംകയയാജിതമൂ�്യം 73291499 71428858 -2.54 49076596 45069618 -8.16

അവലംബം: സാമ്പത്തിക സ്തിതതി വതിവര കണക്ക് വകുപ്ക് , (പതി)- ത്പ്രാവതിഷണല് കയൂ: ത്വരതിതം)

പട്തിേ 1.1.5 ജില് തിരിച്ചുള്ള അടിസ്ഥയാന വി�യില� പ്രതിശീർഷ ലമയാത് സംകയയാജിത മൂ�്യം സ്ഥിര ( 2011-12) വി�യില്

ക്രമ  
നം ജില് 2019-20 

(പി) രൂപ റയാങ്് 20120-21 
(േയു) രൂപ റയാങ്് വളർച്യാ 

നിരക്് (%)

1 തിരുവനന്തപുരം 153905 5 141910 5 -7.79

2 ലേയാല്ം 168471 2 154879 2 -8.07

3 പത്നംതിട 121735 10 114726 10 -5.76

4 ആ�പ്പുഴ 165373 3 151554 3 -8.36

5 കേയാടയം 156942 4 144363 4 -8.02

6 ഇടുക്ി 140289 7 137376 7 -2.08

7 എറണയാകുളം 182086 1 163345 1 -10.29

8 തൃശ്ശൂർ 153252 6 137960 6 -9.98

9 പയാ�ക്യാട് 113247 13 105090 11 -7.20

10 മ�പ്പുറം 103752 14 95044 14 -8.39

11 കേയാഴികക്യാട് 129714 9 117501 9 -9.42

12 വയനയാട് 113636 12 104375 13 -8.15

13 േണ്ണൂർ 134725 8 121321 8 -9.95

14 േയാസർകേയാട് 117081 11 104947 12 -10.36

കേരളം 140865 128716 -8.62
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വർഷത്ിലറെ ആദ്യലത് അഞ്ചു മയാസങ്ങളില് വി�ക്യറ്റ 
നിരക്് വളലരയധിേം വർദ്ിച്ചു. ഉപകഭയാക്തൃ വി�സൂെിേ 
4.2 ശതമയാനത്ില് നിന് 6.3 ശതമയാനലമന്ന ഉയർന്ന 
നിരക്ിക�ക്് േടന്. ഈ േയാ�യളവില� ശരയാശരി 
ഉപകഭയാക്തൃ വി�സൂെിേ 5.5 ശതമയാനമയായിരുന്ലവങ്ി
ലം ഇത് റിസർവ് ബയാങ്് �ക്്യമിട 4 ശതമയാനലമന്ന 
പരിധിയിലം ഉയർന്ന നിരക്ി�യായിരുന്. 2021 കമയ്, ജൂൺ 
മയാസങ്ങളില് അവശ്യ വസ്തുക്ളുലട വി�നി�വയാരസൂെിേ 
6 ശതമയാനലമന്ന ഉപരി നിരക്ിലനയം മറിേടന്. 
ഇന്ന വി�യിലം തുടർന്ന് ഉല്പ്ന്നങ്ങളുലട േടത്് 
കൂ�ിയിലം ഉണയായ വർദ്നവ മൂ�ം വിപണിയില് ഉണയായ 
സമ്ർദ്ദങ്ങൾ ആണ് ഈ േടുത് വി�വർദ്നവിനു 
േയാരണമയായി മയാറിയലതന്ന് അനുമയാനിക്യാം. 2021 
ഒേ്കടയാബറില� ഭയാരതീയ റിസർവ് ബയാങ്ിലറെ കമയാണിടറി 
കപയാളിസി േമ്ിറ്റി റികപ്യാർടില് 2021-22ല� വി�നി�വയാര 
സൂെിേ 5.1 ശതമയാനലമന്ന നിരക്ില് േണക്യാക്കുന്. 
ഇത് ഏപ്രില് മുതല് ജൂൺ വലരയള്ള ആദ്യ പയാദത്ില് 
5.2 ശതമയാനലമന്ന നിരക്ിലം, ജൂ�യായ്  മുതല്  
ലസപ്റ്റംബർ വലരയള്ള രണയാം പയാദത്ില് 5.4 
ശതമയാനലമന്ന നിരക്ിലം, ഒേ്കടയാബർ മുതല് ഡിസംബർ 
വലരയള്ള മൂന്നയാം പയാദത്ില് 4.7 ശതമയാനലമന്ന  
നിരക്ിലം, ജനുവരി മുതല് മയാർച്്  വലരയള്ള നയാ�യാം  
പദത്ില് 5.3 ശതമയാനലമന്നനിരക്ിലം േണക്യാക്കുന്.  
വി� വർദ്നവ് നിയന്തിക്കുന്നതിനും അവശ്യ 

വസ്തുക്ളുലട മതിയയായ �ഭ്യത ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനും 
ധനപരമയായ മുൻേരുതലേൾ അത്യന്തയാകപക്ിതമയാണ്. 
വ്യയാവസയായിേ വളർച്ക്് ഉതകുന്നതും മഹയാമയാരിയലട 
പ്രഹ ര ങ്ങ ല ള  ശ മ ി പ് ി ക്കു ന്ന ത ി നു ത േ ന്ന തു മ യാ യ 
ധനനയങ്ങൾ തലന്ന തുടരുന്നതിന് റിസർവ് ബയാങ്് തീ
രുമയാനിക്കുേയണയായി. റിസർവ് ബയാങ്ിലറെ കമയാണിടറി 
കപയാളിസി േമ്ിറ്റി ലമയ്  2020 മുതല് ഒേ്കടയാബർ 2021 
വലര തുടർച്യയായ എട്ടു തവണ കയയാഗം കെർലന്നങ്ിലം 
െരിത്രത്ില� ഏറ്റവം കുറഞ്ഞ പ�ിശ നിരക്് 
തുടരുന്നതിനുള്ള തീരുമയാനമയാണ് വേലക്യാണത്.

കേരളത്ില� ഉപകഭയാക്തൃ വി�സൂെിേ ഇന്ത്യയലടതുമയായി 
ത യാ ര ത മ ്യം  ല െ യ്യു ക മ്പ യാ ൾ  2 0 2 1  ആ ഗ സ് റ്റ് 
മയാസത്ില് 3.67 ശതമയാനത്ില് നിന്ം 2021  
ലസപ്റ്റംബർ മയാസത്ില് 2.98 ശതമയാനമയായി കുറഞ്ഞു. 
കേരളത്ില� പണലപ്രുപ് നിരക്് ഇന്ത്യയലടതുമയായി 
തയാരതമ്യം ലെയ്യുകമ്പയാൾ തുക�യാം കുറവയാണ്. 2021  
ലസപ്റ്റംബർ മയാസലത് അഖിക�ന്ത്യയാ കേരള പണലപ്രുപ് 
നിരക്് പട്തിേ 1.1.6 -ല് ലേയാടുത്ിരിക്കുന്. 

2021 ജനുവരി മുതല് ലസപ്റ്റംബർ വലരയള്ള 
ഇന്ത്യയില� പണലപ്രുപ് നിരക്് (ശതമയാനത്ില്)  
ചതിത്ം 1.1.3-ല് േയാണിച്ിരിക്കുന്.
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മാസം  

ഗ്രാമം  നഗരം  സ്ംയയാജിതം  

ചതിത്ം 1.1.3 ഇന്ത്യയില� പണലപ്രുപ് നിരക്് 2021 ജനുവരി മുതല് ലസപ്റ്റംബർ വലര, ശതമയാനത്ില്

അവലംബം: മകന്ദ്ര സ്റാറ്തിസ്റതിക്ല് ഓഫീസക്
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േയാർഷതിേ ഉൽപന്ങ്ങളുന്ട ന്മയാത് വതില സൂചതിേ 
കേരളത്ില� േയാർഷിേ ഉല്പന്നങ്ങളുലട ലമയാത്വി� 
സൂെിേയില് മുൻവർഷലത് അകപക്ിച്് 2021 -ല് കനരിയ 
വർദ്നവ് ഉണയായി. 2020 ല� 130.09 എന്ന നിരക്ില് 
നിന്ം 2021 ജൂൺ മയാസകത്യാലട 130.99 ആയി വർദ്ിച്ചു 
(അടിസ്ഥയാനം 2015-2016=100). ഭക്്യ, ഭകക്്യതര 
വിളേളുലട വി�യില് നയാമമയാത്രമയായ വർദ്നവയാണ് (0.69 
ശതമയാനം) കരഖലപ്ടുത്ിയത്. ഇതിന് നിദയാനമയായത് 
പയറവർഗ്ഗങ്ങൾ, സയാധയാരണ വിളേൾ, എണ്ണക്കുരുക്ൾ, 
പ യാ ന ീ യ ങ്ങ ൾ  എ ന്ന ി വ യ ല ട  വ ി � യ ി ല ണ യാ യ 
വർദ്നവയാണ്. ഭക്്യവിളേളില് ധയാന്യങ്ങൾ, പഴ
ങ്ങളും-പച്ക്റിേളും, പ�വ്യഞ്ജനങ്ങളും-സുഗന്വ്യ
ഞ്ജനങ്ങളും എന്നിവയലട വി�യില് യഥയാക്രമം 5.93 
ശതമയാനം, 5.99 ശതമയാനം, 10.82 ശതമയാനം കുറവ്  
കരഖലപ്ടുത്ി. മറഭയാഗത്് ഭകക്്യതര ഇനങ്ങളുലട ലമയാത് 
വി� സൂെിേ 2020 ല� 123.52 ല് നിന്ന് 2021 ജൂൺ വലര 
148.97 ആയി വർദ്ിച്ചു. 20.61 ശതമയാനം വർദ്നവയാണ് 
ഭകക്്യതര ഇനങ്ങളുലട ലമയാത് വി�യില് ഉണയായത് 
ഇതില് എണ്ണക്കുരുക്ളുലട വി� 2020 ല് 157.52 ല് നിന്ന് 
2021 ജൂൺ വലര 195.99 ആയി ഉയർന്. 2020-2021 
ല� കേരളത്ില� േയാർഷികേയാത്പന്നങ്ങളുലട ലമയാത് 
വി� സൂെിേ (അടിസ്ഥയാനം:2015-16=100) അനുബന്ം 
1.1.20-ല് ലേയാടുത്ിരിക്കുന്. 

കേരളത്ില് മയാസംകതയാറമുള്ള ഭക്്യവസ്തുക്ളുലട 
സൂെിേ 2021 ജനുവരി മയാസത്ില് 144.30-ല് നിന്ം 
ഡിസംബറില് 127.20 ആയി കുറഞ്ഞു. എന്നയാല് 
ഭകക്്യതര വസ്തുക്ളുലട സൂെിേ യഥയാക്രമം 128.17-
ല് നിന്ം 147.21 ആയി ഉയർന്. അതുകപയാല� 2021 
ല� ലമയാത്വി�സൂെിേ പ്രേയാരം എല്യാ ഭക്്യവസ്തുക്
ളുലടയം ഉല്പയാദനസൂെിേ 2021 ജനുവരി മയാസത്ില് 
131.25-ല് നിന്ം 2021 ജൂൺ മയാസത്ില് 126.34 ആയി 
കുറഞ്ഞു. ഭക്്യവിളേളുലട ലമയാത്വി�സൂെിേ പ്രേയാരം 
2021 ജനുവരിയില� 125.69 ല് നിന്ന് 2021 ജൂണില് 
117.89 ആയി കുറഞ്ഞകപ്യാൾ ഭകക്്യതര വിളേളുകടത് 
144.55-ല് നിന്ന് 146.57 ആയി ഉയർന്. കേരളത്ില� 
േയാർഷിേ ഉല്ന്നങ്ങളുലട 2020 ജനുവരി മുതല് 2021 
ജൂൺ വലരയള്ള പ്രതിമയാസ ലമയാത്വി� സൂെിേ (2015-
16=100) അടിസ്ഥയാനത്ില് അനുബന്ം 1.1.21-ല് 
ലേയാടുത്ിരിക്കുന്.
 
ഉപകഭയാക്തൃ വതിലസൂചതിേ
കേരളത്ില� ഉപകഭയാക്തൃ വി� സൂെിേയലട വയാർഷിേ 
ശരയാശരി(അടിസ്ഥയാന വർഷം 2011-12=100) 2019 
ല് 167.24-ല് നിന്ം 2020 ല് 174.18 ആയി വർദ്ിച്ചു. 
2021 ജൂവ� വലരയള്ള കേരളത്ിലറെ ഉപകഭയാക്തൃ 

വി�സൂെിേ 180.76 ആണ് മുൻ വർഷലത് അകപക്ിച്് 
4.15 ശതമയാനം വർദ്നവ് കരഖലപ്ടുത്ി. 2020 ല് 
ഏറ്റവം കൂടുതല് വി�ക്യറ്റം കരഖലപ്ടുത്ിയിരിക്കുന്നത് 
പത്നംതിടയിലം (6.25 ശതമയാനം ) തുടർന്ന് പുനലൂർ 
(5.59 ശതമയാനം) ആ�പ്പുഴ (5.23 ശതമയാനം)എന്നീ 
കേന്ദ്രങ്ങളിലമയാണ്. ഏറ്റവം കുറവ് വി�ക്യറ്റ നിരക്് 
കരഖലപ്ടുത്ിയിരിക്കുന്നത് പയാ�ക്യാട് ജില്യി�യാണ്. 
ലതരലഞ്ഞടുത് കേന്ദ്രങ്ങളില� വി�സൂെിേയലട വയാർഷിേ 
ശരയാശരിയം ശതമയാന വ്യതിയയാനവം അനുബന്ം 
1.1.22-ല് േയാണിച്ിട്ടുണ്. അവശ്യ സയാധനങ്ങളുലട 2021 
ജനുവരി മുതല് ലസപ്ംബർ വലരയള്ള പ്രതിമയാസ െില്റ 
വ്യയാപയാര വി� നിരക്കുേൾ അനുബന്ം 1.1.23-ല്  
േയാണിച്ിട്ടുണ്.

വതില സമയാനത 
േർഷേർക്് കൃഷി ലെയ്യുന്നതിന് വരുന്ന ലെ�വം അതില് 
നിന്ണയാകുന്ന വരുമയാനവം േണക്ില�ടുത്യാണ് 
വി� സമയാനതയാ സൂെിേ േണക്യാക്കുന്നത്. 2020 
ല് േണക്യാക്ിയ വി�സമയാനതയാ സൂെിേ 56.50 
ആണ്. ഇത് 2019 ല� 58.08 എന്ന നിരക്ികനക്യാൾ 
കുറവയാണ്. േർഷേർക്് നല്േിയ വി�യലട സൂെിേ 
16,063.42 ആണ് എന്നയാല് അവർക്് �ഭിച് വി�യലട 
സൂെിേ 9,055.50 ആണ്. േർഷേർ വ�ിയ പ്രതിസന്ി 
ഘടത്ിലൂലട േടന് കപയാകുന് എന്നതയാണ് ഇത് 
സൂെിപ്ിക്കുന്നത്. ഉയർന്ന നിരക്ില� കവതനവം 
വർദ്ിച് നിരക്ില� േടത്് കൂ�ിേളും പ്രതിദിനം 
കൃഷി ലെ�വിലണയായിലേയാണിരിക്ന്ന വർദ്നവം 
ഇതിന് േയാരണമയായി. കൂടയാലത കേയാവിഡ് രണയാം 
തരംഗം ഈ പ്രതികൂ�യാവസ്ഥലയ കൂടുതല് രൂക്മയാക്ി. 
േർഷേർക്് �ഭിച് വി�യലടയം നല്േിയ വി�യലടയം 
സൂെിേയലട വയാർഷിേ ശരയാശരി അനുബന്ം 1.1.24-ല്  
കെർത്ിട്ടുണ്. 

കവതനം
കേരളത്ില് േയാർഷിേ കമഖ�യില� വിദഗ്ദ്ധ 
ലതയാഴി�യാളിേളുലട ശരയാശരി ദിവസ കവതന നിരക്് 
വർഷം കതയാറം വർദ്ിച്ചു വരുന്. മരപ്ണിക്യാരുലടയം 
േല്പ്ണിക്യാരുലടയം ദിവസ കവതന നിരക്് 2019-20-ല് 
യഥയാക്രമം 895.58 ഉം 903.17 ഉം ആയിരുന്നത് 2020-21 
ല് 946.95 ഉം 950.52 ഉം ആയി വർദ്ിച്ിട്ടുണ്. ഈ  
േയാ�യളവില് മരപ്ണിക്യാരുലട ദിവസകവതന നിരക്ില് 
5.74 ശതമയാനവം േല്പ്ണിക്യാരുലട ദിവസ കവതന 
നിരക്ില് 5.24 ശതമയാനവം വർദ്നവയാണ് ഉണയായത്. 
േയാർഷിേ കമഖ�യില� വിദഗ്ദ്ധ ലതയാഴി�യാളിേളുലട 
2008-09 മുതല് 2020-21 വലരയള്ള ശരയാശരി ദിവസ 
കവതന നിരക്് അനുബന്ം 1.1.25-ല് േയാണിച്ിരിക്കുന്. 

പട്തിേ 1.1.6 പണലപ്രുപ് നിരക്്, അഖിക�ന്ത്യയാ & കേരളം, ഉപകഭയാക്തൃ വി�സൂെിേഅടിസ്ഥയാനമയാക്ി (ലപയാതു), ഒേ്കടയാബർ 2021, 
(ശതമയാനത്ില്)

ഉപകഭയാകൃത 
വി�സൂെിേ

ലസപ്റ്റംബർ 2021 ആഗസ്റ്റ് 20201

ഗ്യാമം നഗരം സംകയയാജിതം ഗ്യാമം നഗരം സംകയയാജിതം

ഭയാരതം 4.13 4.57 4.35 5.28 5.32 5.3

കേരളം 2.72 3.45 2.98 3.41 4.09 3.67

ഉറവതിടം: മേശീയ സ്റാറ്തിസ്റതിക്ല് ഓഫീസക്, മപ്രാഗാം നടപ്തിലാക്ല് - സ്റാറ്തിസ്റതിക്ല് മന്താലയം, ഭാരത സർക്ാർ
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    ഗ്രാമം  നഗരം സ്റംയ ാജിതം 

അവലംബം: മകന്ദ്ര സ്റാറ്തിസ്റതിക്ല് ഓഫീസക്

ചതിത്ം 1.1.4 2021 ജനുവരി മുതല് ലസപ്റ്റംബർ വലരയള്ള കേരളത്ില� വി�ക്യറ്റ നിരക്് (ശതമയാനത്ില്)

അവിദഗ്ധ ലതയാഴി�യാളിേളുലട ശരയാശരി ദിവസകവതന 
നിരക്് 2008-09-ല് പുരുഷൻമയാർക്് 224.40 ഉം 
സ്തീേൾക്് 159.02 ഉം ആയിരുന്. പതിമൂന്ന് വർഷങ്ങൾ 
പിന്നിടകപ്യാൾ 2020-21-ല് കവതന നിരക്ില് 
േയാര്യമയായ വർദ്നവ് ഉണയായിട്ടുണ്. അതയായത് 
പുരുഷൻമയാരുലട കവതന നിരക്് 230.61 ശതമയാനം 
വർദ്ിച്് 741.89 രൂപയം സ്തീേളുലട കവതന നിരക്് 
237.49 ശതമയാനം വർദ്ിച്് 536.68 രൂപയമയായിട്ടുണ്. 
കവതന വർദ്നവിലള്ള നിരക്കും സ്തീ പുരുഷ കവതനങ്ങൾ 
തമ്ിലള്ള വ്യതിയയാനവം 2008-09 മുതല് ക്രമമയായി 
കുറഞ്ഞു വരുന്ന പ്രവണതയയാണ് േണ്വരുന്നത്. 
േയാർഷിേ കമഖ�യില� അവിദഗ്ദ്ധ ലതയാഴി�യാളിേളുലട 
2008-09 മുതല് 2020-21 വലരയള്ള ദിവസ കവതന നിരക്്  
അനുബന്ം 1.1.26-ല് ലേയാടുത്ിരിക്കുന്. 

സംസ്യാന ഇടന്പടലേൾ
മഹയാമയാരിയലട എല്യാ ഘടങ്ങളിലം ഭക്ണവം അവശ്യ 
വസ്തുക്ളും ജനങ്ങളില് എത്ിക്യാൻ സർക്യാർ 
മതിയയായ പരിശ്രമങ്ങൾ ഏലറ്റടുക്കുേയണയായി. എല്യാ  
വിഭയാഗത്ിലമുള്ള ജനങ്ങൾക്കും കറഷൻ േടേൾ 
വഴി ഭക്്യ േിറ്റുേൾ എത്ിച്ചു നല്േി. സവലൈ കേയാ, 
േൺസയുമർ ലഫഡ്, സഹേരണ സ്ഥയാപനങ്ങൾ 
എന്നിവ വഴി കുറഞ്ഞ നിരക്ില് അവശ്യ വസ്തുക്ൾ 
വിതരണം ലെയ്തു. തകദ്ദശ സ്യംഭരണ സ്ഥയാപനങ്ങളുലട 
കനതൃത്ത്ില് ആരംഭിച് സയാമൂഹ്യ അടുക്ളേളില് നിന്ം 
ആവശ്യമുള്ള എല്യാ ജനങ്ങൾക്കും ഭക്ണലപ്യാതിേൾ 
കനരിട് എത്ിച്ചു നല്േി. കൂടയാലത കുടുംബശ്രീ 
സംരംഭമയായ ജനേീയ കഹയാടലേൾ ഭക്ണ വി� 

പിടിച്ചു നിർത്തുന്നതില് വ�ിയ ഇടലപടലേൾ നടത്ി. 
ലപയാതു വിതരണ സംവിധയാനലത് ലമച്ലപ്ടുത്തുന്നത്ി 
നുള്ള സർവ വിധ പിന്തുണയം സർക്യാർ ബജറ്റിലൂലട 
വിഭയാവനം ലെയ്യുേയം തുേ വേയിരുത്തുേയം ലെയ്തു.
 
ആകഗയാള ത�ത്ില് ഇന്ന വി�യിലണയായ തുടർച്യയായ 
വർദ്നവം രൂപയലട വിനിമയ നിരക്ിലള്ള ഇടിവം വി�
ക്യറ്റത്ിലറെ വർദ്ന നിരക്ിനു തുടർച്യയായ ഉല്കപ്ര
രേമയാകുന്. സമീപ ഭയാവിയില് ഇതിനുള്ള പരിഹയാരം 
പ്രതീക്ിക്യാവന്നതയാണ്. അവശ്യ വസ്തുക്ളുലട 
�ഭ്യത ഉറപ്യാക്ല് സംസ്ഥയാന സർക്യാരിലറെ മയാത്രം 
അധിേയാര പരിധിക്കുള്ളില് നില്ക്കുന്നതലല്ങ്ിലം കേരളം 
ഇക്യാര്യത്ില് േയാര്യക്മമയായ ഇടലപടലേളയാണ് 
നടത്ിവരുന്നത്.
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1.2 ജനസംഖ്യ വിവരണം

ഇന്ത്യയിലെ ജനസംഖത്യ
2011-ലെ ലസന്സസ് പ്രേയാരം ഇന്ധ്യിലെ ല�യാത്ം 
ജനസംഖധ് 1,21,08,54,977-ഉം 2001-ലെ ലസന്സസ് 
പ്രേയാരം ല�യാത്ം ജനസംഖധ് 1,02,86,18,821-ഉം 
ആണ്. 2011-ലെ ലസന്സസ് പ്രേയാരം ഇന്ധ്യില് 
62,32,70,258 പുരുഷന്യാരും 58,75,84,719 സ്ത്രീേളു�യാണ് 
ഉള്ളത്. രയാജധ്ലത് ല�യാത്ം ജനസംഖധ്യുലെ ജനസയാന്ദ്രത 
ചതുരശ്ര േികെയാ �്രീറ്ററിന് 382 എന്ന അനുപയാതത്ിെയാണ്. 
2011-ല് രയാജധ്ലത് സ്ത്രീ പുരുഷ അനുപയാതം 1,000 
പുരുഷന്യാര്ക് 943 സ്ത്രീേൾ എന്നതയാണ്. ഇത് 
ഗ്യാ�്രീണ പ്രകദശങ്ങളില് 949 –ഉം നഗര ക�ഖെയില് 
929-ഉം ആണ്. 2011-ല് രയാജധ്ലത് 0-6 വയസ്ിനിെ
യിലുള്ള കുട്ിേളുലെ എണ്ം 16,45,15,253 ആണ്. ഇകത  
പ്രയായകയാര് കിെയിലെ ശിശു ആണ്-ലപണ് അനുപയാതം 
1,000 ആണ്കുട്ിേൾക് 918 ലപണ്കുട്ിേൾ എന്ന 
തരത്ിെയാണ്. 

സംസ്ഥാനത്ിലറെ ജനസംഖത്യഥാ വിവരണം
2011-ലെ ഇന്ധ്യിലെ ലസന്സസ് പ്രേയാരം 
കേരളത്ിലെ ജനസംഖധ് 3,34,06,061 ആണ്, അതയായത് 
ഇന്ധ്ന് ജനസംഖധ്യുലെ 2.76 ശത�യാനം. കേരളത്ിലെ 
ആലേ ജനസംഖധ്യില് 48 ശത�യാനം പുരുഷന്യാരും 
52 ശത�യാനം സ്ത്രീേളു�യാണ് (ചിത്ം 1.2.1). ഗ്യാ�്രീണ  
ജനസംഖധ് 1,74,71,135–ഉം നഗര ജനസംഖധ് 
1,59,34,926-ഉം ആണ്. വിശദയാംശങ്ങൾ ചിത്ം 1.2.2-ല് 
നല്േിയിരിക്കുന്നു.

ജനസംഖത്യ വളർച്ച
2001-2011 േയാെയളവിലെ ജനസംഖധ്യുലെ ദശയാബ്ദ വളര്ച്ച 
നിരക് കനയാക്കുകമ്പയാൾ ഇന്ധ്ന് സംസ്ഥയാനങ്ങളില് ലവച്ച് 
ഏറ്റവം കുറവ് ജനസംഖധ്യാ വളര്ച്ചയാ നിരക് (4.9 ശത�യാനം) 
കേരളത്ിെയാണ്. ജില്ലേളില് ഏറ്റവം  ഉയര്ന്ന ജനസംഖധ്യാ 

വളര്ച്ച നിരക് �െപ്പുറത്ം (13.4 ശത�യാനം) ഏറ്റവം കുറവ് 
പത്നംതിട്യിലു�യാണ് (-)3.0 ശത�യാനം. ഇടുകിയിലും 
ജനസംഖധ്യാ വളര്ച്ചയാനിരക് പൂജധ്ത്ില് തയാലെയയാണ് 
േയാണിക്കുന്നത് (-)1.8 ശത�യാനം. ഇടുകി, കേയാട്യം, 
ആെപ്പുെ, ലേയാല്ലം, പത്നംതിട്, തിരുവനന്പുരം എന്ന്രീ 
ആറ് ലതകന് ജില്ലേളില് ജനസംഖധ്യാ വളര്ച്ചയാനിരക് �റ്റു 
ജില്ലേകളകയാൾ തയാരതക�ധ്ന കുറവയാണ്. (അനുബന്ം 
1.2.1)

കുട്ികളുലെ ജനസംഖത്യ
2001-ലെ ലസന്സസ് പ്രേയാരം കുട്ിേളുലെ ജനസംഖധ് 
37,93,146 (11.9 ശത�യാനം) ആയിരുന്നത് 2011-ല് 
34,72,955 (10.3 ശത�യാനം) ആയിട്ടുണ്്. കേരളത്ില് 
കുട്ിേളുലെ (0-6 വയസ്്) ജനസംഖധ് കുറഞ്ഞു വരുന്ന 
പ്രവണതയയാണ് ലസന്സസ് ഡയാറ്റ േയാണിക്കുന്നത്. 
കദശ്രീയതെത്ില് 2001-ല് കുട്ിേളുലെ ജനസംഖധ് 
ല�യാത്ം ജനസംഖധ്യുലെ 15.9 ശത�യാന�യായിരുന്നത് 
2011-ല് 13.5 ശത�യാന�യായി. 2011 ലെ ലസന്സസ് 
പ്രേയാരം ത�ിെ് നയാെ് (9.5 ശത�യാനം), േര്ണ്യാെേ (11.2 
ശത�യാനം), ആന്ധയാപ്രകദശ് (10.2 ശത�യാനം) എന്ന്രീ 
സംസ്ഥയാനങ്ങളിലെ കുട്ിേളുലെ അനുപയാതം കദശ്രീയ 
ശരയാശരിലയകയാൾ കുറവയാണ്. 

2001-ലെയും 2011-ലെയും ലസന്സസ് പ്രേയാരമുള്ള 
കേരളത്ിലെ കുട്ിേളുലെ ജനസംഖധ്യാനുപയാത 
ശത�യാനത്ിലറെ ജില്ല തിരിച്ചുള്ള തയാരത�ധ് ചിത്ം 1.2.3-ല്  
േയാണിച്ചിരിക്കുന്നു. കുട്ിേളുലെ ജനസംഖധ് ഏറ്റവം 
കൂടുതല് �െപ്പുറം ജില്ലയിലും (5,74,041) ഏറ്റവം കുറവ് 
വയനയാെ് ജില്ലയിലും (92,324) ആണ്. കേരളത്ില് 
കുട്ിേളുലെ ജനസംഖധ്യാനുപയാതം കുറയുന്ന പ്രവണത 
എല്ലയാ ജില്ലേളിലും േയാണുന്നുണ്് (അനുബന്ം 1.2.1). 
ലേയാല്ലം ഒെിലേയുള്ള ലതകന് ജില്ലേളില് രണ്ടു ശത�യാനം 
കുറവ് േയാണിക്കുകമ്പയാൾ വയനയാെ് ഒെിലേയുള്ള വെകന് 
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അവലംബം: സസന്സസ് 2001 & 2011
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ജില്ലേളില് ഈ കുറവ് ഒരു ശത�യാന�യാണ്. ലേയാല്ലം 
ജില്ലയില് ഇത് ഒരു ശത�യാനവം വയനയാെ് ജില്ലയില് ഇത് 
രണ്ടു ശത�യാനവ�യാണ്.

സഥാക്ഷരത
2 0 1 1 - ല െ  ല സ ന് സ സ്  പ്രേ യാ ര ം  ഇ ന് ധ്ന് 
സംസ്ഥയാനങ്ങളില്   ഏറ്റവം ഉയര്ന്ന സയാക്ഷരതയുള്ള 
സംസ്ഥയാന�യാണ് കേരളം (93.91 ശത�യാനം). 2001-ലെ 
ലസന്സസ് പ്രേയാരം കേരളത്ിലെ സയാക്ഷരതയാ നിരക് 
90 ശത�യാന�യായിരുന്നു. കേരള ജനതയില് 96.02 ശത�യാനം 

പുരുഷന്�യാരും 91.98 ശത�യാനം സ്ത്രീേളും സയാക്ഷരരയാണ്. 
കദശ്രീയ തെത്ില് 82.14 ശത�യാനം പുരുഷന്�യാരും 
65.46 ശത�യാനം സ്ത്രീേളും സയാക്ഷരരയാണ്. ജില്ലേളില് 
സയാക്ഷരതയില് ഒന്നയാം സ്ഥയാനത്് 97.2 ശത�യാനവ�യായി 
കേയാട്യവം, ലതയാട്ടുപിന്നില് 96.5 ശത�യാനവ�യായി പത്നം
തിട്യു�യാണുള്ളത്. ഏറ്റവം കുറഞ്ഞ സയാക്ഷരതയാ നിരക് 
യഥയാക്ര�ം വയനയാട്ിലും (89 ശത�യാനം) പയാെകയാടു�യാണ് 
(89.3 ശത�യാനം). കേരളത്ിലെ ഏറ്റവം കുറഞ്ഞ 
സയാക്ഷരതയാ നിരകയായ വയനയാട്ിലെ 89 ശത�യാനം 
കപയാലും കദശ്രീയ ശരയാശരികയകയാൾ മുേളിെയാണ്. 

ച ിത്ം 1.2.2 കേരളത്ിലെ ഗ്യാ�്രീണ, നഗര ജനസംഖധ്
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 അവലംബം: സസന്സസ് 2001, 2011
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അവലംബം: സസന്സസ് 2001 & 2011
ജില്ല / സംസ്ഥയാനം
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2001-ലെ ലസന്സസു�യായി തയാരത�ധ്ം ലചയ്യുകമ്പയാൾ എല്ലയാ 
ജില്ലേളിലെയും സയാക്ഷരതയാ നിരകില് വര്ദ്നവ് ഉണ്യായ
തയായികയാണയാവന്നതയാണ്. വിശദയാംശങ്ങൾ അനുബന്ം 
1.2.1-ല് ലേയാടുത്ിട്ടുണ്്.

സ്ത്രീപുരുഷ അനുപഥാതം
ജനസംഖധ്യിലെ 1,000 പുരുഷന്യാരില് സ്ത്രീേളുലെ 
എണ്�യാണ് സ്ത്രീപുരുഷ അനുപയാതം. 2001-ലെ 
ലസന്സസു�യായി തയാരത�ധ്ം ലചയ്യുകമ്പയാൾ 2011-ല് 
കേരളത്ിലെ സ്ത്രീപുരുഷയാനുപയാതം 26 കപയായിറെ് വര്ദ്ിച്ച് 
1084-ല് എത്ി. 1981 മുതല് 1991 വലര ഇത് 1,032-ല് 
നിന്ന് 1,036 ആയും 2001-ല് 1,058 ആയും വര്ദ്ിച്ചു. 
സ്ത്രീ പുരുഷ അനുപയാതം ഒന്നിന് മുേളില് തുെര്ന്ന് 
കപയാകുന്ന ഒകരലയയാരു സംസ്ഥയാന�യാണ് കേരളം. 
2011-ല് ത�ിെ് നയാട്ില് സ്ത്രീപുരുഷയാനുപയാതം 996-ഉം, 
േര്ണ്യാെേയില് 973-ഉം, ആന്ധയാപ്രകദശില് 993-ഉം 
കദശ്രീയ തെത്ില് 943 -ഉം ആണ്.

കേരളത്ിലെ എല്ലയാ ജില്ലേളും കപയാസിറ്റ്രീവ് 
സ്ത്രീപുരുഷയാനുപയാതം േയാണിക്കുന്നു എന്നതയാണ് 
സംസ്ഥയാനത്ിലറെ �ലറ്റയാരു പ്രധയാന സവികശഷത. 
ജില്ലേളില് ഏറ്റവം ഉയര്ന്ന സ്ത്രീ പുരുഷയാനുപയാതം 
(1,136) േണ്ണൂരും ലതയാട്ടുപിന്നില് പത്നംതിട്യു�യാ
ണ് (1,132). ഏറ്റവം കുറവ് ഇടുകിയും (1,006), ലതയാട്ടു 
മുേളില് എറണയാകുളവ�യാണ് (1,027). എല്ലയാ ജില്ലേളിലും 
1,000-ത്ിന് മുേളിെയാണ് സ്ത്രീ-പുരുഷ അനുപയാതം. 
2001-ല് വയനയാെിലെ സ്ത്രീ പുരുഷ അനുപയാതം 1,000-ല് 
തയാലെയയായിരുന്നു (994). സ്ത്രീപുരുഷയാനുപയാതം ഏറ്റവം 
കുറഞ്ഞ ജില്ലയയായ ഇടുകിയും (1,006) ഏറ്റവം ഉയര്ന്ന 
ജില്ലയയായ േണ്ണൂരും (1,136) തമ്ില് 130 കപയായിറെിലറെ 
അന്ര�യാണുള്ളത്. വിശദയാംശങ്ങൾ അനുബന്ം 1.2.2-ല് 
ലേയാടുത്ിരിക്കുന്നു.

കുട്ികളിലെ ആണ്-ലപണ് അനുപഥാതം 
(0-6 വയസ്)
കേരളത്ില് കുട്ിേളിലെ ആണ്- ലപണ് അനുപയാതം 
(1,000 ആണ്കുട്ിേളില് ലപണ്കുട്ിേളുലെ എണ്ം) 
2011- ലെ ലസന്സസ് പ്രേയാരം 964 ആണ്. 2001 - 
ലെ ലസന്സസ് പ്രേയാരം ഇത് 960 ആയിരുന്നു. നമ്മുലെ 
അയല് സംസ്ഥയാനങ്ങളില് കുട്ിേളിലെ ആണ്-ലപണ് 
അനുപയാതം ത�ിെ് നയാട്ില് 943-ഉം, േര്ണ്യാെേയില് 
948-ഉം ആന്ധയാപ്രകദശില് 939-ഉം കദശ്രീയ ശരയാശരി 

919 ഉം ആണ്. ജില്ലേളില് ആണ്- ലപണ് അനുപയാതത്ില് 
ഏറ്റവം മുന്നില് നില്ക്കുന്നത് പത്നംതിട്യയാണ് (976). 
ലതയാട്ടുപിന്നിെയായി ലേയാല്ലം (973), േണ്ണൂര് (971) എന്ന്രീ 
ജില്ലേളയാണ്. തൃശ്ശൂരിെയാണ് ഏറ്റവം കുറഞ്ഞ അനുപയാതം 
(950). ഏറ്റവം കുറഞ്ഞതും കൂെിയതും തമ്ില് 26 കപയായിറെ് 
അന്ര�യാണുള്ളത്. ഏറ്റവം ഉയര്ന്ന ദശയാബ്ദ വര്ദ്നവ് 
ലേയാല്ലത്ം (13) ലതയാട്ടുപിന്നില് കേയാെികകയാടു�യാണ് (10). 
�ലറ്റല്ലയാ ജില്ലേളുലെയും ദശയാബ്ദ�യാറ്റം പത്ില് തയാലെയയാണ്.
തൃശൂര് (-)8, ഇടുകി (-)5, ആെപ്പുെ (-)5 എന്ന്രീ ജില്ലേളില് 
കുട്ിേളിലെ ആണ്-ലപണ് അനുപയാതത്ില് ദശയാബ്ദ 
വളര്ച്ച പൂജധ്ത്ിനും തയാലെയയാണ്. വിശദയാംശങ്ങൾ 
അനുബന്ം 1.2.2-ല് ലേയാടുത്ിരിക്കുന്നു.

ജനസഥാന്ദ്രത
2011-ലെ ലസന്സസ് പ്രേയാരം കേരളത്ിലറെ 
ജനസയാന്ദ്രത ഒരു ചതുരശ്രേികെയാ�്രീറ്ററില് 860 ആളുേൾ 
എന്നതയാണ്. ഇത് കദശ്രീയ ജനസയാന്ദ്രതകയകയാൾ (382) 
വളലര ഉയര്ന്നതയാണ്. ജില്ലേളില് ഏറ്റവം കൂടുതല് ജനസയാ
ന്ദ്രതയുള്ള ജില്ല തിരുവനന്പുരവം (1,508) ,ഏറ്റവം കുറവ് 
ജനസയാന്ദ്രതയുള്ള ജില്ല (255) ഇടുകിയു�യാണ്. 2001-ലന 
അകപക്ഷിച്ച് പത്നംതിട്യും ഇടുകിയും ഒെിലേയുള്ള എല്ലയാ 
ജില്ലേളിലും ജനസയാന്ദ്രത വര്ദ്ിച്ചിട്ടുണ്് വിശദയാംശങ്ങൾ 
അനുബന്ം 1.2.1-ല് ലേയാടുത്ിരി ക്കുന്നു.

പ്ഥായവിഭഥാഗ അനുപഥാതം 
േെിഞ്ഞ അമ്പത് വര്ഷത്ിനിെയിലെ കേരളത്ിലെ 
ജനസംഖധ്യാപര�യായ �യാറ്റം ശ്രകദ്യ�യാണ്. 0-14 പ്രയായ 
വിഭയാഗത്ിലുള്ള ജനസംഖധ് 1961-ല് 43 ശത�യാന�യായിരു
ന്നത് 2011-ല് 23.4 ശത�യാന�യായി കുറഞ്ഞു. ല�ച്ചലപെട് 
ആകരയാഗധ് സംവിധയാനങ്ങളുലെ െഭധ്തയും, ആയുര്്ദര്്ധ്ം 
വര്ദ്ിച്ചതും േയാരണം 60 വയസ്ിനു മുേളിലുള്ളവരുലെ 
അനുപയാതം, 1961-ല് 5 ശത�യാനം ആയിരുന്നത് 2011-ല് 
12.7 ശത�യാനം ആയി വര്ദ്ിച്ചു. കദശ്രീയ തെത്ില്, 
ജനസംഖധ്യുലെ 29.5 ശത�യാനം 0-14 വയസ്ിനിെയിലും 
62.5 ശത�യാനവം 15-59 വിഭയാഗത്ിലും 8 ശത�യാനം 60 
വയസ്ിന് മുേളിലുള്ളവരു�യാണ് (ചിത്ം 1.2.4 ). 

ഈ പ്രവണത തുെരുേയയാലണങ്ില്, 0-14 വയസ്ിനി
െയിലുള്ള ജനസംഖധ്യുലെ അനുപയാതം കുറഞ്ഞുവരുന്ന
തിനയാല്, ലതയാെില് ലചയ്യുന്ന പ്രയായ വിഭയാഗത്ികെക്കുള്ള 
ജനസംഖധ്യുലെ (15-59) കൂട്ികച്ചര്കല് സ�്രീപഭയാവിയില് 
കുറയും. അതുകപയാലെ 60 വയസ്ിനു മുേളിലുള്ളവരുലെ  

ച ിത്ം 1.2.4 പ്രയായവിഭയാഗ വിതരണം (ശത�യാനം), കേരളം 1961-2011

 അവലംബം: സസന്സസ് ഡേറ്റ
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വര്ദ്ിച്ചുവരുന്ന അനുപയാതം സര്കയാരിന് ഉയര്ന്ന 
സയാമൂഹിേ സുരക്ഷയാ ബയാധധ്തേൾ ഉണ്യാക്കും.

പ്ഥായവിഭഥാഗം - ജില്ഥാതെ അനുപഥാതം
2011 ലെ ലസന്സസ് പ്രേയാരം വിവിധ പ്രയായകയാര്കി
െയിലുള്ള ജനസംഖധ്യുലെ ജില്ല തിരിച്ചുള്ള േണക്കുേൾ  

പട്ിക 1.2.1-ല് ലേയാടുത്ിരിക്കുന്നു. സംസ്ഥയാനലത് 
ജനസംഖധ്യുലെ 63.9 ശത�യാനം ലതയാെില് കസന
യുൾലകയാള്ളുന്ന 15-59 പ്രയായ വിഭയാഗത്ിലും, 23.4 
ശത�യാനം 0-14 പ്രയായ വിഭയാഗത്ിലും 12.7 ശത�യാനം 
60 വയസ്ിന് മുേളില് പ്രയായമുള്ള വിഭയാഗത്ിലും ഉൾലപെ
ടുന്നവരു�യാണ്. ജില്ലേളുലെ േയാരധ്ല�ടുത്യാല് ലതയാെില് 

ഇന്ധ്യിലെ ആദധ്ലത് ലസന്സസ് 1872-ല് സ�യാഹൃത�ല്ലയാലത നെത്േയും 1881-ല് രയാജധ്ലത്യാട്യാലേയുള്ള സ�യാഹൃത 
ലസന്സസ് ആദധ്�യായി നെത്േയും ലചയ്തു. തുെര്ന്ന് പത്വര്ഷത്ിലെയാരികല് ഇെകവളേളില്ലയാലത ലസന്സസ് നെത്ി 
വരുന്നു. 2011- ല് ആണ് അവസയാന�യായി ജനസംഖധ്യാ േണലകടുപെ് നെത്ിയത്. അടുത് ദശയാബ്ദ ലസന്സസ് പതിനയാറയാം 
ലസന്സസ് ആയിരിക്കും.

2021 ലെ ലസന്സസ് സംബന്ിച്ച വിജ്യാപനം 2019 �യാര്ച്ച് 28 ന് കേന്ദ്രം ഗസറ്റില് പ്രസിദ്്രീേരിച്ചു. 2021-ലെ ലസന്സസ് 
രണ്് ്ട്ങ്ങളിെയായി നെത്യാനയാണ് ത്രീരു�യാനിച്ചിരുന്നത്, 2020 ഏപ്രില് മുതല് ലസപ്റ്റംബര് വലര ഭവന ലസന്സസും, 2021 
ലെബ്രുവരി 9 മുതല് ജനസംഖധ്യാ േണലകടുപ്പും. എന്നയാല് കേയാവിഡ്-19 �ഹയാ�യാരിയുലെ വധ്യാപനം േയാരണം ലസന്സസ് നെ
ത്യാന് സയാധിച്ചില്ല. 2021-ലെ ലസന്സസ് കപന, കപപെര് ഉപകയയാഗിച്ചുളള ലസന്സസില് നിന്നും ഡിജിറ്റല് ലസന്സസികെക് 
�യാറുന്നു. ല�യാ്ബല് കെയാണ് ആപെ് ഉപകയയാഗിച്ച് വിവരങ്ങൾ ഡിജിറ്റെയായി കശഖരിക്കും. എനയൂ�കററ്റര്�യാരയായി സ്കൂൾ അദ്ധ്യാ
പേലര നികയയാഗിക്കുേയും അവലര ഉപകയയാഗിച്ച് വിവരകശഖരണവം നെത്േയും ലചയ്യും. കൂെയാലത വധ്ക്ിേൾക് സ്വയം 
എനയു�കററ്റര്�യാരയായി ല�യാ്ബല് കെയാണ് ഉപകയയാഗിച്ച് വിവരങ്ങൾ കരഖലപെടുത്ന്നതിനും സയാധിക്കും.സ്വയം എനയൂ�കററ്റര് 
ആയവരുലെ േയാരധ്ത്ില്, ഒകരയാ െ്രീല്ഡികെയും പ്രസക്�യായ കേയാഡുേളുലെ സഹയായത്യാല് ആവശധ്�യായ വിശദയാംശങ്ങൾ പൂ
രിപെികയാവന്നതയാണ്. സ്വന്�യായി വിശദയാംശങ്ങൾ നല്േിയതിന് കശഷം രജിസ്റ്റര് ലചയ്ത നമ്പറികെക് ഒരു തിരിച്ചറിയല് നമ്പര് 
അയച്ചു നല്കും. എനയൂ�കററ്റര്ക് െഭധ്�യായ പ്രസ്തുത തിരിച്ചറിയല് നമ്പര് ഉപകയയാഗിച്ച് ഡയാറ്റ സ്വയക�വ സ�ന്വയിപെിക്കുന്നതി
ന് ഉകദധ്യാഗസ്ഥലന സഹയായിക്കും. ലസന്സസ് സംബന്ിച്ച എല്ലയാ പ്രവര്ത്നങ്ങളും ലസന്സസ് കപയാര്ട്ല് വെി നിയന്തിക്കു
േയും നിര്രീക്ഷിക്കുേയും ലചയ്യും.

 ബബഥാക്് 1 .2 .1 ലസന്സസ് 2021 

പട്ിക 1.2.1 വധ്തധ്സ്ത പ്രയായവ ിഭയാഗങ്ങളുലെ ജില്ല തിരിച്ചുള്ള അനുപയാതം-2011

ജില്ല ജില്ലയിലെ ല�യാത്ം ജനസംഖധ്യില് വധ്തധ്സ്ത 
പ്രയായ വിഭയാഗങ്ങളുലെ എണ്ം

ജില്ലയിലെ ല�യാത്ം ജനസംഖധ്യില് വധ്തധ്സ്ത 
പ്രയായ വിഭയാഗങ്ങളുലെ ശത�യാനം

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

13 ലേയാല്ലം 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

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

അവലംബം: സസന്സസ് 2011
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കസനയുൾലകയാള്ളുന്ന (15-59) വിഭയാഗത്ില് ഏറ്റവം 
ഉയര്ന്ന ശത�യാനം ഇടുകി (66 ശത�യാനം) ജില്ലയിെയാണ്, 
ഏറ്റവം കുറവ് �െപ്പുറം (61.4 ശത�യാനം) ജില്ലയിലു�യാണ്. 
വകയയാജനങ്ങൾ ഉൾലകയാള്ളുന്ന (60 ഉം അതിന് മുേളിലും) 
പ്രയായ വിഭയാഗത്ില് ഉയര്ന്ന ശത�യാനം പത്നം തിട് (17.9 
ശത�യാനം) ജില്ലയും, ഏറ്റവം കുറവ് �െപ്പുറം (8.4 ശത�യാനം) 
ജില്ലയിലു�യാണ്. അകത സ�യം 0-14 പ്രയായ വിഭയാഗത്ില് 
ഉൾലപെടുന്നവര് ഏറ്റവം കൂടുതല് �െപ്പുറം (30.2 ശത�യാനം) 
ജില്ലയിലും ഏറ്റവം കുറവ് പത്നം തിട് (19.4 ശത�യാനം) 
ജില്ലയിലു�യാണ്.

വധ്തധ്സ്ത പ്രയായ വിഭയാഗങ്ങളിലെ എണ്ം േണകിലെടുത്യാല് 
0-14, 15-59 എന്ന്രീ രണ്് പ്രയായ വിഭയാഗങ്ങളിലും ഏറ്റവം 
കൂടുതല് കപര് ഉള്ളത് �െപ്പുറം ജില്ലയിെയാണ് (യഥയാക്ര�ം 
12.4 െക്ഷം, 25.2 െക്ഷം). അകത സ�യം 60 വയസ്ം 
അതിനു മുേളിലും പ്രയായമുള്ളവരുലെ വിഭയാഗ ത്ില് ഏറ്റവം 
കൂടുതല് കപരുള്ളത് എറണയാകുളം ജില്ലയിെയാണ്. എല്ലയാ 
പ്രയായ വിഭയാഗങ്ങളിലും ഏറ്റവം കുറവ് എണ്ം ആൾകയാര് 
ഉള്ളത് വയനയാെ് ജില്ലയിെയാണ്.

നഗരവല്ക്കരണം

വിേസനത്ിലറെ കപ്രരണയാശക്ിയും ചയാെേവ�യായിട്യാണ് 
നഗരവല്കരണലത് ലപയാതുലവ േണകയാക്കുന്നത്. ഗ്യാ
�പ്രകദശങ്ങൾ നഗരങ്ങളയായി �യാറുന്നതും �നുഷധ്യാധിവയാസ 
പ്രകദശങ്ങൾ നഗര�യായി �യാറുന്ന പ്രവണതയു�യാണ് 
നഗരവത്കരണല�ന്ന് സൂചിപെിക്കുന്നത്. ഇരുപതയാം 
നൂറ്റയാണ്ിലെ ആദധ് ലസന്സസില് (1901-ല്) സംസ്ഥയാന 
ജനസംഖധ് 6.4 ദശെക്ഷം ആയിരുന്നു. ഇതില് 5.9 ദശെക്ഷം 
അതയായത് 92.9 ശത�യാനം ഗ്യാ�്രീണ ക�ഖെയിെയായിരുന്നു 
ജ്രീവിച്ചിരുന്നത്. നഗര ജനസംഖധ് അഞ്് െക്ഷം 
�യാത്ര�യായിരുന്നു. ഇത് സംസ്ഥയാനലത് ല�യാത്ം 
ജനസംഖധ്യുലെ 10 ശത�യാനത്ില് തയാലെയയായിരുന്നു. 
നൂറു വര്ഷത്ിനിെയില് ല�യാത്ം ജനസംഖധ്യില് 
ഗ്യാ�്രീണ ജനതയുലെ അനുപയാതം കുറയുേയും 2001-ല് 
അത് 74 ശത�യാനം ആയിത്്രീരുേയും ലചയ്തു. 2011 
ലെ ലസന്സസില് ഗ്യാ�്രീണ, നഗര പ്രകദശങ്ങൾകി
െയില് സംസ്ഥയാന ജനസംഖധ് ഏേകദശം തുെധ്�യായി 
വിഭജികലപെട് അവസ്ഥയിെയാവേയും ലചയ്തു. നിെവില് 
സംസ്ഥയാനത്ിലറെ നഗര ജനസംഖധ് 159 ദശെക്ഷം 
ആണ്. ഇത് ആലേ ജനസംഖധ്യില് 47.7 ശത�യാന�യാണ്. 
അകത സ�യം ഗ്യാ�്രീണ ജനസംഖധ് 174 ദശെക്ഷം (52.3 
ശത�യാനം) വ�യാണ്. നഗര ജനസംഖധ്യുലെ ദശയാബ്ദ വളര്ച്ചയാ 
നിരക് 2011-ല് 92.72 ശത�യാന�യാണ്. രയാജധ്ലത് ഏറ്റവം 
കൂടുതല് നഗരവത്േരികലപെട് സംസ്ഥയാനങ്ങളില് മൂന്നയാം 
സ്ഥയാന�യാണ് കേരളത്ിന്. �യാത്രവ�ല്ല, ദ്രുതഗതിയില് 
നഗരവത്കൃത�യാവന്ന സംസ്ഥയാനവം കൂെിയയാണ് കേരളം. 
നഗര ജനസംഖധ്യുലെ അനുപയാതം ഏറ്റവം കൂടുതലുള്ള ജില്ല    
എറണയാകുള�യാണ് (68.1 ശത�യാനം).

2011-ല് ലസന്സസ് നഗരങ്ങളുലെ എണ്ത്ില് വര്ദ്
നവണ്യായതിനയാല് നഗരങ്ങളുലെ എണ്ത്ില് വന് 
വര്ദ്നയുണ്യായി എന്നത് വധ്ക്�യാണ്. ഒരു ലസന്സസ്് 
ൌണ് എന്നത് നിയ�പര�യായി നഗര�യായി പ്രഖധ്യാപികലപെ
െയാത്തും ജനസംഖധ് 5,000-ല് അധിേവം ജനസയാന്ദ്രത 
ചുരുങ്ങിയത് ചതുരശ്ര േികെയാ�്രീറ്ററിന് 400 വധ്ക്ിേളും; 
േയാര്ഷിേ ക�ഖെയ്ക് പുറത്് ചുരുങ്ങിയത് 75 ശത�യാനം 

പുരുഷന്യാര് ലതയാെിലെടുക്കുന്ന നഗര സ്വഭയാവത്ിലെത്
ലപെട്തു�യായ പ്രകദശ�യാണ്. 2011 ലസന്സസ് അനുസരിച്ച്, 
കേരളത്ില് 461 ലസന്സസ് നഗരങ്ങളും, 59 സ്റ്റയാറ്റയൂട്റി 
നഗരങ്ങളുമുണ്്. 2001 ലസന്സസ് േണക്കുേൾ പ്രേയാരം 
ഇവ യഥയാക്ര�ം 99 ഉം 60 ഉം ആയിരുന്നു. ഇതില് നിന്നും 
ലസന്സസ് നഗരങ്ങളുലെ എണ്ത്ില് 366 ശത�യാനം 
വളര്ച്ചയുണ്യായതയായി േയാണയാം. 

ലസന്സസ് നഗരങ്ങളുലെ ഈ വര്ഗ്രീേരണം ഗ്യാ�്രീണ 
ജനസംഖധ്യാ വളര്ച്ച ലനഗറ്റ്രീവികെക് എത്ിക്കുേയുണ്യായി. 
2001, 2011 ലസന്സസുേളില് നഗര ജനസംഖധ്യുലെ 
ദശയാബ്ദ ജനസംഖധ്യാ വളര്ച്ചയാ നിരക് 3.90 ശത�യാന�യാണ്. 
ഇത് സംസ്ഥയാന ശരയാശരിയയായ 4.86 ശത�യാനം വളര്ച്ചയാ 
നിരകികനകയാൾ കുറവ�യാണ്. നഗരങ്ങളിലെ ജനസംഖധ്യാ 
വളര്ച്ചയുലെ ആധയാരം നഗരങ്ങളികെക്കുള്ള കുെികയറ്റ�
ലല്ലന്നയാണ് ഇത് േയാണിക്കുന്നത്. സംസ്ഥയാനത്് നഗര 
ജനസംഖധ്യാ വളര്ച്ച മുഖധ്�യായും ലസന്സസ് ൌണുേളുലെ 
വര്ദ്നവ് മൂെ�യാലണന്ന് േയാണയാം. അത് സംസ്ഥയാനലത് 
നഗരവത്േരണത്ികെക് നയിക്കുേയുണ്യായി.

135 പട്ണങ്ങളുള്ള തൃശൂര് ജില്ലയിെയാണ് ഏറ്റവ�ധിേം 
പട്ണങ്ങൾ ഉള്ളത്. ഇത് സംസ്ഥയാനലത് ആലേ 
പട്ണങ്ങളുലെ 25 ശത�യാനത്ിെധിേ�യാണ്. 
ഏേകദശം 60 ശത�യാനം പട്ണങ്ങളും തൃശൂര്, േണ്ണൂര്, 
എറണയാകുളം, കേയാെികകയാെ് ജില്ലേളിെയാണ്. 8 ജില്ലേളില് 
നയാഗരിേ ജനസംഖധ് ദശെക്ഷം േെന്നിട്ടുണ്്. ഇതില് 
എറണയാകുള�യാണ് (68.1 ശത�യാനം) മുന്നില്, തുെര്ന്ന് 
തൃശൂര്, കേയാെികകയാെ്, �െപ്പുറം ജില്ലേളും. സംസ്ഥയാനലത് 
ആലേ നഗരജനസംഖധ്യുലെ 50 ശത�യാനകത്യാളം 
ക�ല് നയാലു ജില്ലേളിെയാണ് വസിക്കുന്നത്. വയനയാെ്, 
ഇടുകി ജില്ലേളില് ഓകരയാ സ്റ്റയാറ്റയൂട്റി ൌണുേലളയാെിലേ 
2011 ലസന്സസില് പുതിയതയായി പട്ണങ്ങലളയാന്നും 
രൂപ്രീകൃത�യായിട്ില്ല. സംസ്ഥയാനത്് ഏറ്റവം കുറവ് 
നഗരവയാസിേളുള്ള ജില്ല വയനയാെയാണ് (3.8 ശത�യാനം). 
2001-2011 േയാെയളവില് നഗര ജനസംഖധ്യാ 
വളര്ച്ചയുലെ േണലകടുത്യാല് ഇടുകി ഒെിലേയുള്ള 
എല്ലയാ ജില്ലേളിലും നഗര ജനസംഖധ്യില് വര്ദ്
നവണ്യായിട്ടുണ്്. �െപ്പുറം ജില്ല നഗര ജനസംഖധ്യാ 
വളര്ച്ചയില് ഗണധ്�യായ വര്ദ്നവയാണ് േയാണിക്കുന്നത്, 
പിന്നിെയായി ലേയാല്ലം, തൃശൂര്, േയാസര്കഗയാഡ് 
എന്നിവയയാണ്. വയനയാട്ിെയാണ് ഏറ്റവം കുറഞ്ഞ  
വളര്ച്ചയാ നിരക്. 

സംസ്ഥയാനലത് ആലേ ജനസംഖധ്യില് �െപ്പുറം, 
പയാെകയാെ് എന്ന്രീ രണ്് ജില്ലേളിെയാണ് ഗ്യാ�്രീണ 
ജനസംഖധ്യുലെ 25 ശത�യാനകത്യാളം വസിക്കുന്നത്. 
േയാസര്കഗയാഡ്, കേയാട്യം, പത്നംതിട്, ലേയാല്ലം, 
ഇടുകി, വയനയാെ് എന്ന്രീ ജില്ലേളില് ഗ്യാ�്രീണ ജനസംഖധ് 
നഗര ജനസംഖധ്കയകയാൾ കൂടുതലുള്ളതയായും േയാണയാം. 
ഇടുകിയിലും വയനയാട്ിലും ആലേ ജനസംഖധ്യുലെ 95  
ശത�യാനത്ിെധിേവം ഗ്യാ�്രീണ ജനസംഖധ്യയാണ്.
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ലകാവതിഡ്-19 മഹാമാരതി 2020-ല് 100 ദശ�ക്ഷ
ത്തി�ധതികം ആളുകളെ കടുത് ദാരതിദ്ധ്ത്തില�ക്് 
തള്തിവതിലടേക്ാം. ഈ റതില്ാര്ടേതിള� ഈ കളടെത്ലുകളുളെ 
വതിശക�നം സൂചതി്തിക്കുന്നത്, പുതതിയ ദരതിദ്ര് മഹാമാരതി 
ആരംഭതിക്കുന്നതതിന് മുമ്പ് ദരതിദ്രായതിരുന്നവരതില് നതിന്ന്  
വധ്തധ്സ്തരാലയക്ാളമന്നാണ്. പുതതിയ ദരതിദ്രതില് 
വ�തിളയാരു പങ്് ഇതതിനകം ഉയര്ന്ന ദാരതിദ്ധ് നതിരക്കുമായതി 
മല്തിടുന്ന രാജധ്ങ്ങെതില് ലകന്ദ്രീകരതിക്ള്ടുളമങ്തിലും, 
ഇെത്രം വരുമാനമുള് രാജധ്ങ്ങലെയം സാരമായതി 
ബാധതിക്കും. ളമാത്ത്തില് ലബസ് ല�ന് സാഹചരധ്ത്തില് 
പുതതിയ ദരതിദ്രതില് ഏകലദശം 72 ദശ�ക്ഷവം (താഴ്ന്ന 
സാഹചരധ്ത്തില് 94 ദശ�ക്ഷവം) ഇെത്രം വരുമാനമുള് 
രാജധ്ങ്ങെതി�ായതിരതിക്കും ലകന്ദ്രീകൃതമാവക. ഇത് ആളകയള് 
ദരതിദ്രുളെ മുക്ാല് ഭഗത്തി�ധതികം വരും. വതികസനത്തിനം 
ദാരതിദ്ധ്നതിര്മാര്ജ്ജനത്തിനം എതതിളരയള് ഈ തതിരതിച്ചെതി 
ലനരതിെണളമങ്തില് പുതതിയ ബതിസതിനസ്സുകെതില�ക്കും 
ലമഖ�കെതില�ക്കും മൂ�ധനം, ളതാഴതില് ലവദഗ്ധധ്ം, 
നൂതനത്ം എന്നതിവ അനവദതിച്ചു ളകാടെ് രാജധ്ങ്ങള് 
ലകാവതിഡതിന് ലശഷമുള് മള്ാരു സമ്പദ് വധ്വസ്ഥയ്ക് തയ്ാ
ളറടുലക്ടെതുടെ്. (ലപാവര്ടേതി & ളഷലയര്ഡ് ല്ാസ്്രതി്തി 
2020, ല�ാകബാങ്്)

അതതിനാല്, ഇന്ധ്യളെ വതികസന ഘടേം കണക്തിള�ടുക്കു
ലമ്പാള് ളമാത്ത്തിലുള് സമ്പദ് വധ്വസ്ഥ വതിപു�്രീകരതിച്ചു 
ളകാടെ് സാമ്പത്തിക വെര്ച്ച ലനെതിളയടുക്കുകയം അതു 
വഴതി ദരതിദ്ളര ദാരതിദ്ധ്ത്തില് നതിന്ന് കര കയ്ാന് ശ്രദ് 
ലകന്ദ്രീകരതിലക്ടെതുടെ്. പുനര്വതിതരണ �ക്ഷധ്ങ്ങള് 
അ്ധാനമാളണന്ന് ഈ നയം സൂചതി്തിക്കുന്നതില്. 
എന്നാല് സമ്പദ് വധ്വസ്ഥ വതിപു�്രീകരതിച്ചാല് മാത്രലമ 
വതികസ്ര സമ്പദ് വധ്വസ്ഥയതില് പുനര് വതിതരണം 
സാധധ്മാകൂ (സാമ്പത്തിക സര്ല്വേ 2020-21) രടെ് 

്സ്താവനകളും ഒരുമതിച്ച് വായതിക്കുലമ്പാള് ദാരതിദ്ധ് 
്ശ്നത്തിളറെ ത്രീവ്രതയാണ് സൂചതി്തിക്കുന്നത്. ഒരു വശത്് 
ഉയര്ന്ന സാമ്പത്തിക വെര്ച്ച ലകവരതിക്കുന്നതതിലും 
മറുവശത്് ദുര്ബ�രായ ആളുകള്ക്് ലകത്ാങ്ങ്, 
സാമ്പത്തിക പതിന്തുണ എന്നതിവ നല്കുന്നതതിളറെ ആവശധ്ക
തയതില�ക്കും ശ്രദ് ലകന്ദ്രീകരതിലക്ടെതാണ്. നയപരമായ  
നെപെതികളുളെ നധ്ായമായ മതിശ്രതിതം ആവശധ്മാണ്. 

ചരതിത്രപരമായതി രാജധ്ളത് മ്് സംസ്ഥാനങ്ങളെ 
അലപക്ഷതിച്ച് തതികച്ചും വധ്തധ്സ്തമായ ഒരു വതികസന 
പാതയാണ് ലകരെം പതിന്തുെരുന്നത്. ഭൂപരതിഷ്ക്രണം, 
വതിദധ്ാഭധ്ാസ-ആലരാഗധ് പരതിപാ�നത്തിളറെ വധ്ാപനം, 
വതിലകന്ദ്രീകരണം, ളപന്ഷന് പദ്തതികള്, ളപാതുവതിതരണ 
സമ്പ്രദായം, കുടുംബശ്ര്രീ പരതിപാെതികള്, വാര്ഷതിക പദ്തതി 
നെത്തി്് എന്നതിവ സംസ്ഥാനളത് ഗ്ാമ നഗര 
ദാരതിദ്ധ്ത്തിളറെ ലതാത് കുറയ്ക്കുന്നതതില് വ�തിയ പങ്ാണ് 
വഹതിച്ചതിട്ടുള്ത്. 2011-12 ള� ഔലദധ്ാഗതിക കണക്കുകള് 
കാണതിക്കുന്നത് ലകരെത്തിള� ലകവ� ദാരതിദ്ധ് നതിരക്് 
11.3 ശതമാനമാളണന്നാണ്. ഇതാകളടേ കഴതിഞ്ഞ  
40 വര്ഷളത് ഏ്വം കുറഞ്ഞ നതിരക്കുമാണ്. 1973-74 
മുതല് 2011-12 വളര രാജധ്ളത്യം സംസ്ഥാനളത്യം 
ലകവ� ദാരതിദ്ധ് നതിരക്് പട്ടിക 1.3.1-ല് നല്കതിയതിരതിക്കുന്നു.

1973-74-ല് 59.79 ശതമാനം ആയതിരുന്ന ലകരെത്തിള� 
ലകവ� ദാരതിദ്ധ് നതിരളക്ങ്തില് 2011-12 ആയ 
ല്ാള് ഇത് 11.3 ശതമാനമായതി കുറഞ്ഞതായതികാണാം. 
എന്നാല് ഇലത കാ�യെവതില് രാജധ്ളത് ദാരതിദ്ധ് 
നതിരക്് 54.88 ശതമാനത്തില് (ഇത് ലകരെളത്ക്ാളും 
കുറവാണ്) നതിന്നും 29.5 ശതമാനം മാത്രമായതിടോണ് 
കുറഞ്ഞത്. ഗ്ാമ നഗരദാരതിദ്ധ്ത്തിളറെ അനന്രഫ�ങ്ങള് 
കുറയ്ക്കുന്നതതില് ഗണധ്മായ പുലരാഗതതി ലകവരതിക്ാന് 

1.3 ദാരിദ്ര്യത്ിന്റെ സൂചകങ്ങള്

പട്ടിക 1.3.1 ഇന്ധ്യതിള�യം ലകരെത്തിള�യം ലകവ� ദാരതിദ്ധ് നതിരക്് 1973-74 മുതല് 2011-12 വളര

വര്ഷം 
ലകരെം ഇന്ധ്

ഗ്ാമം നഗരം ആളക ഗ്ാമം നഗരം ആളക

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
രംഗരാജന് കമ്തി്തി കണക്ാക്ല്

2009-10 9.7 23.7 16.0 39.6 35.1 38.2

2011-12 7.3 15.3 11.3 30.9 26.4 29.5

അവലംബം: പ്ാനിംഗ് കമ്മീഷന്, ഭാരത സര്കാര്, 2014 
1973-74 മുതല് 2004—05 വന്ര ലക്ഡാവാല രമീതിയാണ് ഉപയയാഗിച്ിരിക്കുന്നത്)
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ലകരെത്തിന് കഴതിഞ്ഞതിട്ടുടെ്. 1973-74 മുതല് 2011-12 
വളര ലകരെത്തിള� ഗ്ാമ നഗരദാരതിദ്ധ് നതിരക്് യഥാക്രമം 
59.19 ശതമാനത്തില് നതിന്നും 7.3 ശതമാനമായം 
62.74 ശതമാനത്തില് നതിന്നും 15.3 ശതമാനമായം  
കുറഞ്ഞതായതി കാണാം. എന്നാല് ഇലത കാ�യെവതില് 
ഇന്ധ്യതിള� ദാരതിദ്ധ് നതിരക്് യഥാക്രമം ഗ്ാമ്ലദശങ്ങ
െതില് 56.44 ശതമാനത്തില് നതിന്നും 30.9 ശതമാനമായം 
നഗര്ലദശങ്ങെതില് 49.01 ശതമാനത്തില് നതിന്നും 
26.4 ശതമാനവമായാണ് കുറഞ്ഞതിട്ടുള്ത്. ദരതിദ്രുളെ 
അനപാതം ഗണധ്മായതി കുറയ്ക്കുക എന്നത് ലകരെത്തിന് 
മുന്നതിലുള് ളവല്ലുവതിെതി തളന്നയാണ്. ഈ ലനടേം സാ
ധധ്മാക്കുന്നതതിനായ് ഒടേനവധതി പദ്തതികള് തുെര്ന്നും  
നെ്തി�ാക്കുന്നതതില് സംസ്ഥാനം ശ്രദ്തിലക്ടെതായതിട്ടുടെ്.

സാമൂഹധ് സാമ്പത്തിക സ്ഥതിതതിയളെ അെതിസ്ഥാനത്തില് 
കുടുംബങ്ങളെ റാങ്് ളചയ്യുക എന്ന �ക്ഷധ്ലത്ാളെ  
ഭാരതസര്ക്ാര് 2011-ല് സാമൂഹധ്-സാമ്പത്തിക ജാതതി 
ളസന്സസ് (എസ്.ഇ.സതി.സതി.) നെത്തുകയടൊയതി. 
ദാരതിദ്ധ്ത്തിന് വെളര വതിശാ�വം പരതിവര്ത്നാത്മകവ
മായ നതിര്്വേചനം നല്കുന്നതതിനാല് സാമൂഹധ്-സാമ്പ
ത്തിക ജാതതി ളസന്സസതിന് വെളരയധതികം ്ാധാനധ്ം 
ഉടെ്. ഏഴ് മാനദണ്ഡങ്ങളെ അെതിസ്ഥാനമാക്തിയാണ് 
സാമൂഹധ്-സാമ്പത്തിക ജാതതി ളസന്സസ് ഇല്ായ്മയളെ 
സൂചതിക (deprivation index) നതിര്ണ്ണയതിച്ചതിരതിക്കുന്നത്. 2011 
ള� സാമൂഹധ്-സാമ്പത്തിക ജാതതി ളസന്സസ് ്കാരം 
സംസ്ഥാനളത് 76.99 �ക്ഷം കുടുംബങ്ങെതില് 63.19 �ക്ഷം 
കുടുംബങ്ങളും (82.08 ശതമാനം) ഗ്ാമ്രീണലമഖ�യതില് 
അധതിവസതിക്കുന്നവരാണ്. ഇതതില് 10.32 ശതമാനം 
പടേതികജാതതി കുടുംബങ്ങളും 1.63 ശതമാനം പടേതികവര്ഗ്ഗ 
കുടുംബങ്ങളുമാണ്. ഗ്ാമ്രീണ കുടുംബങ്ങെതില് 19.16 �ക്ഷവം 
(30.33 ശതമാനം) ദാരതിദ്ധ് ദുരതിതമനഭവതിക്കുന്നവരാണ് 
(deprivation). ഇല്ായ്മയളെ (deprivation) ലതാത് 
ഏ്വം കൂടുതല് പാ�ക്ാെ് (42.33 ശതമാനം) ജതില്യതിലും 
ളതാട്ടു പതിന്നതി�ായതി തതിരുവനന്പുരം (38.36 ശതമാനം), 
വയനാെ് (36.33 ശതമാനം) എന്ന്രീ ജതില്കളുമാണ്. 
ഇല്ായ്മയളെ (deprivation) കുറഞ്ഞ ലതാത് എറണാകുെം 
(20.30 ശതമാനം), ലകാടേയം (23.02 ശതമാനം), കണ്ണൂര് 
(24.25 ശതമാനം) തുെങ്ങതിയ ജതില്കെതി�ാളണന്ന് 
കാണാവന്നതാണ്. സംസ്ഥാനളത് ആളകയള് 
ഗ്ാമ്രീണ പടേതികജാതതി കുടുംബങ്ങെതില് 57.66 ശതമാനവം 
ഗ്ാമ്രീണ പടേതികവര്ഗ്ഗ കുടുംബങ്ങെതില് 61.68 ശതമാനവം 
ഇല്ായ്മയതില് (deprivation) കഴതിയന്നവരാണ്. 
സംസ്ഥാനളത് വതിവതിധ വതിഭാഗങ്ങെതില്ള്ടുന്ന 
ഗ്ാമ്രീണ കുടുംബങ്ങളുളെ ഇല്ായ്മയളെ (deprivation) ജതില് 
തതിരതിച്ചുള് കണക് ്(ശതമാനത്തില്) അനുബന്ധം 1.3.1- ല് 
നല്കതിയതിരതിക്കുന്നു.

ഇല്ായ്മയളെ (deprivation) വതിവതിധ സൂചകങ്ങള്  
പരതിലശാധതിച്ചാല്, സംസ്ഥാനളത് ഗ്ാമ്രീണ കുടുംബങ്ങെതില് 
ഇല്ായ്മയളെ (deprivation) ഉയര്ന്ന നതിരക്്  
കാണതിക്കുന്ന സൂചതിക വരുമാനത്തിളറെ മുഖധ്പങ്ം 
കായതിക അധ്ാനം ആവശധ്മായ താത്ക്ാ�തിക  
ളതാഴതി�തിലൂളെ കളടെത്തുന്ന ഭൂരഹതിത കുടുംബങ്ങളും 
(18.86 ശതമാനം). ളതാട്ടു പതിന്നതി�ായതി പടേതികജാതതി/
പടേതിക വര്ഗ്ഗ കുടുംബങ്ങള് (7.11 ശതമാനം), സ്ത്രീ ഗൃഹ
നാഥയായതിട്ടുള് ‘16-നം 59-നം ഇെയതില് ്ായമുള് ഒരു 

പുരുഷ അംഗം ലപാലും ഇല്ാത്തുമായ കുടുംബങ്ങള്’ (3.65 
ശതമാനം) എന്നതിവയാണ്. ഇല്ായ്മയളെ (deprivation) 
നതിരക്് കുറഞ്ഞ് കാണതിക്കുന്നത് ‘ഭതിന്നലശഷതിക്ാരായ 
അംഗങ്ങളും ്ായപൂര്ത്തിയായ ശാര്രീര്രീകലശഷതിയള് 
ഒരു അംഗം ലപാലും ഇല്ാത്തും’ (0.19 ശതമാനം), 
‘താ�്ക്ാ�തിക ഭതിത്തിലയാടും ലമല്ക്കൂരലയാടുംകൂെതിയ ഒ് 
മുറതി മാത്രമുള്വരതിലും (1.43 ശതമാനം), ‘25 വയസ്തിന 
മുകെതില് ്ായമായ നതിരക്ഷരര് (1.81 ശതമാനം) എന്ന്രീ 
സൂചകങ്ങെതി�ാണ്. വതിവതിധ ഇല്ായ്മയളെ സൂചകങ്ങള് 
(deprivation index) അെതിസ്ഥാനമാക്തി ദരതിദ് ഗ്ാമ്രീണ 
കുടുംബങ്ങളുളെ ജതില്തതിരതിച്ചുള് കണക്് (ശതമാനത്തില്) 
അനുബന്ധം 1.3.2-ല് നല്കതിയതിട്ടുടെ്.

സാമൂഹധ്-സാമ്പത്തിക ജാതതി ളസന്സസ് ്കാരം 
സംസ്ഥാനളത് 70.75 ശതമാനം ഗ്ാമ്രീണ 
കുടുംബങ്ങെതിള�യം മുഖധ് അന്നദാതാവതിളറെ ്തതിമാസ 
വരമാനം 5,000 രൂപയതില് താളഴ മാത്രമാണ്, 
എന്നാല് രാജധ്ളത് 74.52 ശതമാനം കുടുംബങ്ങളും 
ഈ വതിഭാഗത്തി�ാണ് ഉള്ള്ടുന്നത്. സംസ്ഥാനളത് 
വയനാെ് (79.67 ശതമാനം), മ�പ്പുറം (75.55 ശതമാനം), 
പാ�ക്ാെ് (74.38 ശതമാനം) എന്ന്രീ ജതില്കെതില് ഇതതിളറെ 
ഉയര്ന്ന അനപാതവം എറണാകുെം (64.37 ശതമാനം), 
ലകാടേയം (64.46 ശതമാനം), പത്നംതതിടേ (64.66 
ശതമാനം) എന്ന്രീ ജതില്കെതില് കുറഞ്ഞ അനപാതവം ലര
ഖള്ടുത്തുന്നുടെ്. 

ഗ്ാമ്രീണ കുടുംബങ്ങളുളെ മുഖധ് വരുമാന ല്ാതസ്് 
ലനാക്കുകയാളണങ്തില്, 50.61 ശതമാനം ഗ്ാമ്രീണ 
കുടുംബങ്ങളും ‘കായതികവം താത്ക്ാ�തികവമായ 
ളതാഴതി�തിളനയം’ 10.26 ശതമാനം കുടുംബങ്ങള് ‘കാര്ഷതിക 
ലമഖ�ളയയം’ ആശ്രയതിക്കുന്നതായതി കാണാവന്നതാണ്. 
ലദശ്രീയത�ത്തില് ലനാക്തിയാല് ഇത് യഥാക്രമം 51.18 
ശതമാനവം 30.10 ശതമാനവമാണ്. കായതികവം 
താത്ക്ാ�തികവമായ ളതാഴതി�തില് ഏര്ള്ടുന്നവര് ഏ്വം 
കൂടുതല് ഉള്ത് മ�പ്പുറം ജതില്യതിലും (65.05 ശതമാനം) 
ഏ്വം കുറവ് പത്നംതതിടേ ജതില്യതിലുമാണ് (31.71 
ശതമാനം).

ദാരതിദ്ധ്ത്തിളറെ കണക്കുകള് ലനാക്തിയാല് ലകരെം 
മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളെ അലപക്ഷതിച്ച് ഏളറ പുലരാഗതതി 
ലനെതിയതിട്ടുളടെങ്തിലും ഇല്ായ്മയതില് കഴതിയന്നവളരയം 
കാണാവന്നതാണ്. സംസ്ഥാനളത് പടേതികജാതതി, 
പടേതികവര്ഗം, മത്ധ്ളതാഴതി�ാെതികള്, മണപാത്രമുടൊ
ക്കുന്നവര്, കരകൗശ�ളത്ാഴതി �ാെതികള് തുെങ്ങതിയ 
ചതി� സാമൂഹധ് വതിഭാഗങ്ങള്ക്തിെയതിലും ദാരതിദ്ധ്ം ലകന്ദ്രീ
കരതിക്ള്ടേതിട്ടുള്തായതി കാണാന് സാധതിക്കുന്നതാണ്. 
ലകന്ദ, സംസ്ഥാന പദ്തതികെതില് പുതതിയ ഉപജ്രീവന 
പദ്തതികള് രൂപകല്പനളചയ്ത് ഇവര്ക്തിെയതില് 
നെ്തി�ാക്തിയാല് മാത്രലമ സംസ്ഥാനളത് 
ദാരതിദ്ധ്ം  കുറയ്ക്കുവാന് സാധതിക്കുകയള്ളു എന്ന 
വസ്തുതയതില�ക്ാണ് ഇളതല്ാം വതിരല്ചൂണ്ടുന്നത്. 
പടേതികജാതതി, പടേതികവര്ഗ, ഫതിഷറ്രീസ് വകുപ്പുകള് 
ഒടേനവധതി ദാരതിദ്ധ് നതിര്മ്ാര്ജ്ജന/ഉപജ്രീവനമാര്ഗ 
പദ്തതികള് ഈ വതിഭാഗങ്ങളുളെ ഉന്നമനത്തിനായതി 
നെ്തി�ാക്തി വരുന്നുടെ്. ദാരതിദ്ധ്ത്തിളറെ വധ്ാപ്തി  
കുറഞ്ഞതിട്ടുളടെങ്തിലും പാര്ശ്വത്കൃത വതിഭാഗങ്ങള്ക്തിെയതില് 
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ദാരതിദ്ധ്ം �ഘൂകരതിക്കുന്നതതിനള് നെപെതികെതില് കുടുതല് 
ശ്രദ് ലകന്ദ്രീകരതിക്കുക എന്നത് സംസ്ഥാനത്തിളറെ 
മുന്നതിലുള് ഒരു ്ധാന ചുമത�യാണ്.

അതടിദാരടിദ്ര്ധം 
സംസ്ഥാനളത് ത്രീവ്രദാരതിദ്ധ്ം ഇല്ാതാക്കുകയാണ് 
ലകരെ സര്ക്ാര് �ക്ഷധ്മതിടുന്നത്. ത്രീവ്രദാരതിദ്ധ്ത്തിന് 
കാരണമാകുന്ന ്ധാന ദുരതിത ഘെകങ്ങള് വതിശക�നം 
ളചയ്യുന്നതതിനം അവ മറതികെക്ാനള് നെപെതികള് നതി
ര്ല്ദേശതിക്കുന്നതതിനം ആഴത്തിലുള് സര്ല്വേ നെത്തുളമന്ന് 
്ഖധ്ാപനം ആണ് ഇല്ാഴളത് സര്ക്ാര് എടുത് 
ആദധ് ത്രീരുമാനം. അഗതതി കുടുംബങ്ങളെ പുനരധതിവ
സതി്തിക്കുന്നതതിന് അഗതതി രഹതിത ലകരെം പരതിപാെതി 
സംസ്ഥാനത്് ഇല്ാഴം തുെരുന്നുടെ്. പദ്തതിയളെ 
ഗുണലഭാക്ാക്ൊയതി 1.6 �ക്ഷം ലപരുടെ്. നതിര്്ദേതിഷ്ട 
സര്ല്വേയതില് നതി�വതിള� പരതിപാെതിയതില് ഉള്ള്ൊത് 
എല്ാവലരയം കളടെത്തും. നതി�വതില് ഏകലദശം 4.5 
�ക്ഷം കുടുംബങ്ങള്, ്ായമായവര്, മാനസതികലമാ  
ശാര്രീരതികലമാ ആയ അവശതകള് അനഭവതിക്കുന്ന
വര്, തെര്ത്തുന്ന ലരാഗങ്ങൊല് ബുദ്തിമുട്ടുന്നവര്, 
അനാഥരായ കുടേതികള്, ഭവനരഹതിതരായ ആളുകള്, 
ഇല്ാള് ലജാ�തിയതില്ാത് ദ്രീര്ഘകാ� കുെതിലയ്ക്ാരുളെ 
കുടുംബങ്ങള് തുെങ്ങതിയവര്ക്ാണ് മുന്ഗണന.

ആ�പ്പുഴയതിള� പടേതികവര്ഗ്ഗ ഉള്ാെര് സമുദായത്തിള� 
കുടുംബങ്ങള്ക്ായതി തയ്ാറാക്തിയ പതി.ളക. കാെന് 
പദ്തതി ലപാള� വതിജയകരമായ പദ്തതികളുളെ 
അനഭവത്ളറെ ളവെതിച്ചത്തില് ഇത്രത്തില് ത്രീ
വ്രദാരതിദ്ധ്മനഭവതിക്കുന്ന ഓലരാ കുടുംബത്തിലറെയം 
ആവശധ്ങ്ങളും ്ശ്നങ്ങളും കളടെത്തി അവളര 
ദാരതിദ്ധ്ത്തില് നതിന്ന് കരകയറ്റുന്നതതിനള് കുടുംബാധതിഷ്തിത 
സൂക്ഷ്മ പദ്തതികള് തയ്ാറാക്കുകയാണ് �ക്ഷധ്ം. 
ഈ പദ്തതികള് തയ്ാറാക്ാന് തല്ദേശ സ്യംഭരണ 
സ്ഥാപനങ്ങെതില് നതിന്നുള് പരതിശ്രീ�ം �ഭതിച്ച ഉലദധ്ാഗസ്ഥളര 
ഉപലയാഗതിക്കുകയം പാര്്തിെം, ലപാഷകാഹാരം, ആലരാഗധ്ം 
മുത�ായവയ്ക് നതി�വതിലുള് പദ്തതികള് ് ലയാജനള്ടുത്തി 
ഉപജ്രീവന പരതിപാെതികള് ആവതിഷ്ക്രതിക്കുയം ളചയ്യും.

ഗ്ാമവതികസന കമ്്രീഷണലറ്തിനാണ് സര്ല്വേയളെ 
ചുമത�. ദരതിദ്രും ദുര്ബ�രുമായ സമൂഹങ്ങളുളെ വ്രീടു 
ലതാറുമുള് സര്ല്വേ ആരംഭതിച്ചു കഴതിഞ്ഞു. വാര്ഡ് അെതി
സ്ഥാനത്തിലുള് സര്ല്വേയതില്, സമൂഹം (എസ്.സതി/എസ്.
െതി), ത്രീരലദശവാസതികള്, ശാര്രീരതികവം മാനസതികവമായ 
ലവക�ധ്മുള്വര്, ലജാ�തി ളചയ്ാന് കഴതിയാത്വര്, 

്ാഥമതിക അത്ാണതിയതില്ാത് കുടുംബങ്ങള് (മരതിച്ചവലരാ 
ഉലപക്ഷതിക്ള്ടേവലരാ) എന്നതിങ്ങളന വതിവതിധ 
മാനദണ്ഡങ്ങളെ അെതിസ്ഥാനമാക്തി ളവല്വേളറ �തിസ്റ്റുകള് 
തയ്ാറാക്കും. 

അലങ്ങയ്ം ദരതിദ്ളര കളടെത്തി അവളര ദാരതിദ്ധ്ലരഖയ്ക് 
മുകെതില് ഉയര്ത്തുന്നത ്സംസ്ഥാനളത് പാര്ശ്വല്ക്രതി
ക്ള്ടേവരുലെയം ദുര്ബ�രായ സമൂഹങ്ങളുലെയം ഇല്ായ്മകള് 
പരതിഹരതിക്കുന്നതതിന ്വെളരയധതികം സഹായതിക്കും. 

ന്രീതതി ആലയാഗതിളറെ ആദധ് ബഹുമുഖ ദാരതിദ്ധ് സൂചതിക (എം.പതി.ഐ) റതില്ാര്ടേ് അനസരതിച്ച് ഇന്ധ്യതില് ഏ്വം കുറഞ്ഞ 
ദാരതിദ്ധ്ം ഉള് സംസ്ഥാനമായതി ലകരെം ഉയര്ന്നു. ലകരെം (0.71 ശതമാനം), ലഗാവ (3.76 ശതമാനം), സതിക്തിം (3.82 
ശതമാനം), തമതിഴ്നാെ് (4.89 ശതമാനം), പഞ്ാബ് (5.59 ശതമാനം) എന്നതിവ രാജധ്ളത് ഏ്വം താഴ്ന്ന ദാരതിദ്ധ് നതി�വാരം 
ലരഖള്ടുത്തി സൂചതികയതില് ഏ്വം താളഴയാണ്. സൂചതിക ്കാരം ബ്രീഹാര്, ജാര്ഖണ്ഡ്, ഉത്ര്്ലദശ് എന്നതിവയാണ് 
ദരതിദ് സംസ്ഥാനങ്ങള്. ബ്രീഹാറതില് 51.91 ശതമാനം, മധധ്്ലദശ് (36.65 ശതമാനം) സൂചതികയതില് നാ�ാം സ്ഥാനത്ാണ്. 
ലമഘാ�യ (32.67 ശതമാനം) അഞ്ാം സ്ഥാനത്ാണ്. ദരതിദ്രുളെ സാമൂഹതികവം സാമ്പത്തികവമായ ഉന്നമനത്തിനായള് 
സംസ്ഥാനത്തിളറെ അചഞ്�മായ ്തതിബദ്തയാണ് എം.പതി.ഐ സൂചതികയതില് ലനെതിളയടുത് ഉയര്ന്ന സ്ഥാനം 
വധ്ക്മാക്കുന്നത്. 

ബബാക്സ് 1.3.1 ലകരെം ന്രീതതി ആലയാഗതിളറെ മള്ടേതി-ലഡമന്ഷണല് ദാരതിദ്ധ് സൂച തിക ്കാരം ഏ്വം കുറഞ്ഞ 
ദാരതിദ്ധ്മുള് സംസ്ഥാനം
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1.4 വികസന ഉദ്യമങ്ങളിൽ 
      ധനകാര്യ സ്ാപനങ്ങളുടെ പങ്ക്

എല്യാ സമ്പദ് വധ്വസ്ഥയിലം നിഷ്്ിയ സമ്പയാദധ്ങ്ങളള 
േയാരധ്ക്ഷമമയായ നികക്ഷപങ്ങളയാക്ി മയാറ്യാൻ ധനേയാരധ് 
സ്ഥയാപനങ്ങൾ സുപ്രധയാനമയായ പങ്് വഹിക്കുന്നു. 
കേയാവിഡ്-19 മഹയാമയാരി സംസ്ഥയാനത്തുടനീളമുള്ള 
സയാമ്പത്ിേ പ്രവർത്നങ്ങളള തടസ്സളപെടുത്ി. 
സമ്പദ്ഘടനളയ പുനരുജ്ീവിപെിക്യാനം, നിലനിർ 
ത്യാനം സമ്പദ് വധ്വസ്ഥയിൽ കേയാവിഡ്-19 സൃഷ് ടിച്ച 
ആഘയാതം ലഘൂേരിക്യാനം നിരവധി വയായ്പ പദ്തിേൾ 
സർക്യാർ പ്രഖധ്യാപിച്ചു. ഈ പദ്തിേളുളട ഫല പ്രദമയായ 
നിർവ്വഹണത്ിന് ധനേയാരധ് സ്ഥയാപനങ്ങൾ പ്രകതധ്േ 
ശ്രദ് ളെലകത്ണ്ടതയാണ്.

ദേശീയതലത്തിലും സുംസ്ഥാന തലത്തിലും 
ബഥാങ്കുകളുടെ വളർച്ച
2021 മയാർച്ച്  മയാസം പ്രസിദ്ീേരിച്ച ആർബിഐ 
ത്രൈമയാസ സ്ഥിതിവിവരക്ണക്കുേൾ പ്രേയാരം ഇന്ധ്
യിലടനീളമുള്ള ബയാങ്് ശയാഖേളുളട എണ്ം 1,50,207 
ആണ്. ഏറ്വം കൂടുതൽ ബയാങ്് ശയാഖേൾ ഉള്ള ഇന്ധ്ൻ 
സംസ്ഥയാനം ഉത്ർപ്രകദശയാണ് (17,666). മഹയാരയാഷ്ട്രയം 
(13,160), തമിഴ്നയാടും (11,692) യഥയാ്മം രണ്ം 
മൂന്നും സ്ഥയാനത്തുണ്ട്. ഇന്ധ്യിളല ളമയാത്ം ബയാങ്്  
ശയാഖേളുളട 4.42 ശതമയാനം കേരളത്ിലയാണ്; 
അതയായത് 6,637 ശയാഖേൾ. എന്യാൽ ക്റേറ്് ളലവൽ 
ബയാകങ്ഴ് സ് േമ്ിറ്ിയളട (എസ് എൽബിസി) ഡയാറ് 
പ്രേയാരം, 2021 മയാർച്ച് വളര കേരളത്ിളല ളമയാത്ം 
ബയാങ്് ശയാഖേളുളട എണ്ം, സംസ്ഥയാനളത് സഹേരണ 
ബയാങ്കുേൾ ഉൾളപെളട 7,610 ആണ്. ളമയാത്ം ബയാങ്് 
ശയാഖേളിൽ 21.3 ശതമയാനം ശയാഖേൾ നഗരപ്രകദശത്തും 
66.4 ശതമയാനം ശയാഖേൾ അർദ് നഗരപ്രകദശത്തും 
12.3 ശതമയാനം ശയാഖേൾ ഗ്യാമീണ കമഖലയിലമയാണ്. 
ആർബിഐയളട േണക്കുേൾ പ്രേയാരം, രയാജധ്ളത് 
അർദ് നഗര പ്രകദശങ്ങളിൽ ഏറ്വം കൂടുതൽ ബയാങ്് 
ശയാഖേൾ ഉള്ള ഇന്ധ്ൻ സംസ്ഥയാനം കേരളമയാണ്  
(അനുബന്ും 1.4.1). എസ് എൽബിസി റികപെയാർട്്  
അനസരിച്ച് കേരളത്ിളല ബയാങ്കുേളുളട ഗ്രൂപെ് തിരിച്ചുള്ള 
ബ്യാഞ്് ശംഖല പട്തിക 1.4.1-ൽ േയാണിച്ചിരിക്കുന്നു. 

എസ.്എൽ.ബി.സി റികപെയാർട്് അനസരിച്ച്, 2021 മയാർച്ചിൽ 
കേരളത്ിൽ ആളേ 6,319 ളഷഡയുൾഡ് വയാണിജധ് 
ബയാങ്് (ളപയാതുകമഖല വയാണിജധ് ബയാങ്കുേളും സ്വേയാരധ് 
കമഖലയാ വയാണിജധ് ബയാങ്കുേളും പ്രയാകദശിേ ഗ്യാമീണ  
ബയാങ്കുേളും മയാരൈം ഉൾളപെളട) ശയാഖേളയാണുള്ളത്. എന്യാൽ 
2020 മയാർച്ചിൽ 6,353 ബയാങ്് ശയാഖേൾ ഉണ്ടയായിരുന്നു. 2021 
മയാർച്ചിൽ 34 ബയാങ്് ശയാഖേൾ കുറഞ്ഞു. 2021 മയാർച്ചിൽ 
കേരള ഗ്യാമീൺ ബയാങ്ിളറെ ആളേ ശയാഖേളുളട എണ്ം 
634 ആണ്, ഇത് മുൻ വർഷകത്തിന് തുലധ്മയാണ്. എന്യാൽ 
ളെറുേിട ധനേയാരധ് ബയാങ്കുേളുളടയം സഹേരണ 
ബയാങ്കുേളുളടയം േയാരധ്ത്ിൽ, 2021 മയാർച്ചിൽ ബയാങ്് 
ശയാഖേളുളട എണ്ത്ിൽ യഥയാ്മം 61 ശയാഖേളുളടയം 
7 ശയാഖേളുളടയം വർദ്നവ് േയാണിക്കുന്നു.

നതിദഷേപും
ആർബിഐ േണക്കുേൾ പ്രേയാരം 2021 മയാർച്ച് 
അവസയാനകത്യാളട രയാജധ്ളത് ളമയാത്ം നികക്ഷപം 
മുൻ വർഷകത്ക്യാൾ 12.3 ശതമയാനം വർദ്ിച്ചു. 2020 
മയാർച്ച് മയാസളത് അകപക്ഷിച്ച് 2021 മയാർച്ച് മയാസത്ിൽ  
കേരളത്ിളല ളമയാത്ം ബയാങ്് നികക്ഷപത്ിൽ 11.31 
ശതമയാനം വർദ്നവണ്ടയായി. 2021 മയാർച്ച് മയാസത്ിളല 
േണക്നസരിച്ച്, രയാജധ്ളത് ളഷഡയൂൾഡ് വയാണിജധ് 
ബയാങ്കുേളിളല ളമയാത്ം നികക്ഷപം 1,54,39,970 കേയാടി 
രൂപയയാണ്. 2020 മയാർച്ചിൽ ഇത് 1,37,50,146 കേയാടി 
രൂപയയായിരുന്നു. 2021 മയാർച്ചിളല േണക്നസരിച്ച് 
കേരളത്ിളല ളഷഡയൂൾഡ് വയാണിജധ് ബയാങ്കുേളിളല 
നികക്ഷപങ്ങളുളട വിഹിതം രയാജധ്ളത് ളമയാത്ം 
നികക്ഷപങ്ങളുളട 3.95 ശതമയാനമയാണ്. രയാജധ്ത്് ഏറ്വം 
കൂടുതൽ ബയാങ്് നികക്ഷപമുള്ളത് മഹയാരയാഷ്ട്രയിലയാണ് 
(19.78 ശതമയാനം) (അനുബന്ും 1.4.2). മഹയാനഗര 
പ്രകദശങ്ങളിളല ആളേ നികക്ഷപങ്ങളുളട വളർച്ചയാ നിരക്്  
( 1 4 . 9  ശ ത മ യാ ന ം )  ഗ്യാ മ പ്രക ദ ശ ങ്ങ ക ള ക് യാ ൾ 
(6.9 ശതമയാനം) വളളര കൂടുതലയാണ്. ളപയാതുകമഖലയാ  
ബയാങ്കുേളിൽ ആളേ നികക്ഷപം 10.4 ശതമയാനം വർദ്ിച്ചു; 
അകതസമയം ആർബിഐ റികപെയാർട്് പ്രേയാരം ളെറുേിട 
ധനേയാരധ് ബയാങ്കുേളുളട ളമയാത്ം നികക്ഷപത്ിൽ 25.6 
ശതമയാനം വളർച്ചയാ നിരക്് കരഖളപെടുത്തുന്നു.

പട്തിക 1.4.1 കേരളത്ിളല ബയാങ്് ശയാഖേളുളട എണ്ം ഇനം തിരിച്ച്, 2021-ൽ

്മ 
നമ്പർ. ബയാങ്കുേളുളട ഇനം

ബ്യാഞ്ചുേൾ

ഗ്യാമം അർദ്നഗരം നഗരം ളമയാത്ം

1 ളപയാതുകമഖലയാ വയാണിജധ് ബയാങ്കുേൾ 138 2359 841 3338

2 പ്രയാകദശിേ ഗ്യാമീണ ബയാങ്കുേൾ 53 542 39 634

3 സ്വേയാരധ് വയാണിജധ് ബയാങ്കുേൾ 145 1633 569 2347

4 ളെറുേിട ധനേയാരധ് ബയാങ്കുേൾ 147 110 35 292

5 സഹേരണ ബയാങ്കുേൾ * 449 411 139 999

ളമയാത്ം 932 5055 1623 7610

അവലംബം: സംസ്ാനതല ബാങ്ങ്ഴക്സക് കമ്ിറ്ി റിങ്്ാർട്ക് മാർച്ക് 2021 
* ങ്കരള ബാങ്ക് ശാഖകൾ ഉൾട്ടെ
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എസ്എൽബിസി റികപെയാർട്് പ്രേയാരം മുൻവർഷളത് 
അകപക്ഷിച്ച് കേരളത്ിളല ളമയാത്ം നികക്ഷപത്ിൽ 
11 ശതമയാനം വർദ്നവണ്ടയായിട്ടുണ്ട്. 2021 മയാർച്ച് 
മയാസളത് എസ്എൽബിസി റികപെയാർട്് പ്രേയാരം  
കേരളത്ിളല ളമയാത്ം ബയാങ്് നികക്ഷപം (വയാണിജധ് 
ബയാങ്കുേൾ, പ്രയാകദശിേ ഗ്യാമീണ ബയാങ്കുേൾ, ളെറുേിട 
ധനേയാരധ് ബയാങ്കുേൾ എന്ിവയളട നികക്ഷപം ഉൾളപെളട) 
6,05,914 കേയാടി രൂപയയാണ്, 2020 മയാർച്ചിൽ ഇത് 
5,44,372 കേയാടി രൂപയയായിരുന്നു. കേരളത്ിളല ബയാങ്് 
നികക്ഷപങ്ങളുളട വർദ്നവ് ചതിത്ും 1.4.1 (അനുബന്ും 
1.4.3) എന്ിവയിൽ വധ്ക്തമയാക്ിയിരിക്കുന്നു.

ആഭ്യന്തര നതിദഷേപവും പ്രവഥാസതി നതിദഷേപവും 
2021 മയാർച്ചിളല േണക്നസരിച്ച് ളമയാത്ം ബയാങ്്  
നികക്ഷപത്ിൽ ആഭധ്ന്ര നികക്ഷപം 3,76,278 കേയാടി 
രൂപയം (ളമയാത്ം നികക്ഷപത്ിളറെ 62.1 ശതമയാനം) 
പ്രവയാസി നികക്ഷപം 2,29,636 കേയാടി രൂപയം (ളമയാത്ം 
നികക്ഷപത്ിളറെ 37.9 ശതമയാനം) ആണ്, അകതസമയം 
2020 മയാർച്ചിൽ ഇത് യഥയാ്മം 3,35,674 കേയാടി രൂപയം 
2,08,698 കേയാടി രൂപയയായിരുന്നു. 2021 മയാർച്ചിളല ളമയാത്ം 
ആഭധ്ന്ര നികക്ഷപം മുൻവർഷകത്ക്യാൾ 12 ശതമയാനം 
കൂടുതലയാണ്. 2021 മയാർച്ചിൽ ബയാങ്ിംഗ് കമഖലയിളല 
ളമയാത്ം പ്രവയാസി നികക്ഷപം 10 ശതമയാനത്ിലധിേം 
വയാർഷിേ വളർച്ചയാ നിരക്് േയാണിക്കുന്നു.

ക േ ര ള ത് ി ള ല  ള പ യാ തു ക മ ഖ ല യാ  ബ യാ ങ്കു േ ള ള  
അകപക്ഷിച്ച് സ്വേയാരധ്കമഖലയാ ബയാങ്കുേളിളല പ്രവയാസി 
നികക്ഷപം വളളര കൂടുതലയാണ്. ളപയാതുകമഖലയാ  
ബയാങ്കുേളുളട ളമയാത്ം പ്രവയാസി നികക്ഷപം 1,05,234 
കേയാടി രൂപയയാണ് (ളപയാതുകമഖലയാ ബയാങ്കുേളുളട ളമയാത്ം 
നികക്ഷപത്ിളറെ 33 ശതമയാനം), സ്വേയാരധ്കമഖലയാ 
ബയാങ്കുേളുളട പ്രവയാസി നികക്ഷപം 1,20,778 കേയാടി  
രൂപയമയാണ് (സ്വേയാരധ് കമഖല ബയാങ്കുേളുളട ളമയാത്ം 
നികക്ഷപത്ിളറെ 46 ശതമയാനം). 2021 മയാർച്ചിളല 
േണക്നസരിച്ച ്ളെറുേിട ധനേയാരധ് ബയാങ്കുേളുളട ളമയാത്ം 
നികക്ഷപത്ിളറെ 21 ശതമയാനം പ്രവയാസി നികക്ഷപമയാണ്. 
2021 മയാർച്ചിൽ ളെറുേിട ധനേയാരധ് ബയാങ്കുേൾക്കു പ്രവയാസി 
നികക്ഷപമയായി 1870.9 കേയാടി രൂപ ലഭിച്ചു, ഇത് മുൻ  
വർഷളത് അകപക്ഷിച്ച് 43.2 ശതമയാനം കൂടുതലയാണ് 
(അനുബന്ും 1.4.4).

വഥായ്പകൾ
ആർ ബി ഐയളട ത്രൈമയാസ റികപെയാർട്് പ്രേയാരം 
ളഷഡയൂൾഡ് വയാണിജധ് ബയാങ്കുേളുളട സംസ്ഥയാനയാടി
സ്ഥയാനത്ിലള്ള വയായ്പയാധനസഹയായങ്ങളുളട പട്ിേ 
അനുബന്ും 1.4.5-ൽ ഉൾളക്യാള്ളിച്ചിരിക്കുന്നു. എസ് 
എൽ ബി സി യളട 2021 മയാർച്ചിളല േണക്നസരിച്ച് 
കേരളത്ിളല വയാണിജധ് ബയാങ്കുേളും സഹേരണ  
ബയാങ്കുേളും കെർന്് 4,43,554.33 കേയാടി രൂപ വയായ് പയയായി 
വിതരണം ളെയ്തു. 2020 മയാർച്ചിളല േണക്കുമയായി 

ചതിത്ും 1.4.1  കേരളത്ിളല ബയാങ്് നികക്ഷപത്ിളറെ വളർച്ച (2012 മുതൽ 2021 വളര )

അവലംബം: സംസ്ാനതല ബാങ്ങ്ഴക്സക് കമ്ിറ്ി റിങ്്ാർട്ക് മാർച്ക് 2021 
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(4,09,607.65) തയാരതമധ്ം ളെയ്യുകമ്പയാൾ 8.28 ശതമയാനം 
വർദ്നവണ്ട്. ളപയാതുകമഖലയാ വയാണിജധ് ബയാങ്കുേൾ, 
സ്വേയാരധ്കമഖല വയാണിജധ് ബയാങ്കുേൾ, പ്രയാകദശിേ 
ഗ്യാമീണ ബയാങ്കുേൾ, ളെറുേിട ധനേയാരധ് ബയാങ്കുേൾ 
(എസ്എഫ്ബി) എന്ിവയൾളപെളട എല്യാ വയാണിജധ് 
ബയാങ്കുേളും കെർന്് 2021 മയാർച്ച് അവസയാനകത്യാളട 
3,92,669.16 കേയാടി രൂപ വിതരണം ളെയ്തു. 2020  
മയാർച്ചിൽ ഇത് 3,59,274 കേയാടി രൂപയയായിരുന്നു. ഇതിൽ 
ളപയാതുകമഖലയാ വയാണിജധ് ബയാങ്കുേൾ 2,15,118.05 കേയാടി 
രൂപയം, സ്വേയാരധ് കമഖലയിളല വയാണിജധ് ബയാങ്കുേൾ 
1,54,143.68 കേയാടി രൂപയം, പ്രയാകദശിേ ഗ്യാമീണ  
ബയാങ്കുേൾ 18,456.80 കേയാടി രൂപയം, ളെറുേിട ധനേയാരധ് 
ബയാങ്കുേൾ 4,950.63 കേയാടി രൂപയം വയായ് പയയായി 
നൽേി. മുൻവർഷളത് അകപക്ഷിച്ച് മുൻഗണനയാ  
കമഖലയ്ക് നൽേിയ വയായ്പേളിൽ 6 ശതമയാനം വർദ്ന
വണ്ടയായിട്ടുണ്ട്. ളപയാതുകമഖലയാ വയാണിജധ്ബയാങ്കുേൾ 44.54 
ശതമയാനവം സഹേരണ ബയാങ്കുേൾ 20.3 ശതമയാനവം 
പ്രയാഥമിേകമഖലേൾക്് വയായ്പയയായി നൽേിയിട്ടുണ്ട്. 
പ്രയാഥമിേ കമഖലയിളല വിതരണത്ിൽ കേരള ഗ്യാമീണ 
ബയാങ്ിന ്15.46 ശതമയാനം വിഹിതമുണ്ട.് പ്രയാഥമിേ കമഖലയളട 
വിഹിതം ചതിത്ും 1.4.2-ൽ േയാണിച്ചിരിക്കുന്നു.

കഥാർഷതിക വഥായ് പ
വയാണിജധ് ബയാങ്കുേൾ, പ്രയാകദശിേ ഗ്യാമീണ ബയാങ്കുേൾ, 
ളെറുേിട ധനേയാരധ് ബയാങ്കുേൾ, സഹേരണ ബയാങ്കുേൾ 
എന്ിവ മുകഖന 2021 മയാർച്ചിൽ നൽേിയ ളമയാത്ം 
േയാർഷിേ വയായ്പേൾ 2020 മയാർച്ചിളല 89,500 കേയാടി 
രൂപയിൽ നിന്് 6.9 ശതമയാനം വർധിച്ച് 95,676 കേയാടി 
രൂപയയായി. മുൻവർഷളത് കപയാളല തളന് 2021 മയാർച്ചിലം 
ളമയാത്ം വയായ്പയളട 22 ശതമയാനം തളന്യയാണ് 
േയാർഷിേ വയായ്പയയായി നൽേിയത്. വിവിധ ബയാങ്കുേളുളട 
േയാർഷിേ വയായ്പ വിഹിതം ചതിത്ും 1.4.3-ൽ കരഖളപെടുത്ി
യിരിക്കുന്നു.

പട്തിക ജഥാതതി /പട്തിക വർഗ്ഗ ദുർബല വതിഭഥാഗങ്ങൾ
ക്കുള്ള വഥായ് പകൾ 
2021 മയാർച്ച് വളര സംസ്ഥയാനളത് വിവിധ ബയാങ്കുേൾ 
പട്ിേ ജയാതി വിഭയാഗത്ിന് 5,354.1 കേയാടി രൂപയം 
പട്ിേ വർഗ്ഗ വിഭയാഗത്ിന് 1,205.7 കേയാടി രൂപയം 
വയായ് പയയായി വിതരണം ളെയ്തു. 2020 മയാർച്ച് വളര 
ഇത് യഥയാ്മം 5,147.3 കേയാടി രൂപയം 1,204.9 കേയാടി 
രൂപയമയായിരുന്നു. മുൻവർഷളത് അകപക്ഷിച്ച് പട്ിേജയാതി
ക്യാർക്്  നൽേിയ വയായ്പയിൽ 4 ശതമയാനം വർദ്നവം  

ച തിത്ും 1.4.2  പ്രയാഥമിേ കമഖലയിളല വയായ്പ വ ിതരണത്ിളറെ വ ിഹിതം, 2021 മയാർച്ച് വളര
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പട്ിേവർഗ്ഗക്യാർക്് നൽേിയ അഡ്വയാൻസുേളിൽ  
നയാമമയാരൈമയായ വർദ്നവ് കരഖളപെടുത്തുന്നു. എസ് 
എൽ ബി സി റികപെയാർട്് പ്രേയാരം ളപയാതുകമഖലയാ 
ബയാങ്കുേൾ പട്ിേജയാതിക്യാർക്് നൽേിയ വയായ്പേളിൽ 
മുൻവർഷളത് അകപക്ഷിച്ച് 21.43 ശതമയാനത്ിളറെ 
കുറവം പട്ിേ വർഗ്ഗ വിഭയാഗത്ിന് നൽേിയ വയായ്പേളിൽ 
12.83 ശതമയാനത്ിളറെ കുറവം കരഖളപടുത്തുന്നു.  
സഹേരണ ബയാങ്കുേൾ പട്ിേജയാതിവിഭയാഗത്ിന 
നൽേിയ വയായ്പയിൽ മുൻവർഷളത് അകപക്ഷിച്ച് 
273 ശതമയാനം വർദ്നവ് കരഖളപെടുത്തുന്നു എന്യാൽ 
പട്ിേവർഗ്ഗവിഭയാഗക്യാർക്് നൽേിയ വയായ്പയിൽ 
45 ശതമയാനം കുറവ് കരഖളപെടുത്ി. 2021 മയാർച്ചിൽ,  
സംസ്ഥയാനത്് ദുർബല വിഭയാഗങ്ങൾക്യായി 86,995 
കേയാടി രൂപ വയായ്പയിനത്ിൽ വിതരണം ളെയ്ിട്ടുണ്ട്, 
ഇത് 2020 മയാർച്ചിളന (85,398 കേയാടി രൂപ) അകപക്ഷിച്ച് 
ഒരു ശതമയാനം മയാരൈമയാണ് വർദ്ിച്ചത്. പട്ിേജയാതി/  
പട്ിേവർഗ്ഗ വിഭയാഗങ്ങൾക്് 2021 മയാർച്ച് വളര നൽേിയ 
വയായ്പേളുളട വിവരം ബയാങ്് ഇനം തിരിച്ച് പട്തിക 1.4.2-ൽ 
നൽേിയിട്ടുണ്ട്.

ഭവനവഥായ്പ 
എസ് എൽ ബി സി യളട 2021 മയാർച്ചിളല േണക്നസരിച്ച് 
വയാണിജധ് ബയാങ്കുേളും സഹേരണ ബയാങ്കുേളും ഉൾളപെളട 
കേരളത്ിളല ബയാങ്കുേൾ 7,11,356 ഗുണകഭയാക്തയാ
ക്ൾക്യായി 39,507 കേയാടി രൂപയളട ഭവന വയായ്പ 
അനവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. 2020 മയാർച്ചിൽ ഇത് 8,27,096 ഗുണ
കഭയാക്തയാക്ൾക്യായി 37,324 കേയാടി രൂപയയായിരുന്നു. 
മുൻവർഷളത് അകപക്ഷിച്ച് ഭവന വയായ് പയയായി  
അനവദിച്ച തുേയിൽ 5.85 ശതമയാനം വർദ്നവ് കരഖ
ളപെടുത്ിളയങ്ിലം ഗുണകഭയാക്തയാക്ളുളട എണ്ത്ിൽ 
14 ശതമയാനം കുറവണ്ടയായി. 2020-21 വർഷത്ിൽ 
ളപയാതുകമഖല ബയാങ്കുേൾ 3,22,301 ഗുണകഭയാക്തയാക്ൾ
ക്യായി 22,138 കേയാടിരൂപയം പ്രയാകദശിേ ഗ്യാമീണ 
ബയാങ്കുേൾ 60,132 ഗുണകഭയാക്തയാക്ൾക്യായി 3,038 കേയാടി 
രൂപയം സ്വേയാരധ് കമഖല വയാണിജധ് ബയാങ്കുേൾ 84,253  

ഗുണകഭയാക്തയാക്ൾക്യായി 5,497 കേയാടി രൂപയം 
ളെറുേിട ധനേയാരധ് ബയാങ്കുേൾ 10,787 ഗുണകഭയാക്തയാ
ക്ൾക്യായി 110 കേയാടി രൂപയം സഹേരണ ബയാങ്കുേൾ 
2,33,883 ഗുണകഭയാക്തയാക്ൾക്യായി 8,725 കേയാടി രൂപയം 
ഭവന വയായ് പയയായി വിതരണം ളെയ്തു. സഹേരണ 
ബയാങ്കുേൾ ഭവനവയായ്പ നൽേിയ ഗുണകഭയാക്തയാക്ളുളട 
എണ്ത്ിൽ മുൻവർഷളത് അകപക്ഷിച്ച് 37.5 ശതമയാനം 
കുറവണ്ടയായി. എന്യാൽ അവർ ഭവനവയായ്പയയായി 
നൽേിയ തുേയിൽ 4 ശതമയാനകത്യാളം വർധനവണ്ടയായി.  
ഭവനവയായ്പയളട ഭൂരിഭയാഗം വിഹിതവം (56 ശതമയാനം) 
ളപയാതു കമഖലയാ വയാണിജധ് ബയാങ്കുേളയാണ് വിതരണം  
ളെയ്ിരിക്കുന്ത് രണ്ടയാം സ്ഥയാനത്് സഹേരണ 
ബയാങ്കുേളയാണ്. ഇത് ഭവനവയായ്പയളട 22 ശതമയാനമയാണ്. 

വതിേ്യഥാഭ്യഥാസ വഥായ്പ
2021 മയാർച്ച്  മയാസത്ിൽ 3,48,594 വിദധ്യാർത്ിേൾ
ക്യായി 1,07,40 കേയാടി രൂപ വിദധ്യാഭധ്യാസ വയായ്പയയായി 
വിതരണം ളെയ്തു. മുൻവർഷളത് അകപക്ഷിച്ച് അനവദിച്ച 
തുേയിൽ 4.6 ശതമയാനത്ിളറെ കുറവ് കരഖളപെടുത്തുന്നു. 
ആളേ വിതരണം ളെയ് വിദധ്ഭധ്യാസ വയായ്പയളട 81 
ശതമയാനവം ളപയാതുകമഖലയാ വയാണിജധ് ബയാങ്കുേളയാണ് 
നൽേിയത്, അതയായത് 2,30,494 വിദധ്യാർത്ിേൾക്യാ
യി 8,745.61 കേയാടി രൂപ നൽേി. 2021 മയാർച്ച് വളര  
പ്രയാകദശിേ ഗ്യാമീണ ബയാങ്കുേൾ 19,780 വിദധ്യാർത്ിേൾ
ക്് 571.37 കേയാടി രൂപയം, സ്വേയാരധ് കമഖല വയാണിജധ് 
ബയാങ്കുേൾ 35,277 വിദധ്യാർത്ിേൾക്് 1,252.44 കേയാടി 
രൂപയം, ളെറുേിട ധനേയാരധ് ബയാങ്കുേൾ 61,189  
വിദധ്യാർത്ിേൾക്് 113.40 കേയാടി രൂപയം, സഹേരണ  
ബയാങ്കുേൾ 1,854 വിദധ്യാർത്ിേൾക്് 57.48 കേയാടി രൂപയം 
വിതരണം ളെയ്തു.

വഥായ്പഥാ നതിദഷേപ അനുപഥാതും
ആർബിഐയളട ത്രൈമയാസ സ്ഥിതിവിവരക്ണക്കുേൾ 
അനസരിച്ച് 2021 മയാർച്ച് അവസയാനകത്യാളട ഇന്ധ്യിളല 
ളഷഡയൂൾഡ് വയാണിജധ് ബയാങ്കുേളുളട വയായ്പയാ നികക്ഷപ 

പട്തിക 1.4.2 പട്ിേജയാതി / പട്ിേവർഗ്ഗ വ ിഭയാഗങ്ങൾക്് 2021 മയാർച്ച് വളര നൽേിയ വയായ്പേളുളട വ ിവരം ബയാങ്് 
ഇനം തിരിച്ച് (രൂപ കേയാടിയിൽ)
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1

ടപാതുങ്മഖലാ 
വാണിജ്യ 
ബാങ്കുകൾ

163643 3164.92 34140 706.63 222151 4028.37 43476 810.63 -21.43 -12.83

2

പ്ാങ്ദശിക 
ഗ്ാമീണ 
ബാങ്കുകൾ

37264 271.15 20065 146 40149 244.67 20683 126.04 10.82 15.84

3

സ്വകാര്യങ്മഖല 
വാണിജ്യ 
ബാങ്കുകൾ 

252138 693 66701 144.18 59844 340.72 3906 45.35 103.39 217.93

4

ടെറുകിെ 
ധനകാര്യ 
ബാങ്കുകൾ

152042 374.27 58641 147.07 146062 305.41 50027 108.94 22.55 35.00

5
സഹകരണ 
ബാങ്കുകൾ 35462 850.71 7759 61.82 13532 228.13 8632 114.03 273 -45

ടമാത്ം 640549 5354.05 187306 1205.7 481738 5147.3 126724 1204.99 4.02 0.06

അവലംബം: സംസ്ാനതല ബാങ്ങ്ഴക്സക് കമ്ിറ്ി റിങ്്ാർട്ക് മാർച്ക് 2021 
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അനപയാതം 76 ശതമയാനത്ിൽ നിന്്  71.47 ശതമയാനമയായി 
കുറഞ്ഞു. ഏറ്വം ഉയർന് വയായ്പ നികക്ഷപ അനപയാതം 
ഉള്ള ഇന്ധ്ൻ സംസ്ഥയാനം ആന്ധയാപ്രകദശയാണ് (128.72 
ശതമയാനം). മറ്് സംസ്ഥയാനങ്ങളള അകപക്ഷിച്ച് തമിഴ് നയാട് 
(101.51 ശതമയാനം), മഹയാരയാഷ്ട്ര (94.83 ശതമയാനം), 
ളതലങ്യാന (90.37 ശതമയാനം) സംസ്ഥയാനങ്ങളിൽ ഉയർന് 
വയായ്പനികക്ഷപ അനപയാതമയാണ്. 2020-ലം ആന്ധപ്രകദ
ശിനയാണ് ഏറ്വം കൂടുതൽ വയായ്പ നികക്ഷപ അനപയാതം 
ഉണ്ടയായിരുന്ത്.

ആർബിഐ റികപെയാർട്് അനസരിച്ച്, കേരളത്ിളല 
ളഷഡയൂൾഡ് വയാണിജധ് ബയാങ്കുേളുളട വയായ്പ നികക്ഷപ 
അനപയാതം 2020 മയാർച്ചിളല 64.26 ശതമയാനത്ിൽ 
നിന്് 2021 മയാർച്ചിൽ 61.52 ശതമയാനമയായി കുറഞ്ഞു 
(അനുബന്ും 1.4.6). കേരളത്ിളല ളഷഡയൂൾഡ് വയാണിജധ് 
ബയാങ്കുേളിളല ളമയാത്ം നികക്ഷപം 2020 മയാർച്ചിൽ 5,47,651 
കേയാടി രൂപയയായിരുന്ത് 2021 മയാർച്ചിൽ 6,10,519 കേയാടി 
രൂപയയായി ഉയർന്നു. ഈ േയാലയളവിളല വയായ്പ 3,51,908 
കേയാടി രൂപയിൽ നിന്നും 3,75,588 കേയാടി രൂപയയായി 
വർദ്ിച്ചു. എസ് എൽ ബി സിയളട േണക്കു പ്രേയാരം 
2021 മയാർച്ച് വളര സഹേരണ ബയാങ്കുേളുളട വയായ്പയം 
നികക്ഷപവം ഉൾളപെളട കേരളത്ിളറെ വയായ്പ നികക്ഷപ 
അനപയാതം 65 ശതമയാനമയാണ്.

ഇന്ധ്യിളല ളപയാതുകമഖലയാ ബയാങ്കുേളുളട വയായ്പ നികക്ഷപ 
അനപയാതം 2020 മയാർച്ചിളല 70.18 ശതമയാനത്ിൽ നിന്് 
2021 മയാർച്ചിൽ 65.85 ശതമയാനമയായി കുറഞ്ഞു. സംസ്ഥയാ
നയാടിസ്ഥയാനത്ിൽ വിശേലനം ളെയ്യുകമ്പയാൾ ആന്ധയാ
പ്രകദശിനയാണ് ഏറ്വം ഉയർന് വയായ്പയാ നികക്ഷപ 
അനപയാതം (136.20 ശതമയാനം). തമിഴ് നയാടും (103.05 
ശതമയാനം), ളതലങ്യാനയം (95.10 ശതമയാനം) ആണ് രണ്ം 
മൂന്നും സ്ഥയാനത്തുള്ളത്. കേരളത്ിളല ളപയാതുകമഖലയാ 

ബയാങ്കുേളിളല വയായ്പ നികക്ഷപ അനപയാതം 2020 
മയാർച്ചിളല 66.62 ശതമയാനത്ിൽ നിന്് 2021 മയാർച്ചിൽ 
64.74 ശതമയാനമയായി കുറഞ്ഞു (അനുബന്ും 1.4.7).

ബഥാങതിുംഗ് സ്തിതതി വതിവര കണക്തിടറെ ജതില്ല 
തതിരതിച്ചുള്ള വതിശകലനും
ജില് തിരിച്ചുള്ള ബയാങ്ിംഗ് സ്ഥിതി വിവരേണക്് 
സംബന്ിച്ച ആർ.ബി.ഐയളട കരഖേൾ പ്രേയാരം 
സംസ്ഥയാനത്് ഏറ്വമധിേം ബയാങ്് ശയാഖേൾ 
എറണയാകുളം ജില്യിലയാണ് (1,013). രണ്ടയാം സ്ഥയാനം 
തൃശ്ശൂരും (759), മൂന്യാം സ്ഥയാനം തിരുവനന്പുരവം (736) 
ആണ്. വയനയാട്ിളല ബയാങ്് ശയാഖേളുളട എണ്ം 2021 
മയാർച്ചിൽ 147 ആയി വർദ്ിളച്ചങ്ിലം സംസ്ഥയാനത്് 
ഏറ്വം കുറവ് ബയാങ്് ശയാഖേൾ ഈ ജില്യിലയാണ്. 
(അനബന്ം 1.4.8). 2021 മയാർച്ച് വളരയള്ള കേരളത്ിളല 
ളഷഡയൂൾഡ് വയാണിജധ് ബയാങ്കുേളുളട നികക്ഷപങ്ങളുളടയം 
വയായ്പയളടയം ജില് തിരിച്ചുള്ള വിവരണം ചതിത്ും 1.4.4-ൽ 
േയാണിച്ചിരിക്കുന്നു.

ദകരളത്തിടല സഹകരണ ബഥാങതിുംഗ് ദേഖല
കേരളത്ിളല ഗ്യാമീണ സയാമ്പത്ിേ കമഖലയളട 
നളട്ല്യാണ് സഹേരണ ബയാങ്കുേൾ. ളമയാത്ം ബയാങ്് 
ശയാഖയളട 13 ശതമയാനവം സഹേരണ കമഖലയിലയാണ്. 
2021 മയാർച്ച് വളര കേരളത്ിൽ ആളേ 999 സഹേരണ 
ബയാങ്് ശയാഖേളുണ്ട്. 999 ശയാഖേളിൽ 449 എണ്ം 
ഗ്യാമപ്രകദശത്തും 411 എണ്ം അർദ് നഗരപ്രകദശത്തും 
139 എണ്ം നഗരപ്രകദശത്തുമയാണ്. ഗ്യാമീണ കമഖലയിളല 
ബയാങ്് ശയാഖേളുളട എണ്ം 2020 മയാർച്ചിൽ 457 ആയിരുന്ത് 
2021 മയാർച്ചിൽ 449 ആയി കുറഞ്ഞു. എന്ിരുന്യാലം 
അർദ് നഗര പ്രകദശങ്ങളിൽ ബയാങ്് ശയാഖേളുളട എണ്ം 
49 ശതമയാനം വർദ്ിച്ചു. നഗരപ്രകദശങ്ങളിൽ ശയാഖേളുളട 
എണ്ത്ിൽ 46 ശതമയാനം കുറവണ്ടയായി.

ച തിത്ും 1.4.4 കേരളത്ിളല ളഷഡയൂൾഡ് വയാണിജധ് ബയാങ്കുേളുളട നികക്ഷപങ്ങളുളടയം വയായ്പയളടയം ജില് 
തിരിച്ചുള്ള വ ിവരണം

അവലംബം: ഭാരതീയ റിങ്സർവക് ബാങ്ിടറെ ത്രൈമാസ റിങ്്ാർട്ക്, മാർച്ക് 2021  
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2021 മയാർച്ച് വളര വയാണിജധ് ബയാങ്കുേൾ, പ്രയാകദശിേ 
ഗ്യാമീണ ബയാങ്കുേൾ, ളെറുേിട ധനേയാരധ് ബയാങ്കുേൾ, 
സഹേരണ ബയാങ്കുേൾ എന്ിവയളട ളമയാത്ം 
നികക്ഷപം 6,77,127 കേയാടി രൂപയയാണ്, ഇത് 2020 
മയാർച്ചിളന അകപക്ഷിച്ച് 11.2 ശതമയാനം വർദ്നവ്   
േയാണിക്കുന്നു. ളമയാത്ം ബിസിനസിൽ സഹേരണ 
സ്ഥയാപനങ്ങളുളട വിഹിതം 11 ശതമയാനം ആണ്. 2021 
മയാർച്ച് വളര സംസ്ഥയാനളത് വയാണിജധ് ബയാങ്കുേളിൽ 
നിന്നും സഹേരണ സ്ഥയാപനങ്ങളിൽ നിന്നുമുള്ള 
ളമയാത്ം വയ്പ 4,43,554 കേയാടി രൂപയയായിരുന്നു, 
ഇതിൽ സഹേരണ ബയാങ്കുേളുളട വിഹിതം 50,885 കേയാടി 
രൂപയയാണ്, ഇത് വയാണിജധ്, സഹേരണ കമഖലേളിളല 
ളമയാത്ം വയായ്പേളുളട 11 ശതമയാനം വരും. 2021 മയാർച്ച് 
വളര സംസ്ഥയാനളത് വയാണിജധ്, സഹേരണ ബയാങ്കുേളിൽ 
നിന്നുള്ള ളമയാത്ം േയാർഷിേ വയായ്പ 95,676 കേയാടി 
രൂപയയാണ്. ഇതിൽ സഹേരണ ബയാങ്കുേളുളട വിഹിതം 
8,585 കേയാടി രൂപയയാണ് (9 ശതമയാനം). സഹേരണ 
ബയാങ്കുേൾ അവരുളട വയായ്പയളട 59 ശതമയാനവം 
മുൻഗണനയാ കമഖലയ്കം 4 ശതമയാനം സൂക്ഷ്മ ളെറുേിട 
ഇടത്രം വധ്വസയായ കമഖലയ്കം നൽകുന്നു. സഹേരണ 
കമഖലയളട പ്രേടനം (പട്തിക 1.4.3.) -ൽ േയാണിച്ചിരിക്കുന്നു.

ബഥാങതിുംഗ് ഇതര ധനകഥാര്യ സ്ഥാപനങ്ങൾ

ദകരള ദ്റേറ്് ഫതിനഥാന്ഷ്യൽ എടറെർപപ്രസസ് 
(ടക.എസ്.എഫ്.ഇ)
1969-ൽ കേരള സർക്യാരിളറെ ഉടമസ്ഥതയിൽ  
ആരംഭിച്ച ബയാങ്ിങ് ഇതര ധനേയാരധ് സ്ഥയാപനമയാണ് 
കേരള ക്റേറ്് ഫിനയാൻഷധ്ൽ എളറെർത്പ്രസസ്. 
ളേ.എസ്.എഫ്.ഇ യളട പ്രധയാന ബിസിനസ്സ് 

വിഭയാഗങ്ങൾ െിട്ി, വയായ്പ നൽേൽ, നികക്ഷപ സ്വരൂപണം 
എന്ിവയയാണ്. മയാർച്ച് 2021 അനസരിച്ച് ളമയാത്ം  
പ്രതിമയാസ വിറ്റുവരവ് 28,702 കേയാടി രൂപയയാണ്, 2020 
മയാർച്ചിൽ ഇതു 23,895 കേയാടി രൂപയയായിരുന്നു. 

2021 മയാർച്ചിൽ േമ്പനിക്് െിട്ി സുരക്ഷയാ നികക്ഷപമയായി 
3,225 കേയാടി രൂപയണ്ട്, 2020 മയാർച്ചിൽ ഇത് 3,043 
കേയാടി രൂപയയായിരുന്നു.ളേ എസ എഫ് ഇ യളട 
മറ്റു നികക്ഷപങ്ങൾ 2020 മയാർച്ചിൽ 2,122 കേയാടി 
രൂപയയായിരുന്ത് 2021 മയാർച്ചിൽ 4,662 കേയാടി രൂപയയായി 
വർദ്ിച്ചു. േിഫ് ബി കബയാണ്ടിൽ 360.31 കേയാടി രൂപയം 
കേരള കസയാഷധ്ൽ ളസേയൂരിറ്ി ളപൻഷൻ ലിമിറ്ഡിൽ 
670 കേയാടി രൂപയം ളേ.എസ്.എഫ്.ഇ നികക്ഷപിച്ചിട്ടുണ്ട്. 
2020-21-ളല ളേ.എസ്.എഫ്.ഇ യളട ബിസിനസ്  
ഇടപയാടുേൾ പട്തിക 1.4.4-ൽ ഉള്ളടക്ം ളെയ്ിരിക്കുന്നു.

ടക.എസ്.എഫ്.ഇ യുടെ 2020-21 വർഷടത് 
ബ തിസതിനസ് ഇെപഥാടുകൾ

്മ 
നമ്പർ

വിശദയാംശങ്ങൾ രൂപ 
(കേയാടിയിൽ)

1 െിട്ി  
(ഔട്്്റേയാൻഡിങ് പ്രതിമയാസ സലയാ) 2410

2 വയായ് പ (ഔട്്്റേയാൻഡിങ്) 8112

3 നികക്ഷപം (ഔട്്്റേയാൻഡിങ്) 18180

4 2021 മയാർച്ച് 31 വളരയള്ള ളമയാത്ം 
പ്രതിമയാസ വിറ്റുവരവ് 28702

5 െിട്ി (വയാർഷിേ സലയാ ) 26470

6 ളമയാത്ം വിറ്റുവരവ് 52762
ഉറവിെം: ടകഎസക്എഫക്ഇയിൽ നിന്നുള്ള റിങ്്ാർട്ക്

 പട്തിക 1.4.3 കേരളത്ിളല സഹേരണ കമഖലയളട പ്രേടനം (രൂപ കേയാടിയിൽ)

്
മ 

ന
മ്പ

ർ

ഘടേം

മയാർച്ച്2021
സഹേരണ 
കമഖലയളട 
വിഹിതം (%)

സഹേരണ 
കമഖല

വയാണിജധ് ബയാങ്കുേൾ + 
പ്രയാകദശിേ ഗ്യാമീണ 

ബയാങ്കുേൾ + ളെറുേിട 
ധനേയാരധ് സ്ഥയാപനങ്ങൾ

ആളേ

1 ശയാഖേൾ 999 6611 7610 13

2 ആളേ നികക്ഷപം 71213 605914 677127 11

3 ആളേ വയായ്പേൾ 50885 392669 443554 11

4 ആളേ ബിസിനസ്സ് 122098 998583 1120681 11

5 മുൻഗണനയാ കമഖലയ്കള്ള വയായ്പ 29779 190433 220212 14

6 മുൻഗണനയാ കമഖലയ്കള്ള വയായ്പ(ശതമയാനം) 59% 48% 50% ....

7 േയാർഷിേ വയായ്പ 8585 87091 95676 9

8 േയാർഷിേ വയായ്പ (ശതമയാനം) 17% 22% 22% ....

9 എം.എസ്.എം.ഇ വയായ്പേൾ 2170 59971 62141 3

10 എം.എസ്.എം.ഇ വയായ്പേൾ (ശതമയാനം) 4% 15% 14% ......

11 വയായ്പ നികക്ഷപ അനപയാതം 71.45 64.81% 65.51% ......

അവലംബം: സംസ്ാനതല ബാങ്ങ്ഴക്സക് കമ്ിറ്ി റിങ്്ാർട്ക് മാർച്ക് 2021 
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ദകരള ഫതിനഥാന്ഷ്യൽ ദകഥാർപ്പദേഷന് 
(ടകഎഫ് സതി)
1951-ളല ക്റേറ്് ഫിനയാൻഷധ്ൽ കേയാർപെകറഷൻ 
ആേ്ട് അനസരിച്ച് രൂപീേരിച്ച കേരള ഫിനയാൻഷധ്ൽ 
കേയാർപെകറഷൻ ഉൽപെയാദന, കസവന കമഖലേളിളല 
സൂക്ഷ്മ, ളെറുേിട, ഇടത്രം സംരംഭങ്ങൾക്് സയാമ്പത്ിേ 
സഹയായം നൽേിളക്യാണ്ട് സംസ്ഥയാനത്ിളറെ 
സയാമ്പത്ിേ, വധ്യാവസയായിേ, സയാമൂഹിേ വിേസനത്ിന് 
വളളര വലിയ സംഭയാവന ളെയ്യുന്നു.ളേഎഫ് സിയളട 
അറ്യാദയായത്ിൽ വൻ ഇടിവ് സംഭവിച്ചു, 2019-20-ൽ 18.4 
കേയാടി രൂപയയായിരുന്ത് 2020-2-ൽ 6.6 കേയാടി രൂപയയായി 
കുറഞ്ഞു. ഉൽ പെന്ങ്ങളുളട നിർമ്യാണത്ികലർളപെട്ിരിക്കു
ന് യൂണിറ്റുേൾക്കും കേയാവിഡ്-19 ലഘൂേരിക്കുന്തിൽ 
കസവനങ്ങൾ നൽകുന് യൂണിറ്റുേൾക്കും കേയാർപെകറഷൻ 
കേയാവിഡ് റിലീഫ് കലയാണുേൾ നൽേി.ളേഎഫ് സിയളട 
മളറ്യാരു വയായ്പ പദ്തി നിലവിലള്ള ഉപകഭയാക്തയാക്ൾക്് 
അധിേ ജയാമധ്ളമയാന്നുമില്യാളത കടയാപെ് അപെ് വയായ്പേൾ 
നൽകുന്തയാണ്. സൂക്ഷ്മ ളെറുേിട ഇടത്രം വധ്വസയായ 
സംരംഭങ്ങൾക്യായി ളേ എഫ് സി 50 ലക്ഷം രൂപ വളര 
വയായ്പ ധനസഹയായം നൽേി.ളേഎഫ് സിളയക്കുറിച്ചു
ള്ള കൂടുതൽ വിശദയാംശങ്ങൾ ഈ അവകലയാേനത്ിളറെ 
വധ്വസയായ വിഭയാഗത്ിൽ ഉൾളപെടുത്ിയിട്ടുണ്ട്.
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1.5 സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ധനസ്തിതതി 

ലകരളത്തിന്റെ സമ്പദ് ഘടന സമാനതകളതില്ാത് 
ഒരു മാതൃകയാണ്.  സംസ്ാനത്് ലഷേമവം ഭൗതതിക 
പശ്ാത്� വതികസനവം ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതതിന് 
ആവശധ്മായ വതിഭവ സമാഹരണം ഒരു ഭാഗത്തും അവയുന്ട 
യുക്തിസഹമായ വതിതരണം മറുഭാഗത്തും  നതിര്വ്വഹതിലകേണ്ട
തായതിട്ടുണ്ട്.   2016-ന്� ലനാട്് നതിലരാധനം, ചരക്കു ലസവന 
നതികുതതി നടപ്തി�ാകേതിയതതിന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ, 2017-ന്� ഓഖതി 
ചുഴ�തികോറ്്, നതിപ്ാ വവറസതിന്റെ വധ്ാപനം, 2020-ലം 
2021 ലം ന്കാലറാണ വവറസ് വധ്ാപനന്ത് തുടര്ന്ന് 
പടര്ന്നുപതിടതിച്ച മഹാവധ്ാധതി എന്നതിവ സംസ്ാനത്തിന്റെ 
സാമ്പത്തിക ല്ാതസ്സുകലളയും സാമ്പത്തിക 
ഘടനലയയും പ്രതതികൂ�മായതി ബാധതിച്ചു. ഈ സാമ്പത്തിക 
അനതിശ്തിതത്വത്തിനം പ്രകൃതതി ദുരന്തങ്ങൾക്കും ഇടയതിലം 
ജനലഷേമം ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതതിനള്ള എല്ാ കരുതലകളം 
വതിലവകലത്ാന്ടയുള്ള ധന വതിനതിലയാഗവം സര്കോര് 
വകന്കോണ്ടു.  യഥാര്ത്ഥത്തില് ഈ അനതിശ്തിതാവസ് 
സര്കോരതിന്റെ സ്വാഭാവതികമായ വരവകന്ള തടസ്സന്പ്
ടുത്തുകയും അപ്രതീഷേതിത ന്ച�വകൾ ഏന്റ്ടുലകേണ്ട  
ധാര്മതിക ഉത്രവാദതിത്വത്തില�കേ് നയതിക്കുകയും 
ന്ചയ്തു.  മഹാമാരതിന്യ തുടര്ന്ന് സാമ്പത്തികരംഗത്് 
ഉണ്ടായ ലശാഷണം ശമതിപ്തിക്കുന്നതതിനള്ള വകതാങ്ങുകൾ 
നല്കുന്നതതിനം ധനസ്തിതതി ന്മച്ചന്പ്ടുത്തുന്നതതിനമായതി 
മുനപ്  സ്വീകരതിച്ചതിരുന്ന നടപടതികൾകേ് ഒരു താല്കോ�തിക 
വതിരാമം  നല്ലകണ്ടതായതി കൂടതി വന്നു.   സമൂഹത്തിന്� 
ഏറ്വം ദുര്ബ�രായ വതിഭാഗത്തിന് അവശധ്ലസവനങ്ങ
ൾ, ഭഷേധ്വസ്തുകേൾ, സാമ്പത്തിക സഹായം തുടങ്ങതിയ 
ആശ്വാസകരമായ നടപടതികൾ സര്കോര് ഏന്റ്ടുത്തു.  
കടുത് സാമ്പത്തിക ന്െരുകേത്തില് സംസ്ാനം എല്ാ 
ജനങ്ങൾക്കും സാര്വ്വത്തികമായതി ഏറ്വം അവശധ്ലസവന
ങ്ങൾ നല്കുകയുണ്ടായതി. സാമ്പത്തിക രംഗന്ത് താങ്ങതി 
നതിര്ത്തുന്നതതിനം ധനസ്തിതതിയുന്ട മുരടതിപ്് �ഘൂകരതിക്കു
ന്നതതിനമായതി നതി�വതിലള്ള സാമ്പത്തിക ഏകീകരണ 
ചട്ക്കൂടതില് തന്ന്ന തുടര്ന്നുന്കാണ്ട് ധനസ്തിതതി വീന്ണ്ടടുത്് 
പുലരാഗതതി വകവരതിക്കുന്നതതിനള്ള മുനഗണനയാണ് 
ഇലപ്ാൾ സര്കോര് സ്വീകരതിച്ചതിട്ടുള്ളത്.

സംസ്ാന സര്കോരതിന്റെ നതിയന്ത്രണങ്ങൾകേ് 
അതീതമായ നതിരവധതി ഘടകങ്ങൾ സര്കോരതിന്റെ 
ധനസ്തിതതിന്യ പ്രതതികൂ�മായതി ബാധതിച്ചതിട്ടുണ്ട്. ചരകേ് 
ലസവന നതികുതതി നടപ്തി�ാകേതിയലതാന്ട സംസ്ാനങ്ങൾകേ് 
നതികുതതി വര്ദ്നവതിനള്ള ഇടന്പടലകൾകേ് പരതിമതിതതികളം 
നതിയന്ത്രണങ്ങളം ഉണ്ടായതി.  ചരകേ് ലസവന നതികുതതിയുമായതി 
ബന്ധന്പ്ട് നഷ്ടപരതിഹാര വതിഹതിതം സമയ ബന്ധതിതമായതി 
�ഭധ്മാക്കുന്നതും സംസ്ാനത്തിന്റെ ധനസ്തിതതി 
കൂടുതല് പരതിതാപകരമാകാന കാരണമായതി.  മുന 
വര്ഷങ്ങന്ള അലപഷേതിച്ച് ലകന്ദ്ര സഹായ പദ്തതികൾകേ് 
�ഭതിച്ചുന്കാണ്ടതിരുന്ന വതിഹതിതത്തിലം ഗണധ്മായ 
കുറവണ്ടായതി.  കൂടാന്ത, ലകരള സംസ്ാനത്തിന് 
അ ന വ ദ തി ച്ചു  വ രു ന്ന  ല ക ന്ദ്ര വ തി ഹ തി ത ത് തി ല ം   
തുടര്ച്ചയായതി കുറവ് ലരഖന്പ്ടുത്തുന്നു.   പതതിനാ�ാം 
ധനകാരധ് കമീഷന നതിശ്യതിച്ച സംസ്ാന വതിഹതിതമായ 
2.5 ശതമാനത്തില് നതിന്നും പതതിനഞാം ധനകാരധ് 

കമീഷന കാ�ഘട്ത്തില് 1.925 ശതമാനമായതി കുറച്ച 
നടപടതി സംസ്ാന വരുമാനത്തില് ഗണധ്മായ കുറവ് 
വരുത്തി. ലകന്ദ്ര സര്കോര് വ�തിയലതാതതില് ന്സസ്സുകളം 
സര്ചാര്ജ്ജുകളം പതിരതിന്ച്ചടുക്കുന്ന്നങ്തിലം ഈ വരുമാനം  
സംസ്ാനങ്ങളമായതി പങ്കു വയ്ക്കുന്നതതിന് ഭരണഘടനാപ
രമായതി വധ്വസ്യതില്. 

ഈ പ്രതതിസന്ധതികൾകേതിടയതിലം ഉല്പാദനഷേമമായ 
ന്താഴതി�വസരങ്ങൾ സൃഷ്ടതിക്കുന്നതതിന് ഉതകുന്ന 
തരത്തിലള്ള ഒരു നവീന സമ്പദ് വധ്വസ് ന്കട്തിപ്ടുക്കുന്ന
തതിനള്ള നടപടതികൾ ആണ് സര്കോര് �ഷേധ്ം വച്ചതിട്ടുള്ളത്.  
ഐകധ്രാഷ്ട്രസഭ നതിശ്യതിച്ചതിട്ടുള്ള സുസ്തിര വതികസന 
�ഷേധ് സൂചകങ്ങന്ള അടതിസ്ാനമാകേതി നീതതി ആലയാഗ് 
കണകോകേതിയതിട്ടുള്ള സുസ്തിര വതികസന സൂചതികയതില് 
ലകരളം തുടര്ച്ചയായതി ഒന്നാം സ്ാനം നതി�നതിര്ത്തി 
വരുന്നു.  വതിദധ്ാഭധ്ാസം, ആലരാഗധ്ം എന്നീ സാമൂഹധ് 
ലസവന രംഗങ്ങളതില് ലകരളം ഏന്റ്ടുത്് നടപ്തി�ാകേതി 
വരുന്ന പദ്തതികളന്ട മതികവാണ് ഇതതിന് കാരണം.  
സര്കോര് മുനഗണന നല്കതി ആവതിഷ്കേരതിച്ച് നടപ്തി�ാകേതി 
വരുന്ന ഹരതിത ലകരളം, വ�ഫ്, ആര്ദം, ന്പാതു  
വതിദധ്ാഭധ്ാസ യജ്ം എന്നീ നാ�് മതിഷനകൾ ലകരള 
ജനതയുന്ട ജീവതിത നതി�വാരത്തില് ഉണ്ടാകേതിയ മാറ്ങ്ങൾ  
എടുത്തു പറലയണ്ടത് തന്ന്നയാണ്. 

സുസ്തിര വതികസനം ഉറപ്ാക്കുന്നതതിന് അടതിസ്ാന 
സൗകരധ് രംഗത്് വനലതാതതിലള്ള നതിലഷേപങ്ങൾ 
സര്കോര് ലപ്രാത്ാഹതിപ്തിക്കുന്നു.  അടതിസ്ാന 
സൗകരധ് രംഗത്് സര്കോര് വതിഭാവനം ന്ചയ്ത പ്രധാന 
പദ്തതികൾ കണ്ണൂര് എയര് ലപാര്ട്് , ന്ഗയതില് വപപ്് 
വ�ന, വതിഴതിഞ്ം അന്താരാഷ്ട്ര തുറുമുഖം, ന്കാച്ചതി 
വാട്ര് ന്മല്ാ, ന്കാച്ചതി ന്മല്ായുന്ട രണ്ടാം ഘട്ം, 
ന്ക-ലഫാണ് (ലകരള വഫബര് ഒപ്റ്തികേ് ന്നറ്് വര്കേ്) 
തുടങ്ങതിയവയാണ്.  സംസ്ാനത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക 
വളര്ച്ചയ്ക് ഉലത്ജനം നല്കുന്നതതിനായതി ന്പാതു ന്ച�വ് 
വര്ദ്തിപ്തിലകേണ്ടതായതിട്ടുണ്ട്.  ഇത്രം പദ്തതികൾക്കുള്ള 
വരുമാനം കന്ണ്ടത്തുന്നതതിന് നതികുതതി/നതികുതതിലയതര 
വരുമാനത്തിലൂന്ട ഫ�പ്രദമായ വതിഭവ സമാഹരണം 
കന്ണ്ടത്തുവാനള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടത്തി വരുന്നു. 

2019-20-ന്� റവനയു കമതി 1.76 ശതമാനം എന്ന നതി�യതില് 
നതിന്നും 2020-21-ല് 2.51 ശതമാനമായതി.  2021-22-ന്� 
കണകേനസരതിച്ച് റവനയൂ കമതി 1.93 ശതമാനമാന്ണന്ന് 
കണകോക്കുന്നു.  ന്മാത്ം സംസ്ാന ആഭധ്ന്തര 
ഉല്ാദനം അടതിസ്ാനമാകേതിയുള്ള ധനകേമതി 2019-20 
-ന്� 2.89 ശതമാനത്തില്  നതിന്നും 2020-21-ല്  4.40 
ശതമാനം ആയും 2021-22-ല് 3.5 ശതമാനമായും 
വര്ദ്തിച്ചതായതി കണകോക്കുന്നു. ലദശീയ അന്തര്ലദശീയ 
ത�ത്തില് നതി�വതിലള്ള സാമ്പത്തിക മാന്ധ്വം പകര്ച്ച 
വധ്ാധതിന്യ ലനരതിടാനള്ള അനബന്ധ ന്ച�വം കാരണം 
ഇലപ്ാഴന്ത് സാമ്പത്തിക പ്രതതിസന്ധതി തുടരാന 
സാധധ്തയുണ്ട്. ന്കാലറാണ വവറസതിന്റെ വകലഭദങ്ങളന്ട 
ആവതിര്ഭാവവം മൂന്നാം തരംഗവം സാമ്പത്തിക രംഗത്് 
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പുതതിയ പ്രതതിസന്ധതികൾ സൃഷ്ടതിക്കുന്നു.   2011-12 മുതല് 
2021-22 വന്രയുള്ള കമതി സൂചതിക പട്ടിക 1.5.1-ല് ഉൾന്പ്
ടുത്തിയതിരതിക്കുന്നു. 

വരുമാനം
സംസ്ാനത്തിന്റെ വരവകന്ള റവനയൂ വരുമാനം 
മൂ�ധന വരുമാനം എന്നതിങ്ങന്ന രണ്ടായതി തരം 
തതിരതികോം.   സംസ്ാനത്തിന്റെ തനത് നതികുതതി വരുമാനം, 
നതികുതതിലയതര വരുമാനം, ലകന്ദ്രത്തില് നതിന്നുള്ള നതികുതതി 
വതിഹതിതം, ലകന്ദ്ര ധനസഹായം എന്നതിവ ഉൾന്പ്ടുന്നതാണ് 
റവനയൂ വരുമാനം. എന്നാല് മൂ�ധന വരുമാനത്തില് 
വതിവതിധതരം വായ്പകളം, മുനകൂറുകളം ആഭധ്ന്തര 
ല്ാതസ്സുകളതില് നതിന്നുള്ള വായ്പാ വരുമാനം, ലകന്ദ്ര 
സര്കോരതില് നതിന്നുള്ള വായ്പ, ഓഹരതി വതില്പന/ന്പാതു 
സ്വത്് വതിറ്ഴതികേല് തുടങ്ങതിയവയതില് നതിന്നുള്ള വരുമാനം, 
പബ്ളതിക് അകേൗണ്ട്സതിന്� തുക എന്നതിവ ഉൾന്പ്ടുന്നു. 

റവനയൂ വരുമാനം
സംസ്ാനത്തിന്റെ റവനയു വരുമാനം 2010-11-ല് 
30990.95 ലകാടതി രൂപ ആയതിരുന്നത് 2020-21-ല് 
97616.83 ലകാടതി രൂപയായതി വര്ദ്തിച്ചു.   ഈ 
കാ�യളവതിന്� ശരാശരതി  വാര്ഷതിക വളര്ച്ചാ നതിരകേ് 
12.16 ശതമാനം ലരഖന്പ്ടുത്തി.  എന്നതിരുന്നാലം 
സംസ്ാനത് തിന് റെ റ വനയു വരുമ ാനത് തിന്റെ 
വളര്ച്ചാനതിരകേ് 2010-11-ന്� 18.71 ശതമാനത്തില് 
നതിന്നും 2020-21 ല് 8.19 ശതമാനമായതി കുറഞ്ഞു.   
2019-20 ല് സംസ്ാന റവനയു വരുമാനം ന്മാത്ം 
സംസ്ാന ആഭധ്ന്തര ഉല്ാദനത്തിന്റെ 10.94 ശതമാനം 
എന്ന അനപാതത്തില് നതിന്നും 2020-21-ല് 12.21 
ശതമാനമായതി വര്ദ്തിച്ചു. സംസ്ാനത്തിന്റെ തനത് 
നതികുതതി വരുമാനം (-)5.3 ശതമാനവം നതികുതതിലയതര 
വരുമാനം (-)40 ശതമാനവം കുറവ് ലരഖന്പ്ടുത്തിന്യങ്തിലം  

സംസ്ാനത്തിന്റെ ആന്ക വരുമാനത്തില് 8.2 ശതമാനം 
വര്ദ്നവ്  ലരഖന്പ്ടുത്തിയത് ലകന്ദ്രം അനവദതിച്ച ചരകേ് 
ലസവന നതികുതതി നഷ്ടപരതിഹാര വതിഹതിതം, ധനകേമതി ഗ്ാറെ് 
എന്നതിവ മൂ�മാണ്. 2020-21-ല് സംസ്ാനത്തിന്റെ 
ആന്ക റവനയു വരുമാനത്തില് 7392.16 ലകാടതി രൂപയുന്ട 
വര്ദ്നവ് ലരഖന്പ്ടുത്തി.

സംസ്ാന റവനയു വരുമാനത്തിന്റെ പ്രധാന ഉറവതിടം 
സംസ്ാനത്തിന്റെ തനത്  നതികുതതി വരുമാനമാണ്.  2020-
21-ല് ന്മാത്ം റവനയു വരുമാനത്തില് സംസ്ാനത്തിന്റെ 
തനത് നതികുതതി വരുമാനം 47660.84 ലകാടതി രൂപയാണ് 
(48.82 ശതമാനം).  സംസ്ാനത്തിന്റെ തനത് 
നതികുതതിലയതര വരുമാനം 7327.31 ലകാടതി രൂപയാണ് (7.51 
ശതമാനം).  ലകന്ദ്ര നതികുതതികളന്ടയും ഗ്ാന്റുകളന്ടയും 
വതിഹതിതം 42628.68 ലകാടതി രൂപയാണ് (43.67 ശതമാനം). 
ലകന്ദ്രം അനവദതിച്ച തുകയതില് നതികുതതി  വതിഹതിതം 11560.40 
ലകാടതി രൂപയും ഗ്ാന്റുകൾ, ധനസഹായം എന്നതിവയുന്ട 
വതിഹതിതം 31068.28 ലകാടതി രൂപയും ആണ്.  ലകന്ദ്രത്തില് 
നതിന്നും �ഭതിച്ച പദ്തതി വതിഹതിതത്തില് 18048.80 ലകാടതി 
രൂപ ധനകാരധ് കമീഷന അവാര്്് ആണ്.  വതിവതിധ 
ല്ാതസ്സുകളതില് നതിന്നുള്ള സംസ്ാന റവനയു 
വരുമാനത്തിന്റെ വാര്ഷതിക വളര്ച്ചയുന്ട വതിവരങ്ങൾ 
ചടിത്ം 1.5.1-ല് നല്കതിയതിരതിക്കുന്നു.  സംസ്ാന റവനയു 
വരുമാനത്തിന്റെ വതിശദാംശങ്ങൾ അനുബന്ം 1.5.1-ലം 
നല്കതിയതിരതിക്കുന്നു.

2013-14-ല് ന്മാത്ം റവനയൂ വരുമാനത്തില് 
ലകന്ദ്ര സഹായം 23.6  ശതമാനമായതിരുന്നു.    
2014-15 ന ലശഷം ഈ വതിഹതിതത്തില് വര്ദ്നവണ്ടായ
തതിന് കാരണം ലകന്ദ്രാവതിഷ്കൃത പദ്തതികളതിന്� ലകന്ദ്ര 
വതിഹതിതം പദ്തതി നതിര്വ്വഹണ ഏജനസതികൾകേ് ലനരതിട്് 
നല്കുന്നതതിന് പകരം സംസ്ാന ബ്്ജറ്തിലൂന്ട 

പട്ടിക 1.5.1  2011-12 മുതല് 2021-22 വന്ര യുള്ള മുഖധ് കമതി സൂചകങ്ങൾ (രൂപ ലകാടതിയതില്)

 വര്ഷം

റവനയൂ കമതി ധനകമതി പ്രാഥമതിക ധനകമതി

തുക ജതി.എസ്.്തി.പതി 
യുന്ട ശതമാനം തുക

ജതി.എസ്.
്തി.പതി യുന്ട 
ശതമാനം

തുക 
ജതി.എസ്.
്തി.പതി യുന്ട 
ശതമാനം

2011-12 8034.26 2.21 12814.77 3.520 6521.17 1.79

2012-13 9351.45 2.27 15002.47 3.639 7797.66 1.89

2013-14 11308.6 2.43 16944.13 3.644 8678.74 1.87

2014-15 13796 2.69 18641.72 3.637 8872.13 1.73

2015-16 9656.81 1.73 17818.46 3.194 6707.61 1.20

2016-17 15484.59 2.44 26448.35 4.17 14331.85 2.26

2017-18 16928.21 2.41 26837.41 3.83 11717.48 1.67

2018-19 17461.92 2.22 26958.30 3.42 10210.39 1.30

2019-20 14495.25 1.76 23837.48 2.89 4622.78 0.56

2020-21 20063.5 2.51 35203.69 4.40 14228.33 1.78

2021-22 
(ബതി.ഇ) 16910.12 1.93 30697.59 3.50 8757.39 1.00

അവലംബം:ധനകഥാര്യ വകുപ്പ്, കകരള സര്കഥാര്
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വകയതിരുത്തുന്ന രീതതി നടപ്തി�ാകേതിയതാണ്.  2020-21-ല് 
ലകന്ദ്രത്തില് നതിന്നുള്ള വതിഹതിതം ഏറ്വം ഉയര്ന്ന് 
43.67 ശതമാനത്തിന്�ത്തി.  ഇത് 2021-22-ല് 34.21 
ശതമാനമായതി കുറയുന്മന്ന് പ്രതീഷേതിക്കുന്നു.  ലകരളവം 
മറ്് പ� സംസ്ാനങ്ങളം 2022  ജൂണതിന ലശഷവം 
ചരകേ് ലസവന നതികുതതി നഷ്ടപരതിഹാരം തുടരണന്മന്ന് 
ആവശധ്ന്പ്ടുന്നുണ്ട്.   ലകന്ദ്ര സര്കോരതില് നതിന്ന് �ഭതിച്ചു 
ന്കാണ്ടതിരതിക്കുന്ന റവനയൂ കമതി ഗ്ാറെ് 2023-24-ല് 
അവസാനതിക്കും. വതിവതിധ ല്ാതസ്സുകളതില് നതിന്നുള്ള 
സംസ്ാനത്തിന്റെ റവനയൂ വരുമാനം ചടിത്ം 1.5.2-ല് 
നല്കതിയതിരതിക്കുന്നു.

 (i) സംസ്ാനത്ടിന്റെ തനത് നടികുതടി വരുമാനം  
സംസ്ാന തനത് നതികുതതി വരുമാനത്തിന്റെ മുഖധ് 

ല്ാതസ് ചരകേ് ലസവന നതികുതതി, ന്പല്ാളതിയം, മദധ്ം 
എന്നതിവയുന്ട വതില്നനതികുതതി, സ്റാമ്പ് ്യൂട്തി, രജതിസ്ല്ഷന 
ഫീസ് , സംസ്ാന എവസൈസ് ്യൂട്തി, വാഹന നതികുതതി, 
ഭൂനതികുതതി തുടങ്ങതിയവയാണ്.   2013-14 ല് സംസ്ാന 
തനത് നതികുതതി വരുമാനം ആന്ക വരുമാനത്തിന്റെ 
65.06 ശതമാനം ആയതിരുന്നു.  ലകാവതി്്-19 ന്റെ 
പശ്ാത്�ത്തില് ആഭധ്ന്തരവം ബാഹധ്വമായ 
പ� ഘടകങ്ങളം ലകരള സമ്പദ് വധ്വസ്ന്യ 
ബാധതിച്ചതതിനാ�ാണ് 2020-21 കാ�ഘട്ത്തില് സംസ്ാന 
തനത് നതികുതതി വരുമാനം ആന്ക വരുമാനത്തിന്റെ 48.82 
ശതമാനമായതി കുറഞ്ത്.  സംസ്ാനത്തിന്റെ തനത് 
നതികുതതി വരുമാനത്തിന്റെ വതിശദാംശങ്ങൾ അനുബന്ം  
1.5.2-ല് കാണതിച്ചതിരതിക്കുന്നു. 
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2020-21-ല് സംസ്ാന തനത് നതികുതതി വരുമാനം 
47,660.84 ലകാടതി രൂപ ആയതിരുന്നു.  ഇതതില് മുഖധ് ഭാഗവം 
സംസ്ാനത്തിന്റെ ചരകേ് ലസവന നതികുതതിയാണ്.  
2020-21-ല് ചരക്കുലസവന നതികുതതി വരുമാനം 
20,028.31 ലകാടതി രൂപയാണ്. ഇത് ആന്ക നതികുതതി 
വരുമാനത്തിന്റെ 42.02 ശതമാനമാണ്. വതില്നനതികുതതി 
37.11 ശതമാനം (17,689.17 ലകാടതി രൂപ), 7.32 ശതമാനം 
സ്റാമ്പ്  ്യൂട്തിയും രജതിസ്ല്ഷന ഫീസും (3,489.59 ലകാടതി 
രൂപ), 7.10 ശതമാനം വാഹനനതികുതതി (3,386.28 ലകാടതി 
രൂപ), 4.89 ശതമാനം സംസ്ാന എവസൈസ് ്യൂട്തി 
(2,329.22 ലകാടതി രൂപ), 1.04 ശതമാനം ഭൂനതികുതതി 
(493.35 ലകാടതി രൂപ) ആണ്.  2020-21-ന്� വതിവതിധ 
ല്ാതസ്സുകളതില് നതിന്നുള്ള നതികുതതി വരുമാനത്തിന്റെ 
വതിശദാംശങ്ങൾ ചടിത്ം 1.5.3-ല് കാണതിച്ചതിരതിക്കുന്നു.   

(ii) സംസ്ാനത്ടിന്റെ തനത് നടികുതടിയേതര 
വരുമാനം
സംസ്ാന നതികുതതിലയതര വരുമാനത്തിന്റെ മുഖധ് 
ല്ാതസ്സ് സംസ്ാന ഭാഗധ്ക്കുറതിയതില് നതിന്നുള്ള 
വരുമാനമാണ്.   കൂടാന്ത, പ�തിശ, ്തിവതി്റെ്, 
വനവതിഭവങ്ങളതില് നതിന്നുള്ള വരുമാനം, സാമൂഹധ് ലസവന 
ലമഖ�കളതില് നതിന്നും �ഭതിക്കുന്ന ഫീസ്, പതിഴ എന്നതിവ 
കൂടതി ഇതതില് ഉൾന്പ്ടുന്നു.  2020-21-ല് സംസ്ാന 
നതികുതതിലയതര വരുമാനം 7327.31 ലകാടതി രൂപ ആയതിരുന്നു.  
2019-20-ല് �ഭതിച്ച 12265.22 ലകാടതി രൂപയുമായതി താരതമധ്ം 
ന്ചയ്യുലമ്പാൾ 40.26 ശതമാനം കുറവ് ലരഖന്പ്ടുത്തി.

സംസ്ാന ഭാഗധ്ക്കുറതികളതില് നതിന്നും 2020-21 ല് �ഭതിച്ച 
വരുമാനം 4,873.01 ലകാടതി രൂപയാണ്. 2019-20 ന്ന 
അലപഷേതിച്ച് (9,973.66 ലകാടതി രൂപ) 51.14 ശതമാനം 
കുറവാണുണ്ടായത്.  സാമൂഹധ് ലസവന ലമഖ�കളതില് 
നതിന്നും 965.38 ലകാടതി രൂപ, പ�തിശ ഇനത്തില് 246.64 ലകാടതി 
രൂപ, വനവതിഭവങ്ങളതില് നതിന്നുള്ള വരുമാനം 236.61 ലകാടതി 
രൂപ മറ്തിനങ്ങളതില് നതിന്നും 1,005.67 ലകാടതി രൂപയും  �ഭധ്മാ
കുകയുണ്ടായതി.  സംസ്ാനത്തിന്റെ തനത് നതികുതതിലയതര 
വരുമാനത്തിന്റെ വതിശദാംശങ്ങൾ അനുബന്ം  1.5.3-ല് 
കാണതിച്ചതിരതിക്കുന്നു. 

(iii) യകന്ദ്ര വടിഹടിത കകമാറ്ം  
ധനകാരധ് കമീഷന ശതിപാര്ശ ന്ചയ്യുന്ന നതികുതതി 
വതിഹതിതവം ഗ്ാന്റും ലകന്ദ്ര ഗവണ്ന്മറെ് വതിതരണം 
ന്ചയ്യുന്ന ഗ്ാന്റുമാണ് ലകന്ദ്ര വതിഹതിത വകമാറ്ത്തിന്റെ 
രണ്ട് മുഘധ് ഘടകങ്ങൾ.  ഭരണഘടനയുന്ട ആര്ട്തികേതിൾ 
280 പ്രകാരമാണ് സംസ്ാനങ്ങൾക്കുള്ള ലകന്ദ്ര നതികുതതി 
വകമാറ്ം ധനകാരധ് കമീഷന നതിര്ണ്ണയതിച്ചതിരതിക്കുന്ന
ത്.  ഭരണഘടനയുന്ട ആര്ട്തികേതിൾ 275 പ്രകാരം റവനയൂ 
കമതി കുറയ്ക്കുന്നതതിന് സംസ്ാനങ്ങൾകേ് ഗ്ാറെ് ഇന 
എയ്്്  ധനകാരധ് കമീഷന ശതിപാര്ശ ന്ചയ്യുന്നു.  ഇതു 
കൂടാന്ത പ്രലതധ്ക ലമഖ�കൾകേ് ധനകാരധ് കമീഷന 
പ്രലതധ്ക ഗ്ാന്റും അനവദതിക്കുന്നു.  പതതിനാ�ാം ധനകാരധ് 
കമീഷന തലദേശ സ്വയംഭരണ സ്ാപനങ്ങൾക്കും 
ദുരന്തനതിവാരണത്തിനം ഒഴതിന്ക മറ്്  പ്രലതധ്ക 
ലമഖ�കൾന്കോന്നും ഗ്ാറെ് അനവദതിച്ചതില്.  നതികുതതി 
വകമാറ്വം റവനയൂ കമതി ഗ്ാന്റും ലചര്ന്നതാണ് ലകന്ദ്ര 
വതിഹതിത വകമാറ്ത്തിന്റെ മാറ്ം വരുത്ാവന്ന ഭാഗം.   
ലകന്ദ്രാവതിഷ്കൃത പദ്തതികളതിന്� ലകന്ദ്ര വതിഹതിതം 
ഉൾന്പ്ന്ടയുള്ള ഘടകങ്ങൾ ന്ച�വഴതിക്കുലമ്പാൾ അതതില് 
മാറ്ം വരുത്ാന സംസ്ാനങ്ങൾകേ് സാധധ്മല്.  

പതതിനഞാം ധനകാരധ് കമീഷന്റെ ശതിപാര്ശകൾ പ്രകാരം 
ലകന്ദ്ര സര്കോരതിന്റെ ന്മാത്ം നതികുതതി വരുമാനത്തില് 
സംസ്ാനങ്ങളന്ട വതിഹതിതം 41 ശതമാനമാണ്.  പങ്തിടല് 
രീതതിയതില് പതതിനാ�ാം ധനകാരധ് കമീഷന്റെ കാ�യളവതില് 
ലകരളത്തിനള്ള ലകന്ദ്ര നതികുതതിയുന്ട അറ്വതിഹതിതം 2.5 
ശതമാനമായതിരുന്നു.  നതികുതതി വതിഭവങ്ങൾ തതിരശ്ീനമായതി 
വതിഭജതികോനള്ള മാനദണ്ഡങ്ങളതില് വന്ന മാറ്ങ്ങൾ 
നതിമതിത്ം ലകരളത്തിന് ഒരു വര്ഷലത്യ്ക്കുള്ള അറ്നതികുതതി 
പതതിനഞാമത് ധനകാരധ് കമീഷന പ്രകാരം 1.925 
ശതമാനമായതി കുറഞ്ഞു.  വതിവതിധ ധനകാരധ് കമീഷനകന്ള 
അടതിസ്ാനമാകേതിയുള്ള നതികുതതി വരുമാനത്തിന്റെ 
പങ്കുവയ്കാന പറ്റുന്ന അറ് വതിഹതിതത്തിന്റെ പ്രവണത  
ചടിത്ം 1.5.4-ല് കാണതിച്ചതിരതിക്കുന്നു. 

ലകന്ദ്ര നതികുതതികളതില് ഓലരാ സംസ്ാനത്തിന്റെയും 
വതിഹതിതം നതിര്ണ്ണയതികോന 13, 14, 15 കമീഷനകൾ 
ഉപലയാഗതിച്ച മാനദണ്ഡങ്ങളം ഓലരാ മാനദണ്ഡത്തിനം  

ച ടിത്ം 1.5.3 സംസ്ാനത്തിറെ തനത് നതികുതതി വരുമാനത്തിന്റെ വ തിശദാംശങ്ങൾ

അവലംബം: ധനകഥാര്യ വകുപ്പ്, കകരള സര്കഥാര്
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നതിശ്യതിച്ചതിട്ടുള്ള പ്രാമുഖധ്വം പട്ടിക 1 .5 .2-ല് 
നല്കതിയതിരതിക്കുന്നു. 

2020-21-ല് സംസ്ാനലത്ക്കുള്ള ന്മാത്ം ലകന്ദ്ര വതിഹതിത 
വകമാറ്ം 42,628.68 ലകാടതി രൂപയാണ്, 2019-20-ല് 
ഇത് 27,636.31 ലകാടതി രൂപയായതിരുന്നു. ലകന്ദ്ര നതികുതതി 
വതിഹതിതമായതി 2020-21-ല് �ഭതിച്ച തുക 11,560.64 ലകാടതി 
രൂപയാണ്.  ഇത് 2019-20 (16,401.05 ലകാടതി രൂപ) 
മായതി താരതമധ്ം ന്ചയ്യുലമ്പാൾ 29.51 ശതമാനത്തിന്റെ 
കുറവ് ലരഖന്പ്ടുത്തിയതിട്ടുണ്ട്.  ചരക്കു ലസവന നതികുതതി 
നടപ്തി�ാകേതിയതതില് ഉണ്ടായ നഷ്ടപരതിഹാര തുകയായ 
6,721.38 ലകാടതി രൂപ ഉൾന്പ്ന്ട ഗ്ാറെ് ഇന ഏയ്്ായതി 
2020-21-ല് ലകന്ദ്രത്തില് നതിന്നും സംസ്ാനത്തിന് 
�ഭതിച്ച തുക 31,068.28 ലകാടതി രൂപയാണ്. ലകന്ദ്ര 
വകമാറ്ത്തിന്റെ വതിശദാംശങ്ങൾ പട്ടിക1.5.3-ല്  
ലചര്ത്തിരതിക്കുന്നു.

ന്ചലവ്
റവനയൂ ന്ച�വ്, മൂ�ധന ന്ച�വ്, വായ്പാ തതിരതിച്ചടവതില് 
ഉണ്ടാകുന്ന ന്ച�വ് എന്നതിങ്ങന്ന മൂന്ന് ഘടകങ്ങളാണ് 

സംസ്ാന ന്ച�വതില് ഉൾന്പ്ട്തിരതിക്കുന്നത്.  2010-11 
മുതല് 2020-21 വന്രയുള്ള കാ�ഘട്ത്തിനതിടയതില് പദ്തതി, 
പദ്തതിലയതര വതിഭാഗത്തിലള്ള ന്മാത്ം ന്ച�വ് 38,790.24 
ലകാടതി രൂപയതില് നതിന്നും 1,38,884.49 ലകാടതി രൂപയായതി 
വര്ദ്തിച്ചു.   സംലയാജതിത വാര്ഷതിക വളര്ച്ചാ നതിരകേ് 
13.60 ശതമാനമാണ്.  2020-21-ന്� ആന്ക ന്ച�വായ 
1,38,884.49 ലകാടതി രൂപയതില് 1,06,594.46 (76.75 
ശതമാനം) ലകാടതി രൂപ പദ്തതിലയതര ന്ച�വം 32290.03 
ലകാടതി രൂപ (23.25 ശതമാനം) പദ്തതി ന്ച�വമാണ്.   
പദ്തതി ന്ച�വകൾകേ് 2019-20-ന്�തതിന്ന അലപഷേതിച്ച്  
4.73 ശതമാനത്തിന്റെ ലനരതിയ വര്ദ്നവണ്ടായതി.

റവനയൂ ന്ചലവുകള്
വതികസന ന്ച�വകളം വതികസലനതര ന്ച�വകളമാണ് 
റവനയൂ ന്ച�വതില് ഉൾന്പ്ടുന്നത്.  വതിദധ്ാഭധ്ാസം, 
ആലരാഗധ്ം, കൃഷതി, മൃഗസംരഷേണം, വധ്വസായം, 
ന്താഴതിലം ന്താഴതി�വസരങ്ങളം എന്നതിവയതിലണ്ടായ 
ന്ച�വകളാണ് വതികസന ന്ച�വകൾ.  പ�തിശ അടവ്, 
ന്പനഷന വതിതരണം, കടബാധധ്തകൾ, ഭരണപരമായ 
ലസവനങ്ങൾ, മറ്റുള്ളവ എന്നതിവയാണ് വതികസലനതര 

പട്ടിക 1.5.2  13, 14, 15 ധനകാരധ് കമീഷന റതിലപ്ാര്ട്ടുകളതില് ലകന്ദ്രം സംസ്ാനങ്ങൾകേ് നതികുതതി വ തിഭവങ്ങൾ 
തതിരശ്ീനമായതി വ തിഭജതികോനള്ള മാനദണ്ഡം (ശതമാനത്തില്)  

മാനദണ്ഡം പതതിമൂന്നാം ധനകാരധ് 
കമീഷന

പതതിനാ�ാം ധനകാരധ് 
കമീഷന

പതതിനഞാം ധനകാരധ് 
കമീഷന

ജനസംഖധ് (1971) 25 17.5 -

ജനസംഖധ് (2011) - 10 15

വരുമാന വധ്തധ്ാസം 47.5 50 45

ലമഖ� 10 15 15

വനലമഖ� - 7.5 -

വനവം പരതിസ്തിതതിയും - - 10

ജനസംഖധ്ാപരമായ മാറ്ം - - 12.5

നതികുതതിയും സാമ്പത്തിക 
പരതിശ്രമവം

- - 2.5

ധനപരമായ അച്ചടകേം 17.5 - -
 ഉറവതിടം: വതിവതിധ ധനകഥാര്യ കമ്മീഷനുകള്, ഭഥാരത സര്കഥാര്

ച ടിത്ം 1.5.4 വ തിവ തിധ ധനകാരധ് കമീഷനകന്ള അടതിസ്ാനമാകേതിയുള്ള നതികുതതി വരുമാനത്തിന്റെ പങ്കുവയ്കാന 
പറ്റുന്ന അറ്വ തിഹതിതത്തിന്റെ പ്രവണത

ഉറവതിടം : വതിവതിധ ധനകഥാര്യ കമ്മീഷനുകള്, ഭഥാരത സര്കഥാര്
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ന്ച�വകളതില് ഉൾന്പ്ട്തിരതിക്കുന്നത്.   റവനയൂ ന്ച�വകളന്ട 
വതിശദാംശങ്ങൾ പട്ടിക 1.5.4-ല് ലചര്ത്തിരതിക്കുന്നു.
2006-07 മുതല്, തലദേശ സ്വയംഭരണ സ്ാപനങ്ങൾക്കുള്ള 
ധന  സഹായം "ഗ്ാറെ് ഇന എയ്ഡം സംഭാവനകളം" 
എന്ന പട്തികയതി�ാണ് ഉൾന്പ്ടുത്തിവരുന്നത്. തലദേശ 
സ്വയംഭരണ സ്ാപനങ്ങൾകേ് നല്കുന്ന വതികസന 
ന്ച�വം ഈ ഇനത്തില് കണകോക്കുന്നു. പൂര്ത്തിയായ 

പദ്തതികളന്ട പ്രവര്ത്ന സംരഷേണ ന്ച�വകളം 
റവനയു ന്ച�വതി�ാണ് ഉൾന്പ്ടുത്തിയതിരതിക്കുന്നത്.  
സര്വക�ാശാ�കളതിന്�യും സംസ്ാന സ്വയംഭരണ  
സ്ാപനങ്ങളതിന്�യും ജീവനകോരുന്ട ശമ്പളവം ന്പനഷന 
ബാധധ്തകളം പഞായത്് രാജ് സ്ാപനങ്ങളതിന്� 
ജ ീ വ ന കേ ാ രു ന് ട  ന് പ ന ഷ ന  ബ ാ ധ ധ്ത ക ള ം   
നതിറലവറ്റുന്നതതിനായതി സംസ്ാനം നല്കുന്ന ഗ്ാന്റുകൾ 

വര്ഷം

ലകന്ദ്ര നതികുതതിയതിലം ചുങ്ത്തിലമുള്ള 
വതിഹതിതം

പദ്തതി പദ്തതിലയതര ഇനത്തില് 
ലകന്ദ്രത്തില് നതിന്നും �ഭതിച്ച 

ധനസഹായം
ആന്ക വകമാറ്ം

തുക
വാര്ഷതിക 

വളര്ച്ചാ നതിരകേ് 
(ശതമാനം)

തുക
വാര്ഷതിക 

വളര്ച്ചാ നതിരകേ്
(ശതമാനം)

തുക
വാര്ഷതിക 

വളര്ച്ചാ നതിരകേ് 
(ശതമാനം)

2012-13 6840.65 14.19 3021.53 -18.54 9862.18 1.68

2013-14 7468.68 9.18 4138.21 36.96 11606.9 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 19.97 8510.35 -4.61 23735.4 9.82

2017-18 16833.1 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 16401.1 -13.85 11235.3 -1.35 27636.3 -9.17

2021-22 11560.4 -29.51 31068.28 176.52 42628.68 54.25
 ഉറവതിടം: ധനകഥാര്യ വകുപ്പ്, കകരള സര്കഥാര്

പട്ടിക 1.5.3 ലകന്ദ്ര വ തിഹതിതത്തിന്റെ വകമാറ്ം (രൂപലകാടതിയതില്)

ആന്ക റവനയൂ ന്ച�വ് വതികസന ന്ച�വ് വതികസലനതര ന്ച�വ്

തുക
വാര്ഷതിക 

വളര്ച്ചാ നതിരകേ് 
ശതമാനം

തുക
ആന്ക റവനയു 

ന്ച�വതിന്റെ 
ശതമാനം

തുക
ആന്ക റവനയൂ 

ന്ച�വതിന്റെ 
ശതമാനം

2008-09 28223.85 13.39 15154.3 53.69 13069.6 46.31

2009-10 31132.38 10.31 16908.6 54.31 14223.8 45.69

2010-11 34664.81 11.35 18918.6 54.58 15746.2 45.42

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 123446.33 17.88 71224.0 57.70 52222.3 42.30

2021-22 147891.18 19.80 79378.3 53.67 68512.9 46.33
2006-07 മുതല് തകദേശ സ്വയം ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്കുള്ള സഹഥായം സര്കഥാരതില് നതിന്നുള്ള ധനസഹഥായം എന്നും സംഭഥാവന എന്നും തരം തതിരതിച്തിട്ടുണ്പ്.  
തകദേശ സ്വയം ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്കുള്ള വതികസന ന്െലവം കണകഥാകന്പ്ടുന്നു.

പട്ടിക 1.5.4 റവനയൂ ന്ച�വ തിന്� പ്രവണത (രൂപ ലകാടതിയതില്)
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റവനയുന്ച�വായാണ് കണകോക്കുന്നത്. ഇത്രത്തില് 
തലദേശ സ്വയംഭരണ സ്ാപനങ്ങൾകേ് �ഭധ്മാകുന്ന 
വരുമാനത്തിന്റെ  പ്രധാന ഭാഗം പ്രാലദശതിക സര്കോര് 
ത�ത്തില് മൂ�ധന ആസ്തികൾ സൃഷ്ടതിക്കുന്നതതിനാണ്  
ഉപലയാഗതിക്കുന്നത്.

2019-20-ല് 1,04,719.92 ലകാടതി രൂപയായതിരുന്ന ന്മാത്ം 
റവനയൂ ന്ച�വ് 2020-21-ല് 1,23,446.33 ലകാടതി രൂപയായതി 
വര്ദ്തിച്ചു.    2020-21-ന്� ന്മാത്ം റവനയൂ ന്ച�വതില് 
17,939.54 ലകാടതി രൂപ വതികസന ന്ച�വം 1,05,506.79 
ലകാടതി രൂപ വതികസലനതര ന്ച�വമാണ്.  റവനയൂ ന്ച�വം 
ന്മാത്ം ആഭധ്ന്തര ഉല്പാദനവമായുള്ള അനപാതം കണ
കേതിന്�ടുക്കുലമ്പാൾ 2019-20-ല് 12.70 ശതമാനമായതിരുന്ന
ത്  2020-21-ല് 15.43 ശതമാനമായതി വര്ദ്തിച്ചു.

2020-21 കാ�യളവതില് മുനവര്ഷവമായതി താരതമധ്ംന്ച
യ്യുലമ്പാൾ  ബാധധ്തന്പ്ട് ന്ച�വ് വര്ദ്തിച്ചതിട്ടുള്ളതായതി 
കാണാം. ന്മാത്ം റവനയൂ ന്ച�വതിന്റെ 69.13 ശതമാനവം 
ബാധധ്തന്പ്ട് ന്ച�വകളായ ന്പനഷന, ശമ്പളം, പ�തിശ 
തതിരതിച്ചടവ്, സബ്സതി്തികൾ, തലദേശ സ്വയംഭരണ സ്ാപന
ങ്ങൾക്കുള്ള വതികസന ന്ച�വകൾ എന്നതിവയാണ്.   2019-
20-ല് ന്മാത്ം റവനയൂ ന്ച�വതിന്റെ 30.25 ശതമാനം ശമ്പള 
ഇനത്തി�ായതിരുന്നത് 2020-21-ല് 22.46 ശതമാനമായതി 
കുറഞ്ഞു.   ന്പനഷന ന്ച�വ് 2019-20-ല് 18.21 ശതമാന
മായതിരുന്നത് 2020-21 ല് 15.35 ശതമാനമായതി കുറഞ്ഞു.   
2019-20-ല് പ�തിശയതിനത്തിലണ്ടായ ന്ച�വ് 18.35 
ശതമാനവം 2020-21-ല് 16.84 ശതമാനവമാണ്.  റവനയൂ 
ന്ച�വകളന്ട വതിശദാംശങ്ങൾ അനുബന്ം 1.5.4-ലം  
അനുബന്ം 1.5.5-ലം കാണതിച്ചതിരതിക്കുന്നു.  

മൂലധന ന്ചലവ്
മ ാ ന വ  ല ശ ഷ തി  വ തി ക സ ന ത് തി ന ള്ള  ന് ച � വ് 
സംസ്ാനത്തിന്റെ ആന്ക ന്ച�വതിന്റെ ഭൂരതിഭാഗം 
വരുന്ന റവനയൂ ന്ച�വതിനത്തില് വര്ഗീകരതിക്കുന്നതതി
നാല് മൂ�ധന ന്ച�വതിന്റെ വതിഹതിതം എല്ായതിലപ്ാഴം 
കുറവായതി കണകോക്കുന്നു.   ഭാവതിയതില�ക്കുള്ള അടതിസ്ാന 

സൗകരധ്ങ്ങൾ ഒരുക്കുക എന്ന ചുമത� സംസ്ാന 
സര്കോരതില് നതിഷേതിപ്തമാണ്.  സംസ്ാന സമ്പദ് 
വധ്വസ്യുന്ട സുസ്തിര വതികസനം ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതതിനം 
ന്മച്ചന്പ്ട് അടതിസ്ാന സൗകരധ്ങ്ങൾ ഒരുക്കുന്നതതിനമാ
യതി നവീനമായ ഒരു ധനവതിനതിമയരീതതി തന്ന്ന സര്കോര് 
ഇതതിനകം ഏന്റ്ടുത്തിട്ടുണ്ട്.  മൂ�ധന പദ്തതികളതില് 
ദീര്ഘകാ� നതിലഷേപം ആകര്ഷതിക്കുന്നതതില് സര്കോര് 
ആരംഭതിച്ച ബദല് വതികസന മാതൃക ഇതതിനകം തന്ന്ന നല് 
സൂചനകൾ നല്കതി തുടങ്ങതിയതിട്ടുണ്ട്.  മൂ�ധന ന്ച�വതിന്റെയും 
ന്മാത്ം ന്ച�വകളലടയും വതിശദാംശങ്ങൾ അനുബന്ം 
1.5.6-ലം മൂ�ധന ന്ച�വതിന്റെ പ്രവണത അനുബന്ം 
1.5.7-ലം നല്കതിയതിരതിക്കുന്നു.

കഴതിഞ് ഏതാനം വര്ഷങ്ങളായതി വതിവതിധ ലമഖ�കളതിന്� 
മൂ�ധന പദ്തതികളതില് സര്കോര് വതിഹതിതം കൂടതി 
വരുന്നതായതി കാണാം.    സംസ്ാനത്തിന്റെ മൂ�ധന 
വതിഹതിതം 2019-20-ല് 8,454.80 ലകാടതി രൂപയായതിരുന്നത്, 
2020-21-ല്  12,889.65 ലകാടതി രൂപയായതി വര്ദ്തിച്ചു.   
മൂ�ധന വതിഹതിതവം ന്മാത് സംസ്ാന ആഭധ്ന്തര 
ഉല്പാദനവം തമതിലള്ള അനപാതം 2019-20-ല് 1.03 
ശതമാനമായതിരുന്നത് 2020-21-ല് 1.61 ശതമാനമായതി 
വര്ദ്തിച്ചു.  2020-21-ല് മൂ�ധന വതിഹതിതത്തിന്� 22.35 
ശതമാനം ന്പാതുമരാമത്് പ്രവൃത്തികൾക്കും 3.77 
ശതമാനം വധ്വസായങ്ങൾക്കും ന്താഴതില് ലമഖ�യ്ക്കും 3.61 
ശതമാനം കൃഷതിക്കും അനബന്ധ ലമഖ�കൾക്കും 2.34 
ശതമാനം ജ�ലസചനത്തിനം വകയതിരുത്തി.  വതിവതിധ 
വര്ഷങ്ങളതില് വകയതിരുത്തിയ മൂ�ധന വതിഹതിതത്തിന്റെ 
കണക്കുകൾ പട്ടിക 1.5.5-ല് ന്കാടുത്തിരതിക്കുന്നു. 

കടബാധ്യത
ആഭധ്ന്തര കടം, ലകന്ദ്ര സര്കോരതില് നതിന്നും �ഭതിക്കുന്ന 
വായ്പകളം മുനകൂര് തുകകളം ന്ചറുകതിട സമ്പാദധ് 
പദ്തതികൾ, ലപ്രാവതി്റെ് ഫണ്ട് നതിലഷേപം തുടങ്ങതിയ 
അകേൗണ്ടുകളമായതി ബന്ധന്പ്ട്് ബാധധ്തകളം 
ഉൾന്പ്ടുന്നതാണ് സംസ്ാനത്തിന്റെ കടം.   കഴതിഞ് 
5 വര്ഷമായതി സംസ്ാനത്തിന്റെ ധനകാരധ് കമതിയതില് 

വര്ഷം ജ�ലസചനം കൃഷതിയും അനബന്ധ 
ലമഖ�കളം

വധ്വസായം, ന്താഴതില്, 
ന്താഴതില് സാധധ്തകൾ

ന്പാതു 
മരാമത്്

മറ്റുള്ളവ ആന്ക

2012-13 340.6 192.11 273.95 2142.92 1653.71 4603.29

2013-14 342.39 210.62 342.24 1549.43 1849.65 4294.33

2014-15 270.24 355.9 260.22 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  544.4877 629.83 548.06 2595.57 4430.92 8748.87

2018-19 271.777 543.95 276.74 2000.48 4337.58 7430.54

2019-20 282.83 340.37 254.01 2435.51 5142.08 8454.8

2020-21 302.14 464.87 486.1 2881.18 8755.36 12889.65

2021-22 532.09 444.95 718.37 1784.71 9116.15 12596.27

ഉറവതിടം: ധനകഥാര്യ വകുപ്പ്, കകരള സര്കഥാര്

പട്ടിക 1.5.5 മൂ�ധന വതിഹതിതത്തിന്റെ പ്രവണത (തുക ലകാടതിയതില്)
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കുറവ് വരുത്തുന്നതതിന് പ്രധാനമായും ആശ്രയതിക്കുന്നത് 
വതിപണതിയതില് നതിന്നുള്ള കടന്മടുപ്്, ന്ചറുകതിട സമ്പാദധ് 
പദ്തതികൾ, ലപ്രാവതി്റെ് ഫണ്ട് നതിലഷേപത്തില് നതിന്നുള്ള 
നീകേതിയതിരുപ്് എന്നതിവയായതിരുന്നു.

2020-21-ല് സംസ്ാനത്തിന്റെ കടബാധധ്ത 296900.85 
ലകാടതി രൂപയാണ്.  കടത്തിന്റെ വാര്ഷതിക വളര്ച്ചാ നതിരകേ് 
2019-20 ല് 10.47 ശതമാനം ആയതിരുന്നത് 2020-21-ല് 
14.06 ശതമാനമായതി വര്ദ്തിച്ചു. കടവം സംസ്ാനത്തിന്റെ 
ന്മാത്ം ആഭധ്ന്തര ഉല്പാദനവം തമതിലള്ള അനപാതം 
2019-20 ല് 31.58 ശതമാനമായതിരുന്നു.  2020-21-
ല് ഇത് 37.13 ശതമാനമാണ്.  റവനയൂ വരവതിന്� 
അപ്രതീഷേതിതമായ ഇടതിവം റവനയൂ ന്ച�വതിന്� വര്ദ്നവം 
മൂ�ം സംസ്ാനത്തിന് ലകന്ദ്ര സര്കോര് അനവദതിച്ച 
അധതിക കടന്മടുപ്് പ്രലയാജനന്പ്ടുത്തിയതാണ് 
ഈ വര്ദ്നവതിന് കാരണം. റവനയു വരുമാനന്ത് 
അടതിസ്ാനമാകേതി കടബാധധ്തയുന്ട അനപാതം 2019-
20-ന്� 288.51 ശതമാനമായതിരുന്നത് ലനരതിയ വര്ദ്നവ് 
ലരഖന്പ്ടുത്തി 2020-21-ല്  310.06 ശതമാനമായതി. 

2020-21 വര്ഷത്തില് സംസ്ാനത്തിന്റെ ന്മാത്ം 
കടബാധധ്തയതില് 62.93 ശതമാനം ആഭധ്ന്തര കടമാണ്.  
2019-20-ല് 1,65,960.03 ലകാടതി രൂപയായതിരുന്ന 
ആഭധ്ന്തര കടം 2020-21-ല് 1,90,474.09 ലകാടതി 
രൂപയായതി വര്ദ്തിച്ചു. ആഭധ്ന്തര കടത്തിന്റെ വര്ദ്നവ് 
2020-21-ല് 14.77 ശതമാനമാണ്.  ന്ചറുകതിട നതിലഷേപ 
പദ്തതികൾ, ലപ്രാവതി്റെ് ഫണ്ട് എന്നതിവയതിന്� ബാധധ്ത 
ആന്ക ബാധധ്തയുന്ട 32.12 ശതമാനമാണ്.  2019-
20-ല് 85,671.17 ലകാടതി രൂപയായതിരുന്ന ന്ചറുകതിട 
നതിലഷേപ പദ്തതികൾ, ലപ്രാവതി്റെ് ഫണ്ട് എന്നതിവയതിന്� 
ബാധധ്ത, 2020-21-ല് 97,219.13 ലകാടതി രൂപയായതി 
വര്ദ്തിച്ചു.   ലകന്ദ്ര സര്കോരതില് നതിന്നുള്ള വായ്പയുലടയും 
മുനകൂര് തുകയുലടയും ബാധധ്ത 2020-21-ല് 9,207.64 
ലകാടതി രൂപയാണ്.  2020-21 വര്ഷന്ത് ന്മാത്ം കടവം 
നീകേതിയതിരുപ്് കടവം യഥാക്രമം 42,355.47 ലകാടതി രൂപയും 
21,551.68 ലകാടതി രൂപയുമാണ്.

സമ്പദ് വധ്വസ് കടുത് സാമ്പത്തിക മാന്ധ്ത്തി�ാ
യതിരതിക്കുലമ്പാൾ ഉയര്ന്ന കമതി അനതിവാരധ്മാണ്. 
മാനഷതികവം സാമ്പത്തികവമായ പ്രതതിസന്ധതികലളാടുള്ള 
പ്രതതികരണത്തില് സംസ്ാനം ഒരു മാറ്വം വരുത്തുന്നതില്. 
മുന വര്ഷങ്ങളതില് സമ്പദ് വധ്വസ്കേ് അകത്തുനതിന്നും 
പുറത്തുനതിന്നും ഉണ്ടായ തടസ്സങ്ങളതില് നതിന്നും ലമാചനം ലനടതി 
പുനര് നതിര്മാണ പ്രക്രതിയയ്ക് ആകേം കൂട്ടുക എന്നതാണ് 
സര്കോരതിന്റെ �ഷേധ്ം.  എഫ്.ആര്.ബതി.എം ആക്ട്  
നതിഷ്കര്ഷതിച്ചതിരതിക്കുന്ന രീതതിയതിലള്ള ധനവതിനതിലയാഗ  
മാനദണ്ഡങ്ങൾക്കുള്ളതില് നതിന്നുന്കാണ്ട് കുറഞ് 
കാ�യളവതിനള്ളതില് തന്ന്ന അത് സാദ്ധ്മാക്കുക എന്നത് 
അത് എളപ്മല്.  എന്നതിരുന്നാലം, സംസ്ാനത്തിന്റെ 
വതികസനന്ച്ച�വകൾ തടസ്സന്പ്ടുത്ാന്ത നതി�വതിലള്ള 
സാമ്പത്തിക മാന്ധ്ന്ത് ന്ചറുക്കുകന്യന്ന �ഷേധ്ലത്ാന്ട 
പ ര മ ാ വ ധ തി  വ തി ഭ വ ങ്ങ ൾ  സ മ ാ ഹ ര തി കേ ാ ന ള്ള 
തന്ത്രപരമായ ശ്രമം ഏന്റ്ടുകോന സംസ്ാനം  
ബാധധ്സ്മാണ്.
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1.6 വാർഷിക പദ്ധതി 2021-22

സര്കാരതിന്റെ വതികസന സമീപനന്ത്യം, വതികസന 
കാഴ്ചപ്ാട് ലനടതിന്യടുക്കുന്നതതിന് വതിഭവങ്ങന്െ മുന്ഗണ
നാടതിസ്ാനത്തില് വകയതിരുത്തുന്നതതിനം ആസൂത്രണം 
�ക്ധ്മതിടുന്നു. സംസ്ാനത്തിന്റെ വതികസന പ്രവര്ത്ന
ങ്ങള്ക് വാര്്തിക പദ്തതികളം പഞ്ചവത്സര പദ്തതികളം 
അവതിഭാജധ്മായ ഒരു ഘടകമാണ്. ലകന്ദ്ര സര്കാരും 
ഭൂരതിഭാഗം ഇന്ധ്ന് സംസ്ാനങ്ങളം പഞ്ചവത്സര 
പദ്തതി രൂപീകരണം അവസാനതിപ്തിച്ചുന്വങ്തിലം ലകരെ 
സര്കാര് പഞ്ചവത്സര പദ്തതികളം വാര്്തികപദ്തതി കളം 
തയ്ാറാകതി മുലന്നാട്് ലപാകുകയാണ്.

വാർഷിക പദ്ധതി 2021-22
സംസ്ാനത്തിന്റെ പഞ്ചവത്സരപദ്തതി രൂപീകരണത്തിലം 
വാര്്തിക പദ്തതി രൂപീകരണത്തിലം ലകരെ 
സംസ്ാന ആസൂത്രണ ല�ാര്്് ഒരു സുപ്രധാന പങ്് 
വഹതിക്കുന്നു. വാര്്തിക പദ്തതി 2021-22, പതതിമൂന്നാം 
പഞ്ചവത്സര പദ്തതിയന്ട അവസാനവര്്മാണ്.  
ലകാവതി്്-19 മഹാമാരതിയം അതതിന്റെ തുടര്ച്ചയായ അടച്ചു 
പൂട്ലകളം മറ്റു നതിയന്ത്രണങ്ങളം സംസ്ാന സമ്പദ് വധ്വ
സ്യതില് അതതിരൂക്മായതി വധ്ാപതിച്ചതിരുന്ന സമയത്ാണ് 
2021-22 വാര്്തിക പദ്തതി രൂപീകരണം നടന്നത്. 

പട്ിക 1.6.1 വാര്്തിക പദ്തതികളന്ട വതിഹതിതം ലമഖ�തതിരതിച്ചുള്ള താരതമധ് വതിഹതിതം, രൂപ ലകാടതിയതില്, 2020-21, 2021-22

ക്ര
മം

 ന
ം  2020-21  2021-22

വര്ദ്നവ്/ 
കുറവ്  %സംസ്ാന 

വതിഹതിതം
ലകന്ദ്ര 

സഹായം
ആന്ക 
വതിഹതിതം

സംസ്ാന 
വതിഹതിതം

ലകന്ദ്ര 
സഹായം

ആന്ക 
വതിഹതിതം

1 2 3 4 5 6 7 8 9

I കൃ്തിയം 
അന�ന്ധ ലസവന
ങ്ങളം

1463.77 242.08 1705.85 1528.42 287.38 1815.80 6.45

II ഗ്ാമ വതികസനം 1598.50 4146.37 5744.87 1607.72 4358.69 5966.41 3.86

III പ്രാലദശതിക വതികസ
നത്തിനള്ള പ്രലതധ്ക 
പരതിപാടതി

243.24 12.00 255.24 245.67 12.00 257.67 0.95

IV ജ�ലസചനവം ന്വള്ള
ന്പ്ാക നതിയന്ത്രണവം 461.51 177.57 639.58 469.69 59.00 528.69 -17.34

V ഊര്ജ്ം 1764.57 0.00 1764.57 1150.11 0.00 1150.11 -34.82

VI വധ്വസായവം, ധാതു
കളം 859.70 0.00 859.70 1059.70 6.75 1066.45 24.05

VII ഗതാഗതം 1703.63 0.00 1703.63 1444.25 0.00 1444.25 -15.23

VIII ശാസ്ത്ര സാലങ്തതിക 
വതിദധ്യം പരതിസ്തിതതിയം 924.84 117.98 1042.82 954.44 55.30 1009.74 -3.17

IX ന്പാതു സാമ്പത്തിക 
ലസവനങ്ങള് 1828.38 85.29 1913.67 1343.38 94.38 1437.76 -24.87

X സാമൂഹധ് ലസവനം 8522.82 4359.04 12881.86 8615.58 4523.41 13138.99 2.00

XI ന്പാതുലസവനങ്ങള് 81.04 36.00 117.04 81.04 36.00 117.04 0.00

ആന്ക (I-XI ) 19452.00 9176.33 28628.33 18500.00 9432.91 27932.91 -2.43

XII എല്.എസ്.ജതി.്തി 7158.00 0.00 7158.00 7280.00 0.00 7280.00 1.70

XIII ആര്.ന്ക .ഐ 1000.00 0.00 1000.00 1830.00 0.00 1830.00 83.00

ആന്ക 27610.00 9176.33 36786.33 27610.00 9432.91 37042.91 0.70

അവലംബം: പ്ാൻസ്പെസ് ,സംസ്ാന ആസൂത്രണ ബബാർഡ്
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വതിഭവപരതിമതിതതികളന്ട ന്വല്ലുവതിെതികള്കതിടയതിലം 
ആവശധ്ങ്ങള് നതിറലവറ്ാനള്ള പ്രതതി�ദ്ത മൂ�ം 
സംസ്ാന സര്കാര് 2021-22 വര്്ലത്ക്കുള്ള 
വാര്്തിക പദ്തതി വതിഹതിതം 2020-21-ന് തു�ധ്മായതി തന്ന്ന 
നതി�നതിര്ത്തി. ലകാവതി്്-19 മഹാമാരതി സൃഷ്തിച്ച പ്രതതിസന്ധതി 
മറതികടക്കുന്നതതിനം സമ്പദ് വധ്വസ്യതില് സുസ്തിരമായ 
ജീവലനാപാധതികള് ലപ്രാത്സാഹതിപ്തിക്കുന്നതതിനം 2021-22 
വാര്്തിക പദ്തതി ഊന്നല് നല്കതി. കാര്്തിക ഉത്പാദനം 
കൂട്ടുന്നതതിനം, കര്്കര്ക് മതതിയായ വരുമാനം 
ഉറപ്ാക്കുന്നതതിനം വധ്വസായ ഉല്ാദന ലമഖ�യതില് 
പ്രലതധ്കതിച്ചും സൂക്്മ ന്ചറുകതിട ഇടത്രം സംരംഭങ്ങള് 
ലപ്രാത്സാഹതിപ്തിക്കുന്നതതിലൂന്ട കൂടുതല് ലതാഴതി�വസരങ്ങള് 
സൃഷ്തിക്കുന്നതതിനം ഇവയതിലൂന്ട സമ്പദ് വധ്വസ്ന്യ പുനരു
ജ്ീവതിപ്തികാനം പദ്തതി ഊന്നല് നല്കതി.

2021-22 വാര്്തിക പദ്തതിയന്ട ന്മാത്ം അടങ്ല് 
37,042.91 ലകാടതി രൂപയാണ്. ഇതതില് 27,610 ലകാടതി 
രൂപയന്ട സംസ്ാന പദ്തതിയം 9,432.91 ലകാടതി 
രൂപയന്ട ലകന്ദ്ര സഹായവം ഉള്ന്പ്ടുത്തിയതിട്ടുണ്്. 
സംസ്ാന ധനകാരധ് കമ്ീ്ന് ശതിപാര്ശ പ്രകാരം 
തലദേശ സ്വയംഭരണ സ്ാപനങ്ങള്കായതി പദ്തതി 
വതിഹതിതം വതിഭജനം ന്ചയ്യുന്നത് സംസ്ാന പദ്തതിയന്ട 
ഒരു സുപ്രധാന സവതിലശ്തയാണ്. സംസ്ാന 
പദ്തതിയന്ട ന്മാത്ം വതിഹതിതമായ 27,610 ലകാടതി 
രൂപയതില് 7,280 ലകാടതി രൂപ (സംസ്ാന പദ്തതിയന്ട 
26 ശതമാനം) തലദേശ സ്വയം ഭരണ സ്ാപനങ്ങള്ക്കും, 
�ാകതി 20,330 ലകാടതി രൂപ സംസ്ാന സര്കാരതിന്റെ 
പദ്തതികള്കായം നീകതിവച്ചതിട്ടുണ്്. അതുലപാന്� 
പട്തികജാതതി ഉപപദ്തതിയ്കായതി (എസ്.സതി.എസ്.പതി) 
2,708.54 ലകാടതി രൂപയം പട്തിക വര്ഗ്ഗ ഉപ പദ്തതിയ്കായതി 
781.36 ലകാടതി രൂപയം നീകതിവച്ചതിട്ടുണ്്. കൂടാന്ത 4,025.40 
ലകാടതി രൂപ പ്രലതധ്കമായതി ന്പണ്കുട്തികള്ക്കും സ്ത്രീകള്ക്കും 
മാത്രമായാണ് നീകതിവച്ചതിരതിക്കുന്നത്. ഇതതില് 5.00 
ലകാടതി രൂപ ട്ാന്സ് ന്ജന്്ര് വതിഭാഗത്തിനായതി മാറ്തി 
വച്ചതിട്ടുണ്്. 2021-22-ല് കുട്തികളന്ട ലക്മത്തിനായതി 
1,896.35 ലകാടതി രൂപയാണ് ഉലദേശതിച്ചതിട്ടുള്ളത്. 2020-21, 
2021-22 വര്്ങ്ങെതിന്� വാര്്തിക പദ്തതികളന്ട വതിഹതിതം  
പട്ിക 1.6.1-ല് നല്കതിയതിട്ടുണ്്. 

പതിമൂനാാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി 
പതതിമൂന്നാം പഞ്ചവത്സര പദ്തതിയന്ട (2017-22) ന്മാത്ം 
�ജറ്് വതിഹതിതം 1,41,480 ലകാടതി രൂപയാണ്. പതതിമൂന്നാം 
പദ്തതി വെന്രയധതികം പ്രതതിസന്ധതികള് നതിറഞ്ഞ ഒരു 
കാ�ഘട്ത്തിലൂന്ടയായതിരുന്നു കടന്ന് ലപായത്. പദ്തതി

കള്കായള്ള വതിഭവങ്ങളന്ട �ഭധ്തന്യയം പദ്തതികളന്ട 
നടത്തിപ്തിന്നയം �ാധതിക്കുന്ന നതിരവധതി ന്വല്ലുവതിെതികള് 
പ്രകൃതതി ദുരന്ങ്ങളന്ട രൂപത്തിലം സംസ്ാനത്തിന് 
ലനരതിലടണ്തി വന്നു.പദ്തതി കാ�യെവതിന്റെ അവസാന 
വര്്ങ്ങെതില് ലകാവതി്്-19-ന്റെ ഫ�മായണ്ായ 
അടച്ചുപൂട്ല് കാരണം സമ്പദ് വധ്വസ് വീണ്ം 
പ്രതതിസന്ധതിയതി�ായതി. ആയതതിനാല് പദ്തതിയന്ട 
അവസാന കാ�യെവതില് വതിഭാവനം ന്ചയ്തതുലപാന്�  
വതിഹതിതത്തില് കാരധ്മായ വര്ദ്നവ് ഉണ്ായതിട്തില്ല. 

എല്ലാ പരതിമതിതതികള്കതിടയതിലം ഉത്പാദന ലമഖ�കന്െ  
പുനരുജ്ീവതിപ്തികാനം ന്ച�വകള് കാരധ്ക്മമാകാ
നം സുസ്തിരമായ ജീവലനാപാധതികള് സൃഷ്തികാനം 
സമ്പദ് വധ്വസ്ന്യ പുനര്നതിര്മ്തികാനം സര്കാര് 
വതിഭവങ്ങള് അനവദതിക്കുന്നതതിന് എല്ലാ നടപടതികളം  
സ്വീകരതിച്ചു. സാമൂഹതിക നീതതി, �തിംഗസമത്വം എന്നതി  
ലമഖ�കെതിന്� സംരംഭങ്ങൊണ് ഈ ശ്രമങ്ങള്ക്  
പൂരകമായത്.

സംസ്ാന ധനകാരധ് കമ്ീ്ന് ശതിപാര്ശ പ്രകാരം 
തലദേശ സ്വയംഭരണ സ്ാപനങ്ങള്ക് പദ്തതി വതിഹതിതം 
അനവദതികല്, ന്ജന്്ര് �ജറ്്, പട്തികജാതതി ഉപപദ്തതി, 
പട്തിക വര്ഗ്ഗ ഉപപദ്തതി എന്നതിവയ്ക്കുള്ള വതിഹതിതം എന്നതിവ 
പതതിമൂന്നാം പഞ്ചവത്സര പദ്തതിയന്ട ചതി� പ്രധാന 
സവതിലശ്തകൊണ്.

പതതിമൂന്നാം പഞ്ചവത്സര പദ്തതിയന്ട ന്മാത്ം പദ്തതി 
വതിഹതിതവം ലമഖ� തതിരതിച്ചുള്ള പദ്തതി വതിഹതിതവം പട്ിക 1.6.2 ലം 
 പട്ിക 1.6.3-ലം നല്കതിയതിരതിക്കുന്നു.

പട്ിക 1.6.2 ലകരെത്തിന്റെ പതതിമൂന്നാം പഞ്ചവത്സര 
പദ്തതിയന്ട വാര്്തിക പദ്തതി വതിഹതിതം 

വര്്ം സംസ്ാന പദ്തതിയന്ട �ജറ്് 
വതിഹതിതം

1 2
2017-18 26500
2018-19 29150
2019-20 30610
2020-21 27610
2021-22 27610

ആന്ക 141480

അവലംബം: വാർഷിക പദ്ധതി ബേഖകൾ

പട്ിക 1.6.3 ലകരെത്തിന്റെ പതതിമൂന്നാം പഞ്ചവത്സര പദ്തതിയന്ട ലമഖ� തതിരതിച്ചുള്ള പദ്തതി വതിഹതിതം
ക്രമം 
നം ലമഖ� �ജറ്് വതിഹതിതം ന്മാത്ം പദ്തതി വതിഹതിതത്തിന്റെ 

ശതമാനം
I കൃ്തിയം അന�ന്ധ ലസവനങ്ങളം 8405.24 5.94
II ഗ്ാമ വതികസനം 8650.63 6.11
III സഹകരണം 727.79 0.51
IV ജ�ലസചനവം ന്വള്ളന്പ്ാക നതിയന്ത്രണവം 2682.15 1.90
V ഊര്ജ്ം 8109.53 5.73
VI വധ്വസായവം ,ധാതുകളം 7503.30 5.30
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VII ഗതാഗതം 10129.87 7.16
VIII ശാസ്ത്ര സാലങ്തതിക വതിദധ്യം പരതിസ്തിതതിയം 1238.84 0.88
IX ന്പാതു സാമ്പത്തിക ലസവനങ്ങള് 12827.15 9.07

X സാമൂഹധ് ലസവനം 45607.02 32.24

XI ന്പാതുലസവനങ്ങള് 432.98 0.31

XII തലദേശ സ്വയംഭരണ സ്ാപനങ്ങള്ക്കുള്ള 
പദ്തതി വതിഹതിതം

35165.50 24.86

ആന്ക 141480.00 100

അവലംബം: വാർഷ ിക പദ്ധതി ബേഖകൾ

ലകരെത്തിന്റെ സമ്പദ് വധ്വസ്യന്ട നതിര്ണായകന്മന്ന് കന്ണ്ത്തിയ ചതി� ലമഖ�കെതിന്� മുന്നതിര ലദശീയ അന്ര്ലദശീയ 
വതിദഗ്ധരുമായതി സംവദതിക്കുന്നതതിനായതി 2021 ന്ഫബ്രുവരതി 1 മുതല് 3 വന്ര “ലകരെ ലക്സ് എലഹ്് ” എന്ന വതി്യത്തില് 
ത്രതിദതിന ഓണ്ല�ന് അന്ാരാഷ്ട്ര സലമ്െനവം സംവാദവം ലകരെ സര്കാര് സംഘടതിപ്തിച്ചു. ലകരെ സംസ്ാന ആസൂത്രണ 
ല�ാര്്ായതിരുന്നു സലമ്െനത്തിന്റെ മുഖധ് സംഘാടകര്.

ല�ാകന്മമ്പാടുമുള്ള മതികച്ച പ്രവര്ത്നങ്ങെതില് നതിന്നും അനഭവങ്ങെതില് നതിന്നും പാഠങ്ങള് ഉള്ന്കാണ്ന്കാണ്് ലകരെത്തിന്� 
സമ്പദ് വധ്വസ്ന്യ നവീകരതിക്കുന്നതതിനം പുതതിയ ത�ത്തിലള്ള ഉല്പ്ാദനവം അപ്രകാരമുണ്ാകുന്ന വരുമാന വര്ദ്നവവഴതി 
ലകരെത്തിന്� എല്ലാ ജനവതിഭാഗങ്ങന്െയം ഉള്ന്കാള്ളതിച്ചുന്കാണ്ള്ള വതികസനം എന്നതായതിരുന്നു സലമ്െനത്തിന്റെ �ക്ധ്ം.

മൂന്ന് ദതിവസന്ത് ഓണ്ല�ന് സലമ്െനത്തില് ഒമ്പത് വതി്യങ്ങള് ഉള്ന്കാള്ളുന്ന 22 ന്സ്നകള് ഉണ്ായതിരുന്നു. ആ 
ഒമ്പത് വതി്യങ്ങള് താന്ഴ പറയന്നവയായതിരുന്നു: കൃ്തി, മത്സധ്�ന്ധനം, മൃഗസമ്പത്് എന്നീ  ലമഖ�കളന്ട  നവീകരണം; 
വതിവരസാലങ്തതികവതിദധ്; ആധുനതിക ലനപുണധ് വതികസനം; ഇ-ഗലവണന്സ്; ആധുനതിക വധ്വസായ സാധധ്തകള്; 
അകാദമതിക് സഹകരണവം ടൂറതിസവം ഉള്ന്പ്ന്ടയള്ള ഉന്നത വതിദധ്ാഭധ്ാസം. അതത് ലമഖ�കെതിന്� ലകരെത്തിന്റെ 
സംരംഭങ്ങള് പ്രദര്ശതിപ്തിക്കുന്നതതിന് പ്രാലദശതിക സര്കാരുകള്, ന്ഫ്റ�തിസവം വതികസന ധനസഹായവം എന്നീ രണ്് 
പ്രലതധ്ക ന്സ്നകളമുണ്ായതിരുന്നു കൂടാന്ത, ലകരെത്തിന്� ഭാവതി വധ്ാവസായതിക വെര്ച്ചയ്ക്കുള്ള മാര്ഗലരഖ ചര്ച്ച ന്ചയ്യുന്ന ഒരു 
പ്രലതധ്ക വധ്വസായ ന്സ്നം ഉണ്ായതിരുന്നു.

മൂന്ന് ദതിവസന്ത് സലമ്െനത്തില് 11 രാജധ്ങ്ങെതില് നതിന്നുള്ള 190-�ധതികം പ്രഭാ്കരും നതിരവധതി പ്രധാന �ഹുരാഷ്ട്ര, 
ലദശീയ സംഘടനകളം പന്ങ്ടുത്തു. ലനാ�ല് സമ്ാന ലജതാകൊയ ന്പ്രാഫസര് ലജാസഫ് ഇ സ്റതിഗ്തിറ്് സ്, ന്പ്രാഫസര് 
അമര്തധ് ന്സന്, ഇന്ധ്യതിന്� പ്രമുഖ വധ്വസായതികൊയ സര്വ്വശ്രീ രത്ന് ടാറ്, അസതിം ലപ്രംജതി, ആനന്് മഹീന്ദ്ര, കതിരണ് 
മജംദാര് ്ാ, എം എ യൂസഫ് അ�തി, ക്രതിസ് ലഗാപാ�കൃഷ്ണന്, �തി രവതി പതിള്ള, ആസാദ് മൂപ്ന്, ല�ാകാലരാഗധ് സംഘടനയന്ട 
ചീഫ് സയന്റ്തിസ്റ്് ല്ാ.സൗമധ് സ്വാമതിനാഥന്, ലവള്്് ഫു്് ലപ്രസ് ലജതാവ് ല്ാ.എം.വതി ഗുപ് ത, അന്ാരാഷ്ട്ര ഐടതി 
�തിസതിനസുകളന്ട മുതതിര്ന്ന പ്രതതിനതിധതികള്, മുതതിര്ന്ന ലദശീയ അന്ര്ലദശീയ പണ്തിതന്ാര്, ശാസ്ത്രജ്ഞര്, സാലങ്തതിക 
വതിദഗ്ധര്, മറ്് വതിദഗ്ധര് എന്നതിവരായതിരുന്നു ഈ സലമ്െനത്തിന്� പ്രഭാക്കര്. ലകന്ദ്ര സര്കാര്, ഇറെര്നാ്ണല് 
ല��ര് ഓര്ഗലനലസ്ന്, മറ്് ലദശീയ അന്ര്ലദശീയ സ്ാപനങ്ങള് എന്നതിവയതില് നതിന്നുള്ള വതിദഗ്ധരും സലമ്െനത്തില് 
പന്ങ്ടുത്തു.

മന്ത്രതിമാര്, പാര്�ന്മറെതിന്�യം ലകരെ നതിയമസഭയതിന്�യം അംഗങ്ങള്, സര്കാരതിന്� മുതതിര്ന്ന ഉലദധ്ാഗസ്ര്, ശാസ്ത്രജ്ഞര്, 
സാലങ്തതിക വതിദഗ്ധര്, വതിദധ്ാര്ത്തികള്, അധധ്ാപകര്, സാമൂഹതിക പ്രവര്ത്കര്, ഭരണാധതികാരതികള്, രാഷ്ട്രീയ പ്രവര്ത്കര്, 
മാധധ്മ പ്രവര്ത്കര് എന്നതിവര് സലമ്െനത്തില് പന്ങ്ടുത്തു. പണ്തിതര്, അകാദമതിക് വതിദഗ്ധര്, വധ്വസായ സ്ാപനങ്ങള്, 
കര്്ക സംഘടനകള്, തലദേശസ്വയംഭരണ സ്ാപന പ്രതതിനതിധതികള്, സ്ാപന ലമധാവതികള്, സംഘടനകള്, യവജനങ്ങള് 
എന്നതിവരും സലമ്െനത്തില് പന്ങ്ടുത്തിരുന്നു.

ബ�ാക്സ്   1.6.1 ലകരെ ലക്സ് എലഹ്്: ഒരു അന്ാരാഷ്ട്ര സലമ്െനവം സംവാദവം

ബ�ാക്സ് 1.6.2 പ്ാന്ലപേസ്

സംസ്ാന �ജറ്തില് ഉള്ന്പ്ടുത്തിയതിട്ടുള്ളതും സംസ്ാനന്ത് വതിവതിധ വകുപ്പുകളം ഏജന്സതികളം നടപ്തി�ാക്കുന്നതുമായ 
പദ്തതികളന്ട തത്സമയ നതിരീക്ണം സുഗമമാക്കുന്ന സംസ്ാനന്ത് ഓണ്ല�ന് പദ്തതി നതിരീക്ണ 
സംവതിധാനമാണ് പ്ാന്ലപേസ്. ലകരെ യൂണതിലവഴ്സതിറ്തി ഓഫ് ്തിജതിറ്ല് സയന്സ് ഇന്നലവ്ന് ആന്്് ന്ടക്ലനാെജതി 
(നതി�വതിലണ്ായതിരുന്ന ഐ ഐ ഐ റ്തി എം -ന്ക )യന്ട സാലങ്തതിക പതിന്തുണലയാന്ട ലകരെ ലസ്ററ്് പ്ാനതിംഗ് ല�ാര്്് 
വതികസതിപ്തിച്ച ജതി 2 ജതി ഇ-ഗന്വര്ണന്സ് ന്രെയതിംവര്കതിലള്ള ഒരു ന്വ�് അധതിഷ്തിത ഓണ്ല�ന് മാലനജ് ന്മറെ്  വതിവര 
സംവതിധാനമാണതിത്. സര്കാര് ത�ത്തില് തീരുമാനന്മടുക്കുന്നവര്ക്കും ആസൂത്രകര്ക്കും പദ്തതികള് ഫ�പ്രദമായതി 
നടപ്ാക്കുന്നതതിനം സമയ�ന്ധതിതവം അനലയാജധ്വമായ തീരുമാനങ്ങള് എടുക്കുവാനം ഇടന്പടലകള് നടത്തുവാനം ഇത് 
സൗകരധ്ന്മാരുക്കുന്നു. മാത്രമല്ല, വകുപ്് ത� പദ്തതി നതിര്വ്വഹണ പുലരാഗതതിയന്ട തല്സമയ വതിവരങ്ങള് സംസ്ാനന്ത് 
എല്ലാ പൗരന്ാര്ക്കും ഓണ്ല�നതിലൂന്ട �ഭധ്മാക്കുന്നു, ഇത്രത്തില് പദ്തതി നതിര്വ്വഹണത്തിലം നതിരീക്ണത്തിലം 
സുതാരധ്ത ഉറപ്ാക്കുന്നു.
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എല്ലാ പദ്തതികളന്ടയം പ്രസക്തമായ വതിവരങ്ങള്, അവയന്ട വതിവതിധ ഘടകങ്ങള്, ഭൗതതികവം സാമ്പത്തികവമായ പുലരാഗതതി 
എന്നതിവ ലരഖന്പ്ടുത്തി �ഭധ്മാക്കുന്നതതിനം പ്ാന്ലപേസ് സഹായതിക്കുന്നു. കൂടാന്ത പദ്തതികളന്ട നതിര്വ്വഹണവമായതി 
�ന്ധന്പ്ട്വര്കായതി ച�നാത്മകവം ആവശധ്ാനസരണമുള്ളതുമായ റതിലപ്ാര്ട്ടുകള് തയ്ാറാകതി നല്കുന്നു. ജതില്ലാത� പദ്തതി 
നതിരീക്ണ സംവതിധാനം ശക്തതിന്പ്ടുത്തുന്നതതിനായതി, 2015-16-ല് സംസ്ാനന്ത് എല്ലാ ജതില്ലകെതിലം പ്ാന്ലപേസ് വധ്ാപതിപ്തിച്ചു. 
ഇത് ജതില്ലാ, ഉപജതില്ലത�ത്തില് നടപ്തി�ാക്കുന്ന പദ്തതി പുലരാഗതതി സമയ�ന്ധതിതമായതി അപ്ല്റ്് ന്ചയ്യുന്നതതിനം, കൃതധ്തയം 
സമയക്രമവം പാ�തിക്കുന്നതതിനം സഹായതിക്കുന്നു.

പ്ാന്ലപേസ് അതതിന്റെ പ്രവര്ത്ന സാധധ്ത ഓലരാവര്്വം വതിപു�ീകരതിച്ചു വരുന്നു, വകുപ്പുകള് പദ്തതി നതിര്ലദേശങ്ങള് 
ഈ ലപാര്ട്�തിലൂന്ട ഓണ്ല�നായതി സമര്പ്തിക്കുന്നു. വകുപ്പുകള്, അവരുന്ട സ്ാപനത്തിനള്ളതിന്� ചര്ച്ചകള്ക് ലശ്ം, 
അടുത് സാമ്പത്തിക വര്്ലത്ക്കുള്ള പദ്തതി തയ്ാറാക്കുകയം സംസ്ാനത്തിന്റെ വാര്്തിക പദ്തതി തയ്ാറാക്കുന്നതുമായതി 
�ന്ധന്പ്ട്് കൂടുതല് ചര്ച്ചകള്കായതി സംസ്ാന ആസൂത്രണ ല�ാര്്തിന് സമര്പ്തിക്കുകയം ന്ചയ്യുന്നു.

2020-21 കാ�യെവതില് ന്സക്രട്റതിലയറ്തിന്� ഇ-ഓഫീസുമായതി പ്ാന് ലപേസ് സംലയാജതിപ്തിച്ചു. തന്മൂ�ം തീരുമാനന്മടുകല് 
പ്രക്രതിയയതില് സതിസ്റത്തിന്റെ പ്രവര്ത്നക്മതയം ഉപലയാഗക്മതയം വര്ദ്തിക്കുന്നു. കൂടാന്ത ഈ ലസാഫ്റ്് ന്വയര് കൂടുതല് 
പ്രലയാജനപ്രദമാക്കുന്നതതിനായതി പ്ാന്സ് ലപസതിന്റെ പുതതിയ പതതിപ്തിന്റെ വതികസനം 2020-21-ല് ആരംഭതിച്ചതിട്ടുണ്്. തലദേശ 
സ്ാപന ത�ം വന്രയള്ള എല്ലാ പദ്തതികളന്ടയം നതിര്വഹണത്തിന്� എല്ലാ ഘട്ങ്ങന്െയം സം�ന്ധതിച്ച വതിവരങ്ങള് പുതതിയ 
പതതിപ്തില് നതിരീക്ണത്തിനായതി �ഭധ്മാകാന് ഉലദേശതിക്കുന്നു കൂടാന്ത പദ്തതികള് നടപ്തി�ാക്കുന്നതതിന്റെ വതിവതിധ ഘട്ങ്ങെതിന്� 
ജതിലയാ ടാഗ് ന്ചയ്ത ചതിത്രങ്ങള് അപ് ല�ാ്് ന്ചയ്യുന്നതതിനള്ള സംവതിധാനവം ഉള്ന്പ്ടുന്നതാണ്. 

ഇതതിനപുറന്മ, പബ്തിക് ഫതിനാന്്ധ്ല് മാലനജ് ന്മറെ് സതിസ്റം (പതിഎഫ്എംഎസ്), �ജറ്് 2.0, ഇ-നതിയമസഭയന്ട 
ലകാണ്സ്റതിടയൂന്സതി മാലനജ് ന്മറെ് ആപ്് എന്നതിവയമായതി പ്ാന്സ് ലപസ് സംലയാജതിപ്തികാനം തീരുമാനതിച്ചതിട്ടുണ്്. ഇന്ധ്ാ 
ഗവണ്ന്മറെതിന്റെ കണ്ലട്ാെര് ജനറല് ഓഫ് അകൗണ്് സ് വതികസതിപ്തിച്ച് നടപ്തി�ാകതി വരുന്ന ഒരു ന്വ�് അധതിഷ്തിത 
ഓണ്ല�ന് ലസാഫ്റ്് ന്വയര് ആപ്തിലക്നാണ് പതിഎഫ്എംഎസ്. സംസ്ാനത്തുടനീെം നടപ്തി�ാകതിന്കാണ്തിരതിക്കുന്ന 
ലകന്ദ്ര സര്കാരതിന്റെ എല്ലാ പദ്തതികള്ക്കും അനവദതിച്ചതിരതിക്കുന്ന ഫണ്കള് ട്ാക്കുന്ചയ്യുന്നതതിന് ഇത് സഹായകമാകും. �ജറ്് 
2.0-യമായതി പ്ാന്സ് ലപസതിന്റെ സംലയാജനം, �ജറ്് എസ്റതിലമറ്റുകളം തുടര്ന്നുള്ള �ജറ്് വതിശദാംശങ്ങളം പ്ാന്ലപേസതില് 
തത്സമയം �ഭധ്മാകാന് സഹായകമാകും. ഇ-നതിയമസഭയന്ട ലകാണ്സ്റതിടയൂന്സതി മാലനജ് ന്മറെ് ആപ്പുമായതി പ്ാന്സ് ലപസ് 
സംലയാജതിപ്തിക്കുന്നത് നതിയമസഭാ മണ്�ം തതിരതിച്ചുള്ള പദ്തതി നതിരീക്ണം സുഗമമാക്കും.

ചുരുകത്തില്, പ്ാന്ലപേസ് ഒരു ഫ�പ്രദമായ ഓണ്ല�ന് നതിരീക്ണ-മൂ�ധ്നതിര്ണ്ണയ സംവതിധാനം മാത്രമല്ല, വതിവതിധ 
വകുപ്പുകളന്ട പദ്തതി നതിര്വ്വഹണവമായതി �ന്ധന്പ്ട് വതിശക�നത്തിനം വതിവരലശഖരണത്തിനം സമഗ്വം ശാസ്ത്രീയവം 
വതിശ്വസനീയവമായ ്ാറ് ല�സ് �ഭധ്മാക്കുന്ന ഒരു സംവതിധാനം കൂടതിയാണ്. പ്ാന്ലപേസതിന്റെ കൂടുതല് പ്രലതധ്കതകള് ഉള്ള 
പുതതിയ പതതിപ്് ഈ ലപാര്ട്�തിന്ന കൂടുതല് പ്രലയാജനപ്രദമാക്കും.
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കകരളത് ിന്റെ വ ികകന്ദ്രീകൃതയാസൂത്രണ രംഗന്ത് 
അനുഭവം പങ്യാള ിത് വ ികസനത് ിന്റെ ഏറ്റവം 
ഫലപ്രദമയായ മയാതൃകയയായ ി ആകഗയാളതലത് ിൽത
ന്നെ ശ്രദ്ിക്കന്പെട്ിട്ടുള്ളതയാണ്. മുകൾത്ട്ിൽ നിന്ം  
തയാന്െത്ട്ികലക്കുള്ളതം ഉകദധ്യാഗസ്ഥകകന്ദ്രീകൃതവന്മ
ന്ം വ ിമർ്ിക്കന്പെട്ിരുനെ ഒരു ആസൂത്രണ പ്രക്ിയന്യ 
പൂർണ്ണമയായം പരിഷ്ക്കരിക്കുനെതിനുള്ള മയാർഗ്ഗമയായിരുന് 
ജനക്രീയയാസൂത്രണം. രണഘടനയന്ട 73, 74-യാം 
കഭദഗതിയ ിലൂന്ട ഭരണപരവം സയാമ്പത്ികവമയായ 
അധ ികയാരങ്ങൾ പ്രയാകദ് ിക സർക്കയാരുകൾക്ക് 
കകമയാറ്റം ന്െയ്ത ന്കയാണ്യാണ് ഇത് സയാധധ്മയാക്കിയത്.
മറ്റ് വ ികസന ആസൂത്രണ സംവ ിധയാനങ്ങളുമയായി തയാ
രതമധ്ന്പെടുത്തുകമ്പയാൾ, കകരളത് ിന്ല പ്രയാകദ് ിക 
ഭരണസംവ ിധയാനം തികച്ം ജനപങ്യാളിത്ത്ിലധി
ഷ് ിതമയാന്ണനെ് പരന്ക്ക പ്ര്ംസിക്കന്പെട്ിട്ടു ള്ളതയാണ്. 
സമൂഹത്ിന്ല അടിസ്ഥയാന പ്രശ്നങ്ങന്ള അഭി സംക�യാധന 
ന്െയ്യുനെതിൽ ഈ സംവ ിധയാനത്ിനുള്ള വധ്യാപ് ിയം  
പ്രതികരണയാത്മകതയമയാണ് ഇതിനു കയാരണം. 

സംസ്ഥയാന രൂപ ്രീകരണത്ിന് ക്ഷം ജനയാധിപതധ്  
വ ികകന്ദ്രീകരണത്ിനയായ ി ഏന്റ്റടുത് തടർച്ചയയായ 
പരിശ്രമങ്ങളുന്ട ഫലപ്രദമയായ പരിസമയാപ് ി ആയിരുന് 
കയാൽ നൂറ്റയാണ്് മുമ്പ് ആരംഭ ിച്ച ജനക്രീയയാസൂത്രണ 
പരിപയാട ി. ജനക്രീയയാസൂത്രണത്ിന്റെ രജതജൂ� ില ി 
ആകഘയാഷ ിക്കുകയം സംസ്ഥയാനം പതിനയാലയാം പഞ്ചവത്സര 
പദ്തിയികലക്ക് പ്രകവ്ിക്കുകയം ന്െയ്യുനെ ഘട്ത്ിൽ 
വ ികകന്ദ്രീകരണത്ിന്റെ കനട്ങ്ങന്ളക്കുറിച്ം കപയാരയായ്മ
കന്ളക്കുറിച്മുള്ള അവകലയാകനം നടത്തുനെതം അതിന്ന 
ന്മച്ചന്പെടുത്തുനെത ിനും നവ ്രീകര ിക്കുനെത ിനുമുള്ള 
നിർക്ദേ്ങ്ങൾ മുകനെയാട്് ന്വക്കുനെതം പ്രധയാനമയാണ്. 

ഈ അധധ്യായത്ിൽ, കകരളത്ിന്ല വ ികകന്ദ്രീകൃത 
ആസൂ ത്രണ മ യാ തൃ കയ ന് ട പ ര ി ണ യാ മ വ െ ി ക ൾ 
വ ിവരിക്കുകയം അതിന്ന സയാമൂഹിക-സയാമ്പത്ിക 
വ ികസനത് ിന്റെ െയാലക്ക് ിയയാക്കുനെത ിന്റെ 
സയാധധ്തകൾ പരിക്യാധിക്കുകയമയാണ് ന്െയ്യുനെത്. 

വികേന്ദ്രീകൃത ആസൂത്രണത്ിന്റെ പരിണാമം 
ഭരണഘ ടനയന്ട 73,  74 -യാം കഭദഗത ിയന്ട 
പശ്യാത്ലത്ിൽ തക്ദേ്ഭരണത്ിൽ ജനപങ്യാളിത്ം 
ഉറപെയാക്കയാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ഒൻപതയാം പഞ്ചവത്സര 
പദ്തികയയാന്ട ഒരു പുതിയ ഘട്ത്ിന്ലത്ിന്യങ്ിലം 
അതിന് മുൻപ് തന്നെ ജനയാധിപതധ് വ ികകന്ദ്രീകരണ

ത്ിൽ ഗണധ്മയായ അനുഭവ സമ്പത്് കകരളത്ിനുണ്യായി
രുന്. ഇ.എം.എസ് നമ്പൂതിരിപെയാടിന്റെ കനതൃത്വത്ിലള്ള 
സംസ്ഥയാനന്ത് ആദധ് സർക്കയാർ തന്നെ അധികയാര  
വ ികകന്ദ്രീകരണത്ിന് തടക്കമിടുകയണ്യായി. തക്ദേ്സ്ഥയാ
പനങ്ങളുന്ട സയാമൂഹധ്കഷേമ പ്രവൃത്ികളികലയാ ന്െറിയ 
വ ികസനപ്രവർത്നങ്ങളികലയാ മയാത്രം ഒതങ്ങിനിൽക്കുനെ 
ഉകദധ്യാഗസ്ഥ വ ികകന്ദ്രീകരണ പ്രക്ിയ എനെതിനുമപ്പുറം 
വ ികകന്ദ്രീകരണന്ത് സം�ന് ിച്ച് വ ി്യാലമയായ  
കയാഴ്ചപെയാടുണ്യായിരുനെ വധ്ക്ിയയായിരുന് ഇ എം എസ് 
നമ്പൂതിരിപെയാട്. അക്ദേഹം അധികയാര വ ികകന്ദ്രീകരണ 
പ്രക്ി യ ന്യ ക ക ന്ദ- സ ം സ്ഥ യാ ന ത ല ം മു ത ൽ 
പ്രയാകദ്ികതലം വന്ര �ന്ിപെ ിക്കുനെ ഒരു ബൃഹത്യായ  
രയാഷ്ട്രീയ പ്രക്ിയയാക്കി മയാറ്റുകയണ്യായ ി. (ഐസക്ക് 
1998). ഇ.എം.എസിന്റെ അധധ്ഷേതയ ിൽ 1957-ൽ 
രൂപ്രീകരിച്ച ആദധ്ന്ത് ഭരണപരിഷ്ക്കയാര കമ്്രീഷൻ 
അ ധ ി ക യാ ര വ ി ക ക ന്ദ്രീ ക ര ണ ത് ി നു ം വ ി വ ി ധ 
തലങ്ങളിന്ല ഭരണസംവ ിധയാനങ്ങളുന്ട ജനയാധിപതധ്
വൽക്കരണത്ിനും വധ്ക്മയായ നടപടികൾ ശുപയാർ്  
ന്െയ്യുകയണ്യായ ി. എനെയാൽ, അധ ികയാരവ ികകന്ദ്രീ
കരണ അജണ് കകരളത് ിൽ ജനക്രീയയാസൂത്രണ  
കധ്യാമ്പയിനയായി രൂപയാന്തരന്പെടയാൻ  ദ്യാബ്ദങ്ങൾ തന്നെ 
എടുത്തു.

കദ്്രീയ തലത്ിൽ, 1957-ന്ല �ൽവന്തറയായ് കമത് 
കമ്ിറ്റി, 1978-ന്ല അക്യാക കമത് കമ്ിറ്റി തടങ്ങി 
വ ിവ ിധ കമ്ിറ്റികൾ പഞ്ചയായത്് രയാജ് സ്ഥയാപനങ്ങൾ 
മുകേന ജനയാധ ിപതധ് വ ികകന്ദ്രീകരണം ശുപയാർ്  
ന്െയ് ിരുന്. കകരളത് ിൽ, 1990-91 ൽ ജ ില്യാ 
കൗൺസിലകൾ ഒരു ഹ്രസ്വകയാല പര്രീഷേണം എനെ 
നിലയിൽ രൂപ്രീകരിക്കന്പെട്ടു.  

ഗ്യാമപ്രകദ്ങ്ങളിൽ ഗ്യാമപഞ്ചയായത്തും മധധ്തലത്ിൽ 
ക്യാക്ക് പഞ്ചയായത്തും ജില്യാതലത്ിൽ ജില്യാപഞ്ചയായത്തും 
എനെ ത്രിതല സംവ ിധയാനവം നഗരപ്രകദ്ങ്ങള ിൽ 
മുന ിസ ിപെയാല ിറ്റ ികളും കകയാർപെകറഷനുകളും  എനെ 
സംവ ിധയാനം ഭരണഘടനയന്ട 73-ഉം 74-ഉം 
കഭദഗതികൾ  വധ്വസ്ഥ ന്െയ്ിട്ടുണ്്. ഭരണഘടനയന്ട 
74-യാം കഭദഗതി ഓകരയാ ജ ില്യിലം ജ ില്യാ ആസൂത്രണ 
സമിതികളുന്ട (ഡി.പ ി.സി) രൂപ്രീകരണം നിർ�ന്മയാ
ക്കുകയണ്യായി. ഗ്യാമ-നഗര പ്രകദ്ങ്ങന്ള  ഉൾന്ക്കയാള്ളിച് 
ന്കയാണ്ടുള്ള ജില്യാതല പദ്തികൾ തയ്യാറയാക്കുനെതിൽ 
ഡി.പ ി.സി കന്ള ചുമതലന്പെടുത്ി.  പഞ്ചയായത്ിരയാജ് 
സ്ഥയാപനങ്ങൾക്ക് കകമയാറ്റം ന്െകയ്ണ് 29 വ ിഷയങ്ങളും 

അദ്ധ്യായം

2
കകരളത്ിന്ല അധികയാര 

വികകന്ദ്രീകരണത്ിന്റെ ഇരുപത്ിയഞ്ച് 
വർഷങ്ങൾ
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വധ്ക്മയാക്കന്പെടുകയം സംസ്ഥയാനം ഇത ിനയായ ി  
ന ിയമനിർമ്യാണം നടത്തുനെതിനും ഭരണഘടനയാ  
കഭദഗതിയിൽ വധ്വസ്ഥ ന്െയ്യുകയണ്യായി. ഇതനുസരിച്ച്, 
സംസ്ഥയാനത്് കകരള പഞ്ചയായത്് രയാജ് ആക്റ്റ്-1994, 
കകരള മുന ിസിപെയാല ിറ്റ്രീസ് ആക്റ്റ്-1994 എനെിവ 
ഭരണഘടനയാ കഭദഗതിക്കനുസൃതമയായ ി ന ിലവ ിൽ 
വരികയണ്യായി. കൂടയാന്ത, ത്രിതല പഞ്ചയായത്ിരയാജ് 
സംവ ിധയാനത് ികലക്കുള്ള ആദധ് ന്തരന്ഞെടുപ്പും 
നടന്. 19 95 -ന്റെ അവസയാന പയാദകത്യാന്ട 
പഞ്ചയായത്് രയാജ് സ്ഥയാപങ്ങൾ നിലവ ിൽ വരികയം 
1995 ന്സപ്ം�റിൽ പുറന്പെടുവ ിച്ച സമഗ് സർക്കയാർ 
ഉത്രവ് പ്രകയാരം പ്രധയാന വ ികസന വകുപ്പുകളിന്ല 
സയാകങ്ത ിക-മ ിന ിസ്റ്രീര ിയൽ വ ിഭയാഗത് ിൽന്പെട് 
ഉകദധ്യാഗസ്ഥരുന്ട പ്രവർത്ന നിയന്ത്രണം തക്ദേ് 
സ്വയംഭരണ സ്ഥയാപനങ്ങളിൽ നിഷേ ിപ്മയാക്കുകയം  
വ ികകന്ദ്രീകരണത്ിന്റെ പൂർണ്ണ അന്തസത് ഉൾന്ക്കയാണ്ടു 
ന്കയാണ്് 1996-97 �ജറ്റ് കരേയന്ട അനു�ന്ം IV ആയി 
തക്ദേ്സ്വയംഭരണ സ്ഥയാപനങ്ങൾക്കുള്ള ഫണ്് വ ിഭജന 
വ ി്ദയാം്ങ്ങൾ പ്രകതധ്കമയായി ഉൾന്ക്കയാള്ളിക്കുകയം 
ഇതിൻ  പ്രകയാരം തക്ദേ് സ്വയംഭരണ സ്ഥയാപനങ്ങൾക്ക് 
പദ്തി ഗ്യാറെ്-ഇൻ-എയ്ഡം (അൺകടഡ് ഫണ്ടുകൾ 
ഉൾന്പെന്ട) നൽകുകയണ്യായി.

സർക്കയാർ 1996-ൽ   ചുമതലന്പെടുത്ിയ ന്സൻ കമ്ിറ്റി 
കകരളത്ിന്ല ജനയാധിപതധ് വ ികകന്ദ്രീകരണ പ്രക്ിയന്യ 
വ ിലയിരുത്ി 1997 ഡിസം�റിൽ റികപെയാർട്് സമർ
പെ ിക്കുകയണ്യായ ി. സമ ിത ിയന്ട ശുപയാർ്കൾക്ക് 
അനുസൃതമയായ ി 1999-ൽ കകരള പഞ്ചയായത്്രീരയാജ്  
നിയമത്ിലം കകരള മുനിസിപെയാല ിറ്റി നിയമത്ിലം  
സമഗ്മയായ കഭദഗതികൾ വരുത്തുകയണ്യായി.

തക്ദേ്ഭരണ സ്ഥ യാപ നങ്ങൾക്ക് ഭരണപ രവ ം  
സയാമ്പത്ികവമയായ അധികയാരങ്ങൾ കകമയാറിന്ക്കയാണ്് 
ഒമ്പതയാം പഞ്ചവത്സര പദ്തി രൂപ്രീകരിക്കുനെതിന്റെ 
ഭയാഗമയായി പ്രയാകദ്ിക പദ്തികൾ ആവ ിഷ് ക്കരിക്കു
നെതിനുള്ള ബൃഹത്യായ പ്രെയാരണ പരിപയാടി അഥവയാ 
‘പ്രീപെ ിൾസ് പ്യാൻ’   കപ്രയാഗ്യാമിന് (‘ജനക്രീയസൂത്രണം’) 
ആരംഭം കുറിക്കുകയണ്യായ ി. ഇതിന്റെ ഭയാഗമയായ ി, 
തക്ദേ്ഭരണ സ്ഥയാപനങ്ങൾ ഒമ്പതയാം പഞ്ചവത്സര 
പദ്തിയന്ട സംസ്ഥയാന വ ിഹിതത്ിൽ അവർക്കയായി 
ന്രീക്കിവച്ച ിരിനെ 35 ്തമയാനം വ ിനികയയാഗിച്ച് പ്രയാകദ്ിക 
വ ികസന പദ്തികൾ ആവ ിഷ് ക്കരിക്കുനെതിന് നിർക്ദേ
്ിക്കന്പെടുകയണ്യായി. വ ിദഗ്ധർ, ജനപ്രതിനിധികൾ, 
സനെദ്പ്രവർത്കർ, സയാധയാരണക്കയാർ തടങ്ങിയവരു
മയായള്ള വ ിപുലമയായ കൂടിയയാകലയാെനകളുകടയം, പ്രയാകദ്ിക 
ആസൂത്രണത്ിന്ല മുൻകയാല അനുഭവപയാഠങ്ങളുകട
യം ന്വളിച്ചത്ിൽ പങ്യാളിത് ആസൂത്രണത്ിനയായി 
ഒരു പുതിയ ര്രീതി്യാസ്തം തന്നെ വ ികസിപെ ിന്ച്ചടുക്കു
കയണ്യായി.

ഇ.ന്ക. നയായനയാർ സംസ്ഥയാനത്ിന്റെ മുേധ്മന്ത്രിയയായി
രുനെ കയാലഘട്ത്ിലയാണ് ജനക്രീയയാസൂത്രണ പരിപയാടി 
ആരംഭ ിച്ചത്. സംസ്ഥയാന ആസൂത്രണ ക�യാർഡ് ഈ 
പ്രവർത്നങ്ങൾക്ക് ചുക്കയാൻ പ ിട ിക്കുകയണ്യായ ി. 
സംസ്ഥയാന ആസൂത്രണ ക�യാർഡിൽ ഈ പ്രവർത്
നങ്ങൾക്ക് കനതൃത്വം നൽകിയത് അനെന്ത് കവസ് 
ന്െയർമയാനയായിരുനെ ഐ.എസ്. ഗുലയാത്ി, ന്മമ്പർ 

ടി.എം. കതയാമസ് ഐസക്, മറ്റ് ന്മമ്പർമയാർ, വ ികകന്ദ്രീ
കൃതയാസൂത്രണ വ ിഭയാഗം ഉകദധ്യാഗസ്ഥർ  എനെിവരയാണ്. 
ജനക്രീയയാസൂത്രണത്ിന് കവണ്ി ഒരു പ്രകതധ്ക ന്സൽ 
തന്നെ ആസൂത്രണ ക�യാർഡിൽ രൂപ ്രീകരിക്കുകയ
ണ്യായ ി. പ്രയാകദ് ിക വ ികസനത് ിൽ  പങ്യാള ിത് 
ആസൂത്രണം സയാധധ്മയാക്കുനെത ിന് സംസ്ഥയാന 
ആസൂത്രണ ക�യാർഡ് വധ്തധ്സ്തമയായ ആറ് ഘട്ങ്ങളുള്ള ഒരു 
പരിപയാടിക്ക് രൂപം നൽകിയിരുന്. ആദധ്ഘട്ത്ിൽ (ഓഗ
സ്റ്റ്-ഒക് കടയാ�ർ 1997), ഗ്യാമസഭകൾ വ ിളിച്കൂട്ടുകയം 
പ്രകദ്വയാസികളയായ ജനങ്ങൾ പ്രയാകദ്ിക ആവ്ധ്ങ്ങൾ 
വ ി ല യ ി രുത്തുകയണ്യായ ി .  രണ്യാം ഘട്ത് ിൽ, 
(ഒക് കടയാ�ർ-ഡിസം�ർ 1997) എല്യാ ഗ്യാമപഞ്ചയാ
യത്തുകളിലം വ ികസന ന്സമിനയാറുകൾ നടത്തുകയം  
തടർനെ് വ ികസന പദ്ത ികൾ തയ്യാറയാക്കുനെത ി
നയായ ി ഏകകദ്ം 12,000  ‘ടയാസ് ക് കഫയാെ് സുകൾ’ 
രൂപ ്രീകര ിക്കുകയം ഓകരയാ ഗ്യാമ പഞ്ചയായത് ിലം 
ഏകകദ്ം 12 ടയാസ് ക് കഫയാെ് സുകൾ  വ്രീതം പ്രവർ
ത്ിക്കുകയം ഈ ടയാസ് ക് കഫയാെ് സുകളിൽ ഏകകദ്ം 
1,20,000 ആളുകൾ പങ്യാളികളയാവകയം ന്െയ്ത. മൂനെയാം 
ഘട്ത്ിൽ, (നവം�ർ 1997-മയാർച്ച് 1998) സംസ്ഥയാന 
ആസൂത്രണ ക�യാർഡ് ന ിർക്ദേ് ിച്ച മയാതൃകയ ിൽ 
വ ിഭയാവനം ന്െയ് പ്രവർത്നങ്ങളുന്ട സ്വഭയാവം, 
സയാമ്പത്ികവം സംഘടനയാപരവമയായ വ ി്ദയാം്ങ്ങൾ 
എനെിവ ഉൾന്പെടുത്ി ‘വ ികസന റികപെയാർട്ടുകൾ’ തയ്യാറയാ
ക്കുകയണ്യായി. നയാലയാം ഘട്ത്ിൽ (മയാർച്ച്-ജൂൺ 1998) 
തയാന്െത്ട്ിൽ പദ്തികൾ തയ്യാറയാക്കുകയം അഞ്ചയാം 
ഘട്ത്ിൽ (ഏപ്രിൽ-ജൂകല 1998) തയാകെത്ട്ിലള്ള 
പദ്തികൾ സംകയയാജിപെ ിച്ച് ന്കയാണ്ടും ക്യാക്ക്-ജില്യാ 
പഞ്ചയായത്തുകൾ വയാർഷ ിക പദ്തികൾ തയ്യാറയാക്കുനെ
തിനും ഗ്യാമപഞ്ചയായത്് പദ്തികൾക്ക് പൂരകമയായ സ്വന്തം 
പദ്തികൾ രൂപം നൽകുനെതിനും നടപടികളുണ്യായി. 
അതിനു ക്ഷം ആറയാം ഘട്ത്ിൽ (ന്മയ്-ഒക് കടയാ�ർ 
1998)  തക്ദേ്ഭരണ സ്ഥയാപനങ്ങൾ ആവ ിഷ് കരിച്ച 
കപ്രയാജക്ടുകളുന്ട സയാധധ്തകൾ വ ിലയിരുത്തുനെതിനും 
കഭദഗതികൾ നിർക്ദേ്ിക്കുനെതിനുമയായി ന്തരന്ഞെടുത് 
കമേലകളിൽ കവദഗ്ധധ്മുള്ള സനെദ്പ്രവർത്കർ 
അടങ്ങുനെ കവയാളണ്ിയർ ന്ടക് നിക്കൽ കകയാർപ് സ് (VTC) 
രൂപ്രീകരിച്. ക്യാക്ക്, മുനിസിപെയാല ിറ്റി, കകയാർപെകറഷൻ 
തലങ്ങളിൽ വ ിദഗ്ധ സമിതികൾ രൂപ്രീകരിച്ചത്, ഒരു 
വ്ത്് പ്യാനും കപ്രയാജക്ടുകളും വ ിലയിരുത്തുനെതിന് 
ഡ ി.പ ി.സ ി ന്യ സഹയായ ിക്കുനെത ിനും മറുവ്ത്് 
പ്രയാകദ്ികതല ആസൂത്രണത്ിന് സയാകങ്തിക സഹയായം 
നൽകുനെതിനും കവണ്ിയയായിരുന്. ഓകരയാ ഘട്ത്ിലം 
ഉയർന് വനെിരുനെ പ്രശ്നങ്ങന്ള വ ിലയിരുത്ി സമയയാ
സമയങ്ങളിൽ ആവ്ധ്മയായ മയാറ്റങ്ങൾ വരുത്ി മുകനെയാട്് 
കപയാവകയയാണുണ്യായത്.

മുൻപ് സൂെ ിപെ ി ച്ച ത്  കപ യാന് ല , കകരളത് ി ന് ല  
വ ികകന്ദ്രീകൃത ആസൂത്രണത് ിന്റെ മയാതൃക ജനപ
ങ്യാള ിത്കത്യാന്ട നയാട ിന്റെ  വ ികസന പ്രശ്നങ്ങൾ 
പരിഹരിക്കുനെതിനുള്ള ഫലപ്രദമയായ െട്ക്കൂടയായി കണ
ക്കയാക്കന്പെടുന്. ജനങ്ങന്ള കകന്ദ്രീകരിച്ന്കയാണ്ടുള്ള 
വ ികകന്ദ്രീകൃതയാസൂത്രണം മനുഷധ് വ ിഭവങ്ങൾ, പ്രകൃതി 
വ ിഭവങ്ങൾ, സയാമ്പത്ിക ക്യാതസ്സുകൾ എനെിവ  
പ്രകയയാജനന്പെടുത്ി പ്രയാകദ്ിക വ ികസനം ത്വരിതന്പെ
ടുത്തുന്മന്ം സംസ്ഥയാനത്ിന്റെ ഉൽപയാദന അടിത്റ 
്ക്ിന്പെടുത്തുനെതിന് സഹയായകരമയാവന്മന്ം പ്രത്രീ
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ഷേ ിച്ച ിരുന്. ന്പയാത ആസ്തികൾ സൃഷ് ിച്ം, പ്രയാഥമിക 
കമേലയിൽ ഭൂ-ജല മയാകനജ്ന്മറെിലൂന്ട ന്പയാത വ ിഭവ 
ക്യാതസ്സുകൾ ്രിയയായി വ ിനികയയാഗിച്ം വ ികസനം 
കനടിന്യടുക്കയാനും ലഷേധ്ം ന്വച്ച ിരുന്. മയാത്രമല്, ജനപങ്യാ
ളിത്കത്യാന്ട വ ികസന പ്രവർത്നങ്ങൾ കൂടുതൽ ഉത്
രവയാദിത്വമുള്ളതം സുതയാരധ്വം, കയാരധ്ഷേമവമയാക്കുവയാനും 
ലഷേധ്മിട്ിരുന്. ഗുണകഭയാക്യാക്കന്ള ന്തരന്ഞെടുക്കുനെ 
പ്രക്ിയ സുതയാരധ്വം  യഥയാർത്ഥ ആവ്ധ്ങ്ങന്ള മുൻനിർത്ി
യയായതിനയാൽ സയാമൂഹിക സുരഷേയാ സംവ ിധയാനങ്ങളുകടയം 
ക സ വ ന  സ ം വ ി ധ യാ ന ങ്ങ ളു ക ട യ ം  ഗു ണ ക മ ന്മ 
ഗണധ്മയായി ന്മച്ചന്പെടുകയണ്യായി.

എനെിരുനെയാലം, വ ികകന്ദ്രീകൃത ആസൂത്രണത്ിന്റെ 
പരിണയാമത്ിന്റെ ഗതി മയാറ്റിന്ക്കയാണ്് 2001-ൽ പുതതയായി 
വനെ സർക്കയാർ ‘പ്രീപെ ിൾസ് പ്യാൻ കധ്യാന്മ്പയ് നി’ന്ന 
‘കകരള വ ികസന പരിപയാടി’ എനെ് പുനർനയാമകരണം 
ന്െയ്യുകയണ്യായ ി. പത്യാം പഞ്ചവത്സര പദ്ത ി 
കയാലയളവ ിൽ (2002-2007) തക്ദേ് സ്വയംഭരണ സ്ഥയാ
പനങ്ങൾക്കയായി പഞ്ചവത്സര ആസൂത്രണ സമ്രീപനം 
പുത ിയ സർക്കയാർ പര്രീഷേ ിക്കുകയണ്യായ ി. െ ില 
മയാറ്റങ്ങൾ ഉണ്യാന്യങ്ിലം, ആസൂത്രണ പ്രക്ിയയിന്ല 
ജനപങ്യാളിത്ം ഈ ഘട്ത്ിൽ അപ്രതധ്ഷേമയാവകയം 
പ്രക്ിയകൾ ന്വറും നടപടി പ്രധയാനമയായി മയാറുകയം 
ന്െയ്തയായ ി പ ിനെ്രീട് വധ്യാപകമയായ ി നിര്രീഷേ ിക്കന്പെ
ടുകയണ്യായ ി. പതിന്നയാനെയാം പഞ്ചവത്സര പദ്തി 
കയാലഘട്ത് ിൽ, വ ികകന്ദ്രീകരണത് ിന്റെ സ്ഥയാപ
നവൽക്കരണ പ്രക്ിയ പൂർത്്രീകരിക്കുനെതിനയായ ി 
‘ജനക്രീയയാസൂത്രണ പരിപയാടി’ (പ്രീപെ ിൾസ് പ്യാൻ) എനെ 
ആ്യം തിരിന്ക ന്കയാണ്ടുവരികയണ്യായി. പന്ത്രണ്യാം 
പഞ്ചവത്സര പദ്തിയിൽ വ ിവരസയാകങ്തിക വ ിദധ്യന്ട 
ഉപകയയാഗത്ിലൂന്ട ആസൂത്രണ പ്രക്ിയന്യ ്ക്ിന്പെ
ടുത്തുനെതിന് െ ില ്ക്മയായ നടപടികൾ സ്വ്രീകരിച്. 
പതിമൂനെയാം പഞ്ചവത്സര പദ്തിയിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ് 
കകന്ദ്രീകര ിച്ചത് സംസ്ഥയാനം അഭ ിമുേ ്രീകര ിക്കുനെ 
രണ്യാം തലമുറ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുനെതിനയായിരുന്. 
പ്രയാകദ്ിക സയാമ്പത്ിക വ ികസനത്ിനും ന്മച്ചന്പെട് 
സയാമൂഹിക കസവനങ്ങൾ ഉറപെയാക്കുനെതിനും പ്രയാധയാനധ്ം 
നൽകുകയണ്യായി.

പതിമൂനെയാം പഞ്ചവത്സര പദ്തി കയാലയളവ ിൽ അതധ്
പൂർവങ്ങളയായ പ്രകൃതിദുരന്തങ്ങന്ള സംസ്ഥയാനത്ിന്   
കനരികടണ്ി വന്. സമ്പദ് വധ്വസ്ഥയ്ക് കനത് ആഘയാതം 
സൃഷ് ിച്ച തടർച്ചയയായ രണ്് പ്രളയങ്ങളുന്ട ന്കടുതികളിൽ 
നിനെ് സംസ്ഥയാനം കരകയറയാൻ ശ്രമിക്കുനെതിന് 
ന്തയാട്ടുപ ിനെയാന്ല കകയാവ ിഡ്-19 മയാഹമയാരിയന്ട പ ിട ിയി
ലയാവകയണ്യായി. പ്രകൃതിദുരന്തങ്ങളിൽ ന്പെട് ജനങ്ങളുന്ട 
പുനരധ ിവയാസത് ിനും ഉപജ്രീവനം വ ്രീന്ണ്ടുക്കുനെ
തിനും സംസ്ഥയാനത്ിന്റെ പുനർനിർമ്ിതിക്കുമയായി 
പ്രയാകദ്ിക വ ികസന മുൻഗണനകൾ പുനർനിർവെ ി
ക്കയാൻ സംസ്ഥയാനം പ്രതിജ്യാ�ദ്മയായി. ഇത്രം 
പ്രതിസന്ികന്ള കനരിടയാനയായി െ ില ദ്രീർഘകയാലതന്ത്ര
ങ്ങളും സംസ്ഥയാനത്ിന് രൂപന്പെടുകത്ണ്ി വന്. 

രയാജധ്ത് ിന്റെ മറ്റ് സംസ്ഥയാനങ്ങള ിൽ ന ിന്ം  
വധ്തധ്സ്തമയായി വ ികകന്ദ്രീകരണ പ്രക്ിയ സംസ്ഥയാനം 
ഏന്റ്റടുത്തം സമഗ്വം കയാല ികവമയായ പരിഷ്ക്ക
രണങ്ങകളയാന്ടയള്ള ഇത ിന്റെ തടർച്ച പ്രയാകദ് ിക 

സർക്കയാരുകളികലക്കുള്ള അധികയാരകക്കമയാറ്റത്ിലൂന്ട 
ന്പയാതജന പങ്യാളിത്ം സയാധധ്മയാക്കുകയം ന്െയ് ഈ  
പ്രസ്ഥയാനം രയാജധ്ത്ിനകത്തും  ആകഗയാളതലത്ിലം ഏന്റ 
അംഗ്രീകയാരം പ ിട ിച്പറ്റി.

കേരളത്ിന്െ ജനാധിപത്യ വ ികേന്ദ്രീേരണം: ച ിെ 
സവികേഷതേൾ
കകരളത്ിന്ല ജനയാധിപതധ് വ ികകന്ദ്രീകരണത്ിന്റെ  
ശ്രകദ്യമയായ സവ ിക്ഷതയയായിരുന് തക്ദേ്സ്വയം
ഭരണ സ്ഥയാപനങ്ങളികലക്ക് ഉകദധ്യാഗസ്ഥകരയം പ്രവർ
ത്നങ്ങളും ഫണ്ടും കകമയാറ്റം ന്െയ് ‘� ിഗ് �യാംഗ്’ 
സമ്രീപനം. സയാധയാരണ ര്രീതിയിൽ ഭരണസംവ ിധയാനം 
ക്മന്പെടുത്തുനെതിനുള്ള പരിപയാടികളയാണ് ആദധ്മയായി 
െ ിട്ന്പെടുത്തുനെത്. പ ിനെ്രീടയാണ് ഭരണ സംവ ിധയാനങ്ങളും 
ഉകദധ്യാഗസ്ഥ സംവ ിധയാനങ്ങളും സ്ഥയാപ ിക്കുനെത്. എനെയാൽ 
ഇവ ിന്ട, പരമ്പരയാഗത ര്രീതിയിൽ നിന്ം മയാറി ഒരു 
പുതിയ വ ികസന പയാത ന്വട്ിത്തുറക്കയാനുള്ള ധ്രീരമയായ 
ശ്രമമയാണ് ഉണ്യായന്തനെ് പറയയാം. ആദധ്ം വ ിഭവങ്ങൾ 
കകമയാറുകയം പ ിനെ്രീട് അതനുസരിച് സംവ ിധയാനങ്ങൾ 
സ്ഥയാപ ിക്കുകയമയാണ് ന്െയ്ത്. വ ികകന്ദ്രീകരണ 
പ്രക്ിയകളുന്ട നടപട ികളും വ ിന ികയയാഗ ികക്കണ് 
ഫണ്ടുകളുന്ട അളവം കണക്കിന്ലടുക്കുകമ്പയാൾ, പദ്തികൾ 
നടപെ ിലയാക്കുനെതിന്ല തടസ്സങ്ങൾ സ്വയാഭയാവ ികമയായിരുന്.  
സയാമ്പത്ിക വ ികകന്ദ്രീകരണം വ ിജയകരമയാക്കുനെതി
നുള്ള സയാഹെരധ്ം സൃഷ് ിക്കുനെതിനും അനിവയാരധ്മയായ 
അനു�ന് പരിഷ്ക്കയാരങ്ങൾ നടപെ ിലയാക്കുനെതിനും 
സർക്കയാർ നിർ�ന്ിതരയായ ി. ഓകരയാ സമയത്തും 
ഉയർന്വനെ വ ിവ ിധങ്ങളയായ ഭരണപരമയായ 
പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുനെത ിന് പുത ിയ നടപട ിക്
മങ്ങളും സംവ ിധയാനങ്ങളും സ്ഥയാപ ിക്കുനെത ിനയായ ി 
നിരന്തരമയായ കൂടിയയാകലയാെന പ്രക്ിയ ആവ്ധ്മയായി 
വന്. വ ികകന്ദ്രീകൃത ആസൂത്രണത് ിന്റെ പ്രധയാന 
സവ ിക്ഷതകളുന്ട ഒരു ന്െറിയ വ ിവരണം ചുവന്ട 
നൽകുന്.

ഒനെയാമതയായി, മനുഷധ്വ ിഭവക്ഷ ി പ്രകയയാജനന്പെടുത്തുനെ
തിനും, ഇതപകയയാഗിച്ച് തക്ദേ്സ്ഥയാപനങ്ങളുന്ട വ ികസന 
പദ്തികൾ തയാന്െത്ട്ിൽ നിന്ം ആസൂത്രണം ന്െയ്ത് 
നടപെ ിലയാക്കുനെതിനുമുള്ള സയാധധ്തകളയാണ് ഇത് തറനെ് 
തനെത്. ഗ്യാറെ്-ഇൻ-എയ്ഡ് അനുവദിക്കണന്മങ്ിൽ 
തക്ദേ് സ്ഥയാപനം സമഗ്മയായ പദ്തി തയ്യാറയാക്കണം 
എനെത് ഒരു മുന്പയാധ ിയയായ ി മയാറ ി. ജനങ്ങളുന്ട 
ആവ്ധ്ങ്ങൾ മനസ്സിലയാക്കി റികപെയാർട്ടുകൾ തയ്യാറയാക്കുക, 
പദ്തികൾ ആവ ിഷ് കരിക്കുക തടങ്ങി ജനപങ്യാളിത്
ത്ിലധിഷ് ിതമയായ വ ിപുലമയായ ഒരു പ്രക്ിയ ഇതിന്  
മുകനെയാട ിയയായ ി നടകക്കണ്തയായ ിട്ടുണ്്. ന്തരന്ഞെടു
ക്കന്പെട് ജനപ്രതിനിധികൾ, സനെദ് ഏജൻസികൾ, 
ഗ്യാമസഭകളിൽ ഒത്തുകൂടുനെ സയാധയാരണ ജനങ്ങൾ, 
ഉ ക ദ ധ്യാ ഗ സ്ഥ ർ , അ ന ൗ ക ദ ധ്യാ ഗ ി ക വ ി ദ ഗ് ധ ർ , 
സനെദ് പ്രവ ർത്കർ എനെ ി വ രുന്ട വ ല ിയ 
പങ്യാള ിത്ം ഇത ിന് ആവ്ധ്മുണ്്. പ്രയാകദ് ിക 
വ ികസന പ്ര്് നങ്ങൾക്ക് പ ര ിഹയാരം കയാണു 
നെതിനയായി തക്ദേ്്രീയമയായ അറിവം കവദഗ്ധധ്വം  
പ്രകയയാഗിക്കുനെതികനയാന്ടയാപെം തന്നെ ത്രീരുമയാനന്മടുക്കൽ 
പ്രക്ിയയിൽ പയാർ്്വവൽക്കൃത സമൂഹങ്ങളുന്ട പങ്യാളിത്ം 
ഉറപെയാക്കുനെതിനും സഹയായകമയായിട്ടുണ്്.
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രണ്യാമതയായി, വ ികകന്ദ്രീകൃത ആസൂത്രണം വിജയകരമയായി 
നട പെ ി ല യാക്കു നെ ത ി നു ം ഈ സ ം വ ി ധ യാ ന ന് ത് 
കയാരധ്ഷേമമയായി പ്രവർത്ിപെ ിക്കുനെതിനും നിയമപരമയായ 
െട്ക്കൂട് അനിവയാരധ്മയായ ി. സംസ്ഥയാനത്് 1994-ൽ 
നിലവ ിൽ വനെ കകരള പഞ്ചയായത്് രയാജ് നിയമവം 
കകരള മുനിസിപെയാല ിറ്റി നിയമവം അധികയാരവ ികകന്ദ്രീ
കരണത്ിന്റെ ആദധ് വർഷങ്ങളിന്ല അനുഭവങ്ങളുന്ട 
ന്വളിച്ചത്ിൽ 1999-ൽ കഭദഗതി ന്െയ്യുകയണ്യായി. ഇത്, 
കകരളത്ിന്ല തക്ദേ്ഭരണ സംവ ിധയാനത്ിന് ്ക്വം 
നിയമപരവമയായ അടിത്റ നൽകുനെതിന് സഹയായിച്. 
വ ിവ ിധ തലങ്ങളിലള്ള തക്ദേ്സ്ഥയാപനങ്ങളുന്ട പ്രവർത്ന
കമേലകൾ വധ്ക്മയായി കവർതിരിക്കുകയം ഗ്യാമസഭകൾ 
കപയാലള്ള ജനയാധിപതധ് കവദികളുന്ട ചുമതലകളും ഉത്ര
വയാദിത്ങ്ങളും നിർവ്വെ ിക്കന്പെടുകയം ന്െയ്യുകയണ്യായി. 
തക്ദേ്സ്വയംഭരണ സ്ഥയാപനങ്ങളുന്ട ന്തരന്ഞെടു
ക്കന്പെട് തലവന്മയാന്ര എക്ികയൂട്്രീവ് അകതയാറിറ്റിയയായം 
തക്ദേ്സ്വയംഭരണ സ്ഥയാപനങ്ങൾക്ക് കകമയാറ്റം 
ന്െയ്ന്പെട് വ ിവ ിധ വകുപ്പുകളിന്ല ഏറ്റവം മുതിർനെ 
ഉകദധ്യാഗസ്ഥന്ര ആ വ ിഷയകമേലയന്ട എക്് ഒഫ്രീകഷധ്യാ 
ന്സക്ട്റിമയാരയായം മയാറ്റുകയണ്യായി. തക്ദേ്സ്വയംഭരണ 
സ്ഥയാപനങ്ങൾക്ക് അവരുന്ട സ്വന്തം ജ്രീവനക്കയാരുന്ടയം 
കകമയാറ്റം ന്െയ് സ്ഥയാപനങ്ങളിന്ല ജ്രീവനക്കയാരുന്ടയം 
കമൽ അച്ചടക്കനടപടിക്കുള്ള അധികയാരങ്ങൾ ഉൾന്പെന്ട 
പൂർണ്ണമയായ ഭരണ സ്വയാതന്ത്രധ്ം നൽകുകയണ്യായി. തക്ദേ
്സ്വയംഭരണ സ്ഥയാപനങ്ങളുന്ട കമൽ സർക്കയാരിന്റെ 
കനരിട്ടുള്ള നിയന്ത്രണ അധികയാരങ്ങൾ കുറയ്ക്കുനെതിനും 
കഭദഗതിയ ിലൂന്ട സയാധിച്. ഓംബുഡ്്യാനുമയാകയയാ 
അപെകലറ്റ് ട്ി�യൂണലമയാകയയാ കൂട ിയയാകലയാെ ിച്ന്കയാ
ണ്് ഒരു നിയതമയായ നടപടിക്മങ്ങളിലൂന്ട മയാത്രകമ 
ഒരു പ്രയാകദ്ിക ഗവൺന്മറെിന്റെ ത്രീരുമയാനങ്ങകളയാ 
പ്രകമയങ്ങകളയാ സംസ്ഥയാന സർക്കയാരിന് റ്ദേയാക്കയാൻ 
കെ ിയൂ. അതകപയാന്ല, �ഡ്ജറ്റ് പയാസയാക്കുനെതിൽ 
പ രയാ ജ യന്പെ ടുകകയയാ ഭൂര ി പഷേ ം അ ം ഗങ്ങളു ം 
രയാജ ിന്വക്കുകകയയാ ന്െയ് തയാൽ മയാത്രകമ ഒരു തക്ദേ് 
ഭരണസ്ഥയാപനന്ത് പ ിര ിച്വ ിടയാൻ സർക്കയാരിന് 
കെിയൂ. മന്റ്റല്യാ സയാഹെരധ്ങ്ങളിലം െയാർജ്് ന്മകമ്യാ 
നൽകിന്ക്കയാണ്് നടപട ിക്മങ്ങൾ പയാല ികക്കണ്തം 
ഭരണസമിതി പ ിരിച്വ ിടുനെതിന് മുമ്പയായി സർക്കയാർ 
ഓംബുഡ് ് യാന്റെ അഭിപ്രയായം കതകടണ്തമയാണ്. 

മൂനെയാമതയായി, എല്യാ സ്വയംഭരണയാധികയാരങ്ങകളയാടും 
കൂട ി പൂർണ്ണമയായം അധികയാരം വ ിനികയയാഗിക്കയാൻ 
കെിയനെ ്ക്മയായ സർക്കയാരുകളയായി പ്രയാകദ്ിക 
സർക്കയാരുകന്ള മയാറ്റുനെതിന് അധികയാര വികകന്ദ്രീകരണം 
സഹയായിച്. സർക്കയാർ നിയന്ത്രണം കുറയ്ക്കുനെതിനും 
ജനയാധിപതധ് സ്ഥയാപനങ്ങന്ള ്ക്ിന്പെടുത്തുനെതിനും 
ഇത് സഹയായകമയായി. ഇതിന്റെ ഭയാഗമയായി, ജനയാധിപതധ് 
വ ികകന്ദ്രീകരണന്ത് ്ക്ിന്പെടുത്തുനെതിനും കയാരധ്
ഷേമമയാക്കുനെതിനുമയായ ി ഒട്നവധി സ്ഥയാപനങ്ങൾ 
നിലവ ിൽ വന്. അവയ ിൽ ഏറ്റവം പ്രധയാനന്പെട്ത് 
തക്ദേ്സ്വയംഭരണ സ്ഥയാപന ന്തരന്ഞെടുപ്പുകൾ 
നടത്തുനെതിനും നിര്രീഷേ ിക്കുനെതിനുമയായള്ള സംസ്ഥയാന 
ന്തരന്ഞെടുപെ് കമ്്രീഷൻ, സംസ്ഥയാന സർക്കയാർ 
 ചുമത്തുനെ നികുതി, ത്രീരുവ മുതലയായവ സംസ്ഥയാന 
സർക്കയാരിനും തക്ദേ്ഭരണ സ്ഥയാപനങ്ങൾക്കുമിടയിൽ 
വ ിഭജിക്കുനെതിനുള്ള സംസ്ഥയാന ധനകയാരധ് കമ്്രീഷൻ, 
നയങ്ങളും പ്രവർത്ന പ്രശ്നങ്ങളും െർച്ച ന്െയ്യുനെതിനയായി 

മുേധ്മന്ത്രിയന്ട കനതൃത്വത്ിലള്ള സംസ്ഥയാന വ ികസന 
കൗൺസിൽ, തക്ദേ്സ്വയംഭരണ സ്ഥയാപനങ്ങളിന്ല 
ക്മകക്കടുകൾ പരിക്യാധിക്കയാൻ കഹകക്കയാടതി ജഡ്ജി 
നിയന്ത്രിക്കുനെതം വ ിപുലമയായ അധികയാരങ്ങളുള്ളതമയായ 
ഓംബുഡ്്യാൻ, തക്ദേ്സ്വയംഭരണ സ്ഥയാപനങ്ങൾ 
നൽകിയ കലസൻസ്, ന്പർമിറ്റുകൾ എനെിവയിൽ 
പൗരന്മയാർ നൽകുനെ അപെ ്രീലകൾ പരിഗണിക്കുനെ
തിനയായി ജില്യാ ജഡ്ജി അധധ്ഷേനയായിട്ടുള്ള അപെകലറ്റ് 
ട്ി�യൂണൽ എനെിവയയാണവ. 

നയാലയാമതയായ ി, പ്രയാകദ്ിക പ്ര്് നങ്ങൾ കന്ണ്ത്ി 
ജനങ്ങന്ളയം ജനപ്രതിനിധികന്ളയം, ഉകദധ്യാഗസ്ഥകരയം 
സനെദ് പ്രവർത്കകരയം ഏകകയാപ ിപെ ിച്ച് വ ികസന 
പദ്തികൾ ആവ ിഷ് കരിക്കുനെതിനുള്ള വ ിപുലമയായ 
ജനക്രീയ പ്രെയാരണം പ്രയാകദ്ിക പദ്തികൾ ആവ ി
ഷ് കരിക്കുനെതിന്ല നൂതന മയാർഗ്ഗമയായിരുന്. കകരള 
്യാസ്ത സയാഹിതധ് പരിഷത്് കപയാലള്ള സംഘടനകൾ 
സംസ്ഥയാനത്ിന്റെ വ ിവ ിധ ഭയാഗങ്ങളിൽ തയാന്െത്ട്ിൽ 
ന ട ത് ി യ  ആ സൂ ത്രണ  പ ര ്രീ ഷേ ണ ങ്ങ ള ി ന് ല 
അനുഭവപയാഠങ്ങൾ പ ്രീപെ ിൾസ് പ്യാൻ കധ്യാന്മ്പയ് ൻ 
എളുപെത് ിലം കവഗതത് ിലമുള്ളതയാക്ക ി ത്രീർത്തു. 
വ ിപുലമയായ പ്രെയാരണം ആരംഭ ിച്ചത ികനയാന്ടയാപെം 
തന്നെ വ ികകന്ദ്രീകരണ പ്രക്ിയകൾ വ ി്ദമയായ ി 
പരിക്യാധിക്കയാൻ ന്സൻ കമ്ിറ്റ ിന്യ ചുമതലന്പെ
ടുത് ിയതം ശ്രകദ്യമയാണ്. പദ്ത ി ആസൂത്രണം, 
ന ിർവ്വഹണം, ന ിര്രീഷേണം എനെ ിവയന്ട എല്യാ 
ഘട്ങ്ങളിലം ജനങ്ങളുന്ടയം ജനപ്രതിനിധികളുന്ടയം 
പങ്യാളിത്ം ഉറപെയാക്കുനെതിന് ആവ്ധ്മയായന്തല്യാം 
കധ്യാന്മ്പയ് നിൽ ഉറപെയാക്കിയിരുന്. തക്ദേ്സ്വയംഭരണ 
സ്ഥയാപനങ്ങളുന്ട വ ികസന പദ്തികൾ തയ്യാറയാക്കുനെ
തിനയായള്ള ഗ്യാമസഭയിൽ വ ികസന പ്രവർത്നങ്ങൾ 
െർച്ച ന്െയ്യുനെതിലൂന്ട ആരംഭ ിക്കുനെ ജനയാധിപതധ്  
പ്രക്ിയയയായ ിട്യാണ് ഇതിന്ന വ ിഭയാവനം ന്െയ്ത്. 
പദ്തി രൂപ ്രീകരണത്ിന്റെയം നടപെയാക്കല ിന്റെയം 
ഈ കശ്രണിയ ിൽ വ ിവ ിധ വ ികസന കമേലകളുന്ട 
വ ിലയ ിരുത്ൽ, കധ്യാന്മ്പയ് ന ിന്ല അംഗങ്ങളുന്ട 
പ ര ി ് ്രീ ല ന ം ,  പ്രയാ ക ദ ് ി ക  സ ർ ക്ക യാ രു ക ളു ന് ട 
കപ്രയാജക്ട് ന ിർക്ദേ്ങ്ങളുന്ട പരിക്യാധന തടങ്ങ ി 
പ്രധയാനന്പെട് കമേലകളിൽ ശ്രദ് പതിപെ ിച്ന്കയാണ്് 
സമഗ്മയായ മയാർഗ്ഗന ിർക്ദേ്ങ്ങൾ രൂപന്പെടുത്ൽ, 
മു ൻ ഗ ണ ന യാ  ക മ േ ല ക ള ി ൽ  മ ത ി യ യാ യ 
വകയ ിരുത്ലകൾ, കമേലയാ പരിധി നിശ്യ ിക്കൽ, 
ന ിർ�ന് ിത വകയ ിരുത്ലകൾ, ല ിംഗപരമയായ 
വ ിഷയങ്ങന്ള മുേധ്ധയാരയ ിൽ എത്ിക്കൽ  എനെിവ  
വ ികകന്ദ്രീകൃതയാസൂത്രണ പ്രക്ിയയിലൂന്ട സയാധധ്മയാക്കി.

വ ി ക ക ന്ദ്രീ കൃ ത യാ സൂ ത്രണ പ്രക്ി യ ക്ക്  ക ന തൃ ത ്വം 
നൽകുനെതിൽ സംസ്ഥയാന ആസൂത്രണ ക�യാർഡ് 
സുപ്രധയാനമയാന്യയാരു പങ്യാണ് വഹിച്ചത്. ആസൂത്രണ 
ക�യാർഡിന്റെ കനതൃത്വത്ിൽ സയാകങ്തിക സഹയായം,   നട
പടിക്മങ്ങളുന്ട മയാതൃകകൾ, പ്രധയാന കമൽകനയാട് പ്രവർത്
നങ്ങൾ, ഭരണപരമയായ ഇടന്പടലകൾ  എനെിവ മയാത്രമല്,  
പ്രയാകദ് ിക തലത് ിലം ജ ില്യാ തലത് ിലം ഒരു 
ലഷേത് ിലധ ികം ക്രീ റ ികസയാെ്കപേെ്സൺമയാന്ര 
ഉൾന്പെടുത്ി ബൃഹത്യായ പരി്്രീലന പരിപയാടിക്ക് തട
ക്കമിടുകയമുണ്യായി.
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അഞ്ചയാമതയായ ി, സയാമ്പത് ിക ക്യാതസ്സുകളുന്ട 
ന ്രീ ത ി യ ക് മ യാ യ  വ ി ഭ ജ ന ം  വ ി ക ക ന്ദ്രീ കൃ ത 
ആസൂ ത്രണ ത് ി ന് ല അ വ ി ഭ യാ ജ ധ് ഘ ട ക മ യാ ണ്. 
കഫയാർമുല അട ിസ്ഥയാനമയാക്കി തലധ്മയായ ര്രീതിയ ിൽ 
പ്രയാകദ് ിക സർക്കയാരുകൾക്ക് ഫണ്് ലഭധ്മയാക്ക ി. 
മുൻപ് സൂെ ിപെ ിച്ച കപയാന്ല ഒമ്പതയാം പഞ്ചവത്സര 
പദ്തിയ ിൽ, തക്ദേ് സ്വയംഭരണ സ്ഥയാപനങ്ങൾ 
ആവ ിഷ് കരികക്കണ് പദ്തികൾക്കും പരിപയാട ികൾ
ക്കുമയായ ി സംസ്ഥയാന പദ്ത ി വ ിഹ ിതത് ിന്റെ 35 
്തമയാനത്ിലധികം തക ന്രീക്കിന്വക്കയാൻ കെിഞ്ഞു. 
പദ്തി വ ിഹിതത്ിന്റെ 70 മുതൽ 85 ്തമയാനം വന്ര 
ഗ്യാമ്രീണ ജനസംേധ്യ്ക് അനുസൃതമയായി ജ ില്യാ-ക്യാ
ക്ക്-ഗ്യാമ പഞ്ചയായത്തുകൾക്കും വകയിരുത്തുകയണ്യായി. 
കൂടയാന്ത, ന്പയാതമയാർഗ്ഗ കരേയന്ട െട്ക്കൂടിൽ നിനെ് 

ന്കയാണ്് പ്യാൻ ഫണ്ടുകളുന്ട 90 ്തമയാനവം പ്രയാകദ്ിക 
ഗവൺന്മന്റുകൾക്ക് യകഥഷ്ം കപ്രയാജക്ടുകൾ ഏന്റ്റടുത്് 
നടപെ ിലയാക്കുനെതിനയായി വ ിനികയയാഗിക്കയാൻ കെിഞ്ഞു. 
കുറഞെത് 40 ്തമയാനം ഫന്ണ്ങ്ിലം ഉൽപെയാദന 
കമേലയിൽ നികഷേപ ിക്കണന്മന്ം (നഗരപ്രകദ്ങ്ങളിൽ 
10 ്തമയാനം) അടിസ്ഥയാന സൗകരധ് വ ികസനത്ിൽ 30 
്തമയാനത്ിൽ കൂടുതൽ ഫണ്് (നഗരപ്രകദ്ങ്ങളിൽ 
50 ്തമയാനം) വകയിരുത്യാൻ പയാടിന്ല്ന്ം ന്ജൻഡർ 
ന്സൻസിറ്റ്രീവ് പദ്തികൾക്കയായി 10 ്തമയാനന്മങ്ിലം 
ന ്രീക്ക ിവയ്കണന്മന്ം ന ിഷ്ക്കർഷ ിച് . വ ിവ ിധ 
വ ിഷയകമേലയിന്ല പദ്തികളിന്ല സ�് സിഡികൾക്ക് 
ഉയർനെ പരിധി ന ിശ്യ ിച്ച ിട്ടുമുണ്്. മുഴുവൻ പ്യാൻ 
ഫണ്ടും പൂർണ്ണമയായ ി പദ്ത ികൾക്കയായ ി വകയ ിരു
കത്ണ്തമയാണ്. കൂടയാന്ത നിയമസഭ പയാസയാക്കിയ 

വികസനത്ിന്റെ െയാലക്ക്ിയയായിട്ടുള്ള പ്രധയാന ഘടകങ്ങളിൽ ഒനെയായ സ്ത്രീ ്യാക്്രീകരണം 
ജനക്രീയയാസൂത്രണ കധ്യാമ്പയിനുകളുന്ട പ്രധയാന ലഷേധ്ങ്ങളിന്ലയാനെയായി കണക്കയാക്കിയിരുന്. ഒട്നവധി 
പരി്്രീലന പരിപയാടികളിലൂന്ട വനിതകന്ള കനതൃത്വത്ികലന്ക്കത്ിച്ം, സ്ത്രീകളുന്ട പദവി െര് ച്ച ന്െയ്ത് 
ന്കയാണ്ടും അയൽ ക്കൂട്ങ്ങന്ള ഗ്യാമസഭകളുന്ട അനു�ന് കഫയാറമയാക്കി ന്കയാണ്ടും ലിംഗന്രീതി ഉറപെയാക്കി 
പ്രയാകദ്ിക ഭരണപ്രക്ിയ ന്മച്ചന്പെടുത്ിയം വനിതയാ വികസന ഏജൻസികള് ക്ക് അർഹമയായ ഇടം 
ഉറപെയാക്കുകയണ്യായി. ഈ ശ്രമങ്ങൾ കുടും�ശ്ര്രീയന്ട രൂപ്രീകരണത്ിന് വെിന്യയാരുക്കുകയണ്യായി. 
കകരളത്ിന്ല ന്പയാത സമൂഹത്ിന്ല ന്പയാത പദയാവലിയയായ ‘കുടും�ശ്ര്രീ’, പ്രയാകദ്ിക തലം മുതൽ 
ആരംഭിക്കുനെ വനിതയാ കൂട്യായ്മകളുന്ട ഒരു ശംേലയയാണ്. ആലപ്പുെയിന്ലയം മലപ്പുറന്ത്യം കമ്യൂണിറ്റി 
ന്മയാ�ികലകസഷൻ അനുഭവങ്ങളുന്ട വികയാസമയാണ് കുടും�ശ്ര്രീയന്ട രൂപ്രീകരണത്ികലക്ക് നയിച്ചത്. 
സംസ്ഥയാനത്് വികകന്ദ്രീകരണ പര്രീഷേണങ്ങൾ നടക്കുനെ പശ്യാത്ലത്ിൽ, ദയാരിദ്ധ് നിർമ്യാർജ്ന തന്ത്രം 
ആവിഷ്ക്കരിക്കുനെതിനയായി മൂനെംഗ കമ്ിറ്റി രൂപ്രീകരിക്കുകയണ്യായി.ഈ സമിതിയന്ട ശുപയാർ് പ്രകയാരമയാണ് 
സംസ്ഥയാന ദയാരിദ്ധ് നിർമയാർജന മിഷൻ - കുടും�ശ്ര്രീ രൂപ്രീകരിക്കന്പെട്ത്. സയാമ്പത്ികകതര മയാനദണ്ഡങ്ങൾ 
കൂടി കണക്കിന്ലടുത്് ദരിദ്ന്ര കന്ണ്ത്തുകയം അങ്ങന്ന കന്ണ്ത്ിയ ദരിദ്ന്ര കമ്യൂണിറ്റി ക�സ്ഡ് 
ഓർഗകനകസഷന്റെ (CBO)  ്ധ്ംേലയന്ട ക്രീെിലയാക്കി സംഘടിപെിക്കുകയമുണ്യായി. അയൽക്കൂട്ങ്ങൾ, ഏരിയ 
ന്ഡവലപ് ന്മറെ് ന്സയാകസറ്റികൾ, കമ്യൂണിറ്റി ന്ഡവലപ് ന്മറെ് ന്സയാകസറ്റികൾ എനെിങ്ങന്ന മൂനെ് 
തലത്ിലയായി ഇത് പ്രവർത്ിക്കുന്. ഒരു പ്രകദ്ന്ത് 10-20 സ്ത്രീ അംഗങ്ങളുള്ള അയൽപക്ക ഗ്രൂപ്പുകളയാണ് 
തയാന്െത്ട്ിലള്ളത്. ഓകരയാ വയാർഡിന്ലയം അയൽ ക്കൂട്ങ്ങന്ള അഫിലികയറ്റ് ന്െയ്ത് എ.ഡി.എസും സി.ഡി.
എസും രൂപ്രീകരിക്കുന്. 2021 ന്സപ്റ്റം�ർ 15 വന്രയള്ള കണക്കുകള് പ്രകയാരം കുടും�ശ്ര്രീ ശംേലയിൽ 
2,94,436 അയൽ ക്കൂട്ങ്ങളും 19,489 എ.ഡി.എസുകളും 1,064 സി.ഡി.എസു.കളും ഉണ്്. ആന്ക 45,85,677 
സ്ത്രീകളയാണ് കുടും�ശ്ര്രീയിൽ അംഗത്വമുള്ളവര് . പ്രയായപൂർത്ിയയായ എല്യാ സ്ത്രീകൾക്കും കുടും�ശ്ര്രീ അംഗത്വം 
ലഭധ്മയാണ്. ഇത് ഒരു കുടും�ത്ിന് ഒരു അംഗത്വം എനെ ര്രീതിയിൽ പരിമിതന്പെടുത്ിയിരിക്കുന്. കകന്ദ 
ഗ്യാമവികസന മന്ത്രയാലയം (MoRD) 2011-ൽ കദ്്രീയ ഗ്യാമ്രീണ ഉപജ്രീവന മിഷന് (NRLM) ക്രീെിന്ല സംസ്ഥയാന 
ഗ്യാമ്രീണ ഉപജ്രീവന മിഷനയായി (SRLM) കുടും�ശ്ര്രീന്യ അംഗ്രീകരിച്ചിട്ടുണ്്. എല്യാ ദയാരിദ്ധ് നിർമ്യാർജ്ന 
പദ്തികളും കുടും�ശ്ര്രീ മുകേന നടപെിലയാക്കയാൻ 1998-ൽ ത്രീരുമയാനിക്കുകയണ്യായി. സംസ്ഥയാനത്തുടന്രീളമുള്ള 
കുടും�ശ്ര്രീ യൂണിറ്റുകൾക്ക് സർക്കയാരിന്റെ പിന്തുണയാ സംവിധയാനമയായി സംസ്ഥയാന ദയാരിദ്ധ് നിർമയാർജന മിഷൻ 
സ്ഥയാപിക്കുനെതികലക്ക് ഇത് നയിക്കുകയണ്യായി. പഞ്ചയായത്തുകള് ക്ക് കകമയാറിയ ദയാരിദ്ധ്നിർമ്യാർജ്നം, 
്ിശു സംരഷേണം, വകയയാജന സംരഷേണം, ആകരയാഗധ് സംരഷേണം എനെിവയമയായി �ന്ന്പെട് 
ഒട്നവധി പ്രവർത്നങ്ങളിൽ പഞ്ചയായത്തുകളും കുടും�ശ്ര്രീ ഗ്രൂപ്പുകളും തമ്ിലള്ള ഏകകയാപനം ഉണ്യായിട്ടുണ്്. 
ഇറെകഗ്റ്റഡ് കെൽഡ് ന്ഡവലപ് ന്മറെ് സ് ക്രീം (ഐ.സി.ഡി.എസ്) എനെ കകന്ദയാവിഷ് കൃത പദ്തിക്ക് 
ക്രീെിൽ, അങ്ണവയാടികളിൽ അഥവയാ ്ിശു സംരഷേണ കകന്ദങ്ങളികലക്ക് പൂരക കപയാഷകയാഹയാരത്ിന്റെ 
ഭയാഗമയായ ‘നയൂട്ിമ്രീൽ’ എനെ മൾട്ിന്ഗ്യ്ൻ പൗഡര് വിതരണം ന്െയ്യുനെത് കുടും�ശ്ര്രീ ഗ്രൂപ്പുകളയാണ്. 
കദ്്രീയ ഗ്യാമ്രീണ ആകരയാഗധ് ദൗതധ്ത്ിന് ക്രീെിൽ അംഗ്രീകൃത കസയാഷധ്ൽ ന്ഹൽത്് ആക്ടിവിസ്റ്റുകളയായി 
(ആ്) പ്രവർത്ിക്കുനെതം സംസ്ഥയാന സർക്കയാരിന്റെ ആശ്രയ എനെ പദ്തിയിൽ  വകയയാജനങ്ങളുന്ടയം 
നിരയാലം�രുന്ടയം പരിെരണവം കുടും�ശ്ര്രീയയാണ് ഏന്റ്റടുത്് നടത്തുനെതം  കുടും�ശ്ര്രീയയാണ്. സി.ഡി.
എസ്സുകൾക്ക് എല്യാ ഗ്യാമ പഞ്ചയായത്ിലം ഓഫ്രീസുകള് ഉണ്്. പണമടയ്ക്കുനെതിന്ല കയാലതയാമസം, അപരധ്യാപ്മയായ 
പിന്തുണയാസംവിധയാനം എനെിവ ഒെിവയാക്കി നിർത്ിയയാൽ കുടും�ശ്ര്രീ വനിതകൾ അവരുന്ട പ്രവർത്നങ്ങൾ 
നിരന്തരമയായി ന്മച്ചന്പെടുത്തുകയം കനതൃപയാടവം ഉയർത്തുനെതയായം കയാരധ്ക്ഷി വർദ്ിപെിക്കുനെതയായം 
ന്െയ്യുനെതിൽ കെിവം പ്രകടിപെിക്കുന്ണ്്. പ്രയാകദ്ികസർക്കയാരുകളും വനിതയാ കൂട്യായ്മയം തമ്ിലള്ള �ന്ം 
കകരളത്ിന്ല പഞ്ചയായത്് രയാജ് സംവിധയാനത്ിന്റെ ഒരു പ്രധയാന സവിക്ഷത തന്നെയയാണ്.

ക�ാക്സ് 2.1 കുടും�ശ്ര്രീയം അതിന്റെ കനട്ങ്ങളും
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സംസ്ഥയാന �ജറ്റിന്റെ അനു�ന്ം IV ൽ പ്രയാകദ്ിക 
സർക്കയാരുകൾക്കുള്ള മുഴുവൻ ഗ്യാന്റുകളും ന്വകവ്വന്റ 
�ഡ്ജറ്റ് ന്െയ് ിര ിക്കുനെത ിനയാൽ, ഗ്യാന്റുകൾ മറ്റ് 
ആവ്ധ്ങ്ങൾക്ക് അനുമതി കൂടയാന്ത വകമയാറ്റയാനയാകില്. 
കയാലയാകയാലങ്ങളിൽ ഫണ്ടുകളുന്ട കകമയാറ്റം സം�ന്ിച്ച 
നടപടിക്മവം പുറന്പെടുവ ിക്കയാറുണ്്. നിലവ ിൽ മൂനെ് 
ഗഡക്കളയായ ിട്യാണ് പ്രയാകദ്ിക സർക്കയാരുകൾക്ക് 
ഫണ്് കകമയാറ്റം ന്െയ്ന്പെടുനെത്. സംസ്ഥയാനന്ത് 
ധനവ ികകന്ദ്രീകരണം, സർക്കയാർ പ്രവർത്നങ്ങളുന്ട  

ക യാ ര ധ്ഷേ മ ത വ ർ ദ് ി പെ ി ക്കു നെ ത ി ന്  മ യാ ത്രമ ല് 
സയാമ്പത് ികവം രയാഷ്ട്രീയവമയായ ഉത്രവയാദ ിത്ം  
വർദ്ിപെ ിക്കുനെതിനും സഹയായമയായിട്ടുണ്്.

വ ികകന്ദ്രീകൃത ആസൂത്രണം ആരംഭ ിച്ചത മുതൽ, 
സംസ്ഥയാനത്ിന്റെ പദ്തി വ ിഹിതത്ിന്റെ ്രയാ്രി 
25 ്തമയാനം പ്രയാകദ്ിക സർക്കയാരുകൾക്ക് വ ികസന 
ഫണ്യായ ി വകയ ിരുത്തുന്ണ്്. കൂടയാന്ത, തനത് 
ന ികുത ി വരുമയാനത് ിന്റെ 4 ്തമയാനം ജനറൽ  

വികകന്ദ്രീകരണ പ്രക്ിയയന്ട  നിർവ്വഹണം, സ്ഥയാപനവൽക്കരണം തടങ്ങിയവയമയായി �ന്ന്പെട് 
വിഷയങ്ങൾ  പഠിച്ച് ശുപയാർ്കൾ  മുകനെയാട്് ന്വയ്ക്കുനെതിനയായി പശ്ിമ�ംഗയാൾ ആസൂത്രണ ക�യാർഡിന്റെ 
കവസ് ന്െയർമയാനയായിരുനെ എസ് �ി ന്സൻ അധധ്ഷേനയായ കമ്ിറ്റി 1966-ൽ നിലവിൽ വന്. ഈ 
കമ്ിറ്റി വകുപ്പുതല ജ്രീവനക്കയാരുന്ട വിനധ്യാസം സം�ന്ിച്ച നിര് ക്ദേ്ം ഉൾന്പെന്ട നയാല് ഭയാഗങ്ങളുള്ള റികപെയാർട്് 
സര് ക്കയാരിന് സമർപെിക്കുകയണ്യായി.  അധികയാര വികകന്ദ്രീകരണത്ിൽ ന്സൻ കമ്റ്റിയന്ട പ്രധയാന 
ശുപയാർ്കൾ തയാന്െ ന്കയാടുക്കുന്:

 y ആസൂത്രണ പ്രക്ിയയിൽ ജന പങ്യാളിത്ം ഉറപെയാകക്കണ്തണ്് പദ്തികളുന്ട രൂപ്രീകരണം, 
വിഭവങ്ങളുന്ട വിനികയയാഗം എനെിവ സം�ന്ിച്ച് ജനങ്ങളുന്ട അഭിപ്രയായം പ്രകടിപെിക്കുനെതിനും 
ത്രീരുമയാനങ്ങന്ളടുക്കുനെതിനും, അവക�യാധം ഉണ്യാക്കുനെതിനും  അയൽക്കൂട്ങ്ങൾ, വയാർഡ് സഭകൾ 
തടങ്ങിയവയിലൂന്ട ഇത് സയാധധ്മയാകക്കണ്തയാണ്.

 y ഓകരയാ തക്ദേ് സ്ഥയാപനങ്ങളുകടയം അധികയാരങ്ങളും പ്രവർത്നങ്ങളും ഉത്രവയാദിത്ങ്ങളും വധ്ക്മയായി 
നിർവ്വെിക്കുകയം അവ സർക്കയാർ നിയന്ത്രണത്ിൽ നിനെ് മുക്മയാന്ണനെ് ഉറപെയാക്കുകയം കവണം.

 y സംസ്ഥയാന തിരന്ഞെടുപെ് കമ്്രീഷന്ന ്ക്ിന്പെടുത്തുകയം പ്രയാകദ്ിക സർ ക്കയാർ ത്രീരുമയാനങ്ങളികന്മലള്ള 
അപെ്രീലകൾ, അധികയാരദുരുപകയയാഗം, സ്വജനപഷേപയാതം, അെിമതി എനെിവ പരിഹരിക്കുനെതിനയായി 
അപെകലറ്റ് ട്ി�യൂണൽ, ഓംബുഡ്്യാൻ തടങ്ങിയ പുതിയ സ്ഥയാപനങ്ങൾ രൂപ്രീകരിക്കുകയം കവണം.

 y തക്ദേ് സ്വയംഭരണ സ്ഥയാപനങ്ങൾ പൗരന്മയാർക്ക് സൗകരധ്ങ്ങളും കസവനങ്ങളും നൽകുനെ സംവിധയാനം 
എനെതിനപ്പുറം പ്രയാകദ്ിക സയാമ്പത്ിക വികസനത്ിന് ലഷേധ്ം ന്വയ്ക്കുകയം അതിനനുസരിച്ച് പദ്തികൾ 
ഏന്റ്റടുക്കുവയാൻ സയാധിക്കുനെ തരത്ിൽ നിയമങ്ങൾ കഭദഗതി ന്െകയ്ണ്തമയാണ്. 

 y വിഭവങ്ങൾ സ്വരൂപിക്കയാനും സമയാഹരിക്കയാനും തക്ദേ്സ്ഥയാപനങ്ങന്ള പ്രയാപ്മയാകും വിധം നൂതന മയാർഗ്ഗങ്ങൾ 
കതടണം.

 y തക്ദേ്സ്വയംഭരണ സ്ഥയാപനങ്ങളിന്ല ജ്രീവനക്കയാരുന്ടയം ജനപ്രതിനിധികളുന്ടയം കയാരധ്ക്ഷി 
വർദ്ിപെികക്കണ്തണ്്. അതിനയായി കജയാലിയന്ട ഭയാഗമയായി ഫ്രീൽഡ്തല നിർ വ്വഹണത്ിലം കൃതധ്മയായ 
പരി്്രീലനം നൽകകണ്തയാണ്.

 y പദ്തി രൂപ്രീകരണത്ിലം നിർവഹണത്ിലം കലൻ ഡിപെയാർ ട്ടുന്മന്റുകൾ തക്ദേ്സ്വയംഭരണ 
സ്ഥയാപനങ്ങന്ള സഹയായികക്കണ്തം ആവ്ധ്മയായ മയാർഗ്ഗനിർക്ദേ്ങ്ങളും ഉപകദ്ങ്ങളും, ക്ിയയാത്മക 
നിർക്ദേ്ങ്ങളും നൽകകണ്തമയാണ്. 

 y ഗ്യാമ സഭകൾക്ക് വധ്ക്മയായ അധികയാരങ്ങളും ഉത്രവയാദിത്ങ്ങളും നൽകണം. ത്രീരുമയാനങ്ങൾ 
എടുക്കുനെതിൽ ജനങ്ങളുന്ട മികച്ച പങ്യാളിത്ം ഉറപെയാക്കുനെതിനയായി അയൽക്കൂട്ങ്ങൾ കപയാന്ലയള്ള മികച്ച 
പിന്തുണയാ സംവിധയാനങ്ങളുന്ട കയയാഗങ്ങൾ  ഇടക്കിടയ്ക് വിളിച്ച് കെർ ത്് പങ്യാളിത്ം വിപുല്രീകരിക്കണം.

 y കകരളത്ിന്ല ഗ്യാമ-നഗര പ്രകദ്ങ്ങൾ  തമ്ിലള്ള വധ്തധ്യാസം വളന്ര കനർ ത്തയായതിനയാൽ ഗ്യാമ-നഗര 
പ്രകദ്ങ്ങന്ള ഉൾന്പെടുത്ി ഒരു ജില്യാ കൗൺസിൽ രൂപ്രീകരികക്കണ്തണ്് .

 y ഗ്യാമപഞ്ചയായത്തുകളിലൂന്ട കടന് കപയാകുനെ കറയാഡകളുന്ട കയാരധ്ത്ിൽ ഒരു പഞ്ചയായത്ിന് ചുമതല 
നൽകുനെതിനു പകരം, കദ്്രീയ-സംസ്ഥയാന പയാതകൾ സർക്കയാരിന്റെയം, ജില്യാ കറയാഡകൾ ജില്യാ 
പഞ്ചയായത്ിന്റെയം ക്യാക്ക് പഞ്ചയായത്ിന്റെയം ഉത്രവയാദിത്മയായി തടരുകമ്പയാൾ സർവ്രീസ് ഏരിയ 
തത്വം പയാലികക്കണ്തണ്്. ഗ്യാമപഞ്ചയായത്് അവരുന്ട അധികയാര പരിധിയിലള്ള മറ്റ് കറയാഡകൾ 
പരിപയാലികക്കണ്തയാണ്.

 y പരമയാവധി പങ്യാളിത്കത്യാന്ട പ്രയാകദ്ികതല ആസൂത്രണം ഉറപെയാക്കുനെതിനയായി 
വിഭവസമയാഹരണകത്യാന്ടയള്ള അഞ്ച് ഘട് പ്രക്ിയകൾ പിന്തുടകരണ്തണ്്. വയാർഷിക പദ്തിക്കും 
പഞ്ചവത്സര പദ്തികൾക്കും പുറകമ, കപേഷധ്ൽ ഇൻഫ്യാസ്ട്ക്െർ വികസനത്ിന് ഊനെൽ നൽകി 15 
വർഷകത്ക്കുള്ള ഒരു വികസന പരികപ്രഷേധ്വം പഞ്ചയായത്തുകൾ തയ്യാറയാകക്കണ്തയാണ്.

 y ഓകരയാ പഞ്ചയായത്തും പൗരന്മയാർക്ക് നൽകുനെ കസവനങ്ങളുന്ട മയാനദണ്ഡങ്ങൾ വധ്ക്മയായി 
കരേന്പെടുത്ണം. സിറ്റിസൺ െയാർട്ർ കൂടയാന്ത തക്ദേ്സ്വയംഭരണ സ്ഥയാപനങ്ങളുന്ട കണക്കുകൾ ഓഡിറ്റ് 
ന്െയ്യുനെതിനയായി ഒരു സ്വതന്ത്ര ഓഡിറ്റ് കമ്്രീഷനും, പൗരന്മയാർക്ക് വിവരയാവകയാ്ത്ിനുള്ള സംവിധയാനം, 
പരയാതികൾ പരിഹരിക്കുനെതിനയായി ഒരു പരയാതി പരിഹയാര ന്സൽ എനെിവ കൂടി ഉണ്യായിരികക്കണ്തയാണ്.

ക�ാക്സ് 2.2 ന്സൻ കമ്ിറ്റി 1996 - പ്രധയാന ശുപയാർ്കൾ
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പർപെസ് ഫണ്യായം തനത് നികുതി വരുമയാനത്ിന്റെ 
6.5 ്തമയാനം ന്മയിറെനൻസ് ഫണ്യായം (4 ്തമയാനം 
കറയാഡകളുന്ട ന്മയ ിറെനൻസിനും, 2.5 ്തമയാനം 
കറയാഡ ിതര ആസ്ത ികളുന്ട ന്മയ ിറെനൻസ ിനും) 
ഓകരയാ വർഷവം വകയിരുത്തുന്.  ആദധ് ഘട്ങ്ങളിൽ 
ന ി കു ത ി  വ രു മ യാ ന ത് ി ന് റെ  3 . 5  ് ത മ യാ ന ം 
ജനറൽ പർപെസ് ഫണ്യായം, 5 .5 ്തമയാനം 
ന്മയ ിറെനൻസ് ഫണ്യായം വകയ ിരുത് ിയ ിരുന്.  
ന്മയിറെനൻസ് ഗ്യാറെിൽ നിന്ം പദ്തികൾ ആവ ിഷ് ക
രിക്കുനെതിലം നടപെയാക്കുനെതിലം തക്ദേ്സ്വയംഭരണ 
സ്ഥയാപനങ്ങൾക്ക് പൂർണ സ്വയാതന്ത്രധ്വമുണ്്.

ദു ർ � ല  വ ി ഭ യാ ഗ ങ്ങ ളു ന് ട  ് യാ ക് ്രീ ക ര ണ വ ം  
സ യാ മൂ ഹ ി ക  സ മ ത ്വവ ം  ഉ റ പ്പു വ രു ത്തു നെ ത ി നു
ള്ള നട പ ട ി ന് യ നെ ന ി ല യ ി ൽ ,  പ ട് ി ക ജ യാ ത ി 
ഉപപദ്ത ിയം പട് ികവർഗ്ഗ ഉപപദ്ത ിയം തക്ദേ
്സ്വയംഭരണ സ്ഥയാപനങ്ങൾ ഏന്റ്റടുകക്കണ്തയാ
ണ്. സംസ്ഥയാനന്ത് ന്മയാത്ം ജനസംേധ്യ ിൽ 
പട് ികജയാത ി ,  പട് ികവ ർഗ്ഗ ജനവ ി ഭയാഗങ്ങളുന്ട 
ജനസംേ ധ്യന്ട അനുപയാതത് ിനനുസര ിച്ചയാണ്  
സ ം സ്ഥ യാ ന  പ ദ് ത ി  വ ി ഹ ി ത ത് ി ൽ  ന ി നെ് 

(സംസ്ഥയാനന്ത് പദ്തിയിൽ എസ്.സി.പ ി, ട ി.എസ്.
പ ി പദ്തികൾക്കയായി വകയിരുത്തുനെ തക പ്രസ്തത  
വ ി ഭ യാ ഗ ത് ി ന് ല  ജ ന സ ം േ ധ്യാ നു പ യാ ത ക ത് ക്ക യാ
ളു ം കൂടുത ല യായ ിട്യാണ്)  എസ് .സ ി .പ ിക്കു ം റ്റ ി .
എസ് .പ ിക്കും പദ്ത ി ഫണ്് വകയ ിരുത്തുനെത്. 
എ സ്  . സ ി . പ ി / റ്റ ി .  എ സ്  . പ ി  പ ദ് ത ി  
വ ിഹ ിതത് ിന്റെ ഒരു ഭയാഗം തക വ ികകന്ദ്രീകൃത 
ആസൂത്രണത് ിന് ക്രീെ ിലള്ള സ്്രീമുകൾ നടപെ ിലയാ
ക്കുനെതിനയായ ി തക്ദേ്ഭരണ സ്ഥയാപനങ്ങൾക്കയായ ി 
ന്രീക്കിന്വച്ച ിരിക്കുന്. കകരളത്ിന്റെ വ ികകന്ദ്രീകൃത 
ആസൂത്രണത് ിന്ല ഏറ്റവം പ്രധയാനന്പെട് സവ ി
ക്ഷതകള ിന്ലയാനെ് സ്ത്രീകളുന്ടയം പര ിഗണന 
അർഹ ിക്കുനെവരുകടയം (വകയയാധ ികർ, കുട് ികൾ, 
ഭ ി നെ ക ് ഷ ി ക്ക യാ ർ ,  ഭ ി നെ ല ി ം ഗ ക്ക യാ ർ ,  മ റ്റ്  
ദുർ� ല വ ിഭയാഗങ്ങൾ, സയാന്ത്വന പര ിെരണം 
ആവ്ധ്മുള്ളവർ) തയാൽപെരധ്ങ്ങൾ സംരഷേ ിക്കുനെതിനയാ
യി പ്രകതധ്ക ഊനെൽ നൽകുന് എനെതയാണ്. 

വ ികേന്ദ്രീേരണവം വ ിേസന ോഴ്ചപ്ാടുേളിന്െ 
മാറ്റങ്ങളം
ജ ന ക ്രീ യ യാ സൂ ത്രണ  ക ധ്യാ മ്പ യ ി ന ി ന് റെ  ത ട ക്ക ം 

 y കൃതധ്മയായ മയാർഗ്ഗകരേ ഉണ്യായിട്ടും പ്രയാകദ്ിക സർക്കയാരുകൾ ഉൽപെയാദനകമേലയിൽ പദ്തികൾ 
ആവിഷ് ക്കരിക്കയാറിന്ല്ന്ം അതിനയാൽ വിഷയ  കമേലകള് ക്ക് വിഹിതവം മുൻഗണനകളും നിശ്യിച്ച് 
നൽകകണ്തം ഉൽപെയാദനത്ിനനുകൂലമയായി പദ്തികള് മയാകറ്റണ്തയാന്ണന്ം ഉമ്ൻ കമ്ിറ്റി 
ചൂണ്ിക്കയാണിക്കുകയണ്യായി. നികുതി, നികുതികയതര വരുമയാനം വർദ്ിപെിക്കുനെതിന് നികുതികളുന്ട 
കവവിധധ്വൽക്കരണവം സമിതി നിർക്ദേ്ിക്കുകയണ്യായി. വസ്ത, ന്തയാെിൽ, വികനയാദ നികുതികൾ 
തടങ്ങിയ പ്രധയാന നികുതികളുന്ട കണക്കുകൾ ്യാസ്ത്രീയമയായി വിലയിരുകത്ണ്തം ഡിമയാൻഡ് രജിസ്റര് തയ്
യയാറയാകക്കണ്തമയാന്ണനെ് സമിതി നിർക്ദേ്ിച്.

 y ഒമ്പതയാം പദ്തിയമയായി തയാരതമധ്ം ന്െയ്യുകമ്പയാൾ പത്യാം പദ്തിയിന്ല 6 പ്രധയാന കയാർഷിക 
വിളകളുന്ട വളർച്ച അത്ര ആ്യാവഹമല്യായിരുന്നെന്ം വിവിധ വകുപ്പുകൾ/ഏജൻസികൾ തമ്ിലള്ള 
ഏകകയാപനമില്യായ്മയയാണ് ഇതിന് പ്രധയാന കയാരണന്മന്ം കമ്ിറ്റി ചൂണ്ിക്കയാണിക്കുകയണ്യായി. 
കയാര് ഷിക ഉൽപെയാദനം ന്മച്ചന്പെടുത്തുനെതിനയായി കൃഷിഭവൻ ഉകദധ്യാഗസ്ഥരുന്ട സജ്രീവ ഇടന്പടൽ, 
കയാർഷിക പ്രവർത്നങ്ങൾ കദ്്രീയ ഗ്യാമ്രീണ ന്തയാെിലറപെ് പദ്തിയിൽ ഉൾന്പെടുത്ൽ, കയാർഷിക 
പ്രവർത്നങ്ങൾ നടത്തുനെ പയാടക്േര സമിതികൾക്ക് കൂലി സ�് സിഡി, കയാർഷിക പദ്തികൾക്കയായള്ള 
കർഷകരുന്ട ഗ്യാമസഭ, പ്രകദ്ത്ിന് അനുകയയാജധ്മയായ കയാർഷിക നയം എനെിവ കയാർഷിക കമേലയിന്ല 
ശുപയാർ്കളിൽ െിലതയാണ്.

 y ഗ്യാമസഭകളുന്ട പുനരുജ്്രീവനം, വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പുകളുന്ടയം സയാകങ്തിക ഉപകദ്ക ഗ്രൂപ്പുകളുന്ടയം 
സയാകങ്തിക അടിത്റ ന്മച്ചന്പെടുത്ൽ, വിഭവം, സ്ഥലപരയാസൂത്രണം, പയാരിസ്ഥിതി എനെിവ പരിഗണിച്ള്ള 
ആസൂത്രണ പ്രവർത്നങ്ങൾ, കലൻ ഡിപെയാർട്് ന്മന്റുകളും തക്ദേ്സ്വയംഭരണ സ്ഥയാപനങ്ങളും തമ്ിലള്ള 
ഫലപ്രദമയായ ഏകകയാപനം, പദ്തിക്കയായി സമയപരിധി, ആസ്തി പരിപയാലനം എനെിവയമയായി �ന്ന്പെട് 
ഉത്രവയാദിത്ങ്ങളുള്ള ഒരു കപ്രയാജക്ട് മയാകനജ് ന്മറെ് സിസ്റം സ്ഥയാപിക്കുവയാനും നിർകദ്ിക്കുകയണ്യായി.  

 y ആകരയാഗധ്കമേലയിലയാകന്ട്, തക്ദേ്ഭരണ സ്ഥയാപനങ്ങളും മയാതൃവകുപ്പും തമ്ിലള്ള ഇരട് നിയന്ത്രണത്ിന്റെ 
പ്രശ്നം, ചുമതലകളും ഉത്രവയാദിത്ങ്ങളും പ്രവര് ത്നങ്ങളും കൃതധ്മയായി നിർവ്വഹിച് ന്കയാണ്് മികച്ച 
ഏകകയാപനകത്യാന്ട പരിഹരികക്കണ്തയായിട്ടുണ്്. ന്ഹൽത്് ഇൻഫർകമഷൻ സിസ്റത്ിന്റെ (എച്ച്.ഐ.എസ്) 
കൃതധ്ത, ന്പയാതജനങ്ങൾക്കുള്ള കസവന വിതരണം ന്മച്ചന്പെടുത്ൽ, ആകരയാഗധ് സംവിധയാനത്ിന്റെ 
കദനംദിന മയാകനജ്ന്മറെ്, ആകരയാഗധ് സംവിധയാനത്ിനുള്ള മയാനുവൽ എനെ്രീ ശുപയാര് ്കളും മുകനെയാട്് 
ന്വയ്ക്കുകയണ്യായി.

 y പയാർ്്വവൽക്കരിക്കന്പെട് വിഭയാഗങ്ങള് ക്കയായി ആസൂത്രണം, മുൻഗണന നിശ്യിക്കൽ, 
പദ്തിവിഹിതത്ിന്റെ ഫലപ്രദമയായ വിനികയയാഗം, കൂടുതൽ നൂതനമയായ പദ്തികളുന്ട ഉൾന്പെടുത്ൽ, 
ഭൂമി, ഉപജ്രീവനമയാർഗം, വിദധ്യാഭധ്യാസം എനെിവയമയായി �ന്ന്പെട് പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുക എനെിവ ശ്രദ് 
ന്െലകത്ണ് കമേലകളയായി കമ്ിറ്റി ചൂണ്ിക്കയാണിക്കുകയണ്യായി. വനിതയാ ഘടക പദ്തി നിർവ്വഹണം 
പരിക്യാധിക്കുകമ്പയാൾ  സ്ത്രീ കകന്ദ്രീകൃത പദ്തികൾ പ്രയാകദ്ിക സർക്കയാരുകൾ ഏന്റ്റടുത്തയായി കയാണുനെില് 
എന്ം കമ്ിറ്റി ചൂണ്ിക്കയാണിക്കുകയണ്യായി.

ക�ാക്സ് 2.3 എം.എ ഉമ്ൻ കമ്ിറ്റി 2009 - പ്രധയാന നിർകദ്ങ്ങൾ
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രയാജധ്ന്ത് വ ികകന്ദ്രീകൃത അധികയാര െരിത്രത്ിന്ല 
നയാെികക്കല്യായി കണക്കയാക്കന്പെടുന്. ഫണ്ടും ചുമതലകളും 
സംവ ിധയാനങ്ങളും പ്രയാകദ്ിക സർക്കയാരുകളികലക്ക് 
കകമയാറുകയണ്യായി. ജനയാധിപതധ്ന്ത് ്ക്ിന്പെടുത്തു
നെതിൽ ജനക്രീയയാസൂത്രണം സുപ്രധയാനമയായ പങ്യാണ് 
വഹിച്ച ിട്ടുള്ളത്. ഇന്തധ്യ ിൽ നടപെ ിലയാക്കിയ ഏറ്റവം  
വ ിപുലവം കയാരധ്ഷേമവമയായ വ ികകന്ദ്രീകരണ പരിപയാടി 
ആയിരുന് ഇത് എനെതിൽ തർക്കമില്. ഈ കധ്യാമ്പയിൻ, 
സംസ്ഥയാന ഭരണത്ിന്റെ പുനഃസംഘയാടനത്ിന് തന്നെ 
വെി ന്വച്ച ിട്ടുന്ണ്നെ് കയാണയാവനെതയാണ്.  മയാത്രവമല്, 
1992 ന്ല  ഭരണഘടനയാ കഭദഗതി ഏറ്റവം ഫലപ്രദമയായി 
നടപെ ിലയാക്കിയ ഇന്തധ്ൻ സംസ്ഥയാനം കകരളമയാന്ണന്ം 
നിരവധി പഠനങ്ങളിൽ പരയാമർ്ിക്കുന് (കതയാമസ് 
ഐസക്ക് & ഫ്യാങ്ി, 2002; ന്വകറയാൺ, 2001; കലയാക 
�യാങ്്, 2000).  പ്രയാകദ്ിക സർക്കയാരുകൾക്ക് കകമയാറിയ 
കമേലകളിൽ എല്യാം തന്നെ വല ിയ മയാറ്റങ്ങൾ ഉണ്യായിട്ടു
ള്ളതയായം കയാണയാവനെതയാണ്.

സയാമൂഹധ്-സയാമ്പത്ിക വധ്തധ്യാസങ്ങളില്യാന്ത ആസൂത്രണ 
പ്രക്ിയയന്ട ഭയാഗമയായ ഗ്യാമസഭയിൽ പന്ങ്ടുക്കയാൻ 
ജനങ്ങൾക്ക് അവസരം ലഭ ിച്. വ ികകന്ദ്രീകൃതയാസൂത്ര
ണത്ിന്റെ ഭയാഗമയായ ി പുതതയായ ി രൂപ ്രീകരിച്ച ഈ 
കവദ ി ജനങ്ങൾക്ക് വ ികസനവമയായ ി �ന്ന്പെട് 
പ്ര്് നങ്ങളും ആ്ങ്കളും ആ്യങ്ങളും പങ്് ന്വക്കയാനുള്ള 
അവസരന്മയാരുക്കുകയണ്യായ ി. ജനപങ്യാള ിത്ം 
ആസൂത്രണത്ിന്റെ പ്രയാരംഭ ഘട്ത്ിൽ മയാത്രം ഒതങ്ങി 
നിൽക്കയാന്ത മറിച്ച് പദ്തികളുന്ട ആതധ്ന്തിക ഫലം 
വ ിലയിരുത്തുനെ ഘട്ം വന്ര ന്രീളുനെ ഒനെയായി മയാറുകയം 
ന്െയ്ത.  

രണ്യാമതയായ ി, തക്ദേ് സ്വയംഭരണ സ്ഥയാപനങ്ങള ി
കലക്കുള്ള അധികയാരസ്ഥയാനങ്ങള ിൽ മൂനെിന്ലയാന്ം 
സ്ത്രീകൾക്കയായി സംവരണം ന്െയ്ത് അധികയാര വ ികക
ന്ദ്രീകരണത്ിൽ ല ിംഗസമത്വത്ിനു പ്രകതധ്ക ഊനെൽ 
നൽകയാൻ കെിഞെിട്ടുണ്്.  ഈ സംവരണയാനുപയാതം 
2010-ൽ 33.3 ്തമയാനത്ിൽ നിന്ം 50 ്തമയാനമയായി 
വർദ്ിപെിക്കുകയണ്യായി. ജനക്രീയയാസൂത്രണ പ്രക്ിയയന്ട 
ആറ് ഘട്ത്ിലൂന്ട തക്ദേ്സ്വയംഭരണ സ്ഥയാപനങ്ങൾ 
തയയാറയാക്ക ിയ വ ികസന റ ികപെയാർട് ിൽ സ്ത്രീകളുന്ട 
പ്ര്് നങ്ങൾ സം�ന്ിച്ച് ഒരു പ്രകതധ്ക അധധ്യായം തന്നെ 
നിർ�ന്മയാക്കിയിരുന്. ഇത് സംസ്ഥയാനത്തുടന്രീള
മുള്ള സ്ത്രീകളുന്ട അവസ്ഥന്യക്കുറിച്ം അവ ന്മച്ചന്പെടു
ത്തുനെതിനുള്ള സയാധധ്തകന്ളക്കുറിച്ച് പഠിക്കുനെതിനും 
പ്രയാകദ്ിക സർക്കയാരുകന്ള കപ്രരിപെ ിക്കുകയണ്യായി. 
ജനക്രീയയാസൂത്രണ പ്രക്ിയയിന്ല എല്യാ പരി്്രീലന 
പരിപയാടികളിലം ല ിംഗസമത്വം ഒരു പ്രധയാന വ ിഷയമയായി 
ഉൾന്പെടുത്തുകയണ്യായി. വ ികസന വെികളിൽ അതവന്ര 
കകട്ടുകകൾവ ി ഇല്യാത് ഒനെയായിരുന് അത്.  കൂടയാന്ത, 
ഓകരയാ തക്ദേ്സ്വയംഭരണ സ്ഥയാപനങ്ങൾക്കും അവരുന്ട 
ന്മയാത്ം പദ്ത ി വ ിഹ ിതത് ിന്റെ ഒരു ന ിശ് ിത 
്തമയാനം (10 ്തമയാനം) തക സ്ത്രീകൾക്ക് മയാത്രമയായള്ള 
വനിതയാ ഘടക പദ്തികൾക്കയായി നിർ�ന്മയായി 
വകയിരുത്യാനും ത്രീരുമയാനിച്. വ ികസന പരിപയാടികൾ 
ആസൂത്രണം ന്െയ്യുകമ്പയാൾ വ ികസന പരിപയാടികളുന്ട 
ല ിംഗപരമയായ വ ിഷയങ്ങൾ കൂടി പരിഗണികക്കണ്ത് 
അതധ്ന്തയാകപഷേ ിതമയായി. 

മൂനെയാമതയായി, പ്രയാകദ്ിക സർക്കയാർ സ്ഥയാപനങ്ങൾക്ക് 
പ്രകതധ്കമയായി എസ്.സി.പ ി, റ്റ ി.എസ് .പ ി  ഫണ്ടുകൾ 
അനുവദ ിച്ചത് വെ ി വ ികസന പരിപയാട ികൾ ആവ ി
ഷ് കര ിക്കുകമ്പയാൾ സമൂഹത് ിന്ല പയാർ്്വവത്കൃത 
വ ിഭയാഗങ്ങൾക്ക് കയാരധ്മയായ ഊനെൽ ലഭിക്കുകയം അവന്ര 
കൂടി വ ികസനത്ിൽ ഉൾകച്ചർക്കുനെതിനും കെിഞ്ഞു. 
ഇത് പ്രയാകദ്ിക തലത്ിൽ  ദുർ�ല വ ിഭയാഗങ്ങളുന്ട 
യഥയാർത്ഥ വ ികസന ആവ്ധ്ങ്ങൾ കണക്കയാക്കുനെതിനും 
വ ിവ ിധ കമേലകളിൽ പ്രശ്നയാധിഷ് ിത ആസൂത്രണത്ിന് 
സൗകരധ്ന്മയാരുക്കുനെതിനും സഹയായിച്. പങ്യാളിത് 
ആസൂത്രണത്ിന്റെ എല്യാ ഘട്ങ്ങള ിലം  എസ് സി/
എസ് ട ി വ ിഭയാഗങ്ങളുന്ടയം സ്ത്രീകളുന്ടയം സ്ഥ ിര 
പ്രയാ ത ി ന ി ധ ധ്ത് ി ന്  ഇ ത്  ക യാ ര ണ മ യാ യ ി ട്ടുണ്് . 
വ ി ക ക ന്ദ്രീ കൃ ത ഭ ര ണ ത് ി ൽ പ യാ ർ ്്വവ ത് കൃ ത  
വ ിഭയാഗങ്ങൾ കൂടുതൽ ്യാക്്രീകരിക്കന്പെട്തയായം കയാണയാം.  

ന യാ ല യാ മ ത യാ യ ി ,  വ ി ക ക ന്ദ്രീ ക ര ണ ം ,  ത ക ്ദേ ് 
സ്ഥയാപനങ്ങൾക്ക് വ ിവ ിധ കമേലകളിൽ ആസ്തികൾ 
രൂപകൽപെന ന്െയ്യുനെത ിനും സൃഷ് ിക്കുനെത ിനും 
സ്വയാതന്ത്രധ്ം നൽകുകയണ്യായി. വ ിവ ിധ വകുപ്പുകളുന്ട 
പ്രയാകദ്ിക സ്ഥയാപനങ്ങൾ  തക്ദേ് സർക്കയാരുകളുകടതയാക്കി 
മയാറ്റിയ കതയാന്ട മുകൾത്ട്ിൽ  നിന്മുള്ള അനുമതികൾക്ക്  
കയാത്തു നിൽക്കയാന്ത ഈ സ്ഥയാപനങ്ങളുന്ട പ്രവർത്നം 
ന്മച്ചന്പെടുത്തുനെത ിനും ഇത്രം സ്ഥയാപനങ്ങള ിൽ 
 പുതിയ അടിസ്ഥയാന സൗകരധ്ങ്ങൾ സൃഷ് ിക്കുനെതിനുമു
ള്ള ഇടന്പടലകൾ നടത്യാനും സയാധിക്കുകയണ്യായി. 
സയാകങ്ത ികമയായ ി തക്ദേ്സ്വയംഭരണ സ്ഥയാപ 
നത് ിന്റെയം �ന്ന്പെട് വകുപ്പുകളുകടയം ഇരട് 
നിയന്ത്രണം ഉന്ണ്ങ്ിലം പദ്തി വ ിഹിതം ഉപകയയാഗിച്ച് 
തക്ദേ് സ്വയംഭരണ സ്ഥയാപനങ്ങൾക്ക് കനരിട്് ആസ്തികൾ 
സൃഷ് ിക്കയാനും കകമയാറ്റം ന്െയ്ന്പെട് സ്ഥയാപനങ്ങളുന്ട 
ആസ്ത ികളുന്ട അറ്റകുറ്റപെ ണ ികൾ, കറയാഡ ി തര 
ന്മയിറെനൻസ് ഗ്യാറെ് ഉപകയയാഗിച്ച് കൃതധ്മയായി ഏന്റ്റ
ടുക്കുനെതിനും സയാധിച്ച ിട്ടുണ്്. ആസ്തികൾ സൃഷ് ിക്കുനെ
തിനുള്ള സ്വയാതന്ത്രധ്ം എല്യാ വ ികസന കമേലകളിലം 
ശ്രകദ്യമയായ പുകരയാഗത ി കനട ി എടുക്കുനെത ിന് 
കയാരണമയായ ിട്ടുണ്്. ഇതിൽ ഏറ്റവം പ്രധയാനന്പെട്ത്  
ഗ്യാമ്രീണ കറയാഡകളയാണ്. ന്െറുകിട ജലകസെന 
സൗകരധ്ങ്ങൾ  ലഭധ്മയാക്കുനെതിനും സഹയായകമയായ ി
ട്ടുണ്്. കലഫ് മിഷന്റെ ശ്രകദ്യമയായ കനട്ങ്ങള ിൽ 
നിനെ് വധ്ക്മയാകുനെത് ഗ്യാമ്രീണ ഭവനനിർമ്യാണവം 
ഗണധ്മയായ ി ന്മച്ചന്പെട് ിട്ടുണ്് എനെ് തന്നെയയാണ്. 
ശുെ ്രീകരണത്ിനും മറ്റ് ന്പയാത സൗകരധ്ങ്ങൾക്കുമു
ള്ള അടിസ്ഥയാന സൗകരധ്ങ്ങൾ  ലഭധ്മയാക്കുനെതം പല 
മടങ്ങയായി വർദ്ിച്ച ിട്ടുണ്്.

അഞ്ചയാമതയായി, പ്രയാകദ്ിക സർക്കയാരുകളുന്ട കസവന 
വ ിതരണ സംവ ിധയാനങ്ങളിലം കയാരധ്മയായ പുകരയാഗതി 
ഉണ്യായിട്ടുണ്്. പ്രയാഥമിക ആകരയാഗധ് സംരഷേണം, ്ിശു 
സംരഷേണം, പ്രയാഥമിക വ ിദധ്യാഭധ്യാസം, കുട ിന്വള്ളം, 
ശുെ ിത്വം, കറയാഡകൾ, ജലകസെന സൗകരധ്ങ്ങൾ, 
പയാവന്പെട്വർക്ക് പയാർപെ ിടം, കർഷകർക്ക് സഹയായം, 
സ്ത്രീകൾ/പട് ികജയാതി/പട് ികവർഗ്ഗ വ ിഭയാഗക്കയാരുന്ട 
വരുമയാനം, ന്തയാെ ിൽ  എനെ ിവ കസവനങ്ങളുന്ട 
കശ്രണിയിൽ ഉൾന്പെടുന്. സിവ ിൽ രജിസ് കട്ഷൻ, 
കലസൻസ് വ ിതരണം തടങ്ങ ിയ ന ിർ�ന് ിത 
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കസവനങ്ങൾ കമ്പയൂട്ർവൽക്കര ിച്ചത ിലൂന്ട  ഇവ 
സുഗമമയാക്കുകയം കവഗത് ിലയാക്കുകയം ന്െയ്ത. 
അധികയാര വ ികകന്ദ്രീകരണത്ിന്റെ പശ്യാത്ലത്ിൽ, 
തക്ദേ്സ്വയംഭരണ സ്ഥയാപനങ്ങളിന്ല ഇ-ഗകവണൻസ്  
സംവ ിധയാനങ്ങൾ മൂലം അകപഷേകളികന്മലള്ള നടപടികൾ 
 സുതയാരധ്മയാക്കുകയം കവഗത്ിൽ  കസവനം നൽകുനെതിനും 
സഹയായിച്ച ിട്ടുണ്്. തക്ദേ്സ്വയംഭരണ സ്ഥയാപനങ്ങളുന്ട 
കമ്പയൂട്ർവൽക്കരണത് ിന്ല കനട്ങ്ങൾ ഇൻഫർ 
കമഷൻ കകരള മിഷൻ എനെ ഭയാഗത്് വ ി്ദമയായ ി  
െർച്ച ന്െയ്യുന്ണ്്. സംസ്ഥയാനന്ത് സയാമൂഹിക സുരഷേയാ 
സംവ ിധയാനം ്ക്ിന്പെടുത്തുക എനെത് അധികയാര  
വികകന്ദ്രീകരണത്ിന്റെ മുേമുദ്യയാണ്. ഈ പ്രക്ിയയിൽ 
തക്ദേ്സ്വയംഭരണ സ്ഥയാപനങ്ങളുന്ട ഇടന്പടൽ വെി 
കൂടുതൽ കസവനങ്ങൾ സയാമൂഹിക സുരഷേയാ സംവ ിധയാനം 
ന്മച്ചന്പെടുത്തുകയമുണ്യായി. 

ആറയാമതയായി വ ികകന്ദ്രീകരണം തയാകെത്ട്ിൽ പ്രയാകദ്ിക 
സയാമ്പത്ിക വികസന ഇടന്പടലകൾക്ക് ്ക്മയായ അടി
ത്റയിടുകയണ്യായി. ദയാരിദ്ധ് നിർമ്യാർജ്നം, ഉപജ്രീവന 
സുരഷേ, വരുമയാനദയായകമയായ ന്തയാെിൽ തടങ്ങിയവയിൽ 
ശ്രദ് കകന്ദ്രീകരിച്ച് കസവനകമേലയിൽ നികഷേപം 
നടത് ിയത ിലൂന്ടയയാണ് ഇത് സയാധധ്മയാക്ക ിയത്. 
രയാജധ്ന്ത് വനിതയാ കൂട്യായ്മകളുന്ട ഏറ്റവം വല ിയ 
ശംേലയയായ കുടും�ശ്ര്രീയന്ട രൂപ്രീകരണം ഇതിൽ  
ഏറ്റവം ശ്രകദ്യമയാണ്. സ്ത്രീകന്ള സയാമൂഹികമയായം 
സയാമ്പത്ികമയായം രയാഷ്ട്രീയപരമയായം ്യാക്്രീകരി
ക്കുനെതിൽ കുടും�ശ്ര്രീയന്ട പങ്് വളന്ര വലതയാണ്. 
കുടും�ശ്ര്രീയിൽ അംഗങ്ങളയായ സ്ത്രീകൾ രയാഷ്ട ്രീയ അധികയാ
രസ്ഥയാനങ്ങളിൽ എത്തുകയം പ്രയാകദ്ിക സർക്കയാരുകളുന്ട 
തലവന്മയാരും മറ്റ് പല ഉനെതപദവ ികളും ഏന്റ്റടുത്തയായി 
അടുത്ിന്ട നിര്രീഷേ ിക്കന്പെട്ിട്ടുണ്്. 

ഏെയാമതയായ ി, വ ികകന്ദ്രീകൃത ആസൂത്രണം മുകേന  
സുതയാരധ്വം കയാരധ്ഷേമവമയായ ഒരു ഭരണം തയാകെത്ട്ിൽ 
സ്ഥ യാപ ിക്കുനെത ി ന് ഒട്നവ ധ ി ഇടന്പ ടലകൾ  
 ഉണ്യായ ിട്ടുണ്്. ത്രീരുമയാനന്മടുക്കുനെത ിലം കസവന 
വ ിതരണം കയാരധ്ഷേമമയാക്കുനെതിനുമുള്ള പ്രകതധ്ക മയാകന
ജ്ന്മറെ്-വ ിവരസയാകങ്തിക സംവ ിധയാനങ്ങൾ  പ്രയാകദ്ിക 
സർക്കയാരുകൾക്ക് ലഭധ്മയാക്കുനെതിനുള്ള ഒട്നവധി  
ശ്രമങ്ങൾ നടനെിട്ടുണ്്. 

രയാജധ്ത്് തന്നെ ആദധ്മയായ ി തക്ദേ്സ്വയംഭരണ 
സ്ഥയാപനങ്ങളുന്ട കമ്പയൂട്ർവൽക്കരണത്ിന് തടക്കമിട് 
കകരളത് ിന്റെ ഇ-ഗകവണൻസ് കപ്രയാഗ്യാമയായ 
ഇൻഫർകമഷൻ കകരള മ ിഷന്റെ രൂപ ്രീകരണം 
എടുത്തു പറകയണ്ത് തന്നെയയാണ്. രയാജധ്ന്ത് തക്ദേ് 
സ്ഥയാപനങ്ങളുന്ട ഏറ്റവം വലതം സമഗ്വമയായ, 
കമ്പയൂട്കറകസഷൻ സംരംഭമയാണ് ഐ.ന്ക.എം. 
എല്യാ തലങ്ങളിലമുള്ള പ്രയാകദ്ിക സർക്കയാരുകളുന്ട 
എല്യാ പ്രവർത്നങ്ങൾക്കും ഐ.ന്ക.എം പ്രകതധ്കം 
പ്രകതധ്കം കസയാഫ് റ്റ് ന്വയർ ആപ് ികക്കഷനുകൾ വ ി
കസ ിപെ ിന്ച്ചടുത് ിട്ടുണ്്. ഐ .ന്ക. എം വ ികസ ിപെ ിച്ച 
ഏറ്റവം പ്രധയാനന്പെട് ആപ് ികക്കഷനുകളിൽ ഒനെയാണ് 
‘സുകലേ’. ഇത് പ്രയാകദ്ിക സർക്കയാരുകളുന്ട വ ികസന 
പദ്തികളുന്ട രൂപ്രീകരണവം നിർവ്വഹണവം കകകയാരധ്ം 
ന്െയ്യുനെ ഒരു സമഗ് MIS സംവ ിധയാനമയാണ്. സിവ ിൽ 

രജ ിസ്കട്ഷന്റെയം കസവന വ ിതരണത് ിന്റെയം 
സങ്്രീർണ്ണമയായ പ്രക്ിയ സുഗമമയാക്കുനെത ിനയായ ി 
‘കസവന’, അക്കൗണ്ിംഗ്, ഫിനയാൻസ് മയാകനജ്ന്മറെ്  
തടങ്ങിയവയ്ക് സൗകരധ്ന്മയാരുക്കുനെ ‘സയാംേധ്’ തടങ്ങിയ 
വ ിവ ിധ കസയാഫ്റ്റ് ന്വയറുകൾ ഇതിന്റെ ഭയാഗമയായിട്ടുണ്്. 
പ്രയാകദ്ിക ഗവൺന്മന്റുകളുന്ട എല്യാ ഭരണപരവം  
വ ികസനപരവമയായ പ്രവർത്നങ്ങന്ള സമഗ്മയായി സമ
ന്വയിപെ ിക്കയാൻ കെിയനെ ഒരു സമഗ് വ ിവരസംവ ിധയാനം 
(ഇറെകഗ്റ്റഡ് മ യാകനജ്ന്മറെ് ഇൻഫ ർക മഷ ൻ 
 സിസ്റം) രൂപ ്രീകരിക്കുനെതിനയായി ഐ.ന്ക.എം ന്റെ 
ആപ് ികക്കഷനുകൾ സംകയയാജിപെ ിച്ച ിട്ടുണ്്. നിലവ ിലള്ള 
സംവ ിധയാനങ്ങന്ള ഘട്ംഘട്മയായ ി ഇലക് കട്യാണിക് 
സംവ ിധയാനത്ി കലക്ക് പരിവർത്നം ന്െയ്യുനെതിന് 
ഐ.ന്ക.എം ലഷേധ്ം വയ്ക്കുന്. 

എട്യാമതയായി, പ്രയാകദ്ിക സർക്കയാരുകൾ, പൗരന്മയാരുന്ട 
അറിയയാനുള്ള അവകയാ്ം സംരഷേിക്കുനെതിനയായി മികച്ച 
ന്പയാത ഇറെർകഫസ് സ്ഥയാപ ിക്കുകയണ്യായി. സദ്ഭരണം 
കപ്രയാത്സയാഹ ിപെ ിക്കുനെതിനുള്ള നൂതന ആ്യങ്ങൾ 
തക്ദേ്ഭരണ സംവ ിധയാനത് ിൽ സംകയയാജ ിപെ ിച്ച് 
ഭരണം കൂടുതൽ സുതയാരധ്വം സ്വ്രീകയാരധ്വമയാക്കുകയം 
ന്െയ്ിട്ടുണ്്. ത്രീരുമയാനന്മടുക്കുനെതിന്ല സുതയാരധ്ത ഉറ
പെയാക്കുനെതിലം ഭരണപരമയായ ത്രീരുമയാനങ്ങൾ ജനങ്ങന്ള 
അറിയിക്കുനെതിലം വ ിവരയാവകയാ് നിയമം വല ിയ പങ്കു 
വഹിച്ച ിട്ടുണ്്.

തക്ദേ്സ്വയംഭരണ സ്ഥയാപനത്ിന്ല പൗരന്മയാരുന്ട 
അവകയാ്ങ്ങൾ സൂെ ിപെ ിക്കുനെ പൗരയാവകയാ് കരേ  
പ്രസിദ്്രീകരിച്ചതം, തക്ദേ്ഭരണ സ്ഥയാപനം നൽകുനെ 
കസവനങ്ങളും അവയന്ട നിലവയാരവം പ്രസിദ്ന്പെടുത്ി
യതം സുതയാരധ്ത ന്മച്ചന്പെടുത്തുനെതിന് ഏന്റ സഹയായകര
മയായിട്ടുണ്്. പ്രയാകദ്ിക സർക്കയാരുകളുന്ട പ്രവർത്നങ്ങൾ 
ഓഡിറ്റു ന്െയ്യുനെതിനും ന്പർകഫയാമൻസ് ഓഡിറ്റിന്റെ 
ഒരു വ ിഭയാഗവം പ്രവർത്ിക്കുന്ണ്്. ഇത് നടപടിക്മ
ങ്ങളും പ്രക്ിയകളും പയാല ിക്കുനെതിൽ സഹയായകമയായിട്ടു
ണ്്. ചുരുക്കത്ിൽ സിറ്റിസൺ ഇറെർകഫസ് പ്രയാകദ്ിക 
ഭരണം കൂടുതൽ ന്മച്ചന്പെടുത്തുനെതിന് സഹയായിച് എനെ് 
പറയയാം.

ഒമ്പതയാമതയായ ി, വ ികകന്ദ്രീകൃത ആസൂത്രണത് ിൽ 
 ഒട്നവധ ി അക്കയാദമ ിക, ഗകവഷണ, വ ികസന 
സ്ഥയാപനങ്ങന്ള കെർത്തു നിർത്ി പ്രയാകദ്ിക വ ികസന  
പ്ര്് നങ്ങൾക്ക് പരിഹയാരം കയാണയാനുള്ള അവസരമുണ്്. 
അധ ികയാര വ ികകന്ദ്രീകരണത് ിന്റെ ആദധ്വർഷം 
മുതൽ തന്നെ ഒട്നവധി സ്ഥയാപനങ്ങളും സംഘടനകളും 
ജനക്രീയയാസൂത്രണ കധ്യാമ്പയിന്റെ ഭയാഗമയായിരുന്. ന്സറെർ 
കഫയാർ ന്ഡവലപ് ന്മറെ് സ്റഡ്രീസ് (CDS) നയാഷണൽ 
ന്സറെർ കഫയാർ എർത്് സയൻസ് സ്റഡ്രീസ്  (NCESS), 
ന്സറെർ കഫയാർ വയാട്ർ റികസയാെ് സ് ന്ഡവലപ് ന്മറെ് 
ആൻഡ് മയാകനജ് ന്മറെ് (CWRDM), കകരള അഗ്ികൾച്ചറൽ 
യൂണികവെ് സിറ്റി (KAU),  കകരള കഫയാറസ്റ്റ് റിസർച്ച് 
ഇൻസ്റിറ്റയൂട്് (KFRI) എനെ്രീ സ്ഥയാപനങ്ങളും ഒട്നവധി  
സംഭയാവനകൾ നൽകുകയണ്യായ ി. സംസ്ഥയാന 
ആസൂത്രണ ക�യാർഡം കില കപയാലള്ള സ്ഥയാപനങ്ങളും 
വ ികകന്ദ്രീകരണത്ിന്റെ ര്രീതി്യാസ്തം പരിഷ്ക്കരിക്കുനെ
തിലം വ ിവ ിധ പരിപയാടികളുന്ട നടത്ിപ്പും ഗതിയം നിശ്
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യിക്കുനെതിലം വ ിവ ിധ കമേലകളിൽ വ ികകന്ദ്രീകരണം 
ഉണ്യാക്കിയ സ്വയാധ്രീനം പഠന വ ികധയമയാക്കുനെതിലം 
പ്രധയാന പങ്കുവഹിച്ച ിട്ടുണ്്.

പത്യാമതയായി, വ ികകന്ദ്രീകൃത ആസൂത്രണ പ്രക്ിയന്യ 
പഠനവികധയമയാക്കി സത്വര നിർക്ദേ്ങ്ങൾ  സമർപെ ിക്കുനെ
തിനയായി സർക്കയാർ  നികയയാഗിച്ച കമ്ിറ്റികൾ വികകന്ദ്രീകൃത 
ആസൂത്രണത് ിന്റെ കനട്ങ്ങളും കപയാരയായ്മകളും 
വ ി്ദമയായി പഠിച്ന്കയാണ്് സമർപെ ിച്ച റികപെയാർട്ിന്ല 
ശുപയാർ്കൾ ഈ പ്രക്ിയ കയാരധ്ഷേമമയാക്കുനെതിനും 
വ ികകന്ദ്രീകരണം കൂടുതൽ ഫലപ്രദമയാക്കുനെതിനുമയായി 
അടിസ്ഥയാനപരമയായി വരുകത്ണ് മയാറ്റങ്ങന്ളക്കുറിച്ം  
മുകനെയാട്ടുള്ള വെ ികൾ, ത ിരുത്ലകൾ എനെ ിവ 
സം�ന് ിച്ം ധയാരയാളം ന ിർക്ദേ്ങ്ങൾ മുകനെയാട്് 
ന്വക്കുകയണ്യായ ി. കകരളത് ിന്ല ഈ വ ികസന 
അനുഭവങ്ങളും സമ്രീപനങ്ങളും മറ്റ് െ ില സംസ്ഥയാനങ്ങളിലം 
അനുകരിക്കുകയണ്യായിട്ടുണ്്.

വികേന്ദ്രീകൃത ആസൂത്രണ പരിപാടിയുന്ട 
പ്രധാന കനട്ടങ്ങൾ
സംസ്ഥയാനത്ിന്റെ വ ികസനനയങ്ങൾ നടപെയാക്കുനെതി
ലം വ ികസന സം�ന്ിയയായ എല്യാ െർച്ചകളിലം വ ികക
ന്ദ്രീകൃതയാസൂത്രണം കകന്ദ� ിന്ദുവയായി മയാറിയിരിക്കുന്. 
തക്ദേ്ഭരണ സ്ഥയാപനങ്ങൾ സമൂഹത്ിൽ അത്രകമൽ 
നിലയറപെ ിച്ചതിനയാൽ പ്രയാകദ്ിക വ ികസനത്ിൽ തക്ദേ
്സ്വയംഭരണ സ്ഥയാപനങ്ങന്ള അവഗണിച് ന്കയാണ്് 
ഒരു സർക്കയാരിനും  ഇനി മുകനെയാട്് കപയാകയാനയാവ ില്. 
വ ിവ ിധ കമേലകളിന്ല വ ികസനത്ിന് വ ികകന്ദ്രീകൃത 
ആസൂത്രണം നിർണയായകമയായി മയാറിയിട്ടുണ്്.

വ ികകന്ദ്രീകൃതയാസൂത്രണവം അത് ഉയർത്തുനെ വ ികസന 
നിർവ്വഹണവം ്ക്മയായ ഒരു വ ികസന സമ്രീപനവം 
ഒരു ന്പയാത സംവയാദ അജണ്യയായി മയാറുകയം സ്ഥയാപന
വൽക്കരിക്കന്പെട്ിരിക്കുകയം ന്െയ്ിരിക്കുന്. സംസ്ഥയാന 
സർക്കയാർ  പ്രയാകദ്ിക വികസനം യയാഥയാർത്ഥധ്മയാക്കുനെതിന് 
പ്രയാകദ്ിക സർക്കയാരുകൾക്ക് അർഹമയായ വ ിഹിതം 
ഉറപെയാക്കുന്ണ്്. വ ികകന്ദ്രീകൃത ആസൂത്രണത്ിന്റെ  
കനട്ങ്ങൾ  അവകലയാകനം ന്െയ്യുകമ്പയാൾ  ഇക്കയാലയളവ ിൽ 
പ്രധയാന കമേലകളിൽ കയാരധ്മയായ വികസനം ഉണ്യായിട്ടുണ്് 
എനെ് തന്നെയയാണ് കയാണിക്കുനെത്. 

മുൻപ് െർച്ച ന്െയ്ത് കപയാന്ല, ഈ ഇരുപത്ിയഞ്ച് 
വർഷത്ിനിടയിൽ, പ്രയാകദ്ിക ഗവൺന്മന്റുകളുന്ട 
കസവന വ ിതരണം ഗണധ്മയായി ന്മച്ചന്പെടുകയം മറ്റു 
സംസ്ഥയാനങ്ങൾ പ ിന്തുടരുനെ കസവന വ ിതരണ സ്വ
കയാരധ്വത്ക്കരണത്ിന് ്ക്വം വ ി്്വസന്രീയമയായ 
�ദലയായി ഇതിന്ന കയാണയാൻ കെിയം. വ ികകന്ദ്രീകൃത 
സംവ ിധയാനത്ിൽ തക്ദേ് സ്ഥയാപനങ്ങൾ കകവരിച്ച 
കനട്ങ്ങളുന്ട ഒരു ഹ്രസ്വ വ ിവരണം ചുവന്ട കെർക്കുന്:

ന്പാതുജനാകരാഗ്യം 
സംസ്ഥയാനത്്, തയാരതകമധ്ന ന്മച്ചന്പെട് ഒരു ന്പയാത 
ജനയാകരയാഗധ് സംവ ിധയാനമയാണുള്ളത്. ന്പയാതജനയാകരയാഗധ് 
സ ം വ ി ധ യാ ന വ ം  പ്രയാ ക ദ ് ി ക  സ ർ ക്ക യാ രു ക ളു ം 
കകകകയാർത് തിന്റെ ഭയാഗമയായി മഹയാമയാരി കകകയാരധ്ം 
ന്െയ്തിൽ കകരളം കദ്്രീയ അന്തർകദ്്രീയ ശ്രദ് 
കനടുകയണ്യായി. ഗ്യാമ, ക്യാക്ക്, ജ ില്യാ തലങ്ങളിന്ല 

ആകരയാഗധ് കകന്ദങ്ങളുന്ട സൗകരധ്ങ്ങൾ പടിപടിയയായി 
ന്മച്ചന്പെടുത് ിയതം അത ിനയായ ി മത ിയയായ ഫണ്് 
പ്രയാകദ്ിക സർക്കയാരുകൾ ന്രീക്കി ന്വച്ചതം ‘ആർദ്ം’ 
മിഷന്റെ പ്രവർത്നങ്ങളും ശ്രകദ്യമയായ കനട്ങ്ങൾക്ക് 
ഇടയയാക്കി. ന്പയാതജനയാകരയാഗധ്ം, ആകരയാഗധ് അടിസ്ഥയാന 
സൗകരധ്ങ്ങൾ തടങ്ങി ഏകകദ്ം എല്യാ സൂെ ികകളിലം 
പ്രഥമ സ്ഥയാനത്തുള്ള സംസ്ഥയാനന്മനെ �ഹുമത ി 
കകരളത്ിന് ലഭ ിച്ച ിട്ടുണ്്. കൂടുതൽ  ഇടന്പടലകളിലൂന്ട 
കകരളം ആകരയാഗധ് സംവിധയാനം ന്മച്ചന്പെടുത്ിന്ക്കയാ
ണ് ിരിക്കുകയയാണ്. 1990-കളിൽ  ആകരയാഗധ്രംഗത്് 
നിലനിനെിരുനെ പരിതയാപകരമയായ പ്രവണതകൾ ഈ 
കമേലയിൽ  വകയിരുത്തുനെ തകയന്ട അപരധ്യാപ്ത 
വധ്ക്മയാക്കുകയം സയാംക്മിക കരയാഗങ്ങൾ  തടയനെതിന് 
ആകരയാഗധ് സംരഷേണത്ിനുള്ള ആവ്ധ്കത വർദ്ിപെ ി
ക്കുകയമുണ്യായി. ആകരയാഗധ് ന്െലവകളുന്ട വർദ്നവ്, 
ദരിദ്ർക്ക് ആകരയാഗധ് കസവനങ്ങൾ  ലഭ ിക്കുനെതിന്ല 
അസമത്വം, ന്ഡങ്ിപെന ി , ഷേയകരയാഗം എനെ ്രീ 
അസുേങ്ങളുന്ട അഭികയാമധ്മല്യാത് വർദ്നവ് എനെിവ 
കുറച്ച് വർഷങ്ങളയായി സംസ്ഥയാനത്് അനുഭവന്പെട്ടുന്വ
ങ്ിലം 2006 മുതൽ 2011 വന്ര ഇതിൽ  മയാറ്റങ്ങൾ കണ്ടു 
തടങ്ങിയിരുന്. ആകരയാഗധ് കമേലയിൽ  �ജറ്റ് വ ിഹിതം 
5.1 ്തമയാനം വന്ര വർദ്ിപെ ിക്കുകയണ്യായി. 

ന്പയാതജനയാകരയാഗധ് കമേലയ ിന്ല ന ിരന്തരമയായ 
ഇടന്പടലകളും ന്പയാതജനയാകരയാഗധ് കസവനങ്ങളുന്ട സയാർവ
ത്രികവൽക്കരണവം ജനങ്ങളിൽ ആകരയാഗധ് അവക�യാധം  
സൃഷ് ിക്കയാനയായതം കകരളത്ിന്ല ന്മച്ചന്പെട് ആകരയാഗധ് 
നിലയ്ക് കയാരണമയായ ശ്രകദ്യ ഘടകങ്ങളയാണ്. 2018-ന്ല 
നിപ കവറസ് �യാധയം  കകയാവ ിഡ്-19 മഹയാമയാരിയം 
സംസ്ഥയാനം കകകയാരധ്ം ന്െയ് ര്രീതി കലയാകയാകരയാഗധ്  
സംഘടനയിലം ആകഗയാളതലത്ിലം ശ്രദ് കനടിയിരുന്. 
ഇത് വധ്ക്മയാക്കുനെത്, ന്പയാതജനയാകരയാഗധ്ം സംരഷേ ിക്കു
നെതിൽ കകരളത്ിന്ല ആകരയാഗധ്കമേല ഇന്തധ്യിന്ല മറ്റ് 
സംസ്ഥയാനങ്ങൾക്ക്  മയാതൃകയയാണ് എനെ് തന്നെയയാണ്.

ന്പയാതജനയാകരയാഗധ് സംരഷേണവം കകമയാറിക്കിട്ിയ 
പ്രയാഥമ ിക, ദ്വ ിത്രീയ ആകരയാഗധ് സ്ഥയാപനങ്ങളുന്ട 
മയാകനജ്ന്മന്റും തക്ദേ്ഭരണ സ്ഥയാപനങ്ങളുന്ട സുപ്രധയാന 
ഉത്രവയാദിത്മയായിരുന്. ഈ ഉത്രവയാദിത്ങ്ങൾ 
ഏന്റ്റടുക്കയാൻ തക്ദേ്ഭരണ സ്ഥയാപനങ്ങന്ള സജ്രയാ
ക്കുനെതിന് ഗണധ്മയായ �ജറ്റ് വ ിഹിതവം അനുവദിക്കുക
യണ്യായി. അധികയാരവ ികകന്ദ്രീകരണത്ിന് മുമ്പ് വന്ര 
അവഗണിക്കന്പെട്ിരുനെ പ്രയാഥമികയാകരയാഗധ് കമേലയിന്ല 
അടിസ്ഥയാന സൗകരധ് വ ികസനത്ിന് എല്യാ തക്ദേ്സ്വ
യംഭരണ സ്ഥയാപനങ്ങളും പ്രയാധയാനധ്ം നൽകുകയണ്യായി. 

1996 നും 2006 നും ഇടയിലള്ള ദ്കത്ിൽ ഡകയറിയ 
കപയാലള്ള കരയാഗങ്ങളുന്ട വധ്യാപനം മുൻ ദ്കങ്ങന്ള 
അകപഷേ ിച്ച് ഗണധ്മയായി കുറഞെതയായി കകരള വ ികസന  
റികപെയാർട്് 2021 സൂെ ിപെ ിക്കുന്. അതകപയാന്ല, ശുദ്വം 
സുരഷേ ിതവമയായ കുടിന്വള്ളം നൽകയാൻ തക്ദേ്ഭരണ 
സ്ഥയാപനങ്ങൾ നടത് ിയ ശ്രമങ്ങൾ ജല ജനധ് 
കരയാഗങ്ങളുന്ട ആവ ിർഭയാവം കുറയ്ക്കുനെതിന് കയാരണമയായി. 
സുരഷേ ിതമയായ കുട ിന്വള്ളം നൽകയാൻ കെ ിഞെത് 
ഡകയറ ിയ കപയാലള്ള കരയാഗങ്ങൾ കുറയ്ക്കുനെത ിന് 
കയാരണമയായിട്ടുണ്്. 
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എനെയാൽ  രണ്് ശ്രകദ്യമയായ ഇടന്പടലകൾ പ്രകതധ്ക 
പരയാമർ്ം അർഹിക്കുനെവയയാണ്. അതിൽ ആദധ്കത്ത്, 
കുടും�ത്ിന്റെ മയാത്രം പരിെരണത്ിൽ കെിഞെിരുനെ 
ഭിനെക്ഷ ിക്കയാരയായ കുട്ികൾക്കയായി �ഡ് സ് സ് കൂളുകൾ 
സ്ഥയാപ ിച് എനെതയാണ്. രണ്യാമകത്ത്, പ്രയാഥമികയാകരയാഗധ് 
കകന്ദങ്ങള ിൽ പയാല ികയറ്റ്രീവ് ന്കയർ യൂണ ിറ്റുകൾ 
സ്ഥയാപ ിക്കുകയം വ്രീടുകളിൽ കിടപെ ിലയായവർക്കയായള്ള 
സയാന്ത്വന പരിെരണ സംവിധയാനം നടപെിലയാക്കിയതമയാ
ണ.് ഈ രണ്് പരിപയാടികളിലം സനെദ് പ്രവർത്നം 
നടത്തുനെത് കുടും�ശ്ര്രീ വനിതയാ ഗ്രൂപ്പുകളയാണ്.

ന്കട്ിട നിർമ്യാണം, അടിസ്ഥയാന സൗകരധ്വ ികസനം, 
മ രു ന് ക ൾ ,  പ ക ർ ച്ച വ ധ്യാ ധ ി ക ൾ  ത ട യ ൽ 
തടങ്ങ ിയവയ ിൽ മയാത്രം തക്ദേ് സ്വയംഭരണ 
സ്ഥയാപനങ്ങളുന്ട ആകരയാഗധ്കമേലയിന്ല ഇടന്പടലകൾ 
ഒതങ്ങ ികപെയായതയായം ആകരയാഗധ് കസവനങ്ങളുന്ട 
ഗുണനിലവയാരം ന്മച്ചന്പെടുത്യാൻ ക�യാധപൂർവ്വമയായ 
ഇടന്പടലകൾ നടത്യാൻ കെിഞെില് എന്ം ന്പയാതന്വ 
വ ിമർ്നമുണ്യായിരുന്. ന്മച്ചന്പെട് അടിസ്ഥയാന സൗ
കരധ്ങ്ങള ിലൂന്ടയം കസവനങ്ങളുന്ട ഗുണനിലവയാരം 
ന്മച്ചന്പെടുത്ിയതിലൂന്ടയം സയാധധ്മയായ ഏറ്റവം മികച്ച 
കരയാഗപ്രതികരയാധം, െ ികിത്സ, സയാന്ത്വന പരിെരണം 
എനെ ിവ നൽക ിന്ക്കയാണ്് 13-യാം പദ്ത ിയ ിൽ 
ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കയാൻ നടത് ിയ വല ിയ 
ഇടന്പടലകളുന്ട ഫലമയായ ി സ്ഥ ിത ി ഗണധ്മയായ ി 
ന്മച്ചന്പെടുത്തുനെതിന് സഹയായ ിച്ച ിട്ടുണ്്. ആകരയാഗധ് 
പരിപയാലന രംഗത്് മയാറ്റത്ിന് തടക്കമിട്ടു ന്കയാണ്് 
2016-17 ൽ ആരംഭ ിച്ച ‘ആർദ്ം’ മ ിഷൻ എനെ 
ദൗതധ്ത്ിന് ക്രീെ ിൽ, പ്രയാഥമികയാകരയാഗധ് കകന്ദങ്ങന്ള 
(PHC) കുടും�യാകരയാഗധ് കകന്ദങ്ങളയായ ി (FHC) 
മയാറ്റുനെതിനും, അതയായത്, വധ്ക്ധ്യാധിഷ് ിത കസവന 
പയാകക്കജുകള ിലൂന്ട എല്യാവരുന്ടയം ആകരയാഗധ് 
സംരഷേണ ആവ്ധ്ങ്ങൾ ന ിറകവറ്റുനെത ിനും, 
കരയാഗപ്രതികരയാധം, െ ികിത്സ, സയാന്ത്വനപരിെരണം,  
പുനരധ ിവ യാസപര ിെരണം എനെ ിവ ഉറപെയാക്കു
നെത ിനും ലഷേധ്മ ിടുകയണ്യായ ി. സമൂഹത് ിന്റെ 
ആകരയാഗധ്, സംരഷേണ ആവ്ധ്ങ്ങൾ നിറകവറ്റുക, 
എല്യാ ജ ില്യാ ആശുപത്രികന്ളയം അട ിസ്ഥയാന 
ന്പേഷധ്യാല ിറ്റ ി കസവനങ്ങളും, മൾട് ി-ന്പേഷധ്യാല ി
റ്റ ി കസവനങ്ങളും നൽകുനെ സ്ഥയാപനങ്ങളയാക്ക ി 
മയാറ്റുനെതിനും ലഷേധ്ം ന്വക്കുകയണ്യായി. കകരള ഇൻ
ഫ്യാസ്ട്ക്െർ ഇൻന്വസ്റ്റ് ന്മറെ് ഫണ്് ക�യാർഡിന്റെ 
(കിഫ്� ി) ധനസഹയായകത്യാന്ട ജ ില്യാ, തയാലൂക്ക് 
ആശുപത്രികളിൽ കയാത്് ലയാബുകളും ഡയയാല ിസിസ്  
ന്സറെറുകളും കയാർഡ ിയയാക് ന്കയർ യൂണ ിറ്റുകളും 
(സി.സി.യ) സ്ഥയാപ ിക്കുകയം കൂടയാന്ത, ന്മഡിക്കൽ 
കകയാകളജുകളിന്ല ഔട്് കപഷധ്റെ് വ ിഭയാഗത്ിൽ കയാണുനെത് 
കപയാന്ല, ഗുണനിലവയാരമുള്ള പരിെരണ കസവനങ്ങൾ 
ജ ില്യാ, തയാലൂക്ക് ആശുപത്രികള ിൽ സ്ഥയാപ ിക്കുകയം 
കൂടയാന്ത, 5,289-ലധികം ആശുപത്രി ജ്രീവനക്കയാന്ര 
നിയമിക്കുകയം, വ ികസന ഫണ്് ഇരട്ിയയാക്കുകയം, 
ദ്വ ിത്രീയ, തൃത്രീയ ആകരയാഗധ് പരിപയാലന തലത്ിലള്ള 
സ്ഥയാപനങ്ങൾക്ക് അടിസ്ഥയാന സൗകരധ്ങ്ങൾ സൃഷ് ിക്കു
നെതിനയായി ഫണ്് ന്രീക്കിന്വക്കുകയം ന്െയ്യുകയണ്യായി. 
ന്രീതി ആകയയാഗ് പ്രസിദ്്രീകരിച്ച ഏറ്റവം പുതിയ ആകരയാഗധ് 
സൂെകങ്ങൾ കയാണിക്കുനെത് ജനങ്ങൾക്ക് ന്മച്ചന്പെട് 
ആകരയാഗധ് കസവനങ്ങൾ നൽകുനെ സംസ്ഥയാനങ്ങളുന്ട 
പട്ികയിൽ കകരളം ഒനെയാമതയാന്ണനെയാണ്.

ന്പാതു വ ിദ്യാഭ്യാസം
എൺപതകളുന്ട അവസയാനത്ിലം ന്തയാണ്ണൂറുകളിലം 
രയാജധ്ത്ിന്റെ മറ്റു സംസ്ഥയാനങ്ങളിന്ല കപയാന്ല തന്നെ 
കകരളത്ിലം സ്വകയാരധ് വ ിദധ്യാഭധ്യാസ സ്ഥയാപനങ്ങളിന്ല 
കു ട് ി ക ളു ന് ട  എ ണ്ണ ത് ി ൽ  വ ർ ദ് ന വ ണ് യാ യ ി 
(ന്തയാണ്ണൂറുകളുന്ട തടക്കത്ിൽ 1.5 ലഷേം കുട്ികളിൽ 
ന ിനെ് ന്തയാണ്ണൂറുകളുന്ട മധധ്കത്യാന്ട 3.6 ലഷേം 
കുട്ികൾ). തടർന്ള്ള ദ്കത്ിലം ഇത് തടരുകയണ്യായി. 
ന്പയാതഎയ്ഡഡ് സ്കൂളുകളിന്ല കുട്ികളുന്ട എണ്ണത്ിന്ല 
കുറവ് സ്കൂളുകളുന്ട അടച്പൂട്ല ിന്  വന്ര കയാരണമയായി.

ഈ സയാഹെരധ്ത് ിൽ, ന്പയാതവ ിദധ്യാലയങ്ങള ിന്ല 
വ ിദധ്യാഭധ്യാസ നിലവയാരം ഉയർത്യാനുള്ള ക�യാധപൂർവമയായ  
ശ്രമമയാണ് സർക്കയാരിന്റെ ഭയാഗത്തു നിന്ം ഉണ്യായത്. 
ഘട്ം ഘട്മയായള്ള നവ്രീകരണത്ിലൂന്ട ന്പയാതവ ിദധ്യാ
ഭധ്യാസന്ത് പുനരുജ്്രീവ ിപെ ിക്കുക എനെതയായ ിരുന് 
ഇതിനയായി സ്വ്രീകരിച്ച സുപ്രധയാന നടപടികളിന്ലയാനെ്. 
നവകകരള മിഷന്റെ ഭയാഗമയായി, ‘ന്പയാതവ ിദധ്യാഭധ്യാസ 
സംരഷേണ യജ്ം’ എനെ കപരിൽ സ്കൂൾ വ ിദധ്യാഭധ്യാസ 
സംരഷേണ പരിപയാട ി സർക്കയാർ ആരംഭ ിക്കുകയ
ണ്യായ ി. ന്പയാതകമേലയ ിന്ല സ്കൂൾ വ ിദധ്യാഭധ്യാസ 
കസവനങ്ങളുന്ട ഗുണനിലവയാരം ഉയർത്തുനെതിലയാണ് 
കൂടുതൽ  ശ്രദ് നൽകിയത്. ഈ ഇടന്പടലകൾ വ ിജയിച് 
എനെതിന്റെ പ്രകടമയായ ന്തളിവയായിരുന് കെിഞെ കുറച്ച് 
വർഷങ്ങളയായ ി സർക്കയാർ സ് കൂളുകള ിൽ  കുട് ികളുന്ട 
പ്രകവ്നത്ിൽ  ഉണ്യായ അസയാധയാരണമയായ വർദ്നവ്. 
ഇതര സംസ്ഥയാനങ്ങളിൽ നിനെ് വധ്തധ്സ്തമയായി സ്വകയാരധ് 
കമേലയ ികലക്ക് വ ിദധ്യാർത്ഥികൾ വല ിയ കതയാതിൽ 
കപയാവനെ പ്രവണതയ ിൽ മയാറ്റം വര ികയണ്യായ ി. 
ഗവൺന്മറെ്, എയ്ഡഡ് സ് കൂളുകളിന്ല സൗകരധ്ങ്ങൾ 
ന്മച്ചന്പെടുത്ിയത് സംസ്ഥയാനന്ത് ന്പയാതവ ിദധ്യാഭധ്യാ
സത്ിൽ പുതിയ ഒരു  ‘പുൾ ഫയാക് ടർ’ തന്നെ സൃഷ് ട ിക്കു
കയണ്യായി. സ് കൂൾ വ ിദധ്യാഭധ്യാസം സമ്പ്രദയായം കൂടുതൽ 
സയാമൂഹിക ഉൾകെർക്കലകൾ ക്ക് വെ ിന്വക്കുകയം 
ന്െയ്യുകയണ്യായി (കകരള വ ികസന റികപെയാർട്് 2021). 
ന്പയാതവ ിദധ്യാഭധ്യാസ ഡയറക്ടകററ്റിന്റെ എൻകറയാൾന്മറെ് 
റികപെയാർട്് കയാണിക്കുനെത് 2016-17 നും 2020-21 നും 
ഇടയിൽ IX-യാം ക്യാസിൽ അധികമയായി 8 ലഷേത്ിലധികം 
വ ിദധ്യാർത്ഥികൾ കകരളത്ിന്ല സർക്കയാർ, എയ്ഡഡ് 
സ്കൂളുകളിൽ കെർനെിട്ടുന്ണ്നെയാണ്. ന്പയാതവ ിദധ്യാഭധ്യാസ 
സംരഷേണ യജ്ത്ിന്റെ ഭയാഗമയായ ി സംസ്ഥയാന 
സർക്കയാർ, തക്ദേ് സ്വയംഭരണ സ്ഥയാപനങ്ങൾ, 
ന്തരന്ഞെടുക്കന്പെട് ജനപ്രതിന ിധികൾ, സിവ ിൽ 
ന്സയാകസറ്റി ഓർഗകനകസഷനുകൾ, ന്പയാതജനങ്ങൾ 
എനെിവർ വഹിച്ച സജ്രീവമയായ പങ്യാളിത്മയാണ് ഇതിന് 
കയാരണമയായന്തനെ് കയാണയാം.

സ്കൂൾ വ ിദധ്യാഭധ്യാസ കമേലയ ിന്ല ന ികഷേപം 
കെ ിഞെ അഞ്ച് വർഷമയായ ി ഗണധ്മയായ ി വർദ്ിച് 
വരുന്. സർക്കയാർ കമേലയിന്ല സ് കൂൾ വ ിദധ്യാഭധ്യാസ 
കമേലയ ിന്ല ന ികഷേപം വ ിദധ്യാഭധ്യാസ വകുപെ ിൽ 
ന ിനെ് തക്ദേ്ഭരണ സ്ഥയാപന പദ്ത ികള ികലക്ക് 
മയാറി എനെതയാണ് ഇതിനുള്ള പ്രധയാന കയാരണം. ന്പയാ
തവ ിദധ്യാഭധ്യാസത്ിനയായള്ള ന്മയാത്ം പദ്തിയ ിൽ 
പ്രയാകദ്ിക പദ്തിയന്ട വ ിഹിതം 2016-17-ൽ 387.95 
കകയാട ിയ ിൽ ന ിനെ് 2021-22-ൽ 1,023.38 കകയാട ി 
രൂപയയായി ഉയർനെിട്ടുണ്്. വ ിദധ്യാഭധ്യാസം ന്മച്ചന്പെടുത്തു
നെതിനയായി പ്രയാകദ്ിക സർക്കയാരുകൾ ഏർന്പെടുത്ിയ 
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കവവ ിധധ്മയാർനെ പ ിന്തുണയാ സംവ ിധയാനങ്ങൾ 
ഇത ിൽ ഉൾന്പെ ടുന് (കകരള ഡവ ലപെ് ന്മറെ് 
റികപെയാർട്്- പട്ിക 10.2). വ ിദധ്യാഭധ്യാസ രംഗന്ത് സർവ 
്ിഷേയാ അഭ ിയയാൻ (എസ്.എസ്.എ) കപയാന്ലയള്ള  
കകന്ദയാവ ിഷ്കൃത പദ്തികളുന്ട സംസ്ഥയാന വ ിഹിതം 
വഹിക്കുനെത് പ്രയാകദ്ിക സർക്കയാരുകളയാണ്.

സ്കൂൾ വ ിദധ്യാഭധ്യാസ ഗുണനിലവയാര സൂെ ികയ ിൽ 
100-ൽ 76.6 കസ്യാകറയാന്ട ഇന്തധ്യിന്ല വല ിയ 20 സം
സ്ഥയാനങ്ങൾക്കിടയിൽ ഒനെയാം സ്ഥയാനത്യാണ് കകരളം 
എനെത് സംസ്ഥയാനന്ത് സ്കൂളുകളുന്ട അടിസ്ഥയാന 
സൗകരധ് വ ികസനത് ിലം വ ിദധ്യാഭധ്യാസന ിലവയാര
ത്ിലം സമയാനതകള ില്യാത് പുകരയാഗതിന്യയയാണ് 
ക യാ ണ ി ക്കു നെ ത് .  വ ി ക ക ന്ദ്രീ കൃ ത  ആ സൂ ത്രണ ം 
സ്കൂളുകളുന്ട അടിസ്ഥയാന സൗകരധ് വ ികസനത്ിൽ 
ന ികഷേപ ിക്കയാനുള്ള സ്വയാതന്ത്രധ്വം അധ ികയാരവം 
പ്രയാകദ് ിക സർക്കയാരുകൾക്ക് നൽക ിയ ിരുന്. 
സ്കൂൾ ന്കട് ിടങ്ങൾ, കടയായ് ലറ്റുകൾ, കുട ിന്വള്ളം, 
ഫർണിച്ചറുകൾ, അധധ്യാപന ഉപകരണങ്ങൾ, കയായിക 
സൗകരധ്ങ്ങൾ എനെിവയിൽ പ്രയാകദ്ിക സർക്കയാരുകൾ 
മികച്ച ര്രീതിയിൽ നികഷേപം നടത്ിയിട്ടുണ്്. കകരള 
ഇ ൻ ഫ്യാ സ് ട്ക് െ ർ ഇ ൻ ന് വ സ് റ്റ്  ന് മ റെ്  ഫ ണ്് 
ക�യാർഡ് (കിഫ്� ി) വെ ി സ് കൂളുകൾക്ക് ്യാർട്് 
ക്യാസ് ഉൾന്പെന്ടയള്ള അതധ്യാധുനിക അട ിസ്ഥയാന  
സ ൗ ക ര ധ്ങ്ങ ൾ  ന ി ർ മ് ി ക്ക യാ നു ള്ള  വ ൻ ക ി ട 
ന ി കഷേ പ ത് ി ന്  സയാധ ധ്തന്യയാരുക്ക ി .  സ്  കൂൾ 
വ ിദധ്യാഭധ്യാസം ന്മച്ചന്പെടുത്തുനെത ിൽ അധധ്യാപകര
ഷേയാകർതൃ സമിതികകളയം സ് കൂൾ മയാകനജ് ന്മറെ് 
കമ്ിറ്റികന്ളയം മറ്റ് കമ്യൂണിറ്റി സംവ ിധയാനങ്ങകളയം 
സജ്രീവമയാക്കുനെത ിൽ പ്രയാകദ് ിക സർക്കയാരുകൾ 
കയാരധ്മയായ പങ്് വഹ ിച്ച ിട്ടുണ്്. പല പ്രയാകദ് ിക 
സർക്കയാരുകളും വ ിദധ്യാർത്ഥ ികൾക്ക് കപ്രയാത്സയാഹനം 
നൽകുനെതിനയായി കസ്യാളർഷ ിപ്പുകളും അവയാർഡകളും 
ഏർന്പെടുത്ിയ ിട്ടുമുണ്്. വ ിദധ്യാർത്ഥ ികൾക്കിടയ ിന്ല  
‘ ഡ ി ജ ി റ്റൽ ഡ ി കവ ഡ്’  പ ര ിഹര ിക്കുനെത ി നും 
മഹയാമയാര ി കയാലത്് ഓൺകലൻ വ ിദധ്യാഭധ്യാസം 
ഉറപെ് വരുത്തുനെതിനും തക്ദേ്ഭരണ സ്ഥയാപനങ്ങൾ 
വളന്ര ക്ിയയാത്മകമയായ ഇടന്പടലകൾ നടത് ി. 
കൗൺസില ിംഗ്, പരി്്രീലന പരിപയാടികൾ തടങ്ങിയ 
ഒട്നവധ ി നൂതന പദ്ത ികൾ ഏന്റ്റടുക്കുനെത ിന് 
പ്രയാകദ്ിക സർക്കയാരുകൾ സ്കൂളുകന്ള സഹയായിച്ച ിട്ടുണ്്.

ഒന് മുതൽ എട്് വന്ര ക്യാസുകള ിന്ല കുട് ികൾക്ക്  
സൗജനധ് പയാഠപുസ്തക വിതരണം, സ് കൂളുകളിൽ വികലയാംഗ 
സൗഹൃദ അടിസ്ഥയാന സൗകരധ്ങ്ങൾ, പഠന വ ിടവകൾ 
ന ികത്തുനെത ിനുള്ള പര ിപയാട ികൾ, ്യാര്രീര ികവം 
ബുദ്ിപരവമയായ കവകലധ്മുള്ള കുട്ികളുന്ട ആവ്ധ്ങ്ങൾ 
പരിഹരിക്കുനെതിനുള്ള പ്രകതധ്ക പരിപയാടികൾ എനെിവ 
നടപെ ിലയാക്കുന്ണ്്. ഉനെതവ ിദധ്യാഭധ്യാസ രംഗന്ത്  
പുകരയാഗതിയന്ട കയാരധ്ത്ിലം കകരളത്ിന് അന്തയാരയാഷ്ട 
അംഗ്രീകയാരം ലഭിച്ച ിട്ടുണ്്.  

ദാരിദ്്യത്ിന്റെ െഘൂേരണം
കകരളം ആദധ്കയാലത്് തന്നെ ഭൂപരിഷ്ക്കരണം, 
ന്പയാതവ ിതരണം, സയാർവത്രിക വ ിദധ്യാഭധ്യാസം മുതലയായവ 
നടപെ ിലയാക്കുകയം ദയാരിദ്ധ് നിർമ്യാർജ്നത്ിൽ ശ്രദ് 

കകന്ദ്രീകരിക്കുകയം ന്െയ്ിരുന്. സംസ്ഥയാനന്ത് ദയാരിദ്ധ്ം 
കുറയ്കയാൻ കെിഞെത് ജനക്രീയയാസൂത്രണ പരിപയാടിയന്ട 
ഒരു പ്രധയാന കനട്മയാണ്. ഇതിനുള്ള പ്രധയാന കയാരണം 
തക്ദേ് സ്വയംഭരണ സ്ഥയാപനങ്ങൾ വെി നടപെ ിലയാക്കിയ 
കഷേമ പരിപയാട ികളയാണ്. വ ികകന്ദ്രീകൃത ആസൂത്രണം 
ആരംഭ ിച്ചകതയാന്ട പഞ്ചയായത്് രയാജ്, നഗരപയാല ിക 
സ്ഥയാപനങ്ങന്ള കകന്ദയാവ ിഷ്കൃത പദ്ത ികളുന്ട 
നടത് ിപെ ിന്റെ ചുമതല ഏൽപെ ിക്കുകയം ന ിരവധി 
സയാമൂഹിക സുരഷേയാ പദ്തികൾ നടപെയാക്കയാനുള്ള 
അവസരം ലഭ ിക്കുകയണ്യായ ി. വ ികകന്ദ്രീകരണ 
ആസൂത്രണ പ്രക്ിയ ദയാരിദ്ധ് നിർമ്യാർജ്നത്ിനയാ
യി നടത്ിയ ഇടന്പടലകൾക്ക് കവഗം കൂട്ി. വ ിവ ിധ 
സംസ്ഥയാനയാവ ിഷ് കൃത, കകന്ദയാവ ിഷ് കൃത പദ്തികളുന്ട 
നടത്ിപെ ിന് പുറന്മ, സംസ്ഥയാന ദയാരിദ്ധ് നിർമ്യാർജന 
മിഷന് (കുടും�ശ്ര്രീ) ആരംഭം കുറിച്ചകതയാന്ട ദയാരിദ്ധ് നിർ
മ്യാർജ്നത്ിന് കൂടുതൽ ഊർജം ലഭിക്കുകയമുണ്യായി. 
പയാർപെ ിടം, ജലവ ിതരണം, ശുെ ിത്വം, കണക്റ്റിവ ിറ്റി 
തടങ്ങിയ അടിസ്ഥയാന സൗകരധ്ങ്ങൾ ലഭധ്മയാക്കുനെതിൽ 
തക്ദേ്സ്വയംഭരണ സ്ഥയാപനങ്ങൾ പ്ര്ംസന്രീയമയായ 
ഇടന്പടലകളയാണ് നടത് ിയത്. പ്രവർത്നകവഗ
തക്കും വധ്യാപ് ിക്കും പുറകമ അട ിസ്ഥയാനയാവ്ധ്ങ്ങൾ 
ലഭധ്മയാക്കുനെതിന്ല കയാരധ്ഷേമതയം ശ്രകദ്യമയാണ്. 
9-യാം പഞ്ചവത്സര പദ്തിയ ിൽ (ജനക്രീയയാസൂത്രണ 
കധ്യാമ്പയിൻ കയാലയളവ്) തക്ദേ് ഭരണ സ്ഥയാപനങ്ങൾ
ക്കയായി വ ിനികയയാഗിച്ച പ്യാൻ ഫണ്ിന്റെ 40 ്തമയാനവം 
ദയാരിദ്ധ് നിർമ്യാർജന പരിപയാട ികൾക്കയായി കനരിട്് 
വ ിനികയയാഗിച്ചതയായ ി കണക്കയാക്കന്പെടുന്. ദയാരിദ്ധ് 
നിർമ്യാർജ്നത്ിനയായി പ്രകതധ്ക ഉപപദ്തിക്ക് വധ്
വസ്ഥയ ില്യായ ിരുന്നെങ്ിലം പ്രയാകദ്ിക ഭരണകൂടം 
അവരുന്ട പദ്തികളിൽ ദയാരിദ്ധ് നിർമ്യാർജ്നത്ി
നയായി ്ക്മയായ ശ്രമങ്ങളയാണ് നടത്ിയത്. ദയാരിദ്ധ്കര
േയ്ക് തയാന്െയള്ള കുടും�ങ്ങളികലക്ക് കൂടുതൽ ഫണ്ടുകൾ 
പ്രയാകദ്ിക ഗവൺന്മന്റുകൾ വെി എത്ികച്ചരുകയണ്യായി 
(സയാമ്പത്ിക അവകലയാകനം 2001, കപജ് 199).

ഔകദധ്യാഗിക കണക്കുകൾ പ്രകയാരം, കകരളത്ിന്ല കകവല 
ദയാരിദ്ധ് അനുപയാതം (GoI, 2014) 
1973-74-ൽ 59.9 ്തമയാനത്ിൽ നിനെ് 1993-94-ൽ 
25.43 ്തമയാനമയായി കുറയകയം 2011-12-ൽ അത് 
11.3 ്തമയാനമയായി വ്രീണ്ടും കുറഞെതയായം കയാണയാം.  
2011-12 ൽ ഗ്യാമങ്ങളിന്ല ദയാരിദ്ധ്ം 7.3 ്തമയാനമയായി 
കുറഞെകപെയാൾ നഗരങ്ങള ിന്ല ദയാര ി ദ്ധ്ം 15 .3 
്തമയാനമയാന്ണനെ് കയാണയാം. 

്രയാ്രി ദയാരിദ്ധ്ം കണക്കിന്ലടുത്യാൽ, ഇന്തധ്യിന്ല 
മറ്റ് സംസ്ഥയാനങ്ങന്ള അകപഷേ ിച്ച് കകരളം ന്മച്ചന്പെട് 
സ്ഥ ിത ിയ ിലയാന്ണങ്ിലം സംസ്ഥയാനത്് ഇകപെയാഴും  
ദയാരിദ്ധ്ം അനുഭവ ിക്കുനെ നിരവധി ജനവ ിഭയാഗങ്ങൾ 
ഉള്ളതയായ ി കയാണയാം. കകരളത് ിന്ല ദയാര ിദ്ധ്ം 
പ്രധയാനമയായം കകന്ദ്രീകര ിച്ച ിര ിക്കുനെത് പട് ിക
ജയാതി-പട് ികവർഗക്കയാർ, മത്സധ്ന്ത്യാെ ിലയാള ികൾ, 
കു്വൻമയാർ, കരകൗ്ല ന്തയാെിലയാളികൾ തടങ്ങിയ 
െ ില സയാമൂഹിക വ ിഭയാഗങ്ങളിലയാണ്. സംസ്ഥയാനന്ത് 
ദയാരിദ്ധ്ം കുറയ്ക്കുനെതിന്, വ ിവ ിധ കകന്ദ-സംസ്ഥയാന 
പദ്തികളുന്ട സംകയയാജനവം ഇവന്യ കകന്ദ്രീകരി
ച്ള്ള പ്രകതധ്ക പ്രവർത്നങ്ങളും, ഈ കമേലകളിൽ 
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 പ്രകതധ്ക ഉപജ്രീവന പരിപയാട ികളുന്ട ആവ്ധ്കതയി
കലക്കുമയാണ് വ ിരൽ ചൂണ്ടുനെത്. സമൂഹത്ിന്ല ഏറ്റവം 
അവ്തയനുഭവ ിക്കുനെവർക്കയായ ി ഗ്യാമപഞ്ചയായ
ത്തുകൾ ‘അനെ അകന്തധ്യാദയ’ എനെ കകന്ദ പദ്തി  
പ്രകയയാജനന്പെടുത്ി 2001-ൽ ‘ആശ്രയ’ എനെ കപരിൽ 
ഒരു പദ്തിക്ക് തടക്കമിടുകയം സംസ്ഥയാന വ ിഭവങ്ങൾ 
കൂട ി ഉപകയയാഗ ിച്ച് പദ്തി നടപെ ിലയാക്കിയതിലൂന്ട  
സംസ്ഥയാനം പദ്തി നിർവ്വഹണത്ിൽ ഒനെയാമന്തത്ി  
നിൽക്കുന്. ഈ പദ്തി പ്രകയാരം പ്രയാകദ്ിക സർക്കയാർ 
തലത്ിൽ നിരയാലം�രയായ ആളുകന്ള കന്ണ്ത്ി  
അവർക്ക് ഭഷേധ്ധയാനധ്ങ്ങളും അവ്ധ്വസ്തക്കളും 
മരുന്ം മറ്റ് പരിെരണവം നൽകുകയം ഒപെം പയാർപെ ിടം 
ഇല്യാത്വർക്ക് പയാർപെ ിടവം മറ്റ് അട ിസ്ഥയാന 
സൗകരധ്ങ്ങളും നൽകുന്. ആകരയാഗധ്പ്രവർത്ക
രുന്ട സന്ദർ്നവം സയാധനങ്ങളും കസവനങ്ങളും 
എത്ിക്കുനെതം കുടും�ശ്ര്രീ വനിതയാ കൂട്യായ്മകളുന്ട 
സജ്രീവമയായ സഹകരണകത്യാന്ടയയാണ്. സംസ്ഥയാനന്ത് 
അതിദയാരിദ്ധ്ം പരിഹരിക്കുനെതിനയായ ി സർക്കയാർ 
അടിയന്തിര നടപടികൾ സ്വ്രീകരിച് വരുന്.  ഇതിന്റെ 
ആദധ്ഘട്ത്ിൽ അതിദയാരിദ്ധ്ം അനുഭവ ിക്കുനെവന്ര 
കന്ണ്ത്തുനെതിനയായി സർകവ്വ നടത്തുകയം തടർനെ് 
അതിദരിദ്രയായി കന്ണ്ത്ിയവരുന്ട ഉനെമനത്ിനയായി 
കുടും�യാധിഷ് ിത കമകക്യാ പ്യാനുകൾ തയ്യാറയാക്കുനെതി
നും ലഷേധ്മിടുകയണ്യായി. 

പാര്േ്വവൽക്കരിക്കന്പ്ട്ട വ ിഭാഗങ്ങളന്ട 
ോക്്രീേരണം
മുൻപ് സൂെ ിപെ ിച്ചത് കപയാന്ല, പ്രകതധ്ക ഘടക പദ്തിയം 
(എസ് .സി.പ ി) കട്�ൽ സ�് പ്യാനും (ട ി.എസ് .
പ ി) പട് ികവ ിഭയാഗങ്ങളുന്ട പ്ര്് നങ്ങൾക്ക് പരിഹയാരം 
കയാണയാനുള്ള രണ്് പ്രധയാന ഉപയാധികളയാണ്. എസ് .
സി .പ ി/ട ി .എസ് .പ ി പദ്തി വ ിഹിതം പട് ികജയാതി/
പട്ികവർഗ്ഗ ജനസംേധ്കയക്കയാൾ കൂടിയ അനുപയാതത്ിൽ 
സംസ്ഥയാന പദ്തിയ ിൽ ന ിന്ം വകയ ിരുത്തുന്. 
വ ികകന്ദ്രീകൃത ആസൂത്രണ പരിപയാട ിയന്ട ഭയാഗമയായി 
തക്ദേ് സ്ഥയാപനങ്ങൾ എസ് സിപ ി/ടിഎസ് പ ി പദ്തികൾ 
നടപെ ിലയാക്കുനെതിൽ നിർണയായക പങ്് വഹിക്കുന്. 

അടിസ്ാന സൗേര്യ വ ിേസനം 
ക�ാഡുേൾ
വ ികകന്ദ്രീകൃത ആസൂത്രണത്ിന്റെ ഏറ്റവം പ്രധയാനന്പെട് 
കനട്ങ്ങളിന്ലയാനെ് അടിസ്ഥയാന സൗകരധ് വ ികസനമയാണ്. 
പ്രകതധ്കിച്ം ഗ്യാമ്രീണ കറയാഡകളുന്ട നിർമ്യാണം മൂലം 
കറയാഡ് കണക്റ്റിവ ിറ്റിയിൽ വല ിയ മയാറ്റമുണ്യാക്കയാൻ 
കെിഞ്ഞു. നിലവ ിലള്ള കറയാഡകൾ നവ്രീകരിക്കുനെതി
കനയാ പുതിയ കറയാഡകൾ നിർമിക്കുനെതികനയാ വ ികസന 
ഫണ് ിന്റെ 19 ്തമയാനകത്യാളം തക തക്ദേ്സ്വയം 
ഭരണ സ്ഥയാപനങ്ങൾ ന്രീക്കിവച്ച ിട്ടുണ്്. പ്രയാകദ്ിക  
കറയാഡിന്റെ ന്രീളം 1,15,306 കികലയാമ്രീറ്ററിൽ നിനെ് 
2,00,989 കികലയാമ്രീറ്ററയായി 1995-96 മുതൽ 2020-21  
കയാലയളവ ിൽ വർദ്ിച്ച ിട്ടുണ്്. കറയാഡ് നവ്രീകരണത്ിനു
ള്ള ഉയർനെ നികഷേപം നഗര, ഗ്യാമ്രീണ കറയാഡകളുന്ട 
ഗുണനിലവയാരം ഗണധ്മയായ ി ന്മച്ചന്പെടുത്ിയ ിട്ടുണ്്. 
സംസ്ഥയാനത്തുടന്രീളം ന്െറിയ കറയാഡകൾ ഏതയാണ്് 
തലധ്മയായ ിട്യാണ് വ ിതരണം ന്െയ് ിട്ടുള്ളന്തന്ം 
കയാണയാവനെതയാണ്.

വവദയുത്രീേരണം
കെിഞെ രണ്് പതിറ്റയാണ്ടുകളയായി തക്ദേ് സ്വയംഭരണ 
സ്ഥയാപനങ്ങളുന്ട കനതൃത്വത് ിൽ സംസ്ഥയാനന്ത്  
വ്രീടുകൾ കവദയുത്രീകരിക്കയാനുള്ള ശ്രമം നടത്ിയിട്ടുണ്്. 
ഗയാർഹിക കവദയുത്രീകരണ പദ്തികൾ 1997 മുതൽ  
പ്രയാകദ്ിക പദ്തികളുന്ട സ്ഥിരം സവ ിക്ഷതയയാ
യിരുന്. പ്യാൻ ഫണ്ടുകളുന്ട ഏതയാണ്് രകണ്യാ മൂകനെയാ 
്തമയാനം ഊർജകമേലയ്ക് ന്രീക്കിന്വക്കുന്ണ്്. ഒമ്പതയാം 
പഞ്ചവത്സര പദ്തിക്കും പതിമൂനെയാം പഞ്ചവത്സര പദ്
തികൾക്കുമിടയിൽ ആറ് ലഷേത്ിലധികം വ്രീടുകൾ 
വയറിംഗ് നടത്ി കവദയുത്രീകരിക്കുകയണ്യായി. രണ്് 
പ്രയാകദ്ിക സർക്കയാരുകൾ ന്െറുകിട ജലകവദയുത  
യൂണിറ്റുകൾ കപയാലം സ്ഥയാപ ിച്ച ിട്ടുണ്്. അവ ഇകപെയാഴും 
വ ിജയകരമയായി പ്രവർത്ിക്കുന്. സൗകരയാർജ്ത്ിൽ 
ശ്രദ് കകന്ദ്രീകര ി ച്ച്  പ യാരമ്പ കരധ്തര ഊർജ് 
ക്യാതസ്സുകൾക്കും ഊനെൽ നൽകിയിട്ടുണ്്.

പാര്പ്ിടം 
വ ികകന്ദ്രീകൃത ആസൂത്രണത്ിന്റെ ഏറ്റവം ശ്രകദ്യമയായ 
കനട്ങ്ങള ി ന് ല യാനെ് ഭവ ന ന ിർ മ് യാ ണത് ി ന് ല  
പുകരയാഗതിയയാണ്. ഒമ്പതയാം പഞ്ചവത്സര പദ്തിയിൽ 
5.7 ലഷേം വ്രീടുകൾ നിർമ്ിക്കുകയം അതിൽ 32,000  
വ്രീടുകൾ ഭൂരഹിതർക്ക് നിർമ്ിച്ച് നൽകുകയം ഏകകദ്ം 
1.9 ലഷേം വ്രീടുകൾ നവ്രീകരിക്കുകയം ന്െയ്യുകയണ്യായി. 
പതിമൂനെയാം പഞ്ചവത്സര പദ്തി കയാലത്് പയാർപെ ിടവം 
ഉപജ്രീവനമയാർഗ്ഗവം വ ിഭയാവനം ന്െയ്യുനെ പരിപയാട ി  
സംസ്ഥയാന സർക്കയാർ  വ ിവ ിധ ഭവനന ിർമ്യാണ 
പരിപയാടികന്ള  ഏകകയാപ ിപെ ിച്ച് കലഫ് മിഷന്റെ ക്രീെിൽ 
നടപെ ിലയാക്കി വരുന്. കലഫ് മിഷന്റെ വ ിവരങ്ങൾ കൂടി 
ഉൾന്പെടുത്ി ഭവനനിർമ്യാണവമയായി �ന്ന്പെട് ഒരു 
പ്രകതധ്ക അധധ്യായം ഈ സയാമ്പത്ിക അവകലയാകന  
റികപെയാർട്ിൽ  പ്രകതധ്കമയായണ്്. 

ശുചിത്വവം മാെ ിന്യ സംസസ്േരണവം 
േര-ദ്വമയാല ിനധ് ന ിർമ്യാർജ്നം, ന്രെയ ികനജ്, 
സയാമൂഹിക ശുെ ിത്വം, പരിസ്ഥിതി ശുെ ിത്വം തടങ്ങിയവ 
സംസ്ഥയാനം അഭിമുേ്രീകരിക്കുനെ ഒരു വല ിയ പ്രശ്നമയായി 
മയാറിയിരിക്കുന്. പ്രതിദിനം സംസ്ഥയാനത്് 10,504 ടൺ 
മയാല ിനധ്ം ഉൽപെയാദ ിപെ ിക്കന്പെടുന്ണ്്. തക്ദേ്ഭരണ 
സ്ഥയാപനങ്ങളുന്ട കനതൃത്വത്ിൽ വ ികകന്ദ്രീകൃതമയായ  
മയാല ിനധ് നിർമ്യാർജ്നത്ിന് വല ിയ ഇടന്പടലകളയാണ് 
ഹരിതകകരള മിഷന്റെ പ്രവർത്നങ്ങളിലൂന്ട നടത്ി 
വരുനെത്. തക്ദേ് സർക്കയാരുകളുന്ട വ ികസന നയത്ിൽ 
േരദ്വ മയാല ിനധ് നിർമ്യാർജ്നത്ിന് വല ിയ ഊനെൽ 
തടർന്ം ഉണ്യായിരിക്കും.

ഉൽപ്ാദനകമഖെയിന്െ കനട്ടങ്ങൾ
വ ി ക ക ന്ദ്രീ കൃ ത  ആ സൂ ത്രണ  പ്രക്ി യ യ ി ലൂ ന് ട 
സംസ്ഥയാനന്ത് ഉൽപെയാദന കമേല ന്മച്ചന്പെടുന്മനെ് പ്രത്രീ
ഷേ ിച്ച ിരുന്. ഭൂമി, ജലം കപയാലള്ള വ ിഭവങ്ങൾ ഉപകയയാഗിച്ച് 
പങ്യാളിത്പരവം ്യാസ്ത്രീയവമയായ വ ിനികയയാഗത്ിലൂന്ട 
വ ികസനം സയാധധ്മയാക്കുക എനെതയായിരുന് ലഷേധ്ം 
ന്വച്ച ിരുനെത്. പ്രധയാന വ ിളകളുന്ട ഉൽപെയാദനവം ഉൽ
പെയാദനഷേമതയം വർദ്ിപെ ിച്ച് ഭഷേധ്-ഉപജ്രീവന സുരഷേ  
ന്മച്ചന്പെടുത്തുക, മൃഗസംരഷേണം ന്മച്ചന്പെടുത്തുക, 
മയാംസം, മുട്, പയാൽ എനെിവയന്ട ആവ്ധ്കതക്കനു
സരിച്ച് ഉത്പയാദനം വർദ്ിപെ ിക്കുക, മത്സധ്സമ്പത്്  
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വ ികസിപെ ിക്കുക എനെിവയയായിരുന് ഇതിന്റെ  പ്രധയാന 
ലഷേധ്ങ്ങൾ. വരുമയാനദയായക പ്രവർത്നം എനെ 
നിലയിൽ ഉൽപെയാദനകമേലയിൽ നികഷേപം ഉറപെയാക്കു
നെതിനയായി, തക്ദേ്സ്വയംഭരണ സ്ഥയാപനങ്ങൾ ഈ 
കമേലയിൽ  ഏന്റ്റടുക്കുനെ പദ്തികൾക്ക് നിർ�ന്ിത 
വകയിരുത്ലകൾ ഉണ്യായി.

കയാർഷ ിക കമേലന്യ പ ിന്തുണയ്ക്കുനെതിനുള്ള സംഘടനയാ 
സംവിധയാനം ഈ കയാലയളവിൽ വികസിപെിക്കുകയണ്യായി. 
കകരള ന്നൽവയലം തണ്ണ്രീർത്ടവം മയാറ്റുനെതിനുള്ള 
ന ിയമം (20 08) നടപെയാക്കുകയം ന്നൽവയൽ 
നികത്തുനെത് തടയനെതിനയായി സർക്കയാർ നടത്തുനെ 
ശ്രമങ്ങൾ, ഭൂപരിവർത്നം, ഫ്രീൽഡ് പരിക്യാധനകൾ 
എനെിവയിൽ ജയാഗ്ത പയാല ിക്കുനെതിൽ തക്ദേ്സ്വയംഭ
രണ സ്ഥയാപനങ്ങൾക്ക് കെിഞെിട്ടുണ്്. 

ന്നൽകൃഷ ി പുനരുജ്്രീവ ിപെ ിക്കുനെതിനയായി തണ്ണ്രീർത്ട 
പദ്തികൾ തയ്യാറയാക്കിയം ഉപകയയാഗിക്കയാത് ടയാങ്കുകളും 
കുളങ്ങളും പുനഃസ്ഥയാപ ിച്ം കനയാലകളുന്ട ആെം കൂട്ിയം 
നദ്രീത്രീരങ്ങളും അനു�ന് പ്രവർത്നങ്ങളും ഏന്റ്റടുത്തും 
കർഷകർക്ക് വ ിത്തുകളും ഉപകരണങ്ങളും വ ിതരണം 
ന്െയ്തം 'കല�ർ �യാങ്കുകൾ' രൂപ്രീകരിച്ം, ആധുനിക 
യന്ത്രങ്ങളും ഉപകരണങ്ങളും കയാർഷ ിക ര്രീത ികളും 
പര ിെയന്പെടുത്തുനെത ിന് പര ി്്രീലനം നൽകിയം 
പല പഞ്ചയായത്തുകളും ഒട്നവധ ി പ്രവർത്നങ്ങൾ 
ഏന്റ്റടുക്കുകയണ്യായ ി. കുടും�ശ്ര്രീയന്ട കജയായ ിറെ് 
ലയ� ില ിറ്റ ി ഗ്രൂപ്പുകൾ (ന്ജ.എൽ.ജ ി) കയാർഷ ിക 
വൃത്ിയ ിൽ നിന്ം പ ിന്മയാറിയ കൃഷ ിക്കയാരുന്ട ഭൂമി 
പയാട്ത്ിന്നടുത്് ന്നൽകൃഷ ിയം പച്ചക്കറി കൃഷ ിയം 
കൃഷ ി ഒരു ലയാഭകര സംരംഭമയായ ി ഏന്റ്റടുക്കയാൻ 
കർഷക കുടും�ങ്ങന്ള പ്രയാപ്രയാക്കുകയം ന്െയ്യുകയണ്യായി. 
കദ്്രീയ ഗ്യാമ്രീണ ന്തയാെ ിലറപെ് പദ്ത ിയമയായ ി  
സംകയയാജ ിപെ ിച്ച്  നടപെ ിലയാക്കുനെത്കൃഷ ിക്ക് കൂടുതൽ  
ഉണർവ്വ് നൽകുകയണ്യായി. 

എനെ ിരുനെയാലം, ഉൽപെയാദന വർദ്നവ ിന്ല െ ില 
മയാതൃകകൾ ഒെ ിച് ന ിർത്ിയയാൽ വ ികകന്ദ്രീകരണ 
ആസൂത്രണത് ിന് ഭഷേധ്വ ിളകൾ കൃഷ ി ന്െയ്യുനെ 
വ ിസ്തൃത ിയ ിലം ഉൽപയാദനത് ിലം ഉണ്യായ ിട്ടുള്ള 
ഇട ിവ ിന്ന തടയയാൻ സയാധ ിച്ച ില് എനെതയാണ് 
യയാഥയാർത്ഥധ്ം. കൃഷ ികയയാഗധ്മയായ ഭൂമി കയാർഷ ികകതര 
ആവ ്ധ്ങ്ങൾക്കയായ ി മയാറ്റന്പെ ടുനെത ം വ ി വ ി ധ 
ഏജൻസികൾ തമ്ിലള്ള ഏകകയാപനത്ിന്റെ അഭയാവവം 
കയാർഷ ിക വ ികസനന്ത് സയാരമയായി �യാധിച്. ഇത്  
‘സുഭിഷേ കകരളം’ പദ്തിയന്ട പ ിറവ ിക്ക് കയാരണമയായി. 
ഭഷേധ്വ ിളകളുന്ട ഉൽപെയാദനത് ിൽ സംസ്ഥയാനം 
സ്വയംപരധ്യാപ്ത കകവരിക്കുനെതിനയായി സർക്കയാർ  
മുകനെയാട്് ന്വച്ച ഒരു പരിപയാടിയയാണ്  ‘സുഭിഷേ കകരളം’.

വ്യവസായം
സംസ്ഥയാനത്് സൂഷേ്മ സംരംഭങ്ങളും ന്െറുകിട ഇടത്ര 
സംരംഭങ്ങളും കപ്രയാത്സയാഹിപെ ിക്കുനെതിന് തക്ദേ്ഭരണ 
സ്ഥയാപനങ്ങൾ  സുപ്രധയാന പങ്് വഹിച്ച ിട്ടുണ്്.  �യാക്ക് എറെ് 
സ�്സിഡികൾ  നൽകിന്കയാണ്യാണ് വധ്ക്ികൾക്കും 
വനിതയാ കൂട്യായ്മകൾക്കും സംരംഭങ്ങൾ   ആരംഭിക്കുനെ
തിനയായി തക്ദേ്ഭരണ സ്ഥയാപനങ്ങൾ   കപ്രയാത്സയാഹനം 
നൽകിയത്. പയാർ്്വവത്ക്ക രിക്കന്പെട് വ ിഭയാഗങ്ങകളയം 

ന്െറുകിട സംരംഭങ്ങൾ  ആരംഭിക്കുവയാൻ തക്ദേ്ഭരണ 
സ്ഥയാപനങ്ങൾ സഹയായ ിച്ച ിട്ടുണ്്.  പരമ്പരയാഗത 
ഗ്യാമ്രീണ സംരംഭങ്ങൾക്ക് അസംസ്കൃത പദയാർത്ഥങ്ങളും 
ഉപകരണങ്ങളും വയാങ്ങയാനുള്ള സഹയായം നൽകിവരുനെത് 
പല ി് സ�്സിഡി വെ ിയയാണ്.  ഇൻകുക�ഷൻ 
 ന് സ റെ റുക ൾ , ക മ്യൂണ ി റ്റ ി  ന് ഫ സ ി ല ി ക റ്റഷ ൻ 
ന്സറെറുകൾ എനെിവ തടങ്ങിയത് വെി ന്െറുകിട സ്റയാർട്് 
അപ്പുകൾ തടങ്ങയാൻ സഹയായിക്കുന്.  നിരവധി ജില്യാ 
പഞ്ചയായത്തുകൾ വധ്വസയായ പയാർക്കുകൾ തടങ്ങുവയാൻ 
കവണ് ി സ്ഥലം ലഭധ്മയാക്കുനെത ിനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ  
ആരംഭിച്ച ിട്ടുണ്്.

ന്തയാെ ിൽ സൃഷ് ിക്ക് കൂടുതൽ  ഊനെൽ  നൽകിവരുനെ 
സയാഹെരധ്ത്ിൽ, ഓകരയാ ആയിരത്ിലം  5 കപർക്ക് 
ന്തയാെിൽ എനെ ഒരു പ്രധയാന ന്തയാെിൽ ദയാന പരിപയാടി  
ആരംഭിച്ച ിട്ടുണ്്.  ഇത് പ്രയാകദ്ിക സർക്കയാരുകൾ വെി 
വൻ കതയാതിൽ വധ്യാവസയായിക സംരംഭങ്ങൾ തടങ്ങയാൻ 
ഏന്റ പ്രകയയാജനന്പെടും. സംസ്ഥയാനന്ത് പ്രധയാന  
സംരംഭങ്ങളയായ “ഒരു ലഷേം വയാണിജധ് സംരംഭങ്ങൾ,  
ഒരു തക്ദേ്ഭരണ സ്ഥയാപനം ഒരു ഉൽപെനെം എനെ 
പ്രധയാന പരിപയാടികൾക്കും തക്ദേ്ഭരണ സ്ഥയാപനങ്ങൾ  
സൗകരധ്ം ഒരുക്കും.

ടൂ�ിസം
സംസ്ഥയാനത്് ടൂറ ിസം കപ്രയാത്സയാഹ ിപെ ിക്കുനെത ിനു
ള്ള സംസ്ഥയാന സർക്കയാരിന്റെ ശ്രമങ്ങൾക്ക് വല ിയ 
സഹയായമയാണ് തക്ദേ്ഭരണ സ്ഥയാപനങ്ങൾ നൽകിയത്.  
പ്രയാകദ്ിക സയാമ്പത്ിക വ ികസനം സയാധധ്മയാക്കു
നെതിലം തക്ദേ്ഭരണ സ്ഥയാപനങ്ങൾക്ക് വരുമയാനം 
ലഭിക്കുനെതിനും ടൂറിസം ഒരു പ്രധയാന പങ്് വഹിക്കുന്ണ്്. 
ടൂറ ിസം കകന്ദങ്ങള ിൽ അട ിസ്ഥയാന സൗകരധ്ങ്ങൾ 
വ ികസിപെ ിക്കയാനും, നികഷേപങ്ങൾ  സുഗമമയാക്കയാൻ 
തക്ദേ്ഭരണ സ്ഥയാപനങ്ങൾ  സമയ�ന്ിതമയായ ി 
കലസൻസും അനുമത ിയം നൽകിയം ഇത ിന്ന 
സഹയായ ിച്വരുന്. ടൂറ ിസം ഡ ിപെയാർട്്ന്മന്റുമയായ ി 
സഹകരിച്ച് പ്രയാകദ്ിക ഉത്രവയാദിത് ടൂറിസം വ ികസി
പെ ിക്കുനെതിനുള്ള കപ്രയാജക്ടുകൾ ജില്യാ പഞ്ചയായത്തുകൾ 
ഏന്റ്റടുത് ിട്ടുണ്്. ന്ഫസ ില ികറ്റഷൻ ന്സറെറുകൾ 
സ്ഥയാപ ിക്കുക വെിയം ടൂറിസം അനു�ന് പ്രവർത്ന
ങ്ങളിൽ പരി്്രീലനം നൽകിന്കയാണ്ടും, ടൂറിസ്റ്റുകൾക്ക് 
കസവനലഭധ്തയ്കയായി പ്രയാകദ്ികമയായി ആളുകന്ള സം
ഘടിപെ ിച്ന്കയാണ്ടും ടൂറിസം കമേലയിൽ സംരംഭകത്വം 
കപ്രയാത്സയാഹിപെ ിക്കയാൻ കെിയം. 

ദുരന്തനിവാരണത്ിൽ  തകദേേസ്വയം ഭരണ 
സ്ാപനങ്ങളന്ട പങ്സ് 
2018 ലം 2019 ലം സംസ്ഥയാനം കനരിട് വൻ  ദുരന്തങ്ങന്ള 
കനരിടുനെതിൽ  പ്രയാകദ്ിക സർക്കയാരുകൾ പ്രധയാന 
പങ്യാണ് വഹിച്ചത്.  ഓേ ി, നിപെ, പ്രളയം, കകയാവ ിഡ് 
മഹയാമയാരി എനെിവന്യ പ്രതികരയാധിക്കയാനും സയാധയാരണ 
ജനങ്ങന്ള സഹയായിക്കയാനും തക്ദേ്ഭരണ സ്ഥയാപനങ്ങൾ 
 മുൻപന്തിയിലണ്യായിരുന്. പ്രളയയാനന്തരം ജനങ്ങന്ള 
പുനരധിവസിപെ ിക്കുനെതിലം ദുരിതയാ്്വയാസ പ്രവർത്
നങ്ങൾ  ഏകകയാപ ിപെ ിക്കുനെതിലം സംസ്ഥയാനന്ത് മറ്റ് 
ഏജൻസികൾ ന്ക്കയാപെം പ്രകദ്ിക സർക്കയാരുകൾ വളന്ര 
സുപ്രധയാനമയായ പങ്് വഹിച്. ഐകധ്രയാഷ്ട സംഘടനയന്ട 
യ.എൻ.ഡി.പ ി നടത്ിയ കപയാസ്റ്റ് ഡിസയാസ്റർ ന്രീട്സ് 
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അസസ്സ്ന്മറെ് ആറെ് മയാകനജ്ന്മറെ്  (PDNAM) എനെ പഠന 
റികപെയാർട്ിൽ പ്രളയ അതിജ്രീവനത്ിലം പുനരുദ്യാരണ 
പ്രവർത്നങ്ങളിലം തക്ദേ്ഭരണ സ്ഥയാപനങ്ങൾ വഹിച്ച 
നിർണ്ണയായക പങ്ിന്ന സം�ന്ിച്ച്  പ്രതിപയാദിക്കുക
യണ്യായിട്ടുണ്്. ഗ്യാമസഭകളും മറ്റ് ന്പയാതകവദികളില
മുള്ള ജനങ്ങളുന്ട പങ്യാളിത്ം ഉറപെയാക്കൽ, പുനപ്രയാപ് ി 
സഹയായ പയാകക്കജുകന്ള കുറിച്ള്ള വ ിവരങ്ങളുന്ട വധ്യാപനം, 
പ്രളയം �യാധിച്ച ജനങ്ങളുന്ട പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുക, 
പുന:പ്രയാപ് ിക്കയായള്ള ഫണ് ിന്റെ വ ിനികയയാഗത്ിന്ല 
സുതയാരധ്ത ഉറപ്പു വരുത്തുക. വയാർഷ ിക പദ്തിയിൽ പു
നപ്രയാപ് ിക്കയായള്ള പരിപയാടികന്ള സമന്വയിപെ ിക്കുക എനെ്രീ 
കയാരധ്ങ്ങൾ   റികപെയാർട്ിൽ   അംഗ്രീകരിക്കന്പെടുകയണ്യായി. 
ദുരിതയാ്്വയാസ പ്രവർത്നങ്ങൾ  ഏകകയാപ ിപെ ിക്കുനെതി
ലം, ഗുണകഭയാക്യാക്കന്ള തിരിച്ചറിയനെതിലം അവർക്ക് 
അവ്ധ് വസ്തക്കളും സഹയായവം എല്യാം തക്ദേ്ഭരണ 
സ്ഥയാപനത്ിന്ല ജ്രീവനക്കയാരും ജനപ്രതിനിധികളും 
ജ ില്യാ അധികയാരികകളയാന്ടയാപെമുണ്യായിരുന്. പ്രളയയാ 
നന്തര ഘട്ത് ിൽ വ ്രീടുകൾ, ന്പയാതസ്ഥലങ്ങൾ, 
സ്കൂളുകൾ, ആശുപത്രികൾ എനെിവ വൃത്ിയയാക്കുനെ
തിനുള്ള വ ിപുലമയായ പ്രവർത്നങ്ങൾക്ക് പ്രയാകദ്ിക 
സർക്കയാരുകൾ കനതൃത്വം നൽകുകയണ്യായി. പ്രളയം മൂലം 
വ്രീടുകൾക്കും, ന്കട്ിടങ്ങൾക്കും, സ്ഥയാപനങ്ങൾക്കും, മറ്റ് 
അടിസ്ഥയാന സൗകരധ്ങ്ങൾക്കും ഉണ്യായ നയാ്നഷ്ങ്ങൾ 
വ ി ല യ ി രുത്തു നെ പ്രക്ി യ യ ി ല ം ത ക ്ദേ് ഭ ര ണ 
സ്ഥയാപനങ്ങളിന്ല എഞ്ച ിന്രീയർമയാർ പങ്യാളികളയാവക
യണ്യായി.

കകയാവ ിഡ് മഹയാമയാരി കനരിടുനെതിൽ തക്ദേ്ഭരണ 
സ്ഥയാപനങ്ങളും ജനപ്രതിനിധികളും വഹിച്ച പങ്് പരന്ക്ക 
പ്ര്ംസിക്കന്പെട്ിട്ടുണ്്. കലയാക്ക്ഡൗൺ  കയാലഘട്ത്ിൽ 
തക്ദേ്ഭരണ സ്ഥയാപനങ്ങൾ ശ്രകദ്യമയായ പ്രവർത്
നങ്ങളയാണ് ഏന്റ്റടുത്ത്. കലയാക്ഡൗൺ  സമയത്് 
കമ്യൂണ ിറ്റ ി കിച്ചണുകളുന്ട നടത് ിപെ് , ‘കരേക്ക്  
ദ ി ന്െയ ിൻ, സയാമൂഹധ് അകലം പയാല ിക്കുക’ എനെ്രീ 
കധ്യാമ്പയ ിൻ സംഘട ിപെ ിക്കുക, അണുന്്രീകരണ 
പരിപയാടികൾ, കുടികയറ്റ ന്തയാെിലയാളികൾക്ക് തയാമസം, 
ഭഷേണം, മറ്റ് സഹയായങ്ങളും പ്രദയാനം ന്െയ്ൽ, ക്വയാററെ്രീൻ 
പ്രവൃത്ികൾ ഏകകയാപ ിപെ ിക്കൽ എനെ ിങ്ങന്നയള്ള 
പരിപയാടികൾ തക്ദേ്ഭരണ സ്ഥയാപനങ്ങൾ ഏന്റ്റടുത്തു.  
കകയാവ ിഡ് ഫസ്റ്റ് കലൻ ട്്രീറ്റ്ന്മറെ് ന്സറെറുകൾ 
സ്ഥയാപ ിക്കുനെതിനുള്ള സ്ഥയാപനപരമയായ സഹയായവം 
പ്രയാകദ്ിക സർക്കയാരുകളയാണ് നൽകിയത്. തക്ദേ്ഭരണ 
സ്ഥയാപനങ്ങൾ നടത്തുനെ ആശുപത്രികൾക്ക് മരുന്കളും, 
മറ്റും ഉപകരണങ്ങളും വയാങ്ങ ി നൽകുകയം ന്െയ്ത. 
ഏറ്റവം പ്രധയാനമയായി ന്തയാെ ിൽ നഷ്ന്പെട് ആളുകന്ള 
സഹയായിക്കയാനയായി പ്രയാകദ്ിക വ ികസന പ്യാനുകൾ 
തയ്യാറയാക്കുനെതിന് പ്രധയാന പങ്് വഹിച്. ഭഷേധ്ഉല്യാ
ദനത്ിലം, കയാർഷ ിക കമേലയിൽ സ്വയംപരധ്യാപ്ത 
കനടയാനുമയായി സുഭിഷേകകരളം പദ്തി പ്രധയാന പങ്് 
വഹിച്.  മഹയാമയാരി സമയത്് സ്കൂളുകൾ  അടച്ച ിട്ിരുനെ 
സയാഹെരധ്ത്ിൽ  കുട്ികൾക്ക് കമ്പയൂട്ർ, ഇറെർന്നറ്റ് 
കണക്ട ിവ ിറ്റ ിയം മറ്റു സഹയായങ്ങളും തക്ദേ്ഭരണ 
സ്ഥയാപനങ്ങൾ  നൽകുകയണ്യായി.

അധിോരവികേന്ദ്രീേരണം കൂടുതൽ ഫെപ്രാപ്ിയി
കെക്കസ് എത്ിക്കുന്നതിനുള്ള ഉദ്യമങ്ങൾ  
കെിഞെ കയാൽനൂറ്റയാണ്ിനിടയിൽ, സംസ്ഥയാനന്ത് തക്ദേ

്സ്വയംഭരണ സ്ഥയാപനങ്ങൾ കകകയാരധ്ം ന്െയ്യുനെ 
സയാമ്പത്ിക വ ിഭവങ്ങളിലം ഉത്രവയാദിത്്വങ്ങളിലം 
അഭൂതപൂർവമയായ വളർച്ച ഉണ്യായതയായി കയാണയാം. ഒനെയാം 
സംസ്ഥയാന ധനകയാരധ് കമ്്രീഷൻ, ഗ്യാമ പഞ്ചയായത്തുകളു
ന്ടയം മുനിസിപെയാല ിറ്റികളുന്ടയം കകയാർപെകറഷനുകളുന്ട
യം ആന്ക പദ്തി ന്െലവ് 1993-94-ൽ 226.92 കകയാടി 
രൂപയയായിരുനെതയായി കണക്കയാക്കിയിരുന്. എനെയാൽ, 
ഭരണഘടനയന്ട 73ഉം 74ഉം കഭദഗതികന്ളത്തുടർനെ് 
പ്രയാകദ്ിക സർക്കയാരുകൾ രൂപ ്രീകരിക്കുനെതിന്റെ 
ന്തയാട്ടു മുൻപ് ജ ി.എസ്.ഡി.പ ിയന്ട 0.8 ്തമയാനവം 
ന്മയാത്ം റവനയൂ ന്െലവ ിന്റെ 5.2 ്തമയാനവം ആയിരുന് 
പ്രയാകദ്ിക സർക്കയാരുകൾക്ക് വകയിരുത്ിയിരുനെത്. 
2013-14-ൽ  കംപ്കട്യാളർ ആൻഡ് ഓഡിറ്റർ ജനറല ിന്റെ 
കണക്കുകൾ  പ്രകയാരം ഇത് 10,980 കകയാടി രൂപയയാന്ണനെ് 
കയാണയാം. അതയായത്, 1993-94 ന്ന അകപഷേ ിച്ച് 48 മടങ്ങ് 
വർദ്നവ് ഉണ്യായതയായി കയാണയാം. അതയായത്, 1993-94 
ന്ല 0.8 ്തമയാനത്ിൽ നിനെ് ജി.എസ്.ഡി.പ ിയന്ട 2.4 
്തമയാനമയായി  ഇത് വർദ്ിക്കുകയണ്യായി. 

ഉദയാഹരണമയായി, 1993-94-ൽ ഒരു ഗ്യാമപഞ്ചയായത്ിന്റെ 
്രയാ്രി ന്െലവ് 12.55 ലഷേം രൂപ മയാത്രമയായിരുന്നെ
ങ്ിൽ ഒരു ദ്യാബ്ദത്ിനു ക്ഷം, 2004-05ൽ ഇത് 1.7 
കകയാടിയം 2013-14-ൽ 8.3 കകയാടി രൂപയയായം വർദ്ി
ച്ച ിട്ടുണ്്. ഈ കണക്കുകൾ കയാണിക്കുനെത് സംസ്ഥയാനം 
കകവരിച്ച ശ്രകദ്യമയായ പുകരയാഗതി തന്നെയയാണ്. 
സംസ്ഥയാനന്ത് ഗ്യാമപഞ്ചയായത്തുകൾ 2004-05-ൽ 
1,730 കകയാട ി രൂപ അഥവയാ ജി.എസ്.ഡി.പ ിയന്ട 1.6  
്തമയാനം ന്െലവെിക്കുകയണ്യായി. 2013-14-ൽ ഇത് 
8,098 കകയാടി രൂപയയായി ഉയർന്. ഇത് ജ ി.എസ്.ഡി. 
പ ിയന്ട 1.7 ്തമയാനമയായി വർദ്ിച്ച ിട്ടുണ്്. ജ ി.എസ്.
ഡി.പ ിയന്ട ന്െലവിൽ 2004-05-ന്ല 16.7 ്തമയാനത്ിൽ 
നിനെ് 2013-14-ൽ 14.3 ്തമയാനമയായി കുറവണ്യായകപെയാൾ 
ജി.എസ്.ഡി.പ ിയന്ട ഒരു ്തമയാനമയായിരുനെ ഗ്യാമ
പഞ്ചയായത്തുകളുന്ട ന്െലവ ിൽ ഉണ്യായ ഈ വർദ്നവ് 
ശ്രദ് ിക്കന്പെടുകയണ്യായ ി. സംസ്ഥയാന ആഭധ്ന്തര 
ഉൽപെയാദനത്ിന്ല വർദ്നവ് പ്രയാകദ്ിക കമേലയാ  
വ ികസനത്ികലയ്ക്കും കൂടി എത്തുനെത് വല ിയ ഒരു കനട്ം 
തന്നെന്യനെ് ഉറപെ ിച്ച് പറയയാം. ഇന്തധ്യിന്ല മന്റ്റയാരു 
സംസ്ഥയാനവം ഇത്രത്ിൽ തയാകെത്ട്ിൽ അധികയാര 
വ ിഭജനം നടത് ിയ ിട് ില്. ഇൻഫർകമഷൻ കകരള 
മിഷൻ വ ിവരങ്ങൾ  പരിക്യാധിച്ചയാൽ  ഗ്യാമപഞ്ചയായത്്  
തലത്ിൽ പ്രതിവർഷം ഏകകദ്ം 5.00 കകയാടി രൂപയന്ട 
പദ്തിനിർക്ദേ്ങ്ങൾ  ഗ്യാമപഞ്ചയായത്് തലത്ിൽ 
 രൂപന്പെടുനെതയായി കയാണയാം. വ ികസന പ്രക്ിയയിൽ  തക്ദേ
്സ്വയംഭരണ സ്ഥയാപനങ്ങൾക്ക് നടത്തുവയാൻ കെിയനെ 
ഇടന്പടലകളുന്ട അനന്തമയായ സയാധധ്തകളികലക്കയാണ് 
ഇത് വ ിരൽ ചൂണ്ടുനെത്.

കകരളത്ിന്ല തക്ദേ്സ്വയംഭരണ സ്ഥയാപനങ്ങളുന്ട 
റികപെയാർട്ിംഗ് സംവ ിധയാനം, ഓകരയാ കമേലയിന്ലയം 
നികഷേപത്ിന്റെ ഭൗതിക കനട്ങ്ങൾ യഥയാസമയം  
കരേന്പെടുത്യാവനെ ര്രീതിയിൽ ്ക്ിന്പെടുകത്ണ്തണ്്. 
പ്രയാകദ്ിക സർക്കയാരുകളുന്ട ധനകയാരധ് മയാകനജ്ന്മറെിന്റെ 
ഭയാഗമയായി പ്രയാകദ്ിക സർക്കയാരുകളുന്ട �ഡ്ജറ്റിംഗ് 
സംവ ിധയാനന്ത്യം ആസൂത്രണ സംവ ിധയാനന്ത്യം 
കൂടുതലയായി �ന്ിപെ ികക്കണ്തയായിട്ടുണ്്. ജനയാധിപതധ്
വൽക്കരണ പ്രക്ിയന്യ കപ്രയാത്സയാഹി പെ ിക്കുനെതിന്, 
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എല്യാ കയാരധ്നിർവഹണ നടപടികളും നിയമപരമയായ 
നടപടികളും കൂടുതൽ സുഗമമയാകക്കണ്തയായിട്ടുണ്്. 

അധിോരവികേന്ദ്രീേരണത്ിന്െ പ്രധാന 
കു�വേളം പരിമിതിേളം
സയാമ്പത്ിക വളർച്ചയ്ക്കും ജനങ്ങളുന്ട കഷേമത്ിനുമയായി 
ക്ിയയാത്മകമയായ പരിപയാട ികൾ ആവ ിഷ്കരിക്കയാൻ  
വ ികകന്ദ്രീകൃത ആസൂത്രണ പരിപയാടി ലഷേധ്മിട് ിരുന്നെ
ങ്ിലം ഭൂമി്യാസ്തപരമയായ പ്രകതധ്കതകൾക്കനുസരിച്ച് 
പ്രകദ്ങ്ങളുന്ട വ ിഭവ അടിത്റയിൽ  നിന്ന്കയാണ്് 
ഏറ്റവം അർഹരയായവരുന്ട ഉപജ്രീവന മയാർഗ്ഗവം 
സയാമൂഹ ിക സുരഷേയം ഉറപെ് വരുത്തുനെത ിന്റെ 
സയാധധ്തകൾ പരിഗണിച്ച് ന്കയാണ്ടുള്ള ദ്രീർഘകയാലയാടിസ്ഥയാ
നത്ിലള്ള ആസൂത്രണം ഇനിയം യയാഥയാർത്ഥധ്മയാകകണ്
തണ്്. കകരളത്ിന്ല തക്ദേ്സ്വയം ഭരണ സ്ഥയാപനങ്ങൾ 
ഓകരയാ വർഷവം കകയാട ിക്കണക്ക ിന് രൂപയന്ട 
ലഷേക്കണക്കിന് പദ്തികളയാണ് ഏന്റ്റടുക്കുനെത്. ഒരു 
കപ്രയാജക്ട ിന്റെ ്രയാ്രി ന്െലവ് കണക്കയാക്കിയയാൽ 
2.3 ലഷേം രൂപന്യങ്ിലം വരുന്മനെയാണ് കണക്ക്. 
ഈ പദ്തികളുന്ട കയാരധ്ഷേമമയായ നിർവ്വഹണം നട
നെിട്ടുകണ്യാന്യനെ് പരിക്യാധിക്കുനെതിനയായി റിസൾട്് 
ന്�യ്സ്ഡ് മയാകനജ്ന്മറെ് സംവ ിധയാനങ്ങൾ രൂപന്പെ
കടണ്തണ്്. 

വ ികകന്ദ്രീകൃത ആസൂത്രണ പ്രക്ിയയന്ട അന്തസ്സും 
തിളക്കവം നഷ്ന്പെട്തയായം ജനപങ്യാളിത്ം കുറഞ്ഞു 
ന്വറം നടപടി പ്രധയാനങ്ങളയായി ചുരുങ്ങിയതയായം പലരും  
നിര്രീഷേ ിച്ച ിട്ടുണ്്. ഏകകയാപനത്ിന്റെ അഭയാവം, നടപടി
ക്മങ്ങളിന്ല ബുദ്ിമുട്ടുകൾ, ഓഡിറ്റ് നിര്രീഷേണങ്ങൾ 
സം�ന്ിച്ച ഭയം എനെിവ കയാരണം ഒനെിലധികം 
ഏജൻസികളുന്ട പങ്യാളിത്ം ഉറപെയാക്കുനെ സമഗ്മയായ 
കപ്രയാജക്ടുകൾ വളന്ര അപൂർവമയായി മയാത്രകമ രൂപ്രീക
രിക്കന്പെടുന്ള്ളൂ. വ ികകന്ദ്രീകൃത ആസൂത്രണ െട്ക്കൂട്, 
വ ിവ ിധ ഏജൻസികളുന്ട ഏകകയാപന സയാധധ്തകൾക്ക് 
ധയാരയാളം അവസരങ്ങൾ സൃഷ് ിച്ന്വങ്ിലം, അത്രം  
പ്രവർത്നങ്ങൾ ഫലപ്രദമയായി നടക്കുനെില് എനെതയാണ് 
വസ്തത. 

ആയതിനയാൽ, അടുത് കയാലഘട്ത്ിൽ ഉൽപെയാദന 
ഘടകങ്ങളുന്ട വ ിതരണം, ന്െറുകിട യന്ത്രങ്ങൾ നൽകൽ,  
ന് ന ല് ി നു ം  പ ച്ച ക്ക റ ി ക്കു മു ള്ള  സ �്  സ ി ഡ ി 
മുതലയായവയമയായി ചുരുങ്ങുനെതിന് പകരം ന്രീർത്ട 
പര ിപയാലനം, ജലകസെനത് ിൻ ക്രീെ ിലള്ള ഭൂമ ി 
വർദ്ിപെ ിക്കൽ, പ്രയാകദ്ിക ഉൽപെനെങ്ങളുന്ട വ ിപണനം 
എനെിവയ്ക്കുള്ള സമഗ് പരിപയാട ികൾ, കയാർഷ ികകയാൽ
പെനെങ്ങൾക്കുള്ള വ ിതരണ ശംേല, മൂലധ് ശംേല 
ന്മച്ചന്പെടുത്ൽ തടങ്ങിയവയ്ക് ഊനെൽ നൽകകണ്തണ്്. 
വ ിള കൃഷ ി, മണ്ണ്-ജല സംരഷേണം, മൃഗസംരഷേണം, 
ഷേ ്രീകരയാൽപെയാദനം, മത്സധ്�ന്നം തടങ്ങ ിയവന്യ 
സംകയയാജ ിപെ ിക്കുനെ പദ്ത ികളുന്ട രൂപ ്രീകരണം 
ഉണ്യാകകണ്തണ്്. 

കുടും�ശ്ര്രീ മുകേന നടപെ ിലയാക്കുനെ ഉപജ്രീവന സുരഷേയാ 
പരിപയാട ികളുന്ട കയാരധ്ത് ിൽ, കകരളത് ിലടന്രീളം  
രൂപ ്രീകര ിച്ച പല സ്വയംസഹയായ സംഘങ്ങൾക്കും  
പ്രവർത്നഷേമമയായം ലയാഭകരമയായം സൂഷേ്മ 
സംരംഭങ്ങൾ നടത്ിന്ക്കയാണ്ടു കപയാകയാൻ കെിയനെിന്ല്നെ്  
നിര്രീഷേ ിക്കന്പെട്ിട്ടുണ്്. മതിയയായ മുൻ-പ ിൻ �ന്ങ്ങൾ,  

സയാകങ്തിക സംകയയാജനം, വ ിപണി �ന്ം എനെിവ 
ഉപകയയാഗിച്ച് കുടും�ശ്ര്രീസംരംഭങ്ങന്ള ലയാഭകരവം 
വരുമയാനദയായകവം ആകക്കണ്തണ്്. 

വികേന്ദ്രീേരണവം സാമ്പത്ിേ വ ിേസനവം - 
മുകന്നാട്ടുള്ള വഴിേൾ
കെിഞെ 25 വർഷത്ിനിടയിൽ, വ ിവ ിധ വ ിഭവങ്ങൾ 
വ ിനികയയാഗിച്ച് വ ികകന്ദ്രീകൃതവം പങ്യാളിത്പരവമയായ  
വ ികസനം ആസൂത്രണം ന്െയ്യുനെതിൽ പ്രയാകദ്ിക 
സർക്കയാരുകൾ കെിവ് കനടിയിട്ടുണ്്. കകരളം അഭിമു
േ ്രീകരിക്കുനെ ഒട്നവധി വ ികസന ന്വല്ലുവ ിള ികന്ള 
അഭിമുേ്രീകരിക്കയാൻ തക്ദേ്സ്വയംഭരണ സ്ഥയാപനങ്ങളുന്ട 
കൂടുതൽ ശ്രദ്യം സജ്രീവമയായ ഇടന്പടലം ആവ്ധ്മയാണ്. 

തക്ദേ് സ്വയംഭരണ സ്ഥയാപനങ്ങന്ള സയാമ്പത്ിക 
വളർച്ചയന്ട കകന്ദമയാക്ക ി മയാറ്റയാൻ പത ിനയാലയാം 
പഞ്ചവത്സര പദ്തി ലഷേധ്മിടുന്. മന്ദഗതിയ ിലള്ള 
സയാമ്പത്ിക വളർച്ചയന്ടയം വർദ്ിച്വരുനെ ന്തയാെി
ല ില്യായ്മയന്ടയം പ്രശ്നം പരിഹരിക്കയാൻ പ്രയാകദ്ിക 
സർക്കയാരുകളുന്ട ഇടന്പടലകളും ആസൂത്രണവം 
അനിവയാരധ്മയാണ്. വ ിവ ിധ വ ികസന ഏജൻസികളുന്ട 
സംകയയാജനത്ിലൂന്ട ഉൽപെയാദനകമേലയിൽ വളർച്ച 
ലഷേധ്മയാക്കിയള്ള പദ്തികൾ ഏന്റ്റടുക്കയാനുള്ള കെിവ് 
പ്രയാകദ്ിക സർക്കയാരുകൾക്ക് ആർജ്ികകണ് ിയിരി
ക്കുന്. ഇതിന്, വ ിവ ിധ വ ികസന ഏജൻസികളുന്ട 
സമന്വയവം പ്രയാകദ് ിക സർക്കയാരുകളുന്ട എല്യാ 
തലങ്ങള ിലമുള്ള മയാനവ ികവം സയാമ്പത് ികവമയായ 
ക്യാതസ്സുകളുന്ട സംകയയാജനവം ആവ്ധ്മയാണ്. 
സംസ്ഥയാനന്ത് കനപുണധ്ം കുറഞെവകരയം ഉയർനെ 
സയാകങ്തിക കവദഗ്ധധ്മുള്ള യവജനങ്ങന്ളയം ഈ  
സംരംഭങ്ങളിൽ  ഉൾന്പെടുത്യാനയാകണം. ഇതിൽ കുടുതൽ 
 സ്ത്രീജനങ്ങളുന്ട പങ്യാളിത്വം ഉറപെയാകക്കണ്തയാണ്.

കു റച് കൂട ി  വ ധ്ക് മ യാക്ക ി യ യാ ൽ കൃ ഷ ി ,  മൃ ഗ  
സ ം ര ഷേ ണ ം ,  മ ത്സ ധ്� ന് ന ം എ നെ ി വ യ ി ൽ 
ഉൽപെയാദനവം ഉൽപെയാദനഷേമതയം വർദ് ിപെ ിക്കു
നെതിനും കൃഷ ിയ ിൽ നികഷേപം വർദ്ിപെ ിക്കുനെതി
നുമുള്ള പരിപയാട ികൾ പ്രയാകദ്ിക സർക്കയാരുകൾ 
ഏന്റ്റടുകക്കണ്തയായിട്ടുണ്്. പ്രയാകദ്ിക സർക്കയാരുകൾ 
കൃഷ ിയ ിലം അനു�ന് കമേലകള ിലം ന്െറുകിട 
ഇടത്ര ം സ ം ര ം ഭങ്ങൾ സ്ഥ യാപ ിക്കുനെത ി നു ം 
സംരംഭകത്വ കപ്രയാത്സയാഹനത് ിനുമയായ ി വല ിയ 
ഇടന്പടലകൾ നടകത്ണ്തണ്്. മഹയാമയാരിക്ക് ക്ഷമുള്ള 
സയാഹെരധ്ത്ിൽ, ഒനെിലധികം പരിപയാട ികള ിലൂന്ട 
സംസ്ഥയാനത്് വൻകതയാതിലള്ള ന്തയാെിലവസരങ്ങൾ 
സൃഷ് ിക്കുനെത ിനുള്ള അട ിയന്ത ിര ഇടന്പടലകൾ 
ആവ്ധ്മയായ ി വനെ ിര ിക്കുകയയാണ്. ജനങ്ങൾക്ക്  
ന്തയാെിലവസരങ്ങൾ ലഭധ്മയാക്കുനെതിനയായി സർക്കയാർ 
നിരവധി പദ്തികൾക്ക് തടക്കമിട്ിട്ടുണ്്. ഈ ന്തയാെിൽ  
ദയാന പദ്തികളുന്ട ഭയാഗമയായ ി വ ിവ ിധ കനപുണധ് 
പരിപയാട ികളും വ ിഭയാവനം ന്െയ് ിട്ടുണ്്. അതിനയായ ി 
പ്രയാകദ്ിക സർക്കയാരുകളുന്ട പൂർണ്ണമയായ പ ിന്തുണ 
ഉണ്യായ ിര ികക്കണ്തയാണ്. ഈ പുത ിയ ചുറ്റുപയാട ിൽ 
പ്രയാകദ്ിക സർക്കയാരുകൾ ദുർ�ല വ ിഭയാഗങ്ങളുന്ട 
ഉപജ്രീവനമയാർഗ്ഗവം വരുമയാനവം വർദ്ിപെിക്കുനെതിനും 
പ്രയാകദ്ിക സയാമ്പത്ിക വികസനം സുഗമമയാക്കുനെതിനും 
ഇടന്പടലകൾ നടകത്ണ്തണ്്.
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പ്രയാകദ്ിക സർക്കയാരുകൾ ദയാരിദ്ധ് നിർമ്യാർജനത്ിന് 
കൂടുതൽ ഊനെൽ നൽകുന്ണ്്. ദയാരിദ്ധ്ലഘൂകരണത്ി
നയായി സമൂഹത്ിന്ല കടുത് ദയാരിദ്ധ്മനുഭവ ിക്കുനെവന്ര 
ദയാരിദ്ധ്ത്ിൽ നിനെ് മുക്രയാക്കുനെതിനും ഇടന്പടലകൾ 
നടകത്ണ്തണ്്. 

ഇതികനയാന്ടയാപെം, പട്ികജയാതി-പട്ികവർഗ വ ിഭയാഗങ്ങളുന്ട 
ജ്രീവ ിതനിലവയാരം ന്മച്ചന്പെടുത്ി, അസമത്വം കുറച്ച് 
മുേധ്ധയാരയികലക്ക് ന്കയാണ്ടുവനെ് അവരുന്ട വ ികസന
ത്ിനയായള്ള ഇടന്പടലകൾ പ്രയാകദ്ിക ഭരണകൂടങ്ങൾ 
ഗൗരവതരമയായി തന്നെ തടകരണ്തയായിട്ടുണ്്. വികലയാംഗർ, 
പ്രയായമയായവർ, കുട്ികൾ തടങ്ങ്രീ ദുർ�ല വ ിഭയാഗങ്ങൾ
ക്കയായള്ള പ്രകതധ്ക പദ്തി കൂടുതൽ പ്രയാകയയാഗികവം 
ഉപകയയാഗ പ്രദവമയായ ഘടകങ്ങൾ ഉൾന്ക്കയാള്ളിച്ച് ന്മച്ച
ന്പെടുകത്ണ്തണ്്.

ഇതകൂടയാന്ത, അടിക്കടിയള്ള പ്രകൃതിദുരന്ത പ്രതിഭയാസങ്ങൾ 
മൂലമുണ്യാവനെ കയാലയാവസ്ഥയാ വധ്തിയയാന ആഘയാതം 
സയാമൂഹ ികമയായ ി പ്രത ികരയാധ ിക്കയാൻ സയാധ ിക്കുനെ 
തരത്ിൽ പ്രയാകദ്ിക സർക്കയാരുകൾ അവരുന്ട പ്രവർ
ത്നങ്ങൾ സജ്്രീകരികക്കണ്തയായിട്ടുണ്്. ന്രെയികനജ് 
മയാകനജ് ന്മറെ്, അട ിസ്ഥയാന സൗകരധ് വ ികസനം,  
ഉപജ്രീവന സുരഷേ എനെ്രീ ഘടകങ്ങൾ ഉൾന്പെടുത്ി 
ന് ക യാ ണ്്  ത ക ്ദേ ് സ്വയ ം ഭ ര ണ സ്ഥ യാ പ ന ങ്ങ ൾ 
ദുരന്തനിവയാരണ പദ്തികൾ  പുനരവകലയാകനം ന്െയ്ത് 
കൃതധ്മയാക്കുകയം ന്െകയ്ണ്തയാണ്. 

ദ്രുതഗത ിയ ിലള്ള നഗരവൽക്കരണം സൃഷ് ിക്കുനെ  
പ്രശ്നങ്ങളിൽ പ്രയാകദ്ിക സർക്കയാരുകളുന്ട പ്രകതധ്ക  
ശ്രദ് ആവ്ധ്മയായി വനെിരിക്കുകയയാണ്. പ്രധയാനമയായം  
ശുെ ിത്വവമയായി �ന്ന്പെട് പ്രശ്നങ്ങൾ  അടിയന്തിരമയായം 
ഫലപ്രദമയായം പരിഹരിക്കന്പെകടണ്തണ്്. ഭൂവ ിനികയയാഗ 
ആസൂത്രണം സ്ഥലപരമയായ ആസൂത്രണത്ിന് കൂടുതൽ  
പൂരകമയാകക്കണ്തണ്്. 
വ ിവ ിധ വ ികസന സൂെ ികകൾ പരിക്യാധ ിച്ചയാൽ  
രയാജധ്ന്ത് ഏറ്റവം വ ികസിത സംസ്ഥയാനമയായി മയാറയാൻ  
സംസ്ഥയാനം വല ിയ ശ്രമങ്ങൾ നടത്തുനെതയായ ി 
കയാണയാം. പ്രയാകദ്ിക സയാമ്പത്ിക വ ികസനത്ിന് 
കനതൃത്വം നൽകുകയം സമൂഹത് ിന്ല ദുർ�ല 
വ ിഭയാഗങ്ങൾക്ക് പ്രകതധ്ക പരിഗണന നൽകുകയം 
ഒപെം പൗരന്മയാർക്ക് ഗുണനിലവയാരമുള്ള കസവനങ്ങൾ 
ഉറപെയാക്കുക എനെതം പ്രയാകദ്ിക സർക്കയാരുകളുന്ട വല ിയ 
ഉത്രവയാദിത്വം തന്നെയയാണ്. ജനങ്ങളുന്ട കഷേമവം 
സുസ്ഥിര വ ികസനവം ഉറപെയാക്കുനെതിൽ  പ്രയാകദ്ിക 
സർക്കയാരുകളുന്ട വല ിയ ഇടന്പടലകളയാണ് പതിനയാലയാം 
പഞ്ചവത്സര പദ്തി ലഷേധ്ം ന്വയ്ക്കുനെത്.
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3.1 കാര്ഷിക മേഖല

മകരളത്ിന്റെ സമ്പദ് വധ്വസ്ഥയില് കയാരഷികമേഖലയ്ക് 
തന്ത്രപരേയായ സ്ഥയാനേയാണുള്ളത്. േയാത്രേല്ല, സമ്പദ് വധ്
വസ്ഥയന്െ ഘെനയാപരേയായ േയാറ്റത്ിനും ഈ മേഖല 
സംഭയാവന നല്കിയിട്ടുണ്്. എന്യാല്, സേീപവരഷങ്ങ
ളില് കയാലയാവസ്ഥയാ വധ്തിയയാനം, ചരക്കുവില, വിപണി 
എന്ിവയേയായി ബന്ധന്പെട്ട അനിശ്ിതത്വങ്ങളം  
മകയാവിഡിന്റെ അപകെസയാധധ്തകളം കയാരണം  
കയാരഷികമേഖലയന്െ വളരച്ചയില് ന്വല്ലുവിളികള്  
മനരിടുന്നുണ്്. കയാര ഷിക മേഖലയില് നിന്നുള്ള ന്േയാത്ം 
സംസ്ഥയാന മൂലധ്വരദ്നവ് (ജി.എസ്.വി.എ) 2013-
2014-ല് 12.37 ശതേയാനേയായിരുന്ത് 2020-21-ല് 
9.44 ശതേയാനേയായി കുറഞ്ഞു. 

മകയാവിഡ്-19 േഹയാേയാരി 2020-21-ല് മകരളത്ിന്റെ 
കയാരഷിക മേഖലന്യ വിവിധ തരത്ില് ബയാധിച്ചിട്ടുണ്്. 
കയാരഷിമകയാല്പെന്ങ്ങളന്െ ആവശധ്കത കുറയകയം, 
വിതരണശംഖല തെസ്സന്പെടുകയം ന്ചയ്തത് നിേിത്ം 
കരഷകരക്കുണ്യായ വരുേയാന നഷ്ം, ന്തയാഴിലയാളികളന്െ, 
പ്രമതധ്കിച്ം കുെിമയറ്റ ന്തയാഴിലയാളികളന്െ ലഭധ്തക്കുറവ് 
മൂലം കയാരഷിക സംസ്കരണ യൂണിറ്റുകള്ക്കും ന്പയാതുമേ
ഖലയാ കയാരഷിക സ്ഥയാപനങ്ങള്ക്കുമുണ്യായ വരുേയാന 
നഷ്ം, ആമ�യാളവധ്യാപയാര േയാന്ധ്ന്ത് തുെരന്് കയറ്റുേതി 
ഉല്പെന്ങ്ങളയായ സു�ന്ധവധ്ജ്ഞനങ്ങളിലം മതയാട്ടവിളക
ളിലമുണ്യായ ആഘയാതം എന്ിവ കയാരഷികമേഖലയിന്ല 
നഷ്ത്ിന് കയാരണേയായി.

ഭൂവിനിമയയാ�ത്ിലം കൃഷി രീതിയിലം മകരളം േറ്റ്  
സംസ്ഥയാനങ്ങളില് നിന്നും തികച്ം വധ്തധ്സ്തേയാണ്.  
മകരളത്ിന്റെ കയാരഷിമകതര ഭൂവിനിമയയാ�ത്ിലം 
തരിശുനിലത്ിന്റെ വിസ്തൃതിയിലം വരദ്നവ് ഉണ്യാ
യിട്ടുണ്ടു്. ഇത് പയാരിസ്ഥിതിക സുസ്ഥിരത ഉറപെയാക്ിന്ക്യാ
ണ്് ശയാസ്തയാധിഷ്ിത ഉല്പയാദമനയാപയാധികളിലൂന്െയം 
ആധുനിക കൃഷി രീതികളിലൂന്െയം ലഭധ്േയായ കൃഷിമയയാ
�ധ്േയായ ഭൂേിയില് നിന്നും ഉല്പെയാദനക്ഷേത വരദ്ി
പെിമക്ണ്തിന്റെയം ഉയരന് കയാരഷിക വരുേയാനം ഉറ
പ്പുവരുമത്ണ്തിന്റെയം ആവശധ്കതയിമലക്് വിരല് 
ചൂണ്ടുന്നു. കരഷകരക്് വരുേയാന സുരക്ഷിതത്വം ഉറപ്പു 
വരുത്തുന്തിന് കയാരഷിക വവവിധധ്വല്ക്രണം 
അതധ്യാവശധ്േയാണ്. ഭക്ഷധ്സംസ്കരണത്ിനും മൂലധ്വരദ്ിത  
വധ്വസയായങ്ങള്ക്കും ഊന്ല് നല്കുന്ത് കയാരഷിക 
ഉല്പെയാദനത്ിന്റെ മൂലധ്ം വരദ്ിപെിക്കുവയാനും, ഇതര 
ന്തയാഴിലവസരങ്ങള് സൃഷ്ിക്കുവയാനും, കയറ്റുേതി ന്േച്ച
ന്പെടുത്തുവയാനും, ആഭധ്ന്തര വിതരണ ശംഖല ശക്ിന്പെ
ടുത്തുവയാനും സഹയായകേയാകും 

വളര്ച്ചാ നിരക്ക്
പട്ിക 3.1.1-ല് മരഖന്പെടുത്ിയിരിക്കുന്തു പ്രകയാരം 
രയാജധ്ത്ിന്റെ കയാരഷിക അനുബന്ധ മേഖലകളിന്ല 
വളരച്ചയാനിരക്ില് ഏറ്റക്കുറച്ചിലകള് കയാണന്പെടുന്നു. 
2020-21-ല് കൃഷി, വനം, േത്ധ്ബന്ധനം എന്ീ  
മേഖലകളിന്ല വളരച്ചയാനിരക്് 2019-20-ന്ല 4.3 ശത
േയാനവുേയായി തയാരതേധ്ം ന്ചയ്യുമമ്പയാള് 3.6 ശതേയാനേയായി  
കുറഞ്ഞു. രയാജധ്ത്ിന്റെ ന്േയാത്ം മൂലധ്വരദ്നയില് 
വിളകള്, കന്നുകയാലികള്, വനം, േത്ധ്ബന്ധനം എന്ീ 
മേഖലകളന്െ വിഹിതം 2013-14 മുതല് തുെരച്ചയയായി  
കുറഞ്ിട്ടുണ്്. എന്യാല് വയാരഷിക മദശീയ വരുേയാനത്ി
ന്റെ തയാല്ക്യാലിക എസ് റ്റിമേറ്റ് 2020-21 പ്രകയാരം, ഈ 
വിഹിതം 16.38 ശതേയാനേയായി വരദ്ിച്. (പട്ിക 3.1.2). 
മകയാവിഡ് 19 േഹയാേയാരി േിക് മേഖലകന്ളയം സമ്മരദ്ദ
ത്ിലയാക്ിയമപെയാഴം, കയാരഷികമേഖല ഒരു പരിധിവന്ര 
മവറിട്ടു നിന്നു. കയാരഷിക പ്രവരത്നങ്ങള്ക്് സേയബ
ന്ധിതേയായി നല്കിയ ഇളവ്, തെസ്സേില്ലയാത് വിളന്വ
ടുപെ്, ചരക്കുകളന്െ സു�േേയായ ഒഴക്് എന്ിവ ഇതിന് 
കയാരണേയായി. 

പട്ിക 3.1.1 ഇന്തധ്യിന്ല കയാരഷിക അനുബന്ധ മേഖല
യിന്ല വളരച്ചയാ നിരക്്
വരഷം വളരച്ചയാനിരക്്  

(ശതേയാനത്ില്)

2013-14 5.6
2014-15 (-) 0.2
2015-16 0.6
2016-17 6.8
2017-18 6.6
2018-19 2.6
2019-20 4.3
2020-21 3.6 (P)

കുറഷിപ്പ്: (P) താല്കാല ഷികം 
അവലംബം: നാ്ണല് അകകൗണപ്്പ് സ്റാറ്ഷിസ്റഷിക്പ്,2021

സംസ്ഥയാനന്ത് കയാരഷികമേഖലയില് 2019-20-ന്ന 
അമപക്ഷിച്ച് 2020-21-ല് പുമരയാ�തി ഉണ്യായി. 
സംസ്ഥയാന സയാമ്പത്ിക സ്ഥിതിവിവര വകുപെിന്റെ 
കണക്കുകള് പ്രകയാരം 2020-21 വരഷം സംസ്ഥയാന
ത്ിന്റെ ന്േയാത്ം (ജി.എസ്.വി.എ) മൂലധ്വരദ്നവില് 
 (2011-12 -ന്ല സ്ഥിര വിലയില്) കയാരഷിക അനുബന്ധ
മേഖലകളന്െ വിഹിതത്ില് വരദ്നവുണ്യായി. 2019-
20-ല് ഇത് 8.38 ശതേയാനേയായിരുന്ത് 2020-21-ല് 9.44 
ശതേയാനേയായി ഉയരന്നു. (പട്ിക 3.1.2). ഈ കയാലയളവില്  

കൃഷിയം അനുബന്ധ മേഖലകളം
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വിള ഉപമേഖലയന്െ വിഹിതം 4.32 ശതേയാനത്ില് നിന്നും  
4.96 ശതേയാനേയായി വരദ്ിച്. 

പട്ിക 3.1.2 ന്േയാത്ം മൂലധ്വരദ്നവില്  
(ജി.വി.എ/ജി.എസ്.വി.എ) കയാരഷിക അനുബന്ധ മേഖല
യന്െ പങ്് മദശീയ തലത്ിലം സംസ്ഥയാനതലത്ിലം 
(സ്ഥിരവില, അെിസ്ഥയാനവരഷം 2011-12)
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2013-14 17.8 12.37

2014-15 16.5 11.92

2015-16 15.4 10.74

2016-17 15.2 9.96

2017-18 15.1 9.61

2018-19 14.6 9.03

2019-20 14.8 8.38(P)

2020-21 16.38(P) 9.44(Q)

അവലംബം: നാ്ണല് അകകൗണപ്്പ് സ്റാറ്ഷിസ്റഷിക്പ് 2021, ്ംസ്ാന 
്ാമ്പത്ഷിക സ്ഷിതഷി വ ഷിവര കണകപ് ഡയറകപ്ടമററ്പ്. 
കുറഷിപ്പ്: (P)താല്കാല ഷികം (Q) ദ്രുത കണക്കടുപ്പ്

മുന്വരഷങ്ങളില് കൃഷിയന്െയം അനുബന്ധപ്രവരത്ന
ങ്ങളന്െയം (വിളകള്, കന്നുകയാലികള്, വനം, േത്ധ്ബ
ന്ധനം എന്ിവ ഉള്ന്പെന്െ) വയാരഷിക വളരച്ചയാനിരക്്, 
(ജി.എസ്.വി.എ 2011-12-ന്ല സ്ഥിര വിലയില്) ഏറി
യംകുറഞ്ഞുേിരുന്നു. കഴിഞ് അഞ്ചുവരഷന്ത് വളരച്ചയാ
നിരക്് വിശകലനം ന്ചയ്യുമമ്പയാള് 2017-18-ല് 2.11  
ശതേയാനത്ിന്റെ മപയാസിറ്റീവ് വളരച്ചയയാണ് കയാണിക്കു
ന്ത്. 2018-19 മുതല് വളരച്ചയാനിരക്് ന്ന�റ്റീവ് ആയി
രുന്നു. എന്യാല് 2019-20-ന്ല (-)5.09 ശതേയാനവുേയായി 
തയാരതേധ്ം ന്ചയ്യുമമ്പയാള് 2020-21ല് കയാരഷിക അനുബ
ന്ധ പ്രവരത്നങ്ങളന്െ വളരച്ചയാനിരക്് 3.38 ശതേയാ
നേയാണ്. ഇമത കയാലയളവില് വിളമേഖലയിന്ല വളരച്ച 
(-)5.53 ശതേയാനത്ില് നിന്നും 5.54 ശതേയാനേയായി 
േയാറി. 2020-21-ല് കന്നുകയാലി-വിള ഉപമേഖലകള്  പര
േേയായ വളരച്ച മരഖന്പെടുത്ി.

ക്ചാലവര്്ഷം 2021 
2021, േയാരച്ച് 1 മുതല് ന്േയ് 31 വന്ര സംസ്ഥയാന
ത്് സയാധയാരണ നിലയില് നിന്നും 111 ശതേയാനം  
വധ്തിയയാനമത്യാന്െ കയാലവരഷത്ിന് മുന്പുള്ള േഴ 
ലഭിച്. ഈ കയാലയളവില് സംസ്ഥയാനത്് ലഭിച്ച േഴയന്െ 
അളവ് 772.7 േി.േീ. ആയിരുന്നു. എല്ലയാ ജില്ലകളിലം 
വളന്ര അധികം േഴ ലഭിച്. പത്നംതിട്ട (1342.6 േി.േീ.), 
മകയാട്ടയം (1049.5 േി.േീ) എന്ീ ജില്ലകളിലയാണ് ഏറ്റവും 

അധികം േഴ ലഭിച്ചത്. സയാധയാരണ നിലയില് നിന്നുമുള്ള 
വധ്തിയയാനം ഏറ്റവും കൂടുതല് മരഖന്പെടുത്ിയത് പത്നം
തിട്ട ജില്ലയിലം (171 ശതേയാനം) തുെരന്് തിരുവനന്തപു
രം (162 ശതേയാനം) മകയാട്ടയം (142 ശതേയാനം) ജില്ലകളി
ലേയാണ്. 
 
2021 ജൂണ് 3 ന് മകരളത്ില് ന്തക്കുപെിഞ്യാറന് കയാല
വരഷേയാരംഭിച്. ന്തക്കുപെിഞ്യാറന് കയാലവരഷ സേയ
ത്് (2021 ജൂണ് 1 മുതല് ന്സപ്റ്റംബര 30 വന്ര) മകര
ളത്ില് ലഭിച്ച യഥയാരത്ഥ േഴ 1,729.2 േി.േീ ആയിരുന്നു. 
പ്രസ്തുത കയാലയളവില് ലഭിമക്ണ് സയാധയാരണ േഴ 
2,038.7 േി.േീ ആണ്. അതയായത് സയാധയാരണ നിലയില് 
നിന്നും 15 ശതേയാനം കുറവയാണ് ഈ കയാലയളവില്  
മരഖന്പെടുത്ിയത്. 2021 കയാലയളവില്, സംസ്ഥയാന
ന്ത് ഒന്പത് ജില്ലകളില് സയാധയാരണ മതയാതിലള്ള  
േഴ ലഭിച്. കണ്ണൂര, വയനയാെ്, തൃശൂര, പയാലക്യാെ്, 
േലപ്പുറം എന്ീ ജില്ലകളില് സയാധയാരണയള്ള േഴന്യ
ക്യാള് കുറഞ് മതയാതിലള്ള േഴ ലഭിച്. ന്തക്ന് ജില്ല
കളിന്ലല്ലയാം സയാധയാരണ മതയാതിലള്ള േഴ ലഭിച്. കയാസ
റമ�യാഡ് ജില്ലയിലയാണ് ഏറ്റവും അധികം േഴ ലഭിച്ചത്. 
(ചിത്ഷം 3.1.1)

2021-ല് വെക്കുകിഴക്ന് കയാലവരഷ സേയത്് (2021 
ഒക്മെയാബര 1 മുതല് നവംബര 30 വന്ര) സംസ്ഥയാന
ത്് ലഭിച്ച േഴയന്െ അളവ് 981 േി.േീ ആയിരുന്നു. പ്ര
സ്തുത കയാലയളവില് സയാധയാരണ ലഭിക്കുന് േഴ 456.6 
േി.േീ ആണ്. അതയായത് സയാധയാരണ േഴമയക്യാള് 
(+)114 ശതേയാനം വധ്തിയയാനമത്യാന്െ വളന്ര അധികം 
േഴയയാണ് മകരളത്ില് ലഭിച്ചത്. എല്ലയാ ജില്ലകളിലം വള
ന്രയധികം േഴ ലഭിച്. സയാധയാരണ ലഭിക്കുന് േഴയില് 
നിന്നും ഏറ്റവും കൂടുതല് വധ്തിയയാനം പത്നംതിട്ട  
ജില്ലയിലം ((+)193 ശതേയാനം) തുെരന്് കയാസറമ�യാഡ് 
ജില്ലയിലേയായിരുന്നു ((+)146 ശതേയാനം) (ചിത്ഷം 3.1.2) 
സംസ്ഥയാനത്് ലഭിച്ച േഴയന്െ അളവ് ജില്ല തിരിച്ച്  
അനുബന്ഷം 3.1.1-ല് മചരത്ിരിക്കുന്നു.

ഭൂവിനിയ�്ചാഗഷം
കയാലയാകയാലേയായി മകരളം ഭൂവിനിമയയാ� രീതിയില് 
വലിയ േയാറ്റങ്ങള്ക്് സയാക്ഷധ്ം വഹിച്ന്കയാണ്ിരിക്കു
ന്നു. ഭക്ഷധ് വിളകളില് നിന്നും ഭമക്ഷധ്തര വിളകളിമലയ്ക് 
േയാറിയതും കയാരഷിമകതര ആവശധ്ങ്ങള്ക്യായി ഉപമയയാ
�ിക്കുന് ഭൂേിയന്െ വിസ്തൃതി വരദ്ിച്ചതുേയാണ് പ്രധയാന 
േയാറ്റങ്ങള്. മകരളത്ിന്ല ഭൂവിനിമയയാ�ത്ിലം വിളക്ര
േത്ിലം വന് േയാറ്റങ്ങള് സംസ്ഥയാനത്ിന്റെ ഭക്ഷധ്  
സുരക്ഷയ്കം പയാരിസ്ഥിതിക സുസ്ഥിരതയ്കം ന്വല്ലുവിളി  
ഉയരത്തുന്നുണ്്. 

2020-21-ന്ല ഭൂവിനിമയയാ� കണക്കുകള് പ്രകയാരം 
സംസ്ഥയാനത്ിന്റെ ന്േയാത്ം ഭൂവിസ്തൃതിയയായ 38.86 
ലക്ഷം ന്ഹക്െറില് 25.69 ലക്ഷം ന്ഹക്െര (66.10 
ശതേയാനം) വിളയിറക്ിയിട്ടുള്ള പ്രമദശേയാണ്. ഇതില് 
യഥയാരത്ഥ കൃഷിയന്െ വിസ്തൃതി 20.35 ലക്ഷം ന്ഹക്െറയാ
ണ് (52.37 ശതേയാനം). കയാരഷിമകതര ആവശധ്ങ്ങള്ക്് 
ഉപമയയാ�ിക്കുന് ഭൂേി 11.86 ശതേയാനവും വനമേഖല 
27.83 ശതേയാനവുേയാണ്. കൃഷിമയയാ�ധ്േയായ പയാഴ്ഭൂേിയം 
തരിശുഭൂേിയം യഥയാക്രേം 2.42 ശതേയാനവും 1.40 ശത
േയാനവുേയാണ്. 2019-20-ന്ല ഭൂവിനിമയയാ� രീതിയേയായി  
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തയാരതേധ്ന്പെടുത്തുമമ്പയാള് നിലവിലള്ള തരിശുഭൂേി 
ഇമപെയാള് ഉള്ള തരിശ്ഭൂേിയില്ന്പെെയാത് തരിശ്ഭൂേി 
എന്ിവയന്െ വിസ്തൃതി യഥയാക്രേം 5.5 ശതേയാനം, 8.9 
ശതേയാനം എന്ിങ്ങന്ന കുറഞ്ഞു. കൃഷിക്നുമയയാജധ്
േയായ പയാഴ്ഭൂേിയന്െ വിസ്തൃതിയം 5.9 ശതേയാനേയായി 
കുറഞ്ഞു. വിളതീവ്രത 128 ശതേയാനത്ില് നിന്നും 126 
ശതേയാനേയായി കുറയകയം ന്ചയ്തു.

2019-20 ന്ന അമപക്ഷിച്ച് യഥയാരത്ഥ കൃഷിയന്െ 
വിസ്തൃതി 0.45 ശതേയാനം വരദ്ിച്ചമപെയാള് ന്േയാത്ം 
കൃഷി വിസ്തൃതി 0.68 ശതേയാനേയായി കുറഞ്ഞു.  

2019-20 ന്ന അമപക്ഷിച്ച് ഒന്ില് കൂടുതല് പ്രയാവശധ്ം 
കൃഷിയിറക്ിയ സ്ഥലത്ിന്റെ വിസ്തൃതിയിലണ്യായ 
4.7 ശതേയാനം കുറവയാകയാം ന്േയാത്ം കൃഷി വിസ്തൃതി
യിലണ്യായ ഇെിവിന് കയാരണം. കയാരഷിമകതര ആവ
ശധ്ങ്ങള്ക്യായി നീക്ിന്വച്ചിരിക്കുന് ഭൂേിയില് 1.1 
ശതേയാനത്ിന്റെ വരദ്നവും വിവിധ വൃക്ഷവിളകള്ക്് 
നീക്ിന്വച്ചിട്ടുള്ള ഭൂേിയന്െ വിസ്തൃതിയില് 12.9 ശതേയാ
നത്ിന്റെ വരദ്നവുമുണ്യായി. 2020-21 വരഷന്ത്  
ഭൂവിനിമയയാ� രീതിന്യക്കുറിച്ള്ള വിശദയാംശങ്ങള്ക്് 
അനുബന്ഷം 3.1.2, ചിത്ഷം 3.1.3 ഇവ കയാണുക.
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ചിത്ഷം 3.1.1 ന്തക്് പെിഞ്യാറന് കയാലവരഷത്ില് 2021 ജൂണ് ഒന്നു മുതല് ന്സപ്റ്റംബര 30 വന്ര ലഭിച്ച േഴ

അവലംബം: മേശീയ കാലാവസ് വകുപ്പ്, 2021

ചിത്ഷം 3.1.2 വെക്കു കിഴക്ന് കയാലവരഷത്ില് 2021 ഒക്മെയാബര 1 മുതല് നവംബര 30 വന്ര ലഭിച്ച േഴ

അവലംബം: മേശീയ കാലാവസ് വകുപ്പുപ്, 2021
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സംസ്ഥയാനന്ത് കൃഷിയിെങ്ങളന്െ എണ്ം 2010- 
11-ല് 68.31 ലക്ഷം ആയിരുന്നു. ഇത് 2015-16-ല് 11 
ശതേയാനം വരദ്ിച്ച് 75.83 ലക്ഷം ആയി. പ്രതിശീരഷ ഭൂ
ലഭധ്ത 2010-11-ല് 0.22 ന്ഹക്െര ആയിരുന്ത് 2015-
16-ല് 0.18 ന്ഹക്െറയായി കുറഞ്ഞു. വിശദയാംശം അനുബ
ന്ഷം 3.1.3-ല് മരഖന്പെടുത്ിയിരിക്കുന്നു.

നയാഷണല് സയാമ്പിള് സരമ്വേയന്െ 2019-ന്ല 77-യാം 
റൗണ്് കയാരഷിക കുടുംബങ്ങളന്െ സ്ഥിതിവിലയിരുത്ല്  
കണക്് പ്രകയാരം സംസ്ഥയാനന്ത് 33.2 ശതേയാനം 
ഗ്യാേീണ കുടുംബങ്ങളം കയാരഷിക കുടുംബങ്ങളയാണ്. 
മദശീയ തലത്ില് ഇത് 54 ശതേയാനേയാണ്. കയാരഷിക 
കുടുംബങ്ങളില് 34.4 ശതേയാനം വിള ഉല്പെയാദന മേഖ
ലയില്  സ്വയം ന്തയാഴില് ന്ചയ്യുന്വരയാണ്. മദശീയ  
തലത്ില് ഇത് 68.9 ശതേയാനേയാണ്.

വിളക്രമഷം
മകരളത്ില് കൃഷി ന്ചയ്യുന് പ്രധയാന വിളകളന്െ 
വിസ്തൃതി, ഉല്യാദനം, ഉല്യാദനക്ഷേത എന്ിവ സംബ
ന്ധിച്ച വിശദയാംശങ്ങള് അനുബന്ഷം 3.1.4-ല് മചരത്ി
രിക്കുന്നു.

2020-21-ല് സംസ്ഥയാനന്ത് ന്േയാത്ം കൃഷി ഭൂേിയയായ 
25.69 ലക്ഷം ന്ഹക്െറില് 11.03 ശതേയാനവും ന്നല്ല്, 
പയര, േരച്ചീനി, റയാ�ി, ന്ചറു ധയാനധ്ങ്ങള്, േധുരക്ിഴങ്ങ്, 
േറ്റ് കിഴങ്ങുവരഗ്ഗങ്ങള് എന്ിവ ഉള്ന്പെടുന് ഭക്ഷധ്വിള
കളയാണ് കൃഷി ന്ചയ്തത്. 2020-21-ല് പയറുവരഗ്ഗങ്ങളം, 
ന്ചറു ധയാനധ്ങ്ങളം ഒഴിന്കയള്ള ഭക്ഷധ് വിളകളന്െ ഉല്യാ
ദനത്ില് വരദ്നവ് ഉണ്യായി. 2019-20 വരഷന്ത് 
അമപക്ഷിച്ച് അരി, േരച്ചീനി േധുരക്ിഴങ്ങ് എന്ിവയന്െ 
ഉല്യാദനം യഥയാക്രേം 6.8 ശതേയാനം, 16.8 ശതേയാനം, 
56.6 ശതേയാനം എന്ിങ്ങന്ന വരദ്ിച്. അരി, േരച്ചീനി, 

േധുരക്ിഴങ്ങ് എന്ിവയന്െ വിസ്തൃതിയിലം യഥയാക്രേം 
5.7 ശതേയാനം, 3.5 ശതേയാനം, 59.3 ശതേയാനം എന്ിങ്ങ
ന്ന വരദ്നവുണ്യായി. സു�ന്ധവധ്ജ്ഞനങ്ങളില് കുരുമു
ളക് ഉല്യാദനത്ില് കുറവുണ്യായമപെയാള് ഇഞ്ി, േഞ്ള് 
എന്ിവയന്െ ഉല്യാദനം വരദ്ിച്. മതയാട്ടവിളകളില് 
കയാപെി, മതയില, ഏലം എന്ിവയന്െ ഉല്യാദനം വരദ്ി
ച്ചമപെയാള് റബ്ബര ഉല്പെയാദനത്ില് മനരിയ ഇെിവ് മരഖ
ന്പെടുത്ി. മുന്വരഷന്ത് അമപക്ഷിച്ച് മനന്ത്രക്യായ 
ഉല്പെയാദനത്ില് 0.8 ശതേയാനം കുറവുണ്യായമപെയാള് േറ്റ് 
വയാഴകളില് 1.5 ശതേയാനം വരദ്നവ് ഉണ്യായി. കശുവ
ണ്ിയന്െ ഉല്പെയാദനം 7.5 ശതേയാനം വരദ്ിച്.

ന്േയാത്ം കൃഷി വിസ്തൃതിയന്െ 29.9 ശതേയാനം ന്തങ്ങ് 
കൃഷിയം, 21.43 ശതേയാനം റബ്ബര കൃഷിയം 7.86 
ശതേയാനം ന്നല്കൃഷിയം ആയിരുന്നു. നയാണധ്വിള
കളയായ കശുവണ്ി, റബ്ബര, കുരുമുളക്, ന്തങ്ങ്, ഏലം, 
മതയില, കയാപെി എന്ിവ ന്േയാത്ം കൃഷിഭൂേിയന്െ 62.3 
ശതേയാനവും റബ്ബര, കയാപെി, മതയില, ഏലം എന്ിവ 27.7 
ശതേയാനവുേയായിരുന്നു.

വിള തിരിച്ചുള്ള വ ിശകലനഷം

നനല്ക്
2019-ന്ല ഭക്ഷധ് കയാരഷിക സംഘെനയന്െ (എഫ്.എ.ഒ) 
സ്ഥിതി വിവര കണക്് പ്രകയാരം അരി ഉല്പെയാദനത്ില് 
വചന ഒന്യാം സ്ഥയാനത്തും, ഇന്തധ്യം ഇമന്തയാമനഷധ്യം 
രണ്ടും മൂന്നും സ്ഥയാനങ്ങളിലം നില്ക്കുന്നു. 2020-21-ന്ല 
നയാലയാം അഡ്വയാന്സ് എസ്റിമേറ്റ് പ്രകയാരം ഇന്തധ്യന്െ 
ഉല്പെയാദനം മുന്വരഷന്ത് അമപക്ഷിച്ച് 2.86 ശതേയാനം 
വരദ്ിച്ച് 122.27 ദശലക്ഷം െണ് ആയി കണക്യാക്ിയി
രിക്കുന്നു.
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കയാരഷിമകതര ആവശധ്ങ്ങള്ക്് 
ഉപമയയാ�ിക്കുന് ഭൂേി 

തരിശും കൃഷി 
ന്ചയേന്പെെയാത്തുേയായ ഭൂേി 

കൃഷിയ്ക മയയാ�ധ്േയായ തരിശു ഭൂേി 

ഇമപെയാള് ഉള്ള തരിശു ഭൂേിയില് 
ഉള്ന്പെെയാത് തരിശു ഭൂേി 

നിലവിലള്ള തരിശു ഭൂേി 

യഥയാരത്ഥത്ില് കൃഷി നെക്കുന് 
സ്ഥലം 

ചിത്ഷം 3.1.3 2020-21-ല് മകരളത്ിന്ല ഭൂവിനിമയയാ� രീതി

അവലംബം: ്ാമ്പത്ഷിക സ്ഷിതഷിവ ഷിവര വകുപ്പ്, 2021
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സംസ്ഥയാനത്് ന്നല്കൃഷിയന്െ വിസ്തൃതി 2020-
21 വരഷത്ില് 2.02 ലക്ഷം ന്ഹക്െറയായിരുന്നു. ഇത് 
2019-20 വരഷന്ത് അമപക്ഷിച്ച് 5.7 ശതേയാനം വരദ്
നവയാണ് കയാണിക്കുന്ത്. അരിയന്െ ഉല്യാദനവും ഉല്യാദ
നക്ഷേതയം ഈ കയാലയളവില് യഥയാക്രേം 6.27 ലക്ഷം 
െണ്ം, ന്ഹക്െറിന് 3105 കിമലയാഗ്യാമും മരഖന്പെടുത്ി.  
മുന്വരഷന്ത് അമപക്ഷിച്ച് യഥയാക്രേം 6.8 ശതേയാന 
ത്ിന്റെയം 1.04 ശതേയാനത്ിന്റെയം വരദ്നവയാണ് 
ഈ കയാലയളവില് ഉണ്യായത്.

2020-21-ല് സംസ്ഥയാനന്ത് ന്േയാത്ം കൃഷി വിസ്തൃതി
യന്െ 7.86 ശതേയാനം ന്നല്കൃഷിയയായിരുന്നു. കഴിഞ് 
ദശയാബ്ദകയാലന്ത് കൃഷിവിസ്തൃതി വിശകലനം ന്ചയ്യു
മമ്പയാള്, ന്നല് കൃഷിയന്െ വിസ്തൃതി ഏറ്റവും കൂടുതല്  
മരഖന്പെടുത്ിയിട്ടുള്ളത് 2011-12 വരഷത്ിലയാണ്. 
ഈ കയാലയളവില് ന്നല്കൃഷി വിസ്തൃതി 2.08 ലക്ഷം 
ന്ഹക്െറും ഉല്യാദനം 5.69 ലക്ഷം െണ്ം ആയിരുന്നു. 
2017-18 മുതല് അരിയന്െ ഉല്യാദനത്ിലം ഉല്യാദനക്ഷ
േതയിലം ക്രേയാനു�തേയായ വരദ്നവ് ഉണ്യായി. (അനു
ബന്ഷം 3.1.5). ന്നല്കൃഷിയില് 2020-21 വരഷത്ില് 
ഏറ്റവും ഉയരന് ഉല്യാദനവും ഉല്പെയാദനക്ഷേതയം  
മരഖന്പെടുത്ി. കഴിഞ് പത്തുവരഷക്യാലന്ത്  
ന്നല്ലിന്റെ കൃഷി വിസ്തൃതി, ഉല്യാദനം, ഉല്യാദനക്ഷേത 
എന്ിവയില് വന് േയാറ്റം ചിത്ഷം 3.1.4-ല് മരഖന്പെടുത്ി
യിരിക്കുന്നു.

വിരിപെ് (ശരത്കയാലം), മുണ്കന് (ശീതകയാലം), പുഞ്  
(മവനല്ക്യാലം) സീസണുകളിന്ല ന്നല്ക്കൃഷി 
വിസ്തൃതി 2020-21-ല് മുന്വരഷമത്ക്യാള് വരദ്ി
ച്. വിസ്തൃതി, ഉല്യാദനം, ഉല്യാദനക്ഷേത എന്ിവയില് 
യഥയാക്രേം 9 ശതേയാനം, 12.8 ശതേയാനം, 3.5 ശതേയാനം 
വരദ്നമവയാന്െ മുണ്കന് സീസണിലയാണ് ഏറ്റവുേ 

ധികം വരദ്നവ് മരഖന്പെടുത്ിയത്. മൂന്നു സീസ
ണുകളില് ഏറ്റവും അധികം ഉല്യാദനക്ഷേത ന്ഹക്െ
റിന് 3,464 കിമലയാഗ്യാം എന് രീതിയില് പുഞ്ക്കൃഷി
യിലയായിരുന്നുന്വങ്ിലം ഇത് മുന്വരഷമത്ക്യാള് 2 
ശതേയാനം കുറവയായിരുന്നു. വിരിപെ്, മുണ്കന് സീസണു
കളില് ഉല്യാദനക്ഷേത മുന്വരഷമത്ക്യാള് വരദ്ിച്.  
(അനുബന്ഷം 3.1.6)

2020-21 വരഷത്ില് സംസ്ഥയാനന്ത് ന്നല്കൃഷി 
വിസ്തൃതിയന്െ 43 ശതേയാനവും മുണ്കന് കൃഷിയയാ
യിരുന്നു. ഇതില് 58 ശതേയാനം തൃശ്ശൂര, പയാലക്യാെ് 
ജില്ലകളിലയായിരുന്നു. വിരിപ്പുകൃഷി വിസ്തൃതിയന്െ 75 
ശതേയാനവും ആലപ്പുഴ, പയാലക്യാെ് ജില്ലകളിലയായിരുന്നു. 
ഇതില് 60 ശതേയാനം പയാലക്യാെ് ജില്ലയിലയായിരുന്നു. 
ആലപ്പുഴ ജില്ലയില് പുഞ്കൃഷിയം, പയാലക്യാെ് ജില്ലയില് 
മുണ്കന് കൃഷിക്കും വിരിപ്പുകൃഷിക്കുേയായിരുന്നു പ്രയാധയാനധ്ം  
(അനുബന്ഷം 3.1.7). 

സംസ്ഥയാനന്ത് ന്നല്കൃഷി വിസ്തൃതിയില് 78.9 
ശതേയാനവും പയാലക്യാെ് (38 ശതേയാനം), ആല
പ്പുഴ (19.8 ശതേയാനം), തൃശൂര (11.8 ശതേയാനം), 
മകയാട്ടയം (9.2 ശതേയാനം) എന്ീ ജില്ലകളിലയാ
ണ്. സംസ്ഥയാനന്ത് ന്േയാത്ം അരിയല്പെയാ
ദനത്ിന്റെ 82 ശതേയാനവും ഈ നയാല ജില്ലക
ളില് നിന്നുേയാണ്. 2019-20-ന്ന അമപക്ഷിച്ച്, 
പയാലക്യാെ്, മകയാഴിമക്യാെ് ജില്ലകളിന്ലയാഴിന്ക േന്റ്റല്ലയാ 
ജില്ലകളിലം ന്നല്കൃഷിയിെത്ിന്റെ വിസ്തൃതിയില് 
വരദ്നവുണ്യായി. 
 
ന്നല്കൃഷി വിസ്തൃതിയിലം ഉല്യാദനത്ിലം  
പയാലക്യാെ്, ആലപ്പുഴ ജില്ലകള് ഒന്നും രണ്ടും സ്ഥയാന
ത്യാണ്. എന്യാല് ഉല്യാദനക്ഷേതയില് ഒന്നും രണ്ടും 
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ചിത്ഷം 3.1.4 2011-12 ന്ന അമപക്ഷിച്ച് 2012-13 മുതല് മുന് വരഷങ്ങളില് ന്നല്ലിന്റെ വിസ്തൃതി, ഉല്പെയാദനം, 
ഉല്പെയാദനക്ഷേത എന്ിവയില് വന് േയാറ്റം (ശതേയാനത്ില്)
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സ്ഥയാനം തൃശൂര, േലപ്പുറം ജില്ലകള്ക്യാണ്. പത്നം
തിട്ട, പയാലക്യാെ്, മകയാഴിമക്യാെ് ജില്ലകളിന്ലയാഴിന്ക 
േന്റ്റല്ലയാ ജില്ലകളിലം അരിയല്പെയാദനം 2019-20-ന്ന 
അമപക്ഷിച്ച് വരദ്ിച്ചതയായി കയാണുന്നു. വിസ്തൃതി 
വരദ്നവില് 18 ശതേയാനമത്യാന്െ കണ്ണൂര ജില്ലയം 
ഉല്യാദന വരദ്നവില് 36.3 ശതേയാനമത്യാന്െ കയാസ
റമ�യാഡ് ജില്ലയേയായിരുന്നു മുന്പന്തിയില്. ഉല്യാദന
ക്ഷേത വരദ്നവ് ഏറ്റവും കൂടുതല് ന്കയാല്ലം ജില്ലയിലം 
(11 ശതേയാനം) തുെരന്് തൃശൂര ജില്ലയിലേയായിരുന്നു. 
(അനുബന്ഷം 3.1.8).

ന്നല്വയല്കൃഷി കൂെയാന്ത കരന്നല്കൃഷി 3175.5 
ന്ഹക്െര പ്രമദശത്് നെപെിലയാക്ിയിരുന്നു.  
ന്ഹക്െറിന് 2156 കിമലയാഗ്യാം ഉല്യാദനക്ഷേതമയയാന്െ 
6,846 ന്േട്ിക് െണ് അരി ഉല്യാദിപെിച്. 2019-20 വരഷ
ന്ത് അമപക്ഷിച്ച് കരന്നല് കൃഷി വിസ്തൃതിയില് 
55 ശതേയാനം കുറവുണ്യായി (അനുബന്ഷം 3.1.8). 

ഉല്യാദനക്ഷേത കൂെിയ ന്നല്ലിനങ്ങളന്െയം പ്രയാമദശിക 
ന്നല്ലിനങ്ങളന്െയം കൃഷി വിസ്തൃതി സീസണ് അെി
സ്ഥയാനത്ില് അനുബന്ഷം 3.1.9-ലം 3.1.10-ലം 
നല്കിയിരിക്കുന്നു. ന്നല്വയല്കൃഷിയന്െ 96.7 ശത
േയാനവും (1.95 ലക്ഷം ന്ഹക്െര) ഉല്യാദനക്ഷേത കൂെിയ 
ന്നല്ലിനങ്ങളയാണ് കൃഷി ന്ചയ്തത്. 6587 ന്ഹക്െര പ്ര
മദശത്് പ്രയാമദശിക ഇനങ്ങളയാണ് കൃഷി ന്ചയ്തത്. 

ന്നല്കൃഷി മപ്രയാല്സയാഹിപെിക്കുന്തിനയായി സംസ്ഥയാന
ത്് തരിശുനില കൃഷി, കരന്നല്കൃഷി, രണ്യാം വിളകളി
മലയ്കള്ള കൃഷി വധ്യാപനം, പ്രമതധ്ക ന്നല്വിത്ിനങ്ങളന്െ 
കൃഷിക്കുള്ള സഹയായം തുെങ്ങിയ പദ്തികള് നെപെയാക്കു
ന്നുണ്്.

ഉല്പെയാദമനയാപയാധികള്ക്യായി ന്ഹക്െര ഒന്ിന് 
5,500 രൂപയം ന്നല്ലുല്പെയാദന മബയാണസയായി ഓമരയാ 
സീസണിലം ന്ഹക്െര ഒന്ിന് 1,000 രൂപ വീതവും 
സൗജനധ് വവദയുതിയം ന്നല്കരഷകരക്് മപ്രയാല്സയാ
ഹനേയായി നല്കി. 2020-21-ല് ന്നല് വയലകള്  
സംരക്ഷിക്കുന്തിനയായി ന്നല് വയല് ഉെേകള്ക്്  
മറയായല്റ്റി ആയി ഒരു ന്ഹക്െറിന് 2,000 രൂപ ഇന്ന്സ
റെീവ് നല്കുന് പദ്തിയം നെപെിലയാക്ി.

പചക്റികള്
സുരക്ഷിത പച്ചക്റി കൃഷിക്് ഊന്ല് നല്കിന്കയാണ്് 
പച്ചക്റി ഉല്പെയാദനത്ില് സ്വയംപരധ്യാപ്തത വകവ
രിക്കുക എന് ലക്ഷധ്മത്യാന്െയയാണ് പച്ചക്റി കൃഷി 
വികസന പരിപയാെികളില് സംസ്ഥയാനം ശ്രദ് മകന്ദീക
രിക്കുന്ത്. ഇതിന്റെ ഫലേയായി കഴിഞ് വരഷങ്ങളില് 
പച്ചക്റി ഉല്പെയാദനത്ില് �ണധ്േയായ വരദ്നവുണ്യാ
യി. 2016-17-ല് 52,830 ന്ഹക്െര സ്ഥലത്് നിന്നും 
7.25 ലക്ഷം ന്േട്ിക് െണ് പച്ചക്റിയയാണ് ഉല്പെയാദിപെി 
ച്ചത്. ഇത് 2020-21-ല് 1.02 ലക്ഷം ന്ഹക്െര സ്ഥ 
ലത്തു നിന്നും 15.7 ലക്ഷം െണ് ആയി വരദ്ിച്. 2019-
20 വരഷവുേയായി തയാരതേധ്ം ന്ചയ്യുമമ്പയാള് 2020-21-ല് 
പച്ചക്റികൃഷി വിസ്തൃതി 5.9 ശതേയാനവും ഉല്പെയാദനം 
5.4 ശതേയാനവും വരദ്ിച്. 2019-20 വരഷത്ില് 96,313 
ന്ഹക്െര പ്രമദശത്തു നിന്നും 14.9 ലക്ഷം െണ് പച്ചക്റി 
ഉല്യാദിപെിച്. 

കൃഷി വകുപെ്, വി.എഫ്.പി.സി.ന്ക, സംസ്ഥയാന മഹയാരട്ടി
കള്ച്ചര േിഷന്, തമദ്ദശസ്വയംഭരണവകുപെ്, കുടുംബശ്രീ 
എന്ീ വകുപ്പുകളന്െ പിന്തുണമയയാന്െയയാണ് സംസ്ഥയാ
നത്് പച്ചക്റികൃഷി വികസന പദ്തികള് നെപെിലയാക്കു 
ന്ത്. വീട്ടുവളപെിന്ല പച്ചക്റികൃഷി, മഗ്ഡഡ്, സ്റയാമ�
രഡ്, അരബന് എന്ിങ്ങന്നയള്ള പച്ചക്റി ക്ലസ്ററുകള് 
വഴിയള്ള കൃഷി, സ്ഥയാപനങ്ങളിന്ല കൃഷി, ന്ചറുകിെ ജല
മസചനം, ജലമസചനത്ിലൂന്െ വളം നല്കല്, തരി
ശുനിലങ്ങളിന്ല കൃഷി തുെങ്ങിയ പ്രവരത്നങ്ങളിലൂന്െ
യയാണ് സംസ്ഥയാനത്് പച്ചക്റി കൃഷി വികസനത്ിന് 
വഴിന്യയാരുക്ിയത്. സംസ്ഥയാനത്് വരഷം മുഴവന് പച്ച
ക്റി കൃഷി സു�േേയാക്കുന്തിനുള്ള േന്റ്റയാരു ഉദധ്േേയായി
രുന്നു േഴേറയന്െ മപ്രയാല്സയാഹനം.

കൃഷി വകുപെിന് കീഴിലള്ള ഫയാമുകളിലൂന്െയം നഴ്സറികളി
ലൂന്െയം, മകയാരപെമറഷനുകളിലം, മുന്സിപെയാലിറ്റികളിലം, 
പഞ്യായത്തുകളിലം സ്ഥയാപിച്ച പുതിയ നഴ്സറികളിലൂന്െ
യം ഗുണനിലവയാരമുള്ള നെീല് വസ്തുക്ളന്െ ലഭധ്ത 
സു�േേയാക്ിയത് പച്ചക്റികൃഷി വിജയകരേയാക്കുന്തിന് 
സഹയായകേയായി. 120 ന്േട്ിക് െണ് പച്ചക്റി വിത്തുകളം 
30 ലക്ഷം പച്ചക്റി വതകളം 2020-21-ല് ഉല്യാദിപെിച്ച്  
വിതരണം ന്ചയ്തു. കയാരഷിക സരവകലയാശയാലയം 
വി.എഫ്.പി.സി.ന്ക യം നെീല് വസ്തുക്ളന്െ വിതരണ
ത്ില് പങ്യാളികളയായി.

നല്ല കയാരഷിക രീതികളിലൂന്െ സുരക്ഷിത ഭക്ഷണത്ി
നയായള്ള പച്ചക്റികൃഷി കൃഷി വകുപെ്, വി.എഫ്.പി.സി.
ന്ക, സംസ്ഥയാന മഹയാരട്ടികള്ച്ചര േിഷന് എന്ിവയ
ന്െ പിന്തുണമയയാന്െ സംസ്ഥയാനത്് മപ്രയാത്യാഹിപെിച്.  
കയാരഷികവികസന കരഷകമക്ഷേ വകുപെിന്റെ  
കണക്കുകള് പ്രകയാരം സംസ്ഥയാനത്തു പ്രവരത്ിക്കുന് 
288 ഇമക്യാമഷയാപ്പുകളന്െ പ്രവരത്നത്ിലൂന്െ വജവ 
ഉല്പെന്ങ്ങളന്െ വിതരണം സു�േേയാക്ി. ഇതില് 14 
ഇമക്യാമഷയാപ്പുകള് 2020-21-ല് പുതുതയായി സ്ഥയാപിച്ചതയാണ.്

വജവസരട്ടിഫിമക്ഷനുള്ള പങ്യാളിത് �ധ്യാരറെി സമ്പ്ര
ദയായത്ിന്റെ (പി.ജി.എസ്) ഭയാ�േയായി 1859 കരഷകര 
സംസ്ഥയാനത്് നയാളിതുവന്ര പി.ജി.എസിനു കീഴില് രജി
സ്റര ന്ചയ്തിട്ടുണ്്. 208 കരഷകരക്് വജവ ഹരിത സരട്ടി
ഫിക്റ്റ് നല്കി. വി.എഫ്.പി.സി.ന്ക യന്െ കണക്് 
പ്രകയാരം 2020-21-ല് 1025 െണ് പഴങ്ങളം പച്ചക്റികളം 
ഈ ഗ്രൂപ്പുകള് മുമഖന ഉല്പെയാദിപെിച്. 

കീടന്ചാശിനി അവശിഷ്ട നിര്ണ്ണ�ഷം 
കീെനയാശിനികള് കലരന് പഴങ്ങളം പച്ചക്റികളം 
വിപണിയില് കയാണന്പെടുന്ത് സംസ്ഥയാനത്് ആശ
ങ്യളവയാക്കുന്നു. ഭക്ഷധ് വസ്തുക്ളിന്ല കീെനയാശിനി 
അവശിഷ്ങ്ങന്ളക്കുറിച്ച് ന്പയാതുജനങ്ങളില് അവമബയാധം 
സൃഷ്ിക്കുന്തിനയായി മകരളത്ിന്ല ന്പയാതുവിപണികള്, 
കൃഷിയിെങ്ങള്, ഇമക്യാമഷയാപ്പുകള്, ഓര�യാനിക് മഷയാപ്പു
കള് എന്ിവിെങ്ങളില് നിന്നും മശഖരിക്കുന് പഴങ്ങളിലം 
പച്ചക്റികളിലം കീെനയാശിനികളന്െ സയാന്ിദ്ധ്ം പരി
മശയാധിക്കുകയം നിരീക്ഷണ ഫലങ്ങള് നിശ്ിത കയാലയ
ളവില് ന്പയാതുജനങ്ങള്ക്യായി www.kerala.gov.in എന് 
ന്വബ് സറ്റില് പ്രസിദ്ീകരിക്കുകയം ന്ചയ്യുന്നു. ഭക്ഷധ്വ
സ്തുക്ളിന്ല കീെനയാശിനികളന്െ സയാന്ിദ്ധ്ം പരിമശയാ
ധിക്കുന്തിനുള്ള ISO 17025 അം�ീകയാരമുള്ള മകരള 
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സരക്യാരിന്റെ കീഴിലള്ള ലമബയാറട്ടറിയയാണ് ന്വള്ളയാ
യണി കയാരഷിക മകയാമളജില് പ്രവരത്ിക്കുന്, കീെനയാ 
ശിനി അവശിഷ് വിഷയാംശ പരിമശയാധനയാ ലമബയാറട്ടറി.

2020-21 കയാലയളവില്, സംസ്ഥയാനത്ിന്റെ വിവിധ 
ഭയാ�ങ്ങളില് നിന്നും മശഖരിച്ച പച്ചക്റികള്, പഴങ്ങള്, 
സു�ന്ധവധ്ജ്ഞനങ്ങള് േറ്റ് ഭക്ഷധ് ഉല്പെന്ങ്ങള് തുെങ്ങി 
വിവിധ ഉല്പെന്ങ്ങളന്െ 1,197 സയാമ്പിളകള് കീെനയാശി
നി അവശിഷ്ങ്ങളന്െ സയാന്ിദ്ധ്ത്ിനയായി വിശകലനം 
ന്ചയ്തു. ഇതില് 325 (27.15 ശതേയാനം) സയാമ്പിളകളില് 
കീെനയാശിനി അവശിഷ്ത്ിന്റെ സയാന്ിദ്ധ്ം കന്ണ്ത്ി. 
1020 പച്ചക്റി സയാമ്പിളകള് പരിമശയാധിച്ചതില് 286 
സയാമ്പിളകളില് (28 ശതേയാനം) കീെനയാശിനി അവശി
ഷ്ങ്ങള് കലരന്തയായി കന്ണ്ത്ി. കയാപ്ിക്ം, ചുവന് 
മുളക്, പച്ചമുളക്, പുതിനയില, േല്ലിയില എന്ിവയിലയാണ് 
ഏറ്റവും കൂടുതല് കീെനയാശിനി അവശിഷ്ം കന്ണ്ത്ി
യത്. പരിമശയാധിച്ച 150 പഴങ്ങളന്െ സയാമ്പിളകളില് 34 
സയാമ്പിളകള് (22.7 ശതേയാനം) കീെനയാശിനി അവശിഷ്ം 
കലരന്തയായി കന്ണ്ത്ി. മുന്തിരിയിലയാണ് കീെനയാ 
ശിനി അവശിഷ്ത്ിന്റെ അളവ് ഏറ്റവും കൂടുതലയായി 
കന്ണ്ത്യാനയായത്.

നതങ്ക് 
ഭക്ഷധ് കയാരഷിക സംഘെനയന്െ 2019-ന്ല സ്ഥിതിവിവ
രകണക്് പ്രകയാരം മലയാകത്ിന്ല നയാളിമകരം ഉല്പെയാ
ദിപെിക്കുന് രയാജധ്ങ്ങളില് ഇമന്തയാമനഷധ് ഒന്യാം സ്ഥയാന
ത്തും ഫിലിവപെന്സും ഇന്തധ്യം യഥയാക്രേം രണ്ടും, മൂന്നും 
സ്ഥയാനങ്ങളിലം നില്ക്കുന്നു. ഇന്തധ്യില് 16 സംസ്ഥയാ
നങ്ങളിലം മകന്ദഭരണ പ്രമദശങ്ങളിലേയായി വധ്യാപിച്കി
െക്കുന് നയാളിമകരകൃഷിയില് 89.12 ശതേയാനം വിസ്തൃ 
തിയം 90 ശതേയാനം ഉല്പെയാദനവും മകരളം, കരണ്യാെക, 
തേിഴ് നയാെ്, ആന്ധയാ പ്രമദശ് എന്ീ ന്തമക് ഇന്തധ്ന് 
സംസ്ഥയാനങ്ങളന്െ സംഭയാവനയയാണ്. 2020-21-ന്ല 
രണ്യാേന്ത് അഡ്വയാന്സ് എസ്റിമേറ്റ് പ്രകയാരം രയാജധ്
ന്ത് ന്തങ്ങ് കൃഷിയന്െ വിസ്തൃതിയം ഉല്പെയാദനവും 
യഥയാക്രേം 2.189 ദശലക്ഷം ന്ഹക്െറും 21207 ദശലക്ഷം 
നയാളിമകരവുേയാണ്. ന്തങ്ങ് കൃഷിയന്െ വിസ്തൃതിയിലം 
ഉല്പെയാദനത്ിലം മകരളം ഒന്യാേതയാണ്. ഉല്യാദനക്ഷേ
തയില് േഹയാരയാഷ്ട്ര ഒന്യാം സ്ഥയാനത്തും പശ്ിേബം�യാളം, 
തേിഴ് നയാടും യഥയാക്രേം രണ്ടും മൂന്നും സ്ഥയാനങ്ങളില
േയാണ്.

സംസ്ഥയാനത്് ന്തങ്ങ് പ്രധയാന വിളകളിന്ലയാന്യാ
ന്ണങ്ിലം കഴിഞ് വരഷങ്ങളില് ന്തങ്ങു കൃഷിയന്െ 
പുമരയാ�തി മപ്രയാത്യാഹനജനകേല്ല. 2013-14 വരഷം 
മുതല് കുറഞ്ഞുന്കയാണ്ിരുന് വിസ്തൃതി, 2019-20 വരഷ
വുേയായി തയാരതേധ്ം ന്ചയ്യുമമ്പയാള്, 2020-21-ല് 1.06 
ശതേയാനം മനരിയ വരദ്നവ് മരഖന്പെടുത്ി. എന്ിരു
ന്യാലം ഉല്യാദനവും ഉല്യാദനക്ഷേതയം യഥയാക്രേം 0.54 
ശതേയാനവും, 1.58 ശതേയാനവുേയായി കുറഞ്ഞു. 

2020-21 വരഷത്ില് സംസ്ഥയാനത്് 7.69 ലക്ഷം 
ന്ഹക്െര പ്രമദശത്് ന്തങ്ങുകൃഷി ന്ചയ്തു. ഇത്  
സംസ്ഥയാനത്ിന്റെ ന്േയാത്ം കൃഷി വിസ്തൃതിയന്െ 29.9 
ശതേയാനേയാണ്. കഴിഞ് പത്തു വരഷത്ിനിെയില് 
2011-12 വരഷന്ത് അമപക്ഷിച്ച് ന്തങ്ങ് കൃഷിയന്െ  
വിസ്തൃതിയില് 6.3 ശതേയാനവും ഉല്യാദനം, ഉല്യാദനക്ഷ

േത എന്ിവയില് യഥയാക്രേം 19.4 ശതേയാനവും, 13.9 
ശതേയാനവും കുറവുണ്യായി (അനുബന്ഷം 3.1.11). 

പ്രയായേയായതും ഉല്യാദനമശഷി കുറഞ്തുേയായ ന്തങ്ങുക 
ളന്െ എണ്ക്കൂടുതല്, സങ്രയിനങ്ങളന്െ കുറവ്, േണ്സം
രക്ഷണത്ിന്ല ശ്രദ്ക്കുറവ്, ഉയരന് കൂലി നിരക്്, 
വിദ�്ധ ന്തയാഴിലയാളികളന്െ കുറവ് എന്ിവയ്ക് പുറമേ 
മൂലധ്വരദ്ിത മേഖലയിന്ല പരിേിതികള് എന്ിവന്യല്ലയാ
േയാണ് സംസ്ഥയാനന്ത് നയാളിമകര ഉല്യാദനമേഖല മനരി
ടുന് പ്രശ്നങ്ങള്. ഒരു ന്തങ്ങില് നിന്നും ലഭിക്കുന് വിളവ്, 
ന്തങ്ങിന്റെ ഇനങ്ങള് തിരിച്ള്ള വിവരങ്ങള്, ജലമസ 
ചനം ലഭിക്കുന്തും ജലമസചനം ലഭിക്യാത്തുേയായ സ്ഥ
ലങ്ങള്, പരിപയാലനം ലഭിക്കുന്തും ലഭിക്യാത്തുേയായ 
ന്തങ്ങുകളന്െ കണക്്, പ്രയായത്ിന്റെ അെിസ്ഥയാന
ത്ില് ന്തങ്ങിന്ന തരംതിരിക്ല് തുെങ്ങിയവയില് 
കൃതധ്േയായ വിവരങ്ങളന്െ അഭയാവം നിലനില്ക്കുന്നു. 
അതിനയാല് തന്ന് ന്തങ്ങുകൃഷിന്യ സംബന്ധിക്കുന് വിവ
രങ്ങള് സ്ഥിരേയായി മശഖരിക്കുകയം പുതുക്കുകയം ന്ചമയേണ്
തയാണ.്

ക്ലസ്റര അെിസ്ഥയാനത്ില് ന്തങ്ങിന് മതയാട്ടങ്ങളന്െ  
സംമയയാജിതപരിപയാലനത്ിനയായള്ള മകരഗ്യാേം, 
നയാളിമകര സമ്പത്് പുനരുജ്ീവിപെിക്കുന്തിനുള്ള 
നയാളിമകര േിഷന് എന്ീ പ്രധയാന പരിപയാെികളിലൂന്െ  
സംസ്ഥയാനം ഈ ന്വല്ലുവിളികന്ള മനരിടുകയം,  
ആവരത്ന നെീല്, പരിപയാലനം, ഉല്യാദനക്ഷ
േത വരദ്ിപെിക്ല് എന്ീ പ്രചരണ പരിപയാെികളി
ലൂന്െയം കയാരഷിക വധ്വസയായിക മേഖലയേയായി  
മുമന്യാട്ടുള്ള ബന്ധം ഉറപെയാക്ിന്ക്യാണ്ടും മകരളത്ി
ന്ല നയാളിമകര സമ്പത്് പുനരുജ്ീവിപെിക്കുന്തിനുള്ള  
പരിപയാെികള് നെപെിലയാക്ി വരുന്നു.

പഴയ ന്തങ്ങുകള് േയാറ്റി പുതിയ ന്തങ്ങുകള് നടുക,  
ഗുണനിലവയാരമുള്ള നെീല് വസ്തുക്ളന്െ ഉല്യാദനം, 
സംമയയാജിത കീെ നിയന്ത്രണം, സംമയയാജിത മപയാഷക
പരിപയാലനം, മൂലധ് വരദ്നവ്, കയാരഷിക സംസ്കരണം 
എന്ിവയയാണ് നയാളിമകര മേഖലയന്െ ഉന്േനത്ി
നയായള്ള േയാരഗ്ഗങ്ങള്. നയാളിമകരത്ിന്റെ സുസ്ഥിര 
ഉല്പയാദനത്ിന് തുെരച്ചയയായം, സ്ഥിരേയായം ഈരപെം 
ലഭിമക്ണ്തിന്റെ ആവശധ്കത  പരി�ണിച്ച് ജലമസചന
സൗകരധ്ങ്ങള് വരദ്ിപെിക്കുന്തിന് പ്രയാധയാനധ്ം നല്മക
ണ്തയാണ്. പരിശീലനത്ിലൂന്െ പങ്യാളിത് രീതിയില് 
വത ഉല്യാദനം, േയാതൃന്തങ്ങുകന്ള അെയയാളന്പെടുത്ല്, 
വിത്തുമതങ്ങ മശഖരണം, സംഭരണം, നഴ് സറി സ്ഥയാപി 
ക്ലം പരിപയാലനവും, വിമകന്ദീകൃത നഴ് സറികളന്െ 
മപ്രയാത്യാഹനം തുെങ്ങിയ പ്രവരത്നങ്ങളിലൂന്െ ഗുണനി
ലവയാരമുള്ള വതകളന്െ ഉല്യാദനം ത്വരിതന്പെടുത്യാം.

ഫയാരേര ന്പ്രയാഡയൂസര ഓര�വനമസഷനിലൂമെയം 
(എഫ്.പി.ഒ), സഹകരണ സംഘങ്ങളിലൂന്െയം കരഷക 
തലത്ിലള്ള സംമയയാജനത്ിലൂന്െയമുള്ള വിപണനന
യത്ില് ശ്രദ് മകന്ദീകരിമക്ണ്തുണ്്. മൂലധ്വരദ്ിത 
മേഖലയന്െ വളരച്ചയിലം എഫ്.പി.ഒ കളന്െ മപ്രയാത്യാ
ഹനത്ിലേയായിരിക്ണം മൂലധ്വരദ്ന നയത്ിന്റെ 
ഊന്ല്. ത്രിതല ചട്ടകൂെില് കരഷക ഉല്യാദക സംഘെ
നകളന്െ രൂപീകരണത്ിലൂന്െ നയാളിമകര കൃഷിയന്െ 
ഉല്യാദനക്ഷേത വരദ്ിപെിക്കുന്തിനും, മൂലധ്വരദ്ന 
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ന്േച്ചന്പെടുത്തുന്തിനും വിപണനം മപ്രയാത്യാഹിപെിക്കുന്
തിനും അതുവഴി ലയാഭ സയാധധ്ത വരദ്ിപെിക്കുന്തിനും 
നയാളിമകര വികസന മബയാരഡം നബയാരഡം പ്രധയാന 
പങ്് വഹിക്കുന്നു.

ന്തയാഴിലിലം വരുേയാനത്ിലം, നയാളിമകരയാധിഷ്ിത 
കയാരഷിക വധ്വസയായത്ിന്റെ പ്രയാധയാനധ്ം കണക്ിന്ലടു
ത്് നയാളിമകര മേഖലയില് സംസ്കരണവും മൂലധ്വരദ്ന
വും അെിസ്ഥയാനേയാക്ിയള്ള വിപുലേയായ സയാധധ്തകളന്െ 
പഠനം നെമത്ണ്തുണ്്. 
 
കുരുമുളകക് 
ഇറെരനയാഷണല് ന്പപെര കമ്മയൂണിറ്റിയന്െ റിമപെയാരട്ട് 
പ്രകയാരം 2020-ന്ല കുരുമുളക് ഉല്പെയാദനം 5.930 ലക്ഷം 
െണ്യായി കണക്യാക്ന്പെടുന്നു. 2019-ല് ഇത് 5.919 
ലക്ഷം െണ് ആയിരുന്നു. കുരുമുളക് ഉല്പെയാദനത്ില് 
2020-ല് 40 ശതേയാനം വിഹിതവുേയായി വിയറ്റ്നയാം 
മലയാകത്് ഒന്യാം സ്ഥയാനം നിലനിരത്ിന്യങ്ിലം 
2019-ന്ല അമപക്ഷിച്ച് ഉല്പെയാദനത്ില് 14.3 ശതേയാനം 
കുറവുണ്യായി.

സു�ന്ധവധ്ജ്ഞന മബയാരഡിന്റെ 2020-21-ന്ല അഡ്വയാ
ന്സ് എസ്റിമേറ്റ് പ്രകയാരം രയാജധ്ന്ത് കുരുമുളക് ഉല്പെയാ
ദനം 2020-21-ല് 6.6 ശതേയാനം വരദ്ിച്ച് 65,000 െണ് 
ആയി കണക്യാക്ന്പെട്ടിരിക്കുന്നു. 2019-20-ല് ഉല്യാദ
നം 61,000 െണ് ആയിരുന്നു. 2019-20 മുതല് കുരുമുളക് 
ഉല്യാദനം വരദ്ിച് വരുന് പ്രവണത കയാണിക്കുന്നു. കുരു 
മുളകിന്റെ വിസ്തൃതിയിലം ഉല്പെയാദനത്ിലം ഒന്യാം 
സ്ഥയാനം കരണയാെകയം ന്തയാട്ടുപിന്ില് മകരളവുേയാണ്. 

2017 മുതല് കുരുമുളകിന്റെ വില കുറഞ്ഞുന്കയാണ്ിരിക്കു
കയയാണ്. 2017-ല് കിമലയാഗ്യാേിന് 529.59 രൂപ ആയി
രുന്ത് 2020-ല് 336.47 രൂപയയായി കുറഞ്ഞു. കുരുമുള
കിന്റെ ഇറക്കുേതിയയാണ് ഈ വിലയിെിവിന്റെ പ്രധയാന 
കയാരണം. എന്ിരുന്യാലം മുന്വരഷന്ത് അമപക്ഷിച്ച് 
2021 ജനുവരി മുതല് ജൂവല വന്രയള്ള കയാലയളവില് 
കുരുമുളക് വിലയില് 16.5 ശതേയാനം വരദ്നവുണ്യായി. 
മകയാവിഡ് േഹയാേയാരി പശ്യാത്ലത്ില് ഇറക്കുേതിയി
ലണ്യായ കുറവ് വില വരദ്നവിന്റെ കയാരണങ്ങളിന്ലയാ
ന്യാകയാം.

2019-20-ല് വരദ്ിച്ച കുരുമുളക് കയറ്റുേതി 2020-21-
ല് 700 െണ് കുറഞ്് 16,300 െണ്യായി. 2020-21-ല് 
ന്േയാത്ം വകവരിച്ച മൂലധ്ം 544.45 മകയാെി രൂപയം 
യൂണിറ്റ് മൂലധ്ം കിമലയാഗ്യാേിന് 334.02 രൂപയേയായിരുന്നു. 
ഇത് 2019-20 വരഷന്ത് അമപക്ഷിച്ച് വകവരിച്ച മൂലധ്
ത്ില് 29.25 മകയാെി രൂപയം യൂണിറ്റ് മൂലധ്ത്ില് കിമലയാ
യ്ക് 3.45 രൂപയം കുറവയാണ്. 

സംസ്ഥയാനത്് കുരുമുളക് കൃഷി വിസ്തൃതി 2020-21-ല് 
82,124 ന്ഹക്െറയായിരുന്നു. ഇത് 2019-20 വരഷമത്
ക്യാള് 1640 ന്ഹക്െര കുറവയാണ്. ഉല്യാദനവും ഉല്പയാ
ദനക്ഷേതയം യഥയാക്രേം 2.7 ശതേയാനം, 0.7 ശതേയാനം 
എന്ിങ്ങന്ന കുറവ് മരഖന്പെടുത്ി. ഉല്പെയാദനം 33,591 
െണ്ം ഉല്പെയാദനക്ഷേത ന്ഹക്െറിന് 409 കിമലയാ ഗ്യാമു
േയായിരുന്നു (അനുബന്ഷം 3.1.4). 

സംസ്ഥയാനത്് കുരുമുളക് ഉല്പെയാദനം ന്േച്ചന്പെടുത്തു
ന്തിനയായി സംമയയാജിത കുരുമുളക് വികസനവും 
കുരുമുളക് പുനരധിവയാസ പരിപയാെികളം മപ്രയാത്യാഹി
പെിക്കുന്നു. വിളന്വടുപെിനുമശഷം ശുചിത്വപൂരണ്േയായ പ്രവ
രത്നങ്ങള് സ്വീകരിക്കുക, മൂലധ്വരദ്നയില് കരഷക
ന്ര എഫ്.പി.ഒ-കളേയായി സംമയയാജിപെിച്ച് മൂലധ്വരദ്നവിലം  
മനരിട്ടുള്ള വിപണി ബന്ധം സ്ഥയാപിക്കുന്തിലം കൂെി കുരു
മുളക് കൃഷിയില് നിന്നുള്ള വരുേയാനം വരദ്ിപെിക്കുന്തി
ന് സഹയായകേയാകും.

കശുവണ്ി 
2019-ന്ല ഭക്ഷധ് കയാരഷിക സംഘെനയന്െ സ്ഥിതിവി
വര കണക്കുകള് പ്രകയാരം മലയാകത്് ഏറ്റവും കൂടുതല് 
അസംസ്കൃത കശുവണ്ി ഉല്പെയാദിപെിക്കുന്ത് ഐവ
റിമകയാസ്റം തുെരന്് ഇന്തധ്യേയാണ്. രയാജധ്ത്് 2019-
20-ല് 7,02,800 ന്േട്ിക് െണ് ആയിരുന് കശുവണ്ി 
ഉല്പെയാദനം, 2020-21-ല് 7,38,010 ന്േട്ിക് െണ്യായി 
വരദ്ിച്. അതുമപയാന്ല കശുവണ്ി കൃഷിയന്െ വിസ്തൃതി 
3 ശതേയാനം വരദ്ിച്ച് 11,58,532 ന്ഹക്െറയായി. 2016-17 
മുതല് കഴിഞ് 5 വരഷത്ിനിന്െ രയാജധ്ത്് കശുേയാവ് 
കൃഷി ന്ചയ്യുന് ഭൂേിയന്െ വിസ്തൃതി 11.9 ശതേയാനം 
വരദ്ിച്. 

ഇന്തധ്യില് കശുവണ്ി ഉല്പെയാദിപെിക്കുന് സംസ്ഥയാന
ങ്ങളില് 25.77 ശതേയാനം സംഭയാവന നല്കി ഉല്പെയാദന
ത്ില് േഹയാരയാഷ്ട്ര ഒന്യാം സ്ഥയാനത്തും, 16.4 ശതേയാനം 
സംഭയാവന നല്കി ആന്ധയാപ്രമദശ് രണ്യാം സ്ഥയാനത്തും 
ആണ്. 

സംസ്ഥയാനത്് കഴിഞ് വരഷന്ത് അമപക്ഷിച്ച്, 
2020-21 വരഷത്ില് കശുവണ്ിയന്െ ഉല്യാദനം 
7.5 ശതേയാനവും, ഉല്യാദനക്ഷേത 13 ശതേയാനവും 
വരദ്ിച്. എന്യാല് കൃഷി വിസ്തൃതി 2019-20 വരഷ
ന്ത് അമപക്ഷിച്ച് 5 ശതേയാനം കുറവയായിരുന്നു 
(അനുബന്ഷം 3.1.12).

കശുവണ്ി-ന്കയാമക്യാ വികസന ഡയറക്െമററ്റിന്റെ 
കണക്കുകള് പ്രകയാരം 2020-21-ല് ഇന്തധ്യില് നിന്നു
ള്ള കശുവണ്ി പരിപെ് കയറ്റുേതി 2019-20-ന്ല 67,647 
െണ്ില് നിന്നും 48,575 െണ്യായി കുറഞ്ഞു. ന്േയാത്ം 
വകവരിച്ച മൂലധ്ം 2840.39 മകയാെി രൂപയയായിരുന്നു. 7,331 
മകയാെി രൂപ വില േതിക്കുന് 8.31 ലക്ഷം െണ് അസം
സ്കൃത കശുവണ്ിയയാണ് ഇന്തധ് ഇറക്കുേതി ന്ചയ്തത്.

യത്ചാട്വ ിളകള്
കയറ്റുേതി, ന്തയാഴിലവസരങ്ങള് സൃഷ്ിക്ല്, ദയാരിദ്ധ് 
നിരമ്മയാരജ്നം എന്ീ സയാധധ്തകള് കണക്ിന്ലടുക്കു
മമ്പയാള് മതയാട്ടവിളകള് മദശീയ-സംസ്ഥയാന സമ്പദ് വധ്
വസ്ഥയില് സുപ്രധയാന പങ്് വഹിക്കുന്നു. ദക്ഷിമണന്തധ്
യിന്ല നയാല പ്രധയാന മതയാട്ടവിളകളില് ഓമരയാന്ിനും 
വധ്തധ്സ്തേയായ സവിമശഷതകളം സയാമ്പത്ിക പ്രതിസ
ന്ധികളം കയാണയാനയാവും.

റബ്ബര, മതയില, കയാപെി, ഏലം എന്ീ നയാല് മതയാട്ടവിളക
ളന്െ കൃഷിയില് മകരളത്ിന് �ണധ്േയായ പങ്കുണ്്. ഈ 
നയാല വിളകളം കൂെി 7.11 ലക്ഷം ന്ഹക്െര പ്രമദശത്് 
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കൃഷി ന്ചയ്യുന്നു. സംസ്ഥയാനത്ിന്റെ ന്േയാത്ം കൃഷിവി
സ്തൃതിയന്െ 27.7 ശതേയാനം മതയാട്ടവിളകളയാണ് (അനു
ബന്ധം 3.1.4). 2020-21 വരഷത്ില് മദശീയ റബ്ബര 
ഉല്പയാദനത്ില് മകരളത്ിന്റെ പങ്് 72.6 ശതേയാനേയാ
യിരുന്നു. ഏലത്ിന്റെ പങ്് 91.3 ശതേയാനവും കയാപെിയ 
മെത് 20.5 ശതേയാനവും, മതയിലയമെത് 5.2 ശതേയാനവു
േയായിരുന്നു (അനുബന്ഷം 3.1.13).
 
സമ്പദ് വധ്വസ്ഥയില് മതയാട്ടവിളകളന്െ പ്രധയാന പങ്് 
കണക്ിന്ലടുത്്, പുനരനെീലിനും, ഉല്പെയാദനക്ഷേത 
വരദ്നവിനും പുറമേ മതയാട്ടവിളകളന്െ സംരക്ഷണവും 
മൂലധ്വരദ്നയം ന്േച്ചന്പെടുത്തുന്തിനുള്ള സംരംഭങ്ങളി
ല് ശ്രദ് മകന്ദീകരിക്കുന്ത് മതയാട്ടവിളകളന്െ വിപുലീക
രണത്ിനും, മതയാട്ടങ്ങളില് നിന്നുമുള്ള വരുേയാനത്ിന്റെ 
ഒഴക്കു വരദ്ിപെിക്കുന്തിനും സഹയായകേയാകും 

റബ്ബര്
2020 -ല് ആമ�യാള പ്രകൃതിദത് റബ്ബര ഉല്പെയാദനം, 
2019-ന്ല 13.700 േിലധ്ണ് െണ്ില് നിന്നും 5.1 ശതേയാനം 
കുറഞ്് 13.008 േിലധ്ണ് െണ് മരഖന്പെടുത്ി. 2020-ല് 
പ്രകൃതിദത് റബ്ബര ഉല്പെയാദിപെിക്കുന് പ്രധയാന രയാജധ്
ങ്ങളില് 43.72 ലക്ഷം െണ് ഉല്പെയാദനവുേയായി തയായലയാ
ന്ഡ് ഒന്യാം സ്ഥയാനത്തും ഇമന്തയാമനഷധ്യം വിയറ്റ്നയാമും 
രണ്ടും മൂന്നും സ്ഥയാനങ്ങളിലേയായിരുന്നു. 2020-ല് 
ആമ�യാള മലയാക ഉല്പെയാദനത്ിന്റെ 5.5 ശതേയാനം  
സംഭയാവനമയയാന്െ പ്രകൃതിദത് റബ്ബര ഉല്പെയാദനത്ില് 
ഇന്തധ് ആറയാം സ്ഥയാനത്യായിരുന്നു.

2020-ല് മലയാക പ്രകൃതിദത് റബ്ബര ഉപമഭയാ�ം 6.8 
ശതേയാനം കുറഞ്് 12.710 ദശലക്ഷം െണ്യായി.  
2019-ല് ഇത് 13.640 ദശലക്ഷം െണ്യായിരുന്നു. പ്രകൃതി 
ദത് ഉപമഭയാ�ത്ില് ഇന്തധ് വചനയ്ക് ന്തയാട്ടുപിന്ില് 
രണ്യാം സ്ഥയാനം നിലനിരത്ി.
 
റബ്ബര മബയാരഡ് കണക്കുകള് പ്രകയാരം രയാജധ്ന്ത് പ്രകൃ
തിദത് റബ്ബറിന്റെ ഉല്പെയാദനം 2019-20-ല് 7.12 ലക്ഷം 
െണ്യായിരുന്ത് 0.4 ശതേയാനം വരദ്ിച്ച് 2020-21-ല് 
7.15 ലക്ഷം െണ്യായി. 2020-21-ല് െയാപെ് ന്ചയേയാന് കഴി
യന് 6.93 ലക്ഷം ന്ഹക്െര പ്രകൃതിദത് റബ്ബറില് 4.96 
ലക്ഷം ന്ഹക്െറില് നിന്നു േയാത്രേയാണ് റബ്ബര ഉല്പെയാ
ദനം നെന്ത്. ഉല്പെയാദനവും ഉല്പെയാദനക്ഷേതയം 
വരദ്ിപെിക്യാന് റബ്ബരമബയാരഡ് സ്വീകരിച്ച നെപെികള്, 
അനുകൂലേയായ കയാലയാവസ്ഥ, ഉല്പയാദമനയാപയാധികളന്െ 
വിതരണം, റബ്ബരമബയാരഡ് സഹയായക കമ്പനികള്  
മുമഖനയള്ള േഴസംരക്ഷണ സയാേഗ്ികളന്െ വിതരണം, 
റബ്ബര ഉല്പെയാദന മപ്രയാത്യാഹന പദ്തിയന്െ തുെരച്ച 
(RPIS), തയാരതമേധ്ന ഉയരന് വില, ന്ചലവ് കുറയ്കന്തി
ന് സ്വയം െയാപെിം�് മപ്രയാത്യാഹിപെിക്ല്, െയാപെരേയാരുന്െ 
തീവ്ര വനപുണധ് വികസനപരിപയാെി (TISP), മരയാ�ങ്ങള് 
നിയന്ത്രിക്കുന്തില് മബയാരഡിന്റെ സേമയയാജിതേയായ 
ഇെന്പെല് എന്ീ ഘെകങ്ങള് മകയാവിഡ്-19 േഹയാേയാരി
യന്െ സയാഹചരധ്ത്ിലം ഉല്യാദനവളരച്ചയ്ക ്സഹയായകേയായി. 
 
2020-21-ല് രയാജധ്ത്് 1,096,410 െണ് പ്രകൃതിദത് റബ്ബ
റിന്റെ ഉപമഭയാ�ം നെന്നു. 2019-20-ന്ല ഉപമഭയാ�േയായ 
1,134,120 െണ്ിമനക്യാള് 3.3 ശതേയാനം കുറവയാണ് 

ഇത്. ഇറക്കുേതി മുന്വരഷന്ത് 4.57 ലക്ഷം െണ്ില് 
നിന്നും 10.2 ശതേയാനം കുറഞ്് 4.10 ലക്ഷം െണ്യായി 
(അനുബന്ഷം 3.1.14).

2019-20-ല് ആഭധ്ന്തര ആരഎസ്എസ് 4 മഗ്ഡ് റബ്ബ
റിന്റെ വയാരഷിക ശരയാശരി വില 100 കിമലയായ്ക് 13,522  
രൂപയയായിരുന്ത് 2020-21-ല് 14,185 രൂപയയായി 
വരദ്ിച് (അനുബന്ഷം 3.1.15, 3.1.16). 

സംസ്ഥയാനത്ിന്റെ ന്േയാത്ം കൃഷി വിസ്തൃതിയന്െ 
21.43 ശതേയാനം റബ്ബറയാണ്. ന്തങ്ങുകൃഷി കഴിഞ്യാല് 
ഏറ്റവുേധികം പ്രമദശത്് കൃഷി ന്ചയ്യുന്ത് റബ്ബറയാ
ണ്. 2019-20 ന്ന അമപക്ഷിച്ച് 2020-21-ല് മകരള
ത്ില് റബ്ബറിന്റെ വിസ്തൃതിയം ഉല്പെയാദനവും യഥയാ
ക്രേം 0.06 ശതേയാനം, 2.62 ശതേയാനം എന്ിങ്ങന്ന 
കുറഞ്ഞു. 2020-21-ല് 5.5 ലക്ഷം ന്ഹക്െര പ്രമദശത്തു
നിന്നും 5.195 ലക്ഷം െണ് റബ്ബര ഉല്പെയാദനം നെന്നു.  
(അനുബന്ഷം 3.1.13)

ക്ചാപ് ി
ഇറെരനയാഷണല് മകയാഫി ഓര�വനമസഷന്റെ 
കണക്കുകള് പ്രകയാരം 2020-21-ന്ല ആമ�യാള കയാപെി 
ഉല്പെയാദനം 169.6 ദശലക്ഷം ബയാഗുകളയായി (60 കിമലയാ 
ബയാഗുകള്) കണക്യാക്കുന്നു. 2019-20 ന്ന അമപക്ഷിച്ച് 
0.8 ദശലക്ഷം ബയാഗുകളന്െ വരദ്നവ് ഉണ്യായിട്ടുണ്്. 
ആമ�യാള ഉല്പെയാദനത്ിന്റെ 37.4 ശതേയാനം വിഹിത
വുേയായി ബ്രസീല് ഒന്യാം സ്ഥയാനത്തും, 17.4 ശതേയാനം  
വിഹിതവുേയായി വിയറ്റ്നയാം രണ്യാം സ്ഥയാനത്തുേയാണ്. 
ഇന്തധ് 3.4 ശതേയാനം വിഹിതവുേയായി ഏഴയാം സ്ഥയാന 
ത്യാണ്. 

2020-21-ന്ല ആഭധ്ന്തരകയാപെി ഉല്പെയാദനം 3,34,000 
െണ്യാണ്. ഇതില് അറബിക് കയാപെിയന്െ ഉല്പെയാദനം 
99,000 െണ്ം (29.6 ശതേയാനം) മറയാബസ്റ കയാപെിയന്െ 
ഉല്പെയാദനം 2,35,000 െണ്ം (70.4 ശതേയാനം) ആണ്. 
2019-20 ന്ന അമപക്ഷിച്ച് ന്േയാത്ം ഉല്പെയാദനത്ിലം 
അറബിക്, മറയാബസ്റയാ ഇനങ്ങളന്െ ഉല്പെയാദനത്ിലം 
യഥയാക്രേം 34,700 െണ്, 8,600 െണ് 26,100 െണ് എന്ി
ങ്ങന്ന വരദ്നവ് മരഖന്പെടുത്ി. 
 
2020-21-ല് ഇന്തധ്യില് കയാപെിമേഖലയിന്ല കയറ്റു
േതിയന്െ അളവില് 4.9 ശതേയാനം ഇെിവ് മരഖന്പെടു
ത്ി എന്യാല് 2019-20 ന്ന അമപക്ഷിച്ച് വകവരിച്ച 
ന്േയാത്ം മൂലധ്ത്ില് 4.9 ശതേയാനവും യൂണിറ്റ് മൂലധ്ത്ില് 
10.2 ശതേയാനവും വരദ്നവുണ്യായി. കയറ്റുേതി ന്ചയ്ത 
കയാപെിയന്െ അളവ് 15,900 െണ് കുറഞ്് 3,10,700 
െണ്യായി. വകവരിച്ച മൂലധ്ം 252.72 മകയാെി രൂപ കൂെി 
5452.13 മകയാെി രൂപയയാവുകയം യൂണിറ്റിന് വകവരിച്ച 
മൂലധ്ം കിമലയായ്ക് 16.25 രൂപ വരദ്ിച്ച് കിമലയായ്ക് 175.47 
രൂപയയാവുകയം ന്ചയ്തു. 

മകരളത്ിന്ല  കയാപെി ഉല്പെയാദനം 2019-20-ല് 65,459 
ന്േട്ിക് െണ്യായിരുന്ത് 2020-21-ല് 68,545 ന്േട്ിക് 
െണ്യായി വരദ്ിച്. 2020-21-ന്ല കൃഷി വിസ്തൃതി 
85880 ന്ഹക്െറും ഉല്പെയാദനക്ഷേത ന്ഹക്െറിന് 
798 കിമലയാഗ്യാമുേയാണ്. (അനുബന്ഷം 3.1.13).  
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രയാജധ്ന്ത് കയാപെി ഉല്പെയാദിപെിക്കുന് സംസ്ഥയാനങ്ങ
ളില്, മകരളം കരണ്യാെകത്ിനു ന്തയാട്ടു പിന്ിലയായി  
രണ്യാം സ്ഥയാനത്യാണ്. 

ചിട്ടയയായ നെീല്, ജലമസചന സൗകരധ്ങ്ങളന്െ ലഭധ്ത 
ഉറപ്പുവരുത്ല് എന്ിവയിലൂന്െ നിലവിലള്ള കയാ
പെിമത്യാട്ടങ്ങളന്െ ഉല്പെയാദനക്ഷേത ന്േച്ചന്പെടുത്ി  
സംസ്ഥയാനത്ിന്റെ കയാപെി ഉല്പെയാദനം വരദ്ിപെിക്കു 
വയാന് സയാധിക്കും. ഇമക്യാ സരട്ടിവഫഡ് കയാപെി ഉല്പെയാ
ദനത്ിലൂന്െ ഉയരന് മൂലധ്മുള്ള ന്പെഷധ്യാലിറ്റി വിപണി
കളില് പ്രമവശിക്യാന് കയാപെി കരഷകന്ര മപ്രയാത്യാ
ഹിപെിക്കുന്ത് അവരക്് ഉയരന് വരുേയാനം മനെയാന് 
സഹയായകേയാകും. ന്േച്ചന്പെട്ട സയാമങ്തിക വിദധ്യിലന്െയ
ള്ള മൂലധ് വരദ്നവും, എഫ്.പി.ഒ കളന്െ രൂപീകരണവും, 
ഇ-പ്യാറ്റ് മഫയാേിലൂന്െ കരഷകരക്് വിപണിയിമലക്് മന
രിട്ടുള്ള പ്രമവശനവും ഉല്പെയാദനത്ിലം വിപണനത്ിലം 
കയാപെി മേഖലയന്െ പുമരയാ�തിക്് സഹയായകേയാകും.
 
യത�ില
മകയാവിഡ് േഹയാേയാരി മതയില വളരുന് പ്രമദശങ്ങന്ള 
പ്രതികൂലേയായി ബയാധിച്ന്വങ്ിലം 2020-ല് അന്തയാരയാഷ്ട്ര 
മതയില ഉല്പെയാദനം 1.75 ശതേയാനം വരദ്നവ് മരഖ
ന്പെടുത്ി. ഇറെരനയാഷണല് െീ കമ്മറ്റിയന്െ കണക്കുക
ള് പ്രകയാരം മതയില ഉല്പെയാദനത്ില് ഒന്യാം സ്ഥയാനം 
വചനയ്കയാണ്. 2020-21-ല് ആമ�യാള മതയില ഉല്പെയാദ
നത്ിന്റെ 47.6 ശതേയാനം അതയായത് 6,269 ദശലക്ഷം 
കിമലയാഗ്യാം മതയില വചന ഉല്പെയാദിപെിച്. വിസ്തൃ
തിയിന്ല വരദ്ന, ന്േച്ചന്പെട്ട നെീല് വസ്തുക്ളന്െ 
ഉപമയയാ�ം, നൂതന സയാമങ്തിക വിദധ്കള്, മതയില കൃഷി
യ്കയായി സംമയയാജിത പയാമക്ജുകള് അവലംബിച്ചത് തുെ
ങ്ങിയ ഘെകങ്ങള് ഉല്യാദന വരദ്നവിന് കയാരണേയായി.

മതയില ഉല്പെയാദനത്ില് ഇന്തധ് രണ്യാംസ്ഥയാന 
ത്യാണ്. കഴിഞ് 10 വരഷത്ിനിെയില് രയാജധ്
ത്് മതയില ഉല്യാദനത്ില് 2019-20 വന്ര �ണധ്
േയായ വരദ്നവ് ഉണ്യായി. മകയാവിഡ്-19 മൂലമുള്ള 
മലയാക്ഡൗണ് നെപെികള് 2020-21 കയാലയളവില് 
ഉല്യാദനത്ില് കുറവുണ്യാക്ി. െീ മബയാരഡ് സ്ഥിതിവിവര 
കണക്കുകള് പ്രകയാരം 2020-21-ന്ല ആഭധ്ന്തര മതയില 
ഉല്പെയാദനം 1283.03 ദശലക്ഷം കിമലയാ ഗ്യാം ആയി
രുന്നു. ഇത് 2019-20-ന്ല ഉല്യാദനന്ത് അമപക്ഷിച്ച് 
77.78 ദശലക്ഷം കിമലയാ ഗ്യാം കുറവയാണ് (അനുബന്ഷം 
3.1.17). മുന്വരഷത്ില് നിന്നും വിഭിന്േയായി ദക്ഷി
മണന്തധ്ന് മതയില ഉല്യാദനം വരദ്ിക്കുകയം ഉത്മര
ന്തധ്ന് ഉല്യാദനം കുറയകയം ന്ചയ്തു.

2020-21-ല് മതയില കയറ്റുേതി മുന്വരഷന്ത് അമപ
ക്ഷിച്ച് 39.34 ദശലക്ഷം കിമലയാ ഗ്യാം കുറഞ്് 202 ദശ
ലക്ഷം കിമലയാഗ്യാേയായിരുന്നു. യൂണിറ്റിന് വകവരിച്ച 
മൂലധ്ം കിമലയാഗ്യാേിന് 226.11 രൂപയില് നിന്നും വരദ്ിച്ച് 
258.99 രൂപയേയായിരുന്നു. മതയില കയറ്റുേതിയില് 
ന്േയാത്ം വകവരിച്ച മൂലധ്ം 5231.69 മകയാെി രൂപയയാ
യിരുന്നു. ഇത് മുന് വരഷമത്ക്യാള് 4.1 ശതേയാനം 
കുറവയാണ്. 2021 വരഷന്ത് ആദധ് മൂന്നു േയാസങ്ങളില് 
കയറ്റുേതിയില് 6.9 ദശലക്ഷം കിമലയാഗ്യാം കുറവുണ്യാന്യ
ങ്ിലം, ന്േയാത്ം വകവരിച്ച മൂലധ്ത്ിലം, യൂണിറ്റ് മൂലധ്
ത്ിലം വരദ്നവ് മരഖന്പെടുത്ി. 

2020-21 വരഷത്ില് രയാജധ്ന്ത് ന്േയാത്ം ആഭധ്ന്തര 
മതയില ഉല്യാദനത്ിന്റെ 5.2 ശതേയാനം മകരളത്ില്  
നിന്യായിരുന്നു. സംസ്ഥയാനന്ത് മതയില ഉല്യാദനവും 
ഉല്യാദനക്ഷേതയം 2019-20 വരഷന്ത് അമപക്ഷി
ച്ച് 12.8 ശതേയാനം വരദ്ിച്ച് 66.85 ദശലക്ഷം കിമലയാ 
ഗ്യാമും ഉല്യാദനക്ഷേത ന്ഹക്െറിന് 1864 കിമലയാഗ്യാമും 
മരഖന്പെടുത്ി.  (അനുബന്ഷം 3.1.13)

2015-16 മുതല് മതയില ഇറക്കുേതിയില് 51 ശതേയാനം 
വരദ്നവുണ്യായി. ആഭധ്ന്തര മതയില മേഖല,  
ഉയരന് കൂലിയം ഉല്യാദമനയാപയാധികളന്െ ഉയര
ന് വിലയം നിേിത്ം ഉയരന് ഉല്യാദന ന്ചലവ്  
അഭിമുഖീകരിക്കുന് സയാഹചരധ്ത്ില്, മതയില ഇറക്കു 
േതി ക്രേന്പെടുമത്ണ്തയാണ്. 

ഏലഷം 
മലയാകന്ത് രണ്യാേന്ത് വലിയ ഏലം ഉല്യാദക രയാജധ്േയാ
ണ് ഇന്തധ്. ഇന്തധ്യില് ഉല്പെയാദിപെിക്ന്പെടുന് ഏലയ്കയാ
യന്െ സവിമശഷേയായ സു�ന്ധവും, സ്വയാദം മൂലം അന്തയാ
രയാഷ്ട്ര ഏലവധ്യാപയാരത്ില് ഇന്തധ് ഒരു സുപ്രധയാന പങ്് 
വഹിക്കുന്നു. സു�ന്ധവധ്ജ്ഞന മബയാരഡിന്റെ 2020-21 
വരഷത്ിന്ല അഡ്വയാന്സ് എസ്റിമേറ്റ് പ്രകയാരം ഇന്തധ് 
യിന്ല ഏലം ഉല്പയാദനം 22,520 െണ്യായി കണക്യാക്
ന്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഇത് 2019-20-ന്ല ഉല്യാദനത്ിന്റെ 
ഇരട്ടി യയാണ്. 

2020-21 വരഷത്ില് ഏലയ്കയായന്െ വില കിമലയാഗ്യാേി
ന് 2019-20-ന്ല ഏറ്റവും ഉയരന് വിലയയായ 2,908.50 
രൂപയില് നിന്നും 1,513.02 രൂപയയായി കുത്ന്ന 
കുറഞ്ഞു. 
 
ഏലം കയറ്റുേതി 2020-21-ല്, മുന്വരഷന്ത് അമപ
ക്ഷിച്ച് 4,650 െണ് വരദ്നമവയാന്െ 6,500 െണ്യാകുന്േ
ന്് കണക്യാക്കുന്നു. 2019-20 വരഷന്ത് അമപക്ഷിച്ച് 
വകവരിച്ച ന്േയാത്ം മൂലധ്ം 681.38 മകയാെി രൂപ വരദ്ിച്ച് 
1,106.75 മകയാെി രൂപയം, യൂണിറ്റ് മൂലധ്ം കുറഞ്് കിമലയാ
ഗ്യാേിന് 1,702.69 രൂപയയാകുന്േന്നും കണക്യാക്കുന്നു.

ഏലം ഉല്യാദനത്ില് മകരളത്ിന് �ണധ്േയായ പങ്കുണ്്. 
രയാജധ്ന്ത് ന്േയാത്ം ഉല്യാദനത്ിന്റെ 91.3 ശതേയാനം 
ഉല്യാദനം മകരളത്ില് നിന്യാണ്. 2020-21 വരഷത്ി
ല് ഏലയ്കയാ ഉല്യാദനം 2019-20 വരഷന്ത് അമപക്ഷിച്ച് 
ഇരട്ടിയയായി വരദ്ിച്ച് 20570 ന്േട്ിക് െണ്യായി മരഖന്പെടു
ത്ി (അനുബന്ഷം 3.1.13).

വളങ്ളുനടയഷം കീടന്ചാശിനികളുനടയഷം ഉപയ�്ചാഗഷം 
2020-21-ല് കീെനയാശിനികളന്െ ഉപമഭയാ�ം 
492.89 ന്േട്ിക് െണ്യായിരുന്നു. ഇതില് രയാസകീ
െനയാശിനി 224.53 ന്േട്ിക് െണ്ം വജവകീെനയാ
ശിനി 268.37 ന്േട്ിക് െണ്േയായിരുന്നു. 2018-19 
കയാലയളവുേയായി തയാരതേധ്ം ന്ചയ്യുമമ്പയാള് ന്േയാത്ം കീ
െനയാശിനി ഉപമഭയാ�ത്ില് 59 ശതേയാനം കുറവ് മരഖ
ന്പെടുത്ി.വജവകീെനയാശിനിയന്െ ഉപമയയാ�ത്ില് 60 
ശതേയാനവും, രയാസകീെനയാശിനികളന്െ ഉപമയയാ�ത്ില്  
56 ശതേയാനവും കുറവുണ്യായി. 2018-19 വരഷത്ില്  
കീെനയാശിനി പ്രമയയാ�ം ഏറ്റവും കൂടുതലയായിരുന്  
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പച്ചക്റി, വയാഴ എന്ീ വിളകളില് കീെനയാശിനി 
ഉപമയയാ�ം 2020-21-ല് യഥയാക്രേം 77 ശതേയാനം 67 
ശതേയാനം എന്ിങ്ങന്ന �ണധ്േയായ കുറവു മരഖന്പെ 
ടുത്ി (പട്ിക 3.1.3).

കഴിഞ് രണ്് വരഷങ്ങന്ള അമപക്ഷിച്ച് 2020-21-
ന്ല വനട്ജന് വളങ്ങളന്െ ഉപമഭയാ�ം ന്ഹക്െറിന്  
34 കിമലയാഗ്യാേയായി വരദ്ിച്. ഇത് ആന്ക വനട്ജന്,  
മഫയാസ്ഫറസ്, ന്പയാട്ടയാഷ് വളങ്ങളന്െ 43 ശതേയാനേയാ
ണ്. 2020-21 വരഷത്ില് മഫയാസ്ഫറസ്, ന്പയാട്ടയാഷ് 
വളങ്ങളന്െ ഉപമഭയാ�ം ന്ഹക്െറിന് യഥയാക്രേം  
16 കിമലയാഗ്യാം, 29 കിമലയാഗ്യാം എന് മതയാതിലയായിരു
ന്നു. ഇത് ആന്ക ഉപമഭയാ�ത്ിന്റെ 57 ശതേയാനേയായിരു
ന്നു. 2020-21 വരഷത്ില് വനട്ജന്, മഫയാസ്ഫറസ്, 
ന്പയാട്ടയാഷ് വളങ്ങളന്െ ഉപമഭയാ�ം 2019-20 വരഷന്ത് 
അമപക്ഷിച്ച് കൂടുതലയായിരുന്നു (അനുബന്ഷം 3.1.18).

കുടഷംബശ്ീ മുയേനയള്ള കൂട്ടുകൃ്ി 
ഭക്ഷധ് സുരക്ഷയിമലക്് നീങ്ങുന്തില് പ്രയാമദശിക 
സരക്യാരുകന്ള സഹയായിക്കുക, സ്തീകള്ക്് സയാമ്പ
ത്ിക ശയാക്ീകരണം നല്കുക എന്ീ ലക്ഷധ്മത്യാന്െ 
പയാട്ടത്ിന്നടുത് കൃഷിഭൂേിയില് കൃഷി ഏന്റ്റടുക്കുന്
തിനയായി സ്തീകന്ള സംഘെിപെിച്ച് കുടുംബശ്രീയയാണ് കൂ
ട്ടുകൃഷി ആരംഭിച്ചത്. നബയാരഡ് മപ്രയാത്യാഹിപെിക്കുന് 
ഗ്രൂപെ് ആശയത്ിന്റെ േയാതൃകയില് ഉെന്ലടുത്ിട്ടുള്ള 
സംഘകൃഷി ഗ്രൂപ്പുകള് പഞ്യായത്തുകളന്െയം കമ്മയൂണിറ്റി 
ശംഖലകളന്െയം പിന്തുണമയയാന്െ തരിശുഭൂേി അനൗപ
ചയാരികേയായി പയാട്ടത്ിന്നടുത്യാണ് കൃഷി ന്ചയ്യുന്ത്.
 
2020-21-ല് ന്നല്ല്, പച്ചക്റികള്, വയാഴ, കിഴങ്ങുവരഗ്ഗങ്ങ
ള് േറ്റ് വിളകള് ഉള്ന്പെന്െ 29,249 ന്ഹക്െര സ്ഥലത്് 
ഇത്രത്ില് കൃഷി ന്ചയ്തു. ഇതില് 4809 ന്ഹക്െര  
പ്രമദശത്് ന്നല്കൃഷിയം,7085 ന്ഹക്െര പ്രമദശത്് 
പച്ചക്റികൃഷിയം, 7076 ന്ഹക്െര പ്രമദശത്് കിഴങ്ങുവ
രഗ്ഗകൃഷിയം, 9134 ന്ഹക്െര പ്രമദശത്് വയാഴകൃഷിയം 
1142 ന്ഹക്െര പ്രമദശത്് േറ്റ് വിളകളം കൃഷി ന്ചയ്തു. 
2019-20-ല് കൃഷിക്യായി വിനിമയയാ�ിച്ച ഭൂവിസ്തൃതിയ
േയായി തയാരതേധ്ന്പെടുത്തുമമ്പയാള് കൂട്ടുകൃഷിയിലൂന്െ കൃഷി 
ന്ചയ്ത പച്ചക്റികളം കിഴങ്ങുവരഗ്ഗങ്ങളം ഒഴിന്കയള്ള 
എല്ലയാ വിളകളന്െയം വിസ്തൃതി കുറഞ്ഞു. 2020-21-ന്ല 

കൃഷി വിസ്തൃതിയന്െ വിശദയാംശങ്ങള് അനുബന്ഷം 
3.1.19-ല് കയാണുക.

യ�്ചാ�ില് നെല്തക് ക്ചാര്്ക് 
വിള ഉല്പെയാദനം വരദ്ിപെിക്കുന്തില് േണ്ിന്റെ ആമരയാ
�ധ്ത്ിനുള്ള പ്രയാധയാനധ്വും വളങ്ങളന്െ യക്ിസഹേയായ 
പ്രമയയാ�ത്ിന് േണ്് പരിമശയാധനയാധിഷ്ിത മപയാഷക  
പ്രമയയാ�ത്ിന്റെ പ്രയാധയാനധ്വും കണക്ിന്ലടുത്് 
മദശീയ സുസ്ഥിര കയാരഷിക േിഷന്റെ (NMSA) കീഴിലള്ള 
മകന്ദ മസയായില് ന്ഹല്ത്് കയാരഡ് സ്കീം സംസ്ഥയാ
നത്് കൃഷി വകുപ്പും േണ്് പരധ്മവക്ഷണ-േണ്് സംര
ക്ഷണ വകുപ്പും മചരന്് നെപെിലയാക്ി വരുന്നു. 2015-16 
മുതല് 2018-19 വന്രയള്ള കയാലയളവില് പദ്തിയന്െ 
രണ്് ഘട്ടങ്ങളിലയായി 26.19 ലക്ഷം മസയായില് ന്ഹല്ത്് 
കയാരഡകള് വിതരണം ന്ചയ്തു. 

2019-20-ല് പദ്തിയന്െ മൂന്യാേന്ത് ഘട്ടത്ില്  
വപലറ്റെിസ്ഥയാനത്ില് ഏന്റ്റടുക്കുന് േയാതൃകയാ ഗ്യാേ
ങ്ങളന്െ വികസനം എന് പദ്തിക്കു കീഴില് േണ്ിന്റെ 
സയാമ്പിളകള് കരഷകരുന്െ വധ്ക്ി�ത ഭൂേിയില് നിന്നും 
മശഖരിച്ചയാണ് പരിമശയാധന നെത്തുന്ത്. ഇതില് ഒന്നും 
രണ്ടും ഘട്ടങ്ങളില് േണ്ിന്ല മപയാഷകങ്ങളന്െ കുറവ് 
കന്ണ്ത്ിയ ഗ്യാേങ്ങളില് (ഒരു മ്യാക്ില് ഒരു ഗ്യാേം 
എന് രീതിയില്) അെിസ്ഥയാന േണ്് പരിമശയാധന നെ
പെിലയാക്ി. ഇതിന്റെ ഭയാ�േയായി സംസ്ഥയാനത്് 2019-21 
കയാലയളവില് 80,045 മസയായില് ന്ഹല്ത്് കയാരഡകള് 
വിതരണം ന്ചയ്തു.

ക്ചാര്്ിക വ ിപണനഷം
കയാരഷിക വികസന കരഷക മക്ഷേ വകുപെ്, ന്വജിറ്റബി
ള് ആന്ഡ് ഫ്രൂട്ട് ന്പ്രയാമേയാഷന് കൗണ്സില്, മകരള 
മസ്ററ്റ് മഹയാരട്ടികള്ച്ചര േിഷന് എന്ിവയന്െ കീഴില് 
സംസ്ഥയാനത്് വിജ്ഞയാപനം ന്ചയ്ത 1884 േയാരക്റ്റുകള് 
പ്രവരത്ിക്കുന്നുണ്്. ആഴ്ച ചന്തകള്, ഇമക്യാമഷയാപ്പുകള്, 
ന്േയാത്വധ്യാപയാര േയാരക്റ്റുകള്, ക്ലസ്റര ചന്തകള് 
എന്ിവ ഇതില് ഉള്ന്പെടുന്നു. ഇതുകൂെയാന്ത, കൃഷിവകു
പെ് മനരിട്ട് നെത്തുന് 602 പുതിയ ആഴ്ചചന്തകളിലൂമെയം 
100 വഴിമയയാര ന�ര ചന്തകളിലൂമെയം ഇെനിലക്യാരുന്െ 
പങ്യാളിത്േില്ലയാന്ത കരഷകരക്് മനരിട്ട് അവരുന്െ 
ഉല്പെന്ങ്ങള് വിപണനം ന്ചയ്യുന്തിന് സഹയായിച്.

പട്ിക 3.1.3 ഉല്യാദനം തിരിച്ം വിളതിരിച്മുള്ള തമദ്ദശീയ രയാസ വജവ കീെനയാശിനികളന്െ ഉപമഭയാ�ം 2018-19 മുതല് 
2020-21 വന്ര (ന്േട്ിക് െണ്, ന്െക്നിക്ല് മഗ്ഡ്)
ഉല്പെന്ം രയാസകീെനയാശിനികള് വജവകീെനയാശിനികള് ആന്ക

2018-19 2019-20 2020-21 2018-19 2019-20 2020-21 2018-19 2019-20 2020-21

ധയാനധ്ങ്ങള് ന്നല്ല് 66.24 72.32 52.85 94.86 85.64 62.88 161.09 157.96 115.73
പച്ചക്റികള് 137.58 40.00 34.14 201.99 57.01 42.79 339.57 97.01 76.94
സു�ന്ധവധ്
ജ്ഞനങ്ങള്

48.71 32.47 22.05 79.71 45.00 31.19 128.42 77.46 53.25

മതങ്ങ 113.06 78.05 52.89 116.49 81.7 63.66 229.54 159.75 116.55
കവുങ്ങ് 15.80 17.2 12.35 21.75 19.73 19.89 37.55 36.94 32.24
വയാഴപെഴം 135.91 50.97 50.24 161.97 54.72 47.94 297.88 105.69 98.19
ആന്ക 517.3 291.01 224.53 676.76 343.8 268.37 1194.06 634.81 492.89

 അവലംബം: ്ംസ്ാന കാര് ഷിക വ ഷിക്ന കര്കമഷേേ വകുപ്പ്
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വി.എഫ്.പി.സി.ന്ക യന്െ മനതൃത്വത്ില് സംസ്ഥയാനത്തു
െനീളം സ്ഥയാപിതേയായ 290 സ്വയാശ്രയ കരഷക സേിതി
കള് പഴങ്ങളന്െയം പച്ചക്റികളന്െയം വിപണനം സു�
േേയാക്കുകയം അതുവഴി കരഷകരക്് നധ്യായവില ഉറപെയാ 
ക്കുകയം ന്ചയ്തു. 2020-21-ല് 215.99 മകയാെി രൂപ 
വിലേതിക്കുന് 1.16 ലക്ഷം ന്േട്ിക് െണ് പഴങ്ങളം പച്ച
ക്റികളം സ്വയാശ്രയകരഷക സേിതികള് വഴി വധ്യാപയാരം 
ന്ചയ്തു. 150 പച്ചക്റി ചില്ലറ വിപണികള് സ്ഥയാപിച്ചതും, 
സരക്യാര നിശ്യിച്ച തയാങ്ങുവിലയ്ക് പച്ചക്റി സംഭരി
ക്കുന്തിന് 250 കളക്ഷന് ന്സറെറുകള് ആരംഭിച്ചതും 
ഓണക്യാലത്് വി.എഫ്.പി.സി.ന്ക യന്െ വിപണി 
ഇെന്പെലകളില് ഉള്ന്പെടുന്നു. വജവ ഉല്പെന്ങ്ങള് 
മപ്രയാത്യാഹിപെിക്കുന്തിന്റെ ഭയാ�േയായി വി.എഫ്.പി. 
സി.ന്ക സ്ഥയാപിച്ച ‘തളിര’ എന് ബ്രയാന്ഡ് നയാേത്ില്  
മകരളത്ിന്ല ശുദ്േയായ പഴങ്ങളന്െയം പച്ചക്റിക
ളന്െയം വിപണി ശംഖല 38 ഇമക്യാമഷയാപെ് ഔട്ട്  ന്ല
റ്റുകളിമലക്് വധ്യാപിപെിച്. 2020-21-ല് സംസ്ഥയാന 
മഹയാരട്ടികള്ച്ചര േിഷന് രണ്് ഗ്യാേീണ വിപണികള് 
സ്ഥയാപിക്കുന്തിന് സഹയായം നല്കി.

തമദ്ദശസ്വയംഭരണ സ്ഥയാപനങ്ങളന്െ കീഴില്  
പ്രവരത്ിക്കുന് ചന്തകളിലൂന്െയം കയാരഷിമകയാല്പെന്
ങ്ങളന്െ വധ്യാപയാരം സു�േേയാക്ി. ഓമരയാ ചന്തകള്ക്കും 
പ്രമതധ്കം േയാരക്റ്റ് അമതയാറിറ്റികള് രൂപീകരിക്കു
കയം ഉല്പെന്ങ്ങളന്െ വില്പന രീതി, വകകയാരധ്ം 
ന്ചയേല്, േയാരക്റ്റ് ചയാരജ്ജുകള്, അളവ് തൂക്ം, 
വില്പെനക്യാരനുള്ള പണം വിതരണം ന്ചയേല്, 
മഗ്ഡിം�്, പയാക്ിം�് എന്ിവയ്ക് വധ്ക്േയായ നെപ
െിക്രേങ്ങള് ഈ വിപണികളില് നിലനില്ക്കുന്നുണ്്.  
കയാരഷിക ഉല്പെന്ങ്ങളന്െ വിപണനത്ില്  ഏരന്പെ
ട്ടിരിക്കുന് േറ്റ് പ്രധയാന സ്ഥയാപനങ്ങള് മകരന്ഫഡ്, 
േയാരക്റ്റ്ന്ഫഡ്, മകരള അമഗ്യാ ഇന്ഡസ്ട്ീസ്  
മകയാരപെമറഷന്, പ്യാമറെഷന് മകയാരപെമറഷന് ഓഫ് 
മകരള, ഓയില് പയാം ഇന്തധ് ലിേിറ്റഡ്, റബ്ബരേയാരക്്, 
വപെസസ് മബയാരഡ്, െീ മബയാരഡ്, മകയാഫി മബയാരഡ്, 
നയാളിമകര വികസന മബയാരഡ് തുെങ്ങിയവയയാണ്. 

പഴം-പച്ചക്റി കരഷകരക്് ഉറപെയായ വില ലഭധ്
േയാക്കുന്തിനയായി 2021-22ല് “മകരള ഫയാം ഫ്രഷ്  
ഫ്രൂട്ട്സ് ആന്ഡ് ന്വജിറ്റബിള്സ്-അെിസ്ഥയാന 
വില” എന് പദ്തി ആരംഭിച്. ഈ പദ്തിയ്ക കീഴില് 
സംസ്ഥയാനത്് 16 ഇനം പച്ചക്റികള്ക്കും പഴ 
ങ്ങള്ക്കും നിശ്യിച്ച  അെിസ്ഥയാന വിലമയക്യാള് തയാന്ഴ 
വിപണി വില ഇെിയന് സയാഹചരധ്ത്ില് വിലയന്െ  
വധ്തധ്യാസം കരഷകരക്് നഷ്പരിഹയാരേയായി നല്കു
കയയാണ് ന്ചയ്യുന്ത്. ഈ പരിപയാെിയില് 2,712 കരഷ 
കരക്് 3.021 മകയാെി രൂപ വിതരണം ന്ചയ്തു.

ഉല്പെന്ങ്ങളന്െ വിഘെിത സ്വഭയാവവും അപരധ്യാപ്ത
േയായ വിപണന സൗകരധ്ങ്ങളം ഇന്ന്ത് കയാരഷിക 
വിപണന സമ്പ്രദയായത്ിന്ല പ്രധയാന പരിേിതികളയാണ്. 
തമദ്ദശസ്വയംഭരണ സ്ഥയാപനങ്ങളന്െയം സഹകരണ 
സംഘങ്ങളന്െയം പങ്യാളിത്മത്യാന്െ പുതിയ വിപണി
കള് സ്ഥയാപിക്ല്, മദശീയ കയാരഷിക ഗ്യാേവികസന 
ബയാങ്്, വയാണിജധ് ബയാങ്കുകള്, മകരള ബയാങ്്, പ്രയാഥേിക 
സഹകരണ കൃഷി ഗ്യാേവികസന ബയാങ്കുകള് തുെങ്ങിയ 
വയാണിജധ് സ്ഥയാപനങ്ങളന്െ വയായ്പയാ സൗകരധ്ങ്ങള് 

പ്രമയയാജനന്പെടുത്ി ഉല്പെയാദനം സംമയയാജിപെിക്കുന്തി
നുള്ള സൗകരധ്ങ്ങള് സൃഷ്ിക്കുന്തിലൂന്െയം, കയാരഷിക 
വിപണിയന്െ അെിസ്ഥയാന സൗകരധ്ങ്ങള് വികസിപെി
ക്കുന്തിലൂന്െയം സംസ്ഥയാനന്ത് കയാരഷിക വിപണന 
സംവിധയാനം ശക്ിന്പെടുത്യാന് കഴിയം. കൂെയാന്ത, 
സംസ്ഥയാനതല നിയേനിരമ്മയാണത്ിലൂന്െ വിഘെിത 
വിപണി ശംഖല കയാരധ്ക്ഷേേയാമക്ണ്തുമുണ്്. പ്രയാമദ
ശിക തലങ്ങളില് കരഷക ഉല്പയാദക സംഘെനകളന്െ 
മപ്രയാത്യാഹനം ഉല്പെന്ങ്ങളന്െ സേയാഹയാരണം സു�േ
േയാക്കുക േയാത്രേല്ല, ശക്േയായ ഒരു വിതരണ ശംഖലയ
ന്െ വികസനത്ിനും സഹയായിക്കും. മദശീയ അന്തരമദ
ശീയ തലങ്ങളിലള്ള വിപണി വികസനങ്ങള്ന്ക്യാപെം 
നില്ക്യാന് നിലവിലള്ള വിപണി വിവരങ്ങളം േയാരക്റ്റ് 
ഇറെലിജന്സ് സംവിധയാനവും ശക്ിന്പെടുമത്ണ്തുണ്്.

വിളന്വടുപെിന് മശഷമുള്ള പരിപയാലനവും മൂലധ്വരദ്
നവും കരഷകരുന്െ വരുേയാനം വരദ്ിപെിക്കുന്തില് 
വിളന്വടുപെിന് മശഷമുള്ള നഷ്ം കുറമയ്കണ്തിന്റെയം 
ഉല്പെന്ങ്ങളന്െ മൂലധ്വരദ്നവിന്റെയം പ്രയാധയാനധ്ം 
കണക്ിന്ലടുത്്, 2020-21-ല് പയായ്ക്  ഹൗസുകള്,  
ശീതീകരണ സൗകരധ്ങ്ങള്, സൂക്ഷ്േ, ന്ചറുകിെ, ഇെ
ത്രം മൂലധ്വരദ്ന യൂണിറ്റുകളന്െ വികസനം, കയാര
ഷികവധ്യാവസയായിക  സംരംഭങ്ങള് എന്ിവ സ്ഥയാപിക്കു
ന്തിന് ഊന്ല് നല്കി. 2020-21-ല് സംസ്ഥയാന 
മഹയാരട്ടികള്ച്ചര േിഷന് മുമഖന ഏഴ് ജില്ലകളിന്ല പ്രയാഥ
േിക സംസ്കരണ മകന്ദങ്ങള്, മൂന്് സംമയയാജിത പയായ്ക്  
ഹൗസുകള് (േലപ്പുറം, മകയാഴിമക്യാെ്, വയനയാെ്), നയാല് 
ശീതീകരണ വയാനുകള് (എറണയാകുളം, മകയാഴിമക്യാെ്, 
േലപ്പുറം) എന്ിവ സന്ദ്േയാക്കുന്തിന് സഹയായം 
നല്കി. കൂെയാന്ത, ഈ വരഷം ഏഴ് ജില്ലകളിലയായി പ്രയാഥ
േിക സംസ്കരണ മകന്ദങ്ങളം (പിപിസി) ന്കയാച്ചി കയാക്
നയാട്ടില് പച്ചക്റി പഴ സംസ്കരണ വിപണന മകന്ദവും 
(വി.എഫ്.പി.എം.സി) സ്ഥയാപിക്കുന്തിന് വിഎഫ് പിസി
ന്ക പിന്തുണ നല്കി.

മകരള സരക്യാരിന്റെ കയാരഷിക വികസന കരഷക
മക്ഷേ വകുപെിന് കീഴിലള്ള ന്ചറുകിെ കരഷക കയാര
ഷികവധ്വസയായ കണ്മസയാരഷധ്ം (എസ്.എഫ്.എ.
സി), കരഷകരക്കും സംരംഭകരക്കും വിജയകരേയായ  
കയാരഷികവധ്വസയായ സംരംഭങ്ങള് സ്ഥയാപിക്കുന്തി
നും നെത്ിപെിനും ആവശധ്േയായ സഹയായങ്ങള് നല്കു
ന് സ്ഥയാപനേയാണ്. 2020-21-ല് 8 പുതിയ സൂക്ഷ്േ 
ന്ചറുകിെ ഇെത്രം സംരംഭക (എം.എസ്.എം.ഇ) 
യൂണിറ്റുകള്ക്് എസ്.എഫ്.എ.സി, മകരള സഹയായം 
നല്കി. ഇതില് രണ്് സൂക്ഷേ യൂണിറ്റുകളം മൂന്നുവീതം 
ന്ചറുകിെ ഇെത്രം യൂണിറ്റുകളം ഉള്ന്പെടുന്നു. ഈ 8 
യൂണിറ്റുകള്ക്് പുറമേ 2017-18 മുതല് നയാല്പെത് മൂലധ്
വരദ്ിത യൂണിറ്റുകള് സംസ്ഥയാനത്് വിജയകരേയായി 
പ്രവരത്ിക്കുന്നു. 

കയാരഷിക അനുബന്ധ മേഖലകളിന്ല പ്രവരത്നങ്ങള് 
മപ്രയാത്യാഹിപെിക്കുന്തില് ഫയാരേര ന്പ്രയാഡയൂസര ഓര�
വനമസഷനുകളന്െ (എഫ്.പി.ഒ) പ്രയാധയാനധ്ം കണ
ക്ിന്ലടുത്്, വിപണന അെിസ്ഥയാന സൗകരധ്ങ്ങള്
ന്ക്യാപെം ആവശധ്േയായ സയാമങ്തികവും േയാമനജ് േറെ് 
വവദഗ്ദധ്വും നല്കി പുതിയ എഫ്.പി.ഒ കള് സൃഷ്ിക്കു
ന്തിന് അനുകൂലേയായ അന്തരീക്ഷം പ്രദയാനം ന്ചയ്യുന്
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തില് സംസ്ഥയാന സരക്യാര ശ്രദ് മകന്ദീകരിച്. മകരള 
ഫയാരേര ന്പ്രയാഡയൂസര ഓര�വനമസഷന് (എഫ് .പി.ഒ)
നയം, 2020 ന്േയ് േയാസം രൂപീകരിക്കുകയം മകരളത്ി
ന്ല എഫ് .പി.ഒ കളന്െ പ്രവരത്ന േയാരഗ്ഗനിരമദ്ദശങ്ങള് 
അം�ീകരിക്കുകയം ന്ചയ്തു.

മദശീയ കയാരഷിക ഗ്യാേവികസന ബയാങ്്(നബയാരഡ്) 
ധനസഹയായം നല്കുന് രജിസ്റര ന്ചയ്ത 137 എഫ്.
പി.ഒകളം, നയാളിമകരവികസന മബയാരഡിന്റെ ധനസ
ഹയായമത്യാന്െ രജിസ്റര ന്ചയ്ത 29 നയാളിമകര ഉല്പെയാദക 
കമ്പനികളം നിലവില് സംസ്ഥയാനത്് പ്രവരത്ിക്കുന്നു
ണ്്. കൂെയാന്ത, മകരള സരക്യാര ധനസഹയായം നല്കു
ന് 50 എഫ് .പി.ഒകള്, ന്സന്ട്ല് എസ്.എഫ്.എ.സി
ക്് കീഴില് ഒന്പത് എഫ് .പി.ഒകള്, എന്.സി.ഡി.സി, 
നബയാരഡ് എന്ിവയ്ക് കീഴില് പതിനയാല് എഫ് .പി.ഒ കള് 
വീതവും നയാഷണല് അഗ്ികള്ച്ചറല് മകയാഓപെമററ്റീവ് 
േയാരക്റ്റിം�് ന്ഫഡമറഷന് ഓഫ് ഇന്തധ്യാ ലിേിറ്റഡിന് 
(നയാന്ഫഡ്) കീഴിലള്ള 5 എഫ് .പി.ഒ കളം സംസ്ഥയാനത്തു 
രൂപീകരിച് വരുന്നു.

മകരളത്ിന്ല പരിചയ സമ്പന്രും പ്രശസ്തവുേയായ 
മദശീയ അന്തരമദശീയ ഏജന്സികളില് നിന്നും എസ്.
എഫ്.എ.സി ന്തരന്ഞ്ടുത് അഗ്ിബിസിനസ്  
ന്പ്രയാമേയാട്ടിം�് ഏജന്സികള്, സംസ്ഥയാനത്തുെനീളം  
5 മേഖലകളിലയായി ഓമരയാ മേഖലയിലം 10 എഫ് .പി.ഒ 
കള് എന് ക്രേത്ില് 50 എഫ് .പി.ഒ കള് രൂപീകരിക്കു
ന്നു. ഇതില് 13 പുതിയ എഫ് .പി.ഒ കന്ള തിരന്ഞ്ടുക്കു
കയം, ബയാക്ി 37 എണ്ം തിരന്ഞ്ടുപെിന്റെ അവസയാന 
ഘട്ടത്ിലേയാണ്. തിരന്ഞ്ടുത് എഫ്.പി.ഒ കളില് 
അട്ടപെയാെി, ആതിരപെള്ളി എന്ീ മ�യാത്ര പ്രമദശങ്ങളിന്ല 
ന്ചറുധയാനധ്ങ്ങളന്െ മപ്രയാത്യാഹനത്ിനുമവണ്ിയം, 
വകപെയാെ് പ്രമദശത്് ന്നല്കരഷകരക്കുമവണ്ിയം, 
േലപ്പുറത്് തിരൂര ന്വറ്റില കരഷകരക്കുമവണ്ിയം, വയാഴ 
ക്കുളം വപനയാപെിള് കരഷകരക്കുമവണ്ിയം, വി.എഫ്.
പി.സി.ന്ക യന്െ സഹയായമത്യാന്െ സ്ഥയാപിതേയായ കയ
റ്റുേതി മപ്രയാത്യാഹനത്ിനു മവണ്ിയള്ള മൂന്നു എഫ്.പി.ഒ
.കളം ഉള്ന്പെടുന്നു. സംസ്ഥയാനതലത്ില് അഗ്ിക്ള്ച്ചര  
ന്പ്രയാഡക്ഷന് കമ്മീഷണര ന്ചയരേയാനയായള്ള  
കണ്സള്മട്ടറ്റീവ് കമ്മിറ്റിയം, ജില്ലയാതലത്ില് ജില്ലയാ 
കളക്െര ന്ചയരേയാനയായി രൂപീകരിച്ച ജില്ലയാതല  
മേയാണിറ്ററിം�് കമ്മറ്റിയം സംസ്ഥയാനത്് എഫ് .പി.ഒ 
കളന്െ ശരിയയായ നെത്ിപ്പും നിരീക്ഷണവും നെത്തുന്നു.

ഇന്കയുമബറ്ററുകളന്െ പ്രവരത്നം സു�േേയാക്കുക, വേ
മക്രയാ-ന്ലവല് സംരംഭകരക്് ഉപയക്േയായ രീതിയില് 
പയാമക്ജിം�ിന് മവണ്ിയള്ള സയാമങ്തിക മപ്രയാമട്ടയാമക്യാ
ള് മപ്രയാത്യാഹിപെിക്കുക, ഇ-ന്കയാമേഴ്സ്, ഓണ്വലന് 
വിപണനം എന്ിവയിന്ല അറിവും പരിചയവും പ്രചരി
പെിക്കുക, ഉല്പെന്ങ്ങളന്െ ഗുണനിലവയാരം ഉയരത്തുക, 
ശീതീകരണ സംഭരണത്ിനയായി ന്പയാതു അെിസ്ഥയാന 
സൗകരധ്ങ്ങള്, കമ്മയൂണിറ്റി മപ്രയാസസ്സിം�് ന്സറെര 
എന്ിവയിലൂന്െ  സംസ്ഥയാനന്ത് കയാരഷിക വധ്യാവസയാ
യിക സംരംഭങ്ങന്ള ശക്ിന്പെടുത്തുവയാന് സഹയായകേയാകും. 

�ന്ത്രവല്ക്രണഷം
സംസ്ഥയാനന്ത് കയാരഷിക മേഖലയിന്ല പ്രധയാന 
പരിേിതികളിന്ലയാന്യായ കയാരഷിക ന്തയാഴിലയാളികളന്െ 

ലഭധ്തക്കുറവ് കയാരഷിക പ്രവരത്നങ്ങളന്െ ദ്രുത യന്ത്ര
വല്ക്രണം അനിവയാരധ്േയാക്കുന്നു. കരഷകരക്് ആവ
ശധ്േയായതും സേയബന്ധിതവുേയായ യന്ത്രവല്ക്രണ പി
ന്തുണയ്കയായള്ള അെിസ്ഥയാന സൗകരധ് വികസനത്ിനും 
പരിശീലനം ലഭിച്ച ന്തയാഴിലയാളികന്ള സൃഷ്ിക്കുന്തിനും 
കൃഷി വകുപ്പും വിവിധ ഏജന്സികളം മുമഖന നിമക്ഷപം 
നെത്ിയിട്ടുണ്്. കരഷകരക്് യന്ത്രവല്ക്രണ പിന്തു
ണയം േറ്റ് കയാരഷിക മസവനങ്ങളം ലഭധ്േയാക്കുന്തിനു
ള്ള സംരംഭങ്ങളയാണ് മ്യാക്്തല അമഗ്യാ സര്വേീസ് 
ന്സറെറുകള് (എ.എസ് .സി), പഞ്യായത്് തല 
കയാരഷിക കരമ്മ മസനകള് (ന്ക.ന്ക.എസ്), കസ്റം 
ഹയറിം�് ന്സറെറുകള് (സി.എച്ച്.സി) എന്ിവ സ്ഥയാ
പിക്കുന്തിനുള്ള പദ്തി. കൃതധ്േയായ ഒരു ബിസിനസ്സ് 
പ്യാനിന്റെ അഭയാവം, യൂണിറ്റുകള് തമ്മിലള്ള ഏമകയാപന
േില്ലയായ്േ, അം�ങ്ങള്ക്് ലഭിക്കുന് അനുചിതവും അപ
രധ്യാപ്തവുേയായ പരിശീലനം, വയാങ്ങിയ കയാരഷിക യന്ത്രങ്ങ
ളന്െ ശരിയയായ പരിപയാലനേില്ലയായ്േ എന്ിവ പ്രധയാന 
മപയാരയായ്േകളയായിരുന്നു. 

അമഗ്യാ സരവീസ് ന്സറെര, കയാരഷിക കരമ്മമസന 
കസ്റം വഹയറിം�് ന്സറെര, മകരള അമഗ്യാന്േഷി
നറി മകയാരപെമറഷന്, മകരള അമഗ്യാ ഇറെസ്ട്ീസ് 
മകയാരപെമറഷന് തുെങ്ങിയ മസവന ദയാതയാക്ളന്െ പ്രവ
രത്നങ്ങളന്െ ഏമകയാപനത്ിനും നിരീക്ഷണത്ിനു
േയായി 2018 വരഷത്ില് സംസ്ഥയാന കയാരഷിക യന്ത്ര
വല്ക്രണ േിഷന് രൂപീകൃതേയായി. അതനുസരിച്ച് 
ആദധ്പെിയയായി ഈ യൂണിറ്റുകളന്െ പ്രവരത്നം കയാ
രധ്ക്ഷേേയാക്കുന്തിനയായി എ.എസ് .സി, ന്ക.ന്ക.
എസ് എന്ിവയന്െ രൂപീകരണം പ്രവരത്നം 
എന്ിവയള്ന്പെടുത്ി ഒരു ലഘുഗ്ന്ം തയേയാറയാക്ി. 
േിഷന്റെ റിമപെയാരട്ട് പ്രകയാരം, സംസ്ഥയാനത്് സ്ഥയാപി
തേയായ 99 എ.എസ് .സികള്, 368 ന്ക.ന്ക.എസ് കള് 
എന്ിവയില് 95 എ.എസ് .സികള്ക്കും, 194 ന്ക.ന്ക.
എസുകള്ക്കും കയാരഷിക യന്ത്രങ്ങള് ലഭധ്േയാണ്. 
േിഷന് നെത്ിയ കയാരഷിക യന്ത്രങ്ങളന്െ കണന്ക്
ടുപെ് സരമവയില് വിവിധ വിഭയാ�ങ്ങളിലയായി 4633 
കയാരഷിക യന്ത്രങ്ങളന്െ ലഭധ്ത റിമപെയാരട്ട് ന്ചയ്തിട്ടുണ്്. 
കയാരഷിക കരമ്മ മസനയില് 2514-ഉം അമഗ്യാസ
രവീസ് ന്സറെറുകളില് 2119 കയാരഷിക യന്ത്രങ്ങളം 
സജ്ീകരിച്ചിട്ടുണ്്. അമഗ്യാ സരവീസ് ന്സറെറിന്റെയം 
കയാരഷിക കരമ്മ മസനയന്െയം അം�ബലം യഥയാ
ക്രേം 1070-ഉം 4577-ഉം ആണ്. എ.എസ് .സിയിലം, 
ന്ക.ന്ക.എസിലം മജയാലി ന്ചയ്യുന് സ്തീകള് യഥയാക്ര
േം 608-ഉം 2334-ഉം ആണ്. േിഷനു കീഴില് എ.എസ് .
സി, ന്ക.ന്ക.എസ് എന്ിവയന്െ 456 മസവനദയാതയാ  
ക്ള്ക്കും കൃഷി വകുപെിന്റെ അഗ്ികള്ച്ച
റല് എഞ്ിനിയറിം�് വിഭയാ�ത്ിന്ല 58 
ന്േക്യാനിക്കുകള്ക്കും കയാരഷിക യന്ത്രങ്ങ
ളന്െ മസവനവും പരിപയാലനവും സംബന്ധിച്ച പരിശീ
ലനം നല്കി. 2017-18 മുതല് നയാല് ഘട്ടങ്ങളിലയായി 
1,502 യന്ത്രസയാേഗ്ികള് അറ്റകുറ്റപെണികള് നെത്ി  
പ്രവരത്നക്ഷേേയാക്ി. 94 എ.എസ് .സിക്കും 293 
ന്ക.ന്ക.എസിനുേയായി 93 മകയാെി രൂപ അറ്റയാദയായമുള്ള 
339.62 മകയാെി രൂപയന്െ ബിസിനസ്സ് പ്യാന് തയേയാറയാക്ി. 
നിരദ്ദിഷ്സ്ഥലങ്ങള്ക്് അനുമയയാജധ്േയായ പുതിയ യന്ത്ര
ങ്ങളന്െ ഒരു ഇന്ന്വറെറിയം േിഷന് തയേയാറയാക്ി, ഇതില് 
ഭൂരിഭയാ�വും കയായികേയായി പ്രവരത്ിക്കുന്തും പുരയിെ 
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കൃഷിക്് അനുമയയാജധ്വുേയായ കയാരഷികയന്ത്രങ്ങളയാണ് 
ഉള്ന്പെടുത്ിയിരിക്കുന്ത്.

മകരള പുനരനിരമ്മയാണ പദ്തിയന്െ ഭയാ�േയായി 
േലബയാര മേഖലയിന്ല തരിശയായി കിെക്കുന് തണ്ീ
രത്െങ്ങളില് കൃഷി പുനഃസ്ഥയാപിക്കുന്ത് സഹയായിക്കു
ന്തിനയായി കൂത്യാളിയിന്ല ജില്ലയാ കയാരഷിക ഫയാേില് 
അമഗ്യാ ന്േഷിനിറി ന്കയര ന്സറെര സ്ഥയാപിച്ചതയാണ് 
യന്ത്രവല്ക്രണ മേഖലയിന്ല േന്റ്റയാരു പ്രധയാന മനട്ടം. 
കൂെയാന്ത േയാങ്ങ, ചക്, മുരിങ്ങ, കറിമവപെില, മനന്ത്രവയാഴ, 
ഞയാലിപ്പൂവന്, പയാഷന് ഫ്രൂട്ട് എന്ിവ ഉള്ന്പെടുന് 11.44 
ലക്ഷം വതകള് എഎസ് സിയം ന്കന്കഎസും മുമഖന 
2020-21-ല് ഉല്പെയാദിപെിക്കുകയം വിതരണം ന്ചയ്യുകയം 
ന്ചയ്തു.

2020-21 വര്്തില് ക്ചാര്്ിക വിക�ന 
കര്്ക യഷേമ വകുപ്ിനറെ പ്രധ്ചാന യനട്ങ്ള്
പതിമൂന്യാം പഞ്വത്ര പദ്തിക്യാലയളവില്, 
സംസ്ഥയാന പദ്തിയന്െ ആദധ് നയാല് വരഷങ്ങളില് വിള 
പരിപയാലനം, വിപണനം, വയനയാെ് പയാമക്ജ് എന്ിവ
യ്കയായി ന്േയാത്ം ബജറ്റ് വിഹിതം 2772.02 മകയാെി രൂപയയാ
യിരുന്നു. 2021-22-ന്ല ബജറ്റ് വിഹിതം 619.45 മകയാെി 
രൂപയയാണ്. 

ന്നല്ല്, പച്ചക്റികള്, പയറുവരഗ്ഗങ്ങള്, കിഴങ്ങുവരഗ്ഗ
ങ്ങള്, ന്ചറുധയാനധ്ങ്ങള്, കരിമ്പ്, എള്ള്, ന്തങ്ങ് പഴ 
വരഗ്ഗങ്ങള്, സു�ന്ധവധ്ജ്ഞനങ്ങള് തുെങ്ങിയ വിളകള
ന്െ കൃഷിക്് മപ്രയാത്യാഹനം നല്കിന്ക്യാണ്് ഭക്ഷധ്വിള 
ഉല്പെയാദനത്ില് സ്വയംപരധ്യാപ്തത വകവരിക്കുന്തിനയാ
ണ് വകുപെ് ഊന്ല് നല്കിയത്. ഉത്േ കൃഷി രീതികളി
ലൂന്െ സുരക്ഷിതേയായ ഭക്ഷണവും മപയാഷകസുരക്ഷയം 
മപ്രയാത്യാഹിപെിക്കുന് പരിപയാെികള്ക്കും പ്രയാധയാനധ്ം 
നല്കി. കരഷക മക്ഷേ പരിപയാെികള്ക്് പുറമേ വിപണി 
വികസനവും മൂലധ്വരദ്നവുേയായിരുന്നു ഈ വരഷന്ത് 
േറ്റ് പ്രധയാന പ്രവരത്ന മേഖലകള്. 2020-21 വരഷ
ത്ില് വകുപെിന്റെ പ്രധയാന മനട്ടങ്ങള് ചുവന്െ മചരക്കുന്നു.

• ന്നല്കൃഷി വികസനത്ിന്, ഗ്രൂപെ് കൃഷിയിലൂന്െ 
50474.45 ന്ഹക്െറില് ന്നല്കൃഷി നിലനിരത്തുന്തി
ന് സഹയായം നല്കി.

• കൃഷിമയയാ�ധ്േയായ ന്നല്പെയാെങ്ങള് സംരക്ഷിക്കുന്
തിനയായി 2020-21-ല് ന്ഹക്െറിന് 2000 രൂപ വീതം 
കൃഷിമയയാ�ധ്േയായ ന്നല്ഭൂേിയന്െ ഉെേകള്ക്്  
മറയായല്റ്റി ഏരന്പെടുത്ി. 88036 കരഷകരക്യായി 
7.62 മകയാെി രൂപ വിതരണം ന്ചയ്തു.

• 2020-21-ല് ഗ്യാേപഞ്യായത്ില് 1,32,400 ന്ഹക്െ
റിനും മ്യാക്്പഞ്യായത്ില് 4,400 ന്ഹക്െറിനും 
മകയാരപെമറഷനില് 50 ന്ഹക്െറിനും ന്നല്ലുല്പെയാദന 
മബയാണസ് നല്കി.

• നയാളിമകര വികസനത്ിന് 15 പുതിയ മകരഗ്യാേങ്ങള് 
സ്ഥയാപിക്കുന്തിന് സഹയായം നല്കുകയം നിലവില
ള്ള 55 മകരഗ്യാേങ്ങള്ക്് രണ്യാം വരഷ സഹയായവും, 
77 മകര ഗ്യാേങ്ങള്ക്് മൂന്യാം വരഷ സഹയായവും 
സംമയയാജിത നയാളിമകര പരിപയാലന ത്ിന് നല്കി. 

• നയാളിമകര േിഷന്റെ കീഴിലള്ള ന്തങ്ങിന്റെ പുനരുദ്യാ
രണത്ിന്റെയം പുനരുജ്ീവനത്ിന്റെയം ഭയാ�േയായി 
6,06,967 ന്നെിയ ഇനവും (ന്വസ്റ്റ് മകയാസ്റ്റ് മെയാള്), 

29,217 കുള്ളന് വതകളം, 1,20,986 സങ്രയിനം 
വതകളം വയാരഡ് ഒന്ിന് 75 വതകള് നടുന്തിന് 
വിതരണം ന്ചയ്തു.

• പച്ചക്റി വികസനത്ിനയായി 67.42 ലക്ഷം വിത്് കിറ്റു
കളം 201.92 ലക്ഷം വതകളം, വീടുകളില് വിതരണം 
ന്ചയ്തുന്കയാണ്് വീട്ടുവളപെിന്ല കൃഷി മപ്രയാത്യാഹിപെിച്. 
ഇതില് സ്കൂള് വിദധ്യാരത്ഥികള്ക്കു നല്കിയതും 
ഉള്ന്പെടുന്നു. 1,22,522 ചതുരശ്ര േീറ്റര േഴേറ കൃഷി 
ഒരുക്ി. കൂെയാന്ത 25 സൂക്ഷ്േ ജലമസചന യൂണിറ്റുകള് 
സ്ഥയാപിക്കുന്തിനുള്ള സഹയായവും നല്കി.

• പത്് വരഷന്ത് പരിപയാെിയയായി 2020-21-ല് ആരം
ഭിച്ച ഫല വികസന പയാമക്ജിന് കീഴില് 1.36 മകയാെി 
ഫലവൃക്ഷവതകള് വിതരണം ന്ചയ്തു.

• കുരുമുളക് വികസനത്ിനയായി, ഗുണമേന്മയള്ള നെീല് 
വസ്തുക്ളന്െ ഉല്പയാദനത്ിനയായി 8 വിമകന്ദീകൃത 
നഴ്സറികന്ള പിന്തുണച്. ഇടുക്ി ജില്ലയില് കുരുമുളക് 
കൃഷിയന്െ വിസ്തൃതി 1015 ന്ഹക്െറയായി വികസിപെിച്.

• നെീല് വസ്തുക്ളന്െ ഉല്യാദനത്ിന്റെ ഭയാ�േയായി 120 
ന്േട്ിക് െണ് പച്ചക്റി വിത്തുകളം, 30 ലക്ഷം പച്ചക്റി 
വതകളം, 6 ലക്ഷം െിഷയുകള്ച്ചര വയാഴ കന്നുകളം, 
23.346 ലക്ഷം ഫലവൃക്ഷ വതകളം, 3,945 പയാക്റ്റ് 
കൂണ് വിത്തുകളം ഉല്യാദിപെിച് നല്കി.

• 14,463 യൂണിറ്റുകളില് സംമയയാജിത കൃഷി േയാതൃകകള് 
മപ്രയാത്യാഹിപെിച്.

• ശയാസ്തീയ കയാരഷിക രീതികളം, നൂതന കയാരഷിക  
സയാമങ്തിക വിദധ്കളം കരഷകരക്ിെയില് പ്രചരിപെി
ക്കുക എന് ലക്ഷധ്മത്യാന്െ കൃഷി അസിസ്ററെ് ഡയറ
ക്െര കണ്വീനറയായം മകരള കയാരഷിക സരവകലയാ
ശയാലയിന്ല ശയാസ്തജ്ഞര മനയാഡല് ഓഫീസറുേയായള്ള 
മ്യാക്്തല കയാരഷിക വിജ്ഞയാന മകന്ദങ്ങള് 152 
മ്യാക്കുകളിലം സ്ഥയാപിച്. 

• പുതിയ ഓണ്വലന് മസയാഫ്റ്റ് ന്വയര ‘സ്യാരട്ട്’ ആരം
ഭിച്. പ്രകൃതിമക്ഷയാഭം മൂലമുള്ള വിളനഷ് ന്ക്ലയിമുകള് 
വിള ഇന്ഷുറന്സ്  ക്ലയിമുകള് എന്ിവ മനരിട്ടുള്ള 
ആനൂകൂലധ് വകേയാറ്റത്ിലൂന്െ വിതരണം ന്ചയ്യുന്തി
ന് സഹയായിച്.

• വജവ ഉല്പെന്ങ്ങളന്െ ഗുണനിലവയാര നിയന്ത്രണം 
ഉറപ്പുവരുത്തുന്തിനയായി പയാലക്യാെ് പട്ടയാമ്പിയില് 
ജീവയാണു വജവവള ഗുണനിലവയാര നിയന്ത്രണ 
ലമബയാറട്ടറി (ബി.ഒ.കയു.സി.എല്) സ്ഥയാപിച്.

• വിലയിെിഞ് സയാഹചരധ്ത്ില് റബ്ബര കരഷകരക്് 
േിനിേം തയാങ്ങുവില ഉറപെയാക്കുന്തിന് 2,800 ലക്ഷം രൂ
പയ്ക് റബ്ബര ഉല്പെയാദന മപ്രയാത്യാഹനം നല്കി.

• കയാരഷിക വികസന കരഷക മക്ഷേ വകുപെിന്റെ 
ന്പന്ഷന് പദ്തികളം മക്ഷേ പരിപയാെികളം നെപെി
ലയാക്കുന്തിനയായി കരഷക മക്ഷേ നിധി മബയാരഡ്  
2020-ല് സ്ഥയാപിതേയായി.

• 60 വയസും അതില് കൂടുതലമുള്ള കരഷകരക്് പ്രതി
േയാസം 1,600 രൂപ കരഷക മക്ഷേ ന്പന്ഷന് നല്കു
കയം 2020-21-ല് അരഹരയായ കരഷകരക്് 564.7 
മകയാെി രൂപ വിതരണം ന്ചയ്യുകയം ന്ചയ്തു.

സു�ിഷേ യകരളഷം
ഭക്ഷധ്വിളകളന്െ വിസ്തൃതി, ഉല്പെയാദനം, ഉല്പെയാ
ദനക്ഷേത എന്ിവ വരധിപെിച്ച് ഭക്ഷധ്സുരക്ഷ 
വകവരിക്കുക എന് ലക്ഷധ്മത്യാന്െ 2020-21-ല് 
ആരംഭിച്ച സുഭിക്ഷമകരളം പരിപയാെി, മകയാവിഡ് 19 
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േഹയാേയാരിയന്െ കയാലത്് ഭക്ഷധ് വിതരണത്ിന്റെ ദൗ
രലഭധ്ം മനരിെയാനുള്ള സംസ്ഥയാനന്ത് ഒരു പ്രധയാന 
സംരംഭേയായിരുന്നു. കൃഷിമയയാ�ധ്േയായ തരിശുനിലങ്ങ
ളില് പ്രധയാനേയായം ന്നല്ല്, പച്ചക്റികള്, ഫലവിളകള്, 
കിഴങ്ങുവരഗ്ഗങ്ങള്, പയറുവരഗ്ഗങ്ങള്, തിനകള് എന്ീ 
വിളകളന്െ കൃഷിയയാണ് ഈ പരിപയാെിയിലൂന്െ പ്രധയാ
നേയായം നെപെിലയാക്ിയത്. സംമയയാജിത കയാരഷിക 
സമ്പ്രദയായങ്ങളന്െ ജനകീയവല്ക്രണം, േഴേറ കൃഷി, 
കരഷകരക്് വയായ്പയാ സൗകരധ്ങ്ങള് സു�േേയാക്ല് 
എന്ിവയ്കം ഇതിലൂന്െ പിന്തുണ നല്കി. ഈ പരിപയാ
െിയില് യഥയാക്രേം 9,070 ന്ഹക്െര, 4527 ന്ഹക്െര, 
3,381 ന്ഹക്െര, 4,908 ന്ഹക്െര, 636 ന്ഹക്െര, 325 
ന്ഹക്െര തരിശുനിലപ്രമദശത്് ന്നല്ല്, പച്ചക്റി 
കള്, ഫലവൃക്ഷവത്കള്, കിഴങ്ങുവരഗ്ഗങ്ങള്, പയര, 
തിന എന്ിവ കൃഷി ന്ചയ്തു. തരിശുനിലകൃഷിയിലൂന്െ 
1,49,163 ന്തയാഴിലയാളികള്ക്് ന്തയാഴില് നല്കിയതയായി 
കണക്യാക്ന്പെടുന്നു. കന്നുകയാലി വളരത്ല്, മകയാഴി 
വളരത്ല്, ആെ് വളരത്ല്, മതനീച്ച വളരത്ല്,  
കൂണ് കൃഷി എന്ിവയിലൂന്െ 14,463 സംമയയാജിത കൃഷി 
സമ്പ്രദയായ യൂണിറ്റുകള് സ്ഥയാപിക്കുന്തിനും സഹയായം 
നല്കി.

കൃ്ി വകുപ്ിനറെ 2021-22 വ്ചാര്്ിക പദ്ധതി�ി
നല പ്രധ്ചാന �ഷംരഷം�ങ്ള്
2021-22 വരഷത്ില് കയാരഷികവികസന കരഷക
മക്ഷേ വകുപെിന്റെ പ്രവരത്നങ്ങള് വിളപരിപയാലനം, 
വിപണനം, മൂലധ്വരദ്ന, വിജ്ഞയാനവധ്യാപന പ്രവരത് 
നങ്ങള്, കരഷകമക്ഷേ പദ്തികള് എന്ിവയില് 
ശ്രദ് മകന്ദീകരിക്കുന്നു. കയാരധ്ക്ഷേേയായ വിഭവ പരി
പയാലനം, കയാലയാവസ്ഥന്യ പ്രതിമരയാധിക്കുന് രീതികള്, 
സയാമങ്തിക വിദധ്യാധിഷ്ിത വികസനം എന്ിവയ്കം  
പ്രയാധയാനധ്ം നല്കുന്നു. വിള അധിഷ്ിത വിള ഉല്യാദന പരി
പയാെികള് ക്് പുറമേ ശയാസ്തീയവും നല്ലതുേയായ കയാരഷിക 
രീതികള് മപ്രയാത്യാഹിപെിക്കുന്തിലം ശ്രദ് മകന്ദീക
രിക്കുന്നു. കരഷകരക്് വരുേയാന സുരക്ഷ ഉറപെയാക്കുക 
എന് ലക്ഷധ്മത്യാന്െ മൂലധ്വരദ്നവിലൂന്െ കയാരഷിക
മേഖലയന്െ വധ്വസയായയാധിഷ്ിത വികസനവും പിന്തുണ
യ്കന്നു. കയാരഷിക വയായ്പയാ സൗകരധ്ങ്ങള്, വിള ഇന്ഷു
റന്സ് പരിരക്ഷ, വിലസ്ഥിരതയ്ക വിപണി ഇെന്പെല്, 
കരഷക ന്പന്ഷന് എന്ിവയയാണ് സംസ്ഥയാനം പിന്തു
ണയ്കന് േറ്റ് കരഷക സൗഹൃദ പരിപയാെികള്.

ഭക്ഷധ്വിള ഉല്യാദന പദ്തികളില് ന്നല്ല്, പച്ചക്റികള്, 
പയറുവരഗ്ഗങ്ങള്, കിഴങ്ങുവരഗ്ഗങ്ങള്, പഴവരഗ്ഗങ്ങള്, 
ന്ചറു ധയാനധ്ങ്ങള്, കരിമ്പ്, എള്ള് തുെങ്ങിയ നിരദ്ദിഷ് 
വിളകളന്െ വികസനവും ഉള്ന്പെടുന്നു. മകരഗ്യാേങ്ങളി
ലൂന്െയം നയാളിമകര േിഷന് പ്രവരത്നങ്ങളിലൂന്െയം 
നയാളിമകര മേഖലയന്െ സേഗ് വികസനം, ഗുണമേന്മ
യള്ള നെീല് വസ്തുക്ളന്െ ഉല്യാദനവും വിതരണവും, 
ജനകീയ പങ്യാളിത്മത്യാന്െ സേഗ്േയായ തരിശുനില 
കൃഷി, ലമബയാറട്ടറികളന്െ നവീകരണം, വിപണന
ത്ിനുള്ള സ്ഥയാപന സംവിധയാനം, അഗ്ികള്ച്ചറല് 
ന്െക്മനയാളജി േയാമനജ് േറെ് ഏജന്സി (ആത്യാ പ്സ്) 
േയാതൃക വിപുലീകരണം, സു�ന്ധവധ്ജ്ഞനങ്ങളന്െ  
പുനരുജ്ീവനം, കയാരഷിക ഉല്പെന്ങ്ങളന്െയം നിമവ
ശങ്ങളന്െയം ഗുണനിലവയാര നിയന്ത്രണം, േണ്ിന്റെ 

ആമരയാ�ധ് പരിപയാലനം, വിള ആമരയാ�ധ് പരിപയാലനം, 
വിള ഇന്ഷുറന്സ്, കയാരഷിക മസവന മകന്ദങ്ങള് 
ശക്ിന്പെടുത്ല്, വയനയാട്ടിന്ല കുരുമുളകിന്റെ പുനരു
ജ്ീവന പയാമക്ജ്, ഫലവരഗ്ഗ കൃഷിവികസന പയാമക്ജ് 
കുട്ടനയാട്ടിന്ല കയാരഷിക മേഖലയന്െ വികസനം, അെയ്ക 
കൃഷി മപ്രയാത്യാഹനം വകുപെിന്റെ സയാമങ്തികവിദധ്യാ 
സംവിധയാനം ശക്ിന്പെടുത്ല് തുെങ്ങിയ പദ്തികള്  
തുെരുന്നു.

പഴങ്ങള്ക്കും പച്ചക്റികള്ക്കും വിലയിെിവിന്റെ സയാഹച
രധ്ത്ില് കരഷകരക്് 16 ഇനം പഴം-പച്ചക്റികള്ക്് 
അെിസ്ഥയാനവില ലഭധ്േയാക്കുന് പദ്തിയയാണ് 2021- 
22-ന്ല േന്റ്റയാരു പ്രധയാന സംരംഭം.

വിള ഇന്ഷുറന്�ക് പദ്ധതി
കയാരഷികമേഖല കയാലയാവസ്ഥന്യ വളന്രയധികം ആശ്ര
യിച്ചിരിക്കുന്നു. ആയതിനയാല് ഈ മേഖലയിന്ല അനി
ശ്ിതത്വങ്ങള് അതിന്ന വളന്രയധികം ബയാധിക്കുന്നു. 
മകരളത്ിന്ല കയാരഷിക ഉത്പയാദകരില് ഭൂരിഭയാ�വും 
ന്ചറുകിെ കരഷകരയാണ്. കയാലയാവസ്ഥയിന്ല അനിശ്ി
തത്വം കൃഷിന്യ വളന്ര അപകെകരേയായ സംരംഭേയാക്ി 
േയാറ്റുന്തിനയാല് വിളകളന്െ വിളവിന്റെ അനിശ്ിതത്വം 
ഓമരയാ കരഷകനും അഭിമുഖീകരിമക്ണ്ി വരുന് അെി
സ്ഥയാന അപകെങ്ങളിന്ലയാന്യാണ്. പ്രകൃതി വധ്തിയയാ
നങ്ങള് വിള ഉല്പെയാദനന്ത് ബയാധിക്കുകയം വരള്ച്ച, 
ന്വള്ളന്പെയാക്ം, കീെങ്ങളന്െയം മരയാ�ങ്ങളന്െയം ആക്ര
േണം എന്ിവ കയാരണം നയാശനഷ്ങ്ങള് സംഭവിക്കു
കയം ന്ചയ്യുന്തിനയാല് കരഷകരുന്െ വരുേയാനം നില
നിരത്തുന്തില് വിള ഇന്ഷുറന്സ് സുപ്രധയാന പങ്് 
വഹിക്കുന്നു. പ്രധയാന കയാരഷിക വിളകളയായ ന്തങ്ങ്, വയാഴ, 
റബ്ബര, കുരുമുളക്, അെയ്ക, ഏലം, കശുേയാവ്, വപനയാ 
പെിള്, കയാപെി, ഇഞ്ി, മതയില, േരച്ചീനി, േഞ്ള്, 
ന്കയാമക്യാ, നിലക്െല, എള്ള്, പച്ചക്റി, ജയാതി, ഗ്യാമ്പൂ, 
ന്വറ്റില, പയറുവരഗ്ഗം, കിഴങ്ങുവരഗ്ഗം, കരിമ്പ്, പുകയില, 
ന്നല്ല്, േയാവ്, ന്ചറുധയാനധ്ങ്ങള് എന്ീ വിളകള് ഇന്ഷുറ
ന്സ് പരിധിയില് ഉള്ന്പെടുന്നു. വരള്ച്ച, ന്വള്ളന്പെയാക്ം, 
ഉരുള്ന്പെയാട്ടല്, ഭൂകമ്പം, കെല്മക്ഷയാഭം, ന്കയാടുങ്യാറ്റ്, ചുഴ
ലിക്യാറ്റ്, േിന്ല്, വനധ്ജീവി ഭീഷണി, കയാട്ടുതീ തുെങ്ങിയ 
പ്രകൃതിമക്ഷയാഭങ്ങളം പദ്തി പരിധിയില് ഉള്ന്പെടുന്നു.

2020-21 വരഷത്ില് സംസ്ഥയാന വിള ഇന്ഷുറന്സ് 
പദ്തിയില് 45,134 കരഷകരക്് ഇന്ഷുറന്സ് 
തുകയയായി 6957.25 ലക്ഷം രൂപ വിതരണം ന്ചയ്തു.

പരിഷ്കരിച്ച മദശീയ കയാലയാവസ്ഥ അെിസ്ഥയാനേയാക്ിയ
ള്ള വിള ഇന്ഷുറന്സ് (ആര.ഡ്യു. ബി.സി.ഐ.എസ്) 
പദ്തിയില് 2020 ഖയാരിഫ് കൃഷിക്് 27950 കരഷകര 
അം�ങ്ങളയായി. 25285 കരഷകരക്യായി 62.06 മകയാെി 
രൂപ നല്കുകയണ്യായി. ഖയാരിഫ് കൃഷിയില് ന്നല്ല്, അെ
യ്ക, കുരുമുളക്, ഇഞ്ി, കരിമ്പ്, േഞ്ള്, ഏലം, വപനയാ
പെിള്, വയാഴ, ജയാതിക് എന്ീ വിളകളം റയാബി കൃഷിയില് 
ന്നല്ല്, വയാഴ, കശുവണ്ി, േയാങ്ങ, കരിമ്പ്, വപനയാപെിള്, 
ഉരുളക്ിഴങ്ങ്, കയാമബജ്, കധ്യാരറ്റ്, ന്വളത്തുള്ളി, ബീന്സ്, 
വയാളരിപെയര, പെവലം, പയാവല് എന്ിവയം ഉള്ന്പെടു
ത്ിയിരുന്നു. ഖയാരിഫ് 2020 കൃഷിക്് ന്ചറുധയാനധ്ങ്ങള്, 
തക്യാളി, ന്കയാമക്യാ, കുമ്പളം, േത്ന്, ന്വള്ളരി, ന്വണ്, 
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മുളക് പുതുതയായി ഉള്ന്പെടുത്ിയിരുന്നു. ന്വള്ളന്പെയാക്
ത്ിന്റെ പശ്യാത്ലത്ില് ന്വള്ളന്പെയാക്ം ഉരുള്ന്പയാ
ട്ടല് മൂലമുണ്യാകുന് നഷ്ത്ിന് എല്ലയാ വിളകന്ളയം, 
കനത് കയാറ്റ് മൂലമുണ്യാകുന് നഷ്ത്ിന് വയാഴ, ഏലം, 
ജയാതിയ്ക, അെയ്ക എന്ീ വിളകന്ളയം ഉള്ന്പെടുത്ി.  
കയാലയാവസ്ഥയാ വിവരങ്ങളന്െ അെിസ്ഥയാനത്ില്  
പ്രതികൂല കയാലയാവസ്ഥയ്കള്ള ന്ക്ലയിമുകള് പരിഹരിക്കു
ന്തിന് പഞ്യായത്തുകന്ള ബന്ധിപെിക്കുന് തരത്ില് 
134 സ്ഥലങ്ങളില് ഓമട്ടയാേയാറ്റിക് ന്വതര മസ്റഷനുകള്  
സ്ഥയാപിച്. 

2021-22 കയാലയളവില് സു�ന്ധവധ്ജ്ഞന മബയാരഡം, 
അഗ്ികള്ച്ചറല് ഇന്ഷുറന്സ് കമ്പനിയം സംയക്
േയായി നെപെിലയാക്കുന് ഏലത്ിനയായള്ള കയാലയാവസ്ഥയാ 
അെിസ്ഥയാനേയാക്ിയള്ള വിള ഇന്ഷുറന്സ് സ്കീം എന് 
പുതിയ പദ്തി നിലവില് വന്നു. അപ്രതീക്ഷിതേയായ
ണ്യാകുന് േഴമയയാ അധിക േഴമയയാ മൂലമുണ്യാകുന് 
നഷ്ം ഇതിലള്ന്പെടുന്നു. ഇതിനു കീഴില് ന്ഹക്െറിന് 
1,20,000 രൂപ എന് കണക്ിനയാണ് ഇന്ഷുറന്സ് 
തുക നല്കുന്ത്. ഇത് പരിഷ്കരിച്ച മദശീയ കയാലയാവ
സ്ഥ അെിസ്ഥയാനേയാക്ിയള്ള വിള ഇന്ഷുറന്സ് പദ്
തിയില് നല്കിവരുന് തുകയയായ ന്ഹക്െറിന് 45,000 
രൂപ എന് നിരക്ില് നിന്നും കൂടുതലയാണ്. ഈ പദ്തി 
യില് പ്രീേിയത്ിന്റെ 75 ശതേയാനം സു�ന്ധവധ്ജ്ഞന 
മബയാരഡ് വഹിക്കുന്നു.

പ്രധയാന േന്ത്രി ഫസല് ബീേ മയയാജന (പി.എം.എഫ്.
ബി.വവ) 2021 ജനുവരിയില് അഞ്ചുവരഷം പൂരത്ി
യയാക്ി. രയാജധ്ത്തുെനീളമുള്ള കരഷകരക്് ഒമര പ്രീേിയ 
ത്ില് പരിരക്ഷ നല്കുന് പദ്തിയയാണിത്. ന്നല്ല്, 
വയാഴ, േരച്ചീനി എന്ീ വിളകളയാണ് ഇതിലള്ന്പെടുത്ിയി
രിക്കുന്ത്. ഖയാരിഫ് 2020 സീസണില് ന്നല്കൃഷിക്് 
േയാത്രം 13,985 കരഷകര ഇന്ഷ്വര ന്ചയ്യുകയം 4,827 
കരഷകരക്യായി 8.26 മകയാെി രൂപ നല്കുകയം ന്ചയ്തു. 

നവജിറ്റബിള് ആറെക് ഫ്രൂട്ക് നപ്ര്ചായമ്ചാ്ന് 
കൗണ�ില് (വ ി.എഫക്.പ ി.�ി.നക)
വിത്തു മുതല് വിപണനം വന്രയള്ള വിവിധ കയാരഷിക പ്ര
വരത്നങ്ങളില്, വയാണിജധ്യാെിസ്ഥയാനത്ില് പഴം- പച്ച
ക്റി കരഷകന്ര പിന്തുണയ്കന്തിനുമവണ്ി 2001-ല് 
ന്വജിറ്റബിള് ആറെ് ഫ്രൂട്ട് ന്പ്രയാമേയാഷന് കൗണ്സില്, 
മകരള നിലവില് വന്നു. കരഷകരക്കുള്ള സയാമങ്തിക 
പിന്തുണ, പങ്യാളിത് സയാമങ്തിക പരീക്ഷണങ്ങള്, 
സ്വയംസഹയായ സംഘങ്ങളന്െ രൂപീകരണം, വജവ  
സരട്ടിഫിമക്ഷനയായി പങ്യാളിത് �ധ്യാരറെി പരിപയാെി
യന്െ മപ്രയാത്യാഹനം, പ്രചയാരണം/പരിശീലന പരി
പയാെികള്, ഗുണമേന്മയള്ള വിത്തുകളന്െ ഉല്പെയാദനം, 
പങ്യാളിത് വയായ്പയാപിന്തുണ, ഗ്രൂപെെിസ്ഥയാനത്ിലള്ള 
വിപണനം, ന�രപ്രമദശന്ത് പച്ചക്റികൃഷി മപ്രയാത്യാ
ഹനം തുെങ്ങിയവയയാണ് ഇതിന്റെ പ്രധയാന പ്രവരത്ന
ങ്ങള്.

2020-21-ല് 3232 പുതിയ കരഷകന്ര ഉള്ന്പെടുത്ി 
127 പുതിയ സ്വയം സഹയായ സംഘങ്ങള് രൂപീകരി
ച്. ഇമതയാന്െ രജിസ്റര ന്ചയ്ത കരഷകരുന്െ എണ്ം 
2,09,030-ഉം സ്വയം സഹയായ സംഘങ്ങളന്െ എണ്ം 
10,189-ഉം ആയി. നെീല് വസ്തുക്ളന്െ ഉല്യാദനം ആല

ത്തൂരിന്ല വിത്തുസംസ്കരണ പ്യാറെ്, എറണയാകുളം, തിരു
വനന്തപുരം, കയാസര മ�യാഡ് എന്ിവിെങ്ങളിന്ല കൃഷി 
വധ്യാപയാര മകന്ദങ്ങള്, എറണയാകുളം നടുക്രയില് പ്രവര
ത്ിക്കുന് നഴ്സറി എന്ിവിെങ്ങളിലൂന്െ നെപെിലയാക്ി. 
വി.എഫ്.പി.സി.ന്ക, 2020-21-ല് 82.34 ന്േട്ിക് െണ് 
വിത്തും 49.91 ലക്ഷം പച്ചക്റി ഫലവൃക്ഷവതകളം ഉല്യാ
ദിപെിച്ച് വിവിധ പരിപയാെികളന്െ ഭയാ�േയായി കരഷകരക്് 
വിതരണം ന്ചയ്തു. പയാട്ടഭൂേി കരഷകര ഉള്ന്പെന്െയള്ള 
കരഷകരക്് വയായ്പയാ സൗകരധ്ം നല്കുകയം 2020-
21-ല് 7080 കരഷകരക്് തയാങ്ങയാനയാവുന് പലിശനിര
ക്ില് കിസയാന് ന്ക്രഡിറ്റ് കയാരഡ് പ്രകയാരം 74.95 മകയാെി 
രൂപ വിതരണം ന്ചയ്യുകയം ന്ചയ്തു.

കയാരഷിക കയറ്റുേതി നയത്ിനയായള്ള നിയക് 
സംസ്ഥയാന മനയാഡല് ഏജന്സി എന് നിലയ്ക് ത്രിച്ചി
യില് പ്രവരത്ിക്കുന് നയാഷണല് റിസരച്ച് ന്സറെര 
മഫയാര ബനയാന യേയായി സഹകരിച്ച് വി.എഫ്.പി.സി.ന്ക 
മനന്ത്രന് വയാഴയന്െ കെല് കയറ്റുേതി മപ്രയാമട്ടയാമക്യാള് 
വികസിപെിച്ച് 2020-21-ല് കയറ്റുേതി ന്ചയേയാന് തുെങ്ങി. 
ഇത് മനന്ത്രന്, ഞയാലിപൂവന്, പെവലം, മകയാവല്, 
ന്വള്ളരി, കുമ്പളങ്ങ, േത്ന് തുെങ്ങിയ പച്ചക്റികള് 
അെങ്ങുന് 10 ഇനത്ില്ന്പെട്ട ചരക്കുകള് കുവവറ്റ്, 
ദബയായ്, സിം�പ്പൂര, ലണ്ന് എന്ിവിെങ്ങളിമലയ്കള്ള 
കയറ്റുേതിയ്ക വഴിന്യയാരുക്ി. ഏകമദശം 42 ന്േട്ിക് െണ് 
പഴങ്ങളം പച്ചക്റികളം കയറ്റുേതി ന്ചയ്തു. വയാഴപെഴ 
കയറ്റുേതി മപ്രയാത്യാഹിപെിക്കുന്തിന്റെ ഭയാ�േയായി അഗ്ി
കള്ച്ചര ആന്ഡ് മപ്രയാസസ്ഡ് ഫുഡ് മപ്രയാഡക്െ്സ്  
എക്മപയാരെ് ന്ഡവലപ്ന്േറെ് അമതയാറിറ്റിയന്െ േയാരഗ്ഗ
നിരമദ്ദശ പ്രകയാരം തിരുവനന്തപുരം, വയനയാെ്, തൃശ്ശൂര 
എന്ിവിെങ്ങളില് ക്ലസ്ററുകള് രൂപീകരിക്കുന്തിന് 
വി.എഫ്.പി.സി.ന്ക മനതൃത്വം നല്കി.

മകയാവിഡ്-19 േഹയാേയാരിയന്െ രണ്യാം തരം�ം വി.എഫ്.
പി.സി.ന്ക മുമഖനയള്ള പഴം പച്ചക്റി വിപണനന്ത് 
സയാരേയായി ബയാധിച്. 2019 മേയ് േയാസന്ത് അമപ 
ക്ഷിച്ച് 2021 ന്േയ് േയാസത്ില് വധ്യാപയാരത്ിന്റെ അളവും, 
മൂലധ്വും യഥയാക്രേം 11.8 ശതേയാനവും, 52.5 ശതേയാനവും 
കുറഞ്ഞു. പച്ചക്റി വധ്യാപയാരന്ത്യയാണ് ഇത് കൂടുതല് 
ബയാധിച്ചത്. 2021 ജൂണ് േയാസത്ില് വിപണി ഉയരന്നു
ന്വങ്ിലം 2019 ന്ന അമപക്ഷിച്ച് വധ്യാപയാരമൂലധ്ത്ില്  
കയാരധ്േയായ പുമരയാ�തി ഉണ്യായില്ല. 

�ഷംസ്്ചാന യെ്ചാര്ട്ികള്ചര് മി്ന്
നയാഷണല് മഹയാരട്ടികള്ച്ചര േിഷന് എന് മകന്ദയാവി
ഷ്കൃത പദ്തി നെപെിലയാക്കുന്തിനയായി 2005 ലയാണ് 
സംസ്ഥയാന മഹയാരട്ടികള്ച്ചര േിഷന് രൂപീകരിച്ചത്. ഇത് 
2014-15 വരഷം മുതല് സംമയയാജിത മഹയാരട്ടികള്ച്ചര 
വികസനത്ിനുള്ള േിഷനയായി രൂപകല്പെന ന്ചയ്തു. 
ഇത് കൂെയാന്ത പ്രധയാന േന്ത്രി കൃഷി സിഞ്യായി മയയാജന 
വേമക്രയാ ഇറിമ�ഷന് ഘെകം, പരമ്പരയാ�ത കൃഷി 
വികയാസ് മയയാജന (PKVY), രയാഷ്ട്രീയ കൃഷി വികയാസ് 
മയയാജന (RKVY) എന്ിവയം േിഷന് നെപെിലയാക്കുന്നു.

പഴവരഗ്ഗങ്ങളയായ േയാമ്പഴം, വയാഴപെഴം, െിഷയുകള്ച്ചര 
വയാഴ, വപനയാപെിള്, സ്മട്യാബറി, പച്ചക്റികള്, സു� 
ന്ധവധ്ജ്ഞനങ്ങളയായ കുരുമുളക്, ഇഞ്ി, േഞ്ള്, 
ജയാതിക്, പൂക്ള്, ഔഷധസസധ്ങ്ങള്, കൂണ്, കശുവണ്ി, 
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ന്കയാമക്യാ, മതയാട്ടവിളകള്, സു�ന്ധവിളകള് തുെങ്ങി
യവ ഉള്ന്പെടുന് മഹയാരട്ടികള്ച്ചര മേഖലയന്െ സേഗ് 
വികസനേയാണ് േിഷന്റെ പ്രധയാന ലക്ഷധ്ം. കരഷകര, 
കരഷക കൂട്ടയായ്േകള്, സ്വയം സഹയായ സംഘങ്ങള്, 
രജിസ്റര ന്ചയ്ത ന്സയാവസറ്റികള്, സ്വകയാരധ് സംരംഭ 
കര, സരക്യാരിതര സംഘെനകള്, �മവഷണ സ്ഥയാപ
നങ്ങള്, കൃഷിവിജ്ഞയാന മകന്ദങ്ങള് എന്ിവയയാണ് പരി
പയാെിയന്െ പ്രധയാന പങ്യാളികള്.

ഉല്പയാദനവും ഉല്പെയാദനക്ഷേതയം ന്േച്ചന്പെടുത്ല്, 
വിളന്വടുപെിനുമശഷമുള്ള പരിപയാലനം, വിപണനം 
എന്ിവ േിഷന്റെ പ്രധയാന പരിപയാെികളില് ഉള്ന്പെടുന്നു. 
വിളന്വടുപെിന് മശഷമുള്ള പരിപയാലനത്ിന്റെ പ്രയാധയാ
നധ്ം കണക്ിന്ലടുത്് ന്േയാത് ചില്ലറ വിപണികളന്െ 
സ്ഥയാപനം, സംസ്കരണശയാലകള്, തരംതിരിക്ല്,  
ശീതീകരണ യൂണിറ്റുകള്, ന്േയാവബല് പ്രീകൂളിം�് യൂണി
റ്റുകള്, സംമയയാജിത പയായ്ക് ഹൗസുകള്, റീഫര കന്ണ്
യ്നറുകള് എന്ിവയ്ക് േിഷന് പിന്തുണ നല്കി വരുന്നു. 
ജലവിഭവ സൃഷ്ിയന്െ ഭയാ�േയായി 336 ഉപമഭയാക്യാക്
ള്ക്യായി എട്ട് സയാമൂഹിക ജലസംഭരണികള് സ്ഥയാപി
ക്കുന്തിന് സഹയായം നല്കി. സംരക്ഷിത കൃഷിയിലൂന്െ 
1.48 ന്ഹക്െര പ്രമദശത്് ഓരക്ിഡ്, ആന്തൂറിയം,  
കയാരമണഷന്, ജരന്ബറ, മറയാസ് കൃഷി എന്ിവ  
മപ്രയാത്യാഹിപെിച്. കൂെയാന്ത 331 ന്ഹക്െര തുറന് പ്രമദശ
ത്് കട്ട് ഫ്ലവര കൃഷിക്കും പിന്തുണ നല്കി.

പ്രധയാനേന്ത്രി കൃഷി സിഞ്യായ് മയയാജന-ഓമരയാ തുള്ളി 
കൂടുതല് വിള-സൂക്ഷ്േ ജലമസചന ഘെകത്ില് 157.88 
ന്ഹക്െര പ്രമദശത്് തുള്ളി നനയ്കം 140.09 ന്ഹക്െര 
പ്രമദശത്് സപെിം�്ളര ജലമസചനത്ിനുേയായി 38.59 
ലക്ഷം രൂപ സഹയായം നല്കി. കൂെയാന്ത ഈ കയാലയ
ളവില് രയാഷ്ട്രീയ കൃഷിവികയാസ് മയയാജനയില് അഞ്ഞൂറ് 
കൂണ്കൃഷി യൂണിറ്റുകള്ക്കും, എട്ട് ശരക്ര ഉല്പെയാദന  
യൂണിറ്റുകള്ക്കും 2020-21-ല് സഹയായം നല്കി.

ഔഷധസസധ്ങ്ങള് മപ്രയാത്യാഹിപെിക്കുന്തിന്റെ 
ഭയാ�േയായി സംസ്ഥയാന മഹയാരട്ടികള്ച്ചര േിഷന്  
ന്പയാതുമേഖലയില് മദശീയ ആയഷ് േിഷന് പ്രവരത്ന
ങ്ങളില് ഉള്ന്പെടുത്ി ഔഷധസസധ്ങ്ങള്ക്യായി േയാതൃക 
നഴ്സറി സ്ഥയാപിച്.

എല്ലയാ വീടുകളിലം മപയാഷകയാഹയാര മതയാട്ടം എന് 
നൂതന ആശയം നെപെിലയാക്കുന്തിനയായി 2020-21-ല് 
“�യാരഹിക ഭക്ഷധ്സുരക്ഷയം പച്ചക്റികളം കൂണ് അധി
ഷ്ിത മപയാഷകയാഹയാര ഉദധ്യാനവും” എന് പദ്തി ആരം
ഭിച്. ഇതിന്റെ ഭയാ�േയായി 25,000 വീടുകളില് വി.എഫ്.
പി.സി.ന്ക യേയായി മയയാജിച്ച് ഈ പദ്തി നെപെിലയാക്ി.
  
യകരളഷം പുനര്നിര്മ്ചാണ �ഷംരഷം�ഷം
2018-ന്ല ന്വള്ളന്പെയാക്ത്ിന് മശഷം ഹരിതയാഭവും 
പ്രതിമരയാധമശഷിയമുള്ള മകരളന്ത് വികസിപെിക്കുന്
തിനയായി സംസ്ഥയാനം റീബില്ഡ് മകരള ഇനിമഷധ്റ്റീവ് 
എന് സംരംഭം ആരംഭിച്. കയാരഷിക വികസന കരഷക 
മക്ഷേ വകുപെ് മുമഖന പതിമൂന്് പദ്തികളം മൂന്് 
പഠനങ്ങളം സംസ്ഥയാന ഭൂവികസന മകയാരപെമറഷന്, 

സംസ്ഥയാന കയാരഷിക യന്ത്രവല്ക്രണ േിഷന്, ന്വജി
റ്റബിള് ആറെ് ഫ്രൂട്ട് ന്പ്രയാമേയാഷന് കൗണ്സില്, മകരളം, 
മകരള കയാരഷിക സരവകലയാശയാല, മകരള കയാരഷിക  
വധ്വസയായ മകയാരപെമറഷന് എന്ിവ മുമഖന നെപെിലയാക്കു
വയാന് അനുേതി നല്കി. ഇതില് രണ്ടു പദ്തികളം, രണ്ടു 
പഠനങ്ങളം പൂരത്ീകരിച്. 

സംസ്ഥയാന കയാരഷിക യന്ത്രവല്ക്രണ േിഷന്, 
വി.എഫ്.പി.സി.ന്ക മുമഖന േലബയാര മേഖലയിന്ല 
തണ്ീരത്െങ്ങളിന്ല കൃഷി പുനസ്ഥയാപിക്കുന്തിന് 
സഹയായകേയായി കൂത്യാളിയില് പ്രവരത്ിക്കുന് ജില്ലയാ 
കയാരഷിക ഫയാേില് സ്ഥയാപിച്ച അമഗ്യാന്േഷിനറി ന്കയര 
ന്സറെര കൂെയാന്ത ഏഴ് ജില്ലകളില് സ്ഥയാപിച്ച പ്രയാഥേിക 
സംസ്കരണ മകന്ദങ്ങള്, ന്കയാച്ചി കയാക്നയാട്ടില് സ്ഥയാ 
പിച്ച പച്ചക്റി-പഴ സംസ്കരണ വിപണന മകന്ദം 
എന്ിവ ആര.ന്ക.ഐ യന്െ കീഴിലള്ള പ്രധയാന മന
ട്ടങ്ങളയാണ്. പച്ചക്റികളന്െയം, പൂക്ളന്െയം കൃഷി 
മപ്രയാത്യാഹിപെിക്കുന്തിനും, കരഷകരക്് ഉയരന് 
വരുേയാനം മനടുന്തിനും ലക്ഷധ്േിട്ട് ന്നതരലയാറെ്സ് 
സരക്യാരിന്റെ സഹകരണമത്യാന്െ പച്ചക്റികള്ക്കും 
പൂക്ള്ക്കും മവണ്ിയള്ള േികവിന്റെ മകന്ദം സ്ഥയാപിക്കു
ന്തിനുള്ള പ്രവരത്നങ്ങള്ക്് 2020-21-ല് തുെക്േിട്ടു.

നീര്തട വ ിക�ന �ഷംരഷം�ങ്ള് 
പ്രകൃതിവിഭവ സംരക്ഷണം, ദയാരിദ്ധ് നിരമ്മയാരജ്നം, 
ന്േച്ചന്പെട്ട ഉപജീവനേയാരഗ്ഗം, ന്േച്ചന്പെട്ട വജവ-ഭൗതിക 
സയാമൂഹിക അന്തരീക്ഷം എന്ിവയിലൂന്െ സുസ്ഥിരവി
കസനം വകവരിക്കുന്തിന് തണ്ീരത്െയാധിഷ്ിത 
വികസന പരിപയാെികള് സംസ്ഥയാനത്് നെപെിലയാക്ി 
വരുന്നു. േണ്പരധ്മവക്ഷണ േണ്സംരക്ഷണ വകുപെ് 
1995-96 മുതല് ആര.ഐ.ഡി.എഫ് പദ്തികള്ക്് 
കീഴില് നബയാരഡിന്റെ ഫണ്് ഉപമയയാ�ിച്ച് നീരത്െയാെി
സ്ഥയാനത്ില് േണ്്-ജല സംരക്ഷണ മേഖലയില് അെി
സ്ഥയാന സൗകരധ് വികസന പദ്തികള് നെപെിലയാക്ി 
വരുന്നു. 2020-21-ല് 135 നീരത്െങ്ങളിലയായി 10,061 
ന്ഹക്െര സംരക്ഷിച്. ഇതുവന്ര 463 നീരത്െങ്ങളി 
ലയായി 1.30 ലക്ഷം ന്ഹക്െര പ്രമദശങ്ങളില് പദ്തി  
നെപെിലയാക്ിയിട്ടുണ്്.

2019-20 മുതല് തളിപെറമ്പ്, കയാട്ടയാക്െ നിമയയാജക 
േണ്ഡലങ്ങളില് “സൂക്ഷ്േ തണ്ീരത്െങ്ങളന്െ 
വികസനം” എന് പദ്തിയില് സൂക്ഷ്േ നീരത്െ അെി
സ്ഥയാനത്ില് േണ്്-ജല സംരക്ഷണ പ്രവരത്നങ്ങള് 
ആരംഭിച്. 2019-20 മുതല് 2021-22 വന്രയള്ള കയാല
യളവില് തളിപെറമ്പിലം കയാട്ടയാക്െയിലേയായി യഥയാക്രേം 
137.92 ന്ഹക്െറും, 271.16 ന്ഹക്െറും സംരക്ഷിച്.

ഏഴ് ഗ്യാേ പഞ്യായത്തുകളിലം രണ്ടു മുനിസിപെയാലിറ്റിക
ളിലം ഗ്യാേീണ ഉപജീവനേയാര�േയായ ന്ചറുകിെ സംരംഭ
ങ്ങള് മപ്രയാത്യാഹിപെിക്കുകന്യന് ലക്ഷധ്മത്യാന്െ 2020-
21 വരഷത്ില് തളിപെറമ്പിന്ല നിമയയാജക േണ്ഡലം 
വികസന പരിപയാെിയയായ ‘സമൃദ്ി’ ആരംഭിച്. ഈ 
പദ്തി 2024-25-ല് പൂരത്ീകരിക്കുവയാനയാണ് ലക്ഷധ്േി
ട്ടിരിക്കുന്ത്. 
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കയാരഷികമേഖലയേയായി ബന്ധന്പെട്ട േറ്റു വിവരങ്ങള് 
അനുബന്ഷം 3.1.20, 3.1.21, 3.1.22, 3.1.23,  
3.1.24-ല് നല്കിയിരിക്കുന്നു. 

ക്ചാര്്ിക ഗയവ്ണവഷം വ ിദ്്ചാ�്്ചാ�വഷം
സംസ്ഥയാനന്ത് പ്രമുഖ കയാരഷിക സ്ഥയാപനേയായ 
കയാരഷിക സരവകലയാശയാല, േള്ട്ടി-ഡിസിപ്ിനറി  
വിദധ്യാഭധ്യാസം സേന്വയം, സംസ്ഥയാനവുേയായി ബന്ധ
ന്പെട്ട പ്രശ്ന നിരദ്ദിഷ് �മവഷണങ്ങള് ശക്ിന്പെടുത്ല്, 
പ്രകൃതി വിഭവങ്ങളന്െ സുസ്ഥിര പരിപയാലനത്ിനയായി 
മവണ് നൂതന വിജ്ഞയാനവധ്യാപന സമ്പ്രദയായ ആവി
ഷ്ക്രണം, സുസ്ഥിര കയാരഷിക ഉല്പെയാദനം തുെങ്ങി 
ന്േയാത്ത്ില് ഗ്യാേീണ ഉപജീവനേയാരഗ്ഗങ്ങള് ന്േച്ച
ന്പെടുത്തുന്തില് ശ്രദ് മകന്ദീകരിച്ച് പ്രവരത്ിക്കുന്നു. 
ഏഴ് മകയാമളജുകള്, ആറ് പ്രയാമദശിക �മവഷണ മകന്ദ
ങ്ങള്, 17 �മവഷണ സ്ഥയാപനങ്ങള് സംസ്ഥയാനത്തുെനീ
ളമുള്ള നയാല് ഫയാമുകള് എന്ീ സ്ഥയാപനങ്ങളന്െ ശംഖല 
കൂെയാന്ത ഇന്തധ്ന് കയാരഷിക കൗണ്സിലിന്റെ 31 അഖി
മലന്തധ്യാ ഏമകയാപന പദ്തികളം ഉള്ന്പെടുന്നു. കൂെയാന്ത 
സംരംഭകത്വം, കയാരഷിക വധ്വസയായം ഉള്ന്പെന്െയള്ള 
കയാരഷിക മേഖലയന്െ സുസ്ഥിരേയായ വളരച്ചയ്കമവണ്ി
യള്ള നവീകരണങ്ങളിലം സയാമങ്തിക വികസനത്ിലം 
പ്രധയാന പങ്് വഹിക്കുന്നു.

പതിമൂന്യാം പഞ്വത്രപദ്തി കയാലയളവില് കയാലയാവ
സ്ഥയാ വധ്തിയയാനം മൂലം കയാരഷികമേഖലയിന്ല ആഘയാ
തങ്ങളന്െ വിലയിരുത്ല്, സയാമൂഹിക ദരബലതയം ലഘൂ
കരണവും, ആഘയാതങ്ങള് വകകയാരധ്ം ന്ചയ്യുന്തിനുള്ള 
തന്ത്രങ്ങള് ആവിഷ്ക്രിക്കുക, കയാലയാവസ്ഥയാ വധ്തിയയാ
നന്ത് പ്രതിമരയാധിക്കുന് വിളയിനങ്ങളന്െ വികസനം, 
വജവസയാമങ്തിക വിദധ്യന്െ ഉപമയയാ�ം, പരമ്പരയാ
�ത വിളയിനങ്ങളന്െ സംരക്ഷണവും ഉപമയയാ�വും, 
പ്രകൃതിവിഭവ സംരക്ഷണം തുെങ്ങിയ മേഖലകളില്  
സര്വേകലയാശയാലയിന്ല �മവഷണ പ്രവരത്നങ്ങള് 
ഊന്ല് നല്കി. കൂെയാന്ത ഉപമയയാ�ിക്യാന് എളപെവും 
സുരക്ഷിതവുേയായിട്ടുള്ള കയാരഷിക യന്ത്രങ്ങളന്െ രൂപ 
കല്പെന, കൃഷിയില് രയാസവസ്തുക്ളന്െ ഉപമയയാ�ം 
പരിേിതന്പെടുത്ല്, പ്രകൃതി സൗഹൃദ മരയാ�കീെ പരിപയാ
ലന േയാരഗ്ഗങ്ങള്, േണ്ിന്റെ ആമരയാ�ധ്ം സുസ്ഥിരേയായി 
നില നിരത്തുന്തിന് കൃതധ്തയാ കൃഷി, വഹന്െക് കൃഷി 
മപയാന്ലയള്ള കൃഷിരീതികള്ക്കുള്ള സയാമങ്തികവിദധ്യാ 
വികസനം തുെങ്ങിയവയില് മകന്ദീകരിച്ചയായിരുന്നു �മവ
ഷണങ്ങള്. അങ്ങന്ന കയാരഷിക �മവഷണത്ിന്ല  
പ്രധയാന വിെവുകള് നികത്തുന്തിനും കയാരഷികമേഖ
ലന്യ സുസ്ഥിരേയായി ഉയരത്തുവയാന് സഹയായിക്കുന് 
ഫലങ്ങള് ന്കയാണ്ടുവരുന്തിനുേയാണ് പദ്തികള് ലക്ഷധ്
േിട്ടത്. േയാത്രേല്ല, ഗുണനിലവയാരമുള്ള വിത്തുകളം നെീല് 
വസ്തുക്ളം വികസിപെിക്കുന്തിനും വിത്് പരിമശയാ 
ധനയാ സംവിധയാനങ്ങളിലൂന്െ ഗുണനിലവയാരം ഉറപെയാക്കു
ന്തിലം തുലധ് ഊന്ല് നല്കി.

പ്രധ്ചാന യനട്ങ്ള്
1. ലവണയാംശം, വരള്ച്ച എന്ിവ പ്രതിമരയാധിക്കുന് 

ന്നല്ലിന്റെ ജനിതക രൂപങ്ങന്ള തിരിച്ചറിയന്തി 
നയായി 23 എസ്.എസ്.ആര അെയയാളങ്ങള് ഉപമയയാ
�ിച്ച് ന്നല്ലിന്റെ 35 ജനിതകദ്വധ്ങ്ങളന്െ രൂപശയാസ്ത
പരേയായ സ്വഭയാവപഠനം പൂരത്ിയയാക്ി.

2. ലയായനി രൂപത്ിലള്ള പി.ജി.പി.ആര േിശ്രിതം-1  
വികസിപെിച്. മകയാട്ടയത്തും ന്കയാല്ലത്തുമുള്ള കയാരഷിക 
വിജ്ഞയാനമകന്ദത്ിലം കയായംകുളന്ത് ഓണയാട്ടു
കര പ്രയാമദശിക കയാരഷിക �മവഷണ മകന്ദത്ിലം  
ഫീല്ഡ്തല പരീക്ഷണങ്ങള് പുമരയാ�േിക്കുന്നു.

3. പ്രയാമദശിക ഇനങ്ങളന്െയം പരമ്പരയാ�ത ഇനങ്ങള
ന്െയം സംരക്ഷണം, പരിപയാലനം, ലഭധ്ത, വധ്യാപനം 
എന്ിവ മപ്രയാത്യാഹിപെിക്കുന്തിനയായി ആരംഭിച്ച 
വിത്് ബയാങ്് പദ്തിയില് ഏകമദശം 50,000 വിത്തു
മശഖരങ്ങള് 30 വരഷമത്ക്് സംരക്ഷിക്യാന് സൗ
കരധ്മുള്ള വിത്തു ബയാങ്കുകള് സ്ഥയാപിച്. 

4. കയാരഷികവികസന കരഷകമക്ഷേ വകുപെ് മുമഖന 
നെപെിലയാക്കുന് ഫലവികസന പയാമക്ജിനും 
നയാളിമകര േിഷന് പരിപയാെിക്കും യഥയാക്രേം 8,41,262 
ഫലവൃക്ഷവത്കളം 2,62,316 ന്തങ്ങിന് വതകളം 
വിതരണം ന്ചയ്തു.

5. വിത്്, നെീല് വസ്തുക്ള്, വജവനിയന്ത്രമണയാപയാ
ധികള് എന്ിവയന്െ ഉല്പയാദന വിതരണത്ിലൂന്െ 
27.93 മകയാെി രൂപ വരുേയാനേയായി ലഭിച്.

6. അതയുല്പയാദനമശഷിയള്ള 12 പുതിയ വിളയിനങ്ങള് 
പുറത്ിറക്ി. ഇതില് ന്നല്ലിന്റെ രണ്് ഇനങ്ങള് പച്ച
ക്റിയിന്ല അഞ്് ഇനങ്ങള്, സു�ന്ധവധ്ജ്ഞനത്ി
ന്റെ ഒരിനം, േറ്റുവിളകളില് മൂന്് ഇനങ്ങള് എന്ിവ 
ഉള്ന്പെടുന്നു.

7. സസധ് ജനിതകഘെന സംരക്ഷണത്ില് മദശീയത
ലത്ില് അവയാരഡകള് ലഭിച്. 

8. 152 മ്യാക്കുകളില് പ്രവരത്ിക്കുന് കയാരഷിക 
വിജ്ഞയാന മകന്ദങ്ങളിലൂന്െ ശയാസ്തീയ കൃഷി രീതികള് 
പ്രചരിപെിക്കുന്തിനും കരഷകരക്് ആധുനിക സയാ
മങ്തിക വിദധ്കള് പ്രദരശിപെിക്കുന്തിനും മപ്രരകേയായി. 

9. േള്ട്ടി ഡിപെപ്ിനറി െീം സന്രശനങ്ങളിലൂന്െയം 
മുഖയാമുഖം എന് കരഷക ഇറെരമഫസ് മപ്രയാഗ്യാേിലൂ
ന്െയം കരഷകരക്് ഫയാം ഉപമദശങ്ങളം ഡയമ്യാ
സ്റിക് മസവനങ്ങളം ലഭധ്േയാക്ി. ഇതിന്റെ ഭയാ�േയായി 
21 ഫീല്ഡ് സന്രശനങ്ങള് നെത്ി.

10. മനന്ത്രവയാഴയിന്ല തണ്ടുതുരപെന് വണ്ടുകള്ന്ക്തി
ന്ര ഔഷധസസധ്ങ്ങളില് നിന്നും അഞ്് പ്രകൃതി 
സൗഹൃദ മഫയാരമുമലഷനുകളം, ആഫ്രിക്ന് ഒച്ചിന്ന 
പ്രതിമരയാധിക്കുന്തിനയായി സസധ്ത്ില് നിന്നും 
രണ്് മഫയാരമുമലഷനുകളം വികസിപെിച്. 

11. ഉപമയയാ�ശൂനധ്േയായ ഔഷധ, സു�ന്ധ സസധ്ങ്ങ
ളില് നിന്നും വികസിപെിച്ച രണ്ടു ന്കയാതുകു നിവയാരണ 
ക്രീമുകള്ക്് സരക്യാര ലയാബ് സയാക്ഷധ്പത്രം ലഭിച്.

12. ബയാറ്ററിയില് പ്രവരത്ിക്കുന് നയാലവരി നെീല് 
യന്ത്രവും മറയാമട്ടയാമപെഡര ഘെിപെിച്ചിട്ടുള്ള െില്ലറും  
വികസിപെിച്. 

13. ന്പയാക്യാളികൃഷിയില് ഉപമയയാ�ിക്കുന് ന്ക.എ.യ 
വീഡ് വവപെര എന് യന്ത്രത്ിന്റെ രൂപകല്പെ 
നയ്കം വിളന്വടുപെ് യന്ത്രത്ിനും വിമശഷയാവകയാശപ
ത്രം ലഭിച്.

14. ന്നല്ല് സംസ്കരണത്ിനയായി യന്ത്രവല്കൃത ധയാനധ് 
കണ്മവയര വികസിപെിച്. മേയാമട്ടയാര ഘെിപെിച്ച ന്തങ്ങു
കയറ്റ യന്ത്രം കൂടുതല് ന്േച്ചന്പെടുത്ി. 

15. സമ്പുഷ് മകരളം പദ്തിയന്െ ഭയാ�േയായി സംസ്ഥയാ
നന്ത് ന്ചറുപെക്യാരുന്െയം, കൗേയാരക്യാരുന്െയം  
മപയാഷകയാഹയാരക്കുറവ് പരിഹരിക്കുന്തിനയായി ബഹു
മപയാഷകമൂലധ്മുള്ള നയൂട്ിബയാറുകള് വികസിപെിച്. 
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മകയാവിഡ്-19 േഹയാേയാരിയന്െ രണ്യാം തരം�ത്ില് 
ഏരന്പെടുത്ിയ സമ്പൂരണ് മലയാക്ഡൗണും തുെരന്നുള്ള 
ഭയാ�ിക മലയാക്ഡൗണുകളം മനരിട്ടും അല്ലയാന്തയം സ്ഥയാ
പനത്ിന് ഹ്രസ്വകയാലവും ദീരഘകയാലവുേയായ നഷ്ം 
വരുത്ി. 2021 ന്േയ് മുതല് ജൂണ് വന്രയള്ള കയാലയ
ളവില് വില്ന, ഉല്യാദനം, പ്രവരത്നങ്ങളന്െ തെസ്സം, 
ന്തയാഴിലയാളികള് എന്ിവയിന്ല നഷ്ം ഉള്ന്പെന്െ 
ന്േയാത് നഷ്ം 2.55 മകയാെി രൂപയയായി കണക്യാക്കുന്നു. 
വിത്തുകളന്െയം േറ്റു ഉല്യാദമനയാപയാധികളന്െയം ലഭധ്ത 
ഉറപ്പുവരുത്തുക, സ്തീ ശയാക്ീകരണത്ിലൂന്െ മപയാഷക
മത്യാട്ടങ്ങള് മപ്രയാത്യാഹിപെിക്കുക, വിളന്വടുപെിന് മശഷ
മുള്ള നഷ്ം തെയയാന് വീട്ടിലണ്യാക്കുന് പഴങ്ങളം പച്ചക്
റികളം സംസ്കരണത്ിന് ഓണ്വലന് അഡ്വയാന്സ് 
ബുക്ിം�് എന്ിവ മലയാക്ഡൗണ് കയാലയളവില് സരവ
കലയാശയാല നെത്ിയ ഇെന്പെലകളില് ചിലതയാണ്.

കൃ്ിക്ഷം അനുബന് യമേലകള്ക്മുള്ള 
ധന�െ്ചാ�ഷം
കയാരഷിക-സയാമൂഹിക-സയാമ്പത്ിക വികസനത്ിന് 
സ്ഥൂല സൂക്ഷ്േ തലങ്ങളില് കയാരഷിക ധനസഹയായ
ത്ിനു വളന്രമയന്റ പ്രയാധയാനധ്മുണ്്. ഭക്ഷധ് സുരക്ഷ, 
ന്തയാഴിലവസരങ്ങള് സൃഷ്ിക്ല്, ന്േയാത്ത്ിലള്ള  
സയാമ്പത്ിക വളരച്ച എന്ിവ ഉറപെയാക്കുന്തില് 
കയാരഷിക ധനസഹയായം ഒരു പ്രധയാനന്പട്ട പങ്് വഹി
ക്കുന്നു. ഗ്യാേീണ മേഖലകളില് മൂലധന നിമക്ഷപത്ി
നും സുസ്ഥിര സയാമ്പത്ിക മസവനങ്ങള്ക്കും വലിയ 
അവശധ്കതയണ്്. കയാരഷിക ധനകയാരധ്ത്ില് വയായ്പ 
നിരണയായകേയായ ഒരു ഘെകേയാണ്, എന്ന്തന്യാല് ഇത് 
കയാരഷിക-കയാരഷികയാനുബന്ധ മേഖലകളിന്ല തുെക്ം 
മുതല് ഒടുക്ം വന്രയള്ള പ്രവരത്നങ്ങള്ക്് നിരണയാ
യക പിന്തുണ നല്കുന്നു.

വിഭവസേയാഹരണം, ഭൂവിനിമയയാ�ം, കൃഷിരീതി, 
കൃഷിയന്െ മതയാത്, സയാമൂഹിക-സയാമ്പത്ിക ഘെകങ്ങള് 
എന്ിവയില് രയാജധ്ത്ിന്റെ േറ്റ് ഭയാ�ങ്ങന്ള അമപക്ഷിച്ച് 
മകരളത്ിന്ല കൃഷി രീതി വളന്ര വധ്തധ്സ്തേയാണ്.  
സംസ്ഥയാനന്ത് ഭൂരിഭയാ�ം കരഷകരും ന്ചറുകിെ കരഷ
കരയാണ്, നയാേേയാത്ര-ന്ചറുകിെ മതയാട്ടങ്ങളിലയാണ് ഉത്പയാ
ദനം പ്രധയാനേയായം നെക്കുന്ത്. മകരളംമപയാന്ലയാരു 
സംസ്ഥയാനത്് കയാരഷിമകയാല്പെന്ങ്ങളന്െ മശഖരണ
ത്ിന് വലിയ പ്രയാധയാനധ്മുണ്്. കയാരഷിക-കയാരഷികയാനു
ബന്ധ പ്രവരത്നങ്ങളില് എരന്പട്ടിരിക്കുന് മുഴവന് 
വിതരണ ശംഖലയ്കം വയായ്പ നല്കുന്തില് ധനകയാരധ് 
സ്ഥയാപനങ്ങള് വലിയ പങ്് വഹിക്കുന്നുണ്്.

സംസ്ഥയാനന്ത് ധനകയാരധ് സ്ഥയാപനങ്ങള് പ്രയാഥേിക 
(കയാരഷിക) മേഖലയ്ക് ദീരഘകയാല, ഇെത്രം, ഹ്രസ്വ
കയാല വയായ്പകള് നല്കിവരുന്നു. 2021 േയാരച്ച് 31 വന്ര 
രയാജധ്ന്ത് ന്േയാത്ം കയാരഷിക മുമന്റ്റത്ിന്റെ 5.64 
ശതേയാനം വരുന് മകരളത്ില്, കയാരഷിക മുമന്റ്റ
ങ്ങള് കഴിഞ് കുറച്ച് വരഷങ്ങളയായി �ണധ്േയായി വരദ്ി
ച്വരുന്നുണ്്. നബയാരഡിന്റെ മസ്ററ്റ് മഫയാക്സ് മപപെര 
2021-22 പ്രകയാരം, മകരളത്ില് ഒരു േികച്ച ബയാങ്ിം�് 
ശംഖല തന്ന് നിലവിലണ്്, 2021 േയാരച്ച് വന്രയള്ള 
കണക്് പ്രകയാരം മകരളത്ില് 7610 ബയാങ്് ശയാഖകളയാ
ണുള്ളത്, അതില് 6611 എണ്ം വയാണിജധ് ബയാങ്കുകള്, 

ആരആരബികള്, ന്ചറുകിെ ധനകയാരധ് ബയാങ്കുകള് 
എന്ിവയം സഹകരണ ബയാങ്ിം�് മേഖലയിന്ല 999  
ശയാഖകളേയാണ്. 

സഹകരണ ബയാങ്കുകളം വപ്രേറി അഗ്ികള്ച്ചര  
ന്ക്രഡിറ്റ് ന്സയാവസറ്റികളം (പിഎസിഎസ്) സംസ്ഥയാ
നത്് കയാരഷിക സയാമ്പത്ിക വളരച്ച ത്വരിതന്പടു
ത്തുന്തില് വലിയ പങ്് വഹിക്കുന്നുണ്്. പതിമൂന്യാം 
പഞ്വത്ര പദ്തി മരഖയില് സുചിപെിച്ചത് പ്രകയാരം, 
"സംസ്ഥയാനത്ിന്റെ ഗ്യാേീണ മേഖലകളില് അേിത 
പലിശ ഈെക്കുന്തിന്ന ചരിത്രപരേയായി ദരബലന്പെ
ടുത്തുന്തില് സഹകരണ വയായ്പയാ സ്ഥയാപനങ്ങളന്െ 
പങ്് വളന്ര വലതയാണ്." സംസ്ഥയാന ആസൂത്രണ
മബയാരഡ് നിമയയാ�ിച്ച മനയാട്ട് അസയാധുവയാക്ലിന്റെ 
ആഘയാതന്ത്ക്കുറിച് പഠിച്ച കമ്മിറ്റിയന്െ റിമപെയാരട്ടില് 
നിരീക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ത് മപയാന്ല, സഹകരണവും പ്രയാഥ
േിക സഹകരണസംഘങ്ങളം മകരളത്ിന്റെ ശക്ിയം,  
സ്വയാതന്ത്രധ് സേരത്ിന്റെ സമ്പന്േയായ പയാരമ്പരധ്വു
േയാണ്. ഈ സ്ഥയാപനങ്ങളില് ജനങ്ങള്ക്കുള്ള വിശ്വയാസം 
മകരളത്ിന്റെ ചരിത്ര വപതൃകത്ിന്റെ ഭയാ�േയാണ്. 
ഇന്്, ഈ സ്ഥയാപനങ്ങള് സംസ്ഥയാനന്ത് ഗ്യാേീണ 
സയാമ്പത്ിക പ്രവരത്നങ്ങളന്െ നന്ട്ടല്ലയായയാണ് 
പ്രവരത്ിക്കുന്ത്. ഈ അടുത്ിന്െ, 13 ന്സന്ട്ല് 
ബയാങ്കുകന്ള (ജില്ലയാ മകന്ദ സഹകരണ ബയാങ്കുകള്; ഡി
സിസിബികള്) അന്പക് ബയാങ്കുേയായി (മകരള മസ്ററ്റ് 
സഹകരണ ബയാങ്്) ലയിപെിച്ച് പുതിയ മകരള ബയാങ്്  
രൂപീകരിച്ചിരുന്നു. വികസിത സമ്പദ് വധ്വസ്ഥകളില് 
നിന്് വധ്തധ്സ്തേയായി, മകരളത്ിന്ല സഹകരണ  
പ്രസ്ഥയാനങ്ങള് വലിയമതയാതില് അരയാഷ്ട്രീയപരവും  
സരക്യാര സ്വയാധീനവലയത്ിന് പുറത്തുേയാണ്, ആയ
തിനയാല് മകരളത്ിന്ല സഹകരണമേഖല വിക  
സനത്ിലം പ്രവരത്നത്ിലം സരക്യാരിന്റെ 
സജീവ പങ്് അനുഭവിച്വരുന്നുണ്്. വയാസ്തവ
ത്ില്, മകരളത്ിന്ല ഒട്ടുേിക് സഹകരണസ്ഥയാ
പനങ്ങളിലം അതിന്റെ അെച്തീരത് മൂലധന
ത്ില് �വണ്ന്േറെിന്റെ വിഹിതവും ഉള്ന്പട്ടിട്ടുണ്്. 
പ്രയാമദശിക തലത്ില്, 2020 േയാരച്ച് 31 വന്ര മകരള 
സംസ്ഥയാന സഹകരണ കയാരഷിക ഗ്യാേ വികസന 
ബയാങ്് (KSCARDB) യന്െ 169 ഓഫീസുകളിലൂന്െയം, 
1647 പ്രയാഥേിക കയാരഷിക സഹകരണ സംഘങ്ങളിലൂ
ന്െയം (PACS) ന്ക്രഡിറ്റ് സഹകരണ സംഘങ്ങള്ക്്  
മകരളത്ില് നല്ല ശംഖലതന്ന്യണ്്. മകരള ബയാങ്ി
ന്റെ വിശദയാംശങ്ങള് ഈ അധധ്യായത്ില് പ്രമതധ്കം 
നല്കിയിരിക്കുന്നു.

സംസ്ഥയാനത്ിന്റെ ന്ക്രഡിറ്റ് ന്ഡമപെയാസിറ്റ് അനുപയാതം 
2021 േയാരച്ചില് 66 ശതേയാനത്ില് നിന്് 65 ശതേയാന
േയായി കുറഞ്ഞു, ഈ അനുപയാതം വരഷംമതയാറും കുറഞ്ഞു 
വരുന്തയായയാണ് സുചിപെിക്കുന്ത്. ന്േയാത്ം കയാരഷിക 
വയായ്പകളന്െ 2.9 ശതേയാനേയാണ് കയാരഷിക, കയാരഷി
കയാനുബന്ധ മേഖലകളിന്ല നിഷ് ക്രിയ ആസ്തി. 2021 
േയാരച്ച് 31 വന്രയള്ള കണക്നുസരിച്ച്, 26365.37 
മകയാെി രൂപയയാണ് കിസയാന് ന്ക്രഡിറ്റ് കയാരഡിന് 
(ന്കസിസി) കീഴില് ബയാക്ി നില്ക്കുന്ത്. ന്കസിസി
യന്െ കീഴില് എല്ലയാ ഏജന്സികളം മചരന്് 2020-21 
വരഷത്ില് വിതരണം ന്ചയ്ത 8.82 ലക്ഷം കയാരഡിലൂന്െ 
13721.86 മകയാെി രൂപ വിതരണം ന്ചയ്തിരുന്നു.
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യകരള ബ്ചാങ്ക്
ജില്ലയാ സഹകരണ ബയാങ്കുകന്ള ലയിപെിക്യാനുള്ള  
സംസ്ഥയാനന്ത് സഹകരണ മേഖലയന്െ തീരുേയാനം 
ചരിത്രപരേയായിരുന്നു. സഹകരണ മേഖലയന്െ മനതൃത്വ
മത്യാന്െയം സഹയായമത്യാന്െയമുള്ള ഗ്യാേീണ മേഖല
യന്െ വളരച്ചയന്െ നീണ് ചരിത്രമുള്ള നമ്മുന്െ സംസ്ഥയാ
നത്്, മകരള ബയാങ്് രൂപീകരണത്ിലൂന്െ ഒരു േയാതൃകയാ 
പരിവരത്നത്ിന് തുെക്േിട്ടു. സംസ്ഥയാനത്് വയായ്പയാ
ധിഷ് ഠിത വളരച്ച സയാധധ്േയാക്കുന്തിന് ലയനത്ിലൂന്െ 
വവവിദ്ധ്പൂരണ്വും വിപുലവുേയായ ഒരു സഹകരണബയാ
ങ്് എന് ആശയം ആവിഷ് കരിക്കുന്തിലം നയിക്കുന്
തിലം ഇമപെയാഴന്ത് മുഖധ്േന്ത്രി ശ്രീ. പിണറയായി വിജയന് 
നിരണയായകേയായ പങ്കുവഹിച്ചിട്ടുണ്്. മകരള ബയാങ്് എന്
റിയന്പെടുന് സംമയയാജിത മകരള മസ്ററ്റ് മകയാ-ഓപെമററ്റീ
വ് ബയാങ്് 2019 നവംബര 29-നയാണ് നിലവില് വന്ത്. 
ബിസിനസ്സിന്റെയം ശയാഖകളന്െ എണ്ത്ിന്റെയം 
കയാരധ്ത്ില് ഇത് മകരളത്ിന്ല രണ്യാേന്ത് വലിയ 
ബയാങ്യാണ്. നിലവില് ബയാങ്ിന്റെ ന്േയാത്ം ബിസിനസ്സ് 
1 ലക്ഷം മകയാെിയിലധികം വരും, 769 ശയാഖകളം 7 റീജിയ
ണല് ഓഫീസുകളം, 13 ന്ക്രഡിറ്റ് മപ്രയാസസ്സിം�് ന്സറെ
റുകളം ഉള്ള ബയാങ്് കൃഷി, MSME, റീന്ട്ടയില്, ഹൗസിം�് 
ന്സ�് ന്േന്റുകള് എന്ിവക്യായി മുന്�ണനയാ മേഖല
യില് വിവിധതരത്ിലള്ള കയാരഷിക വയായ്പകള് വിജ
യകരേയായി നെപെിലയാക്ിയിട്ടുണ്്. പ്രയാഥേിക കയാരഷിക 
സഹകരണ സംഘങ്ങള് വഴിയം ബയാങ്ിന്റെ ശയാഖകള് 
വഴിയം നബയാരഡ് മപയാലള്ള സ്ഥയാപനങ്ങളില് നിന്് 
കുറഞ് പലിശ നിരക്ില് ലഭിക്കുന് റീഫിനയാന്സ് 
സഹയായം സയാധയാരണ കരഷകരക്കും ന്ചറുകിെ സംരംഭ
കരക്കും ബയാങ്് വകേയാറുന്നു. കൃഷി, ന്ചറുകിെ വധ്വസയാ
യം, േത്ധ്ബന്ധനം, മൃ�സംരക്ഷണം, ക്ഷീരവധ്വസയാ
യം, കുടുംബശ്രീ (സ്വയം സഹയായ സംഘങ്ങള്) തുെങ്ങിയ 
വകുപ്പുകളന്െ അം�ീകൃത പദ്തികളന്െ ഗുണമഭയാക്യാ
ക്ള്ക്് വയായ്പ നല്കുന്തിലൂന്െ മകരളയാ ബയാങ്ിന് 
മകരള സരക്യാരിന്റെ മുന്�ണനയാ ബയാങ്യായി േയാറയാന് 
കഴിഞ്ിട്ടുണ്്. ഗ്യാേീണരക്കും, കരഷകരക്കും, അസം
ഘെിത മേഖലയിലള്ളവരക്കും മലയാമകയാത്ര ബയാങ്ിം�് 
ഐെി അനുഭവങ്ങള് നല്കയാന് മകരള ബയാങ്ിന് കഴി
ഞ്ിട്ടുണ്്. സംസ്ഥയാനത്ിന്റെ എല്ലയാ മേഖലകളിലം 
സയാമ്പത്ിക ഉമത്ജന പ്രവരത്നങ്ങള് ഉള്ന്പടുത്ി 
അത് ഫലപ്രദേയായി നെപെിലയാക്കുന്തിനുള്ള പദ്തികള് 
ബയാങ്് ആവിഷ്കരിച്ച് നെപെിലയാക്ിവരുന്നുണ്്. പയാരശ്വ

വല്ക്രിക്ന്പെട്ട എല്ലയാ ജനവിഭയാ�ങ്ങളിമലക്കും എത്ി
മച്ചരയാനും ഒരു സയാരവത്രിക ബയാങ്യായി േയാറയാനുമുള്ള കയാഴ്ച
പെയാമെയാടുകൂെിയയാണ് മകരള ബയാങ്് മുമന്യാട്ട് മപയാകുന്ത് .

കയാരഷിക വയായ്പയന്െ വിതരണം 2016-17-ന്ല 
54,270.01 മകയാെി രൂപയില് നിന്് 2019-20 ആയ
മപെയാമഴക്കും 73,034.04 മകയാെി രൂപയയായി. കയാരഷിക 
വയായ്പയന്െ വിതരണത്ില് �ണധ്േയായ വരധനയ
ണ്യായിട്ടുന്ണ്ന്യാണ് ഇത് സുചിപെിക്കുന്ത്. 2019-20ല് 
വിതരണം ന്ചയ്ത ന്േയാത്ം കയാരഷിക വയായ്പയില് 
33511.5 മകയാെി രൂപ ന്പയാതുമേഖലയാ വയാണിജധ് ബയാങ്കുക
ളം 12476.5 മകയാെി രൂപ റീജിയണല് റൂറല് ബയാങ്കുകളം 
(RRB) 11267.97 മകയാെി രൂപ സഹകരണ ബയാങ്കുകളം 
15777.9 മകയാെി രൂപ സ്വകയാരധ് മേഖലയിന്ല വയാണിജധ് 
ബയാങ്കുകളം േറ്റ് ന്ചറുകിെ ധനകയാരധ് ബയാങ്കുകളം മചരന്നു 
വിതരണം ന്ചയ്തു. കയാരഷിക, കയാരഷികയാനുബന്ധ പ്ര
വരത്നങ്ങളിന്ല വയായ്പയന്െ മുമന്റ്റത്ില് വയാണിജധ് 
ബയാങ്കുകള് പ്രധയാന പങ്് വഹിക്കുന്തയായി ഇത് കയാണി
ക്കുന്നു (പട്ിക 3.1.5).

വിളവയായ്പയാ വിതരണം, 2018-19 ല് നിശ്യിച്ച ലക്ഷധ്
ത്ിന്റെ 98 ശതേയാനം േയാത്രേയായിരുന്നു, എന്യാല് 
2019-20-ല് വിള വയായ്പയന്െ മനട്ടം 105 ശതേയാനേയാ
യി ഉയരന്നു. 2019-20-ന്ല വയായ്പയാ ലക്ഷധ്ത്ിന്നതി
രയായി കയാരഷിക വയായ്പയന്െ 55 ശതേയാനം േയാത്രമേ 
സഹകരണ ബയാങ്കുകള് വിള വയായ്പയാ വിതരണം നെ
ത്ിയിട്ടുള്ളു എന്തിനയാല് തന്ന് കയാരഷിക വയായ്പയ്ക് 
കീഴിലള്ള വിള വയായ്പയന്െ വിതരണത്ിലള്ള കുറവ് 
ന്േയാത്ത്ിലള്ള പ്രകെനന്ത് ബയാധിച്ചിട്ടുണ്്.

കയാരഷിക ദീരഘകയാല വയായ്പയാ മനട്ടം, 2018-19-ന്ല 
140 ശതേയാനത്ില് നിന്് 2019-20 ല് നിശ്യിച്ച 
ലക്ഷധ്ത്ിന്റെ 97 ശതേയാനം േയാത്രേയാണ് മനെയാനയായത്. 
2019-20-ല് ദീരഘകയാല വയായ്പയാ ലക്ഷധ്ത്ിന്റെ 74 
ശതേയാനം േയാത്രമേ സഹകരണ ബയാങ്കുകള് വകവരിച്ചി
ട്ടുള്ളൂ, കയാരഷിക വയായ്പ നല്കുന്തില് സഹകരണസം
ഘങ്ങള് പിന്ിലയായത് ആശങ്യാജനകേയാന്ണന്യാണ് 
ഇത് സുചിപെിക്കുന്ത്. എന്ിരുന്യാലം, കഴിഞ് പത്് 
വരഷേയായി, മുന്�ണനയാ മേഖലയിന്ല(കയാരഷിക) വയാ
യ്പകളില് വരദ്ിച്വരുന് പ്രവണത കയാണിക്കുന്നുണ്്  
(ചിത്ഷം 3.1.5).

പട്ിക 3.1.5, 2019-20ല് വിവിധ വയായ്പകളന്െ എജന്സി തിരിച്ള്ള വിതരണം (രൂപ മകയാെിയില്)

ക്ര
േ 

ന
മ്പ

ര ഏജന്സിയന്െ മപര്
ഹ്രസ്വകയാല(വിള) വയായ്പ ദീഘകയാല(ഉത്പയാദന) 

വയായ്പ ആന്ക കയാരഷിക വയായ്പ

ലക് ഷധ്ം മനട്ടം % 
മനട്ടം ലക് ഷധ്ം മനട്ടം % 

മനട്ടം ലക് ഷധ്ം മനട്ടം % 
മനട്ടം

1 വയാണിജധ് ബയാങ്കുകള് 18291.96 24044.71 131 10513.9 9466.81 90 28805.86 33511.52 116
2 പ്രയാമദശിക ഗ്േീണ 

ബയാങ്കുകള് 6840.57 10405.89 152 2253.45 2070.67 92 9094.02 12476.56 137

3 സഹകരണ ബയാങ്കുകള് 13098.20 7147.48 55 5578.96 4120.49 74 18677.17 11267.97 60
4 സ്വകയാരധ് വയാണിജധ് 

ബയാങ്കുകള് 7987.66 7098.81 89 6472.55 7306.16 113 14460.21 14404.97 99

5 ന്ചറുകിെ ധനകയാരധ് 
ബയാങ്കുകള് 190.55 46.14 24 308.79 1326.87 430 499.34 1373.01 275

ആന്ക 46408.94 48743.03 105 25127.65 24291 97 71536.6 73034.03 102
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നിയഷേപ വ്ചാ�ക്പ
ന്േയാത്ം കയാരഷിക വയായ്പന്യ ഉല്പെയാദന വയായ്പയയാ
യം നിമക്ഷപ വയായ്പയയായം വിഭജിച്ച് വിലയിരുത്ിയയാല് 
നിമക്ഷപ വയായ്പയന്െ വിഹിതം 2015-16-ന്ല 20 ശത
േയാനത്ില് നിന്് 2020-21 ആയമപെയാമഴക്കും ന്േയാത്ം  
വയായ്പയന്െ 37 ശതേയാനേയായി വരധിച്ചതയായി 
കയാണയാന് കഴിയം. എന്ിരുന്യാലം ദീരഘകയാല/
നിമക്ഷപ വയായ്പയന്െ വിഹിതം 2018-19 ല് കയാരഷിക
മേഖലയ്കള്ള ന്േയാത്ം ഗ്ൗണ്് ന്ലവല് വയായ്പയന്െ 38 
ശതേയാനത്ില് നിന്് 2019-20ല് 33 ശതേയാനേയായി  
കുറഞ്തയായം 2020-21 ല് അത് 37 ശതേയാനേയായി 
ഉയരന്തയായം കയാണയാം. (ചിത്ഷം 3.1.6).

കഴിഞ് കുറച്ച് വരഷങ്ങളയായി നിമക്ഷപ വയായ്പയന്െ 
അനുപയാതത്ില് കയാരധ്േയായ േയാറ്റമുണ്യായതയായി ശ്രദ്ി
യില്ന്പെട്ടിട്ടുണ്്. 2010-11 ല്, ഉല്പെയാദന (ഹ്രസ്വകയാല) 
വയായ്പയം നിമക്ഷപ (ദീരഘകയാല) വയായ്പയം ന്േയാത്ം 
ഗ്ൗണ്് ന്ലവല് വയായ്പ (ജിഎല്സി) വിതരണത്ിന്റെ 

യഥയാക്രേം 78 ശതേയാനവും 22 ശതേയാനവും ആയിരുന്നു, 
2020-21ല് ഉല്പെയാദന നിമക്ഷപ വയായ്പകളന്െ 
അനുപയാതം യഥയാക്രേം 63 ശതേയാനേയായം 37 ശതേയാന
വുേയായി േയാറി. ഹ്രസ്വകയാല വയായ്പ 13 ശതേയാനം മകയാ
മ്പൗണ്് വയാരഷിക വളരച്ചയാ നിരക്ിലം (സിഎജിആര) 
ദീരഘകയാല വയായ്പ 20 ശതേയാനം സിഎജിആറിലം 
നല്കിവരുന്നു. ദീരഘകയാലയാെിസ്ഥയാനത്ില് കയാരഷിക 
ഉല്പെയാദനക്ഷേത ന്േച്ചന്പെടുത്തുന്തിന് അതധ്ന്തയാമപ
ക്ഷിതേയായ ഒന്യാണ് നിമക്ഷപ വയായ്പ, എന്ന്തന്യാല് 
കയാരഷികമേഖലയില് ആസ്തികള് സൃഷ്ിക്കുന്തിന് ഇത് 
സഹയായിക്കുന്നു. അതുന്കയാണ്ടുതന്ന് നിമക്ഷപവയായ്പ
യന്െ വിഹിതം വരദ്ിപെിക്കുന്ത് വളന്ര പ്രധയാനേയാണ്. 
ദീരഘകയാലയാെിസ്ഥയാനത്ില് നിമക്ഷപവയായ്പയന്െ 
പ്രയാധയാനധ്ം വരദ്ിച്ന്കയാണ്ിരിക്കുകയയാണ്. കൃഷിയില് 
നിന്നുള്ള വരുേയാനത്ില് സുസ്ഥിരേയായ വരദ്നവ് 
ഉണ്യാമവണ്തും അതിലൂന്െ ജനസംഖധ്യന്െ ആവശധ്ക
തയ്ക ് അനുസൃതേയായി ഉല്പെയാദനവും ഉല്പെയാദനക്ഷേതയം  
വരദ്ിപെിമക്ണ്ിയേിരിക്കുന്നു എന്ത ്സയാരവത്രികവുേയാണ.്
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ചിത്ഷം 3.1.6 കഴിഞ് പത്് വരഷന്ത് മകരളത്ിന്ല ന്േയാത്ം കയാരഷിക വയായ്പ വിതരണത്ില് നിമക്ഷപ, 
ഉല്പെയാദന വയായ്പകളന്െ വിഹിതം
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സംസ്ഥയാനത്് കയാരഷിക വയായ്പയയായി 2020-21-ല് 
83,102 മകയാെി രൂപ വിതരണം ന്ചയ്തു, ഇതില് 52,180 
മകയാെി രൂപ ഉല്പെയാദന വയായ്പയയായം 30,922 മകയാെി 
രൂപ നിമക്ഷപ വയായ്പയേയായയാണ് വിതരണം ന്ചയ്തത്. 
അനുബന്ഷം 3.1.25-ല് മേഖല തിരിച്ള്ള കയാരഷികവയാ
യ്പയാ വിതരണവും അനുബന്ഷം 3.1.26-ല് ഉല്പെയാദന 
നിമക്ഷപ വയായ്പകളന്െ വിഭജനവും നല്കിയിരിക്കുന്നു. 
കയാരഷിക മേഖലയില് മൂലധന രൂപീകരണം സു�േേയാ
ക്കുന്തിന് ദീരഘകയാല കയാരഷികവയായ്പയാ വിതരണം 
കയാരധ്ക്ഷേേയായി ന്ചയ്യുന്നുന്ണ്ന്് ബയാങ്കുകള് ഉറപെയാ
മക്ണ്തുണ്്. ഏജന്സി തിരിച്ള്ളതും മേഖല തിരിച്ള്ള
തുേയായ കയാരഷിക വയായ്പയന്െ വിതരണം അനുബന്ഷം 
3.1.27-ല് കയാണിച്ചിരിക്കുന്നു.

ക്ചാര്്ിക യമേല�ക്ക്ള്ള നിയഷേപ വ്ചാ�ക്പയനട 
ഏജന്�ി തിരിച്ചുള്ള വിതരണഷം
2019-20 കയാലയളവില് മകരളത്ിന്ല കയാരഷിക  
മേഖലയ്കള്ള നിമക്ഷപ വയായ്പയന്െ ഏജന്സി തിരിച്ള്ള 
വിതരണം ചിത്ഷം 3.1.7-ല് സൂചിപെിച്ചിരിക്കുന്നു. 2019-
20ല് സംസ്ഥയാനത്് 24,291 മകയാെി രൂപ നിമക്ഷപ  
വയായ്പയയായി വിതരണം ന്ചയ്തു. ഇതില് വയാണിജധ്  
ബയാങ്കുകള് 16,772.98 മകയാെി രൂപയം സഹകരണ 
ബയാങ്കുകള് 4,120.49 മകയാെി രൂപയം ആരആരബി
കള് 2070.67 മകയാെി രൂപയം നിമക്ഷപവയായ്പയയായി 
വിതരണം ന്ചയ്തു. വയാണിജധ് ബയാങ്കുകളന്െ വിഹിതം 
ന്േയാത്ം ദീരഘകയാല വയായ്പയന്െ 69 ശതേയാനേയാണ്. 
അമതസേയം സഹകരണ സംഘങ്ങളന്െ വിഹിതം  
17 ശതേയാനം േയാത്രേയായിരുന്നു. ദീരഘകയാല/നിമക്ഷപ 
വയായ്പയില്, ആരആരബികളന്െയം ന്ചറുകിെ ധനകയാ
രധ് ബയാങ്കുകളന്െയം വിഹിതം യഥയാക്രേം 9 ശതേയാനവും  
5 ശതേയാനവുേയായിരുന്നു.

കിസ്്ചാന് നക്ര്ിറ്റക് ക്ചാര്്ക് (നക�ി�ി)
ബയാങ്ിം�് മേഖലയില് നിന്് കരഷകരക്് േതിയയായതും 
സേയബന്ധിതവുേയായ വയായ്പ ഉറപെയാക്കുന്തിനുള്ള ഒരു 
നെപെിയയായയാണ് 1998-99-ല് ന്കസിസി പദ്തി നില
വില്വന്ത്. മസ്ററ്റ് മഫയാക്സ് മപപെറില് (നബയാരഡ്) 
ലഭധ്േയായ റിമപെയാരട്ടുകള് പ്രകയാരം, 2020-21 കയാലയള
വില് 13,721.80 മകയാെി രൂപയന്െ 8.82 ലക്ഷം കിസയാന് 

ന്ക്രഡിറ്റ് കയാരഡകള് (ന്കസിസികള്) സംസ്ഥയാന
ത്് വിതരണം ന്ചയ്തിട്ടുണ്്. വിവിധ ഏജന്സികള്  
മുമഖനയള്ള ന്കസിസിയന്െ വിതരണം അനുബന്ഷം  
3.1.28 -ല് കയാണിച്ചിരിക്കുന്നു. കരഷകരുന്െ ആകസ്ി
കേയായ ആവശധ്ങ്ങളം അവരുന്െ ഉപമഭയാ�ന്ച്ചലവും 
ഉള്ന്പെടുത്തുന്തിന് പുതുക്ിയ ന്കസിസി േയാനദണ്ഡ
ങ്ങള് വധ്വസ്ഥ ന്ചയ്തിട്ടുണ്്. ഓമട്ടയാമേറ്റഡ് ന്െല്ലര ന്േ
ഷീനുകള്, എവിന്െയം ബയാങ്ിം�്, ന്ഡബിറ്റ് കയാരഡ
കള് മപയാലള്ള മൂലധ്വരദ്ിത മസവനങ്ങള് എന്ിവ 
കരഷകരക്് നല്കുന്തിന് ബയാങ്കുകള് അവരുന്െ 
സിബിഎസ് പ്യാറ്റ് മഫയാമുകള് പ്രമയയാജനന്പെടുത്തുന്േന്് 
പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ന്കസിസിയില് സ്യാരട്ട് കയാരഡകള് 
അന്ല്ലങ്ില് ന്ഡബിറ്റ് കയാരഡകള് വിതരണം ന്ചയ്യു
ന്തിന് ബയാങ്കുകള്ക്് റുമപ ന്നറ്റ് വരക്് ഉപമയയാ�ി
ക്യാനയാകും. അതുവഴി കരഷകരക്് എല്ലയാ മസവന
ങ്ങളം സൗകരധ്പ്രദേയായി ഉപമയയാ�ിക്യാനയാകും. 2020 
ഏപ്രിലില് വിതരണം ന്ചയ്ത ഹ്രസ്വകയാല വയായ്പകളന്െ 
(ISS) പലിശ സബ് ന്വന്ഷന്റെ ആനുകൂലധ്ം ലഭിക്കുന്
തിന് KCC നിരബന്ധേയാക്ിയിരുന്നു. അമതയാന്െയാപെം 
ISS-ന്റെ ആനുകൂലധ്ം ലഭിക്കുന്തിന് ആധയാര നിര
ബന്ധേയാക്ിയിട്ടുണ്്. ഏകമദശം മൂന്് മകയാെിമയയാളം 
കിസയാന് ന്ക്രഡിറ്റ് കയാരഡകള് സഹകരണ മേഖല
യില് (റൂറല് മകയാ-ഓപെ് ബയാങ്കുകളം പിഎസിഎസും) 
ഉന്ണ്ന്് കണക്യാക്ന്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അയതിനയാല് 
കിസയാന് ന്ക്രഡിറ്റ് കയാരഡകള് റുമപ കയാരഡകളയാക്ി 
േയാറ്റുന്തിന് സഹകരണ മേഖലന്യ പിന്തുണമയ്കണ്ത് 
വളന്ര പ്രധയാനേയാണ്. ഏകമദശം 8 ലക്ഷം ന്കസിസി 
അക്ൗണ്ടുകള് മകരള ഗ്യാേീണ ബയാങ്ിലം ഡി
സിബികളിലേയായി ഉന്ണ്ന്യാണ് കണക്്. മകരള 
ഗ്േീണ് ബയാങ്കുകളം, ജില്ലയാ സഹകരണ ബയാങ്കുകളം 
മചരന്് േയാരച്ച് 31, 2020 വന്ര ന്േയാത്ം 3.75 ലക്ഷം 
റുമപ കിസയാന് ന്ക്രഡിറ്റ് കയാരഡകള് വിതരണം ന്ചയ്തി 
ട്ടുണ്് (EMV റുമപ കയാരഡകള്).

നബ്ചാര്്ിനറെ യല്ചാഷംഗക് യടഷം റൂറല് നക്ര്ിറ്റക് ഫണ്ക് 
(LTRCF)
നബയാരഡ് വയായ്പ/റീഫിനയാന്സ് രൂപത്ിലം ഗ്യാന്റയാ
യം സംസ്ഥയാനങ്ങള്ക്് സയാമ്പത്ികപിന്തുണ നല്കി 

69% 

17% 

9% 
5% 

വയാണിജധ് ബയാങ്കുകള്  
സഹകരണ ബയാങ്കുകള്  
പ്രയാമദശിക ഗ്യാേീണ ബയാങ്കുകള്  
േറ്റുള്ളവര 

ചിത്ഷം 3.1.7 കയാരഷിക മേഖലയിന്ല നിമക്ഷപ വയായ്പയന്െ ഏജന്സി തിരിച്ള്ള വിതരണം

അവലംബം: 
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വരുന്നു. കയാരഷികമേഖലകളിമലക്കും അനുബന്ധ  
മേഖലകളിമലക്കും ഗ്ൗണ്് ന്ലവല് വയായ്പയാ വിതരണം 
വരദ്ിപെിക്കുന്തിനും ഗ്യാേീണ അെിസ്ഥയാന സൗകരധ്
ങ്ങള് സൃഷ്ിക്കുന്തിനുേയായി വയായ്പ / റീഫിനയാന്സിന്റെ 
വിതരണം വിപുലീകരിമക്ണ്ിയിരിക്കുന്നു. കയാരഷിക 
മേഖലയിന്ല നവീകരണം മുതല് കരഷക ഉല്പയാദക 
സംഘെനകളന്െ മപ്രയാത്യാഹനം, ഫയാം പ്രവരത്നങ്ങള
ന്െ മപ്രയാത്യാഹനം, വനപുണധ് വികസനം, സയാമ്പത്ിക 
സഹയായ പിന്തുണ, ബയാങ്ിം�് ഇെപയാടുകള് ഡിജിറ്റവല
സ് ന്ചയേല്, ഉപജീവന അവസരങ്ങള് സൃഷ്ിക്ല്, 
ഗ്രൂപെ്/മജയായിറെ് ലയബിലിറ്റി ഗ്രൂപ്പുകളന്െ മശഷി വരദ്ി
പെിക്ല് തുെങ്ങി വിവിധ വികസന പ്രവരത്നങ്ങള്ക്് 
ഗ്യാറെ് രൂപത്ിലള്ള സയാമ്പത്ിക സഹയായം നല്കി 
വരുന്നു.

കരഷകരക്കും സംരംഭകരക്കും അവരുന്െ ഉല്പെയാദനം,  
ഉല്പെയാദനക്ഷേത, അധിക വരുേയാനം എന്ിവ വര
ദ്ിപെിക്കുന്തിന് നിമക്ഷപ വയായ്പ കയാരണേയാകുന്നു
ണ്്. കരഷകര, ഗ്യാേീണ കരകൗശലന്ത്യാഴിലയാ
ളികള് തുെങ്ങിയവരുന്െ നിമക്ഷപ പ്രവരത്നങ്ങള് 
ഏന്റ്റടുക്കുന്തിന് േതിയയായ വയായ്പ നല്കുന്തിന് 
ബയാങ്കുകള്ക്് നബയാരഡ് ദീരഘകയാല, ഇെത്രം റീഫി
നയാന്സ് നല്കിവരുന്നു. നിമക്ഷപത്ിന് ദീരഘകയാല 
റീഫിനയാന്സ് പിന്തുണ നല്കുന്തിനയായി ഇന്തധ്യാ 
�വണ്ന്േറെ് നബയാരഡേയായി മചരന്് ഒരു "മലയാം�് 
മെം റൂറല് ന്ക്രഡിറ്റ് ഫണ്്" രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്്. സഹക
രണ ബയാങ്കുകള്ക്കും റീജിയണല് റൂറല് ബയാങ്കുകള്ക്കും 
(RRB) േയാത്രേയായി കയാരഷിക പ്രവരത്നങ്ങള്ക്യായ
ള്ള നിമക്ഷപ വയായ്പകള്ക്് പലിശ നിരക്ില് ഇളവ് 
നല്കിന്കയാണ്് ദീരഘകയാല റിഫിനയാന്സ് സഹയായം 
നല്കിവരുന്നു. എല്ലയാ സംസ്ഥയാന സഹകരണ ബയാ
ങ്കുകള്ക്കും സംസ്ഥയാന സഹകരണ കയാരഷിക ഗ്യാേ
വികസന ബയാങ്കുകള്ക്കും (SCARDBs) RRB-കള്ക്കും 
മയയാ�ധ്തയാ േയാനദണ്ഡങ്ങളന്െ നിബന്ധനകള്ക്കു  
വിമധയേയായി നബയാരഡില് നിന്് റീഫിനയാന്സ് സൗ
കരധ്ങ്ങള് ലഭധ്േയാക്യാന് അരഹതയണ്്. കയാരഷിക 
പ്രവരത്നങ്ങള് സു�േേയായി നെത്തുന്തിനും ബയാങ്കു
കളില് നിന്് കരഷകരക്് തെസ്സേില്ലയാത് വയായ്പയാ 
വിതരണം ഉറപെയാക്കുന്തിനും, ആര ആര ബികള് ക്കും 
സഹകരണ ബയാങ്കുകള് ക്കും വേമക്രയാ ഫിനയാന് സ് 
സ്ഥയാപനങ്ങള്ക്കും ഫ്രണ്് എന് ഡഡ് ലിക്വിഡിറ്റി 
സമപെയാരട്ട് നല്കുന്തിന് നബയാരഡിന് പ്രമതധ്ക 
ലിക്വിഡിറ്റി ന്ഫസിലിറ്റി ആര ബിഐ ലഭധ്േയാക്ിയിട്ടു
ണ്്. മകരള സംസ്ഥയാന സഹകരണ ബയാങ്കുകള്ക്് 
2020-21 കയാലയളവില് 2000 മകയാെി രൂപയം മകരള 
ഗ്യാേീണ ബയാങ്ിന് 1,000 മകയാെി രൂപയം ഈ ഇന
ത്ില് നബയാരഡ് നല്കിയിട്ടുണ്്. സഹകരണ 
ബയാങ്കുകള്ക്കും ആര ആര ബികള്ക്കും എല് െി ആര
 സി എഫിന് കീഴില് കയാരഷിക മേഖലയ് ക്് കുറഞ് 
പലിശ നിരക്ില് ദീരഘകയാല റീഫിനയാന്സ് നല്കു
ന്തിന് പുറമേയയാണ് ഈസഹയായം നല്കുന്ത്.  
നബയാരഡിന്റെ റീ-ഫിനയാന്സ് സഹയായത്ിന്റെ 
ഏജന്സി തിരിച്ള്ള വിതരണം അനുബന്ഷം 3.1.29-ല് 
കയാണിച്ചിരിക്കുന്നു.

നബയാരഡ് മകരള റീജിയണല് ഓഫീസ് 2020-21-ല് 
സംസ്ഥയാനത്ിന് 13161.61 മകയാെി രൂപ വയായ്പ / റീഫി

നയാന്സ് രൂപത്ിലം ഗ്യാറെ് പിന്തുണയയായം നല്കിയി
രുന്നു. 2020-21ല് വിതരണം ന്ചയ്ത ന്േയാത്ം റീഫിനയാന്
സിന്റെ 72 ശതേയാനവും ഹ്രസ്വകയാല റീഫിനയാന്സയാണ്. 
അമതസേയം, ദീരഘകയാല റീഫിനയാന്സ് നല്കിയത് 
28 ശതേയാനേമത്യാളം വരും.

നബ്ചാര്്ിനറെ �െ്ചാ�ഷം
നബയാരഡ് ഗ്യാേീണ മേഖലകളില് വയായ്പയന്െ സു
�േേയായ വിതരണം സധധ്േയാക്കുകയം, അമതയാന്െയാപെം  
നബയാരഡിന്റെ മപ്രയാത്യാഹന വികസന ഇെന്പെലക
ളിലൂന്െ ഗ്യാേീണ മേഖലകളന്െ സേഗ് വികസനം സയാ
ധധ്േയാക്കുകയം ന്ചയ്തു. നബയാരഡ്, സംസ്ഥയാന സഹക
രണ ബയാങ്കുകള്ക്കും (എസ് സി ബി) റീജിയണല് റൂറല് 
ബയാങ്കുകള്ക്കും (ആര ആര ബി) കയാരഷിക, കരഷികയാനു
ബന്ധ മേഖലകളിന്ല ഉല് പയാദനത്ിനും ദീരഘകയാല 
നിമക്ഷപ ആവശധ്ങ്ങള് ക്കും വയായ്പയാ പരിധി നിശചയിച്ച് 
കുറഞ് പലിശ നിരക്ില് വയായ്പകള് നല്കുന്നു.

കയാരഷിക വികസനത്ിനയായള്ള അെിസ്ഥയാന സൗക
രധ്ങ്ങള് സൃഷ്ിക്കുന്തിനുള്ള സംസ്ഥയാന ശ്രേങ്ങന്ള പി
ന്തുണയ്കന് ഗ്യാേീണ അെിസ്ഥയാന സൗകരധ്വികസന 
ഫണ്ിന് പുറമേ, അപൂരണ്േയായ വന്കിെ ഇെത്രം ജല
മസചനപദ്തികള് മവ�ത്ില് നെപെിലയാക്കുന്തിനയാ
യി നബയാരഡ് ഒരു സേരപെിത ദീരഘകയാല ജലമസചന 
ഫണ്ടും (LTIF) സൃഷ്ിച് നെപെിലയാക്ിവരുന്നു. നബയാരഡ് 
ഇന്ഫ്രയാസ്ട്ക്ചര ന്ഡവലപ് ന്േറെ് അസിസ്റന്സ് 
(NIDA) ഗ്യാേീണ അെിസ്ഥയാന സൗകരധ് വികസന 
പദ്തികള്ക്് ധനസഹയായം നല്കുന്തിനുള്ള ഒരു 
വയായ്പയാപിന്തുണ പദ്തിയയാണ്. സംസ്ഥയാന സരക്യാ
രുകള്ക്കും മകയാരപെമറഷനുകള് മപയാന്ലയള്ള േറ്റ് സര
ക്യാര ഉെേസ്ഥതയിലള്ള ഓര�വനമസഷനുകള്ക്കും 
NIDA ലഭധ്േയാണ്. 2019-20ല് നിഡയ്ക് കീഴില് 41.38 
മകയാെി രൂപ അനുവദിക്കുകയം കണ്ണൂര ജില്ലയിന്ല തളി
പെറമ്പിന്ല 9 തമദ്ദശ സ്വയംഭരണ സ്ഥയാപനങ്ങളിന്ല 
9 നീരത്െ പദ്തികളന്െ പങ്യാളിത്പരവും സുസ്ഥി
രവുേയായ വികസനത്ിന് 8.27 മകയാെി രൂപ ഇതുവന്ര 
വിതരണം ന്ചയ്യുകയം ന്ചയ്തിട്ടുണ്്. സൗജനധ് ഇറെരന്നറ്റ് 
മസവന പദ്തിയയായ ന്ക-മഫയാണിനയായി 2020-21 കയാ
ലയളവില് നിഡയ്ക് കീഴില് 800 മകയാെി രൂപ കിഫ്ബിക്് 
വിതരണം ന്ചയ്തിട്ടുണ്്.

ന്കയാവിഡ് പയാമക്ജിന് കീഴില് ഇന്തധ്യാ �വണ്ന്േറെ് 
പ്രഖധ്യാപിച്ച ഒരു ലക്ഷം മകയാെി രൂപയന്െ അഗ്ികള്ച്ചര 
ഇന്ഫ്രയാസ്ട്ക്ചര ഫണ്ിലൂന്െ (എഐഎഫ്) കര
ഷകര, പ്രയാഥേിക കയാരഷിക സഹകരണ വയായ്പയാ  
സംഘങ്ങള്, ഫയാരമേഴ്സ് ന്പ്രയാഡയൂസര ഓര�വന
മസഷനുകള് (എഫ്,പി.ഒകള്), കയാരഷിക സംരംഭകര, 
സ്റയാരട്ടപ്പുകള് എന്ിവയ്കയായി ഫയാം മ�റ്റ് അെിസ്ഥയാന 
സൗകരധ്ങ്ങള് സൃഷ്ിച്ച് നല്കുന്നു. കൂെയാന്ത, വേമക്രയാ 
ഫുഡ് എറെരവപ്രസസ്(എംഎഫ്ഇ) ഫണ്്, പ്രധയാനേ
ന്ത്രി േത്ധ്സേമ്പദ് മയയാജന, അനിേല് ഹസ്ബന്ഡറി 
ഇന്ഫ്രയാസ്ട്ക്ചര ന്ഡവലപ് ന്േറെ് ഫണ്് തുെങ്ങിയ 
മകന്ദമേഖലയാ പദ്തികളം ലഭധ്േയാണ്. മേല്പെറഞ് 
പദ്തികള്ക്് അനുസൃതേയായി, പ്രയാഥേിക കയാരഷിക 
സഹകരണ സംഘങ്ങന്ള േള്ട്ടി സരവീസ് ന്സറെറുക
ളയാക്ി േയാറ്റുന്തിന് ഇളവുകമളയാന്െ പുനരവയായ്പ നല്
കുന്തിന് AIF-ന് കീഴില് ഒരു പ്രമതധ്ക പുനരവയായ്പയാ 
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പദ്തിയേയായി നബയാരഡ് രം�ത്തുവന്ിട്ടുണ്് എന്ത് 
സ്വയാ�തയാരഹേയാണ്. ഈ സ്കീേിന് കീഴില് മകരള 
ബയാങ്ിന് 3 ശതേയാനം നിരക്ില് റീഫിനയാന്സ് അനു
വദിക്കുകയം അത് ധനസഹയായന്േന് നിലയില് 
PACS-ന് 4 ശതേയാനം നിരക്ില് നല്കുകയം ന്ചയ്യു
ന്നു. സംസ്ഥയാനത്് എഐഎഫ് നെപെിലയാക്കുന്തിന്റെ 
ഭയാ�േയായി അതിന്ന്റ സു�േേയായ പ്രവരത്നം ഉറപെയാ
ക്കുന്തിന് മകരളത്ില് ഒരു മപ്രയാജക്െ് േയാമനജ് ന്േറെ് 
യൂണിറ്റ് സ്ഥയാപിക്കുന്തിനയായി സംസ്ഥയാന സരക്യാര 
നയാബ് മകയാണ്സുേയായി (NABCONS) കരയാര ഒപെിട്ടിട്ടുണ്്.

അെിസ്ഥയാന സൗകരധ് വികസനം ഒരു സമ്പദ് വധ്വ
സ്ഥയന്െ ജീവനയാഡിയയാണ്, അമതസേയം ശരിയയായ 
അെിസ്ഥയാന സൗകരധ്ങ്ങളില്ലയാത്ത് ഗ്യാേീണ അഭിവൃ
ദ്ി വിദൂരസ്വപ് നേയായി േയാത്രം അവമശഷിക്കുന്തിന് 
കയാരണേയാകുകയം ന്ചയ്യുന്നു. ഗ്യാേീണ അെിസ്ഥയാന
സൗകരധ്ങ്ങള് ന്േച്ചന്പെടുത്തുന്തില് ഒരു പ്രധയാനന്പട്ട 
ഇെന്പെലയാണ് വരഷങ്ങളയായി പ്രവരത്ിക്കുന് നബയാര
ഡിന്റെ RIDF എന് പദ്തി. ആരഐഡിഎഫിന് 
കീഴില്, 2020 ഡിസംബര വന്ര സംസ്ഥയാനന്ത് 2104 
ജലമസചന-ന്വള്ളന്പെയാക് സംരക്ഷണ പദ്തികള്
ക്് നബയാരഡ് വയായ്പയാ സഹയായം നല്കിയിട്ടുണ്്. ഈ 
പദ്തികള്ക്് 2560.42 മകയാെി രൂപയന്െ ആരഐഡി
എഫ് വയായ്പ തുക ഉള്ന്പെന്െ ആന്ക 2765.17 മകയാെി 
രൂപയയാണ് സയാമ്പത്ികന്ചലവ് മവണ്ി വരുന്ത്. ഈ 
പദ്തികള് പൂരത്ിയയാകുമമ്പയാള് ഏകമദശം 3.33 ലക്ഷം 
ന്ഹക്െര പ്രമദശത്് പ്രമയയാജനം ലഭിക്കുന്േന്ത് സ്വയാ
�തയാരഹേയാണ്. ആരഐഡിഎഫിന് കീഴിലള്ള 503 
നീരത്െ പദ്തികള്ക്യായി 2020 േയാരച്ച് വന്ര 393.24 
മകയാെി രൂപ അനുവദിച്ചിട്ടുണ്്. അനുേതി കിട്ടിയതില് 
337 പദ്തികള് പൂരത്ീകരിക്കുകയം 166 പദ്തികള് 
പൂരത്ീകരണ ഘട്ടങ്ങളിലേയാണ്. 2020 േയാരച്ച് വന്ര 
179 പദ്തികള് നെപെിലയാക്കുന്തിനയായി മകരള വയാട്ടര 
അമതയാറിറ്റിയന്െ (KWA) കീഴിലള്ള കുെിന്വള്ള പദ്തിക്് 
RIDF-ല് നിന്നും ആന്ക 1,308.67 മകയാെി രൂപ അനുവദി
ച്ചിട്ടുണ്്. ആരഐഡിഎഫിന് കീഴില്, 2020 േയാരച്ച് വന്ര 
ഗ്യാേീണ ആമരയാ�ധ് മേഖലയില് 197 പദ്തികള്ക്യാ
യി ആന്ക 935 മകയാെി രൂപ അനുവദിച്ചിട്ടുണ്്. ആരഐ
ഡിഎഫിന് കീഴില് 2020 േയാരച്ച് 31 വന്ര 2,247 മകയാെി 
രൂപയന്െ ന്േയാത്ം വയായ്പ ഉള്ന്പെടുന് 1,634 ഗ്യാേീണ 
മറയാഡ് പദ്തികള്ക്് അനുേതി നല്കിയിട്ടുണ്്.  
നബയാരഡിന്റെ RIDF-ന് കീഴിലള്ള ട്യാന്ന്ഷ തിരിച്ള്ള 
അനുേതിയം വിതരണവും അനുബന്ഷം 3.1.30-ല്  
കയാണിച്ചിരിക്കുന്നു.

നബയാരഡിന്റെ ഇെന്പെലകള് സംസ്ഥയാനത്് ന്തയാഴില
വസരങ്ങള് സൃഷ് െിച്ച് അതിലന്െ വരുേയാനം ഉയരത്യാന് 
സഹയായിക്കുകയം,കയാരഷിക-കയാരഷികയാനുബന്ധ  
മേഖലകളന്െയം സയാമൂഹിക മേഖലകളന്െയം, അവസ്ഥ 
ന്േച്ചന്പെടുത്തുന്തിന് സഹയായകരേയാകുകയം ന്ചയ്തി 
ട്ടുണ്്. ഈ ഇെന്പെലകള് ഗ്യാേവികസനത്ിന് കൂടുതല് 
ഉതകുന്േന്നും, അമതയാമെയാപെം മേല്പെറഞ് മേഖലകളി
ലെനീളം സുസ്ഥിരവികസനം മപ്രയാത്യാഹിപെിക്കുന്േന്നും 
പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

നിരദ്നരയായ കരഷകരക്് സേയബന്ധിതേയായി വവ
വിദ്ധ്ങ്ങളയായ വയായ്പകള് തെസ്സമേതുേില്ലയാന്ത ലഭധ്േയാ

ക്കുന്തിനയായി മകരളത്ിന്ല ബയാങ്ിം�് സംവിധയാനം 
സംസ്ഥയാന സരക്യാരുേയായി മചരന്് പ്രവരത്ിച് 
വരുന്നു. ആമ�യാള ജനസംഖധ്യിലണ്യായിട്ടുള്ള ക്രേയാതീ
തേയായ വരധനയം, ഉയരന് മൂലധ്മുള്ള കയാരഷിക ഉല്
പന്ങ്ങമളയാടുള്ള (ഉയരന്നുവരുന് വിപണികമളയാടുള്ള) 
േധധ്വര�ത്ിന്റെ മുന്�ണനയാ േയാറ്റവും കയാരഷികമേഖ
ലയില് നിമക്ഷപം നെമത്ണ്തിന്റെ ആവശധ്കത വര
ദ്ിപെിക്കുന്നു. വയായ്പയന്െ നിരബയാധേയായ വിതരണം 
വരധിച്ചിട്ടുന്ണ്ങ്ിലം, ആവശധ്ക്യാരക്് കൃതധ്സേയത്് 
വയായ്പ എത്ിക്കുക എന് പ്രധയാന പ്രശ് നം ഇന്നും നി
ലനില്ക്കുന്നു, അമതയാന്െയാപെം കയാലയാവസ്ഥയാ വധ്തിയയാന
ത്ിന്റെ അപകെസയാധധ്തകളം കയാരഷിക മേഖലയില് 
ഉയരന് നിമക്ഷപം ഉണ്യാമകണ്തിന്റെ ആവശധ്കത 
ന്യ ഓരമ്മിപെിക്കുന്നു.
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3.2 സഹകരണം 

കേരളത്തിലെ സഹേരണ സ്ഥാപനങ്ങള്
നമ്മുടെ സമ്പദ് വധ്വസ്ഥയടെ വികസനത്ില് 
സഹകരണ മേഖലയ്ക് കയാരധ്േയായ പങ്് വഹിക്യാനയാകം.
സഹകരണ സംഘങ്ങളടെ ബൃഹത്യായ ശംഖല ഗ്യാേ
പ്രമദശങ്ങളില് വധ്യാപകേയാണ്. ഇന്ധ്ന് സമ്പദ് വധ്വസ്ഥ
യില് സഹകരണസ്ഥയാപനങ്ങളടെ സ്ഥയാനം സുപ്രധയാന 
േയാണ്, വയായ്പ, സംഭരണം, ഉല്പയാദനം, നിര്മയാണം, 
വിപണനം, കയാര്ഷിക ഉത്പന്നങ്ങളടെ സംസ്കരണം, 
ഉപമഭയാക്തൃവിപണി, പരമ്പരയാഗത വധ്വസയായങ്ങള്, 
അെിസ്ഥയാന സൗകരധ് വികസനം എന്നിങ്ങടന 
സമൂഹത്ിടല േിക്വയാറം എല്യാ മേഖലകളിമലക്ം 
സഹകരണ സ്ഥയാപനങ്ങളടെ പ്രവര്ത്നം വധ്യാപിപിക്യാന് 
സയാധിച്ിട്ടുണ്്. നിലവിടല േത്സരയാധിഷ്ിതവം നിയന്ത്രണയാ
തീതവേയായ  ആമഗയാള  സയാമ്പത്ിക  പരിതസ്ഥിതിയില്,  
സഹകരണ സ്ഥയാപനങ്ങള്ക്് ആമഗയാളതലത്ില് തടന്ന 
േത്സരയാധിഷ്ിതേയാകന്നതിനുമവണ്ിയള്ള സയാധധ്തകള് 
േനസിലയാക്ി അതിനുമവണ്ിയള്ള പ്രവര്ത്നതന്ത്രങ്ങള് 
രൂപടപടുത്ി, സഹകരണ സ്ഥയാപനങ്ങളടെ നയങ്ങള് 
പുനഃക്രേീകരിമക്ണ്ിയിരിക്ന്നു.

സേത്വ സമ്പന്നേയായ വികസനത്ിടറെ േയാധധ്േടേന്ന 
നിലയില് സഹകരണ സ്ഥയാപനങ്ങളടെ പങ്് തിരിച്റിഞ്് 
സഹകരണ സംഘങ്ങടള ശക്ിടപടുത്തുന്നതിനയായി 
“സഹകയാര് മസ സമൃദ്ി” (സഹകരണത്ിലൂടെ 
അഭിവൃദ്ി) എന്ന കയാഴ്ചപയാമെയാടെ 2021 ജൂലലയില് 
ഇന്ധ്യാ ഗവണടേറെ് സഹകരണത്ിനയായി ഒരു പുതിയ 
േന്ത്രയാലയം രൂപീകരിച്ചു. ഇതിലൂടെ തയാടെത്ട്ില് 
വധ്യാപയാരങ്ങള് എളപേയാക്ന്നതിനുമവണ്ിയള്ള പ്രവര്ത്
നങ്ങള് കയാരധ്ക്ഷേേയാക്ന്നതിനും, അന്ര്സംസ്ഥയാനസ
ഹകരണ സ്ഥയാപനങ്ങളടെ (MSCS) വികസനം മപ്രയാത്സയാ
ഹിപിക്ന്നതിനും സഹയായകേയാകന്നു.

മകരള സംസ്ഥയാന രൂപീകരണത്ിന് മുമ്പയായി 
ടകയാച്ി, തിരുവിതയാംകൂര്, േലബയാര് എന്നിവിെങ്ങളില് 
നിലനിന്നിരുന്ന വധ്തധ്സ്ഥ സഹകരണ നിയേങ്ങടള 
അെിസ്ഥയാനേയാക്ിയയാണ് സഹകരണ സംഘങ്ങള് 
രൂപീകരിച്ിരുന്നത്. 1951-ല് തിരുവിതയാംകൂര്-ടകയാച്ി 
സംസ്ഥയാനങ്ങളടെ സംമയയാജനത്ിനുമശഷം തിരുവി
തയാംകൂര്-ടകയാച്ി മകയാ-ഓപമററ്ീവ് ടസയാലസറ്ി ആക്െ് 
നിലവില് വന്നു. മകരളസംസ്ഥയാന രൂപീകരണത്ിനുമശ
ഷം, 1969-ല് “മകരള മകയാ-ഓപമററ്ീവ് ടസയാലസറ്ി 
ആക്െ്” എന്ന മപരില് ഒരു ഏകീകൃത നിയേം നിലവില് 
വരുകയം, തുെര്ന്ന് മകരള സര്ക്യാര് 1999 ല് മകരള 
സഹകരണ (മഭദഗതി) നിയേം പയാസയാക്കയം, 2000-ല് 
അത് നിലവില് വരുകയം ടെയ്തു.

മകരളത്ിടല സഹകരണ സംവിധയാനം രയാജധ്ടത് 
തടന്ന ഏറ്വം ഊര്ജ്ജസ്വലേയായ സഹകരണ 
സംവിധയാനങ്ങളില് ഒന്നയാടണന്ന് പറയയാം. ഗ്യാേീണ 
മേഖലയിടല ദുര്ബലരും പയാര്ശ്വവല്ക്രിക്ടപട്വ
രുേയായ ജനങ്ങളടെ സയാമ്പത്ിക ഉന്നേനത്ിനയായി 
സംസ്ഥയാനടത് സഹകരണ സംഘങ്ങള് സുപ്രധയാന 
പങ്് വഹിച്ിട്ടുണ്്. കയാര്ഷിക വയായ്പ, ടപയാതുവിതരണ 

സമ്പ്രദയായം, കയാര്ഷിമകയാല്പന്നങ്ങളടെ വിതരണം, 
ആമരയാഗധ്ം, ടപ്രയാഫഷണല് വിദധ്യാഭധ്യാസം ഉള്ടപടെയള്ള 
വിദധ്യാഭധ്യാസം, പയാര്പിെം, കയാര്ഷിക വിഭവങ്ങളടെ 
സംസ്കരണം, േത്സധ്ബന്ധനം, പട്ികജയാതി/പട്ികവര്ഗ 
വികസനം, സ്തീകളടെ ഉന്നേനം തുെങ്ങിയ വിവിധങ്ങളയായ 
പ്രവര്ത്ന മേഖലകളടെ മപ്രയാത്സയാഹനത്ില് ഏര്ടപ
ട്ിരിക്ന്ന ഒരു വിപുലേയായ സഹകരണശംഖല നമ്മുടെ 
സംസ്ഥയാനത്തുണ്്. കെിഞ്കയാലഘട്ങ്ങളില്, സഹകര
ണപ്രസ്ഥയാനങ്ങള് ജനജീവിതത്ിടറെ എല്യാ മേഖലകളിലം 
വമ്പിച് പുമരയാഗതി ലകവരിച്ിട്ടുള്ളതയായി േനസ്ിലയാക്യാ
വന്നതയാണ്.

മകരളത്ില് സഹകരണ സംഘങ്ങടള അവയടെ  
പ്രവര്ത്ന മേഖലയടെ വധ്യാപ്ി/സ്വഭയാവം എന്നിവ 
അനുസരിച്ചും, അവ ഏടറ്ടുക്ന്ന വിഷയങ്ങള്/പ്രവൃത്ി 
എന്നിവ അനുസരിച്ചും തരം തിരിച്ിരിക്ന്നു. നിലവില് 
സഹകരണ രജിസ്്യാറടെ ഭരണ നിയന്ത്രണത്ിലള്ള 
16,112 സഹകരണ സംഘങ്ങള് മകരളത്ില് പ്രവര്ത്ി
ക്ന്നുണ്്, അതില് 12,265 സംഘങ്ങള് തൃപ്ികരേയായ 
പ്രവര്ത്നം കയാഴ്ചവയ്ക്കുന്നു. അതില്ത്ടന്ന ഭൂരിഭയാഗവം 
ഉപമഭയാക്തൃ സഹകരണ സംഘങ്ങളയാണ് (3,819 
എണ്ം). കൂെയാടത വയായ്പയാ സഹകരണ സംഘങ്ങളം 
(3,382 എണ്ം), വനിതയാ സഹകരണ സംഘങ്ങളം (956 
എണ്ം) തൃപ്ികരേയായ പ്രവര്ത്നം കയാഴ്ചവയ്ക്കുന്നതില് 
മുന്പന്ിയിലണ്്. അമതയാടെയാപം വിപണനം, പയാര്പിെം, 
സംസ്കരണം, ആമരയാഗധ്ം, പട്ികജയാതി-പട്ികവര്ഗ 
ഉന്നേനം എന്നീ മേഖലകളില് പ്രവര്ത്ിക്ന്ന സഹക
രണസംഘങ്ങളമുണ്്, വിവിധ തരത്ിലള്ള സഹകരണ 
സംഘങ്ങളടെ വിശദയാംശങ്ങളം 2021 ടല അവയടെ ഭൗതിക 
മനട്ങ്ങള് സംബന്ധിച് വിശദയാംശങ്ങളം അനുബന്ധം 
3.2.1, 3.2.2 എന്നിവയില് നല്കിയിരിക്ന്നു.

ലരെഡതിറ്റ് കേഥാ-ഓപ്പകേറ്റീവറ്സറ്
സംസ്ഥയാനടത് സഹകരണ കയാര്ഷികവയായ്പ 
മേഖലയില് ഘെനയാപരേയായ േയാറ്ം ടകയാണ്ടുവരയാന് 
സര്ക്യാര് നിരവധിയയായ നെപെികള് ആരംഭിച്ിട്ടുണ്്. 
സംസ്ഥയാനത്ിടറെ വയായ്പയാഘെനടയ ദ്വിതല ഘെനയയാക്ി 
േയാറ്യാന് സര്ക്യാര് നയപരേയായ തീരുേയാനടേടുത്ി 
രുന്നു. മകരള ബയാങ്ം, േലപ്പുറം ജില്യാ സഹകരണ ബയാങ്ം 
(ഡിസിബി), തയാമെത്ട്ില് 1,644 ലപ്രേറി അഗ്ികള്ച്ര് 
മകയാ-ഓപമററ്ീവ് ടസയാലസറ്ികളം (പി.എ.സി.എസ്), 
ഫയാര്മേെ് സ് സര്വീസ് മകയാ-ഓപമററ്ീവ് ടസയാലസറ്ിയം 
(എഫ്.എസ്.സി.എസ്) അെങ്ങുന്നതയാണ് ടെറകിെ, 
ഇെത്രം ഘെന. 3,743 ടക്രഡിറ്് മകയാ-ഓപമററ്ീവ് 
ടസയാലസറ്ികള് 2021 േയാര്ച്് വടര രജിസ്റ്റര് ടെയ്ിട്ടുണ്്, 
അതില് 3382 സഹകരണ സംഘങ്ങള് നല് രീതിയില് 
പ്രവര്ത്ിക്ന്നു. ബയാക്ിയള്ളവ പ്രവര്ത്നരഹിത
മേയാ നഷ്ടത്ിമലയാ ആണ്. PACS-ടറെ െില സൂെകങ്ങളം 
ടക്രഡിറ്് പ്രവര്ത്നങ്ങളം സംബന്ധിച്ചുള്ള വിവരങ്ങള് 
അനുബന്ധം 3.2.3 അനുബന്ധം 3.2.4 എന്നിവയില് 
നല്കിയിരിക്ന്നു.
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കേരള ബഥാങ്റ്
കയാര്ഷിക മേഖലയ്ക്കും അമതയാടെയാപം സംരംഭകര്ക്ം 
പ്രവര്ത്ന മൂലധനം സേയാഹരിക്ന്നതില് മകരള 
ബയാങ്് നിര്ണയായക പങ്് വഹിക്ന്നു. പുതുതയായി  
രൂപീകരിച് മകരള ബയാങ്ിന് 1,568 അംഗങ്ങള് ഉള്ള 770 
ശയാഖകളണ്്. ഇതില് സര്ക്യാരം അമതയാടെയാപം 1,567 
ടസയാലസറ്ികളം ‘എ’ക്യാസ ്അംഗങ്ങളയായി ഇതില് ഉള്ടപട്ി
ട്ടുണ്.് ബയാങ്ിടറെ ടേയാത്ം ഓഹരി മൂലധന സംഭയാവന 
2,045.2 മകയാെി രൂപയയാണ്, അതില് ഗവണടേറെ്, 
ടസയാലസറ്ികള്, വധ്ക്ികള് എന്നിവയടെ വിഹിതവം 
ഉള്ടപടുന്നു. മകയാപമററ്ീവ് ടസയാലസറ്ികളമെയം,  
വധ്ക്ികളമെയം, സ്ഥയാപനങ്ങളടെയം നിമക്ഷപം 
ഉള്ടപടെ 66,731.60 മകയാെിമയയാളം രൂപ മകരള ബയാങ്ിനു 
നിമക്ഷപേയായിട്ടുണ്്. മകരള ബയാങ്ിന് യഥയാക്രേം 741.8 
മകയാെി രൂപയം 2,863.63 മകയാെി രൂപയം കരുതല് 
ധനേയായം തനതു ഫണ്് ഇനത്ിലം നീക്ിയിരിപ്പുണ്്. 
നബയാര്ഡ്,  വയാണിജധ്ബയാങ്കള്, ദ ീര്ഘകയാല 
നിമക്ഷപങ്ങള്, ഗവണടേറെ് എന്നിവയില് നിന്നുള്ള  
വയായ്പകള് ഉള്ടപടെ 7,901.9 മകയാെിമയയാളം രൂപയയാണ് 
ബയാങ്ിടറെ നിലവിടല വയായ്പകള്. നിലവിടല ബയാങ്ിടറെ 
ടേയാത്ം വയായ്പയാ കെിശ്ിക 39,664.9 മകയാെി രൂപയയാണ്. 
മകരള ബയാങ്ിടറെ നിലവിടല സയാമ്പത്ിക സ്ഥിരതയയാണ് 
ഈ കണക്കള് വധ്ക്േയാക്ന്നത്. ഗ്യാേീണ മേഖലകളില് 
മകയാവിഡ്-19 േഹയാേയാരിയടെ ആഘയാതം േറികെക്യാന് 
മകന്ദ്ര സംസ്ഥയാന സര്ക്യാരുകളം നബയാര്ഡം 
മ്യാണസര് ടെയ് വിവിധ പദ്തികള്ക്് മകരള 
ബയാങ്ിന്ടറ പിന്തുണയണ്യായിരുന്നു. സഹകരണ 
മേഖലയില് നിന്നുള്ള ബയാങ്യായതിനയാല് തടന്ന 
ബയാങ്ിടറെ വയായ്പയാ തിരിച്െവിടന മകയാവിഡ്-19 
േ ഹ യാ േ യാ ര ി  പ്രത ി കൂ ല േ യാ യ ി  ബ യാ ധ ി ക് ക യ ം , 
വയായ്പയടെ ടേയാറമട്യാറിയം നീമട്ണ്തയായി വരികയം  
ടെയ്ിട്ടുണ്്. മകരള ബയാങ്ിടറെ 2020-21 സയാമ്പത്ിക 
വര്ഷടത് വിശദേയായ സയാമ്പത്ിക വിവരങ്ങള്  
അനുബന്ധം 3.2.5-ല് നല്കിയിരിക്ന്നു.

കേരള സധംസ്ഥാന സഹേരണ േഥാര് തിേ ഗ്ഥാമ 
വ തിേസന ബഥാങ്റ് (KSCARD) 
മകരള മസ്റ്ററ്് മകയാ-ഓപമററ്ീവ് അഗ്ികള്ച്ര് റൂറല് 
ടഡവലപ് േറെ് ബയാങ്് (KSCARD) ദീര്ഘകയാല വയായ്പ 
നല്കന്നതിനും കയാര്ഷിക, കയാര്ഷിക അനുബന്ധ  
പ്രവര്ത്നങ്ങള്ക്ം, കയാര്ഷിമകതര മേഖലയിടല  
പ്രവര്ത്നങ്ങള്ക്ം, ഗ്യാേീണ ഭവന നിര്മയാണത്ിനും, 
അംഗങ്ങളയായിട്ടുള്ള പ്രയാഥേിക സഹകരണ കയാര്ഷിക 
ഗ്യാേവികസന ബയാങ്് (PCARD) മുമഖന വയായ്പ 
നല്കന്നതിന് മുന്തൂക്ം നല്കന്നു. വയായ്പയിലൂടെ 
സേഗ് വികസനം എന്നതയാണ് ബയാങ്ിടറെ 
മുദ്യാവയാകധ്ം. വയായ്പ നല്കന്നതിനയായി ബയാങ്ിന്  
സ്വന്േയായി പരിേിതേയായ വിഭവങ്ങള് േയാത്രമേയള്ളൂ.  
പ്രധ യാ ന േ യാ യ ം  ന ബ യാ ര് ഡ്  ന ല് ക ന്ന 
പുനര്വയായ്പടയയയാണ് ആശ്രയിക്ന്നത്. ഓമരയാ 
തയാലൂക്ിലം സ്ഥിതി ടെയ്യുന്ന PCARDB-കളടെ 
ശംഖലയിലൂടെയം അവയടെ ശയാഖകളിലൂടെയം KSCARD 
ബയാങ്് ദീര്ഘകയാലവയായ്പകള് ആതധ്ന്ികേയായി വയായ്പ
ടയടുക്ന്നവരിമലക്് എത്ിക്ന്നു. KSCARDBല് നിന്നും  
വയായ്പടയടുക്ന്നവരില് സിംഹഭയാഗവം,(ഏകമദശം 80 
ശതേയാനമത്യാളം) ടെറകിെനയാേേയാത്ര കര്ഷക വിഭയാഗ

ത്ില്പട്വരയാണ്. ഗ്യാേീണ ജനതയടെ അെിസ്ഥയാന 
തലത്ിലള്ള സയാമൂഹികവം സയാമ്പത്ികവേയായ 
ഉന്നേനേയാണ് ബയാങ്ിടറെ പ്രധയാന ലക്ഷധ്ം. വയായ്പ 
ആവശധ്ങ്ങള്ക്യായി േറ്് ധനകയാരധ് സ്ഥയാപനങ്ങടള 
സേീപിക്യാന് കെിയയാത് തയാെ്ന്ന വരുേയാനമുള്ള 
വിഭയാഗത്ിടല ജനങ്ങടളയയാണ് KSCARDB പ്രധയാനേയായം 
പിന്തുണയ്ക്കുന്നത്. 12.5 ലക്ഷത്ിലധികം അംഗത്വമുള്ള 
ബയാങ്ിടറെ അംഗസംഖധ് സംസ്ഥയാനടത് ഏകമദശം 13 
ശതേയാനം ഗ്യാേീണ കടുംബങ്ങളിമലക്ം കെന്നു ടെല്ലുന്നു.

KSCARD ബയാങ്ിടറെ 2021 േയാര്ച്് േയാസം വടരയള്ള 
ടേയാത്ം വയായ്പ കെിശ്ിക 7652.7 മകയാെി രൂപയയാണ്. 
2020-21 ടല വയായ്പയാ വിതരണം 2673.8 മകയാെി 
രൂപയയാണ്. അതില് 1309 മകയാെി രൂപ കയാര്ഷിക  
മേഖലക്യാണ് (കയാര്ഷിക മേഖലയടെ മെം മലയാണ 
ഇനത്ില് 1108.5 മകയാെി രൂപയം, സ്വര്ണ് വയായ്പ-ഫയാം 
മേഖലയില് 200.5 മകയാെി രൂപയം ഉള്ടപടുന്നു). ഈ 
വയായ്പയടെ ഭൂരിഭയാഗവം ആസ്ി സൃഷ്ടിക്യാന് മവണ്ിയയാണ് 
ഉപമയയാഗിക്ന്നത്. കയാര്ഷിക മേഖലയ്ക്കുള്ള വയായ്പ 
വിതരണം 2020-21 ല് ടേയാത്ം വയായ്പയടെ 48.95 
ശതേയാനേയാണ്. മുന്വര്ഷങ്ങളില് ഇത് യഥയാക്രേം 35.8 
ശതേയാനവം 33.2 ശതേയാനവേയായിരുന്നു. KSCARDB 
നല്കന്ന ദീര്ഘകയാല വയായ്പകളടെ വര്ഗീകരണം  
അനുബന്ധം 3.2.6-ല് നല്കിയിരിക്ന്നു.

ഉപക�ഥാക്തൃ സഹേരണ സധംഘങ്ങള്
ഉപമഭയാക്തൃ സഹകരണ സംഘങ്ങള് ഉപമഭയാ
ക്യാക്ള്ക്് സബ് സിഡി നിരക്ില് ഉപമഭയാക്തൃ 
സയാധനങ്ങള്, േരുന്നുകള്, മസ്റ്റഷനറി വസ്തുക്ള് 
എ ന്ന ി വ  ന ല് ക ന്ന ത ി നു ം  സ ്വക യാ ര ധ് െ ി ല് റ 
വധ്യാപയാരികളടെ ചൂഷണത്ില് നിന്ന് അവടര 
തെയന്നതിനും സഹയായിക്ന്നു. സംസ്ഥയാനത്് 
4632 ഉപമഭയാക്തൃ സഹകരണ സംഘങ്ങള് 2021 
േയാര്ച്് േയാസം വടര രജിസ്റ്റര് ടെയ്ിട്ടുണ്്, അതില് 
തടന്ന 3819 സഹകരണ സംഘങ്ങള് നല് രീതിയില് 
പ്രവര്ത്ിക്ന്നു. സംസ്ഥയാനതലത്ില് മകരള  
മസ്റ്ററ്് മകയാ-ഓപമററ്ീവ് കണസ്യൂേര് ടഫഡമറഷനും 
(കണസ്യൂേര്ടഫഡ്), ജില്യാതലത്ില് ടേയാത്വധ്യാപയാര 
സഹകരണ മസ്റ്റയാറകളം, തയാടെത്ട്ില് 4,612 പ്രയാഥേിക 
ഉപമഭയാക്തൃ സംഘങ്ങള്/മസ്റ്റയാറകള് എന്നിവയം 
ഉള്ടപടുന്നതയാണ് സംസ്ഥയാനടത് ഉപമഭയാക്തൃ 
സഹകരണ മേഖല. ജില്യാ ടേയാത്വധ്യാപയാര മസ്റ്റയാറകളം, 
ലപ്രേറി മസ്റ്റയാറകളം അവരുടെ സ്വന്ം ഔട്്  ടലറ്റുകള്, 
സൂപര് േയാര്ക്റ്റുകള്, ഡിപയാര്ട്്  ടേറെ് മസ്റ്റയാറകള് 
എന്നിവയിലൂടെ ഉപമഭയാക്യാക്ളടെ ആവശധ്ങ്ങള് 
നിറമവറ്റുന്നു. കണസ്യൂേര്ടഫഡ് അവരുടെ സൂപര് േയാ
ര്ക്റ്റുകളിലൂടെ െില്റ വില്പനയിലം ഏര്ടപട്ിരിക്ന്നു.

മകരള മസ്റ്ററ്് മകയാ-ഓപമററ്ീവ് കണസ്യൂേര് ടഫഡമറഷന് 
ലിേ ിറ്ഡ്  (കണസ്യൂേര്ടഫഡ്)  1965-ലയാണ് 
സ്ഥയാപിതേയായത്. ഇത് മകരളത്ിടല ഉപമഭയാക്തൃ 
ടേയാത്വധ്യാപയാര സഹകരണ സംഘങ്ങളടെ ഒരു അടപക്് 
മബയാഡിയയാണ്. ഇതിന് റീടട്യില് ഔട്്  ടലറ്റുകളടെ ഒരു 
ശംഖലതടന്നയണ്്. ‘ത്രിമവണി’ സൂപര് േയാര്ക്റ്റുകളടെ 
ശംഖലകള് സംസ്ഥയാനത്തുെനീളം സ്ഥിതി ടെയ്യുന്നു, 
പ്രമതധ്കിച്് ഉത്സവ സീസണുകളില് കണസ്യൂേര്ടഫഡില് 
വിപണി ഇെടപെല് ഉത്രവയാദിത്ം നിക്ഷിപ്േയായിരിക്ന്നു. 
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കണസ്യൂേര്ടഫഡ് അതിടറെ നീതി ടേഡിക്ല് സ്കീേിലൂടെ 
ഔഷധ, ശസ്തക്രീയയാ ഇനങ്ങള് ഉള്ടപടുത്ി റീടട്യില് 
ബിസിനസ് മേഖല വിപുലീകരിച്ചു. കൂെയാടത സംസ്ഥയാന
ത്തുെനീളമുള്ള 39 വിമദശ േദധ്ം/ബിയര് ഔട്്  ടലറ്റുകള് 
വെി ബിവമറജസ് ബിസിനസും ടെയ്തുവരുന്നു. കൂെയാടത 
കന്നംകളത്് ഒരു മനയാട്്ബുക്് നിര്മയാണ യൂണിറ്്, 
പയാലക്യാെ് ഒരു നീതി ഗധ്യാസ് പ്യാറെ്, തൃശ്ശൂരില് ഒരു ത്രിമവണി 
ഇന്സ്റ്റിറ്്യൂട്് ഓഫ് ഫയാര്േസി (െിഐപി) എന്നിവയം 
കണസ്യൂേര്ടഫഡിടറെ ഉെേസ്ഥതയിലണ്്.

സംസ്ഥയാനത്തുെനീളം 179 ത്രിമവണി യൂണിറ്റുകളം 45 
ടേയാലബല് ത്രിമവണി യൂണിറ്റുകളമുണ്്. ത്രിമവണി 
യൂണിറ്റുകളിടല ടേയാത്ം വില്പന 2019-20 ല് 
355.6 മകയാെി രൂപയം, 2020-21 ല് ഇത് 306.2 മകയാെി 
രൂപയേയായിരുന്നു. 2900ടഫസ്റ്റിവല് േയാര്ക്റ്റുകള് 
നെത്ിയതിലൂടെ 2020-21ല് 59.9 മകയാെി രൂപയടെ 
ടേയാത്ം സബ് സിഡി വില്പനയയാണ് ടഫഡമറഷന് 
മനെിയത്. ഏകമദശം 2000 ടഫസ്റ്റിവല് േയാര്ക്റ്റുകള് 
സംഘെിപിച്തിലൂടെ 2021-ടല ഓണക്യാലത്് ടേയാത്ം 
42 മകയാെി രൂപയടെ സബ് സിഡി വില്പന നെത്ി 
ത്രിമവണി ബ്യാന്ഡിന് കീെിലള്ള കണസ്യൂേര്ടഫഡ് ഈ  
വിഭയാഗത്ില് െരിത്രം സൃഷ്ടിച്ചു. േത്സരയാധിഷ്ിത വധ്യാപയാര 
അന്രീക്ഷടത് അതിജീവിക്ണടേങ്ില് ത്രിമവണി 
ഔട്്  ടലറ്റുകളം മഗയാഡൗണുകളം വലിയ മതയാതില് നവീ
കരിമക്ണ്തയായിട്ടുണ്്.

കണസ്യൂേര്ടഫഡിന് മകരളത്ില് 36 വിമദശ 
േദധ്ഷയാപ്പുകളം മൂന്ന് ബിയര് മഷയാപ്പുകളമുണ്്. ടഫഡമറഷടറെ 
വധ്യാപയാരത്ില് പ്രധയാന പങ്ം േദധ്വില്പനയടെ  
സംഭയാവനയയാണ്. ടഫഡമറഷടറെ വിറ്റുവരവ് 2018- 
19-ല് 1790.0 മകയാെി രൂപയം 2019-20 ല് 1821.6 
മകയാെി രൂപയം 2020-21 ല് 1084 മകയാെി രൂപയേയാണ്. 
വിമദശേദധ്ത്ില് നിന്നുള്ള 2021-22 ടല (2021 ഓഗസ്റ്് 
വടരയള്ള) വിറ്റുവരവ് 351.9 മകയാെി രൂപയയായിരുന്നു. 
മലയാക്ഡൗണും, മകയാവിഡ്-19 േഹയാേയാരി തെയന്നതിനുള്ള 
കര്ശന നിയന്ത്രണങ്ങളം കയാരണം ബിവമറജസ് 
ഡിവിഷനില് നിന്നുള്ള വില്പനയില് വന് ഇെിവണ്യായി.  
കൂെയാടത, ബിവമറജസ് മകയാര്പമറഷന് 2020-21 ല് 
കണസ്യൂേര്ടഫഡിടറെ ടേയാത്ക്ച്വെക്യാരുടെ േയാര്ജിന് 
8 ശതേയാനത്ില് നിന്ന് 13 ശതേയാനേയായി ഉയര്ത്ി. 
കണസ്യൂേര്ടഫഡിന് മകരളത്ിലെനീളം 12 ടേഡിക്ല് 
ടവയര്ഹൗസുകളം 78 ടേഡിക്ല് മസ്റ്റയാറകളം ഉണ്്. 
കണസ്യൂേര് ടേഡിക്ല് മസ്റ്റയാറകള്വെിയം സഹകരണ
സംഘങ്ങള് നെത്തുന്ന കെകള്വെിയം കണസ്യൂേര്ടഫഡ് 
േിതേയായ നിരക്ില് േരുന്നുകള് വിതരണം ടെയ്യുന്നു. 
കണസ്യൂേര്ടഫഡിടറെ കീെില് വരുന്ന നീതി ടേഡിക്ല് 
മസ്റ്റയാറകളടെ വിറ്റുവരവ് 2020-21 ല് 189.8 മകയാെി 
രൂപയയായിരുന്നു. മകരളത്ില് കണസ്യൂേര്ടഫഡ് 
പയാലക്യാെ് മുതലേെയില് സ്ഥിതി ടെയ്യുന്ന ഗധ്യാസ് 
പ്യാറെിലൂടെ “നീതി ഗധ്യാസ്” എന്ന് മപരില് ഗയാര്ഹിക 
വയാതകം നിറച്് വിതരണം ടെയ്തുവരുന്നു. 2020-21 ല് 94 
ലക്ഷം രൂപയയായിരുന്നു ടേയാത്ം വില്പന, 2021 ഏപ്രില് 
മുതല് 2021 ഓഗസ്റ്് വടരയള്ള കയാലയളവില് 60.90 
ലക്ഷം രൂപയയായിരുന്നു വില്പന. ത്രിമവണി ഔട്്  ടലറ്റുകളി 
ലൂടെ “മെയാട്ടു ഗധ്യാസ്” സിലിണ്റകള് വില്ക്ന്നതിനയായി 
2021 ഏപ്രില് മുതല് കണസ്യൂേര്ടഫഡം ഇന്ധ്ന് ഓയില് 
മകയാര്പമറഷനുേയായി ഒരു കരയാര് ഉണ്യാക്ിയിട്ടുണ്്.  

മകയാവിഡ്-19 േഹയാേയാരി കയാലത്്, ഏറ്വം കറഞ് 
വിലയില് ത്രിമവണി ഔട്്  ടലറ്റുകള് വെി ഗുണനിലവയാരമുള്ള 
പലവധ്ജ്ഞനങ്ങളം വീട്ടുസയാധനങ്ങളം വിതരണം  
ടെയ്യുന്നതില് കണസ്യൂേര്ടഫഡ് മുന്പന്ിയിലയായിരുന്നു.

വനതിതഥാ സഹേരണസധംഘധം
സ്തീ ശയാക്ീകരണത്ിന് സഹകരണ പ്രസ്ഥയാനം 
വലിയ സംഭയാവന നല്കിയിട്ടുണ്്. മകരള വിേണ 
മ ക യാ - ഓ പ മ റ റ് ീ വ്  ട ഫ ഡ മ റ ഷ ന്  ല ി േ ി റ് ഡ് 
(വനിതയാടഫഡ്), പ്രയാഥേിക വനിതയാ സഹകരണ 
സംഘങ്ങളടെ ഒരു അടപക്് ടഫഡമറഷനയാണ്. 2021 
േയാര്ച്് വടരയള്ള കണക്നുസരിച്ചു 1238 വനിതയാ 
സഹകരണ സംഘ ങ്ങള് പ്രവര്ത്ിച്ചുവരുന്നു, അതില് 
956 ടസയാലസറ്ികള് പ്രവര്ത്നക്ഷേേയാണ്, 
248 എണ്ം നിഷ്ക്രീയവം, 34 എണ്ം പ്രവര്ത്നം 
നിര്ത്ിയ അവസ്ഥയിലേയാണ്. സംസ്ഥയാനടത് 
സ്തീകളടെ സയാമൂഹികവം സയാമ്പത്ികവേയായ 
അവസ്ഥ ടേച്ടപടുത്തുന്നതിന്  ഫലപ്രദേയായ 
രീതിയില് ഇെടപെലകള് നെത്ിയിട്ടുണ്്. ഗുണമഭയാ
ക്യാക്ള്ക്് സംമയയാജിത വയായ്പകളം മസവനങ്ങളം 
ലഭധ്േയാക്ക എന്നതയാണ് ടഫഡമറഷടറെ പ്രധയാന 
ലക്ഷധ്ം. 2020-21 സയാമ്പത്ിക വര്ഷത്ില് 11 വനിതയാ 
സഹകരണ സംഘങ്ങള്ക്ം, വനിതയാടഫഡിനുേയായി  
പ്രമതധ്ക ടതയാെിലവസരങ്ങള് സൃഷ്ടിക്ന്നതിനും വനിതയാ 
സഹകരണ സംഘങ്ങളടെ പുനരുജ്ജീവനത്ിനുേയായി 
153 ലക്ഷം രൂപ അനുവദിച്ിരുന്നു. അമതയാടെയാപം 27 
ടസയാലസറ്ികള്ക്് പ്രവര്ത്ന മൂലധന ഗ്യാറെയായി 87 
ലക്ഷം രൂപയം 23 ടസയാലസറ്ികള്ക്് ഓഹരി മൂലധന 
സഹയായേയായി 33.3 ലക്ഷം രൂപയം അനുവദിച്ചു.

�വന നതിരമഥാണ സഹേരണ സധംഘങ്ങള്
മകരളത്ില് ഭവനനിര്മയാണ സഹകരണ സംഘങ്ങള് 
ദ്വിതല ഘെനയിലയാണ് പ്രവര്ത്ിക്ന്നത്. 2021 േയാര്ച്് 
വടര 396 ഹൗസിംഗ് മകയാ-ഓപമററ്ീവ് ടസയാലസറ്ികള് 
രജിസ്റ്റര് ടെയ്ിട്ടുണ്്. അവയില് 294 ടസയാലസറ്ികള് 
പ്രവര്ത്നക്ഷേവം, 80 ടസയാലസറ്ികള് നിഷ്ക്രീയവം, 
22 ടസയാലസറ്ികള് പ്രവര്ത്നരഹിതവേയാണ്. മകരള 
മസ്റ്ററ്് മകയാ-ഓപമററ്ീവ് ഹൗസിംഗ് ടഫഡമറഷന്  
ലിേിറ്ഡിനയാണ് (HOUSEFED) ഭവന നിര്മയാണ 
സഹകരണ സംഘങ്ങളടെ പരമേയാന്നത സ്ഥയാപനം. 
സംസ്ഥയാന സര്ക്യാരും പ്രയാഥേിക ഭവനസഹകരണ 
സംഘങ്ങളം ഇതില് അംഗങ്ങളയാണ്. 2020-21 
കയാലഘട്ത്ില് 30 പ്രയാഥേിക ഭവന സഹകരണ 
സംഘങ്ങള്ക്് ഓഹരി മൂലധന സഹയായേയായി 50 ലക്ഷം 
രൂപ അനുവദിച്ചു.

പട്തിേജഥാതതി/പട്തിേവരഗ്ഗ സഹേരണ സധംഘങ്ങള് 
പട്ികജയാതി/പട്ികവര്ഗ സഹകരണസംഘങ്ങള്  
സംസ്ഥയാനടത് പട്ികജയാതി/പട്ികവര്ഗ വിഭയാഗങ്ങളടെ 
സയാമൂഹിക സയാമ്പത്ിക വികസനത്ിനയായി 
സംഘെിപിക്കയം സ്ഥയാപിക്കയം ടെയ്ിട്ടുള്ള 
ഒരു സഹകരണ പ്രസ്ഥയാനേയാണ്. പട്ികജയാതി/
പട്ികവര്ഗ വിഭയാഗങ്ങളിടല പയാവടപട് കടുംബങ്ങളടെ 
ഉന്നേനത്ിന് സംസ്ഥയാനടത് പട്ികജയാതി/പട്ികവര്ഗ 
സഹകരണ സംഘങ്ങളടെ വികസനം അനിവയാരധ്േയാണ്. 
സംസ്ഥയാനത്് 833 പട്ികജയാതി/പട്ികവര്ഗ സഹകരണ 
സംഘങ്ങള് രജിസ്റ്റര് ടെയ്ിട്ടുണ്്, അതില് 425 എണ്ം 
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നിലവില് പ്രവര്ത്നക്ഷേേയാണ്. പട്ികജയാതി/പട്ികവര്ഗ 
കടുംബങ്ങള്ക്് പുതിയ ടതയാെിലവസരങ്ങളം ഉപജീവനവം 
സൃഷ്ടിക്ന്നതിന് പട്ികജയാതി/പട്ികവര്ഗ സഹകരണ 
സംഘങ്ങളടെ പുനരുജ്ജീവനം അതധ്ന്യാമപക്ഷിതേയാ
ണ്. മകരള മസ്റ്ററ്് ടഫഡമറഷന് ഓഫ് ടഷഡ്യൂള്ഡ് 
കയാസ്റ്് &ടഷഡ്യൂള്ഡ് ല്ബ് മകയാ-ഓപമററ്ീവ് 
എന്നറിയടപടുന്ന പ്രയാഥേിക പട്ികജയാതി/പട്ികവര്ഗ 
സഹകരണ സംഘങ്ങളടെ ഒരു ഉന്നത സ്ഥയാപനവം 
പട്ികജയാതി/പട്ികവര്ഗ വിഭയാഗങ്ങളടെ സഹയായത്ിനയായി 
സംസ്ഥയാനത്് പ്രവര്ത്ിക്ന്നു.

മഥാരക്കറ്തിധംഗറ് സഹേരണ സധംഘങ്ങള്
മകരള മസ്റ്ററ്് മകയാ-ഓപമററ്ീവ് േയാര്ക്റ്ിംഗ് ടഫഡമറഷന് 
(േയാര്ക്റ്്ടഫഡ്) എന്നറിയടപടുന്ന ലപ്രേറി 
േയാര്ക്റ്ിംഗ് ടസയാലസറ്ികളടെ അടപക്് സ്ഥയാപനവം 
മകരള മസ്റ്ററ്് മകയാ-ഓപമററ്ീവ് റബ്ബര് േയാര്ക്റ്ിംഗ് 
ടഫഡമറഷന് (റബ്ബര് േയാര്ക്്) എന്നറിയടപടുന്ന പ്രയാഥേിക 
റബ്ബര് േയാര്ക്റ്ിംഗ് ടസയാലസറ്ികളടെ അടപക്് 
മബയാഡിയേയാണ് വിപണന മേഖലയ്ക് മനതൃത്വം നല്കന്നത്. 
2020-21 ല് 613 ലപ്രേറി േയാര്ക്റ്ിംഗ് ആന്ഡ് 
മപ്രയാസസ്ിംഗ് ടസയാലസറ്ികള് രജിസ്റ്റര് ടെയ്ിട്ടുണ്്, 
അതില് 236 എണ്ം സംസ്ഥയാനത്് പ്രവര്ത്ിക്ന്നുണ്്. 

ആകരഥാഗ്യ സഹേരണ സധംഘങ്ങള്
2021 േയാര്ച്് വടര, 199 മഹയാ്ിറ്ല്, ഡിട്ന്സറി മകയാ-
ഓപമററ്ീവ് ടസയാലസറ്ികള് രജിസ്റ്റര് ടെയ്ിട്ടുള്ളതില് 
98 ടസയാലസറ്ികള് പ്രവര്ത്ിക്ന്നു. എറണയാ കളം 
ആസ്ഥയാനേയായി മഹയാ്ിറ്ല്ടഫഡ് എന്ന മപരില് 
ആമരയാഗധ് സഹകരണ സംഘങ്ങളടെ ഒരു അടപക്് 
മബയാഡി സംസ്ഥയാനത്് പ്രവര്ത്ിക്ന്നു.

വതിവതിധ സഹേരണ സ്ഥാപനങ്ങള്
സംസ്ഥയാനത്് 4435 രജിസ്റ്റര് ടെയ് വിവിധ സഹകരണ 
സംഘങ്ങളണ്്, അവയില് 3033 എണ്ം 2020-21 
സയാമ്പത്ിക വര്ഷത്ില് പ്രവര്ത്നക്ഷേേയാണ്. 
ടതയാെില് കരയാര്, ഗതയാഗതം, റബ്ബര് മതയാട്ം, മകയാെിവ 
ളര്ത്ല്, സംയക് കൃഷി, കൂട്ടുകൃഷി ടസയാലസറ്ികള്, 
ടൂറിസം ടസയാലസറ്ികള് എന്നിവ ഉള്ടപടുന്നതയാണ് 
വിവിധ സഹകരണ സംഘങ്ങള്.

വതിദ്യഥാ�്യഥാസധം, ഗകവ്ണധം, പരതിശറീെനധം
വിദധ്യാഭധ്യാസത്ിനും പരിശീലനത്ിനുമുള്ള സൗകരധ് 
ങ്ങള് ലഭധ്േയാക്ന്നതിനയായി വിവിധ ടപ്രയാഫഷണല് 
മേഖലകളില് വിദധ്യാഭധ്യാസ സ്ഥയാപനങ്ങള് സ്ഥയാപിക്ന്നതി
നയായി മകയാ-ഓപമററ്ീവ് അക്യാദേി ഓഫ് ടപ്രയാഫഷണല് 
എഡ്യൂമക്ഷന് (CAPE) രൂപീക രിച്ചു. മകരള സര്ക്യാരിന് 
കീെിലള്ള ഒരു സ്വയംഭരണ സ്ഥയാപനേയായ CAPE 
ടന സഹകരണവകപയാണ് മപ്രയാത്സയാഹിപിക്ന്നത്. 
മകപിന് കീെില് ഒമ്പത് എഞ്ിനീയറിംഗ് മകയാമളജുകളം 
ഒരു എംബിഎ മകയാമളജും, പുന്നപ്രയില് ഒരു ഫിനിഷിംഗ് 
സ്കൂളം പ്രവര്ത്ിക്ന്നു. ഏകമദശം 12,000 വിദധ്യാര്തി 
കള്ക്് ഉപരിപഠനത്ിന് അവസരടേയാരുക്ന്നുണ്്. 
ടപ്രയാഫഷണല് വിദധ്യാഭധ്യാസത്ിനും CAPE-ന് 
കീെിലള്ള സ്ഥയാപനങ്ങളടെ അെിസ്ഥയാന സൗകരധ്ങ്ങള് 
വികസിപിക്ന്നതിമലക്േയായി 2020-21-ല് 12.5 മകയാെി 
രൂപ CAPE ന് സബ് സിഡിയയായി നല്കി.

സധംസ്ഥാന സഹേരണ യൂണതിയന്
സഹകരണതത്വങ്ങളം സമ്പ്രദയായങ്ങളം പഠിപിക്
ന്നതിനും പരിശീലനപരിപയാെികള് സംഘെിപിക്ന്ന
തിനുേയായി മകരള മകയാ-ഓപമററ്ീവ് ടസയാലസറ്ി 
നിയേത്ിടല ടസക്ഷന് 89 പ്രകയാരം സ്ഥയാപിതേയായ 
ഒരു നിയേയാനുസൃത സ്ഥയാപനേയാണ് സംസ്ഥയാന 
സഹകരണ യൂണിയന്. ഹയര് ഡിമപ്യാേ ഇന് മകയാ-
ഓപമറഷന് (എച്്ഡിസി), ജൂനിയര് ഡിമപ്യാേ ഇന് മകയാ-
ഓപമറഷന് (ടജ.ഡി.സി) മകയാെ് സുകള്ക്യായി 13 മകയാ-
ഓപമററ്ീവ് ട്യിനിംഗ് മകയാമളജുകളം 10 പരിശീലന 
മകന്ദ്രങ്ങളം ആറ് എക്്റ്ന്ഷന് ടസറെറകളം പ്രവര്ത്ി
ക്ന്നുണ്്. പരിശീലനമകന്ദ്രങ്ങള്ക്ള്ള സഹയായേയായി 
സഹകരണ സ്ഥയാപനത്ിടല അംഗങ്ങള്ക്് 
വിദധ്യാഭധ്യാസം നല്കല് എന്ന പരിപയാെിക്ം, പട്ികജയാതി/ 
പട്ികവര്ഗ മകന്ദ്രങ്ങള് നെത്തുന്നതിനുള്ള ഗ്യാറെ്-
ഇന്-എയ്ഡ് ഇനത്ിലം സര്ക്യാര് സഹയായം  
നല്കന്നു.

2020 ലെ നൂതന സധംരധം�ങ്ങളധം മഥാതൃേഥാ 
പദ്ധതതിേളധം
സഹേരണ ഉല്പ്പന്നങ്ങളലെ ബ്ഥാന്ഡതിധംഗധം വതിപണ
നവധം:ഭക്ഷധ്-ഭമക്ഷധ്തര ഉല്പന്നങ്ങളയായ വിവിധതരം 
ഉപമഭയാക്തൃ ഉല്പന്നങ്ങള് ഉത്പയാദിപിക്ന്ന നിരവധി 
സഹകരണ സംഘങ്ങള് മകരളത്ിലണ്്. ചുരുക്ം െില 
ടസയാലസറ്ികള് സ്വന്ം ബ്യാന്ഡകള് വികസിപിടച്ടു
ക്കയം നല് വിപണിവിഹിതം പിെിടച്ടുക്കയം ടെയ്ിട്ടുണ്്. 
എന്നയാല് സയാമ്പത്ികസ്ഥിതിടേച്േല്യാത്തും  ഉല്പയാ
ദനക്ഷേത കറവള്ളതുേയായ പല ടസയാലസറ്ികള്ക്ം 
ബ്യാന്ഡ് എന്ന ദൃശധ്പരതയടെ അഭയാവം മൂലം തങ്ങളടെ 
ഉല്പന്നങ്ങള് വിപണനം ടെയ്യാന് കെിയന്നില്. 
ദൃശധ്പരത വര്ദ്ിപിക്ന്നതിനും ഉല്പന്നങ്ങളടെ 
വില്പന വര്ദ്ിപിക്ന്നതിനുേയായി സഹകരണ വകപ് 
ഉല്പന്നങ്ങളടെ ബ്യാന്ഡിംഗ്, വിപണനം എന്നിവയ്കയായി 
 ഒരു പുതിയ പദ്തി ആവിഷ്കരിച്ിട്ടുണ്്.

ഉപമഭയാക്യാക്ള്ക്് ഗുണമേന്മയള്ള ഉല്പന്നങ്ങള് 
എ ത് ി ക് ന്ന ത ി നു ം  മ ദ ശ ീ യ  അ ന് ര് മ ദ ശ ീ യ 
വിപണികളിമലക്് പ്രമവശിക്ന്നതിനും പ്രധയാന 
സ്ഥലങ്ങളില് ഔട്്  ടലറ്റുകള് സ്ഥയാപിക്ന്നതിനും 
ഓണലലന് വിപ ണികള് സൃഷ്ടിക്ന്നതിനും സംമയയാജിത 
ബ്യാന്ഡിംഗ്, േയാര്ക്റ്ിംഗ് ശംഖലകള് നിര്മിക്ക 
എന്നിവയയാണ് പദ്തിയിലൂടെ ലക്ഷധ്േിടുന്നത്. പദ്തിയടെ 
ഭയാഗേയായി 13 ജില്കളിലയായി 13 മകയാപ്േയാര്ട്് ഔട്് ടലറ്റുകള് 
ഇതിനകം ആരംഭിച്ിട്ടുണ്്, കൂെയാടത മകരളത്ിടല 74 
സഹകരണ സംഘങ്ങള് നിര്മിക്ന്ന 334 ഉല്പന്നങ്ങള് 
സഹകരണസംഘം രജിസ്്യാറടെ ടവബ്  ലസറ്ില് 
ഉള്ടപടുത്ിയിട്ടുണ്്. “coopkerala” എന്ന ബ്യാന്ഡ് 
നയാേവം ഔട്്  ടലറ്് വധ്യാപയാരനയാേം “coopmart” എന്നിവയം 
വധ്യാപയാരമുദ്യാ നിയേത്ിന് കീെില് രജിസ്റ്റര് ടെയ്ിട്ടുണ്്. 
സഹകരണ വകപ്  നിശ്ചയിച്ിട്ടുള്ള േയാനദണ്ഡങ്ങള് 
പയാലിക്ന്ന സഹകരണ ഉല്പന്നങ്ങള്ക്് “coopkerala” 
സര്ട്ിഫിമക്ഷന് േയാര്ക്് നല്കന്നതിന് 11 അംഗ 
േയാമനജിംഗ് കമിറ്ി രൂപീകരിച്ിട്ടുണ്്.

പഥാെക്കഥാെറ് ലനല്റ് സധം�രണ സധംസറ്േരണ വതിപണന 
സഹേരണ സധംഘധം െതിമതിറ്ഡറ് (പഥാപറ്കേഥാസറ് ):
പയാലക്യാെ് ജില്യിടല ടനല്കര്ഷകര് മനരിടുന്ന  
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പ്രശ്നങ്ങള്ക്് പരിഹയാരേയായി സഹകരണവകപ് ടനല്് 
സംഭരിക്ന്നതിനയായി ജില്യില് ഒരു സഹകരണ 
സംഘം രൂപീകരിക്കയം, ഈ സംഘം വിളടവടുക്ന്ന 
ടനല്് സംഭരിക്കയം, അമത സേയത്് തടന്ന പണം 
നല്കകയം ടെയ്യുന്നുണ്്. ഈ സഹകരണസംഘം, 
സംഭരണ സൗകരധ്മത്യാടെയള്ള ഒരു ആധുനിക 
അരിേില്് ജില്യില് ആരംഭിക്യാന് തീരുേയാനിക്കയം, 
ടനല്് സംഭരിച്് അതിടന അരി, ടപയാെി അരി, അരിടപയാെി, 
തവിെ് എന്നിവയള്ടപടെയള്ള അനുബന്ധ ഉല്പന്ന
ങ്ങളയായി സംസ്കരിക്കയം, വിപണനം ടെയ്യുകയം  
ടെയ്യുന്നു. ഇതിലൂടെ ഇെനിലക്യാരയായ വില്പനക്യാര്ക്് 
കറഞ്നിരക്ില് ഉല്പന്നങ്ങള് വില്ക്ന്നത് 
ഒെിവയാക്യാന് കര്ഷകടര ഇത് സഹയായിക്കയം കര്ഷ 
കര്ക്് അവരുടെ ഉത്പന്നങ്ങള്ക്് നല് വില കിട്ടുകയം 
ടെയ്യുന്നു. ടസയാലസറ്ിയടെ ഇമപയാെടത് അെച്ചു 
തീര്ത് ഓഹരി മൂലധനം 13.7 മകയാെി രൂപയയാണ്. 
പയാലക്യാെ് ജില്യിടല 36 പ്രയാഥേിക കയാര്ഷിക സഹകരണ 
സംഘങ്ങള്ക്് (പി.എ.സി.എസ്) പയാപ്മകയാസില് 
അംഗത്വമുണ്്.

സധംസ്ഥാനലമഥാട്ഥാലേ ലനല്ലുല്പദന ലസഥാസസറ്തിേള് 
രൂപറീേരതിക്കുേയധം കുട്നഥാട്തിലധം അപ്പര കുട്നഥാട്തിലധം 
ആധുനതിേ അരതിമതില്ലുേള് സ്ഥാപതിക്കുേയധം ലെയ്യുേ: 
മകരള സംഭരണ സംസ്കരണ വിപണന സഹകരണ 
സംഘം (കയാപ്മകയാസ്) 310 മകയാെി രൂപ അംഗീകൃത 
ഓഹരി മൂലധനവേയായി 2021 ല് രജിസ്റ്റര് ടെയ്തു. 
ടനല്കര്ഷകര് മനരിടുന്ന സംഭരണ വിപണന 
പ്രശ്നങ്ങള് പരിഹരിക്കയയാണ് ടസയാലസറ്ിയടെ ലക്ഷധ്ം. 
കയാപ്മകയാസ് കര്ഷകരില് നിന്ന് മനരിട്് നധ്യായവിലയ്ക് 
ടനല്് സംഭരിക്കയം അത് സംസ്കരിച്് സര്ക്യാര്, 
അര്ദ്സര്ക്യാര്, സഹകരണ, സ്വകയാരധ് വിപണന 
സ്ഥയാപനങ്ങള് , ഓണലലന് വിപണനക്യാര്, സ്വന്ം 
വിപണന മകന്ദ്രങ്ങള് എന്നിവ വെി വില്പന/വിതരണം 
ടെയ്യുകയം ടെയ്യുന്നു. മകയാട്യം ജില് ആസ്ഥയാനേയായി 
പ്രവര്ത്ിക്ന്ന ഈ പുതിയ സഹകരണ സംഘത്ില് 
പയാലക്യാെ് ജില് ഒെിടകയള്ള േറ്് എല്യാ ജില്കളം ഭയാഗഭയാ
ക്യായിട്ടുണ്്. കയാപ്മകയാസ് കട്നയാട്ിലം അപര് കട്നയാട്ിലം  
ലറസ് േില്ലുകള് സ്ഥയാപിക്യാന് ഉമദേശിക്ന്നുണ്്. 

ലേ.എസറ്.ആര.െതി.സതി ലപന്്ന്: ടക.എസ്.ആര്.
െി.സിയിടല വിരേിച് ജീവനക്യാര്ക് 2020-21 
ല് ടപന്ഷനയായി 760 മകയാെി രൂപ വിതരണം 
ടെയ്യുകയം ഇതിനയായി മകരള മസ്റ്ററ്് മകയാ-ഓപമററ്ീവ് 
ബയാങ്ിടന ലീഡറയാക്ി സഹകരണ വകപ് PACS 
ടറെ ഒരു കണമസയാര്ഷധ്ം രൂപീകരിക്കയം 
ടെയ്തു. 10 ശതേയാനം പലിശ സഹിതം 792 
മകയാെി രൂപ സര്ക്യാര് അതത് പി.എ.സി.എസു 
കള്ക്് തിരിടക നല്കകയം ടെയ്ിട്ടുണ്്.

യൂത്റ് കേഥാ-ഓപ്പകേറ്റീവറ് ലസഥാസസറ്തിേള്: യവജനങ്ങ
ള്ക്യായള്ള രയാജധ്ടത് ആദധ്ടത് സഹകരണ മേഖല 
സംരംഭേയാണിത്. സര്ക്യാരിടറെ 100 ദിവസടത് 
പരിപയാെിയടെ ഭയാഗേയായി 25 യവജനസംഘങ്ങള് 
ആരംഭിക്ടേന്ന് സര്ക്യാര് പ്രഖധ്യാപിച്ിരുടന്നങ്ിലം, 
30 യവജനസംഘങ്ങള്ക്് പ്രവര്ത്നം തുെങ്ങുവയാന് 
സയാധിച്ചു. യൂത്് മകയാ-ഓപമററ്ീവ് ടസയാലസറ്ികള് 
ടക്രഡിറ്് പ്രവര്ത്നടത്ക്യാള് സംരംഭകത്വത്ി

നയാണ് ഊന്നല് നല്കന്നത്, കൂെയാടത 18 നും 45 നും 
ഇെയില് പ്രയായമുള്ളവരയാണ് ഈ സംഘങ്ങളില് അംഗ
ങ്ങളയായിട്ടുള്ളത്. വിവരസയാമങ്തിക വിദധ്, കൃഷി, േയാലിനധ് 
സംസ്കരണം, വധ്യാപയാരം, ഉല്പയാദനവം വിപണനവം, 
സിനിേ, ഇമക്യാ ടൂറിസം, കയാറ്റിംഗ് മസവനങ്ങള്, 
ലജവകൃഷി എന്നിവയള്ടപടെ വിവിധ മേഖലകളില് 
ടസയാലസറ്ികള്ക്് രജിസ്റ്റര് ടെയ്ത് പ്രവര്ത്ിക്യാവന്ന
തയാണ്. യവജനസഹകരണ സംഘങ്ങള് യവജനങ്ങള്ക്യാ
യി സര്ക്യാര് പിന്തുണയ്ക്കുന്ന ഒരു നൂതന സംരംഭേയാണ്.

ഊരഥാളങ്ല് കെബര കേഥാണ്ടഥാേറ്െറ് കേഥാ-ഓപ്പകേറ്റീവറ് 
ലസഥാസസറ്തി െതിമതിറ്ഡറ് നധം.10957: യ.എല്.സി.സി.
എസ് 1925 മുതല് മകരളത്ില് അതിടറെ പ്രവര്ത്നം 
നെത്ിവരുന്നു. സമൂഹത്ിടല ദുര്ബല വിഭയാഗങ്ങള്ക്ി
െയില് ടതയാെിലവസരങ്ങള് സൃഷ്ടിച്്ടകയാണ്് സയാമൂഹിക 
ഉന്നേനം എന്ന ലക്ഷധ്മത്യാടെയയാണ് ഊരയാളങ്ല് 
ടസയാലസറ്ി രൂപീകരിച്ത്. പതിമൂവയായിരത്ിലധികം 
ടതയാെിലയാളികള് അവരുടെ ഉപജീവനത്ിനയായി 
ടസയാലസറ്ിടയ മനരിട്് ആശ്രയിക്ന്നു, കൂെയാടത 
ഓമരയാ വര്ഷവം ടസയാലസറ്ിക്് കീെില് മുപത്ിയഞ്് 
ലക്ഷത്ിലധികം പ്രവൃത്ി ദിനങ്ങള് സൃഷ്ടിക്ടപടുന്നു. 
ടസയാലസറ്ി പ്രധയാനേയായം മകരളത്ിടല അെിസ്ഥയാന 
സൗകരധ് വികസനത്ിടല സിവില് നിര്മയാണ  
പ്രവര്ത്നങ്ങളിലയാണ് ഏര്ടപട്ടുവരുന്നത്, കൂെയാടത 
മറയാഡകള്, പയാലങ്ങള്, അനുബന്ധ അെിസ്ഥയാന  
സൗകരധ്ങ്ങള് എന്നിവയടെ വികസനത്ിനും ഊരയാളങ്ല് 
ടസയാലസറ്ി ഒരുപ്രധയാനടപട് പങ്് വഹിക്ന്നുണ്്. 
ടസയാലസറ്ി മകരളത്ില് 7,500 ലധികം പ്രധയാനടപട് 
പദ്തികള് പൂര്ത്ിയയാക്ിയിട്ടുണ്്, അമതയാടെയാപം 
4555.68 മകയാെിയിലധികം രൂപയടെ പദ്തികള്  
പൂര്ത്ീകരണത്ിടറെ വിവിധ ഘട്ങ്ങളിലയാണ്. 
യ.എല്.സി.സി.എസ് അതിടറെ സംരംഭങ്ങടള ഐെി 
പയാര്ക്കളിമലക്് ULCYBER PARK എന്ന മപരില് ലവവി
ധധ്വല്ക്രിച്ിട്ടുണ്്, ഈ പദ്തികള് പൂര്ത്ിയയാകമമ്പയാള് 
ഏകമദശം 10,000 ടതയാെിലവസരങ്ങള് സൃഷ്ടിക്ടപടും. 
കലയടെയം, കരകൗശലത്ിടറെയം വികസനത്ി 
നയായി ഇരിങ്ങലിലം തിരുവനന്പുരത്തും ആര്ട്് ആന്ഡ് 
ക്രയാഫ്റ്് വിമല്ജുകളം, ലനപുണധ്വം വിദധ്യാഭധ്യാസവം ടേ
ച്ടപടുത്തുന്നതിനയായി ടകയാല്ടത് ഇന്ധ്ന് ഇന്സ്റ്റിറ്്യൂ
ട്് ഓഫ് ഇന്ഫയാസ്്ക്െര് ആന്ഡ് കണസ്്ക്ഷന് 
എന്നിവയം സ്ഥയാപിച്ിട്ടുണ്്. ടസയാലസറ്ിക്് സ്വന്േയായി 
ബില്ഡിംഗ് ടേറ്ീരിയലകളം, ടെസ്റ്റിംഗ് ലയാബുകളം, 
മസ്റ്റയാണ ക്രഷര് യൂണിറ്റുകളം, ഇഷ്ടിക നിര്മയാണ 
യൂണിറ്റുകളം, ഏറ്വം ആധുനിക യന്ത്രസയാേഗ്ികളം  
നിര്മയാണ ഉപകരണങ്ങളം ഉണ്്. 2020-21-ല് യ.എല്.
സി.സി.എസ്-യടെ വയാര്ഷിക വിറ്റുവരവം അറ്യാദയായവം 
യഥയാക്രേം 1,012.4 മകയാെി രൂപയം 1.02 മകയാെി രൂപയേയാണ്. 
ഐകധ്രയാഷ്ട്രസഭ (യഎന്) ഇന്ധ്യിടല േയാതൃകയാ 
സഹകരണസംഘേയായി യ.എല്.സി.സി.എസിടന ടത
രടഞ്ടുത്ിട്ടുണ്്. ഈ പ്രസ്ഥയാനത്ിടറെ വിജയഗയാഥ 
മലയാകത്യാടക സംമപ്രക്ഷണം ടെയ്യുന്നതിനയായി യ.എല്.
സി.സി.എസ് ഒരു മഡയാകയുടേറെറി നിര്മിക്ന്നുണ്്. 
ഇറെര്നയാഷണല് മകയാ-ഓപമററ്ീവ് അലയന്സില് 
അംഗത്വമുള്ള ഇന്ധ്യിടല ഏക പ്രയാഥേിക സഹകരണ
ടസയാലസറ്ിയയാണ് യ.എല്.സി.സി.എസ്.
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ലേയര കേരള : 2018-ടല പ്രളയടക്ടുതിയടെ 
പശ്ചയാത്ലത്ില്, പ്രളയബയാധിതരയായ ജനങ്ങള്ക്് 
ആശ്വയാസവം പുനരധിവയാസവം നല്കന്നതിനയായി 
സഹകരണ വകപ്, മകയാ-ഓപമററ്ീവ് അലയന്സ് ടു 
റീബില്ഡ് മകരള (ടകയര് മകരള) എന്ന പദ്തിക്് രൂപം 
നല്കി. പദ്തിയില് മൂന്ന് സ്കീമുകള് ഉള്ടപടുത്ിയിട്ടുണ്്, 
ടകയര് മഹയാം, ടകയര് മലയാണ, ടകയര് മഗ്സ്.

പ്രളയബയാധിതരയായിട്ടുള്ളവര്ക്് അനുമയയാജധ്േയായ 
ഭൂേിയടണ്ങ്ില് അതില് വീെ് നിര്മിച്ചു നല്കന്നതയാണ് 
ടകയര് മഹയാം പദ്തി. സഹകരണ സ്ഥയാപനങ്ങളടെ 
സഹകരണമത്യാടെയം പിന്തുണമയയാടെയേയാണ് ഈ 
പദ്തി നെപിലയാക്ന്നത്. സംസ്ഥയാനടത് വിവിധ 
സഹകരണ സ്ഥയാപനങ്ങളില് നിന്നയാണ് വീടുകളടെ 
നിര്മയാണത്ിനയാവശധ്േയായ തുക സേയാഹരിക്ന്നത്. 
ടസയാലസറ്ികളില് നിന്ന് വകപ് 52.7 മകയാെി 
രൂപ സേയാഹരിക്കയം ഈ തുക CMDRF-മലക്് 
നിമക്ഷപിക്കയം ടെയ്യുന്നു. ടകയര് മഹയാം പദ്തിയടെ 
നെത്ിപിനയായി സിഎംഡിആര്എഫില് നിമക്ഷപിച് 
തുകക്് തത്തുല്ധ്േയായ തുക സര്ക്യാര്, സഹകരണ സംഘ 
രജിസ്്യാര്ക്് അനുവദിച്ചു നല്കി. ഇതിനുപുറമേ അംഗങ്ങ 
ളടെ ദുരിതയാശ്വയാസ നിധിയില് നിന്നുള്ള 35 മകയാെി രൂപയം 
ഈ പദ്തിക്യായി വിനിമയയാഗിച്ചു.

സംസ്ഥയാന ദുരന് നിവയാരണ ഫണ്ില് (എസ്.ഡി.ആര്.
എഫ്) നിന്ന് ഗുണമഭയാക്യാക്ള്ക്് അനുവദനീയേയായ 
തുകയയായ അഞ്് ലക്ഷം രൂപ മുെക്ിയയാണ് ഈ പദ്തി 
പ്രകയാരം ഓമരയാ വീടും നിര്മിക്ന്നത്. അനുവദിച് തുകയ്ക് 
പുറമേ ഗുണമഭയാക്യാക്ള്ക്് സ്വന്ം ഫണ്് ഉപമയയാഗിച്ചും 
വീെ് നിര്മിക്യാം. ഈ ആവശധ്ത്ിനയായി സഹകരണ 
സ്ഥയാപനങ്ങളില് നിന്നും ടപയാതുജനങ്ങളില് നിന്നും 
സ്വമേധയയാ നല്കന്ന സംഭയാവനകളം (പണം/തരം) 
സ്വീകരിക്ം. ടകയര് മഹയാം പദ്തി പ്രകയാരം 2020 ജൂലല 
4 വടര 2000 വീടുകള് നിര്മിച്ചു. തുെര്ന്ന് 2021 ഓഗസ്റ്റില് 
71 വീടുകള് കൂെി പൂര്ത്ിയയാക്ി, 20 വീടുക ളടെ നിര്മയാണം 
പുമരയാഗേിക്കയയാണ്.

ടകയര് മഹയാം പദ്തിയടെ രണ്യാം ഘട്ത്ിടറെ 
നെത്ിപയാണ് സഹകരണ വകപ് ഇമപയാള് ആരംഭിച്ിരിക്
ന്നത്. രണ്യാം ഘട്ത്ില് ഭൂരഹിതര്ക്ം, ഭവനരഹിതര്ക്ം 
മവണ്ി 14 കൂട്യായ വയാസസ്ഥലങ്ങള് (ഫ്യാറ്്) നിര്മി 
ക്യാന് തീരുേയാനിച്ചു. തൃശ്ശൂര് ജില്യിടല പെയന്നൂര്  
ഗ്േപഞ്യായത്ില് 2020 ജൂലല 16 ന് ബഹു.മുഖധ്േന്ത്രി 
രണ്യാം ഘട്ം പ്രവര്ത്നങ്ങള് ഉദ്ഘയാെനം ടെയ്തു. തൃശ്ശൂര് 
ജില്യില് കൂട്യായ വയാസസ്ഥലങ്ങളടെ (ഫ്യാറ്്) നിര്മയാണം 
അന്ിേഘട്ത്ിലയാണ്. േറ്് ജില്കളില് പദ്തി നെത്ിപ് 
പ്രരംഭ ഘട്ത്ിലയാണ്.

100 ദതിവസലത് പരതിപഥാെതി-10,000 ലതഥാഴതിെവസരങ്ങള് 
സൃഷ്തിക്കല്: 100 ദിവസം ടകയാണ്് 75,000 ടതയാെില 
വസരങ്ങള് സൃഷ്ടിക്ന്നതിനുള്ള പരിപയാെി ബഹുേയാനടപട് 
മുഖധ്േന്ത്രി ആരംഭിച്ചു. 100 ദിവസത്ിനുള്ളില് മനരിട്ടും 
അല്യാടതയം 10,000 ടതയാെിലവസരങ്ങള് സൃഷ്ടിക്ക 
എന്നതയായിരുന്നു 100 ദിവസടത് കര്മപദ്തിയില് 
സഹകരണവകപിടറെ ലക്ഷധ്ം. പദ്തിയിലൂടെ, പ്രയാഥേിക 

സഹകരണ സംഘങ്ങള്, അടപക്് ടഫഡമറഷനുകള്, 
േറ്് സഹകരണ സ്ഥയാപനങ്ങള് എന്നിവ വെി 425 സ്ഥിരം 
മജയാലികളം 20153 തയാല്ക്യാലിക ടതയാെിലവസരങ്ങളം 
വകപ് സൃഷ്ടിച്ചു.

നവകേരളറീയധം കുെതിശതിേ നതിവഥാരണധം (ഒറ്ത്വണ  
തറീരപ്പഥാക്കല് പദ്ധതതി): സഹകരണ സ്ഥയാപനങ്ങളടെ 
നിഷ്ക്രീയ ആസ്ി കറയ്ക്കുന്നതിനയായി ‘നവമകരളീയം  
കെിശ്ിക നിവയാരണം’ എന്ന മപരില് സഹകരണ 
വകപ് ഒറ്ത്വണ തീര്പയാക്ല് പദ്തി പ്രഖധ്യാപിച്ചു. 
സഹകരണസംഘ രജിസ്്യാറടെ കീെിലള്ള എല്യാ 
സഹകരണ സംഘങ്ങടളയം ബയാങ്കടളയം ഈ 
പദ്തിയില് ഉള്ടപടുത്തുകയം വയായ്പടയടുക്ന്ന വര്ക്് 
പലിശ ഇളവ് വയാഗ്യാനം ടെയ്യുകയം ടെയ്തു. ഈ സ്കീേിന് 
കീെില്, കെിശ്ികയള്ള വയായ്പ തുകകള്ക്് ലളിതേയായ 
പലിശ േയാത്രമേ ഈെയാക്ിയിരുന്നുള്ളു. കയാന്സര്, ഹൃമദ്യാഗം, 
വൃക്മരയാഗം തുെങ്ങിയ ഗുരുതരേയായ ആമരയാഗധ്പ്രശ്നങ്ങള് 
അനുഭവിക്ന്നവര്ക്ം, പ്രളയം ബയാധിതര്ക്ം, മലയാ
ക്്ഡൗണിടനത്തുെര്ന്ന് ടതയാെില്നഷ്ടം സംഭവിച്വര്ക്ം 
ഈ പദ്തിയില് പരേയാവധി ആനുകൂലധ്ത്ിനു 
അര്ഹരയായിട്ടുണ്്. 

സഥാമൂഹ തിേ സുരക്ഥാ ലപന്്ന് വ തിതരണധം: 
സംസ്ഥയാനടത് സയാമൂഹിക സുരക്ഷയാ ടപന്ഷന് 
സുഗേേയായി വിതരണം ടെയ്യുന്നതിനയായി പ്രയാഥേിക 
കയാര്ഷിക സഹകരണ സംഘങ്ങള്, ജീവനക്യാരുടെ 
സഹകരണ സംഘങ്ങള്, േറ്് പ്രയാഥേിക സഹകരണ 
സംഘ ങ്ങള് എന്നിവ ഉള്ടപടുന്ന സഹകരണ 
സംഘങ്ങളടെ കണമസയാര്ഷധ്ം രൂപീകരിക്കയം 
കമ്പനി നിയേപ്രകയാരം സര്ക്യാര് തലത്ില് ‘ദി മകരള 
മസയാഷധ്ല് ടസക്യൂരിറ്ി ടപന് ഷന് ലിേിറ്ഡ്’ എന്ന മപരില് 
പ്രസ്തുത കണമസയാര്ഷധ്ം രജിസ്റ്റര് ടെയ്യുകയം ടെയ്ിട്ടുണ്്. 
സഹകരണ സംഘങ്ങളില് നിന്ന് 9 ശതേയാനം പലിശ  
നിരക്ിലയാണ് കണമസയാര്ഷധ്ം ഫണ്് സ്വരൂപിക്ന്നത്. 
മക്ഷേ ടപന്ഷനുകള് (കര്ഷക ടതയാെിലയാളി ടപന്ഷന്,  
വയാര്ദ്കധ് ടപന്ഷന്, വികലയാംഗ ടപന്ഷന്, 
അവിവയാഹിതരയായ അമയാേയാരുടെ ടപന്ഷന്, വിധവയാ 
ടപന്ഷന്) സഹകരണ സംഘങ്ങള് വെി അര്ഹരയായ 
വധ്ക്ികള്ക്് മനരിട്് വിതരണം ടെയ്യുന്നുണ്്.  
ടവള്ളടപയാക്ത്ിടറെയം േഹയാേയാരിയടെയം കയാലത്്  
ടവല്ലുവിളി നിറഞ് സയാഹെരധ്ങ്ങളണ്യായിരുന്നിട്ടുമപയാലം 
സയാമൂഹിക സുരക്ഷയാടപന്ഷന് ഫലപ്രദേയായി വിതരണം 
ടെയ്യാന് സയാധിച്ിട്ടുണ്്. സഹകരണ സംഘങ്ങള് വെി 2021 
േയാര്ച്് വടര, 30യാം ഘട്ം വടരയള്ള സയാമൂഹിക സുരക്ഷയാ 
ടപന്ഷനയാണ് വിതരണം ടെയ്ിട്ടുള്ളത്. ഈ കയാലയളവില് 
339.4 മകയാെി രൂപ സയാമൂഹിക സുരക്ഷയാ ടപന്ഷനയായി 
വിതരണം ടെയ്യാന് സയാധിച്ിട്ടുണ്്.

പഴങ്ങളലെയധം പച്ചക്കേതിേളലെയധം സധം�രണത്തിനുധം  
വതിതരണത്തിനുമഥായതി PACS മുകേന കേഥാപ്പറ് മഥാരട്റ് 
ലവജറ് ഫ്ര്റ് ഔട്റ്  ലെറ്റുേള്: പച്ക്റി ഉല്പയാദനത്ില് 
സ്വയംപരധ്യാപ്ത ലകവരിക്ന്നതിനും ഭക്ഷധ്സുരക്ഷ 
ഉറപയാക്ന്നതിനുമുള്ള ലക്ഷധ്മത്യാടെ, ‘മകയാ-ഓപ് േയാര്ട്് 
ടവജ് ഫഷ് ഔട്്  ടലറ്റുകള്’ ആരംഭിക്ന്നതിനുള്ള േയാര്ഗ  
നിര്മദേശങ്ങള് സര്ക്യാര് പ്രഖധ്യാപിച്ചു. 
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ഉപമഭയാക്യാക്ളടെ ആവശധ്യാനുസരണം സുരക്ഷിതവം 
പ്രയാമദശികവേയായ പച്ക്റികള് എത്ിക്കയയാണ് ഈ 
പദ്തിയടെ ലക്ഷധ്ം. കൃഷിവകപിടറെ സഹയായമത്യാടെ 
ആവശധ്േയായ പെങ്ങളടെയം പച്ക്റികളടെയം 
മശഖരണവം വിതരണവം ആരംഭിച്ിട്ടുണ്്. കര്ഷകര്ക്് 
േികച് വില ലഭധ്േയാക്വയാനയായി വിപണന സംവിധയാനം 
ശക്ിടപടുത്തുകയം വില സ്ഥിരത ഉറപയാക്കയം ടെയ്യുക 
എന്നതയാണ് പദ്തിയടെ ലക്ഷധ്ം. സംസ്ഥയാനത്തുെനീളം 
217 ഔട്്  ടലറ്റുകള് പ്രവര്ത്ിക്ന്നുണ്്. സര്ക്യാരിടറെ 
100 ദിവസടത് കര്േപദ്തിയടെ ഭയാഗേയായി 400 
ഔട്്  ടലറ്റുകള് കൂെി ആരംഭിക്യാന് സഹകരണ വകപ് 
ഉമദേശിക്ന്നുണ്്.

വ തിദ്യഥാതരധംഗ തിണ തി പദ്ധത തി: ഈ പദ്തിയിലൂടെ, 
ഓണലലന് ക്യാസുകളില് പടങ്ടുക്ന്നതിമലക്യായി 
അര്ഹരയായ വിദധ്യാര്തികള്ക്് ടേയാലബല് മഫയാണ 
വയാങ്ങുന്നതിന് സഹകരണ സംഘങ്ങള് പലിശ രഹിത 
വയായ്പ നല്കിയിട്ടുണ്്. അര്ഹരയായ വിദധ്യാര്തികള്ക്് 
10,000/-രൂപ വടര വയായ്പ സഹയായം നല്കി. ഈ 
പദ്തിയില് രണ്് വര്ഷത്ിനകം ഗുണമഭയാക്യാക്ള് 
വയായ്പയാ തുക തുലധ് ഗഡക്ളയായി തിരിച്െക്ണം എന്ന് 
നിഷ്കര്ഷിച്ിരുന്നു. നിശ്ചിത കയാലയളവിനു മശഷമുള്ള 
തിരിച്െവിന് 8 ശതേയാനം പലിശ ഈെയാക്ിയിരുന്നു. 2021 
ജൂലലയില് പദ്തി പൂര്ത്ീകരിക്കയം 80,265 വിദധ്യാ
ര്തികള്ക്് 77.9 മകയാെി രൂപ വിതരണം ടെയ്യു കയം 
ടെയ്തു.

മുറ്ലത് മുല് പദ്ധതതി: മുറ്ടത് മുല് എന്ന പദ്തി സ്വകയാരധ് 
പണേിെപയാടുകയാരുടെ പിെിയില് നിന്ന് സയാധരണക്യാടര 
സംരക്ഷിക്ക എന്ന ലക്ഷധ്മത്യാടെ ആരംഭിച് ഒരു 
പദ്തിയയാണ്. കടുംബശ്രീ യൂണിറ്റുകള് വെിയയാണ് ഈ 
പദ്തി നെപയാക്ി വരുന്നത്. ഈ പദ്തിയിലൂടെ 2021 
ഓഗസ്റ്് വടര 1272.8 മകയാെി രൂപ കടുംബശ്രീ യൂണിറ്് 
അംഗങ്ങള്ക്് വിതരണം ടെയ്തു.

നതികക്പ സമഥാഹരണ യജ്ധം:-  യവയാക്ള് 
ഉള്ടപടെയള്ള നിമക്ഷപകടര ആകര്ഷിക്ന്നതി
നയായി 2021 ല് സഹകരണ വകപ് 41 യാേത് നിമക്ഷപ 
സേയാഹരണയജ്ഞം നെത്ി. ഈ യജ്ഞത്ിലൂടെ 6000 
മകയാെി രൂപയയാണ് ലക്ഷധ്േിട്ിരുന്നടതങ്ിലം 8440 മകയാെി 
രൂപ സേയാഹരിക്യാന് സയാധിച്ചു. ടസയാലസറ്ികളടെ/
ബയാങ്കളടെ ടേയാത്ം കെിശ്ിക നിമക്ഷപം 2021 േയാര്ച്ില് 
2,46,326.9 മകയാെി രൂപയയാണ്, മുന് വര്ഷടത് കെിശ്ിക 
നിമക്ഷപേയായ 2,14,481.6 മകയാെി രൂപയേയായി ഇത് തയാരതേധ്ം 
ടെയ്യുമമ്പയാള് 31,845.3 മകയാെി രൂപയടെ വര്ദ്നവ് 
കയാണുവയാന് സയാധിക്ം. ഈ നിമക്ഷപ സേയാഹരണ 
യജ്ഞങ്ങള് ലക്ഷധ്േിടുന്ന തുകമയക്യാള് കൂടുതല്  
നിമക്ഷപങ്ങള് ആകര്ഷിക്ന്നതില് സ്ഥിരേയായി 
വിജയിച്ിട്ടുണ്് (അനുബന്ധം 3.2.7).

കദശറീയ സഹേരണ വതിേസന കേഥാപ്പകേ്ന് 
(NCDC)
സയാധയാരണയയായി സഹകരണ സ്ഥയാപനങ്ങള്ക്് 
അവരുടെ ബിസിനസ്സുകള് വിപുലീകരിക്ന്നതിനും 
ശക്ിടപടുത്തുന്നതിനും ടക്രഡിറ്്/േയാര്ക്റ്ിംഗ്/റൂറല് 
ഇന്ഫയാസ്്ക്െര്/ആമരയാഗധ്ം, വിദധ്യാഭധ്യാസം, ടൂറിസം 
തുെങ്ങിയ മസവന മേഖലകളില് അെിസ്ഥയാനസൗകരധ്

ങ്ങള് സൃഷ്ടിക്ന്നതിനും NCDC മനരിമട്യാ അടല്ങ്ില് 
സംസ്ഥയാന സര്ക്യാര് മുമഖനമയയാ സഹയായം നല്കി 
വരുന്നുണ്്.

സഹകരണ സംഘങ്ങള് മുമഖനയള്ള സയാമ്പത്ിക 
വികസനം ഉറപയാക്ന്നതിനയായി 1963-ല് സ്ഥയാപിതേയായ 
എന്സിഡിസി, മകന്ദ്ര ഗവണടേറെിടറെ കൃഷി, 
കര്ഷകമക്ഷേ േന്ത്രയാലയത്ിന് കീെിലള്ള ഒരു 
നിയേപരേയായ സ്ഥയാപനേയാണ്. ഉല്പയാദനവം ഉല്പയാ
ദനക്ഷേതയം വര്ദ്ിപിക്ന്നതിനും വിളടവടുപിനു 
മശഷമുള്ള സൗകരധ്ങ്ങള് ഏര്ടപടുത്തുന്നതിനുേയായി 
കര്ഷക സഹകരണ സംഘങ്ങടള മപ്രയാത്സയാഹിപി
ക്കയം ശക്ിടപടുത്തുകയം വികസിപിക്കയം 
ടെയ്യുക എന്നതയാണ് സംഘെനയടെ പ്രധയാന ലക്ഷധ്ം. 
കയാര്ഷിക വിപണനം, ഉല്പന്നങ്ങളടെ വിതരണം, 
സംസ്കരണം, സംഭരണം, ശീതീകരണ ശംഖല, 
കയാര്ഷിക ഉല്പന്നങ്ങളടെ വിപണനം, വിത്്, വളം, 
േറ്് കയാര്ഷിക ഉല്പന്നങ്ങള് എന്നിവയടെ വിതരണം 
എന്നിവയയാണ് NCDC പ്രധയാനേയായം ശ്രദ്ിക്ന്നത്. 
അമതയാടെയാപം തടന്ന കയാര്ഷിമകതര മേഖലയില്, 
ക്ഷിരവികസനം, കന്നുകയാലികള്, ലകത്റി, 
ടസറികള്ച്ര്, മകയാെിവളര്ത്ല്, േത്സധ്ബന്ധനം 
തുെങ്ങിയ മേഖലകളിലം പ്രമതധ്കം ശ്രദ് മകന്ദ്രീകരിച്് 
പ്രവര്ത്ിക്ന്നു. അതിലൂടെ കയാര്ഷിമകതരവരുേയാനം 
ഉണ്യാക്ന്ന പ്രവര്ത്നങ്ങള് മപ്രയാത്സയാഹിപിക്ന്ന
തിനുള്ള സൗകരധ്ങ്ങള് സഹകരണസംഘങ്ങളില് 
സജ്ജേയാക്ക എന്നതയാണ് സംഘെനയടെ ലക്ഷധ്ം.

മകരളത്ിടല വിവിധ സഹകരണ വികസന 
പദ്തികള്ക്യായി 2021 േയാര്ച്് വടര 8604.95 മകയാെി രൂപ 
എന്സിഡിസി സഞ്ിത ധനസഹയായേയായി വിതരണം 
ടെയ്ിട്ടുണ്്. ഇതില് 2,147.7 മകയാെി രൂപ സംസ്ഥയാന 
സര്ക്യാര് മുമഖനയം 6,457.3 മകയാെി രൂപ മനരിട്ടുള്ള ധന
സഹയായത്ിലൂടെയേയാണ് വിതരണം ടെയ്ിട്ടുള്ളത്. ഇതില് 
1,918.9 മകയാെി രൂപ ദീര്ഘകയാല വയായ്പയം 81.4 മകയാെി 
രൂപ സബ് സിഡിയേയാണ്. അമതയാടെയാപം പ്രവര്ത്ന 
മൂലധനേയായി 6604.7 മകയാെി രൂപ നല്കിയിരുന്നു. NCDC 
സഹയായത്ിടറെ വിശദയാംശങ്ങള് അനുബന്ധം 3.2.8-ല്  
കയാണിച്ിരിക്ന്നു. മകരളത്ിമലക്ള്ള എന്സിഡിസി 
ഫണ്ടുകളടെ അനുവദിച് തുകകളം റിലീസും അനുബന്ധം 
3.2.9-ല് കയാണിച്ിരിക്ന്നു. അനുബന്ധം 3.2.10-ല് 
വയായ്പകളടെയം പലിശ നിരക്കളടെയം വര്ഷം തിരിച്ചുള്ള 
റിലീസും  കയാണിച്ിരിക്ന്നു.

എന്സതിഡതിസതി സഹഥായമുള്ള പദ്ധതതിേള്
സംമയയാജിത സഹകരണ വികസന പദ്തി (ഐസിഡിപി) 
സഹകരണ ശംഖലയിലൂടെ ടതരടഞ്ടുത് ജില്കളടെ 
സേഗ്വം സംമയയാജിതവേയായ വികസനത്ിന് 
എ ന് സ ി ഡ ി സ ി യ ട െ  സ ഹ യാ യ മ ത് യാ ട െ യ ള്ള 
സവിമശഷേയായ ഒരു പദ്തിയയാണ് സംമയയാജിത 
സഹകരണ വികസന പദ്തി (ഐസിഡിപി).  
കയാര്ഷിക-അനുബന്ധ മേഖലകളിടല സഹകരണ  
പ്രവര്ത്നങ്ങളിലൂടെ തിരടഞ്ടുത് ജില്കളടെ  
ടേയാത്ത്ിലള്ള വികസനത്ിനയായി ഏെയാം പഞ്വത്സര 
പദ്തിയിലയാണ് എന്സിഡിസി സംമയയാജിത സഹകരണ 
വികസന പദ്തി (ഐസിഡിപി) അവതരിപിച്ത്. 
ട െ റ ക ി െ ന യാ േ േ യാ ത്രക ര് ഷ ക രു മ െ യ ം ,  ദു ര് ബ ല 
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വിഭയാഗങ്ങളമെയം ആവശധ്ങ്ങള് നിറമവറ്റുന്നതിനയായി 
ബിസിനസ്ിടറെ മൂലധ്വം വധ്യാപ്ിയം വര്ദ്ിപിച്്, നിലവിലള്ള 
സഹകരണ ഘെനടയ ലംബേയായം തിരശ്ചീനേയായം 
ശക്ിടപടുത്ി, ടെറകിെടെറകിമെതര ആവശധ് 
ങ്ങള് നിറമവറ്റുന്നതിനയായി കയാര്ഷികവയായ്പമേഖലടയ 
നവീകരിക്ക, അതിലൂടെ PACS-ടന പ്രയാമയയാഗിക 
വിവിമധയാമദേശധ് ടസയാലസറ്ികളയായി വികസിപിക്ക 
എന്നിവയയാണ് പദ്തിയടെ േറ്് പ്രധയാന ലക്ഷധ്ങ്ങള്. 
സഹകരണ പ്രസ്ഥയാനത്ിടറെ തത്വം പുനഃസ്ഥയാപി
ക്ന്നതിനുമവണ്ിയള്ള േയാനവവിഭവമശഷി വികസന  
പ്രവൃര്ത്ികള്ക് തുെക്ംകറിക്ക എന്നതയാണ് 
പദ്തിയടെ േടറ്യാരു ലക്ഷധ്ം.

മകരളത്ിടല ആദധ്ടത് ഐസിഡിപി പദ്തി 
1987-1988 ല് വയനയാെ് ജില്യില് നെപയാക്ി. ഐസിഡിപി 
പദ്തിയടെ ആദധ്ഘട്ം എല്യാ ജില്കളിലം വിജയകരേയായി 
നെപയാക്ിയിട്ടുണ്്. ഐസിഡിപി വയനയാെ് ജില്യടെ 
രണ്യാം ഘട്ം 2013 േയാര്ച്ില് പൂര്ത്ിയയായി. നിലവില് 
ഐസിഡിപിയടെ രണ്യാം ഘട്ം ഇടുക്ി, പയാലക്യാെ്, തൃശ്ശൂര് 
എന്നീ മൂന്ന് ജില്കളിലയാണ് നെപിലയാക്ന്നത്. രണ്യാം 
ഘട് പദ്തികള്ക്യായി ഇടുക്ി ഡിസിബിക്് 43.2 മകയാെി 
രൂപയം പയാലക്യാെ് ഡിസിബി 46.5 മകയാെി രൂപയം അനു
വദിച്ിട്ടുണ്്. പദ്തികളടെ രണ്യാംഘട് നെത്ിപിനയായി 
തൃശ്ശൂര് ജില്യാ സഹകരണ ബയാങ്ിന് 30.4 മകയാെി രൂപയം 
അനുവദിച്ചു. ഊരയാളങ്ല് മലബര് മകയാണ്യാക്െ് മകയാ-
ഓപമററ്ീവ് ടസയാലസറ്ിയടെ മസ്റ്റയാണ ക്രഷര് യൂണിറ്ിടറെ 
നവീകരണത്ിനും വിപുലീകരണത്ിനുേയായി 2020-21 ല് 
എന്സിഡിസി 40 മകയാെി രൂപ അനുവദിച്ചു.

പട്തിേ 3.2.1 കയാര്ഷിക വയായ്പകളടെ ജില് തിരിച്ചുള്ള 
വിതരണം (മകയാെിയില്)

ക്രേ 
നം ജില്യാ സഹകരണ ബയാങ്കള് ആടക തുക

1 തിരുവനന്പുരം 337.0

2 ടകയാല്ം 296.7

3 പത്നംതിട് 183.0

4 ആലപ്പുെ 334.2

5 മകയാട്യം 197.3

6 ഇടുക്ി 494.1

7 എറണയാകളം 338.5

8 തൃശ്ശൂര് 291.0

9 പയാലക്യാെ് 235.6

10 േലപ്പുറം 0.00

11 മകയാെിമക്യാെ് 197.3

12 വയനയാെ് 178.8

13 കണ്ണൂര് 414.0

14 കയാസര്മഗയാഡ് 203.0

ആടക 3700.5 3700.5
ഉറവിടം: സഹകരണ രജിസ്ട്രാര്, കകരള സര്കരാര്,2021

നബഥാരഡറ് 
നയാഷണല് ബയാങ്് മഫയാര് അഗ്ികള്ച്ര് ആന്ഡ് റൂറല് 
ടഡവലപ്ടേറെ് (നബയാര്ഡ്) 2020-21 -ല് മകരള മസ്റ്ററ്് 
മകയാ-ഓപമററ്ീവ് ബയാങ്ിന് ഹ്രസ്വകയാല ടസഷനല് 
അഗ്ികള്ച്റല് ഓപമറഷന്സ് റീഫിനയാന്സയായി 
2035.00 മകയാെി രൂപ അനുവദിച്ചു. ഈ തുകയം മകരള 
സംസ്ഥയാന സഹകരണ ബയാങ്ിടറെ വിഹിതവം മെര്ത്് 
ജില്യാ ഓഫീസുകള് മുമഖന കയാര്ഷിക വയായ്പയയായി ഈ 
തുക വിതരണം ടെയ്തു. ഇതിടറെ വിശദയാംശങ്ങള് പട്തിേ 
3.2.1-ല് മെര്ത്ിരിക്ന്നു.

സറ്ലപ്്യല് െ തിേ് തിഡതിറ്തി ലെസതിെ തിറ്തി 
(എസറ്എല്എെറ്)
മകയാവിഡ്-19 േഹയാേയാരിയടെ പശ്ചയാത്ലത്ില് 
കര്ഷകര്ക്് അവരുടെ കയാര്ഷിക പ്രവര്ത്നങ്ങള് 
സുഗേേയായി നെത്തുന്നതിന് ബയാങ്കളില്  നിന്നുള്ള  
വയായ്പകളടെ തെസ്േില്യാത് വിതരണം ഉറപയാമക്ണ്
തയായിട്ടുണ്യായിരുന്നു. അതിടറെ ഭയാഗേയായി മുന്നില് നിന്നു 
ള്ള സയാമ്പത്ിക പിന്തുണ നല്കന്നതിന് നബയാര്ഡ് 
ഒരു പ്രമതധ്ക ലിക്വിഡിറ്ി ടഫസിലിറ്ി ലഭധ്േയാക്ിയിരുന്നു. 
മകരള സംസ്ഥയാന സഹകരണ ബയാങ്ിന് 2020-21-ല് 
ഈ ഇനത്ില് 1670 മകയാെി രൂപ അനുവദിയ്ക്കുകയം,  
പ്രസ്തുത തുക പ്രയാഥേിക സഹകരണ സംഘങ്ങള് വെി 
പൂര്ണ്േയായം വിനിമയയാഗിക്കയം ടെയ്തു.

ഹ്രസ്വകയാല കയാര്ഷിക ഉല്പയാദനത്ിനും, കയാര്ഷിക 
അനുബന്ധ പ്രവൃര്ത്ികള്ക്ം (കന്നുകയാലികള്, ഡയറി, 
േത്സധ്ബന്ധനം, മകയാെി, ടനല്്, പച്ക്റി, കൃഷി യൂണിറ്റുകള്) 
കൂെയാടത സൂക്ഷ്േ ടെറകിെ ഇെത്രം സംരംഭങ്ങള്ക്് 
പ്രവര്ത്ന മൂലധന ആവശധ്ങ്ങള്ക്േയായി വയായ്പ 
അനുവദിയ്ക്കുകയണ്യായി. വയായ്പ തിരിച്െവില് വീഴ്ച 
വരുത്യാത് എല്യാ പ്രയാഥേിക കയാര്ഷികവയായ്പയാസഹ
കരണസംഘങ്ങള് വെിയം തുക വിതരണം ടെയ്യുകയം 
അതില്തടന്ന “സുഭിക്ഷ മകരളം” പദ്തിക്് മുന്ഗണന 
നല്കകയം ടെയ്തു. പ്രവര്ത്ന മൂലധനത്ിനയായി െില്റ 
വധ്യാപയാരികള്ക്ം, ടേയാത്വധ്യാപയാരികള്ക്ം, കര്ഷകര്ക്ം 
കധ്യാഷ് ടക്രഡിറ്യായി അടല്ങ്ില് ഒരു വര്ഷമത്ക്് 
പ്രതിേയാസം തിരിച്െയ്കയാവന്ന വയായ്പയയായി ഈ പദ്തി 
പ്രകയാരം ആനുകൂലധ്ം ലഭധ്േയാക്ിയിരുന്നു. ഈ പദ്തി 
പ്രകയാരം വധ്ക്ികള്ക്് അനുവദിക്യാവന്ന പരേയാവധി 
വയായ്പ തുക 2 ലക്ഷം രൂപയയാണ്. പ്രതിവര്ഷം 6.40 
ശതേയാനം പലിശ നിരക്ിലയാണ് ഈ വയായ്പ വിതരണം 
ടെയ്തുവരുന്നത്.

കേഥാവ തിഡറ്-19 ലറെ രണഥാധം ഘട്ത്തില് 
സഹേരണ കമേെ സ്റീേരതിച്ച നെപെതിേള്

• കണസ്യൂേര്ടഫഡിടറെ സഹകരണമത്യാടെ 
മകരള കര്ണയാെക അതിര്ത്ിയില് 10 നീതി  
മസ്റ്റയാറകള് ആരംഭിച്ചു.

• നയാല് വകപ്പുകളടെ സംയക് പരിപയാെിയയായ സുഭിക്ഷ 
മകരളം പദ്തിയില് ഏകമദശം 848 സഹകരണ 
സംഘങ്ങള് പടങ്ടുത്തു. ഈ പദ്തിക്യായി ഏകമദശം 
3189.5 ഏക്ര് ഭൂേി ഉപമയയാഗിക്കയം 1838 േയാതൃകയാ 
ഫയാമുകള് സൃഷ്ടിക്കയം ടെയ്തു. ഈ പരിപയാെിയിലൂടെ 
ഏകമദശം 43979 ടതയാെിലവസരങ്ങള് സൃഷ്ടിക്ടപട്ടു. 
ഈ പദ്തിക്യായി ടേയാത്ം 239.5 മകയാെി രൂപ 
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വയായ്പയയായി അനുവദിച്ചു.
• മകരളത്ിലെനീളം 231 മകയാപ് േയാര്ട്് പച്ക്റി ഫഷ് 

ഔട്്  ടലറ്റുകള് ആരംഭിച്ചു.
• പ്രളയബയാധിതരയായ 74 സഹകരണ സംഘങ്ങടള 

483.7 ലക്ഷം രൂപ ധനസഹയായം നല്കി പിന്തുണച്ചു.
• മകയാവിഡ്-19 േഹയാേയാരിമയയാെനുബന്ധിച്ചുള്ള 

സയാമ്പത്ിക പയാമക്ജിടറെ ഭയാഗേയായി, BPL/
AAY കയാര്ഡ് ഉെേകളം എന്നയാല് സര്ക്യാര് 
സ്ഥയാപനങ്ങളില് നിന്ന് യയാടതയാരു സയാമ്പത്ിക 
സഹയായവം ലഭിക്യാത് വധ്ക്ികള്ക്ം 1000 രൂപ 
വീതം വിതരണം ടെയ്തു.

സഹേരണ കമേെയലെ മുകന്നഥാട്ടുള്ള പ്രയഥാണധം
ഇ ന്ന ട ത്  ആ മ ഗ യാ ള വ ല് കൃ ത  മ ല യാ ക ത്് , 
സഹകരണയാധിഷ്ിത സയാമ്പത്ിക വികസനത്ിന് 
വളടര പ്രസക്ിയണ്്. സയാമൂഹിക സയാമ്പത്ിക പ്ര
വര്ത്നങ്ങളടെ എല്യാ മേഘലകളിലം, പ്രമതധ്കിച്് 
കയാര്ഷിക വയായ്പ, ടപയാതുവിതരണ സമ്പ്രദയായം, 
കയാര്ഷിമകയാല്പന്ന ങ്ങളടെ വിതരണം, വിപണനം, 
കയാര്ഷിക ഉത്പന്നങ്ങ ളടെ സംസ്കരണം, ഉപമഭയാക്തൃ പ്രവ
ര്ത്നങ്ങള്, ടപയാതുജനയാമരയാഗധ്ം, വിദധ്യാഭധ്യാസം, പയാര്പിെം, 
ഇന്ഷ്വറന്സ്, എസ്.സി/എസ് റ്ി വികസനം, സ്തീ 
ശയാക്ീകരണം, മസവനം, തുണിത്രങ്ങള്, ലകത്റി, 
കയര്, ഡയറി, വധ്വസയായങ്ങള്, അെിസ്ഥയാന സൗകരധ് 
വികസനം എന്നിവയില് സഹകരണ സംഘങ്ങള്ക്് 
ഗണധ്േയായ സയാനിദ്യുമുണ്്. നഗര-ഗ്യാേ വിഭജനം ഇല്യാ
തയാക്ന്നതിലം വരുേയാനം സൃഷ്ടിക്ന്നതിനുള്ള അവസര
ടേയാരുക്ന്നതിലം സഹകരണ മേഖലയ്ക് വലിയ പങ്ണ്്. 
സഹകരണ മേഖലയില് ടപ്രയാഫഷണലിസം ഊട്ിയറ
പിക്കയം ഈ മേഖലടയ കൂടുതല് പരിവര്ത്നത്ി
ന് വിമധയേയാക്കയം ടെമയ്ണ്തയായിട്ടുണ്്, അതുവെി 
സയാമങ്തികവം നിയന്ത്രണപരവേയായ പരിസ്ഥിതികളില് 
സംഭവിക്ന്ന േയാറ്ങ്ങളേയായി സഹകരണ മേഖലയ്ക് 
കൂടുതല് മുമന്നയാട്് മപയാകയാനയാകം. തുലധ്േയായ സയാമൂഹിക 
സയാമ്പത്ിക വികസനം ഉറപയാക്ി സമൂഹടത് കൂടുതല് 
ഉയരങ്ങളിമലടക്ത്ിക്ന്നതിന് സഹകരണ മേഖല 
േതിയയായ ശക്ിയയാര്ജിച്ിട്ടുണ്്. 

സഹകരണ സംഘങ്ങളടെ ദൗര്ബലധ്ങ്ങളടെ  
മൂലകയാരണങ്ങടള അഭിസംമബയാധന ടെയ്യാടത 
സ യാ മ്പ ത് ി ക േ യാ യ ി  പു ന ഃ സ ം ഘ െ ി പ ി ക് ന്ന ത് 
വധ്വസ്ഥിതിയടെ സുസ്ഥിരേയായ പുനരുജ്ജീവനം 
സൃഷ്ടിക്ന്നതില് പരയാജയടപെയാനിെവരുടേന്നതിനയാ
ല് നിലവിലള്ള നിയേങ്ങളില് ഉെിതേയായ മഭദഗതികള് 
ആവശധ്േയാണ്. മകരള ബയാങ്് രൂപീകരിക്ന്നതിനുള്ള 
സേീപനം തടന്ന, മകരളബയാങ്ിടന ഒരു ആധുനിക 
ധനകയാരധ് സ്ഥയാപനേയായി േയാറ്റുന്നതിനുള്ള ടപ്രയാഫഷണ
ലലമസഷന്മറയം സയാമങ്തിക വിദധ് സംബന്ധിച് പ്രതി
ബദ്തയടെയം വധ്ക്േയായ സൂെനയയാണ്. ഈ പ്രക്രീയ 
പൂര്ത്ിയയാകണടേങ്ില്, അെിസ്ഥയാന സ്ഥയാപനങ്ങമളയം 
ടപ്രയാഫഷണലലസ് ടെമയ്ണ്തയായിട്ടുണ്്.

കയാര്ഷിക വയായ്പകളിടല ഇെിവ്, തമദേശ സ്വയംഭരണ 
സ്ഥയാപനങ്ങളേയായള്ള ദുര്ബലേയായ ബന്ധം, വര്ദ്ി
ച്ചുവരുന്ന നിഷ്ക്രീയ ആസ്ി (എന്പിഎ), നവീകരണ 
പ്രക്രീയയടെ േന്ദഗതിയിലള്ള പുമരയാഗതി എന്നിവ 
ഈ മേഖലയില് ഇമപയാഴം നിെലിച്ചുനില്ക്ന്ന െില 

പ്രശ്നങ്ങളയാണ്. ഏകീകൃത മസയാഫ്റ്് വയറിടറെ അഭയാവം 
ഉപമഭയാക്യാക്ള്ക്് സയാമങ്തികവിദധ് അെിസ്ഥയാന
േയാക്ിയള്ള ബയാങ്ിംഗ് മസവനങ്ങള് നല്കന്നതിന് 
തെസ്േയാണ്. എന്ആര്ഐ നിമക്ഷപങ്ങളം വിമദശനയാണധ് 
ഇെപയാടുകളം ലകകയാരധ്ം ടെയ്യാനുള്ള മശഷി സഹകരണ  
സ്ഥയാപനങ്ങള് വെി സൃഷ്ടിടച്ടുക്കടയന്നതയാണ് േടറ്യാരു 
പ്രശ്നം. 

നിലവില് സഹകരണ മേഖലയില് യവയാക്ളടെ 
അഭയാവമുണ്്. എന്നയാല് യവയാക്ളടെ ഇെടപെല് ഈ 
മേഖലയില് കയാരധ്േയായ പരിവര്ത്നം ടകയാണ്ടുവമന്നക്ം. 
ലപ്രവറ്് ഇക്വറ്ി ഉള്ടപടെ വിവിധ മ്യാതസ്സുകളില് 
നിന്നുള്ള അധിക നിമക്ഷപത്ിന് ഈ മേഖലടയ 
പരിവര്ത്നം ടെയ്യുന്നതിനുള്ള ശ്രേങ്ങള് ആരംഭിക്കയം 
അത് ഏമകയാപിപിക്കയം ടെമയ്ണ്ത് അതധ്യാവശധ്േയാണ്. 
പുതിയ സംരഭങ്ങള്ക്് പ്രമതധ്കിച്് സ്റ്റയാര്ട്പ്പുകള്ക്് 
ധനസഹയായം നല്കന്നതില് സഹകരണസംഘങ്ങള്ക്് 
ഏര്ടപെയാവന്നതയാണ്. സയാമങ്തികവിദധ് സ്വീകരിക്ന്നതി
ലൂടെയം ടപ്രയാഫഷണലലമസഷനിലൂടെയം സഹകരണ 
സംഘങ്ങള്ക്് സമ്പദ് വധ്വസ്ഥയില് ടതയാെിലവസരങ്ങള് 
സൃഷ്ടിക്യാന് കെിയം എന്നതില് യയാടതയാരു അതിശമയയാ
ക്ിയേില് എന്നതിനയാല് തടന്ന സഹകരണ മേഖല 
അതിനുമവണ്ിയള്ള നിതയാന് പരിശ്രേം നെമത്ണ്ിയി
രിക്ന്നു.
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3.3 കന്നുകാലി വികസനം
രാജധ്ത്തിന്റെ സാമൂഹധ് സാമ്പത്തിക വതികസനത്തില് കൃഷതി
ലേഖ�യുന്െ ഉപലേഖ�യായ കന്നുകാ�തി വതികസനത്തിന് 
വളന്രയധതികം പ്ാധാനധ്മുണ്ടു്. ഗ്ാേീണ ലേഖ�യതില്,  
പ്ല്ധ്കതിച്് ഭൂരഹതി് കര്ഷകര്, ന്െറുകതിെ, പ്ാന്തവല്ക്ക
രതിച് ദുര്ബ� വതിഭാഗങ്ങള്, സ്തീ കര്ഷകര് എന്ീ വതിഭാഗ
ങ്ങള്ക്ക് �ാഭകരോയ ന്്ാഴതില് നല്കുന്ല്ാന്ൊപ്ം, 
ദശ�ക്ഷകണക്കായ ആളുകള്ക്ക് ലപാഷകഗുണമുള്ള 
ആഹാരം പ്ദാനം ന്െയ്യുന്നു.

സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയിലെ ദദശീയ-സംസ്ഥഥാന സം
ഭഥാവനകള്
ഇന്തധ്യതില് ഏകലദശം 20.5 ദശ�ക്ഷം ആളുകള് അവരുന്െ 
ഉപജീവനത്തിനായതി കന്നുകാ�തിലേഖ�ന്യ ആശ്രയതിക്കുന്നു. 
ന്െറുകതിെ കര്ഷകരുന്െ വരുോനത്തിന്റെ 16 ശ്ോനവം, 
ഗ്ാേീണ ലേഖ�യതിന്� മൂന്തില് രണ്ടുഭാഗം വരുന് 
ഗ്ാേീണ കര്ഷകരുന്െ 14 ശ്ോനം വരുോനോര്ഗ്ഗവം 
കന്നുകാ�തിലേഖ�യതില് നതിന്നുോണ്. ഇന്തധ്ന് ജനസംഖധ്
യുന്െ 8.8 ശ്ോനം ന്്ാഴതില് ഈ ലേഖ� പ്ദാനം ന്െയ്യു
ന്ല്ാന്ൊപ്ം ഏകലദശം 1.69 ശ്ോനം ഭൂേതി എല്ാ വതിധ
ത്തിലു മുള്ള കന്നുകാ�തിവളര്ത്�തിനായതി ഉപലയാഗതിക്കുകയും  
ന്െയ്യുന്നുണ്ടു്. നാഷണല് അക്കകൗണ്സ് സ്റാറ്തിസ്റതിക്് 
2020 (എന്.എ.എസ്) പ്കാരം കാര്ഷതിക-കാര്ഷതികാ
നുബന്ധ ലേഖ�കളതില്, കന്നുകാ�തി വളര്ത്ല് ഉപലേ
ഖ�യുന്െ ആഭധ്ന്തരമൂ�ധ്വര്ദ്നവ് (സ്തിരവതി�യുന്െ 
അെതിസ്ാനത്തില്) 2018-19 ന്� 28.63 ശ്ോനത്തി
ല് നതിന്നും 2019-20-ല് 29.35 ശ്ോനോയതി വര്ദ്തിച്തി
ട്ടുണ്ടു്. 2019-20-ല് കന്നുകാ�തി ലേഖ�യുന്െ സംഭാവന  
ആഭധ്ന്തര മൂ�ധ്വര്ദ്നവതിന്റെ 4.35 ശ്ോനോണ്.

മൃഗസംരക്ഷണ ലേഖ�യതിന്� പ്ധാന പ്വര്ത്ന
ങ്ങളായ കാ�തിലേയ്ക്കല്, കന്നുകാ�തികന്ള ലപാറ്ല്, 
കന്നുകാ�തി ആലരാഗധ്പ്വര്ത്നങ്ങള് എന്ീ  
പ്വര്ത്നങ്ങളതില് ഗ്ാേീണ ലേഖ�യതിന്� സ്തീകളുന്െ 
പങ്കു് സ്തു്ധ്ര്ഹോണ്. ഒരു ന്െറുകതിെ സംരംഭം എന് 
നതി�യതില് സ്തീകള്ക്ക് ന്്ാഴതില് പ്ദാനംന്െയ്യുന്ല്ാ
ന്ൊപ്ം വരുോനസുരക്ഷയും മൃഗസംരക്ഷണപ്വര്ത്
നങ്ങള് ഉറപ്പുവരുത്തുന്നു. മൃഗസംരക്ഷണ പ്വര്ത്ന
ങ്ങളതില് ഏര്ന്പ്ടുന് കര്ഷകരതില് 71 ശ്ോനലത്ാളം 
വനതി്കളാണ്. ക്ഷീരലേഖ�യതില്, 15 ദശ�ക്ഷം പുരുഷ 
കര്ഷകലരാന്ൊപ്ം 75 ദശ�ക്ഷം സ്തീകള് ന്്ാഴതില് 
ന്െയ്യുന്നു. എന്ാല്, ന്െറതിയ വളര്ത്തുമൃഗങ്ങളുന്െ  
കാരധ്ത്തില് സ്തീകളുലെയും, പുരുഷന്ാരുലെയും പങ്ാളതിത്ം 
തു�ധ്ോണ്. സാലങ്്തികനതി�വാരം ഉയര്ത്ല്, വവദ
ഗ്ദധ്വല്ക്കരണം എന്തിവ മുഖാന്തതിരം ഈ ലേഖ�യതില് 
കാരധ്ലശഷതി വര്ദ്തിപ്തിലക്കണതുണ്ടു്.

ഇന്തധ്യതിന്� കന്നുകാ�തിലേഖ�, ല�ാകത്തിന്� ്ന്ന് 
ഏറ്വം ബൃഹത്ായ ഒന്ാണ്. ഇരുപ്ാേ്് കന്നു
കാ�തികണന്ക്കടുപ്് (2019) അനുസരതിച്് രാജധ്ന്ത് 
കന്നുകാ�തികളുന്െ എണ്ം 535.78 ദശ�ക്ഷം ആണ്. 
ഇതു് 2012 ന്� കന്നുകാ�തികണന്ക്കടുപ്തിലനക്കാള് 4.6 
ശ്ോനം കൂടു്�ാണ്. ഇ്തില് 302.7 ദശ�ക്ഷം കന്നു
കാ�തികള് (ആടുോടുകള്, എരുേകള്, േതിതുന്, യാക്ക്) 

ഉള്ന്പ്ടുന്നു. ഇതു് കഴതിഞ്ഞ കണന്ക്കടുപ്തിലനക്കാള് 
0.93 ശ്ോനം വര്ദ്നവ് ലരഖന്പ്ടുത്തുന്നു. രാജധ്ന്ത് 
കന്നുകാ�തികളുന്െ എണ്ം 0.8 ശ്ോനം വര്ദ്നവ്  
ലരഖന്പ്ടുത്തി 2019 ല് 192.49 ദശ�ക്ഷം ആയതിട്ടുണ്ടു്.

സംസ്ാനന്ത് ഗ്ാേീണ സമ്പദ് വധ്വസ്യതില് ്്വരതി് 
ഗ്തിയതില് വതികസതിച്ചുവരുന് ലേഖ�യാണ് കന്നുകാ�തി 
ലേഖ�. കൃഷതിലേഖ�യതില് കന്നുകാ�തി ഉപലേഖ�യുന്െ ആഭധ്
ന്തര മൂ�ധ്വര്ദ്നവ് 2019-20-ല് 27.8 ശ്ോനോയതിരു
ന്്് 2020-21-ല് 28.21 ശ്ോനോയതി വര്ദ്തിച്തിട്ടുണ്ടു്. 
സംസ്ാനന്ത് ന്ോത്ം ആഭധ്ന്തര മൂ�ധ്വര്ദ്നവതില് 
കന്നുകാ�തിലേഖ�യുന്െ വതിഹതി്ം 2.66 ശ്ോനം വര്ദ്നവ് 
ലരഖന്പ്ടുത്തിയതിട്ടുണ്ടു്.

ഇരുപ്ാേ്് കന്നുകാ�തികണന്ക്കടുപ്് (2019) പ്കാരം സം
സ്ാനന്ത് കന്നുകാ�തികളുന്െ എണ്ം 38.36 �ക്ഷോണ്.  
വളര്ത്തു നായ്ക്കള്, മുയല്, കഴു്, ആന ഇവ ഉള്ന്പ്ടുന് 
14.69 ശ്ോനത്തില് ഉണായ കുറവാണ് കന്നുകാ�തികളു
ന്െ എണ്ത്തില് കുറവണാകാന് കാരണം. ലകരളത്തിന്� 
വളര്ത്തുപക്ഷതികളുന്െ എണ്ം 298.18 �ക്ഷോണ്. ഇ്് 
രാജധ്ന്ത് ന്ോത്ം വളര്ത്തുപക്ഷതികളുന്െ എണ്ത്തിന്റെ 
3.5 ശ്ോനോണ്. ഇ്് കഴതിഞ്ഞ കണന്ക്കടുപ്തിലനക്കാള് 
25 ശ്ോനം വര്ദ്നവ് ലരഖന്പ്ടുത്തുന്നു. ഈ വര്ദ്നവ് 
ലദശീയ വര്ദ്നവതിലനക്കാള് (16.81 ശ്ോനം) കൂടു്
�ാണ്. 

ലെഥാത്ം ആഭ്യന്തരമൂെ്യം, ഉല്പന്നമൂെ്യം 
എന്നിവയുലെ പ്രവണത
ന്ോത്ം ആഭധ്ന്തരമൂ�ധ്വര്ദ്നവതിന്റെ പ്വണ്യും, ഉല്പ
ന്മൂ�ധ്വം കന്നുകാ�തിലേഖ�യതിന്� ന്ോത്ം ആഭധ്ന്തര 
മൂ�ധ്വര്ദ്നവതിന്ന സംബന്ധതിച് കണക്കുകള് പരതിഗണതി
ക്കുലമ്പാള്, കഴതിഞ്ഞ ദശകത്തിന്� ന്ോത്ത്തിലുള്ള വളര്ച്
രീ്തി കാണതിക്കുന്്് 2011-12-നും, 2014-15-നും ഇെയതില് 
വളര്ച്യുന്െ കാ�ഘട്ടോയതിരുന്നുന്വന്നും, അ്തിനുലശഷം 
വളര്ച്യതില് കുറവണായതിട്ടുണ്  എന്നുോണ്. 2014-15-നും, 
2018-19-നും ഇെയതില് ന്ോത്ം ആഭധ്ന്തരമൂ�ധ്വര്ദ്നവതി
ല് 20,388 ലകാെതി രൂപയുന്െ ഇെതിവണായതി. എന്ാല് പ്തിമൂ
ന്ാം പഞ്ചവത്സര പദ്്തിയുന്െ ആദധ്വര്ഷത്തില് േതി്ോയ 
വളര്ച് ലരഖന്പ്ടുത്തിയതിരുന്നുന്വങ്തിലും, 2018-ലും 2019-ലും 
ഉണായ കനത് ന്വള്ളന്പ്ാക്കത്തിന്റെ ഫ�ോയതി 2018-
19-ലും 2019-20-ലും ന്ോത്ം ആഭധ്ന്തര മൂ�ധ്
വര്ദ്നവതില് കുറവ സംഭവതിച്ചു.

ലകന്ദ്ര സ്റാറ്തിസ്റതിക്് ഓഫീസതിന്റെ (സതി.എസ്.ഒ) ഉല്പന് 
മൂ�ധ്ന്ത് (വതി.ഒ.ഒ) കുറതിച്ചുള്ള കണക്കനുസരതിച്് 2015-
16 വന്ര വളര്ച്യുന്െ കാ�ഘട്ടോയതിരുന്നുന്വങ്തിലും, 
2016-17-ല് (പന്ത്രണാം പഞ്ചവത്സര പദ്്തിയുന്െ അവ
സാനവര്ഷം) ഇ്തില് കുറവണായതി. എന്തിരുന്ാലും 
2017-18-ല് വീണ്ടും വര്ദ്നവണായതി. കന്നുകാ�തിലേഖ
�യതില് 2011-12 മു്ല് 2018-19 വന്രയുള്ള കാ�യളവതില്  
വളര്ച് ഉണാന്യങ്തിലും, 2014-15-നു ലശഷമുണായ 
ോന്ധ്ം ആശങ്ാജനകവം, അെതിയന്തതിര ശ്രദ് ആവശധ്മു
ള്ളതുോണ്. പ്തിമൂന്ാം പഞ്ചവത്സരപദ്്തിയുന്െ ആദധ്
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ന്ത് വര്ഷത്തില്്ന്ന് പാ�തിന്റെ ഉല്പന്മൂ�ധ്ത്തില് 
വര്ദ്നവണാന്യങ്തിലും, ഈ ഉണര്വ് നതി�നതില്ക്കുലോ 
എന്നുള്ള്് കണറതിലയണതുണ്ടു്. ഈ പുനരുജ്ീവനം 
2018-ലും 2019-ലും സംസ്ാനത്തുണായ ്ീവ്രോയ  
ന്വള്ളന്പ്ാക്കത്തില് ആശങ് സൃഷ്തിച്തിരുന്നു.

മൃഗസംരക്ഷണ ദെഖെയിലെ പ്രധഥാന വകുപ്പുകള്/ 
ഏജനസികള്

• മൃഗസംരക്ഷണ ഡയറക്െലററ്്
• ലകരളാഫീഡ്സ് �തിേതിറ്ഡ് (ന്ക.എഫ്.എല്)
• ലകരളാ കന്നുകാ�തി വതികസന ലബാര്ഡ് 

 (ന്ക.എല്.ഡതി.ബതി)
• േീറ്് ലപ്ാഡക്െ്സ് ഓഫ് ഇന്തധ് (എം.പതി.ഐ)
• ലകരളാ ലസ്ററ്് പകൗള്ടതി വതികസന ലകാര്പ്ലറഷന് (ന്ക.

എസ്.പതി.ഡതി.സതി)
• ലകരളാ ലകാ-ഓപ്ലററ്ീവ് േതില്ക്ക് ോര്ക്കറ്തിംഗ് ന്ഫ

ഡലറഷന് �തിേതിറ്ഡ് (േതില്േ)
• ലകരള ന്വറ്തിറതിനറതി ആറെ് അനതിേല് സയന്സ്  

യൂണതിലവഴ് സതിറ്തി (KVASU)

മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്തിന്റെ പരതിധതിയതില് വരുന് വകുപ്പുകള്/  
ഏജന്സതികളുന്െ പ്തിമൂന്ാം പഞ്ചവത്സര പദ്്തിയതിന്� 
ധനകാരധ്നതിര്വ്വഹണം പട്ിക 3.3.1-ല് ന്കാടുത്തിരതിക്കുന്നു.

പ്തിമൂന്ാം പഞ്ചവത്സര പദ്്തിയതില് മൃഗസംരക്ഷണ ലേഖ
�യ്ക്ക് 1517.84 ലകാെതി രൂപ വകയതിരുത്തിയതിരുന്നു. പന്ത്രണാം 
പഞ്ചവത്സര പദ്്തിയതില് ഇതു് 1,355.96 ലകാെതി രൂപയായതി

രുന്നു. ഇതു് പന്ത്രണാം പഞ്ചവത്സര പദ്്തിലയക്കാള് 11.94 
ശ്ോനം കൂടു്�ാണ്. എന്ാല് ക്ഷീരവതികസന വകുപ്തിന് 
പന്ത്രണാം പഞ്ചവത്സര പദ്്തിയതില് 324.15 ലകാെതി രൂപയും, 
പ്തിമൂന്ാം പഞ്ചവത്സര പദ്്തിയതില് 506.23 ലകാെതി രൂപ
യുോണ് അനുവദതിച്തു്. ഇതു് 56.17 ശ്ോനം വര്ദ്നവ്  
ല ര ഖ ന് പ് ടു ത്തു ന്നു .  പ ് തി മൂ ന് ാ ം  പ ഞ്ച വ ത്സ ര  
പദ്്തിയതില് മൃഗസംരക്ഷണ ലേഖ�യതില് 918.85 ലകാെതി 
രൂപയും, ക്ഷീരവതികസന ലേഖ�യതില് 450.78 ലകാെതി രൂപയും 
ന്െ�വഴതിച്തിട്ടുണ്ടു്.

ദകരളത്ിലെ കന്നുകഥാെ ി ദെഖെയിലെ പ്രധഥാന 
ഉല്പന്നങ്ങള്
പാല്, ോംസം, മുട്ട എന്തിവയാണ് സംസ്ാനന്ത് 
കന്നുകാ�തിലേഖ�യതിന്� പ്ധാന ഉല്പന്ങ്ങള്. 2013-14 
മു്ല് 2020-21 വന്രയുള്ള കന്നുകാ�തി ഉല്പന്ങ്ങളുന്െ  
ഉല്പാദനം സംബന്ധതിച് വതിവരങ്ങള് ചിത്ം 3.3.1-ല്  
കാണതിച്തിരതിക്കുന്നു. 

പഥാല് ഉല്പഥാദനം
ല�ാകന്ത് ന്ോത്ം പാല് ഉല്പാദനത്തില് 20.17 ശ്ോനം 
സംഭാവനയുോയതി ഇന്തധ് ഏറ്വം കൂടു്ല് പാല് ഉല്പാദതിപ്തി
ക്കുന് രാജധ്ോയതി തുെരുന്നു. ലദശീയ്�ത്തില്, പാല് ഉല്പാ
ദനം 2018-19 ല് 18.78 ലകാെതി െണ്തില് നതിന്് 2019-20 ല് 
19.84 ലകാെതി െണ്ായതി വര്ദ്തിച്ചു. ഇതു് 5.6 ശ്ോനം വളര്ച് 
ലരഖന്പ്ടുത്തി കഴതിഞ്ഞ മൂന്നു ദശാബ്ദക്കാ�ന്ത് പ്വണ്  
നതി�നതിര്ത്തി. ഉത്ര്പ്ലദശ് (16.06 ശ്ോനം), 
രാജസ്ാന് (12.89 ശ്ോനം), േധധ്പ്ലദശ് (8.62 

പട്ിക 3.3.1 പ്തിമൂന്ാം പഞ്ചവത്സര പദ്്തി – പദ്്തിവതിഹതി്വം, ന്െ�വം

വകുപ്്/ഏജന്സതി

2017-18 
 വാര്ഷതിക പദ്്തി

2018-19  
വാര്ഷതിക പദ്്തി

2019-20  
വാര്ഷതിക പദ്്തി

2020-21  
വാര്ഷതിക പദ്്തി

2021-22 
വാര്ഷതിക 

പദ്്തി

വ
തിഹ

തി്
ം

ന്െ
�

വ
്

% വ
തിഹ

തി്
ം

ന്െ
�

വ
്

% വ
തിഹ

തി്
ം

ന്െ
�

വ
്

% വ
തിഹ

തി്
ം

ന്െ
�

വ
്

% വ
തിഹ

തി്
ം

ന്െ
�

വ
് *

മൃഗസംരക്ഷണ 
വകുപ്് 185.28 151.36 82 190.36 155.56 82 181.93 115.74 64 155.70 166.91 107.2 157.50 40.11

ന്ക.എല്.ഡതി 
ലബാര്ഡ് 20.83 20.83 100 21.41 21.41. 100 23.82 10.0.0 42 21.50 21.50 100 21.50 7.16

ലകരളാ ഫീഡ്സ്  
(ന്ക.എഫ്.എല്) 7.00 5.01 72 7.85 1.99 25 6.01 0.0 0 11.00 8.90 80.8 5.00 1.32

േീറ്് ലപ്ാഡക്െ്സ് 
ഓഫ് ഇന്തധ്  
(എം.പതി.ഐ) 

9.17 1.88 20.5 12.00 2.8 24 12.00 1.5 12.5 9.63 7.70 80 15.63 3.52

ലകരള സംസ്ാന 
പകൗള്ടതി വതികസന 
ലകാര്പ്ലറഷന്  
(ന്ക.എസ്.പതി.ഡതി.സതി)

17.57 7.57 43.1 17.67 3.00 17 8.20 5.74 70 7.50 4.39 58.5 7.50.0 3.11

ന്ക.സതി.എം.എം.എഫ് 
(േതില്േ) 7.43 7.43 100 7.74 7.74 100 7.74 7.74 100 7.50 7.50 100 7.50 0.00

ലകരളാ ന്വറ്തിറതിനറതി 
ആറെ് ആനതിേല് 
സയന്സ് യൂണതിലവ
ഴ്സതിറ്തി (KVASU)

61.00 42.25 92 78.00 15.00 30 75.00 15.00 20 58.00 33.77 58.2 74.37 13.42

ആന്ക 308.28 236.33 77 335.03 207.50 62 314.70 155.72 49.5 270.83 250.66 92.6 289.00 68.64

*ചെലവ് 31.10.2021 വചെ 
അവലംബം: സംസ്ാന ആസൂത്രണ ബബാര്്
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ചിത്ം 3.3.1 കന്നുകാ�തി ലേഖ�യതിന്� ഉല്പന്ങ്ങളുന്െ ഉല്പാദനം 2013-14 മു്ല് 2020-21 വന്ര

അവലംബം: മൃഗസംെക്ഷണ വകുപ്പു്, ബകെള സരകാര 2021
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പാല് (�ക്ഷം ന്േടതിക് െണ് ) ഇറച്തി (�ക്ഷം ന്േടതിക് െണ് ) മുട്ട (ലകാെതി എണ്ം) 

ശ്ോനം), ഗുജറാത്് (7.71 ശ്ോനം), ആന്ധാ 
പ്ല ദ ശ്  ( 7 . 6 9  ശ ് േ ാ ന ം )  എ ന് തി വ യ ാ ണ്  
രാജധ്ത്് ഏറ്വം കൂടു്ല് പാല് ഉല്പാദതിപ്തിക്കുന് 
സംസ്ാനങ്ങള്. ഈ സംസ്ാനങ്ങള് രാജധ്ന്ത് 
ന്ോത്ം പാല് ഉല്പാദനത്തിന്റെ 52.96 ശ്ോനം 
സംഭാവന ന്െയ്യുന്നു. പാല് ഉല്പാദതിപ്തിക്കുന് പ്മുഖ 
സംസ്ാനങ്ങളതില് പ്തിനാ�ാം സ്ാനത്ാണ്  
ലകരളത്തിന്റെ സ്ാനം. പാ�തിന്റെ പ്്തിശീര്ഷ �ഭധ്് 
ഇന്തധ്യതില് കഴതിഞ്ഞ കുലറ വര്ഷങ്ങളായതി വര്ദ്തിച്ചു 
ന്കാണതിരതിക്കുകയും, 2019-20 ല് ഇതു് 406 ഗ്ാം ആയതി  
ഉയരുകയും ന്െയ്തു. ഏറ്വം ഉയര്ന് പ്്തിശീര്ഷ �ഭധ്് 
പഞ്ചാബതിലും (പ്്തിദതിനം 1221 ഗ്ാം), തുെര്ന്് ഹരതിയാന
യതിലുോണ് (പ്്തിദതിനം 1115 ഗ്ാം). ന്ോത്ം പാലുല്പാദ
നത്തിന്റെ ഇനം ്തിരതിച്ചുള്ള കണക്കനുസരതിച്് ഏകലദശം 
35 ശ്ോനം ്ലദേശീയ ഏരുേകളുലെയും, 28 ശ്ോനം 
സങ്രയതിനത്തില്ന്പ്ട്ട പശുക്കളതില് നതിന്നുോണ്. ന്ോത്ം 
പാലുല്പാദനത്തിന്റെ 10 ശ്ോനം സംഭാവന ന്െയ്യുന്്് 
നാെന് കന്നുകാ�തികളാണ്. രാജധ്ത്് ആന്ക ഉല്പാദതിപ്തി
ക്കന്പ്ടുന് പാ�തിന്റെ 2.95 ശ്ോനം ആട്ടതിന്പാ�ാണ്.

ലകരളത്തില് 2020-21 വര്ഷത്തില് പാ�തിന്റെ ആവ
ശധ്ക് 33.37 �ക്ഷം ന്േടതിക് െണ് ആയതിരുന്നുന്വ
ങ്തിലും �ഭധ്് 25.34 �ക്ഷം ന്േടതിക് െണ് ആയതിരുന്നു. 
8.03 �ക്ഷം ന്േടതിക് െണ്തിന്റെ കുറവണായ്തിനാല് 
2.51 �ക്ഷം ന്േടതിക് െണ് ഇറക്കുേ്തി ലവണതിവന്നു.  
സംസ്ാനത്് ഉല്പാദതിപ്തിക്കന്പ്ടുന് 25.34 �ക്ഷം ന്േടതിക് 
െണ് പാ�തിന്റെ ഭൂരതിഭാഗവം, സങ്രയതിനത്തില്ന്പ്ട്ട പശു
ക്കളതില് നതിന്നുോണ് (93.54 ശ്ോനം). നാെന്പശുക്കള് 
0.319 �ക്ഷം ന്േടതിക് െണ് (1.26 ശ്ോനം) പാല് ോത്രലേ 
ഉല്പാദതിപ്തിക്കുന്നുള്ളൂ. ആടുകളതില് നതിന്നുള്ള പാല് ഉല്പാദനം 

1.19 �ക്ഷം ന്േടതിക് െണ് (4.71 ശ്ോനം) ആണ്. ബാ
ക്കതിയുള്ള്് ്ലദേശീയോയ കന്നുകാ�തികള്, എരുേകള്, 
്ലദേശീയ എരുേകള് എന്തിവ ഉല്പാദതിപ്തിക്കുന്വയാണ്. 
2020-21 ല് ലകരളത്തിന്� ക്ഷീര ഉല്പാദനം ഇനം ്തിരതിച്്  
ചിത്ം 3.3.2-ല് ന്കാടുത്തിരതിക്കുന്നു.

 

സങ്കരയിനം (93.54%) 
നാടന് പശുക്കള് (0.08%) 
എന്.ഡി.കന്നുകാലികള് (1.26%) 
നാടന് പപാത്ത് (0.41%) 
ആട്(4.71%) 

ചിത്ം 3.3.2 ലകരളത്തിന്� ഇനം ്തിരതിച്ചുള്ള ക്ഷീര 
ഉല്പാദനം 2020-21 -ല്

അവലംബം: മൃഗസംെക്ഷണ വകുപ്പു്, ബകെള സരകാര 2021

കന്നുകാ�തികളുന്െ എണ്ം ലകരളത്തില് കുറവാന്ണ
ങ്തിലും ഉല്പാദനക്ഷേ് ലദശീയശരാശരതിലയക്കാള് 
കൂടു്�ാണ്. ഇന്തധ്യതില് വതിലദശീയോയല്ാ, സങ്രയതി
നത്തില്ന്പ്ട്ടല്ാ ആയ കന്നുകാ�തികളുന്െ ശരാശരതി 
പാലുല്പാദനം 7.9 കതി.ഗ്ാം, ്ലദേശീയോയല്ാ സങ്ര
യതിനത്തില്ന്പ്ട്ടല്ാ ആയവയുന്െ ഉല്പാദനം 3 കതി.ഗ്ാം 
എന്തിങ്ങന്നയാണ്. ലകരളത്തില് ഇവ യഥാക്രേം 
10.2 കതി.ഗ്ാം, 3 കതി.ഗ്ാം എന്തിങ്ങന്നയാണ്. വതിലദശ/ 
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സങ്രയതിനം കന്നുകാ�തികള്ക്ക് ലകരളത്തില് പ്്തിദതിനം 
10.2 കതി.ഗ്ാം ഉല്പാദനക്ഷേ് ഇന്തധ്ന് സംസ്ാനങ്ങളതി
ല് പഞ്ചാബതിനുലശഷം (13.4 കതി.ഗ്ാം) ഏറ്വം ഉയര്ന് 
്ാണ്. േറ്റു് സംസ്ാനങ്ങന്ള അലപക്ഷതിച്് കന്നു 
കാ�തി ജനസംഖധ്യതില്, വതിലദശ/സങ്രയതിനം മൃഗങ്ങളുന്െ  
ഉയര്ന് ശ്ോനോണ് ലകരളത്തിന്റെ ഈ ലനട്ട
ത്തിനു കാരണം. 2019 ന്� കന്നുകാ�തി ന്സന്സസ് 
പ്കാരം, ലകരളത്തിന്� കന്നുകാ�തികളതില് 94 ശ്ോ
നവം വതിലദശീയലോ, സങ്രയതിനലോ ആണ്. ലകവ�ം 6 
ശ്ോനം ോത്രോണ് ്ലദേശീയോയ ഇനങ്ങള്. ഇന്തധ്
യതില് 26 ശ്ോനം ോത്രോണ് വതിലദശതികലളാ സങ്രയതിന 
ത്തില് ന്പ്ട്ടവലയാ ആയതിട്ടുള്ള്്. ബാക്കതിയുള്ള 74 ശ്ോ
നവം ്ലദേശീയോയതിട്ടുള്ളവയാണ്.

മുട് ഉല്പഥാദനം
കഴതിഞ്ഞ നാലു ദശകങ്ങളായതി മുട്ട ഉല്പാദനത്തില് ഇന്തധ് 
ഒരു കു്തിച്ചുൊട്ടം ് ന്ന് നെത്തിയതിട്ടുണ്ടു്. ഈ ലേഖ�യതിന്� 
സാലങ്്തിക ഇെന്പെല്മൂ�ം അശാസ്തീയോയ മുട്ട ഉല്പാദന
രീ്തിയതില് നതിന്നും വാണതിജധ്പരോയ ഉല്പാദനരീ്തിയതില�യ്ക്ക് 
ോറതിയതിട്ടുണ്ടു്. 2018-19 ല് ഇന്തധ്യതിന്� ന്ോത്ം മുട്ട ഉല്പാ
ദനം 10,380 ലകാെതിയായതിരുന്്് 10.2 ശ്ോനം വളര്ച് 
ലരഖന്പ്ടുത്തി 11,438 ലകാെതിയായതി ഉയര്ന്നു. 2000-01 
മു്ല് മുട്ടയുന്െ പ്്തിശീര്ഷ �ഭധ്്യതില് ക്രോനുഗ്ോയ 
വര്ദ്നവണായതിട്ടുണ്ടു്. 2019-20 ല് പ്്തിശീര്ഷ �ഭധ്് 
പ്്തിവര്ഷം 86 മുട്ടകള് എന് ല്ാ്തില് വര്ദ്തിച്തിട്ടുണ്ടു്. 
എന്ാല് പ്്തിശീര്ഷ ഉപലഭാഗം 81 മുട്ടകളാണ്. ഏറ്വം 
കൂടു്ല് മുട്ട ഉല്പാദതിപ്തിക്കുന് സംസ്ാനം ആന്ധാപ്ലദ
ശാണ്. ഇ്് രാജധ്ന്ത് ന്ോത്ം മുട്ട ഉല്പാദനത്തിന്റെ 
19.17 ശ്ോനോണ്. ന്്ാട്ടുപതിന്ാന്� ്േതിഴ് നാെ് (17.5 
ശ്ോനം), ന്്�ങ്ാന (12.94 ശ്ോനം) എന്തിവയാണ്. 
പശ്തിേബംഗാള് (8.51), ഹരതിയാന(5.78), ലകരളം (1.91) 
എന്തിവയാണ് രാജധ്ന്ത് മുട്ട ഉല്പാദനത്തില് മുന്പന്തതിയതി
ലുള്ള േറ്് സംസ്ാനങ്ങള്. പ്്തിശീര്ഷ മുട്ടയുന്െ ഏറ്വം  
ഉയര്ന് �ഭധ്് ആന്ധാപ്ലദശതി�ാണ്, പ്്തിവര്ഷം 420 
മുട്ടകള്. ന്്�ങ്ാന (398), ്േതിഴ് നാെ് (265), ഹരതിയാന 
(231), പഞ്ചാബ് (189), കര്ണ്ാെക (101), പശ്തിേബംഗാള് 
(100) എന്തിങ്ങന്നയാണ് േറ്റു് സംസ്ാനങ്ങളുന്െ പ്്തി
ശീര്ഷ മുട്ട �ഭധ്്. ഇ്് ലദശീയശരാശരതിലയക്കാള് (86) 
വളന്ര കൂടു്�ാണ്. രാജധ്ന്ത് ന്ോത്ം മുട്ട ഉല്പാദനത്തില് 
88.03 ശ്ോനം മുട്ടകള് ന്േച്ന്പ്ട്ട ഇനത്തില്ന്പ്ട്ട ലകാ
ഴതികളതില് നതിന്നും 10.89 ശ്ോനം നാെന് ഇനത്തില്ന്പ്ട്ട 
ലകാഴതികളതില് നതിന്നുോണ്. മുട്ട ഉല്പാദനത്തില് നാെന് ്ാ
റാവകളുലെയും, ന്േച്ന്പ്ട്ട ഇനത്തില്ന്പ്ട്ട ്ാറാവകളുലെ
യും വതിഹതി്ം യഥാക്രേം 0.86 ശ്ോനം, 0.21 ശ്ോനം 
എന്തിങ്ങന്നയാണ്.

മുട്ട ഉല്പാദനത്തില്, ഇന്തധ്ന് സംസ്ാനങ്ങളതില് ലക
രളത്തിന് പ്തിമൂന്ാം സ്ാനോണുള്ള്്. പ്തിമൂന്ാം 
പഞ്ചവത്സരക്കാ�ത്് ലകരളത്തിന്� മുട്ട ഉല്പാദനത്തില്  
വ�തിയ ോറ്ങ്ങള് ഉണായതിട്ടുണ്ടു്. 2017-18 ല് 235 ലകാെതി 
മുട്ട ഉല്പാദതിപ്തിച്തിരുന് സംസ്ാനത്് 2018-19 ല് 229 
ലകാെതിയായും, 2019-20 ല് 218.12 ലകാെതിയായും കുറഞ്ഞു. 
2020-21 ല് സംസ്ാനന്ത് ന്ോത്ം മുട്ട ഉല്പാദനം 217.68 
ലകാെതിയായതി കുറഞ്ഞു. മുട്ടയുന്െ പ്്തിശീര്ഷ �ഭധ്് 62 മുട്ടകളും, 
 പ്്തിശീര്ഷ ഉപലഭാഗം പ്്തിവര്ഷം 128 മുട്ടകളുോണ്. സം
സ്ാനന്ത് ആന്ക മുട്ട ഉല്പാദനം 217.68 ലകാെതി മുട്ടകളും, 
ആന്ക ആവശധ്ക് 533.91 ലകാെതി മുട്ടകളുോണ്. 316.23 

ലകാെതി മുട്ടകളുന്െ കുറവണായ്തിനാല് 234.92 ലകാെതി മുട്ട
കള് ഇറക്കുേ്തി ന്െലയേണതിവന്നു. 

സംസ്ാനത്് ആന്ക ഉല്പാദതിപ്തിക്കുന് മുട്ടയുന്െ 76.34 ശ്
ോനവം ന്േച്ന്പ്ട്ട ലകാഴതികളതില് നതിന്നും, 17.06 ശ്ോനം 
നാെന് ഇനത്തില്ന്പ്ട്ട ലകാഴതികളതില് നതിന്നുോണ്. സം
സ്ാനന്ത് ന്ോത്ം മുട്ട ഉല്പാദനത്തില് നാെന് ഇനം 
്ാറാവതിലറെയും, ന്േച്ന്പ്ട്ട ഇനം ് ാറാവതിലറെയും മുട്ട ഉല്പാ
ദനം യഥാക്രേം 3.08 ശ്ോനം, 3.52 ശ്ോനം എന്തിങ്ങ
ന്നയാണ്. സംസ്ാനത്് ഉല്പാദതിപ്തിക്കന്പ്ടുന് മുട്ടയുന്െ 
99.75 ശ്ോനവം വീട്ടുവളപ്തിന്� ലകാഴതി വളര്ത്�തില് 
നതിന്നും �ഭധ്ോകുന്വയാണ്. വാണതിജധ്ാെതിസ്ാനത്തിലുള്ള 
ലകാഴതി വളര്ത്�തില് നതിന്നും 0.25 ശ്ോനം മുട്ട ഉല്പാദനം 
ോത്രലേ നെക്കുന്നുള്ളൂ. ആയ്തിനാല് വരും വര്ഷങ്ങളതില് വീ
ട്ടുവളപ്തിന്� ലകാഴതി വളര്ത്�തിന് വളന്രയധതികം പ്ാധാനധ്ം 
നല്ലകണതുണ്ടു്. വീട്ടുവളപ്തിന്� ലകാഴതി വളര്ത്�തില് നാെന്  
ഇനത്തില്ന്പ്ട്ട ലകാഴതികളുലെയും, ്ാറാവകളുലെയും 
ശരാശരതി ഉല്പാദനക്ഷേ് പ്്തിവര്ഷം 144 എണ്ം, 161 
എണ്ം എന്തിങ്ങന്നയാണ്. ന്േച്ന്പ്ട്ട ഇനം ലകാഴതികളുലെ
യും ് ാറാവകളുലെയും ശരാശരതി ഉല്പാദക്ഷേ് 221 എണ്ം, 
168 എണ്ം എന്തിങ്ങന്നയാണ്. ലകരളത്തിന്� മുട്ട ഉല്പാ
ദനം ഇനം ്തിരതിച്് ചിത്ം 3.3.3-ല് ന്കാടുത്തിരതിക്കുന്നു.

നാെന് ലകാഴതി (17.06%) 

ന്േച്ന്പ്ട്ട ഇനം ലകാഴതി (76.34%) 

നാെന് ്ാറാവ് (3.08%) 

ന്േച്ന്പ്ട്ട ഇനം ്ാറാവ് 
(3.52%) 

ചിത്ം 3.3.3 ലകരളത്തിന്� ഇനം ്തിരതിച്ചുള്ള മുട്ട ഉല്പാദനം
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നതി�വതില് പ്്തിദതിനം 2.35 ലകാെതി മുട്ടയാണ് ഇ്ര സം
സ്ാനങ്ങളതില് നതിന്നും നമ്മുന്െ സംസ്ാനലത്യ്ക്ക് ഇറ
ക്കുേ്തി ന്െയ്യുന്്്. ഇതുവഴതി ഏകലദശം 800 ലകാെതി രൂപ 
മു്ല് 1000 ലകാെതി രൂപവന്രയാണ് േറ്റു സംസ്ാനങ്ങളതി
ല�ന്യ്ക്കാഴുകുന്്്. ഈ സ്തി്തി ോലറണതുണ്ടു്. ആഭധ്ന്തര 
ഉപലഭാഗത്തിനായതി ഏകലദശം പത്തു �ക്ഷം ല്ായതി�ര് 
ലകാഴതികന്ള പ്്തിദതിനം കശാപ്പു ന്െയേന്പ്ടുന്്ായതി കണ
ക്കാക്കന്പ്ടുന്നു. എന്ാല് ല്ായതി�ര് ലകാഴതി വധ്വസായം 
അയല് സംസ്ാനങ്ങള് ആസ്ാനോക്കതി പ്വര്ത്തി
ക്കുന് വന്കതിെ ഉല്പാദകരുന്െ പതിെതിയതില് തുെരുകയാണ്. 
നതി�വതിന്� ല്ായതി�ര്ലകാഴതി വതിപണതിയതില് 0.1 ശ്ോനം 
ോത്രോണ് സര്ക്കാരും, സഹകരണ ലേഖ� ഉള്ന്പ്ന്െയു
ള്ള ന്പാതുലേഖ�ാ സ്ാപനങ്ങളും വകകാരധ്ം ന്െയ്യുന്തു്. 
ഇ്് ോലറണതിയതിരതിക്കുന്നു.

െഥാംസ ഉല്പഥാദനം
ോംസ ഉല്പാദനത്തില് രാജധ്ത്് 2007-08 മു്ല് സ്തിരോയ 
വര്ദ്നവണായതിട്ടുണ്ടു്. 2017-18 ല് രാജധ്ന്ത് ന്ോത്ം 
ോംസ ഉല്പാദനം 77 �ക്ഷം െണ് ആയതിരുന്്് 2018-19 ല് 
 81 �ക്ഷം െണ്ായും 2019-20 ല് 86 �ക്ഷം െണ്ായും വര്ദ്തിച്ചു. 



100  |  സാമ്പത്തിക അവല�ാകനം 2021  |  അദ്ധ്ായം 3

 രാജധ്ത്് ഏറ്വം കൂടു്ല് ോംസം ഉല്പാദതിപ്തിക്കുന് സംസ്ാ
നങ്ങള് ഉത്ര്പ്ലദശ് (15.1 ശ്ോനം), േഹാരാഷ്ട്ര (13.26 
ശ്ോനം), പശ്തിേ ബംഗാള് (10.5 ശ്ോനം), ആന്ധാ
പ്ലദശ് (9.89 ശ്ോനം), ന്്�ങ്ാന (9.86 ശ്ോനം), 
ലകരളം (5.26 ശ്ോനം) എന്തിങ്ങന്നയാണ്. ഈ ആറ് 
സംസ്ാനങ്ങള് രാജധ്ന്ത് ന്ോത്ം ോംസ ഉല്പാദന
ത്തിന്റെ 57 ശ്ോനവം സംഭാവന ന്െയ്യുന്നു. രാജധ്ന്ത് 
ന്ോത്ം ോംസ ഉല്പാദനത്തിന്റെ ഏകലദശം 50 ശ്ോനവം 
 പകൗള്ടതി ോംസോണ്. േഹാരാഷ്ട്ര, ് േതിഴ് നാെ്, പശ്തിേബം
ഗാള് എന്ീ സംസ്ാനങ്ങളാണ് രാജധ്ത്് ഏറ്വം കുടു്ല് 
പകൗള്ടതി ോംസം ഉല്പാദതിപ്തിക്കുന്്്. ഇന്തധ്യതിന്� ന്ോത്ം 
ോംസം ഉല്പാദനത്തില് എരുേകളും, ആടുകളും യഥാക്രേം 
19 ശ്ോനവം 14 ശ്ോനവം സംഭാവന ന്െയ്യുന്നു.

പ്തിമൂന്ാം പഞ്ചവത്സര പദ്്തിയതില് 2016-17 മു്ല് 
2017-18 വന്രയുള്ള കാ�യളവതില് ോംസ ഉല്പാദനം 
ോറ്േതില്ാന്്യും, 2018-19 ല് 4.57 �ക്ഷം ന്േടതിക് 
െണ്ായും, 2019-20 ല് 4.55 �ക്ഷം ന്േെതിക് െണ്ായും 
കുറഞ്ഞു. ഇന്തധ്യതില് ഉല്പാദതിപ്തിക്കുന് ോംസത്തിന്റെ 
5.6 ശ്ോനം സംഭാവന ന്െയ്യുന് ലകരളം, രാജധ്
ന്ത് എട്ടാേന്ത് വ�തിയ ോംസഉല്പാദന സംസ്ാന
ോണ്. സംസ്ാനത്തിനാവശധ്ോയ ോംസത്തിന്റെ  
10 ശ്ോനം ോത്രലേ ഇവതിന്െ ഉല്പാദതിപ്തിക്കന്പ്ടുന്നുള്ളൂ. 
ഇ്് സംസ്ാനത്തിനകത്് കശാപ്പു ന്െയേന്പ്ടുന് മൃഗ
ങ്ങന്ള സംബന്ധതിച്ചുള്ള കണക്കാണ്. ഇ്ര സംസ്ാന
ങ്ങളതില് നതിന്നും ലകരളത്തില�യ്ക്കു് ഇറക്കുേ്തി ന്െയേന്പ്ട്ട് 
കശാപ്പു ന്െയ്യുന് മൃഗങ്ങന്ള കൂെതി പരതിഗണതിച്ാല് 73 മു്ല് 
75 ശ്ോനം ആഭധ്ന്തര ആവശധ്ം നതിറലവറ്ന്പ്ടുന്നുണ്ടു്. 

ലകരളത്തില് 2020-21 ല് ോംസ ഉല്പാദനം 4.48 �ക്ഷം 
ന്േടതിക് െണ്ം, ോംസത്തിന്റെ ആവശധ്ക് 4.94 �ക്ഷം 
ന്േടതിക് െണ്ോയതിരുന്നു. 0.46 �ക്ഷം ന്േടതിക് െണ് ോം
സത്തിന്റെ കുറവണായ്തിനാല് 2020-21 ല് 0.14 �ക്ഷം 
ന്േടതിക് െണ് സംസ്കരതിച് ോംസം ഇറക്കുേ്തി ന്െലയേണതി 
വന്നു. ോംസത്തിന്റെ ആഭധ്ന്തര ആവശധ്ം അ്തിലവഗം 
വളരുകയാണ്. ഈ സാഹെരധ്ത്തില് അടുത് അഞ്ചു 
വര്ഷത്തിനുള്ളതില് ‘ലകരള െതിക്കന്’ പദ്്തി വതിപു�ീകരതി
ലക്കണ്ാവശധ്ോണ്. ആണ് കന്നുകുട്ടതികളുന്െ വളര്ച് 
ലപ്ാത്സാഹതിപ്തിക്കുന്്തിനുള്ള പദ്്തിയും പരതിഗണതിലക്ക
ണതുണ്ടു്. ലകരളത്തിന്� ഇനം ്തിരതിച്ചുള്ള ോംസ ഉല്പാദനം 
ചിത്ം 3.3.4-ല് കാണതിച്തിരതിക്കുന്നു. 

ലകരളത്തില് ോംസലേഖ�യതിന്� യഥാര്ത്ഥ സാധധ്്കള് 
ഇനതിയും പൂര്ണ്ോയതി ഉപലയാഗന്പ്ടുത്തിയതിട്ടതില്. ോംസത്തി
ന്റെ ആവശധ്ം പ്ല്ധ്കതിച്്, ലകരളത്തില് ലഗാോംസം സം
സ്ാനത്തിന് പുറത്തുനതിന്്, അ്ായതു് ആന്ധാപ്ലദശ്, 
കര്ണ്ാെക, ് േതിഴ് നാെ് എന്തിവതിെങ്ങളതില് നതിന്് കശാപ്തിനാ
യതി ന്കാണ്ടുവരുന് മൃഗങ്ങളതില് നതിന്ാണ്. വൃത്തിഹീനോയ 
ചുറ്റുപാടുകളതി�ാണ് വഴതിലയാരങ്ങളതില് മൃഗങ്ങന്ള കശാപ്പു 
ന്െയ്യുന്്്. േതിക്കവാറും ഇറച്തിക്കെകള്, തുറസ്ായതും, വൃ
ത്തിഹീനവോയ അന്തരീക്ഷത്തില് മൃഗങ്ങന്ള ന്പാതുജന
ങ്ങള്ക്കു കാണാവന് വതിധത്തില് കശാപ്പു ന്െയ്തു തൂക്കതിയതി
ൊറുണ്ടു്. ോ�തിനധ്വം, ോ�തിനധ് സംസ്കരണപ്വര്ത്നങ്ങളും 
ഫ�പ്ദോയതി നതി�വതി�തില് എന്നുള്ള്് വസ്തു്യാണ്.  
ോ�തിനധ് സംസ്കരണത്തിനായതി ഏ്ാനും യൂണതിറ്റുകളതില് 
ബലയാഗധ്ാസ് പ്ാന്റുകള് സ്ാപതിച്തിട്ടുന്ണങ്തിലും യഥാസ
േയം അറ്കുറ് പണതികള് നെത്ാത്്തിനാലും, വതിദഗ്ദ  

ലേല്ലനാട്ടം ഇല്ാത്്തിനാലും അവ പ്വര്ത്നരഹതി്ോ
ണ്. ഇത്രത്തിലുള്ള ോംലസാല്പാദനശംഖ� ന്പാതുജനാ
ലരാഗധ് പ്ശ്നങ്ങള്ക്ക് ഇെയാക്കുകയും, മൃഗലക്ഷേം, ഭക്ഷധ്സു
രക്ഷ, ന്്ാഴതില്പരോയ ആലരാഗധ്ം, പരതിസ്തി്തി, ശുെതി്്വം 
എന്തിവയ്ക്ക് ഗുരു്രപ്്ധ്ാഘാ്ങ്ങള് ഉണാക്കുകയും  
ന്െയ്യുന്നു.

ചിത്ം 3.3.4 ലകരളത്തില് 2020-21 ന്� ഇനം ്തിരതിച്ചുള്ള 
ോംസ ഉല്പാദനം

പകൗള്ടതി (33.8%) 

കന്നുകാ�തികള് 
(34.14%) 

പന്തികള് 
(3.14%) 

ആടുകള് 
(3.43%) 

എരുേ/ലപാത്് 
(25.49%) 

പകൗള്ടതി 

കന്നുകാ�തികള് 

പന്തികള് 

ആടുകള് 

എരുേ/ലപാത്് 

അവലംബം: മൃഗസംെക്ഷണ വകുപ്പു്, ബകെള സരകാര, 2021

ോംസ ഉല്പാദന ലേഖ� കൂടു്ല് ക്രതിയാത്മകവം, �ാഭകര
വം, സുരക്ഷതി്വോവണന്േങ്തില്, അസംഘെതി് ലേഖ�യതി
ല് നതിന്് സംഘെതി് ലേഖ�യതില�യ്ക്കുള്ള ോറ്ം അനതിവാരധ്ോ
ണ്. വൃത്തിയുള്ളതും, ഹരതി്വം, ധാര്മതികവോയ (ജതി.ജതി.ഇ) 
കൃഷതിയും, ഉല്പാദന സംവതിധാനവം അെതിസ്ാനന്പ്ടുത്തി 
ശുദ്വം, ആലരാഗധ്കരവോയ ോംസ ഉല്പാദനത്തിനായതി 
ഈ ലേഖ�ന്യ നവീകരതിക്കുന്്തിനുള്ള ്ന്ത്രപരോയ 
പദ്്തി ആവശധ്ോണ്.

സുരക്ഷതി്വം, ആലരാഗധ്കരവോയ ോംസ ഉല്പാദ
നത്തിന് കശാപ്പുപ്വര്ത്നങ്ങള്, മൂ�ധ്വര്ദ്നവ് 
എന്ീ ലേഖ�കളതില് ആധുനതിക ശാസ്തീയ അെതിസ്ാന  
സകൗകരധ്ങ്ങള് ഒരുലക്കണതും പരതിശീ�നം സതിദ്തിച് 
ോനവവതിഭവലശഷതി വതികസനം അ്ധ്ന്താലപക്ഷതി്വ
ോണ്. ഇത്രം ശാസ്തീയ അെതിസ്ാന സകൗകരധ്ങ്ങള്  
പരതിസ്തി്തി േ�തിനീകരണം ഇല്ാ്ാക്കുകയും, പകര്ച്വധ്ാ
ധതികള്, മൃഗലരാഗങ്ങളുന്െ വധ്ാപനം എന്തിവ ്െയുകയും, 
ഉലപാല്പ്ന്ങ്ങള്, ോ�തിനധ്ങ്ങള് എന്തിവയതില് നതിന്നും 
അധതിക സാമ്പത്തികവരുോനം ഉണാക്കുകയും ന്െയ്യുന്നു.

ക്ഷീര വ ിപണനം
രാജധ്ന്ത് കര്ഷകര്ക്ക് ഉയര്ന് പാല്വതി� നല്കുന് 
സംസ്ാനങ്ങളതിന്�ാന്ാണ് ലകരളം. ത്രതി്� ക്ഷീര 
സഹകരണ സംഘങ്ങളുന്െ ഉന്്ലകന്ദ്രോയ ലകരളാ 
ക്ഷീര സഹകരണ വതിപണന ന്ഫഡലറഷന് (ന്ക.സതി.എം.
എം.എഫ്) അഥവാ േതില്േ സംസ്ാനത്് ഓപ്ലറഷന് 
ഫ്ലഡ് ലപ്ാഗ്ാം നെപ്തി�ാക്കുന്നുണ്ടു്. ഈ വര്ഷം േതില്േയു
ന്െ പാല് വതില്പനയതില് കുറവ ലരഖന്പ്ടുത്തിയതിട്ടുണ്ടു്. ഈ 
കാ�യളവതില് സംസ്ാനത്് ക്ഷീര സഹകരണ സംഘ
ങ്ങള് 7118.99 �ക്ഷം �തിറ്ര് പാല് സംഭരതിച്്തില് 4,865.73 
�ക്ഷം �തിറ്ര് പാല് ഡയറതിയതില�യ്ക്ക് അയയ്ക്കുകയും, 2,224.51 
�ക്ഷം �തിറ്ര് പാല് ക്ഷീര സഹകരണ സംഘങ്ങള് വഴതി 
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പ്ാലദശതിക വതില്പ്ന നെത്തുകയും ന്െയ്തു. 2020-21 ല് 
ആനന്് ോതൃക സഹകരണ സംഘങ്ങളുന്െ (ആപ്ലകാസ്) 
പ്്തിദതിന ശരാശരതി ക്ഷീര സംഭരണം കഴതിഞ്ഞ വര്ഷന്ത് 
1,415.075 ന്േടതിക് െണ്തില് നതിന്നും 1,367.67 ന്േടതിക് 
െണ്ായതി കുറഞ്ഞു. പ്്തിദതിനം ഒരു ക്ഷീര സഹകരണ സംഘ
ത്തിന്റെ സംഭരണം 510 �തിറ്റായതിരുന്്് 2020-21-ല് 536 
�തിറ്റായതി വര്ദ്തിച്ചു. 2020-21 ല് ന്ക.സതി.എം.എം.എഫതിന്റെ 
പാല് സംഭരണവം, വതില്പനയും യഥാക്രേം 4,191.81 �ക്ഷം 
�തിറ്ര്, 4,312.25 �ക്ഷം �തിറ്ര് എന്തിങ്ങ ന്നയായതിരുന്നു. 
എറണാകുളം, പാ�ക്കാടു്, ലകാഴതിലക്കാെ്, കാസര്ലഗാഡ്, 
വയനാടു് ഡയറതികള് ഒഴതിന്ക ബാക്കതി എല്ാ ഡയറതികളതി
ലും പാല് വതി്രണം, സംഭരണലത്ക്കാള് കൂടു്�ാണ്. 
ആഭധ്ന്തര �ഭധ്് കുറവായ്തിനാല് കര്ണ്ാെക, ് േതിഴ് നാെ് 
തുെങ്ങതിയ സംസ്ാനങ്ങളതിന്� ന്ഫഡലറഷനുകളതില് നതിന്നും 
പാല് ഇറക്കുേ്തി ന്െയ്യുകയും, പാെ നീക്കം ന്െയ്ത പാല്ന്പ്
ാെതി വാങ്ങുകയും ന്െയ്തു. 2020-21-ല് ന്ക.സതി.എം.എം.
എഫതിന്റെ ക്ഷീര ശാ�കള് സംഭരതിച്തും, വതിപണനം നെത്തി
യതുോയ പാല് സംബന്ധതിച് വതിവരങ്ങള്, ഇക്കാ�യളവതില്  
ന്ഫഡലറഷന്റെ പ്വര്ത്നം സംബന്ധതിച് വതിവരങ്ങള്, 
പ്്തിദതിനം ആപ്ലകാസ് സംഭരതിച് പാ�തിന്റെ ശരാശരതി 
കണക്കു് എന്തിവ യഥാക്രേം അനുബന്ം 3.3.1, 3.3.2, 
3.3.3 എന്തിവയതില് ന്കാടുത്തിരതിക്കുന്നു. 2010 മു്ലുള്ള 
പാ�തിന്റെ വതി� പരതിഷ്കരണവം, വതി� വധ്ാപനവം യഥാക്രേം 
അനുബന്ം 3.3.4, 3.3.5 എന്തിവയതില് നല്കതിയതിരതിക്കുന്നു.

സംസ്ാനത്് പാല്, മുട്ട, ോംസം എന്തിവയുന്െ ഉല്പാദന
പ്ക്രതിയയതില് ഉല്പാദകര് മു്ല് ഉപലഭാക്ാക്കള് വന്രയുള്ള 
ഉല്പാദന വതി്രണക്രേങ്ങളതില് നതി�വതിലുള്ള പ്ശ്നങ്ങള് പരതി
ഹരതിക്കുന്്തിനുള്ള പ്വര്ത്നങ്ങള് സംബന്ധതിച് പഠനം 
അ്ധ്ാവശധ്ോണ്. സംസ്ാനത്് പാല്, മുട്ട, ോംസം 
എന്തിവയുന്െ വതിപണന ശംഖ� ശക്തിന്പ്ടുത്തുന്്തിന് 
ആധുനതിക സാലങ്്തിക വതിദധ്യതിലൂന്തിയ പശ്ാത്�സകൗ
കരധ്ം ഉപലയാഗതിലക്കണതുണ്ടു്. ആയ്തിനായതി എല്ാ ക്ഷീര 
സഹകരണ സംഘങ്ങലളയും ബന്ധതിപ്തിക്കുന് ഒന്രാറ് 
ലസാഫ്റ്് ന്വയര് ഉപലയാഗലയാഗധ്ോലക്കണ്ാണ്. 
കന്നുകഥാെിത്ീറ്റയും, തീറ്റപ്പുല് ഉല്പഥാദനവം
ലകരളത്തില് പുല്്, വവലയ്ക്കാല് എന്തിവയുന്െ �ഭധ്്യതിലും, 
കാ�തിത്ീറ് ഉല്പാദനത്തിലുമുള്ള കുറവ് കന്നുകാ�തി ലേ
ഖ�യതില് പ്ല്ധ്കോയതി പരതിഗണതിക്കന്പ്ലെണതുണ്ടു്.  
സംസ്ാനന്ത് ്ീറ്പ്പുല് വതികസന പ്വര്ത്നങ്ങളുന്െ 
ലനാഡല് ഏജന്സതി ക്ഷീരവതികസന വകുപ്ാണ്. കാ�തി
ത്ീറ് ഉല്പാദനവം, അവയുന്െ സംരക്ഷണവം എന് പദ്
്തിയതിന്കീഴതില്, കൃഷതിക്കാരുന്െ ഭൂേതിയതിലും, ക്ഷീലരാല്പാദക 
സഹകരണ സംഘങ്ങളതിലും വാണതിജധ്ാെതിസ്ാനത്തില്, 
‘്രതിശുഭൂേതിയതില് ്ീറ്പ്പുല് കൃഷതി വധ്ാപനം’ എന് ഘെകം 
ഉള്ന്പ്ടുത്തിയതിട്ടുണ്ടു്. പുലരാഗേലനാന്മുഖരായ ക്ഷീരകര്ഷ
കര്, േറ്് വധ്ക്തികള്, ് ലദേശ സ്വയംഭരണ സ്ാപനങ്ങള്, 
ന്പാതുലേഖ�ാസ്ാപനങ്ങള്, തുെങ്ങതിയവയുന്െ ഉെേസ്
്യതില് ഒഴതിഞ്ഞു കതിെക്കുന് ഫ�ഭൂയതിഷ്ഠോയ ഭൂേതി, ് ീറ്പ്പുല് 
കൃഷതി വതികസനത്തിനായതി ന്്രന്ഞ്ഞടുക്കുന്നുണ്ടു്. 2020-21 
ല് ക്ഷീരവതികസന വകുപ്് 2363 ന്ഹക്െര് പ്ലദശത്് ് ീറ്
പ്പുല് കൃഷതി ന്െയ്യുകയും, 345 �ക്ഷം ലവര് പതിെതിപ്തിച് ് ീറ്പ്പുല്/
വ്കള് ഉല്പാദതിപ്തിക്കുകയും ന്െയ്തു. കൂൊന്് അലസാള 
കൃഷതിയ്ക്കും, ് ീറ്പ്പുല് ഉല്പാദനം, വതിളന്വടുപ്്, ജ�ലസെനം തുെ
ങ്ങതിയ പ്വര്ത്നങ്ങള് യന്ത്രവല്ക്കരതിക്കുന്്തിനും കര്ഷ 
കര്ക്ക് സഹായം നല്കതി. കാ�തിത്ീറ് ഉല്പാദനം 2019- 
20-ല് 3.61 �ക്ഷം ന്േടതിക് െണ്ായതിരുന്്് 2020-21-ല് 

3.26 �ക്ഷം ന്േടതിക് െണ്ായതി കുറഞ്ഞു. കാ�തിത്ീറ് ഉല്പാദനം 
സംബന്ധതിച് വതിശദവതിവരങ്ങള് അനുബന്ം 3.3.6, 3.3.7, 
3.3.8 എന്തിവയതില് ന്കാടുത്തിരതിക്കുന്നു.

സംസ്ാനത്് നതി�വതില് 5741 ്ീറ്പ്പുല് കൃഷതിയതിെങ്ങള് 
ഉള്ള്തില് 4362 ലപ്ാട്ടുകള് (76 ശ്ോനം) ഒരു ഏക്കറതി
നും 2.5 ഏക്കറതിനും ഇെയതില് വതിസ്തൃ്തി ഉള്ളവയാണ്. 
2.5 ഏക്കറതിനും 5 ഏക്കറതിനും ഇെയതില് 952 ലപ്ാട്ടുകളും 
(17 ശ്ോനം), 427 ലപ്ാട്ടുകള് ോത്രം (7 ശ്ോനം) 
അഞ്ച് ഏക്കറതിന് മുകളതി�ാണ്. ലകരളത്തിന്� ്ീറ്പ്പുല് 
ലപ്ാട്ടുകള് സംബന്ധതിച് വതിവരങ്ങള് പട്ിക 3.3.2-ല്  
ന്കാടുത്തിരതിക്കുന്നു.

പട്ിക 3.3.2 ലകരളത്തിന്� ്ീറ്പ്പുല് കൃഷ തിയതിെങ്ങളുന്െ 
വ തിസ്തൃ്തി (2014-15 മു്ല് 2020-21 വന്ര)

വര്ഷം വഹ്തിഡ് ലനപ്തിയര് (ന്ഹക്െര്)

2015-16 2665

2016-17 2050
2017-18 2250
2018-19 2750
2019-20 2865
2020-21 2363

അവലംബം:- ക്ഷഷീെവ ികസന ്യറക്ടബററ്്, 2021

കഴതിഞ്ഞ കുലറ വര്ഷങ്ങളായതി ്ീറ്പ്പുല് കൃഷതിയതിെങ്ങളുന്െ 
വതിസ്തൃ്തി കുറഞ്ഞുവരതികയാന്ണന്് പട്ടതികയതില് നതിന്നും 
വധ്ക്ോണ്. ലകരളത്തില് 2000 ന്ഹക്െറതില് കൂടു്ല് 
്ീറ്പ്പുല് കൃഷതി ന്െയ്യുന്നുണ്ടു്. ഇ്് ആവശധ്മുള്ള ്ീറ്പ്പുല്തി
ന്റെ 46 ശ്ോനം ോത്രലേ ഉല്പാദതിപ്തിക്കുന്നുള്ളൂ. ലകരളം 
ഉല്പാദന�ക്ഷധ്ം വകവരതിക്കണന്േങ്തില് കുറഞ്ഞ്് 
13,000 ന്ഹക്െറതില് ്ീറ്പ്പുല് കൃഷതി ലവണതിവരുന്േന്ാ
ണ് കണക്കാക്കന്പ്ടുന്്്. ്ീറ്പ്പുല് കൃഷതിയ്ക്ക് നതി�വതില്  
ന്ഹക്െറതിന് 2,000 രൂപ സബ് സതിഡതി നല്കുന്നുന്ണങ്തിലും 
അ്് ്ീറ്പ്പുല് ഉല്പാദന വര്ദ്നവതില�യ്ക്ക് നയതിക്കുന്തില്. 
അടുത് ദശകത്തില്, ലകരളത്തിന് പ്സ്തു് ആവശധ്ം 
നതിറലവറണന്േങ്തില് വധ്ാവസായതികോയതി ്ീറ്പ്പുല് കൃഷതി 
ലപ്ാത്സാഹതിപ്തിലക്കണതുണ്ടു്. ്ീറ്പ്പുല് കൃഷതി ലപ്ാത്സാഹതി
പ്തിക്കുന്്തിന് അനുലയാജധ്ോയ കരാര് കൃഷതി ോതൃകകള് 
കന്ണലത്ണതുണ്ടു്.

ലകരളത്തിന്റെ കന്നുകാ�തി ലേഖ�യതില് അെതിയന്തതിരോയതി 
ഒരു കാ�തിത്ീറ് പദ്്തി ഉണാലവണ്് ആവശധ്ോണ്. 
സംസ്ാനത്് ഏകലദശം 15,000 ന്ഹക്െര് ഭൂേതി ് ീറ്പ്പുല് 
കൃഷതി ന്െയ്യുന്്തിനായതി അടുത് രണ്ടു് വര്ഷത്തിനുള്ളതില് 
കന്ണലത്ണ്ായതിട്ടുണ്ടു്. കൂൊന്്, ആഭധ്ന്തര ഉല്പാദന
ലശഷതി വതിപു�ീകരതിലക്കണതുമുണ്ടു്. സംസ്ാനത്് കാ�തി
ത്ീറ് ഉല്പാദനം വര്ദ്തിപ്തിക്കുന്്തിനായതി ന്പാതുലേഖ�ാ  
സ്ാപനങ്ങളായ ലകരളാ ഫീഡ്സ് �തിേതിറ്ഡ്, േതില്േ 
ഫീഡ്സ് എന്തിവയുന്െ കാ�തിത്ീറ് ഉല്പാദനന്ത്  
ലപ്ാത്സാഹതിപ്തിക്കുകയും പതിന്തുണയ്ക്കുകയും ലവണം.

പ്രജനനത്ിനുള്ള പിന്തുണ
കന്നുകാ�തികളുന്െ ഉല്പാദനക്ഷേ് ദീര്ഘകാ�ലത്
യ്ക്ക് വര്ദ്തിപ്തിക്കുന്്തിനും, ന്േച്ന്പ്ട്ട വംശപാരമ്പരധ്ം  
നതി�നതിര്ത്തുന്്തിനും പ്ജനനത്തിന് വളന്രയധതികം പ്ാ
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ധാനധ്മുണ്ടു്. സംസ്ാനത്്, ശീ്ീകരതിച് ബീജം ഉല്പാദതിപ്തിച്് 
വതി്രണം ന്െയ്യുന്്തിന്റെ ചുേ്� ലകരളാ വ�വ്ലസ്റാക്ക് 
ന്ഡവ�പ്ന്േറെ് ലബാര്ഡതിനാണ്. ീ്ഡതിംഗതിനാവശധ്
ോയ വസ്തുക്കളുന്െ ഉല്പാദനം, ഗലവഷണം, വതികസനം, 
പരതിശീ�നം എന്തിവയാണ് ലബാര്ഡതിന്റെ പ്ധാന  
പ്വര്ത്നങ്ങള്.

ന്ക.എല്.ഡതി.ബതി യ്ക്ക് മൂന്് ബുള് ലസ്റഷനുകളും, നാ�് 
ബുള് േദര് ഫാമുകളും, ഓലരാ എണ്ം എന് ക്രേത്തില് 
നാെന് കന്നുകാ�തി, ആടു്, പന്തിഫാമുകളും ഉണ്ടു്. രണ്ടു് 
ജതില്കള്ക്ക് ഒന്് എന് ക്രേത്തില് ഏഴു് പ്ാലദശതിക 
ബീജബാങ്കുകളുണ്ടു്. ശീ്ീകരതിച് ബീജ ഉല്പാദന പ്ക്രതിയ
കള്ക്ക് ഇന്തധ്ാ ഗവണ്ന്േറെ് നതിര്ലദേശതിക്കുന് േതിനതിേം 
സ്റാലറെര്ഡ് ലപ്ാലട്ടാലക്കാളുകള് അനുസരതിച്് ബീജഉ
ല്പാദനത്തിനായതി ഉപലയാഗതിക്കുന് കാളകള്ക്കായതി 
പകര്ച് വധ്ാധതികള്, േറ്റു ജനതി്ക ലരാഗങ്ങള് എന്തിവ 
ഇല്ാത്വന്യ ോത്രലേ പരതിഗണതിക്കാറുള്ളു. ന്ക.എല്.
ഡതി.ബതി യ്ക്ക് കീഴതിലുള്ള മൂന്് ബീജ ലസ്റഷനുകള്ക്കും ഐ.എ
സ്.ഒ 9001:2015 സര്ട്ടതിഫതിലക്കഷനും ബലയാ ന്സകയൂരതിറ്തി 
നെപെതികള് പ്ാബ�ധ്ത്തിലുള്ള ഹസാര്ഡ് അനാ�തിസതി
സ് ആറെ് ക്രതിട്ടതിക്കല് കണ്ലടാള് ലപായതിറെ് (എച്്.എ. 
സതി.സതി.പതി) സര്ട്ടതിഫതിലക്കഷനുമുണ്ടു്. മൃഗസംരക്ഷണ 
വകുപ്പു മുലഖന സംസ്ാനന്ത് കന്നുകാ�തി കര്ഷ 
കര്ക്ക് ആെതിന്റെ ബീജം ഉല്പാദതിപ്തിച്് വതി്രണം ന്െയ്യുന്  
പ്വര്ത്നങ്ങള്ക്ക് തുെക്കം കുറതിച്തിട്ടുണ്ടു്. സംസ്ാ
നത്തിനകത്തും, പുറത്തുമുള്ള ഗവണ്ന്േറെ് ഏജന്സതി 
കള്ക്ക് പന്തികളുന്െ ീ്ഡതിംഗ് ലസ്റാക്കും, കര്ഷ
കര്ക്ക് പന്തികളുന്െ ന്കാഴുപ്പു കൂട്ടുന്്തിനുള്ള 

ീ്ഡതിംഗ് ലസ്റാക്കുകളും വതി്രണം ന്െയ്യുന്നു. 

2019-20 ോയതി ്ാര്േധ്ന്പ്ടുത്തുലമ്പാള് 2020-21 
ല് ബീജ ഉല്പാദനം 21.18 �ക്ഷം ോത്രകളതില് നതിന്നും 
38.46 ോത്രകളായതി വര്ദ്തിച്ചു. ഈ കാ�യളവതില് 
ഇ്തിന്റെ വതി്രണം സംസ്ാനത്തിനകത്് 13.98 
�ക്ഷം ോത്രകളതില് നതിന്നും 16.06 �ക്ഷം ോത്രകളാ
യതി ഉയരുകയും സംസ്ാനത്തിനു പുറത്് 4.74 �ക്ഷം  
ോത്രകളതില് നതിന്നും 7.62 �ക്ഷം ോത്രകളായതി വര്ദ്തി
ക്കുകയും ന്െയ്തു. ഇതു സംബന്ധതിച് വതിശദ വതിവരങ്ങള് 
അനുബന്ം 3.3.9-ല് ന്കാടുത്തിരതിക്കുന്നു. സംസ്ാന
ത്് 2515 കൃത്രതിേ ബീജസങ്�ന ലകന്ദ്രങ്ങളാണുള്ള്്. 
ഈ കാ�യളവതില് 11.63 �ക്ഷം കുത്തിവയ്പ് നെത്തി
യ്തില് 2.61 �ക്ഷം കതിൊങ്ങളുണായതി. ഒരു കതിൊവ് ജനതി
ക്കുന്്തിന് ശരാശരതി നാലു് കുത്തിവയ്പുകള് ആവ
ശധ്ോയതിട്ടുണ്ടു്. കൃത്രതിേ ഗര്ലഭാല്പാദനം സംബന്ധതിച് 
വതിവരങ്ങള് അനുബന്ം 3.3.10 ലും, ന്ക.എല്.ഡതി.ബതി 
യുന്െ പ്വര്ത്നങ്ങള് സംബന്ധതിച് വതിവരങ്ങള്  
അനുബന്ം 3.3.11-ലും ന്കാടുത്തിരതിക്കുന്നു. മൃഗസം
രക്ഷണ വകുപ്തിലറെയും, ക്ഷീര വതികസന വകുപ്തിലറെയും 
സോന ആപ്തിലക്കഷനുകളുോയതി സേന്വയതിപ്തിക്കുന്്തി
ന്, ഡതിജതിറ്ല് യൂണതിലവഴ് സതിറ്തിയുോയതി (ഐ.ഐ.ഐ.െതി.
എം.ന്ക) സഹകരതിച്് ന്ഹര്ഡ് ബുക്ക് രജതിസ്ലടഷനായതി 
ഒരു പു്തിയ ലസാഫ്റ്്് വയര് ആപ്തിലക്കഷന് ന്ക.എല്.
ഡതി.ബതി വതികസതിപ്തിച്തിട്ടുണ്ടു്. കുടുംബശ്രീയുോയതി സഹക
രതിച്് ്ീറ്പ്പുല് വളര്ത്ല് പരതിപാെതികളും, കാ�തിത്ീറ്  
പ്ദര്ശന യൂണതിറ്റുകള് സ്ാപതിക്കലും, ് ലദേശീയ കന്നുകാ�തി 
സംരക്ഷണ വധ്ാപന പ്വര്ത്നങ്ങളും നെത്തി വരുന്നു. 
ഫീല്ഡ് ന്പര്ലഫാേന്സ് ന്റലക്കാര്ഡതിംഗ് ലപ്ാഗ്ാേതിലൂ

ന്െ കന്നുകാ�തികളുന്െ ജനതി്ക നവീകരണവം, ജലനാേതിക് 
ന്സ�ക്ഷനതിലൂന്െ കാളകന്ള ന്്രന്ഞ്ഞടുക്കുന്്തിനുള്ള 
സഹായവം നല്കതി വരുന്നു.

കന്നുകാ�തി ലേഖ�യതില് സങ്രയതിനത്തില്ന്പ്ട്ട 
വതിലദശീയ കന്നുകാ�തി പ്ജനന പ്വര്ത്നങ്ങളതില് 
കൂടു്ല് ശ്രദ്പ്തിപ്തിക്കുന്്തിനാല് ന്േച്ന്പ്ട്ട ന്പാരു
ത്ന്പ്െല്, ലരാഗപ്്തിലരാധശക്തി, ്ീറ്കാരധ്ക്ഷേ് 
അനുപാ്ം എന്ീ ഗുണങ്ങളുള്ള ്ലദേശീയ ഇനങ്ങളുന്െ 
എണ്ം കുറയുന്നുണ്ടു്. ആയ്തിനാല് ഇന്തധ്ന് ്ലദേശീയ 
ഇനങ്ങളുന്െ സംരക്ഷണവം, ഉല്പാദനക്ഷേ് ന്േച്ന്പ്
ടുത്ലും അ്ധ്ാവശധ്ോണ്. വതിപു�ോയ അ്ധ്ാധുനീക  
പ്്യുല്പാദന സാലങ് ത്ിക വതിദധ്കളുന്െ പ്ലയാഗലത്ാ ന്ൊപ്ം, 
കൃത്രതിേ ബീജസങ്�ന പ്വര്ത്നങ്ങളതിലും വകുപ്പു് ശ്രദ് 
ലകന്ദ്രീകരതിലക്കണതുണ്ടു്.

സങ്രയതിനത്തില്ന്പ്ട്ട വതിലദശീയ കന്നുകാ�തികളുന്െ  
പ്ജനനം 1956 ല് ആണ് ലകരളത്തില് ആരംഭതിച്്്. 
1996 വന്ര ആന്ക കന്നുകാ�തികളുന്െ 67.3 ശ്ോനം 
സങ്രയതിനത്തില്ന്പ്ട്ടവയായതിരുന്നുന്വങ്തില് 2019 
ആയലപ്ാലഴക്കും ഇ്് 95 ശ്ോനോയതി ഉയര്ന്നു. 
ഇരുപ്ാം കന്നുകാ�തി കണന്ക്കടുപ്് അനുസരതിച്്  
ലകരളത്തില് ് ലദേശീയ ഇനത്തില്ന്പ്ട്ട കന്നുകാ�തികളുന്െ 
എണ്ത്തില് മുന് കന്നുകാ�തി കണന്ക്കടുപ്പുോയതി (2012) 
്ാര്േധ്ന്പ്ടുത്തുലമ്പാള് 7.38 ശ്ോനം വര്ദ്നവ് ലരഖ
ന്പ്ടുത്തിയതിട്ടുണ്ടു്. ലകന്ദ്ര സംസ്ാന ഗവണ്ന്േന്റുകളതിന്� 
കന്നുകാ�തി ലേഖ�യതിന്� നതിര്വ്വഹണ ഏജന്സതികള് ് ലദേ
ശീയ ഇനത്തില്ന്പ്ട്ട കന്നുകാ�തികളുന്െ വതികസനത്തിലും, 
സംരക്ഷണത്തിലും ഊന്ല് നല്കതിയ്തിനാ�ാണ് 
ഇ്് സാധധ്ോയ്്.

മൃസംരക്ഷണ വകുപ്്
ഗ്ാേീണ കുടുംബങ്ങളുന്െ ഉപജീവനത്തിന്റെ ഒരു പ്ധാന 
ഘെകോണ് കന്നുകാ�തികള്. സംസ്ാന സര്ക്കാരതി
ന്റെ സാമ്പത്തിക വതികസന പ്ക്രതിയകളതില് ഭൂരതിഭാഗ
വം കന്നുകാ�തിലേഖ�യതില് ലകന്ദ്രീകരതിച്തിരതിക്കുന്നു. ഈ 
ലേഖ�ന്യ ലപ്ാത്സാഹതിപ്തിക്കുന്്തിനായതി ഭരണപരവം, 
ഗലവഷണപരവോയ വതിപു�ോയ അെതിസ്ാന സകൗക
രധ്ങ്ങള് ഗവണ്ന്േറെ് ്യോറാക്കതിയതിട്ടുണ്ടു്. ഈ ഉപലേഖ
�യുോയതി ബന്ധന്പ്ട്ട വതികസന പ്വര്ത്നങ്ങള്ക്ക് 
മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പു് ലനതൃ്്വം നല്കുന്നു. ന്വറ്തിറതിനറതി 
ലസവനങ്ങള്, മൃഗസംരക്ഷണം, ലരാഗനതിര്മാര്ജ്നം, 
കന്നുകാ�തി, ആടു്, പന്തി, ലകാഴതി എന്തിവയുന്െ 
വതികസനം, ജന്തുജനധ് ലരാഗങ്ങളുന്െ നതിയന്ത്രണം,  
ന്വറ്തിറതിനറതി ഉലദധ്ാഗസ്ര്ക്കും, കര്ഷകര്ക്കും പരതിശീ�ന
പരതിപാെതികള് സംഘെതിപ്തിക്കലും, അവയുന്െ ഏലകാപനവം, 
ബലയാളജതിക്കല്സതിന്റെ ഉല്പാദനം എന്തിവയാണ് വകുപ്തി
ന്റെ പ്ധാന പ്വര്ത്നങ്ങള്.

സംസ്ാനന്ത് കന്നുകാ�തി ജനസംഖധ്യുന്െ എണ്വം, 
ഗുണനതി�വാരവം ശക്തിന്പ്ടുത്തുക എന്്ാണ് വകു
പ്തിന്റെ പ്ധാന �ക്ഷധ്ം. പാല്, ോംസം എന്തിവയുന്െ 
ഉല്പാദനം വര്ദ്തിപ്തിക്കുക എന് �ക്ഷധ്ം വകവരതി
ക്കുന്്തിനായതി കന്നുകാ�തി വതികസന പരതിപാെതികള്  
നെപ്തി�ാക്കതി വരുന്നു. അവയതില് ഏറ്വം പ്ധാനന്പ്ട്ട്് 
സങ്രയതിന പ്ജനന പ്വര്ത്നങ്ങളാണ്. കൂൊന്്, 
മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പു് ആടു് വളര്ത്ല് പരതിപാെതികള്, 
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എരുേ വളര്ത്ല്, പന്തി, മുയല്, ലകാഴതി വളര്ത്ല് 
വതികസന പ്വര്ത്നങ്ങള് എന്തിവയും നെത്തി വരുന്നു. 
ഉല്പാദനവര്ദ്ന പ്വര്ത്നങ്ങള്ക്കായതി ഉല്പാദന  
യൂണതിറ്റുകളുന്െ ശാസ്തീയ പരതിപാ�നവം ഉല്പാദനക്ഷേ
്യും സംബന്ധതിച്് കര്ഷകര്ക്ക് പരതിശീ�നം നല്കു
ന്നുണ്. കുടുംബവരുോനം വര്ദ്തിപ്തിക്കുന്്തിനായതി  
നതിയന്ത്രതിക്കാവന് വ�തിപ്ത്തിലുള്ള കന്നുകാ�തികളുലെയും 
ലകാഴതികളുലെയും ഗാര്ഹതിക യൂണതിറ്റുകള് ഏന്റ്ടുക്കാന്  
സ്വയം ്യോന്റടുക്കാന് സ്തീകള്ക്ക് പരതിശീ�നം 
നല്കുന്നു. ഡയറതിഫാേതിംഗ്, ആടു് വളര്ത്ല്, ്ാറാവ്  
വളര്ത്ല്, പന്തി വളര്ത്ല്, ഇറച്തിലക്കാഴതി ഉല്പാദനം, 
വീട്ടുമുറ്ന്ത് ലകാഴതിവളര്ത്ല്, കാെലക്കാഴതി വളര്ത്ല്,  
ലകാഴതികുഞ്ഞുങ്ങന്ള വളര്ത്ല് തുെങ്ങതിയ വതിവതിധ പരതിശീ�
നങ്ങളാണ് വകുപ്പു് നല്കുന്്്. പ്ധാനന്പ്ട്ട കന്നുകാ�തി 
ഉല്പന്ങ്ങളായ പാല്, മുട്ട, ോംസം എന്തിവ സംബന്ധതിച് 
പ്്തിവര്ഷകണന്ക്കടുപ്പും (കന്നുകാ�തി ന്സന്സസ്) വകു
പ്ാണ് നെത്തുന്്്.

പ്രദത്യക കന്നുകുട്ിപരിപഥാെന പരിപഥാെി 
(എസ്.എല്.ബി.പ ി)
ആലരാഗധ്പരതിരക്ഷയും, ഇന്ഷ്വറന്സും സഹതി്ം 32 ോസം 
വന്ര കാ�തിത്ീറ്യ്ക്ക് സബ് സതിഡതി നല്കതി പശുക്കതിൊവകന്ള 
വളര്ത്തുന് പദ്്തി 1976 മു്ല് നെപ്തി�ാക്കതി വരതികയാണ്. 
എരുേകളുന്െ എണ്ത്തില് ഉണായ കുറവ് പരതിഹരതിക്കുന്്തി
നായതി 2006-07 മു്ല് ഈ പദ്്തി എരുേകള്ക്കും ബാധ
കോക്കതി. 2014-15 മു്ല് എരുേക്കതിൊവകന്ളാന്നും ് ന്ന് 
ഈ പദ്്തിയതില് എന്ലറാള് ന്െയ്തതിട്ടതില്. 2019-20 ല് ഈ 
പദ്്തിയതില് 35,131 കന്നുകുട്ടതികന്ള ഉള്ന്പ്ടുത്തിയതിരുന്്് 
2020-21 ല് 42,410 ആയതി വര്ദ്തിച്ചു. പ്ല്ധ്ക കന്നുകാ�തി 
പ്ജനന പരതിപാെതിയതില് 2010-11 മു്ല് എന്ലറാള് ന്െയ്ത 
പശുക്കതിൊവകളുന്െ വര്ഷം ് തിരതിച്ചുള്ള വതിശദാംശങ്ങള് അനു
ബന്ം 3.3.12-ല് കാണതിച്തിരതിക്കുന്നു.

മൃഗങ്ങളുലെ ആദരഥാഗ്യസുരക്ഷ
മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്തിന്റെ കീഴതില് 14 ജതില്ാ ന്വറ്തിറതിനറതി 
ന്സറെറുകള്, 48 ന്വറ്തിറതിനറതി ലപാളതി ക്തിനതിക്കുകള്,  
210 ന്വറ്തിറതിനറതി ആശുപത്രതികള്, 896 ന്വറ്തിറതിനറതി  
ഡതിന്പെന്സറതികള്, 38 പ്ാലദശതിക മൃഗസംരക്ഷണ ലകന്ദ്ര
ങ്ങള്, 1359 ന്വറ്തിറതിനറതി സബ് ന്സറെറുകള്, 9 ന്ോവബല് 
ന്വറ്തിറതിനറതി ആശുപത്രതികള്, 10 ന്ോവബല് ഫാം എയ്ഡ് 
യൂണതി റ്റുകള്, 4 ന്ോവബല് ന്വറ്തിറതിനറതി ഡതിന്പെന്സ  
റതികള്, ഒരു ലോലട്ടാര് ലബാട്ട് ന്വറ്തിറതിനറതി ആശു
പ ത്രതി  എ ന് തി വ  മു ല ഖ ന  ക ന്നു ക ാ � തി ക ള് ക്ക്  
ന്േച്ന്പ്ട്ട ആലരാഗധ്സുരക്ഷ നല്കതി വരുന്നു. മൃഗസം
രക്ഷണ വകുപ്പു് േറ്് ബന്ധന്പ്ട്ട ്ലദേശഭരണ സ്ാ
പനങ്ങളുന്െ സഹായലത്ാന്െ സാംക്രേതിക ലരാഗ 
ങ്ങള് പൂര്ണ്ോയും നതിര്മാര്ജ്നം ന്െയ്യുന്്തിനുള്ള 
പരതിപാെതികള് നെപ്തി�ാക്കതി വരുന്നുണ്ടു്. കുളമ്പുലരാഗ  
നതിര്മാര്ജ്ന പരതിപാെതി, റാബീസ് ഫ്ീ ലകരള, വാക്തി
ലനഷന് പരതിപാെതി, എ.എസ്.സതി.എ.ഡതി പകൗള്ടതി വാക്തി
ലനഷന് പരതിപാെതികള് എന്തിവ വധ്വസ്ാപതി്ോയതി 
നെപ്തി�ാക്കതി വരുന്നു. 2014-15 മു്ല് 2020-21-വന്ര 
ലകരളത്തിന്� കന്നുകാ�തികന്ള ബാധതിച് പ്ധാന  
പകര്ച് വധ്ാധതികള്, ലരാഗബാധ, നാശം സംഭവതിച് 
മൃഗങ്ങളുന്െ എണ്ം എന്തിവ അനുബന്ം 3.3.13-ല്  
ന്കാടുത്തിരതിക്കുന്നു.

മൃഗസംരക്ഷണ ദെഖെയിലെ ദകന്ദഥാവ ിഷ്കൃത/
ദകന്ദദെഖെഥാ പദ്ധതികള്
പ്തിമൂന്ാം പഞ്ചവത്സര പദ്്തിയതില് മൃഗസംരക്ഷണ 
വകുപ്പു് നെപ്തി�ാക്കതിയ ലകന്ദ്ര ലേഖ�ാ പദ്്തികളുന്െ  
വതിശദാംശങ്ങള് പട്ിക 3.3.3-ല് ന്കാടുത്തിരതിക്കുന്നു.

രഥാത്ികഥാെങ്ങളില് അെിയന്തിര മൃഗചികിത്ഥാ 
ദസവനങ്ങള്
സാധാരണയായതി ന്വറ്തിറതിനറതി ലഡാക്െര്ോരുന്െ 
ലസവനം പകല് സേയങ്ങളതില് ോത്രലേ �ഭധ്ോയതിരുന്നു
ള്ളു. രാത്രതികാ�ങ്ങളതില് ഈ ലസവനം �ഭധ്ോകുന്്തിന് 
വളന്ര ബുദ്തിമുട്ടുണായതിരുന്നു. ഇ്് പരതിഹരതിക്കുന്്തിനാ
യതി വവകതിട്ടു് 6 േണതി മു്ല് രാവതിന്� 6 േണതിവന്രയുള്ള 
സേയത്് ലഡാക്െറുന്െ ലസവനം ല്ാക്കു്�ത്തില് 
�ഭധ്ോക്കുക എന് �ക്ഷധ്ലത്ാന്െ രൂപം നല്കതിയ ഒരു 
പദ്്തിയാണതിതു്. കരാര് അെതിസ്ാനത്തിലുള്ള ഒരു ന്വ
റ്തിറതിനറതി ലഡാക്െറുന്െ ലസവനം രാത്രതികാ�ങ്ങളതില് �ഭധ്
ോക്കുന്നു. ല്ാക്കെതിസ്ാനത്തിലുള്ള ഒരു ന്വറ്തിറതിനറതി 
സ്ാപനത്തിന്റെ നതിയന്ത്രണത്തി�ായതിരതിക്കും പ്സ്തു് 
യൂണതിറ്് പ്വര്ത്തിക്കുന്്്. യൂണതിറ്തിനാവശധ്ോയ േരു
ന്നുകള് �ഭധ്ോക്കും. 2019-20 വന്ര സംസ്ാനന്ത് 
ന്്രന്ഞ്ഞടുത് 105 ല്ാക്കുകളതില് പ്സ്തു് ലസവ
നങ്ങള് നെപ്തി�ാക്കതി. 2020-21 ല് 152 ല്ാക്കുകളതിലും,  
3 ലകാര്പ്ലറഷനുകളതിലും, ഒരു മുനതിസതിപ്ാ�തിറ്തിയതിലും  
വധ്ാപതിപ്തിക്കുന്്ാണ്. 

ദഗഥാസമൃദ്ധി – സെഗ്ര കന്നുകഥാെി ഇനഷ്വറനസ് 
പദ്ധതി
സേഗ് കന്നുകാ�തി പദ്്തിയായ ലഗാസമൃദ്തി 2017- 
18-ല് ആണ് ആരംഭതിച്തു്. കന്നുകാ�തികളുന്െ േരണലോ, 
വവക�ധ്ലോ മൂ�മുണാകുന് ഉല്പാദനക്കുറവമൂ�ം കര്ഷക
ര്ക്കുണാകുന് അനതിശ്തി്്്വവം, നഷ്വം നതികത്തുന്്തിനു
ള്ള ഇന്ഷ്വറന്സ് പരതിരക്ഷ ഉറപ്പു വരുത്തുക എന്്ാണ് 
ഈ പദ്്തിയുന്െ �ക്ഷധ്ം. ഈ പദ്്തിയതിന് കീഴതില് മൃഗ 
ങ്ങള്ക്കുള്ള പരോവധതി ഇന്ഷ്വറന്സ് തുക 65000 
രൂപയാണ്. പ്ീേതിയം തുക മൃഗത്തിന്റെ വതി�യുന്െ ഏകലദശം 
3 ശ്ോനവം, സബ് സതിഡതി നതിരക്ക് 50 ശ്ോനവം, പട്ടതി
കജാ്തി/പട്ടതിക വതിഭാഗക്കാര്ക്ക് 70 ശ്ോനവോണ്. 
ഒറ്ത്വണ ഇന്ഷ്വറന്സതിലൂന്െ പരോവധതി 3 വര്ഷം 
വന്ര പരതിരക്ഷ �ഭതിക്കുന്നു. യൂവണറ്ഡ് ഇന്ഷ്വറന്സ് 
കമ്പനതിന്യ ഈ പദ്്തി നെപ്തി�ാക്കുന്്തിനായതി ന്്ര
ന്ഞ്ഞടുത്തിട്ടുണ്ടു്. 2020-21 ല് ഈ പദ്്തി പ്കാരം 29,770 
മൃഗങ്ങന്ള ഇന്ഷ്വര് ന്െയ്തതിട്ടുണ്ടു്.

പഥാദെഥാെ് ലവറ്റിറിനറി ബദയഥാളജിക്കല് 
ഇനസ്റിറ്റ്യൂട്ിലെ വഥാക്ിന ഉല്പഥാദനം
സംസ്ാനത്് മൃഗങ്ങള്ക്കുള്ള വാക്തിന് നതിര്മതി
ച്് വതി്രണം ന്െയ്യുന് ഒലര ഒരു സ്ാപനോണ്  
പാല�ാടുള്ള ന്വറ്തിറതിനറതി ബലയാളജതിക്കല് ഇന്സ്റതിറ്യൂട്ട്. 
ഇന്സ്റതിറ്യൂട്ടതില് ഉല്പാദതിപ്തിക്കുന് വാക്തിനുകള് സംബന്ധതിച് 
വതിവരങ്ങള് അനുബന്ം 3.3.14-ല് ന്കാടുത്തിരതിക്കുന്നു. 
2020-21-ല് 217.02 �ക്ഷം ലഡാസ് പകൗള്ടതി വാക്തിനും 5.42 
�ക്ഷം ലഡാസ് കന്നുകാ�തികള്ക്കുള്ള വാക്തിനും ഉല്പാദതിപ്തിച്ചു. 
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കഴതിഞ്ഞ വര്ഷവോയതി ്ാര്േധ്ം ന്െയ്യുലമ്പാള് പകൗള്ടതി 
വാക്തിന്റെ ഉല്പാദനം 83.5 ശ്ോനവം, കന്നുകാ�തി വാക്തി
ന്റെ ഉല്പാദനം 185.3 ശ്ോനവം വര്ദ്നവ ലരഖന്പ്ടുത്തി. 
2020-21 ല് കന്നുകാ�തികള്ക്ക് 12.76 �ക്ഷവം, ലകാഴതി 
കള്ക്ക് 71.22 �ക്ഷവം വാക്തിലനഷന് നെത്തി. മുന്വര്ഷ 
ന്ത് അലപക്ഷതിച്് കന്നുകാ�തികളുന്െ വാക്തിലനഷന് 53 
ശ്ോനം വര്ദ്തിക്കുകയും, ലകാഴതികളുന്െ വാക്തിലനഷന് 
9 ശ്ോനം കുറയുകയും ന്െയ്തു. ഈ കാ�യളവതില് നാ
യ്ക്കളതില് നെത്തിയ കുത്തിവയ്പ് 2019-20 ന്� 1.72 �ക്ഷ 
ത്തില് നതിന്നും 1.80 �ക്ഷോയതി വര്ദ്തിച്ചു. വതിശദവതിവരങ്ങള്  
അനുബന്ം 3.3.15-ല് ന്കാടുത്തിരതിക്കുന്നു.

ഭൂെിക-ജി.ഐ.എസ് അെിസ്ഥഥാനത്ില് 
അനിെല് റിദസഥാഴ്സ് െഥാപ് ിംഗ് സിസ്റം
സംസ്ാനത്്, കന്നുകാ�തി ലേഖ�യതില്, മൃഗ  
സംരക്ഷണ പ്വര്ത്നങ്ങളതില് ഏര്ന്പ്ട്ടതിരതിക്കുന് കര്ഷ 
കന്ര സംബന്ധതിച് വതിവരങ്ങള് ജതി.ഐ.എസ് അെതിസ്ാന
ത്തില് ലരഖന്പ്ടുത്തുന് ‘ഭൂേതിക’എന് ഒരു വതിവര ലശഖണ 
പ്ക്രതിയ മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പു് വതികസതിപ്തിച്തിട്ടുണ്ടു്. 
ആലരാഗധ്ം, പ്ജനനം, ഉല്പാദനം, ദുരന്തനതിവാരണം, 
േനുഷധ്വതിഭവലശഷതി വകകാരധ്ം ന്െയേല് എന്തിവ 
ക്രേോയതി നതിരീക്ഷതിക്കുന്്തിന് പരധ്ാപ്തോണ് ഈ 
സംവതിധാനം. വകുപ്തിന്റെ പരതിധതിയതില് വരുന് സ്ാ
പനങ്ങള് ഈ സംവതിധാനത്തില് ഉള്ന്പ്ടുന്നു.  
സംസ്ാനത്്, മൃഗസംരക്ഷണ ലേഖ�യതില് ഏകലദശം 
25 �ക്ഷം കുടുംബങ്ങള് ഉള്ള്തില്, കന്നുകാ�തികള്/എരുേ 
വളര്ത്�തില് ഏര്ന്പ്ട്ടതിരതിക്കുന് 5.3 �ക്ഷം കര്ഷകന്ര 
2021 വന്ര ഈ പദ്്തിയതില് ഉള്ന്പ്ടുത്തിയതിട്ടുണ്ടു്. ഇന്തധ്ന് 
ഇന്സ്റതിറ്യൂട്ട് ഓഫ് ഇന്ഫര്ലേഷന് ന്െക്ലനാളജതി (ഐ.ഐ
.ഐ.റ്തി.എം.ന്ക) എന്റതിയന്പ്ട്ടതിരുന് ഡതിജതിറ്ല് യൂണതി

ലവഴ്സതിറ്തിയുോയതി ലെര്ന്ാണ് മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പു്, 
കര്ഷകരുന്െ ഭൂേതിശാസ്തപരോയ സ്ാനം നതിര്ണ്യതിക്കു
ന് ‘ഭൂേതിക’ വതികസതിപ്തിച്തു്. ഗൂഗതിള് ലപ് ലസ്റാറതില് ഈ ആപ്, 
ഡകൗണ്ല�ാഡ് ന്െയോന് �ഭധ്ോണ്.

മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്തിന്� വ�വ്  ലസ്റാക്ക് 
ഇന്ന്പെക്െര്ോരാണ് കര്ഷകരുന്െ വീടുകള് 
സ ന് ര് ശ തി ച്്  വ തി വ ര ല ശ ഖ ര ണ ം  ന െ ത് തി യ തു് .  
തുെര്ന്്, ഈ വതിവരങ്ങള് പ്ാലദശതിക ന്വറ്തിറതിനറതി 
ഓഫീസര്ോര് പരതിലശാധനാ വതിലധയോക്കതിയതിട്ടുണ്ടു്.  
ലശഖരതിച് പ്സ്തു് വതിവരങ്ങളതില് നതിന്നും വതിവതിധ  
റതിലപ്ാര്ട്ടുകള് വതിശക�നം ന്െയ്യുന്്തിന് ഒരു ന്വബ് 
ലപാര്ട്ടല് അനതിേല് റതിലസാഴ്സ് ോലനജ്  ന്േറെ് 
ലപാര്ട്ടല് (എ.ആര്.എം.എസ്) ഈ ലപാര്ട്ടലുോയതി 
സേന്വയതിപ്തിച്തിട്ടുണ്ടു്. ഈ ജതിലയാ ലപെഷധ്ല് ഡാറ്  
ഉപലയാഗന്പ്ടുത്തി ലരാഗ വതിവരങ്ങള് യഥാസേയം 
ോപ്് ന്െയ്യുന്്തിനും, അ്് പരതിഹരതിക്കുന്്തിനും, നതി
യന്ത്രതിക്കുന്്തിനുമുള്ള പ്വര്ത്നങ്ങള് സേയബന്ധതി
്ോയതി ന്െയ്യുന്്തിന് സാധതിക്കും. ‘നതിപ്’ ഉണായ സേ
യത്് ലരാഗവധ്ാപനം ്െയുന്്തിന് വാക്തിലനഷന് 
സേയബന്ധതി്ോയതി നല്കുന്്തിന് പ്സ്തു് വതിവര
ങ്ങള് ഫ�പ്ദോയതി ഉപലയാഗന്പ്ടുത്തി. അതുലപാന്�  
കുളമ്പുലരാഗ നതിവാരണ പ്വര്ത്നങ്ങള്ക്കും, ഈ പദ്്തി 
ഫ�പ്ദോയതി ഉപലയാഗതിക്കുന്്തിന് മൃഗസംരക്ഷണ വകു
പ്തിന് സാധതിച്തിട്ടുണ്ടു്.

ദകരള പുനര് നിര്മഥാണ പദ്ധതി (റീബില്്് 
ദകരളഥാ ഇനിദഷ്യറ്റീവ്)
റീബതില്ഡ് ലകരള ഇനതിലഷധ്റ്ീവതിന്റെ ഭാഗോയതി  
എറണാകുളം, കണ്ണൂര് ജതില്കളതില് രണ്ടു് ന്ോവബല് 

പട്ിക 3.3.3 പ്തിമൂന്ാം പഞ്ചവത്സര പദ്്തിയതില് ലകന്ദ്രാവതിഷ്കൃ് പദ്്തികളതിലൂന്െ അനുവദതിച് തുകയും, ന്െ�വം 
(തുക ലകാെതിയതില്)

പദ്്തികള്
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വ�വ്ലസ്റാക്ക് ന്ഹല്ത്് 
ആറെ ്ഡതിസീസ ്കണ്ലടാള് 
(60 ശ്ോനം ലകന്ദ്ര 
സഹായം)

5.16 5.16 7.50 7.08 1.06 0.21 0.00 0.00 4.64 0.00

ലദശീയ കന്നുകാ�തി േതിഷന് 
(60 ശ്ോനം ലകന്ദ്ര 
സഹായം)

3.65 2.24 5.55 3.89 10.00 2.44 6.63 0.57 0.00 0.00

മൃഗസംരക്ഷണ സ്തി്തി 
വതിവര കണക്കും, സാമ്പതിള് 
സര്ന്വ്വയും (50 ശ്ോനം 
ലകന്ദ്ര സഹായം)

1.07 1.00 1.09 1.03 0.93 0.91 1.09 0.84 0.25 0.25

കന്നുകാ�തി കണന്ക്കടുപ്് 
(100 ശ്ോനം ലകന്ദ്ര 
സഹായം)

1.45 0.01 1.43 1.41 1.67 0.25 6.64 5.64 1.00 1.00

ആന്ക 11.33 8.41 15.57 13.41 13.66 3.81 14.36 7.05 5.89 1.25
അവലംബം:- മൃഗസംെക്ഷണ വകുപ്പു്, ബകെള സരകാര 2021



അദ്ധ്ായം 3  |  കൃഷതിയും അനുബന്ധ ലേഖ�കളും |  105

ന്െ�തിന്വറ്തിറതിനറതി യൂണതിറ്റുകള് സ്ാപതിക്കുന്്തിന് 2.2 
ലകാെതി രൂപ അനുവദതിച്ചു. ഇതുപ്കാരം നൂ്ന ഡയല്ാ
സ്റതിക് എയ്ഡുകളായ ലപാര്ട്ടബതിള് എക്്ലറ യൂണതിറ്്, 
ലപാര്ട്ടബതിള് അള്ടാ സകൗണ്ടു് സ്കാനര്, സര്ജതിക്കല് 
എകയൂപ്ന്േറെ്സ്, അനതിേല് �തിഫ്റ്തിംഗ് ഡതിവവസുകള് 
എന്തിവ �ഭധ്ോണ്. ന്സറെര് ലഫാര് അഡ്വാന്സ്ഡ് 
കംപയൂട്ടതിംഗ് (സതി-ഡാക്) ആണ് പ്സ്തു് പദ്്തി  
പൂര്ത്ീകരതിച്്്. 12 ന്ോവബല് ന്െ�തിന്വറ്തിറതിനറതി  
യൂണതിറ്റുകള്ക്കായതി 13.28 ലകാെതി രൂപ അനുവദതിച്തിട്ടുണ്ടു്. 
അവ സ്ാപതിക്കുന്്തിനുള്ള പ്വര്ത്നങ്ങള് നെന്നു 
വരുന്നു.

ഉപലഭാക്ാക്കള്ക്ക് േതി്ോയ നതിരക്കതില്, സുരക്ഷതി്ോയ 
ല്ായതി�ര് െതിക്കന് വതി്രണം ന്െയ്യുന്്തിനും, കര്ഷ 
കര്ക്ക് സാധധ്ോയ ഒരു ജീവലനാപാധതി എന് നതി�യതിലും 
63.10 ലകാെതി രൂപ ന്െ�വതില് ആരംഭതിച് ലകരളാ പുനര്നതി
ര്മാണ സംരംഭോണ് ‘ലകരളാ െതിക്കന്’. ഈ പദ്്തി 
പ്കാരം 2600 ല്ായതി�ര് െതിക്കന് ഫാമുകളും, 240 ലകരളാ 
െതിക്കന് ഔട്ട്് �റ്റുകളും സംസ്ാനത്തുെനീളം സ്ാപതിക്കുന്
്ാണ്. ഇ്തിന്റെ ഭാഗോയതി ്ീഡര് ഫാമുകള്, ോ�തിനധ്
സംസ്കരണത്തിനായതി ന്റന്ഡറതിംഗ് പ്ാന്റുകള് എന്തിവ 
്്്പരകക്ഷതികളായ (ന്സ്റക്ക് ലഹാള്ഡര്) മൃഗസംരക്ഷണ
വകുപ്പു്, കുടുംബശ്രീ, ലകരള സംസ്ാന പകൗള്ടതി വതികസന  
ലകാര്പ്ലറഷന് (ന്ക.എസ്.പതി .ഡതി .സതി) ,  േ ീറ്്  
ലപ്ാഡക്െ്സ് ഓഫ് ഇന്തധ് (എം.പതി.ഐ), ്ഹ്മഗതിരതി  
ന്ഡവ�പ്ന്േന്റു് ന്സാവസറ്തി (ബതി.ഡതി.എസ്), ലകരളാ  
ന്വറ്തിറതിനറതി ആറെ് അനതിേല് സയന്സ് യൂണതിലവഴ് സതിറ്തി, 
്ലദേശ സ്വയംഭരണവകുപ്പു് (എല്.എസ്.ജതി.ഡതി) എന്ീ വകു
പ്പുകളതിലൂന്െ ോംസത്തിന്റെ ഗുണനതി�വാര പരതിലശാധനാ 
സകൗകരധ്ങ്ങളും ഇ്തില് ഉള്ന്പ്ടുന്നു.

ലകരള െതിക്കന് പദ്്തി നെപ്തി�ാക്കുന്്തിനുള്ള ന്ോബതി
വ�ലസഷന് അഡ്വാന്സ് ആയതി �ഭതിച് 6.29 ലകാെതി 
രൂപയതില്, 85.88 �ക്ഷം രൂപ ലസ്റക്ക് ലഹാള്ഡര്ോ
ര്ക്ക് നല്കതിയ്തില് േീറ്് ലപ്ാഡക്െ്സ് ഓഫ് ഇന്തധ്യ്ക്ക്  
ന്റന്ഡറതിംഗ് പ്ാന്റുകള്ക്കായതി 40 �ക്ഷം രൂപ, ന്ക.എസ്.
പതി.ഡതി.സതിയ്ക്കു് കുെപ്നക്കുന്തില് രണ്ടു് ല്ായതി�ര് ഫീഡര് 
ഫാമുകളുന്െ നതിര്മാണത്തിനായതി 31.50 �ക്ഷം രൂപ, ്
ഹ്മഗതിരതി ന്ഡവ�പ്ന്േറെ് ന്സാവസറ്തിയ്ക്ക് വതില്പന സകൗക
രധ്ങ്ങള്ക്കായതി റീഫര്വാന് വാങ്ങുന്്തിനായതി 4.38 �ക്ഷം 
രൂപ എന്തിങ്ങന്ന അനുവദതിച്തിട്ടുണ്ടു്.

സുഭിക്ഷ ദകരളം
സുഭതിക്ഷ ലകരളം പദ്്തിയതിലുള്ന്പ്ടുത്തി 2020-21 കാ
�യളവതില് മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്തിന്റെ ജീവലനാപാധതി 
സഹായപദ്്തികള്ക്കായതി 56.09 ലകാെതി രൂപയുന്െ പദ്
്തികള് നെപ്തി�ാക്കതി. ഇ്തില് കന്നുകാ�തി വളര്ത്ല്,  
പശുക്കതിൊവ് വളര്ത്ല്, വൃത്തിയുള്ള കാ�തിന്ത്ാഴുത്തി
നുള്ള സഹായം, കാ�തിത്ീറ് സബ് സതിഡതി പദ്്തി, ശാ
സ്തീയോയതി പശുക്കതിൊവ് വളര്ത്ല്, ്ീറ്പ്പുല് കൃഷതിയ്ക്കുള്ള 
സഹായം, ആടു് വളര്ത്ല്, വീട്ടുമുറ്ന്ത് ലകാഴതി വളര്ത്
ല്, ് ാറാവ് വളര്ത്ല്, പന്തി വളര്ത്ല്, ക്ഷീര കര്ഷക
ര്ക്കുള്ള യന്ത്രവല്ക്കരണ പതിന്തുണ എന്തിവ ഉള്ന്പ്ടുന്നു.

അനിെല് ഹസ്ബന്ററി ഇനഫഥാസ്്രക്ചര് 
ഇനലവസ്റ്റ്ലെന്റ് ഫണ്ടു് (എ.എച്്.ഐ.്ി.എഫ്)
‘ആത്മ നതിര്ഭര് ഭാര്് അഭതിയാന്’ ഉലത്ജന പാലക്ക
ജതിന്റെ ഭാഗോയതി 15,000 ലകാെതി രൂപയുന്െ അനതിേല് 
ഹസ്ബറെറതി ഇന്ഫ്ാസ്ടക്െര് ഇന്ന്വസ്റ്്ന്േറെ് 
ഫണ്ടു് (എ.എച്്.ഐ.ഡതി.എഫ്) രാജധ്ത്് രൂപീകരതിച്ചു. 
വധ്ക്തിഗ് സംരംഭകര്, എം.എസ്.എം.ഇ ഉള്ന്പ്ന്െ
യുള്ള സ്വകാരധ് കമ്പനതികള്, ഫാര്േര് ന്പ്ാഡയൂസര് 
ഓര്ഗവനലസഷനുകള് (എഫ്.പതി.ഒ കള്), ന്സക്ഷന് 
8 കമ്പനതികള്, ക്ഷീര സംസ്കരണം, മൂ�ധ്വര്ദ്ന അെതി
സ്ാന സകൗകരധ്ങ്ങള്, ോംസ സംസ്കരണം മൃഗങ്ങളുന്െ 
്ീറ്നതിര്മാണ പ്ാന്റുകള് എന്ീ ലേഖ�കളതില് നതിലക്ഷപം  
നെത്ാന് എ.എച്്.ഐ.ഡതി.എഫ് ലപ്ാത്സാഹനം നല്കുന്നു. 

അര്ഹരായ ഗുണലഭാക്ാക്കള്ക്കു് ഇന്തധ്ാഗവണ്ന്േറെ് 
3 ശ്ോനം പ�തിശ ഇളവ് നല്കും. ല�ാണ് തുകയുന്െ 2 
വര്ഷന്ത് ന്ോറലട്ടാറതിയം കാ�യളവം, അ്തിനുലശഷം 6 
വര്ഷന്ത് ് തിരതിച്െവ് കാ�യളവം ഉണാകും. ന്ക്യതിേതിന്റെ 
അെതിസ്ാനത്തില് ബാങ്കു കള്ക്ക് എല്ാ വര്ഷവം പ�തിശ 
ഇളവ് അനുവദതിക്കും. 750 ലകാെതി രൂപയുന്െ ന്ക്രഡതിറ്് ഗധ്ാര
റെതി ഫണ്ടു് നബാര്ഡ് വകകാരധ്ം ന്െയ്യും. എം.എസ്.എം.ഇ 
യുന്െ നതിര്വെനപരതിധതിയതില് വരുന് ലപ്ാജക്ടുകള്ക്ക് 
ന്ക്രഡതിറ്് ഗധ്ാരറെതി നല്കുന്്ാണ്. കെം വാങ്ങുന്വരുന്െ 
ന്ക്രഡതിറ്് സകൗകരധ്ത്തിന്റെ 25 ശ്ോനം വന്ര ഗധ്ാരറെതി 
കവലറജ് �ഭതിക്കും. അലപക്ഷാ പ്ക്രതിയ സൂഗേോക്കുന്്തിന്  
സതിഡ്ബതി(എസ്.ഐ.ഡതി.ബതി.ഐ) ഒരു ഓണ്വ�ന്  
ലപാര്ട്ടല് വതികസതിപ്തിച്തിട്ടുണ്ടു്. ഈ ലപാര്ട്ട�തിലൂന്െ പ്സ്തു് 
പദ്്തിയതില് വായ്പ �ഭതിക്കുന്്തിന് ഓണ്വ�ന് ആയതി 
അലപക്ഷതിക്കാവന്്ാണ്.

ദകരള ലവറ്റിറിനറി ആന്റ് അനിെല് സയനസ് 
യൂണിദവഴ് സിറ്റി
സംസ്ാനത്തു് മൃഗസംരക്ഷണ ക്ഷീരവതികസന  
ലേഖ�കളതില് വതിദധ്ാഭധ്ാസം, വതികസനം, ഗലവഷണം, 
വധ്ാപനം എന്ീ പ്വര്ത്നങ്ങള്ക്കായതി വയനാട്ടതി
ന്� പൂലക്കാെ് ആസ്ാനോക്കതി ഒരു ന്വറ്തിറതിനറതി ആറെ് 
അനതിേല് സയന്സ് സര്വ്വക�ാശാ� സ്ാപതിച്തിട്ടുണ്ടു്. 
പു്തിയ സര്വ്വക�ാശാ� സ്ാപതിക്കുന്്തിനായതി മൃഗ
സംരക്ഷണ ക്ഷീരവതികസന ലേഖ�യതിലുള്ള അധധ്യന 
വതിഭാഗങ്ങന്ള ലകരള കാര്ഷതിക സര്വ്വക�ാശാ�യതില് 
നതിന്നും ലവര്ന്പടുത്തിയതിട്ടുണ്ടു്. േണ്ത്തിയതിന്� ലകാലളജ് 
ഓഫ് ഡയറതി സയന്സ് ആന്റു് ന്െക്ലനാളജതിയും, 
പൂലക്കാടും േണ്ണൂത്തിയതിലുമുള്ള ന്വറ്തിറതിനറതി ആറെ് ആനതിേല് 
സയന്സ് ലകാലളജുോണ് ഈ സര്വ്വക�ാശാ�യുന്െ 
കീഴതിലുള്ള വതിദധ്ാഭധ്ാസ സ്ാപന ങ്ങള്. മൃഗസംരക്ഷണ 
ഗലവഷണ പ്വര്ത്നങ്ങളതില് ഏര്ന്പ്ട്ടതിരതിക്കുന് 
ഗലവഷണ ലകന്ദ്രങ്ങളും, ഫാമുകളും ഈ സര്വ്വക�ാശാ
�യുന്െ ഭാഗോയതിരതിക്കും. മൃഗെതികതിത്സ, മൃഗസംരക്ഷണം, 
ക്ഷീരവതികസനം എന്ീ ലേഖ�കളതില് ഗുണലേന്േയുള്ള 
ന്പ്ാഫഷണലുകന്ള വളര്ത്തിന്യടുക്കുകവഴതി സംസ്ാ
നന്ത് മൃഗസമ്പത്് വര്ദ്തിപ്തിക്കുകയും, ഗലവഷണ 
ഫ�ങ്ങള് പ്ാലയാഗതിക്�ത്തില് യാഥാര്ത്ഥധ്ോക്കുന്
്തിന് സഹായതിക്കുകയും ന്െയ്യുക എന്്ാണ് ഈ സ്ാ
പനത്തിന്റെ പ്ധാന �ക്ഷധ്ം. ലകരള ന്വറ്തിറനതി ആന്ഡ് 
ആനതിേല് സയന്സ് യൂണതിലവഴ്സതിറ്തി േണ്ത്തി കാമ്പ
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സതില് ആര്.ഐ.ഡതി.എഫ് (നബാര്ഡ്) സഹായലത്ാന്െ  
കന്നുകാ�തി വളര്ത്തി�തിന്ന പതിന്തുണയ്ക്കുന്്തിനും മൃഗലരാഗ 
നതിര്ണ്യത്തിനും റഫറല് അന�തിറ്തിക്കല് ആന്ഡ് ഡയ
ല്ാസ്റതിക് �ലബാറട്ടറതി സ്ാപതിക്കല് പദ്്തി നെപ്ാക്കുന്നു.  
പദ്്തിയതില് 30 �ാബുകളും ബതി.എസ്.എല്-3 സ്റാന്ഡ് 
എല�ാണ് സകൗകരധ്വം ഉള്ന്പ്ടുന്നു. ആറെതിലബാഡതി 
വെറ്ര്, ന്സല് േീഡതിലയറ്ഡ് ഇമയൂണ് ന്റലപൊണ്സ്, 
ജീന് എക്്പ്ഷന് വതിശക�നം എന്തിവയതില് നതിന്് �ഭതിച് 
ഫ�ങ്ങളുന്െ അെതിസ്ാനത്തില് 'റീന്േന്റലല്ാസതിസ് ' 
എന് പു്തിയ ് ാറാവ് ലരാഗനതിയന്ത്രണത്തിനായുള്ള ഒരു  
നതിഷ്ക്രതിയ വാക്തിന് സര്വ്വക�ാശാ� വതികസതിപ്തിന്ച്ടു
ത്തിട്ടുണ്.

വിെകള്
കന്നുകാ�തി വളര്ത്ല് ലേഖ�യതിന്� പ്ധാന ഉല്പന്ങ്ങളുന്െ 
നതിര്മാണത്തിനാവശധ്ോയ അവശധ്സാധനങ്ങളുലെയും, 
ഉല്പന്ങ്ങളുലെയും കഴതിഞ്ഞ ആറു് വര്ഷങ്ങളതിന്� ശരാശരതി 
വതി�കള് അനുബന്ം 3.3.16-ല് ന്കാടുത്തിരതിക്കുന്നു. ഈ 
കാ�യളവതില് എല്ാ ഉല്പന്ങ്ങളുന്െ വതി�യതിലും വര്ദ്നവ്  
ലരഖന്പ്ടുത്തി. കഴതിഞ്ഞ വര്ഷവോയതി ്ാര്േധ്ം ന്െ
യ്യുലമ്പാള് ല്ായതി�ര് െതിക്കന്റെ വതി� 1.6 ശ്ോനവം, 
നാെന് െതിക്കന്റെ വതി�യതില് 7.26 ശ്ോനവം വര്ദ്നവ്  
ലരഖന്പ്ടുത്തി. ആട്ടതിറച്തി, ോട്ടതിറച്തി എന്തിവയുന്െ വതി� 
യഥാക്രേം 2.82 ശ്ോനം 3.14 ശ്ോനം എന്തി
ങ്ങന്ന വര്ദ്തിച്ചു. 2019-20 ോയതി ്ാര്േധ്ന്പ്ടുത്തു
ലമ്പാള് ന്വള്ളലക്കാഴതി മുട്ടയുന്െ വതി� 5.77 ശ്ോനവം, 
്വതിട്ടുനതിറമുള്ള മുട്ടയുന്െ വതി� 2.19 ശ്ോനവം,  
്ാറാമുട്ടയുന്െ വതി� 2.82 ശ്ോനവം 2020-21-ല് വര്ദ്തിച്ചു. 
 പശുവതിന് പാ�തിന്റെ വതി� 3.49 ശ്ോനവം, എരുേപ്ാ�തിന്റെ 
വതി� 8.98 ശ്ോനവം ഈ കാ�യളവതില് വര്ദ്തിച്ചു.

ഉല്പലന്ാപാധതികന്ള സംബന്ധതിച്്, 2020-21 ല് വലയ്ക്കാ
�തിന്റെ വതി�യതില് 5.55 ശ്ോനവം, പുല്തിന്റെ വതി�യതില് 
7.96 ശ്ോനവം വതി�വര്ദ്നവ് ലരഖന്പ്ടുത്തി. 
കഴതിഞ്ഞ വര്ഷന്ത് വതി�യുോയതി ്ാര്േധ്ന്പ്ടുത്തു
ലമ്പാള് നതി�ക്കെ� പതിണ്ാക്കതിന്റെ വതി� 2.41 ശ്ോന
വം ല്ങ്ങാപ്തിണ്ാക്കതിന്റെ വതി� 3 ശ്ോനവം, എള്ളതിന് 
പതിണ്ാക്കതിന്റെ വതി� 3.88 ശ്ോനവം വര്ദ്തിച്ചു. ഈ  
വതി�വര്ദ്നവ് ക്ഷീര കര്ഷകന്ര സംബന്ധതിച്തിെ 
ലത്ാളം ഒരു ഭീഷണതിയാണ്. ആയ്തിനാല്, സംസ്ാ
നത്് �ഭധ്ോവന് ്ലദേശീയോയ ്ീറ്ല്ാ്സ്സുകളുന്െ 
സാധധ്് കന്ണത്തുന്്തിനുള്ള പ്വര്ത്നങ്ങള് ഉണാ
ലകണതുണ്ടു്. 2015-16 മു്ല് 2020-21 വന്ര കന്നുകാ�തി  
ഉല്പന്ങ്ങളുന്െ ശരാശരതി വതി� നതി�വാരത്തിലുണായ  
പ്വണ് ചിത്ം 3.3.5-ല് ന്കാടുത്തിരതിക്കുന്നു.

ഭൗതിക ദനട്ങ്ങള്
• കഴതിഞ്ഞ രണ്ടു് കന്നുകാ�തി കണന്ക്കടുപ്പുോയതി  

്ാര്േധ്ന്പ്ടുത്തുലമ്പാള് (കുറഞ്ഞു വരുന് പ്വണ്) 
ഇരുപ്ാേ്് കന്നുകാ�തി കണന്ക്കടുപ്നുസരതിച്് കന്നു
കാ�തികളുന്െ എണ്ത്തില് ഒരു ശ്ോനം വര്ദ്നവ് 
ലരഖന്പ്ടുത്തിയതിട്ടുണ്ടു്. കൂൊന്് ആടുകളുന്െ എണ്ത്തില്  
9 ശ്ോനം വര്ദ്നവം, വളര്ത്തുപക്ഷതികളുന്െ എണ്
ത്തില് 25 ശ്ോനം വര്ദ്നവം ലരഖന്പ്ടുത്തിയതിട്ടുണ്ടു്.

• വാഗേണ്തിലും, സുല്ത്ാന്ബലത്രതിയതിലും പു്തിയ 
രണ്ടു് കന്നുകാ�തിപരതിപാ�ന പരതിശീ�ന ലകന്ദ്രങ്ങള് 
സ്ാപതിച്ചു.

• സംസ്ാനന്ത് 152 ല്ാക്കുകളതിലും, 3 ലകാര്പ്ലറ
ഷനുകളതിലും, ഒരു മുനതിസതിപ്ാ�തിറ്തിയതിലും രാത്രതികാ� 
അെതിയന്തതിര ന്വറ്തിറതിനറതി ലസവന പദ്്തി നെപ്തി�ാക്കതി.

• സേഗ് കന്നുകാ�തി ഇന്ഷ്വറന്സ് പദ്്തിയായ ‘ലഗാ
സമൃദ്തി’ യതില് 29,770 മൃഗങ്ങന്ള ഇന്ഷ്വര് ന്െയ്തു. 

• പ്ല്ധ്ക കന്നുകുട്ടതി പരതിപാ�ന പരതിപാെതി (എസ്.
എല്.ബതി.പതി), ലഗാവര്ദ്തിനതി എന്ീ പദ്്തികളുന്െ 
ഭാഗോയതി 42,410 പു്തിയ കന്നുകുട്ടതികന്ള എന്ലറാള് 
ന്െയ്തു. ആന്ക 2,60,685 കന്നുകുട്ടതികള്ക്കു് ഈ  
പദ്്തിയുന്െ പ്ലയാജനം �ഭതിച്ചു.

• വകുപ്തിന്റെ ഫാമുകളതില് 56.95 �ക്ഷം മുട്ടകള്, 32.82 
�ക്ഷം ലകാഴതികുഞ്ഞുങ്ങള് എന്തിവ ഉല്പാദതിപ്തിച്ചു.

• വാണതിജധ്ാെതിസ്ാനത്തില് 147 ആടുവളര്ത്ല് യൂണതി
റ്റുകള്, വീട്ടുവളപ്തില് 749 ആടു വളര്ത്ല് യൂണതിറ്റുകള്, 
ന്ക.എല്.ഡതി.ബതി യുോയതി സഹകരതിച്് 500 കൃത്രതിേ ആടു് 
ബീജസങ്�ന ലകന്ദ്രങ്ങളും സ്ാപതിച്ചു.

• നാഷണല് വ�വ് ലസ്റാക്ക് േതിഷന്റെ (എന്.എല്.എം) 
കീഴതില് ആണ് കന്നുകുട്ടതികന്ള പരതിലപാഷതിപ്തിക്കുന്
്തിനുള്ള 1250 യൂണതിറ്റുകളും, 999 ഇെത്രം ആടു്  
വളര്ത്ല് യൂണതിറ്റുകളും സ്ാപതിച്ചു.

• ഇന്ഷ്വറന്സതിന്റെ പരതിധതിയതില് ഉള്ന്പ്ൊത് മൃഗങ്ങന്ള  
പരതിപാ�തിക്കുന് കര്ഷകര്ക്ക് നഷ്പരതിഹാരോയതി 
1.786 ലകാെതി രൂപ വതി്രണം ന്െയ്തു.

സുസ്തിരോയ കാര്ഷതിക വളര്ച് ഉറപ്പു വരുത്തുന്്തില് 
കന്നുകാ�തി ലേഖ� നതിര്ണ്ായക പങ്കു വഹതിക്കുന്നു. പര
മ്പരാഗ് കന്നുകാ�തി വളര്ത്ല് രീ്തിയതില് നതിന്നും 
ആധുനതിക വവദഗ്ദധ് സാലങ്്തിക് ഉള്ന്ക്കാള്ളുന് 
ലേഖ�യതില�യ്ക്കു് മൃഗസംരക്ഷണ ക്ഷീരവതികസന  
പ്വര്ത്നങ്ങള് പരതിവര്ത്നം ന്െയേന്പ്ട്ടതിട്ടുണ്ടു്. കൃത്രതിേ 
ബീജാധാനം, ഡതിസീസ് ആറെ് ന്പസ്റ്് ോലനജ്ന്േറെ്, 
പാല്, ോംസ ഉല്പന്ങ്ങള് തുെങ്ങതിയവയുന്െ വവവതിദ്ധ്
വല്ക്കരണത്തില് സാലങ്്തികവതിദധ്യുന്െ ഉപലയാഗം 
എന്തിവ പ്ലയാജനന്പ്ടുത്തുന്നുണ്ടു്. ക്ഷീലരാല്പാദനത്തില്, 
പാല് കറവ, ലപാഷകാഹാരം നല്കല്, ലരാഗ പ്്തിലരാധ 
നതിയന്ത്രണ പ്വര്ത്നങ്ങള് എന്ീ ലേഖ�കളതില് വവ
ദഗ്ദധ് വതികസനവം, സാലങ്്തിക വതിദധ്യും ഉപലയാഗലയാ
ഗധ്ോക്കതിയതിട്ടുണ്ടു്.

സുസ്തിര വളര്ച് ലനടുന്്തിന് ഉല്പാദനം വര്ദ്തിപ്തിക്കുന്
തും, ദുര്വധ്യം കുറയ്ക്കുന്തുോയ സാലങ്്തികവതിദധ് ഈ ലേഖ
�യതില് ഏര്ന്പ്ടുലത്ണതുണ്ടു്. കന്നുകാ�തി ഉല്പാദനക്ഷേ് 
നതി�നതിര്ത്തുന്്തിനും, വര്ദ്തിപ്തിക്കുന്്തിനും, മൃഗങ്ങളുന്െ 
ലപാഷണം നതിര്ണ്ായക ഘെകോന്ണങ്തിലും സേയബന്ധതി  
വാക്തിലനഷനുകള്, ആലരാഗധ് പശ്ാത്�ലസവനങ്ങള് 
എന്തിവയും വളന്ര പ്ാധാനധ്േര്ഹതിക്കുന്നു. ലരാഗങ്ങള്  
പെര്ന്നു പതിെതിക്കുന് സാഹെരധ്ത്തിലും, ഉല്പാദനക്ഷേ് 
കൂെതിയ വതിലദശയതിനങ്ങന്ള വളര്ത്തുന് പശ്ാത്�ത്തിലും 
ആലരാഗധ്ം, ക്വാററെയതിന്, ശുെതി്്വ പ്വര്ത്നങ്ങള് എന്തി
വയ്ക്കു് കൂടു്ല് പ്ാധാനധ്ം നല്കുന്നുണ്ടു്. 

കന്നുകാ�തി ലേഖ�യതിന്� ലസവനവധ്ാപന പ്വര്ത്ന
ങ്ങള് അപരധ്ാപ്തോയ അവസ്യതി�ായ്തിനാല് അതു് 
ശക്തിന്പ്ടുലത്ണതുണ്ടു്. കന്നുകാ�തി ജനസംഖധ്യുന്െ 75 
ശ്ോനവം ലകന്ദ്രീകരതിച്തിരതിക്കുന്തു് േഴന്യ ആശ്രയതി
ച്ചുള്ള പ്ലദശങ്ങളതി�ായ്തിനാല്, കാ�തിത്ീറ്, ്ീറ്പ്പുല്, 
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കുെതിന്വള്ളം എന്തിവയുന്െ �ഭധ്് അപരധ്ാപ്തോവന്നു.  
കാ�തിലേച്തി�തിന് അനുലയാജധ്ോയ ന്പാതു പുല്ത്കതി
െതികളുന്െ അഭാവവം, പരതിപാ�ന പ്ശ്നങ്ങളും കാരണം            
്ീറ്പ്പുല് ഉല്പാദനത്തിന്റെ അെതിത്റ ശക്േല്. 

മൃഗസംരക്ഷണ ലേഖ�യതില് കറവ ോടുകളുന്െ കുറഞ്ഞ ഉല്പാ
ദനക്ഷേ് ഒരു ന്വല്ലുവതിളതിയാണ്. േതികച്യതിനം കന്നുകാ�തി
കളുന്െ വതികസനം, ന്േച്ന്പ്ട്ടതും ലപാഷകഗുണമുള്ളതുോയ 
കാ�തിത്ീറ്, േതികച് ലരാഗപ്്തിലരാധ സംവതിധാനം എന്തിവ 
ഉല്പാദനക്ഷേ് വര്ദ്തിപ്തിക്കുന്്തിനാവശധ്ോയ ഘെകങ്ങ
ളാണ്. വവവതിധധ്ോര്ന് ജനതി്ക ഇനത്തിലുള്ള കന്നുകാ
�തികള്ക്കു് ലപാഷകമൂ�ധ്മുള്ള കന്നുകാ�തിത്ീറ്, േതികച് ലരാഗ 
പ്്തിലരാധ സംവതിധാനം, സാലങ്്തികവതിദധ്യുന്െ പ്ൊരം, 
വനപുണധ്ം, ഗുണനതി�വാരമുള്ള ലസവനോര്ഗ്ഗങ്ങള്  
മു്�ായവ മുന്ഗണനാെതിസ്ാനത്തില് നല്ലകണ
തുണ്ടു്. പാല് ്രുന് മൃഗങ്ങളുന്െ കാരധ്ത്തില് വതിവതിധ 
ഇനത്തില്ന്പ്ട്ടവയുന്െ ഉല്പാദനക്ഷേ്ാവര്ദ്നവ് 
പ്ാധാനധ്േര്ഹതിക്കുന്നു. ആയ്തിനാല് നതി�വതിലുള്ള  
സംവതിധാനങ്ങള് ന്േച്ന്പ്ടുത്തുന്ല്ാന്ൊപ്ം ശാസ്തീയ 
രീ്തിയതിലുള്ള വംശവര്ദ്നവം, ഗുണനതി�വാരമുള്ള  
കാ�തിത്ീറ്യും പ്ദാനം ന്െലയേണതുണ്ടു്. മൃഗസംരക്ഷണ 
പ്വര്ത്നങ്ങള് ഊര്ജ്തി്ോക്കുന്്തിനായതി േതികച് 
വംശവര്ദ്ക ോര്ഗ്ഗങ്ങള് കാ�ാവസ്യ്ക്കനുലയാജധ്ോയ 
രീ്തിയതില് സംരക്ഷതിലക്കണ്ാവശധ്ോണ്.

സംഘെതി് വതിപണതിയുന്െ അഭാവം, തുച്ഛോയ �ാഭം 
എന്തിവ ന്േച്ന്പ്ട്ട സാലങ്്തിക വതിദധ്കളതില�യ്ക്കും, ഗുണതി
നതി�വാരമുള്ള അസംസ്കൃ് വസ്തുക്കളതില് നതിലക്ഷ
പതിക്കുന്്തില് നതിന്നും കര്ഷകന്ര പതിന്തതിരതിപ്തിക്കുന്നു.  
പ�ലപ്ാഴും അനകൗപൊരതിക വതിപണതിയതിലൂന്െ ഇെനതി�ക്കാര് 
ഉല്പാദകന്ര ചൂഷണം ന്െയ്യുന്നു. ക്ഷീരസഹകരണസംഘ
ോതൃകയതില് നതിര്ദേതിഷ് പ്വര്ത്നങ്ങളതില് ഏര്ന്പ്ടുന് 
ഫാര്േര് ന്പ്ാഡയൂസര് ഓര്ഗവനലസഷനുകളുന്െ രൂപീ
കരണംവഴതി ആധുനതിക ഇ�ക്ലടാണതിക് വതിപണതി പശ്ാ
ത്�ം രൂപീകരതിക്കാവന്്ാണ്.

കന്നുകാ�തി ലേഖ�യതിന്� നതിര്ണ്ായകോയ ഉല്പാദനത്തിലും, 
വവദഗ്ദധ്ത്തിലുമുള്ള വതിെവകള് പരതിഹരതിക്കുന്്തിന് 
സേഗ്ോയ സംരംഭക്്വ വതികസന പരതിപാെതികള് അനതി
വാരധ്ോണ്. ന്വറ്തിറതിനറതി വധ്ാപനത്തിന്റെ ശ്രദ്ാലകന്ദ്ര 
സാധധ്്യുള്ള ലേഖ�കള് സംരംഭക്്വം, നൂ്ന കന്ണ
ത്ലുകള്, വനപുണധ് വതികസനം, േനുഷധ്വതിഭവലശഷതി 
വതികസനം എന്തിവ മുലഖനയാണ്. കന്നുകാ�തി ലേഖ�
യതിന്� വതികസനം, ക്ഷീലരാല്പാദനം, ലകാഴതി വളര്ത്ല് 
സംരംഭക്്വ പരതിപാെതികള് തുെങ്ങതിയവ ലകാവതിഡതിനു 
ലശഷമുള്ള കാ�ഘട്ടത്തില് വാണതിജധ് കന്നുകാ�തി  
സംരംഭങ്ങള് ആരംഭതിച് പ്വാസതി േ�യാളതികള്ക്കും (എന്.
ആര്.ഐ), ന്്ാഴതി�തില്ാത് യുവാക്കള്ക്കും, വനതി്കള്ക്കും 
സഹായകരോണ്.
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കന്നുകാ�തി ലേഖ�യതില് സാലങ്്തിക വതിദധ്യുന്െ കുറഞ്ഞ 
സ്വീകാരധ്്, മൂ�ധ് ശംഖ� സാധധ്്കള് പ്ലയാജനന്പ്
ടുത്തുന്്തിന്� പരാജയം, പരതിേതി്ോയ കരാര് കൃഷതി  
പ്വര്ത്നങ്ങള് എന്തിവയാണ് പ്ധാന ന്വല്ലുവതിളതി
കള്. ക്ഷീര ലേഖ�യതിന്� ഉല്പാദനക്ഷേ് വര്ദ്തിപ്തിക്കു
ന്്തിനായതി ന്സക്് ലസാര്ട്ടഡ് ന്സേന്റെ ഉപലയാഗം, 
മൂ�ധ്ശംഖ� സേീപനം, കരാര് ഫാേതിംഗ് സമ്പ്രദായം 
എന്തിവയുന്െ അവ�ംബം, ന്െറുമൃഗങ്ങള്, പന്തി  
വളര്ത്ല് എന്തിവയും ഈ ലേഖ�യതിന്� ഉല്പാദനക്ഷേ
്യുന്െ ദ്രു്ഗ്തിയതിലുള്ള വളര്ച്യ്ക്ക് സഹായകരോകും.

കന്നുകാ�തികളുന്െ ഉല്പാദനക്ഷേ്ലയയും, ഗ്ാേീണ 
ജന്യുന്െ ഭക്ഷധ്സുരക്ഷയും ബാധതിക്കുകയും ന്െയ്യുന് 
ഒരു പ്ധാന ഭീഷണതിയാണ് കാ�ാവസ്ാ വധ്്തിയാ
നം. കന്നുകാ�തി ലേഖ�ന്യ സംബന്ധതിച് ഭാവതി സംരംഭ  
ങ്ങള്ക്കായതി കാ�ാവസ് സ്ാര്ട്ടു് വ�വ്ലസ്റാക്ക് ഫാേതിംഗ് 
എന് അജണയതില് ഊന്തിയ വതികസനോണ് �ക്ഷധ്േതി
ലെണതു്.

ക്ഷീര വ ികസനം
ദശ�ക്ഷക്കണക്കതിന് ഗ്ാേീണര്ക്കു് ന്്ാഴതില് നല്കുകയും, 
ഗ്ാേീണ കുടുംബങ്ങളുന്െ വരുോനം വര്ദ്തിപ്തിക്കുക വഴതി 
ലദശീയ വരുോനത്തില�യ്ക്കു് സംഭാവന ന്െയ്യുകയും ന്െയ്യുന് 
ഇന്തധ്ന് സമ്പദ് വധ്വസ്യതിന്� ഒരു പ്ധാന ലേഖ�യാണ് 
ക്ഷീരലേഖ�. കന്നുകാ�തി ലേഖ�യതിന്� വതിവതിധ ഉല്പന്ങ്ങളതില് 
67.2 ശ്ോനം പാല് ഉല്പന്ങ്ങളാണ്. ഭക്ഷധ് സുരക്ഷ, 
ദാരതിദ്ധ് �ഘൂകരണം, സ്തീകളുന്െ ന്േച്ന്പ്ട്ട ന്്ാഴതി�വസ
രസാധധ്് എന്ീ �ക്ഷധ്ങ്ങള് സാധധ്ോക്കുന്്തിന് ഈ 
ലേഖ� ഒരു സുപ്ധാന പങ്കു വഹതിക്കുന്നു. ഭക്ഷധ്-കാര്ഷതിക 
സംഘെനയുന്െ (എഫ്.എ. ഒ 2018) റതിലപ്ാര്ട്ട് അനുസ
രതിച്ചു്, 500 ദശ�ക്ഷത്തി�ധതികം ദരതിദ്ര് കന്നുകാ�തികന്ള 
ആശ്രയതിക്കുന്നു. അ്തില് ഏറതിയപങ്കും ന്െറുകതിെ നാേോത്ര 
കര്ഷകരാണ്.       ഇറെര്നാഷണല് ഡയറതി ന്ഫഡലറഷന് 
ബുള്ളറ്തിന് 2020 പ്കാരം ല�ാകന്േമ്പാടുമുള്ള 160 ദശ�ക്ഷം 
കുട്ടതികള്ക്കു് സ്കൂള് ഫീഡതിംഗ് പദ്്തിയതിലൂന്െ പാ�തിലറെയും, 
പാല് ഉല്പന്ങ്ങളുലെയും പ്ലയാജനം �ഭതിക്കുന്നു.

സുസ്തിര വതികസന �ക്ഷധ്ങ്ങള് വകവരതിക്കുന്്തില് ക്ഷീ
രലേഖ� പ്ധാന പങ്കു വഹതിക്കുന്നുണ്ടു്. പ്ല്ധ്കതിച്ചും എസ്.
ഡതി.ജതി 1, എസ്.ഡതി.ജതി 2, എസ്.ഡതി.ജതി 3, എസ്.ഡതി.ജതി 5, 
എസ്.ഡതി.ജതി 8, എസ്.ഡതി.ജതി 10 എന്തിവ കാര്ഷതിക ലേഖ
�യതിന്� ജനങ്ങളുന്െ ജീവതി്ന്ത് രൂപന്പ്ടുത്തുന്്തില് 
സുപ്ധാന പങ്കു വഹതിക്കുന്നു.

ല�ാകത്് ഏറ്വം കൂടു്ല് പാല് ഉല്പാദതിപ്തിക്കുന്  
രാജധ്ോയതി ഇന്തധ് തുെരുന്നു. ല�ാകത്തിന്� ഏറ്വം വ�തിയ 
കന്നുകാ�തി ജനസംഖധ്യുള്ള നമ്മുന്െ രാജധ്ോണ് 2020 ന്� 
ആലഗാള പാല് ഉല്പാദനത്തിന്റെ 22 ശ്ോനവം സംഭാവന 
ന്െയ്തതു്. 1970 കളുന്െ തുെക്കത്തില് ഇന്തധ്യുന്െ പാല് ഉല്പാ
ദനം യു.എസ് ന്റെ പാല് ഉല്പാദനത്തിന്റെ മൂന്തിന്�ാന്നും, 
യൂലറാപ്തിന്റെ എട്ടതിന്�ാന്നും ോത്രോയതിരുന്നു. നതി�വതില്, 
ഇന്തധ്യുന്െ പാല് ഉല്പാദനം യു.എസ്തിന്റെ ഇരട്ടതിയും, യൂലറാ
പ്തിലനക്കാള് 25 ശ്ോനം കൂടു്ലുോണ്. 1991 നും 2020 
നും ഇെയതില് പ്്തിശീര്ഷ പാ�തിന്റെ �ഭധ്് 178 ഗ്ാേതില് 
(ഗ്ാം/ദതിവസം) നതിന്നും 406 ഗ്ാം (ഗ്ാം/ദതിവസം) ആയതി 
ഉയര്ന്നു. ഇന്തധ്യതിന്� പാല് ഉല്പാദനം 55.6 ദശ�ക്ഷം 
ന്േടതിക് െണ്തില് നതിന്നും, 198.44 ദശ�ക്ഷം ന്േടതിക് െണ്ായതി 
വര്ദ്തിച്ചു. കഴതിഞ്ഞ ഇരുപതു വര്ഷത്തിനതിന്െ 5.69 ശ്ോനം 

സംലയാജതി് വാര്ഷതിക വളര്ച്ാനതിരക്കതില് (സതി.എ.ജതി.ആര്) 
രാജധ്ന്ത് പാല് ഉല്പാദനം വളരുലമ്പാള് ല�ാക പാല്ഉല്പാ
ദനം രണ്ടു ശ്ോനം ോത്രോണ് വളര്ന്തു്.

ഇറെര്നാഷണല് ഫാം കംപാരതിസണ് ന്നറ് ് വര്ക്ക്, 
ഡയറതി റതിപ്ര്ട്ട് 2018 പ്കാരം ഇന്തധ്യതിന്�  10  
സംസ്ാനങ്ങള് 81 ശ്ോനം പാലും, ബാക്കതിയുള്ള 
സംസ്ാനങ്ങളും,  ലകന്ദ്ര ഭരണ പ്ലദശങ്ങളും  
19 ശ്ോനം പാലുല്പാദതിപ്തിക്കുന്നുന്വന്് ന്വളതിന്പ്ടുത്തുന്നു. 
അതുലപാന്� ഒന്പ്് സംസ്ാനങ്ങള് ോത്രോണ് ലദ
ശീയനതിരക്കതിന് സോനോയ പ്്തിശീര്ഷ �ഭധ്് വകവ 
രതിച്തിട്ടുള്ളതു്.

ഇന്തധ്യതില് പാല്, പാല് ഉല്പന്ങ്ങള് എന്തിവയതില്  
സ ്വയ ം പ ര ധ്ാ പ്ത ്  വ ക വ ര തി ക്കു ന് ് തി ല്  ക്ഷ ീ ര  
സഹകരണ സംഘങ്ങള് നതിര്ണ്ായക പങ്കു വഹതിക്കുന്നു. 
ല�ാകത്തിന്� ഏറ്വം വ�തിയ ഗ്ാേ വതികസന പദ്്തിയായ 
ഓപ്ലറഷന് ഫ്ലഡ് ലപ്ാഗ്ാം (ഒ എഫ് പതി) (ധവള വതിപ്വം) 
വഴതി ദരതിദ് കര്ഷകരുന്െ ജീവതി്ം ോറ്തി േറതിച് ആനന്് േതില്ക്ക് 
യൂണതിയന് ‘അമുല്’ ആണ് ക്ഷീര സഹകരണത്തിന് 
തുെക്കം കുറതിച്്്. ‘അമുല്’ അ്തിന്റെ നൂ്ന ആശയങ്ങളതി
ലൂന്െ ക്ഷീര സഹകരണ സംഘങ്ങന്ള ഒരുേതിച്ചു ലെര്ക്കാ
നും ല�ാകന്ത് ഏറ്വം വ�തിയ പാല് ഉല്പാദക രാജധ്ോയതി 
ഇന്തധ്ന്യ ോറ്ാനും സഹായതിച്ചു. ക്ഷീര കര്ഷകര്ക്കും, ഉപ
ലഭാക്ാക്കള്ക്കും ഒലര സേയം ആനുകൂ�ധ്ങ്ങള് നല്കുക 
എന് ആശയോണ് അമുല് സംരംഭത്തിന്റെ വതിജയത്തിന് 
കാരണം. ഇ്തിലൂന്െ കര്ഷകര്ക്ക് അവര് ഉല്പാദതിപ്തിക്കുന് 
പാ�തിന് നധ്ായോയ വതി�യും, ഉപലഭാക്ാക്കള്ക്ക് ഗുണതി
നതി�വാരമുള്ള പാലും, പാല് ഉല്പന്ങ്ങളും �ഭധ്ോകുന്നു. 
ഇെനതി�ക്കാരന്റെ �ാഭം പ്ാഥേതിക നതിര്മാ്ാവതിനായുള്ള 
വതികസന പദ്്തികള്ലക്കാ ഉപലഭാക്ാവതിന് കുറഞ്ഞ 
ന്െ�വതില് ഉല്പന്ങ്ങള് �ഭധ്ോകുന്നു എന്്തില�ലയ്ക്കാ  
ഉപലയാഗന്പ്ടുത്ാന് സാധതിച്ചു. 

ഇന്തധ്യതിന്� ന്ോത്ം പാല് ഉല്പാദനം 2019-20-ല് 
198.4 ദശ�ക്ഷം ന്േടതിക്െണ് ആണു്. ഇ്തില്  
48 ശ്ോനം പാല് ഉല്പാദന ്�ത്തില്്ന്ന് ഉപലയാ
ഗതിക്കന്പ്ടുന്നു. അന്ല്ങ്തില് ഗ്ാേീണ ലേഖ�യതിന്� ഉല്പാ
ദകരല്ാത്വര്ക്കു് വതില്ക്കുന്നു. ബാക്കതി 52 ശ്ോനം 
പാല് നഗരപ്ലദശങ്ങളതിന്� ഉപലഭാക്ാക്കള്ക്ക് 
�ഭധ്ോകുന്നു. വതിപണതിയതില�യ്ക്കു് എത്തുന് പാ�തില് 40 
ശ്ോനം വകകാരധ്ം ന്െയ്യുന്തു് സംഘെതി് ലേഖ�യാ
ണ് (അ്ായതു് 20 ശ്ോനം സഹകരണ സംഘങ്ങള്, 
20 ശ്ോനം സ്വകാരധ് ക്ഷീരകര്ഷകര്), ലശഷതിക്കുന് 60 
ശ്ോനം അസംഘെതി് ലേഖ�യതിലുോണ്.

നഗരവല്ക്കരണം, പാല്, പാല് ഉല്പന്ങ്ങളുന്െ വര്ദ്തിച് 
ആവശധ്ക്, കറവ മൃഗങ്ങളുന്െ ഉല്പാദനക്ഷേ് എന്തി
വയുന്െ അെതിസ്ാനത്തില് രാജധ്ന്ത് പാല് ഉല്പാദനം 
ഏകലദശം 330 ദശ�ക്ഷം െണ് ആയതി വര്ദ്തിക്കുന്േന്നും, 
ആവശധ്ക്ലയക്കാള് 38 ദശ�ക്ഷം െണ് അധതികോയതി 
പാല് �ഭധ്് 2032-33 ല് ോറുന്േന്നും നീ്തി ആലയാഗതിന്റെ 
റതിലപ്ാര്ട്ടതില് (നീ്തി ആലയാഗ് – വര്ക്കതിംഗ് ഗ്രൂപ്പു് 2018) 
കണക്കാക്കന്പ്ടുന്നു. ക്ഷീരവതികസന വതിഷന് 2022 ന്� 
ലദശീയ കര്മപദ്്തി പ്കാരം ഗ്ാേ്�ത്തില് പാല് 
അനുബന്ധ അെതിസ്ാനസകൗകരധ്ം സ്ാപതിക്കുന്്തിലൂ
ന്െ പാല് സംഭരണവം, സംസ്കരണവം വര്ദ്തിപ്തിക്കാന് 
ഉലദേശതിക്കുന്നു. ഈ പദ്്തിപ്കാരം സംഘെതി്ലേഖ�യതി
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ന്� പാല് വകകാരധ്ം ന്െയേല് 2022-ല് 41 ശ്ോനോ
യും 2023-24 ഓന്െ 50 ശ്ോനോയും ഉയര്ത്ാനാകും. 
സഹകരണ സംഘങ്ങളുന്െ പാല് സംഭരണം 2020 ന്� 10 
ശ്ോനത്തില് നതിന്് 2023 ല് 20 ശ്ോനോയും, സ്വകാ
രധ് ലേഖ�യതിന്� പാല് സംഭരണം ഈ കാ�യളവതില് 10 
ശ്ോനത്തില് നതിന്് 30 ശ്ോനോയും വര്ദ്തിപ്തിക്കും.
കന്നുകാ�തി ലേഖ�യുന്െ സാധധ്്കള് കണക്കതിന്�
ടുത്തു് ക്ഷീര ലേഖ�യതില് ഇന്തധ്ാഗവണ്ന്േന്റു് ഒരു  
സാമ്പത്തിക പാലക്കജ്, പ്ല്ധ്കതിച്ചു് അനതിേല് ഹസ്ബ
റെറതി ഇന്ഫ്ാസ്ടക്െര് ന്ഡവ�പ്ന്േറെ് ഫണ്ടു് (എ.എ
ച്്.ഐ.ഡതി.എഫ്) എന് ഉലത്ജക പാലക്കജ് നെപ്തി�ാക്കതി 
വരുന്നു. (1) ക്ഷീര സഹകരണത്തിലറെയും മൂ�ധ്വര്ദ്തി് 
അെതിസ്ാന സകൗകരധ് വതികസനവം (2) ോംസ സംസ്കര
ണം, മൂ�ധ്വര്ദ്തി് ലേഖ�കളതിന്� അെതിസ്ാന സകൗകരധ് 
വതികസനം (3) അനതിേല് ഫീഡ് പ്ാന്റു് എന്ീ ലേഖ�കളതില് 
15,000 ലകാെതി രൂപയുന്െ ബജറ്് വതിഹതി്ോണുള്ള്്. ലദശീയ 
ക്ഷീര വതികസന ലബാര്ഡ് (എന്.ഡതി.ഡതി.ബതി) വഴതിയാണ് 
ഫണ്ടു് വതിനതിലയാഗം. പ്സ്തു് പാലക്കജതിന്റെ ഗുണലഭാക്ാ
ക്കള് (1) ഫാര്േര് ന്പ്ാഡയൂസര് ഓര്ഗവനലസഷനുകള്  
(എഫ്.പതി.ഒകള്), വേലക്രാ സ്ാള് ആറെ് േീഡതിയം  
എറെര്വപ്സസ് (എം.എസ്.എം.ഇ), ന്സക്ഷന് 8 കമ്പ
നതികള്, സ്വകാരധ് കമ്പനതികള്, വധ്ക്തിഗ് സംരംഭകര് 
എന്തിവയാണ്. ഈ പാലക്കജതില്, ഗുണലഭാക്ാക്കളുലെ്് 
കുറഞ്ഞ്്, 10 ശ്ോനം ോര്ജതിന് േണതി വതിഹതി്വം, 90 
ശ്ോനം ന്ഷഡയൂള്ഡ് ബാങ്കുകള് മുലഖനയുള്ള വായ്പാ 
ഘെകവം ആണ്. ്തിരതിച്െവ് കൃ്ധ്ോയാല്, അര്ഹരായ  
ഗുണലഭാക്ാക്കള്ക്ക് സര്ക്കാര് 3 ശ്ോനം പ�തിശ 
ഇളവം നല്കുന്നു. പ്ധാന വായ്പ തുകയ്ക്കു് രണ്ടു വര്ഷ
ന്ത് ന്ോറലട്ടാറതിയം കാ�യളവം, അ്തിനുലശഷം ആറ് 
വര്ഷന്ത് ്തിരതിച്െവ് കാ�യളവം ഉണാകും.

ഇന്തധ്ന് ക്ഷീര സഹകരണ സ്ാപനങ്ങള്ക്കും  
സ്വകാരധ് സംരംഭകര്ക്കും അടുത് ദശകത്തില് 4.5 
- 4.8 ലകാെതി �തിറ്ര് അധതികപാല് സംസ്കരണലശഷതി  
സൃഷ്തിക്കാനാകും. ഇന്തധ്യുന്െ പാല് സംസ്കരണലശഷതി  
പ്്തിദതിനം 12 ലകാെതി �തിറ്റതില് നതിന്് 17 ലകാെതി �തിറ്റാ
യതി ഉയര്ത്തും. സംഘെതി് ലേഖ�യതില് ഒരു �ക്ഷം �തിറ്ര് 
പാല് സംഭരതിക്കുകയും വതി്രണം ന്െയ്യുകയും ന്െയ്യുന്നു
ന്വന്് കണക്കാക്കന്പ്ടുന്നു. പ്്തിവര്ഷം 6000 ലപര്ക്ക് 
ന്്ാഴതില് �ഭതിക്കുന്നു. കൂൊന്്, 30 �ക്ഷലത്ാളം ന്്ാഴതി
�വസരങ്ങള് സൃഷ്തിക്കാന് എ.എച്്.ഐ.ഡതി.എഫ് വഴതി 
സാധതിക്കും. ക്ഷീരകര്ഷകരതില�യ്ക്കു് കതിസാന് ന്ക്രഡതിറ്് 
കാര്ഡ് (ന്ക.സതി.സതി) പദ്്തി വതിപു�ീകരതിക്കുന്്തി 
ലൂന്െ പണ�ഭധ്് ഉറപ്ാക്കുകയും ന്െറുകതിെ കര്ഷകരുന്െ  
പ്വര്ത്നമൂ�ധന ആവശധ്ക് നതിറലവറ്ാനും സാധതിക്കും. 
ല�ാക്ഡകൗണ് കാ�ത്് ക്ഷീര സഹകരണസംഘങ്ങള് 
പ്തിവതിലും 15 മു്ല് 40 ശ്ോനം അധതികം പാല് സംഭരതിച്തി
ട്ടുണ്ടു്. അധതിക പാല് സ്കതിംഡ് (ന്കാഴുപ്് ോറ്ന്പ്ട്ട) പാല്ന്പ്
ാെതി (എസ്.എം.പതി), ന്വളുത് ന്വണ് എന്ീ ഉല്പന്ങ്ങളാക്കതി 
ോറ്തി. ക്ഷീര സഹകരണ സംഘങ്ങള്ക്ക് പ്്തിവര്ഷം രണ്ടു 
ശ്ോനം പ�തിശയതിളവ്, വായ്പ യഥാസേയം അെയ്ക്കുന്
തുന്കാണ്ടു് രണ്ടു ശ്ോനം അധതിക പ�തിശ ഇളവ് എന്തിവ
യതിലൂന്െ അയോയതിരം ലകാെതി രൂപയുന്െ അധതിക പണ�ഭധ്് 
ഏകലദശം രണ്ടു ലകാെതി കര്ഷകരതില�യ്ക്കു് എത്തിക്കാനായതി. 

സംസ്ാനങ്ങളതിന്� സാധധ്്യുള്ള ജതില്കളതില് പാല് 
ഉല്പാദനം വര്ദ്തിപ്തിക്കുന്്തിന് അനുലയാജധ്ോയ ക്ഷീ

രവതികസന നയം സര്ക്കാര് ആവതിഷ്കരതിലക്കണതുണ്ടു്. 
ആയ്തിനാല് പാ�തിന്റെ �ഭധ്് വര്ദ്തിപ്തിക്കുന്്തിന് 
ന്െറുകതിെ, ഭൂരഹതി് കര്ഷകര്ക്കതിെയതില് സംരംഭക്്വ 
ലപ്ാത്സാഹനം നെത്തുന്തുവഴതി രാജധ്ന്ത് പാല് കറവ 
പ്ലദശങ്ങളതിന്� ലപാഷകാഹാര സംബന്ധോയ പ്ശ്നങ്ങള്  
കുറയ്ക്കുന്്തിനു സാധതിയ്ക്കും. 

ദകരളത്ിലെ ക്ഷീര വ ികസനം
ക്ഷീര കര്ഷകര്, ഉപലഭാക്ാക്കള്, േറ്റു് പങ്ാളതികള് എന്തി
വരുന്െ ലക്ഷേത്തിന്നാപ്ം സേഗ്വം, സുസ്തിരവോയ 
ക്ഷീര വതികസനോണ് ലകരളത്തിന്� ക്ഷീര വതികസന വകു
പ്തിന്റെ �ക്ഷധ്ങ്ങള്. പാലുല്പാദനത്തില് സ്വയം പരധ്ാപ്ത്, 
കാ�തിത്ീറ് ഉല്പാദനം വര്ദ്തിപ്തിക്കല്, ഉല്പാദന ന്െ�വ് 
കുറയ്ക്കല്, ക്ഷീരസഹകരണസംഘങ്ങളുന്െ ശാക്ീകര
ണം, ഉപലഭാക്ാക്കള്ക്ക് സുരക്ഷതി്വം, ഗുണനതി�വാര
മുള്ളതുോയ പാല്, ഉല്പാദകര്ക്ക് നധ്ായോയ ോര്ജതിനും, 
ക്ഷീരകര്ഷകര്ക്ക് സാമൂഹതിക സാമ്പത്തിക ലനട്ടങ്ങളും 
ഉറപ്ാക്കുക എന് �ക്ഷധ്ലത്ാന്െ ലകന്ദ്ര സംസ്ാന 
സര്ക്കാര് ഫണ്ടുകളുന്െ സഹായലത്ാന്െ വതിവതിധ പദ്
്തികള് സംസ്ാനത്് നെപ്ാക്കതി വരുന്നു. സംസ്ാ 
നന്ത് കാ�തിത്ീറ് വതികസനത്തിനുള്ള ലനാഡല് ഏജ
ന്സതിയായും ക്ഷീരവതികസന വകുപ്പു് പ്വര്ത്തിക്കുന്നു. 162 
ഡയറതി എക്്ന്െന്ഷന് സര്വ്വീസ് യൂണതിറ്റുകള്, 14 ക്വാ
ളതിറ്തി കണ്ലടാള് യൂണതിറ്റുകള്, പാല്, പാല് ഉല്പന്ങ്ങള്, 
കന്നുകാ�തിത്ീറ് എന്തിവ പരതിലശാധതിക്കുന്്തിനായതി ഒരു 
സംസ്ാന ഡയറതി �ാബ് (എന്.എ.ബതി.എല് അംഗീകൃ്ം), 
മൂന്് പ്ാലദശതിക ഡയറതി �ാബുകള്, 14 ന്ോവബല് ഗു
ണനതി�വാര നതിയന്ത്രണ യൂണതിറ്റുകള്, 6 ക്ഷീര പരതിശീ�ന 
ലകന്ദ്രങ്ങള്, ഒരു സംസ്ാന ലഫാഡര് ഫാം എന്തിവ വകു
പ്തിന്റെ കീഴതില് പ്വര്ത്തിക്കുന്നു. 3635 ക്ഷീരസഹകരണ  
ന്സാവസറ്തികളും, 3.91 �ക്ഷം രജതിസ്റര് ന്െയ്ത കര്ഷകരും  
(2.5 �ക്ഷം പുരുഷന്ാരും, 1.41 �ക്ഷം സ്തീകളും) നതി�വതി
ലുണ്ടു്. സംസ്ാനത്് ഉല്പാദതിപ്തിക്കന്പ്ടുന് പാ�തിന്റെ 
26.7 ശ്ോനവം ക്ഷീരസഹകരണ സംഘങ്ങള് മുലഖ
നയാണ് സംഭരതിക്കന്പ്ടുന്്്. പ്തിമൂന്ാം പഞ്ചവത്സര  
പദ്്തിക്കാ�ത്് ക്ഷീരവകുപ്തിന്റെ ധനകാരധ് നതിര്വ്വഹണം 
പട്ിക 3.3.4-ല് ന്കാടുത്തിരതിക്കുന്നു.

പട്ിക 3.3.4 ധനകാരധ് നതിര്വ്വഹണം (പ്തിമൂന്ാം  
പഞ്ചവത്സര പദ്്തി) ക്ഷീര ലേഖ� (തുക �ക്ഷത്തില്)

വര്ഷം വതിഹതി്ം ന്െ�വ്* ശ്ോനം

2017-18 9775.00 12863.40 131.59
2018-19 10753.00 11399.55 106.00
2019-20 10853.00 7598.52 70.01
2020-21 9621.00 9409.45 97.80
2021-22 9621.00 *3806.88 39.57
ആന്ക 50623.00 50891.92 100.53

* ചെലവ് 31.10.2021 വചെ 

അവലംബം: സംസ്ാന ആസൂത്രണ ബബാര്്

2020-21 ലെ ഭൗതികദനട്ങ്ങള്
2020-21 കാ�യളവതില് ക്ഷീര സഹകരണ സംഘങ്ങള് 
(ഡതി.സതി.എസ്) 7.12 �ക്ഷം ന്േടതിക് െണ് പാല് (പ്്തിദതിനം 
19.5 �ക്ഷം �തിറ്ര്) ഉല്പാദതിപ്തിച്ചു. പാല് ഉല്പാദനത്തില് ഗ്ാേ 
പഞ്ചായത്തുകന്ള സ്വയം പരധ്ാപ്തോക്കതി ോറ്റുകയാണ് ‘ക്ഷീര 
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ഗ്ാേം’ പദ്്തിയതിലൂന്െ വകുപ്പു് ന്െയ്യുന്്്. കന്നുകാ�തി 
വളര്ത്ല്, ഡയറതി ഫാമുകളുന്െ നവീകരണം/ഓലട്ടാലേ 
ഷന്, ശാസ്തീയരീ്തിയതിലുള്ള പു്തിയ കാ�തിന്ത്ാഴുത്തുകളുന്െ 
നതിര്മാണം, നതി�വതിലുള്ള കാ�തിന്ത്ാഴുത്തുകളുന്െ നവീ
കരണം, കറവ യന്ത്രങ്ങള് സ്ാപതിക്കല്, പാരതിസ്തി്തിക 
സമര്ദേം കുറയ്ക്കുന്്തിനുള്ള നെപെതികള്, സബ് സതിഡതി നതിര
ക്കതില് കാ�തിത്ീറ് വതി്രണം എന്തിവയാണ് പദ്്തിയുന്െ 
ഘെകങ്ങള്. സംസ്ാനന്ത് ന്്രന്ഞ്ഞടുക്കന്പ്ട്ട 25 
പഞ്ചായത്തുകളതില് ക്ഷീരഗ്ാേം പദ്്തി നെപ്തി�ാക്കുകയും, 
2475 കറവപ്ശുക്കലളയും, ഗുണലേന്യുള്ള 400 പശുക്കതിൊ
ക്കലളയും ഈ പദ്്തിയതിലൂന്െ ഉള്ന്പ്ടുത്ാനും കഴതിഞ്ഞു.

ഇന്തധ്യതില് ഉയര്ന് ആദായം നല്കുന് കന്നുകാ�തിക
ളാണ് ലകരളത്തിന്� പശുക്കള് (പ്്തിദതിനം 10.22 �തിറ്ര് 
ഉല്പാദനക്ഷേ്). ഇന്തധ്ന് കന്നുകാ�തികളുന്െ ശരാശരതി 
ഉല്പാദനക്ഷേ് പ്്തിദതിനം 3.85 �തിറ്റും, സങ്രയതിനം 
കന്നുകാ�തികളുലെ്് പ്്തിദതിനം 7.85 �തിറ്റുോണ്. കര്ഷ
കരുന്െ പുരയതിെത്തില്/കൃഷതിയതിെത്തില് ്ീറ്പ്പുല് കൃഷതി 
നെത്തുന്്തിലൂന്െ ഉല്പാദനക്ഷേോയ സങ്രയതിനം  
മൃഗങ്ങളുന്െ ്ീറ്ന്ച്�വ് കുറയ്ക്കാനും, ലപാഷക �ഭധ്്  
ഉറപ്ാക്കാനും സാധതിച്ചു. പച്പ്പുല്തിന്റെ �ഭധ്് ന്േച്ന്പ്
ടുത്തി ്ീറ്വതിഭവങ്ങള് വതികസതിപ്തിക്കുന്്തിന് ശ്രദ്  
ലകന്ദ്രീകരതിലക്കണതുണ്ടു്. കന്നുകാ�തികള്ക്കാവശധ്ോയ 
നാരെങ്ങതിയ ഭക്ഷണത്തില് 60 ശ്ോനം ോത്രോണ് ലക
രളത്തില് ഉല്പാദതിപ്തിക്കന്പ്ടുന്്്. ന്്രന്ഞ്ഞടുത് പഞ്ചാ
യത്തുകളതില് 100 ന്ഹക്െര് ് രതിശു നതി�ത്് വന്ല്ാ്തില് 
്ീറ്പ്പുല് കൃഷതി നെപ്ാക്കുകയും 60 ഗുണലഭാക്ാക്കന്ള 
ഈ പദ്്തിയ്ക്കു കീഴതില് ന്്രന്ഞ്ഞടുക്കുയും ന്െയ്തു. ക്ഷീര 
സഹകരണ സംഘങ്ങളുന്െ കീഴതില് വരുന് പത്് വനതി്ാ 
സ്വയം സഹായ സംഘങ്ങന്ള ് ീറ്പ്പുല് കൃഷതിയ്ക്കും, വതിപണന
ത്തിന് സഹായവം, സബ് സതിഡതി നതിരക്കതിലുള്ള കാ�തിത്ീറ് 
വതി്രണത്തിന് 53 സംഘങ്ങലളയും സഹായതിച്ചു. ്ീറ്പ്പുല് 
കൃഷതിയ്ക്കായതി 60 കര്ഷകര്ക്ക് ജനലസെന സഹായം നല്കതി. 
്ീറ്പ്പുല്കൃഷതി നവീകരതിക്കുന്്തിനും യന്ത്രവല്ക്കരതിക്കുന്
്തിനും പുല്് ന്വട്ടതിോറ്റുന്്തിനും വതിപണനം ന്െയ്യുന്്തിനും  
60 കര്ഷകര്ക്ക് പ്ലയാജനം �ഭതിച്ചു. 212 ന്ഹക്െര്  
സ്�ത്് ലൊള കൃഷതിയ്ക്കും 3500 യൂണതിറ്് അലസാള  
കൃഷതിയ്ക്കും സഹായം നല്കതി. കൂൊന്് രണ്ടു് കാ�തിത്ീറ് 
അലസാള നഴ്സറതികള് സ്ാപതിക്കുകയും ന്െയ്തു.  
പ്ളയബാധതി് പ്ലദശങ്ങളതില് പ്ല്ധ്ക പാലക്കജായതി 
കുട്ടനാട്ടതില് രണ്ടു് എ�തിലവറ്ഡ് കമയൂണതിറ്തി കന്നുകാ�തി
ന്ത്ാഴുത്് നതിര്മതിക്കുന്്തിന് ധനസഹായം നല്കതി. 
വതിവതിധ ക്ഷീര സകൗഹൃദ പരതിപാെതികളതിലൂന്െ ക്ഷീര സഹ
കരണ സംഘങ്ങള് മുലഖനയുള്ള പാല് സംഭരണം 
2020 ഡതിസംബറതില് 21.37 �ക്ഷം �തിറ്ര് എന് ഉയര്ന്  
ന്റലക്കാര്ഡ് നതി�യതില് എത്തി.

ദകരള പുനര് നിര്മഥാണം (ആര്.ലക.ഐ)
ലകരള പുനര് നതിര്മാണ പദ്്തിയുന്െ ഭാഗോയതി 630 �ക്ഷം 
രൂപാ ന്െ�വതില് വയനാടു്, േ�പ്പുറം, പാ�ക്കാടു് ജതില്കളതില് 
കാ�തിത്ീറ് ഹബ്ബുകള് സ്ാപതിക്കുന്്തിന്റെ ഭാഗോയതി 
വയനാട്ടതിന്� ോനന്തവാെതിയതില് സതിവതില് ഇന്ഫ്ാസ്ടക്െ
റതിനായതി ഫകൗലണഷന് പ്വര്ത്നങ്ങള് ആരംഭതിച്ചു. േ�പ്പുറം 
ജതില്യതിന്� നതി�മ്പൂരതില് �ാറെ്ലസ്കപ്തിംഗ് പ്വര്ത്നങ്ങള് 
നെന്നു വരുന്നു. ലഫാര്ക്ക് �തിഫ്റ്് ലപാലുള്ള യന്ത്ര സാേഗ്തി
കള് വാങ്ങുന്്തിനുളള നെപെതികള് പുലരാഗേതിച്ചു വരുന്നു. 

ആദധ്ഗഡുവായതി 300 �ക്ഷം രൂപ േതില്ക്ക് യൂണതിയന് �ഭധ്ോ
യതിട്ടുണ്ടു്. ഇ്തില് 180 �ക്ഷം രൂപ ഉപലയാഗതിച്് ക്ഷീര കര്ഷ
കര്ക്ക് കതില�ാഗ്ാേതിന് 3 രൂപ നതിരക്കതില് 2000 ന്േടതിക് 
െണ് റലഫജ് നല്കുന്്തിന് സബ് സതിഡതിയും, ബാക്കതി തുക 
വയനാടു്, േ�പ്പുറം ജതില്കളതില് സതിവതില് ഇന്ഫ്ടാസ്ടക്ച്ര്  
പ്വ ര് ത് ന ങ്ങ ള് ക്ക്  ല ക ാ ണ് ടാ ക് െ ര് േ ാ ര് ക്കു്  
അഡ്വാന്സ് നല്കുന്്തിനും ഉപലയാഗതിച്ചു.

സുഭിക്ഷ ദകരളം
സുഭതിക്ഷ ലകരളം പദ്്തിപ്കാരം 51.07 ലകാെതി രൂപ വതിവതിധ 
പദ്്തികള്ക്കായതി വകയതിരുത്തിയ്തില് ക്ഷീരവകുപ്തിന്റെ 
പദ്്തികള് മുലഖന കറവ മൃഗങ്ങലളയും, പശുക്കലളയും 
ഉള്ന്പ്ടുത്ല്, കാ�തിത്ീറ് ഉല്പാദനം, പാല് ഉല്പാദന 
ലപ്ാത്സാഹനം, കാ�തിത്ീറ് സബ് സതിഡതി, കന്നുകാ�തി 
ന്ഷഡ് നതിര്മാണം/നവീകരണം, ഫാം യന്ത്രവ്്ക്കര
ണം, ഇന്ഷ്വറന്സ്, റതിലവാള്വതിംഗ് ഫണ്ടു് എന്തിവയാണ് 
സുഭതിക്ഷലകരളം പദ്്തിയതില് ഉള്ന്പ്ടുന്വ.

പ്ളയ പുനരധതിവാസ പദ്്തിയുന്െ ഭാഗോയതി 2018-
20 കാ�യളവതില് 44 ലകാെതി രൂപയുന്െ പദ്്തികള്  
നെപ്തി�ാക്കതി. 2018-19-ല് 19,930 കര്ഷകര്ക്കും 2019- 
20 -ല് 28,170 കര്ഷകര്ക്കും സഹായം നല്കതി. ലകാവതിഡ്-
19 േഹാോരതി പ്്തിസന്ധതിമൂ�ം ദുരതി്േനുഭവതിക്കുന് കര്ഷ
കര്ക്കു് സബ് സതിഡതി നതിരക്കതില് കാ�തിത്ീറ് വതി്രണം 
ന്െയ്യുന്്തിന് 11.83 ലകാെതി രൂപ വതിനതിലയാഗതിച്ചു. ഏകലദശം  
2 �ക്ഷം കര്ഷകര്ക്ക് ഈ പദ്്തിയുന്െ പ്ലയാ
ജനം �ഭതിച്ചു. ഇ്തിനുപുറലേ, 35.24 ലകാെതി രൂപ  
സംസ്ാനന്ത് ക്ഷീര കര്ഷകര്ക്കു് കാ�തിത്ീറ് സബ് സതി
ഡതിയായതി അനുവദതിച്ചു.

ഇറക്കുേ്തി ന്െയ്യുന് പാ�തിന്റെ ആശ്രയ്്വം ലകരളത്തില് 
കുറഞ്ഞുവരുന്നു. 2016-17 ല് പ്്തിദതിനം 9 �ക്ഷം �തിറ്ര് 
പാ�ാണ് സംസ്ാനത്് ഇറക്കുേ്തി ന്െയ്തതു്. 2019-
20 ആയല്ാന്െ ലകരളത്തില് ഇറക്കുേ്തി ന്െയേന്പ്ടു
ന് പാ�തിന്റെ അളവ് 3.2 �ക്ഷം �തിറ്റായതി കുറയ്ക്കാന് 
കഴതിഞ്ഞു. പാലുല്പാദന വര്ദ്നവതിന്റെ േറ്റു് പലരാക്ഷ 
സൂെകങ്ങളും പ്തിമൂന്ാം പദ്്തിക്കാ�യളവതില് ഉണാ
യതിട്ടുണ്ടു്. 2015-16 -ല് േതില്േ പ്്തിദതിനം കുറഞ്ഞ്്  
6 മു്ല് 7 �ക്ഷം �തിറ്ര് പാന്�ങ്തിലും സംസ്ാനത്തിന് 
പുറത്തു നതിന്് ഇറക്കുേ്തി ന്െയ്തതിരുന്നു. എന്ാല് 
2020 ല് പ്്തിദതിനം 88,000 �തിറ്ര് പാല് ോത്രോണ് 
േതില്േ ഇറക്കുേ്തി ന്െയ്ത്്. കൂൊന്് സംസ്ാനത്തിന്  
പുറത്തുള്ള പാല്ന്പ്ാെതി നതിര്മാണ ഫാക്െറതികളതില�യ്ക്ക് 
േതില്േ പ്്തിദതിനം 58,000 �തിറ്ര് കയറ്റുേ്തി ന്െയ്യുന്നു. ഇറക്കു
േ്തിയതില് നതിന്് കയറ്റുേ്തി കുറയ്ക്കുകയാന്ണങ്തില് േതില്േയു
ന്െ കമതി പ്്തിദതിനം 30,000 �തിറ്റായതി കുറയും. ഇറക്കുേ്തി 
ന്െയ്യുന് പാ�തില് േതില്േയുന്െ ആശ്രയ്്വം കുറയുന്തു് 
ആഭധ്ന്തരപാല് ഉല്പാദനത്തില് ഉണാലയക്കാവന് വര്ദ്
നവതിന്ന സൂെതിപ്തിക്കുന്നു.

െിച്മുള്ള പഥാലം, ഉല്പന്ന വവവിദ്ധ്യവല്ക്കരണവം
ലകരളത്തിന്� മൃഗസംരക്ഷണ ലേഖ�യതില് ലകാവതിഡ്-
19 േഹാോരതിയതില് നതിന്നും ഉള്ന്ക്കാണ ഒരു പ്ധാന 
പാഠം മൃഗങ്ങളുന്െ ഉല്പന്ങ്ങള് വകകാരധ്ം ന്െയ്യു
ന്്തില് കൂടു്ല് സ്വയം പരധ്ാപ്ത് വകവരതിക്കാന്  
പ്ാപ്തോയതി എന്നുള്ള ഓര്േന്പ്ടുത്ല് ആയതിരുന്നു. ആയ
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്തിനാല്, പാ�തില് നതിന്് െീസ്, ലയാഗര്ട്ടു് തുെങ്ങതിയ മൂ�ധ്
വര്ദ്തി് വസ്തുക്കളുന്െ ഉല്പാദനം വതികസതിപ്തിലക്കണതു്  
അ്ധ്ാവശധ്ോണ്. നതി�വതിലുള്ള ഡയറതിപ്ാന്റുകളതില് 
വതിപു�ോയ ഉല്പന്വവവതിദ്ധ്വല്ക്കരണ സകൗകരധ് 
ങ്ങള് സ്ാപതിക്കാന് ഇ്് കാരണോയതി. ഫാം ്�ത്തില് 
അസംസ്കൃ് പാ�തിന്റെ ഗുണനതി�വാരം പ്ല്ധ്ക 
പരതിഗണന അര്ഹതിക്കുന്നു. ഫാം ്�ം മു്ല് ഭക്ഷധ്
ലയാഗധ്ോക്കുന്തുവന്ര ലകാള്ഡ് ന്െയതിന് ന്േയതിറെ
നന്സ് ഉറപ്ാലക്കണതുണ്ടു്. ഫാം ്�ത്തില് നതിന്നും 
സംഭരതിക്കുന് പാല് ബാക്െീരതിയല് ല�ാഡ് കുറയ്ക്കുന്്തി
നായതി ചുരുങ്ങതിയ സേയത്തിനുള്ളതില് ്ണുപ്തിലക്കണ്ാ
യുണ്ടു്. ആയ്തിനാല് ലകാള്ഡ് ന്െയതിന് ന്േയതിറെനന്സ്  
ഉറപ്ാക്കുന്്തിനായതി സാമ്പത്തികസഹായം ആവ
ശധ്ോയതിട്ടുണ്ടു്. നതി�വതില്, പ്്തിദതിനം 17.7 �ക്ഷം �തിറ്ര് 
ലശഷതിയുള്ള 442 ബള്ക്കു് േതില്ക്ക് െതില്തിംഗ് ന്സറെറുകള്  
(ബതി.എം.സതി.സതി) ോത്രോണ് സംസ്ാനത്തുള്ളതു്.  
ക്ഷീരസഹകരണസംഘങ്ങളുന്െ പാല് സംഭരണലശഷതിയ്ക്കു് 
അനുസൃ്ോയതി ഇതു് വര്ദ്തിപ്തിലക്കണതുണ്ടു്.

കിസഥാന ലരെ്ിറ്റ് കഥാര്്് കഥാമ്പയിന
ബജറ്് പ്ഖധ്ാപനത്തിന്റെ ഭാഗോയതി 2020 ന്ഫബ്രുവരതിയതില്,  
കന്നുകാ�തി ലേഖ�ന്യ കതിസാന് ന്ക്രഡതിറ്് കാര്ഡ് പദ്്തി
യതില് ഉള്ന്പ്ടുത്തി ക്ഷീരകര്ഷകര്ക്കു് ന്ക്രഡതിറ്് കാര്ഡ് 
വതി്രണം ന്െയ്യുന്്തിനുള്ള പ്ൊരണത്തിന് ലനതൃ്്വം 
നല്കുന്്തിനുള്ള ലനാഡല് ഏജന്സതിയായതി ക്ഷീര 
വതികസന വകുപ്തിന്ന ചുേ്�ന്പ്ടുത്തി. ക്ഷീരലേഖ�യതില് 
1.96 �ക്ഷം സജീവ കര്ഷകരുള്ള്തില് 21,410 കര്ഷകര്ക്ക് 
പ്െരണത്തിനു മുന്പു ് ന്ന് ന്ക.സതി.സതി �ഭധ്ോയതിട്ടുണാ
യതിരുന്നു. 1.26 �ക്ഷം കര്ഷകര് ഇ്തിനകം ന്ക.സതി.സതി 
ലഫാമുകള് പൂരതിപ്തിച്ചു നല്കുകയും, 1.21 �ക്ഷം ലഫാമുകള് 
ബാങ്കുകളതില് സേര്പ്തിക്കുകയും ന്െയ്തതിട്ടുണ്ടു്. 52,707 കര്ഷ
കര്ക്കു് ന്ക.സതി.സതി വായ്പയായതി 334.78 രൂപ ബാങ്കുക
ള് അനുവദതിച്ചു. ക്ഷീര പ്വര്ത്നങ്ങളതില് ഉള്ന്പ്ട്ട ആവ
ര്ത്ന ന്െ�വകള്ക്കായാണ് കതിസാന് ന്ക്രഡതിറ്് കാര്ഡു് 
നല്കുന്തു്. ക്ഷീര കര്ഷകര്ക്കു് ്ീറ്പ്പുല്, കാ�തിത്ീറ് 
എന്തിവ വാങ്ങുന്്തിനും, ഡയറതിഫാം ഉപകരണ 
ങ്ങള്, പാരതിസ്തി്തിക സമര്ദേം ലനരതിൊന് ശാസ്തീ
യോയ കന്നുകാ�തിന്ത്ാഴുത്തുകളുന്െ നതിര്മാണം,  
നതി�വതിലുള്ള കാ�തിന്ത്ാഴുത്തിന്റെ അറ്കുറ്പ്ണതികള്, 
പരതിപാ�നം, ഇന്ഷ്വറന്സ്, ന്വറ്തിറതിനറതി സഹായം എന്തി
വയ്ക്കു് നാേോത്രോയ പ�തിശ നതിരക്കതില് വായ്പ �ഭധ്ോകു
ന്്ാണ്.

ശാസ്തീയോയ ഡയറതിഫാേതിംഗതിന്നക്കുറതിച്ചുള്ള അറതിവതി
ല്ായ്േ, നൂ്ന സാലങ്്തികവതിദധ് സ്വീകരതിക്കുന്്തിന്� 
ലപാരായ്േ, ശാസ്തീയോയതി കൃഷതി ന്െയ്യുന് ് ീറ്പ്പുല് ഫാമുക
ളുന്െ ദകൗര്�ഭധ്ം, ആധുനതിക കന്നുകാ�തി പരതിപാ�നത്തിന്� 
പരതിശീ�നക്കുറവ്, വതിദഗ്ദ ന്്ാഴതി�ാളതികളുന്െ �ഭധ്് കുറവ്, 
വതിവരസാലങ്്തികവതിദധ്, സാലങ്്തിക വതിദധ്യുന്െ വകോറ്ം 
എന്തിവയാണ് ലകരളത്തിന്� ക്ഷീര ലേഖ�യുന്െ പുലരാ
ഗ്തിന്യ ബാധതിക്കുന് പ്ധാന ്െസ്ങ്ങള്. ലപാഷകാ
ഹാര കാരധ്ക്ഷേോയ ്ീറ് സമ്പ്രദായം, കാ�തിത്ീറ്, ്ീറ്
പ്പുല് എന്തിവയുന്െ േതിനറല് ോപ്തിംഗ്, യന്ത്രവല്ക്കരണ  
പ്വര്ത്നങ്ങള്ക്ക് സര്ക്കാര് പതിന്തുണ, ഗുണതിനതി�വാരമു
ള്ള അെതിസ്ാന സകൗകരധ്ങ്ങള് ശക്തിന്പ്ടുത്ല്, എന്തിവ 
ക്ഷീരലേഖ�യതിന്� ഉല്പാദനക്ഷേ് വര്ദ്തിപ്തിക്കുന്്തിന് 
അ്ധ്ന്താലപക്ഷതി്ോണ്.

കാ�തിത്ീറ് ഉല്പാദനം വര്ദ്തിപ്തിക്കുന്്തിനായതി ലകരള
ത്തിന് അനുലയാജധ്ോയ ഒരു കാ�തിത്ീറ് പദ്്തി ആവ
ശധ്ോണ്. വാണതിജധ്ാെതിസ്ാനത്തിലുള്ള കാ�തിത്ീറ് 
ഉല്പാദനം സഹകരണസംഘങ്ങള് മുലഖന വതിപണതി ഉറപ്പു 
നല്കുകയും, ്ീറ്പ്പുല് കൃഷതിന്യ എം.ജതി.എന്.ആര്.ഇ
.ജതി.എസുോയതി ബന്ധതിപ്തിക്കുകയും ന്െലയേണതുണ്ടു്.  
്രതിശുഭൂേതിയതില് ്ീറ്പ്പുല്കൃഷതി കുടുംബശ്രീ യൂണതിറ്റുകള്,  
സ്വയംസഹായസംഘങ്ങള്, സംരംഭകര് എന്തിവ മുലഖന 
ലപ്ാത്സാഹതിപ്തിലക്കണതുണ്ടു്. സംസ്ാനന്ത് പ്ജനന 
നയലത്ാന്ൊപ്ം, ്ീറ്പ്പുല്, കാ�തിത്ീറ് നയത്തില് 
സര്ക്കാര് ശ്രദ് ലകന്ദ്രീകരതിലക്കണ്ാണ്. ക്ഷീര കര്ഷ
കര്ക്ക് ഉയര്ന് ജനതി്കലശഷതിയുള്ള കന്നുകാ�തികന്ള 
�ഭധ്ോലക്കണതും, ക്ഷീരലേഖ�യുന്െ ്്വരതി്ഗ്തിയതിലുള്ള 
വതികസനത്തിന് ഗുണനതി�വാരമുള്ള കാ�തിത്ീറ്�ഭധ്്യും 
യന്ത്രവല്ക്കരണവം ആവശധ്ോണ്.

കുറഞ്ഞ നതിരക്കതില് വായ്പ സകൗകരധ്ങ്ങള് വധ്ാപതിപ്തിച്ചു 
ന്കാണ്ടു് ക്ഷീരലേഖ�യുന്െ ആധുനതികവല്ക്കരണവം, 
ഓലട്ടാലേഷനും യുവജനങ്ങളുന്െ ഇെന്പെല് അനതിവാരധ്
ോക്കതി. ഗുണനതി�വാരമുള്ള പാല് ഉല്പന്ങ്ങള് കയറ്റുേ്തി 
ന്െയ്യുന്്തിലൂന്െ സംസ്ാനത്തിന് വതിലദശ വതിപണതി 
സാധധ്്കള് ഉപലയാഗലയാഗധ്ോക്കാനാവം. സ്വകാരധ്  
ലേഖ�യുന്െ ഇെന്പെലുകള് വര്ദ്തിപ്തിക്കുന്്തിനും, വായ്പാ 
സകൗകരധ്ങ്ങളതിലൂന്െ നതിലക്ഷപം വര്ദ്തിപ്തിക്കുന്്തിനാവശധ്
ോയ നയങ്ങള് രൂപീകരതിലക്കണതുോണ്. 

സംസ്ാനന്ത് ക്ഷീരലേഖ�കളതിന്� വതിപണന, വതി്രണ 
ശംഖ�കന്ളക്കുറതിച്് പഠനം നെത്തുകയും ഉല്പാദകരതില് 
നതിന്് ഉപലഭാക്ാക്കളതില�യ്ക്കുള്ള ്െസ്ങ്ങള് കുറയ്ക്കുന്്തി
നുള്ള നെപെതികള് സ്വീകരതിലക്കണ്ാവശധ്ോണ്. സംസ്ാ
നത്് പാല്, ോംസം, മുട്ട എന്തിവയുന്െ വതിപണന ശംഖ�  
വതികസതിപ്തിക്കുന്്തിന് ആധുനതിക വതിവര സാലങ്
്തിക വതിദധ്യുന്െ ഉപലയാഗം ലപ്ാത്സാഹതിപ്തിലക്കണ
്ാണ്. സംസ്ാനന്ത് എല്ാ ക്ഷീര സഹകരണ 
സംഘങ്ങലളയും ഒന്രാറ് ലസാഫ്റ്് ന്വയറതിനു കീഴതില് 
ബന്ധതിപ്തിലക്കണതുണ്ടു്.  ഗ്ാേീണ സംരംഭക്്വ
ത്തിന്റെ സാധധ്്കള് പ്ലയാജനന്പ്ടുത്തുകയും  
വാണതിജധ്പരോയതി നെത്തുന് വ�തിയ ഡയറതിഫാമുകന്ള 
ലപ്ാത്സാഹതിപ്തിലക്കണതുോണ്. േതികച് രീ്തിയതില് പാല് 
്രുന് പശുക്കള്, കാ�തിത്ീറ് അന്ല്ങ്തില് ്ീറ്പ്പുല് 
�ഭധ്്, വതിപണന സകൗകരധ്ങ്ങള് എന്ീ മൂന്് ഘെകങ്ങന്ള 
സംലയാജതിപ്തിക്കുന് ഒരു നയപരോയ ഇെന്പെല് 
ആവശധ്ോണ്. കൂൊന്്, പാല് സംഭരണത്തിലും 
സംസ്കരണത്തിലും ന്പാതു സ്വകാരധ് ഏജന്സതികള് 
്മതിലുള്ള േത്സരം ശക്ോക്കുകയും, കര്ഷകര്ക്കും, 
ഉപലഭാക്ാക്കള്ക്കും, കര്ഷകന് നധ്ായവതി�യും, ഉപലഭാ
ക്ാക്കള്ക്ക് ഉയര്ന് ഗുണലേന്യുള്ള പാലും പാലുല്പന്
ങ്ങളുന്െ ആനുകൂ�ധ്ങ്ങള് നല്കുന്്തിനുമുള്ള നെപെതികള്  
സ്വീകരതിലക്കണ്ാണ്. സ്വ്ന്ത്രവധ്ാപാര നയങ്ങളുോയതി 
േത്സരതിക്കാന് സഹകരണ ക്ഷീര ലേഖ�ന്യ സജ്ോ
ലക്കണതുണ്ടു്. പാല് ഉല്പാദനത്തില് സ്വയം പരധ്ാപ്ത് 
വകവരതിക്കാന് അമുല് ഉള്ന്പ്ന്െയുള്ള േറ്റു് പാല്  
ന്ഫഡലറഷനുകളാണ് മുലന്ാട്ടുള്ള വഴതി.
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3.4 മത്സ്യ വികസനം

ലകരളത്തില� മത്ധ്ബന്ധന ലമഖ� ഭക്ധ്സുരക്യം, 
ല�ാഷണവം ഉറപ്ാക്കുന്നതതിലം, വരുമാനം ഉണ്ാക്കു
ന്നതതിലം, സുസ്തിര സാമ്പത്തിക വളര്ച്ചലയ ല്ാ
ത്ാഹതിപ്തിക്കുന്നതതിലം ഒരു ്ധാന �ങ്ക് വഹതിക്കുന്നു. 
ല�ാകത്തില� ലമാത്ം മത്ധ് ഉല്പ്ാദനത്തിലറെ 7.58 
ശതമാനം ഇന്ധ്യലെ സംഭാവനയാണക്. 2019-20-ല് 
ഇന്ധ്യതില� ലമാത്ം മത്ധ് ഉല്പ്ാദനം എക്ാ�ലത്
യം ഉയര്ന്ന നതിരക്ായ 14.16 ദശ�ക്ം ലമട്തികക് െണ് 
ആയതിരുന്നു. രാജധ്ലത് 2019-20-ല� ലമാത് മൂ�ധ്വര്ദ്
നവതില് മത്ധ്ബന്ധനലമഖ�യലെ �ങ്ക് 1.24 ശതമാനവം,  
്ാഥമതിക ലമഖ�യതില�ക്ക് 7.28 ശതമാനവമാണക്. 2019-20 
സാമ്പത്തിക വര്ഷത്തില് 12.9 �ക്ം ലമട്തികക് െണ് സമുദ്ര 
ഉല്പ്ന്നങ്ങള് ഇന്ധ്യതില് നതിന്നക് കയറ്റുമതതി ലെയ്തിരുന്നു. 
സമുദ്ര ഉല്പ്ന്നങ്ങളുലെ കയറ്റുമതതി മൂ�ധ്ം 46,662 ലകാെതി 
രൂ� ആയതിരുന്നു. ലകന്ദ്രസര്ക്ാരതിലറെ �ദ്തതികളായ 
നീ�വതിപ്ലവം, ് ധാനമന്തതി മത്ധ്സമ്പദലയാജന എന്നതിവ 
ഈ ലമഖ�യലെ വളര്ച്ചലയ ത്വരതിതലപ്ടുത്തി.

2020-21-ല� ലമാത്ം ജതി.എസക്.വതി.എ യതില് (സ്തിരവതി�
യതില്) മത്ധ്ബന്ധന ലമഖ�യലെ �ങ്ക് 0.82 ശതമാനവം, 
ജതി.എസക്.ഡതി.�തി യലെ 0.72 ശതമാനവമാണക്. കാര്ഷതിക 
അനുബന്ധലമഖ�യതില് നതിന്നുള്ള ലമാത്ം സംസ്ാനമൂ�ധ്
വര്ദ്നവതിലറെ (ജതി.എസക്.വതി.എ) 2020-21 സ്തിരവതി�യതില് 
8.71 ശതമാനം മത്ധ്ബന്ധന, അക്വകള്ച്ചര് ലമഖ�കളുലെ 
സംഭാവനയാണക്. ജതി.എസക്.വതി.എ യതില് മത്ധ്ബന്ധന 
ലമഖ�യലെ സംഭാവന സംബന്ധതിച്ച വതിശദാംശങ്ങള്  
അനുബന്ധം 3.4.1-ല് നല്കതിയതിരതിക്കുന്നു. 

വളര്ച്ചാനിരക്കുകള് 
2019-20-ല് ഇന്ധ്യലെ സമുദ്രലമഖ�യതില് നതിന്നുള്ള 
മത്ധ്ഉല്പ്ാദനം 3.73 എം.എം.െതി യായതിരുന്നു. രാജധ്ത്തി
ലറെ മല്സധ് ഉല്�ാദനത്തില് ഗുജറാത്ക്, തമതിഴക് നാെക്, 
ആന്ധാ്ലദശക് എന്നീ സംസ്ാനങ്ങളുലെ �ട്തികയതില് 
നാ�ാം സ്ാനത്ാണക് ലകരളം. 2019-20 കാ�യളവതി
ല് ലകരളത്തില� സമുദ്രലമഖ�യലെ മത്ധ് ഉല്�ാദനം 
4.75 �ക്ം ലമട്തികക് െണ്ം ആയതിരുന്നു. ഉയര്ന്ന മൂ�ധ്മു
ള്ള മത്ധ്ങ്ങളായ സതിയര് ഫതിഷക്, ലകാഞ്ക്, റതിബണ് ഫതിഷക് 
എന്നതിവയലെ �ഭധ്ത ലകരളത്തില� സമുദ്ര മത്ധ് �ഭധ്
തയതില് കുറവാണക്. കാ�ാവസ്ാ വധ്തതിയാനം, അശാ
സ്തീയമായ മത്ധ്ബന്ധനം തുെങ്ങതിയ കാരണങ്ങളാല് 
മത്ധ് ഉല്പ്ാദനത്തില് കുറവണ്ായതിട്ടുണ്ക്. എന്നാല് 
ലകരള മററന് ഫതിഷതിംഗക് ലറഗുല�ഷന് ആകക്െതിലറെ  
(ലക.എം.എഫക്.ആര്.എ) സമലയാെതിതമായ ലഭദഗതതിയം, 
ലക.എം.എഫക്.ആര് റൂള് കര്ശനമായതി നെപ്ാക്തിയതും, 
2018-19 കാ�യളവതില് സമുദ്ര ലമഖ�യതില� മത്ധ് ഉല്ാദ
നം 26 ശതമാനമായതി വര്ദ്തിക്കുവാന് സാഹെരധ്മുണ്ായതി. 
2020-21-ല് ലമാശമായ കാ�ാവസ്യം, ലകാവതിഡക്-19 
മൂ�വം സമുദ്ര ഉല്പ്ാദനത്തില് കുറവണ്ായതിട്ടുണ്ക്. 2017-18 
മൂതല് 2020-21 വലര ലകരളത്തില� ഇനം തതിരതിച്ചുള്ള സമുദ്ര 
മത്ധ് �ഭധ്ത അനുബന്ധം 3.4.2-ല് കാണതിച്ചതിരതിക്കുന്നു.
ലകരള വതികസന റതിലപ്ാര്ട്ക് 2021 ്കാരം സംസ്ാ
നലത് മത്ധ് ഉ�ലഭാഗം ്തതിവര്ഷം ഏകലദശം 9.12 
�ക്ം െണ്, അതായതക് ്തതിദതിനം ഏകലദശം 2000-

2500 െണ് ആലണന്നക് കണക്ാക്ലപ്ടുന്നു. 2020-
21-ല് ലകരളത്തില� ലമാത്ം മത്ധ് ഉല്പ്ാദനം 6.14 
�ക്ം െണ് ആയതിരുന്നു. ലസന്ട്ല് മററന് ഫതിഷറീസക് 
റതിസര്ച്ചക് ഇന്സ്റതിറ്റ്യൂട്ക് (സതി.എം.എഫക്.ആര്.ഐ) നെത്തിയ  
�ഠനമനുസരതിച്ചക് ലകരളത്തില� മത്ധ് ഉ�ലഭാഗം ഇനതിയം 
വര്ദ്തിക്കുവാന് സാധധ്തയണ്ക്. എന്നാല് വതിപു�മായ ജ�
വതിഭവങ്ങളുള്ള സംസ്ാനത്ക് ഉള്നാെന് മത്ധ്കൃഷതി വതിക
സതിപ്തിക്ാവന്നതാണക്. ലകരളത്തിലറെ ഉള്നാെന് ് ലദശ
ത്തിലറെ വതിശദാംശങ്ങള് ചിത്ധം 3.4.1-ല് നല്കതിയതിരതിക്കുന്നു.

ചിത്ധം: 3.4.1 ലകരളത്തില� ഉള്നാെന് ജ�ാശയങ്ങളുലെ 
വതിശദാംശങ്ങള്

 

കേരളത്തിലല 
ഉള്നാടന് 

ജലാശയങ്ങള് 

1620 ലെേ്ടര് 
ശുദ്ധ ജല 

തടാേങ്ങള് 

65213 ലെേ്ടര് 
കനരിയ ഉപ്പിന്ലറ 

അംശമുള്ള 
ജലാശയങ്ങള്  

5295.93  
ലെേ്ടര്  
ശുദ്ധജല 
കുളങ്ങള് 

46128ലെേ്ടര് 
ോയല് 

പ്രകേശങ്ങള് 

41 പടിഞ്ഞാകറാട്ട് 
ഒഴുകുന്ന നേിേള് 

3 േിഴകകാട്ട് 
ഒഴുകുന്ന നേിേള് 

അവലംബം: കകരള വികസന റിക്പോര്ട്ട് 2021

ലകരളത്തില് കഴതിഞ്ഞ നാ�ക് വര്ഷത്തിനുള്ളതില് ഉള്നാെന് 
മത്ധ് ഉല്പ്ാദനത്തില് വര്ദ്നവക് ഉണ്ായതിട്ടുണ്ക്. ഉള്നാെന് 
മത്ധ് ഉല്പ്ാദനം വര്ദ്പ്തിക്കുന്നതതിനായതി സംസ്ാന 
സര്ക്ാര് ‘സുഭതിക് ലകരളം’ ല�ാല�യള്ള �ദ്തതികള് 
നെപ്തി�ാക്തി. 2017-18 മുതല് 2020-21 വലരയള്ള ലകരള
ത്തില� ഉള്നാെന് മത്ധ് ഉല്പ്ാദനത്തിലറെ വതിശദാംശങ്ങ
ള് അനുബന്ധം 3.4.3-ല് നല്കതിയതിരതിക്കുന്നു. ഉള്നാെന് 
മത്ധ്കൃഷതി ല്ാത്ാഹതിപ്തിക്കുന്നതതില് ലനരതിടുന്ന ്ധാന 
തെസ്ം ഗുണനതി�വാരമുള്ള മത്ധ്വതിത്തുകളുലെ �ഭധ്തക്കുറ
വാണക്. ഫതിഷറീസക് വകുപ്തിലറെ ‘ജനകീയ മത്ധ്കൃഷതി’ എന്ന 
�ദ്തതിയമായതി ബന്ധലപ്ട് 12 ലകാെതിയതി�ധതികം ശുദ്ജ� 
മത്ധ്വതിത്തുകളാണക് ആവശധ്മായതി വന്നതക്. മത്ധ്വതിത്തു
കളുലെ ഉതക്�ാദനത്തില് സ്വയം �രധ്ാപ്തത റകവരതിക്കു
വാന് പുതതിയ ഹാച്ചറതികള് സ്ാ�തിച്ചു. കൂൊലത വകുപ്തിലറെ 
കീഴതില് വരുന്ന ഹാച്ചറതികളതില് മത്ധ്വതിത്ക് ഉതക്�ാദനം 2 
ലകാെതിയതില് നതിന്നക് 5 ലകാെതിയായതി വര്ദ്തിപ്തിച്ചു. 2020-21-
ല് 15.02 ലകാെതി മത്ധ്കുഞ്ഞുങ്ങലള ഡതിപ്ാര്ട്ലമറെതിലറെ 
ഹാച്ചറതികളതില് നതിന്നും ഉല്ാദതിപ്തിച്ചു. മത്ധ്വതിത്തുകളുലെ  
ഗുണനതി�വാരം ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതതിനക് 2014-ല് സര്ക്ാര് 
‘ഫതിഷക് സീഡക് ആകക്െതിനക്  രൂ�ം നല്കതി. 
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ഉള്നാെന് മത്ധ്ബന്ധനവമായതി ബന്ധലപ്ട്ക് �ളതിതമായതി 
ഉ�ലയാഗതിക്കുന്ന സംവതിധാനങ്ങളും, ഉയര്ന്ന സാലങ്തതിക 
വതിദധ്കളും വതികസതിപ്തിച്ചതിട്ടുണ്ക്. ഉല്പ്ാദനത്തിനായതി ഉ�ലയാ
ഗതിക്കുന്ന �� സാലങ്തതികവതിദധ്കളും താരതലമധ്ന �ളതിതവം, 
ൊര്ലഗറ്റക് ഇനങ്ങളുലെ വളര്ച്ചലയയം, അതതിജീവനത്തി
ലറെ നതിരക്കു ലമച്ചലപ്ടുത്തുന്നതാണക്. ഉള്നാെന് മത്ധ്
ലമഖ�യതില� ജ�കൃഷതിയതില് ഉ�ലയാഗതിക്കുന്ന െതി� നൂതന  
സാലങ്തതിക വതിദധ്കള് ബബ്ചാക്സ് 3.4.1-ല് നല്കതിയതിരതിക്കുന്നു.

മത്സ്യ ഉല്പ്ചാദന നിരക്കുകള്
കാ�ാവസ്ാ വധ്തതിയാനം മൂ�ം റജവറവവതിധധ്ത്തില് 
ഉണ്ായതിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങള്, ലകാവതിഡക്-19 ചൂഷണാത്മക 
മത്ധ്ബന്ധന രീതതികള് എന്നതിവ കാരണം ല�ാകലമ
മ്പാടുമുള്ള സമുദ്ര മത്ധ് ഉല്പ്ാദനത്തില് കുറവണ്ായതിട്ടുണ്ക്.  

2019-20-ല് ഇന്ധ്യതില� സമുദ്രമത്ധ് ഉല്പ്ാദനത്തില് 
കുറവക് കാണതിച്ചതിരുന്നു. എന്നതിരുന്നാലം 2016-17 മുതല് 
2019-20 വലര ഉള്നാെന് മത്ധ് ഉല്പ്ാദനത്തില് സ്തിര
മായ വളര്ച്ചാനതിരക്ക് ലരഖലപ്ടുത്തിയതിട്ടുണ്ക്. ഇന്ധ്യതില�യം 
ലകരളത്തില�യം മത്ധ് ഉല്പ്ാദന ലമഖ�യതില� വധ്തധ്ാസം 
ചിത്ധം 3.4.2-ല് നല്കതിയതിരതിക്കുന്നു. ലകരളത്തില� ജതില്ല  
തതിരതിച്ചുള്ള മത്ധ് ഉല്പ്ാദനത്തിലറെ വതിവരങ്ങള് അനുബ
ന്ധം 3.4.5-ല് നല്കതിയതിരതിക്കുന്നു.

ലദശീയ സമുദ്ര ഉല്ാദന കയറ്റുമതതിയതില് ലകരളം ഗണധ്
മായ സംഭാവനകള് നല്കതിയതിട്ടുണ്ക്. 2020-21-ല് 5039.89 
ലകാെതി രൂ�യലെ 1,44,700 െണ് സമുദ്ര ഉല്ന്നങ്ങള് കയറ്റു
മതതി ലെയക്തു. രാജധ്ലത് ലമാത്ം സമുലദ്രാല്പ്ന്നങ്ങളുലെ 
കയറ്റുമതതിയതില് ലകരളത്തിലറെ സംഭാവന 12.59 ശതമാ

ബബ�്ചാ ബ്്ചാകസ് ടെകസ്ബന്ചാളജി:- കാര്ബണം റനട്ജനും സന്തു�തിതമയതി നതി�നതിര്ത്തി ജ�ത്തിലറെ ഗുണനതി�വാരം 
ലമച്ചലപ്ടുത്തുന്നതതിനുള്ള ഒരു സാലങ്തതികവതിദധ്യാണക് ബലയാല്ാക്ക് ലെകലനാളജതി (ബതി.എഫക്.െതി). ്സക്തുത �ദ്തതിയതിലൂലെ 
സംസ്കരണലത്ാലൊപ്ം ജ�ജീവതികള്ക്ക് ല�ാഷകാഹാരം നല്കാനും സഹായതിക്കുന്നു. ്ലയാഗതികമായ സാലങ്തതിക 
വതിദധ്യായതതിനാല് ബതി.എഫക്.റ്റതി എന്ന നൂതന സംവതിധാനലത് സര്ക്ാര് ല്ാത്ാഹതിപ്തിക്കുന്നു.

റീസര്ക്കുബേറിധംഗസ് അക്്ചാകള്ചര് സിസ്റധം (RAS):-ജ�ത്തിലറെ ഗുണനതി�വാരം നതി�നതിര്ത്തുന്നതതിനും മത്ധ്ത്തിലറെ �രമാവധതി 
വളര്ച്ച ഉറപ്ാക്കുവാനും കാരധ്ക്മമായ ഫതില്ട്ലറഷന് സംവതിധാനങ്ങള് സ്ാ�തിലക്ണ്തുണ്ക്. ഒരു റീസര്ക്കുല�റ്റതിംഗക് 
അക്വാകള്ച്ചര് സതിസ്റം ഫതില്ട്ലറഷനുലശഷം (ലമക്ാനതിക്ല്, ബലയാളജതിക്ല് അലല്ലങ്തില് ലകമതിക്ല് ഫതില്ട്ലറഷന്) 
കള്ച്ചര് സതിസ്റത്തില�ക്ക് ലവള്ളം തതിരതിലക ഒഴുകുന്നുലവന്നക് ഉറപ്ാക്കുന്നു, അങ്ങലന ജ�ത്തിലറെ സംസ്കരണത്തിലെനീളം 
ഗുണനതി�വാരം നതി�നതിര്ത്തുന്നു. ഊര്ജം ആവശധ്മുള്ളതും ലെ�ലവറതിയതുമായ മത്ധ്കൃഷതി രീതതിയാലണങ്തിലം, മത്ധ്കൃഷതിക്ക് 
�ഭധ്മായ ജ�വതിസക്തൃതതി �രതിമതിതമായ നഗര്ലദശങ്ങളതില് ഇതക് ഉ�ലയാഗതിക്ാവന്നതാണക്.

അക്്ചാബ�്ചാണിക്സ്:- മത്ധ്വം സസധ്ങ്ങളും തമ്തിലള്ള ഒരു സമന്വയ സംവതിധാനമാണക് ഇതക്. ഈ രീതതിയതില് രണ്ം ഒരു 
സംലയാജതിത സംവതിധാനത്തില് ഒരുമതിച്ചക് വളരുന്നു. ഒരു അക്വാല�ാണതിക്ക് സതിസ്റത്തില്, ഒരു ഫതിഷക് ൊങ്തില് നതിന്നക് ഒരു 
ബലയാഫതില്റ്ററതില�ക്ക് ലവള്ളം ഒഴുകുന്നു, അവതിലെ ബാകക്െീരതിയ മത്ധ്ാവശതിഷ്ടങ്ങലള ഒരു റജവ ല�ാഷക�ായനതിയായതി 
വതിഘെതിപ്തിക്കുന്നു. മത്ധ് ൊങ്തില�ക്ക് വീണ്ം  ലവള്ളം െംക്രമണം ലെയ്യുന്നതതിനക് മുമ്പക് സസധ്ങ്ങള് ലവള്ളത്തില് നതിന്നക് 
ല�ാഷകങ്ങള് ആഗതിരണം ലെയ്യുന്നു. ഇതക് െ�നാത്മകവം ഊര്ജം ഉ�ലയാഗതിക്കുന്നതുമായ ഒരു സംവതിധാനം കൂെതിയാണക്, 
ഈ സംവതിധാനം നെപ്തി�ാക്കുന്നതതില് അതീവ ശ്രദ് ആവശധ്മാണക്.

ബബ്ചാക്സ് 3.4.1 ജ�കൃഷതിയതില� നൂതന സാലങ്തതിക വതിദധ്കള്

അവലംബം: കകരള വികസന റിക്പോര്ട്ട് 2021 

26% 

74% 

ഉള്നാെന് സമുദ്രം 

64% 

36% 

ഉള്നാെന് സമുദ്രം 
ഇന്സ്യ�ിടേ മത്സ്യ ഉല്പ്ചാദനധം (2019-20) ബകരളത്ിടേ മത്സ്യ ഉല്പ്ചാദനധം (2020-21)

അവലംബം: ഫിഷറീസ്ട് വകു്്ട്, കകരള സര്കപോര് (2020), മൃഗ സംരക്ഷണ ക്ഷീര വികസന മത്സ്യബന്ധന വകു്്ട് ഭപോരത സര്കപോര്(2020)

 ചിത്ധം 3.4.2 ഇന്ധ്യതില�യം ലകരളത്തില�യം മത്ധ് ഉല്പ്ാദനം
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നമാണക്. മൂ�ധ്ത്തിലറെ അെതിസ്ാനത്തില് ആലണങ്തില് 
ലകരളത്തിലറെ �ങ്ക് 11.53 ശതമാനമാണക്. ഇതുമായതി 
ബന്ധലപ്ട് വതിശദാംശങ്ങള് അനുബന്ധം 3.4.6-ല് 
നല്കതിയതിരതിക്കുന്നു.

�തിമൂന്ചാധം �ഞ്ചവത്ര �ദ്ധതി ക്ചാേ�ളവ ിടേ 
പ്രധ്ചാന ബനട്ടങ്ങള്
�തതിമൂന്നാം �ഞ്വത്ര �ദ്തതിക്ാ�ത്ക് സര്ക്ാരതിലറെ  
്ധാന �ക്ധ്ം മത്ധ്ലത്ാഴതി�ാളതികലള സാമൂഹതികവം, 
സാമ്പത്തികവമായതി ലമച്ചലപ്ടുത്തുക എന്നതാണക്. 
തീരലദശ ലമഖ�കളതില് ശുെതിത്വം, ആലരാഗധ് സംരക്ണം, 
കുെതിലവള്ളം, റവദയുതതി, റ�ബ്രറതി എന്നീ സൗകരധ്ങ്ങള് 
്ദാനം ലെയ്യുന്നതതിനും, കെ�തില� മരണനതിരക്ക് കുറയ്ക്കു
ന്നതതിനക് ആവശധ്മായ �ദ്തതികളാണക് സര്ക്ാര് ഈ 
കാ�ഘട്ത്തില് എലറ്റടുത്തിട്ടുള്ളതക്. ഉള്നാെന് മത്ധ്ബ
ന്ധന വതികസനം, വതിപു�ീകരണം, �രതിശീ�നം, ലസവന 
വതിതരണം, വതി�ണതികളുലെ നവീകരണവം മൂ�ധ്വര്ദ്നവം, 
മത്ധ്ലത്ാഴതി�ാളതികള്ക്ക് സാമൂഹതിക സുരക്, ഫതിഷതിംഗക് 
ഹാര്ബറുകളുലെയം മാലനജക് മറെതിലറെയം വതികസനം, 
ഫഷറീസക് സര്വക�ാശാ�യ്ക്കുള്ള �ദ്തതി, തീരലദശ 
വതികസനം എന്നീ ്വൃത്തികളാണക് ഈ �ക്ധ്ം റകവ
രതിക്കുന്നതതിനായതി സര്ക്ാര് ഏലറ്റടുത്തിട്ടുള്ളതക്.

പ്രധ്ചാന ബനട്ടങ്ങള് 
• മുത�ലപ്ാഴതി, ലെല്ലാനം, ലെറ്റുവ, താനൂര്, ത�ായതി, ലവ

ള്ളയതില്, ലകായതി�ാണ്തി, മലഞ്ശ്വരം എന്നീ ഫതിഷതിംഗക്  
ഹാര്ബറുകളുലെ അെതിസ്ാന സൗകരധ്ം വര്ദ്തിപ്തിക്ാനും 
 �ദ്തതികളുലെ നതിര്മ്ാണം പൂര്ത്ീകരതിക്കുകയം, കമ്ീ
ഷന് ലെയ്യുകയം ലെയക്തു. 

• മത്ധ്ബന്ധന ്തതിനതിധതികള്, ജന്തതിനതിധതി
കള്, മത്ധ്ബന്ധന വതിദഗ്ദ്ധര് എന്നതിവരുലെ 
�ങ്ാളതിത്ലത്ാലെ ഹാര്ബര് മാലനജക്  മറെക്  
ലസാറസറ്റതികളും ഫതിഷറീസക്  മാലനജക്  മറെക്  
കൗണ്സതിലകളും രൂ�ീകരതിച്ചു.

• 2017 മുതല് 2021 വലരയള്ള കാ�യളവതില് 704.1 ലകാെതി 
രൂ� ലെ�വതില് 1600 തീരലദശ ലറാഡുകള് നതിര്മ്തിച്ചു. 
കൂൊലത 193.5 ലകാെതി രൂ� െതി�വതില് 65 �ധതികം മത്ധ്
മാര്ക്റ്റുകളും നതിര്മ്തിച്ചതിട്ടുണ്ക്. നീ� വതിപ്ലവം �ദ്തതിയലെ 
ഭാഗമായതി മത്ധ്ലത്ാഴതി�ാളതികള്ക്ക് 200 ഓളം 
റഫബര് ററന്ലഫാഴക്സക്ഡക്പ്ലാസ്റതികക് (എഫക്ആര്�തി) 
യാനങ്ങള് വതിതരണം ലെയക്തു.

• കെ�തില് മത്ധ്ബന്ധനത്തിനായതി ല�ാകുന്ന യാനങ്ങള്, 
പുറലപ്ടുന്നതും, തതിരതിലച്ചത്തുന്നതും ലരഖലപ്ടുത്ാന് 
സാഗര ലമാറബല് ആപ്ക് ആവതിഷക്കരതിച്ചും, 1980 കളതില് 
ലകരളം രൂ�ീകരതിച്ച മററന് ഫതിഷറീസക് നതിയന്തണ 
നതിയമവം െട്ങ്ങളും (ലകഎംഎഫക് സതിഎആര്) എന്നതിവ 
2017-ല് സമഗ്രമായതി �രതിഷക്കരതിച്ചു. സമുദ്രത്തില� പ്ലാസ്റതി
കക് മാ�തിനധ്ങ്ങള് തെയന്നതതിനായതി, ‘ശുെതിത്വ സാഗരം’(ശു
ദ്മായ കെല്) �ദ്തതി, സമുദ്രത്തില് പ്ലാസ്റതികക് മാ�തിനധ്ം 
നതിര്മ്ാര്ജനം കുറയ്ക്കുക, കെ�തില് പ്ലാസ്റതികക് മാ�തിനധ്
ങ്ങള് വ�തിലച്ചറതിയന്നതക് തെയക, എല്ലാത്രം പ്ലാസ്റതി
ക്കുകള് നീക്ം ലെയ്യുക എന്നതിവ �ക്ധ്മതിട്ക് ഒരു ശുെതിത്വ 
കധ്ാമ്പയതിന് ആരംഭതിച്ചു. ഫതിഷറീസക് വകുപ്ക്, ഹാര്ബര് 
എഞ്തിനീയറതിംഗക് ഡതിപ്ാര്ട്ക്ലമറെക്, ലസാറസറ്റതി ലഫാര് 
അസതിസ്റന്സക് ടു ഫതിഷര് വമണ് (സാഫക്), ശുെതിത്വ മതിഷന്, 
ലനറ്റക് വര്ക്ക് ലഫാര് ഫതിഷക് ക്വാളതിറ്റതി മാലനജക് മറെക് ആറെക് 

സറസ്റനബതിള് ഫതിഷതിംഗക് (ലനറ്റക്ഫതിഷക്) എന്നതിവയമായതി 
സഹകരതിച്ചാണക് ഈ സംരംഭം നെപ്തി�ാക്തിയതക്. ‘ശുെതി
ത്വസാഗരം’ എന്ന സംരംഭത്തിലൂലെ സമുദ്ര �രതിസ്തിതതി 
വൃത്തിയായതി സൂക്തിക്കുന്നതതിലനക്കുറതിച്ചുള്ള അവലബാധം 
വധ്ാ�തിപ്തിക്കുന്നതതിനും വ�തിയ ലതാതതിലള്ള ് ൊരണ �രതി
�ാെതികള് നെത്തി. നീണ്കര, ശക്തികുളങ്ങര എന്നീ രണ് 
തുറമുഖങ്ങളതില് പ്ലാസ്റതികക് മാ�തിനധ് ലശഖരണ ലകന്ദ്രങ്ങ
ളുണ്ക്. അവതിലെ നതിന്നക് ശക്തികുളങ്ങരയതില� പ്ലാസ്റതികക് 
ലവര്തതിരതിക്ല്, ക്ീനതിംഗക് യൂണതിറ്റക്, ലകാല്ലം ജതില്ലയതില� 
നീണ്കരയതില� പ്ലാസ്റതികക് കീറതിമുറതിക്ല് യൂണതിറ്റക് എന്നതി
വയതില�യ്കക് മാ�തിനധ്ങ്ങള് ലകാണ് ല�ാകുന്നു. ഇതുവലര 
38.4 െണ് വ�കള്, പ്ലാസ്റതികക് കയറുകള്, മറ്റക് പ്ലാസ്റതികക് 
വസക്തുക്ള് എന്നതിവ മത്ധ്ലത്ാഴതി�ാളതികള് നീക്ം 
ലെയ്തിട്ടുണ്ക്.

• കെ�തില് മത്ധ്ബന്ധനത്തിനു ല�ാകുന്ന മത്ധ്ലത്ാഴതി
�ാളതികളുലെ സംരക്ണത്തിനായതി തതിരുവനന്പുരലത് 
വതിഴതിഞ്ഞം, എറണാകുളലത് റവപ്തിന്, ലകാഴതിലക്ാലട് 
ലബപ്പൂര് എന്നീ മൂന്നക് ലമഖ�കളതി�ായതി സമ്പൂര്ണ സജീ
കരണങ്ങളുള്ള മററന് ആംബു�ന്സുകള് സര്ക്ാര് 
കമ്ീഷന് ലെയക്തു.

• മത്ധ്ലത്ാഴതി�ാളതികളുലെസാമൂഹതികവം സാമ്പത്തികവ
മായ ഉന്നമനത്തിനായതി 2,500-�ധതികം സൂക്ക്മ സംരം
ഭങ്ങള് സ്ാ�തിച്ചു.

• മത്ധ് വതിത്തുല്പ്ാദനത്തില് സ്വയം�രധ്ാപ്തത റകവ
രതിക്കുന്നതതിനായതി ലനയ്ാര്, �ീച്ചതി, �െതിഞ്ഞാറന് കല്ലെ, കുള
ത്തൂപ്പുഴ, തളതിപ്പുഴ, കാരാപ്പുഴ എന്നതിവതിെങ്ങളതില് ആറക് പുതതിയ 
ഹാച്ചറതികള് സ്ാ�തിച്ചു.

മത്സ്യടത്്ചാഴിേ്ചാളി സമൂഹത്ിന്ചായുള്ള 
സ്ചാമൂഹിക സുരക്ഷയുധം ഉ�ജീവബന്ചാ�്ചാധിയുധം 
ലകരളത്തില� 2.4 �ക്ം ഉള്നാെന് മത്ധ്ലത്ാഴതി
�ാളതികള് ഉള്ലപ്ലെ മത്ധ്ലത്ാഴതി�ാളതി ജനസംഖധ് 
ഏകലദശം 10.50 �ക്മാണക്. സംസ്ാനലത് 222 
സമുദ്ര-മത്ധ്ബന്ധന ഗ്രാമങ്ങളതിലം, 113 ഉള്നാെന് 
മത്ധ്ബന്ധന ഗ്രാമങ്ങളതിലമാണക് ഇവര് വസതിക്കുന്നതക്. 
മത്ധ്ലത്ാഴതി�ാളതികളുലെ ജതില്ല തതിരതിച്ചുള്ള വതിശദാംശങ്ങള് 
അനുബന്ധം 3.4.7-ല് നല്കതിയതിരതിക്കുന്നു. 2020-ല� 
കണക്കു ്കാരം സംസ്ാനത്ക് ലകരള മത്ധ്ലതാഴതി
�ാളതികളുലെ എണ്ം 2,40,211 ആണക്. തങ്ങളുലെ ഉ�ജീവ
നത്തിനായതി മത്ധ്ബന്ധനത്തില് ഏര്ലപ്ടുകയം ലകരള 
മത്ധ്ലത്ാഴതി�ാളതി ലക്മനതിധതി ലബാര്ഡതില് രജതിസ്റര് ലെ
യ്യുകയം ലെയ്യുന്ന മത്ധ്ലത്ാഴതി�ാളതികളാണക് സജീവ മത്ധ്
ലത്ാഴതി�ാളതികളായതി കണക്ാക്കുന്നതക്. ലകരളത്തില� 
മത്ധ്ബന്ധന ലമഖ�യതില� അനുബന്ധം ലതാഴതി�ാ
ളതികളുലെ എണ് 84,531 ആണക്. മത്ധ്ബന്ധനവമായതി 
ബന്ധലപ്ട് ്വര്ത്നങ്ങളതില് ഏര്ലപ്ട്തിരതിക്കുന്നവരും 
ലകരള മത്ധ്ലത്ാഴതി�ാളതി ലക്മനതിധതി ലബാര്ഡതില് രജതി
സ്റര് ലെയ്വരുമാണക് അനുബന്ധ ലതാഴതി�ാളതികളായതി 
കണക്ാക്കുന്നതക്. ഇതതിനുപുറലമ 2021 ഒകക്ലൊബര് വലര 
ലമാത്ം 64,228 ല�ന്ഷന്കാര് ലക.എഫക്.ഡബ്ലയു.എഫക്.
സതി യതില് രജതിസ്റര് ലെയ്തിട്ടുണ്ക്.

മത്ധ്ലത്ാഴതി�ാളതി സമൂഹത്തിനക് സാമൂഹതിക സുരക്തി
തത്വവം ഉ�ജീവലനാ�ാധതിയം ഉറപ്പു വരുത്തുന്നതതിനായതി 
സംസ്ാന സര്ക്ാര് വതിവതിധ �ദ്തതികള് നെപ്തി�ാക്തി
യതിട്ടുണ്ക്. സര്ക്ാരതിലറെ ഫതിഷറീസക് വകുപ്തിനക് പുറലമ മത്ധ്
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ലഫഡും, ലകരള മത്ധ്ലത്ാഴതി�ാളതി ലക്മ നതിധതി ലബാര്ഡും 
ഇത്രത്തിലള്ള �ദ്തതികള് നെപ്തി�ാക്കുന്നുണ്ക്.

ചിത്ധം 3.4.3 ലകരളത്തില� മത്ധ്ലമഖ�യതില�  
സ്തീ പുരുഷ അനു�ാതം

കെബേ്ചാര ബമഖേ (2019-20)

ഉള്ന്ചാെന് ബമഖേ (2019-20)

അവലംബം: ഫിഷറീസ്ട് വകു്്ട്, കകരള സര്കപോര്(2020), മൃഗ സംരക്ഷണ 
ക്ഷീര വികസന മത്സ്യബന്ധന വകു്്ട് ഭപോരത സര്കപോര്(2020)

53.7 53.7 

46.35 46.35 

�ള്റെം �ാര്ട്ക് റെം 

പുരുഷന് സ്തീ 

മത്ധ്ലത്ാഴതി�ാളതികള്ക്ക് തെസ്രഹതിതമായ ഉ�ജീവലനാ
�ാധതികള് �ഭധ്മാക്കുന്ന �ദ്തതിയ്കക് പുറലമ ഭവന നതിര്മ്ാ
ണം, ഇന്ഷുറന്സക്, ല�ന്ഷന് മുത�ായവയ്ക്കുള്ള �ദ്തതിക
ളും ഇതതില് ഉള്ലപ്ടുന്നു. മത്ധ്ലത്ാഴതി�ാളതികള്ക്ായള്ള 
ഗ്രൂപ്ക് അ�കെ ഇന്ഷുറന്സക് �ദ്തതി മുലഖന 2.43 �ക്ം 
മത്ധ്ലത്ാഴതി�ാളതികള്ക്ക് ്ലയാജനം �ഭതിച്ചു. 85,543 
അനുബന്ധ മത്ധ്ബന്ധന ഗ്രൂപ്ക് ഇന്ഷ്വറന്സക് �ദ്തതി 
മുലഖന ് ലയാജനം �ഭതിച്ചു. ലസവതിംഗക് കം റതി�ീഫക് �ദ്തതിയ്ക്കു 
കീഴതില് �ഞ്ഞമാസ (ഓഫക് സീസണ്) ധനസഹായം 1.58 

�ക്ം മത്ധ്ലത്ാഴതി�ാളതികള്ക്കും, 21,743 അനുബന്ധ  
ലമഖ�യതില� മത്ധ്ലത്ാഴതി�ാളതികള്ക്കും �ഭധ്മാക്തി. 
ഫതിഷറീസക് ഡതിപ്ാര്ട്ക്ലമന്ം, ലകരള സംസ്ാന മത്ധ്
ലത്ാഴതി�ാളതി ലക്മ നതിധതി ലബാര്ഡും നെപ്തി�ാക്കുന്ന 
ഇത്രം സ്കീമുകളുലെ വതിശദാംശങ്ങള് അനുബന്ധം  
3.4.8-ലധം 3.4.9-ലം നല്കതിയതിരതിക്കുന്നു. 

മത്ധ്ബന്ധനത്തില് ഏര്ലപ്ട്തിരതിക്കുന്ന മത്ധ്ലത്ാഴതി
�ാളതികളുലെ ജീവന് രക്തിക്കുന്നതതിനും, കെല് സുരക് 
വര്ദ്തിപ്തിക്കുന്നതതിനും തതിരുവനന്പുരലത് വതിഴതിഞ്ഞം, 
എറണാകുളം ജതില്ലയതില� റവപ്തിന്, ലകാഴതിലക്ാെക് ജതില്ല
യതില� ലബപ്പൂര് എന്നീ മൂന്നു ലമഖ�യതില് മററന് ആംബു  
�ന്സുകള് കമ്ീഷന് ലെയക്തു, ആധുനതിക സൗകരധ്ങ്ങ 
ളാല് സജമാക്തിയ ഈ ആംബു�ന്സുകളതില് ഒലര 
സമയം 10 ല�ലര െതികതിത്തിക്കുവാന് സാധതിക്കും. ലക.എം.
എഫക്.ആര് ആകക്െതില് കൃതധ്മായ �രതി�ാ�നംമൂ�ം കെ�തില� 
മരണനതിരക്ക് 2017-18-ല് 79 ല�രതില് നതിന്നക് 2021- 
22-ല് 22 ആയതി കുറക്കുവാന് സാധതിച്ചു. ലകരളത്തില� മത്ധ്
യാനങ്ങളതില് 6,231 യന്തവല്കൃത യാനങ്ങളും, ലമാലട്ാര് 
ഘെതിപ്തിച്ച 31,664 യാനങ്ങളും, 2,806 �രമ്പരാഗത യാന
ങ്ങളും ഉള്ലപ്ടുന്നു. 2020-21-ല് 924 മത്ധ്യാനങ്ങള് 
ഇന്ഷ്വറന്സക് ലെയ്തിട്ടുണ്ക്.

മത്ധ്ബന്ധന ലമഖ�യതില� വതിതരണ ശംഖ�യതില് സ്തീകള് 
ഒരു ്ധാന �ങ്ക് വഹതിക്കുന്നുണ്ക്. മത്ധ്ബന്ധനവമായതി 
ബന്ധലപ്ട് ്വര്ത്നങ്ങളായ വതില്ന, മൂ�ധ്വര്ദ്തിത 
ഉല്പ്ന്നങ്ങളുലെ ഉതക്�ാദനം, വതി�ണനം, എന്നതിവയതില് 
സ്തീകളുലെ ്ാധതിനതിതധ്ം വളലര കൂടുത�ാണക്. കെല�ാര 
മത്ധ്ബന്ധനത്തില് 46.35 ശതമാനവം ഉള്നാെന് മത്ധ്
ബന്ധനത്തില് 49 ശഥമാനവം സ്തീകളാണക്. മത്ധ്ലമഖ
�യതില� ലതാഴതില് ്കാരമുള്ള സ്തീ-പുരുഷ കണക്കുകള് 
ചിത്ധം 3.4.3-ല് നല്കതിയതിരതിക്കുന്നു.

്ാലദശതിക വതിഭവങ്ങള് ്ലയാജനലപ്ടുത്തി സൂക്ക്മ
സംരംഭങ്ങലള ല്ാത്ാഹതിപ്തിക്കുന്നതതിലൂലെ മത്ധ്
ലത്ാഴതി�ാളതികള്ക്തിെയതില് സംരംഭകത്വ കഴതിവക് 
വര്ദ്തിപ്തിക്കുവാനും, മത്ധ്ലത്ാഴതി�ാളതി സ്തീകളുലെ  
ശാക്ീകരണത്തിനും ആകമാനമുള്ള വതികസനം സാ
ധധ്മാക്കുന്നതതിനു ലവണ്തിയം ലസാറസറ്റതി ലഫാര് അസ്തി 
സ്റന്സക് റ്റു ഫതിഷര്വമന് (എസക്.എ.എഫക്) ് വര്ത്തിക്കുന്നു. 
മത്ധ്ലത്ാഴതി�ാളതി സ്തീകളുലെ കൂട്ായ ്വര്ത്നങ്ങള് 
തുെങ്ങുവാനും ലെറുകതിെ സംരംഭങ്ങള് ആരംഭതിക്കുവാനും, 
അവ നതി�നതിര്ത്തുവാനും, സാമ്പത്തികവം സാലങ്
തതികവമായ �തിന്തുണ നല്കുന്നു. മത്ധ്ലത്ാഴതി�ാളതി 
സ്തീകളുലെ ബദല് ഉ�ജീവലനാ�ാധതി ്വര്ത്നങ്ങള് 

ല്ാത്ാഹതിപ്തിക്കുന്നതതിനും ്ലതധ്കതിച്ചക് ലെറുകതിെ സംരം
ഭങ്ങളുലെ വതികസനത്തിനും ലവണ്തിയം 398 മത്ധ്ലത്ാ
ഴതി�ാളതി ഗുണലഭാക്ാക്ള്ക്ക് (138 ഗ്രൂപ്പുകള്) സഹായം 
നല്കതി. 48 മത്ധ്ലത്ാഴതി�ാളതി ഗുണലഭാക്ാക്ലള 
ഉള്ലപ്ടുത്തി 12 സൂക്ക്മ ലെറുകതിെ സംരംഭങ്ങള് സ്ാ
�തിച്ചുലകാണ്ക് ലകാല്ലലത് കുണ്റയതില് ഒരു അപ്ാരല് 
�ാര്ക്ക് കണ്ലസാര്ഷധ്ം രൂ�ീകരതിച്ചു. 2020-21 കാ�യ
ളവതില് 242 തീരറമത്തി ആകക്െതിവതിറ്റതി ഗ്രൂപ്പുകള്ക്ക് ��തി
ശരഹതിത, വര്ക്തിംഗക് കാപ്തിറ്റല് റതിലവാള്വതിംഗക് ഫണ്ക് 
അനുവദതിച്ചു. 3,121 ഗുണലഭാക്ാക്ള്ക്ക് കാരധ്ക്മത 

50.96 50.96 

49.03 49.03 

�ള് റെം �ാര്ട്ക് റെം 

പുരുഷന് സ്തീ 
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ലമച്ചലപ്ടുത്തുന്നതതിനുള്ള �രതിശീ�നം നല്കതി. 80 ഗ്രൂ
പ്പുകള്ക്ക് സാലങ്ഥതിക വതിദധ് ലമച്ചലപ്ടുത്തുന്നതതിനുള്ള 
സഹായങ്ങള് അതതക് യൂണതിറ്റുകളതില് അനുവദതിച്ചു. വതിവതിധ 
�രതി�ാെതികളതിലൂലെ എസക്.എ.എഫക് റകവരതിച്ച ലനട്ങ്ങള് 
അനുബന്ധം 3.4.10-ല് നല്കതിയതിരതിക്കുന്നു. 

്ാഥമതിക ത�ത്തിലള്ള 658 മത്ധ്ലത്ാഴതി�ാളതി വതികസന
ലക്മ സഹകരണ സംഘങ്ങളുലെ ഒരു അല�ക്ക് ലഫഡ
ലറഷനാണക് മത്ധ്ലഫഡക്. ഇതതില് 337 സംഘങ്ങള് സമുദ്ര
ലമഖ�യതിലം 199 സംഘങ്ങള് ഉള്നാെന് ലമഖ�യതിലം 122 
എണ് വനതിതാ സംഘങ്ങളുമാണക്. ഈ ലസാറസറ്റതികളതില� 
ആലക അംഗ സംഖധ് 4.73 �ക്ത്തില് കൂടുത�ാണക്. ലഫഡ
ലറഷലറെ ആലക ഓഹരതി മൂ�ധനം 150 ലകാെതി രൂ�യാണക്. 
മത്ധ്ലത്ാഴതി�ാളതി സമൂഹത്തിനുള്ളതില് സ്വയം സഹായ 
സംഘങ്ങള് രൂ�ലപ്ടുത്ാനും അതുവഴതി സമ്പാദധ്ശീ�ം 
വളര്ത്തുവാനും മത്ധ്ലഫഡതിനക് സാധതിച്ചതിട്ടുണ്ക്. റമലക്രാ
ഫതിനാന്സും, ��തിശരഹതിത വായക്�കളും നല്കുക വഴതി 
മത്ധ്ലഫഡതിനക് റമലക്രാ ലക്രഡതിറ്റക് ലമഖ�യതില് കാരധ്മായ 
്ഭാവം ഉണ്ാക്ാന് സാധതിച്ചതിട്ടുണ്ക്. 2020-21-ല് റമലക്രാ
ഫതിനാന്സതിലറെ �തിന്തുണലയാലെ 49.8 ലകാെതി രൂ�യലെ 
സഹായം 15,450 ഗുണലഭാക്ാക്ള്ക്ക് �ഭതിച്ചു. വതിഷരഹതി
തമായതി ല�ാഷകഗുണമുള്ള മത്ധ്ം വതിതരണം ലെയ്യുന്നതതിനക് 
‘അന്തിപ്ച്ച’ എന്ന ല�രതില് ആറക് യൂണതിറ്റുകള് സ്ാ�തിച്ചതിട്ടുണ്ക്. 
2020-21-ല് 7,719 മത്ധ്ലത്ാഴതി�ാളതി സ്തീകള്ക്ക് 14.73 
ലകാെതി രൂ�യലെ ��തിശ രഹതിത വായക്� അനുവദതിച്ചു. വതിവതിധ 
�രതി�ാെതികളതിലൂലെ മത്ധ്ലഫഡക് റകവരതിച്ച ലനട്ങ്ങള്  
അനുബന്ധം 3.4.11-ല് നല്കതിയതിട്ടുണ്ക്.

മത്ധ്ബന്ധ ലമഖ�യതില� വതിതരണ ശംഖ�യതില് ് ധാന 
�ങ്ക് വഹതിക്കുന്ന സ്തീ മത്ധ്ലത്ാഴതി�ാളതികള്ക്ായതി 
ഫതിഷറീസക് വകുപ്പും, ലക.എസക്.ആര്.െതി.സതിയം സംലയാജതി
തമായതി നെപ്തി�ാക്തിയ �ദ്തതിയാണക് “സമുദ്ര”.

അെിസ്്ചാന സൗകരസ്യങ്ങള് 
ലകരള സര്ക്ാര് ഇതുവലര 21 മത്ധ്ബന്ധന തുറമുഖങ്ങ
ളുലെ നതിര്മ്ാണം പൂര്ത്ീകരതിച്ചു. മുത�ലപ്ാഴതി ഫതിഷതിംഗക് 
ഹാര്ബര് ല്ാജകക്െക് 2020 ജൂണതില് കമ്ീഷന് ലെയക്തു. 
ലകായതി�ാണ്തി, മലഞ്ശ്വരം ഫതിഷതിംഗക് ഹാര്ബറുകള് 
2021 ഒകക്ലൊബറതില് കമ്ീഷന് ലെയക്തു. വതിഴതിഞ്ഞം, മു
തലപ്ാഴതി, തങ്ലശേരതി, നീണ്കര, കായംകുളം, ലതാട്പ്
ള്ളതി, ലെല്ലാനം (ഒന്നക്, രണ്ക്), ലെല്ലാനം (ഒന്നക്, രണ്ക്) 
ഫതിഷതിംഗക് ഹാര്ബറുകള് എന്നതിവയലെ നതിര്മ്ാണം 
പൂര്ത്തിയായതി. ലബപ്പൂര്, താനൂര്, പുതതിയാപ്, ലകായതി
�ാണ്തി, ലവള്ളയതില്, ലൊമ്പല്, ത�ായതി, ലമാപ്ലബായക് 
അഴീക്ല്, കാസര്ലഗാഡക്, മലഞ്ശ്വരം, ലെറുവത്തൂര്, 
ലെത്തി, അര്ത്തുങ്ള് (രണ്ക്), �രപ്നങ്ങാെതി എന്നതിവതിെങ്ങ
ളതില് ഫതിഷതിംഗക് ഹാര്ബര് ്വൃത്തികള് പുലരാഗമതിക്കുന്നു. 
ലകരളത്തില� മത്ധ്ബന്ധന തുറമുഖങ്ങളുലെ ല�ാലക്ഷന് 
ചിത്ധം 3.4.4-ല് നല്കതിയതിരതിക്കുന്നു.

വതിഴതിഞ്ഞം, മുത�ലപ്ാഴതി, ലകായതി�ാണ്തി, ലെറ്റുവ, െറുവത്തൂര്, 
ത�ായതി എന്നീ ഫതിഷതിംഗക് ഹാര്ബറുകളുലെ നതിര്മ്ാണ
ത്തിനായതി 2020-21-ല് �ദ്തതിയതില് ഫണ്ക് വകയതിരുത്തി.  
ലകരളത്തില� മത്ധ്ബന്ധന തുറമുഖങ്ങളുലെ ല�ാലക്ഷന് 
ചിത്ധം 3.4.4-ല് നല്കതിയതിട്ടുണ്ക്. ഫതിഷതിംഗക് ഹാര്ബറുകളതില് 
നതിന്നും ഫതിഷക് �ാന്ഡതിംഗക് ലസറെറുകളതില് നതിന്നും 2020-
21-ല് �ഭതിച്ച ആലക വരുമാനം 4.36 ലകാെതി രൂ�യാണക്.

കായംകുളം ഹാര്ബറതില് നതിന്നും നീണ്കര ഫതിഷതിംഗക്  
ഹാര്ബറതില് നതിന്നുമാണക് ഏറ്റവം കൂടുതല് വരുമാനം �ഭതിച്ചതക്.  
നീണ്കര, കായംകുളം, പുതതിയാപ് എന്നതിവ ലെര്ന്നക് ലകര
ളത്തില� ഫതിഷതിംഗക് ഹാര്ബറുകളതില് നതിന്നുമാണക് ഏറ്റവം 
കൂടുതല് വരുമാനം �ഭതിച്ചതക്. നീണ്കര, കായംകുളം,  
പുതതിയാപ് എന്നതിവ ലെര്ന്നക് ലകരളത്തില� ഫതിഷതിംഗക്  
ഹാര്ബറുകളതില് നതിന്നും ഫതിഷക് �ാന്ഡതിംഗക് ലസറെറുകളതില് 
നതിന്നുമുള്ള ലമാത്ം വരുമാനത്തിലറെ 55 ശതമാനവം 
സംഭാവന ലെയക്തു. മത്ധ്ബന്ധന തുറമുഖങ്ങളതില് നതി
ന്നുള്ള വരുമാനത്തിലറെ വതിശദാംശങ്ങള് അനുബന്ധം 
3.4.13-ല് നല്കതിയതിരതിക്കുന്നു.

പുതതിയ ഫതിഷതിംഗക് ഹാര്ബറുകളുലെ നതിര്മ്ാണത്തിനക് പുറലമ 
നതി�വതിലള്ള ഫതിഷതിംഗക് ഹാര്ബറുകളുലെ നവീകരണം, ഫതിഷക് 
�ാന്ഡതിംഗക് ലസറെറുകളുലെ നതിര്മ്ാണം, ലറാഡുകള്, �ാ�
ങ്ങള്, മുറതികള്, നെപ്ാതകള് തുെങ്ങതിയ ് വര്ത്ന ങ്ങള്ക്ക് 
നബാര്ഡക് ഫണ്ക് വതിനതിലയാഗതിച്ചതിട്ടുണ്ക്. RIDF XXIII –ല് ഉള്ലപ്
ടുത്തി ലവള്ളയതില് ഫതിഷതിംഗക് ഹാര്ബര്, ലെല്ലാനം ഫതിഷതിംഗക് 
ഹാര്ബര്, തങ്ലശേരതി ഫതിഷതിംഗക് ഹാര്ബര്, പുതതിയാപ് 
 ഫതിഷതിംഗക് ഹാര്ബര് എന്നതിവയലെ അെതിസ്ാന സൗകരധ് 
വതികസനത്തിനക് 25.4 ലകാെതി രൂ�യലെ നാ�ക് �ദ്തതികള് 
അനുവദതിച്ചു. 2020-21-ല് 27 ലകാെതി രൂ�യം, അധതിക അംഗീ
കാരമായതി 18.07 ലകാെതി രൂ�യം ഡതിപ്ാര്ട്ക്ലമറെതിനക് �ഭതിച്ചു. 
അനുവദതിച്ച തുകയതില് നതിന്നും 45.07 ലകാെതി രൂ� െതി�വഴതിച്ചു. 

സംസ്ാനലത് തീരലദേശ ലമഖ�യലെ സമഗ്രമായ 
വതികസന ്വര്ത്നങ്ങള് നെപ്ാക്കുന്നതതിനായള്ള 
സംസ്ാന സര്ക്ാര് സ്ാ�നമാണക് ലകരള സംസ്ാന 
തീരലദശ വതികസന ലകാര്പ്ലറഷന് (ലക.എസക്.സതി.എ.
ഡതി.സതി). തീരലദശവതികസനം, മത്ധ്ബന്ധന ലമഖ�യതി
ല� അെതിസ്ാനസൗകരധ്വതികസനം, സാലങ്തതികവതിദധ് 
ആര്ജതിക്ല്, വാണതിജധ് ്വര്ത്നങ്ങള്, വതിദലഗ്ദ്ധാ�
ലദശം എന്നതിവ സ്ാ�നത്തിലറെ ചുമത�യതില്ലപ്ടുന്നു. 

2020-21-ല് 96.77 ലകാെതി രൂ� തീര സംരക്ണ ്
വര്ത്നങ്ങള്ക്ക് അനുവദതിച്ചു. �രപ്നങ്ങാെതിയതില് 
112.21 ലകാെതി രൂ�യലെ ഫതിഷതിംഗക് ഹാര്ബര് നതിര്മ്ാ
ണത്തിനും, ലെത്തിയതില് 97.43 ലകാെതി രൂ� കതിഫക്ബതി 
അനുവദതിച്ചു. 2020-21-ല് ലക.എസക്.സതി.എ.ഡതി.സതി 
ആരംഭതിച്ച ്ധാന �ദ്തതികളതില് റാത്തിക്ല്, െ്ല്ലക്ല്, 
ലെങ്ങന്നൂര് എന്നതിവതിെങ്ങളതില് ഫതിഷക് �ാന്ഡതിംഗക് 
ലസറെറുകളുലെ നതിര്മ്ാണം ഉള്ലപ്ടുന്നു. ലവളതി ഫതിഷതിംഗക് 
വതിലല്ലജതിലറെ തീരത്ക് കൃതൃമ �ാറകള് സ്ാ�തിക്കുക, ലകാല്ലം, 
�ാ�ക്ാെക് ജതില്ലകളതില് റനല് തതി�ാപ്തിയ ഹാച്ചറതി സ്ാ�തി
ക്കുക എന്നതിവയാണക് 2020-21-ല് നെന്നുലകാണ്തിരതിക്കുന്ന 
മറ്റക് ് ധാന ് വൃത്തികള്. മത്ധ്മാര്ക്റ്റുകളുലെ നതിര്മ്ാ
ണത്തിനക് 46.0 ലകാെതി രൂ�യലെ കതിഫക്ബതി സഹായം അനു
വദതിച്ചു. കമ്പനതിയലെ വാണതിജധ് ്വര്ത്നങ്ങളതില് “ദൃശധ് 
ലകരളം” എന്നക് ബ്രാന്ഡക് ലെയ് വതിവതിധ മൂ�ധ് വര്ദ്തിത 
മത്ധ് ഉല്പ്ന്നങ്ങളുലെ വതി�ണനവം ഉള്ലപ്ടുന്നു.

• തലദേശസ്വയംഭരണ സ്ാ�നങ്ങളുമായതി സഹകരതിച്ചക് 
നെപ്തി�ാക്തിയ സുഭതിക് ലകരളം �ദ്തതിയതിലൂലെ ഉള്നാ
െന് മത്ധ് ഉല്പ്ാദനം വര്ദ്തിപ്തിക്കുവാന് സഹായതിച്ചു. 
8165 കുളങ്ങളതില് മത്ധ്കൃഷതി നെത്തി. കൂൊലത 2,001 
ബലയാല്ാക്ക് മത്ധ്ഫാമുകളും, 4,195 പുരയതിെ 
ഫാമുകളും, 255 കരതിമീന് ഫാമുകളും, 432 കൂെക് കൃഷതി 
ഫാമുകളും 2020-21 സാമ്പത്തിക വര്ഷം സ്ാ�തിച്ചതി
ട്ടുള്ളതാണക്.
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• 50 മീറ്റര് റഹ റെഡക് റ�നതിലള്ളതില് താമസതിക്കുന്ന 
മത്ധ്ലത്ാഴതി�ാളതി കുടുംബങ്ങളുലെ പുനരധതിവാസത്തി
നായതി ‘പുനര്ലഗഹം’ എന്ന �ദ്തതി നെപ്തി�ാക്തിയതിട്ടുള്ള
താണക്. മൂന്നക് ഘട്ങ്ങളതി�ായാണക് ഈ �ദ്തതി നെപ്തി�ാ
ക്തിയതിട്ടുള്ളതക്. ആദധ്ഘട്ത്തില് 8,487 കുടുംബങ്ങളുലെ 
പുനരധതിവാസവം ലശഷതിക്കുന്ന ഘട്ങ്ങളതില് 5,099 കുടു
ബങ്ങള്ക്കും സഹായം �ഭധ്മാക്കുന്നതതിനാണക് �ദ്തതി 

�ക്ധ്മതിട്തിരതിക്കുന്നതക്.
• ബലയാല്ാകക് കൃഷതി, റീ സര്ക്കുല�റ്ററതി അക്വാക്ള്ച്ചര് 

സംവതിധാനങ്ങള് (RAS) എന്നീ �ദ്തതികള് ്ധാന് 
മന്തതി മല്സധ് സമ്പാദന ലയാജനക്ക് കീഴതില് നെപ്തി
�ാക്തിയതിട്ടുള്ളതാണക്. ഈ കാ�യളവതില് 235 RASകള് 
നെപ്തി�ാക്കുകയം, 4 റതിസര്ലവായറുകളതില് (ബാണാ
സുരസാഗര്, കാരാപ്പുഴ, ല�രുവണ്ാമുഴതി, കക്തി) കൂട്ക് 

ചിത്ധം 3.4.4 ലകരളത്തില� മത്ധ്ബന്ധന തുറമുഖങ്ങളുലെ ല�ാലക്ഷന് 
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കൃഷതി ഏലറ്റടുത്തിട്ടുള്ളതാണക്.
• പൂവാര്, പുതതിയതുറ എന്നീ മത്ധ് ഗ്രാമങ്ങളുലെ തീരലത് 

ക്രത്തിമ കരതിങ്ല് ഭതിത്തി നതിര്മ്ാണം നെത്തിയതിട്ടു
ള്ളതാണക്.

• ആ�പ്പുഴ, തൃശ്ശൂര്, കണ്ണൂര് ജതില്ലകളതില് മത്ധ്ബന്ധന 
താവളങ്ങള് സ്ാ�തിച്ചതിട്ടുള്ളതാണക്.

• സംസ്ാനത്തിനക് ഒരു പുതതിയ മത്ധ്ബന്ധന ല�ാളതിസതി 
തയ്ാറാക്കുന്നതതില�യ്കായതി 8 അംഗ റവദഗക്ധധ് കമ്തിറ്റതി 
സംസ്ാന ഗവണ്ലമറെക് രൂ�വല്ക്രതിച്ചതിട്ടുണ്ക്. മത്ധ്
ലത്ാഴതി�ാളതി സമൂഹത്തിലറെ സാമൂഹതിക സാമ്പത്തിക 
വതികസനം ത്വരതിതലപ്ടുത്തുക എന്ന �ക്ധ്ലത്ാലെ 
നതി�വതിലള്ള മത്ധ്ബന്ധന നയം പുന�രതിലശാധതിക്കു
വാനും ഈ ലമഖ�യതില� ഉയര്ന്നക് വരുന്ന ലവല്ലുവതിളതി
കലളയം ഏറ്റവം പുതതിയ സംഭവ വതികാസങ്ങളും �രതിഗ
ണതിച്ചക് ഒരു പുതതിയ ലരഖ തയ്ാറാക്കുന്നതതിനുമാണക് ഈ 
കമ്തിറ്റതിലയ ചുമത�ലപ്ടുത്തിയതിട്ടുള്ളതക്.

• മതികവതിലറെ ലകന്ദ്രം എന്ന നതി�യതില് കുലഫാസക് ഇരു�
ലതാളം സംരംഭക �രതിശീ�ന �രതി�ാെതികള് സംഘെതി
പ്തിച്ചതിട്ടുള്ളതാണക്.

ബക്ചാവ ിഡസ് 19 മഹ്ചാമ്ചാരിക്്ചാേത്സ് സ്ീകരിച 
നെ�െികള്
മത്ധ്വം മത്ധ് ഉല്പ്ന്നങ്ങളും അന്ാരാഷ്ട്ര വധ്ാ�ര
ലത് വളലര അധതികം ആശ്രയതിച്ചതിരതിക്കുന്നു. അതതിനാല് 
ലകാവതിഡക്-19 മഹാമാരതി മൂ�മുണ്ായ ആലഗാള വതി�ണതി 
യതില� നതിയന്തണങ്ങളും അെച്ചക് പൂട്ലകളും വളലര ലനരലത് 
തന്ന ഈ ലമഖ�ലയ ബാധതിച്ചതിട്ടുള്ളതാണക്. അലത സമയം 
തലന്ന ഭക്ധ് ലസവന ലമഖ�കള് അെച്ചക് പൂട്തിയതും ശുദ്
മായ മത്ധ്ങ്ങളുലെ വതിതരണ ശംഖ�ലയയം സാരമായതി 
ബാധതിച്ചു. ഉ�ലഭാക്തൃ ആവശധ്കത കുറഞ്ഞതതിനാല് 
ല്ാസസതിംഗക് ലമഖ�യം അെച്ചക് പൂട്ല് അഭതിമുഖീകരതിച്ചു. 
ഇതക് വതിളലവടുപ്തിനക് ലശഷമുള്ള ലമഖ�യതില� ഭൂരതിഭാഗം 
ആയതി വരുന്ന ലതാഴതി�ാളതികളായ സ്തീകളതില് കാരധ്മായ 
സ്വാധീനം ലെലത്തി. ല�ാകക്ഡൗണ് ്ഖധ്ാ�നലത്ാ
ലെ സംസ്ാനലത് എല്ലാ മത്ധ്ബന്ധന തുറമുഖങ്ങളും  
ഹാര്ബറുകളും അെച്ചക് പൂട്തി. യന്തവല്ക്കൃത മത്ധ്ബന്ധ
നവം, മത്ധ് ല��വം നതിലരാധതിക്കുകയം ലെയ്തിരുന്നു. �ര
മ്പരാഗത രീതതിയതിലള്ള മത്ധ്ബന്ധനം എന്നതിരുന്നാലം 
ഈ സമയത്ക് അനുവദതിച്ചതിരുന്നു. �രമ്പരാഗത മല്സധ്
ലത്ാഴതി�ാളതികള്ക്ക് മത്ധ്ബന്ധനം നെത്തുന്നതതിനക് 
അനുമതതി ഉണ്ായതിരുന്നുലവങ്തിലം സാമൂഹതിക അക�ം 
ഉറപ്ാക്കുന്നതതില് ബുദ്തിമുട്ായതിരുന്നതതിനാല് ല�� നെ�
െതികള്ക്ക് അനുമതതി ഉണ്ായതിരുന്നതില്ല. അതതിനക് �കരമായ 
സര്ക്ാര് നതിശ്ചയതിച്ചക് നല്കതിയ വതി�യതില് കെല് മത്ധ്ങ്ങ
ളുലെ വാങ്ങലം വതില്�നയം നെത്തുകയാണക് ഉണ്ായതക്. 
(ഹാര്ബര് മാലനജക് മറെക് ലസാറസറ്റീസക് ) തുറമുഖ നെത്തി
പ്ക് ലസാറസറ്റതികലളയാണക് ഇത്രത്തില് വതി� നതിര്ണയം 
നെത്തുന്നതതിനായതി ചുമത�ലപ്ടുത്തിയതിരുന്നതക്. തതിരക്കുകള് 
ഒഴതിവാക്കുന്നതതില�ക്ായതി തുറമുഖങ്ങളതിലം �ാന്ഡതിംഗക് 
ലകന്ദ്രങ്ങളതിലം ലൊക്ണ് സമ്പ്രദായം നെപ്തി�ാക്കുകയം 
ലെയക്തു. മത്ധ്ങ്ങളുലെ ഓണ്റ�ന് വതി�ണനം സാധധ്മാ
ക്കുന്നതതില�ക്ായതി ഒരു ലമാറബല് ആപ്പും നെപ്തി�ാക്തി. 
ജ�കൃഷതിയമായതി ബന്ധലപ്ട് ് വര്ത്നങ്ങള് , മത്ധ്കൃഷതി, 
ഹാച്ചറതികള്, ജ�കൃഷതിക്ായള്ള തീറ്റ, വതിത്ക് മറ്റക് അനുബന്ധ 
സാമഗ്രതികള് എന്നതിവയലെ ഗതാഗതം ല�ാകക്ഡൗണ് നതിയ
ന്തണങ്ങളതില് നതിന്നക് സര്ക്ാര് ഒഴതിവാക്തി. വളലര കുറഞ്ഞ 

��തിശ നതിരക്തില് ദീര്ഘകാ� വായക്� നല്കതിലകാണ്ക് SAF 
ഈ ലമഖ�യതില് വളലര ് ധാനലപ്ട് ഒരു ഇെല�െല് നെ
ത്തിയതിട്ടുള്ളതാണക്. ഈ കാ�യളവതില് ലകരള ബാങ്ക് 359 
സൂക്ക്മ സംരംഭങ്ങള്ക്ക് �തിന്തുണ നല്കുന്നതതിനായതി 5 
ലകാെതി രൂ�യാണക് ലെം ല�ാണായതി നല്കതിയതക്.

ലകരളത്തില് സാമൂഹതിക സാമ്പത്തിക വതികസനത്തില് 
മത്ധ്ബന്ധന ലമഖ� ഒരു സു്ധാനമായ �ങ്ക് ആണക് 
വഹതിക്കുന്നതക്. റവവതിധധ്മാര്ന്നതും ആലരാഗധ്കരവമായ 
ഭക്ണക്രമത്തിനക് അെതിസ്ാന ്ധാനധ്മുള്ള ല�ാഷക
ങ്ങളുലെയം റമലക്രാ ന്യൂട്തിലയന്കളുലെയം വതി�ലപ്ട് 
ഉറവതിെലത് ്തതിനതിധതികരതിക്കുന്ന മല്സധ്ങ്ങളും മത്ധ് 
ഉല്പ്ന്നങ്ങളും ല�ാഷകാഹാരത്തിലം, ആലഗാള ഭക്ധ് 
സുരക് ഉറപ്ാക്കുന്നതതിലം ഒരു സു്ധാനമായ �ങ്ക് വഹതി
ക്കുന്നു. ഈ ലമഖ�യതില് പുതതിയ ലതാഴതില് അവസരങ്ങള് 
സധ്ഷ്ടതിക്കുന്നതതിനായം, കര്ഷകരുലെ ജീവതിത നതി�വാരം 
ഉയര്ത്തുന്നതതിനായം ജ�കൃഷതിയലെ (അക്വാകള്ച്ചര്) 
ലവഗത്തിലള്ള വളര്ച്ച വര്ദ്തിപ്തിലക്ണ്താണക്. ലകായതി  
കാര്പ്തിലറെ ഉല്പ്ാദനത്തിനും വതി�ണനത്തിനും, ് ലതധ്കതിച്ചക്  
ജപ്ാനതില�ക്ക് വ�തിയ സാധധ്ത ഉള്ളതതിനാല്, ആഭധ്ന്ര  
വതി�ണതിലയാലൊപ്ം അ�ങ്ാര മത്ധ്ങ്ങളുലെ കയറ്റുമതതിയതിലം 
സംസ്ാനത്തിനക് ശ്രദ് ലെലത്ാന് കഴതിയം. ലകരളത്തി
ല� മത്ധ്ബന്ധന സമൂഹത്തിനക് ഭക്ധ്ല�ാഷകാഹാര 
സുരക്, സാമ്പത്തിക പുലരാഗതതി, സാമൂഹതിക ലക്മം 
എന്നതിവ ലനെതി എടുക്കുന്നതതിനായതി മത്ധ് വതിഭവങ്ങളുലെ 
സുസ്തിരമായ �രതി�ാ�നവം മത്ധ്ലത്ാഴതി�ാളതി സമൂഹ
ത്തിലറെ ലക്മവം അനതിവാരധ്മാണക്. ഉള്നാെന് സമുദ്ര 
മത്ധ് വതിഭവങ്ങളുലെ സംരക്ണത്തിനും �രതി�ാ�നത്തി
നുമായതി ഉത്രവാദതിത്മുള്ള മത്ധ്ബന്ധന രീതതികള് 
സ്വീകരതിക്ാവന്നതാണക്. 
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3.5 ജലവിഭവങ്ങള്

ജല വിഭവങ്ങളടെ ശയാസ്ത്രീയവം സുസ്ിരവേയായ പരി
പയാലനം ഭയാവി തലമുറയ്ക്ക് ജലസുരക്ഷ ഉറപ്യാക്കുന്നതിലം  
സയാമൂഹിക-സയാമ്പത്ിക വികസനം കകവരിക്കുന്നതിലം 
പ്രധയാനപങ്്ക് വഹിക്കുന്നു. ഐകധ്രയാഷ്ട്രസഭ പ്രസിദ്്രീകരിച്ച 
മലയാക ജലവികസന റിമപ്യാര്ടിടറെ (യ.എന്. ഡബ്ല്യു.ഡബ്ല്യു.
ഡി.ആര്-2021) തലടകെട്ക് ‘ജലവം മൂലധ്നിര്ണയവം’ 
എന്നയാണ്ക്. ജലവിഭവങ്ങളടെ മൂലധ്ം കണകെയാക്കുന്നതിടറെയം 
ടേച്ചടപ്ട ജലവിഭവ േയാമനജ്ക് േറെ്ക് ര്രീതികളടെ ആവശധ്ക
തയം ഈ റിമപ്യാര്ട്ക് എടുത്തു കയാണിക്കുന്നു. സംസ്യാനത്തു
ണ്യാകുന്ന ആവര്ത്ിച്ചുള്ള വരള്ച്ചയം ടവള്ളടപ്യാകെവം 
കണകെിടലടുത്യാല് ഭയാവിയില് ജലമ്യാതസ്സുകളടെ  
സംരക്ഷണവം പരിപയാലനവം പ്രയാധയാനധ്ം അര്ഹിക്കുന്ന ഒരു 
വിഷയംതടന്നയയാണ്ക്.

മലയാക കയാലയാവസ്യാ സംഘെനയടെ സേ്രീപകയാല  
വിശകലനം അനുസരിച്ച്ക് ജലജനധ് ദുരന്തങ്ങള് കഴിഞ്ഞ 
കുമറ വര്ഷങ്ങളയായി േനുഷധ് ജ്രീവിതത്ിലം സയാമ്പത്ിക 
മേഖലയിലം കനത് ആഘയാതേയാണ്ക് ഏല്പ്ിച്ചിട്ടുള്ളത്ക്. 
കയാലയാവസ്യാ വധ്തിയയാനത്ിടറെ ഫലേയായി ജലജനധ്  
ദുരന്തങ്ങളടെയം കയാലയാവസ്യാ സംബന്ധേയായ ദുരന്തങ്ങള
ടെയം ത്രീവ്രതയം ആവൃത്ിയം വര്ദ്ിക്കുകയം, ജലഉപമഭയാ
ഗത്ിടറെ വര്ദ്ിച്ചുവരുന്ന ആവശധ്ം ഇതിന്മേല് കൂടുതല് 
സമ്മര്്ം ഉണ്യാക്കുകയം ടെയ്യുന്നുണ്്ക്. ജലവിഭവങ്ങളടെ 
വര്ദ്ിച്ച ആവശധ്കത, ജലത്ിടറെ ഗുണനിലവയാരപ്രശ്നങ്ങള് 
എന്നിവ മകരളത്ില് പുതിയ ടവല്ലുവിളികള് ഉയര്ത്തു
ന്നുണ്്ക്. പതിമൂന്നയാം പഞ്ചവത്സര പദ്തി കയാലയളവില് 
വന്കിെ-ഇെത്ര ജലമസെന പദ്തികളില് നിന്നും 
ടെറുകിെ ജലപരിപയാലന ജലമസെനമേഖലകളിമലകെ്ക് 
മകരളം ശ്രദ് മകന്ദ്രീകരിക്കുകയണ്യായി. വര്ദ്ിച്ചുവരുന്ന 
ജനസംഖധ്, ദ്രുതഗതിയിലള്ള നഗരവല്കെരണം, വധ്യാവ
സയായികവല്കെരണം, അേിതേയായ ഭൂഗര്ഭജല ചൂഷണം 
എന്നിവ സംസ്യാനത്്ക് ശയാസ്ത്രീയേയായ ജലവിഭവേയാമന
ജ്ക് േറെിടറെ ആവശധ്കതയിമലകെ്ക് വിരല് ചൂണ്ടുന്നു.

റിസര്വ്വോയറുകളിലെ സംഭരണ നിെവവോരം 
ജലവിഭവ വകുപ്ിന്ക് ക്രീഴിലള്ള പതിനയാറ്ക് ഡയാമുകളടെ 
ടേയാത്ം സംഭരണ മശഷി 1,556.08 ്ശലക്ഷം  
ക്യുബികെ്ക് േ്രീറ്റര് (എം സി യ എം) ആണ്ക്. ജലസംഭര
ണികളിടല എകെലിടറെ മതയാത്ക് 28 മുതല് 30 ശതേയാനം 
വടരയയാടണന്ന്ക് തിരടഞ്ഞടുത് ജലസംഭരണികടള
ക്കുറിച്ചുള്ള ബയാത്ിടേട്ിക്ക് പഠനങ്ങള് ടവളിടപ്ടുത്തുന്നു. 
പ്രധയാനേയായം ജലം ഒലിച്ചു വരുമമ്പയാള് ഉണ്യാകുന്ന അവ
ശിഷ്ടങ്ങള്, കളിേണ്്ക്, േണല് എന്നിവയയാണ്ക് സംഭരണി
കളില് അെിയന്നത്ക്. അധികേയായി എകെല് അെിയമമ്പയാള്  
റിസര്മവയായറിടറെ മുഴുവന് സംഭരണമശഷിയം  
(എഫ്ക്ആര്എല്), പ്രവര്ത്നക്ഷേതയം കുറയകയം  
ടവള്ളടപ്യാകെസയാധധ്ത വര്ദ്ിക്കുകയം ടെയ്യുന്നു.

2019 മുതല് 2021 വടരയള്ള കയാലയളവിടല അണ
ടകെട്ടുകളടെ സംഭരണമശഷി (വര്ഷകയാലത്ിനു മുമ്ം 
മശഷവം) അനുബന്ം 3.5.1-ല് മരഖടപ്ടുത്ിയിരി
ക്കുന്നു. മുന്വര്ഷങ്ങളിടല ജൂണ് 1 മുതല് ടസപ്ക്റ്റംബര് 
30 വടരയള്ള കയാലയളവിടല സംഭരണ നിലയയാണ്ക് 

മരഖടപ്ടുത്ിയിരിക്കുന്നത്ക്. 2020, 2021 വര്ഷങ്ങളില് 
േഴയ്ക്ക് മശഷമുള്ള സംഭരണനില യഥയാക്രേം 1271.95 
്ശലക്ഷം ക്യുബിക്ക് േ്രീറ്റര്, 1216.61 ്ശലക്ഷം ക്യുബിക്ക് 
േ്രീറ്റര് എന്നിങ്ങടനയയാണ്ക്. വര്ഷകയാലത്ിനുമശഷമുള്ള  
ജലസംഭരണ നിലയില് പ്രകെേയായ വധ്തിയയാനം ഉണ്യാ
യിട്ടുണ്്ക്. 2021-ല് ഈ വര്ദ്നവ്ക് 617.23 ്ശലക്ഷം 
േ്രീറ്ററും, 2020 ല് 785.68 ്ശലക്ഷം േ്രീറ്ററും ആയിരുന്നു. 
2020ലം 2021 ലം േഴകെയാലത്ിനു മുന്പും പിന്പുമുള്ള ജല
സംഭരണികളടെ സംഭരണ നിലയടെ വിശ്യാംശങ്ങള് 
ചിത്ം 3.5.1-ല് മരഖടപ്ടുത്ിയിരിക്കുന്നു.

വനകിട-ഇടത്തരം ജെ്സചന പദ്ധതികള് 
പതിനയായിരം ടഹക്ക്െറില് കൂടുതല് പ്രമ്ശത്തു ജലമസ
െനം ലഭധ്േയാക്കുന്ന ജലമസെന പദ്തികടള വന്കിെ 
ജലമസെന പദ്തികള് എന്നും, 2,000 ടഹക്ക്െര് 
മുതല് 10,000 ടഹക്ക്െര് വടര പ്രമ്ശത്്ക് ജലമസെനം  
സയാധധ്േയാകുന്ന പദ്തികടള ഇെത്രം ജലമസെന 
പദ്തികള് എന്നും തരം തിരിച്ചിരിക്കുന്നു. മകരളത്ിടല 
നയാല്ക് വന്കിെ ഇെത്രം ജലമസെന പദ്തികളടെ 
നിര്വ്വഹണ വിശ്യാംശങ്ങള് പട്ിക 3.5.1-ലം,  
അനുബന്ം 3.5.2-ലം മരഖടപ്ടുത്ിയിരിക്കുന്നു.  
മകരളത്ില് നിര്മ്മയാണം പുമരയാഗേിക്കുന്ന നയാല്ക് വന്കിെ 
ജലമസെന പദ്തികളയായ മൂവയാറ്റുപുഴ, ഇെേലയയാര്,  
കയാരയാപ്പുഴ, ബയാണയാസുരസയാഗര് എന്നിവ 1970 കളിലം 
1980 കളിലം ആരംഭിച്ചതയാണ്ക്. എന്നയാല് അവയടെ  
നിര്മ്മയാണ പ്രവര്ത്നങ്ങള്കെയായി ടെലവഴിമകെണ് 
തുകയം പൂര്ത്്രീകരിമകെണ് സേയവം അധികരിച്ചിട്ടും 
ഇമപ്യാഴും പൂര്ത്ിയയാകെയാന് കഴിഞ്ഞിടില്ല.

പതിമൂനവോം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി കവോെയളവിലെ 
നവോെ് വനകിട-ഇടത്തരം ജെ്സചന പദ്ധതി 
കളുലട നിരമവോണ പു്രവോഗതി
പതിമൂന്നയാം പഞ്ചവല്സര പദ്തി കയാലത്്ക് നിര്മ്മയാണം 
പുമരയാഗേിച്ച നയാല്ക് വന്കിെ ഇെത്രം ജലമസെന 
പദ്തികളയാണ്ക് മൂവയാറ്റുപുഴ, ഇെേലയയാര്, കയാരയാപ്പുഴ,  
ബയാണയാസുരസയാഗര് പദ്തികള് മേല്പ്റഞ്ഞ നയാല്ക് പദ്
തികളില് മൂവയാറ്റുപുഴ ജലമസെന പദ്തിയടെ കമ്മ്രീഷനിംഗ്ക് 
പതിമൂന്നയാം പഞ്ചവല്സര പദ്തികയാലയളവില് നെക്കുക
യണ്യായി. പതിമൂന്നയാം പഞ്ചവല്സര പദ്തി കയാലയളവില് 
ഈ പദ്തികള് കകവരിച്ച നിര്വ്വഹണ പുമരയാഗതിയടെ 
വിശ്യാംശങ്ങള് ചുവടെ മെര്ക്കുന്നു.

മൂവവോറ്റുപുഴ ജെ്സചന പദ്ധതി (എം.വ ി.ഐ.പ ി)
ഇടുകെി ജലകവ്്യുത പദ്തിയടെ മൂലേറ്റം പവര് ഹൗസില് 
നിന്നും പുറംതള്ളുന്ന ജലവം ടതയാടുപുഴയയാറിടറെ വൃഷ്ടി  
പ്രമ്ശങ്ങളില് നിന്നുള്ള ജലവം ഉപമയയാഗടപ്ടുത്ിയയാ
ണ്ക് മൂവയാറ്റുപുഴ വയാലി ജലമസെന പദ്തി വിഭയാവനം 
ടെയ്തത്ക്. പ്രധയാന കനയാലിടറെയം ശയാഖയാ കനയാലക
ളമെയം വിതരണശധ്ംഖലകളമെയം (ഇെയയാര്, കയാരി
മകെയാെിടറെ ഏതയാനും റ്രീച്ചുകള് ഒഴിടക) പ്രവൃത്ികള് 
പൂര്ത്്രീകരിച്ചുടകയാണ്്ക് മൂവയാറ്റുപുഴ വയാലി ജലമസെന 
പദ്തി 2020 ജൂകല 10 ന്ക് കമ്മ്രീഷന് ടെയ്യുകയണ്യാ
യി. 20.86 മകയാെി രൂപയടെ പ്രയാരംഭ എസ്റിമേറ്റുേയായി 
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ആരംഭിച്ച ഈ ജലമസെന പദ്തിയ്ക്ക്ക് ഒരു വലതുകര 
പ്രധയാന കനയാലം (ആര്.ബി.എം.സി-28.339 കിമലയാേ്രീറ്റര്), 
ഒരു ഇെതുകര പ്രധയാന കനയാലം (എല്.ബി.എം.സി– 37.1  
കിമലയാേ്രീറ്റര്) ഉണ്്ക്. ആര്.ബി.എം.സി, എല്.ബി.എം.സി 
ശയാഖകളടെ ടേയാത് ന്രീളം 57.154 കിമലയാേ്രീറ്ററും,  
വിതരണശംഖലകളടെ ടേയാത് ന്രീളം 213 കിമലയാേ്രീറ്ററും 
ആണ്ക്.

• എഴുമതയാണിപ്യാെത്തു ടറയില്ടവ മക്രയാസിംഗ്ക് ഭയാഗ
ത്തുള്ള അടകവെഡിക്ക്െിടറെ പ്രവൃത്ികള് (ടെ.18,238 
േ്രീറ്ററിനും 18,261 േ്രീറ്ററിനും ഇെയ്ക്കുള്ള പ്രമ്ശം) 2018-19 
കയാലയളവില് പൂര്ത്്രീകരിച്ചതിലൂടെ 796 ടഹ. അയയാ
കെട്ക് കകവരിച്ചു. ഇതില് 11 ടഹ. ഏറ്റുേയാനൂര് ശയാഖയാ 
കനയാലില് കൂെിയം, 785 ടഹ. കുറുമുള്ളൂര് വിതരണശം
ഖലയില് കൂെിയം ആണ്ക്.

• േെകെത്യാനം ടെറിയ വിതരണശംഖല (ടെ.0-690 േ്രീ 
& 1,522-3,765 േ്രീ) (കപങ്കുളം അടകവെഡക്ക്െ്ക് ഒഴിടക) 
പൂര്ത്്രീകരിച്ചമതയാടെ 126 ടഹ. അയയാകെട്ക് കകവരിച്ചു.

• 2020-21 ല് കൂത്യാട്ടുകുളം ലിഫ്ക്റ്റ്ക് ഇറിമഗഷന് കമ്മ്രീഷന്  
ടെയ്തമതയാടു കൂെി, കൂത്യാട്ടുകുളം വിതരണ ശംഖലയടെ 
മുഴുവന് അയയാകെടയായ, 1,080 ടഹ. കകവരികെയാന് 
സയാധിച്ചു.

• 1,620 േ്രീ. ന്രീളമുള്ള ആനികെയാെ്ക് കിഴക്കു (നടുകര) ടെറിയ 
വിതരണ ശംഖല പൂര്ത്്രീകരിച്ചമതയാടെ 196 ടഹ.  
പ്രമ്ശത്തു മനടം കകവരികെയാനയായി.

• കയാരിമകെയാെ്ക് വിതരണ ശംഖലയടെ ഒന്നയാേടത് റ്രീച്ച്ക് 
പൂര്ത്്രീകരിച്ചമതയാടെ (0-1210 േ്രീ.) 250 ടഹ. അയയാകെട്ക് 
കകവരിച്ചു.

• പദ്തിയില് ലക്ഷധ്േിടിരുന്ന ടേയാത്ം വിസ്ക്തൃതി 
35,619 ടഹക്ക്െറും അറ്റവിസ്ക്തൃതി 18,173 ടഹക്ക്െറും 
ആയിരുന്നു. ഇതില് 33,905 ടഹക്ക്െര് ടേയാത്  
വിസ്ക്തൃതിയം, 17,342 ടഹക്ക്െര് അറ്റവിസ്ക്തൃതിയം 
കകവരികെയാന് കഴിഞ്ഞു. പദ്തികെയായി ടെലവഴിച്ച 
ടേയാത്ം തുക 1,100.88 മകയാെി രൂപയയാണ്ക്.

ജലമസെനം ലഭധ്േയാകുന്ന പ്രധയാന വിളകള് ടനല്ല്ക്(3,364 
ടഹ.), മനന്ത്രവയാഴ (2,126 ടഹ.), ധയാനധ്ങ്ങള് (930 ടഹ.), 
േരച്ച്രീനി (448 ടഹ.), ഇഞ്ചി (14 ടഹ.), കകതച്ചകെ (790 
ടഹ.), നയാള്രീമകരം (6,354 ടഹ.), അെയ്ക (597 ടഹ.), റബ്ബര് 
(3,868 ടഹ.), കുരുമുളക്ക് (541 ടഹ.), പച്ചകെറികള് (1,765 
ടഹ.), കയാപ്ി (16 ടഹ.), ജയാതികെ (1,001 ടഹ), േഞ്ഞള് (35 
ടഹ.), ടകയാമകെയാ (40 ടഹ.), േറ്റു വൃക്ഷങ്ങള് (380 ടഹ.), 
കിഴങ്ങുവര്ഗ്ഗങ്ങള് (520 ടഹ.) എന്നിവയയാണ്ക്. മകയാടയം 
ജില്ലയിടല തയാഴ്ക്ന്ന പയാെമശഖരങ്ങളില് നിന്നും ഉപ്പുടവള്ളം 
ന്രീകെം ടെയ്യുന്നതിനും ഈ പദ്തി സഹയായകരേയാവന്നു. 
കൂെയാടത, ഇടുകെി, മകയാടയം, എറണയാകുളം ജില്ലകളിടല 
കുെിടവള്ള ആവശധ്ങ്ങള് പരിഹരിക്കുന്നതിന്ക് സഹയായക
േയാവന്നതിനു പുറമേ സേ്രീപപ്രമ്ശങ്ങളിടല കിണറുകളില് 
ജല നിരപ്്ക് ഉയരുന്നതിനും പദ്തി സഹയായിക്കുന്നു. ഹിന്ദു
സ്യാന് നയൂസ്ക് പ്രിറെ്ക് ഫയാക്ക്െറിയിമലകെ്ക് വധ്യാവസയായിക 
അെിസ്യാനത്ില് ഉള്ള ഈ പദ്തിയില് കൂെി ലഭിക്കുന്നു. 
10.5 ടേഗയാ വയാട്ക് കവ്്യുതി ഉല്യാ്ിപ്ിക്കുന്നതിനും ഈ 
പദ്തിയില് കൂെി സയാധിക്കുന്നുണ്്ക്. 

ഇടമെയവോര ജെ്സചന പദ്ധതി (ഐ.ഐ.പി)
1981 ല് 17.85 മകയാെി രൂപ േതിപ്പു െിലവില് ആരംഭിച്ച 
ഇെേലയയാര് ജലമസെന പദ്തിയിലൂടെ ടപരിയയാര് 
െയാലക്കുെി ന്്രീതെങ്ങളില് ഉള്ള 14,394 ടഹ. പ്രമ്ശം 
ജലമസെിതേയാകെയാന് ലക്ഷധ്േിടിരുന്നു. 32.278 കി.േ്രീ.
ന്രീളമുള്ള പ്രധയാന കനയാലിടറെ പണികള് പൂര്ത്്രീകരിച്ചു. 
മലയാ ടലവല് കനയാലിടറെ ന്രീളം 15 കി.േ്രീ. ആയി കുറച്ചിരുന്നു. 
ഇതില് രണ്ടു തെസ്സങ്ങള് ഉണ്യായിരുന്നു. എം.സി മറയാഡ്ക് 
മക്രയാസ്സിംഗും, ടറയില്മവ മക്രയാസ്സിംഗും.

• മലയാ ടലവല് കനയാലിടറെ എം.സി മറയാഡ്ക് മക്രയാസിംഗ്ക് 
ഭയാഗടത് തെസ്സം പരിഹരിക്കുന്നതിനയായി “പുഷ്ക് ത്രൂ” 
സംവിധയാനം നെപ്ിലയാകെി. ഇത്ക് ജലവിഭവ വകുപ്ി
ടറെ െരിത്രത്ിടല ആ്ധ് സംഭവേയാണ്ക്. ഇതിലൂടെ  

ചിത്ം 3.5.1 ജലമസെന വകുപ്ിനു ക്രീഴിടല ജലസംഭരണികളിടല സംഭരണ നില 2020-2021  
(300 ലക്ഷം ക്യുബിക്ക് േ്രീറ്റര്)

അവലംബം: ടെക്നിക്കല് കമ്ിറ്ി റിപ്പോര്ട്, സംസ്പോന ആസൂത്രണ പബപോര്്്, 2018
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ടനടുമ്പയാമശേരി പഞ്ചയായത്ിടല കുെിടവള്ള ജലമസെന 
ആവശധ്ങ്ങള് ടേച്ചടപ്ടുത്യാന് കഴിഞ്ഞു.

• മലയാ ടലവല് കനയാലിടറെ (എല്.എല്.സി) 99.5 
ശതേയാനം പ്രവൃത്ികളം പൂര്ത്ിയയായി. മലയാടലവല് 
കനയാലിടറെ ടെ.10,599 േ്രീ മുതല് ടെ.12,000 േ്രീ. വടര
യള്ള നിര്മ്മയാണം ഈ കയാലയളവില് പൂര്ത്ിയയായി. 
എം.സി മറയാഡ്ക് മക്രയാസ്സിംഗിടറെയം, മുകളില് പ്രതിപയാ
്ിച്ചിരിക്കുന്ന മലയാ ടലവല് കനയാലിടറെയം ഭയാഗങ്ങള് 
പൂര്ത്ിയയായതിനയാല് ടെ.12,540 േ്രീ വടര ജലവിത 
രണം സയാധധ്േയായി.

• കയാഞ്ഞൂര് ടതക്കുംഭയാഗം ശയാഖയാ കനയാലിടറെ ഭൂേി 
ഏടറ്റടുകെല് പ്രക്ര്രീയ പുമരയാഗേിക്കുകയയാണ്ക്. ഇതില് 
1.33 കി.േ്രീ പ്രമ്ശടത് പരിസ്ിതി ആഘയാത പഠനം 
പൂര്ത്ിയയായി.

• ഭൂേി ഏടറ്റടുകെല് കയാലതയാേസം കയാരണം മലയാ ടലവല് 
കനയാലിടറെ ടെ.14,623 ടല അവസയാന ഭയാഗടത് 
ഫ്ലഷ്ക് നിര്മ്മയാണം മശഷിക്കുന്നു.

• േണപയാട്ടു െിറയില് കൂെി 128 ടഹക്ക്െര് അയയാകെട്ടും 
ലിങ്്ക് കനയാലിടറെ പൂര്ത്ിയയായ ഭയാഗത്തു നിന്ന്ക് 396 
ടഹക്ക്െര് അയയാകെട്ടും കകവരികെയാന് കഴിഞ്ഞു.

• ടപരിയയാര് ന്്രീതെത്ില് നിന്നും െയാലക്കുെി ന്്രീതെ
ത്ിമലകെ്ക് ലിങ്്ക് കനയാല് വഴി ജലം എത്ിക്കുന്നതിനുള്ള 
മപ്രയാജക്ക്െ്ക് റിമപ്യാര്ട്ക് സര്കെയാരില് സേര്പ്ിച്ചു.

• 2021 േയാര്ച്ച്ക് േയാസം വടരയള്ള പദ്തി ടെലവ്ക് 507.99 
മകയാെി രൂപയം ടേയാത്ം ഭൗതിക മനടം 4195 ടഹക്ക്െ
റുേയാണ്ക്.

കവോരവോപ്പുഴ ജെ്സചന പദ്ധതി (ലക.ഐ.പി)
കയാമവരി ന്ിയടെ ഉപന്ിയയായ കബനിയിടല ഒരു ഇെ
ത്രം ജലമസെന പദ്തിയയായ കയാരയാപ്പുഴ ജലമസെന 
പദ്തികെ്ക് 2.80 െി.എം.സി കയാമവരി ജലം അനുവ്ിച്ചു 
നല്കിയിട്ടുണ്്ക്. 1978 ല് ആസൂത്രണ കമ്മ്രീഷന് 7.60 
മകയാെി രൂപയ്ക്ക് ഈ പദ്തികെ്ക് അംഗ്രീകയാരം നല്കുകയം 
2010 ല് പദ്തി ഭയാഗ്രീകേയായി കമ്മ്രീഷന് ടെയ്യുകയം  
ടെയ്ക്തു. 8,805 േ്രീറ്റര് ന്രീളമുള്ള വലതുകര പ്രധയാന കനയാലം 
(ആര്.ബി.എം.സി) 16,740 േ്രീറ്റര് ന്രീളമുള്ള ഇെതുകര 
പ്രധയാന കനയാലം (എല്.ബി.എം.സി) ഈ പദ്തിയ്ക്കുണ്്ക്.

2018-ടല ടവള്ളടപ്യാകെം കയാരണം, ഇെതുകര കനയാലില് 
ടെ.4,800 േ്രീറ്റര് ഭയാഗം ഇെിഞ്ഞതിനയാല്, എല്ബി.എം.സി 
യടെ അയയാകെട്ക് 245.17 ടഹ. ല് നിന്ന്ക് 71.29 ടഹക്ക്െ
റയായി കുറയകയണ്യായി. ഇെിഞ്ഞ ഭയാഗത്്ക് നിര്മ്മയാണം 
നെന്നുടകയാണ്ിരിക്കുന്ന പുനരുദ്യാരണ പ്രവൃത്ികള് 
2021 നവംബറില് പൂര്ത്ിയയാകുടേന്ന്ക് പ്രത്രീക്ഷിക്കുന്നു. 

ഈ മജയാലികള് പൂര്ത്ിയയാക്കുന്നതിലൂടെ, എല്.ബി.എം.
സി യടെ അവസയാനഭയാഗം വടര അതയായത്ക്, ടെ.16,740 
േ്രീ. വടര പ്രവര്ത്നക്ഷേേയാകെയാന് സയാധിക്കും. അതുവഴി 
ടേയാത്ം 245.17 ടഹ. പ്രമ്ശത്തു ജലമസെനം ലഭധ്േയാ
കെയാന് സയാധിക്കും.

2019 ടല ടവള്ളടപ്യാകെത്ില് വലതുകര ടേയിന് കനയാ
ലിടറെ അവസയാനഭയാഗത്്ക് നിന്നും കരിയമ്പയാെി ബ്യാഞ്ച്ക് 
കനയാലിടറെ െ:1800 േ്രീറ്ററില് ഒരു കനയാല് തകരയാര്  
സംഭവിച്ചു. ഈ തകര്ന്ന കനയാല് ഏകമ്ശം 8 േ്രീറ്റമറയാളം 
ഉയരമുള്ള കരയിലൂടെ കെന്നുമപയാകുന്നതിനയാല് ഘെനയ
ടെ രൂപമരഖ പരിഷ്ക്കരിമകെണ്തുണ്്ക്. കൂെയാടത ഈ പ്രമ്ശ
ത്്ക് േണ്്ക് പരധ്മവക്ഷണ പ്രവര്ത്നങ്ങള് ക്രേ്രീകരിച്ചിട്ടുണ്്ക്. 
ടപയാങ്ങിനിടത്യാെി, അരിമൂല, വള്ളിമപ്ട, െ്രീകെല്ലൂര്, േണി
വയല് വിതരണശംഖലയ്കയായി വലതുകര കനയാല് സംവി
ധയാനത്ില് നിന്ന്ക് ഏടറ്റടുക്കുന്ന സ്ലങ്ങള് നിലവില് 
വകുപ്ിടറെ കകവശമുണ്്ക്. ഈ റ്രീച്ചുകളിടല പ്രവൃത്ികള് 
2021-22 ല് പൂര്ത്ിയയാക്കുന്നതിന്ക് ലക്ഷധ്േിടുന്നു. ഇതു 
വഴി 459 ടഹക്ക്െര് അധിക അയയാകടിന്ക് ജലമസെനം 
നല്കയാന് കഴിയം.

ബവോണവോസുരസവോഗര ജെ്സചന പദ്ധതി  
(ബി.എസ്.പ ി)
കരേയാന്മതയാെ്ക് ന്്രീതെത്ിടല ബയാണയാസുരസയാഗര് ജല
മസെന പദ്തിയിലൂടെ വയനയാെ്ക് ജില്ലയിടല രണ്്ക് തയാലൂ
ക്കുകളിലയായി 2800 ടഹക്ക്െര് (അറ്റ) പ്രമ്ശത്്ക് രണ്യാം 
വിളയ്ക്കും മൂന്നയാം വിളയ്ക്കും ജലമസെനം നല്കയാന് കഴിയം. 
2.73 കി.േ്രീ ന്രീളമുള്ള ഒരു പ്രധയാന കനയാലം, പെിഞ്ഞയാറത്റ 
(9.030 കി.േ്രീ), ടവണ്ിമയയാെ്ക് (5.390 കി.േ്രീ) എന്ന്രീ രണ്്ക് 
ശയാഖയാ കനയാലകളേയാണ്ക് ഈ പദ്തിയില് ഉള്ടപ്ടിട്ടുള്ളത്ക്.

• പെിഞ്ഞയാറത്റയ്ക്കും ടവണ്ിമയയാെ്ക് ബ്യാഞ്ച്ക് 
കനയാലിനും ഇെയില് കഡമവര്ഷന് മെംബര്  
പൂര്ത്ിയയായി.

• ടവണ്ിമയയാെ്ക് ശയാഖയാ കനയാലില്, ടെ.20 േ്രീ മുതല് 
ടെ.570 േ്രീ വടരയള്ള പ്രമ്ശത്തു 15 ശതേയാനവം 
ടെ.4325 േ്രീ. മുതല് ടെ.4,620 േ്രീ വടരയള്ള പ്രമ്ശത്തു 
35 ശതേയാനവം പ്രവൃത്ികള് പൂര്ത്്രീകരിച്ചു.

• കയാപ്പുംകുന്ന്ക് വിതരണശംഖലയടെ ടെ.3,005 േ്രീ മുതല് 
ടെ.3,205 േ്രീ വടരയള്ള പ്രവൃത്ികള് പൂര്ത്ിയയാകെയാന് 
സയാധിച്ചു.

• ടവണ്ിമയയാെ്ക് ബ്യാഞ്ച്ക് കനയാല് ടെ:570 േ്രീറ്റര് മുതല് 
1715 േ്രീറ്റര് വടര പ്രവൃത്ി പുമരയാഗേിക്കുന്നു; 18%  
പൂര്ത്ിയയായി.

• കയാപ്പുംകുന്ന്ക് വിതരണശംഖലയടെ ടെ.1480 േ്രീറ്റര് 

പട്ിക 3.5.1 മകരളത്ിടല വന്കിെ-ഇെത്ര ജലമസെന പദ്തികള്

ക്രേ 
നം. പദ്തിയടെ മപര്ക് ഉള്ടപ്ടുന്ന ജില്ലകള് ആരംഭിച്ച വര്ഷം

ജലമസെനം 
ടെയ്യാന് ലക്ഷധ്േി
ടിട്ടുള്ള വിസ്ക്തൃതി 
(ടഹക്ക്െറില്)

1 മൂവയാറ്റുപുഴ വയാലി ജലമസെന പദ്തി എറണയാകുളം, ഇടുകെി 1974 35619
2 ഇെേലയയാര് ജലമസെന പദ്തി എറണയാകുളം, ഇടുകെി, തൃശ്ശൂര് 1981 29036

3 കയാരപ്പുഴ ജലമസെന പദ്തി വയനയാെ്ക് 1978 8721

4 ബയാണയാസുരസയാഗര് ജലമസെന പദ്തി വയനയാെ്ക് 1979 3825

അവലംബം:- ടെക്നിക്കല് കമ്ിറ്ി റിപ്പോര്ട്, സംസ്പോന ആസൂത്രണ പബപോര്്്, 2018
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മുതല് 1565 േ്രീറ്റര് വടര പ്രവൃത്ി പുമരയാഗേിക്കുന്നു; 
40% പൂര്ത്ിയയായി.

• 2019-20 പ്രവര്ത്ന പദ്തിയില് വിതരണശംഖ
ലയടെ പുനരമനവെഷണം, കഡമവര്ഷന് മെമ്പറിന്ക് 
സേ്രീപമുള്ള ഇന്ട്പെക്ഷന് മറയാഡിടറെ നവ്രീകരണം 
എന്നിവ പൂര്ത്ിയയായി.

• ഡിസ്ക്ട്ിബയൂടറികളടെ പരിമശയാധനയാ പ്രവര്ത്നങ്ങള് 
95% പൂര്ത്ിയയായി.

കുട്നവോട്ിലെ ലവള്ളല്വോക്ക നിവവോരണ പദ്ധതികള് 
പയാെമശഖരത്ിടറെ പുറം ബണ്ടുകള് ശക്ിടപ്ടുത്ി ഉയ
രത്ില് നിര്മ്മിക്കുക, അനുബന്ധ പ്രവൃത്ികള് ആയ 
മേയാമടയാര് തറ, ടഷഡ്ക്, സ്ലൂയിസ്ക്, കപപ്്ക്, മബയാക്്ക് കള്വര്ട്ക് 
എന്നിവയടെ നിര്മ്മയാണ പ്രവര്ത്നങ്ങള് എന്നിവടയല്ലയാം 
ആണ്ക് കുടനയാടിടല പ്രധയാന ടവള്ളടപ്യാകെ നിവയാരണ 
പ്രവര്ത്നങ്ങളില് പ്രധയാനേയായം ഉള്ടപ്ടുന്നത്ക്. മകന്ദ 
സര്കെയാര് അനുേതി നല്കിയ പദ്തികളയായ ടകല് I, 
ടകല് II, ടകല് III, ടകല് IV എന്നിവയിലൂടെ പ്രളയനി
യന്ത്രണ പ്രവര്ത്നങ്ങളില് ശ്രമദ്യേയായ മനടങ്ങള് 
കകവരികെയാന് സയാധിച്ചു. ഈ പദ്തികളില് കൂെി യഥയാ
ക്രേം 574.83 ടഹ., 3262.91 ടഹ., 2818 ടഹ., 5,834 ടഹ. 
പ്രമ്ശങ്ങള് സംരക്ഷികെയാന് സയാധിച്ചു. 

പതിമൂനവോം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയിലെ ്നട്ങ്ങള് 
1. ടവള്ളടപ്യാകെ നിവയാരണ പദ്തി (എഫ്ക്.എം.പി): 
ടവള്ളടപ്യാകെ നിവയാരണ പദ്തി (എഫ്ക്.എം.പി) കുടനയാെ്ക് 
മേഖലയിടല ടവള്ളടപ്യാകെ ലഘൂകരണം-ഘടം-1 (ഗ്രൂപ്്ക് 
2-5, 7-8, 10-19), മകയാടയം, ആലപ്പുഴ ജില്ലകളിടല 231 പയാെ
മശഖരങ്ങളിടല ടവള്ളടപ്യാകെ നിവയാരണ പ്രവര്ത്നങ്ങള് 
പദ്തിയില് ഉള്ടപ്ടുന്നു. നിലവിടല 46 പയാെമശഖരങ്ങളടെ 
പുറംബണ്ടുകളടെ നിര്മ്മയാണം പൂര്ത്ിയയാകെിയയാല് ഈ  
പയാെമശഖരങ്ങളില് രണ്യാം ടനല്കൃഷി നെത്യാനും അതുവഴി 
കയാര്ഷിമകയാല്പ്യാ്നം വര്ദ്ിപ്ികെയാനും സയാധിക്കും. പദ്
തിയടെ പ്രധയാന മനടങ്ങള് ചുവടെ പറയന്നു.

• സംരക്ഷിത പ്രമ്ശം – 2818 ടഹക്ക്െര്
• പൂര്ത്ിയയായ ബണ്ടുകളടെ ആടക ന്രീളം – 128.64 

കി.േ്രീ
• നിര്മ്മിച്ച മേയാമടയാര് തറ ടഷഡിടറെ ആടക എണ്ം 

– 61 എണ്ം
• പൂര്ത്ിയയാകെിയ ടപയാതുേെകളടെ ആടക എണ്ം – 

68 എണ്ം
• നിര്മ്മിച്ച ടപടി/കപപ്്ക് കള്വര്ട്ടുകളടെ ആടക 

എണ്ം – 36 എണ്ം.
2. മകരളത്ിടല 12 ന്രീര്ത്െങ്ങള് ഉള്ടപ്ടുന്ന  
ഓണയാട്ടുകര മേഖലയിടല ടവള്ളടപ്യാകെ ലഘൂകരണ  
പ്രവര്ത്നങ്ങള്

• ആടക സംരക്ഷിത പ്രമ്ശം – 5834 ടഹക്ക്െര്
• പൂര്ത്ിയയാകെിയ ബണ്ടുകളടെ ആടക ന്രീളം – 33.2 

കി.േ്രീ
• നിര്മ്മിച്ച മേയാമടയാര് തറ/ടഷഡിടറെ ആടക  

എണ്ം – 1
• നിര്മ്മിച്ച കലിങ്കുകളടെ ആടക എണ്ം – 11
• നിര്മ്മിച്ച നെപ്യാലത്ിടറെ ആടക എണ്ം – 17 

പൂര്ത്്രീകരിച്ച ടവറെഡ്ക് മക്രയാസ്ക് ബയാറിടറെ (VCB) 
ആടക എണ്ം – 3

3. കുടനയാെ്ക് തയാലൂകെിടല 397 പയാെമശഖരങ്ങളിലം 
വ്രീയപുരം പഞ്ചയായത്ിടല 14 പയാെമശഖരങ്ങളിലം 
ടവള്ളടപ്യാകെ ലഘൂകരണ പ്രവര്ത്നങ്ങള്. 

• ഈ പദ്തി പൂര്ത്്രീകരിക്കുന്നതിലൂടെ മേല്പ്റഞ്ഞ 
എല്ലയാ പയാെമശഖരങ്ങളിലം വര്ഷത്ില് രണ്ടു തവണ 
ടനല്കൃഷി ടെയ്യാന് സയാധിക്കും.

• ആടക സംരക്ഷിത പ്രമ്ശം – 3871.75 ടഹക്ക്െര്
• പൂര്ത്ിയയാകെിയ ബണ്ടുകളടെ ആടക ന്രീളം – 177.64 

കി.േ്രീ
• നിര്മ്മിച്ച മേയാമടയാര്ത്റ/ടഷഡിടറെ ആടക എണ്ം 

– 166
• പൂര്ത്ിയയാകെിയ ടപയാതുേെകളടെ ആടക എണ്ം – 

29 
• നിര്മ്മിച്ച ടപടി/കപപ്്ക് കള്വര്ട്ടുകളടെ ആടക 

എണ്ം – 24
• ന്രീര്ച്ചലകളടെ ആടക എണ്ം – 587  

4. ഡി മബ്ലയാകെിടല പുത്നറയായിരം പയാെമശഖരത്ിടല 
ബണ്്ക് പുനര്നിര്മ്മയാണം:- 211 ടഹക്ക്െര് വിസ്ക്തൃതിയള്ള 
കുടനയാെ്ക് തയാലൂകെിടല പുളിങ്കുന്ന്ക് ഗ്രേപഞ്ചയായത്ിടല ഈ 
പയാെമശഖരത്ില് 2015 ലം 2016 ലം മവലിമയറ്റം കയാരണം 
പെിഞ്ഞയാറന് ബണ്്ക് തകര്ന്നിരുന്നു. തകര്ന്ന ഭയാഗത്്ക് 
പ്ര്രീകയാസ്ക്റ്റ്ക് കപലിടറെയം സ്യാബിടറെയം ഏറ്റവം പുതിയ 
സയാമങ്തികവി്ധ് സവെ്രീകരിച്ചു. പ്ര്രീകയാസ്ക്റ്റ്ക് കപലകളടെ 
മൂന്ന്ക് പയാളികള് നിലമത്കെ്ക് ഉറപ്ിക്കുകയം കെ ബ്രീംസ്ക് 
ഉപമയയാഗിച്ച്ക് ബന്ധിപ്ിക്കുകയം ടെയ്ക്തു. പ്ര്രീകയാസ്ക്റ്റ്ക് 
കപലകള്കെിെയില് പ്ര്രീകയാസ്ക്റ്റ്ക് സ്യാബുകള് ത്രീരുകയം 
തകര്ന്ന ഭയാഗത്്ക് കയായല് കളിേണ്്ക് നിറച്ച്ക് ബണ്്ക് ഉണ്യാ
ക്കുകയം ടെയ്ക്തു. ഇത്ക് ബലടപ്ടുത്തുന്നതിനയായി മൂന്ന്ക് 
നിര ടതങ്ങിന് കൂനകള് ഉപമയയാഗിച്ച്ക് 120 േ്രീറ്റര് ന്രീളത്ില് 
പുതിയ ബണ്ടും അധിക ടബര്മും നിര്േിച്ചു. തകര്ന്ന ഭയാഗ
ത്ിടറെ അകത്തും പുറത്തും ടബര്മും നിറയ്കയാന് കയായല് 
കളിേണ്്ക് ഉപമയയാഗിച്ചു. 2020-21 സയാമ്പത്ിക വര്ഷത്ില് 
42 പുതിയ പ്രവൃത്ികള് ഏടറ്റടുത്തു. അതില് 47.09 കി.േ്രീ 
ന്രീളത്ില് പുറംബണ്്ക് നിര്മ്മയാണവം 50.84 കിമലയാേ്രീറ്റര് 
ന്രീളത്ില് മതയാടുകളിടല േണ്്ക് േയാറ്റുന്നതിനുള്ള നെപെികളം 
ഉള്ടപ്ടുന്നു. 2020-21 ടല 42 പ്രവൃത്ികളില് 23 എണ്ം 
പൂര്ത്ിയയായി.

5. തണ്്രീര്മുകെം ബണ്ിടറെ ആധുനികവല്കെരണം: മവ
മ്പനയാെ്ക് കയായലിടറെ ഇടുങ്ങിയ പ്രമ്ശേയായ തണ്്രീര്മുകെ
ത്്ക് നിര്മ്മിച്ച ഒരു ഉപ്പുടവള്ള തെയണ സംവിധയാന േയാണ്ക് 
തണ്്രീര്മുകെം ബയാമരജ്ക്. 28 ടസ്റയിന്ടലസ്ക് സ്റ്രീല് ഷടറുകളം 
അനുബന്ധ ലിഫ്ക്റ്റിംഗ്ക് സംവിധയാനങ്ങളം ഉപമയയാഗിച്ച്ക് 
പയാലത്ിടറെ നിര്മ്മയാണം (മൂന്നയാം ഘടം-േധധ്ഭയാഗം)  
പൂര്ത്ിയയാകെി. 2018-ല് ഗതയാഗതത്ിനയായി തുറന്നുടകയാ
ടുത്തു. മറഡിയല് മഗറ്റുകള്ക്കും 46 അെി മലയാകെിടറെ (14M) 
കഹമ്യാളിക്ക് സംവിധയാനവം 1,2 ഘടങ്ങളിടല 62 എണ്ം 
പഴയ ഷടറുകള് േയാറ്റി ടസ്റയിന്ടലസ്ക് സ്റ്രീല് ഷടറുകള് 
സ്യാപിക്കുന്നതും, ഈ ഷടറുകള് ഉയര്ത്തുന്നതിനുള്ള സം
വിധയാനവേയായി ബന്ധടപ്ട മജയാലികളം പൂര്ത്ിയയായി. 
ഇതിനു പുറമേ 20 അെിയം 30 അെി വ്രീതമുള്ള മലയാക്കുകളടെ 
നവ്രീകരണം പൂര്ത്ിയയായി. തണ്്രീര്മുകെം ബയാമരജിടറെ 
നവ്രീകരണം പൂര്ത്ിയയാകുന്നമതയാടെ പ്രളയജലം അഴി
മുഖമത്കെ്ക് എളപ്ത്ില് ഒഴുകിമപ്യാകുന്നതിന്ക് കഴിയം. 
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6. മതയാടപ്ള്ളി സ്ക് പില്മവയടെ കയാരധ്ക്ഷേത ടേച്ചടപ്
ടുത്ല്:- കുടനയാെന് പ്രമ്ശങ്ങളില് നിന്ന്ക് ടവള്ളടപ്യാ
കെജലം കെലിമലകെ്ക് ഒഴുകെിവിടുന്നതിനയാണ്ക് മതയാടപ്ള്ളി 
്പെില്മവ നിര്മ്മിച്ചത്ക്. മതയാടപ്ള്ളി ്പെില്മവയടെ യഥയാ
ര്ത്ഥ ഡികസന് മശഷി ടസകെന്ഡില് 1800 ക്യുബിക്ക് 
േ്രീറ്ററയാണ്ക്, എന്നയാല് അഴിമുഖത്ിടറെ വ്രീതി 380 േ്രീറ്ററില് 
നിന്ന്ക് 150 േ്രീറ്ററയായി കുറഞ്ഞതിനയാല് ഇത്ക് ടസകെന്ഡില് 
600 ക്യുബിക്ക് േ്രീറ്ററയായി കുറഞ്ഞിട്ടുണ്്ക്. േണല്ത്ിടകളം 
കയാറ്റയാെി േരങ്ങളം രൂപടപ്ടതയാണ്ക് അഴിമുഖത്ിടറെ വ്രീതി 
കുറയയാന് കയാരണം. അഴിമുഖത്ിടറെ വ്രീതി കുറഞ്ഞതും 
ടവള്ളടപ്യാകെജലം കെലിമലകെ്ക്ഒഴുകെി വിടുന്നതിടറെ അളവ്ക് 
കുറഞ്ഞതും 2018 ടല കുടനയാടിടല ടവള്ളടപ്യാകെത്ിന്ക് നി
ര്ണയായക ഘെകേയായി േയാറി. അതിനയാല്, അഴിമുഖത്്ക് 380 
േ്രീറ്റര് വ്രീതി പുനഃസ്യാപിക്കുന്നതിടറെ ഭയാഗേയായി 2020-ന്ക് 
മുമ്പ്ക് 2.43 ലക്ഷം ക്യുബിക്ക് േ്രീറ്റര് േണലം തെസ്സങ്ങളം  
പൂര്ണ്േയായം ന്രീകെം ടെയ്ക്തു.
 
്കരള ജെവിഭവ വ ിവര സംവ ിധവോനം  
(്കരളം-ഡബ്ല്യുആരഐഎസ)്
മകരള- ഡബ്ല്യുആര്ഐഎസ്ക്, ഒരു ടവബ്ക് എമനബിള്ഡ്ക് 
പ്യാറ്റ്ക്മഫയാേയാണ്ക്. ജലവേയായി ബന്ധടപ്ട വിവരമശ
ഖരണവം അനുബന്ധ മേഖലകളിടല ഡയാറ്റയം 
സംമയയാജിപ്ിച്ച ഒരു റ്രീബില്ഡ്ക് മകരള ഇനിഷധ്റ്റ്രീവ്ക് 
(ആര്ടകഐ)ഫണ്്ക് ഉപമയയാഗിച്ചയാണ്ക് ഈ സംവിധയാനം 
വികസിപ്ിച്ചിരിക്കുന്നത്ക്. കയാലയാവസ്, ജലലഭധ്ത, ജല
ത്ിടറെ ആവശധ്കത, വയാടര് ബഡ്ക്ജറ്റിംഗ്ക് തുെങ്ങിയ  
പ്രമതധ്ക ടേയാഡയൂളകളള്ള ഒടരയാറ്റ ആധികയാരിക ഡിജിറ്റല് 
പ്യാറ്റ്ക്മഫയാേയായി മകരള-ഡബ്ല്യുആര്ഐഎസ്ക് പ്രവര്ത്ി
ക്കുന്നു. ഈ ടേയാഡ്യുളകളടെ എല്ലയാ മസയാഫ്ക്റ്റ്ക് വയര് വിക
സനവം പൂര്ത്ിയയായി കഴിഞ്ഞു.

ലവള്ളല്വോക്ക പ്രവചനവം മുനകൂര മുനറിയി്് 
സംവ ിധവോനവം (എഫ്.എഫ്.ഇ.ഡബ്ല്യു.എസ)്
ടപരിയയാര് ന്്രീതെത്ിടല ടവള്ളടപ്യാകെ പ്രവെനവം 
മുന്കൂര് മുന്നറിയിപ്്ക് സംവിധയാനവം സംമയയാജിപ്ിച്ച്ക്  
റിസര്മവയായറുകളടെ ഏമകയാപിത പ്രവര്ത്നത്ിനു
ള്ള സംവിധയാനത്ിടറെ വികസനം മ്ശ്രീയ ജലശയാസ്ത  
പദ്തികെ്ക് (എന്എച്ച്ക്പി) ക്രീഴില് പുമരയാഗേിക്കുന്നു. ഇതില് 
ആ്ധ് റിമപ്യാര്ട്ക്- പ്രരംഭ റിമപ്യാര്ടിടറെ സേര്പ്ണം  
പൂര്ത്ിയയായി, രണ്യാേടത് റിമപ്യാര്ടിടറെ-ഒപ്ക്റ്റി
കേസ്ക് RTDAS ടനറ്റ്ക് വര്കെിടനക്കുറിച്ചുള്ള റിമപ്യാര്ട്ക്  
സേര്പ്ിക്കുകയം മൂലധ്നിര്ണ്യം പുമരയാഗേിക്കുകയം  
ടെയ്യുന്നു.

റിയല് ടടം ഡവോറ്വോ അക് ിസിഷന സിസ്റം 
(RTDAS)
എന്എച്ച്ക്പിയടെ ക്രീഴില് പുമരയാഗേിക്കുന്ന ആര്െിഡി
എഎസ്ക് എന്ന പദ്തിപ്രകയാരം തല്സേയ മസ്റഷ
നുകളില് സ്യാപിക്കുന്ന 99 റ്റിപ്ിംഗ്ക് ബകെറ്റ്ക് ടറയില് 
മഗജസ്ക് (െിബിആര്ജി), 56 റഡയാര് ടലവല് ടസന്സറു
കള് (ആര്എല്എസ്ക്), 13 ആമടയാേയാറ്റിക്ക് കയാലയാവസ്യാ 
മസ്റഷനുകള് എന്നിവയടെ പ്രവര്ത്നങ്ങള് പുമരയാ
ഗേിക്കുന്നു. ഈ പദ്തികളടെ കരയാര് മൂലധ്ം 12.50 
മകയാെി രൂപയയാണ്ക്. ഇതില് 91 റ്റിപ്ിംഗ്ക് ബകെറ്റ്ക് ടറയില്  
മഗജുകളടെയം 43 റഡയാര്ടലവല് ടസന്സറുകളടെയം  
12 ഓമടയാേയാറ്റിക്ക് ടവതര് മസ്റഷനുകളടെയം പ്രവര്ത്ന
ങ്ങള് പൂര്ത്ിയയായി.

ജെ്സചന നിെ
സയാമ്പത്ിക സ്ിതിവിവര വകുപ്ിടറെ കണക്കുകള് 
പ്രകയാരം മകരളത്ിടല അറ്റ ജലമസെന മേഖല 3.897 
ലക്ഷം ടഹക്ക്െറും ടേയാത്ം ജലമസെനമേഖല 5.215 ലക്ഷം 
ടഹക്ക്െറും ആണ്ക്. 2020-21 ടല ടേയാത്ം ജലമസെന പ്ര
മ്ശത്ിടറെ വിശ്യാംശങ്ങള് (ഉറവിെം തിരിച്ച്ക്, ജില്ല തിരിച്ച്ക്) 
അനുബന്ധം 3.5.3-ലം, 3.5.4-ലം മരഖടപ്ടുത്ിയിരിക്കുന്നു. 
2018-19 മുതല് 2020-21 വടരയള്ള കയാലയളവില് 4.043 
ലക്ഷം ടഹക്ക്െറില് നിന്ന്ക് (2018-19) 3.897 ലക്ഷം ടഹക്ക്െ
റയായി (2020-21) അറ്റ ജലമസെന മേഖല കുറഞ്ഞു. പമക്ഷ, 
ടേയാത്ത്ിലള്ള ജലമസെന പ്രമ്ശം 5.153 ലക്ഷം ടഹക്ക്െ
റില് നിന്ന്ക് (2018-19) 5.214 ലക്ഷം ടഹക്ക്െറയായി (2020-
21) വര്ദ്ിച്ചിട്ടുണ്്ക്. ടേയാത്ത്ിലള്ള ജലമസെന പ്രമ്ശം 
വിസ്ക്തൃതിയടെയം പ്രമയയാജനം ലഭിച്ച വിളകളടെയം  
വിശ്യാംശങ്ങള് അനുബന്ം 3.5.5-ലം, 3.5.6-ലം  
കയാണിച്ചിരിക്കുന്നു.

2020-21 കയാലയളവില് ടനല്ലും, ടതങ്ങും ജലമസെന 
സൗകരധ്ം ലഭിച്ച പ്രധയാന വിളകളയായി തുെരുന്നു, ഈ രണ്്ക് 
വിളകളമെയം ജലമസെന വിസ്ക്തൃതി മുന് വര്ഷമത്കെയാള് 
വര്ദ്ിച്ചു. ടനല്ക്കൃഷിയടെ ടേയാത് ജലമസെന പ്രമ്ശം 
1.50 ലക്ഷം ടഹക്ക്െറില് നിന്ന്ക് (2019-20) 1.59 ലക്ഷം 
ടഹക്ക്െറയായി (2020-21) വര്ദ്ിച്ചു. ടതങ്ങിടറെ ടേയാത് 
ജലമസെന വിസ്ക്തൃതി 1.585 ലക്ഷം ടഹക്ക്െറില് നിന്ന്ക് 
(2019-20) 1.588 ലക്ഷം ടഹക്ക്െറയായി വര്ദ്ിച്ച്ക് (2020-21) 
മനരിയ പുമരയാഗതി മരഖടപ്ടുത്ി. 2020-21 ല് കയാലയള
വില്, വയാഴക്കൃഷിയടെ വിസ്ക്തൃതിയം ജലമസെന ലഭധ്തയം 
വര്ദ്ിച്ചുവരുന്ന പ്രവണത കയാണിച്ചിട്ടുണ്്ക്. വയാഴകൃഷിയടെ 
ജലമസെന വിസ്ക്തൃതി 0.448 ലക്ഷം ടഹക്ക്െറില് നിന്ന്ക് 
(18-19) 0.524 ലക്ഷം ടഹക്ക്െറയായി (2020-21) വര്ദ്ിച്ചു. 
പച്ചകെറികളടെ ജലമസെന ലഭധ്ത 0.312 ലക്ഷം ടഹക്ക്െ
റില് നിന്ന്ക് (2019-20) 0.288 ലക്ഷം ടഹക്ക്െറയായി നയാേ
േയാത്രേയായ ഇെിവ്ക് മരഖടപ്ടുത്ി. 2020-21 ല് ടേയാത്ത്ി
ലള്ള വിള വിസ്ക്തൃതിയില് ടേയാത്ം ജലമസെിത പ്രമ്ശം 
2019-20 ല് 20% ആയിരുന്നത്ക് 2020-21 ല് 20.3% ആയി 
വര്ദ്ിച്ചു. ജില്ല തിരിച്ചുള്ള ജലമസെന സ്ിതിവിവര പ്രകയാരം 
ടേയാത്ത്ിലള്ള ജലമസെന മേഖലയില് പയാലകെയാെ്ക് ജില്ല 
ഒന്നയാം സ്യാനത്തും തൃശ്ശൂരും കയാസര്മഗയാഡം ടതയാട്ടുപിന്നയാ
ടലയേയാണ്ക്. 

പഴശ്ി പദ്ധതി പുനരുദ്ധവോരണം
കണ്ണൂര് ജില്ലടയ കയാര്ഷിക സമൃദ്ിയിമലകെ്ക് നയിക്കുന്ന
തിനയായി നയാല്ക് പതിറ്റയാണ്്ക് മുമ്പ്ക് ആരംഭിച്ച പഴശേി ജലമസ
െന പദ്തിയില് നിന്ന്ക് വ്രീണ്ടും ടവള്ളം ലഭധ്േയാകെയാനുള്ള 
ശ്രേം 2021-22 ല് ലക്ഷധ്ത്ിടലത്തുകയയാണ്ക്. 13 വര്ഷ
ങ്ങള്ക്കുമശഷേയാണ്ക് പഴശേി ജലമസെന പദ്തിയിടല 
പ്രധയാന കനയാല് വഴി ടവള്ളം തുറന്നു വിടുന്നത്ക്. 2012, 
2018, 2019 വര്ഷങ്ങളിടല ടവള്ളടപ്യാകെവം പ്രകൃതി  
ദുരന്തങ്ങളം സേയബന്ധിത പരിപയാലനത്ിടറെ കുറവ്ക്മൂ
ലവം 2008 മുതല് പഴശേി ജലമസെന പദ്തി വഴിയള്ള 
ജലവിതരണം നിലച്ച്ക് കനയാല് ശംഖല തയാറുേയാറയായി  
കിെക്കുകയയായിരുന്നു. 2012 ല് ഉണ്യായ അതിഭ്രീകരേയായ 
ടവള്ളടപ്യാകെത്ില് ബയാമരജിടറെ ഘെനയ്ക്ക് കയാരധ്േയായ 
മകടുപയാടുകളം ടേയിന് കനയാലിടല രണ്്ക് സ്ലങ്ങളില് 
(0/300കി.േ്രീ., 1/300 കി.േ്രീ) ഭ്രീേേയായ വിളളലകളം സംഭ
വിച്ചിരുന്നു. 2019 ല് ഉണ്യായ വന് ടവള്ളടപ്യാകെത്ില് 
ടേയിന് കനയാലിടല ടെ:12/325 കി.േ്രീ. അണ്ര് െണല്, 
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110 േ്രീറ്റമറയാളം ന്രീളത്ില് കനയാല് ഭിത്ി എന്നിവ 
തകരുകയം ടേയിന് കനയാലിടറെ 11.52 കിമലയാേ്രീറ്റര്  
കര ഭയാഗത്്ക് തകര്ച്ച സംഭവിക്കുകയം ടെയ്തിരുന്നു. 
പഴശേി ജലമസെന പദ്തിയടെ പുനരുദ്യാരണത്ിനയായി  
സംസ്യാന ബഡ്ക്ജറ്റില് 2018-19 മുതല് പ്രമതധ്കം തുക 
വകയിരുത്തുകയം പുനരുദ്യാരണ പ്രവര്ത്നങ്ങള് ആരം
ഭിക്കുകയം ടെയ്തിരുന്നു.

ഡയാം മുതലള്ള കനയാലിടല ആ്ധ് അഞ്ചര കിമലയാേ്രീറ്ററിടല 
നവ്രീകരണ പ്രവര്ത്നങ്ങള് 95 ശതേയാനമത്യാളം പൂ
ര്ത്ിയയായി. ഡയാേില് നിന്ന്ക് 300 േ്രീറ്റര് അകടലയം 
1.3 കിമലയാേ്രീറ്ററിലമുണ്യായ തകര്ച്ച പരിഹരിച്ചു. അരികു 
ടകടി ബലടപ്ടുത്ിയം മകയാണ്ക്ര്രീറ്റ്ക് ടെയ്ക്തുേയാണ്ക് 
കനയാല് നവ്രീകരിച്ചത്ക്. ടേയിന് കനയാലിടറെ രണ്ടു  
കിമലയാേ്രീറ്റര് മുതല് 3.4 കിമലയാേ്രീറ്റര് വടരയള്ള 1.4 കിമലയാ
േ്രീറ്റര് ന്രീളമുള്ള തുരങ്വം േണ്്ക് ന്രീകെി ടവള്ളടേയാഴുകെയാന് 
സജ്ജേയാകെി. പദ്തിയില് അഞ്ച്ക് കിമലയാേ്രീറ്റര് ടേയിന് 
കനയാല് വഴി ടവള്ളം ഒഴുകെി വിടുന്നതിനുള്ള നെപെിയയാണ്ക് 
പൂര്ത്ിയയാകുന്നത്ക്. റ്രീബില്ഡ്ക് മകരളയില് ഉള്ടപ്ടുത്ിയ 
അറ്റകുറ്റപ്ണികള് 70 ശതേയാനം പൂര്ത്ിയയായി. 2023 ഡി
സംബമറയാടെ േയാഹി ബ്യാഞ്ച്ക് കനയാല് വഴി ജലമസെനം 
സയാധധ്േയാക്കുകയയാണ്ക് ഇമപ്യാള് ലക്ഷധ്േിടിരിക്കുന്നത്ക്. േറ്റു 
ബ്യാഞ്ചുകളില് തുെര്ന്നുള്ള വര്ഷങ്ങളിലം ടവള്ളടേത്ിക്കും. 
ജില്ലയിടല ഏറ്റവം വലിയ ജലമസെന പദ്തിയം 12 ശുദ്
ജല വിതരണ പദ്തികളടെ ജലമ്യാതസ്സുേയാണ്ക് പഴശേി. 
പദ്തി പുനരുദ്യാരണം വിജയകരേയായി പൂര്ത്്രീകരിച്ചയാല് 
കണ്ണൂര് ജില്ലയിടല ഇരിടി, തലമശേരി, കണ്ണൂര്, തളിപ്റമ്പ്ക് 
എന്ന്രീ തയാലൂക്കുകളില് 11,525 ടഹക്ക്െര് പ്രമ്ശടത് 
കൃഷിഭൂേി ജലമസെന മയയാഗധ്േയാകെി ത്രീര്ക്കുവയാന് സയാധി
ക്കുന്നതയാണ്ക്. രണ്്ക് വര്ഷംടകയാണ്്ക് േയാഹി വടര വരുന്ന  
46 കിമലയാേ്രീറ്റര് ടേയിന് കനയാല് വഴി ടവള്ളം എത്ികെയാ
നുള്ള പദ്തികെയാണ്ക് രൂപമരഖ തയ്യാറയാകെിയിരിക്കുന്നത്ക്. 

ലചറുകിട ജെ്സചനം
ജലമസെന പ്രവൃത്ികടള സയാധയാരണയയായി മേജര്, 
േ്രീഡിയം, കേനര് എന്നിങ്ങടന തരംതിരിച്ചിരിക്കുന്നത്ക് 
പ്രധയാനേയായം അവയടെ പ്രമയയാജനടപ്ടുന്ന സ്ലത്ിടറെ 
വധ്യാപ്ിയം മപ്രയാജക്ക്െ്ക് തുകയം അെിസ്യാനേയാകെിയയാണ്ക്. 
2,000 ടഹക്ക്െര് വടര കൃഷിമയയാഗധ്േയായ കേയാന്ഡ്ക് ഏരി
യയള്ള പദ്തികടള ടെറുകിെ ജലമസെന പദ്തികളയായി 
കണകെയാക്കുന്നു. ഇവയില്, 50 ടഹക്ക്െറില് തയാടഴ അയ
കട്ക് വിസ്ക്തൃതിയള്ള പദ്തികടള കേനര് ഇറിമഗഷന് 
ക്യാസ്ക് II എന്നും 50 ടഹക്ക്െമറയാ അതില് കൂടുതമലയാ അയകട്ക് 
ഏരിയയള്ളവ കേനര് ഇറിമഗഷന് ക്യാസ്ക്I സ്്രീമുകളയാ
യം തരംതിരിച്ചിട്ടുണ്്ക്. കൃഷിയിെത്ിടറെ ശരയാശരി വലപ്ം  
ടെറുതയായതും ടതയാഴിലയാളികളടെ അനുപയാതം കുറവയായതും 
കയാരണം മകരളത്ില് ടെറുകിെ ജലമസെന പദ്തികള് 
സുപ്രധയാന പങ്്ക് വഹിക്കുന്നുണ്്ക്. 

പതിമൂന്നയാം പഞ്ചവത്സര പദ്തിയടെ പ്രധയാന ഊന്നല
കളില് ഒന്ന്ക് കേനര് ഇറിമഗഷന് പ്രവര്ത്നങ്ങള് വഴി 
പ്രമയയാജനടപ്ടുത്തുന്ന അയകട്ക് വികസിപ്ിക്കുന്നതിന്ക് 
കൂടുതല് ശ്രദ് മകന്ദ്രീകരിക്കുക എന്നതയായിരുന്നു. വിള 
ഉല്പ്യാ്നക്ഷേത തവെരിതടപ്ടുത്തുന്നതിനും ജലമസെന 
കയാരധ്ക്ഷേത വര്ദ്ിപ്ിക്കുന്നതിനുേയായി, ഈ കയാലയളവില് 
കേമക്രയാ ഇറിമഗഷന് സയാമങ്തിക വി്ധ്കള് നെപ്ിലയാകെി. 
സംസ്യാനത്തുെന്രീളം കമ്മയൂണിറ്റി കേമക്രയാ ഇറിമഗഷന് 

പദ്തികള് നെപ്ിലയാക്കുന്നതിനുള്ള നെപെികള് ജലവിഭവ 
വകുപ്്ക് ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്്ക്. ഇടതയാടകെയയാടണങ്ിലം കേമക്രയാ 
ഇറിമഗഷന് പ്രവര്ത്നങ്ങള് വഴി പ്രമയയാജനം ലഭിച്ച അയ
കട്ക് വിസ്ക്തൃതിയില് പതിമൂന്നയാം സയാമ്പത്ിക വര്ഷത്ി
ടറെ ആ്ധ് നയാല്ക് വര്ഷങ്ങളില് ഒരു െയാഞ്ചയാട പ്രവണത 
കയാണിക്കുന്നു. കണക്കുകള് പ്രകയാരം 8,006.64 ടഹക്ക്െറില് 
നിന്ന്ക് (2017-18) അയകട്ക് പ്രമ്ശം 3,388.05 ടഹക്ക്െറയായി  
(2018-19) ഗണധ്േയായി കുറഞ്ഞു. തുെര്ന്നുള്ള വര്ഷം 
4474.86 ടഹക്ക്െറും (2019-20) 3,164.81 ടഹക്ക്െറും (2020-
21) വര്ദ്നവ്ക് മരഖടപ്ടുത്ി. നെപ്പുവര്ഷം (2021-22), 
ആഗസ്ക്റ്റ്ക് േയാസം വടര 1,499.69 ടഹക്ക്െര് വിസ്ക്തൃതി  
കകവരികെയാന് കഴിഞ്ഞു. 2017-18 മുതല് 2020-21 
വടരയള്ള ടെറുകിെ ജലമസെന പദ്തികളടെ ഭൗതിക  
മനടങ്ങളടെ വിശ്യാംശങ്ങള് അനുബന്ം 3.5.7-ല് 
നല്കിയിരിക്കുന്നു.

1995-96 മുതല് ഒന്നയാം ഘടം മുതല് XXV വടര ഗ്രയാേ്രീണ 
അെിസ്യാന വികസന ഫണ്ിടറെ (RIDF) ക്രീഴില് 
നബയാര്ഡ്ക് വയായ്ക്പയാ സഹയായം നല്കുന്നു. RIDF I മുതല് 
XVIII വടര പ്രവര്ത്നങ്ങള് പൂര്ത്ിയയായി. RIDF XIX 
മുതല് XXVI വടരയള്ള പ്രവര്ത്ങ്ങള് പുമരയാഗേിക്കു
കയയാണ്ക്. ഈ കയാലയളവില് വിവിധ ഘടങ്ങളിലയായി 
1,349 പദ്തികള് പൂര്ത്്രീകരിച്ചു. വിശ്യാംശങ്ങള്  
അനുബന്ം 3.5.8-ല് നല്കിയിരിക്കുന്നു.

റിസര്വവോയറുകളിലം മറ്് ജെസംഭരണികളിലം 
അടിഞ്ഞുകൂടിയ അവശിഷ്ടങ്ങള് നീക്കം ലചയ്യല്
ജലമസെന വകുപ്ിന്ക് ക്രീഴില് 1,556.08 എംസിഎം  
സംഭരണമശഷിയള്ള 16 പ്രധയാന റിസര്മവയായറുകളയാ
ണ്ക് മകരളത്ിലള്ളത്ക്. തിരടഞ്ഞടുത് റിസര്മവയറുക
ളിടല ബയാത്ിടേട്ിക്ക് പഠനങ്ങള് പ്രകയാരം അേിതേയായ  
േയാലിനധ്ങ്ങളം എകെലം സംഭരണികളില് അെിയന്നതയായി 
കയാണുന്നു. ഇത്ക് ജലസംഭരണികളടെ പ്രവര്ത്നക്ഷേത കു
റയ്ക്കുകയം ടവള്ളടപ്യാകെ സയാധധ്ത തവെരിതടപ്ടുത്തുകയം ടെ
യ്യുന്നു. അണടകെടിടറെ സുരക്ഷ, സയാമ്പത്ിക അഭിവൃദ്ി,  
ഉത്രവയാ്ിത്ം, പയാരിസ്ിതിക സേഗ്രത എന്നിവ ഉറപ്പുന
ല്കുന്ന ഒരു പ്രക്ര്രീയ സവെ്രീകരിച്ച്ക് ജലമസെന വകുപ്ിടറെ ക്രീ
ഴിലള്ള ജലസംഭരണികളടെ േണ്്ക് ന്രീകെം ടെമയ്ണ്തിടറെ 
ആവശധ്കത ഇത്ക് സൂെിപ്ിക്കുന്നു.

പര്രീക്ഷണ അെിസ്യാനത്ില് േംഗലം, ചുള്ളിയയാര്  
റിസര്മവയായറുകളേയായി ബന്ധടപ്ട്ക് മെണ്ക്രീ, വര്കെ്ക് 
മകയാണ്ട്യാക്ക്െ്ക് ര്രീതികള് എന്നിവയിലൂടെ ജലസംഭരണി
കളടെ േണ്്ക് ന്രീകെം ടെയ്യുന്നതിനുള്ള സ്റയാന്മഡര്ഡ്ക് 
ഓപ്മററ്റിംഗ്ക് നെപെിക്രേങ്ങള് സര്കെയാര് പുറടപ്ടുവി
ച്ചിരുന്നു. േംഗലം അണടകെടിടല േണ്്ക് ന്രീകെം ടെയ്യു
ന്ന മജയാലികള് പുമരയാഗേിക്കുകയയാണ്ക്. 2.95 ക്യുബിക്ക് 
ന്രീകെം ടെമയ്ണ് ആടക കണകെയാകെിയ അളവില്, 
2021 ആഗസ്റിടല കണകെനുസരിച്ച്ക് 0.134 ക്യുബിക്ക് 
ന്രീകെം ടെയ്ക്തു (4.53% പൂര്ത്ിയയായി). ടെങ്ങനയാംകുന്ന്ക്  
റഗുമലറ്റര്, േഞ്ഞുമ്മല് റഗുമലറ്റര്, പുറപ്ള്ളികെയാവ്ക് റഗു
മലറ്റര്, ടവള്ളിയയാംകല്ല്ക് റഗുമലറ്റര് കം ബ്ിഡ്ക്ജ്ക്, പൂമകെയാ
ട്ടുേന റഗുമലറ്റര് കം ബ്ിഡ്ക്ജ്ക്, ടെറുതുരുത്ി ടെകെ്ക്ഡയാം 
എന്ന്രീ 6 ജലമസെന സംഭരണികളിടല എകെല് ന്രീകെം 
ടെയ്യുന്നതിനും അനുേതി ലഭിച്ചു. ഇതില് േഞ്ഞുമ്മല്  
ടറഗുമലറ്ററുകളിടല പ്രവര്ത്ികള് പൂര്ത്ിയയായി.
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സൂക്ഷമജെ്സചന പദ്ധതികള്
ജലവിഭവ വിനിമയയാഗ കയാരധ്ക്ഷേതയം കൃഷിയടെ സുസ്ി
രതയം ടേച്ചടപ്ടുത്തുന്നതിടറെ ഭയാഗേയായി 2020-21 സയാമ്പ
ത്ിക വര്ഷം മുതല് ജലമസെന വകുപ്്ക് സൂക്ഷ്ക്േ ജലമസ
െന പദ്തികള് നെപ്ിലയാകെിത്തുെങ്ങി. നയൂഡല്ഹിയിടല 
നയാഷണല് ടസറെര് മഫയാര് അഗ്രികള്ച്ചര് ഇകെമണയാേിക്്ക് 
ആന്ഡ്ക് മപയാളിസി റിസര്ച്ച്ക് (എന്സിഎപി) നെത്ിയ പഠ
നങ്ങള് പ്രകയാരം മകരളത്ില് സൂക്ഷ്ക്േ ജലമസെനത്ിന്ക് 
സയാധധ്തയള്ള പ്രമ്ശം 2.70 ലക്ഷം ടഹക്ക്െറയാണ്ക്. അടുത് 
അഞ്ച്ക് വര്ഷത്ിനുള്ളില് 60,000 ടഹക്ക്െറില് ടെറുകിെ ജല
മസെന പദ്തികള് നെപ്യാകെയാനയാണ്ക് സംസ്യാനം ലക്ഷധ്
േിടുന്നത്ക്. കൃഷിവകുപ്്ക്, ഭൂഗര്ഭജല വകുപ്്ക്, ടകഎസ്ക്ആ
ര്ഇസി തുെങ്ങിയ വകുപ്പുകളടെ സഹയായമത്യാടെയയാണ്ക് 
വിവിധ സൂക്ഷേ ജലമസെന പദ്തികള് സംയക്േയായി 
തിരടഞ്ഞടുക്കുന്നത്ക്. കൂെയാടത വിവിധ ഏജന്സികളേയായി 
സഹകരിച്ച്ക് സംസ്യാന കേമക്രയാ ഇറിമഗഷന് നയം രൂപ്രീ
കരിക്കുന്നതിനുള്ള നെപെികളം സവെ്രീകരിച്ചിട്ടുണ്്ക്.

ഹരിത്കരളത്തിന് കീഴില് ജെസംരക്ഷണം 
ജലസംരക്ഷണ മേഖലയിടല എല്ലയാ ഏജന്സികടളയം 
സംമയയാജിപ്ികെയാനും പ്രകൃതിവിഭവ പരിപയാലനത്ിനയായി 
ഒരു സംമയയാജിത ന്രീര്ത്െ സേ്രീപനത്ിലധിഷ്ിതേയാ
യി വിവിധ പദ്തികള് നെപ്ിലയാകെയാനും ഹരിതമകരളം 
േിഷന് ഉമദേശിക്കുന്നു. നിലവിലള്ള ജലമ്യാതസ്സുകളടെ 
നവ്രീകരണത്ിലൂടെയം, ശുെ്രീകരണത്ിലൂടെയം ഇത്ക് 
കകവരികെയാനയാകും, അതുവഴി ശുദ്വം സുരക്ഷിതവേയായ 
കുെിടവള്ളം ഉറപ്യാക്കുന്നു. ഈ പ്രവര്ത്നങ്ങള് രണ്്ക് 
ഘടങ്ങളിലയായയാണ്ക് ഹരിതമകരളം പദ്തിയിലൂടെ നെപ്യാ
ക്കുന്നത്ക്. ആ്ധ്ഘടത്ില് കുളങ്ങളടെ നവ്രീകരണ പ്രവ
ര്ത്നങ്ങള് ഉള്ടപ്ടുന്നു. രണ്യാം ഘടത്ില് ന്ികള്, കയാ
യലകള്, വലിയ കുളങ്ങടള ജലമസെന കനയാലകളേയായി  
ബന്ധിപ്ികെല്, ജലമസെന കനയാലകളിടല അനയാവശധ് 
ന്രീടരയാഴുകെ്ക് തെയല് തുെങ്ങി വിവിധ ജലമ്യാതസ്സുകള് 
പുനരുജ്ജ്രീവിപ്ികെയാനും നവ്രീകരികെയാനും ഉമദേശിക്കുന്നു. 
ഹരിതമകരളത്ിന്ക് ക്രീഴിലള്ള പ്രവൃത്ികളടെ വിശ്യാംശ
ങ്ങള് പട്ിക 3.5.2-ല് മെര്ത്ിരിക്കുന്നു. 

ഭൂഗരഭ ജെ വ ികസനം 
ഭൂഗര്ഭ ജലമ്യാതസ്സുകളടെ സുസ്ിര വികസനം ലക്ഷധ്േി
ട്ക് നെപ്ിലയാക്കുന്ന പദ്തിയയാണ്ക് ഭൂഗര്ഭജല സംരക്ഷണവം 
റ്രീെയാര്ജ്ം. സംസ്യാനടത് വരള്ച്ചയാ സയാഹെരധ്ടത് 
േറികെകെയാനുള്ള ്്രീര്ഘകയാല നെപെിടയന്ന നിലയിലയാണ്ക് 
ഈ ജലസംഭരണ പദ്തികള് നെപ്യാക്കുന്നത്ക്. കിണര് 
റ്രീെയാര്ജ്ക് പിറ്റുകള്, കുഴല്കെിണറുകള്, ഉപരിതല  
കഡക്കുകള്, ടെറിയ ടെകെ്ക് ഡയാമുകള് എന്നിവയിലൂടെയള്ള  
ഭൂഗര്ഭ റ്രീെയാര്ജ്ം മേല്ക്കൂരയടെ മുകളില് േഴടവള്ള 

സംഭരണം പദ്തിയം ഘെകത്ില് ഉള്ടപ്ടുന്നു. ടപയാതു ടക
ടിെങ്ങളിലം സര്കെയാര് സ്ക്കൂളകളിലം മേല്കൂരയിലൂടെയള്ള 
േഴടവള്ള സംഭരണത്ിലൂടെ ഭൂഗര്ഭജലം റ്രീെയാര്ജ്ജ്ക് ടെയ്യു
ന്നു. ഭൂഗര്ഭജല വികസന പദ്തികള്കെ്ക് ക്രീഴിലള്ള ഭൗതിക 
മനടങ്ങളടെ വിശ്യാംശങ്ങള് അനുബന്ം 3.5.9-ല് 
നല്കിയിരിക്കുന്നു. നമ്മുടെ സംസ്യാനടത് ടേയാത്ം 
വയാര്ഷിക ഭൂഗര്ഭജല റ്രീെയാര്ജ്ജ്ക്, ടേയാത്ം വയാര്ഷിക  
ഭൂഗര്ഭജല ലഭധ്ത, ഭൂഗര്ഭജല വികസനത്ിടറെ ഘടങ്ങള് 
എന്നിവടയക്കുറിച്ചുള്ള വിശ്യാംശങ്ങള് അനുബന്ം 
3.5.10-ല് നല്കിയിരിക്കുന്നു.

നദീതട സംഘടനയുലട രൂപീകരണം
പതിമൂന്നയാം പഞ്ചവത്സര പദ്തിടയ അെിസ്യാനേയാകെി 
രൂപ്രീകരിച്ച ജലമസെനത്ിനും ജല പരിപയാലനത്ിനു
മുള്ള വര്കെിംഗ്ക് ഗ്രൂപ്്ക് റിമപ്യാര്ടില് ന്്രീതെ പരിപയാലന 
പദ്തികള് ആവിഷ്ക്കരിമയ്കണ്തിടറെ ആവശധ്കത 
എടുത്തുകയാട്ടുന്നു. സംസ്യാനത്തുെന്രീളമുള്ള ന്ികളടെ 
ന്്രീതെം തിരിച്ചുള്ള വികസനേയാണ്ക് ഇതിലൂടെ വിഭയാവനം 
ടെയ്യുന്നത്ക്. ന്ികളടെ അതിര്ത്ി നിര്ണയികെല്, 
ആവശധ്ങ്ങള്കെനുസൃതേയായി ന്ികളടെ മരഖയാംശ, 
മക്രയാസ്ക് ടസക്ഷന് എടുകെല്, ന്ി സംരക്ഷണ  
പ്രവര്ത്നങ്ങള്, ജലം വഹികെയാനുള്ള മശഷി വിലയിരുത്ല്,  
ന്ികളിടല േലിന്രീകരണം കുറയ്കല് എന്നിവയേയായി 
ബന്ധടപ്ട പ്രവര്ത്നങ്ങള് ഇതില് ഉള്ടപ്ടുന്നു. 2020-
21 കയാലയളവില് കയാസര്മഗയാഡ്ക് ജില്ലയിടല െന്ദഗിരി 
ന്ിയില് സ്യാര്ട്ക് മസ്റഷന് ഉപമയയാഗിച്ചുള്ള സര്മവ, നില
വിലള്ള സര്മവ ഉപകരണേയായ ടലയ്ക ജിഎസ്ക് 14, ടലയ്ക 
ജിഎസ്ക് 18 െി ആയി ഉയര്ത്ല്, മകയാഴിമകെയാെ്ക് ജില്ലയിടല 
പൂനൂര് പുഴ ടവള്ളടപ്യാകെ ലഘൂകരണ പദ്തികള് തയ്യാ
റയാക്കുന്നതിനുള്ള വിവരമശഖരണം എന്നിങ്ങടന മൂന്ന്ക് 
പ്രവൃത്ികള് പൂര്ത്്രീകരിച്ചു.

പതിമൂന്നയാം പഞ്ചവത്സര പദ്തികെയാലത്്ക് ജലമസെന 
മേഖലയില് പ്രധയാനേയായം വിഭയാവനം ടെയ്തിരുന്നത്ക്.  
(1) വന്കിെ, ഇെത്രം ജലമസെനത്ില് നിന്ന്ക് 
ടെറുകിെ ജലമസെന പദ്തികളിമലകെ്ക് ശ്രദ്  
മകന്ദ്രീകരിക്കുക (2) കനയാലകളടെ നവ്രീകരണത്ിലം 
ജല്ൗര്ലഭധ്ം രൂക്ഷേയായ പ്രമ്ശങ്ങളിടല ജലമസെന 
വിപുല്രീകരണത്ിലം പ്രമതധ്ക ശ്രദ് (3) വരള്ച്ച തെയന്ന
തിനുള്ള ഹ്രസവെകയാല, ഇെകെയാല, ്്രീര്ഘകയാല നെപെികള്  
(4) സംസ്യാനത്്ക് നെന്നുടകയാണ്ിരിക്കുന്ന ജലമസെന 
പദ്തികള് സേയബന്ധിതേയായി പൂര്ത്ിയയാക്കുക എന്നി
വയയാണ്ക് പതിമൂന്നയാം പഞ്ചവത്സര പദ്തിയടെ ആ്ധ് നയാല്ക് 
വര്ഷങ്ങളിടല ഈ മേഖലയടെ പദ്തി അെങ്ല്, ടെലവ്ക് വി
ശ്യാംശങ്ങള് അനുബന്ം 3.5.11-ല് നല്കിയിരിക്കുന്നു. 

പട്ിക 3.5.2 ഹരിതമകരളത്ിനു ക്രീഴിലള്ള പ്രവൃത്ികളടെ വിശ്യാംശങ്ങള്
ഹരിതമകരളത്ിനു ക്രീഴില് തയ്യാറയാകെിയ േയാസ്റര്പ്യാന്/ന്രീര്ത്െവികസന പദ്തികളടെ വിവരങ്ങള്

തമദേശ ഭരണ സ്യാപനം തയ്യാറയാമകെണ് പ്യാനു
കളടെ ആടക എണ്ം പൂര്ത്ിയയാകെിയത്ക് തമദേശഭരണ സ്യാപന

ങ്ങള് അംഗ്രീകരിച്ചത്ക്
പൂര്ത്ിയയാകയാനു

ള്ളത്ക്

ഗ്രയാേ പഞ്ചയായത്്ക് 941 914 914 27
മബ്ലയാകെ്ക് പഞ്ചയായത്്ക് 152 124 105 18
മുനിസിപ്യാലിറ്റി 87 85 82 2
മകയാര്പ്മറഷന് 6 4 2

അവലംബം:- ജലപസചന വകു്്, പകരളസര്ക്കപോര്
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3.6 വനം-വന്യജീവി സംരക്ഷണം
ഭക്ധ്-കാര്തിക സംഘടനയുടട (എഫ്.എ.ഒ) 2020-ട� 
ല്ാബല് ലഫാറസ്്് റതിലസാഴ് സസ് അസസ്ടമെന്്  
റതില്ാരട് അനുസരതിച്് ല�ാകത്് ആടക 4.06 ബതി�ധ്ണ് 
ടെക്ടര വനലമെഖ�യുണ്്. ഇത് ടമൊത്ം ഭൂവതിസ്തൃതതിയുടട 
31 ശതമൊനമൊണ്. പ്രതതിശീര്കണക്തില് ഇത് 0.52 
ടെക്ടര മൊത്രമൊണ്. 1990 മുതല് ആല�ാളത�ത്തില് 
178 ദശ�ക്ം ടെക്ടര വനം നഷ്ടട്ട്ടുടവന്് കണക്ാ
ക്ട്ടുന്നു. ചതി� രാജധ്ങ്ങളതില് വന നശീകരണം കുറയു
കയും അലത സമെയം വനവല്ക്രണത്തിലൂടട മെ്് ചതി� 
രാജധ്ങ്ങളതിട� വനലമെഖ�യുടട വധ്ാപനവം, വനങ്ങളുടട 
സ്ാഭാവതിക വതികാസവം 1990-2020 കാ�യളവതില് വനന
ഷ്ടത്തിടന് ലതാത് �ണധ്മൊയതി കുറയുന്തതിനു സൊയതിച്ചു. 
പ്ാലന്്ന് വനങ്ങള് ഏകലദശം 131 ദശ�ക്ം ടെക്ടര 
വധ്ാപതിച്ചുകതിടക്കുന്നു. ഇത് ആല�ാള വനലമെഖ�യുടട മൂന്് 
ശതമൊനമൊണ്. 
 
ഐകധ്രാഷ്ട്രസഭയുടട വനങ്ങള്ക്ായുള്ള സ്്ാ്ജതിക് 
പ്ാന് 2030 നട്ാക്കുന്തതില് ആല�ാള ത�ത്തിലുള്ള 
ആദധ്ടത് വതി�യതിരുത്�ാണ് ആല�ാള വന �ക്ധ്ം 
റതില്ാരട് 2021. നാ�് വര്ം മുമ്പ് അം�ീകരതിച് ഈ 
പദ്തതി ആല�ാള വന �ക്ധ്ങ്ങളതിലൂടട സാധധ്മൊലക്ണ് 
പരതിപാടതികളുടട ഒരു വഴതികാടതികൂടതിയാണ്. വനങ്ങള് ശുദ്
വായുവം ശുദ്ജ�വം പ്രദാനം ടചയ്യുകയും മെരുഭൂവല്ക്
രണം ഒഴതിവാക്ാന് സൊയതിക്കുകയും ടചയ്യുന്നു. അറതിയ
ട്ടുന് എല്ാ ഭൗമെജീവജാ�ങ്ങളുടടയും 80 ശതമൊനവം 
വനങ്ങളതി�ാണ്. മൊത്രമെല് അവ നമ്മുടട കാ�ാവസ്ഥടയ 
നതിയന്തതിക്കുകയും ആല�ാള െരതിതഗൃെവാതക ഉദ് �മെന
ത്തിടന് മൂന്തിട�ാന്് ആ�തിരണം ടചയ്യുകയും ടചയ്യുന്നു. 
ഐകധ്രാഷ്ട്രസഭ വനങ്ങള്ക്ായുള്ള സ്്ാ്ജതിക് പ്ാന് 
2017-2030 തയ്ാറാക്തിയത് സുസ്ഥതിര വനപരതിപാ�നം 
ലപ്രാത്ാെതി്തിക്കുന്തതിനും സുസ്ഥതിര വതികസനത്തിനാ
യുള്ള 2030 അജണ്യതില് വനങ്ങളുടടയും വൃക്ങ്ങളുടടയും 
സംഭാവന വരദ്തി്തിക്കുന്തതിനുള്ള ദൗതധ്ലത്ാടടയുമൊണ്. 
സാമ്പത്തികവം സാമൂെതികവം പാരതിസ്ഥതിതതികവം സാംസ്ാ
രതികവമൊയ ലനടങ്ങള് വരത്മൊന ത�മുറയ്കം ഭാവതി ത�
മുറയ്കം നല്കാന് കഴതിയുന് ഒരു ല�ാകം സൃഷ്ടതിക്കുന്തതിന് 
കൂടുതല് വനങ്ങള് ആവശധ്മൊടണന്് ഈ പദ്തതി വതിശ
ദീകരതിക്കുന്നു. അതനുസരതിച്് 2030-ഓടട വനവതിസ്തൃതതി 
മൂന്് ശതമൊനം വരദ്തി്തിക്കുക എന്താണ് ആദധ്ടത് 
ആല�ാള വന �ക്ധ്ം. 

പ്രതതിവര്ം ഏഴ് ദശ�ക്ം ടെക്ടര പ്രകൃതതിദത് 
വനങ്ങള് വന്ലതാതതിലുള്ള വാണതിജധ് കൃ്തിയതിലൂടടയും, 
മെ്് സാമ്പത്തിക പ്രവരത്നങ്ങളതിലൂടടയും ഇതര ഭൂവതി
നതിലയാ�ങ്ങളതില�ക്് പരതിവരത്നം ടചയ്ട്ടുന്നുണ്്. 
കഴതിഞ്ഞ ദശകത്തില് ആല�ാള വനനശീകരണ നതിരക്് 
കുറഞ്ഞതിട്ടുടണ്ങ്തിലും ഉഷ്ണലമെഖ�ാ പ്രലദശങ്ങളതിട� വന
ങ്ങള് നഷ്ടട്ടുന്ത് ഇന്നും തുടരുന്നു. ഏകലദശം 1.6 
ബതി�ധ്ണ് മെനു്ധ്ര അഥവാ ആല�ാള ജനസംഖധ്യുടട 
25 ശതമൊനം തങ്ങളുടട ഉപജീവന ആവശധ്ങ്ങള്ക്കും 
വരുമൊനത്തിനുമൊയതി വനങ്ങടള ആശ്രയതിക്കുന്നുണ്്. 
ഗ്ാമെീണ ലമെഖ�യതിട� അതീവ ദരതിദ്രരതില് 40 ശതമൊനം 
വനങ്ങളതിലും, പുല്പ്രലദശങ്ങളതിലുമൊണ് വസതിക്കുന്ത്. 
ആല�ാള ജനസംഖധ്യുടട ഏകലദശം 20 ശതമൊനം,  

പ്രലതധ്കതിച്് സ്തീകള്, കുടതികള്, ഭൂരെതിതരായ കര്കര, 
സമൂെത്തിട� മെ്് ദുരബ� വതിഭാ�ങ്ങള് തുടങ്ങതിയവര 
അവരുടട ഭക്ണത്തിനും മെ്് ആവശധ്ങ്ങള്ക്കുമൊയതി 
വനങ്ങടളയാണ് ആശ്രയതിക്കുന്ത്. 

ലകാവതിഡ്-19 മെൊമൊരതിയുടട ഇക്ാ�ത്്, തങ്ങളുടട 
ഏ്വം അതധ്ാവശധ്മൊയ ഉപജീവന ആവശധ്ങ്ങള്ക്ായതി 
വനങ്ങളതില�ക്് തതിരതിയുന് ദശ�ക്ക്ണക്തിന് വനവാസതി
കള്ക്് വനങ്ങള് ഒരു ജീവനാഡതിയാണ് എന് കാരധ്ത്തില് 
സംശയമെതില്. ഐകധ്രാഷ്ട്രസഭയുടട വന �ക്ധ്ം റതില്ാരട് 
2021 അനുസരതിച്് പകരച്വധ്ാധതിയുടട ഇക്ാ�ത്് വനങ്ങള്  
മെനു്ധ്രാശതിക്് അവശധ് ആലരാ�ധ് ഉല്്ന്ങ്ങള് പ്രദാനം
ടചയ്യുകയുണ്ായതി. മൊസ്കുകള് മുതല് ശുചീകരണ സാമെഗ്തി
കളും സാനതിറ്്സറുകള്ക്കുള്ള എത്ലനാളും വടര ഇതതില് 
ഉള്ട്ടുന്നു. മെൊമൊരതിയുടട പതിടതിയതി�ായ തലദേശീയരും 
പ്രാലദശതിക സമൂെങ്ങളും, അതുലപാട� മെടങ്ങതിവന് കുടതി
ലയ്ക്ാരും ന�ര ടതാഴതി�ാളതികളും ഭക്ണം, ഇന്ധനം, 
പാര്തിടം എന്തിവ ലതടതി വനങ്ങളതില�ക്് കൂടുതല് ലചലക്
റുകയുണ്ായതി. മെൊമൊരതിയാല് സാമ്പത്തികമൊയതി പതിലന്ാ
ക്ം നതില്ക്കുന് ജനവതിഭാ�ം വന ഉല്്ന്ങ്ങളതില�ക്കും, 
വനവതിഭവങ്ങളതില�ക്കും ഒരു പ്രതതിലരാധ സംവതിധാനമൊയതി 
കണ്് തതിരതിഞ്ഞതതിനാല്, ഈ ആവാസവധ്വസ്ഥകളതില്  
സമ്മരദേത്തിടന് �ക്ണങ്ങള് കണ്ടു തുടങ്ങതിയതിരതിക്കുന്നു. പ� 
വനലമെഖ�കളുലടയും സ്ഥതിരതയും പ്രവരത്നക്മെതയും അപ
കടത്തി�ാണ്. പ്രതതിലരാധലശ്തി ടകടതിട്ടുക്കുന്തതിനും 
ഭാവതിയതിട� പകരച്വധ്ാധതികളുടട അപകടസാധധ്ത  
കുറയ്കന്തതിനും വനങ്ങള് നതിരണായക പങ്് വെതിക്കുന്നുണ്്. 
വനങ്ങളതിട� നതിലക്പം നമ്മുടട ഭാവതിയതില�യ്കള്ള നതിലക്പ
മൊണ്. ജനങ്ങളുടട ലക്മെം ആതധ്ന്തികമൊയതി വനങ്ങളുടട 
സുസ്ഥതിരതയുമൊയതി ബന്ധട്ടതിരതിക്കുന്നു. 

മെൊമൊരതിയുടട ആഘാതം കാ�ാവസ്ഥാ വധ്തതിയാനത്തി
ടന്യും റ്ജവറ്വവതിധധ് പ്രതതിസന്ധതിയുടടയും വരദ്തി
ച്ചുവരുന് പ്രതധ്ാഘാതങ്ങളുമൊയതി ബന്ധട്ടതിരതിക്കുന്നു. 
റ്ജവറ്വവതിധധ്ടത്യും, ആവാസവധ്വസ്ഥടയയും  
കുറതിച്ചുള്ള അന്ാരാഷ്ട്ര ശാസ്തനയ പ്ാ്്ലഫാമെതിടന് (ഇന്ര� 
വണ്ടമെന്ല് സയന്സ് ലപാളതിസതി പ്ാ്്ലഫാം ഓണ് ബലയാ
റ്ഡലവഴ് സതി്തി ആന്ഡ് ഇലക്ാസതിസ്റം സരവീസസ്) 
റ്ജവറ്വവതിധധ്ടത്യും പരതിസ്ഥതിതതി വധ്വസ്ഥാ ലസവനങ്ങ
ടളയുംകുറതിച്ചുള്ള ആല�ാള വതി�യതിരുത്ല് റതില്ാരടതില് ഒരു 
ദശ�ക്ം ജീവതിവരഗ്ഗ ങ്ങള് വംശനാശഭീ്ണതിയതി�ാടണന്നും  
100 ദശ�ക്ം ടെക്ടര ഉഷ്ണലമെഖ�ാ വനങ്ങള് 1980 
മുതല് 2000 വടര നഷ്ടട്ട്ടുടവന്നും ചൂണ്തിക്ാണതിക്കുന്നു. 
അലത സമെയം, കാ�ാവസ്ഥാ വധ്തതിയാനം വനം പരതിസ്ഥതിതതി  
വധ്വസ്ഥകളുടട പ്രതതിലരാധലശ്തിലയയും ആവാസവധ്വ
സ്ഥാലസവനങ്ങടള വെതിയ്കാനുള്ള അവയുടട കഴതിവതിടനയും 
അപകടത്തി�ാക്കുന്നുണ്്. സമെകാ�തിക ആല�ാള ടവല്ലു 
വതിളതികടള ലനരതിടാന് വനങ്ങള് നമുക്് പ്രകൃതതിടയ അടതിസ്ഥാ 
നമൊക്തിയുള്ള പരതിൊരമൊരഗ്ഗങ്ങള് കാടതിത്രുന്നുണ്്.  

വനവിസ്തൃതി
ലഫാറസ്്് സരലവ ഓഫ് ഇന്ധ്യുടട നതിരവ്വചനമെനുസരതിച്് 
ഭൂവതിനതിലയാ�ം, ഉടമെസ്ഥാവകാശം, മെരങ്ങളുടട ഇനം 
എന്തിവ പരതി�ണതിക്ാടത, പത്് ശതമൊനത്തി�ധതികം  
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മെരങ്ങളുടട സാന്ദ്രതയും ഒരു ടെക്ടറതില് കൃടുതല് വതിസ്തൃ
തതിയുള്ളതുമൊയ എല്ാ ഭൂപ്രലദശവം രാജധ്ത്തിടന് വനലമെഖ
�യതില് ഉള്ട്ടുന്നു. 1952 മുതലുള്ള ഇന്ധ്യതിട� ലദശീയ 
വനനയം, രാജധ്ത്തിടന് മൂന്തിട�ാന്് പ്രലദശം വനലമെ
ഖ�യതില് ടകാണ്ടുവരതിക എന് �ക്ധ്ം ടവച്തിട്ടുള്ളതാണ്. 
രാജധ്ത്തിടന് ഭൂവതിസ്തൃതതിയുടട 33 ശതമൊനടമെങ്തിലും 
വനത്തിനും മെരങ്ങള്ക്കും കീഴതില് നതി�നതിരത്ാനാണ് 
ഇന്ധ് �ക്ധ്മെതിടുന്ത്. ലഫാറസ്്് സരലവ ഓഫ് ഇന്ധ്
യുടട ‘ഇന്ധ് ലസ്റ്് ഓഫ് ലഫാറസ്്് റതില്ാരട് 2019’-ല് 
രാജധ്ടത് വനവതിഭവങ്ങളുടട അവല�ാകനം നടത്തുകയു
ണ്ായതി. ഈ റതില്ാരട് അനുസരതിച്് രാജധ്ത്തിടന് ടമൊത്ം 
വനവതിസ്തൃതതി 7.12 �ക്ം ചതുരശ്ര കതില�ാമെീ്റാണ്. 
ഇത് രാജധ്ത്തിടന് വതിസ്തൃതതിയുടട 21.67 ശതമൊനമൊണ്.  
വതിസ്തൃതതിയുടട 2.89 ശതമൊനമൊയ 95,027 ചതുരശ്ര  
കതില�ാമെീ്റാണ് രാജധ്ടത് മെരങ്ങളുടട വതിസ്തൃതതി. രാജധ്ടത് 
ഭൂവതിസ്തൃതതിയുടട 24.56 ശതമൊനം വരുന് 8.07 �ക്ം ചതു
രശ്ര കതില�ാമെീ്റാണ് ടമൊത്ം വനവം മെരങ്ങളും. 2017-ട� 
മുന് വതി�യതിരുത്�തിടന അലപക്തിച്് ലദശീയ ത�ത്തില് 
5,188 ചതുരശ്ര കതില�ാമെീ്ര (0.65%) വനവതിസ്തൃതതി 
വരദ്തിച്തായതി റതില്ാരട് വതി�യതിരുത്തുന്നു. ഇന്ധ്യതിട� 
മെ്് സംസ്ഥാനങ്ങളുമൊയതി താരതമെധ്ം ടചയ്യുലമ്പാള് വനവതി
സ്തൃതതിയുടട വരദ്നയുടട കാരധ്ത്തില് ലകരളം മൂന്ാം 
സ്ഥാനത്ാണ്. 2017-നും 2019-നും ഇടയതില് കരണാട
കയ്കം ആന്ധാപ്രലദശതിനും പതിന്തില് ലകരളത്തില് 823 ചതു
രശ്ര കതില�ാമെീ്ര വരദ്നയുണ്ായതി. വൃക്ങ്ങളുടടയും (238 
ഇനം) കു്തിടച്ടതികളുടടയും (158 ഇനം) സസധ്ങ്ങളുടടയും 
(477 ഇനം) ഇനങ്ങളുടടയും, സമൃദ്തിയുടടയും കാരധ്ത്തില്  
രാജധ്ടത് ആദധ് അഞ്് സംസ്ഥാനങ്ങളതില് ഒന്ാണ്  
ലകരളത്തിട� വനങ്ങള്.

ലകരളത്തിട� ഭൂവതിസ്തൃതതി ഇന്ധ്യുടട 1.2 ശതമൊനം 
മൊത്രമൊടണങ്തിലും ലദശീയ വനവതിസ്തൃതതിയുടട 2.3 
ശതമൊനവം ലകരളത്തി�ാണ്. റ്ജവ ഭൂമെതിശാസ്തപരമൊയ 
പ്രവതിശധ്കളായ പശ്തിമെഘടവം, പശ്തിമെതീരവം ഉള്ട്ടുന് 
ലകരള വനങ്ങള് റ്ജവറ്വവതിധധ്ത്ാല് സമ്പന്മൊ
ണ്. പരതിസ്ഥതിതതി സംരക്ണത്തിന് അതധ്ന്ാലപക്തിതവം  
അപൂരവവം വംശനാശഭീ്ണതി ലനരതിടുന്തുമൊയ സസധ്
ജന്തുജാ�ങ്ങളുടട ഒരു ലശഖരം കൂടതിയാണ് ലകരളത്തിട� 
വനങ്ങള്. ഉയരന് ജനസംഖധ്യുള്ളതതിനാല് ഇന്ധ്യതിട� 
വനങ്ങളതില് സമ്മരദേം വളടര കൂടുത�ാണ്. രാജധ്ത്തിടന് 
പാരതിസ്ഥതിതതിക സ്ഥതിരതയതിലും സാമ്പത്തിക വതികസനത്തിലും 
വനം ഒരു പ്രധാന പങ്് വെതിക്കുന്നുണ്്. കഴതിഞ്ഞ ഒരു ദശക
ത്തില് രാജധ്ടത് സമ്പദ് വധ്വസ്ഥയതിട� ദ്രുത�തതിയതിലുള്ള 
വളരച് അടതിസ്ഥാന സൗകരധ് വതികസനത്തിട�ന്ലപാട� 
വനത്തിടന്യും അധതിക ആവശധ്കത എടുത്തു കാണതിക്കുന്നു. 
 
ലകരളത്തിട� ജനങ്ങളുടട ലക്മെത്തില് വനങ്ങളുലടയും  
വൃക്ങ്ങളുടടയും പ്രാധാനധ്ം വളടരലയടറ അം�ീകരതിക്ട്
ടതിരതിക്കുന്നു. ചരതിത്രപരമൊയതി വനപരതിപാ�നം തടതിയുടടയും 
മെ്് ഉല്്ന്ങ്ങളുടടയും ഉല്്ാദനത്തിനും സരക്ാരതിടന് 
വരുമൊന മൊരഗ്ഗത്തിനും മുന്�ണന നല്കുകയുണ്ായതി. 
ലകരളടത് വാസലയാ�ധ്മൊയ സ്ഥ�മൊക്തി മൊറ്റുന്തതില് 
വനങ്ങളുടട പാരതിസ്ഥതിതതിക പ്രവരത്നങ്ങളുടട പ്രാധാ
നധ്ടത്ക്കുറതിച്് ജനങ്ങള്ക്് വധ്ക്തമൊയ ലബാധധ്മുണ്്. 
കാ�ാവസ്ഥാ വധ്തതിയാനത്തിടന് ആഘാതത്ാല് ടവള്ള
ട്ാക്ം, അഭൂതപൂരവ്വമൊയ വരള്ച് തുടങ്ങീയ തീവ്രമൊയ 
കാ�ാവസ്ഥാ സംഭവങ്ങളുടട ആവൃത്തി വരദ്തിക്കുന്ത് 

വനങ്ങളുടട അളവതില്ാത്തും നതിരണായകവമൊയ പാരതി
സ്ഥതിതതിക പ്രവരത്നങ്ങളതില് കൂടുതല് ഊന്ല് നല്ലക
ണ്തതിടന് ആവശധ്കതയതില�ക്് വതിരല് ചൂണ്ടുന്നു. 

സംസ്ഥാനത്് ലരഖട്ടുത്തിയതിട്ടുള്ള വനവതിസ്തൃതതി 
11,521.9 ചതുരശ്ര കതില�ാമെീ്റാണ്, അതായത്,           
സംസ്ഥാനത്തിടന് വതിസ്തൃതതിയുടട (38,863 ചതുരശ്ര 
കതില�ാമെീ്ര) ഏകലദശം 29.65 ശതമൊനം. എന്ാല് സം
രക്തിത വനങ്ങള്ക്് പുറത്തുള്ളവ ഉള്ട്ടടയുള്ള യഥാ
രത്ഥ വനലമെഖ� വളടര കൂടുത�ാണ്. ലഫാറസ്്് സരലവ 
ഓഫ് ഇന്ധ്യുടട (എഫ്.എസ്.ഐ) 2019-ട� വതി�യതിരു
ത്ല് പ്രകാരം, ലതാടങ്ങള് ഉള്ട്ടടയുള്ള വനങ്ങളുടട 
ടമൊത് വതിസ്ീരണം 21,144 ചതുരശ്ര കതില�ാമെീ്റാണ്. 
ഇത് സംസ്ഥാനടത് വതിസ്തൃതതിയുടട 54.4 ശതമൊനമൊണ്. 
എന്ാല് വളടര ഇടതൂരന് വനങ്ങളുടട വധ്ാപ്തി 1,935 ചതുര
ശ്ര കതില�ാമെീ്ര, അതായത് വനവതിസ്തൃതതിയുടട ഏകലദശം 
9.2 ശതമൊനം മൊത്രമൊണ്. മെതിതമൊയ ഇടതൂരന് വനങ്ങളു
ടട വധ്ാപ്തി 9,508 ചതുരശ്ര കതില�ാമെീ്ര ആണ്. എന്ാല് 
9,701 ചതുരശ്ര കതില�ാമെീ്ര, അതായത് വനവതിസ്തൃതതിയു
ടട 45.88 ശതമൊനം തുറന് വനങ്ങളാണ്. ലകരളത്തിട� 
വളടര ഉയരന് ജനസാന്ദ്രത കണക്തിട�ടുക്കുലമ്പാള് 
പ്രതതിശീര് അടതിസ്ഥാനത്തില് �ഭധ്മൊയ വനവതിഭവങ്ങള്  
രാജധ്ടത് ടമൊത്ത്തിലുള്ള സാെചരധ്വമൊയതി താരതമെധ്ം 
ടചയ്യുലമ്പാള് തൃപ്തികരമെല്. ജതില് തതിരതിച്ചുള്ള വനലമെഖ�
യുടട വതിശദാംശങ്ങള് അനുബന്ധം 3.6.1-ല് നല്കതി
യതിരതിക്കുന്നു. സംസ്ഥാനടത് ജതില്കളതില് ഇടുക്തി 3,151 
ചതുരശ്ര കതില�ാമെീ്ര വനഭൂമെതിയും പാ�ക്ാട് 2,084 
ചതുരശ്ര കതില�ാമെീ്റും, പത്നംതതിട 1,956 ചതുരശ്ര  
കതില�ാമെീ്റും സംഭാവന ടചയ്യുന്നു. ഭൂവതിസ്തൃതതിയുടട ശത
മൊനമൊയതി കണക്ാക്കുലമ്പാള്, പത്നംതതിട, വയനാട് 
ജതില്കളതില് 74 ശതമൊനം വീതം വനവതിസ്തൃതതിയുണ്്, ടതാട് 
പതിന്ാട� ഇടുക്തിയും (72 ശതമൊനം).

വനങ്ങള്ക്് പുറത്തുള്ള മെരങ്ങളുടട കൂടത്തില് കാര്തിക 
ലതാടവതിളകള്, �ാരെതിക ലതാടങ്ങള്, ഫാം ലഫാറസ്്തി, 
കാവകള്, ന�ര െരതിത ഇടങ്ങള് എന്തിവയുള്ട്ടട വളടര 
റ്വവതിധധ്മൊരന് ഭൂവതിനതിലയാ�ങ്ങള് ഉള്ടക്ാള്ളുന്നു.  
അതതില് �ണധ്മൊയ പങ്് സ്കാരധ് ഭൂമെതിയുലടതാണ്.  
തടതിയുടടയും, മെ്് ഉല്്ന്ങ്ങളുടടയും പ്രധാന ല്ാ
തസായതി വീട്ടുലതാടങ്ങള് മൊറതിയതിരതിക്കുന്നു. റബ്ബര ലതാട 
ങ്ങള്ടക്ാ്ം �ാരെതിക ലതാടങ്ങളും സംസ്ഥാനടത് മെരം 
വതിതരണത്തിടന് ഏ്വം പ്രാധാനട്ട ല്ാതസായതി 
മൊറതിയതിരതിക്കുന്നു. ഇത് മെരം വതിതരണത്തിടന് 82 ശതമൊന
ലത്ാളം വരുടമെന്് കണക്ാക്കുന്നു (46.6 ശതമൊനം മെരം 
വതിതരണം റബ്ബര എലസ്ററ്റുകളും 35.3 ശതമൊനം �ാരെതിക 
ലതാടങ്ങളും). സംസ്ഥാനടത് തടതി വതിതരണത്തിടന് 1.6 
ശതമൊനം മൊത്രമൊണ് വനങ്ങളതില് നതിന്നുള്ളത്. വനത്തിന് 
പുറത്തുള്ള ല്ാതസ്സുകളതില് നതിന്നുള്ള മെരം വതിതരണടത് 
പ� ഘടകങ്ങളും പ്രതതികൂ�മൊയതി ബാധതിച്തിട്ടുണ്്. റതിയല് 
എലസ്റ്് ലമെഖ�യുടട ദ്രുത�തതിയതിലുള്ള വളരച്യും ഭൂമെതിയുടട 
തുണ്ടു വല്ക്രണവം ലൊം �ാരഡനുകളതില് വ�തിയ  
മൊ്ങ്ങള്ക്് ഇടയാക്തി. തല്ഫ�മൊയതി മെരങ്ങള് നീക്ം  
ടചയ്ട്ടുകയും അതുവഴതി ദീരഘകാ� തടതി വതിതരണടത് 
ദുരബ�ട്ടുത്തുകയും ടചയ്തു. എന്തിരുന്ാലും ഉചതിത
മൊയ ഇടടപടലുകളതിലൂടട, പ്രലതധ്കതിച്് മെരങ്ങള് വളരത്തു
ന്തതി നുള്ള നയങ്ങളും നതിയമെപരമൊയ തടസങ്ങളും നീക്ം 
ടചയ്യുന്തതിലൂടട �ാരെതിക ലതാടങ്ങളതില് നതിന്നുള്ള മെരം 
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വതിതരണം വരദ്തി്തിക്കുന്തതിന് വളടരയധതികം സാധധ്
തകളുണ്്. 

സാമൂെതികവം സാമ്പത്തികവമൊയ ദ്രുത�തതിയതിലുള്ള മൊ്
ങ്ങളും കാ�ാവസ്ഥാ വധ്തതിയാനം മൂ�മുണ്ാകുന് വരദ്തിച്ചു
വരുന് ദുരന്ങ്ങളും സംസ്ഥാനടത് വനങ്ങളും വൃക് വതിഭ
വങ്ങളും റ്കകാരധ്ം ടചയ്യുന്തതില് “സാധാരണ ലപാട� 
ഇടപാടുകള്” എന് സമെീപനം മൊല്ണ്തതിടന് ആവശധ്കത
യതില�ക്് വതിരല് ചൂണ്ടുന്നു. കാ�ാവസ്ഥാ വധ്തതിയാനവമൊയതി 
ബന്ധട്ട സംഭവങ്ങള് കാരണം ജ�വതിതരണത്തില്ം 
അനതിശ്തിതാവസ്ഥ സൃഷ്ടതിച്തിട്ടുണ്്.ശുദ് ജ�ത്തിടന് സ്ഥതിര
മൊയ വതിതരണം സംസ്ഥാനടത് വനവല്ക്രണത്തിടന് 
ഏ്വം പ്രധാനട്ട പ്രവരത്നമൊയതി മൊലറണ്തതിടന് ആവ
ശധ്കതയതില�ക്് വതിരല് ചൂണ്ടുന്നു. അതതിനാല് ‘ദാെതിക്കുന് 
ലകരളത്തിന് ടവള്ളം’ എന്താണ് വനപരതിപാ�നത്തിടന്  
മുഖധ് പ്രലമെയമൊയതി ഉയരന്നു വന്തിട്ടുള്ളത്. ജ�സുരക്, 
റ്ജവറ്വവതിധധ് സംരക്ണം, പ്രാലദശതിക സമൂെങ്ങ
ളുടട ഉപജീവനമൊരഗ്ഗങ്ങള്, മെ്് സാമൂെതിക �ക്ധ്ങ്ങള്  
തുടങ്ങതിയവയുടട പ്രവരത്നങ്ങള്ക്ാണ് 13 ാം പഞ്
വത്ര പദ്തതിയതില് വനങ്ങളുടട പരതിപാ�നം ഊന്ല് 
നല്കതിയത്. 2021-22 കാ�യളവതില് ജ�സുരക് വരധതി
്തിക്കുക, മെനു്ധ്രും മൃ�ങ്ങളും തമ്മതിലുള്ള സംഘര്ം കുറ
യ്കക, വനടത് ആശ്രയതിക്കുന് സമൂെങ്ങളുടട ജീവതിതവം 
ഉപജീവനവം സുരക്തിതമൊക്കുക, കാ�ാവസ്ഥാ വധ്തതിയാ
നത്തിടനതതിരായ സംരക്ണകവചമൊയതി വനങ്ങടള  
നതി�നതിരത്തുക തുടങ്ങതിയ പ്രധാന വതി്യങ്ങളതില് ഈ ലമെഖ� 
ശ്രദ് ലകന്ദ്രീകരതിക്കുന്നു.

സ്വാഭവാവ ിക വനങ്ങളുടെ പരിപവാലനധം
ലകരളത്തിട� പ്രകൃതതിദത് വനങ്ങളുടട പരതിപാ�നത്തി
ലൂടട ജീവജാ�ങ്ങളുടട സംരക്ണവം, റ്ജവറ്വവതിധധ് 
സംരക്ണവം, ദുരബ�മൊയ പരതിസ്ഥതിതതി വധ്വസ്ഥകളുടട 
സംരക്ണവം, പങ്ാളതിത് വനപരതിപാ�നവമൊണ് �ക്ധ്
മെതിടുന്ത്. റ്കലയ്ങ്ങള്, ലവടയാടല്, മെരം മുറതിക്ല് 
എന്തിവയതില് നതിന്നുള്ള സംരക്ണം, റ്ജവ ഇടടപട�തില് 
നതിന്നും കാട്ടുതീയതില് നതിന്നുമുള്ള സംരക്ണം, നദീതീര സംര
ക്ണം, വനപരതിപാ�നത്തില് ആദതിവാസതികളുടട വരദ്തിച് 
പങ്ാളതിത്ം, പുനരധതിവാസം തുടങ്ങതിയ പരതിപാടതികള് ഉള്ട്
ടുന്നു. 2020-21 കാ�യളവതില് ഏട്ടുത് പ്രധാന പ്രവരത്
നങ്ങളതില് വനാതതിരത്തികളുടട സരലവ, വനസംരക്ണം, 
വനങ്ങളുടട പുനരുജ്ീവനം, എന്തിവ ഉള്ട്ടുന്നു. കാടുക
ളുടട അതതിരത്തികളതില് കയ്ാ�കളും, ടചറതിയ മെതതിലുകളും  
നതിരമ്മതിച്ാണ് അതതിരത്തി നതിരണയതിച്തിട്ടുള്ളത്.  
നാലശാന്മുഖമൊയ വനലമെഖ�കളതില് പ്രാലദശതിക ഇനങ്ങള്   
നട്ടുപതിടതി്തിച്ാണ് പുനരുജ്ീവതി്തിച്തിട്ടുള്ളത്. ഫയര 
റ്�നുകള് തീരത്തും, അഗ്തിസംരക്ണ വാച്രമൊരുടട 
സെകരണലത്ാടടയുമൊണ് വനങ്ങടള തീയതില് നതിന്നും 
സംരക്തിക്കുന്ത്.

2020-21 കാ�യളവതില് 2,362 കതില�ാമെീ്ര ഫയര 
റ്�നുകള് നതിരമ്മതിക്കുകയും പരതിപാ�തിക്കുകയും ടചയ്തു. 
വതി.എസ്.എസ്/ ഇ.ഡതി.സതി/ ഡതി്ാരട്ടമെന്് എന്തിവ 
മുലഖന അഗ്തിശമെന പ്രവരത്നങ്ങള് നടത്തുകയുണ്ായതി.  
2020-21 കാ�യളവതില് അഗ്തിശമെന ലസനാം�ങ്ങളുടട /
മെസ്ദൂര എണം �ണധ്മൊയതി വരദ്തിച്ചു. ലശാ്ണം സംഭവതിച് 
വനങ്ങള് ടമെച്ട്ടുത്തുന്തതിനുപുറലമെ, ലചാ� വനങ്ങള്, 

ചന്ദനക്ാടുകള്, തണീരത്ടങ്ങള്, കണ്ല്ക്ാടുകള്, 
കാവകള്, മെ്് ദുരബ�മൊയ ആവാസവധ്വസ്ഥകള്  
തുടങ്ങതിയ തനത് പരതിസ്ഥതിതതി വധ്വസ്ഥകളുടട പ്രലതധ്ക  
സംരക്ണവം നടത്തി.

തതവാട്ടങ്ങളുടെ ഉത്പവാദനക്ഷമത ടമച്ചടപെടുത്തല്
ഡതി്ാരട്ടമെന്തിന് ഏകലദശം 1.5 �ക്ം ടെക്ടറതില് 
(ആടക വനവതിസ്തൃതതിയുടട 13 ശതമൊനം) വതിവതിധ 
ഇനങ്ങളതില്ട്ട വനലത്ാടങ്ങള് ഉണ്്. അതതില് ലതക്് 
ഏകലദശം 77,000 ടെക്ടര (ടമൊത്ം ലതാടങ്ങളുടട 
വതിസ്തൃതതിയുടട 51 ശതമൊനം) വധ്ാപതിച്ചുകതിടക്കുന്നു.  
പ്ാലന്്നുകളുടട പ്രാരംഭ വര്ങ്ങളതില് (ആദധ് 10 
വര്ം) ലതാടങ്ങളുടട പരതിപാ�നത്തിനുള്ള കുറഞ്ഞ 
നതിലക്പം (കാ�െരണട്ട പരതിപാ�ന രീതതികളും 
കുറഞ്ഞ കൂ�തിയും വതിത്് ലശഖരണത്തിട� കുറവം)  
സംസ്ഥാനടത് ലതക്് ലതാടങ്ങളുടട ഉല്്ാദന
ക്മെത കുറയാന് ഇടയാക്തി. ടവടതി മൊ്തിയ ലതക്്  
ലതാടങ്ങളുടട രണ്ാം ടറാലട്നതിലും ഉല്പാദനക്മെത 
കുറവാണ്. രണ്ാം ടറാലട്ന് ലമെഖ�കളതില് മെതികച് വതിളവ്  
ഉറ്ാക്ാന് മെണതിടന് ഗുണനതി�വാരം വരദ്തി്തിക്കുന്തതി
നുള്ള ശാസ്തീയ രീതതികള് അവ�ംബതിലക്ണ്തിയതിരതിക്കുന്നു. 

2020-21-ല് 112 ടെക്ടറതില് മെരങ്ങള് പുതതിയതായതി നട്ടു
പതിടതി്തിക്കുകയും 314.3 ടെക്ടറതില് അ്കു്്ണതികള് 
നടത്തുകയും ടചയ്തു. വനലത്ാട പരതിപാ�നം ശാസ്തീ
യമൊക്കുകവഴതി ഉയരന് ഉല്്ാദനക്മെതയും മെണതിടന് 
ഉല്്ാദനക്മെതയും ഉറ്ാക്തിടക്ാണ്് ടമെച്ട്ട 
പരതിപാ�നത്തിന് വതിലധയമൊക്കും. ലതക്തിന് ലതാട  
പരതിപാ�നത്തിടന് ദീരഘകാ� അനുഭവം പ്രലയാജനട്
ടുത്തി, മെതികച് ഉപകരണങ്ങള് ഉള്ട്ടടയുള്ള ശാസ്തീയ 
പരതിപാ�ന രീതതികളുടട പ്രലയാ�ത്തിലൂടട ഉല്്ാദനക്
മെത ടമെച്ട്ടുത്തുന്തതിനുള്ള ഒരു സംവതിധാനം സ്ീകരതി
ലക്ണ്തിയതിരതിക്കുന്നു. വനലത്ാടത്തിനു കീഴതിലുള്ള ഇനം 
തതിരതിച്ചുള്ള പ്രലദശങ്ങളുടട വതിവരം അനുബന്ധം 3.6.2-ല് 
നല്കതിയതിരതിക്കുന്നു. വനലത്ാടങ്ങളുടട വതിസ്തൃതതി 
2019-20-ട� 156.3 ആയതിരം ടെക്ടറതില് നതിന്് 2020- 
21-ല് 154.5 ആയതിരം ടെക്ടറായതി (1.2 ശതമൊനം) 
കുറഞ്ഞു. 

മനുഷ്യ-വന്യജീവ ിസമ്പര്ക്ക പവാലനധം
മെനു്ധ്-വനധ്ജീവതി സമ്പരക് പാ�നം ഒരു സങ്ീരണ
മൊയ പ്രശ്നമൊണ്. ഈ പ്രശ്നം ഫ�പ്രദമൊയതി ലനരതിടാന് 
വനം വകു്് വതിവതിധ നടപടതികള് സ്ീകരതിച്തിട്ടുണ്്. 
വനാതതിരത്തിയതില് താമെസതിക്കുന്വരുടട ജീവതിതത്തിനും, 
വതിളകള്ക്കും നാശനഷ്ടം വരുത്തുന്തതില് പ്രധാനമൊയതി
ട്ടുള്ളത് ആനയാണ്. കടുവ, പുള്ളതിപ്പു�തി, പന്തി, മെയതില് തുട
ങ്ങതിയ മെ്് വനധ്മൃ�ങ്ങളും വനത്തിനടുത്തുള്ള ആളുകള്ക്് 
ഭീ്ണതി ഉയരത്തുന്നുണ്്. ഇന്ടത് ഈ അവസ്ഥയ്ക് 
പ� കാരണങ്ങളുണ്്. ജനസംഖധ്മൂ�ം വരദ്തിച്ചുവരുന്  
സമ്മരദേം, ആവാസവധ്വസ്ഥയുടട നാശം, തുണ്ടുവല്ക്
രണം, കര്കര സ്ീകരതിക്കുന് കൃ്തിരീതതിയതിട� മൊ്ം, 
കാ�ാവസ്ഥാവധ്തതിയാനം, വനധ്ജീവതികളുടട വരദ്ന 
എന്തിവ കാരണങ്ങളായതി റതില്ാരട് ടചയ്ട്ടതിട്ടുണ്്. 
മെനു്ധ്-വനധ്ജീവതി സമ്പരക്ത്തില് നതിന്് ഉണ്ാകുന് 
പ്രശ്നങ്ങള് �ണധ്മൊയതി കുറയ്കന്തതിനുള്ള ഒരു സമെഗ്
തന്തം നട്തി�ാലക്ണ്തുണ്്. അതതില് പ്രതതിലരാധവം  
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�ഘൂകരണവം വഴതിയുള്ള ദീരഘകാ�, ഹ്രസ്കാ� നടപ
ടതികള് ഉള്ട്ടുന്നു. മെനു്ധ്-വനധ്മൃ� സംഘര്ം സമെീപ
കാ�ത്് വ�തിയ ലതാതതില് ഉയരന്തിട്ടുണ്്. ഇത് നഷ്ടപരതി
ൊരത്തിനായുള്ള അവകാശവാദം വരദ്തിക്കുന്തതില�ക്് 
നയതിച്തിട്ടുണ്്. കഴതിഞ്ഞ ഒരു ദശാബ്ദത്തിനതിടട ലകരളത്തില് 
1051 മെരണങ്ങള് റതില്ാരട് ടചയ്ട്ടതിട്ടുണ്്, അതതില് 69 
ശതമൊനവം പാമ്പ്കടതി മൂ�മൊണ്. 2020-21-ല് മൊത്രം 
10.45 ലകാടതി രൂപ നഷ്ടപരതിൊരമൊയതി വതിതരണം ടചയ്തു. 
വതിശദാംശങ്ങള് പട്ടിക 3.6.1-ല് നല്കതിയതിരതിക്കുന്നു. 2019-
20 മുതല് 2020-21 വടരയുള്ള ഒരു വര്ത്തിനുള്ളതില് ഇത്
രത്തിലുള്ള ടമൊത്ം സംഭവങ്ങളുടട എണം 20 ശതമൊനവം 
നഷ്ടപരതിൊരം 12 ശതമൊനവം വരദ്തിച്ചു. 

പരമ്പരാ�ത രീതതികളായ വതിള സംരക്ണം, ശബ്ദമുണ്ാ
ക്ല്, അതതിരുകളതില് തീയതിടല്, �ളതിതമൊയ തടസങ്ങള് 
സ്ഥാപതിക്ല്, ടകണതികള്, റ്പൈക്കുകള്, ടവടതിടപാടതിക്ല് 
എന്തിവലയാടടാ്ം ഇടതൂരന് പച്പ്പുകളുടട വൃത്തിയാ 
ക്ല്, സൗരലവ�തി സ്ഥാപതിക്ല്, കതിടങ്ങുകള്, ആന പ്രതതി
ലരാധ ഭതിത്തികള്, റ്ജവലവ�തികള്, ടറയതില് ലവ�തികള്, 
ഫ്ാ്് റ്�റ്റുകളുലടയും ടഫ്യറുകളുടടയും ഉപലയാ�ം, 
കര്കരക്് എസ്.എം.എസ് അ�രട് സംവതിധാനം 
എന്തിവ മെനു്ധ്-വനധ്ജീവതി സംഘര്ം കുറയ്കാന് ഉപ
ലയാ�തിക്കുന്നു. പ്രലദശങ്ങളതില് സ്ഥതിരമൊയതി അതതിര വര
മ്പുകള് സ്ഥാപതിച്ചും കല്ഭതിത്തികള് നതിരമ്മതിച്ചും അതതിരത്തി 
നതിരണയതിക്കുന്ത് വനസംരക്ണത്തിനും, കലയ്് ശ്രമെ
ങ്ങള് നതിയന്തതിക്കുന്തതിനും സൊയതിക്കും. മെനു്ധ്-വനധ്മൃ� 
സംഘര്ം കുറയ്കന്തതിനുള്ള ഫ�പ്രദമൊയ നടപടതിയാണ് 
അതതിരത്തി ഭതിത്തിയുടട നതിരമ്മാണം. കലയ്്ം തടയുന്തതി
നുള്ള അതതിരത്തി ഏകീകരണത്തിടന് ഭാ�മൊയതി 2020-21 
കാ�യളവതില് 16,993 സ്ഥതിരം റ്കവരതികള് നതിരമ്മതിച്ചു. 
കൂടാടത കതിടങ്ങുകള്, ഭതിത്തികള്, സൗലരാരജ് ലവ�തി 
എന്ീ പ്രതതിലരാധ നടപടതികളും സ്ീകരതിച്ചു.

സംസ്ഥാനടത് ജനവാസ ലകന്ദ്രങ്ങളതില് നതിന്് പാമ്പു
കടള രക്ട്ടുത്തുന്തതിനും ലമൊചതി്തിക്കുന്തതിനുമൊയതി 
അം�ീകൃത മൊരഗ്ഗനതിരലദേശങ്ങള് വതികസതി്തിടച്ടുക്കുകയും 
നട്തി�ാക്കുകയും ടചയ്തു. ഈ വാര്തിക പദ്തതി കാ�
യളവതില് 1400 ഓളം വധ്ക്തതികള്ക്് പാമ്പുകടള പതിടതിക്കു
ന്തതിനും, രക്ട്ടുത്തുന്തതിനുമുള്ള പരതിശീ�നം നല്കതി. 
അം�ീകൃത പാമ്പ് രക്ാപ്രവരത്കരായതി സാക്ധ്ട്ടു
ത്തിയ 850 ഓളം പരതിശീ�നാരത്ഥതികള്ക്് സരടതിഫതിക്
റ്റുകള് വതിതരണം ടചയ്തു. ‘സര്’ എന് ടമൊറ്ബല് 
ആപ്തിലക്്ന് വഴതി മുഴുവന് രക്ാപ്രവരത്നങ്ങളും 
ഒടരാ് പ്ാ്്ലഫാമെതിന് കീഴതില് ടകാണ്ടുവന്നു. പാമ്പ് രക്ാ 
പ്രവരത്നങ്ങളതില് മെനു്ധ്രുടട ജീവന് സംരക്തിക്കുക, 
മെനു്ധ്രുടട ആവാസ പ്രലദശങ്ങളതില് ഭീ്ണതി സൃഷ്ടതിക്കുന് 
ഇഴജന്തുക്ളുടട ഫ�പ്രദമൊയ സംരക്ണം ഉറ്ാക്കുക 
എന്തിവയായതിരുന്നു �ക്ധ്ങ്ങള്. ലറാഡപകടങ്ങള്, ഉലപ
ക്തിക്ട്ട കതിണര, ലവടക്ാര ലവടയാടാന് ഒരുക്കുന് 
ടകണതി, കൃ്തിയതിടങ്ങളതില് പ്രലവശതിക്കുന്ത് തടയുന്തതിനായതി  
പ്രലദശവാസതികള് സ്ഥാപതിക്കുന് ടകണതി എന്തിവയാല് 
വനധ്മൃ�ങ്ങള്ക്് പ�ല്ാഴും പരതിലക്ല്ക്ാറുണ്്. പരതിലക്് 
മൃ�ങ്ങള്ക്് ശരതിയായ ചതികതിത് നല്ലകണ്തും അവടയ 
രക്തിലക്ണ്തും വനംവകു്തിടന് ഉത്രവാദതിത്മൊണ്.

വനംവകു്് കതിഫ്ബതിയുടട സാമ്പത്തിക സൊയലത്ാടട 
110 ലകാടതി രൂപ ടച�വതില് “മെനു്ധ്-വനധ്ജീവതി സംഘര്ം” 

കുറയ്കന്തതിന് വനാതതിരത്തികളതില് പരതി�ണനാ ക്രമെത്തില് 
ലവ�തിടകട്ടുന്നുണ്്. രണ്് ഘടങ്ങളതി�ായാണ് പദ്തതി നട്ാ
ക്കുന്ത്. സൗലരാരജ്ലവ�തി, ആനപ്രതതിലരാധ ഭതിത്തികള്, 
ക്രാ്് �ാരഡ് സ്റീല് ലറാ്് ടഫന്സതിങ്ങ്, ടറയതില് 
ലവ�തികള് എന്തിവ സ്ഥാപതിച്് വനധ്മൃ�ങ്ങളുടട ജനവാസ
ലകന്ദ്രങ്ങളതില�ക്കുള്ള പ്രലവശനം തടയുന്നു. അരെരായ 
കുടുംബങ്ങടള വനങ്ങളതില് നതിന്് സൗകരധ്പ്രദമൊയ സ്ഥ�
ങ്ങളതില�ക്് സ്ലമെധയാ മൊ്തി്ാര്തിക്കുന്തും പദ്തതിയുടട 
ഭാ�മൊണ്.

വനങ്ങളില് നിന്നുള്ള വരുമവാനധം 
സംസ്ഥാനത്തിടന് നതികുതതിലയതര വരുമൊനത്തില് വനംവ
കു്് �ണധ്മൊയ സംഭാവന നല്കുന്നുണ്്. തടതിയുലടയും മെ്് 
വലനാത്പന്ങ്ങളുടടയും വതില്്ന വഴതി വനലമെഖ�യതില് നതി
ന്നുള്ള വരുമൊനം 2020-21-ല് 236.8 ലകാടതി രൂപയാണ്. വരു
മൊനത്തിടന് പ്രധാന ഭാ�ം തടതിയുടട സംഭാവനയാണ്. 
2020-21 കാ�യളവതില് തടതി വതില്്നയതില് നതിന്് മൊത്രം 
216.8 ലകാടതി രൂപ (ടമൊത്ം വരുമൊനത്തിടന് 91.6 
ശതമൊനം) വരുമൊനം �ഭതിച്ചു. 2020-21 കാ�യളവതില് 
ലതക്്, മുള എന്തിവയുടട ഉത്പാദനം �ണധ്മൊയതി കുറഞ്ഞു. 
മുന്വര്ടത് അലപക്തിച്് ലതക്തിടന് ഉല്്ാദനം 
7402 കയുബതിക്് മെീ്ര കുറഞ്ഞു. എന്ാല് ചന്ദനത്തിടന് 
ഉല്്ാദനം 11.7 ശതമൊനം വരദ്തിച്ചു. 2019-20, 2020-21 
വര്ങ്ങളതിട� പ്രധാന വന ഉല്്ന്ങ്ങളുടട ഉല്്ാദനം 
അനുബന്ധം 3.6.3-ല് നല്കതിയതിരതിക്കുന്നു. ലതന്, ഈ്, 
അലക്്ധ്, മൊഞ്തിയം എന്തിവയുടട ഉല്്ാദനം ഇക്ാ�
യളവതില് വരദ്തിച്ചു. 

2017-18 മുതല് 2020-21 വടരയുള്ള കാ�യളവതില് 
തടതിയതില് നതിന്നും മെ്് വന ഉല്്ന്ങ്ങളതില് നതിന്നുമുള്ള 
വരുമൊനത്തിടന് �തതിവതി�തതികള് അനുബന്ധം 3.6.4-ല് 
നല്കതിയതിരതിക്കുന്നു. 2019-20 ടന അലപക്തിച്് 2020- 
21-ല് വന ഉല്്ന്ങ്ങളതില് നതിന്നുള്ള അ്ാദായം 251.5 
ലകാടതി രൂപയതില് നതിന്് 236.8 ലകാടതി രൂപയായതി കുറഞ്ഞു, 
5.8 ശതമൊനം ഇടതിവ്. തടതിയതില് നതിന്നുള്ള വരുമൊനത്തിട� 
ഇടതിവം വനധ്ജീവതി വകു്തില് നതിന്നുള്ള വരുമൊനവം മെറ്റും 
കുറഞ്ഞതാണ് ഈ ഇടതിവതിന് കാരണം.

ചിത്ധം 3.6.1 വനത്തില് നതിന്നുള്ള വരുമൊനത്തിട� �തതിവതി
�തതികള് കാണതിക്കുന്നു. 2017-18 മുതല് 2018-19 വടര 
വന അ് വരുമൊനം 17 ശതമൊനം വരദ്തിച്ചു. എന്ാല് 
2019-20-ല് ഇത് 12.5 ശതമൊനമൊയതി കുറയുകയും 2020-
21-ല് 5.8 ശതമൊനമൊയതി വീണ്ടും കുറയുകയും ടചയ്തു. 
ലകാവതിഡ്-19 ടന് ആഘാതം മൂ�മൊണ് വനവരുമൊന 
ത്തില് സമെീപകാ� ഇടതിവ് സംഭവതിച്ത്. 2019-20-നും  
2020-21-നും തടതിയതില് നതിന്നുള്ള വരുമൊനം 226.5 ലകാടതി 
രൂപയതില് നതിന്് 216.8 ലകാടതി രൂപയായതി കുറഞ്ഞു, 4.3 
ശതമൊനം ഇടതിവ് ഉണ്ായതി.

സംസ്ഥാനടത് ടമൊത്ം മൂ�ധ്വരദ്നവതില് വനലമെ
ഖ�യുടട വതിെതിതം 2020-21-ല് 0.99 ശതമൊനമൊയതി
രുന്നു (2019-20-ല് ഇത് 0.92 ശതമൊനമൊയതിരുന്നു). 
അതുലപാട� സംസ്ഥാനടത് ടമൊത്ം ആഭധ്ന്ര 
ഉല്്ാദനത്തില് പ്രാഥമെതിക ലമെഖ�യുടട പങ്് 2019-
20-ട� 8.79 ശതമൊനത്തില് നതിന്നും 2020-21-ല് 9.94 
ശതമൊനമൊയതി വരദ്തിച്ചു. സംസ്ഥാനടത് ടമൊത്ം  
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മൂ�ധ്വരദ്നവതില് വനലമെഖ�യുടട വതിെതിതം അനുബന്ധം 
3.6.5-ല് ടകാടുത്തിരതിക്കുന്നു.

ജജവജവവിധ്യ സധംരക്ഷണവധം സധംരക്ഷിത
പ്രതദശങ്ങളുടെ പരിപവാലനവധം 
റ്ജവറ്വവതിധധ്വം, വനധ്ജീവതികളുടട സംരക്ണ
വം ഇക്ാ�ത്് കൂടുതല് പ്രാധാനധ്ം ലനടുന്നു. ലദശീയ  
ഉദധ്ാനങ്ങള്, വനധ്ജീവതി സലങ്തങ്ങള്, കമ്മ്യൂണതി്തി 
റതിസരവ് എന്തിവ ഉള്ട്ടുന് സംരക്തിത പ്രലദശ ശം
ഖ�യ്ക് കീഴതില് വനധ്ജീവതി വതിഭാ�ം 3437 ചതുരശ്ര കതില�ാ
മെീ്ര വനങ്ങള് പരതിപാ�തിക്കുന്നു. ലകരളത്തില് ആറ് 
ലദശീയ പാരക്കുകളും 18 വനധ്ജീവതി സലങ്തങ്ങളും ഒരു 
കമ്മ്യൂണതി്തി റതിസരവമുണ്്. സംരക്തിത പ്രലദശങ്ങള്ക്് 
പുറത്തുള്ള ഉയരന് മൂ�ധ്മുള്ള റ്ജവറ്വവതിധധ് ലമെഖ�
കളുടട സംരക്ണവം പരതിപാ�നവം വനധ്ജീവതി വതിഭാ�

ത്തില് നതിക്തിപ്മൊണ്. കാട്ടുതീയതില് നതിന്നുള്ള സംരക്
ണം, ജ�ല്ാതസ്സുകളുടട വതികസനം, അധതിനതിലവശ 
കളകളുടട ഉന്മൂ�നം, ട്ക്് പാതകളുടട നതിരമ്മാണവം 
അ്കു്്ണതികളും ഉള്ട്ടടയുള്ള അടതിസ്ഥാനസൗക
രധ്വതികസനം, ആശയവതിനതിമെയത്തിനുള്ള വധ്വസ്ഥകള് 
തുടങ്ങതിയ ആവാസവധ്വസ്ഥ ടമെച്ട്ടുത്ല് പ്രവരത്
നങ്ങള് എന്തിവ റ്ജവറ്വവതിധധ് സംരക്ണത്തിലും, 
പരതിപാ�നത്തിലും ഉള്ട്ടുന്നു. വനധ്ജീവതി സലങ്തങ്ങള്, 
ലദശീയ ഉദധ്ാനങ്ങള്, കമ്മ്യൂണതി്തി റതിസരവകള്, ബലയാ
സ്ഫതിയര റതിസരവകള് എന്തിവയുടട വതിശദാംശങ്ങള്  
അനുബന്ധം 3.6.6-ല് നല്കതിയതിരതിക്കുന്നു.

വനലമെഖ�യതില് നടക്കുന് ടപാതുവനധ്ജീവതി ടസന്സസ് 
കൂടാടത കടുവ, ആന, നീ��തിരതി വരയാടുകള് എന്തിവയ്ക് 
പ്രലതധ്ക ജനസംഖധ് കണടക്ടു്് നടത്തുന്നു. പരതിസ്ഥതിതതി, 
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മെനു്ധ് ജീവൊനതി 52 27 8 0 1 0 0 88 2,70,50,000

മെനു്ധ് അപകടങ്ങള് 767 34 146 2 0 0 39 988 2,59,27,248

കന്നുകാ�തി മെരണം 27 1 3 0 141 164 64 400 53,79,812

കൃ്തിനാശനഷ്ടവം 
വസ്തുനാശഷ്ടവം

26 2919 1898 58 23 7 1610 6541 4,61,24,763

അവലംബം: വനം വന്യജീവി വകുപ്പ്, കേരള സര്ക്കാര്, 2020-21

പട്ടിക 3.6.1 മെനു്ധ്-വനധ്മൃ� സമ്പരക്ംമൂ�മുള്ള പ്രതതികൂ� സംഭവങ്ങളുടട വതിശദാംശങ്ങളും നഷ്ടപരതിൊരവം, 2020-21
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തടതിയതില് നതിന്നുള്ള വരുമൊനം ടമൊത് വരുമൊനം 

ചിത്ധം 3.6.1 വനത്തില് നതിന്നുള്ള വരുമൊനം 2017-18 മുതല് 2020-21 വടര

അവലംബം: വനം വന്യജീവി വകുപ്പ്, കേരള സര്ക്കാര്, 2021
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വനം, കാ�ാവസ്ഥാ വധ്തതിയാന മെന്താ�യത്തിടന്  
റതില്ാരട് അനുസരതിച്് കടുവകളുടട എണം 2014-ട�  
136-ല് നതിന്നും 2018-ല് 190 ആയതി ഉയരന്നു. ലകരളത്തി
ട� നീ��തിരതി വരയാടുകളുടട എണം 2017 ല് 575 ആയതി
രുന്ത് 2018-ല് 643 ആയതി ഉയരുകയും 2019-ല് 526 
ആയതി കുറയുകയും ടചയ്തു.

സമ്പന്മൊയ റ്ജവറ്വവതിധധ്ം, പ്രലതധ്കതിച്ചും സംരക്തിത 
പ്രലദശങ്ങളുടട ശംഖ�യതിലൂടട സംരക്തിക്കുക എന്ത് 
വനംവകു്തിടന് പ്രധാന �ക്ധ്മൊണ്. റ്ജവറ്വവതിധധ് 
പരതിപാ�നം ദീരഘകാ� സാമ്പത്തിക-പാരതിസ്ഥതിതതിക 
പരാധീനതകള് കുറയ്കാന് സൊയതിക്കുന്തതിലനാടടാ്ം 
സംസ്ഥാനത്തിടന് സാമ്പത്തിക വതികസനത്തിന് അതു�ധ്
മൊയ സസധ്-ജന്തു സമ്പത്് സുസ്ഥതിരമൊയതി റ്കകാരധ്ം 
ടചയ്ട്ടുന്നുടവന്് ഉറ്ാക്കുകയും ടചയ്യുന്നു. വതിശദമൊയ 
ശാസ്തീയ പഠനങ്ങളുടട അടതിസ്ഥാനത്തില് മൃ�ങ്ങളുടട 
ആവാസവധ്വസ്ഥകടള ബന്ധതി്തിക്കുന് വനധ്ജീവതി ഇട
നാഴതികള് സ്ഥാപതിക്കുന്നുണ്്. കൂടാടത വനത്തിനുള്ളതിട� 
ജനവാസലകന്ദ്രങ്ങടള സ്ലമെധയാ വനാതതിര ത്തികളതില�ക്് 
മൊ്തി്ാര്തിക്കുന് പുനരധതിവാസ പരതിപാടതിയും നട്തി�ാക്തി 
വരുന്നു. റ്ജവറ്വവതിധധ്ം സംരക്തിക്കുന്തതിന് വനംവകു
്് തലദേശസ്യംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്് പതിന്തുണ നല്കു
ന്നുണ്്. പ്രലതധ്കതിച്ചും റ്ജവറ്വവതിധധ് രജതിസ്ററുകളുടട 
വതികസനത്തിനും നവീകരണത്തിനും പതിന്തുണ നല്കു
ന്ലതാടടാ്ം കാവകള്, കണ്ല്ക്ാടുകള് തുടങ്ങതിയ 
അതു�ധ്മൊയ പ്രലദശങ്ങള് സംരക്തിക്കുകയും ടചയ്യുന്നു. 
റ്ജവറ്വവതിധധ്ടത് സംരക്തിക്കുന് വധ്തധ്സ്ഥമൊയ രണ്് 
ബലയാസ്ഫതിയര റതിസരവകള് ലകരളത്തിലുണ്്, അ�സ്ധ്
മെ� ബലയാസ്ഫതിയര റതിസരവം, നീ��തിരതി ബലയാസ്ഫതി
യര റതിസരവം.

കാട്ടുതീയതില് നതിന്നുള്ള സംരക്ണം, ജ�ല്ാതസ്സുകളുടട 
വതികസനം, അധതിനതിലവശ കളകളുടട ഉന്മൂ�നം, ട്ക്് 
പാതകളുടട നതിരമ്മാണവം പരതിപാ�നവം ഉള്ട്ടട 
യുള്ള അടതിസ്ഥാന സൗകരധ്ങ്ങള്, ആശയവതിനതിമെയത്തി
നുള്ള സൗകരധ്ങ്ങള്, തുടങ്ങതിയവ സംരക്ണ പരതിപാ�ന 
പ്രവരത്നങ്ങളതില്ടപടുന്നു. റ്ജറ്വവതിധധ് സംരക്
ണം ശക്തതിട്ടുത്തുന്തതിനായതി നടത്തുന് മെ്് പ്രധാന  
പ്രവരത്നങ്ങളാണ് പരതിശീ�നവം �ലവ്ണവം. 
ടപാതുടവ ലശാ്ണം സംഭവതിച് വനങ്ങള് ടമെച്ട്ടു
ത്തുന്തതിലനാടടാ്ം, ലചാ� വനങ്ങള്, ചന്ദനക്ാടുകള്  
തുടങ്ങതിയ സവതിലശ് പരതിസ്ഥതിതതി വധ്വസ്ഥകളുടട പ്രലതധ്ക 
സംരക്ണവം ഈ പരതിപാടതിയതില് ഉള്ട്ടുത്തിയതിട്ടുണ്്.

ആവാസവധ്വസ്ഥ ടമെച്ട്ടുത്ല്, വനധ്മൃ� രക്ാലകന്ദ്ര
ങ്ങളുടട പരതിപാ�നം, അഗ്തിശമെനം, ലവടയാടല് വതിരുദ് 
കധ്ാമ്പുകളുടട നടത്തി്്, ജ�വതിഭവ പരതിപാ�നം, പരതിസ്ഥതിതതി 
വതികസന പ്രവരത്നങ്ങള്, വനധ്ജീവതി വാരാലഘാ്ം, 
മൃ�ങ്ങളുടട വതിളനാശം തടയല് എന്തിവ വനംവകു്തിടന് 
പ്രവരത്നങ്ങളതില് ഉള്ട്ടുന്നു. പരതിസ്ഥതിതതി ലബാധമു
ള്ളവരും ഉത്രവാദതിത്ലബാധമുള്ളവരുമൊയ നതിരവധതി  
പൗരന്ാരും പൗരസമൂെങ്ങളും ഉണ്്. അവര വധ്ക്തതി
പരമൊയ പരതിശ്രമെങ്ങളതിലൂടട വനങ്ങള്ക്് പുറത്തുള്ള 
റ്ജവറ്വവതിധധ്ത്തിടന്യും, റ്ജവവതിഭവങ്ങളുടടയും  
സംരക്ണത്തില് സജീവമൊയതി ഇടടപടുന്നുണ്്. ഇത്രം 
പൗരന്ാടരയും പൗരസംഘങ്ങടളയും ലപ്രാത്ാെതി്തിക്കുന്

തതിനായതി പഞ്ായത്്ത�ത്തില് പ്രകൃതതിമെതിത്ര അവാരഡ് 
ഏരട്ടുത്തുകയുണ്ായതി. പ്രകൃതതിടയ അടുത്റതിയുവാനായതി 
സ്കൂള്/ലകാലളജ് വതിദധ്ാരത്ഥതികള്ക്് വനധ്ജീവതിസലങ്ത
ങ്ങള്, ലദശീയഉദധ്ാനങ്ങള്, മെ്് വനപ്രലദശങ്ങള് എന്തി
വതിടങ്ങളതില് പ്രകൃതതി വതിദധ്ാഭധ്ാസ കധ്ാമ്പുകള് സംഘടതി്തി
ക്കുന്നുണ്്. ടറസതിഡന്്ധ്ല് ലപ്രാഗ്ാമെതില് വനങ്ങളതിട� 
്ക്തിം�്, സസധ്ജന്തുജാ�ങ്ങടളക്കുറതിച്ചുള്ള പഠനം തുടങ്ങതി
യവ ഉള്ട്ടുന്നുണ്്. മെ്് പരതിപാടതികളതില് സ്കാരധ് സംര
ക്തിത പ്രലദശങ്ങളുടട ഏട്ടുക്ല്, വനധ്ജീവതി കു്കൃതധ്ങ്ങള് 
തടയുന്തതിന് വതിവരം നല്കുന്വരക്് പാരതിലതാ്തികം 
നല്കുന്തതിനുള്ള രെസധ് ലസവന ഫണ്തിടന് പരതിപാ�നം, 
വനധ്ജീവതി പരതിപാ�നത്തിലുള്ള പ്രലതധ്ക പരതിശീ�നം, സംര
ക്തിത പ്രലദശങ്ങള്ക്കത്തും പുറത്തുമുള്ള മൃ�സംരക്ണം,  
ജീവനക്ാരുടട ലക്മെ പ്രവരത്നങ്ങള്, വനധ്ജീവതിക ളുടട 
ടസന്സസ് തുടങ്ങതിയവ ഉള്ട്ടുന്നു.

വധ്ക്തതികള്, വതിദധ്ാഭധ്ാസ സ്ഥാപനങ്ങള്, സരക്ാരതിത
രസംഘടനകള്, കര്കര തുടങ്ങതിയവരക്് റ്ജവ
റ്വവതിധധ് സംരക്ണം, കാവകള്, കണ്ല്ക്ാടുകള്, 
ഔ്ധ സസധ്ങ്ങള്, കാര്തിക റ്ജവറ്വവതിധധ്ം 
എന്തിവയുടട സംരക്ണത്തിന് സംഭാവന നല്കു
ന് പ്രവരത്നങ്ങള് പരതി�ണതിച്് വനമെതിത്ര പുരസ്ാരം 
നല്കുന്നുണ്്. 2020-21 കാ�യളവതില് 14 ലപടര  
ടതരടഞ്ഞടുക്കുകയും അവാരഡുകള് നല്കുകയും ടചയ്തു. 
കണ്ല്ക്ാടുകളുടട ഉടമെകള്ക്് നതി�വതിലുള്ള കണ്ല്ക്ാ
ടുകള് പരതിപാ�തിക്കുന്തതിനും നാശത്തില് നതിന്് സംരക്തി
ക്കുന്തതിനും സമൂെത്തിന് ആവാസവധ്വസ്ഥയുടട ലസവ
നങ്ങള് �ഭധ്മൊക്കുന്തതിനുമുള്ള പതിന്തുണയ്ക് സാമ്പത്തിക 
ലപ്രാത്ാെനം നല്കുന്നുണ്്.

സുസ്ിര പരിസ്ിതി സൗഹൃദ ടൂറിസധം
ദ്രുത�തതിയതിലുള്ള ന�രവല്ക്രണമുള്ട്ടടയുള്ള 
സാമൂെതിക സാമ്പത്തിക മൊ്ങ്ങള് കണക്തിട�ടുക്കുലമ്പാള് 
ഇലക്ാടൂറതിസത്തിടന് ആവശധ്ം അതതിലവ�ം വരദ്തിച്ചുടകാ
ണ്തിരതിക്കുന്നു. സുസ്ഥതിരമൊയതി റ്കകാരധ്ം ടചയ്ാല് ഇലക്ാ
ടൂറതിസം ഒരു പ്രധാന ടതാഴതില്-വരുമൊന ല്ാതസായതി 
മൊ്ാവന്താണ്. ഈ വരുമൊനം വനങ്ങളതിട� തടതിയതില് 
നതിന്നുള്ള വരുമൊനടത്ക്ാള് കൂടുത�ായതിരതിക്കുടമെന് 
കാരധ്ത്തില് സംശയമെതില്. വനാധതിഷ്തിത ഇലക്ാടൂറതിസം 
ലപ്രാത്ാെതി്തിക്കുന്തതിന് ശാസ്തീയമൊയ തന്തങ്ങള് വതിക
സതി്തിക്കുകയും നട്തി�ാക്കുകയും ടചലയ്ണ്തുണ്്.

പ്രകൃതതിയതിട� അനാവശധ് ഇടടപടലുകള് ഒഴതിവാക്തിടക്ാ
ണ്് പ്രകൃതതിടയ അതതിടന് യഥാരത്ഥ രൂപത്തില് മെനസതി
�ാക്ാന് പ്രകൃതതിദത് പ്രലദശങ്ങളതില�ക്് �ക്ധ്ലബാധ
ലത്ാടടയുള്ള യാത്രയാണ് ഇലക്ാ ടൂറതിസം. എല്ാത്രം 
വതിലനാദ സഞ്ാരതികലളയും ആകര്തിക്കുന് മെലനാെരമൊയ 
സ്ഥ�ങ്ങളാണ് ലകരളത്തിട� വനങ്ങളതിലുള്ളത്. വതിവതിധ 
ഗ്രൂപ്പുകള്ക്തിടയതില് അവലബാധം വളരത്തി പരതിസ്ഥതിതതി 
സംരക്തിക്കുന്തതിന് വനലമെഖ�യതിലും പരതിസരങ്ങളതിലും 
ഇലക്ാടൂറതിസം സൊയതിക്കുന്നുണ്്. വനലമെഖ�യതില് വ�തിയ 
ലതാതതിലുള്ള അടതിസ്ഥാന സൗകരധ്ങ്ങള് ഒരുക്കുന്തതിന് 
ഇവതിടട ഉലദേശതിക്കുന്തില്. വകു്തിന് 60 ഇലക്ാ ടൂറതിസം ലക
ന്ദ്രങ്ങളുണ്്. 2020-21-ല് വതിവതിധ പ്രവരത്നങ്ങള്ക്ായതി  
ഏകലദശം 8 ലകാടതി രൂപ ടച�വഴതിച്ചു. ലകാവതിഡ് 19 
മെൊമൊരതി കാരണം എല്ാ ഇലക്ാ ടൂറതിസം ലകന്ദ്രങ്ങളും 
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ഈ കാ�യളവതില് അടച്തിടതിരുന്നു. എന്തിരുന്ാലും 2019-
20-ല് ഇലക്ാടൂറതിസത്തില് നതിന്നുള്ള വരുമൊനം 27.19 ലകാടതി 
രൂപയായതിരുന്നു.

വന സംരക്ണ സമെതിതതികളും (വതി.എസ്.എസ്), ഇലക്ാ 
ടഡവ�പ്ടമെന്് കമ്മതി്തികളും (ഇ.ഡതി.സതി) തയ്ാറാക്തിയ 
റ്മെലക്രാ പ്ാനുകളുടട അടതിസ്ഥാനത്തി�ാണ് നദതികള്, 
ടവള്ളച്ാടങ്ങള്, പുല്ലമെടുകള്, ആളുകള് കൂടുത�ായതി സന്ദ
രശതിക്കുന് സ്ഥ�ങ്ങള് എന്തിവതിടങ്ങളതില് ഇലക്ാ ടൂറതിസം 
ന്തി�ാക്തിയത്. വനടത് ആശ്രയതിക്കുന് ജനവതിഭാ�ങ്ങളു
ടട ഉപജീവനമൊരഗ്ഗം ടമെച്ട്ടുത്തുകയാണ് പദ്തതിയുടട 
പ്രധാന �ക്ധ്ം. ഓലരാ ലപ്രാജക്്തിലും വതി.എസ്.എസ്/ 
ഇ.ഡതി.സതി എന്തിവകളതിട� 10 മുതല് 25 വടര അം�ങ്ങ
ള് റ്�ഡുകളായതി പ്രവരത്തിക്കുന്നുണ്്. ഇലക്ാ ടൂറതിസം 
ലകന്ദ്രങ്ങളതില് പരമൊവധതി സ്തീ ടതാഴതി�ാളതികടള ഉള്ട്
ടുത്തുവാനുള്ള ശ്രമെങ്ങള് നടക്കുന്നുണ്്. ഏകലദശം 1,200 
വതി.എസ്.എസ്/ഇ.ഡതി.സതി അം�ങ്ങള് ഇലക്ാടൂറതിസം 
ലകന്ദ്രങ്ങളതില് റ്�ഡുകളായതി പ്രവരത്തിക്കുന്നു.

എല്ാ ലകന്ദ്രങ്ങളതിലും തടതിയതിതര വനവതിഭവങ്ങളുടടയും, ടചറു
കതിടവനവതിഭവങ്ങളുടടയും വതില്്നയ്കള്ള ഇലക്ാല്ാപ്പുകളും 
സ്ഥാപതിച്തിട്ടുണ്്. ഇത് പ്രാലദശതിക വനടത് ആശ്രയതിക്കുന് 
സമൂെങ്ങള്ക്് ടതാഴതില് നല്കുന്നു. അത്രം ടതാഴതി�
വസരങ്ങള് സൃഷ്ടതിക്കുന്ത് പ്രലദശവാസതികളുടട വനങ്ങ
ലളാടുള്ള ആശ്രതിതത്ം കുറയ്കകയും അങ്ങടന പരതിസ്ഥതിതതി 
വധ്വസ്ഥടയ സംരക്തിക്ാന് സൊയതിക്കുകയും ടചയ്യും. 
വതി.എസ്.എസ് അം�ങ്ങളുടട ലനരതിട്ടുള്ള പങ്ാളതിത്ത്തി
നു പുറലമെ ലകരള വനം വകു്് നടത്തുന് ഇലക്ാടൂറതിസം 
പരതിപാടതികളതിലൂടട 5,000 ത്തി�ധതികം ആളുകള്ക്് പലരാ
ക്മൊയതി പ്രലയാജനം �ഭതിക്കുന്തായതി കണക്ാക്കുന്നു.

സവാമൂഹിക വനവത്ക്കരണധം
ലകരളടത് െരതിതാഭമൊക്കുക എന് �ക്ധ്ലത്ാടട 
2009-10 �ാണ് ലകരള വനംവകു്തിടന് െരതിതലകരളം 
പദ്തതി ആരംഭതിച്ത്. സ്കൂളുകള്ക്കും ഉന്ത വതിദധ്ാഭധ്ാസ 
സ്ഥാപനങ്ങള്ക്കും സൗജനധ്മൊയതി റ്തകള് വതിതരണം 
ടചയ്തും ടപാതുസ്ഥ�ങ്ങളതില് മൊധധ്മെങ്ങളുടടയും,  
രാഷ്ട്രീയ പാരടതികളുലടയും യുവജന സംഘടനകളുടടയും, 
തലദേശസ്യംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടടയും സൊയലത്ാടട 
മെരങ്ങള് നട്ടു പതിടതി്തിച്ചും, മൊധധ്മെങ്ങള്, ടപാതുജനങ്ങള്, 
മെ്് സ്ഥാപനങ്ങള് എന്തിവയ്ക് സബ് സതിഡതി നതിരക്തില് 
റ്തകള് വതിതരണം ടചയ്തും വനം വകു്് സാമൂെതിക 
വനവല്ക്രണടത് ലപ്രാത്ാെതി്തിക്കുന്നുണ്്. െരതിതലക
രളം പദ്തതിയുടട പതതിമൂന്ാം ഘടം 2021-22-ല് നട്ാ
ക്കുകയാണ്. ഇതതിനായതി 46.6 �ക്ം റ്തകള് ടപാതുജന 
ങ്ങള്ക്കും വതിവതിധ വകുപ്പുകള്ക്കും വതിതരണം ടചയ്യുന്തതി
നായതി വളരത്തികഴതിഞ്ഞു. സാമൂെതിക വനവല്ക്രണം 
വഴതി വതിതരണം ടചയ്യുന് റ്തകളുടട വതിശദാംശങ്ങള് 
അനുബന്ധം 3.6.7-ല് ടകാടുത്തിരതിക്കുന്നു. 

2020-21 കാ�യളവതില് പ്രധാനട്ട ലറാഡുകളുടടയും, 
സ്ഥാപനങ്ങളുടടയും വഴതികളുടടയും വശങ്ങളതില് ഒരു 
വര്ം പ്രായമൊയ റ്തകള് നടാന് വതിഭാവനം ടചയ്യുന് 
സ്ഥാപന-ലചാ� വൃക്വീഥതി പദ്തതി വഴതി 1.9 �ക്ം 
റ്തകള് വതിതരണം ടചയ്തു.

തഹവാധംഗവാര്ഡനുകളുധം നഗരവല്ക്കരണവധം
തലദേശസ്യംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങടള ഉള്ട്ടുത്തി ലകരള 
കാര്തിക സരവ്വക�ാശാ�യതില് നതിന്നും മെ്് സ്ഥാപന
ങ്ങളതില് നതിന്നുമുള്ള റ്വദ�്ധധ്ം പ്രലയാജനട്ടുത്തി 
വീട്ടുലതാടങ്ങളതില് നതിന്നുള്ള മെരം ഉല്പാദനം ടമെച്ട്ടു
ത്തുന്തതിനുള്ള പരതിപാടതി നട്തി�ാക്തിവരുന്നു. ഇതതിനായതി 
കുടുംബശ്രീ യൂണതിറ്റുകളുടട സജീവമൊയ ഇടടപട�തിലൂടട 
റ്തകളുടടയും മെ്് നടീല് വസ്തുക്ളുടടയും ഉല്പാദനം 
ടമെച്ട്ടുലത്ണ്തുണ്്. ടതരടഞ്ഞടുത് ലകാര്ലറ്
നുകളതിലും, മുനതിസതി്ാ�തി്തികളതിലും ന�രാസൂത്രണത്തിടന് 
അവതിഭാജധ് ഘടകമൊയതി ന�ര െരതിത ഇടങ്ങള് വതികസതി്തി
ക്കുന്തതിന് തുടക്ം കുറതിക്കുന്താണ്.

സ്കാരധ്ഭൂമെതിയതില് കൂടുതല് മെരങ്ങള് വളരത്തുന്തതിനും 
തടതി ഉല്്ാദനം ലപ്രാത്ാെതി്തിക്കുന്തതിനും കര്കരക്് 
കധ്ാ്് ഇന്ടസന്ീവ് നല്കാന് സ്കാരധ് വനവല്ക്രണ 
പരതിപാടതിക്് പതിന്തുണ നല്ലകണ്തുണ്്. ലതക്്, ചന്ദനം, 
മെൊ�ണതി, ആഞ്ഞതി�തി, പ്ാവ്, ഈടതി, കമ്പകം, കുമ്പതിള്, 
കുന്തിവാക, ലതമ്പാവ് എന്തിവയാണ് പദ്തതിയതില് ഉള്ട്
ടുത്തിയതിരതിക്കുന് വൃക്ങ്ങള്. വധ്ക്തതി�ത കര്കര, വതി
എസ്എസ്, ഇഡതിസതി, കുടുംബശ്രീ യൂണതിറ്റുകള്, സ്യം 
സൊയസംഘങ്ങള്, സെകരണ സംഘങ്ങള്, എന്.ജതി.ഒ 
കള് എന്തിവ മുലഖന പദ്തതി നട്ാക്ാന് ഉലദേശതിക്കുന്നു. 
സ്ന്ം സ്ഥ�ത്് കുറഞ്ഞത് 50 റ്തകള് നടുന്വരക്് 
ലപ്രാത്ാെനത്തിന് അരെതയുണ്്.

വനവാവകവാശനിയമത്തിടറെ അധംഗീകവാരധം
വനാവകാശ നതിയമെം 2006, വനടത് ആശ്രയതിക്കുന് 
ജനവതിഭാ�ങ്ങളുടട അവകാശങ്ങള് അം�ീകരതിക്ാന് 
വതിഭാവനം ടചയ്യുന്നു. വനവാസതി പടതികവരഗ്ഗക്ാരുടടയും, 
ആശ്രതിത സമൂെങ്ങളുടടയും അവകാശങ്ങളും, വധ്ക്തതിപരവം 
സാമുദായതികവമൊയ അവകാശങ്ങളുടട അടതിസ്ഥാനത്തില് 
സുസ്ഥതിരമൊയ ഉപലയാ�ത്തിനും, റ്ജവറ്വവതിധധ് സം
രക്ണത്തിനും, പാരതിസ്ഥതിതതിക സംതു�തിതാവസ്ഥ നതി� 
നതിരത്തുന്തതിനുമുള്ള ഉത്രവാദതിത്വം അധതികാരവം ഈ 
നതിയമെം അം�ീകരതിക്കുന്നു. പടതികവരഗ്ഗ വതികസന വകു്ാണ്  
വനാവകാശ നതിയമെം നട്തി�ാക്കുന്തതിന് ചുമെത�യുള്ള 
സംസ്ഥാനടത് സുപ്രധാന ഏജന്സതി. സംസ്ഥാനത്് 
വനാവകാശ നതിയമെം നട്ാക്കുന്ത് 511 ഗ്ാമെസഭകള്, 
14 സബ് ഡതിവതി്ണല് ത� കമ്മതി്തികള് , 12 ജതില്ാത� 
കമ്മതി്തികള് എന്തിവയതിലൂടടയാണ്.

വനടത്ത ആശ്രയിക്കുന്ന സമൂഹങ്ങളുടെ  
ഉപജീവനമവാര്ഗധം 
വനടത് ആശ്രയതിക്കുന് സമൂെങ്ങളും വനങ്ങളും തമ്മതിലുള്ള 
അടുത് ബന്ധം കണക്തിട�ടുത്്, വനവാസതികളായ 
ആദതിവാസതി സമൂെങ്ങളുടട ഉപജീവനമൊരഗ്ഗം ടമെച്ട്ടുത്തു
ന്തതിനുള്ള ഒരു പദ്തതി വനം വകു്് മെ്് വകുപ്പുകളുമൊയും 
ഏജന്സതികളുമൊയും സെകരതിച്് നട്തി�ാക്ാന് ശ്രമെതി
ക്കുന്നുണ്്. തടതിയതിതര ഉല്്ന്ങ്ങളുടട ടമെച്ട്ട ലശഖര
ണവം മൂ�ധ്വരദ്നവം ഉള്ട്ടട വനവല്ക്രണത്തില് 
വതിപു�മൊയ ടതാഴതി�വസരങ്ങള് പ്രദാനം ടചയ്യുന്തതിനു 
പുറലമെ ഇതര ഉപജീവന മൊരഗ്ഗങ്ങള് ടമെച്ട്ടുത്ാനുള്ള 
അവസരങ്ങളും വതിഭാവനം ടചയ്തിട്ടുണ്്. ആദതിവാസതി ഗ്ാമെ 
ങ്ങള്ക്് സൗകരധ്ങ്ങള്, പ്രലതധ്കതിച്് വതിദധ്ാഭധ്ാസം, 
ആലരാ�ധ് സംരക്ണം എന്തിവ �ഭധ്മൊക്കുന്ലതാടടാ്ം  
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വനവതിഭവങ്ങളതിലുള്ള പ്രലദശവാസതികളുടട ആശ്രയത്ം 
കുറയ്കന്തതിന്, ടമെച്ട്ട വതിളവ് നല്കുന് കന്നുകാ�തി
കളുടട വതിതരണം, തയ്ല് ടമെ്ീനുകള്, ഇലക്ാടൂറതിസം പ്ര
വരത്നങ്ങളതില് പരതിശീ�നം എന്തിവയതിലൂടട പ്രാലദശതിക 
ജനങ്ങള്ക്് ഇതര ഉപജീവനമൊരഗ്ഗങ്ങള് നല്കുവാനും 
ഉലദേശതിക്കുന്നു. വനടത് ഇന്ധനമൊയതി ചൂ്ണംടചയ്യുന്ത് 
തടയുന്തതിനായതി സൗലരാരജ് വതിളക്കുകള്, പുകയതില്ാത് 
അടുപ്പുകള്, എല്.പതി.ജതി വതിതരണം, പ്രലദശവാസതികള്ക്ാ
യതി ബലയാ�ധ്ാസ് പ്ാന്റുകളുടട നതിരമ്മാണം എന്തിവയും 
വതിഭാവനം ടചയ്തിട്ടുണ്്. വനലമെഖ�യതിട� ആദതിവാസതികളുടട 
ജീവതിതനതി�വാരം ഉയരത്തുന്തതിടന് ഭാ�മൊയതി ടചറുകതിട 
വനവതിഭവങ്ങള് ലശഖരതിക്കുന്തതിനുള്ള അവകാശം വനം 
വകു്് അവരക്് നല്കതിയതിട്ടുണ്്. 

പരതിസ്ഥതിതതി വതികസന പരതിപാടതിക്് കീഴതിലുള്ള പ്രവരത്നങ്ങ
ളതില്, ആദതിവാസതി ഗ്ാമെങ്ങളതിട� വതികസന പരതിപാടതികള്, 
ഇതര ഉപജീവന പരതിപാടതികള്, കരകൗശ� വസ്തുക്ളതില് 
റ്വദ�്ധധ്ം വരദ്തി്തിക്കുന്തതിനുള്ള പരതിശീ�നം, ബദല് 
ഊരജ് ല്ാതസ്സുകളുടട പ്രചരണം, പുനരുപലയാ� 
ഊരജ ഉപകരണങ്ങളുടട ലപ്രാത്ാെനം, ഖരമൊ�തിനധ് 
നതിരമൊരജ്നം, റ്ജവകൃ്തി, കലമ്പാസ്്് നതിരമ്മാണം, 
സുരക്തിത കുടതിടവള്ള പദ്തതി വതികസതി്തിക്ല്, ലസ്ാളര്തി
പ്പുകള്, വതിദധ്ാഭധ്ാസ സൊയം, റ്്ബല് സ്കൂളുകളതിലും 
ലൊസ്റലുകളതിലും അടതിസ്ഥാന സൗകരധ് വതികസനം, വരക്് 
ട്ഡുകള് സ്ഥാപതിക്ല് തുടങ്ങതിയവ ഉള്ട്ടുന്നു.

നവതകരള നിര്മവാണ വികസന പദ്ധതി 
(ആര്.ടക.ഡി.പ ി)
2018 ഓ�സ്റതില് ലകരളത്തില് നാശം വതിതച് വതിനാശ
കരമൊയ ടവള്ളട്ാക്ം വനപ്രലദശങ്ങളതിട� സാമൂ
െതികവം സാമ്പത്തികവം മൊനു്തികവം പാരതിസ്ഥതിതതി
കവമൊയ അടതിസ്ഥാന സൗകരധ്ങ്ങള്ക്് കാരധ്മൊയ 
നാശമുണ്ാക്തി. സസധ്ങ്ങളുടട ആവരണം നഷ്ടട്ടുക, 
വധ്ാപകമൊയ ഉരുള്ടപാടല്, ലമെല്മെണതിടന് നഷ്ടം,  
നീരച്ാലുകളുടടയും മെ�യതിടുക്കുകളുടടയും രൂപീകരണം, 
ടമൊത്ത്തിലുള്ള ജ� സംഭരണലശ്തിയുടട ലശാ്ണം 
എന്തിവ വനങ്ങടള പ്രതതികൂ�മൊയതി ബാധതിച്ചു. പ്രളയബാ
ധതിത പ്രലദശങ്ങള് പുനരനതിരമ്മതിക്കുന്തതിനായതി റീബതില്ഡ് 
ലകരള ഇനതില്ധ്്ീവതിടന് (ആര.ടക.ഐ) ഭാ�മൊയതി സം
സ്ഥാനടത് വനലമെഖ�കളതില് നട്ാക്ാന് വനംവകു്് 
തയ്ാറാക്തിയ 800 ലകാടതി രൂപയുടട പദ്തതി 2019-20 മുതല് 
മൂന്നു വര്ങ്ങളതി�ായതി നട്ാക്ാന് അനുമെതതി �ഭതിച്ചു. സ്
കാരധ് ടസ്തില്ടമെന്റുകള് മൊ്തി സ്ഥാപതിക്ാനും കണ്ല്ക്ാ
ടുകളും സ്കാരധ് എലസ്ററ്റുകളും ഏട്ടുക്ാനും നതിരലദേശതിച്ചു. 
ഇതതിനുപുറലമെ, ജ�ശാസ്ത പഠനവം രണ്് സാധധ്താ പഠ
നങ്ങളും ഉള്ട്ടുത്തിയതിട്ടുണ്്. കാസരല�ാഡ് ലഫാറസ്്് 
ഡതിവതി്നതില് നതിന്നും അരെരായ 21 കുടുംബങ്ങടള 3.2 
ലകാടതി രൂപ നഷ്ടപരതിൊരം നല്കതിയും, ടശന്തുരുണതി വനധ്
ജീവതി ഡതിവതി്നതിട� കടതി�്ാറ ടസ്തില്ടമെന്തില് നതിന്് 
അരെരായ 57 കുടുംബങ്ങടള 8.6 ലകാടതി രൂപയുടട നഷ്ട
പരതിൊരം നല്കതിയും മൊ്തി്ാര്തിക്കുന്തതിനുള്ള നതിരലദേശ
ത്തിന് സംസ്ഥാനത� എംപലവരഡ് കമ്മതി്തി   (എസ്.എല്. 
ഇ.സതി) അം�ീകാരം നല്കതി. പതതിമൂന്് എലസ്ററ്റുകളതിട� നതി
യമെപരമൊയ ഉടമെസ്ഥാവകാശം സംബന്ധതിച് ലരഖകളുടട 
പരതിലശാധനയും വധ്ക്തതി�ത എലസ്റ്്ഉടമെകളുമൊയുള്ള പ്രഥ
മെതികചരച്യും പുലരാ�മെതിക്കുകയാണ്. തൃശൂര, ടകാല്ം ജതില്

കള്ക്ായതി ഇഎഫ്എല് നതിയമെപ്രകാരമുള്ള മൂ�ധ്നതിരണയ 
സമെതിതതികള് രൂപീകരതിച്തിട്ടുണ്്.

തനട്ടങ്ങളുധം സധംരധംഭങ്ങളുധം, 2021
ഗ്ീന് ഗ്വാസ്: ഗ്ീന് ഗ്ാസ് ലപ്രാജക്ടതിനു കീഴതില്, വന
ത്തിലൂടട കടന്നുലപാകുന് പാതലയാരങ്ങളതില് മൊ�തിനധ്ം 
തള്ളുന് സ്ഥ�ങ്ങളുടട ഭൂപടം തയ്ാറാക്കുന്തതിന് ഫീല്ഡ് 
ത�ത്തില് നടപടതികള് സ്ീകരതിക്കുകയും വതിഎസ്എസ്/
ഇഡതിസതി അം�ങ്ങടളയും വതിവതിധ സ്കൂളുകളതിട�യും  
ലകാലളജുകളതില�യും എന്ജതിഒകളതില�യും എന്എസ്എസ് 
ലവാളന്റതിയരമൊടര ഉള്ട്ടുത്തി 125 പ്രധാന ഡമ്പതിം�് 
ലപായതിന്റുകള് കടണ്ത്തി. സംസ്ഥാനത് ഏ്വം കൂടുതല് 
മൊ�തിനധ്പ്രശ്നമുള്ള പ്രലദശങ്ങളതിട�ാന്് മൂന്ാര ഡതിവതി്
നതിട� വനലമെഖ�യാണ്. 2020-21-ല് ഗ്ീന് ഗ്ാസ് 
പദ്തതിക്ായതി 8 �ക്ം രൂപയും കാമ്പ ഫണ്തില് നതിന്് 5 
�ക്ം രൂപയും ടതരടഞ്ഞടുത് ലഫാറസ്്് ഡതിവതി്നു
കള്ക്് അനുവദതിക്കുകയുണ്ായതി. ഇത് മൊ�തിനധ്ം നീക്ം 
ടചയ്യുന്തതിനും മെ്് അനുബന്ധ പ്രവരത്നങ്ങള്ക്കുമൊയതി 
പൂരണമൊയും വതിനതിലയാ�തിച്ചു. പഞ്ായത്തുകളുടട സൊയ
ലത്ാടട സംസ്ഥാനത്തുടനീളം ആറ് സരക്തിളുകളതി�ായതി 
വധ്ാപതിച്ചുകതിടക്കുന് ലമെല്പറഞ്ഞ 125 ലപായതിന്റുകളതില് നതിന്് 
വനംവകു്് ഇതുവടര 1853 ടണ് മൊ�തിനധ്ം ലശഖരതിക്കുകയും 
തരംതതിരതിക്കുകയും സംസ്രതിക്കുകയും ടചയ്തിട്ടുണ്്.

യൂക്ാ�തിപ്്്സ്, അലക്്ധ് എന്തിവയുടട പള്്് വഡ്  
ലതാടങ്ങടള സ്ാഭാവതിക വനങ്ങളാക്തി മൊറ്റുന്നു:-അലക്്ധ്, 
യൂക്ാ�തിപ്്്സ്, വാടതില് എന്തിവയുടട ലതാടങ്ങള് ടവടതി
മൊറ്റുന്തതിനും ഈ പ്രലദശങ്ങള് സ്ാഭാവതിക വനങ്ങളാക്തി 
മൊറ്റുന്തതിനുമുള്ള സാലങ്തതിക സൊയങ്ങള് നല്കുന്
തതിന് ഒരു ഉന്തത� സാലങ്തതിക സമെതിതതി രൂപീകരതിച്ചു. 
ദുരന്സാധധ്തയുള്ള പ്രലദശങ്ങള്, വനധ്ജീവതി ഇടനാഴതിക്് 
കീഴതിലുള്ള പ്രലദശങ്ങള്, നദീതീര പ്രലദശങ്ങള് എന്തിവയ്ക് പ്ര
ലതധ്ക ഊന്ല് നല്കുന്നുണ്്. ഘടംഘടമൊയതി നട്ാക്കുന് 
ഈ പദ്തതി 2034 ഓടട പൂരത്തിയാക്ാന് ഉലദേശതിക്കുന്നു. 
നബാരഡതിടന് ആരഐഡതിഎഫ് ന് കീഴതില് ഇതതിനകം 
ഒരു പദ്തതിക്് അം�ീകാരം നല്കുകയുണ്ായതി. തൃശൂരതില് 
ഇതതിടന് പ്രവൃത്തി നടക്കുന്നുണ്്, മെ്് എട് പദ്തതികള്ക്കുള്ള 
നടപടതിക്രമെങ്ങള് പുലരാ�മെതിക്കുകയാണ്.

ആവാസവധ്വസ്ഥടയ അടതിസ്ഥാനമൊക്തിയുള്ള സമെീപന
ങ്ങള്ക്് മുന്തൂക്ം നല്കതി പദ്തതികളുടട ഓലടാലമെ്ന് 
പ്രവരത്നമൊണ് വനപരതിപാ�നത്തിടന് അടതിസ്ഥാ
നം. വനപരതിപാ�നം ടമെച്ട്ടുത്തുന്തതിടന് ഭാ�മൊയതി  
പ്രവരത്നപദ്തതികള് തയ്ാറാക്കുന്ത് ശാസ്തീയവല്ക്
രതിച്ചു. കൂടാടത, വനപരതിപാ�നത്തിടന് ലകന്ദ്ര വതി്യമൊയതി 
ജ�ശാസ്തടത് അടതിസ്ഥാനട്ടുത്തുകയും അതനുസ 
രതിച്് പ്രവരത്ന പദ്തതി നതിരലദേശങ്ങള് തയ്ാറാക്കുകയും 
ടചയ്തിട്ടുണ്്.

വധംശനവാശഭീഷണി തനരിടുന്ന ജീവിവര്ഗങ്ങളുടെ വീടടെ
ടുക്കല് പരിപവാെി: സംസ്ഥാനത്് വംശനാശഭീ്ണതി ലന
രതിടുന് നതിരവധതി ഇനം സസധ്ങ്ങളുണ്്. പീച്തിയതിട� ലകരള 
ലഫാറസ്്് റതിസരച്് ഇന്സ്റതി്്യൂട്ടുമൊയതി സെകരതിച്് 2020-
21 കാ�യളവതില് ഇവയുടട വീടണ്ടുക്ല് �ക്ധ്മെതിട്ടുള്ള ഒരു 
പരതിപാടതി ആരംഭതിച്ചു. 2020-21 കാ�ഘടത്തില് നീ��തിരതി 
ബാരടബറതി, മെരമെഞ്ഞള്, കരതിമെരം, കുട്ന തുടങ്ങതിയവ 
വീടണ്ടുക്ാനായതി ഏട്ടുത്വയതില് ഉള്ട്ടുന്നു. 
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കടുവ പുനരധിവവാസ തകന്ദധം: തൃശ്ശൂരതില് കടുവ പുനരധതിവാ
സലകന്ദ്രം സ്ഥാപതിക്ാന് നതിരലദേശതിച്തിരുടന്ങ്തിലും സ്ഥ�ം 
�ഭധ്മെല്ാത്തതിനാല് പദ്തതിയുടട സ്ഥാനം വയനാടതില�ക്് 
മൊറ്റുകയും പ്രസ്തുത പ്രലദശം കടുവ ലമെഖ�യായതുടകാ
ണ്്തടന് പദ്തതിടച്�വ് കുറയ്കാന് സൊയതിക്കുകയും 
ടചയ്തു. 2021-22ല്  പണതി പൂരത്തിയാകുടമെന്് പ്രതീക്തി
ക്കുന്നു.

ജതകള് വളര്ത്തുന്നതിന് പ്വാസ്റിക് സഞ്ികള്ക്ക് പകരധം 
പരിസ്ിതി സൗഹൃദ കയര് ജൈബര് റൂട്ട് ടരെയിനര്: 
റ്തകള് വളരത്തുന്തതിന് പരതിസ്ഥതിതതി സൗഹൃദ ബാ�് 
ഉപലയാ�തിക്കുന്തതിടന് ഭാ�മൊയതി നടുന്തതിനും റ്തകള് 
ഉല്്ാദതി്തിക്കുന്തതിനും ടപാതുജനങ്ങള്ക്് വതിതരണം 
ടചയ്യുന്തതിനുമൊയതി കയര റ്ഫബര റൂട് ട്യതിനര 
എന് പുതതിയ തരം കടണ്യതിനര വതികസതി്തിടച്ടുത്തിട്ടുണ്്. 
ഇതതിടന് ഭാ�മൊയതി കയര റ്ഫബര റൂട് ട്യതിനറതില് ഒരു 
�ക്ം റ്തകള് വളരത്തുകയും, വരും വര്ങ്ങളതില് ഇത് 
കൂടുതല് വതിപു�ീകരതിക്ാന് തീരുമൊനതിക്കുകയും ടചയ്തു. 

കണ്ണവധം ജവല്ഡ് ജലൈ് സൈവാരി പവാര്ക്ക്: കണവടത് 
സംരക്തിത വനങ്ങളതില് നതിന്് പ്രതീക്തിച്തതിലും കൂടുതല് 
മെരങ്ങള് നീക്ം ടചലയ്ണ്തതിനാല് പ്രാഥമെതിക നതിരലദേശം 
ലഭദ�തതി ടചയ്ത് ആറളടത് ഫാമെതിം�് ലകാര്ലറ്ന് 
ടസാറ്സ്തിയതില് നതിന്് ഭൂമെതി �ഭധ്മൊക്കുന്തതിനുള്ള നട
പടതികള് സ്ീകരതിച്തിട്ടുണ്്.

ഉയര്ന്ന നിലവവാരമുള്ള ജസബര് തൈവാറന്സിക്  
ലവാബ്:  ഇ�ക്ല്ാണതിക്് ആന്് ഇന്ഫരലമെ്ന് 
ടടകലനാളജതി മെന്താ�യത്തിടന് മൊരഗ്ഗനതിരലദേശങ്ങളും 
മൊനദണ്ഡങ്ങളും പാ�തിച്് റ്സബര ലഫാറന്സതിക് �ാബ് 
സ്ഥാപതിക്കുന്തതിനുള്ള വതിശദമൊയ നതിരലദേശം സരക്ാരതിന് 
സമെര്തിച്തിട്ടുണ്്. ഇത് സരക്ാരതിടന് സജീവ പരതി�ണന
യതി�ാണ്.

സ്ീഷീസ് കണ്സര്തവഷന് തപ്രവാഗ്വാധം: വംശനാശ
ഭീ്ണതി ലനരതിടുന് ലകരളത്തിട� 83 സസധ് ഇനങ്ങളുടട 
പൈീ്ീസ് സംരക്ണ പരതിപാടതികളുമൊയതി ബന്ധട്ട പ്ര
വരത്നങ്ങള് ആസൂത്രണം ടചയ്യുകയും അവയുടട പ്രവൃ
ത്തികള് ആരംഭതിക്കുകയും ടചയ്തു.

വനങ്ങളുടെ അതിര്ത്തി ഡിജിറ്റജലസ് ടചയ്വാനുള്ള 
ജപലറ്റ് പദ്ധതി: പദ്തതി ആസൂത്രണ ഘടത്തി�ാണ്. 
റ്പ�്് പദ്തതിക്ായതി ചാ�ക്കുടതി ലഫാറസ്്് ഡതിവതി്ടന 
ടതരടഞ്ഞടുത്തിട്ടുണ്്.

ടചക്ക്തപവാസ്റ്റുകള് സധംതയവാജിത തൈവാറസ്റ്റ് ടചക്ക് തപവാ
സ്റ്റുകളവായി ഉയര്ത്തുന്നു: നബാരഡതിടന് ആരഐഡതി
എഫ്-ന് കീഴതില് 16 സംലയാജതിത വനം ടചക്്ലപാസ്റ്റുകള് 
നവീകരതിക്കുന്തതിനുള്ള പദ്തതിക്് അം�ീകാരം �ഭതിച്ചു, 14  
ടചക്്ലപാസ്റ്റുകളുടട ടടന്ഡറുകള് പൂരത്തിയായതി. പദ്തതി 
പൂരത്ീകരണ ഘടത്തില�ക്് അടുക്കുകയാണ്.

കല്വാര്, ഭവവാനി വന്യജീവി സതകേതത്തിടറെ പ്രഖ്യവാപനധം: 
കല്ാര വനധ്ജീവതി സലങ്തത്തിനായുള്ള നതിരലദേശങ്ങള് 
അതതിടന് അവസാന ഘട തയ്ാടറടു്തി�ാണ്. ഭവാനതി 
വനധ്ജീവതി സലങ്തത്തിനായുള്ള നതിരലദേശം സരക്ാരതിന്  

സമെര്തിക്കുകയും അത് സരക്ാരതിടന് സജീവ പരതി�ണ
നയതിലുമൊണ്.

നട്ടുപിെിപെിച്ച വൃക്ഷജതകളുടെ പരിപവാലനത്തിനവായി 
നിരീക്ഷണ സധംവിധവാനധം: കൃ്തി, തലദേശസ്യംഭരണ  
സ്ഥാപനങ്ങള്  ഉള്ട്ടടയുള്ള ബന്ധട്ട വകുപ്പുകളുമൊയതി 
സെകരതിച്് ഒരു നതിരീക്ണ സംവതിധാനം രൂപവത്ക്രതി
ച്ചുവരതികയാണ്.

ലവാന്ഡ്സ്തകപെ് അെിസ്വാനത്തില് വനധം വകുപെിടറെ 
ൈീല്ഡ് യൂണിറ്റുകള് പുനഃസധംഘെിപെിക്കുക: 2018-ട� 
വതിനാശകരമൊയ ടവള്ളട്ാക്വം, 2019ട�യും 2020 
ട�യും ഉരുള്ടപാടലുകളും ലകരളത്തിട� ജ�സുരക്യു
ടട അടതിസ്ഥാനശതി�യാണ് വനങ്ങടളന് തതിരതിച്റതിവതിന് 
ഇടയാക്തി. ടെല്ാളജതിയതില് വനങ്ങളുടട പ്രാധാനധ്ം 
മുന്നതിരത്തി ശക്തതിട്ടുത്തുന്തതിന് വതിലദശ ഇനങ്ങളുടട 
ലതാടങ്ങള് ഘടം ഘടമൊയതി നതിരത്�ാക്തി, ആ പ്രലദശ
ടത് പ്രകൃതതിദത് വനങ്ങളതില�ക്് പുനഃസ്ഥാപതിക്ാന് 
നടപടതികള് സ്ീകരതിച്തിട്ടുണ്്. അടുത് ഘടത്തില്, വനം 
വകു്തിടന് ഫീല്ഡ് യൂണതിറ്റുകള് �ാന്ഡ്ലസ്്് അടതി
സ്ഥാനത്തില് പുനഃസംഘടതി്തിക്കും. അങ്ങടന വനങ്ങളും  
സമെീപ പ്രലദശങ്ങളും സമെഗ്വം ഏലകാപതിതവമൊയ  
മൊലനജ് മെന്തിന് കീഴതി�ാകും. ഇത് അവയുടട ജ�ശാസ്ത 
ലസവനങ്ങള് ടമെച്ട്ടുത്തും.

വിദ്യവാവനധം: കുടതികടള പ്രകൃതതിയുമൊയതി ബന്ധതി്തിക്കു ന്തതിന്, 
1980 കളുടട തുടക്ത്തില് വനംവകു്് സ്കൂളുകളതില് ‘ലഫാ
റസ്്തി ക്ലബ്ബുകള്’ എന് ആശയം അവതരതി്തിച്ചു. ഇതുവടര 
രൂപീകരതിക്ാത്തിടടത്ല്ാം പുതതിയ ക്ലബ്ബുകള് സ്ഥാപതിക്കു
ന്തതിലനാടടാ്ം നതി�വതിലുള്ളവയുടട പ്രവരത്നം പുനരു
ജ്ീവതി്തിലക്ണ്തുമുണ്്. ഇത് കണക്തിട�ടുത്് “മെതി്ന് 
ലഫാറസ്്തി ക്ലബ്ബുകള്” വഴതി ലകരളത്തിട� ലഫാറസ്്തി 
ക്ലബ്ബുകളുടട പ്രവരത്നങ്ങള് പുനരുജ്ീവതി്തിക്ാനും വതി
പു�ീകരതിക്ാനുമുള്ള ഒരു പരതിപാടതി അടുത്തിടട വനംവകു്് 
ആരംഭതിച്തിട്ടുണ്്. വതിദധ്ാരത്ഥതികള്ക്് കാടുകള് അനുഭവതിക്ാ
നും മെനസതി�ാക്ാനും പ്രാപ്മൊക്കുന് തരത്തില് സ്കൂള്/
ലകാലളജ് പരതിസരങ്ങളതില് ടചറുകാടുകള് സൃഷ്ടതിക്കുക എന്
താണ് പരതിപാടതിയുടട �ക്ധ്ം. തലദേശീയമൊയ ജീവജാ�ങ്ങള്,  
റ്ജവറ്വവതിധധ് മൂ�ധ്ങ്ങള്, ആവാസവധ്വസ്ഥയുടട ലസവ
നങ്ങള് എന്തിവ മെനസതി�ാക്ാന് വതിദധ്ാരത്ഥതികള്ക്് ഇത് 
അവസരടമൊരുക്കുടമെന് കാരധ്ത്തില് സംശയമെതില്. വതിദധ്ാ
വനം എന് നൂതന ആശയം പ്രകൃതതിലയാടും വനങ്ങലളാടും 
വതിദധ്ാരത്ഥതികള്ക്കുള്ള ലനേെവം ബന്ധവം ദൃഢമൊക്കും.

വനസംരക്ണത്തിടന്യും പരതിസ്ഥതിതതിയുടടയും സുസ്ഥതിര
തയുടടയും പ്രാലയാ�തിക വശങ്ങള് അറതിയാന് വതിദധ്ാവനം 
വതിദധ്ാരത്ഥതികടള ലപ്രാത്ാെതി്തിക്കുന്ലതാടടാ്ം പാരതി
സ്ഥതിതതിക അച്ടക്വം പാരതിസ്ഥതിതതിക കാരധ്നതിരവെണവം 
വതികസതി്തിക്ാന് സൊയതിക്കുകയും ലനതൃത്പാടവം, കൂടായ 
പ്രവരത്നം, പ്രശ്നപരതിൊരത്തിനുള്ള കഴതിവകള് എന്തിവ 
വളരത്തി കുടതികടള ശാക്തീകരതിക്കുകയും ടചയ്യും. വനാ 
തതിരത്തിയതിലുള്ള സ്കൂള്/ലകാലളജുകളതില് ഇത്രത്തിലുള്ള 
500 വതിദധ്ാവനങ്ങള് തുടങ്ങാന് ഈ വര്ം വനംവകു്് 
പദ്തതിയതിടതിട്ടുണ്്.

ജതില്ാ സ്ഥതിരം നഴ് സറതി: ജതില്ാ ടപരമെനന്് നഴ് സറതിയു
ടട ആശയം സാധാരണ സതില്വതികള്ച്ര രീതതികള് 



അദ്ധ്ായം 3  |  കൃ്തിയും അനുബന്ധ ലമെഖ�കളും |  135

പാ�തിച്ചുടകാണ്് നതിശ്തിത നതി�വാരത്തിലുള്ള റ്തകള് 
ഉല്്ാദതി്തിക്കുക, പ്രധാനട്ടതും അപൂരവവം വംശ
നാശഭീ്ണതി ലനരതിടുന്തുമൊയ ഇനങ്ങളുടട റ്തകള് 
വളരത്തുക, മെരങ്ങളുടട പ്രാധാനധ്ം, മെരങ്ങള് നല്കുന്  
പാരതിസ്ഥതിതതിക ലസവനങ്ങടള കുറതിച്് അവലബാധം  
സൃഷ്ടതിക്കുക എന്തിവ ഉലദേശതിച്ചുടകാണ്ടുള്ളതാണ്. തതിരുവ
നന്പുരം, പത്നംതതിട, ആ�പ്പുഴ, ലകാടയം, പാ�ക്ാട്, 
വയനാട്, ലകാഴതിലക്ാട്, കാസരലകാട് ജതില്കളതില് പദ്തതി 
നട്ാക്ാനുള്ള നടപടതികള് ആരംഭതിച്ചു.

ന�രവനങ്ങള്: കാരബണ് പുറന്ള്ള�തിടന് 78 ശത
മൊനവം പാര്തിട ജ� ഉപലയാ�ത്തിടന് 60 ശതമൊ
നവം ന�രങ്ങളതി�ാടണന്നുള്ളത് അറതിയട്ടുന് 
വസ്തുതയാണ്. ടവള്ളം കയറാത് ലകാണ്ക്രീ്്  
വതിസ്തൃതതിയുടട വരദ്നവ്, തുറസായ െരതിത  
പ്രലദശങ്ങളുടട കുറവ്, കാല്നട-വാെന �താ�തതതിരക്്,  
മെ�തിനീകരണം എന്തിവ ലകരളത്തിട� ന�രവല്ക്ര
ണത്തിടന് പ്രതധ്ക്മുഖങ്ങളാണ്. സസധ്ജാ�ങ്ങളുടട 
കുറവ്, താഴ്ന് ആല്ബതിലഡാ ഉള്ള ഇരുണ് പ്രത�ങ്ങ
ളുടട വധ്ാപനം, വരദ്തിച് നരവംശ താപബെതിര�മെനം 
എന്തിവ “െീ്് ഐ�ന്ഡ് ഇഫക്്തിന്” കാരണമൊകുന്നു. 
ഒരു ന�രവാസതിക്് കുറഞ്ഞത് ഒമ്പത് ചതുരശ്ര മെീ്ര തു
റസായ പച്ട്ങ്തിലും �ഭധ്മൊക്ണടമെന്് ല�ാകാലരാ�ധ് 
സംഘടന നതിരലദേശതിക്കുന്നു. ഈ പ്രശ്നം പരതിെരതിക്കുന്തതി
നായതി ന�ര വനവല്ക്രണം ലപ്രാത്ാെതി്തിക്ാന് 
സരക്ാര നതിരലദേശതിക്കുന്നു. ഇതതിടന് ഭാ�മൊയതി സം
സ്ഥാനത്തുടനീളമുള്ള ന�രങ്ങളതില് െരതിത ഇടങ്ങലളാ  
ന�രവനങ്ങള് എന്ലപരതില് ന�ര പാരക്കുകലളാ  
സ്ഥാപതിക്കും. മെരങ്ങള്, കു്തിടച്ടതികള്, ഔ്ധസസധ്ങ്ങള്  
എന്തിവ സാന്ദ്രതയതില് നട്ടുപതിടതി്തിച്് ചുരുങ്ങതിയ സമെയ
ത്തിനുള്ളതില് ഇടതൂരന് വനങ്ങള് സൃഷ്ടതിക്കുന് നടീല്  
സങ്ല്്ങ്ങള് ഉള്ട്ടുത്തി പ്രകൃതതിദത് വനങ്ങലളാടടാ്ം  
ബഹു ലമെ�ാ്് ആയതി ന�രവനങ്ങള് വതികസതി്തിക്കും. 

വനശ്രീ സംരംഭം ശക്തതിട്ടുത്തുന്നു:- സംയുക്ത 
വന പരതിപാ�നത്തിടന് ഭാ�മൊയതി, വനം വകു്് 
640 വതി.എസ്.എസ്/ഇ.ഡതി.സതി കള് സജ്ീകരതിച്ചു. 
ഇവയതിട� അം�ങ്ങള് തടതിയതിതര വന ഉല്്ന്ങ്ങളു
ടട സമൊെരണത്തില് ഏരട്ടതിരതിക്കുന്നു. അതതിനായതി  
ഡതി്ാരട്ടമെന്് മൂ�ധ്വരദ്നയ്കള്ള സൗകരധ്ങ്ങളും അത്രം 
മൂ�ധ് വരദ്തിത ഉല്്ന്ങ്ങളുടട വതില്്നയ്കള്ള മൊരഗ്ഗങ്ങളും 
നതിരലദേശതിക്കുന്നു. പത്് ലകാടതിയതി�ധതികം വാര്തിക വതിറ്റുവ
രവള്ള വതി.എസ്.എസ്/ഇ.ഡതി.സതി കള് ലശഖരതിക്കുന് തടതി
യതിതര വനവതിഭവങ്ങളുടട വതില്്നയ്കായതി വകു്് 34 വനശ്രീ 
ഔട് ട�റ്റുകളും രണ്് ടമൊറ്ബല് യൂണതിറ്റുകളും സജ്ീകരതി
ച്തിട്ടുണ്്. ഈ ഔട് ട�റ്റുകള് ഒരു വശത്് അവരുടട ചതില്റ 
ഉപലഭാക്താക്ള്ക്് ഗുണനതി�വാരമുള്ള ഉല്്ന്ങ്ങള് 
�ഭധ്മൊക്കുന്നു. മെറുവശത്്, ഉപലഭാക്തൃ വധ്യത്തിടന് പര
മൊവധതി വതിെതിതം ലശഖരതിയ്കന്വരക്്, കൂടുതലും പടതികജാ
തതി വതിഭാ�ത്തില്ട്ടവരക്് തതിരതിടക �ഭതിക്കുന്നുടണ്ന്്  
ഉറ്ാക്കുന്നു. വനശ്രീ എന് ബ്ാന്ഡ് രജതിസ്റര  
ടചയ്യുകയും ടപ്രാഫ്ണല് ബ്ാന്ഡതിം�് നടത്തുകയും 
ടചയ്യുന്നുണ്്. അങ്ങടന അതതിടന് ദൃശധ്പരത വരദ്തി
്തിക്കും. കൂടാടത, ബതിസതിനസ് പ്ാനുകള് തയ്ാറാക്തി  
ഗുണലമെന് ഉറപ്പുവരുത്തി വനശ്രീ ഔട് ട�റ്റുകളുടട  
മൊലനജ്ടമെന്് ടപ്രാഫ്ണ�തിസം ടകാണ്ടുവരും. 

വലനതരഭൂമെതിയതില് നതിന്് മെരം മുറതിയ്കന്തതിനും ടകാണ്ടു
ലപാകുന്തതിനുമുള്ള പാസുകള് എത്തിക്കുന്തതിനുള്ള 
ഓണ്റ്�ന് സംവതിധാനം:- വലനതര ഭൂമെതിയതില് നതിന്് മെരം 
മുറതിക്കുന്തതിനുള്ള പാസ്സുകള് നല്കുന്തതില് സുതാരധ്തയും 
കാരധ്ക്മെതയും വരദ്തി്തിക്കുന്തതിന് നടപടതിക്രമെങ്ങള്  
പൂരത്തിയാകുന്ലതാടട അലപക്കന് പാസ് 
ഡൗണ്ല�ാഡ് ടചയ്ാന് കഴതിയുന് ‘എന്ഡ് ടു എന്ഡ്’ 
ഓണ്റ്�ന് സംവതിധാനം നട്തി�ാക്ാന് സരക്ാര 
ഉലദേശതിക്കുന്നു.

കാടാനകളുടട പരതിപാ�നം:- വനധ്ജീവതി സംരക്ണ 
നതിയമെത്തിടന് ട്ഡ്യൂളതില് ഉള്ട്ടതും ഉയരന് സം
രക്ണമുള്ളതുമൊയ ആനകള് ഏ്വം കൂടുതല് ഉള്ള 
സംസ്ഥാനങ്ങളുടട പടതികയതില് ഒന്ാമെതാണ് ലകരളം. 
ആനകള് സംസ്ഥാനടത് സംസ്ാരത്തിടന്യും, 
പാരമ്പരധ്ത്തിടന്യും അഭതിവാജധ് ഘടകങ്ങളാണ്.  
കാടാനകടള പരതിപാ�നം ടചയ്യുന്തതിനുള്ള നതിയമെങ്ങള് 
ഏരട്ടുത്തിയ രാജധ്ടത് ആദധ്ടത് സംസ്ഥാനമൊണ് 
ലകരളം. ഇവയുടട നടത്തി്് കാരധ്ക്മെമൊക്കുന്തതിടന് 
ഭാ�മൊയതി സംസ്ഥാനടത് എല്ാ നാടാനകളുടടയും 
ഡതിഎന്എ ടപ്രാറ്ഫ�തിം�് നടത്തിക്ഴതിഞ്ഞു. എല്ാ  
നാടാനകളുടടയും ലക്മെം കൃതധ്മൊയതി നതിരീക്തിക്കുന്തതിനും 
ഉത്വങ്ങളതിലും ചടങ്ങുകളതിലും അവയുടട ഉപലയാ�ത്തിനു
ള്ള അനുമെതതി, ഉടമെസ്ഥാവകാശ സരടതിഫതിക്്് പുതുക്ല്, 
ടകാമ്പുകള് മുറതിക്കുന്തതിനുള്ള അനുമെതതി നല്കല് തുട
ങ്ങതിയ തടസരെതിത ലസവനങ്ങള് നല്കാനും വനംവകു്് 
ശ്രദ്തിക്കുന്നുണ്്. ഇതതിനായതി ലകരള കധ്ാപ്്ീവ് എ�തിടഫന്് 
മൊലനജ് മെന്് സതിസ്റം (ടക.സതി.ഇ.എം.എസ്) വതികസതി്തിക്കു
കയും നട്തി�ാക്കുകയും ടചയ്യും.
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3.7 പരിസ്ിതി
സമ്പദ് വധ്വസ്ഥകള് പ്രകൃതതിയയ ആശ്രയതിച്തിരതിക്കുന്നു
യവന്് പറയുന്തതിയറെ അര്തം ഉല്പാദതിപതിക്കുന്  
സാധനങ്ങളം ലസവനങ്ങളം പ്രകൃതതിയതില് നതിന്ായതു 
യകാണ്ാണ്. അതുയകാണ്് തയന് സാമ്പത്തിക വതികസനം 
ലപ്രാത്ാഹതിപതിക്കുന്തതിനുള്ള നയങ്ങളം പ്രകൃതതിക്്  
പ്രലയാജനകരമായതിരതിക്ണം. 

ല�ാകത്തിയ� 17 വ�തിയ വവവതിദ്ധ്മുള്ള രാജധ്ങ്ങളതില് 
ഒന്ായ ഇന്ധ്, വവവതിധധ്മാര്ന് ആവാസ വധ്വസ്ഥ
കളതിലം ഭൂപ്രകൃതതിയതിലം സ്ഥതിതതി യെയ്യുന്നു. വതിസ്തൃതതിയുയെ 
അെതിസ്ഥാനത്തില്, ല�ാകത്തിയ� ഏഴാമയത് വ�തിയ 
രാജധ്മായ ഇന്ധ്, ല�ാകത്തിയറെ 2.4 ശതമാനം ഭൂപ്രലദ
ശയത് ഉള്യക്ാള്ളുന്നു. കൂൊയത, ലരഖയപടുത്തിയതിട്ടുള്ള 
എല്ാ സസധ്ങ്ങളയെയും മൃഗങ്ങളയെയും ഏഴ് ശതമാന
ത്തി�ധതികം ഇന്ധ്യതില് കാണയപടുന്നു. ഇതതില് പ�തും 
ഉപഭൂഖണ്ഡ രാജധ്ത്തിന് മാത്ം അവകാശയപട്ടതാണ്. 
ഇന്ധ്യുയെ വവവതിധധ്മാര്ന് ഭൂമതിശാസ്ത്രവം കാ�ാവ
സ്ഥാ സാഹെരധ്ങ്ങളം ചൂടുള്ളതും തണുത്തുമായ മരുഭൂ
മതികള്, പര്വ്വത പ്രലദശങ്ങള്, ഉഷ്ണലമഖ�ാ-മതിതശീലതാഷ്ണ 
വനങ്ങള്, പുല്ലമടുകള്, െതുപ്പുനതി�ങ്ങള്, കണ്ല്ക്ാ
ടുകള്, സമത�ങ്ങള് എന്തിങ്ങയനയുള്ള വവവതിധധ് 
മാര്ന് പരതിസ്ഥതിതതി ആവാസ വധ്വസ്ഥകള്ക്് കാര
ണമായതിട്ടുണ്്. ആലഗാളത�ത്തില് അംഗീകരതിക്യപട്ട  
34 വജവവവവതിധധ് ലഹാട്ട്ലസ്ാട്ടുകളതില് നായ�ണ്ം 
രാജധ്ത്തുയണ്ന്തതില് അതതിശയതിക്ാനതില്. ല�ാക
യമമ്പാടുമുള്ള സുസ്ഥതിര അവസ്ഥയുയെ സ്ഥതിതതിവതിവര 
സംഗ്രഹം നല്കുന് 2020-യ� പരതിസ്ഥതിതതി പ്രകെന 
സൂെതിക (ഇപതിഐ) ഇന്ധ്യയ 168-ാം സ്ഥാനത്് റാങ്്  
യെയ്യുന്നു, ഇത് രാജധ്യത് പാരതിസ്ഥതിതതിക പ്രശ്നങ്ങ ളയെ തീ
വ്രതയയ സൂെതിപതിക്കുന്നു. ഇന്ധ്യതിയ� പ്രധാന പാരതിസ്തിതതിക 
പ്രശ്നങ്ങള് വനനശീകരണം, മ�തിനീകരണം, ഭൂമതിയുയെ 
അപെയം, ജ�ം, ധാതുക്ള്, മണല്, പാറകള് തുെങ്ങതിയ 
വതിഭവങ്ങളയെ ലശാഷണം, വജവവവവതിധധ് നഷ്ം, ആവാ
സവധ്വസ്ഥയതിയ� പ്രതതിലരാധലശഷതി നഷ്യപെല് എന്തി
വയാണ്. 

രാജധ്യത്യും ല�ാകയത്യും സവതിലശഷമായ വജവവവ
വതിധധ് ലഹാട്ട്ലസ്ാട്ടുകളതില് ഒന്ാണ് ലകരളം. ഉഷ്ണലമഖ�ാ 
മഴക്ാടുകള്, ശുദ്ജ�-ഉപ്പുയവള്ള തണ്ീര്ത്െങ്ങള്, 
സമുദ്ര പവതിഴപ്പുറ്റുകള് എന്തിങ്ങയന ല�ാകത്തിയ� പരമാ
വധതി ഉല്പാദനക്ഷമവം വജവവവവതിദധ് സമ്പന്വമായ 
മൂന്് ആവാസവധ്വസ്ഥകളം ഇവതിടുണ്്. ഉയര്ന് ജനസാ
ന്ദ്രതയും സംസ്ഥാനത്തിയറെ വതികസന ആവശധ്ങ്ങളം ലകര
ളത്തിയറെ പരതിസ്ഥതിതതിയതിലം പ്രകൃതതി വതിഭവങ്ങളതിലം ക്രമാനു
ഗതമായ സമ്മര്ദം വര്ദ്തിപതിച്ചുയകാണ്തിരതിക്കുകയുമാണ്. 
ഈ സമ്മര്ദത്തിയറെ ഗുരുതരമായ പ്രതധ്ാഘാതങ്ങള് 
ഇലപാള് കൂടുതല് പ്രകെമായതിവരതികയുമാണ്. പാരതിസ്ഥതി
തതിക അവല�ാധം ലകരള സമൂഹത്തില് വധ്ാപകമായണ
ന്നുമാത്മല്, യപാതുമണ്ഡ�ത്തില് �ന്ധയപട്ട വതിഷയ 
ങ്ങള് ഗാഢമായതി െര്ച് യെയ്യയപടുകയും യെയ്യുന്നുണ്്.

ശാസ്ത്രത്തിയറെയും സാലങ്തതികവതിദധ്യുയെയും ഉപലയാഗ
ത്തിലൂയെ പരതിസ്ഥതിതതി-വതികസന പ്രലഹളതിക പരതിഹരതിക്ാനു
ള്ള ശ്രമമുണ്ാവാത്തിെലത്ാളം സുസ്ഥതിര വതികസനം ഒരു 

യപാള്ളയായ മുദ്രാവാകധ്മായതിരതിക്കുയമന് കാരധ്ത്തില് 
സംശയമതില്. യകാവതിഡ്-19 മഹാമാരതിയും, അതതിയറെ 
ആഘാതവം, നതിരീക്ഷതിലക്ണ്തതിയറെ ആവശധ്കതയും,  
ശാസ്ത്രത്തിയറെ പ്രാധാനധ്യത് വീണ്ം യപാതുസമൂ 
ഹത്തില് െര്ച്യാക്തിയതിട്ടുണ്്. പ്രലതധ്കതിച്ചും മൃഗങ്ങളതില് 
നതിന്നും മനുഷധ്രതില�ക്് പകരുന് അസുഖങ്ങള് 
യപാതുസമൂഹത്തില് യപാട്ടതിപ്പുറയപടുന്തതിയനതതിയര കഴതി 
യുന്തിെലത്ാളം ജാഗ്രത പാ�തിലക്ണ്തുണ്്. സമീപ 
കാ�ത്തുണ്ായ ആവര്ത്തിച്ചുള്ള യവള്ളയപാക് 
ത്തിയറെയും ഉരുള്യപാട്ട�തിയറെയും അഭൂതപൂര്വ്വമായ 
വരള്ച്യുയെയും ആഘാതം, കാ�ാവസ്ഥാവധ്തതിയാന 
ങ്ങയള പ്രതതിലരാധതിക്ാന് ശാസ്ത്രാധതിഷ്തിത പഠന 
ത്തിയറെയും ഇെയപെ�തിയറെയും ആവശധ്കത ചൂണ്തിക്ാട്ടുന്നു. 

കാലാവസ്ാ വ്യതിയാനം
കാ�ാവസ്ഥാ വധ്തതിയാനം വളയര വധ്ാപകമായണന്നുമാത്
മല്, അത് എല്ാ ഭൂഖണ്ഡങ്ങളതിയ�യും എല്ാ രാജധ്ങ്ങയളയും 
�ാധതിക്കുകയും ലദശീയ സമ്പദ് വധ്വസ്ഥകയള താറുമാറാ
ക്കുകയും യെയ്യുന്നുണ്്. കാ�ാവസ്ഥാ ക്രമങ്ങള് മാറതിയക്ാ
ണ്തിരതിക്കുന്നു, സമുദ്രനതിരപ് ഉയരുന്നു, കാ�ാവസ്ഥാ വധ്തതി
യാനം കൂടുതല് തീവ്രമായതി മാറുന്നു, ഹരതിതഗൃഹ വാതക 
ഉദ്ഗമനം ഇലപാള് െരതിത്ത്തിയ� ഏറ്റവം ഉയര്ന് നതി�
യതി�ാണ്. ദരതിദ്രരും ദുര്��രുമായ സമൂഹയത്യാണ് ഇത് 
ഏറ്റവം കൂടുതല് �ാധതിക്കുന്ത്. കാ�ാവസ്ഥാ വധ്തതിയാനം 
യാഥാര്തധ്മായണന്നും, മനുഷധ്യറെ പ്രവര്ത്നങ്ങളാണ് 
അതതിന് പ്രധാന കാരണയമന്നും ഇന്് നാം തതിരതിച്റതിയുന്നു. 
അന്രീക്ഷത്തിയ� ഹരതിതഗൃഹ വാതകങ്ങളയെ സാന്ദ്രത 
ഭൂമതിയതിയ� ശരാശരതി ആലഗാള താപനതി�യുമായതി ലനരതിട്ട് 
�ന്ധയപട്ടതിരതിക്കുന്നു. വധ്വസായതിക വതിപ്ലവത്തിയറെ കാ�ം 
മുതല് ആലഗാള താപനതി� ഉയരുകയാണ്. 

വതികസ്വര രാജധ്ങ്ങയള കാര്�ണ് കുറഞ്ഞ സമ്പദ് വധ്വ
സ്ഥയതില�ക്് നീങ്ങാന് സഹായതിക്കുന്തതിന് അന്ാരാഷ്ട്ര 
ത�ത്തില് പരതിഹാരങ്ങള് നതിര്ലദശതിക്യപലെണ്തും ഏലകാ
പതിപതിലക്ണ്തുമായ ഒരു പ്രശ്നമാണ് കാ�ാവസ്ഥാ വധ്തതി
യാനം. 2015 യ� െരതിത്പ്രസതിദ്മായ പാരീസ് ഉെമ്പെതി, 
ഈ നൂറ്റാണ്തിയ� ആലഗാള താപനതി� വര്ദ്നവ് രണ്് 
ഡതിഗ്രതി യസല്ഷധ്സതിനു തായഴ നതിര്ത്തിയക്ാണ്് കാ�ാ
വസ്ഥാ വധ്തതിയാന ഭീഷണതിലയാടുള്ള ആലഗാള പ്രതതികര
ണം ശക്തിയപടുത്ാനും, താപനതി� വര്ദ്നവ് 1.5 ഡതിഗ്രതി 
യസല്ഷധ്സതില�ക്് പരതിമതിതയപടുത്ാനുള്ള ശ്രമങ്ങള് 
തുെരാനും രാജധ്ങ്ങള്ക്് നതിര്ലദശം നല്കുകയുണ്ായതി. കാ
�ാവസ്ഥാ വധ്തതിയാനവമായതി �ന്ധയപട്ട ശാസ്ത്രീയമായ 
വതി�യതിരുത്ലകള് നെത്തുന്തതിനുള്ള ഐകധ്രാഷ്ട്രസഭയു
യെ സംവതിധാനമാണ് ഇറെര്ഗവണ്യമറെല് പാനല് ഓണ് 
വലൈമറ്റ് ലെഞ്് (ഐ.പതി.സതി.സതി). കാ�ാവസ്ഥാ വധ്തതിയാ
നം, അതതിയറെ പ്രതധ്ാഘാതങ്ങള്, ഭാവതിയതിയ� അപകെസാ
ധധ്തകള് എന്തിവയയക്കുറതിച്് പതതിവായതി ശാസ്ത്രീയമായ 
വതി�യതിരുത്ലകള് നെത്തുന്തതിനും അതുലപായ� യപാരു
ത്യപെല്, �ഘൂകരണ മാര്ഗ്ഗങ്ങള് തുെങ്ങതിയവ മുലന്ാട്ട് 
വയ്ക്കുന്തതിനുമാണ് ഐ.പതി.സതി.സതി രൂപീകരതിച്ത്. 2021 
ഓഗസ്റതില് പുറത്തിറക്തിയ കാ�ാവസ്ഥാ വധ്തതിയാനയത്
ക്കുറതിച്ചുള്ള ഐപതിസതിസതി റതിലപാര്ട്ട് ല�ാകയമമ്പാടും സമു
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ദ്രനതിരപ് ഉയരുന്തതിയനക്കുറതിച്് മുന്റതിയതിപ് നല്കുന്നു. 
ഇത് ലകരളം ലപാലള്ള തീരലദശ സംസ്ഥാനങ്ങയള ഭയ
യപടുത്തുന്നു. നൂറ്റാണ്തിയറെ അവസാനലത്ായെ സമുദ്രനതി
രപ് 1-3 അെതി വയര ഉയരുയമന്് പ്രതീക്ഷതിക്കുന് യകാച്തി 
ലപാലള്ള നഗരങ്ങളതില് കെല് കെന്നുകയറ്റം മാത്മല്, 
ഭൂഗര്ഭജ�ത്തില് �വണാംശം വര്ദ്തിക്കുയമന്നും വതിദഗ്ധര് 
മുന്റതിയതിപ് നല്കുന്നു.

കാ�ാവസ്ഥാ സം�ന്ധതിയായ ദുരന്ങ്ങള് നതിരന്രം 
ഉണ്ാകുന്തു കാരണം ഇന്ധ് കാ�ാവസ്ഥാ വധ്തതിയാന
ങ്ങള് ലനരതിടുന്തതിന് മുന്ഗണന നല്കുന്നുണ്്. ഇന്ധ്ന് 
സമ്പദ് വധ്വസ്ഥ പ്രധാനമായും കാ�ാവസ്ഥാ �ന്ധതിയായ 
കൃഷതി, വനം, ടൂറതിസം, മത്ധ്�ന്ധനം എന്ീ ലമഖ�കയള 
ആശ്രയതിച്തിരതിക്കുന്നു. കാ�ാവസ്ഥാ വധ്തതിയാനത്തിനായുള്ള 
 ലദശീയ ആക്ഷന് പ്ലാന് (എന്.എ.പതി.സതി.സതി) 2008 ഒക്ലൊ
�റതില് പുറത്തിറങ്ങതി. ഈ ലദശീയ ആക്ഷന് പ്ലാന് (എന്.എ
.പതി.സതി.സതി) കാ�ാവസ്ഥാ വധ്തതിയാനലത്ാെ് പ്രതതികരതിക്കു
ന്തതിന് എട്ട് ലദശീയ ദൗതധ്ങ്ങള്ക്് രൂപം നല്കുന്നു; ഇവ 
സൗലരാര്ജം, യമച്യപടുത്തിയ ഊര്ജകാരധ്ക്ഷമത, 
സുസ്ഥതിര കൃഷതി, സുസ്ഥതിര ആവാസ വധ്വസ്ഥ, ജ�ം, ഹതിമാ�
യന് ഇലക്ാ സതിസ്റം സുസ്ഥതിരമാക്ല്, ഗ്രീന് ഇന്ധ് മതിഷന്, 
കാ�ാവസ്ഥാ വധ്തതിയാനത്തിനായുള്ള യപാരുത്യപെലം 
�ഘൂകരണവം ഉള്യപയെയുള്ള തന്ത്രപരമായ അറതിവ് 
എന്തിവയാണ്. 2008-ല് കാ�ാവസ്ഥാവധ്തതിയാനയത്ക്കു
റതിച്ചുള്ള ലദശീയ ആക്ഷന് പ്ലാന് (എന്.എ.പതി.സതി.സതി) അവ
തരതിപതിച്തതിനുലശഷം, ഈ ആക്ഷന് പ്ലാനതിയ� തന്ത്രങ്ങള്ക്് 
അനുസൃതമായതി, കാ�ാവസ്ഥാ വധ്തതിയാനയത്ക്കുറതിച്ചുള്ള 
സംസ്ഥാന ആക്ഷന് പ്ലാന് (എസ്എപതിസതിസതി) തയ്യാറാ
ക്ാന് സംസ്ഥാന സര്ക്ാരുകള്ക്കും നതിര്ലദശം നല്കതി. 
നാളതിതുവയര, സംസ്ഥാനങ്ങളയെയും ലകന്ദ്രഭരണ പ്രലദ
ശങ്ങളയെയും 33 എസ്എപതിസതിസതി കള്ക്് അംഗീകാരം 
�ഭതിക്കുകയും, അവ പ്രവര്ത്നക്ഷമമാവകയും യെയ്തിട്ടുണ്്. 

കാ�ാവസ്ഥാ വധ്തതിയാനം ലകരളത്തിയറെ പരതിസ്ഥതി
തതിക്് ഗുരുതരമായ ഭീഷണതി ഉയര്ത്തുന്തുയകാണ്്, 
വതികസന ആസൂത്ണത്തിയറെ മുഖധ് അജണ്യായതി 
അത് മാറതിയതിരതിക്കുന്നു. സംസ്ഥാനയത് കാ�ാവസ്ഥാ 
വധ്തതിയാനവമായതി �ന്ധയപട്ട ഏലകാപനത്തിനുള്ള 
ലനാഡല് ഏജന്സതിയായതി പരതിസ്ഥതിതതി കാ�ാവസ്ഥാ 
വധ്തതിയാന വകുപതിയന നാമനതിര്ലദശം യെയ്തിട്ടുണ്്. കാ
�ാവസ്ഥാ വധ്തതിയാനം സം�ന്ധതിച് ആശങ്കള് പരതി
ഹരതിക്കുന്തതിനുള്ള ലദശീയ ആക്ഷന് പ്ലാന് രൂപീകരതിച്
ലതായെ, സംസ്ഥാന ത�ത്തിലം കാ�ാവസ്ഥാ വധ്തതിയാന  
പ്രശ്നങ്ങള് പരതിഹരതിക്കുന്തതിനായതി ലകരള സര്ക്ാര് 
സംസ്ഥാന ആക്ഷന് പ്ലാന് (എസ്എപതിസതിസതി) തയ്യാ
റാക്തി. ഈ കര്മ്മ പദ്തതി, പരതിസ്ഥതിതതി-കാ�ാവസ്ഥാ 
വധ്തതിയാന ഡയറക്െലററ്റ് (ഡതി.ഒ.ഇ.സതി.സതി) �ന്ധയപട്ട 
വകുപ്പുകളയെയും ഏജന്സതികളയെയും സ്ഥാപനങ്ങള
യെയും പങ്ാളതിത്ലത്ായെ തയ്യാറാക്തിയതാണ്. ഇത് 
2014-ല് ലകന്ദ്ര ഗവണ്യമറെ് അംഗീകരതിച്ചു. സംസ്ഥാന 
കര്മ്മ പദ്തതികളയെ പുനരവല�ാകന പ്രക്രീയ ആരം
ഭതിക്ാന് മന്ത്രാ�യം സംസ്ഥാനങ്ങലളാെ് അഭധ്ര്തതി
ക്കുകയും 2019-ല് ഇവ പരതിഷ്കരതിക്കുന്തതിനുള്ള 
മാര്ഗ്ഗനതിര്ലദശങ്ങള് പുറയപടുവതിക്കുകയും യെയ്തു. സമീ
പകാ�യത് കാ�ാവസ്ഥാ വധ്തതിയാനങ്ങളയെ പശ്ാത്�
ത്തില് നെപതി�ാക്ാന് കഴതിയുന് പ്രവര്ത്ന പദ്തതികള്  
വതികസതിപതിക്കുന്തതില് സംസ്ഥാന കര്മ്മപദ്തതി പ്രലതധ്കം 

ശ്രദ് പതതിപതിയ്ക്കുന്നുണ്്. വതിവതിധ ലമഖ�കള്ക്ായുള്ള 
സംസ്ഥാന കാ�ാവസ്ഥാ രൂപലരഖയും ദുര്��ത വതി�
യതിരുത്ലം വകുപ്പുത�ത്തില് പൂര്ത്തിയാക്തി. യപാരുത്
യപെല്, �ഘൂകരണ നയങ്ങള്, ധനസഹായം എന്തിവ 
രൂപയപടുത്തുന്തതിന് �ന്ധയപട്ട സ്ഥാപനങ്ങളമായുള്ള 
കൂെതിയാല�ാെനയും ആരംഭതിച്തിട്ടുണ്്. സംസ്ഥാനത്തിയറെ 
ഒരു സൂപ്രധാന ദര്ശന ലരഖ എന് നതി�യതില്, ജനങ്ങളയെ 
ജീവതിത നതി�വാരം യമച്യപടുത്തുന്തതിനായുള്ള സുസ്ഥതിര 
വതികസനപ്രക്രീയയുയെ മുന്നതിരയതില് കാ�ാവസ്ഥാ 
വധ്തതിയാനയത്യും ആശങ്കയളയും എസ്.എ.പതി.സതി.സതി 
ഉയര്ത്തികാട്ടുന്നു. കാ�ാവസ്ഥാ വധ്തതിയാനയത് പ്രതതി
ലരാധതിയ്ക്കുന്തതിനുള്ള തന്ത്രങ്ങള് സംസ്ഥാനത� ആസൂ
ത്ണത്തിയറെയും വതികസന പ്രക്രീയയുയെയും ഭാഗമാ
ക്കുന്ലതായൊപം, ഈ കര്മ്മ പദ്തതി കാ�ാവസ്ഥാ 
വധ്തതിയാനവമായതി �ന്ധയപട്ട സംസ്ഥാനത്തിയറെ അപ
കെസാധധ്തകള് �ഘൂകരതിക്ാനും സഹായതിക്കുന്നു.

2021-യ� പരതിസ്ഥതിതതി വകുപതിയറെ പ്രധാന സംരംഭങ്ങളതില് 
ചുവയെപറയുന്വ ഉള്യപടുന്നു. 

ഭൂമതിത്ലസന ലൈബ്് (�തി.എം.സതി) പദ്തതിക്് കീഴതില്,  
സംസ്ഥാനയത് ലകാലളജ്, ഹയര്യസക്ന്ഡറതി സ്കൂള് 
ത�ങ്ങളതിയ� വതിദധ്ാര്തതികളയെ പരതിസ്ഥതിതതി പ്രതതി�ദ്ത 
വര്ദ്തിപതിയ്ക്കുന്തതിനുള്ള പ്രവര്ത്നങ്ങള് നെത്തുന്നു.  
വതിദധ്ാര്തതികളതില് പരതിസ്ഥതിതതി അവല�ാധം സൃഷ്തിക്കുന് 
തതിനും ലപ്രാത്ാഹതിപതിക്കുന്തതിനുമായതി ലകരളത്തിയ� 
വതിവതിധ ഹയര്യസക്ന്ഡറതി സ്കൂളകളതിലം, ലകാലളജുക
ളതിലമായതി നതി�വതില് 369 �തി.എം.സതി കള് പ്രവര്ത്തിക്കുന്നു
ണ്്. മ�തിനീകരണയത്ക്കുറതിച്ചും പ്രളയാനന്ര പരതിസ്ഥതിതതി 
പുനരുദ്ാരണ പ്രവര്ത്നങ്ങയളക്കുറതിച്ചും അവല�ാധം 
സൃഷ്തിക്കുന്ലതായൊപം പ്രവര്ത്നാധതിഷ്തിത പരതിപാെതി 
കള് നെത്ാന് സംസ്ഥാനത്തുെനീളം വതിവതിധ സ്കൂളകള്/
ലകാലളജുകള്/എന്.ജതി.ഒകള് എന്തിവക്് പാരതിസ്ഥതിതതികം 
പദ്തതി പ്രകാരം സാമ്പത്തിക സഹായവം നല്കുന്നുണ്്. 
പദ്തതിയുയെ ഭാഗമായതി നെത്തുന് പരതിപാെതികള് പ്ലാസ്റതിക് 
മ�തിനീകരണത്തിയറെ ദൂഷധ്ഫ�ങ്ങയള കുറതിച്് യപാതുജനങ്ങ
ളതില് അവല�ാധം സൃഷ്തിക്കുകയും പ്ലാസ്റതിക്തിയറെ ഉപലയാഗം 
കുറയ്കാന് കഴതിയുന് കൂടുതല് �ദല് ഉല്പന്ങ്ങള്  
നതിര്മ്മതിക്ാന് സഹായതിക്കുകയും യെയ്തു. പരതിസ്ഥതിതതിയുമാ
യതി �ന്ധയപട്ട വതിവതിധ വതിഷയങ്ങളതില് ഭൂമതിത്ലസന ലൈബുകള്  
(�തി.എം.സതി കള്) വഴതിയും, എന്.ജതി.ഒ കള് ഉള്യപയെയുള്ള 
മറ്റ് സംഘെനകള് വഴതിയും യസമതിനാറുകള് നെത്തി.

പരതിസ്ഥതിതതി ഗലവഷണത്തിയറെയും വതികസനത്തിയറെയും 
ഭാഗമായതി 12 പുതതിയ പദ്തതികള് ആരംഭതിക്കുകയും നാ�് 
ആവര്ത്ന പദ്തതികള് വതിജയകരമായതി നെപതി�ാക്കു
കയും യെയ്തു. വതിദഗ്ദ്ധരായ സാലങ്തതിക വതിദഗ്ദ്ധയര 
ഉള്യക്ാള്ളുന് ജതിലയാ-ലസ്ഷധ്ല് �ല�ാറട്ടതി സൗകരധ്ം, 
ഉയര്ന് ലശഷതിയുള്ള കമ്പ്യൂട്ടതിംഗ് സംവതിധാനങ്ങള്,  
ജതി.ഐ.എസ് ലസാഫ്റ്റ്് വയര് എന്തിവ ഡയറക്െലററ്റതില്  
സ്ഥാപതിച്ചു. വതിദധ്ാലപാഷതിണതി സ്റ്റുഡറെ് യഫല�ാഷതിപ് ലപ്രാഗ്രാം 
�തിരുദാനന്ര �തിരുദ വതിദധ്ാര്തതികള്ക്് പരതിസ്ഥതിതതി ലമഖ
�യതില് ഹ്രസ്വകാ� ഗലവഷണ പദ്തതികള് ഏയറ്റടുക്കുന്
തതിന് സാമ്പത്തിക സഹായം നല്കുന്നുണ്്. പരതിസ്ഥതിതതി, 
കാ�ാവസ്ഥാ വധ്തതിയാനം എന്തിവയുമായതി �ന്ധയപട്ട  
ന തി ര് ണ് ാ യ ക  വ തി ഷ യ ങ്ങ ള തി ല്  യു വ  ഗ ല വ ഷ
ക ര് ക്്  പ ര തി സ്ഥ തി ല പ ാ ഷ തി ണ തി  റ തി സ ര് ച്്  യ ഫ
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ല � ാ ഷ തി പ്  ല പ്രാ ഗ്രാ ം  സ ഹ ാ യ ം  ന ല് കു ന്നു . 
രണ്് പതി.എച്്.ഡതി വതിദധ്ാര്തതികള് ഈ കാ�യളവതില് യഫ
ല�ാഷതിപ് ലപ്രാഗ്രാം വതിജയകരമായതി പൂര്ത്തിയാക്തി. കാ
�ാവസ്ഥാ വധ്തതിയാന �ഘൂകരണം, യപാരുത്യപടുത്ല് 
നയങ്ങള് എന്തിവയുമായതി �ന്ധയപട്ട പ്രവര്ത്നങ്ങളതില് 
സംസ്ഥാനയത് യുവ പ്രതതിഭകയള �ക്ഷധ്മാക്തി ഉജ്വല് 
എന് ലപരതില് ഒരു പുതതിയ ലപാസ്റ്റ്-ലഡാക്െറല്  
യഫല�ാഷതിപ് ലപ്രാഗ്രാം ആരംഭതിച്ചു.

പ്രാലയാഗതിക ഗലവഷണം, സാലങ്തതികവതിദധ്ാ വതികസനം, 
പ്രദര്ശനം എന്തിവയതിലൂയെ കാ�ാവസ്ഥാ വധ്തതിയാ
നത്തിയറെ പ്രതധ്ാഘാതങ്ങയള ലനരതിൊന് കാര്ഷതിക  
ലമഖ�യുയെ പ്രതതിലരാധലശഷതി വര്ദ്തിപതിക്കുകയാണ്  
കാ�ാവസ്ഥയയ പ്രതതിലരാധതിക്കുന് കൃഷതി പദ്തതിയതിലൂയെ 
�ക്ഷധ്മതിടുന്ത്. യകാല്യത് മണ്ലറാ ദ്വീപതില് ‘കാ�ാവസ്ഥ
യയ പ്രതതിലരാധതിക്കുന് കൃഷതിയതില�ക്കുള്ള നൂതന സമീപന
ങ്ങള്’ എന് ലപരതി�ാണ് പദ്തതി നെപാക്കുന്ത്. കാ�ാവ
സ്ഥാ വധ്തതിയാന സാധധ്തയുള്ള ദ്വീപതില് സുസ്ഥതിര കൃഷതിയും 
ഭൂവതിനതിലയാഗ സംവതിധാനങ്ങളം വതികസതിപതിക്കുകയും  
ലപ്രാത്ാഹതിപതിക്കുകയുമാണ് പദ്തതിയുയെ �ക്ഷധ്ം. പങ്ാളതിത് 
സമീപനത്തിലൂയെ �ന്ധയപട്ടവരുയെ പങ്ാളതിത്ലത്ായെ 
ഗലവഷണവം പരതിശീ�നവം ലപ്രാത്ാഹതിപതിക്കുന്ലതാ
യൊപം കാ�ാവസ്ഥാ സമ്മര്ദത്തിയറെ അപകെസാധധ്ത 
കുറയ്ക്കുന്തതിനും തണ്ീര്ത്െ വതിഭവങ്ങളയെ സുസ്ഥതിരത 
വര്ദ്തിപതിക്കുന്തതിനുമാണ് ഈ കൃഷതിരീതതി ഉലദശതിക്കുന്ത്.

തീരലദശ നതിയന്ത്രണ ലമഖ�ാ വതിജ്ാപനമനുസരതിച്്, 
എല്ാ തീരലദശ ജതില്കള്ക്കുമുള്ള കരെ് തീരലദശ പരതിപാ
�ന പദ്തതികള് (സതി.ഇസഡ്.എം.പതി) ലകരള തീരലദശ 
പരതിപാ�ന അലതാറതിറ്റതി (യക.സതി.ഇസഡ്.എം.എ) തയ്യാ
റാക്തിയതിട്ടുണ്്. നാഷണല് പ്ലാന് ലഫാര് കണ്സര്ലവ 
ഷന് ഓഫ് അക്വാട്ടതിക് ഇലക്ാസതിസ്റംസ് (എന്.പതി.സതി.എ) 
പ്രകാരം യകാല്ം ജതില്യതിയ� ശാസ്ാംലകാട്ടയതില് വതിവതിധ 
സംരക്ഷണ പ്രവര്ത്നങ്ങള് പുലരാഗമതിക്കുകയാണ്. 
ലവമ്പനാട്ടു കായല്, അഷ്മുെതിക്ായല്, ശാസ്ാംലകാട്ട 
കായല്, യവള്ളായണതി തൊകം എന്തിവയുയെ സം
രക്ഷണത്തിനും പരതിപാ�നത്തിനുമായതി പ്രാലദശതിക 
പങ്ാളതിത്ലത്ായെ സംസ്ഥാന തണ്ീര്ത്െ അലതാ
റതിറ്റതി “തണ്ീര്ത്െ പരതിസ്ഥതിതതി ആലരാഗധ് കാര്ഡുകള്” 
തയ്യാറാക്കുകയും ‘തണ്ീര്ത്െ മതിത്ങ്ങള്’ എന് കൂട്ടായ്മ  
രൂപീകരതിക്കുകയും യെയ്തിട്ടുണ്്.

തണ്ീര്മുക്ം റഗുല�റ്ററതിയറെ സ്വാധീനം കുട്ടനാട്ടതിയ�  
പാരതിസ്ഥതിതതിക പ്രശ്നങ്ങളയെ െര്ച്യുയെ ലകന്ദ്ര�തിന്ദുവാണ്. 
കുട്ടനാെതിനായതി ഒരു ശാസ്ത്രീയ വതിള ക�ണ്ര് വതികസതിപതിക്കു
കയും അത് നെപതി�ാക്കുകയും യെയ്ാല് ഒരു പരതിധതിവയര 
പ്രശ്നങ്ങള് പരതിഹരതിക്ാനും കീെങ്ങളയെ/ലരാഗങ്ങളയെ ഗുരു
തരാവസ്ഥ കുറയ്കാനും കഴതിയും. ലകരള സംസ്ഥാന ആസൂ
ത്ണല�ാര്ഡ് പുറത്തിറക്തിയ ‘പ്രളയ�ാധതിത കുട്ടനാെ് 
പാലക്ജതില്’ ഇക്ാരധ്ം ചൂണ്തിക്ാട്ടതിയതിട്ടുണ്്. ഇതനുസരതിച്് 
ലകരള കാര്ഷതിക സര്വക�ാശാ�യുയെ ലനതൃത്വത്തില് 
കുട്ടനാെതിനുള്ള വതിള ക�ണ്ര് തയ്യാറാക്തി വരതികയാണ്. 
ലകാവതിഡ്-19 മഹാമാരതിയുയെ രണ്ാം തരംഗം പ� പദ്
തതികളം നെപതി�ാക്കുന്തതിന് യവല്ലുവതിളതികള് സൃഷ്തിച്തിട്ടു
ള്ളതതിനാല് വതിവതിധ പ്രവര്ത്നങ്ങള്ക്ായതി നതിശ്യതിച്തിട്ടുള്ള 
സമയക്രമം പാ�തിക്ാന് കഴതിഞ്ഞതിട്ടതില്.

മലിനീകരണ നിയന്ത്രണം
മ�തിനീകരണം വധ്ാപകമായതുയകാണ്് തയന്, മനുഷധ്യറെ 
ആലരാഗധ്ത്തിനും പരതിസ്ഥതിതതിക്കും ലനരതിട്ട് ഭീഷണതി 
ഉയര്ത്തുന്നുണ്്. നാം ശ്വസതിക്കുന് വായുവതില്, കുെതിക്കു
ന് യവള്ളത്തില്, ജീവതിക്കുന് ഭൂമതിയതില് എല്ാം തയന് 
വതിവതിധ രൂപത്തിലള്ള മ�തിനീകരണം ഉണ്ാകുന്നുണ്്. 
മ�തിനീകരണയത് യെറുക്ാന് സര്ക്ാരുകളമായും, 
�തിസതിനസ്് സ്ഥാപനങ്ങളമായും, സതിവതില് സമൂഹവ
മായും യു.എന് പരതിസ്ഥതിതതി ലപ്രാഗ്രാം പ്രവര്ത്തിക്കുന്നു. 
ഇതതിനായതി, ഐകധ്രാഷ്ട്ര സഭയുയെ നാ�ാമത് പരതിസ്ഥതിതതി 
അസംബ്തിയതില് രൂപംയകാടുത് മാ�തിനധ് രഹതിത ഗ്രഹ
ത്തില�ക്കുള്ള നതിര്വ്വഹണ പദ്തതി, മ�തിനീകരണവമായതി 
�ന്ധയപട്ട ന്യൂനതകളം യവല്ലുവതിളതികളം അഭതിസംല�ാ
ധന യെയ്യുന്തതിനുള്ള അഞ്് പ്രധാന പ്രവര്ത്ന  
ലമഖ�കയള ലവര്തതിരതിച്ചു. അവ വതിജ്ാനം, നതിര്വ്വഹണം, 
അെതിസ്ഥാന സൗകരധ്ങ്ങള്, അവല�ാധം, ലനതൃത്വം എന്തി
വയാണ്. മ�തിനീകരണയത് നതിയന്ത്രതിക്ാന്, ഗവണ്യമ
ന്റുകള്ക്കും �തിസതിനസ്്സ്ഥാപനങ്ങള്ക്കും സമൂഹത്തിനും 
കാ�തികമായ ഭൗമ-ലസ്ഷധ്ല് വതിവരങ്ങള്, വതി�യതിരുത്ല്, 
യതളതിവകള് അെതിസ്ഥാനമായുള്ള നയത്തിനും പ്രവര്ത്
നത്തിനുമുള്ള നയലരഖകള് എന്തിവ പ്രാപധ്മാലകണ്തിയതി  
രതിക്കുന്നു. ഇത്രം സജീകരണങ്ങള് 2030-ഓയെ 
സുസ്ഥതിര വതികസന �ക്ഷധ്ങ്ങള് വകവരതിക്കുന്തതിന് 
നയമ്മ സഹായതിക്കും.

ല�ാകത്തിയ� ഏറ്റവം ലവഗത്തില് വളരുന് സമ്പദ് വധ്വ
സ്ഥകളതിയ�ാന്ായ ഇന്ധ്, ഹരതിതഗൃഹ വാതക ഉദ്ഗമന
ത്തിയറെ ഏഴ് ശതമാനലത്ാളം സംഭാവന യെയ്യുന്നുണ്് 
(വെനയ്ക്കും യു.എസതിനും ലശഷം മൂന്ാം സ്ഥാനത്ാണ്). 
യസറെര് ലഫാര് സയന്സ് ആറെ് എന്വലയാണ്യമറെ് പ്ര
സതിദ്ീകരതിച് ലസ്ററ്റ് ഓഫ് ഇന്ധ്യുയെ എന്വലയാണ്യമറെ് 
റതിലപാര്ട്ട് 2021, രാജധ്യത് 12.5 ശതമാനം മരണങ്ങള്ക്് 
വായുമ�തിനീകരണം കാരണമാകുന്തായതി ചൂണ്തിക്ാട്ടുന്നു. 
രാജധ്യത് ഉപരതിത�ജ�വം, ഭൂഗര്ഭജ�വം ഉള്യപയെ 
86 ശതമാനം ജ�ാശയങ്ങളം ഗുരുതരമായതി മ�തിനമായതി 
രതിക്കുന്നു. ഇതതിന് പ്രധാന കാരണം വന്കതിെവധ്വസാ
യങ്ങളയെ വളര്ച്യും അവയതില് നതിന്നുള്ള മാ�തിനധ്ങ്ങള് 
ജ�ല്ാതസ്സുകളതില�ക്് ഒഴുകുന്തുമാണ്. ലകന്ദ്ര മ�തി
നീകരണ നതിയന്ത്രണ ല�ാര്ഡതിയറെ കണക്നുസരതിച്്, 
രാജധ്യത് 88 പ്രധാന വധ്ാവസായതിക ലൈസ്ററുകളതില് 35 
ലൈസ്ററുകള് യമാത്ത്തിലള്ള പാരതിസ്ഥതിതതിക തകര്ച്യാലം, 
33 എണ്ം ലമാശമായ വായുവതിയറെ ഗുണനതി�വാരത്ാലം,  
45 എണ്ം മ�തിനമായ യവള്ളത്ാലം 17 എണ്ത്തില് ഭൗമ 
മ�തിനീകരണത്ാലം പാരതിസ്ഥതിതതിക പ്രശ്നങ്ങള് ലനരതിടു
ന്നുണ്്.

ലകരള സംസ്ഥാന മ�തിനീകരണ നതിയന്ത്രണ ല�ാര്ഡ് 
(KSPCB) സംസ്ഥാനയത് 34 ലസ്റഷനുകളതില് അന്
രീക്ഷ വായുവതിയറെ ഗുണനതി�വാരം നതിരീക്ഷതിക്കുന്നുണ്്.  
ഇതതില് 28 നതിരീക്ഷണ ലസ്റഷനുകള് നാഷണല്  
ആം�തിയറെ് എയര് ക്വാളതിറ്റതി ലമാണതിറ്ററതിംഗ് ലപ്രാ
ഗ്രാമതിന് (NAMP) കീഴതില് വരുന്നു. ഏഴ് ലസ്റഷനുകള് 
ലസ്ററ്റ് ആം�തിയറെ് എയര് ക്വാളതിറ്റതി ലമാണതിറ്ററതിംഗ് 
ലപ്രാഗ്രാം (എസ്.എ.എം.പതി) നെപതി�ാക്കുന്നുണ്്.  
ലകരളത്തിയ� ജനവാസ ലകന്ദ്രങ്ങളതിയ� പ്രധാന നതി
രീക്ഷണ ലസ്റഷനുകളതിയ� വായു മ�തിനീകരണത്തി
യറെ വാര്ഷതിക ശരാശരതി മൂ�ധ്ങ്ങള് ചിത്ം 3.7.1-ലം  
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ലകരളത്തിയ� ല�ാ�മായ മൂന്് നതിരീക്ഷണ ലസ്റഷനുക
ളതിയ� വായു മ�തിനീകരണത്തിയറെ വാര്ഷതിക ശരാശരതി  
ചിത്ം 3.7.2-ലം കാണതിച്തിരതിക്കുന്നു. ലകരളത്തിയ� വധ്വ
സായതിക ലമഖ�കളതിയ� 11 നതിരീക്ഷണ ലകന്ദ്രങ്ങളതിയ� 
വായു മ�തിനീകരണത്തിയറെ വാര്ഷതിക ശരാശരതി മൂ�ധ്ങ്ങള്  
ചിത്ം 3.7.3-ൽ കാണതിക്കുന്നു.

സംസ്ഥാനത്് യമാത്ം 128 വാട്ടര് ക്വാളതിറ്റതി ലമാണതിറ്റ
റതിംഗ് ലസ്റഷനുകള് നാഷണല് വാട്ടര് ക്വാളതിറ്റതി ലമാണതി
റ്ററതിംഗ് ലപ്രാഗ്രാമതിന് (എന്.ഡബ്്യു.എം.പതി) കീഴതിലണ്്.  
ലകരളത്തിയ� 48 നദതികളതിയ� 72 ലസ്റഷനുകള് (പ്രധാന, 
ഇെത്രം, യെറുകതിെ നദതികള്), ആറ് റതിസര്ലവായറുകള്, 
മൂന്് ശുദ്ജ�തൊകങ്ങള്, എട്ട് അഴതിമുഖ തൊകങ്ങള്, 
മൂന്് കനാലകള്, രണ്് കുളങ്ങള്, 34 ഭൂഗര്ഭജ� ലസ്റ
ഷനുകള് എന്തിവ ഇതതില് ഉള്യപടുന്നു. ലസ്ററ്റ് വാട്ടര്  
ക്വാളതിറ്റതി ലമാണതിറ്ററതിംഗ് ലപ്രാഗ്രാം (എസ്.ഡബ്്യു.എം.പതി) 23 
നദതികളതി�ായതി 115 ലസ്റഷനുകളതിലം നാ�് തൊകങ്ങളതിയ� 
23 ലസ്റഷനുകളതിലം പ്രവര്ത്തിക്കുന്നുണ്്. ഉയര്ന് �ലയാ 
യകമതിക്ല് ഓക്തിജന് ഡതിമാറെ് (�തി.ഒ.ഡതി) മൂ�ധ്മുള്ള നദതിക
ളയെ കൂട്ടത്തില് പമ്പ നദതിയും (ശ�രതിമ� ഉത്വ കാ�ത്്), 
കരമന, യപരതിയാര്, ഭാരതപ്പുഴ, വാമനപുരം, കെലണ്തി 
നദതികളം ഉള്യപടുന്നു. കരമനയാറതിയ� മൂന്ാറ്റുമുക്്, 
കല്ായതി പുഴയതിയ� കല്ായതി പാ�ം, പമ്പാ നദതി, ലകാരപ്പുഴയതി
യ� പുറക്ാലട്ടരതി, യതാടുപുഴയാര്, മൂന്ാര് എന്തിവതിെങ്ങളതില് 
ലകാളതിലഫാം �ാക്െീരതിയയുയെ അളവ് വളയര കൂടുത�ാണ്.  
ചിത്ം 3.7.4 ലകരളത്തിയ� തതിരയഞ്ഞടുത് നദീ ലകന്ദ്ര
ങ്ങളതിയ� �തി.ഒ.ഡതി അളവ് െതിത്ീകരതിക്കുന്നു. 2019-യന  
അലപക്ഷതിച്് കെലണ്തിയതിലം യപരതിയാറതിലം മാത്മാണ് 
2020-ല് �തി.ഒ.ഡതി അളവ് ഉയര്ന്ത്.

സംസ്ഥാന മ�തിനീകരണ നതിയന്ത്രണ ല�ാര്ഡ് 
2021-ല് ഖനന പദ്തതിയുയെ പാരതിസ്ഥതിതതിക ആഘാത 
പഠനം സം�ന്ധതിച്് ഓണ്വ�ന് പരതിശീ�ന പരതിപാെതി  
സംഘെതിപതിച്ചു. യകാച്തിയതിയ� ലകാമണ് �ലയായമഡതിക്
ല് ലവസ്റ്റ് ട്ീറ്റ്യമറെ് ഡതിലസ്ാസല് യഫസതി�തിറ്റതി (സതി.
�തി.ഡബ്്യു.റ്റതി.ഡതി.എഫ്) സാമ്പത്തിക വര്ഷാവസാന
ലത്ായെ പൂര്ത്തിയാകും. അഷ്മുെതിക്ായ�തില് ശുെീക
രണ സര്ലവ നെത്തുകയുണ്ായതി. കരമനയാറതിയ� ജ�
ഗുണനതി�വാരം നതിരീക്ഷതിക്കുന്തതിനുള്ള സൗകരധ്ങ്ങളം 
എറണാകുളം യസന്ട്ല് �ല�ാറട്ടറതിയതില് എം.എം.
ആര് �ാബും നല് രീതതിയതില് പുലരാഗമതിക്കുന്നു. ഇ-ഗലവ
ണന്സതിയറെയും �തിസതിനസ് എളപമാക്കുന്തതിയറെയും 
ഭാഗമായതി മ�തിനീകരണ നതിയന്ത്രണ ല�ാര്ഡതിയ� 
ഡതിജതിറ്റല് പ്ലാറ്റ്ലഫാം ലസാഫ്റ്റ്് വയര് ആപ്ലതിലക്ഷന്  
അന്തിമ ഘട്ടത്തി�ാണ്. ശ�രതിമ� തീര്താെന കാ�ത്് 
സന്തിധാനം, പമ്പ, എരുലമ�തി എന്തിവതിെങ്ങളതിയ� കധ്ാമ്പ് 
ഓഫീസുകളം �ാബും ഉപലയാഗതിച്ാണ് ശ�രതിമ�യതിയ� 
ജ�ത്തിയറെയും, കുെതിയവള്ളത്തിയറെയും ഗുണനതി�വാരം 
നതിരീക്ഷതിക്കുന്ത്.

ലകാവതിഡ്-19 മഹാമാരതിക്ാ�ത്് �ലയായമഡതിക്ല് മാ
�തിനധ്ത്തിയറെ (�തി.എം.ഡബ്്യു) അളവ് അസാധാരണമാം 
വതിധം ഉയര്ന്തിരുന്നു. അലതായൊപം മാ�തിനധ് സംസ്കരണ
വം യമച്യപടുത്തി. 2019-20-ല് സംസ്ഥാന മ�തിനീകരണ 
നതിയന്ത്രണല�ാര്ഡതിയറെ വരുമാനം 131.08 ലകാെതി രൂപയാ
യതിരുന്ത് 2020-21-ല് 122.71 ലകാെതി രൂപയായതി കുറഞ്ഞു.
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വാര്ഷതിക ശരാശരതി 

എസ്.ഒ 2 

എന് .ഒ.എക്് 

ആര് .എസ്.പതി.എം 

ചിത്ം 3.7.1 ലകരളത്തിയ� ജനവാസലകന്ദ്രങ്ങളതിയ� പ്രധാന നതിരീക്ഷണ ലസ്റഷനുകളതിയ� വായു 
മ�തിനീകരണത്തിയറെ വാര്ഷതിക ശരാശരതി മൂ�ധ്ങ്ങള്, 2020

അവലംബം:-കേരള സംസ്ഥാന മലിനീേരണ നിയന്ത്രണ കബഥാര്ഡ്, 2021 
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എസ്.എം.വതി - തതിരുവനന്പുരം പരതിധതി 
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എസ്.ഒ 2 എന് .ഒ.എക്് ആര് .എസ്.പതി.എം 

ചിത്ം 3.7.2 ലകരളത്തിയ� നതിരീക്ഷണ ലസ്റഷനുകളതിയ� വായു മ�തിനീകരണത്തിയറെ വാര്ഷതിക ശരാശരതി മൂ�ധ്ങ്ങള്, 2020

അവലംബം:- കേരള സംസ്ഥാന മലിനീേരണ നിയന്ത്രണ കബഥാര്ഡ്, 2021

ചിത്ം 3.7.3 ലകരളത്തിയ� “വധ്വസായതിക” ലമഖ�കളതിയ� നതിരീക്ഷണ ലസ്റഷനുകളതിയ� വായു മ�തിനീകരണത്തിയറെ 
വാര്ഷതിക ശരാശരതി മൂ�ധ്ങ്ങള്, 2021
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വ്യവസായ നക�ങ്ങള് 

വാര്ഷതിക ശരാശരതി 

എസ്.ഒ 2 

എന് .ഒ.എക്് 

ആര് .എസ്.പതി.എം 
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ജൈവജവവിധ്യം 
വജവവവവതിധധ്ം മനുഷധ് സമൂഹത്തിയറെ നതി� 
നതില്പതിനും സാമ്പത്തിക സാമൂഹതിക വതികസനത്തിനും  
ആവശധ്മായ വസ്തുക്ളം ലസവനങ്ങളം പ്രദാനം  
യെയ്യുന്നു. ആലരാഗധ്ം, സമ്പത്്, ഭക്ഷധ്സുരക്ഷ തുെങ്ങതി 
മനുഷധ്യറെ പ� ആവശധ്ങ്ങളം പ്രകൃതതി വതിഭവങ്ങയള ആശ്ര
യതിച്തിരതിക്കുന്നു. എന്ാല് പ്രകൃതതിയുയെ ആലരാഗധ്രക്ഷയും 
അതതിജീവനവം മനുഷധ്ന് അവഗണതിച്ചുയവന്നുള്ളതാണ് 
യാദാര്തധ്ം. ഇത്രം വതിലവെനരഹതിതമായ ഉപലയാഗവം 
തത്ഫ�മായുണ്ാകുന് വജവവവവതിധധ് നഷ്വം ഭൂമതിയുയെ 
നതി�നതില്പതിന് തയന് ഭീഷണതിയാണ്. മനുഷധ്െരതിത്ത്തിയ� 
മലറ്റയതാരു കാ�ഘട്ടലത്ക്ാളം ഇന്് വജവവവവതിധധ്ം 
ലവഗത്തില് കുറയുന്നുണ്്. കര-കെല് ഉപലയാഗത്തിയ� 
മാറ്റങ്ങള്, ജീവജാ�ങ്ങളയെ അമതിത ചൂഷണം, കാ�ാവസ്ഥാ 
വധ്തതിയാനം, മ�തിനീകരണം, അധതിനതിലവശ വജവവര്ഗ്ഗം 
എന്തിവ ഈ തകര്ച്യുയെ ലനരതിട്ടുള്ള ലപ്രരകശക്തികളതില് 
ഉള്യപടുന്നു. ഈ ലപ്രരകശക്തികയള ജനസംഖധ്ാവര്ദ്
നവം, സാമ്പത്തിക-സാമൂഹതിക രാഷ്ട്രീയ ഘെകങ്ങളം സ്വാ
ധീനതിക്കുന്നുണ്്. വജവവവവതിധധ്ത്തിയറെ ദ്രുതഗതതിയതിലള്ള 
ലശാഷണം ആലഗാള സമ്പദ് വധ്വസ്ഥയ്ക്കും മനുഷധ്ലക്ഷമത്തി
നും കാരധ്മായ നാശമുണ്ാക്കുകയും സുസ്ഥതിര വതികസന 
�ക്ഷധ്ങ്ങള് വകവരതിക്കുന്തതിനുള്ള ശ്രമങ്ങയള തുരങ്ം 
വയ്ക്കുകയും യെയ്യുന്നു.

യവല്ലുവതിളതിയുയെ വധ്ാപ്തിയും അെതിയന്തിരതയും തതിരതിച്
റതിഞ്ഞ്, 2020-ല് 80-�ധതികം രാജധ്ങ്ങളതില് നതിന്നുള്ള 

പ്രതതിനതിധതികള് “പ്രകൃതതിക്് ലവണ്തിയുള്ള രാഷ്ട്രലനതാ
ക്ളയെ പ്രതതിജ്”യതില് ഒപ്പുവച്ചു. ഇത് 2030-ഓയെ 
വജവവവവതിധധ് നഷ്ം മാറ്റാനുള്ള പ്രതതിജ്ാ�ദ്ത 
ഊട്ടതിയുറപതിക്കുകയും പ്രകൃതതി, കാ�ാവസ്ഥ, വധ്ക്തിക
ള് എന്തിവയ്കായുള്ള ഒരു ഏകീകൃത ആലഗാള �ക്ഷധ്ം  
മുലന്ാട്ടു വയ്ക്കുകയും യെയ്തു. ല�ാകരാഷ്ട്രങ്ങയളല്ാംതയന് 
സമ്പദ് വധ്വസ്ഥയും, സമൂഹവം, വജവവവവതിധധ്വം 
തമ്മതിലള്ള പരസ്രാശ്രതിതത്വവം, വജവവവവതിധധ്സംര
ക്ഷണത്തിയറെ പ്രധാനധ്വം തതിരതിച്റതിയുന്നുയണ്ന്് ഇവ 
യതളതിയതിക്കുന്നു. വജവവവവതിധധ്യത് വതി�മതതിക്ാന് 
മൂന്് പ്രധാന കാരണങ്ങളണ്്. (എ) പ്രവര്ത്നപരമായ 
കാരണങ്ങള്-ഭൗതതിക മൂ�ധ്മുള്ളതും സമ്പദ് വധ്വസ്ഥയയ 
താങ്ങതിനതിര്ത്തുന്തുമായ നതിരവധതി ലനട്ടങ്ങള്ക്് നതിദാന
മായതിട്ടുള്ളത് വജവവവവതിധധ്മാണ്. (�തി) സാംസ്കാരതിക 
കാരണങ്ങള് - വജവവവവതിധധ്ം സമൂഹത്തിന് അതധ്
ന്ാലപക്ഷതിതവം സൗന്ദരധ്ാത്മകവം ആത്മീയവമായ  
മൂ�ധ്ങ്ങള്ക്് അെതിസ്ഥാനമാകുന്നു. (സതി) സുരക്ഷാ കാരണ
ങ്ങള്-വജവവവവതിധധ്ം ജീവയറെ തയന് അെതിത്റയാണ്, 
ഇത് സുരക്ഷതിതവം പ്രവര്ത്നക്ഷമവമായ ചുറ്റുപാടുകള് 
പ്രദാനം യെയ്യുന്നു.

2010-ല് വജവവവവതിധധ് കണ്യവന്ഷനതിയ� കക്ഷതികള് 
(സതി.�തി.ഡതി)ലെര്ന്് വജവവവവതിധധ്ത്തിനായുള്ള 
സ്ട്ാറ്റജതിക് പ്ലാന് 2011-2020 അംഗീകരതിച്ചു. ഇത് വജ
വവവവതിധധ്വം അത് ജനങ്ങള്ക്് നല്കുന് ലനട്ടങ്ങളം 
സംരക്ഷതിക്കുന്തതിനായതി എല്ാ രാജധ്ങ്ങളയെയും �ന്ധയപട്ട 

2 2 

1.8 

0.5 

1.4 

2.1 

1.6 

0.7 

1.5 

1.9 

1.5 

0.8 

0.4 

1.1 

2.5 

1.6 

0.5 

1.8 

അ
ച്

ന്
ലക

ാവ
തില്

 , തു
മ്പ

മ
ന്

 

ഭാ
ര

ത
പ്പു

ഴ,
 പ

ട്ടാ
മ്പ

തി 

െ
ാ�

ക്കു
െതി

, പു
ളതി

ക്
ക

െവ
് 

െ
ാ�

തിയ
ാര്

 , ചു
ങ്

പ
ള്ള

തി 

െ
ന്ദ്ര

ഗ
തിര

തി, പ
ഡ

തിയ
ത

െ്ക
 

ക
െല

ണ്
തി, ത

തിരൂ
ര

ങ്ങ
ാെ

തി 

ക
ല്

െ,
 യ

പ
രു

ംല
ത

ാട്ട
ക്

െവ
് 

പ
മ്പ

, യ
െ

ങ്ങ
�

ര്
 

യ
പ

ര
തിയ

ാര്
 , ഏ

ലൂ
ര്

 

ജ
മന

�
ാ�

ാം
/ല

ി�
ർ 
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ചിത്ം 3.7.4 തതിരയഞ്ഞടുത് നദീലകന്ദ്രങ്ങളതിയ� �തി.ഒ.ഡതി നതി� 2019 ലം 2020 ലം

അവലംബം:-കേരള സംസ്ഥാന മലിനീേരണ നിയന്ത്രണ കബഥാര്ഡ്, 2021
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കക്ഷതികളയെയും കൂട്ടായ പ്രവര്ത്നത്തിനുള്ള ദശ വര്ഷ 
പദ്തതിക്് രൂപം യകാടുത്തു. ആവാസവധ്വസ്ഥയുയെ തക
ര്ച് തെയാനും ജീര്ണതിച് ഭൗമ, ശുദ്ജ�, സമുദ്ര ആവാ
സവധ്വസ്ഥകയള ഫ�പ്രദമായതി പുനഃസ്ഥാപതിക്ാനുമായതി 
ഐകധ്രാഷ്ട്ര യപാതുസഭ 2021-2030 ‘ആവാസവധ്വസ്ഥ 
പുനഃസ്ഥാപതിക്ാനുള്ള ദശാബ്ദമായതി’ പ്രഖധ്ാപതിച്ചു. ആവാ
സവധ്വസ്ഥയുയെ പുനഃസ്ഥാപനം പ്രലദശതിക സാഹെരധ്ങ്ങ
യളയും സാമൂഹതിക ആവശധ്കതലയയും ആശ്രയതിച്് കൂടുതല് 
വതിപു�യപടുത്തിയതിരതിക്കുന്നു. 

ല�ാക ഭൂവതിസ്തൃതതിയുയെ ലകവ�ം 2.4 ശതമാനവം 
ആലഗാള ജനസംഖധ്യുയെ 18 ശതമാനവം ഉള്യക്ാള്ളുന് 
ഇന്ധ്, ആലഗാളത�ത്തില് ലരഖയപടുത്യപട്ട ജീവജാ�
ങ്ങളയെ ഏഴ് ശതമാനയത് ഉള്യക്ാള്ളുന് ഒരു യമഗാ
വഡലവഴ് സ് രാജധ്മാണ്. ഇന്ധ്യുയെ സ്വാഭാവതിക പ്രകൃ
തതിവതിഭവങ്ങളയെ സമഗ്രത നതി�നതിര്ത്തിയക്ാണ്തയന് 
സാകല�ധ്ന സാമ്പത്തിക വതികസനത്തിനായുള്ള യത്ന
ങ്ങളാണ് വതികസന പദ്തതികളതില് ഉള്യക്ാള്ളുന്ത്. ലക
ന്ദ്ര-സംസ്ഥാന സര്ക്ാരുകളയെ വതികസന പദ്തതികള് 
വഴതി പ്രതധ്ക്ഷമായും പലരാക്ഷമായും വജവവവവതിധധ്ത്തില് 
വ�തിയയാരു തുക നതിലക്ഷപതിക്കുന്നുണ്്. ആലഗാളത�ത്തില്, 
ലരഖയപടുത്തിയതിട്ടുള്ള യമാത്ം ജീവജാ�ങ്ങളയെ 0.3 ശത
മാനത്തി�ധതികം വംശനാശഭീഷണതി ലനരതിടുന്നുയണ്ങ്തില് 
ഇന്ധ്യതില് ഇത് ലകവ�ം 0.08 ശതമാനം മാത്മാണ്. 
നമ്മുയെ സാമ്പത്തിക സാമൂഹതിക വതികസനത്തിന് അതധ്
ന്ാലപക്ഷതിതമായ വജവവവവതിധധ്ത്തിയറെ സമ്പന്മായ 
വപതൃകം സംരക്ഷതിക്ാന് ഇന്ധ് പ്രതതിജ്ാ�ദ്മാണ്. 
വജവവവവതിധധ്ം ഓലരാ മനുഷധ്യനയും സ്ര്ശതിക്കുന്നു
ണ്്.അതുയകാണ്തയന് അതതിയറെ സംരക്ഷണത്തിനും 
സുസ്ഥതിര ഉപലയാഗത്തിനും ഓലരാ വധ്ക്തിയുയെയും 
സംഭാവന ആവശധ്മാണ്. ഇന്ധ്യതിയ� യമാത്ം ജന
സംഖധ്യുയെ ഏകലദശം 35 ശതമാനലത്ാളം വരുന് 
യുവാക്ള്ക്് പ്രലതധ്ക പരതിഗണന നല്കതിയക്ാണ്് 
വതിദധ്ാര്തതികയളയും യുവാക്യളയും ഈ പ്രക്രീയയതില് 
ഉള്യപടുലത്ണ്തുണ്്. ഇന്ധ്യുയെ ഭൂവതിസ്തൃതതിയുയെ 
മുന്തില് രണ്് ഭാഗവം വരണ്ലതാ ഭാഗതിക-വരണ്ലതാ 
ഉപ-ആര്ദ്രമായലതാ ആയ പ്രലദശങ്ങളാണ്. ഭൂരതിഭാഗം 
ഗ്രാമീണരും അര്ദ് നഗരങ്ങളതിലള്ള ദരതിദ്രരും അവരുയെ 
ഉപജീവനത്തിനായതി ഈ പ്രലദശങ്ങയളയാണ് ആശ്രയതി
ക്കുന്ത്. മണ്തിയറെ ഫ�ഭൂയതിഷ്ത, ജ�ത്തിയറെ അളവം 
ഗുണനതി�വാരവം, വായുവതിയറെ ഗുണനതി�വാരം, വനങ്ങള്, 
വനധ്ജീവതികള്, മത്ധ്�ന്ധനം, എന്തിവയതിയ� പാരതിസ്ഥതി
തതിക തകര്ച്യുയെ സ്വാധീനം എന്തിവ ഗ്രാമീണ ജനതയയ, 
പ്രലതധ്കതിച്് സ്ത്രീകയള സാരമായതി �ാധതിക്കുന്നുണ്്. 

പ്രാലദശതിക ത�ത്തില് വജവവവവതിധധ് സംരക്ഷണം 
ലപ്രാത്ാഹതിപതിക്കുന്തതിയറെ ഭാഗമായതി, ലകരള സംസ്ഥാന 
വജവവവവതിധധ് ല�ാര്ഡ് (യക.എസ്.�തി.�തി) 11 
ജതില്കളതിയ� 13 പ്രലദശങ്ങളതില് വജവവവവതിധധ് പരതി
പാ�ന സമതിതതികളയെ (�തി.എം.സതി) പതിന്തുണലയായെ 
വജവവവവതിധധ് പാര്ക്കുകള് സ്ഥാപതിക്കുന്തതിനുള്ള 
പ്രവര്ത്നങ്ങള് ആരംഭതിച്ചു. ലകരളത്തില് പ്രഖധ്ാപതിക്
യപട്ട ആദധ്യത് വജവവവവതിധധ് വപതൃക ഇെമാണ് 
(�തി.എച്്.എസ്) യകാല്ം ജതില്യതിയ� ആശ്രാമം. �തി.എം.
സതി യുമായതി കൂെതിയാല�ാെതിച്് �തി.എച്്.എസ് ഏരതിയയുയെ 
മാലനജ്യമറെ് പ്ലാന് തയ്യാറാക്തിയതിട്ടുണ്്. �ട്ടര്വ്ലൈ 
ഗാര്ഡന്, മതിയാവാക്തി വനം എന്തിവയ്ക്കുള്ള സ്ഥ�ങ്ങള് 

കയണ്ത്തി പ്രവര്ത്നങ്ങള് ആരംഭതിച്തിട്ടുണ്്. പ്രാലദശതിക
മായതി പ്രാധാനധ്മുള്ള പ്രലദശങ്ങളയെ സംരക്ഷണത്തിയറെ 
പ്രാധാനധ്ം കണക്തിയ�ടുത്്, നാ�് പ്രാലദശതിക വജവ
വവവതിധധ് വപതൃക ഇെങ്ങള് അതാത് �തി.എം.സതി.കള് 
പ്രഖധ്ാപതിക്കുകയും യക.എസ്.�തി.�തിയുയെ പതിന്തുണലയായെ  
സംരക്ഷണ പ്രവര്ത്നങ്ങള് ആരംഭതിക്കുകയും യെയ്തു.  

റീ �തില്ഡ് ലകരള ഇനതിലഷധ്റ്റീവ്: റീ�തില്ഡ് ലകരള 
ഇനതിലഷധ്റ്റീവതിയറെ ഭാഗമായതി യക.എസ്.�തി.�തി മൂന്് 
പദ്തതികള് നെപതി�ാക്കുന്നുണ്്, അവ 2022 മാര്ച്തില്  
പൂര്ത്ീകരതിക്കും.

കാര്ഷതിക വജവവവവതിധധ് സംരക്ഷണം: ഉഷ്ണലമഖ�ാ വന 
ആവാസവധ്വസ്ഥയ്ക് സമാനമായ ഉഷ്ണലമഖ�ാ വജവവവ
വതിധധ്ത്തിയറെ ലകന്ദ്രങ്ങളായതി ലകരളത്തിയ� ഭൂപ്രലദശങ്ങള് 
വതിവക്ഷതിക്യപടുന്നു. അവ ഭൂമതിയുയെ ഏറ്റവം ഉല്പാദനക്ഷ
മതയുള്ള യൂണതിറ്റുകളതിയ�ാന്ാണ്. �ലയാവഡലവഴ് സതിറ്റതി 
ല�ാര്ഡ് നെത്തിയ ദ്രുത ആഘാത വതി�യതിരുത്ല് പഠനം 
കര്ഷകര് ലനരലത് കൃഷതി യെയ്തിരുന് കാര്ഷതിക വതിളകള
യെ വവവതിധധ്ത്തില് ലശാഷണം കയണ്ത്തുകയുണ്ായതി. 
കാ�ാവസ്ഥാ-പ്രതതിലരാധലശഷതിയുള്ളതും പ്രാലദശതികമായതി 
യപാരുത്യപടുന്തുമായ കൃഷതിരീതതികളതിലൂയെ കാര്ഷതിക 
ലമഖ�ലയാടുള്ള കാര്ഷതിക-പാരതിസ്ഥതിതതിക സമീപനത്തിന് 
പഠനം ശുപാര്ശ യെയ്യുന്നു. അതനുസരതിച്് കൃഷതിയതിെങ്ങളതി
യ�യും കമ്മ്യൂണതിറ്റതി ജീന് �ാങ്കുകളതിയ�യും സംരക്ഷണ
ത്തിന് ഊന്ല് നല്കതി. പദ്തതിയുയെ കീഴതില്, ലകരളത്തി
യ� എട്ട് ജതില്കളതില് കര്ഷകര് മുലഖന കാര്ഷതിക-വജവ 
വവവതിധധ് സംരക്ഷണം ആരംഭതിച്ചു.

നദതികളതിയ� വജവവവവതിധധ് പുനരുജീവനം: 2018 
യ� യവള്ളയപാക്ത്തിനു ലശഷം നെത്തിയ പഠനങ്ങള്, 
പ്രലതധ്കതിച്ചും സംസ്ഥാന ആസൂത്ണ ല�ാര്ഡതിയറെ ‘പ്രള
യ�ാധതിത കുട്ടനാെതിനുള്ള പാലക്ജതില്’ ശുപാര്ശ യെയ്തി
രതിക്കുന്തുലപായ�, “നദതിക്് ലവണ്തിയുള്ള സ്ഥാനം” എന് 
ആശയം ഉപലയാഗതിച്് നതിര്ദതിഷ്വം പരതിസ്ഥതിതതി സൗഹൃദവം 
ഭൂപ്രകൃതതിയ്ക്കും ആവാസവധ്വസ്ഥയ്ക്കും ഇണങ്ങുന്തുമായ 
തന്ത്രങ്ങള് നതിര്ലദശതിച്ചു. പമ്പ, യപരതിയാര്, ൊ�ക്കുെതി, ഭാരത
പ്പുഴ എന്ീ നദീതീരങ്ങളതിയ� സസധ്ജാ�ങ്ങളയെ ആഘാതം 
പഠനവതിഷയമാക്കുകയും, നാ�് നദതികളതില�യും 12 ശതമാനം 
പ്രലദശങ്ങളതില് അെതിയന്തിര ഇെയപെല് ആവശധ്മായണന്് 
കയണ്ത്തുകയും യെയ്തു. രണ്ാം ഘട്ട ഇെയപെ�തിന് 39 
ശതമാനവം ദീര്ഘകാ� ഇെയപെ�തിന് 32 ശതമാനവം 
�ാക്തിയുള്ള 17 ശതമാനത്തില് കാരധ്മായ ഇെയപെല് 
ആവശധ്മതില്ായയന്നും കയണ്ത്തി. പമ്പാ നദതിയതിയ�  
യതരയഞ്ഞടുത് പ്രളയ�ാധതിത പഞ്ായത്തുകളതില് 
നദീതീര വജവവവവതിധധ് പുനരുജീവന പദ്തതി, 
റീ�തില്ഡ് ലകരള ഇനതിലഷധ്റ്റീവതിലൂയെ ആരംഭതിച്ത് പ്രലദശ
യത് പ്രകൃതതിദത് സസധ്ജാ�ങ്ങയള സംരക്ഷതിക്ാനാണ്.

വാണതിജധ്പരമായതി സാധധ്തയുള്ള വജവവതിഭവങ്ങളയെയും 
സാമ്പത്തിക മൂ�ധ്നതിര്ണ്യത്തിയറെയും ഡാറ്റാല�സ്: 
ലകരളം വജവവവവതിധധ്ങ്ങളാല് സമ്പന്മായ സംസ്ഥാ
നമാണ്. സാമ്പത്തികമായതി പ്രാധാനധ്മുള്ള നതിരവധതി സസധ്
ങ്ങളം സമുദ്രജീവതികളം ലകരളത്തില് ഉണ്്. ലകരളത്തില് 
വധ്ാപാരം യെയ്യയപടുന് വജവവതിഭവങ്ങയളക്കുറതിച്ചുള്ള 
വതിവരങ്ങള് ലരഖയപടുത്തുന്തതിനും, ആനുകൂ�ധ്ങ്ങള് പങ്കു
വയ്ക്കുന്തതിനുള്ള ഒരു സംവതിധാനം സ്ഥാപതിക്കുന്തതിനും, 
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വജവവതിഭവങ്ങളയെ സുസ്ഥതിരമല്ാത് വതിളയവടുപ് നതിയ
ന്ത്രതിക്കുന്തതിനും പദ്തതി �ക്ഷധ്മതിടുന്നു. 

ല�ാകാലരാഗധ് സംഘെനയുയെ റതിലപാര്ട്ട് പ്രകാരം വര്ദ്തിച്ചു
വരുന് പകര്ച്വധ്ാധതികളതില് 60 ശതമാനവം മൃഗങ്ങള്ക്കും 
മനുഷധ്ര്ക്കും ഇെയതി�ാണ് പകരുന്ത്. പ്രകൃതതിദത്മായ 
ആവാസവധ്വസ്ഥയുയെ ലശാഷണം വനധ്മൃഗങ്ങള് മനു
ഷധ്വാസലകന്ദ്രങ്ങളതില് കുെതിലയറുന്തതില�ക്് നയതിക്കുന്നു. 
ഉയര്ന് ജനസാന്ദ്രത കാരണം ലകരളത്തില് അതതിലവഗം 
നഗരവല്ക്രണവം സ്വാഭാവതിക ആവാസവധ്വസ്ഥയു
യെ ലശാഷണവം സംഭവതിക്കുന്നുണ്്. ലകാവതിഡ്-19 മഹാ
മാരതിയുയെ പശ്ാത്�ത്തില് ഇത്രം സാഹെരധ്ങ്ങള് 
വകകാരധ്ം യെയ്യുന്തതിന് ഗലവഷണങ്ങളയെ മുന്ഗണനാ
ക്രമങ്ങള് നതിശ്യതിലക്ണ്തും അക്ാദമതിക് സ്ഥാപനങ്ങള് 
നെത്തുന് ഗലവഷണ പ്രവര്ത്നങ്ങള് അവല�ാകനം 
യെലയ്യണ്തും ആവശധ്മാണ്. ഈ സാഹെരധ്ത്തി�ാണ് 
�ലയാവഡലവഴ്സതിറ്റതി ല�ാര്ഡ് ‘ആശയങ്ങളയെ ഒരു 
ലശഖരം’ വതികസതിപതിയച്ടുത്ത്. സംസ്ഥാന ത�ത്തില് 
ആരംഭതിക്ാന് കഴതിയുന് ആശയപരമായ കുറതിപ്പുകള്, 
പരതിപാ�നം, ഗലവഷണം, വധ്ാപനം, നയപരമായ ത�ങ്ങള് 
എന്ീ ലമഖ�കളതിയ� ഹ്രസ്വകാ�, മധധ്കാ�, ദീര്ഘകാ� 
തന്ത്രങ്ങള്, പ്രവര്ത്ന പദ്തതികള് തുെങ്ങതിയവ ‘കണ്യസ
പ്റ്റ് �ാങ്തില്’ ഉള്യപടുന്നു. ഗലവഷണ സ്ഥാപനങ്ങള്, 
കൃഷതി വകുപ്, ഫതിഷറീസ്, അക്ാദമീക്കുകള്, എന്ജതിഒകള് 
എന്തിവയതില് നതിന്നുള്ള ശാസ്ത്രജ്ര് ഉള്യപയെ 70 �ധതികം 
വതിദഗ്ദ്ധരതില് നതിന്് നതിര്ലദശങ്ങള് ക്ഷണതിച്തിരുന്നു. ഈ 
കാ�യളവതില് �ലയാവഡലവഴ് സതിറ്റതി ല�ാര്ഡ് പുരയതി
െങ്ങളതിയ� വജവവവവതിധധ്ം ഉള്യപയെ നതിരവധതി നൂതന 
പരതിപാെതികള് ഏയറ്റടുത്തു.

13-ാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയുടെ നനട്ടങ്ങള്,  
2017-2021
വതിദധ്ാര്തതികള്ക്് പാരതിസ്ഥതിതതിക വതിദധ്ാഭധ്ാസ അവസര
ങ്ങള് നല്കാനും പ്രലദശയത് പാരതിസ്ഥതിതതിക പ്രശ്നങ്ങള് 
പരതിഹരതിക്കുന്തതില് അവയര ഉള്യപടുത്ാനും �ക്ഷധ്മതിട്ട് 
ഹയര് യസക്ന്ഡറതിയതിലം ലകാലളജുകളതിലം 369 ഭൂമതിത് 
ലസന ലൈബ്ബുകള് (�തി.എം.സതി) സ്ഥാപതിച്ചു. യവള്ളത്തിയറെ 
ഗുണനതി�വാര നതിരീക്ഷണ പരതിപാെതി, പ്രളയാനന്ര 
പരതിസ്ഥതിതതി പുനരുദ്ാരണ പരതിപാെതി തുെങ്ങതിയവ പ്രെ
രതിപതിക്കുന്തതില് ഈ ലൈബ്ബുകള് സഹായതിച്ചു. ആദധ്യത് 
നാഷണല് എന്വലയാണ്യമറെ് ആറെ് വലൈമറ്റ് ലെഞ്് 
ലകാണ്ഗ്രസ് (എന്.ഇ.സതി.സതി.സതി) സംഘെതിപതിക്കുകയും 
പരതിസ്ഥതിതതി പ്രാധാനധ്മുള്ള ലദശീയ അന്ര്ലദശീയ ദതിന
ങ്ങള് ആെരതിക്കുകയും യെയ്തു. ലകരള ഇന്സ്റതിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് 
ല�ാക്ല് അഡ്മതിനതിസ്ലട്ഷയറെ (കതി�) പതിന്തുണലയാ
ടുകൂെതി യതരയഞ്ഞടുത് തലദശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപന
ങ്ങളതില് കാ�ാവസ്ഥാ വധ്തതിയാനത്തിനുള്ള പ്രലദശതിക 
കര്മ്മ പദ്തതികള് ഈ കാ�യളവതില് തയ്യാറാക്തി.  
കുട്ടനാെതിനായതി കാര്ഷതിക വതിള ക�ണ്ര് തയ്യാറാക്കുകയും 
വതിവതിധ പാരതിസ്ഥതിതതിക പ്രശ്നങ്ങള് വകകാരധ്ം  
യെയ്യുന് 25 ഓളം ഗലവഷണ പദ്തതികള്ക്് അനുമതതി 
നല്കുകയും യെയ്തു. യകാല്ം മണ്ലറാ തുരുത്തില് 
വജവ-�വണ കൃഷതിയും ഓപണ് വാട്ടര് മത്ധ്കൃഷതിയും 
ആരംഭതിച്ചു. കാ�ാവസ്ഥാ വധ്തതിയാനയത്ക്കുറതിച്ചുള്ള 
സംസ്ഥാന ആക്ഷന് പ്ലാനതിയറെ (എസ്.എ.പതി.സതി.സതി) 
പുനരവല�ാകനത്തിയറെ ഭാഗമായതി യതരയഞ്ഞടുത് 

ലമഖ�കള്ക്ായതി കാ�ാവസ്ഥാ വധ്തതിയാന അപക
െസാധധ്ത വതിശക�നം നെത്തി. ഡയറക്െലററ്റതില് ജതി
ലയാസ്ലപഷധ്ല് �ല�ാറട്ടറതി സൗകരധ്ം ഏര്യപടുത്തു
കയും അഷ്മുെതി, ശാസ്ാംലകാട്ട, ലവമ്പനാെ്, അഴതിമുഖം  
തുെങ്ങതിയ തണ്ീര്തെങ്ങള്ക്ായുള്ള മാലനജ്യമറെ് ആക്ഷന് 
പ്ലാന് നെപതി�ാക്കുകയും യെയ്തു.

ലകാഴതിലക്ാെ് സതി.ഡബ്്യു.ആര്.ഡതി.എം-യറെ സഹായ
ലത്ായെ ലകരളത്തിയ� എട്ട് പ്രധാന തണ്ീര്ത്െങ്ങ
ളയെ മാലനജ്യമറെ് ആക്ഷന് പ്ലാന് തയ്യാറാക്തി. ‘നൂറ്  
ട്ാന്സ്ഫര്ലമറ്റീവ് ഐഡതിയാസ് മതിഷന്’ ലപ്രാഗ്രാ
മതിയറെ ഒന്ാം ഘട്ടത്തിയറെ ഭാഗമായതി, സംലയാജതിത  
മാലനജ്യമറെ് ആക്ഷന് പ്ലാന് നെപതി�ാക്കുന്തതിനായതി 
ലകരളത്തില് നതിന്നു യവള്ളായാണതി തൊകയത് യത
രയഞ്ഞടുത്തു. സംസ്ഥാനത്തുെനീളമുള്ള എല്ാ പ്രധാന 
തണ്ീര്ത്െങ്ങളയെയും പ്രളയാനന്ര ആവാസവധ്
വസ്ഥയുയെ അവസ്ഥ ഡയറക്െലററ്റ് വതി�യതിരുത്തി.  
പരതിസ്ഥതിതതി വകുപതിന് കീഴതില് ലകരള യസറെര് ലഫാര് ഇറെ
ലഗ്രറ്റഡ് ലകാസ്റല് മാലനജ്  യമറെതിയന (യക.സതി.ഐ.സതി.
എം), സംസ്ഥാന ലപ്രാജക്െ് മാലനജ്യമറെ് യൂണതിറ്റായതി 
സ്ഥാപതിച്ചു. തീരലദശ നതിയന്ത്രണ ലമഖ�ാ വതിജ്ാപന
മനുസരതിച്്, ലകരള തീരലദശ പരതിപാ�ന അലതാറതിറ്റതി 
(യക.സതി.ഇസഡ്.എം.എ) ആണ് തീരലദശ പരതിപാ�ന 
പദ്തതി തയ്യാറാക്തി പ്രസതിദ്ീകരതിക്കുന്ത്.

തലദശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളയെ എല് ത�ങ്ങളതിലം വജവ
വവവതിധധ് മാലനജ്  യമറെ് കമ്മതിറ്റതികള് (�തി.എം.സതി) രൂപീ
കരതിക്കുകയും ഈ പഞ്വത്ര പദ്തതിയതില് എല്ാ പഞ്ാ
യത്തുകളതിലം മുനതിസതിപാ�തിറ്റതികളതിലം ലകാര്പലറഷനുകളതിലം 
ജനകീയ വജവവവവതിധധ് രജതിസ്റര് തയ്യാറാക്കുകയും 
യെയ്തു. മത്ധ്യത്ാഴതി�ാളതി സമൂഹത്തിയറെ പരമ്പരാഗത 
അറതിവകള് ലരഖയപടുത്തുന് തതിരുവനന്പുരയത്യും യകാ
ല്യത്യും സമുദ്ര വജവവവവതിധധ് രജതിസ്റര് പൂര്ത്തിയായതി. 
ലകരളത്തിയ� ആദധ്യത് വജവവവവതിധധ് വപതൃകലക
ന്ദ്രമായതി അഷ്മുെതിക്ായ�തിയറെ തീരത്തുള്ള യകാല്ം ജതില്യതി
യ� ആശ്രാമം കണ്ല്ക്ാടുകള് 2019 ജൂണ് 5 ന് മുഖധ്മന്ത്രതി 
പ്രഖധ്ാപതിച്ചു. �ന്ധയപട്ട ഡതിപാര്ട്ട്യമന്റുകളയെ  പദ്തതി
കയള �ന്ധതിപതിച്് ഒരു പഞ്വത്ര മാലനജ്യമറെ് പ്ലാന് 
തയ്യാറാക്തിയതിട്ടുണ്്. ഇത് യകാല്ം ലകാര്പലറഷനുമായതി 
ലെര്ന്് �തിഎംസതി നെപതി�ാക്കുന്നു. പതതിമൂന്ാം പഞ്വത്
രപദ്തതിയതില് നതിര്ലദശതിച് നൂതന പദ്തതികളതില് ഒന്ാണ് 
മാതൃകാ �തിഎംസതി; �ന്ധയപട്ട തലദശ ഭരണ സ്ഥാപന
ങ്ങളയെ പതിന്തുണലയായെ പ്രാലദശതികമായതി നതിര്ദതിഷ് വജവ
വവവതിധധ് സംരക്ഷണ പദ്തതികള് നെപതി�ാക്കുന്തതിന്  
48 ലമാഡല് �തി.എം.സതി കള്ക്് സാമ്പത്തികമായും സാ
ലങ്തതികമായും സഹായം നല്കതി.

2018-19 കാ�യളവതില്, �ലയാവഡലവഴ് സതിറ്റതി ല�ാര്ഡ് 
187 തലദശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളതില് �തിഎംസതികള് വഴതി 
വജവവവവതിധധ്ത്തിലണ്ായ യവള്ളയപാക്ത്തിയറെ 
ആഘാതം പഠനവതിലധയമാക്തി. സംസ്ഥാന-ജതില്ാ 
�തിഎംസതി സംവതിധാനങ്ങളയെ പങ്ാളതിത്ലത്ായെയുള്ള 
ഇത്യും വതിപു�മായ വതി�യതിരുത്ല് രാജധ്ത്് ആദധ്ലത്താ
ണ്. ഉപജീവനത്തിലണ്ായ ആഘാതം, വജവവവവതിധധ് 
നഷ്ം, ഭൂപ്രകൃതതിയതിലണ്ായ ലശാഷണം, ജന്തുസസധ്ജാ�
ങ്ങളതിലണ്ായ ആഘാതം എന്തിവയയക്കുറതിച്ചുള്ള സ്ഥതിതതി 
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വതിവരങ്ങള് ലശഖരതിയ്കാന് വതിവതിധ മാനദണ്ഡങ്ങള് ഉപലയാ
ഗതിക്കുന്നു. ഇതതിയറെ തുെര്ച്യായതി, പരതിഗണന ആവശധ്മുള്ള 
ലമഖ�കള്ക്് മുന്ഗണന നല്കുകയും, വജവവവവതിധധ്
ത്തിലം ആവാസവധ്വസ്ഥയതിലം യവള്ളയപാക്ം/ഉരുള്യപാ
ട്ടല് എന്തിവയുയെ ആഘാതം വതി�യതിരുത്തുന്തതിനായതി 28 
ഓളം പഠനങ്ങള് വതിവതിധ ഗലവഷണ വതികസന സ്ഥാപന
ങ്ങള്ക്കും സര്വക�ാശാ�കള്ക്കും നല്കുകയുണ്ായതി. 
റതി�തില്ഡ് ലകരള ഇനതിലഷധ്റ്റീവതിയറെ ഭാഗമായതി �തിഎംസതി 
കളതിലൂയെ നദീതീര വജവവവവതിധധ് പുനരുജീവനത്തി
നുള്ള പുതതിയ പദ്തതി നതിര്ലദശങ്ങള്, �തിഎംസതി കളതിലൂയെ 
കാര്ഷതിക-വജവവവവതിധധ് സംരക്ഷണം, വധ്ാപാരം യെ
യ്യയപടുന് ലകരളത്തിയ� വജവവതിഭവങ്ങളയെ ഡാറ്റാല�
സ് പഠനം എന്തിവ �ലയാവഡലവഴ് സതിറ്റതി ല�ാര്ഡതിന് 
നല്കുകയുണ്ായതി. 2020-ല് ആരംഭതിച് പദ്തതി 2022 ഓയെ 
പൂര്ത്തിയാകും. ജവഹര്�ാല് യനഹ്റു ലട്ാപതിക്ല് യ�ാട്ടാ
ണതിക്ല് റതിസര്ച്് ഇന്സ്റതിറ്റ്യൂട്ടതിയറെ സഹകരണലത്ായെ 
ലകരളത്തിയ� ജന്തുസസധ്ജാ�ങ്ങള്, യഷഡ്യൂള്ഡ് സ്ീഷീ
സുകള്, വതിജ്ാപനങ്ങള്/നതിയമങ്ങള്, എന്തിവയുയെ വതിശ
ദാംശങ്ങള് �തിസ്റ്റ് യെയ്യുന്തതിനുള്ള ഒരു പദ്തതി 2020-ല് 
�ലയാവഡലവഴ് സതിറ്റതി ല�ാര്ഡ് ആരംഭതിച്ചു. ഇതതിന് യ�ാ
ട്ടാണതിക്ല് റതിസര്ച്് ഇന്സ്റതിറ്റ്യൂട്ട്, സുലവാളജതിക്ല് സര്ലവ 
ഓഫ് ഇന്ധ് (ഇസഡ്.എസ്.ഐ), യസന്ട്ല് മവറന് 
ഫതിഷറീസ് റതിസര്ച്് ഇന്സ്റതിറ്റ്യൂട്ട് (സതി.എം.എഫ്.ആര്.ഐ) 
എന്തിവയുയെ സഹായം �ഭധ്മായതി. കലമ്പാള പ്രാധാനധ്മു
ള്ള സസധ് ജീവജാ�ങ്ങളയെ സുസ്ഥതിരമായ മാലനജ്യമറെ് 
നെപെതികള്ക്ായതി ശുപാര്ശകള് നതിര്ലദശതിക്കുകയാണ് 
പദ്തതിയുയെ �ക്ഷധ്ം. പദ്തതി 2021-22-ല് പൂര്ത്തിയാകും. 
ഇന്ധ്യതില�യും ലകരളത്തില�യും സമ്പന്മായ വജവ വവ
വതിധധ്ങ്ങള് യപാതുജനങ്ങള്ക്് മുന്തില് പ്രദര്ശതിപതിക്കുന് 
അതധ്ാധുനതിക വജവവവവതിധധ് മ്യൂസതിയം 2018-ല് യപാ
തുജനങ്ങള്ക്ായതി തുറന്നുയകാടുത്തു. ജനസമ്പര്ക്ം, വതിദധ്ാ
ഭധ്ാസം, യപാതുജന ല�ാധവല്ക്രണം, അന്ാരാഷ്ട്ര വജ
വവവവതിധധ് ദതിനം, ല�ാക പരതിസ്ഥതിതതി ദതിനം, പക്ഷതിദതിനം, 
വനധ്ജീവതി വാരം, ലദശീയ ദതിനങ്ങള് എന്തിങ്ങയനയുള്ള 
അനുസ്മരണ ദതിനങ്ങളം, സമുെതിതമായതി ആലഘാഷതിച്ചു. 
ഇക്ാ�യളവതില് ലകരളത്തിയ� വതിദധ്ാഭധ്ാസ സ്ഥാപന
ങ്ങളതില് 1500 വജവവവവതിധധ് ലൈബ്ബുകള് രൂപീകരതിക്കുക
യും വജവവവവതിധധ് അവല�ാധം സൃഷ്തിക്കുന്തതിനായതി 
ശതില്പശാ�കള് നെത്തുകയും യെയ്തു. 

മ�തിനീകരണ നതിയന്ത്രണ ല�ാര്ഡ് പാളയം (ലകാഴതിലക്ാ
െ്), എം.ജതിലറാഡ്, ഏലൂര് (എറണാകുളം) എന്തിവതിെങ്ങളതില് 
അന്രീക്ഷവായു ഗുണനതി�വാര നതിരീക്ഷണ ലകന്ദ്രങ്ങള് 
ഈ കാ�യളവതില് ഉദ്ഘാെനം യെയ്യുകയും ‘തതിരുവനന്
പുരത്തിയറെ പാരതിസ്ഥതിതതിക സ്ഥതിതതി റതിലപാര്ട്ട്’, ‘ജ�ാശയ
ങ്ങളയെ വര്ഗ്ഗീകരണയത്ക്കുറതിച്ചുള്ള പഠനം-നല്ത്ണ്തി, 
മുതതിരപ്പുഴാ നദതി’ എന്തിവ പൂര്ത്തിയാക്കുകയും യെയ്തു. 
പയത്ാന്പത് എയര് ക്വാളതിറ്റതി ലമാണതിറ്ററതിംഗ് ലസ്റഷനു
കളതിയ� പതി.എം 2.5 സാംമ്പപ്ലര് സ്ഥാപതിക്ല്, �തിസതിനസ്് 
എളപമാക്കുന്തതിയറെ ഭാഗമായതി ഓണ്വ�ന് കണ്സറെ് 
മാലനജ്യമറെ് സതിസ്റം സ്ഥാപതിക്ല്, യപരതിയാറതിയറെ നതിരീ
ക്ഷണത്തിനായതി വനറ്റ് വതിഷന് കധ്ാമറകള് സ്ഥാപതിക്ല്, 
യവ�് ല�സ്ഡ് ഡതിസതിഷന് സലപാര്ട്ട് വതികസതിപതിക്ല് 
എന്തിവയും പൂര്ത്ീകരതിച് സ്കീമുകളതില് ഉള്യപടുന്നു. 
കൂൊയത മ�തിനീകരണം കുറയ്ക്കുന്തതിനുള്ള നതിരീക്ഷണ 
സംവതിധാനവം വധ്വസായ യൂണതിറ്റുകള് സര്ലവ യെയ്യുന്
തതിനുള്ള എന്വതിലൈീന്, കതിള്ളതി, കരമന നദതികളയെ ശുെതിത്വ 

സര്ലവ, പ്രളയ�ാധതിത പ്രലദശങ്ങളതിയ� 40,000 കതിണറുക
ളതിയ� മ�തിനീകരണ നതിരീക്ഷണം എന്തിവയും ഉള്യപടുന്നു. 
മ�തിനീകരണ നതിയന്ത്രണ ല�ാര്ഡ് സംസ്ഥാന ജ�-വായു 
ഗുണനതി�വാര നതിരീക്ഷണ ഡയറക്െറതികള് പ്രസതിദ്ീകരതി
ക്കുകയും, സന്തിധാനം, പമ്പ, എരുലമ�തി എന്തിവതിെങ്ങളതില് 
വതിതരണം യെയ്യുന് കുെതിയവള്ളത്തിയറെ ഗുണനതി�വാരം 
വതിശക�നം യെയ്യുകയും യെയ്തു.
 
ജതില്ാ ഓഫീസുകള്, റീജതിയണല് ഓഫീസുകള്, എ.എം.
ആര് �ാ�് ഉള്യപയെയുള്ള �ാബുകള്, എന്തിവതിെങ്ങളതില് 
അന്രീക്ഷ വായു ഗുണനതി�വാര നതിരീക്ഷണം ശക്മാ
ക്കുന്തതിനുള്ള നെപെതികള് സ്വീകരതിച്ചു. ലകരള ആറെീവമ
ലക്രാ�തിയല് യറസതിസ്റന്സ് സ്ട്ാറ്റജതിക് കര്മ്മ പദ്തതി 
സംസ്ഥാനത്് നെപതി�ാക്കുന്തതിന് മുന്വക എടുത്തിട്ടു
ണ്്. ലകാമണ് �ലയായമഡതിക്ല് മാ�തിനധ് സംസ്കരണ 
സൗകരധ്ം യക.ഇ.ഐ.എല്തില് സജമാക്കുകയും യസന്ട്ല് 
�ാ�്, ജതില്ാ �ാബുകള്, യഹഡ് ഓഫീസ്, നതിരീക്ഷണ 
വാനുകള്, ജതില്ാ ഓഫീസുകള് എന്തിവ ശക്തിയപടുത്തു
ന്തതിനുള്ള നെപെതികള് സ്വീകരതിക്കുകയും യെയ്തു. അഷ്
മുെതിക്ായ�തിയ� ശുെീകരണ സര്ലവ്വയും ഇക്ാ�യളവതില് 
നെത്തി. 

ഹരിതനകരളം മിഷൻ

ശുെതിത്വം, ജ�സമൃദ്തി, ജ� സുരക്ഷ, ഭക്ഷധ്വസ്തുക്ളയെ 
സുരക്ഷതിതമായ ഉല്പാദനം എന്തിവ വകവരതിക്കുകയയ
ന് �ക്ഷധ്ലത്ായെ 2016 ഡതിസം�റതില് ഹരതിതലകരളം 
മതിഷന് സംസ്ഥാനത്് ആരംഭതിക്കുകയുണ്ായതി.  (I) ശുെതി
ത്വവം മാ�തിനധ് സംസ്ക്കരണവം (ii) ജ� സംരക്ഷണം, (iii) 
കാര്ഷതിക വതികസനം എന്തിങ്ങയന മൂന്് ഉപ ദൗതധ്ങ്ങ
ളാണ് മതിഷനുള്ളത്.   തലദശ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളലെയും 
വതിവതിധ വകുപ്പുകളലെയും ഏലകാപനലത്ായെയാണ് മതിഷന് 
വതിവതിധതരം പ്രവര്ത്നങ്ങള് ഏയറ്റടുത്് നെത്തുന്ത്.  

• ഓലരാ ജതില്യതിയ�യും പ്രധാന പ്രശ്നങ്ങള് പരതിഹരതി
ക്കുന്തതിനായതി പ്രാലദശതിക സര്ക്ാരുകളയെയും മറ്റ് 
വകുപ്പുകളയെയും പദ്തതികളയെ വതിവതിധ ത�ത്തിലള്ള 
ഏലകാപനത്തിനുള്ള മാര്ഗ്ഗങ്ങള്ക്് രൂപം നല്കുക.

• പ്രാലദശതിക സര്ക്ാരുകള്ക്് ശാസ്ത്രീയവം കാരധ്ക്ഷ
മവം സാലങ്തതികവമായ ഉപലദശം നല്കുക.

• “ഹരതിതലകരളം” സൃഷ്തിക്കുന്തതിനായതി ലനതൃത്വം 
നല്കുകയും ജനപങ്ാളതിത്വം സാമൂഹതിക 
ഉള്യപടുത്ലം ഉറപാക്കുന് പ്രവര്ത്നങ്ങള് 
നെത്തുകയും യെയ്യുക എന്തിവയ്കാണ് ഹരതിതലകരളം 
മതിഷന് പ്രധാന ഊന്ല് നല്കുന്ത്.

ഉപ ദൗതധ്ങ്ങള്ക്് കീഴതില് നെത്തിയ െതി� പ്രധാന ഇെയപ
െലകള് ചുവയെ വതിശദമാക്തി യതിരതിക്കുന്നു.

“മാ�തിനധ്ത്തില് നതിന്നുള്ള മുക്തി” കാമ്പയതിനുകള് പ്രാലദശതിക 
സര്ക്ാരുകളയെ ശുെതിത്വ, മാ�തിനധ് നതിര്മ്മാര്ജന 
പ്രവര്ത്നങ്ങള്ക്് ശക്മായ അെതിത്റയതിട്ടു. യമറ്റീരതി
യല് കളക്ഷന് യഫസതി�തിറ്റതി (എംസതിഎഫ്), റതിലസാഴ്സ് റതി
ക്വറതി യഫസതി�തിറ്റതി (ആര് ആര് എഫ്), ഹരതിത കര്മ്മലസന, 
ഗാര്ഹതിക ഉറവതിെ ത�ത്തിലള്ള സംസ്ക്കരണ പ്ലാന്റുകള്, 
കമ്മ്യൂണതിറ്റതി കലമ്പാസ്റതിംഗ് യൂണതിറ്റുകള് തുെങ്ങതി മാ�തിനധ്
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ത്തിയറെ  ഉറവതിെത� സംസ്ക്കരണത്തിന് അെതിസ്ഥാന സൗ
കരധ്ങ്ങള് �ഭധ്മാക്കുക വഴതി, മാ�തിനധ് സംസ്ക്കരണത്തിന് 
അര്ഹമായ പ്രാധാനധ്ം �ഭതിക്കുകയും അതു വഴതി സുസ്ഥതിരവം 
വൃത്തിയുള്ളതുമായ പരതിസ്ഥതിതതി സൃഷ്തിക്കുന്തതിനും സാധതിച്തി
ട്ടുണ്്. അവജവ മാ�തിനധ്ങ്ങള് ലശഖരതിക്കുന്തതിനായതി രൂപീ
കരതിച് ഹരതിത കര്മ്മലസന ഇലപാള് 1,005 ഓളം തലദശ 
സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളതില് സജീവമാണ്.   പ്രതതിമാസം 
3,000 രൂപ മുതല് 15,000 രൂപ വയര ലസനാംഗങ്ങള്ക്് 
സമ്പാദധ്മായതി �ഭതിക്കുന്തതിനാല് ഈ പദ്തതി വരുമാന
ദായകവമാകുന്നു. 

അവജവ മാ�തിനധ്ങ്ങള് ലശഖരതിക്കുന്തതിനും സംഭരതിക്കു
ന്തതിനുമായതി 1018 യമറ്റീരതിയല് കളക്ഷന് യഫസതി�തിറ്റതി 
(എംസതിഎഫ്) ലകന്ദ്രങ്ങളം മാ�തിനധ്ം ലവര്തതിരതിക്ല്, പുന
രുപലയാഗം, തുെര് പ്രവര്ത്നങ്ങള് എന്തിവയ്കായതി 177 
റതിലസാഴ്സ് റതിക്വറതി യഫസതി�തിറ്റതി ലകന്ദ്രങ്ങളം തലദശഭ
രണ സ്ഥാപനങ്ങളതില് പ്രവര്ത്തിച്ചു വരുന്നുണ്്. വതിവതിധ 
തലദശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളതി�ായതി 15,358 മാ�തിനധ്സംസ്ക്ക
രണ ലപ്രാജക്ടുകള് പൂര്ത്തിയായതിട്ടുണ്്.  തല്ഫ�മായതി 
സംസ്ഥാനത്് ദതിവലസന ഉത്പാദതിപതിക്യപടുന് വജവ 
മാ�തിനധ്ത്തിയറെ ഏകലദശം 45 ശതമാനവം ഉറവതിെ മാ�തിനധ് 
സംസ്ക്കരണ സംവതിധാനത്തിലൂയെ ശാസ്ത്രീയമായതി സംസ്ക്കരതി
ക്യപടുന്നു. കൂൊയത, 1,419 വധ്ാവസായതിക സ്ഥാപനത� 
�ലയാഗധ്ാസ് പ്ലാന്റുകളം 210 കമ്മ്യൂണതിറ്റതിത� �ലയാഗധ്ാ
സ് പ്ലാന്റുകളം സ്ഥാപതിക്കുകയുണ്ായതി. യപാെതിച് പ്ലാസ്റതിക് 
ഉപലയാഗതിച്് തലദശസ്ഥാപനങ്ങള് 2,445.27 കതില�ാമീ
റ്റര് ലറാഡ് ൊര് യെയ്യുകയുണ്ായതി. 1,554 ദശ�ക്ഷം െണ്  
ഇ-മാ�തിനധ്ങ്ങള് സംസ്ഥാനത്് നതിന്് ലശഖരതിച്് 
ഇ-ലവസ്റ്റ് പുന:െംക്രമണത്തിനായതി വകമാറുകയും 
ഉണ്ായതി.  സംസ്ഥാനയത് വതിലനാദസഞ്ാര ലകന്ദ്രങ്ങളയെ 
വൃത്തിയാക്ലമായതി �ന്ധയപട്ട് ഗ്രീന് ടൂറതിസം ലപ്രാജക്ടും 
(വഴതി കാട്ടാന് വാഗമണ്) നെപതി�ാക്കുകയുണ്ായതി.

ഹരതിത യപരുമാറ്റെട്ടം സാമൂഹതിക ജീവതിതത്തിയറെ ഭാഗ
മാക്കുന്തതിന് ഹരതിതലകരളം മതിഷന് നതിര്ണായക പങ്് 
വഹതിക്കുന്നുണ്്. ഉത്വങ്ങളതിലം, ആലഘാഷങ്ങളതിലം, 
സംസ്ഥാന ജതില്ാ ത�ങ്ങളതിയ� 11,510 ഓഫീസുകളതിലം, 
സ്ഥാപനങ്ങളതിലം യപരുമാറ്റച്ട്ടം നെപാക്കുകയും  
യെയ്തിട്ടുണ്്. സംസ്ഥാന വധ്ാപകമായതി ഹരതിത നതിയമസാക്ഷ
രതാ ല�ാധവല്ക്രണ കധ്ാമ്പയതിന് നെത്തുകയും മാ�തി
നധ്ങ്ങള് ജ�ാശയങ്ങളതില�ക്് വ�തിയച്റതിയുന്തും അതതിന് 
കടുത് ശതിക്ഷ നല്കാനും ഒറ്റത്വണ ഉപലയാഗ പ്ലാസ്റതി
ക്കുകള് നതിലരാധതിക്കുന്തതിനും മതിഷയറെ ഇെയപെലകള് 
വഴതി സാധധ്മായതിട്ടുണ്്. ലകാവതിഡ്-19 മഹാമാരതിയുയെ പശ്ാ
ത്�ത്തിലം ശുെതിത്വ പദവതി വകവരതിക്ാന് തലദശഭരണ 
സ്ഥാപനങ്ങള് വ�തിയ ശ്രമങ്ങള് നെത്തുകയാണ്. ഖരമാ
�തിനധ് സംസ്ക്കരണത്തിനും അതതിനാവശധ്മായ അെതിസ്ഥാന 
സൗകരധ്ങ്ങള് �ഭധ്മാക്കുകയും യെയ് തലദശഭരണ സ്ഥാപ
നങ്ങള്ക്് സര്ക്ാര് നല്കതിയ ശുെതിത്വ പദവതി സമ്പൂര്ണ് 
ശുെതിത്വത്തില�ക്കുള്ള ആദധ്പെതിയാണ്. സംസ്ഥാനയത് 
791 തലദശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്് ശുെതിത്വ പദവതി വക
വരതിക്കുന്തതിന് സാധതിച്തിട്ടുണ്്.

ഹരതിതലകരളം മതിഷന് കഴതിഞ്ഞ നാ�് വര്ഷമായതി 
നദതികള് പുനരുജീവതിപതിക്കുകയും ജ�ശുദ്ീകരണ  
പ്രവര്ത്നങ്ങളം ഏയറ്റടുത്തതിലൂയെ ജ�സംരക്ഷണ, 
ജ�സംഭരണ ലമഖ�കളതില് ഫ�പ്രദമായ പ്രവര്ത്ന
ങ്ങള് നെത്തിയതിട്ടുണ്്.  412 കതില�ാമീറ്റര് നദതികളം 42,774 
കതില�ാമീറ്റര് അരുവതികളം പുനരുജീവതിപതിക്കുകയുണ്ാ
യതി. 1,013 തലദശ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളതില് നീര്ത്െ 
പദ്തതികള് തയ്യാറാക്കുകയുണ്ായതി.  105 ലബ്ാക്്ത�  
നീര്ത്െ മാസ്റര് പ്ലാനുകളം തയ്യാറാക്കുകയുണ്ായതി. 
60,116 ഏക്ര് നീര്ത്െ പ്രലദശങ്ങള് പരതിപാ�തിക്കുകയും  
വരട്ടാര് നദതിയുയെ പുനരുദ്ാരണവം പുനരുജീവനവം 
സാധധ്മാക്കുകയും, കുട്ടംലപരൂര് നദതി, കതിള്ളതിയാര്, ലകാ
ളറയാര്, വെലക്പുഴ, െ�ാംലകാെ് യവള്ളച്ാട്ടം, മുട്ടംപ
രപ യവള്ളച്ാട്ടം, കംപ്രയാര്, യപരുംലതാെ്, പൂനൂര് നദതി,  
യകാട്ടാരക്ര പാണ്ഡതിവയല് യവള്ളച്ാട്ടം, മറ്റ് മ�തിന
മായ ജ�ല്ാതസ്സുകള് എന്തിവ വൃത്തിയാക്കുകയും 
സുഗമമായ ജ�പ്രവാഹം സാധധ്മാക്കുകയും യെയ്യുകയു
ണ്ായതി.  മീനച്തി�ാര്-മീനന്രയാര്-യകാടൂരാര് പുന:സ
മാഗമം സാധധ്മാക്കുകയും ഇതതിലൂയെ 4000 ഏക്റതി�ധതികം 
പ്രലദശത്് കൃഷതി പുനരാരംഭതിക്കുകയുണ്ായതി. കഴതിഞ്ഞ 
നാ�് വര്ഷത്തിനതിയെ 62,921 കതിണറുകള് റീൊര്ജ്  
യെയ്യുകയും, 23,158 കതിണറുകള് പുതുതായതി നതിര്മ്മതിക്കു
കയും, 13,942 കതിണറുകള് നവീകരതിക്കുകയും 18,203 
കുളങ്ങള് നതിര്മ്മതിക്കുകയും 25,241 കുളങ്ങള് നവീക
രതിക്കുകയും യെയ്യുകയുണ്ായതി.   ഈ പ്രവര്ത്നങ്ങ
ളതിലൂയെ 1,21,81,650 ക്യു�തിക് മീറ്റര് ജ� സംഭരണം 
ഉറപാക്കുകയുണ്ായതി. തലദശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളയെ  
പതിന്തുണലയായെ യതാഴതിലറപ് പദ്തതിയതിലൂയെയാണ് (എം .
ജതി.എന്. ആര് .ഇ.ജതി .എസ്) മതിഷന് ഈ പ്രവര്ത്നങ്ങള് 
ഫ�പ്രദമായതി നെപതി�ാക്ാന് കഴതിഞ്ഞത്. 

സ ം സ്ഥ ാ ന യ ത്  ജ � പ്രവ ാ ഹ ങ്ങ ള്  വ ീ യ ണ് ടു
ക്കുന്തതിനായതി “ഇനതി ഞാന് ഒഴുകയട്ട” എന് 
ലപരതില് ഒരു യപാതു പ്രൊരണ പരതിപാെതി സംഘ
െതിപതിക്കുകയുണ്ായതി. ഇതതിലൂയെ സംസ്ഥാനയത്  
7,291 കതില�ാമീറ്റര് ജ�ധാരകള് വൃത്തിയാക്കുകയും ശുദ്
ജ�പ്രവാഹം ഉറപാക്കുകയും യെയ്തു. ലകാട്ടയം, ആ�പ്പുഴ 
ഉള്യപയെയുള്ള വതിവതിധ ജതില്കളതില് മണ്സൂണ്  കാ�യളവതി
ലണ്ായ കനത് മഴയയത്തുെര്ന്് യവള്ളം കയറുന്തതിയറെ 
കാഠതിനധ്ം കുറയ്കാന് ഇത് ഉപകരതിക്കുകയുണ്ായതി.

കുളങ്ങളതില് മാപതിനതി സ്ഥാപതിച്് ജ��ഭധ്ത അളക്കുന്തതിനു
ള്ള പ്രവര്ത്നങ്ങള് ആരംഭതിക്കുകയുണ്ായതി.  കാട്ടാക്െ 
നതിലയാജകമണ്ഡ�ത്തിയ� 100 കുളങ്ങളതി�ാണ് ഇത് സ്ഥാ
പതിച്ത്. എല്ാ ജതില്കളതിലം ഓലരാ ലബ്ാക്തില് വീതം ജ� �ജ
റ്റതിംഗ് പ്രവര്ത്നങ്ങള് ആരംഭതിക്കുന്തതിന് നതിര്ലദശതിക്കുക
യുണ്ായതി.  സര്ക്ാര് തയ്യാറാക്തിയതും അംഗീകരതിച്തുമായ 
മാര്ഗ്ഗനതിര്ലദശങ്ങള് അനുസരതിച്് വയനാെ് ജതില്യതിയ� 
കല്പറ്റയതില് വപ�റ്റ് അെതിസ്ഥാനത്തില് ജ��ഡ്ജറ്റതിംഗ് 
പ്രവര്ത്നങ്ങള് നെന്നു വരുന്നു. സംസ്ഥാനയത് ജ�ദൗര്
�ഭധ്ം ലനരതിടുന് നാ�് ജതില്കളതില് “�ന്ധാര വെപ് സമ്മര്”  
റതിസര്ലവായറുകള് (Bandara type summer reservoirs) 
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നതിര്മ്മതിക്ാനുള്ള പ്രവര്ത്നങ്ങള് ആരംഭതിച്ചു കഴതിഞ്ഞതിട്ടുണ്്. 
തളതിപറമ്പ് നതിലയാജകമണ്ഡ�ത്തില് �ന്ധാരയുയെ നതിര്
മ്മാണം പൂര്ത്തിയാക്തി ജ�സംഭരണം സാധധ്മാക്കുകയു
ണ്ായതി.   കതിഫ്�തിയതില് ഉള്യപടുത്തി ഭവാനതിപ്പുഴയതില് 34 ഉം 
തൂത്തുപുഴയതില് 6 ഉം െന്ദ്രഗതിരതിയതില് 9 ഉം അച്ന്ലകാവതി�ാ
റതില് 6 ഉം �ന്ധാരകള്ക്് അനുമതതി �ഭതിക്കുകയുണ്ായതി.
  
ഓലരാ തലദശഭരണ പ്രലദശയത്യും ഒരു ഹയര് 
യസക്ന്ഡറതി സ്കൂളതിയ� യകമതിസ്ട്തി �ാബുമായതി 
ലെര്ന്് പ്രലദശവാസതികള്ക്് കുെതിയവള്ളത്തിയറെ  
ഗുണനതി�വാരം പരതിലശാധതിക്കുന്തതിനുള്ള �ാബുകള് 
സ്ഥാപതിക്കുന്തതിനുള്ള പ്രവര്ത്നങ്ങളം ആരംഭതി
ക്കുകയുണ്ായതി. തലദശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളയെയും  
57 എം എല് എമാരുയെ പ്രലതധ്ക വതികസന ഫണ്ം    
ഉപലയാഗതിച്് 426 സ്കൂളകളതില് ഇത് നെപാക്തി വരുന്നു. 
2020 യസപ്ം�ര് 7ന് �ഹു. മുഖധ്മന്ത്രതി ധര്മ്മെം 
നതിലയാജക മണ്ഡ�ത്തിയ� അഞ്രക്ണ്തി ഹയര്യസ
ക്ണ്റതി സ്കൂളതില് ഈ ലപ്രാജക്െ് ഉദ്ഘാെനം യെയ്യുക
യുണ്ായതി. െതിറ്റൂര് നതിലയാജക മണ്ഡ�ത്തില് ഇത്രം 10 
�ാബുകള് ആരംഭതിച്തിട്ടുണ്്.  കൂൊയത സ്കൂളകളയെ �ാബുക
ളതില് ജ�ത്തിയറെ ഗുണനതി�വാര പരതിലശാധന സംവതിധാനം 
സ്ഥാപതിക്കുന്തതിനും പ്രാഥമതികമായ ഗുണനതി�വാര പരതി
ലശാധന നെത്തുന്തതിനും ജനങ്ങള്ക്് സാധതിച്തിട്ടുണ്്.  
പ്രാലദശതികമായതി �ാബുകള് സ്ഥാപതിക്കുന്ലതായെ കുെതി
യവള്ള ഗുണനതി�വാര പരതിലശാധന വതിപു�ീകരതിക്ാനും 
ജ�ത്തിയറെ ഗുണനതി�വാരം ഉറപാക്ാനും സാധതിക്കും.

കൃഷതി വകുപതിയറെയും തലദശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളയെയും 
പതിന്തുണലയായെ ഹരതിതലകരളം മതിഷന് പ്രവര്ത്ന
ങ്ങള് വഴതി കാര്ഷതിക ലമഖ�യതില് ശ്രലദ്യമായ ലനട്ട
ങ്ങള് വകവരതിക്കുവാന് കഴതിഞ്ഞു. പതതിമൂന്ാം പദ്തതി 
കാ�യളവതില് തരതിശുഭൂമതി കൃഷതി, പച്ക്റതി കൃഷതി, ഹരതിത 
ഐ.െതി കധ്ാമ്പസുകള്, ‘പച്തുരുത്്’ ലപായ�യുള്ള വന
വത്കരണ പരതിപാെതികള് ലപ്രാത്ാഹതിപതിക്കുന്തതിനു
ള്ള കധ്ാമ്പയതിനുകള് നെത്തുകയുണ്ായതി. തലദശഭരണ 
സ്ഥാപനത�ത്തിയ� വതിവതിധ വകുപ്പുകളയെയും ഏജന്സതി
കളയെയും ഏലകാപനലത്ായെയാണ് ഈ കധ്ാമ്പയതി
നുകള് സംഘെതിപതിച്ത്.  249 ഗ്രാമപഞ്ായത്തുകളതിയ�  
1344 വാര്ഡുകയള ഹരതിതസമൃദ്തി വാര്ഡുകളാക്തി 
മാറ്റുകയുണ്ായതി. സംസ്ഥാനയത് എല്ാ ഐെതിഐ 
കധ്ാമ്പസ്സുകയളയും ഹരതിത കധ്ാമ്പസ്സുകളാക്തി മാറ്റു
ന്തതിനുള്ള പ്രവര്ത്നങ്ങള് പുലരാഗമതിച്ചുവരുന്നു.  
12 കാമ്പസുകയള ഹരതിത കാമ്പസുകളായതി ഇതതിലനാെകം  
പ്രഖധ്ാപതിച്ചു കഴതിഞ്ഞതിട്ടുണ്്.

തരതിശുഭൂമതി കൃഷതിയുയെ ഭാഗമായതി സംസ്ഥാനയത് 
യനല്കൃഷതി 1.96 �ക്ഷം യഹക്െറതില് നതിന്നും     2.02 
�ക്ഷം യഹക്െറായതി വര്ദ്തിച്തിട്ടുണ്്. ഓലരാ ഗ്രാമപഞ്ാ
യത്തിയ�യും കൃഷതി സ്ഥ�ത്് അനുലയാജധ്മായ കൃഷതി 
നെത്തുകയയന് �ക്ഷധ്ലത്ായെയാണ് തരതിശുരഹതിത
ഗ്രാമം കധ്ാമ്പയതിന് ആരംഭതിച്ത്.  12 ജതില്കളതിയ� 87 ഗ്രാ
മപഞ്ായത്തിലം ഈ കധ്ാമ്പയതിന് നെത്തുതയുണ്ായതി. 

സംസ്ഥാന വധ്വസായ വകുപതിയറെ കീഴതില് 9 ജതില്കളതി
�ായതി 39 വധ്വസായ യൂണതിറ്റുകള്ക്് സമീപമുള്ള തരതി
ശുഭൂമതിയതില് മത്ധ്�ന്ധനം ഉള്യപയെയുള്ള കാര്ഷതിക  
പ്രവര്ത്നങ്ങള് ആരംഭതിക്കുകയുമുണ്ായതി.  

പ്രാലദശതിക വജവവവവതിധധ്യത് സംരക്ഷതിക്കുന്തതിനായതി 
1000 ഹരതിത ദ്വീപുകള് (പച്ത്തുരുത്്) സൃഷ്തിക്കുകയയന് 
�ക്ഷധ്ലത്ായെ 2019 ജൂണ് 5 ന് ഹരതിത ലകരള മതിഷന് 
ഒരു നൂതന പദ്തതി ആരംഭതിക്കുകയുണ്ായതി, ഇതതിനകം 
സംസ്ഥാനയത് വതിവതിധ സ്ഥ�ങ്ങളതില് 1686 ഓളം പച്
ത്തുരുത്തുകള് സൃഷ്തിക്കുകയുണ്ായതി. 658 തലദശഭരണ 
സ്ഥാപനങ്ങളതി�ായതി 529.37 ഏക്റതില് വൃക്ഷവത്കള് 
നടുകയുണ്ായതി.  പച്ത്തുരുത്് ലപ്രാജക്െതിയറെ ഭാഗമായതി 
വതിവതിധ ജതില്കളതില് ഫ�വൃക്ഷ വതകളയെ ഉല്പാദനവം 
വധ്ാപകമാക്കുകയുണ്ായതി.  കൂൊയത, നതിരവധതി കുറ്റതിയച്
െതികളം വള്ളതികളം വജവ ലവ�തികളം നട്ടുപതിെതിപതിക്കുകയും 
യെയ്യുകയുണ്ായതി.  
 
തതിരുവതിതാംകൂര് ലദവസ്വം ല�ാര്ഡതിന് കീഴതിലള്ള 1428 
ലക്ഷത്ങ്ങളതിയ� തരതിശുഭൂമതിയതില് പച്ക്റതി, നാളതിലകരം, 
ഫ�ങ്ങള്, ഔഷധസസധ്ങ്ങള്, പൂക്ള് എന്തിവ ലക്ഷത്ാ
വശധ്ങ്ങള്ക്ായതി കൃഷതിയെയ്യാനുള്ള പദ്തതി ആരംഭതിക്കുക
യുണ്ായതി.  ലദവസ്വം ല�ാര്ഡതിയറെ 3000 ഏക്ര് സ്ഥ�ത്് 
'ലദവഹരതിതം' എന് പദ്തതി നെപതി�ാക്തി വരുന്നു. വെക്ന് 
ലകരളത്തിയ� െതി� ലക്ഷത്ങ്ങളതിലം ഇത് ആരംഭതിച്തിട്ടുണ്്. 

അലതായൊപം സംസ്ഥാനയത് ജ�മാര്ഗ്ഗങ്ങളയെ  
മാപതിംഗതിനും, ലമാണതിറ്ററതിംഗതിനും വതിവരലശഖരണത്തിനു
മായതി ‘ഹരതിതദൃഷ്തി’ എന് യമാവ�ല് ആപ്ലതിലക്ഷന്  
രൂപം നല്കുകയുണ്ായതി.  ഹരതിതലകരളം മതിഷയറെ 
ഭാഗമായതി സംഘെതിപതിച് വതിവതിധ കധ്ാമ്പയതിനുകളതിലൂയെ 
ഈ ലമഖ�യതില് യപാതുജനങ്ങള്ക്് അവല�ാധം  
സൃഷ്തിക്കുന്തതിന് സാധതിച്തിട്ടുണ്്.   ഈ കധ്ാമ്പയതിനുകളതില് 
പ്രധാനമായും ശുെതിത്വ ലമഖ�യതിയ� പ്രധാന കധ്ാമ്പയതി
നായ മാ�തിനധ്ത്തില് നതിന്നും സ്വാതന്ത്രധ്ം, ജാഗ്രലതാത്വം, 
ഹരതിലതാത്വം, വൃത്തിയുള്ള വീടും ജീവതിത സാഹെരധ്വം 
എന്തിവയാണ്.  ‘ജ�മാണ് ജീവന്’ കധ്ാമ്പയതിന് ജ�സം
രക്ഷണവം ജ�സംഭരണവമായതി �ന്ധയപട്ടും തരതിശു
രഹതിത ഗ്രാമം കധ്ാമ്പയതിന് കാര്ഷതിലകാത്പാദനവമായതി 
�ന്ധയപട്ടും നെത്തിയതിട്ടുണ്്.  ചുരുക്ത്തില്, പരതിസ്ഥതിതതി 
സംരക്ഷണം ജീവതിതത്തിയറെ ഭാഗമാക്ാനുള്ള  
പ്രലൊദനം നല്കുന്തതില് ഹരതിതലകരള മതിഷയറെ  
പ്രവര്ത്നങ്ങള്ക്് സാധതിച്തിട്ടുണ്്. 
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3.8 ഭക്ഷ്യസുരക്യും പ�ൊതുവിതരണ സമ്പ്രദൊയവും
മകയാവിഡ്-19 േഹയാേയാരി കയാലത്് േിക്ക രയാജധ്ങ്ങളിലം 
വിശപ്് ഒരു നിർണയായക പ്രശ്നേയായിരുന്നു. "യ.എന് 
മവൾഡ് ഹംഗർ ഫയാക്റ്്്് 2021", അനു്രിച്് മലയാ
കത്ിലയാകേയാനമുള്ള 957 ദശ ലക്ം ആളകൾക്ക് 
സ്ിരേയായി ഭക്ണം കഴിക്കയാന് ലഭധ്േല്ല, 93 പട്ിണി 
രയാജധ്ങ്ങളിലയായി ഒരു ബിലധ്ണ് ആളകൾ കടുത് ദയാരിദ്ധ്
ത്ിലേയാണ് കഴിയന്നത്.

2021-ലല മ്റേറ്് ഫുഡ് ല്കയൂരിറ്ി & നയൂട്ിഷന് ഇന് 
മവൾഡ് റിമപ്യാർട്് അനു്രിച്് മലയാകത്് 720 ദശല
ക്ത്ിനും 811 ദശലക്ത്ിനും ഇടയില് ആളകൾ 
പട്ിണി മനരിടുന്നു, 2019-ലന അമപക്ിച്് 161  
ദശലക്ം കൂടുതലയാണിത്. മപയാഷകയാഹയാര കുറവി
ലറെ വധ്യാപനം 2020-ല് മുന് വർഷലത് 8.4 ശതേയാ
നത്ില് നിന്നും 9.9 ശതേയാനേയായി വർദ്ിച്ചു. 2030 
ഓലട മലയാകത്ിലല പട്ിണിയം മപയാഷകയാഹയാര 
ക്കുറവം അവ്യാനിപ്ിക്കുവയാന് നിരവധി നടപടികൾ 
്്വീകരിച്ിട്ടുലടെങ്ിലം മകയാവിഡ്-19 േഹയാേയാരിയം 
അനുബന്ധ നിയന്ത്രണ നടപടികളം ലവല്ലുവിളികൾ 
വർദ്ിപ്ിക്കുകയടെയായി. 2021 ലല മ്യാബല് ഫുഡ് 
ല്കയൂരിറ്ി സൂചിക (ജി.എഫ്.എ്്) പ്രകയാരം 131  
രയാജധ്ങ്ങളില് 57.2 മപയായിന്റുകളേയായി ഇന്ധ് എഴുപത്ി 
ഒന്നയാം സ്യാനത്യാണ്.

പട്ിണി നിർമ്യാർജ്ജനം ലചയ്യുന്നതില് ഭക്ധ്സുരക്
യലട നയാല േയാനദണ്ഡങ്ങൾ ആയ ലഭധ്ത, ്േവീപനം, 
വിനിമയയാഗം, സ്ിരത എന്നിവയില് മകന്ദവീകരിച്ചുള്ള 
നയപരേയായ നടപടി ആവശധ്േയാണ്.

കേരളത്തിലെ ല�ൊതു വ തിതരണ സംവതിധൊനം.
മകരളത്ിലല ഇന്നലത് രൂപത്ിലള്ള ലപയാതു 
വിതരണ ്ംവിധയാനം (പി.ഡി.എ്്) 1965-ല് ആരം 
ഭിച്് ്യാർവത്ിക മറഷനിംഗ് ്മ്പ്രദയായേയായി വളർന്നു. 
മകന്ദ ്ർക്കയാരിലറെ നയ േയാറ്ങ്ങളലട അടിസ്യാന
ത്ില് ്ംസ്യാനത്് 1997-ല് ടയാർജറ്്ഡ് ഡി്്ട്ിബയൂ
ഷന് ്ി്റേം (ടി.ഡി.എ്്) നടപ്ിലയാക്കി. മദശവീയ ഭക്ധ് 
സുരക്യാ നിയേം (എന്.എഫ്.എ്്.എ) 2013, മകന്ദ 
ഗവണ്ലേറെ് േയാർഗ്ഗ നിർമദേശങ്ങൾക്ക് അനുസൃതേയായി 
2016-ല് വിജയകരേയായി നടപ്ിലയാക്കിയതും, അമതയാലടയാ
പ്ം മേയാണിറ്റിംഗ് ്ംവിധയാനവം എന്മഫയാഴ്ലമെറെ്  
്ംവിധയാനവം ശക്ിലപ്ടുത്തുന്നതിനുള്ള നടപടികളം 
14,245 മറഷന് കടകൾ വഴിയള്ള ലപയാതുവിതരണ 
്മ്പ്രദയായത്ില് കൂടുതല് സുതയാരധ്തയം കൃതധ്തയം  
ഉറപ്യാക്കിയിട്ടുടെ്.
 
്ംസ്യാനം അംഗവീകൃത േയാനദണ്ഡങ്ങൾ പയാലിച്ചു 
ലകയാടെ് അർഹരയായ മുന്ഗണനയാ കുടുംബങ്ങലള കലടെ
ത്തുകയം ലി്്റ്് ലപയാതു ്ഞ്ചയത്ില് ലഭധ്േയാക്കുകയം 
ലചയ്ിട്ടുടെ്. എന്.എഫ്.എ്്.എ പ്രകയാരം നല്കുന്ന 
മറഷന് കയാർഡുകൾ എ.ടി.എം കയാർഡുകളലട വലപ്മു
ള്ളവയയാണ്. ഓമരയാ േയാ്വം വധ്ക്ികൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന 
മറഷന് ്യാധനങ്ങൾ ്ംബന്ധിച് വിവരം അവലര 
എ്്.എം.എ്് മുമഖന അറിയിക്കുന്നു. ഭക്ധ് ധയാനധ്

ങ്ങളലട മഡയാർ ലഡലിവറി നധ്യായവില കടകൾ മുമഖന 
ക്രേവീകരിക്കുകയം അമന്ധ്യാദയ അന്ന മയയാജന (എ.എ
.വവ) ഗുണമഭയാക്യാക്കൾ കൂടുതലയായി തയാേ്ിക്കുന്ന 
േലമയയാര മേഖലകളില് ലേയാവബല് നധ്യായവില കടക
ളലട മ്വനവം ലഭധ്േയാക്കിയിട്ടുടെ്. എല്ലയാ നധ്യായവില 
കടകളിലം ഇലക്മട്യാണിക് മപയായിറെ് ഓഫ് ല്യില് 
(ഇ-മപയാ്്) ലേഷവീനുകൾ സ്യാപിക്കുകയം എന്മഫയാ
ഴ്ലമെറെ് ്ംവിധയാനം ശക്ിലപ്ടുത്തുകയം ലചയ്ിട്ടുടെ്. 
പരയാതികൾ ഓണ്വലന് മുമഖന അറിയിക്കുന്നതിനയായി 
പ്രമതധ്ക മകയാൾ ല്റെറുകൾ ്ിവില് ്വലൈ്് കമ്വീ
ഷണമററ്് തലത്ിലം, ജില്ലയാ തലത്ില് പരയാതികൾ 
പരിഹരിക്കുന്നതിനയായി ജില്ലയാതല പരയാതി പരിഹയാര ്ം
വിധയാനവം പ്രവർത്ിക്കുന്നുടെ്. മ്യാഷധ്ല് ഓഡിറ്ിങ്ം 
ഭക്ധ്ധയാനധ്ങ്ങൾ ലകയാണ്ടു മപയാകുന്ന വയാഹനങ്ങളലട 
്ഞ്ചയാരപയാത ടയാഗ് ലചയ്യുന്നതിനുേയായള്ള പ്രയാരംഭ 
പദ്തി തയാലൂക്ക് തലത്ില് നടപ്യാക്കുന്നു.

സംസ്ൊനത്തിലറെ നയ �രതി�ൊടതി - വ തിശപ്പ് 
രഹതിത കേരളം 
“്ംസ്യാനത്് ആരും പട്ിണി കിടക്കരുത്” എന്ന 
ലക്ധ്മത്യാലട വിശപ്് രഹിത മകരളം എന്ന പദ്തിയ്ക് 
പതിമൂന്നയാം പഞ്ചവത്സര പദ്തിയില് തുടക്കം കുറിച്ചു. 
വിവിധ ജില്ലകളില് ഈ പദ്തി നടപ്യാക്കുന്നതിനയാ
യി 3.58 മകയാടി രൂപ ്ർക്കയാർ അനുവദിച്ചു. ‘സുഭിക്’ 
എന്ന ലപയാതു ബ്യാന്ഡിന് കവീഴിലള്ള മഹയാട്ലകളിലൂലട 
എല്ലയാവർക്കും 20 രൂപയ്ക് ഉച്ഭക്ണം നല്കി വരുന്നു. 
ആലപ്പുഴ, തൃശൂർ, മകയാട്യം ജില്ലകളില് സുഭിക് റമ്റേയാ
റന്റുകൾ ആരംഭിച്ിട്ടുടെ്. ഇത് എല്ലയാ ജില്ലകളിമലക്കും വധ്യാ
പിപ്ിക്കയാനുള്ള ശ്രേത്ിലയാണ്. സുഭിക് മഹയാട്ലകളില് 
ഉച് ഭക്ണം പയാകം ലചയ്യാനും വിതരണം ലചയ്യാനും 
കുടുംബശ്രവീ ്ന്നദ് ്ംഘടനകളം, ്ഹകരണ 
്ംഘങ്ങളം ധയാരണയിലലത്ിയിട്ടുടെ്. ഒരു ദിവ്ം 
ശരയാശരി 500 മുതല് 1500 ആളകൾ വലര സുഭിക്യില് 
നിന്നും 20 രൂപ നിരക്കില് ഉച് ഭക്ണം കഴിക്കുന്നുടെ്. 
ഭക്ണം പയാചകം ലചയ്യുന്നതിനും വിതരണത്ിനുേയായി 
ഒരു ഊണിന് അഞ്ച് രൂപ നിരക്കില് ്ർക്കയാർ ഈ  
ഗ്രൂപ്ിന് ്ബ്്ിഡിയയായി നല്കുന്നു.

�തതിമൂനൊം �ഞ്ചവത്സര �ദ്ധതതിയതിലെ പ്രധൊന 
കനട്ടങ്ങൾ

• എന് എഫ് എ്് എ -2013 നടപ്യാക്കല്:- എന് 
എഫ് എ്് എ- 2013 ്ംസ്യാനത്് 2016 മുതല് 
നടപ്ിലയാക്കുകയം ്ംസ്യാന ്ർക്കയാർ തയ്യാ
റയാക്കിയ മുന്ഗണനയാ കുടുംബങ്ങളലട പട്ികയലട 
അടിസ്യാനത്ില് മറഷനിംഗ് ആരംഭിക്കുകയം 
ലചയ്തു. ഫുഡ് മകയാർപ്മറഷന് ഓഫ് ഇന്ധ്യലട 
മഗയാഡൗണുകളില് നിന്നും മ്റേയാക്ക് മശഖരിച്് തയാലഴ 
തട്ിലള്ള മഗയാഡൗണുകളില് എത്ിക്കുന്നതിന് ചുേ
തലലപ്ടുത്ിയിട്ടുള്ള അംഗവീകൃത ഏജന്്ി ്വലൈ
മകയായയാണ്. നധ്യായവില കടകളിലൂലട ്ംസ്യാനത്് 
ഉടനവീളം മഡയാർ ലഡലിവറി നടപ്ിലയാക്കുകയം 
ലചയ്തു.

• എറെ് റ്റു എറെ് കമ്പയൂട്വറമ്ഷന് -എന്എഫ്എ
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്്എ-യില് വിഭയാവനം ലചയ്തു മപയാലല കൂടുതല്  
സുതയാരധ്തയം കൃതധ്തയം ഉറപ്് വരുത്തുന്നതിനയായി 
വിതരണ ശംഖലയലട കമ്പയൂട്ർവല്ക്കരണം വിജയ
കരേയായി നടപ്ിലയാക്കി.

• മറഷന് കയാർഡുകളലട അന്ർ ്ംസ്യാന മപയാർട്
ബിലിറ്ി- ആധയാർ അടിസ്യാനേയാക്കിയള്ള മപയാർട്
ബിലിറ്ിക്കയായള്ള പദ്തി ്ംസ്യാനത്് നിലവില് 
വന്നു. 

• ഇലക്മട്യാണിക് മപയായിറെ് ഓഫ് ല്യില് 
(ഇ- മപയാ്്) - ട്യാന്്യാക്ന് മപയാർട്ലിലറെ 
ആരംഭം- എല്ലയാ നധ്യായ വില കടകളിലം ഇ-മപയാ്് 
ലേഷവീനുകൾ സ്യാപിച്ിട്ടുടെ്. ലപയാതുവിതരണ ്മ്പ്ര
ദയായത്ിലൂലടയളള വ്്തുക്കൾ ഇ-മപയാ്് മുമഖന 
വിതരണം ലചയ്യുന്നതിലൂലട അതിലറെ കൃതധ്ത ഉറപ്പു
വരുത്യാന് കഴിഞ്ഞു.

• ്വലൈമകയാ വഴിയള്ള ലനല്ല് ്ംഭരണം - എല്ലയാ 
വിള ്വീ്ണുകളിലം ഇത് കൃതധ്േയായി നടത്തുന്നുടെ്.

 
കേഷൻ േൊർഡപ് വ തിതരണം
മകരളത്ിലല മറഷന് കയാർഡുകളലട എണ്ം 2019-
20-ല് 87.1 ലക്ം ആയിരുന്നത് 2020-21-ല് 89.8 
ലക്ം ആയി ഉയർന്നിട്ടുടെ്. 2021 ആഗ്്റ്് വലര, 
മറഷന് കയാർഡ് ഉടേകളലട എണ്ം 90.70 ലക്ം ആണ്. 
ഇതില് എന്.എഫ്.എ്്.എ കയാർഡുകൾ 38.3 ലക്വം, 
എന്.എഫ്.എ്്.എ ഇതര കയാർഡുകൾ 52.3 ലക്വം 
ആണ്. 6,324 മറഷന് കയാർഡുകൾ അന്നപൂർണ് സ്വീേില
ള്ളതയാണ്. എന്.എഫ്.എ്്.എ വിഭയാഗത്ില് 5.8 ലക്ം 
അമന്ധ്യാദയ അന്നമയയാജന കയാർഡുകളം, 32.5 ലക്ം 
മുന്ഗണനയാ കയാർഡുകളം ആണ്. എന്.എഫ്.എ്്.എ 
ഇതര കയാർഡുകളില് 25 ലക്ം മുന്ഗണമനതര 
്ബ്്ിഡി വിഭയാഗത്ിലം 27.3 ലക്ം മുന്ഗണമന
തര ്ബ്്ിഡി രഹിത വിഭയാഗത്ിലം ആണ്. (ചതിത്ം 
3.8.1). ഇതു കൂടയാലത സ്യാപനങ്ങളിലൂലട കുറഞ്ഞനിര
ക്കില് ഭക്ധ്ധയാനധ്ങ്ങൾ നല്കുന്നതിനയായി 997 മറഷന് 
ലപർേിറ്റുകളം 2020- 21-ല് നല്കിയിട്ടുടെ്. 

്ംസ്യാന ്ർക്കയാർ വിവിധ വിഭയാഗം കയാർഡുടേ
കൾക്കയായി ഭക്ധ്ധയാനധ്ങ്ങൾ വിതരണം ലചയ്യുന്നതിന് 
2020-21-ല് ലചലവഴിച് ്ബ്്ിഡി തുക ്ംബന്ധിച് 
വിവരങ്ങൾ അനുബന്ം 3.8.1-ല് നല്കിയിട്ടുടെ്.

വതിവ തിധ േൊർഡുടമേൾക്ൊയതി കേരള സർക്ൊർ 
ലചെവഴതിച്ച സബപ്സതിഡതി.
്ംസ്യാന ്ർക്കയാർ 2020-21-ല് വിവിധ വിഭയാഗം 
കയാർഡുടേകൾക്കയായി 238.4 മകയാടി രൂപ ്ബ്്ിഡി
യയായി ലചലവഴിച്ചു. 2019-20 ല് ഇത് 200 മകയാടി രൂപ
യയായിരുന്നു. കൂടുതല് വിവരങ്ങൾ �ട്ടതിേ 3.8.1-ല് നല്
കിയിട്ടുടെ്. ലേയാത്ം ്ബ്്ിഡിയലട 25.5 ശതേയാനം 
മുന്ഗണനയാ കയാർഡ് ഉടേകൾക്കും, 45.5 ശതേയാനം 
മുന്ഗണമനതര കയാർഡുടേകൾക്കുേയാണ് ലചലവഴിച്ത്. 
മുന്ഗണനയാ, മുന്ഗണമനതര വിഭയാഗങ്ങൾക്കുള്ള 
്ബ്്ിഡി തുകയില് മുന്വർഷലത് അമപക്ിച്് 
യഥയാക്രേം 9.7 ശതേയാനവം 33.4 ശതേയാനവം വർധനവ
ടെയായിട്ടുടെ്. (�ട്ടതിേ 3.8.1, അനുബന്ം 3.8.1) 

ഭക്ഷ്യധൊനഷ്യങ്ങളുലടയം മലണെണെയലടയം 
വ തിഹതിതം 
്ംസ്യാനത്് ലപയാതു വിതരണ ്മ്പ്രദയായം വഴി 2019-
20-ല് വിതരണം ലചയ് അരിയലട അളവ് 10,11,556 
ലേട്ിക് ടണ് ആയിരുന്നത് 2020-21-ല് 19.6 ശതേയാനം 
വർധനമവയാലട 12,09,840 ലേട്ിക് ടണ് ആയി വർദ്ിച്ചു. 
2020-21-ല് 1,99,317 ലേട്ിക് ടണ് മഗയാതമ്ം 37,809 
കിമലയാ ലിറ്ർ േലണ്ണ്യം, 6641 ലേട്ിക് ടണ് പഞ്ച്യാ
രയം ലപയാതു വിതരണ ്മ്പ്രദയായത്ിലൂലട ്ംസ്യാന
ത്് വിതരണം ലചയ്തു. 2019-20-ല് 1,86,353 ലേട്ിക് 
ടണ് മഗയാതമ്ം, 75,000 കിമലയാ ലിറ്ർ േലണ്ണ്യം, 
6,430 ലേട്ിക് ടണ് പഞ്ച്യാരയം ആണ് വിതരണം ലച
യ്ിരുന്നത്. 2020-21-ല് മഗയാതമ്പിലറെ വിതരണത്ില് 
7 ശതേയാനം വർദ്നവം പഞ്ച്യാരയലട വിതരണ
ത്ില് 3.3. ശതേയാനം വർദ്നവം ഉടെയായി. എന്നയാല് 
േലണ്ണ്യലട വിതരണത്ില് 50 ശതേയാനം കുറവ
ടെയായി. 2021-22-ല് (ആഗ്്റ്് 2021 വലര) 4,88,717 
ലേട്ിക് ടണ് അരിയം, 65,779 ലേട്ിക് ടണ് മഗയാതമ്ം, 
16,342 കിമലയാ ലിറ്ർ േലണ്ണ്യം, 2,703 ലേട്ിക് ടണ് 
പഞ്ച്യാരയം ്ംസ്യാനത്് ലപയാതു വിതരണ ്മ്പ്ര
ദയായം വഴി വിതരണം ലചയ്തു. ലപയാതു വിതരണ ്മ്പ്ര
ദയായം വഴി വിതരണം ലചയ് ്യാധനങ്ങളലട വിശദയാംശ
ങ്ങൾ അനുബന്ം 3.8.2-ല് ലകയാടുത്ിരിക്കുന്നു.

അക്തഷ്യൊദയ അന കയൊജനയം (എ.എ.വവ) 
അനപൂർണ �ദ്ധതതിയം (എ.എൻ.� തി)
എന്.എഫ്.എ്്.എ യലട കവീഴില് അമന്ധ്യാദയ അന്ന

�ട്ടതിേ 3.8.1 വിവിധ വിഭയാഗം കയാർഡുടേകൾക്ക് ്ംസ്യാന ്ർക്കയാർ ലചലവഴിച് ്ബ്്ിഡി, രൂപ ലക്ത്ില്

ക്രേ. വിഭയാഗം
തുക (ലക്ത്ില്) ശതേയാനം മുന് വർഷലത്  

അമപക്ിച്് 2020-21 ലല േയാറ്ം
( ശതേയാനത്ില്)2019-20 2020-21 2019-20 2020-21

1. അന്നപൂർണ് 0.00 0.00 0.00 0.00

2. എ.എ.വവ 6336.3 6927.0 31.7 29.0 9.3

3. മുന്ഗണന 5538.2 6073.90 27.7 25.5 9.7

4. മുന്ഗണമനതരം 8128.0 10842.0 40.6 45.5 33.4

ആലക 20,002.5 23842.9 100.00 100.00 19.2
അവലുംബും: സിവിൽ സപ്ലൈസ് വകുപ്്
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മയയാജന പദ്തിയലട ഭയാഗേയായി പയാവലപ്ട്വരില് പയാ
വലപ്ട്വരയായ കുടുംബങ്ങൾക്ക് പ്രതിേയാ്ം 30 കിമലയാ 
അരിയം അഞ്ച് കിമലയാ മഗയാതമ്ം ്ൗജനധ്േയായി നല്
കുന്നു. 2020-21-ല് 5.94 ലക്ം അമന്ധ്യാദയ അന്നമയയാ
ജന കയാർഡുടേകളയാണ് ്ംസ്യാനത്് ഉടെയായിരുന്നത് 
(2021 േയാർച്് വലര). 2020-21-ല് 2.11 ലക്ം ലേട്ിക് 
ടണ് അരി എ.എ.വവ കയാർഡുടേകൾക്ക് വിതരണം 
ലചയ്തു. എ.എ.വവ പദ്തിയില് മകന്ദ ്ർക്കയാർ 
കിമലയാഗ്യാേിന് 3 രൂപ നിരക്കില് അരിയം, 2 രൂപ നിര
ക്കില് മഗയാതമ്ം അനുവദിക്കുമമ്പയാൾ ്ംസ്യാന ്ർ
ക്കയാർ ഇവ ്ൗജനധ്േയായയാണ് ഗുണമഭയാക്യാക്കൾക്ക് 
വിതരണം ലചയ്യുന്നത് (അനുബന്ം 3.8.1, 3.8.3).

്ർക്കയാരില് നിന്നും ഒരു ലപന്ഷനും ലഭിക്കയാത് 65 
വയസ്ം അതില് കൂടുതലം പ്രയായമുള്ള നിരയാലംബരയായ 
ആളകൾക്ക് അന്നപൂർണ പദ്തി പ്രകയാരം പ്രതിേയാ്ം 
10 കിമലയാ അരി ്ൗജനധ്േയായി നല്കുന്നു. മകന്ദ ്ർ
ക്കയാർ അംഗവീകരിച്് ലക്ധ്േിട് ഗുണമഭയാക്യാക്കളലട 
എണ്ം 44,980 ആണ്. എന്നയാല് ്ംസ്യാനത്് തിരി
ച്റിഞ്ഞ ഗുണമഭയാക്യാക്കളലട എണ്ം വർഷം മതയാറും 
കുറഞ്ഞു വരികയയാണ്. 2015-16-ല് ഇത് 23,322 ആയി
രുന്നത് 2020-21-ല് 6,324 ആയി കുറഞ്ഞു. അമന്ധ്യാ
ദയ അന്നമയയാജന, അന്നപൂർണ് പദ്തികൾ വഴി 
2020-21-ല് വിതരണം ലചയ് ഭക്ധ്ധയാനധ്ങ്ങളലട വിവ
രങ്ങൾ അനുബന്ം 3.8.3 ലം 2021-ആഗ്്റ്് േയാ്ം 
വലര വിതരണം ലചയ് ഭക്ധ്ധയാനധ്ങ്ങളലട വിവരങ്ങൾ 
അനുബന്ം 3.8.4 ലം നല്കിയിട്ടുടെ്.

�ഞ്ചസൊരയലടയം മലണെണെയലടയം കേന്ദ്രവതി
ഹതിതം
അമന്ധ്യാദയ അന്നമയയാജന (എ.എ.വവ) ഗുണമഭയാക്യാ
ക്കൾക്ക് ലപയാതുവിതരണ ്മ്പ്രദയായം വഴി പഞ്ച്യാര 
നല്കി വരുന്നു. മകന്ദ ്ർക്കയാരില് നിന്ന് പ്രതിേയാ്ം 
595.8 ലേട്ിക് ടണ് പഞ്ച്യാരയയാണ് അമന്ധ്യാദയ അന്ന
മയയാജന കുടുംബങ്ങൾക്ക് നല്കുന്നതിനയായി വിതരണം 
ലചയ്യുന്നത്. പമക് പ്രതിേയാ് ശരയാശരി ഉപമഭയാഗം ഒന്നു 
മുതല് രടെ് കിമലയാഗ്യാം വലരയയാണ്. ്ംസ്യാന ്ർ

ക്കയാരയാണ് ഇതിലറെ അവമശഷിക്കുന്ന ലചലവം പദ്തി 
നടപ്ിലയാക്കുന്നതിലറെ ലചലവം വഹിക്കുന്നത്. 2020-21-ല് 
6,641 ലേട്ിക് ടണ് പഞ്ച്യാര ് ംസ്യാനത്് പി.ഡി.എ്് 
വഴി വിതരണം ലചയ്തു. 2019-20-ല് ഇത് 6,430 ലേട്ിക് 
ടണ് ആയിരുന്നു. 2020-21-ല് 3.3 ശതേയാനം വർദ്നവ് 
ഉടെയായിട്ടുടെ്. 2021-22-ല് ആഗ്്റ്് േയാ്ം വലര 2,703 
ലേട്ിക് ടണ് പഞ്ച്യാര പി.ഡി.എ്് വഴി ് ംസ്യാനത്് 
വിതരണം ലചയ്ിട്ടുടെ്. 

േലണ്ണ്യലട മകന്ദ വിഹിതത്ില് ്ംസ്യാനത്ിലറെ 
ആവശധ്കതയേയായി തയാരതേധ്ം ലചയ്യുമമ്പയാൾ വലിയ 
കുറവയാണ് ഉടെയായിട്ടുള്ളത്. ഇത് മൂലം േത്സധ്ബന്ധന 
മേഖലയില് വളലരയധികം മലേശം അനുഭവലപ്ടുന്നു
ടെ്. േലണ്ണ്യലട മകന്ദവിഹിതം 2019-20-ല് 75,000 
കിമലയാ ലിറ്ർ ആയിരുന്നത് കുത്ലന ഇടിഞ്ഞ് 2020-
21-ല് 37,809 കിമലയാ ലിറ്റയായി കുറഞ്ഞു. 2021-22-ല് 
(ആഗ്്റ്് വലര) 16,342 കിമലയാ ലിറ്ർ േലണ്ണ് ്ം
സ്യാനത്് വിതരണം ലചയ്തു.

ഭക്ഷ്യധൊനഷ്യങ്ങളുലട ജതില്ൊതെ വ തിതരണം.
2020-21-ല് 22,122 ലേട്ിക് ടണ് അരി എ.എ.വവ  
വിഭയാഗത്ിന് വിതരണത്ിനയായി ഏലറ്ടുത്തുലകയാടെ്  
തിരുവനന്പുരം ജില്ല മുന്നില് നില്ക്കുന്നു. ലതയാട്ടുപിറ
കില് 19,152 ലേട്ിക് ടണ് അരി ഏലറ്ടുത് േലപ്പുറം 
ജില്ലയയാണ്. മുന്ഗണനയാ കുടുംബങ്ങൾക്കുള്ള വിതരണ
ത്ിനയായി ഏറ്വം കൂടുതല് അരി ഏലറ്ടുത്ത് േലപ്പുറം 
ജില്ലയയാണ് (91,486 ലേട്ിക് ടണ്), തുടർന്ന് തിരുവ
നന്പുരം ജില്ല (68,550 ലേട്ിക് ടണ്). 2020-21-ല് 
മുന്ഗണനയാ വിഭയാഗത്ില് ഏറ്വം കൂടുതല് മഗയാതമ്പ് 
വിതരണത്ിനയായി ഏലറ്ടുത്ത് (22,063 ലേട്ിക് ടണ്) 
േലപ്പുറം ജില്ലയയാണ്. 16,962 ലേട്ിക് ടണ് മഗയാതമ്പ് വിത
രണത്ിനയായി ഏലറ്ടുത്് തിരുവനന്പുരം ജില്ലയയാണ് 
രടെയാം സ്യാനത്് നില്ക്കുന്നത്. ഇതു ്ംബന്ധിച് വി
ശദയാംശങ്ങൾ അനുബന്ം 3.8.3, 3.8.4, 3.8.5, 3.8.6.

ഭക്ഷ്യ േതിറ്റുേളുലട വ തിതരണം.
മകയാവിഡ്-19 ആഘയാതം േറികടക്കുവയാന്, ്ംസ്യാന 

ചതിത്ം 3.8.1 വിവിധ വിഭയാഗം കയാർഡുടേകൾ, 2021 ആഗ്്റ്് േയാ്ം വലര, ശതേയാനത്ില്

അവലുംബും :സിവിൽ സപ്ലൈസ് വകുപ്്

6.5% 

35.9% 

27.5% 

30.1% അമന്ധ്യാദയ അന്ന മയയാജന 
(എ.എ.വവ) 6.5% 

മുന്ഗണന കയാർഡുകൾ , 
35.9% 

മുന്ഗണമനതര ്ബ് ് ിഡി 
കയാർഡുകൾ 27.5% 

മുന്ഗണമനതര ്ബ് ് ിഡി 
ഇതര കയാർഡുകൾ  30.1% 
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്ർക്കയാർ 2020-ല് എല്ലയാ മറഷന് കയാർഡ് ഉടേകൾ
ക്കും മകരള മ്റേറ്് ്ിവില് ്വലൈ്് മകയാർപ്മറഷന് 
ലിേിറ്ഡ് (്വലൈമകയാ) വഴി അവശധ് ്യാധനങ്ങളലട 
കിറ്് ്ൗജനധ്േയായി നല്കിയിരുന്നു. 2021 ലം ഇതിലറെ 
വിതരണം തുടർന്നു. അർഹരയായ കുടുംബങ്ങൾക്കുള്ള 
്ൗജനധ് മറഷന് വിതരണത്ിന് പുറമേയയാണിത്. 
ലേയാത്ം 11 മകയാടിയിലധികം ഭക്ധ് കിറ്റുകൾ നയാളിതു 
വലര വിതരണം ലചയ്ിട്ടുടെ്. 2020-21-ല് വിതരണം 
ലചയ് ഭക്ധ് കിറ്റുകളലട ജില്ല തിരിച്ചുള്ള വിശദയാംശങ്ങൾ 
അനുബന്ം 3.8.7-ല് ലകയാടുത്ിരിക്കുന്നു. 2021-ല് 
86.92 ലക്ം കുടുംബങ്ങൾക്ക് ഓണം ഭക്ധ് കിറ്റുകളം 
1.1 ലക്ം േത്സധ്ലത്യാഴിലയാളികൾക്കുള്ള ഭക്ധ് കിറ്റു
കളം വിതരണം ലചയ്തു. വിശദയാംങ്ങൾ യഥയാക്രേം 
അനുബന്ം 3.8.8-ലം 3.8.9-ലം നല്കിയിരിക്കുന്നു.  
2021-22-ല് ല്പ്റ്ംബർ 2021 വലരയള്ള ഭക്ധ് കിറ്റു
കളലട വിതരണം അനുബന്ം 3.8.10-ല് ലകയാടുത്ിരി
ക്കുന്നു.

കേരള സംസ്ൊന സതിവ തിൽ സവലൈസപ്  
കേൊർപ്കേഷൻ (സവലൈകേൊ)
മകരള ്ംസ്യാന ്ിവില് ്വലൈ്് മകയാർപ്
മറഷന്-്വലൈമകയാ, ്ംസ്യാനലത് ലപയാതു 
വിതരണ ്ംവിധയാനത്ില് ക്രിയയാത്മകേയായി ഇടലപടു
കയം 13 അവശധ് ്യാധനങ്ങളലട വില നിയന്ത്രിക്കുന്ന
തിനയായി വിപണിയില് ഇടലപടുകയം ലചയ്യുന്നു. 

്വലൈമകയാ, ഏറ്വം മവഗത്ില് വിറ്ഴിക്കലപ്ടുന്ന  
ഉപമഭയാക്തൃ ്യാധനങ്ങളലട ചില്ലറ വില്പ്നയില് ഫല
പ്രദേയായി ഇടലപട്് ലപയാതുവിപണിമയക്കയാൾ ശരയാശരി 
10 ശതേയാനം വലര കുറഞ്ഞ വിലയ്ക് വില്പ്ന നടത്തു
കയം, ഉത്സവ ്വീ്ണില് പ്രമതധ്ക മേളകൾ നടത്തു
കയം, േരുന്നുകൾ ശരയാശരി 15 ശതേയാനം വിലക്കുറ
വില് ചില്ലറ വില്പന നടത്തുകയം, പി.ഡി.എ്് മഗയാതമ്പ് 
ആട് ആക്കി േയാറ്ി കിമലയാഗ്യാേിന് 17 രൂപ നിരക്കില് 

വിതരണം ലചയ്യുകയം ലചയ്യുന്നു. കൂടയാലത ്്കൂളകളിലല 
ഉച്ഭക്ണ പരിപയാടിയ്കയായി അരി വിതരണം ലചയ്യുകയം, 
മദശവീയ ഭക്ധ് സുരക് ആക്ട് പ്രകയാരം ഭക്ധ്്യാധന
ങ്ങളലട മഡയാർ ലഡലിവറി നടത്തുകയം ലചയ്യുന്നു. ലനല്ല് 
്ംഭരണം, മഗയാതമ്ം അതിലറെ ഉല്പ്ന്നങ്ങളലട ്ം
സ്ക്കരണവം വിതരണവം, േലണ്ണ്, ലപമട്യാൾ, ഡവീ്ല്, 
എല്.പി.ജി തുടങ്ങിയ ലപമട്യാളിയം ഉല്പന്നങ്ങളലടയം 
ഡവീലർ ആയി പ്രവർത്ിക്കല് എന്നിവയിലം ഏർലപ്
ട്ിരിക്കുന്നു. അമന്ധ്യാദയ അന്നമയയാജന, മുന്ഗണനയാ 
കുടുംബങ്ങൾ എന്നവീ വിഭയാഗങ്ങളിലല കയാർഡുടേകൾക്ക് 
പി.ഡി.എ്് ആട് വിതരണം ലചയ്യുന്നതിനുള്ള ഒരു 
പുതിയ പദ്തി 2020-21-ല് ആരംഭിച്ിട്ടുടെ്. അമന്ധ്യാ
ദയ അന്നമയയാജന വിഭയാഗങ്ങൾക്ക് കിമലയാഗ്യാേിന് 6 
രൂപ നിരക്കിലം മുന്ഗണനയാ കുടുംബങ്ങൾക്ക് കിമലയാ
ഗ്യാേിന് എട്ടു രൂപ നിരക്കിലം ആണ് പിഡിഎ്് ആട് 
വിതരണം ലചയ്യുന്നത്.

ലകയാച്ി ആസ്യാനേയായി പ്രവർത്ിക്കുന്ന ്വലൈമകയാ
യ്ക് അഞ്ചു റവീജണല് ഓഫവീസുകളം, 56 ഡിമപ്യാകളം 
ഏകമദശം 1,600 ചില്ലറ വില്പനശയാലകളം ഉടെ്. 2020-
21-ല് 10 േയാമവലി മ്റേയാറുകളം, 7 സൂപ്ർേയാർക്കറ്റുകളം, 
13 േയാമവലി സൂപ്ർ മ്റേയാറുകളം ്വലൈമകയാ ആരംഭിച്ി
ട്ടുടെ്. ്ംസ്യാനത്് പ്രവർത്നേയാരംഭിച് ഔട്് ലലറ്റു
കളലട വിശദയാംശങ്ങൾ അനുബന്ം 3.8.11-ല് ലകയാടു
ത്ിരിക്കുന്നു.

ഉച്ചഭക്ണ �രതി�ൊടതി 
്ംസ്യാനത്് ഉച്ഭക്ണ പരിപയാടി 1960 മുതല് നട
പ്ിലയാക്കി വരുന്നു. ഇമപ്യാഴലത് ഉച്ഭക്ണ പരിപയാടി 
മകന്ദ േയാനവ വിഭവമശഷി േന്ത്രയാലയം 1995-ല് ആരം
ഭിച്ിട്ടുള്ളതയാണ്. വപ്രേറി ്്കൂളില് പഠിക്കുന്ന കുട്ികൾ
ക്ക് മപയാഷകയാഹയാരം ലഭധ്േയാക്കി ലകയാടെ് ്്കൂൾ പ്രമവ
ശനം, സ്ിരം ഹയാജരയാകല്, പഠനം തുടരല് എന്നിവ 
മപ്രയാത്സയാഹിപ്ിച്ചുലകയാടെ് പ്രയാഥേിക വിദധ്യാഭധ്യാ്ം ്യാർ

ചതിത്ം 3.8.2 ഉച്ചഭക്ണ �രി�ൊടി 2014-15 മുതൽ 2020- 21 വപര

അവലുംബും - സപ്ലൈക�ൊ, ക�രള
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വിതരണം ലചയ് 
ലേയാത്ം ഭക്ധ് 
ധയാനധ്ങ്ങൾ (ലക്ം 
ക്ിന്റലില് ) 
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വത്ികേയാക്കുന്നതിന് ഇതിലൂലട ഉമദേശിച്ിരിക്കുന്നു. 
മകന്ദ-്ംസ്യാന ്ർക്കയാരുകളലട ്യാമ്പത്ിക 
്ഹയായമത്യാലടയയാണ് ്ംസ്യാനലത് ്്കൂളകളില് 
ഉച്ഭക്ണപരിപയാടി നടപ്ിലയാക്കുന്നത്.

്ംസ്യാനലത് ഉച്ഭക്ണ പരിപയാടിക്ക് ആവ
ശധ്േയായ ്യാധനങ്ങൾ ലഭധ്േയാക്കുന്നതിനുള്ള 
ചുേതല ്വലൈമകയായ്ക് ആണ്. ഇതിനയാവശധ്േയായ 
അരി എഫ്.്ി.ഐ യില് നിന്നും മശഖരിക്കുന്നു. 
2020-21-ല് 27.4 ലക്ം വിദധ്യാർഥികൾക്കയായി 
8.3 ലക്ം ക്ിറെല് അരി മകയാർപ്മറഷന് വിതര
ണംലചയ്തു. 2019-20-ല് 26.3 ലക്ം വിദധ്യാർഥി
കൾക്കയായി 4.8 ലക്ം ക്ിറെല് അരിയം 1.3 ലക്ം 
ക്ിറെല് ലപെഷധ്ല് അരിയം ആണ് വിതരണം ലചയ്ി
രുന്നത്. 2021-22-ല് (ആഗ്്റ്് 2021 വലര) 12,302 
്്കൂളകളിലല 29.5 ലക്ം വിദധ്യാർത്ികൾക്കയായി 
 2.1 ലക്ം ക്ിറെല് അരി വിതരണം ലചയ്ിട്ടുടെ്.

്ംസ്യാനത്് ഉച്ഭക്ണ പരിപയാടിയിലൂലട പ്രമയയാ 
ജനം ലഭിച് കുട്ികളലട എണ്ം ്ംബന്ധിച്് വിവരങ്ങൾ 
ചതിത്ം 3.8.2-ലം വിതരണം ലച്ത ഭക്ധ്ധയാനധ്ങ്ങളലട 
കൂടുതല് വിവരങ്ങൾ (2014-15 മുതല് 2020-21 വലര) 
അനുബന്ം 3.8.12-ലം നല്കിയിട്ടുടെ്.

ലനല്പ് സംഭരണം.
്വലൈമകയാ, രജി്റേർ ലചയ് കർഷകരില് നിന്ന് മനരിട്് 
ലനല്ല് ്ംഭരിക്കുകയം ലനല്ലിലറെ വില ഗുണമഭയാക്യാക്ക
ളലട വധ്ക്ിഗത അക്കൗടെിമലക്ക് മനരിട്് നിമക്പിക്കു
കയം ലചയ്യുന്നു. 2020-21 ്വീ്ണില്, കിമലയാഗ്യാേിന് 
27.48 രൂപ നിരക്കില് 7.65 ലക്ം ലേട്ിക് ടണ് ലനല്ല് 
്ംഭരിച്ിട്ടുടെ്. മകന്ദ ്ർക്കയാരിലറെ പ്രമതധ്ക നിർമദേ
ശയാനു്രണമുളള ഗുണമേന്മ നിലനിർത്ിലക്കയാടെ് 
ആധുനിക വറ്് േില്ലുകൾ  വഴി ലനല്ല് ്ംസ്ക്കരിച്് അരി
യയാക്കി േയാറ്റുകയം, ്ംസ്യാനലത് പി.ഡി.എ്് വഴി 
അവ വിതരണം ലചയ്യുകയം ലചയ്യുന്നു.

ഭക്ധ്സുരക്യ്ക് മകരള ്ർക്കയാർ പ്രഥേ പരിഗണന 
നല്കുന്നു. കൂടയാലത ശക്േയായ ലപയാതുവിതരണ 
്ംവിധയാനം നിലനിർത്തുന്നതിനും ്േയബന്ധിത
േയായ വിപണി ഇടലപടലിലൂലട അവശധ് വ്്തുക്കളലട 
വില നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനും പ്രതിജ്യാബദ്േയാണ്.
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വധ്യാവസയായ മേഖലയുടെ ആധുനീകവല്ക്കരണത്ിലം 
വവവിധധ്വല്ക്കരണത്ിലം മകരളം ഗണധ്േയായ 
പുമരയാഗതി മനെിയിട്ടുണ്ട്. മകരളത്ിടല േയാനുഫയാകട്ച
റിംഗട് മേഖല തയാരതമേധ്ന ടചറുതയാണട്. മകരളത്ിടറെ 
ജി എസട് വി എ യില് 11 ശതേയാനം (2011-12 വിലയുടെ 
അെിസ്യാനത്ില്) േയാത്രേയാണട് ഉല്പന്ന നിർമ്യാണ 
മേഖലയില് ഉണ്യായതട്. തയാരതേധ്ടപെടുത്തുമ്യാൾ, 
2020-21-ല് ഇന്ധ്യുടെ ജിഡിപിയുടെ 17 ശതേയാനം  
ഉല്പെയാദന മേഖലയയാണട്.

കേരളത്തിലെ മാനുഫാേ്ചറതിംഗ് കമഖെയുലെ 
പുനരുജ്ജീവനം
കഴിഞ്ഞ നയാലട് വർഷേയായി മകരളത്ിടറെ േയാനുഫയാകട്ച
റിംഗട് മേഖലയുടെ മൂലധ്ത്ില് ക്രേയാനുഗതേയായ വർധന
യുണ്യായിട്ടുടണ്ന്നട് എടുത്തുപറമയണ്തുണ്ട്. മകരളത്ിടറെ  
ജി എസട് വി എയില് ഉല്പയാദന മേഖലയുടെ വിഹിതം 2014-
15-ടല 9.8 ശതേയാനത്ില് നിന്നട് 2019-20-ല് 11.1 ശത
േയാനേയായി ഉയർന്നു. 2020-21ല് ഓഹരി 11 ശതേയാനേയായി 
കുറഞ്ഞു. വധ്വസയായ വയാർഷിക സർമവയില് നിന്നുള്ള 
കണക്കുകൾ പ്രകയാരം, ഇന്ധ്യുടെ ഫയാകട്െറി മേഖലയില് 
ടേയാത്ം മൂലധ്ത്ില് മകരളത്ിടറെ പങ്ട് 2014-15-ല് 1.2 
ശതേയാനത്ില് നിന്നട് 2017-18-ല് 1.7 ശതേയാനേയായി 
ഉയർന്നു. 
 
പീരിമയയാഡികട് മലബർ മഫയാഴട്സട് സർമവ (പിഎല്എ
ഫട്എസട്) കണക്കട് പ്രകയാരം, മകരളത്ിടല േയാനുഫയാ
കട്ചറിംഗട് മേഖലയില് 2017-18 -ല് 15 ലക്ം ടതയാഴി
ലയാളികൾ (അടലെങ്ില് സംസ്യാനത്ിടറെ ടേയാത്ം 
127 ലക്ം ടതയാഴിലയാളികളില് 12.8 ശതേയാനം) മജയാലി  
ടചയ്യുന്നു. ഫയാകട്െറി മേഖലയിടല ടതയാഴിലയാളികൾ 
ഇതില് ഉൾടപെടുന്നു, അവർ 2017-18 -ല് 3.1 ലക്ം 
ആയിരുന്നു. സംഘെിത ഉല്പയാദന മേഖലയുേയായി 
ഫയാകട്െറി മേഖല ഏതയാണ്ട് സേയാനേയാണട്. പത്ി
ലധികം ടതയാഴിലയാളികൾ മജയാലി ടചയ്യുന്നതും വവ
ദയുമതയാർജ്ജത്ിടറെ സഹയായമത്യാടെ പ്രവർത്ി
ക്കുന്നതുേയായ ഫയാകട്െറികൾ ഫയാകട്െറി മേഖലയില് 
ഉൾടപെടുന്നു (അതുമപയാടല തടന്ന വവദയുമതയാർജ്ജത്ി
ടറെ സഹയായേിലെയാടത 20 ലധികം ടതയാഴിലയാളികൾ മജയാലി  
ടചയ്യുന്ന ഫയാകട്െറികളം). ഫയാകട്െറി മേഖലടയക്കുറിച്ചുള്ള 
ഡയാറ്റയുടെ പ്രധയാന ഉറവിെം ഇന്ധ്യാ ഗവൺടേറെിടറെ 
സ്റയാറ്റിസ്റിക്ട് ആൻഡട് മപ്രയാഗയാം ഇംപ്ിടേമറെഷൻ  
േന്തയാലയം (മേയാസട്പെി) പ്രസിദ്ീകരിച്ച വയാർഷിക സർമവ 
ഓഫട് ഇൻഡസട്്ീസട് (എ എസട് ഐ) ആണട്.

പര്രയാഗത വധ്വസയായങ്ങളിടല ടതയാഴിലയാളികൾ,  
പ്രമതധ്കിച്ചട് കയർ, കശുവണ്ി, വകത്റി മേഖലകളി

ടല ടതയാഴിലയാളികൾ മകരളത്ിടറെ നിർമ്യാണ ടതയാ
ഴിലയാളികളില് ഗണധ്േയായ പങ്ട് വഹിക്കുന്നു. മകരളത്ി
ടല ഫയാകട്െറി മേഖലയിടല (2017-18-ല്) 3.25 ലക്ം 
ടതയാഴിലയാളികളില് 46.8 ശതേയാനം അഥവയാ 1.52 ലക്ം 
ടതയാഴിലയാളികളയാണട് റിമസയാഴട്സട് അധിഷ്ിത വധ്വസയായ
ങ്ങളില് ഉള്ളവർ. ഈ വധ്വസയായങ്ങൾ ഭക്ധ് ഉല്പന്ന
ങ്ങളം പയാനീയങ്ങളം (കശുവണ്ി സംസ്കരണം ഒരു പ്രധയാന 
ഘെകേയാണട്), ബീഡി നിർമ്യാണം, തുണിത്രങ്ങൾ 
എന്നിവയയാണട്(കയർ സംസ്കരണം, വകത്റി എന്നിവ  
ഉൾടപെടെ). മകരളത്ിടല േയാനുഫയാകട്ചറിംഗട് മേഖലയുടെ 
ഘെനടയക്കുറിച്ചുള്ള പട്തിേ 4.1.1 കയാണുക.

മകരളത്ിടല പര്രയാഗത വധ്വസയായങ്ങളില് ഏർടപെ
ട്ിരിക്കുന്ന ടതയാഴിലയാളികളടെ എണ്ണത്ില് ഗണധ്േയായ 
കുറവുണ്യായിട്ടുണ്ട്. ഈ വധ്വസയായങ്ങളില് ചിലതട് (കശു
വണ്ി മപയാലള്ളവ) മനരിടുന്ന ഘെനയാപരേയായ പ്രശ്നങ്ങളം 
പര്രയാകത വധ്വസയായങ്ങളില് നിന്നട് യുവതലമുറയി
ടല അഭധ്സ്തവിദധ്രയായ ടതയാഴിലയാളികൾ പിൻവലിയുന്നതും 
ഇതിനട് കയാരണേയാണട്.

അമതസേയം, മകരളത്ില് ഒരു കൂട്ം ആധുനിക വധ്വ
സയായങ്ങൾ വളരുന്നുടവന്നതട് ശ്രമദ്യേയാണട്. രയാസ
വസട്തുക്കൾ, ശുദ്ീകരിച്ച ടപമ്യാളിയം ഉല്പന്നങ്ങൾ, 
റബ്ബർ, പ്യാസ്റികട് ഉല്പന്നങ്ങൾ, ഇലകട്മ്യാണികട് 
ഉല്പെന്നങ്ങൾ, ഫയാർേസയൂട്ിക്കല്സട്, ഔഷധ, ടബയാ
ട്യാണിക്കല് ഉല്പന്നങ്ങൾ എന്നിവയയാണട് മൂലധ്വർദ്
നവുേയായി ബന്ധടപെട്ട് മകരളത്ിടല പ്രധയാന വധ്വസയാ
യങ്ങൾ. ഭയാരതട് ടപമ്യാളിയം മകയാർപെമറഷൻ ലിേിറ്റഡട് 
(ബിപിസിഎല്) - ടകയാച്ചി റിവഫനറി അതിടറെ ശുദ്ീ
കരണ, ടപമ്യാ ടകേിക്കല് ഉല്പയാദന മശഷികളടെ 
ഒരു വലിയ വിപുലീകരണത്ിനട് വിമധയേയായിടക്കയാണ്ി
രിക്കുകയയാണട്, ഇതട് മകരളത്ിടല രയാസ, അനുബന്ധ 
വധ്വസയായങ്ങൾക്കട് വലിയ വയാഗ്യാനേയാണട് നല്കുന്നതട്. 
വയാസ്തവത്ില്, ഉല്പയാദന മേഖലയുടെ ടേയാത്ത്ി
ലള്ള മൂലധ്വർദ്നവിടല വളർച്ച, അതുമപയാടല തടന്ന 
രയാസവസട്തുക്കൾ, വസ്ത്രങ്ങൾ, ഫയാർേസയൂട്ിക്കല്സട്, 
ഫർണിച്ചർ, ജ്വലെറി, ടേഡിക്കല് ഉപകരണങ്ങൾ എന്നി
വയുൾടപെടെയുള്ള നിരവധി വധ്വസയായങ്ങളടെ വളർച്ച 
മദശീയ ശരയാശരിയുേയായി തയാരതേധ്ടപെടുത്തുമ്യാൾ  
മകരളത്ില് വളടര മവഗത്ിലയായിരുന്നു.

ലപാതുകമഖൊ യൂണതിറ്റുേളുലെ അപ്രതജീക്തിത മാറ്ം
പ്രധയാനേയായും രയാസവസട്തുക്കൾ, എഞ്ിനീയറിംഗട്, ഇല
കട്മ്യാണിക്ട് മേഖലകളില് നിരവധി സംസ്യാന, മകന്ദ്ര 
ടപയാതുമേഖല യൂണിറ്റുകൾ മകരളത്ിലണ്ട്. സംസ്യാന
ടത് ചില ടപയാതുമേഖലയാ സ്യാപനങ്ങളയായ തിരുവിതയാംകൂർ 

4.1 വ്യാവസയായിക മേഖല

അദ്ധ്യായം

4
ഉല്പന്ന നിർമ്യാണ മേഖല 
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വധ്വസയായങ്ങൾ 

മകരളത്ിടറെ 
ടേയാത്ം ഫയാകട്െറി 

വിഹിതം

മകരളത്ിടല 
ടേയാത്ം 
ഫയാകട്െറി 

മേഖലയിടല 
ഓഹരികൾ

ഇന്ധ്യുടെ ടേയാത്ം 
ഫയാകട്െറി മേഖല

ഇന്ധ്യിടല 
ഫയാകട്െറി 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

ഭക്ധ് ഉല്പന്നങ്ങളം പയാനീയങ്ങളം (10, 
11) 101994 403192 31.4 17.9 1933464 3064719 5.28 13.16

പുകയില ഉല്പന്നങ്ങൾ (12) 14375 10321 4.4 0.5 461335 1709660 3.12 0.6

ടെക്ട്റ്റയില്സട് (13) 25724 77679 7.9 3.4 1678671 7135269 1.53 1.09

വസ്ത്രങ്ങൾ (14) 9546 31592 2.9 1.4 1189520 3510562 0.8 0.9

പയാദരക് (15) 11436 40681 3.5 1.8 387134 1222478 2.95 3.33

തെിയും തെി ഉല്പന്നങ്ങളം (16) 8346 24310 2.6 1.1 98674 428687 8.46 5.67

മപപെറും മപപെർ ഉല്പന്നങ്ങളം (17) 3866 10850 1.2 0.5 284057 2166071 1.36 0.5

റിമക്കയാർഡട് ടചയ്ത േയാധധ്േങ്ങളടെ 
അച്ചെിയും പുനർനിർമ്യാണവും (18) 6185 90585 1.9 4 159164 1260232 3.89 7.19

ശുദ്ീകരിച്ച ടപമ്യാളിയം ഉല്പന്നങ്ങൾ 
(19) 7880 460662 2.4 20.3 146866 15910666 5.37 2.9

രയാസവസട്തുക്കളം 
ഫയാർേസയൂട്ിക്കല്സം (20, 21) 21335 324193 6.6 14.2 1568566 24634493 1.36 1.32

റബറും പ്യാസ്റികട് ഉല്പന്നങ്ങളം (22) 25890 208685 8 9.2 713214 5373872 3.63 3.88

േറ്റട് മലയാമഹതര ധയാതു ഉല്പന്നങ്ങൾ (23) 20616 142797 6.3 6.3 1090629 7660779 1.89 1.86

മബസികട് മലയാഹങ്ങൾ (24) 4405 20101 1.4 0.9 1032613 14556712 0.43 0.14

ഫയാബ്ിമക്കറ്റഡട് മലയാഹ ഉല്പന്നങ്ങൾ 
(25) 5096 21654 1.6 0.9 691567 4380776 0.74 0.49

ഇലകട്മ്യാണികട്, ക്യൂട്ർ, ഒപട്റ്റിക്കല് 
ഉല്പന്നങ്ങൾ (26) 6565 67591 2 3 231454 3235105 2.84 2.09

ഇലകട്്ിക്കല് ഉപകരണങ്ങൾ (27) 6097 38902 1.9 1.7 598477 5363196 1.02 0.73

യന്തങ്ങളം ഉപകരണങ്ങളം (28) 2633 13062 0.8 0.6 848502 9255645 0.31 0.14

മേയാമട്യാർ വയാഹനങ്ങൾ (29) 374 1070 0.1 0 1017614 10411207 0.04 0.01

േറ്റട് ഗതയാഗത ഉപകരണം (കപെലകളം 
മബയാട്ടുകളം)(30) 5879 87425 1.8 3.8 347825 3904596 1.69 2.24

ഫർണീച്ചർ, ജുവലറി, ടേഡിക്കല് 
ആറെട് ദന്ല് ഉപകരണങ്ങൾ, 
കളിപെയാട്ങ്ങൾ (31, 32)

7119 93405 2.2 4.1 486081 2784.88 1.46 3.35

പട്തിേ 4.1.1 ഘെനയും തയാരതേധ് വലപെവുേയായി ബന്ധടപെട് മകരളത്ിടല ടേയാത്ം ഫയാകട്െറിരംഗത്ിടറെ 
വധ്വസയായത്ിടല ടതയാഴിലിടറെയും മൂലധ്വർധനവിടറെയും പങ്ട്, ഇന്ധ്യുേയായി ബന്ധടപെട്ട് മകരളത്ിടല ടേയാത്ം 
വധ്വസയായങ്ങളടെ പങ്ട്, 2017-18.



അദ്ധ്യായം 4  |  ഉല്പന്ന നിർമ്യാണ മേഖല |  157

ടകയാച്ചി ടകേിക്കല്സട് (െിസിസി), ടകല്മ്യാൺ എന്നിവ 
രയാജധ്ത്ട് അതതട് ഉല്പയാദന മേഖലകളില് (യഥയാക്രേം 
കയാസ്റികട് മസയാഡ, ഇലകട്മ്യാണിക്ട്) മുൻ നിരയില് 
ആണട്. എന്നിരുന്നയാലം, മകരളത്ിടല പല ടപയാതുമേഖലയാ  
സ്യാപനങ്ങളടെയും പ്രകെനം സേീപകയാലത്ട് വളടര 
മേയാശേയായിരുന്നു. 2016-17 മുതല് മകരളത്ിടറെ ഉല്പയാ
ദന മേഖലയുടെ ടേച്ചടപെട് പ്രകെനത്ിടറെ ഒരു പ്രധയാന 
സവിമശഷത, പ്രധയാനേയായും രയാസവസട്തുക്കളടെയും ഇല
കട്്ിക്കല് ടേഷിനറികളടെയും ഉല്പയാദനത്ില് ഏർടപെട്ി
രിക്കുന്ന ഈ ടപയാതുമേഖലയാ സ്യാപനങ്ങളില് ചിലതിടറെ 
പ്രകെനത്ിടല ഒരു അപ്രതീക്ിത േയാറ്റേയാണട്.

2020-21 സയാ്ത്ിക വർഷത്ില്, വധ്വസയായ വകുപെിനട് 
കീഴിലള്ള ടപയാതുമേഖലയാ സ്യാപനങ്ങൾ ടേയാത്ത്ില് 
3321.67 മകയാെി രൂപയുടെ വിറ്റുവരവട് മരഖടപെടുത്ി. 2020-
21 കയാലയളവില് വധ്വസയായ വകുപെിനട് കീഴിലള്ള 42 ടപയാ
തുമേഖലയാ സ്യാപനങ്ങളില് 10 യൂണിറ്റുകൾ ലയാഭത്ിലം 
32 യൂണിറ്റുകൾ നഷ്ടത്ിലേയാണട്. മകയാവിഡട്-19 സയാഹ
ചരധ്ത്ിലം ടപയാതുമേഖലയാ സ്യാപനങ്ങൾക്കട് വിറ്റുവരവട് 
മുൻവർഷമത്ക്കയാൾ 5% വർദ്ിപെിക്കയാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. 
മകരള േിനറല്സട് ആൻഡട് ടേറ്റല്സട് ലിേിറ്റഡട് (ടകഎം
എംഎല്), മകരള മസ്ററ്റട് ഡ്രഗട് സട് ആൻഡട് ഫയാർേസയൂ
ട്ിക്കല്സട് ലിേിറ്റഡട്, മകരള മസ്ററ്റട് ഇലകട് മ്യാണികട് സട് 
ടഡവലപട് ടേറെട് മകയാർപെമറഷൻ ലിേിറ്റഡട്, േലബയാർ 
സിേറെട് സട് എന്നിവ ഈ വർഷം ലയാഭമുണ്യാക്കിയ പ്രധയാന 
ടപയാതുമേഖലയാ സ്യാപനങ്ങളില് ഉൾടപെടുന്നു.

ആധുനതിേ വ്യവസായങ്ങളതിലെ പുതതിയ 
അവസരങ്ങൾ
േടറ്റയാരു നലെ വശം സംസ്യാനടത് പുതിയ ഒരു കൂട്ം വധ്വ
സയായങ്ങളടെ ആവിർഭയാവേയാണട്. മകരളത്ില് ഇലകട്മ്യാ
ണികട് ഘെകങ്ങളടെ നിർമ്യാണത്ില് ഏർടപെട്ിരിക്കുന്ന 
ടതയാഴിലയാളികളടെ എണ്ണം 2012-13-ല് 2,930-ല് നിന്നട് 
2017-18 ആയമപെയാമഴക്കും 3,525 ആയി ഉയർന്നു. ടേഡി
ക്കല്, ദന്ല് ഉപകരണങ്ങളടെയും വിതരണത്ിടറെയും 
നിർമ്യാണത്ില് ഏർടപെട്ിരിക്കുന്ന ടതയാഴിലയാളികൾ 
2012-13-ടല 1,023 -ല് നിന്നട് 2017-18-ല് 2730 ആയി 
ഉയർന്നു (പട്തിേ 4.1.2).

ബിപിസിഎല്-ടകയാച്ചി റിവഫനറിയുടെ ശുദ്ീക
രണ മശഷി വിപുലീകരിച്ചതിനുമശഷം, നിലവിടല 9.5 
ദശലക്ം ടേ്ികട് െണ്ണില് നിന്നട് (എം.എം.െി.പി.എ) 
15 ടേ്ിക്കട് െൺ (എംഎംെിപിഎ) ആയി വയാർഷിക 
ഉല്പയാദനം വർദ്ിപെിക്കയാടേന്നട് പ്രതീക്ിക്കുന്നു. ബിപി
സിഎല്-ടകയാച്ചി റിവഫനറിയുടെ ചില ഉല്പന്നങ്ങളയായ 

ടപ്രയാപിലീൻ, എഥിലീൻ എന്നിവ ടപമ്യാടകേിക്കല്സട്, 
പ്യാസ്റികട്, മപയാളിേർ, വഫബർ, വധ്ക്ിഗത, ഗയാർഹിക 
പരിപയാലന ഉല്പന്നങ്ങൾ എന്നിവയുൾടപെടെയുള്ള  
പ്രമതധ്ക രയാസവസട്തുക്കളടെ മേഖലകളിടല വിവിധ തരം 
ടെൌൺസട്്ീം വധ്വസയായങ്ങളടെ പ്രധയാന ഘെകങ്ങളയാണട്. 
ടകയാച്ചിയില് ഒരു ടപമ്യാടകേിക്കല് മകയാംപ്ക്ട് സ്യാപി
ക്കയാൻ സംസ്യാന സർക്കയാർ നെപെികൾ സ്വീകരിച്ചിരി
ക്കുന്നു. ഇതട് മുകളില് സൂചിപെിച്ച വധ്വസയായ ഘെകങ്ങളില് 
വലിയ സ്വകയാരധ് നിമക്പം ആകർഷിക്കയാൻ സയാധധ്ത
യുണ്ട്.

ഫയാർേസയൂട്ിക്കല്സട്, വജവ സയാമങ്തിക വിദധ്, വലഫട് 
സയൻസസട്, ടേഡിക്കല്-ഉപകരണ നിർമ്യാണ വധ്വ
സയായങ്ങൾ എന്നിവയുടെ വളർച്ചയ്കട് മകരളത്ില് വലിയ 
സയാധധ്തയുണ്ട്. േരുന്നുകൾക്കും ആമരയാഗധ് സംരക്ണ ഉല്പ
ന്നങ്ങൾക്കും സംസ്യാനത്ിനകത്ട് വലിയ ആവശധ്കത 
ഉള്ളതിനയാലയാണിതട്. മകരളത്ിടല ആശുപത്രികൾ, മഡയാ
കട്െർേയാർ, നഴട്സേയാർ എന്നിവരില് നിന്നും ഈ വധ്വസയാ
യങ്ങൾക്കട് വളടരയധികം മനട്മുണ്യാക്കയാൻ സയാധിക്കും. 

വലിയ രീതിയില് ഇലകട്മ്യാണിക്ട് ഹയാർഡട് ടവയർ നിർ
മ്യാണ മേഖല ടകട്ിപെടുക്കയാൻ മകരളത്ിനട് മശഷിയുണ്ട്. 
ഇത്രം വധ്വസയായം ടകട്ിപെടുക്കുന്നതിനട് സംസ്യാന
ടത് ഐെി മേഖലയില് വകവരിച്ച മനട്ങ്ങളം ഉയർന്ന 
മയയാഗധ്തയുള്ള ടതയാഴിലയാളികളടെ േയാനവ വിഭവ മശഷിയും 
ഉപമയയാഗിക്കണം. ആമഗയാളതലത്ില്, ഐെി, ഇലകട്മ്യാ
ണികട് മേഖലകളം മസയാഫട്റ്റട് ടവയറും ഹയാർഡട് ടവയറും 
തമ്ിലള്ള സംമയയാജനം ഇമപെയാൾ വളരുകയയാണട്. ഐെി 
മേഖല തടന്ന അെിസ്യാനപരേയായ േയാറ്റങ്ങളിലൂടെ കെന്നു
മപയാകുമ്യാൾ, ഹയാർഡട് ടവയർ നിർമ്യാണത്ിലം വവ
വിധധ്വതട്കരണത്ിമലക്കട് മകരളം ശ്രദ് തിരിമക്കണ്തട് 
പ്രധയാനധ്േർഹിക്കുന്നു.

പര്രയാഗത മേഖലകളടെ നവീകരണം പുതിയ അവ
സരങ്ങളില് ഉൾടപെടുന്നു. കയർ, കശുവണ്ി, വകത്റി 
എന്നിവയുൾടപെടെ സംസ്യാനടത് പര്രയാഗത വധ്വ
സയായങ്ങടള നവീകരിക്കയാൻ സർക്കയാർ നെപെികൾ സ്വീ
കരിച്ചുടകയാണ്ിരിക്കുന്നു. പര്രയാഗത വധ്വസയായങ്ങളടെ 
ആധുനികവല്ക്കരണത്ില് ഈ വധ്വസയായങ്ങളിടല 
ഉല്പെയാദന പ്രക്രിയകളടെ യന്തവല്ക്കരണം ഉൾടപെടുന്നു 
(എന്നയാല് ഇവയില് േയാത്രം പരിേിതടപെടുന്നിലെ). േയാത്രേലെ, 
ആധുനികവല്ക്കരണമത്യാടെ, മകരളത്ിടല പര്രയാ
ഗത വധ്വസയായങ്ങൾ പുതിയ ഉല്പെന്നങ്ങളിമലക്കട് വവ
വിധധ്വതട്കരിക്കയാനും ഫലപ്രദേയായ വിപണന-വിതരണ 

യന്തങ്ങളടെയും ഉപകരണങ്ങളടെയും 
അറ്റകുറ്റപെണിയും ഇൻസ്റയാമളഷനും 
(33)

296 1277 1 0.1 30081 369492 0.98 0.35

പ്രസിദ്ീകരണ പ്രവർത്നങ്ങൾ (58) 2361 31506 0.7 1.4 25328 267460 9.32 11.78

േറ്റുള്ളവ 26754 76354 8.2 3.3 593785 7918860 4.51 1.03

എലെയാ വധ്വസയായങ്ങളം കൂെി 3,24,773 22,77,897 100 100 1,56,14,619 14,66,97,043 2.08 1.56

കുറിപ്പ്: ഓമ�യാ വ്വസയായങ്ങളും നയാഷണല് ഇന്ഡസപ്്ിയല് ക്യാസിഫിമകേഷന് (NIC) – 2008 അനുസ�ിച്പ് ഏതിലയാണപ് ഉൾപെടുന്നപതന്നപ് 
സൂചിപ്ിക്കുന്നതയാണപ് ബ്യാകേറ്ിപല �ണ്ടകേ സഖ്കൾ സൂചിപ്ിക്കുന്നതപ്. 
അവലുംബും: വയാരഷിക വ്യാവസയായിക സരപവയിപല പതയാഴിലയാളികളപെയും പേയാത്ത മൂല്വരധനവിപറെയും കണക്കുകൾ. 
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തന്തങ്ങൾ ആവിഷട്കരിക്കയാനും ശ്രേിക്കും. സംസ്യാനത്ട് 
പര്രയാഗത, ഭക്ധ്, കയാർഷികയാധിഷ്ിത വധ്വസയായങ്ങള
ടെയും വിമനയാദസഞ്യാരത്ിടറെയും വളർച്ചയ്കട് പരസ്പര 
സഹകരണത്ിലൂടെ മനെയാനയാവും. ഇതിലൂടെ ഈ രംഗ
ങ്ങളില് സംസ്യാനത്ിനട് ആമഗയാള അംഗീകയാരം മനെി
ടയടുക്കയാനയാവും. 

വ്യാവസായതിേ കപ്രാത്ാഹനം, നതികക്പ 
സൗേര്യ പ്രവർത്നങ്ങൾ
പ്രസക്േയായ നിയേങ്ങളിലം ചട്ങ്ങളിലം ബിസിനസ്ട് 
സൌഹൃദ മഭദഗതികൾ വരുത്യാൻ സംസ്യാന സർക്കയാർ 
തീരുേയാനിച്ചു. ഈ മേഖലടയ ശക്ിടപെടുത്തുന്നതിനയായി, 
മകരള സർക്കയാർ 2018-ടല മകരള നിമക്പ പ്രമേയാഷൻ 
ആൻഡട് ടഫസിലിമറ്റഷൻ ആകട്റ്റട് ടകയാണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്, 
അതട് ആവശധ്േയായ മരഖകമളയാടെ അമപക്കൾ സേർ
പെിക്കുകയയാടണങ്ില് 30 ദിവസത്ിനുള്ളില് നിർബന്ധിത 
അംഗീകയാരം പ്രതീക്ിക്കുന്നു. വിവിധ നിയേങ്ങൾ അനു
സരിച്ചട് ആവശധ്േയായ വിവിധ വലസൻസകൾ, അനുേ
തികൾ, അംഗീകയാരങ്ങൾ, ക്ിയറൻസകൾ എന്നിവ നല്
കുന്നതിടല കയാലതയാേസം ഒഴിവയാക്കയാനും സംസ്യാനം 
നിമക്പക സൌഹൃദപരേയാക്കയാനും ഈ നിയേം ശ്രേി
ക്കുന്നു.

2019-ടല മകരള സൂക്ട്േ, ടചറുകിെ, ഇെത്രം , സംരംഭക 
ടഫസിലിമറ്റഷൻ നിയേത്ിൻടറ ചുവടു പിെിച്ചുടകയാണ്ട് 
സൂക്ട്േ, ടചറുകിെ, ഇെത്രം , സംരംഭക  യൂണിറ്റുകൾ 
സ്യാപിക്കുന്നതിനും പ്രവർത്ിക്കുന്നതിനുേയായി വധ്വസയായ 
വകുപെട് നെത്ിയ ഈസട് ഓഫട് ഡുയിംഗട് ബിസിനസട് പരി
ഷട്ക്കയാര നെപെികളടെ ഭയാഗേയായുള്ള വളടര പ്രധയാനടപെട് 
നിയേ നിർമ്യാണേയാണട് 06.01.2020 തീയതിയിടല സർ
ക്കയാർ ഉത്രവട് (അച്ചെി) ന്ർ 2/2020/ ഐഡിയിടല 

14-യാം വകുപെട്. ഇതട് ഓൺവലൻ സിംഗിൾ വിൻമഡയാ 
ക്ിയറൻസട് ടേക്കയാനിസത്ിടറെ ഭയാഗേയാണട്, ഇതട് പയാ
ലിക്കല് പരിമശയാധനകൾക്കയായുള്ള മകന്ദ്ര പരിമശയാധന 
സംവിധയാനം, സ്വയം സർട്ിഫിമക്കഷൻ വധ്വസ് അവതരി
പെിക്കല്, വിവിധ വകുപ്പുകളടെ അമപക്കളടെ സേയാന്ര 
മപ്രയാസസ്ിംഗട്, നിർബന്ധിത സേയപരിധിക്കട് മശഷമുള്ള 
അംഗീകയാരങ്ങൾ, അനയാവശധ് അനുേതികൾ ഇലെയാതയാ
ക്കല്, സംസ്യാന, ജിലെയാ, വധ്യാവസയായിക പയാർക്കുകളില് 
സിംഗിൾ വിൻമഡയാ മബയാർഡട് നവീകരിച്ച മനയാഡല് ഏജൻ
സികൾ വഴി രജിസട്മ്ഷനട് മസ്പയാട്ട് അംഗീകയാരം എന്നിവ 
ഉൾടക്കയാള്ളുന്നു. 

പട്തിേ 4.1.2 തിരടഞ്ഞടുത് പ്രധയാന വധ്വസയായങ്ങളിടല ടതയാഴില്, 2017-18, മകരളത്ിടലയും ഇന്ധ്യിടലയും 
(എണ്ണത്ില്)

വധ്വസയായങ്ങൾ മകരളം ഇന്ധ് ഇന്ധ്യില് മകരളത്ിടറെ 
വിഹിതം

റബർ ഉല്പന്നങ്ങൾ (221) 16,249 1,81,957 8.93

ശുദ്ീകരിച്ച ടപമ്യാളിയം ഉല്പന്നങ്ങൾ (192) 7,615 96,068 7.92

ടകേിക്കല് ഉല്പന്നങ്ങൾ (201, 202) 11,379 5,76,348 1.97

ഇലകട്മെയാണികട് ഉപകരണങ്ങളടെ ഭയാഗങ്ങൾ (261) 3,525 55,385 6.36

ഫയാർേസയൂട്ിക്കല്സട്, ടേഡിസിനല്, ടകേിക്കല് ആറെട് ടബയാ
ട്യാണിക്കല് ഉല്പന്നങ്ങൾ (210) 9,950 4,54,024 2.19

പയാദരക് (152) 11,154 2,32,509 4.79

വസ്ത്രങ്ങൾ (141) 9,546 6,98,738 1.36

പ്യാസ്റികട് ഉല്പന്നങ്ങൾ (222) 9,641 3,79,234 2.54

അച്ചെിയും അതുേയായി ബന്ധടപെട് മസവനങ്ങളം (181) 6,185 1,04,694 5.90

കപെലകളം മബയാട്ടുകളം (301) 5,009 11,201 44.71

ഇലകട്്ികട് മേയാമട്യാഴസട്, ്യാൻസട്മഫയാർമേഴട്സട് ആറെട് ജനമറ
മറ്റഴസട് (271) 4,525 1,62,115 2.79

ടേഡിക്കല് ആറെട് ദന്ല് ഉപകരണങ്ങളം വിതരണവും (325) 2,730 41,253 6.61

ഫർണിച്ചർ (310) 3,129 59,154 5.28
അവലുംബും: വയാരഷിക വ്യാവസയായിക സരപവ
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മേന്ദ്ര സ്ിതിവിവര േണക്ക് ആഫീസിലല 
(സി എസക് ഒ) തയാലക്ക്യാലിേ േണക്ക് സൂചിപ്ിക്കുന്നതക് 
ഇന്ധ്യിലല ഉല്പന്ന നിർമ്യാണ മേഖലയുലെ വളർച്ച മുൻവർ
ഷലതെ (-)2.4 ശതേയാനതെില് നിന്ം 2020-21-ല് (-)7.2 
ശതേയാനേയായതയായി േണക്യാക്ലപ്ടുന്. ഇന്ധ്യില് 
ഉല്പന്ന നിർമ്യാണ മേഖലയുലെ 2015-16 മുതല് 2020-
21 വലരയുള്ള വയാർഷിേ വളർച്ചയാരീതി സ്ിരവിലയില് 
ലേയാതെം കൂട്ിമച്ചർക്ലപ്ട് മൂലധ്വർദ്നവിലറെ (ജി.വി.എ) 
തയാല്ക്യാലിേ വിലയിരുതെലിലറെ അെിസ്യാനതെില്  
ചിത്രം 4.2.1-ല് ലേയാടുതെിരിക്കുന്.

കേരളത്ിലെ ഉല്പന്ന നിര്മ്മാണ കേഖെ
സയാമ്പതെിേ, സ്ിതിവിവരക്ണക്ക് വകുപ്ിലറെ 2020-
21-ലല മേരളതെിലറെ ലേയാതെം സംസ്യാന മൂലധ്വർദ്ിത 
(ജി എസക് വി എ) യുലെ േണക്ക് പ്രേയാരം, 2020-21 ല് മേരള
തെിലറെ ഉല്പയാദന മേഖല സ്ിര വിലയില് (2011-12) (-)8.9 
ശതേയാനം വളർച്ച മനെി. 2020-21 ല് സ്ിര വിലയിലം, 
നെപ്പു വിലയിലം ഉല് പയാദന മേഖലയുലെ ഓഹരിേൾ യഥയാ
ക്രേം 11 ശതേയാനവം 8.6 ശതേയാനവേയായിരുന്. 2015-16 
മുതല് 2020-21 വലരയുള്ള മേരളതെിലല ഉല്പയാദന മേഖ
ലയുലെ വളർച്ച അനുബന്രം 4.2.1-ല് നല്േിയിരിക്കുന്

2011-12 മുതല് 2020-21 വലര മേരളതെിലല ഉല്പന്ന  
നിർമ്യാണ മേഖലയില് നിന്ള്ള വരുേയാന വളർച്ചയാ 
നിരക്ക് ചിത്രം 4.2.2-ല് മചർതെിരിക്കുന്.

കേരളത്ിലെ ഖനന കേഖെ
ലേയാതെം കൂട്ിമച്ചർക്ലപ്ട് സംസ്യാന ആഭധ്ന്ര ഉല്പന്ന
തെിമലക്ക് ഖനന േ്യാറിംഗക് മേഖലയുലെ സംഭയാവന 2020-
21-ല് 2280.61  മേയാെി രൂപയയാണക്. ഇതക് മുൻ വർഷലതെ 

അമപക്ിച്ചക് 12.58 ശതേയാനം കൂടുതലയാണക്.സ്ിരവിലയില് 
ജി.വി.എ യിലല ഖനന േ്യാറിംഗിലല പങ്ക്  2018-19-ലല 
0.6 ശതേയാനതെില് നിന്നക് 2019-20-ല് 0.4 ശതേയാനേയായി 
കുറഞ്ഞു. 2020-21ല് 0.5 ശതേയാനേയായി വർദ്ിച്ചു.

മേരളതെില് ഖനന േ്യാറിയിംഗക്  മേഖലയില് നിന്നക് 2011-
12 മുതല് 2020-21 വലരയുള്ള വരുേയാന വളർച്ച 2011-12 
സ്ിരവിലയില് ചിത്രം 4.2.3-ല് മരഖലപ്ടുതെിയിരിക്കുന്.

ധ്മാതു തിരിച്ചുള്ള ഉല്പ്മാദനവരം വരുേ്മാനവരം 2020-21
സർക്യാരിനക് ധയാതുക്ളില് നിന്ള്ള വരുേയാനം പ്രധയാനേയാ
യും മറയായല്റിയില് നിന്േയാണക് ലഭിക്കുന്നതക്. ഏേമദശം 
95 ശതേയാനം വരുേയാനവം മേനർ ധയാതുക്ളില് നിന്ം 
ബയാക്ി മേജർ ധയാതുക്ളില് നിന്േയാണക് ലഭധ്േയാകുന്ന
തക്. 2019-20-ല് ആലേ ലഭിച്ച വരുേയാനം 160.10 മേയാെി 
രൂപയയായിരുന്. 2020-21 ആയമപ്യാമേക്കും വരുേയാനം 
192.13 മേയാെി രൂപയയായി വർദ്ിച്ചു (20 ശതേയാനം വർദ്ി
ച്ചു). ഇതില് 8.38 മേയാെി രൂപ മേജർ ധയാതുക്ളില് നിന്ം 
183.75 മേയാെി രൂപ മേനർ ധയാതുക്ളില് നിന്േയാണക് 
ലഭിച്ചതക്. മേജർ ധയാതുക്ളില് 2020-21-ല് ഏറവേധിേം 
വരുേയാനം ലഭിച്ചതക് ഇല്േമനറക് ല് നിന്നയാണക് (3.08 മേയാെി 
രൂപ) തുെർന്നക് സിർമക്യാൺ, (1.35 മേയാെി). മേനർ ധയാതു
ക്ളില് ഗ്യാമനറക് ബില്്ിംഗക് മറ്യാണില് (87.18 മേയാെി 
രൂപ) നിന്നയാണക് ഏറവേധിേം വരുേയാനം,തുെർന്നക് ലയാ
റമററക് (ബില്്ിംഗക്) (1.09 മേയാെി രൂപ) എന്നിങ്ങലന 
ആണക് 2020-21 വർഷതെില് ലഭിച്ചതക്. 2016-17 മുതല് 
2020-21 വലരയുള്ള ധയാതുക്ളില് നിന്ള്ള വരുേയാനം  
പട്ിേ 4.2.1-ല് ലേയാടുതെിരിക്കുന്.  

4.2 ഉല്പന്ന നിര്മ്മാണ മേഖല

ച ിത്രം 4.2.1 ഇന്ധ്യിലല ഉല്പന്ന നിർമ്യാണ മേഖലയില് നിന്ള്ള വയാർഷ ിേ വളർച്ച ലേയാതെ മൂലധ് വർദ്നവക്, 
സ്ിരവ ിലയില്, ശതേയാനതെില് 

അവലംബം: സി.എസ്.ഒ
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പട്ിേ 4.2.1  ധയാതുക്ളില് നിന്ം ലഭിച്ച വരുേയാനം
ക്രേ 
നം.

വർഷം മേജർ 
ധയാതുക്ൾ

മേനർ 
ധയാതുക്ൾ

ആലേ

1 2016-17 6.4 132.3 138.7

2 2017-18 8.5 143.5 152.0

3 2018-19 5.4 165.9 171.3

4 2019-20 8.8 151.3 160.1

5 2020-21 8.4 183.8 192.2 
അവലംബം: ഖനന, ജിമ�്മാളജി വകുപ്്

മേരളതെില് 2020-21 വർഷതെില് 448.1 ലക്ം 
െൺ മേജർ/മേനർ ധയാതുക്ൾ ഉല്പയാദിപ്ിച്ചു. മേജർ  
ധയാതുക്ളില് ഒന്നയാം സ്യാനം മലംമറ്യാൺ (3.1 ലക്ം 
െൺ), തുെർന്നക് ഇല്േമനറക് (1.1 ലക്ം െൺ). മേനർ 
േിനറലേളി ല് ഏറവം കൂടുതല് ഉല്പയാദിപ്ിക്ലപ്ടുന്നതക് 
ഗ്യാമനറക് ബില്്ിംഗക് മറ്യാണയാണക് (363.3 ലക്ം െൺ), 
തുെർന്നക്, ഓർ്ിനറി എർതെക് (69.7 ലക്ം െൺ) രണയാം 
സ്യാനത്തുണക്. 2020-21-ല് സംസ്യാനലതെ ധയാതുക്
ളുലെ ഉല്പയാദനവം വരുേയാനവം സംബന്ിച്ച വിവരങ്ങൾ 
അനുബന്രം 4.2.2-ല് മചർതെിരിക്കുന്.

ചിത്രം 4.2.3 മേരളതെിലല ഖനന േ്യാറി മേഖലയില് നിന്ള്ള വരുേയാനതെിലറെ വയാർഷിേ വളർച്ചയാ നിരക്ക്, ലേയാതെ 
മൂലധ് വർദ്നവക്, ശതേയാനതെില് 

അവലംബം: സ്മാമ്പത്ിക സ്ിതി വിവര വകുപ്് 
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ചിത്രം 4.2.2 മേരളതെിലല, ഉല്പന്ന നിർമ്യാണ മേഖലയുലെ വയാർഷിേ വളർച്ചയാ ലേയാതെ മൂലധ് വർദ്നവക്, 
സ്ിരവിലയില്, ശതേയാനതെില്

അവലംബം: സ്മാമ്പത്ിക സ്ിതി വിവര വകുപ്് 
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കേജര്/മേനര് ധ്മാതുക്കളില് നിന്നന് െഭിച്ച ജില്ല 
തിരിച്ചുള്ള വരുേ്മാനരം സരംബന്ിച്ച വിശേെനരം
2020-21-ലല ജില്ല തിരിച്ചുളള വരുേയാനം പരിമശയാധിക്കുമമ്പയാൾ 
 ഏറവം കൂടുതല് വരുേയാനം മനെിയ ജില്ല തിരുവനന്പുരേയാ
ണക്, 31.4 മേയാെി രൂപ, രണയാം സ്യാനം എറണയാകുളതെിനം, 
29.1 മേയാെി രൂപ, മൂന്നയാം സ്യാനം പയാലക്യാെിനം, 20.2 
മേയാെി രൂപ. ഏറവം കുറച്ചക് വരുേയാനം ലഭിച്ചതക് വയനയാെക് ജി
ല്ലയില് നിന്േയാണക് 2.3 മേയാെി രൂപ. ധയാതുക്ളില് (മേജർ/
മേനർ ധയാതുക്ൾ) നിന്ള്ള വരുേയാനം സംബന്ിച്ച 
ജില്ല തിരിച്ചുള്ള േണക്കുേൾ അനുബന്രം 4.2.3-ല് മരഖ
ലപ്ടുതെിയിരിക്കുന്. 

2016-17 മുതല് 2021-22 വലര ഖനന വകുപ്ിലറെ പദ്തി 
വിഹിതവം ലചലവം പട്ിേ 4.2.2-ല് േയാണിച്ചിരിക്കുന്.

പട്ിേ 4.2.2 ഖനന വകുപ്ിലറെ പദ്തി വിഹിതവം 
ലചലവം ( രൂപ ലക്തെില്)

ക്രേ നം വർഷം പദ്തി 
വിഹിതം ലചലവക്

1 2016-17 84.00 48.82

2 2017-18 135.00 123.03

3 2018-19 149.00 61.46

4 2019-20 149.00 75.92

5 2020-21 132.00 117.73

6 2021-22* 132.00 16.28
അവലംബം: ബജറ്് കണക്കുകൾ   * ഒക്മട്മാബര് 31, 2021 വരരയുള്ള 
രെലവ്

      
ഇ-ഗകവര്ണനസന് പദ്ധതിയുലെ നെപ്്മാക്കല്
മേരള ഓൺമലൻ മേനിംഗക് ലപർേിറക് അവയാർ്ിംഗക് 
സർവ്ീസസക് (മേയാംപയാസക്) എന്ന ഓൺമലൻ 
സംവിധയാനം നയാഷണല് ഇൻഫർേയാറിക്ക് ലസറെർ 
വേിയയാണക് നെപ്ിലയാക്കുന്നതക്. എല്ലയാ ജില്ലേളിലം ഇതക് നെ
പ്ിലയാക്ി വരുന്. 

കേരളത്ിലെ ധ്മാതു അധിഷ്ിത വ്യവസ്മായങ്ങള്
ഇന്ധ്ൻ ലറയർ എർതെക് ലിേിറ്ക്, മേരള േിനറല്സക് 
ആറെക് ലേറല്സക് ലിേിറ്ക്, േലബയാർ സിേറെസക്, ട്യാവ
ൻകൂർ സിേറെസക് ലിേിറ്ക്, കുണറ സിറയാേിക്ക്, ഇംഗ്ീഷക് 
ഇന്ധ്ൻ മക്യക്സക് ലിേിറ്ക്, മേരള ലക്യിസക് ആറെക് സി
റയാേിക്ക് മപ്രയാ്േക്െക്സക് ലിേിറ്ക് എന്നിവ മേജർ േിനറല് 
അധിഷ്ിതേയായ വധ്വസയായങ്ങളില് ചിലതയാണക്. മറ്യാൺ 
ക്രഷർ, സയാറെക് നിർമ്യാണ യൂണിറക്, ബ്ിക്ക് ഫയാേക്െറി, 
മെല് ഫയാേക്െറി, എന്നിവ മേനർ േിനറല് അെിസ്യാ
നേയാക്ിയുള്ള പ്രധയാന വധ്വസയായങ്ങളയാണക്. ഈ അടുതെ
േയാലതെയായി അെിസ്യാന സൗേരധ് വിേസനതെിലണയായ 
മുമന്നറം മൂലം അമനേം ഗ്യാമനറക് ബില്്ിംഗക് യൂണി
റ്റുേളും, േണല് ഉതക്പയാദന യൂണിറ്റുേളും സംസ്യാനതെക് 
പുതുതയായി ആരംഭിച്ചു.

മേനിംഗം േ്യാറിംഗം വളലര അതധ്ന്യാമപക്ിതേയായ 
പ്രവർതെനങ്ങളയാലണങ്ിലം ഖനനപ്രവർതെനങ്ങൾ പരി
സ്ിതിക്ക് ഉണയാക്കുന്ന ആഘയാതങ്ങൾ വളലര സൂക്ക്േേയായി 

നിരീക്ിമക്ണതയാണക്. ആയതിനയാല്, ഖനന പ്രവർതെന
ങ്ങൾ മൂലമുള്ള പ്രതികൂലേയായ പ്രതധ്യാഘയാതങ്ങൾ നിയന്തി
ക്കുന്നതിനക് ആവശധ്േയായ സംവിധയാനങ്ങൾ ഏർലപ്ടുത്തു
വയാൻ സർക്യാർ സന്നദ്േയാണക്. ആധുനിേ സയാമങ്തിേ 
വിദധ്േളും സമ്പ്രദയായങ്ങളും ഒരു പരിധിവലര മേനിംഗക്, 
േ്യാറിയിംഗക് പ്രവർതെനങ്ങൾ മൂലം പരിസ്ിതിക്കും സമ്പ
തെിനം ഉണയാകുന്ന നഷ്ം കുറയ്ക്കുന്നതിനക് സഹയായേേയാണക്.
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പ�ാതുലേഖ� സ്ാ�നങ്ങള് ശക്തിപപെടുത്തുന്നതതിനം 
�ാഭം ലനടുന്നതതിനം വധ്വസായ ലേഖ�യുലേയും സമ്പദ് 
വധ്വസ്യുലേയും വതിപു�ോയ വതികസനത്തിന് സഹായതി
ക്കുന്നതതിനം ലകരള സര്കാര് �ക്ധ്േതിടുന്നു.  

കേന്ദ്ര പ�ൊതുകേഖലൊ സ്ൊ�നങ്ങള്
വതിവതിധ േന്താ�യങ്ങളുലേയും വകുപ്പുകളുലേയും ഭരണ 
നതിയന്തണത്തി�ായതി, 2020 ോര്ച് 31 വപര 366 ലകന്ദ്ര 
പ�ാതുലേഖ�ാ സ്ാ�നങ്ങള് ഇന്ധ് ഗവണപേന്തിപന് 
കീഴതിലുണ്്. ഇന്ധ്യതിപ� 171 ലകന്ദ്ര പ�ാതുലേഖ�ാ  
സ്ാ�നങ്ങള് 2019-20ൽ 1,38,112 ലകാേതി രൂ�യുപേ 
�ാഭം ലനേതി. 2018-19-പ� 1,74,587 ലകാേതിയതിൽ നതിന്ന് 
20.9 ശതോനം �ാഭത്തിൽ കുറവ് കാണതിക്കുന്നു(179 ലകന്ദ്ര 
പ�ാതുലേഖ�ാ സ്ാ�നങ്ങള്). സമ്പദ് വധ്വസ്യതിൽ 84 
ലകന്ദ്ര പ�ാതുലേഖ�ാ സ്ാ�നങ്ങള് 2019-20ൽ 44,817 
ലകാേതി രൂ�യുപേ നഷ്ടമുണ്ാകതി. 2018-19-ൽ ഇത് 31,635 
ലകാേതി ആയതിരുന്നു, നഷ്ടം 41.7 ശതോനോയതി വര്ദ്തിച്ചു.

കേന്ദ്ര കേഖലൊ നികഷേ�ം
ഇന്ധ്യതിപ� ലകന്ദ്ര പ�ാതുലേഖ�ാ സ്ാ�നങ്ങളുപേ ആപക
യുള്ള യഥാര്ത്ഥ നതിലക്�ം കണകാക്കുന്നത് ‘ല്ാസ് 
ബ്ലളാക്കു’കളതി�ാണ്. ഇത് 2018-19 -ൽ 17.8 �ക്ം ലകാേതി 
രൂ� ആയതിരുന്നത് 2019-20-ൽ 21.6 �ക്ം ലകാേതി രൂ� 
ആയതി വര്ദ്തിച്ചു. സംസ്ാനപത് ലകന്ദ്ര പ�ാതുലേഖ�ാ 
സ്ാ�നങ്ങളതിപ� നതിലക്�ം ‘ല്ാസ് ല്ാകതിൽ’ 19.6 
ശതോനം വര്ദ്തിച് 2018-19 -ൽ 56,663 ലകാേതി രൂ� ആയതി
രുന്നത് 2019-20 ൽ 67,776 ലകാേതി രൂ� ആയതി ഉയര്ന്നു. 
ഇന്ധ്യതിപ� ലകന്ദ്ര പ�ാതുലേഖ�ാ സ്ാ�നങ്ങളതിൽ നേ
ത്തിയ യഥാര്ത്ഥ പോത്ം നതിലക്�ത്തിൽ നതിന്ന് ലകരള
ത്തിന് �ഭതിച വതിഹതിതം 2018-19-പ� 2.4 ശതോനത്തിൽ 
നതിന്നും 2019-20 -ൽ 2.8 ശതോനം ലനരതിയ വര്ദ്നവ് 
ലരഖപപെടുത്തി. സംസ്ാനാേതിസ്ാനത്തിൽ �രതിലശാധതിച

തതിൽ ഏറ്റവം കൂടുതൽ നതിലക്�മുള്ളത് േഹാരാഷ്ട്രയതി�ാണ് 
(8.2 ശതോനം വതിഹതിതം), ഉത്ര് പ്രലദശ് രണ്ാം സ്ാന
ത്തും (6.7 ശതോനം വതിഹതിതം), തേതിഴ്നാേ് മൂന്നാം സ്ാന
ത്തും (6.7 ശതോനം) ആണ്(�്തിക് എന്ര്പ്പ്രസസ് 
സര്ലവ 2019 -20). 2013-14 മുതൽ 2019-20 വപര യുള്ള 
ലകരളത്തിപ� ലകന്ദ്ര പ�ാതുലേഖ�ാ സ്ാ�നങ്ങളതിപ� 
നതിലക്�ത്തിപന് വതിശദാംശങ്ങള് അനുബന്ം 4.3.1-ൽ 
ലേര്ത്തിരതിക്കുന്നു. ോര്ച് 31, 2020 വപര പതരപഞെടുത് 
സംസ്ാനങ്ങളതിപ� ലകന്ദ്ര ലേഖ�ാ നതിലക്�ം സംബന്തിച 
വതിവരങ്ങള് അനുബന്ം 4.3.2-ൽ ലേര്ത്തിരതിക്കുന്നു.

2013-14 മുതൽ 2019-20 വപരയുള്ള കാ�യളവതിൽ ലകന്ദ്ര 
പ�ാതുലേഖ�ാ സ്ാ�നങ്ങളതിലൂപേ ലകരളത്തിന് �ഭതിച 
നതിലക്� വതിഹതിതം ചിത്ം 4.3.1-ൽ ലേര്ത്തിരതിക്കുന്നു. 

ക�ൊയിന്റ് കറ്ൊക്റ് േമ്പനിേള്
2021 ോര്ച് വപര ലകരളത്തിൽ 39,461 ല�ായതിന്് ലറ്ാക് 
കമ്പനതികളുണ്ായതിരുന്നു, അതതിൽ 37,145 (94 ശതോനം) 
സ്വകാരധ് �തിേതിറ്റഡ് കമ്പനതികളും, 2,316 (6 ശതോനം) 
�്തിക് �തിേതിറ്റഡ് കമ്പനതികളുോണ്. 2020 ോര്ച്ചുോയതി 
താരതേധ്പപെടുത്തുലമ്പാള്, 2021 ോര്ലചാപേ ല�ായതിന്് 
ലറ്ാക് കമ്പനതികള് 5,425 ആയതി ഉയര്ന്നു. 2020- 
21-ൽ 6,409 കമ്പനതികള് പുതുതായതി ര�തിറ്ര് പേയ്തു (6094 
പ്പ്രവറ്റ് �തിേതിറ്റഡ്, 315 �്തിക് �തിേതിറ്റഡ്). 2020-21 കാ�
യളവതിൽ 60 കമ്പനതികപള േറ്റ് സംസ്ാനങ്ങളതിൽ നതിന്നും 58 
കമ്പനതികപള േറ്റ് സംസ്ാനങ്ങളതില�ക്കും ോറ്റതി. 2020-21 
കാ�യളവതിൽ �തിരതിച്ചുവതിട്ട/സംലയാ�തിപെതിച കമ്പനതികളുപേ 
എണ്ം 986 ആയതിരുന്നു. 19 �്തിക് �തിേതിറ്റഡ് കമ്പനതികപള 
പ്പ്രവറ്റ് �തിേതിറ്റഡ് കമ്പനതികളായും 12 പ്പ്രവറ്റ് �തിേതിറ്റഡ് 
കമ്പനതികപള �്തിക് �തിേതിറ്റഡ് കമ്പനതികളായും ോറ്റതി. 2021 
ോര്ചതിപ� പോത്ം സര്കാര് കമ്പനതികളുപേ എണ്ം 172 
(പറ�തിസ്്ാര് ഓഫ് കമ്പനീസ് ലകരള & �ക്ദീ�്) ആയതി

4.3 പ�ൊതുമേഖലൊ സ്ൊ�നങ്ങള്

ചിത്ം 4.3.1 ലകന്ദ്ര പ�ാതുലേഖ�ാ സ്ാ�നങ്ങളുപേ നതിലക്�ത്തിൽ ലകരളത്തിപന് വതിഹതിതം, ശതോനത്തിൽ

 അവലംബം: �ബ്ലിക് എന്റര്പ്രൈസസ് സര്മവേ 2019-20
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രുന്നു. ലകരളത്തിൽ പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന ല�ായതിന്് ലറ്ാക് 
കമ്പനതികളുപേ വതിശദാംശങ്ങള് അനുബന്ം 4.3.3-ൽ 
നൽകതിയതിരതിക്കുന്നു.

വ്യവസൊയ വകുപ്ിപന് േീഴിലുള്ള സംസ്ൊന 
പ�ൊതു കേഖലൊ സ്ൊ�നങ്ങള്
വധ്വസായ വാണതി�ധ് വകുപെതിന് കീഴതിൽ 42 പ�ാതുലേഖ�ാ 
യൂണതിറ്റുകള് ഉണ്്, അതതിൽ കതിൻ ഫ്ര, ഒരു റ്ാറ്റ്യൂട്ടറതി ലകാര്പെ
ലറഷൻ, പക.എസ് .റ്റതി.സതി, സഹകരണ ലേഖ�യ്ക് കീഴതിലുള്ള 
പേക്്പ്റ്റൽ കമ്പനതികളുപേ ഒരു �രലോന്നത ലബാഡതി, 
പക എസ് ഐ ഡതി സതി എന്നതിവ ഉള്പപെടുന്നു.

2019-20ൽ വധ്വസായ വകുപെതിന് കീഴതിലുള്ള പ�ാതുലേഖ�ാ 
സ്ാ�നങ്ങള് 3171.77 ലകാേതി രൂ�യുപേ വതിറ്റുവരവതിപനതതിപര 
152.98 ലകാേതി രൂ� നഷ്ടം ലരഖപപെടുത്തി.  2020-21ലും വധ്വ
സായ വകുപെതിന് കീഴതിലുള്ള പ�ാതുലേഖ�ാ സ്ാ�നങ്ങള് 
3321.67 ലകാേതി രൂ�യുപേ വതിറ്റുവരവതിപനതതിപര 137.62 ലകാേതി 
രൂ� നഷ്ടം ലരഖപപെടുത്തി(റതിയാബ്). �ാഭം ലനടുന്ന പ�ാ
തുലേഖ�ാ സ്ാ�നങ്ങളതിൽ തതിരുവതിതാംകൂര് പകാചതി പകേതി
കൽസ് �തിേതിറ്റഡ് (േതിസതിസതി), ലകരള േതിനറൽസ് ആൻഡ് 
പേറ്റൽസ് �തിേതിറ്റഡ് (പകഎംഎംഎൽ), ലകരള ലറ്റ്റ്  
ഡ്രഗ്സ് ആൻഡ് ഫാര്േസ്യൂട്ടതികൽസ് �തിേതിറ്റഡ്,ലകരള  
ലറ്റ്റ് ഇ�ക്ല്ാണതിക് ഡവ�പെ്പേൻറ് ലകാര്പെലറഷൻ, 
േ�ബാര് സതിേന്്സ് എന്നതിവ ഉള്പപെടുന്നു.  ലകാവതിഡ് 
-19 പ�ാട്ടതിപ്പുറപപെട്ടത് പ�ാതുലേഖ�ാ സ്ാ�നങ്ങളുപേ 
പോത്ത്തിലുള്ള പ്രകേനപത് പ്രതതികൂ�ോയതി ബാധതിച്ചു. 

വ്യവസൊയ വകുപ്ിനറ് േീഴിലുള്ള പ�ൊതുകേഖലൊ 
സ്ൊ�നങ്ങളുപെ പ്രധൊന കനട്ടങ്ങള്  (2020-
2021,2021-22, 2021 പസ�റ്്ംബർ വപെ) 
പ�ാതുലേഖ�ാ സ്ാ�നങ്ങളുപേ പ്രധാന ലനട്ടങ്ങളതിൽ 
ഇവ ഉള്പപെടുന്നു:
കേെള േിനറൽസറ് ആൻഡറ് പേ്ൽസറ് ലിേി്ഡറ്:
• പോത്ം 12 ലകാേതി രൂ� വതിഹതിതത്തിൽ ഡതിസ്്തിബ്യൂട്ട് 

കണല്ാള് സതിറ്ം (ഡതിസതി എസ്) സ്ാ�തിക്കുന്നതതിനം 
നതി�വതിലുള്ള എൽ �തി �തി സതിറ്ം എൽ എൻ �തിയാകതി ോറ്റു
ന്നതതിനമുള്ള �ദ്തതി പൂര് ത്തിയാക്കുന്നതതിന് പോത്ം 
8 ലകാേതി രൂ�.

• കമ്പനതിയുപേ ആര് & ഡതി വതിഭാഗം പുതതിയ പ്േറ്റാനതിയം 
ഉൽ �ന്നങ്ങളായ ആര് സതി 829, ആര് സതി 800 �തി �തി വതിക
സതിപെതിക്കുകയും പുറത്തിറക്കുകയും പേയ്തു.

• 70 േതി�തിഡതി ഓക്തി�ൻ പ്ാന്് ഉയര്ന്ന 10 എം.റ്റതി.�തി 
ലശഷതിലയാപേ കമ്ീഷൻ പേയ്തു.

തിരുവിതൊംകൂർ ടെ്ൊനിയം പപ്രൊഡേറ്െറ്സറ് ലിേി്ഡറ്.
• സര്കാറതിപന് ലകാവതിഡ്-19 പ്രതതിലരാധ നേ�േതികളുപേ 

ഭാഗോയതി കമ്പനതി ഹാൻഡ്  സാനതിപ്റ്റസര്, ക്ീനതിംഗ് 
ല�ാഷൻ എന്നതിവ നതിര്മ്തികാൻ കമ്പനതി ഒരു പ്ാന്് 
കമ്ീഷൻ പേയ്തിട്ടുണ്്.

കേെള കറ്്റ് ഡ്രഗറ്സറ് ആൻഡറ് ഫൊർേസയൂട്ടിക്ൽസറ് 
ലിേി്ഡറ്
• ലകാവതിഡ്-19 പ�ാട്ടതിപ്പുറപപെട്ടതതിപനത്തുേര്ന്ന് ഈ 

ഉൽ പെന്നത്തിപന് വര്ദ്തിച ആവശധ്ം കണകതിപ�ടുത്് 
കമ്പനതി ആലരാഗധ്വകുപെതിന് 30 �ക്ം �തിറ്റര്  ഹാൻഡ് 
സാനതിപ്റ്റസര് നതിര്മ്തിച് വതിതരണം പേയ്തു.

ഓകട്ടൊേൊസറ്്റ് ലിേി്ഡറ്:
• കാസ്നബ് ലബാഗതികളുപേ നതിര്മ്ാണം പൂര്ത്തിയാക്കുക

യും പറയതിൽപവക് പ്കോറുകയും പേയ്തിട്ടുണ്്.
• പ്വദയുതതി വാഹനങ്ങള്ക് ോര്�തിംഗ് ലറ്ഷൻ 

ആരംഭതിക്കുകയും മൂ�ധ്വര്ദ്തിത ഉല്പന്നങ്ങളുപേ  
നതിര്മ്ാണത്തിന് ലകന്ദ്രം ആരംഭതിക്കുകയും പേയ്തു.

കേെള കറ്്റ് ഇലേറ്ക്ൊണിക്റ് ഡവല�റ്പേന്റ് കേൊർപ്
കറഷൻ
• കുറഞെ ഫ്രീക്വൻസതി ഡങതിംഗ് ലസാണാറതിപന് 

വതിതരണം വതി�യകരോയതി വതികസതിപെതിക്കുകയും  
പൂര് ത്തിയാക്കുകയും പേയ്തു.

• േത്ധ്പത്ാഴതി�ാളതികള്കായതി ലനവ�്സതി റതിസീവര് 
വതികസതിപെതിച്ചു.

• പകാചതി സ്ാര്ട്ട് സതിറ്റതി ലപ്രാ�ക്റ്റതിനായതി ഇന്ല്റ്റഡ് 
്ാഫതിക് ോലന�് പേന്് സതിറ്ം (ഐേതിഎംഎസ്) നേപെതി
�ാക്കുന്നതതിനള്ള ഓര്ഡര് �ഭതിച്ചു.

യുടണ്ഡറ് ഇലേറ്്ിക്ൽ ഇൻഡസറ്്ീസറ് ലിേി്ഡറ്:
• വാണതി�ധ്ാേതിസ്ാനത്തിലുള്ള സ്ാര്ട്ട് എനര്�തി േീറ്ററതിപന് 

ഉത്�ാദനവം, സ്ാര്ട്ട് വാട്ടര് േീറ്റര് നതിര്മ്തിക്കുന്നതതിനള്ള 
സജ്ീകരണ സൗകരധ്വം ആരംഭതിച്ചു.

• കമ്പനതി ആരംഭതിച പവഹതികതിള് ്ാകതിംഗ് സതിറ്ം നതിര്
മ്തിക്കുന്നതതിന് സതി-ഡാകതിൽ നതിന്ന് അനേതതി �ഭതിച്ചു.

• കമ്പനതി വധ്ാവസായതിക സുരക്ാ വകുപെതിൽ നതിന്ന് 2020 
ൽ സുരക്ാ അവാര്ഡ് കരസ്തോകതി.

കേെള പസറൊേിക്റ് ലിേി്ഡറ്.
• ഉൽപൊദനം ഇരട്ടതിയാക്കുന്നതതിന് കാരണോയ നവീ

കരണ �ദ്തതികളുപേ ആദധ് ഘട്ടം പൂര്ത്തിയാകതി. 
ഇന്ന ല്ാതസ്് എൽ�തി�തിയതിൽ നതിന്ന് എൽഎൻ
�തിയതില�ക് ോറ്റുന്നതതിനള്ള �ദ്തതിയും പൂര്ത്തിയാകതി. 

കേെള ഇലേറ്്ിക്ൽ ആൻഡറ് അടലഡറ് എഞ്ിനീയ
റിംഗറ് േമ്പനി ലിേി്ഡറ്.
• 12 ലകാേതി രൂ� പേ�വതിൽ �വര് ്ാൻസ്ലഫാര്േറുകള് 

നതിര്മ്തിക്കുന്നതതിനള്ള സൗകരധ്ം സ്ാ�തിക്കുന്നതതിന
ള്ള �ദ്തതി  പൂര്ത്തിയാകതി. ോേ� യൂണതിറ്റതിൽ ഒരു ഇവതി 
ോര്�തിംഗ് ലറ്ഷനം കമ്പനതി സജ്ീകരതിചതിട്ടുണ്്.

്ൊകക്ൊ കേബിള് േമ്പനി ലിേി്ഡറ്:
• ഉൽപൊദന ലശഷതി വര്ദ്തിപെതിക്കുന്നതതിനായതി ബാ�ൻസതി

ങ് പേഷതിനറതികള് സ്ാ�തിക്കുകയും കാ�ാവസ്ാ പ്രൂഫ് 
ലകബതിളുകള് നതിര്മ്തിക്കുന്നതതിനായതി ഒരു പുതതിയ പ്�ൻ 
സജ്ീകരതിക്കുകയും പേയ്തു.

കേെള കലേസറ് ആൻഡറ് പസറൊേിേറ് പപ്രൊഡേറ്െറ്സറ് 
ലിേി്ഡം പേ്ൽ ഇൻഡസറ്്ീസറ് ലിേി്ഡം.
• പ്വവതിധധ്വൽകരണ �ദ്തതികളുപേ ഭാഗോയതി 

പ�ല്ാള് �മ്പുകള് സ്ാ�തിച്ചു.

പ�ൊതുകേഖലൊ സ്ൊ�നങ്ങളുപെ േ്റ് പ്രധൊന 
കനട്ടങ്ങള്
• പേക്്പ്റ്റൽസ് ലേഖ�യുപേ പോത്ത്തിലുള്ള പ്രകേനം 

പേചപപെട്ടു. ലേഖ�യതിപ� മൂന്ന് യൂണതിറ്റുകള് പ്രവര്ത്ന 
�ാഭം റതിലപൊര്ട്ട് പേയ്തിട്ടുണ്്, ലശഷതിക്കുന്ന യൂണതിറ്റുകള്ക് 



164  |  സാമ്പത്തിക അവല�ാകനം 2021 |   അദ്ധ്ായം 4

നഷ്ടം കുറയ്കാൻ കഴതിയും. 
• ഭാരത് പഹവതി ഇ�ക്്തികൽസ് �തിേതിറ്റഡ്(ബതി.

എച്..ഇ.എൽ), ഭാരത് പഹവതി ഇ�ക്്തികൽസ് �തിേതി
റ്റഡ്-ഇ�ക്്തികൽ പേഷീൻ �തിേതിറ്റഡ് (ബതി.എച്.ഇ. 
എൽ-ഇ.എം.എൽ), എന്നതിവയുപേ 51% വതിഹതിതം ലകരള 
സര്കാര് ഏപറ്റടുത്് സംസ്ാന പ�ാതുലേഖ�ാ സ്ാ
�നോകതി ോറ്റതി.

• ലകാര്പെലററ്റ് �രാപെരത് �രതിഹാര പ്രകൃയയതിലൂപേ 
എൻ.സതി.എൽ.േതി പകാചതി പബഞ്തിപന് അംഗീകൃത പറ
സ�്യൂഷൻ മുലഖന ഭാരതസര്കാരതിപന് കീഴതിലുള്ള ഒരു 
പ�ാതുലേഖ�ാ സ്ാ�നോയ  ഹതിന്ദുസ്ാൻ ന്യൂസ് പ്രതിന്് 
�തിേതിറ്റഡ്, പവള്ളൂരതിപന ലകരളസര്കാര് ഏപറ്റടുത്തു.

• പ�ാതുലേഖ�ാ സ്ാ�നങ്ങളതിപ� �ീവനകാരുപേ റതിക്രൂ
ട്ട് പേന്തിൽ സുതാരധ്ത ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതതിനായതി ലകരള 
ലറ്റ്റ് �്തിക് എന്ര്പ്പ്രസസ് പസ�ക്ൻ ആൻഡ് 
റതിക്രൂട്ട് പേന്് ലബാര്ഡ് രൂ�ീകരതിക്കുന്നതതിനള്ള നേ�േതി
ക്രേങ്ങള് പുലരാഗേതിക്കുന്നു.

വധ്വസായ വകുപെതിന് കീഴതിലുള്ള സംസ്ാന പ�ാതുലേഖ
�ാ സ്ാ�നങ്ങളുപേ പ്രകേനം കഴതിഞെ 6 വര്ഷങ്ങളതിൽ 
അനുബന്ം 4.3.4-ൽ നൽകതിയതിരതിക്കുന്നു.

വധ്വസായ വകുപെതിന് കീഴതിലുള്ള സംസ്ാന പ�ാതുലേഖ�ാ 
സ്ാ�നങ്ങളുപേ ലേഖ� തതിരതിച്ചുള്ള സാമ്പത്തിക പ്രകേനം 
�ട്ടിേ 4.3.1-ൽ കാണതിചതിരതിക്കുന്നു

വധ്ാവസായതിക ലേഖ�യതിപ� പകേതികൽ, ഇ�ക്ല്ാണതിക് 
ലേഖ�കള്ക് കീഴതിലുള്ള പ�ാതുലേഖ�ാ സ്ാ�നങ്ങള് 
2020-21 കാ�യളവതിൽ സംസ്ാന പ�ാതുലേഖ�ാ സ്ാ
�നങ്ങളുപേ േതികച പ്രകേനത്തിന് കാരണോയതി. അലത
സേയം, പേക്്പ്റ്റൽ ലേഖ�യതിപ� പ�ാതുലേഖ�ാ സ്ാ
�നങ്ങള് നഷ്ടം ലരഖപപെടുത്തി, സംസ്ാന പ�ാതുലേഖ�ാ 
സ്ാ�നങ്ങളുപേ പോത്ത്തിലുള്ള പ്രകേനം കുറയ്ക്കുന്നു. 
പ�ാതുലേഖ�ാ സ്ാ�നങ്ങപള പുനരുജ്ീവതിപെതികാനം 
ലകരളത്തിപ� വധ്ാവസായതിക ലേഖ�യുപേ സാലങതതിക 
�രതിവര്ത്നത്തിപന് ഏ�ന്ായതി ഉയര്ന്നുവരാൻ സഹാ
യതികാനമുള്ള ശ്രേങ്ങള് സംസ്ാന സര്കാര് ആരംഭതിച്ചു.

സംസ്ാന പ�ാതുലേഖ�ാ സ്ാ�നങ്ങളുപേ വതിറ്റുവരവ്  
2019-20 പന അല�ക്തിച് 2020-21 ൽ 4.7 ശതോനം വര്
ധനയുണ്ായതി . 2020-21, 2021-22 (2021 പസ�്റ്റംബര്) 
വപരയുമുള്ള പ�ാതുലേഖ�ാ സ്ാ�നങ്ങളുപേ വതിറ്റുവരവ്, 
�ാഭം/നഷ്ടം സംബന്തിച വതിശദാംശങ്ങള് അനുബന്ം 
4.3.5-ൽ പകാടുത്തിരതിക്കുന്നു. 

�ന്തണ്ാം �ദ്തതി കാ�യളവതിൽ പ�ാതുലേഖ�ാ സ്ാ
�നങ്ങളുപേ പ്ദനംദതിന പ്രവര്ത്നങ്ങള്ക് ല�ാലും 
സംസ്ാന ബ�റ്റ് വതിഹതിതപത്യാണ് ആശ്രയതിചതിരുന്ന
ത്. എന്നാൽ, �ന്തണ്ാം �ദ്തതിയുപേ അവസാന വര്ഷം 
മുതൽ (2016-17) വധ്വസായ വകുപെതിപന് കീഴതിലുള്ള പ�ാതു
ലേഖ�ാ സ്ാ�നങ്ങള് ശക്തിപപെടുത്തുന്നതതിനം നവീകരതി
ക്കുന്നതതിനമുള്ള പ്രധാന നേ�േതികള് പ്കപകാണ്ടുവരുന്നു. 

ഭൊവി �െി�ൊെിേള്
പ�ാതുലേഖ�ാ സ്ാ�നങ്ങള് �ാഭമുണ്ാക്കുന്ന സംരം
ഭങ്ങള് ോത്രോയതി ചുരുങ്ങാപത പ�ാതു സ്വകാരധ് ലേഖ�

കളതിൽ ഉയര്ന്ന സാലങതതിക സംരംഭങ്ങള്ക് പ്രവര്ത്
നക്േോയ അന്രീക്ം സൃഷ്ടതിക്കുന്ന സ്ാ�നങ്ങളായതി 
ോറ്റതിപയടുലകണ്തുണ്്. സംസ്ാനത്തിപന് സമ്പദ് വധ്
വസ്യുോയതി പ�ാതുലേഖ� സ്ാ�നങ്ങപള ബന്തിപെതി
ലകണ്തുണ്്. അതതിനായതി, ലകരളത്തിൽ നതിന്നു തപന്ന 
അസംസ്കൃത വസ്തുകള് കഴതിയുന്നത്ര ലശഖരതിക്കുകയും 
താപഴ തട്ടതിലുള്ള വധ്വസായങ്ങപള �തിന്തുണയ്ക്കുകയും 
സഹായതിക്കുകയും പേയ്യുന്ന രീതതിയതിലുള്ള പ്രവര്ത്നങ്ങള്  
നേപൊലകണ്തുണ്്. 

പ�ാതുലേഖ�ാ സ്ാ�നങ്ങളുപേ വതികസനത്തിനം പുനരു
ദ്ാരണത്തിനം ഗവണപേന്് പ്രതതിജ്ാബദ്രാണ്. പ�ാ
തുലേഖ�ാ സ്ാ�നങ്ങളുപേ പ�ാതുവായ പ്രവര്ത്നങ്ങപള 
നതിരീക്തിക്കുന്നതതില�ക് പപ്രാഫഷണൽ ോലന�ര്ോപര 
നതിയേതിക്കും. സുതാരധ്ോയ രീതതിയതിൽ ഉന്നതത�ത്തിലുള്ള 
ോലന�ര്ോരുപേ ഒരു ലകഡര് തതിരപഞെടുക്കുന്നതതിനായതി 
�്തിക് എന്ര്പ്പ്രസസ് പസ�ക്ൻ ലബാര്ഡതിന് രൂ�ം 
നൽകതി. ഒലര തരത്തിലുള്ള ഉൽ�ന്നങ്ങള് നതിര്മ്തിക്കുന്ന 
പ�ാതുലേഖ�ാ സ്ാ�നങ്ങപള സംലയാ�തിപെതിച് അവരുപേ 
പ്രവര്ത്നം പേചപപെടുലത്ണ്തുണ്്.

�ബ്ിേറ് പസേറ്െർ റീസറ്്േറ്്ചറിംഗറ് ആൻഡറ് 
ഇകന്ണൽ ആഡി്റ് കബൊർഡറ് (റിയൊബറ്)
വധ്വസായ വകുപെതിപന് കീഴതിൽ പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന റതിയാബതിലൂ
പേയാണ് സംസ്ാനപത് പ�ാതുലേഖ�ാ സ്ാ�നങ്ങളു
പേ �രതിഷ്കരണ/നവീകരണ �ദ്തതികള് നേപൊക്കുന്നത്. 
വധ്വസായ വകുപെതിപന് കീഴതിൽ വരുന്ന പ�ാതുലേഖ�ാ 
സ്ാ�നങ്ങളുപേ പുനരുജ്ീവന/പുനരുദ്ാരണ �രതി�ാ
േതികള് നേപെതി�ാക്കുന്നതതിൽ റതിയാബ് ഒരു പ്രധാന �ങാണ് 
വഹതിക്കുന്നത്. പ�ാതുലേഖ�ാ സ്ാ�നങ്ങളുപേ പ്രവര്ത്
നം ആസൂത്രണം പേയ്യുകയും നതിരീക്തിക്കുകയും പേയ്യുക, 
സ്ാ�ന പുന:നതിര്മ്ാണം, ലശഷതി വര്ദ്തിപെതികൽ, 
പ�ാതു ലേഖ�ാ സ്ാ�നങ്ങളതില�യ്ക്കുള്ള നതിയേനങ്ങള്, 
പ�ാതുലേഖ�ാസ്ാ�നങ്ങള്ക് ഭരണ�രോയ ഉ�ലദ
ശക സഹായവം നൽകുക എന്നതിവയാണ് ഏ�ൻസതിയുപേ 
പ്രധാന ഉത്രവാദതിത്വങ്ങള്. 

വ്യൊവസൊയിേ കപ്രൊത്ൊഹനവം അെിസ്ൊന 
സൗേെ്യ വിേസന ഏ�ൻസിേളും
ലകരള സംസ്ാന വധ്വസായ വതികസന ലകാര്പെലറഷൻ 
(പക.എസ്.ഐ.ഡതി.സതി), ലകരള ഫതിനാൻഷധ്ൽ ലകാര്പെ
ലറഷൻ (പക.എഫ്.സതി) എന്നതിവയാണ് സംസ്ാനപത് 
പ്രധാന വധ്വസായ ധനസഹായ ഏ�ൻസതികള്. വധ്ാ
വസായതിക ധനസഹായത്തിന പുറപേ വധ്ാവസായതിക 
വളര്ചയ്ക് ആവശധ്ോയ ഭൗതതികവം സാമൂഹതികവോയ 
അേതിസ്ാന സൗകരധ്ങ്ങള് പക.എസ്.ഐ.ഡതി.സതി ലപ്രാ
ത്ാഹതിപെതിക്കുകയും സുഗേോക്കുകയും പേയ്യുന്നു. കൂോപത, 
വധ്ാവസായതിക അേതിസ്ാന സൗകരധ് വതികസനത്തിന് 
കതിൻഫ്രയും ശ്രദ് ലകന്ദ്രീകരതിക്കുന്നു. 

കേെള സംസ്ൊന വ്യവസൊയ വിേസന കേൊർപ്
കറഷൻ (പേ.എസറ്.ഐ.ഡി.സി)
ലകരളത്തിൽ ഇേത്ര-വൻകതിേ വധ്വസായങ്ങള് ലപ്രാ
ത്ാഹതിപെതിക്കുന്നതതിനം വതികസതിപെതിക്കുന്നതതിനം ലവണ്തി 
സംസ്ാന സര്കാരതിപന് സമ്പൂര്ണ് ഉേേസ്തയതിൽ 
1961 ൽ സ്ാ�തികപപെട്ടതിരതിക്കുന്ന കമ്പനതിയാണ് ലകരള 
സംസ്ാന വധ്വസായ വതികസന ലകാര്പെലറഷൻ  
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�ട്ടിേ 4.3.1 വധ്വസായ വകുപെതിന് കീഴതിലുള്ള സംസ്ാന പ�ാതുലേഖ�ാ സ്ാ�നങ്ങള്: �ദ്തതിവതിഹതിതം, വതിറ്റുവരവ്, 
അറ്റാദായം (രൂ� ലകാേതിയതിൽ)

ഇനങ്ങള് 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21
2021-22

(30/9/2021 
വപര)

പകേതികൽ ലേഖ� (ആപക യൂണതിറ്റ്) 7 7 7 7 7 7

�ദ്തതി വതിഹതിതം 19.70 19.50  28.22 21.07  43.24 7.48 

ലേണ ഓവര് 1,311.99  1,432.68 1,634.39 1,454.44 1,532.60 903.34 

പ്രവര്ത്ന �ാഭം 106.34  268.02 241.59  56.39  163.33 153.23 

അറ്റാദായം  9.80  221.63 189.05 55.09 95.33 115.84 

ഇ�ക്്തികൽ 
ലേഖ� (ആപക യൂണതിറ്റ്) 4 4 4 4 4 4

�ദ്തതി വതിഹതിതം 15.50 17.86 32.95    7.43 29.00  10.50 

ലേണ ഓവര്   453.70  376.46   575.45   502.60  482.15  86.39 

പ്രവര്ത്ന �ാഭം -12.87   -1.28 11.90 -16.58   -20.06 -40.09 

അറ്റാദായം    -19.67   -34.18    -19.91    -18.75   -58.18   - 57.08 

എഞ്തിനീയറതിംഗ് 
ലേഖ� (ആപക യൂണതിറ്റ്) 6 6 6 6 6 6

�ദ്തതി വതിഹതിതം 12.85 25.86 30.45 16.00 40.49 18.84 

ലേണ ഓവര്   120.77  128.58 152.38 155.13 183.39 84.74 

പ്രവര്ത്ന �ാഭം    -13.94   -16.35 -25.22 -16.60 -7.47 -13.88 

അറ്റാദായം    -42.42   -45.71 -53.96  -42.63 -36.68 -30.20 

ഇ�ക്ല്ാണതിക്് 
ലേഖ� (ആപക യൂണതിറ്റ്) 3 3 3 3 3 3

�ദ്തതി വതിഹതിതം 2.75  2.68 10.57 2.51 7.96 8.97 

ലേണ ഓവര്  460.85 480.59 546.88   530.44  535.19 167.72 

പ്രവര്ത്ന �ാഭം 2.61 22.71 21.56 19.27 26.81 -4.70 

അറ്റാദായം  -17.83 4.77 8.71 4.38 9.97 -13.06 

പേക്്റ്റയതിൽ 
ലേഖ�  (ആപക യൂണതിറ്റ്) 10 10 11 11 11 11

�ദ്തതി വതിഹതിതം  34.80 23.81  22.20 19.40  40.91 4.87 

ലേണ ഓവര് 114.64  134.52 155.28 159.24 181.19 128.38 

പ്രവര്ത്ന �ാഭം -39.10 -45.69 -39.85 -49.04 -15.34 -2.66 

അറ്റാദായം    -86.63   -92.43    -95.66 -114.64   -87.57  -45.24 
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പസറാേതിക് 
ലേഖ� (ആപക യൂണതിറ്റ്) 2 2 2 2 2 2

�ദ്തതി വതിഹതിതം    4.94   4.94 16.20    3.02 14.48    6.75 

ലേണ ഓവര്    4.67   5.76 10.26 11.53 37.34  27.11 

പ്രവര്ത്ന �ാഭം  -5.41  -9.50  -1.31  -1.17    - 2.34    -0.96 

അറ്റാദായം    -10.92   -15.35  -6.97    -10.45   -11.97   -6.59 

�രമ്പരാഗത തേതി 
അധതിഷ്ടതിത വധ്വ
സായങ്ങള് 

(ആപക യൂണതിറ്റ്) 7 7 7 7 7 7

�ദ്തതി വതിഹതിതം 4.90 7.10 7.45  5.08 15.00 9.83 

ലേണ ഓവര്  140.91  127.15 128.70   141.35   67.29 27.33 

പ്രവര്ത്ന �ാഭം   -13.79  -19.60  -21.49 -15.65 -27.78 -12.29 

അറ്റാദായം    -22.97 -30.68   -26.42   -24.83 -34.43  -15.69 

വതികസന ലേഖ� (ആപക യൂണതിറ്റ്) 2 2 2 2 2 2

�ദ്തതി വതിഹതിതം    5.50 -   -   1.10 17.10 4.50 

ലേണ ഓവര്   198.62  253.58   282.52   217.04 302.52  60.43 

പ്രവര്ത്ന �ാഭം    -13.32 -7.97 -0.83  2.13 -5.86  -6.18 

അറ്റാദായം    -22.17 -14.56 -4.18 -1.15  -14.09   -11.36 

പോത്ം (ആപക യൂണതിറ്റ്) 41 41 42 42 42 42

�ദ്തതി വതിഹതിതം   100.94  101.75   148.04    75.61  208.18 71.74 

ലേണ ഓവര് 2,806.15 2,939.32   3,485.86   3,171.77   3,321.67 1,485.44 

പ്രവര്ത്ന �ാഭം 36.26  192.90 186.35 11.91   111.29  72.47 

അറ്റാദായം -212.81  -6.51 -9.34 -152.98 -137.62 -63.38 

   അവലംബം: റലിയൊബ്

(പക.എസ്.ഐ.ഡതി.സതി). ലകരളത്തിപന് സാമ്പത്തിക വതിക
സനത്തിന് തന്തപ്രധാനോയ �� വധ്വസായ �ശ്ാത്� 
വതികസന �ദ്തതികളും പക.എസ്.ഐ.ഡതി.സതി ആരംഭതിചതിട്ടു
ണ്്. ലകരളത്തിപ� സ്വകാരധ് വധ്വസായതിക ലപ്രാ�ക്ടുകപള 
ലപ്രാത്ാഹതിപെതിക്കുന്നതതിനം നതിലക്� ലപ്രാത്ാഹന ഉദധ്
േങ്ങപള മുലന്നാട്ട് നയതിക്കുന്നതതിനം, വധ്വസായതിക അേതി
സ്ാന �ശ്ാത്� സൗകരധ്ങ്ങളുപേ വതികസനത്തിനം 
പ്�വവധ്വസ്യ്ക്കും സംരംഭകപര വളര്ത്തുന്നതതിനം  
റ്ാര്ട്ട് അപ്പുകള്ക് �തിന്തുണ നൽകുന്നതതിനം ഒരു പ്രധാന 
�ങ് പക.എസ്.ഐ.ഡതി.സതി വഹതിക്കുന്നു. സംസ്ാനത്്, 
ആഭധ്ന്രവം വതിലദശീയവോയ വധ്വസായ നതിലക്�ങ്ങള് 
ലപ്രാത്ാഹതിപെതിക്കുന്നതതിനള്ള ലനാഡൽ ഏ�ൻസതി എന്ന 
നതി�യതിൽ പക.എസ്.ഐ.ഡതി.സതി നതിലക്�കര്ക് സേ
്ോയ �തിന്തുണയും സഹായവം നൽകതി വരുന്നു. വതിവതിധ 
ആനകൂ�ധ്ങ്ങളും �ദ്തതികളും �രതിലശാധതിക്കുവാൻ ലവണ്തിയു
ള്ള ക്രേീകരണങ്ങള് നേത്തുകയും, സര്കാരും വധ്വസായ 
ലേഖ�യും ബന്പപെട്ടു പ്രവര്ത്തിക്കുന്നതതിനള്ള അന്രീ
ക്ം സൃഷ്ടതിക്കുകയും പേയ്യുന്നു. 

സംസ്ാനത്് എന്ര്പ്പ്രസ് സ്ാ�തിക്കുന്ന നതിലക്�കര്
ക്കുള്ള ഏക ല�ായതിന്് ലകാണോക്റ്റായതി പകഎസ്ഐഡതി
സതി പ്രവര്ത്തിക്കുന്നു. ബതിസതിനസ് ആശയങ്ങള് പ്രാലയാ
ഗതിക �ദ്തതികളാകതി വതികസതിപെതിക്കുന്നതതിനള്ള �തിന്തുണ, 
സാധധ്താ�ഠനങ്ങള് നേത്തുന്നതതിനള്ള സഹായം, വതികസതി
പെതിച അേതിസ്ാന സൗകരധ്ങ്ങള് �ഭധ്ോകൽ, ലപ്രാ�ക്േ് 
ആശയരൂ�ീകരണം മുതൽ കമ്ീഷൻ പേയ്യൽ വപര നതി
ലക്�കപന പ്ക�തിേതിച്ചുയര്ത്തുന്നതതിനള്ള സേലയാേതിത
ോയ അംഗീകാരങ്ങളും അനേതതികളും പകഎസ്ഐഡതിസതി 
വാഗ്ാനം പേയ്യുന്നു. ബതിസതിനസ് ഇൻകുലബഷൻ പസന്
റുകള് സ്ാ�തിക്കുക, പേന്റതിംഗ് പസഷനകള് നൽകുക, 
റ്ാര്ട്ടപെതിനായതി വതിത്് ഫണ്് വര്ദ്തിപെതിക്കുക എന്നതിവയതിലൂപേ 
റ്ാര്ട്ടപ്പുകള്കായതി പ്രാപ്തോക്കുന്ന ഒരു ഇലകാസതിറ്ം 
സൃഷ്ടതികാൻ പക എസ് ഐ ഡതി സതി �രതിശ്രേതിച്ചു.

വതിവതിധ വധ്വസായ യൂണതിറ്റുകള്ക്കും വതിവതിധ പേഗാ ലപ്രാ�
ക്ടുകള്ക്കും ധനസഹായം നൽകുന്നതതിന് പുറപേ പക.എ
സ്.ഐ.ഡതി.സതി നതിരവധതി പ്രവര്ത്നങ്ങള് ഏപറ്റടുത്തിട്ടുണ്്.  
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പക.എസ്.ഐ.ഡതി.സതി നേപെതി�ാകതി പകാണ്തിരതിക്കുന്ന 
പ്രധാന �ദ്തതികള് കബൊക്റ് 4.3.2-ൽ പകാടുത്തിരതിക്കുന്നു.

സൊമ്പത്ിേ സ്ിതി
2019-20 ൽ ലകാര്�ലറഷൻ 41.8 ലകാേതി രൂ� അറ്റാദാ
യോയതി ലനേതി. കഴതിഞെ 4 വര്ഷങ്ങളതിപ� പക.എസ്.ഐ. 
ഡതി.സതി യുപേ േതി� പ്രധാന സാമ്പത്തിക �രാേീറ്ററുകള് 
�ട്ടിേ 4.3.2-ൽ പകാടുത്തിരതിക്കുന്നു.       

പേ.എസറ്.ഐ.ഡി.സി യുപെ വ്യൊവസൊയിേ ധനസ
ഹൊയ പ്രവർത്നങ്ങള് 
2020-21-ൽ 336.54 ലകാേതി രൂ�യുപേ �ദ്തതികള്ക്  
പക.എസ്.ഐ.ഡതി.സതി അനേതതി നൽകതി. ഈ �ദ്തതികള് 
758 ല�ര്ക് ലനരതിട്ടും അല്ാപതയും പതാഴതി�വസരങ്ങള് 
സൃഷ്ടതിക്കുപേന്ന് പ്രതീക്തിക്കുന്നു. ലകാര്പെലറഷൻ 312.26 
ലകാേതി വതിതരണം പേയ്തു, പോത്ം 80.26 ലകാേതി രൂ� 
മുതലും ��തിശയും വഴതി കപണ്ടുത്തു. നതി�വതിൽ 510.05 ലകാേതി 
രൂ� മുതൽ മുേകതിൽ 12 ലപ്രാ�ക്ടുകള് നേപൊക്കുന്നുണ്്, 
ഇത് 1,705 ല�ര്ക് പതാഴതിൽ സൃഷ്ടതിക്കും. പക എസ് ഐ ഡതി
 സതിയുപേ ഭൗതതികവം സാമ്പത്തികവോയ പ്രകേനം 2020-
21 ലും 2021-22 ലും (2021 ഒക്ലോബര് വപര) അനുബന്ം 
4.3.6-ൽ നൽകതിയതിരതിക്കുന്നു.

പക.എസ്.ഐ.ഡതി.സതി യ്ക് �ഭതിച �ദ്തതി തുകയും 
പേ�വ് വതിവരങ്ങളും 2016-17 മുതൽ 2021-22 വപര 
 �ട്ടിേ 4.3.3-ൽ പകാടുത്തിരതിക്കുന്നു.  

�ട്ടിേ 4.3.3 പക.എസ്.ഐ.ഡതി.സതി യ്ക് �ഭതിച �ദ്തതി 
തുകയും പേ�വ് വ തിവരങ്ങളും 2016-17 മുതൽ 2021-22 
വപര   (രൂ� ലകാേതിയതിൽ)

ക്രേ 
നം വര്ഷം �ദ്തതി 

വതിഹതിതം പേ�വ് ശതോനം

1 2016-17 87.5 75.5 86.3

2 2017-18 96.3 171.7 178.4

3 2018-19 134.4 77.5 57.7

4 2019-20 116.0 15.9 13.7

5 2020-21 109 84.32 77.36

6 2021-22* 109 15.55 14.27

അവലംബം- ബജറ്് എസ്റലിമേറ്് 
*2021  ഒക്മേൊബര് വപെയുള്ള പെലവുകള്

പേ.എസറ്.ഐ.ഡി.സി യുപെ പ്രധൊന കപ്രൊത്ൊ
ഹന പ്രവർത്നങ്ങള് 

ഈസറ് ഓഫറ് ഡയൂയിംഗറ് ബിസ്ിനസറ്
ഈസ് ഓഫ് ഡ്യൂയതിംഗ് ബതിസ്തിനസ് പേചപപെടുത്തുന്നതതി
നായതി സ്വീകരതിച �രതിഷ്കരണ നേ�േതികളുപേ അേതിസ്ാന
ത്തിൽ ഇന്ധ്ാ ഗവണപേന്തിപന് ഇന്സ്്തിയൽ ല�ാളതിസതി 
ആൻഡ് പപ്രാലോഷൻ വകുപെ് (ഡതി.ഐ.�തി.�തി) വര്ഷംലതാ
റും സംസ്ാനങ്ങപള റാങ് പേയ്യുന്നു. ലകരളത്തിൽ ഒരു 
വധ്വസായ യൂണതിറ്റ് ആരംഭതിക്കുന്നതതിനായുള്ള ക്തിയറൻസ് 

 y ഇേത്ര - വൻകതിേ വധ്വസായങ്ങള്ക് ധനസഹായവം �തിന്തുണയും നൽകുക
 y ലകരളത്തിൽ നതിലക്�ങ്ങപള ലപ്രാത്ാഹതിപെതിക്കുക
 y വധ്ാവസായതിക വളര്ചാ ലകന്ദ്രങ്ങള് ഉള്പപെപേയുള്ള അേതിസ്ന സൗകരധ് വതികസനം. 
 y ലകരളത്തിൽ ഈസ് ഓഫ് ഡൂയതിംഗ് ബതിസതിനസ് (ഇ.ഒ.ഡതി.ബതി) ലപ്രാത്ാഹതിപെതിക്കുക
 y വതിവതിധ റ്ാര്ട്ട് അപെ് സംരംഭങ്ങള്ക് �തിന്തുണ നൽകുക
 y സംരംഭക സഹായം
 y ഏഞ്ൽ/സീഡ് ഫണ്് �ദ്തതി.
 y ഇ�ക്ല്ാണതിക് ഹാര്ഡ് പവയര് �ാര്ക്, പകാചതി 
 y പ്�ഫ് സയൻസ് �ാര്ക് - പ്�ഫ് സയൻസ് ലേഖ�യതിൽ സ്വകാരധ് വധ്വസായങ്ങപളയും ഗലവഷണവതികസന 

സ്ാ�നങ്ങപളയും ലപ്രാത്ാഹതിപെതിക്കുന്നതതിന ലവണ്തി.
 y പ്�റ്റ് എഞ്തിനതിയറതിംഗ് ഇൻഡസ്്തിയൽ �ാര്ക്, �ാ�കാേ്-രണ്ാം ഘട്ടം.
 y ബതിസതിനസ്് ഇൻകുലബറ്റര്
 y പേഡതികൽ ഡതിപ്വസസ് �ാര്ക് (പേഡ്്ാര്ക്)
 y പേഗാ ഫുഡ് �ാര്ക്

കബൊക്റ് 4.3.2 പക.എസ്.ഐ.ഡതി.സതി യുപേ പ്രധാന പ്രവര്ത്നങ്ങളും നേപൊകതിപകാണ്തിരതിക്കുന്ന �ദ്തതികളും

�ട്ടിേ 4.3.2  പക.എസ്.ഐ.ഡതി.സതി യുപേ പ്രധാന സാമ്പത്തിക �രാേീറ്ററുകള് (ലകാേതി രൂ�യതിൽ)
വതിശദാംശങ്ങള് 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20

പോത്ം ആസ്തതി 669 777.3 703.7 621.2

ആപക േതി�വകള് 13.7 44.9 14.7 16.3

�ീവനകാരുപേ േതി�വകള് 9.1 10.3 8.9 10.6

അറ്റ�ാഭം/നഷ്ടം (+/-) 34.5 33.6 33.8 41.8

ഓഡതിറ്റ് നതി� ഓഡതിറ്റ് പേയ്ത് പൂര്ത്തിയാകതിയതിട്ടതില്

അവലംബം: ബലി.�ലി.ഇ അവമലൊകനം 2019-20
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നേ�േതിയ്കായതി നതി�വതിലുള്ള േട്ടങ്ങപളയും വകുപ്പുകപളയും 
�രതിഷ്കരതിക്കുന്നതതിപനപെറ്റതി പക.എസ്.ഐ.ഡതി.സതി ഒരു 
�ഠനം നേത്തുകയും, റതിലപൊര്ട്ട് സേര്പെതിക്കുകയും പേയ്തു. 
പ്രസ്തുത റതിലപൊര്ട്ടതിൽ ഉള്ള നതിര്ല്ദേശങ്ങളുപേ അേതിസ്ാ
നത്തിൽ 7 ആക്ടുകളതിൽ ലഭദഗതതി വരുത്തുന്നതതിനള്ള 
തീരുോനം സംസ്ാന കാബതിനറ്റ് അംഗീകരതിച്ചു. ഇതതി
പനത്തുേര്ന്ന് ഇ.ഒ.ഡതി.ബതി യുപേ ഭാഗോയതി സംസ്ാന 
സര്കാര് ലകരളാ ഇൻപവസ്റ്റ്പേന്് പ്രലോഷൻ ആൻഡ് 
പഫസതി�തിലറ്റഷൻ ആക്േ് 2018 ൽ പ്രസതിദ്ീകരതിച്ചു.   
                                                                                    
"ലകരള പ്േലക്രാ ലസ്ാള് േീഡതിയം എന്ര്പ്പ്രസസ്  
പഫസതി�തിലറ്റഷൻ ആക്േ് 2019” നേപെതി�ാകതിയത്, 10 
ലകാേതി രൂ� വപര മൂ�ധന നതിലക്�മുള്ളതും പ്�സൻ
സുകള്, അംഗീകാരങ്ങള്, പ�ര്േതിറ്റുകള് തുേങ്ങതിയവയതിൽ 
നതിന്ന് േ�തിനീകരണ നതിയന്തണ ലബാര്ഡ് വതിജ്ാ�നം 
പേയ് പറഡ് കാറ്റഗറതിയതിൽ പ�ോത്തുോയ എല്ാ ലപ്രാ�
ക്റ്റുകളും ഒഴതിവാക്കുന്ന ഒരു ഓലട്ടാലേറ്റഡ് അപ്രൂവൽ റൂട്ട് നേ
പെതി�ാക്കുന്നതതിനാണ്. ആദധ്പത് മൂന്ന് വര്ഷം സംസ്ാന 
ഭരണത്തിൻ കീഴതിൽ നേപെതി�ാക്കുന്നു. ഇന്നപത് കണ
കനസരതിച് 13,863-�ധതികം എംഎസ്എംഇ-കള്  
സംസ്ാനത്തുേനീളം എംഎസ്എംഇ  യൂണതിറ്റുകള്  
സ്ാ�തിക്കുന്നതതിനള്ള നതിയേനതിര്മ്ാണത്തിനള്ള ഇളവ
കള് പ്രലയാ�നപപെടുത്തിയതിട്ടുണ്്.

കവഗതകയറിയതും സുതൊെ്യവേൊയ ഓൺ ടലൻ 
ഏേ�ൊലേ ലേിയറൻസറ് സംവിധൊനം 
(പേ.സ്ിഫറ്്റ്)
സംസ്ാനത്് വധ്വസായ �ദ്തതികള് സ്ാ�തിക്കുന്ന
തതിനളള നേ�േതികള് �ഘൂകരതിക്കുന്നതതിനായതി ലകരള 
സര്കാര് ഒരു ‘ഏക�ാ�ക ക്തിയറൻസ് സംവതിധാനം’ 
ആരംഭതിചതിട്ടുണ്്. ഈ �ദ്തതിയുപേ സംസ്ാനപത് 
ലനാഡൽ ഏ�ൻസതിയാണ് പക.എസ്.ഐ.ഡതി.സതി. 
ഓണപ്�ൻ ക്തിയറൻസ് സംവതിധാനവം ഓണപ്�ൻ 
പ�ാതു അല�ക് ലഫാമുകളും വതികസതിപെതിക്കുന്നതതിനായതി 
നാഷണൽ ഇൻഫര്ോറ്റതിക്് പസന്റതിപന (എൻ.ഐ.സതി) 
ചുേത�പപെടുത്തിയതിട്ടുണ്് .  സേയബന്തിതോയതി 
പ്�സൻസുകളും അംഗീകാരങ്ങളും നൽകുന്ന  
വതിഷയത്തിൽ സര്കാരുോയുള്ള ഭാവതിയതിപ� എല്ാ 
ഇേ�ാടുകള്ക്കും പക.സ്വതിഫ്റ്റ് ലവദതിയാകും. 2021 
ഒക്ലോബര് 20 വപരയുളള കണകനസരതിച്, ആപക   
ര�തിറ്ര് പേയ്തിട്ടുള്ള 27,776 സംരംഭകര്  പക. സ്വതിഫ്റ്റ് 
സംവതിധാനം ഉ�ലയാഗതിക്കുകയും 21 വകുപ്പുകളുപേ 75 പ്സ് 
ലസവനങ്ങള് പ്രലയാ�നപപെടുത്തുകയും പേയ്തിട്ടുണ്്.

സൊമ്പത്ിേ സഹൊയം
സംസ്ാനപത് ഇേത്രം, വൻകതിേ വധ്വസായങ്ങള്കായതി 
പക എസ് ഐ ഡതി സതി നതിരവധതി ധനസഹായ സഹായ 
�ദ്തതികള് ആരംഭതിച്ചു. പക എസ് ഐ ഡതി സതിയുപേ ദീര്
ഘകാ� വായ്� സഹായം ഒരു �ദ്തതിയതിൽ �രോവധതി 
100 ലകാേതി രൂ� വപര �രതിേതിതപപെടുത്തിയതിരതിക്കുന്നു.  
ലേം ല�ാണ, ഹ്രസ്വകാ� വാസൗകരധ്ം, പേന്റതിംഗ് സലപൊര്
ട്ട് തുേങ്ങതിയ നൂതന സംരംഭങ്ങള്ക് പക എസ് ഐ ഡതി സതി 
യുവ സംരംയ്�കള്, ഉ�കരണങ്ങള് വാങ്ങൽ വായ്�കള്,  
പ്രവര്ത്ന മൂ�ധന വായ്�കള്, ലകാര്പെലററ്റ് വായ്�
കള്, ഇക്വതിറ്റതി / പ്രതിഫറൻസ് പഷയര് നതിലക്�ങ്ങള് എന്നതി
വയാണ് പകഎസ്ഐഡതിസതി നൽകുന്ന വതിവതിധ തരം  
വായ്�കള്. വതിത്് ഫണ്് സഹായം, ഇൻകുലബഷൻ 
ഭകപര �തിന്തുണയ്ക്കുന്നു. ഇക്വതിറ്റതി പഷയര് കധ്ാ�തിറ്റ�തിന് 

ലസാഫ്റ്റ് ല�ാണ വഴതി വതിത്് ഫണ്് നൽകുന്നു. ഈ 
�രതി�ാേതി ആരംഭതിചതതിനലശഷം നൂറതി�ധതികം കമ്പനതികള്
ക് 22 ലകാേതി രൂ�യതി�ധതികം അനേതതി നൽകതി.

ലകരള സമ്പദ്വധ്വസ്യുപേ വളര്ചയുപേ ഒരു പ്രധാന ലേഖ
�യാണ് വനതിതാ സംരംഭകത്വകപര ലപ്രാത്ാഹതിപെതിക്കുക 
എന്ന് പക എസ് ഐ ഡതി സതി തതിരതിചറതിഞ്ഞു.  പക എസ് ഐ
 ഡതി സതിയുപേ വനതിതാ സംരംഭകത്വ ദൗതധ്ം നതി�വതിലുള്ള 
വനതിതാ സംരംഭകപര അവരുപേ ബതിസതിനസ്് സംരംഭങ്ങള് 
വര്ദ്തിപെതിക്കുന്നതതിന് തതിരതിചറതിയുന്നതതിനം ലപ്രാത്ാഹതിപെതിക്കു
ന്നതതിനം �തിന്തുണ നൽകുന്നതതിനോയതി ആരംഭതിച േപറ്റാരു  
സംരംഭോണ്. ഈ ലപ്രാ്ാേതിന് കീഴതിലുള്ള സഹായത്തിപന് 
അളവ് ഫണ്് ആവശധ്കതയുപേ 80 ശതോനം അപല്ങതിൽ 
�രോവധതി 25 �ക്ോയതി �രതിേതിതപപെടുത്തിയതിരതിക്കുന്നു, 
 ഏതാലണാ കുറവ് അത്.

പേഎസറ്ഐഡിസിയുപെ ദുെിതൊശ്ൊസ �ൊകക്�റ്
ലകാവതിഡ്-19 േഹാോരതിയുപേ �ശ്ാത്�ത്തിൽ,  
2020-പ� ‘വധ്വസായ ഭദ്രത’ �ാലക�തിൽ ഉള്പപെടുത്തി
പകാണ്് പകഎസ്ഐഡതിസതി അതതിപന് ഉ�ലഭാക്ാ
കള്കായതി നേപെതി�ാകതിയ സോശ്വാസ �ദ്തതികകളുപേ  
വതിവരങ്ങള് ചുവപേ ലേര്ത്തിരതിക്കുന്നു.
• പുതുതായതി ഭൂേതി �ഭധ്ോകതിയവര്ക്കുള്ള തവണ അേവ് 

നയം.
•  20 ശതോനം ോത്രം മുൻ കൂര് അേവ് ആയതി സ്വീകരതിച്ചു

പകാണ്് പുതുതായതി ഭൂേതി അനവദതിച്ചു നൽകുന്നു.
• ഭൂേതിയതിലമേലുള്ള തവണ അേവകള് ഒരു വര്ഷലത്ക് 

േരവതിപെതിച്ചു നൽകതി.
•  പകഎസ്ഐഡതിസതി,കതിൻഫ്ര �ാര്ക്കുകളതിൽ പ്രവര്ത്തി

ക്കുന്ന സ്ാ�നങ്ങള് 2020 ഏപ്രതിൽോസം മുതൽ 2021 
ോര്ച് ോസം  വപര ഒടുലകണ്തായ ഭൂേതി �ാട്ടം/അേവ് 
േരവതിപെതിച്ചു.

• 2020 ോര്ച് മുതൽ 2020 പേയ് വപര പകഎസ്ഐഡതി
സതി, കതിൻഫ്ര �ാര്ക്കുകളതിപ� നതിലക്�കര്   നതി�വതിൽ 
പ്കവശം വചതിരതിക്കുന്ന റ്ാൻലഡര്ഡ് ഡതിപ്സൻ 
ഫാക്േറതികളുപേ വാേക മൂന്നു ോസലത്ക് ഒഴതിവാകതി.

• 2020 ോര്ച് ോസം മുതൽ 2020 പേയ് വപരയുള്ള 3 
ോസലത്ക് പ�ാതു സൗകരധ്ങ്ങളതിൽ ഇോകതിയ  
നതിരക്കുകള് ഒഴതിവാകതി.

• മൂന്ന് ോസലത്ക് പകഎസ്ഐഡതിസതിയുപേ എല്ാ 
പ്രവര്ത്ന യൂണതിറ്റുകള്ക്കും മുതലും ��തിശയും അേയ്ക്കു
ന്നതതിനള്ള പോറലട്ടാറതിയം അനവദതിച്ചു.

• പകഎസ്ഐഡതിസതിയതിപ� ലോപെ് അപെ് വായ്�കള്
• പകഎസ്ഐഡതിസതിയുപേ നതി�വതിലുള്ള സംരംഭകര്ക് 

അേതിയന്തിര മൂ�ധനവം ആസ്തതി സൃഷ്ടതിക്കുന്നതതിനള്ള  
�തിന്തുണയും നൽകൽ.

• പകഎസ്ഐഡതിസതിയുപേ നതി�വതിലുള്ള ഉ�ലഭാക്ാകള്
ക്കുള്ള �തിഴപെ�തിശ ഒഴതിവാകൽ.

• പകഎസ്ഐഡതിസതി നൽകുന്ന വായ്�കള് തീര്പൊക്കു
ന്നതതിനള്ള ഒറ്റത്വണ തീര്പൊകൽ നയം.

• സൂക്്േ,പേറുകതിേ,ഇേത്ര,ക്കുസംരംഭങ്ങള്ക് ആസ്തതി 
സൃഷ്ടതിക്കുന്നതതിന് പ്രലതധ്ക വായ്�കള്.

ലകാവതിഡ്-19 സോശ്വാസ �ദ്തതിയുപേ ഭാഗോയതി പകഎ
സ്ഐഡതിസതി നേപെതി�ാകതിയ സോശ്വാസ �ദ്തതികകളുപേ 
വതിവരങ്ങള് ചുവപേ ലേര്ത്തിരതിക്കുന്നു.
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• പകാവതിഡ്-19 സംബന്ോയ നതിയന്തണങ്ങള് 
കാരണം വായ്� എടുത്തും തതിരതിചേയ്കാൻ കഴതിയാത്
തുോയ എല്ാ പകഎസ്ഐഡതിസതി ഉ�ലഭാക്ാകള്ക്കും 
അകൗണ്് ഒരു ലോശം കേോയതി ല�ബൽ പേയ്യപപെോ
പത തപന്ന പുനഃസംഘേതിപെതിക്കുന്ന �ദ്തതി പ്രലയാ�ന
പപെടുത്ാവന്നതാണ്.

•  2020 ഒക്ലോബര് 1 മുതൽ 2021 ോര്ച് 31 വപരയുള്ള 
ആറ് ോസലത്ക് ലോപെ്-അപെ് വായ്�യുപേ തതിരതിചേ
വതിന് പോറലട്ടാറതിയം.

• പകഎസ്ഐഡതിസതി ഉ�ലഭാക്ാകള്ക്കുള്ള എല്ാ 
�തിഴപെ�തിശയും 2021 ഏപ്രതിൽ മുതൽ ഒരു വര്ഷലത്ക് 
മുഴുവനായതി ഒഴതിവാകതി.

• പകഎസ്ഐഡതിസതി 5 ശതോനം ��തിശ നതിരകതിൽ 
എംഎസ്എംഇകള്കായതി 100 ലകാേതി രൂ� ലസാഫ്റ്റ് 
ല�ാണ അനവദതിക്കും.

• ലനാര്ക റൂട്ട് സ് തതിരപഞെടുത് റതിലട്ടണീ പ്േ്ന്് സതിന് 
5 ശതോനം ��തിശലയാപേ പകഎസ്ഐഡതിസതി ₹ 100 
ലകാേതി ലസാഫ്റ്റ് ല�ാണ അനവദതിക്കും.

• പകാവതിഡ്-19 അനബന് ആലരാഗധ് സംരക്ണ പ്ര
വര്ത്നങ്ങള്ക് കീഴതിൽ വരുന്ന വധ്വസായങ്ങള്ക് 
5 ശതോനം നതിരകതിൽ പ്രലതധ്ക വായ്� നൽകുന്നതതി 
നായതി പകഎസ്ഐഡതിസതി 100 ലകാേതി രൂ� നീകതിവ
ചതിട്ടുണ്്.

കേെള വ്യവസൊയ അെിസ്ൊന സൗേെ്യ 
വിേസന കേൊർപ്കറഷൻ (േിൻ ഫ്ര)
സംസ്ാനത്തുേനീളം വധ്വസായ-നതിര്്ദേതിഷ്ട അേതിസ്ാന 
സൗകരധ്ങ്ങള് നതിര്മ്തിക്കുക, അതുവഴതി സ്വകാരധ് നതിലക്
�വം പതാഴതി�വസരങ്ങളും സൃഷ്ടതിക്കുക, ഭാവതിയതിപ� വധ്ാ
വസായതിക വളര്ചയ്ക് ഒരു �ാൻഡ് ബാങ് സൃഷ്ടതിക്കുക 
എന്നതിവ �ക്ധ്േതിട്ടാണ് 1993-ൽ കതിൻ ഫ്ര ആരംഭതിചത്. 
വധ്വസായ �ാര്ക്കുകള് / േൗണ ഷതിപ്പുകള് / ലസാണുകള് 
എന്നതിവ സ്ാ�തിച് സംസ്ാനപത് വധ്ാവസായതികോ
യതി �തിലന്നാകം നതിൽക്കുന്ന പ്രലദശങ്ങളുപേ സാമ്പത്തിക 
വതികസനം കതിൻ ഫ്ര ലപ്രാത്ാഹതിപെതിച്ചു, ഇത് സംരംഭകര്ക് 
ഒരു വധ്വസായം ആരംഭതിക്കുന്നതതിന് ആവശധ്ോയ േതിക 
സൗകരധ്ങ്ങളും നൽകുന്നു. കതിൻ ഫ്ര വതികസതിപെതിപചടുത് വധ്
വസായ �ാര്ക്കുകളതിൽ ബതിൽറ്റ് അപെ് സ്�ത്് വതികസതിത 
ഭൂേതി, സേര്പെതിത പ്വദയുതതിയും ��വതിതരണവം ആശയവതി
നതിേയ സൗകരധ്ങ്ങളും ഉണ്്. സംരംഭകര്കായതി കതിൻ ഫ്ര 
ഒരു പറഡതിപേയ്ഡ് നതിര്മ്ാണ അന്രീക്ം നൽകുന്നു, 
കൂോപത ഒരു യൂണതിറ്റ് സ്ാ�തിക്കുന്നതതിനള്ള സേയവം 
പേ�വം കുറയ്കാൻ അവപര സഹായതിക്കുന്നു.

സൊമ്പത്ിേ സ്ിതി
2019-20-ൽ ലകാര്പെലറഷൻ 2.3 ലകാേതി രൂ� അറ്റാദാ
യം റതിലപൊര്ട്ട് പേയ്തു. കഴതിഞെ നാ�് വര്ഷപത് േതി� 
പ്രധാന സാമ്പത്തിക സൂേകങ്ങള് �ട്ടിേ 4.3.4-ൽ  
കാണതിചതിരതിക്കുന്നു. 

കതിൻഫ്രയുപേ 2016-17 മുതൽ 2021-22 വപരയുള്ള 
�ദ്തതി വതിഹതിതവം പേ�വ് വതിവരങ്ങളും �ട്ടിേ 4.3.5-ൽ  
പകാടുത്തിരതിക്കുന്നു.

�ട്ടിേ 4.3.5 കതിൻഫ്രയ്ക് �ഭതിച �ദ്തതി തുകയും പേ�വ് 
വതിവരങ്ങളും (രൂ� ലകാേതിയതിൽ) 

ക്രേ 
നം. വര്ഷം �ദ്തതി 

വതിഹതിതം പേ�വ് ശതോനം

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

3 2020-21 92.53 85.14 92.0

6 2021-22* 302.53 156.53 51.57
അവലംബം- ബജറ്് എസ്റലിമേറ്്  *2021 ഒക്മേൊബര് വപെയുള്ള പെലവ്

േിൻഫ്രയുപെ ടേവശമുള്ള ഭൂേി
കതിൻഫ്രയുപേ ഉേേസ്തയതിലുള്ള ആപക ഭൂേതി 2,939.14 
ഏകര് ആണ്. ഇതതിൽ 2,318.3 ഏകര് ഭൂേതി വധ്വസായ 
വതികസന ആവശധ്ങ്ങള്കായതി �ഭധ്ോണ്. അതതിൽ 
1,445.08 ഏകര് ഭൂേതി വധ്വസായ യൂണതിറ്റുകള്ക് 
ഇതതിനകം അനവദതിച് പകാടുത്തിട്ടുണ്്. ബാകതിയുള്ള ഭൂേതി 
(873.22ഏകര്) വധ്വസായതിക യൂണതിറ്റുകളുപേ അല�ാട്ട്പേ
ന്തിനായതി കതിൻഫ്രയുപേ �കൽ ഇലപൊഴും �ഭധ്ോണ്. 2020 
പസ�്റ്റംബര് വപരയുള്ള കതിൻഫ്ര വധ്വസായ �ാര്ക്കുക
ളുപേ വതിശദാംശങ്ങള് അനുബന്ം 4.3.7-ൽ പകാടുത്തി
രതിക്കുന്നു.

കതിൻ ഫ്ര സംസ്ാനത്് നതിലക്�ം ലപ്രാത്ാഹതിപെതിക്കുകയും 
�ാര്ക്കുകളതിൽ നതിലക്� സൗഹൃദ കാ�ാവസ് സൃഷ്ടതിക്കുക
യും പേയ്തു, ഇത് സംസ്ാനങ്ങളുപേ സമ്പദ് വധ്വസ്യതിൽ 
ഗണധ്ോയതി സംഭാവന പേയ്യുന്നു.

 y തതിരുവനന്പുരപത് അന്ാരാഷ്ട്രാ അപൊരൽ �ാര്ക്, 
എറണാകുളപത് കയറ്റുേതതി വതികസന വധ്വസായ 

�ട്ടിേ 4.3.4 കതിൻഫ്രയുപേ പ്രധാന സാമ്പത്തിക �ാരാേീറ്ററുകള് (രൂ� ലകാേതിയതിൽ)

വതിശദാംശങ്ങള് 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20

പോത്ം ആസ്തതി 741.6 1122.5 1230.2 1427.4

മൂ�ധനം 37.6 33.7 43.4 *519.0

�ീവനകാരുപേ പേ�വ് 11.2 12.3 18.1 -

അറ്റ �ാഭം / നഷ്ടം (+/-) 0.4 0.9 6.4 2.3

ഓഡതിറ്റ് പേയ്ത് പൂര്ത്തിയായത് പൂര്ത്തിയാകതിയതിട്ടതില്

അവലംബം- ബലി�ലിഇ റലിവയൂ 2019-20 

* ദീര്ഘകൊല �ൊട്ടത്ലിപനടുത് ഭൂേലിയുപേ വലില.
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�ാര്ക്, തതിരുവനന്പുരപത് ഇൻലഫാപേയതിൽപേ
ന്് �ാര്ക്, ഫതി�തിം ആന്് വീഡതിലയാ �ാര്ക്, േ�പ്പുറ
പത് ഭക്ധ് സംസ്ക്കരണ വധ്വസായ �ാര്ക്, എന്നതിവ 
കതിൻഫ്ര വതി�യകരോയതി പൂര്ത്തികരതിച ലപ്രാ�ക്ടുക
ളാണ്.

 y തതിരുവനന്പുരം, �ത്നംതതിട്ട, എറണാകുളം, തൃശ്ശര്, 
കണ്ണൂര്, വയനാേ്, കാസര്ലഗാഡ് എന്നതിവതിേങ്ങളതിൽ 
പേറുകതിേ വധ്വസായ �ാര്ക്കുകളും കതിൻഫ്ര വതികസതി
പെതിചതിട്ടുണ്്.

 y ഒറ്റപൊ�പത് വധ്ാവസായതിക �ാര്ക്കുോയതി ബന്
പപെട്ട്, റ്ാൻലഡര്ഡ് ഡതിപ്സൻ ഫാക്േറതിയുപേ നതി
ര്മ്ാണം പൂര്ത്ീകരതിക്കുകയും ബതിൽറ്റ് അ�് ല്സ് 
അനവദതികൽ നേ�േതി പുലരാഗേതിക്കുകയും പേയ്യുന്നു. 
ആന്രതിക ലറാഡുകളും േറ്റ് പ�ാതു സൗകരധ്ങ്ങളുപേ 
നതിര്മ്ാണവം പൂര്ത്തിയായതി. 

കതിൻഫ്രയതിപ� നതി�വതിലുള്ള �ദ്തതികള് കബൊക്റ് 4.3.3-ൽ 
കാണതിചതിരതിക്കുന്നു.

കതിൻഫ്ര സംസ്ാനത്് നതിലക്�ം ലപ്രാത്ാഹതിപെതിക്കുകയും 
അതതിപന് �ാര്ക്കുകളതിൽ നതിലക്� സൗഹൃദ അന്രീക്ം 
സൃഷ്ടതിക്കുകയും സംസ്ാനത്തിപന് സമ്പദ് വധ്വസ്യ്ക് 
ഗണധ്ോയ സംഭാവന നൽകുകയും പേയ്തു. ഇകാരധ്
ത്തിൽ, കതിൻഫ്രയുപേ വതിവതിധ വധ്വസായ �ാര്ക്കുകളതി�ായതി 
1127 വധ്ാവസായതിക യൂണതിറ്റുകള്ക് 41821 ല�ര്ക് ലനരതിട്ട് 
പതാഴതിൽ നൽകതിപകാണ്് 3315.53 ലകാേതി രൂ�യുപേ 
പോത്ം പ്രതതിബദ്തയുള്ള നതിലക്�ത്തിന് ഭൂേതി അനവ
ദതിച്ചു. കതിൻഫ്ര എല്ാ �ാര്ക്കുകളതിലും ഏക�ാ�ക ക്തിയറൻസ് 
സംവതിധാനം വതി�യകരോയതി നേപൊകതിയതിട്ടുണ്്.

കേെള ഫിനൊൻഷ്യൽ കേൊർപ്കറഷൻ 
(പേ എഫറ് സി) (വ്യൊവസൊയിേ ധനസഹൊയം)
സര്കാര് ഉേേസ്തയതിലുള്ള ഒരു ബാങതിംഗ് ഇതര ധനകാരധ് 
സ്ാ�നോണ് ലകരള ഫതിനാൻഷധ്ൽ ലകാര്പെലറഷൻ  

(പക.എഫ്.സതി). വധ്വസായങ്ങള്ക് ധനസഹായം നൽകു
ന്നതതിലൂപേ ലകരളത്തിപന് വധ്വസായ വൽകരണത്തിന് 
പ്രധാന �ങ് വഹതിക്കുന്ന ഒരു എ�ൻസതിയാണ് ലകരള 
ഫതിനാൻഷധ്ൽ ലകാര്പെലറഷൻ. നതിര്മ്ാണ, ലസവന ലേ
ഖ�കളതിപ� സൂക്്േ, പേറുകതിേ, ഇേത്രം സംരംഭങ്ങള്ക്  
(എം.എസ്.എം.ഇ) സാമ്പത്തിക സഹായം നൽകുക എന്ന
താണ് ലകരള ഫതിനാൻഷധ്ൽ ലകാര്പെലറഷപന് (പക.എഫ.്സതി) 
പ്രധാന �ക്ധ്ം. പുതതിയ യൂണതിറ്റുകള് സ്ാ�തിക്കുന്നതതിനം ഉൽ�ാദന, 
ലസവന ലേഖ�കളതിൽ നതി�വതിലുള്ള യൂണതിറ്റുകളുപേ വതിപു�ീകരണം/
നവീകരണം/ പ്വവതിധധ്വൽകരണം എന്നതിവയ്ക്കും ലകാര്പെലറ
ഷന ്സാമ്പത്തിക സഹായം നൽകാൻ കഴതിയും. വായ്�കള്, 
പ്രവര്ത്ന മൂ�ധന വായ്�കള്, പ്രലതധ്ക �ദ്തതികള് 
എന്നതിങ്ങപനയുളള രൂ�ത്തിൽ സാമ്പത്തിക സഹായം 
നൽകുന്നു. സൂക്്േ പേറുകതിേ സ്ാ�നങ്ങള്കായുള്ള 
പക്രഡതിറ്റ് ഗധ്ാരന്തി ഫണ്് ് റ്തിപ� അംഗോണ് പക.എഫ്.
സതി. ലകാര്പെലറഷപന് പ്രധാന പ്രവര്ത്നങ്ങള് താപഴ 
�റയുന്നവയാണ്.

• ഉല്പന്ന നതിര്മ്ാണ ലസവന ലേഖ�കളതിൽ പുതതിയ 
സൂക്്േ, പേറുകതിേ, ഇേത്രം സംരംഭകര്ക് വായ്�
കള് അനവദതിക്കുക

• നതി�വതിൽ പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന വധ്വസായ/ലസവന സ്ാ
�നങ്ങള്ക് വതികസനത്തിനം, ആധുനതിക വൽകര
ണത്തിനം/ പ്വവതിദ്ധ്വൽകരണത്തിനം ലവണ്തിയുള്ള 
വായ്� നൽകുക

• വധ്വസായ/ലസവന ലേഖ�യതിലുളള സ്ാ�നങ്ങള്ക് 
പ്രലതധ്ക �ദ്തതികളതിൽപപെടുത്തി പ്രവര്ത്ന മൂ�ധന 
വായ്�കള് ന�്കുക.

• സതിവതിൽ ലകാണ്ാക്േര്ോര്ക് സാമ്പത്തിക സഹായ
ത്തിനള്ള പ്രലതധ്ക �ദ്തതികള്

• ഫീചര് ഫതി�തിമുകളും പേ�തിവതിഷൻ സീരതിയലുകളും നതിര്മ്തി
ക്കുന്നതതിന് സാമ്പത്തിക സഹായത്തിനള്ള പ്രലതധ്ക 
�ദ്തതികള് 

• നതി�വതിലുള്ള സതിനതിേ തീലയ്യറ്ററുകളുപേ ആധുനതികവൽകര

 y ഇൻ ലഫാ �ാര്ക്, സ്ാര്ട്ട് സതിറ്റതി, പക ഇ �തി �തി എന്നതിവയ്ക്കുള്ള ��വതിതരണവം ലറാഡ് പ്രവര്ത്നങ്ങളും
 y ഇൻഡസ്്തിയൽ �ാര്ക്, േട്ടന്നൂര്, കണ്ണൂര്
 y ഫുഡ് ആൻഡ് പ്്സസ് �ാര്ക്, മുട്ടം, പതാടുപുഴ
 y കതിൻ ഫ്രാ ഫതി�തിം ആൻഡ് വീഡതിലയാ �ാര്കതിപ� ആനതിലേഷൻ/ഐേതി/ ഐേതിഇഎസതിനായുള്ള പ്രലതധ്ക 
സാമ്പത്തിക  ലേഖ�, കഴകുട്ടം, തതിരുവനന്പുരം,

 y േ�പ്പുറപത് കകലഞ്രതിയതിപ� കതിൻ ഫ്ര പേക് ലനാ ഇൻഡസ്്തിയൽ �ാര്കതിൽ നതിലയാ സ് പ�യ് സതിൽ 
റ്ാൻലഡര്ഡ് ഡതിപ്സൻ ഫാക്േറതിയുപേ നതിര്മ്ാണം

 y പ�ല്ാപകേതികൽ �ാര്ക്, പകാചതി
 y റ്ാൻലഡര്ഡ് ഡതിപ്സൻ ഫാക്േറതി, പകാരട്ടതി, തൃശ്ശൂര്
 y അഡ്വാൻസ്ഡ് പേക്ലനാള�തി �ാര്ക്, രാേനാട്ടുകര, ലകാഴതിലകാേ്
 y ആലഗാള ആയുര്ലവദ ്ാേം, ലതാന്നകൽ & വര്ക�, തതിരുവനന്പുരം
 y പകാചതിയതിപ� ഇന്ര്നാഷണൽ ല്ഡ് ആൻഡ് കണപവൻഷൻ പസന്ര് (പ�വതി വതിത്് ഐേതി�തിഒ)
 y ഡതിഫൻസ് �ാര്ക്, ഒറ്റപൊ�ം, �ാ�കാേ്
 y പേഗാ ഫുഡ് �ാര്ക്, �ാ�കാേ്
 y സ്തീകള്ക് പ�ാതു സൗകരധ്ങ്ങള്
 y നതി�വതിലുള്ള വധ്വസായ �ാര്ക്കുകളതിപ� അേതിസ്ാന സൗകരധ്ങ്ങളുപേ നതി�വാരം ഉയര്ത്തുക.

കബൊക്റ് 4.3.3 കതിൻഫ്രയതിപ� നതി�വതിലുള്ള �ദ്തതികള്
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ണത്തിനം നതി�വാരം പേചപപെടുത്തുന്നതതിനം, വതികസന
ത്തിനം പുതതിയ േള്ട്ടതിപ്ക്സുകള് സ്ാ�തിക്കുന്നതതിനള്ള 
പ്രലതധ്ക �ദ്തതികള്

• �ാബ് ഉ�കരണങ്ങള് വാങ്ങുന്നതതിനം/ോ�തിനധ് സംസ്ക
രണത്തിനമുള്ള പ്രലതധ്ക �ദ്തതികള് 

• ഐ.റ്റതി ഹാര്ഡ് പവയറതിനം ലസാഫ്റ്റ് പവയര് സംരം
ഭങ്ങള്ക്കുമുള്ള കോശ്വാസത്തിനള്ള ധനസഹായം 

• റ്ാര്ട്ട് അപ്പുകളുപേ പ്രവര്ത്നങ്ങള്ക്കുള്ള മൂ�ധന 
ഫതിനാൻസതിംഗ് �ദ്തതി

ലകാര്പെലറഷൻ 2020-21-ൽ 4146.5 ലകാേതി രൂ� ധനസ
ഹായം അനവദതിച്ചു. മുൻ വര്ഷം ഇത് 1657.9 ലകാേതി ആയതി
രുന്നു. 2019-20-ൽ 1446.2 ലകാേതിയതിൽ നതിന്ന് 2020-21-ൽ 
3,709.2 ലകാേതി രൂ� വതിതരണം പേയ്തു. സര്കാര് നയങ്ങ
ളതിപ� ോറ്റങ്ങളും േറ്റ് ബാഹധ് ഘേകങ്ങളും േതി� ലേഖ�കളതി
പ� ബതിസതിനസതിപന ബാധതിച്ചു. കഴതിഞെ അഞ്ചുവര്ഷപത് 
പക എഫ് സതിയുപേ പ്രകേനം അനുബന്ം 4.3.8-ൽ നൽ
കതിയതിരതിക്കുന്നു. പക എഫ് സതിയുപേ 2020-21-പ� വായ്�ാ 
പ്രവര്ത്നങ്ങളുപേയും വധ്വസായ തതിരതിച്ചുള്ള വായ്�ക
ളുപേയും വതിശദാംശങ്ങള് യഥാക്രേം അനുബന്ം 4.3.9 
അനുബന്ം 4.3.10 എന്നതിവയതിൽ കാണതിചതിരതിക്കുന്നു.

കേെള ബയുകറൊ ഓഫറ് ഇൻഡസറ്്ിയൽ 
പപ്രൊകേൊഷൻ (പേബിഐ�ി)
വധ്വസായ വാണതി�ധ് വകുപെതിന് കീഴതിലുള്ള ഒരു സ്വയം  
ഭരണസ്ാ�നോണ്  ലകരള ബയുലറാ ഓഫ് ഇൻഡസ്്തി
യൽ പപ്രാലോഷൻ (പകബതിഐ�തി). 1991 ൽസ്ാ�തിത
ോയതും 1955-പ� ്ാവൻകൂര് പകാചതിൻ സയൻറതിഫതിക് 
�തിറ്ററസതി & ോരതിറ്റബതിള് പസാപ്സറ്റതിസ് ആക്േതിപന് 
കീഴതിൽ ര�തിറ്ര് പേയ്തിട്ടുള്ളതുോയ പസാപ്സറ്റതിയാണ് 
പകബതിഐ�തി.

പകബതിഐ�തി ഏപറ്റടുത് വതിവതിധ വധ്ാവസായതികലപ്രാത്ാ
ഹന പ്രവര്ത്നങ്ങള് താപഴ �റയുന്നവയാണ്.

• വധ്ാവസായതികക്പറ്ര് വതികസനം.
• ലകരളസംസ്ാന ബാംബൂ േതിഷൻപറ പ്രവര്ത്നങ്ങള്.
• പ്േലക്രാഫുഡ്  പപ്രാസതിസ്തിംഗ് എന്ര്പ്പ്രസസ് സ്കീേതി

പന് �തി എം ലഫാര്മുല�ഷൻ നേപെതി�ാകൽ.
• വാണതി�ധ്േതിഷൻപറ പ്രവര്ത്നങ്ങള്.
• ഭക്ധ്സംസ്കരണത്തിപന്യും അനബന്യുണതിറ്റുകളുപേ

യും ഓഡതിറ്റ് ,സര്ട്ടതിഫതിലകഷൻ.
• ലദശതിയ�ട്ടതിക�ാതതി/�ട്ടതികവര്ഗ്ഗ ഹബ്തിപന് ലകരളത്തിപ� 

പ്രവര്ത്നങ്ങള്.
• പ്രാലദശതിക, ലദശതിയ, അന്ര്ലദശതിയ, ഇപവന്്ടുകളതിപ� 

�ങാളതിത്ം
• പ�ാതുവായ ലപ്രാത്ാഹന പ്രവര്ത്നങ്ങള്.
• ലകരള ബതി റ്റു ബതി ഓണപ്�ൻല�ാര്ട്ടൽ.
•  ഔലദധ്ാഗതിക പവബ്പ്സറ്റുകളുപേ �രതി�ാ�നം.

പുതിയ സംെംഭങ്ങള്
േന്തിയുേൊയുള്ള കൂെിേൊഴ്ച
വധ്വസായ ലേഖ�യതിൽ നതിലക്�കര് ലനരതിടുന്ന പ്രശ്നങ്ങള് 
േന്തതിപയ ലനരതിട്ട് കണ്് �രതിഹരതികാനള്ള ഒരു സംരംഭോ
ണതിത്. ഇത് പ്രകാരം 14 �തില്കളതിലും �രതി�ാേതി നേത്ാൻ 

നതിര്ല്ദേശതിക്കുകയും 10 �തില്കളതിൽ പൂര്ത്തിയാക്കുകയും 
പേയ്തു. നാളതിതുവപര 1,377 �രാതതികള് �ഭതിചതതിൽ 930 
എണ്ം �രതിഹരതിചതിട്ടുണ്്.

നതിലക്�കരുോയുള്ള കൂേതികാഴ്ച
വധ്ാവസായതിക ലേഖ�യതിൽ 100 ലകാേതി രൂ�യതി�ധതികം 
നതിലക്�തികാൻ ഉല്ദേശതിക്കുന്ന നതിലക്�കപര േന്തതി ലനരതിട്ട് 
കാണുന്നതതിനം, നതിലക്�കപന സഹായതികാൻ ഒരു 
ലനാഡൽ ഓഫീസപറ നതിയേതികാനമുള്ള ഒരു �രതി�ാേതി
യാണതിത് . ഈ �രതി�ാേതിയതിൽ നാളതിതുവപര 7000 ലകാേതി 
രൂ�യുപേ നതിര്ല്ദേശങ്ങള് �ഭതിചതിട്ടുണ്്.

• കതിൻഫ്രയുപേ കഴക്കൂട്ടത്തുള്ള അപൊരൽ �ാര്കതിൽ 75 
ലകാേതി രൂ� നതിലക്�തികാൻ ോറ്റ എ�ക്തി നതിര്ല്ദേശതിക്കു
കയും, ോറ്റ എ�ക്തിയുോയതി കരാര് ഒപെതിടുകയും പേയ്തു.

• കാകനാേ് കതിൻഫ്ര ഇ�ക് ല്ാണതിക് സ് ആൻഡ് ോന
ഫാക് േറതിംഗ് ക്റ്റതിൽ 600 ലകാേതി രൂ�യുപേ നതിലക്�
ത്തിന് േതിസതിഎസുോയതി കരാര് ഒപ്പുവച്ചു.

• പകാചതി-�ാ�കാേ് പ്ഹപേക് വധ്ാവസായതിക 
ഇേനാഴതിക് ലവണ്തിയുള്ള സ്�പേടുപെ് നേ�േതികള്  
പുലരാഗേതിക്കുകയാണ്. ഇത് 10,000 ലകാേതി രൂ�യുപേ 
നതിലക്�ം ആകര്ഷതിക്കുപേന്നും 5 വര്ഷത്തിനള്ളതിൽ 
22,000 പ്രതധ്ക് പതാഴതി�വസരങ്ങളും 80,000 �ലരാക് 
പതാഴതി�വസരങ്ങളും സൃഷ്ടതിക്കുപേന്നും പ്രതീക്തിക്കുന്നു.

• വധ്വസായ വകുപെതിന് കീഴതിലുള്ള ഓലരാ പ�ാതുലേഖ�ാ 
സ്ാ�നങ്ങളുപേയും  നവീകരണത്തിനള്ള ോറ്ര്പ്ാൻ 
തയ്യാറാകതി.

ഭൊവി വീഷേണം
കഴതിഞെ നാലുവര്ഷോയതി ലകരളത്തിൻപറ ഉത്�ാദന 
ലേഖ�യതിൽ സ്ായതിയായ വര്ദ്നവണ്്. വധ്വസായ  
ലേഖ�യുപേ നവീകരണത്തിനം പ്വവതിധധ്വൽകരണത്തി
ലും പ്രധാനോയതി പുലരാഗതതി പ്കവരതികാനായതി. ഒരു കൂട്ടം 
ആധുനതിക വധ്വസായങ്ങള് ലകരളത്തിൽ വളര്ന്നു വരു
ന്നതായതി ഉയര്ത്തി കാണതികാനാകും. നല് അേതിസ്ാന 
സൗകരധ്ങ്ങലളാപേ വധ്ാവസായതിക �ാര്ക്കുകള് സ്ാ�തി
ക്കുന്നതതിലൂപേയും വതി�ണനത്തിന് സഹായം നൽകുന്ന
തതിലൂപേയും പ്രാലദശതിക വതിഭവങ്ങളുപേ ഉ�ലയാഗം ലപ്രാത്ാ
ഹതിപെതിക്കുന്നതതിലൂപേയും സംരംഭകപര �തിന്തുണയ്ക്കുകയാണ് 
സര്കാര് �ക്ധ്േതിടുന്നത്. ഭക്ധ്-കാര്ഷതിക അധതിഷ്തിത 
വധ്വസായങ്ങളതിലും സാലങതതികോയതി പേചപപെട്ട വധ്വസാ
യങ്ങളതിലും ശ്രദ് ലകന്ദ്രീകരതിചതിരതിക്കുന്നു.

സാമൂഹതികവം �ാരതിസ്തിതതികവോയ സുസ്തിരോയ ഒരു 
വധ്ാവസായതിക �രതിവര്ത്നം പ്കവരതിക്കുക എന്നതാ
ണ് സര്കാരതിപന് ദര്ശനം. ഉൽ �ാദനം, രൂ�കൽപെന, 
വതി�ണനം എന്നതിവയുപേ വതിവതിധ ഘട്ടങ്ങളതിൽ പുതതിയ സാലങ
തതികവതിദധ്കള് സ്വീകരതിക്കുന്നത് ഈ �രതിവര്ത്നത്തിപന്  
ഒരു പ്രധാന ഘേകോയതിരതിക്കും.
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ല�ാകത്ാകമാനമുള്ള വധ്വസായങ്ങളുടെ 90 ശതമാനവം 
സൂക്ഷമ, ടെറുകതിെ, ഇെത്രം സംരംഭങ്ങള�ാണ്ഷ. 50 
ശതമാനത്തി�ധതികം ടതാഴതിലുകള് പ്രദാനം ടെയ്യുകയം 
വതികസതിച്ചു ടകാണ്തിരതിക്കുന്ന രാജധ്ങ്ങളതില് കൂടുതല്  
ടതാഴതി�വസരങ്ങള് സൃഷ്തിക്കുകയം സാമ്പത്തിക  
വളര്ച്ച സാധധ്മാക്കുകയം ടെയ്യുന്ന പ്രധാന ഘെകവമാണ്ഷ 
ഇത്രം സംരംഭങ്ങള്.  വാസ്തവത്തില്, കാര്്തിക ലമഖ
�യ്ക്ഷ പുറത്്ഷ ടതാഴതി�ാളതികള്ക്ഷ താരതലമധ്ന കുറഞ്ഞ 
മൂ�ധന ടെ�വതിലൂടെ വനലതാതതില് ടതാഴതി�വസരങ്ങള് 
നല്കുന്നതതിന്ഷ  എം.എസ്ഷ.എം.ഇ യ്ക്ഷ കഴതിയം.  ഇന്ധ്യടെ 
45 ശതമാനം ഉല്പ്പന്ന നതിര്മാണവം, 40 ശതമാനത്തിനു 
മുകളതില് കയറ്റുമതതിയം, 111 ദശ�കം ജനങ്ങള്ക്ഷ  
ടതാഴതിലും സൃഷ്തിക്കുന്നതതിലൂടെ ടമാത്ം ആഭധ്ന്ര 
ഉല്പ്പാദനത്തില് 28 ശതമാനത്തിനു മുകളതില് ഈ ലമഖ� 
സംഭാവന ടെയ്യുന്നു.

ഇന്ധ്യതിട� എം എസ്ഷ എം ഇ ലമഖ� അവയടെ വലുപ്പം, 
ഉപലയാഗതിക്കുന്ന സാലകേതതികവതിദധ്, ഉല് പ്പന്നങ്ങള് എന്നതി
വയതില് വധ്തധ്സ്തമാണ്ഷ. 2015-16 ട�  73-മത്ഷ നാ്ണല് 
സാമ്പതിള് സര്ലവ അനുസരതിച്ച്ഷ രാജധ്ത്്ഷ അംഗീകൃതമ
ല്ാത് 633.88  �കം കാര്്തിലകതര എം.എസ്ഷ .എം.ഇ.
കള് (1948 ട� ഫാക്ഷെറീസ്ഷ ആക്ഷ്തിന കീഴതില് രജതിസ്റ്റര് 
ടെയ്ത എം.എസ്ഷ.എം.ഇ.കള് ഒഴതിച്ച്ഷ) വതിവതിധ സാമ്പത്തിക 
പ്രവര്ത്നങ്ങളതില് വധ്ാപൃതരായതിട്ടുണ്്ഷ. എം എസ്ഷ എം ഇ 
കളുടെ 31 ശതമാനം നതിര്മാണ ലമഖ�യതിലും 32 ശതമാനം 
വധ്ാപാര ലമഖ�യതിലും 33 ശതമാനം മറ്റു ലസവന ലമഖ�ക
ളതിലും ഏര്ടപ്പട്തിരതിക്കുന്നതായതി കാണടപ്പടുന്നു. (ഉല്പ്പന്ന 
നതിര്മാണ ലമഖ�യതില് 196.65 �കം, വധ്ാപാര ലമഖ�യതി
ല് 230.35 �കം, മറ്റു ലസവന ലമഖ�യതില് 206.85 �കം, 
അടനൌലദധ്ാഗതിക വവദയുതതി ഉല്പ്പാദന പ്രസരണ ലമഖ
�യതില് 0.03 �കം). രാജധ്ത്തുെനീളമുള്ള ഗ്ാമീണ, നഗര 
പ്രലദശങ്ങളതില് 11.10 ലകാെതി ടതാഴതി�ാളതികള്ക്ഷ (ഉല്പ്പാദ
നത്തില് 3.60 ലകാെതി, വധ്ാപാരത്തില് 3.87 ലകാെതി, മ്്ഷ ലസ
വനങ്ങളതില് 3.62 ലകാെതി, അനൌലദധ്ാഗതിക വവദയുതതി ഉല്പ്പാ
ദന പ്രസരണ ലമഖ�യതില് 0.007 ലകാെതി) എംഎസ്ഷഎംഇ 
ലമഖ� ടതാഴതില് നല്കതി. 31 ശതമാനം എം എസ്ഷ എം ഇകള് 
ഉല് പാദന പ്രവര്ത്നങ്ങളതില് ഏര്ടപ്പട്തിരതിക്കുന്നതായതി 
കടണ്ത്തി, 32 ശതമാനം വധ്ാപാരത്തിലും 33 ശതമാനം 
മ്്ഷ ലസവനങ്ങളതിലും ഏര്ടപ്പട്തിട്ടുണ്്ഷ. 633.88 �കം എം എ
സ്ഷ എംഇകളതില് 324.09 �കം എം എസ്ഷ എം ഇകള് (51 

ശതമാനം) ഗ്ാമപ്രലദശങ്ങളതിലും 306.43 �കം എം എ
സ്ഷ എംഇകള് (49 ശതമാനം) നഗരപ്രലദശങ്ങളതിലുമാണ്ഷ 
(ഉറവതിെം: വാര്്തിക റതിലപ്പാര്ട്്ഷ 2020-21, സൂക്ഷമ  ടെറുകതിെ, 
ഇെത്രം സംരംഭക മന്താ�യം,ഭാരത സര്കാര്). പ്ാന്്ഷ, 
യന്തങ്ങള്, ഉപകരണങ്ങള് എന്നതിവയതിലുള്ള നതിലകപം 
അെതിസ്ാനമാകതി എം എസ്ഷ എം ഇ കളുടെ നതി�വതിലുള്ള 
വര്ഗീകരണം പട്ടിക 4. 4.1-ല് ടകാടുത്തിരതിക്കുന്നു.  

കകരളത്ടിലെ സൂക്ഷ്മ, ലെറുകടിട ഇടത്രം 
സംരംഭക ക്മഖെ
ലകരളത്തിട� സുക്ഷമ, ടെറുകതിെ ഇെത്രം സംരംഭക 
ലമഖ� താരതലമധ്ന കുറഞ്ഞ മുതല്മുെലകാടുകൂെതി ടതാഴതില് 
പ്രദാനം ടെയ്യുന്നതം വരുമാനം വര്ദ്തിപ്പതിക്കുന്നതമായ 
ഒരു ലമഖ�യായതി വളര്ന്നു ടകാണ്തിരതിക്കുന്നു. രാജധ്ടത് 
എം.എസ്ഷ.എ.ഇ കളുടെ താരതലമധ്ന ഉയര്ന്ന പകേ്ഷ ലകരള
ത്തിലുണ്്ഷ. നാ�ാമടത് എം എസ്ഷഎം ഇ  ടസനസസതിടന് 
സര്ലവയം ദ്രുത ഫ�ങ്ങളും അനുസരതിച്ച്ഷ, ഇന്ധ്യതിട� 5.62 
ശതമാനം എംഎസ്ഷഎംഇ സംരംഭങ്ങളും ലകരളത്തി�ാണ്ഷ. 
മതികച്ച കണക്ഷെതിവതി്തി, ആശയവതിനതിമയ ശൃഖം�, ഉയര്ന്ന 
വവദഗ്ദധ്മുള്ള മാനവ വതിഭവലശ്തി, താരതലമധ്ന നല് 
വധ്ാവസായതിക അെതിസ്ാന സൌകരധ്ങ്ങള് എന്നതിവയള്ള 
ലകരളം എം.എസ്ഷ എം ഇ ലമഖ�യടെ വളര്ച്ചക്ഷ വളടര 
അനുലയാജധ്മാണ്ഷ. സൂക്ഷമ ടെറുകതിെ ഇെത്രം സംരംഭക 
ലമഖ� ഗ്ാമീണ പതിലന്നാക പ്രലദശങ്ങളുടെ വധ്വസായ
വത്ഷകരണത്തിന്ഷ സഹായതിക്കുകയം യവാകള്ക്കും 
സാമൂഹതികമായതി പതിലന്നാകം നതില്ക്കുന്ന വതിഭാഗങ്ങളായ 
പട്തികജാതതി, പട്തികവര്ഗകാര്,വനതിതകള്, ശാരീരതിക  
ടവല്ലുവതിളതി ലനരതിടുന്നവര് എന്നതിങ്ങടനയള്ളവര്ക്ഷ ടതാഴതില് 
ന�്ഷകുകയം ടെയ്യുന്നു.

നൂതന കണ്ടുപതിെതിത്ങ്ങളതില് സുപ്രധാന പകേ്ഷ  വഹതിക്കുന്ന 
എം എസ്ഷ എം ഇ കള് പുതതിയ സാലകേതതിക വതിദധ്യതില് 
ടെറതിയ ലതാതതിലുള്ള പരീകണങ്ങള്ക്ഷ പരധ്ാപ്തമായവ
യമാണ്ഷ. ഈ ലമഖ�യടെ കീഴതില് ഉള്ടപ്പടുന്ന വധ്വസായ
ങ്ങള് കര കൌശ�ം, വകത്റതി, ഖാദതി, ഭകധ് സംസ്ക്കരണം, 
വസ്ത്ര നതിര്മാണം, ടനയ്ഷത്്ഷ, ടനയ്ഷത്തു വധ്വസായം, 
കയര്/തെതി/മുള/റബ്ബര്/തകല്/കളതിമണ് ഉല്പന്നങ്ങള് 
ഇവയമായതി ബന്ധടപ്പട് വധ്വസായങ്ങള് എന്നതിവയാണ്ഷ.  
ലകരളത്തിടന് സാമ്പത്തിക വളര്ച്ച സൂക്ഷമ ടെറുകതിെ 
ഇെത്രം സംരംഭങ്ങളുടെ വതികസനവമായതി ബന്ധടപ്പട്തി

1 അവലംബം: സൂക്ഷ്മ,ചെറുകിട,ഇടത്തരം സംരംഭങ്ങചെ  കുറിച്ചുള്ള വിദഗ്ദ്ധ സ്മിതി റിപ്പോര്ട്ഷ  ,ആര്.ബി.ഐ,2019 

4.4 സൂക്ഷ്മ, ചെറുകിട ഇടത്തരം സംരംഭങ്ങള് 
(എം.എസ്ഷ.എം.ഇകള്)

പട്ടിക 4.4.1 എം.എസ്ഷ.എം.ഇ കളുടെ വര്ഗീകരണം  

സമതിശ്ര മാനദണ്ം: പ്ാന്്ഷ /യന്തങ്ങള്/ഉപകരണങ്ങള്, വാര്്തിക വതിറ്റുവരവ്ഷ  എന്നതിവയതിലുള്ള നതിലകപം   

വര്ഗീകരണം സൂക്ഷമം ടെറുകതിെം ഇെത്രം

നതിര്മാണ സംരംഭങ്ങളും 
ലസവന ലമഖ�യതില് 
ഏര്ടപ്പട്തിരതിക്കുന്ന 
സംരംഭങ്ങളും 

നതിലകപം 1 ലകാെതി രൂപയതില്   
കുറവ്ഷ  

നതിലകപം 10 ലകാെതി രൂപയതില്   
കുറവ്ഷ  

നതിലകപം 50 ലകാെതി രൂപയതില്   
കുറവ്ഷ  

വതിറ്റുവരവ്ഷ 5 ലകാെതി രൂപയതില് 
കുറവ്ഷ

വതിറ്റുവരവ്ഷ 50 ലകാെതി രൂപയതില് 
കുറവ്ഷ 

വതിറ്റുവരവ്ഷ 250 ലകാെതി രൂപയതില് 
കുറവ്ഷ  

അവലംബം: എംഎസ്ഷ.എം.ഇ ്മന്തപോലയം ഭപോരത സര്കപോര് 
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രതിക്കുന്നു.  ഈ ലമഖ�യതില് ഉല്പാദനവം ടതാഴതിലും വര്ദ്തി
പ്പതിക്കുന്നതതിന്ഷ വധ്വസായ വാണതിജധ് ഡയറക്ഷെലറ്്ഷ വതിവതിധ 
പദ്തതികള് നെപ്പതി�ാക്കുന്നു. ഡയറക്ഷെ്ഷലറ്്ഷന്ഷ കീഴതിലുള്ള 
ഏജനസതികള് ഇവയാണ്ഷ: സംസ്ാനത്്ഷ വകത്റതി, 
തണതി ലമഖ�യടെ ഉന്നമനത്തിനും വതികസനത്തിനുമായതി 
നയങ്ങള് ആവതി്്ഷകരതികാന �കധ്മതിട്ടുളള വകത്റതി, 
ടെക്്ഷ്യതില്സ്ഷ ഡയറക്ഷെലറ്്ഷ, കയറുമായതി ബന്ധടപ്പട് 
ലകരള സര്കാരതിടന് എല്ാ നയപരമായ തീരുമാനങ്ങളും 
നെപ്പാക്കുന്ന ഏജനസതിയാണ്ഷ കയര് ഡവ�പ്പ്ഷടമന്്ഷ ഡയ
റക്ഷെലറ്്ഷ.  സംസ്ാനത്്ഷ ഖാദതി ഗ്ാമ വധ്വസായങ്ങള്  
സംഘെതിപ്പതിക്കുന്നതതിനും ലപ്രാത്ാഹതിപ്പതിക്കുന്നതതിനുമുള്ള 
ചുമത�യള്ളത്ഷ ലകരള ഖാദതി ഗ്ാമ വധ്വസായ ലബാര്ഡതി
നാണ്ഷ. 

ലകരളത്തില് സര്കാരും ബാങ്കുകളും എം എസ്ഷ എം ഇ 
കടള സഹായതിക്കുകയം ധാരാളം സൌകരധ്ങ്ങള് പ്രദാനം 
ടെയ്യുകയം ടെയ്യുന്നു. ലകരളത്തില് സൂക്ഷമ ടെറുകതിെ 
ഇെത്രം സംരംഭക ലമഖ�യടെയം പരമ്പരാഗത വധ്വ
സായ ലമഖ�കളുടെയം വളര്ച്ചക്ഷ സഹായതിക്കുന്ന ഒരു 
ടഫസതി�തില്്ര് ആയതി വധ്വസായ വാണതിജധ് വകുപ്പ്ഷ പ്ര
വര്ത്തിക്കുന്നു. സര്കാര് പദ്തതികളതിലൂടെ സാമ്പത്തിക 
സഹായം ന�്ഷകുന്നതതിന്ഷ പുറടമ സംരംഭകര്ക്ഷ വതിവതിധ 
ലസവനങ്ങളും ഉപലദശങ്ങളും ന�്ഷകുന്ന സഹായതിയായം 
ഡയറക്ഷെലറ്്ഷ പ്രവര്ത്തിക്കുന്നു. സംസ്ാനത്്ഷ സംരംഭക 
സംസ്ക്കാരം വതികസതിപ്പതിക്കുന്നതതിന്ഷ വതിവതിധ പദ്തതികള് വകുപ്പ്ഷ 
നെപ്പതി�ാക്കുന്നു,  സ്ഷകൂള് ലകാലളജ്ഷ ത�ങ്ങളതില് സംരംഭക 
വതികസന ക്ലബ്ബുകള് ആരംഭതിക്കുന്നതതിനും അതതിലൂടെ യ
വാകള്കതിെയതില് സംരംഭക സംസ്ക്കാരം വളര്ത്തുന്നതതി
നും അവര്കായതി സംരംഭക വതികസന പരതിപാെതികള് 
സംഘെതിപ്പതിക്കുന്നതതിനും വകുപ്പ്ഷ സാമ്പത്തിക സഹായം 
ന�്ഷകുന്നു.  കൂൊടത സ്റ്റാര്ട്പ്പുകള്ക്ഷ ലവണ് ലസവനങ്ങള് 
ന�്ഷകുന്നതതിനും ജതില്ാ വധ്വസായ ലകന്ദ്രങ്ങളതില് ബതിസതിനസ്്ഷ 
ഇനകുലബ്ന ടസന്റുകള് ആരംഭതിക്കുന്നതതിനും വകുപ്പ്ഷ 
മുനഗണന ന�്ഷകുന്നു.

പതതിമൂന്നാം പഞ്ചവത്ര പദ്തതികാ�ത്്ഷ 79,932.00 �കം 
രൂപ ഈ ലമഖ�യ്ക്ഷ വകയതിരുത്തിയതിട്ടുണ്്ഷ. വതിശദാംശങ്ങള് 
പട്ടിക 4.4.2-ല് ടകാടുത്തിരതിക്കുന്നു.

സംസ്ഥാനലത് ഉക്യേഥാഗ്ഷ ആധഥാര് ല്മകമേഥാറഥാണ്ം 
(യുഎഎം)
2015 ടസപ്ഷററംബര് 18 മുതല് വധ്വസായ വാണതിജധ് വകുപ്പ്ഷ 
ലകരളത്തില്, സംരംഭക ടമലമാറാനഡം (ഇഎം) ഭാഗം II 

സമര്പ്പതിക്കുന്ന സമ്പ്രദായം നതിര്ത്�ാക്കുകയം അതതിടന് 
സ്ാനത്്ഷ ഓണ്വ�ന രജതിസലരേ്ന സംവതിധാനമായ 
ഉലദധ്ാഗ്ഷ ആധാര് ആരംഭതിക്കുകയം ടെയ്ഷത.  മാര്ച്ച്ഷ 31, 
2021 വടരയള്ള കണക്കുകള് പ്രകാരം ഉലദധ്ാഗ്ഷ ആധാറതില് 
അലപക സമര്പ്പതിച്ചവരുടെ ആടക എണ്ം 72,416 ആണ്ഷ.  
ഇതതില് യഥാക്രമം നതിര്മാണ ലമഖ�യതില് 26,448 യൂണതി
റ്റുകള്, 2,494 യൂണതിറ്റുകള്, 307 യൂണതിറ്റുകള് എന്നതിങ്ങടന 
സൂക്ഷമ ടെറുകതിെ ഇെത്രം യണതിറ്റുകളുമാണ്ഷ (ആടക 
29,249 എണ്ം). ഇതതിനു പുറടമ, ലസവനലമഖ�യതില് 
യഥാക്രമം 40441 യൂണതിറ്റുകള്, 2476 യൂണതിറ്റുകള്,250 
യൂണതിറ്റുകള് സൂക്ഷമ ടെറുകതിെ ഇെത്രം യൂണതിറ്റുകള് 
ഉള്പ്പടെ 43,167 എണ്ം യഎഎമതില് ഫയല് ടെയ്തതിട്ടുണ്്ഷ. 
(അവ�ംബം വധ്വസായ വാണതിജധ് ഡയറക്ഷെലറ്്ഷ) വതിവ
രങ്ങള് അനുബന്ം 4.4.1-ല് ന�്ഷകതിയതിരതിക്കുന്നു. 2020-
21-ല് നതിര്മാണ ലസവന ലമഖ�കളതില് രജതിസ്റ്റര് ടെയ്ത 
സൂക്ഷമ ടെറുകതിെ ഇെത്രം യൂണതിറ്റുകളുടെ എണ്ം െടിത്ം 
4.4.1-ല് ടകാടുത്തിരതിക്കുന്നു.

ക്മഖെയുലട പ്രകടനം
2020-21 ല് ലകരളത്തില് ആരംഭതിച്ച പുതതിയ എംഎസ്ഷഎംഇ 
യൂണതിറ്റുകള് 11540-ഉം ആടക നതിലകപം 1221.86 
ലകാെതി രൂപയം, സൃഷ്തിച്ച ടതാഴതി�വസരങ്ങള് 44,975-ഉം 
ആണ്ഷ.  2019-20ല് പുതതിയ എംഎസ്ഷഎംഇ യൂണതിറ്റുകള്  
13,695-ഉം, ആടക നതിലകപം 1,338.65 ലകാെതി രൂപയം 
സൃഷ്തിച്ച ടതാഴതി�വസരങ്ങള് 46,081-ഉം ആയതിരുന്നു.  
2021-22 ടസപ്ഷ്ംബര് 30 വടര 21,382 ലപര്ക്ഷ ടതാഴതില് 
പ്രദാനം ടെയ്ഷതടകാണ്്ഷ 5326 പുതതിയ യൂണതി്കള് ആരം
ഭതിച്ചു. കഴതിഞ്ഞ രണ്്ഷ വര്്ത്തില് ആരംഭതിച്ച പുതതിയ എംഎ
സ്ഷഎംഇ യൂണതിറ്റുകളുടെ എണ്വം സൃഷ്തിച്ച ടതാഴതി�വസര
ങ്ങളും െടിത്ം 4.4.2-ല് കാണതിച്ചതിരതിക്കുന്നു. 

144.91 ലകാെതി രൂപയടെ നതിലകപലത്ാടെ 6118 ടതാ
ഴതിലുകള് സൃഷ്തിച്ച്ഷ ഏ്വം കൂടുതല് പുതതിയ എംഎസ്ഷഎംഇ 
യൂണതിറ്റുകള് (1885) ആരംഭതിച്ച്ഷ തൃശ്ശൂര്  ജതില് ഒന്നാമതം 1447 
പുതതിയ എംഎസ്ഷഎംഇ യൂണതിറ്റുകള് 230.86 ലകാെതി രൂപയടെ 
നതിലകപലത്ാടെ ആരംഭതിച്ച്ഷ 6300 ടതാഴതിലുകള് സൃഷ്തിച്ച 
പാ�കാടും 1165 പുതതിയ എംഎസ്ഷഎംഇ യൂണതിറ്റുകളതിലൂടെ  
4729  ടതാഴതിലുകള് സൃഷ്തിച്ച എറണാകുളവം ടതാട്ടുപുറകതി
ലുമാണ്ഷ.  220 പുതതിയ എംഎസ്ഷഎംഇ യൂണതിറ്റുകളതിലൂടെ 
843 ടതാഴതിലുകള് സൃഷ്തിച്ച കാസ ര്ലഗാഡാണ്ഷ ഏ്വം 
കുറവ്ഷ പുതതിയ യൂണതിറ്റുകള് ആരംഭതിച്ചത്ഷ.  വതിശദാംശങ്ങള് 
അനുബന്ം 4.4.2-ല് ടകാടുത്തിരതിക്കുന്നു.  

പട്ടിക 4.4.2  പതതിമൂന്നാം പഞ്ചവത്ര പദ്തതി വതിഹതിതവം ടെ�വം, രൂപ �കത്തില്

ലമഖ�
2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 2021-22 2017-22

വതിഹതിതം ടെ�വ്ഷ വതിഹതിതം ടെ�വ്ഷ വതിഹതിതം ടെ�വ്ഷ വതിഹതിതം ടെ�വ്ഷ വതിഹതിതം ടെ�വ്ഷ * വതിഹതിതം ടെ�വ്ഷ

ടെറുകതിെ 
വധ്വസായം 13721 10027.98 15206 9183.47 16389 5253.67 13469 11078 13894 5858.85 72679 41,402.01

വാണതിജധ്ം 400 396.95 400 278.60 1543 476.83 1600 864 1200 1009 5,183 3,025.43

കരകൌശ�ം 565 501.9 355 351.26 355 404.28 410 1093 385 216.49 2,070 2,567.15

ആടക 14886. 10926.80 16001 9813.33 18287 6135 15479 13035 1547 7084.34 79,932 46,994.69

അവലംബം പ്പോന്പ്പേസ്ഷ പകരെ   * ചെലവ്ഷ നവംബര് 30,2021 വചര
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െ ടിത്ം 4.4.1 . 2020-21 ല്  നതിര്മാണ, ലസവന ലമഖ�യതില് രജതിസ്റ്റര് ടെയ്ത സൂക്ഷമ, ടെറുകതിെ ഇെത്രം യൂണതിറ്റു
കളുടെ എണ്ം 

അവലംബം വ്യവസപോയ വപോണിജ്യ വകു്്ഷ ഡയറക്ഷടപററ്്ഷ
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െ ടിത്ം:4.4.2- 2019-20, 2020-21 വര്്ങ്ങളതിട� പുതതിയ എംഎസ്ഷഎംഇ യണതിറ്റുകളും സൃഷ് തിച്ച  
ടതാഴതി�വസരങ്ങളും

അവലംബം വ്യവസപോയിക വപോണിജ്യ ഡയറക്ഷടപററ്്ഷ
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2019-20

2019-20ല് ഏ്വം കൂടുതല് പുതതിയ യൂണതിറ്റുകള് (1,694 
യൂണതിറ്റുകള്) സൃ്്ഷ െതിച്ച പാ�കാെ്ഷ ജതില്യാണ്ഷ 5,984 
ടതാഴതി�വസരങ്ങള് സൃ്്ഷ െതിച്ചത്ഷ, 1,594 യൂണതിറ്റുകളുമായതി 
4,341 ടതാഴതി�വസരങ്ങള് സൃ്്ഷ െതിച്ചു, എറണാകുളത്്ഷ 
1,386 എംഎസ്ഷ എംഇ യൂണതിറ്റുകള് 4,903 ടതാഴതി�വസ
രങ്ങള് സൃ്്ഷ െതിച്ചു. കഴതിഞ്ഞ വര്്വം കാസര്ലകാൊണ്ഷ 
ഏ്വം കുറവ്ഷ (251) യൂണതിറ്റുകള് ഉണ്ായതിരുന്നത്ഷ. 2019-
20, 2020-21 വര്്ങ്ങളതില് സംസ്ാനടത് പുതതിയ 
എം എസ്ഷ എം ഇ യൂണതിറ്റുകളുടെ ജതില് തതിരതിച്ചുള്ള 
വതിശദാംശങ്ങള് െടിത്ം 4.4.3 ല് ടകാടുത്തിരതിക്കുന്നു
2016-17 മുതല് 2020-21 വടര 6,519.17 ലകാെതി 
രൂപയടെ നതിലകപലത്ാടെ 700,64 എംഎസ്ഷഎംഇ 
യൂണതിറ്റുകള് സംസ്ാനത്്ഷ ആരംഭ തിക്കുകയം 
2,48,813 ലപര്ക്ഷ ടതാഴതില് നല്കുകയം ടെയ്ഷത. 
വതിശദാംശങ്ങള് പട്ടിക 4.4.3-ല് നല്കതിയതിരതിക്കുന്നു. 

പട്ടിക 4.4.3 2016-17 മുതല് 2020-21 വടരയള്ള എം 
എസ്ഷ എം ഇ ലമഖ�യതിട� ലനട്ം

വര്്ം
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പ
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(ല
ക

ാെ
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തില്
)

ടത
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തില്
 

(എ
ണ്

ം)

2016-17 15,535 1,387.11 57,445

2017-18 15,468 1,249.61 51,244

2018-19 13,826 1,321.94 49,068

2020-21 13,695 1,338.65 46,081

2019-20 11,540 1,221.86 44,975

Total 700,64 6,519.17 2,48,813
അവലംബം- വ്യവസപോയ വപോണിജ്യ ഡയറക്ഷടപററ്്ഷ  
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െടിത്ം 4.4.3 2019-20 ലും 2020-21 ലും ലകരളത്തിട� പുതതിയ എം എസ്ഷ എം ഇ യൂണതിറ്റുകള്, ജതില് തതിരതിച്ച്ഷ

അവലംബം: വ്യവസപോയ വപോണിജ്യ ഡയറക്ഷപരേറ്്ഷ  
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ര് 

2019-20
2020-21

2019-20 ല് ആരംഭതിച്ച എംഎസ്ഷഎംഇ യൂണതിറ്റുകളുടെ  
ഉപലമഖ� തതിരതിച്ചുള്ള വതിശദാംശങ്ങള് പട്ടിക 4.4.4-ല് 
നല്കതിയതിരതിക്കുന്നു.  

2020-21 കാ�യളവതില് കൂടുതല് എംഎസ്ഷഎംഇ യൂണതിറ്റു
കള് ആരംഭതിച്ചത്ഷ കാര്്തിക ഭകധ്ാധതിഷ്തിതം ലമഖ�യതി�ാ
ണ്ഷ(3359 യൂണതിറ്റുകള്)തെര്ന്ന്ഷ ലസവനലമഖ�യം (2725), 
1949 യൂണതിറ്റുകലളാടെ “മറ്റുള്ള” വതിഭാഗവം. (പ്ാസ്റ്റതിക്ഷ 
പാത്രങ്ങള്, സ്വര്ണ് ആഭരണങ്ങള്, റബ്ബര് ഉല്പന്നങ്ങള് 
കരകൌശ� ഉല്പന്നങ്ങള് എന്നതിവ നതിര്മതിക്കുന്ന യൂണതിറ്റു
കള് ഇതതില് ഉള്ടപ്പടുന്നു),തണതിത്രങ്ങള്, വസ്ത്രങ്ങള് 
എന്നതിവയതിലുമാണ്ഷ. വതിശദാംശങ്ങള് െടിത്ം 4.4.4-ല് 
ടകാടുത്തിരതിക്കുന്നു. 

വയേവസഥായ കകഥാ-ഓപ്പകററ്റീവ്ഷ ലസഥാസസറ്ടികള്
മാര്ച്ച്ഷ 31, 2021 ട� കണകനുസരതിച്ച്ഷ ലകരളത്തില് പ്ര
വര്ത്തിക്കുന്ന ഇനഡസ്ഷരേതിയല് ലകാ-ഓപ്പലറ്ീവ്ഷ ടസാ
വസ്തികളുടെ ആടക എണ്ം 807 ആണ്ഷ. കണ്ണൂരതി�ാണ്ഷ 
ഏ്വം കൂടുതല് പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന  ടസാവസ്തികള് ഉള്ളത്ഷ, 
165 എണ്ം. ആടകയള്ള  ലകാ-ഓപ്പലറ്ീവ്ഷ ടസാവസ്തി
കളതില്  വനതിതകള് രജതിസ്റ്റര് ടെയ്ത ലകാ-ഓപ്പലറ്ീവകളു
ടെ എണ്ം 88 ആണ്ഷ. ഇത്ഷ സംബന്ധതിച്ച വതിശദാംശങ്ങള് 
അനുബന്ം 4.4.3-ല് നല്കതിയതിരതിക്കുന്നു. 

നടിെവടിലുള്ള ലെവെപ്പ്ഷല്മന്്ഷ ക്ഥാട്്ഷ/പ്രക്ശങ്ങളടിലെ 
പശ്ഥാത്െ ലസൌകരയേ വടികസനം ല്മച്ചലപ്പടുത്ല്
സംസ്ാനടത് ടെറുകതിെ വധ്വസായങ്ങള്ക്ഷ  

പട്ടിക 4.4.4 ലകരളത്തില് ഓലരാ ഉപലമഖ�യ്ക്ഷ കീഴ തിലും ആരംഭതിച്ച പുതതിയ എംഎസ്ഷഎംഇ യൂണതിറ്റുകളുടെ 
വ തിശദംശങ്ങള്

ക്രമ 
നമ്പര് ഉപലമഖ� 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 

1 കാര്്തിക ഭകധ്ാധതിഷ്തിതം 2395 2553 2712 2,582 3,359

2 തണതിത്രങ്ങളും വസ്ത്രങ്ങളും 1695 1947 1858 1,904 1276

3 ജനറല്/ ടമകാനതികല്/വ�്്ഷ എഞ്ചതി
നീയറതിംഗ്ഷ 1606 2001 1533 1,334 959

4 ലസവന പ്രവര്ത്തികള് 3057 3679 3259 4,036 2725

5 തെതി ഉല്പ്പന്നങ്ങള് 775 871 644 5,32 436

6 സതിമനറ്ഷ ഉല്പ്പന്നങ്ങള് 344 469 329 3,09 233

7 പ്രതിന്തിംഗം അനുബന്ധപ്രവര്ത്തികളും 322 392 348 2,80 188

8 ലപപ്പര് ഉല്പ്പന്നങ്ങള് 158 163 192 1,88 198

9 ഇനഫര്ലമ്ന ടെക്ഷലനാളജതി 263 316 294 2,40 187

10 മറ്റുള്ളവ 3098 3077 2657 2,290 1949

ആടക 13713 15468 13826 13,695 11540

 അവലംബം- വ്യവസപോയ വപോണിജ്യ ഡയറക്ഷടപററ്്ഷ
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െടിത്ം 4.4.4  ലകരളത്തില് ഓലരാ ഉപലമഖ�യ്ക്ഷ കീഴതിലും 2020-21 ല് ആരംഭതിച്ച പുതതിയ എംഎസ്ഷഎംഇ  യൂണതിറ്റുകളുടെ 
എണ്ം, ശതമാനത്തില് 

അവലംബം- വ്യവസപോയ വപോണിജ്യ ഡയറക്ഷടപററ്്ഷ
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കാര്്തിക ഭകധ്ാധതിഷ്തിതം 

തണതിത്രങ്ങളും വസ്ത്രങ്ങളും 

ജനറല് /ടമകാനതികല് /വ�്്ഷ എഞ്ചതിനീയറതിംഗ്ഷ 

ലസവന പ്രവര്ത്തികള് 

തെതി ഉല്പ്പന്നങ്ങള് 

സതിമനറ്ഷ ഉല്പ്പന്നങ്ങള് 

പ്രതിനറതിംഗം അനുബന്ധപ്രവര്ത്തികളും 

ലപപ്പര് ഉല്പ്പന്നങ്ങള് 

വതിവര സാലകേതതിക വതിദധ്  

മറ്റുള്ളവ 

ആവശധ്മായ വധ്വസായ ടസൌകരധ്ങ്ങള് ഒരുക്കുന്നത്ഷ  
വധ്വസായ വാണതിജധ് വകുപ്പ്ഷ ഡയറക്ഷെലറ്ാണ്ഷ(ഡതി. 
ഐ.സതി). നതി�വതില് ഡതി.ഐ.സതിയടെ കീഴതില് 2396.35 
ഏകറതി�ായതി  38 വതികസന പ്രലദശങ്ങള് /ലപ്ാട്ടുകള് 
ഉണ്്ഷ .ഈ വതികസന പ്രലദശം/ലപ്ാട്ടുകളതി�ായതി  ആടക 
2303 യൂണതിറ്റുകള് പ്രവര്ത്തിക്കുന്നുണ്്ഷ. 2020-21-ല് . ഈ 
ഡതി.എ/ഡതി.പതി കളതിലൂടെ ആടക 38500 ലപര്ക്ഷ ടതാഴതില് 
നല്കുകയം 222878.25 �കം രൂപ വരുമാനമുണ്ാകുകയം 
ടെയ്ഷത. ഇതതിടന് വതിശദാംശങ്ങള് അനുബന്ം 4.4.4-ല് 
ടകാടുത്തിരതിക്കുന്നു.

വയേഥാവസഥായടിക എക്റേറ്റുകള്
സംസ്ാനടത് ടെറുകതിെ വധ്വസായങ്ങളുെ ലപ്രാത്ാഹന
ത്തിനും വളര്ച്ചക്കും പരധ്ാപ്തമായതം ഗ്ാമീണ പതിലന്നാക 
ലമഖ�കളതിട� വധ്വസായ പ്രവര്ത്നങ്ങളുടെ വതിലകന്ദ്രീ
കരണത്തിനും പരധ്ാപ്തമായ ഉപാധതിയായതി വധ്ാവസായതിക 
എലസ്റ്ററ്റുകള് വതിനതിലയാഗതിച്ച്ഷ വരുന്നു. വധ്വസായങ്ങളുടെ 
വളര്ച്ചക്ഷ ആവശധ്മായ ലറാഡുകള്, വവദയുതതി, മറ്റു 
ആവശധ്ലസവനങ്ങള് എന്നതിവ പ്രദാനം ടെയ്യുനന പ്ര
ലതധ്ക ലസാണുകളാണ്ഷ വധ്ാവസായതിക എലസ്റ്റ്റ്റുകള്. 
ഇവ പരതിസ്തിതതിയതില് ആഘാതം സൃഷ്തികാടത വതികസനം 
സാദ്ധ്മാക്കുന്നു. 

ലകരളത്തില് 2021 മാര്ച്ച്ഷ  31 വടരയള്ള പ്രധാന, ടെറുകതിെ 
വധ്വസായ എലസ്റ്ററ്റുകളുടെ എണ്ം പട്ടിക 4.4.5-ല്  
ടകാടുത്തിരതിക്കുന്നു.

സൂക്ഷമ,ടെറുകതിെ, ഇെത്രം സംരംഭങ്ങള് സ്ാപതിക്കുന്നതതി
നാവശധ്മായ എല്ാ ലസവനങ്ങളും സൌകരധ്ങ്ങളും പ്രദാനം 
ടെയ്യുന്നതതിന്ഷ ലവണ്തി ജതില്കളതില് സ്ാപതിതമായതിട്ടുള്ള  സ്തി
രമായ ഒരു സംവതിധാനമാണ്ഷ ജതില്ാത� വധ്വസായ ലകന്ദ്ര
ങ്ങള്.അനുലയാജധ്മായ ലപ്രാജക്ഷറ്റുകള് കടണ്ത്തുക, ഫീ

സതിബതി�തി്തി ലപ്രാജക്ഷറ്റുകള്, വായ്ഷപാ സൌകരധ്ം ഒരുകല്, 
ഉപകരണങ്ങളും അസംസ്ഷകൃതവസ്ഷതകളും �ഭധ്മാകല് 
അലതാടൊപ്പം യൂണതിറ്റുകടള വധ്വസായ ലപാസ്റ്റുകളുമായതി 
ബന്ധതിപ്പതികല് തെങ്ങതിയവ ഇതതിലുള്ടപ്പടുന്നു.

പട്ടിക 4.4.5 പ്രധാന, ടെറുകതിെ വധ്വസായ എലസ്റ്ററ്റുകളുടെ 
എണ്ം, മാര്ച്ച്ഷ  31, 2021 വടര

ക്രമ 
നമ്പര് എജനസതി 

വധ്വസായ എലസ്റ്റ്്ഷ  എണ്ം

ലമജര് 
എലസ്റ്റ്്ഷ

മതിനതി 
എലസ്റ്റ്്ഷ 

1 ജതില് വധ്വസായ 
ലകന്ദ്രം

90

2 സതിഡ്ഷലകാ 17 36

ആടക 17 126

അവ�ംബം: വധ്വസായ വാണതിജധ് ഡയറക്ഷെലറ്്ഷ

എം എസ്ഷ എം ഇ  യൂണതിറ്റുകള് സ്ാപതിക്കുന്നതം അലതാ
ടൊപ്പം വധ്വസായ സഹകരണ സംഘങ്ങള് വതികസതി
പ്പതിക്കുന്നതതിനും അവയടെ രജതിസ്ഷലരേ്നും ഈ ലകന്ദ്രം 
സഹായതിക്കുന്നു. മാര്ച്ച്ഷ 31, 2021  ട� കണകനുസരതിച്ച്ഷ 90 
ടെറുകതിെ വധ്വസായതിക എലസ്റ്ററ്റുകളതി�ായതി 864 ടെറുകതിെ വധ്
വസായ യൂണതിറ്റുകള് ഉണ്്ഷ . അതതില് പ്രവര്ത്നകമമായ  
752 യൂണതിറ്റുകളതിലൂടെ 3,333 ലപര്ക്ഷ ടതാഴതില് നല്കാന 
കഴതിഞ്ഞു. വതിശദാംശങ്ങള് അനുബന്ം  4.4.5-ല്  
ടകാടുത്തിരതിക്കുന്നു. 

സടിെ്ഷകകഥായുലട കറീഴടിലുള്ള വയേവസഥായ എക്റേറ്റുകള്
ലനരതിട്്ഷ പതതിനായതിരത്തി�ധതികാവം പലരാകമായതി  ഇരുപ
തതിനായതിരത്തി�ധതികം പലരാകമായ ഉള്ളതമായ ടതാഴതി
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�വസരങ്ങള് പ്രദാനം ടെയ്ഷതടകാണ്്ഷ സംസ്ാനടത് 
സൂക്ഷമ ടെറുകതിെ വധ്വസായങ്ങള് ലപ്രാത്ാഹതിപ്പതിക്കുന്ന
തതിന്ഷ  സതിഡ്ഷലകാ പ്രധാന പങ്കുവഹതിക്കുന്നു.

സംസ്ാനടത് ടെറുകതിെ വധ്വസായ ലമഖ�യതില് ഭൂമതി, 
വര്ക്ഷ ട്ഡ്ഷ, ജ�ം, അസംസ്ഷകൃതവസ്ഷതകളുടെ 
വതിതരണം എന്നതിങ്ങടനയള്ള അെതിസ്ാന സൌകരധ്ങ്ങള് 
സതിഡ്ഷലകാ �ഭധ്മാക്കുന്നുണ്്ഷ. 2021 മാര്ച്ച്ഷ 31 ആയലപ്പാ
ലഴക്കും 233.86 ഏകറതി�ായതി 17 പ്രധാന വധ്ാവസായതിക   
എലസ്റ്ററ്റുകള് ഉള്ളതതില്  200.37 ഏകര് അനുവദതിക്കുക
യം ഇതതില് 861 പ്രവര്ത്നകമമായ യൂണതിറ്റുകളതിലൂടെ 
7833 ടതാഴതി�വസരങ്ങള് ന�്ഷകുകയം ടെയ്ഷത. കൂൊടത 
സംസ്ാനടത്ാട്ാടക സതിഡ്ഷലകായടെ ഭരണലനതൃത്വ
ത്തില് 7 വധ്വസായ പാര്ക്കുകളും 36 മതിനതി ഇനഡസ്ഷരേതിയല് 
ലസ്റ്ററ്റുകള് ഉണ്്ഷ. 2020-21  കാ�യളവതില് സതിഡ്ഷലകായടെ 
മതിനതി ഇന്ഷഡസ്ഷരേതിയല് എലസ്റ്ററ്റുകളതിലൂടെ സൃഷ്തിച്ച ആടക 
വരുമാനം 16.7 �കം  രൂപയായതിരുന്നു. സതിഡ്ഷലകായടെ 
കീഴതിലുള്ള  വധ്വസായ എലസ്റ്ററ്റുകളുടെ വതിശദാംശങ്ങള് 
അനുബന്ം 4.4.6, 4.4.7, 4.4.8 എന്നതിവയതില് ടകാടു
ത്തിരതിക്കുന്നു.

വയേഥാവസഥായടിക ക്ല്റേര് വടികസനം 
എം.എസ്ഷ.എം.ഇ സംരംഭങ്ങടള സംബന്ധതിച്ചതിെലത്ാളം 
ഇനക്ലൂസീവ്ഷടനസ്ഷ, സാലകേതതിക വതിദധ്യടെ സ്വാംശീകരണം, 
ലശ്തി ടമച്ചടപ്പടുത്ല്, ടപാത വതിഭവങ്ങളുടെ �ഭധ്ത ഉറ
പ്പുവരുത്ല് എന്നതിവയതില് ക്ലസ്റ്ററുകള് പ്രധാന പകേ്ഷ വഹതി
ക്കുന്നുണ്്ഷ. ഉത്ഷപാദന കമത, മത്രകമത, ടെറുകതിെ 
സംരംഭങ്ങള്ക്കുള്ള കാരധ്ലശ്തി എന്നതിവ വര്ദ്തിപ്പതിക്കുന്ന
തതിനുള്ള  ഫ�പ്രദമായ മാര്ഗമാണ്ഷ. ക്ലസ്റ്റര് സമീപനടത്, 
സൂക്ഷമ,ടെറുകതിെ,ഇെത്രം സംരംഭക മന്താ�യം സ്വീക
രതിച്ചതിരതിക്കുന്നത്ഷ.

കൂട്ായ്ഷമയടെ(agglomeration) �ാഭം ടകായ്യുന്നതതിനായതി 
ലകരള സര്കാര് വധ്വസായവത്ഷകരണത്തിന്ഷ ക്ലസ്റ്റര് 
വതികസന സമീപനം മുനകൂട്തി സ്വീകരതിച്ചതിട്ടുണ്്ഷ. എം.എസ്ഷ.
എം.ഇ വതികസന ഇനസ്റ്റതി്്യൂട്്ഷ, തൃശ്ശൂര്, ടക-ബതിപ്ഷ എന്നതിവ
യതിലൂടെയാണ്ഷ സംസ്ാനം ക്ലസ്റ്റര് വതികസന പ്രവര് ത്ന
ങ്ങള് നെത്തുന്നത്ഷ.  . ലകന്ദ്ര എം.എസ്ഷ.എം.ഇ മന്താ�യം 
19 ടപാതസൌകരധ് ലസവന ലകന്ദ്രങ്ങളുടെ നതിര്മാണ പ്ര
വര്ത്നങ്ങള്ക്ഷ സാമ്പത്തിക സഹായം നല്കതി വരുന്നു. 
സംസ്ാന ഗവണ്ടമന്ം മ്്ഷ പകോളതികളുമായതി ലെര്ന്ന്ഷ 
തൃശ്ശൂരതിട� എംഎസ്ഷ.എം.ഇ-വതികസന ഇനസ്റ്റതി്്യൂട്്ഷ ത�
സ്ാനത്്ഷ ക്ലസ്റ്ററുകളുടെ ലപ്രാത്ാഹനത്തിനും വതികസന
ത്തിനുമായതി സജീവമായതി ഇെടപട്്ഷ ടകാണ്തിരതിക്കുകയാണ്ഷ.  
ലകന്ദ്ര ഗവടമെന്്ഷ സ്ാപനമായ തൃശ്ശൂരതിട� എം.എസ്ഷ.
എം.ഇ വതികസന ഇന സ്റ്റതി്്യൂട്്ഷ (എം.എസ്ഷ.എം.ഇ-ഡതിഐ). 
2020-21 വര്്ത്തില് 18 പരതിശീ�ന പരതിപാെതികള് /ലകാ
ഴ്ഷസുകള്  നെത്തിയതിട്ടുണ്്ഷ.  776 ലപര് ഈ പരതിപാെതിയടെ   
ഗണലഭാക്ാകളായതി. വതിശദാംശങ്ങള് അനുബന്ം 
4.4.9-ല് ടകാടുത്തിരതിക്കുന്നു. 

കകരള ബയൂകറഥാ ഓഫ്ഷ ഇൻെസ്ഷ്ടിയല് ലപ്രഥാക്മഥാഷൻ 
(ലക ബടിപ്ഷ)
ലകന്ദ്ര എം എസ്ഷ എം ഇ മന്താ�യത്തിടന് എം എസ്ഷ 
ഇ - സതി ഡതി പതി പദ്തതിയടെ കീഴതില് വധ്വസായ ക്ലസ്റ്റര് 
ലപ്രാജക്ഷടുകള് നെപ്പതി�ാക്കുന്നതതിനയള്ള ഏജനസതിയാണ്ഷ  

ടക ബതിപ്ഷ. സംസ്ാനടത് വധ്വസായ വാണതിജധ് ലകന്ദ്രവം 
ജതില്ാത� വധ്വസായ ലകന്ദ്രങ്ങളുമായതി ലെര്ന്നാണ്ഷ ഈ 
പദ്തതികള് നെപ്പതി�ാക്കുന്നത്ഷ. ഈ പദ്തതിയടെ കീഴതില് 
വതിവതിധ ക്ലസ്റ്ററുകളതില് ടപാത സൌകരധ് ലകന്ദ്രങ്ങള് 
സ്ാപതിക്കുന്നതതിനായതി 70 ശതമാനം വടര സാമ്പത്തിക 
സഹായം ലകന്ദ്രസര്കാര് അനുവദതിക്കുന്നു. ലപ്രാജക്ഷ്തിടന 
 20 ശതമാനം സംസ്ാന സര്കാര് വതിഹതിതവം 10% ടപെ
്ധ്ല് പര്പ്പസ്ഷ ടവഹതികതിള് ( കണ്ലസാര്്ധ്ം )പകോളതി
ത്വമാണ്ഷ. 2020 -21 ല് 2 ടപാത സൌകരധ് ലകന്ദ്രങ്ങള് 
പ്രവര്ത്നമാരംഭതിച്ചു (i) കണ്ണൂര് തളതിപ്പറമ്പയതില് തെതി വധ്
വസായം അെതിസ്ാനമാകതിയള്ള 400  സൂക്ഷമ ടെറുകതിെ 
യൂണതിറ്റുകലളാടുകൂെതിയ വഡ്ഷ ഫര്ണതിച്ചര് ക്ലസ്റ്റര്. നതി�വതില് 
ടപെ്ധ്ല് പര്പ്പസ്ഷ ടവഹതികതിള് ആയതി പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന 
അനപത്തി മൂന്ന്ഷ യൂണതിറ്റുകള് ഈ കണ്ലസാര്്ധ്ത്തില് 
ഉണ്്ഷ  (ii) തൃശ്ശൂരതില്  തെതി വധ്വസായം അെതിസ്ാനമാകതി
യള്ള 400  സൂക്ഷമ ടെറുകതിെ യൂണതിറ്റുകലളാടുകൂെതിയ വഡ്ഷ 
ഫര്ണതിച്ചര് ക്ലസ്റ്റര്. നതി�വതില് ടപെ്ധ്ല് പര്പ്പസ്ഷ ടവഹതി
കതിള് ആയതി പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന 41 യൂണതിറ്റുകള് ഈ കണ്
ലസാര്്ധ്ത്തില് ഉണ്്ഷ.

ഗ്ഥാ്മറീണ വയേവസഥായങ്ങള്ക്ഥായുള്ള പഥാകക്ജ്ഷ-  
പ്രധഥാന്മന്തടിയുലട ല�ഥാഴടില് ്ഥാന പദ്ധ�ടി 
(പടി.എം.ഇ. ജടി.പടി )
ഗ്ാമപ്രലദശങ്ങളതിലും നഗരപ്രലദശങ്ങളതിലും കാര്്തിലകതര 
ലമഖ�യതില് ടെറു  സംരംഭങ്ങള്  സ്ാപതിച്ച്ഷ ടതാഴതി�വസര
ങ്ങള് സൃഷ്തിക്കുകടയന്ന �കധ്ലത്ാടെ ലദശീയ ത�ത്തില് 
ആരംഭതിച്ച ടക്രഡതി്്ഷ �തികേ്ഷഡ്ഷ സബ്ഷസതിഡതി പദ്തതിയാണ്ഷ 
‘പ്രധാനമന്തതിയടെ ടതാഴതില് ദാന പദ്തതി (പതി.എം.ഇ. 
ജതി.പതി)’.2020 -21 കാ�യളവതില് ബാങ്കുകള് 2215 അലപ
കകള് സ്വീകരതിക്കുകയം  മാര്ജതിന മണതി 3,671.20 �കം 
രൂപ നല്കുകയം ടെയ്ഷത. . വതിശദാംശങ്ങള് അനുബന്ം 
4.4.10-ല് നല്കതിയതിരതിക്കുന്നു.

സൂക്ഷ്മലെറുകടിടവയേവസഥായ ക്മഖെയടിലെ 
വയേവസഥായ ധനസഹഥായം

ക്റേറ്്ഷ ലെവല് ബഥാകകേഴ്ഷസ്ഷ കമേറ്ടി  
(എസ്ഷ.എല്.ബടി.സടി)
ലസ്റ്റ്്ഷ ബാലകേഴ്ഷസ്ഷ കമതി്തിയടെ (എസ്ഷ.എല്.ബതി.സതി)  
റതിലപ്പാര് ട്്ഷ പ്രകാരം, വതിവതിധ ലമഖ�കളതി�ായതി 2020 മാര്ച്ച്ഷ 
വടര ലകരളത്തിന്ഷ അനുവദതിച്ച  വായ്ഷപകളതിലൂടെ പതിരതി
ഞ്ഞുകതിട്ാന ബാകതി നതില് ക്കുന്ന തക 3,59,274 ലകാെതി 
രൂപയാണ്ഷ. ഇത്ഷ, മുനവര്്ടത് 3,29,899.97   ലകാെതി രൂപ
ലയകാള് 8.17 ശതമാനം അധതികമാണ്ഷ. എം.എസ്ഷ.എം.ഇ 
ലമഖ�യതില് 2019 മാര്ച്ച്ഷ വടര മാത്രം 54,446.19 ലകാെതി 
രൂപയാണ്ഷ പതിരതിഞ്ഞുകതിട്ാനുള്ളത്ഷ. ഇത്ഷ മുനവര്്ടത് 
47,201.37 ലകാെതി രൂപലയകാള് 13 ശതമാനം കൂടുത�ാ
ണ്ഷ. വതിവതിധ ലമഖ�കളതിട� വായ്ഷപകളുടെ വതിശദാംശങ്ങള് 
അനുബന്ം 4.4.11-ല് നല്കതിയതിരതിക്കുന്നു.

സ്ഷ്മഥാള് ഇൻെസ്ഷ്റീസ്ഷ  െവെപ്ഷല്മന്്ഷ ബഥാകേ്ഷ 
ഓഫ്ഷ ഇന്യേ (സടിെ്ഷബടി)
സുരകതിതമല്ാത് വായ്ഷപാ സൌകരധ്ം �ഭധ്മാക്കുന്ന 
പണമതിെപാെ്ഷ സ്ാപനങ്ങളുടെ വായ്ഷപകള് കെകാരുടെ 
മു ന ക ാ �  വ ാ യ്ഷ പ ക ളു ട െ  അ െ തി സ് ാ ന ത് തി ല്   
റീ ഫതിനാനസ്ഷ ടെയ്യുന്നതതിന്ഷ ഗവടമെന്്ഷ സതിഡ്ഷബതിടയ 
ലപ്രാത്ാഹതിപ്പതിക്കുന്നു.   സതിഡ്ഷബതി ടമയ്ക്ഷ ഇന ഇന്ധ് 
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ഫണ്്ഷ ലഫാര് എംഎസ്ഷഎംഇ (വമൈല്) പദ്തതി 
പ്രകാരം 2020 മാര്ച്ച്ഷ 31 വടര ടമാത്ം 7,846.40 
ലകാെതി വായ്ഷപകള് 4,347 എംഎസ്ഷഎംഇകള്ക്ഷ 
വതിതരണം ടെയ്ഷത. ലകാവതിഡ്ഷ -19 കണകതിട�ടുത്്ഷ 
എം എസ്ഷഎംഇ ലമഖ�യ്ക്ഷ �തിക്വതിഡതി്തി പതിന്തുണ 
നല്കുന്നതതിന്ഷ ആര് ബതി ഐ 15,000 ലകാെതി രൂപയടെ 
പ്രലതധ്ക �തിക്വതിഡതി്തി ടഫസതി�തി്തി (എസ്ഷ എല് എഫ്ഷ) 
സതിഡ്ഷബതിക്ഷ നല്കതി. ലകാവതിഡ്ഷ -19 കാരണം 
ലമാശടപ്പട്  സ്റ്റാര്ട്്ഷ അപ്പുകള്ക്ഷ സാമ്പത്തിക സഹായം 
നല്കുന്നതതിനായതി സതിഡ്ഷബതി ലകാവതിഡ്ഷ -19 സ്റ്റാര്ട്്ഷ 
അപ്പ്ഷ അസതിസ്റ്റനസ്ഷ സീം (സതി എസ്ഷ എ എസ്ഷ) ആരംഭതിച്ചു.  
(അവലംബം: സിഡ്ഷബി, വര്കിംഗ്ഷ റിപ്പോര്ട്ഷ 2020). 

എ്മര്ജൻസടി ലരെെടിറ്്ഷ സെൻ ഗയേഥാരണ്ടി സ്ഷകറീം 
(ECLGS)
ടകാവതിഡ്ഷ-19 പ്രതതിസന്ധതിയടെ പശ്ാത്�ത്തില്  
ബാങ്കുകള്ക്കും എനബതിഎഫ്ഷ ഐകള്ക്കും 100 ശതമാനം 
ഗധ്ാരണ്തി കവലറജ്ഷ നല്കുന്നതതിനായതി ലകന്ദ്ര സര്കാര് 
ആരംഭതിച്ച   പ്രലതധ്ക പദ്തതിയാണ്ഷ ECLGS. അധതിക ലെം 
ല�ാണ്/അധതിക പ്രവര്ത്ന മൂ�ധന ആവശധ്കതകള് 
നതിറലവറ്റു ന്നതതിനായതി ബതിസതിനസ്്ഷ എന്ര്വപ്രസസ്ഷ/എം
എസ്ഷഎംഇകള്ക്ഷ അെതിയന്ര ടക്രഡതി്്ഷ സൌകരധ്ങ്ങള് 
വതിപു�ീകരതികാന ഇത്ഷ അവടര പ്രാപ്തരാക്കും.

എസ്ഷഎല്ബതിസതി നല്കതിയ സ്തിതതിവതിവരകണക്കുകള് 
പ്രകാരം, 2021 ഓഗസ്ഷ്്ഷ 31-ന്ഷ ലകരളത്തില്, സംസ്ാ
നത്തുെനീളമുള്ള ലയാഗധ്രായ 2, 48,695 വായ്ഷപകാരതില് 1, 
44,226 അര്ഹരായ ലകസുകള്ക്ഷ എമര്ജനസതി ടക്രഡതി്്ഷ 
അനുവദതിച്ചതിട്ടുണ്്ഷ. ആടക അനുവദതിച്ച തക 6913.73 ലകാെതി 
രൂപയാണ്ഷ. 1,16,244 വായ്ഷപകാര്ക്ഷ 6056.97 ലകാെതി 
രൂപയടെ വായ്ഷപ ഇതതിനകം വതിതരണം ടെയ്തതിട്ടുണ്്ഷ. വതിശ
ദാംശങ്ങള് പട്ടിക 4.4.6-ല് നല്കടിയടിരടിക്കുന്നു.

പ�ടിമൂനഥാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധ�ടിയടിലെ പ്രധഥാന 
ഭൌ�ടിക കനട്ങ്ങള്

 y സംസ്ാനത്്ഷ വധ്ാപാരവം വാണതിജധ്വം ലപ്രാത്ാഹതിപ്പതി
ക്കുന്നതതിനും വതികസതിപ്പതിക്കുന്നതതിനും തലദേശീയ ഉല്പന്ന
ങ്ങള് ആഭധ്ന്ര, ആലഗാള വതിപണതികളതില് വതിപണനം 

ടെയ്യുന്നതതിനും വാണതിജധ് മതി്ടന് രൂപീകരണം.
 y ലകരള ഇനസ്റ്റതി്്യൂട്്ഷ ലഫാര് എന്ര്പ്രണര്്തിപ്പ്ഷ ടഡ
വ�പ്ഷ ടമന്്ഷ (KIED) സംരംഭകത്വ വതികസനത്തിട� 
മതികവതിടന് ലകന്ദ്രമായതി

 y ലദശീയ അന്ര്ലദശീയ വതിപണതികള് ആക്ഷ സസ്ഷ 
ടെയ്യുന്നതതിനായതി www.kera lamsme.org,  
www.keralamsme.com എന്നീ പുതതിയ ടവബ്ഷ വസറ്റു
കള് ആരംഭതിച്ചു, എംഎസ്ഷഎംഇകള്ക്കും ടപാതലമഖ�ാ 
സ്ാപനങ്ങള്ക്കും മതികച്ച വതിപണന സൌകരധ്ങ്ങള് 
�ഭധ്മാക്കുന്നതതിനായതി ഇ-മാര്ക്്ഷ ടവബ്ഷ ലപാര്ട്ലും 
ആരംഭതിച്ചു.

 y വതിദധ്ാര്ത്തികള്കതിെയതില് സംരംഭകത്വം ലപ്രാത്ാഹതി
പ്പതിക്കുന്നതതിനായതി വതിദധ്ാഭധ്ാസ സ്ാപനങ്ങളതില് 305 
സംരംഭകത്വ വതികസന ക്ലബ്ബുകള് സ്ാപതിച്ചു.

 y 5027 വധ്വസായ യൂണതിറ്റുകള്ക്ഷ എന്ര്പ്രണര് 
സലപ്പാര്ട്്ഷ സീമതിന്ഷ കീഴതില് സഹായം �ഭതിച്ചു

 y െങ്ങനാലശേരതിയതിട� ലകാമണ് ടഫസതി�തി്തി സര്വീസ്ഷ 
ടസന്റതിടന് (CFSC) നവീകരണം പൂര്ത്തിയായതി.

 y ലകരള വമലക്രാ ലമൈാള് മീഡതിയം എന്ര്വപ്രസസ്ഷ 
ടഫസതി�തില്്ന ആക്ഷെ്ഷ, 2019 നെപ്പതി�ാകതി

 y ലകാവതിഡ്ഷ-19 ടന് പശ്ാത്�ത്തില് സംസ്ാന
ടത് MSME-കള്ക്ഷ ആശ്വാസത്തിനും സാമ്പത്തിക 
സഹായത്തിനുമായതി ‘വധ്വസായ ഭദ്രത’ എന്ന പ്രലതധ്ക 
പാലകജ്ഷ നെപ്പതി�ാകതി.

 y എല്ാ പരതിലശാധനകളും ഒടരാ് പ്ാ്്ഷ ലഫാമതില് നെ
ത്തുന്നതതിന്ഷ "ടസനരേല് ഇനടപെകന ടരെയതിംവര്
ക്കും" "ലകരളം - ടസനരേല് ഇനടപെകന സതിസ്റ്റം 
(ടക-സതിഐഎസ്ഷ)" എന്ന ഓണ്വ�ന സംവതിധാന
വം സജ്ീകരതിക്കുന്നു. 2021 ഡതിസംബര് വടര ആടക 
1509 പരതിലശാധനകള് നെത്തി.

 y ലകരള ഇനഡസ്ഷരേതിയല് ഏകജാ�ക ക്ലതിയറനസ്ഷ 
ലബാര്ഡുകളും ഇനഡസ്ഷരേതിയല് െൌണ്്തിപ്പ്ഷ ഏരതിയ 
ടഡവ�പ്ഷ ടമന്്ഷ (ലഭദഗതതി) നതിയമങ്ങളും, 2021

 y സംസ്ാനടത് നതിലകപകരുടെ/പുതതിയ സംരംഭങ്ങള് 
തെങ്ങാന ഉലദേശതിക്കുന്നവരുടെ പരാതതികള് പരതിഹരതി
ക്കുന്നതതിനായതി ‘മീ്്ഷ ദതി മതിനതിസ്റ്റര്’ കധ്ാമ്പയതിന നെത്തി. 
ജതില്ാ വധ്വസായ ലകന്ദ്രങ്ങളുടെ സഹായലത്ാടെ. 10 
ജതില്കളതി�ായതി നെത്തിയ പരതിപാെതികളതില് ആടക �ഭതിച്ച 

പട്ടിക 4.4.6 ആഗസ്ഷ്്ഷ   31, 2021 വടര ലകരളത്തിട� അര്ഹരായ എം.എസ്ഷ.എം.ഇ. വായ്ഷപ്പകാര്ക്ഷ 
അനുവദതിച്ചതം വ തിതരണം ടെയ്തതമായ അെതിയന്തിര വായ്ഷപ്പാ സൌകരധ്ം 

ബാകേ്ഷ അര്ഹരായ വയ്ഷപ്പ
കാരുടെ എണ്ം

അനുവദതിച്ചത്ഷ വതിതരണം ടെയ്തത്ഷ 

അടകൌണ്ടുകള് തക  (ലകാെതിയതില്.) അടകൌണ്ടുകള് തക  (ലകാെതിയതില്)

ആടക ടപാത 
ലമഖ� വാണതിജധ് 
ബാങ്കുകള് 

166563 122902 2849.27 98156 2372.42

ആര്.ആര്.ബതി 
–ലകരള ഗ്ാമീണ് 
ബാകേ്ഷ 

35568 2264 25.37 2264 25.37

ആടക –സ്വകാരധ് 
ലമഖ�ാ വാണതിജധ് 
ബാങ്കുകള് 

46564 19060 4039.09 15824 3659.18

ആടക-ബാകേതിംഗ്ഷ 
ലമഖ� 248695 144226 6913.73 116244 6056.97

അവലംബം: സംസ്പോന തല ബപോപകേഴ്ഷസ്ഷ കമ്ിറ്ി 
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1377 നതിലവദനങ്ങളതില് 955 എണ്ം 2021 ഡതിസംബര് 
വടര പരതിഹരതിച്ചു.

 y സംസ്ാനത്്ഷ പുതതിയ സംരംഭങ്ങള് ലപ്രാത്ാഹതി
പ്പതിക്കുന്നതതിന്ഷ നതിലകപകരുമായതി ആശയവതിനതിമയം 
നെത്തുന്നതതിനുള്ള ‘മീ്്ഷ ദതി ഇനടവസ്റ്റര്’ ലപ്രാഗ്ാം 
സംഘെതിപ്പതിച്ചു.

 y വധ്ാവസായതിക വളര്ച്ചയടെ ഭാഗമായതി ‘ഉത്രവാദതി
ത്പരമായ നതിലകപം, ഉത്രവാദതിത് വധ്വസായം’ 
പരതിപാെതി സ്വീകരതിക്കുന്ന ആദധ് ഇന്ധ്ന സംസ്ാന
മായതി ലകരളം.

ക്മഖെയടിലെ പ്രശ്നങ്ങളം ലവല്ലുവടിളടികളം
ഈ ലമഖ�യടെ വളര്ച്ചടയ ബാധതിക്കുന്ന നതിരവധതി ടവല്ലു
വതിളതികള് കാരണം സമ്പദ്ഷ വധ്വസ്യതില് ഈ ലമഖ�യടെ 
സംഭാവന നതി�വതില് പരതിമതിതടപ്പട്തിരതിക്കുന്നു. പ്രധാനടപ്പട്  
ടവല്ലുവതിളതികള് ഇവയാണ്ഷ:

 y നയവം സ്ഥാപനപരവ്മഥായ ഇടലപടലുകള്- അെതി
സ്ാന ടസൌകരധ് വതികസനം, ആധുനതികവല്ക
രണം, സാലകേതതികവതിദധ് സ്വീകരതികല്, പതിലന്നാക 
മുലന്നാക ബന്ധം, ടക്രഡതി്്ഷ വതിെവ്ഷ കുറയ്കല്, എം എ
സ്ഷ എംഇകള് ക്ഷ സമയബന്ധതിതമായതി പണം നല്കല്  
തെങ്ങതിയവ �കധ്മതിട്ടുള്ള  നയങ്ങള് രൂപീകരതിക്കുന്നതം  
അവ ഫ�പ്രദമായതി നെപ്പതി�ാക്കുന്നതതിലും   ടവല്ലുവതിളതി
കള് ലനരതിടുന്നു .

 y വളര്ച്ച �്വരടി�ലപ്പടുത്ലും  ഔപെഥാരടികവല്ക്രണം 
പ്രഥാപ്ത്മഥാക്ലും- നൂതന ബതിസതിനസ്്ഷ ആശയങ്ങള് 
സുഗമമാക്കുകയം പരതിലപാ്തിപ്പതിക്കുകയം പതിന്തുണയ്ക്കു
കയം അവടയ സംരംഭങ്ങളായതി രൂപടപ്പടുത്തുകയം 
അതതിലൂടെ എം.എസ്ഷ.എം.ഇകള്ക്ഷ അനുകൂ�മായ 
പരതിതസ്തിതതി സൃഷ്തിക്കുകയം ലവണം. സംരംഭക 
വതികസന, ഇനകുലബ്ന ടസന്റുകളുടെ പതിന്തുണ
ലയാടെ ഇത്ഷ ലനൊനാകും. ടക്രഡതി്്ഷ പതിന്തുണയ്ക്കുള്ള 
പദ്തതികള്  ഉള്ടപ്പടെ വതിവതിധ പദ്തതി കളുടെ ഉപ
ലയാഗവം എത്തിലച്ചരലും പ� കാരണങ്ങളാല് പരതി
മതിതടപ്പട്തിരതിക്കുന്നു. എം.എസ്ഷ.എം.ഇ  കള്കതിെയതില് 
ഔപൊരതികവല്കരണവം ഡതിജതിവ്ലസ്നും ലപ്രാ
ത്ാഹതിപ്പതിക്കുകയം യ.എ.എം-ല് രജതിസ്റ്റര് ടെയ്ാന 
അവടര ലപ്രാത്ാഹതിപ്പതിക്കുകയം ടെയ്യുന്നത്ഷ ഒരു ടവ
ല്ലുവതിളതിയായതി തെരുന്നു.

 y അടടിസ്ഥാന സൌകരയേ പ്ര�ടിസന്ടികള്  പരടിഹരടിക്കുക- 
അെതിസ്ാന സൌകരധ്ങ്ങളായ വര്ക്ഷ ട്ഡുകള്, 
ടൂള് റൂമുകള്, ടപ്രാഡക്ഷ്്ഷ ടെസ്റ്റതിംഗ്ഷ �ലബാറട്റതികള്, 
വവദയുതതി, ഗ്ാമീണ ല്ാഡ്ഷബാനഡ്ഷ, ഇടന്നാ
ലവ്ന ഹബുകള് എന്നതിവയടെ അപരധ്ാപ്തത ഈ 
ലമഖ�യടെ വളര്ച്ചയ്ക്ഷ തെസ്മായതി പ്രവര്ത്തിക്കുന്നു.  
മതികച്ച അെതിസ്ാന  സൌകരധ്ങ്ങള് നല്കുന്ന കുറച്ച്ഷ 
എം എസ്ഷഎംഇ ക്ലസ്റ്ററുകള് മാത്രലമ നതി�വതിലുള്ളൂ.

 y ലരെെടിറ്്ഷ,  റടിസ്ഷക്ഷ കയേഥാപടിറ്ല് െഭയേ�  സുഗ്മ്മഥാക്കുക- 
അനൌപൊരതിക സ്വഭാവം കാരണം എം.എസ്ഷ.എം.ഇ
കള്ക്ഷ ഔപൊരതിക ടക്രഡതി്്ഷ ല്ാതസുകളതില�ക്ഷ പ്ര
ലവശനമതില് . സാമ്പത്തിക വതിവരങ്ങളുടെ അഭാവം മൂ�ം 
എം.എസ്ഷ.എം.ഇ.കളുടെ ടക്രഡതി്്ഷ റതിസ്ഷക്ഷ വതി�യതിരു
ത്�തില് ബാങ്കുകള് ടവല്ലുവതിളതികള് ലനരതിടുന്നു. ഇക്വതി്തി 
സലപ്പാര്ട്ടും ടവഞ്ച്വര് കധ്ാപതി്ല് ഫതിനാനസതിംഗം 

ആകര്്തികാന വളടര കുറച്ച്ഷ എംഎസ്ഷഎംഇകള്ക്ഷ 
മാത്രലമ കഴതിയന്നുള്ളൂ .

 y വടിപണടി  ബന്വം ലപഥാതു സംഭരണ സംവടിധഥാനവ്മഥാ
യുള്ള ബന്ം പ്രഥാപ്ത്മഥാക്കുക – അസംസ്ഷകൃത വസ്ഷത ഉല്
 പ്പന്ന മാര്ക്തില�ക്കുള്ള എം എസ്ഷഎം ഇ കളുടെ ബന്ധം 
പരതിമതിതമാണ്ഷ. ടപാതലമഖ�ാ യൂണതിറ്റുകളുമായള്ള 
ബന്ധം സംരംഭങ്ങളുടെ  വളര്ച്ചടയ സഹായതിക്കും.
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ഇന്ധ്യുടെ ഭക്ധ് സംസ്ക്കരണ ലേഖ�യതില് പഴവര്ഗ്ഗങ്ങളം, 
പച്ചക്കറതികളം, ല�ാട്ടവതിളകള്, ധാനധ്സംസ്ക്കരണം, സുഗ
ന്ധദ്രവധ്ങ്ങള്, പാലംപാലല്പ്പന്നങ്ങളം, ോംസാഹാരവം 
ലകാഴതിയതിറച്ചതിയും, േത്ധ്ം,േദധ്ം, �ഹരതിഇ�ര പാനീയങ്ങള്, 
കൂൊട� േറ്റു ഉപലഭാഗ ഉല്പ്പന്നങ്ങളായ േതിഠായതികള്, 
ല�ാലക്കലേറ്റുകള്, ടകാലക്കാഉല്പ്പന്നങ്ങള്, ലസായഉല്പ്പ
ന്നങ്ങള്, േതിനറല് വാട്ടര്, ഉയര്ന്ന ല്ാട്ടീന് ആഹാര 
പദാര്ത്ഥങ്ങള് തുെങ്ങതിയവ ഉള്ടപ്പടുന്നു. അരതി, ലഗാ�മ്പപ്, 
േറ്റു പ� പഴങ്ങളം പച്ചക്കറതികളം ഉല് പാദതിപ്പതിക്കുന്ന�തില് 
ഇന്ധ് ല�ാകത്പ് രണാം സ്ാനത്ാണപ് ഇന്ധ്യതിട� 
ഭക്ധ്-പ��രക്കപ് വതിപണതി ല�ാകത്തിട� ആറാേടത് 
വ�തിയ വതിപണതിയാണപ്. കൂൊട� ഇന്ധ്യതിട� ടോത്ം 
�തില്ലറ വതിപണതിയുടെ 65 ശ�ോനവം ഇന്ധ്യതിട� ഭക്ധ്, 
പ��രക്കപ് �തില്ലറ വതിപണതികളാണപ്. ഭക്ധ് സംസ്കരണ വധ്
വസായ േന്താ�യം I 39 ടേഗാ ഫുഡപ് പാര്ക്കപ് ല്ാജകപ്റ്റു
കള്ക്കപ് അംഗീകാരം നല്കതിയതിട്ടുണപ്, ഇ�തില് 7 ടേഗാ 
ഫുഡപ് പാര്ക്കുകള്ക്കപ് വനതി�ാ ട്ാലോട്ടര്ോരുണപ്.  
39,748 രജതിസ്റ്റര് ട�യ്ത യൂണതിറ്റുകളതി�ായതി ഏകലദശം 18.5 
ദശ�ക്ം ആളകള് ഈ വധ്വസായത്തില് ഏര്ടപ്പടുന്നു 
(ഉറവതിെം: വാര്ഷതിക റതിലപ്പാര്ട്ടപ് 2019-20, ഭക്ധ് സംസ്കരണ വധ്വസായ  
േന്താ�യം, ഭാര� സര്ക്കാര്). 

ഭക്ധ് ഉല്പന്നങ്ങളടെയും പാനീയങ്ങളടെയും നതിര്മ്ാണ
ത്തില് ഗണധ്ോയ വനതി�ാ പങ്ാളതിത്മുണപ്. രജതിസ്റ്റര്  
ട�യ്തതിട്ടുള്ള ഭക്ധ്സംസ്കരണ യൂണതിറ്റുകളതില് 2 �ക്ലത്ാളം 
വനതി�ാ ട�ാഴതി�ാളതികള് ലനരതിട്ടപ് ലജാ�തി ട�യ്യുന്നു. കൂൊട� 
12 �ക്ലത്ാളം വനതി�കള് ഭക്ധ്സംസ്കരണലേഖ�യതിട� 
സംലയാജതി�േല്ലാത് കാര്ഷതിലക�ര സംരംഭങ്ങളതില് ഏര്
ടപ്പട്ടതിരതിക്കുന്നു.

പാല്, ടനയ്പ്, പയര്വര്ഗ്ഗങ്ങള്, ഇഞ്തി, വാഴപ്പഴം, ലപര, 
പപ്പായ, ോങ്ങ എന്നതിവയുടെ ഉ�പ്പാദനത്തില് ഇന്ധ് 
ല�ാകത്പ് ഒന്നാം സ്ാനത്ാണപ്. ഴതിഞ്ഞ 5 വര്ഷങ്ങളതില് 
2018-19  അവസാനം വടര  2011-12 വതി�യതില് ഭക്ധ് 
സംസ്കരണ ലേഖ� ശരാശരതി വാര്ഷതിക വളര്ച്ചാ നതിരക്കതില് 
(എഎജതിആര്) 10 ശ�ോനം വളര്ച്ച കകവരതിച്ചു. ഇ�പ്  
കാര്ഷതിക ലേഖ�യുോയതി �ാര�േധ്ം ട�യ്യുലമ്പാള്  3.11 
ശ�ോനം ആണപ് . ജതിഡതിപതി, ട�ാഴതില്, നതിലക്പം എന്നതിവ
യ്ക്കുള്ള സംഭാവനയുടെ അെതിസ്ാനത്തില് ഭക്ധ് സംസ്കരണ 
ലേഖ� ഇന്ധ്ന് സമ്പദപ് വധ്വസ്യുടെ ഒരു ് ധാന വതിഭാഗ
ോയതി ഉയര്ന്നുവന്നതിട്ടുണപ്. 2011- 12 വതി�യതില് 2018-19-ല് 
ഉല് പാദന ലേഖ�യതിലം കാര്ഷതിക ലേഖ�യതിലം യഥാക്രേം 
8.98 ശ�ോനവം ജതി വതി എയുടെ 11.11 ശ�ോനവം ഈ 
ലേഖ�യാണപ്  സംഭാവന ട�യ്യുന്ന�പ് .

2019-20 കാ�യളവതില് സംസ്ക്കരതിച്ച ഭക്ധ് കയറ്റുേ�തിയുടെ 
മൂ�ധ്ം 32.73 ബതി�ധ്ൺ യുഎസപ് ലഡാളറായതിരുന്നു. ഇ�പ് 
ഇന്ധ്യുടെ ടോത്ം കയറ്റുേ�തിയുടെ 10.4 ശ�ോനോ
ണപ്. 2019-20 കാ�യളവതില് സംസ്കരതിച്ച ഭക്ണം ഇറ
ക്കുേ�തി ട�യ്യുന്ന�തിടറെ മൂ�ധ്ം 19.64 ബതി�ധ്ൺ യുഎസപ് 
ലഡാളറാണപ്, ഇ�പ് ഇന്ധ്യുടെ ടോത്ം ഇറക്കുേ�തിയുടെ 
4.1 ശ�ോനോണപ് (474.71 ബതി�ധ്ൺ യുഎസപ് ലഡാളര്). 

ല�ാകത്പ് ഇന്ധ്യുടെ ഭക്ധ് കയറ്റുേ�തിയുടെ പങ്പ്  
2019-ല് 2.27 ശ�ോനവം ല�ാകടത് ഭക്ധ് ഇറക്കുേ
�തിയുടെ വതിഹതി�ം 2019 ല് 1.27 ശ�ോനവോയതിരുന്നു  
(ഉറവതിെം: വാര്ഷതിക റതിലപ്പാര്ട്ടപ് 2020-21, ഭക്ധ് സംസ്കരണ വധ്വസായ  
േന്താ�യം, ഭാര� സര്ക്കാര്)

കേരളത്തിലെ ഭക്ഷ്യസംസ്ക്കരണ വഷ്യവസായം  
രാജധ്ടത് ടോത്ം ഭക്ധ് കയറ്റുേ�തിയുടെ 20 ശ�ോനവം 
ലകരളത്തി�ാണപ്. സുഗന്ധവധ്ഞ്ജനങ്ങള്, സമുദ്ര ഉല് പന്ന
ങ്ങള്, കശുവണതി, നാളതിലകരം , ടകാലക്കാ, കാപ്പതി , ല�യതി�   
എന്നതിവയും വാഴപ്പഴം, കപന് ആപ്പതിള് എന്നീ ഫ�വര്ഗങ്ങ
ളം  എന്നതിവയതില്  ലകരളം പരമ്പരാഗ�ോയതി ശക്തോണപ്.

സംസ്ാനടത് ഭക്ധ് സംസ്കരണ വധ്വസായത്തിടറെ 
ഉന്നേനത്തിനായതി ലകരള വധ്വസായ അെതിസ്ാന 
ടസൌകരധ്  വതികസന ലകാര്പ്പലറഷന് (കതിന് ഫ്ര) ഒരു 
്ധാന പങ്പ് വഹതിക്കുന്നു. ഭാര� സര്ക്കാരതിടറെ ഭക്ധ് സം
സ്ക്കരണ വധ്വസായ േന്താ�യത്തിടറെയും,  വാണതിജധ് വധ്വ
സായ േന്താ�യം നെപ്പതി�ാക്കുന്ന “കയറ്റുേ�തി അെതിസ്ാന 
ടസൌകരധ്ങ്ങളം  അനുബന്ധ ് വര്ത്നങ്ങളം വതികസതിപ്പതി
ക്കുന്ന�തിനുള്ള സംസ്ാനങ്ങള്ക്കുള്ള  സഹായം” (ASIDE) 
എന്ന പദ്�തിയുടെയും  സംസ്ാനത്തിടറെ ലനാഡല് 
ഏജന്സതി എന്നതിവയായതി കതിന് ഫ്ര ്വര്ത്തിക്കുന്നു. 
കതിന് ഫ്ര സംസ്ാനത്തുെനീളം  നതിരവധതി ഭക്ധ്ാധതിഷ്തി� 
പാര്ക്കുകള് സ്ാപതിച്ചു. പാര്ക്കുകളതിട� കതിന് ഫ്ര ഭക്ധ് 
സംസ്കരണ യൂണതിറ്റുകളടെ വതിശദാംശങ്ങള് അനുബന്ം 
4.5-ല് നല്കതിയതിരതിക്കുന്നു.

േതിൻ ഫ്ര ഫുഡ്ക ക്ാസസതിംഗ്ക പാർ്ക്ക, ോ്കകചേരതി, 
മെപ്പുറം
71.5 ഏക്കറതില് വധ്ാപതിച്ചുകതിെക്കുന്ന േ�പ്പുറം ജതില്ലയതിട� കാ
ക്കലഞ്രതിയതിട� കതിന് ഫ്ര ഫുഡപ് ല്ാസസതിംഗപ് പാര്ക്കതില് 
്വര്ത്നക്േങ്ങളായ 45 യൂണതിറ്റുകളണപ്. 2020-21 കാ�
യളവതില് 15,053 �ക്ം രൂപ നതിലക്പം നെത്തിയ ഇവതിടെ  
1,494 ട�ാഴതി�വസരങ്ങള്  സൃഷ്തിച്ചു.

േതിൻഫ്രാ ലമഗാ ഫുഡ്ക പാർ്ക്ക, പാെ്കാട്ക
ടേഗാ ഫുഡപ്  പാര്ക്കപ്  പദ്�തിയ്കപ് കീഴതില് പാ�ക്കാടട്ട കഞ്തി
ലക്കാട്ടുള്ള 79 ഏക്കറതില്  ടേഗാ ഫുഡപ്  പാര്ക്കപ് സ്ാപതി
ക്കുന്ന�തിനുള്ള  കതിന്ഫ്രയുടെ ല്ാലപാസ�തിനപ്  ഭാര� 
സര്ക്കാരതിടറെ  ഭക്ധ് സംസ്കരണ േന്താ�യത്തില് നതിന്നും  
അംഗീകാരം �ഭതിച്ചതിട്ടുണപ്. കണക്കാക്കുന്ന ആടക പദ്�തി 
ട��വപ് 119.02 ലകാെതി രൂപയാണപ് .ലകന്ദ്ര ഭക്ധ് സംസ്ക
രണ േന്താ�യത്തിടറെ സഹായം  50 ലകാെതി രൂപയാണപ്. 
2020-21 കാ�യളവതില് 22989.54 �ക്ം രൂപ നതിലക്പം 
നെത്തിയ ഇവതിടെ  1211  ട�ാഴതി�വസരങ്ങള്  സൃഷ്തിച്ചു.

ഫുഡ്ക ആൻഡ്ക സ്പൈസസ്ക പാർ്ക്ക, അടൂർ, 
പത്നംതതിട്ട
40.54  ഏക്കറതില് വധ്ാപതിച്ചുകതിെക്കുന്ന പത്നം�തിട്ട ജതില്ലയതിട� 
അടൂര്  കതിന് ഫ്ര ഫുഡപ് ല്ാസസതിംഗപ് പാര്ക്കതില് ് വര്ത്

4.5. ഭക്ഷ്യ സംസ്ക്കരണം
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നക്േങ്ങളായ 18 യൂണതിറ്റുകളണപ്. 2020-21 കാ�യളവതില് 
6010.44  �ക്ം രൂപ നതിലക്പം നെത്തിയ ഇവതിടെ  759 
ട�ാഴതി�വസരങ്ങള്  സൃഷ്തിച്ചു.

ഫുഡ്ക ആൻഡ്ക സ്പൈസസ്ക പാർ്ക്ക, മുട്ടം, ഇടു്കതി
ഇടുക്കതി ജതില്ലയതിട� മുട്ടം എന്ന സ്�ത്തുള്ള 15 ഏക്കര് 
സ്�ത്ാണപ് ഈ ട്ാജകപ്്പ്  സ്തി�തിട�യ്യുന്ന�പ്. ഭാര� 
സര്ക്കാരതിടറെ എംഎസപ്എംഇ േന്താ�യത്തിനു കീഴതില
ള്ള  എംഎസപ്എംഇ-ക്ലസ്റ്റര് ടഡവ�പപ്ടേറെപ് ല്ാഗാം  
(എംഎസപ്എംഇ-സതിഡതിപതി) എന്ന പദ്�തിയ്കപ് കീഴതി�ാണപ് 
ഈ പദ്�തി നെപ്പതി�ാക്കതി വരുന്ന�പ്. ഭക്ധ്, സുഗന്ധവധ്ഞ്ജ
നങ്ങള്ക്കും അനുബന്ധ ് വര്ത്നങ്ങള്ക്കും പൂര്ണ്ണോയ 
അെതിസ്ാന സൌകരധ്ങ്ങള് ഇ�പ് വതിഭാവനം ട�യ്യുന്നു. 
ഇന്ധ്ാ ഗവൺടേറെപ് പദ്�തിക്കപ് ��്വത്തില് അംഗീകാരം 
നല്കതിയതിട്ടുണപ്. ടോത്ം പദ്�തി ട��വപ് 12.5 ലകാെതി 
രൂപയാണപ്, അ�തില് 6 ലകാെതി രൂപയാണപ് ലകന്ദ്ര  സഹായം.

ലേ.എസ്ക.ഐ.ഡതി.സതി ലമഗാ ഫുഡ്ക പാർ്ക്ക, 
ആെപ്പുഴ
ഭാര� സര്ക്കാരതിടറെ  ടേഗാ ഫുഡപ്  പാര്ക്കപ്  പദ്�തിയ്കപ് 
കീഴതില് ഭക്ധ് സംസ്ക്കരണ വധ്വസായ േന്താ�യത്തില് 
നതിന്നുള്ള  സഹായം �ഭധ്ോക്കതിടക്കാണപ് കെല് ഭക്ധ് സംസ്ക
രണ ലേഖ�ടയ ലകന്ദ്രീകരതിച്ചപ് ല�ര്ത്�യതിട� വധ്വസായ 
വളര്ച്ചാ ലകന്ദ്രോയ പള്ളതിപ്പുറത്പ് ടക.എസപ്.ഐ.ഡതി.സതി 
ഒരു ടേഗാ ഫുഡപ് പാര്ക്കപ് വതികസതിപ്പതിക്കുന്നു.  ലകാള്ഡപ് 
ലസ്റ്റാലറജപ്, സ്റ്റാന്ലഡര്ഡപ് ഡതികസന് ഫാകപ്െറതി, ഐസപ് 
പ്ാറെപ് തുെങ്ങതിയ സമുദ്ര ഭക്ധ് ഉല്പന്നസംസ്കരണ ലേഖ�
യ്ക്കുള്ള അെതിസ്ാന സൌകരധ്ങ്ങള് പാര്ക്കപ് നതിറലവറ്റും. 3 
വര്ഷത്തിനുള്ളതില് 350 ലകാെതി രൂപയുടെ  നതിലക്പം ടകാണപ് 
വരാനാകുടേന്നപ്  ഈ പദ്�തിയതിലൂടെ  ്�ീക്തിക്കുന്നു. 
നതി�വതില് പാര്ക്കതിട� 42 ഏക്കലറാളം വതിവതിധ കെല് ഭക്ധ്/
ഭക്ധ് സംസ്ക്കരണത്തിനും അനുബന്ധ യൂണതിറ്റുകള്ക്കും 
അനുവദതിച്ചതിട്ടുണപ്. ടേഗാ ഫുഡപ് പാര്ക്കതില് വതി�രണത്തിനാ
യതി അവലശഷതിക്കുന്ന ഭൂേതി ഏകലദശം 3 ഏക്കറാണപ്. കെല് 
ഭക്ധ് / ഭക്ധ് സംസ്കരണ യൂണതിറ്റുകള്ക്കും അനുബന്ധ ലേ
ഖ�കളതിട� വധ്ാവസായതിക യൂണതിറ്റുകള്ക്കും 30 വര്ഷടത് 
പാട്ടക്കാ�ലത്ക്കപ് ഭൂേതി അനുവദതിക്കും. 31.03.2020 വടര 
ഏക്കറതിനപ് 137.26 �ക്ം രൂപയാണപ് നതി�വതില് ബാധക
ോയ പാട്ട ്ീേതിയം. (അവ�ംബം: ഡബ്ല്യു.ഡബ്ല്യു.ഡബ്ല്യു.
ടക.എസപ്.ഐ.ഡതി.സതി.ഒആര്ജതി).
 
എൻ സതി എച്്ക സതി വഴതി ഭക്ഷ്യ സുരക്ാ സംവതിധാനം 
നടപ്തിൊക്കുേ
നാഷണല് ടസറെര് ലഫാര് എച്ചപ്.എ.സതി.സതി.പതി സര്ട്ടതിഫതി
ലക്കഷനും (എന്.സതി.എച്ചപ്.സതി) ടക-ബതിപ്പും സംയുക്തോ
യതി ലകരളത്തിനകത്തും േ്പ് വതിവതിധ സംസ്ാനങ്ങളതിലം  
്വര്ത്തിക്കുന്ന ഭക്ധ് സംസ്ക്കരണ യൂണതിറ്റുകളടെ ആഡതി
്തിംഗപ്, സര്ട്ടതിഫതിലക്കഷന്, റതി സര്ട്ടതിഫതിലക്കഷന് തുെങ്ങതിയവ 
കകകാരധ്ം ട�യപ്തു വരുന്നു. ഭക്ധ് സുരക്ടയ സംബ
ന്ധതിച്ച അവലബാധം നല്കുന്ന�തിനപ് നാഷണല് ടസറെര് 
ലഫാര് എച്ചപ്.എ.സതി.സതി.പതിയുലെയും ലകരളത്തിട� ഫുഡപ് 
ലസഫപ്്തി കമ്ീഷണലറ്തിടറെയും  ആഭതിമുഖധ്ത്തില് ലബാ
ധവല്ക്കരണ പരതിപാെതികള്  സംഘെതിപ്പതിച്ചു .

ഭക്ഷ്യ സംസ്കേരണ കമഖെയതിലെ ്ധാന ലവല്ലു
വതിളതിേൾ

• ്ാഥേതിക സംസ്ക്കരണം , സംഭരണം, വതി�രണ സൌ
കരധ്ങ്ങളടെ അഭാവം

• ഉല് പാദനവം സംസ്ക്കരണവം �മ്തിലള്ള പരസ്പര  
ബന്ധത്തിടറെ അപരധ്ാപ്ത� 

• കാ�തികോയ  ്വര്ത്നങ്ങളം കുറഞ്ഞ ലശഷതി വതിനതി
ലയാഗവം

• ഗുണനതി�വാരത്തിലം സുരക്ാ ോനദണ്ഡങ്ങളതിളം 
ലവണത്ര ശ്രദ് ലകന്ദ്രീകരതിക്കാത്�പ് 

•  ഉല്പ്പന്ന വതികസനത്തിടറെയും നവീകരണത്തിടറെയും 
നൂ�ന ആശയത്തിടറെയും അഭാവം അഭാവം

മുക്ാട്ടുള്ള വഴതി 
ഭക്ധ് സംസ്കരണ ലേഖ� ഒരു കൂട്ടം ്ല�ധ്ക ്ശ്നങ്ങടള 
അഭതിമുഖീകരതിക്കുന്നു, അ�പ് ലേഖ�യുടെ വതികസനത്തിനപ് 
ആവശധ്ോയ ഇെടപെല് �ന്തത് ലനരതിട്ടപ് ബാധതിക്കുക
യും ട�യ്യുന്നു. ഈ ലേഖ�യതില് ്ധാനോയും ട�റുതും 
സൂക്പ്േവം ട�റുകതിെവോയ  യൂണതിറ്റുകള് അെങ്ങതിയതിരതിക്കു
ന്ന�തിനാല്, അവയുടെ വതിപു�ീകരണത്തിനപ് ആവശധ്ോയ 
േതിച്ചം സൃഷ്തിക്കാലനാ അെതിസ്ാന സൌകരധ്ങ്ങടള സഹായതി
ക്കുന്ന�തിനപ് നതിലക്പതിക്കാലനാ അവര്ക്കപ് സാധതിക്കുന്നതില്ല. 
അ�തിനാല്, അെതിസ്ാന സൌകരധ്ങ്ങള് സൃഷ്തിക്കുന്ന�തിനും 
സംസ്ക്കരണ ലശഷതി സൃഷ്തിക്കുന്ന�തിനാവശധ്ോയ നതിലക്പം 
ആകര്ഷതിക്കുന്ന�തിനപ് �ക്ധ്േതിടുന്ന ല്ാത്ാഹനങ്ങള്
ക്കും ഈ ലേഖ�യ്കപ് സഹായം  ആവശധ്വമുണപ്. . ഈ ്ശ്ന
ങ്ങള് പരതിഹരതിക്കുന്ന�തിനപ് എന്നതിവ വതി�രണ ശംഖ�യുടെ 
വതിവതിധ ഘെകങ്ങളതില് ഗണധ്ോയ നതിലക്പം ആവശധ്ോണപ്. 
ലഗഡതിംഗപ്, പാക്കതിംഗപ് ടസറെറുകള്, നതിയന്തതി� അന്രീക് 
സൌകരധ്ങ്ങള്, റീഫര് വാനുകള്, ലപാര്ട്ടപ്/എയര്ലപാര്ട്ടപ്/  
ടറയതില് ലവ ലസ്റ്റഷനുകളതില് നശതിക്കുന്ന �രക്കുകളടെ 
ലകാള്ഡപ് ലസ്റ്റാലറജപ്, ടെസ്റ്റതിംഗപ് �ലബാറട്ടറതികള്, േ്പ് 
പതിന്തുണയ്കല് സൌകരധ്ങ്ങള്/ലസവനങ്ങളായ ടെസ്റ്റതിംഗപ് 
�ലബാറട്ടറതികള് സ്ാപതിക്കല് , ഗലവഷണവം വതികസ
നവം, കനപുണധ് പരതിശീ�നം നല്കല്, ോര്ക്ക്തിംഗപ് 
പതിന്തുണ  എന്നതിവയാണപ് ഇ്കാരമുള്ള ലേഖ�കള്. 
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കരകൗശല മേഖല 
രാജധ്ത്തിന്റെ സമ്പദ് വധ്വസ്ഥയതിൽ കരകൗശ�  
ലേഖ�യ്ക് പ്രബ�വം പ്രധാനവോയ പങ്കുണ്്. ഗ്ാേീണ, 
അർദ് നഗരപ്രലദശങ്ങളതിന്� കരകൗശ� ന്�ാഴതി�ാളതി
കള്ക് ഇ�് ന്�ാഴതിൽ നൽകുന്ന�തിന്നാപ്ം രാജധ്ത്തിന്റെ 
സാംസ്ാരതിക പപതൃകം കാത്തുസൂക്തിക്കുകയം വതിലദശ 
നാണധ്ം ലനടതി�രുകയം ന്െയ്യുന്നു. കരകൗശ� വധ്വ
സായത്തിന് വളന്രയധതികം സാധധ്�കളുണ്്, കാരണം 
രാജധ്ത്തുടനീളം വധ്ാപതിച്ചുകതിടക്കുന്ന ദശ�ക്കണകതിന് 
കരകൗശ� ന്�ാഴതി�ാളതികളുന്ട നതി�നതില്് സാധധ്ോകുന്നു. 
ോത്രേല്ല, കരകൗശ� പ്രവർത്നങ്ങളതിൽ കൂടു�ൽലപർ 
ഏർന്പ്ടുന്നുമുണ്്. നതി�വതിൽ, കരകൗശ� ലേഖ� ന്�ാഴതി�
വസരങ്ങള്ക്കും കയറ്റുേ�തിക്കും ഗണധ്ോയ സംഭാവന നൽ
കുന്നു. ഇന്ധ്യതിൽ കരകൗശ� ലേഖ�യതിൽ 68.86 �ക്ം 
കരകൗശ� ന്�ാഴതി�ാളതികള് പണതിന്യടുക്കുന്നു. ഇ�തിൽ 
30.25 �ക്ം പുരുഷന്ാരും 38.61 �ക്ം സ്തീകളുോണ്.  
2019-20 -ൽ ന്സപ്്ംബർ 2019 വന്ര പകന്കാണ്് 
നതിർമ്തിച്ച പരവ�ാനതി ഉള്ന്പ്ന്ടയള്ള കരകൗശ� വസ്തു
കളുന്ട കയറ്റുേ�തി, 18,679.60 ലകാടതി രൂപയായതിരുന്നു 
(അവ�ംബം: വാർഷതിക റതിലപ്ാർട്് 2019-20, ന്ടക്്്യതിൽസ്  
േന്താ�യം, ഭാര� സർകാർ).

വധ്വസായത്തിന്റെ അസംഘടതി� സ്വഭാവം, ന്�ാഴതി
�ാളതികളുന്ട കുറഞ്ഞ വതിദധ്ാഭധ്ാസ നതി�വാരം, കുറഞ്ഞ 
മൂ�ധന അടതിത്റ, പു�തിയ സാലകേ�തികവതിദധ്കളതില�
ക്കുള്ള എത്തിലച്ചര�തിന്റെ അഭാവം, ോർക്് ഇറെ
�തിജൻസ് അഭാവം, സ്ഥാപനപരോയ െട്ക്കൂട് തുട
ങ്ങതിയ ബ�ഹീന�കളാൽ ഈ ലേഖ� ബുദ്തിമുട്ടുന്നു.  
കരകൗശ� ലേഖ�ന്യ ലപ്രാത്ാഹതിപ്തിക്കുന്ന�തിനം  
വതികസതിപ്തിക്കുന്ന�തിനോയതി വതിവതിധ പദ്�തികള് “ലദശീയ 
കരകൗശ� വതികസന പദ്�തി [എൻ എച്ച് ഡതി പതി]”, സേഗ് 
കരകൗശ� ക്ലസ്റ്റർ വതികസന പദ്�തി (സതിഎച്ച്സതിഡതിഎസ്) 
എന്നതിവയ്ക് കീഴതിൽ സർകാർ നടപ്തി�ാക്കുന്നു. 

മകരളത്തിലല കരകൗശല വ്യവസായം
ഏകലദശം 1.7 �ക്ം കരകൗശ� ന്�ാഴതി�ാളതികള്  
ലകരളത്തിൽ കരകൗശ� ലേഖ�യതിൽ സജീവോയതി ഏർ
ന്പ്ട്തിട്ടുന്ണ്ന്നാണ് കണകാക്കുന്ന�്. ആനന്കാമ്പ്, 
മുള, പനലയാ�, കകകള്, �ടതി, െതിരട്, കളതിേണ്്, തുണതി, 
കയർ, ല�ാഹങ്ങള്, കല്ലുകള്, �ാക്വയർ ന്വയർ തുടങ്ങതി
യവ ഉപലയാഗതിച്ച് അ�തിേലനാഹരങ്ങളായ ഉല്ന്നങ്ങള് 
നതിർമ്തിക്കുന്ന ഒരു പാരമ്പരധ്ം ലകരളത്തിനണ്്. സംസ്ഥാ
നത്തുടനീളമുള്ള ന്കാട്ാരങ്ങളതിലം, പുരാ�ന ഗൃഹങ്ങളതിലം,  
േയൂസതിയങ്ങളതിലം പ്രാെീന കരകൗശ� വതിസ്മയങ്ങള് 
കാണാൻ കഴതിയം. പരമ്പരാഗ� കരകൗശ�ന്ത്ാഴതി�ാ
ളതികളതിൽ ഭൂരതിഭാഗവം സാമൂഹതികവം സാമ്പത്തികവോയ 
പതിന്തുണ ആവശധ്മുള്ളവരാണ്. ലകരളത്തിൽ 32 വധ്�ധ്സ്ത 
ഇനം കരകൗശ� വസ്തുകളുണ്്. ദന് ന്കാത്തുപണതി, 
േരം, ന്കാമ്പ് ന്കാത്തുപണതി, ന്ബൽ ന്േ്ൽ കാസ്റ്റതിംഗ് 
ഹാൻഡ് എംല്ായതിഡറതി, െതിരട് ന്കാത്തുപണതി എന്നതിവ 
പ്രധാന വാണതിജധ് ഇനങ്ങളാണ്. ഇടനതി�കാന്ര ഉന്മൂ
�നം ന്െയ്യുക, കരകൗശ� ന്ത്ാഴതി�ാളതികളുന്ട കഴതിവ് 
ന്േച്ചന്പ്ടുത്തുക, ഉൽപാദനക്േ�, വതിപണതി അവസര
ങ്ങള് വർദ്തിപ്തിക്കുക, സഹകരണ സംഘങ്ങന്ള ശക്തി

ന്പ്ടുത്തുക എന്നതിവയാണ് ലകരള സർകാർ നടപ്ാക്കുന്ന 
പദ്�തികള്.

ലകരള സംസ്ഥാന കരകൗശ� അന്പ്ക് ്സഹകരണ സംഘം 
(സുരഭതി), കരകൗശ� വതികസന ലകാർപ്ലറഷൻ, ലകരള ആർ
ട്തിസാൻസ് വതികസന ലകാർപ്ലറഷൻ (കാഡ്ലകാ) എന്നതി
വയാണ് ലകരളത്തിന്� കരകൗശ� വധ്വസായത്തിന്റെ 
പ്രധാന ലപ്രാത്ാഹന ഏജൻസതികള്. 

മകരള സംസ്ാന കരകൗശല അലപെക്സ് 
സഹകരണ സംഘം (സുരഭതി)
പ്രാഥേതിക കരകൗശ� സഹകരണ സംഘങ്ങളുന്ട പരലോ
ന്ന� സംഘടനയായ സുരഭതി കരകൗശ�ന്ത്ാഴതി�ാളതികന്ള 
അവരുന്ട ഉൽ പ്ന്നങ്ങള് വതിപണനം ന്െയ്യുന്ന�തിലൂന്ടയം 
ഭാര� സർകാരതിന്റെയം ലകരള സർകാരതിന്റെയം ലക്േ 
പദ്�തികളതിലൂന്ട പതിന്തുണയ്ക്കുന്ന�തിലൂന്ട അവന്ര ഉയർത്തി
ന്കാണ്് വരുക എന്ന �ക്ധ്ലത്ാന്ടയാണ് സ്ഥാപതിച്ചതിരതി
ക്കുന്ന�്. സുരഭതിയന്ട കീഴതിൽ 46 സഹകരണ സംഘങ്ങള് 
ഉണ്്. ലകരളത്തിനകത്തും പുറത്തുോയതി 11 ലഷാറൂമുകള്  
സുരഭതിയ്ക്  കീഴതിൽ ഉണ്്. 2020-21 വർഷന്ത് സഹകരണ   
സംഘത്തിന്റെ ആന്ക വതിറ്റുവരവ് 38.91 �ക്ം രൂപയായതി 
രുന്നു. 2020-21-ൽ സംസ്ഥാന സർകാരതിൽ നതിന്ന് അന്പക്് 
സ്ഥാപനത്തിന് 35 �ക്ം രൂപ �ഭതിച്ചു. 2020-21 ൽ സുരഭതിക്  
എക്തിബതിഷനകളും �ാഭവം ഉണ്ായതിരുന്നതില്ല. ഈ കാ�യ
ളവതിൽ നൽകതിയ ആന്ക ന്�ാഴതിൽ 30,000 ആയതിരുന്നു. 
വതിശദാംശങ്ങള് അനുബന്ം 4.6.1-ൽ നൽകതിയതിരതിക്കുന്നു 
 
മകരള ഹാന്റീക്ാഫസ്റ്സ്സസ് ലെവലപെസ്ലേന്സ് 
മകാര്പെമേഷന് (എച്സ് െതി സതി ലക)
കരകൗശ� ഉൽ പന്നങ്ങള് സംഭരതിക്കുന്ന�തിലം വതിപണനം 
ന്െയ്യുന്ന�തിലം കരകൗശ� ന്�ാഴതി�ാളതികള്ക് നധ്ായ
ോയ വരുോനം ഉറപ്ാക്കുന്ന�തിലം കരകൗശ� വതികസന 
ലകാർപ്ലറഷൻ (എച്ച്ഡതി സതി ന്ക) ഏർന്പ്ട്തിരതിക്കുന്നു. ലകരള 
ഹാറെീക്ാഫ്്്സ് ന്ഡവ�പ്്ന്േറെ് ലകാർപ്ലറഷൻ, 
ഭാര�ത്തിലം സംസ്ഥാനത്തുടനീളമുള്ള 19 പകരളതി 
എംലപാറതിയങ്ങളതിലൂന്ടയം �തിരുവന�പുരത്തുള്ള ശ്ീമൂ�ം 
ഷഷ്ധ്ബ്തി പൂർത്തി ന്േലമ്ാറതിയൽ ഇൻസ്റ്റതി്യൂട്തിലൂന്ടയം 
(എസ്എംഎസ്എംഐ) കരകൗശ� ലേഖ�യതിന്�  
ന്�ാഴതി�ാളതികള് ഉ�്പാദതിപ്തിക്കുന്ന ഉ�്പന്നങ്ങള്ക് നധ്ായ 
വതി� നൽകതിന്കാണ്് ഇവയന്ട സംഭരണവം വതിപണനവം 
നടത്തിവരുന്നു. േർക്തിംഗ് കൂടാന്� ലകന്ദ്ര സംസ്ഥാന 
സർകാർ ലക്േ പദ്�തികളതിലൂന്ട �ടതി ന്കാണ്ടുള്ള കരകൗ
ശ� പണതിയതിൽ ഏർന്പ്ട്തിരതിക്കുന്ന കരകൗശ�കാർക് 
�തിരുവനന്പുരത്് ഒരു ന്പാതു സൗകരധ് ലസവനലകന്ദ്രം 
നടത്തുന്നുണ്്. 

19 വതിൽപ്ന യൂണതിറ്റുകളതിലൂന്ട കരകൗശ� വസ്തുകളുന്ട 
വതിൽപ്ന കൂടാന്�, എൻ ബതി സതി എഫ് ഡതി സതി വായ്പാ 
പദ്�തികള് ക് കീഴതിൽ കരകൗശ� ന്�ാഴതി�ാളതികളുന്ട 
മൂ�ധന ആവശധ്ങ്ങള് നതിറലവറ്റുന്ന�തിനായതി ലകാർപ്ലറ
ഷൻ ധനസഹായ പദ്�തികളും നടപ്ാക്കുന്നു. കൂടാന്�, 
ലകന്ദ്ര സർകാരതിന്റെ പതിന്തുണലയാന്ട, കരകൗശ�
ന്ത്ാഴതി�ാളതികള്ക് ലക്േപദ്�തികള് നടപ്ാകൽ, 
പരതിശീ�ന പരതിപാടതികള്, സതി.എഫ്.സതികള് സ്ഥാപതി

4.6 പരമ്പരാഗത വ്യവസായങ്ങൾ
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കൽ, ടൂള് കതി്് വതി�രണം, കരകൗശ� ന്ത്ാഴതി�ാളതി
കള് നതിർമ്തിച്ച ക�ാസൃഷ്തികള് പ്രധാന സ്ഥ�ങ്ങളതിൽ 
എക്തിബതിഷനകള് / ക്ാഫ്്് ബസാറുകള്, ടൂറതിസ്്്  
ലകന്ദ്രങ്ങള് എന്നതിവ വഴതി പ്രദർശതിപ്തിച്ചു വതിപണതി സൗകരധ്വം 
ഒരുക്കുന്നു .

2020-21 കാ�യളവതിൽ, 1,900 �ക്ം രൂപയന്ട വതിറ്റുവരവാ
ണ് ലകാപ്ലറഷൻ �ക്ധ്േതിട്ന്�കേതിലം ന്ോത്ം വതിൽപ്ന 
285.26 �ക്ം രൂപ ോത്രോണ്. �ക്ധ്േതിട് വതിൽപ്ന പകവ
രതികാത്�തിന്റെ പ്രധാന കാരണം ലകാവതിഡ് -19 േഹാോരതി 
ല�ാകന്േമ്പാടും വധ്ാപതിച്ച�ാണ്. ലകാർപ്ലറഷന്റെ 
വതിൽപ്ന പ്രധാനോയം ആഭധ്ന്ര, വതിലദശ വതിലനാദ 
സഞ്ാരതികന്ളയം ലേളകന്ളയം എക്തിബതിഷനകന്ളയം 
ആശ്യതിച്ചതിരതിക്കുന്നു. 2020-21ൽ 71 ന്�ാഴതി�വസരങ്ങള് 
ലകാർപ്ലറഷൻ സൃഷ്തിക്കുകയണ്ായതി. വതിശദാംശങ്ങള് 
അനുബന്ം 4.6.2-ൽ നൽകതിയതിരതിക്കുന്നു.

മകരള ആര്ടതിസാന്സസ് ലെവലപെസ്ലേന്സ് 
മകാര്പെമേഷന് (കാെസ്മകാ) 
ലകരള ആർട്തിസാൻസ് ന്ഡവ�പ്്ന്േറെ് ലകാർപ്ലറഷൻ  
(കാഡ്ലകാ)1956- ന്� കമ്പനീസ് ആക്ടതിന് കീഴതിൽ  
പൂർണോയം ലകരള ഗവന്മെറെ് കമ്പനതിയായതി രജതിസ്റ്റർ 
ന്െയ്�് 1981ൽ നതി�വതിൽ വന്ന�ാണ് . ലകരളത്തിന്� 
�ലദേശീയരായ കരകൗശ� ന്�ാഴതി�ാളതികളായ േര
പ്ണതികാർ, സ്വർണപ്ണതികാർ, ന്കാല്ലപണതികാർ,  
കുശവപണതികാർ, ന്കാത്പണതികാർ, ന്െമ്പ്/ന്വകേ�ം 
ഉപലയാഗതിച്ചുള്ള ലജാ�തി ന്െയ്യുന്നവർ, േറ്റു പകന്ത്ാ 
ഴതിൽകാർ എന്നതിവരുന്ട ഉന്നേനോണ് ലകാർപ്ലറഷന്റെ 
മുഖധ് �ക് ഷധ്ം. വതിവതിധ�രത്തിലള്ള കരകൗശ� ന്�ാഴതി�ാ
ളതികന്ള കന്ണ്ത്തുകയം അവരുന്ട പകന്�ാഴതിലകന്ള  
ലപ്രാത്ാഹതിപ്തിക്കുകയം ന്െയ്യുക എന്ന�ാണ് കാഡ്ലകായ
ന്ട പ്രാഥേതിക �ക് ഷധ്ം . ലകാഴതിലകാന്ട് നടവന്നൂർ,ന്കാല്ല
ന്ത് ഉേയനല്ലൂർ എന്നതിവതിടങ്ങളതിന്� േതിനതി ഇൻഡസ്്തിയൽ 
എലസ്റ്ററ്റുകളതിൽ േരപ്ണതികായതി ന്പാതു സൗകരധ് ലസവന 
ലകന്ദ്രങ്ങള് കാഡ്ലകാ വതിജയകരോയതി നടത്തിവരുന്നു.

ലദശീയ പതിലന്നാകവതിഭാഗ ധനകാരധ് വതികസന ലകാർപ്
ലറഷൻ (എൻ.ബതി.സതി.എഫ്.ഡതി.സതി) യന്ട സംസ്ഥാന 
ൊനപ�സതിംഗ് ഏജൻസതികളതിന്�ാന്നായ കാഡ്ലകാ ഒരു 
�ക്ം രൂപ വന്രയള്ള തുകയ്ക് 5 ശ�ോനം നാേോത്ര 
പ�തിശ നതിരകതിൽ പതിലന്നാക വതിഭാഗങ്ങളതിന്� ദാരതിദധ്ലര
ഖയ്ക് �ാന്ഴയള്ള സ്തീകള്ക് വതിവതിധ വരുോന വർധന 
പ്രവർത്നങ്ങള് തുടങ്ങുവാൻ ഹ്രസ്വകാ� വായ്പകള് 
വതി�രണം ന്െയ്യുന്നു. കൂടാന്� കരകൗശ� യൂണതിറ്റുകള്
ക് നവീകരണത്തിനം പു�തിയ ഉൽ പാദന യൂണതിറ്റുകള് 
ആരംഭതിക്കുന്ന�തിനം 5 �ക്ം രൂപ വന്ര വായ്പ നൽകുന്നു 
(അവ�ംബം: ഡബ്ലൂ ഡബ്ലൂഡബ്ലൂ.ലകരള ആർട്തിസാൻസ്.ലകാം )

മുള വ്യവസായം
ഉപലയാഗപ്രദവം നവീകരതികാവന്നതും പരതിസ്ഥതി�തി  
സൗഹൃദവോയ ഒരു വതിഭവോണ് മുള. പരതിസര സുരക്, 
ലപാഷകാഹാരം, ഉയർന്ന മൂ�ധ്മുള്ള നതിർമ്ാണ സാേഗ്തി
കള് എന്നതിവയ്ക് പുറന്േ േ്് 1,500 വതിവതിധ ആവശധ്ങ്ങള്ക്കും 
വർദ്തിച്ച ല�ാ�തിൽ മുള പ്രലയാജനന്പ്ടുത്തുന്നുണ്്. ആലഗാ
ള��ത്തിൽ 2.5 ബതില്ലധ്ണ് ആള്കാർ വതിവതിധ രൂപങ്ങളതിൽ 
മുള ഉപലയാഗതിക്കുന്ന�ായതി കണകാകതിയതിട്ടുണ്്. ഫ�പ്രദ

ോയ ഇന്ധലനാല്ാദനത്തിന് മുള ഉപലയാഗതിക്കുന്ന�തിനള്ള 
ഗലവഷണപ്രവർത്നങ്ങള് നടന്നു വരുന്നു.

ലകരളത്തിൽ, 28 വതിവതിധ ഇനം മുളകള് �ഭധ്ോണ്.  
ലകരളത്തിന്� വനങ്ങളതിൽ നതിന്നുള്ള മുള കുറഞ്ഞ നതിരകതിൽ 
പള്പ്്, റലയാണ് യൂണതിറ്റുകളതി�ാണ് എത്തിലച്ചരുന്ന�്. 
സംസ്ഥാനത്് ഏകലദശം ഒരു �ക്ം ആള്കാർ മുള  
വധ്വസായത്തിൽ ജീവലനാപാധതി കന്ണ്ത്തുന്ന�ായാണ് 
കണക്. വധ്വസായ ആവശധ്ത്തിനള്ള 67.3 ശ�ോനം 
മുളയം വനത്തിൽ നതിന്നല്ല േറതിച്ച് പുരയതിടങ്ങളതിൽ നതിന്നു�ന്ന്ന 
�ഭതിക്കുന്നു എന്ന�് ലകരളത്തിന്� മുള വധ്വസായത്തിന്റെ 
ോത്രം പ്രല�ധ്ക�യാണ്. അകേോ�തി പ്രലദശത്തിന് ചുറ്റുമുള്ള 
കരകൗശ�കാന്രയാണ് ലകരള സംസ്ഥാന ബാംബൂ  
ലകാർപ്ലറഷൻ സഹായതിക്കുന്ന�്. പഞ്ായത്തുകളതിൽ 
നതിന്ന് ഈയതിന്ട �ഭധ്ോയ വതിവരങ്ങളനസരതിച്ച് എഴുപതു
കളുന്ട തുടകം മു�ൽ ഈ ലേഖ�യതിൽ നതിന്ന് ധാരാളം 
ന്�ാഴതി�ാളതികള് നതിർമ്ാണ ലേഖ� ലപാന്�യള്ള കുറഞ്ഞ 
പനപുണധ്ം ആവശധ്മുള്ളതും പനപുണധ്ം ആവശധ്േതില്ലാത് 
ന്�ാഴതിൽ തൃ�ീയ ലേഖ�കളതില�യ്ക്കു ലെലകറുന്ന�ായതി കന്ണ്
ത്തിയതിട്ടുണ്്. (അവ�ംബം: ഡബ്ലൂഡബ്ലൂഡബ്ലൂ.ലകരള ബാംബൂ േതിഷൻ.ഒ.ആർ.ജതി) 

മകരള മ്റേറ്സ് ബാംബൂ േതിഷന്
2003-ൽ രൂപീകരതിച്ച ലകരള ലസ്റ്റ്് ബാംബൂ േതിഷൻ  
(ന്കഎസ്ബതിഎം), സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ബാംബൂ വതികസന 
ഏജൻസതി (ബതിഡതിഎ) ആയതി നതിലയാഗതികന്പ്ട്തിരതിക്കുന്നു. 
സംസ്ഥാനത്് മുള വധ്വസായ ലേഖ�ന്യ പുനരുജ്ീ
വതിപ്തിക്കുന്ന�തിനം, മൂ�ധ് വർധനവ് , വരുോനവർധനവ് ,  
ദാരതിദ്ധ്നതിർമ്ാർജനം എന്നതിവ ലപ്രാത്ാഹതിപ്തിക്കുന്ന�തിനം 
�ക്ധ്േതിടുന്നു. ന്ക-ബതിപ്തിന കീഴതിൽ ലകരള ലസ്റ്റ്് ബാംബൂ 
േതിഷൻ രൂപംന്കാണ്�തിന് ലശഷം നടത്തിയ ഇടന്പടലക
ളതിൽ പ്രധാനം മുളയന്ട കൃഷതി, കരകൗശ� ലേഖ�യതിൽ 
നൂ�ന ഉൽപ്ന്നങ്ങള്കായതി പു�തിയ ോതൃക സൃഷ്തികൽ, 
അനലയാജധ്ോയ പനപുണധ് വതികസനം, നൂ�ന സാലകേ 
�തികവതിദധ് സ്വീകരതിച്ചു ന്കാണ്ടും വതികസതിപ്തിച്ചു ന്കാണ്ടും  
മുളയതി�ഷ്തി�ോയ ആധുനതിക വധ്വസായങ്ങള് ലപ്രാത്ാ
ഹതിപ്തിക്കുക എന്നതിവയാണ്. ലകരള ലസ്റ്റ്് ബാംബൂ േതിഷൻ 
3,000 മുള പ�കള് ന്നടുേങ്ങാട്  ലബാക് പഞ്ായത്തിന് 
നൽകുകയം ഈ പ�കള് കതിള്ളതിയാറതിന്� നദീ�ീരങ്ങളതിൽ 
നദീ�ീര സംരക്ണ പദ്�തിയന്ട ഭാഗോയതി നടുകയം 
ന്െയ്തു. (ഉറവതിടം: ലകരള ലസ്റ്റ്് ബാംബൂ േതിഷൻ)

സർകാർ വനങ്ങളതിൽ നതിന്ന് ഗുണലേന്യള്ള ഈ്കള് 
ലശഖരതിച്ച് പരമ്പരാഗ� മുള ന്നയ്ത്തുകാര്ക് സബ് സതിഡതി 
നതിരകതിൽ വായ്പാടതിസ്ഥാനത്തിൽ വതി�രണം ന്െയ്യുക, 
ന്നയ്ത്തുകാരതിൽ നതിന്ന് ന്നയ്ത പായകള് വാങ്ങുക എന്നതി
വയാണ് ലകാർപ്ലറഷന്റെ പ്രധാന പ്രവർത്നങ്ങള്. 
മുളന്കാണ്ടുള്ള പായ, മുളന്കാണ്ടുള്ള പലൈ, പരന്ന മുളന്കാ
ണ്ടുള്ള ലബാർഡുകള്, മുളന്കാണ്ടുള്ള ല്ാറതിങ് പടൽ, 
മുളന്കാണ്ടുള്ള ഫർണതിച്ചറുകള്, കരകൗശ� വസ്തുകള് 
എന്നതിവയാണ് ലകാർപ്ലറഷന്റെ പ്രധാന ഉൽപ്ന്ന
ങ്ങള്. പായ ന്നയ്യുന്ന�തില�ക് കൂടു�ൽ ന്�ാഴതി�ാളതികന്ള  
ലപ്രാത്ാഹതിപ്തിക്കുന്ന�തിന്റെ ഭാഗോയതി ലകരള ലസ്റ്റ്് 
ബാംബൂ ലകാർപ്ലറഷൻ മുളന്കാണ്് പായകളും കര
കൗശ� വസ്തുകളും നതിർമ്തിക്കുന്ന�തിനള്ള പരതിശീ�ന  
പരതിപാടതികള് ആരംഭതിച്ചു. 
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മകരള മ്റേറ്സ് ബാംബൂ മകാര്പെമേഷന്
സംസ്ഥാനന്ത് പരമ്പരാഗ� മുള ന്�ാഴതി�ാളതികളുന്ട 
ലക്േത്തിനം വതികസനത്തിനം ഉന്നേനത്തിനോയതി  
1971-ൽ നതി�വതിൽവന്ന സ്ഥാപനോണ് ലകരള ലസ്റ്റ്് 
ബാംബൂ ലകാർപ്ലറഷൻ. മുള, ഈ്, ചൂരൽ, റാട്ണ് എന്നതിവ
ന്യ അടതിസ്ഥാനോകതിയള്ള വധ്വസായങ്ങന്ള ലപ്രാത്ാഹതി
പ്തിക്കുകയം, ലേൽപറഞ്ഞ ഉ�്പന്നങ്ങളുന്ട ഉല്ാദനവം വതിപ
ണനവം ഏന്്ടുത്് പരമ്പരാഗ� മുള ന്�ാഴതി�ാളതികള്ക് 
സാമ്പത്തിക, സാലകേ�തിക, ോർഗ നതിർലദശങ്ങള് നൽകുക 
എന്ന�ാണ് ലകാർപ്ലറഷന്റെ പ്രധാന �ക്ധ്ം. ലകാർപ്
ലറഷൻ ഇന്ന് ലകരളത്തിന്� 10,000ൽ അധതികം വരുന്ന 
മുള ന്�ാഴതി�ാളതികളുന്ടയം കുടുംബങ്ങളുന്ടയം ആശ്യലക
ന്ദ്രോണ്. ന്�ാഴതി�ാളതികളതിൽ ഭൂരതിഭാഗവം പാവന്പ്ട്വരും 
സാമൂഹധ്ോയം സാമ്പത്തികോയം പതിന്നാക, പട്തികജാ�തി/ 
പട്തിക വർഗ്ഗ വതിഭാഗത്തിൽന്പ്ട്വരുോണ് .

ഗവന്മെറെതിന്റെ വനം വകുപ്തിന് കീഴതിലള്ള ഭൂേതിയതിൽ നതിന്നും 
ഗുണലേന്ലയറതിയ ഈ് സ്വരൂപതിക്കുകയം പരമ്പരാഗ� 
മുള, ന്നയ്ത്് ന്�ാഴതി�ാളതികള്ക് സബ്സതിഡതി നതിരകതിൽ 
ഇ�് വായ്പ്യായതി വതി�രണം ന്െയ്യുകയം ന്നയ്ത പായകള് 
ന്നയ്ത്തുകാരതിൽ നതിന്ന് ലനരതിട്് സംഭരതിക്കുകയം ന്െയ്യുക 
എന്നതിവയാണ് ലകാർപ്ലറഷന്റെ പ്രധാന പ്രവർത്നങ്ങ
ളതിൽന്പ്ടുന്ന�്.മുള ന്കാണ്ടുള്ള പായകള്, മുള പ�കകള്, 
പരന്ന മുള ലബാർഡുകള്, ബാംബൂ ല്ാറതിംഗ് പടൽ, 
ബാംബൂ ഫർണതിച്ചർ, കരകൗശ� വസ്തുകള് എന്നതിവ
യാണ് ലകാർപ്ലറഷന്റെ പ്രധാന ഉൽപ്ന്നങ്ങള്. പായ 
ന്നയ്ത്് ലപ്രാത്ാഹതിപ്തിക്കുന്ന�തിന്റെ ഭാഗോയതി ന്കാഴതി
ഞ്ഞുലപായ ന്�ാഴതി�ാളതികള്കായതി ലകരള ലസ്റ്റ്് ബാംബൂ 
ലകാർപ്ലറഷൻ മുള പായകളും കരകൗശ� വസ്തുകളും 
നതിർമ്തിക്കുന്ന�തിനള്ള പരതിശീ�ന പരതിപാടതികള് ആരംഭതിച്ചു.

ലകരള ലസ്റ്റ്് ബാംബൂ ലകാർപ്ലറഷൻ �തിേതി്ഡതിന്  
പാ�കാട്, ോനന്വാടതി, നാദാപുരം എന്നതിവതിടങ്ങളതിൽ 
മൂന്ന് ഫീഡർ / പപ്രേറതി ലപ്രാസസതിംഗ് യൂണതിറ്റുകള് 
ഉണ്്. അകേോ�തിയതിന്� ബാംബൂ ലബാർഡ് ഫാക്ടറതി 
യൂണതി്തിന്റെ അനബന്ധ യൂണതിറ്റുകളതിൽ നതിന്നും അസം
സ്കൃ� മുളന്യ വതിവതിധ കട്തിയള്ള സ്്തിപ്പുകളായതി സംസ്
രതിക്കുന്ന�തിനായതി മുളയന്ട കർട്നകളായതി ന്നന്യ്തടുക്കുക 
എന്ന�ാണ് അവയന്ട ഉലദേശം .മുകളതിൽ പറഞ്ഞ പ്രക്തി
യയതിൽ നതിന്ന് ഉണ്ാകുന്ന ോ�തിനധ് മുള, 50 ശ�ോനം 
മു�ൽ 70 ശ�ോനം വന്ര ടൂത്്പതിക്, കർട്ൻ പലൈൻ
ഡ്സ്, ബാംബൂ കർട്ൻനകള്, ധൂപവർഗ്ഗങ്ങള് എന്നീ 
മൂ�ധ്വർദ്തി� ഉൽ പന്നങ്ങളുന്ട നതിർമ്ാണത്തിനായതി  
ഉപലയാഗതിക്കുന്നു.

മേഖലയതിലല പ്രശ്നങ്ങള്
ലേഖ� അഭതിമുഖീകരതിക്കുന്ന പ്രധാന പ്രശ്നങ്ങളാണ് :

 y സ്വകാരധ്ലേഖ�യതിൽ നതിന്നുള്ള കടുത് േത്രം
 y കുറഞ്ഞ വതി�യതിൽ കരകൗശ� വസ്തുകള്ക് പകര

മുള്ള ഉൽപ്ന്നങ്ങളുന്ട �ഭധ്� ,ലപ്രല�ധ്കതിച്ച് പെനീസ് 
ഉൽപ്ന്നങ്ങള് 

 y പ്ര�തികൂ�ോയ ലജാ�തി സാഹെരധ്ങ്ങളതിൽ പരമ്പരാഗ� 
ലജാ�തികള് ന്െയ്ാൻ പകന്ത്ാഴതി�ാളതികള് വതിമുഖ� 
കാണതിക്കുന്നു.

 y ഈ ലേഖ�യതില�ക് കടന്നുവരുന്ന�തിൽ പു�തിയ ��
മുറയന്ട �ാൽപ്രധ്ക്കുറവ്

 y മുള ലപാലള്ള ലേഖ�യതിന്� പവദഗ്ധധ്മുള്ള ന്�ാഴതി�ാ
ളതികളുന്ട കുറവ്

 y വനത്തിൽ നതിന്നും മുള മുറതിക്കുന്ന�തിനം സംഭരതിക്കുന്ന
�തിനോയതി ബന്ധന്പ്ട് നതിയേങ്ങളും െട്ങ്ങളും.

 y ശരതിയായ വതി�രണ ശംഖ�യന്ട അഭാവം (മുളയ്ക്)
 y കരകൗശ�/എൻ.ജതി.ഒ/എം.എസ്.എം.ഇ.കളുന്ട പ്രവർ
ത്ന മൂ�ധനത്തിന്റെയം വായ്പയന്ടയം അഭാവം.

 y സംരംഭക�്വ വതികസന പരതിപാടതികളുന്ടയം പനപധ്ണധ് 
വതികസന പരതിപാടതികളുന്ടയം ആധുനതികവൽകരണ
വം,പു�തിയ ഡതിപസനകള്/ നവീന� എന്നതിവയന്ടയം 
അഭാവവം 

 y സാലകേ�തിക വതിദധ്ാ, ഡതിപസൻ, ഉപകരണങ്ങള് 
എന്നതിവ വതികസതിപ്തിക്കുന്ന�തിൽ ഉള്ള അവലബാധേതി
ല്ലായ്േ.

 y സ്റ്റാൻഡപഡലസഷനം പാലകജതിംഗ് സാലകേ�തികവതി
ദധ്യന്ടയം അഭാവം

 y വതിപണന സൗകരധ്ത്തിന്റെ അപരധ്ാപ്ത�/ ലേൽത്ട്് 
കീഴ്ത്ട്് �തിലകേജതിന് ആവശധ്ോയ ഹാറെ് ലഹാള്ഡതിംഗ് 
സലപ്ാർട്്.

മുമനോട്ടുള്ള വഴതി
ലകരളത്തിന്� വധ്ാവസായതിക ലേഖ� ആലഗാള
ോയള്ള നല്ല ോതൃകകള് പതിന്തുടരുകയം കൂടു�ൽ 
നതിലക്പകന്ര ആകർഷതിക്കുകയം ഇവതിടന്ത്  
വതിദധ്ാസമ്പന്നരും പവദഗ്ധ്വമുള്ള ന്�ാഴതി�ാളതി സമൂ
ഹന്ത് പ്രലയാജനന്പ്ടുലത്ണ്തുോണ്. ഈ ലേഖ
�യതിന്� മൂ�ധ്വദ്നക്കും മുന്തൂകം നൽലകണ്�ാണ്. 

തുണതി ലനയസ്തു വ്യവസായം

ഇന്്യയതിലല തുണതി- തുണതിലനയസ്ത്സ് വ്യവസായം
മൂ�ധ് ശംഖ�യതിലടനീളം അസംസ് കൃ� വസ്തുകളുന്ട അടതി
ത്റയം നതിർമ്ാണ ശക്തിയം ഉള്ള ഇന്ധ്ൻ ന്ടക് പസ്റ്റൽ 
വധ്വസായം ല�ാകത്തിന്� ഏ്വം വല�ാണ്. പെന കഴതി
ഞ്ഞാൽ േനഷധ്നതിർേതി� പഫബർ (എംഎംഎഫ്) ഏ്വം 
കൂടു�ൽ ഉ�്പാദതിപ്തിക്കുന്ന രാജധ്ോണതി�്. തുണതിത്രങ്ങളും 
വസ്തങ്ങളും കയറ്റുേ�തി ന്െയ്യുന്ന ല�ാകത്തിന്� ആറാേന്ത് 
വ�തിയ രാജധ്ോണ് ഇന്ധ്. 

2019-20-ൽ ഇന്ധ്യന്ട ന്ോത്ം കയറ്റുേ�തിയതിൽ  
കരകൗശ�വസ്തുകള് ഉള്ന്പ്ന്ടയള്ള തുണതിത്രങ്ങ
ളുന്ടയം വസ്തങ്ങളുന്ടയം (്തി&എ) വതിഹതി�ം 11.8 ശ�ോ
നോയതിരുന്നു. തുണതിത്രങ്ങളുന്ടയം വസ്തങ്ങളുന്ടയം 
ആലഗാള വധ്ാപാരത്തിന്റെ 5 ശ�ോനം ഇന്ധ്യ്കാണ്. 
പകന്കാണ്് ന്നയ്ത ലേഖ�യതിലം മൂ�ധനാധതിഷ്തി�ോയ 
േതിൽ ലേഖ�യതിലള്ള ശക്തിയാണ് വധ്വസായത്തിന്റെ  
പ്രല�ധ്ക�.
 
േതിൽ ലേഖ� ല�ാകത്തിന്� രണ്ാേന്ത് വ�തിയ ലേഖ
�യാണ്. പരമ്പരാഗ� ലേഖ�കളായ പകത്റതി, കര
കൗശ�വസ്തുകള്, ന്െറുകതിട പവർ-ലൂം യൂണതിറ്റുകള് 
എന്നതിവ ഗ്ാേീണ, അർദ് നഗര പ്രലദശങ്ങളതിന്� ദശ
�ക്കണകതിന് ആളുകള്ക് ഏ്വം വ�തിയ ന്�ാഴതിൽ 
ല്ാ�സാണ്. ഇ�് 45 ദശ�ക്ത്തി�ധതികം ആളുകള്ക് 
ലനരതിട്് ന്�ാഴതിലം 100 ദശ�ക്ത്തി�ധതികം ആളുകള്ക് 
പലരാക്ോയതി ഉപജീവന ോർഗ്ഗവം നൽകുന്നു, ഇ�തിൽ 
ധാരാളം സ്തീകളും ഗ്ാേീണരും ഉള്ന്പ്ടുന്നു.
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ഇന്്യയതിലല കകത്േതി, പവര് ലം വ്യവസായം
23.77 �ക്ം �റതികളുള്ള പകത്റതി വധ്വസായോണ്  
രാജധ്ന്ത് ഏ്വം വ�തിയ കുടതിൽ വധ്വസായം.  
ന്ടക് സ് പ്ൽ േന്താ�യത്തിന്റെ 2020-21ന്� വാർഷതിക 
റതിലപ്ാർട്് അനസരതിച്ച്, 35.23 �ക്ം ന്നയ്ത്തുകാരും 
അനബന്ധ ന്�ാഴതി�ാളതികള്ക് ലനരതിട്ടും അല്ലാന്�യം 
ന്�ാഴതിൽ നൽകുന്ന പകത്റതി ന്നയ്�് ലേഖ� കാർഷതിക 
ലേഖ� കഴതിഞ്ഞാൽ ഏ്വം വ�തിയ സാമ്പത്തിക പ്രവർത്
നങ്ങളതിന്�ാന്നാണ് രാജധ്ന്ത് തുണതി ഉൽപ്ാദനത്തിന്റെ 
15 ശ�ോനലത്ാളം സംഭാവന ന്െയ്യുന്ന ഈ ലേഖ�  
കയറ്റുേ�തി വരുോനത്തിന്റെ പ്രധാന ല്ാ�സ്സു കൂടതിയാണ്. 
ല�ാകന്ത് പകന്കാണ്് ന്നയ്ത തുണതിയന്ട 95 ശ�ോനവം 
ഇന്ധ്യതിൽ നതിന്നാണ് വരുന്നന്�ന്നാണ് കണക്. 
പകത്റതി ലേഖ�യതിൽ ന്നയ്ത്തുകാരുന്ട എണ്ം കുറഞ്ഞു
വരതികയാന്ണകേതിലം, പകത്റതി ഉൽപ്ാദനത്തിന്� ഇടതിവ് 
�ടയന്ന�തിൽ ലകന്ദ്ര-സംസ്ഥാന സർകാരുകളുന്ട നതിര
ന്രോയ ശ്േങ്ങള് വതിജയതിച്ചു. 2004-05 മു�ൽ, പകത്റതി 
ഉൽപന്നങ്ങളുന്ട ഉൽപ്ാദനത്തിൽ ഗണധ്ോയ വളർച്ച 
ഇന്ധ്യതിൽ ദൃശധ്ോണ്. 2017-18ൽ 79,900 �ക്ം െതുരശ് 
േീ്റായതിരുന്നു ഉൽപ്ാദനം. 2019-20 -ൽ പകത്റതി ഇന
ങ്ങളുന്ട കയറ്റുേ�തി മൂ�ധ്ം 2,248.33 ലകാടതി രൂപയം 2020-
21 വർഷത്തിൽ (ന്സപ്തംബർ 2020 വന്ര) 650.94 ലകാടതി 
രൂപയോണ്.

പകത്റതി വധ്വസായത്തിൽ നതിന്നുള്ള ഉൽപ്ന്നങ്ങളതിൽ  
തുണതിത്രങ്ങള്, ന്ബഡ് �തിനൻ, ലടബതിള് �തിനൻ,  
ലടായ് �്്, കതിച്ചണ് �തിനൻ, ടവലകള്, കർട്നകള്, ��യ
ണകളും പാഡുകളും, ലടപ്്സ്്തികളും അപ് ലഹാള്സ്റ്ററതിയം, 
പരവ�ാനതികള്, ല്ാർ കവറതിംഗ്, എംല്ായ്ഡറതി 
ന്ടക് സ് പ്ൽ ന്േ്ീരതിയലകളും ഉള്ന്പ്ടുന്നു. കരൂർ, 
പാനതിപ്ത്്, വാരണാസതി, കണ്ണൂർ എന്നതിവ രാജധ്ന്ത് 
പ്രമുഖ പകത്റതി കയറ്റുേ�തി ലകന്ദ്രങ്ങളാണ്. പകത്റതി 
ഉൽപന്നങ്ങളുന്ട കയറ്റുേ�തി ലപ്രാത്ാഹതിപ്തിക്കുന്ന�തിനാ
യതി ഇന്ധ്ാ ഗവണ്ന്േറെതിന്റെ ന്ടക്്പ്ൽസ് േന്താ�
യത്തിന് കീഴതിൽ രൂപീകരതിച്ച ലനാഡൽ ഏജൻസതിയായ 
ഹാൻഡ്ലം എക് സ് ലപാർട്് ന്പ്രാലോഷൻ കൗണ്സതിൽ 
(HEPC) പ്രകാരം, ഇന്ധ്യതിൽ നതിന്നുള്ള പകത്റതി  
ഉൽപ്ന്നങ്ങളുന്ട പ്രധാന കയറ്റുേ�തി �ക്ധ്സ്ഥാനങ്ങള് 
യഎസ്എ, യന്ക, ന്പെയതിൻ, ഇ്�തി, യ.എ.ഇ. ജർമ്നതി, 
ഫ്ാൻസ്, ജപ്ാൻ, സൗദതി അലറബധ്, ഓസ് ല്�തിയ,  
ന്ന�ർ�ാൻഡ് സ് എന്നതിവയാണ്. 

വതിലകന്ദ്രീകൃ� പവർ ലൂം ലേഖ�, തുണതി ഉൽപ്ാദനത്തിലം 
ന്�ാഴതിൽ സൃഷ്തിക്കുന്നകാരധ്ത്തിലം തുണതി വധ്വസായത്തിന്� 
ഏ്വം പ്രധാനന്പ്ട് വതിഭാഗങ്ങളതിന്�ാന്നാണ്. ഇ�് 
ഏകലദശം 44.18 �ക്ം ലപർക് ന്�ാഴതിൽ നൽകുകയം 
രാജധ്ന്ത് ന്ോത്ം തുണതി ഉൽപാദനത്തിന്റെ 60 ശ�ോ
നവം സംഭാവന ന്െയ്യുകയം ന്െയ്യുന്നു. കയറ്റുേ�തിക്കുള്ള 
60 ശ�ോനത്തി�ധതികം തുണതിത്രങ്ങളും പവർലൂം ലേഖ
�യതിൽ നതിന്നാണ്. ന്റഡതിന്േയ്ഡ് വസ്തങ്ങളും ഗാർഹതിക 
ന്ടക്്പ്ൽ ലേഖ�കളും അവരുന്ട തുണതി ആവശധ്ക�
കള് നതിറലവറ്റുന്ന�തിനായതി പവർലൂം ലേഖ�ന്യ വളന്ര
യധതികം ആശ്യതിക്കുന്നു (വാർഷതിക റതിലപ്ാർട്് 2020-21, 
ന്ടക്്പ്ൽ േന്താ�യം, ഇന്ധ്ാ ഗവണ്ന്േറെ്).

രാജധ്ത്് ഏകലദശം 25 �ക്ം പവർ ലൂമുകള് ഉണ്്. ഈ 
ലേഖ�യന്ട സാലകേ�തിക നതി�വാരത്തിന്റെ അന്രം 

ന്ലൈയതിൻ ലൂം മു�ൽ പഹന്ടക് ഷട്തിൽ-ന്�സ് ലൂമുകള് 
വന്രയാണ്. ഷട്തിൽ ലൂമുകളതിൽ 75 ശ�ോനത്തി�ധതികം 
കാ�ഹരണന്പ്ട്തുോന്ണന്ന് കണകാകന്പ്ടുന്നു. ഇവ
യ്ക് 15 വർഷത്തി�ധതികം പഴകമുണ്്, ഫ�ത്തിൽ ലപ്രാസസ് 
ന്െയ്യുന്ന�തിലനാ ഗുണനതി�വാര നതിയന്തതിക്കുന്ന�തിലനാ 
ഉപകരണങ്ങലളാ / അ്ാച്ച് ന്േന്റുകലളാ ഇല്ല. എന്നതിരു
ന്നാലം, കഴതിഞ്ഞ 8-9 വർഷങ്ങളതിൽ (വാർഷതിക റതിലപ്ാർട്് 
2020-21, ന്ടക്്പ്ൽ േന്താ�യം, ഇന്ധ്ാ ഗവണ്ന്േറെ്) 
പവർലൂം ലേഖ�യതിന്� സാലകേ�തിക വതിദധ്യന്ട നവീകരണം 
വർദ്തിച്ചു ന്കാണ്തിരുന്നു.

മകരളത്തിലല ലെക്സ്കറ്ൽ മേഖല
ലകരളത്തിന്� ന്ടക്്പ്ൽ ലേഖ�യതിൽ പെതിന്നതിംഗ്, 
ന്നയ്ത്്, വസ്ത നതിർമ്ാണം, പഡയതിംഗ്, ലപ്രാസസതിംഗ്  
യൂണതിറ്റുകള് തുടങ്ങതിയ ലേഖ�കള് ഉള്ന്പ്ടുന്നു. ഈ  
ലേഖ�യതിൽ ന്പാതുലേഖ�യതിന്� (സംസ്ഥാനവം ലകന്ദ്രവം), 
സഹകരണ ലേഖ�, സ്വകാരധ് ലേഖ� എന്നതിവയതിന്�  
യൂണതിറ്റുകള് ഉള്ന്പ്ടുന്നു. ന്കാവതിഡ് പാൻന്ഡേതിക് ആരം
ഭതിച്ചതുമു�ൽ, ലകന്ദ്ര ന്പാതുലേഖ�ാ സ്ഥാപനങ്ങള്ക് പ്രവർ
ത്തികാൻ കഴതിഞ്ഞതിട്തില്ല. പെതിന്നതിംഗ് ലേഖ�യതിൽ 26 േതില്ലുകള് 
ഉള്ന്പ്ടുന്നു, ന്ോത്ം പെതിൻഡതിൽ ലശഷതി 7.03 �ക്ം, 
ഏകലദശം 7,600 ആളുകള് ലജാ�തി ന്െയ്യുന്നു. ന്നയ്ത്് 
ലേഖ�യതിൽ ഖാദതി യൂണതിറ്റുകള്, പകത്റതി യൂണതിറ്റുകള്, 
പവർലൂം യൂണതിറ്റുകള് എന്നതിവ ഉള്ന്പ്ടുന്നു. അ�ധ്ാധുനതിക 
സാലകേ�തിക വതിദധ്കള് അവ�ംബതിച്ചാലം വ�തിയ ല�ാ�തിൽ 
ന്�ാഴതി�വസരങ്ങള് സൃഷ്തികാൻ വസ്ത വധ്വസായത്തിന് 
കഴതിവണ്്. ഇ�തിൽ വനതി�ാ ജീവനകാരുന്ട വ�തിയ  
സാന്നതിധധ്മുണ്്. സംസ്ഥാന സർകാർ നാടുകാണതിയതിൽ 
ഒരു ന്ടക്്പ്ൽ സംസ്രണ ലകന്ദ്രം സ്ഥാപതിക്കുന്നുണ്്, 
ഇ�് സംസ്ഥാനന്ത് ന്ടക്്പ്ൽ സംസ്രണത്തിന്റെ 
പ്രാലദശതികവൽകരണത്തില�ക്കുള്ള ഒരു സുപ്രധാന ചുവ
ടുവയ്പ്് ആയതിരതിക്കും.

2020-21 വാർഷതിക പദ്�തിയതിൽ ന്ടക്്പ്ൽ ലേഖ�യ്ക്കുള്ള  
(സംസ്ഥാന ന്പാതുലേഖ�ാ സ്ഥാപനങ്ങളും ഖാദതിയം 
ഒഴതിന്ക) സംസ്ഥാന പദ്�തി വതിഹതി�ം 5,139 �ക്ം രൂപയം 
ന്െ�വഴതിച്ച തുക 6,000.78 �ക്ം രൂപയോണ് (116.77 
ശ�ോനം). 2021-22- ന്� വാർഷതിക പദ്�തിയതിൽ ഈ  
ലേഖ�യന്ട ന്ോത്ം പദ്�തി വതിഹതി�ം ₹5,139 �ക്വം 
2021 ഒക്ലടാബർ വന്ര ന്െ�വഴതിച്ച തുക ₹2,176.37 �ക്വ
ോണ് (42.35 ശ�ോനം). വതിശദാംശങ്ങള് പടതിക 4.6.1-ൽ 
നൽകതിയതിരതിക്കുന്നു.

മകരളത്തിലല കകത്േതി മേഖല
ലകരളത്തിന്� ഏ്വം വ�തിയ ന്�ാഴതിൽ ല്ാ�സാണ് 
പകത്റതി ലേഖ�. വാസ്തവത്തിൽ, സംസ്ഥാനന്ത്  
പരമ്പരാഗ� വധ്വസായങ്ങളതിൽ, ന്�ാഴതി�തിന്റെ കാരധ്
ത്തിൽ കയർ ലേഖ�യ്ക് പതിന്നതിൽ പകത്റതി ലേഖ�യാണ്. 
സംസ്ഥാനത്് പകത്റതി വധ്വസായം പ്രധാനോയം  
ലകന്ദ്രീകരതിച്ചതിരതിക്കുന്ന�് �തിരുവനന്പുരം, കണ്ണൂർ ജതില്ലകളതിലം  
ലകാഴതിലകാട്, പാ�കാട്, തൃശൂർ, എറണാകുളം, ന്കാല്ലം, 
കാസർലകാട് ജതില്ലകളതിന്� െതി� ഭാഗങ്ങളതിലോണ്. ന്ോത്ം 
�റതിയന്ട 93 ശ�ോനത്തി�ധതികം വരുന്ന സഹകരണ  
ലേഖ�യാണ് വധ്വസായത്തിൽ ആധതിപ�ധ്ം പു�ർത്തുന്ന�്.  
ബാകതിയള്ള വധ്വസായം സ്വകാരധ്ലേഖ�ാ സ്ഥാപനങ്ങളുന്ട  
ഉടേസ്ഥ�യതി�ാണ്.
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2020-21ൽ സംസ്ഥാനന്ത് ആന്ക പകത്റതികളുന്ട 
എണ്ം 16,657 ആയതിരുന്നു. ഏകലദശം 148.8 �ക്ം േീ്ർ 
പകത്റതി തുണതി അവർ ഉൽപ്ാദതിപ്തിച്ചു. 2020-21-ൽ 
ന്ോത്ം ഉൽപ്ാദന മൂ�ധ്ം 45.27 ലകാടതി രൂപയം വതിറ്റുവ
രവ് 164.98 ലകാടതി രൂപയോണ്. 2020-21ൽ പകത്റതി 
ലേഖ�യതിന്� ആന്ക ന്നയ്ത്തുകാരുന്ട എണ്ം 13,656 
ആയതിരുന്നു. സ്തീ ന്നയ്ത്തുകാരുന്ട എണ്ം 9,032 ആയതി
രുന്നു. 2020-21ൽ 11.67 �ക്ം ന്�ാഴതിൽ ദതിനങ്ങളാണ്  
സൃഷ്തിച്ച�്. 2019-20 ന്ന അലപക്തിച്ച്, 2020-21-ൽ, 
ന്ോത്ം �റതികളുന്ട എണ്ം, ന്ോത്ം ഉൽപ്ാദനം, ഉൽ
പ്ാദന മൂ�ധ്ം, ഉൽപ്ാദനക്േ�, ന്ോത്ം വതിറ്റുവരവ്, 
ന്നയ്ത്തുകാരുന്ട എണ്ം, ന്�ാഴതിൽ ദതിനങ്ങള്, ലജാ�തി 
ന്െയ്യുന്ന സ്തീകളുന്ട എണ്ം എന്നതിവ 2020-21 ൽ ഗണധ്
ോയതി കുറഞ്ഞു. ന്കാവതിഡ്-19 േഹാോരതിമൂ�മുള്ള പ�നം, 
സഹകരണ ലേഖ�യതിലം ലകാർപ്ലറ്്/അസംഘടതി�/ 
സ്വകാരധ് ലേഖ�യതിലം വധ്ാപതിച്ചതിരതിക്കുന്നു. പ്രവർത്നം  
സാധധ്േല്ലാന്� വന്നതും ഉത്വ കാ�ങ്ങളുന്ട 
നഷ്വം (സാധാരണയായതി നല്ല വതിൽപ്ന �ഭതി
ച്ചതിരുന്നു) പകത്റതി ലേഖ�യതിൽ ആഴത്തിലള്ള 
സ്വാധീനം ന്െലത്തിയതിട്ടുണ്്.  വതിശദാംശങ്ങള്  
അനുബന്ം 4.6.3-ൽ നൽകതിയതിരതിക്കുന്നു.

സംസ്ഥാനന്ത് പകത്റതി ലേഖ�യതിൽ ഉ�്പാദതിപ്തിക്കുന്ന 
പ്രധാന ഇനങ്ങള് മുണ്ടുകള്, ഫർണതിഷതിംഗ് ന്േ്ീരതിയൽ, 
ന്ബഡ് ഷീറ്റുകള്, ഷർട്തിംഗ്, സാരതി, ലകേതി എന്നതിവയാണ്. 
സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ഇനതിപ്റയന്ന ഉൽപ്ന്നങ്ങള് ജതിലയാ 
ഇൻഡതിലകഷൻ ആക്്് ഓഫ് ഇന്ധ്യന്ട കീഴതിൽ രജതിസ്റ്റർ 
ന്െയ്തതിട്ടുണ്്.

1. ബാ�രാേപുരം സാരതിയം നല്ല ലകാട്തുണതിത്രങ്ങളും.
2. കാസർലകാട് സാരതി
3. കുത്ം പുള്ളതി സാരതി
4. ലെന്ദേംഗ�ം മുണ്്
5. കണ്ണൂർ വീട്ടുപകരണങ്ങള്

കകത്േതി മേഖലയതിലല ഏജന്സതികള്
ഡ യ റ ക്ട ല റ ്്  ഓ ഫ്  ഹ ാ ൻ ഡ്  ലൂ ം  ആ ൻ ഡ്  
ന്ടക് പസ്റ്റൽസ്, ലകരള ലസ്റ്റ്് ഹാൻഡ് ലൂം വീലവഴ് സ് 
ലകാ-ഓപ്ലറ്ീവ് ന്സാപസ്തി (ഹാറെക്്), ലകരള 
ലസ്റ്റ്് ഹാൻഡ് ലൂം ന്ഡവ�പ് ന്േറെ് ലകാർപ്ലറഷൻ 
(ഹാൻവീവ്), ഇന്ധ്ൻ ഇൻസ്റ്റതി്യൂട്് ഓഫ് ഹാൻഡ് ലൂം 
ന്ടക് ലനാളജതി (ഐഐഎച്ച്്തി, കണ്ണൂർ) എന്നതിവയാണ്  
സംസ്ഥാനന്ത് പകത്റതി ലേഖ�യന്ട വതികസനത്തിൽ 
ഏർന്പ്ട്തിരതിക്കുന്ന പ്രധാന സ്ഥാപനങ്ങള്. 

ഹാന്െസ് ലംസസ് ആന്െസ് ലെക്സ്ലറ്ൽസസ് 
െയേകസ്െമേറ്സ്
ഈ ലേഖ�യന്ട വതികസനത്തിനായള്ള പദ്�തികള് 
നടപ്തി�ാക്കുന്ന�തിനായള്ള സംസ്ഥാന സർകാരതിന്റെ 
വകുപ്ാണ് ലകരള പകത്റതി ന്ടക്്്യതിൽസ് ഡയറക്ട
ലറ്്. അടതിസ്ഥാന സൗകരധ്ങ്ങള്, വതിപണനം, ോനവ 
വതിഭവലശഷതി വതികസനം, പരമ്പരാഗ� പനപുണധ്ങ്ങളു
ലടയം ഉല്ന്നങ്ങളുന്ടയം പരതിരക്ണവം സംരക്ണവം, 
ധനകാരധ്ം, ഡതിപസൻ ഇൻപുട്്, അസംസ്കൃ� വസ്തു
കളുന്ട വതി�രണം, നവീകരണം, ലക്േപരതിപാടതികള് 
വതി� സ്ഥതിര� എന്നതിവയതിൽ ആലഗാള പരതി�സ്ഥതി�തിയ

ോയതി േത്രതിച്ച് ഈ ലേഖ�ന്യ പതിൻതുണക്കുന്ന�തിനള്ള 
ന്ോത്ത്തിലള്ള ഉത്രവാദതി�്വം ഈ സ്ഥാപനത്തിനണ്്. 
പകത്റതി വധ്വസായത്തിന്റെ വതികസനത്തിന്  
വായ്പയായം ഗ്ാറൊയം സർകാർ സഹായം 
ന�്കുന്നു. വായ്പകളതിലം ഗ്ാന്റുകളതിലം സംസ്ഥാന 
സർകാർ, ലകന്ദ്രഗവണ്ന്േറെ്, എൻ.സതി.ഡതി.സതി, 
നബാർഡ്, ഹഡ് ലകാ തുടങ്ങതിയ േ്് സാമ്പത്തിക  
ഏജൻസതികളതിൽ നതിന്നുള്ള ല�ാണം ഗ്ാന്റും ഉള്ന്പ്ടുന്നു. 
റതിലബ്തിലൂന്ട വതിൽപ്ന ലപ്രാത്ാഹതിപ്തിക്കുന്ന�തിനള്ള 
സഹായവം സർകാർ ന�്കതി വരുന്നു. വതിശദാംശങ്ങള്  
അനുബന്ം 4.6.4-ൽ നൽകതിയതിരതിക്കുന്നു.

മകരള സംസ്ാന കകത്േതി ലനയസ്തുകാരുലെ 
സഹകരണ സംഘം (ഹാന്ലെക്സ്)
ലകരളത്തിന്� പ്രാഥേതിക പകത്റതി ന്നയ്ത്തുകാരുന്ട 
സഹകരണ സംഘങ്ങളുന്ട ലനതൃ�്വ സ്ഥാപനോയതി 1961-
�ാണ് ഹാൻന്ഡക്് രജതിസ്റ്റർ ന്െയ്ത�്. അംഗ സംഘങ്ങളുന്ട 
ഉൽപ്ന്നങ്ങള് വതിപണനം ന്െയ്യുക, അവർക് സ്ഥാപനപ
രോയ പതിന്തുണയം ഉൽപ്ാദനത്തിനള്ള സാധന സാേഗ്തി
കള് നൽകുക എന്നതിവയാണ് ഹാൻന്ടക്തിന്റെ പ്രധാന 
�ക്ധ്ങ്ങള്. നതി�വതിൽ, ഹാൻന്ടക്തിൽ ഏകലദശം 380 പ്രാഥ
േതിക സഹകരണ സംഘങ്ങള് രജതിസ്റ്റർ ന്െയ്തതിട്ടുണ്്, അ�തിൽ 
ഏകലദശം 10,000 ന്നയ്ത്തുകാരുണ്്. ആഭധ്ന്ര, കയറ്റു
േ�തി വതിപണതിക് പരതിസ്ഥതി�തി സൗഹൃദ ോനദണ്ഡങ്ങള്ക
നസൃ�ോയതി കരകൗശ� തുണതിത്രങ്ങള്, വസ്തങ്ങള്,  
ഫർണതിച്ചറുകള്, ലേകപ്്, സാരതികള്, പരമ്പരാഗ� 
ന്നയ്ത്് എന്നതിവ ഉൽപ്ാദതിപ്തിക്കുന്ന�തിന് ഹാൻന്ടക്്  
ന് സ ാ പ സ ് തി ക ള്  ആ ധു ന തി ക  അ ട തി സ്ഥ ാ ന 
സൗകരധ്ങ്ങലളാന്ട ഉൽപ്ാദനത്തിൽ ഏർന്പ്
ട്തിരതിക്കുന്നു. ഹാൻന്ടക്് സർകാർ സബ് സതിഡതി
ലയാന്ട എൻ.എച്ച്.ഡതി.സതി.യതിൽ നതിന്ന് നൂൽ, രാസ
വസ്തുകള്, ൊയങ്ങള് എന്നതിവ ലശഖരതിക്കുകയം  
അംഗങ്ങള്കതിടയതിൽ വതി�രണം ന്െയ്യുകയം ന്െയ്യുന്നു. 

ഹാൻന്ടക്് അ�തിന്റെ അംഗങ്ങളതിൽ നതിന്നുള്ള ഉൽപ്ന്നങ്ങ
ളുന്ട വതിപണനത്തിലം വതിൽപ്നയതിലം ഏർന്പ്ട്തിരതിക്കുന്നു. 
നതി�വതിൽ 78 ലഷാറൂമുകളാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്ന�്. എല്ലാ 
ഉൽപ്ാദന, സംഭരണ പ്രവർത്നങ്ങളും 4 റീജതിയണൽ 
ഓഫീസുകളുന്ടയം 5 ഫങ്ഷണൽ ന്പ്രാഡക്ൻ ന്സറെറുക
ളുന്ടയം കീഴതിൽ വരുന്നു. ഹാറെക് സതിന് �തിരുവനന്പുരത്് 
ഒരു ലപ്രാസസ് ഹൗസ് ഉണ്്, അ�തിൽ തുണതികള് പഡ 
ന്െയ്ാനം പ്രതിന്റുന്െയ്ാനമുള്ള എല്ലാ സൗകരധ്ങ്ങളുമുണ്്. 
രണ്് ന്നയ്ത്് ഫാക്ടറതികളും ആധുനതിക യന്തസാേഗ്തിക
ളുള്ള ഒരു അന്ാരാഷ്ട്ര വസ്ത യൂണതിറ്റും ഇ�തിന് സ്വന്ോണ്.

2020-21ൽ ഹാൻന്ടക്് 1432 �ക്ം രൂപയന്ട വതിൽപ്ന 
പകവരതിച്ചു, അ�തിൽ 1303 �ക്ം രൂപ ലഷാറൂം വതിൽപ്നയം 
129 �ക്ം രൂപ ഡതിപ്ാർട്് ന്േറെ് വതിൽപ്നയോണ്. 
2020-21ൽ 905 �ക്ം രൂപയന്ട തുണതിത്രങ്ങള് സം
ഭരതിച്ചു. 2019-20 വർഷത്തിന്റെ അവസാനത്തിൽ പണം 
അടച്ച മൂ�ധനം 6,556.44 �ക്ം രൂപയാണ്. 2017-
18, 2018-19, 2019-20 വർഷങ്ങളതിൽ ഏജൻസതി നഷ്ം  
റതിലപ്ാർട്് ന്െയ്തതിട്ടുണ്്. ഹാൻന്ടക്തിന്റെ സഞ്തി� നഷ്വം 
വർഷം ല�ാറും വർദ്തിച്ചുന്കാണ്തിരതിക്കുകയാണ്. 2019-
20 അവസാനലത്ാന്ട ഇ�് 206 ലകാടതി രൂപയതിന്�ത്തി.  
വതിശദാംശങ്ങള് അനുബന്ം 4.6.5-ൽ നൽകതിയതിരതിക്കുന്നു.
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പ്ര�തിദതിനം 500 ഷർട്ടുകളുന്ട ഉൽപ്ാദന ലശഷതിയള്ള ഒരു 
ആധുനതിക വസ്ത യൂണതി്് ഹാറെക്് വതിജയകരോയതി ആരം
ഭതിച്ചു. �തിരുവനന്പുരം, ലനാർത്് പറവൂർ, കാഞ്ഞങ്ങാട്, 
കണ്ണൂർ എന്നതിവതിടങ്ങളതി�ായതി 4 ലഷാറൂമുകള് നവീകരതിച്ചു. 
2020-21ൽ ലകാവതിഡ് േഹാോരതിയോയതി ബന്ധന്പ്ട് പ്ര
ശ് നങ്ങള് കാരണം ഏജൻസതിക് 14.32 ലകാടതി രൂപയന്ട 
വതിൽപ്ന നഷ്മുണ്ായതി. േഹാോരതി മൂ�മുള്ള പ്രശ് നങ്ങള് 
േറതികടകാൻ, ന്നയ്ത്തുകാർക് പതിന്തുണയായതി ഏജൻസതി 
പകത്റതി സുരക്ാ പദ്�തി നടപ്ാകതി. സർകാർ / 
ബാകേതിംഗ് ലേഖ�യതിന്� ജീവനകാന്ര ഉപലഭാക്ാകളായതി 
ആകർഷതിക്കുന്ന�തിനായതി ഏജൻസതി ഒരു ‘ഇ-ന്ക്ഡതി്് 
കാർഡ് സ്ീം’ ആരംഭതിച്ചതിട്ടുണ്്.

മകരള സംസ്ാന കകത്േതി വ തികസന
മകാര്പെമേഷന് (ഹാന്വറീവസ്)
അസംഘടതി� ലേഖ�യതിന്� പരമ്പരാഗ� ന്നയ്ത്തു
കാരുന്ട ലക്േത്തിനം വതികസനത്തിനോയതി 1968-ൽ 
ഹാൻവീവ് രൂപതികരതിച്ചു പവവതിധധ്ോർന്ന പകത്റതി 
ഉൽപ്ന്നങ്ങളുന്ട നതിർമ്ാണത്തിലം ഇ�് വതിപണന
ത്തിലം ഏർന്പ്ട്തിരതിക്കുന്നു. നതി�വതിൽ 1950 വധ്ക്തിഗ� 
ന്നയ്ത്തുകാന്ര ഹാൻവീവ് പതിന്തുണയ്ക്കുന്നു. 46 സ്വന്ം 
ലഷാറൂമുകളും 2 എക്്്ലൂസീവ് ഏജൻസതി ലഷാറൂമുകളും 34 
ന്പ്രാഡക്ൻ ന്സറെറുകളുമുണ്്. ലകാർപ്ലറഷൻ ഉത്വ 
സീസണകളതിൽ പ്രദർശനങ്ങള് നടത്തുകയം ലദശീയ 
അന്ർലദശീയ ��ങ്ങളതിൽ നടത്തുന്ന എക് സ് ലപാകളതിലം  
പന്കേടുക്കുകയം ന്െയ്യുന്നു.

ലകാവതിഡ്-19 േഹാോരതി ഹാൻവീവതിന്ന പ്ര�തികൂ�ോയതി 
ബാധതിച്ചു. 2020-21-ൽ ഹാൻവീവതിന്റെ വതിൽപ്ന വതിറ്റുവരവ് 
(�ാൽകാ�തിക കണക്കുകള്) 687.06 �ക്ം രൂപയായതിരുന്നു. 
2019-20ന്� വതിൽപ്ന വതിറ്റുവരവതിന്റെ മൂന്നതിന്�ാന്നതിൽ 
�ാന്ഴയാണതി�്. 2019-20ൽ 1,668.40 �ക്ം രൂപയായതി
രുന്ന തുണതിയന്ടയം േ്് വസ്തുകളുന്ടയം മൂ�ധ്ം 2020-
21-ൽ 1133.61 ആയതി കുറഞ്ഞു. 2019-20ൽ വാങ്ങതിയതും 
വതി�രണം ന്െയ്തതുോയ നൂ�തിന്റെയം േ്് സാധനങ്ങളു
ന്ടയം മൂ�ധ്ം 479.49 �ക്ം രൂപയാണ്. 2020-21ൽ ഇ�് 
291.91 �ക്ോയതി കുറഞ്ഞു. വതിശദാംശങ്ങള് അനബന്ധം 
4.6.6-ൽ നൽകതിയതിരതിക്കുന്നു. 2020-21 അവസാനത്തിൽ 
ഹാൻവീവതിന്റെ പണം അടച്ച മൂ�ധനം 4,966 �ക്ം രൂപ
യായതിരുന്നു. 2020-21ൽ ഹാൻവീവതിന്റെ അ്നഷ്ം 730.77 
�ക്ം രൂപയായതിരുന്നു, ഇ�് 2019-20-ന്� നഷ്ത്തിന്റെ 
കണക്കുകലളകാള് കുറവാണ്. ഓലരാ വർഷവം ഏജൻ
സതിയന്ട സഞ്തി� നഷ്ം കൂടതിവരതികയാണ്. ഹാൻവീവതിന്റെ 

സാമ്പത്തിക സ്ഥതി�തിന്യക്കുറതിച്ചുള്ള വതിശദാംശങ്ങള്  
അനുബന്ം 4.6.7-ൽ നൽകതിയതിരതിക്കുന്നു.

ലകാവതിഡ്-19 ല�ാക് ഡൗണതിന്റെ ഫ�ോയതി, 350 �ക്ം 
രൂപ വതി�േ�തിക്കുന്ന ഏകലദശം 2 �ക്ം േീ്ർ ഉൽപ്ാ
ദന നഷ്ം ഹൻവീവതിന് ഉണ്ായതി. വതിഷു, സ് കൂള് തുറകൽ 
തുടങ്ങതിയ രണ്് പ്രധാന സീസണകളതി�ായതി 524 �ക്ം 
രൂപയന്ട വതിൽപ്ന നഷ്ടോണ് ഹൻവീവതിന് സംഭവതിച്ച�്. 
ന്ോത്ം 874 �ക്ം രൂപയന്ട നഷ്ം. ോത്രേല്ല, ഓണകാ
�ത്തു പ്ര�ീക്തിച്ച വതിൽപ്ന പകവരതികാൻ ഹൻവീവതിന് 
കഴതിഞ്ഞതില്ല.

ഇന്്യന് ഇന്്റേതിറ്്യൂടസ് ഓഫസ് ഹാന്െസ് ലം 
ലെകസ് മനാളജതി (ഐഐഎച്സ്െതി, കണ്ണൂര്)
ഇന്ധ്ൻ ഇൻസ്റ്റതി്യൂട്് ഓഫ് ഹാൻഡ് ലൂം ന്ടക് ലനാളജതി 
ഇൻസ്റ്റതി്യൂട്് ഓഫ് ഹാൻഡ് ലൂം ആൻഡ് ന്ടക് പസ്റ്റൽ 
ന്ടക് ലനാളജതി (ഐ.എച്ച്.ടതി.ടതി.) എന്ന ലപരതിൽ  
1987-ൽ സ്ഥാപതി�ോയതി.  തുടർന്ന്,  ഇന്ധ്ൻ  
ഇൻസ്റ്റതി്യൂട്് ഓഫ് ഹാൻഡ് ലൂം ന്ടക് ലനാളജതി രൂപീക
രതിക്കുന്ന�തിനായതി ഐ.എച്ച്.ടതി.ടതി.കള് സംലയാജതിപ്തിച്ചു. 
ഇന്ധ്ാ ഗവണ്ന്േറെതിന്റെ ന്ടക്്പ്ൽ േന്താ�യത്തി
ന്റെ ോർഗ്ഗനതിർലദേശങ്ങള്കനസൃ�ോയാണ് ഇ�് 
പ്രവർത്തിക്കുന്ന�്. ഐഐഎച്ച്ടതിയന്ട സാലകേ�തിക 
പതിന്തുണാ സംവതിധാനം പകത്റതി ലേഖ�യതിൽ ഗുണനതി
�വാര നതിയന്തണം ന്േച്ചന്പ്ടുത്തി. തുടകത്തിൽ 4.13 
ഏകറായതിരുന്നു ഇൻസ്റ്റതി്യൂട്തിന്. ഇൻസ്റ്റതി്യൂട്് അടുത്തിന്ട 
ഇഎസ് ഐ ലകാർപ്ലറഷനതിൽ നതിന്ന് 5.64 ഏകർ 
ഭൂേതി വാങ്ങതി, സൗകരധ്ത്തിന്റെ ആന്ക വതിസ്തീർണ്ം 
9.77 ഏകറായതി. 2020-21 വർഷത്തിൽ, 'ബതിഎസ് സതി  
ലകാസ്റ്റയൂം ആൻഡ് ഫാഷൻ ഡതിപസനതിംഗ്' എന്ന പു�തിയ 
ലകാഴ് സ് ആരംഭതിച്ചു.

സഹകരണ മേഖല
സംസ്ഥാനന്ത് ന്ടക്്പ്ൽ രംഗത്തുള്ള സഹകരണ 
ലേഖ� നൂൽനൂൽക്കുൽ, ന്നയ്ത്് എന്നീ പ്രവർത്നങ്ങളതി
�ാണ് (പവർ ലൂം, പകത്റതി എന്നതിവയതിൽ) വധ്പതിക്കുന്നതു. 
സഹകരണലേഖ�യതിൽ 8 പെതിന്നതിങ് േതില്ലുകളാണള്ള�്. 
ക്വയതില�ാണ് ലകാ-ഓപ്ലറ്ീവ് പെതിന്നതിംഗ് േതിൽസ് �തിേതി
്ഡ്, ആ�പ്പുഴ ലകാ-ഓപ്ലറ്ീവ് പെതിന്നതിംഗ് േതിൽസ് �തിേതി
്ഡ്, പ്രതിയദർശതിനതി ലകാ-ഓപ്ലറ്ീവ് പെതിന്നതിംഗ് േതിൽസ് 
�തിേതി്ഡ്, തൃശൂർ ലകാ-ഓപ്ലറ്ീവ് പെതിന്നതിംഗ് േതിൽസ് 
�തിേതി്ഡ്, േ�ബാർ ലകാ-ഓപ്ലറ്ീവ് ന്ടക്്പ്ൽസ് 
�തിേതി്ഡ്, േ�പ്പുറം ലകാ-ഓപ്ലറ്ീവ് പെതിന്നതിംഗ് േതിൽസ് 

പടതിക 4.6.1 സംസ്ഥാന പദ്�തി വതിഹതി�വം ന്ടക്്പ്ൽ ലേഖ�യ്ക്കുള്ള ന്െ�വം (ന്പാതുലേഖ�ാ സ്ഥാപനങ്ങളും 
ഖാദതിയം ഒഴതിന്ക), �ക്ം രൂപയതിൽ

ഉപലേഖ�
2020-21 2021-22 (2021 ഒക്ലടാബർ വന്ര)

അടകേൽ തുക ന്െ�വ് % അടകേൽ തുക ന്െ�വ് %

പകത്റതി 2,333 3,693.98 158.33 2,192 762.31 34.77
പവർലൂം 169 125.8 74.43 197 49.06 24.9
പെതിന്നതിംഗ് േതില്ലുകള് 2,037 2,031 99.7 1,750 1,365 78
ന്ടക്്പ്ൽ സംസ്രണ 
ലകന്ദ്രം - നാടുകാണതി 600 150 25 1,000 0 0

ആന്ക 5,139 6,000.78 116.77 5,139 2,176.37 42.35

ഉറവിടം: പ്ലാൻ സ്പേസ്, സ്േരള സ്്റേറ്് പ്ലാനിംഗ് സ്�ലാർഡ്
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�തിേതി്ഡ്, കാനനൂർ ലകാ-ഓപ്ലറ്ീവ് പെതിന്നതിംഗ് േതിൽസ് 
�തിേതി്ഡ്, കരുണാകരൻ ന്േലമ്ാറതിയൽ ലകാ-ഓപ്ലറ
്ീവ് പെതിന്നതിംഗ് േതിൽസ് �തിേതി്ഡ് എന്നതിവയാണ് അവ. 
സംസ്ഥാനത്് ന്ടക് സ് ന്ഫഡതിന് കീഴതിലള്ള അഞ്് സഹ
കരണ സംഘങ്ങളതി�ായതി 562 പരമ്പരാഗ� പവർ ലൂമുകള് 
ഉണ്്. സഹകരണ ലേഖ�യതിന്� ന്ോത്ം പവർ ലൂമുകളുന്ട 
എണ്ം ഏകലദശം 801 ആന്ണന്ന് കണകാകന്പ്ടുന്നു. 
സംസ്ഥാനന്ത് ന്ോത്ം പവർ ലൂമുകളുന്ട 82 ശ�ോനവം 
സഹകരണ യൂണതിറ്റുകളാണ്. സംസ്ഥാനത്് 46 പവർലൂം 
സഹകരണ സംഘങ്ങളുണ്്.

പകത്റതി ലേഖ�യതിന്� സഹകരണ ലേഖ� ഫാക് ടറതി 
ോതൃകയതിലം ലകാലട്ജ് ോതൃകയതിലം ഉള്ള ന്സാപസ
്തികളാണ്. 2020-21ൽ സംസ്ഥാനത്് രജതിസ്റ്റർ ന്െയ്ത 
630 പപ്രേറതി ഹാൻഡ് ലൂം വീലവഴ് സ് ലകാ-ഓപ്ലറ്ീവ് 
ന്സാപസ്തികള് (പതിഎച്ച് ഡലൈ്യുസതിഎസ്) ഉണ്ായതിരുന്നു, 
അ�തിൽ 180 ഫാക്ടറതി ോതൃകയതിലം 450 ലകാലട്ജ് ോതൃ
കയതിലമുള്ള ന്സാപസ്തികളുോണ്. രജതിസ്റ്റർ ന്െയ്ത 630 
പ്രാഥേതിക പകത്റതി ന്നയ്ത്തുകാരുന്ട സഹകരണ സം
ഘങ്ങളതിൽ 407 എണ്ം പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്്. 2020-21-ൽ 
407 വർകതിംഗ് ന്സാപസ്തികളതിൽ 149 എണ്ം ോത്രോണ് 
�ാഭത്തിലം 258 എണ്ം നഷ്ത്തിലോയതി. സംസ്ഥാനന്ത് 
പകത്റതി സംഘങ്ങളുന്ട വതിശദാംശങ്ങള് അനുബന്ം 
4.6.8-ൽ നൽകതിയതിരതിക്കുന്നു.

2020-21-ൽ 40.66 ലകാടതി രൂപ മൂ�ധ്മുള്ള 14.03 ദശ�ക്ം 
േീ്റാണ് സഹകരണ ലേഖ�യന്ട പകത്റതി തുണതിയന്ട 
ഉ�്പാദനം. ന്കാവതിഡ്-19 നതിയന്തണങ്ങള് കാരണം ഉൽ
പ്ാദതിപ്തികാനം വതിൽകാനം കഴതിയാ�തിരുന്ന കാരണം ഉൽ
പ്ാദനത്തിന്റെ അളവം ഉൽപ്ന്നത്തിന്റെ മൂ�ധ്വം പ്രാഥേതിക
ോയതി കുറഞ്ഞു. 2019-20-ൽ 208.35 ലകാടതി രൂപയായതിരുന്ന 
ന്ോത്ം വതിറ്റുവരവ് 2020-21ൽ 25 ശ�ോനം കുറഞ്ഞ് 
156.94 �ക്ത്തിന്�ത്തി. �റതികളുന്ട എണ്ം 2019-20ൽ 
15,851 ആയതിരുന്ന�് 2020-21ൽ 15,405 ആയതി കുറഞ്ഞു. 
2020-21ൽ ന്നയ്ത്തുകാരുന്ട എണ്ം 12,458 ആയതി 
കുറഞ്ഞു. 10.66 �ക്ം ന്�ാഴതിൽ ദതിനങ്ങളാണ് സൃഷ്തിച്ച�്. 
2019-20ന്� കണകതിന്റെ മൂന്നതിന്�ാന്ന് ോത്രോണതി�്. 
മുൻവർഷന്ത് അലപക്തിച്ച് സ്തീ ന്നയ്ത്തുകാരുന്ട എണ്
ത്തിലം കുറവണ്ായതിട്ടുണ്്. വതിശദാംശങ്ങള് മുമ്പ് സൂെതിപ്തിച്ച  
അനുബന്ം 4.6.3-ൽ കാണാം.

യന്ത്രത്േതി മേഖല
സംസ്ഥാനത്് 958 പവർ ലൂമുകളാണള്ള�്, അ�തിൽ 84 
ശ�ോനത്തി�ധതികം (812) സഹകരണ ലേഖ�യതി�ാണ്. 
യന്തത്റതി ലേഖ�യതിൽ 2020-21ൽ തുണതി ഉൽപ്ാദനം 
384.62 �ക്ം രൂപ മൂ�ധ്മുള്ള 55.73 �ക്ം േീ്റായതിരു
ന്നു. ഉൽപാദനക്േ� �റതിക് 5817.94 േീ്ർ, ന്ോത്ം 
വതിറ്റുവരവ് 396.01 �ക്ം രൂപയോണ്. വതിശദാംശങ്ങള് 
അനുബന്ം 4.6.9-ൽ നൽകതിയതിരതിക്കുന്നു.

സംസ്ഥാനത്് ന്നയ്ത്് ലപ്രാത്ാഹതിപ്തിക്കുന്ന�തി
നായതി ബജ്് പതിന്തുണലയാന്ട നാ�് സംലയാജതി� 
പവർലൂം ന്സാപസ്തികള് ആരംഭതിച്ചു. പവർലൂം സഹ
കരണ സംഘങ്ങളുന്ട നവീകരണം �റതികളുന്ട ഉൽ
പ്ാദനക്േ� വർധതിപ്തിച്ചു. ലനരന്ത് രണ്് �റതിക് ഒരു  
ന്നയ്ത്തുകാരൻ എന്ന�് നവീകരണത്തിന ലശഷം ഒരു  
ന്നയ്ത്തുകാരന് ഏകലദശം 8 �റതികള് പ്രവർത്തിപ്തികാം 

എന്നായതി. അങ്ങന്ന ന്നയ്ത്തുകാരുന്ട ഉൽപ്ാദനക്േ
�യം കൂ�തിയം വർദ്തിച്ചു.

സ്തിനേതിംഗസ് േതില്ലുകള്
ലകരളത്തിന്� പെതിന്നതിംഗ് ലേഖ�യതിൽ ന്പാതുലേഖ�യം 
(സംസ്ഥാനവം ലകന്ദ്രവം), സഹകരണ ലേഖ�യം സ്വ
കാരധ്ലേഖ�യം ഉള്ന്പ്ടുന്നു. പെതിന്നതിംഗ് ലേഖ�യതിൽ 26 
േതില്ലുകള് ഉള്ന്പ്ടുന്നു, ന്ോത്ം പെതിൻഡതിൽ ലശഷതി 7.03 
�ക്ം ആണ്, ഏകലദശം 7600 ആളുകള് ലജാ�തി ന്െയ്യു
ന്നു. ലകരള ലസ്റ്റ്് ന്ടക്്പ്ൽ ലകാർപ്ലറഷൻ �തിേതി്ഡ്  
(7േതില്ലുകള്), സീ�ാറാം ന്ടക്്പ്ൽസ് �തിേതി്ഡ്,  
്തിവാൻഡ്ം പെതിന്നതിംഗ് േതിൽസ് �തിേതി്ഡ് എന്നതിങ്ങന്ന 3 
സംസ്ഥാന ന്പാതുലേഖ�ാ സ്ഥാപനങ്ങള്ക് കീഴതിൽ 9 പെതി
ന്നതിംഗ് േതില്ലുകള് ഉണ്്. ലകരളത്തിൽ 8 സഹകരണ പെതിന്നതിം
ഗ് േതില്ലുകള് ഉണ്്. അവർ ലകരള ലസ്റ്റ്് ലകാ-ഓപ്ലറ്ീവ് 
ന്ടക്്പ്ൽ ന്ഫഡലറഷൻ �തിേതി്ഡതിന്റെ (ന്ടക്്ന്ഫഡ്) 
ഭാഗോണ്. സംസ്ഥാന ന്പാതുലേഖ�ാ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്കും 
സഹകരണ ലേഖ�യ്ക്കും കീഴതി�ായതി 2.87 �ക്ം പെതിൻഡതിൽ 
ലശഷതിയള്ള 17 പെതിന്നതിംഗ് േതില്ലുകള് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്്. 
അവയതിൽ ഏകലദശം 3,500 ലപർക് ന്�ാഴതിൽ നൽകുന്നു
മുണ്്. ലകന്ദ്ര ന്പാതുലേഖ�ാ സ്ഥാപനോയ നാഷണൽ  
ന്ടക്്പ്ൽ ലകാർപ്ലറഷൻ �തിേതി്ഡതിന് 1.99 �ക്ം 
പെതിൻഡതിൽ ലശഷതിയള്ള 5 േതില്ലുകള് ഉണ്്. അ�തിൽ 
ഏകലദശം 1,900 ലപർ ലജാ�തി ന്െയ്തതിരുന്നു. ലകന്ദ്ര ന്പാ
തുലേഖ�ാ സ്ഥാപനങ്ങളുന്ട പ്രവർത്നന്ത് ലകാവതിഡ് 
േഹാോരതി പ്ര�തികൂ�ോയതി ബാധതിച്ചു. അവ നതി�വതിൽ  
പ്രവർത്തിക്കുന്നതില്ല. കൂടാന്�, ആന്ക 4 േതില്ലുകളുള്ള രണ്് 
പ്രധാന സ്വകാരധ് ലേഖ�ാ സംരംഭങ്ങളുണ്്. 2.16 �ക്ം 
പെതിൻഡതിൽ ലശഷതിയള്ള അവർ 2200 ഓളം ആളുകള്ക് 
ലജാ�തി നൽകുന്നു.

പ്രവർത്ന മൂ�ധനത്തിന്റെ അഭാവവം അസംസ്കൃ� 
വസ്തുകളുന്ട �ഭധ്�യോണ് ഈ േതില്ലുകള് ലനരതിടുന്ന 
പ്രധാന പ്രശ്നങ്ങള്. ഈ ലേഖ�യ്കായള്ള അസംസ് കൃ� 
വസ്തുകളുന്ട ദൗർ�ഭധ്ം പരതിഹരതിക്കുന്ന�തിന്, റതിയാബ്, 
ന്ടക്്ന്ഫഡ്, ന്ക.എസ്.ടതി.സതി, വധ്ക്തിഗ� പെതിന്നതിംഗ് േതി
ല്ലുകളുന്ട ോലനജതിംഗ് ഡയറക്ടർോർ എന്നതിവരടങ്ങുന്ന 
ഒരു കമ്തി്തി ന്പ്രാഫഷണ�ായതി പകകാരധ്ം ന്െയ്യുന്ന ഒരു 
ലകന്ദ്രീകൃ� പർലച്ചസ് സംവതിധാനത്തിലൂന്ടയാണ് ലകരള 
സർകാർ ഇലപ്ാള് സംസ്ഥാനന്ത് മുഴുവൻ ന്ടക്്പ്ൽ 
ലേഖ�യ്ക്കും പരുത്തി സംഭരതിക്കുന്ന�്. ഈ േതില്ലുകള് ഉ�്പാ
ദതിപ്തിക്കുന്ന നൂ�തിന്റെ വതിൽപന ഒലര കമ്തി്തിയന്ട ലേൽലനാ
ട്ത്തിൽ ഒരു ഡതിലപ്ാ സംവതിധാനത്തിലൂന്ടയാണ് നടത്തു
ന്ന�്. �ൽഫ�ോയതി, അസംസ്കൃ� വസ്തുകളുന്ട വതി� 
കുറയകയം ലേഖ�യന്ട പ്രകടനം ന്േച്ചന്പ്ടുകയം ന്െയ്തു.

സംസ്ഥാനന്ത് േതില്ലുകളതിന്� പ്ര�തിസന്ധതി പഠതികാൻ 
സർകാർ വതിദഗ്ധ സേതി�തി രൂപീകരതിച്ചു. അ�് അഞ്് 
സഹകരണ പെതിന്നതിംഗ് േതില്ലുകളുന്ട നവീകരണത്തിന് 
ശുപാർശ ന്െയ്ത. േ�പ്പുറം ലകാ-ഓപ്ലറ്ീവ് പെതിന്നതിംഗ് േതിൽ, 
കണ്ണൂർ ലകാ-ഓപ്ലറ്ീവ് പെതിന്നതിംഗ് േതിൽ, പ്രതിയദർശതിനതി 
ലകാ-ഓപ്ലറ്ീവ് പെതിന്നതിംഗ് േതിൽ, ക്വയതില�ാണ് ലകാ-ഓപ്
ലറ്ീവ് പെതിന്നതിംഗ് േതിൽ എന്നതിവയന്ട നവീകരണത്തിന് 
സർകാർ അംഗീകാരം നൽകതി. േ�പ്പുറം സഹകരണ 
പെതിന്നതിങ് േതില്ലതിന്റെയം കണ്ണൂർ സഹകരണ പെതിന്നതിങ് േതി
ല്ലതിന്റെയം നവീകരണത്തിന്റെ ആദധ്ഘട്ം പൂർത്തിയായതി. 
േതിൽ നവീകരണത്തിന്റെ രണ്ാം ഘട്ം ആരംഭതിച്ചു. 2020-21 
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കാ�യളവതിൽ, ന്ടക് സ് ന്ഫഡതിന് കീഴതിലള്ള സ് പതിന്നതിംഗ് 
േതില്ലുകളുന്ട നവീകരണത്തിന് 1750 �ക്ം രൂപ സഹായം 
അനവദതിച്ചു. തൃശൂർ, ആ�പ്പുഴ, േ�ബാർ, േ�പ്പുറം, കണ്ണൂർ, 
പ്രതിയദർശതിനതി, കരുണാകരൻ, ക്വയതില�ാണ് ലകാ-ഓപ്ലറ
്ീവ് പെതിന്നതിംഗ് േതില്ലുകളുന്ട നവീകരണം 2021-22ൽ പദ്�തി 
സഹായലത്ാന്ട പൂർത്ീകരതിക്കുന്ന കാരധ്ം സർകാർ 
പരതിഗണതിക്കുന്നുണ്്.

മകരള മ്റേറ്സ് മകാ-ഓപെമേറ്റീവസ് ലെക്സ്കറ്ൽ 
ലഫെമേഷന് ല തിേതിറ്െസ് (ലെക്സ്ലഫെസ്)
ലകരളത്തിന്� സഹകരണ ന്ടക് സ് പ്ൽ യൂണതിറ്റുകളുന്ട 
രൂപീകരണവം നടത്തിപ്പും ആസൂത്രണം ന്െയ്യുന്ന�തിനം 
സഹായതിക്കുന്ന�തിനം ലേൽലനാട്ം വഹതിക്കുന്ന�തിനമുള്ള 
ഒരു സ്ഥാപനോണതി�്. 1992-ൽ ആണ് ന്ടക് സ് ന്ഫഡ് 
സ്ഥാപതി�ോയ�്. സംസ്ഥാനന്ത് സഹകരണ പെതിന്നതിംഗ് 
േതില്ലുകളുന്ടയം സംലയാജതി� പവർലൂം സഹകരണ സംഘ
ങ്ങളുന്ടയം പരലോന്ന� സ്ഥാപനോണ് ന്ടക് സ് ന്ഫഡ്. 
പെതിന്നതിംഗ്, ന്നയ്ത്്, സംസ്രണം, വസ്തനതിർമ്ാണം 
എന്നതിവയള്ന്പ്ന്ട ന്ടക്്പ്ൽ വധ്വസായത്തിന്റെ എല്ലാ 
വതിഭാഗങ്ങന്ളയം ഇ�് സേന്വയതിപ്തിക്കുന്നു. ന്ടക് സ് ന്ഫഡതി
ന്റെ അംഗങ്ങളായതി എട്് സഹകരണ പെതിന്നതിംഗ് േതില്ലുകള് 
ഉണ്്. അവയതിൽ ആന്റണ്ം സംസ്ഥാന സർകാരും രന്ണ്
ണ്ം �തിരന്ഞ്ഞടുകന്പ്ട് ലബാർഡുകളുോണ് നതിയന്തതിക്കു
ന്ന�്. ക്വയതില�ാണ് ലകാ-ഓപ്ലറ്ീവ് പെതിന്നതിംഗ് േതിൽസ് 
�തിേതി്ഡ്, ആ�പ്പുഴ ലകാ-ഓപ്ലറ്ീവ് പെതിന്നതിംഗ് േതിൽസ് 
�തിേതി്ഡ്, തൃശൂർ ലകാ-ഓപ്ലറ്ീവ് പെതിന്നതിംഗ് േതിൽസ് 
�തിേതി്ഡ്, േ�പ്പുറം ലകാ-ഓപ്ലറ്ീവ് പെതിന്നതിംഗ് േതിൽസ് 
�തിേതി്ഡ്, േ�ബാർ ലകാ-ഓപ്ലറ്ീവ് പെതിന്നതിംഗ് േതിൽസ് 
�തിേതി്ഡ്, കാനനൂർ എന്നതിവ സർകാർ നതിയന്തതിക്കുന്ന 
േതില്ലുകളതിൽ ഉള്ന്പ്ടുന്നു. �തിരന്ഞ്ഞടുകന്പ്ട് ലബാർഡു
കള് നതിയന്തതിക്കുന്ന പെതിന്നതിംഗ് േതില്ലുകളതിൽ പ്രതിയദർശതിനതി 
ലകാ-ഓപ്ലറ്ീവ് പെതിന്നതിംഗ് േതിൽസ് �തിേതി്ഡ്, ന്ക കരു
ണാകരൻ ന്േലമ്ാറതിയൽ ലകാ-ഓപ്ലറ്ീവ് പെതിന്നതിംഗ് 
േതിൽസ് �തിേതി്ഡ് എന്നതിവ ഉള്ന്പ്ടുന്നു.

ഈ 8 ലകാ-ഓപ്ലറ്ീവ് പെതിന്നതിംഗ് േതില്ലുകള്ക് ആന്ക 
1,29,232 പെതിൻഡതിലകളുന്ട ലശഷതിയണ്്, കൂടാന്� 1901 
ന്�ാഴതി�ാളതികള്ക് ലനരതിട്് ലജാ�തി �ഭതിക്കുന്നുുണ്്. 
വാർഷതിക ഉൽപ്ാദനം 42 �ക്ം കതില�ാഗ്ാം ലഗ് നൂലം 
വാർഷതിക വതിൽപ്ന വതിറ്റുവരവ് 107 ലകാടതി രൂപയോണ്. 
2020-21ൽ എല്ലാ പെതിന്നതിംഗ് േതില്ലുകളുന്ടയം നഷ്ം കുറഞ്ഞു. 
ന്ടക്്ന്ഫഡതിന കീഴതിലള്ള േ�പ്പുറം ലകാ-ഓപ്ലറ്ീവ് പെതി
ന്നതിംഗ് േതിൽസ് �തിേതി്ഡ്, പ്രതിയദർശതിനതി ലകാ-ഓപ്ലറ്ീവ് 
പെതിന്നതിംഗ് േതിൽസ് �തിേതി്ഡ്, ന്ക കരുണാകരൻ ന്േലമ്ാറതി
യൽ ലകാ-ഓപ്ലറ്ീവ് പെതിന്നതിംഗ് േതിൽസ് �തിേതി്ഡ് എന്നീ 
മൂന്ന് േതില്ലുകളതിൽ പത്് വർഷത്തിന് ലശഷം ധന �ാഭം 
രജതിസ്റ്റർ ന്െയ്തു.

മകരള മ്റേറ്സ് ലെക്സ്കറ്ൽ മകാര്പെമേഷന് 
ല തിേതിറ്െസ് (ലക.എസസ്.െതി.സതി)
ലകരളത്തിൽ ന്ടക് സ് പ്ൽ േതില്ലുകള് സ്ഥാപതിക്കുകയം പ്ര
വർത്തിപ്തിക്കുകയം ന്െയ്യുക, ലകരളത്തിന്� ന്ടക് സ് പ്ൽ 
വധ്വസായത്തിന്� ലരാഗാതുരോയ യൂണതിറ്റുകന്ള ഉന്നേതി
പ്തിക്കുക എന്നീ പ്രധാന �ക്ധ്ങ്ങലളാന്ട 1972-ൽ ലകരള 
സർകാർ സ്ഥാപനോയ ന്കഎസ് ടതിസതി സ്ഥാപതി�ോയതി. 
ലകാർപ്ലറഷന് ഏഴ് േതില്ലുകളും ഒരു ഗലവഷണ-പരതിലശാധ

നാ ലകന്ദ്രവമുണ്്. പ്രഭുറാം േതില്ലുകള്, ലകാട്യം ന്ടക്്പ്ൽ
സ്, എടരതിലകാട് ന്ടക്്പ്ൽസ്, േ�ബാർ പെതിന്നതിംഗ് 
ആൻഡ് വീവതിംഗ് േതിൽസ്, പഹന്ടക് വീവതിംഗ് േതിൽസ്, 
ലകാേളപുരം പെതിന്നതിംഗ് ആൻഡ് വീവതിംഗ് േതിൽസ്, ഉദുേ 
ന്ടക്്പ്ൽസ് എന്നതിവയാണ് ന്ക.എസ്.ടതി.സതി യന്ട 
കീഴതിലള്ള േതില്ലുകള്. സീ�ാറാം ന്ടക്്പ്ൽസ്, ്തിവാൻ
ഡ്ം പെതിന്നതിംഗ് േതിൽസ് �തിേതി്ഡ് എന്നീ രണ്് യൂണതിറ്റുകള് 
ഇലപ്ാള് ന്ക.എസ്.ടതി.സതിയന്ട ഭരണ നതിയന്തണത്തി�ാ
ണ്. ലേൽപ്റഞ്ഞവ കൂടാന്�, ലകാർപ്ലറഷന്റെ കീഴതിൽ 
�തിരുവനന്പുരന്ത് ബാ�രാേപുരത്് സ്ഥതി�തി ന്െയ്യുന്ന 
ഒരു റതിസർച്ച് ആൻഡ് ന്ടസ്റ്റതിംഗ് ഡതിവതിഷൻ (സതി. എ.ആർ.
ഡതി.ടതി- ന്സറെർ ലഫാർ അപലൈഡ് റതിസർച്ച് ആൻഡ് ന്ഡ
വ�പ് ന്േറെ് ഇൻ ന്ടക്്പ്ൽസ്) ഉണ്്. ലകാർപ്ലറഷനതിൽ 
130 ോലനജീരതിയൽ ജീവനാകാർ ഉണ്് (േതില്ലുകളും സതി.ആർ.
ഡതി.ടതി ഉള്ന്പ്ന്ട). ന്�ാഴതി�ാളതികളുന്ട എണ്ം 1,711 ആണ്. 
കണ്ണൂരതിന്� നാടുകാണതി കതിൻഫ് പാർകതിൽ ഏജൻസതി 
പു�തിയ പ്രതിറെതിംഗ് കം പഡയതിംഗ് യൂണതി്് സ്ഥാപതിക്കുന്നുണ്്.

ലകാർപ്ലറഷന്റെ ഉൽപ്ാദന മൂ�ധ്ം 2019-20ന്� 56.09 
ലകാടതിയതിൽ നതിന്ന് 2020-21ൽ 83.63 ലകാടതിയായതി 
ഉയർന്നു. വതിൽപ്നയതിൽ നതിന്നുള്ള വരുോനം 2019-
20-ന്� 57.02 ലകാടതിയതിൽ നതിന്ന് 2020-21-ൽ 78.77 
ലകാടതിയായതി ഉയർന്നു. എന്നതിരുന്നാലം, ന്െ�വകള് 
വരുോനലത്കാള് കൂടു��ാണ്. കഴതിഞ്ഞ 5 വർഷ
ന്ത് ന്ടക്്ന്ഫഡതിന്റെ അ് നഷ്ം റതിലപ്ാർട്്  ന്െയ്തതിട്ടുണ്്. 
2020-21 അവസാനത്തിൽ ലകാർപ്ലറഷന്റെ സഞ്തി� 
നഷ്ം ഏകലദശം 426.07 ലകാടതി രൂപയാണ്. ന്കഎ
സ്ടതിസതിയന്ട പ്രകടനന്ത്ക്കുറതിച്ചുള്ള വതിശദാംശങ്ങള്  
അനുബന്ം 4.6.10-ൽ നൽകതിയതിരതിക്കുന്നു.

ന്ടക്്പ്ൽ ലേഖ�യതിന്� ലനട്ങ്ങള് 2020-2114  
പ്രാഥേതിക പകത്റതി ന്നയ്ത്തു സഹകരണ സംഘങ്ങള്
ക് സർകാർ ഓഹരതി പകോളതിത് വതിഹതി�ം നൽകതി. 2119 
ന്നയ്ത്തുകാർക് ന്പ്രാഡക്ൻ ഇൻന്സറെീവ് സ്ീേതിന്റെ 
പ്രലയാജനം �ഭതിച്ചു. ലകാണ്്തിബയൂട്റതി ത്രതിഫ്്് ഫണ്് സ്ീേതിൽ 
നതിന്ന് 2961 ന്നയ്ത്തുകാർക് പ്രലയാജനം �ഭതിച്ചു. ഹാൻ
ന്ടക്്, ഹാൻവീവ് എന്നതിവയ്ക് സർകാർ ഓഹരതി പകോളതിത് 
സഹായവം നൽകതി. 7 സഹകരണ പെതിന്നതിംഗ് േതില്ലുകള്ക് 
അടതിസ്ഥാന സൗകരധ്ങ്ങള് നവീകരതിക്കുന്ന�തിനായതി 33.39 
ലകാടതി അനവദതിച്ചു. കണ്ണൂർ നാടുകാണതി കതിൻഫ് പാർകതിൽ 
ന്കഎസ്ടതിസതി പു�തിയ പ്രതിറെതിംഗ് കം പഡയതിംഗ് യൂണതി്് 
സ്ഥാപതിക്കുന്നുണ്്.

പ്രശ്നങ്ങളം ലവല്ലുവതിളതികളം
പ്രവർത്ന മൂ�ധനത്തിന്റെ ദൗർ�ഭധ്വം അസംസ് കൃ� 
വസ്തുകള് ലശഖരതിക്കുന്ന�തിന്� ബുദ്തിമുട്ടും ഈ ലേഖ� 
ലനരതിടുന്ന ന്വല്ലുവതിളതികളതിൽ ന്പടുന്നു. ലകരളത്തിന്� നൂൽ
നൂൽപ്് ന്നയ്ത്തു എന്നതിവയതിൽ ഏർന്പ്ട്തിരതിക്കുന്ന േതില്ലു
കള് ലൊദനത്തിലം പ്രദാനത്തിലം പ്രശ്നങ്ങള് ലനരതിടുന്നു. 
കാ�ഹരണന്പ്ട് യന്തസാേഗ്തികള്, കടുത് േത്രം, 
അസംസ്കൃ� വസ്തുകളുന്ട ഉയർന്ന വതി�, കുറഞ്ഞ 
ഉൽപ്ാദനക്േ�, �ാഭം കുറയൽ, പ്രവർത്ന മൂ�ധന
ത്തിന്റെ അഭാവം എന്നതിവയം ലകരളത്തിന്� ന്ടക്്പ്ൽ 
ലേഖ�ന്യ സംബന്ധതിച്ചതിടലത്ാളം ആശകോജനകോയ വതി
ഷയങ്ങളാണ്. സംസ്ഥാനന്ത് ഭൂരതിഭാഗം ന്ടക്്പ്ൽ പെതി
ന്നതിംഗ് േതില്ലുകളും 25 വർഷത്തില�ന്റ പഴകമുള്ളവയാണ്,  
അവ കാ�ഹരണന്പ്ട് സാലകേ�തിക വതിദധ്കളും ഉപകരണ
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ങ്ങളും ഉപലയാഗതിക്കുന്നു. േതികച്ച നതി�വാരത്തിന്�ത്തുന്ന�തിന 
െതി� യൂണതിറ്റുകളതിൽ ഭാഗതികോയ നവീകരണം നടപ്തി�ാ
കതിയതിട്ടുണ്്. തുണതി സംസ്രണ സൗകരധ്ങ്ങളുന്ട അഭാവം 
ലകരളത്തിന്� പവർ ലൂം വധ്വസായം ലനരതിടുന്ന ഒരു പ്രശ്ന
ോണ്. ന്നയ്ത്തുന്�ാഴതി�ാളതികള്ക് സർകാർ �ഭധ്ോ
ക്കുന്ന സൗകരധ്ങ്ങന്ളക്കുറതിച്ച് അവലബാധേതില്ലാത്തും 
പ്രശ് നോണ്. ലകാവതിഡ്-19 േഹാോരതി കാരണമുള്ള 
ല�ാക് ഡൗണ് ഈ ലേഖ�യതിന്� ഉൽപാദനന്ത്യം 
വതിൽപ്നന്യയം പ്ര�തികൂ�ോയതി ബാധതിച്ചു.

മുമനോട്ടുള്ള വഴതി
ലകരളത്തിൽ വസ്തങ്ങള്ക് വ�തിന്യാരു വതിപണതിയണ്്, മൂ�ധ് 
ശംഖ�യതിന്� വതിവതിധ വതിഭാഗങ്ങളതിൽ (നൂൽ നൂൽക്കുന്ന�് 
മു�ൽ വസ്തങ്ങള് ഉണ്ാക്കുന്നതുവന്ര) ഒരു മുഖധ് പകോളതി
യായതി സംസ്ഥാനം ഉയർന്നുവരാൻ ഉള്ള സാധധ്�യണ്്. 
ഭാവതിയതിന്� ശ്േങ്ങള്കായള്ള ശ്ദ് കൂടു�ൽ മൂ�ധ്വർധന
വതി�ായതിരതികണം. പു�തിയ ഉൽപന്നങ്ങള്, പു�തിയ വതിപണന 
�ന്തങ്ങള്, പുതുേകള് എന്നതിവ ഈ ലേഖ�യന്ട ഭാവതി 
വതിജയത്തിന് നതിർണായകോണ്. തുണതിത്രങ്ങള്, ന്ബഡ് 
�തിനൻ, ലടായ് �്്, കതിച്ചണ് �തിനൻ, ടവലകള്, കർട്നകള്, 
��യണകള്, പാഡുകള്, അപ്ലഹാള്സ്റ്ററതി, പരവ�ാനതി
കള്, ല്ാർ കവറുകള്, എംല്ായതിഡറതി തുണതിത്രങ്ങള് 
എന്നതിവയന്ട നതിർമ്ാണത്തിനം അവസരങ്ങളുണ്്. ലകര
ളത്തിന്� യവജനങ്ങന്ളയം അഭധ്സ്തവതിദധ്ന്രയം സംരംഭക
ന്രന്ന നതി�യതില�ാ ന്�ാഴതി�ാളതികന്ളന്ന നതി�യതില�ാ ഈ 
ലേഖ�യതില�ക് ആകർഷതികാനള്ള വഴതികള് ന്ടക്്പ്ൽ 
ലേഖ� കന്ണ്ലത്ണ്തുണ്്. ന്�ാഴതി�ാളതികളുന്ട �ാൽപ്
രധ്ങ്ങള് ഉറപ്പുവരുത്തുന്ന�തിന്നാപ്ം ന്ടക്്പ്ൽ ലേഖ�
യന്ട നവീകരണത്തിനായതി ലകരള സർകാർ നതിരവധതി 
നടപടതികള് പകന്കാണ്തിട്ടുണ്്. അ�് തുടലരണ്തുണ്്. 
ന്കാവതിഡ്-19 ലപ്രരതി� ല�ാക്ഡൗണ് ഓണ്പ�ൻ 
ോർക്തിംഗതിൽ പു�തിയ അവസരങ്ങള് തുറന്നു. പു�തിയ 
വതിപണതികള് കന്ണ്ത്ാൻ ഈ സാധധ്� ഉപലയാഗതികാ
വന്ന�ാണ്. സമ്പദ് വധ്വസ്ഥ സാധാരണ നതി�യതില�ക് 
നീങ്ങുലമ്പാള്, തുറന്നു വരുന്ന അവസരങ്ങള് പ്രലയാജന
ന്പ്ടുലത്ണ്�് അ�ധ്ാവശധ്ോണ്. ‘ന്േയ്ഡ് ഇൻ ഇന്ധ്’ 
ഉൽപന്നങ്ങലളാടുള്ള �ാൽപരധ്ം വർധതിപ്തിക്കുകയം അന്ാ
രാഷ് ്  വധ്ാപാര സാഹെരധ്ങ്ങള് ോറ്റുകയം ന്െയ്യുന്ന�് 
ഇന്ധ്യതിലം സംസ്ഥാനത്തും തുണതിത്രങ്ങള്ക് പു�തിയ 
അവസരങ്ങള് തുറക്കുന്നു. ഉയർന്നുവരുന്ന അവസരങ്ങള് 
പ്രലയാജനന്പ്ടുത്തുന്ന�തിലൂന്ട ഈ ലേഖ�യ്ക് ലനട്മുണ്ാ
കാനാകും.

ഖാദതി ഗ്ാേ വ്യവസായ മേഖല

ഇന്്യയതിലല ഖാദതി ഗ്ാേ വ്യവസായ മേഖല 
ഗ്ാേീണ കരകൗശ� ന്�ാഴതി�ാളതികള്ക് കുറഞ്ഞ  
മൂ�ധനനതിലക്പത്തിൽ ലവണ്ത്ര ന്�ാഴതിൽ അവസരം  
സൃഷ്തിക്കുന്ന�തിന് ഖാദതി ഗ്ാേ വധ്വസായ ലേഖ�യ്ക് വ�തിയ 
സാധധ്�യാണള്ള�്. ഖാദതി ഉൽപ്ന്നങ്ങളുന്ട ഉല്്പാദനം, 
വതിപണനം എന്നതിവ ലപ്രാത്ാഹതിപ്തിക്കുന്ന�തിന് നതിയേപര
ോയതി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ഭാര� സർകാർ സ്ഥാപനോ
ണ് ഖാദതി ഗ്ാേ വധ്വസായ കമ്ീഷൻ (ന്ക.വതി.ഐ.സതി). 
ന്ക.വതി.ഐ.സതി.യന്ട കീഴതിൽ ഉൽപ്ാദന പ്രക്തിയയതിൽ 
പകോളതികളായതിട്ടുള്ള ആന്ക 4.96 �ക്ം പകന്�ാഴതിലകാർ 
രാജധ്ത്ാന്കയള്ള 2,701 ഖാദതി സ്ഥാപനങ്ങളതിൽ ലജാ�തി 
ന്െയ്യുന്നു .ഇ�തിൽ ഭൂരതിഭാഗവം (80 ശ�ോനം) സ്തീകളാണ്. 

ഇന്ധ്യതിന്� ഖാദതി ഗ്ാേ വധ്വസായ ലേഖ�യതിന്� ഉൽപ്ാ
ദനം (ലപാളതി വസ്തവം ലസാളാർ വസ്തവം ഉള്ന്പ്ന്ട) 
2018-19- ന്� 58130.34 ലകാടതി രൂപയതിൽ നതിന്ന് 2019- 
20-ൽ 67,667.31 ലകാടതി രൂപയായതി വർദ്തിച്ചു. സോനോയതി 
ഖാദതി ഉൽപ്ന്നങ്ങളുന്ട വതിൽപ്ന 2018-19-ൽ 74,292.09 
ലകാടതി രൂപയതിൽ നതിന്ന് 2019-20-ൽ 88875.54 ലകാടതി 
രൂപയായതി വളർച്ച ലനടതിയതിട്ടുണ്്. ഖാദതി ഗ്ാേ വധ്വസായ 
ലേഖ�യതിന്� ന്�ാഴതി�വസരങ്ങളുന്ട എണ്ം 2018-19ന്� 
1.46. ലകാടതിയതിൽ നതിന്നും 2019-20ൽ 1.52.�ക്ോയതി 
വർദ്തിച്ചതിട്ടുണ്് ഇന്ധ്യതിന്� കഴതിഞ്ഞ 5 വർഷന്ത് ഖാദതി, 
ഗ്ാേ വധ്വസായങ്ങളതിന്� ഉൽപാദനം, വതിൽപ്ന, ന്�ാഴതിൽ 
എന്നതിവ പടതിക 4.6.2-ൽ കാണതിച്ചതിരതിക്കുന്നു.

മകരളത്തിലല ഖാദതിഗ്ാേ വ്യവസായ മേഖല
ലകരളത്തിന്� ഖാദതി ലേഖ�യ്ക് െരതിത്രപരോയ പ്രാധാ
നധ്വം അ�് ആർജ്തിക്കുന്ന സാമൂഹതിക രാഷ്ട്രീയ പതിന്തു
ണയം ഉള്ള ശക്ോയ അടതിത്റയണ്്. ഖാദതി ഗ്ാേ  
വധ്വസായ ലബാർഡ് ഉള്ന്പ്ന്ട 29 ഖാദതി സ്ഥാപന
ങ്ങള്, ന്കന്കവതിഐബതി എയ്ഡഡ് സ്ഥാപനങ്ങള്  
(14 എണ്ം നമ്പറുകള്), ന്കവതിഐസതി എയ്ഡഡ് സ്ഥാ
പനങ്ങള് (14 എണ്ം ) എന്നതിവ ഖാദതി ഉൽപാദനത്തിലം 
വതിൽപ്നയതിലം ഏർന്പ്ട്തിരതിക്കുന്നു. 2020-21 കാ�യളവതിൽ 
ലകരളത്തിന്� ഖാദതി ലേഖ� 13,190 കരകൗശ�ന്ത്ാഴതി
�ാളതികള്ക് ന്�ാഴതിൽ നൽകുകയം ന്ോത്ം 7,981.83 
�ക്ം രൂപയന്ട തുണതി/ നൂൽ ഉ�്പാദനം പകവരതിക്കു
കയം ന്െയ്തു. ഖാദതി കരകൗശ�ന്ത്ാഴതി�ാളതികള്ക് 
2020-21-ൽനൽകതിയ ആന്ക ലവ�നം 3,618 �ക്ം 
രൂപയാണ് ഗ്ാേ വധ്വസായങ്ങളതിലൂന്ട ഖാദതി, ഗ്ാേ  
വധ്വസായ ലബാർഡതിന് 2,834 പു�തിയ ന്�ാഴതി�വസരങ്ങള് 
സൃഷ്തികാൻ കഴതിഞ്ഞു. പ്രല�ധ്ക ന്�ാഴതിൽദാന പരതിപാടതിയതി
ലൂന്ട (എറെഗ്ാേം) ഖാദതി ലബാർഡ് 154 യൂണതിറ്റുകളതിലൂന്ട 
499.49 �ക്ം രൂപ മൂ�ധന നതിലക്പം സൃഷ്തിക്കുകയം 497 
ലപർക് ന്�ാഴതി�വസരങ്ങള് നൽകുകയം ന്െയ്തു. പ്രധാ
നേന്തതിയന്ട ന്�ാഴതിൽദാന പദ്�തിയതിലൂന്ട (പതിഎംഇജതിപതി)  
ലബാർഡ് 429 യൂണതിറ്റുകളതിലൂന്ട 2,910.00 �ക്ം രൂപ 
മൂ�ധന നതിലക്പം സൃഷ്തിക്കുകയം 2,337 ലപർക് ന്�ാഴതിൽ 
നൽകുകയം ന്െയ്തു. 2017-18 മു�ൽ 2020-21 വന്രയള്ള 
ഈ സ്ഥാപനങ്ങളുന്ട ഉ�്പാദനം, വതിൽപ്ന എന്നതിവയം 
2020-21-ന്� ന്�ാഴതിൽ എന്നതിവയന്ട വതിശദാംശങ്ങള് 
അനുബന്ം 4.6.11-ലം 4.6.12-ലം നൽകതിയതിരതിക്കുന്നു.

പടതിക 4.6.2 ഇന്ധ്യതിന്� ഖാദതി, ഗ്ാേ വധ്വസായങ്ങളതിന്� 
ഉൽപാദനം, വതിൽപ്ന, ന്�ാഴതിൽ 2016-17 മു�ൽ 2020-
21 വന്ര
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2016-17 42631.09 52138.21 136.4
2017-18 48081.41 59182.43 1.40
2018-19 58130.34 74292.09 1.46
2019-20 67667.31 88875.54 1.52
2020-21 
(31/12/2021) വന്ര 55009.73 72336.47 1.55

അവലം�ം: വലാർഷ ിേ റിസ്്ലാർട്് 2020-21, എം.സ്.എം.ഇ മന്തലാലയം, ഭലാരത 

സർക്ലാർ
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പ�തിമൂന്നാം പഞ്വത്ര പദ്�തികാ�യളവതിൽ 8214.00 
�ക്ം രൂപയാണ് ഖാദതി ഗ്ാേവധ്വസായ ലേഖ�യ്കായതി 
വകയതിരുത്തിയതിട്ടുള്ള�്. വതിശദാംശങ്ങള് പടതിക 4.6.3-ൽ 
ന്കാടുത്തിരതിക്കുന്നു.

പടതിക 4.6.3 പ�തിമൂന്നാം പഞ്വത്ര പദ്�തി വതിഹതി�വം 
ന്െ�വം (രൂപ �ക്ത്തിൽ)

വർഷം വ തിഹതി�ം ന്െ�വ് ന്െ�വ് 
(ശ�ോനത്തിൽ)

2017-18 1691.00 723.78 42.80

2018-19 1860.00 1066.56 57.34

2019-20 1443.00 667.15 46.22

2020-21 1610.00 1248.45 77.54

2021-22 1610.00 630.59 39.16

ആന്ക 8214.00 4336.53 52.79

അവലം�ം – പ്ലാൻ സ്പേസ് സ്േരള

മകരള ഖാദതി ഗ്ാേ വ്യവസായ മബാര്െസ്  
(ലകലകവതിഐബതി)
ലകരളത്തിന്� ഖാദതി, ഗ്ാേ വധ്വസായങ്ങള് സംഘടതിപ്തിക്കു
ന്ന�തിനം വതികസതിപ്തിക്കുന്ന�തിനം ലപ്രാത്ാഹതിപ്തിക്കുന്ന�തിനം 
ചുേ��യള്ള വധ്വസായ വാണതിജധ് വകുപ്തിന് കീഴതിലള്ള 
ഒരു നതിയോനസൃ�ോയ െട്കൂടാണ് ന്കന്കവതിഐബതി.
ലകരള സർകാർ, ഖാദതി കമ്ീഷൻ, ലദശസാൽകൃ� ബാ
ങ്കുകള് എന്നതിവയതിൽ നതിന്ന് സഹായം �ഭധ്ോകതിന്കാണ്് 
സഹകരണ സ്ഥാപനങ്ങള്, രജതിസ്റ്റർ ന്െയ്ത സ്ഥാപന
ങ്ങള്, വധ്ക്തികള്, വകുപ്പു�� യൂണതിറ്റുകള് എന്നതിവയതിലൂന്ട 
ലബാർഡ് പദ്�തികള് നടപ്തി�ാക്കുന്നു. ന്കവതിഐസതിയ
ന്ട പ്രധാനേന്തതി ന്�ാഴതിൽ ദാന പദ്�തി (പതിഎംഇജതിപതി),  
പ്രല�ധ്ക ന്�ാഴതിൽദാന പദ്�തി (എസ്ഇജതിപതി) (എന്റെ 
ഗ്ാേം) ഉള്ന്പ്ന്ട സംസ്ഥാന പദ്�തി പ്രകാരം ലബാർഡ് 
വതിവതിധ പദ്�തികള് നടപ്ാകതി. കഴതിഞ്ഞ രണ്് വർഷന്ത് 
ലകരള ഖാദതി, ഗ്ാേ വധ്വസായത്തിന്റെ ഉ�്പാദനം, വതിൽ
പ്ന, ന്�ാഴതിൽ, നൽകതിയ ലവ�നം എന്നതിവയന്ട വതിശദാം
ശങ്ങള് പടതിക 4.6.4-ൽ കാണതിച്ചതിരതിക്കുന്നു.

ഖാദതി ഗ്ാേ വധ്വസായ ലബാർഡതിന് 2019-20, 2020-21 
വർഷങ്ങളതിൽ വതിവതിധ ��ങ്ങളതിൽ നതിന്നു �ഭതിച്ച വതിഹതി�വം 
അ�തിന്റെ ന്െ�വം പടതിക 4.6.5-ൽ ലെർത്തിരതിക്കുന്നു.

പ്രമ്്യക ല്ാഴതിൽ ദാന പദ്ധ്തി 
പദ്�തി വതി�യതിരുത്�തിന്റെയം വധ്വസായ വാണതിജധ് വകു
പ്തിന്റെ അംഗീകൃ� ോർഗ്ഗനതിർലദേശങ്ങളുന്ടയം അടതിസ്ഥാ
നത്തിൽ ബാകേ് �തികേ്ഡ് ലപ്രാജക്ടുകള് വഴതി ന്െറുകതിട 
സംരംഭകർക്കും പരമ്പരാഗ� കരകൗശ�ന്ത്ാഴതി�ാ

ളതികള്ക്കും ോർജതിൻ േണതി സബ്സതിഡതി നൽകുന്ന�തി
നാണ് പദ്�തി ഉലദേശതിക്കുന്ന�്. 2020-21 കാ�യളവതിൽ 
154 ഗ്ാേ വധ്വസായ യൂണതിറ്റുകള് സ്ഥാപതിക്കുകയം 
497 പു�തിയ ന്�ാഴതി�വസരങ്ങള് സൃഷ്തികാൻ സഹാ
യതിക്കുകയം ന്െയ്തു. 2020-21- ന്� ഈ പരതിപാടതിയന്ട 
ലനട്ങ്ങളുന്ട ജതില്ല �തിരതിച്ചുള്ള വതിശദാംശങ്ങള് അനുബന്ം 
 4.6.13-ൽ ന്കാടുത്തിരതിക്കുന്നു.

പ്രധാന േന്ത്രതിയുലെ ല്ാഴതിൽദാന പദ്ധ്തിയും 
ഗ്ാേറീണ ല്ാഴതിൽ ദാന പദ്ധ്തിയും  
(പതിഎംഇജതിപതി, ആര് ഇ ജതി പതി)
ഗ്ാേീണ, നഗര ലേഖ�കളതിൽ ന്െറുകതിട സംരംഭങ്ങള് 
സ്ഥാപതിക്കുന്ന�തിലൂന്ട ന്�ാഴതി�വസരങ്ങള് സൃഷ്തിക്കു
ന്ന�തിനായതി �ക്ധ്േതിട്ടുന്കാണ്ടുള്ള വായ്പാബന്ധതി� 
സബ്സതിഡതി പരതിപാടതിയാണ് പതി എം ഇ ജതി പതി. രാജധ്ന്ത് 
ഒരു വ�തിയ വതിഭാഗം പാരമ്പരധ് പകന്ത്ാഴതിലകാർ, 
ഗ്ാേീണ, നഗര ലേഖ�യതിന്� ന്�ാഴതിൽ രഹതി�രായ  
യവാകള് എന്നതിവർക് സുസ്ഥതിരോയ ന്�ാഴതിൽ പ്രദാനം 
ന്െയ്യുക എന്ന�ാണ് ഈ പരതിപാടതിയന്ട �ക്ധ്ം. ന്െറുകതിട 
ലേഖ�കളതില�ക് കൂടു��ായതി വായ്പകള് അനവദതിക്കുന്ന
�തിനായതി ധനകാരധ് ലേഖ�കളുന്ട പകോളതിത്ം ഈ പദ്�തി 
ലപ്രാത്ാഹതിപ്തിക്കുന്നു. പദ്�തിയന്ട കീഴതിൽ ന്െറുകതിട സംരം
ഭങ്ങളുന്ട ബാകേ് അകൗണ്തില�ക് സർകാർ സബ്സതിഡതി 
�ഭധ്ോക്കുന്നു.

20,000 വന്ര ജനസംഖധ്യള്ള ന്െറതിയ പട്ണങ്ങള് ഉള്പ്ന്ട 
ഗ്ാേീണ ലേഖ�യതിൽ വധ്വസായ യൂണതിറ്റുകള് സ്ഥാപതിക്കു
ന്ന�തിനായ അർഹരായ സംരംഭകന്ര സഹായതിക്കുന്ന�തി
നം അ�തിലൂന്ട ന്�ാഴതിൽ അവസരങ്ങള് സൃഷ്തിക്കുന്ന�തിനം 
ലവണ്തി ഖാദതി, ഗ്ാേവധ്വസായ കമ്ീഷൻ (ന്ക പവ ഐ 
സതി) മുലഖന നടപ്തി�ാക്കുന്ന പദ്�തിയാണതി�്. പരോവധതി 
25 �ക്ം രൂപ വന്ര ന്െ�വ് വരുന്ന ന്പ്രാജക്ടുകള്ക് 
ഖാദതി, വതിലല്ലജ് ഇൻഡസ്്ീസ് കമ്ീഷൻ, ന്പാതുലേഖ� 
വാണതിജധ് ബാങ്കുകള്, ന്�രന്ഞ്ഞടുകന്പ്ട് പ്രാലദശതിക, 
ഗ്ാേീണ ബാങ്കുകള്/ സഹകരണ ബാങ്കുകള് എന്നതിവതി
ടങ്ങളതിൽ നതിന്നുള്ള ധനസഹായലത്ാന്ട സംരംഭകർക 
ഗ്ാേീണ വധ്വസായങ്ങള് ആരംഭതിക്കുന്ന�തിന് ലവണ്തിയള്ള 
പരതിപാടതിയാണതി�്. 2020-21-ൽ ഈ രണ്ടു പരതിപാടതിയന്ട 
ലനട്ങ്ങള് പടതിക 4.6.6-ൽ ന്കാടുത്തിരതിക്കുന്നു.

ഖാദതിഗ്ാേം പരതിപാെതി
�തിരന്ഞ്ഞടുകന്പ്ട് പഞ്ായത്തുകളതിന്� സ്തീകള്, ദുർബ� 
വതിഭാഗത്തിൽന്പ്ട്വരുോയ 5,000 ലപർക് ക്ലസ്റ്റർ ോതൃക
യതിൽ 3,000 െർകകളും 2,000 �റതികളുംസ്ഥാപതിച്ചുന്കാണ്് 
പു�തിയ ന്�ാഴതിൽ സാധധ്� ഉറപ്പുവരുത്ാൻ വതിഭാവനം 
ന്െയ്തതിട്ടുള്ള�ാണ് ഈ പദ്�തി. 
 

പടതിക 4.6.4. 2020-21 വർഷങ്ങളതിൽ ലകരളത്തിന്� ഖാദതി, ഗ്ാേ വധ്വസായങ്ങളതിന്� ഉ�്പാദനം, വതിൽപ്ന, ന്�ാഴതിൽ, 
ലവ�നം
ലേഖ�/ഉപലേഖ� ഉൽപ്ാദന മൂ�ധ്ം

(രൂപ ലകാടതിയതിൽ )
വതിൽപ്ന മൂ�ധ്ം 

(രൂപ ലകാടതിയതിൽ) ന്�ാഴതിൽ (എണ്ത്തിൽ)

2019-20 2020-21 2019-20 2020-21 2019-20 2020-21
ഖാദതി ലേഖ� 74.26 79.81 156.82 92.19 13470 12507
ഗ്ാേ വധ്വസായ ലേഖ� 105.69 106.17 112.34 112.71 83407 83395
ആന്ക 179.95 185.98 269.16 204.90 96877 95902

അവലം�ം :ഖലാദി ഗ്ലാമ വ്യവസലായ സ്�ലാർഡ്  
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വതിപണനം 
ഖാദതി ലബാർഡതിന് കീഴതിൽ ഖാദതി ഗ്ാേ ഉൽപ്ന്ന
ങ്ങള്കായതി 182 വതില്നലകന്ദ്രങ്ങളുണ്്. ഇ�തിൽ 46  
ഖാദതിഗ്ാേസൗഭാഗധ് (3 സഞ്രതിക്കുന്ന വതിൽപ്ന വാൻ 
ഉള്ന്പ്ന്ട ) യണതിറ്റുകളും, 49 ഖാദതിസൗഭാഗധ്, 88 ഗ്ാേ
സൗഭാഗധ് (ജതി.എസ്.ഡതിലപ്ാ) യൂണതിറ്റുകളും ഉള്ന്പ്ടുന്നു. 
2019-20,2020-21 വർഷങ്ങളതിന്� വകുപ്പു�� വതില്ന 
ലകന്ദ്രങ്ങളുന്ടയം, വതിൽപ്നയന്ടയം ജതില്ല �തിരതിച്ചുള്ള  
വതിവരങ്ങള് അനുബന്ം 4.6.14-ലം 4.6.15-ലം ചതിത്ം 
4.6.1-ലം നൽകതിയതിരതിക്കുന്നു.

മകരളത്തിലല ഖാദതി, ഗ്ാേ വ്യവസായ മേഖല 
മനരതിടുനേ പ്രശ്നങ്ങളം ലവല്ലുവതിളതികളം

• ഖാദതിയന്ട ഉൽപാദനവം വതിൽപ്നയം �മ്തിൽ വ�തിയ 
അന്രം ഉണ്്. കലമ്പാള ആവശധ്ങ്ങള് നതിറലവറ്റുന്ന
�തിൽ ലകരളത്തിന്� ഖാദതി യൂണതിറ്റുകള് പരാജയന്പ്
ടുന്നു, ഇവ േറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളതിൽ നതിന്ന് ഇറക്കുേ�തി
യതിലൂന്ടയാണ് 

• ഉൽപാദന ലശഷതിയന്ട വതിനതിലയാഗത്തിലള്ള കുറവ് 
േന്്ാരു പ്രശ്നോണ്. ലകരളത്തിൽ ആവശധ്ത്തിന്  

പടതിക 4.6.5 ലകരളത്തിന്� ഖാദതി ഗ്ാേ വധ്വസായ ലബാർഡതിന്റെ വതിഹതി�വം അ�തിന്റെ ന്െ�വം (രൂപ �ക്ത്തിൽ)

ഇനം
2019-20 2020-21

വരവ് ചെലവ് വരവ് ചെലവ്

സംസ്ഥാന സർകാർ ഗ്ാൻറ്-പദ്�തി വതിഹതി�ം
1. ഭരണ ന്െ�വകള് (ബജ്് വതിഹതി�ം)
2. ഇൻകം സലപ്ാർട്് സ്ീം (ഡതി ഐ സതി വഴതിയള്ള ഫണ്് )

670.00
2100.00

670.00
2100.00

1248.45
3000.00

1248.45
2100.00

സംസ്ഥാന സർകാർ ഗ്ാൻറ് - പദ്�തിലയ�രം
1.പദ്�തിലയ�ര- ഭരണ ന്െ�വകള്
2.പദ്�തിലയ�ര – പ്രല�ധ്ക ഇളവ്

4554.95
1116

4554.95
1116

4650.00
1500.00

4656.24
1500.00

ന്ക.വതി.ഐ.സതി ഗ്ാൻറ്
പതി.എം.ഇ.ജതി.പതി - ോർജതിൻ േണതി സഹായം 1250.35 1250.35 1329.22 723.03

അവലം�ം: ഖലാദി ഗ്ലാമ വ്യവസലായ സ്�ലാർഡ്, സ്േരള സർക്ലാർ

പടതിക 4.6.6 പ്രധാന േന്തതിയന്ട ന്�ാഴതി�ാ ദാന പദ്�തി (പതിഎം ഇ ജതി പതി) യലടയം ഗ്ാേീണ ന്�ാഴതിൽ ദാന പദ്�തി 
(ആർ ഈ ജതി പതി)യന്ടയം ലനട്ങ്ങള്, 2020-21

ക്േ നം. പദ്�തി യൂണതിറ്റുകളുന്ട 
എണ്ം

ഉല്ാദനം 
(�ക്ത്തിൽ

വതില്്പന 
(�ക്ത്തിൽ)

ന്�ാഴതിൽ എണ്ം ലവ�നം (�ക്ം)

1 പതി എം ജതി പതി 275 3303 3793 2337 980.00

2 ആർ ഇ ജതി പതി 4897 23371 28647 27634 6777.00

അവലം�ം: ഖലാദി, ഗ്ലാമവ്യവസലായ സ്�ലാർഡ്, സ്േരള സർക്ലാർ
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ചതിത്ം 4.6.1. 2020-21 ജതില്ല�തിരതിച്ചുള്ള വതില്ന �ക്ധ്ങ്ങളും ലനട്ങ്ങളുംസംബന്ധതിക്കുന്ന വതിശദാംശങ്ങള് 

ഉറവിടം: ഖലാദി, ഗ്ലാമവ്യവസലായ സ്�ലാർഡ്, സ്േരള സർക്ലാർ
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െർകകളും �റതികളും ഉണ്്. ന്പെയർ പാർട്സ് വാങ്ങുന്ന
�തിനം ഉപകരണങ്ങളുന്ട ലസവനം നൽകുന്ന�തിനമുള്ള 
ഫണ്തിന്റെ അഭാവം ഖാദതി സ്ഥാപനങ്ങള് ലനരതിടുന്ന ഒരു 
പ്രധാന പ്രശ്നോണ്. അ�തിനാൽ ധാരാളം െർകയം 
�റതികളും നതിഷ് ക്തിയോയതിരതിക്കുന്നു.

• കുറഞ്ഞ ഉൽ പാദനക്േ� ഖാദതി ലേഖ�യതിന്� ഒരു 
പ്രധാന പ്രശ്നോണ്. കുറഞ്ഞ ഉൽപാദനക്േ� 
കുറഞ്ഞ ലവ�നത്തില�ക് നയതിക്കുന്നു.

• ഉയർന്ന നതി�വാരമുള്ള േസ്തിൻ, സതിൽക് തുണതിത്
രങ്ങള്കായതി േ്് സംസ്ഥാനങ്ങന്ള ആശ്യതികൽ

• നതി�വതിന്� ന്വല്ലുവതിളതികന്ള ലനരതിടുന്ന�തിനം ഖാദതി 
സ്ഥാപനങ്ങള്ക് ന്പ്രാഫഷണൽ ോലനജുന്േറെതിന്റെ 
ന്�ാഴതിൽ കാരധ്ക്േ�യന്ടയം അഭാവം

• ോറുന്ന സാമ്പത്തിക അന്രീക്വോയതി ന്പാരുത്
ന്പ്ടുന്ന�് പരമ്പരാഗ� രീ�തി ഉള്ന്പ്ടുന്ന ഖാദതി വധ്
വസായ ലേഖ� ലനതിടുന്ന പ്രധാന ന്വല്ലുവതിളതിയാണ്. 

• വധ്ാജോയ ഖാദതിയന്ട വധ്ാപകോയ ഉൽപാദനവം 
ഉപലയാഗവം ഖാദതി ലേഖ�ന്യ സംബന്ധതിച്ചതിടലത്ാളം 
ഗുരു�രോയ ന്വല്ലുവതിളതിയാണ്.

• വതിൽപ്ന ശാ�കളതിൽ ഉപലഭാക്ാകന്ള ആകർഷതി
കാൻ പരധ്ാപ്തോയ അടതിസ്ഥാന സൗകരധ്ങ്ങളുന്ട 
അഭാവം.

• ഗ്ാേ വധ്വസായ ഉൽ പന്നങ്ങളുന്ട വതിപണനം ഒരു 
പ്രധാന ന്വല്ലുവതിളതിയാണ്. ഉയർന്ന േത്രം, കുറഞ്ഞ 
പ്രൊരവം സാലകേ�തികവതിദധ്യന്ട അഭാവവോണ് 
പ്രധാന കാരണങ്ങള്. 

മുമനോടസ്
ഉല്ാദന ലേഖ�യതിൽ നൂ�ന കണ്ടു പതിടതിത്ങ്ങളും ഉല്ന്ന
ങ്ങളുന്ട വതിപണനവം ഏന്�ാരു വധ്വസായത്തിന്റെയം 
നതി�നതില്്പതിന് അ�ധ്ാവശധ്ോണ്. ഒരു പരമ്പരാഗ�ോയ 
വധ്വസായ ലേഖ� എന്ന നതി�യതിൽ ഖാദതി ലേഖ� പതിന്തു
ണകായതി സർകാരതിന്ന ആശ്യതിക്കുന്നു സാമ്പത്തിക 
ലേഖ�യതിന്� ോ്ങ്ങള്കനസരണോയതി സ്വയം പരധ്ാപ്ത� 
പകവരതിക്കുന്നത്തിന് ഈ ലേഖ�ന്യ പതിന്തുണലകണ്�് 
അനതിവാരധ്ോണ്.

കയര് മേഖല 

ഇന്്യയതിലല കയര് വ്യവസായം
ഇന്ധ്ൻ കയർ ലേഖ� ഒട്നവധതി ന്�ാഴതിൽ അവസരങ്ങള് 
സൃഷ്തിക്കുകയം സമ്പദ് വധ്വസ്ഥയ്ക് സംഭാവന നൽകുക
യം ന്െയ്യുന്നു പ്രല�ധ്കതിച്ചും ലകരളത്തിലം �േതിഴ് നാട്തിലം 
ലകന്ദ്ര ഭരണ പ്രലദശങ്ങള് ഉള്ന്പന്ടയള്ള പ്രധാന ലകലര
ാ�്പാദക സംസ്ഥാനങ്ങളായ ആന്ധാപ്രലദശ്, കർണ്ാ
ടക, േഹാരാഷ്ട്ര, ലഗാവ, ഒഡതിഷ, അസം, ആൻഡോൻ  
നതിലകാബാർ, �ക്ദ്വീപ്, പുതുലച്ചരതി, എന്നീ പ്രലദശങ്ങളതിലം 
ഇന്ധ്യതിൽ ഏകലദശം 7 �ക്ം ലപർക് പ്ര�ധ്ക്ോയം 
പലരാക്ോയം ന്�ാഴതിൽ �ഭധ്ോക്കുന്ന വധ്വസായോ 
ണതി�്. കണക്കുകള് പ്രകാരം ന്�ാഴതി�ാളതികളതിൽ 80 ശ�
ോനവം സ്തീകളാണ്.

കയറ്റുേ�തിയന്ട കാരധ്ത്തിലം ഈ വധ്വസായത്തിന് പ്രാ
ധാനധ്മുണ്്. 2020 -21 ൽ ഇന്ധ് 11.6 �ക്ം ന്േ്തിക് ടണ് 
കയറും കയർ ഉൽപ്ന്നങ്ങളും കയറ്റുേ�തി ന്െയ്യുകയം. 
3778.98 ലകാടതി രൂപ കയറ്റുേ�തി വരുോനം ലനടുകയം 
ന്െയ്തു. കയർ കയറ്റുേ�തി 2020-21 ൽ മുൻ വർഷന്ത് 

അലപക്തിച്ചു മൂ�ധ്ാടതിസ്ഥാനത്തിൽ 37 ശ�ോനവം 
അളവതിൽ 17.6 ശ�ോനവം കയറ്റുേ�തി വർധതിച്ചു. കയറും 
കയർ ഉൽപ്ന്നങ്ങളും ഇലപ്ാള് 106 രാജധ്ങ്ങളതില�ക് കയ
റ്റുേ�തി ന്െയ്ന്പ്ടുന്നുണ്്

ആഭധ്ന്ര വരുോനം, കയറ്റുേ�തി വരുോനത്തിന്റെ ഇരട്തി
യാണ്. കയർ ഉല്ന്നങ്ങളുന്ട ആലഗാള ഉല്ാദനത്തിന്റെ 
മൂന്നതിൽ രണ്് ഭാഗവം ഇന്ധ്യതി�ാണ്. പവ്് പഫ
ബറതിന്റെ ആലഗാള വതിപണനത്തിന്റെ 60 ശ�ോനവം 
ഇന്ധ്യതി�ാണ്. ആലഗാള ഉൽപാപദനത്തിൽ രണ്ാം 
സ്ഥാനത്തുള്ള ശ്ീ�കേയാണ് ആലഗാള ലഗാള്ഡൻ 
പഫബറതിന്റെ 36 ശ�ോനം ഉൽപ്ാദതിപ്തിക്കുന്ന�് 
(കയർ ലബാർഡ് ഭാര� സർകാർ, സൂക്്േ ഇടത്ര ന്െറുകതിട വധ്വസായ 
േന്താ�യം, ഭാര� സർകാർ)

കയർ വധ്വസായം പ്രാധാനധ്ം അർഹതിക്കുന്നു, കാരണം 
ഇ�് ഒരു കാർഷതിക അധതിഷ്തി� വധ്വസായോണ്. ഈ 
വധ്വസായത്തിന് ഗ്ാേീണ ലേഖ�യതിൽ ഗണധ്ോയ സാ
ന്നതിധധ്മുണ്്. ന്�ാഴതി�ാളതികളതിൽ വ�തിന്യാരു വതിഭാഗം (80 
ശ�ോനം) വനതി�കളാണ്. ോത്രവേല്ല ന്�ാഴതി�ാളതികള് 
സമൂഹത്തിന്� സാമ്പത്തികോയം സാമൂഹതികോയം 
ദുർബ� വതിഭാഗങ്ങളതിൽന്പ്ടുന്നവരാണ്. ഇന്ധ് നതി�വതിൽ 
14 കയർ ഉല്ന്നങ്ങള് കയറ്റുേ�തി ന്െയ്യുന്നുണ്്. അ�തിൽ 
െകതിരതിലൊർ, കയർപഫബർ, ടഫ്്ഡ് ോറ്റുകള്,  
പകത്റതി പായകള്, കയർ ഭൂവസ്തം, കയർ നൂൽ, 
കയർ പതിരതിച്ച�്, പകത്റതി ോ്തിംഗ്, റബ്ബപറസ്ഡ് 
കയർ എന്നതിവ ഉള്ന്പ്ടുന്നു. നതി�വതിൽ ല�ാണ്തിന്റെ 40 
ശ�ോനം ോത്രോണ് കയർ വധ്വസായം ഉപലയാഗതിക്കു
ന്ന�് അ�തിനാൽ ഭാവതിയതിൽ കയർ വതികസനത്തിനള്ള 
സാധധ്� നതി�നതിക്കുന്നുണ്്.

മകരളത്തിലല കയര് വ്യവസായം
ഇന്ധ്ൻ കയർ വധ്വസായത്തിന്റെ ആസ്ഥാനോണ് 
ലകരളം, പ്രല�ധ്കതിച്ച് പവ്് പഫബറതിന്റെ. ല�ങ്ങ ഉൽപാദ
നത്തിന്റെ 61 ശ�ോനവം, കയർ ഉൽ പന്നങ്ങളുന്ട 85 ശ�
ോനവം ലകരളത്തി�ാണ് നടക്കുന്ന�്. 1.5 �ക്ലത്ാളം 
കയർ ന്�ാഴതി�ാളതികള് ലജാ�തി ന്െയ്യുന്ന ലകരളത്തിന്� 
പരമ്പരാഗ� വധ്വസായോണ് കയർ ലേഖ�. അ�തിൽ 80 
ശ�ോനവം സ്തീകളാണ്. കയർ വധ്വസായത്തിന്� മുഴുവൻ 
പ്രക്തിയകളും നാരു ലവർ�തിരതിന്െടുകൽ, നൂൽ നൂൽകൽ, 
ഉ�്പാദനം എന്നതിങ്ങന്ന മൂന്ന് പ്രധാന വതിഭാഗങ്ങളായതി 
�തിരതികാം. നാരു ലവർ�തിരതിന്ച്ചടുകൽ, നൂൽ നൂ�്ക്കുന്ന 
വതിഭാഗം കൂടു�ലം ലകന്ദ്രീകരതിച്ചതിരതിക്കുന്ന�് സഹകരണ  
ലേഖ�യതി�ാണ്, അല�സേയം ഉൽ പാദന വതിഭാഗം 
ഫാക്ടറതി ോതൃകയതിൽ ആണ് പ്രവർത്തിക്കുന്ന�്. ഇ�തിൽ 
നതിരവധതി കയറ്റുേ�തികാരും ഉള്ന്പ്ടുന്നു.

കയറ്റുേ�തി വരുോനം സൃഷ്തിക്കുന്ന�തിൽ ലകരളത്തിന്� കയർ 
ലേഖ�യന്ട പകേ് ശ്ലദ്യോണ്. സംസ്ഥാന ന്പാതുലേഖ�ാ 
സ്ഥാപനങ്ങളും സ്വകാരധ് സംരംഭകരും ലകരളത്തിൽ കയർ, 
കയർ ഉൽ പന്നങ്ങള് കയറ്റുേ�തി ന്െയ്യുന്ന�തിൽ ഏർന്പ്ട്തി
രതിക്കുന്നു. ലകരളത്തിൽ കയർ ന്പാതുലേഖ�ാ സ്ഥാപന
ങ്ങളായ ലകരള ലസ്റ്റ്് കയർ ലകാർപ്ലറഷൻ, ലഫാം ോ്തിം
ഗ്സ് (ഇന്ധ്) �തിേതി്ഡ് എന്നതിവയം കയർന്ഫഡതിന്നാപ്ം 
കയർ ഉൽ പന്നങ്ങളുന്ട കയറ്റുേ�തിയതിൽ ഏർന്പ്ടുന്നു. ഈ 
ഏജൻസതികളതിൽ നതിന്നുള്ള കയറ്റുേ�തി 2015-16 മു�ൽ  
തുടർച്ചയായതി വർദ്തിച്ചുന്കാണ്തിരതിക്കുകയാണ്. 2016- 
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17 -ൽ 1,072.55 �ക്ം രൂപയായതിരുന്ന കയറ്റുേ�തി 2019-
20-ൽ 1,425 .85 �ക്ം രൂപയായതി ഉയർന്നു .എന്നാൽ 2020 
-21-ൽ ഇ�് 1413.78 �ക്ോയതി കുറഞ്ഞു. വതിശദാംശങ്ങള്  
ചതിത്ം 4.6.2 അനുബന്ം 4.6.16 എന്നതിവയതിൽ നൽകതിയതിരതി
ക്കുന്നു.

 

856.22 

1072.55 
1159.83 1182.48 

1425.86 1413.78 

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21

ക
യ

റ്റുമ
ത

ി  (
രൂ

പ
 ല

ക്ഷ
ത്ത

ില്
) 

വര്ഷം 

ചതിത്ം 4.6.2 ലകരള സംസ്ഥാന ന്പാതുലേഖ�ാ 
സ്ഥാപനങ്ങളും കയർന്ഫഡും ലെർന്ന് നടത്തിയ കയർ, 
കയർ ഉൽ പന്നങ്ങളുന്ട കയറ്റുേ�തി, �ക്ം രൂപയതിൽ

ഉറവിടം – േയർ വിേസന ഡയറേ്ടസ്ററ്്, സ്േരള സർക്ലാർ

കയര് മേഖലയതിലല പദ്ധ്തികളലെയും പരതിപാെതിക
ളലെയും പ്രകെനം
കയർ ലേഖ�യതിൽ, സംസ്ഥാന സർകാരതിന്റെ ശ്േങ്ങളതിൽ 
ഭൂരതിഭാഗവം കയർ വതികസന വകുപ്്, കയർ വതികസന ഡയ
റക്ടലറ്് എന്നതിവയതിലൂന്ടയാണ് നടപ്തി�ാക്കുന്ന�്. 2015-
16 മു�ൽ സംസ്ഥാന പദ്�തികള്കായതി 862.13 ലകാടതി രൂപ 
സംസ്ഥാന സർകാർ വകയതിരുത്തിയതിട്ടുണ്്. ഇ�് ന്പാതുലേ
ഖ�ാ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്കുള്ള വതിഹതി�ം ഒഴതിവാകതിയള്ള�ാണ്. 
914.72 ലകാടതി രൂപയാണ് ന്െ�വ് (106.10 ശ�ോനം). 
ന്ോത്ത്തിൽ, 2015-16 മു�ൽ ന്െ�വതിന്റെ ശ�ോനം 
വർദ്തിച്ചുന്കാണ്തിരതിക്കുന്നു. വതിശദാംശങ്ങള് പടതിക 4.6.7-ൽ  
നൽകതിയതിരതിക്കുന്നു.

പടതിക 4.6.7 സംസ്ഥാന പദ്�തി വതിഹതി�വം കയർ ലേഖ
�യ്ക്കുള്ള ന്െ�വം (ന്പാതുലേഖ�ാ സ്ഥാപനങ്ങള് ഒഴതിന്ക) 
�ക്ം രൂപയതിൽ

വർഷം അടകേൽ ന്െ�വ് ശ�ോനം

2015-16 10,894 6,915.10 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 11,274 23,996.10 212.84

2021-22* 11274 8343.16 74.00

ആന്ക 86,213 91,472.82 106.10

ഉറവിടം: 12-ം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി അക്കൗണ്ടുേൾ, �ജറ്് സ്്ലാഗ്ലാം ബുക്് 
2021-22, പ്ലാൻ സ് സ്പസ് സ്േരള.  

 * 2021 ഡിസം�ർ 10 വരരയുള്ള  രെലവ്

സംസ്ഥാനന്ത് �ക്കണകതിന് കുടുംബങ്ങള്ക് ഉപ
ജീവനോർഗം നൽകുന്ന കാർഷതിക അധതിഷ്തി� ഗ്ാേീണ 

വധ്വസായന്േന്ന നതി�യതിൽ, കയർ ലേഖ�ന്യ പുനരുജ്ീവതി
പ്തിക്കുന്ന�് നതിർണായകോണ്. 'കയർ വധ്വസായത്തിന്റെ 
രണ്ാം പുനസംഘടന'യന്ട ഭാഗോയതി സംസ്ഥാനന്ത് 
കയർ വധ്വസായത്തിനായതി സേഗ്ോയ പുനരുജ്ീവന പരതി
വർത്ന പാലകജ് ലകരള സർകാർ, കയർ ഡയറക്ടലറ്്  
മുലഖന നടപ്ാക്കുന്നു. പരതിപാടതിയതിലൂന്ട, കയർ ലേഖ�ന്യ 
യന്തവ�്കരതികാനം ന്�ാഴതി�ാളതികളുന്ട ലവ�നം  
സംരക്തികാനം ഒലര സേയം ശ്േതിക്കുന്നു. പാലകജതിന്റെ 
ന്ോത്ം വതിഹതി�ം ഏകലദശം 1,444.44 ലകാടതി രൂപയാണ്.  
ഇ�തിൽ 200 ലകാടതി രൂപയന്ട സംസ്ഥാന ഫണ്ടും, എൻ സതി
 ഡതി സതി ഫണ്ടും അടങ്ങുന്നു. സംസ്ഥാന ഫണ്ടുകളതിൽ ലൈാനം 
ലനാണ്-ലൈാൻ അല�ാലകഷനം ഉള്ന്പ്ടുന്നു. പാലകജതിൽ 
5 ലേഖ�കള്ക് മുൻതൂകം നൽകതിയതിരതിക്കുന്ന പ്രവർത്
നങ്ങള് ഉള്ന്പ്ടുത്തിയതിരതിക്കുന്നു അ�തിൽ i) സാലകേ�തിക 
സഹായലത്ാന്ടയള്ള സംഭരണം, വതിലകന്ദ്രീകൃ� നാര് 
ലവർ�തിരതിന്ച്ചടുകൽ, ii) പരമ്പരാഗ� കയർ പതിരതികൽ, 
ന്നയ്ത്് ലേഖ�യ്ക്കുള്ള പ്രല�ധ്ക �ന്തം, iii) വധ്ാവസായതിക 
കയർ പതിരതികൽ, ന്നയ്ത്് ലേഖ�യന്ട നവീകരണം 
(കയർ ഭൂവസ്ത നതിർോണലകന്ദ്ര പ്രല�ധ്ക ശ്ദ്) , iv) 
വധ്ാവസായതിക കയർ ഉൽ പന്ന പവവതിധധ്വൽകരണം 
- ശ്ദ് ലകന്ദ്രീകരതിച്ചുള്ള ന്നയ്ത്തി�ര വധ്വസായം v) 
കയർ ലേഖ�യ്ക്കുള്ള സ്ഥാപന പതിന്തുണ, എന്നതിവ അടങ്ങുന്നു. 
യന്തവൽകരണവം ആധുനതിക വൽകരണവേടകമുള്ള പു
നസംഘടനാ പ്രവർത്നങ്ങള് ഫ�ം കണ്ടു തുടങ്ങതിയതിട്ടുണ്്. 
യന്തവൽകരണ പദ്�തി പ്രകാരം സംസ്ഥാനന്ത്ാട്ാ
ന്ക 130 ഡതിപഫബറതിംഗ് യൂണതിറ്റുകള് (ഡതിഎഫ്) പുതു�ായതി 
സജ്ീകരതിച്ചതിരതിക്കുന്നു. പ� യൂണതിറ്റുകളുന്ടയം ലശഷതി പ്ര
�തിദതിനം 10,000 ന്�ാണ്തിൽ നതിന്ന് 80,000 ന്�ാണ്ായതി 
വർദ്തിച്ച�ായതി റതിലപ്ാർട്് ന്െയ്തതിട്ടുണ്്. പു�തിയ ഡീപഫ
ബറതിങ് യൂണതിറ്റുകളുന്ട പ്രവർത്നത്തിലൂന്ട സംസ്ഥാന
ന്ത് ന്�ാണ്് ഉപലയാഗം 12.5 ശ�ോനത്തിൽ നതിന്ന് 
14.8 ശ�ോനോയതി ഉയർന്നു. െകതിരതിലൊറതിനം, ന്െറതിയ 
നാരതിനമുള്ള അലൈതിലകഷനകള് വതികസതിപ്തിന്ച്ചടുത്തു. 
ഇ�തിന്റെ ഫ�ോയതി അസംസ്കൃ� െകതിരതിലച്ചാറതിന്റെ 
മൂ�ധ്ം കതില�ായ്ക് 0.50 രൂപയതിൽ നതിന്ന് 6 രൂപയായതി ഉയർന്നു. 
ഒരു കയർ ലകാലമ്പാസതി്് നതിർമ്ാണ ലൈാറെ് സ്ഥാപതിച്ചു. 
പബൻഡർന്�സ് ലബാർഡ് നതിർമ്തിക്കുന്ന�തിനള്ള 
പപ�്് യൂണതി്് സ്ഥാപതിക്കുന്ന�തിനള്ള നടപടതികളും 
സംസ്ഥാനം ആരംഭതിച്ചതിട്ടുണ്്. 

25,000 ത്തി�ധതികം നല്ല നതി�വാരമുള്ള ഇ�ക്ടല്ാണതി
ക് റാട്ടുകളും 1,000 ഓലട്ാലേ്ഡ് പെതിന്നതിംഗ് േതില്ലുകളും 
(എ.എസ്.എം) അവ�രതിപ്തിച്ചല�ാന്ട 100-ൽ അധതികം 
ന്സാപസ്തികളതി�ായതി നൂൽ ഉ�്പാദനം 2016 -ൽ 7,880 
ടണ്തിൽ നതിന്ന് 2021-ൽ 25,000 ആയതി ഉയർന്നു. കയർ 
ന്�ാഴതി�ാളതികളുന്ട വാർഷതിക വരുോനം 2016-ൽ 13,000 
രൂപയതിൽ നതിന്ന് 2021-ൽ 49000 രൂപയായതി ഉയർന്നു. എ 
എസ് എം ന്�ാഴതി�ാളതികളുന്ട പ്ര�തിദതിന ലവ�നം ഏകലദശം 
500 രൂപയായതി വർദ്തിച്ചു. നതി�വതിന്� വതിഭവങ്ങള്ക് 28,000 
റാട്തിൽ നതിന്ന് 1,26,000 ടണ് നലം 1,000 എ എസ് എം-ൽ 
നതിന്ന് 3,000 ടണ് നൂലം ഉ�്പ്ാദതിപ്തികാനള്ള ലശഷതിയന്ണ്
ന്ന് കണകാകന്പ്ടുന്നു. ഓലട്ാ സതിൻക്ണസ് ഫീഡ് ഘടതി
പ്തിച്ച് എ എസ് എം എസ് അവ�രതിപ്തികാനള്ള ശ്േങ്ങള് 
നടന്നു വരതികയാണ്. ഉ�്പ്ാദതിപ്തിക്കുന്ന പഫബറും നൂലം 
പ്രലയാജനന്പ്ടുത്തുന്ന�തിന് അടുത് ഘട്ോയതി ന്നയ്തു 
ലേഖ�യതിൽ ശ്ദ് ലകന്ദ്രീകരതിക്കുവാൻ സർകാർ �ീരുോ
നതിച്ചതിരതിക്കുകയാണ്. പവർ ലൂമുകളും ഓലട്ാോ്തിക് പവർ 
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ലൂമുകളും അവ�രതിപ്തിക്കുവാൻ ഉലദേശമുണ്്. കയർ ഭൂവസ്ത
ത്തിന 2021-22-ൽ 121 ലകാടതി രൂപയന്ട ഓർഡർ �ഭതിച്ചു.  
പ്രസ്തു� ഉത്രവകള് നടപ്തി�ാക്കുവാനള്ള നീകത്തി
�ാണ്.

നതി�വതിലള്ള സ്ീമുകളുന്ട ഭാഗോയതി 509 ന്സാപസ്തി 
കള്ക് 1136 �ക്ം രൂപ ഉ�്പാദന വതിപണന ലപ്രാത്ാ
ഹനോയതി ന�്കതി 25 കയർ ോ്് ന്സാപസ്തികള്, കയർ 
ന്ഫഡ്,ലഫാേതിൽ, ന്ക എസ് സതി സതി എന്നതിവർക് വതിപണതി 
വതികസന സഹായം ന�്കതി . നീല�ശ്വരം കാസർലകാ
ഡ്, പയ്ങ്ങാടതി, കണ്ണൂർ, യൂണതിറ്റുകളതിൽ ലറാട്റതി ക്ഷറുക
ലളാട് കൂടതിയ വ�തിയ ലശഷതിയള്ള ന്ഹവതി ഡയൂട്തി ഡതി എഫ് 
േതില്ലുകള് സ്ഥാപതിച്ചു. 11സ്വാകരധ് ഡതി എഫ് യൂണതിറ്റുകള്ക് 
നതിലക്പ സബ്സതിഡതി ന�്കതി. 562 കയർ സഹകരണ 
സംഘങ്ങള്ക് പ്രവർത്ന മൂ�ധന സഹായം ന�്കതി. 
48 ബാച്ചുകളതി�ായതി 480 കയർ ന്�ാഴതി�ാളതികള് കയർ 
നൂ�്ക്കുന്ന�തിന്നക്കുറതിച്ച് പരതിശീ�നം ന�്കതി. പർലച്ചസ് 
പപ്രസ് പസ്റ്റബതിപ�ലസഷൻ സ്ീം നടപ്തി�ാക്കുന്ന�തി
നായതി കയർന്ഫഡതിനം കയർ ലകാർപ്ലറഷനം 81 ലകാടതി 
അനവദതിച്ചു. ഇൻകം സലപ്ാർട്് സ് കീേതിൽ കയർ ന്�ാഴതി
�ാളതികള്ക് സഹായോയതി 22.25 ലകാടതി രൂപ അനവദതിച്ചു. 
134 ന്സാപസ്തികള്ക് കധ്ാഷ് ന്ക്ഡതി്് സഹായോയതി 
17.02 ലകാടതി രൂപ അനവദതിച്ചു.

കയർ, പ്രകൃ�തിദത് പഫബർ ഉൽപന്നങ്ങള് എന്നതിവയന്ട 
അന്ാരാഷ്ട്ര പരതിപാടതിയായ കയർ ലകരള 2021-ന്റെ ഒമ്പ
�ാേ�് പ�തിപ്് ന്ഫബ്രുവരതി 16 മു�ൽ 21 വന്ര നടന്നു. 
ആ�പ്പുഴന്യ നാഡീലകന്ദ്രോകതി, ഓണ്പ�ൻ ലൈാ്് ലഫാ
േതി�ാണ് പരതിപാടതി നടന്ന�്. രാജധ്ത്തുടനീളമുള്ള ഇരുനൂ
ലറാളം ന്വർെ്വൽ സ്റ്റാളുകളുള്ള ഒരു അന്ാരാഷ്ട്ര എക് സ് ലപാ 
ക്േീകരതിച്ചു. ഉപലഭാക്ാവതിന്റെയം വധ്ാപാരതികളുന്ടയം 
കൂടതിലച്ചരലകള്, ന്സേതിനാറുകള്, െർച്ചകള്, സാംസ് കാ
രതിക പരതിപാടതികള് എന്നതിവയം പരതിപാടതിയന്ട ഭാഗോയതി 
നടന്നു, ഏകലദശം 5 �ക്ം കാഴ്ചകാരും 527 ഉപലഭാക്ാ
കളും ഓണ്പ�നതിൽ ഇവറെ് സന്ദർശതിച്ചു. ഇവറെ് പ്രദർ
ശനങ്ങള്കായതി 616.73 ലകാടതി രൂപയന്ട ഓർഡറുകള് 
ലനടതി, അ�തിൽ ഏകലദശം 448.73 രൂപയന്ട ഓർഡറുകള് 
സംസ്ഥാനത്് നതിന്നുള്ള പ്രദർശകർക് ലവണ്തിയം 121 
ലകാടതി രൂപയന്ട ഓർഡറുകള് സംസ്ഥാനത്തിന് പുറത്തുള്ള  
പ്രദർശകരുന്ടതുോണ്. കയർ ഭൂവസ്തങ്ങളുന്ട ജനകീയവൽ
കരണോണ് കയർ ഉൽപ്ാദനം വർധതിപ്തിക്കുന്ന�തിനള്ള 
പ്രധാന ഘടകങ്ങളതിന്�ാന്ന്. ഈ പരതിസ്ഥതി�തി സൗഹൃദ 
ഉൽപ്ന്നത്തിന് ലറാഡുകളും േണ്്-ജ� സംരക്ണവ
ോയതി ബന്ധന്പ്ട് പ്രവർത്നങ്ങളും ഉള്ന്പ്ന്ട നതിർമ്ാ
ണത്തിൽ നതിരവധതി ആലൈതിലകഷനകള് ഉണ്്. ഏകലദശം 
100 ലകാടതി രൂപ വതി�േ�തിക്കുന്ന കയർ ഭൂവസ്തം ഇ�തിനകം 
�ന്ന്ന സംസ്ഥാനന്ത് �ലദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപന
ങ്ങള്ക് വതി�രണം ന്െയ്തതിട്ടുണ്്. കയർ ലകരള 2021-ൽ  
121 ലകാടതി രൂപയന്ട കയർ ഭൂവസ്തങ്ങള് വതി�രണം  
ന്െയ്യുന്ന�തിനള്ള കരാറും ഉണ്ാകതിയതിട്ടുണ്്.

മകരള കയര് മേഖലയതിലല കയര് വ തികസന, 
ഏജന്സതികളലെ െയേകസ്െമേറ്സ്
സംസ്ഥാനന്ത് കയർ വധ്വസായന്ത് ലപ്രാത്ാഹതിപ്തിക്കു
ന്ന�തിനള്ള ഒരു സഹായക സ്ഥാപനോയതി കയർ വതികസന 
ഡയറക്ടലറ്് പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ലകരള ലസ്റ്റ്് കയർ ലകാർ
പ്ലറഷൻ, ലഫാം ോ്തിംഗ്സ് (ഇന്ധ്) �തിേതി്ഡ്, ലകരള ലസ്റ്റ്്  

ലകാ-ഓപ്ലറ്ീവ് കയർ ോർക്തിംഗ് ന്ഫഡലറഷൻ �തിേതി
്ഡ് (കയർന്ഫഡ്), നാഷണൽ കയർ റതിസർച്ച് ആൻഡ് 
ോലനജ് ന്േറെ് ഇൻസ്റ്റതി്യൂട്് (എൻസതിആർഎംഐ), ലകരള 
ലസ്റ്റ്് കയർ ന്േഷതിനറതി ോനഫാക്െറതിംഗ് കമ്പനതി, ലകരള 
ലസ്റ്റ്് കയർ വർലകഴ്സ് ന്വൽന്ഫയർ ഫണ്് ലബാർഡ് 
എന്നതിവ കയർ വധ്വസായത്തിന്റെ ഉന്നേനത്തിനായതി 
പ്രവർത്തിക്കുന്ന പ്രധാന ഏജൻസതികളാണ്. കയർ ലേഖ
�യതിന്� ന്�ാണ്് ലശഖരതിക്കുക, നാരു ലവർ�തിരതിന്ച്ചടുകൽ, 
നൂലം േ്് ഉൽ പന്നങ്ങളും ഉൽ പാദതിപ്തിക്കുക തുടങ്ങതിയ പ്രവർ
ത്നങ്ങളതിൽ സഹകരണ ലേഖ�യ്ക് കാരധ്ോയ പങ്കുണ്്.

കയര് സഹകരണ സംഘങ്ങള്
ലകരളത്തിന്� ന്ോത്ം കയർ സഹകരണ സംഘങ്ങളുന്ട 
എണ്ം 2019-20ൽ 1,100 ആയതിരുന്ന�് 2020-21ൽ 1,122 
ആയതി ഉയർന്നു. ഈ കാ�യളവതിൽ, വർകതിംഗ് ന്സാപസ്തി
കളുന്ട എണ്ം (581 എണ്ം) അല�പടതി തുടരുന്നു. വർകതിംഗ്  
ന്സാപസ്തികളതിൽ, �ാഭകരോയ ന്സാപസ്തികളുന്ട 
എണ്ം 2019-20 ൽ 316 ൽ നതിന്ന് 2020-21 ൽ 437 ആയതി 
ഉയർന്നു. ഉൽപ്ാദനം വർധതിപ്തിച്ച്, കുറഞ്ഞ ന്െ�വതിൽ 
അസംസ് കൃ� വസ്തുകളുന്ട സ്ഥതിരോയ വതി�രണം  
ഉറപ്ാകതി, കയർന്ഫഡ് വഴതിയള്ള സംഭരണം ഉറപ്ാകതിയ 
സംസ്ഥാന സർകാരതിന്റെ ശ്േങ്ങളുന്ട ഫ�ോണതി�്. 
ഇ�് വധ്വസായത്തിന്� മൂ�ധ് ശംഖ�യക്കും അനബന്ധ 
ധനാഗേന ോർഗ്ഗങ്ങള്ക്കും ഗുണപരോയതി ഭവതിച്ചു. �തിക്വതി
ലഡഷനതിലള്ള ന്സാപസ്തികളുന്ട എണ്ം 249ൽ നതിന്ന് 
272 ആയതി ഉയർന്നു.

ന്ോത്ം വർകതിംഗ് ന്സാപസ്തികളുന്ട പകു�തിയതില�
ന്റയം നൂൽ ലേഖ�യതിൽ ഏർന്പ്ട്തിരതിക്കുന്ന പ്രാഥേതിക 
സഹകരണ സംഘങ്ങളാണ്. 2019-20 ന്ന അലപക്തിച്ച്, 
നൂൽ ലേഖ�യതിന്� പ്രാഥേതിക സഹകരണ സംഘങ്ങളുന്ട 
എണ്ം വർദ്തിച്ചു. അ�തിലപരതി, ഈ ന്സാപസ്തികളതിൽ, 
നഷ്മുണ്ാക്കുന്ന ന്സാപസ്തികളുന്ട എണ്ം 2019-20-ൽ 
176-ൽ നതിന്ന് 2020-21-ൽ 71 ആയതി കുറഞ്ഞു. 

നൂൽ ഇ�ര ലേഖ�യതിൽ ോനഫാക്െറതിംഗ് ന്സാപസ 
്തികളും (ോറ്റുകളും േ്തിംഗുകളും) ന്െറുകതിട ഉൽപ്ാദകരുന്ട 
സഹകരണ സംഘങ്ങളും ഉള്ന്പ്ടുന്നു. ന്ോത്ം നതിർ
മ്ാണ ന്സാപസ്തികളുന്ട എണ്വം (ോറ്റുകളും േ്തിംഗു
കളും) ന്െറുകതിട ഉൽപ്ാദകരുന്ട സഹകരണ സംഘങ്ങളുന്ട 
എണ്വം ഏന്റക്കുന്റ ോ്േതില്ലാന്� തുടർന്നു, എന്നാൽ 
�ാഭമുണ്ാക്കുന്ന ന്സാപസ്തികളുന്ട എണ്ം കുറഞ്ഞു. 
വതിശദാംശങ്ങള് അനബന്ധം 4.6.17 ൽ നൽകതിയതിരതിക്കുന്നു.
നൂൽ ലേഖ�യതിന്� കയർ സഹകരണ സംഘങ്ങളതിൽ 
ഏർന്പ്ട്തിരതിക്കുന്ന ന്�ാഴതി�ാളതികളുന്ട എണ്ം 2019-20 ൽ 
28,626 ആയതിരുന്ന�് 2020-21 ൽ 38,500 ആയതി ഉയർന്നു 
(34 ശ�ോനം). �ൽഫ�ോയതി, ഈ ലേഖ�യതിൽ നൽകതിയ 
കൂ�തി തുക 2019-20 ൽ 45.30 ലകാടതി രൂപയതിൽ നതിന്ന് 2020-
21 ൽ 46.56 ലകാടതി രൂപയായതി ഉയർന്നു. 2019-20 ന്ന അലപ
ക്തിച്ച്, സംഭരതിച്ച ന്�ാണ്തിന്റെ മൂ�ധ്ം 2020-21 ൽ കുറഞ്ഞു. 
എന്നാൽ, വാങ്ങതിയ നാരുകളുന്ട മൂ�ധ്വം ഉൽപ്ാദതിപ്തിക്കുന്ന 
നൂ�തിന്റെ മൂ�ധ്വം വർദ്തിച്ചു. മുൻവർഷന്ത് അലപക്തിച്ച് 
2020-21ൽ ഉൽപ്ന്ന ലേഖ�യതിന്� സഹകരണ സംഘങ്ങ
ളതിന്� ന്�ാഴതി�ാളതികളുന്ട എണ്ം കുറഞ്ഞു. എന്നതിരുന്നാലം, 
2018-19 മു�ൽ 2020-21 വന്ര ഉൽപ്ാദന മൂ�ധ്വം ലവ�ന 
വതി�രണവം വർദ്തിച്ചു. വതിശദാംശങ്ങള് അനുബന്ം  
4.6.18-ൽ നൽകതിയതിരതിക്കുന്നു.
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കയര്ലഫെസ്
ലകരളത്തിലടനീളം വധ്ാപതിച്ചുകതിടക്കുന്ന പ്രാഥേതിക കയർ 
സഹകരണ സംഘങ്ങളുന്ട പരലോന്ന� ന്ഫഡലറഷനാണ് 
ലകരള ലസ്റ്റ്് ലകാ-ഓപ്ലറ്ീവ് കയർ ോർക്തിംഗ് ന്ഫ
ഡലറഷൻ �തിേതി്ഡ് (കയർന്ഫഡ്). അംഗ�്വ ന്സാപസ
്തികളുന്ട ഉൽ പ്ന്നങ്ങള്  വാങ്ങുക, വതിപണന ലകന്ദ്രങ്ങള് 
വഴതി ഈ െരക്കുകള്  വതിപണനം ന്െയ്യുക എന്നതിവയാണ് 
ന്ഫഡലറഷന്റെ പ്രധാന �ക്ധ്ം. ലകരളത്തിന്� പാവന്പ്ട് 
കയർ ന്�ാഴതി�ാളതികള്ക് നധ്ായോയ ലവ�നവം ഉപജീ
വനവം നൽകാൻ ഈ പ്രക്തിയ സഹായതിക്കുന്നു. മൂ�ധ്വർ
ദ്തി� ഉൽ പ്ന്നങ്ങളുന്ട നതിർമ്ാണത്തിന് കയർ ന്ഫഡതിന് 
രണ്് ലകന്ദ്രങ്ങളുണ്്. ഒരു ഫാക്ടറതി റബ്ബപറസ്ഡ് കയർ 
ഉൽ പന്നങ്ങളും േന്്ാന്ന് റബ്ബർ ഘടതിപ്തിച്ച കയർ പായകളും 
ഉൽ പാദതിപ്തിക്കുന്നു. കയർന്ഫഡതിന് 4 ഡീപഫബറതിംഗ് 
യൂണതിറ്റുകളുണ്്. േതികവാറും എല്ലാ ഉൽപ്ന്ന വതിഭാഗങ്ങളതിലം 
വതിൽപ്ന വർധതിപ്തിക്കുന്ന�തിൽ കയർന്ഫഡ് വതിജയതിച്ചു, 
അ�തിന്റെ ഫ�ോയതി വതിൽപ്നയതിൽ നതിന്നുള്ള വരുോനം 
വർധതിച്ചു. വതിൽപ്നയതിൽ നതിന്നുള്ള വരുോനം 2015-16-ൽ 
58.77 ലകാടതിയതിൽ നതിന്ന് 2019-20ൽ 125.72 ലകാടതിയായതി 
ഉയർന്നു. 2015-16 മു�ൽ 2019-20 വന്രയള്ള 5 വർഷത്തി
നതിടയതിൽ, മൂന്നു വർഷങ്ങളതിൽ ഏജൻസതിക് അ്ാദായം 
ലനടാൻ കഴതിഞ്ഞു എന്നാണ് റതിലപ്ാർട്്. വതിശദാംശങ്ങള് 
അനുബന്ം 4.6.19-ൽ നൽകതിയതിരതിക്കുന്നു.

മകരള മ്റേറ്സ് കയര് മകാര്പെമേഷന്
ന്െറുകതിട കയർ നതിർമ്ാ�ാകള്ക് നതിർമ്ാണത്തിലം 
വതിപണനത്തിലം സഹായം നൽകുന്ന�തിനായതി 1969-
�ാണ് ലകരള ലസ്റ്റ്് കയർ ലകാർപ്ലറഷൻ �തിേതി്ഡ് 
സ്ഥാപതി�ോയ�്. വർഷങ്ങളായതി, ന്െറുകതിട നതിർമ്ാ�ാ
കളുന്ട ഉൽപ്ന്നങ്ങള് ലകാർപ്ലറഷൻ സംഭരതിക്കുന്നു, 
അതുവഴതി ഇടനതി�കാന്ര ആശ്യതിക്കുന്ന�് കുറയ്ക്കുന്നു. 
അവർ സംഭരതിച്ച ഉൽപ്ന്നങ്ങള് കയറ്റുേ�തികാർക്കും േ്് 
വതിൽപ്നകാർക്കും നൽകുന്നു. KSCC 11 ലഷാറൂമുകളും 
നടത്തുന്നു (ലകരളത്തിൽ 8, ലകരളത്തിന് പുറത്് 3). ലകരള 
ലസ്റ്റ്് കയർ ലകാർപ്ലറഷന് ലകരളത്തിൽ 3 ഉൽപ്ാദന 
ലകന്ദ്രങ്ങളുണ്്. അടൂരതിൽ ഒരു യൂണതി്് കൂടതി സ്ഥാപതിക്കുന്നുണ്്.  
ലകാർപ്ലറഷൻ ഉൽപ്ാദതിപ്തിക്കുന്ന / വധ്ാപാരം ന്െയ്യുന്ന 
ഉൽപ്ന്നങ്ങളതിൽ പതിവതിസതി ടഫ്്ഡ് കയർ ോറ്റുകള്/ 
ോ്തിംഗ്സ്, െകതിരതിലൊർ, കയർ, കയർ നാര്, പതിരതിച്ച കയർ 
എന്നതിവ ഉള്ന്പ്ടുന്നു. ന്കാവതിഡ് പകർച്ചവധ്ാധതിയന്ട 
കാ�ത്്, ലകാർപ്ലറഷന് അ�തിന്റെ �ന�് ഉൽപ്ന്നോയ 
'സാനതി ോ്് ' (കയർ ോറ്റുകള് സാനതിപ്സുന്െയ്യുന്ന�്) 
ഏകലദശം രണ്് ലകാടതി രൂപയ്ക് വതിൽകാൻ കഴതിഞ്ഞു. 
ഏജൻസതി അടുത്തിന്ട കയർ ന്േത് വധ്പാരത്തില�ക് 
പ്രലവശതിച്ചു, അ�തിനായതി ഒരു പു�തിയ നതിർമ്ാണ യൂണതി്് 
തുറകാൻ നതിർലദേശതിക്കുന്നു.

കയർ ലേഖ�യതിൽ ലകാർപ്ലറഷൻ പർലച്ചസ് പപ്രസ് 
സ്റ്റബതിപ�ലസഷൻ സ്ീം (പതിപതിഎസ്എസ്) നടപ്ാക്കുന്നു. 
പതി പതി എസ് എസതിന് കീഴതിലള്ള സംഭരണത്തിന്റെ മൂ�ധ്ം 
2016-17ൽ 98.21 ലകാടതിയതിൽ നതിന്ന് 2019-20ൽ 170.08 
ലകാടതിയായം 2020-21ൽ 210.34 ലകാടതിയായം ഉയർന്നു. 
2016-17 മു�ൽ 2020-21 വന്ര പതി പതി എസ് എസതിന് കീഴതി
ലള്ള ന്ോത്ം സംഭരണ മൂ�ധ്ം 731.64 ലകാടതി രൂപയാണ്. 
ലകാർപ്ലറഷന്റെ വതിറ്റുവരവ് 2016-17ൽ 104.10 ലകാടതിയതിൽ 
നതിന്ന് 2019-20ൽ 184.99 ലകാടതിയായം 2020-21ൽ 231.72 
ലകാടതിയായം ഉയർന്നു. 2016-17 മു�ൽ 2019-20 വന്രയ

ള്ള ന്ോത്ം വതിറ്റുവരവ് 810.63 ലകാടതി രൂപയാണ്. 2016-
17, 2017-18, 2018-19, 2019-20 വർഷങ്ങളതിൽ സംസ്ഥാന 
ന്പാതുലേഖ�ാ സ്ഥാപനത്തിന്റെ ന്ോത്ം വരുോനവം 
ന്ോത്ം ന്െ�വം വർദ്തിച്ചുന്കാണ്തിരതിക്കുകയാണ്. ഈ 
ന്പാതുലേഖ�ാ സ്ഥാപനവം അ്ാദായം തുടർച്ചയായതി 
റതിലപ്ാർട്് ന്െയ്തതിട്ടുണ്്. 2016-17ൽ 1.02 ലകാടതി രൂപയായതി
രുന്ന അ്ാദായം 2020-21ൽ 1.42 ലകാടതിയായതി ഉയർന്നു. 
വതിശദാംശങ്ങള് അനുബന്ം 4.6.20-ൽ നൽകതിയതി 
രതിക്കുന്നു.

നാഷണൽ കയര് േതിസര്ച്സ് & ോമനജസ്ലേന്സ് ഇന്
്റേതിറ്്യൂടസ് (എന് സതി ആര് എം ഐ)
േത്രാധതി്ഷ്തി� വതി�യതിൽ കൂടു�ൽ മൂ�ധ്വർദ്തി� ഉൽപ്
ന്നങ്ങളും പു�തിയ ഡതിപസൻ ഉൽപ്ന്നങ്ങളും ഉൽപ്ാദതിപ്തി
ക്കുന്ന�തിനായതി കയർ വധ്വസായന്ത് സഹായതിക്കുംവതിധം 
ഗലവഷണ വതികസന പ്രവർത്നങ്ങള് ഏന്്ടുത്് നട 
ത്തുന്ന സ്ഥാപനോണ് എൻ സതി ആർ എം ഐ. 2020-21- 
ന്� ഗലവഷണ സ്ഥാപനത്തിന്റെ പ്രവർത്നങ്ങള് �ാന്ഴ
പ്റയന്ന ശീർഷകങ്ങളായതി �രം �തിരതികാം.
i. െരതിവ് നതിരപ്ാക്കുന്ന�തിനം കൃഷതി നടപ്ാക്കുന്ന�തിന് കയർ 

ഭൂവസ്തം പ്രലയാജനന്പ്ടുത്തുന്ന�തിനം െരതിവ് നതിരപ്ാക്കു
ന്ന�തിനള്ള കയർ ഭൂവസ്തം ഉപലയാഗതിക്കുന്ന�തിനള്ള 
ോതൃക ന്പ്രാജക്്് , പു�യതിടൽ കയർ ഭുവസ്തം ലെർത്് 
ശക്തിന്പ്ടുത്തിയ സംരക്ണ ഭതിത്തി നതിർമ്ാണം.

ii. കയർ ലപാളതിേർ ഉപലയാഗതിച്ച് പജവ കലമ്പാസ്്് പായക
ളുന്ട വതികസനം. ഫർണതിച്ചർ ആപ്ളതിലകഷനകള്ക്കുള്ള 
കയർ കലമ്പാസ്റ്റുകളുന്ട വതികസനം, ശബൂസംവതിധാന 
ങ്ങള്കായതി കയർ കലമ്പാസ്റ്റുകളുന്ട വ�തിയ ല�ാ�തിലള്ള 
ഉ�്പാദനം.സതിേറെ് ൊന്തിൽ കയർ പഫബർ ശക്തി
ന്പ്ടുത്തുന്ന വസ്തുവായതി ഉപലയാഗതിക്കുന്ന�്, പവദ്യു� 
ഇൻസുല�ഷന ലവണ്തി ലപാളതിേർ കയർ ലകാലമ്പാസതിറ്റു
കന്ള വതികസതിപ്തിന്ച്ചടുകൽ കയർ ഭൂവസ്തം ന്കാലകാ 
ല�ാഗും ഉപലയാഗതിച്ച് കാനൽകര സംരക്ണം, െകതിരതി
ലച്ചാർ കലമ്പാസ്റ്റതിന്റെ സംപുഷ്ീകരണം, ന്ടറസുകളതിൽ 
പച്ചകറതി കൃഷതി ന്െയ്യുന്ന�തിനള്ള െകതിരതിലച്ചാർ അടതിസ്ഥാന
ോകതിയള്ള ോധധ്േം �യ്ാറാകൽ, പബന്ന്ഡർന്�സ്  
ലബാർഡ് വതികസതിപ്തിന്ച്ചടുകൽ, 

iii.സൂക്്ോണകള് ഉപലയാഗതിച്ചുള്ള പജവ ലൈാസ്റ്റതിക് 
ഉൽപ്ാദതിപ്തിക്കുന്ന�തിന് െകതിരതിലച്ചാർ ഉപലയാഗതിക്കുന്ന 
സാലകേ�തിക വതിദധ് വതികസതിപ്തികൽ, സൂക്്േ ജീവതികളാൽ 
സമ്പുഷ്ോയ െകതിരതിലച്ചാർ ഉപലയാഗതിച്ച് ഗാർഹതിക പജ
വോ�തിനധ്ങ്ങള് കലമ്പാസ്റ്റാകതി ോ്ൽ, ഘടനയം നതിറവം 
ന്േച്ചന്പ്ടുത്ാൻ െകതിരതിലച്ചാറുകളുന്ട സംസ്ക്കരണം, 
കരതിക് ന്പാ�തികാൻ ഉപലയാഗതിക്കുന്ന വഹനീയോയ 
യന്തം, ഇളം ന്�ങ്ങതിറെ ന്�ാണ്് പജവവളോകതി ോ്ൽ

iv. പഹന്ടക് പെതിന്നതിംഗ് േതിൽ വതികസനം ഉള്പ്ന്ടയള്ള 
യന്ത വതികസനം, 

v. പ്ലകാപതിത് ്ലപൊണ് ന്പ്രാഡക്ൻ, വതിത് ്ആക്ടതി
ലവ്ർ എന്നതിവയള്പ്ന്ടയള്ള വാണതിജധ്  
പ്രവർത്നങ്ങള്

vi. ലനതൃ�്വവം സാലകേ�തിക പരതിശീ�നവം
vii. പനപുണധ് വതികസന പരതിശീ�നം.

മഫാം ോറ്തിംഗസ്സസ് (ഇന്്യ) ല തിേതിറ്െസ് (മഫാേതിൽ)
800 �ക്ം രൂപ അംഗീകൃ� മൂ�ധനവം 666.73 �ക്ം 
രൂപ പണം അടച്ച മൂ�ധനവോയതി 1979-�ാണ് ലഫാേതിൽ 
സ്ഥാപതി�ോയ�്. കയർ, െണം, സതിസൽ എന്നതിവയതിൽ 
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നതിന്ന് നതിർമ്തിച്ച പരതിസ്ഥതി�തി സൗഹൃദ ഉൽപ്ന്നങ്ങളുന്ട 
ന്പ്രാലോഷനം നതിർമ്ാണവം വതിപണനവം �ക്ധ്േതിട്്  
പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥാപനോണതി�്. ആഭധ്ന്ര, വതിലദശ 
വതിപണതികളതിൽ വതിൽക്കുന്ന ലഡാർ ോറ്റുകള്, ോ്തിംഗുകള്, 
പരവ�ാനതികള്, െവതിട്തി ന്േത്, കയർ ഭൂവസ്തങ്ങള്, 
കാർ ോറ്റുകള് എന്നതിവ ഉൽപ്ന്നങ്ങളതിൽ ഉള്ന്പ്ടുന്നു. 
സംസ്ഥാനത്തുടനീളം കയർ ന്േത്യന്ട വധ്ാപാരത്തി
ലം ഇ�് ഏർന്പ്ട്തിരതിക്കുന്നു. �ാ്ക്് ബാകതിംഗ് ലൈാറെ്, 
ലോലഡണ് പഡ ഹൗസ്, ഫുള്ളതി ഓലട്ാോ്തിക് പവർലൂം 
തുടങ്ങതിയ അ�ധ്ാധുനതിക സൗകരധ്ങ്ങള് കമ്പനതിക്കുണ്്. 
ലശഷതിച്ച ഉല്ാദന ലശഷതി ഉപലയാഗതിച്ച് േറ്റു കയറ്റുേ�തികാ
രുന്ട പ്രവൃത്തി കൂടതി ഈ സ്ഥാപനം ഏന്്ടുകാറുണ്്. കമ്പ
നതിയന്ട പു�തിയ ഉൽപന്നങ്ങളായ െകതിരതിലച്ചാർ, കയർ 
പടലകള് എന്നതിവയ്ക് വതിപണതിയതിൽ നല്ല ഡതിോൻഡാ
ണ്. കയർ ലകാലമ്പാസതി്് ലബാർഡുകള് നതിർമ്തിക്കുന്ന
�തിനള്ള പു�തിയ ഫാക്ടറതി സ്ഥാപതിക്കുകയം 19.37 �ക്ം 
രൂപയന്ട വതിൽപ്ന ലനടുകയം ന്െയ്തു. കഴതിഞ്ഞ 5 വർ
ഷത്തിനതിന്ട സംസ്ഥാന ന്പാതുലേഖ�ാ സ്ഥാപനങ്ങള് 
നഷ്ം ലരഖന്പ്ടുത്തി. എന്നതിരുന്നാലം, 2018-19- ന്� 
ഉയർന്ന നതിരക്കുോയതി �ാര�േധ്ന്പ്ടുത്തുലമ്പാള്, 2019-
20 ലം 2020-21 ലം നഷ്ം കുറഞ്ഞു. 2020-21 അവസാ
നത്തിൽ ന്പാതുലേഖ�ാ സ്ഥാപനത്തിന്റെ സഞ്തി� 
നഷ്ം ഏകലദശം 13.69 ലകാടതി രൂപയാണ്. ഉൽപ്ന്ന 
ങ്ങളുന്ട വതിൽപ്നയതിൽ നതിന്നുള്ള വരുോനം 2016-17-ന്ന 
അലപക്തിച്ച് 2017-18 ൽ ഇരട്തിയായതി. 2018-19-ൽ 
12.05 ലകാടതിയതിന്�ത്തിയ ലശഷം തുടർന്നുള്ള വർഷങ്ങ
ളതിൽ കുറഞ്ഞു. വതിശദാംശങ്ങള് അനുബന്ം 4.6.21-ൽ 
നൽകതിയതിരതിക്കുന്നു.

മകരള മ്റേറ്സ് കയര് ലേഷതിനേതി ോനുഫാകസ്ചേതിംഗസ് 
കമ്പനതി ല തിേതിറ്െസ് (ലക.എസസ്.സതി.എം.എം.സതി)
ലകരളത്തിന്� കയർ ലേഖ�യ്ക് ആവശധ്ോയ യന്ത
ങ്ങള് �ഭധ്ോക്കുന്ന�തിനായതി 2014 ന്ഫബ്രുവരതിയതി�ാണ് 
ആ�പ്പുഴയതിൽ ന്കഎസ് സതിഎംഎംസതി ആരംഭതിച്ച�്. 
കയർ വധ്വസായത്തിനാവശധ്ോയ ഇ�ക് ല്ാണതിക്  
റാട്ടുകള്, ഓലട്ാലേ്ഡ് സ് പതിന്നതിംഗ് ന്േഷീനകള്, നാരു 
ലവർ�തിരതിന്ച്ചടുക്കുന്ന ന്േഷീനകള്, ഇറെലഗ്്ഡ് കയർ  
സംസ് കരണ യൂണതിറ്റുകള്, വതിലല്ലായതിങ് ന്േഷീനകള്, 
അനബന്ധ യന്തങ്ങള് തുടങ്ങതിയ കയർ യന്തങ്ങള് 
കമ്പനതി നൽകുന്നു. യന്തങ്ങള് ഉൽപ്ാദതിപ്തിക്കുന്ന�തിന 
പുറലേ, സതിവതിൽ വർക്കുകള്, യന്തവൽകരണവോയതി 
ബന്ധന്പ്ട് പവദ്യു�ീകരണ ലജാ�തികള് എന്നതിവ ഉള്ന്പ്
ടുന്ന കയർ ന്സാപസ്തികളതിന്� അടതിസ്ഥാന സൗകരധ് 
വതികസനത്തിലം കമ്പനതി പകോളതിയാണ്. കമ്പനതി ന്േഷീന
കള് സ്ഥാപതിക്കുകയം വതിൽപ്നാനന്ര ലസവനവം നൽകു
കയം ന്െയ്യുന്നു. കയർ ലേഖ�യതിൽ നടന്നുന്കാണ്തിരതിക്കുന്ന 
യന്തവൽകരണ യജ്ഞത്തിൽ കമ്പനതി നതിർണായക 
പകേ് വഹതിക്കുന്നു. കഴതിഞ്ഞ 5 വർഷത്തിനതിന്ട കമ്പനതി 86 
ലകാടതി രൂപയന്ട യന്തങ്ങള് നതിർമ്തിക്കുകയം വതി�രണം 
ന്െയ്യുകയം ന്െയ്തു. കഴതിഞ്ഞ 4 വർഷത്തിനള്ളതിൽ കമ്പനതി 
ഏകലദശം 24,000 ഇ�ക്ല്ാണതിക് റാട്ടുകള് വതി�രണം 
ന്െയ്തു. 155 ഓളം നാരു ലവർ�തിരതിന്ച്ചടുക്കുന്ന ഡതി.എഫ് 
ന്േഷീനകള് ന്കഎസ് സതിഎംഎംസതി സ്ഥാപതിച്ചു. ഏകലദശം 
1,400 ഓലട്ാോ്തിക് പെതിന്നതിംഗ് േതില്ലുകളുള്ള 150 ഫാക്ട
റതികള് ആരംഭതിക്കുന്ന�തിൽ കമ്പനതി പ്രധാന പങ്കുവഹതിച്ചു. 
കയർ പഫബർ വൃത്തിയാകാൻ 500-ഓളം യന്തങ്ങള് 
സഹകരണ സംഘങ്ങള്ക് നൽകതിയതിട്ടുണ്്.

ന്കഎസ് സതിഎംഎംസതിയന്ട വതിൽപ്ന വരുോനം 2017-
18-ൽ 4.89 ലകാടതി രൂപയതിൽ നതിന്ന് 2018-19ൽ 9.41 
രൂപയായം 2019-20-ൽ 18.61 ലകാടതി രൂപയായം ഉയർന്നു. 
2020-21ൽ വതിൽപ്ന വരുോനം 44 ലകാടതി രൂപയായതി ഉയർ
ന്ന�ായാണ് റതിലപ്ാർട്്. രണ്് വർഷന്ത് അ് നഷ്ത്തിന് 
ലശഷം, 2019-20 ൽ കമ്പനതി 90.4 �ക്ം രൂപ അ്ാദായം 
റതിലപ്ാർട്് ന്െയ്തു. കമ്പനതിയന്ട ഓഡതി്് ന്െയ്ന്പ്ടാത് 
കണക്കുകള് 2020-21-ൽ ഏകലദശം 3 ലകാടതി രൂപ �ാഭം 
കാണതിക്കുന്നു. 

മകന്ദ്ര സര്കാര് പദ്ധ്തികള്
കയർ ലേഖ�യ്കായതി ലകന്ദ്രസർകാർ വതിവതിധ പദ്�തികള് 
നടപ്ാകതിയതിട്ടുണ്്. ഈ ലേഖ�യതിൽ ഈ പദ്�തികള് 
നടപ്ാക്കുന്ന�തിനള്ള ലനാഡൽ ഏജൻസതിയാണ് കയർ 
ലബാർഡ്. കയർ വധ്വസായത്തിന്റെ വതികസനത്തിനായതി 
1953-ൽ കയർ വധ്വസായ നതിയേം (45) പ്രകാരം ഇന്ധ്ാ 
ഗവണ്ന്േറെ് സ്ഥാപതിച്ച ഒരു സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനോണ് 
ന്കാച്ചതിയതിന്� കയർ ലബാർഡ്. സേഗ് പദ്�തിയായ കയർ 
വതികാസ് ലയാജനയതിൽ കയർ വധ്വസായ സാലകേ�തിക 
നവീകരണ പദ്�തി (സതി.ഐ.ടതി.യ.എസ്), സയൻസ് 
ആൻഡ് ന്ടക്ലനാളജതി (എസ് ആൻഡ് ടതി), പനപുണധ് 
നവീകരണം, േഹതിളാ കയർ ലയാജന, കയറ്റുേ�തി വതിപണതി 
ലപ്രാത്ാഹനം (ഇഎംപതി), ആഭധ്ന്ര വതിപണതി ലപ്രാത്ാ
ഹനം (ഡതിഎംപതി), വധ്ാപാരം, വധ്വസായം, പ്രവർത്ന 
പതിന്തുണാ ലസവനങ്ങളും (ടതിആർഎഫ്എസ്എസ്) ലക്േ 
പരതിപാടതികളും. തുടങ്ങതിയ ഘടകങ്ങള് ഉള്ന്പ്ടുന്നു. ലകരള
ത്തിൽ (2020-21) ഏന്്ടുത്തിട്ടുള്ള സഹകരണ പദ്�തിക
ളതിൽ ഉള്ന്പ്ടുന്നവയാണ് - എ) എറണാകുളന്ത് ന്സറെർ 
ലഫാർ ബലയാലപാളതിേർ സയൻസ് ആൻഡ് ന്ടക് ലനാളജതി
യോയതി ലെർന്ന്, 'മൂ�ധ്വർദ്തി� ബതി്് കയർ പഫബറതിന്റെ  
ഉൽപ്ന്ന രൂപകല്നയം വതികസനവം, ഓലട്ാലോട്ീവ്, 
ഗാർഹതിക ആലൈതിലകഷനകള്കായതി പൂർണ്ോയ ഗ്ീൻ" 
ലപാളതിേർ ലകാലമ്പാസതിറ്റുകള്; ബതി) പാ�കാട് ഐ.ഐ.ടതി.
യോയതി ലെർന്ന് ‘കയർ ഭൂവസ്തം ശക്തിന്പ്ടുത്തിയ കായൽ 
�ീരങ്ങളുന്ട പ്രകടനന്ത്ക്കുറതിച്ചുള്ള പഠനങ്ങള്’. 2018-19 
മു�ലള്ള മൂന്ന് വർഷത്തിനതിന്ട ലകരളത്തിൽ നതിന്നുള്ള 94 
ഗുണലഭാക്ാകള്ക് 180.56 �ക്ം രൂപയന്ട കയറ്റുേ�തി 
വതിപണതി വതികസന സഹായം �ഭതിച്ചു. ഇകാ�യളവതിൽ ആഭധ്
ന്ര വതിപണതി വതികസന സഹായത്തിനായതി ലകരളത്തിന് 
2015.99 �ക്ം രൂപ അനവദതിച്ചു.

'പരമ്പരാഗ� വധ്വസായങ്ങളുന്ട പുനരുജ്ീവനത്തിനായ
ള്ള ഫണ്ടുകളുന്ട പദ്�തി' (എസ്.എഫ്.യ.ആർ.ടതി.ഐ), 'നൂ
�നാശയങ്ങള്, ഗ്ാേീണ വധ്വസായങ്ങള്, സംരംഭക�്വം 
എന്നതിവ ലപ്രാത്ാഹതിപ്തിക്കുന്ന�തിനള്ള ഒരു പദ്�തി' (ആപെ
യർ) തുടങ്ങതിയ സൂക്്േ, ന്െറുകതിട, ഇടത്രം വധ്വസായ 
േന്താ�യം (എം.എസ്.എം.ഇ) നടപ്തി�ാക്കുന്ന പദ്�തിക
ളതിൽ നതിന്നും ഈ ലേഖ�യ്ക് പ്രലയാജനം �ഭതിക്കുന്നു. എസ്.
എഫ്.യ.ആർ.ടതി.ഐ യന്ട കീഴതിൽ 142.15 ലകാടതി രൂപ 
അടകേലള്ള ന്ോത്ം 40 കയർ ക്ലസ്റ്ററുകള്ക് അംഗീകാരം 
നൽകതിയതിട്ടുണ്്, ഇവതിന്ട ഇന്ധ് ഗവന്മെറെ് ഗ്ാൻറ് 117.05 
ലകാടതി രൂപയാണ്. ഇ�തിൽ 4 എണ്ം ലകരളത്തി�ാണ്. 
പേലക്ാ, ന്െറുകതിട, ഇടത്രം വധ്വസായ േന്താ�യം  
(എംഎസ്എംഇ) നതിയന്തതിക്കുന്ന ലകന്ദ്ര ലേഖ�ാ പദ്�തി
യായ പപ്രം േതിനതിലസ്റ്റഴ് സ് എംലലൈായ് ന്േറെ് ജനലറഷൻ ലപ്രാ
ഗ്ാേതിൽ (പതിഎംഇജതിപതി) നതിന്നും ഈ ലേഖ�യ്ക് പ്രലയാജനം  
�ഭതിച്ചതിട്ടുണ്്. 2018-19 മു�ലള്ള മൂന്ന് വർഷത്തിനള്ളതിൽ 
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പതിഎംഇജതിപതിയന്ട കീഴതിൽ ലകരളത്തിൽ ആന്ക 112  
യൂണതിറ്റുകള് സ്ഥാപതിക്കുകയം അവയ്കായതി 146.09 �ക്ം 
രൂപ സബ് സതിഡതി അനവദതിക്കുകയം ന്െയ്തു.

ലവല്ലുവതിളതികളം മുമനോട്ടുള്ള വഴതിയും
പരമ്പരാഗ� കയർ ലേഖ�യതിന്� �ാര�ലേധ്ന കുറഞ്ഞ 
ലവ�നവം അസംസ്കൃ� വസ്തുകളുന്ട ദൗർ�ഭധ്വം  
വധ്വസായം ലനരതിടുന്ന ന്വല്ലുവതിളതികളാണ്. അസംസ് കൃ� 
വസ്തുകളുന്ട സംഭരണത്തിനം അ�തിന്റെ ഉൽപ്ാദന 
നവീകരണത്തിനം സംഘാടനത്തിനം വധ്വസായത്തിന് 
ഫ�പ്രദോയ ോതൃകകള് ആവശധ്ോണ്. സംസ്ഥാന സർ
കാർ ആരംഭതിച്ച യന്തവൽകരണവം ആധുനതികവൽക
രണ ശ്േങ്ങളും ലകരളത്തിൽ നല്ല ഫ�ങ്ങള് കണ്ടുതുടങ്ങതി.  
എന്നതിരുന്നാലം, നവീകരണ പ്രക്തിയ ലവഗത്തി�ാലക
ണ്തുണ്്. സാലകേ�തിക വതിദധ്കളുന്ട നവീകരണത്തിലം 
കലമ്പാളന്ത് അടതിസ്ഥാനോകതിയള്ള വതി�യതിന്� ഏ്ക്കു
റച്ചതിലകള് നതിയന്തതിക്കുന്ന�തിലം ഗവണ്ന്േറെതിന്റെ തുടർച്ച
യായ പകത്ാങ്ങ് വധ്വസായന്ത് സ്വയം സുസ്ഥതിരോയ 
പാ�യതില�ക് നയതിക്കുന്ന�തിന് പ്രധാനോണ്. പുതുേകള്, 
േത്രക്േ�, ഉൽപ്ന്നങ്ങളുന്ട പവവതിധധ്വൽകരണം, 
പു�തിയ വതിപണതികള് കന്ണ്ത്ൽ എന്നതിവയ്ക് ഊന്നൽ 
നൽകതി, ഈ ലേഖ� വരും വർഷങ്ങളതിൽ േതികച്ച പ്രകടനം 
കാഴ്ചന്വക്കുന്േന്ന് പ്ര�ീക്തിക്കുന്നു.

കശുവണ്തി വ്യവസായം
അന്ാരാഷ്ട്ര വതിപണതിയതിന്� അത്ഭു� നട്് ആയതി കണകാ
കന്പ്ടുന്ന കശുവണ്തി 2020-21 ൽ ആലഗാള നട്് ഉൽ
പാദനത്തിൽ ബദാം, വാൽനട്്, പതിസ്ത എന്നതിവയ്ക് ലശഷം 
നാ�ാം സ്ഥാനത്ാണ്. 2019-ൽ ആലഗാള നട്് ഉപലഭാ
ഗത്തിൽ ബദാം, വാൽനട്് എന്നതിവയ്ക് ലശഷം കശുവണ്തി 
മൂന്നാം സ്ഥാനന്ത്ത്തി. കശുവണ്തിയന്ട (അസംസ്കൃ� 
കശുവണ്തിയം ലകർണലം) ഒരു പ്രധാന ഉ�്പാദകനം, 
ഉപലഭാക്ാവം കയറ്റുേ�തികാരനം (ന്�ാലണ്ാടു കൂടതിയ�്) 
ഇന്ധ്യാണ്. ഇറെർനാഷണൽ നട്് ആൻഡ് പഡ്ഡ് 
ഫ്രൂട്് കൗണ്സതിൽ (ഐ.എൻ.സതി.) പ്രസതിദ്ീകരതിച്ച നട് സ് 
ആൻഡ് പഡ്ഡ് ഫ്രൂട്് സ് സ്റ്റാ്തിസ്റ്റതികൽ ഇയർബുക് 
2020-21 പ്രകാരം, 2020-21ൽ അസംസ് കൃ� കശുവണ്തി
യന്ട ആലഗാള ഉ�്പാദനം ഏകലദശം 38 �ക്ം ടണ്ാണ്. 
2020-21ൽ ആലഗാള��ത്തിൽ കശുവണ്തി ലകർണൽ 
ഉ�്പാദനം 8.36 �ക്ം ന്േ്തിക് ടണ്തിന്�ത്തി. കശുവണ്തി 
ലകർണലകളുന്ട ഏ്വം വ�തിയ ഉ�്പാദകരാണ് ലകാട്് 
ഡതി ഐവയർ (1.8 �ക്ം ടണ്), തുടർന്ന് ഇന്ധ് (1.66 
�ക്ം ടണ്), വതിയ്്നാം (1.03 �ക്ം ടണ്), കംലബാഡതിയ, 
പനജീരതിയ. ആലഗാള കശുവണ്തി ഉ�്പാദനത്തിൽ ഇന്ധ്
യന്ട പകേ് 20 ശ�ോനോണ്. ല�ാക കശുവണ്തി ഉൽപാ
ദനത്തിൽ 48 ശ�ോനം പകോളതിത്മുള്ള പടതിഞ്ഞാറൻ 
ആഫ്തികയാണ് ഏ്വം വ�തിയ കശുവണ്തി ഉൽപ്ാദതിപ്തി
ക്കുന്ന പ്രലദശം.

സംസ്രണത്തിനായള്ള അസംസ്കൃ� കശുവണ്തിയന്ട 
പ്രധാന ഇറക്കുേ�തികാരാണ് ഇന്ധ്. 2018-ൽ ആലഗാള�
�ത്തിൽ 16 �ക്ം ന്േ്തിക് ടണ് അസംസ് കൃ� കശുവണ്തി 
ഇറക്കുേ�തി ന്െയ്തു, അ�തിൽ ഇന്ധ് 9 �ക്ം ന്േ്തിക് ടണ്ം 
വതിയ്് നാം 5.2 �ക്ം ന്േ്തിക് ടണ്ം ഇറക്കുേ�തി ന്െയ്തു. 
എന്നതിരുന്നാലം, 2019 ൽ വതിയ്്നാം 11 �ക്ം ന്േ്തിക് ടണ് 
ഇറക്കുേ�തി ന്െയ്തലപ്ാള് ഇന്ധ് 6.28 �ക്ം ന്േ്തിക് ടണ് 
ഇറക്കുേ�തി ന്െയ്തു. 2019ൽ ആലഗാള��ത്തിൽ കശുവണ്തി 

കയറ്റുേ�തി 6.32 �ക്ം ന്േ്തിക് ടണ് ആയതിരുന്നു. 92,386 
ന്േ്തിക് ടണ് കയറ്റുേ�തിയള്ള ഇന്ധ് കയറ്റുേ�തി വതിഹതി�ം 11 
ശ�ോനം ആണ്.4.07 �ക്ം ന്േ്തിക് ടണ് കയറ്റുേ�തിയം, 
കയറ്റുേ�തിയന്ട 65 ശ�ോനം വതിഹതി�വം ഉള്ള വതിയ്്നാ
േതിന് പതിന്നതിൽ രണ്ാം സ്ഥാനത്ാണ് ഇ�്.2019-ൽ 
കശുവണ്തി ലകർണ�തിന്റെ ആലഗാള ഉപലഭാഗം 8.3 �ക്ം 
ന്േ്തിക് ടണ് ആയതിരുന്നു.2.07 �ക്ം ന്േ്തിക് ടണ് കശു
വണ്തി ലകർണൽ ഉപലഭാഗം ഉള്ള ഇന്ധ്, കശുവണ്തിയന്ട 
ഏ്വം വ�തിയ ഉപലഭാക്ാവായതിരുന്നു, കൂടാന്� ആലഗാള 
കശുവണ്തി ഉപലഭാഗത്തിൽ 24.9 ശ�ോനം പകോളതിത്വം  
ഉണ്ായതിരുന്നു.യഎസ്എ, പെന, ന്ന�ർ�ൻഡ് സ്, 
ജർമ്നതി എന്നതിവയാണ് കശുവണ്തിയന്ട േ്് മുൻനതിര 
ഉപലഭാക്ാകള്.

ആലഗാള ��ത്തിൽ കശുവണ്തി ലേഖ�ന്യക്കുറതിച്ച് രസകര
ോയ െതി� നതിരീക്ണങ്ങള് ശ്ദ്തികാവന്ന�ാണ്.അസം
സ്കൃ� കശുവണ്തിയന്ട െതി� പ്രധാന ഉ�്പാദകർ വളന്ര 
കുറച്ച് ഉപലഭാഗം ന്െയ്യുന്നു (പ്രല�ധ്കതിച്ച് ആഫ്തികയതിൽ), 
പ്രധാനോയം കയറ്റുേ�തിയതിൽ ഏർന്പ്ട്തിരതിക്കുന്നു. അത്രം 
രാജധ്ങ്ങളതിൽ മൂ�ധ്വർദ്നവ് കുറവാണ്. അസംസ് കൃ� 
കശുവണ്തി ഗണധ്ോയ അളവതിൽ ഉ�്പാദതിപ്തിക്കുന്ന വതിയ
്് നാം ലപാലള്ള രാജധ്ങ്ങള് മൂ�ധ്വർദ്നയതിൽ പവദഗ്ധ്ം 
ലനടതിയതിട്ടുണ്്. ഇ�് വ�തിയ അളവതിൽ അസംസ്കൃ� കശു
വണ്തി ഇറക്കുേ�തി ന്െയ്യുകയം വ�തിയ അളവതിൽ സംസ്രതിച്ച 
കശുവണ്തി കയറ്റുേ�തി ന്െയ്യുകയം ന്െയ്യുന്നു, അല�സേയം 
ആഭധ്ന്ര ഉപലഭാഗം കുറവാണ്. ഉൽപ്ാദനം, ഇറക്കുേ�തി, 
മൂ�ധ്വർദ്ന, കയറ്റുേ�തി, ഉപലഭാഗം എന്നതിവ ഉള്ന്പ്ടുന്ന 
മൂ�ധ്ശംഖ�യന്ട എല്ലാ ഘട്ങ്ങളതിലം ഇന്ധ് ഒരു പ്രധാന 
പകോളതി ആണ്.

ഇന്്യയതിലല കശുവണ്തി മേഖല
കശുവണ്തി ആദധ്ോയതി ഇന്ധ്യതിൽ അവ�രതിപ്തിച്ച�് ലഗാവയതി
�ാണ്, അവതിന്ട നതിന്ന് രാജധ്ത്തിന്റെ േ്് ഭാഗങ്ങളതില�ക് 
വധ്ാപതിച്ചു. ഇന്ധ്യതിൽ കശുവണ്തി കൃഷതി ന്െയ്യുന്ന പ്രധാന 
ലേഖ�കള് ലകരളം, കർണാടക, ലഗാവ, േഹാരാഷ്ട്ര 
എന്നതിവതിടങ്ങളതിൽ പശ്തിേ �ീരത്് �േതിഴ് നാട്, ആന്ധാ
പ്രലദശ്, ഒറീസ എന്നതിവതിടങ്ങളതിലം കതിഴകൻ �ീരത്് 
ഒരു പരതിധതിവന്ര പശ്തിേ ബംഗാള്, ഛത്ീസ്ഗഡ് സം
സ്ഥാനങ്ങളതിലം ഗുജറാത്്, ജാർഖണ്ഡ്, വടക്കുകതിഴകൻ 
സംസ്ഥാനങ്ങളതിലം ആണ്. ഇന്ധ്ാ ഗന്വർന്ന്റെതിന്റെ 
ഡയറക്ടലറ്് ഓഫ് കധ്ാഷയൂ ആൻഡ്  ന്കാലകാ ന്ഡവ�
പ് ന്േറെ് (ഡതിസതിസതിഡതി), പ്രകാരം 2020-21ൽ ഇന്ധ്യതിൽ 
11.58 �ക്ം ന്ഹക്ടർ സ്ഥ�ത്് കശുവണ്തി കൃഷതി ന്െയ്തു, 
ന്ോത്ം 7.38 �ക്ം ന്േ്തിക് ടണ് അസംസ് കൃ� കശു
വണ്തി ഉ�്പാദതിപ്തിച്ചു. ഇന്ധ്യതിൽ ഏ്വം കൂടു�ൽ കശുവ
ണ്തി ഉൽപ്ാദതിപ്തിക്കുന്ന�് േഹാരാഷ്ട്രയം തുടർന്നു ആന്ധാ 
പ്രലദശും ഒഡീഷയോണ്. അസംസ് കൃ� കശുവണ്തിയന്ട 
ന്ോത്ം ഉൽപാദനത്തിന്റെ കാരധ്ത്തിൽ, ഉ�്പാദതിപ്തിക്കുന്ന  
സംസ്ഥാനങ്ങളതിൽ ലകരളം ആറാം സ്ഥാനത്ാണ്. 
ഇന്ധ്യതിൽ ഏ്വം കൂടു�ൽ സ്ഥ�ത്് കശുവണ്തി ഉൽ
പ്ാദതിപ്തിക്കുന്ന സംസ്ഥാനം ഒഡീഷയാണ് (2.13 �ക്ം 
ന്ഹക്ടർ), തുടർന്ന് ആന്ധാപ്രലദശ് (1.96 �ക്ം 
ന്ഹക്ടർ), േഹാരാഷ്ട്ര (1.91 �ക്ം ന്ഹക്ടർ) എന്നീ  
സംസ്ഥാനങ്ങളും ആണ്. ലകരളത്തിൽ 1.03 �ക്ം 
ന്ഹക്ടർ സ്ഥ�ത്ാണ് കശുവണ്തി ഉൽപാദനം നടക്കു
ന്ന�്. കശുവണ്തി ഉ�് പാദനത്തിന്റെ കൃഷതി ഭൂവതിസ്തൃ�തിയതിൽ 
ലകരളം ആറാം സ്ഥാനത്ാണ്. സംസ്ഥാനാടതിസ്ഥാനത്തി
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ലള്ള കശുവണ്തി ഉൽപാദനത്തിന്റെയം പ്രലദശത്തിന്റെയം  
വതിശദാംശങ്ങള് അനുബന്ം 4.6.22-ൽ നൽകതിയതിരതിക്കുന്നു. 

കശുവണ്തി പരതിപ്തിന്റെ ആകൃ�തി, വ�തിപ്ം, നതിറം എന്നതിവന്യ 
ആശ്യതിച്ച് ന്വളുത്/ഇരുണ് മുഴുവനായള്ള കഷണങ്ങള്, 
വതിഭജതിച്ച�്, ബട്ടുകള് എന്നതിങ്ങന്ന �രം �തിരതിച്ചതിരതിക്കുന്നു. 
ഇന്ധ്ാ ഗവണ്ന്േറെതിന്റെ കയറ്റുേ�തി (ഗുണനതി�വാര  
നതിയന്തണവം പരതിലശാധനയം) നതിയേം 1963, പ്രകാരം 
33 വധ്�ധ്സ്ത ലഗ്ഡതിലള്ള കശുവണ്തി ലകർണലകള് നതിർലദേ
ശതിച്ചതിരതിക്കുന്നു. 26 ലഗ്ഡുകള് ോത്രലേ വാണതിജധ്പരോയതി 
�ഭധ്ോകുകയം കയറ്റുേ�തി ന്െയ്യുകയം ന്െയ്യുന്നു. W-180, 
W-210, W-240, W-320, W-450 എന്നതിവയാണ് ഇന്ധ്
യതിൽ ഉ�്പാദതിപ്തിക്കുന്ന കശുവണ്തിയന്ട ജനപ്രതിയ ലഗ്ഡു
കളതിൽ െതി��്.

കാഷയൂ എക് സ് ലപാർട്് ന്പ്രാലോഷൻ കൗണ്സതിൽ ഓഫ് 
ഇന്ധ് (സതിഇപതിസതിഐ)യന്ട കണകനസരതിച്ച്, 2020- 
21-ൽ ഇന്ധ്യതിൽ നതിന്നുള്ള കശുവണ്തി പരതിപ്തിന്റെ കയറ്റുേ�തി  
49,992 ന്േ്തിക് ടണ് ആയതിരുന്നു, വരുോനം ഏകലദശം 
2,906.98 ലകാടതി രൂപയായതിരുന്നു. 2019-20ൽ ഇന്ധ്യതിൽ 
നതിന്നുള്ള കശുവണ്തി പരതിപ്തിന്റെ കയറ്റുേ�തി 67,647 ന്േ്തിക് 
ടണ് ആയതിരുന്നു, വരുോനം ഏകലദശം 3,867.17 ലകാടതി 
രൂപയായതിരുന്നു. ഇന്ധ്യതിൽ നതിന്നുള്ള കശുവണ്തി പരതിപ്തിന്റെ 
കയറ്റുേ�തിയന്ട അളവം മൂ�ധ്വം 2017-18 മു�ൽ കുറവാണ്. 
60 �ധതികം രാജധ്ങ്ങളതില�ക് ഇന്ധ് കശുവണ്തി പരതിപ്് കയ
റ്റുേ�തി ന്െയ്യുന്നു. ന്ോത്ം കയറ്റുേ�തിയതിൽ, ഏ്വം വ�തിയ 
കയറ്റുേ�തി പശ്തിലേഷധ്ൻ ലേഖ�യതില�കായതിരുന്നു, തുടർന്ന് 
യൂലറാപധ്ൻ ലസാണതില�ക്കും തുടർന്ന് സൗത്് ഈസ്്്/
ഫാർ ഈസ്്് ലസാണകളതില�ക്കും. ന്ോത്ം വരുോന
ത്തിൽ കാഷയൂ നട്് ന്ഷൽ �തിക്വതിഡ് ലപാലള്ള ഉലപാൽപ്
ന്നങ്ങളുന്ട കയറ്റുേ�തിയം ഉള്ന്പ്ടുന്നു. 

ഇന്ധ്യതിന്� കശുവണ്തിയന്ട ആഭധ്ന്ര ഉൽപ്ാദനം  
വധ്വസായത്തിന്റെ നതി�വതിന്� ആവശധ്ക� / സ്ഥാപതി� 
സംസ്രണ ലശഷതി 20 �ക്ം ന്േ്തിക് ടണ് നതിറലവ്ാൻ 
പരധ്ാപ്തേല്ല. അ�തിനാൽ ഇന്ധ് േ്് ഉ�്പാദക രാജധ്ങ്ങളതിൽ 
നതിന്ന് അസംസ്കൃ� കശുവണ്തി ഇറക്കുേ�തി ന്െയ്യുന്നു. 
2020-21ൽ 8.31 �ക്ം ന്േ്തിക് ടണ് അസംസ് കൃ� കശു
വണ്തിയാണ് ഇന്ധ് ഇറക്കുേ�തി ന്െയ്ത�്.

മകരളത്തിലല കശുവണ്തി മേഖല
ലകരളത്തിന്� ഒരു പ്രധാന പരമ്പരാഗ� കാർഷതികാധതിഷ്തി� 
വധ്വസായോണ് കശുവണ്തി വധ്വസായം. 'ല�ാകത്തിന്റെ 
കശുവണ്തി ��സ്ഥാനം' എന്ന വതിലശഷണം ലനടതിയ 
ന്കാല്ലം ജതില്ലയതിൽ നതിരവധതി കശുവണ്തി സംസ് കരണ 
യൂണതിറ്റുകളുണ്്. ഔപൊരതികവം അനൗപൊരതികവോയ 
800-�ധതികം കശുവണ്തി സംസ്രണ യൂണതിറ്റുകള് ലകരള
ത്തിൽ ഉന്ണ്ന്നാണ് കണക്. കശുവണ്തി എക് സ് ലപാർട്് 
ന്പ്രാലോഷൻ കൗണ്സതിൽ ഓഫ് ഇന്ധ്യതിൽ (സതിഇപതി
സതിഐ) ഔലദധ്ാഗതികോയതി രജതിസ്റ്റർ ന്െയ്തതിട്ടുള്ള കശുവണ്തി 
കയറ്റുേ�തി, സംസ് കരണ യൂണതിറ്റുകളതിൽ 65 ശ�ോനവം 
ലകരളത്തിൽ നതിന്നാണ്. ഏകലദശം 3 �ക്ലത്ാളം  
ന്�ാഴതി�ാളതികള് ഈ ലേഖ�യതിൽ ലജാ�തി ന്െയ്യുന്നുന്ണ്ന്നും 
അ�തിൽ 90 ശ�ോനവം സ്തീകളാന്ണന്നും കണകാക
ന്പ്ടുന്നു. കശുവണ്തി സംസ്രണം പ്രധാനോയം സ്വകാരധ്  
ലേഖ�യതി�ാണ് ലകന്ദ്രീകരതിച്ചതിരതിക്കുന്ന�്. കശുവണ്തി 
സംസ്രണത്തിൽ സഹകരണ ലേഖ�യ്ക് പരതിേതി�ോയ 

സാന്നതിധധ്ം ഉണ്്. ലകരളത്തിൽ കശുവണ്തി സംസ്രണ 
വധ്വസായത്തിൽ ഏർന്പ്ട്തിരതിക്കുന്ന രണ്് ന്പാതുസ്ഥാ
പനങ്ങളുണ്്, അ�ായ�് ലകരള സംസ്ഥാന കശുവണ്തി 
ന്�ാഴതി�ാളതികളുന്ട അന്പക്് വധ്വസായ സഹകരണ 
സംഘം �തിേതി്ഡും(കാന്പക്്), ലകരള സംസ്ഥാന കശു
വണ്തി വതികസന ലകാർപ്ലറഷൻ (ന്ക.എസ്.സതി.ഡതി.സതി). 

2020-21ൽ ലകരളത്തിൽ നതിന്നുള്ള കശുവണ്തി ലകർണൽ 
കയറ്റുേ�തി 1,461.27 ലകാടതി രൂപ മൂ�ധ്മുള്ള 24,929 ന്േ്തിക് 
ടണ് ആയതിരുന്നു. അല� സേയം, 2020-21 ൽ ഇന്ധ്യന്ട 
കശുവണ്തി ലകർണൽ കയറ്റുേ�തി 49,992 ന്േ്തിക് ടണ് ആയതി
രുന്നു, അ�തിന്റെ മൂ�ധ്ം 2,906.98 ലകാടതി രൂപയാണ്. ഇന്ധ്
യതിൽ നതിന്നുള്ള കശുവണ്തി ലകർണൽ കയറ്റുേ�തിയതിൽ ലകര
ളത്തിന്റെ പകേ് അളവതിൽ 49.87 ശ�ോനവം മൂ�ധ്ത്തിൻന്റ 
അടതിസ്ഥാനത്തിൽ 50.27 ശ�ോനവോണ്.

ലകരളത്തിൽ അസംസ് കൃ� കശുവണ്തിയന്ട ഉ�്പാദനം 
2014-15ൽ 80,000 ന്േ്തിക് ടണ്തിൽ നതിന്ന് 2018-19ൽ 
82,889 ന്േ്തിക് ടണ്ായതി വർധതിച്ചു. എന്നതിരുന്നാലം, 2020-
21-ൽ ഉ�്പാദനം 73,110 ന്േ്തിക് ടണ്ായതി കുറഞ്ഞു. കൃഷതി 
ന്െയ്യുന്ന വതിസ്തൃ�തി വർധതിച്ചതിട്ടുന്ണ്കേതിലം, സേീപ വർഷ
ങ്ങളതിൽ ഉൽപ്ാദനം വർധതിച്ച�് ഉൽപ്ാദനക്േ�യതിന്� 
പുലരാഗ�തിയാ�ാണ്.2014-15ൽ 84,500 ന്ഹക്ടറതിൽ ഉണ്ാ
യതിരുന്ന കശുോവ് കൃഷതി 2020-21ൽ 1,03,210 ന്ഹക്ടറായതി 
ഉയർന്നു, 2015-16 മു�ൽ ഗണധ്ോയ ലനട്ം ഉണ്ായതിരുന്നു. 
സാധാരണയായതി കൃഷതിയന്ട വതിസ്തൃ�തി കൂടുന്ന�തിനന
സരതിച്ച് ഉൽപാദനവം വർദ്തിക്കും. കശുവണ്തിയന്ട കാരധ്
ത്തിൽ റീലൈാലറെഷൻ ഏന്്ടുത്തിട്ടുണ്്. ോത്രേല്ല, പു�തിയ 
ല�ാട്ങ്ങളതിൽ നതിന്നുള്ള ഉൽപ്ാദന ആനകൂ�ധ്ങ്ങള്ക്, 
പ� പാകോകുന്ന�തിനള്ള 3-4 വർഷന്ത് കാ��ാേസ
മുണ്ാകും. അ�തിനാൽ കൃഷതി ന്െയ്യുന്ന വതിസ്തൃ�തിയം ഉൽ
പാദനവം �മ്തിൽ ലനരതിട്് ആനപാ�തികോയ ഒരു ബന്ധം 
ലകരളത്തിൽ ദൃശധ്േല്ല. വതിശദാംശങ്ങള് പടതിക 4.6.8-ൽ 
നൽകതിയതിരതിക്കുന്നു

പടതിക 4.6.8 ലകരളത്തിന്� അസംസ്കൃ� കശുവണ്തിയന്ട 
ഉ�്പാദനം - 2014-15 മു�ൽ 2020-21 വന്ര, ന്ഹക്ടറതിലം 
ന്േ്തിക് ടണ്തിലം
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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
2020-21 103.21 4.4 73,105 5

അവലം�ം: േശുവണ്ി, രേലാസ്ക്ലാ വിേസന ഡയറേ്ടസ്ററ്് (DCCD), 
ഇന്്യലാ ഗവൺരമന്്

സംസ്ഥാനന്ത് ഭൂേതിയന്ട ലേലള്ള സമ്ർദേം, നതി�വതിലള്ള 
ഭൂപരതിധതി നതിയേങ്ങള്, റബ്ബർ ലപാലള്ള നാണധ്വതിളകളതില�ക്കു
ള്ള ോ്ം, കശുവണ്തി കൃഷതിന്യ ല�ാട്ം ആയതി കണകാകന്പ്
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ടാത്�് എന്നതിവയാണ് ലകരളത്തിന്� കശുോവ് കൃഷതി വധ്ാ
പതിപ്തിക്കുന്ന�തിനള്ള ന്വല്ലുവതിളതികള്. പ� നാണധ്വതിളകള്ക്കും 
പാകന്പ്ടുന്ന�തിന നീണ് ന്ജന്സ്റ്റഷൻ കാ�യളവ്  ഉണ്്, 
സാമ്പത്തിക �ാഭം ഉണ്ാവനായതി കശുോവ് കൃഷതി �ാര�
ലേധ്ന കൂടു�ൽ കാ�ം തുടലരണ്തുണ്്. അ�തിനാൽ, േ്് നാ
ണധ്വതിളകളതിൽ നതിന്ന് കശുവണ്തിയതില�ക് ന്പന്ട്ന്ന് ോറുന്ന
�് സാധധ്േല്ല. കഴതിഞ്ഞ ദശകത്തിൽ, കശുവണ്തി കൃഷതിയന്ട 
വതിസ്തൃ�തി, ഉൽപ്ാദനം, ഉൽപ്ാദനക്േ� എന്നതിവ വതിക
സതിപ്തിക്കുന്ന�തിനള്ള നടപടതികള് ലകരളം ആരംഭതിച്ചതിട്ടുണ്്.
നല്ല ോ്ങ്ങള് ദൃശധ്ോന്ണകേതിലം, ഇനതിയം ന്േച്ചന്പ്ടാനള്ള 
സാധധ്� ഉണ്്. ലകരളത്തിൽ കശുോവ് കൃഷതിക് കീഴതിലള്ള 
വീണ്ടും കൃഷതി ന്െയ്ന്പ്ടാത് വതിശാ�ോയ പ്രലദശങ്ങളാണ
ള്ള�്. കശുോവ് കൃഷതിയതിൽ ഉൽപ്ാദനക്േ� പരതിേതി�ന്പ്
ടുത്തുന്ന�തിനള്ള ഒരു പ്രധാന കാരണം സംസ്ഥാനന്ത് 
കശുോവ് േരങ്ങളതിൽ 70 ശ�ോനവം പ്രായപൂർത്തിയായ 
പ്രാലദശതിക ഇനങ്ങളാന്ണന്ന�ാണ്, അവ സീസണതിൽ 
പവകതി വതിളവ് നൽകാൻ തുടങ്ങുന്നു. കാ�ാവസ്ഥാ വധ്�തി
യാനങ്ങളായ അേതി�ോയ േഴയം, ഉയർന്ന ആലപക്തിക 
ആർദ്� എന്നതിവയം ഘടകങ്ങള് ആണ്.

കശുവണ്തി മേഖലയതിലല ഏജന്സതികള്
ലകരള സംസ്ഥാന കശുവണ്തി വതികസന ലകാർപ്ലറഷനം 
(ന്കഎസ് സതിഡതിസതി) ലകരള സംസ്ഥാന കശുവണ്തി ന്�ാ
ഴതി�ാളതികളുന്ട അന്പക് സ് ലകാ-ഓപ്ലറ്ീവ് ന്സാപസ
്തിയം (കാന്പക് സ്) സംസ്ഥാനന്ത് കശുവണ്തി സംസ് ക
രണത്തിൽ ഏർന്പ്ട്തിരതിക്കുന്ന രണ്് സംസ്ഥാന സർകാർ 
ഏജൻസതികളാണ്. കശുവണ്തി കൃഷതി വധ്ാപതിപ്തിക്കുന്ന�തിനള്ള 
ലകരള സംസ്ഥാന ഏജൻസതി (ന്കഎസ്എസതിസതി), ലകരള 
കശുവണ്തി ലബാർഡ് (ന്കസതിബതി) എന്നതിവയാണ് ഈ ലേ
ഖ�യതിന്� േ്് രണ്് സംസ്ഥാന സർകാർ ഏജൻസതികള്. 
കശുവണ്തി കയറ്റുേ�തി ന്പ്രാലോഷൻ കൗണ്സതിൽ ഓഫ് 
ഇന്ധ് (സതിഇപതിസതിഐ), കശുവണ്തി ന്കാലകാ വതികസന 
ഡയറക്ടലറ്് (ഡതിസതിസതിഡതി) എന്നതിവയാണ് കശുവണ്തി 
ലപ്രാത്ാഹനത്തിൽ ഏർന്പ്ട്തിരതിക്കുന്ന േ്് ഏജൻസതികള്. 
സംസ്ഥാന വാർഷതിക പദ്�തിയതിൽ നതിന്നുള്ള വതിഹതി�വം 
2020-21, 2021-22 വർഷങ്ങളതിന്� ന്െ�വകളും സംബ
ന്ധതിച്ച വതിശദാംശങ്ങള് പടതിക 4.6.9-ൽ നൽകതിയതിരതിക്കുന്നു.

മകരള സംസ്ാന കശുവണ്തി വ തികസന മകാര്പെസ്മേ
ഷന് (ലക.എസസ്.സതി.െതി.സതി)
ലകരള സർകാരതിന്റെ പൂർണ ഉടേസ്ഥ�യതിലള്ള ഒരു 
കമ്പനതിയായതി 1969-�ാണ് ലകരള സംസ്ഥാന കശുവണ്തി 
വതികസന ലകാർപ്ലറഷൻ �തിേതി്ഡ് (ന്ക.എസ്.സതി.ഡതി.
സതി) രൂപീകരതിച്ച�്. ഭാഗതിക യന്തവൽകരണവം കട്തിംഗ് 

ന്േഷീനകളുന്ട അവ�രണവം കശുവണ്തിയന്ട പ്ര�തിദതിന 
സംസ്രണം 100 ന്േ്തിക് ടണതിൽ നതിന്ന് ഏകലദശം 125 
ന്േ്തിക് ടണ്ായതി ആയതി വർദ്തിപ്തിച്ചു. സേീപ വർഷങ്ങളതിൽ 
1250 കട്തിംഗ് ന്േഷീനകള് സ്ഥാപതിക്കുന്ന�് ഏകലദശം 
56 ശ�ോനം ഉൽപ്ാദനക്േ� വർധതിപ്തികാൻ കാരണ
ോയതി. ന്ക.എസ്.സതി.ഡതി.സതി –യന്ട കീഴതിൽ നതി�വതിൽ 30 
ഫാക്ടറതികള് പ്രവർത്തിക്കുന്നു, അ�തിൽ 20 എണ്ം കരാർ 
അടതിസ്ഥാനത്തിൽ ന്ക.എസ്.സതി.ഡതി.സതി നടത്തുന്ന സ്വ
കാരധ് ഫാക്ടറതികളാണ്. ഈ പ്രക്തിയ ഈ ലേഖ�യതിൽ ഏർ
ന്പ്ട്തിരതിക്കുന്നവർക് ഉപജീവന സാധധ്�കള് വർദ്തിപ്തിച്ചു. 
എന്നതിരുന്നാലം ലകാവതിഡ്-19 േഹാോരതി ലകാർപ്ലറഷന്റെ 
പ്രവർത്നന്ത് ബാധതിച്ചതിട്ടുണ്്. 2020-21ൽ ന്�ാഴതിൽ 
ദതിനങ്ങളുന്ടയം വതിറ്റുവരവകളുന്ടയം എണ്ം കുറഞ്ഞു. 2020-
21ൽ ന്കഎസ് സതിഡതിസതി 12,397 ലപർക് ന്�ാഴതിൽ നൽകതി. 
ഫാക്ടറതികളതിന്� 650 ജീവനകാരും ന്ഹഡ് ഓഫീസതിന്� 
90 ജീവനകാരും ഫാക്ടറതികളതിന്� ന്�ാഴതി�ാളതികളും ഇ�തിൽ 
ഉള്ന്പ്ടുന്നു. ഫാക്ടറതികളതിന്� ന്�ാഴതിൽ ദതിനങ്ങളുന്ട എണ്ം 
89 ദതിവസോയതിരുന്നു. ന്ക.എസ്.സതി.ഡതി.സതി ഏകലദശം 
7200 ന്േ്തിക് ടണ് അസംസ്കൃ� കശുവണ്തി സംസ്രതിച്ച് 
2020-21 ൽ ഏകലദശം 1,700 ന്േ്തിക് ടണ് കശുവണ്തി 
പരതിപ്് ഉ�്പാദതിപ്തിച്ചു. 2020-21ൽ ന്കഎസ് സതിഡതിസതിയന്ട 
 ന്ോത്ം വതിറ്റുവരവ് 87.44 ലകാടതി രൂപയാണ്. സേീപ വർ
ഷങ്ങളതിൽ ഏജൻസതി നഷ്ം റതിലപ്ാർട്് ന്െയ്യുന്നുന്ണ്കേതിലം 
2019-20 മു�ൽ ഇ�് കുറഞ്ഞു. വതിശദാംശങ്ങള് പടതിക 
4.6.10, അനുബന്ം 4.6.23 എന്നതിവയതിൽ നൽകതിയതിരതി
ക്കുന്നു.

പടതിക 4.6.10 ലകാടതി രൂപയതിൽ ന്ക.എസ്.സതി.ഡതി.സതി 
യന്ട വതിൽപ്ന വതിറ്റുവരവ്

കാ�ഘട്ം വതിറ്റുവരവ് �ാഭം /നഷ്ം

2014 - 15 146.90 -118.67

2015 - 16 38.56 -86.92

2016 - 17 84.99 -70.38

2017 - 18 173.08 -92.25

2018 - 19* 132.23 -100.27

2019-20* 173.13 -44.05

2020-21* 87.44 -51.68

* തലാത്േലാലിേം, ഓഡിറ്ിന് വിസ്േയമലാണ് , # േണക്ലാക്ിയ
അവലം�ം: രേ.എസ്.സി.ഡി.സി, രേലാല്ം

ന്ക എസ് സതി ഡതി സതി സ്വന്ം 'മൂ�ധ്വർദ്തി� ഉൽപ്ന്നങ്ങള്' 
വതിപണനം ന്െയ്യുന്നു, അ�് വതിൽപ്ന മൂ�ധ്ത്തിൽ േതികച്ച 
വതിഹതി�ം �ഭതികാൻ കാരണോയതി. ഗതിഫ്്് ഹാമ്പറുകള് 

പടതിക 4.6.9 കശുവണ്തി ലേഖ�യതിന്� സംസ്ഥാന സർകാർ ഏജൻസതികളുന്ട പദ്�തി വതിഹതി�വം ന്െ�വം, 2020-21, 
2021-22, രൂപ ലകാടതിയതിലം ശ�ോനത്തിലം

ക്േ 
നമ്പർ ഏജൻസതി

2020-21 2021-22

വതിഹതി�ം ന്െ�വ് % വതിഹതി�ം ന്െ�വ് % 

1 ലകരള കാഷയൂ ലബാർഡ് �തിേതി്ഡ് 30.3 53.3 175.91 37.3 37.3 100

2 ലകരള സംസ്ഥാന കശുവണ്തി വതികസന ലകാർപ്ലറഷൻ 14.0 51.54 368.19 6.0 0.0 0

3 കശുോവ് കൃഷതി വധ്ാപതിപ്തിക്കുന്ന�തിനള്ള ലകരള 
സംസ്ഥാന ഏജൻസതി (KSACC) 5.5 3.5 63.64 6.5 2.5 38.46

4 കാന്പക്് 5.5 4.69 85.31 5.5 0.0 0

ആന്ക 55.3 113.03 204.41 55.3 39.8 71.97
അവലം�ം: പ്ലാൻ സ്പേസ്, സംസ്ലാന ആസൂത്രണ സ്�ലാർഡ്
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(250 ഗ്ാം ടതിന്നുകള്, ലൈാ്തിനം, പ്രീേതിയം ലബാക് സുകള്), 
അലസാർട്ഡ് പ്രീേതിയം കശുവണ്തി, ജംലബാ കശുവണ്തി 
തുടങ്ങതിയ പു�തിയ ഉൽപ്ന്നങ്ങള് ഏജൻസതി പുറത്തിറകതി
യതിട്ടുണ്്. ഈ ഉൽപ്ന്നങ്ങള്ക് ഉപലഭാക്ാകളതിൽ നതിന്ന് 
േതികച്ച പ്ര�തികരണോണ് �ഭതിച്ച�്. വതിൽപ്ന വർധതിപ്തികാൻ 
ന്കഎസ് സതിഡതിസതിയം ഔട്് ന്�റ്റുകള് ആരംഭതിച്ചതിട്ടുണ്്. 
ബാക് ലവർഡ് �തിന്കേജതിന്റെ ഒരു ചുവടുന്വയ്ന്പ്ന്ന 
നതി�യതിൽ, കശുോവ് കൃഷതി പ്രെരതിപ്തിക്കുന്ന�തിനള്ള നടപ
ടതികള് ന്ക.എസ്.സതി.ഡതി.സതി സ്വീകരതിച്ചതിട്ടുണ്്. പ�കള് 
ലഗ്ാ ബാഗുകളതിൽ കുറഞ്ഞ വതി�യതിൽ വതി�രണം ന്െയ്യുന്നു. 
ലഗാഡൗണകളുന്ട നതിർമ്ാണം, പഡ്യതിംഗ് യാർഡു
കള്, ടാറതിംഗ്, ഫാക്ടറതികളതിന്� േ്് സതിവതിൽ ലജാ�തികള് 
എന്നതിവ ഉള്ന്പ്ന്ടയള്ള നവീകരണ പ്രവർത്നങ്ങള് 
2020-21ൽ ന്കഎസ് സതിഡതിസതി ഏന്്ടുത്തു. ന്കഎസ് സതി
ഡതിസതി ലക്റ്റുകള് വാങ്ങൽ, കട്തിംഗ് ന്േഷീൻ, ലബാർേ 
ോ്തിസ്ഥാപതികൽ എന്നതിവ ഉള്ന്പ്ന്ടയള്ള സാലകേ�തിക 
നവീകരണ പ്രവർത്നങ്ങളും നടത്തി. ന്കഎസ് സതിഡതിസതി
യന്ട പ്രകടനന്ത്ക്കുറതിച്ചുള്ള വതിശദാംശങ്ങള് അനുബന്ം 
4.6.24-ൽ കാണാം.

മകരള സംസ്ാന കശുവണ്തി ല്ാഴതിലാളതികളലെ 
അലപക്സ് ഇന്െസസ്്തിയൽ മകാ-ഓപെമേറ്റീവസ് 
ലസാകസറ്തി ലതിേതിറ്െസ് (കാലപക്സ്)
ലകരള സർകാരതിന് കീഴതിലള്ള 10 പ്രാഥേതിക സഹകരണ 
സംഘങ്ങളുന്ട ഫാക്ടറതികളുന്ട പ്രവർത്നങ്ങള് പരതി
പാ�തിക്കുന്ന�തിനായതി 1984-ൽ ന്കാല്ലം ആസ്ഥാനോയതി 
കാന്പക് സ് സ്ഥാപതികന്പ്ട്ടു. സംഭരണം, സഹകരണ 
സംഘങ്ങള് വഴതിയള്ള ലപ്രാസസതിംഗ് ോലനജ്ന്േറെ്, ോർ
ക്തിംഗ് എന്നതിവ ഇ�തിന്റെ പ്രധാന പ്രവർത്നങ്ങളതിൽ 
ഉള്ന്പ്ടുന്നു. ഈ സ്ഥാപനം അസംസ് കൃ� അണ്തിപരതിപ്് 
സംഭരതിക്കുകയം പ്രാഥേതിക ന്സാപസ്തികള്ക് വതി�രണം 
ന്െയ്യുകയം സംസ് കരണം നടത്തിയവർ വതിപണനം ന്െയ്യു
കയം ന്െയ്യുന്നു. ലപ്രാസസതിംഗ് ന്െ�വ് കുറയ്ക്കുക, ന്�ാഴതി�ാ
ളതികള്ക് തുടർച്ചയായ ന്�ാഴതിലം നധ്ായോയ ലവ�നവം 
നൽകുക എന്നതിവ സ്ഥാപനത്തിന്റെ �ക്ധ്ോണ് . 

ലകാവതിഡ്-19 നതിയന്തണങ്ങള്കതിടയതിലം, 2020 ക�ണ്ർ 
വർഷത്തിൽ, CAPEX 4,600-�ധതികം ന്�ാഴതി�ാളതികള്ക്കും 
ജീവനകാർക്കും 160 പ്രവൃത്തി ദതിവസലത്ക് തുടർച്ചയായതി  
ന്�ാഴതിൽ നൽകതി. 2021 ക�ണ്ർ വർഷത്തിൽ, 2021 
ന്സപ്്ംബർ 30 വന്ര ആന്ക 92 പ്രവൃത്തി ദതിവസങ്ങള് 
ലരഖന്പ്ടുത്തിയതിട്ടുണ്്. 10 കാന്പക് സ് ഫാക്ടറതികളതിലം 
പാകതിംഗ് ന്സറെറുകളതിലം നവീകരണത്തിനം യന്തവൽ
കരണത്തിനമുള്ള പദ്�തി ഭാഗതികോയതി നടപ്ാകതിയതിട്ടുണ്്. 
ഭാഗതിക യന്തവൽകരണത്തിന്റെയം ന്�ാഴതി�ാളതികളുന്ട 
ഉൽപ്ാദനക്േ�യന്ടയം ഫ�ോയതി ഒരു ബാഗ് (80 
കതില�ാ) അസംസ്കൃ� കശുവണ്തിപ്രതിപ്് സംസ്ക്കരതിക്കുന്ന
�തിന് ആവശധ്ോയ ന്�ാഴതി�ാളതികളുന്ട എണ്ം 5 ൽ നതിന്ന് 
4.5 ആയതി കുറഞ്ഞു. 2020-21ൽ ന്ോത്ം വതിൽപ്ന വതിറ്റു
വരവ് 46.88 ലകാടതി രൂപയായതിരുന്നു. ന്കാവതിഡ്-19 നതിയ
ന്തണങ്ങള് കാരണം നടപ്് സാമ്പത്തിക വർഷം 2021 
ന്സപ്്ംബർ 30 വന്രയള്ള വതിറ്റുവരവ് 19.98 ലകാടതി രൂപ 
ോത്രോയതിരുന്നു. കാന്പക് സതിന്റെ പ്രവർത്നന്ത്ക്കുറതി
ച്ചുള്ള വതിശദാംശങ്ങള് അനബന്ധം 4.6.25, 4.6.26 എന്നതി
വയതിൽ നൽകതിയതിരതിക്കുന്നു. കാന്പക് സതിന്റെ വതിൽപ്നയം 
വതിറ്റുവരവം സംബന്ധതിച്ച വതിശദാംശങ്ങള് പടതിക 4.6.11-ൽ 
നൽകതിയതിരതിക്കുന്നു.

പടതിക 4.6.11 കാന്പക് സതിന്റെ വതിൽപ്ന വതിറ്റുവരവ് 
(ലകാടതി രൂപയതിൽ)

വർഷം ആഭധ്ന്ര 
വതിൽപ്ന കയറ്റുേ�തി 

ന്ോത്ം 
വതിൽപ്ന 
വതിറ്റുവരവ്

�ാഭം/ 
നഷ്ം

2014-15 59.46 14.4 73.86 -14.46

2015-16 59.07 14.65 73.72 -16.41

2016-17 26.27 19.58 45.85 -9.82

2017-18 81.55 5.32 86.87 -12.59

2018-19 76.5 0 76.5 -19.81

2019-20 85.18 0 85.18 -16.95

2020-21* 46.88 0 46.88  -

*ഓഡിറ്ിന് വിസ്േയമലാണ് 
അവലം�ം – േരപക്് 

കശുവണ് തി കൃഷ തി വ്യാപനത്തിനായുള്ള മകരള 
സംസ്ാന ഏജന്സതി (ലക.എസസ്.എ.സതി.സതി)
കശുോവ് കൃഷതി ലപ്രാത്ാഹതിപ്തിക്കുന്ന�തിനം നൂ�ന സാ
ലകേ�തികവതിദധ്കള് സ്വീകരതിക്കുന്ന�് ഉറപ്ാക്കുന്ന�തിനോയതി 
2007-ൽ ലകരള സർകാർ ന്ക.എസ്.എ.സതി.സതി രൂപീക
രതിച്ചു. ന്കഎസ്എസതിസതി 2007-08 മു�ൽ 'ഓർഗാനതിക്  
കശുവണ്തി കൃഷതിയം അസംസ്കൃ� നട്് ബാകേ്  
സ്ഥാപതികലം' പദ്�തി ആരംഭതിച്ചു. 2020-21ൽ കർഷകർക്കും 
സ്ഥാപനങ്ങള്ക്കുോയതി ഏജൻസതി 2,15,834 ഗ്ാഫ്റ്റുകള് 
വതി�രണം ന്െയ്തു. ആന്ക 913 ന്ഹക്ടർ വതിസ്തൃ�തിയ
ള്ള�ായതി കണകാകന്പ്ടുന്നു. 166.48 ന്ഹക്ടർ പ്രലദശം 
ഉയർന്ന സാന്ദ്ര� നടീ�തിനം 572.97 ന്ഹക്ടർ പ്രലദശം 
സാധാരണ നടീ�തിനം കീഴതി�ാകതി. സംസ്ഥാനത്് രണ്് 
ോതൃകാ കശുവണ്തിലത്ാട്ങ്ങള് സ്ഥാപതിച്ചു. ഒന്ന് ലകരള 
ലസ്റ്റ്് കശുവണ്തി വതികസന ലകാർപ്ലറഷന്റെ പരതിസരത്തും 
േന്്ാന്ന് �തിരുവനന്പുരന്ത് ന്നട്ടുകാൽലത്രതിയതിലള്ള 
തുറന്ന ജയതി�തിലോണ്. ന്ക.എസ്.എ.സതി.സതി പതിന്തുണയ്ക്കു
ന്ന കശുോവ് കൃഷതിയന്ട വതിശദാംശങ്ങള് അനുബന്ം 
4.6.27-ൽ നൽകതിയതിരതിക്കുന്നു.

സർകാർ നഴ്സറതികളതിന്� കശുവണ്തി ഗ്ാഫ്് ് ഉൽപ്ാദനം,  
കശുവണ്തി കൃഷതിലയാഗധ്ോയ പ്രലദശത്തിന്റെ സർലവ, 
പ�തിവ് ഫീൽഡ് സന്ദർശനം, കർഷക സമ്പർകം, ലബാ
ധവൽകരണം, പരതിശീ�നം, നടീൽ, വതിളന്വടുപ്് ലേഖ
�കളതിന്� ന്�ാഴതി�ാളതികളുന്ട �ഭധ്�, ഉൽപ്ന്നങ്ങളുന്ട 
വതിപണനം എന്നതിവ 2020-21-ൽ ലകാവതിഡ് -19 േഹാോരതി 
കാ�ഘട്ത്തിൽ �ടസന്പ്ട്ടു. 

മകരള കാഷ്യൂ മബാര്െസ് ലതിേതിറ്െസ് (ലകസതിബതി)
ലകരളത്തിന്� കശുവണ്തി സംസ് കരണ യൂണതിറ്റുകള്ക് 
നധ്ായോയ വതി�യ്ക് അസംസ് കൃ� കശുവണ്തി (ആർസതി
എൻ) സംഭരതിച്ച് വതി�രണം ന്െയ്യുക എന്ന പ്രധാന �ക്ധ്
ലത്ാന്ട ഒരു പ്രല�ധ്ക ഉലദേശ വാഹനോയതി (എസ്.പതി.വതി) 
2017-ൽ സംസ്ഥാന സർകാർ ന്ക.സതി.ബതി സ്ഥാപതിച്ചു. 
2020-21 ൽ, ലകരള കശുവണ്തി ലബാർഡ് 55.5 ലകാടതി 
രൂപയ്ക് 3,589 ന്േ്തിക് ടണ് ആർ സതി എൻ സംഭരതിച്ചു, 
ഇ�് ലകരള സംസ്ഥാന കശുവണ്തി വതികസന ലകാർ
പ്ലറഷന്റെയം (ന്ക എസ് സതി ഡതി സതി) കന്പക്തിന്റെയം  
കീഴതിലള്ള 40 സംസ് കരണ യൂണതിറ്റുകളും ഉപലയാഗതിച്ചു. 
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2021-22ൽ ഒക്ലടാബർ വന്ര 113.82 ലകാടതി രൂപയ്ക് 10,694 
ന്േ്തിക് ടണ് അസംസ് കൃ� കശുവണ്തി ഇറക്കുേ�തി ന്െയ്തതിട്ടു
ണ്്. 2018-19 മു�ൽ, ഏജൻസതിയന്ട കശുവണ്തി ഇറക്കുേ�തി
യന്ട സഞ്തി� മൂ�ധ്ം ഏകലദശം 422.67 ലകാടതി രൂപയാണ്. 
ലകാവതിഡ്-19 േഹാോരതി 2020-21 ലം കശുവണ്തി സംസ്
രണ ലേഖ�ന്യ പ്ര�തികൂ�ോയതി ബാധതിച്ചു. ല�ാക്ഡൗണ് 
ോർഗനതിർലദശങ്ങളതിന്� ഇളവകള്ക് ലശഷം ഫാക്ടറതി
കള് സാവധാനം �ങ്ങളുന്ട ലശഷതി ന്േച്ചന്പ്ടുത്തിവരതിക
യാണ് . ല�ാക്ഡൗണ് കാരണം തുറമുഖങ്ങള്, ബാങ്കുകള്, 
ഗ�ാഗ� സൗകരധ്ങ്ങള് എന്നതിവയന്ട പ്രവർത്നങ്ങന്ള 
പ്ര�തികൂ�ോയതി ബാധതിച്ചു, ന്ടൻഡർ പ്രവർത്നങ്ങളതിൽ 
പന്കേടുകാൻ വതി�രണകാർ വതിമുഖ� കാണതിച്ച�തിനാൽ 
ന്കസതിബതി �തിേതി്ഡതിന്റെ ഇറക്കുേ�തി പ്രവർത്നങ്ങന്ള 
ബാധതിച്ചു. ോത്രേല്ല, അന്ാരാഷ്ട്ര വതിപണതിയതിൽ സംസ്രതിച്ച 
കശുവണ്തി ലകർണലകളുന്ട വതി� കുറഞ്ഞ�്  കശുവണ്തി 
സംസ്രണ വധ്വസായന്ത് പ്ര�തികൂ�ോയതി ബാധതിച്ചു. 

ലകാവതിഡ്-19 പകർച്ചവധ്ാധതി കാരണം വതിളന്വടുത് 
അസംസ് കൃ� കശുവണ്തിക് വതിപണതി കന്ണ്ത്ാനാകാ
ന്� ലകരളത്തിന്� കശുവണ്തി കർഷകരും ദുരതി�ത്തി�ായതി.
സംസ്ഥാനന്ത് കശുവണ്തി കർഷകന്ര സഹായതിക്കുന്ന
�തിനായതി, സംസ്ഥാന സർകാർ ആരംഭതിച്ച �ാങ്ങു വതി� 
പദ്�തിയതിലൂന്ട ന്കഎസ് സതിഡതിസതിയം കാന്പക്സും 
ലെർന്ന് കർഷകരതിൽ നതിന്ന് അസംസ്കൃ� കശുവണ്തി വാ
ങ്ങുകയം അവർക് ന്േച്ചന്പട് വതി� നൽകുകയം ന്െയ്യുന്നു.  
ഈ സംഭരണ പ്രവർത്നങ്ങള്കായതി ന്കഎസ് സതി
ഡതിസതിക്കും കാന്പക് സതിനം സഹായം നൽകുന്ന�തിനാ
യതി ന്കസതിബതി �തിേതി്ഡ് ലകരള ലസ്റ്റ്് ലകാ-ഓപ്ലറ്ീവ് 
ബാകേതിൽ നതിന്ന് 30 ലകാടതി രൂപ ഒ്ത്വണ വായ്പ ലന
ടതിയതിട്ടുണ്്. ഈ സംരംഭത്തിന് കീഴതിൽ, സംസ്ഥാനന്ത് 
കശുവണ്തി കർഷകരതിൽ നതിന്ന് ന്ോത്ം 2,743 ന്േ്തിക് 
ടണ് ആർസതിഎൻ സംഭരതിച്ചു. ന്കസതിബതി ഇറക്കുേ�തി ന്െയ്ത 
കശുവണ്തി ഉപലയാഗതിക്കുന്ന ഏജൻസതികളായ ന്കഎസ് സതി
ഡതിസതിക്കും കാന്പക് സതിനം കശുവണ്തി ഇറക്കുേ�തിയന്ട 
മൂ�ധ്ം ന്കസതിബതിക് നൽകാൻ കഴതിഞ്ഞതിട്തില്ല. ഇ�് ന്ക
സതിബതിക് �ഭതിലകണ് തുകകള് കുേതിഞ്ഞുകൂടുന്ന�തില�ക് 
നയതിച്ചു. ഏകലദശം 181.68 ലകാടതി രൂപ ഏജൻസതിക് �ഭതി
കാനന്ണ്ന്നാണ് റതിലപ്ാർട്്. ഇ�തിൽ 132.68 ലകാടതി രൂപ 
ന്കഎസ് സതിഡതിസതിയതിൽ നതിന്നും 49 ലകാടതി രൂപ കാന്പ
ക് സതിൽ നതിന്നുോണ്.

ഇന്്യയുലെ കശുവണ്തി കയറ്റുേ്തി മപ്രാത്ാഹന 
കൗൺസതിൽ (സതിഇപതിസതിഐ)
1955-ൽ ഇന്ധ്ാ ഗവണ്ന്േറെ് സ്ഥാപതി�ോയ സതി.ഇ.പതി.
സതി.ഐ, കശുവണ്തി പരതിപ്തിന്റെയം കശുവണ്തി ല�ാടതിൽ 
നതിന്നും ഉ�്പാദതിപ്തിക്കുന്ന ദ്ാവകത്തിന്റെയം കയറ്റുേ�തി 
ലപ്രാത്ാഹതിപ്തിക്കുന്ന�തിന് �ക്ധ്േതിടുന്നു. കൗണ്സതിൽ  
അംഗങ്ങളായ കശുവണ്തിയന്ട ഇറക്കുേ�തികാർക്കും ആഭധ്
ന്ര കയറ്റുേ�തികാർക്കും ഇടയതിൽ ഒരു ഇടനതി�കാരനായതി 
കൗണ്സതിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. കാഷയൂ എക് സ് ലപാർട്് 
ന്പ്രാലോഷൻ കൗണ്സതിൽ ഓഫ് ഇന്ധ് (സതിഇപതിസതിഐ)
യന്ട കണകനസരതിച്ച്, 2020-21-ൽ ഇന്ധ്യതിൽ നതിന്നുള്ള 
കശുവണ്തി പരതിപ്തിന്റെയം കയറ്റുേ�തി 49,992 ന്േ്തിക് ടണ് 
ആയതിരുന്നു, വരുോനം ഏകലദശം 2,906.98 ലകാടതി രൂപ
യായതിരുന്നു. 2019-20ൽ ഇന്ധ്യതിൽ നതിന്നുള്ള കശുവണ്തി 
പരതിപ്തിന്റെ കയറ്റുേ�തി 67,647 ന്േ്തിക് ടണ് ആയതിരുന്നു, 

വരുോനം ഏകലദശം 3,867.17 ലകാടതി രൂപയായതിരുന്നു. 
ഇന്ധ്യതിൽ നതിന്നുള്ള കശുവണ്തി പരതിപ്തിന്റെ കയറ്റുേ�തിയന്ട 
അളവം മൂ�ധ്വം 2017-18 മു�ൽ കുറഞ്ഞു. 2020-21ൽ ലക
രളത്തിൽ നതിന്നുള്ള കശുവണ്തി പരതിപപ്് കയറ്റുേ�തി 24,929 
ന്േ്തിക് ടണ് ആയതിരുന്നു, വരുോനം ഏകലദശം 1,461.27 
ലകാടതി രൂപയായതിരുന്നു. സേീപ വർഷങ്ങളതിൽ ഇന്ധ്യതിൽ 
നതിന്നുള്ള ന്ോത്ം കശുവണ്തി ലകർണൽ കയറ്റുേ�തിയതിൽ 
ലകരളത്തിന്റെ പകേ് അളവതിലം മൂ�ധ്ത്തിലം ഏകലദശം 45 
മു�ൽ 50 ശ�ോനം വന്രയാണ്. 2020-21ൽ ഇന്ധ്യതിൽ 
നതിന്നുള്ള അസംസ് കൃ� കശുവണ്തിയന്ട കയറ്റുേ�തി 19,832 
ന്േ്തിക് ടണ് ആയതിരുന്നു, അ�തിന്റെ മൂ�ധ്ം 199.75 ലകാടതി 
രൂപയായതിരുന്നു. 2012-13 മു�ൽ ലകരളം അസംസ് കൃ� 
കശുവണ്തി കയറ്റുേ�തി ന്െയ്തതിട്തില്ല.എന്നാൽ 2017-18-ൽ 
ോത്രം 1.12 ലകാടതി രൂപാ മൂ�ധ്മുള്ള 92 ന്േ്തിക് ടണ്് അസം
സ്കൃ� കശുവണ്തി കയറ്റുേ�തി ന്െയ്തതിട്ടുണ്്. േ്് രാജധ്ങ്ങളതി
ല�ക് ലപ്രാസസതിംഗതിനായാണ് ഇ�് കയറ്റുേ�തി ന്െയ്തു�്.

2020-21ൽ ഇന്ധ്യതിൽ അസംസ് കൃ� കശുവണ്തിയന്ട 
(ആർസതിഎൻ) ഇറക്കുേ�തി 7,331.28 ലകാടതി രൂപ മൂ�ധ്മുള്ള 
8.31 �ക്ം ന്േ്തിക് ടണ് ആയതിരുന്നു. 2020-21ൽ ലക
രളത്തില�ക്കുള്ള അസംസ്കൃ� കശുവണ്തിയന്ട ഇറക്കു
േ�തി 18,424 ന്േ്തിക് ടണ് ആയതിരുന്നു, അ�തിന്റെ മൂ�ധ്ം 
166.28 ലകാടതി രൂപയാണ്. അസംസ്കൃ� കശുവണ്തിയന്ട 
കയറ്റുേ�തിയതിലം ഇറക്കുേ�തിയതിലം വ�തിയ വധ്�തിയാനങ്ങള് 
സംഭവതിക്കുന്ന�്  ഈ വധ്വസായത്തിന്� വധ്ാപാരതികളുന്ട 
പ്രവർത്നത്ാൽ ആണ്.അസംസ്കൃ� കശുവണ്തി, കശു
വണ്തി പരതിപ്് എന്നതിവയന്ട അന്ാരാഷ്ട്ര വതി�യതിൽ വ�തിയ 
ഏ്ക്കുറച്ചതിലകള് ഉണ്്. ഇന്ധ്യതിൽ, േ്് സംസ് കരണ 
രാജധ്ങ്ങളതില�ക് കയറ്റുേ�തി ന്െയ്യുന്ന�തിനായതി കശുവണ്തി 
ഇറക്കുേ�തി ന്െയ്യുന്നു. അ�തിനാൽ, േ്് ലപ്രാസസതിംഗ് രാ
ജധ്ങ്ങളതിന്� വതിപണതി സാഹെരധ്ങ്ങളും അന്ാരാഷ്ട്ര വധ്ാപാ
രന്ത് സ്വാധീനതിക്കുന്നു. 2020-21 കാ�യളവതിൽ രാജധ്ത്് 
നതിന്നുള്ള കശുവണ്തി പുറം ല�ാടതിൽ നതിന്നും ഉ�്പാദതിപ്തിക്കുന്ന 
ദ്ാവകം കയറ്റുേ�തി 3,736 ന്േ്തിക് ടണ് (വതി� 19.72 ലകാടതി 
രൂപ) ആയതിരുന്നു, 2020-21-ൽ ലകരളത്തിൽ നതിന്നുള്ള 
കയറ്റുേ�തി പൂജധ്ോയതിരുന്നു.

കശുവണ്തി ലകാമകാ വതികസന െയേകസ്െമേറ്സ് 
(െതി.സതി.സതി.െതി)
ഇന്ധ്ാ ഗവണ്ന്േറെതിന്റെ കൃഷതി, സഹകരണ, കർഷക 
ലക്േ വകുപ്തിന്റെ കീഴതിലള്ള ഓഫീസാണ് ഡതി.സതി.സതി.ഡതി. 
രാജധ്ന്ത് കശുവണ്തി, ന്കാലകാ വതികസന പരതിപാടതികള് 
�്വരതി�ന്പ്ടുത്തുന്ന�തിനള്ള ലനാഡൽ ഏജൻസതിയാണതി�്. 
അ�തിന്റെ പ്രവർത്നങ്ങള് രാജധ്ത്തുടനീളം വധ്ാപതിച്ചതിരതിക്കു
ന്നു.2020-21-ൽ ലകന്ദ്ര-സംസ്ഥാന സർകാരുകളുന്ട 
സംലയാജതി� പ്രവർത്നങ്ങളുന്ട ഫ�ോയതി 17,907 
ന്ഹക്ടർ സ്ഥ�ത്് അ�്യു�്പാദനലശഷതിയള്ള പ�കള് 
കശുോവ് കൃഷതിക് കീഴതി�ായതി ന്കാണ്് വന്നതിട്ടുണ്്. മൂത്് 
ലപായതും ഉൽപ്ാദനക്േേല്ലാത്തുോയ ല�ാട്ങ്ങളുള്ള 
3,444 ന്ഹക്ടർ സ്ഥ�ത്് പു�തിയ പ�കള് നട്് പതിടതിപ്തി
കലം പുനരുജ്ീവനവം നടത്തി. രണ്് കശുവണ്തി നഴ്സ
റതികള് സ്ഥാപതിക്കുകയം രന്ണ്ണ്ം നവീകരതിക്കുകയം 
ന്െയ്തു. വതികസന പരതിപാടതികള്കായതി 35,81,400 കശു
വണ്തി ഗ്ാഫ്റ്റുകള് വതി�രണം ന്െയ്തു. സ്ഥാപനങ്ങളുോയതി 
ലെർന്ന് കർഷക�� പരതിശീ�ന പരതിപാടതികള് നടത്തി 750 
ഓളം ലപർക് പ്രലയാജനം �ഭതിച്ചു. പനപുണധ് വതികസന  
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പരതിപാടതിക് കീഴതിൽ 21 ബാച്ചുകള്ക്കും 525 ന്�ാഴതി�തില്ലാത് 
വനതി�കള്ക്കും മൂ�ധ്വർധതി� ഉൽപ്ന്നങ്ങള് �യ്ാറാക്കുന്ന
�തിന് പരതിശീ�നം നൽകതി.

ലവല്ലുവതിളതികളം മുമനോട്ടുള്ള വഴതിയും
ലകരളത്തിന്� കശുോവ് കൃഷതി ലനരതിടുന്ന ന്വല്ലുവതിളതികളതിൽ 
ഭൂേതിയന്ട ലേലള്ള സമ്ർദേം, ഭൂപരതിധതി നതിയേങ്ങള് മൂ�മുള്ള 
നതിയന്തണങ്ങള്, അണബാധാ ലരാഗങ്ങളുന്ട ആധതികധ്ം, 
കർഷകർക് േതികച്ച സാമ്പത്തിക �ാഭം നൽകുന്ന േ്് 
വതിളകളുോയള്ള േത്രം എന്നതിവ ഉള്ന്പ്ടുന്നു. അ�്യുൽ
പ്ാദനലശഷതിയള്ള കശുവണ്തി ഇനങ്ങളുന്ടയം ആധുനതിക 
കൃഷതിരീ�തികളുന്ടയം സാവധാനത്തിൽ വധ്ാപതിക്കുന്ന രീ�തി 
സംസ്ഥാനത്തിന്റെ പരതിേതി�തികളതിൽ ഉള്ന്പടുന്നു. േത്ര 
വതി�യതിൽ അസംസ് കൃ� പരതിപ്തിന്റെ ആലപക്തിക ദൗർ�ഭധ്ം, 
ഉയർന്ന സംസ് കരണ ന്െ�വ്, ആധുനതിക സംസ് കരണ 
സാലകേ�തികവതിദധ്കളുന്ട േന്ദഗ�തിയതിലള്ള അവ�ംബം, 
േ്് സംസ് കരണ രാജധ്ങ്ങളതിൽ/പ്രലദശങ്ങളതിൽ നതിന്നുള്ള 
കടുത് േത്രം എന്നതിവ ആണ് ലകരളത്തിന്� കശുവണ്തി 
സംസ് കരണം അഭതിമുഖീകരതിക്കുന്ന പ്രശ് നങ്ങള്. ഇത്രം 
ന്വല്ലുവതിളതികള് കണകതിന്�ടുത്്, അടച്ചുപൂട്തിയ സ്വകാരധ് 
ലേഖ�യതിന്� ഫാക്ടറതികളുന്ട പ്രവർത്നം പുനരാരംഭതിക്കു
കയം അതുവഴതി ഈ വധ്വസായന്ത് ഉപജീവനത്തിനായതി 
ആശ്യതിക്കുന്ന ന്�ാഴതി�ാളതികള്ക് കൂടു�ൽ ന്�ാഴതിൽ ദതിന
ങ്ങള് ഉറപ്ാക്കുകയം ന്െയ്യുക എന്ന�ാണ് സംസ്ഥാന സർ
കാരതിന്റെ ശ്ദ്. 2021-22 വാർഷതിക പദ്�തിയതിൽ, കശുവ
ണ്തി സംസ്രണ യൂണതിറ്റുകള് ഉള്ന്പ്ടുന്ന 'എംഎസ്എംഇ 
യൂണതിറ്റുകളുന്ട പുനരുജ്ീവനവം പുനരധതിവാസവം' പദ്
�തികായതി സർകാർ 11 ലകാടതി രൂപ അനവദതിച്ചതിരുന്നു.  
പു�തിയ സർകാർ അവ�രതിപ്തിച്ച പുതുകതിയ ബജ്തിൽ, എം
എസ്എംഇകള്ക് കുറഞ്ഞ പ�തിശ നതിരകതിൽ വായ്പ 
�ഭധ്ോക്കുന്ന�തിന് പ�തിശ ഇളവതിനായതി 50 ലകാടതി രൂപയം 
നതിർലദശതിച്ചതിരുന്നു. കശുവണ്തി സംസ്രണത്തിന് ഇത്രം 
സംരംഭങ്ങള് പ്രലയാജനന്പ്ടുന്േന്ന് പ്ര�ീക്തിക്കുന്നു.

ലകരളത്തിന്� കാർഷതിക ോ്ങ്ങള്ക് സാക്ധ്ം വഹതിക്കു
ലമ്പാള്, കശുോവ് കൃഷതി ഒരു �ാഭകരോയ സംരംഭോയതി ോ
റുകയാണ്. അ�്യുൽപ്ാദനലശഷതിയള്ള ഇനങ്ങള്, ശാസ്തീയ 
കൃഷതിരീ�തികള്, വതിപു�ീകരണ ലസവനങ്ങളുന്ട കാരധ്ത്തിൽ 
കൂടു�ൽ പതിന്തുണ, വാണതിജധ്ാടതിസ്ഥാനത്തിലള്ള ഉൽപ്ാദനം 
എന്നതിവ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ അസംസ്കൃ� കശുവണ്തിയന്ട 
ഉൽപാദനത്തിന ശ്ലദ്യോയ പുലരാഗ�തി പകവരതികാ
ൻ സാധതിക്കും.നധ്ായോയ വതി�യതിലം വർധതിച്ചു വരുന്നകശു
വണ്തി യന്ട ആഭധ്ന്ര ഉ�്പാദനം ലകരളത്തിന്  കശുവണ്തി 
ഇറക്കുേ�തിയതിലള്ള ആശ്യ�്വം കുറയ്കാൻ സാധതിച്ചതിട്ടുണ്്. 
സംസ്രണത്തിലം മൂ�ധ്വർദ്നയതിലം ആധുനതിക സാലകേ�തി
കവതിദധ്കള് അ�തിലവഗം സ്വീകരതിക്കുക, സംസ്രണ ന്െ�വ് 
കുറയ്ക്കുക, പു�തിയ സാലകേ�തികവതിദധ്കള് വതികസതിപ്തിക്കുക, 
കശുവണ്തി ആപ്തിളതിന്റെ ഉപലയാഗം ഉള്ന്പ്ന്ടയള്ള കശു
വണ്തിയതിൽ നതിന്നുള്ള മൂ�ധ്വർദ്തി� ഉൽപ്ന്നങ്ങള് എന്നതിവ 
ലകരളത്തിന്� കശുവണ്തി ലേഖ�യന്ട വതികസനത്തിന് 
ഊന്നൽ നൽകുന്ന കാരധ്ങ്ങള് ആണ്. 'ലകരള കശുവ
ണ്തി'യന്ട �ന�ായ സ്വ�്വം നതി�നതിർത്ാൻ കഴതിയന്ന 
പു�തിയ വതിപണതികളും വതിപണന �ന്തങ്ങളും വതികസതിപ്തിക്കു
ന്ന�തിനള്ള വ�തിയ ശ്േങ്ങള് ഭാവതിയതിൽ വധ്വസായന്ത് 
അഭതിവൃദ്തിന്പ്ടുത്ാൻ സഹായതിക്കും.
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5.1 വിവരസാങ്കേതിക വിദ്യ
സേരളത്തിലല ഇൻഫർസേഷൻ ലെേ് സനയാളജതി (ഐെതി) 
സേഖല േംസ്യാനത്തിലറെ േമ്പദ് വധ്വസ്യതിൽ ഒരു 
പ്രധയാന ഇെം വഹതിക്കുന്നു, േംസ്യാനത്് വരുേയാനവം 
ല�യാഴതിലവേരങ്ങളം സൃഷ്തിക്കുന്ന�തിന് അ�തിലറെ േയാധധ്
�യം പ്രയാധയാനധ്വം �തിരതിച്ചറതിഞ്തിട്ടുണ്്.

രയാജധ്ലത് പ്രധയാന ഐെതി ലക്ധ് സ്യാനേയായതി സേരളം 
ഉയർന്നു. േർക്യാരതിലറെ നൂ�ന േംരംഭങ്ങൾലക്യാ
പ്ം പ്ര�തിബദ്�യള്ളതം േഴതിവള്ളതേയായ േയാനവ വതി
ഭവസേഷതിയതിലൂലെയയാണ് ഇ�് കേവരതിക്യാനയായ�്. 
േതിേച്ച ജീവതി�നതിലവയാരം, നന്നയായതി സ്യാപതി�േയായ േർ
ക്യാർ നയങ്ങൾ, കുറഞ് പ്രവർത്നലച്ചലവ് എന്നതിവ  
നതിസക്പേലര ഏറ്റവം ഇഷ്ലപ്ടുന്ന ഐെതി  
ഹബുേളതിലലയാന്നയാക്തി സേരളലത് േയാറ്റതി. 

േംസ്യാനത്തിലറെ േയാമ്പത്തിേ പുസരയാഗ�തിയതിൽ  
വതിവരേയാസകേ�തിേ വതിദധ്യലെ �ന്ത്രപ്രധയാന പ്രയാധയാനധ്ം 
േർക്യാർ �തിരതിച്ചറതിഞ്് േംസ്യാനലത് ഒരു ഡതിജതിറ്റൽ 
േംസ്യാനേയാക്തി േയാറ്റുന്ന�തിനം അന്യാരയാഷ്ട്ര നതിലവയാര
ത്തിലുള്ള പശ്യാത്ല േൗേരധ്ങ്ങൾ ഈ സേഖലയതിൽ 
ഒരുക്കുന്ന�തിനേയായതി ആത്യാർത്ഥേയായ നെപെതിേൾ 
എടുത്തിട്ടുണ്്. വതിവര വതിനതിേയ േയാസകേ�തിേ വതിദധ് പദ്�തി
േൾ, ഇ-ഗസവണൻേ് േംരംഭങ്ങൾ, ഇ-േയാക്ര� 
പദ്�തിേൾ എന്നതിവ നെപ്യാക്കുന്ന�തിനം ഐ.റ്റതി. സേഖല
യതിൽ അെതിസ്യാന േൗേരധ്ങ്ങൾ വതിേേതിപ്തിക്കുന്ന�തിലും 
േംസ്യാനലത് മുൻപന്തിയതിൽ ആക്കുന്ന�തിന് ഈ  
നയങ്ങൾ േഹയായതിച്ചതിട്ടുണ്്. 

േംസ്യാനലത് എല്യാ വീടുേളതിലും ഇറെർലനറ്റ് േണ
േ്റ്റതിവതിറ്റതി നൽേയാൻ ലക്ധ്േതിടുന്ന സേരള കഫബർ 
ഒപ്റ്റതിേ് ലനറ്റ് വർക്് (ലേ-സഫയാണ്) പദ്�തിയലെ 
അന്തിേ അംഗീേയാരത്തിലൂലെ സേരള േർക്യാർ  
ഇറെർലനറ്റതിസലക്കുള്ള പ്രസവേനം അെതിസ്യാന അവേയാ
േേയായതി �തിരതിച്ചറതിയേയം അവേയാേം നെപ്യാക്കുന്ന�തിന് 
അെതിയന്ര നെപെതിേൾ കേലക്യാള്ളുേയം ലെയ്ത. 
ഇൻറർലനറ്റ് േണേ്റ്റതിവതിറ്റതിയലെ അവേയാേങ്ങൾക്
നസൃ�േയായതി, 2 ദേലക്ം ബതിപതി എൽ കുടുംബങ്ങൾക്് 
േണേ്റ്റതിവതിറ്റതി േൗജനധ്േയായതി നൽേണം. ലേ. സഫയാണ് 
പദ്�തിയലെ സനരലത്യള്ള നെപ്യാക്ലതിന് േംസ്യാ
നത്തിലറെ േയാമ്പത്തിേ വതിേേനം ഒരു ഉയർന്ന  
�ലത്തിസലയ്ക് ലേയാണ്ടുസപയാേയാൻ േഹയായതിക്യാനള്ള 
േഴതിവണ്്. സേരള സ്റേറ്റ് ഇലേ്്തിേതിറ്റതി സബയാർഡതി
ലറെയം ലേ.എേ്.ഐ.െതി.ഐ.എൽ ലതിേതിറ്റഡതിലറെയം 
വതിഭവങ്ങൾ കൂട്തിസച്ചർത്തുലേയാണ്് സദേീയ, ആസഗയാള 
ഇറെർലനറ്റതിസലക്കുള്ള ലതികേ് നൽകുന്ന വതിവതിധ സേവനദയാ

�യാക്ളലെ സേവനം ഉപസയയാഗലപ്ടുത്തി ഇറെർലനറ്റ് േണ
േ്െതിവതിറ്റതിയലെ േയാരധ്ത്തിൽ പ്രസ�ധ്േതിച്ം ലയാേ്റ്റ് കേൽ  
േണേ്െതിവതിറ്റതി ഉറപ്് നൽകുന്ന ഒരു നൂ�ന േംവതിധയാന
േയാണ് ഈ പദ്�തി.

സേരള സ്റേറ്റ് ഇൻഫർസേഷൻ ലെേ്സനയാളജതി േതിഷൻ 
(ലേ.എേ്.ഐ.റ്റതി.എം.), സേരള യൂണതിസവഴ്േതിറ്റതി ഓഫ് 
ഡതിജതിറ്റൽ േയൻേേ്, ഇലന്നയാസവഷൻ ആൻഡ് 
ലെേ്സനയാളജതി, ലെേ്സനയാപയാർക്്, ഇൻസഫയാപയാർക്്, 
കേബർപയാർക്്,  സേരള സ്റേറ്റ് ഇൻഫർസേ
ഷൻ ലെേ്സനയാളജതി ഇൻഫ്യാേ്്േ്െർ ലതിേതിറ്റഡ്  
(ലേ.എേ്.ഐ.റ്റതി.ഐ.എൽ), ഇറെർനയാഷണൽ  
ലേറെർസഫയാർ ഫ്ീ ആറെ് ഓപ്ണ് സേയാഴ്േ് സേയാഫ്റ്റ് 
ലവയർ (ഐ.േതി.സഫയാേ്), സേരള ്റേയാർട്പ്് േതിഷൻ 
(ലേ.എേ്.യ.എം.), ലേറെർ സഫയാർ ലഡവലപ്്ലേറെ് 
ഓഫ് ഇസേജതിംഗ് ലെേ്സനയാളജതി (േതി-ഡതിറ്റ്) എന്നതിവ
യയാണ് േംസ്യാനത്് വതിവര േയാസകേ�തിേ പദ്�തിേൾ 
നെപ്യാക്കുന്ന, വതിവരേയാസകേ�തിേ വകുപ്തിന് േീഴതിൽ  
പ്രവർത്തിക്കുന്ന പ്രധയാന ഏജൻേതിേൾ.

ഐടി മേഖലയിൽ മ�യാവ ിഡ്-19 ന്റെ സ്യാധീനം
സേയാവതിഡ്-19 ഐെതി സേഖലയതിൽ ലെലുത്തിയ േ്യാധീ
നവം ഈ സേഖല നൽേതിയ പ്ര�തിേരണ നെപെതിേളം 
വളലര പ്രയാധയാനധ്േർഹതിക്കുന്നു. സേയാവതിഡ്-19-ലറെ  
അഭൂ�പൂർവേയായ വധ്യാപനം േയാരണം കദനംദതിന ബതി
േതിനസ്് പ്രവർത്നങ്ങൾ, സപ്രയാജേ്റ്റ് ലഡലതിവറതിേൾ, 
ഭൂരതിഭയാഗം ഐെതി േമ്പനതിേളലെ വരുേയാന േ്്ീമുേൾ 
എന്നതിവലയ േയാരേയായതി ബയാധതിച്. സലയാക്്ഡൗണ്, േലണ്
യ്ലേറെ് സേയാണ് നതിയന്ത്രണങ്ങൾ എന്നതിവ േയാരണം 2020 
േയാർച്ച് അവേയാനം മു�ൽ േമ്പനതിേൾ എല്യാ ജീവനക്യാർ
ക്കും വർക്് ഫ്ം സഹയാം ഒപ്ഷൻ നൽേതി. ഹയാർഡ് ലവയർ, 
സേയാഫ് റ്റ് ലവയർ േംവതിധയാനങ്ങൾ േജ്ീേരതിക്കുന്ന�തിൽ 
ലവല്ലുവതിളതിയള്ള�തിനയാൽ േതിക് ബതിേതിനേ് യൂണതിറ്റുേൾക്കും 
േഴതിഞ് ഒന്നര വർഷം നതിർണയായേേയായതിരുന്നു.

സ്യാപനങ്ങൾക്് ഉണ്യായ വരുേയാനനഷ്ം പ്രധയാനേയായം 
നതിലവതിലുള്ള പദ്�തിേൾ േയാറ്റതിലവച്ചതം, നതിലവതിലുള്ള 
സപ്രയാജേ്ടുേൾ എന്നതിവ മൂലമുണ്യാകുന്ന നഷ്േയാണ്.  
ഇറെർലനറ്റ് േണേ്റ്റതിവതിറ്റതി, അ�തിനസേഷം കവദയു�തി 
�െസ്ങ്ങൾ, സുരക്യാ ഭീഷണതിേൾ, ഹയാർഡ് ലവയർ  
പ്രശ്നങ്ങൾ എന്നതിവയയാണ് ‘വീട്തിൽ നതിന്നുള്ള സജയാലതി’  
േയാതൃേയതിലല പ്രധയാന പ്രേ് നങ്ങൾ. ക്ലയറെ് േീറ്റതിംഗു 
േളം ക്ലയൻറ് േന്ദർേനങ്ങളം റദ്യാക്ലപ്ടുന്നതേയായതി 
ബന്ധലപ്ട് േറ്റു പ്രശ്നങ്ങളണ്യായതിരുന്നു. 
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ഐടി മേഖലയിന്ല ഏജൻസി�ളുന്ട പ്ര�ടനം
േംസ്യാനലത് എല്യാ ജതില്േൾക്കും പ്രസയയാജനലപ്
ടുന്ന രീ�തിയതിൽ േംസ്യാനത്് ഐെതി വധ്വേയായം  
വതിപുലീേരതിക്യാൻ സേരള േർക്യാർ വതിഭയാവനം  
ലെയ്യുന്നു. ഒരു ഹബും േ് സപയാക്് സേയാഡലും ആസൂത്രണം 
ലെയ് ത. ഇ�തിൽ �തിരുവനന്പുരം (ലെേ്സനയാപയാർക്്), 
ലേയാച്ചതി (ഇൻസഫയാപയാർക്്), സേയാഴതിസക്യാെ് (കേബർ 
പയാർക്്) എന്നതിവ സേന്ദ്രങ്ങളയായതി പ്രവർത്തിക്കും,  
സേഷതിക്കുന്ന ജതില്േൾ േ് സപയാക്കുേളയായതിരതിക്കും.

ഐ.റ്റതി പശ്യാത്ല േൗേരധ്ങ്ങൾക്കും ഐ.റ്റതി. 
ഇ.എേ്, ഇ- ഗവണൻേ് പ്രവർത്നങ്ങൾക്കും ഈ  
സേഖലയതിലല നതിസക്പം സപ്രയാത്യാഹതിപ്തിക്കുന്ന�തിനേയായതി  
േംസ്യാന േർക്യാർ 2020-21 ബജറ്റതിൽ 500.10 
സേയാെതി രൂപ വേയതിരുത്തിയതിട്ടുണ്് കൂെയാല�, ഇ�തിൽ, 
325.04 സേയാെതി രൂപ ലെലവഴതിക്കുേയം ലെയ്തിട്ടുണ്് 
(64.99 േ�േയാനം). 2021-22 വയാർഷതിേ പദ്�തിയതിൽ, 
525.25 സേയാെതി രൂപ ഈ സേഖലയ്ക് വേയതിരുത്തിയതി
ട്ടുണ്്. േഴതിഞ് 3 വർഷലത് (2019-2022) പദ്�തി  
വതിഹതി�ത്തിലറെയം ലെലവയാക്തിയ തേയലെയം  
വതിേദയാംേങ്ങൾ പട്ി� 5.1.1-ൽ നൽേതിയതിരതിക്കുന്നു. 

മ�രള മ്റേറ്് ഇൻഫരമേഷൻ ന്ട�്മനയാളജി 
േിഷൻ (ന്�.എസ്.ഐ.റ്ി.എം)
സേരള സ്റേറ്റ് ഇൻഫർസേഷൻ ലെേ്സനയാളജതി േതിഷൻ 
വതിവര േയാസകേ�തിേ വകുപ്തിലറെ േീഴതിൽ വരുന്ന ഒരു 

േ്യംഭരണ ഐ.റ്റതി നതിർവ്വഹണ ഏജൻേതിയയാണ്. 
വകുപ്തിലറെ പ്രവർത്നങ്ങൾക്യാവേധ്േയായ േയാസകേ
�തിേ േഹയായം ഈ സ്യാപനം നൽകുന്നു. ഐ.േതി.െതി 
അനബന്ധ നയങ്ങൾ, േയാർ ഗ്ഗസരഖേളം േയാനദണ്ഡങ്ങളം 
എന്നതിവയലെ വതിേേനം ഗവണ്ലേറെ് സ്യാപനങ്ങൾക്കു
ള്ള ഐ.േതി.െതി ലഫേതിലതിസറ്റഷൻ, ഡതിജതികറ്റസേഷൻ പ്രയ
ത്നങ്ങളതിൽ േംസ്യാന വകുപ്പുേൾക്കുള്ള പതിന്തുണയം േയാർഗ്ഗ 
നതിർസദ്േവം, േർക്യാരതിനം വധ്വേയായത്തിനം ഇെയതിലുള്ള 
േധധ്വർത്തിയയായതി പ്രവർത്തിക്കുേ, േയാരധ്സേഷതി വതിേേന
ത്തിന് മുൻകേ എടുക്കുേ, ഡതിജതിറ്റൽ വതിെവ് നതിേത്തുേ, 
ഐ.െതി ഇൻഫ്യാേ്്േ്െർ സ്യാപതിക്കുേയം നതിലനതിർത്തു
േയം ലെയ്യുേ, വതിവതിധ ഇ-ഗസവണൻ േ് േംരംഭങ്ങൾ 
ഏലറ്റടുക്കുേ തെങ്ങതി കവവതിധധ്േയാർന്ന സറയാളേൾ ലേ.എ
േ്.ഐ.െതി.എം നതിർവ്വഹതിക്കുന്നു. ”േതിറ്റതിേണ് ഫേ്റ്റ്” എന്ന 
േേീപനത്തിൽ ശ്രദ് സേന്ദ്രീേരതിച്ലേയാണ്് ഡതിജതിറ്റൽ സേ
വനങ്ങൾ ഏറ്റവം േതിേച്ച രീ�തിയതിൽ പൗരൻേയാർക്് നൽകുേ 
എന്ന�യാണ് ലേ.എേ്.ഐ.െതി.എമ്തിലറെ േയാ�ലയായ  
പ്രവർത്നം. 

ന്�.എസ്.ഐ.റ്ി.എം.ന്റെ പ്രധയാന 
പ്രവരത്തനങ്ങൾ
സേവനങ്ങൾ നൽകുന്ന�തിൽ സു�യാരധ്�യം വതിേ്യാേധ്�യം 
ഉത്രവയാദതി�്വം ഉറപ്യാക്തി േദ്ഭരണം നെപ്യാക്കുന്ന
�തിനള്ള ഒരു പ്രധയാന ഉപയാധതിയയാണ് ഇ-ഗസവണൻേ്. 
ഇ-േയാക്ര�യാ പദ്�തി, ഇ-ഗസവണൻേ്, ലേയാകബൽ 
ഗസവണൻേ് എന്നതിവ സപ്രയാത്യാഹതിപ്തിക്കുന്ന�തിലും പ്രധയാന 

ഇന്ധ് ഇറെർലനറ്റ് 2019’ എന്ന് സപരതിട്തിരതിക്കുന്ന ഇറെർലനറ്റ് ആൻഡ് ലേയാകബൽ അസേയാേതിസയഷൻ ഓഫ് ഇൻഡധ് 
(ഐ.എ.എം.എ.ഐ) റതിസപ്യാർട്് അനേരതിച്ച് രയാജധ്ലത് രണ്യാേലത് ഉയർന്ന നതിരക്യാണ് സേരളത്തിലറെ ഇറെർലനറ്റ് 
ലപനതിസ്ഷൻ (54 േ�േയാനം), 69 േ�േയാനം ലപനതിസ്ഷനേയായതി ദതില്തി എൻ.േതി.ആർ ഒന്നയാം സ്യാനത്യാണ്. സേരളം, 
�േതിഴ്നയാെ്, ദതില്തി എന്നതിവതിെങ്ങളതിൽ ഏറ്റവം കൂടു�ൽ സ്തീേൾ ഇറെർലനറ്റ് ഉപസയയാഗതിക്കുന്നവരയാലണന്നും ഈ റതിസപ്യാർട്തിൽ 
പറയന്നു.

• ഐഎഎംഎഐ പു�തിയ റതിസപ്യാർട്് പ്രേയാരം, ഇന്ധ്യതിൽ നഗര പ്രസദേങ്ങലള അസപക്തിച്ച് ഗ്യാേങ്ങളതിലയാണ് കൂടു�ൽ 
ഇറെർലനറ്റ് ഉപസയയാക്യാക്ൾ ഉള്ള�്. കെനയ്ക് പതിന്നതിലയായതി ഏറ്റവം വലതിയ രണ്യാേലത് വലതിയ ഉപസയയാക്തൃ 
വതിപണതിയയായതി ഇന്ധ് േയാറതി.

• സേരള ്റേയാർട്് അപ്് േതിഷൻ വതിവതിധ േയാസകേ�തിേ സേഖലേൾക്യായതി േേർപ്തി� േൗേരധ്ങ്ങസളയാലെ ലേയാച്ചതിയതിൽ 1.80 
ലക്ം െതരശ്ര അെതി വതിസ്ീർണ്ണമുള്ള വതിേയാലേയായ േമുച്ചയേയായ ഇറെസഗ്റ്റഡ് ്റേയാർട്് അപ്് സേയാംപ്ലക്് 2019 ജനവരതിയതിൽ 
ആരംഭതിച്.

• 7,816 സപർക്് ല�യാഴതിൽ നൽേതിലക്യാണ്് േംസ്യാനത്തുെനീളം 2,692 അക്യ സേന്ദ്രങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നു.
• ഇന്ധ് സ്യാർട്് ഗ്തിഡ് സഫയാറം (ഐ എേ് ജതി എഫ്) ഐഐ ഐ െതി എം ലേയലെ സേക്ർ വതിസല്ജതിന് “സ്യാർട്് ഇൻകുസബറ്റർ 

ഓഫ് ദതി ഇയർ- 2020”പദവതി നൽേതി .
• 1,000 കവ-കഫ സഹയാട്് േ് സപയാട്ടുേളലെ രണ്യാം ഘട് ഇൻ്റേയാസളഷൻ പൂർത്തിയയായതി. 15 ലക്സത്യാളം അദ്തി�ീയ 

ലേയാകബൽ ഉപസയയാക്യാക്ൾ ഈ േൗേരധ്ം ഉപസയയാഗതിക്കുന്നു. പ്ര�തിദതിനം ഡയാറ്റ ഉപസഭയാഗം 8 െതിബതി വലരയയാണ്.
• കേബർ പയാർക്് ഇറെർലനറ്റ്, ലേയാകബൽ അസേയാേതിസയഷൻ ഓഫ് ഇന്ധ് (ഐ എ എം എഐ) യേയായതി േഹേരതിച്ച് 

സേരളത്തിൽ ആദധ്േയായതി ആപ്് ഇൻകുസബഷൻ ഹബ് വതിേേതിപ്തിലച്ചടുത്തു.
• ആധയാർ എൻസറയാൾലേൻറതിനം ആധയാർ വതിേദയാംേങ്ങളതിൽ േയാറ്റം വരുത്തുന്ന�തിനം േഹയായതിക്കുന്ന�തിനയായതി നതിലവതിൽ 900 

ഓളം സ്തിര എൻ സറയാൾ ലേറെ് ലേറെറുേളം അക്യ േതി എേ് േതിേളലെ 1,500 കെൽഡ് എൻ സറയാൾ ലേറെ് ലേറെറുേളം 
ഉണ്്.

• സേരളത്തിലല ഏറ്റവം വലതിയ എം സപ്ലയായ് ലേറെ് സബേ് േയാമ്പേയായതി ലെേ്സനയാപയാർക്് േയാറതി. ലെേ്സനയാപയാർക്് മൂന്നയാം 
ഘട്ം ആരംഭതിച്ചസ�യാലെ 380 ഏക്ർ സ്ലവം 9.7 ദേലക്ം െതരശ്ര അെതി ബതിൽറ്റ്-അപ്് ഏരതിയയമുള്ള ഇന്ധ്യതിലല 
ഏറ്റവം വലതിയ ഐെതി പയാർക്യായതി ഇ�് േയാറതി.

മ�യാക്്  5.1.1 സേരളത്തിലല ഐ.െതി സേഖലയലെ പ്രേെനം
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പശ്യാത്ല േൗേരധ്ങ്ങൾ വതിേേതിപ്തിക്കുന്ന�തിലും സേരളം 
മുൻ നതിരയതിൽ നതിൽക്കുന്നു.

പബ്ി�് വവ വഫ: ജനങ്ങൾക്് േൗജനധ്േയായതി  
ഇറെർലനറ്റ് നൽകുന്ന�തിനയായതി േംസ്യാനത്തുെനീളം 
2,000 കവ-കഫ സഹയാട്് സ്യാട്ടുേൾ സ്യാപതിക്യാൻ 
ലക്ധ്േതിട്ടുള്ള ഒരു േൗജനധ് കവ-കഫ സപ്രയാജേ്െയാണ് 
പബ്തിക്് കവ-കഫ. ബേ് ്റേയാൻഡുേൾ, വതിസനയാദേ
ഞ്യാര സേന്ദ്രങ്ങൾ, പയാർക്കുേൾ, ലപയാതസ്ലങ്ങൾ, ജന
സേവനസേന്ദ്രങ്ങൾ, േർക്യാർ ഓഫീസുേൾ എന്നതിവ 
ഉൾലപ്ടുന്ന സഹയാട്് േ് സപയാട്ടുേൾ ജതില്യാ ഭരണകൂെം 
േലണ്ത്തിയതിട്ടുണ്്. കൂെയാല� സേരള �ീരലത് 222 േത്ധ്
ബന്ധന ഗ്യാേങ്ങളതിൽ ലപയാത കവ-കഫ േൗേരധ്വം  
ലഭധ്േയാക്തിയതിട്ടുണ്്.

ഇ-ഓഫീസ്: ഓഫീേ് നെപെതി ക്രേങ്ങൾ ഇലേ്സ്യാണതിേ് 
ആയതി നെപ്യാക്കുന്ന�തിലൂലെ ഡതിജതിറ്റൽ വതിനതിേയത്തിലറെ 
ഗുണഫലങ്ങൾ ഉപസയയാഗതിച് ലേയാണ്് േർക്യാർ ഓഫീ
സുേൾ സപപ്ർ രഹതി� ഓഫീസുേളയായതി പരതിവർത്നം 
ലെയ്യുേയം ആേയവതിനതിേയം വഴതി സവഗത്തിൽ �ീരു
േയാനലേടുക്കുന്നതേയാണ് ഇ-ഓഫീേ് ലക്ധ്േതിടുന്ന�്. 
ലേക്രസട്റതിയറ്റതിലല എല്യാ വകുപ്പുേളതിലും 66 ഡയറേ്െ
സററ്റുേളതിലും/ േമ്ീഷണസററ്റേളതിലും/ േറ്റു ഗവണ്ലേൻറ് 
ഓഫീസുേളതിലും/ എല്യാ േളേ്െസററ്റുേളതിലും/ 17 േബ്േ
ളേ്െസററ്റുേളതിലും/ ആർ ഡതി ഒ ഓഫീസുേളതിലുേയായതി 

ഇ-ഓഫീേ് നെപ്യാക്തി േഴതിഞ്ഞു. വരും വർഷങ്ങളതിൽ 
�യാലൂക്് ഓഫീസുേളതിലും വതിസല്ജ് ഓഫീസുേളതിലും തെങ്ങതി 
�യാലഴ �ട്ടുവലര ഇ-ഓഫീേ് നെപ്യാക്കുന്ന�തിന് േർക്യാർ  
�ീരുേയാനലേടുത്തിട്ടുണ്്. 

അടിസ്യാന പശ്യാത്തല സൗ�രധ്ങ്ങൾ: സേരള സ്റേറ്റ് 
കവഡ് ഏരതിയ ലനറ്റ് വർക്് (ലേേ്യാൻ), ലേക്രസട്
റതിയറ്റ് കവഡ് ഏരതിയ ലനറ്റ് വർക്്(േ്യാൻ), സ്റേറ്റ് 
ഡയാറ്റയാ ലേറെർ, സ്റേറ്റ് േർവ്വീേ് ലഡലതിവറതി സഗറ്റ് 
സവ(എേ് എേ് ഡതിജതി) എന്നതിവയയാണ് േംസ്യാന
ലത് ഇ-ഗസവണൻേ് നെപ്യാക്കുന്ന�തിനള്ള പ്രധയാന  
അെതിസ്യാന പശ്യാത്ല േൗേരധ്ങ്ങൾ. 

ന്�സ്യാൻ: േംസ്യാനലത് 14 ജതില്േലളയം 152 
സബ്യാക്് പഞ്യായത്തുേലളയം 63 േതിനതി േതിവതിൽ സ്റേഷന
േലളയം േംസ്യാനത്തുെനീളമുള്ള റവനയൂ െവറുേലളയം 
�മ്തിൽ ബന്ധതിപ്തിക്കുന്ന ലേേ്യാൻ പദ്�തിയയാണ് 
േംസ്യാന ഇൻഫർസേഷൻ ഇൻഫ്യാേ്്േ്െറതിലറെ 
(എേ്.ഐ.ഐ) നലട്ല്്. േംസ്യാനലത് 4,000 ഓളം 
േർക്യാർ വകുപ്പുേലള വയർലലസ്തിലൂലെയം േറ്റനവധതി 
ലീേ്ഡ് കലൻ, ലയാൻ എന്നതിവയതിലൂലെയം ഈ ശംഖല 
ബന്ധതിപ്തിക്കുന്നു. ഐെതി പ്രയാപ്തേയാക്തിയ സേവനങ്ങളലെ 
ഗുണനതിലവയാരവം ലഭധ്�യം ലേച്ചലപ്ടുത്തുന്ന�തിനള്ള 
ദർേനസത്യാലെ േർക്യാർ ലേക്രസട്റതിയറ്റതിൽ സ്റേറ്റ്  
ഓഫ് ദതി ആർട്് ഒപ്റ്റതിക്ൽ കഫബർ േണക്ൻ 

പട്ി� 5.1.1 പദ്�തി വതിഹതി�വം ലെലവം (രൂപ സേയാെതിയതിൽ)

ക്രേ 
നം. വകുപ്്/പദ്�തി

വയാർഷതിേ പദ്�തി 
2019-20

വയാർഷതിേ പദ്�തി 
2020-21

വയാർഷതിേ പദ്�തി 
2021-22
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1. സേരള സ്റേറ്റ് ഐ.റ്റതി േതിഷൻ(ലേ.എേ്.ഐ.റ്റതി.എം) 144.14 79.02 124.14 87.43 125.13 25.99

2. ലെേ്സനയാപയാർക്് 84.00 33.14 2.00 1.75 24.05 22.21

3. ഇൻസഫയാപയാർക്് 67.05 26.06 10.00 8.16 35.55 38.07
4. കേബർപയാർക്് 22.69 0.58 0.01 0.00 12.37 0.00

5. ഇന്ധ്ൻ ഇൻ്റേതിറ്റയൂട്് ഓഫ് ഇൻഫർസേഷൻ ലെേ്സനയാള
ജതി ആറെ് േയാസനജ്ലേറെ് (ഐ.ഐ.ഐ.റ്റതി.എം.ലേ) 15.50 4.94 64.20 8.49 20.00 2.50

6. ്റേയാർട്പ്് േതിഷൻ 80.00 38.57 73.50 13.97 68.75 13.50

7. സേരള സ്റേറ്റ് ഐ.റ്റതി ഇൻഫ്യാേ്്േ്ച്ചർ ലതിേതിറ്റഡ് (ലേ.
എേ്.ഐ.റ്റതി.ഐ.എൽ) 148.00 48.12 212.75 77.29 201.90 0.00

8. േതി-ഡതിറ്റ് 7.00 0.73 6.00 5.72 6.00 1.36

9. ഇറെർനയാഷണൽ ലേറെർ സഫയാർ ഫ്ീ ആറെ് ഓപ്ണ് 
സേയാഴ് േ് സേയാഫ് റ്റ് ലവയർ 6.00 5.00 7.50 1.75 7.50 1.50

10. ഡതിജതിറ്റൽ യൂണതിസവഴ് േതിറ്റതി 0.00 0.00 0.00 0.00 24.00 0.00

ആലേ 574.38 236.16 
(41.1%) 500.10 325.04 

(65%) 525.25 105.13 
(20.0%)

അവലംബം: ബഡ്ജറ്് എസ്റിങ്േറ്്
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(ഒ എഫ് േതി) അധതിഷ്തി� ലനറ്റ് വർക്് ആർക്തിലെ
േ്െർ സ്യാപതിക്യാനയാണ് ലേേ്യാൻ ലക്ധ്േതിടുന്ന�്. 
േംസ്യാന ഡയാറ്റയാ ലേറെറുേൾ (എേ്ഡതിേതി)  
േംസ്യാനത്തിലറെ ഇ-ഗസവണൻേ് െട്ക്കൂെതിലറെ  
ഹൃദയഭയാഗത്യാണ്, േർക്യാർ സ്യാപനങ്ങളലെ വതിവതിധ 
ആപ്ലതിസക്ഷനേളം ലവബ് കേറ്റുേളം സഹയാസ്റ്റുലെയ്യുേയം 
അനബന്ധ സേവനങ്ങൾ നൽകുേയം ലെയ്യുന്നു. 

ഇ-ഡിസ്്ി�്റ്്: സദേീയ ഇ-ഗസവണൻേ് പദ്�തി
ക്് േീഴതിലുള്ള സ്റേറ്റ് േതിഷൻ സേയാഡ് പദ്�തിയയാണ് 
ഇ-ഡതിേ്്തിേ്റ്റ്. ജതില്യാ�ലത്തിൽ ഉയർന്ന അളവതിലുള്ള 
സേവനങ്ങൾ എത്തിക്കുന്ന�തിനം അക്യ വഴതി ഈ 
സേവനങ്ങളലെ ഓണ്കലൻ ലഭധ്� പ്രയാപ്തേയാക്കുന്ന
�തിനം ബയാക്് എൻഡ് േമ്പയൂട്കറസേഷനേയാണ് ഈ 
പദ്�തി ലക്ധ്േതിടുന്ന�്. 2019-20-ൽ 83,60,940 അസപ
ക്േളയാണ് ലഭതിച്ച�്. ഇ�തിൽ 76,30,945 അസപക്േൾ  
അംഗീേരതിക്കുേയം 61,026 അസപക്േൾ നതിരേതി 
ക്കുേയം ലെയ്ത.

നതിലവതിൽ േംസ്യാനത്തുെനീളം 25 റവനയൂ േർട്തിഫതിക്റ്റ് 
സേവനങ്ങൾ ഇ-ഡതിേ്്തിേ്റ്റ് ലൂലെ ഓണ്കലൻ 
ആക്തിയതിട്ടുണ്്. അക്യ സേന്ദ്രങ്ങളലെ േഹയായ
സത്യാലെസയയാ ലപയാത സപയാർട്ൽ വഴതിസയയാ േർട്തി
ഫതിക്റ്റുേൾക്് അസപക്തിക്യാനം ഡതിജതിറ്റൽ ഒപ്തിട് 
േർട്തിഫതിക്റ്റുേൾ സനെയാനം ഈ േൗേരധ്ം പൗരന്യാലര പ്രയാ
പ്തരയാക്കുന്നു. ഇ-ഡതിേ്് തിേ്െ് സപയാർട്ൽ വഴതി 6 സേയാെതിയതിലധതിേം  
ഡതിജതിറ്റൽ േർട്തിഫതിക്റ്റുേൾ വതി�രണം ലെയ്ത.

ഇ-ഗവൺന്േറെ് ന്പ്രയാ�്യരന്േറെ് (ഇ.ജി.പി):
ഇ-ഗവണ്ലേറെ് ലപ്രയാേയുർലേറെ് (ഇ-ജതിപതി) േംസ്യാന
ത്് നെപ്തിലയാക്തി. 54 േർക്യാർ വകുപ്പുേളം 335 ലപയാത
സേഖലയാസ്യാപനങ്ങളം/േ്യംഭരണ സ്യാപനങ്ങളം/
േർക്യാർ ഏജൻേതിേളം ഉപസയയാഗതിക്കുന്ന ഒരു ലപയാത 
േംഭരണ േംവതിധയാനേയാണതി�്. 25 ലക്ത്തിന് മുേളതിൽ 
മൂലധ്മുള്ള എല്യാ ലെൻഡറുേൾക്കും ഇ-ലെൻഡറതിംഗ്  
േ്ീേരതിക്യാൻഎല്യാേർക്യാർവകുപ്പുേൾ/സബയാർഡുേൾ/
േർവേലയാേയാലേൾ/ഓർഗകനസേഷനേൾ, എന്നതിവയ്ക്  
നതിർസദ്േം നൽേതിയതിട്ടുണ്്.

ഫ്രണ്സ് ജനമസവന മ�ന്ദ്രങ്ങൾ: 14 ജതില്യാ ആസ്യാന
ങ്ങളതിലും ഫ്ണ്്േ് ജനസേവന സേന്ദ്രങ്ങൾ ആരംഭതിച്ചതിട്ടുണ്്. 
2018-19 േയാമ്പത്തിേ വർഷത്തിൽ 148.1 സേയാെതി രൂപയം 
2019-20 േയാലയളവതിൽ 126.87 സേയാെതി തൂപയം േർക്യാ
രതിസലക്് ഫ്ണ്്േ് ജനസേവന സേന്ദ്രങ്ങൾ വരുേയാനം 
സനെതിലക്യാടുത്തിട്ടുണ്്. പൗരൻേയാർക്് അധതിേ ലെലവ
േളതില്യാല� േർക്യാരതിസലക്കുള്ള എല്യാ നതികു�തിേളം േറ്റു 
കുെതിശ്തിേേളം ഒരു കുെക്ീഴതിൽ നൽേയാനള്ള അവേരം 
അക്യ സേന്ദ്രം വഴതി ഉറപ്യാക്കുന്നുണ്്. േരയാേരതി 1,000-
1,050 ആളേൾ ദതിനംപ്ര�തി ഫ്ണ്്േ് ജനസേവന സേന്ദ്ര
ങ്ങളതിൽ േന്ദർേതിക്യാറുണ്്. ഫ്ണ്് േ് ജനസേവന സേന്ദ്ര
ത്തിൽ  വതിേേതിപ്തിച്ച ഫ്ീേ് (ഫ്ണ്്േ് റീ-എഞ്തിനീയറതിംഗ് 
എറെർ കപ്രേ് പ്രയാപ് �േയാക്തിയ േതി്റേം) എന്ന ഒരു പു�തിയ 
സേയാഫ്റ്റ് ലവയർ  വതിേേതിപ്തിക്കുേയം അവ�രതിപ്തിക്കുേയം 
ലെയ്ത.

അക്ഷയ: വതിവര േയാസകേ�തിേ രംഗലത് വതിെവ് നതിേ
ത്തുേ എന്ന ലക്ധ്സത്യാലെ അക്യ 2002 നവംബർ 

18-ന് ഒരു നയൂ�ന േംരംഭേയായതി ആരംഭതിച്. ലപയാത  
േ്േയാരധ് പകേയാളതിത് രീ�തിയതിലയാണ് ‘അക്യ’ പ്രവർത്തി
ക്കുന്ന�്. കുടുംബത്തിലല ഒരയാൾലക്കേതിലും ഇ-േയാക്
ര� എന്ന�യായതിരുന്നു തെക്ത്തിലല ഉസദ്േധ്ം. ക്രസേണ 
പൗരന്യാർക്് സേവനം നൽകുേ എന്ന�തിസലക്് 
അക്യ േയാറതി. അക്യ എൻസറയാൾലേറെ് ഏജൻേതി
യയായതി പ്രവർത്തിക്കുേയം അക്യ സേന്ദ്രങ്ങളതിലൂലെ 
ആധയാർ എൻസറയാൾലേറെ് നെത്തുേയം ലെയ്യുന്നു.  
2020-21 േയാലയളവതിൽ 7,816 സപർക്് ല�യാഴതിൽ നൽേതി
ലക്യാണ്് 2,692 അക്യ സേന്ദ്രങ്ങൾ േംസ്യാനത്തുെനീ
ളം പ്രവർത്തിക്കുന്നു. സേരളത്തിലല അക്യ സേന്ദ്രങ്ങലള 
േംബന്ധതിച്ച വതിേദ വതിവരങ്ങൾ അനു�ന്ം 5.1.1-ൽ 
സെർത്തിരതിക്കുന്നു. 

ആധയാര: സേരളം ആധയാർ നൽകുന്ന�തിൽ 100 േ�േയാനം 
കേവരതിച്ചതിട്ടുണ്്. യഐഡതിഎഐ ലേഎേ് ഐെതിഎമ്തിലന 
ഓ�റെതിസക്ഷൻ യൂേർ ഏജൻേതിയയായതി അംഗീേരതിച്, പ്രയാേയാ
ണീേരണം നൽകുന്ന�തിനള്ള ഉപസയയാക്തൃ ഏജൻേതിയയാണ് 
ഇ-ലേകവേതി,കൂെയാല� ഇ-ലേകവേതി യഐഡതിഎഐ 
സേവനങ്ങൾ വയാഗ്യാനം ലെയ്യുന്നു. നതിലവതിൽ, ആധയാർ എൻ
സറയാൾലേറെതിനം ആധയാറതിലല വതിേദയാംേങ്ങളതിൽ േയാറ്റം വരു
ത്തുന്ന�തിനേയായതി അക്യ േതിഎേ് േതിേൾക്് 900 ഓളം 
സ്തിരം എൻസറയാൾലേറെ് ലേറെറുേളം 1,500 കെൽഡ് 
എൻസറയാൾലേറെ് ലേറെറുേളമുണ്്.

വീഡിമയയാ മ�യാൺഫറൻസിംഗ് (വ ിസി)
ഒരു േീറ്റതിംഗ് / െർച്ച നെത്തുസമ്പയാൾ ഒരു സ്ലത്തിന് േ്
�ന്ത്ര പ്ലയാറ്റ്സഫയാം നൽകുന്ന വതിദൂര സ്ലങ്ങലള ബന്ധതി
പ്തിക്കുന്ന�തിന് വീഡതിസയയായം ഓഡതിസയയായം േംസയയാ 
ജതിപ്തിച്ച് പ്രസക്പണം ലെയ്യുന്ന ഒരു േയാസകേ�തിേവതിദധ്
യയാണ് വീഡതിസയയാ സേയാണ്ഫറൻേതിംഗ് (വതിേതി). വതിേതി 
ലേഷനേളലെ േയാസനജുലേറെ്, വതിേതി ഉപേരണങ്ങളലെ 
പരതിപയാലനം, സ്റ്റുഡതിസയയാേൾ എന്നതിവ േതി-ഡതിറ്റതിലറെ പതി
ന്തുണസയയാലെയയാണ് ലെയ്യുന്ന�്. വതിേതി ഇൻഫ്യാേ്്
േ്െർ ഉപസയയാഗതിച്ച്, ഈ വർഷം 750-800 വതിേതിേൾ  
നെത്യാൻ ലേ എേ് ഐ െതി എമ്തിന് േഴതിഞ്ഞു.

ഡതിജതിസലയാക്ർ സേവനം നതിലവതിൽ ഇനതിപ്റയന്ന സേവ
നങ്ങൾക്യായതി േംസയയാജതിപ്തിച്ചതിരതിക്കുന്നു. 

 y ഇ ഡതിേ്്തിേ്റ്റ്-റവനയൂ േർട്തിഫതിക്റ്റ്
 y ഭക്ധ്, േതിവതിൽ വതി�രണ വകുപ്്- സറഷൻ േയാർഡ്
 y പരീക് ഭവൻ- എേ്എേ്എൽേതി
 y സേയാസട്യാർലവഹതിക്തിൾഡതിപ്യാർട്്ലേറെ്-കരൈവതിംഗ് 
കലേൻസും ലവഹതിക്തിൾ രജതിേ്സ്ഷനം.

 y പതി.എേ്.േതി- വണ് കെം ലവരതിഫതിസക്ഷൻ(ഒ.െതി.വതി).

ഇ-മസവനം & എം-മസവനം: സേരള ഇ-സേവന 
സപയാർട്ൽ, േയാസകേ�തിേവതിദധ്യലെ േഹയായസത്യാലെ 
സേരള േർക്യാരതിലറെ എല്യാ ഓണ്കലൻ സേവ
നങ്ങളം (ജതിറ്റുേതി & ജതിറ്റുബതി) ഒലരയാറ്റ പ്ലയാറ്റ് സഫയാേതിൽ 
ലേയാണ്ടുവരുേ എന്ന ലക്ധ്സത്യാലെ നെപ്തിലയാക്തിയ ഒരു 
േദ്ഭരണ ഉദധ്േേയാണ് ഇ-സേവനം. 60-ലധതിേം വകുപ്പുേ
ളലെ 500-ഓളം സേവനങ്ങൾ ഒലരയാറ്റ പ്ലയാറ്റ് സഫയാേതിൽ ഏേീ
േരതിക്കുന്ന�തിന പുറസേ, എല്യാ ലേയാകബൽ േൗഹൃദ സേ
വനങ്ങളം (ഏേസദേം 450 സേവനങ്ങൾ) എം-സേവനം 
എന്ന ഏേീകൃ� ലേയാകബൽ ആപ്ലതിസക്ഷൻ വഴതിയയാണ് 
നൽകുന്ന�്.
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മ�രള മ്റേറ്് മപേഷധ്ൽ ഡയാറ് ഇൻഫ്രയാസ്്�്ചര (ന്�എ
സ് ഡിഐ): പകേയാളതിത് പ്രക്രതിയയതിലൂലെ സേരളത്തിലറെ വതി
േദേയായ ജീവനള്ള ഭൂപെം സൃഷ്തിക്കുേയയാണ് േയാപസത്യാണ് 
സേരളം ലക്ധ്േതിടുന്ന�്. വതിവതിധ േന്നദ് േംഘെനേള
ലെയം േയാമുദയായതിേ േംഘെനേളലെയം േഹയായസത്യാ
ലെ സേരളത്തിലുെനീളം േയാപ്തിംഗ് ഗ്രൂപ്പുേൾ രൂപീേരതിച്. 
ഫ്ീ ആൻഡ് ഓപ്ണ് സേയാഴ് േ് എന്ന സേയാഫ്റ്റ് ലവയർ 
(സഫയാേ്), പ്ലയാറ്റ് സഫയാേതിലന അെതിസ്യാനേയാക്തിയള്ള പു�തിയ 
ജതിസയയാസപയാർട്ൽ ഇറെർനയാഷണൽ ലേറെർ സഫയാർ ഫ്ീ 
ആൻഡ് ഓപ്ണ് സേയാഴ് േ് സേയാഫ്റ്റ് ലവയറുേയായതി 
(ഇേ്സഫയാേ്)സെർന്ന് േംയക്േയായതി വതിേേതിപ്തിലച്ചടുത്തു.

സുഗേ മപയാരട്ൽ: മറയാ ന്പരേിഷൻ മപയാരട്ൽ: വതിവതിധ 
സഡയാേയുലേസറെഷൻ ആവേധ്ത്തിന് ഏജൻേതിേൾ 
കൂടു�ലും ഒന്നതിലധതിേം നതിരക്കുേൾ േ്ീേരതിക്കുന്നു, 
അ�തിന് നതിലവതിൽ സറയാഡ് േട്തിംഗ് ലപർേതിഷൻ/സറയാ 
ലപർേതിഷൻ ആവേധ്മുള്ള ഏജൻേതിക്് ഒന്നതിലധതിേം 
ഓഫീസുേൾ േന്ദർേതിസക്ണ്തണ്്. ലേഎേ് ഐ
െതിഎം ഒരു ഓണ്കലൻ ആപ്ലതിസക്ഷൻ േംവതിധയാനം 
സറയാഡ് േട്തിംഗ് ലപർേതിഷൻ, യൂട്തിലതിറ്റതി ഷതിഫ്റ്റതിംഗ്  
എന്നതിവയ്കയായതി വതിേേതിപ്തിലച്ചടുത്തിട്ടുണ്്.

മ�രള യൂണിമവഴ്സിറ്ി ഓഫ ്ഡിജിറ്ൽ 
സയൻസസ,് ഇന് യ്ാമവഷൻ ആൻഡ ്ന്ട�മ്നയാളജി
2020 ൽ സേരള േർക്യാർ ഐഐഐെതിഎംലേ ലയ 
“സേരള യൂണതിസവഴ്േതിറ്റതി ഓഫ് ഡതിജതിറ്റൽ േയൻേേ്, 
ഇലന്നയാസവഷൻ ആൻഡ് ലെേ്സനയാളജതി” ആയതി ഉയർത്തി. 
ബഹുേയാനലപ്ട് സേരള ഗവർണർ പുറലപ്ടുവതിച്ച ഒരു ഓർ
ഡതിനൻേതിലൂലെ (2020-ലല നമ്പർ 9) ഡതിജതിറ്റൽ യൂണതി
സവഴ് േതിറ്റതി-ലയ സേരള ഡതിജതിറ്റൽ േയൻേേ്, ഇലന്നയാ
സവഷൻേ് ആൻഡ് ലെേ്സനയാളജതി ആയതി അപ്സഗ്ഡ് 
ലെയ്ത. യൂണതിസവഴ്േതിറ്റതി 2021 ലഫബ്രുവരതി 20 ന് ഉദ്ഘയാെ
നം ലെയ്�്, ലെേ്സനയാേതിറ്റതി േയാമ്പേതിൽ നതിന്ന് പ്രവർത്
നം ആരംഭതിച്. ഡതിജതിറ്റൽ േയാസകേ�തിേവതിദധ്േൾ, േയാസ്തം,  
ഹയുേയാനതിറ്റീേ് എന്നീ സേഖലേളതിൽ വതിദധ്യാഭധ്യാേം, 
ഗസവഷണം, വതിപുലീേരണ പ്രവർത്നങ്ങൾ എന്നതിവ 
നെത്തി ആസഗയാള പ്രേസ്തിയലെ അതലധ്േയായ സേന്ദ്രേയാ
യതി േയാറയാനയാണ് േർവേലയാേയാല വതിഭയാവനം ലെയ്യുന്ന�്. 
ആർട്തിഫതിഷധ്ൽ ഇറെലതിജൻേ്, നയാച്റൽ ലയാംസഗ്ജ് സപ്രയാ
േേതിംഗ്, ഇറെർലനറ്റ് ഓഫ് �തിങ് േ്, ഇലേ്സ്യാണതിേ് 
േതി്റേങ്ങളം ഓസട്യാസേഷൻ, ഇസേജതിംഗ് ലെേ് സനയാളജീേ്, 
ഡയാറ്റയാ അനലതിറ്റതിേ് േ്, ബതിഗ് ഡയാറ്റ, കേബർ ലേേയൂ
രതിറ്റതി, സബ്യാക്് ലെയതിൻ ഇൻസഫയാർേയാറ്റതിേ്സും ജതിസയയാസ്
ഷധ്ൽ അനലതിറ്റതിക്്,ഇസക്യാളജതിക്ൽ എന്നീ സേഖലേളതിൽ 
േയാസ്റേഴ് േ്, സഡയാേ് െസററ്റ് സപ്രയാഗ്യാമുേളതിൽ സേഷതി വർദ്തി
പ്തിക്കുേയയാണ് േർവേലയാേയാല ലക്ധ്േതിടുന്ന�്. 

േയാസ്ത, േയാസകേ�തിേ, േയാസനജ്ലേറെ് സേഖലേളതിൽ ഒരു 
ഉന്ന� സ്യാപനലേന്ന നതിലയതിൽ 2000-ൽ ആരംഭതിച്ച 
സ്യാപനേയാണ് ഇന്ധ്ൻ ഇൻ്റേതിറ്റധ്ട്് ഓഫ് ഇൻഫർ
സേഷൻ ലെേ്സനയാളജതി ആൻഡ് േയാസനജ്ലേറെ്-സേരള. 
വതിദധ്യാർത്ഥതിേൾക്് ലേച്ചലപ്ട് വതിദധ്യാഭധ്യാേം നൽകുന്ന
�തിലും, േംരംഭേ�്വം േയാമൂഹതിേ ഉത്രവയാദതി�്വമുള്ള 
ലപ്രയാഫഷണലുേലളയം സനതൃ സേഷതിയള്ളവലര വളർത്തി
ലയടുക്കുന്ന�തിലും ഈ സ്യാപനം പ്രയാധയാനധ്ം നൽകുന്നു.  
സലയാസേയാത്ര വതിദഗ്ധരുേയായം ഗസവഷേരുേയായം  
േംവദതിക്യാൻ വതിദധ്യാർത്ഥതിേൾക്് അവേരം നൽകുന്ന

�തിന് ഇ�് സദേീയ അന്ർസദേീയ സേയാണ്ഫറൻസുേളം 
വർക്് സഷയാപ്പുേളം ഏസേയാപതിപ്തിക്കുന്നു. 

അെതിസ്യാന, പ്രയാസയയാഗതിേ വതിവര േയാസകേ�തിേ  
വതിദധ്യതിലും േയാസനജ്ലേറെതിലും വതിദധ്യാഭധ്യാേം, ഗസവഷണം, 
വതിേേനം, പരതിേീലനം എന്നതിവയതിൽ ഇൻ്റേതിറ്റയൂട്് ശ്രദ് 
സേന്ദ്രീേരതിക്കുന്നു. േയാസ്റേഴ്േ് സപ്രയാഗ്യാം, എംഫതിൽ സപ്രയാഗ്യാ
മുേൾ, പതിഎച്ച്ഡതി സപ്രയാഗ്യാമുേൾ, ബതിരുദയാനന്ര ഡതിസപ്ലയാേ 
സപ്രയാഗ്യാമുേൾ എന്നതിവയയാണ് ഇൻ്റേതിറ്റയൂട്തിലറെ അക്യാദ
േതിേ് സപ്രയാഗ്യാമുേൾ.

കേബർ സുരക്, ലേഷീൻ ഇറെലതിജൻേ്, ഡയാറ്റയാ അന
ലതിറ്റതിേ് േ്, ജതിസയയാസ്ഷധ്ൽ അനലതിറ്റതിേ് േ് എന്നതിവയതിൽ 
ല്ഷകലസേഷസനയാടുകൂെതിയ ഇൻ്റേതിറ്റയൂട്് ഇൻ േമ്പയൂട്ർ 
േയൻേതിൽ നയാല് പ്രസ�ധ്േ സപയാേ്റ്റ് ഗ്യാജുസവറ്റ് സപ്രയാഗ്യാ
മുേൾ (എംഎേ് േതി) വയാഗ്യാനം ലെയ്യുന്നു. സേൽപ്റഞ് 
നയാല് പ്രസ�ധ്േ സേയാഴ്സുേൾലക്യാപ്ം, ഇൻ്റേതിറ്റയൂട്് 
എം.ഫതിൽ ഇസക്യാളജതിക്ൽ ഇൻസഫയാർേയാറ്റതിക്്, എം.ഫതിൽ 
േമ്പയൂട്ർ േയൻേ്, പതി.ജതി ഡതിസപ്ലയാേ ഇൻ ഇ-ഗസവ
ണൻസും വയാഗ്യാനം ലെയ്യുന്നു. എം. ഫതിൽ, എംഎേ് േതി 
ബതിരുദം ലേയാച്ചതി യൂണതിസവഴ് േതിറ്റതി ഓഫ് േയൻേ് ആൻഡ്  
ലെേ് സനയാളജതിയം (കുേയാറ്റ്) ബതിരുദയാനന്ര ഡതിസപ്ലയാേ സേരള  
േർക്യാരതിന്  േീഴതിലുള്ള  ഡയറേ്െസററ്റ് ഓഫ് ലെേ്നതിക്ൽ 
എഡയൂസക്ഷനം വയാഗ്യാനം ലെയ്യുന്നു.

മലേസ്ന്േറെ് ന്റമ്യാരഡു�ൾ
ഡതിജതിറ്റൽ യൂണതിസവഴ് േതിറ്റതിയതിൽ നതിന്ന് പയാേയായ  
കുട്തിേൾ അന്ർസദേീയേയായതി അറതിയലപ്ടുന്ന ഐെതി 
േമ്പനതിേളയായ ലജ.എഫ്.ഡബ്തിയ.റ്റതി.േതി- ജനറൽ 
ഇലേ്്തിേ് ആലക്ഞ്ർ, ആംസഡയാക്്, േീലേൻേ് 
ഏണേ്റ്റ് & യങ്, എ.ആർ.എേ് സേയാഫ്റ്റ് ലവയർ 
അലയൻേ് സേയാണ്ഹതിൽ, ഐബതിഎം, ഐ ബതി എേ്, 
ഇൻസഫയാേതിേ്, െയാറ്റ എൽേതിഡതി െയാറ്റയാ േണ്േൾട്ൻേതി  
േർവീേേ്, യ എേ് െതി സ്യാബൽ ലെേ്സനയാളജതി വതിസപ്രയാ 
തെങ്ങതിയ േമ്പനതിേളതിൽ പ്രേംേനീയേയായ സ്യാനങ്ങൾ 
വഹതിക്കുന്നു.

ഗമവഷണ മ�ന്ദ്രങ്ങൾ
ഇൻ്റേതിറ്റയൂട്തിൽ സ്റേറ്റ് ഓഫ് ദതി ആർട്് ലയാബുേളേയായതി 
പ്രവർത്തിക്കുന്ന ചുവലെപറയന്ന ഗസവഷണ ഗ്രൂപ്പു
േൾ േഴതിഞ് 10 വർഷത്തിനതിലെ നൂറതിലധതിേം സദേീയ 
അന്ർസദേീയ ഗസവഷണ പ്രേതിദ്ീേരണങ്ങൾ  
പുറത്തിറക്തിയതിട്ടുണ്്. 

 y േതിവതി രയാേൻ ലസബയാറട്റതി ഓഫ് ഇസക്യാളജതിക്ൽ ഇൻ
സഫയാർേയാറ്റതിക്് 

 y സേയാഗ്തിറ്റീവ ്േമ്പയൂട്തിംഗതിലല ലേറെർ ഓഫ ്എക്ലൻേ് 
 y സേരള സബ്യാക്്ലെയതിൻ അക്യാദേതി 
 y കേബർ ഭീഷണതി പഠതിക്യാനയായതി ലേറെർ  
സഫയാർ റതിേർച്ച് ആൻഡ് ഇലന്നയാസവഷൻ

 y പയാസറ്റണ്, ഇസേജ് അനയാലതിേതിേ് എന്നതിവയതിലല  
േതിേവതിലറെ സേന്ദ്രങ്ങളയാണ്  

 y ഭയാഷയാ േമ്പയൂട്തിംഗതിനയായള്ള ലവർെ്ൽ റതിസേയാഴ് േ് 
ലേറെർ 

 y ജതിസയയാ ഇൻസഫയാർേയാറ്റതിക്് സവണ്തി സേന്ദ്രം സ്യാപതിച്.
 y ഡയാറ്റയാ േയൻേ്, ഇൻസഫയാർേയാറ്റതിക്് സവണ്തി സേന്ദ്രം 
സ്യാപതിച്.
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 y ഉയർന്ന നതിലവയാരമുള്ള വതിദധ്യാഭധ്യാേത്തിനം കനപുണധ് 
വതിേേനത്തിനം സവണ്തി ലവബ് അധതിഷ്തി� േൾട്തിേീഡതി
യയലെ സേന്ദ്രം സ്പതിച്.

 y ഇ ഗസവണൻേതിനയായള്ള സേയാഫ്ലറ്റ്യർ എഞ്തിനീയ
റതിംഗതിലല വതിജ്യാനസേന്ദ്രം

 y ലേഡതിക്ൽ ഇൻഫർസേഷൻ േതി്റേംേ് ലേറെർ
 y ഇൻസഫയാർേയാറ്റതിക്് േതി്റേങ്ങളം സേവനങ്ങളം 
 y ഇറെലതിജൻേ് ആൻഡ് ലേേയൂരതിറ്റതി ഇൻസഫയാർ 
േയാറ്റതിക്് (േതിഐഎേ്ഐ) സേന്ദ്രം.

 y ലേറെർ സഫയാർ അഗ്തി ഇൻസഫയാർേയാറ്റതിക്് ആൻഡ് 
ഇ ഗസവണൻേ്

�തിങ്  േധ്യാസബറ്റർ, ക്ലൗഡ് േമ്പയൂട്തിംഗ്  ലയാബ്,  
ഡയാറ്റ-േംപയൂസട്ഷണൽ സേയാഡലതിംഗ് ലയാബ്, എം ബഡഡ് 
േതി്റേംേ് ലയാബ്, ഫയാബ് ലയാബ്, ജതിസയയാ ഇൻസഫയാർേയാറ്റതിക്് 
ലയാബ്, സലയാട്് ലയാബ്, ഇലേ്സ്യാണതിക്് ഇൻകുസബറ്റർ ലയാബ്, 
ലയാംസഗ്ജ് േമ്പയൂട്തിംഗ് ലയാബ്, േൾട്തിേീഡതിയ ലയാബ്, ലേഡതി
ക്ൽ ഇസേജ് േമ്പയൂട്തിംഗ്, േതിഗ്ൽ സപ്രയാേസ്തിംഗ് ലയാബ്, 
ഡയാറ്റയാ എഞ്തിനീയറതിംഗ് ലയാബ്, അഗ്തി-ഇൻസഫയാർേയാറ്റതിക്് 
ലയാബ് എന്നതിവയയാണ് ഇൻ്റേതിറ്റയൂട്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന 
വതിവതിധ ഗസവഷണ ലയാബുേൾ.

ന്ട�്മനയാസിറ്ി �യാമ്പസ്
ലെേ്സനയാേതിറ്റതിയതിലല ഇൻ്റേതിറ്റയൂട്തിലറെ പു�തിയ േയാമ്പേ് 
പൂർത്തിേരണ ഘട്ത്തിലയാണ്, ഇൻഫർസേഷൻ ലെേ്സനയാ
ളജതിയതിലും അ�തിലറെ ആപ്ലതിസക്ഷൻ ലഡയാലേയ്നേളതിലും 
പഠനങ്ങൾ, ഗസവഷണങ്ങൾ, ഇൻകുസബഷൻ എന്നതിവ സുഗ
േേയാക്കുേയം സപ്രയാത്യാഹതിപ്തിക്കുേയം ലെയ്യും. പൂർത്ീേരതിച്ച 
േധ്യാമ്പേതിൽ ലേയാത്ം 48,161 െതരശ്ര േീറ്റർ വതിസ്ീർണ്ണ
മുണ്യാകും. അക്യാദേതിേ് സബ്യാക്്, സ്റ്റുഡറെ്േ് സഹയാ്റേൽ 
സബ്യാക്്, വതിവതിധ സബ്യാക്കുേളയായ േബ്സ്റേഷൻ, േംപ്, 
പമ്പ് ഹൗേ് എന്നതിവയലെ നതിർമ്യാണം പൂർത്തിയയായതി. 
േയാമ്പേതിസലക്കുള്ള ലേ എേ് ഇബതി കവദയു�തി വതി�രണം 
ഉപസയയാഗതിക്യാൻ �യ്യാറയാണ്. ്യാൻേ്സഫയാർേർ, കെം 
ഓഫ് ദതി സഡ (െതിഒഡതി) േീറ്റർ എന്നതിവയലെ പരതിസേയാധന 
പൂർത്തിയയായതി. എേ്െതിപതി പ്ലയാന്റുേൾ പ്രവർത്തിപ്തിക്കുന്ന�തിന് 
സേരള േലതിനീേരണ നതിയന്ത്രണ സബയാർഡതിലറെ അന്തിേ 
അനേ�തി ലഭതിച്.

ഐഐഐടിഎംന്� യുന്ട പ്രധയാന ഭൗതി� 
മനട്ങ്ങൾ

 y എംഎേ് േതി, എംഫതിൽ വതിദധ്യാർത്ഥതിേൾക്യായതി 1015 
േതിലബേ് അധതിഷ് ഠതി�വം, ഓപ്ണ് ആേ് േേ് ഡതി
ജതിറ്റൽ പുേ് �േങ്ങലള വതിദൂരേയായതി ആേ് േേ് ലെയ്യാ
വന്നതേയായ പയാസക്ജ് സൃഷ് െതിച്.

 y ഐഐഐെതിഎംലേ കലബ്രറതിയതിലലയം ലേയഡതി
എേ് ഐെതി സനയാളജ് ലേറെർ റതിസേയാഴ്േ് & േർവീേ
േതിലലയം പു�തിയ ബയാച്േളതിലല വതിദധ്യാർത്ഥതിേൾക്് വതി
ദൂരേയായതി ഉപസയയാഗതിക്യാനള്ള പ്രസ�ധ്േ േൗേരധ്ങ്ങൾ 
ഉൾലപ്ലെയള്ള ഒരു ഓണ്കലൻ പരതിെയലപ്ടുത്ൽ 
സപ്രയാഗ്യാം.

 y അധതിേ െതിലവേൾ കൂെയാല� കലബ്രറതി ഉപസയയാ
ക്യാക്ളലെ എല്യാ വതിഭയാഗങ്ങൾക്കും ഇ-റതിസേയാഴ് സു
േളലെ ഒരു സശ്രണതിയതിസലക്് ഇഷ് െയാനസൃ�േയാക്തിയ 

ആേ് േേ് നൽകുന്നു. കലബ്രറതി ഉപസയയാക്യാ
ക്ൾക്കുള്ള സലയാക്്ഡൗണതിലറെ നതിയന്ത്രണങ്ങൾ 
പൂർണ്ണേയായം ഇല്യാ�യാക്കുന്ന ശ്രസദ്യേയായ  
സനട്േയാണതി�്.

 y പഠതി�യാക്ളലെ േമൂഹത്തിലറെ േയാറതിലക്യാണ്തിരതിക്കുന്ന 
ആവേധ്ങ്ങളം ഉപസയയാഗ രീ�തിേളം നതിറസവറ്റുന്ന�തിനയായതി 
സനയാളജ് ലേറെറതിലറെ ഭയാഗേയായതി 'സലണതിംഗ് സ്േ്' 
എന്ന സപരതിൽ ഒരു പു�തിയ പ്രവർത്ന സേഖല സൃഷ്തിച്.

ന്ട�്മനയാപയാര്്
ആസഗയാള നതിലവയാരമുള്ള പശ്യാത്ല േൗേരധ്ങ്ങൾ സൃ
ഷ്തിക്കുന്ന�തിനം േയാസകേ�തിേ വതിദധ്യതിലൂന്നതിയ വധ്വേയായ
ങ്ങളലെ വതിേേനത്തിനയാവേധ്േയായ മുഴുവൻ േഹയായവം 
നൽകുന്ന�തിനേയായതി സേരള േർക്യാരതിൻലറ പൂർണ്ണ 
ഉെേസ്�യതിലുള്ള ഒരു േ്യംഭരണ സ്യാപനേയായയാ
ണ് ലെേ്സനയാപയാർക്് ആരംഭതിച്ച�്. 1995 നവംബർ  
18-നയാണ് ഈ സ്യാപനം ഔസദധ്യാഗതിേേയായതി രയാഷ്ട്ര
ത്തിന് േേർപ്തിച്ച�്. അന്നു മു�ൽ ലെേ്സനയാപയാർക്് 
അ�തിലറെ വലതിപ്ത്തിലും, ജീവനക്യാരുലെ എണ്ണത്തിലും 
വളർന്നുലേയാസണ്യതിരതിക്കുന്നു. മൂന്നയാം ഘട് വതിേേന
സത്യാലെ ഇന്ധ്യതിലല ഏറ്റവം വലതിയ ഐ.റ്റതി. പയാർക്കു
േളതിൽ ഒന്നയായതി ലെേ്സനയാപയാർക്് േയാറും. ഇവതിലെ 380 
ഏക്ർഭൂേതിയം 9.7 േതിലധ്ണ് െതരശ്ര അെതി ബതിൽറ്റ് 
അപ്് ഏരധ്യമുണ്്. േഴക്കൂട്ത്് ലെേ്സനയാേതിറ്റതി  
സപ്രയാജേ്െ് വരുന്നസ�യാടുകൂെതി 424 ഏക്ർ വതിേ്തൃ�തിയതിൽ 
ഒരു ഏേീകൃ� ഐ.റ്റതി. ൌണ്ഷതിപ്യാകുേയം, സേരളത്തി
ലല �ലന്ന ആദധ്ലത് ഐ.റ്റതി. ഇെനയാഴതിയയായതി േയാറുേയം 
ലെയ്യും. 63,000 ത്തിലധതിേം ഐെതി / ഐെതിഇഎേ് 
ലപ്രയാഫഷണലുേൾ സജയാലതി ലെയ്യുന്ന ഈ പയാർക്തിൽ 
ഇസപ്യാൾ 460 േമ്പനതിേളണ്്. േംസ്യാന േമ്പദ് വധ്വ
സ്യതിൽ ലെേ്സനയാപയാർക്തിലറെ േംഭയാവന പട്ി� 5.1.2-ൽ  
േയാണതിച്ചതിരതിക്കുന്നു. ലെേ്സനയാപയാർക്തിലറെ വളർച്ച
യലെയം ഭൗ�തിേ സനട്ങ്ങളലെയം വതിേദയാംേങ്ങൾ  
യഥയാക്രേം അനു�ന്ം 5.1.2, 5.1.3 എന്നതിവയതിൽ  
നൽേതിയതിരതിക്കുന്നു.

ന്ട�്മനയാപയാര്ിന്റെ അധീനതയീലുള്ള ഭൂേി
വതിവതിധ ഘട്ങ്ങളതിലയായതി പൂർത്തിയയാക്തിയ 662.54 ഏക്റതിൽ 
വധ്യാപതിച്േതിെക്കുന്ന 5 േയാമ്പസുേളയാണ് ലെേ്സനയാപയാർക്തി
ലുള്ള�്. 5 േയാമ്പസുേളതിലയായള്ള ഭൂവതിവരം േംബന്ധതിച്ച 
വതിേദയാംേങ്ങൾ പട്ി� 5.1.3-ൽ ലേയാടുത്തിരതിക്കുന്നു.

പട്ി� 5.1.3 ലെേ്സനയാപയാർക്തിലറെ അധീന�യീലുള്ള 
ഭൂേതി.
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(ഏക്റതിൽ) 148.22 86 90.12 335.53 2.67
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ന്ട�്മനയാപയാര്ിന്ല �ിൽറ്് അപ്് ഏരിയയുന്ട 
വളരച്ച
ലെേ്സനയാപയാർക്തിലല ബതിൽറ്റ് അപ്് സ്ലം 2015-16ൽ 
72 ലക്ം െതരശ്ര അെതിയതിൽ നതിന്ന് 2020-21 ൽ 102.7 
ലക്ം െതരശ്ര അെതി ആയതി ഉയർന്നു. ഇ�തിൽ ലെേ്സനയാ
പയാർക്് വധ്യാവേയായതിേ ലേയാഡയൂളേൾക്യായതി 32.8 ലക്ം 
െതരശ്ര അെതി വതിസ്ീർണ്ണം സൃഷ്തിച്, കൂെയാല� േമ്പനതി
േൾ പൂർത്തിയയാക്തിയ ലേയാത്ം 75.7 ലക്ം െതരശ്ര  
അെതി സ്ലേയാണ്. ലെേ്സനയാപയാർക്തിലല ബതിൽറ്റ്അപ് 
ഏരതിയയലെ വളർച്ച ചിത്ം 5.1.1-ൽ േയാണതിച്ചതിരതിക്കുന്നു.

ചിത്ം 5.1.1 ലെേ്സനയാപയാർക്തിലല ബതിൽറ്റ് അപ്് 
ഏരധ്യലെ വളർച്ച

85 85 89 
97 101 103 

0

20

40

60

80

100

120

2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21

�
ിൽ

റ്്
 അ

പ്
് ഏ

ര
ിയ

(ല
ക്ഷ

ം ച
�

ര
�

 
അ

ച
ടി

യ
ിൽ

) 
 

വരഷം 
 

അവലംബം: ടെക്ങ്നാപാർക്്

ന്ട�്മനയാപയാര്ിന്ല �മ്പനി�ൾ
േഴതിഞ് 5 വർഷത്തിനതിെയതിൽ ലെേ്സനയാപയാർക്തിൽ  
പ്രവർത്തിക്കുന്ന േമ്പനതിേളലെ എണ്ണത്തിൽ വർദ്ന
യണ്യായതിട്ടുണ്്. 2015-16 ൽ ലെേ്സനയാപയാർക്തിൽ 358 
േമ്പനതിേൾ പ്രവർത്തിച്ചതിരുന്നു. 2020-21 ൽ ഇ�് 460 
ആയതി വർദ്തിച്. 2015-16 മു�ൽ 2019-20 വലരയള്ള  
േമ്പനതിേളലെ എണ്ണം േംബന്ധതിച്ച വതിവരം  
ചിത്ം 5.1.2-ൽ സെർത്തിരതിക്കുന്നു. 

ന്ട�്മനയാപയാര്ിൽനിന്നുള്ള �യറ്റുേതിയുന്ട 
വളരച്ച
ലെേ്സനയാപയാർക്തിൽനതിന്നുള്ള േയറ്റുേ�തി 2014-15 ൽ 5,100 
സേയാെതിയയായതിരുന്ന�് 2018-19 ആയസപ്യാൾ 7,000 സേയാെതി 
രൂപയയായതി വർദ്തിച്. 2019-20 ൽ ഇ�് 7,350 സേയാെതിയയായതി 
ഉയർന്നു, ഇ�് മുൻ വർഷലത് അസപക്തിച്ച് 5 േ�േയാനം  
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ചിത്ം 5 .1. 2 ലെേ്സനയാപയാർക്തിലല േമ്പനതിേളലെവളർച്ച

അവലംബം: ടെക്ങ്നാപാർക്്

വർദ്ന. േഴതിഞ് 5 വർഷേയായതി ലെേ്സനയാപയാർക്തിൽ 
നതിന്നുള്ള േയറ്റുേ�തി വതിവരം ചിത്ം 5.1.3-ൽ സരഖലപ്ടു
ത്തിയതിരതിക്കുന്നു.
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ചിത്ം 5.1.3 ലെേ്സനയാപയാർക്തിൽ നതിന്നുള്ള േയറ്റുേ�തി

അവലംബം: ടെക്ങ്നാപാർക്്

ന്ട�്മനയാപയാര്ിന്ല ന്തയാഴിലിലുണയായ 
വരദ്നവ്
ലെേ്സനയാപയാർക്തിലറെ വളർച്ച ആ സ്യാപനത്തിലുണ്യായ 
അവേയാന അഞ്് വർഷലത് ല�യാഴതിലതിലറെ വളർച്ചയേയായതി 
ബന്ധലപ്ട്് വതിേേലനം ലെയ്യാവന്ന�യാണ്. 2014-15 ൽ 
ല�യാഴതിലവേരങ്ങൾ 47,100 ആയതിരുന്ന�് 2020-21 ആയ
സപ്യാസഴക്കും 63,000 ആയതി വർദ്തിച്. േഴതിഞ് 5 വർഷലത് 
ല�യാഴതിലവേരങ്ങളതിലുണ്യായ വർദ്ന ചിത്ം 5.1.4-ൽ 
സരഖലപ്ടുത്തിയതിരതിക്കുന്നു.

പട്ി� 5.1.2 േംസ്യാന േമ്പദ് ഘെനയതിൽ ലെേ്സനയാപയാർക്തിലറെ േംഭയാവന

ഇനം സനട്ങ്ങൾ
2017-18

സനട്ങ്ങൾ
2018-19

സനട്ങ്ങൾ
2019-20

സനട്ങ്ങൾ
2020-21

ആലേ വതിറ്റുവരവ് (രൂപ സേയാെതിയതിൽ) 14,000 14,000 15,000 15,000

ആലേ േയറ്റുേ�തി (രൂപ സേയാെതിയതിൽ) 6,450 7,000 7,350 ഓഡതിറ്റ്  ലെയ്  
വതിവരങ്ങൾ ലഭധ്േയായതിട്തില്

ആലേ നതിസക്പം (രൂപ സേയാെതിയതിൽ) 4,970 4,979 4,979 5,309

ആലേ ല�യാഴതിലവേരങ്ങൾ (എണ്ണം) 56,000 60,000 62,000 63,000

ആലേ േമ്പനതിേൾ (എണ്ണം) 400 410 450 460

ആലേ സ്ലം (ഏക്റതിൽ) 662.54 662.54 662.54 662.54

ആലേ ബതിൽറ്റപ് ഏരതിയ (ലക്ം െതരശ്ര അെതി) 89 97 101 103

അവലംബം: ടെക്ങ്നാപാർക്്
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ചിത്ം 5.1.4 ലെേ്സനയാപയാർക്തിലല ല�യാഴതിലവേരങ്ങളലെ 
വർദ്ന
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 അവലംബം: ടെക്ങ്നാപാർക്്

ലെേ്സനയാപയാർക്് മൂന്നയാം ഘട്ത്തിൽ എംബേതി സെയാറേ് 
പദ്�തിയലെ നതിർമ്യാണം ആരംഭതിക്കുേയം അ�് േജീവ
േയായതി തെരുേയം ലെയ്യുന്നു. ഇ�തിൽ രണ്ടു ഘട്ങ്ങളതിലയായതി 
ലേയാത്ം 1,500 സേയാെതി മു�ൽമുെക്തിൽ ലെേ്സനയാപയാർക്തിൽ 
സലയാസേയാത്ര ബതിേതിനേ് ഇൻഫ്യാേ്് േ്െർ സൃഷ്തിക്യാൻ 
വതിഭയാവനം ലെയ്തിരതിക്കുന്നു. പദ്�തി പൂർത്തിയയാകുസമ്പയാൾ 
20,000 സനരതിട്ടുള്ള ല�യാഴതിലവേരങ്ങളം 50,000 പസരയാക് 
ല�യാഴതിലവേരങ്ങളം സൃഷ്തിക്ലപ്ടും എന്ന് പ്ര�ീക്തിക്കുന്നു.

ന്ട�്മനയാസിറ്ി 
ലെേ്സനയാപയാർക്തിലറെ പ്രധയാന പദ്�തിയയാണ് ലെേ്സനയാ
േതിറ്റതി സപ്രയാജേ്റ്റ്. ഐെതി േംസയയാജതി� ൌണ്ഷതിപ്് ആൻഡ് 
സനയാളജ് േതിറ്റതി, വളർന്നുവരുന്ന േയാസകേ�തിേവതിദധ്േളതിൽ 
ആറ് ലേറെർ ഓഫ് എക്ലൻേതിനയാണ്,(േതിഒഇഎേ്)രൂപ
േൽപ്ന ലെയ്തിട്ടുള്ള�്. േംസ്യാനത്് സുസ്തിരവം ആസരയാ
ഗധ്േരവേയായ ഐെതി ആവയാേവധ്വസ് സൃഷ്തിക്കുന്ന�തിന് 
േതിഒഇഎേ് േഹയായതിച്. 1) കേബർ സുരക്, സബ്യാക്് ലെ
യതിൻ, 2) ഫതിൻ ലെേ്, സബ്യാക്് ലെയതിൻ, 3) ആർട്തിഫതിഷധ്ൽ 
ഇറെലതിജൻേ്, ലേഷീൻ സലണതിംഗ്, 4) ലവർെ്ൽ / ആലമെ
റെഡ് റതിയയാലതിറ്റതി, 5) ഇ-ലേയാബതിലതിറ്റതി, 6) ബഹതിരയാേയാേ 
േയാസ്തം എന്നതിങ്ങലനയള്ള ഐെതി േയാസകേ�തിേവതിദധ്േലള  
അെതിസ്യാനേയാക്തിയയാണ് ലേറെർ ഓഫ് എക്ലൻേ്  
പൂർത്തിേരതിച്ചതിട്ടുള്ള�്.

ആർട്തിഫതിഷധ്ൽ ഇറെലതിജൻേ്, ഡീപ് ലേഷീൻ സലണതിംഗ്, 
സറയാസബയാട്തിക്്, ഇലേ്്തിേ് / ഓസട്യാസേറ്റഡ് വയാഹനങ്ങൾ 
എന്നതിവയലെ േതിഒഇ ആയതിരതിക്കും നതിസ്യാൻ ഡതിജതിറ്റൽ 
ഇന്ധ് എൽ എൽ പതി. ബഹതിരയാേയാേ ദൗ�ധ് പരതിപയാെതിേൾ
ക്യായതി ലെേ്സനയാപയാർക്് വതി.എേ്.എേ്.േതിയേയായതി േഹ
േരതിച്ച് നയാസനയാ സ്േ് പയാർക്് സപ്രയാജേ്റ്റതിലനയാപ്ം സ്േ് 
േതി്റേംേ ്സേയാംപ്ലക് ്സ്യാപതിച്.

ഐെതി ഇറെസഗ്റ്റഡ് ൌണ് ഷതിപ്തിന് 287.7 ഏക്റും 
സനയാളജ്  േതിറ്റ തിക്യായതി  102 .05  ഏക്റുേയായതി  

ലെേ്സനയാപയാർക്് 335.53 ഏക്ർ സ്ലം പള്ളതിപ്പുറ
ത്് േ്ന്േയാക്തി.അെതിസ്യാന േൗേരധ്ങ്ങളലെ പണതി 
ആരംഭതിച്, െതി േതി എേ്, നതിസ്യാൻ, േണ് ലെേ്, േയാേ്, 
ഐ ഐ ഐ െതി എം - ലേ എന്നതിവയ്ക് ഭൂേതി അനവദതിച്. 
പത്തുവർഷലത് പദ്�തിയയായതി ലെേ്സനയാേതിറ്റതി പദ്�തി 
വതിഭയാവനം ലെയ്യുന്നു. ഐെതി സേഖലയതിൽ ഒരു ലക്ം 
സപർക്് സനരതിട്ടും 4 ലക്സത്യാളം സപർക്് പസരയാക്േയായം  
ല�യാഴതിലവേരം നൽകുന്ന പദ്�തിയയാണതി�്. 5000 സേയാെതി 
രൂപ മു�ൽ മുെക്തിൽ ഏേസദേം 10 ദേലക്ം െതരശ്ര 
അെതി വതിസ്തീർണ്ണമുള്ള ഓഫീേ്  ലേട്തിെം നതിർമ്തിച്. 

ന്ട�്മനയാപയാര്് ന്�യാല്ം
സേരള േർക്യാർ 18 ലഹേ്െർ സ്ലം എം/എേ് സേരള 
സ്റേറ്റ് ഐെതി ഇൻഫ്യാേ്്േ്െർ ലതിേതിറ്റഡതിന് കേേയാറതിയതി
ട്ടുണ്്. ഇ�തിൽ 10 േ�േയാനം സ്ലം ലെേ് സനയാപയാർക്തിന് 
ലേയാല്ം ലെേ് സനയാപയാർക്തിലറെ പ്രവർത്നത്തിനം പരതി
പയാലനത്തിനേയായതി നൽകും. സലയാസേയാത്ര നതിലവയാരമുള്ള 
1,00,000 െതരശ്ര അെതി ഐെതി ലേട്തിെം അഷ്മുെതിയതിൽ പൂർ
ത്തിയയായതി. േധ്യാമ്പേതിനള്ളതിലല പമ്പ് ഹൗേ്, ഓവർലഹഡ് 
വയാട്ർ െയാകേ്, ആർട്ീരതിയൽ സറയാഡ് സജയാലതിേൾ എന്നതിവയൾ
ലപ്ലെയള്ള ജലവതി�രണ േംവതിധയാനം പൂർത്തിയയായതി. േയാ
മ്പേതിലല ല�രുവവതിളക്കുേൾ പൂർണ്ണേയായം േൗസരയാർജ്  
അധതിഷ്തി�േയാണ്. അടുത് 2 വർഷത്തിനള്ളതിൽ  
800 ല�യാഴതിലവേരങ്ങൾ നൽകുലേന്നയാണ് പ്ര�ീക്തി
ക്കുന്ന�്. സ്യാർട്് ബതിേതിനേ് ലേറെർ പ്രവർത്ന  
േജ്േയാണ്, 20 േമ്പനതിേൾ സേന്ദ്രത്തിൽ നതിന്നും  
പ്രവർത്തിക്കുന്നു. 

ഇൻമഫയാപയാര്്
ലേയാച്ചതിയതിലല ഇൻസഫയാപയാർക്്, സെർത്ലയതിലും 
തൃശ്ശൂരതിലും സ്യാക്കുേളള്ള സേരളത്തിലല രണ്യാേ
ലത് വലതിയ ഐെതി ഹബ്യാണ്. ഐ.െതി./ഐ.െതി.ഇ. 
എേ് േമ്പനതിേൾക്് ആവേധ്േയായ കവദയു�തി, ജല 
വതി�രണം, േണേ്െതിവതിറ്റതി, തെങ്ങതിയ സ്റേറ്റ് ഓഫ് ആർട്്  
അെതിസ്യാന േൗേരധ്ങ്ങൾ സൃഷ്തിക്കുേയയാണ് ഇൻ
സഫയാപയാർക്തിലറെ ലക്ധ്ം. ഇൻസഫയാപയാർക്കും അ�തിലറെ 
വതിേേന പകേയാളതിേളം സെർന്ന് (2004-ൽ ആരംഭതിച്ച
ത മു�ൽ) 9.2 േതില്ധ്ണ് െതരശ്ര അെതി ബതിൽറ്റ് അപ് 
സ്ലം സൃഷ്തിക്കുേയം 415 ഐ.െതി േമ്പനതിേളതിലൂലെ 
51,000 ലധതിേം ഐ.െതി ലപ്രയാഫഷണുലുേൾക്് ല�യാഴതിൽ  
നൽകുന്നുമുണ്്. 2019-20 േയാലയളവതിൽ േയറ്റുേ�തി േണ
ക്കുേൾ 5,200 സേയാെതി രൂപയം 2020-21-ൽ ഇ�് ഏേസദേം 
5,700 സേയാെതി രൂപയേയാണ്.

ഇൻമഫയാപയാര്ിന്റെ അധീനതയീലുള്ള ഭൂേി
322.98 ഏക്റതിലയായതി വതിേേനത്തിലറെ വതിവതിധ ഘട്
ങ്ങളതിൽ 5 േയാമ്പസുേൾ ഇൻസഫയാപയാർക്തിനണ്്. ഈ 5  
േയാമ്പസുേളതിലല ഭൂവതിേ്തൃ�തി േംബന്ധതിച്ച വതിേദയാംേങ്ങൾ 
പട്ി� 5.1.4-ൽ േയാണതിച്ചതിരതിക്കുന്നു. 

പട്ി� 5.1.4 ഇൻ സഫയാപയാർക്തിലറെ അധീന�യീലുള്ള ഭൂേതി

ഘട്ങ്ങൾ ഘട്ം I ഘട്ം II തൃശ്ശൂർ സെർത്ല െതി.ബതി.േതി േല്ലൂർ
ഭൂവതിേ്തൃ�തി 
(ഏക്റതിൽ) 100.86 125.92 30 66.2 ജതിേതി ഡതി എയലെ ഉെേസ്�യതിലുള്ള ലേ എേ്  ഐ  െതി  എമ്തിലറെ 

പയാട്ത്തിന് േീഴതിൽ 30,000െ. േതി േതി അെതി ബതിൽറ്റ് അപ്് സ്ലം 

അവലംബം: ടെക്ങ്നാപാർക്്
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2020-21 �യാലയളവിൽ ഇൻമഫയാപയാര്ിന്റെ 
പ്രധയാന മനട്ങ്ങൾ
• ലേയാത്ം ജീവനക്യാരുലെ എണ്ണം 53000 ആയതി  

ഉയർന്നു.
• ലേയാത്ം േയറ്റുേ�തി വരുേയാനം 5700 സേയാെതി രൂപയയായതി 

വർദ്തിച്.
• ആന്രതിേ സറയാഡ് റീെയാറതിംഗ് പൂർത്തിയയായതി.
• എൽഎആർ ബയാധധ്� പൂർണ്ണേയായം �ീർപ്യാക്തി.
• പു�തിയ 33 ലെറുേതിെ/ഇെത്രം േമ്പനതിേൾക്് സ്ലം 

അനവദതിച്.
• ഏേസദേം 300 പു�തിയ ല�യാഴതിലവേരങ്ങൾ സൃഷ്തിച്.
• എം/എേ്  ഐബതിഎേ് േംവതിധയാനങ്ങൾ വഴതിയള്ള 

ലേട്തിെത്തിലറെ നതിർമ്യാണം പുസരയാഗേതിക്കുന്നു.
• എം/എേ് േീഡതിയ േതി്റേങ്ങളം എം/എേ്  

േയാ്തിയനം സെർന്നുള്ള ലേട്തിെത്തിലറെ നതിർമ്യാണം  
പുസരയാഗേതിക്കുന്നു.

പട്ി� 5.1.5 ഇൻ സഫയാപയാർക്തിലറെ പ്രധയാന ഭൗ�തിേ 
സനട്ം

വതിേദയാംേങ്ങൾ സനട്ങ്ങൾ 
19-2018

സനട്ങ്ങൾ
20-2019

സനട്ങ്ങൾ 
21-2020

ലേയാത്ം വതിറ്റുവരവ് 
(സേയാെതി രൂപ) 4,500 5,200 5,700

ആലേ ല�യാഴതിൽ 
(എണ്ണം) 40,000 47,000 53,000

േമ്പനതിേളലെ എണ്ണം 
(എണ്ണം) 392 427 420

ആലേ ഭൂേതി (ഏക്ർ) 323 323 323

ആലേ ബതിൽറ്റ് അപ്് 
സ്േ് (ദേലക്ം 
െതരശ്ര അെതി)

9.0 10.2 10.2

അവലംബം: ഇൻങ്�ാപാർക്്

വസ�ര പയാര്്
�തിരുവനന്പുരലത് ലെേ്സനയാപയാർക്തിലറെയം  
ലേയാച്ചതിയതിലല ഇൻസഫയാപയാർക്തിലറെയം േയാതൃേയതിൽ 
സേയാഴതിസക്യാെ് കേബർ പയാർക്് സ്യാപതിച്ച�് ഒരു ഹബ്, 
േ് സപയാക്് സേയാഡലതിലന അെതിസ്യാനേയാക്തിയയാണ്. ലേയാച്ചതി 
മു�ൽ േയാേർസഗയാഡ് വലര പെതിഞ്യാറൻ �ീരത്് ഐെതി 
ഇൻഫ്യാേ്്േ്െർ വതിെവ് നതിേത്യാനയാണ് ഇ�് സ്യാപതി
ച്ച�്. ഐെതി/ഐെതിഇഎേ് നതിസക്പേർക്് ലെലവ് കുറ
ക്കുന്ന അെതിസ്യാന േൗേരധ്ങ്ങൾ നൽകുേ അതവഴതി 
സേയാഫ്റ്റ് ലവയർ/ സേയാഫ്റ്റ് ലവയർ സേവനങ്ങളലെ 
േയറ്റുേ�തി സപ്രയാത്യാഹതിപ്തിക്കുേ, പ്രസേയാട്് ലെയ്യുേ, വർദ്തിപ്തി
ക്കുേ, േലബയാർ സേഖലയതിൽ ല�യാഴതിലവേരങ്ങൾ സൃഷ്തിക്കു
േയം ലെയ്യുേ എന്ന�യാണ് കേബർപയാർക്തിലറെ ലക്ധ്ം.
േർക്യാരും വധ്വേയായവം �മ്തിലുള്ള േയാധധ്�യള്ള നതി
സക്പേരുേയായതി ഇെപഴകുേ, ഐെതി / ഐെതിഇഎേ് അെതി
ത്റ േക്തിലപ്ടുത്തുേ, പ്രസേയാഷണൽ േയാലമ്പയ് നേൾ 
നെത്തുേ, ഐെതി, ഐെതിഇഎേ് എന്നതിവയ്കയായതി േയാനവ 
വതിഭവസേഷതി വതിേേതിപ്തിക്കുേ എന്ന�് കേബർപയാർക്തി
ലറെ ഉത്രവയാദതിത്േയാണ്. സേയാഴതിസക്യാെ് കേബർപയാർ
ക്തിലല 43 ഏക്ർ ഭൂേതിയലെ മുഴുവൻ ഉെേസ്യാവേയാേവം 
സേരള സ്റേറ്റ് ഐെതി ഇൻഫ്യാേ്്േ്െർ ലതിേതിറ്റഡതിനയാണ് 
(ലേ എേ് ഐ െതി എൽ). 

വസ�ര പയാര്ിന്റെ പ്രധയാന മനട്ങ്ങൾ ചുവന്ട 
�യാണിച്ച ിരിക്കുന്നു.
 y 2.88 ലക്ം െതരശ്രയെതി വതിസ്ീർണ്ണമുള്ള ലേട്തിെത്തിൽ 
62 േ�േയാനം �യാേേ േൗേരധ്ം. നതിലവതിൽ 52 ഐെതി 
േമ്പനതിേൾ ലേേതിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു.

• ലേേ് ഇ�ര ഐെതി പ്രവർത്നങ്ങൾക്യായതി 12391 
െതരശ്ര അെതി സ്ലം നീക്തിവച്. അ�തിൽ ലേഎേ് യ
എമ്തിന് േീഴതിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ്റേയാർട്പ്് േമ്പനതിേൾ
ക്യാണ് നതിലവതിൽ പകു�തി സ്ലം അനവദതിച്ചതിരതിക്കുന്ന�്.

• ഏേസദേം 917 സനരതിട്ടുള്ള ല�യാഴതിലവേരങ്ങൾ സൃഷ്തിച്.
• നതിലവതിൽ 26.17 സേയാെതി രൂപയലെ േയറ്റുേ�തി 

വരുേയാനം റതിസപ്യാർട്് ലെയ്തിട്ടുണ്്.

കേബർപയാർക്തിലറെ ഭൗ�തിേ സനട്ങ്ങൾ അനു�
ന്ം 5.1.5-ൽ നൽേതിയതിരതിക്കുന്നു. േഴതിഞ് 4 വർഷേയാ
യതി കേബർപയാർക്തിലറെ പ്രധയാന ഭൗ�തിേ പ്രേെനം  
പട്ി� 5.1.6 നൽേതിയതിരതിക്കുന്നു.

പട്ി� 5.1.6 കേബർപയാർക്തിലറെ ഭൗ�തിേ സനട്ങ്ങൾ
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ലേയാത്ം വതിറ്റുവരവ് 
(സേയാെതി രൂപ) 8.14 14.75 26.16 14.09

ലേയാത്ം േയറ്റുേ�തി 
(സേയാെതി രൂപ) 8.14 14.75 26.16 14.09

ലേയാത്ം നതിസക്പം 
(സേയാെതി രൂപ) 0.74 1.35 2.47 1.93

ആലേ ല�യാഴതിൽ 
(എണ്ണം) 487 607 764 917

േമ്പനതിേളലെ എണ്ണം 
(പ്രവർത്നപരം) 23 46 52 52

ആലേ ഭൂേതി 
(ഏക്റതിൽ) 43 43 43 43

ആലേ ഭൂേതി 
(ഏക്റതിൽ) 3.0 3.0 3.0 3.0

അവലംബം: സസബർ പാർക്്

മ�രള മ്റേറ്് ഐ.റ്ി ഇൻഫ്രയാസ്്�്ചര 
ല ിേിറ്ഡ് (ന്�.എസ്.ഐ.റ്ി.ഐ.എൽ)
േംസ്യാനലത് ഐെതി/ഐെതിഇഎേതിനയായതി അെതിസ്യാന 
േൗേരധ്ങ്ങൾ സൃഷ്തിക്കുന്ന�തിനയായതി രൂപീേരതിച്ച ഒരു പബ്തിേ് 
ലതിേതിറ്റഡ് േമ്പനതിയയാണ് സേരള സ്റേറ്റ് ഇൻഫർസേഷൻ ലെ
േ്സനയാളജതി ഇൻഫ്യാേ്്േ്െർ ലതിേതിറ്റഡ് (ലേ.എേ്.ഐ.റ്റതി
.ഐ.എൽ). േർക്യാരതിലറെ ഉെേസ്യാവേയാേത്തിലുള്ള ഭൂേതി 
പയാട്ത്തിന് നൽകുേസയയാ പ്രയാസയയാഗതിേേയായ േയാമ്പത്തിേ 
േയാതൃേേളതിലൂലെ േ്രൂപതിക്കുന്ന ഫണ്് ഉപസയയാഗതിച്ച് ലപയാത 
േ്േയാരധ് പകേയാളതിത് േയാതൃേയതിൽ േംസ്യാനത്് ഐ.റ്റതി. 
പശ്യാത്ല േൗേരധ്ങ്ങൾ വതിേേതിപ്തിക്കുേയയാണ് േമ്പനതി 
ലെയ്യുന്ന�്. 
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ഭൂേതി ഏലറ്റടുത്് അ�തിൽ ആവേധ്േയായ അെതിസ്യാന 
േൗേരധ്ങ്ങളയായ കവദയു�തി, ജലം, സറയാഡ്, ചുറ്റേ�തിൽ, 
ലേേ് പദവതി, േറ്റു േർക്യാർ അംഗീേയാരങ്ങൾ എന്നതിവ 
ലഭധ്േയാക്തി, വധ്ക്തിേൾക്് ഐ.റ്റതി. (ലേേ്) സേഖല
േൾ, ഐ.റ്റതി. പയാർക്കുേൾ എന്നതിവ വതിേേതിപ്തിക്കുന്ന
�തിനയായതി േ്േയാരധ് േംരംഭേർക്് നൽകുേയയാണ്  
േമ്പനതിയലെ ബതിേതിനേ് േയാതൃേ. ലേ.എേ്.ഐ.റ്റതി. 
ഐ.എൽലറെ പ്രധയാന െതില സപ്രയാജേ്ടുേൾ ഇനതിപ്റ 
യന്നവയയാണ്.
 
1. സ്�ിൽ ന്ഡലിവറി മപ്രയാജ�്ട്, മ�രള 
ലേ.എേ്.ഐ.െതി.എല്തിന് സേരള േർക്യാർ നതിസയയാഗതി
ച്ച അഭതിേയാനേരേയായ പദ്�തിയയാണ് സ്തിൽ ലഡലതിവറതി 
സപ്രയാജേ്െ്, സേരള. വതിദധ്യാർത്ഥതിേളം വധ്വേയായവം 
�മ്തിലുള്ള അന്രം കുറയ്ക്കുേ എന്ന�യാണ് എേ്ഡതി
പതിലേ പദ്�തിയലെ ലക്ധ്ം. പദ്�തിയലെ ഭയാഗേയായതി 
150 എൻജതിനീയറതിംഗ് സേയാസളജുേളലെ േജ്ീേര
ണവം 3 സ്റ്റുഡതിസയയാേളതിലും ലെലതിസേയാണ്ഫറൻേതിങ്ങ്  
േംവതിധയാനമുള്ള വതിർച്ച്ൽ പ്ലയാറ്റ്സഫയാം ഉൾലക്യാള്ളുന്ന�യാണ്.  
സേരളത്തിലുെനീളമുള്ള 74 ക്ലയാേ് മുറതിേളതിലും ലെേ്സനയാ
പയാർക്്, ഇൻസഫയാപയാർക്്, എൻഐെതി േയാലതിക്ട്് എന്നതി
വതിെങ്ങളതിലല 3 സ്റ്റുഡതിസയയാേളതിലും േതി്റേം ഇറെസഗ്ഷൻ 
സജയാലതിേൾ പൂർത്തിയയായതി.

2. മ�രള വഫ�ര ഒപ്റ്ി�് ന്നറ്് വര്്  
(ന്�.മഫയാൺ)
30,000 സത്യാളം േർക്യാർ, വതിദധ്യാഭധ്യാേ സ്യാപന
ങ്ങൾക്് (്യാക്് 1) അ�തിസവഗ ഇറെർലനറ്റ് േണേ്റ്റതി
വതിറ്റതി നൽേയാൻ പ്രയാപ്തതിയള്ള, േംസ്യാന വധ്യാപേേയായതി 
ഒപ്റ്റതിക്ൽ കഫബർ ശംഖലയയായ ലേ സഫയാണ്,  
േയാമ്പത്തിേേയായതി പതിന്നയാക്ം നതിൽക്കുന്ന 20 ലക്ം  
കുടുംബങ്ങൾക്കും േറ്റുള്ളവർക്് കുറഞ് നതിരക്തിൽ 
ഇറെർലനറ്റ് സേവനങ്ങൾക്കും േൗജനധ് ഇറെർലനറ്റ് 
വയാഗ്യാനം ലെയ്യുന്നു (്യാക്് 2) 1028.20 സേയാെതി രൂപ 
ലെലവതിൽ ലേ-സഫയാണ് പദ്�തി നെപ്യാക്കുന്ന�തിന് േർ
ക്യാർ ഭരണയാനേ�തി നൽേതിയതിട്ടുണ്്. പതിന്നീെ്, 1548.08 
സേയാെതി രൂപയയായതിപുതക്തി ഭരണയാനേ�തി നൽേതി. 
േതിഫ്ബതി യലെ േഹയായസത്യാലെ ്യാക്് 1 നെപ്തിലയാ
ക്യാൻ �ീരുേയാനതിച്. ലേ എേ് ഇബതി എൽ, ലേ എേ് ഐ
 െതി എൽ, സേരള േർക്യാർ എന്നതിവയ്ക് അനകൂലേയായതി  
49: 49: 2 ലറെ ഓഹരതി കേവേമുള്ള പയാസറ്റണതിൽ ഒരു 
പു�തിയ സജയായതിറെ് ലവഞ്്ർ േമ്പനതി (ലേ-സഫയാണ്  
ലതിേതിറ്റഡ്) രൂപീേരതിച്. പദ്�തിയലെ ആദധ് ഘട്ം 2021  
ലഫബ്രുവരതി 18 ന് നെപ്തിലയാക്തി. 2022 ഏപ്രതിൽ 30-നേം 
പദ്�തി പൂർത്ീേരതിക്യാനയാണ് ലക്ധ്േതിടുന്ന�്.

3. ന്ട�്മനയാസിറ്ിയിൽ ഐടി ന്�ട്ിടത്തിന്റെ 
നിരമ്യാണം:
ലെേ്സനയാേതിറ്റതി വതിേേതിപ്തിക്കുന്ന�തിലറെ ഭയാഗേയായതി, 
2 ലക്ം െതരശ്ര അെതി വതിസ്ീർണ്ണമുള്ള ലെേ്സനയാ
േതിറ്റതിയതിൽ ആദധ്ലത് ഐെതി ലേട്തിെം നതിർമ്തിക്യാൻ 
േർക്യാർ �ീരുേയാനതിച്. ഇ�തിനയായതി ലേ എേ് ഐ െതി
 എലതിലന എേ് പതി വതിയം ഫണ്തിംഗ് ഏജൻേതി േതിഫ്ബതി
യേയാണ്. ലേയാത്ം പദ്�തി ലെലവ് 105 സേയാെതി രൂപ.  
നതിർമ്യാണ പ്രവർത്നങ്ങളലെ 85 േ�േയാനം സജയാലതിേളം 
പൂർത്തിയയായതി.

4. �ളേമശേരിയിന്ല ന്ട�്മനയാളജി ഇന്്യാമവ
ഷൻ മസയാണിൽ 1 ന്�ട്ിടം:
സേരളത്തിൽ ഒരു ്റേയാർട്പ്് ഇസക്യാേതി്റേം സൃഷ്തിക്കുന്ന�തി
ലറെ ഭയാഗേയായതി ലേയാച്ചതി ഇലന്നയാസവഷൻ സേയാണതിൽ 3.4 
ലക്ം െതരശ്ര അെതി ലേട്തിെം നതിർേതിക്കുലേന്ന് േർക്യാർ 
പ്രഖധ്യാപതിച്. ഇ�നേരതിച്ച്,  േതിഫ്ബതിയുലെ േയാമ്പത്തിേ 
േഹയായസത്യാലെ 215.26 സേയാെതി രൂപയ്ക് േർക്യാർ ഭര
ണപരേയായ അനേ�തി നൽേതിയതിട്ടുണ്്. പദ്�തിയലെ നതിർ
വ്വഹണത്തിനയായതി ലേ എേ് ഐ െതി എൽ എേ് പതിവതി ആയതി 
നതിസയയാഗതിച്ചതിട്ടുണ്്. മൂന്ന് ലേട്തിെങ്ങളലെ നതിർമ്യാണവം  
അനബന്ധ േഹയായ ഇൻഫ്യാേ്്േ്െർ സജയാലതിേളം 
ഈ പദ്�തിയതിൽ ഉൾലപ്ടുന്നു. നതിർമ്യാണ പ്രവർത് 
നങ്ങളലെ 35 േ�േയാനം സജയാലതിേളം പൂർത്തിയയായതി.

5. ഗ്യാേ വ ിജ്യാന മ�ന്ദ്രങ്ങൾ ധരമ്ടം എൽ  
എസി, തളിപ്റമ്പ് എൽ  എസി എ്ിവ ിടങ്ങളിൽ 
പ്രവരത്തിക്കുന്നു: 
േണ്ണൂരതിൽ ഗ്യാേ വതിജ്യാന സേന്ദ്രങ്ങൾ നതിർമ്തിക്കുന്ന�തി
നള്ള നെപ്യാക്ൽ ഏജൻേതിയയായതി ലേ എേ് ഐ െതി എൽ 
ഏർലപ്ട്തിരുന്നു. ലേയാത്ം േണക്യാക്തിയ ലെലവ് 5.61 
സേയാെതി രൂപ. 5.33 സേയാെതി രൂപയലെ വയായ്പ നബയാർഡ് 
അനവദതിച്. 15 പഞ്യായത്് സ്ലങ്ങളതിൽ ജതി.എഫ്.
ആർ.ജതി പയാനൽ ഉപസയയാഗതിച്ച് വതിസല്ജ് സനയാളജ് ലേറെർ 
ലേട്തിെങ്ങൾ നതിർമ്തിക്കുന്ന�യാണ് പ്രവൃത്തി. ധർമ്െം  
നതിസയയാജേേണ്ഡലത്തിലല ഗ്യാേവതിജ്യാന സേന്ദ്ര
ങ്ങളതിൽ 70 േ�േയാനം നതിർമ്യാണ പ്രവർത്നങ്ങളം  
�ളതിപ്റമ്പ് നതിസയയാജേേണ്ഡലത്തിലല ഗ്യാേവതി 
ജ്യാന സേന്ദ്രങ്ങളതിൽ 55 േ�േയാനം നതിർമ്യാണ  
പ്രവർത്നങ്ങളം പൂർത്തിയയായതി.

6. �ഹിരയാ�യാശ പയാര്് : സേരളലത് ബഹതിരയാേയാേ 
ഉൽപന്നങ്ങളലെയം സേവനങ്ങളലെയം ഉൽപ്യാദന 
സേന്ദ്രേയാക്തി േയാറ്റുന്ന�തിനള്ള സേരള ഗവണ്ലേറെതിലറെ 
അഭതിലയാഷ േംരംഭങ്ങളതിലലയാന്നയാണ് സേരള ബഹതി
രയാേയാേ പയാർക്്. പദ്�തിയലെ സനയാഡൽ ഏജൻേതി
യയായതി േർക്യാർ ലേ എേ് ഐ െതി എൽ ലന നതിയേതിച്. 
ലേ എേ് ഐ െതി എൽ ഡതിപതിആർ �യ്യാറയാക്തി േർക്യാ
രതിലറെ അംഗീേയാരത്തിനയായതി േേർപ്തിച്. അനവദതിച്ച 
20 ഏക്ർ സ്ലത്് എയ് സറയാേ് സപേ് വധ്വേയായ  
യൂണതിറ്റുേൾ സ്യാപതിക്കുന്ന�തിനള്ള പദ്�തിക്യാണ്  
പ്രധയാനേയായം ഊന്നൽ നൽകുന്ന�്. 

ഇറെര നയാഷണൽ ന്സറെര മഫയാര ഫ്രീ ആൻഡ് 
ഓപ്ൺ മസയാഴ്സ് മസയാഫ്റ്് ന്വയര (ഐ.സി. 
മഫയാസ്)
ഇന്ധ്യതിലലയം വതിസദേലത്യം േ്�ന്ത്ര സേയാഫ്റ്റ് 
ലവയർ േംഘെനേളേയായതി സെർന്ന് േ്യാ�ന്ത്ര സേയാഫ്റ്റ് 
ലവയറതിസറെയം േ്യാ�ന്ത്ര വതിജ്യാനത്തിസറെയം വതിേേ
നവം പ്രസയയാഗവം സപ്രയാത്യാഹതിപ്തിക്കുേയം ലെയ്യുേ എന്ന 
ലക്ധ്സത്യാലെ സേരള േർക്യാർ ആരംഭതിച്ച അന്യാരയാ
ഷ്ട്രസേന്ദ്രേയാണ് ഐ.േതി. സഫയാസ്്. ഫ്ീ ആൻഡ് ഓപ്ണ് 
സേയാഴ്േ് സേയാഫ്റ്റ് ലവയറുേയായതി ബന്ധലപ്ട് േണ്േൾ
ട്ൻേതി, ഗസവഷണ വതിേേന പരതിപയാെതിേൾ, അക്യാദേതിേ് 
പഠനം, സേവനം, പരതിേീലനം, പ്രേതിദ്ീേരണം, േർ
ട്തിഫതിസക്ഷൻ, അന്യാരയാഷ്ട്ര �ലത്തിലുള്ള േഹേരണം 
എന്നതിവയേയായതി ബന്ധലപ്ട് എല്യാ പ്രവർത്നങ്ങളസെയം  
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സനയാഡൽ ഏജൻേതിയയാണ് ഐേതിസഫയാേ്. സഫയാേ് 
അധതിഷ്തി� പരതിേീലന പരതിപയാെതിേൾ, വർസഷയാപ്പുേൾ,  
ലേേതിനയാറുേൾ, ഗസവഷണ പരതിപയാെതിേൾ, ലപ്രയാജ
േ്റ്റുേൾ, േലയയാളം േമ്പയൂട്തിംഗ് പ്രവർത്നങ്ങൾ,  
വതിദധ്യാർഥതിേളലെ ഇസറെണ്ഷതിപ്പുേളം സപ്രയാജേ്ടുേളം, 
േമ്ർ േധ്യാമ്പുേൾ, ഫയാക്ൽറ്റതി വതിേേന പരതിപയാ
െതിേൾ, ലഫസല്യാഷതിപ്് സപ്രയാഗ്യാമുേൾ തെങ്ങതിയവ  
ഐ.േതി സഫയാേ് നെത്തിയതിട്ടുണ്്. 2020-21ലല ഐേതിസഫയാ
സ്തിലറെ പ്രധയാന സനട്ങ്ങൾ �യാലഴപ്റയന്നു.

 y ലബ്രയതിൽ സക്രയാേ് സവഡ് പേതിൽ ഉപേരണം–
ഉപേരണത്തിലറെ ആേയം 2020 ഡതിേംബറതിൽ  
പൂർത്തിയയായതി.

 y ഐഎേ് എൽ അവട്യാറ്റ് - ശ്രവണ കവേലധ്മുള്ള
വർക്കുള്ള ലബ്ൻഡർ സേയാഡ്. അവ�യാർ ജനസറഷനം 
ഹംസനയാേ്യ്േ് ലറയാസട്ഷനം 20/240 സൃഷ്തിച്.

 y വതിേേതിപ്തിച്ച സഫേ് ്യാക്തിംഗ് േൗേ് - പൂർണ്ണേയായം 
േതിെപ്തിലയായ ആളേൾക്് ലളതി�േയായ മുഖെലനത്തിലൂലെ 
േമ്പയൂട്തിംഗ് ആക്േ് ലെയ്യാൻ േഴതിയം.

 y ഫ്തിപ്് േൗേ് എക്്റ്റൻഷൻ പൂർത്തിയയായതി.
 y വതിേേതിപ്തിച്ച എഫ്എബതിഐ - ലഫ്ക്തിബതിൾ അേതി്റേീവ് 
ബട്ണ്.

 y ഇറെർസഫേ് അേ േ്തിച്േൾ - വതിേലയാംഗർക്യായതി 
വതിേേതിപ്തിച്ച േമ്പയൂട്തിംഗ് ഇറെർസഫേ്.

 y 77 സപർ പലകേടുത് വനതി�യാ ഹയാക്സ�യാണ് ലേഷൻ 
നെത്തി.

 y 3 9  സ പ ർ  പ ല കേ ടു ത്  സ്തീ േ ൾ ക് യാ യ ള്ള  
വതിറെർ േ്കൂൾ.

 y എവതിഎേ്  സനയാഡ് ഡയാറ്റ നതിരീക്ണത്തിനയായതി ക്ലൗഡ് 
ഉപസയയാക്തൃ ഇറെർസഫേ് വതിേേതിപ്തിച്.

 y േയാട്യാക്െയതിൽ എവതിഎേ്  നെപ്തിലയാക്കുന്ന�തിലനക്കുറതി
ച്ള്ള ഒരു വീഡതിസയയാ വതിേേതിപ്തിലച്ചടുത്തു.

 y ഓപ്ണ് ഹയാർഡ് ലവയറതിനയായതി രൂപേൽപ്ന ലെയ് �് 
വതിേേതിപ്തിച്ച ലവർെ്ൽ ലയാബ്.

 y സലയാരവയാൻ ക്ലയാേ് േതി സനയാഡ് വതിേേതിപ്തിച്.
 y ആപ്ലതിസക്ഷൻ വതിനധ്യാേത്തിനയായതി സലയാരവയാൻ  
അെതിസ്യാനേയാക്തിയള്ള എേ് െതിഎം32പതിേതിബതി രൂപ
േൽപ്ന ലെയ്യുേയം നതിർമ്തിക്കുേയം ലെയ്ത.

 y േയാപ്സത്യാണ് സേരളം സപ്രയാജേ്റ്റതിനയായള്ള 
ഒഎേ് എം ടൂളേളലെ ഇഷ് െയാനസൃ�േയാക്ൽ  
വതിജയേരേയായതി പൂർത്തിയയാക്തി.

 y സേരള സ്ഷധ്ൽ ഡയാറ്റ ഇൻഫ്യാേ്്േ്െറതിനയായതി 
ഇഷ് െയാനസൃ�േയാക്തിയ സ്ഷധ്ൽ ഡയാറ്റ സേഖരം 
‘ഓപ്ണ്എേ്ഡതിഐ’ വതിജയേരേയായതി വതിനധ്േതിച്.

 y 9 േമ്പനതിേൾ േ്�ന്ത്ര ഇൻകുസബഷൻ ഉപസയയാഗതിച്ച് 
ഇൻകുസബറ്റ് ലെയ്ത.

 y 77 സപർ പലകേടുത് രണ്് ഫയാക്ൽറ്റതി വതിേേന  
പരതിപയാെതിേൾ നെത്തി.

 y 345 സപർ പലകേടുത് നയാല് ലവബതിനയാറുേൾ/ലേേതി
നയാറുേൾ നെത്തി.

മ�രള ്റേയാരട്പ്് േിഷൻ (ന്�.എസ്.യു.എം.)
േംരംഭേ�് വതിേേനം, ഇൻകുസബഷൻ പ്രവർത്
നങ്ങൾ എന്നതിവ നെപ്തിലയാക്കുന്ന�തിനള്ള േംസ്യാന 
േർക്യാരതിലറെ സനയാഡൽ ഏജൻേതിയയാണ് സേരള 
്റേയാർട്പ്് േതിഷൻ (ലേ.എേ്.യ.എം.). ലെേ്സനയാ 
പയാർക്് ലെേ്സനയാളജതി ബതിേതിനസ്് ഇൻകുസബറ്റർ ആയതി 
അറതിയലപ്ട്തിരുന്ന സേരള ്റേയാർട്പ്് േതിഷൻ (ലേ.എേ്.

യ.എം.) ഇന്ധ്യതിലല ആദധ്ലത് വതിജയേരേയായ സനയാണ്  
അക്യാദേതിേ്  ബതിേതിനസ്് ഇൻകുസബറ്ററയാണ്.  
2007 ലയാണ് ഇ�തിലറെ പ്രവർത്നം ആരംഭതിച്ച�്.

സേരളത്തിലല യവയാക്ളതിലും വതിദധ്യാർത്ഥതിേളതിലുമുള്ള 
േംരംഭേ�് േഴതിവേൾ �തിരതിച്ചറതിയന്ന�തിനം, വതിേ
േതിപ്തിക്കുന്ന�തിനം, സേരളത്തിലറെ പരമ്പരയാഗ� സേ
ഖലേളതിൽേയാസകേ�തിേ വതിദധ്യതിൽ അധതിഷ്തി�േയായ  
േംരംഭേ�് വതിേേന ആവേധ്ങ്ങൾ കേേയാരധ്ം 
ലെയ്യുേ, സേരളത്തിലറെ േയാമൂഹതിേ േയാമ്പത്തിേ  
േംസ്കയാരത്തിന് അനസയയാജധ്േയായ �രത്തിലുള്ള പരതിേീ
ലന പരതിപയാെതിേൾ േംഘെതിപ്തിക്കുേ, േയാസകേ�തിേ ഉൽപ്
ന്നങ്ങൾക്കും സേവനങ്ങൾക്കും ആവേധ്േയായ വതിപണതി 
േലണ്ത്തുേ, കവജ്യാനതിേ, ഗസവഷണ വതിേേന 
സ്യാപനങ്ങളേയായം, വധ്വേയായതിേ േയാമ്പത്തിേ  
സ്യാപനങ്ങളേയായം ബന്ധം സ്യാപതിക്കുേ, ഇൻ്റേതി
റ്റയൂട്ടുേളതിൽ വതിേേതിപ്തിക്കുന്ന േയാസകേ�തിേ വതിദധ്േൾ  
യഥയാർത്ഥ ഉപസഭയാക്യാക്ൾക്് ലഭധ്േയാക്കുന്ന�തിനം  
സവഗത്തിൽ വയാണതിജധ്വൽക്രതിക്കുന്ന�തിനം ഒരു സവദതി  
സൃഷ്തിക്കുേ എന്നതിവയയാണ് ഇ�തിലറെ ലക്ധ്ം.

േംരംഭേരുലെ വളർച്ചയ്ക് അനസയയാജധ്േയായ ഒരു 
അന്രീക്ം സൃഷ്തിക്യാൻ േംസ്യാനങ്ങലള സപ്രയാത്യാ
ഹതിപ്തിക്കുന്ന�തിനയായതി ഇന്ധ് ഗവണ്ലേറെ് ്റേയാർട്പ്് 
റയാകേതിംഗ് ആരംഭതിച്. നയാസസ്യാം റതിസപ്യാർട്് അനേരതിച്ച് 
ഗുജറയാത്് േതിേച്ച പ്രേെനം േയാഴ്ചലവച്ചസപ്യാൾ േർണയാെ
േയം സേരളവം േതിേച്ച പ്രേെനം േയാഴ്ചവച്. പ്രസ�ധ്േതിച്ം 
വനതി�യാ േംരംഭേർക്കുള്ള സ്യാപന പതിന്തുണയ്ക്കും  
്റേയാർട്പ്പുേൾക്യായതി േക്േയായ േംരംഭ ഫണ്തിംഗ്  
േംവതിധയാനത്തിനം സേരളം അംഗീേയാരം സനെതി.

സേയാവതിഡ്-19 േയാലയളവതിൽ സപയാലും സേരളത്തിൽ 
്റേയാർട്പ്പുേളലെ എണ്ണം വർദ്തിച്. റതിസട്ണ് എേതിഗ്ന്റു
േളലെ വർദ്നവ്, േംരംഭങ്ങളതിലുള്ള യവയാക്ളലെ 
�യാൽപരധ്ം, ്റേയാർട്പ്പുേൾക്യായതി േർക്യാർ േൗേരധ്
ങ്ങളലെ നതിലവയാരം എന്നതിവയയാണ് ഇ�തിന് േയാരണം.  
വതിവതിധ േയാസകേ�തിേ സേഖലേൾക്യായതി പ്രസ�ധ്േ 
േൗേരധ്ങ്ങസളയാലെ 1.80 ലക്ം െതരശ്രയെതി വതിസ്ീർ
ണ്ണമുള്ള വതിേയാലേയായ േമുച്ചയേയായ ലേയാച്ചതിയതിൽ 
2019 ജനവരതിയതിൽ ലേ എേ് യഎം ഇറെസഗ്റ്റഡ് 
്റേയാർട്് അപ്് സേയാംപ്ലേ് േ് ആരംഭതിച്. ഇ�് �യാലഴ 
പറയന്നവയലെയം ആ�തിസഥയ�്ം വഹതിക്കുന്നു. 

1. സേക്ർവതിസല്ജ് -ഇന്ധ്യതിലല ഏറ്റവം വലതിയ ഇലേ്സ്യാ
ണതിേ് ഹയാർഡ് ലവയർ ഇൻകുസബറ്ററും ഇലേ്സ്യാണതിക്് 
േതി്റേം ഡതികേൻ ആൻറ് േയാനഫയാച്ചറതിംഗ് (ഇ എേ് 
ഡതി എം) േൗേരധ്വം.

2. ബസയലനേ്റ്റ്- പു�തിയ േംരഭേലര വതിേേതിപ്തിക്കുന്ന
�തിനം സപ്രയാൽേയാഹതിപ്തിക്കുന്ന�തിനമുള്ള സ്റേറ്റ് ഓഫ് 
ആർട്് ബസയയാലെേ്സനയാളജതി ഇൻേ്രുലേസറെഷൻ 
പ്ലയാറ്റ്സഫയാം

3. ബ്രതികേ്-ഹയാർഡ് ലവയർ ്റേയാർട്പ്പുേൾക്യായതി ഇന്ധ്
യലെ ആദധ്ലത് അന്യാരയാഷ്ട്ര ആേ് േതിലസററ്റർ  
ലേയാണ്ടുവരതിേ

4. േയാൻേറതിൽ ബസയയാലേഡതിക്ൽ റതിേർച്ച് ഇലന്നയാസവ
ഷനം വയാണതിജധ്വൽക്രണവം (ബ്രതിക്്)-േയാൻേർ 
സരയാഗനതിർണയത്തിനം പരതിെരണത്തിനേയായതി പരതിഹയാ
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രങ്ങൾ വതിേേതിപ്തിക്കുന്ന�തിനയായതി േേർപ്തിച്ചതിരതിക്കുന്ന 
ഇൻകുസബറ്റർ

5. യൂണതിറ്റതിയം ലേറയം സ്യാപതിച്ച ലേറെർ ഓഫ്  
എക്ലൻേ്.

രയാജധ്ലത് ഏറ്റവം വലതിയ എേ് േ് ക്ലൂേീവ് ഹയാർഡ് ലവ
യർ ഇൻകുസബറ്ററയായ സേക്ർ വതിസല്ജതിലല ്റേയാർട്പ്് 
േമ്പനതിേൾ ഓസട്യാസേഷൻ, സറയാസബയാട്തിക്്, സരൈയാണുേൾ, 
ഇറെർലനറ്റ് ഓഫ് �തിംഗ്േ്, േ്യംഭരണ വയാഹനങ്ങൾ, 
ബസയയാലേഡതിക്ൽ ഇൻേ്രുലേസറെഷൻ, എനർജതി  
േയാസനജുലേറെ് എന്നീ സേഖലേളതിൽ അ�ധ്യാധുനതിേ ഹയാർ
ഡ് ലവയർ ഇലേ്സ്യാണതിേ് ഉൽപ്ന്നങ്ങൾ വതിേേതിപ്തിക്കു
ന്നു. േതിക് ്റേയാർട്പ്പുേളം �ങ്ങളലെ ഉൽപ്ന്നങ്ങൾ നൂ�നവം 
ആസഗയാള�ലത്തിൽ േൽേരക്േേയാക്കുന്ന�തിനം അ�ധ്യാ
ധുനതിേ േയാസകേ�തി വതിദധ്േൾ, ലേഷീൻ സലണതിംഗ്, ആർട്തിഫതി
ഷധ്ൽ ഇറെലതിജൻേ്, ആഗ് ലേറെഡ് റതിയയാലതിറ്റതി / ലവർെ്ൽ 
റതിയയാലതിറ്റതി എന്നതിവ പ്രസയയാജനലപ്ടുത്തുന്നു. 

ലെേ്സനയാളജതി ഇലന്നയാസവഷൻ സേയാണ് (െതിേ്) നതിരവധതി  
േയാസകേ�തിേ സേഖലേളലെ ആസഗയാള നവീേരണ ഇൻ
കുസബറ്റർ സേന്ദ്രേയാണ്. േൾട്തി ലേേ്െർ ലെേ് സനയാളജതി 
ഇൻകുസബറ്ററുേൾക്് അവരുലെ ്റേയാർട്പ്പുേൾ ഇൻകു
സബറ്റ് ലെയ്യുന്ന�തിനം ഗയാർഹതിേ വളർച്ചയള്ള േംരംഭങ്ങ
ലള പതിന്തുണയ്ക്കുന്ന�തിനേയായതി സലയാസേയാത്ര അെതിസ്യാന 
േൗേരധ്ങ്ങൾ െതിേ് സൃഷ്തിക്കും. േളേശ്രതിയതിലല േതിൻ ഫ് 
കഹലെേ് പയാർക്തിൽ 13.2 ഏക്ർ സ്ലത്യാണ് െതിേ് 
സ്യാപതിക്കുന്ന�്. ബതിൽറ്റ്-അപ്് ്റേയാർട്് അപ്് ലേയാഡയൂള
േൾ, കഹ-എൻഡ് ഫയാബ്രതിസക്ഷൻ ലയാബുേൾ, ആർ 
& ഡതി ലയാബ് േൗേരധ്ങ്ങൾ, വയാണതിജധ് ഓഫീേ് സ്ല
ങ്ങൾ, സഡയാർേതിറ്ററതിേൾ, ലെറതിയ ഓഫീേ്/സഹയാം ഓഫീേ് 
(എേ് ഒഎ ച്ച് ഒേൾ), േയാളേൾ എന്നതിവ ഉൾലപ്ടുന്ന�യാണ് 
സേയാണ്. ഏേസദേം 5 ലക്ം െതരശ്രയെതി ലേൗേരധ്ങ്ങള
ള്ള ലേയാത്ം വതിസ്ീർണ്ണം െതിേ് സൃഷ്തിക്കും. െതിേതിനള്ള അെതി
സ്യാന േൗേരധ്ങ്ങൾ വതിവതിധ ഘട്ങ്ങളതിലയായതി നതിർമ്തിക്കും. 
നതിലവതിൽ ഒന്നയാം ഘട്ം പ്രവർത്നക്േേയാണ്.

ലെേ് വധ്വേയായത്തിലും ഡതിജതിറ്റൽ േമ്പദ് വധ്വസ്യതി
ലും അവേരങ്ങളള്ള ്റേയാർട്പ്പുേലളയം യവയാക്ലളയം  
പ്രയാപ് �േയാക്കുന്ന�തിനം േയാക്ീേരതിക്കുന്ന�തിനം സവണ്തി 
ലേ എേ് യഎം േർക്യാർ, ലപയാതസേഖലയാ സ്യാപനങ്ങൾ, 
സേയാർപ്സററ്റുേൾ എന്നതിവയേയായതി േഹേരതിക്കുന്നു.

േഴതിഞ് 3 വർഷേയായതി ലേ എേ് യ എമ്തിലറെ പ്രധയാന 
ഭൗ�തിേ സനട്ങ്ങൾ പട്ി� 5.1.7-ൽ നൽേതിയതിരതിക്കുന്നു.

2020-21 �യാലഘട്ത്തിൽ ന്�.എസ്.യു.എം.ന്റെ 
മനട്ങ്ങൾ 

 y ഇലന്നയാസവഷൻ ആൻഡ് എറെർപ്രണർഷതിപ്്  
ലഡവലപ് ലേറെ് ലേറെർ (ഐഇഡതിേതി) ഉച്ചസേയാെതി 
2021-ലറെ അഞ്യാം പ�തിപ്് േംഘെതിപ്തിച്.

 y ഇലന്നയാസവഷൻ,േയാസകേ�തിേവതിദധ്,േംരംഭേ�്ം, 
എന്നതി സേഖലേളതിലല േതിടുക്നയായ വതിദധ്യാർത്ഥതി 
േൾക്യായതി ഇൻേ് പയർ 2 ഇലന്നയാസവറ്റ് (ഐറ്റുഐ) 
എന്ന വതിഷയത്തിൽ 21 ദതിവേലത് ലവബതിനയാർ 
േീരീേ് ഐഇഡതിേതി യലെ ആഭതിമുഖധ്ത്തിൽ  
േംഘെതിപ്തിച്.

 y ഐഇഡതിേതി യലെ സനയാഡൽ ഓഫീസുേൾക്കുള്ള കേ
പ്പുസ്േം രൂപീേരതിച്.

 y ഐഇഡതിേതി സനയാഡൽ ഓഫീേർേയാർക്യായതി  
ഓറതിയസറെഷൻ സപ്രയാഗ്യാം നെത്തി.

 y അദ്യാനതി ഫൗസണ്ഷലറെ പതിന്തുണസയയാലെ എംഎ
േ്എംഇ-ലനയം ്റേയാർട്പ്പുേസളയം പതിന്തുണയ്ക്കുന്ന�തി
നയായതി ഒരു ലവബതിനയാർ േീരീേ് േംഘെതിപ്തിച്.

 y ഭയാവതി േയാസകേ�തിേവതിദധ്ളതിലൂലെ േയാസകേ�തിേ കനപുണധ് 
അഭതിനന്ദന േതിൽപേയാല േംഘെതിപ്തിക്കുന്ന�തിനയായതി 20 
സേയാസളജുേൾ �തിരലഞ്ടുത്തു.

 y ഐഇഡതിേതി േൾക്യായള്ള േയാസനജ് ലേറെ് പതിന്തുണയാ 
േംവതിധയാനത്തിനയായതി നൂ�ന സപയാർട്ൽ രൂപേൽപ്ന 
ലെയ് �തിരതിക്കുന്നു.

 y വതിദധ്യാർത്ഥതിേളലെ നവീേരണ േസമ്ളനം 2020 
ജൂകല 25-ന് േംഘെതിപ്തിച്.

 y പ്രയയാേേരേയായ േേയങ്ങളതിൽ അ�തിജീവതിക്യാനള്ള 
േതിനതിേലതി്റേതിേ് േേീപനങ്ങളലെ േംഘെതി� പ്രയാധയാനധ്ം 
േനേതിലയാക്കുന്ന�തിന്  2020 ലേയ് 15-ന് 115 സപർ 
പലകേടുത് പരതിപയാെതി േംഘെതിപ്തിച്. 

 y ഇന്ധ്യതിലല ഏറ്റവം വലതിയ ്റേയാർട്പ്് ഹബ്തിൽ ഒന്നതി
ലറെ 360 ഡതിഗ്തി േയാഴ്ച സനടുേ എന്ന ലക്ധ്ത്തിനയായതി 
ലേ.എേ്.യ.എം ലവർെ്ൽ ടൂർ േംഘെതിപ്തിച്.

 y സേയാസഹയാ േീറ്റതിൻലറ ഭയാഗേയായതി സ്യാപേരുലെ േംഗേം 
സേയാവതിഡ്-19 േേയത്് േംഘെതിപ്തിച്.

 y ബതിേതിനേ്, േയാർക്റ്റതിംഗ്, സനതൃ�് െർച്ചേൾ, ഫണ്തിംഗ് 
എന്നതിവയതിൽ 27 ലവബ് േീരീേ് നെത്തി.

പട്ി� 5.1.7 ലേ എേ് യ  എമ്തിലറെ പ്രധയാന ഭൗ�തിേ സനട്ങ്ങൾ

േീ: നം വതിേദയാംേങ്ങൾ സനട്ങ്ങൾ 
2018-19

സനട്ങ്ങൾ  
2019-20

സനട്ങ്ങൾ  
2020-21

1 ഇസക്യാേതി്റേത്തിലല ലെേ് ്റേയാർട്പ്പുേളലെ എണ്ണം 1500 2500 3143
2 ഇൻകുസബറ്ററുേൾ / ആക്തിലസററ്ററുേൾ (എണ്ണം) 13 13 19
3 മൂലധ്ം സൃഷ്തിക്ൽ (സേയാെതി രൂപ) 50,000 1,00,000 -
4 ല�യാഴതിൽ സൃഷ്തിക്ൽ (നമ്പർ) 15,000 25,000 30,000
5 ബയാഹധ് നതിസക്പം (സേയാെതി രൂപ) 500 1500 1638

6 ഇസക്യാേതി്റേം റയാകേതിംഗ്
2019 റയാകേതിംഗ് 

അനേരതിച്ച് േതിേച്ച 
പ്രേെനം

2020 റയാകേതിംഗ് 
അനേരതിച്ച് േതിേച്ച 

പ്രേെനം

7 ഇന്ധ്യലെ േറ്റ് ഭയാഗങ്ങളതിൽ നതിന്നുള്ള ്റേയാർട്പ്പുേൾ (എണ്ണം) 30 30 33
8 ഇൻകുസബഷൻ സ്േ് (േീ െതരശ്ര അെതി) 3,15,500 4,00,263 -

അവലംബം: ടക എസ് യു എം
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 y 2020 ജൂലയായ് 25-ന് നെന്ന "ഇന്നസവറ്റീവ് 
അണ്സലയാക്്ഡ് സേരള സ്റ്റുഡറെ് ഇലന്നയാസവ
സറ്റഴ് േ് േീറ്റ്" എന്ന ലവർെ്ൽ എേ് േ് സപയായതിൽ 
300 സപർ പലകേടുത് ഇറെറയാേ്െീവ് സഫയാറ
ത്തിൽ 150-ലധതിേം സേയാഡലുേൾ പ്രദർേതിപ്തിച്. 

ന്സറെര മഫയാര ഡവലപ്ന്േറെ് ഓഫ് ഇമേജിംഗ് 
ന്ട�്മനയാളജി (സി-ഡിറ്്)
േർക്യാർ സേഖലയതിൽ ഐ.േതി.െതി. ലേയാലയൂഷൻേ് 
ലപ്രയാകവഡറയായതി േതി-ഡതിറ്റ്  പ്രവർത്തിക്കുന്നു.  
േതി-ഡതിറ്റ് ഏലറ്റടുത്് നെത്തുന്ന പ്രധയാന പരതിപയാെതിേൾ 
ഇവയയാണ്:

 y ഇന്ധ്ൻ നതിർമ്തി� വതിസദേ േദധ്ക്കുപ്തിേളതിൽ ഘെതിപ്തിക്കു
ന്ന�തിനയായതി സഹയാസളയാഗ്യാം ഉൾസച്ചർത് െയാക്് സലബൽ 
ഉ�്പയാദനം സേരള സ്റേറ്റ് ബതിവസറജേ് സേയാർപ്സറഷ
നയായതി നെത്തി. കൂെയാല�, സഹയാസളയാഗ്യാം ഉൾസച്ചർത് 
സുരക്യാ സരഖേളയായ ആർ േതി ബുക്്, കരൈവതിംഗ് 
കലേൻേ് എന്നതിവയം സേയാസട്യാർ വയാഹന വകുപ്തിന് 
നൽേതി.

 y സുരക്യാ േവതിസേഷ�േൾ ഉൾലക്യാള്ളുന്ന സലയാട്റതി െതി
ക്റ്റുേൾ രൂപേൽപ്ന ലെയ്യുന്ന�തിനയായതി സലയാട്റതി ഡയ
റേ്െസററ്റതിൽ േജ്േയാക്തിയ ലേേയൂരതിറ്റതി ഡതികേൻ 
ലയാബ്, വധ്യാജലത് �െയന്ന�തിനള്ള സുരക്യാ സഫയാറൻ
േതിേ് േതി-ഡതിഐെതിയലെ േയാസകേ�തിേ പതിന്തുണസയയാലെ 
കേേയാരധ്ം ലെയ്യുന്നു.

 y അ�തിർത്തി േെന്നുള്ള സുരക്യാ നെപെതിയയായതി, േെലതിൽ 
സപയാകുന്ന ലവസ്ലുേൾക്യായതി ഉയർന്ന സുരക്-രജതി
േ്സ്ഷൻ സബയാർഡുേൾ പരതിഹരതിക്കുന്ന�തിനള്ള 
പദ്�തി ഫതിഷറീേ് വകുപ്തിനയായതി ഏലറ്റടുത്തു.

 y എംവതിഡതി വയാഹന വകുപ്തിന് േീഴതിലുള്ള എല്യാ ആർെതി 
ഓഫീസുേൾക്കും ലഫേതിലതിറ്റതി േയാസനജുലേറെ് 
േംവതിധയാനം വതിജയേരേയായതി നെത്തി.

 y ആറ് ജതില്േളതിലല േബ് രജതിേ്്യാർ ഓഫീസുേളതിൽ സര
ഖേളലെ ഡതിജതികറ്റസേഷൻ പൂർത്തിയയാക്തി. കൂെയാല�, 
എം സപ്ലയായ് ലേറെ് ഡയറേ്െസററ്റതിലല പഴയ രജതിേ്സ്
ഷൻ േയാർഡുേളലെ ഡതിജതികറ്റസേഷൻ, ഈന്പ്ന
േളലെ ഡതിജതികറ്റസേഷൻ, ശ്രീ പത്നയാഭേ്യാേതി സക്
ത്രത്തിലല പുരയാവേ്ത സരഖേളലെ ഡതിജതികറ്റസേഷൻ 
എന്നതിവ പൂർത്തിയയാക്തി.

 y പ്രസവേന പരീക്യാ േമ്ീഷണസററ്റതിനയായള്ള 
ഓണ്കലൻ പരീക്യാ സേയാഫ്റ്റ് ലവയർ, ലേഎ
േ് എേതിഎേതിനള്ള ഓണ്കലൻ േ്തിേ് പ്ലയാറ്റ് സഫയാം, 
പതിആർഡതിക്കുള്ള ജനജയാഗ്� സപയാർട്ൽ, സേയാവതിഡ്-
19 ബയാധതി�രയായ സരയാഗതിേൾക്കുള്ള സപയാർട്ൽ 'കൂലെ' 
എന്നതിവ പൂർത്തിയയാക്തി.

 y ലേയാവതിഡ്-19 േഹയാേയാരതിയലെ പശ്യാത്ലത്തിൽ 
േംസ്യാനലത് അകേണവയാെതിേൾ അെച്പൂട്തിയ 
േയാഹെരധ്ത്തിലും വനതി�യാ േതിശുവതിേേന വകുപ്തിന്  
സവണ്തിയള്ള പ്രീ-േ്കൂൾ പഠന വീഡതിസയയാ പയാഠങ്ങളലെ 
246 എപ്തിസേയാഡുേൾ നതിർമ്തിച് നൽേതി.

 y പുനർ നതിർമ്തിക്കുന്ന സേരള ഇനതിസഷധ്റ്റീവ്, ്യാൻ
േ് ലജൻഡർ അഡ്ക്േതി േയാലമ്പയ് നതിന് േീഴതിൽ 
നമ്ൾ നയാമുേയായ് എന്ന േൗേരധ്ലേയാരുക്തി. 
സേയാവതിഡ്-19 പയാൻലഡേതിേ് പെരയാ�തിരതിക്യാനള്ള 
സബ്രക്് ദതി ലെയതിൻ േയാലമ്പയ് നതിനള്ള ക്രതിസയറ്റീവ്  
പതിന്തുണയം നൽേതി.

 y വനതി�യാ-േതിശുവതിേേന വകുപ്തിനയായ് േമ്പുഷ് സേ
രളത്തിലറെ ആനതിസേഷൻ വീഡതിസയയാ ലപ്രയാഡക്ൻ 
േീരീേ്, നവ സേരളം പ്ര�തിവയാര ലെലതിവതിഷൻ സഷയാ, 
ആംഗധ്ഭയാഷയാ ബുള്ളറ്റതിൻ, െതിവതി നയൂേ് സേയാണതിറ്ററതിംഗ് 
സപ്രയാജേ്റ്റ്, ഹരതി� സേരളം േതിഷലറെ സേയാഷധ്ൽ േീഡതിയ 
േയാലമ്പയ്ൻ, സേരള ഇനതിസഷധ്റ്റീവ്, ജതിഎേ്െതി, ഭക്ധ് 
സുരക്യാ േമ്ീഷണർ, ശുെതി�് േതിഷൻ, ആസരയാഗധ്സേ
രളം മുഖധ്േന്ത്രതിയലെയം േറ്റ് േന്ത്രതിേയാരുലെയം വതിവതിധ 
പരതിപയാെതിേളലെ �ത്േയ േംസപ്രഷണം, േതിഫ്ബതി, 
ലേ-ഡതിേ്േ്, ലേഎേ്എഫ്ഇ പ്രവയാേതി െതിട്തി എന്നതി
വയലെ വതിവതിധ പദ്�തിേൾക്് േയാസകേ�തിേ േഹയായം,  
മുഖധ്േന്ത്രതിയലെ ലപയാത പരയാ�തി പരതിഹയാര േംവതിധയാ
നത്തിലറെ േയാസകേ�തിേ േൗേരധ്ം എന്നതിവയയാണ് 
േതി-ഡതിറ്റതിലറെ േറ്റ് പ്രധയാന പദ്�തിേൾ.

ഭയാവ ി വീക്ഷണം 
ഒരു ഐെതി ലക്ധ്സ്യാനലേന്ന നതിലയതിൽ േത്രയാധതി
ഷ്ഠതി�േയായതി തെരുന്ന�തിന് സേരളത്തിലല ഐ.െതി. സേഖ
ലേളതിലല വളർന്നു വരുന്ന സേഖലേളതിൽ നതിസക്പം 
നെത്തുേയം സ്യാപതി� ഐ.െതി. /ഐ.െതി.ഇ.എേ്. പ്രവർ
ത്നങ്ങളതിൽ േയാത്രം ആശ്രയതിക്യാല� നതില്ക്കുേയേയാ
ണ് സവണ്�്. ഇന്ധ്ൻ ഐ.െതി. സേഖലയതിൽ സഫയാക്േ്  
േയാറുസമ്പയാഴുണ്യാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങളം, ആസഗയാള ഐ.റ്റതി  
സേഖലയതിൽ ഉയർന്നു വരുന്ന പ്രശ്നങ്ങളം ഉൾലക്യാള്ളു
ന്ന ഇന്ധ്ൻ ഐ.െതി. സേഖലലയന്ന നതിലയതിൽ, ഈ േയാ
റ്റങ്ങലള സേരളം ശ്രദ്തിസക്ണ്തണ്്. ജനങ്ങളലെ ഡതിജതി
റ്റൽ േയാക്ീേരണത്തിലും ഐ.െതി. അവസബയാധത്തിലും  
ഉപസയയാഗത്ീലും കേവരതിച്ച മുസന്നറ്റങ്ങൾ േംസ്യാന
ത്തിലറെ യഥയാർത്ഥ ആസ്തിയതിൽ അംഗീേരതിക്ലപ്െണം. 
ഉെതി�േയായ അെതിസ്യാന േൗേരധ്ങ്ങൾ വതിേേതിപ്തിക്കു
ന്ന�തിന് കൂടു�ൽ നതിസക്പങ്ങൾ നെത്തി ഈ ആസ്തി  
നതിർമ്തിക്ലപ്ടും. 
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ശാസ്ത്രവം, സാലകേതതികത വതിദധ്യം, നവീന കണ്ടെത്ലുകളം 
(എസ്.ടതി.ഐ) സാമ്പത്തിക വളർച്ചയണ്ടയം മനുഷധ്വതികസ
നത്തിണ്റെയം പ്രധാന ചാ�കങ്ങളാണ്. സർവക�ാശാ� 
പഠന വതിഭാഗങ്ങൾ, വധ്വസായം, ഗലവഷണ സ്ാപനങ്ങൾ 
എന്തിവയണ്ട പകോളതിത്ലത്ാണ്ട പഠനം, ഗലവഷണം, 
വതികസനം എന്തിവയതിലൂണ്ട ശാസ്ത്ര സാലകേതതികതയതിൽ 
മതികവ് ലപ്രാത്ാഹതിപ്തിക്കുന്തതിന് എല്ാ സമൂഹത്തിലും 
ശാസ്ത്ര സാലകേതതിക സ്ാപനങ്ങൾക്് ഒരു പ്രധാന പകേ് 
വഹതിക്ാനുടെ്.

സംസ്ാനത്് ശാസ്ത്ര സാലകേതതിക വതിദധ്ണ്യ ലപ്രാ
ത്ാഹതിപ്തിക്കുന്തതിൽ ലകരള സർക്ാരതിണ്റെ ശാസ്ത്ര 
സാലകേതതിക വകുപ്് പ്രധാന പകേ് വഹതിക്കുകയം 
വതിവതിധ സ്ാപനങ്ങളതിണ്�യം ശാസ്ത്രശാഖകളതിണ്�
യം ശാസ്ത്രജ്ഞർക്് ഗലവഷണ വതികസന പതിന്തുണ 
നൽകുകയം ണ്ചയ്യുന്നു. 

സംസ്ാനണ്ത് ശാസ്ത്ര സാലകേതതിക ലമഖ�യതിൽ 
ഉൾണ്പ്ടുന് രണ്ടു പ്രധാനണ്പ്ട്ട സ്ാപനങ്ങൾ 
ലകരള സംസ്ാന ശാസ്ത്ര സാലകേതതിക പരതിസ്തിതതി 
കൗൺസതിലും (ണ്ക എസ് സതി എസ് ടതി ഇ),  
ത തിരുവനന്തപുരണ്ത് റീജതിയണൽ കധ്ാൻസർ 
ണ്സൻറ്ററുമാണ് (ആർ.സതി സതി).

ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക ങ്േഖലയ്ക്്ക കീഴിലുള്ള 
ഏജൻസികളുടെ പദ്ധതി വിഹിതവും ടെലവും
പതതിമൂന്ാം പഞ്ചവത്ര പദ്തതിയതിൽ ശാസ്ത്ര സാലകേതതിക 
ലമഖ�യതിണ്� വതിഹതിതത്തിണ്റെയം ണ്ച�വകളണ്ടയം 
വതിശദാംശങ്ങൾ പട്ിക 5.2.1-ൽ ണ്കാടുത്തിരതിക്കുന്നു. 

1. ങ്കരള സുംസ്ാന ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക പരിസ്ിതി 
കൗൺസിൽ (ടക .എസ്ക.സി.എസ്ക.െി.ഇ)
കൗൺസതി�തിന് കീഴതിൽ പ്രവർത്തിക്കുന് ഗലവഷണ 
വതികസന ലകന്ദ്രങ്ങളതിലൂണ്ടയം വതിവതിധ ശാസ്ത്ര 
പരതിപാടതികളതിലൂണ്ടയം സംസ്ാനത്തിണ്റെ ഗലവഷണ 
വതികസന ശ്രമങ്ങണ്ള ലകരള സംസ്ാന ശാസ്ത്ര 
സാലകേതതിക പരതിസ്തിതതി കൗൺസതിൽ (ണ്ക.എസ്.സതി.എസ്.
ടതി.ഇ) നയതിക്കുന്നു. ലകരള വന ഗലവഷണ ലകന്ദ്രം (ണ്ക 
എഫ് ആർ ഐ), ലദശീയ ഗതാഗത ആസൂത്രണ ഗലവഷണ 

ലകന്ദ്രം (നാറ്റ്പാക്), ജ�വതിഭവ വതികസന മാലനജ്ണ്മറെ് 
ലകന്ദ്രം (സതി.ഡബ്തിയ.ആർ.ഡതി.എം), ജവഹർ�ാൽ 
ണ്നഹ്റു ല്ാപ്തിക്ൽ ല�ാട്ടാണതിക് ഗാർഡൻ ആൻഡ് 
റതിസർച്ച് ഇൻസ്റതിറ്റ്യൂട്ട് (ണ്ജ.എൻ.റ്റതി.�തി.ജതി.ആർ.ഐ), 
ലകരള സ്കൂൾ ഓഫ് മാത്മാറ്റതിക്് (ണ്ക.എസ്.ഒ. എം),  
ശ്രീനതിവാസ രാമാനുജൻ ഇൻസ്റതിറ്റതിയൂട്ട് ലഫാർ 
ല�സതിക് സയൻസ് (എസ്.ആർ.ഐ.�തി.എസ്), 
മ��ാർ ണ്�ാട്ടാണതിക്ൽ ഗാർഡൻ ആറെ് ഇൻ
സ്റതിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സയൻസ് (എം.�തി.ജതി.ഐ.പതി.എസ്)  
എന്തിവയാണ് ഗലവഷണ വതികസന ലകന്ദ്രങ്ങൾ.

സംസ്ാനത്തിണ്റെ വതികസനവമായതി �ന്ധണ്പ്ട്ട  
ശാസ്ത്ര, സാലകേതതിക, നൂതന നയങ്ങൾക്് രൂപം  
ണ്കാടുക്കുകയം ആവതിഷ്കരതിക്കുകയം ണ്ചയ്യുകണ്യന്താണ് 
ണ്ക.എസ്.സതി.എസ്.ടതി.ഇ യണ്ട പ്രധാന �ക്ധ്ം. 
ശ ാ സ്ത്ര പ ര തി ജ്ഞ ാ ന ം  വ ർ ദ് തി പ് തി ക്കു ന് ത തി നു ം 
മാനവതികതയണ്ട സുസ്തിര വതികസത്തിനും പ്രാധാനധ്
മർഹതിക്കുന് പരതിപാടതികൾ കൗൺസതിൽ ലപ്രാത്ാ
ഹതിപ്തിക്കുകയം നടപ്തി�ാക്കുകയം ണ്ചയ്യുന്നു. ശാസ്ത്രീയ 
ഗലവഷണത്തിലൂണ്ടയം സാലകേതതികവതിദധ്കളതിണ്�  
പുതുമകളതിലൂണ്ടയം കൗൺസതിൽ വതികസന മാർഗ്ഗലരഖ 
തയ്ാറാക്കുന്നു.

ശാസ്ത്രീയവം സാലകേതതികവമായ ഉൽപ്ാദനം ഗുണനതി� 
വാരത്തിലും അളവതിലും വർധതിപ്തിക്കുന്തതിനു ലവടെതി 
ശാസ്ത്ര സാലകേതതിക സമൂഹണ്ത് പ്രാപ്തമാക്കുന്
ത് �ക്ധ്ം വച്ച് നതിരവധതി ആസൂത്രതിത സംരംഭങ്ങൾ  
ണ്കഎസ് സതിഎസ് ടതിഇയം ഗലവഷണ-വതികസന  
ലകന്ദ്രങ്ങളം ലചർന്് നടപ്തി�ാക്കുന്നു.

ഗങ്വഷണ-വികസന ങ്കന്ദ്രങ്ങളുടെ പ്രധാന 
ങ്നട്ങ്ങൾ
ജവഹർലാൽ ടനഹ്കറു ങ്്ാപ്ി്ൽ ങ്�ാട്ാണിക്ക 
ഗാർഡൻ ആൻഡ്ക റ ിസർച്്ക  ഇൻസ്റിറ്റ്യൂട്്ക  
(ടജ എൻ െി �ി ജി ആർ ഐ) സസധ് വതിഭവങ്ങളണ്ട സുസ്തിര 
വതിനതിലയാഗത്തിനായതി ഗലവഷണ പരതിപാടതികൾ ഏണ്റ്റടുത്തു 
നടത്തുന് ഭാരത സർക്ാർ അംഗീകരതിച്ചതിട്ടുള്ള ഒരു ലദശീയ 
ത�ത്തിലുള്ള മതികവതിണ്റെ ലകന്ദ്രമാണ് ണ്ജ എൻ ടതി �തി ജതി ആർ 
ഐ. ഏഷധ്യതിണ്� ഏറ്റവം വ�തിയ സംരക്തിത ലതാട്ടമായതി 

പട്ിക 5.2.1 പതതിമൂന്ാം പഞ്ചവത്ര പദ്തതിയതിണ്� ശാസ്ത്ര സാലകേതതിക ലമഖ�യ്ക് കീഴ തിലുള്ള ഏജൻസതികളണ്ട 
വ തിഹതിതവം ണ്ച�വം (രൂപ �ക്ത്തിൽ) 

വർഷം ണ്ക എസ് സതി എസ് ടതി ഇ ആർസതിസതി ആണ്ക

വതിഹതിതം ണ്ച�വ് % വതിഹതിതം ണ്ച�വ് % വതിഹതിതം ണ്ച�വ് %

2017-18 10907 9089.42 83.34 6600 4910.7 74.40 17507 14000.12 79.97

2018-19 12148 5034.04 41.44 7260 7890.9 108.69 19408 12924.94 66.60

2019-20 15258 3437.1 22.53 7260 2777 38.25 22518 6214.10 27.60

2020-21 12664 7865.71 62.11 7100 3274.67 46.12 19764 11140.38 56.37

2021-22 13164 2075.56* 15.77 7100 1630.56 22.97 20264 3706.12* 18.29
അവ�ം�ം: പ്ാൻ ലപേസ് ലകരള, അക്ൗടെ്സ് 
* 2021 ഓഗസ്റ്റ് 31 വണ്രയള്ള ണ്ച�വ്

5.2 ശാസ്ത്ര സേവനങ്ങളും ഗസവഷണവും
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കണക്ാക്ണ്പ്ടുന് ഇവതിണ്ട 4,000ത്തിൽ അധതികം വതിവതിധ 
തരം പൂണ്ച്ചടതികളം ഏകലദശം 300 തരത്തിലുള്ള വതിവതിധയതിനം 
പുഷ്തിക്ാത് സസധ്ങ്ങളം നതി�വതിൽ സംരക്തിക്ണ്പ്ടുന്നു.  
തതിരുവനന്തപുരണ്ത് പുത്ൻലതാപ്തിലുള്ള സരസ്വതതി 
തകേലവലു ലകന്ദ്രത്തിൽ ഇൻസ്റതിറ്റ്യൂട്ട്  �ലയാ 
ഇൻലഫാർമാറ്റതിക് സ് ണ്സറെർ സ്ാപതിച്ചതിട്ടുടെ്.

 y തൃശൂർ ജതില്യതിണ്� 7 തീരലദശ ഗ്ാമപഞ്ചായത്തുകളതി
ണ്�യം 7 ആദതിവാസതി ഗ്ാമപഞ്ചായത്തുകളതിണ്�യം 
എത് ലനാ�ലയാളജതിക്ൽ വതിവരങ്ങൾ ലശഖരതിച്ചു.

 y മൂന്് ഗലവഷണ പ്ര�ന്ധങ്ങൾ അവതരതിപ്തിക്കുകയം 
ഒരു പ്ര�ന്ധം ലജർണൽ ഓഫ് ് ഡീഷണൽ ആൻഡ് 
ലഫാക്് പ്രാക്ടീസതിൽ പ്രസതിദ്ീകരതിക്കുകയം ണ്ചയ്തു.

 y 3 ഔഷധ സസധ് ഇനങ്ങളതിൽ ഇൻ്ാണ്പേസതിഫതിക് 
ലവരതിയ�തി�തിറ്റതി പഠനം പൂർത്തിയാക്തി

 y അഞ്ച് മുള സകേരയതിനങ്ങളണ്ട രൂപശാസ്ത്രപരമായ 
സ്വഭാവങ്ങൾ വതി�യതിരുത്തി.

 y ഓർക്തിഡുകൾ/ മാംസലഭാജതി സസധ്ങ്ങൾക്ായള്ള 
പ്രധാന കൺസർലവറ്ററതി നവീകരതിച്ചു, നതി�വതിൽ 7 കൺ
സർലവറ്ററതികൾ പരതിപാ�തിക്കുന്നു.

 y സ്ക്രൂപപൻ അധതിഷ്തിത കുടതിൽ വധ്വസായണ്ത്  
പുനരുജ്ീവതിപ്തിക്ാനും ഗുണലമന്മയള്ള നടീൽ 
വസ്തുക്ൾ നൽകുന് ഹരതിത വധ്വസായണ്ത് 
പതിന്തുണയ്കാനും തൃശൂർ ജതില്യതിണ്� കുഴൂരതിൽ ഒരു മാതൃകാ 
ടതിസതി �ല�ാറട്ടറതി നതിർമ്തിച്ചു.

 y 20 ഓർക്തിഡുകൾ, 4 മാംസലഭാജതി സസധ്ങ്ങൾ, 15 
ഔഷധ സസധ്ങ്ങൾ, 2 ഇഞ്ചതി, 15 ആൻഡമാൻ 
ണ്ചടതികൾ, 8 മുളകൾ തുടങ്ങതിയവ ജനതിതകദ്രവധ്ത്തില�
ക്് പുതതിയതായതി കൂട്ടതിലച്ചർത്തു. 

 y “ലകരളത്തിണ്� രാജ്ഭവനതിണ്� ണ്ഹർ�ൽ 
ഗാർഡനതിണ്� ഔഷധ സസധ്ങ്ങണ്ളക്കുറതിച്ചുള്ള ഒരു  
പകപുസ്തകം” തയ്ാറാക്തി.

ജലവിഭവ വികസന ോങ്നജ്കടേൻറ്ക ങ്കന്ദ്രും  
(സി ഡ�്കളയു ആർ ഡി എും) ജ�വതിഭവ ലമഖ�യതിണ്� ഒരു 
മുഖധ് ഗലവഷണ-വതികസന സ്ാപനമാണ് ണ്ക എസ് സതി 
എസ് ടതി ഇ യണ്ട കീഴതിൽ പ്രവർത്തിക്കുന് സതി ഡ�്ളയു ആർ 
ഡതി എം. ജ�വതിഭവ സംരക്ണത്തിനും ജ� സം�ന്ധതിയായ 
ശാസ്ത്രീയ പഠനങ്ങൾക്കും ഗലവഷണത്തിനും സതി ഡ�്ളയു 
ആർ ഡതി എം സംഭാവന നൽകുന്നു. പ്രലതധ്കതിച്ച് 
ഉഷ്ണലമഖ�ാ പ്രലദശ സം�ന്ധതിയായ വതിഷയങ്ങളതിൽ 
നീർത്ട വതികസനം, തണ്ീർത്ട പരതിപാ�നം, 
കൃഷതിക്ാവശധ്മായ ജ� സംരക്ണം, വനലമഖ�യം നഗര 
പ്രലദശവം സം�ന്ധതിക്കുന് ജ� സംരക്ണം, നദീമുഖം, 
പാഴ്ജ�ം എന്തിവ സം�ന്ധതിക്കുന് പ്രശ്നങ്ങൾ, ഭൂഗർഭ  
ജ� വതികസനം, ജ� ഗുണ നതി�വാര സംരക്ണം,  
ജ� സം�ന്ധതിയായ പരതിസ്തിതതി  പ്രശ്നങ്ങൾ 
ജ�ലസചനവം പാഴ് ജ�വം സം�ന്ധതിക്കുന് പ്രശ്നങ്ങൾ 
എന്ീ വതിഷയങ്ങളതിൽ ഗലവഷണത്തിന് ആവശധ്മായ 
വതിദഗ്ധ സഹായങ്ങൾ നൽകുന്നു. സതി ഡ�്ളയു  
ആർ ഡതി എം ണ്റെ പ്രധാന ലനട്ടങ്ങൾ ഇവയാണ്.

1. കുറ്റതിയാടതി, മ�മ്പുഴ, പീച്ചതി ജ�ലസചന പദ്തതികളണ്ട 
ജ� ഉപലയാഗക്മത നതിർണ്യതിച്ചു

2. നാലനാ വ�തിപ്ത്തിലുള്ള ലഫാലട്ടാകാറ്റ�തിറ്റതിക് 
പടറ്റാനതിയം ഡലയാപക്ഡ്, മാണ്നെറ്റതിക് അലയൺ 
ഓപക്ഡ് എന്തിവണ്യ അടതിസ്ാനമാക്തിയള്ള 

ഫങ്ഷണൽ ചതിലറ്റാസൻ മുത്തുകൾ സമന്വയതിപ്തിച്ചു.
3. പാ�ക്ാട് ജതില്യതിണ്� പ്രലതധ്കതരത്തിലുള്ള 

മണ്തിണ്റെ ണ്പേക്്ൽ സതിലനെച്ചറുകൾ ഉൾണ്ക്ാള്ളുന് 
ണ്പേക്്ൽ പ�ബ്രറതി വതികസതിപ്തിച്ചു., അത് 
മണ്തിണ്റെ സവതിലശഷതക്് ആവശധ്മായ ണ്വള്ളവം 
ലപാഷകങ്ങളം നതിർല്ദേശതിക്കുന്തതിന് സഹായകമാണ്. 

4. പച്ചക്റതികൾ ഉപലയാഗതിക്കുന് ണ്വള്ളത്തിണ്റെ അളവ് 
അളക്കുന്തതിനുള്ള വതിക് ഇറതിലഗഷൻ ഓലട്ടാലമഷൻ 
ക്രമണ്പ്ടുത്തി.

5. വടക്ൻ ലകരളത്തിണ്� ജതില്കൾക്ായതി വരൾച്ച 
വതിവര സംവതിധാനം (NKDIS) വതികസതിപ്തിച്ചു.

6. ഭൂഗർഭജ�ത്തിണ്റെ അവസ് വതി�യതിരുത്തുകയം 
വളപട്ടണം നദീതടത്തിൽ ഫ�പ്രദമായ റീചാർജ് 
തന്ത്രങ്ങൾ രൂപണ്പ്ടുത്തുകയം ണ്ചയ്തു.

7. ജ�ത്തിണ്റെ ഗുണനതി�വാരം വതി�യതിരുത്തുന്തതിനും 
നതിരീക്തിക്കുന്തതിനും പൗരന്മാണ്ര ചുമത�ണ്പ്ടുത്തു
വാൻ ഉല്ദേശതിച്ചുള്ള ഒരു ണ്മാപ�ൽ ആപ്തിലക്ഷൻ, 
വാട്ടർ - സതിറ്റതിസൺ അസസ് ണ്മറെ് ടൂൾ  
(WATER-CAT) ആരംഭതിച്ചു.

8. �തിയ്ം കായ�തിണ്റെ സംരക്ണത്തിനായതി  
മാലനജ്ണ്മറെ് ആക്ൻ പ്ാൻ തയ്ാറാക്തി.

9. ഒളവണ്, കടലുടെതി എന്ീ രടെ് പഞ്ചായത്തുകൾക്ാ
യതി കാർ�ൺ ന്യൂ്ൽ വതിലല്ജ് ആശയം രൂപകൽപ്ന 
ണ്ചയ്തു.

10. ലകരളത്തിണ്� ബ്ലൂ ഫ്ാഗ് സർട്ടതിപഫഡ് കാപ്ാട് 
�ീച്ച് സുസ്തിര ടൂറതിസം വതികസനത്തിനായതി 
എൻവലയാൺണ്മറെൽ മാലനജ്ണ്മറെ് പ്ാൻ 
വതികസതിപ്തിച്ചു.

11. ലകാഴതിലക്ാട്, പാ�ക്ാട്, മ�പ്പുറം, കണ്ണൂർ, 
വയനാട് ജതില്കളതിൽ 37,800 കർഷകർക്് മണ്തിണ്റെ 
ഫ�ഭൂയതിഷ്തയം വതിവതിധ വതിളകൾക്കുള്ള വളം 
ശുപാർശയമായതി ലസായതിൽ ണ്ഹൽത്് കാർഡ് 
വതിതരണം ണ്ചയ്തു.

ങ്കരള വന ഗങ്വഷണ ങ്കന്ദ്രും (ടക എഫ്ക ആർ ഐ)  
പ്രകൃതതി വതിഭവസംരക്ണം, സുസ്തിര വതിനതിലയാഗം, 
ശാസ്ത്രീയ പരതിപാ�നം എന്തിവക്് ഊന്ൽ 
നൽകതിണ്ക്ാടെ് വനപരതിപാ�നവമായതി �ന്ധണ്പ്ട്ട 
വതിഷയങ്ങളതിൽ നയപരമായ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്തതിന് 
ശാസ്ത്രീയപതിന്തുണ നൽകതിണ്ക്ാടെ് ഉഷ്ണലമഖ�ാ  
വനപരതിപാ�നത്തിൽ ഒരു മതികവതിണ്റെ ലകന്ദ്രമായതി ലകരള 
വന ഗലവഷണ ലകന്ദ്രം നതി�ണ്കാള്ളുന്നു. വനം വകുപ്പും മറ്റു 
ലസ്റക്്ലഹാൾഡർമാരുമായം കൂടതിലച്ചർന്നു പ്രവർത്തിച്ചു 
ണ്കാടെ് വനപരതിപാ�നത്തിണ്� ശാസ്ത്രീയ അടതിത്റ 
ണ്മച്ചണ്പ്ടുത്തുന്തതിൽ ണ്ക എഫ് ആർ ഐ പ്രധാന പങ്കു 
വഹതിക്കുന്നു.
 

 y പുനരുദ്ാരണത്തിന് അനുലയാജധ്മായ പേീഷീസുകൾ 
ഉൾണ്പ്ടുത്തി നദീതീര സ്തിരതണ്യക്കുറതിച്ചുള്ള ഒരു 
മാനുവൽ (ദ്വതിഭാഷ) പ്രസതിദ്ീകരതിച്ചു. 

 y ലകരളത്തിണ്� പ്രധാന നാ�് നദതികളതിണ്� 
സസധ്ജാ�ങ്ങളതിലും മണ്തിലും ണ്വള്ളണ്പ്ാക്ത്തിണ്റെ 
ആഘാതം വതിശക�നം ണ്ചയ്യുകയം പ്രവർത്ന 
പദ്തതികൾ നതിർല്ദേശതിക്കുകയം ണ്ചയ്തു.

 y പ്രകൃതതിദത് വനങ്ങളതിലും മനുഷധ്ൻ പരതിഷ്കരതിച്ച  
ഭൂപ്രകൃതതിയതിലും കാ�ാവസ്ാ വധ്തതിയാനത്തിണ്റെയം 
സസധ്വളർച്ചയണ്ടയം പ്രതധ്ാഖാതങ്ങൾ നതിരീക്തി
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ക്കുന്തതിണ്നാപ്ം അപൂർവവം വംശനാശഭീഷണതി 
ലനരതിടുന്തുമായ (RET) പേീഷതിസുകളണ്ട തനതായ 
അ വ സ് യ തി ലു ം  സ ്വാ ഭ ാ വ തി ക  അ വ സ് ക്കു 
പുറണ്മയള്ള സംരക്ണത്തിനായതി തന്ത്രങ്ങൾ  
വതികസതിപ്തിച്ചു.

 y സംരക്ണ ജനതിതക ണ്മച്ചണ്പ്ടുത്ൽ ശ്രമങ്ങൾക്് 
മാർഗ്ഗനതിർല്ദേശം നൽകുന്തതിന് ലതക്തിലും ചന്ദനത്തിലും 
 പരതിതഃസ്തിതതികലളാട് ഇണങ്ങുന്തായ ജനതിതക 
പവവതിധധ്ത്തിണ്റെ കണണ്ക്ടുപ്് നടത്തി.

 y പുത്തൂർ സുലവാളജതിക്ൽ പാർക്തിൽ �ാൻഡ്ലക്പ്തിംഗ് 
പ്രവർത്നങ്ങൾക്ായതി 38 പന വർഗ്ഗങ്ങളണ്ടയം 21 
മുളവർഗ്ഗങ്ങളണ്ടയം 20,000 പതകൾ പകമാറതി.

 y �ട്ടർപഫ് പാർക്കുകൾ സ്ാപതിക്കുന്തതിനായതി 
നതിരവധതി ഏജൻസതികൾക്് സാലകേതതിക ഉപലദശം 
നൽകുകയം ചതിത്രശ�ഭ ഉദധ്ാനം എന് ആശയം  
പ്രചരതിപ്തിക്കുകയം ണ്ചയ്തു.

 y സാമ്പത്തികമായതി പ്രാധാനധ്മുള്ള മുള ഇനങ്ങളണ്ട 
ഡതിഎൻഎ �ാർലകാഡതിംഗ് ക്രമീകരതിച്ചു. 

ങ്േശീയ ഗതാഗത ആസൂത്രണ ഗങ്വഷണ ങ്കന്ദ്രും 
(നാറ്റ്കപാ്്ക) ഗതാഗത എഞ്ചതിനീയറതിങ്, ഗതാഗത 
ആസൂത്രണം, ലദശീയ പാത എഞ്ചതിനീയറതിംഗ്, ണ്പാതു 
ഗതാഗതം, ണ്പാതു ഗതാഗതത്തിനു �ദൽ സംവതിധാനം, 
ഗതാഗതം, ഊർജ്ം, ഉൾനാടൻ ജ�ഗതാഗതം,  
വതിലനാദസഞ്ചാര ആസൂത്രണം, ഗ്ാമീണ ലറാഡുകൾ 
എന്തിവ സം�ന്ധതിക്കുന് ഗലവഷണവം കൺസൾട്ടൻസതി 
ലജാ�തികളം ഏണ്റ്റടുക്കുന് ണ്പാതുലമഖ�ാ സ്ാപനം 
ആണ് നാറ്റ്പാക്. ലറാഡ്, ണ്റയതിൽ, ജ� മാർഗം,  
തുറമുഖങ്ങൾ, വതിമാനത്ാവളങ്ങൾ എന്തിവയതിണ്� 
മാതൃകാ സംവതിധാനങ്ങൾ ഉൾണ്പ്ടുത്തി അടതിസ്ാന 
സൗകരധ് വതികസനത്തിനായതി സർലവ മുതൽ  
സാലകേതതിക സാമ്പത്തിക പഠനങ്ങൾ, പ്രാലയാഗതിക 
വതിശക�നങ്ങൾ, വതിശദമായ ലപ്രാജക്റ്റ് റതിലപ്ാർട്ടുകൾ 
വണ്ര തയാറാക്കുന്തും നാറ്റ്പാക്തിണ്റെ പ്രവർത്ന 
പരതിധതിയതിൽ വരുന്നു.

2020-21 കാ�യളവതിൽ, സ്ാപനത്തിണ്റെ പ്രധാന  
ലനട്ടങ്ങൾ ഇനതിപ്റയന്വയാണ്:

 y സംസ്ാനണ്ത് ലദശീയ പാതകൾക്ായതി ്ാഫതിക് 
വളർച്ചാ നതിരക്് മാതൃക വതികസതിപ്തിണ്ച്ചടുത്തു.

 y ലകരളത്തിണ്� ണ്വള്ളണ്പ്ാക് സാധധ്തയള്ള 
ലറാഡുകളതിൽ �ഹുമുഖ നടപ്ാതകളണ്ട വതിവതിധ 
പാളതികളതിൽ ണ്വള്ളണ്പ്ാക് പദർഘധ്ത്തിണ്റെ ആഘാ
തണ്ത്ക്കുറതിച്ച് പഠനം നടത്തി.

 y സംസ്ാനണ്ത് വതിവതിധ ജതില്കൾക്ായതി പ്രാലദശതിക 
ഗതാഗത വതികസന പദ്തതി തയ്ാറാക്തി.

 y സതിനെലുള്ള ജംഗ് ഷനുകളതിൽ ഗ്ീൻ സതിനെ�തിലൂണ്ട  
കടന്നുലപാകുന് വാഹനങ്ങളണ്ട തുടർച്ചയായ  
ഒഴുക്തിണ്റെ നതിരക്് സം�ന്ധതിച്ച പഠനം നടത്തി. 

 y ‘ലകരള ഗതാഗത വതികസന റതിലപ്ാർട്ട്, ‘ലകരളത്തിണ്� 
തല്ദേശ സ്ാപനങ്ങൾക്് ഫടെ് അനുവദതിക്കുന്തതി
നുള്ള രീതതി’, ‘ലകരളത്തിൽ ദ്രവീകൃത ണ്മഡതിക്ൽ 
ഓക്തിജണ്റെ ഒപ്റ്റതിമൽ വതിഹതിതവം വതിതരണവം എന്ീ 
3 സാലകേതതിക ലരഖകൾ തയ്ാറാക്തി

 y അപകടകരമായ ചരക്് ണ്കാണ്ടുലപാകുന് 
വാഹനത്തിണ്റെ പരൈവർമാർക്ായതി അഞ്ച് 
പരതിശീ�ന പരതിപാടതികൾ നടത്തി.

 y ലകരളത്തിണ്� ഉൾനാടൻ ജ�പാതകൾക്ായള്ള 
ഡാറ്റാല�സ് സമാഹരതിക്ാനും സംഭരതിക്ാനും 
വതിശക�നം ണ്ചയ്ാനും ഒരു ണ്വ�് അധതിഷ്തിത 
ജതിഐഎസ് ഡാറ്റാല�സ് മാലനജ്ണ്മറെ് സതിസ്റം  
സൃഷ്തിക്കുകയം അപ്ലഡറ്റ് ണ്ചയ്യുകയം ണ്ചയ്യുന്നു.

 y തതിരുവനന്തപുരം ഈഞ്ചക്ൽ ജംഗ് ഷനതിണ്� ഗതാഗത 
പ്രശ് നങ്ങൾ പഠതിക്കുകയം പ്രശ് നങ്ങൾ �ഘൂകരതിക്കു
ന്തതിനുള്ള പരതിഹാര നടപടതികൾ നതിർല്ദേശതിക്കുകയം 
ണ്ചയ്തു.

 y തതിരുവനന്തപുരത്തിനായതി ഒരു സംലയാജതിത 
ഭൂവതിനതിലയാഗ ഗതാഗത മാതൃക വതികസതിപ്തിച്ചു.

 y നാഷണൽ പഹലവകൾ (NH), ലസ്ററ്റ് പഹലവകൾ 
(SHs), പ്രധാന ജതില്ാ ലറാഡുകൾ (MDRs) എന്തിവ 
ഉൾണ്പ്ടുന് തതിരണ്ഞെടുത് ലറാഡുകളണ്ട 
ശംഖ�യ്കായതി ലറാഡ് അസറ്റ് മാലനജ്ണ്മറെ് സതിസ്റം 
(RAM) നതിർമ്തിക്കുന് പ്രക്രതിയയതി�ാണ് നാറ്റ്പാക്.

 y പഡനാമതിക് ലകാൺ ണ്പണ്നല്ാമീറ്റർ ണ്ടസ്റ്റ് 
(ഡതിസതിപതിടതി) ഉപലയാഗതിച്ച് ലകരളത്തിണ്� കുറഞെ 
വധ്ാപ് തതിയള്ള ലറാഡുകളണ്ട വതി�യതിരുത്�തിനായതി ഒരു 
അഭതിവൃദ്തി പഠനം ലകന്ദ്രം നടത്തുന്നു.

 y ലകരളത്തിണ്� കാ�ാവസ്ാ സാഹചരധ്ങ്ങളതിൽ 
ഉയർന്നുവന് മഴണ്വള്ള ജ� പരതിപാ�ന സാലകേ
തതികവതിദധ്യണ്ട സാധധ്തകണ്ളക്കുറതിച്ച് നാറ്റ്പാക്  
നതിരീക്തിച്ചു.

 y പഹലവ നതിർമ്ാണ സാമഗ്തികൾ തതിരതിച്ചറതിയകയം 
ഓലരാ ഉറവതിടത്തിൽ നതിന്നും ണ്മറ്റീരതിയലുകളണ്ടയം 
അവയണ്ട ഗുണനതി�വാരത്തിണ്റെയം �ീഡ് ചാർട്ട് GIS 
പ്ാറ്റ് ലഫാമതിൽ തയ്ാറാക്കുകയം ണ്ചയ്തു.

 y ജതിലയാലപേഷധ്ൽ ടൂളകൾ ഉപലയാഗതിച്ച് ലകരളത്തിൽ 
ലറാഡ് ഡാറ്റ ലശഖരണത്തിനായതി ‘GetMap’ എന് 
ണ്മാപ�ൽ ആപ്പും GIS പരതിസ്തിതതിയതിൽ ലറാഡ് 
ക്രാഷ് ഇൻഫർലമഷൻ സതിസ്റവം (RCIS) നാറ്റ്പാക് 
വതികസതിപ്തിക്കുന്നു.

 y 2020-21-ൽ, ലകരള ലപാ�ീസ് അക്ാദമതിയണ്ടയം 
ലപാ�ീസ് ണ്്യതിനതിംഗ്  ലകാലളജുകളണ്ടയം 
സഹകരണലത്ാണ്ട ഓൺപ�ൻ പ്ാറ്റ് ലഫാമതിൽ 
ലറാഡ് സുരക്ണ്യക്കുറതിച്ച് നതിരവധതി ഏകദതിന 
പരതിശീ�നം നടത്തി.

ങ്കരള സ്കകൂൾ ഓഫ്ക ോത്തോറ്റിക്്ക (ടക.എസ്ക.ഒ.എും)  
ഗണതിത ശാസ്ത്രത്തിൽ ഉന്ത പഠനവം ഗലവഷണവം 
നടത്തുന്തതിനായതി സംസ്ാന സർക്ാരും ലകന്ദ്ര  
സർക്ാരതിണ്റെ അണുശക്തി വകുപ്പും സംയക്മായതി  
രൂപീകരതിച്ചതാണ് ലകരള സ്കൂൾ ഓഫ് മാത്മാറ്റതിക്് 

 y ണ്ക.എസ്.ഒ.എം -ണ്റെ പ്രധാന ഔട്ട്റീച്ച് ലപ്രാഗ്ാമാണ് 
ടാ�റെ് നർച്ചർ ലപ്രാഗ്ാം.

 y 2021 ഡതിസം�റതിൽ ഒരു സംലയാജതിത MSc-PhD 
ലപ്രാഗ്ാം ആരംഭതിച്ചു.

 y നതി�വതിൽ C-ആൾജതിബ്രാസ്, നമ്പർ തതിയറതി, 
നതിരവധതി ലകാംപ്ക്് ലവരതിയ�തിളകൾ എന്തിവയതിൽ 
ണ്ക.എസ്.ഒ.എം പവദഗ്ധ്ം ലനടതിയതിട്ടുടെ്.

 y ഗണതിതശാസ്ത്രത്തിണ്� വതിവ തിധ ഗലവഷണ 
വതിഷയങ്ങളതിൽ നതിരവധതി ശതിൽപശാ�കളം നതിരവധതി 
ലദശീയ അന്തർലദശീയ ലകാൺഫറൻസുകളം 
സംഘടതിപ്തിച്ചു.

 y 'ഗണതിതത്തിലും അനു�ന്ധ ലമഖ�കളതിലും സമീപകാ� 
മുലന്റ്റങ്ങൾ' എന് അന്താരാഷ്ട്ര സലമ്ളനം 
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നാഷണൽ ല�ാർഡ് ലഫാർ ഹയർ മാത്മാറ്റതിക്സു
മായതി സഹകരതിച്ച് സംഘടതിപ്തിച്ചു.

 y കാമ്പസതിൽ സ്ാർട് ക്ാസ് റൂമും കാറെീൻ സൗകരധ്വം 
സജ്ീകരതിച്ചു.

േല�ാർ ട�ാട്ാണി്ൽ ഗാർഡൻ ആന്്ക 
ഇൻസ്റിറ്റ്യൂട്്ക ഓഫ്ക സയൻസ്ക 
(എും �ി ജി ഐ പി എസ്ക) 
വതിവതിധയതിനം ജ�ാശയ സസധ്ങ്ങൾ, ണ്ചറതിയ സസധ്ങ്ങൾ, 
മ��ാർ ലമഖ�യതിണ്� വംശനാശ ഭീഷണതി ലനരതിടുന് 
സസധ്ങ്ങൾ എന്തിവയണ്ട സംരക്ണത്തിനും 
ഗലവഷണത്തിനുമായതി പ്രവർത്തിക്കുന്തും സസധ്ശാസ്ത്ര
ത്തിണ്റെ വതിവതിധ ത�ങ്ങണ്ള സം�ന്ധതിക്കുന് വതിജ്ഞാനം 
പകർന്നു നൽകുന്തതിനും ലവടെതിയള്ള സ്ാപനമാണ് 
എം �തി ജതി ഐ പതി എസ്. 

 y വ തി ദ ധ്ാ ർ ത് തി ക ൾ ക്കു ം  അ ധ ധ്ാ പ ക ർ ക്കു ം 
ഗലവഷകർക്കുമായതി ശാസ്ത്രത്തിണ്റെ വതിവതിധ 
ലമഖ�കളതിൽ അക്ാദമതിക് ലകാൺഫറൻസുകൾ, 
ണ്സമതിനാറുകൾ സംഘടതിപ്തിച്ചു

 y മ��ാർ ണ്�ാട്ടാണതിക്ൽ ഗാർഡനതിൽ പ്ാറെ്  
ഡാറ്റാല�സ് (1550 സസധ്ങ്ങൾ) സജ്മാക്തി.

 y അക്വാ ലക്പ്തിംഗും യൂലഫാർ�തിയ ഗാർഡനും സൃഷ്തിച്ചു.
 y 18 ഇനം ബ്രലയാപഫറ്റുകൾ വതിജയകരമായതി  
സ്ാപതിക്ണ്പ്ട്ടു

 y 139 ഔഷധ സസധ്ങ്ങൾ അവതരതിപ്തിച്ചു.
 y വതിത്് മുളയ്ക്കുന്തതിണ്റെ സ്വഭാവവം crinum 
malabaricum-ണ്റെ വതികാസവം പഠതിച്ചു.

 y ണ്മാത്ത്തിൽ 22,747 എണ്ം സസധ്ങ്ങൾ 
�ഹു�ീകരതിക്കുകയം നതിരവധതി കൺസർലവറ്ററതികൾ
ക്് വതിതരണം ണ്ചയ്യുകയം ണ്ചയ്തു. വതിവതിധ പതകൾ 
വളർത്തി വതിതരണം ണ്ചയ്തു.

 y സർലവയ്ക്കും മാതൃകകളണ്ട ലശഖരണത്തിനുമായതി 

ലഫ്ാറതിസ്റതിക് പരധ്ലവക്ണങ്ങൾ ഇന്തധ്യണ്ട വതിവതിധ 
ഭാഗങ്ങളതിൽ നടത്തി.

ശ്ീനിവാസ രാോനുജൻ ഇൻസ്റിറ്റിയൂട്്ക ങ്ഫാർ 
ങ്�സിക്ക സയൻസ്ക (എസ്കആർഐ�ിഎസ്ക)  
അടതിസ്ാന ശാസ്ത്രത്തിൽ അടതിസ്ാന ഗലവഷണത്തിനുള്ള 
അ ന്ത ാ ര ാ ഷ്ട്രത � ത് തി ൽ  അ റ തി യ ണ് പ് ടു ന്  ഒ രു 
ലകന്ദ്രമായതി മാറാനും പസദ്ാന്തതിക ശാസ്ത്രങ്ങളതിൽ 
കാരധ്ലശഷതി വതികസനത്തിനുള്ള ഒരു പ്ാറ്റ് ലഫാമായതി  
പ്രവർത്തിക്ാനും SRIBS �ക്ധ്മതിടുന്നു. 

2020-21-ൽ, 220 വതിദധ്ാർത്തികൾക്കും ഗലവഷകർക്കും 
അടതിസ്ാന ശാസ്ത്രത്തിണ്� ജൂനതിയർ അധധ്ാപകർക്കും 
പ്രലയാജനണ്പ്ടുന് 4 കാരധ്ലശഷതി വതികസനത്തിനുള്ള 
പരതിപാടതികൾ സംഘടതിപ്തിച്ചു. ഇൻണ്്ാഡക്ൻ ടു 
ഇമ്്യൂലണാളജതി ആറെ് ഇമ്്യൂലണാണ്തറാപ്തി, കാറ്റാ�തിസതിസ്: 
ഫ്ം പ�ഫ് ടു പ�വ് �തിഹുഡ്, ന്യൂക്തിയർ മാനെറ്റതിക് 
ണ്റണ്സാണൻസ് (എൻഎംആർ) ണ്പേക്ല്ാലക്ാപ്തി, 
കംപ്യൂലട്ടഷണൽ ണ്കമതിസ്്തി, നാലനാ ണ്ക്യതി�തിൽ 
പ�റ്റ് മാറ്റർ ഇറെറാക്ൻ എന്തിവണ്യക്കുറതിച്ച് നതിരവധതി 
ണ്വ�തിനാർ ലപ്രാഗ്ാമുകൾ സംഘടതിപ്തിച്ചു.

ഗലവഷണ-വതികസന ലകന്ദ്രങ്ങളണ്ട പ്രധാന പ്രകടനം 
പട്ിക 5.2.2-ൽ നൽകതിയതിരതിക്കുന്നു

ടക.എസ്ക സി എസ്ക റ്റി ഇ യുടെ പദ്ധതികളുും 
പരിപാെികളുും
സംസ്ാനത്തിനകത്് ശാസ്ത്ര സാലകേതതികയതിൽ 
മതികവ് ലനടതിണ്യടുക്കുന്തതിനും സമൂഹത്തിനാകമാനം  
ബൃഹത്ായ ലസവനങ്ങൾ പ്രദാനം ണ്ചയ്യുന്തതിനും  
ലവടെതിയള്ള പരതിപാടതികൾ കണ്ടെത്തി നടപ്തി�ാക്കുക എന് 
�ക്ധ്ലത്ാണ്ട ശാസ്ത്ര പ്രചരണവം ലപ്രാത്ാഹനവം,  

പട്ിക 5.2.2 ഗലവഷണ-വ തികസന ലകന്ദ്രങ്ങളണ്ട പ്രധാന പ്രകടനം, 2020-21-ൽ
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1 ലജണലുകളതിൽ പ്രസതിദ്ീകരതിച്ച ലപപ്റുകൾ 27 68 50 3 10 11 169

2 പ്രസതിദ്ീകരതിച്ച പുസ്തകങ്ങൾ 4 1 11 16

3 അധധ്ായങ്ങൾ 7 4 6 2 19

4 ലകാൺഫറൻസുകളതിൽ അവതരതിപ്തിച്ച പ്ര�ന്ധങ്ങൾ 31 40 129 24 3 2 229

5 പതിഎച്ച്ഡതികൾ 8 4 2 2 16

6 ഗലവഷണ പരതിശീ�നം 19 27 33 34 3 116

7 സാലകേതതിക പരതിശീ�നം 225 100 15 8 348

8 സംഘടതിപ്തിച്ച ശാസ് ത്രസം�ന്ധതിയായ മീറ്റതിങ്ങുകൾ / 
ലകാൺഫറൻസുകൾ 10 3 4 2 1 20

9 കൺസൾട്ടൻസതി ലസവനങ്ങൾ 16 2 1 21 2 42

10 �തി. ണ്ടക് / �തിരുദ പദ്തതികൾ 1 7 15 23

11 എം.ണ്ടക്/ എം.എസ്.സതി / എം.ഫതിൽ ലപ്രാജക്ടുകൾ 48 12 42 32 6 5 145

അവലുംബും: കെഎേ് േിഎേ് ട ിഇ
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ഗലവഷണവം വതികസനവം, ആവാസ വധ്വസ്യം 
പരതിസ്തിതതിയം, സാലകേതതിക വതികസനവം പകമാറ്റവം, 
പജവസാലകേതതിക വതികസനം, സ്കൂൾത� ശാസ്ത്ര  
ലപ്രാത്ാഹന പ്രവർത്നങ്ങൾ, വനതിതകൾക്ായള്ള 
ശാസ്ത്ര പരതിപാടതികൾ എന്തിവ ലകന്ദ്രീകരതിച്ചു ണ്കാടെ് വതിവതിധ 
പദ്തതികളം പരതിപാടതികളം കൗൺസതിൽ നടപ്തി�ാക്തിവരുന്നു.  
ണ്ക.എസ്.സതി.എസ്.റ്റതി.ഇ നടപ്തി�ാക്തിയ പദ്തതികളണ്ടയം 
പരതിപാടതികളണ്ടയം 2021 വർഷണ്ത് ലനട്ടങ്ങൾ ചുവണ്ട 
ചർച്ചണ്ചയ്യുന്നു

ടക എസ്ക സി എസ്ക െി ഇയുടെ പദ്ധതികളുടെയുും 
പരിപാെികളുടെയുും ങ്നട്ങ്ങൾ 

1.ശാസ്ത്ര സാങ്കേതികതയിടല ോനവങ്ശഷി 
വികസനും 

i. സയൻസ്ക റിസർെ്ക സ്ക കീും (എസ്ക ആർ എസ്ക)
സംസ്ാനണ്ത് അടതിസ്ാന, പ്രാലയാഗതിക 
ഗലവഷണത്തിൽ വതികസന, ഗലവഷണ പ്രവർത്
നങ്ങൾ ലപ്രാത്ാഹതിപ്തിക്കുന്തതിന് �ക്ധ്മതിടുന് 
കൗൺസതി�തിണ്റെ പ്രധാന ഫ്ാഗ്ഷതിപ് പ്രവർത്
നങ്ങളതിണ്�ാന്ാണതിത്. ഈ പദ്തതിയണ്ട കീഴതിൽ, 
സയൻസ്,  എഞ്ചതിനീയറതിംഗ്  ലമഖ�കളതിണ്� 
ഗലവഷണ ലപ്രാജക്ടുകൾക്് സർവക�ാശാ� 
വതിഭാഗങ്ങൾ, ക�ാ�യങ്ങൾ, ഗലവഷണ വതികസന 
സ്ാപനങ്ങൾ എന്തിവതിടങ്ങളതിൽ പതിന്തുണ നൽകുന്നു. 
ഈ പരതിപാടതിയണ്ട കീഴതിൽ, 2020-21-ൽ 5 പുതതിയ 
ലപ്രാജക്ടുകൾ അനുവദതിക്കുകയം, 31 പുസ്തകങ്ങൾ പ്ര
സതിദ്ീകരതിക്കുകയം, ലജർണലുകളതിൽ 154 പ്ര�ന്ധങ്ങൾ, 
ലകാൺഫറൻസ്/ണ്സമതിനാറുകളതിൽ 74 ലപപ്റുകൾ 
പ്രസതിദ്ീകരതിക്കുകയം, 405 മാനവ വതിഭവലശഷതി 
പരതിശീ�നങ്ങൾ നടത്തുകയം, 12 പതിഎച്ച്ഡതി നൽകുകയം 
ണ്ചയ്തു. 2021-22-ൽ, (ണ്സപ്റ്റം�ർ വണ്ര) 5 പതിഎച്ച്ഡതി 
നൽകുകയം, സലപ്ാർട്ടഡ് ലപ്രാജക്റ്റുകളതിൽ നതിന്നും 22 
ലജർണൽ  ലപപ്റുകൾ പ്രസതിദ്ീകരതിക്കുകയം ണ്ചയ്തു. 

ii. എേിരറ്റസ്ക സയന്ിസ്കറ്റ്ക സ്ക സ്ക കീും പ്രഗത്ഭരായ 
ശ ാ സ്ത്രജ്ഞ ന്മ ാ ർ ക്്  വ ധ്ത ധ്സ്ത  ല മ ഖ � ക ള തി ൽ 
അവരുണ്ട പവദഗ്ധധ്ം ണ്തളതിയതിക്കുന്തതിനായതി 
ഗലവഷണം നടത്തുന്തതിന് പതിന്തുണ നൽകുന്തതിനും 
സ ം സ് ാ ന ത് തി ണ് റെ  പ്രല യ ാ ജ ന ത് തി ന ാ യ തി 
അവരവരുണ്ട കഴതിവകൾ വതിനതിലയാഗതിക്കുന്തതിനും 
�ക്ധ്മതിടുന്താണ് ഈ പദ്തതി. 2020-21-ൽ, 
ഈ പരതിപാടതിയണ്ട കീഴതിൽ സഹായം �ഭതിച്ച 
ലപ്രാജക്ടുകളതിൽ നതിന്നും 25ലകാൺഫറൻസുകൾ /
ണ്സമതിനാറുകൾ നടത്തുകയം ആനുകാ�തിക പ്രസതി
ദ്ീകരണങ്ങളതിൽ 17 പ്ര�ന്ധങ്ങൾ പ്രസതിദ്ീക
രതിക്കുകയം 11 പതി.എച്ച്.ഡതി നൽകുകയം 28 പുതതിയ 
കണ്ടെത്ലുകൾ/സാലകേതതികവതിദധ്കൾ സൃഷ്തിക്കുകയം 
ണ്ചയ്തു. 2021-22-ൽ, ലജണലുകളതിൽ 5 പ്ര�ന്ധങ്ങൾ 
പ്രസതിദ്ീകരതിക്കുകയം 4 ലകാൺഫറൻസുകൾ/
ണ് സ മ തി ന ാ റു ക ൾ  ന ട ത്തു ക യ ം  ണ് ച യ് തു .  

iii. യുവ ശാസ്ത്ര പ്രതിഭകടള ങ്പ്രാത്ാഹിപ്ിക്കുന്നതിനുള്ള 
പരിപാെി (സ്പൈറ്റിസ്ക)
8,9 ക്ാസ്സുകളതിണ്� വതിദധ്ാർത്തികൾക്് ശാസ്ത്ര  
ലപ്രാജക്ടുകൾ തയ്ാറാക്കുന്തതിന് പുരസ് കാരങ്ങൾ 

നൽകുന്തതിനും (പപേറ്റതിസ്-I) ശാസ്ത്രസാലകേ 
ത തി ക ത യ തി ൽ  നൂ ത ന  ആ ശ യ ങ്ങ ൾ  ഉ ള്ള 
ലപാളതിണ്ടക്നതിക് ലകാലളജ് ത�ത്തിലുള്ള വതിദധ്ാർത്തി
കൾക്് ണ്പ്രാജക്റ്റുകൾ ണ്ചയ്യുന്തതിന് ആവശധ്മായ  
സാമ്പത്തിക സഹായങ്ങൾ നൽകുന്തതിനും 
(പപേറ്റതിസ്-II) ലവടെതിയള്ളതാണ് ഈ പദ്തതി. 
2020-21-ൽ,ശാസ്ത്ര-സാലകേതതിക രംഗണ്ത് വധ്തധ്സ്ത 
ണ്താഴതിൽ സാധധ്തകണ്ളക്കുറതിച്ച് അവല�ാധം സൃഷ്തി
ക്കുന്തതിനുലവടെതി ഒരു ണ്വ�തിനാർ സീരീസ് നടത്തി. 

iv. ഭാവി യുവ ശാസ്ത്രജ്ഞടര കടടെത്തൽ (ക്ിസ്റൽ) 
ശാസ്ത്രത്തിൽ വതിദധ്ാർത്തികളണ്ട കഴതിവകൾ 
വളണ്രലനരണ്ത് തന് കണ്ടെത്തി പരതിലപാഷതിപ്തിക്കുന്തതി
ന് ലവടെതിയള്ള പരതിപാടതിയാണ് ക്രതിസ്റൽ. ലദശീയ ശാസ്ത്ര 
ലകാൺഗ്സ്തിണ്� സംസ്ാനത� വതിജയതികണ്ളയാണ് 
ക്രതിസ്റ�തിണ്റെ ടാർണ്ഗറ്റ് ഗ്രൂപ്ായതി തതിരണ്ഞെടുക്കുന്ത്. 
2020-21-ൽ ഗാന്ധതിനഗർ കാമ്പസതിണ്� നാഷണൽ 
ഇൻസ്റതിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഡതിപസനതിണ്� പതിജതി വതിദധ്ാർത്തിക
ളമായതി സഹകരതിച്ച് ഡതിപസൻ തതികേതിംഗതിണ്നക്കുറതിച്ച് 
വതിദധ്ാർത്തികൾക്ായതി 5 ദതിവസണ്ത് ഓൺപ�ൻ 
ലപ്രാഗ്ാം സംഘടതിപ്തിച്ചു. 

v. വിേ്ാർത്ികൾ്ായുള്ള ങ്പ്രാജക്കടുകൾ
ഈ ലപ്രാജക്ടതിണ്റെ കീഴതിൽ, സംസ്ാനണ്ത്  
സർവക�ാശാ� വകുപ്പുകളതില�യം ക�ാ�യങ്ങളതിണ്�യം 
വ തി ദ ധ്ാ ർ ത് തി ക ൾ ക്്  ശ ാ സ്ത്രസ ം � ന്ധ മ ാ യ  
ലപ്രാജക്ടുകൾ ണ്ചയ്യുന്തതിനായതി സാമ്പത്തിക 
സഹായം നൽകുന്നു. 2020-21-ൽ ഔഷധ  
നതിർമ്ാണ ശാസ്ത്രം, ആയർലവദം, ഭൗതതിക ശാസ്ത്രം, 
രസതന്ത്രം, ഭൗമശാസ്ത്രം, ഒപ്ലടാഇ�ക്ല്ാണതിക്്, 
പമലക്രാ �ലയാളജതി, സസധ് ശാസ്ത്രം, ജീവശാസ്ത്രം, 
ആലരാഗധ് ശാസ്ത്രം, ഗണതിതശാസ്ത്രം, എഞ്ചതിനീയറതിംഗതിണ്റെ 
വതിവതിധ ലമഖ�കൾ എന്തിങ്ങണ്നയള്ള വതിഷയ 
ങ്ങളതിൽ 500 ലപ്രാജക്ടുകൾക്് അനുമതതി നൽകു 
കയടൊയതി.

vi.ടക എസ്ക സി എസ്ക െി ഇ ഗങ്വഷണ ടഫങ്്ാഷിപ്്ക 
പതിഎച്ച് ഡതിയതില�ക്് നയതിക്കുന്; ഗലവഷണത്തിൽ 
മതിടുക്രായ വതിദധ്ാർത്തികണ്ള പതിന്തുണയ്ക്കുന്തതിനാണ് ഈ 
പദ്തതി. ഈ പദ്തതിയതിൻ കീഴതിൽ 2020-21ൽ 20 പതി.എച്ച്.
ഡതി നൽകതി. പ്രസതിദ്ീകരണങ്ങളണ്ട എണ്ം 61 ആണ്.  

vii. ടക എസ്ക സി എസ്ക െി ഇ ങ്പാസ്കറ്റ്ക ങ്ഡാക്കെറൽ 
ടഫങ്ലാഷിപ്്ക 
ശാസ്ത്രസാലകേതതിക രംഗത്് നതി�നതിൽക്കുന്തതിനാ
യതി ലഡാക്ടലററ്റുള്ള വധ്ക്തികണ്ള ആകർഷതിക്കുക, 
ഗലവഷണം തുടരാനും ശാസ്ത്രജ്ഞരായതി കരതിയർ  
വതികസതിപ്തിക്ാനും അവണ്ര ലപ്രാത്ാഹതിപ്തിക്കുക, 
എന് �ക്ധ്ലത്ാണ്ട ണ്ക.എസ്.സതി.എസ്.ടതി.ഇ എല്ാ 
വർഷവം ലപാസ്റ്റ് ലഡാക്ടറൽ ണ്ഫല�ാഷതിപ്പുകൾ 
നൽകതി വരുന്നു. 2020-21-ൽ, പരതിപാടതിയണ്ട കീഴതിൽ 
ലജണലുകളതിൽ 14 ലപപ്റുകളം, 2 പുസ്തകങ്ങൾ  
പ്രസതിദ്ീകരതിക്കുകയം, 25 ലകാൺഫറൻസ്/ 
ണ്സമതിനാറുകൾ നടത്തുകയം ണ്ചയ്തു. 2021 ണ്സപ്തം�ർ 
വണ്ര, ലജണലുകളതിൽ 2 ലപപ്റുകൾ പ്രസതിദ്ീകരതിച്ചു. 
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2.സാങ്കേതിക വികസനവും സ്കോറ്റവും
i) �ൗദ്ധിക സ്വത്തവകാശും സും�ന്ിച്  
വിവര ങ്കന്ദ്രും - ങ്കരളും (IPRIC-K)
ഈ ലപ്രാഗ്ാമതിന് കീഴതിൽ, 2020-21-ൽ, ഏഴ് 
ലപറ്റന്റുകൾ അനുവദതിച്ചു, വതിവതിധ സ്ാപനങ്ങളമായം  
സംഘടനകളമായം സഹകരതിച്ച് ഐപതിആറതിണ്� വതിവതിധ 
വതിഷയങ്ങൾ ഉൾണ്ക്ാള്ളുന് 29 ണ്വ�തിനാറുകൾ 
സംഘടതിപ്തിച്ചു. 2020-21-ൽ, ലകന്ദ്രം 3,000-ലത്ാളം 
ആളകണ്ള ല�ാധവൽക്രതിക്കുകയം 67 ലപറ്ററെ് 
ണ്ഫസതി�തിലറ്റഷൻ അലപക്കൾക്് നടപടതി 
എടുക്കുകയം, 10 ലപറ്റന്റുകൾ ഫയൽ ണ്ചയ്ാൻ സൗ
കരധ്ണ്മാരുക്കുകയം ണ്ചയ്തു. 2021-22-ൽ, ലകന്ദ്രം 
13 ണ്വ�തിനാറുകൾ സംഘടതിപ്തിക്കുകയം 26 ലപറ്ററെ്  
ണ്ഫസതി�തിലറ്റഷൻ അലപക്കൾ ലപ്രാസസ്്  
ണ്ചയ്യുകയം ണ്ചയ്തു.

ii). എഞ്ിനീറിങ്ക ആൻഡ്ക ടെക്കങ്നാളജി ങ്പ്രാഗാും 
(ഇ.റ്റി.പി)
എഞ്ചതിനീയറതിംഗ്, സാലകേതതിക ലമഖ�യതിൽ ഉന്ത 
നതി�വാരമുള്ള ഗലവഷണ പദ്തതികൾ നടപ്തി�ാക്കുന്തതി
നായതി ഗലവഷണ പ്രതതിഭകണ്ള ലപ്രാത്ാഹതിപ്തിക്കുന്തതിനു 
ലവടെതിയള്ള പരതിപാടതിയാണ് ഇ റ്റതി പതി. സംസ്ാനണ്ത് 
എഞ്ചതിനീറതിങ് ലകാലളജുകളതിണ്� പ്രഗത്ഭർക്കും ഗലവഷണ 
വതികസന സ്ാപനങ്ങളതിണ്� ശാസ്ത്രജ്ഞർക്കും 
ലവടെതി ആരംഭതിച്ചതിട്ടുള്ളതാണ് ഈ പദ്തതി.  
2020-21-ൽ പരതിപാടതിയണ്ട കീഴതിൽ 24 ഗലവഷണ  
പ്ര�ന്ധങ്ങളം, 53 ലകാൺഫറൻസ് ലപപ്റുകളം, ഒരു 
ലപറ്ററെ്, 3 പതിഎച്ച്.ഡതികളം �ഭധ്മാക്തി. 

iii). സാങ്കേതിക വിേ് വികസനവും അഡാപ്കങ്റ്റഷൻ 
ങ്പ്രാഗാമും (റ്റി.ഡി.എ.പി.) 
നൂതനവം ആവശധ്കതാധതിഷ് ഠതിതവമായ സാലകേതതി
കവതിദധ്കളണ്ട വതികസനത്തിനും പ്രദർശനത്തിനും 
പതിന്തുണ നൽകുന്തതിന് ണ്ടക് ലനാളജതി ണ്ഡവ�പ് ണ്മറെ് 
ആൻഡ് അഡാപ്ലറ്റഷൻ ലപ്രാഗ്ാം (റ്റതി ഡതി എ പതി) 
വതിഭാവനം ണ്ചയ് തതിരതിക്കുന്നു. 2020-21ൽ 2 പുതതിയ 
ലപ്രാജക്ടുകൾക്കും 13 നതി�വതിലുള്ള ലപ്രാജക്ടുകൾക്കു
മായതി ധനസഹായം അനുവദതിച്ചു.

iv). ഗാേീണ സാങ്കേതിക പരിപാെി (ആർ െി പി) 
പരമ്പരാഗത ഗ്ാമീണ സാലകേതതിക വതിദധ് ലപ്രാ
ത്ാഹതിപ്തിക്കുന്തതിനും അവ നവീകരതിക്കുന്തതിനും 
ലവടെതി ധനസഹായത്തിണ്റെ രൂപത്തിൽ സഹായം 
പ്രദാനം ണ്ചയ്യുന്തതിനും അതുവഴതി സാലകേതതിക വതിദധ് 
ണ്മച്ചണ്പ്ടുത്തി വധ്ാപകമായതി ഉപലയാഗതിക്കുന്തതിനും 
ണ്താഴതി�വസരങ്ങൾ സൃഷ്തിക്കുന്തതിനും ഗ്ാമീണ 
നതിവാസതികളണ്ട കഠതിനമായ ലജാ�തിഭാരം കുറയ്ക്കുന്തതിനും 
�ഷധ്മതിട്ടുണ്കാണ്ടുള്ളതാണ് ആർ ടതി പതി പദ്തതി. 
താണ്ഴത്ട്ടതിലുള്ള വധ്ക്തികണ്ളയം നൂതന കണ്ടുപതിടതിത്
ങ്ങൾ നടത്തുന്വണ്രയം ലപ്രാത്ാഹതിപ്തിക്കുന്തതിനും 
അതതിലൂണ്ട ഗ്ാമീണ സാലകേതതിക ലമഖ�യതിലുള്ള നൂതന 
ആശയങ്ങൾ ണ്മച്ചണ്പ്ടുത്തുന്തതിനും നൂതന കണ്ടുപതിടതി
ത്ങ്ങൾ സംരംഭക നതി�യതിൽ എത്തിക്കുന്തതിനും ആണ് 
പ്രധാനമായം �ക്ധ്മതിടുന്ത്. 2020-21 ൽ പരതിപാടതിയണ്ട 
കീഴതിൽ മൂന്് ലപ്രാജക്ടുകൾക്് ധനസഹായം �ഭതിച്ചു. 

3. ആവാസ വ്വസ്ാപരിസ്ിതി പരിപാെികൾ 
പരതിസ്തിതതി സംരക്ണം, മ�തിനീകരണ �ഘൂകരണം, 
അവല�ാധം സൃഷ്തിക്ൽ എന്തിവ �ക്ധ്മതിട്ടു 
ണ്കാണ്ടുള്ളതാണ് ആവാസ വധ്വസ്ാപരതിസ്തിതതി 
പരതിപാടതികൾ. 2020-21ൽ, 5 ലപപ്റുകൾ പ്രസതിദ്ീകരതിക്കുക
യം 2 ലകാൺഫറൻസുകൾ/ ണ്സമതിനാറുകൾ നടത്തുകയം 
4 സാലകേതതിക/ ഗലവഷണ മാനവലശഷതി പരതിശീ�നം  
നടത്തുകയം ണ്ചയ്തു. 

4 സ്ത്രീകൾ്ായുള്ള ശാസ്ത്ര പരിപാെികൾ 
സ്ത്രീ സാക്രരുണ്ട എണ്ം ലകരളത്തിൽ വളണ്ര  
കൂടുത�ാണ്ണകേതിലും ,  ശാസ്ത്രത്തിൽ സ്ത്രീകളണ്ട 
പ്രാതതിനതിധധ്ം ണ്മച്ചണ്പ്ടുത്ാനുള്ള സാധധ്തകളടെ്.  
സ്ത്രീകണ്ളയം ണ്പൺകുട്ടതികണ്ളയം ശാസ്ത്ര രംഗലത്ക്കു 
ആകർഷതിക്കുന്തതിനും ഈ ലമഖ�യതിൽ ണ്താഴതിൽ �ഭധ്മാക്കു
ന്തതിനും സഹായകരമാകുന് സംവതിധാനങ്ങൾ പ്രദാനം  
ണ്ചയ്യുന്തതിനും ശാസ്ത്രം, സാലകേതതികത, എഞ്ചതിനീയറതിങ്, 
കൃഷതി, പവദധ് ശാസ്ത്രം എന്ീ ലമഖ�കളതിൽ സ്ത്രീകളണ്ടയം 
ണ്പൺകുട്ടതികളണ്ടയം പകോളതിത്ം വർധതിപ്തിക്കുന്തതി
നുമായതി വളണ്രയധതികം പദ്തതികളം പരതിപാടതികളം  
ണ്ക എസ് സതി എസ് ടതി ഐയണ്ട വനതിതാ ശാസ്ത്ര വതിഭാഗം 
ആരംഭതിച്ചതിട്ടുടെ്. ണ്താഴതി�തിൽ ഇടലവള സംഭവതിച്ചതിട്ടുള്ള 
വനതിതകളണ്ട പുന:പ്രലവശനത്തിന് ഈ പരതിപാടതികൾ 
സഹായകമായതിട്ടുടെ്. ഈ ലമഖ�യതിൽ കൗൺസതിൽ 
നടപ്തി�ാക്കുന് പ്രധാന പരതിപാടതികൾ താണ്ഴ ലചർക്കുന്നു. 

i. �ാക്് റ്റു �ാ�് റതിസർച്ച് ണ്ഫല�ാഷതിപ്് പരതിപാടതി  
2020-21ൽ 10 �ാക്് ടു �ാ�് ലപ്രാജക്റ്റുകൾ 
അനുവദതിച്ചു. നതി�വതിൽ പ്രവർത്നത്തിലുള്ള 43  
ലപ്രാജക്ടുകളതിൽ, 29 എണ്ം ലപാസ്റ്റ് ലഡാക്ടറൽ 
ണ്ഫല�ാഷതിപ്പുകളം 14 ഗലവഷണ ണ്ഫല�ാഷതിപ്് 
ലപ്രാജക്ടുകളമാണ്. 43 ലപ്രാജക്ടുകളതിൽ, 7 
ലപ്രാജക്ടുകൾ പൂർത്ീകരതിച്ചു. സഹായം �ഭതിച്ച 
ലപ്രാജക്ടുകളതിൽ നതിന്് പ്രസതിദ്ീകരതിച്ച ഗലവഷണ 
പ്ര�ന്ധങ്ങളണ്ട ആണ്ക എണ്ം 31 ആണ്.

ii. ശാസ്ത്രരംഗത്തുള്ള ലകരളത്തിണ്� സ്ത്രീകണ്ള 
സം�ന്ധതിക്കുന് ലഡറ്റാല�സ് തയ്ാറാക്ൽ 
പ ദ് ത തി - സ ം സ് ാ ന ണ് ത്  വ തി വ തി ധ  ശ ാ സ്ത്ര 
ലമഖ�കളതിൽ സ്ത്രീകളണ്ട സ്തിതതിണ്യ സം�ന്ധതിക്കുന്  
അടതിസ്ാന വതിവരങ്ങൾ �ഭധ്മാക്കുന്തതിനായതി 
തയ്ാറാക്തിയ ഓൺപ�ൻ ഡയറക്ടറതിയതിൽ 
(മാർച്ച് 2021 വണ്ര) 3,107 രജതിസ് ല്ഷനുകൾ  
നടത്തുകയടൊയതി. 2020-2-ൽ 72 പുതതിയ 
രജതിസ്ല്ഷനുകൾ നടന്നു. 

5.ശാസ്ത്ര പ്രെരണും 
i) ലകരള ശാസ്ത്രപുരക്ാരം ii) ലകരള ലസ്ററ്റ് യങ്ങ്  
സയറെതിസ്റ്റ് സ് അവാർഡ് iii) ലകരള സയൻസ് 
ലകാൺഗ്സ് iv) ശാസ്ത്ര സാഹതിതധ് അവാർഡുകൾ v) 
ലദശീയ �ാ�ശാസ്ത്ര ലകാൺഗ്സ് vi) ശാസ്ത്ര മാധധ്മ 
പതിന്തുണ, ലഡാകയുണ്മലറെഷൻ, പ്രസതിദ്ീകരണം, vi) 
ണ്ടക്ലനാളജതി ണ്ഫസ്റതിവൽ (TECHFEST) എന്തിവ ണ്കഎ
സ് സതിഎസ് ടതിഇയണ്ട ശാസ്ത്ര പ്രചരണം പരതിപാടതികളതിൽ 
ഉൾണ്പ്ടുന്നു. ല�ാകണ്ത്വതിണ്ടയം പ്രവർത്തിക്കുന് ലകരളീയ 
വംശജരായ മതികച്ച ശാസ്ത്രജ്ഞണ്ര ആദരതിച്ചുണ്കാടെ് 
ശാസ്ത്ര-സാലകേതതിക രംഗണ്ത് ഗുണലമന്മയള്ള 
ഗലവഷണവം പരതിശീ�നവം ലനതൃത്വവം ലപ്രാത്ാഹതി
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പ്തിക്കുന്തതിനായതി രൂപീകരതിച്ചതാണ് ലകരള ശാസ്ത്ര 
പുരസ് കാരം. ശാസ് ത്ര-സാലകേതതിക രംഗണ്ത് മതികച്ച 
സംഭാവനകൾ കണക്തിണ്�ടുത്ാണ് പ്രതതിഭാധനരായ 
യവ ശാസ് ത്രജ്ഞർക്് ലകരള ലസ്ററ്റ് യങ് സയറെതിസ്റ്റ് സ് 
അ വ ാ ർ ഡു ക ൾ  ന ൽ കു ന് ത് .  2 0 2 0 - 2 1 - ൽ ,  
4 ശാസ്ത്രജ്ഞർക്് ലകരള യംഗ് സയറെതിസ്റ്റ് അവാർഡുകൾ 
നൽകതി. 2020-21-ൽ നതി�വതിലുള്ള 8 ലപ്രാജക്ടുകൾക്കുള്ള 
ലകരള ലസ്ററ്റ് യങ്ങ് സയറെതിസ്റ്റ് സ് അവാർഡ് (KSYSA) 
ഗലവഷണ ഗ്ാറെ് നൽകതി. അഞ്ച് വതിഭാഗങ്ങളതി�ായതി ഏഴ് 
ശാസ്ത്രസാഹതിതധ് പുരക്ാരങ്ങൾ വതിതരണം ണ്ചയ്തു.

6. ശാസ്ത്രസാങ്കേതികതയിടല പശ്ാത്തല 
വികസന പരിപാെികൾ 
ശാസ്ത്ര ലമഖ�യതിണ്� പ്രവർത്നങ്ങൾ ലപ്രാത്ാഹതി
പ്തിക്കുന്തതിനും ഗലവഷണം വധ്ാപതിപ്തിക്കുന്തതിനും  
ക�ാ�യങ്ങൾക്കും ലകാലളജുകൾക്കും വതിദധ്ാ�യങ്ങൾ
ക്കും ആവശധ്മായ പശ്ാത്� സൗകരധ്ങ്ങൾ പ്രദാനം 
ണ്ചയ്യുന്തതിനായതി �ാബുകളം അനു�ന്ധ സൗകരധ് 
ങ്ങളം ഈ സ്ാപനങ്ങളതിൽ ക്രമീകരതിക്കുന്തതിനാ
വശധ്മായ സാമ്പത്തിക സഹായം കൗൺസതിൽ 
നൽകതിവരുന്നു. ണ്സണ്�ക്ടതിവ് ഓണ്മെറെഷൻ ഓഫ് 
റതിസർച് ആൻഡ് ണ്ഡവ�പ്ണ്മൻറ് (എസ് എ ആർ 
ഡതി), ശാസ്ത്രലപാഷതിണതി എന്ീ രണ്ടു പരതിപാടതികൾ 
കൗൺസതിൽ ഇതതിനായതി നടത്തുന്നുടെ്. ക�ാ�യങ്ങളതിലും 
സർവക�ാശാ�കളതിലും നതിർ്ദേതിഷ് ലമഖ�കളതിൽ ഗലവഷണം  
വർദ്തിപ്തിക്കുന്തതിനാവശധ്മായ സൗകരധ്ങ്ങൾ  
സൃഷ്തിക്കുന്തതിനായതി വതിഭാവനം ണ്ചയ്തിട്ടുള്ളതാണ് 
എസ്.എ.ആർ.ഡതി പരതിപാടതി. �ല�ാറട്ടറതികളതിണ്�  
സൗകരധ്ങ്ങൾ ണ്മച്ചണ്പ്ടുത്തുന്തതിനും ഉപകരണങ്ങൾ 
വാങ്ങുന്തതിനും അവയണ്ട അറ്റകുറ്റ പണതികൾക്കുമായതി ഈ 
പരതിപാടതിയതിലൂണ്ട ധനസഹായം നൽകുന്നു. ഇത്രത്തിൽ 
സംസ്ാനത്് 72 സയൻസ് �തിരുദാനന്തര �തിരുദ 
�ല�ാറട്ടറതികളതിലും ഗലവഷണ സ്ാപനങ്ങളതിലും 
അടതിസ്ാന സൗകരധ്ങ്ങൾ ഇതുവണ്ര വർധതിപ്തിച്ചതിട്ടുടെ്. 
പഹസ്കൂൾ ത�ത്തിൽ ണ്മച്ചണ്പ്ട്ട ശാസ് ത്ര അന്തരീക്ം 

സൃഷ്തിക്കുന്തതിനായതി ഭൗതതിക ശാസ്ത്രം, രസതന്ത്രം, 
ജീവശാസ്ത്രം എന്ീ വതിഷയങ്ങളതിൽ മാതൃക �ല�ാറട്ടറതികൾ 
സ്ാപതിക്കുന്തതിന് �ക്ധ്മതിടുന് പദ്തതിയാണ്  
ശാസ്ത്രലപാഷതിണതി.

7. �ങ്യാടെക്കങ്നാളജി വികസനും
�ലയാണ്ടക് ലനാളജതി ഇ-ഇൻണ്വലസ്റഴ് സ് ലപ്രാഗ്ാം, 
ഇൻഡസ്്തി �തികേ്ഡ് �ലയാണ്ടക് ലനാളജതി റതിസർച്ച് 
സ് കീം, �ലയാണ്ടക് ലനാളജതി ഇണ്ന്ാലവഷൻസ് ലഫാർ 
റൂറൽ ണ്ഡവ�പ്ണ്മറെ്, �ലയാണ്ടക് ലനാളജതി ണ്്യതിനതിംഗ് 
ആറെ് വർക്് ലഷാപ്് ലപ്രാഗ്ാം, ലപാസ്റ്റ്-ലഡാക് ട
റൽ ണ്ഫല�ാഷതിപ്്, �ലയാണ്ടക് ലനാളജതി യംഗ് 
എറെർപ്രണർ അവാർഡ്, ലകരള �ലയാണ്ടക് ലനാളജതി 
റീ-എൻ്തി ണ്ഫല�ാഷതിപ്്, �ലയാണ്ടക് ലനാളജതി  
എഡ്യൂലക്ഷൻ ലപ്രാഗ്ാം എന്ീ �ലയാണ്ടക് ലനാളജതി 
ണ്ഡവ�പ് ണ്മറെ് ലപ്രാഗ്ാമുകൾ ഏണ്റ്റടുക്കുന്നു. 2019-20-ൽ, 
ഈ ലപ്രാഗ്ാമതിൽ, പതിയർ റതിവ്യൂഡ് ലജണലുകളതിൽ 14 
ലപപ്റുകളം 3 അധധ്ായങ്ങളം പ്രസതിദ്ീകരതിച്ചു. 

2020-21-ൽ പതിന്തുണ �ഭതിക്കുന് ലപ്രാജക് ടുകളതിൽ 
ണ്കഎസ് സതിഎസ് ടതിഇ-യണ്ട പ്രധാന ലനട്ടങ്ങൾ  
െിത്രും 5.2.1-ൽ നൽകതിയതിരതിക്കുന്നു.

ടക.എസ്ക.സി.എസ്ക.െി.ഇ യുടെ 2020-21 ടല േറ്റ്ക 
ങ്നട്ങ്ങൾ

 y REAP-K - വതിവതിധ അക്ാദമതിക്, ഗലവഷണ 
സ്ാപനങ്ങളണ്ട അന�തിറ്റതിക്ൽ ഇൻസ്രുണ്മ
ലറെഷൻ സൗകരധ്ങ്ങണ്ളക്കുറതിച്ചുള്ള വതിവരങ്ങൾ 
നൽകുന്തതിനുള്ള ഓൺപ�ൻ ലപാർട്ട�തിണ്റെ 
വതികസനം

 y ണ്ക.എസ്.സതി.എസ്.ടതി.ഇ-ക്കും അതതിണ്റെ ഘടക 
ഗലവഷണ-വതികസന ലകന്ദ്രങ്ങൾക്കുമായതി 
ഓൺപ�ൻ റതിക്രൂട്ട് ണ്മറെ് ലപാർട്ട�തിണ്റെ വതികസനം

 y സ്റ്റുഡറെ് ലപ്രാജക്ട് ക്ീമതിനായതി ഓൺപ�ൻ 

െിത്രും 5.2.1 പതിന്തുണ �ഭതിക്കുന് ലപ്രാജക് റ്റുകളതിൽ ണ്കഎസ് സതിഎസ് ടതിഇയണ്ട 2020-21 ണ്� ലനട്ടങ്ങൾ

അവലുംബും: കെ.എേ്.േി.എേ്.ട ി.ഇ
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പ്ാറ്റ്ലഫാം വതികസതിപ്തിക്ൽ
 y ഡതിജതിറ്റൽ ലപ്രാജക്ട് ണ്പ്രാലപ്ാസൽ സ�്മതിഷൻ 
സതിസ്റത്തിണ്റെ വതികസനം

 y ഡതിജതിറ്റൽ പ�ബ്രറതിയണ്ട വതികസനം

കാലാവസ്ാ വ്തിയാന പഠന ഇൻസ്റിറ്റ്യൂട്്ക 
കാ�ാവസ്ാ വധ്തതിയാന പഠന ഇൻസ്റതിറ്റ്യൂട്ട്, ലകാട്ടയത്് 
(ICCS) പരതിസ്തിതതി വകുപ്തിന് കീഴതിൽ രജതിസ്റർ ണ്ചയ് 
ഒരു സ്വയംഭരണ ഗലവഷണ ലകന്ദ്രമാണ്. 2020 
ജൂപ�യതിൽ, ഇൻസ്റതിറ്റ്യൂട്ടതിണ്റെ ഗലവഷണ വതികസന 
പ്രവർത്നങ്ങൾ ണ്മച്ചണ്പ്ടുത്തുന്തതിനായതി അതതിണ്റെ 
ഭരണ നതിയന്ത്രണം ലകരള സംസ്ാന ശാസ്ത്ര  
സാലകേതതിക പരതിസ്തിതതി കൗൺസതി�തിന് പകമാറതി. 
ഗലവഷണത്തിണ്� നാഴതികക്ല്ലുകൾ ഇവയാണ്;

 y പരപേര താൽപ്രധ്മുള്ള ലമഖ�കളതിൽ അക്ാദമതിക്, 
ഗലവഷണ സഹകരണം, ഫാക്ൽറ്റതി, സ്റാഫ്, റതിസർച്ച് 
ലക്ാളർമാരുണ്ട പകമാറ്റം, വതിദധ്ാർത്തികളണ്ട 
പകമാറ്റം ,  അക്ാദമതിക്  സാമഗ്തികളണ്ട 
പകമാറ്റം, പ്രസതിദ്ീകരണങ്ങളം മറ്റ് വതിവരങ്ങളം, 
ണ് സ മ തി ന ാ റു ക ൾ ,  വ ർ ക്് ലഷ ാ പ്പു ക ൾ ,  മ റ്റ് 
അക്ാദമതിക് മീറ്റതിംഗുകൾ സംഘടതിപ്തിക്ൽ തുടങ്ങതിയ  
ലമഖ�കളതിൽ സഹകരണം വതികസതിപ്തിക്കുന്തതി
നായതി, ഇന്തധ്ൻ ഇൻസ്റതിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ണ്ടക് ലനാളജതി 
മദ്രാസും (IITM) കാ�ാവസ്ാ വധ്തതിയാന പഠന  
ഇൻസ്റതിറ്റ്യൂട്ടും (ICCS) തമ്തിൽ ധാരണാപത്രം (എംഒയ) 
നടപ്തി�ാക്തി. 

 y ലകരളത്തിൽ വൻലതാതതിൽ മഴ ണ്പയ്യുന് സംഭവങ്ങളതിൽ 
എയലറാലസാളകളണ്ട സ്വാധീനം പരതിലശാധതിച്ചു. 

 y ചാ�തിയാർ നദീതടത്തിണ്� ജ��ഭധ്തയതിൽ ഭാവതിയതിൽ 
കാ�ാവസ്ാ വധ്തതിയാനത്തിണ്റെ അനന്തരഫ�ണ്ത്
ക്കുറതിച്ച് മണ്ം ജ�വം വതി�യതിരുത്തുന്തതിനുള്ള ഉപകരണം  
(SWAT) ഉപലയാഗതിച്ച് പഠനം നടത്തി.

ഇൻസ്റിറ്റ്യൂട്്ക ഓഫ്ക ഡയ�റ്റിക്ക റിസർച്്ക
ഇന്തധ്യതിൽ, പ്രലതധ്കതിച്ച് ലകരളത്തിൽ പ്രലമഹ ലരാഗ 
സാധധ്ത വളണ്ര കൂടുതലുള്ളതതിനാൽ, ലകരളത്തിൽ  
ഡയ�റ്റതിസ് ഇൻസ്റതിറ്റ്യൂട്ട് സ്ാപതിക്ാൻ സംസ്ാന 
സർക്ാർ ഉല്ദേശതിക്കുന്നു. നതിർദതിഷ് ഇൻസ്റതിറ്റ്യൂട്ട്, 
"പ്രലമഹം തടയക, നതിയന്ത്രതിക്കുക, സുഖണ്പ്ടുത്തുക" 
എന് കാഴ്ചപ്ാലടാണ്ട അന്താരാഷ്ട്ര നതി�വാരമുള്ളതാ
യതിരതിക്കും. പ്രലമഹ ലരാഗതികണ്ള പരതിപാ�തിക്കുന്തതിനും, 
പ്രലമഹം തടയന്തതിനുള്ള നടപടതികൾ ആവതിഷ്കരതി
ക്കുന്തതിനും, പ്രാരംഭ ഘട്ടത്തിൽ കണ്ടെത്തി അതതിണ്റെ 
സകേീർണതകൾ തടയന്തതിനും, ഏറ്റവം ണ്ച�വ് 
കുറഞെ ചതികതിത്ാ തന്ത്രങ്ങൾ ഇൻസ്റതിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ്  
ഡയ�റ്റതിസ് വതികസതിപ്തിക്കുന്താണ്. 2021-22ൽ  
ലപ്രാജക്ട് റതിലപ്ാർട്ട് തയ്ാറാക്കുന്തതിനും ലപ്രാജക്ട്  
മാലനജ്ണ്മറെതിനുമായതി ഇൻസ്റതിറ്റ്യൂട്ടതിന് ഭരണാനുമതതി 
നൽകതിയതിട്ടുടെ്.

ഇൻസ്റിറ്റ്യൂട്്ക ഓഫ്ക അഡ്വാൻസ്കഡ്ക സ്വങ്റാളജി
പകർച്ചവധ്ാധതികളായ പവറൽ ലരാഗങ്ങളണ്ട നതിയന്ത്രണം,  
ഗലവഷണം, ലരാഗനതിർണയം  എന്തിവയതിൽ ശ്രദ് 
ലകന്ദ്രീകരതിക്കുന് അന്താരാഷ്ട്രാ പവലറാളജതി സ്ാപ
നങ്ങളമായള്ള ശംഖ�യതിൽ ഉൾണ്പ്ടുത്തി വതിഭാവനം  

ണ്ചയ്യുന് ഒരു ല്ാ�ൽ പവലറാളജതി  ഇൻസ്റതി
റ്റ്യൂട്ടാണ് തതിരുവനന്തപുരണ്ത് ലതാന്ക്�തിൽ 
�ലയാ 360   പ�ഫ് സയൻസസ് പാർക്തിൽ ലകരള  
സർക്ാർ 2019-ൽ ഇൻസ്റതിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് അഡ്വാൻസ്ഡ് 
പവലറാളജതി സ്ാപതിച്ചു.  ണ്മച്ചണ്പ്ട്ട മനുഷധ്ജീവതി
തത്തിനായതി ഉപദ്രവകാരതികളായ പവറസുകണ്ള  
നതിർമ്ാർജ്നം ണ്ചയ്യുന്തതിനും അടതിസ്ാന ശാസ്ത്രവം  
്ാൻലലേഷണൽ റതിസർച്ച് ഉൾണ്പ്ടുന് ഗലവഷണ 
ത്തിണ്റെ അടതിസ്ാനത്തിൽ പരതിശീ�നവം വതിദധ്ാഭധ്ാസവം 
നൽകുന്തതിനും, സാക്രമതിക പവറൽ ലരാഗങ്ങൾ നതിയ
ന്ത്രതിക്കുന്തതിനും തടയന്തതിനും പരധ്ാപ്തമായ ശാസ്ത്രീയ 
ഉപാധതികൾ പ്രധാനം ണ്ചയ്യുന്തതിനും ലവടെതി അന്തർ 
ലദശീയ സ്ാപനങ്ങളമായതി ലയാജതിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന് 
ഒരു മതികവതിണ്റെ സ്ാപനമായതിരതിക്കും ഇത്. പ്രാലദശതിക, 
ലദശീയ, ആലഗാള ആവശധ്ങ്ങൾ നതിറലവറ്റുന്തതിനാ
യതി പവലറാളജതിയതിണ്� അതധ്ാധുനതിക അടതിസ്ാന 
സൗകരധ്ങ്ങൾ വതികസതിപ്തിക്കുക, വതിദഗ്ധ ശാസ്ത്ര-സാലകേ
തതിക ഉലദധ്ാഗസ്ണ്ര സജ്മാക്കുക, ലസവനങ്ങളം 
ഉൽപ്ന്ങ്ങളം വതികസതിപ്തിക്കുക എന്താണ് ഇതതിണ്റെ 
ദൗതധ്ം. 202.00 ലകാടതി രൂപ ണ്മാത്ം പദ്തതി ണ്ച�വ് 
വരുന് ഈ സ്ാപനം വധ്ാവസായതിക പകമാറ്റം/
സാലകേതതിക ലപ്രാത്ാഹനം എന്തിവയ്കായതി പ്രവർത്തി
ക്കുന്തതിന് �ക്ധ്മതിടുന്നു. ലകരള സംസ്ാന വധ്വസായ 
വതികസന ലകാർപ്ലറഷനാണ് സ്�വം അടതിസ്ാന 
സൗകരധ്ങ്ങളം പ്രദാനം ണ്ചയ് ഏജൻസതി. തതിരുവനന്തപു
രണ്ത് ലതാന്ക്�തിൽ 25 ഏക്ർ സ്�ത്് വധ്ാപതിച്ചുകതിട
ക്കുന് കാമ്പസതിണ്റെ നതിർമ്ാണം രടെ് ഘട്ടങ്ങളതി�ായാണ് 
ആസൂത്രണം ണ്ചയ്തിരതിക്കുന്ത് (ഘട്ടം 1-ഉം ഘട്ടം 
2-ഉം). അഡ്മതിനതിസ് ല്റ്റീവ് ലബ്ാക്്, �ലയാ �ാ�്, 
ലകാമൺ ഇൻസ്രുണ്മലറെഷൻ റൂം, പജവ സുരക്ാ 
സൗകരധ്ങ്ങൾ, ഡയലനൊസ്റതിക് സൗകരധ്ങ്ങൾ, എന്തിവ 
ഉൾണ്പ്ടുന് ഘട്ടം I എ - പ്രീഫാ�് ണ്ചയ് രണ്ടു നതി�  
ണ്കട്ടതിടമാണ് (25,000 ചതുരശ്ര അടതി), അഡ്മതിനതിസ് ല്റ്റീവ് 
ലബ്ാക്്, �ലയാ �ാ�്, പജവ സുരക്ാ സൗകരധ്ങ്ങൾ, 
പ്രവർത്ന വതിഭാഗം എന്തിവ ഉൾണ്പ്ടുന് മൂന്നു 
നതി�കലളാട് കൂടതിയ ഘട്ടം I �തി-പ്രധാന ണ്കട്ടതിടം (78,000 
ചതുരശ്ര അടതി) എന്തിവ ലചർന്താണ് ഇൻസ്റതിട്ട്യൂട്ട്. 

ഇൻസ്റതിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് അഡ്വാൻസ്ഡ് പവലറാളജതി 
2020 ഒക്ലടാ�റതിൽ ഉദ്ഘാടനം ണ്ചയ്തു, 29 �ധതികം  
രാജധ്ങ്ങളതി�ായതി 45 മതികവതിണ്റെ ലകന്ദ്രങ്ങളള്ള ല്ാ�ൽ 
പവറസ് ണ്നറ്റ് വർക്കുമായതി സംലയാജതിപ്തിച്ചതിരതിക്കുന്നു. 
25,000 ചതുരശ്ര അടതി പ്രാലദശത്്  വധ്ാപതിച്ച പ്രീ ഫാ�് 
ണ്കട്ടതിടത്തിൽ ക്തിനതിക്ൽ പവലറാളജതി, പവറൽ  
ഡയഗലനാസ്റതിക്് വതിഭാഗങ്ങൾ പ്രവർത്ന സജ് 
മായതിട്ടുടെ്. വായവതിലൂണ്ട പകരുന് ലരാഗാണുക്ൾക്് 
ലരാഗനതിർണയ സൗകരധ്ം സ്ാപതിക്കുന്തതിനുള്ള  
നടപടതികൾ ഇൻസ്റതിറ്റ്യൂട്ട്  ആരംഭ തിച്ചു.  അഞ്ച്  
�തിഎസ്എൽ-I I  �ല�ാറട്ടറതികൾ പ്രവർത്ന 
ക്മമാക്തി. ണ്ഡകേതിപ്നതി, ചതിക്കുൻഗുനതിയ, സതിക് ലരാഗനതിർ
ണ്യത്തിനായതി ഐഎവതിക്് സാമ്പതിളകൾ നൽകുന്തതിന് 
അഞ്ച് ണ്മഡതിക്ൽ ണ്സറെറുകൾക്് നതിർല്ദേശങ്ങൾ നൽകതി 
ഇൻസ്റതിറ്റ്യൂട്ട് ലരാഗനതിർണ്യ ലസവനങ്ങൾ ആരംഭതിച്ചു.

2. റീജിയണൽ ക്ാൻസർ ടസന്ർ (ആർ സി സി), 
തിരുവനന്തപുരും
ആലഗാളത�ത്തിൽ, ഏകലദശം ആറതിൽ ഒരു മരണം 
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കധ്ാൻസർ മൂ�മാണ്, കൂടാണ്ത 2018-ൽ 9.6 ദശ�ക്ം 
മരണം കണക്ാക്തിയ കധ്ാൻസർ രടൊമണ്ത് 
പ്രധാന മരണ കാരണം കൂടതിയാണ്. കധ്ാൻസർ 
മൂ�മുള്ള മരണങ്ങളതിൽ ഏകലദശം 70 ശതമാനവം 
സംഭവതിക്കുന്ത് കുറഞെതും ഇടത്രം വരുമാനമുള്ള 
രാജധ്ങ്ങളതി�ാണ്. ഈ ലരാഗത്തിണ്റെ കാരണമാലയ
ക്ാവന് പ്രധാനണ്പ്ട്ട ഘടകമായ പുകയതി� ഉപലഭാഗം  
2018-ൽ 22 ശതമാനലത്ാളം കധ്ാൻസർ മരണത്തിനും  
ഇടയാക്തി. 2018-ൽ ല�ാകണ്മമ്പാടുമുള്ള 9.6 ദശ�ക്ം 
ആളകൾ കാൻസർ �ാധതിച്ച് മരതിച്ചതായതി കണക്ാക്
ണ്പ്ടുന്നു. (ഉറവതിടം: ല�ാകാലരാഗധ് സംഘടന)

ഇന്തധ്യതിൽ, 2020-ൽ കാൻസർ �ാധതിച്ചവരുണ്ട എണ്ം 
ഏകലദശം 13,92,179 ആണ്, സ്തനം, ശ്വാസലകാശം, 
വായ, ണ്സർവതിക് സ് ഗർഭാശയം, നാവ് എന്തിവയാണ് 
കാൻസർ �ാധതിക്കുന് 5 പ്രധാന സ്ാനങ്ങൾ. 
പുരുഷൻമാരതിൽ 6,79,421 (100,000-ന് 94.1), സ്ത്രീകളതിൽ 
7,12,758 (100,000-ന് 103.6) ലപർ കധ്ാൻസർ 
ലരാഗ�ാധതിതരാണ്ണന്് കണക്ാക്ണ്പ്ട്ടതിരതിക്കുന്നു. 68  
പുരുഷന്മാരതിൽ ഒരാൾക്് (ശ്വാസലകാശ അർബുദം), 29 
സ്ത്രീകളതിൽ ഒരാൾക്് (സ്തനാർബുദം), 9 ഇന്തധ്ക്ാരതിൽ 
1 ഒരാൾക്് അവരുണ്ട ജീവതിതകാ�ത്് (0-74 വയസ്്) 
കാൻസർ പതിടതിണ്പടാനുള്ള സാധധ്തയാണുള്ളത്.(ഉറവ ിടും: 
നാഷണൽ െ്ാൻേർ രജിേ്്ി സ്ാഗാും, ഇന്്)

നാഷണൽ കധ്ാൻസർ രജതിസ്്തി ലപ്രാഗ്ാം ഇന്തധ്യണ്ട 
റതിലപ്ാർട്ട് പ്രകാരം, ശ്വാസലകാശം, വായ, ആമാശയം, 
അന്നാളം എന്തിവയതിണ്� അർബുദങ്ങളാണ് 
പുരുഷന്മാരതിൽ സാധാരണയായതി കാണണ്പ്ടുന്ത്, 
അലതസമയം സ്ത്രീകളതിൽ സ്തനം, ണ്സർവതിക് സ് 
ഗർഭാശയത്തിണ്� അർബുദങ്ങൾ ണ്പാതുണ്വ 
കാണണ്പ്ടുന്നു. സ്തനാർബുദത്തിണ്റെ എണ്ം വർധതിച്ചുവരു
ലമ്പാൾ ണ്സർവതിക്ൽ കധ്ാൻസർ കുറഞ്ഞുവരുന്തായം 
പറയന്നു. പഹദരാ�ാദ്, ണ്ചപന്, �ംഗളൂരു, ഡൽഹതി 
തുടങ്ങതിയ ണ്മല്ാണ്പാളതിറ്റൻ നഗരങ്ങളതിൽ സ്തനാർബുദ
ത്തിണ്റെ ലതാത് വളണ്ര കൂടുത�ാണ്ണന്നും കാണതിക്കുന്നു.

ലകരളത്തിൽ, കാൻസർ നതിയന്ത്രണം, ചതികതിത്, ഗലവഷണം, 
പരതിശീ�നം എന്തിവയതിൽ നൂതനവം ലനതൃത്വപരമായ 
പ്രവർത്നങ്ങൾ തതിരുവനന്തപുരം ആർസതിസതിയതിൽ 
നടത്തിവരുന്നു. കാൻസർ ലരാഗനതിർണയത്തിനും 
ചതികതിത്യ്ക്കും ആവശധ്മായ സൗകരധ്ങ്ങൾ പ്രദാനം 
ണ്ചയ്യുന് രാജധ്ണ്ത് ഏറ്റവം മതികച്ച കധ്ാൻസർ ണ്സ
റെറുകളതിണ്�ാന്ാണ് തതിരുവനന്തപുരം ആർസതിസതി. 
കധ്ാൻസർ ലരാഗ പഠന പവദധ് ശാസ്ത്ര ശാഖയതിണ്� 
വതിവതിധ ലമഖ�കണ്ള സം�ന്ധതിക്കുന് അടതിസ്ാന,  
പ്രാലയാഗതിക, സ്തിതതി വതിവര, ശാസ്ത്ര ഗലവഷണം  
നടത്തുക എന്താണ് ഈ ണ്സറെറതിണ്റെ പ്രധാന 
�ക്ധ്ം. ഇവതിണ്ട അടതിസ്ാന, പ്രാലയാഗതിക, ചതികതിത് 
സം�ന്ധതിയായ ഗലവഷണങ്ങൾ നടത്തുകയം വതിജ്ഞാനം 
പ്രദാനം ണ്ചയ്യുകയം ണ്ചയ്യുന്നു. 

രാജധ്ണ്ത് നതി�വതിലുള്ള 28 റീജതിയണൽ കധ്ാൻസർ  
ണ്സറെറുകളതിൽ മുൻപന്തതിയതിലുള്ള മൂണ്ന്ണ്ത്തിണ്�ാ
ന്ാണ് ആർ സതി സതി. അന്താരാഷ്ട്ര സംഘടനകളായ 
ല�ാകാലരാഗധ് സംഘടന, അന്താരാഷ്ട്ര കധ്ാൻസർ  
ഗ ല വ ഷ ണ ല ക ന്ദ്രം  ( ഫ്ാ ൻ സ് ) ,  അ ന്ത ാ ര ാ ഷ്ട്ര 

ആണലവാർജ് ഏജൻസതി (വതിയന്), ലദശീയ കധ്ാൻസർ 
ഇൻസ്റതിറ്റ്യൂട്ട് (യ.എസ്എ), കധ്ാൻസർ ഗലവഷണ ലകന്ദ്രം  
(യ.ണ്ക), �ീഡ്സ് യൂണതിലവഴ്സതിറ്റതി (യ.ണ്ക), ആലരാഗധ് 
ഗലവഷണ ലകന്ദ്രം (ജപ്ാൻ) എന്തിവയം മറ്റ് പ്രമുഖ  
സംഘടനകളമായതി ആർ.സതി.സതി ണ്മച്ചമായ �ന്ധം  
നതി�നതിർത്തുന്നു. 
കഴതിഞെ നാൽപ്ത് വർഷങ്ങളായതി, കുറഞെ ണ്ച�വതിൽ 
ണ്മച്ചണ്പ്ട്ട അർബുദ പരതിലശാധനയം ചതികതിൽസയം 
ന�്കതിണ്ക്ാടെ് ലകരളത്തിണ്�യം തമതിഴ് നാട്, കർണ്ാടക 
എന്ീ സംസ്ാനങ്ങളതിണ്� സമീപ പ്രലദശങ്ങളതിണ്�യം 
ജനങ്ങളണ്ട വർദ്തിച്ചു വരുന് കധ്ാൻസർ ലരാഗാവശധ്ങ്ങൾ 
പരതിഗണതിക്കുന്തതിൽ ആർ.സതി.സതി ഗണധ്മായ സംഭാവന 
ണ്ചയ്തിട്ടുടെ്. കൂടാണ്ത, കധ്ാൻസർ ലരാഗം നതിയന്ത്രണ വതി
ലധയമാക്കുന്തതിനും കധ്ാൻസർ ചതികതിത്യണ്ട വതിവതിധ 
ലമഖ�കളതി�ാവശധ്മായ മാനുഷതികലശഷതി വളർത്തുന്തതിനും 
കധ്ാൻസറതിനുള്ള പുതതിയ ചതികതിത്ാരീതതികൾ �ഭധ്മാക്കുന്
തതിനായതി ഗലവഷണം ലപ്രാത്ാഹതിപ്തിക്കുന്തതിനായതി പ്ര
വർത്തിക്കുന്തതിനും ആർ.സതി.സതി പ്രതതിജ്ഞാ�ദ്മാണ്.

ആർ.സതി.സതി ണ്യ കൂടാത മ��ാർ കധ്ാൻസർ ണ്സറെർ, 
ണ്കാച്ചതിൻ കധ്ാൻസർ റതിസർച്ച് ണ്സറെർ എന്തിങ്ങണ്ന  
രടെ് കധ്ാൻസർ ണ്സറെറുകൾ നതി�വതിലുടെ്. ഇവ  
സം�ന്ധതിക്കുന് വതിശദാംശങ്ങൾ ഈ അവല�ാകനത്തിണ്റെ  
അധധ്ായം 6 ആലരാഗധ്ം എന് ണ്സക്നതിൽ ഉൾണ്പ്ടു
ത്തിയതിരതിക്കുന്നു. 

പട്ിക 5.2.3 ആർ.സതി.സതി യണ്ട 2018-19 ണ്�യം 2019-
20-ണ്�യം, 2020-21 ണ്�യം രൂപലരഖ ഒറ്റലനാട്ടത്തിൽ 

ഇനം 2018-19 2019-20 2020-21

രജതിസ്റർ ണ്ചയ് 
പുതതിയ ലകസുകൾ 15,627 15, 474 11,191

പുന:പരതിലശാധന
യക്ായതി രജതിസ്റർ 
ണ്ചയ് ലകസുകൾ

2,58,838 2,67,348 1,50,330

കതിടത്തി ചതികതിത്തിച്ച 
ലരാഗതികൾ 11,568 11,397 6,807

ലറഡതിലയാ ണ്തറാപ്തി 7,071 6,499 4,353

ബ്രച്ചതിണ്തറാപ്തി 1,766 1,616 963

ശസ്ത്രക്രതിയ സം�
ന്ധതിക്കുന് പ്രവർത്
നങ്ങൾ

5,756 6,075 3,097

എൻലഡാലക്ാപ്തിക് 
പ്രവർത്നങ്ങൾ 2,969 2,719 624

കീലമാണ്തറാപ്തി 11,939 12,323 10,067

മജ്മാറ്റതിവയ്കൽ 37 33 21

തുടർ ഗലവഷണ 
ലപ്രാജക്ടുകൾ 179 215 239

അവലുംബും: റീജിയണൽ െ്ാൻേർ കേന്റർ, തിരുവനന്പുരും

ആർ.സി.സി രൂപങ്രഖ 
കധ്ാൻസർ നതിയന്ത്രണത്തിൽ ഒരു ആലഗാള ലനതൃത്വ
നതിരയതില�ക്് എത്തുക എന്താണ് ആർ.സതി.സതിയണ്ട 
�ക്ധ്ം. 2020-21-ൽ, 11,191 പുതതിയ ലകസുകളം  
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പുന:പരതിലശാധനക്ായതി 1,50,330 ലകസുകളം 
ആർസതിസതിയതിൽ രജതിസ്റർ ണ്ചയ്ണ്പ്ട്ടു. രജതിസ്റർ ണ്ചയ് പുതതിയ 
ലകസുകളതിൽ 5,322 പുരുഷന്മാരും (48 ശതമാനം) 5,869 
സ്ത്രീകളമാണ് (52 ശതമാനം). ലരാഗതികളണ്ട പദനംദതിന 
സന്ദർശനത്തിണ്റെ ശരാശരതി 525 എണ്മായതിരുന്നു. 
ആർ.സതി.സതിയണ്ട 2018-19, 2019-20, 2020-21 
വർഷങ്ങളതിണ്� രൂപലരഖ പട്ിക 5.2.3-ൽ നൽകുന്നു. 

ങ്�ാക്്ക 5.2.1 ആശുപത്രതി സ്തിതതി വ തിവരക്ണക്കുകൾ

• കതിടത്തി ചതികതിത്ക്കുള്ള ണ്�ഡ്ഡുകളണ്ട എണ്ം - 307
• ശസ്ക്ക്രതിയ ണ്�ഡ്ഡുകളണ്ട എണ്ം - 298
• പ്രതതിദതിന ശരാശരതി ഔട്ട് ലപഷധ്റെ് - 525
• പ്രതതിമാസ ശരാശരതി പ്രലവശനം - 567
• കതിടക് ഉപലയാഗ നതിരക്് - 72 ശതമാനം

അവലുംബും: റീജിയണൽ െ്ാൻേർ കേന്റർ, തിരുവനന്പുരും

ആർ.സി.സിയിൽ രജിസ്റർ ടെയ്കത ങ്കസുകൾ 
കഴതിഞെ 11 വർഷങ്ങളതിൽ ആർ.സതി.സതിയതിൽ രജതിസ്റർ 
ണ്ചയ് ലകസുകളണ്ട വതിശദാംശങ്ങൾ സൂചതിപ്തിക്കുന്ത് 
2017-18 വണ്ര, ഓലരാവർഷവം പുതതിയ ലകസുകളണ്ട 
എണ്ം വർധതിച്ചുവരുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. എന്ാൽ 
കഴതിഞെ മൂന്് വർഷമായതി എണ്ം കുറഞ്ഞുവരതികയാണ്. 
2015-16 മുതൽ 2020-21 വണ്ര രജതിസ്റർ ണ്ചയ് ആണ്ക 
ലകസുകളണ്ട എണ്ം 91,032 ആണ്. 2020-21-ൽ 11,191 
പുതതിയ ലകസുകൾ ണ്ചയ്ണ്പ്ടുകയം, ഇത് മുൻവർഷലത്
ക്ാൾ 27.7 ശതമാനം കുറവമാണ്. ഇത് ലകാവതിഡ് -19 
മഹാമാരതി കാരണമാണ്ണന്് കണക്ാക്ാം. 2019-20ൽ 
രജതിസ്റർ ണ്ചയ്ത് 15,474 ലകസ്സുകളായതിരുന്നു. 2010-11 
മുതൽ 2020-21 വണ്ര രജതിസ്റർ ണ്ചയ് പുതതിയ ലകസുകളണ്ട 
എണ്ം െിത്രും 5.2.2-ൽ ണ്കാടുത്തിരതിക്കുന്നു. 

2020-21-ൽ രജതിസ്റർ ണ്ചയ് ണ്മാത്ം 11,191 പുതതിയ 
ലകസുകളതിൽ, 10,562 ലകസുകൾ (94 ശതമാനം)  
സംസ്ാനത്തിനകത്തുനതിന്നും �ാക്തിയള്ളവ മറ്റു  
സംസ്ാനങ്ങളതിൽ നതിന്നും രാജധ്ത്തിനു പുറത്തുനതിന്നുമാണ് 
റതിലപ്ാർട്ട് ണ്ചയ്ണ്പ്ട്ടതിട്ടുള്ളത്. ണ്മാത്ം പുതതിയ  

ലകസുകളതിൽ ഏറ്റവമധതികം തതിരുവനന്തപുരം ജതില്യതിൽ 
നതിന്നും (36 ശതമാനം) കുറവ് വയനാട് ജതില്യതിൽ 
നതിന്നുമാണ് (0.15 ശതമാനം) റതിലപ്ാർട്ട് ണ്ചയ്ണ്പ്ട്ടതിട്ടുള്ളത്.  
െിത്രും 5.2.3 ൽ ലകരളത്തിണ്� ജതില്കളതിൽ നതിന്നും പുതുതായതി 
രജതിസ്റർ ണ്ചയ് ലകസുകൾ കാണതിച്ചതിരതിക്കുന്നു.

ടപൈഷ്ാലിറ്റി ക്ിനിക്കുകളിൽ രജിസ്റർ ടെയ്കത 
ങ്കസുകൾ  
2020-21ൽ കൂടുതൽ പുതതിയ കാൻസർ ലകസുകൾ 
രജതിസ്റർ ണ്ചയ്ത്. ശ്വാസലകാശം, ഗധ്ാസ്ല്ാ ഇറെസ്റീനൽ 
കധ്ാൻസർ ലരാഗങ്ങൾക്ാണ് (2,694 ലകസുകൾ), 
തുടർന്് ഏറ്റവമധതികം രജതിസ്റർ ണ്ചയ്തിട്ടുള്ളത് സ്തനം, 
ലകന്ദ്ര നാഡീ വ്യൂഹം (2,029 ലകസുകൾ), പഗനക്, 
ണ്ജനതിലറ്റാറതിനറതി, മറ്റ് ണ്പേഷധ്ാ�തിറ്റതി ക്തിനതിക്തിലുമാണ് 
(1,965 ലകസുകൾ). പീഡതിയാ്തിക് ക്തിനതിക്തി�ാണ് (400 
ലകസുകൾ) കുറവ് ലകസുകൾ രജതിസ്റർ ണ്ചയ്ണ്പ്ട്ടത്. 
2020-21-ൽ ണ്പേഷധ്ാ�തിറ്റതി ക്തിനതിക്കുകളതിൽ പുതുതായതി 
രജതിസ്റർ ണ്ചയ് ലരാഗതികളണ്ട എണ്ത്തിണ്റെ ശതമാനം 
കണക്തിണ്�ടുത്് വതിവതിധ ശരീരഭാഗങ്ങളതിൽ വധ്ാപതിച്ച 
കധ്ാൻസർ ലരാഗത്തിണ്റെ വതിവരങ്ങൾ െിത്രും 5.2.4-ൽ 
കാണതിച്ചതിരതിക്കുന്നു.

2018-19, 2019-20, 2020-21 വർഷങ്ങളതിൽ ണ്പേഷധ്ാ 
�തിറ്റതി ക്തിനതിക്കുകളതിൽ രജതിസ്റർ ണ്ചയ് പുതതിയ ലകസുകളണ്ട 
എണ്ം പട്ിക 5.2.4-ൽ കാണതിച്ചതിരതിക്കുന്നു.

രജിസ്റർ ടെയ്കത ങ്കസുകളുടെ എണ്ും (പ്രായും/
ലിുംഗ അെിസ്ാനത്തിൽ)
പ്രായം/�തിംഗ അടതിസ്ാനത്തിലുള്ള വതിശദാംശങ്ങൾ 
സൂചതിപ്തിക്കുന്ത് 2019-20-ൽ രജതിസ്റർ ണ്ചയ് പുതതിയ 
ലകസുകളതിൽ, 55-64 വയസ്് പ്രായമുള്ളവരാണ് (27.87 
ശതമാനം) കൂടുതൽ കധ്ാൻസർ ലരാഗ �ാധതിതർ 
എന്താണ്. (ഇതതിൽ 29.74 ശതമാനം പുരുഷന്മാരും 26.17 
ശതമാനം സ്ത്രീകളം ഉൾണ്പ്ടും). �തിംഗ/പ്രായമനുസരതിച്ച് 
2020-21ൽ ആർ.സതി.സതിയതിൽ കാൻസർ ചതികതിത്യ്കായതി 
രജതിസ്റർണ്ചയ് പുതതിയ ലരാഗതികളണ്ട വതിവരങ്ങൾ 
െിത്രും 5.2.5-ൽ ണ്കാടുത്തിരതിക്കുന്നു.

െ ിത്രും 5.2.2 2010-11 മുതൽ 2020-21 വണ്ര ആർ.സതി.സതിയതിൽ രജതിസ്റർ ണ്ചയ് പുതതിയ ലകസുകളണ്ട എണ്ം

അവലുംബും: റീജിയണൽ െ്ാൻേർ കേന്റർ, തിരുവനന്പുരും.
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െിത്രും 5.2.4 2020-21-ൽ ണ്പേഷധ്ാ�തിറ്റതി ക്തിനതിക്കുകളതിൽ രജതിസ്റർ ണ്ചയ് പുതതിയ ലരാഗതികളണ്ട ശതമാനം

അവലുംബും: റീജിയണൽ െ്ാൻേർ കേന്റർ, തിരുവനന്പുരും.
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പഗനക്, ജനതിലറ്റാ യൂറതിനറതി, മറ്റുള്ളവ  

ശ്വാസലകാശം, ഗധ്ാസ് ല്ാ ഇൻഡസ്റീനതിയൽ  

പീഡതിയാ്തിക്  

പതലറായ്ഡ്  

െിത്രും 5.2.3 2020-21-ൽ രജതിസ്റർ ണ്ചയ് പുതതിയ ലകസുകൾ, ജതില്ാ അടതിസ്ാനത്തിൽ 

അവലുംബും: റീജിയണൽ െ്ാൻേർ കേന്റർ, തിരുവനന്പുരും
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പട്ിക 5.2.4 രജതിസ്റർ ണ്ചയ് ലരാഗതികളണ്ട എണ്ം,  (ണ്പേഷധ്ാ�തിറ്റതി ക്തിനതിക്്അ ടതിസ്ാനത്തിൽ), 2018-19, 2019-20, 
2020-21 വർഷങ്ങളതിൽ

ക്രമ 
നം. ക്ീനതിക് 2018-19 2019-20 2020-21

1 ഹതിമലറ്റാളജതിക്ൽ, �തിംലഫാണ്ററ്റതികയു�ാർ, ല�ാൺ, ലസാഫ്റ്റ്, 
ടതിഷ്യൂ സർലകാമ 2,382 2,432 1,687

2 ണ്ഹഡ്, ണ്നക്് 2,569 2,334 1,785

3 സ്തനം, ലകന്ദ്ര നാഡീ വ്യൂഹം 2,558 2,601 2,029

4 പഗനക്, ജനതിറ്റതിനറതി, മറ്റുള്ളവ 2,690 2,788 1,965

5 ശ്വാസലകാശം, ഗ്ാസ്ല്ാ ഇറെസ്റീനൽ 3,763 3,654 2,694

6 പീഡതിയാ്തിക് 537 561 400

7 പതലറായതിഡ് 1,128 1,104 631

ആണ്ക 15,627 15,474 11,191
അവലുംബും: റീജിയണൽ െ്ാൻേർ കേന്റർ, തിരുവനന്പുരും
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പട്ിക 5.2.5 ണ്പേഷധ്ാ�തിറ്റതി ക്തിനതിക്കുകളതിൽ രജതിസ്റർ ണ്ചയ് �തിംഗാടതിസ്ാനത്തിലുള്ള പുതതിയ ലകസുകൾ
ക്ീനതിക് പുരുഷൻ ശതമാനം സ് ത്രീ ശതമാനം

ഹതിമലറ്റാളജതിക്ൽ, �തിംലഫാണ്ററ്റതികയു�ാർ, ല�ാൺ, 
ലസാഫ്റ്റ്, ടതിഷ്യൂ സർലകാമ

959 18.02 729 12.42

ണ്ഹഡ്, ണ്നക്് 1379 25.91 404 6.88

സ്തനം, ലകന്ദ്ര നാഡീ വ്യൂഹം 154 2.89 1874 31.93

പഗനക്, ജനതിറ്റതിനറതി, മറ്റുള്ളവ 672 12.63 1296 22.08

ശ്വാസലകാശം, ഗ്ാസ്ല്ാ ഇറെസ്റീനൽ 1845 34.67 848 14.45

പീഡതിയാ്തിക് 226 4.25 174 2.96

പതലറായതിഡ് 87 1.63 544 9.27

ആടക 5322 100 5869 100
അവലുംബും: റീജിയണൽ െ്ാൻേർ കേന്റർ, തിരുവനന്പുരും 

ടപൈഷ്ാലിറ്റി ക്ിനിക്കുകളിൽ രജിസ്റർ ടെയ്കത 
പുതിയ ങ്കസുകളുടെ എണ്ും ലിുംഗ 
അെിസ്ാനത്തിൽ. 
2020-21-ൽ സ് ണ്പഷധ്ാ�തിറ്റതി ക്തിനതിക്കുകളതിൽ രജതിസ് റ്റർ 
ണ്ചയ് ത �തിംഗാടതിസ്ാനത്തിലുള്ള പുതതിയ ലകസുകൾ 
സൂചതിപ്തിക്കുന്ത്, പുരുഷന്മാരതിൽ ഏകലദശം 34.67 
ശതമാനം ശ്വാസലകാശം, ഗധ്ാസ്ല്ാ ഇൻഡസ്റീനതിയൽ 
ക്തിനതിക്കുകളതിലും 31.93 ശതമാനം സ് ത്രീകൾ സ് തനം, 
ലകന്ദ്ര നാഡീവ്യൂഹം ക്തിനതിക്കുകളതിലും രജതിസ്റർ ണ്ചയ്തിട്ടുടെ്. 
ണ്പേഷധ്ാ�തിറ്റതി ക്തിനതിക്കുകളതിൽ രജതിസ്റർ ണ്ചയ് �തിംഗാടതി
സ്ാനത്തിലുള്ള പുതതിയ ലകസുകൾ പട്ിക 5.2.5-ൽ 
ണ്കാടുത്തിരതിക്കുന്നു.

റഫറൽ സുംവിധാനും
ത്രതിതീയ ത�ത്തിലുളള ഒരു റഫറൽ ആശുപത്രതിയായ ആർ.സതി. 

സതി. യതില�ക്് മറ്റ് സർക്ാർ, സ്വകാരധ് ആശുപത്രതികളതിൽ 
നതിന്് റഫർ ണ്ചയ്ണ്പ്ടുന് ലരാഗതികണ്ള പ്രലവശതിപ്തിക്കുന്നു.  
മുൻവർഷണ്ത് ലപാണ്� 2020-21 കാ�യളവതിൽ ആർ.സതി.
സതിയതില�ക്് റഫർ ണ്ചയ്ണ്പ്ട്ട ലകസുകളതിൽ കൂടുതലും 
തതിരുവനന്തപുരത്് നതിന്നുമാണ് (35.90 ശതമാനം 
ലകസുകൾ), തുടർന്് ണ്കാല്ം (25.57 ശതമാനം), 
ഏറ്റവം കുറവ് ലകസുകൾ റഫർ ണ്ചയ്ണ്പ്ട്ടത് വയനാട് 
നതിന്ാണ് (0.15 ശതമാനം). 2019-20-ൽ 4,073 
ലകസുകളം 2020-21 -ൽ 4,018 ലകസുകളമാണ് 
തതിരുവനന്തപുരത്് നതിന്് റഫർ ണ്ചയ്ണ്പ്ട്ടത്.  
വതിശദാംശങ്ങൾ പട്ിക 5.2.6-ൽ ണ്കാടുത്തിരതിക്കുന്നു. 

കൂടാണ്ത, 2020-21-ൽ, തമതിഴ് നാട്ടതിൽ നതിന്് 539 
ലകസുകളം കർണ്ാടകയതിൽ നതിന്് 5 ഉം, �ക്ദ്വീപതിൽ 
നതിന്് 2 ഉം, മറ്റ് ഇന്തധ്ൻ സംസ്ാനങ്ങളതിൽ നതിന്്  
80 ഉം, മാ�തിദ്വീപതിൽ നതിന്് 3 ലപലരയം റഫർ ണ്ചയ്തിട്ടുടെ്. 

െിത്രും 5.2.5 പുതതിയതായതി രജതിസ്റർ ണ്ചയ് പുതതിയ ലരാഗതികളണ്ട പ്രായവം �തിംഗവമനുസരതിച്ചുളള കണക്്, 2020-21-ൽ
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പട്ിക 5.2.7 ലകന്ദ്ര - സംസ്ാന സർക്ാർ പദ്തതികൾ, 2019-20 & 2020-21

പദ്തതി

രജതിസ്റർ ണ്ചയ് 
ലരാഗതികൾ  

(പുതതിയ ലകസുകൾ)
പ്രലയാജനം 

�ഭതിച്ചവരുണ്ട എണ്ം
ണ്ച�വായ തുക 

(ലകാടതിയതിൽ)

2019-20 2020-21 2019-20 2020-21 2019-20 2020-21

ലകന്ദ്ര സർക്ാർ പദ്തതികൾ

പ്രധാനമന്ത്രതിയണ്ട ആശ്വാസ ഫടെ് 136 37 2,056 2,362 1.11 19.89

ആലരാഗധ് മന്ത്രതിയണ്ട രാഷ്ട്രീയ ആലരാഗധ് നതിധതി (ആർ 
എ എൻ) 0 2,019 2,109 8.72

ആലരാഗധ് മന്ത്രതിയണ്ട ഡതിസ്ക്ീഷണറതി ഫടെ് 0 25 26 0.12

കധ്ാൻസർ ലരാഗതികൾക്ായള്ള ആലരാഗധ് മന്ത്രതിയണ്ട 
ഫടെ് (എച്ച്.എം.സതി.എഫ്.പതി. -സതി.എസ്.ആർ പദ്തതി) 25 0 92 92 0.05 0.82

സംസ്ാന സർക്ാർ പദ്തതികൾ

കധ്ാൻസർ സുരക് പദ്തതി 500 293 5,932 6,184 4.88 57.75

ചതിസ് പ്സ്് 591 0 41,920 41,920 0.80 102.44

കാരുണധ് ണ്�നവ�റെ് ഫടെ് 745 862 24,344 37,927 3.88 226.32

സുകൃതം 0 8,607 8,607 49.52

താല�ാ�ം 14 8 117 125 0.03 0.40

പട്ടതിക വർഗ വതിഭാഗത്തിലുള്ള ലരാഗതികൾക്ായള്ള 
ഫടെ് 36 30 424 454 0.24 3.17

എൻലഡാസൾഫൻ �ാധതിതർക്കുള്ള ലനേഹ സാന്ത്വ
നം പരതിപാടതി 1 1 61 62 0.01 0.47

കാരുണധ് ആലരാഗധ് സുരക്ാ പദ്തതി  
(ണ്ക.എ.എസ്.പതി) 6,894 19,652 58.89

 അവലുംബും: റീജിയണൽ െ്ാൻേർ കേന്റർ, തിരുവനന്പുരും

പട്ിക 5.2.6 ആർ.സതി.സതിയതില�ക്് റഫർ ണ്ചയ്ണ്പ്ട്ട 
ലകസുകൾ 2018-19, 2019-20, 2020-21 വർഷങ്ങളതിൽ

ക്ര
മ 

ന
ം

ജതില്
ലകസുകളണ്ട എണ്ം

2018-19 2019-20 2020-21

1 തതിരുവനന്തപുരം 4,013 4,073 4,018

2 ണ്കാല്ം 3,014 2,973 2,862

3 പത്നംതതിട്ട 830 886 659

4 ആ�പ്പുഴ 992 984 717

5 ലകാട്ടയം 544 627 345

6 ഇടുക്തി 323 330 232

7 എറണാകുളം 605 546 314

8 തൃശ്ശൂർ 873 853 443

9 പാ�ക്ാട് 906 877 397

10 മ�പ്പുറം 211 242 363

11 ലകാഴതിലക്ാട് 751 697 89

12 വയനാട് 72 63 15

13 കണ്ണൂർ 213 191 57

14 കാസർലഗാഡ് 140 140 49

അവലുംബും: റീജിയണൽ െ്ാൻേർ കേന്റർ, തിരുവനന്പുരും

ങ്കന്ദ്ര-സുംസ്ാന സർ്ാർ പദ്ധതികൾ
കധ്ാൻസർ ലരാഗതികൾക്് സൗജനധ്മായം കുറഞെ  
നതിരക്തിലും ചതികതിത് �ഭധ്മാക്കുന്ത് ഉറപ്പു വരുത്തുന്തതിനായതി 
ല ക ന്ദ്ര- സ ം സ് ാ ന  സ ർ ക് ാ രു ക ൾ  വ തി വ തി ധ  
പദ്തതികൾ ആരംഭതിച്ച തിട്ടുടെ് .  വ തിശദാംശങ്ങൾ  
പട്ിക 5.2.7-ൽ ണ്കാടുത്തിരതിക്കുന്നു.

ആർ.സി.സിയുടെ 2020-21 ടല പ്രധാന  
സുംരുംഭങ്ങൾ 
സർക്ാർ സഹായ പദ്തതികൾക്കു പുറലമ, കധ്ാൻസർ 
ലരാഗതികുണ്ളയം കുടും�ങ്ങണ്ളയം താണ്ഴ പറയന് മറ്റു 
പദ്തതികൾ വഴതിയം ആർസതിസതി സഹായതിക്കുന്നു.

ആർ.സതി.സതി ഡയറക്ടർ രൂപീകരതിച്ചതിട്ടുളള ഒരു 
കമ്റ്റതിയണ്ട നതിരീക്ണങ്ങൾക്കുനുസരതിച്ച് ആർ.സതി.സതി 
യതിൽ ഒരു സൗജനധ് മരുന്് �ാകേ് പ്രവർത്തിക്കുന്നുടെ്. 
2020-21 കാ�യളവതിൽ 785 ലരാഗതികൾക്് പൂർണ്മാലയാ 
ഭാഗതികമാലയാ ഇതതിലൂണ്ട സഹായം �ഭധ്മാക്തിയതിട്ടുടെ്. 

2020-21 കാ�യളവതിൽ സൗജനധ് ഭക്ണം പരതിപാടതിയണ്ട 
('അക്യപാത്രം') കീഴതിൽ, നതിരവധതി ജീവകാരുണധ് 
സന്ദ് സംഘടനകളണ്ട സഹായലത്ാണ്ട  
സാമൂഹതിക-സാമ്പത്തിക ബുദ്തിമുട്ടുള്ള വതിഭാഗങ്ങളതിൽ 
ണ്പട്ട 1,501 ലരാഗതികൾക്് സൗജനധ്മായതി ഭക്ണം  
ന�്കതിയതിട്ടുടെ്. 
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രാജധ്ത്തുടനീളമുളള നാ�് കാൻസർ ണ്സറെറുകൾണ്ക്ാപ്ം 
ആർസതിസതിയം കധ്ാൻസർ ചതികതിത്യ്കായതി ഇന്തധ്ൻ 
കാൻസർ ണ്സാപസറ്റതിയണ്ട സാമ്പത്തിക സഹായം 
സ്വീകരതിച്ചതിരുന്നു. 2020-21-ൽ 42 ലരാഗതികൾക്് ഈ 
പദ്തതിയതിലൂണ്ട 45.86 �ക്ം രൂപയണ്ട സഹായം  
�ഭധ്മായതിട്ടുടെ്.

ോനവങ്ശഷി വികസനും 
ലഡാക്ടർമാർ, ദന്ത ലഡാക്ടർമാർ/ ദന്തൽ 
വതിദധ്ാർത്തികൾ, നഴ് സുമാർ/ പാരാണ്മഡതിക്ൽ 
സ്റാഫ്, ണ്ഹൽത്് സൂപ്ർപവസർമാർ, കമ്്യൂണതിറ്റതി 
ലവാളറെതിയർമാർ എന്തിവരുൾണ്പ്ടുന് ആലരാഗധ് 
സംരക്ണ ദായകർക്ായതി നടത്തിയ 7 ണ്്യതിനർ-ണ്്
യതിനതി ലപ്രാഗ്ാമുകളതിലൂണ്ട ആണ്ക 343 ലപർക്് 2020-21-ൽ 
പരതിശീ�നം �ഭതിക്കുകയടൊയതി.

2020-21ൽ 1,355 ലപർ ആർസതിസതിയണ്ട പ്രാരംഭദതിശയതിൽ 
കധ്ാൻസർ കണ്ടെത്ൽ ക്തിനതിക്തിൽ പണ്കേടുത്തു. ഇതതിണ്റെ 
ഫ�മായതി 188 കധ്ാൻസർ ലകസുകളം 122 പ്രീ-കധ്ാൻസർ 
ലകസുകളം കണ്ടെത്തി. ലകാവതിഡ്-19 മഹാമാരതിയണ്ട 
കാ�യളവതിൽ, ആണ്ക മൂന്് കാൻസർ കണ്ടെത്ൽ 
ലപ്രാഗ്ാമുകൾ മാത്രമാണ് നടത്തിയത്. 191 ലപണ്ര 
പരതിലശാധതിച്ചതതിൽ, ഒരാൾക്് വായതിണ്� കധ്ാൻസറും 
12 ഓറൽ പ്രീ കധ്ാൻസറുകളം അഞ്ച് ണ്സർവതിക്ൽ  
പ്രീ കധ്ാൻസറുകളം കണ്ടെത്തുകയടൊയതി.

ഗങ്വഷണ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ
ഒരു മുൻനതിര കധ്ാൻസർ ഗലവഷണ സ്ാപനണ്മന് 
നതി�യതിൽ ആർസതിസതി കാൻസർ ഗലവഷണത്തിൽ 
നതിരവധതി പതിഎച്ച്.ഡതികൾ സൃഷ്തിച്ചതിട്ടുടെ്. 

2020-21 വർഷത്തിൽ, ഏകലദശം 31 ഗലവഷകർ 
ഗലവഷണം നടത്തുകയം, 45 ലപർ ണ്മഡതിക്ൽ,  
പീഡതിയാ്തിക്,  സർജതിക്ൽ ഓലകോളജതി എന്ീ 
വതിഷയങ്ങളതിൽ സൂപ്ർ ണ്പേഷധ്ാ�തിറ്റതി ലകാഴ്സുകളം 42  
ലപർ അനലസ്തഷധ്, പാലത്ാളജതി,  ലറഡതിലയാ 
ഡയലനൊസതിസ്, ലറഡതിലയാ ണ്തറാപ്തി എന്തിവയതിൽ 
�തിരുദാനന്തര �തിരുദ പഠനം നടത്തുകയമുടൊയതി. 
നതി�വതിലുള്ള ഗലവഷണ ലപ്രാജക്ടുകളണ്ട എണ്ം 239 ആണ്.  
തതിരുവനന്തപുരം, ണ്കാല്ം, ആ�പ്പുഴ, പത്നംതതിട്ട  
ജതില്കളതിൽ ആർസതിസതി ജനസംഖധ്ാടതിസ്ാനത്തിലുള്ള 
കാൻസർ രജതിസ്്തി തയ്ാറാക്തി.

ആർ.സി.സി യിടല പശ്ാത്തല സൗകര് 
വികസനും
ലരാഗീ പരതിചരണത്തിനായതി ണ്മച്ചണ്പ്ട്ട സ്� സൗകരധ്ങ്ങൾ 
�ക്ധ്മതിട്ടു ണ്കാടെ് 18722 �ക്ം രൂപ ണ്ച�വതിൽ 2.75 
�ക്ം ചതുരശ്ര അടതി വതിസ്തീർണത്തിൽ 14 നതി�കളള്ള 
അതധ്ാധുനതിക ണ്കട്ടതിടത്തിണ്റെ നതിർമ്ാണം ഘട്ടംഘട്ടമായതി 
നടപ്തി�ാക്കുന്തതിനായതി പ്രാരംഭ പ്രവർത്നങ്ങൾ 
ആർസതിസതി ആരംഭതിച്ചതിട്ടുടെ്. 13 നതി�കളണ്ട നതിർമ്ാണം 
പൂർത്തിയായതിട്ടുടെ്, ഘടന, ഫതിനതിഷതിംഗ് ലജാ�തികൾ,  
ണ്മക്ാനതിക്ൽ, ഇ�ക്്തിക്ൽ, പ്മ്പതിംഗ് ലജാ�തികൾ,  
ണ്ടസ്റതിംഗ് എന്തിവ പൂർത്തിയാക്തിയതതിനു ലശഷം  
കമ്ീഷൻ ണ്ചയ്യും. 

ല�ാക്്ഡൗൺ കാ�ത്് കധ്ാൻസർ പരതിചരണം  
വതിലകന്ദ്രീകരതിച്ചു. ഇത് ആർസതിസതിയണ്ട ഒരു അതു�ധ്  
പരീക്ണമായതിരുന്നു. ല�ാക്്ഡൗൺ കാ�ണ്ത് 
ആർസതിസതിയണ്ട പ്രവർത്നങ്ങൾ ങ്�ാക്ക സ്ക 5.2.2-ൽ  
നൽകതിയതിരതിക്കുന്നു. 

പതിമൂന്നാും പഞ്വത്ര പദ്ധതി കാലയളവിൽ 
ങ്െർ്ടപ്ട് െികിത്ാനിർണ്യ, പരിങ്ശാധനാ 
സൗകര്ങ്ങൾ

• മൂന്് അനലസ്തഷധ് വർക്്ലസ്റഷനുകളം നാ�് 
ഐസതിയ ണ്വറെതില�റ്ററുകളം

• സംലയാജതിത പ�ലപാളാർ, അൾ്ാലസാണതിക് 
കട്ടതിംഗ്, ലകാഗയുല�ഷൻ യൂണതിറ്റുകൾ

• ഡതിജതിറ്റൽ ലറഡതിലയാഗ്ാഫതി, ഫ്ലൂലറാലക്ാപ്തി സതിസ്റം
• എ�ാലസ്റാഗ്ാഫതി സൗകരധ്മുള്ള സൂപ്ർലസാണതിക് 

യഎസ്ജതി ണ്മഷീൻ
• ലഫാറതിയർ-്ാൻസ്ലഫാം ഇൻഫ്ാണ്റഡ് 

ണ്പേക്ല്ാമീറ്റർ
• ഇക്വതിലനാസ് ണ്ട�തിലകാ�ാൾട്ട് ണ്മഷീൻ
• ണ്ഡക് ക്ാനർ
• പ്ാസ് ണ്സ്ററതിപ�സർ
• ഇ�ക്്തിക്ൽ രൈതിൽ യൂണതിറ്റ്
• വീഡതിലയാ എൻലഡാലക്ാപ്തി സതിസ്റം

ല�ാകാലരാഗധ് സംഘടനയണ്ട റതിലപ്ാർട്ടുകൾ പ്രകാരം 
ലരാഗം �ാധതിക്കുന്തതിനുള്ള സാധധ്താ ഘടകങ്ങൾ 
ഒഴതിവാക്കുക വഴതി 30-50 ശതമാനം വണ്ര കധ്ാൻസർ 
ലരാഗങ്ങൾ കുറയ്കാം. കൂടാണ്ത ലരാഗം വരാതതിരതിക്കുന്
തതിനുള്ള മാർഗ്ഗങ്ങൾ സ്വീകരതിക്കുകയം, ലനരലത്യള്ള 
ലരാഗനതിർണ്യവം ചതികതിത്യം വഴതിയം ലരാഗ �ാധധ്ത 

ങ്�ാക്ക സ്ക 5.2.2 ല�ാക്്ഡൗൺ സമയത്് ആർസതിസതിയണ്ട പ്രവർത്നങ്ങൾ

• ജതില്ാ, താലൂക്് ആശുപത്രതികളതിലും ആർസതിസതിയണ്ട ണ്പരതിഫറൽ ണ്സറെറുകളതിലും ആർസതിസതിയതിൽ പരതിശീ�നം �ഭതിച്ച ലഡാ
ക്ടർമാർ മുലഖന എല്ാ ജതില്കളതിലും ആർസതിസതി ലരാഗതികൾക്് കീലമാണ്തറാപ്തിയം തുടർചതികതിത്ക്കുള്ള സൗകരധ്ങ്ങളം �ഭധ്
മാക്തി. 

• തമതിഴ് നാട്ടതിൽ നതിന്നുള്ള ആർസതിസതി ലരാഗതികൾക്് കനധ്ാകുമാരതി ഗവ.ണ്മഡതിക്ൽ ലകാലളജതിൽ കാൻസർ ചതികതിത്ക്കുള്ള സൗ
കരധ്ങ്ങൾ സജ്മാക്തി.

• ലകരളത്തിണ്റെയം തമതിഴ് നാടതിണ്റെയം ഫയർലഫാഴ് സ് ലസവനങ്ങൾ വഴതി ലകരളത്തിലും തമതിഴ് നാട്ടതിലുമായതി 1600 ലരാഗതികൾ
ക്് സൗജനധ്മായതി കാൻസർ പ്രതതിലരാധ മരുന്നുകൾ ആർസതിസതി വതിതരണം ണ്ചയ്തു.

അവലുംബും: റീജിയണൽ െ്ാൻേർ കേന്റർ, തിരുവനന്പുരും.
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കുറയ്കാവന്തുമാണ്. ശാസ്ത്ര സാലകേതതിക ലമഖ�യ്ക്  
കീഴതിലുള്ള ആർസതിസതിയതിൽ കാൻസർ നതിയന്ത്രണ  
പ്രവർത്നങ്ങളതിലും ചതികതിത്ാ സൗകരധ്ങ്ങൾ ണ്മച്ചണ്പ്ടുത്തു
ന്തതിലും സ്ാപനം നടത്തിയ ശ്രമങ്ങളണ്ട സ്വാധീനമാണ് 
കഴതിഞെ കുറച്ച് വർഷങ്ങളായതി പുതുതായതി രജതിസ്റർ  
ണ്ചയ്ണ്പ്ടുന് ലകസുകളണ്ട എണ്ത്തിൽ കുറവടൊയത്. 
കാൻസർ ചതികതിത്യതിലും സാലകേതതികവതിദധ്യതിലും ഏർ
ണ്പ്ട്ടതിരതിക്കുന് സംസ്ാനണ്ത് ഉയർന്നു വരുന്തുമായ 
കാൻസർ ഇൻസ്റതിറ്റ്യൂട്ടുകൾ/മറ്റ് ആശുപത്രതികൾ 
കാൻസർ പ്രതതിലരാധ തന്ത്രങ്ങളതിലും ഭാവതിയതിൽ ലരാഗം 
�ഘൂകരതിക്കുന്തതിന് പ്രാരംഭദതിശയതിൽ കധ്ാൻസർ 
കണ്ടെത്തുന്തതിനും ചതികതിത്യ്ക്കുന്തതിനും ശ്രദ്  
ലകന്ദ്രീകരതിലക്ടെതാണ്.

ഭാവി വീക്ഷണും 
സംസ്ാനത്് ഉയർന് വതിദധ്ാഭധ്ാസ ലനട്ടങ്ങൾക്തിടയതി
ലും ശാസ്ത്രത്തിണ്റെ പ്രാധാനധ്ണ്ത്ക്കുറതിച്ച് ജനങ്ങളതിൽ 
ണ്പാതുവായ അവല�ാധം ഉടൊയതിട്ടും ശാസ്ത്ര സാലകേതതിക 
വതിദധ്യണ്ട വതികസനം സുപ്രധാന ണ്വല്ലുവതിളതികൾ ലനരതിടുന്നു. 
ഈ ലമഖ�യതിണ്� പ്രധാന ണ്വല്ലുവതിളതികൾ: (i) ശാസ്ത്ര വതി
ദധ്ാഭധ്ാസത്തിണ്റെയം ശാസ്ത്രീയ ഗലവഷണത്തിണ്റെയം 
ഗുണനതി�വാരം അതതിലവഗം ണ്മച്ചണ്പ്ടുത്തുക (ii) 
രാജധ്ത്തിണ്റെ വതിവതിധ ഭാഗങ്ങളതിൽ നതിന്നുള്ള യവ 
ശാസ്ത്രജ്ഞരുണ്ട പഠനത്തിനും ഗലവഷണത്തിനുമു
ള്ള സ്ാപനങ്ങളായതി മാറ്റുന്തതിന് സംസ്ാനണ്ത് 
ശാസ്ത്ര സ്ാപനങ്ങളണ്ട ഗുണനതി�വാരം ഉയർത്ൽ 
(iii) സംസ്ാനത്് വതിവതിധ വതിഷയങ്ങളതിൽ മതികവതിണ്റെ 
ലകന്ദ്രങ്ങൾ വതികസതിപ്തിക്കുക (iv) സംസ്ാനണ്ത് 
വരുമാനം വർദ്തിപ്തിക്കുന്തതിനും ണ്താഴതി�വസരങ്ങൾ 
സൃഷ്തിക്കുന്തതിനും ലപ്രാത്ാഹതിപ്തിക്കുക, സംസ്ാനത്തിണ്റെ 
വതികസനത്തിന് ശാസ്ത്ര - സാലകേതതിക പതിന്തുണ നൽകുക. 
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5.3 വിന�ോദ സഞ്ോരം
അന്തർസേശീയേയായി അംഗീകരിക്കപ്പെട്ട ഇന്തധ്യിപ്ല 
ഒരു വിസനയാേേഞ്യാര സകന്ദ്രവുേയാണ് സകരളം. സലയാക 
പ്രശസ്ത ബ്യാൻഡ്, സ്ിരേയായ വളർച്ച, വവവിധധ്േയാർന്ന 
ഉൽപെന്നങ്ങൾ, പ്രയാസേശിക േംരംഭങ്ങളുപ്െ േയാന്നിധധ്ം 
എന്നിവയയാണ് സകരളത്ിപ്ല വിസനയാേ േഞ്യാര  
വധ്വേയായത്ിപ്റെ േവിസശഷത. പശ്യാത്ല േൗകരധ് 
വികേനം, വിപണനം, േയാനവസശഷി വികേനം,  
പ്രചയാരണം, ആതിസേയത്ം എന്നിവ ലക്ധ്േിട്ടുപ്കയാണ്ടു
ള്ളതയാണ് സകരളത്ിൽ വിസനയാേേഞ്യാര സേഖലയിപ്ല 
പ്പയാതുനിസക്പം. 

അസനകം ഗ്യാേീണ േമൂഹങ്ങൾക്ക് പ്രസതധ്കിച്ചു  
വികേ്ര രയാജധ്ങ്ങളിൽ ഒരു ഉപജീവന േയാർഗം കൂെിയയാണ് 
വിസനയാേ േഞ്യാരം. സകയാവിഡ് 19 േഹയാേയാരി കയാരണം 
വിസനയാേ േഞ്യാര സേഖല ആസഗയാള തലത്ിൽ 
ഒരു പ്രതിേന്ി സനരിട്ടു പ്കയാണ്ിരിക്കുന്നു. യു എൻ 
സലയാക വിസനയാേ േഞ്യാര േംഘെനയുപ്െ (UNWTO) 
അഭിപ്രയായത്ിൽ 2020-ൽഅന്തയാരയാഷ്ട്ര തലത്ിൽ 
വിസനയാേ േഞ്യാരികളുപ്െ വരവിൽ 60 മുതൽ 80 ശതേയാനം 
വപ്ര കുറവ് േംഭവിക്കുപ്േന്ന് കണക്കയാക്കപ്പെടുന്നു.  
സലയാക വിസനയാേ േഞ്യാര േംഘെനയുപ്െ കണക്കനുേരിച്ച് 
അന്തർസേശീയ വിസനയാേ േഞ്യാരം പൂർവ സ്ിതിയിൽ 
ആകുന്നതിനു മുൻപ് തപ്ന്ന ആഭധ്ന്തര വിസനയാേ 
േ ഞ് യാ ര ത് ി പ് റെ  ത ി ര ി ച്ചു  വ ര വു ണ് യാ കു പ് േ ന്ന്  
പ്രതീക്ിക്കുന്നു. വിസനയാേ േഞ്യാരം പുനരയാരംഭിക്കുന്ന
തിന് സവണ് േയാർഗ നിർസേശങ്ങളും പ്രവർത്നങ്ങളും യു 
എൻ സലയാക വിസനയാേ േഞ്യാര േംഘെന മുൻസപയാട്ടു 
വച്ചിട്ടുണ്്. സുസ്ിര ഭയാവിക്കയായിയുള്ള ഈ കർമ്മ  
പരിപയാെിയിൽ സകയാവിഡ്-19 പ്രതിേന്ിയുപ്െ 
പശ്യാത്ലത്ിൽ ഗ്യാേീണ േമൂഹത്ിൽ വിസനയാേ 
േഞ്യാര സേഖലയുപ്െ പ്രയാധയാനധ്ത്ിന് ഊന്നൽ നൽകുന്നു.

ഇന്ത്യയിലെ വ ിന�ോദ സഞ്ോരം
യയാത്രയ്കം വിസനയാേേഞ്യാരത്ിനും അനുസയയാജധ്േയായ 
വലിയ വിപണിയയാണ് ഇന്തധ്. ക്രൂയിസുകൾ, േയാഹേികത, 
ചികിത്യാ, ആസരയാഗധ്ം, സ്യാർെ്േ്, േീറിംഗുകൾ, 
ഇൻപ്േറെീവ് േ്, സകയാൺഫറൻസുകൾ, പ്രേർശനങ്ങൾ 
(MICE), ഇസക്കയാ ടൂറിേം, ഫിലിം, ഗ്യാേീണ, േതപരേയായ 
ടൂറിേം എന്നിങ്ങപ്ന വിവിധ വിസനയാേേഞ്യാര ഉൽപെന്നങ്ങ
ളുപ്െ വവവിധധ്േയാർന്ന വിഭയാഗം ഇത് വയാഗ്യാനം പ്ചയ്യുന്നു. 
ആഭധ്ന്തര - അന്തർസേശീയ വിസനയാേേഞ്യാരികൾക്ക് 
ആത്ീയ വിസനയാേേഞ്യാരത്ിനുള്ള സകന്ദ്രേയായി ഇന്തധ് 
അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്്.

സവൾഡ് ട്യാവൽ ആൻഡ് ടൂറിേം കൗൺേിലിപ്റെ 
(WTTC) 2019 പ്ല ഇക്കസണയാേിക് ഇമ്യാക്റ് റിസപെയാർട്ട് 
പ്രകയാരം, ഇന്തധ്യുപ്െ ട്യാവൽ ആൻഡ് ടൂറിേം 
സേഖലയുപ്െ ജിഡിപിസലക്കുള്ള േംഭയാവന 4.9 ശതേയാനം  
വർദ്ിച്ചു. വചനയ്കം ഫിലിപെീൻേിനും സശഷം മൂന്നയാേപ്ത് 
ഉയർന്ന നിരക്കയാണിത്. കൂെയാപ്ത, 2014 നും 2019 നും 
ഇെയിൽ, സൃഷ്ിക്കപ്പെട്ട പ്തയാഴിലുകളുപ്െ എണ്ണത്ിൽ 
(6.36 േശലക്ം), ഇന്തധ്യിൽ ശക്തേയായ വളർച്ച 
േയാധധ്േയാപ്യന്നും, പ്തയാട്ടടുത് സ്യാനങ്ങളിൽ വചനയും 

(5.47 േശലക്ം) ഫിലിപെീൻസുേയാപ്ണന്നും (2.53 
േശലക്ം)റിസപെയാർട്ടിൽ സൂചിപെിക്കുന്നു. സവൾഡ് ടൂറിേം 
ഓർഗവനസേഷൻ (UNWTO) 2021 പ്ല സലയാക ടൂറിേം 
േിനം "ടൂറിേം സഫയാർ ഇൻക്ലൂേീവ് സഗ്യാത്്" എന്നതിൽ 
ശ്രദ് സകന്ദ്രീകരിക്കയാൻ നിശ്യിച്ചിട്ടുണ്്.

2019-ൽ രയാജധ്ം േന്ദർശിച്ച വിസേശ വിസനയാേ  
േഞ്യാരികൾ 3.5 ശതേയാനം വളർച്ച വകവരിച്ച് 10.93 
േശലക്േയായി. 2021 ജനുവരി മുതൽ ഏപ്രിൽ വപ്രയുള്ള 
കയാലയളവിൽ, വിസേശ വിസനയാേ േഞ്യാരികൾ 3,76,083 
ആയി കുറഞ്ഞു, ഇസത കയാലയളവിൽ 2020ൽ ഇത് 2.35 
േശലക്ം ആയിരുന്നു, സകയാവിഡ്-19 കയാരണം (-)84.0 
ശതേയാനം കുറവ് സരഖപ്പെടുത്ി. 2020-ൽ, ഇന്തധ്യിലുെനീളം 
610 േശലക്ത്ിലധികം ആഭധ്ന്തര വിസനയാേ േഞ്യാരികൾ 
േന്ദർശനങ്ങൾ നെത്ി, ഇത് മുൻവർഷസത്ക്കയാൾ 73.7 
ശതേയാനം കുറവയാണ്. 2019-ൽ ഏകസേശം 2,321.98 
േശലക്ം ആഭധ്ന്തര വിസനയാേ േഞ്യാരികളുപ്െ വരവ് 
സരഖപ്പെടുത്ി.

നേരളത്ിലറെ വ ിന�ോദ സഞ്ോര വത്യവസോയത്ില് 
നേോവ ിഡ്-19 ലറെ ആഘോതം 
2019-ൽ 45,019 സകയാെി രൂപ വരുേയാനം സനെിപ്ക്കയാണ്് 
േംസ്യാനത്ിപ്റെ േമ്ത്് വധ്വസ്യിൽ വിസനയാേ 
േഞ്യാരം ഒരു പ്രധയാന പങ്് വഹിക്കുന്നു. ഇത് 1.5  
േശലക്ം ആളുകൾക്ക് (സനരിട്ടും പസരയാക്േയായും) 
പ്തയാഴിൽ നൽകുകയും പ്ചയ്യുന്നു. 2018പ്ല പ്വള്ളപ്പെയാ
ക്കത്ിന് സശഷം േംസ്യാനത്ിപ്റെ വിസനയാേ േഞ്യാര 
സേഖല 2019ൽ ശക്തേയായി തിരിച്ചുവരികയും കഴിഞ്ഞ 
24 വർഷത്ിനിെയിപ്ല പ്േയാത്ത്ിലുള്ള വിസനയാേ
േഞ്യാരികളുപ്െ വരവിൽ ഏറവും ഉയർന്ന വളർച്ചയാ 
നിരക്ക് സരഖപ്പെടുത്തുകയും പ്ചയ്തു. 2019-ൽ 1.19 േശ
ലക്ത്ിലധികം വിസേശ വിസനയാേ േഞ്യാരികളും 18.4 
േശലക്ത്ിലധികം ആഭധ്ന്തര വിസനയാേ േഞ്യാരികളും 
സകരളം േന്ദർശിച്ചതിലൂപ്െ, യേയാക്രേം 8.52 ശതേയാനവും 
17.81 ശതേയാനവും വയാർഷിക വളർച്ചയാ നിരക്ക് 
വകവരിച്ചു. എന്നയാൽ, പ്കയാവിഡ്-19 േഹയാേയാരിയുപ്െ 
പരിണിത ഫലേയായി, 2020-21ൽ േംസ്യാന വിസനയാേ 
േഞ്യാര വധ്വേയായത്ിന് 20,000 സകയാെി രൂപയുപ്െ 
നഷ്മുണ്യായതയായി കണക്കയാക്കുന്നു. (ഉറവിെം: ടൂറിേം 
ഡയറക്െസററ്).

2020 േയാർച്ചിൽ, വിസേശ വിസനയാേ േഞ്യാരികളുപ്െ വരവിൽ 
സകരളത്ിപ്റെ വിസനയാേ േഞ്യാരത്ിന് (-)70.8 ശതേയാനം 
തിരിച്ചെി സനരിട്ടു. 2020 ഏപ്രിൽ മുതൽ സ്ിതി കൂടുതൽ 
വഷളയായി; വിസേശ വിസനയാേേഞ്യാരികളുപ്െ വരവ് ഏതയാണ്് 
ഇല്യാതയായി. 2020ൽ വിസേശ വിസനയാേേഞ്യാരികളുപ്െ വരവ് 
(-)71.36 ശതേയാനേയായി കുറഞ്ഞു. 2021പ്ല ആേധ് ആറ് 
േയാേങ്ങളിൽ സകരളത്ിസലക്കുള്ള അന്തയാരയാഷ് ട് വിസനയാേ
േഞ്യാരികളുപ്െ എണ്ണവും 2020പ്ല അസത പ്രവണതയയാണ്  
കയാണിക്കുന്നത്. 2021പ്ല ആേധ് ആറ് േയാേപ്ത് പ്േയാത്ം 
രയാജധ്യാന്തര േന്ദർശകരുപ്െ എണ്ണം ഏകസേശം 16,000 
േയാത്രേയാണ്, ഇത് 2020 പ്ല ആേധ്പ്ത് ആറ് േയാേപ്ത് 
അസപക്ിച്ച് ഏകസേശം 3 ലക്ം കുറവയാണ്.
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സകരളത്ിസലക്കുള്ള ആഭധ്ന്തര വിസനയാേേഞ്യാരികളുപ്െ 
വരവ് 13.84 ശതേയാനം വർദ്നസയയാപ്െ 2020 ജനുവരിയിൽ 
15.15 ലക്ം േന്ദർശനം സരഖപ്പെടുത്ി. എന്നയാൽ 2020 
പ്ഫബ്രുവരിയിൽ വളർച്ചയാ നിരക്ക് 3.62 ശതേയാനേയായും 
േയാർച്ചിൽ (-)55.69 ശതേയാനേയായും കുറഞ്ഞു. 2020 ഏപ്രിൽ 
മുതൽ വളർച്ചയാ നിരക്ക് (-)99 ശതേയാനേയായി കുറഞ്ഞു, 2020 
ഓഗേ്റ് വപ്ര ഈ പ്രവണത തുെർന്നു. 2020ൽ ആഭധ്ന്തര 
വിസനയാേേഞ്യാരികളുപ്െ എണ്ണം (-)72.86 ശതേയാനേയായി 
കുറഞ്ഞു. 2021പ്ല ആേധ് ആറു േയാേപ്ത് ആഭധ്ന്തര 
േഞ്യാരികളുപ്െ എണ്ണം ഏകസേശം 27 ലക്ം േയാത്രേയാണ്, 
ഇത് 2020പ്ല ആേധ് ആറ് േയാേപ്ത് അസപക്ിച്ച് 10 ലക്ം 
കുറവുേയാണ്.

വിനദശ വ ിന�ോദ സഞ്ോരിേളുലെ ആഗമ�ം
2020ൽ ഇന്തധ് േന്ദർശിച്ച വിസേശ വിസനയാേ േഞ്യാരികളുപ്െ 
എണ്ണം 27.4 ലക്േയായിരുന്നു, ഇത് 2019 പ്ല വിസനയാേ
േഞ്യാരികളുപ്െ എണ്ണസത്ക്കയാൾ (-)74.9 ശതേയാനം 
കുറവയാണ്. 2020ൽ 3.4 ലക്ം വിസേശ വിസനയാേേഞ്യാരികൾ 
സകരളം േന്ദർശിച്ചു, ഇത് 2019പ്ല 11.89 ലക്സത്ക്കയാൾ 
(-)71.36 ശതേയാനം കുറവയാണ്. 2021 ജൂൺ വപ്ര 
ഇന്തധ്യും സകരളവും േന്ദർശിച്ച വിസേശ വിസനയാേ  
േഞ്യാരികളുപ്െ എണ്ണം യേയാക്രേം 4.18 ലക്വും 
0.15 ലക്വുേയാണ്. 2011 മുതൽ 2020 വപ്രയുള്ള  
കയാലയളവിൽ ഇന്തധ്യിസലക്കും സകരളത്ിസലക്കുമുള്ള 
വിസേശ വിസനയാേ േഞ്യാരികളുപ്െ വരവിപ്റെ പ്രവണത 
ചിത്ം 5.3.1 പ്കയാടുത്ിരിക്കുന്നു.

ഏതയാനും വർഷങ്ങളയായി സകരളത്ിപ്ല വിസേശ 
വിസനയാേ േഞ്യാരികളുപ്െ വളർച്ചയാ നിരക്ക് സേശീയ 
ശരയാശരിസയക്കയാൾ കൂടുതലയായിരുന്നു. 2018 സനക്കയാൾ 
8.52 ശതേയാനം വളർച്ച സരഖപ്പെടുത്ി പ്കയാണ്് 2019-ൽ  
11,89,771 വിസേശ വിസനയാേേഞ്യാരികൾ സകരളം  
േന്ദർശിച്ചസപെയാൾ 2018-ൽ  സകരളം േന്ദർശിച്ച വിസേശ 

വിസനയാേ േഞ്യാരികളുപ്െ എണ്ണം 10,96,407 ആയിരുന്നു. 
ഇന്തധ്യിസലക്കും സകരളത്ിസലക്കും 2011 മുതലുള്ള വിസേശ 
വിസനയാേ േഞ്യാരികളുപ്െ വരവിപ്റെ വയാർഷിക വളർച്ചയാ 
നിരക്ക് അനുബന്ം 5.3.1-ൽപ്കയാടുത്ിരിക്കുന്നു. 

2019 പ്ല േയാേയാെിസ്യാനത്ിലുള്ള സ്ിതിവിവരക്ക
ണക്കുകൾ കയാണിക്കുന്നത് േംസ്യാനപ്ത് വിസേശ 
േഞ്യാരികളുപ്െ േന്ദർശനം ഏകസേശം 14 ശതേയാനം 
ജനുവരിയിലും തുെർന്ന് പ്ഫബ്രുവരിയിലുേയാപ്ണന്നയാ
ണ് (ഏകസേശം 13 ശതേയാനം). 2020 പ്ല വിസേശ 
വിസനയാേ േഞ്യാരികളുപ്െ ഏറവും കുറഞ്ഞ തിരക്ക് ജൂണ്  
േയാേത്ിലയാണ് അനുഭവപ്പെട്ടത് (0.7 ശതേയാനം).

2019, 2020 വർഷങ്ങളിൽ ഇന്തധ്യിസലക്കും സകരള
ത്ിസലക്കുമുള്ള വിസേശ വിസനയാേേഞ്യാരികളുപ്െ 
േയാേയാെിസ്യാന വരവിപ്റെ വിശേയാംശങ്ങൾ പട്ിേ 5.3.1-ൽ  
നൽകിയിരിക്കുന്നു.

വിന�ോദ സഞ്ോരിേളുലെ ആഗമ�ം 
സംബന്ിക്കുന്ന വിപണി ഉറവ ിെം 
2020-ൽ , 21.1 ശതേയാനം േംഭയാവന പ്ചയ്തുപ്കയാണ്് 
േംസ്യാനസത്ക്കു ഏറവുേധികം വിസേശ വിസനയാേ 
േഞ്യാരികപ്ള േംഭയാവന പ്ചയ്യുന്ന രയാജധ്ങ്ങളിൽ, 
യു.പ്ക മുൻപന്തിയിലയാണ്. 14.8 ശതേയാനസത്യാപ്െ 
ഫ്യാൻേയാണ് രണ്യാം സ്യാനത്യാണ്. 2018 ലും 2019 
ലും യുവണറഡ് കിംഗ്ഡം ഒന്നയാം സ്യാനത്് തുെർന്നു. 
2018, 2019, 2020, 2021 ജൂൺ വപ്രയുള്ള വർഷങ്ങളിൽ 
സകരള വിസനയാേ േഞ്യാരത്ിപ്റെ പ്രധയാന വിപണി  
ഉറവിെങ്ങളുപ്െ േംഭയാവന അനുബന്ം 5.3.2-ൽ  
പ്കയാടുത്ിരിക്കുന്നു. 2019 ലും 2020 ലും േംസ്യാനസത്ക്കു 
ഏറവുേധികം വിസേശ വിസനയാേ േഞ്യാരികപ്ള േംഭയാവന 
പ്ചയ്യുന്നതിൽ മുൻപന്തിയിൽ നില്ക്കുന്ന പത്്  രയാജധ്ങ്ങളുപ്െ 
േംഭയാവന ചിത്ം 5.3.2-ൽവധ്ക്തേയാക്കുന്നു.

ചിത്ം 5.3.1 2011 മുതൽ 2020 വപ്ര സകരളത്ിസലക്കും ഇന്തധ്യിസലക്കുമുള്ള വിസനയാേ േഞ്യാരികളുപ്െ വരവിപ്റെ 
വയാർഷിക വളർച്ചയാ നിരക്ക്, ശതേയാനത്ിൽ

അവലംബം : വ ിന�ോദ സഞ്ോര വകുപ്പ് , നേരള സർക്ോർ
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വിനദശ വ ിന�ോദ സഞ്ോരിേളുലെ ആഗമ�ം  
ജില്ോെിസ്ോ�ത്ില്
കഴിഞ്ഞ കുറച്ചു വർഷങ്ങളയായി, എറണയാകുളവും തിരുവ
നന്തപുരവുേയാണ് േംസ്യാനത്് ഏറവുേധികം വിസേശ 
വിസനയാേ േഞ്യാരികളുപ്െ വരവ് സരഖപ്പെടുത്ിയ 
രണ്് ജില്കൾ. 2020-ൽ 1,34,952 വിസേശ വിസനയാേ 
േഞ്യാരികൾ എറണയാകുളം േന്ദർശിച്ചസപെയാൾ 
2019-ൽ അത് 5,22,232 ആയിരുന്നു. തിരുവനന്ത
പുരത്ിപ്റെ കയാരധ്ത്ിൽ, 2020ൽ 90,550 വിസേശ 
വിസനയാേേഞ്യാരികളും 2019ൽ 3,10,451 സപരും ജില് 
േന്ദർശിച്ചു. 2020ൽ ഏറവും കുറച്ചു വിസേശ വിസനയാേ 
േഞ്യാരികൾ േന്ദർശിച്ച ജില്കൾ പത്നംതിട്ടയും (659)  
പയാലക്കയാടും (742) ആണ്. 2018-ലും 2019-ലും േേയാന 
പ്രവണത കയാണുവയാൻ േയാധിക്കുന്നു. വിശേയാംശങ്ങൾ  
അനുബന്ം 5.3.3-ൽ  പ്കയാടുത്ിരിക്കുന്നു. 

വിസേശ വിസനയാേ േഞ്യാരികളുപ്െ േന്ദർശനം 
േംബന്ിക്കുന്ന സേഖല തിരിച്ചുള്ള കണക്കുകൾ 
സൂചിപെിക്കുന്നത് 2020 ൽ പ്േയാത്ം വിസേശ വിസനയാേ 
േഞ്യാരികളിൽ ഏകസേശം 52 ശതേയാനം സപർ േധധ് സകരളവും  
42 ശതേയാനം പ്തക്കൻ സകരളവും 6 ശതേയാനം സപർ 
വെക്കൻ സകരളവും േന്ദർശിച്ചതയായി കയാണിക്കുന്നു. 2019ൽ 
പ്േയാത്ം വിസേശ വിസനയാേേഞ്യാരികളിൽ 57 ശതേയാനം 
സപർ േധധ് സകരളം േന്ദർശിക്കുകയും 37 ശതേയാനം സപർ 
േംസ്യാനത്ിപ്റെ പ്തക്കൻ ഭയാഗവും 6 ശതേയാനം സപർ 
േയാത്രേയാണ് വെക്കൻ സകരളം േന്ദർശിച്ചത്. 2020ൽ 
സകരളത്ിപ്ലത്ിയ വിസേശ വിസനയാേ േഞ്യാരികളുപ്െ 
സേഖല തിരിച്ചുള്ള വിശേയാംശങ്ങൾ ചിത്ം 5.3.3-ൽ 
പ്കയാടുത്ിരിക്കുന്നു. 

പട്ിേ 5.3.1 ഇന്തധ്യിലും സകരളത്ിലും എത്ിയ വിസേശ വിസനയാേ േഞ്യാരികളുപ്െ എണ്ണം േയാേയാെിസ്യാനത്ിൽ 
2019 ലും 2020 ലും

ക്രേ നം േയാേം
വിസേശവിസനയാേ  

േഞ്യാരികളുപ്െ എണ്ണം 2019 വിസേശവിസനയാേ േഞ്യാരികളുപ്െ എണ്ണം 2020 

ഇന്തധ് സകരളം ഇന്തധ് സകരളം

1 ജനുവരി 11,11,040 1,60,588 11,19,250 1,74,439

2 പ്ഫബ്രുവരി 10,90,516 1,48,024 10,18,440 1,25,523

3 േയാർച്ച് 9,78,236 1,13,857 3,28,304 33,245

4 ഏപ്രിൽ 7,74,651 86,693 2,820 707

5 പ്േയ് 6,15,136 49,952 3,764 75

6 ജൂൺ 7,26,446 45,675 8,590 60

7 ജൂവല 8,18,125 7,80,34 12,655 188

8 ആഗേ്റ് 8,00,837 74,210 19,761 373

9 പ്േപ്റംബർ 7,51,513 62,942 28,167 406

10 ഒക്സെയാബർ 9,45,017 94,205 41,494 1,041

11 നവംബർ 10,92,440 1,20,848 70,977 2,167

12 ഡിേംബർ 12,26,398 1,54,743 90,544 2,531
അവലംബം: സ്ിതി വ ിവര േണക്പ് മന്തോലയം, ഭോരത സർക്ോർ & വ ിന�ോദ സഞ്ോര വകുപ്പ്, നേരളം
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ചിത്ം 5.3.2 സകരളത്ിസലക്ക് വിസേശ വിസനയാേ േഞ്യാരികപ്ള േംഭയാവന പ്ചയ്യുന്നതിൽ മുൻപന്തിയിൽ നില്ക്കുന്ന 10 
രയാജധ്ങ്ങൾ, ശതേയാനത്ിൽ, 2019, 2020 വർഷങ്ങളിൽ

അവലംബം : വിന�ോദ സഞ്ോര വകുപ്പ്, നേരള സർക്ോർ
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52% 42% 

6% 

േധധ്സകരളം പ്തക്കൻ സകരളം  വെക്കൻ സകരളം  

ചിത്ം 5.3.3 2020 ൽ സകരളം േന്ദർശിച്ച വിസേശ 
വിസനയാേ േഞ്യാരികളുപ്െ എണ്ണം സേഖല തിരിച്ച്, 
ശതേയാനത്ിൽ

അവലംബം: വിന�ോദ സഞ്ോര വകുപ്പ്, നേരള സർക്ോർ

ആഭത്യന്രവിന�ോദ സഞ്ോരിേള് 
2020ൽ സകരളത്ിസലയ്കള്ള ആഭധ്ന്തര വിസനയാേ 
േഞ്യാരികളുപ്െ വരവിപ്റെ എണ്ണം 49,88,972 ആയിരുന്നു, 
ഇത് 2019 പ്ന അസപക്ിച്ചു (-)72.86 ശതേയാനം കുറവയാണ്. 
2019-ൽ സകരളത്ിപ്ലത്ിയ ആഭധ്ന്തര വിസനയാേ 
േഞ്യാരികളുപ്െ എണ്ണം 1,83,84,233 ആയിരുന്നു. 2021 
ജൂൺ വപ്രയുള്ള ആഭധ്ന്തര വിസനയാേ േഞ്യാരികളുപ്െ 
എണ്ണം 27,60,664 ആണ്. 2011 മുതൽ 2021 വപ്ര  
സകരളത്ിപ്ലത്ിയ ആഭധ്ന്തര വിസനയാേ േഞ്യാരികളുപ്െ 
വിവരങ്ങൾ അനുബന്ം 5.3.4-ൽ പ്കയാടുത്ിരിക്കുന്നു. 
2 0 1 1 - 2 0 2 0  ക യാ ല യ ള വ ി ൽ  സ ക ര ള ത് ി പ് ല  
ആഭധ്ന്തര വിസനയാേ േഞ്യാരികളുപ്െ വരവിപ്റെ  
പ്രവണത ചിത്ം 5.3.4-ൽപ്കയാടുത്ിരിക്കുന്നു.

ആഭത്യന്ര വ ിന�ോദ സഞ്ോരിേളുലെ 
ആഗമ�ത്ിലെ േോെ ിേത
2020-ൽ സകരളത്ിപ്ല ആഭധ്ന്തര വിസനയാേ 
േഞ്യാരികളുപ്െ വരവ് േംബന്ിക്കുന്ന േയാേയാെി
സ്യാനത്ിലുള്ള വിവരങ്ങൾ പ്രകയാരം, സകരളത്ിൽ 
ഏറവുേധികം േഞ്യാരികളുപ്െ തിരക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടത് 
ജനുവരി േയാേത്ിലും ഏറവും കൂറവ് ഏപ്രിൽ േയാേത്ിലും 
ആയിരുന്നു. വിശേയാംശങ്ങൾ പട്ിേ 5.3.2-ൽനൽകിയിരി
ക്കുന്നു.

ആഭത്യന്ര വ ിന�ോദ സഞ്ോരം പ്രദോ�ം ലചയ്യുന്ന 
ഉറവിെം
സകരളത്ിപ്ല ആഭധ്ന്തര വിസനയാേ േഞ്യാരികളിൽ 
ഏകസേശം 73 .09  ശതേയാനവും േംസ്യാന
ത്ിനകത്് നിന്ന് തപ്ന്നയുള്ള േന്ദർശകർ  
ആപ്ണന്നയാണ് 2020 പ്ല സ്ിതി വിവര കണക്കുകൾ  
സൂചിപെിക്കുന്നത്. േന്ദർശകപ്ര േംഭയാവന പ്ചയ്യുന്ന 
കയാരധ്ത്ിൽ, േറ്റു േംസ്യാനങ്ങളുപ്െ വിതരണവുേയായി 
ബന്പ്പെട്ട് 7.61 ശതേയാനം േന്ദർശകപ്ര േംഭയാവന  
പ്ചയ്തുപ്കയാണ്് തേിഴ് നയാെ് ഒന്നയാം സ്യാനത്യാണ്. 
കർണയാെകവും (6 ശതേയാനം) േഹയാരയാഷ്ട്രയും (2.52 
ശതേയാനം) ആണ് േറ്റു പ്രധയാനപ്പെട്ട േംസ്യാനങ്ങൾ. 
2019ലും ഈ േംസ്യാനങ്ങൾ തപ്ന്നയയായിരുന്നു 
മുൻപന്തിയിൽ. സകരളത്ിപ്ല ആഭധ്ന്തര വിസനയാേ 
േഞ്യാരികളുപ്െ വരവിൽ മുൻപന്തിയിൽ നിൽക്കുന്ന 
15 േംസ്യാനങ്ങളുപ്െ േംഭയാവന േംബന്ിക്കുന്ന 
വിശേയാംശങ്ങൾ അനുബന്ം 5.3.5-ൽപ്കയാടുത്ിരിക്കു
ന്നു. സകരളത്ിസലക്ക് 2019ലും 2020ലും ആഭധ്ന്തര വിസനയാേ 
േഞ്യാരികളുപ്െ വരവിൽ മുൻപന്തിയിൽ നിൽക്കുന്ന 
പത്് േംസ്യാനങ്ങളുപ്െ േംഭയാവന ചിത്ം 5.3.5-ൽ 
കയാണിച്ചിരിക്കുന്നു.

പട്ിേ 5.3.2 2018, 2019, 2020 വർഷങ്ങളിൽ സകരളത്ിപ്ല ആഭധ്ന്തര വിസനയാേ േഞ്യാരികളുപ്െ എണ്ണം 
േയാേയാെിസ്യാനത്ിൽ

ക്രേ നം േയാേം
ആഭധ്ന്തര വിസനയാേ േഞ്യാരികളുപ്െ എണ്ണം 

2018 2019 2020

1 ജനുവരി 14,22,483 15,15,551 17,25,291

2 പ്ഫബ്രുവരി 12,26,778 13,35,665 13,83,951

3 േയാർച്ച് 12,28,451 13,39,252 5,90,661

4 ഏപ്രിൽ 14,70,552 16,13,257 3,391

5 പ്േയ് 15,94,332 18,18,986 7,370

6 ജൂൺ 10,84,238 13,41,496 29,233

7 ജൂവല 11,76,994 14,30,508 40,389

8 ആഗേ്റ് 9,95,577 13,21,175 61,151

9 പ്േപ്റംബർ 11,19,445 14,68,337 1,26,358

10 ഒക്സെയാബർ 12,81,028 15,94,093 2,10,431

11 നവംബർ 13,64,805 16,52,880 3,29,091

12 ഡിേംബർ 16,39,978 19,53,023 4,81,655

ആപ്ക 1,56,04,661 1,83,84,233 49,88,972

അവലംബം: വ ിന�ോദ സഞ്ോര വകുപ്പ്, നേരള സർക്ോർ
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ആഭത്യന്ര വിന�ോദസഞ്ോരിേളുലെ വരവ് 
ജില്ോെിസ്ോ�ത്ില് 
സകരളത്ിപ്ല ജില് തിരിച്ചുള്ള ആഭധ്ന്തര വിസനയാ
േേഞ്യാരികളുപ്െ എണ്ണത്ിൽ, എറണയാകുളവും 
തിരുവനന്തപുരവും ആയിരുന്നു 2020 ൽ മുൻപന്തിയിൽ 
നിൽക്കുന്ന ജില്കൾ. 2018 ലും 2019 ലും ഈ രണ്് 
ജില്കൾ തപ്ന്ന ആയിരുന്നു മുൻപന്തിയിൽ. ഏറവും കുറവ് 
ആഭധ്ന്തര വിസനയാേ േഞ്യാരികപ്ള ആകർഷിക്കുന്ന ജില്  
പത്നംതിട്ടയയാണ്. വിശേയാംശങ്ങൾ അനുബന്ം 5.3.6-ൽ 
പ്കയാടുത്ിരിക്കുന്നു. 2018, 2019, 2020 വർഷങ്ങളിൽ ഏറവും 

അധികം ആഭധ്ന്തര വിസനയാേ േഞ്യാരികൾ േധധ്സകരളം 
േന്ദർശിക്കുകയുണ്യായി എന്നയാണ് സേഖല തിരിച്ചുള്ള 
വിശേയാംശങ്ങൾ സൂചിപെിക്കുന്നത്. ചിത്ം 5.3.6-ൽ  2020 
പ്ല ആഭധ്ന്തര വിസനയാേ േഞ്യാരികളുപ്െ േന്ദർശനം സേ
ഖലയാെിസ്യാനത്ിൽ കയാണിച്ചിരിക്കുന്നു.

വിന�ോദസഞ്ോര വരുമോ�ത്ില് ലേോവിഡിലറെ 
സ്ോധീ�ം
2020ൽ വിസനയാേ േഞ്യാര സേഖലയിൽ നിന്നുള്ള  
വിസേശനയാണധ് വരുേയാനം 2799.85 സകയാെി രൂപയും  
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ചിത്ം 5.3.5 വിസേശ വിസനയാേ േഞ്യാരികപ്ള േംഭയാവന പ്ചയ്യുന്നതിൽ മുൻപന്തിയിൽ നില്ക്കുന്ന 10 
േംസ്യാനങ്ങൾ, ശതേയാനത്ിൽ, 2019 ലും 2020 -ലും
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47% 

25% 

28% 

േധധ്സകരളം 

പ്തക്കൻ സകരളം  

വെക്കൻ സകരളം  

ചിത്ം 5.3.6 സേഖലയാെിസ്യാനത്ിൽ ആഭധ്ന്തര വിസനയാേ 
േഞ്യാരികളുപ്െ േന്ദർശനം, 2020 ൽ (ശതേയാനത്ിൽ)

അവലംബം: വിന�ോദ സഞ്ോര വകുപ്പ്, നേരള സർക്ോർ

ആഭധ്ന്തര വിസനയാേ േഞ്യാര വരുേയാനം 6025.68 സകയാെി 
രൂപയുേയായിരുന്നു. 2019ൽ വിസേശനയാണധ് വരുേയാനവും 
ആഭധ്ന്തര ടൂറിേ്റ് വരുേയാനവും യേയാക്രേം ₹10,271.06 
സകയാെി രൂപയും ₹24,785.62 സകയാെി രൂപയുേയാണ്. 

വിശേയാംശങ്ങൾ അനുബന്ം 5.3.7-ൽനൽകിയി 
രിക്കുന്നു. സനരിട്ടും അല്യാപ്തയും ഈ സേഖലയ്ക് 2019ൽ 
ലഭിച്ച വരുേയാനം 45,010.69 സകയാെി രൂപയയായിരുന്നു. 
2018പ്ന അസപക്ിച്ച് 24.13 ശതേയാനം വർദ്നവയാണ് ഇത് 
സൂചിപെിക്കുന്നത്. എന്നയാൽ 2020-പ്ല പ്േയാത്ം വരുേയാനം 
₹11,335.96 സകയാെി രൂപ േയാത്രേയായിരുന്നു, 2019-പ്ന 

അസപക്ിച്ച് (-)74.81 ശതേയാനം ഇെിവ് സരഖപ്പെടുത്ി.  
ചിത്ം 5.3.7-ൽ 2010 മുതൽ 2020 വപ്ര സകരളത്ിപ്ല 
വിസനയാേേഞ്യാരത്ിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച പ്േയാത്ം വരുേയാനം 
കയാണിച്ചിരിക്കുന്നു.

ടൂറിസം നമഖെയില് സംസ്ോ�ത്ിലറെ 
പങ്ോളിത്ം
വിസനയാേ േഞ്യാര സേഖലപ്യ സകയാവിഡ്-19 േയാരേയായി 
ബയാധിച്ചു, കയാരണം ഇത് ടൂറിേം സേഖലയിൽ പ്രതധ്ക്േയായും 
പസരയാക്േയായും ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഗ്യാേീണ േമൂഹത്ിപ്റെ 
പ്തയാഴിലിപ്നയും ഉപജീവനപ്ത്യും പ്രകെേയായി ബയാധിച്ചു. 
സകയാവിഡ് 19 കയാരണം ഉണ്യായ പ്രതിേന്ിയിൽ നിന്ന് 
േംസ്യാനത്ിപ്റെ വിസനയാേ േഞ്യാര സേഖലപ്യ പു
നരുജ്ീവിപെിക്കുന്നതിനയായി, േംസ്യാന േർക്കയാർ 
വിസനയാേ േഞ്യാര വധ്വേയായത്ിപ്ല സ്റേക്ക്സഹയാൾ
ഡർേയാപ്ര പിന്തുണക്കുന്നതിനയായി ടൂറിേം വർകിംഗ്  
കധ്യാപിറൽ േസപെയാർട്ട് സീം, ടൂറിേം എംസ്യായ് പ്േറെ് 
േസപെയാർട്ട് േ് കീം, ടൂറിേം ഹൗേ് സബയാട്ട് േസപെയാർട്ട് 
േ് കീം, ടൂറിേ്റ് വഗഡ്േ് േസപെയാർട്ട് സീം എന്നിവ 
ഉൾപ്ക്കയാള്ളുന്ന ചീഫ് േിനിപ്്റേഴ്േ് ടൂറിേം സലയാൺ 
അേി്റേൻേ് സീം (േിഎംെിഎൽഎഎേ്) പ്രഖധ്യാപി
ക്കുകയുണ്യായി. ട്യാവൽ ആൻഡ് ടൂറിേം സേഖലയിപ്ല 
േംരംഭകർക്ക്/സ്യാപനങ്ങൾക്ക് ടൂറിേം വർക്കിംഗ് 
കധ്യാപിറൽ േസപെയാർട്ട് േ് കീം (TWCSS), പ്തയാഴിൽ 
പ്ചയ്യുന്നവർക്ക് ഹ്രേ് കയാല വധ്ക്തിഗത വയായ്പ ലഭി
ക്കുന്നതിനയായുള്ള ടൂറിേം എംസ്യായ്പ്േറെ് േസപെയാർട്ട് 
സീം (TESS). ഹൗേ് സബയാട്ടുകളുപ്െ അതധ്യാവശധ്ം അറ
കുറപെണികൾക്കും ആസ്തികളുപ്െ പരിപയാലനത്ിനും 
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ചിത്ം 5.3.7 വിസനയാേേഞ്യാര സേഖലയിൽ നിന്നും ലഭധ്േയായ പ്േയാത്ം വരുേയാനം 2010 മുതൽ 2020 വപ്ര, രൂപ 
സകയാെിയിൽ
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േയാമ്ത്ിക േഹയായം ലഭിക്കുന്നതിന് ഹൗേ് സബയാട്ട് 
ഉെേകൾക്ക് ടൂറിേം ഹൗേ് സബയാട്ട് േസപെയാർട്ട് സീം 
(THSS). ടൂറിേ്റ് വഗഡ്േ് േസപെയാർട്ട് സീേിപ്റെ 
കീഴിൽ അർഹരയായ ടൂറിേ്റ് വഗഡ്കൾക്ക് ടൂറിേം 
വഗഡ്േ് േസപെയാർട്ട് സീം എന്നിവയയാണ് ഈ  
പദ്തിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്ിയിരിക്കുന്നു. ടൂറിേം വഗഡ് േ് 
േസപെയാർട്ട് േ് കീം (െിജിഎേ്എേ്) പ്രകയാരം സയയാഗധ്രയായ 
ടൂറിേ്റ് വഗഡുകൾക്ക് ഒറത്വണ േയാമ്ത്ിക 
േഹയായം നൽകും. ഈ ദുരിതയാശ്യാേ നെപെികളിലൂപ്െ, 
നിലവിപ്ല പ്രതിേന്ിയിൽ നിന്നും വിസനയാേ േഞ്യാര 
വധ്വേയായത്ിപ്ല എല്യാ സ്റേക്സഹയാൾഡർേയാ
പ്രയും േംരക്ിക്കുന്നതിനും തുെർന്ന് േഹയാേയാരി  
നിയന്ത്രണ വിസധയേയായയാലുെൻ അതിസവഗം പ്രവർ
ത്നങ്ങൾ തുെരുന്നതിനും സകരള േർക്കയാർ ലക്ധ്ം  
വക്കുന്നു.

േംസ്യാന േർക്കയാർ വിസനയാേ േഞ്യാര സേഖലക്ക് 
എക്കയാലവും പിന്തുണ നൽകുന്നു. സകരളത്ിപ്ല 
വിസനയാേേഞ്യാര സേഖലയിൽ പ്പയാതുധനം കൂടുതലും ചി
ലവഴിക്കപ്പെടുന്നത് വിസനയാേ േഞ്യാര സകന്ദ്രങ്ങളിപ്ല 
പശ്യാത്ല േൗകരധ് വികേനം, േൗന്ദരധ്വത്ക്കരണം, 
വഴിസയയാരങ്ങളിലും ജലയാശയ തീരങ്ങളിലും ഗുണനിലവയാരമുള്ള 
േഞ്യാരസകന്ദ്രങ്ങൾ, അതധ്യാധുനിക വിവര േംവിധയാന 
സകന്ദ്രങ്ങൾ, േന്ദർശക മുറികൾ, ഭുപ്രസേശങ്ങൾ,  
ജലയാശയങ്ങൾ എന്നിവ അെിസ്യാനേയാക്കിയുള്ള 
േയാഹേിക വിസനയാേ േഞ്യാരത്ിനയാവശധ്േയായ 
പശ്യാത്ല േൗകരധ്ങ്ങൾ , േഞ്യാര സകന്ദ്രങ്ങളിൽ 
അന്തയാരയാഷ്ട്ര നിലവയാരത്ിലുള്ള ചൂണ്ടുപലകകൾ, വിസനയാേ 
േഞ്യാര ഗതയാഗത േയാർഗ്ഗങ്ങൾ, േഞ്യാരികളുപ്െ  
സുരക്ിതത്ം എന്നിവയ്കയാണ് പ്ചലവഴിക്കുന്നത്. 
വിപണനം ആണ് േർക്കയാർ രണ്യാേതയായി ശ്രദ്  
വയ്കന്ന സേഖല. ആഭധ്ന്തര, അന്തർസേശീയ വിപണികളിൽ 
േംസ്യാനം വിസനയാേേഞ്യാരപ്ത് േജീവേയായി സപ്രയാത്യാ
ഹിപെിക്കുന്നു. ഊന്നൽ സേഖലകളിപ്ല പ്രധയാന പ്രവർത്ന
ങ്ങൾ ചുവപ്െ വിശേീകരിക്കുന്നു. 

ബസയയാ ബബിൾ വിസനയാേേഞ്യാരം സകരള വിസനയാേ
േഞ്യാരത്ിപ്റെ ഒരു ക്രിയയാത്ക പ്രതികരണേയാണ്. 
വിസനയാേേഞ്യാരികപ്ള േ്ീകരിക്കുന്നതിനും ആതിേധ്
േരുളുന്നതിനുേയായി, കൂടുതലും സകയാവിഡ് പ്രതിസരയാധ 
കുത്ിപ്വപ്പെടുത് സേവന േയാതയാക്കളുപ്െ േംരക്ിത 
പയാളികൾ സൃഷ് െിക്കയാൻ കയാരധ്ക്േവും സൂക്്േവുേയായ 
ബസയയാ ബബിൾ േയാതൃക സകരള ടൂറിേം വികേിപെിച്ചു. 
ബസയയാ ബബിളുകൾ അണുവിമുക്തവും സുരക്ിതവുേയായ 
അന്തരീക്േയാണ്, അതിൽ വിസനയാേേഞ്യാരികളുേയായി 
േമ്ർക്കം പുലർത്യാൻ േയാധധ്തയുള്ള ആളുകൾക്ക് 
വയാക്ിസനഷൻ നൽകുന്നു. സകരളത്ിപ്ല ഏത് വിേയാ
നത്യാവളത്ിലും ഇറങ്ങുന്ന വിസനയാേേഞ്യാരികപ്ള 
എതിസരൽക്കുന്നത് പ്രതിസരയാധ കുത്ിവയ്പ് എടുത് ഗ്ൗണ്് 
്റേയാഫ് ആയിരിക്കും. എയർസപയാർട്ടിൽ നിന്ന്, അംഗീകൃത ടൂർ 
ഓപെസററർേയാർ നൽകുന്ന കധ്യാബുകളിൽ അവർ  
തിരപ്ഞ്ഞടുത് സ്ലങ്ങളിസലക്ക് വയാഹനയയാത്ര പ്ചയയാം, 
വരൈവർേയാർ എല്യാവരും വയാക്ിസനഷൻ എടുത്വ
രയായിരിക്കും. അവധിക്കയാലത്് അവർ തയാേേിക്കുന്ന  
സഹയാട്ടലുകൾക്കും റിസേയാർട്ടുകൾക്കും സഹയാംസ്റേകൾക്കും 
ഇത് ബയാധകേയാണ്. 

അെിസ്ോ� സൗേരത്യം വ ിേസ�ം
വിസനയാേേഞ്യാര സകന്ദ്രങ്ങൾ പ്േച്ചപ്പെടുത്ി,  
പ്േച്ചപ്പെട്ട േൗകരധ്ങ്ങൾ േജ്കരിച്ച്, പുതിയ  
ഉൽപന്നങ്ങൾ പുറത്ിറക്കി, അവപ്യ പരിപൂർണ്ണേയായി 
പരിപയാലിക്കുന്നതിലൂപ്െ സലയാസകയാത്ര അനുഭവങ്ങൾ 
േന്ദർശകർക്ക് പ്രേയാനം പ്ചയയാനയാണ് സകരള 
ടൂറിേം പ്രയത്ിക്കുന്നത്. േംസ്യാനത്തുെനീളം 
ഗുണനിലവയാരമുള്ള അെിസ്യാന േൗകരധ്ങ്ങൾ നിർമ്മി
ക്കുന്നതിനയായി സകരള ടൂറിേം ഇൻഫ്യാേ്ട്ക്ചർ ലിേിറഡ് 
(പ്കെിഐഎൽ), സബക്കൽ റിസേയാർട്ട്േ് പ്ഡവലപ് പ്േറെ് 
സകയാർപെസറഷൻ ലിേിറഡ് (ബിആർഡിേി), ജില്യാ ടൂറിേം  
പ്രസേയാഷൻ കൗൺേിലുകൾ (ഡിെിപിേി) എന്നിവയുേയായി 
വിസനയാേേഞ്യാര വകുപെ് സയയാചിച്ചു പ്രവർത്ിക്കുന്നു. 
ക്രേയാനുഗതേയായി വികേിക്കുന്ന പങ്യാളിത് േയാതൃകകളിലൂപ്െ 
േംസ്യാനപ്ത് വിസനയാേേഞ്യാര അെിസ്യാന 
േൗകരധ് വികേനത്ിന് പ്കെിഐഎൽ തുെക്കേിടുന്നു. 
സബക്കൽ, വെക്കൻ ജില്കളിപ്ല ടൂറിേം പ്രവർത് 
നങ്ങൾ ഏസകയാപിപെിക്കുന്നതിൽ ബിആർഡിേി ശ്രദ്  
സകന്ദ്രീകരിക്കുന്നു.

സവളിയിപ്ല േിനിസയച്ചർ പ്റയിൽസവ, കനകക്കുന്നിപ്ല 
ഡിജിറൽ േയൂേിയം, ഊരയാളുങ്ൽ സലബർ സകയാൺട്യാക്െ് 
സ ക യാ - ഓ പെ സ റ റ ീ വ്  പ് േ യാ വ േ റ ി  ല ി േ ി റ ഡ് 
(യുഎൽേിേിഎേ്) നെത്തുന്ന പ്വള്ളയാർ ആർെ്േ് 
ആൻഡ് ക്രയാഫ്റ് വിസല്ജ്, പയാഞ്യാലിസേട്ടിപ്ലയും േെവൂർ
പെയാറയിപ്ലയും ടൂറിേം പദ്തികൾ തുെങ്ങിയവ പതിമൂന്നയാം  
പദ്തിക്കയാലപ്ത് നയാഴികക്കല്ലുകളയാണ്. നിലവിപ്ല 
പദ്തികളയായ ആക്കുളം കുട്ടികളുപ്െ പയാർക്ക്-രണ്യാം 
ഘട്ടം, പ്കയാല്ം ബീച്ച് വികേനം, സവളി നീന്തൽക്കുളം, 
പയാർക്ക് വികേനം, മൂലൂർ സ്യാരകം, ആറന്മുള ടൂറിേം 
പദ്തി, സകയാന്നി ആന േയൂേിയം, പത്നംതിട്ടയിപ്ല 
പ്പരുസന്തനരുവി വിസനയാേേഞ്യാര പദ്തി എന്നിവയുപ്െ 
നവീകരണവും േൗന്ദരധ്വത്കരണവും ഉൾപ്പെടുന്ന 
വികേന പ്രവർത്നങ്ങൾ പൂർത്ീകരിച്ച് ഈ 
കയാലയളവിൽ കമ്മീഷൻ പ്ചയ്തു. േംസ്യാനത്തുെനീളമു
ള്ള 70 സകന്ദ്രങ്ങളിൽ ഭിന്നസശഷിക്കയാർക്കും മുതിർന്ന പൗ
രൻേയാർക്കുമുള്ള േൗകരധ്യാർതം ബയാരിയർ ഫ്ീ ടൂറിേം  
പ്പ്രയാജക്െിപ്റെ ഒന്നയാം ഘട്ടം നെപെിലയാക്കി.

വപതൃക സപ്രയാജക്ടുകൾക്ക് കീഴിൽ വികേിപെിച്ച 
ശ്രസദ്യേയായ വിസനയാേേഞ്യാര സകന്ദ്രങ്ങളയാണ് 
മുേിരിേ്, തലസശേരി, ആലപ്പുഴ പ്ഹറിസറജ് േർകയൂട്ട് 
എന്നിവ. മുേിരിേ് പദ്തിയുപ്െ രണ്യാം ഘട്ടം അവേയാന  
ഘട്ടത്ിലയാണ്. 3 ജില്കൾ ഉൾപ്ക്കയാള്ളുന്ന തലസശേരി 
പദ്തിയിൽ, പദ്തി പ്രസേശത്ിന് കീഴിലുള്ള 61 
പ്ഡ്റേിസനഷനുകപ്ള ബന്ിപെിക്കുന്ന 4 േർകയൂട്ടുകളയായി  
രൂപകല്പന പ്ചയ്ിട്ടുണ്്. ആലപ്പുഴ പദ്തിക്ക് കീഴിൽ വരുന്ന 
ലിവിംഗ് കയർ േയൂേിയം, കയർ ഫയാക്െറി േയൂേിയം, 
കയർ ഹി്റേറി േയൂേിയം, യയാൺ േയൂേിയം എന്നിവയുപ്െ 
നിർേയാണം അന്തിേഘട്ടത്ിലയാണ്.

േ്സേശ് േർശൻ പദ്തിയിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന പത്നം
തിട്ട-ഗവി-വയാഗേൺ-സതക്കെി സപ്രയാജക്റ്, ‘ആത്ീയ 
ടൂറിേം പദ്തി’യുപ്െ കീഴിൽ വരുന്ന ശ്രീപത്നയാ
ഭേ്യാേി-ആറന്മുള-ശബരിേല പദ്തി, പ്രേയാേ്  
പദ്തിയിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന ഗുരുവയായൂർ സക്ത്രത്ിപ്റെ 
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വികേനം, തുെങ്ങിയ സകന്ദ്രയാവിഷ്കൃത പദ്തികൾ ഈ 
കയാലയളവിൽ ഏപ്റടുത്വയയാണ്.

അെിസ്യാന േൗകരധ്ങ്ങൾ, ഇൻഫർസേഷൻ പ്േറെറുകൾ, 
കര-ജല അധിഷ്ിത േയാഹേിക വിസനയാേേഞ്യാരത്ി
നുള്ള അെിസ്യാന േൗകരധ്ങ്ങൾ എന്നിവ വികേി
പെിക്കുന്നതിനുള്ള അെിസ്യാന േൗകരധ് പദ്തികൾ 
ഉൾപ്പെപ്െ വെക്കൻ സേഖലയിൽ അെിസ്യാന േൗകരധ് 
വികേനം ബിആർഡിേി േജീവേയായി സപ്രയാത്യാഹി
പെിക്കുന്നു. വിസനയാേേഞ്യാരപ്ത് അെിസ്യാനേയാക്കി
യുള്ള പ്ചറുകിെ, ഇെത്രം േംരംഭകത് േംരംഭങ്ങപ്ള  
സപ്രയാത്യാഹിപെിക്കുന്നതിനും സുഗേേയാക്കുന്നതിനും 
ലക്ധ്േിട്ടുള്ള പ്ചറുകിെ, ഇെത്രം വധ്വേയായങ്ങൾ പ്ര
സയയാജനപ്പെടുത്തുന്ന എക് േ് പീരിയൻഷധ്ൽ ടൂറിേം 
(SMiLE) എന്ന ബിആർഡിേിയുപ്െ നൂതനേയായ ഒരു 
േംരംഭത്ിലൂപ്െ, വനിതയാ േംരംഭകർ ഉൾപ്പെപ്െ 93 പുതിയ  
േംരംഭകപ്ര ആകർഷിക്കയാനും 400 വിസനയാേേഞ്യാരി 
കൾക്ക് 50 തയാേേ േൗകരധ് യൂണിറ്റുകൾ തുറക്കയാനും 
േയാധിച്ചു. 

സവളിയിൽ ടൂറിേ്റ് പ്ഫേിലിറി പ്േറെർ, കൺപ്വൻഷൻ 
പ്േറെർ എന്നിവയുപ്െ നിർമ്മയാണവും അർബൻ പ്വറ് 
ലയാൻഡ് സനച്ചർ പയാർക്കിപ്റെ ആശയരൂപീകരണം, 
സകന്ദ്ര േഹയായ പദ്തിയയായ പ്രേയാേ് സീേിപ്റെ 
ഭയാഗേയായി ഗുരുവയായൂരിൽ ടൂറിേ്റ് പ്ഫേിലിസറഷൻ 
പ്േറെർ, േെവൂർപയാറ ടൂറിേം സേയാൺ വികേന  
പദ്തിയുപ്െ ഒന്നയാം ഘട്ടം, കഠിനംകുളത്് ബയാക്ക് വയാട്ടർ 
ടൂറിേം ഇെനയാഴിയുപ്െ വികേനം എന്നിവ സകരള ടൂറിേം 
ഇൻഫ്യാേ്ട്ക്ചർ ലിേിറഡിപ്റെ (പ്കെിഐഎൽ) 
പതിമൂന്നയാം പഞ്വത്ര പദ്തി കയാലയളവിപ്ല 
പ്രധയാന േംരംഭങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. വിസനയാേ േഞ്യാര 
അെിസ്യാന േൗകരധ്ങ്ങളുപ്െയും നിസക്പങ്ങളുപ്െയും 
വികേനം ആസൂത്രണം പ്ചയ്യുന്നതിനയായി അടുത് മുപെത് 
വർഷസത്ക്ക് സനയാർത്് േലബയാറിപ്റെ വികേനത്ിനയാ
യുള്ള ടൂറിേം ഇൻഫ്യാേ്ട്ക്ചർ ഇൻപ്വേ്റ്പ്േറെ് 
്യാനും പ്കെിഐഎൽ രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്്. വനം വകുപ്പുേയായി 
േഹകരിച്ച് പ്പയാൻമുെിയിൽ പരിസ്ിതി േൗഹൃേ വിസനയാേ 
േഞ്യാര േംരംഭങ്ങൾ ആസൂത്രണം പ്ചയ്യുന്നതിലും 
പ്രധയാന പങ്കുവഹിച്ചിട്ടുണ്്.

ഓസരയാ വിസനയാേ േഞ്യാരിക്കും "വേവത്ിപ്റെ േ്ന്തം 
നയാെ്" എന്ന അനുഭവം പൂർണ്ണേയായും നൽകുന്ന  
തരത്ിലുള്ള േംസ്യാനപ്ത് ആേധ്പ്ത് പ്രധയാന 
ബിൽറ് ഓപെസററ് ട്യാൻേ്ഫർ (ബി.ഒ.റി) വിസനയാേ 
േഞ്യാര സപ്രയാജക്െയാണ് വിസനയാേ േഞ്യാരത്ിപ്റെ 
എല്യാ ഘെകങ്ങളും കൂെിസച്ചർന്നിട്ടുള്ള "ജഡയായു എർത്് 
പ്േറെർ സപ്രയാജക്െ്". പ്കയാല്ം ജില്യിപ്ല ചെയേംഗ
ലത്ിനടുത്് ഏകസേശം 65 ഏക്കർ വവവിധധ്േയായ 
ഭൂപ്രസേശത്് ജഡയായു പയാറയിൽ ഈ സപ്രയാജക്െ് സ്ിതി 
പ്ചയ്യുന്നു. പ്രകൃതിേത്േയായ ഭൂപ്രസേശത്തുള്ള ഏറവും വലിയ 
േയാഹേിക പയാർക്കയാണ് ജെയായു അപ്ഡ്ഞ്ർ പ്േറെർ. 
പ്പയിറെ് ബയാൾ, വയാലി സക്രയാേിംഗ്, പ്ബൗൾഡറിംഗ്, േിപ് 
വലൻ, പ്ട്ക്കിംഗ്, ആർചറി, റയാപ്പെല്ിംഗ്, ജുേയാറിംഗ്, വയാൾ 
വലൈമ്ിംഗ് എന്നിവ ഇവിപ്െ ലഭധ്േയായിട്ടുള്ള അസനകം പ്രവ
ർത്നങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുന്നവയയാണ്. നിർമ്മയാണ ചയാതുരധ്ം, 
ഇതിഹയാേം, േയാസങ്തികത, േംസയാരം, േയാഹേികത, 
വിസനയാേം, സുഖ ചികിത് എന്നിവയുപ്െ അതി വിശിഷ്േയായ 
േംസയയാജനേയാണിത്. 

മോ�വ വ ിഭവ നശഷി വ ിേസ�ം
സകരള ഇൻ്റേിറയൂട്ട് ഓഫ് ടൂറിേം ആൻഡ് ട്യാവൽ 
്റേഡീേ് (കിറ്േ്),  സ്റേറ് ഇൻ്റേിറയൂട്ട്  ഓഫ് 
സഹയാ്ിറയാലിറി േയാസനജ്പ്േറെ് (എേ്ഐഎച്ച്എം), ഫുഡ്  
ക്രയാഫ്റ് ഇൻ്റേിറയൂട്ട് (എഫ് േിഐ) എന്നിവയയാണ്  
ടൂറിേത്ിപ്ല േയാനവ സശഷി വികേനത്ിനുള്ള പ്രധയാന 
ശയാഖകൾ. അക്കയാേേിക് പ്രവർത്നങ്ങളിലൂപ്െയും 
സബയാധവൽക്കരണ പരിശീലന പരിപയാെികളിലൂപ്െയും 
ടൂറിേം സേഖലയിൽ വനപുണധ്വും ഗുണനിലവയാര
വുമുള്ള േനുഷധ്സശഷി സൃഷ് െിക്കുന്നതിൽ േംസ്യാന 
സ്യാപനങ്ങൾ ശ്രദ് സകന്ദ്രീകരിക്കുന്നു. േംസ്യാനത്് 
വളർന്നു വരുന്ന അവേരങ്ങൾ കണക്കിപ്ലടുത്് 
കിറ് േ് േയാഹേിക ടൂറിേത്ിൽ ഡിസ്യാേ സകയാഴ് സുകൾ  
ആരംഭിക്കുകയും, പ്രയാസേശിക തലത്ിലും േംസ്യാന 
തലത്ിലും ടൂറിേ്റ് വഗഡുകൾക്ക് പരിശീലന 
പരിപയാെികൾ നെത്തുകയും പ്ചയ്തു. വിസനയാേേഞ്യാരം,  
സഹയാ്ിറയാലിറി എന്നീ സേഖലകളിൽ പ്തയാഴിലുകൾക്കയായി 
വികേിപെിച്ച പ്വബ് സപയാർട്ടൽ കിറ്േ്, എേ്  
ഐ എച്ച് എം, എഫ് േിഐ എന്നിവിെങ്ങളിപ്ല 80 
ശതേയാനത്ിലധികം വിേധ്യാർതികൾക്ക് ഉസേധ്യാഗം 
ലഭിക്കയാൻ േഹയായിച്ചു. ഇൻ്റേിറയൂട്ടിപ്റെ അെിസ്യാന  

 y 2020 പ്ല ആഭധ്ന്തര വിസനയാേ േഞ്യാരികളുപ്െ എണ്ണം - 49,88,972
 y 2019 പ്ല ആഭധ്ന്തര വിസനയാേ േഞ്യാരികളുപ്െ എണ്ണം -1,83,84,233
 y 2020 പ്ല വിസേശ വിസനയാേ േഞ്യാരികളുപ്െ എണ്ണം -3,40,755
 y 2019 പ്ല വിസേശ വിസനയാേ േഞ്യാരികളുപ്െ എണ്ണം -11,89,771
 y 2020 പ്ല ആപ്ക വിസനയാേ േഞ്യാരികളുപ്െ എണ്ണം - 53,29,727
 y 2019 പ്ല ആപ്ക വിസനയാേ േഞ്യാരികളുപ്െ എണ്ണം - 1,95,74,004
 y 2020 ൽ സനെിയ പ്േയാത്ം വരുേയാനം (സകയാെി) - ₹11,335.96 സകയാെി
 y 2019 ൽ സനെിയ പ്േയാത്ം വരുേയാനം (സകയാെി) - ₹45,010.69 സകയാെി
 y 2020 ൽ സനെിയ വിസേശനയാണധ് വരുേയാനം - ₹2,799.85 സകയാെി
 y 2019 ൽ സനെിയ വിസേശനയാണധ് വരുേയാനം - ₹10,271.06 സകയാെി
 y 2020 ൽ ആഭധ്ന്തര വിസനയാേ േഞ്യാരികളിൽ നിന്നുള്ള വരുേയാനം (സകയാെി) - ₹ 6,025.68 സകയാെി
 y 2019 ൽ ആഭധ്ന്തര വിസനയാേ േഞ്യാരികളിൽ നിന്നുള്ള വരുേയാനം (സകയാെി) - ₹ 24,785.62 സകയാെി

നബോക്് 5.3.1 സകരള ടൂറിേം ഒറസനയാട്ടത്ിൽ

അവലംബം: വിന�ോദ സഞ്ോര വകുപ്പ്, നേരള സർക്ോർ
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േൗകരധ്ങ്ങൾ പ്േച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനയായി എേ് ഐ 
എച്ച് എം സകയാഴിസക്കയാെ് പ്കട്ടിെത്ിപ്റെ നിർമ്മയാണം  
പൂർത്ിയയാക്കുകയും, ഫുഡ് ക്രയാഫ്റ് ഇൻ്റേിറയൂട്ട്  
ഉദുേയിലും കണ്ണൂരിലും പുതിയ പ്കട്ടിെങ്ങളുപ്െ നിർമ്മയാണം 
ആരംഭിക്കുകയും പ്ചയ്തു.

വിപണ� സംരംഭങ്ങള്
ആഭധ്ന്തര-വിസേശ വിപണികളിൽ വിസനയാേേഞ്യാരം 
വിപണനം പ്ചയ്യുന്ന ഇന്തധ്ൻ േംസ്യാനങ്ങളിൽ 
സകരളം മുൻപന്തിയിലയായിരുന്നു. വിപണിയുപ്െ 
ആധിപതധ്ം നിലനിർത്തുന്നതിന് േേീപ വർഷങ്ങളിൽ 
വിപണനരംഗത്് ശ്രേങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്തുകയും 
ഡിജിറൽ, സേയാഷധ്ൽ േീഡിയ കധ്യാവമ്നുകൾ 
സപയാപ്ലയുള്ള നൂതന വിപണന കധ്യാവമ്നുകൾ 
ആരംഭിക്കുകയും പ്ചയ്തു, അത് കൂടുതൽ േന്ദർശകപ്ര 
ആകർഷിക്കുന്നതിനും സകരളത്ിപ്റെ ബ്യാൻഡിംഗിനു 
േഹയായിക്കുകയും പ്ചയ്തു. 2018 പ്ല ജല പ്രളയവും 
നിപെ വവറേ് മൂലമുണ്യായ പകർച്ചവധ്യാധിയും ടൂറിേം 
സേഖലക്കുണ്യാക്കിയ ആഘയാതത്ിൽ നിന്നും ശക്തേയായ 
തിരിച്ചുവരവ് നല്കിപ്ക്കയാണ്് അന്തർസേശീയ തലത്ിൽ 
ശ്രദ്ിക്കപ്പെട്ട "ഹയൂേൻ വബ സനച്ചർ" കധ്യാവമ്ൻ 
സകരളത്ിപ്ല ജനങ്ങളുപ്െ വേനംേിന ജീവിതവും  
േംസ്കയാരവും പ്രകെേയാക്കുകയുണ്യായി. ഏകസേശം 3.10 
സകയാെി ആളുകൾ ഈ കയാപ്മ്യ് ൻ ഓൺവലനിൽ 
കണ്ടു. ഓഫ് േീേൺ വിസനയാേേഞ്യാരം സപ്രയാത്യാ
ഹിപെിക്കുന്നതിനുള്ള പരേധ് കധ്യാവമ്ൻ “കം ഔട്ട് 
ആറെ് സ്”, ബിനയാപ്ല പ്പ്രയാസേയാഷൻ കധ്യാവമ്ൻ, 
സകരള സ്യാഗ് എക്്പ്രേ് എന്നിവ േംസ്യാനത്ിപ്റെ  
ശ്രസദ്യേയായ കധ്യാവമ്നുകളയാണ്.

37 ലക്ത്ിലധികം ആളുകൾ സകരള വിസനയാേ 
േഞ്യാരത്ിപ്റെ സഫേ്ബുക്ക് സപജും മൂന്ന് ലക്ം 
സപർ ഇൻ്റേയാഗ്യാം അക്കൗണ്ടും പിന്തുെരുന്നു. 19 
ലക്ം സഫയാസളയാസവഴ് സുള്ള സകരള ടൂറിേത്ിപ്റെ െ്ിറർ 
അക്കൗണ്് ഇന്തധ്യിപ്ല ടൂറിേം െ്ിറർ അക്കൗണ്ടുകളിൽ 
ഒന്നയാം സ്യാനത്യാണ്. 3 സകയാെിയിലധികം വരിക്കയാരുള്ള 
ഒരു യൂെയൂബ് ചയാനലും വകുപെ് നെത്തുന്നുണ്്. സകരള 
ടൂറിേത്ിപ്റെ വീഡിസയയാകൾക്കയായി വകുപെ് ഇ-കയാറസലയാഗ് 
തയയാറയാക്കി. തിരപ്ഞ്ഞടുത് സ്ലങ്ങളിൽ റിസേയാഴ് േ് 
േയാപെിംഗും കയുആർ സകയാഡിനയായി ജിസയയാെയാഗ് പ്ചയ് 
പ്േയാവബൽ കധ്യാേറ സഫയാസട്ടയാഗ്യാഫുകളും സകരള ടൂറിേം 
അവതരിപെിച്ചിട്ടുണ്്. പ്രളയയാനന്തര കധ്യാവമ്നുകൾ 
സലയാകപ്േമ്യാടുമുള്ള 15,000-ലധികം നഗരങ്ങളിൽ നിന്ന് 
4.4 േശലക്ം േന്ദർശനങ്ങൾക്ക് കയാരണേയായി. സകരള 
ടൂറിേത്ിപ്റെ പ്വബ് വേറ് വധ്ക്തതസയയാപ്െ വിപുലേയായ 
വിവരങ്ങൾ പ്രേയാനം പ്ചയ്യുന്നു. പ്വബ്വേറിൽ 1,575 
തയാേേ േൗകരധ് യൂണിറ്റുകൾ ലിേ്റ് പ്ചയ്ിട്ടുണ്്, അതിൽ 
ഓസരയാ ടൂർ ഓപെസററർേയാർക്കും പ്രധയാന തയാേേസകന്ദ്രങ്ങൾ
ക്കും ഓസരയാ േ്തന്ത്ര സപജുകളുമുണ്്.

ന യാ െ ി പ് റെ  പ യാ ര മ് ര ധ്ം  േ ം ര ക് ി ക്കു ന്ന ത ി നു ം  
സപ്രയാത്യാഹിപെിക്കുന്നതിനുമുള്ള ഒരു നവീന േംരംഭത്ിപ്റെ 
ഭയാഗേയായി, സകരള ടൂറിേം ചയാമ്ധ്ൻേ് സബയാട്ട് 
ലീഗ് ആവിഷ്കരിച്ചു. സകരളത്ിപ്റെ പരമ്രയാഗത  
ഉത്വങ്ങൾ േംരക്ിക്കുക സപ്രയാത്യാഹിപെിക്കുക, 
ടൂറിേം ഒരു ഉൽ പന്നേയായി വിപണനം പ്ചയ്യുന്നതിനയായി 
ഒരു വയാർ ഷിക പരിപയാെി സൃഷ്ിക്കുക, സകരളത്ിപ്റെ 

കയായലുകപ്ള സലയാകത്ിന് കയാണിച്ചുപ്കയാടുക്കുക 
എന്നിവയയാണ് പരിപയാെിയുപ്െ പ്രധയാന ലക്ധ്ങ്ങൾ. ഇന്തധ്ൻ 
പ്രീേിയർ ലീഗിപ്റെ േയാതൃകയിൽ േംസ്യാനത്ിപ്റെ 
ഐതിഹയാേികവും ചരിത്ര പ്രയാധയാനധ്മുള്ളതുേയായ ‘വള്ളംകളി’ 
(ചുണ്ൻ വള്ളങ്ങളുപ്െ േത്രം) സലയാസകയാത്ര കയായിക 
ഇനേയാക്കി േയാറയാനയാണ് ഇത് വിഭയാവനം പ്ചയ്ിരിക്കുന്നത്.

ഉത്രവോദിത് ടൂറിസം മിഷൻ
വിസനയാേ േഞ്യാര വകുപെിപ്റെ സലയാകശ്രദ് പിെിച്ചുപറിയ 
അതുലധ്േയായ ഒരു േംരംഭേയായിരുന്നു ഉത്രവയാേിത് 
ടൂറിേം (ആർ. െി). 2008-ൽ വിസനയാേ േഞ്യാര വകുപെ് 
ആരംഭിച്ച സപ്രയാ-പുവർ വിസനയാേ േഞ്യാര േേീപനേയാണിത്. 
ആർെി സേഖലയിപ്ല വിവിധ പദ്തികൾ പ്രയാസേശിക 
ഉപജീവനത്ിനും േംരംഭകത്ത്ിനും ഊന്നൽ 
നൽകുന്നു. നിലവിൽ വിവിധ വിഭയാഗങ്ങളിലയായി ആർെി 
േിഷനിൽ 20,000 വധ്ക്തിഗത, ഗ്രൂപെ് യൂണിറ്റുകൾ 
രജി്റേർ പ്ചയ്ിട്ടുണ്്, അതിൽ 13,567 എണ്ണം സ്തീകളുപ്െ 
ഉെേസ്തയിലുള്ളസതയാ മുൻനിര യൂണിറ്റുകസളയാ ആണ്. 
92,980 പ്രയാസേശിക േമൂഹങ്ങൾ സനരിസട്ടയാ അല്യാപ്തസയയാ  
ടൂറിേവുേയായി ബന്പ്പെട്ട പ്തയാഴിലിൽ ഏർപ്പെട്ടു 
വരുേയാനം ഉണ്യാക്കുന്നു. 2020 ജനുവരി 1 വപ്ര, ആർെി 
േിഷനിൽ രജി്റേർ പ്ചയ് യൂണിറ്റുകൾ 25.50 സകയാെി 
രൂപയുപ്െ വരുേയാനം സനെി. 850 കുടുംബങ്ങൾ 60 ടൂറിേം 
പയാസക്കജുകളിലയായി ആർെി േിഷപ്റെ എക്്പീരിയൻ
ഷധ്ൽ ടൂർ പയാസക്കജുകളുേയായി സചർന്നു പ്രവർത്ിക്കുന്നു.  
േംസ്യാനത്തുെനീളമുള്ള പ്രധയാന വിസനയാേേഞ്യാര  
സകന്ദ്രങ്ങപ്ള ്യാ്റേിക് രഹിത, േയാലിനധ് വിമുക്തേയാക്കയാൻ 
ആർെി േിഷൻ "ലൈീൻ സകരള" േംരംഭവും ആരംഭിച്ചു.

കുട്ടനയാെിപ്റെ കയാർഷിക ആവയാേവധ്വസ്യുപ്െയും 
ഉപജീവനത്ിപ്റെയും പുനരുജ്ീവനത്ിനയായി വിവിധ 
വകുപ്പുകളുപ്െ ഫണ്് േംസയയാജിപെിച്ച് സകരള േർക്കയാർ 
നെപെിലയാക്കുന്ന ഒരു േംസയയാജിത പദ്തിയയാണ് കുട്ടനയാെ് 
പയാസക്കജ്. കുട്ടനയാെ് പയാസക്കജിപ്റെ രണ്യാം ഘട്ടത്ിപ്റെ 
ഭയാഗേയായി, വിവിധ വിസനയാേ േഞ്യാര പദ്തികൾ  
കുട്ടനയാെ് പദ്തി പ്രസേശസത്ക്ക് വധ്യാപിപെിക്കുകയയാ
ണ്. കുട്ടനയാെ് പദ്തി പ്രസേശത്് വരുന്ന അയ്േനം 
വിസല്ജിപ്ന ആേധ്പ്ത് േയാതൃക ആർെി വിസല്ജ് ആയി 
പ്രഖധ്യാപിച്ചു. തസദേശ േ്യം ഭരണ സ്യാപനങ്ങളുപ്െയും  
പ്രയാസേശിക േമൂഹത്ിപ്റെയും നൂറു ശതേയാനം 
പിന്തുണസയയാപ്െ ഉത്രവയാേിത് ടൂറിേം നെപെിലയാക്കുന്ന 
ഒരു ഗ്യാേപ്ത് ഉത്രവയാേിത് ടൂറിേം ഗ്യാേേയായി വി
കേിപെിക്കുകയയാണ് ആർെി േിഷപ്റെ േയാതൃകയാ ആർെി 
വിസല്ജ് പദ്തി ലക്ധ്േിടുന്നത്. േയാതൃകയാ ആർെി വിസല്ജ് 
പദ്തിയുപ്െ നെത്ിപെിനയായി തിരപ്ഞ്ഞടുത് 13 
വിസല്ജുകളിൽ ഒരു േയാതൃകയാ ആർെി വിസല്ജിനുള്ള എല്യാ 
പ്രവർത്നങ്ങളും സകന്ദ്രീകരിച്ച് പദ്തി വിജയകരേയായി 
നെപെയാക്കിയതും അയ്േനേയാണ്. ആർെി േിഷപ്റെ പ്രവർത്
നങ്ങൾക്ക് സവൾഡ് ട്യാവൽ േയാർക്കറ് ഗ്യാൻഡ്, സഗയാൾഡ്, 
സവൾഡ് ട്യാവൽ േയാർക്കറ് പ്റസ്യാൺേിബിൾ ടൂറിേം 
അവയാർഡ്, പിഎറിഎ സഗയാൾഡ് അവയാർഡ് മുതലയായ 
വിവിധ സേശീയ അന്തർസേശീയ അവയാർഡുകളും ലഭിച്ചു.

ഇന്ോ ടൂറിസം വ ിേസ�ം 
ഇസക്കയാടൂറിേത്ിന് േയാധധ്തയുള്ള 70 സകന്ദ്രങ്ങൾ 
വിസനയാേ േഞ്യാര വകുപെ് കപ്ണ്ത്ിയിട്ടുണ്്. 
േംരക്ണത്ിനും പരിസ്ിതി വിേധ്യാഭധ്യാേത്ിനും 
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ഊന്നൽ നൽകിപ്ക്കയാണ്് ഈ സകന്ദ്രങ്ങൾ ഇസക്കയാ 
ടൂറിേം പ്ഡ്റേിസനഷനുകളയായി വികേിപെിസക്കണ്തയാണ്. 
ഇസക്കയാ പ്ഡവലപ് പ്േറെ് കമ്മിറികൾ (ഇഡിേി) വന  
േംരക്ണ േേിതികൾ (വിഎേ്എേ്) എന്നിവയുപ്െ 
രൂപവൽക്കരണത്ിലൂപ്െ ട്ക്കിംഗ്, പക്ി നിരീക്ണ 
പയാതകൾ തുെങ്ങിയവ വികേിപെിക്കുകയും പ്രവർത്നക്
േേയാക്കുകയും പ്ചയ്യുന്നതിലൂപ്െ, പ്രയാസേശിക േമൂഹത്ിന് 
ഇസക്കയാടൂറിേത്ിപ്റെ പ്രസയയാജനം ഉറപെയാക്കുന്നു. വേലറെ് 
വയാലി, സറയാസഡയാവയാലി, േീശപുലിേല എന്നിവിെങ്ങളിപ്ല 
ഇസക്കയാടൂറിേം പ്രവർത്നങ്ങളുപ്െ വിപുലീകരണം 
പൂർത്ിയയായി .  സതക്കെിയിൽ േന്ദർശകർക്ക്  
സവണ്ിയുള്ള േൗകരധ്ങ്ങൾ പ്േച്ചപ്പെടുത്ൽ, പ്തന്മലയിൽ 
േയാനുകളുപ്െ േംരക്ണ സകന്ദ്രം പ്േച്ചപ്പെടുത്ൽ, 
ഇരവികുളം സേശീയ ഉേധ്യാനത്ിപ്ല ടൂറിേം  
േൗകരധ്ങ്ങൾ നവീകരിക്കൽ, പ്തന്മല ആംഫി തിയറർ 
നവീകരണം തുെങ്ങിയ ഇസക്കയാ ടൂറിേം േംരംഭങ്ങൾ 
പൂർത്ീകരിച്ചു.

ന�ോസ്ിറ്ോെ ിറ്ി ലസേ്െർ
േംസ്യാനത്ിപ്റെ സഹയാ്ിറയാലിറി സേഖല പൂർണേയായും 
േ്കയാരധ് ഉെേസ്തയിലുള്ളതയാണ്. 2021 പ്േപ്റംബർ 
വപ്ര, 88,560 മുറികൾ ഉൾപ്പെടുന്ന ആപ്ക 6,923 
തയാേേ േൗകരധ് യൂണിറ്റുകളയാണ് േംസ്യാനത്തുള്ളത്. 
ഏറവും കൂടുതൽ തയാേേ േൗകരധ് യൂണിറ്റുകളുള്ള 
ജില് എറണയാകുളവും (1,119) ഏറവും കുറവ് തയാേേ 
േൗകരധ് യൂണിറ്റുകളുള്ള (86) ജില് കയാേർസഗയാഡുേയാണ്. 
വിശേയാംശങ്ങൾ അനുബന്ം 5.3.8-ൽകയാണിച്ചിരിക്കുന്നു.  
േംസ്യാനത്് സുസ്ിര വിസനയാേേഞ്യാരം സപ്രയാത്യാ
ഹിപെിച്ചുപ്കയാണ്് ടൂറിേ്റ് സഹയാ്ിറയാലിറി സേഖലയിൽ, 
സകരള വിസനയാേേഞ്യാര വികേന സകയാർപെസറഷനും പങ്കു 
വഹിക്കുന്നുണ്്. 

സോമ്പത്ിേ �ിർവ്വ�ണം
പതിമൂന്നയാം പഞ്വത്ര പദ്തി കയാലയളവിപ്ല ടൂറിേം 
സേഖലയുപ്െ പദ്തി വിഹിതത്ിപ്റെയും പ്ചലവുകളുപ്െയും 
വിശേയാംശങ്ങൾ പട്ിേ 5.3.4-ൽനൽകിയിരിക്കുന്നു. 

പട്ിേ 5.3.4 േംസ്യാന പദ്തി വിഹിതവും പ്ചലവും 
2017-18 മുതൽ 2021-22 വപ്ര, രൂപ സകയാെിയിൽ

വർഷം വിഹിതം പ്ചലവ്

2017-18 342.73 310.56 (96.6%)

2018-19 379.00 237.54 (62.7 %)

2019-20 372.37 177.698 (47.7%)

2020-21 320.14 325.63 (101.7%)

2021-22* 320.14 76.09(23.8%)

കുറിപ്പ്: *2021 സസപപ്്ംബർ വസരയുള്ള സെലവപ്  
അവലംബം: പ്ോന് നപേസപ് നേരള

സമീപേോെ �യ സംരംഭങ്ങള്
വിന�ോദസഞ്ോര �യം 2017 - വിസനയാേേഞ്യാര 
േൗഹൃേവും സുരക്ിതവുേയായ വിസനയാേേഞ്യാര 
സകന്ദ്രങ്ങൾ ഉറപെയാക്കുക, സകരള ടൂറിേം പ്റഗുസലററി 
അസതയാറിറി (പ്കെിആർഎ) രൂപീകരിക്കുക, തിരപ്ഞ്ഞടുത് 
സ്ലങ്ങളിൽ പ്പയാതു-േ്കയാരധ് പങ്യാളിത്സത്യാപ്െ 
(പിപിപി) അന്തയാരയാഷ്ട്ര നിലവയാരത്ിലുള്ള വിസനയാേേഞ്യാര 

പദ്തികൾ വികേിപെിക്കുക, േയാലിനധ് േംസരണം തുെങ്ങിയ 
വിസനയാേേഞ്യാര വധ്വേയായത്ിപ്റെ പ്രധയാന പ്രശ്നങ്ങൾ 
പരിഹരിക്കുക, പ്രധയാന ആഭധ്ന്തര, അന്തർസേശീയ  
വിപണികളിൽ നിന്ന് സകരളത്ിസലക്കുള്ള കണക്റിവിറി 
പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനുള്ള സയയാജിച്ച ശ്രേങ്ങൾ 
ആരംഭിക്കുക, സകരള ടൂറിേം േംരംഭകത് ഫണ്് 
(പ്കെിഇഎഫ്)  രൂപീകരിക്കുക, സുസ്ിര വിസനയാേേഞ്യാര 
വികേനത്ിനുള്ള കർമ്മ പദ്തി തയയാറയാക്കൽ 
എന്നിവയയാണ് വിസനയാേേഞ്യാര നയം 2017 
ലക്ധ്േിടുന്നത്.

േോരവൻ ടൂറിസം �യം (2021): േഹയാേയാരിക്ക് 
സശഷമുള്ള കയാലഘട്ടത്ിൽ വിസനയാേേഞ്യാരികളു
പ്െ അഭിരുചിക്ക് അനുസൃതേയായി േന്ദർശകർക്ക് 
സു ര ക് ി ത വു ം  ഇ ഷ് യാ നു സൃ ത വു ം  പ്രകൃ ത ി സ യ യാ െ് 
സ ച ർ ന്നു ള്ള തു േ യാ യ  യ യാ ത്രയാ നു ഭ വ ം  വ യാ ഗ് യാ ന ം 
പ് ചയ്യു ന്ന  ക യാര വ ൻ  ടൂ റ ിേം  ന യ ം  സ ക ര ള  
േർക്കയാർ പ്രഖധ്യാപിച്ചു. േ്കയാരധ് നിസക്പകരും ടൂർ 
ഓപെസററർേയാരും പ്രസേശവയാേികളും പ്രധയാന തല്പരക
ക്ികളയായുള്ള പിപിപി രീതിയിലയാണ് കയാരവൻ സകരള 
വികേിപെിച്ചിരിക്കുന്നത്. ടൂറിേം കയാരവനുകളും കയാരവൻ 
പയാർക്കുകളുേയാണ് ഈ പ്രവർത്നത്ിപ്റെ രണ്് പ്രധയാന 
ഘെകങ്ങൾ. ആേധ്സത്ത് യയാത്രയ്കം വിശ്രേത്ിനും 
തയാേേത്ിനുേയായി പ്രസതധ്കം നിർമ്മിച്ച വയാഹനങ്ങളയാ
പ്ണങ്ിൽ, രണ്യാേസത്ത്, വയാഹനങ്ങൾ പയാർക്ക് പ്ചയ്ത് 
ലക്ധ്സ്യാനം പരധ്സവക്ണം പ്ചയ്യുന്നതിനയായി ഒരു 
രയാത്രിസയയാ ഒരു പകസലയാ േീർഘസനരം പ്ചലവഴിക്കയാൻ 
സ്ലങ്ങൾ േജ്േയാക്കലയാണ്. 

സുസ്ിര വളർച്ചയ്കം പ്രയാസേശിക േമൂഹങ്ങളുപ്െ 
പ്രസയയാജനത്ിനും സവണ്ിയുള്ള ഉത്രവയാേിത് ടൂറിേം പ്ര
വർത്നങ്ങൾ, പരിസ്ിതി േൗഹൃേ രീതികളും പ്രയാസേശിക 
ഉൽപെന്നങ്ങളുപ്െ വിപണി എന്നിവയും കയാരവൻ ടൂറിേം 
സപ്രയാത്യാഹിപെിക്കുന്നു. രണ്ടുതരം കയാരവനുകൾ ഉണ്യാകും. 
സേയാഡൽ 1 രണ്് അതിേികൾക്കും സേയാഡൽ 2 നയാല് 
അംഗങ്ങളുള്ള ഒരു കുടുംബത്ിനും സവണ്ിയുള്ളതയാണ്.  
പരിസ്ിതി േൗഹൃേേയാണ് കയാരവൻ ടൂറിേത്ിപ്റെ 
പ്രധയാന േവിസശഷത. അതിേികളുപ്െ േമ്പൂർണ സുരക് 
ഉറപെയാക്കുന്നതിന്, കയാരവയാനുകളിൽ ഐെി അധിഷ്ിത  
നിരീക്ണമുണ്്. വിസനയാേേഞ്യാരികൾക്ക് തെസ്സരഹിതവും 
േമ്മർദേരഹിതവുേയായ അന്തരീക്ം പ്രേയാനം  
പ്ചയ്യുന്ന കയാരവൻ പയാർക്ക് പൂർണ്ണേയായും സുരക്ിതേയാ
യിരിക്കും.

േംസ്യാനത്ിപ്റെ േയാംസയാരിക, വപതൃക, പയാരിസ്ിതിക 
വിസനയാേേഞ്യാരം ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനും വിസനയാേ
േഞ്യാരികളുപ്െ വരവ് വർദ്ിപെിക്കുന്നതിനും ‘വജവ 
വവവിധധ് േർകയൂട്ട്’, ‘േലബയാർ ലിറററി േർകയൂട്ട്’ തുെങ്ങിയ 
രണ്് പുതിയ ടൂറിേം േർകയൂട്ട് പദ്തികൾ അടുത്ിപ്െ 
േർക്കയാർ പ്രഖധ്യാപിച്ചു. േലബയാർ ലിറററി േർകയൂട്ട് 
തിരൂരിപ്ല തുഞ്ൻ സ്യാരകപ്ത്യും, സബപ്പൂർ, തസ്യാക്ക്, 
പ്പയാന്നയാനി, തൃത്യാല, ഭയാരതപ്പുഴയുപ്െ തീരപ്ത്യും 
ബന്ിപെിക്കുന്നു. പ്കയാല്ം ജില്യിപ്ല അഷ്മുെിക്കയായൽ, 
േൺസട്യാതുരുത്്, പ്കയാട്ടയാരക്കര, േീൻപിെിപെയാറ,  
മുട്ടറ-േരുതിേല, ജഡയായു പയാറ, പ്തന്മല, അച്ചൻസകയാവിൽ 
എന്നിവിെങ്ങപ്ള ബന്ിപെിക്കുന്നതയാണ് വജവവവവിധധ് 
േ ർ ക യൂട്ട് .  ഇ ത ി നു പു റ പ് േ ,  േ ം സ് യാ ന ത്്  
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കുറഞ്ഞത് 500 പുതിയ വിസനയാേേഞ്യാര സകന്ദ്രങ്ങപ്ള
ങ്ിലും പരധ്സവക്ണം പ്ചയയാനും വരും വർഷങ്ങളിൽ 
വികേിപെിക്കയാനും ലക്ധ്േിടുന്ന “ഒരു പഞ്യായത്് - ഒരു 
ലക്ധ്സ്യാനം” പദ്തിയും േർക്കയാർ പ്രഖധ്യാപിച്ചു.

2019 ലെയം 2020 ലെയം ന�ട്ങ്ങളും പുരസ്്ോരങ്ങളും
 y സകരളയാ ടൂറിേം "ഹയൂേൻ വബ സനച്ചർ" കധ്യാമ്യിനു 
പ്രിറെ്, ഫിലിം എന്നിവയ്കയായി Das Goldene Stadttor 
അവയാർഡ് 2020

 y യു എൻ ഡബയുറിഒ അസ്സേബിൾ ടൂറിേം 
പ്ഡ്റേിസനഷൻ അവയാർഡ് 2019

 y പ്ബേ്റ് പ്വൽനസ്സ് പ്ഡ്റേിസനഷനു ഏഷധ് എേ് പി 
എ ഇന്തധ് അവയാർഡ് 2019 

 y സകരള ടൂറിേം കധ്യാമ്യിൻ "കം ഔട്ട് ആൻറ് സ്"യ്ക 
പിഎറിഎ സഗയാൾഡ് അവയാർഡ് 2019 

 y സകരള ടൂറിേം പ്വബ്വേറിനു പിഎറിഎ സഗയാൾഡ് 
2019 അവയാർഡ്

 y കുേരകപ്ത് എത് നിക് പ്റസ്റേയാററെിനു സ്തീ ശയാക്തീക
രണത്ിനുള്ള പിഎറിഎ സഗയാൾഡ് 2019 അവയാർഡ്

 y സകരളപ്ത് േംബന്ിക്കുന്ന കേകൾക്കുള്ള ഡിജിേ് 
2019 ഡിജിറൽ അവയാർഡ് വീഡിസയയാ കധ്യാമ്യിൻ – 
സഗയാൾഡ് അവയാർഡ്

 y Mcube 2019 അവയാർഡ് – സകരളപ്ത് േംബന്ിക്കുന്ന 
കേകൾക്കയായുള്ള വീഡിസയയാ കധ്യാമ്യിനു –  
പ്രസതധ്ക പരയാേർശം

 y മൂന്നയാർ വിസനയാേ േഞ്യാര സകന്ദ്രത്ിന് “രണ്യാേപ്ത് 
േികച്ച േൗണ്ൻ പ്ഡ്റേിസനഷൻ അവയാർഡ്” 2020

 y വിപണനത്ിനയായി പിഎറിഎ ഗ്യാൻഡ് സഗയാൾഡ് 
അവയാർഡ് 2020 

2020-21 േോെയളവില് ഭോരത സർ്ോരിലറെ 
പ്രധോ� സംരംഭങ്ങള്
വിസനയാേേഞ്യാര സേഖലയിൽ സകന്ദ്ര േർക്കയാർ ഏതയാനും 
സപ്രയാത്യാഹന നിയേങ്ങളും പദ്തികളും ആവിഷ്കരിച്ചു. 
‘ഓൾ ഇന്തധ് ടൂറിേ്റ് പ്വഹിക്കിൾേ് ഓതവറസേഷൻ 
ആൻഡ് പ്പർേിറ് റൂൾേ്, 2021’ മുസഖന ഇന്തധ്യിൽ 
ടൂറിേ്റ് അനുേതി/പ്പർേിറിനയായി ടൂറിേ്റ് പ്വഹിക്കിൾ 
ഓപെസററപ്റ ഓൺവലനയായി രജി്റേർ പ്ചയയാൻ 
അനുേതി നൽകി. അടുത്ിപ്െ ആരംഭിച്ച നയാഷണൽ 
ഇറെർസഗ്റഡ് ഡയാറയാസബേ് ഓഫ് സഹയാ്ിറയാലിറി 
ഇൻഡേ്ട്ി (നിധി) സപയാർട്ടൽ, സഹയാ്ിറയാലിറി സേഖലയുപ്െ 
ഭൂേിശയാസ്തപരേയായ വധ്യാപനം, അതിപ്റെ വലിപെം, ഘെന, 
രയാജധ്ത്് നിലവിലുള്ള സശഷി എന്നിവ േനസ്സിലയാക്കയാൻ 
േഹയായിക്കുന്നു. രയാജധ്ത്് പ്േഡിക്കൽ ടൂറിേം  
സപ്രയാത്യാഹിപെിക്കുന്നതിനയായി സകന്ദ്ര േർക്കയാർ വിേയുപ്െ 
ഒരു പുതിയ വിഭയാഗം, പ്േഡിക്കൽ വിേ അപ്ല്ങ്ിൽ  
എം-വിേ അവതരിപെിച്ചു. 

ഇന്തധ്ൻ പ്റയിൽസവ കയാററിംഗ് ആൻഡ് ടൂറിേം 
സകയാർപെസറഷൻ (IRCTC) രയാജധ്ത്തുെനീളമുള്ള വിവിധ 
തീർതയാെന സകന്ദ്രങ്ങളിസലക്ക് ആളുകപ്ള പ്കയാണ്ടുസപയാകയാൻ 
ലക്ധ്േിട്ട് ഭയാരത് േർശൻ ടൂറിേ്റ് പ്ട്യിനുകളുപ്െ ഒരു 
ശംഖല നെത്തുന്നു. രയാജധ്പ്ത് വിളക്കുേയാെങ്ങൾ പ്രസയയാ
ജനപ്പെടുത്ി ഇന്തധ്യിൽ ടൂറിേം സപ്രയാത്യാഹിപെിക്കയാനും 
പദ്തിയിട്ടിരിക്കുന്നു. വിസനയാേേഞ്യാര സകന്ദ്രങ്ങളയായി 
വികേിപെിക്കയാൻ ഉസദേശിക്കുന്ന 71 വലറ് ഹൗസുകൾ 
കപ്ണ്ത്ി. നിരവധി ലക്ധ്സ്യാനങ്ങപ്ളക്കുറിച്ചുള്ള  

വിവരങ്ങൾ നൽകുന്നതിന്, 2020 ഏപ്രിലിൽ ‘സേസഖയാ അപ്യാ 
സേശ്’ പ്വബിനയാർ േീരീേ് ആരംഭിച്ചു.

ക്യാളിറി കൗൺേിൽ ഓഫ് ഇന്തധ് (കയുേിഐ)
യുേയായി േഹകരിച്ച് േിേ് റം സഫയാർ അേേ് പ്േറെ്, 
അവയർപ്നേ് & പ്ട്യിനിംഗ് സഫയാർ സഹയാ്ിറയാലിറി 
ഇൻഡേ്ട്ി (േയാത്ി), വേസക്രയാ ടൂറിേം സപ്രയാത്യാഹി
പെിക്കയാൻ ലക്ധ്േിടുന്ന ഇൻപ്ക്രഡിബിൾ ഇന്തധ് ടൂറിേ്റ് 
പ്ഫേിലിസററർ (ഐഐെിഎഫ്), രയാജധ്ത്തുെനീളമുള്ള 
േികച്ച പരിശീലനം ലഭിച്ച ടൂറിേ്റ് പ്ഫേിലിസററർേയാർക്കും 
വഗഡുകൾക്കുേയായി ഒരു ഓൺവലൻ പഠന ്യാറ്സഫയാം 
സൃഷ്ിക്കയാൻ ലക്ധ്േിടുന്ന ഇൻപ്ക്രഡിബിൾ ഇന്തധ് ടൂറിേ്റ് 
വഗഡ് (ഐഐെിജി) േർട്ടിഫിസക്കഷൻ സപ്രയാഗ്യാം 
സപയാലുള്ള നൂതന പരിപയാെികളും സകന്ദ്ര ഗവൺപ്േറെ് 
അവതരിപെിച്ചു.

ഭോവ ി വീക്ഷണം 
സകയാവിഡ് - 19 േഹയാവധ്യാധി കയാരണം േംസ്യാനപ്ത് 
വിസനയാേ േഞ്യാര വധ്വേയായം അഭൂതപൂർവേയായ നഷ്ം 
സനരിട്ടുപ്കയാണ്ിരിക്കയയാണ്. േീർഘകയാലപ്ത് നിയന്ത്ര
ണങ്ങൾക്ക് സശഷം, വധ്വേയായം വിസനയാേേഞ്യാരികപ്ള 
േ്ീകരിക്കയാൻ തുെങ്ങി, പ്രസതധ്കിച്ച്  ആഭധ്ന്തര 
വിപണികളിൽ നിന്ന്. ടൂറിേം പുനരുജ്ീവിപെിക്കുന്നതി
പ്ല യേയാർത പ്വല്ലുവിളി അയൽ േംസ്യാനങ്ങളിൽ 
നിന്നും ശ്രീലങ് ഉൾപെപ്െയുള്ള രയാജധ്ങ്ങളിൽ നിന്നും േറ് 
ഏഷധ്ൻ രയാജധ്ങ്ങളിൽ നിന്നുമുള്ള കടുത് േത്രേയാണ്. 
േംസ്യാനപ്ത് വധ്വേയായം നിരവധി നയാഴികക്കല്ലുകൾ 
പിന്നിട്ടിട്ടുപ്ണ്ങ്ിലും വിപണി നിലനിർത്യാൻ ഏപ്റ ദൂരം 
സപയാസകണ്തുണ്്. വിസനയാേേഞ്യാര പ്ഡ്റേിസനഷനുകളുപ്െ
യും േർകയൂട്ടുകളുപ്െയും ആസൂത്രണത്ിലും േയാസനജ്പ്േറെിലും 
അപരധ്യാപ്തേയായ അെിസ്യാന േൗകരധ്ങ്ങൾ, േയാലിനധ് 
േംസരണം, സുരക് എന്നിവയുേയായി ബന്പ്പെട്ട 
പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ഏറവും മുൻഗണന നൽസകണ്തുണ്്. 
േംസ്യാനത്ിനുള്ളിപ്ല കണക്റിവിറി പ്േച്ചപ്പെടുത്തു
ന്നത് ടൂറിേം സേഖല ഉൾപ്പെപ്െ എല്യാ സേഖലകൾക്കും 
ഗൗരവമുളവയാക്കുന്ന കയാരധ്േയാണ്. ഘെനയാപരേയായ 
വിസനയാേേഞ്യാര ഉൽപന്നങ്ങളിലും അനുഭവങ്ങളിലുമുള്ള 
തുെർച്ചയയായ നവീകരണവും േതിയയായ സയയാഗധ്തയുള്ളവരും 
പരിശീലനം ലഭിച്ചവരുേയായ ആളുകപ്ള ലഭധ്േയാക്കുന്നതും 
സകരള ടൂറിേത്ിപ്റെ പയാതയിപ്ല പ്വല്ലുവിളികളയാണ്.

േമ്ന്നേയായ ചരിത്ര-േയാംസയാരിക പയാരമ്രധ്ങ്ങളുള്ള 
ഒരു േംസ്യാനപ്േന്ന നിലയിൽ സകരളം േന്ദർശകർക്ക് 
സലയാസകയാത്ര വിസനയാേ േൗകരധ്ങ്ങൾ പ്രേയാനം  
പ്ചയ്യുന്ന സുരക്ിതവും പരിസ്ിതി േൗഹൃേവുേയായ 
വിസനയാേ േഞ്യാര സകന്ദ്രങ്ങൾ ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിൽ ശ്രദ് 
സകന്ദ്രീകരിസക്കണ്തുണ്്. സകരളം എസപെയാഴം ഒരു ബ്യാൻഡിന് 
കീഴിലയാണ് വിപണനം പ്ചയ്യുന്നത്. പുതിയ ബ്യാൻഡുകളും 
ഉപ ബ്യാൻഡുകളും വികേിപെിസക്കണ്തുണ്്. പുതിയ 
ഉൽപന്നങ്ങളും അത്ര അറിയപ്പെെയാത് വിസനയാേേഞ്യാര 
സകന്ദ്രങ്ങളും പരധ്സവക്ണം പ്ചസയണ്തയാണ്, ഏറവും 
പ്രധയാനേയായി പയാരമ്സരധ്തര വിസനയാേേഞ്യാര 
സകന്ദ്രങ്ങളുപ്െയും ഉൽപന്നങ്ങളുപ്െയും വികേനം 
സപ്രയാത്യാഹിപെിക്കുന്നതിന് ടൂറിേത്ിപ്റെ മുഴവൻ  
വധ്യാപ്തിയും പരധ്സവക്ണം പ്ചസയണ്ത് അതധ്യാവശധ്േയാണ്. 
സ ക ര ള പ് ത്  ആ സ ഗ യാ ള  ടൂ റ ി േ ം  ഹ ബ് യാ ക്ക ി  
േയാറയാൻ വിവിധ േംരംഭങ്ങൾ േംസ്യാന േർക്കയാർ  
തുെസരണ്തുണ്്.
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5.4 വിദേശ വ്യാപയാരം
ല�ാകവധ്ാപാര സംഘടന 2021 ഒക�ലടാബറതില്  
പുറത്തിറക്തിയ പ്രവചന പ്രകാരം ല�ാക ചരക്� 
വധ്ാപാരത്തിന്റെ അളവതില് 10.8 ശതമാനം വളര്ച്ച 
കണക്ാക്കുന്നു.1 ആല�ാള വധ്ാപാരം അതതിന്റെ രണാം 
പാദത്തില് മുന് വര്ഷന്ത് ഇലത കാ�യളവതിന്ന അലപക്തിച്ച�  
22 ശതമാനം വളര്ച്ച ലരഖന്പെടുത്തി. മൂനാം പാദത്തിലം 
നാ�ാം പാദത്തിലം യഥാക്രമം 10.9 ശതമാനവം  
6.9 ശതമാനവം വളര്ച്ചയാണ� പ്രതീക്തിക്കുനത�. എങ്തിലം 
ഇത� വതിവതിധ രാജധ്ങ്ങളതില് വധ്തധ്സ്ത അളവതി�ായതിരതിക്കും. 
ലസവന വധ്ാപാരം ചരക്� വധ്ാപാരലത്ക്ാള് 
പതിനതി�ാകാന് സാദ്ധ്തയുണ�. ട്ാവല്, ടൂറതിസം 
എനീ ലമഖ�കളതിന്� ഇടതിവാണ� മുഖധ്മായും ലസവന 
വധ്ാപാരത്തില് ഇടതിവണാക്കുനത�. 

ഇന്ത്യയിലെ വിദേശ വത്യയാപയാരം
ഇന്ധ്യുന്ട ന്മാത്ം കയറ്റുമതതി (ചരക്കുകളം ലസവനങ്ങളം 
ഉള്ന്പെന്ട) 2020-21-ല് മുന് വര്ഷത്തില് നതിന്നും (-)6.3 
ശതമാനം ഇടതിവ� ലരഖന്പെടുത്തി ന്കാണ� 493.2 ബതി�ധ്ണ് 
ല�ാളറായതി കുറഞ്ഞു. 2019-20-ല്  313.4 ബതി�ധ്ണ് 
ല�ാളറായതിരുന ഇന്ധ്യുന്ട ചരക്� കയറ്റുമതതി 2020-
21-ല്  (-)7.3 ശതമാനം ഇടതിവ� ലരഖന്പെടുത്തി ന്കാണ� 
290.6 ബതി�ധ്ണ് ല�ാളറായതി കണക്ാക്കുന്നു. 2019-20-
ല്  213.2 ബതി�ധ്ണ് ല�ാളറായതിരുന ലസവന കയറ്റുമതതി 
2020-21-ല്  (-)5 ശതമാനം ഇടതിവ� ലരഖന്പെടുത്തി ന്കാണ� 
202.6 ബതി�ധ്ണ് ല�ാളറായതി ലരഖന്പെടുത്തി.

ഇന്ധ്യുന്ട ന്മാത്ം കയറ്റുമതതി (ചരക്കുകളം ലസവനങ്ങളം 
ഉള്ന്പെന്ട) 2021-22-ല് , ഏപ്രതില് മുതല് ന്സപ�്ംബര് 
വന്ര, മുന് വര്ഷന്ത് ഇലത കാ�യളവതിന്ന 
അലപക്തിച്ച� 40.52 ശതമാനം വര്ദ്തിച്ച� 312.5 ബതി�ധ്ണ് 
ല�ാളറാകുന്മന� കണക്ാക്കുന്നു. ഇതതില് ചരക്� 
കയറ്റുമതതി 57.5 ശതമാനം വളര്ച്ച ലരഖന്പെടുത്തി 197.9 

ബതി�ധ്ണ് ല�ാളറായതി വര്ദ്തിക്കുന്മന്നും ലസവന  
കയറ്റുമതതി 18.4 ശതമാനം വളര്ച്ച ലരഖന്പെടുത്തി 114.6 
ബതി�ധ്ണ് ല�ാളറാകുന്മന്നും കണക്ാക്കുന്നു.2

2019-20-ല് ഇന്ധ്യുന്ട ചരക്� ഇറക്കുമതതി 474.7 ബതി�ധ്ണ് 
ല�ാളറായതിരുനത� 2020-21-ല്  (-)18 ശതമാനം ഇടതിവ� 
ലരഖന്പെടുത്തി ന്കാണ� 389.2 ബതി�ധ്ണ് ല�ാളറായതി 
കുറഞ്ഞു. 2019-20-ല്  128.3 ബതി�ധ്ണ് ല�ാളറായതിരുന 
ലസവന ഇറക്കുമതതി 2020-21-ല്  (-)9 ശതമാനം ഇടതിവ� 
ലരഖന്പെടുത്തി ന്കാണ� 116.7 ബതി�ധ്ണ് ല�ാളറായതി 
കുറഞ്ഞു. 2019-20-ല്  ഇന്ധ്യുന്ട ന്മാത്ം ഇറക്കുമതതി 
(ചരക്കുകളം ലസവനങ്ങളം ഉള്ന്പെന്ട) 603 ബതി�ധ്ണ് ല�ാ
ളറായതിരുന്നുന്വങ്തില് 2020-21-ല്  ഇത� (-)16.1 ശതമാനം 
ഇടതിവ� ലരഖന്പെടുത്തിന്കാണ� 505.9 ബതി�ധ്ണ് ല�ാളറായതി 
കുറഞ്ഞു. 

ഇന്ധ്യുന്ട ന്മാത്ം ഇറക്കുമതതി 2021-22-ല് , 
ഏപ്രതില് മുതല് ന്സപ�്ംബര് വന്രയുള്ള മാസങ്ങളതില്, 
2020-21 ന്� ഇലത കാ�യളവതിന്ന അലപക്തിച്ച� 64.9 
ശതമാനം വളര്ച്ച ലരഖന്പെടുത്തി 341.1 ബതി�ധ്ണ്  
ല�ാളറായതിരതിക്കുന്മന� കണക്ാക്കുന്നു. ഇതതില് ചരക്� 
ഇറക്കുമതതി 81.7 ശതമാനം വളര്ച്ച ലരഖന്പെടുത്തി 
276.0 ബതി�ധ്ണ് ല�ാളറായും ലസവന ഇറക്കുമതതി 
18.5 ശതമാനം വളര്ച്ച ലരഖന്പെടുത്തി 65.1 ബതി�ധ്ണ് 
ല�ാളറായും വര്ദ്തിക്കുന്മന� കണക്ാക്കുന്നു.  
(പട്ിക 5.4.1)

വിദേശ വത്യയാപയാരം - ദകരളം
ന്കാച്ചതി തുറമുഖം 2020-21–ല് കകകാരധ്ം ന്ചയ്ത 
ന്മാത്ം ചരക്� (ആഭധ്ന്രവം വതിലദശവം ഉള്ന്പെന്ട) 
മുന്വര്ഷന്ത് അലപക്തിച്ച� വളര് ച്ചാനതിരക്തില് (-)7.5 
ശതമാനം ഇടതിവ� ലരഖന്പെടുത്തി ന്കാണ� 315 �ക്ം 

1. പത്രകുറിപ്പ് 889, 2021 ഒകപ്ദടയാബര് 4, ദ�യാക വ്യാപയാര സംഘടന
2. ഇന്്യുടട വിദേശ വ്യാപയാരം, 2021 ടസപപ്്ംബര്, ദകന്ദ്രവ്വസയായ വയാണിജ് മന്തയാ�യത്ിടറെ 2021 ഒകപ്ദടയാബര് 14 ട� പത്രകുറിപ്പ്

പട്ിക 5.4.1  ഇന്ധ്യുന്ട ന്മാത്ം കയറ്റുമതതിയും ഇറക്കുമതതിയും, മൂ�ധ്ം യു.എസ� ബതി�ധ്ണ് ല�ാളറതില്, 2015-16 മുതല് 
2020-21 വന്ര

വര്ഷം
കയറ്റുമതതി ഇറക്കുമതതി

ചരക്�  
കയറ്റുമതതി

ലസവന  
കയറ്റുമതതി

ആന്ക  
കയറ്റുമതതി

ചരക്�  
ഇറക്കുമതതി

ലസവന  
ഇറക്കുമതതി

ആന്ക  
ഇറക്കുമതതി

2015-16 262.3 154.3 416.6 381.0 85.7 466.7

2016-17 275.9 164.2 440.1 384.4 95.5 479.9

2017-18 303.5 195.1 498.6 465.6 105.2 570.8

2018-19 330.1 208.0 538.1 514.1 126.1 640.2

2019-20 313.4 213.2 526.6 474.7 128.3 603.0

2020-21# 290.6 202.6 493.2 389.2 116.7 505.9
2021-22
(ന്സപ�്ംബര്  
2021 വന്ര) #

197.9 114.6 312.5 276.0 65.1 341.1

അവ�ംബം: ലകന്ദ്രവധ്വസായ വാണതിജധ് വകുപെ� മന്താ�യം
# താല്ക്ാ�തികം
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ന്മട്തിക്� ടണ് ആയതി കുറഞ്ഞു. 2019-20-ല്  ഇത� 340.4 
�ക്ം ന്മട്തിക� ടണ് ആയതിരുന്നു. 2012-13-ല് ചരക്� 
വധ്ാപാരത്തിന്റെ വളര് ച്ചാനതിരക്തില് ഉണായ ലനരതിയ 
കുറവതിന� ലശഷം (1.2 ശതമാനം) നീണ കാ�യളവതിനു 
ലശഷമാണ� ഇലപൊള് ഇടതിവണായതിരതിക്കുനത�.  
2020-21-ല്  ആഭധ്ന്ര ചരക്� വധ്ാപാരം 2019-20-ന്� 
111.0 �ക്ം ന്മട്തിക്� ടണ്ായതി തന്ന നതി�നതില്ക്കുന്നു. 
2020-21-ല് ന്കാച്ചതി തുറമുഖം വഴതി കകകാരധ്ം ന്ചയ്ത 
വതിലദശ വധ്ാപാരം 204.0 �ക്ം ന്മട്തിക� ടണ് ആയതിരുന്നു. 
ഇത� 2019-20 ന്� 229.4 �ക്ം ടണ്തിലനക്ാള്  
11.1 ശതമാനം കുറവാണ�. (പട്ിക 5.4.2).

ന്കാച്ചതി തുറമുഖം വഴതിയുള്ള ന്മാത്ം കയറ്റുമതതി 
(ആഭധ്ന്രവം വതിലദശവം ഉള്ന്പെന്ട) 2019-20 ന്� 
67.3 �ക്ം ന്മട്തിക� ടണ്തില് നതിന്നും 2020-21-ല്  70.3 
�ക്ം ന്മട്തിക� ടണ്ായതി �ണധ്മായ ലതാതതില് വര്ദ്തിച്ചു. 
വളര്ച്ചാ നതിരക്� മുന് വര്ഷന്ത് 1.2 ശതമാനത്തില് 
നതിന്നും 2020-21-ല്  4.5 ശതമാനമായതി വര്ദ്തിച്ചു. 
ഇതതില് ആഭധ്ന്ര കയറ്റുമതതി വധ്ാപാരം 2019-20-ല് 
 39.2 �ക്ം ന്മട്തിക� ടണ് ആയതിരുനത� (-)2.3 ശതമാനം 
ഇടതിലവാന്ട 2020-21-ല് 38.3 �ക്ം ന്മട്തിക� ടണ് 
ആയതി കുറഞ്ഞു. ലതയതി�, കാപെതി, കശുവണതിപരതിപെ�,  
സമുല്ാല്പെനങ്ങള്, കയറുല്പെനങ്ങള്, സു�ന്ധ 
വധ്ജ്ഞനങ്ങള് എനതിവയാണ� ന്കാച്ചതി തുറമുഖം വഴതി 
കയ്തി അയക്കുന പ്രധാന ഇനങ്ങള്. കൂടുതല് വതിവരങ്ങള് 
അനുബന്ം 5.4.1-ല്  നല്കതിയതിട്ടുണ�. 

2020-21-ല്  ന്കാച്ചതി തുറമുഖം വഴതി ലതയതി�, കശുവണതി 
പരതിപെ� എനതിവ ഒഴതിന്കയുള്ള എല്ാ ഇനങ്ങളന്ട 
കയറ്റുമതതിയതിലം വര്ദ്നവ� ഉണായതിട്ടുണ�. ഈ 
കാ�യളവതില് കയര് ഉല്പെനങ്ങള്, സു�ന്ധവധ്ഞ്ജനങ്ങള്, 
ലകാഫതി എനതിവയുന്ട കയറ്റുമതതിയതില് മുന് വര്ഷന്ത് 
അലപക്തിച്ച� �ണധ്മായ വര്ദ്നവാണ� ലരഖന്പെടുത്തിയതി
ട്ടുള്ളത�. സു�ന്ധവധ്ഞ്ജനങ്ങളന്ട കയറ്റുമതതി 2019-20-ല്  
(-)4.6 ശതമാനം വളര്ച്ചാനതിരക്ായതിരുനത� 2020-21-ല്  
ഉയര്ന വളര്ച്ചാ നതിരലക്ാന്ട (33.1 ശതമാനം) 1,00,429 
ന്മട്തിക� ടണ്ായതിട്ടുണ�. കയറുല്പെനങ്ങളന്ട കയറ്റുമതതിയതില് 
വര്ഷം ലതാറും ഏ്ക്കുറച്ചതില് കാണതിക്കുന്നുണ�. 2019-20-
ല് കയറുല്പെനങ്ങളന്ട കയറ്റുമതതി കുത്ന്ന ഇടതിഞ്� 
മുന്വര്ഷലത്ക്ാള് 47.6 ശതമാനം കുറവായതിരുന്നു. 
എനാല് 2020-21-ല് കയറുല്പെനങ്ങളന്ട 
കയറ്റുമതതിയതില് വളന്ര ആകര്ഷകമായ വര്ധനവണായതി 

(140.6 ശതമാനം). കശുവണതിപെരതിപെതിന്റെ കയറ്റുമതതി 
മുന്വര്ഷങ്ങന്ള അലപക്തിച്ച� 2019-20-ല്  ലനരതിയ  
വര്ദ്നവ� ഉണാന്യങ്തിലം 2020-21-ല് ഇത� വീണ്ം 
 (-) 21.8 ശതമാനം ഇടതിവ� ലരഖന്പെടുത്തി.

ന്കാച്ചതി തുറമുഖം വഴതിയുള്ള ന്മാത്ം ഇറക്കുമതതി  
(ആഭധ്ന്രവം വതിലദശവം ഉള്ന്പെന്ട) 2019-20-ല് 
273.1 �ക്ം ന്മട്തിക� ടണ് ആയതിരുനത� 2020- 
21-ല് 244.7 �ക്ം ന്മട്തിക� ടണ് ആയതി കുറയുകയും  
വളര്ച്ചാ നതിരക്� മുന് വര്ഷന്ത് 7.6 ശതമാനത്തില് 
നതിന്നും (-)10.4 ശതമാനമായതി കുറയുകയും ന്ചയ്തതിട്ടുണ�. 
ഇതതില് ആഭധ്ന്ര ഇറക്കുമതതി 2019-20 ന്� 71.8 �ക്ം 
ന്മട്തിക� ടണ്തില് നതിന്നും 2020 -21-ല്  72.7 �ക്ം 
ന്മട്തിക്� ടണ്ായതി വര്ദ്തിച്ചുന്വങ്തിലം മുന്വര്ഷന്ത്  
3.8 ശതമാനവമായതി താരതമധ്ം ന്ചയ്യുലമ്പാള് 
നാമമാത്രമായ 1.3 ശതമാനം വളര്ച്ചാനതിരക്ാണ� 
ലരഖന്പെടുത്തിയതിട്ടുള്ളത�. എനാല് വതിലദശ ഇറക്കുമതതി 
2019-20-ന്� 201.3 �ക്ം ന്മട്തിക� ടണ്തില് നതിന്നും 
2020-21-ല്  172 �ക്ം ന്മട്തിക� ടണ്ായതി ഇടതിയുകയും 
വളര്ച്ചാ നതിരക്� 9.1 ശതമാനത്തില് നതിന്നും (-)14.6 
ശതമാനമായതി കുറയുകയും ന്ചയ�തു. രാസവളങ്ങള്, 
അസംസ�കൃത വസ�തുക്ള്, ഇരുമ്പ�, ഉരുക്�, യന്ത
സാമഗ്തികള്, ന്പലട്ാളം  ന്പലട്ാളതിയം ഉല്പനങ്ങളം 
ഉള്ന്പെടുന മ്� ഇനങ്ങള് എനതിവയാണ� ന്കാച്ചതി  തുറമുഖം  
വഴതി 2020-21-ല് ഇറക്കുമതതി ന്ചയ്ത പ്രധാന ഇനങ്ങള്. 
കൂടുതല് വതിവരങ്ങള് അനുബന്ം 5.4 .2-ല്  
നല്കതിയതിട്ടുണ�.

സമുദ്യാല്പന്നങ്ങളുലെ കയറ്റുമതി
ഇന്ധ്യതില് നതിന്നുള്ള സമുല്ാല്പനങ്ങളന്ട കയറ്റുമതതി 
2019-20 ലം, 2020-21 ലം ഇടതിവ� കാണതിക്കുന്നു.  
2020-21-ല്  ഇന്ധ്യതില് നതിന്നും 43,721 ലകാടതി രൂപയുന്ട 
11.5 �ക്ം ന്മട്തിക്� ടണ് സമുല്ാല്പനങ്ങള് കയറ്റുമതതി 
ന്ചയ്യുകയുണായതി. 2019-20-ല്  46,662.9 ലകാടതി രൂപ  
മൂ�ധ്മുള്ള 12.9  �ക്ം ന്മട്തിക�  ടണ് സമു
ല ്ാ ല് പെ ന ങ്ങ ള ാ ണ�  ക യ റ്റു മ ത തി  ന് ച യ്ത ത� .  
2019-20 വര്ഷവമായതി താരതമധ്ം ന്ചയ്യുലമ്പാള് 
2020-21-ല്  കയറ്റുമതതിയുന്ട അളവതില് (-)10.9 
ശതമാനവം മൂ�ധ്ത്തില് (-)6.3 ശതമാനം കുറവമാണ� 
ലരഖന്പെടുത്തുനത�. ലകരളത്തില് നതിന്നുള്ള സമുല്ാ
ല്പനങ്ങളന്ട കയറ്റുമതതിയുന്ട വളര്ച്ചാ നതിരക്തിലം 
2019-20 ലം 2020-21 ലം കുറവ� ലരഖന്പെടു 

പട്ിക 5.4.2 ന്കാച്ചതി തുറമുഖം വഴതി കകകാരധ്ം ന്ചയ്ത ചരക്കുകള്, 2018-19 മുതല് 2020-21 വന്ര (അളവ�: �ക്ം 
ന്മട്തിക� ടണ്)

വധ്ാപാരം
കയറ്റുമതതി ഇറക്കുമതതി  ആന്ക

2018-19 2019-20 2020-21 2018-19 2019-20 2020-21 2018-19 2019-20 2020-21

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ആഭധ്ന്രം 40.2 39.2 38.3 69.2 71.8 72.7 109.4 111.0 111.0

വതിലദശം 26.3 28.1 32.0 184.5 201.3 172.0 210.8 229.4 204.0

ആന്ക 66.5 67.3 70.3 253.7 273.1 244.7 320.2 340.4 315.0

അവ�ംബം: ടകയാച്ിന് ദപയാര്ടപ് ട്രസപ്്പ്
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ത്തിയതിട്ടുണ�. ലകരളത്തില് നതിന്നുള്ള സമുല്ാല്പന 
കയറ്റുമതതി 2019-20-ല്  5020.3 ലകാടതി രൂപ മൂ�ധ്മുള്ള 
1,48,226 �ക്ം ന്മട്തിക്� ടണ് ആയതിരുന്നങ്തില് 2020-
21-ല്  അളവതില് (-)2.4 ശതമാനം ഇടതിവം മൂ�ധ്ത്തില്  
0.4 ശതമാനം ലനരതിയ വര്ദ്നവം ലരഖന്പെടുത്തി 5,039.9 
ലകാടതി രൂപ മൂ�ധ്മുള്ള 1,44,700 �ക്ം ന്മട്തിക� ടണ്ായതി 
കണക്ാക്കുന്നു (പട്ിക 5.4.3 & ചിത്ം 5.4.1).  

ഇന്ധ്യതില് നതിന്നും ലകരളത്തില് നതിന്നും വര്ഷം ലതാറുമുള്ള 
സമുല്ാല്പനങ്ങളന്ട കയറ്റുമതതിയതിന്� വളര്ച്ചാനതിരക്� 
2015-16 മുതല് 2020-21 വന്രയുള്ള കാ�യളവതില് 
ഏ്കുറച്ചതിലകള് കാണതിക്കുന്നു. ഇന്ധ്യതില് നതിന്നുള്ള 
സമുല്ാല്പന കയറ്റുമതതി വളര്ച്ചാ നതിരക്� (അളവതില്) 
2015-16-ല്  (-)10.0 ശതമാനമായതി കുറഞ്തിരുനത� 
2016-17 ലം 2017-18 ലം വളര്ച്ചാ നതിരക്� യഥാക്രമം 
20 ശതമാനവം 21.3 ശതമാനവമായതി ഉയര്ന്നു.  
തുടര്ന� 2018-19-ല് 1.1 ശതമാനത്തിന്റെ ലനരതിയ 
വളര്ച്ച ലരഖന്പെടുത്തി. എനാല് 2019-20 ആയലപൊള് 
വളര്ച്ചാ നതിരക്തില് വന് ഇടതിവണായതി (-)7.4 

ശതമാനത്തില�ക്� എത്തുകയും ന്ചയ�തു. 2020-21 ലം 
ഇടതിവ� തുടരുകയും വളര്ച്ചാനതിരക്� (-)10.9 ശതമാനമായതി 
ലരഖന്പെടുത്തുകയും ന്ചയ�തു. ലകരളത്തില് നതിന്നുള്ള 
സമുല്ാല്പനങ്ങളന്ട കയറ്റുമതതിയതിലം വളര്ച്ചാ  
നതിരക്തിലം ഏ്കുറച്ചതിലകള് പ്രതതിഫ�തിച്ചതിരുന്നു. ലകരളത്തില് 
നതിന്നുള്ള സമു്ല്പനങ്ങളന്ട കയറ്റുമതതി വളര്ച്ചാ 
നതിരക്� 2015-16-ല്  മുന് വര്ഷലത്ക്ാള് (-)10.6 
ശതമാനമായതി കുറയുകയും എനാല് 2016-17, 2017-18,  
2018-19 എനീ കാ�യളവതില് യഥാക്രമം 6.7 
ശതമാനം, 12.3 ശതമാനം 2.5 ശതമാനം എനതിങ്ങന്ന 
വര്ദ്നവണായതി. എനാല് 2019-20-ല്  ഇത� (-)19 
ശതമാനമായതി കുത്ന്ന താഴുകയും, തുടര്ന� 2020- 
21-ല്  വീണ്ം കുറഞ്� (-) 2.4 ശതമാനമാവകയും ന്ചയ�തു. 

ഇന്ധ്യതില് നതിന്നുള്ള സമുല്ാല്പെന കയറ്റുമതതിയതില് 
ലകരളത്തിന്റെ വതിഹതിതം (അളവതില്) 2019-20-ല്  11.5 
ശതമാനമായതിരുനത� 2020-21 ആയലപൊള് 12.6  
ശതമാനമായതി വര്ദ്തിച്ചു.

പട്ിക 5.4.3 സമുല്ാല്പനങ്ങളന്ട കയറ്റുമതതി- ഇന്ധ്യതിലം ലകരളത്തിലം, 2015-16 മുതല് 2020-21വന്ര
 (അളവ�: ന്മട്തിക� ടണ്, മൂ�ധ്ം: ലകാടതി രൂപയതില്)

വര്ഷം
ഇന്ധ് ലകരളം ലകരളത്തിന്റെ വതിഹതിതം 

(ശതമാനത്തില്)
അളവ� മൂ�ധ്ം അളവ� മൂ�ധ്ം അളവ� മൂ�ധ്ം

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

2020-21 11,49,510 43,721.0 1,44,700 5039.9 12.6 11.5
അവ�ംബം: സമുദ്യാല്പന്നകയറ്റുമതി വികസന അദതയാറി്ി

ചിത്ം 5.4.1 സമുല്ാല്പനങ്ങളന്ട കയറ്റുമതതി വളര്ച്ചാനതിരക്കുകള് (അളവതില്)-ഇന്ധ്, ലകരളം- ലകരളത്തിന്റെ 
വതിഹതിതം, 2015-16 മുതല് 2020-21 വന്ര, ശതമാനത്തില്
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സമുല്ാല്പന കയറ്റുമതതി വളര്ച്ചാ നതിരക്� - ഇന്ധ്,(%) 

സമുല്ാല്പന കയറ്റുമതതി വളര്ച്ചാ നതിരക്�- ലകരളം,(%) 

ലകരളത്തിന്റെ വതിഹതിതം (%) 

അവ�ംബം: സമുദ്യാല്പന്ന കയറ്റുമതി വികസന അദതയാറി്ി
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51.4% 

16.4% 

5.2% 

5.3% 

7.5% 

0.4% 13.8% 

ശീതീകരതിച്ച ന്കാഞ്� 

ശീതീകരതിച്ച മത്ധ്ം 

ശീതീകരതിച്ച കൂന്ല് 

ശീതീകരതിച്ച കണവ 

ഉണക്തിയ ഇനങ്ങള് 

ജീവനുള്ള ഇനങ്ങള് 

മറ്റുള്ളവ 

ചിത്ം 5.4.2 2020-21-ല്  ഇന്ധ്യതില് നതിന� കയ്തി 
അയച്ച സമുല്ാല്പനങ്ങളം അവയുന്ട വതിപണതി 
വതിഹതിതവം (ശതമാനത്തില്) 

അവ�ംബം: സമുദ്യാല്പന്ന കയറ്റുമതി വികസന അദതയാറി്ി

ചിത്ം 5.4.3 2020-21-ല് ലകരളത്തില് നതിന� കയ്തി 
അയച്ച സമുല്ാല്പനങ്ങളം വതിപണതി വതിഹതിതവം (ശതമാ
നത്തില്)

അവ�ംബം: സമുദ്യാല്പന്ന കയറ്റുമതി വികസന അദതയാറി്ി

38.3% 

22.8% 

12.2% 

15.1% 

2.2% 

0.8% 

8.6% 
ശീതീകരതിച്ച ന്കാഞ്� 

ശീതീകരതിച്ച മത്ധ്ം 

ശീതീകരതിച്ച കൂന്ല് 

ശീതീകരതിച്ച കണവ 

ഉണക്തിയ ഇനങ്ങള് 

തണുപെതിച്ച ഇനങ്ങള് 

മറ്റുള്ളവ 

2020-21-ല്  ഇന്ധ്യതില് നതിന്നുള്ള സമുല്ാല്പെന  
കയറ്റുമതതി വതിപണതി വതിഹതിതത്തിന്റെ അളവതിലം മൂ�ധ്ത്തിലം 
യഥാക്രമം 51.4 ശതമാനവം 74.4 ശതമാനവം ലര
ഖന്പെടുത്തിന്കാണ� ശീതീകരതിച്ച ന്ചമ്ീന് മുനതിലള്ള 

സ്ാനം നതി�നതിര്ത്തി. അളവതില് 16.4 ശതമാനവം 
മൂ�ധ്ത്തില് 6.7 ശതമാനവം ലരഖന്പെടുത്തി ശീതീകരതിച്ച 
മത്ധ്ം രണാം സ്ാനത്ാണ�. 2020-21-ല് മുന് 
വര്ഷന്ത് അലപക്തിച്ച� അളവതില് (-)9.5 ശതമാനവം 
മൂ�ധ്ത്തില് (-)4.8 ശതമാനവം ഇടതിവ� ലരഖന്പെടുത്തി 
32,520 ലകാടതി രൂപ മൂ�ധ്മുള്ള 5.9 �ക്ം ടണ് ശീതീകരതിച്ച  
ന്ചമ്ീനാണ� ഇന്ധ്യതില് നതിന്നും കയ്തി അയച്ചത�.  
(അനുബന്ം 5.4.3). ഇന്ധ്യതില് നതിന്നും കയ്തി അയച്ച 
സമുല്ാല്പനങ്ങളം അവയുന്ട വതിപണതി വതിഹതിതവം  
ചിത്ം 5.4.2-ല്  നല്കതിയതിട്ടുണ�. 

2020-21-ല്  ലകരളത്തില് നതിന്നും കയറ്റുമതതി ന്ചയ്ത 
സമുല്ാല്പനങ്ങളതില് മുഖധ് ഇനം ശീതീകരതിച്ച ന്ചമ്ീന് 
ആയതിരുന്നു. ഇത� ന്മാത്ം വതിപണതിയുന്ട അളവതില് 
38.3 ശതമാനവം മൂ�ധ്ത്തില് 56.9 ശതമാനവമാണ�. 
മുന് വര്ഷവമായതി താരതമധ്ം ന്ചയ്യുലമ്പാള് ശീതീകരതിച്ച  
ന്ചമ്ീനതിന്റെ കയറ്റുമതതിയുന്ട അളവതില് 3.1 ശതമാനവം 
മൂ�ധ്ത്തില് 10.6 ശതമാനവം വര്ദ്നവാണുണായതിട്ടുള്ളത�. 
2020-21-ല്  ലകരളത്തില് നതിന്നും കയറ്റുമതതി ന്ചയ്ത സമു
ല്ാല്പനങ്ങളന്ട ഇനം തതിരതിച്ചുളള വതിപണതി വതിഹതിതം ചിത്ം 
5.4.3-ല്  നല്കതിയതിട്ടുണ�.

2020-21-ല്  ഇന്ധ്ന് സമുല്ാല്പനങ്ങളന്ട ഏ്വം 
വ�തിയ വതിപണതി യു.എസ�.എ (2.9 �ക്ം ന്മട്തിക� ടണ്) 
യും തുടര്ന� കചനയും (2.18 �ക്ം ന്മട്തിക� ടണ്) 
ന്തക്� കതിഴക്� ഏഷധ് (2.17 �ക്ം ന്മട്തിക� ടണ്)  
യൂലറാപധ്ന് യൂണതിയന് (1.5 �ക്ം ന്മട്തിക� ടണ്) 
എനതിവയാണ�. കൂടാന്ത ജപൊന് (0.9 �ക്ം ന്മട്തിക� ടണ്), 
മധധ് കതിഴക്ന് രാജധ്ങ്ങള് (0.5 �ക്ം ന്മട്തിക� ടണ്), മ്� 
രാജധ്ങ്ങള് (1.3 �ക്ം ന്മട്തിക� ടണ്) എനതിവതിടങ്ങളതില�
ക്കും ഇന്ധ്യതില് നതിന� സമുല്ാല്പനങ്ങള് കയറ്റുമതതി 
ന്ചയ്തതിരുന്നു. ഇന്ധ്യതില് സമുല്ാല്പെനങ്ങളന്ട പ്രധാന 
വതിലദശ വതിപണതികളം വതിപണതി വതിഹതിതവം ചിത്ം 5.4.4-ല്  
നല്കതിയതിട്ടുണ�.

2020-21-ല്  ലകരളത്തില് നതിന്നുള്ള സമുല്ാല്പെന
ങ്ങളന്ട ഏ്വം വ�തിയ വതിപണതി യൂലറാപധ്ന് യൂണതിയനും 
(39,618 ന്മട്തിക� ടണ്) തുടര്ന� ന്തക്� കതിഴക്ന് ഏഷധ് 

ചിത്ം 5.4.4 2020-21-ല് ഇന്ധ്ന് സമുല്ാല്പനങ്ങളന്ട പ്രധാന വതിലദശ വതിപണതികള്, വതിപണതി വതിഹതിതം 
ശതമാനത്തില്

അവ�ംബം: സമുദ്യാല്പന്ന കയറ്റുമതി വികസന അദതയാറി്ി
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(36,161 ന്മട്തിക� ടണ്), കചന (18,307 ന്മട്തിക� ടണ്), 
മ്� രാജധ്ങ്ങള് (17,131 ന്മട്തിക� ടണ്), യു.എസ�.എ 
(16,054 ന്മട്തിക� ടണ്), ജപൊന് (9,198 ന്മട്തിക� ടണ്), 
മധധ് കതിഴക്ന് രാജധ്ങ്ങള് (8,231 ന്മട്തിക� ടണ്) 
എനതിവയായതിരുന്നു. 2020-21-ല്  ലകരളത്തില് നതിന്നുള്ള  
സമുല്ാല്പനങ്ങളന്ട പ്രധാന വതിലദശ വതിപണതികളം വതിപണതി 
വതിഹതിതവം ചിത്ം 5.4.5-ല് നല്കതിയതിട്ടുണ�. 

കശുവണ്ി കയറ്റുമതി
2020-21-ല്  ഇന്ധ്യതില് നതിന്നുള്ള കശുവണതി പരതിപെതിന്റെ 
കയറ്റുമതതി 2907 ലകാടതി രൂപ മൂ�ധ്മുള്ള 49,992 ന്മട്തിക്� 
ടണ് ആയതി കുറഞ്ഞു. 2019-20-ല്  ഇത� 3,867.2 ലകാടതി 
രൂപ മൂ�ധ്മുള്ള 67,647 ന്മട്തിക� ടണ് ആയതിരുന്നു. 2020-
21-ല് , മുന്വര്ഷന്ത് അലപക്തിച്ച�, ഇന്ധ്യതില് നതിന്നുള്ള 
കശുവണതി പരതിപെതിന്റെ കയറ്റുമതതിയുന്ട അളവതില് (-)26.1 
ശതമാനത്തിലറെയും മൂ�ധ്ത്തില് (-)24.8 ശതമാനത്തിലറെയും 
ഇട തിവ�  ലരഖന്പെടുത്തി.  ഇന്ധ്യതില് നതിന്നുള്ള  
കശുവണതിപെരതിപെ� പ്രധാനമായും യു.എ.ഇ, സൗദതി അലറബധ്, 
ന്നതര്�റെ�, ജപൊന്, ന്പെയതിന്, യു.എസ�.എ, ജര്മ്നതി, 
സതിങ്പ്പൂര്, കുകവ്� എനീ രാജധ്ങ്ങളതില�ക്ായതിരുന്നു 
കയറ്റുമതതി ന്ചയ്തത�. 

ലകരളത്തില് നതിന്നുള്ള കശുവണതി പരതിപെതിന്റെ കയറ്റുമതതി 
2019-20-ന്� 1742.5 ലകാടതി രൂപ മൂ�ധ്മുള്ള 30,478 
ന്മട്തിക� ടണ്തില് നതിന്നും 2020-21-ല്  അളവതില് 
(-)18.2 ശതമാനത്തിലറെയും മൂ�ധ്ത്തില് (-)16.1 
ശതമാനത്തിലറെയും ഇടതിവം ലരഖന്പെടുത്തി ന്കാണ� 1461.3  
ലകാടതി രൂപ മൂ�ധ്മുള്ള 24,929 ന്മട്തിക്� ടണ് ആയതി 
കുറയുകയുണായതി. 

ഇന്ധ്യതില് നതിന� കയ്തി അയക്കുന ന്മാത്ം 
കശുവണതി പരതിപെതിന്റെ അളവതില് ലകരളത്തിന്റെ വതിഹതിതം  
2015-16 മുതലള്ള തുടര്ച്ചയായ ഇടതിവതിന� ലശഷം  
2019-20, 2020-21 എനീ കാ�യളവകളതില് വര്ദ്തിച്ചതിട്ടു
ണ�. 2020-21-ല്  ലകരളത്തിന്റെ വതിഹതിതം അളവതില് 49.9 
ശതമാനവം മൂ�ധ്ത്തില് 50.3 ശതമാനവം വര്ദ്തിച്ചതിട്ടുണ�. 
കൂടുതല് വതിവരങ്ങള് പട്ിക 5.4.4-ല് നല്കതിയതിട്ടുണ�. 

ഇന്ധ്യതില് നതിന്നുള്ള കശുവണതി ലതാട� എണ്യുന്ട 
കയറ്റുമതതിയതില് 2016-17 മുതല് ഇടതിവ� അനുഭവ

ന്പെട്തിട്ടുണ�. 2019-20-ല്  23.1 ലകാടതി രൂപ മൂ�ധ്മുള്ള 
4,606 ന്മട്തിക� ടണ് കശുവണതി ലതാട� എണ് കയ്തി 
അയച്ചതിരുന്നു. 2020-21-ല്  അളവതിലം മൂ�ധ്ത്തിലം 
യഥാക്രമം 18.9 ശതമാനവം, 14.7 ശതമാനവം ഇടതിവ� 
ലരഖന്പെടുത്തി ന്കാണ� 19.7 ലകാടതി രൂപ മൂ�ധ്മുള്ള 3736 
ന്മട്തിക്� ടണ്ായതി കുറഞ്ഞു. 2020-21-ല്  ലകരളത്തില് 
നതിന� കശുവണതിലത്ാട� എണ് കയറ്റുമതതി ന്ചയ്തതിട്തില്.  
2018-19-ല്  ലകരളത്തില് നതിന്നും 3.3 ലകാടതി രൂപ 
മൂ�ധ്മുള്ള 699 ന്മട്തിക്� ടണ് കശുവണതിലത്ാട� എണ് 
വതിലദശ രാജധ്ങ്ങളതില�ലക്� കയ്തി അയച്ചതിരുന്നുന്വങ്തില് 
2019-20-ല്  ഇത� ന്വറും 1 ന്മട്തിക� ടണ് മാത്രമായതിരുന്നു  
അനുബന്ം 5.4.4.

2019-20-ലം 2020-21-ലം അസംസ�കൃത കശുവണതി 
ഉല്പൊദനത്തില് ഇന്ധ്യ്ക� രണാം സ്ാനമാണ�. ഐവറതി 
ലകാസ്റാണ� മുനതില് നതില്ക്കുനത�. ഇന്ധ് 2019-20-ല്  
6,91,056 ന്മട്തിക� ടണ് അസംസ�കൃത കശുവണതിയാണ� 
ഉല്പാദതിപെതിച്ചതിരുനത�. 2020-21-ല് മുന് വര്ഷന്ത് 
അലപക്തിച്ച� 6.8 ശതമാനം വളര്ച്ചലയാന്ട 7,38,009 
ന്മട്തിക� ടണ് അസംസ�കൃത കശുവണതിയാണ� ഉല്
പൊദതിപെതിച്ചത�. വതിയ്�നാം, കലമ്പാ�തിയ, കനജീരതിയ, 
താന്സാനതിയ, �തിനതിയ തുടങ്ങതിയവയാണ� മ്� പ്രധാന 
അസംസ�കൃത കശുവണതി ഉല്പൊദക രാജധ്ങ്ങള്. 
ലകരളത്തില് നതിന്നുള്ള അസംസ�കൃത കശുവണതി 
ഉല്പൊദനവം 2020-21 -ല് വര്ദ്തിച്ചതിട്ടുണ�. 2019-20-
ല്  ഇത� 69,624 ന്മട്തിക� ടണ് ആയതിരുനത� 2020-21-ല്   
5 ശതമാനം വളര്ച്ചലയാന്ട 73,105 ന്മട്തിക� ടണ് ആയതി. 
ഇന്ധ്യതില് ഏ്വം കൂടുതല് അസംസ�കൃത കശുവണതി 
ഉല്പൊദതിപെതിക്കുന സംസ്ാനമായതി മഹാരാഷ്ട്ര 
തുടര്ന്നു വരുന്നു (25.8 ശതമാനം), തുടര്ന� ആന്ധ്ര 
പ്രലദശ� (16.4 ശതമാനം) ഒ�ീഷ (15.7 ശതമാനം).  
2020-21-ല് ഇന്ധ്യതിന്� അസംസ�കൃത കശുവണതിയുന്ട 
ന്മാത്ം ഉല്പൊദനത്തില് ലകരളത്തിന്റെ വതിഹതിതം 9.9 
ശതമാനമാണ�. 

ഇന്ധ് 2020-21-ല് 199.8 ലകാടതി രൂപ മൂ�ധ്മുള്ള 19,832 
ന്മട്തിക� ടണ് അസംസ�കൃത കശുവണതി കയറ്റുമതതി ന്ചയ�തു. 
2019-20-ല്  ഇത� 140.5 ലകാടതി രൂപ മൂ�ധ്മുള്ള 15,826 
ന്മട്തിക്� ടണ് ആയതിരുന്നു. 2020-21-ല്  ഇന്ധ്യതില് 
നതിന്നുള്ള അസംസ�കൃത കശുവണതിയുന്ട കയറ്റുമതതിയുന്ട 

ചിത്ം 5.4.5 2020-21-ല് ലകരളത്തില് നതിന്നുള്ള സമുല്ാല്പനങ്ങളന്ട പ്രധാന വതിലദശ വതിപണതികള്, വതിപണതി 
വതിഹതിതം (ശതമാനത്തില്)

അവ�ംബം: സമുദ്യാല്പന്ന കയറ്റുമതി വികസന അദതയാറി്ി
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അളവതില് 25.3 ശതമാനവം മൂ�ധ്ത്തില് 42.2 ശതമാനവം 
വര്ദ്നവ� ലരഖന്പെടുത്തി. 2018-19 മുതല് 2020-21 
വന്രയുള്ള കാ�യളവതില് ലകരളത്തില് നതിന്നും 
അസംസ�കൃത കശുവണതി കയ്തി അയച്ചതിരുനതില്. 

ഇന്ധ് 2020-21-ല് 7331.3 ലകാടതി രൂപ മൂ�ധ്മുള്ള 
8,31,231 ന്മട്തിക� ടണ് അസംസ�കൃത കശുവണതി  
ഇറക്കുമതതി ന്ചയ�തു. 2019-20-ല്  ഇത� 8,861.6 ലകാടതി 
രൂപ മൂ�ധ്മുള്ള 9,38,038 ന്മട്തിക� ടണ് ആയതിരുന്നു. 
2 0 2 0 - 2 1 - ല്  അ സ ം സ�കൃ ത  ക ശു വ ണ തിയു ന് ട 
ഇറക്കുമതതിയുന്ട അളവതില് (-)11.4 ശതമാനത്തിന്റെയും  
മൂ�ധ്ത്തില് (-)17.3 ശതമാനത്തിന്റെയും ഇടതിവം  
ലരഖന്പെടുത്തി. 2020-21-ല് ഇന്ധ് ഇറക്കുമതതി ന്ചയ്ത 
ന്മാത്ം അസംസ�കൃത കശുവണതിയതില് ലകരളത്തിന്റെ 
പങ്� 166.3 ലകാടതി രൂപ മൂ�ധ്മുള്ള 18,424 ന്മട്തിക� ടണ് 
ആണ�. 2019-20-ല്  ലകരളം 125.5 ലകാടതി രൂപ മൂ�ധ്മുള്ള 
13,202 ന്മട്തിക� ടണ് അസംസ�കൃത കശുവണതിയാണ� 
ഇറക്കുമതതി ന്ചയ്തതിരുനത�.

കയറം കയറല്പ്പന്നങ്ങളുലെയം കയറ്റുമതി
ഇന്ധ്യതില് നതിന്നുള്ള കയറും കയറുല്പനങ്ങളന്ടയും 
കയറ്റുമതതി 2019-20-ല്  2,757.9 ലകാടതി രൂപയുന്ട 
9,88,996 ന്മട്തിക� ടണ് ആയതിരുനത� 2020-21-
ല് , അളവതില് 17.6 ശതമാനം വര്ദ്നലവാന്ടയും  
മൂ�ധ്ത്തില് 37 ശതമാനം വര്ദ്നലവാലടയും 3,779 
ലകാടതി രൂപ മൂ�ധ്മുള്ള 11,63,213 ന്മട്തിക� ടണ് ആയതി. 
ഇത� രാജധ്ന്ത് നാളതിതുവന്രയുള്ള ഏ്വം ഉയര്ന 
കയറ്റുമതതിയാണ�. ലകരളത്തിന്� ന്കാച്ചതി തുറമുഖം വഴതിയുള്ള 
കയറതിന്റെയും കയറുല്പെനങ്ങളന്ടയും കയറ്റുമതതിയും 2020-
21-ല്  വര്ദ്തിച്ചതിട്ടുണ�. 2020-21-ല്  ന്കാച്ചതി തുറമുഖം വഴതി 
2,84,065 ന്മട്തിക� ടണ് കയറും കയറുല്പെനങ്ങളം കയറ്റുമതതി  
ന്ചയ്തതിട്ടുണ�. 2019-20-ല്  ഇത� 1,18,079 ന്മട്തിക� ടണ് 
ആയതിരുന്നു. 

2020-21-ല് ചകതിരതിലചാറ�, കകത്റതി മാറ്റുകള്, കയര് 
ഭൂവസ്തം, കയര് നാരുകള്, കയര് യാണ്, കകത്റതിയതില് 

നതിര്മ്തിച്ച മാ്തിംഗുകള്, റബകറസ��� കയര്, കയര് 
മ്തിനങ്ങള്, എനതിവയുന്ട കയറ്റുമതതിയതില് വര്ദ്നവം, 
ചകതിരതി, ടഫ�്� മാ്�, കയര് ലറാപെ�, കയര് പരവതാനതികള്, 
യന്തത്റതിയതില് നതിര്മ്തിച്ച മാ്� ,  കയര്ചുരുള്  
തുടങ്ങതിയവയുന്ട കയറ്റുമതതിയതില് ഇടതിവം ലരഖന്പെടുത്തി. 
2020-21-ല്  ഇന്ധ് 1,919.7 ലകാടതി രൂപയുന്ട ചകതിരതിലചാറ� 
കയറ്റുമതതി ന്ചയ�തു. ഇത� രാജധ്ന്ത് ന്മാത്ം കയറും 
കയറുല്പെനങ്ങളന്ടയും കയറ്റുമതതിയുന്ട അളവതിന്റെ 59 
ശതമാനമാണ�. മൂ�ധ്വര്ധതിത ഉല്പനങ്ങളതില് കയര് 
നാരുപലയാ�തിച്ചുള്ള മാ്� ഒനാമതായതി നതില്ക്കുന്നു.  
മാറ്റുകള് അളവതില് 7.0 ശതമാനവം മൂ�ധ്ത്തില് 21.4 
ശതമാനവമാണ�. ഇന്ധ്യതില് നതിന്നും കയറ്റുമതതി ന്ചയ്യുന 
കയറുല്പെനങ്ങളന്ട മുഖധ് ഇനങ്ങളതില് ഒനാണതിത�. 
കയര് നാരുകള് അളവതില് 30.4 ശതമാനവം മൂ�ധ്ത്തില്  
16.6 ശതമാനവം വരും.

2020-21-ല് 106 രാജധ്ങ്ങള് ഇന്ധ്യതില് നതിന്നും 
കയറും കയര് ഉല്പെനങ്ങളം ഇറക്കുമതതി ന്ചയ്തതിട്ടുണ�. 
ന്മാത്ം ഇറക്കുമതതിയുന്ട 31.1 ശതമാനം മൂ�ധ്ലത്ാന്ട 
19.1 ശതമാനം അളവ� ഇറക്കുമതതി ന്ചയ്യുന 
അലമരതിക്യാണ� ഇറക്കുമതതി ന്ചയ്യുന രാജധ്ങ്ങളതില് 
ഒനാമത�. മൂ�ധ്ത്തില് 20.7 ശതമാനവം അളവതില് 
34.8 ശതമാനവമുള്ള കചനയാണ� ഇന്ധ്യതില് 
നതിന്നും ഇറക്കുമതതി ന്ചയ്യുനതതില് രണാമന്ത് 
വ�തിയ രാജധ്ം. ന്നതര്�ാറെ�, സൗത്� ന്കാറതിയ, 
യു.ന്ക, ന്പെയതിന്, ഓസ�ലട്�തിയ, ഇ്�തി, ജര്മനതി, 
കാന� എനതിവയാണ� �ണധ്മായ അളവതില് കയ
റുല്പെനങ്ങള് ഇറക്കുമതതി ന്ചയ്യുന മറ്റു രാജധ്ങ്ങള്.
ലകരളത്തില് നതിന്നും ഇന്ധ്യതില് നതിന്നും കയറ്റുമതതി 
ന്ചയ്ത കയറും കയറുല്പെനങ്ങളന്ടയും വതിവരങ്ങള്  
ചിത്ം 5.4.6-ല്  നല്കതിയതിട്ടുണ�.

ദതയിെയലെ കയറ്റുമതി 
ഇന്ധ്യതില് നതിന്നുള്ള ലതയതി�യുന്ട കയറ്റുമതതി 2016-17 
മുതല് തുടര്ച്ചയായതി കുറഞ്� വരതികയാണ�. 2019- 
20-ല്  5,457.10 ലകാടതി രൂപ മൂ�ധ്മുള്ള 2,41,344 ന്മട്തിക� 

പട്ിക 5.4.4 കശുവണതി പരതിപെതിന്റെ കയറ്റുമതതി, ഇന്ധ്യും ലകരളവം (2014-15 മുതല് 2020-21 വന്ര), (അളവ�: ന്മട്തിക� 
ടണ്, മൂ�ധ്ം: ലകാടതി രൂപയതില്)

വര്ഷം

ലകരളം ഇന്ധ് ലകരളത്തിന്റെ വതിഹതിതം 
(ശതമാനത്തില്)

അളവ� 
(ന്മട്തിക� ടണ്)

മൂ�ധ്ം അളവ� 
(ന്മട്തിക� ടണ്)

മൂ�ധ്ം
അളവ� മൂ�ധ്ം(ലകാടതി 

രൂപയതില്)
(ലകാടതി 

രൂപയതില്)
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
2020-21 24,929 1,461.3 49,992 2,907 49.9 50.3

അവ�ംബം: കയാഷ്യു എകപ്ദപയാര്ടപ് ട്യാദമയാഷ്ന് കൗണസില് ഓഫപ് ഇന്്
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ടണ് ആയതിരുനത� 2020-21-ല്  വളര്ച്ചാ നതിരക്� അളവതില് 
(-)15.6 ശതമാനവം മൂ�ധ്ത്തില് (-)2.7 ശതമാനവം 
ഇടതിലവാന്ട 5,311.5 ലകാടതി രൂപയുന്ട 2,03,791 ന്മട്തിക� 
ടണ് ആയതി. ലകരളത്തിന്� തുറമുഖങ്ങള് വഴതിയുള്ള 
ലതയതി�യുന്ട കയറ്റുമതതി 2018-19-ല്  80,683 ന്മട്തിക� 
ടണ് ആയതിരുനത� 2019-20-ല്  1,470.8 ലകാടതി രൂപ  
മൂ�ധ്മുള്ള 76,983 ന്മട്തിക� ടണ് ആയതി കുറഞ്തിരുന്നു. 
2020-21 ലം കയറ്റുമതതിയതിന്� അളവതിലള്ള ഇടതിവ�  
തുടരുകയും അളവതില് (-)8.6 ശതമാനം ഇടതിലവാന്ടയും 
മൂ�ധ്ത്തില് 6.5 ശതമാനം വളര്ച്ചലയാന്ടയും 1,566 
ലകാടതി രൂപയുന്ട 70,398 ന്മട്തിക� ടണ് ആയതി കുറഞ്ഞു.  
(പട്ിക 5.4.5) 

കയാപ്പിയലെ കയറ്റുമതി
2020-21-ല്  ന്കാച്ചതി തുറമുഖം വഴതിയുള്ള കാപെതിയുന്ട 
കയറ്റുമതതി �ണധ്മായ വര്ദ്നലവാന്ട (7.5 ശതമാനം) 
34,134 ന്മട്തിക� ടണ്ായതി ലരഖന്പെടുത്തി. മുന് വര്ഷന്ത് 
വളര്ച്ചാനതിരക്� (-)21.9 ശതമാനമായതിരുന്നു. എനതിരു 
നാലം ന്കാച്ചതി തുറമുഖം വഴതി കാപെതിയുന്ട കയറ്റുമതതി 2016-17 
ന്� ലനരതിയ വര്ദ്നവ� ഒഴതിന്ക 2014-15 മുതല് തുടര്ച്ചയായതി 
കുറഞ്� വരതികയാണ�. 2013-14-ല്  കയറ്റുമതതി ന്ചയ്ത 
അളവതിന്റെ (75,631 ന്മട്തിക� ടണ്) പകുതതി മാത്രമാണതിത�. 

സുഗന് വത്യഞ്ജനങ്ങളുലെ കയറ്റുമതി
ലകാവതി��-19 പകര്ച്ചവധ്ാധതിക്തിടയതിലം 2020-21-ല് 
ഇന്ധ്യതില് നതിന്നുള്ള സു�ന്ധ വധ്ഞ്ജനങ്ങളന്ട കയറ്റു
മതതിയതിലള്ള മുലന്ം തുടരുകയും ചരതിത്രത്തി�ാദധ്മാ
യതി 3.6 ബതി�ധ്ണ് യു.എസ� ല�ാളര് മറതികടക്കുകയും 
ന്ചയ�തു. ഇത� സു�ന്ധ വധ്ഞ്ജനങ്ങളന്ട കയറ്റുമതതിയതിന്� 
എക്ാ�ലത്യും ഉയര്ന അളവം മൂ�ധ്വം ആണ�.  
2020-21-ല് 27,193.2 ലകാടതി രൂപയുന്ട 15,65,000 
ന്മട്തിക� ടണ് സു�ന്ധവധ്ഞ്ജനങ്ങള് കയറ്റുമതതി ന്ചയ�തു. 
2019-20-ല് ഇത� 22,062.8 ലകാടതി രൂപയുന്ട 12,08,400 
ന്മട്തിക� ടണ് ആയതിരുന്നു. 2020-21-ല്  ഇന്ധ്യതില് 
നതിന്നുള്ള സു�ന്ധ വധ്ഞ്ജനങ്ങളന്ട കയറ്റുമതതിയുന്ട 
അളവതിലം മൂ�ധ്ത്തിലം യഥാക്രമം 29.5 ശതമാനവം 
23.3 ശതമാനവം വളര്ച്ച ലരഖന്പെടുത്തിയതിട്ടുണ�. 

ലകരളത്തില് നതിന്നുള്ള (ന്കാച്ചതി, തതിരുവനന്പുരം  
തുറമുഖങ്ങള് വഴതി) സു�ന്ധ വധ്ഞ്ജനങ്ങളന്ട കയറ്റുമതതി 
2019-20-ല്  4,05,421.3 �ക്ം രൂപയുന്ട 1,00,195.8. 
ന്മട്തിക� ടണ് ആയതിരുനത� 2020-21-ല്  അളവതിലം 
മൂ�ധ്ത്തിലം 21.1 ശതമാനവം 23.8 ശതമാനവം വര്ദ്നവ� 
ലരഖന്പെടുത്തി ന്കാണ� 5,01,815.3 �ക്ം രൂപ മൂ�ധ്മുള്ള 
1,21,383.7 ന്മട്തിക� ടണ് ആയതി ഉയര്ന്നു. 

ചിത്ം 5.4.6 ഇന്ധ്യതില് നതിന്നും ലകരളത്തില് നതിന്നുമുള്ള കയറും കയറുല്പെനങ്ങളന്ടയും കയറ്റുമതതി, 2015-16 മുതല് 
2020-21 വന്ര, (അളവ�: �ക്ം ന്മട്തിക� ടണ്)

അവ�ംബം: കയര് ദബയാര്ഡപ്, ടകയാച്ിന് ദപയാര്ടപ് ട്രസപ്്പ്
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 കയറും കയര് ഉല്പനങ്ങളന്ടയും കയറ്റുമതതി 
-ഇന്ധ് (അളവ� �ക്ം ന്മട്തിക� ടണ്) 

കയറും കയര് ഉല്പനങ്ങളന്ടയും കയറ്റുമതതി -
ലകരളം  (അളവ� �ക്ം ന്മട്തിക� ടണ്) 

പട്ിക 5.4.5 ഇന്ധ്യതില് നതിന്നും ലകരളത്തിന്� തുറമുഖങ്ങള് വഴതിയുമുള്ള ലതയതി� കയറ്റുമതതി, 2015-16 മുതല് 2020-21 
വന്ര, (അളവ�: ന്മട്തിക� ടണ്, മൂ�ധ്ം: �ക്ം രൂപയതിലം) 

വര്ഷം
ലകരളം ഇന്ധ്

അളവ� (ന്മട്തിക� ടണ്) മൂ�ധ്ം (�ക്ം രൂപയതില്) അളവ� (ന്മട്തിക� ടണ്) മൂ�ധ്ം (�ക്ം രൂപയതില്)

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

2020-21 70,398 1,56,595 2,03,791 5,31,153

അവ�ംബം: ്റീദബയാര്ഡപ്
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ഇന്ധ്യതില് നതിന്നും കയ്തി അയക്കുന സു�ന്ധ  
വധ്ഞ്ജനങ്ങളന്ട അളവതില് ലകരളത്തിന്റെ വതിഹതിതത്തില് 
കഴതിഞ് കുന്റ വര്ഷങ്ങളായതി ഏ്ക്കുറച്ചതിലകള്  
അനുഭവന്പെടുന്നു. 2019-20-ല് ഇത� 8.3 ശതമാനമാ
യതിരുനത� 2020-21-ല് അളവതില് 7.8 ശതമാനമായതി 
കുറയുകയും മൂ�ധ്ം പരതിലശാധതിക്കുലമ്പാള് 2019- 
20 _ന്� 18.4 ശതമാനത്തില് നതിന്നും 2020-21-ല്  18.5 

ശതമാനമായതി ലനരതിയ വര്ദ്നവ� ഉണായതായും കാണാം,  
(പട്ിക 5.4.6)

ഇന്ധ്യതിലം ലകരളത്തിലം നതിന്നുള്ള സു�ന്ധവധ്ഞ്ജ
നങ്ങളന്ടയും ഉല്പെനങ്ങളലടയും കയറ്റുമതതി വളര്ച്ചാ 
നതിരക്� 2016-17 മുതല് വര്ദ്തിക്കുനതായതി കാണാം. 
2016-17, 2017-18, 2018-19 കാ�യളവകളതില് വളര്ച്ചാ 

പട്ിക 5.4.6 സു�ന്ധ വധ്ഞ്ജനങ്ങളന്ട കയറ്റുമതതി- ലകരളവം ഇന്ധ്യും, 2015-16 മുതല് 2020-21 വന്ര (അളവ�: 
ന്മട്തിക� ടണ്, മൂ�ധ്ം: �ക്ം രൂപയതില്)

വര്ഷം ലകരളം ഇന്ധ് ലകരളത്തിന്റെ വതിഹതിതം 
(ശതമാനത്തില്)

അളവ�  
(ന്മട്തിക� ടണ്)

മൂ�ധ്ം (�ക്ം 
രൂപയതില്)

അളവ�  
(ന്മട്തിക� ടണ്)

മൂ�ധ്ം  
(�ക്ം രൂപയതില്) അളവ� മൂ�ധ്ം

1 2 3 4 5 6 7

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 89,590.8 3,78,560.4 11,00,250.0 19,50,581.1 8.1 19.4

2019-20 1,00,195.8 4,05,421.3 12,08,400.0 22,06,280.0 8.3 18.4

2020-21 1,21,383.7 5,01815.3 15,65,000.0 27,19,320.0 7.8 18.5

അവ�ംബം: സ്പൈസസപ് ദബയാര്ഡപ് 

ചിത്ം 5.4.7 ഇന്ധ്യുലടയും ലകരളത്തിന്റെയും സു�ന്ധ വധ്ഞ്ജനങ്ങളന്ട കയറ്റുമതതി (അളവതില്) വളര്ച്ചാ നതിരക്കുകള്, 
ശതമാനത്തില്, (2015-16 മുതല് 2020-21 വന്ര)

അവ�ംബം: സ്പൈസസപ് ദബയാര്ഡപ് 
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നതിരക്� യഥാക്രമം 12.4 ശതമാനവം, 8.5 ശതമാനവം,  
7 ശതമാനവം വര്ദ്തിച്ചു. മുന് വര്ഷന്ത് വളര്ച്ചാ  
നതിരക്ായ 9.8 ശതമാനവമായതി താരതമധ്ം ന്ചയ്യുലമ്പാള് 
2020-21-ല് ഇന്ധ്യതില് നതിന്നുള്ള കയറ്റുമതതിയതില്  
ശ്രലദ്യമായ വളര്ച്ചയായ 29.5 ശതമാനം  
വര്ദ്നവാണ� ഉണായതിട്ടുള്ളത�.

ലകരളത്തില് നതിന്നുള്ള സു�ന്ധവധ്ഞ്ജനങ്ങളന്ടയും ഉല്പെ
നങ്ങളലടയും കയറ്റുമതതിയുന്ട വളര്ച്ചാ നതിരക്തിലം കഴതിഞ് 
കുന്റ വര്ഷങ്ങളായതി ഏ്ക്കുറച്ചതിലകള് ഉണായതിട്ടുണ�. 2015-
16-ല് വളര്ച്ചാ നതിരക്� 22.7 ശതമാനമായതി ഉയര്ന്നു 
എങ്തിലം 2016-17-ല് (-) 15.6 ശതമാനമായതി കുറഞ്ഞു. 
2017-18-ല്  ഇത� വീണ്ം 13.1 ശതമാനമായതി വര്ദ്തിച്ചു
ന്വങ്തിലം 2018-19-ല്  (-)6.1 ശതമാനമായതി കുറഞ്ഞു. 
2020-21-ല്  സു�ന്ധവധ്ഞ്ജനങ്ങളന്ടയും ഉല്പെനങ്ങ
ളലടയും കയറ്റുമതതിയതില് �ണധ്മായ വളര്ച്ചാ നതിരക്ായ 
21.1 ശതമാനം വര്ദ്നവാണ� മുന് വര്ഷന്ത് വളര്ച്ചാ 
നതിരക്ായ 11.8 ശതമാനവമായതി താരതമധ്ം ന്ചയ്യുലമ്പാള് 
ഉണായതിട്ടുള്ളത�. ഇന്ധ്യതിലം ലകരളത്തിലം നതിന്നുമുള്ള 
സു�ന്ധ വധ്ഞ്ജന കയറ്റുമതതിയുന്ട വളര്ച്ചാ നതിരക്തിന്� 
പ്രവണത ചിത്ം 5.4.7-ല്  നല്കതിയതിട്ടുണ�. 

ഓലരാ സു�ന്ധവധ്ഞ്ജനങ്ങള് പ്രലതധ്കം പരതിലശാ 
ധതിക്കുലമ്പാള്, 2020-21-ല്  ലകരളത്തില് നതിന്നും 
കയറ്റുമതതി ന്ചയ്ത മുളക�, മഞ്ള്, ഏ�ം (ന്ചറുത�), ഇഞ്തി, 
ഉലവ, ന്വളത്തുള്ളതി, ജാതതിക്, മല്തി, ജീരകം, ന്പരും 
ജീരകം എനതിവ അളവതിലം മൂ�ധ്ത്തിലം മുന്വര്ഷന്ത് 
അലപക്തിച്ച� വര്ദ്നവ� ലരഖന്പെടുത്തിയതിട്ടുണ�. മുളകതിന്റെ 
കയറ്റുമതതി 2019-20-ല് 417.4 ലകാടതി രൂപ മൂ�ധ്മുള്ള 
24,059.7 ന്മട്തിക� ടണ് ആയതിരുനത� 2020-21-ല്  
അളവതിലം മൂ�ധ്ത്തിലം യഥാക്രമം 16.3 ശതമാനവം 
36.3 ശതമാനവം വര്ദ്നലവാന്ട 569 ലകാടതി രൂപ 
മൂ�ധ്മുള്ള 27,977 ന്മട്തിക� ടണ് ആയതി ഉയര്ന്നു. 2019-
20-ല് ലകരളത്തില് നതിന്നുള്ള (ന്കാച്ചതി. തതിരുവനന്പുരം) 
തുറമുഖങ്ങള് വഴതി 284.8 ലകാടതി രൂപയുന്ട 1,090.2 ന്മട്തിക� 
ടണ് ഏ�ം (ന്ചറുത�) കയ്തി അയച്ചതിരുന്നു. 2020-21-ല് 
അളവതിലം മൂ�ധ്ത്തിലം ശ്രലദ്യമായ വര്ദ്നലവാന്ട 
യഥാക്രമം 177.9 ശതമാനവം 105.9 ശതമാനവം വളര്ച്ചാ  
നതിരലക്ാന്ട 586.3 ലകാടതി രൂപയുന്ട 3,029.4 ന്മട്തിക� 
ടണ് ഏ�ത്തിന്റെ (ന്ചറുത�) കയറ്റുമതതി ന്ചയ�തു. 2019-
20-ല്  522.2 ലകാടതി രൂപ മൂ�ധ്മുള്ള 15,824 ന്മട്തിക� ടണ് 
കുരുമുളകാണ� ലകരളത്തില് നതിന� കയറ്റുമതതി ന്ചയ്തത�. 
2020-21-ല് ഇത� 487.9 ലകാടതി രൂപ മൂ�ധ്മുള്ള 15,891.1 
ന്മട്തിക� ടണ് ആയതി. 2020-21-ല്  ഇതതിന്റെ വളര്ച്ചാ 
നതിരക്� അളവതില് 0.4 ശതമാനം ലനരതിയ വര്ദ്നവം  
മൂ�ധ്ത്തില് (-)6.6 ശതമാനം ഇടതിവം ലരഖന്പെടുത്തുന്നു. 

2020-21-ല്  മൂ�ധ്വര്ദ്തിത ഉല്പനങ്ങളന്ട കാരധ്ത്തില് 
കറതി പൗ�ര്/മതിശ്രതിതം, പുതതിയ ഉല്പെനങ്ങള്, സു�ന്ധ 
കത�ങ്ങള്, ഒ�തിലയാന്റസതിന്സ� എനതിവയുന്ട കയറ്റുമതതി 
2019-20 ന്ന അലപക്തിച്ച� അളവതിലം മൂ�ധ്ത്തിലം വര്ദ്നവ� 
കാണതിക്കുന്നു. മൂ�ധ്വര്ദ്തിത ഉല്പെനങ്ങളായ കറതിപൗ�ര് 
കൂട്തിന്റെ കയറ്റുമതതി 2019-20-ല്  254 ലകാടതി രൂപ മൂ�ധ്മുള്ള 
11,717 ന്മട്തിക� ടണ് ആയതിരുനത� 2020-21-ല് അളവതില് 
23.9 ശതമാനം വര്ദ്നവം മൂ�ധ്ത്തില് 23.3 ശതമാനം 
വര്ദ്നവം ലരഖന്പെടുത്തി 313.3 ലകാടതി രൂപയുന്ട 14,517 
ന്മട്തിക� ടണ് ആയതി വര്ദ്തിച്ചു. സു�ന്ധവധ്ഞ്ജന കത�ം/

ഒ�തിലയാന്റസതിന്സ� എനതിവയുന്ട കയറ്റുമതതി 2019-20-
ന്� 1,899.6 ലകാടതി രൂപ മൂ�ധ്മുളള 9,494.3 ന്മട്തിക� ടണ്തില് 
നതിന്നും 2020-21-ല്  അളവതിലം മൂ�ധ്ത്തിലം യഥാക്രമം 3.1 
ശതമാനവം 14.9 ശതമാനവം വര്ദ്നവ� ലരഖന്പെടുത്തി 
2,181.7 ലകാടതി രൂപ മൂ�ധ്മുള്ള 9,790 ന്മട്തിക� ടണ് ആയതി 
വര്ദ്തിച്ചു. 
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5.5 പ�ൊതു സേവനങ്ങൾ
സർവ്വേയും ഭൂവ്േഖയും
േംസ്യാനത്തെ ത്േയാതെം ഭൂേികളുത്െയം റീേർസവേ 
നിശ്ിത േേയതെിനുള്ില് അളന്ന് തിട്ടത്പെടുതെി  
സേഖയയാക്കുന്തിനയാണന് േർസവേ വകുപെന് രൂപീകേി
ച്ിട്ടുള്തന്. ഇതന് കൂെയാത്ത, ഭൂവിനിസയയാഗം, ഭൂസേഖയാ 
ഡിജിറ്റൈസേഷന്, പട്ടയ വിതേണതെിനന് ഭൂ േർസവേ 
നെതെല് (ഭൂേിയത്െ ഉെേസ്യാവകയാശം), വനഭൂേി േർസവേ,  
േർക്യാർ നയതെിനന് അനുസൃതേയായം പ്രസതധ്ക 
പദ്തികളുത്െ േർസവേ വഖഫന് സ�യാർഡിനന് കീഴിലുള് 
നിർദ്ിഷ്ട സ്ലങ്ങളുത്െ േർസവ പ്രവർതെനങ്ങൾ നെത്തുക 
എന്ിവയം േർസവേ വകുപെിത്റെ പ്രവർതെികളയാണന്. 2021 
വത്േ 909 വിസലേജുകളിത്ല ഭൂേിയത്െ റീ േർസവ വകുപെന് 
പൂർതെിയയാക്ിയിട്ടുണ്ന്, 757 വിസലേജുകളിത്ല റീ േർസവ 
സജയാലികൾ പൂർതെീകേിസക്ണ്തുണ്ന്. 2018 മുതല് 2021 
വത്േയള് (ആഗേന്റൈന് 31, 2021 വത്േ) നെതെിയിട്ടുള് 
റീേർസവയത്െ വിശദയാംശങ്ങൾ അനുബന്ും 5.5.1-ല് 
നല്കിയിട്ടുണ്ന്. 87 വിസലേജുകളിത്ല ഡിജിറൈല് റീേർസവ 
പൂർതെിയയാക്കുകയം, 29 വിസലേജുകളിത്ല പ്രവൃതെികൾ  
പുസേയാഗേിച്ന് വേികയേയാണന്.

റീേർസവേ, ഭൂേിസയത്റൈടുക്ല് എന്ിവയത്െ സേല് 
അപെീല് നെപെി റ്കത്ക്യാള്ളുന്തും വകുപെയാണന്. 
അതെേം പേയാതികളില് ജിലേയാ േർസവേ സൂപ്രണ്ിത്റെ 
ശുപയാർശയത്െ അെിസ്യാനതെിലയാണന് ജിലേയാ കളകന്െർ 
തീർപെന് കല്പെിക്കുന്തന്. 2020-ല് 1,64,200 റീേർസവേ 
പേയാതികളില് 1,27,832 സകസുകൾ (77.85 ശതേയാനം) 
പേിഹേിച്ിട്ടുണ്ന്. ജിലേ തിേിച്ചുള് റീ-േർസവ അപെീലുകൾ 
േ്ീകേിച്തും അന്ിേേയാക്ിയവയത്െയം വിശദയാംശങ്ങൾ 
ചിത്ും 5.5.1-ല് കയാണിച്ിേിക്കുന്നു. ഭൂേി ഏത്റൈടുക്കു
ന്തുേയായി �ന്ധത്പെട്ടന് ലഭിച് 71 അപെീലുകളില് 29 
സകസുകളില് തീർപെന് കല്ിച്ിട്ടുണ്ന്. വിശദയാംശങ്ങൾ  
അനുബന്ും 5.5.2 -ല് നല്കിയിട്ടുണ്ന്.

ഐ.എ.എേന് ഉസദധ്യാഗസ്ർ, റവനയൂ വകുപെിത്ല 
ഉസദധ്യാഗസ്ർ, േർസവേ വകുപെിത്ല ഉസദധ്യാഗസ്ർ, വനം  
വകുപെിത്ല ഉസദധ്യാഗസ്ർ എന്ിവർക്ന് േർസവേ 
വകുപെന് പേിശീലനം നല്കുന്നുണ്ന്. വിശദയാംശങ്ങൾ  
അനുബന്ും 5.5.3-ല് നല്കിയിട്ടുണ്ന്.

ഭൂവ്േഖകളുടെ ഡിജിറ്റൈവ്സഷൻ
േർസവേ സേഖകളുത്െ ഡിജിറ്റൈസേഷന് നെത്തുന്തന് 
േർസവേ വകുപെയാണന്. 2020-ല് 408 സ്യാക്ന് േയാപ്പുകൾ 
തയ്യാറയാക്ിയിട്ടുണ്ന്. വിശദ വിവേങ്ങൾ അനുബന്ും 
5.5.4-ല് ഉൾത്പെടുതെിയിേിക്കുന്നു. നിലവിലുള്  
ഭൂസേഖകൾ സ്യാന് ത്െയന്തന് ഡിജിറൈല് രൂപതെില് 
സൂക്ിക്കുന്നുണ്ന്. 2018, 2019, 2020 എന്ീ വർഷങ്ങളില് 
യഥയാക്രേം 78,485, 13,887, 982 എണ്ം ഫീല്ഡന് 
ത്േഷർത്േറെന് ബുക്കുകൾ സ്യാന് ത്െയ്ിട്ടുണ്ന്. 2021-ല്, 
ഓഗേന്റൈന് 31 വത്േ 1,850 ഫീല്ഡന് ത്േഷർത്േറെന് ബുക്കുകൾ 
സ്യാന് ത്െയ്ിട്ടുണ്ന്. ഈ കയാലയളവില് ഏറൈവം കൂടുതല് 
ഫീല്ഡന് ത്േഷർത്േറെന് ബുക്കുകൾ സ്യാന് ത്െയ്തന് പയാലക്യാെന് 
ജിലേയിലയാണന് (36,244 എണ്ം). 

േജിസ്ടവ്രേഷൻ വകുപ്്ട 
സേഖകളുത്െ േജിേന്സരേഷന് നെത്തുക,ആധയാേവേയാ
യി �ന്ധത്പെട്ട ത്തളിവകൾ സൂക്ിക്കുക, ത്പെഷധ്ല് 
േയാസേധ്ജന്, െിട്ടികൾ, ത്േയാറ്േറൈികൾ, പയാർെന്ണർഷിപെന് 
സ് യാ പ ന ങ്ങ ൾ  തു െ ങ്ങ ി യ വ യ േ യാ യ ി  � ന്ധ 
ത്പെട്ട   സേഖകൾ സൂക്ിക്കുന്തിനന് േൗകേധ്ത്േയാരുക്കുക 
എന്ിവയയാണന് േജിേന്സരേഷന് വകുപെിത്റെ പ്രധയാന  
ചുേതലകൾ. േജിേന്സരേഷന് ഫീേന് സശഖേിക്കുന്തിനയായി 
ഇ-ത്പയന്ത്േറെന് േംവിധയാനം വകുപെന് വിജയകേേയായി 
നെപെിലയാക്ിയിട്ടുണ്ന്. 2020-ല് സേഖകൾ േജിസ്റ്റർ ത്െയ് 
ഇനതെില് 1,24,841.73 ലക്ം രൂപ േജിേന്സരേഷന് വകുപെന് 
സശഖേിച്ിട്ടുണ്ന്. ഇതില് 86,835.25 ലക്ം രൂപ വില്പെന 

ചിത്ും 5.5.1 ജിലേ തിേിച്ചുള് റീ-േർസവ അപെീലുകൾ േ്ീകേിച്തും അന്ിേേയാക്ിയതും - 2020

അവലംബം: ഡയറക്ടസററ്് ഓഫ് േർസവേ ലൊന്് പറസ്ൊർഡ്േ്
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റ്കേയാറൈം വഴി ലഭിച്ിട്ടുളളതയാണന്, ഇതന് ഒരു പ്രധയാന 
ഘെകേയാണന്. സേഖകൾ േജിസ്റ്റർ ത്െയ്തിത്റെയം ഫീേന് 
സശഖേിച്തിത്റെയം വിശദവിവേങ്ങൾ അനുബന്ും 
5.5.5, 5.5.6 എന്ിവയില് നല്കിയിട്ടുണ്ന്. പതിമൂന്യാം 
പദ്തി കയാലയളവില് േജിേന് സരേഷന് വകുപെന് 
നെപെിലയാക്ിയ പ്രധയാന േംേംഭങ്ങളുത്െ വിശദയാംശങ്ങൾ  
വ്ബോക്്ട 5.5.1-ല് നല്കിയിേിക്കുന്നു. 

എറ്ക്സ്ട വകുപ്്ട
എറ്സൈേന് വകുപെിനന് 69 എറ്സൈേന് േർക്ിൾ 
ഓഫീസുകളും, 138 എറ്സൈേന് ത്റയന്്ന് ഓഫീസുകളും,  
41 ത്െക്ന് സപയാസ്റ്റുകളും, 19 ത്പെഷധ്ല് സ്്യാഡുകളും ഉണ്ന്. 
ലഹേി പദയാർത്ഥങ്ങളുത്െ ദുരുപസയയാഗം തെയന്തിനയായി 
‘വിമുക്ി’ എന് സ�യാധവതന്ക്േണ പേിപയാെി വകുപെന് 
നെത്തുന്നുണ്ന്. 1950 ത്ല അ�ന്കയാേി ആകന്െന്, 1958 
ത്ല എന്.ഡി.പി.എേന് (നർസക്യാട്ടികന് ഡ്രഗന്േന് ആറെന് 
റ്േസക്യാസരേയാപെിക്ന് േ�ന്സ്റ്റന്േന്) ആകന്െന്, സകയാെന്പയാ 
(േിഗേറ്ം േറൈന് പുകയില ഉല്പന്ങ്ങളും– പേേധ്ങ്ങളുത്െ 
നിസേയാധനവം, വയാണിജധ്ം, വധ്യാപയാേം, ഉല്പെയാദനം, പ്രദയാനം, 
വിതേണം എന്ിവയത്െ നിയന്ത്രണവം) നിയേം 2003 
എന്ിവയത്െ അെിസ്യാനതെില് സകസുക ൾ േജിസ്റ്റർ 
ത്െയ്യുന്തന് എറ്സൈേന് വകുപെയാണന്. 2021-ല് (2021 
ഓഗേന്റൈന് 31 വത്േ) അ�ന്കയാേി ആകന്െിത്റെ കീഴില് 13,543 
സകസുകളും, എന്.ഡി.പി.എേന് ആകന്െിത്റെ കീഴില് 2,549 
സകസുകളും, സകയാെന്പയായത്െ കീഴില് 46,952 സകസുകളും 
േജിസ്റ്റർ ത്െയ്ിട്ടുണ്ന്. 2020-ല് ഇതന് യഥയാക്രേം 15,860, 
3,667, 52,222 എന്ിങ്ങത്നയയായിരുന്നു. 2019, 2020, 
2021 എന്ീ വർഷങ്ങളില് വിവിധ നിയേങ്ങൾ പ്രകയാേം 
ചുേതെിയ സകസുകളുത്െ ജിലേ തിേിച്ചുള് വിശദയാംശങ്ങൾ 
അനുബന്ും 5.5.7–ല് ത്കയാടുതെിേിക്കുന്നു. ഇ-ത്പയന്ത്േറെന് 
േംവിധയാനവം, ഇ-റ്ലേന്േിംഗന് േംവിധയാനവം 
എറ്സൈേന് വകുപെന് നെപെിലയാക്ിയിട്ടുണ്ന്.

േംസ്യാനത്തെ അ�ന്കയാേി സകസുകൾ 2019-ല് 
13,763 ആയിരുന്തന് 15.24 ശതേയാനം വർദ്ിച്ന്  
2020-ല് 15,860 ആയി. വർദ്ന നിേക്ന് ഏറൈവം 

കൂടുതല് പയാലക്യാെന് ജിലേയിലയാണന് (54.53 ശതേയാനം). 
എന്ഡിപിഎേന് സകസുകൾ, 2019-ത്ന അസപക്ിച്ന് 
2020-ല് 48.34 ശതേയാനം കുറവന് സേഖത്പെടുതെിയിട്ടു
ണ്ന്. എലേയാ ജിലേകളിലും എന്.ഡി.പി.എേന് സകസുകളുത്െ 
എണ്തെില് കുറവണ്യായിട്ടുണ്ന്. സകസുകളില് ഏറൈവം 
കൂടുതല് കുറവന് സേഖത്പെടുതെിയതന് കയാേർസഗയാഡന് 
ജിലേയിലയാണന് (65.05 ശതേയാനം). സകയാെന്പയാ സകസുകളില്, 
േംസ്യാനതെന് ത്േയാതെതെില് 32.03 ശതേയാനം കുറവന് 
ഉണ്യായി. സകയാെന്പ സകസുകളുത്െ എണ്തെില് കണ്ണൂർ 
ജിലേയില് 0.62 ശതേയാനം വർദ്നവം, േത്റൈലേയാ ജിലേകളിലും 
സകസുകളുത്െ എണ്തെില് കുറവം സേഖത്പെടുതെിയിട്ടുണ്ന്. 
2020-ല് സകയാെന്പ സകസുകളില് ഏറൈവം കൂടുതല് കുറവന് സേ
ഖത്പെടുതെിയിട്ടുള്തന്  ത്കയാലേം, എറണയാകുളം ജിലേകളിലയാണന് 
(48 ശതേയാനം). വിശദയാംശങ്ങൾ അനുബന്ും 5.5.8-ല് 
നല്കിയിട്ടുണ്ന്.

വിവിധ സകന്ദ്രങ്ങളില് നിന്നും നിയേ വിരുദ്േയായ 
നിസേയാധിത വേന്തുക്ൾ വകുപെന് പിെിത്ച്ടുക്കുകയം 
നശിപെിക്കുകയം ത്െയ്യുന്നുണ്ന്. ഇതില് പെിേിറൈന്, െയാേയായം, 
ഇന്ധ്ന് നിർമ്ിത വിസദശ േദധ്ം, കള്ന്, അേിഷ്ടം, 
ക്യാവന്, ക്യാവന് ത്െെി എന്ിവ ഉൾത്പെടുന്നു. 
2020 വർഷതെിത്ല ജിലേ തിേിച്ചുള് വിശദയാംശങ്ങൾ  
അനുബന്ും 5.5.9-ല് ഉൾത്പെടുതെിയിേിക്കുന്നു.

േന്കൂളുകളിലും, സകയാസളജുകളിലും, ത്പയാതു സ്ലങ്ങളിലും 
എറ്സൈേന് വകുപെന് സ�യാധവതന്ക്േണ പേിപയാെികൾ 
നെത്തുന്നുണ്ന്. 2021-ല് ആത്ക 4,267 സ�യാധവതന്ക്േണ 
പേിപയാെികൾ ഓഗേന്റൈന് 31, 2021 വത്േ നെതെി. 2020-ല് 
ഇതന് 8,107 ആയിരുന്നു. ജിലേ തിേിച്ചുള് വിശദ വിവേങ്ങൾ 
അനുബന്ും 5.5.10-ല് ഉൾത്പെടുതെിയിേിക്കുന്നു.

വ്�ോലീസ്ട വകുപ്്ട
േംസ്യാനത്തെ ക്രേേേയാധയാനം പേിപയാലിക്കുന്തിനും 
കുറൈകൃതധ് അസന്ഷണതെിനും സവണ്ി പ്രവർതെിക്കുന് 
േംസ്യാന േർക്യാേിത്റെ പ്രധയാനത്പെട്ട വിഭയാഗേയാണന് 
സപയാലീേന് വകുപെന്. സപയാലീേന് വകുപെിനന് ജനറല് എസൈികയൂട്ടീവന് 

• ഇെപയാടുകൾക്കുള് ഇ-സപയന്ത്േറെന് േംവിധയാനം
• ഒരു ലക്ം രൂപയത്െ സ്റ്റയാമ്പന് ഡയൂട്ടിക്ന് മുകളിലുള് എലേയാ ഇെപയാടുകൾക്കും ഇ-സ്റ്റയാമ്പിംഗന് 
• േംസ്യാനത്തെ 296 േ�ന് േജിേന്രേി ഓഫീസുകളിലയായി വധ്യാപിച്ചു കിെക്കുന് 1,645 വിസലേജുകളില് േജിേന്രേിയത്െ 

ഓൺറ്ലന് റ്കേയാറൈം നെപെയാക്ല് .
• വയാങ്ങുന്യയാൾസക്യാ വില്ക്കുന്യയാൾസക്യാ സേഖകൾ േ്യം തയ്യാറയാക്കുന്തിനുള് േൗകേധ്ത്േയാരുക്ല്.
• സഡയാകയുത്േന്റുകൾ േ്യം തയ്യാറയാക്കുന്തന് സപ്രയാത്യാഹിപെിക്കുന്തിനയായി ഫയലിംഗന് ഷീറൈന് A3-വലുപെതെില് നിന്ന്  

A4- വലുപെതെിസലക്ന് േയാറൈല്. 
• േ�ന് േജിേന്രേി ഓഫീസുകളില് ഡിജിറൈല് േയാതൃകയില് ത്ഗഹയാന് സഡയാകയുത്േറെന് (സേയാർട്ടന്സഗജന്) നെപെിലയാക്ല് 
• എന്ആർഐ െിട്ടികളുത്െ ഓൺറ്ലന് േജിേന്സരേഷന്
• എലേയാ േ�ന് േജിേന്രേി ഓഫീസുകളിലും രേയാന്േയാക്ന് ഫീേന് സശഖേിക്കുന്തിനയായി ഇറെസരേറൈഡന് റ്േ്പെിംഗന് ത്േഷീനുകൾ 

(പിഒഎേന്) സ്യാപിക്ല്
• സേഖകളുത്െ േജിേന്സരേഷന് എവിസെയം
• ഡിജിറൈല് ആർറ്ക്വിനയായി പഴയകയാല ത്റസക്യാർഡുകളുത്െ സ്യാന് ത്െയ്ലും ഡിജിറൈറ്ലസേഷനും
• േിസ്റ്റം വഴി തയ്യാറയാക്ിയ ത്െംസലേറൈന് അെിസ്യാനേയാക്ിയള് പ്രേയാണത്തെ �സയയാ-ത്േരേികന് ഡയാറൈ ഉപസയയാഗിച്ന്  

േജിസ്റ്റർ ത്െയ്ല്.
• ഡിജിറൈല് േർട്ടിഫിക്റൈിത്നയാത്െയാപെം േയാക്ധ്ത്പെടുതെിയ പകർപെിത്റെ ഓൺറ്ലന് വിതേണം

വ്ബോക്്ട 5.5.1 പതിമൂന്യാം പദ്തി കയാലയളവില് േജിേന്സരേഷന് വകുപെില് നെപെിലയാക്ിയ പ്രധയാന േംേംഭങ്ങൾ
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വിഭയാഗം, റ്ക്രം ബ്യാ്ന്, ആംഡന് സപയാലീേന്, സസ്റ്ററൈന് റ്ക്രം 
റിസക്യാർഡന് �യൂസറയാ, പേിശീലന വിഭയാഗം, ത്പെഷധ്ല് 
ബ്യാ്ന്, 11 പ്രതധ്ക ഉസദ്ശധ് വിഭയാഗങ്ങൾ എന്ിവയണ്ന്. 
പ്രതധ്ക ഉസദ്ശ വിഭയാഗങ്ങളില് സഫയാറന്േികന് വിഭയാഗം, 
വനിത ത്േല്, രേയാഫിക്ന് സപയാലീേന്, വയാച്ന് & വയാർഡന്, 
റ്ഹസവ സപയാലീേന്, സകയാസ്റ്റല് സപയാലീേന്, ത്െമ്പിൾ 
സപയാലീേന്, ടൂറിേം സപയാലീേന്, േൗണ്ഡന് സപയാലീേന്, 
സഡയാഗന് സ്്യാഡന്, സപയാലീേന് �യാറെന് എന്ിവയം 
ഉൾത്പെടുന്നു. േയാധയാേണ ജനങ്ങൾക്ിെയില് പ്രവ
ർതെിക്കുന്തന് ജനറല് എസൈികയൂ ട്ടീവന് വിഭയാഗേയാണന്. 
ഇതിത്റെ ആസ്യാനം തിരുവനന്പുേേയാണന്. ഇതിനന് 
സനയാർതെന് സേയാൺ, േൗതെന് സേയാൺ എന്ിങ്ങത്നയം 
അതില് 4 സപയാലീേന് ത്റയന്ചുകളും, 19 സപയാലീേന്  
ജിലേകളും ഉണ്ന്.

സപയാലീേന് വകുപെന് വഴി േംസ്യാന േർക്യാർ 
നിേവധി പദ്തികൾ നെപെിലയാക്കുന്നുണ്ന്. 14 പിങ്ന് 
കൺസരേയാൾ റൂമുകളിലൂത്െയം 19 കൗൺേിലിംഗന്  
സകന്ദ്രങ്ങളിലൂത്െയം ജന്ഡർ അധിഷ്ിത പദ്തികൾ 
നെപെിലയാക്കുന്നുണ്ന്. സപയാലീേന് വകുപെിസനയാത്െയാപെം 566 
നിർഭയ സവയാളണ്ിയർേയാരും പ്രവർതെിക്കുന്നു. വിശദ 
വിവേങ്ങൾ അനുബന്ും 5.5.11-ല് ഉൾത്പെടുതെിയിേി
ക്കുന്നു. ജനറ്േത്ി സപയാലീേിംഗന് പദ്തിയിലൂത്െ വകുപെന് 
ജനങ്ങളുേയായി ഇെത്പട്ടന് പ്രവർതെിക്കുന്നു. ആത്കയള് 
522 സപയാലീേന് സസ്റ്റഷനുകത്ളയം ജനറ്േത്ി സപയാലീേന് 
സസ്റ്റഷനുകളയാക്ിയിട്ടുണ്ന്. സകയാവിഡന്-19 േഹയാേയാേിയത്െ 
പശ്യാതെലതെില്, ജനറ്േത്ി �ീറൈന് ഓഫീേർേയാർ 
നിലവില് സേയാഗ ലഘൂകേണ പ്രവർതെനങ്ങളില് േയാത്ം 
ഏർത്പെട്ടിേിക്കുന്നു. അനുബന്ും 5.5.12-ല് വിശദ  
വിവേങ്ങൾ ഉൾത്ക്യാള്ിച്ിേിക്കുന്നു.

തസദ്ശ േ്യം ഭേണ വകുപെന്, എറ്സൈേന് വകുപെന്, വനം 
വകുപെന്, ഗതയാഗത വകുപെന്, എന്ിവയത്െ പിന്തുണസയയാത്െ 
സപയാലീേന് വകുപ്പും വിദധ്യാഭധ്യാേ വകുപ്പും സെർന്ന് നെത്തുന് 
േന്കൂൾ അധിഷ്ിത പേിപയാെിയയാണന് സ്റ്റുഡറെന്േന് സപയാലീേന് 
സകഡറൈന് (എേന്.പി.േി). നിയേത്തെ �ഹുേയാനിക്യാനും 
അച്െക്ം പയാലിക്യാനും, പൗേസ�യാധം കയാത്തു 
സൂക്ിക്യാനും േമൂഹതെിത്ല ദുർ�ല വിഭയാഗങ്ങസളയാെന് 
േഹയാനുഭൂതി കയാട്ടുന്തിനും ഈ പദ്തിയിലൂത്െ വിദധ്യാ
ർത്ഥികൾക്ന് പേിശീലനം നല്കുന്നു. ഇതന് അവരുത്െ 
കുടും�സതെയാടും, േമൂഹസതെയാടും പേിസ്ിതിസയയാടുമു
ള് അർപെണ സ�യാധം ശക്ിത്പെടുത്തുന്സതയാത്െയാ
പെം അേഹിഷ്ണുത, വഴി ത്തറൈിയ േീതി, േയക്കുേരുന്ന് 
ദുരുപസയയാഗം തുെങ്ങിയ ദുശ്ീലങ്ങളില് നിന്നും പിന്ിേി
പെിക്കുന്നു. ആഗേന്റൈന് 2, 2010 നന് സകേളതെിലസങ്ങയാളേി
സങ്ങയാളമുള് 127 റ്ഹേന്കൂളുകളിലും ഹയർത്േക്ന്ഡറി 
േന്കൂളുകളിലയായയാണന് ഈ പദ്തി ആേംഭിച്തന്. നിലവില് 
803 േന്കൂളുകളിലയായി 63,461 സകഡറ്കൾ ഉണ്ന്. ഈ 803 
േന്കൂളുകളില് 515 എണ്ം േർക്യാർ േന്കൂളുകളും, 264 
എണ്ം എയന്ഡഡന് േന്കൂളുകളും, 24 എണ്ം അൺ എയന്ഡഡന് 
േന്കൂളുകളും ആണന്. വിശദ വിവേങ്ങൾ അനുബന്ും 
5.5.13, 5.5.14 എന്ിവയില് നല്കിയിേിക്കുന്നു. സപയാലീേന്  
വകുപെിത്റെ പ്രധയാന പ്രവർതെനങ്ങൾ വ്ബോക്്ട 5.5.2-ല് 
നല്കിയിേിക്കുന്നു.

സപയാലീേിത്റെ എന്.ആർ.ഐ ത്േല് 2020-21-ല് 26 
സകസുകളയാണന് േജിസ്റ്റർ ത്െയ്ിേിക്കുന്തന്. വിശദയാംശങ്ങൾ 
അനുബന്ും 5.5.15-ല് ത്കയാടുതെിേിക്കുന്നു. 2021-22 -ല് 
റ്േ�ർ & റ്ഹത്െകന് എന്ക്യറി ത്േല് 
462 സകസുകൾ (2021 ഓഗേന്റൈന് വത്േ) േജിസ്റ്റ ർ 
ത്െയ്ിട്ടുണ്ന്. 2020-21-ല് ഇതന് 694 ആയിരുന്നു.  

എമർജൻസി റവ്്ോൺസ്ട, സവ്പ്ോർട്്ട സിസ്റും- (ഇ.ആർ.എസ്ട.എസ്ട)
നിലവിലുള് എലേയാ എേർജന്േി നമ്പറുകൾക്കും പകേേയായി േയാജധ്ത്തുെനീളം ഒത്േയാറൈ എേർജന്േി നമ്പർ '112' 
സ്യാപിക്കുകയയാണന് എേർജന്േി ത്റേന് സപയാൺേന് േസപെയാർട്ടന് േിസ്റ്റം (ERSS) സപ്രയാജകന്റൈിലൂത്െ. സവയായന് േന് സകയാൾ, 
എേന്എംഎേന്, ഇ-ത്േയില്, പയാനികന് എേന്ഒഎേന് അഭധ്ർത്ഥന, ത്വ�ന് അഭധ്ർത്ഥന തുെങ്ങിയവയത്െ രൂപതെില് 
പൗേന്യാേില് നിന്നുള് വിഷേകേേയായ േസദേശങ്ങൾ '112' സലക്ന് അറിയിക്കുന്തിനും ഏറൈവം േികച് േേയതെിനുള്ില് 
േഹയായം നല്കുന്തിനുേയായിട്ടയാണന് ഇതന് രൂപകല്പെന ത്െയന് തിേിക്കുന്തന് .

സ്റ്റുഡന്്ട വ്�ോലീസ്ട വ്കഡറൈ്ട (എസ്ട.� ി.സി)

സ്റ്റുഡറെന് സപയാലീേന് സകഡറൈന് പദ്തികളുത്െ നൂതനേയായ െില ഇെത്പെലുകൾ ഇനിപെറയന്വയയാണന്: 
• "പെവകൾ" - സനട്ടം റ്കവേിച് യവയാക്ളുേയായി തിങ്ളയാഴ്ചകളിലുളള േംസവദനയാത്മക പേമ്പേ
• സപയാേന്-സപയാേന് ത്വള്ിയയാഴ്ചകളിലുളള േംസവദനയാത്മക പേമ്പേ-സപയാേിറൈിവിറൈി വളർത്തുന്തിനും േയാധധ്തകൾ 

പേധ്സവക്ണം ത്െയ്യുന്തിനും.േമൂഹതെിത്ല വിവിധ സേഖലകളില് നിന്നുള് പ്രമുഖ വധ്ക്ിത്ങ്ങൾ ഇതില് പത്ങ്ടുക്കുന്നു.
• "െിേിസയയാ െിേി" - േമ്ർദ്വം ഉതന്കണ്ഠയം കുറയ്ക്കുന്തിനന് പ്രശസ്ത ഹയാേധ്നെന്യാർ നയിക്കുന് പേിപയാെി.
• പ്രതിദിന ശയാേീേികക്േത ത്വല്ലുവിളികൾ 
     കൂെയാത്ത, മുതിർന് സകഡറ്കൾ വിവിധ ഔട്ടന്റീച്ന് സപ്രയാരേയാമുകളില് പത്ങ്ടുക്കുന്നുണ്ന് ;
• "ഫീഡന് എ സ്റ്റേക്ന് സപ്രയാരേയാം" വഴി സലയാക്ന്ഡൗൺ കയാലതെന് 7 ലക്സതെയാളം പയാവത്പെട്ടവർക്ന് പയാകം ത്െയ് ഭക്ണം 

വിതേണം ത്െയന്തു.
• ഒരു ലക്സതെയാളം അടുക്ളസതെയാട്ടങ്ങൾ സ്യാപിക്കുന്തിനന് ഇെയയാക്ിയ ‘ഹേിതഭൂേി’
• സലയാക്ന് ഡൗൺ കയാലയളവില് ആശുപത്ികളിലും െികിത്യാ സകന്ദ്രങ്ങളിലും ഗുണനിലവയാേമുള് േക്ം നല്കുന്തന് 

ഉറപെയാക്കുന്തിനയായി "ജീവധയാേ ്ഡന് സഡയാസണഴന്േന്" �യാങ്ന് സ്യാപിച്ചു. 

വ്ബോക്്ട 5.5.2 സപയാലീേന് വകുപെിത്റെ പ്രധയാന പ്രെയാേണ പ്രവർതെനങ്ങൾ
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2015-16 മുതല് 2020-21 (ആഗേന്റൈന് 31, 2021 വത്േ) 
റിസപെയാർട്ടന് ത്െയ്ിട്ടുള് വർധിച്ചുവരുന് റ്േ�ർ കുറൈകൃതധ്
ങ്ങളുത്െ എണ്ം ചിത്ും 5.5.2-ല് കയാണിച്ിേിക്കുന്നു.
േയാമൂഹധ് േയാധധ്േങ്ങളിലൂത്െയള് അധിസക്പം, ഓൺ 
റ്ലന് െീറൈിംഗന്, സ്യാർട്ടന് സഫയാൺ ഉപസയയാഗിച്ചുള് 
റ്േ�ർ കുറൈകൃതധ്ങ്ങൾ, �യാങ്ന് അക്ൗണ്ടുകൾ, 

ഇ-ത്േയില് ഐഡി എന്ിവയത്െ ഹയാക്ിംഗന്, റ്െല്ഡന് 
സപ്രയാസണയാരേയാഫി സൃഷ്ടിക്ല്, പ്രേിദ്ീകേിക്ല്, 
പങ്കുവയ്ക്കല് തുെങ്ങിയവയയാണന് പ്രധയാനേയായം റിസപെയാർട്ടന് 
ത്െയ്ിട്ടുള് റ്േ�ർ കുറൈകൃതധ്ങ്ങൾ. വിശദ വിവേങ്ങൾ 
അനുബന്ും 5.5.16-ല് ഉൾത്പെടുതെിയിേിക്കുന്നു.

ചിത്ും 5.5.2 റ്േ�ർ ത്േലേില് േജിസ്റ്റർ ത്െയ് കുറൈകൃതധ്ങ്ങളുത്െ എണ്ം 

അവലംബം: സ�ൊലീേ് വകുപ്് 
*ആഗേ്റ്് 31, 2021 വപെ
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കുട്ടികളുത്െ സുേക് ഉറപെയാക്കുന്തിനയായി സപയാലീേന് ഡിപെയാർട്ടന്ത്േറെന് ഓഫന് റ്ലനിലും ഓൺറ്ലനിലും 2021 വർഷം 
"കുട്ടികളുത്െ സുേക്ിതത്തെിത്റെയം സുേക്യത്െയം വർഷം" ആയി ആെേിക്കുന്നു. 2021-ല് "109" സപയാലീേന് സസ്റ്റഷനുകൾ 
ശിശു േൗഹൃദേയാക്ി േയാറൈി.

വ്ബോക്്ട 5.5.3 കുട്ടികളുത്െ സുേക്ിതത്തെിത്റെയം സുേക്യത്െയം വർഷം - 2021

സകേള േർക്യാർ ഏക ജയാലക സേവന ത്ഡലിവറി ലേയാറൈന് സഫയാമുകളയായ  “ഇ-സേവനം” സപയാർട്ടലും “എം-സേവനം” 
ത്േയാറ്�ല് ആലേിസക്ഷനും 2021 ഒകന്സെയാ�ർ 01-നന് ആേംഭിച്ചു. 

സകേളത്തെ ഒരു “ഡിജിറൈലി എംപസവർഡന്” േമൂഹേയാക്ി േയാറ്ക എന് ലക്ധ്സതെയാത്െ, എലേയാ േർക്യാർ സേവനങ്ങത്ളയം  
ഓൺറ്ലനയായി േേീപിക്കുന്തിനന് പൗേന്യാത്േ പ്രയാപ്തേയാക്ിത്ക്യാണ്ന് ഡിജിറൈല് വിെവന് നികതെയാന് ലക്ധ്േിട്ടുള് ഒരു 
നയപേേയായ െട്ടക്കൂെിനന് േംസ്യാന േർക്യാർ ഇസപെയാൾ രൂപം നല്കി പ്രവൃതെിച്ന് തുെങ്ങിയിട്ടുണ്ന്.

ഒരു േദന്ഭേണ േംേംഭേയായി ആേംഭിച് സകേള ഇ-സേവന സപയാർട്ടല് ഇ-സേവനം (www.services.kerala.gov.in), 
സകേള േർക്യാേിത്റെ േിക്വയാറും എലേയാ ഓൺറ്ലന് സേവനങ്ങളും (ജിടുേി ഗവൺത്േറെന് മുതല് പൗേന്യാരും ജിടു�ി 
ഗവൺത്േറെന് മുതല് �ിേിനസ്ം) സകേളതെിത്ല പൗേന്യാർക്യായി ഒത്േയാറൈ ലേയാറൈന് സഫയാേില് േയാസങ്തികവിദധ്യത്െ 
േഹയായസതെയാത്െ േംസയയാജിപെിച്ിേിക്കുന്നു. കൂെയാത്ത, േഹയാേയാേിക്ന് സശഷം േർക്യാർ ഓഫീസുകളിത്ല തിേക്ന് 
നിയന്ത്രിക്കുന്തിനയായി േർക്യാർ സേവനങ്ങൾ േൗകേധ്പ്രദേയായി അവേവരുത്െ വീടുകളിസലക്ന് എതെിക്കുന്തിത്റെ 
ആവശധ്കത ത്േിതത്പെടുതെി. ഈ സപയാർട്ടല് ആേംഭിക്കുന്തിനന് മുമ്പന്, പൗേന്യാർക്ന് വിവിധ വകുപ്പുകളുത്െ ഓൺറ്ലന് 
സേവനങ്ങൾ അതയാതന് വകുപെിത്റെ ത്വ�ന് റ്േറൈന് വഴി േയാത്സേ ലഭധ്േയായിരുന്നുള്ളൂ. നിലവിത്ല േയാഹെേധ്തെില്, എലേയാ 
വകുപ്പുകളുത്െയം ഓൺറ്ലന് സേവനങ്ങൾ നല്കുന് ഒരു സകന്ദ്രീകൃത സകേള സേവന സപയാർട്ടലയാണന് ഇ-സേവനം 
സപയാർട്ടല്. “ഇറെർത്നറൈന് എത്റെ അവകയാശം” എന് സകേള േർക്യാേിത്റെ നയം www.services.kerala.gov.in എന് 
സകേള േർവീേന് സപയാർട്ടലിലൂത്െയയാണന് നെപെിലയാക്കുന്തന്. ഈ വികലയാംഗ േൗഹൃദ സപയാർട്ടലില് ആദധ്  ഘട്ടതെില്  
50-ലധികം വകുപ്പുകളില് നിന്നുള് 500-ലധികം സേവനങ്ങൾ ഉൾത്പെടുതെിയിട്ടുണ്ന്.

വ്ബോക്്ട 5.5.4 ഇ-സേവനം, എം-സേവനം - എലേയാ േർക്യാർ സേവനങ്ങളും ഒത്േയാറൈ സപയാർട്ടലിലും 
ത്േയാറ്�ല് ആപെിലും
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ആദധ്ഘട്ടതെില് വിവിധ വകുപ്പുകളുത്െ അഞ്ഞൂറിലധികം സേവനങ്ങളയാണന് ഇ-സേവനങ്ങൾ വഴി ലഭധ്േയാകുന്തന്. വകുപെിത്റെയം 
ഉപസഭയാക്തൃ വിഭയാഗതെിത്റെയം അെിസ്യാനതെില് സപയാർട്ടല് സേവനങ്ങത്ള േണ്ന് വിഭയാഗങ്ങളയായി തേംതിേിച്ിട്ടുണ്ന്.

ഇതെേതെിലുളള േയാർവത്ിക തിേയലിനു പുറസേ, െയാർത്ഗറൈന് ഉപസയയാക്യാക്ത്ള (വിദധ്യാർത്ഥികൾ, കർഷകർ, സ്തീകളും 
കുട്ടികളും, യവയാക്ളും റ്നപുണധ് വികേനവം, േയാമൂഹിക സുേക്യം ത്പന്ഷന്കയാരും, ത്പയാതു യൂട്ടിലിറൈി സേവനങ്ങളും 
േറൈന് സേവനങ്ങളും) അെിസ്യാനേയാക്ി സപയാർട്ടല് സേവനങ്ങത്ള സവർതിേിക്കുന്നു. കൂെയാത്ത വിവിധ വകുപ്പുകളുത്െ 
സേവനങ്ങൾ അക്േേയാലയാക്രേതെില് ലഭധ്േയാണന്.സപയാർട്ടലില് ഇനി വേയാനിേിക്കുന് എലേയാ ഓൺറ്ലന് സേവനങ്ങൾക്കും  
ഒറൈ റ്േന്-ഇന് ഉൾത്പെടുത്തും. സേവന െയാർട്ടറില്, ലഭധ്േയാകുന് സേവനതെിത്റെ ഒരു ഹ്രേ് വിവേണം, അപന് സലയാഡന് 
ത്െയ്യുന്തിനയാവശധ്േയായ സേഖകൾ, ആ സേവനം നല്കുന്തിനന് വകുപെിത്റെ നിശ്ിത േേയപേിധി എന്ിവ ഉണ്യായിേിക്കും. 
ലഭിച് അസപക്കൾ, തീർപ്പുകല്പെിച്വ, തീർപ്പുകല്പെിക്യാതെവ തുെങ്ങിയ വിശദയാംശങ്ങളും സേവനങ്ങളുത്െ ഡയാഷന് സ�യാർഡിലൂത്െ  
നല്കുന്നു.

കൂെയാത്ത, ത്േയാറ്�ല് േൗഹൃദ സേവനങ്ങൾക്യായി എം-സേവനം എന് ത്േയാറ്�ല് ആലേിസക്ഷനും ലഭധ്േയാക്ിയിട്ടുണ്ന്. 
ഇ-സേവനം 60 വകുപ്പുകളുത്െ 500 ലധികം സേവനങ്ങളുത്െ ഏകീകേണം ഒരു ലേയാറൈന് സഫയാേിലൂത്െ നല്കുസമ്പയാൾ, എം 
-സേവനതെിനന് 450-ലധികം ത്േയാറ്�ല്-േൗഹൃദ സേവനങ്ങൾ നല്കയാന് േയാധിക്കും. എം-സേവനം ത്േയാറ്�ല് ആപെന് 
ആന്സഡ്രയായിഡന്, ഐഒഎേന് ലേയാറൈന് സഫയാമുകളില് ലഭധ്േയാണന്.േഹയാേയാേിയത്െ പശ്യാതെലതെില്, ഈ േംസയയാജിത േംവിധയാനം 
േർക്യാർ ഓഫീസുകളിത്ല തിേക്ന് നിയന്ത്രിക്യാനും സേവനങ്ങൾ കൂടുതല് എളുപെതെിലും കയാേധ്ക്േേയായം ജനങ്ങളിസലക്ന് 
എതെിക്യാനും േഹയായിക്കും.

വികലയാംഗർക്കും, മുതിർന് പൗേന്യാർക്കും, േറൈന് വിവിധ ബുദ്ിമുട്ടുകൾ സനേിടുന്വർക്കും സേവനങ്ങൾ അവരുത്െ വീട്ടുവയാതില്ക്ല് 
എതെിക്കുന്തിനും ഇതന് േഹയായകേയാകും.

നൽകുന്ന പ്രധോന വ്സവനങ്ങൾ
i) �ിേിനേന് (പ്രധയാനേയായം പുതിയ �ിേിനസ്ന് ആേംഭിക്കുന്തുേയായി �ന്ധത്പെട്ട 81 സേവനങ്ങൾ),
ii) പൗേന്യാർേയാർക്ന് (ലയാന്ഡന് റവനയൂ, എറ്സൈേന്, േജിേന്സരേഷന്, േിവില് േറ്ലേേന്, സേയാസട്ടയാർ വയാഹനങ്ങൾ, സപയാലീേന്, സകേള 
വയാട്ടർ അസതയാറിറൈി എന്ിവയില് നിന്നുള് വിവിധ തേതെിലുള് േർട്ടിഫിക്റ്കൾ, േജിേന്സരേഷന്, ത്പർേിറൈന് റ്ലേന്സുകൾ, 
അംഗീകയാേങ്ങൾ എന്ിവയേയായി �ന്ധത്പെട്ട 227 സേവനങ്ങൾ)
iii) േയാമൂഹിക സുേക് (ത്പന്ഷനുേയായി �ന്ധത്പെട്ട 4 സേവനങ്ങൾ) 
iv) കർഷകർക്ന് (യന്ത്രങ്ങൾ വയാങ്ങല്, ഇന്ഷുറന്േന്, േയാമ്പതെിക േഹയായം എന്ിവയേയായി �ന്ധത്പെട്ട  
27 സേവനങ്ങൾ)  
v) വിദധ്യാർത്ഥികൾക്ന് (സസ്യാളർഷിപ്പുകൾ, റ്സ്റ്റപെന്ഡുകൾ, രേയാന്റുകൾ, േയാർക്ന് ലിസ്റ്റുകൾ എന്ിവയേയായി �ന്ധത്പെട്ട 60 
സേവനങ്ങൾ), കൂെയാത്ത
vi) സ്തീകളും കുട്ടികളും (സസ്യാളർഷിപ്പുകളും േയാമ്പതെിക േഹയായവം ഉൾത്പെടുന് അ്ന് സേവനങ്ങൾ)
vii) യവയാക്ൾക്ന് (ത്തയാഴില് േജിേന്സരേഷനുേയായി �ന്ധത്പെട്ട അ്ന് പ്രധയാന സേവനങ്ങൾ)
viii) പ്ികന് യൂട്ടിലിറൈികളയായ ത്കഎേന്ഇ�ി, ത്കഡ്യുഎ എന്ിവയേയായി �ന്ധത്പെട്ട എട്ടന് �ില് സപയന് ത്േറെന് സേവനങ്ങൾ
ix) േറൈന് വിവിധ സേവനങ്ങൾ (വിവിധ േർക്യാർ വകുപ്പുകൾ ഉൾത്ക്യാള്ളുന് 93 സേവനങ്ങൾ)

പൗേന്യാർക്ന് വിവിധ േർട്ടിഫിക്റ്കളും സേവനങ്ങളും നല്കുന്തിനുള് നെപെിക്രേങ്ങൾ ലളിതേയാക്കും. അസപക്കൾ 
അംഗീകേിക്കുന്തിനുള് നെപെിക്രേങ്ങളും സുഗേേയാക്കും. േർക്യാർ സേവനങ്ങൾ പേേയാവധി ഓൺറ്ലന് ആക്യാനുള് 
നെപെികൾക്ന് പുറത്േയയാണിതന്.

വിവിധ േർക്യാർ സേവനങ്ങൾ ലഭിക്കുന്തിനന് സേഖകളുത്െ/ േർട്ടിഫിക്റ്കളുത്െ പകർപ്പുകളുത്െ േ്യം േയാക്ധ്ത്പെടുതെല് 
േതിയയാകും. പ്രേയാണങ്ങൾ/േർട്ടിഫിക്റ്കൾ ഗേറൈഡന് ഓഫീേർ/സനയാട്ടറി േയാക്ധ്ത്പെടുസതെണ്തിത്റെ ആവശധ്കത 
ഒഴിവയാക്കുന്തിനന് സവണ്ിയയാണിതന്. 

ത്പയാതുജനങ്ങൾക്ന് േർക്യാേിത്റെ വിവിധ സേവനങ്ങൾ, സപ്രയാജകന്ടുകൾ, പ്രേിദ്ീകേണങ്ങൾ എന്ിവത്യ കുറിച്ന് ഒത്േയാറൈ 
ലേയാറൈന് സഫയാേില് നിന്നും പൂർണ്േയായി അറിയയാന് കഴിയന് തേതെിലയാണന് േംസ്യാന േർക്യാേിത്റെ ഔസദധ്യാഗിക സപയാർട്ടല് 
https://kerala.gov.in/ അപന് സരേഡന് ത്െയന് തിേിക്കുന്തന്.പൗേന്യാർക്ന് വിവിധ േർട്ടിഫിക്റ്കളും സേവനങ്ങളും നല്കുന്തിനുള് 
നെപെിക്രേങ്ങൾ ലളിതേയാക്കും. അസപക്കൾ അംഗീകേിക്കുന്തിനുള് നെപെിക്രേങ്ങളും സുഗേേയാക്കും. േർക്യാർ സേവനങ്ങൾ 
പേേയാവധി ഓൺറ്ലന് ആക്യാനുള് നെപെികൾക്ന് പുറത്േയയാണിതന്.

വിവിധ േർക്യാർ സേവനങ്ങൾ ലഭിക്കുന്തിനന് സേഖകളുത്െ/ േർട്ടിഫിക്റ്കളുത്െ പകർപ്പുകളുത്െ േ്യം േയാക്ധ്ത്പെടുതെല് 
േതിയയാകും. പ്രേയാണങ്ങൾ/േർട്ടിഫിക്റ്കൾ ഗേറൈഡന് ഓഫീേർ/സനയാട്ടറി േയാക്ധ്ത്പെടുസതെണ്തിത്റെ ആവശധ്കത 
ഒഴിവയാക്കുന്തിനന് സവണ്ിയയാണിതന്. 

ത്പയാതുജനങ്ങൾക്ന് േർക്യാേിത്റെ വിവിധ സേവനങ്ങൾ, സപ്രയാജകന്ടുകൾ, പ്രേിദ്ീകേണങ്ങൾ എന്ിവത്യ കുറിച്ന് ഒത്േയാറൈ 
ലേയാറൈന് സഫയാേില് നിന്നും പൂർണ്േയായി അറിയയാന് കഴിയന് തേതെിലയാണന് േംസ്യാന േർക്യാേിത്റെ ഔസദധ്യാഗിക സപയാർട്ടല് 
https://kerala.gov.in/ അപന് സരേഡന് ത്െയന് തിേിക്കുന്തന്.
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�ട്ിക 5.5.1 തെവകയാരുത്െ എണ്ം 2016 മുതല് 2021 േയാർച്ന് 31 വത്േയള് കയാലയളവില്
തെവകയാർ േയാർച്ന് 2016 േയാർച്ന് 2017 േയാർച്ന് 2018 േയാർച്ന് 2019 േയാർച്ന് 2020 േയാർച്ന് 2021

ആത്ക 7983 7613 7882 7967 7663 6195

വനിതകൾ 213 200 196 181 193 148
ഉറവിടം: ജയിൽ വകുപ്്, സകെള േർ്ൊർ

ജയിലുകൾ
സകേള ജയില് വകുപെന് രൂപീകേിച്തന് 1956-ല് ആയിരുന്നു. 
ആദധ്കയാല ത്േന്രേല് ജയില് കണ്ണൂേില് 1869-ലും, 
ആദധ്ത്തെ ജിലേയാ ജയില് 1861-ല് സകയാഴിസക്യാടും, 
ആദധ് തുറന് ജയില് തിരുവനന്പുേം ജിലേയിത്ല  
ത്നട്ടുകയാല്സതെേിയില് 1962-ലും, ആദധ്ത്തെ വനിത 
ജയില് 1990-ല് തിരുവനന്പുേതെന് ത്നയ്യാറൈിന്കേയിലും 
സ്യാപിതേയായി. ജയില് വകുപെിത്റെ നിയന്ത്രണതെിലയായി
രുന് േയാമൂഹധ്സക്േ സ്യാപനങ്ങളുത്െയം ത്പ്രയാസ�ഷന്  
സേവനങ്ങളുത്െയം ഭേണപേേയായ നിയന്ത്രണം  
1975-ല് േയാമൂഹധ്സക്േ വകുപെിസലക്ന് റ്കേയാറൈം  
ത്െയ്യുകയണ്യായി.
ആദധ്കയാലങ്ങളില്, സകേളതെിത്ല ജയിലുകളില്  
നെപെിലയാക്ിയിരുന്തന് മുന് ബ്ിട്ടീഷന് ഭേണയാധികയാേികൾ 
രൂപത്പെടുതെിയ ഇന്ധ്ന് പ്രിേൺേന് ആകന്െില് 
നിഷന് കർഷിച്ിട്ടുള് ഭേണേംവിധയാനേയായിരുന്നു. 
തുെർന്ന്, തിരുവിതയാംകൂർ ജയില് നിയേ വധ്വസ്കളില്  
നിഷന്കർഷിച്ിട്ടുള് െട്ടങ്ങൾ ആയിരുന്നു പയാലിച്ിരുന്തന്. 
1958-ല് സകേള ജയില് െട്ടങ്ങൾ രൂപീകേിക്കുകയണ്യാ
യി. സകേള ജയില് നിയേം 2010-ലും, െട്ടങ്ങൾ 2014-ലും 
നിലവില് വന്നു. 2016-ല് രൂപീകേിച് േയാതൃക ജയില് 
േയാന്ലിത്റെ അെിസ്യാനതെില്, ജയില് വകുപെിത്റെ തുെർ 
വികേനതെിനയായി, സകേള േർക്യാർ േണ്ന് കമ്ിറൈികൾ 
രൂപീകേിച്ചു - സഡയാ. അലസൈയാണ്ർ സജക്�ന് കമ്ിറൈിയം, 
ജസ്റ്റിേന് േയാേെന്ദ്രന് കമ്ിറൈിയം.

ജയിലുകളിത്ല എലേയാ തെവകയാർക്കും സുേക്ിതേയായ 
തെങ്ല് നല്കുക എന്തയാണന് ജയില് വകുപെിത്റെ 
അെിസ്യാന കെേയം ഉതെേവയാദിതെവം. നിയേപ്രകയാേം 
വിഭയാവനം ത്െയന്  തിട്ടുള് ശുെിത്മുള് ജീവിത 
േയാഹെേധ്ങ്ങളും, േതിയയായ ഭക്ണവം, വസ്തവം, റ്വദധ് 
േഹയായവം ജയില് തെവകയാർക്ന് നല്കിവരുന്നു. 
ത െ വ ക യാ സ േ യാ െന്  േ ്ീ ക േ ി ച് ി രു ന്  പ്രയാ െ ീ ന 
േ േ ീ പ ന  േ ീ ത ി ക ൾ ക്ന്  പ ക േ ം ,  അ വ രു ത് െ 
പുനേധിവയാേതെിനും തിരുതെല് നെപെികൾക്കും 
ഊന്ല് നല്കിത്ക്യാണ്ടുള് േേീപന േീതിയയാണന് 
അവലം�ിച്ചു വരുന്തന്. കുറൈവയാളികളുത്െ ത്തറ്കൾ  
തിരുതെല്, അവരുത്െ േ്ഭയാവ നവീകേണം, കുറൈകൃ
തധ്ങ്ങളില് നിന്ന് േമൂഹത്തെ േംേക്ിക്കുക എന്ിവ 
യയാണന് തെങ്ലിത്റെ ഉസദ്ശധ്ലക്ധ്ം. കുറൈവയാളികത്ള 
േമൂഹതെിസലക്ിറങ്ങയാന് പ്രയാപ്തേയാക്കുന്തിലൂത്െ, 
അവർക്ന് േയാനധ്േയായ ജീവിതം നയിച്ന് േ്യംപേധ്യാപ്തത 
റ്കവേിക്കുവയാന് േയാധിക്കും. തെവകയാർക്ന്, ഫലപ്രദേയായ 
ത്തയാഴില് പേിശീലനം നലന്കുന്തുൾപെത്െയള് തിരുതെല്, 
നവീകേണ, പുനേധിവയാേ ലക്ധ്ങ്ങൾ റ്കവേിക്കുക 
എന്തയാണന് ജയില് വകുപെിത്റെ ഉദധ്േം.

തിരുവനന്പുേം, തൃശൂർ, കണ്ണൂർ ജിലേകളിലയാണന്  
േംസ്യാനത്തെ ത്േന്രേല് ജയിലുകൾ സ്ിതി 

ത്െയ്യുന്തന്. കൂെയാത്ത, മൂന്ന് തുറന് ജയിലുകൾ, മൂന്ന് 
വനിതയാ ജയിലുകൾ, പതിമൂന്ന് ജിലേയാ ജയിലുകൾ, പതിന്ന് 
ത്പെഷധ്ല് േ�ന് ജയിലുകൾ, പതിനയാറന് േ�ന് ജയിലുകൾ, 
ഒരു സ�യാർസ്റ്റല് േന്കൂൾ, കൂെയാത്ത, ഒരു അതീവ സുേക്യാ 
ജയിലുമുണ്ന്.
േംസ്യാനത്തെ എലേയാ ജയിലുകളുത്െയം നിലവിലുള് 
അംഗീകൃത സശഷി 7,200 ആണന്. േയാർച്ന് 2021 വത്േയള് 
കണക്കു പ്രകയാേം 6,195 തെവകയാേയാണന് ഉണ്യായിരുന്തന്, 
അതില് 148 സപർ വനിതയാ തെവകയാർ ആയിരുന്നു.  
തെവകയാരുത്െ എണ്ം കുറഞ്ഞു വരുന്തയായിട്ടയാണന് 
2018 മുതലുള് കണക്കുകൾ സൂെിപെിക്കുന്തന്. 2019-ല് 
തെവകയാരുത്െ എണ്ം 7,967 ആയിരുന്തന്, 2020-ല് 7,663 
ആയം, തുെർന്ന് 2021-ല് 6,195 ആയി കുറയകയണ്യായി 
എന്യാണന് കണക്കുകൾ സേഖത്പെടുത്തുന്തന്. േയാർച്ന് 31, 
2021 ത്ല കണക്കു പ്രകയാേം, മൂന്ന് തുറന് ജയിലുകളിലയായി 
437 തെവകയാരും, വനിതയാ ജയിലുകളില് 109 തെവകയാരും, 
പ്രസതധ്ക േ�ന് ജയിലുകളില് 847 തെവകയാരുമുണ്ന്. 
വിവിധ ജയിലുകളിത്ല തെവകയാരുത്െ വിശദയാംശങ്ങൾ 
അനുബന്ും 5.5.17-ല് ത്കയാടുതെിേിക്കുന്നു. 2016 
മുതല് േയാർച്ന് 31, 2021 വത്േയള് തെവകയാരുത്െ എണ്ം  
�ട്ിക 5.5.1-ല് നല്കിയിേിക്കുന്നു.

2020-2021 വർഷത്ിൽ ഡിപ്ോർട്്ട ടമന്്ട  
നെപ്ിലോക്ിയ �ദ്ധതികളുടെ അവവ്ലോകനും
തെവില് നിന്നും സേയാെിതേയാകുന് തെവകയാർക്ന് േ്യം 
പേധ്യാപ്തേയായ ജീവിതം സനെയാന് േഹയായകേേയാകുന് 
വിധതെില് അവത്േ പ്രയാപ്തേയാക്കുക എന് ദൗതധ്ം റ്ക
വേിക്കുന്തിനുള് എലേയാ ശ്രേങ്ങളും ജയില് വകുപെന്  
േ്ീകേിക്കുന്നുണ്ന്. "ജയിലുകളുത്െ ആധുനികവല്ക്േണം", 
"തെവകയാരുത്െ സക്േം" എന്ിവയയാണന് ജയില് വകുപെന് 
നെപെിലയാക്കുന് േണ്ന് പ്രധയാന പദ്തികൾ.

1. ജയിലുകളുടെ ആധുനികവൽക്േണും
നിയേങ്ങളും നെപെിക്രേങ്ങളും കർശനേയായി പയാലി
ക്ത്പെടുന്നുത്വന്ന് ഉറപെയാക്കുക, തെങ്ലില് നിന്നും 
േക്ത്പെടുവയാനുള് തെവകയാരുത്െ ശ്രേം തെയക, ജയി
ലുകൾക്കുള്ിത്ല അച്െക്േിലേയായന്േ നിയന്ത്രിക്കുക, 
അസന്വയാേികൾക്ന് േയാനധ്േയായ ജീവിതയാന്േീക്ം 
പ്രദയാനം ത്െയ്യുക എന്ിവയയാണന് ജയിലുകൾ 
ഉൾപെത്െയള് കറക്ണല് സ്യാപനങ്ങളുത്െ ചുേതലകൾ.  
തെവകയാർക്ന് ത്േച്ത്പെട്ട അന്േീക്ം പ്രദയാനം  
ത്െയ്യുന്തിത്റെ ഭയാഗേയായി അെിസ്യാന േൗകേധ് 
വികേനതെിനും നവീകേണതെിനുമുള് വിവിധ 
പേിപയാെികൾ ഈ പദ്തിക്ന് കീഴില് നെപെിലയാക്കുകയ
ണ്യായി.

2. തെവുകോരുടെ വ്ഷേമും
തെവകയാരുത്െ അെിസ്യാന വിദധ്യാഭധ്യാേം, ത്തയാഴിലധിഷ്ിത 
പേിശീലനം, സക്േം, പുനേധിവയാേം എന്ിവ 
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ത്േച്ത്പെടുതെയാന് ലക്ധ്േിട്ടുള് വിവിധ പേിപയാെികളയാണന് 
ഈ പദ്തിയില് ഉൾത്പെട്ടിട്ടുള്തന്. കലയാ-കയായിക 
േംഗങ്ങളില് തെവകയാർക്കുള് കഴിവകളും തയാല്പെേധ്ങ്ങളും  
സപ്രയാത്യാഹിപെിക്കുകയം പ്രസയയാജനത്പെടുത്തുകയം ത്െയ്യുക 
എന് ലക്ധ്സതെയാത്െയയാണന് ഇവ നെപെിലയാക്കുന്തന്. 
ജയിലുകളുത്െ സുേക് ശക്ിത്പെടുത്തുന്തിനുള് ആധുനിക 
ഉപകേണങ്ങൾ വയാങ്ങുന്തും പദ്തിയില് ഉൾത്പെട്ടിട്ടുണ്ന്.

പ്രധോന വ്നട്ങ്ങൾ
 • തെവുകോരുടെ പുനേധിവോസും: തെവകയാരുത്െ 

പുനേധിവയാേ പ്രക്രിയയത്െ ഭയാഗേയായി വിവിധ 
ത്തയാഴിലധിഷ്ിത പേിശീലന പേിപയാെികൾ നെപെി
ലയാക്കുകയണ്യായി. ഇതെേം പേിശീലനങ്ങളിലൂത്െ 
ജയില്വയാേ കയാലയളവന് ഫലപ്രദേയായി വിനിസയയാ 
ഗിക്കുവയാന് അവർക്കു േയാധധ്േയാകുത്േന്നു േയാത്േലേ, 
ജയില് സേയാെനതെിനന് സശഷം ഉപജീവന തെിനന് 
േഹയായകേേയാകുന് ഒരു ത്തയാഴില് സനടുന്തിനും 
അവത്േ പ്രയാപ്തേയാക്കും. �യൂട്ടീഷധ്ന്സകയാഴന് േന്, 
റ്ഡ്രവിംഗന്, തയ്ല്, ഫയാഷന് ഡിറ്േനിംഗന്, 
ഇലകന്രേിക്ല് ഹയാർഡന് ത്വയർ, ത്കട്ടിെ നിർമ്യാണം, 
ഭക്ധ് േംേന് കേണം, സ�ക്റി പലഹയാേ നിർമ്യാണം, 
ലേം�ിംഗന്, േന് ക്രീന് പ്രിറെിംഗന്, റ്ജവ കൃഷി, കമ്പയൂട്ടർ 
ഹയാർഡന് ത്വയർ അേം്ിംഗന്, ലിഫന്റൈന് ഓപെസറഷന് 
തുെങ്ങി വിവിധ സേഖലകളിലയാണന് അസന്വയാേികൾക്ന് 
പേിശീലനം നല്കിയതന്.

 • വ ീ ഡ ി വ് യ ോ  വ് ക ോ ൺ ട െ ട റ ൻ സ ി ങ്ങ ി നു ള്ള  
സൗകേ്യങ്ങൾ ഏർടപ്ടുത്തുക: 470 സ്ലങ്ങളിലയായി 
സകയാെതികത്ളയം ജയിലുകത്ളയം �ന്ധിപെിക്കുന് 
വിധതെിലുള് വീഡിസയയാ സകയാൺഫറന്േിംഗന് 
േംവിധയാനം (സകയാെതികളിത്ല 383 സ്റ്റുഡിസയയാകളും 
53 ജയിലുകളിലയായി 87 സ്റ്റുഡിസയയാകളും) 2021  
ത്ഫബ്രുവേി േയാേതെില് 24.24 സകയാെി രൂപയ്ക്കു 
കമ്ീഷന് ത്െയ്യുകയണ്യായി. സകയാെതി സകസുകൾ 
സവഗതെില് തീർപെയാക്കുന്തിനും, എേന് സകയാർട്ടന്  
ഡയൂട്ടിക്ന് നിസയയാഗിച്ിട്ടുള് സപയാലീേന് ഉസദധ്യാഗ 

സ്രുത്െ സേവനങ്ങൾ പുനഃസ്യാപിക്കുന്തിനും, 
തെവകയാരുത്െയം, എസസ്യാർട്ടന് സപയാലീേിത്റെയം യയാത്യാ 
ത്െലവന് കുറയ്ക്കുന്തിനും, തെവകയാത്േ സകയാെതിയില് 
ഹയാജേയാക്കുന് സവളയില് േക്ത്പെെയാനുള് 
േയാധധ്ത തെയന്തും ഉൾത്പെത്െയള് പലവിധ  
ഗുണങ്ങൾ ഈ േംവിധയാനം നിലവില് വന്തിലൂത്െ 
േയാധധ്േയായി.

 • ജയിലുകളിൽ ഇന്്യൻ ഓയിൽ വ്കോർപ്വ്റഷടന് 
ട�വ്രേോളിയും വിതേണ വ്കന്ദ്രങ്ങൾ: ഇന്ധ്ന് 
ഓയില് സകയാർപെസറഷന് ലിേിറൈഡുേയായി സെർന്ന് 
ജയില് വകുപെന് 4 ത്പസരേയാളിയം വിതേണ സകന്ദ്രങ്ങൾ 
ആേംഭിക്കുകയണ്യായി - തിരുവനന്പുേം, വിയ്യൂർ, 
കണ്ണൂർ, ത്േന്രേല് ജയിലുകളിത്ല പേിേേതെയായി 
മൂത്ന്ണ്വം, േത്റൈയാന്ന് െീസേനിയിലുള് തുറന് 
ജയിലിത്റെ പേിേേത്തും. കണ്ണൂർ ത്േന്രേല് ജയിലിത്ല 
വിതേണ സകന്ദ്രങ്ങൾ 2020 ഡിേം�ർ 13 മുതലയാണന് 
പ്രവർതെനം ആേംഭിച്തന്. േറ്ള് സകന്ദ്രങ്ങൾ 2020 
ജൂറ്ല 30 മുതല് പ്രവർതെിച്ചുവരുന്നു. “ഫ്ീഡം ഫയുവല് 
ഫിലേിംഗന് സസ്റ്റഷനുകൾ” എന്ന് സപേിട്ടിേിക്കുന് ഈ 
നയാലന് ഇന്ധന സസ്റ്റഷനുകളിലയായി അറുപതെിയ്ന് 
തെവകയാർ സജയാലി ത്െയ്യുന്നു. സജയാലിക്യായി മുന് 
കുറൈവയാളികത്ള വിനധ്േിക്കുന് േീതിയയാണന് േറൈന്  
േംസ്യാനങ്ങളില് േ്ീകേിക്കുന്തന്. ഇതില് 
നിന്നും വധ്തധ്സ്തേയായി ഈ വിതേണ സകന്ദ്രങ്ങളില് 
തെവകയാത്േ തത്ന് വിനധ്േിച്ചു വരുന്നു. തെവകയാരുത്െ 
ത്തറ്കൾ തിരുതെി അവത്േ പുനേധിവേിപെിക്കു
ന്തിനുള് ഫലപ്രദേയായ ഒരു ചുവടുവയന്പെയാണിതന്. 
തെങ്ല് കയാലയാവധി പൂർതെിയയാക്കുസമ്പയാൾ  
അവർക്കു ഇതിലൂത്െ സജയാലി േയാധധ്തയം ലഭിക്കുന്നു. 
ഈ 4 ഇന്ധന സസ്റ്റഷനുകളില് നിന്നും ജയില് വകുപെിനന് 
ഏകസദശം 350.00 ലക്ം രൂപ വയാർഷിക വരുേയാനം 
ലഭിക്കും എന്യാണന് കണക്യാക്ത്പെട്ടിേിക്കുന്തന്.  

വ്കോവിഡ്ട-19 ടനതിടേയള്ള പ്രതിവ്േോധ നെ�െികൾ: 
സകയാവിഡന് 19 റ്വറേിത്റെ വധ്യാപനം തെയന്തിനയായി 

• പതിമൂന്യാം ധനകയാേധ് കമ്ീഷന് രേയാന്റുപസയയാഗിച്ചു പൂർതെീകേിച് ത്കട്ടിെങ്ങൾ - (1) പയാലക്യാെന് ജിലേ ജയില് 2019 
ജൂറ്ലയിലും (2) ഇേിഞ്യാലക്കുെ പ്രസതധ്ക േ�ന് ജയിലിനുള് പുതിയ ത്കട്ടിെം 2020 ജൂറ്ലയിലും പ്രവർതെനം ആേംഭിച്ചു.

• ആലപ്പുഴയില് ജിലേയാ ജയിലിനുള് പുതിയ ത്കട്ടിെം 2020 ത്ഫബ്രുവേിയില് ഉദന്ഘയാെനം ത്െയന്തു 
• മൂന്ന് ത്േന്രേല് ജയിലുകളിലും, തിരുവനന്പുേം, ത്കയാലേം, സകയാഴിസക്യാെന് ജിലേയാ ജയിലുകളിലും േിേിെിവി േംവിധയാനതെിത്റെ 

നവീകേണ പ്രവർതെനങ്ങൾ പൂർതെീകേിച്ചു
• േ്ിഗ്ി, യ�ർ എന്ിവയേയായി സെർന്ന് ഭക്ണ േയാധനങ്ങളുത്െ ഓൺറ്ലന് ത്ഡലിവറി ആേംഭിച്ചു
• തിരുവനന്പുേം, വിയ്യൂർ, കണ്ണൂർ എന്ിവിെങ്ങളിത്ല ത്േന്രേല് ജയിലുകളിലും കറക്ണല് സഹയാമുകളിലും സ്യാപിച് 

റിസവഴന്േന് ഓസസ്യാേിേന് ലേയാന്റും (60 ലക്ം രൂപ), പവർ സലയാൺരേി േംവിധയാനവം (44.95 ലക്ം രൂപ) 2019-20 
കയാലയളവില് പ്രവർതെനം ആേംഭിച്ചു.

• കശുേയാവന് കൃഷി വധ്യാപിപെിക്കുന്തിനുള് സകേള േംസ്യാന ഏജന്േിയത്െ (KSACC) േയാമ്പതെിക േയാസങ്തിക 
േഹയായസതെയാത്െ ത്നട്ടുകയാല്സതെേിയിത്ല ഓപെൺ പ്രിേൺ ആന്ഡന് കറക്ണല് സഹയാേില് ഒരു േയാതൃകയാ 
കശുവണ്ിസതെയാട്ടം സ്യാപിക്കുന്തിനന് 2019-ല് അനുേതി ലഭിച്ചു .

• തെവകയാർക്ന് േമ്പൂർണ േയാക്േത ഉറപെയാക്കുക എന് ലക്ധ്സതെയാെന് കൂെി, േംസ്യാന േയാക്േതയാ േിഷത്റെ 
പിന്തുണസയയാത്െ, "ജയില് സജധ്യാതി" എന് ദൗതധ്ം ആേംഭിച്ചു. അസന്വയാേികൾക്ന് തുെർപഠനതെിനും ഉന്ത 
വിദധ്യാഭധ്യാേതെിനുമുള് േഹയായങ്ങളും ജയില് വകുപെന് ലഭധ്േയാക്കുന്നുണ്ന്.

• നയൂേന് ത്ലറൈർ പ്രേിദ്ീകേിക്കുന്തിനുള് നെപെികൾ ജയില് വകുപെന് ആേംഭിച്ചു. ജയിലിത്ല അവകയാശങ്ങത്ളയം 
കെേകത്ളയം േം�ന്ധിച്ന് സ�യാധവതന്ക്േണം നെത്തുന്തിനയായി തെവകയാർക്ന് റ്കപ്പുസ്തകങ്ങൾ വിതേണം ത്െയന്തു

• േിയയാവയാക്ി േയാതൃകയിലുള് വനങ്ങൾ വിവിധ ജയിലുകളില് തയ്യാറയാക്ി

വ്ബോക്്ട 5.5.5 പതിമൂന്യാം പ്വത്േ പദ്തിയില് (2017-22) വകുപെിത്റെ സനട്ടങ്ങൾ

ഉറവിടം: ജയിൽ വകുപ്്, സകെള േർ്ൊർ
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ജയില് ആന്ഡന് കറക്ണല് േർവീേേന് 
ഡിപെയാർട്ടന് ത്േറെന് തയാത്ഴ പറയന് നെപെികളയാണന്  
േ്ീകേിച്തന്. 

• സകയാവിഡന് ഫേന്റൈന് റ്ലന് െികിത്യാ സകന്ദ്രങ്ങളയായി 
ആേംഭിച് പതിനയാലു സകന്ദ്രങ്ങളിലയായി, സകയാെതികളില് 
നിന്ന് റിേയാന്ഡന് ത്െയ് തെവകയാത്േ സകയാവിഡന് 
സപ്രയാസട്ടയാസക്യാൾ പയാലിച്ചുത്കയാണ്ന് പയാർപെിക്കുന് 
തിനുള് േൗകേധ്ം ഒരുക്കുകയണ്യായി. 

• ജയിലുകളില് നിർമ്ിച് േയാസ്കുകളും േയാനിറ്റൈേറുകളും 
കുറഞ് വിലയ്ക്കന് ത്പയാതുജനങ്ങൾക്ന് വിതേണം 
ത്െയന്തു. 15 ലക്തെിലധികം േയാേന് കുകളും 15,000 
ലിറൈർ േയാനിറ്റൈേറുകളും ഉതന്പെയാദിപെിച്തിലൂത്െ 
ഏകസദശം 60.00 ലക്ം രൂപ ലയാഭം സനടുകയണ്യായി. 
ജയില് ജീവനക്യാർക്കും തെവകയാർക്കും േൗജനധ് 
േയായി േയാേന് കുകൾ വിതേണം ത്െയന്തു.

• തെവകയാർക്ന് തക്േേയതെന് റ്വദധ്േഹയായം 
നല്കുവയാനും അവരുത്െ ആസേയാഗധ്ം ഉറപെയാക്കുവയാ
നുേയായി, 11 ത്േഡിക്ല് ഓഫീേർേയാത്േയം, 35  
പയാേയാത്േഡിക്ല് ജീവനക്യാത്േയം പ്രധയാന  
ജയിലുകളിത്ലലേയാം മുഴുവന് േേയവം നിസയയാഗിച്ചു.

• ഓസേയാ ജയിലിലും ഒരു ഐത്േയാസലഷന് ത്േല്/
സ്യാക്ന് സ്യാപിക്കുകയണ്യായി. പുതുതയായി പ്രസവശി
പെിക്ത്പെട്ട തെവകയാത്േയം, പസേയാളില് നിന്ന് േെങ്ങി
ത്യത്തുന്വത്േയം ഒരു നിശ്ിത കയാലയളവിസലക്ന് 
ഇതെേം ഐത്േയാസലഷന് സ്യാക്കുകളില് പയാർപെിച്ചു

• േദേർശകർക്യായി കർശനേയായ സ്സ്ീനിംഗന് 
േംവിധയാനം ഏർത്പെടുതെി. തെവകയാരുേയായി  
േംവദിക്കുന്തിനയായി വീഡിസയയാ സകയാൺഫറന്േന് 
േംവിധയാനം ക്രേീകേിച്ചു .

• എലേയാ ജയിലുകളിത്ലയം ത്േല്ലുകൾ, ഓഫീേന് മുറികൾ 
എന്ിവ ഫയർ ആന്ഡന് ത്റേന് കയൂ േർവീേേിത്റെ 
േഹയായസതെയാത്െ ആഴ്ചസതയാറും അണുവിമുക്േയാക്ി. 
കധ്യാറെീന്, പ്രയാർത്ഥനയാ ഹയാൾ, റ്ലബ്റി, ത്ഹല്തെന് 
ക്ല�ന് തുെങ്ങിയ ത്പയാതുസ്ലങ്ങളില് തെവകയാർ 
ഒത്തുകൂടുന്തിനു നിസേയാധനവം ഏർത്പെടുതെി.

സോമൂഹ്യനീതി വകുപ്്ട മുഖോന്ിേും നെപ്ിലോക്കുന്ന 
ടപ്രോവ്ബഷൻ, ആെ്ടറൈർ ടകയർ വ്സവനങ്ങൾ
കുറൈം സ്യാപിക്ത്പെട്ടുത്വങ്ിലും, കുറൈവയാളിയത്െ േ്ഭയാവ 
നവീകേണതെിനയായി നിയേവധ്വസ് േ്ീകേിക്കുന് 
കസ്റ്റഡിയിതേ പ്രക്രിയയയായിട്ടയാണന് ത്പ്രയാസ�ഷന് കണ
ക്യാക്ത്പെടുന്തന്. കയാേണം, തെവശിക് ചുേത്തുന്തന് 
കുറൈവയാളിയില് ഗുരുതേേയായ പ്രതധ്യാഘയാതങ്ങൾ 
ഉണ്യാക്കുത്േന്ന് േയാത്േലേ, ജയില് സേയാെിതനയായ സശഷം 
േയാധയാേണ േയാമൂഹിക ജീവിതതെിസലക്ന് േയാറുവയാന്  
കുറൈവയാളിയ്ക്കു വിമുഖത അനുഭവത്പെടുകയം ത്െയ്യും.  
1958-ല് ആയിരുന്നു ഇന്ധ്യില് ത്പ്രയാസ�ഷന് 
ഓഫന് ഒഫന്സഡഴന് േന് ആകന് െന് നിലവില് വന്തന്.  
ത്പ്രയാസ�ഷന് കയാലയളവില് കുറൈവയാളികളുത്െ സേല്സനയാട്ടം 
വഹിക്കുന്തിനും, ശിക്യാ കയാലയളവിനു മുമ്പുള് റിസപെയാർട്ടന് 
േജിേന് സരേറൈിനന് നലന്കുന്തിനുേയായി ഉതെേവയാദിതെമുള് 
ത്പ്രയാസ�ഷന് ഓഫീേർേയാത്േ നിയേിക്ണത്േന്ന് നിയേം 
അനുശയാേിക്കുന്നു.

സകേള ജയില് െട്ടങ്ങൾ പ്രകയാേം, േംസ്യാന േർക്യാേിനന് 
ഒരു എസൈികയൂട്ടീവന് ഉതെേവിലൂത്െ െില ജീവപേധ്ന്ം  
തെവകയാത്േ ജയിലില് നിന്ന് സേയാെിപെിക്കുവയാനും, 

നിശ്ിത കയാലയളവിസലക്ന് കുറൈവയാളിയത്െ സേല്സനയാട്ടം 
വഹിക്കുവയാന് േയാമൂഹിക നീതി വകുപെിനന് കീഴിലുള് 
�ന്ധത്പെട്ട ത്പ്രയാസ�ഷന് ഓഫീേർക്ന് നിർസദശം 
നല്കുവയാനും േയാധിക്കും. ത്പ്രയാസ�ഷന് ഓഫീേർ ഇതെേം  
തെവകയാരുത്െ റ്ദനംദിന ജീവിതേീതി നിേീക്ിക്കു
ന്സതയാത്െയാപെം, ആ വധ്ക്ിക്ന് േമൂഹവേയായി ഇെപ
ഴകുന്തിനുള് േയാഹെേധ്ം ഒരുക്കുകയം ത്െയ്യുന്നു.  
ഈ േംവിധയാനസതെയയാണന് സകേളതെില് എസൈികയൂട്ടീവന് 
ത്പ്രയാസ�ഷന് എന്ന് അറിയത്പെടുന്തന്. 2015-നും 
2020-നും ഇെയിലുള് കയാലയളവിത്ല ജുഡീഷധ്ല്  
ത്പ്രയാസ�ഷണർേയാരുത്െ (മുതിർന്വരുത്െ) ആത്ക എണ്ം 
�ട്ിക 5.5.2-ല് സേഖത്പെടുതെിയിേിക്കുന്നു.

�ട്ിക 5.5.2 2015 മുതല് 2020 വത്േയള് ജുഡീഷധ്ല്  
ത്പ്രയാസ�ഷണർേയാരുത്െ എണ്ം

ത്പ്രയാസ�ഷണർേയാരുത്െ  
വിശദയാംശങ്ങൾ

ത്പ്രയാസ�ഷണർ 
േയാരുത്െ എണ്ം

നിലവിലുള് ത്പ്രയാസ�ഷണർേയാർ 160

സേല്സനയാട്ടം ഇലേയാത്ത ത്പ്രയാസ�ഷന് 
വിധിച്തന് 3

ആത്ക ത്പ്രയാസ�ഷണർേയാർ  
(2015 ജനുവേി 1 മുതല് 2020 
ഡിേം�ർ 31 വത്േ)

412

ആത്ക 575
ഉറവിടം: േൊമൂഹ്യനീതി വകുപ്്, സകെളേർ്ൊർ

തെവകയാർ തങ്ങളുത്െ ശിക്യാകയാലയളവില് നലേ  
ത്പരുേയാറൈം കയാഴ്ചവയ്ക്കുന്തിത്റെ അെിസ്യാനതെില്, 
േർക്യാർ നയതെിത്റെ ഭയാഗേയായി, ശിക്യാ കയാലയാവധി 
തീരുംമുസമ്പ സേയാെിപെിക്കുകയം, ത്േച്ത്പെട്ട പുനേധിവയാേതെി
നയായി ഒരു നിശ്ിത കയാലയളവിസലക്ന് അവരുത്െ സേല്സനയാട്ടം 
ത്പ്രയാസ�ഷന് ഓഫീേർേയാർ നിർവഹിക്കുകയം ത്െയ്യുന്നു. 
ത്പ്രയാസ�ഷന് േംവിധയാനം ത്േച്ത്പെടുത്തുന്തിനയായി 
സകേള ജുഡീഷധ്ല് അക്യാദേിയത്െ േഹകേണസതെയാത്െ 
ജുഡീഷധ്റി, ജയില്, സപയാലീേന് ഉസദധ്യാഗസ്ർക്ന് പേിശീലനം 
ആവശധ്േയാണന്. ജിലേയാ ത്പ്രയാസ�ഷന് ഓഫീേർേയാർ മുസഖന 
സകയാെതികളിത്ല എലേയാ ഉസദധ്യാഗസ്ർക്കും ത്പ്രയാസ�ഷന് 
േംവിധയാനത്തെ േം�ന്ധിച്ചുള് ജിലേയാതല പേിശീലനവം 
സ�യാധവതന്കേണവം നല്കിവരുന്നു.

േറൈന് േയാജധ്ങ്ങളില്/േംസ്യാനങ്ങളില് അവലം�ിച്ചു 
വരുന് വിജയകേേയായ നൂതന ത്പ്രയാസ�ഷന് േീതികൾ 
േ്ീകേിക്കുന്തിനന്, കയാലെി േംേന് കൃത േർവകലയാശയാല, 
തിരുവനന്പുേം ത്േറെർ സഫയാർ േയാസനജന് ത്േറെന് ആന്ഡന് 
ത്ഡവലപന് ത്േറെന് എന്ീ സ്യാപനങ്ങൾ മുസഖന ഒരു പഠനം 
ആേംഭിച്ിട്ടുണ്ന്. വിസദശത്തെ േികച് േമ്പ്രദയായങ്ങൾ 
േനേിലയാക്യാന് ഈ പഠനം ലക്ധ്േിടുന്നു. 

13-യാം  പ്വത്േ പദ്തി  കയാലയളവില്, 
ത്പ്രയാസ�ഷനും ആഫന്റൈർ ത്കയറും എന് പദ്തിയില് 
പുതിയതയായി ഉൾത്പെടുതെിയവ ചുവത്െ സെർക്കുന്നു. 

• കുറൈവയാളികളുത്െ േക്ൾക്ന് ത്പ്രയാഫഷണല് വിദധ്യാഭധ്യാ
േതെിനുള് േഹയായം.

• കുറൈകൃതധ്തെിനന്  ഇേയയായവരുത്െ കുട്ടികൾക്കുള്  
വിദധ്യാഭധ്യാേ േഹയായം.
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• ദീർഘകയാലേയായി േയാനേികയാസേയാഗധ് സകന്ദ്രങ്ങളില്  
ദുേിതേനുഭവിച്ിരുന് മുന് തെവകയാർക്കുള് േയാനേിക 
േയാമൂഹധ് പുനേധിവയാേ പേിപയാെി

ജയിൽശിഷേയടെ കോലോവധി പൂർത്ിയോയവരു
ടെയും, കുറൈകൃത്യങ്ങൾക്്ട ഇേയോയവരുടെയും  
പുനേധിവോസ പ്രവർത്നങ്ങളിൽ 2020-21  
കോലയളവിൽ റ്കവേിച്ച വ്നട്ും
2020-21ല് ആത്ക അനുവദിച് 2.50 സകയാെിയില് 1.52 
സകയാെി രൂപ പദ്തിക്യായി ത്െലവഴിച്ചു. പ്രധയാന സനട്ടങ്ങൾ 
തയാത്ഴ പറയന്വയയാണന്

• കുറൈകൃതധ്ങ്ങൾക്ന് ഇേയയായവരുത്െ േക്ൾക്ന്  
ധനേഹയായം നല്കുന്തിനയായി, 53 ഗുണസഭയാക്യാ
ക്ൾക്യായി 4.86 ലക്ം രൂപ ത്െലവഴിച്ചു

• തെവകയാരുത്െ േക്ൾക്കുള് വിദധ്യാഭധ്യാേ േഹയായ 
പദ്തിയില് ഉൾത്പെടുതെി 200 ഗുണസഭയാക്യാക്ൾ
ക്യായി 12.84 ലക്ം രൂപ ത്െലവഴിച്ചു.

• കുറൈവയാളികളുത്െ ആശ്രിതർക്കുള് േ്യം ത്തയാഴില് 
പദ്തിയില് ഉൾത്പെടുതെി 40 ഗുണസഭയാക്യാക്ൾക്യാ
യി 7.21 ലക്ം രൂപ ത്െലവഴിച്ചു.

• മുന് കുറൈവയാളികളുത്െ േ്യംത്തയാഴില് പദ്തിയിലൂത്െ 
193 ഗുണസഭയാക്യാക്ൾക്യായി 39.90 ലക്ം രൂപ 
ത്െലവഴിച്ചു.

• തെവകയാരുത്െ േക്ൾക്ന് ത്പ്രയാഫഷണല് വിദധ്യാഭധ്യാ
േതെിനുള് േയാമ്പതെിക േഹയായേയായി 38,400 രൂപ 
ത്െലവഴിച്ചു

• അക്രേതെിനിേയയായവർക്കുള് േ്യം ത്തയാഴില് 
പദ്തി പ്രകയാേം 50 ഗുണസഭയാക്യാക്ൾക്യായി 3.552 
ലക്ം രൂപ ത്െലവഴിച്ചു.

• തെവകയാരുത്െ ത്പൺേക്ൾക്കുള് വിവയാഹ േഹയായ 
പദ്തിയില് 4 ഗുണസഭയാക്യാക്ൾക്യായി 1.20 ലക്ം 
രൂപ ത്െലവഴിച്ചു.

വ്നർവഴി-ടപ്രോവ്ബഷൻ സുംവിധോനത്ിടന്  
നവീകേണവുും ശക്ിടപ്ടുത്ലുും
സകേളതെിത്ല ത്പ്രയാസ�ഷന് േംവിധയാനം പുനരുജ്ീവിപെി
ക്കുന്തിനും നവീകേിക്കുന്തിനുേയായയാണന് േംസ്യാനതെന് 
ഈ പദ്തി നെപെിലയാക്കുന്തന്. ത്പ്രയാസ�ഷനു 
സയയാഗധ്േയായ കുറൈവയാളികത്ള കൃതധ്േയായി തിേിച്റിയക, 
തിരുതെല് നെപെികൾക്കു കുറൈവയാളികൾ പ്രയാപ്തേയാസണയാ 
എന്ന് േനസ്ിലയാക്കുവയാനുള് േേരേേയായ അസന്ഷണ 
റിസപെയാർട്ടുകൾ തയ്യാറയാക്കുക, അവസേയാടു േനഃശയാസ്തപേ
േയായ േീതികൾ അവലം�ിക്കുക, ത്പ്രയാസ�ഷണർേയാത്േ 
േമൂഹതെിസലക്ന് ത്കയാണ്ടുവരുന് വിധതെിലുള് 
ഫലപ്രദേയായ സേല്സനയാട്ടം ഉറപെയാക്കുക എന്ിവയയാണന് 
ലക്ധ്േിടുന്തന്. കുറൈവയാളികൾക്ന് വീണ്ടും കുറൈകൃതധ്ങ്ങളില് 
ഏർത്പെടുന്തിനുള് പ്രവണത കുറയ്ക്കുക, കുറൈവയാളികത്ള 
മുഖധ്ധയാേയാ േമൂഹതെിസലക്ന് തിേിത്ക ത്കയാണ്ടുവേിക, 
ജയിലുകളിത്ല തിേക്ന് കുറയ്ക്കുക, ക്രിേിനല് നീതിനധ്യായ 
വധ്വസ്യത്െ കയാേധ്ക്േത വർദ്ിപെിക്കുക എന്ിവയയാണന് 
പദ്തി ലക്ധ്േിടുന്തന്. ത്പ്രയാസ�ഷന് േംവിധയാനതെിത്റെ 
നവീകേണവം ശക്ിത്പെടുതെലും 2017 മുതല് നെപെിലയാ
ക്കുന്തന് േയാമൂഹധ്നീതി വകുപെയാണന്. ഇതിനയായി ഇതുവത്േ 
3.56 സകയാെി രൂപ ത്െലവഴിച്ചു.

തണലിെും ടപ്രോവ്ബഷൻ വ്ഹോും
1960ത്ല സകേള ത്പ്രയാസ�ഷന് ഓഫന് ഒഫന്സഡഴന് േന് 
റൂൾേിത്ല ത്േക്ന് 20 (1) പ്രകയാേം, സ്ിേേയായ  
തയാേേസ്ലം ഇലേയാതെ കുറൈവയാളികൾക്ന് അവർക്കു 
ത്പ്രയാസ�ഷന്, പസേയാൾ, ശിക് കയാലയാവധിക്ന് 
മുന്സപയള് സേയാെനം, ജയാേധ്ം എന്ിവ ലഭിക്കുസമ്പയാൾ, 
തയാല്ക്യാലിക തയാേേസ്ലം ഉറപെയാക്കുന് സ്യാപനങ്ങസളയാ 
വീടുകസളയാ പ്രവർതെിപെിസക്ണ്തന് നിർ�ന്ധേയാണന്. 
ജയില് സേയാെിതേയായ സശഷം, തെവകയാർക്ന് നിേവധി 
ബുദ്ിമുട്ടുകൾ സനേിസെണ്ിവരുകയം പലസപെയാഴും മുന് 
കുറൈവയാളികൾ എന് നിലയില് മുദ്രകുതെത്പെടുകയം 
ത്െയ്യുന്നു. ഇക്യാേണതെയാല്, പല കുടും�യാംഗങ്ങളും 
അവത്േ അംഗീകേിക്യാന് തയ്യാറയാകുന്ിലേ. േയാത്വേലേ, 
ഇവർക്ന് വീണ്ടും േമൂഹതെില് ഇെപഴകയാനും ഇതന് ഒരു 
തെസ്േയാണന്. ഇതെേക്യാർക്യായി േയാമൂഹധ്നീതി വകുപെന് 
"തണലിെം" ത്പ്രയാസ�ഷന് സഹയാം എന്റിയത്പെടുന് ഒരു 
പുതിയ േംേംഭം ആവിഷന്കേിച്ിട്ടുണ്ന്.

2020 േയാർച്ന് 13 നന് ഗയാന്ധിഭവന് ഇറെർനയാഷണല്  
രേസ്റ്റുേയായി േഹകേിച്ന് ത്കയാലേം ജിലേയിത്ല വയാളകതെന് 
പുരുഷന്യാർക്യായി ഇതെേത്േയാരു ഭവനം ആേംഭിച്ചു. 
ഈ സ്യാപനം ഗൃഹയാതുേേയായ അന്േീക്ം പ്രദയാനം 
ത്െയ്യുന്നു, കൂെയാത്ത സകേളതെിത്ല എലേയാ ജിലേകളില്  
നിന്നുമുള് 18നും 70നും ഇെയില് പ്രയായമുള് 25  
പുരുഷന്യാർക്ന് തയാേേ േൗകേധ്വം നല്കുന്നു. കൃഷി, 
പൂസന്യാട്ടപേിപയാലനം, അക്യാ ഫയാം, സേയാപെന്, സലയാഷന് 
എന്ിവയത്െ നിർമ്യാണം, േഷന്റൂം കൾച്ർ തുെങ്ങി 
വിവിധ പേിപയാെികളില് അസന്വയാേികൾ ഏർത്പെടുന്നു. 
കൂെയാത്ത, ശയാേീേികവം േയാനേികവേയായ ഉലേയാേതെിനയായി 
അവർ േന് സപയാർെന് േിലും േറ് വിസനയാദ പ്രവർതെികളിലും 
ഏർത്പെടുന്നു. ഈ പദ്തിക്യായി 2020-21ല് 12 ലക്ം 
രൂപ വിനിസയയാഗിച്ചു.

വീഷേണും
ജുഡീഷധ്ല്, എസൈികയൂട്ടീവന് ത്പ്രയാസ�ഷണർ േയാരുത്െ 
എണ്ം വർദ്ിപെിക്കുവയാനും, അതുവഴി ജയിലിലുള് 
തെവകയാരുത്െ എണ്ം കുറയ്ക്കുന്തിനും അടുതെ 
പദ്തി കയാലയളവില് വകുപെന് ഊന്ല് നല്കുന്നു. 
ഇതിനയായി ജുഡീഷധ്റിയത്െയം േറൈന് ഗുണസഭയാക്യാക്
ളുത്െയം കൂട്ടയായ േഹകേണം ആവശധ്േയാണന്. നിയേം  
ഫലപ്രദേയായി നെപെിലയാക്കുന്തിനയായി 1960 ത്ല സസ്റ്ററൈന് 
ത്പ്രയാസ�ഷന് െട്ടങ്ങളുത്െ സഭദഗതിയം പേിഗണിസക്
ണ്തുണ്ന്. േയാമൂഹിക പ്രതിസേയാധ നയം, ത്പ്രയാസ�ഷന് 
േംവിധയാനം, അവയത്െ ലക്ധ്വം ദൗതധ്വം, 
ത്പ്രയാസ�ഷത്റെ േയാർഗ്നിർസദ്ശങ്ങൾ എന്ിവത്യക്കുറിച്ന് 
ഇതുേയായി �ന്ധത്പെട്ട വിവിധ സേഖലയിലുള്വർക്ിെയിലും, 
ത്പയാതുജനങ്ങൾക്ിെയിലും അവസ�യാധം സൃഷ്ടിസക്ണ്തും  
ആവശധ്േയാണന്.
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5.6 ജനങ്ങളിലേയ്ക്ക്
ജനങ്ങളെയം സര്കാരതിളനയം ബന്തിപ്തിക്കുന്ന 
ഒരു ഘടകമായതി പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന സംവതിധാനമാണ് 
വതിവര ള�ാതുജന സമ്പര്ക വകുപ്്. വകുപ്തിളറെ 
മൾട്തി മീഡതിയ സംവതിധാനങ്ങെതിലൂളട സര്കാരതിളറെ 
നയങ്ങളെയം �രതി�ാടതികളെയം കുറതിച്ചുള്ള അവലബാധം 
ള�ാതു ജനങ്ങെതില�യ്ക്  എത്തിക്കുന്നു. ലകരെ  
സര്കാരതിളറെ നയങ്ങൾ, �രതി�ാടതികൾ, സംരംഭങ്ങൾ, 
ലനട്ങ്ങൾ തുടങ്ങതിയ വതിവരങ്ങൾ അച്ചടതി, ഇ�ക്ല്ാണതിക്, 
ലസാഷധ്ൽ മീഡതിയ വഴതി പ്രചരതിപ്തിക്കുന്ന ലകരെ 
സര്കാരതിളറെ ലനാഡൽ ഏജൻസതിയാണ് വതിവര 
ള�ാതുജന സമ്പര്ക വകുപ്് (ഇൻഫര്ലമഷൻ 
ആൻഡ് �ബ്തിക് റതില�ഷൻസ് വകുപ്്). കൂടാളെ, 
ള�ാതുജനങ്ങെതിൽ നതിന്നുള്ള അഭതിപ്രായവം വകുപ്്  
ലേഖരതിക്കുന്നുണ്്. ഇ�ക് ല്ാണതിക് ,  ഡതിജതിറ്റൽ 
മീഡതിയയതിലൂളടയാണ് അഭതിപ്രായ ലേഖരണം. 
ഇതുവഴതി, സംസ്ാന സര്കാരും ജനങ്ങളം െമ്തിലുള്ള 
ആേയവതിനതിമയം നതി�നതിര്ത്തുന്നെതിന് സാധതിക്കുന്നു. 
ലസാഷധ്ൽ മീഡതിയ കധ്ാളമ്പയ് നുകളം ളമാബബൽ 
ലജര്ണ�തിസവം ള�ാതുജന സമ്പര്കത്തിളറെ മുഖച്ായ 
മാറ്റുന്നെതിനും, കൂടുെൽ ലപ്രക്ഷകരതില�ക് എത്തിളപ്ടാൻ 
സാധതിക്കുന്നെതിനും സഹായതിക്കുന്നു. 

ദുരന്ം ലനരതിടുന്ന സന്ദര്ഭങ്ങെതിൽ, ദുരന് ലബാ
ധവൽകരണളത്ക്കുറതിച്ചും, ദുരന് �ഘൂകരണ  
പ്രവര്ത്നങ്ങളെക്കുറതിച്ചും വതിവരങ്ങൾ പ്രചരതിപ്തിക്കുന്ന
െതിൽ മാധധ്മങ്ങൾ വഹതിക്കുന്ന �ങ്് വെളര വലുൊണ്. 
2018-ള�യം 2019-ള�യം അഭൂെപൂര്വമായ  
ളവള്ളളപ്ാകം മൂ�ം പ്രകൃെതി ദുരന്ം ല�ാലുള്ള നതിരവധതി 
പ്രെതിസന്തികൾ സംസ്ാനം ലനരതിട്ലപ്ാൾ വതിവതിധ 
മാര്ഗ്ഗങ്ങെതിലൂളട വതിവരങ്ങൾ പ്രചരതിപ്തിക്കുന്നെതിൽ 
ഇൻഫര്ലമഷൻ ആൻഡ് �ബ്തിക് റതില�ഷൻസ് വകുപ്് (ഐ 
ആൻഡ് �തിആര്ഡതി) നതിര്ണായക �ങ്് വഹതിച്ചു. "ലരേക്  
ദ ളചയതിൻ" കധ്ാളമ്പയ് നതിലൂളട ലകാവതിഡ്-19 
മഹാമാരതിയമായതി ബന്ള�ട് പ്രചാരണത്തിലും ഒരു 
സുപ്രധാന �ങ്് വഹതിക്കുകയണ്ായതി. ലകാവതിഡ് അല�ര്ട്്  
ല�ാസ്റ്റുകൾ സംസ്ാനളത് ജനങ്ങെതില�യ്ക് എത്തി
ക്കുന്നെതിനായതി ഐആൻഡ്�തിആര്ഡതി ലഫസ് ബുക് 
ഇന്ധ്യമായതി �ങ്ാെതിത്ത്തിൽ ഏര്ളപ്ട്തിട്ടുണ്്.

പതിമൂന്നാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി ക്നലയളവില് 
ഇന്ഫര്മേഷന് ആന്്ഡ്  പബ്ികഡ്  റി്ലഷന്സഡ് 
വകുപ്ിന്റെ പ്രധ്നന ്നട്ടങ്ങളാം സാംരാംഭങ്ങളാം 

2017-18
 y ഹരതിെലകരെം, ള�ാതുവതിദധ്ാഭധ്ാസ സംരക്ഷണ 
യജ്ം, ആര്ദ്ം, ബ�ഫ് എന്നീ മതിഷൻ �ദ്െതികൾ 
ആരംഭതിച്ചെതിളറെ ഭാഗമായതി ൊളഴത്ട്തിലുള്ള 
ലബാധവൽകരണ �രതി�ാടതികൾ സംസ്ാനത്തുട 
നീെം സംഘടതിപ്തിച്ചു.

 y അന്ര് സംസ്ാന ള�ാതുജന സമ്പര്ക പ്രവര് 
ത്നങ്ങളളട ഭാഗമായതി മുംബബ, ളചബന്ന, 
ളബംഗളൂരു എന്നതിവതിടങ്ങെതിൽ വധ്ാ�ാര സാംസ്ാരതിക 
ലമെകൾ സംഘടതിപ്തിച്ചു. നയൂഡൽഹതിയതിൽ നടന്ന ഇന്ധ് 
ഇറെര്നാഷണൽ ല്ഡ് ളഫയറതിൽ ളവള്ളതി ളമഡൽ  

കരസ്മാകതി. ഓണാലഘാഷലത്ാടനുബന്തിച്ചുള്ള 
മതികച്ച ല്ാട്തിനുള്ള രണ്ാം സമ്ാനവം വകുപ്തിന് �ഭതിച്ചു.

 y പ്രെതിലരാധ കുത്തിവയ്പ്തിളനക്കുറതിച്ചുള്ള ലബാധവൽ 
കരണ �രതി�ാടതികളം, ല�ാക് ലസാ നതിയമളത്ക്കുറതിച്ച്  
മാധധ്മപ്രവര്ത്കര്ക്കുള്ള േതിൽ�ോ�യം,യഥാക്രമം, 
ആലരാഗധ്വകുപ്തിളറെയം സാമൂഹതികനീെതി വകുപ്തിളറെയം 
സഹകരണലത്ാളട സംഘടതിപ്തിക്കുകയണ്ായതി.

 y “സര്കാര് ധനസഹായ �ദ്െതികൾ" എന്ന 
പുസ്തകത്തിളറെ ഇ-�ബ് �െതിപ്് പ്രസതിദ്ീകരതിച്ചു. 
കൂടാളെ, "വതിഷൻ നവലകരെം" എന്ന വതിഷയളത് 
ആസ്പദമാകതി വതിദധ്ാര്ത്തികൾക്കുള്ള ബഹുമാനളപ്ട് 
മുഖധ്മന്തതിയളട കത്് പ്രകാേനം ളചയ്യുകയം ളചയ്തു.

 y െതിരുവനന്പുരത്് ലദേീയ നാടലകാത്സവം  
സംഘടതിപ്തിച്ചു

2018-19
 y ലക്ഷത്രപ്രലവേന വതിെംബരത്തിളറെ 82-ാം വാര്ഷതിക
ലത്ാടനുബന്തിച്ച് പ്രലെധ്ക പ്രചാരണ �രതി�ാടതികൾ 
സംഘടതിപ്തിച്ചു.

 y ള�ാതുജനങ്ങൾകായതി "മതിഴതിവ്" എന്ന ല�രതിൽ ഒരു 
വാര്ഷതിക വീഡതിലയാ നതിര്മ്ാണ മത്സരം സംഘടതിപ്തിച്ചു. 
സര്കാരതിളറെ ഏളെങ്തിലും ലക്ഷമ - വതികസന 
�രതി�ാടതികളെ അടതിസ്ാനമാകതി ള�ാതുജനങ്ങൾക് 
വീഡതിലയാകൾ നതിര്മ്തിക്കുവാനും അവ ഓൺബ�നായതി 
സമര്പ്തിക്കുവാനും അവസരം നൽകതിയെതിലൂളട, െൻ 
വര്ഷം 264 വീഡതിലയാകൾ �ഭതിച്ചു.

 y ളകഎസ്ആര്ടതിസതി ബസ് രോൻഡതിംഗ്, ളറയതിൽലവ 
ല്റേഷനുകൾ, എയര്ല�ാര്ട്് ,  ലബാട്ടുകൾ,  
ലഹാര്ഡതിംഗുകൾ എന്നതിവയതിലൂളടയള്ള �രസധ്ങ്ങൾ  
വഴതി ഔട്്ലഡാര് �ബ്തിസതിറ്റതി കധ്ാംളമ്പയ് നുകൾ  
സംഘടതിപ്തിച്ചു.

 y ഇൻഫര്ലമഷൻ ആൻഡ് �ബ്തിക് റതില�ഷൻസ് 
വകുപ്് മൂന്ന് ളമാബബൽ ആപ്പുകൾ വതികസതിപ്തി
ച്ചതിട്ടുണ്് - �തിആര്ഡതി ബ�വ്, �തിആര്ഡതി ഫീഡ്, 
�തിആര്ഡതി മീഡതിയ ഹാൻഡ്ബുക്. സര്കാരുമായതി 
ബന്ളപ്ട് ബദനംദതിന വാര്ത്കൾ അറതിയന്നെതിന് 
ലവണ്തിയള്ള ഒരു ആപ്ാണ് �തിആര്ഡതി ബ�വ്. 
ആ ൻ ല ്ായ തിഡ് ,  ഐ ഒ എ സ് � െ തിപ്പു ക ൾ 
�ഭധ്മാണ്. �തിആര്ഡതി ഫീഡ് ഒരു ഔലദധ്ാഗതിക 
ആപ്ാണ്. മാധധ്മങ്ങെതിൽ വരുന്ന വാര്ത്കൾ  
സൂക്ഷ്മ�രതിലോധനയ്ക് ലേഷം മന്തതിമാരുളടയം, 
സര്കാര് ളസക്രട്റതിമാരുളടയം ഓഫീസുകളമായതി 
�ങ്തിടുന്നു. മാധധ്മ സ്ാ�നങ്ങൾ, മാധധ്മ  
ലമഖ�യതിള� ഉലദധ്ാഗസ്ര്, മന്തതിമാരുളടയം, 
സര്കാര് വകുപ്പുകളളടയം ഓഫീസുകൾ എന്നതിവ
ളയക്കുറതിച്ചുള്ള വതിവരങ്ങൾകായള്ള ഒരു റതിലസാഴ് സ് 
ആപ്് എന്ന നതി�യതിൽ മാധധ്മ പ്രവര്ത്കര്ക് 
ലവണ്തിയള്ളൊണ് �തിആര്ഡതി മീഡതിയ ഹാൻഡ് ബുക്.

2019-20
 y െതിരുവനന്പുരം, തൃശൂര്, മ�പ്പുറം, ലകാഴതിലകാട്, കണ്ണൂര് 
എന്നതിവതിടങ്ങെതിൽ സ്ാ�തിച്ച ലഹാര്ഡതിംഗുകെതിലൂളട 
ല�ാക ലകരെ സഭയളടയം, ബ�ഫ് മതിഷൻ 
�ദ്െതികളളടയം �രസധ്ങ്ങൾ പ്രചരതിപ്തിക്കുകയണ്ായതി. 
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ബ�ഫ് മതിഷനു കീഴതിൽ 2 �ക്ഷം വീടുകൾ പൂര്ത്ീകരതി
ച്ചെതിളറെ ഭാഗമായതി പ്രദര്േനങ്ങളം ളസമതിനാറുകളം 
നടത്തുകയണ്ായതി. 

 y ലകാവതിഡ്-19, ലരേക് ദ ളചയതിൻ കധ്ാംളമ്പയ് നുകളെ 
കുറതിച്ച് അവലബാധം പ്രചരതിപ്തിക്കുന്നെതിനായതി, ജതി.ഒ.ളക 
ഡയറക്ട് ളമാബബൽ ആപ്് ആവതിഷ്കരതിച്ചു. 
ളസകൻഡറതി സ്കൂൾ �ീവതിംഗ് സര്ട്തിഫതികറ്റ് 
(എസ്എസ്എൽസതി), പ്ലസ് ടു �രീക്ഷകളളട 
ഫ�ങ്ങൾ ‘�തിആര്ഡതി ബ�വ്’ ളമാബബൽ ആപ്് വഴതി 
പ്രസതിദ്ീകരതിച്ചു. ഓലട്ാ-ളസ്യതി�തിംഗ് സാലങ്െതികവതിദധ് 
ഉ�ലയാഗതിച്ച് 41 �ക്ഷം ജനങ്ങെതില�യ്ക് എത്തിക്കുവാൻ 
സാധതിച്ചു. ഒരു സര്കാര് ഏജൻസതി ആദധ്മായതിട്ാണ് 
ഇത്രം സാലങ്െതിക വതിദധ് ഉ�ലയാഗതിച്ചെ്. 
ഉ�ലഭാക്ാകൾ അധതികം ആകുലമ്പാൾ ഉണ്ാകുന്ന 
(�ീക് യൂസര്-ല�ാഡ് ) െടസ്സങ്ങൾ ഒഴതിവാകാൻ 
ഇെതിലൂളട സാധതിച്ചു.

 y (1) ബഹുമാനളപ്ട് മുഖധ്മന്തതിയളട 'സ്കൂൾ വതിദധ്ാര്
ത്തികൾക്കുള്ള കത്തിളറെ” 42.5 �ക്ഷം �കര്പ്പുകൾ  
(2) വായനാ�ക്ഷാചരണവമായതി ബന്ള�ട് 25,000 
ല�ാ്റേറുകൾ (3) 'ജനകീയം അെതിജീവനം' എന്ന 
ല�രതിൽ 20,000 �ഘുല�ഖകൾ (4) ഒരാഴ്ച നീണ് 
ഓണാലഘാഷ �രതി�ാടതികളളട 50,000 �ഘുല�ഖകൾ 
(5) സര്കാരതിളറെ ധനസഹായ �ദ്െതികളളട 50,000 
�കര്പ്പുകൾ (6) സര്കാരതിളറെ നാ�ാം വാര്ഷതികത്തിൽ 
വെര്ച്ചയം വതികസനവം സൂചതിപ്തിക്കുന്ന – സുഭതിക്ഷം, ഭദ്ം, 
സുരക്ഷതിെം എന്ന ലരോഷറതിളറെ 70 �ക്ഷം ലകാപ്തികൾ 
തുടങ്ങതിയവയായതിരുന്നു ഈ കാ�യെവതിള� പ്രസതിദ്ീ
കരണങ്ങൾ.

 y ലകരെ മീഡതിയ അകാദമതിയളട ആഭതിമുഖധ്ത്തിൽ 
“മാധധ്മ ചരതിത്ര യാത്ര”, “ആലഗാെ മാധധ്മ സംഘം” 
എന്നതിവ സംഘടതിപ്തിച്ചു. �ബ്തിക് റതില�ഷൻസതിൽ  
സ ര് ക ാ ര്  ഉ ല ദ ധ്ാ ഗ സ് ര് ക്  � ര തി േ ീ � ന ം  
നൽകുന്നെതിനായതി "ലമാലഡൺ മീഡതിയ സ്തിൽ 
ളസറെര്" എന്ന സ്ാ�നവം ലകരെ മീഡതിയ അകാദമതി 
ആരംഭതിച്ചതിരുന്നു.

 y "ലറഡതിലയാ ലകരെ" എന്ന ല�രതിൽ ഇറെര്ളനറ്റ് 
ലറഡതിലയാ ലസവനവം ഈ കാ�യെവതിൽ ആരംഭതിച്ചു.

 y ലസാഷധ്ൽ മീഡതിയയതിള� വധ്ാജ വാര്ത്കളം 
സലന്ദേങ്ങളം െടയാൻ ഒരു ഫാക്റ്റ് ളചക് ഡതിവതിഷൻ 
(ഐ�തിആര്ഡതി ഫാക്റ്റ് ളചക് ലകരെ) ആരംഭതിക്കുക
യണ്ായതി. 2000-�ധതികം സലന്ദേങ്ങൾ/വാര്ത്കൾ 
�രതിലോധതിക്കുകയം, 14 ലകസുകൾ നതിയമനട�ടതികൾ
കായതി ലകരെ ല�ാ�ീസതിളറെ ബസബര് ലഡാമതിള�യ്ക് 
റതിലപ്ാര്ട്് ളചയ്യുകയം ളചയ്തു.

2020-21-ല് നടപ്ില്നക്ിയ ്ിപ്്നരട്ടഡ് ന്മേറെഡ് 
സഡ്കീമുകളന്ടയാം അവയന്ട ്നട്ടങ്ങളന്ടയാം  
അവ്ല്നകനാം
സര്കാര് ളവബ് ല�ാര്ട്�ായ www.kerala.gov.in 
ളറെ ഉള്ളടകം ബകകാരധ്ം ളചയ്യുന്നെ് I&PRD-യളട 
"ളവബ് ആൻഡ് നയൂ മീഡതിയ" വതിഭാഗമാണ്. 
കൂടാളെ, ബഹുമാനളപ്ട് ലകരെ മുഖധ്മന്തതിയളട 
ഔലദധ്ാഗതിക ളവബ് ബസറ്റ് ആയ www.keralacm.
gov.in, സംസ്ാന മന്തതിമാരുളട ളവബ്ബസറ്റുകൾ 
എന്നതിവയം ഈ വതിഭാഗം ബകകാരധ്ം ളചയ്യുന്നു. 
ഇവ കൂടാളെ, വാര്ത്കൾക്കു മാത്രമായതിട്ടുള്ള  

www.keralanews.gov.in എന്ന നയൂസ് ല�ാര്ട്ലും; 
സ്വകാരധ് സ്വത്തു വതിവരങ്ങൾ ളവെതിളപ്ടുത്തുന്ന 
ളവബ്ബസറ്റ് www.pa.kerala.gov.in; േബരതിമ� ഉത്സവ
ളത്ക്കുറതിച്ചുള്ള ളവബ്ബസറ്റ് - www.sabarimala.kerala.
gov.in എന്നതിവയം ഡതിവതിഷൻ ബകകാരധ്ം ളചയ്യുന്നു. 

എസ്എസ്എൽസതി, ഹയര്ളസകൻഡറതി, ളവാലകഷ ണൽ 
ഹയര്ളസകൻഡറതി എന്നതിവയളട വാര്ഷതിക ഫ�ങ്ങളളട 
പ്രസതിദ്ീകരണം, െതിരളഞെടുപ്് ഫ�ങ്ങളളട പ്രകാേനം, 
I&PRD-യളട ലസാഷധ്ൽ മീഡതിയ അകകൗണ്ടുകൾ - ട്വതിറ്റര്, 
ലഫസ്ബുക് , യടയൂബ്  - ബകകാരധ്ം ളചയ്യുക മുെ�ായ 
പ്രവര്ത്തികൾ ഈ ഡതിവതിഷൻ ഏളറ്റടുക്കുന്നു. 2020-21-ൽ 
ഡതിവതിഷൻ നടത്തിയ പ്രവര്ത്നങ്ങൾ ഇവളയല്ാമാണ് -  
(1) വധ്ാജ വാര്ത്കളം സലന്ദേങ്ങളം െതിരതിച്ചറതിയന്നെതി
നുള്ള വസ്തുൊ �രതിലോധന നട�ടതികൾ സ്വീകരതിച്ചു. 
വതിവതിധ ലസാഷധ്ൽ മീഡതിയ പ്ലാറ്റ് ലഫാമുകെതിൽ പ്രെധ്ക്ഷ
ളപ്ട് 2000-�ധതികം വധ്ാജ ല�ാസ്റ്റുകളെ I&PRD യളട 
വസ്തുൊ �രതിലോധന വതിഭാഗം പ്രെതിലരാധതിക്കുകയം, 
േരതിയായ വസ്തുെകളം വതിേദീകരണങ്ങളം നൽകതി 
ള�ാതുജനങ്ങൾക് മുന്നറതിയതിപ്് നൽകുകയം ളചയ്തു 
(2) സര്ക്കു�റുകൾ, അറതിയതിപ്പുകൾ, ളടൻഡറുകൾ, 
സര്കാര് റതിലപ്ാര്ട്ടുകൾ, നയങ്ങൾ, വാര്ത്കൾ, 
വീഡതിലയാകൾ, ചതിത്രങ്ങൾ, എന്നതിവയൾളപ്ളട 
12,000-ലത്ാെം സര്കാര് ഉത്രവകളം കാബതിനറ്റ് 
ഉത്രവകളം സര്കാര് ല�ാര്ട്�തിൽ അ�് ല�ാഡ്  
ളചയ്യുകയണ്ായതി (3) മുഖധ്മന്തതിയളട ദുരതിൊേ്വാസ നതിധതി, 
ളകാവതിഡ്-19 ളനക്കുറതിച്ചുള്ള വധ്ാജവാര്ത്, ലരേക് 
ദ ളചയതിൻ പ്രവര്ത്നങ്ങൾ, ലക്ഷമ �രതി�ാടതികൾ, 
സര്കാര് സ്കൂളകളെ അന്ാരാഷ്ട്ര നതി�വാരത്തില�ക് 
ഉയര്ത്ൽ തുടങ്ങതിയ ലമഖ�കെതിൽ ലസാഷധ്ൽ മീഡതിയ 
കധ്ാംളമ്പയ് നുകൾ നടപ്തി�ാകതി. 

വാര്ത് ാ സലമ്െനത്തിളറെ വതിേദാംേങ്ങൾ 
�കര്ത്തുക, പ്രലെധ്ക അവസരങ്ങെതിൽ മീഡതിയ 
ളസറെറുകൾ സ്ാ�തിക്കുക, മീഡതിയ അക്രഡതിലറ്റഷൻ 
ലസവനങ്ങൾ നൽകുക, മാധധ്മ റതിലപ്ാര്ട്ര്മാര്ക് 
കാരധ്ങ്ങൾ �കര്ത്തുന്നെതിനും അവെരതിപ്തിക്കുന്ന 
െതിനും പ്രലെധ്ക അവസരങ്ങെതിൽ സകൗകരധ്ളമാരുക്കുക, 
സംസ്ാന മാധധ്മ അവാര്ഡ് ദാന ചടങ്ങ് സംഘടതിപ്തിക്കുക 
തുടങ്ങതി നതിരവധതി പ്രവര്ത്നങ്ങൾ പ്രസ് റതി�ീസ് 
ഡതിവതിഷളനയാണ് ചുമെ�ളപ്ടുത്തിയതിരതിക്കുന്നെ്. “ക്തിപ്് 
ളമയതിൽ” എന്ന ഓൺബ�ൻ ലസവനത്തിലൂളട ളട�തിവതിഷൻ 
ചാനലുകൾക്കു ലവണ്തി സര്കാര് �രതി�ാടതികളളട 
വീഡതിലയാ കവലറജ് ളചയ്യുന്നെതിനുള്ള ഉത്രവാദതിത്ം 
I&PRD-യളട ളസൻ്ൽ നയൂസ് ളഡസ്ക് ഡതിവതിഷ 
നാണ്. ഇെതിലൂളട 2020-21ൽ സംസ്ാനത്തുടനീെം 
4,293 വാര്ത്ാേക�ങ്ങൾ പ്രലക്ഷ�ണം ളചയ്തു. 2021 
ളമയ് മാസത്തിൽ പുെതിയ സര്കാരതിളറെ സെധ്പ്രെതിജ്ാ 
ചടങ്ങുകളളട മാധധ്മ റതിലപ്ാര്ട്തിങ്ങും, �രസധ് പ്രവര്ത്ന
ങ്ങളളട ഏലകാ�നവം, ബഹുമാനളപ്ട് മുഖധ്മന്തതിയളട 
ളകാവതിഡ്-19 ലനാട് അനുബന്തിച്ചുള്ള വാര്ത്ാസലമ്
െനത്തിളറെ മാധധ്മ ഏലകാ�നവം വതിവര ള�ാതുജന 
സമ്പര്ക വകുപ്തിളറെ വാര്ത്ാ സകൗകരധ്വതിഭാഗമാണ് 
ബകകാരധ്ം ളചയ്തെ്. 6,141 �ത്രക്കുറതിപ്പുകളം, 1,000 
ബഹുഭാഷാ �ത്രക്കുറതിപ്പുകളം ഈ ഡതിവതിഷനതിലൂളട  
2020-21 ൽ പുറത്തിറകതി.
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�രതി�ാടതികളളട നതിര്മ്ാണം, ഓഡതിലയാ-വീഡതിലയാ 
ലഡാകയുളമലറെഷൻ, നയൂസ് വതിഭാഗം, ഇ�ക്ല്ാണതിക് 
മീഡതിയ എന്നതിവയതി�ാണ് വതിഷ്വൽ മീഡതിയ ഡതിവതിഷൻ 
ശ്രദ് ലകന്ദീകരതിക്കുന്നെ്. ബഹുമാനളപ്ട് മുഖധ്മന്തതിയളട 
പ്രെതിവാര സംലവദനാത്മക ളട�തിവതിഷൻ ലപ്രാഗ്ാമായ 
“നാം മുലന്നാട്് “ എന്ന �രതി�ാടതിയളട 42 എപ്തിലസാഡുകൾ 
ഐ ആൻഡ് �തി ആര് ഡതിയളട ഓഡതിലയാ-വതിഷ്വൽ 
ലഡാകയുളമലറെഷൻ വതിഭാഗം നതിര്മ്തിക്കുകയം 
സംലപ്രക്ഷണം ളചയ്യുകയം ളചയ്തു. �െതിനാലു 
ചാനലുകെതിൽ കൂടതി ഇെ് സംലപ്രക്ഷണം ളചയ്യുകയണ്ായതി. 
പ്രതിയലകരെം, നവലകരെം എന്നീ ളട�തിവതിഷൻ 
�രതി�ാടതികളളട 42 എപ്തിലസാഡുകൾ, ആകാേവാണതിയളട 
എല്ാ എഫ്എം ല്റേഷനുകെതിലൂളട ജന�ഥം ലറഡതിലയാ 
ലപ്രാഗ്ാമതിളറെ 42 എപ്തിലസാഡുകൾ തുടങ്ങതിയവയാണ് 
ഡതിവതിഷനതിലൂളട നടപ്തി�ാക്കുന്ന മറ്റ് പ്രവര്ത്നങ്ങൾ. 
ലകരെത്തിളറെ ഭൂെകാ�ളത്ക്കുറതിച്ച് ഒരു ഡതിജതിറ്റൽ, പ്രതിറെ് 
ലഡാകയുളമലറെഷനായ, "ലകരെത്തിളറെ ദൃേധ് ചരതിത്രം" വകുപ്് 
നടപ്തി�ാകതി വരുന്നു. ഇെതിളറെ ഒന്നാം ഘട് ലജാ�തികൾ 
പൂര്ത്ീകരതിച്ചു. സ്വാെന്തധ്ത്തിനു മുൻപും �തിൻപുമുള്ള ലകരെ 
ചരതിത്രത്തിളറെ ഡതിജതിറ്റൽ ചതിത്രീകരണമാണ് ഈ �ദ്െതി. 
ഈ ലപ്രാജക്റ്റതിളറെ ഒന്നാം ഘട്ത്തിൽ ലകരെത്തിളറെ 
ചരതിത്ര�രമായ വേങ്ങൾ ഉൾളകാള്ളുന്നു. ആറ് മണതിക്കൂര് 
ബദര്ഘധ്മുള്ള ഒരു ഡതിവതിഡതി, അഞ്് പുസ്തകങ്ങളളട ളസറ്റ്, 
അഞ്് ലകാഫതി-ലടബതിൾ ബുക്കുകൾ എന്നതിവ �ദ്െതിയളട 
ഒന്നാം ഘട് പ്രവര്ത്നങ്ങളളട ഭാഗമാണ്.

വതിവതിധ �രതി�ാടതികളളട ലഫാലട്ാ കവലറജതിളറെ 
ചുമെ� ലഫാലട്ാ �ബ്തിസതിറ്റതി വതിഭാഗത്തിനാണ്. 
പുെതിയ സര്കാരതിളറെ മന്തതിമാരുളട സെധ്പ്രെതിജ്ാ 
ചടങ്ങുകളം, കൂടാളെ ബഹുമാനളപ്ട് മുഖധ്മന്തതിയളട 
ഒമ്പെ് ജതില്കെതിള� ലകരെ �രധ്ടനത്തിളറെ ലഫാലട്ാ 
കവലറജം പ്രസ്തുെ ഡതിവതിഷനാണ് ബകകാരധ്ം ളചയ്തെ്. 
2020-21ൽ, ഈ ഡതിവതിഷനതിലൂളട 350 �രതി�ാടതികളളട 
കവലറജം, 36,476 ചതിത്രങ്ങളം �കര്ത്തുകയണ്ായതി. 
അെതിൽ, 464 ചതിത്രങ്ങൾ മാധധ്മങ്ങൾക് നൽകുകയം 
ളചയ്തു. ഇതുകൂടാളെ, വതിവതിധ ലഡാകയുളമലറെഷൻ  
ലജാ�തികളളട ഭാഗമായതി, 375 �രതി�ാടതികളളട കവലറജം, 
15,244 ചതിത്രങ്ങളം �കര്ത്തുകയണ്ായതി.

സര്കാര് വകുപ്പുകളളട �രസധ്ങ്ങൾ ബകകാരധ്ം  
ളചയ്യുന്നെ് വതിവര ള�ാതുജന സമ്പര്ക വകുപ്തിളറെ 
�രസധ് മാര്കറ്റതിംഗ് വതിഭാഗമാണ്. ഈ ഡതിവതിഷനതിലൂളട, 
�രസധ് റതി�ീസ് മാലനജ്ളമറെ് ലസാഫ്റ്റ് ളവയര് ‘ADMIRE’ 
ളറെ രണ്ാം ഘട് വതികസനം പൂര്ത്തിയായതി. ഡതിവതിഷനതിൽ 
നതിന്ന് റതി�ീസ് ഓര്ഡര് നൽകുന്നെതിനും �ത്രങ്ങെതിൽ 
നതിന്ന് ല�യ്ളമറെതിനുള്ള ബതില്ലുകൾ സ്വീകരതിക്കുന്നെതിനും 
കട�ാസുരഹതിെ അന്രീക്ഷം സൃഷ്തികാൻ സഹായതിക്കുന്ന 
ഓലട്ാലമറ്റഡ് റതി�ീസ് ഓര്ഡറതിനും ബതില്തിംഗ് മാലനജ്ളമറെ് 

ആവേധ്കെകൾക്കും ലവണ്തിയാണ് ‘ADMIRE’ ലസാഫ്റ്റ് 
ളവയര് പ്രധാനമായം ഉലദേേതിക്കുന്നെ്.

ലകരെ ലകാെതിംഗ് (ഇംഗ്ീഷ്), സമകാ�തികജന�ഥം 
(മ�യാെം) എന്നീ ആനുകാ�തികങ്ങൾ പ്രസതിദ്ീകരതി
ക്കുന്നെ് �ബ്തിലകഷൻസ് ഡതിവതിഷനതിലൂളടയാണ്. 
വാര്ത്ാക്കുറതിപ്പുകൾ, �ഘുല�ഖകൾ, ലരോഷറുകൾ, 
സര്കാരതിളറെ വതിവതിധ പ്രവര്ത്നങ്ങളെക്കുറതിച്ചുള്ള  
റതിലപ്ാര്ട്ടുകൾ എന്നതിവ പ്രസതിദ്ീകരതിക്കുന്നതും ഈ  
ഡതിവതിഷനതിലൂളടയാണ്. ഈ കാ�യെവതിൽ പ്രസതിദ്ീ 
കരതിച്ച ലകരെ ലകാെതിംഗതിളറെ പ്രലെധ്ക �കങ്ങൾ ചുവളട  
നൽകതിയതിരതിക്കുന്നു.

• ലകാവതിഡ്-19 ളന പ്രെതിലരാധതികാനുള്ള ലകരെ 
ലമാഡൽ (ഏപ്രതിൽ 2020)

• ലകാവതിഡതിളനക്കുറതിച്ചുള്ള അവലബാധം (ളമയ് 2020)
• സര്കാരതിളറെ ആദധ് 100 ദതിന �രതി�ാടതികൾ  

(ളസ�്റ്റംബര് 2020)
• സര്കാരതിളറെ രണ്ാമളത് 100 ദതിന �രതി�ാടതികൾ 

(ജനുവരതി 2021)
• �തിണറായതി വതിജയൻ സര്കാരതിളറെ 5 വര്ഷം  

(ളഫബ്രുവരതി 2021)
• “ലകാവതിഡതിളനെതിരായ ലകരെത്തിളറെ പ്രെതിലരാധം”, 

“�തിണറായതി വതിജയൻ സര്കാരതിളറെ 5 വര്ഷളത് 
ലനട്ങ്ങൾ” എന്നീ രണ്് ലകാഫതി ലടബതിൾ പുസ്തകങ്ങളം 
ഡതിവതിഷൻ പ്രകാേനം ളചയ്തു. കൂടാളെ, ലകരെത്തിൽ 
ലകാവതിഡ്-19 ആദധ്മായതി ള�ാട്തിപ്പുറളപ്ട്െതിളനത്തുടര്
ന്ന് 2020 ഏപ്രതി�തിൽ 15 ദതിവസലത്ക് ഒരു പ്രലെധ്ക 
ഇ-ബുള്ളറ്റതിനും വകുപ്് പ്രസതിദ്ീകരതിച്ചതിരുന്നു.

മ�യാെം എഡതിലറ്റാറതിയൽ വതിഭാഗം പ്രസതിദ്ീകരതിച്ച 
‘സമകാ�തിക ജന�ഥത്തിളറെ" പ്രലെധ്ക �കങ്ങൾ  
ഇവയായതിരുന്നു: 

• ല�ാക ലകരെ സഭ (ജനുവരതി 2020)
• ലകാവതിഡ്-19 (ഏപ്രതിൽ 2020)
• വതികസനവം സ്വപ്ന �ദ്െതികളം (ജനുവരതി 2021)
• വതിവാഹവം സ്തീധനവം (ജൂബ� 2021)

ഈ കാ�യെവതിൽ ഡതിവതിഷൻ പ്രസതിദ്ീകരതിച്ച 
മൂന്ന് ലഫാൾഡറുകൾ ഇവളയല്ാമായതിരുന്നു -  
(1) വതിവതിധ പ്രെതിസന്തികൾളകെതിളര ലകരെത്തിളറെ 
അ െ തി ജ ീ വ ന ം  ( 2 )  ല ക ര െ ത് തി ള �  യ വ െ ്വം ,  
(3)  അെതിജീവനം.  സുഭതിക്ഷലകരെളത്ക്കുറതിച്ചു
ള്ള പുസ്തകങ്ങൾ/ലരോഷറുകൾ, നതിയമസഭയതിൽ 
മുഖധ്മന്തതിയളട പ്രസംഗങ്ങൾ, സര്കാരതിളറെ പുലരാഗെതി  
റതിലപ്ാര്ട്്, കടല�ാെം കരുെൽ, വാകതിലനാപ്ം സര്കാര്,  
വതികസനത്തിളറെ ലനര്കാഴ്ച, േരതിയളട അഞ്ചുവര്ഷങ്ങൾ, 
നളല്ാരു നാലെയ്ക്, എളറെ ലകരെം, എളറെ അഭതിമാനം 

മുഖധ്മന്തതിയളട 10 ല�ായതിറെ് ലപ്രാഗ്ാമതിൽ ഉൾളപ്ടുന്ന ഒരു  �ദ്െതിയാണ് ‘സെധ്ലമവ ജയളെ’. ഡതിജതിറ്റൽ മീഡതിയയം, 
ഇൻഫര്ലമഷൻ �തിറ്ററസതി കധ്ാമ്പയതിനുമായതി ബന്ള�ട് �രതി�ാടതിയാണതിെ്. ഇെതിളറെ ഭാഗമായതി, ലസാഷധ്ൽ മീഡതിയയതിലൂളടയള്ള 
ളെറ്റായ പ്രചരണങ്ങൾളകെതിളര ള�ാതുജനങ്ങെതിൽ അവലബാധം സൃഷ്തിക്കുക എന്ന �ക്ഷധ്ലത്ാളട നാ�് വീഡതിലയാകൾ സതിഡതിറ്റ് 
െയ്ാറാക്കുകയണ്ായതി. ഈ വീഡതിലയാകൾ 09.02.2021 മുെൽ VICTERS TV-യതിൽ സംലപ്രക്ഷണം ളചയ്യുകയണ്ായതി. ല്റേറ്റ് 
ഇൻ്റേതിറ്റയൂട്് ഓഫ് എടയുളകഷണൽ ളടക്ലനാെജതി മുഖാന്തിരം ഈ കധ്ാമ്പയതിൻ സംസ്ാനത്തുടനീെമുള്ള സ് കൂളകെതിൽ നടപ്തി�ാക്കുന്നു

്�്നക്ഡ്  5.6.1 സെധ്ലമവ ജയളെ’ - ഡതിജതിറ്റൽ മീഡതിയ, ഇൻഫര്ലമഷൻ �തിറ്ററസതി കധ്ാമ്പയതിൻ
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(2021) മുെ�ായവയായതിരുന്നു ഈ കാ�യെവതിള� 
മറ്റ് പ്രസതിദ്ീകരണങ്ങൾ. ജതില്ാ ഇൻഫര്ലമഷൻ 
ഓഫീസുകളളട നവീകരണത്തിളറെ ഭാഗമായതി,  
കാസര്ലകാഡ് ജതില്ാ ഇൻഫര്ലമഷൻ ഓഫീസതിളറെ പുെതിയ 
ളകട്തിടവം, കണ്ണൂര് ജതില്ാ ഇൻഫര്ലമഷൻ ഓഫീസതിളറെ 
നവീകരണ പ്രവര്ത്നങ്ങളം പൂര്ത്തിയായതി. 

വതിവര ള�ാതുജന സമ്പര്ക വകുപ്തിളറെ കീഴതിൽ  
പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന ഒരു സ്വയംഭരണ സ്ാ�നമാണ് 
ല ക ര െ  മ ീ ഡ തിയ  അ ക ാ ദ മ തി .  ല ജ ര്ണ � തി സ ം  
ലമഖ�യതിള� �ഠന-ഗലവഷണ �രതി�ാടതികളളട നടത്തി
പ്തിലനാളടാപ്ം, പുസ്തകങ്ങളളടയം ആനുകാ�തികങ്ങളളട
യം പ്രസതിദ്ീകരണം, മാധധ്മ അവാര്ഡ് വതിെരണം,  
ലജര്ണ�തിസത്തിൽ നൂെന ഗലവഷണം നടത്തുന്നെതി
നുള്ള ളഫല�ാഷതിപ്പുകൾ എന്നതിവ കൂടാളെ �രതിേീ�ന 
�രതി�ാടതികൾ, േതിൽപ്ോ�കൾ, ളസമതിനാറുകൾ 
എന്നതിവയം നടത്തുന്നു. 2021-ൽ മാധധ്മ സംബന്തിയായ  
വതിഷയങ്ങെതിൽ 12 പുസ്തകങ്ങൾ അകാദമതി പ്രസതിദ്ീകരതിച്ചു. 
വതിവതിധ ജതില്കെതിള� ചരതിത്ര�രമായ കര്ഷക സമരങ്ങളെ 
ലകന്ദീകരതിച്ച് 'ജയ് കതിസാൻ' എന്ന ല�രതിൽ ലഫാലട്ാ 
പ്രദര്േനം  മാധധ്മ പ്രവര്ത്കര്ക്കും വതിദധ്ാര്
ത്തികൾക്കുമായതി 12 ളവബതിനാറുകൾ കുടുംബശ്രീ 
അംഗങ്ങൾകായതി മാധധ്മ �രതിേീ�ന േതിൽപ്ോ� എന്നതിവ 
സംഘടതിപ്തിക്കുകയം, കൂടാളെ ലകരെ മീഡതിയ അകാദമതി 
ബ�രേറതിയതിൽ ടതി.വതി.ആര്. ലഷണായതി ബുക് ലകാര്ണര് 
ആരംഭതിക്കുകയം ളചയ്തു.

വീക്ഷണാം
ഏറ്റവം നൂെനമായ ഡതിജതിറ്റൽ കമ്യൂണതിലകഷലനയം 
ളനറ്റ് വര്ക് സാലങ്െതികവതിദധ്കളെയം അടതിസ്ാന
മാകതിയള്ള സംരംഭങ്ങെതിലൂളട വകുപ്തിളറെ പ്രവര്ത്ന
ങ്ങൾ േക്തിളപ്ടുത്ാനുള്ള നട�ടതികൾ സ്വീകരതിലകണ് 
ൊണ്. വകുപ്തിളറെ ളമാത്ത്തിലുള്ള പ്രവര്ത്ന 
ങ്ങൾക്കു ളമച്ചളപ്ട് ഓൺബ�ൻ സാന്നതിധധ്ം �തിൻബ�ം 
നൽകും. ഇെതിനായതി, ളവബ് ആൻഡ് നയൂ മീഡതിയ, 
ഇറെര്ളനറ്റ് ലറഡതിലയാ ഡതിവതിഷൻ എന്നതിവ േക്തിളപ്ടു
ലത്ണ്തുണ്്.
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6.1 വിദ്യാഭ്യാസം

വിദധ്യാഭധ്യാസ രംഗത്തെ കകരളതെിത്റെ കനട്ടങ്ങളയായ സമ്പൂർ
ണ്ണതയ്ക്കടുതെ സയാക്ഷരത, സൗജനധ്വം സയാർവത്ികവമയായ 
പ്യാഥമിക വിദധ്യാഭധ്യാസം, കുറഞ്ഞ സ് കൂൾ തല 
ത്കയാഴിഞ്ഞുക�യാക്്, വിദധ്യാഭധ്യാസ സ്യാ�നങ്ങളിത്ല 
എളുപ്പതെിലുള്ള പ്കവശനം, പ്കവശനതെിത്ല ലിംഗസമത്ം 
എന്ിവ പ്ശസ്തമയാണ്. 

എല്യാ വിഭയാഗങ്ങളിത്ലയം, പ്കതധ്കിച്് �യാർശ്വൽ
ക്രിക്ത്പ്പട്ടതം ദുർബലവമയായ വിഭയാഗങ്ങളിത്ല  
കുട്ടികളുത്െ ആവശധ്ങ്ങളും ആവശധ്കതകളും �രിഹരിക്കു
ന്തിന് പ്ശംസനീയമയായ നെ�െികൾ സംസ്യാനം സ്ീ
കരിച്ിട്ടുണ്്. വികലയാംഗരയായ കുട്ടികളുത്െ ആവശധ്ങ്ങൾ 
�രിഹരിക്കുന്തിനയായി ത്പ്യാഫഷണൽ വവദഗ്ധധ്വം 
സഹയായവം ഉ�കയയാഗിച്് പ്കതധ്കം രൂ�കല്പന ത്െയ്ത 
�ദ്തികൾ നെപ്പിലയാക്കുന്നു. കലയാകയായിക കമഖല 
ക�യാലുള്ള �യാക്ധ്തര പ്വർതെനങ്ങളിൽ പ്കതധ്ക ശ്രദ് 
നൽകിയിട്ടുണ്്. എന്ിരുന്യാലും കവകറജ്, ശയാസ്തീയ 
സഹയായം എന്ിവയിൽ കൂടുതൽ ത്മച്ത്പ്പടുതെലുകൾ 
ആവശധ്മയാണ്. സ്കൂൾ വിദധ്യാഭധ്യാസതെിത്റെ എല്യാ ഗുണ
കഭയാക്യാക്ളുകെയം വധ്തധ്സ്ത ആവശധ്ങ്ങൾ  നിറകവറ്റുന്തി
നയായി ഈ കമഖയിൽ സമഗ്രമയായ മയാറ്ം ത്കയാണ്ടുവരുന്
തിത്നക്കുറിച്് “ത്�യാതവിദധ്യാഭധ്യാസ സംരക്ഷണ യജ്ം“ 
(വിദധ്യാഭധ്യാസമിഷന്) ലക്ഷധ്ം ത്വയ്ക്കുന്നു. നവകകരളം മിഷത്റെ 
ഘെകമയായ ‘വിദധ്യാ കിരണം’ �ദ്തി ‘ത്�യാത വിദധ്യാഭധ്യാസ 
സംരക്ഷണ യജ്’തെിത്റെ തെർച്യയാണ്.

കകയാവിഡ് -19 മഹയാമയാരി, �്ിക്കുന്തിനം �്ിപ്പിക്കുന്
തിനം പുതിയ രീതികൾ സ്ീകരിക്കുന്തികലക്് എതെിച്ചു. 
�കർച്വധ്യാധി, ആകരയാഗധ് �രി�യാലനം, �രിസ്ിതി 
എന്ിവയമയായി ബന്ധത്പ്പട്ട മൾട്ടി ഡിസിപ്ിനറി 
വിഷയങ്ങൾ സംസ്യാനത്തെ സ് കൂളുകളിലും സർവക
ലയാശയാലകളിലും കകയാകളജുകളിലും അധധ്യാ�നതെിനം 
ഗകവഷണതെിനം പ്സക്മയായി മയാറിയിരിക്കുന്നു. 
കകയാവിഡ്-19 മൂലം കലയാകത്മമ്യാടും ഓൺവലന് 
അധധ്യാ�നതെിനം �്നതെിനമുള്ള ആവശധ്ം ത്�ത്ട്ടന്് 
വർദ്ിക്യാന് കയാരണമയായി. കഴിഞ്ഞ മൂന്് വർഷമയായി 
കകരളതെിൽ ഐ.സി.െി അധിഷ്ിത സ്കൂൾ വിദധ്യാഭധ്യാസം 
വളത്ര വികസിച്ിരുന്തത്കയാണ്് �കർച്വധ്യാധി സമയതെ് 
ഓൺവലന് അധധ്യാ�നതെിനം �്നതെിനമുള്ള 
പ്ക്ിയയികലക്് സുഗമമയായി മയാറയാന് സഹയായിച്ചു. 
വിദധ്യാകിരണം �രി�യാെിയിലൂത്െ, സീകറയാ ഡിജിറ്ൽ 
ഡിവവഡ് ഉറപ്പയാക്കുന്തിനയായി സംസ്യാനത്തെ 
നിർദ്നരയായ 4 ലക്ഷം വിദധ്യാർത്ികൾക്് ഡിജിറ്ൽ 
ഉ�കരണങ്ങൾ നൽകയാന് സർക്യാർ തീരുമയാനിച്ചു. 

സാക്ഷരത
ഒരു രയാജധ്തെിത്റെ മയാനവ മൂലധനതെിത്റെ ഗുണനിലവയാ
രതെിത്റെ ഏറ്വം പ്ധയാന സൂെകം സയാക്ഷരതയയാണ്. 
സയാക്ഷരത കണക്ിത്ലടുക്കുകമ്യാൾ 93.91 ശതമയാനം 
സയാക്ഷരത നിരക്് കനെിത്ക്യാണ്് ഇന്ധ്യിൽ ഒന്യാം 
സ്യാനതെയാണ് കകരളം. ലക്ഷദ്ീപും (92.28 ശതമയാനം) 
മികസയാറയാമും (91.58 ശതമയാനം) കകരളതെിത്റെ 
ത്തയാട്ടു പുറകിലുണ്് (ത്സന്സസ്് ഓഫ് ഇന്ധ് 2011).  
1951-ൽ 47.18 ശതമയാനമയായിരുന് കകരളതെിത്ല 
സയാക്ഷരതയാനിരക്് 2011 ആയകപ്പയാൾ ഏകകദശം 
ഇരട്ടിയയായി. 1951 ൽ 22 ശതമയാനമയായിരുന് സ്തീ-പുരുഷ 
സയാക്ഷരതയാന്രം 2011-ൽ 4.04 ശതമയാനമയായി തയാഴ്ന്നു. 
സ്തീ സയാക്ഷരതയിൽ കകരളം 92 ശതമയാനകതെയാത്െ രയാജധ്തെ് 
ഒന്യാമത് നിൽക്കുകമ്യാൾ രയാജസ്യാനയാണ് ഏറ്വം 
�ിന്ിലുള്ളത് (52.66 ശതമയാനം) (ത്സന്സസ് ഓഫ് ഇന്ധ് 
2011). 1951 മുതൽ 2011 വത്രയള്ള സയാക്ഷരതയാ മിഷന്  
നിരക്കുകൾ അനുബന്ധം 6.1.1-ൽ ത്കയാടുതെിരിക്കുന്നു.  
സയാക്ഷരതയാ നിരക്ിത്റെ കയാരധ്തെിൽ ജില്കൾ  
തമ്ിലുള്ള അന്രം വളത്ര കുറവയാണ്. കകരളതെിത്റെ 
സയാക്ഷരതയാ നിരക്് ജില്തിരിച്് വിശകലനം ത്െയ്യുകമ്യാൾ 
96.93 ശതമയാനകതെയാത്െ �തെനംതിട്ടയയാണ് 
സയാക്ഷരതയിൽ ഏറ്വം മുന്ിൽ. 96.41 ശതമയാനകതെയാത്െ 
കകയാട്ടയം ജില്യം 96.26 ശതമയാനകതെയാത്െ ആലപ്പുഴയം 
ത്തയാട്ടു�ിന്ിലുണ്്. സംസ്യാനത്തെ ഏറ്വം കുറഞ്ഞ 
സയാക്ഷരതയാ നിരക്കുള്ള ജില് �യാലക്യാെയാണ് (88.49 
ശതമയാനം). 2001, 2011 വർഷങ്ങളിത്ല പുരുഷ-സ്തീ 
വിഭയാഗം തിരിച്ചുള്ള ജില്കളിത്ല സയാക്ഷരതയാ നിരക്കുകൾ 
അനുബന്ധം 6.1.2-ൽ ത്കയാടുതെിരിക്കുന്നു.

സയാക്ഷരതയാ രംഗത്ം തെർ വിദധ്യാഭധ്യാസ കമഖലയിലും 
�ല നൂതന �ദ്തികളും കകരള സംസ്യാന  
സയാക്ഷരതയാ മിഷന് നെപ്പിലയാക്ി വരുന്നു. സയാക്ഷരത 
എന്യാൽ ത്വറം എഴുത്ം വയായനയം �്ിക്കുക മയാത്മല് 
മറിച്് ആകരയാഗധ്�രവം വളർച്യാ�രവമയായ ഒരു സയാമൂഹിക 
ജീവിതം എങ്ങത്ന വളർതെിത്യടുക്യാം എന് അവകബയാധം 
വളർതെിത്യടുക്ൽ കൂെിയയാണ്. ഈ ആശയം മുന്ിൽ 
വച്ചുത്കയാണ്് കകരള സയാക്ഷരത മിഷന് അകതയാറിറ്ി (ത്ക.
എസ്.എൽ.എം.എ) ആരംഭിച് സയാമൂഹധ് സയാക്ഷരത �ദ്തി 
ലക്ഷധ്ം വയ്ക്കുന്ത് ആകരയാഗധ്ം, �രിസ്ിതി, ലിംഗകഭദം, കകരള 
നകവയാത്യാനം, ഇന്ധ്ന് ഭരണഘെന, ഇ-വിദധ്യാഭധ്യാസം 
എന്ീ കമഖലകത്ളയയാണ്. അടുതെകയാലതെയായി കകരള 
സംസ്യാന സയാക്ഷരതയാ മിഷന് പ്കതധ്ക സയാക്ഷരതയാ 
�ദ്തികൾക്് തെക്ം കുറിച്ിട്ടുണ്്. �ട്ടികജയാതി  
�ട്ടികവർഗക്യാർ, കുെികയറ്ത്തെയാഴിലയാളികൾ, ട്യാന്സ്  

അദ്ധ്യായം

6
മാനവ വികസനം



272  |  സയാമ്തെിക അവകലയാകനം 2021  |  അദ്ധ്യായം 6

ത്ജന്ണ്ർ വിഭയാഗക്യാർ തെങ്ങിയവർക്യായള്ള സയാക്ഷരതയാ 
�രി�യാെി കകരളതെിത്റെ ഇന്ത്തെ അവസ്യ്ക്ക് 
കയയാജിക്കുന്തയാണ്. സയാക്ഷരതയ്ക്കും തെർവിദധ്യാഭധ്യാസ
തെിനം കീഴിലുള്ള മുതിർന് �്ിതയാക്ൾ ഈ കപ്യാഗ്രയാ 
മുകളുത്െ കനരിട്ടുള്ള ഗുണകഭയാക്യാക്ളയാണ്.

ചങ്ാതി: കകരളതെിത്ല കുെികയറ് ത്തയാഴിലയാളികത്ള  
സയാക്ഷരരയാക്യാനയാണ് ഈ �ദ്തി ലക്ഷധ്മിടുന്ത്. 
2018-19 ൽ 14 തകദേശ സ്യം ഭരണ സ്യാ�നങ്ങളിൽ ഈ 
�രി�യാെി നെപ്പയാക്കുകയം 2,256 കുെികയറ് ത്തയാഴിലയാളികൾ 
സയാക്ഷരരയാവകയം ത്െയ്ത. കകരളതെിത്ല 25 
ലക്ഷകതെയാളം കുെികയറ് ത്തയാഴിലയാളികൾക്് ഭയാവിയിൽ 
പ്കയയാജനം ലഭിക്കുത്മന്യാണ് പ്തീക്ഷിക്കുന്ത്. 2020-21 
ൽ 2,031 ക�ർ ഈ �ദ്തിയിൽ രജിസ്റ്റർ ത്െയ്ത. 
വയായനയ്ക്കും എഴുതെിനം �രിശീലനം നൽകുന്തിന പുറത്മ, 
നല് ആകരയാഗധ്ം, ശുെിത് രീതികൾ എന്ിവത്യക്കുറിച്ചുള്ള 
അവകബയാധവം ഇതിത്റെ ഭയാഗമയായി നൽകുന്നു. വിവിധ 
സയാക്ഷരതയാ �രി�യാെികളിൽ രജിസ്റ്റർ ത്െയ്ത വധ്ക്ികളുത്െ 
എണ്ണം, പട്ിക 6.1.1-ൽ ത്കയാടുതെിരിക്കുന്നു.

കഴിഞ്ഞ ഏതയാനം വർഷങ്ങളയായി 4, 7 ക്യാസുകളിത്ല 
തലധ്തയാ �രീക്ഷയ്ക്ക് ഹയാജരയായവരുത്െ എണ്ണം കൂെി 
വരുന്തയായി കയാണുന്നു. എന്യാൽ 2021 ൽ കകയാവിഡ്-19 
മയായി ബന്ധത്പ്പട്ട അെച്ിെൽ കയാരണം ഈ എണ്ണം 
കുറയയാനിെയയായി. ത്ക.എസ്.എൽ.എം.എ യത്െ 
കയാരധ്ക്ഷമമയായ പ്വർതെനഫലമയായി കപ്രകുമയാർക്് 
അർഹരയായ ആളുകത്ള കത്ണ്തെി അവത്ര വിവിധ 
തലധ്ത �ദ്തിയിൽ കെർക്യാന് സയാധിച്ിട്ടുണ്്. വളത്ര 
നത്ല്യാരു വിഭയാഗത്തെതത്ന് വിദധ്യാഭധ്യാസതെികലയ്ക്ക് 
തിരിത്ക ത്കയാണ്ടുവരയാന് പ്കതധ്കിച്ചു �തെയാം തരതെികലയ്ക്കും 
�ന്ത്രണ്യാം തരതെികലയ്ക്കും കെർക്യാന് ത്ക. എസ്. എൽ. 
എം. എ.യത്െ പ്യത്ം ത്കയാണ്് സയാധിച്ിട്ടുണ്് (പട്ിക 
6.1.2).   സയാക്ഷരതയാ  തലധ്തയാ �രി�യാെിയിൽ നിന്്  
2021-ൽ പ്കയയാജനം കനെിയവരുത്െ എണ്ണം അനുബന്ധം 
6.1.3-ൽ നൽകിയിരിക്കുന്നു. 

തലധ്തയാ �രി�യാെിയിൽ കെരുന്വരിൽ �ട്ടികജയാതി- 
�ട്ടികവർഗ്ഗ വിഭയാഗതെിൽ ത്�ടുന്വരുത്െ എണ്ണം  
കൂടുതലയാത്ണന്് കയാണയാം. കകരള സംസ്യാന സയാക്ഷരതയാ 
മിഷത്റെ കഴിഞ്ഞ കുത്റ വർഷങ്ങളിത്ല ശ്രമഫലമയായി 
ട്യാന്സ് ത്ജന്ണ്ർ വിഭയാഗതെിൽത്പ്പട്ടവരും ഈ 
�ദ്തിയത്െ ഭയാഗമയായി. 2021-ൽ �തെയാം തരതെിലും 
�ന്ത്രണ്യാം തരതെിലുമയായി 42 ക�ർ തലധ്തയാ �രി�യാെിയിൽ 
കെർന്നു. അതക�യാത്ല തത്ന് ഭിന്കശഷിക്യാരുത്െ 
ഉയർന് പ്യാതിനിധധ്വം കയാണയാവന്തയാണ്.

സ്കൂള് വിദ്ാഭ്ാസധം
വിദധ്യാഭധ്യാസതെിത്റെ എല്യാ പ്വർതെനങ്ങളും 1 
മുതൽ 10 വത്ര ക്യാസുകളിലും, ഹയർ ത്സക്ന്ഡറി, 
ത്വയാകക്ഷണൽ ഹയർ ത്സക്ന്ഡറി തലങ്ങളിലും ഏകകയാ
�ിപ്പിക്കുന്ത് ത്�യാതവിദധ്യാഭധ്യാസ ഡയറക്െകററ്യാണ്. 
കനരത്തെ 1 മുതൽ 10 വത്രയള്ള ക്യാസുകൾ 
ത്�യാതവിദധ്യാഭധ്യാസ ഡയറക്െകററ്ിത്റെ ഭരണ നിയന്ത്ര
ണതെിലയായിരുന്നു. ഹയർത്സക്ന്ഡറി, ത്വയാകക്ഷണൽ 
ഹയർത്സക്ന്ഡറി വിദധ്യാഭധ്യാസതെിന് പ്കതധ്കം ഡയറ
ക്െകററ്റുകളും നിലവിലുണ്യായിരുന്നു. എന്യാൽ ഇകപ്പയാൾ ഈ 
മൂന്്  വിഭയാഗങ്ങളും ത്�യാതവിദധ്യാഭധ്യാസ ഡയറക്െകററ്ിൽ 
ലയിപ്പിച്ിരിക്കുകയയാണ്.

2020-21-ൽ കകരളതെിൽ ഉണ്യായിരുന് 12,986 
സ്കൂളുകളിൽ, 4,697 (36.17 ശതമയാനം) സർക്യാർ 
സ് കൂളുകളും 7,214 (55.55 ശതമയാനം) എയ്ഡഡ് സ് കൂളുകളും 
1,075 (8.28 ശതമയാനം) അൺ എയ്ഡഡ് സ് കൂളുകളുമയാണ്. 
അപ്പർ വപ്മറി (യ�ി), വഹസ്കൂൾ (എച്്എസ്) 
വിഭയാഗങ്ങത്ള അക�ക്ഷിച്് കലയാവർ വപ്മറി (എൽ�ി) 
വിഭയാഗതെിലയാണ് കൂടുതൽ സർക്യാർ സ്കൂളുകൾ പ്വർ
തെിക്കുന്ത്. എയ്ഡഡ് സ് കൂളുകൾ എല്യാ വിഭയാഗതെിലും 
സർക്യാർ സ് കൂളുകത്ളക്യാൾ എണ്ണതെിൽ മുന്ിലയാണ്. 
 

പട്ിക 6.1.1 സയാക്ഷരതയാ �ദ്തികളുത്െ നിലവിത്ല അവസ്- 2020-21

ക്മനം. �ദ്തിയത്െ ക�ര് രജിസ്റ്റർ ത്െയ്തവരുത്െ എണ്ണം

1 അെിസ്യാന സയാക്ഷരതയാ �രി�യാെി 31,247

2 �ട്ടികവർഗക്യാർക്കുള്ള പ്കതധ്ക �ദ്തി (അട്ടപ്പയാെി) 1,893

3 �ട്ടികവർഗ്ഗക്യാർക്കുള്ള പ്കതധ്ക �ദ്തി (വയനയാെ്) 24,472

4 �ട്ടികജയാതിക്യാർക്കുള്ള പ്കതധ്ക സയാക്ഷരത / തലധ്തയാ �രി�യാെി (നവകെതന) 2,018

5 കുെികയറ് ത്തയാഴിലയാളികൾക്യായള്ള പ്കതധ്ക സയാക്ഷരതയാ �രി�യാെി - െങ്ങയാതി 2,031

6 ട്യാന്സ് ത്ജന്ഡറകൾക്് തെർ വിദധ്യാഭധ്യാസതെിനള്ള പ്കതധ്ക �ദ്തി  (സമന്യ) 100

7 �രിസ്ിതി സയാക്ഷരതയാ �ദ്തി
ഓൺവലന് സയാക്ഷരതയാ 
കബയാധവൽക്രണ കധ്യാമ്
യിനിൽ 5 ലക്ഷതെിലധികം 

ആളുകൾ �ത്കെടുത്

അവലംബം: കേരള സംസ്യാന സയാക്ഷരതയാ മിഷന് അകതയാറിറ്ി
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ച ിത്ധം 6.1.1 മയാകനജ് ത്മറെ് തിരിച്് വ ിദധ്യാലയങ്ങളുത്െ 
എണ്ണം 2020-21

36% 

56% 

8% 

ഗവത്�റെ് എയ്ഡഡ് അൺ എയ്ഡഡ് 

അവലംബം: പ�യാതു വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറേ്ടകററ്്

2020-21-ൽ സംസ്യാനതെ് ഏറ്വം കൂടുതൽ സ്കൂളുകൾ 
മലപ്പുറം ജില്യിലയാണ് (1,570) ത്തയാട്ടു �ിന്യാത്ല കണ്ണൂരും 
(1,311), കകയാഴികക്യാടുമയാണ് (1,281). സംസ്യാനതെ് ഏറ്വം 
കൂടുതൽ സർക്യാർ സ്കൂളുകളും (556) അൺ എയ്ഡഡ് 
സ്കൂളുകളും (208 എണ്ണം) ഉള്ളതം മലപ്പുറത്തത്ന്യയാണ്. 
എന്യാൽ കണ്ണൂർ ജില്യിലയാണ് ഏറ്വം കൂടുതൽ എയ്ഡഡ് 
സ്കൂളുകൾ ഉള്ളത് (963). അനുബന്ധം 6.1.4-ൽ ജില്/
മയാകനജ്ത്മറെ്/തലം തിരിച്് 2020-21 ത്ല കകരളതെിത്ല 
സ്കൂളു കളുത്െ വിശദയാംശങ്ങൾ ത്കയാടുതെിട്ടുണ്്.

2020-21-ൽ സംസ്യാനത്തെ 1,534 സ്കൂളുകളിൽ 
സംസ്യാന സർക്യാർ നിർകദേശിച്ിട്ടുള്ളതിൽ നിന്നും 
വധ്തധ്സ്തമയായ �യാ്ധ്�ദ്തിയയാണ് അനവർതെിച്ചുക�യാ
രുന്ത്. ഇതിൽ 1,320 സി.ബി.എസ്.ഇ. സ്കൂളുകളും, 
164 ഐ.സി.എസ്.ഇ. സ്കൂളുകളും, 36 കകന്ദീയ 
വിദധ്യാലയങ്ങളും, 14 ജവഹർ നകവയാദയ വിദധ്യാലയങ്ങളും 
ഉണ്്. എല്യാ ജില്യിലും ഓകരയാ ജവഹർ നകവയാദയ 
വിദധ്യാലയം പ്വർതെിക്കുന്നു. കകരള സർക്യാർ �യാ്ധ്�ദ്തി 
അല്യാതെ �യാ്ധ്�ദ്തി അനവർതെിക്കുന്, 2020-21 
വർഷതെിത്ല സ്കൂളുകളുത്െ വിശദയാംശങ്ങൾ ജില് തിരിച്്  
അനുബന്ധം 6.1.5–ൽ ത്കയാടുതെിട്ടുണ്്.

സര്കാര് സ്കൂളുകളിലെ പശ്ാത്തെ വികസനവധം 
സൗകര്ങ്ളുധം
കകരളതെിത്ല എല്യാ സർക്യാർ സ്കൂളുകളും പ്വർതെിക്കു
ന്ത് ഉറപ്പുള്ള ത്കട്ടിെങ്ങളിലയാണ്. വയാെക ത്കട്ടിെതെിൽ പ്
വർതെിക്കുന് 95 സർക്യാർ സ്കൂളുകൾക്് സ്ന്ം ത്കട്ടിെം 
നിർമ്ികക്ണ്തണ്്. ത്കട്ടിെ സൗകരധ്മുള്ള സർക്യാർ 
സ്കൂളുകളുത്െ വിശദയാംശങ്ങൾ ജില് തിരിച്് അനുബന്ധം 
6.1.6-ൽ ത്കയാടുതെിട്ടുണ്്. സംസ്യാനത്ള്ള സർക്യാർ 
സ്കൂളുകളുത്െ �ശ്യാതെലവികസനവം സൗകരധ്ങ്ങളും ത്മ
ച്ത്പ്പടുത്ന്തിനയായി തകദേശ സ്യംഭരണ സ്യാ�നങ്ങളും 
സർവ്വശിക്ഷയാ കകരള ക�യാലുള്ള �രി�യാെികളും വളത്രകയത്റ 
സഹയായിച്ിട്ടുണ്്. കിഫ്ബിക്് കീഴിൽ അെിസ്യാന 
സൗകരധ് വികസനതെിനയായി അഞ്് കകയാെി രൂ�, മൂന്് 
കകയാെി രൂ�, ഒരു കകയാെി രൂ� വീതം യഥയാക്മം 141, 386, 
446 സ് കൂളുകൾക്യായി അനവദിച്ിട്ടുണ്്. 5 കകയാെിയത്െ 
കയാറ്ഗറിയിൽ 120 സ് കൂളുകളിലും 3 കകയാെിയത്െ 
കയാറ്ഗറിയിൽ 96 സ് കൂളുകളിലും ത്കട്ടിെ നിർമയാണം 
പൂർതെിയയായി. നബയാർഡിത്റെ സഹയായകതെയാത്െ 104 
കകയാെി രൂ� വിനികയയാഗിച്് 52 സ് കൂളുകളുത്െ ത്കട്ടിെ 
നിർമയാണം പൂർതെീകരിച്ചു. കണക്കുപ്കയാരം 99.64 
ശതമയാനം സർക്യാർ സ്കൂളുകളിൽ കുെിത്വള്ള സൗകരധ്വം, 
മിക്വയാറം എല്യാ സ്കൂളുകളിലും മൂത്പ്പുര/കക്കൂസ് സൗ
കരധ്ങ്ങളുമുണ്്. കുെിത്വള്ളം/മൂത്പ്പുര/കക്കൂസ് സൗകരധ്
ങ്ങകളയാടുകൂെിയ സർക്യാർ സ്കൂളുകളുത്െ 2019-20 ത്ല 
ജില് തിരിച്ചുള്ള കണക്് അനബന്ധം 6.1.7-ൽ കയാണയാം. 
(കകയാവിഡ്-19 കയാരണം സ് കൂളുകൾ അെച്ിട്ടിരുന്തിനയാൽ  
2020-21 ത്ല കണക്് ലഭധ്മല്).

വിദ്ാര്തികളുലെ പ്രവവശനധം
വിദധ്യാർത്ികളുത്െ പ്കവശനം 2020-21 ത്ല 37.58 
ലക്ഷതെിൽ നിന്് 2021-22-ൽ (തയാൽക്യാലികം) 38.68 
ലക്ഷമയായി ഉയർന്നു. എൽ.�ി, യ.�ി വിഭയാഗങ്ങളിലയാണ് 
വർധന കൂടുതൽ ഉണ്യായത്. കകരളതെിത്ല സ്കൂളുകളിൽ 
പ്കവശനം ലഭിച് കുട്ടികളുത്െ എണ്ണം വിഭയാഗം തിരിച്് 
2015-16 മുതൽ 2021-22 വത്ര അനുബന്ധം 6.1.8-ൽ 
ത്കയാടുതെിരിക്കുന്നു. 2020-21 മുതൽ 2021-22 വത്രയള്ള 
കയാലയളവിൽ പ്കവശനം ലഭിച് വിദധ്യാർത്ികളുത്െ 
എണ്ണതെിൽ വലിയ വർദ്നവ് കയാണിക്കുന്നു. 
2021-22ൽ (തയാൽക്യാലികം) സ് കൂളുകളിൽ മയാകനജ് ത്മറെ് 
അെിസ്യാനതെിലും ക്യാസ് തിരിച്ചുമുള്ള കുട്ടികളുത്െ സ്കൂൾ  
പ്കവശനം സംബന്ധിച് വിശദയാംശങ്ങൾ അനുബന്ധം 
6.1.9-ൽ നൽകിയിരിക്കുന്നു. എല്യാ വിഭയാഗങ്ങളിലും, 
സ്കയാരധ് എയ്ഡഡ് സ്കൂളുകളിത്ല വിദധ്യാർത്ികൾ, 
സർക്യാർ, അൺ എയ്ഡഡ് സ്കൂളുകളിത്ല വിദധ്യാർ

പട്ിക 6.1.2 �ന്ത്രണ്യാം തരതെിലും, �തെയാം തരതെിലും തലധ്തയാ കകയാഴ്സുകളിൽ കെർന്വരുത്െ എണ്ണം 2020ലും 
2021ലും

�യാ്ധ്ക്മം
സ്തീ പുരുഷന് ട്യാന്സ്  

ത്ജന്ണ്ർ
�ട്ടിക
ജയാതി

�ട്ടിക 
വർഗ്ഗം

ഭിന്കശഷി
ക്യാർ

ആത്ക

ഹയർ  
ത്സക്ണ്റി

2020 9,524 14,252 30 5,273 759 371 23,806

2021 11,670 6,739 25 4,346 709 211 18,434

എസ്.എസ്.എൽ.
സി

2020 10,898 11,026 22 5,148 839 613 21,946

2021 10,599 7,746 17 4,148 673 506 18,362
അവലംബം: സംസ്യാന സയാക്ഷരതയാ മിഷന് അകതയാറിറ്ി



274  |  സയാമ്തെിക അവകലയാകനം 2021  |  അദ്ധ്യായം 6

ത്ികത്ളക്യാൾ കൂടുതലയാണ് (ചിത്ധം 6.1.2). 2021-22-ൽ 
സംസ്യാനത്തെ സ് കൂളുകളിൽ ജില് തിരിച്്, ഘട്ടം തിരിച്്, 
ആൺ-ത്�ൺ തിരിച്് പ്കവശനം കനെിയ വിദധ്യാർത്ികളുത്െ 
വിശദയാംശങ്ങൾ അനുബന്ധം 6.1.10-ൽ ത്കയാടുതെിരിക്കുന്നു. 
എല്യാ വിഭയാഗങ്ങളിലും ജില്കളിലും ത്�ൺകുട്ടികകളക്യാൾ 
ആൺകുട്ടികൾ കൂടുതലയാണ്.

മുന്വർഷങ്ങത്ള അക�ക്ഷിച്് 2020-21 അധധ്യന 
വർഷതെിൽ കകരളതെിത്ല സർക്യാർ, എയ്ഡഡ് 
സ് കൂളുകളിൽ 1,28,504 പുതിയ വിദധ്യാർത്ികൾ പ്കവശനം 
കതെി. 2021-22 വർഷം ഇത് 2,56,448 ആണ്. കകയാവിഡ്-19 
മഹയാമയാരി സമയതെ്, വിദധ്യാർത്ികൾ ത്�യാത വിദധ്യാലയ
ങ്ങത്ളയയാണ് ത്തരത്ഞ്ഞടുതെത്തന്നും മുന് വർഷങ്ങത്ള 
അക�ക്ഷിച്് കൂടുതൽ വിദധ്യാർത്ികൾ സർക്യാർ 
സ് കൂളുകളിൽ കെർന്ിട്ടുത്ണ്ന്നും കയാണുന്നു. കഴിഞ്ഞ 
അഞ്് വർഷമയായി സർക്യാർ, എയ്ഡഡ് സ് കൂളുകളിൽ 
പ്കവശനം കതെിയ പുതിയ വിദധ്യാർത്ികളുത്െ എണ്ണം 
8,91,046 ആണ് (പട്ിക 61.3).

ലപണ്കുട്ികളുലെ സ്കൂള് പ്രവവശനധം
2021-22 ൽ, സ്കൂളുകളിത്ല ആത്കയള്ള വിദധ്യാർത്ികളിൽ 
48.38 ശതമയാനം ത്�ൺകുട്ടികളയാണ്. എല്യാ ജില്കളിലും 
ആൺകുട്ടികളുത്െ എണ്ണം ത്�ൺകുട്ടികളുകെതികനക്യാൾ 
കൂടുതലയാണ്. എന്ിരുന്യാലും സ്കൂൾ പ്കവശനതെിത്റെ 
കയാരധ്തെിൽ മറ്് സംസ്യാനങ്ങത്ള അക�ക്ഷിച്് ലിംഗ�ദവി 
അസമത്ം കകരളതെിൽ തകലയാം കുറവയാണ്.

പട്ികജാതി, പട്ികവര്ഗ്ഗ വിദ്ാര്തികളുലെ എണ്ധം
2021-22 ത്ല കണക്കു പ്കയാരം സംസ്യാനതെ് 
ആത്കയള്ള വിദധ്യാർത്ികളിൽ 9.90 ശതമയാനം �ട്ടികജയാ
തിയിൽത്പ്പട്ടവരയാണ്. സ്കയാരധ് എയ്ഡഡ്, വപ്വറ്് 
അൺ എയ്ഡഡ് സ് കൂളുകത്ള അക�ക്ഷിച്് സർക്യാർ 
സ് കൂളുകളിത്ല �ട്ടികജയാതി �ട്ടികവർഗ്ഗ കുട്ടികളുത്െ 
ശതമയാനം കൂടുതലയാണ്. സർക്യാർ സ്കൂളുകളിലും സ്കയാരധ് 
എയ്ഡഡ് സ്കൂളുകളിലും സ്കയാരധ് അൺ എയ്ഡഡ് 

സ്കൂളുകളിലും �ട്ടികജയാതി വിദധ്യാർത്ികളുത്െ ശതമയാനം 
യഥയാക്മം 12.29, 9.49, 3.95 എന്ിങ്ങത്നയയാണ്.  
(പട്ിക 6.1.4).

2021-22-ൽ സംസ്യാനതെ് ആത്ക സ്കൂൾ  
പ്കവശനം കനെിയ കുട്ടികളിൽ 1.85 ശതമയാനം 
�ട്ടികവർ ഗ്ഗ വിഭയാഗതെിൽത്പ്പട്ടവരയാണ്. 2021-22ൽ 
സർക്യാർ/എയ്ഡഡ്/അൺഎയ്ഡഡ് സ്കൂളുകളിൽ 
�ട്ടികവർഗ വിദധ്യാർത്ികളുത്െ ശതമയാനം യഥയാക്മം 
3.33, 1.23, 0.47 എന്ിങ്ങത്നയയാണ്. 2021-22 ത്ല 
സംസ്യാനത്തെ എസ് സി/എസ് െി വിദധ്യാർത്ികളുത്െ 
സ്റ്റയാന്കഡർഡ്  തിരിച്ചുള്ള എണ്ണം അനുബന്ധം 6.1.11-ൽ 
നൽകിയിരി ക്കുന്നു. സംസ്യാനത്തെ ത്മയാതെം �ട്ടിക
ജയാതി-�ട്ടികവർഗ വിദധ്യാർത്ികളിൽ 3.67 ശതമയാനം 
�ട്ടികജയാതിക്യാരും 2.32 ശതമയാനം �ട്ടികവർഗക്യാരും 
മയാത്മയാണ് സ്കയാരധ് അൺഎയ്ഡഡ് സ് കൂളുകളിൽ 
കെർന്ത്. ബയാക്ിയള്ളവർ സർക്യാർ, സ്കയാരധ് 
എയ്ഡഡ്  സ്കൂളുകളിൽ പ്കവശനം കനെിയവരയാണ്. 
സംസ്യാനതെ് ആത്കയള്ള �ട്ടിവർഗ്ഗ വിദധ്യാർത്ികളിൽ 
59 ശതമയാനവം പ്കവശനം കനെിയിരിക്കുന്ത്  
ഗവൺത്മറെ് സ്കൂളുകളിലയാണ്.

പട്ിക 6.1.4 കകരളതെിത്ല സ്കൂളുകളിത്ല �ട്ടിക ജയാതി 
�ട്ടികവർഗ്ഗ വിദധ്യാർത്ികളുത്െ അന�യാതം,  2021-22-ൽ 
(തയാൽക്യാലികം)

മയാകനജ് ത്മറെ് മറ്റുള്ളവർ �ട്ടിക 
ജയാതി

�ട്ടിക 
വർഗ്ഗം

സർക്യാർ 84.38 12.29 3.33

സ്കയാരധ് എയ്ഡഡ് 89.28 9.49 1.23

സ്കയാരധ് അൺ 
എയ്ഡഡ് 95.57 3.95 0.47

ആത്ക 88.25 9.90 1.85
അവലംബം: പ�യാതുവിദ്യാഭ്യാസ ഡയറേ്ടകററ്്

ചിത്ധം 6.1.2 കകരളതെിത്ല വിദധ്യാർത്ികളുത്െ മയാകനജ് ത്മറെ് അെിസ്യാനതെിലും വിഭയാഗം തിരിച്ചുമുള്ള 
പ്കവശനം, 2021-22-ൽ

അവലംബം: പ�യാതു വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറേ്ടകററ്്
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ലകാഴിഞ്ഞുവപാകല് നിരക്
ഇന്ധ്യിത്ല മറ്് സംസ്യാനങ്ങത്ള അക�ക്ഷിച്് 
സ്കൂൾ വിദധ്യാർത്ികളുത്െ ത്കയാഴിഞ്ഞുക�യാകൽ ഏറ്വം 
കുറവ് കകരളതെിലയാണ്. 2019-20 ത്ല കണക്്  
അനസരിച്് സംസ്യാനതെ് സ്കൂൾ വിദധ്യാർത്ി 
കളുത്െ ത്കയാഴിഞ്ഞുക�യാകൽ നിരക്് 0.11 ശതമയാനമയാണ്. 
മയാനവ വിഭവകശഷി മന്ത്രയാലയതെിത്റെ 2018 ത്ല 
വിദധ്യാഭധ്യാസ സ്ിതിവിവരകണക്് പ്കയാരം എൽ.�ി  
വിഭയാഗതെിത്ല ഇന്ധ്യിത്ല ശരയാശരി ത്കയാഴിഞ്ഞുക�യാകൽ 
നിരക്് 4.13 ശതമയാനവം, യ.�ി., വഹസ്കൂൾ 
എന്ിവിെങ്ങളിൽ യഥയാക്മം 4.03, 17.06 ശതമയാനവമയാണ്. 
കകരളതെിൽ യ.�ിത്യ അക�ക്ഷിച്് ത്കയാഴിഞ്ഞുക�യാകൽ 
നിരക്് എൽ �ി യിലും വഹസ്കൂളിലും കൂടുതലയാണ്. 
വഹസ്കൂൾ വിദധ്യാർത്ികളിലയാണ് ത്കയാഴിഞ്ഞുക�യാകൽ 
ന ി ര ക്്  കൂ ടു ത ലു ള്ള ത് .  വ ഹ സ് കൂ ളു ക ള ി ത് ല 
ത്കയാഴിഞ്ഞുക�യാകൽ നിരക്് 2016-17 ത്ല 0.33 
ശതമയാനതെിൽ നിന്് 2019-20 ൽ 0.15 ശതമയാനമയായി 
കുറഞ്ഞതയായി പട്ിക 6.1.5-ല് നിന്നും മനസ്ിലയാക്യാവന്
തയാണ്.   ഈ കുറവ് എല്യാ ഘട്ടതെിലും കയാണയാവന്തയാണ്.  
(കകയാവിഡ്-19 കയാരണം 2020-21 ത്ല ഡയാറ് ലഭധ്മല്) 

പട്ിക 6.1.5 സ്കൂളുകളിത്ല ത്കയാഴിഞ്ഞുക�യാകൽ നിരക്് 

2016-17 2017-18 2018-19 2019-20

ആത്ക 0.22 0.16 0.12 0.11
എൽ.�ി 0.2 0.15 0.12 0.10

യ.�ി 0.11 0.1 0.07 0.06

എച്്.എസ് 0.33 0.22 0.17 0.15
അവലംബം: ത്�യാതവിദധ്യാഭധ്യാസ ഡയറക്െകററ്്.

സംസ്യാനത്തെ ജില്കളിൽ കലയാവർ വപ്മറി  
തലതെിൽ ത്കയാഴിഞ്ഞു ക�യാകൽ കൂടുതലുള്ളത് ഇടുക്ി  
ജില്യിലയാണ് (0.33 ശതമയാനം). ത്തയാട്ടു പുറകിൽ 
എറണയാകുളം ജില്യയാണ് (0.30 ശതമയാനം). അപ്പർ 
വപ്മറി തലതെിൽ വയനയാെ് (0.25 ശതമയാനം) ആണ് 
ത്കയാഴിഞ്ഞു ക�യാകൽ നിരക്് കൂടുതൽ ഉള്ളത് ത്തയാട്ടു 
പുറകിൽ ഇടുക്ി, കയാസർകഗയാഡ്, എറണയാകുളം എന്ീ 
ജില്കളയാണ് (0.10 ശതമയാനം), വഹസ്കൂൾ തലതെിൽ 
വയനയാട്ടിലയാണ് (1.14 ശതമയാനം) ത്കയാഴിഞ്ഞു ക�യാകൽ 
കൂടുതൽ. ത്തയാട്ടു പുറകിൽ യഥയാക്മം ഇടുക്ിയം (0.45 
ശതമയാനം) കയാസർകഗയാഡം (0.21 ശതമയാനം) ആണ്. ജില് 
തിരിച്ചും ക്യാസ്് തിരിച്ചും 2019-20 ത്ല ത്കയാഴിഞ്ഞു ക�യാകൽ 

പട്ിക 6.1.3 കകരളതെിത്ല ത്�യാത വിദധ്യാലയങ്ങളിൽ പ്കവശനം കനെിയ പുതിയ വിദധ്യാർത്ികൾ, 2016-17 മുതൽ 2021-22 വത്ര

മയാകനജ് ത്മറെ്
സ്റ്റയാന്കഡർഡ്

ആത്ക I-X
I-IV V-VII VIII-X

2016-17 മുതല് 2017-18 വലര 
സർക്യാർ 15,588 5,475 38,789 59,852

ഗവ. എയ്ഡഡ് 25,199 58,670 12,844 96,713

ആത്ക 40,787 64,145 51,633 1,56,565

2017-18 മുതല് 2018-19 വലര
സർക്യാർ 22,931 12,229 35,484 70,644

ഗവ. എയ്ഡഡ് 29,186 67,483 18,658 1,15,327

ആത്ക 52,117 79,712 54,142 1,85,971

2018-19 മുതല് 2019-20 വലര
സർക്യാർ 16,223 12,616 36,376 65,215

ഗവ. എയ്ഡഡ് 19,412 63,312 15,619 98,343

ആത്ക 35,635 75,928 51,995 1,63,558

2019-20 മുതല് 2020-21 വലര
സർക്യാർ 21,339 9,659 3,859 34,857

ഗവ. എയ്ഡഡ് 32,493 57,844 3,310 93,647

ആത്ക 53,832 67,503 7,169 1,28,504

2020-21 മുതല് 2021-22 വലര
സർക്യാർ 50,124 20,018 37,316 1,07,458

ഗവ. എയ്ഡഡ് 56,196 77,094 15,700 1,48,990

ആലക 1,06,320 97,112 53,016 2,56,448

കഴിഞ്ഞ 5 വര്ഷത്തിനിെയില് വചര്ന്ന ആലക പുതിയ വിദ്ാര്തികള് 8,91,046

ഉറവിടം: പ�യാതുവിദ്യാഭ്യാസ ഡയറേ്ടകററ്്
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നിരക്കുകൾ അനുബന്ധം 6.1.12-ൽ ത്കയാടുതെിട്ടുണ്്.
�ട്ടികജയാതി, �ട്ടികവർഗ്ഗ വിഭയാഗങ്ങളിത്ല കുട്ടികളുത്െ 
ത്കയാഴിഞ്ഞുക�യാക്് ഇക്യാലയളവിൽ കുറഞ്ഞുവരുന് 
തയായി കയാണത്പ്പടുന്നു. എന്ിരുന്യാലും ഈ വിഭയാഗങ്ങളിത്ല 
വിദധ്യാർത്ികളുത്െ ത്കയാഴിഞ്ഞുക�യാക്് മറ്റു വിഭയാഗങ്ങത്ള 
അക�ക്ഷിച്് കൂടുതലയാണ്. (പട്ിക 6.1.6 കാണുക).  
കകരളതെിത്ല �ട്ടികജയാതി വിഭയാഗതെിത്ല 2019-20 
കയാലയളവിത്ല ത്കയാഴിഞ്ഞുക�യാകൽ നിരക്്  
2018-19 കയാലയളവിത്ല 0.12 ശതമയാനതെിൽ നിന്നും 
0.11 ശതമയാനമയായി കനരിയ കതയാതിൽ കുറഞ്ഞിട്ടുണ്്. 
�ട്ടികവർഗ്ഗ വിഭയാഗങ്ങളിത്ല ത്കയാഴിഞ്ഞുക�യാക്് നിരക്് 
ഇകത കയാലയളവിൽ 1.29 ശതമയാനതെിൽ നിന്് 1.17 
ശതമയാനമയായി കുറഞ്ഞിട്ടുണ്്.

�ട്ടികജയാതി വിദധ്യാർത്ികളുത്െ ത്കയാഴിഞ്ഞുക�യാക്് 
ഏറ്വം കൂടുതലുള്ളത് ഇടുക്ി ജില്യിലും (0.44 ശതമയാനം) 
കയാസർകഗയാഡ് ജില്യിലും (0.28 ശതമയാനം), �ട്ടികവർഗ 
വിദധ്യാർത്ികളുത്െ ത്കയാഴിഞ്ഞുക�യാക്് ഏറ്വം കൂടുതൽ 
മലപ്പുറം ജില്യിലും (2.32 ശതമയാനം) വയനയാെ് ജില്യിലും (1.77 
ശതമയാനം) ആണ്. 2019-20ൽ കകരളതെിത്ല �ട്ടികജയാതി, 
�ട്ടികവർഗ വിദധ്യാർത്ികളുത്െ ത്കയാഴിഞ്ഞുക�യാക്ിത്റെ 
ജില് തിരിച്ചുള്ളതം മയാകനജ് ത്മറെ് തിരിച്ചുള്ളതമയായ 
വിശദയാംശങ്ങൾ അനുബന്ധം 6.1.13, 6.1.14 
എന്ിവയിൽ നൽകിയിരിക്കുന്നു. മലപ്പുറത്തെയം വയനയാട്ടി 
ത്ലയം �ട്ടികവർഗ്ഗ വിദധ്യാർത്ികളുത്െ സ്ിതി കകരള 
തെിത്റെ ശരയാശരി നിലവയാരതെിത്ലതെയാന് വളത്ര യധികം 
ത്മച്ത്പ്പകെണ്തണ്്.

അദ്്ാപകരുലെ എണ്ധം
2019-20 ൽ 1,60,379 അദ്ധ്യാ�കരയാണ് കകരളതെിത്ല 
സ്കൂളുകളിൽ �്ിപ്പിക്കുന്ത്. ഇതിൽ 93,727 (58.44 

ശതമയാനം) അദ്ധ്യാ�കർ എയ്ഡഡ് സ്കൂളുകളിലും 
13,799 (8.60 ശതമയാനം) അദ്ധ്യാ�കർ അൺ-എയ്ഡഡ് 
സ്കൂളുകളിലുമയാണ്. കശഷിക്കുന് 52,853 (32.96 
ശതമയാനം) അദ്ധ്യാ�കർ സർക്യാർ സ്കൂളുക 
ളിലയാണ്. ത്മയാതെം അദ്ധ്യാ�കരിൽ 50.41 ശതമയാനം 
ക�ർ വഹസ്കൂളിലും, 24.78 ശതമയാനം യ.�ി യിലും, 
24.81 ശതമയാനം എൽ.�ി. സ്കൂളിലുമയാണ്. അതിൽ 
തത്ന് 72.20 ശതമയാനം വനിതകളയാണ്. 2019-20-ത്ല 
കസ്റ്റജ് തിരിച്ചും, മയാകനജ്ത്മറെ് തിരിച്ചും ഉള്ള കകരളതെിത്ല 
അദ്ധ്യാ�കരുത്െ എണ്ണം അനുബന്ധം 6.1.15-ൽ  
കെർതെിരിക്കുന്നു.

സ്കൂളുകളിലെ ഇൻക്ലൂസീവ് വിദ്ാഭ്ാസധം
ത്�യാതവിദധ്യാഭധ്യാസ ഡയറക്െകററ്ിത്റെ സ്ിതിവിവ
രക്ണക്കുകൾ പ്കയാരം 2019-20-ൽ കകരളതെിൽ 
45 സ് ത്�ഷധ്ൽ സ് കൂളുകൾ പ്വർതെിക്കുന്നുണ്്. ഈ  
കയാലയളവിൽ ഈ സ് ത്�ഷധ്ൽ സ് കൂളുകളിത്ല ത്മയാതെം 
വിദധ്യാർത്ികളുത്െ എണ്ണം 3,212 ഉം അദ്ധ്യാ�കരുത്െ എണ്ണം 
661 ഉം ആയിരുന്നു. ആത്കയള്ള 3,212 വിദധ്യാർത്ികളിൽ 
563 ക�ർ കയാഴ്ച വവകലധ്മുള്ളവരും 2,649 വിദധ്യാർത്ികൾ 
ശ്രവണ വവകലധ്മുള്ളവരുമയാണ്. ഇത് കൂെയാത്ത 328 
സ് ത്�ഷധ്ൽ സ് കൂളുകൾ, സംസ്യാനതെ് വിവിധ എന്.ജി.ഒ.
കളുത്െയം തകദേശ സ്യംഭരണം സ്യാ�നങ്ങളുത്െ കീഴിലും പ്
വർതെിക്കുന്നുണ്്. ഈ 328 സ് കൂളുകളിൽ 40 സ് കൂളുകൾക്് 
ദീന്ദയയാൽ ഡികസബിൾഡ് റീഹയാബിലികറ്ഷന് സീം 
(ഡിഡിആർഎസ്) എന്റിയത്പ്പടുന് കകന്ദ ഗവൺത്മറെ് 
സ് കീമിൽ നിന്് ഗ്രയാറെ് ലഭിക്കുന്നു. ബയാക്ിയള്ള 288 സ്കൂളു 
കൾക്് സംസ്യാന �ദ്തികളിൽ നിന്് ധനസഹയായം 
ലഭിക്കുന്നു. കൂെയാത്ത, 61,258 ഡികസബിൾഡയായിട്ടുള്ള 
വിദധ്യാർത്ികൾ കകരളതെിലുെനീളമുള്ള സർക്യാർ, 
എയ്ഡഡ് സ്കൂളുകളിൽ �്ിക്കുന്നു. ഇതിൽ 36,769 

പട്ിക 6.1.6 ജില് തിരിച്ചുള്ള ത്കയാഴിഞ്ഞുക�യാകൽ നിരക്് 2019-20
ജില്ല എസ്.സി എസ്.െി മറ്റുള്ളവര് ആലക

തിരുവനന്പുരം 0.17 0.52 0.14 0.15

ത്കയാല്ം 0.04 1.04 0.06 0.06

�തെനംതിട്ട 0.00 0.11 0.00 0.00

ആലപ്പുഴ 0.02 0.00 0.02 0.02

കകയാട്ടയം 0.12 0.50 0.10 0.11

ഇടുക്ി 0.44 1.58 0.18 0.30

എറണയാകുളം 0.14 1.04 0.19 0.19

തൃശ്ശൂർ 0.02 0.15 0.02 0.02

�യാലക്യാെ് 0.19 1.03 0.12 0.15

മലപ്പുറം 0.04 2.32 0.06 0.07

കകയാഴികക്യാെ് 0.10 1.57 0.09 0.10

വയനയാെ് 0.06 1.77 0.11 0.50

കണ്ണൂർ 0.01 0.34 0.05 0.06

കയാസർകഗയാഡ് 0.28 0.32 0.10 0.12

ആലക 0.11 1.17 0.08 0.11

അവലംബം: പ�യാതുവിദ്യാഭ്യാസ ഡയറേ്ടകററ്്
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ക�ർ ആൺകുട്ടികളും 24,489 ക�ർ ത്�ൺകുട്ടികളുമയാണ്. 
സൗജനധ് യൂണികഫയാം, ഉച്ഭക്ഷണം എന്ിവയ്ക്ക് പുറത്മ 
യയാത്, കഹയാസ്റ്റൽ സൗകരധ്ങ്ങൾ, വിദധ്യാർത്ികൾക്കുള്ള  
വികനയാദയയാത് തെങ്ങിയ ത്െലവകൾക്യായി സയാമ്തെിക 
സഹയായവം നൽകുന്നു. തെസ്രഹിത കയാമ്സ്, 
ഉ�കരണങ്ങൾ, റികസയാഴ് സ് ത്സറെറകളിൽ നിന്നുള്ള 
കസവനങ്ങൾ, റികസയാഴ് സ് െീച്ർമയാരുത്െ കസവനം തെങ്ങി 
വിവിധ വികലയാംഗ സൗഹൃദ �രി�യാെികളും സ് കൂളുകളിൽ 
സമഗ്രമയായ വിദധ്യാഭധ്യാസം ഉറപ്പയാക്കുന്തിനയായി 
നൽകുന്നുണ്്.

കുട്ികള് കുറവള്ള സ്കൂളുകള്
2021-22 കയാലയളവിൽ ശരയാശരി 25 കുട്ടികകളക്യാൾ  
കുറവള്ള 947 സ്കൂളുകളുണ്്. ഇതിൽ 370 എണ്ണം സർക്യാർ 
സ്കൂളുകളും 577 എണ്ണം എയ്ഡഡ് സ്കൂളുകളുമയാണ്. 
ശരയാശരി 10 കുട്ടികകളക്യാൾ കുറവള്ള 52 സർക്യാർ എൽ.
�ി. സ്കൂളുകളും പ്വർതെിച്ചുവരുന്നു. എന്യാൽ എയ്ഡഡ് 
സ്കൂളുകളിൽ ഇത് 84 ആണ്. ജില് തിരിച്ചുള്ള കണക്കുകൾ 
സൂെിപ്പിക്കുന്ത് കുട്ടികൾ കുറവള്ള സ്കൂളുകൾ ഏറ്വം 
കൂടുതലുള്ളത് �തെനംതിട്ട (182 എണ്ണം) ജില്യിലും തെർന്് 
കകയാട്ടയം (125), കണ്ണൂർ (97), ആലപ്പുഴ (89) ജില്കളിലുമയാണ്. 
കുട്ടികളുത്െ എണ്ണം കുറവള്ള എയ്ഡഡ് സ്കൂളുകൾ കൂടുതൽ 
ഉള്ളത് �തെനംതിട്ട (136) ജില്യം ത്തയാട്ടുപുറകിൽ കണ്ണൂർ 
(81) ജില്യമയാണ്. സർക്യാർ കമഖലയിൽ ഏറ്വം കൂടുതൽ 
കുട്ടികളുള്ള സ് കൂളുകൾ കകയാട്ടയം (49) ജില്യിലയാണ്, 
ത്തയാട്ടു�ിന്യാത്ല ആലപ്പുഴ (46), �തെനംതിട്ട (46) 
ജില്കളുമയാണ്. എൽ �ി സ്കൂൾ കമഖലയിലയാണ് ഭൂരിഭയാഗവം 
കുറവ കുട്ടികളുള്ള സ്കൂളുകളുള്ളത്. സർക്യാർ കമഖലയിൽ 
ഏറ്വം കറവ് കുട്ടികൾ ഉള്ളത് (94.86 ശതമയാനം) 
എൽ.�ി.സ്കൂളുകളിലയാണ്. എയ്ഡഡ് കമഖലയിലും 
(86.13 ശതമയാനം) കുട്ടികൾ കുറവള്ള സ്കൂളുകൾ  
എൽ.�ി. വിഭയാഗതെിലയാണ്. കകരളതെിത്ല കുട്ടികൾ  
കുറവള്ള സ്കൂളുകളുത്െ വിശദവിവരങ്ങൾ ജില് തിരിച്് 
അനുബന്ധം 6.1.16-ൽ ത്കയാടുതെിരിക്കുന്നു.

വകരള ഇൻഫാസ്്രക്ചര് ആന്് ലെക്വനാളജി 
വ�ാര് എഡ്യുവകഷൻ (കകറ്്)
സംസ്യാനത്തെ വിദധ്യാഭധ്യാസ സ്യാ�നങ്ങളുത്െ 
നവീകരണം കപ്യാത്യാഹിപ്പിക്കുന്തിനം നെപ്പയാക്കുന്
തിനമുള്ള ഒരു സംസ്യാന സർക്യാർ സംരംഭമയാണ് 
കകരള ഇന്ഫയാസ്ട്ക്െർ ആറെ് ത്െക്കനയാളജി കഫയാർ 
എഡയുകക്ഷന് (വകറ്്). കഴിഞ്ഞ ഒരു ദശയാബ്ദതെിത്ല 
വകറ്ിത്റെ �രിധിയിലുള്ള പ്വർതെനങ്ങളയായ 
ഇന്ഫർകമഷന് ആറെ് കമ്്യൂണികക്ഷന് ത്െക്കനയാളജി, 
കപ്പയാസിറ്ി ബിൽഡിംഗ്,  ഉള്ളെക് വികസനം, 
കണക്റ്ിവിറ്ി, ഇ-കലണിംഗ്, സയാറ്വലറ്് അധിഷ്ിത 
വിദധ്യാഭധ്യാസം, �ിന്തുണയം �രി�യാലന സംവിധയാനവം, 
ഇ-ഗകവണന്സ്, സ്ക്കൂളുകളുത്െ ഭൗതിക സയാഹെരധ് 
വികസനം എന്ിവയിലൂത്െ വകറ്് സംസ്യാനതെിത്റെ 
വിദധ്യാഭധ്യാസ സമ്പ്രദയായതെിൽ വിപ്വം സൃഷ്ിച്ചു. വകറ്ിത്റെ 
�രിശ്രമകതെയാത്െ, ഇകപ്പയാൾ അതികവഗ ക്യാഡ് ബയാന്ഡ് 
കണക്റ്ിവിറ്ി, ആവശധ്മയായ ഡിജിറ്ൽ റികസയാഴ്സ് 
ക�യാർട്ടലുകൾ, �രിശീലനം ലഭിച് അദ്ധ്യാ�കർ എന്ീ 
�ിന്തുണകയയാത്െ ഏറ്വം പുതിയ ഐ..സി.െി. ഗയാഡ്ത്ജറ്റുകൾ 
സംസ്യാനത്തെ സ്ക്കൂളുകളിൽ സജ്ീകരിച്ിരിക്കുന്നു, 
അതവഴി ത്മയാതെം ഐ.സി.െി. പ്യാപ്തമയായ പ്വർതെന 
സംവിധയാനം ഉണ്്.

പതിമൂന്നാധം പഞ്ചവത്സര പദ്തിയില് കകറ്ിലന് 
വനട്ങ്ള്
ഗ വ ൺ ത് മ റെ്  സ്  കൂ ളു ക ത് ള  അ ന് യാ ര യാ ഷ്  ട് 
നിലവയാരതെികലക്് മയാറ്യാനള്ള അെിസ്യാന സൗകരധ് 
�ദ്തികൾ വകറ്് മുകന്യാട്ട് വച്ിട്ടുണ്്. 4,752 
ത്സക്ന്ഡറി സ്കൂളുകളിൽ 493.50 കകയാെി രൂ�യത്െ 
വഹത്െക് സ്കൂൾ �ദ്തിയം 11,273 വപ്മറി 
സ്കൂളുകളിൽ 300 കകയാെി രൂ�യത്െ വഹത്െക് ലയാബ് 
�ദ്തിയം വകറ്് വിജയ കരമയായി പൂർതെിയയാക്ി. ഈ 
കപ്യാജക്െിത്റെ ഗുണതെയാൽ, സ്റ്റയാന്കഡർഡ് 8 മുതൽ 12 
വത്രയള്ള 45,000 ക്യാസ് മുറികൾ വഹത്െക് ആക്ി. 
ഓകരയാ വഹത്െക് ക്യാസ് റൂമിലും ലയാ�് കെയാപ്പ്, സീലിംഗ് 
മൗണ്ഡ് ത്പ്യാജക്െർ, യ.എസ്.ബി സ്ീക്റകൾ, വഹ 
സ്ീഡ് ക്യാഡ് ബയാന്ഡ് ഇറെർത്നറ്് കണക്റ്ിവിറ്ി, 
ത്നറ്് വർക്ിംഗ്, ‘സമഗ്ര’ റികസയാഴ് സ് ക�യാർട്ടലികലക്കു
ള്ള ആക് സസ് എന്ിവ സജ്ീകരിച്ിരിക്കുന്നു. 59,532 
ലയാ�് കെയാപ്പുകൾ, 43,739 മൾട്ടിമീഡിയ ത്പ്യാജക്െറകൾ, 
42,055 ത്പ്യാജക്െർ മൗണ്ിംഗ് ആക് സസറികൾ, 21,841 
ത്പ്യാജക്െർ സ് ക്ീനകൾ, 43,004 യഎസ്ബി സ്ീക്റകൾ, 
4578 ഡിഎസ്എൽആർ കധ്യാമറകൾ, 4,545 എൽഇഡി 
ത്െലിവിഷനകൾ, 4,720 ഫുൾ എച്്ഡി ത്വബ് കധ്യാമുകൾ, 
4,609 മൾട്ടി ഫങ്ഷണൽ പ്ിറെറകൾ എന്ിവ ഈ 
കപ്യാജക് െിത്റെ ഭയാഗമയായി വിനധ്സിച്ിരിക്കുന്നു. വപ്മറി 
സ് കൂളുകൾക്യായള്ള വഹത്െക് ലയാബ് �ദ്തിയത്െ 
ഭയാഗമയായി 56248 ലയാ�് കെയാപ്പുകളും 24,382 മൾട്ടിമീഡിയ 
ത്പ്യാജക്െറകളും 56,248 യ.എസ്.ബി സ്ീക്റകളും 
ക്യാഡ് ബയാന്ഡ് ഇറെർത്നറ്് കണക്റ്ിവിറ്ിയ്  
ത്ക്യാപ്പം നല്കിയിട്ടുണ്്. ത്മയാതെം 4,751 ത്സക്ന്ഡറി 
സ്കൂളുകളും 7,887 വപ്മറി സ്കൂളുകളും ക്യാഡ്ബയാന്ഡ് 
കണക്റ്ിവിറ്ി ത്കയാണ്് സജ്ീകരിച്ിരിക്കുന്നു, ഇത് 
ഐസിെി അധിഷ്ിതമയായ �്നതെിന് സഹയായം നൽകുന്നു. 

2018-ൽ, 1 മുതൽ 12 വത്രയള്ള ക്യാസുകളിത്ല എല്യാ  
വിഷയങ്ങൾക്കുമയായി വകറ്് ഡിജിറ്ൽ വിഭവങ്ങൾ 
സഹിതം (www.samagra.kite.kerala.gov.in) എന് സമഗ്ര 
റികസയാഴ് സ് ക�യാർട്ടൽ വികസിപ്പിത്ച്ടുത്. ICT ഉള്ളെക്
തെിത്റെ കയാരധ്തെിൽ, ‘സമഗ്ര’ റികസയാഴ്സ് ക�യാർട്ടൽ, 
അധധ്യാ�കർക്കും വിദധ്യാർത്ികൾക്കും ഒരുക�യാത്ല �യാ
്ധ്�ദ്തിയമയായം സിലബസുമയായം ബന്ധിപ്പിച്ിട്ടുള്ള 
വിവിധ ദൃശധ്-ശ്രവധ് ഉ�കരണങ്ങളികലക്കുള്ള പ്കവശനം 
ലഭധ്മയാക്കുന്നു. ഇതവത്ര, റികസയാഴ് സ് ക�യാർട്ടലിൽ 6,695 
വീഡികയയാകൾ, 859 ഓഡികയയാകൾ, 9,343 െിത്ങ്ങൾ, 7,578 
സമ്ർക് പ്വർതെനം, 22,359 �ിന്തുണയാ ഫയലുകൾ 
എന്ിവ ഉൾത്പ്പടുന് 46,834 സവികശഷതകൾ മലയയാളം, 
ഇംഗ്ീഷ്, തമിഴ്, കന്ഡ ഭയാഷകളിലയായി വധ്യാ�ിച്ചുകിെക്കുന്നു.

വിവിധ കമഖലകളിൽ മികവ് പുലർത്ന് വനപുണധ്വം 
കഴിവമുള്ള വിദധ്യാർത്ികത്ള ത്തരത്ഞ്ഞടുതെ് സ്കൂൾ 
�രിസ്ിതിയിൽ ഐസിെി ഉ�കയയാഗിച്് വന്കതയാതിലുള്ള 
മയാറ്ങ്ങൾ ത്കയാണ്ടുവരുന്തിനയായി സ്കൂളുകളിത്ല 
കനതയാക്ളയാകുക എന് ലക്ഷധ്കതെയാത്െയയാണ് 2018 
ൽ വകറ്് ‘െിറ്ില് കകറ്്സ് കപ്യാഗ്രയാം ആരംഭിച്ത്. 
വകറ്് സ്യാ�ിച് ലിറ്ിൽ വകറ്് സ് ഐെി ക്ബ്ബുകൾ 
വഴി ഇതവത്ര 2,060 സ് കൂളുകളിൽ നിന്യായി 1.80 
ലക്ഷതെിലധികം അംഗങ്ങത്ള കെർത്. ആനികമഷന്, 
വസബർ സുരക്ഷ, ഇലക് കട്യാണിക് സ്, ഭയാഷയാ കമ്്യൂട്ടിംഗ്, 
ആർട്ടിഫിഷധ്ൽ ഇറെലിജന്സ്, കറയാകബയാട്ടിക് സ്, 3 ഡി 
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ആനികമഷന് എന്ിവയിൽ ലിറ്ിൽ വകറ്് സിന് പ്കതധ്ക  
�രിശീലനം നൽകിയിട്ടുണ്്.

കകരളതെിത്ല സർക്യാർ, എയ്ഡഡ്, അംഗീകൃത 
അൺ-എയ്ഡഡ് സ് കൂളുകളുത്െ അക്യാദമിക്, 
അെിസ്യാന സൗകരധ്വിവരങ്ങൾ എന്ീ ആധികയാരിക 
വിവരങ്ങൾ �ങ്കുത്വക്കുന്തിനള്ള വകറ്്-ൽ നിന്നുള്ള 
സംരംഭമയാണ ്‘സവമതധം’ (www.sametham.kite.kerala.gov.
in). സ്കൂളുകളുത്െ ഭൗതിക അെിസ്യാന സൗകരധ്ങ്ങൾ, 
ഭരണ സംവിധയാനങ്ങൾ തെങ്ങിയവ ഉൾത്പ്പത്െയള്ള 
അെിസ്യാന വിവരങ്ങളികലക്് സകമതം വയാതിലുകൾ  
തറക്കുന്നു.

കകരളതെിത്ല സ്കൂളുകളിൽ സഹകരണയാെിസ്യാന
തെിലുള്ള �്ന സംസയാരം വളർതെിത്യടുക്കുന്തി
നയായി 2009-ൽ ആരംഭിച് സ്കൂള് വികിലയ (www.
schoolwiki.in) 2017-ൽ വകറ്് പുനരുജ്ീവിപ്പിച്ചു. 
വിക്ി�ീഡിയയത്െ മയാതൃകയിൽ വികസിപ്പിത്ച്ടുതെ 
അതലധ് ക�യാർട്ടലിൽ സംസ്യാനത്തെ 15,000 സ് കൂളുകളുത്െ 
1 മുതൽ 12 വത്രയള്ള ക്യാസുകളുത്െ വിശദയാംശങ്ങളും ഒരു 
ലക്ഷതെിലധികം ക�ജുകളും 34,931 ഉ�കയയാക്യാക്ളും 86,795 
കലഖനങ്ങളുമുണ്്. ഇതവത്ര 10,74,591 അ�് കഡറ്റുകൾ 
ക�യാർട്ടലിൽ നെതെിയിട്ടുണ്്.

വിദധ്യാഭധ്യാസ മൂലധ്മുള്ള �രി�യാെികളും ത്�യാത 
കബയാധവൽക്രണ �രി�യാെികളും ത്�യാതതയാൽപ്പരധ്മുള്ള 
വിഷയങ്ങളും സംകപ്ക്ഷണം ത്െയ്യുന് സംസ്യാനത്തെ ഏക 
സമ്പൂർണ്ണ വിദധ്യാഭധ്യാസ െയാനലയാണ് കകറ്് വിക്വെഴ്സ് 
(www.victers.kite.kerala.gov.in.) കൂെയാത്ത വിദധ്യാർത്ികൾ, 
രക്ഷിതയാക്ൾ, അധധ്യാ�കർ, ത്�യാതജനങ്ങൾ 
എന്ിവർ ഏറ്വം കൂടുതൽ ആവശധ്ത്പ്പടുന് െയാനലയായി 
ഇത അതികവഗം മയാറിത്ക്യാണ്ിരിക്കുന്നു. 2020-ൽ,  
കകയാവിഡ്-19,  വിദധ്യാഭധ്യാസം ഉൾത്പ്പത്െയള്ള 
എല്യാ സംവിധയാനങ്ങളും നിശ്ലമയാക്ിയകപ്പയാൾ, 
വകറ്് അതിത്റെ �സ്റ്് ലബല് ഡ്ിജിറ്ല് 
ക്ാസുകള് (www.firstbell.kite.kerala.gov.in) വഴി 
സംസ്യാനത്തെ 43 ലക്ഷതെിലധികം വിദധ്യാർ 
ത് ി ക ൾ ക്്  വ ി ദ ധ്യാ ഭ ധ്യാ സ തെ ി ത് റെ  ത െ ർ ച് 
ഉറപ്പയാക്ി.  വകറ്്  വിക്കെഴ്സ്  വിദധ്യാഭധ്യാസ 
െയാനലിലൂത്െ സംകപ്ഷണം ത്െയ്ത ഫസ്റ്് ത്ബൽ  
ഡിജിറ്ൽ ക്യാസുകളിലൂത്െ മുന് വർഷങ്ങളിത്ലന്ക�യാത്ല 
ജൂൺ 1-ന് തത്ന് അധധ്യന വർഷം ആരംഭിക്യാന് വകറ്് 
സർക്യാരിത്ന പ്യാപ്തമയാക്ി. 2020-21 കയാലയളവിൽ, ഫസ്റ്് 
ത്ബൽ കപ്യാഗ്രയാമിത്റെ ഭയാഗമയായി ത്മയാതെം 7,500 ക്യാസുകൾ 
വികസിപ്പിക്കുകയം സംകപ്ക്ഷണം ത്െയ്യുകയം ത്െയ്ത. 
ഈ വർഷവം തെർച്യയായി, ഫസ്റ്് ത്ബൽ 2.0 ഡിജിറ്ൽ 
ക്യാസുകൾ 2021 ജൂൺ 1-ന് തത്ന് ആരംഭിച്ചു.

2020 ഏപ്ിൽ-ത്മയ് മയാസങ്ങളിൽ കകയാവിഡ്-19 
�കർച്വധ്യാധി ദിനങ്ങളിൽ വകറ്് നെപ്പിലയാക്ിയ ഒരു 
അതലധ്മയായ കപ്യാഗ്രയാമയാണ് ‘അക്ഷരവൃക്ഷധം’. ഈ  
കപ്യാഗ്രയാമിത്റെ ഭയാഗമയായി വിദധ്യാർത്ികൾക്് ഐസിെി 
ഉ�കയയാഗിച്് ഡിജിറ്ൽ വിവരങ്ങൾ സൃഷ്ിക്യാന് അവസരം 
നൽകി, അത് �ിന്ീെ് ഒരു വലിയ പ്യാറ്്കഫയാമിൽ പ്ദർശിപ്പിച്ചു.

2020 ത്ല കലയാക്്ഡൗൺ കയാലയളവിൽ കുട്ടികൾക്യായി 
സ് കൂ ളു ക ള ി ൽ  ന ഷ് ത് പ്പ ട്ട  ക് യാ സ്  ദ ി ന ങ്ങ ൾ 

തിരിച്ചു�ിെിക്യാന്, വീടുകളിൽ കുട്ടികൾക്് സർഗ്ഗയാത്മകവം 
ബൗദ്ികവമയായ അന്രീക്ഷം സയാധധ്മയാക്കുന്തിനള്ള 
അവസരത്മയാരുക്കുക എന് ഉകദേശകതെയാത്െ കുട്ടികൾ 
ക്യായി നെതെിയ പ്കതധ്ക �രി�യാെിയയാണ് ‘അവധികാെ 
സവ്ാഷങ്ള് (ഹയാപ്പി ത്വകക്ഷന് വെംസ്). വകറ്് 
വിദധ്യാഭധ്യാസത്തെ സമ്പൂർണ ഡിജിറ്ൽ ആക്ിയത വഴി 
ഈ നയാഴികക്ല്് വകവരിക്കുന് രയാജധ്ത്തെ ആദധ് 
സംസ്യാനമയാക്യാന് കകരളത്തെ പ്യാപ്തമയാക്ി. 2020 
ഒക്കെയാബറിൽ ബഹുമയാനത്പ്പട്ട മുഖധ്മന്ത്രിയയാണ് പ്ഖധ്യാ�നം  
നെതെിയത്.

സമഗ്ര ശിക്ഷാ വകരളധം (എസ്.എസ്.ലക)
പ്ീ സ്ക്കൂൾ മുതൽ സീനിയർ ത്സക്റെറി തലം വത്ര 
ഒരു കുെക്ീഴിൽ ത്കയാണ്ടുവരയാനയായി 'സ്ക്കൂൾ' ത്ന 
വിഭയാവനം ത്െയ്യതെക്വിധതെിൽ സ്ക്കൂൾ വിദധ്യാ
ഭധ്യാസത്തെകുറിച്ചുള്ള ഒരു സംകയയാജിത �ദ്തിയയാണ് 
സമഗ്രശിക്ഷ. ഇതെരത്മയാരു ഭരണ സംവിധയാനം  
സൃഷ്ിക്കുന്തിലൂത്െ സ്ക്കൂൾ വിദധ്യാഭധ്യാസതെിത്റെ വിവിധ 
കമഖലകളിൽ ശ്രദ്യൂന്ി അതിനകവണ്ി തന്ത്രങ്ങൾ 
വികസിപ്പിക്കുന്തിനം സഹയായിക്കുന്നു. നിലവയാരമുള്ള 
സ്ക്കൂൾ വിദധ്യാഭധ്യാസം വിപുലീകരിക്കുന്തിലൂത്െ പ്കവശനം 
വർദ്ിപ്പിക്കുക, �ികന്യാക്ം നിൽക്കുന് ഗ്രൂപ്പുകകളയം 
ദുർബല വിഭയാഗങ്ങകളയം ഉൾത്പ്പടുത്ന്തിലൂത്െ തലധ്ത 
കപ്യാത്യാഹിപ്പിക്കുക, വിദധ്യാഭധ്യാസതെിത്റെ ഗുണനിലവയാരം 
ഉയർത്ക, സ്ക്കൂൾ വിദധ്യാഭധ്യാസതെിത്ല സയാമൂഹികവം 
ലിംഗ�രവമയായ വിെവകൾ നികത്ക, സ്ക്കൂൾ വിദധ്യാ
ഭധ്യാസതെിത്റെ എല്യാ തലങ്ങളിലും തലധ്ത ഉറപ്പയാക്കുക, 
ത്തയാഴിലധിഷ്ിത വിദധ്യാഭധ്യാസം കപ്യാത്യാഹിപ്പിക്കുക 
എന്ിവയയാണ് �ദ്തിയത്െ ത്�യാത ലക്ഷധ്ങ്ങൾ.

ത്�യാത വിദധ്യാഭധ്യാസസംരക്ഷണ യജ്തെിത്റെ  
വിശയാലമയായ ലക്ഷധ്ങ്ങൾ വകവരിക്കുന്തിനം വിദധ്യാഭധ്യാസ 
അവകയാശ നിയമതെിൽ വിഭയാവനം ത്െയ്തിട്ടുള്ള, പ്യായതെിന് 
അനകയയാജധ്മയായ വിദധ്യാഭധ്യാസം ഉറപ്പു വരുത്ന്തിന് 
അക്യാദമിക വിെവ് നികത്ന്തിനമയായള്ള പ്വർതെ
നങ്ങളയാണ് എസ്.എസ്.ത്ക. ഏത്റ്ടുതെിരിക്കുന്ത്.

വ്റേറ്് കൗണ്സില് ഓ�് എജയുവകഷണല് റിസര്ച്് 
ആൻഡ്് ല്രയിനിധംഗ് (എസ്.സി.ഇ.ആര്.െി)
കസ്റ്ററ്് കൗൺസിൽ ഓഫ് എജയുകക്ഷണൽ റിസർച്് 
ആന്ഡ് ത്ട്യിനിംഗ്  (എസ്.സി.ഇ.ആർ.െ ി) ,  
പ്ീ - സ്  കൂ ൾ  മു ത ൽ  ഹ യ ർ ത് സ ക് ന് ഡ റ ി  
തലം വത്രയള്ള എല്യാ അക്യാദമിക് കപ്യാഗ്രയാമുകളുത്െയം 
ആസൂത്ണം, നെപ്പയാക്ൽ, വിലയിരുതെൽ എന്ിവയ്ക്കയായി 
ചുമതലത്പ്പടുതെിയിട്ടുള്ള ഒരു സ്യംഭരണ സ്യാ�നമയാണ്. 
പ്യാഥമിക, ത്സക്ന്ഡറി വിദധ്യാഭധ്യാസതെിത്റെയം 
അധധ്യാ�ക വിദധ്യാഭധ്യാസതെിത്റെയം ഗുണനിലവയാരം ത്മ
ച്ത്പ്പടുത്ന്തിനള്ള ശ്രമതെിൽ സംസ്യാന വിദധ്യാഭധ്യാസ 
വകുപ്പിന് മയാർഗനിർകദശവം �ിന്തുണയം സഹയായവം 
നൽകിത്ക്യാണ്് എസ്.സി.ഇ.ആർ.െി (കകരളം) സംസ്യാന 
തലതെിൽ ഒരു ഗകവഷണ-വികസന സ്യാ�നമയായി  
പ്വർതെിക്കുന്നു. ഈ ലക്ഷധ്ം വകവരിക്കുന്തിന്, 
എസ്.സി.ഇ.ആർ.െി ഗകവഷണ �്നങ്ങൾ നെത്കയം, 
വിവര സംവിധയാനങ്ങൾ, �യാ്ധ്�ദ്തി നയങ്ങൾ, 
നിർകദേശ സയാമഗ്രികൾ എന്ിവ വികസിപ്പിക്കുകയം 
എല്യാ തലങ്ങളിലുമുള്ള അധധ്യാ�കർക്് ഇന്-സർവീസ് 
വിദധ്യാഭധ്യാസം ഏകകയാ�ിപ്പിക്കുകയം ത്െയ്യുന്നു. �യാ്ധ്�ദ്തി 
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വകറ്് അധധ്യാ�കർക്യായി കൂൾ (വകറ്ിത്റെ ഓപ്പൺ ഓൺവലന് കലണിംഗ്) ഒരു MOOC (മയാസിവ് 
ഓപ്പൺ ഓൺവലന് കകയാഴ്സുകൾ) കമയാഡൽ �രിശീലന  
പ്യാറ്് കഫയാം അവതരിപ്പിച്ചു, അതിൽ അധധ്യാ�കർക്് യഥയാർത്തെിൽ അധധ്യന ദിന
ങ്ങൾ നഷ്ത്പ്പെയാത്ത അവർക്് ഇഷ്മുള്ള �രിശീലന കകയാഴ് സ് ത്തരത്ഞ്ഞടുക്കുവയാനം ഒരു  
വിദഗ്ദ്ധ ഫയാക്ൽറ്ിയത്െ കസവനം പ്കയയാജനത്പ്പടുത്വയാനം സയാധിക്കും. സംസ്യാന
ത്തെ സ് കൂളുകൾ വഹത്െക് ആയകതയാത്െയയാണ് കൂൾ എന് ആശയം ഉെത്ലടുതെത്, 
അധധ്യാ�കരും വിദധ്യാർത്ികളും ഒകരസമയം വിവിധ കമഖലകളിൽ �രിശീലനം കനകെ
ണ്തണ്്. കകയാഴ് സുകൾക്യായി രജിസ്റ്റർ ത്െയ്യുന്തിന് കൂൾ സമഗ്ര ക�യാർട്ടൽ ഉ�കയയാ
ഗിക്കുന്നു. ഓകരയാ 20 �്ിതയാക്ൾക്കും വകറ്ിൽ നിന്് ഒരു ഉ�കദശകന് ഉണ്യായിരിക്കും. 
ആനികമറ്ഡ് കലണിംഗ് അസിസ്റ്റന്റുമയാർ, വീഡികയയാ െ്യൂകട്ടയാറിയലുകൾ, പ്വർതെന
ങ്ങൾ �രിശീലിക്കുന്തിനള്ള ത്െക്് ലിസ്റ്റുകൾ എന്ിങ്ങത്ന �്ിതയാക്ൾക്യായി കൂളിന് 
നിരവധി സവികശഷതകളുണ്്. ആറയാഴ്ചത്തെ കകയാഴ് സിൽ കവഡ് കഡയാകയുത്മന്റുകൾ, 
സ് ത്പ്ഡ് ഷീറ്്, അവതരണം, ഇകമജ് എഡിറ്ിംഗ്, വീഡികയയാ-ഓഡികയയാ എഡിറ്ിംഗ്, 
ഡിജിറ്ൽ ഉറവിെങ്ങളുത്െ വികസനം, മലയയാളം വെപ്പിംഗ്, ഇന്റർത്നറ്്, വിദധ്യാഭധ്യാസ 
ആപ്ികക്ഷനകൾ തെങ്ങിയവ ഉൾത്പ്പടുന്നു. കകയാഴ് സ് വിജയകരമയായി പൂർതെിയയാക്കുന് 
അധധ്യാ�കർക്് സർട്ടിഫിക്റ്റുകൾ നൽകും. ഇന്നുവത്ര, 220 ഉ�കദശകർ ഉൾത്പ്പടുന് 
കൂളിത്റെ 11 ബയാച്ചുകൾ വഴി 24000 അധധ്യാ�കർ �രിശീലനം കനെിയിട്ടുണ്്. ഇതിനപുറത്മ, 
പ്യാറ്് കഫയാമിലൂത്െ 2,783 ഹയർത്സക്ന്ഡറി അധധ്യാ�കർക്് ഗണിത ലയാബ് �രിശീല
നം നൽകി, അങ്ങത്ന ത്മയാതെം എണ്ണം കഴിഞ്ഞ വർഷം 8,540 ആയി.

വബാക്് 6.1.1 കൂൾ (വകറ്ിത്റെ ഓപ്പൺ ഓൺവലന് കലണിംഗ്) അധധ്യാ�കർക്കുള്ള പ്യാറ്്കഫയാം

അവലംബം: വകറ്് 

സൗജന് യൂണിവ�ാധം
എല്യാ �ട്ടികജയാതി/�ട്ടികവർഗ വിദധ്യാർത്ികളും ദയാരിദ്ധ്കരഖയ്ക്ക് തയാത്ഴയള്ള എല്യാ ആൺകുട്ടികളും ഉൾത്പ്പത്െ സർക്യാർ  
സ് കൂളുകളിത്ല ഒന്് മുതൽ എട്ട് വത്രയള്ള എല്യാ ത്�ൺകുട്ടികൾക്കും രണ്് കജയാഡി സൗജനധ് യൂണികഫയാം നൽകുന്തിന് ഒരു  
കുട്ടിക്് പ്തിവർഷം 600/- രൂ� അനവദിച്ചു. 2017-2022 കയാലയളവിൽ 30,38,323 കുട്ടികൾക്് യൂണികഫയാം സൗജനധ്മയായി 
നൽകി. 11851.94 ലക്ഷം രൂ�യയാണ് ഇതിനയായി ത്െലവഴിച്ത്.

സൗജന് പാഠപുസ്തകങ്ള്
നിർബന്ധിതവം സൗജനധ്വമയായ പ്യാഥമിക വിദധ്യാഭധ്യാസം ശക്ിത്പ്പടുത്ന്തിത്റെ ഭയാഗമയായി സ്കൂളുകളിൽ-ഒന്നുമുതൽ എട്ടു
വത്ര ക്യാസുകളിത്ല മുഴുവന് കുട്ടികൾക്കും സൗജനധ് �യാ്പുസ്തകങ്ങൾ വിതരണം ത്െയ്ത. ഭിന്കശഷിക്യാരയായ കുട്ടികൾക്യായി 
ത്്യിലി പുസ്തകങ്ങളും വലിയ പ്ിറെ് പുസ്തകങ്ങളും സൗജനധ്മയായി നൽകി. 2017-2022 കയാലയളവിൽ 90,33,765 കുട്ടികൾക്് 
സൗജനധ് �യാ്പുസ്തകങ്ങൾ നൽകി. ഇതിനയായി 15,818.18 ലക്ഷം രൂ� ത്െലവഴിച്ചു.

എല് ഇ പി (വെണിധംഗ് എൻഹാൻസ് ലമന്് വപ്രാഗ്രാധം) കുട്ടിത്യ വിവിധ കമഖലകളിൽ ഉയർന് തലതെികലക്് ത്കയാണ്ടുവരയാന് 
ലക്ഷധ്മിടുന്നു. കുട്ടികളുത്െ വിവിധ കമഖലയിത്ല �്ന ബുദ്ിമുട്ടുകൾ �രിഹരിക്കുന്തിനയായി തയാത്ഴ �റയന് �രി�യാെികൾ നെപ്പി
ലയാക്ി. മലയയാളതെിളക്ം, ഹകലയാ ഇംഗ്ീഷ്, ഹകലയാ കവൾഡ്, സുരീലി ഹിന്ി, കുഞ്ഞുവയായന, ശയാസ്ത കൗതകം, ഭൂമിശയാസ്ത ലയാബ്, 
സയന്സ് �യാർക്്, ശയാസ്ത�ദം, നയാട്ടരങ്ങ്, ഉല്യാസഗണിതം, ഗണികതയാൽസവം തെങ്ങിയവ.

പ്യാകദശിക പ്തിഭയാ കകന്ദങ്ങൾ, ഊരുവിദധ്യാ കകന്ദങ്ങൾ, സർഗവിദധ്യാലയം, ശയാകസ്തയാത്വം തെങ്ങിയ നൂതന പ്രവര്ത്തനങ്ള് 
ഏത്റ്ടുത്.

ശയാസ്തം, ഗണിതം, സയാകകെതികവിദധ് എന്ിവയത്െ �്നം ആസ്യാദധ്കരമയാക്കുന്തിന് പ്യാഥമിക/ദ്ിതീയ തലതെിലുള്ള  
കപ്യാഗ്രയാമുകൾ രയാഷ്ടീയ ആവിഷ് കാര് അഭിയാൻ കയാത്മ്യ് നിൽ ഉൾത്പ്പടുന്നു.

2017-18 മുതൽ 2021-22 വത്രയള്ള കയാലയളവിൽ 5,82,547 ഭിന്കശഷിയള്ള കുട്ടികൾക്യായി വിവിധ �രി�യാെികൾ  
സംഘെിപ്പിച്ചു. ഈ കമഖലയിൽ 25,458.19 ലക്ഷം രൂ� ത്െലവഴിച്ചു.

സ്കൂൾ വല്റികത്ള ശയാക്ീകരിക്കുന്തിത്റെ ഭയാഗമയായി എന്.സി.ഇ.ആർ.െി, എസ്.സി.ഇ.ആർ.െി, എന്ബിെി, ബയാലസയാ
ഹിതധ് ഇന്സ്റ്റിറ്്യൂട്ട്, കകരള ഭയാഷയാ ഇന്സ്റ്റിറ്്യൂട്ട്, ബുക്്മയാർക്് തെങ്ങിയ സർക്യാർ ഏജന്സികളിൽ നിന്് ഓകരയാ ക്യാസിത്ലയം 
പ്യായതെിനനസരിച്ചുള്ള പുസ്തകങ്ങൾ ലഭധ്മയാണ്. പുസ്തകങ്ങൾ വയാങ്ങയാന് സ്കൂളുകൾക്് ഗ്രയാറെ് നൽകി.

സമഗ്ര ശിക്ഷ കകരള 4723 സർക്യാർ സ്കൂളുകളിൽ �്ിക്കുന് ത്�ൺകുട്ടികൾക്യായി ജ്യാല-കഗൾസ് തികയറ്ർ, ഡിഫന്സീവ് 
ത്ട്യിനിംഗ്, കരിയർ വഗഡന്സ് കപ്യാഗ്രയാം തെങ്ങി വിവിധ �രി�യാെികൾ നെപ്പയാക്ി.

വബാക്് 6.1.2 സമഗ്ര ശിക്ഷ കകരളയത്െ �തിമൂന്യാം �ഞ്വത്ര �ദ്തിയിത്ല പ്ധയാന സംരംഭങ്ങൾ/
പ്വർതെനങ്ങൾ
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രൂ�ീകരണം, �യാ്പുസ്തകങ്ങൾ തയ്യയാറയാക്ൽ, 
അധധ്യാ�കരുത്െ വകപ്പുസ്തകങ്ങൾ, അധധ്യാ�ക 
�രിശീലനം എന്ിവയൾത്പ്പത്െ സ്കൂൾ വിദധ്യാഭധ്യാസതെി
ത്റെ അക്യാദമിക് വശങ്ങളുമയായി എസ്.സി.ഇ.ആർ.െി  
ബന്ധത്പ്പട്ടിരിക്കുന്നു. സ്കൂൾ വിദധ്യാഭധ്യാസവമയായി 
ബന്ധത്പ്പട്ട നയ�രമയായ കയാരധ്ങ്ങളിൽ സർക്യാരിത്ന 
ഉ�കദശി ക്കുന്നു.

�യാ്ധ്�ദ്തി �രിഷ്കരണം, 'ത്�യാത വിദധ്യാഭധ്യാസ  
സംരക്ഷണ യജ്ം' എന്ിവയ്ക്കുള്ള മയാർഗ്ഗനിർകദേശ
ങ്ങൾ തയ്യയാറയാക്ൽ, ക്യാസ്് 1 മുതൽ 12 വത്രയള്ള 
ഓൺവലന് ക്യാസുകൾക്് വകറ്ിത്റെ സയാകകെതിക 
�ിന്തുണകയയാത്െ 'സമഗ്ര' ഓൺവലന് വിദധ്യാഭധ്യാസ 
ക�യാർട്ടലിത്റെ വികസനം, ക്യാസ്് 8 മുതൽ 12 വത്രയള്ള 
�യാ്പുസ്തകങ്ങളിൽ ദിക്ഷയത്െ (ഡിജിറ്ൽ ഇന്ഫയാസ്ട്
ക്െർ കഫയാർ കനയാളജ് ത്ഷയറിംഗിത്റെ) ഭയാഗമയായി ക്ിക്്  
ത്റസ് ക�യാൺസ് കകയാഡ് (QR കകയാഡ്) ഉൾത്പ്പടുതെൽ, 
11, 12 ക്യാസുകളിൽ �്ിക്കുന് വിദധ്യാർത്ികൾക്യാ
യി NSQF കപ്യാഗ്രയാം നെപ്പിലയാക്കുന്ത് എന്ിവ 
2016-2021 കയാലയളവിത്ല എസ്.സി.ഇ.ആർ.
െിയത്െ കനട്ടങ്ങൾ/സംരംഭങ്ങളിൽ െിലതയാണ്. 

ഹയര് ലസകന്റി വിദ്ാഭ്ാസധം
1986 ത്ല കദശീയ വിദധ്യാഭധ്യാസ നയതെിന് അനസൃതമയായി 
ത്സക്റെറി വിദധ്യാഭധ്യാസം പുന:ക്മീകരിക്കുന്തി
ന് കവണ്ിയയാണ് ഹയർത്സക്റെറി കകയാഴ്സുകൾ  
1990-91 കയാലയളവിൽ സംസ്യാനതെ് നിലവിൽ വന്ത്.  
2021-ൽ സംസ്യാനതെ് 2,077 ഹയർ ത്സക്റെറി 
സ്ക്കൂളുകൾ നിലവിലുണ്്. അതിൽ 819 എണ്ണം (39.4 
ശതമയാനം) സർക്യാർ സ്ക്കൂളുകളയാണ്. 846 എണ്ണം (40.7 
ശതമയാനം) എയ്ഡഡ് സ്ക്കൂളുകളും ബയാക്ി 412 എണ്ണം 
(19.9 ശതമയാനം) അൺ എയ്ഡഡ് സ്ക്കൂളുകളുമയാണ്.  
ജില്കളിൽ ഏറ്വം കൂടുതൽ ഹയർ ത്സക്റെറി 
സ്ക്കൂളുകൾ മലപ്പുറതെയാണ് (248 എണ്ണം) ത്തയാട്ടു�ിന്യാത്ല 
യഥയാക്മം എറണയാകുളവം (209 എണ്ണം) തൃശ്ശൂരുമയാണ്  
(203 എണ്ണം).

2021-ൽ ഹയർ ത്സക്റെറി കകയാഴ്സിൽ 7,232 ബയാച്ചുകൾ 
ഉണ്്. 3,68,283 ക�രയാണ് 2021-ൽ ഹയർ ത്സക്റെറി 
സ്ക്കൂളുകളിൽ പ്കവശനം കനെിയത്. ഏറ്വം കൂടുതൽ 
ബയാച്ചുകൾ ഉള്ള മലപ്പുറതെയാണ്(1,065) ഏറ്വം കൂടുതൽ 
(56,461) വിദധ്യാർത്ികൾക്് പ്കവശനം നല്കിയതം.  
ജില്-മയാകനജ്ത്മറെ് തിരിച്ചുള്ള ഹയർ ത്സക്റെറി 
സ്ക്കൂളുകളുകെയം ബയാച്ചുകളുകെയം എണ്ണം അനുബന്ധം 
6.1.17 ലും ജില്കളിൽ പ്കവശനം കനെിയ കുട്ടികളുത്െ  
കണക്കുകൾ അനുബന്ധം 6.1.18 ലും കയാണയാം.

ഹ യ ർ ത് സ ക് ന് ഡ റ ി  ക ക യാ ഴ് സു ക ള ി ത് ല 
വിദധ്യാർത്ികളുത്െ വിജയശതമയാനം 2019-20ൽ 85.14  
ശതമയാനതെിൽ നിന്് 2020-21ൽ 85.56 ശതമയാനമയായി 
ഉയർന്നു. 2021-ൽ 3,61,740 വിദധ്യാർത്ികൾ 
ഉ�രി�്നതെിന് അർഹരയായി, അതിൽ 1,97,797  
ത്�ൺകുട്ടികളും 1,63,943 ആൺകുട്ടികളുമയാണ്. 
വിശദയാംശങ്ങൾ അനുബന്ധം 6.1.19 -ൽ നൽകിയിരിക്കുന്നു.  
�ട്ടികജയാതി വിദധ്യാർത്ികളുത്െ വിജയശതമയാനം 68.03 
ശതമയാനതെിൽ നിന്് 66.05 ശതമയാനമയായം �ട്ടിക 

വർഗ്ഗ വിദധ്യാർത്ികളുകെത് 63.59 ശതമയാനതെിൽ 
നിന്് 58.01 ശതമയാനമയായം 2020-21-ൽ കുറഞ്ഞു. 
വിശദയാംശങ്ങൾ അനുബന്ധം 6.1.20, 6.1.21 എന്ിവയിൽ  
നൽകിയിരിക്കുന്നു.

ലവാവകഷണല് ഹയര് ലസകന്റി വിദ്ാഭ്ാസധം
ത്വയാകക്ഷണൽ ഹയർ ത്സക്റെറി വിദധ്യാഭധ്യാസം  
സ ം സ് യാ ന തെ്  ആ ര ം ഭ ി ക്കു ന് ത്  1 9 8 3 - 8 4 
കയാലഘട്ടതെിലയാണ്. സ്യം ത്തയാഴിൽ/കവതന/
പ്തധ്ക്ഷ ത്തയാഴിലുകൾ സൃഷ്ിക്കുക എന്ീ ലക്ഷധ്കതെയാത്െ 
പ്സ് ടു തലതെിലുള്ള വിദധ്യാർത്ികൾക്് വിദധ്യാഭധ്യാസം 
നൽകുകയയാണ് ത്വയാകക്ഷണൽ ഹയർത്സക്റെറി 
വിദധ്യാഭധ്യാസം ത്കയാണ്് ലക്ഷധ്മിടുന്ത്. 2021-22-ൽ 389 
ത്വയാകക്ഷണൽ ഹയർത്സക്റെറി സ്ക്കൂളുകളിലയായി 
സംസ്യാനതെ് 1,101 ബയാച്ചുകളുണ്്. ഇതിൽ 261 
സ്ക്കൂളുകൾ സർക്യാർ കമഖലയിലും 128 എണ്ണം എയ്ഡഡ് 
കമഖലയിലുമയാണ്. 52 എണ്ണകതെയാത്െ ഏറ്വം കൂടുതൽ 
വി.എച്്.എസ്.കൾ ഉള്ള ജില് ത്കയാല്വം, ത്തയാട്ടടുതെ് 41 
എണ്ണകതെയാത്െ തിരുവനന്പുരവമയാണ്. 2020-21-ൽ 
ജില് തിരിച്ചുള്ള വി.എച്്.എസ്.എസ്.കളും കകയാഴ്സുകളും 
അനുബന്ധം 6.1.22-ൽ ത്കയാടുതെിരിക്കുന്നു.

മയാർച്് 2021 ത്ല വി.എച്്.എസ്.ഇ �രീക്ഷയിൽ ഉന്
തവിദധ്യാഭധ്യാസതെിന് അർഹത കനെിയത് 79.62  
ശതമയാനമയാണ്. 2012 മുതൽ 2021 വത്ര വി.എച്്.
എസ്.ഇ. �രീക്ഷ എഴുതിയവരുത്െയം വിജയിച്വരുത്െയം 
എണ്ണവം സ്കൂളിൽ ക�യാകുന് കുട്ടികളുത്െ റിസൽട്ടുകളും  
(2014-2021) അനുബന്ധം 6.1.23,  6.1.24  
എന്ിവയിൽ ത്കയാടുതെിരിക്കുന്നു.

സര്വ്വകൊശാെയധം ഉന്നതവിദ്ാഭ്ാസവധം
സംസ്യാനതെ് ആത്ക 14 സർവ്വകലയാശയാലക
ളുണ്്. ഇതിൽ 4 സർവ്വകലയാശയാലകൾ-കകരള,  
മഹയാത്മയാഗയാന്ധി, കകയാഴികക്യാെ്, കണ്ണൂർ എന്ിവ -  
ത്�യാതസ്ഭയാവമുള്ളതം,  വിവിധ കകയാഴ്സുകൾ 
നെത്ന്വയം ആണ്. ശ്രീശകെരയാെയാരധ് സംസ്കൃത 
സർവകലയാശയാല, ത്കയാച്ി  ശയാസ്തസയാകകെതിക 
സർവ്വകലയാശയാല, തഞ്ത്തെഴുതെച്ഛന് മലയയാള 
സർവ്വകലയാശയാല, കകരള ത്വറ്ിനറി ആന്ഡ് ആനിമൽ 
സയന്സ് യൂണികവഴ്സിറ്ി,  കകരള കയാർഷിക 
സർവ്വകലയാശയാല, കകരള ആകരയാഗധ് സർവ്വകലയാശയാല, 
കകരള മത്ധ്, സമുകദ്യാല്പന് �്ന സർവ്വകലയാശയാല, 
കകരള സയാകകെതിക സർവ്വകലയാശയാല തെങ്ങിയവ 
പ്കതധ്ക വിഷയങ്ങളിൽ വവദഗ്ധധ്ം കനടുന്തിന് 
സഹയായകമയായ കകയാഴ്സുകൾ നെതെിവരുന്നു. 
2020-ൽ ത്കയാല്ം ആസ്യാനമയായി സ്യാ�ിതമയായ 
കകരളതെിത്ല ഏക ഓപ്പൺ യൂണികവഴ് സിറ്ിയയായ 
ശ്രീനയാരയായണ ഗുരു ഓപ്പൺ യൂണികവഴ് സിറ്ിയം 
2020-ൽ സ്യാ�ിതമയായ ഡിജിറ്ൽ യൂണികവഴ് സിറ്ിയം 
അതധ്യാധുനിക വിജ്യാന മണ്ഡലതെിത്ല വിദധ്യാഭധ്യാസ
തെിത്റെയം ഗകവഷണതെിത്റെയം ആവശധ്കതകൾ 
ഉൾത്കയാള്ളിച്ചുത്കയാണ്് പുതതയായി സ്യാ�ിതമയായ സർവ്വ
കലയാശയാലകളയാണ്. ഇതകൂെയാത്ത 2005 -ൽ, സ്യാ�ിതമയായ 
നവയാൽസ് അഥവയാ നയാഷണൽ യൂണികവഴ്സിറ്ി ഓഫ്  
അഡ്യാന്സ്ഡ് ലീഗൽ സ്റ്റഡീസ്, കയാസർകഗയാഡ്  
സ്യാ�ിച് കകന്ദ സർവ്വകലയാശയാല എന്ിവയം  
പ്വർതെിക്കുന്നു.
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ആര്െ്സ് ആന്് സയൻസ് വകാവളജുകള്
2020-21 ൽ, 163 സർക്യാർ എയ്ഡഡ് കകയാകളജുകളും 
66 സർക്യാർ കകയാകളജുകളും ഉൾത്പ്പടുന് 229 ആർെ്സ് 
ആന്ഡ് സയന്സ് കകയാകളജുകൾ സംസ്യാനതെ് പ്വർ
തെിക്കുന്നുണ്്. ഇത് കൂെയാത്ത നിരവധി അൺ-എയ്ഡഡ്/
ത്സൽഫ് ഫിനയാന്സിങ്ങ് കകയാകളജുകളും സർവ്വകലയാശയാ
ലകളുത്െ അംഗീകയാരകതെയാടുകൂെി പ്വർതെിക്കുന്നുണ്്. 
സംസ്യാനതെ് ഏറ്വം കൂടുതൽ ആർെ് സ് ആന്ഡ് 
സയന്സ് കകയാകളജുകൾ ഉള്ളത് എറണയാകുളത്ം 
തിരുവനന്പുരത്മയാണ് (26), ത്തയാട്ടു�ിന്യാത്ല 
കകയാട്ടയതെയാണ് (24). സംസ്യാനതെ് ഏറ്വം കൂടുതൽ 
സർക്യാർ കകയാകളജുകളുള്ളത് (10) തിരുവനന്പുരത്ം 
കകയാഴികക്യാടുമയാണ്. 2020-21-ൽ സംസ്യാനത്തെ 
ആർെ്സ് ആന്ഡ് സയന്സ് കകയാകളജുകളുത്െ 
ജില് തിരിച്ചുള്ള എണ്ണം അനുബന്ധം 6.1.25-ൽ 
ത്കയാടുതെിട്ടുണ്്. സംസ്യാനത്തെ സ്യാശ്രയ കകയാകളജു 
കളുത്െയം സ്യംഭരണ കകയാകളജുകളുത്െയം വിശദയാംശങ്ങൾ 
അനുബന്ധം 6.1.26-ൽ നൽകിയിരിക്കുന്നു.

വിദ്ാര്തികളുലെ പ്രവവശനധം
കകരളതെിത്ല നയാല്  സർവ്വകലയാശയാലകൾക്്  
കീഴിലുള്ള ആർെ്സ് ആറെ് സയന്സ് കകയാകളജുകളിൽ  
2020-21-ൽ 3.39 ലക്ഷം വിദധ്യാർത്ികൾ പ്കവശനം  
കനെിയിട്ടുണ്് (അൺ എയ്ഡഡ് കകയാകളജുകൾ 
ഒഴിത്ക). ഇതിൽ 2.21 ലക്ഷം (65.3 ശതമയാനം)  
ത്�ൺകുട്ടികളയാണ്.

ബിരുദ �്നതെിന് പ്കവശനം കനെിയിട്ടുള്ള കുട്ടികളിൽ 
47.9 ശതമയാനം ക�ർ ബി.എ യ്ക്കും, 36.2 ശതമയാനം ക�ർ 
ബി.എസ്.സി.യ്ക്കും, 16 ശതമയാനം ക�ർ ബി.കകയാമിനമയാണ് 
കെർന്ിട്ടുള്ളത്. ബിരുദ �്നതെിന് പ്കവശനം 
കനെിയ ആത്ക വിദധ്യാർത്ികളിൽ 65.4 ശതമയാനം  
ത്�ൺകുട്ടികളയാണ്.  ആൺ-ത്�ൺ തിരിച്ചുള്ള  
പ്കവശനം വധ്ക്മയാക്കുന്ത് ബി.എ, ബി.എസ്.സി  
കകയാഴ്സുകത്ളക്യാൾ ആൺകുട്ടികൾ തിരത്ഞ്ഞടു 
ക്കുന്ത് ബി.കകയാം കകയാഴ്സയാണ് (ചിത്ധം 6.1.3).

ബി.എ. ബിരുദ കകയാഴ്സിന് ആത്ക 27 വിഷയങ്ങ 
ളയാണുള്ളത്. ഇംഗ്ീഷ് ആണ് ഏറ്വം കൂടുതൽ വിദധ്യാർത്ികൾ 
പ്കവശനം കനെിയ വിഷയം. ത്തയാട്ടു പുറകിൽ സയാമ്തെിക 
ശയാസ്തം വരുന്നു. ബി.എസ്.സി. കകയാഴ്സിന കീഴീൽ ആത്ക 
31 വിഷയങ്ങൾ ആണുള്ളത്. ഇവിത്െ ഏറ്വം കൂടുതൽ 
വിദധ്യാർത്ികൾ പ്കവശനം കനെിയത് ഫിസിക്ിലയാണ് 
ത്തയാട്ടു�ിറകിലയാണ് ഗണിതശയാസ്തം. ബി.എ., ബി.എസ്.സി., 
ബി.കകയാം കകയാഴ്സുകളിലയായി ആർെ്സ് ആറെ് സയന്സ് 
കകയാകളജുകളിൽ പ്കവശനം കനെിയ വിദധ്യാർത്ികളുത്െ 
വിശദയാംശങ്ങൾ അനുബന്ധം 6.1.27, 6.1.28, 6.1.29 
എന്ിവയിൽ നൽകിയിരിക്കുന്നു. 2020-21ൽ 22,723 
വിദധ്യാർത്ികളയാണ് ബിരുദയാനന്ര ബിരുദ കകയാഴ് സിന് 
സംസ്യാനതെ് പ്കവശനം കനെിയത്. �ിജി കകയാഴ്സുകളിൽ 
കെരുന്വരിൽ 65.6 ശതമയാനവം ത്�ൺകുട്ടികളയാണ്. 
ആർെ്സ് ആറെ് സയന്സ് കകയാകളജുകളിൽ എം.എ, 
എം.എസ്.സി, എം.കകയാം കകയാഴ്സുകൾക്് പ്കവശനം 
കനെിയവരുത്െ വിശദമയായ കണക്കുകൾ അനുബന്ധം 
6.1.30, 6.1.31, 6.1.32 എന്ിവയിൽ നൽകിയിരിക്കുന്നു.

പട്ികജാതി, പട്ികവര്ഗ വിദ്ാര്തികള്
സംസ്യാനതെ് ബിരുദ-ബിരുദയാനന്ര ബിരുദ 
കകയാഴ്സുകളിലയായി 31,337 �ട്ടികജയാതി വിഭയാഗ 
വിദധ്യാർത്ികളയാണ് പ്കവശനം കനെിയിട്ടുള്ളത്. 2020-21 
ൽ പ്കവശനം കനെിയ ആത്ക വിദധ്യാർത്ികളിൽ 9.23 
ശതമയാനം �ട്ടികജയാതിയിൽത്പ്പട്ടവരയാണ്. 2020-21-ൽ 
ആർെ്സ് ആറെ് സയന്സ് കകയാകളജുകളിൽ പ്കവശനം 
കനെിയവരിൽ 7,358 ക�ർ �ട്ടികവർഗ്ഗ വിഭയാഗതെിൽത്പ്പട്ട 
വിദധ്യാർത്ികളയാണ്. ഇത് ആത്ക വിദധ്യാർത്ികളുത്െ 2.17 
ശതമയാനമയാണ്. 

2020-21-ൽ കകരളതെിത്ല ആർെ്സ് ആറെ് സയന്സ് 
കകയാകളജുകളിൽ കെർന് �ട്ടികജയാതി-�ട്ടികവർഗ്ഗ  
വിഭയാഗതെിൽത്പ്പട്ട വിദധ്യാർ ത്ികളുത്െ കണക്കുകൾ  
അനുബന്ധം 6.1.33-ൽ കയാണയാം. �ട്ടികജയാതി, �ട്ടികവർഗ 
വിദധ്യാർത്ികളുത്െ ശതമയാനയാെിസ്യാനതെിലുള്ള  
വിവരങ്ങൾ പട്ിക 6.1.7 ലും ചിത്ധം 6.1.4 ലും കയാണയാം.

ചിത്ധം 6.1.3 2020-21 ത്ല ഡിഗ്രി കകയാഴ് സുകളിത്ല വിദധ്യാർത്ികളുത്െ സ്തീ പുരുഷ അന�യാതം

അവലംബം: കേയാകളജ് വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറേ്ടകററ്്

64.22 
68.03 

62.68 

35.78 
31.97 

37.32 

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

70.00

80.00

ബി.എ ബി.എസ് .സി ബി.കകയാം 

വ
ിദ

്ാ
ര്ത

ിക
ളുല

െ 
പ്ര

വവ
ശ

ന
ധം -

ശ
ത

മാ
ന

ത്ത
ില്

 

വകാഴ്സുകള് 

ആൺ 

ത്�ൺ  



282  |  സയാമ്തെിക അവകലയാകനം 2021  |  അദ്ധ്യായം 6

ചിത്ധം 6.1.4 ബിരുദ ബിരുദയാനന്ര ബിരുദ കകയാഴ്സിത്ല 
�ട്ടികജയാതി/�ട്ടികവർഗ വിദധ്യാർത്ികൾ ശതമയാനതെിൽ

9.23 2.17 

88.60 

എസ്.സി  എസ്.െി മറ്റുള്ളവർ  

 ഉറവിടം: കേയാകളജ് വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറേ്ടകററ്്

സ്വകാളര്ഷിപ്പുകള്
16 തരം കകന്ദ-സംസ്യാനതല കസയാളർഷിപ്പുകൾ  
വിദധ്യാർത്ികൾക്് ലഭിക്കുന്നു. ക�യാസ്റ്് ത്മട്ിക് 
കസയാളർഷിപ്പ് (67,563), ജില് ത്മറിറ്് കസയാളർഷിപ്പ് (19,268), 
കകരള സംസ്യാന സുവർണ്ണ ജൂബിലി കസയാളർഷിപ്പ് (2,146) 
എന്ിവയയാണ് 2020-21 വർഷതെിൽ നല്കിയ പ്ധയാന 
കസയാളർഷിപ്പുകൾ. 2016-17 മുതൽ 2020-21 വത്രയള്ള 
കയാലഘട്ടതെിൽ നൽകിയിട്ടുള്ള കസയാളർഷിപ്പുകളുത്െ 
വിവരങ്ങൾ അനുബന്ധം 6.1.34 ൽ ത്കയാടുതെിരിക്കുന്നു.

അദ്്ാപകര്
സംസ്യാനത്തെ ആർെ്സ്  ആറെ് സയന്സ് 
കകയാകളജുകളിത്ല 2020-21 ത്ല അധധ്യാ�കരുത്െ എണ്ണം 
10,136 ആണ്. ഇതിൽ 57.4 ശതമയാനം സ്തീകളയാണ്. 

2016-17 മുതൽ 2020-21 വർഷങ്ങളിൽ സർവ്വകലയാശയാല 
തിരിച്് കകരളതെിത്ല ആർെ്സ് ആറെ് സയന്സ്  
ക ക യാ ക ള ജു ക ള ി ത് ല  അ ധ ധ്യാ � ക രു ത് െ  എ ണ്ണ ം  
അനുബന്ധം 6.1.35-ൽ കയാണയാം. ഇവരിൽ 4,201 
ക�ർ (41.4 ശതമയാനം) �ി.എച്്.ഡി. ബിരുദമുള്ളവരയാണ്. 
വിശദവിവരങ്ങൾ അനുബന്ധം 6.1.36-ൽ ത്കയാടുതെിട്ടുണ്്. 
2021 ൽ ഈ കകയാകളജുകളിൽ 3,866 ക�ർ ഗസ്റ്് 
അദ്ധ്യാ�കരയായി കജയാലി ത്െയ്തിട്ടുണ്്. ഇതിത്റെ 
വിശദയാംശങ്ങൾ അനുബന്ധം 6.1.37-ൽ കയാണയാം.

വകരള ഉന്നത വിദ്ാഭ്ാസ കൗണ്സില്
കദശീയ തലതെിലുള്ള വിദധ്യാഭധ്യാസ നയങ്ങൾ ഫലപ്ദമയായി 
നെപ്പിലയാക്കുന്തിനയായി, സംസ്യാനതല ആസൂത്
ണതെിത്റെയം സഹകരണതെിത്റെയം പ്യാധയാനധ്ം 
അംഗീകരിച്ചുത്കയാണ്്, എല്യാ സംസ്യാനങ്ങളിലും ഉന്ത 
വിദധ്യാഭധ്യാസ കൗൺസിൽ രൂ�ീകരിക്ണത്മന്് കദശീയ 
വിദധ്യാഭധ്യാസ നയം 1986-ൽ നിർകദേശിച്ചു. 2007 മയാർച്് 16 
ന് കകരള സംസ്യാന ഹയർ എഡ്യൂകക്ഷന് കൗൺസിൽ 
നിലവിൽ വന്നു. കൗൺസിൽ സംസ്യാനത്തെ പ്ധയാന 
ഉന്ത വിദധ്യാഭധ്യാസ െിന്യാകകന്ദമയാണ്. കൂെയാത്ത ഉന്
തവിദധ്യാഭധ്യാസ കമഖലയിൽ തലധ്ത, പ്കവശനം, മികവ് 
എന്ിവ ത്കയാണ്ടുവരുന്തിനള്ള നകയയാ�കദശം നൽകുന്നു. 
കൗൺസിലിത്റെ പ്ധയാന ചുമതലകൾ തയാത്ഴ �റയന്നു.

• സംസ്യാനത്തെ ഉന്ത വിദധ്യാഭധ്യാസ നയങ്ങൾ 
രൂ�ീകരിക്കുന് ഒരു ഏജന്സിയയായി പ്വർതെിക്കുക.

• സംസ്യാനത്തെ സർക്യാർ, സർവ്വകലയാശയാലകൾ, 
മറ്് ഉന്ത വിദധ്യാഭധ്യാസ സ്യാ�നങ്ങൾ എന്ിവയ്ക്ക് 
ഉ�കദശം നൽകുക.

• സംസ്യാനത്തെ ഉന്ത വിദധ്യാഭധ്യാസ സ്യാ�നങ്ങളുത്െ 
വിവിധ ഏജന്സികളുത്െ പ്വർതെനങ്ങത്ള 
ഏകകയാ�ിപ്പിക്കുക.

• ഉന്ത വിദധ്യാഭധ്യാസ സ്യാ�നങ്ങളിൽ പുതിയ 
ആശയങ്ങൾക്കും �ദ്തികൾക്കും തെക്ം കുറിക്കുക

• ഉന്ത വിദധ്യാഭധ്യാസ സ്യാ�നങ്ങളിത്ല സ്യംഭരണയാ
വകയാശതെിൽ വകകെതെയാത്ത ഉന്ത വിദധ്യാഭധ്യാസ 
രംഗതെ് ത്�യാത സൗകരധ്ങ്ങൾ ലഭധ്മയാക്കുക.

പട്ിക 6.1.7 ആർെ്സ് ആറെ് സയന്സ് കകയാകളജുകളിൽ പ്കവശനം കനെിയ വിദധ്യാർത്ികൾ

 കകയാഴ്സ് ആത്ക ത്�ൺകുട്ടികൾ ആൺകുട്ടികൾ ത്�ൺകുട്ടികളുത്െ 
ശതമയാനം

ബി.എ 1,41,358 90,784 50,574 64.2

ബി എസ്.സി 1,06,972 72,774 34,198 68.0

ബി.കകയാം. 47,087 29,512 17,575 62.7

ആലക 2,95,417 1,93,070 1,02,347 65.4

എം.എ 16,575 10,706 5,869 64.6

എം.എസ്.സി 20,515 12,938 7,577 63.1

എം.കകയാം 7,070 4,924 2,146 69.7

ആലക 44,160 28,568 15,592 64.7

ആലക ലമാത്തധം 3,39,577 2,21,638 1,17,939 65.3

അവലംബം: കകയാകളജ് വിദധ്യാഭധ്യാസ ഡയറക്െകററ്്
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പതിമൂന്നാധം പഞ്ചവത്സര പദ്തിയില് 
കൗണ്സിെിലന് പ്രധാന സധംരധംഭങ്ള്

എസ് എ എ സി (സാക്)
രയാജധ്ത്തെ ഉന്തവിദധ്യാഭധ്യാസതെിത്റെ വിവിധ കമഖലകളിൽ 
ത്�ടുന് അകനകം അഫിലികയറ്ഡ് സ്യാ�നങ്ങത്ള 
വിലയിരുതെി കഗ്രഡിംഗ് ത്െയ്യുന്തിനള്ള ചുമതല നിറ
കവറ്റുന്തിനയായി നയാഷണൽ അസസ് ത്മറെ് ആന്ഡ് 
അക്ഡികറ്ഷന് കൗൺസിലും യൂണികവഴ് സിറ്ി ഗ്രയാറെ് സ് 
കമ്ീഷനം സംസ്യാനതല അക്ഡികറ്ഷന് ത്മക്യാനിസം 
എന് ആശയം നിർകദേശിച്ിട്ടുണ്്.

കമ്മ്യൂണിറ്ി ഉന്നത വിദ്ാഭ്ാസധം (പ്രബുദ്ത)
വിപുലമയായ അറിവ് ജീവിത നിലവയാരത്തെയം 
മനഷധ്ത്റെ നിലനിൽപ്പിത്റെ അവസ്ത്യയം എങ്ങത്ന  
ബയാധിക്കുന്നു എന്തിത്നക്കുറിച്് കബയാധവയാന്യാരയാകയാന് 
വലിയ രീതിയിൽ ത്�യാതജനങ്ങത്ള സഹയായിക്കുന്തിന് 
രൂ�ത്പ്പടുതെിയ ഒരു സംരംഭം.

ഇ-വജണല് കണ്വസാര്ഷ്ധം
രയാജധ്ത്തെ സ്യാ�നങ്ങളിലുെനീളമുള്ള ഇ-കജണലു
കളികലക്കുള്ള സൗജനധ് പ്കവശനസൗകരധ്മയാണ് 
ഇന്ഫർകമഷന് ആന്ഡ് വല്റി ത്നറ്് വർക്് 
ത്സറെറകൾ നൽകുന്ത്, അതിലൂത്െ ത്െലവ് ഗണധ്മയായി 
കുറയ്ക്കയാനയാകും. സർക്യാർ അത്ല്കെിൽ സർവ്വകലയാശയാലക
ൾ പൂർണ്ണമയായം ധനസഹയായം നൽകുന്, പ്സക്മയായ 
വിഷയങ്ങളിത്ല മിക്വയാറം എല്യാ കജണലുകളും 
ഡയാറ്യാകബസും കുറഞ്ഞ ത്െലവിൽ സബ് സ് വക്ബുത്െ
യ്യയാനയാകും. സംസ്യാനത്തെ എല്യാ സർവ്വകലയാശയാലക
ളുത്െയം �കെയാളിതെകതെയാത്െ കകരള സംസ്യാന ഉന്ത 
വിദധ്യാഭധ്യാസ കൗൺസിൽ സംസ്യാനതെ് ഒരു കനയാഡൽ 
ഏജന്സിയയായി പ്വർതെിക്കുന്നു.

വകരള അകാദമിക് കെബ്രറീസ് ലനറ്് വര്ക് 
(കാല്ലനറ്്)
ഉന്ത വിദധ്യാഭധ്യാസ സ്യാ�നങ്ങളുമയായി ബന്ധത്പ്പട്ട 
വല്റികളുത്െ സഹകരണകതെയാത്െ, സംസ്യാനതെ് 
ഒരു വല്റി ശംഖല രൂ�ീകരിച്് വിഭവങ്ങൾ �കെിെൽ ഈ 
സംരംഭം ഉറപ്പയാക്കുന്നു. ഇതിൽ രണ്് ത്ലവലുകളയാണുള്ളത്.

• ഒരു സർവ്വകലയാശയാലയത്െ വല്റികൾ ത്നറ്് വർക്് 
ത്െയ്യുക, ഇത് കമൽ സർവ്വകലയാശയാലയത്െ ക�രിൽ 
അറിയത്പ്പടുക.

• അഫിലികയറ്ഡ് കകയാകളജ് വല്റികളുത്െ 
ശംഖലകൾ ത്നറ്് വർക്കുമയായി ബന്ധിപ്പിക്കുക.

വകരളത്തിലെ ഉന്നത വിദ്ാഭ്ാസ സ്ാപനങ്ലള 
ഡ്ിജിറ്ൊയി പ്രവര്ത്തനക്ഷമമാകല്
കകയാവിഡ്-19 ലഘൂകരിക്യാനള്ള ഉന്ത വിദധ്യാഭധ്യാസ 
കമഖലയിത്ല നെ�െികളിത്ലയാന്യായയാണ് ഇത് വിഭയാവനം 
ത്െയ്തിരിക്കുന്ത്. ഉന്തവിദധ്യാഭധ്യാസതെിത്ല അധധ്യാ�ന/
�്ന പ്ക്ിയ ഡിജിറ്വലസ് ത്െയ്യുന്തിനയാണ് 
ഈ �ദ്തി ആവിഷ്കരിച്ത്. 100 ദിവസതെിനള്ളിൽ 
സംസ്യാനത്തെ എല്യാ ഉന്ത വിദധ്യാഭധ്യാസ 
സ്യാ�നങ്ങളിലും പ്കതധ്കിച്് കകയാകളജുകളിലും സർവ്വക
ലയാശയാലകളിലും മൂഡിൽ കലണിംഗ് മയാകനജ്ത്മറെ് സിസ്റ്റം 
(എൽഎംഎസ്) സ്യാ�ിക്യാന് �ദ്തിയിടുന്നുണ്്.

വകരള ചരിത്ഗവവഷണ കൗണ്സില് 
(ലക.സി.എച്്.ആര്)
െരിത്തെിലും പുരയാവസ്തഗകവഷണതെിലും മറ്് സയാമൂഹധ് 
ശയാസ്തവിഷയങ്ങളിലും ഗകവഷണ �്നങ്ങൾ കപ്യാത്യാഹി
പ്പിക്കുന്തിനയായി 2001 ൽ സ്യാ�ിച് ഒരു സ്യംഭരണ 
സ്യാ�നമയാണ് കകരള െരിത് ഗകവഷണ കൗൺസിൽ. 
രയാജധ്തെിനകത്ം പുറത്മുള്ള പ്മുഖ ഗകവഷണ 
സ്യാ�നങ്ങളുമയായി അക്യാദമിക അംഗീകയാരമുള്ളതം 
കകരള സർവ്വകലയാശയാലയത്െ അംഗീകരിക്ത്പ്പട്ട 
ഗകവഷണ കകന്ദവമയാണ് കകരള െരിത് ഗകവഷണ 
കൗൺസിൽ. 

പതിമൂന്നാധം പഞ്ചവത്സര പദ്തിയില് ലക.സി.എച്്.
ആര്-ലന് പ്രധാന സധംരധംഭധം
പ്ളയ കരഖകൾ, ഓർമ്കൾ, കകരളതെിത്റെ 
ഭൂതകയാലം ഡിജിവറ്സ് ത്െയ്യുക, ദൃശധ്�രത, 
നഗരദൃശധ്ങ്ങൾ, ത്�യാതെരിത്ം: സമകയാലിക കകരളത്തെ  
െിന്ിക്കുന് രീതികൾ തെങ്ങി വിവിധ ഗകവഷണ  
�ദ്തികൾ ത്കസിഎച്്ആർ ഈ കയാലയളവിൽ 
ആരംഭിച്ിട്ടുണ്്. �ട്ടണം പുരയാവസ്ത കത്ണ്തെലുക
ത്ളക്കുറിച്ചുള്ള ഉത്ഖനനയാനന്ര ഗകവഷണമയാണ് ശ്ര
ദ്യാകകന്ദമയായ മത്റ്യാരു കമഖല. ആദധ്കയാല ആധുനിക 

പട്ിക 6.1.8 2020-21-ൽ ഉന്ത വിദധ്യാഭധ്യാസതെിന് പ്കവശനം കനെിയ എസ്.സി, എസ്.െി വിദധ്യാർത്ികൾ
കകയാഴ്സ് ആത്ക ശതമയാനം എസ്.സി ശതമയാനം എസ.െി ശതമയാനം മറ്റുള്ളവർ

ബി.എ 100 7.79 2.36 89.85
ബി.എസ്.സി 100 11.82 0.96 87.22
ബി.കകയാം 100 8.06 1.90 90.04
ആത്ക 100 9.29 1.78 88.93
എം.എ 100 8.69 5.89 85.42
എം.എസ്.സി 100 8.06 3.67 88.27
എം.കകയാം 100 11.22 5.28 83.51
ആത്ക 100 8.80 4.76 86.44
ആത്ക ത്മയാതെം 100 9.23 2.17 88.60

അവലംബം: കകയാകളജ് വിദധ്യാഭധ്യാസ ഡയറക്െകററ്്
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ഡച്് ലി�ിയത്െ �്നതെിൽ ശ്രദ് കകന്ദീകരിക്കുന്  
ത്നതർലയാറെിത്ല വലഡന് യൂണികവഴ് സിറ്ിയ
മയായി സഹകരിച്് കകയാസ് കമയാസ് മലബയാറിക്സ് 
�ദ്തി ആരംഭിക്യാന് ത്ക.സി.എച്്.ആർ ശ്രമങ്ങൾ 
ആരംഭിച്ിട്ടുണ്്.

വകരള സധംസ്ാന കനപുണ് വികസന 
വപ്രാജക്െ് (അസാപ്)
കകരള സംസ്യാന വനപുണധ് വികസന �ദ്തിയത്െ 
ഭയാഗമയായി 2012 ൽ ഉന്ത-ത്�യാത വിദധ്യാഭധ്യാസ 
വകുപ്പുകളുത്െ �കെയാളിതെകതെയാത്െ ആരംഭിച് �ദ്തിയയാണ് 
അസയാ�്. ഹയർ ത്സക്റെറി തലം മുതൽ ബിരുദ തലം 
വത്രയള്ള ജനറൽ കരിക്കുലവമയായി ബന്ധത്പ്പടുതെി 
സുപ്ധയാന അെിസ്യാന �രിശീലനം, ത്തയാഴിലധിഷ്ിത 
�രിശീലനം, കരിയർ കൗൺസലിംഗ് എന്ിവയിലൂത്െ 
വിദധ്യാഭധ്യാസ ത്തയാഴിലില്യായ്മത്യ കനരിെയാന് ഇത് 
ലക്ഷധ്മിടുന്നു. അസയാപ്പിത്റെ വിജയം സയാമൂഹധ് 
വനപുണധ്തെികലക്കും ഫ്യൂച്റിസ്റ്റിക് വനപുണധ്തെികലക്കും 
നയിച്ചു. വിദധ്യാർത്ികളുത്െ ത്തയാഴിൽ സയാധധ്ത ഉയർതെയാനം 
അവരുത്െ ത്തയാഴിൽ വവദഗ്ധധ്തെിത്റെ കമന് 
വർദ്ിപ്പിക്യാനം തക് വിധതെിലുമുള്ള അനകൂല സയാഹെരധ്ം 
അസയാപ്പ് സജ്മയാക്കുന്നു. സയാകകെതിക വിദധ്യാർത്ികളുത്െ 
 വനപുണധ് വിെവ് നികതെയാനം ഭയാവി വധ്വസയായതെിന് 
അവത്ര സജ്രയാക്യാനം എഞ്ിനീയറിംഗ് കകയാകളജുകളിലും 
ക�യാളിത്െക്നിക്് കകയാകളജുകളിലും സ്യാ�ിച് നൂതന 
വനപുണധ് വികസന കകന്ദങ്ങൾ (എ.എസ്.ഡി.സി.കൾ) 
ശക്ിത്പ്പടുത്ന്തിൽ 2019-20 കയാലയളവിൽ അസയാ�് 
ശ്രദ് കകന്ദീകരിച്ചു. വധ്വസയായതെിത്ല ഡിമയാന്ഡ് അെി
സ്യാനമയാക്ിയള്ള ത്തയാഴിൽ കറയാളുകളിൽ കമ്്യൂണിറ്ിത്യ 
സജ്മയാക്കുന്തിനയായി നൂതന മൾട്ടി സിൽ ത്ട്യിനിംഗ് 
ത്സറെറകളയായ കമ്്യൂണിറ്ി സിൽ �യാർക്കുകളും (സി.എസ്.
�ി) പ്വർതെനക്ഷമമയാക്ി.

13-ാധം പഞ്ചവത്സര പദ്തി കാെയളവില് 
അസാപിലന് പ്രധാന വനട്ങ്ള്/ സധംരധംഭങ്ള് 

കനപുണ്ത്തില് മികച് പരിശീെനധം: 2017-ൽ നീതി 
ആകയയാഗ് കദശീയതലതെിൽ വനപുണധ് വികസനതെിത്ല 
മികച് സമ്പ്രദയായമയായി അസയാ�ിത്ന അംഗീകരിച്ചു. ഏഷധ്ന് 
വികസന ബയാകെ് (എഡിബി) �ദ്തികളിൽ ത്ജന്ഡർ 
ആക്ഷന് പ്യാന് (ജിഎ�ി) ഫലപ്ദമയായി നെപ്പയാക്ിയ 
ഇന്ധ്യിത്ല ഏറ്വം മികച് �ദ്തിയയായി എഡിബി, 
അസയാപ്പിത്ന ത്തരത്ഞ്ഞടുത്. 

കമ്മ്യൂണിറ്ി കവദഗ്ദ് പാര്ക്കുകള് എന്ത് കമ്്യൂ
ണിറ്ിയികലക്് �രിശീലനം വധ്യാ�ിപ്പിക്കുന്തിനള്ള 
അസയാപ്പിത്റെ മികച് ഒരു ആശയമയാണ്. ഒരു വനപുണധ് 
വികസന ആവയാസവധ്വസ്ത്യ �രിക�യാഷിപ്പിക്കുന്തിനയാ
യി സി എസ് �ി കൾ ഒരു ഹബ്-സ് ക�യാക്് കമയാഡലിൽ 
പ്വർതെിക്കുകയം അക്യാദമിക് സ്യാ�നങ്ങൾ, 
ത്തയാഴ ിലധിഷ്ിത �രിശീലന സ്യാ�നങ്ങൾ,  
പ്യാകദശിക വധ്വസയായം എന്ിവയമയായി ബന്ധത്പ്പടുകയം 
ത്െയ്യുന്നു. സംസ്യാനതെിത്റെ വിവിധ ഭയാഗങ്ങളിലയായി 16 
കമ്്യൂണിറ്ി സ് കിൽ �യാർക്കുകൾ അസയാപ്പ് പ്വർതെന
ക്ഷമമയാക്ിയിട്ടുണ്്. ഈ മൾട്ടി-സ് കിൽ ത്ഡവല�് ത്മറെ് 
ഹബ്ബുകൾ എല്യാ പ്യായക്യാർക്കും സയാമൂഹിക 
ഗ്രൂപ്പുകൾക്കും വവദഗ്ധധ്ം വർദ്ിപ്പിക്കുന്തിനള്ള  

അവസരങ്ങൾ സുഗമമയാക്കുന് ആധുനിക �രിശീലന 
സൗകരധ്ങ്ങളയാൽ സജ്ീകരിച്ിരിക്കുന്നു.

ഉയർന്നുവരുന് സയാകകെതിക-അധിഷ്ിതമയായ ത്തയാഴിൽ 
കറയാളുകൾക്യായി യവയാക്ത്ള സജ്രയാക്കുന്തിന് ഒരു 
അതലധ്മയായ വനപുണധ് വികസന ആവയാസവധ്വസ് 
സൃഷ്ിക്യാന് ലക്ഷധ്മിട്ടുള്ള �രിശീലന സൗകരധ്ങ്ങളയാൽ 
വിപുലമയായ വനപുണധ് വികസന കകന്ദങ്ങൾ സജ്ീക
രിച്ിരിക്കുന്നു.

ത്തരത്ഞ്ഞടുതെ കമ്്യൂണിറ്ി സ് കിൽ �യാർക്കുകളിൽ 
സ്യാ�ിച്ിട്ടുള്ള ബഹുഭയാഷയാ �രിശീലന കകന്ദങ്ങളിലൂത്െ 
അസയാ�് കകരള വികദശ ഭയാഷയാ �രിശീലനം  
നൽകുന്നു. 2019-ൽ കകരളതെിത്ല �തിനഞ്് വയസ്ിന് 
മുകളിലുള്ള സ്തീകൾക്് മയാത്മയായി അസയാ�് നെത്ന് 
�രിശീലന �രി�യാെിയയാണ് ‘ഷി സ്കില്സ്’. സ്തീകളുത്െ 
ജീവിതനിലവയാരം ത്മച്ത്പ്പടുത്ന്തിനം വവദഗ്ധധ്ം 
കനടുന്തിനം സ്തീകത്ള സയാമ്തെികമയായി സ്യം�
രധ്യാപ്തരയാക്കുന്തിനം അവത്ര ത്തയാഴിലവസരങ്ങളുമയാ
യി ബന്ധിപ്പിക്കുന്തിനം സഹയായിക്കുവയാനയാണ് ഈ 
സംരംഭം ലക്ഷധ്മിടുന്ത്. 15 വയസ്ിന് മുകളിലുള്ള 
5,529 സ്തീകൾക്് ഈ �രി�യാെിയിൽ �രിശീലനം  
നൽകിയി ട്ടുണ്്.

റീബൂട്് വകരള ഹാകവത്താണ് 2020 - 
സംസ്യാനത്തെ വിവിധ വകുപ്പുകൾ അഭിമുഖീക
രിക്കുന് ത്വല്ലുവിളികൾ നിറഞ്ഞ പ്ശ്നങ്ങൾക്് 
ക്ിയയാത്മകമയായ �രിഹയാരം കത്ണ്ത്ന്തിലൂത്െ 
കകരളതെിത്റെ വികസനതെികലക്് ആശയങ്ങൾ 
നൽകയാന് ഉന്ത വിദധ്യാഭധ്യാസ സ്യാ�നങ്ങളിത്ല 
വ ി ദ ധ്യാ ർ ത് ി ക ൾ ക്കു ള്ള  ഒ രു  അ വ സ ര മ യാ ണ് 
റീബൂട്ട് കകരള ഹയാക്തെൺ 2020. റീബൂട്ട് കകരള  
ഹയാക്കതെയാൺ 2020 ത്റെ ആദധ് ഘട്ടതെിൽ 1608  
വ ി ദ ധ്യാ ർ ത് ി ക ൾ  � ത് കെ ടു തെ  1 0  പ്യാ ക ദ ശ ി ക 
ഹയാക്തെണുകളും, അതിത്ന തെർന്് ഒരു ഗ്രയാന്ഡ് 
ഫിനയാത്ലയം ഉണ്യായിരുന്നു.

സമത്വ 2019 - സംസ്യാനതെിത്റെ സയാമ്തെിക  
പ്വ ർ തെ ന ങ്ങ ള ി ൽ  സ്തീ ക ളു ത് െ  � കെ യാ ള ി തെ ം 
കു റ യ ന് ത ി ക ല ക്്  ന യ ി ക്കു ന്  പ്ശ്  ന ങ്ങ ൾ 
മ ന സ ി ല യാ ക്കു ന് ത ി ന യാ യ ി  " ക ക ര ള തെ ി ത് ല 
വധ്വസയായങ്ങളിലും ബിസിനസ്സുകളിലും ത്തയാഴിലിൽ 
ലിംഗസമത്ം വർദ്ിപ്പിക്കുക" എന് വിഷയതെിൽ 
2019 ൽ അസയാ�് ത്ജന്ഡർ വർക്് കഷയാപ്പ്  
സംഘെിപ്പിച്ചു.

രാഷ്ടീയ ഉച്താര് ശിക്ഷാ അഭിയാൻ (റുസ)
ആസൂത്ിതമയായ വികസനതെിലൂത്െ ഉന്ത വിദധ്യാഭധ്യാ
സരംഗതെ് പ്കവശനം, തലധ്ത, നിലവയാരം എന്ിവ 
സംസ്യാന തലതെിൽ ത്മച്ത്പ്പടുത്ക എന്തയാണ് 
റൂസയത്െ പ്ധയാന ലക്ഷധ്ങ്ങൾ. പുതിയ അക്യാദമിക് 
സ്യാ�നങ്ങൾ സൃഷ്ിക്കുക, നിലവിലുള്ളവ വികസിപ്പിക്കുക, 
നവീകരിക്കുക, ത്പ്യാഫഷണലയായി നിയന്ത്രിക്കുന്തം 
ഗകവഷകണയാന്മുഖമയായ ഗുണകമന്യള്ള വിദധ്യാഭധ്യാസം 
നൽകുന് രീതിയിലുള്ള സ്യാശ്രയ സ്യാ�നങ്ങൾ 
വികസിപ്പിക്കുക, കദശീയമയായിതെത്ന് പ്സക്ിയള്ള 
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വിദധ്യാഭധ്യാസം വിദധ്യാർത്ികൾക്് നൽകുക എന്ിവയയാണ് 
റസയത്െ ലക്ഷധ്ങ്ങൾ.

റൂസ ഒന്യാം ഘട്ടതെിൽ, 170.00 കകയാെി രൂ� 
അംഗീകരിച്തിൽ 146.97 കകയാെി രൂ� അനവദിച്ചു. റൂസയത്െ 
ഒന്യാം ഘട്ടതെിത്റെ ഭയാഗമയായി, 6 സർവകലയാശയാലകൾക്കും  
26 കകയാകളജുകൾക്കുമുള്ള അെിസ്യാന സൗകരധ് 
ഗ്രയാന്റുകൾക്കും മറ്് നിരവധി കകയാകളജുകൾക്കുള്ള 
ഫയാക്ൽറ്ി ഇംപ്രൂവ് ത്മറെ്, ഇക്ിറ്ി സംരംഭങ്ങൾക്കും 
അംഗീകയാരം ലഭിച്ചു. റൂസ ഒന്യാം �ദ്തിയത്െ ഭയാഗമയായി 
എല്യാ കകയാകളജുകളിലും വീഡികയയാ കകയാൺഫറന്സിങ് 
സൗകരധ്ം ഏർത്പ്പടുതെിയിട്ടുണ്്.

റൂസ രണ്യാം ഘട്ടതെിൽ, 355.00 കകയാെി രൂ� 
അംഗീകരിച്തിൽ 138.00 കകയാെി രൂ� അനവദിച്ചു. ഒരു 
റൂസ കമയാഡൽ ഡിഗ്രി കകയാകളജ്, ഗുണനിലവയാരവം മികവം 
വർദ്ിപ്പിക്കുന്തിന് 5 സ്യംഭരണ കകയാകളജുകൾ, 
അെിസ്യാന സൗകരധ് ഗ്രയാന്റുകൾക്യായി 112 
കകയാകളജുകൾ, ഗകവഷണം, നവീകരണം, ഗുണനിലവയാരം 
ത്മച്ത്പ്പടുതെൽ എന്ിവയ്ക്കയായി 2 സർവ്വകലയാശയാലകൾ 
എന്ിവയ്ക്ക് അംഗീകയാരം ലഭിച്ചു.

സാവകേതിക വിദ്ാഭ്ാസധം
സമൂഹതെിത്റെ കനട്ടതെിനയായി സയാകകെതികവിദധ്യ
ത്െ ഉ�കയയാഗം, ജീവിത നിലവയാരം ത്മച്ത്പ്പടുതെൽ, 
സമൂഹതെിത്റെ ത്മയാതെതെിലുള്ള വികസനതെിനയായി  
വധ്വസയായ ഉൽപ്പയാദനക്ഷമത ത്മച്ത്പ്പടുതെൽ സയാകകെതിക 
വിദധ് വർദ്ിപ്പിക്ൽ എന്ിവയയാണ് സയാകകെതികവിദധ്യാഭധ്യാ
സം ത്കയാണ്് ലക്ഷധ്മിടുന്ത്. യവയാക്ൾക്് സയാകകെതിക 
വിദധ്യാഭധ്യാസം നൽകുന്തിലൂത്െ സുസ്ിര വികസനതെിനം 
സയാമൂഹധ് ജീവിതതെിത്റെ ഗുണനില വയാരം ത്മച്ത്പ്പടുത്
ന്തിനം അവത്ര പ്യാപ്തമയാക്കുന്തിന് സയാധിക്കുന്നു. 
വിദധ്യാർത്ികൾക്ിെയിൽ നൂതന െിന്യം സംരംഭകത് 
വികസനവം കപ്യാത്യാഹിപ്പിക്കുന്തിന് ഊന്ൽ 
നൽകുന്നു. 

സംസ്യാനതെ് സയാകകെതിക വിദധ്യാഭധ്യാസതെിത്റെ കനയാഡൽ 
വകുപ്പയായി പ്വർതെിച്ചു വരുന്ത് സയാകകെതിക വിദധ്യാഭധ്യാസ 
ഡയറക്െകററ്യാണ്. സയാകകെതിക വിദധ്യാഭധ്യാസ ഡയറക്െകറ
റ്ിത്റെ ഭരണ�രവം സയാമ്തെികവമയായ നിയന്ത്രണതെിന 
കീഴിലുള്ള സയാകകെതിക സ്യാ�നങ്ങളുത്െ വിശദയാംശങ്ങൾ 
അനുബന്ധം 6.1.38-ൽ ത്കയാടുതെിരിക്കുന്നു.

എഞ്ചിനീയറിധംഗ് വകാവളജൂകള്
2020-21 ത്ല കണക്കുപ്കയാരം സംസ്യാനതെ്  
നിലവിലുള്ള 175 എഞ്ിനീയറിംഗ് കകയാകളജൂകളിലയായി 
47,025 ക�ർ പ്കവശനം കനെി. ഇതിൽ 163 എണ്ണം 
(93.1 ശതമയാനം) സ്യാശ്രയകകയാകളജൂകളും (അൺ 
എയ്ഡഡ്), 9 എണ്ണം (5.1 ശതമയാനം) സർക്യാർ 
കകയാകളജൂകളും, 3 എണ്ണം (1.7 ശതമയാനം) ഗവൺത്മറെ് 
എയ്ഡഡ് കകയാകളജുകളുമയാണ്. ഏറ്വം കൂടുതൽ 
അൺഎയ്ഡഡ് എഞ്ിനീയറിംഗ് കകയാകളജുകൾ 
ഉള്ളത് എറണയാകുളം ജില്യിലയാണ് (30 എണ്ണം). അത 
കഴിഞ്ഞയാൽ തിരുവനന്പുരം (26 എണ്ണം) ജില്യിലയാണ്. 
ത്കയാല്ം, �തെനംതിട്ട, ആലപ്പുഴ, എറണയാകുളം, മലപ്പുറം, 
കയാസർകകയാഡ് ജില്കളിൽ ഗവൺത്മറെ് എഞ്ിനീയറിംഗ് 

കകയാകളജൂകൾ ഇല്. ജില് തിരിച്ചും, മയാകനജ്ത്മറെ് 
തിരിച്ചുമുള്ള എഞ്ിനീയറിംഗ് കകയാകളജൂകളുത്െയം, അന
വദിച്ിട്ടുള്ള സീറ്റുകളുത്െയം എണ്ണം അനുബന്ധം 6.1.39 
ൽ കെർതെിട്ടുണ്്. 2021-ൽ അനവദിക്ത്പ്പട്ട സീറ്റുകളുത്െ 
എണ്ണം സർക്യാർ കകയാകളജൂകളിൽ 3,570 ആണ് (7.6 
ശതമയാനം). ഇത് എയ്ഡഡ് കകയാകളജുകളിൽ 2,030 (4.3 
ശതമയാനം)ഉം, അൺഎയ്ഡഡ് കകയാകളജൂകളിൽ 41,425 
(88.1 ശതമയാനം) ഉം ആയിരുന്നു. 

2021-22 ൽ കകരളതെിത്ല എഞ്ിനീയറിംഗ് കകയാകളജുകളിൽ 
ഏറ്വമധികം സീറ്റുകൾ ഉള്ളത് കമ്്യൂട്ടർ സയന്സ് 
ആറെ് എഞ്ിനീയറിംഗ് (9,335) തെർന്്, ത്മക്യാനിക്ൽ 
എഞ്ിനീയറിംഗ് (9,030), സിവിൽ എഞ്ിനീയറിംഗ് 
(8,169), ഇലക്ട്ിക്ൽ ആറെ് ഇലക്കട്യാണിക്് (7,134) 
വിഭയാഗതെിലുമയാണ്. എന്യാൽ 2020-21 ഏറ്വം 
കൂടുതൽ സീറ്റുകൾ ഉണ്യായിരുന്ത് ത്മക്യാനിക്ൽ 
എഞ്ിനീയറിംഗ് ശയാഖയിലയാണ് (9,780). 2021-22ത്ല 
ശയാഖ തിരിച്ചുള്ള സീറ്് വിഭയാഗതെിത്റെ വിശദയാംശങ്ങൾ  
അനുബന്ധം 6.1.40-ൽ കെർതെിരിക്കുന്നു. ബിരുദ 
തലതെിൽ ത്�ൺകുട്ടികളുത്െ പ്കവശനതെിത്റെ അന�യാതം 
2020-21 ൽ 41.8 ശതമയാനമയാണ്. 2020-21 ൽ 1,700  
വിദധ്യാർത്ികൾക്് സർക്യാർ, എയ്ഡഡ് എഞ്ിനീയറിംഗ് 
കകയാകളജുകളിൽ ബിരുദയാനന്ര ബിരുദ കകയാഴ്സിൽ 
പ്കവശനം ലഭിച്ചു. സർക്യാർ-എയ്ഡഡ് കകയാകളജുകളിൽ 
ബിരുദ-ബിരുദയാനന്ര ബിരുദ കകയാഴ്സിൽ �്ിക്കുന് 
വിദധ്യാർത്ികളിൽ 67 ശതമയാനം ത്�ൺകുട്ടികളയാണ്. 
വിശദയാംശങ്ങൾ അനുബന്ധം 6.1.41-ലും 6.1.42-ലും  
കെർതെിരിക്കുന്നു.

എഞ്ചിനീയറിധംഗ് വകാവളജൂകളിലെ അകാദമിക 
മികവ്
ഗവൺത്മറെ് എഞ്ിനീയറിംഗ് കകയാകളജൂകളിത്ല അധധ്യന 
മികവ് ഉയർന്തം, ശ്യാഘനീയവമയാണ്. വിജയശതമയാനവം 
പ്ശസ്തമയായ സ്യാ�നങ്ങളിൽ മികച് കജയാലി ലഭിച് 
വിദധ്യാർത്ികളുത്െ കണക്കും (ത്പ്യ്ത്മെത്റെ്) വളത്ര 
ത്മച്ത്പ്പട്ടതയാണ്. സർക്യാർ എയ്ഡഡ് കകയാകളജ് മത്റ്ല്യാവി
ഭയാഗകതെക്യാളും (സർക്യാർ, സർക്യാർ സ്യാശ്രയ, സ്കയാരധ് 
സ്യാശ്രയ ധനസഹയായം) നല് പ്കെനം കയാഴ്ചവച്് 77.65  
വിജയശതമയാനകതെയാത്െ മുന്ിലയാണ്. ത്തയാട്ടു പുറകിലയായി 
72.95 ശതമയാനകതെയാത്െ സർക്യാർ എന്ജിനീയറിംഗ് 
കകയാകളജുമയാണ്. സർക്യാർ സ്യാശ്രയ കകയാകളജുകളുത്െ 
വിജയശതമയാനം (59.69 ശതമയാനം) സ്കയാരധ് സ്യാശ്രയ 
കകയാകളജുകളുത്െ വിജയശതമയാനമയായ 51.10 കനക്യാൾ  
മുകളിലയാണ്. ആൺകുട്ടികളുമയായി തയാരതമധ്ം ത്െയ്യുകമ്യാൾ 
ത്�ൺകുട്ടികൾ 70.34 ശതമയാനം വിജയം കനെി. രജിസ്റ്റർ 
ത്െയ്ത ആൺകുട്ടികളുത്െ എണ്ണം ത്�ൺകുട്ടികത്ളക്യാൾ 
കൂടുതലയാണകെിലും ആൺകുട്ടികളുത്െ വിജയശതമയാനം 
ത്�ൺകുട്ടികത്ള അക�ക്ഷിച്് കുറവയാണ് എന്ത്  
ശ്രദ്ികക്ണ്തയാണ് (പട്ിക 6.1.9). എസ്.സി,എസ്.
െി വിദധ്യാർത്ികളുത്െ വിജയ ശതമയാനം (യഥയാക്മം 
32.54 ശതമയാനവം 23.33 ശതമയാനവം) സംസ്യാന 
ശരയാശരിത്യക്യാൾ തയാത്ഴയയാണ് എന്നുള്ളത് 
ആശകെയാജനകമയാണ് (പട്ിക 6.1.10). 

വിവിധ സർക്യാർ സ്യാ�നങ്ങളിത്ല വിദധ്യാർത്ികളുത്െ 
കപ്ത്മെന്റ് ത്റകക്യാർഡം തയാരതകമധ്ന ഉയർന്തയാണ്. 
കഗറ്്, കയാറ്് മുതലയായ മത്ര�രീക്ഷകളിലൂത്െ ധയാരയാളം 
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വിദധ്യാർത്ികൾ ഉന്ത �്നതെിന് കയയാഗധ്ത കനടുന്നു. 
മിക് വിദധ്യാർത്ികൾക്കും വികപ്യാ, മഹീന്ദ, െി.സി.എസ്, 
കബയാഷ് തെങ്ങിയ ബഹുരയാഷ്ട സ്യാ�നങ്ങളിൽ കജയാലി 
ലഭിക്കുന്നു. 2020-21 കയാലഘട്ടതെിൽ വിവിധ സർക്യാർ 
എന്ജിനീയറിംഗ് കകയാകളജുകളിത്ല വിസിറ്ിംഗ് ഫയാക്ൽറ്ി 
�രി�യാെികത്ളക്കുറിച്ചും കപ്ത്മെന്റ് വിശദയാംശങ്ങളും 
അനുബന്ധം 6.1.43 ലും 6.1.44 ലും നൽകിയിരിക്കുന്നു. 
(കകയാവിഡ്-19 മഹയാമയാരി മൂലം പ്കവശന പ്ക്ീയയിലും, 
കൃതധ്സമയത്ള്ള �രീക്ഷ നെതെിപ്പിനം ഫല 
പ്ഖധ്യാ�നതെിനം കയാലതയാമസമുണ്യായി. അതിനയാൽ 
2020-21ത്ല വിശദയാംശങ്ങൾ ആണ് ഉൾത്പ്പടുതെിയിരി
ക്കുന്ത്).

വപാളിലെക്നിക്കുകളുധം ലെക്നികല് 
കഹസ്കൂളുകളുധം
കകരളതെിൽ 45 സർക്യാർ ക�യാളിത്െക്നിക്കുകളും, 
6 സ്കയാരധ് എയ്ഡഡ് ക�യാളിത്െക്നിക്കുകളും ആണ്  
നിലവിലുള്ളത്. ഇവിെങ്ങളിത്ല പ്കവശനം 2020-21 -ൽ 
യഥയാക്മം 11,727 ഉം, 1,553 ഉം ആണ്. 2020-21-ൽ 
31,285 വിദധ്യാർത്ികൾ ഗവൺത്മറെ് ക�യാളിത്െക്നി
ക്കുകളിലും, 4,458 വിദധ്യാർത്ികൾ സ്കയാരധ് എയ്ഡഡ് 
ക�യാളിത്െക്നിക്കുകളിലും �്ിക്കുന്നുണ്്. 2016-17 മുതൽ 
2020-21 വത്രയള്ള വർഷങ്ങളിൽ ക�യാളിത്െക്നിക്കുകളി
ത്ല വയാർഷിക പ്കവശനവം വിദധ്യാർത്ികളുത്െ എണ്ണവം 
അനുബന്ധം 6.1.45, 6.1.46-ൽ കയാണയാം. 2020-21 
വർഷതെിൽ ക�യാളിത്െക്നിക്കുകളിൽ പ്കവശനം 

പട്ിക 6.1.9 ബി.ത്െക് ഫലം, 2021

മയാകനജ് ത്മറെ്

ആൺകുട്ടികൾ ത്�ൺകുട്ടികൾ ആത്ക
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സർക്യാർ 2,034 1,373 67.5 1,293 1,054 81.52 3,327 2,427 72.95

ഗവൺത്മറെ് എയ്ഡഡ് 1,236 919 74.35 648 544 83.95 1,884 1,463 77.65

സർക്യാർ 
സ്യംഭരണം 2,402 1,218 50.71 1,981 1,398 70.57 4,383 2,616 59.69

സ്കയാരധ് സ്യാശ്രയം 11,564 4,749 41.07 7,264 4,873 67.08 18,828 9,622 51.10

ആത്ക 17,236 8,259 47.91 11,186 7,869 70.34 28,422 16,128 56.74

അവലംബം: കേരള സയാകകേതിേ സര്വേലയാശയാല, 2021

പട്ിക 6.1.10 എസ്.സി, എസ്.െി ബി.ത്െക് വിദധ്യാർത്ികളുത്െ വിജയശതമയാനം, 2021

മയാകനജ് ത്മറെ്

എസ്്.സി എസ്്.െി
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സർക്യാർ 239 109 45.6 32 8 25

ഗവൺത്മറെ് എയ്ഡഡ് 119 51 42.85 17 4 23.52

സർക്യാർ സ്യംഭരണം 157 30 19.1 6 1 16.67

സ്കയാരധ് സ്യാശ്രയം 364 96 26.37 5 1 20

ആത്ക 879 286 32.54 60 14 23.33

അവലംബം: കേരള സയാകകേതിേ സര്വേലയാശയാല, 2021
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2020-21 കയാലതെ് കണ്ണൂരിത്ല ഗവൺത്മറെ് കകയാകളജ് ഓഫ് എന്ജിനീയറിങ്ങിൽ ആരംഭിച് ‘സീം കഫയാർ ത്ഹർ എം�വർത്മറെ് 
ഇന് എഞ്ിനീയറിംഗ് എഡ്യൂകക്ഷന്’ (ഷീ) എന് �രി�യാെി, സയാകകെതിക കമഖലകളിൽ മികച് കനതയാക്ളയാകയാന് ത്�ൺകു
ട്ടികൾക്് എത്മയാത്ം കഴിവം �ിന്തുണയം ആവശധ്മയാത്ണന്് മനസ്ിലയാക്യാന് അവത്ര പ്യാപ്തരയാക്കുന്നു. കണ്ണൂരിത്ല ഗവൺ
ത്മറെ് കകയാകളജ് ഓഫ് എഞ്ിനീയറിംഗിത്ല പൂർവവിദധ്യാർത്ികളയായിരുന് അധധ്യാ�കരും ബയാഹധ് ഏജന്സികളിൽ നിന്നുള്ള 
റികസയാഴ് സ് ക�ഴ്സൺമയാരും ജീവിതതെിത്റെ വിവിധ കമഖലകളിലുള്ള വിദഗ്ധരുമയാണ് �രി�യാെിക്് കവണ്ി പ്യത് നിക്കുന്ത്. 
കണ്ണൂരിത്ല ഗവൺത്മറെ് കകയാകളജ് ഓഫ് എഞ്ിനീയറിംഗിത്ല �ി.െി.എ.യത്െയം എച്്.ആർ.ഡി ത്സല്ിത്റെയം എല്യാ �ിന്തുണയം 
ഷീ കപ്യാഗ്രയാമിന് ലഭിക്കുന്നു.

ഈ പദ്തിയലെ കീഴിലുള്ള പ്രധാന സധംരധംഭങ്ള്

വൊക്ഡ്ൗണ് വൊക് സീരീസില് മത്ര �രീക്ഷകൾ മുതൽ മയാനസികവം ശയാരീരികവമയായ ആകരയാഗധ്ം ക�യാലുള്ള ത്�യാതവയായ 
വിഷയങ്ങൾ ഉൾത്ക്യാള്ളുന് വിവിധ വിഷയങ്ങൾ 13 ഓൺവലന് ത്സഷനകളിലയായി വിവിധ കമഖലയാ വിദഗ്ധർ വകകയാരധ്ം 
ത്െയ് ത.

ഷീ വകാവഡ്ഴ്സ്  എന് ഓൺവലന് ഗ്രൂപ്പിന് നിലവിൽ 18 ഉ�ഗ്രൂപ്പുകളയായി തിരിച്ിരിക്കുന് 100-ലധികം സജീവ അംഗ
ങ്ങളുണ്്. വധ്ക്ിഗത ശ്രദ് ഉറപ്പയാക്യാന് ഓകരയാ ഗ്രൂപ്പിനം സമപ്യായക്യാരയായ ത്വകവ്വത്റ ഉ�കദഷ്യാക്ത്ള നൽകിയിട്ടുണ്്.  
�തിവ് ഓൺവലന് െർച്കൾക്് പുറകമ, കഫയാറതെിന് ഒരു സമർപ്പിത യെ്യൂബ് െയാനലും ഉണ്്.
 
"െക്ഷ്ധം: ത്വബ് വസറ്് നിർമ്ിക്കുക" എന്ത് സ്തീ വിദധ്യാർത്ി സമൂഹതെിനയായി നെതെിയ ഒരു ഓൺവലന് ത്വബ് വസറ്് 
വികസന ബൂട്ട് കധ്യാമ്് ആയിരുന്നു.

കകരള സ്റ്റയാർട്ടപ്പ് മിഷനമയായി സഹകരിച്യാണ് 'നമുക്കുകവണ്ി ഞങ്ങൾ - വനിതാ സധംരധംഭകര്കായി വനിതാ എഞ്ചിനീയര്മാര്' 
സംഘെിപ്പിച്ത്. സ്തീകളിൽ, പ്കതധ്കിച്് പുതമുഖ സംരംഭകർ അഭിമുഖീകരിക്കുന് െില ത്വല്ലുവിളികൾക്് �രിഹയാരം അവതരിപ്പി
ക്കുന്തിന് വളർന്നുവരുന് വനിതയാ എഞ്ിനീയർമയാത്ര ഒരുമിച്് ത്കയാണ്ടുവരയാന് സഹയായിക്കുന്തിന് സംസ്യാനത്െനീളമുള്ള 
എഞ്ിനീയറിംഗ് കകയാകളജുകളിത്ല ത്�ൺകുട്ടികൾക്യായി മയാത്മയായി ഈ ത്വർെ്ൽ കമക്കതെയാൺ സംഘെിപ്പിച്ചു.

�കർച്വധ്യാധി ത്തയാഴിൽ സംസയാരം (ത്െക് കനയാളജിയിത്ല) സ്തീകൾക്് കദയാഷകരമയാകണയാ എന് വിഷയതെിൽ സംസ്യാനത്തെ 
എഞ്ിനീയറിംഗ് വിദധ്യാർത്ിനികൾക്യായി ഒരു ഇറെർ-കകയാളീജിയറ്് സംവയാദ മത്രവം ഷീ സംരംഭം നെതെി. ഉ�കദഷ്യാക്ളുത്െ 
ഗ്രൂപ്പുകളും രൂ�ീകരിച്ചു. സ്തീശയാക്ീകരണവമയായി ബന്ധത്പ്പട്ട് ത്വബിനയാറകളും െർച്കളും നെന്നു.
2022-23 മുതൽ ഡിെിഇയത്െ കീഴിലുള്ള എല്യാ ഉന്ത വിദധ്യാഭധ്യാസ സ്യാ�നങ്ങളികലക്കും �ദ്തി വധ്യാ�ിപ്പിക്യാനയാണ്  
ഉകദേശിക്കുന്ത്.

വബാക്് 6.1.3 എഞ്ിനീയറിംഗ് വിദധ്യാഭധ്യാസതെിത്ല ത്ഹർ എം�വർത്മറെ്റ് ഇന് എഞ്ിനീയറിംഗ് 
എജുകക്ഷന് (ഷീ) �ദ്തി

ഉറവിടം: സയാകകേതിേ വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറേ്ടകററ്്, കേരളം

ലഭിച് കുട്ടികളുത്െ കട്ഡ് തിരിച്ചുള്ള വിശദവിവരങ്ങൾ 
അനുബന്ധം 6.1.47-ൽ കയാണയാം. ഏറ്വം കൂടുതൽ  
വിദധ്യാർത്ികൾക്് പ്കവശനം ലഭിച്ത് കമ്്യൂട്ടർ 
എഞ്ിനീയറിംഗ് (2,030), തെർന്് ഇലക്കട്യാണിക്് 
എഞ്ിനീയറിംഗ് (2,020), ത്മക്യാനിക്ൽ എഞ്ിനീയറിംഗ് 
(1,740), സിവിൽ എഞ്ിനീയറിംഗ് (1,420), എന്ിവയ്ക്കുമയാണ്.
ക�യാളിത്െക്നിക്കുകളിൽ പ്കവശനം കനെിയ കുട്ടികളിൽ 
28.1 ശതമയാനം ത്�ൺകുട്ടികളയാണ്. എന്യാൽ 
സർക്യാർ എയ്ഡഡ് ക�യാളിത്െക്നിക്കുകളിൽ ഇത് 
28.2 ഉം, 27.5 ശതമയാനവമയാണ്. 2020-21-ൽ 1,531 
അദ്ധ്യാ�കരയാണ് സംസ്യാനത്തെ ക�യാളിത്െക്നിക്കുക
ളിലുള്ളത്. അധധ്യാ�ികമയാരുത്െ അന�യാതതെിലും വളത്ര 
കുറവ് കയാണത്പ്പടുന്നു (40.8 ശതമയാനം). എയ്ഡഡ് 
ക�യാളിത്െക്നിക്കുകളിൽ അധധ്യാ�ികമയാരുത്െ എണ്ണം 23.2 
ശതമയാനമയാണ്. എന്ിരുന്യാലും സർക്യാർ കമഖലയിൽ 
ഇത് 44.7 ശതമയാനമയാണ്, അത് തയാരതകമധ്ന കൂടുതലയാണ് .

ക�യാള ിത്െക്നിക്കുകളിത്ല അധധ്യാ�കരുത്െയം,  
വിദധ്യാർത്ികളുത്െയം വിശദയാംശങ്ങൾ, അനുബന്ധം 
6.1.48-ൽ കയാണയാം. 2018-19 മുതൽ 2020-21 വത്ര 
ഇവിത്െയള്ള �ട്ടികജയാതി-�ട്ടികവർഗ്ഗ (പട്ിക 6.1.11)  
വിഭയാഗതെിൽത്പ്പട്ട അധധ്യാ�കരുത്െയം വിദധ്യാർത്ികളുത്െ
യം എണ്ണം അനുബന്ധം 6.1.49-ൽ കയാണയാം.

കകരളതെിൽ 39 ത്െക്നിക്ൽ വഹസ്കൂളുകൾ  
പ്വർതെിക്കുന്നുണ്്. 2021-22 കയാലഘട്ടതെിൽ ഇവിത്െ 
ആത്ക 7,834 വിദധ്യാർത്ികളും 522 അധധ്യാ�കരും 
ഉണ്യായിരുന്നു. അധധ്യാ�കരിൽ 33.3 ശതമയാനം 
സ്തീകളയാണ്. ത്െക്നിക്ൽ സ്കൂളുകളിത്ല 2016-17 
മുതൽ, 2021-22 വത്രയള്ള വർഷങ്ങളിത്ല അധധ്യാ�ക 
വിദധ്യാർത്ി വിവരങ്ങൾ അനുബന്ധം 6.1.50-ൽ കയാണയാം. 
മുന്വർഷത്തെകപ്പയാത്ല, ത്െക് നിക്ൽ വഹസ് കൂളുകളിത്ല 
എസ് സി, എസ് െി വിദധ്യാർത്ികളുത്െ ശതമയാനം യഥയാക്മം 
10.4 ശതമയാനവം 0.8 ശതമയാനവമയായി തെരുന്നു. ഇതിത്റെ 
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പട്ിക 6.1.11 ക�യാളിത്െക്നിക്കുകളിത്ല �ട്ടിക ജയാതി/�ട്ടിക വർഗ്ഗ വിദധ്യാർത്ികളുത്െ അന�യാതം

സ്യാ�നം
2018-19 2019-20 2020-21

എസ്.
സി

എസ്.
െി

മറ്റുള്ളവർ ആത്ക എസ്. 
സി

എസ്.
െി

മറ്റുള്ളവർ ആത്ക എസ്.
സി

എസ്.െി മറ്റുള്ളവർ ആത്ക 

സർക്യാർ 7.1 1.0 91.9 100 8.0 1.1 91.0 100 7.46 0.83 91.7 100

ഗവൺത്മറെ് 
എയ്ഡഡ് 4.6 0.5 94.9 100 5.1 0.5 94.4 100 6.5 0.40 93.1 100

ആത്ക 6.8 1.0 92.3 100 7.6 1.0 91.4 100 7.3 0.80 91.9 100

അവലംബം: കേരള സയാകകേതിേ സര്വേലയാശയാല, 2020

വിശദവിവരങ്ങൾ അനുബന്ധം 6.1.51-ലും 6.1.52-ലും  
കെർതെിരിക്കുന്നു.

ധയാരയാളം ഗകവഷണങ്ങൾ നെക്കുകയം വളത്രയധികം 
അംഗീകയാരം ലഭിക്കുകയം ത്െയ്ത ഒന്യാണ് വിദധ്യാ
ഭധ്യാസരംഗത്തെ കകരളതെിത്റെ പ്കെനം. സ്കൂൾ  
വിദധ്യാഭധ്യാസത്തെ സംബന്ധിച്ിെകതെയാളം, വിദധ്യാഭധ്യാസ 
രംഗതെ് ഇന്ഡധ്യിത്ല ഏറ്വം പുകരയാഗമിച് സംസ്യാനങ്ങ
ളിത്ലയാന്യാണ് കകരളം. ത്സക്ന്ഡറി വിദധ്യാഭധ്യാസതെിത്ല 
എന്കറയാൾത്മറെ് അന�യാതം ഗണധ്മയായി ഉയർന്തയാ
ത്ണകെിലും, ഉന്ത വിദധ്യാഭധ്യാസതെിൽ സംസ്യാനതെിത്റെ 
പ്കെനം സ്കൂൾ വിദധ്യാഭധ്യാസതെിത്റെ കയാരധ്തെിത്ലന്
ക�യാത്ല ശ്രകദ്യമല്. ഉന്ത വിദധ്യാഭധ്യാസ കമഖലത്യ 
അന്ർകദശീയ തലതെികലക്് ഉയർത്ന്തിന് വി
ദധ്യാഭധ്യാസതെിത്റെ ഗുണനിലവയാരം, തലധ്ത, ത്മച്ത്പ്പട്ട 
എന്കറയാൾത്മറെ്, ത്മച്ത്പ്പട്ട ഗകവഷണ നിലവയാരം, 
ഐ�ിആർ പ്സിദ്ീകരിക്ൽ തെങ്ങിയ ത്മച്ത്പ്പടുതെൽ 
സംരംഭങ്ങൾ ആവശധ്മയാണ്.
 
കലയാകത്മമ്യാടും ഈ കമഖലയിൽ ഉയർന്നുവരുന്  
മയാറ്ങ്ങൾക്നസൃതമയായി  ഉന്തവിദധ്യാഭധ്യാസം 
മയാകറണ്തണ്്. ഓകരയാ കമഖലയിലും ഓകട്ടയാകമഷന്, 
കൃത്ിമ ബുദ്ിയത്െ ഉ�കയയാഗം എന്ിവ കയാരണം െില 
കജയാലികൾ അനയാവശധ്മയായിതെീരും, അകത സമയം 
തികച്ചും വധ്തധ്സ്തമയായ വനപുണധ് ആവശധ്കതയള്ള 
പുതിയ കജയാലികൾ ഉയർന്നു വരും. അതിനയാൽ മയാറിത്ക്യാ
ണ്ിരിക്കുന് സമ്ദ് വധ്വസ്യത്െ ആവശധ്ങ്ങളുമയായി 
ത്തയാഴിലധിഷ്ിത കകയാഴ്സുകൾ സ്യം ത്�യാരുതെത്പ്പെണം. 
ഉന്ത വിദധ്യാഭധ്യാസതെിത്റെ ഗുണനിലവയാരം ഉറപ്പു
വരുത്ന്തിന്, നയാഷണൽ അസത്മെറെ് ആന്ഡ് 
അക്ഡികറ്ഷന് കൗൺസിൽ (എന്.എ.എ.സി) 
അംഗീകയാരമുള്ള ആർെ്സ് ആറെ് സയന്സ് കകയാകളജുകളുത്െ 
എണ്ണവം, നയാഷണൽ കബയാർഡ് ഓഫ് അക്ഡികറ്ഷത്റെ 
(എന്.സി.എ) അംഗീകയാരമുള്ള എന്ഞ്ിനീയറിംഗ്  
കകകളജുകളുകെയം എണ്ണം വർദ്ിപ്പിക്കുന്തിന് ഗൗരവവം 
കകന്ദീകൃതവമയായ ശ്രമങ്ങൾ നെകതെണ്തണ്്. വിദധ്യാർ
ത്ി-അദ്ധ്യാ�കരുത്െ സജീവ ഇെത്�െലുകളുമയായം 
നിലവിത്ല മറ്് �്ന രീതികളുമയായം ഓൺവലന് 
ത്സഷനകളുത്െ സംകയയാജനം കകരളതെിത്റെ ഉന്ത  
വിദധ്യാഭധ്യാസ കമഖലയിൽ കയാലഘട്ടതെിത്റെ ആവശധ്മയാണ്.

സയാകകെതിക വിദധ്യാഭധ്യാസത്തെ സംബന്ധിച്ിെകതെയാളം, 
ആവശധ്വം വിതരണവം തമ്ിലുള്ള ത്�യാരുതെകക്െ് 
കൂടുതൽ പ്കെമയാണ്. കകരളതെിത്ല സയാകകെതിക  
വിദധ്യാഭധ്യാസതെിന് ത്െറിയ അെിതെറയയാണുള്ളത്. മികച് 
ത്തയാഴിൽ സയാധധ്തയള്ള സയാകകെതിക വിദധ്യാഭധ്യാസതെിന 
കീഴിലുള്ള �ല കകയാഴ് സുകളും കകരളതെിൽ ലഭധ്മല്. 
കദശീയ തലതെിലുള്ള കൂടുതൽ വിദധ്യാഭധ്യാസ സ്യാ�നങ്ങൾ 
കകരളതെിൽ ഇത്ല്ന്തയാണ് മത്റ്യാരു പ്ധയാന ക�യാരയായ്മ. 
കകരളതെിത്ല ഉന്തവിദധ്യാഭധ്യാസവമയായി ബന്ധത്പ്പട്ട 
പ്ധയാന പ്ശ്നങ്ങൾ ഗുണനിലവയാരം, ത്െലവ്, ബിരുദധയാ
രികൾക്ിെയിത്ല ത്തയാഴിലില്യായ്മ എന്ിവയയാണ്.

കകയാവിഡിന് കശഷമുള്ള വിദധ്യാഭധ്യാസ സയാഹെരധ്ം 
കകയാവിഡിന് മുമ്പുള്ള സയാഹെരധ്ങ്ങളിൽ നിന്് തികച്ചും 
വധ്തധ്സ്തമയായിരിക്കും. എന്യാൽ നമ്മുത്െ അെിസ്യാന 
ലക്ഷധ്മയായ സമത്വം പ്കവശനവം ഗുണനിലവയാരവം 
ഉറപ്പയാക്കുന് ഉന്ത വിദധ്യാഭധ്യാസതെിത്റെ ജനയാധി�തധ്
വൽക്രണം അകത�െി നിലനിൽക്കും. �രമ്രയാഗത 
ക്യാസ് റൂം �്നതെിന് അനബന്ധമയായി ഓൺവലന് 
�്നം �്ിതയാക്ൾക്് ത്വർെ്ൽ എക്്ക�യാഷർ 
നൽകുത്മകെിലും, ഡിജിറ്ൽ ഗയാഡ് ത്ജറ്റുകളുത്െ ലഭധ്ത, 
ഓൺവലന് വിദധ്യാഭധ്യാസതെിൽ അധധ്യാ�കർക്കും 
�്ിതയാക്ൾക്കും ഗുരുതരമയായ ആകരയാഗധ് പ്ശ്നങ്ങൾ  
തെങ്ങിയവ �രിഹരികക്ണ്തണ്്. അതിനയാൽ, കൂടുതൽ 
ലഭധ്തയം തലധ്തയം ഗുണനിലവയാരവം ഉറപ്പയാക്കുന്
തിന് �രമ്രയാഗതവം ഓൺവലന് �്ന തന്ത്രവം 
കൂെികച്രുന്ത് ഏത്തകെിലും ഒരു രീതി ഉ�കയയാഗിക്കുന്തി
കനക്യാൾ കൂടുതൽ ഫലപ്ദമയായിരിക്കും.

മുവന്നാട്ടുള്ള വഴി
കകരളതെിത്ല ഉന്ത വിദധ്യാഭധ്യാസം നയ�രമയായ 
പ്ധയാന മയാറ്ങ്ങൾക്് വികധയമയായിട്ടുണ്്. വിജ്യാന 
സമ്ദ് വധ്വസ് ത്കട്ടിപ്പടുക്കുന്തിനം �രിക�യാഷിപ്പിക്കുന്
തിനമുള്ള നയതെിത്റെ ഭയാഗമയായി സംസ്യാനത്തെ ഉന്ത 
വിദധ്യാഭധ്യാസതെിത്റെ ഗുണനിലവയാരം ത്മച്ത്പ്പടുത്ന്തി
ന് കകരള സർക്യാർ പ്കതധ്ക ഊന്ൽ നൽകിയിട്ടുണ്്. 
സംസ്യാനത്തെ ഉന്തവിദധ്യാഭധ്യാസ സമ്പ്രദയായതെിൽ 
നവീകരണ സംരംഭങ്ങൾ �രധ്കവക്ഷണം ത്െയ്യുന്തിനയായി 
സംസ്യാന തലതെിൽ മൂന്് കമ്ീഷനകൾ രൂ�ീക
രിച്ിട്ടുണ്്. അവയത്െ ലക്ഷധ്ങ്ങൾ (i) സംസ്യാനത്തെ 



അദ്ധ്യായം 6  |  മയാനവ വികസനം |  289

നിലവിലുള്ള ഉന്ത വിദധ്യാഭധ്യാസ സമ്പ്രദയായതെിത്റെ 
സുപ്ധയാന വശങ്ങൾ �രികശയാധിക്കുന്തിനം, ഒരു 
വിജ്യാന സമ്ദ് വധ്വസ് വികസിപ്പിക്കുക എന് വലിയ 
ലക് ഷധ്ം കണക്ിത്ലടുതെ് സംസ്യാനത്തെ ഒരു വിജ്യാന 
സമൂഹമയാക്ി മയാറ്റുക. (ii) കകരളതെിത്ല സർവ്വകലയാശയാ
ലകളിത്ലയം ഉന്ത വിദധ്യാഭധ്യാസ സ്യാ�നങ്ങളിത്ലയം 
�രീക്ഷയത്െ നിലവിത്ല അവസ് അവകലയാകനം ത്െയ്യുക. 
(iii) യ.ജി.സി., എന്.സി.െി.ഇ., എ.ഐ.സി.െി.ഇ.യത്െ നിയ
ന്ത്രണങ്ങളുത്െ �ശ്യാതെലതെിൽ സർവ്വകലയാശയാലകളുത്െ  
നിയമങ്ങൾ, വധ്വസ്കൾ, െട്ടങ്ങൾ, ഓർഡിനന്സുകൾ 
എന്ിവ �രികശയാധിക്കുകയം,  പ്കതധ്കിച്്, സംസ്യാനത്തെ 
ഒരു വിജ്യാന സമൂഹമയാക്ി മയാറ്റുക എന് വലിയ 
ലക്ഷധ്ങ്ങൾ കണക്ിത്ലടുതെ് അവ പുനഃ�രികശയാ
ധിക്കുന്തിനള്ള നിർകദേശങ്ങൾ രൂ�ീകരിക്കുകയം 
ത്െയ്യുക എന്ിവയയാണ്. ഉന്തവിദധ്യാഭധ്യാസതെിത്ല 
ഈ �രിഷ് കയാരങ്ങൾ തീർച്യയായം ഗകവഷണതെിത്റെ 
ഗുണനിലവയാരം, വിദധ്യാഭധ്യാസം, ഉന്ത വിദധ്യാഭധ്യാസ 
സ്യാ�നങ്ങളുത്െ പ്വർതെനങ്ങൾ എന്ിവ ത്മച്ത്പ്പടുത്ം.
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6.2 വൈദ്യ ശുശ്രൂഷയും പ�ൊതുജനൊര�ൊഗ്യവും

വൈദ്യ ശുശ്രൂഷയും പ�ൊതുജനൊര�ൊഗ്യവും
ഒരു സമൂഹത്തില� മാനവവതികസനത്തിലറെ നതിർണായക 
സൂചകങ്ങളതില�ാന്ാണ് ജനങ്ങളുലെ ആല�ാഗധ്നതി�യതില� 
പുല�ാഗതതി .  ലക�ളത്തിലറെ ആല�ാഗധ്ലമഖ� 
മ റ്്  സ ം സ് ാ ന ങ്ങ ൾ ക്്  ഒ രു മ ാ തൃ ക യ ാ ണ് .  
ഈ ലമഖ�യതില� ലനട്ടങ്ങളുലെ കാ�ധ്ത്തിൽ മാത്രമല്ല, 
ല�ാതുജനാല�ാഗധ് ആവശധ്കതകൾ കകകാ�ധ്ം  
ലചയ്യുന്തതിലം ലക�ളത്തില� ആല�ാഗധ് ലമഖ� 
ഇന്ധ്യതില� മറ്് സംസ്ാനങ്ങൾക്് മാതൃകയാണ്. 
നതി�വതില� ലകാവതിഡ്-19 മഹാമാ�തിലയ ലന�തിടുന്തതിൽ 
ആല�ാഗധ് സംവതിധാനം അവസ�ത്തിലനാത്് ഉയർന്നു.  
വാസ്തവത്തിൽ, ലകാവതിഡ്-19 മഹാമാ�തിലയ ലന�തിൊൻ  
സംസ്ാനലത് പ്ാപ്തമാക്തിയത് ശക്തമായ ല�ാതു 
ജനാല�ാഗധ് സംവതിധാനമാണ്.

ഉയർന് ആയുർകൈർഘധ്ം, ശതിശുമ�ണ നതി�ക്്,  
ജനനനതി�ക്്, മ�ണനതി�ക്് തുെങ്ങതിയ ആല�ാഗധ് 
സൂചതികകളതിൽ സംസ്ാനം കാ�ധ്മായ ലനട്ടം 
കകവ�തിച്ചതായതി എല്ലാവർക്ം അറതിയാം. സംസ്ാനലത് 
ആല�ാഗധ് നതി�വാ�ം വതികസതിത �ാജധ്ങ്ങളുമായതി താ�തമധ്
ലപെടുത്ാവുന്താണ്. ആല�ാഗധ്ലമഖ�യതിൽ കകവ�തിച്ച  
ലനട്ടങ്ങൾ സുസ്തി�മാലണന്് ഉറപൊലക്ണ്ടത് 
സംസ്ാനത്തിലറെ ഉത്�വാൈതിത്മാണ്. 14-ാം  
�ഞ്ചവത്സ� �ദ്തതി കാ�യളവതിൽ ല�ാതുലമഖ�യതിൽ  
സാധധ്മായ ഏറ്വും മതികച്ച പ്തതില�ാധ, ല�ാഗചതികതിത്സ, 
സാന്ത്വന ��തിച�ണം �ഭധ്മാക്കയാണ് സംസ്ാനം 
�ക്ധ്മതിടുന്ത്. ജനസൗഹൃൈ ആല�ാഗധ് ��തിച�ണ 
സംവതിധാനം സ്ാ�തിക്ക എന്താണ് സർക്ാ�തിലറെ 
പ്ധാന �ക്ധ്ം.

രേ�ളത്തിപറെ ആര�ൊഗ്യ സൂചേങ്ങള്
ലൈശീയ സാഹച�ധ്ങ്ങളുമായതി താ�തമധ്ലപെടുത്തുലമ്പാൾ 
ലക�ളത്തിലറെ ആല�ാഗധ്ലമഖ�യുലെ ലനട്ടങ്ങൾ 
ആല�ാഗധ്, ജനസംഖധ്ാ സൂചതികകളതിൽ വധ്ക്തമായതി  
പ്തതിഫ�തിക്ന്നു. മാതൃമ�ണ അനു�ാതം (എംഎംആർ) 
ലക�ളത്തിൽ 43 മാത്രമാണ് എന്ാൽ അഖതില�ന്ധ്ാ 
അനു�ാതം 113 ആണ്. ലക�ളം ശതിശു മ�ണ 
നതി�ക്് 2018-ല� (റഫറൻസ് വർഷം) എഴതിൽ നതിന്് 
2019-ൽ (റഫറൻസ് വർഷം) ആറായതി താഴ്ത്തി. 
ലക�ളത്തില� പ്തീക്തിത ആയുർകൈർഘധ്ം ഇന്ധ്യുലെ 
കണക്കലളക്ാൾ വളല� കൂടുത�ാണ്. ശ�തിയായ 
കവൈധ്സഹായം �ഭതിക്ാലത മ�തിക്ന്വരുലെ ശതമാനം 
ലൈശീയ ശ�ാശ�തിയുമായതി താ�തമധ്ലപെടുത്തുലമ്പാൾ 
നാ�തില�ാന്് മാത്രമാണ്. എന്തിരുന്ാലം, ലക�ളത്തില� 
സ്റതിൽ ബർത്് ലററ്് ഇന്ധ്ലയക്ാൾ അല്ം കൂടുത�ാണ്. 
ലൈശീയ ശ�ാശ�തിലയക്ാൾ ആശു�ത്രതിയതിൽ വച്ച്  
നെക്ന് പ്സവങ്ങളുലെ ശതമാനം വളല� 
ഉയർന്താകയാൽ ശ�തിയായ കണക്് �ഭതിക്ന്തു
ലകാണ്ടാകണം ഇങ്ങലന കാണതിക്ന്ത്. ലമാത്ം 
കവവാഹതിക പ്തയുൽ�ാൈന നതി�ക്് ഒഴതിലക പ്തയുൽ�ാൈന 
നതി�ക്് ലൈശീയ കണക്കലളക്ാൾ കുറവാണ്. ശ�തിയായ  
കവൈധ്സഹായം അമ്മമാർക്് �ഭതിക്ലതയുള്ള  
ജനനങ്ങളുലെ ശതമാനം ലക�ളത്തിൽ 0.1 ഉം ലൈശീയ 
ത�ത്തിൽ 7.8 ഉം ആണ്. 

ൈതിൈതിധ തലങ്ങളതിലുള്ള ശതിശു മ�ണനതി�ക്ക് 
സംസ്ാനലത് ശതിശുമ�ണനതി�ക്് (ഐ .എം .ആർ.) 
ലൈശീയ ശ�ാശ�തിയായ 30 -ലറെ അഞ്ചതില�ാന്് മാത്രമാണ്. 
ഒറ് അക് ശതിശുമ�ണനതി�ക്് (6) ഉള്ള ഇന്ധ്യതില� ഏക 
സംസ്ാനമാണ് ലക�ളം. സംസ്ാനലത് നവജാത 
ശതിശുക്ളുലെ മ�ണനതി�ക്് (എൻ.എൻ.എം.ആർ.) 
ലൈശീയ ശ�ാശ�തിയുലെ അഞ്ചതില�ാന്തിൽ താലഴയാണ്. 
അഖതില�ന്ധ്ാ കണക്കളുമായതി താ�തമധ്ം ലചയ്യുലമ്പാൾ 
അഞ്ച് വയസ്തിൽ താലഴയുള്ള മ�ണനതി�ക്് (5-ൽ 
താലഴയുള്ള എം.ആർ.) മൂന്തില�ാന്തിലം കുറവാണ്. 

പ്സവത്തിനു നതിശ്തിതൈതിവസങ്ങൾക് മുൻല�ാ 
പ്സവത്തിനുലശഷം ഒ�ാഴ്ച്ചക്കത്തുള്ള ശതിശുമ�ണനതി�ക്് 
(�തി എൻ എം ആർ), ആൈധ് ഘട്ടത്തിലള്ള നവജാത ശതിശു 
മ�ണനതി�ക്് (ഏർളതി നതിലയാലനറ്ൽ ലമാർട്ടാ�തിറ്തി ലററ്്), 
അവസാന�ാൈ നവജാത ശതിശു മ�ണനതി�ക്് (ല�റ്് 
നതിലയാലനറ്ൽ ലമാർട്ടാ�തിറ്തി ലററ്്), ല�ാസ്റ്് നതിലയാലനറ്ൽ 
ലമാർട്ടാ�തിറ്തി ലററ്് (�തി എൻ എൻ എം ആർ) എന്തിവയും 
അഖതില�ന്ധ്ാ കണക്കലളക്ാൾ കുറവാണ്. ഇങ്ങലന 
വതിവതിധ ത�ങ്ങളതിലള്ള കുട്ടതികളുലെ മ�ണനതി�ക്് ലൈശീയ 
കണക്കലളക്ാൾ കുറവാണ്. ഈ ലനട്ടങ്ങളുലെ 
ഒരു പ്ധാന കാ�ണം ലക�ളത്തില� അമ്മമാർക്്  
�ഭതിക്ന് കവൈധ്സഹായമാണ്. ലക�ളത്തില� 
അമ്മമാർക്് ലയാഗധ്തയുള്ള ലപ്ാഫഷണലകളുലെ 
കവൈധ്സഹായം �ഭതിക്ന് ജനനത്തിലറെ ശതമാനം 
99.9 ശതമാനമാണ്, ലൈശീയ ത�ത്തിൽ ഇത് 92.2 
ശതമാനമാണ്. ഇന്ധ്യതില�യും ലക�ളത്തില�യും ശതിശു
മ�ണനതി�ക്തിലറെ വതിവതിധ സൂചകങ്ങൽ, അമ്മമാർക്് 
ശ�തിയായ കവൈധ്സഹായം �ഭതിക്ന് ജനനത്തിലറെ 
ശതമാനം എന്തിവയുലെ വതിശൈാംശങ്ങൾ �ട്തിേ 6.2.1-ൽ 
നൽകതിയതി�തിക്ന്നു.

പ്രതയുല്ൊദനക്ഷമത 
നാഷണൽ ഫാമതി�തി ലഹൽത്് സർലവ 2019-20 (എൻ.
എഫ്.എച്ച്.എസ് .- 5) പ്കാ�ം 25-49 വയസ് പ്ായമുള്ള 
സ്തീകൾക്തിെയതിൽ ആൈധ് വതിവാഹത്തിലറെ ശ�ാശ�തി 
പ്ായം 21.5 വയസ്ാണ്. 20-24 വയസ് പ്ായമുള്ള ആറ് 
ശതമാനം സ്തീകളും നതിയമ��മായ കുറഞ്ഞ പ്ായമായ 
18 വയസ്് തതികയുന്തതിന് മുമ്പ് വതിവാഹതിത�ായവ�ാണ്. 
20-49 വയസ് പ്ായമുള്ള സ്തീകളതിൽ 10.2 ശതമാനം 
മാത്രമാണ് വതിവാഹതിത�ായതിട്ടതില്ലാത്ലതങ്തിൽ 20-49 
വയസ് പ്ായമുള്ള 35.9 ശതമാനം പുരുഷന്ാരും വതിവാ
ഹതിത�ായതിട്ടതില്ല. എൻ.എഫ്.എച്ച്.എസ് -5 പ്കാ�ം ഒരു 
സ്തീയുലെ ലമാത്ം പ്തയൂൽ�ാൈനനതി�ക്് (TFR 15-49) 
1.79 ആണ്. എൻ.എഫ്.എച്ച്.എസ് -4, എൻ.എഫ്.
എച്ച്.എസ് -3 എന്തിവ പ്കാ�ം ഇത് യഥാക്രമം 1.56 
ഉം 1.93 ഉം ആയതിരുന്നു. എൻ.എഫ്.എച്ച്.എസ് . 4 നും  
5 നും ഇെയതിൽ ലഫർട്ടതി�തിറ്തി നതി�ക്് വർദ്തിച്ചു.  
എൻ.എഫ്.എച്ച്.എസ് -5 പ്കാ�ം 1000 ജനസംഖധ്യതിൽ 
കാണലപെടുന് ക്രൂഡ് ജനന നതി�ക്് (CBR) 11.8 ആണ്. 
എൻ.എഫ്.എച്ച്.എസ് -4, എൻ.എഫ്.എച്ച്.എസ് -3 
എന്തിവ പ്കാ�ം ഇത് യഥാക്രമം 11.2 ഉം 16.4 ഉം 
ആയതിരുന്നു.
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�ട്തിേ 6.2.1 ഇന്ധ്യുമായതി താ�തമധ്ംലചയ്തുള്ള ലക�ളത്തിലറെ ശതിശുമ�ണനതി�ക്തിലറെ വതിവതിധ സൂചകങ്ങൾ, 
അമ്മമാർക്് ശ�തിയായ കവൈധ്സഹായം �ഭതിക്ന് ജനനത്തിലറെ ശതമാനം എന്തിവയുലെ വതിശൈാംശങ്ങൾ

ക്രമ 
നമ്പർ സൂചകം ലക�ളം ഇന്ധ്

1 സാധാ�ണവളർച്ചാനതി�ക്് # 6.4 13.8

2 ശതിശുമ�ണനതി�ക്് (ഒരു വർഷത്തിൽ താലഴ)# 6 30

പുരുഷൻ 6 30

സ്തീ 7 31

3 നവജാത ശതിശു മ�ണനതി�ക്് * 5 23

4 ല��തിനാറ്ൽ ലമാർട്ടാ�തിറ്തി നതി�ക്് * 10 22

5 ശതിശുമ�ണ നതി�ക്് (5 വയസ്തിൽ താലഴ) * 2 9

6 5 വയസ്തിനു താലഴയുള്ള മ�ണ നതി�ക്് * 10 36

7 ഏർളതി നതിലയാനാറ്ൽ ലമാർട്ടാ�തിറ്തി ലററ്് * 5 18

8 ല�റ്് നതിലയാനാറ്ൽ ലമാർട്ടാ�തിറ്തി ലററ്് * 1 6

9 ല�ാസ്റ്് നതിലയാനാറ്ൽ ലമാർട്ടാ�തിറ്തി ലററ്് * 2 9

10 ക്രൂഡ് ലഡത്് ലററ്്* 6.9 6.2

11 അമ്മമാർക്് കവൈധ്സഹായം �ഭതിച്ചുലകാണ്ടുള്ള 
ജനന ശതമാനം*

സർ ക്ാർ 44.9 54.5

സത്വകാ�ധ്ം 54.9 28

നതിർദതിഷ്ടലയാഗധ്തയുള്ളവർ 0.1 9.7

��തിശീ�നം�ഭതിക്ാത്വർ/മറ്റുള്ളവർ 0.1 7.8

അവലംബം: #എസ്.ആര്.എസ് 2021 ഒക്്ടോബര്  
*എസ്.ആര്.എസ്. സ്റോറ്റിസ്ററിക്കല് ററി്്ോര്ട് 2018 

ലൈശീയ ശ�ാശ�തിയുമായതി താ�തമധ്ം ലചയ്തുലകാണ്ടുള്ള 
ലക�ളത്തിലറെ പ്ധാനലപെട്ട ആല�ാഗധ് ജനസംഖധ്ാ  
സൂചകങ്ങൾ �ട്തിേ 6.2.2-ൽ ലചർത്തി�തിക്ന്നു.

ആർദ്ും മതിഷൻ
അെതിസ്ാന സൗക�ധ്ങ്ങളും ലസവനങ്ങളും ലമച്ചലപെ
ടുത്തുന്തതിലൂലെ സർക്ാർ ആശു�ത്രതികലള ല�ാഗീ 
സൗഹൃൈമാക്ക എന് �ക്ധ്ലത്ാലെ ആദ്ം മതിഷൻ 
എന് �ദ്തതി �തതിമൂന്ാം �ഞ്ചവത്സ��ദ്തതിക്ാ�ത്് 
ആ�ംഭതിച്ചു. സർക്ാർ ആശു�ത്രതികളതില� ലസവനങ്ങളും 
സൗക�ധ്ങ്ങളും ലമച്ചലപെടുത്തുന്തതിനും നധ്ായമായ 
ലച�വതിലം സമയത്തിലം സംതൃപ്തതിയതിലം ചതികതിത്സ 
നൽകുന്തതിനും മതിഷൻ �ക്ധ്മതിടുന്നു. മതിഷലറെ 
പ്ധാന �ക്ധ്ങ്ങൾ താലഴ �റയുന്നു. 1. ലമഡതിക്ൽ 
ലകാലളജ് ആശു�ത്രതികളുലെയും മറ്് ഗവൺലമൻറ് 
ആശു�ത്രതികളുലെയും ഔട്ട്ല�ഷധ്റെ് (ഒ.�തി.) വതിഭാഗങ്ങളുലെ 
ല�ാഗതി സൗഹൃൈ ��തിവർത്നം, 2. ജതില്ലാ-താലൂക്് ത� 
ആശു�ത്രതികലള മാതൃകാനതി�വാ�ത്തില�ക്യർത്ൽ  
3. പ്ാഥമതികാല�ാഗധ്ലകന്ദ്രങ്ങലള കുടുംബാല�ാഗധ്ലകന്ദ്രങ്ങ
ളായതി ഘട്ടം ഘട്ടമായതി വതികസതിപെതിക്ക 4. ആശു�ത്രതികളതില� 
ല�ാഗതികളുലെ ��തിച�ണത്തിൽ ലപ്ാലട്ടാലക്ാൾ അെതിസ്ാ
നത്തിലള്ള ചതികതിത്സ മാർഗ്ഗനതിർലദശങ്ങൾ ഉറപ്പുവരുത്തുക.

സർക്ാർ ലമഡതിക്ൽ ലകാളജ് ലഹാസ്തിറ്ലകൾ, ജതില്ലാ 
താലൂക്് ആശു�ത്രതികൾ, പ്ാഥമതികാല�ാഗധ് ലകന്ദ്രങ്ങൾ 
എന്തിങ്ങലന മൂന്് ഘട്ടങ്ങളതി�ായാണ് ആർദ്ം മതിഷൻ 
നെപൊക്ന്ത്. പ്ാഥമതികാല�ാഗധ് ലകന്ദ്രങ്ങലള കുടുംബ 

ആല�ാഗധ്ലകന്ദ്രങ്ങളായതി മാറ്തി മതതിയായ മരുന്് വതിത�ണം, 
ഉറപൊയ ലപ്ാലട്ടാലക്ാളുകൾ എന്തിവയതിലൂലെ ജനങ്ങളുലെ 
ലമച്ചലപെട്ട ആല�ാഗധ്ം ഉറപ്പുവരുത്തി ല�ാതുജനാല�ാഗധ്വധ്
വസ്യതിൽ അവരുലെ വതിശത്വാസം വർദ്തിപെതിക്ാൻ കഴതിയും. 

കുടുംബൊര�ൊഗ്യ രേന്ദ്രങ്ങള്
2017-18 കാ�ത്് 14 ജതില്ലകളതി�ായതി 170 �തി.എച്ച്.സതി. 
കൾ കുടുംബാല�ാഗധ് ലകന്ദ്രങ്ങളായതി വതികസതിപെതിക്ന്തതി
നായതി സർക്ാർ ലത�ലഞ്ഞടുത്തു. ഇതതിൽ 162 എഫ് .എച്ച് .
സതി.കൾ ഇതതിനകം പ്വർത്നക്മമാക്തി, ബാക്തിയുള്ളവ 
പുല�ാഗമതിക്ന്നു. 2018-19 ല� �ണ്ടാം ഘട്ടത്തിൽ എഫ് .
എച്ച് .സതി.കളായതി വതികസതിപെതിക്ന്തതിന് 504 �തി എച്ച് സതികലള 
ലത�ലഞ്ഞടുത്തു, അതതിൽ 329 എണ്ം പൂർത്തിയായതി, 
മറ്് �തി എച്ച് സതികളതിൽ വതിവതിധ ഘട്ടങ്ങളതിൽ പ്വൃത്തികൾ 
പുല�ാഗമതിക്ന്നു. പ്ാഥമതികാല�ാഗധ്ലകന്ദ്രങ്ങലള കുടുംബാ
ല�ാഗധ്ലകന്ദ്രങ്ങളായതി വതികസതിപെതിക്ന്ത് സംബന്തിച്ച 
ജനങ്ങളുലെ പ്തതിക�ണം ലപ്ാത്സാഹനജനകമാണ്. 
മൂന്ാം ഘട്ടത്തിൽ ലൈശീയ ആല�ാഗധ് മതിഷനു കീഴതിലള്ള 
ഫണ്ട് ഉ�ലയാഗതിച്ച് എഫ്എച്ച്സതികളായതി വതികസതിപെതിക്ന്
തതിന് 212 �തിഎച്ച്സതികലള ലത�ലഞ്ഞടുക്കയും 6 എണ്ം 
പൂർത്ീക�തിക്കയും ലചയ്തു. ഇതതിനുപുറലമ സതി.എച്ച്സതി.
കലള ല്ാക്് ഫാമതി�തി ലഹൽത്് ലസറെറുകളാക്തി 
മാറ്റുന്തതിന് ആൈധ്ഘട്ടമായതി 2019-20 കാ�യളവതിൽ 
76 കമ്മയൂണതിറ്തി ലഹൽത്് ലസറെറുകളും (സതിഎച്ച്സതി) 
2021-22 ൽ �ണ്ടാം ഘട്ടമായതി ല്ാക്് ഫാമതി�തി ലഹൽത്് 
ലസറെറുകളാക്തി മാറ്റുന്തതിന് മലറ്ാരു 76 കമ്മയൂണതിറ്തി 
ലഹൽത്് ലസറെറുകളും (സതിഎച്ച്സതി) ലത�ലഞ്ഞടുത്തു.
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മതിഷൻ പ്വർത്നങ്ങൾ നെപെതി�ാക്ന്തതിനായതി ഒരു 
ലമഡതിക്ൽ ഓഫീസർ, �ണ്ട് സ്റാഫ് നഴ്സുമാർ, ഒരു 
�ാബ് ലെക്നീഷധ്ൻ എന്തിവരുലെ അധതിക തസ്തതികകൾ 
സൃഷ്ടതിച്ചു. എഫ് എച്ച് സതികളതിൽ കുറഞ്ഞത് 3 ലഡാക്െർമാരും  
4 നഴ് സുമാരും ഉലണ്ടന്് ഉറപൊക്ാനാണ് ഈ തസ്തതികകൾ 
നതികത്തിയത്. ആർദ്ം മതിഷലറെ ആൈധ് ഘട്ടത്തിൽ 
ലമഡതിക്ൽ ഓഫീസർമാർ (170), സ്റാഫ് നഴ്സ് (340), 
ഫാർമസതിസ്റ്് (150), �ാബ് ലെക്നീഷധ്ൻ (170) എന്തി
വ�െങ്ങുന് 830 തസ്തതികകൾ സൃഷ്ടതിച്ചു. �ണ്ടാം ഘട്ടത്തിൽ 

ലമഡതിക്ൽ ഓഫീസർമാർ (400), സ്റാഫ് നഴ് സ് (400), 
ഫാർമസതിസ്റ്്, �ാബ് ലെക്നീഷധ്ൻ (200) എന്തിവ�െങ്ങുന് 
1,000 തസ്തതികകൾ സൃഷ്ടതിച്ചു. 

ക്തിനതിക്ൽ ലകയർ, ല�ാതുജനാല�ാഗധ് പ്വർ
ത്നങ്ങൾ എന്തിവയുലെ അെതിസ്ാനത്തിൽ ഈ 
സ്ാ�നങ്ങളുലെ ലസവനം വർദ്തിപെതിച്ചതി�തിക്കയാണ്. 
കവകുലന്�ം 6.00 മണതി വല� ഔട്ട്ല�ഷധ്ൻ ലകയർ 
നൽകതി വരുന്നു. ഇ-ലഹൽത്് ലപ്ാജക്െ് നെപെതി�ാക്

�ട്തിേ 6.2.2 ഇന്ധ്യുമായതി താ�തമധ്ംലചയ്തുള്ള ലക�ളത്തിലറെ സാമൂഹതിക, ആല�ാഗധ്, ജനസംഖധ് സൂചകം
ക്രമ 

നമ്പർ സൂചകം ലക�ളം ഇന്ധ്

1 ആലകജനസംഖധ് (ലകാെതിയതിൽ) (ലസൻസസ് 2011) 3.34 121.06

2 ൈശവർഷ വളർച്ച (ശതമാനത്തിൽ) (ലസൻസസ് 2011) 4.90 17.7

3 �തിംഗഅനു�ാതം (ലസൻസസ് 2011) 1084 943

4 ശതിശു�തിംഗഅനു�ാതം ((ലസൻസസ് 2011) 964 919

5 ജനനനതി�ക്് # 13.5 19.7

6 മ�ണനതി�ക്് *

എ)കുട്ടതികൾ (0-4) 2.1 8.9

ബതി)കുട്ടതികൾ (5-14) 0.2 0.5

സതി)വധ്ക്തതികൾ (15-59) 2.1 2.9

ഡതി)വധ്ക്തതികൾ (60 ഉം മുകളതിലം) 41.2 42.6

7 കവൈധ്ശുശ്രൂഷ �ഭധ്മായ മ�ണങ്ങളുലെ ശതമാനം *

സർ ക്ാർ 42.8 29.4

സത്വകാ�ധ്ം 36.8 18.5

നതിർദതിഷ്ടലയാഗധ്തയുള്ളവർ 15.4 33

��തിശീ�നം�ഭതിക്ാത്വർ/
മറ്റുള്ളവർ 5 19.2

8 ചാ�തിള്ളയുലെ ജനനനതി�ക്് * 5 4

9 ക്രൂഡ് ബർത്് ലററ്്* 13.9 20

10 പ്തയൂൽ�ാൈനനതി�ക്് * 1.7 2.2

11 സാധാ�ണപ്തയുൽ�ാൈനനതി�ക്് * 48.6 70.4

12 ആലക കവവാഹതിക പ്തയുൽ�ാൈന നതി�ക്് * 5.1 4.9

13 ല�ാതു കവവാഹതിക പ്തയുൽ�ാൈന നതി�ക്് * 69.5 109.2

14 ല്ാസ്റീലപ്ാഡക്ൻലററ്് * 0.9 1

15 സ്തീകളതില�വതിവാഹപ്ായം *

എ) 18-ന്മുമ്പ് 17 16.8

ബതി) 18-20 19.1 19.2

സതി) 21-ന്മുകളതിൽ 24.6 24

ഡതി)എല്ലാവരും 23.2 22.3

16 മാതൃമ�ണനതി�ക്് ** 43 113

17 പ്തീക്തിതആയൂർ കൈർഘധ്ം *** 75.3 69.4

പുരുഷൻ 72.5 68.2

സ്തീ 77.9 70.7

അവലംബം: #എസ്.ആര്.എസ്. 2021 ഒക്്ടോബര് /*എസ്.ആര്.എസ് സ്റോറ്റിസ്ററിക്കല് ററി്്ോര്ട് 2018/ 
** സ്പെഷ്യല് ബുള്ളറ്റിന് ഓണ് എംഎംആര് 2016-18/ ***എസ്.ആര്.എസ്. ലലഫ് ്ടബറിൾ 2014-18 
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ന്തതിലൂലെ കുടുംബാല�ാഗധ് �ജതിസ്ലരേഷൻ ഡാറ്ലയ 
അെതിസ്ാനലപെടുത്തി വധ്ക്തതിഗത ല�ാഗ��തി�ാ�ന 
�ദ്തതിയും കുടുംബാല�ാഗധ്�ദ്തതിയും കൂടുതൽ വതികസതി
പെതിക്ലപെടുലമന്് പ്തീക്തിക്ന്നു. �ഞ്ചായത്തുകളുമായും 
ല�ാതുജന �ങ്ാളതിത്ലത്ാലെയും സഹക�തിച്ചു വാർഡ്, 
�ഞ്ചായത്് ത�ത്തിലള്ള പ്തതില�ാധം, ��തി�ാ�നം,  
പുന�ധതിവാസസം�ക്ണ ലസവനങ്ങൾ എന്തിവയതിലൂന്തി 
ആല�ാഗധ്�ദ്തതികൾ വതികസതിപെതിലച്ചടുക്ം. ആർദ്ം 
ൈൗതധ്ത്തിലറെ ഭാഗമായതി ആല�ാഗധ്ലസന എന് പുതതിയ 
ലഹൽത്് ലവാളറെതിയർ സംവതിധാനം ആ�ംഭതിച്ചതിട്ടുണ്ട്. 
ഓല�ാ 15-20 വീടുകൾക്ം ഒരു സന്ദ്പ്വർത്
കൻ എന് നതി�യതിൽ സംസ്ാനത്് ആലക 1,05,211 
ലവാളറെതിയർ പ്വർത്തിക്ന്നു. ഇതതിനുപുറലമ ആൈതിവാസതി  
ലമഖ�കളതിൽ ‘ഊരുമതിത്രം’ ആശ �ദ്തതി നെപൊക്ന്നു. 
ഒരു ആൈതിവാസതി ലകാളനതിയതിൽ ഒരു 'ആശ' എന് 
കണക്തിൽ നതിയമതിച്ചതിട്ടുണ്ട്. വയനാെ് (241), കണ്ണൂർ 
(12), ഇടുക്തി (14), തതിരുവനന്പു�ം (80), ലകാല്ലം 
(25), ലകാട്ടയം (19), ലകാഴതിലക്ാെ് (42), എറണാകുളം 
(20), തൃശൂർ (24) എന്തിങ്ങലന ലമാത്ം 501 
ആശാപ്വർത്കർ ലക�ളത്തിലെനീളം പ്വർ
ത്തിക്ന്നു. ലക�ളീയ സമൂഹത്തിലറെ സാംക്രമതിക 
ല�ാഗങ്ങലള അെതിസ്ാനമാക്തി പ്ാഥമതിക ആല�ാഗധ് 
��തി�ാ�ന സംവതിധാനം പുനഃസംഘെതിപെതിക്ന്തതി
നുലവണ്ടതിയുള്ള ഇെല�െലകൾ പ്ലതധ്കതിച്ചും �കർച്ച 
വധ്ാധതികൾ സംബന്തിച്ച ��തി�ാെതികൾ ഇതതിലറെ ഒരു 
ശ്രലദ്യമായ ഘെകമാണ്. �തി.എച്ച്.സതി. ത�ത്തിൽ 
കകകാ�ധ്ം ലചയ്യലപെടുന് 53 സാധാ�ണ ചതികതിത്സാ 
ഉ�ാധതികൾക്ള്ള ചതികതിത്സ മാർഗ്ഗനതിർലദശങ്ങൾ 
ലമഡതിക്ൽ ഓഫീസർമാർക്ായതി തയ്യാറാക്കയും 
�ഭധ്മാക്കയും ലചയ്യുന്നു. 

എഫക് എച്ക് സതിേളതിൽ ആർദ്ും മതിഷപറെ ഭൊഗമൊയതി 
ആ�ുംഭതിച് പുതതിയ സും�ുംഭങ്ങള്

• സംസ്ാനത്തുെനീളമുള്ള 224 കുടുംബാല�ാഗധ്  
ലകന്ദ്രങ്ങളതിൽ പ്ാഥമതിക ��തിച�ണത്തിലറെ ഭാഗമായതി 
‘ആശത്വാസം’ ഡതിപ്ഷൻ മാലനജ്ലമറെ് ക്തിനതിക്കൾ 
ആ�ംഭതിച്ചു.

• ലക�ളത്തിൽ ആർദ്ം മതിഷലറെ ഭാഗമായതി 
കുടുംബാല�ാഗധ് ലകന്ദ്ര ത�ം മുതൽ 'ശത്വാസ്' എന് 
ല��തിൽ ലക്രാണതിക് ഒബ് സ്രേക്റ്ീവ് �ൾമണറതി 
ഡതിസീസ് (സതിഒ�തിഡതി) നതിയന്ത്രണ ��തി�ാെതി 
നെപെതി�ാക്തി. 

• 3,113 സബ് ലസറെറുകൾ ലഹൽത്് ആറെ് ലവൽനസ് 
ലസറെറുകളാക്തി മാറ്റുന്ത് പുല�ാഗമതിക്കയാണ്. 
1603 ലകന്ദ്രങ്ങളതിൽ മതിഡതിൽ ല�വൽ ലഹൽത്് ലകയർ 
ലപ്ാകവഡർമാർ - സ്റാഫ് നഴ ്സുമാല� താൽക്ാ�തി
കാെതിസ്ാനത്തിൽ നതിയമതിച്ചു.

• എല്ലാ ആശു�ത്രതികളതിലം ല�ാഗതി സൗഹൃൈ ആശു�ത്രതി 
അന്�ീക്ം.

• എല്ലാ കുടുംബാല�ാഗധ് ലകന്ദ്രങ്ങളതിലം ഒ.�തി. സൗക�ധ്ം 
എല്ലാ ൈതിവസവും കവകതിട്ട് 6.00 മണതി വല� നീട്ടതി.

• കുടുംബാല�ാഗധ് ലകന്ദ്രങ്ങളതിൽ നഴ് സുമാരുലെ 
പ്ീ-ലചക്പെ് സൗക�ധ്ങ്ങൾ ആ�ംഭതിച്ചു.

• എഫ് എച്ച് സതികളതിൽ �ലബാറട്ടറതി സൗക�ധ്ങ്ങൾ 
ആ�ംഭതിച്ചു.

• എല്ലാ എഫ്എച്ച് സതികളതിലം ജീവതിതകശ�തി ല�ാഗ  
ക്തിനതിക്് എല്ലാ ൈതിവസവും പ്വർത്തിക്ം.

• സമ്പൂർണ മാനസതിക ആല�ാഗധ്ം ലപ്ാ്ാം (SMAP) 
എഫ് എച്ച് സതികളതിൽ -കളതിൽ ആ�ംഭതിച്ചു.

• സബ് ലസറെർ ലസവനങ്ങൾ വർധതിപെതിച്ചു.

സർക്ൊർ ആശു�ത്തിേളതിപല ഔട്ക്ര�ഷ്യറെക് 
ൈതിഭൊഗങ്ങളുപെ ര�ൊഗീസൗഹൃദ ��തിൈർത്നും
ലമഡതിക്ൽ ലകാലളജ് ആശു�ത്രതികളും ജതില്ലാത� 
ആശു�ത്രതികളും ൈ തിവസവും ആയതി�ക്ണക്തിന് 
ല�ാഗതികൾക്് ഔട്ട് ല�ഷധ്റെ് ��തിച�ണം നൽകുന്നുലവന് 
വസ്തുത കണക്തില�ടുത്് ഈ ആശു�ത്രതികളുലെ 
ഔട്ട്ല�ഷധ്റെ് വതിഭാഗങ്ങൾ ല�ാഗീസൗഹൃൈമാക്ന്തതി
നു ആർദ്ം മതിഷൻ മുൻഗണന നൽകതിയതിട്ടുണ്ട്. ഒ.�തി. 
�ജതിസ്ലരേഷൻ കൗണ്ടറും ല�ാഗതിക്് കാത്തുനതിൽക്ന്
ത്തിനുള്ള സൗക�ധ്വും, ഇ�തിപെതിെം, ലൊക്ൺ സംവതിധാനം, 
കുെതിലവള്ളം, ലൊയ്ലറ്് സൗക�ധ്ം, �്തിക് അഡ്രസ്് സതിസ്റം, 
വതിവ� വതിൈധ്ാഭധ്ാസ വാർത്ാവതിനതിമയ സംവതിധാനങ്ങൾ, 
സതിലനേജ് സംവതിധാനങ്ങൾ തുെങ്ങതിയ സംലയാജതിപെതി
ച്ചതി�തിക്ന്നു. വ�തിയ സ്ാ�നങ്ങൾക്് താൽക്ാ�തിക 
അെതിസ്ാനത്തിൽ ല�ാഗതി ��തി�ാ�ന ലകാർഡതിലന
റ്ർമാരുലെ �തിന്തുണയും നൽകും. ഗുണനതി�വാ�മുള്ള 
ചതികതിത്സാ സംവതിധാനങ്ങൾ ഉറപ്പുവരുത്തുന്തതിനായതി 
കൺസൾലട്ടഷൻ മുറതികളതിൽ ആവശധ്മായ ഉ�ക�ണങ്ങൾ 
ഒ.�തി. കമ്പയൂട്ടർവൽക്�ണം നതിർലൈശങ്ങൾ അെതിസ്ാനമാ
ക്തിയുള്ള ലകസ് മാലനജ്ലമറെ് എന്തിങ്ങലന ആസൂത്രണം 
ലചയ്തി�തിക്ന്നു. സർക്ാർ ലമഡതിക്ൽലകാലളജ് 
ആശു�ത്രതികളതിലം ജതില്ലാത� ആശു�ത്രതികളതിലം ഇത് നെ
പെതി�ാക്തിവ�തികയാണ്.

ജനറൽ/ജതില്ല/തൊലൂക്ക് ആശു�ത്തിേളതിപല 
ജനസൗഹൃദ ഒ.�തി. ��തിൈർത്നും
സംസ്ാനത്് ആലക 18 ജനറൽ ആശു�ത്രതികളും, 
18 ജതില്ലാ ആശു�ത്രതികളുമാണ് ഉള്ളത്.ഇതതിൽ 15 
സ്ാ�നങ്ങലള മാത്രമാണ് ഒ.�തി. വതിഭാഗം ��തിവർ
ത്നത്തിനായതി ലത�ലഞ്ഞടുത്ത് (�തതിലനാന്് 
ജതില്ലകളതിൽ നതിന്നും ഓല�ാ ആശു�ത്രതിയും കാസർലഗാഡ്, 
വയനാെ് ജതില്ലകളതിൽ നതിന്് �ണ്ട് ആശു�ത്രതികളും). 
�ത്് ആശു�ത്രതികളുലെ നതിർമ്മാണ പ്വർത്നങ്ങൾ 
പൂർത്തിയായതി. മറ്് ആശു�ത്രതികളതില� പ്വർത്നങ്ങൾ 
പുല�ാഗമതിക്കയും ലചയ്യുന്നു. താലൂക്് ആശു�ത്രതികളതില� 
ഒ.�തി. ��തിവർത്നത്തിറെ ഭാഗമായതി ആലക 86 താലൂക്് 
ആശു�ത്രതികളതിൽ നതിന്നും 36 സ്ാ�നങ്ങലള മാതൃകാനതി�
വാ�ത്തില�ക്യർത്ാൻ ലത�ലഞ്ഞടുത്തതിൽ ഒല�ണ്ം 
പൂർത്തിയായതി. ജതില്ലാ/ജനറൽ/താലൂക്് ആശു�ത്രതികളതിൽ 
സൃഷ് െതിച്ച വതിവതിധ തസ്തതികകളുലെ എണ്ം 891 ആണ്. 
ഇതതിൽ 14 സൂപെർ ലസ്ഷധ്�തിസ്റ്റുകൾ, 252 ലസ്ഷധ്�തിസ്റ്റുകൾ 
കാഷത്വാ�തിറ്തി ലമഡതിക്ൽ ഓഫീസർമാർ, 197 സ്റാഫ് നഴ്സ്, 
84 �ാബ് ലെക്നീഷധ്ൻമാർ, 344 �ാ�ാലമഡതിക്ൽ സ്റാഫ് 
എന്തിവർ ഉൾലപെടുന്നു.

പമഡതിക്ൽ രേൊരളജുേളതിപല പുതതിയ 
സും�ുംഭങ്ങള്
ലമഡതിക്ൽ ലകാലളജ് ആശു�ത്രതികളതില� ഔട്ട് 
ല�ഷധ്റെ് വതിഭാഗങ്ങൾക്് ഗുണലമന്യും, ജനസൗഹാ
ർദ��വുമായ ആല�ാഗധ് ലസവനങ്ങൾ �ഭധ്മാക്ക 
എന്താണ് ആർദ്ം �ദ്തതിയുലെ �ക്ധ്ം. ആൈധ് 
ഘട്ടലമന് നതി�യതിൽ തതിരുവനന്പു�ം, �ാ�തിപെള്ളതി, 
ആ�പ്പുഴ, ലകാട്ടയം, എറണാകുളം, തൃശൂർ, മ�പ്പുറം, 
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ലകാഴതിലക്ാെ്  എന്തിവതിെങ്ങളതില� ലമഡതിക്ൽ 
ലകാലളജുകൾ ഒ.�തി.ഡതി. ��തിവർത്നം നെപൊക്ന്തതിന് 
ലത�ലഞ്ഞടുത്തു. നതി�വതിൽ സംസ്ാനലത് 8 ലമഡതിക്ൽ 
ലകാലളജുകളതിൽ പ്വർത്നങ്ങൾ പൂർത്തിയായതി. 
ലമഡതിക്ൽ ലകാലളജുകളതിൽ ല�ാഗതികളുലെ തതി�ക് 
മൂ�മുള്ള അസൗക�ധ്ങ്ങൾ ��മാവധതി കുറയ്ക്കുന്തതിനായതി 
എല്ലാ വകുപ്പുകളതിലം ഓൺക�ൻ ഒ.�തി �ജതിസ്ലരേഷൻ 
കണ്ടറുകൾ, ല�ാഗതികൾക്് കാത്തുനതിൽകുന്തതിനുള്ള 
സൗക�ധ്ം, കുെതിലവള്ള സൗക�ധ്ങ്ങൾ, ലൊയ്ലറ്് നതിർമ്മാണം 
/ നവീക�ണം, ഒ.�തി. മുറതികൾ, സതിലനേജുകൾ സ്ാ�തിക്ക, 
ഇത് കൂൊലത െതി.വതി, ഡതിലസ്്ല ലബാർഡ്, ഇ�തിപെതിെങ്ങൾ, 
�തി.എ. സതിസ്റം, ഒ.�തി മുറതികളതിൽ എയർ കണ്ടീഷണറുകൾ, 
റാമ്പ് തുെങ്ങതിയ സംവതിധാനങ്ങൾ ഈ �ദ്തതി പ്കാ�ം 
നെപൊക്ന്നു. ആർദ്ം മതിഷലറെ കീഴതിലള്ള ആശു�ത്രതികളതില� 
അെതിസ്ാന സൗക�ധ് വതികസനത്തിലറെ സ്തിതതി  
�ട്തിേ 6.2.3-ൽ നൽകതിയതി�തിക്ന്നു.

നൊഷണൽ േ്ൊളതിറ്തി അഷ്റൻസക് 
സ്റൊൻരഡർഡക്സക് (എൻ.േയൂ.എ.എസക്.)
2013-ൽ നാഷണൽ കത്വാള തിറ് തി  അഷത്വറൻസ് 
സ്റാൻലഡർഡ്സ് ആ�ംഭതിലച്ചങ്തിലം എൻ .കയു .എ .
എസ്. ലചക്് �തിസ്റതില� ചതി� ലചക്് ല�ായതിന്റുകൾ 
ലക�ളത്തിൻലറ സാഹച�ധ്ങ്ങൾക്് അനുലയാജധ്മ
ല്ലാത്തുലകാണ്ട് എൻ.കയൂ.എ.എസ്. മനൈണ്ടപ്കാ
�മുള്ള അംഗീകാ�ം ലക�ളത്തില� സ്ാ�നങ്ങൾക്് 
�ഭതിച്ചതില്ല. നാഷണൽ ലഹൽത്് സതിസ്റംസ് റതിലസാഴ്സ് 
ലസറെറതിലറെ സഹായലത്ാലെ 2017 ൽ ലക�ള മാനൈ
ണ്ഡങ്ങൾക്നുസ�തിച്ച് എൻ.കയൂ.എം.എസ്. ലചക്് �തിസ്റ്് 
മാറ്ംവരുത്തുവാൻ സംസ്ാനം മുൻകകലയടുത്തു. ലക�ള 
വധ്വസ്കൾക്് ലയാജതിക്ാത് ചതി� ഇനങ്ങൾ നീക്ം 
ലചയ്യുകയും �ക�ം �ാ�തിലയറ്ീവ് ലകയർ ഉൾലപെടുത്തിയുമാ
ണ് ലചക്് �തിസ്റ്് നവീക�ണം നെത്തിയത്. ലചക്് �തിസ്റ്് 
നവീക�തിച്ച ലശഷം എൻ.കയൂ.എ.എസ്. അക്രഡതിലറ്ഷനതിൽ 
ലക�ളം വളല�യധതികം പുല�ാഗതതി കകവ�തിച്ചു. 2021 
ഒക്ലൊബർവല� ആല�ാഗധ് വകുപെ് ഡയറക്െലററ്തി
ലറെ 1284 സ്ാ�നങ്ങളതിൽ 131 സ്ാ�നങ്ങൾക്് 
[ജതില്ലാ ആശു�ത്രതികൾ (3), താലൂക്് ആശു�ത്രതികൾ (4), 

കമ്മയൂണതിറ്തി ലഹൽത്് ലസറെർ (7), കുടുംബാല�ാഗധ് 
ലകന്ദ്രം (83), അർബൻ �തിഎച്ച്സതി (34)] സംസ്ാനത്് 
നതിന്നു ഇതതിനകം ലൈശീയത� അംഗീകാ� സർട്ടതിഫതിക്റ്് 
�ഭതിച്ചതിട്ടുണ്ട്. ലക�ളത്തില� കാഷ് (ലക�ള അക്രഡതിലറ്ഷൻ 
സ്റാൻലഡർഡ്സ് ലഫാർ ലഹാസ്തിറ്ൽസ്) അംഗീകൃത 
സ്ാ�നങ്ങളുലെ എണ്ം 128 ആണ്.

ഇ-പെൽത്ക് പപ്രൊജേക്െക്
ലക�ളത്തില� ആല�ാഗധ്സ്ാ�നങ്ങലള കമ്പയൂട്ടർ 
ശ്രംഖ�യായതി ബന്തിപെതിക്ന്തതിന് ഇ-ലഹൽത്് 
ലപ്ാലജക്റ്്  �ക്ധ്മതിടുന്നു. ലഡാക്െർമാർക്് എളുപെത്തിൽ 
��തിലശാധതിക്ാവുന് വധ്ക്തതിഗത ലമഡതിക്ൽ ല�ഖകളുലെ 
ഒരു ഡാറ്ാലബസ് നതിർമ്മതിക്ക എന്താണ് �ദ്തതി 
�ക്ധ്മതിടുന്ത്. ല�ാഗതിയുലെ സവതിലശഷമായ തതി�തിച്ചറതിയൽ, 
സംസ്ാനലത് വതിവതിധ പ്ാഥമതിക, ൈത്വതിതീയ, തൃൈീയ 
ത�ങ്ങളതിലള്ള വതിവതിധ ആല�ാഗധ് ��തി�ാ�ന വതിത�ണ 
യൂണതിറ്റുകൾ തമ്മതിലള്ള ഡാറ് എക്ലചഞ്ച് എന്തിവ ഇതതിൽ 
ഉൾലപെട്ടതി�തിക്ന്നു. ഇത് മൂ�ം ആവർത്തിച്ചു വരുന് 
ലമഡതിക്ൽ ��തിലശാധനകൾ ഒഴതിവാക്ാനും ല�ാഗതിയുലെ 
ലച�വ് കുറക്ന്തതിനും ക്തിനതിക്കളതിലം �ാബുകളതിലം 
തതി�ക് കുറയ്കാനും കഴതിയും. തതിരുവനന്പു�ം ക��റ്് 
ജതില്ലയായതി ആ�ംഭതിച്ച് ലക�ളത്തില� എല്ലാ ജതില്ലകളതിലം 
ഈ �ദ്തതി നെപെതി�ാക്തി വരുന്നു. 326 ആശു�ത്രതികളതിൽ 
ഇ-ലഹൽത്് പൂർത്തിയായതി, അതതിൽ 71 എണ്ം ല�പെർ 
ഉ�ലയാഗതിലക്ണ്ടതതില്ലാത് ആശു�ത്രതികളായതി പ്വർത്തി
ക്ന്നു. സംസ്ാനത്തിലറെ ഇ-ലഹൽത്് �ദ്തതിലയ നതിതതി 
ആലയാഗ് അഭതിനന്തിച്ചു. 2,62,96,323 വധ്ക്തതികളുലെ ഡാറ്ാ 
ലബസ് ലശഖ�തിച്ച് ഇ�ക്ലരോണതിക് ല�ഖകളായതി സംഭ�തിച്ച 
�ാജധ്ലത് ഏക സംസ്ാനമാണ് ലക�ളം. വതിശൈാംശങ്ങൾ 
�ട്തിേ 6.2.4-ൽ നൽകതിയതി�തിക്ന്നു.

�ദ്ധതതിക്ൊലപത് ആര�ൊഗ്യരമഖലയക്കുള്ള 
ധനസെൊയും
കഴതിഞ്ഞ കുലറ വർങ്ങളായതി സംസ്ാനബജറ്തിൽ നതിന്നും 
വ�തിയ തുക നീക്തി വയ്ക്കുന് ഒരു പ്ധാന ലമഖ�യാണ് 
ആല�ാഗധ്ം. അടുത് കാ�ത്ായതി സർക്ാ�തിലറെ 

�ട്തിേ 6.2.3 ആർദ്ം മതിഷലറെ കീഴതിലള്ള ആശു�ത്രതികളതില� അെതിസ്ാന സൗക�ധ് വതികസനത്തിലറെ സ്തിതതി

ആശു�ത്രതികളുലെ ത�ം ഘട്ടം ലമാത്ം 
സ്ാ�നങ്ങൾ

ഭ�ണാനുമതതി 
നൽകതിയത്

പ്വർത്തി 
പൂർത്തിയായത്

പ്വർത്തി 
പുല�ാഗമതിക്ന്ത്

�തി.എച്ച്.സതി.കൾ 
എഫ് എച്ച് സതികളാക്തി 
മാറ്റുന്ത്

ഒന്ാം ഘട്ടം 170 170 166 4

�ണ്ടാം ഘട്ടം 504 445 329 61

മുന്ാം ഘട്ടം 212 40 6 9

ആലക 886 655 501 74

സതിഎച്ച്സതി.കലള ല്ാക്് 
ഫാമതി�തി ലഹൽത്് 
ലസറെറുകളാക്തി 
മാറ്റുന്തതിന്

ഒന്ാം ഘട്ടം 76 28 0 0

�ണ്ടാം ഘട്ടം 76 0 0 0

ജതില്ലാ / ജനറൽ 
ആശു�ത്രതികളുലെ ഒ�തി.കൾ ഒന്ാം ഘട്ടം 15 15 10 5

താലൂക്് ആശു�ത്രതികളതില� 
ഒ�തി.കൾ

ഒന്്, �ണ്ട്, മൂന്് 
ഘട്ടങ്ങൾ 86 36 1 35

ലമഡതിക്ൽ ലകാലളജുകൾ ഒന്ാം ഘട്ടം 8 8 8 0

അവലംബം: ആ്�ോഗ്യ വകു്് ഡയറക്ട്ററ്്
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ആല�ാഗധ് സം�ക്ണ ലച�വ് നതി�ന്�മായതി വർദ്തിക്
ന്തായതികാണുന്നു. തലദശ സത്വയംഭ�ണ വകുപെതിലറെയും 
മറ്റു വകുപ്പുകളുലെയും സംഭാവനലയ ഒഴതിച്ചുനതിർത്തിയാൽ 
തലന് ലമാത്ം സംസ്ാന ബഡ്ജറ്് വതിഹതിതത്തിലറെ 
5 ശതമാനലത്ാളമാണ് ആല�ാഗധ് സം�ക്ണത്തിന് 
ലക�ളം ലച�വഴതിക്ന്ത് എന്താണ് വസ്തുത. 
ഇതതിനുപുറലമ, ലകട്ടതിെ നതിർമ്മാണത്തിനും ഉയർന് 
നതി�വാ�മുള്ള ഉ�ക�ണങ്ങൾ വാങ്ങുന്തതിനുമായതി 
സർക്ാർ ഈ ലമഖ�യതിൽ കതിഫ് ബതിയും നബാർഡം 
വഴതി സർകാർ വ�തിയ തുക നതിലക്�തിക്ന്നു. �ന്ത്രണ്ടാം 
�ഞ്ചവത്സ� �ദ്തതിക്ാ�ത്് �ദ്തതികൾ നെ
പൊക്ന്തതിന് നീക്തിവച്ചതിരുന് തുക 3,31,888.00  
�ക്ം രൂ� (ബതി.ഇ) ആയതിരുന്നു. �ദ്തതി കാ�യളവതിൽ 
റതിലപൊർട്ട് ലചയ് ആലക ലച�വ് 3,00,600.50 �ക്ം 
(90.57 ശതമാനം) രൂ�യാണ്. 13-ാം �ഞ്ചവത്സ� 
�ദ്തതിക്ാ�ത്് ആല�ാഗധ്ലമഖ�യ്ക് 7,18,463 �ക്ം 

അനുവൈതിച്ചു. 13-ാം �ഞ്ചവത്സ� �ദ്തതിയുലെ കഴതിഞ്ഞ 
നാ�് വാർഷതിക �ദ്തതി കാ�യളവതില� വകുപെനുസ�തിച്ചു
ള്ള �ദ്തതി വതിഹതിതവും ലച�വും കൂൊലത 2021 ഒക്ലൊബർ 
വല� (2021-22) ആലക �ദ്തതി വതിഹതിതവും ലച�വും  
�ട്തിേ 6.2.5-ൽ ലകാടുത്തിട്ടുണ്ട്. 
 
ആല�ാഗധ്�ംഗലത് �ദ്തതികളും �ദ്തതിലയത� 
ലച�വുകളും ഈ അഞ്ച് വർഷത്തിനതിെയതിൽ വർധതിച്ചു.  
2020-21ൽ അപ്തീക്തിതമായ �കർച്ചവധ്ാധതി കാ�ണം 
ബജറ്തിൽ കണക്ാക്തിയതതിലനക്ാൾ കൂടുതൽ സർക്ാർ 
ലച�വഴതിച്ചു. ആല�ാഗധ് കുടുംബലക്മത്തിൽ 2017-18 മുതൽ 
2021-22 വല�യുള്ള �ദ്തതി �ദ്തതിലയത� നതിലക്�ങ്ങൽ 
റവനയൂ ലച�വതിലം മൂ�ധന ലച�വതിലം �ട്തിേ 6.2.6-ൽ 
നൽകതിയതി�തിക്ന്നു.

�ട്തിേ 6.2.4 ഇ-ലഹൽത്് ലപ്ാ്ാമതിന് കീഴതിൽ ജതില്ല തതി�തിച്ചുള്ള ജനസംഖധ്ാസർലവ വതിവ�ങ്ങൾ

ക്രമ 
നമ്പർ ജതില്ല ജനസംഖധ് സർലവ 

നെത്തിയത് ക്രമ നമ്പർ ജതില്ല ജനസംഖധ് സർലവ 
നെത്തിയത് 

1 തതിരുവനന്പു�ം 25,03,294 8 തൃശ്ശൂർ 23,47,761

2 ലകാല്ലം 22,03,518 9 �ാ�ക്ാെ് 23,65,908

3 �ത്നംതതിട്ട 10,71,531 10 മ�പ്പുറം 38,48,964

4 ആ�പ്പുഴ 15,50,283 11 ലകാഴതിലക്ാെ് 25,19,231

5 ലകാട്ടയം 15,23,497 12 വയനാെ് 6,31,856

6 ഇടുക്തി 8,80,329 13 കണ്ണൂർ 19,58,794

7 എറണാകുളം 18,74,357 14 കാസർലഗാഡ് 10,17,000

ആലക 2,62,96,323

അവലംബം: ഇ-ഹോല്ത്് ്ക�ള, ആ്�ോഗ്യ വകു്്ഡയറക്ട്ററ്് 2021 ഡറിസംബര് 24

�ട്തിേ 6.2.5 വകുപെ് തതി�തിച്ചുള്ള �ദ്തതി വതിഹതിതവും ലച�വും (�തതിമൂന്ാം �ദ്തതി 2017-22) (രൂ� �ക്ത്തിൽ)

വകുപെ്

വാർഷതിക �ദ്തതി 
2017-18

വാർഷതിക �ദ്തതി 
2018-19

വാർഷതിക �ദ്തതി 
2019-20

വാർഷതിക �ദ്തതി 
2020-21 വാർഷതിക �ദ്തതി

വ
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ശ
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ം

ആല�ാഗധ് 
ലസവനം 724.02 98 789.21 84 (ഒക്ലൊബർ 

31 വല�) 82 991.40 135 991.40 48

ലമഡതിക്ൽ 
വതിൈധ്ാഭധ്ാസം 470.09 82 494.14 56 484.25 72 420.60 77 420.60 18

ഭാ�തീയ ചതികതിത്സാ 
വകുപെ് 43.20 82 48.20 70 47.55 67 41.95 120 41.95 25

ആയൂർലവൈ 
വതിൈധ്ാഭധ്ാസം 46.00 48 50.60 51 49.75 41 43.20 39 43.20 4

ലഹാമതിലയാപെതതി 23.00 88 27.00 100 26.60 65 23.75 85 23.75 39

ലഹാമതിലയാ 
വതിൈധ്ാഭധ്ാസം 8.64 43 10.15 100 10.00 68 8.65 170 8.65 91

ആലക 1314.95 89 1419.30 73 1405.94 76 1529.55 115 1529.55 38
അവലംബം: പ്ോന് സ്പെയറിസ്
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രേ�ളത്തിപല പ്രധൊന ആര�ൊഗ്യ പ്രശ്നങ്ങള്

സൊുംക്രമതിേ ര�ൊഗങ്ങള്
ലക�ളത്തിൽ സാംക്രമതിക സാംക്രമതിലകത� ല�ാഗങ്ങൾ 
വർദ്തിച്ചുവരുന്തായതി കണ്ടുവരുന്നു. ലക�ളത്തിൽ 
ഒരുകാ�ത്് സാംക്രമതിക ല�ാഗങ്ങൾ നതിയന്ത്രതിക്ലപെട്ടതിരു
ന്നുലവങ്തിലം ലഡങ്തി, ല��്ലറ്ാകസ്ലറാസതിസ്, മല�റതിയ, 
ലഹപെകറ്റ്തിസ്, എച്ച്1 എൻ1, സ് ക്രബ് കെഫസ്, 
ലകാവതിഡ്-19 തുെങ്ങതിയവയുലെ വധ്ാ�നം അടുത് 
കാ�ത്ായതി ല�ാഗനതി�ക്ം മ�ണനതി�ക്ം വർദ്തിക്
ന്തതിന് നലല്ലാരു �ങ്് വഹതിച്ചതിട്ടുണ്ട്. ലഡങ്തി, മല�റതിയ, 
സ്ക്രുബ് കെഫസ് മുത�ായ ലകാതുകുജനധ് ല�ാഗങ്ങൾ �� 
ജതില്ലകളതിലം ഗണധ്മായതി വർധതിച്ചതിട്ടുണ്ട്. വതിവതിധ ത�ത്തിലള്ള 
വയറതിളക്ല�ാഗങ്ങൾ, കെലഫായ്ഡ്, ലഹപെകറ്റ്തിസ് 
തുെങ്ങതിയ ജ�ജനധ് അണുബാധകൾ �� ജതില്ലകളതിലം 
നതി�ന്�മായതി കണ്ടുവരുന്നു. 

പ്രധൊന സൊുംക്രമതിേ ര�ൊഗങ്ങളുപെ ൈ്യൊ�നും
സാംക്രമതിക ല�ാഗങ്ങളുലെ വധ്ാ�നം സംബന്തിച്ച താ�തമധ് 
വതിശക�നം �ട്തിേ 6.2.7-ൽ നൽകതിയതിട്ടുണ്ട്.

പഡങ്തിപ്പനതി
ഇലപൊൾ ഏറ്വും വ�തിയ ലകാതുക്ജനധ് ല�ാഗമായതി 
മാറതിയതി�തിക്ന് ലഡങ്തിപെനതി ലക�ളത്തിൽ 1998 
�ാണ് �െർന്നു �തിെതിച്ചത്. 2015 വല� ല�ാഗം 
കൂടുതലം തതിരുവനന്പു�ം, ലകാല്ലം, ലകാട്ടയം, 
�ത്നംതതിട്ട,  ലകാഴതിലക്ാെ് ,  മ�പ്പുറം എന്ീ 
ജതില്ലകളതിൽ വധ്ാ�കമായതിരുന്നു. എന്ാൽ 2017 
ൽ എല്ലാ ജതില്ലകളതിലം ലഡങ്തിപെനതി വധ്ാ�കമായതി 
റതിലപൊർട്ട് ലചയ്തിട്ടുണ്ട്. ഉയ�ത്തിൽ സ്തിതതിലചയ്യുന് 
ജതില്ലകളതിൽ കുറഞ്ഞ നതി�ക്തിലം മറ്റുള്ള ജതില്ലകളതിൽ 
കൂടുത�ായും കാണലപെടു. ്ാമീണ �ശ്ാത്�ത്തിൽ 
മുൻകാ�ങ്ങളതിൽ കണ്ട ഈ ലകാതുക് ഇലപൊൾ 

്ാമങ്ങളതിലം �ട്ടണങ്ങളതിലം വധ്ാ�തിച്ചു. 2017 മുതൽ 2021  
ഓഗസ്റ്്  വല�യുള്ള ലകസുകളുലെയും മ�ണത്തിലറെയും 
വതിശൈാംശങ്ങൾ �ട്തിേ 6.2.7-ൽ നൽകതിയതി�തിക്ന്നു.

എലതിപ്പനതി
സംസ്ാനം അഭതിമുഖീക�തിക്ന് മലറ്ാരു ല�ാതുജ
നാല�ാഗധ്ലവല്ലുവതിളതിയാണ് ല��്ലറ്ാകസ്ലറാസതിസ്. 
എൺ�തുകളുലെ തുെക്ത്തിൽ അപൂർവല�ാഗമായതി 
കണക്ാക്ലപെട്ടതിരുന് ഇത് ഇലപൊൾ എല്ലാ ജതില്ലകളതിലം 
വധ്ാ�തിച്ചതി�തിക്ന്നു. തുെക്ത്തിൽ ല�ാഗം ബാധതിച്ച  
എ�തികളുലെ മൂത്രത്തിൽ നതിന്നും ��തിസ്തിതതി മ�തിനീക�ണം 
മൂ�മാണ് വധ്ാ�തിച്ചത്. �ശുക്ൾ, നായ്കൾ, �ന്തികൾ 
തുെങ്ങതിയ വളർത്തു മൃഗങ്ങളതിൽ ല�ാഗം റതിലപൊർട്ട് ലച
യ്യലപെട്ടതിട്ടുള്ളതുലകാണ്ട് തലന് കൃഷതി പ്വർത്നങ്ങ
ളതിൽ ഏർലപെട്ടതി�തിക്ന്വർക്് ല�ാഗ സാധധ്തയുണ്ട്. 
ലകട്ടതികതിെക്ന് കനാലകളതിൽ ശുചീക�ണത്തിൽ �ലങ്
ടുക്ന്വർക് ഈ ല�ാഗം ബാധതിച്ചതായതി റതിലപൊർട്ട് 
ലചയ്യലപെട്ടതിരുന്നു. ല��്ലറ്ാകസ്ലറാസതിസ് കാ�ണം 
മ�ണനതി�ക്് ഉയരുന്തു ലവറ്തിനറതി, മൃഗസം�ക്ണ 
വകുപ്പുകളുലെ കൂട്ടായ ��തിശ്രമത്തിൽ ഫ�പ്ൈമായതി  
നതിയന്ത്രതിലക്ണ്ടതുണ്ട്. 2020 ലം 2021 ലം (ഓഗസ്റ്്  
വല�) എ�തിപെനതിക്് ചതികതിത്സ ലതെതിയവരുലെയും മ�ണം 
റതിലപൊർട്ട് ലചയ്തതിലറെയും ജതില്ല തതി�തിച്ചുള്ള വതിവ�ം  
അനുബന്ും 6.2.1-ൽ ലകാടുത്തി�തിക്ന്നു. 2017 
മുതൽ 2021 വല� (ഓഗസ്റ്് 31, 2021 വല�) റതിലപൊർട്ട് 
ലചയ്യലപെട്ട ലകസുകളുലെയും മ�ണത്തിലറെയും വതിവ�ങ്ങൾ  
�ട്തിേ 6.2.7-ൽ നൽകതിയതി�തിക്ന്നു.

ചതികുൻഗുനതിയ
ലകാതുകുജനധ് അണുബാധകളതിൽ പുതുതായതിട്ടുള്ളതാണ് 
ചതിക്ൻഗുനതിയ. 2005-06 കാ�യളവതിൽ അറബതിക്െ�തില� 
വതിദൂ� ൈത്വീപുകളതി�ാണ് ഈ ല�ാഗം ഉണ്ടായത് എന്് വതി
ശത്വസതിക്ലപെടുന്നു. അടുത് �ണ്ട് വർഷത്തിനുള്ളതിൽ 

�ട്തിേ 6.2.6 ആല�ാഗധ് കുടുംബലക്മത്തിനുള്ള നതിലക്�ം (രൂ� ലകാെതിയതിൽ)

വർഷം

റവനയൂ ലച�വ് മൂ�ധന ലച�വ് ആലക ലച�വ്

�
ദ്

ത
തി

�
ദ്

ത
തിലയ

ത
�

ം

ആ
ലക

�
ദ്

ത
തി

�
ദ്

ത
തിലയ

ത
�

ം

ആ
ലക

�
ദ്

ത
തി

�
ദ്

ത
തിലയ

ത
�

ം

ആ
ലക

2017-18 
(കണക്്) 1593.55 4580.85 6174.4 269.4 38 307.39 1862.95 4618.85 6481.79

2018-19 
(കണക്്) 1640.16 5206.89 6847.05 222.6 28.91 251.51 1862.76 5235.8 7098.56

2019-20 
(കണക്്) 2024.97 5269.62 7294.58 221.64 22.59 244.23 2246.61 5292.21 7538.81

2020-21 
(പുതുക്തിയ 
എസ്റതിലമറ്്)

2476.33 5289.98 7766.62 138.53 65.68 204.19 2614.86 5355.66 7970.81

2021-22 
(പുതുക്തിയ 
എസ്റതിലമറ്്)

2261.72 6283.21 8544.94 151.42 85.18 236.6 2413.14 6368.39 8781.54

അവലംബം: : ബജറ്് ഇന് ബ്രീഫ്
Note: ACC is Accounts, RE is Revised Estimate and BE is Budgeted Estimate
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ലക�ളം മുഴുവൻ അതതിലവഗം വധ്ാ�തിക്കയും നമ്മുലെ 
ജനസംഖധ്യുലെ 80 ശതമാനത്തി�ധതികം ജനങ്ങലള 
ബാധതിക്കയും ലചയ്തു.  ല�ാഗബാധതിത�ായ 
ജനങ്ങൾക്് ൈീർഘകാ� പ്തതില�ാധലശഷതി �ഭതിക്ന്നു. 
കഴതിഞ്ഞ അഞ്ച് വർഷമായതി ചതിക്ൻഗുനതിയ ബാധതിച്ച് 
മ�ണങ്ങലളാന്നും ഉണ്ടായതിട്ടതില്ല. എന്ാൽ 2020ൽ 558  
ലകസുകളാണ് ലക�ളത്തിൽ റതിലപൊർട്ട് ലചയ്ത്. ഇവതിലെ 
ല�ാഗം �കർത്തുന്ത് ഈഡതിസ് ലകാതുകുകൾ ആണ്. 
ലഡങ്തി, ചതിക്ൻഗുനതിയ എന്തിവ ഇലത ലകാതുകതിലൂലെ 
�െർന്് ലകാണ്ടതി�തിക്ന്തതിനാലം സതിക കവറസ്, 
മഞ്ഞപെനതിയുലെ ഭീഷണതി എന്തിവക് ഒല� ലകാതുകുകൾ 
ഉത്�വാൈതികൾ ആയതതിനാലം ഭാവതിയതിൽ നാം 
ഇവലയ ലന�തിൊൻ ശ്രദ്ാലക്ളായതി�തിക്ണം.  
2020-ൽ 558 ചതിക്ൻഗുനതിയ ലകസുകൽ റതിലപൊർട്ട് 
ലചയ്തതിൽ 548 എണ്ം തതിരുവനന്പു�ം ജതില്ലയതിൽ 
ആണ്. 2021-ൽ (ഓഗസ്റ്്  31 വല�) 279 ലകസുകൾ 
റതിലപൊർട്ട് ലചയ്യലപെട്ടതതിൽ 262 എണ്ം തതിരുവനന്പു�ം 
ജതില്ലയതിൽ ആണ്. 2020 ലം 2021 ലം (ഓഗസ്റ്്  31 വല�) 
ചതിക്ൻഗുനതിയക് ചതികതിത്സലതെതിയവരുലെ ജതില്ല തതി�തിച്ചുള്ള 
വതിവ�ം അനുബന്ും 6.2.2-ൽ ലകാടുത്തി�തിക്ന്നു. 
2017 മുതൽ 2021 വല� (2021 ഓഗസ്റ്് 31 വല�) 
റതിലപൊർട്ട് ലചയ്യലപെട്ട ലകസുകളുലെയും മ�ണത്തിലറെയും 
വതിശൈാംശങ്ങൾ �ട്തിേ 6.2.7-ൽ നൽകതിയതി�തിക്ന്നു. 

�നതി
ശ � ീ �  ത ാ � ന തി �  സ ാ ധ ാ � ണ ല യ ക് ാ ൾ 
കൂടുത�ാകുന്താണ് �നതി. നതി�വധതി അണുബാധകൾ 
മനുഷധ്ല� ബാധതിക്ം. ഒരു �നതി ല�ാലം �� 
അണുബാധകളുലെയും �ക്ണമായതി�തിക്ാം. കവറൽ 
ല�ാഗം മൂ�മുണ്ടാകുന് �നതിയാണ് കവറൽ �നതി. ചതി� 
കവറൽ അണുബാധകൾ ലഡങ്തിപെനതി ല�ാലള്ള �നതിക്് 
കാ�ണമാകും. 2020 ൽ ലക�ളത്തിൽ 12,65,782 കവറൽ 
�നതി ലകസുകൾ റതിലപൊർട്ട് ലചയ്തു. 2021 ൽ (ഓഗസ്റ്് 
31 വല�) റതിലപൊർട്ട് ലചയ്യലപെട്ട ലകസുകളുലെ എണ്ം 
7,85,452 ആണ്. കവറൽ �നതി ബാധതിച്ച് 2020 ലം 2021 
ലം (ഓഗസ്റ്് 31 വല�) ചതികതിത്സ ലതെതിയ ല�ാഗതികളുലെ 
ജതില്ല തതി�തിച്ചുള്ള വതിശൈാംശങ്ങൾ അനുബന്ം 6.2.2 ൽ 
നൽകതിയതി�തിക്ന്നു. 2017 മുതൽ 2021 വല� (ഓഗസ്റ്് 
31, 2021 വല�) റതിലപൊർട്ട് ലചയ്യലപെട്ട ലകസുകളുലെയും 
മ�ണത്തിലറെയും വതിശൈാംശങ്ങൾ �ട്തിേ 6.2.7-ൽ 
നൽകതിയതി�തിക്ന്നു.

മരലറതിയ
കഴതിഞ്ഞ കുലറ ൈശാബ്ദങ്ങളായതി നമ്മുലെ �ാജധ്ത്തിലറെ 
ല�ാതുജനാല�ാഗധ് ലമഖ� ലന�തിടുന് ലവല്ലുവതിളതി 
അലനാഫതി�സ് ലകാതുകുകളതിലൂലെ �കരുന് മല�റതിയ 
ല�ാഗമാണ്. ഇതതിലറെ നതിർമാർജനം �ക്ധ്മതിടുന് 

�ട്തിേ 6.2.7 ലക�ളത്തില� സാംക്രമതികല�ാഗങ്ങളുലെ വധ്ാ�നം

ക്രമ  
നമ്പർ ല�ാഗം

2017 2018 2019 2020 2021
(Aug 31)

ല�
ാഗ

തിക
ൾ

മ�
ണ

ം

ല�
ാഗ

തിക
ൾ

മ�
ണ

ം

ല�
ാഗ

തിക
ൾ

മ�
ണ

ം

ല�
ാഗ

തിക
ൾ

മ�
ണ

ം

ല�
ാഗ

തിക
ൾ

മ�
ണ

ം

1 ലഡങ്തിപെനതി 21993 165 4090 32 4651 14 2722 22 2286 4

2 മല�റതിയ 1194 2 908 0 656 1 267 1 131 1

3 ചതിക്ൻഗുനതിയ 54 0 76 0 109 0 558 0 279 0

4
ജാപെനീസ് 
എൻലസഫക�റ്തിസ് 
(ലജ.ഇ.)

1 0 5 2 11 2 0 0 0 0

5 ല��്ലറ്ാകസ്ലറാസതിസ് 1408 80 2079 99 1211 57 1039 48 745 19

6 സ്കക്രബ്്  കെഫസ് 340 5 400 6 579 14 423 8 224 4

7 ക� അസർ 0 0 6 1 4 0 1 0 0 0

8 കകസനൂർ 
ലഫാറസ്റ്്ഡതിസീസ് 0 0 0 0 8 2 29 3 4 0

9 എച് 1 എൻ 1 1411 76 823 50 853 45 58 2 0 0

10 �നതി
ഒ.�തി. 3417968

76
2935627

63
2862375

51
1265782

0
785452

25
ഐ.�തി. 109974 59983 60080 18879 8148

11 മീസതിൽസ് 508 1 190 0 199 1 76 1 1 0

12 ചതിക്ൻല�ാക് 27856 20 30154 17 29583 20 14959 3 2500 1

അവലംബം: ആ്�ോഗ്യ വകു്്ഡയറക്ട്ററ്്
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വതിവതിധ ലൈശീയ ��തി�ാെതികൾ ��തിമതിതമായ വതിജയലമ 
ലനെതിയതിട്ടുള്ളൂ. എഴു�തുകളുലെ ആ�ംഭത്തിൽ ലക�ളത്തിൽ 
നതിന്നും മല�റതിയ ല�ാഗം നതിർമാർജനം ലചലയ്ങ്തിലം 
ഒരു ല�ാതുജനാല�ാഗധ് ലവല്ലുവതിളതിയായതി ഈ ല�ാഗം 
ഇലപൊൾ ഉയർന്നു വരുന്നു. മല�റതിയ ല�ാഗബാധതിത 
സംസ്ാനങ്ങളതിൽ നതിന്നുള്ള വൻലതാതതിലള്ള കുെതിലയറ്ം 
കാ�ണം അടുത്കാ�ത്ായതി പ്ശ്ം കൂടുതൽ വഷളായതി. 
ഏറ്വും ഗുരുത�മായ ഫാൽസതി�തിയം മല�റതിയയുലെ 
അനു�ാതം ലക�ളത്തിൽ സാവധാനത്തിൽ വർധതിച്ചു 
വ�തികയാണ്. തലദശീയമായതി മല�റതിയ നീക്ം ലചയ്യൽ 
സംസ്ാനലത് എസ്.ഡതി.ജതി. �ക്ധ്ങ്ങളതിൽ ഉൾലപെടു
ത്തിയതിട്ടുലണ്ടങ്തിലം അത് നതിറലവറ്റുന്തതിനുള്ള പ്ശ്ങ്ങൾ 
��താണ്. ദ്രുത നഗ�വൽക്�ണം, ജതില്ലകളതില� 
വതിപു�മായ അെതിസ്ാന സൗക�ധ് വതികസനം, നഗ� 
പ്ലൈശത്് അനതിയന്ത്രതിതമായ നതിർമ്മാണ പ്വർത്ന
ങ്ങൾ, കാ�ാവസ്ാ വധ്തതിയാനം നതിമതിത്ം ലകാതുകുകളുലെ 
ജീവതിത ��തിണാമത്തിൽ ഉണ്ടായ മാറ്ം എന്തിവയാണ് 
എസ്.ഡതി.ജതി �ക്ധ്ം ലനെതിലയടുക്ന്തതിൽ വ�തിയ തെസം. 
ലക�ളത്തില� മല�റതിയയുലെ വാർഷതിക കണക്കൾ 
500 ൽ താലഴയും മ�ണനതി�ക്് വളല� കുറവുമാണ്. 
കർണാെകയതില� വളല� ഉയർന് മ�മ്പനതി നതി�ക്ള്ള 
ജതില്ലകളുലെ സമീ�ത്ാകയാൽ കാസർലകാെ് ജതില്ലയതിൽ 
വർഷങ്ങളായതി വളല�യധതികം മ�മ്പനതി ല�ാഗം ഉണ്ട്. 
ലക�ളത്തിലറെ �െതിഞ്ഞാറൻ തീ�ലൈശ ലമഘ�യതിലൂലെയുള്ള 
മത്സധ്ലതാഴതി�ാളതികളുലെ സഞ്ചാ�ം തീ�ലൈശ ജതില്ലകളതില� 
മല�റതിയ വധ്ാ�ന സാധധ്ത വളല� വർധതിപെതിക്ന്നു. 
2020-ൽ മല�റതിയ ബാധതിതരുലെ എണ്ം 267 ഉം മ�ണം 
റതിലപൊർട്ട് ലചയ്ത് 1 ഉം ആണ്. 2021 (ഓഗസ്റ്്  13 വല�) 
ൽ മല�റതിയ ബാധതിതരുലെ എണ്ം 131 ഉം മ�ണം റതിലപൊർട്ട് 
ലചയ്ത് 1 ഉം ആണ്. 2017 മുതൽ 2021 വല� (ഓഗസ്റ്് 
31, 2021 വല�) റതിലപൊർട്ട് ലചയ്യലപെട്ട ലകസുകളുലെയും 
മ�ണത്തിലറെയും വതിശൈാംശങ്ങൾ �ട്തിേ 6.2.7-ൽ 
നൽകതിയതി�തിക്ന്നു. ഇലപൊൾ സംസ്ാനത്് മല�റതിയ 
ലകസുകളുലെ എണ്ം കുറയുന് പ്വണത കാണതിക്ന്നു. 

ജപ്പൊൻ ജ്�ും
ഇത് മസ്തതിഷ്ക്ലത് ബാധതിക്ന് ലകാതുകു ജനധ്മായ എൻ
കസഫക�റ്തിസതിലറെ ഒരു രൂ�മാണ്. ലനൽവയലകളുലെ 
സാന്തിധധ്ം മൂ�ം ലക�ളത്തിൽ ഈ ല�ാഗ സാധധ്ത 
കൂടുത�ാണ് കാ�ണം ഈ ല�ാഗം ��ത്തുന് കവറസ് 
വാഹക�ായ ലകാതുകുകൾ ലനൽവയലകളതില� ലവള്ള

ലക്ട്ടുകളതിൽ �െർന്് കതിെക്ന്നു. മ�തിനമായ ലവള്ളത്തിൽ 
മുട്ടയതിടുന് കയുല�ക് ലകാതുകതിലറെ ഈ പ്ലതധ്കമായ 
സത്വഭാവം മൂ�ം മറ്് ലമഖ�കളതിലം ല�ാഗ സാദ്ധ്തകൾ 
വർദ്തിപെതിക്ന്നു. ജാപെനീസ് എൻലസഫക�റ്തിസ് 
(ലജ.ഇ.) ലൈശാെന �ക്തികളുലെ സാന്തിധധ്ം വഴതി 
കകമാറ്ം ലചയ്യലപെടുന്നു എന്ത് അധതിക അ�കെമാണ്. 
കാ�ണം നമ്മുലെ നാട്ടതിൽ ലൈശാെന �ക്തികലള 
ആകർഷതിക്ന് നതി�വധതി സലങ്തങ്ങളുണ്ട്. എന്ാൽ 
ലജ.ഇ.ലക്തതില� ഫ�പ്ൈമായ വാകതിൻ ഉള്ളതതിനാൽ 
വാകതിലനഷൻ ശക്തതിലപെടുത്തുന്തതിലൂലെ അതതിലറെ  
നതിയന്ത്രണ ��തി�ാെതിയതിൽ നമുക്് ശുഭാപ്തതി വതിശത്വാസമുണ്ട്. 
2019-ൽ റതിലപൊർട്ട് ലചയ്യലപെട്ട ലകസുകളുലെ എണ്ം 11 ഉം 
മ�ണം 2 ഉം ആയതിരുന്നു. 2020-ലം 2021-ലം (ഓഗസ്റ്് 31 
വല�) ലകസുകലളാന്നും റതിലപൊർട്ട് ലചയ്തിട്ടതില്ല. 2017 മുതൽ 
2021 വല� (2021 ഓഗസ്റ്് 31 വല�) റതിലപൊർട്ട് ലചയ്യലപെട്ട 
ലകസുകളുലെയും മ�ണത്തിലറെയും വതിശൈാംശങ്ങൾ  
�ട്തിേ 6.2.7-ൽ നൽകതിയതി�തിക്ന്നു.
 
ജല ജന്യ ര�ൊഗങ്ങള്
ജതില്ലയുലെ �� ഭാഗങ്ങളതിലം പ്ലതധ്കതിച്ച് ആൈതിവാസതി 
തീ�ലൈശ പ്ലൈശങ്ങളതിൽ സു�ക്തിതമായ കുെതിലവള്ള 
�ഭധ്തയതിലല്ലന്തു ജ�ജനധ് ല�ാഗങ്ങൾക്് പ്ധാന  
കാ�ണമായതി ചൂണ്ടതിക്ാട്ടുന്നു. കതിണറുകൾ, �മ്പ്, 
ൊങ്ർ ല�ാറതിയതിലൂലെ വതിത�ണം ലചയ് ലവള്ളം, ല�ാതു 
ജ�വതിത�ണ ക�പെതില� തക�ാറുകൾ നതിമതിത്ം കുെതിലവള്ള
ലത്ാലൊപെം അഴുക്ചാൽ ലവള്ളം ക�രുന്ത്, ജ�ല്ാ
തസ്സുകളതിൽ മാ�തിനധ്ങ്ങൾ ഉൾലപെലെയുള്ള അവശതിഷ്ടങ്ങൾ, 
വാണതിജധ് ആവശധ്ങ്ങൾക്ള്ള ഐസ് ഉ�ലയാഗതിച്ച് 
ശീതള �ാനീയങ്ങൾ തയ്യാറാക്ന്ത്, മ�തിനമായ 
ജ�ം ഉ�ലയാഗതിച്ച് ലവൽക്ം ഡ്രതിങ്് തയ്യാറാക്ന്ത് 
തുെങ്ങതിയ സു�ക്തിതമല്ലാത് ജ� ല്ാതസ്സുകൾ ജ� 
ജനധ് ല�ാഗങ്ങൾക് കാ�ണമാകുന്നു. സാംക്രമതിക 
ല�ാഗങ്ങൾ തെയാനും നതിയന്ത്രതിക്ാനും 2017 നവംബർ 
മുതൽ "ജാ്ത" എന് ല��തിൽ ഒരു പ്വർത്ന �ദ്തതി 
ആല�ാഗധ്വകുപെ് നെപെതി�ാക്തിവരുന്നു. കെലഫായ്ഡ് 
ല�ാഗതികളുലെ എണ്ത്തിൽ 2015 മുതൽ ലക�ളത്തിൽ 
ഗണധ്മായ കുറവുണ്ടായതി. 2017 മുതൽ 2021 ഓഗസ്റ്്  31 
വല� കടുത് വയറതിളക് ല�ാഗങ്ങൾക്ം കെലഫായ്ഡ്, 
ലഹപെകറ്റ്തിസ് തുെങ്ങതിയ ല�ാഗങ്ങൽക്ം ചതികതിത്സ  
ലനെതിയവരുലെ വതിശൈാംശങ്ങൾ �ട്തിേ 6.2.8-ൽ 
നൽകതിയതി�തിക്ന്നു.

�ട്തിേ 6.2.8 ലക�ളത്തില� ജ�ജനധ്ല�ാഗങ്ങളുലെ വധ്ാ�നം
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1 ലഹപെകറ്റ്തിസ് - എ 988 24 1369 5 1620 7 464 2 67 0

2 ലകാളറ 8 1 9 0 9 0 2 0 0 0

3 കെലഫായ്ഡ് 314 1 109 0 27 0 16 0 11 0

4 എ.ഡതി.ഡതി. 
(വയറതിളക്ം) 463368 8 540814 12 544027 6 250788 1 146763 2

അവലംബം: ആ്�ോഗ്യ വകു്് ഡയറക്ട്ററ്്
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എച്ക്.ഐ.ൈതി / എയക്ഡക്സക്
ലക�ളത്തില� എച്ച്.ഐ.വതി യുലെ വധ്ാ�നം നതിയന്ത്രതിക്ക, 
എച്ച്.ഐ.വതി/എയ്ഡ്സ് ല�ാഗത്തിലനാെ് പ്തതിക�തി
ക്ാനുള്ള സംസ്ാനത്തിലറെ കഴതിവ് ശക്തതിലപെടുത്തുക 
എന്ീ �ക്ധ്ങ്ങലളാലെ പ്വർത്തിക്ന് അ്ഗാമതിയായ 
സ്ാ�നമാണ് ലക�ള സംസ്ാന എയ്ഡ്സ് 
നതിയന്ത്രണ ലസാകസറ്തി. ലൈശീയ എയ്ഡ്സ്  
നതിയന്ത്രണ ��തി�ാെതി സംസ്ാനത്് നെപൊക്ാനാണ് 
ഈ സ്ാ�നം രൂ�ീക�തിച്ചത്. സംസ്ാനലത് 
എയ്ഡ്സ് വധ്ാ�ന നതി�ക്് 2008-09-ൽ 0.21  
ശതമാനത്തിൽ നതിന്നും 2010-11 -ൽ 0.13 ശതമാനമായും 
2019 -ൽ 0.08 ശതമാനമായും കുറഞ്ഞതി�തിക്ന്നു. 2019-ൽ 
ഇന്ധ്യതില� വധ്ാ�ന നതി�ക്് 0.22 ശതമാനമാണ്. 
സംസ്ാനലത് എച്ച്.ഐ.വതി. മഹാമാ�തി എന് 
�കർച്ചാവധ്ാധതി മുഖധ്മായും ലകന്ദ്രീക�തിച്ചതി�തിക്ന്ത്,  
മയക്മരുന്് കുത്തിവയ്ക്കുന്വർക്തിെയതിൽ 0.41 ശതമാനവും 
(2011-ൽ 4.95 ശതമാനം) - ലൈശീയ ശ�ാശ�തി ഇത് 6.26 
ശതമാനം, പുരുഷന്ാരുമായതി ക�ംഗതികബന്ത്തില�
ർലപെടുന് പുരുഷന്ാരുലെയതിെയതിൽ (എം.എസ്.എം.) 0.23 
ശതമാനവും (2011-ൽ 0.36 ശതമാനം) - ലൈശീയ ശ�ാശ�തി 
ഇത് 2.69 ശതമാനം, സ്തീ ക�ംഗതിക ലതാഴതി�ാളതികളുലെയതി
െയതിൽ (എഫ്.എസ്.ഡ്തിയു.) 0.10 ശതമാനവും (2011-ൽ 
0.73 ശതമാനം) - ലൈശീയ ശ�ാശ�തി ഇത് 2017-ൽ 
1.56 ശതമാനം എന് ലതാതതിലമാണ്. ലക�ളത്തിൽ  
രോൻസ്ലജന്ഡർമാർക്തിെയതിൽ എച്ച്.ഐ.വതി. വധ്ാ�ന 
നതി�ക്് 0.16 ശതമാനവും ലൈശീയ ശ�ാശ�തി 3.14 
ശതമാനവും ആണ്. ഇന്ധ്യതിൽ കുെതിലയറ്ക്ാർക്തിെ
യതില� എച്ച്.ഐ.വതി. വധ്ാ�നം 0.51 ശതമാനമാണ്. 
(അവ�ംബം: ലക�ള ലസ്ററ്് എയ്ഡ്സ് കൺലരോൾ 
ലസാകസറ്തി). 2019ല� ഇന്ധ്യുലെ എച്ച് ഐവതി 
എസ്റതിലമറ്്  അെതിസ്ാനമാക്തി ഇന്ധ്യതില�യും 
ലക�ളത്തില�യും എച്ച്ഐവതി കണക്കൾ �ട്തിേ 6.2.9-ൽ 
നൽകതിയതി�തിക്ന്നു.

പേൊരറൊണ വൈറസക് ര�ൊഗും (രേൊൈതിഡക് -19)
ഇന്ധ്യതില� ആൈധ് ലകാവതിഡ്-19 ല�ാഗം ലക�ളത്തിൽ 
2020 ജനുവ�തി 30 ന് തതി�തിച്ചറതിഞ്ഞു. ആൈധ്ലത് 

ലകാവതിഡ്-19 സ്തി�ീക�തിക്ന്തതിന് മുലന്തലന് 
�കർച്ചവധ്ാധതിലയ ലന�തിൊൻ ലക�ളം ബഹുമുഖ  
തന്ത്രങ്ങൾ അവ�ംബതിച്ചു. ല�ാകാല�ാഗധ് സംഘെനയുലെ 
ഡയറക്െർ ജനറൽ (ഡ്യു.എച്ച്.ഒ.) ലകാവതിഡ്-19 
ഒരു �കർച്ചവധ്ാധതിയായതി പ്ഖധ്ാ�തിക്ന്തതിന് വളല� 
മുമ്പുതലന് ലകാവതിഡ്-19 നുള്ള ലക�ളത്തിലറെ പ്തതില�ാധം 
ആ�ംഭതിച്ചു. ആൈധ് ലകസ് റതിലപൊർട്ട് ലചയ് ൈതിവസം മുതൽ 
സംസ്ാനലത് നതിയന്ത്രണ തന്ത്രങ്ങൾ നന്ായതി  
നെന്തിരുന്നു. ആല�ാഗധ്വകുപെ് അെതിയന്� പ്തതിക�ണ 
സംവതിധാനങ്ങൾ സജീവമാക്തി.

സർക്ാർ, സത്വകാ�ധ് ലമഖ�കളതില� എല്ലാ ആല�ാഗധ് 
��തി�ക്ാ സൗക�ധ്ങ്ങളുലെയും വതിശൈമായ വതി�യതിരുത്ൽ 
നെത്തി. എല്ലാ ജതില്ലകളതിലം നതി�വധതി മീറ്തിംഗുകൾ നെത്തി. 
സംസ്ാന ത�ത്തിൽ ഈ സൗക�ധ്ങ്ങൾ എങ്ങലന ഉ�
ലയാഗതിക്ാലമന്തതിലനക്റതിച്ചുള്ള വതിശൈമായ കർമ�ദ്തതി 
തയ്യാറാക്തി. മാർഗ്ഗനതിർലദശങ്ങൾ അനുസ�തിച്ച് വീടുകളതിൽ 
കത്വാററെീൻ സൗക�ധ്മതില്ലാത് എല്ലാ അന്ർലദശീയ 
യാത്രക്ാല�യും അന്ർസംസ്ാന യാത്രക്ാല�യും 
കത്വാററെീൻ ലചയ്യുവാനായതി ലകാവതിഡ് ലകയർ 
ലസറെറുകൾ (സതി.സതി.സതി.) സ്ാ�തിച്ചു. ല�ാഗ�ക്ണമുള്ള 
ല�ാഗതികൾക്ായതി ലകാവതിഡ് ആശു�ത്രതികളും ല�ാ
ഗ�ക്ണമതില്ലാത്വർക്ായതി ലകാവതിഡ് ഫസ്റ്് 
ക�ൻ ചതികതിത്സാ ലകന്ദ്രങ്ങളും (സതി. എഫ് .എൽ. െതി .സതി.) 
തയ്യാറായതി. തലൈശ സത്വയംഭ�ണ സ്ാ�നങ്ങളുലെ 
ഏലകാ�നത്തിൽ മതതിയായ സ്റാഫ്, ബലയാലമഡതിക്ൽ 
മാ�തിനധ് നതിർമാർജനം തുെങ്ങതിയവ നെത്തി 
ല�ാരുന്നു. 

ലകാവതിഡ്-19 നതിയന്ത്രണ പ്വർത്നങ്ങളുലെ തുെക്ം 
മുതൽ സത്വകാ�ധ് ആശു�ത്രതികളുമായതി ഇെല�ൊൻ 
നതിലയാഗതിക്ലപെട്ട സംഘം ജതില്ലാ സത്വകാ�ധ് ആശു�ത്രതി 
ലനാഡൽ ഓഫീസർമാരുമായും, സത്വകാ�ധ് ആശു�ത്രതി 
മാലനജുലമന്റുകൾ, ഐ .എം .എ. എന്തിവരുമായും  
നതി�ന്�മായതി ബന്ം പു�ർത്തിയതിരുന്നു. ലകാവതിഡ്-19 
സംശയതിക്ലപെടുന്വല�യും ല�ാഗതികലളയും അവരുലെ 
വീടുകളതിൽ നതിന്്/എകതിറ്് ല�ായതിന്റുകളതിൽ നതിന്്/ 

�ട്തിേ 6.2.9 ഇന്ധ്യതില�യും ലക�ളത്തില�യും എച്ച്.ഐ.വതി. കണക്കൾ
ക്രമ 

നമ്പർ വതിഭാഗം ഇന്ധ് ലക�ളം

1 മുതതിർന്വരുലെ എച്ച്ഐവതി വധ്ാ�നത്തിലറെ ശതമാനം (15–49 വയസ്്), 2019 0.08 0.22

2 എച്ച്ഐവതി ബാധതിത�ായ ആളുകളുലെ ആലക എണ്ം, 2019 (ആയതി�ത്തിൽ) 24.21 2,348.86

3 ല�ാഗബാധതിത�ല്ലാത് 1,000 ജനസംഖധ്യതില� എച്ച്ഐവതി ബാധ, 2019- ൽ 0.02 0.05

4 പുതതിയ HIV അണുബാധകളുലെ ആലക വാർഷതിക കണക്് , 2019 
(ആയതി�ത്തിൽ) 0.80 69.22

5 പുതതിയ എച്ച്ഐവതി അണുബാധകളുലെ വാർഷതിക % മാറ്ം, 2010-2019 -24.20 -37.38

6 1,00,000 ജനസംഖധ്യതിൽ എയ്ഡ് സുമായതി ബന്ലപെട്ട മ�ണനതി�ക്്, 2019 1.50 4.43

7 എയ്ഡ് സ് സംബന്മായ മ�ണങ്ങളുലെ വാർഷതിക കണക്്, 2019 
(ആയതി�ത്തിൽ) 0.53 58.96

8 2010-2019 വർഷങ്ങളതില� എയ്ഡ് സ് സംബന്മായ മ�ണങ്ങളതില� % മാറ്ം -53.37 -66.07

9 അമ്മയതിൽ നതിന്് കുഞ്ഞതില�ക്് �കരുന്ത് തെയൽ ആവശധ്കത 
(ആയതി�ത്തിൽ) 0.16 20.52

(അവലംബം: ്ക�ള ്സ്ററ്് എയ്ഡ്സ് കണ്്്ോൾ സ്സോലസറ്റി)
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ഐലസാല�ഷൻ സൗക�ധ്ങ്ങളതില�ക്് എത്തിക്ന്തതി
നായതി ‘കനതിവ്-108’ ആംബു�ൻസുകൾ വഴതി ലക.എം.
എസ്.സതി.എൽ. നതിർണായക �ങ്് വഹതിച്ചതിട്ടുണ്ട്.  
ലക�ളത്തിൽ ലകാലറാണ കവറസ്  വധ്ാ�നത്തിലറെ 
�ശ്ാത്�ത്തിൽ കത്വാറകറെനതിലം / ഐലസാല�ഷനതിലം 
ഉള്ള വധ്ക്തതികൾക്ം അവരുലെ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്ം 
‘ഒറ്ക്ല്ല ഒപെമുണ്ട്’ എന് ല��തിൽ മാനസതിക-സാമൂഹതിക 
�തിന്തുണ നൽകുന്നു. ആല�ാഗധ്ലമഖ�യതിൽ ലജാ�തി 
ലചയ്യുന് എല്ലാ ഉലൈധ്ാഗസ്ല�യും സമൂഹത്തില� �� 
വതിഭാഗങ്ങലളയും ഉൾലക്ാള്ളുന് സമ്വും വതിശാ�വുമായ 
�ീതതിയതിൽ സംസ്ാനത� ��തിശീ�നം നെത്തുവാൻ 
കഴതിഞ്ഞു. എല്ലാ �ഞ്ചായത്തിലം വാർഡ് ത� സംഘങ്ങൾ 
സജീവമാവുകയും വലയാജനങ്ങളുലെ വീടുകളതില�ക്് 
ൈതിവലസനയുള്ള ലകാളുകളും സന്ർശനങ്ങളും ഉറപ്പു  
വരുത്തുകയും ലചയ്തു. ലകാവതിഡ്-19 അവലബാധത്തിനായതി 
2020 ലറെ തുെക്ം മുതൽ തലന് നതി�വധതി മാധധ്മ 
പ്ച�ണങ്ങൾ നെക്ന്നു. ലക�ളത്തിൽ ഇ-സഞ്ീവനതി 
ലെ�തിലമഡതിസതിൻ ലസവനങ്ങൾ ആല�ാഗധ് വകുപെതിലറെ 
ലനതൃതത്വത്തിൽ 2020 ജൂൺ 10-ന് ആ�ംഭതിച്ചു. 
ലകന്ദ്രീകൃതമായ �ീതതിയതി�ാണ് ഇതതിൽ ലസവനങ്ങൾ 
നൽകുന്ത്. സംസ്ാനത്തിനായുള്ള ലെ�തിലമഡതിസതിൻ 
പ്വർത്നങ്ങൾ കകകാ�ധ്ം ലചയ്യുന്ത് ‘ൈതിശ’യാണ്.  
www.dashboard.kerala.gov.in എന് ലവബ് 
വതി�ാസത്തിൽ �ഭധ്മായ ജതി.ഓ.ലക. ഡാഷ് ലബാർഡ് 
വഴതി ലകാവതിഡ്-19 ഡാറ് ല�ാതുജനങ്ങൾക്് 
�ഭധ്മാക്തി. ലകാവതിഡ്-19 ല�ാഗത്തിലറെ പ്ധാന 
വതിശൈാംശങ്ങളും അതതിലറെ നതിയന്ത്രണ പ്വർത്നങ്ങളും  
�ട്തിേ 6.2.10-ൽ നൽകതിയതി�തിക്ന്നു.

സൊുംക്രമതിരേത� ര�ൊഗങ്ങള്
പ്ലമഹം, �ക്തസമ്മർദം, കാർഡതിലയാവാ്രു�ാർ 
ല�ാഗങ്ങൾ, അർബുൈം, ശത്വാസലകാശസംബന്മായ 
ല�ാഗങ്ങൾ എന്തിവയാണ് മനുഷധ്ലറെ ആല�ാഗധ്ക�മായ 
ജീവതിതത്തിനു ഭീഷണതിയായതിട്ടുള്ള പ്ധാനലപെട്ട 
സാംക്രമതിലകത� ല�ാഗങ്ങൾ. ഇത്�ം ല�ാഗങ്ങൾ നതിയ
ന്ത്രതിക്ന്തതിനും തെയുന്തതിനുമുള്ള നെ�െതികൾ സത്വീക�തി
ച്ചതിലല്ലങ്തിൽ ഭാവതിയതിൽ ഉണ്ടാക്ാനതിെയുള്ള കഷ്ടനഷ്ടങ്ങൾ 
വളല� വലതായതി�തിക്ം. പ്ായാധതികധ്വും ജീവതിത �ീതതികളും 

ഇതതിലന സത്വാധീനതിക്ന്നു. താഴ്ന് വരുമാനക്ാല� 
സംബന്തിച്ച് മരുന്നുകളുലെ ഉയർന് വതി�യും ചതികതിത്സക്ാവ
ശധ്മായ സുൈീർഘമായ കാ���തിധതിയും വമ്പതിച്ച സാമ്പത്തിക 
ബാധധ്ത വരുത്തുന്താണ്. വൻലതാതതിൽ ആധുനതികവൽ
ക്�ണവും നഗ�വത്ക�ണവും, ജീവതിത�ീതതിയതിലള്ള മാറ്ം, 
മൈധ്ം, പുകയതി� എന്തിവയതിലള്ള ആശ്രയതത്വം, കവറ്് ലകാളർ 
ലതാഴതിലകൾക്ള്ള മുൻഗണന, അനാല�ാഗധ്ക�മായ 
ഭക്ണ�ീതതികൾ, ശാ�ീ�തിക പ്യത്നത്തിന് കുറഞ്ഞ 
മുൻഗണന, എല്ലാവതിഭാഗം ജനങ്ങളതിലം ഉള്ള ഉയർന് 
ത�ത്തിലള്ള സമ്മർദം എന്തിവ സംസ്ാനത്് 
സാംക്രമതിലകത� ല�ാഗങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്തതിന് ചതി� 
കാ�ണങ്ങളാണ്.

അമതിതവണ്ം, കഹപെർ �തി�തിലഡമതിയ, ഹൃൈയാഘാതം, 
�ക്ാഘാതം എന്തിവയും കൂടുത�ാണ്. ലൈശീയ 
ശ � ാ ശ � തി യു മ ാ യ തി  ത ാ � ത മ ധ്ല പെ ടു ത്തു ല മ്പ ാ ൾ 
ലക�ളത്തില� പുരുഷന്ാ�തിൽ കാൻസർ മ�ണനതി�ക്് 
വളല� കൂടുത�ാണ്. അച്ചുതലമലനാൻ ലസറെർ ലഫാർ 
ലഹൽത്് സയൻസ് സ്റഡീസ്, തതിരുവനന്പു�ം 
നെത്തിയ സർലവയതിൽ സംസ്ാനലത് എൻ .സതി .ഡതി. 
സ്തിതതി കൂടുതൽ വഷളായതായതി കാണുന്നു. മൂന്തിൽ 
ഒ�ാൾക്് �ക്താതതിമർദമുലണ്ടന്നും അഞ്ചതിൽ ഒ�ാൾക്് 
പ്ലമഹമുലണ്ടന്നും സർലവ ലവളതിലപെടുത്തുന്നു. ലന�ലത് 
കണ്ടു�തിെതിച്ചതതിനുലശഷവും �ക്തത്തില� �ഞ്ചസാ�യും 
�ക്തസമ്മർദവും സാധാ�ണനതി�യുലെ അളവ് മാനൈ
ണ്ഡങ്ങളുമായതി താ�തമധ്ലപെടുത്തുലമ്പാൾ വളല� കുറവ് 
മാത്രലമ സാധാ�ണ നതി�ക്തില�ക് നതിയന്ത്രതിക്ന്തതിനു 
സാധതിച്ചതിട്ടുള്ളൂലവന്നു �ഠനം ലവളതിലപെടുത്തി.

രേ�ള സതി.ഒ.�തി.ഡതി. പ്രതതിര�ൊധ നതിയന്ത്രണ ��തി�ൊെതി 
- ശ്ൊസക്
ല�ാകവധ്ാ�കമായതി ല�ാഗാവസ്ക്ം മ�ണത്തിനും  
നതിൈാനമായ പ്മുഖ കാ�ണങ്ങളതില�ാന്ാണ് 
ലക്രാണതിക് ഒബ്സ്രേക്റ്ീവ് �ൾലമാണറതി ഡതിസീസ് 
(സതി.ഒ.�തി.ഡതി.). ഇന്ധ്ലയ സംബന്തിച്ച ‘ല്ാബൽ 
ബർഡൻ ഓഫ് ഡതിസീസസ്’  (വാഷതിംഗ്  െൺ  
യൂണതിലവഴ്സതിറ്തിയതില� ഇൻസ്റതിറ്യൂട്ട് ലഫാർ ലഹൽത്് 
ലമരേതിക് ആൻഡ് ഇവാലലവഷൻ (ഐ.എച്ച്.എം.ഇ.) 

�ട്തിേ 6.2.10 ലകാവതിഡ്-19 ല�ാഗത്തിലറെ പ്ധാന വതിശൈാംശങ്ങളും അതതിലറെ നതിയന്ത്രണ പ്വർത്നങ്ങളും *
സ്തി�ീക�തിച്ച ലകസുകളുലെ ആലക എണ്ം 5225712

ല�ാഗം ലഭൈമായ ലകസുകളുലെ ആലക എണ്ം 5151632

സജീവ ലകസുകളുലെ ആലക എണ്ം 27842

ആലക മ�ണസംഖധ് റതിലപൊർട്ട് ലചയ്തു 45538

ലമാത്ം ലഡാസ് വാകതിലനഷൻ നെത്തിയത് 4,62,48,106

ആൈധ് ലഡാസ് വാകതിലനഷൻ നെത്തിയ ആലക എണ്ം (97.56%) 2,60,43,638

ഇ�ട്ട ലഡാസ് വാകതിലനഷൻ നെത്തിയ ആലക എണ്ം (76%) 2,03,11,901

സാമൂഹതിക സന്ദ് ലസനയുലെ ആലക എണ്ം 375123

കസലക്ാ ലസാഷധ്ൽ സലപൊർട്ടതിലറെയും കൗൺസതി�തിംഗ് ലകാളുകളുലെയും ആലക എണ്ം 1,31,99,475

ലക�ളത്തില� കമ്മയൂണതിറ്തി കതിച്ചണുള്ള തലദശഭ�ണ സ്ാ�നങ്ങളുലെ എണ്ം 1034/1034

പുന�ധതിവസതിപെതിക്ലപെട്ട അഗതതികളുലെ ആലക എണ്ം 3766

അവലംബം: www.dashboard.kerala.gov.in 
*2021 ഡറിസംബര് 24-സ്ല വറിവ�ങ്ങൾ
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കണക്നുസ�തിച്ച് ഇന്ധ്യതില� മ�ണനതി�ക്തിലറെ 
�ണ്ടാമലത് പ്ധാന കാ�ണം സതി.ഒ.�തി.ഡതി. യാണ്. 
അടുത്തിലെ ഇന്ധ്യതില� എൻ .സതി .ഡതി. ലപ്ാ്ാമതിൽ 
മുൻ ഗണനയുള്ള എൻ. സതി. ഡതി.കളതിൽ സതി.ഒ.�തി.ഡതി. യും 
കടുത് വൃക്ല�ാഗവും ഉൾലപെടുത്തിയതിട്ടുണ്ട്. ആസ്്മ, 
സതി.ഒ.�തി.ഡതി. എന്തിവയ്ക്കുള്ള ലൈശീയ കണക്കൾ 
ലക�ളത്തില� സ്തിതതിയും പ്തതിഫ�തിപെതിക്ന്നു. ലക�ളത്തില� 
സതി.ഒ.�തി.ഡതി. ലകസുകളുലെ എണ്ം 5,30,000 ആലണന്നും 
പ്ായപൂർത്തിയായവ�തിൽ ആസ്്മ ല�ാഗതികളുലെ എണ്ം 
4,80,000 ആലണന്നും കണക്ാക്ലപെടുന്നു. (അവ�ംബം: 
ആല�ാഗധ് ലസവന ഡയറക്െലററ്്) ലക�ളത്തിൽ 
സതി.ഒ.�തി.ഡതി.ക്ായുള്ള ഒരു പ്ലതധ്ക ല�ാതുജനാല�ാഗധ് 
�ദ്തതിയാണ് ശത്വാസ് . ഇത് ആർദ്ം മതിഷലറെ ഭാഗമായതി 
ഫാമതി�തി ലഹൽത്് ലസറെർ (എഫ്.എച്ച്സതി.) ത�ം മുതൽ 
നെപെതി�ാക്ന്നു. 378 കുടുംബാല�ാഗധ് ലകന്ദ്രങ്ങളതിലം 49 
ഉ�ജതില്ല / ജതില്ലാ ആശു�ത്രതികളതിലം ശത്വാസ് ക്തിനതിക്കൾ 
ആ�ംഭതിച്ചതി�തിക്ന്നു. 2020-21 –ൽ ല�ാഗനതിർണ്യം 
നെത്തിയ സതി.ഒ.�തി.ഡതി. ല�ാഗതികളുലെ എണ്ം 3,709 ഉം 
ആസ്്മ ല�ാഗതികളുലെഎണ്ം 4,371 ഉം ആണ്. ശത്വാസ്  
ക്തിനതിക്കളുലെ വതിശൈാംശങ്ങൾ, സതി.ഒ.�തി.ഡതി. ആസ്്മ 
എന്തിവയുലെ സ്കക്രീനതിംഗ്, ല�ാഗനതിർണയം എന്തിവ  
�ട്തിേ 6.2.11-ൽ നൽകതിയതി�തിക്ന്നു. 

അർബുദും
ലക�ളത്തില� ഒരു പ്ധാന സംക്രമതിലകത� ല�ാഗമാണ് 
അർബുൈം. ലമഡതിക്ൽ ലകാലളജുകൾ കൂൊലത റീജണൽ 
കാൻസർ ലസറെർ, മ�ബാർ കധ്ാൻസർ ലസറെർ, ലകാച്ചതി 
കധ്ാൻസർ ആൻഡ് റതിലസർച്ച് ലസറെർ എന്ീ സർക്ാർ 
ലമഖ�യതിലള്ള ആശു�ത്രതികളും അർബുൈത്തിന് ചതികതിത്സ 
നൽകതി വരുന്നു. ഈ സ്ാ�നങ്ങൾ കൂൊലത എല്ലാ 
പ്ധാന സർക്ാർ ആശു�ത്രതികളും കധ്ാൻസർ ചതികതിത്സ 
നൽകുന്നുണ്ട്. ലന�ലത്ല�ാഗം തതി�തിച്ചറതിയാതതി�തിക്ക, 
വൻചതികതിത്സാലച�വ്, തുച്ഛമായ ചതികതിത്സാ സൗക�ധ്ങ്ങൾ, 
അവലബാധമതില്ലായ്മ എന്ീ കാ�ധ്ങ്ങൾ ഈ ല�ാഗം വന്് 
മ�തിക്ന്വരുലെ എണ്ം വർദ്തിപെതിക്ന്നു.

മലബൊർ േ്യൊൻസർ പസറെർ
ലക�ള സർക്ാ�തിനുകീഴതിലള്ള ഒരു സത്വയംഭ�ണസ്ാ
�നമാണ് കണ്ണൂ�തില� മ�ബാർ കധ്ാൻസർ ലസറെർ. 
വെക്ൻ ലക�ളത്തില� ജനങ്ങൾക്് അർബുൈചതികതിത്സ 
നൽകാൻ സ്ാ�തിതമായതാണ് മ�ബാർ കധ്ാൻസർ 

ലസറെർ. ഇവതിലെ 204 ല�ല� കതിെത്തി ചതികതിത്സതിക്ാൻ 
സാധതിക്ം. അർബുൈല�ാഗതികലള ചതികതിത്സതിക്ന്തതിനായതി 
ഏറ്വും പുതതിയ സംവതിധാനങ്ങൾ ഇവതിലെയുണ്ട്. 2020-21 
ൽ മ�ബാർ കധ്ാൻസർ ലസറെറതിൽ ചതികതിത്സ �ഭതിച്ചതതിൽ 
4,612 ല�ർ കതിെത്തി ചതികതിത്സ �ഭധ്മായവരും 58,401 ല�ർ 
ഔട്ട്ല�ഷധ്റെ്സുമാണ്. ഇതതിൽ പുതതിയ ലകസുകൾ 5,384 
ആണ്. 2021-22 കാ�യളവതിൽ (ഓഗസ്റ്് 31, 2021 വല�), 
ഐ�തിയുലെയും ഒ�തിയുലെയും എണ്ം യഥാക്രമം 3,337 ഉം 
51,219 ഉം പുതതിയ ലകസുകൾ 5,044 ഉം ആണ്. ലകന്ദ്രത്തിൽ 
ഓല�ാ വർഷവും കലണ്ടത്തുന് പുതതിയ ലകസുകളുലെ 
ശ�ാശ�തി എണ്ം 4,494 ആണ്.

പേൊച്തിൻ േൊൻസർ റതിസർച്ക് പസറെർ
കാൻസർ ല�ാഗബാധാ നതി�ക്തിലള്ള ഭീതതിജനകമായ 
വർദ്നവും മധധ്ലക�ളത്തിൽ സർക്ാർ ത�ത്തിൽ ഒരു 
ത്രതിതീയ കാൻസർ ��തിച�ണ ഗലവഷണ ലകന്ദ്രത്തിലറെ 
ആവശധ്കതയും ലകാച്ചതിയതില� കാൻസർ റതിസർച്ച് 
ലസറെറതിലറെ �തിറവതിക് കാ�ണമായതി. സതി.സതി.ആർ.സതി. 
എന്ത് ലസാകസറ്ീസ് ആക്െ് പ്കാ�ം �ജതിസ്റർ 
ലചയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ലസാകസറ്തിയാണ്. സതി.സതി.ആർ.സതി. 
യതിൽ നതി�വതിൽ �ഭധ്മാകുന് കതിെക്കളുലെ എണ്ം 20 
ആണ് . എന്ാൽ ഓല�ാ വർഷവും റതിലപൊർട്ട് ലചയ്യുന് 
പുതതിയ ലകസുകളുലെ എണ്ം ആയതി�ത്തിഒരുന്നൂറാണ്.  
2020-21 ൽ ചതികതിത്സയതിലള്ള പുറംല�ാഗതികളുലെ എണ്ം 
13,796 ഉം ഐ�തി 400 ഉം പുതതിയ ലകസുകൾ 1,838 ഉം 
ആണ്.

റീജതിയണൽ േ്യൊൻസർ പസറെർ (ആർ.സതി.സതി.)
ലക�ളത്തിൽ കധ്ാൻസർ ല�ാഗനതിർണയത്തിനും 
ചതികതിത്സയ്ക്കും നതിയന്ത്രണത്തിനുമായുള്ള സമ്പൂർണ 
സമർപെതിത ലകന്ദ്രമാണ് ആർ.സതി.സതി., തതിരുവനന്പു�ം. 
�ാജധ്ലത് ഏറ്വും മതികച്ച 28 ആർ.സതി.സതി. കളതിൽ ഒന്ായ 
ആർ.സതി.സതി., തതിരുവനന്പു�ം അന്ാ�ാഷ്ട്ര സ്ാ�ന
ങ്ങളുമായുള്ള പ്വർത്ന ബന്വും നതി�നതിർത്തുന്നു. 
ആർ.സതി.സതിയതിൽ ൈതിവലസനയുള്ള ശ�ാശ�തി ല�ാഗതി 
സന്ർശനങ്ങൾ 525 ആണ്. കഴതിഞ്ഞ മുപെത്തിലയട്ടു 
വർഷങ്ങളായതി ലക�ളത്തിലറെയും തമതിഴ്നാട്ടതില�യും 
കർണാെകത്തില�യും ചതി� പ്ലൈശങ്ങളതില�യും ജനങ്ങളുലെ 
വർധതിച്ചു വരുന് കാൻസർ ��തിച�ണ ആവശധ്ങ്ങൾ 
ഏറ്വും കുറഞ്ഞ ലച�വതിൽ നതിർവഹതിക്ന്നു. 2020-21-ൽ 
പുതതിയതായതി 11,191 ലകസുകൾ കലണ്ടത്തുകയും 1,50,330 

�ട്തിേ 6.2.11 ശത്വാസ്  ക്തിനതിക്കൾ, സതി.ഒ.�തി.ഡതി, ആസ്്മ എന്തിവയുലെ സ്കക്രീനതിംഗ്, ല�ാഗനതിർണയ വതിശൈാംശങ്ങൾ

2018-19 2019-20 2020-21 2021-22 ആലക

ല�ാഗ�ക്ണമുള്ളവ�തില� സ്കക്രീനതിംഗ് 47601 63206 45444 3750 160001

ശത്വാസ്  ക്തിനതിക്്-എഫ്.എച്ച്സതി. 89 90 91 108 378

ശത്വാസ്  ക്തിനതിക്്- ജതില്ല/ജനറൽ /
താലക്് ആശു�ത്രതികൾ 14 25 10 49

കസ്ലറാലമരേതി സ്കക്രീനതിംഗ് 9147 18428 1952 299 29826

സതി.ഒ.�തി.ഡതി. ല�ാഗനതിർണയം 
നെത്തിയത് 4677 11557 3709 737 20680

ആസ്്മ ല�ാഗനതിർണയം 
നെത്തിയത് 4145 7081 4371 359 15956

അവലംബം: ആ്�ോഗ്യ ്സവന ഡയറക്ട്ററ്്
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ലകസുകൾ അവല�ാകനം ലചയ്യുകയും 6,807 ഇൻ-ല�ഷധ്റെ് 
അഡ്മതിഷനുകളും ആർ.സതി.സതിയതിൽ നെത്തി. ആർ.സതി.
സതി. ലയക്റതിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വതിശൈാംശങ്ങൾ ഈ 
അവല�ാകനത്തിലറെ ലസക്ൻ 5.2-ൽ ഉൾലപെടുത്തി
യതിട്ടുണ്ട്.

മൊനസതിേൊര�ൊഗ്യും
ഭാ�തലസൻസസ് 2011 പ്കാ�ം ലക�ളത്തില� 
ജനസംഖധ്യുലെ 0 .20 ശതമാനം മാനസതിക 
ല�ാഗങ്ങളുള്ളവരും 0.20 ശതമാനം മാനസതികകവക�ധ്മു
ള്ളവരുമാണ്. ലൈശീയശ�ാശ�തി യഥാക്രമം 0.06 ശതമാനം 
വും 0.12 ശതമാനം വുമാണ്. ലൈശീയ ശ�ാശ�തിയുമായതി 
താ�തമധ്ം ലചയ്യുലമ്പാൾ ലക�ളത്തില� ഈ നതി�ക്് വളല� 
കൂടുത�ാലണങ്തിലം അതതിനനുസ�തിച്ച് ലവണ്ടത്ര പ്ാധാനധ്ം 
ലക�ളത്തിൽ നൽകതിയതിട്ടതില്ല. ഒരു മാനസതികാല�ാഗധ്നയ
ത്തിന് സംസ്ാനസർക്ാർ 2013 ലമയ് മാസം രൂ�ം 
നൽകതി അംഗീക�തിച്ചു. ഈ നയത്തിൽ നതിർലദശതിക്ലപെ
ട്ടതിട്ടുള്ള പ്ധാന കാ�ധ്ങ്ങൾ ഇവയാണ്. മാനസതികാസത്വ
സ്ധ്ത്തിലറെ ചതികതിത്സ തുെലങ്ങണ്ടത് കപ്മറതി ലഹൽത്് 
ലസറെറുകളതിൽ നതിന്ാണ്. കസകധ്ാരേതിക് ലമഡതിസതിൻ 
വകുപ്പും മലനാല�ാഗാശു�ത്രതികളും റഫറൽ സംവതിധാ
നങ്ങളാക്ണം. ആർദ്ം മതിഷലറെ ഭാഗമായതി പ്ാഥമതിക 
ചതികതിത്സയതിൽ ‘ആശത്വാസം’ വതിഷാൈല�ാഗ മാലനജ്ലമറെ് 
സംസ്ാനലത്ാട്ടാലകയുള്ള 224 കുടുംബാല�ാഗധ്  
ലകന്ദ്രങ്ങളതിൽ ആ�ംഭതിച്ചു.

ലക�ളത്തിൽ മൂന്് മാനസതികാല�ാഗധ്ലകന്ദ്രങ്ങളതി
�ായതി 1,366 കതിെക്കൾ നതി�വതിലണ്ട്. മാസംലതാറും 
10,000 ഔട്ട്ല�ഷധ്ൻസുമായതി എല്ലാ ജതില്ലകളതിലം  
ജതില്ലാമാനസതികാല�ാഗധ്��തി�ാെതി പ്വർത്തിച്ചുവരുന്നു. 
പ്സ്തുത ലകന്ദ്രങ്ങളതിലൂലെ പുന�ധതിവാസ സൗക�ധ്വും 
ന�്കതിവരുന്നു. അവലബാധമതില്ലായ്മ, ല�ാതുമലനാഭാവം, 
കുടുംബാംഗങ്ങളുലെ ശ്രദ്ക്റവ്, തുെർ നെ�െതികളുലെ 
അഭാവം തുെങ്ങതിയവയാണ് ശ്രദ്യതിൽലപെട്ടതിട്ടുള്ള പ്ധാന 
പ്ശ്ങ്ങൾ. സംസ്ാനസർക്ാർ 26 �കൽവീടുകൾ 
ആ�ംഭതിച്ചതിട്ടുണ്ട്. ല�ാഗം ലഭൈമായ 506 ല�ർക്് ഇതതിലറെ 
പ്ലയാജനം �ഭതിക്ന്നു.

ജതില്ലൊ മൊനസതിേ ആര�ൊഗ്യ ��തി�ൊെതി
സംസ്ാനലത് 14 ജതില്ലകളതിലം ജതില്ലാ മാനസതികാല�ാഗധ് 
��തി�ാെതി (ഡതി.എം.എച്ച്.�തി) പ്വർത്തിക്ന്നു. ജതില്ലയതില� 
എല്ലാ �തി.എച്ച്.സതികളതിലം സതി.എച്ച്.സതികളതിലം ബന്ലപെട്ട 
ആശു�ത്രതികളതില� ��തിശീ�നം �ഭതിച്ച ലഡാക്െർമാർ 
മാനസതികാല�ാഗധ് ക്തിനതിക്കൾ നെത്തുന്നു. തങ്ങളുലെ 
അടുത്തുള്ള പ്ാഥമതിക ആല�ാഗധ് ലകന്ദ്രങ്ങളതിൽ നതിന്് 
മരുന്നുകൾ ല�ാഗതികൾക്് �ഭധ്മാക്ം. സംസ്ാനത്് 
ഡതിഎംഎച്ച്�തിയതിൽ നതിന്് ഓല�ാ മാസവും 10,000 
ല�ാഗതികൾ ചതികതിത്സ ലതടുന്നുണ്ട്. ല�ാതു ജനങ്ങൾക് 
അവലബാധം സൃഷ്ടതിക്ന്തതിനായതി വതിവ� വതിജ്ാന 
വതിനതിമയ പ്വർത്നങ്ങൾ, മാനസതികാല�ാഗധ്വും 
പ്ാഥമതികാല�ാഗധ്വും ശ�തിയായതി ബന്ലപെടുത്തുന്തതി
നായതി ലഡാക്െർമാർക്ം നഴ്സുമാർക്ം ഫാർമസതി
സ്റ്റുകൾക്ം ആല�ാഗധ് പ്വർത്കർക്ം ��തിശീ�നം, 
�ഹ�തി വസ്തുക്ളുലെ ദുരു�ലയാഗം തെയൽ, ആ്മഹതധ് 
തെയൽ, വലയാജന മാനസതികാല�ാഗധ്ം, മാനസതിക 
സമ്മർദ നതിയന്ത്രണം എന്തിവ പ്വർത്നങ്ങളാണ്. 
സമ് മാനസതികാല�ാഗധ് �ദ്തതിയുലെ ഭാഗമായതി 

മാനസതിക കവക�ധ്മുള്ളവർക്ായതി �കൽ ��തിച�ണ 
ലകന്ദ്രങ്ങൾ ആ�ംഭതിച്ചു. ഇലപൊൾ സംസ്ാനത്് 
30 ��തിച�ണ ലകന്ദ്രങ്ങൾ പ്വർത്തിക്ന്നുണ്ട്. 
വതിൈധ്ാ�യ മാനസതികാല�ാഗധ് ��തി�ാെതി എൻഎച്ച്എം 
സഹക�ണലത്ാലെ സംസ്ാനത്് നെപെതി�ാക്ന്നു. 
2020-21 ൽ നെത്തിയ ക്തിനതിക്കളുലെ എണ്ം 2,749 ഉം 
പുതതിയ ലകസുകളുലെ എണ്ം (ക്തിനതിക്കൾ മാത്രം) 10,500 
ഉം ആണ്. 

ഇൻസ്റതിറ്യൂട്ക് ഓഫക് പമറെൽ പെൽത്ക് ആൻഡക് 
നയൂരറൊ സയൻസസക് (ഇുംെൊൻസക്)
1982 ൽ ലക�ള സർക്ാർ സ്ാ�തിച്ച സത്വയംഭ�ണ 
സ്ാ�നമാണ് ഇൻസ്റതിറ്യൂട്ട് ഓഫ് ലമറെൽ ലഹൽത്് 
ആറെ് നയൂലറാസയൻസസ് (ഇംഹാൻസ്) ലകാഴതിലക്ാെ്. 
ലകാഴതിലക്ാെ് ഗവലമെൻറ് ലമഡതിക്ൽ ലകാലളജ് 
കാമ്പസതിൽ ഈ സ്ാ�നം പ്വർത്തിക്ന്നു. 
കസക്ധ്ാരേതിക് ലസാഷധ്ൽ വർക്് (8 സീറ്്), ക്തിനതിക്ൽ 
കസലക്ാളജതി (8 സീറ്്), ല�ാസ്റ്് ലബസതിക് ഡതില്ാമ ഇൻ 
കസക്ധ്ാരേതിക് നഴ്സതിങ് (10 സീറ്്) എന്തിവയതിൽ ഇലപൊൾ 
എം.ഫതിൽ ലകാഴ്സുകൾ ഇൻസ്റതിറ്യൂട്ട് നെത്തിവരുന്നു. 
ക്തിനതിക്ൽ ലസവനങ്ങളതിൽ ഇൻസ്റതിറ്യൂട്ട് ഇലപൊൾ 
കമ്മയൂണതിറ്തി കസക്ധ്ാരേതി, കചൽഡ് കസക്ധ്ാരേതി, 
പുന�ധതിവാസ ലസവനങ്ങൾ എന്തിവയതിൽ ശ്രദ് ലകന്ദ്രീ
ക�തിക്ന്നു. ഇംഹാൻസതിന് നതി�വതിൽ കതിെത്തിച്ചതികതിത്സയ്ക്കുള്ള 
സൗക�ധ്മതില്ല. 2020-ൽ പുതതിയ ഒ.�തി. ലകസുകളുലെ എണ്ം 
2,992 ഉം ലഫാലളാ അപെ് ലകസുകൾ 6,301 ഉം ആയതിരുന്നു. 
2021-ൽ ഇത് യഥാക്രമം 3,314 ഉം 6,012 ഉം ആയതിരുന്നു  
(ഓഗസ്റ്് 31 വല�).

ഇന്്യൻ ഇൻസ്റതിറ്യൂട്ക് ഓഫക് ഡയബറ്തിക്ക്
ലക�ള സർക്ാ�തിലറെ കീഴതിലള്ള ഒരു സത്വയംഭ�ണ 
സ്ാ�നമാണ് തതിരുവനന്പു�ലത് ഇന്ധ്ൻ ഇൻസ്റതി
റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഡയബറ്തിക്. പ്ലമഹത്തിനും അതതിലറെ 
സങ്ീർണ്മായ ചതികതിത്സയ്ക്കും മാത്രമായതി പ്വർത്തിക്
ന് സർക്ാ�തിലറെ കീഴതിലള്ള ഒരു സ്ാ�നമാണ്. 
തതിരുവനന്പു�ം നഗ�ത്തില� ആക്ളത്തിനടുത്തുള്ള 
പു�യനാർലകാട്ടയതിൽ, 2001 �ാണ് ഐ.ഐ.ഡതി.  
പ്വർത്നം ആ�ംഭതിച്ചത്. തതിരുവനന്പു�ലത് �്തിക് 
ലഹൽത്് �ാലബാറട്ടറതി കാമ്പസതിൽ ഒരു സബ് ലസറെറും പ്
വർത്തിക്ന്നു. പ്ലമഹത്തിലറെ ജനതിതക അെതിത്റലയക്
റതിച്ച് അലനത്വഷതിക്ക, ലഡാക്െർമാർക്ം, �ാ�ാലമഡതിക്ൽ 
സ്റാഫതിനും ലവണ്ട ��തിശീ�നം നൽകുക, ചതികതിത്സാ 
�ീതതികൾ വതികസതിപെതിക്ന്തതിന് ഗലവഷണ സഹായം 
നൽകുക, അക്ാൈമതിക് ത�ത്തിൽ പ്ാധാനധ്ം നൽകുക, 
കൂൊലത പ്ലമഹ ല�ാഗത്തിലറെ വതിവതിധ വശങ്ങലളക്റതി
ച്ച് അതധ്ാധുനതിക ലകാൺഫറൻസുകൾ സംഘെതിപെതിക്ക 
എന്തിവയാണ് ഈ സ്ാ�നത്തിലറെ പ്ധാന പ്വർത്
നങ്ങൾ. ഐ.ഐ.ഡതി. യതിൽ �ഭധ്മായ കതിെക്കളുലെ എണ്ം 
40 ആണ്. ശ�ാശ�തി ഓല�ാ വർഷവും കലണ്ടത്തിയ പുതതിയ 
ലകസുകളുലെ എണ്ം 6000 ആണ്. 2020-21 ൽ ചതികതിത്സതിച്ച 
ല�ാഗതികളുലെ എണ്ം 34,191 ഉം ഐ�തി 236 ഉം പുതതിയ 
ലകസുകൾ 5,751 ഉം ആണ്.

ആധുനതിേ വൈദ്യശൊസ്തും
ലക�ളത്തിൽ ആധുനതിക കവൈധ്ശാസ്തലസവനങ്ങൾ 
ലചയ്യുന്ത് ആല�ാഗധ്ലസവന ഡയറക്െലററ്റും (ഡതി.
എച്ച്.എസ്.) അതുമായതി ബന്ലപെട്ട വതിൈധ്ാഭധ്ാസ 
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ലമഖ�കകകാ�ധ്ം ലചയ്യുന്ത് ലമഡതിക്ൽ വതിൈധ്ാഭധ്ാസ 
ഡയറക്െലററ്റു(ഡതി.എം.ഇ.)മാണ്.

ആര�ൊഗ്യൈകുപ്പതിനു േീഴതിലുള്ള ആര�ൊഗ്യ��തി�ക്ഷൊ
സ്ൊ�നങ്ങള്
ആല�ാഗധ്ലസവനവകുപെതിന് കീഴതിലള്ള 1,284 ആല�ാഗധ്
��തി�ക്ാസ്ാ�നങ്ങളതി�ായതി 38,506 കതിെക്കളും 6,355 
ലഡാക്െർമാരും 21,421 �ാ�ാലമഡതിക്ൽ ജീവനക്ാരും 
ഉണ്ട്. ഇതതിൽ 740 പ്ാഥമതികാല�ാഗധ്ലകന്ദ്രങ്ങൾ / 
കുടുംബാല�ാഗധ് ലകന്ദ്രങ്ങൾ, 108 (24*7) പ്ാഥമതികാല�ാ
ഗധ്ലകന്ദ്രങ്ങൾ, 226 കമ്മയൂണതിറ്തി ലഹൽത്് ലസറെറുകൾ 
/ ല്ാക്്  കുടുംബാല�ാഗധ് ലകന്ദ്രങ്ങൾ, 87 താലൂക്് 
ആസ്ാന ആശു�ത്രതികൾ, 18 ജതില്ലാആശു�ത്രതികൾ, 18 
ജനറൽ ആശു�ത്രതികൾ, 3 മാനസതികല�ാഗാശു�ത്രതിക
ൾ, 8 സ്തീകളുലെയും കുട്ടതികളുലെയും ആശു�ത്രതികൾ, 3 കു
ഷ്ഠല�ാഗാശു�ത്രതികൾ 14 ക്യല�ാഗക്തിനതിക്കൾ, 11 
മറ്് ലസ്ഷധ്ാ�തിറ്തി ആശു�ത്രതികൾ, 48 മറ്് ആശു�ത്രതികൾ 
എന്തിവയുണ്ട്. ല�ാഗപ്തതില�ാധവും ല�ാഗശമനവുമു
ൽലപെലെയുള്ള സമ്മായ പ്ഥമതികത� ലസവനങ്ങൾ 
നൽകുന് സ്ാ�നങ്ങളാണ് പ്ാഥമതികാല�ാഗധ്ലകന്ദ്ര
ങ്ങൾ. സാമൂഹധ്ാല�ാഗധ്ലകന്ദ്രങ്ങളും, താലൂക്് ആസ്ാന 
ആശു�ത്രതികളും ൈത്വതിൈീയത���തിച�ണം �ഭതിക്ന്യതിെങ്ങ
ളാണ്. ജതില്ലാ ആശു�ത്രതികൾ, ജനറൽ ആശു�ത്രതികൾ, 
സ്തീകളുലെ ആശു�ത്രതികൾ എന്തിവ ലസ്ഷധ്ാ�തിറ്തി 
ലസവനങ്ങളും ചതി� സൂപെർ ലസ്ഷധ്ാ�തിറ്തി ലസവനങ്ങളും 
നൽകുന്നു. സാമൂഹധ്ല�ാഗധ്ലകന്ദ്രം ത�ം വല� എല്ലാ 
ആല�ാഗധ്��തി�ാ�ന ലകന്ദ്രങ്ങളതിലം ലസ്ഷധ്ാ�തിറ്തി 
ലകഡർ നെപെതി�ാക്ക, പ്ാഥമതികാല�ാഗധ് ലകന്ദ്രങ്ങലള 
കുടുംബാല�ാഗധ് ലകന്ദ്രങ്ങളാക്തി മാറ്റുക എന്തിവയ്കാണ് 
�തതിമൂന്ാം �ഞ്ചവത്സ� �ദ്തതി ഊന്ൽ നൽകതിയത്. 
ലക�ളത്തില� ലബഡ് ല�ാപുല�ഷൻ അനു�ാതം 
1.09/1,000 ഉം ശ�ാശ�തി ലഡാക്െർ ലബഡ് അനു�ാതം 6 
ഉം ആണ്. 2020 ലം 2021 ലം ലക�ളത്തില� പ്ധാന ആല�ാ
ഗധ്സ്ാ�നങ്ങളും കതിെക്കളും ഇനം തതി�തിച്ച്, ഇൻല�ഷധ്റെ്, 

ഔട്ട് ല�ഷധ്റെ് വതിവ�ങ്ങൾ ലചറുതും വലതുമായതി നെത്തിയ 
ശാസ്തക്രതിയകൾ, ഡതി.എച്ച്.എസതിനു കീഴതിലള്ള ലമഡതിക്ൽ 
�ാ�ാലമഡതിക്ൽ സ്റാഫുകൾ, എന്തിവ അനുബന്ും 6.2.3, 
6.2.4, 6.2.5 എന്തിവയതിൽ ലകാടുത്തി�തിക്ന്നു.

ഡതിഎച്ക്എസതിനക് േീഴതിൽ രേ�ളത്തിപല ആശു�ത്തി 
േതിെക്േളുപെ ജതില്ല തതി�തിച്ചുള്ള ൈതിത�ണും
ആല�ാഗധ് ലസവന ഡയറക്െലററ്തിന് കീഴതിലള്ള 
ലക�ളത്തില� ആശു�ത്രതി കതിെക്കളുലെ ജതില്ല തതി�തിച്ചുള്ള  
ചതിത്ും 6.2.1-ൽ നൽകതിയതി�തിക്ന്നു. മറ്് ജതില്ലകലള 
അല�ക്തിച്ച് തതിരുവനന്പു�ം, എറണാകുളം ജതില്ലകളതിൽ 
കൂടുതൽ കതിെക്കളുണ്ട്. എന്ാൽ കാസറലഗാഡ്, ഇടുക്തി, 
വയനാെ് ജതില്ലകളതിൽ കതിെക്കളുലെ എണ്ം കുറവാണ്.

ആര�ൊഗ്യ ഇൻഷുറൻസക്

േൊരുണ്യ ആര�ൊഗ്യ സു�ക്ഷൊ �ദ്ധതതി  
(പേ എ എസക് �തി)
പ്ധാൻ മന്ത്രതി ജൻ ആല�ാഗധ് ലയാജന (�തി.എം-
ലജ.എ.കവ.) കാരുണധ് ആല�ാഗധ് സു�ക്ാ �ദ്തതി 
(ലക എ എസ് �തി) എന് പുതതിയ �ദ്തതിയായതി നെപൊക്ാൻ 
ലക�ളസർക്ാർ തീരുമാനതിച്ചു. സർക്ാർ ലസ്ാൺസർ 
ലചയ് ആല�ാഗധ് ഇൻഷുറൻസ് �ദ്തതികളായ �ാഷ്ട്രീയ 
സത്വസ്തധ് ഭീമ ലയാജന (ആർ എസ് ബതി കവ), സമ് 
ആല�ാഗധ് ഇൻ ഷുറൻസ് �ദ്തതി (ചതിസ്), സീനതിയർ 
സതിറ്തിസൺ ലഹൽത്് ഇൻ ഷുറൻസ് ക്രീം (എസ്ചതിസ്) 
എന്തിവ ലക എ എസ് �തി സംലയാജതിപെതിക്ന്നു. 

തുെക്ത്തിൽ, 5 �ക്ം രൂ� കവലറജുമായതി ഇൻഷുറൻസ് 
ലമാഡതിൽ 2019 ഏപ്തിൽ 1 മുതൽ 2020 ജൂൺ വല� 
�ദ്തതി നെപൊക്തി. 2020 ജൂക� 1 മുതൽ, ₹5 �ക്ം 
കവലറജുമായതി അഷുറൻസ്  ലമാഡതി�ാണ് �ദ്തതി 
നെപൊക്ന്ത്. ലമാത്ം 41.66 �ക്ം കുടുംബങ്ങലള 
ലക എസ് �തി �ദ്തതിയതിൽ ഉൾലപെടുത്തിയതിട്ടുണ്ട്. ഇതതിൽ 

ചതിത്ും 6.2.1 ഡതിഎച്ച്എസതിന് കീഴതിൽ ലക�ളത്തില� ആശു�ത്രതി കതിെക്കളുലെ ജതില്ല തതി�തിച്ചുള്ള വതിത�ണം

അവലംബം: ആ്�ോഗ്യ ്സവന ഡയറക്ട്ററ്്
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22.03 �ക്ം കുടുംബങ്ങൾ മാത്രമാണ് �തി.എം-ലജ.എ.കവ. 
/ എസ് .ഇ.സതി.സതി. വതിഭാഗത്തിൽ ഉൾലപെട്ടതിട്ടുള്ളത്. 
�തി എം ലജ എ കവ, എസ് ഇ സതി സതി എന്തിവയ്ക് കീഴതിൽ 
വരുന് കുടുംബങ്ങൾക്് മാത്രമായതി ലകന്ദ്ര സഹായം ��തി
മതിതലപെടുത്തിയതി�തിക്ന്നു. ഓല�ാ കുടുംബത്തിനും പ്ീമതിയം 
��തിധതി 1,052 രൂ�യാണ് ലകന്ദ്രസർക്ാർ നതിശ്യതിച്ചതിട്ടു
ള്ളത്. അതതിൽ 60 ശതമാനം സംസ്ാനത്തിന് ലകന്ദ്ര 
വതിഹതിതമായതി നൽകും. അതതിനാൽ, എൻലറാൾ ലചയ് ഓല�ാ 
�തി.എം-ലജ.എ.കവ. (ആർ എസ് ബതി കവ) കുടുംബത്തിനും 
ലകന്ദ്ര സർക്ാർ 631.2 രൂ� നൽകുന്നു. ഇതുവല� 755 
ആശു�ത്രതികൾ എം�ാനൽ ലചയ്തിട്ടുണ്ട്, ഇതതിൽ 563 
സത്വകാ�ധ് ആശു�ത്രതികളും 192 ല�ാതു ആശു�ത്രതികളും 
ഉൾലപെടുന്നു.

കാരുണധ് ലബനവ�റെ് ഫണ്ട് (ലകബതിഎഫ്) �ദ്തതിയും 
ഇലത മതിഷനു കീഴതിൽ സംസ്ാനത്് പ്ലതധ്കം പ്വർത്തി
ക്ന്നു.

എം-ലജ.എ.കവ./ ലക എ എസ് �തി എന്തിവയുലെ 
പുല�ാഗതതി അനുബന്ും 6.2.6-ൽ നൽകതിയതി�തിക്ന്നു. എം-
ലജ.എ.കവ./ ലക എ എസ് �തി എന്തിവയുലെ ലമഖ�ാത� 
ഉ�ലഭാഗം അനുബന്ും 6.2.7-ൽ നൽകതിയതി�തിക്ന്നു.

േൊരുണ്യ പബനൈലറെക് ഫണ്ക്
ചതി� മാ�കല�ാഗങ്ങളുലെ ചതികതിത്സയ്കായതി സാമ്പത്തികമായതി 
�തിലന്ാക്ം നതിൽക്ന് കുടുംബങ്ങളതില� അംഗങ്ങൾക്് 
സാമ്പത്തിക സഹായം നൽകുന്തതിനായതി 2012 
ലഫബ്രുവ�തിയതിൽ ലക�ള സർക്ാർ കാരുണധ് ലബനവ�റെ് 
ഫണ്ട് (ലകബതി.എഫ്) �ദ്തതി ആ�ംഭതിച്ചു. എ.�തി.എൽ. 
നതി� കണക്തില�ടുക്ാലത ലറഷൻ കാർഡ് അനുസ�തിച്ച് 
വാർഷതിക വരുമാനം 3 �ക്ം രൂ�യതിൽ താലഴയുള്ള 
ഓല�ാ കുടുംബത്തിനും സാമ്പത്തിക സഹായം �ഭതിക്ം. 
എന്തിരുന്ാലം ഈ വരുമാന ��തിധതി ഹീലമാഫീ�തിയ 
ചതികതിത്സയതിൽ ഏർലപെടുത്തിയതിട്ടതില്ല. ഓല�ാ കുടുംബത്തിനും 
വൃക്ല�ാഗങ്ങളുലെ ചതികതിത്സയ്കായതി 3 �ക്ം രൂ� വല�യും 
മറ്് നതിർദതിഷ്ട ല�ാഗങ്ങൾക്് 2 �ക്ം രൂ�വല�യും 
ധനസഹായം �ഭതിക്ം. ഒലന്ാ അതതി�ധതികലമാ 
ആളുകൾക്് മുകളതിൽ നതിർലദശതിച്ച ��തിധതിക്് വതിലധയമായതി 
ഒല� ലറഷൻ കാർഡതിൽ നതിന്് പ്ലയാജനം ലനൊം. 
ഹതിലമാഫീ�തിയ ല�ാഗതികളുലെ ചതികതിത്സയ്കായതി നൽകുന് 
ധനസഹായത്തിന് ��തിധതിയതില്ല. സംസ്ാന ല�ാട്ടറതി വകുപെ് 
വഴതിയാണ് �ദ്തതി നെപൊക്തിയതിരുന്ത്. ലസ�്റ്ംബർ 
1, 2020 മുതൽ ഇത് സംസ്ാന ആല�ാഗധ് ഏജൻസതി 
വഴതിയാണ് നെപൊക്ന്നു. 2020-21-ൽ, ലകബതിഎഫതിനായതി 
സംസ്ാന ലഹൽത്് ഏജൻസതിക്് 43.39 ലകാെതി രൂ� 
ധനസഹായം �ഭതിച്ചതതിൽ മുഴുവൻ തുകയും ലച�വഴതിച്ചു. 
2021-22-ൽ (ഒക്ലൊബർ 31 വല�) 24.22 ലകാെതി രൂ� 
എസ്എച്ച്എയ്ക് �ഭതിക്കയും പൂർണമായും ലച�വഴതിക്കയും 
ലചയ്തു.

ആര�ൊഗ്യേതി�ണും
ലക�ളസർക്ാ�തിലറെ പ്ധാന ആല�ാഗധ് �ദ്തതിക
ളതില�ാന്ാണ് ആല�ാഗധ്കതി�ണം. ജനനം മുതൽ 18 
വയസ്് വല�യുള്ള അർഹതലപെട്ട എല്ലാല�ാഗതികൾക്ം 
�ദ്തതി സൗജനധ്ചതികതിത്സയും അനുബന്കവൈധ്ലസവ

നങ്ങളും ന�്കുന്നു. ഈ �ദ്തതിയതിലൾലപെടുന്ത് ഒ.�തി. 
�ജതിസ്ലരേഷൻ ചതി�വ്, ല�ാഗനതിർണ്യം/മരുന്നുകൾ/
ഇം്ാന്റുകൾ ചതികതിത്സയ്ക്കു�ലയാഗതിക്ന് വസ്തുക്ൾ 
എന്ീ ലച�വുകൾക്ാണ്. ലമൽപെറഞ്ഞ ലച�വുകൾ 
നതിർവഹതിക്ന്ത് ഓല�ാ ജതില്ലയ്ക്കും നൽകുന് ലകാർപെസ് 
ഫണ്ടതിൽ നതിന്ാണ്. 2019-20 കാ�ഘട്ടത്തിൽ 98,02,805 
ഔട്ട്  ല�ഷധ്റെ് ല�ാഗതികൾക്ം 2,11,372 ഇൻല�ഷധ്റെ് 
ല�ാഗതികൾക്ം പ്ലയാജനം �ഭതിച്ചു. 2020-21-ൽ ഇത് 
യഥാക്രമം 27,64,301, ഉം  88,611 ഉം ആണ്.

രദശീയ ആര�ൊഗ്യ മതിഷൻ 
ഇന്ധ്ാ ഗവൺലമറെ് ആ�ംഭതിച്ച ലൈശീയ ആല�ാഗധ് 
മതിഷൻ (എൻഎച്ച്എം) ��തി�ാെതിയതിൽ എൻആർഎച്ച്എം, 
എൻയുഎച്ച്എം എന്ീ �ണ്ട് ഉ�മതിഷനുകൾ ഉൾലപെടുന്നു. 
ലൈശീയ ആല�ാഗധ്മതിഷന് അഞ്ച് ധനസഹായഘെ
കങ്ങൾ ഉണ്ട്. ഇവ: (1) എൻ.ആർ.എച്ച്.എം/ ആർ.
സതി.എച്ച് ലലെകതി പൂൾ (2) എൻ.യു.എച്ച്.എം ലലെകതി 
പൂൾ (3) സാംക്രമതിക ല�ാഗങ്ങൾക്ള്ള ലലെകതി പൂൾ  
(4) സാംക്രമതിലകത� ല�ാഗങ്ങൾ, അ�കെങ്ങൾ, 
അെതിയന്തി� കവൈധ്സഹായം എന്തിവയ്ക്കുള്ള ലലെകതി പൂൾ  
(5) ഇൻഫാസ്രേക്ചർ ലമയതിറെനൻസ് എന്തിവയാണ്. 
ഇൻഫാസ്രേക്ചർ ലമയതിറെനൻസ് എന് ഘെകത്തിന് 
വതിവതിധ �ദ്തതി കാ�യളവുകളതിൽ ധനസഹായം 
�ഭധ്മായതിട്ടുണ്ട്. ഭ�ണവും നെത്തിപ്പും (സംസ്ാന 
ജതില്ലാത�ങ്ങളതിൽ കുടുംബലക്മ ബയൂലറാകൾ) 
സബ്ലസറെറുകൾ, നഗ� കുടുംബലക്മലകന്ദ്രങ്ങൾ, 
അർബൻ റീവാംബതിംഗ് ക്രീം (ലഹൽത്് തസ്തതികകൾ), 
എ.എൻ.എം/എൽ.എച്ച്.വതി ��തിശീ�ന സ്കൂളുകൾ, ആല�ാ
ഗധ്കുടുംബലക്മ ലരേയതിനതിംഗ് ലസറെർ, പുരുഷലതാഴതി�ാ
ളതികളുലെ ��തിശീ�നം എന്ീ പ്വർത്നങ്ങൾക്് ശമ്പളം 
നൽകുന്തതിനാണ് തുക അനുവൈതിക്ന്ത്.

ലകന്ദ്ര സർക്ാർ ധനസഹായലത്ാലെ ആല�ാഗധ് 
സ്ാ�നങ്ങളുലെ വതികസനത്തിനായതി എൻ.എച്ച്.എം 
സംസ്ാനത്് ഒരു ലകന്ദ്രാവതിഷ്കൃത �ദ്തതിയായാണ് 
പ്വർത്തിക്ന്ത്. �ദ്തതിയ്ക് ലകന്ദ്ര സർക്ാർ 
അംഗീകാ�ം ന�്കുന് ആലക വതിഹതിതത്തിലറെ 40 
ശതമാനം സംസ്ാന സർക്ാർ വതിഹതിതമായതി നൽകുന്നു. 
ലഹൽത്് സർവ്ീസസ് വകുപെ് ,  ലമഡതിക്ൽ  
വതിൈധ്ാഭധ്ാസ വകുപെ്, ആയുഷ് എന്തിവയ്ക് എൻ.എച്ച്.
എം. ധനസഹായം നൽകുന്നു. ഒറ്ലപെട്ടതും വതിദൂ�വുമായ  
പ്ലൈശങ്ങളതിലള്ള �ാവലപെട്ടവർക്് നതി�വാ�മുള്ളതും 
അ ഭ തി ക ാ മ ധ്മ ാ യ തു ം  ത ാ ങ്ങ ാ ൻ  ക ഴ തി യു ന് തു ം 
തതിട്ടലപെടുത്ാൻ കഴതിയുന്തുമായ ആല�ാഗധ്ലസവനങ്ങ
ൾ പ്ൈാനം ലചയ്യുന്തതിനാണ് മതിഷൻ �ക്ധ്ം വയ്ക്കുന്ത്. 
എൻആർഎച്ച്എം. ് ാമത�ത്തിൽ നതിന്് ജതില്ലയതില�ക്ള്ള 
ഒരു സജീവ ആല�ാഗധ് സംവതിധാനമാണ്. എൻ.എച്ച്.എം 
നു 94 നഗ� പ്ാഥമതികാല�ാഗധ്ലകന്ദ്രങ്ങൾ ഉണ്ട്. 2016-17 
മുതൽ 2021-22 വല� സംസ്ാനത്തിനു �ഭതിച്ച ലമാത്ം 
ലകന്ദ്ര വതിഹതിതം �ട്തിേ 6.2.12-ൽ നൽകതിയതി�തിക്ന്നു. 
ലമഡതിക്ൽ, �ാ�ാലമഡതിക്ൽ, മറ്റുള്ള വതിഭാഗങ്ങൽ 
എന്തിവയതി�ായതി എൻ എച്ച് എമ്മതിലറെ ലമാത്ം 
ജീവനക്ാരുലെ എണ്ം 12,003 ആണ് (2021 ഓഗസ്റ്് 
വല�).
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പ്രധൊനമന്ത്രതി സ്ൊസ്്യ സു�ക്ഷൊ രയൊജന 
(�തി.എും.എസക്.എസക്.വൈ.)
പ്ധാനമന്ത്രതി സത്വാസ്തധ്സു�ക്ാലയാജന (�തി.എം.എസ്.
എസ്.കവ.) എന് ലകന്ദ്രസർക്ാർ �ദ്തതി ലമഡതിക്ൽ 
ലകാലളജുകളതില� അെതിസ്ാനസൗക�ധ്ങ്ങളും സാലങ്
തതികവതിൈധ്കളും വർദ്തിപെതിക്ന്തതിന് ലവണ്ടതിയുള്ളതാണ്. 
ഇതതിലറെ ഒന്ാം ഘട്ടത്തിൽ തതിരുവനന്പു�ം 
ലമഡതിക്ൽലകാലളജതിനും, മൂന്ാം ഘട്ടത്തിൽ ലകാഴതിലക്ാെ്, 
ആ�പ്പുഴ ലമഡതിക്ൽ ലകാലളജുകൾക്ം 150 ലകാെതി രൂ� 
വീതമുള്ള �ദ്തതി അംഗീക�തിച്ചതിട്ടുണ്ട്. ഇതതിൽ 30 ലകാെതി രൂ� 
സംസ്ാന വതിഹതിതമാണ്. തതിരുവനന്പു�ം ലമഡതിക്ൽ 
ലകാലളജതിൻലറ സൂപെർ ലസ്ഷധ്�തിറ്തി ലകട്ടതിെം ഒന്ാംഘട്ടം 
പൂർയാക്തിയതിട്ടുണ്ട്. അവലശഷതിക്ന്വ 2021-22-ൽ 
പൂർത്തിയാകും.

രസ്ററ്ക് ഇൻസ്റതിറ്യൂട്ക് ഓഫക് പമഡതിക്ൽ 
എഡയൂരക്ഷൻ ആറെക് പെേക്രനൊളജതി (സതിമറ്ക്)
സംസ്ാന ലമഡതിക്ൽ വതിൈധ്ാഭധ്ാസ സാലങ്തതിക 
ഇൻസ്റതിറ്യൂട്ട്(സതിമറ്്) ലമഡതിക്ൽ വതിൈധ്ാഭധ്ാസവും 
ഗലവഷണവും ��തില�ാഷതിപെതിക്ന്തതിന് 2008 ൽ ആ�ംഭതിച്ച 
സ്ാ�നമാണ്. ഈ സ്ാ�നത്തിന് കീഴതിൽ 4 നഴ്സതിംഗ് 
ലകാലളജുകളതി�ായതി 340 കുട്ടതികൾ വാർഷതിക പ്ലവശനം 
ലനടുന്നു. 2021 ഒക്ലൊബർ -ൽ സതിമറ്തിന് കീഴതിലള്ള 
നഴ്സതിംഗ് ലകാലളജുകളതിൽ ആലക 1,050 വതിൈധ്ാർതതികൾ 
�ഠതിക്ന്നുണ്ട്.

�ബ്തിേക് പെൽത്ക് ലരബൊറട്റീസക്
സംസ്ാനത്് ആലക 9 �്തിക്് ലഹൽത്് 
�ാബുകളാണുള്ളത്. തതിരുവനന്പു�ത്തുള്ള സംസ്ാന 
ല�ാതുജനാല�ാഗധ് �ാബും, എറണാകുളം, ലകാഴതിലക്ാെ്, 
�ത്നംതതിട്ട, കണ്ണൂർ എന്തിവതിെങ്ങളതില്ലുള്ള റീജതിയണൽ 
ലഹൽത്് �ലബാറട്ടറതികളും കൂൊലത ആ�പ്പുഴ, മ�പ്പുറം, 
വയനാെ്, ലകാല്ലം ജതില്ലകളതിലം �്തിക്് ലഹൽത്് 
�ാബുകളും പ്വർത്തിക്ന്നു. ഡയറക്െലററ്് ഓഫ് 
ലസ്ററ്് �്തിക് ലഹൽത്് ആറെ് ക്ീനതിക്ൽ �ാബാണ് 
എല്ലാ �തി.എച്ച്. �ാബുകളതില�ക്മുള്ള സാലങ്തതിക മാർഗ 
നതിർലദശവും ലമറ്ീ�തിയലകളും നൽകുന്ത്. ഏകലൈശം 
200 ല�ാഗതികൾ വീതമാണ് വതിവതിധ �ാബുകളതിൽ 
��തിലശാധനക്ായതി ൈതിവസവും എത്തുന്ത്. ഓല�ാ 
ൈതിവസവും ഏകലൈശം 1,300 ലത്ാളം ��തിലശാധനകളാണ് 

വതിവതിധ �ാലബാറട്ടറതികളതി�ായതി നെക്ന്ത്. 2013 മാർച്ചതിൽ 
ആ�ംഭതി്ച്ച നയൂലബാൺ സ്കക്രീനതിംഗ് (എൻ.ബതി.എസ്.) 
ലപ്ാ്ാം 2017 ലസ�്ററംബറതിൽ പ്സവം നെത്തുന് എല്ലാ 
ആശു�ത്രതികളതില�ക്ം വധ്ാ�തിപെതിച്ചു. നവജാത ശതിശുക്ളുലെ 
�ക്ത സാമ്പതിളുകൾ സംസ്ാന �്തിക്് ലഹൽത്് ആറെ് 
ക്ീനതിക്ൽ �ലബാറട്ടറതി തതിരുവനന്പു�ം, എറണാകുളം, 
ലകാഴതിലക്ാെ്, കണ്ണൂർ എന്തിവതിെങ്ങളതില� മൂന്് പ്ാലൈശതിക 
�ാലബാറട്ടറതികളതിലം ��തിലശാധതിക്ന്നു. കൺജനതിറ്ൽ 
കഹലപൊകതലറായതിഡതിസം, കൺജനതിറ്ൽ അഡ്രതിനാൾ 
കഹപെർ്ാസതിയ, �ീനൽ ലകലറ്ാണുറതിയ, ജതി 6 �തി.ഡതി യുലെ 
കുറവ് എന്ീ ല�ാഗങ്ങൾക്ാണ് സ്കക്രീനതിംഗ് ��തിലശാധന 
നെത്തുന്ത്. ലസ്ററ്് �തി.എച്ച് �ാബതില� ഡയറക്െർ ആണ് 
ലക�ളത്തില� എൻ.ബതി.എസ്. ലപ്ാ്ാമുകളുലെ ലസ്ററ്് 
ലനാഡൽ ഓഫീസർ. നാ�് �തി.എച്ച്. �ാബുകളതി�ായതി 
എൻ.ബതി.എസതിനായതി �ഭതിച്ച ലമാത്ം സാമ്പതിളുകളുലെ 
എണ്ം 8,48,205 ശതിശുക്ളുലെതാണ്. അതതിൽ ല�ാസതിറ്ീവ് 
കൺലജനതിറ്ൽ കഹലപൊകതലറായതിഡതിസം (417 
ലകസുകൾ), കൺലജനതിറ്ൽ അഡ്രീനൽ കഹപെർ്ാസതിയ 
(82 ലകസുകൾ), ജതി6 �തിഡതി കുറവ് (184 ലകസുകൾ), 
ഗാ�ക്ലൊലസമതിയ (3 ലകസുകൾ) എന്തിവ കലണ്ടത്തി.

വചൽഡക് പഡൈലപ്പക്പമറെക് പസറെർ  
(സതി.ഡതി.എസക്.)
ശതിശുസം�ക്ണവും വതിൈധ്ാഭധ്ാസവും, കൗമാ� 
��തിച�ണവും വതിൈധ്ാഭധ്ാസവും,  വതിവാഹപൂർവ് 
ക ൗ ൺ സ തി � തി ം ഗ് ,  വ ന തി ത ാ ല ക് മ ം ,  ശ ാ സ്തീ യ 
മാർഗ്ഗങ്ങളതിലൂലെ ശതിശുകവക�ധ്ങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്ൽ 
എന്ീ �ക്ധ്ങ്ങലളാലെ സംസ്ാന സർക്ാ�തിലറെ 
കീഴതിൽ സത്വയം ഭ�ണാധതികാ�മുള്ള ഒരു മതികവതിലറെ 
ലകന്ദ്രമായാണ് ശതിശുവതികസനലകന്ദ്രം ആ�ംഭതിച്ചത്. 
കുട്ടതികലളയും കൗമാ�ക്ാല�യും പൂർണ്ആല�ാഗധ്വാ
ൻമാ�ാക്തി വളർത്തി അവ�തിലൂലെ ആല�ാഗധ്ക�മായ 
ഒരു യുവത�മുറലയ സൃഷ്ടതിക്�ാണ് �ക്ധ്ം. 2020-21-ൽ 
ചതികതിത്സതിച്ച ല�ാഗതികളുലെ എണ്ം 5,246 ആണ്. ഇവതിലെ 
ഔട്ട് ല�ഷധ്റെ് ലസവനങ്ങൾ മാത്രലമ �ഭതികൂ. ല�ാഗതികലള 
കതിെത്തി ചതികതിത്സതിക്ാനുള്ള സൗക�ധ്ം �ഭധ്മല്ല. 2020-21-ൽ 
627 ല�ർ വതിവതിധ ��തിശീ�നങ്ങൾ, ലകാൺഫറൻസുകൾ 
കമ്മയൂണതിറ്തി വതിപു�ീക�ണ ലപ്ാ്ാം തുെങ്ങതിയവയതിൽ 
�ലങ്ടുത്തു.

�ട്തിേ 6.2.12 എൻ.എച്ച്.എം-നുള്ള ലകന്ദ്രസഹായം 2016-17 മുതൽ 2021-22 വല� (ഒക്ലൊബർ 31 വല�)

വർഷം 
എൻ.എച്ച്.എം 
പ്വർത്നങ്ങൾക്ള്ള 
ലകന്ദ്ര വതിഹതിതം

ലകാവതിഡ് 
പ്വർത്ന 
ങ്ങൾക്ള്ള  
ലകന്ദ്ര റതി�ീസ്

അെതിസ്ാന 
സൗക�ധ് 
��തി�ാ�നത്തിനുള്ള 
ലകന്ദ്ര റതി�ീസ്

ലമാത്ം ലകന്ദ്ര 
റതി�ീസ്

സംസ്ാന വതിഹതിതം 
സംസ്ാനത്് നതിന്് 
�ഭധ്മായത് (മുൻവർഷലത് 
കുെതിശ്തികയും ഉൾലപെടുന്നു)

2016-17 191.95 252.49 444.44 302.8

2017-18 241.31 255.4 496.71 258.11

2018-19 271.06 574.6 845.66 226.9627

2019-20 299.12 74.21 430.26 803.59 430.29

2020-21 341.95 583.04 404.69 1329.68 957.51

2021-22 174.04 86.94 299.62 560.6 313.88

ആലക 1519.43 744.19 2217.06 4480.68 2489.55
അവലംബം : എന്.എച്്.എം. ്ക�ള 
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ഡ്രഗക്സക് േണരട്ൊള് ൈകുപ്പക്
ഗുണനതി�വാ�മുള്ള മരുന്നുകൾ ല�ാതുജനങ്ങൾക്് 
�ഭതിക്ന്നുലവന്് ഉറപ്പുവരുത്തുക, ല�ഖലപെടുത്തിയതി�തിക്ന് 
ചതില്ലറ വതി�ലയക്ാൾ കൂടുതൽ വതി� മരുന്നുകൾക്് ഈൊ
ക്ന്തില്ലാലയന്് ഉറപ്പുവരുത്തുക എന്താണ് ഡ്രഗ്സ് 
കൺലരോൾ വകുപെതിലറെ ചുമത�കൾ. വകുപെതിന് കീഴതിൽ 6 
ലമഖ�ാ ഓഫീസുകൾ, 11 ജതില്ലാ ഓഫീസുകൾ, 4 ആയു
ർലവൈവതിഭാഗങ്ങൾ, 3 മരുന്് ��തിലശാധനാ�ലബാറട്ടറതി
കൾ എന്തിവയുണ്ട്. പ്തതിവർഷം 11,500 സാമ്പതിളുകളുലെ 
വതിശക�ന ലശഷതിയുള്ള എൻ.എ.ബതി.എൽ. അംഗീകാ�മുള്ള 
മരുന്് ��തിലശാധനാ�ലബാറട്ടറതികൾ തതിരുവനന്പു�
ത്തും എറണാകുളത്തും പ്വർത്തിക്ന്നു. �ത്നംതതിട്ട, 
കണ്ണൂർ എന്തിവതിെങ്ങളതി�ായതി �ണ്ട് �ലബാറട്ടറതികൾ കൂെതി 
ആ�ംഭതിക്ന്തതിനുള്ള നെ�െതികൾ പുല�ാഗമതിക്ന്നു. 
2020-21 വകുപെതിലറെ പ്ധാനലനട്ടങ്ങൾ �ട്തിേ 6.2.13-ൽ 
ലകാടുത്തി�തിക്ന്നു. 

ഉ�രയൊഗതിക്ൊത് മരുന്നുേള് നീക്ും 
പചയ്യുന്നതതിനുള്ള രപ്രൊഗൊും (പ്രൗഡക്)
ഉ�ലയാഗതിക്ാത്ലതാ കാ�ഹ�ണലപെട്ടലതാ ആയ 
മരുന്നുകളുലെ ശാസ്തീയമായ സംക്ര�ണം ലപ്ാത്സാ
ഹതിപെതിക്ന്തതിനായതി ഓൾ ലക�ള ലകമതിസ്റ്് ആൻഡ് 
ഡ്രഗ്ഗതിസ്റ്് അലസാസതിലയഷലറെ (എലകസതിഡതിഎ) 
സഹക�ണലത്ാലെ സംസ്ാന ഡ്രഗ്സ് കൺലരോൾ 
വകുപെതിലറെ സം�ംഭമാണ് ലപ്ാ്ാം ലഫാർ റതിമൂവൽ ഓഫ് 
അൺയൂസ്ഡ് ഡ്രഗ്സ് (പ്ൗഡ്). ഉ�ലയാഗതിക്ാത് 
മരുന്നുകളുലെ അശാസ്തീയമായ സംക്ര�ണം മൂ�ം 
ജ�ാശയങ്ങളതിലം മണ്തിലം ആൻറതിബലയാട്ടതിക്കൾ 
ഒ�തിച്ചതിറങ്ങുന്ത് ചൂണ്ടതിക്ാണതിക്ന് ല�ാകാല�ാഗധ് 
സംഘെന പ്സതിദ്ീക�തിച്ച �ഠന റതിലപൊർട്ടുകളുലെ 
അെതിസ്ാനത്തി�ാണ് ഈ �ദ്തതി തയ്യാറാക്തിയത്. 
ഉ�ലയാഗതിക്ാത് മരുന്നുകൾ അ�ക്ധ്മായതി വ�തി
ലച്ചറതിയരുലതന്നും അതതിനുള്ള സംക്ര�ണസൗക�ധ്ം 
ഉ�ലയാഗലപെടുത്ണലമന്നും ല�ാതുജനങ്ങലളാെ് 
അഭധ്ർതതിച്ചുലകാണ്ട് 200 റീലട്ടയതിൽ ലഷാപ്പുകൾക്് 
മുന്തിൽ സീൽ ലചയ് കളക്ൻ ബതിന്നുകൾ സ്ാ�തിച്ച 
ഈ ��ീക്ണ �ദ്തതി തതിരുവനന്പു�ം ജതില്ലയതി�ാണ് 
ആ�ംഭതിച്ചത്. സ്രേതിപ്പുകൾ, കുപെതികൾ, �ാത്രങ്ങൾ എന്തിവ 
എളുപെത്തിൽ നീക്ം ലചയ്യുന്തതിനായതി ഈ ബതിന്നുകൾ 
പ്ലതധ്കം രൂ�കൽപെന ലചയ്തിട്ടുണ്ട്. കാ�ഹ�ണലപെട്ടലതാ 
�ാഴായലതാ ആയ മരുന്നുകൾ, ഒഴതിഞ്ഞ സ്രേതിപ്പുകൾ, ് ാസ്,  
്ാസ്റതിക് �ാത്രങ്ങൾ, ഓയതിൻലമറെ് െയൂബുകൾ എന്തിവ 

ല�ാതുജനങ്ങൾക്് നതിലക്�തിക്ാൻ കഴതിയുന് പ്ലതധ്ക 
ബതിന്നുകൾ/ സു�ക്തിതമായ മരുന്് ലശഖ�ണ 
ലബാക്സുകൾ തതി�ലഞ്ഞടുത് ഫാർമസതികളതിൽ സൂക്തി
ച്ചതി�തിക്ന്നു. ക��റ്് �ദ്തതി ല�ാതുജനങ്ങൾക്തിെയതിൽ 
വധ്ാ�കമായ സത്വീകാ�ധ്ത ലനെതിയതതിനാൽ, ലക�ളത്തില� 
14 ജതില്ലകളതിലം ഇത് നെപെതി�ാക്ാൻ കഴതിയും, അതുവഴതി 
ആറെതികമലക്രാബയൽ പ്തതില�ാധം ഒരു ��തിധതിവല�  
കുറയ്കാൻ സഹായതിക്ന്നു. �ദ്തതിയുലെ നെത്തിപെ് ലച�വ് 
(ലശഖ�ണ ലബാക്സുകളുലെ വതി�, ത�ംതതി�തിക്ന്തതിനും 
ഗതാഗതത്തിനുമുള്ള ല�ബർ ചാർജുകൾ, ഇൻസതിനലറഷൻ 
ചാർജുകൾ) ഉയർന്താണ്. ലക�ളത്തില� ഏക 
മാ�തിനധ് നതിർമാർജന ഏജൻസതിക്് ആശു�ത്രതി 
അധതിഷ്ഠതിത മാ�തിനധ് നതിർമ്മാർജ്ജനത്തിൻലറ അമതിത
ഭാ�മുള്ളതതിനാൽ ജതില്ലയതിൽ നതിന്് 6 മാസത്തിനുള്ളതിൽ 
ലശഖ�തിച്ച 5 െലണ്ാളം ഉ�ലയാഗതിക്ാത്ലതാ കാ�ഹ
�ണലപെട്ടലതാ ആയ മരുന്നുകൾ കർണാെകയതില�  
മംഗളൂരുവതില� ഇൻസതിനലററ്തിംഗ് ലസ്റഷനതില�ക്് 
അയച്ചു. ബലയാലമഡതിക്ൽ ലവസ്റ്് മാലനജ് ലമറെ് 
ചട്ടങ്ങളതില� വധ്വസ്കൾക്നുസൃതമായതി മരുന്നുകൾ 
ശാസ്തീയമായതി സംക്ര�തിക്ം. ലക�ള ആൻറതിബലയാട്ടതിക് 
ലറസതിസ്റൻസ് സ്രോറ്ജതിക് ആക്ൻ ്ാൻ (കർസാപെ്) 
പ്കാ�ം �ദ്തതിക്് ലക�ള സർക്ാർ അനുമതതി  
നൽകതിയതിട്ടുണ്ട്.

ഭക്ഷ്യ സു�ക്ഷ േമ്ീഷണരററ്ക്
2006 ല� ഭക്ധ് സു�ക്ാ സ്റാൻലഡർഡ്സ് ആക്റ്തില� 
വധ്വസ്കൾ പ്കാ�ം ഭക്ധ് വസ്തുക്ളുലെ ശാസ്തീയ 
അെതിസ്ാന മാനൈണ്ഡങ്ങൾ തയ്യാറാക്ന്തതിനും ഭക്ധ് 
ഉൽ�ാൈനം, സംഭ�ണം, വതിത�ണം, ഇറക്മതതി എന്തിവ 
നതിയന്ത്രതിക്ന്തതിനും സു�ക്തിതവും ആല�ാഗധ്ക�വുമായ 
ഭക്ണത്തിലറെ �ഭധ്ത ഉറപെതിക്ന്തതിനും ലവണ്ടതി 
നതിയമാനുസൃതമായ ഒരു സ്ാ�നമായതി ഭക്ധ് സു�ക് 
സ്റാൻലഡർഡ്സ് അലതാ�തിറ്തി ഓഫ് ഇന്ധ് സ്ാ�തിച്ചു. 
സു�ക്തിതവും ആല�ാഗധ്ക�വുമായ ഭക്ണം, ലവള്ളം, 
ആല�ാഗധ്ക�മായ ഭക്ണശീ�ങ്ങൾ തുെങ്ങതിയവ 
ലക�ളത്തില� ജനങ്ങൾക്് �ഭധ്മാക്ക എന്താണ് ഈ 
വകുപെ് �ക്ധ്മതിടുന്ത്. ഭക്ധ് സു�ക്ാ കമ്മീഷണലററ്തിലറെ 
കീഴതിൽ പ്വർത്തിക്ന് പ്ധാന �ാബുകൾ, ഗവൺലമറെ് 
അന�റ്തിക്ൽ �ാബ് തതിരുവനന്പു�ം, എറണാകുളം, 
ലകാഴതിലക്ാെ് എന്തിവതിെങ്ങളതില� �ണ്ട് റീജതിയണൽ 
അന�റ്തിക്ൽ �ലബാറട്ടറതികൾ, �ത്നംതതിട്ടയതില� 
സംസ്ാന ഭക്ധ്��തിലശാധന �ലബാറട്ടറതി എന്തിവയാണ്. 

�ട്തിേ 6.2.13 ഡ്രഗ്സ് കൺലരോൾ വകുപെതിലറെ പ്ധാന ലനട്ടം 2020-21
നെത്തിയ ��തിലശാധനകളുലെ എണ്ം 12,749

ലപ്ാസതികയൂഷൻ നെ�െതികൾ ആ�ംഭതിച്ചതതിലറെ എണ്ം 64

വതിൽക്ാൻ അനുവൈതിക്ന് ക�സൻസ് സസ്റെ് ലചയ്വരുലെ എണ്ം 186

ലെസ്റ്് ലചയ് സാമ്പതിളുകളുലെ എണ്ം 6626

പുതതിയ നതിർമ്മാണക�സൻസുകൾ (അല�ാപെതതി / ലകാലമെറ്തിക്) വതിത�ണം ലചയ്വയുലെ എണ്ം 98

വതി� �ംഘനങ്ങൾ കലണ്ടത്തി നാഷണൽ ഫാർമസയൂട്ടതിക്ൽ കപ്സതിംഗ് അലതാറതിറ്തിക്് റതിലപൊർട്ട് 
ലചയ്തതിലറെ എണ്ം 55

പുതതിയ ്ഡ് ബാങ്് ക�സൻസ് വതിത�ണം ലചയ്വയുലെ എണ്ം 6

പുതതിയ �ക്ത സംഭ�ണ ലകന്ദ്രങ്ങളുലെ എണ്ം 6
അവലംബം: ഡ്രഗ്സ് കണ്്്ോൾ വകു്്
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ലവള്ളം, �ാൽ, സാധാ�ണയതിൽ കവതിഞ്ഞ കളർ 
ലചർക്ൽ, ക്രതിത്രതിമ മധു�ം ലചർക്ൽ, ബാഹധ്വസ്തുക്ൾ, 
ഫംഗസ് വളർച്ച തുെങ്ങതിയവയുലെ ��തിലശാധനകളാണ് 
ഈ �ലബാറട്ടറതികളതിൽ നെക്ന്ത്. തതിരുവനന്പു�ം, 
ഗവൺലമറെ് അന�തിസ്റ്് സ് �ലബാറട്ടറതി, എറണാകുളത്തും 
ലകാഴതിലക്ാട്ടും ഉള്ള റീജതിയണൽ അന�തിറ്തിക്ൽ 
�ലബാറട്ടറതികൾ എന്തിങ്ങലന മൂന്് അന�തിറ്തിക്ൽ �ലബാ
റട്ടറതികൾക്് എൻ.എ.ബതി.എൽ. അക്രഡതിലറ്ഷൻ �ഭതിച്ചു. 
2020-21 ലം 2021-22 ലം ഭക്ധ്ാസു�ക്ാ വകുപെതിലറെ 
പ്ധാന ലനട്ടങ്ങൾ �ട്തിേ 6.2.14-ൽ നൽകതിയതി�തിക്ന്നു.

ലബാധവൽക്�ണ ��തി�ാെതികളതിലൂലെ ജീവതിതകശ
�തില�ാഗങ്ങൾ, സാംക്രമതിക ല�ാഗങ്ങൾ എന്തിവയുലെ 
വർദ്തിച്ചുവരുന് സംഭവങ്ങൾ നതിയന്ത്രതിക്ാൻ ആർദ്ം 
�ീപെതിൾസ് കാമ്പയതിൻ �ക്ധ്മതിടുന്നു. ‘നമ്മുലെ ആല�ാഗധ്ം, 
നമ്മുലെ ഉത്�വാൈതിത്ം’ എന്താണ് ��തി�ാെതിയുലെ 
മുദ്ാവാകധ്ം. സംസ്ാനത്തിലറെ ആല�ാഗധ്ലമഖ�യുലെ 
ലനട്ടങ്ങൾ ലന�തിട്ട് ജനങ്ങളതില�ക്് എത്തിക്ാനും 
സമ്പൂർണ ആല�ാഗധ്ത്തില�ക്ള്ള സംസ്ാനത്തിലറെ 
മുലന്റ്ലത് സാമൂഹതികമായതി നയതിക്ാനും ആർദ്ം 
ജനകീയ കാമ്പയതിൻ വതിഭാവനം ലചയ്യുന്നു. ��തി�ാെതിയുലെ 
ഭാഗമായതി സംസ്ാനത്തുെനീളം വതിപു�മായ ഐ.ഇ.സതി.യും 
��തിലശാധനാ പ്വർത്നങ്ങളും നെത്തി. 2019 നവംബർ 
മുതൽ സംസ്ാനത്തുെനീളം 522 ��തി�ാെതികൾ നെത്തി.

പമഡതിക്ൽ ൈതിദ്യൊഭ്യൊസും
തതിരുവനന്പു�ം, ആ�പ്പുഴ, ലകാഴതിലക്ാെ്, ലകാട്ടയം, 
മലഞ്ച�തി, എറണാകുളം, ലകാല്ലം, തൃശ്ശൂർ, കണ്ണൂർ, 

ഇടുക്തി എന്തിവതിെങ്ങളതിലള്ള 10 ലമഡതിക്ൽ 
ലകാലളജുകളതിലൂലെയാണ് ലക�ളത്തിൽ ലമഡതിക്ൽ 
വതിൈധ്ാഭധ്ാസം നെത്തി വരുന്ത്. തതിരുവനന്പു�ം, 
ലകാഴതിലക്ാെ്, ലകാട്ടയം, ആ�പ്പുഴ, എറണാകുളം, 
തൃശ്ശൂർ, കണ്ണൂർ ജതില്ലകളതിൽ നഴ്സതിംഗ് വതിൈധ്ാഭധ്ാസം 
നൽകുന്തതിനായതി 7 നഴ്സതിംഗ് ലകാലളജുകൾ നതി�വതിലണ്ട്. 
തതിരുവനന്പു�ം, ലകാഴതിലക്ാെ്, ആ�പ്പുഴ, തൃശ്ശൂർ, 
ലകാട്ടയം, കണ്ണൂർ ജതില്ലകളതിൽ 6 ൈന്ൽലകാലളജുകൾ പ്
വർത്തിക്ന്നു. ഇവ കൂൊലത 4 ഫാർമസതി ലകാലളജുകളും 
ഒരു �ാ�ാലമഡതിക്ൽ ഇൻസ്റതിറ്യൂട്ടുമുണ്ട്. ലകാന്തി, 
കാസർലഗാഡ്, വയനാെ് എന്തിവതിെങ്ങളതിൽ പുതതിയ 
ലമഡതിക്ൽ ലകാലളജുകൾ സ്ാ�തിക്ന്തതിനുള്ള പ്വർ
ത്നങ്ങൾ പുല�ാഗമതിക്ന്നു. 

2021 ഓഗസ്റ്് 31-ന് ഡതി.എം.ഇ.യ്ക് കീഴതിലള്ള ആലക 
ഫാക്ൽറ്തികളുലെ എണ്ം 3,226 ആണ്. 2021-22ൽ 
9 ലമഡതിക്ൽ ലകാലളജുകളതില� ലമഡതിക്ൽ, 
�ാ�ാലമഡതിക്ൽ സീറ്റുകളുലെ ആലക എണ്ം 5062 
ആണ്. 2020-21 ൽ ഇത് 4,726 ആയതിരുന്നു. 2021-22 
ല� സർക്ാർ ലമഡതിക്ൽ ലകാലളജുകളതില� ലമഡതിക്ൽ, 
�ാ�ാ ലമഡതിക്ൽ ലകാഴ്സുകളുലെ വാർഷതിക പ്ലവശ
നകണക്കൾ, ലമഡതിക്ൽ വതിൈധ്ാഭധ്ാസഡയറക്െറു
ലെ കീഴതിലള്ള ലമഡതിക്ൽലകാലളജുകളതില� ക്തിനതിക്ൽ, 
ലനാൺക്തിനതിക്ൽ വതിഭാഗത്തിലള്ള ജീവനക്ാരുലെ 
എണ്ം എന്തിവയുലെ വതിശൈാംശങ്ങൾ അനുബന്ും 6.2.8 
ലം 6.2.9 ലം ലകാടുത്തി�തിക്ന്നു. 2020-21 & 2021-22 
വർഷങ്ങളതിൽ ലമഡതിക്ൽ ലകാലളജ് ആശു�ത്രതികളുലെയും 
അനുബന് സ്ാനങ്ങളുലെയും ഒരു താ�തമധ് വതിശക�നം  

മാനവ വതിഭവലശഷതിയും സ്ാ�ന ഡാറ്യും, ഭക്ധ് സു�ക് �ാ�തിക്ൽ, ഭക്ധ് ��തിലശാധന, അെതിസ്ാന സൗക�ധ്ങ്ങളും 
നതി�ീക്ണവും, ��തിശീ�നവും ലശഷതി വർദ്തിപെതിക്ലം, ഉ�ലഭാക്തൃ ശാക്തീക�ണം എന്ീ വതിവതിധ മാനൈണ്ഡങ്ങൾ ��തിഗണതിച്ചു 
ലമാത്ത്തിലള്ള പ്കെനത്തിലറെ അംഗീകാ�മായതി എഫ്.എസ്.എസ്.എ.ഐ. പുറത്തിറക്തിയ 2020-21 ല� സംസ്ാന 
ഭക്ധ് സു�ക്ാ സൂചതികയതിൽ 70 ല�ായതിന്റുമായതി (വ�തിയ സംസ്ാനങ്ങളുലെ വതിഭാഗത്തിൽ) ലക�ള സംസ്ാനത്തിന് �ണ്ടാം 
റാങ്് �ഭതിച്ചു. വ�തിയ സംസ്ാനങ്ങളുലെ വതിഭാഗത്തിൽ 72 ല�ായതിന്റുമായതി ഗുജറാത്് ഒന്ാം സ്ാനത്തും ബതിഹാർ വ�തിയ 
സംസ്ാനങ്ങളുലെ വതിഭാഗത്തിൽ അവസാന (20-ാം) സ്ാനത്തുമാണ്. ല�ാതു ജനങ്ങൾക്് സു�ക്തിതമായ ഭക്ണം 
നൽകുന്തതിനായതി ഭക്ധ് സു�ക്ാ സ്റാൻലഡർഡ് നതിയമത്തിലറെ �ക്ധ്ങ്ങൾ നതിറലവറ്റുന്തതിന് സംസ്ാനങ്ങൾ/ 
ലകന്ദ്രഭ�ണ പ്ലൈശങ്ങൾ എന്തിവതിെങ്ങളതിൽ ഒരു നല്ല മത്സ� അന്�ീക്ം സൃഷ്ടതിക്ന്തതിന് മുൻ സാമ്പത്തിക വർഷത്തില� 
സംസ്ാനങ്ങളുലെ/ ലകന്ദ്ര ഭ�ണ പ്ലൈശങ്ങളുലെ ലമാത്ത്തിലള്ള പ്കെനലത് അെതിസ്ാനമാക്തി എല്ലാ വർഷവും എഫ്.
എസ്.എസ്.എ.ഐ. സംസ്ാന ഭക്ധ്സു�ക്ാ സൂചതിക പുറത്തിറക്ന്നു.

രബൊക്ക്  6.2.1 സംസ്ാന ഭക്ധ് സു�ക്ാ സൂചതിക 2020-21-ൽ �ണ്ടാം റാലങ്ാലെ ലക�ളം

�ട്തിേ 6.2.14 ഭക്ധ് സു�ക്ാ കമ്മതിഷണലററ്തിലറെ പ്ധാന ലനട്ടങ്ങൾ-2019-20, 2020-21 വല�
��തി�ാെതികൾ 2019-20 2020-21

ദ്രൂത പ്തതിക�ണ സംഘം നെത്തിയ ��തിലശാധനകളുലെ എണ്ം 10527 15967

ദ്രൂത പ്തിതതിക�ണ സംഘം നെ�െതി സത്വീക�തിച്ച ഭക്ധ് വതിഷ ലകസുകളുലെ എണ്ം 68 41

�ജതിസ്ലരേഷൻ സർട്ടതിഫതിക്റ്റുകൾ നൽകതിയത് 90620 134759

സമ്പൂർണ് ഭാഗധ് സു�ക് ്ാമ�ഞ്ചായത്് ��തി�ാെതി (്ാമ �ഞ്ചായത്തുകളുലെ എണ്ം) 126 397

സ്കൂളുകളതിൽ സു�ക്തിതവും ല�ാഷക സമൃദ്വുമായ ഭക്ണം ��തി�ാെതി (സ്കൂളുകുലെ 
എണ്ം) 420 1137

ഭക്ധ് ബതിസതിനസ് ഓപെലററ്ർമാർക്് ഭക്ധ് സു�ക്ാ ��തിശീ�നവും സർട്ടതിഫതിലക്ഷനും 15763 10889

വതിശക�നം ലചയ് ഭക്ണ സാമ്പതിളുകളുലെ എണ്ം 5786 7730
  അവലംബം: ഭക്്യ സു�ക് കമ്രീഷണ്ററ്്



308  |  സാമ്പത്തിക അവല�ാകനം 2021  |  അദ്ധ്ായം 6

അനുബന്ും 6.2.10-ൽ കാണാം. 2020-21 വർഷലത് 
12,884 കതിെക്കളുമായതി താ�തമധ്ം ലചയ്യുലമ്പാൾ  
2021-22 കാ�ഘട്ടത്തിൽ ലമഡതിക്ൽ ലകാലളജ് 
സ്ാ�നങ്ങളതില� കതിെക്കളുലെ എണ്ം 301 വർധതിച്ചു. 
ഡതിഎംഇയുലെ കീഴതിൽ 2016-21-ൽ സൃഷ്ടതിച്ച ആലക 
തസ്തതികകളുലെ എണ്ം 4,763 ആയതിരുന്നു.

രേ�ള യൂണതിരൈഴക്സതിറ്തി ഓഫക് പെൽത്ക് ആറെക് 
അവലഡക് സയൻസസക് (പേ.യ.എച്ക്.എസക്.)
ലക�ള യൂണതിലവഴ്സതിറ്തി ഓഫ് ലഹ�്ത്് ആറെ് അക�ഡ് 
സയൻസസ് ആക്െ് 2010 പ്കാ�ം സ്ാ�തിതമായ ഈ 
സർവക�ാശാ� കൃതധ്വും ചതിട്ടയുള്ളതുമായ വതിൈധ്ാഭധ്ാസ�ീതതി 
ഉറപ്പുവരുത്ാനും ആധുനതികകവൈധ്ശാസ്തം, ലഹാമതിലയാ, 
ഭാ�തീയ ചതികതിത്സാ�ീതതി തുെങ്ങതി എല്ലാ ലമഡതിക്ൽസ
മ്പ്രൈായങ്ങളതിലം ��തിശീ�ന ഗലവഷണ��തി�ാെതികൾ 
നെത്ാനും ഉലദശതിച്ചുള്ളതാണ്. 2010-11 അധധ്യന 
വർഷത്തി�ാണ് സർവക�ാശാ�യതിൽ അദ്ധ്യന പ്വർ
ത്നങ്ങൾ ആ�ംഭതിച്ചത്. സർവ്ക�ാശാ�യ്ക് കീഴതിൽ 2021 
ഒക്ലൊബർ വല� 322 ലപ്ാഫഷണൽ ലകാലളജുകളാണ് 
ലചർക്ലപെട്ടതിട്ടുള്ളത്. ഇതതിൽ 43 സർക്ാർ ലകാലളജുകൾ, 6 
സർക്ാർ ധനസഹായമുള്ള ലകാലളജുകൾ, 13 സത്വാശ്രയ 
സഹക�ണ ലകാലളജുകൾ, 260 സത്വാശ്രയ ലകാലളജുകൾ 
എന്തിവ ഉൾലപെടുന്നു. അല�ാപെതതി, ആയുർലവൈ, സതിദ്, 
യുനാനതി, ലയാഗ, നാച്ചുലറാപെതതി, നഴ്സതിംഗ്, ഫാർമസയൂട്ടതി
ക്ൽ സയൻസ്, �ാ�ാലമഡതിക്ൽ തുെങ്ങതി ലക�ളത്തില� 
എല്ലാ ലമഡതിക്ൽസമ്പ്രൈായങ്ങളതില�യും ലപ്ാഫഷണൽ 
ലകാലളജുകൾ ഈ സർവക�ാശാ�യുമായതി അഫതി�തിലയറ്് 
ലചയ്തിട്ടുണ്ട്. വതിവതിധ വതിഭാഗങ്ങളതി�ായതി അഫതി�തിലയറ്് 
ലചയ്തിട്ടുള്ള ഗവൺലമറെ്, എയ്ഡഡ്, അൺ എയ്ഡഡ് 
ലകാലളജുകളുലെ വതിശൈാംശങ്ങൾ �ട്തിേ 6.2.15-ൽ  
ലകാടുത്തി�തിക്ന്നു. 

2021 ഒക്ലൊബർ വല� ലക�ള യൂണതിലവഴ്സതിറ്തി ഓഫ് 
ലഹൽത്് ആൻഡ് അക�ഡ് സയൻസസുമായതി 
(ലക യു എച്ച്എസ്) അഫതി�തിലയറ്് ലചയ്തിട്ടുള്ള സർക്ാർ, 
എയ്ഡഡ്,  അൺഎയ്ഡഡ് ലകാലളജുകളുലെ  

്ാഫതിക്ൽ പ്ാതതിനതിധധ്ം ചതിത്ും 6.2.2-ൽ നൽകതിയതി�തിക്ന്നു. 
ലക.യു.എച്ച്.എസുമായതി അഫതി�തിലയറ്് ലചയ്തിട്ടുള്ള ലമാത്ം 
ലകാലളജുകളുലെ 15 ശതമാനം മാത്രമാണ് സർക്ാർ, 
സർക്ാർ എയ്ഡഡ് ലകാലളജുകൾ.

ചതിത്ും 6.2.2 ലക യു എച്ച് എസതിന് കീഴതിലള്ള സർക്ാർ, 
എയ്ഡഡ്, അൺഎയ്ഡഡ് ലകാലളജുകൾ ശതമാനം

അവലംബം : ്ക�ളയൂണറി്വഴ്സറിറ്റി ഓഫ് സ്ഹല്ത്് ആന്് അലലഡ് 
സയന്സസ്

13% 
2% 

85% 

സര്ക്കാര് എയ്ഡഡ് അൺഎയ്ഡഡ്  

വതിവതിധ ആല�ാഗധ്ശാസ്ത വതിഭാഗങ്ങളതി�ായതി 2021-22 
-ൽ ഏകലൈശം 23003 (4288 വതിൈധ്ാർതതികളും 18715 
വതിൈധ്ാർതതിനതികളും) വതിൈധ്ാർതതികൾ �ഠനം നെത്തുന്നു. ഓല�ാ 
വതിഭാഗത്തില�യും വതിൈധ്ാർതതികളുലെ വാർഷതിക പ്ലവശന
ത്തിലറെയും ഓല�ാ വതിഭാഗത്തില�യും വതിൈധ്ാർതതികളുലെ 
പുരുഷ/സ്തീ എണ്ത്തിലറെയും വതിശൈാംശങ്ങൾ 
എന്തിവ �ട്തിേ 6.2.16-ൽ നൽകതിയതി�തിക്ന്നു. 

�ട്തിേ 6.2.15 വതിവതിധ വതിഭാഗങ്ങളതിൽ അഫതി�തിലയറ്്ലചയ്തിട്ടുള്ള ഗവൺലമറെ്, എയ്ഡഡ്, അൺഎയ്ഡഡ് 
ലകാലളജുകളുലെ വതിവ�ങ്ങൾ (ഒക്ലൊബർ 2021 ല� എണ്ം)

വതിഭാഗം ഗവൺലമറെ് എയ്ഡഡ് അൺഎയ്ഡഡ് 
(സഹക�ണം)

അൺഎയ്ഡഡ് 
(കപ്വറ്്) ആലക

ലമാലഡൺലമഡതിസതിൻ 12 0 0 21 33

ലഡറെൽ 6 0 0 19 25

ആയുർലവൈലമഡതിസതിൻ 3 2 0 12 17

ലഹാമതിലയാ ലമഡതിസതിൻ 3 3 0 0 6

സതിദ്ലമഡതിസതിൻ 0 0 0 1 1

നഴ്സതിംഗ് 6 0 11 109 126

ഫാർമസതി 5 0 0 53 58

�ാ�ാലമഡതിക്ൽ 8 1 2 44 55

യുനാനതി ലമഡതിസതിൻ 0 0 0 1 1

ആലക 43 6 13 260 322

അവലംബം: ്ക�ളയൂണറി്വഴ്സറിറ്റി ഓഫ് സ്ഹല്ത്് ആന്് അലലഡ് സയന്സസ്



അദ്ധ്ായം 6  |  മാനവ വതികസനം |  309

�ട്തിേ 6.2.16 ഓല�ാ �ഠനശാഖയതില�യും വതിൈധ്ാർതതികളുലെ 
വാർഷതിക പ്ലവശനത്തിലറെ വതിശൈാംശങ്ങൾ, പുരുഷ/സ്തീ 
വതിൈധ്ാർതതികളുലെ എണ്ം, 2021 ഒക്ലൊബർ
വതിഭാഗം പുരുഷൻ സ്തീ ആലക 
ലമാലഡൺലമഡതിസതിൻ 1792 3439 5231
ലഡറെൽ 292 1804 2096
ആയുർലവൈലമഡതിസതിൻ 159 1132 1291
ആയുർലവൈ നഴ്സതിംഗ് 4 33 37
ആയുർലവൈ ഫാർമസതി 6 33 39
ലഹാമതിലയാ ലമഡതിസതിൻ 40 348 388
സതിദ്ലമഡതിസതിൻ 12 25 37
നഴ്സതിംഗ് 648 6253 6901
ഫാർമസതി 914 3486 4400
�ാ�ാലമഡതിക്ൽ 415 2137 2552
യുനാനതി ലമഡതിസതിൻ 6 25 31
ആലക 4288 18715 23003

അവലംബം: ് ക�ളയൂണറി്വഴ്സറിറ്റി ഓഫ് സ്ഹല്ത്് ആന്് ആന്് അലലഡ് 
സയന്സസ്

ഭൊ�തീയ വൈദ്യശൊസ്തസമ്പ്രദൊയും
ആയുർലവ്ൈം ല�ാഗങ്ങൾ ചതികതിത്സതിക്ാനുള്ള ശാസ്തം 
മാത്രമല്ല, മറതിച്ച് സമ്പൂർണ്മായ ഒരു ജീവതിതകശ�തി 
കൂെതിയാണ്. ആയുർലവ്ൈ, സതിദ്, യുനാനതി, വതിഷ, ലനത്ര, 
പ്കൃതതിജീവനം എന്ീ ശംഖ�കളതിലൂലെ ആയുർലവൈ 
വകുപെ് ജനങ്ങൾക്് കവൈധ് സഹായം ന�്കതിവരുന്നു. 
ഈ വകുപെതിന് കീഴതിൽ മാനസീകല�ാഗാശു�ത്രതി (1), 
�ഞ്ചകർമ്മ(1), പ്കൃതതി ചതികതിത്സ(1), സതിദ്(1), വതിഷ(3), 
ലസ്ാർെ്സ് ആയുർലവൈ(1), മർമ്മ(1) തുെങ്ങതിയ ലസ്ഷധ്ൽ 
ആശു�ത്രതികളും പ്വർത്തിച്ചു വരുന്നു. ഐ.എസ്.
എം.ലറെ കീഴതിൽ ഇലപൊൾ 130 ആശു�ത്രതികളും 818 
ഡതിലസ്ൻസറതികളുമുണ്ട്. ഈ ആശു�ത്രതികളതില� 
കതിെക്കളുലെ ആലക എണ്ം 3,154 ആണ്. സംസ്ാന 
ഔഷധലബാർഡ്,  ഔഷധസസധ്ങ്ങളുലെ കൃഷതി, 
സം�ക്ണം, ഗലവഷണം, വതികസനം, വധ്ാ�നം, എന്തിവ 
ഏലകാ�തിപെതിച്ചുലകാണ്ടുല�ാകുന്നു. 2019-20 ലം 2020-21 
ലം ഐ.എസ്.എം.ലറെ കീഴതിൽ പ്വർത്തിക്ന് പ്ധാ
നസ്ാ�നങ്ങൽ, കതിെക്കൾ, ല�ാഗതികൾ എന്തിവ ജതില്ല 
തതി�തിച്ച് അനുബന്ും 6.2.11-ൽ ലകാടുത്തി�തിക്ന്നു.

സാധാ�ണ കവൈധ്ചതികതിത്സയ്ക്കുപുറലമ ലസ്ഷധ്ൽ  
ലപ്ാജക്ടുകളും ഭാ�തീയ ചതികതിത്സാവകുപെ് 2020-21 
-ൽ നെപെതി�ാക്തിയതിട്ടുണ്ട്. 2020-21 ൽ നെപെതി�ാക്തിയ 
അത്�ം ലപ്ാജക്ടുകളാണ്; ഋതു, പ്സാൈം, ദൃഷ്ടതി, 
ജീവനതി, പുനർനവ, ലനേഹധാ�, ജറതിയാരേതിക് ലകയർ, 
ലയാഗ, ലസ്ാർെ്സ് ലമഡതിസതിൻ, �ഞ്ചകർമ്മ, 
ക്ാ�സൂത്ര, മാനസതികം, കൗമാ�ഭ്തിതധ്ം, പ്സൂതതിതന്ത്ര, 
കുട്ടതികളുലെയും കൗമാ�ക്ാരുലെയും ��തിച�ണം, സതിക്തിൽ 
ലസൽ, നതിർവതിഷ, സതിദ്, ലക്മജനനതി, മുത�ായവ.  
പ്ലതധ്ക ലപ്ാജക്ടുകൾ, നെപൊക്തിയ ജതില്ലകൾ, 
ഗുണലഭാക്താക്ളുലെ എണ്ം എന്തിവയുലെ വതിശൈാംശങ്ങൾ 
അനുബന്ും 6 .2 .12-ൽ നൽകതിയതി�തിക്ന്നു. 

ആയഷക് (ആയർരവേദ, രയൊഗ, പ്രകൃതതിചതിേതിത്സ, 
സതിദ്ധ, യനൊനതി, രെൊമതിരയൊപ്പതതി)
ലമഡതിക്ൽ വതിൈധ്ാഭധ്ാസത്തിലറെ നതി�വാ�ം നതിശ്യതിക്ാൻ 
ഭാ�തസർകാർ �ണ്ട് ലറഗുല�റ്റതി ലബാഡതികൾ 
സ്ാ�തിച്ചതിട്ടുണ്ട്. ഇവയതിൽ ആൈധ്ലത്ത് ആയുർലവൈം, 
യുനാനതി, സതിദ് എന്ീ കവൈധ്ശാസ്ത ലമഖ�കളുമായതി 
ബ ന് ല പെ ട്ട  വ തി ൈ ധ്ാ ഭ ധ്ാ സ സ് ാ � ന ങ്ങ ളു ല െ യു ം  
പ്ാക്െീഷണർമാരുലെയും നതിയന്ത്രണത്തിനായുള്ള 
ഇന്ധ്ൻ ലമഡതിസതിൻ ലസൻരേൽ കൗൺസതിൽ 
(ഐ.എം.സതി.സതി.) ആക്െ് 1970-ന് കീഴതിൽ ആ�ംഭതിച്ച 
ലസൻരേൽ കൗൺസതിൽ ഓഫ് ഇൻഡധ്ൻ ലമഡതിസതിൻ 
(സതി.സതി.ഐ.എം) ആണ്. �ണ്ടാമലത്ത് ലഹാമതിലയാ 
ലമഡതിക്ൽ സംവതിധാനത്തിന് കീഴതിലള്ള വതിൈധ്ാഭധ്ാസ 
സ്ാ�നങ്ങളുലെയും പ്ാക്െീഷണർമാരുലെയും നതിയന്ത്ര
ണത്തിനുള്ള ലഹാമതിലയാപെതതി ലസൻരേൽ കൗൺസതിൽ 
ആക്െ് 1973 കീഴതിൽ ആ�ംഭതിച്ച ലസൻരേൽ കൗൺസതിൽ 
ഓഫ് ലഹാമതിലയാപെതതിയാണ്. നതി�വതിൽ ലയാഗയും പ്കൃതതി 
ചതികതിത്സയും പ്ലതധ്കം മരുന്നുകൾ ഉ�ലയാഗതിക്ാത്തതിനാ
ൽ ഇവലയ പൂർണ്മായും നതിയന്ത്രതിക്ന്തില്ല.

രദശീയ ആയഷക് മതിഷൻ
ല ക ന്ദ്രസ ർ ക് ാ � തി ല റെ  ആ ല � ാ ഗ ധ്കു ടു ം ബ ല ക് മ 
മന്ത്രാ�യത്തിനു കീഴതിലള്ള ആയുഷ് വകുപെ് (ആയുർലവ്ൈ, 
ലയാഗ, പ്കൃതതിചതികതിത്സ, സതിദ്, യുനാനതി, ലഹാമതിലയാപെതതി) 
ലൈശീയത�ത്തിൽ ആയുഷ്തിഷൻ ആ�ംഭതിച്ചതി�തിക്ന്നു. 
ലച�വ് കുറഞ്ഞ �ീതതിയതിൽ ആയുഷ്ലസവനങ്ങൾ,  
വ തിൈ ധ്ാഭധ്ാസ സംവതിധാനം ശക്തതിലപെടുത്ൽ,  
ആയുർലവൈ സതിദ്-യുനാനതി-ലഹാമതിലയാ മരുന്നുകളുലെ 
ഗുണനതി�വാ�ം നതിയന്ത്രതിക്ൽ, ഔഷധസസധ്ങ്ങൾ 
എന്ീ ലമഖ�കളതിൽ ആയുഷ് സംവതിധാനം ശക്തതി
ലപെടുത്തുകയാണ് ലൈശീയ ആയുഷ് മതിഷലറെ �ക്ധ്ം. 
ലകന്ദ്രസർക്ാരും സംസ്ാന സർക്ാരും തമ്മതിൽ 
60:40 എന് അനു�ാതത്തിൽ �ദ്തതി വതിഹതിതം 
വകയതിരുത്തും. ഓഗസ്റ്് 08, 2015-ന് സംസ്ാനത്് 
ലക�ള സർക്ാർ ആയുഷ് വകുപെ് ആ�ംഭതിച്ചു. 2017-18 
കാ�ത്് ലകന്ദ്ര വതിഹതിതം 2,096.20 �ക്ം രൂ�യും 2018-19 
കാ�ഘട്ടത്തിൽ അത് 2597.84 �ക്ം രൂ�യും ആയതിരുന്നു.  
2019-20ലം 2020-21ലം ലകന്ദ്രസർക്ാർ യഥാക്രമം 
1,540.54 �ക്ം രൂ�യും 2337.58 �ക്ം രൂ�യും  
അനുവൈതിച്ചു.

ആയർരവേദ മരുന്നക് നതിർമ്ൊണും-ഔഷധതി
ഇന്ധ്യതിൽ ല�ാതുലമഖ�യതിൽ പ്വർത്തിക്ന് ഏറ്വും 
വ�തിയ ആയുർലവൈ മരുന്് നതിർമ്മാണശാ�യാണ് ഔഷധതി. 
�ാഭക�മായതി പ്വർത്തിക്ന് ല�ാതുലമഖ�ാ സ്ാ�
നങ്ങളതില�ാന്ാണതിത്. ആയുർലവൈ വകുപെതിന് കീഴതിലള്ള 
സർക്ാർ ആശു�ത്രതികളതിലം ഡതിലസ്ൻസറതികളതിലം 
ആയുർലവൈമരുന്നുകൾ പൂർണ്മായും വതിത�ണം ലചയ്യുന് 
സ്ാ�നം ഔഷധതിയാണ്. ലക�ളത്തിൽ മരുന്നുകൾ 
ഔഷധതി ആയുർലവൈവകുപെതിന് മാർക്റ്് വതി�ലയക്ാളും 
30 ശതമാനം വതി�ക്റവതി�ാണ് ന�്കുന്ത്. ഐ.എസ്.
എം ഈ മരുന്നുകൾ സംസ്ാനലത് ൈ�തിദ്�ായ 
ല�ാഗതികൾക്് സൗജനധ്മായതി നൽകുന്നു. സംസ്ാന
ത്തുെനീളവും സംസ്ാനത്തിന് പുറത്തുമുള്ള 966 പ്ലതധ്ക 
ഏജൻസതികളതിലൂലെ ല�ാതുജനത്തിനും കമ്പനതി മരുന്് 
എത്തിക്ന്നു. 2019-20 കാ�യളവതിൽ നതികുതതിക് ലശഷമുള്ള 
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സ്ാ�നത്തിലറെ �ാഭം 2,686.63 �ക്ം രൂ�യായതിരുന്ത് 
2020-21-ൽ 2,684.00 �ക്ം രൂ�യായതി.

ആയർരൈദ പമഡതിക്ൽ ൈതിദ്യൊഭ്യൊസും - 
ആയർരവേദരേൊരളജുേള്
തതിരുവനന്പു�ം, തൃപ്പുണതിത്തുറ, കണ്ണൂർ എന്തിവതിെങ്ങളതി
�ായതി 1,361 കതിെക്കളുള്ള മൂന്് സർക്ാർ ആയുർലവ് 
ലമഡതിക്ൽലകാലളജുകളുണ്ട്. 2019-20-ൽ 10,441 
ഇൻല�ഷധ്ൻസതിനും 4,34,085 ഔട്ട്ല�ഷധ്ൻസതിനും ചതികതിത്സ 
നൽകുകയുണ്ടായതി. ഇതതിൽ പുതതിയ ല�ാഗതികൾ 91,613 
ആണ്. ഇത് 2020-21-ൽ യഥാക്രമം 3,987 ഉം 2,34,089 
ഉം ആണ്. ഇതതിൽ പുതതിയ ല�ാഗതികൾ 1,03,888 ആണ്. 
തതിരുവനന്പു�ം ആയുർലവ് ലമഡതിക്ൽലകാലളജതിന് കീഴതിൽ 
�ഞ്ചകർമ്മാശു�ത്രതിയും, സ്തീകളുലെയും കുട്ടതികളുലെയും 
ആശു�ത്രതിയുമുണ്ട്. 2 എയ്ഡഡ് ആയുർലവൈലകാലള
ജുകളും, 12 സത്വാശ്രയ ആയുർലവൈലകാലളജുകളും, ഒരു 
സത്വാശ്രയസതിദ് ലകാലളജും, ഒരു സത്വാശ്രയ യുനാനതി 
ലകാലളജും, 6 �ാ�ാലമഡതിക്ൽ സത്വാശ്രയലകാലളജുകളും 
ലമഡതിക്ൽ വതിൈധ്ാഭധ്ാസ�ംഗത്് പ്വർത്തിക്ന്നുണ്ട്. 
ബതിരുൈലകാഴ്സതിന് 1,080, ബതിരുൈാനന്�ബതിരുൈലകാ
ഴ്സതിന് 186, �ാ�ാലമഡതിക്ൽ ലകാഴ്സുകൾക്് 482 
എന്തിങ്ങലന വതിൈധ്ാർതതികൾ വാർഷതിക പ്ലവശനം 
ലനടുന്നുണ്ട്. സതി.സതി.ഐ.എം. അംഗീകാ�ം ലനടുന്തതിനായതി 
ആയുർലവൈ ലകാലളജുകളതിൽ ആലക 77 സ്തി�ം തസ്തതികകളും 
37 താൽക്ാ�തിക തസ്തതികകളും സൃഷ്ടതിച്ചു.

രെൊമതിരയൊപ്പതതി
സംസ്ാനത്് ലഹാമതിലയാപെതതി വകുപെതിന് കീഴതിൽ 
669 ലഹാമതിലയാപെതതി ഡതിലസ്ൻസറതികളും 14 ജതില്ലാ 
ആശു�ത്രതികൾ, 17 താലൂക്് ആശു�ത്രതികൾ, 2 ലെൻ 
ലബഡ്് ആശു�ത്രതികൾ, ഒരു ആശു�ത്രതി എന്തിവയതി�ായതി 
1,000 കതിെക്കൾ ഉണ്ട്. കൂൊലത ലഹാമതിലയാപെതതി 
ഡയറക്െലററ്തിന് കീഴതിൽ ആ�പ്പുഴയതിൽ പ്വർത്തിക്
ന് ലക�ള സംസ്ാന ലഹാമതിലയാപെതതിക് സഹക�ണ 
ഫാർമസതി (ലഹാംലകാ) എന് മരുന്് നതിർമ്മാണ 
യൂണതിറ്് ഉണ്ട്. കഴതിഞ്ഞ 30 വർഷങ്ങളായതി ലഹാംലകാ 
�ാഭത്തി�ാണ് പ്വർത്തിക്ന്ത്. 2020-21 കാ�യളവതിൽ 
ലഹാംലകായുലെ ലമാത്�ാഭം 9.51 ലകാെതിയാണ് . 2020 ലം 
2021 ലം ലഹാമതിലയാപെതതി വകുപെതിന് കീഴതിൽ ജതില്ല തതി�തിച്ചുള്ള 
സ്ാ�നങ്ങൾ, കതിെക്കൾ, ചതികതിത്സ ലനെതിയ ല�ാഗതികളുലെ 
എണ്ം എന്തിവ അനുബന്ും 6.2.13-ൽ ലകാടുത്തിട്ടുണ്ട്.

രെൊമതിരയൊ പമഡതിക്ൽ ൈതിദ്യൊഭ്യൊസും
സർക്ാർത�ത്തിൽ തതിരുവനന്പു�ത്തും ലകാഴതിലക്ാടുമുള്ള 
�ണ്ട് ലഹാമതിലയാ ലമഡതിക്ൽലകാലളജുകൾ വഴതി ലഹാമതിലയാ 
ലമഡതിക്ൽ വതിൈധ്ാഭധ്ാസം നെത്തി വരുന്നു. ഇവ കൂൊലത 
3 എയ്ഡഡ് ലകാലളജുകളും, ഒരു അൺഎയ്ഡഡ് 
��ാലമഡതിക്ൽ ഇൻസ്റതിറ്യൂട്ട് ഉം വകുപെതിന് കീഴതിൽ 
പ്വർത്തിക്ന്നു. തതിരുവനന്പു�ം ഗവൺലമറെ് 
ലഹാമതിലയാപെതതിക് ലമഡതിക്ൽ ലകാലളജതില� ആലക 
കതിെക്കൾ 118 ഉം ലകാഴതിലക്ാെ് 100 ഉം ആണ്.  
2019-20 ൽ ചതികതിത്സ �ഭതിച്ച ഇൻല�ഷധ്റെ്സ് 3,022 ഉം 
ഔട്ട് ല�ഷധ്റെ്സ് 2,80,180 ഉം ആണ്. ഐ�തിയതിൽ  
2020-21 ൽ ചതികതിത്സതിച്ച ല�ാഗതികളുലെ എണ്ം 116 ഉം ഒ�തി 
37,988 ഉം ആയതിരുന്നു. ജതില്ലാ ഭ�ണകൂെം ഈ ലകാലളജുകലള 
ലകാവതിഡ് ഫസ്റ്് ക�ൻ ചതികതിത്സാ ലകന്ദ്രങ്ങളായതി 
ഏലറ്ടുത്തതിനാൽ 2020-21 ല� ഐ�തിയുലെ എണ്ം 

കുറഞ്ഞു. 5 ലഹാമതിലയാ ലമഡതിക്ൽ ലകാലളജുകളതില�യും 
��ാലമഡതിക്ൽ ഇൻസ്റതിറ്യൂട്ടതില�യും ലകാഴ്സുകൾ, 
വതിൈധ്ാർതതികളുലെ എണ്ം എന്തിവ അനുബന്ും 6.2.14-
ൽ ലകാടുത്തി�തിക്ന്നു.

ര�ൊഗപ്രതതിര�ൊധൈ്യൊ�നും
മരുന്നും പ്തതില�ാധകുത്തിവയ്പും ലകാണ്ട് ഒഴതിവാക്ാ
നാകുന്തും ആല�ാഗധ്ലത് ദുർബ�ലപെടുത്തുന്തുമായ 
വധ്ാധതികൾ, കവക�ധ്ം, മ�ണം തുെങ്ങതിയവയതില�ക്് 
നയതിക്ന് ല�ാഗങ്ങളായ ഡതിഫ്റ്ീ�തിയ, ലഹപെകറ്റ്ീസ് 
എയും ബതിയും, അഞ്ചാം �നതി, മുണ്ടതിനീ�്, നയൂലമാണതിയയും 
അനുബന്ല�ാഗങ്ങളും, ല�ാളതിലയാ, അതതിസാ�ം,  
ലെറ്നസ് തുെങ്ങതിയവ ലചറുക്ന്തതിന് ഏറ്വും ഫ� 
പ്ൈവും ലച�വ് കുറഞ്ഞതുമായ ഇെല�െ�ാണ് 
പ്തതില�ാധകുത്തിവയ്പുകൾ. 2017-18 മുതലള്ള  
5 വർഷങ്ങളതില� ല�ാഗപ്തതില�ാധ വധ്ാ�ന ��തി�ാെതി  
അനുബന്ും 6.2.15-ൽ കാണാം.

ഭൊൈതി ൈീക്ഷണും
ആല�ാഗധ്ക�മായ ഒരു സമൂഹത്തിന് സാമ്പത്തിക 
വതികസനത്തിന് കൂടുതൽ പ്ാധാനധ്ലത്ാലെയും 
കാ�ധ്ക്മമായും സംഭാവന ലചയ്യാൻ കഴതിയും. ശക്തമായ 
ല�ാതുജനാല�ാഗധ് സം�ക്ണ സംവതിധാനത്തി�ാണ് 
ലക�ളത്തിലറെ ശക്തതി. പുതതിയതും നതി�വതിലള്ളതുമായ 
ലവല്ലുവതിളതികലള ലന�തിൊൻ ആല�ാഗധ് സൗക�ധ്ങ്ങൾ 
നതി�ന്�ം നവീക�തിലക്ണ്ടതുണ്ട്. ല�ാതു ആല�ാഗധ്ം, 
്ാമീണ ആല�ാഗധ്ം, �ട്ടതികവർഗ്ഗ ജനവതിഭാഗങ്ങളുലെ 
ആല�ാഗധ്ം, സ്തീകളുലെ ആല�ാഗധ്ം, മാതൃ-ശതിശു 
ആല�ാഗധ് സം�ക്ണം, ആല�ാഗധ് ഇൻഷുറൻസ്, 
ലമഡതിക്ൽ ടൂറതിസം എന്ീ ലമഖ�കളതിൽ 14-ാം �ഞ്ച 
വത്സ� �ദ്തതി കാ�യളവതിൽ പ്ലതധ്കം ശ്രദ് 
നൽലകണ്ടതുണ്ട്. ഈ ലവല്ലുവതിളതികലള ലന�തിൊൻ 
ല�ാതുജനാല�ാഗധ് സംവതിധാനം കൂടുതൽ ശക്തതിലപെടു
ലത്ണ്ടതുണ്ട്.
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6.3 ജനസംഖ്യ ഘടനയിലെ മാറ്റങ്ങൾ

ആകക ജനസംഖധ്യിൽ, വയയയാധികരുകെ എണ്ം  
വർദ്ിച്ചുവരുന്ന സയാഹചരധ്കതെയയാണ് "യ�യാപ്പുയേഷൻ 
ഏ ജ ി ങ് "  എ ന്ന  � ദ ം  അ ർ ത്ഥ മ യാ ക്കു ന്ന ത് .  
പ്രതയുൽ�യാദനക്ഷമതയികേ കുറവം, പ്രയായമയായ 
വരികേ വർദ്ിച്ച ആയുർദദർഘധ്വമയാണ്, ഇതെരതെിൽ 
ജനസംഖധ്യിൽ വയയയാധികർ അധികരിക്കുന്നതികറെ 
കയാരണങ്ങളയായി കണക്യാക്കുന്നത്. ജനസംഖധ്യികേ 
പ്രയായഘെനയിലുണ്യാകുന്ന മയാറ്റങ്ങൾ നിരീക്ഷിക്കുന്നതി
നയായി സയാധയാരണയയായി ഉ�യയയാഗിക്കുന്ന സൂചകമയാണ് 
വയാർദ്കധ് ആശ്ിത അനു�യാതം (OADR). 65 വയയ്യാ 
അതിേധികയമയാ പ്രയായമുള്ളവരുകെയും, 20 മുതൽ 64 
വയ്് വകര പ്രയായമുള്ളവരും തമ്ിലുള്ള അനു�യാതം 
ആണ് വയാർദ്കധ് ആശ്ിത അനു�യാതം. പ്രതയുൽ�യാദന
ക്ഷമത കുറയുകയും, ആയുർദദർഘധ്ം വർദ്ിക്കുകയും 
കചയ്യുയ്യാൾ, ജനസംഖധ്യിൽ പ്രയായമയായവരുകെ 
എണ്ം വർദ്ിക്കുകയും, കചറുപ്പക്യാരുയെത് കുറയുകയും 
കചയ്യുന്നു. യേയാകതെികറെ എല്യാ പ്രയദശങ്ങളിലും  
വയാർദ്കധ് ആശ്ിത അനു�യാതം വർദ്ിക്കുകമന്ന്  
കണക്യാക്കപ്പടുന്നു.

സുസ്ിര വികസനതെിനയായുള്ള 2030 അജണ് 
യികേ േക്ഷധ്ങ്ങൾ ദകവരിക്കുന്നതിനയായി ആയഗയാള  
ജനസംഖധ്യികേ പ്രവണതകൾ മന്ിേയായക്
ണ്തം, ജനസംഖധ്യിൽ ഉണ്യാകയാവന്ന മയാറ്റങ്ങൾ  
പ്രതീക്ഷിയക്ണ്തം നിർണ്യായകമയാണ്. യേയാകജനസംഖധ് 
അ ത ി യ വ ഗ ം  വ ർ ദ് ി ച്ചു ക ക യാ ണ് ി ര ി ക്കു ക യ യാ ണ് ,  
പ്രയതധ്കിച്ച് വയയയാധികരുകെ എണ്തെിലും അനു�യാതതെിലും. 
ഇ തെ ര തെ ി ലു ള്ള  ജ ന സ ം ഖ ധ്യാ  � ര ി വ ർ തെ ന 
തെികറെ സ്യാധീനം സമൂഹതെികറെ എല്യാ യമഖേകളിലും 
അനുഭവകപ്പടും. സയാ്തെിക യക്ഷമവം, കമച്ചകപ്പട്ട 
ആയരയാഗധ് സംരക്ഷണ സൗകരധ്ങ്ങളുമയാകയാം 
ദീർഘയായു്ികറെ കയാരണങ്ങൾ. ഐകധ്രയാഷ്ട്രസഭയുകെ 
2019 കേ യേയാക ജനസംഖധ്യാ സയാധധ്തകൾ പ്രകയാരം, 2030  
ആകുയ്യാൾ ആയഗയാള ജനസംഖധ് 8.5 ബിേധ്ണം,  
2050-ൽ ഇത് 9.7 ബിേധ്ണം ആകുകമന്നയാണ് പ്രതീക്ഷിക്
കപ്പടുന്നത്. കണക്കുകൾ പ്രകയാരം, 2050 ആകുയ്യായേക്കും 
യേയാകതെിൽ, ആറികേയാരയാൾ 65 വയ്ിന് മുകളിലുള്ളവ
രയായിരിക്കും. 2019ൽ, ഇത് �തികനയാന്നിൽ ഒരയാൾ എന്ന 
യതയാതിേയായിരുന്നു. 

ആയഗയാളതേതെിൽ, പ്രയായമയായവരുകെ എണ്ം  
വർധിച്ചുകവന്ന് മയാത്രമല്, കമയാതെം ജനസംഖധ്യിൽ 
പ്രയായമയായവരുകെ ശതമയാനതെിലും വർദ്നവ് യരഖ
കപ്പടുതെിയിട്ടുണ്്. ഇത്, തെർന്നും വർദ്ിക്കുകമന്നയാണ്  
കണക്യാക്കപ്പടുന്നത്. യേയാകകമ്യാടും, 65 വയയ്യാ 
അതിേധികയമയാ പ്രയായമുള്ള ആളുകളുകെ ശതമയാനം 
1990-ൽ ആറയായിരുന്നത്, 2019 ആയയപ്പയാൾ ഒൻ�ത 
ശതമയാനമയായി വർദ്ിക്കുകയുണ്യായി. 2050 ആകുയ്യാൾ 
ഇത് �തിനയാറ് ശതമയാനമയായി വർദ്ിക്കുകമന്ന്  
പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. യേയാകതെികറെ മിക് ഭയാഗങ്ങളിലും, 65 
വയ്ിൽ അധികമുള്ളവരുകെ ആയുർദദർഘധ്തെിൽ 
വർദ്നവ് യരഖകപ്പടുത്തുന്നുണ്്. ജനനസമയകതെ 
ആയുർദദർഘധ്ം കമച്ചകപ്പട്ടിട്ടുകണ്ങ്ിലും, പ്രയായമയായവരുകെ 

ആയുർദദർഘധ്തെിലുണ്യാകുന്ന വർദ്നവ് വളകര 
യവഗതെിേയാണ് (ഉറവിടം: ല�ോക ജനസംഖ്ോ വോർദ്ധക്ം, 
2019)

വയയയാധികകരയും, അവരുകെ കുടുംബങ്ങകളയും, അവർ 
ജീവിക്കുന്ന സയാഹചരധ്ങ്ങകളയും കമച്ചകപ്പടുത്തുന്നതി
നയായി സർക്യാരുകൾ, സിവിൽ കസയാദസറ്റികൾ, 
അന്യാരയാഷ്ട്ര ഏജൻസികൾ, കപ്രയാഫഷണലുകൾ,  
മയാധധ്മങ്ങൾ, സ്കയാരധ് യമഖേ എന്നിവയുകെ ആയഗയാള  
സ ഹ ക ര ണ ക തെ യ യാ ണ്  ഐ ക ധ്ര യാ ഷ്ട്രസ ഭ യു ക െ 
ആയരയാഗധ്കരമയായ വയാർദ്കധ് ദശകം (2021-2030) 
എന്നത് കകയാണ്് ഉയദേശിക്കുന്നത്. ആയരയാഗധ്കരമയായ 
വയാർദ്കധ്ം എന്നത് യരയാഗങ്ങളുകെ അഭയാവം മയാത്രമല്. 
വയയയാധികരുകെ യക്ഷമതെിന് വളകര നിർണ്യായകമയാണ് 
അവരുകെ ജീവിത സയാഹചരധ്ങ്ങൾ. പ്രയായമയായവരുകെ 
ജീവിത സയാഹചരധ്ങ്ങളും, അവരുകെ സയാമൂഹധ്  
സയാ്തെിക നിേയും, അവരുകെ ആയരയാഗധ്വം യക്ഷമവം 
തമ്ിലുള്ള �രസ്പരബന്ം മന്ിേയായക്ണ്തികറെ 
ആവശധ്കത യവൾഡ് യ�യാപ്പുയേഷൻ ഏജിംഗ്, 2020 എന്ന 
റിയപ്പയാർട്ടിൽ പ്രതി�യാദിക്കുന്നുണ്്.

ഇന്ത്യയിലും കേരളത്ിലും ജനസുംഖത്യയിലണ്ടായ മടാറ്ും
2011-കേ കസൻസസ് പ്രകയാരം ഇന്ധ്യിൽ 104  
ദശേക്ഷം വയയയാധികരയാണള്ളത് (60 വയയ്യാ അതിൽ 
കൂടുതയേയാ പ്രയായമുള്ളവർ). ഇതിൽ 53 ദശേക്ഷം  
സ്തീകളും, 51 ദശേക്ഷം പുരുഷന്യാരുമയാണ്. അടുതെ  
കയാേതെയായി രയാജധ്കതെ ജനസംഖധ്യിൽ, വയയയാധികരുകെ 
ശതമയാനം വൻ യതയാതിേയാണ് വർദ്ിക്കുന്നത്. 
വരും വർഷങ്ങളിൽ ഈ പ്രവണത തെരുവയാനും 
സയാധധ്തയുണ്്. ജനസംഖധ്യിൽ, 60 വയ്ിേധികമുള്ളവർ  
2015-ൽ 8 ശതമയാനമയായിരുന്നത്, 2050 ആകുയ്യാൾ 
19 ശതമയാനമയായി വർദ്ിക്കുകമന്ന് അനുമയാനിക്കുന്നു. 
ഈ നൂറ്റയാണ്ികറെ അവസയാനയതെയാകെ, രയാജധ്കതെ 
കമയാതെം ജനസംഖധ്യുകെ ഏകയദശം 34 ശതമയാന 
യതെയാളം വയയയാധികരയായിരിക്കും. (ഉറവിടം: ഇന്് ഏജിംഗ്  
റില്ോർട്്, 2017).

അടുതെ കയാേതെയായി, സംസ്യാനകതെ വൃദ്ജന 
സംഖധ്യും അതിയവഗം വർദ്ിച്ചു കകയാണ്ിരിക്കുകയയാണ്. 
2011 കേ കസൻസസ് പ്രകയാരം, സംസ്യാനകതെ ആകക 
ജനസംഖധ്യുകെ 12.6 ശതമയാനമയാണ് 60 വയ്ിൽ  
കൂടുതലുള്ളവർ. യദശീയ തേതെിൽ ഇത് 8 ശതമയാനമയാണ്. 
രയാജധ്കതെ വയാർദ്കധ് ആശ്ിത അനു�യാതം  
14.2 ശതമയാനവം, യകരളതെിയേത ്19.6 ശതമയാനവമയാണ.്

ആകരടാഗത്യവും സടാമൂഹിേസ്ിതിയും
ആയരയാഗധ്സംബന്മയായ വിവിധ അവസ്കൾ  
ഉൾകപ്പട്ടതയാണ് വയാർദ്കധ്കയാേം. കടുതെ യരയാഗങ്ങൾ, 
മയാനസികയായരയാഗധ് പ്രശ്നങ്ങൾ, വയാർദ്കധ്ം, ശയാരീരിക 
ദവകേധ്ങ്ങൾ, മറ്റ് �േവിധ അസുഖങ്ങൾ എന്നിവമൂേം 
ഉണ്യാകുന്ന മയാനസികവം ശയാരീരികവമയായ ആയരയാ
ഗധ്പ്രശ്നങ്ങളും ഇതിൽ ഉൾകപ്പടുന്നു. ഇന്ധ്യികേ  
ആയരയാഗധ്സ്ിതികയ സംബന്ിച്ചുള്ള NSS 75-യാം  
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റൗണ്ികറെ (ജൂദേ 2017 മുതൽ ജൂൺ 2018 വകര) 
കകണ്തെലുകകള അെിസ്യാനമയാക്ി, വയയയാജനങ്ങളുകെ 
ആയരയാഗധ്സ്ിതികയ സംബന്ിച്ച വിഷയങ്ങൾ  
എൽഡർേി ഇൻ ഇന്ധ് റിയപ്പയാർട്ട്  2021-ൽ  
പ്രതി�യാദിക്കുന്നു. യരയാഗയാവസ്യിലും,  തങ്ങൾ 
ആയരയാഗധ്വയാന്യാരയാണ് എന്ന യതയാന്നൽ വയയയാധികരയായ 
പുരുഷന്യാരിേയാണ് (64 ശതമയാനം), സ്തീകകള (60 
ശതമയാനം) അയ�ക്ഷിച്ച് കൂടുതേയായി ഉള്ളത്. 2004 യേയും  
2017-18 യേയും കണക്കുകൾ പ്രകയാരം, ശയാരീരിക 
ചേനയശഷിയുള്ള 60-64 വയസ്സുള്ള വയയയാധികരുകെ 
അനു�യാതം, ഗ്യാമങ്ങളിലും നഗരങ്ങളിലും ഏതയാണ്് 
സമയാനമയാണ്. 2004-ൽ ഇത് 94.7 ശതമയാനവം (ഗ്യാമവം 
നഗരവം), 2017-18-ൽ 96.4 ശതമയാനവമയായിരുന്നു.  
യകരളതെിൽ, ശയാരീരിക ചേനയശഷിയുള്ള വയയയാധികരുകെ 
ശതമയാനം പുരുഷന്യാരിൽ 92 ഉം, സ്തീകളിൽ 87 ഉം 
ആണ്. നഗര-ഗ്യാമ വിഭജനം അെിസ്യാനമയാക്ിയയാൽ, 
നഗരതെിൽ ഇത് 91 ശതമയാനവം, ഗ്യാമതെിൽ 88  
ശതമയാനവമയാണ്.

യദശീയ തേതെിൽ, വയയയാധികരിൽ കൂടുതേയായി 
കണ്ടുവരുന്നത് ചേനദവകേധ്മയാണ് (4.9 ശതമയാനം).  
തെർന്ന്, ശ്വണ ദവകേധ്വം (1.2 ശതമയാനം),  
കയാഴ്ച ദവകേധ്വം (1.1 ശതമയാനം). അന്ത, കയാഴ്ചക്കുറവ്, 
കയാഴ്ച ദവകേധ്ം, ശ്വണ ദവകേധ്ം മുതേയായ  
ദവകേധ്ങ്ങൾ, നഗരപ്രയദശങ്ങകള അയ�ക്ഷിച്ച്  
ഗ്യാമപ്രയദശങ്ങളികേ വയയയാധികരിേയാണ് കുറച്ചധികമയായി 
കയാണകപ്പടുന്നത്. (NSS 76-ം റൗണ്്. (ജൂല�- ഡിസംബർ 2018)- 
ഇന്്യില� അംഗപരിമിതർ ).

വകയടാധിേർക്കെതിക്രയള്ള കുറ്കൃതത്യും
നയാഷണൽ ദ്രം കറയക്യാർഡ്സ് ബയൂയറയായുകെ 
കണക്കു പ്രകയാരം ,  2020-ൽ,  അഖിയേന്ധ്യാ  
തേതെിൽ, മുതിർന്ന �ൗരന്യാർകക്തിരയായ കമയാതെം 
കുറ്റകൃതധ്ങ്ങളുകെ നിരക്് (ഒരു േക്ഷം ജനസംഖധ്യിൽ)  
23.9 ശതമയാനമയാണ്. യകരളതെിൽ ഈ കയാേയളവിൽ 
മുതിർന്ന �ൗരന്യാർകക്തികര യരഖകപ്പടുതെിയ  
കുറ്റകൃതധ്ങ്ങളുകെ നിരക്് 16.7 ശതമയാനമയാണ്.

വകയടാജനങ്ങളുക്െ കഷേമത്ിനടായി  
കേന്ദ്ര സർകെടാരിക്റെ ഇെക്െെലേൾ
സയാമൂഹധ്നീതി ശയാക്ീകരണ മന്തയാേയമയാണ് മുതിർന്ന 
�ൗരന്യാരുകെ യക്ഷമതെിനയായി പ്രവർതെിക്കുന്ന പ്രധയാന 
യകന്ദം. സംസ്യാന സർക്യാരുകൾ, സർക്യാരിതര 
സംഘെനകൾ, ക�യാതജനങ്ങൾ എന്നിവരുകെ 
സഹകരണയതെയാകെ, മുതിർന്ന �ൗരന്യാർക്യായി വിവിധ  
�ദ്തികളും നയങ്ങളും വികസിപ്പിക്കുകയും നെപ്പിേയാക്കുകയും 
കചയ്യുന്നു.

മുതിർന്ന ൌരന്ടാരുക്െ കഷേമത്ിനടായള്ള 
കേശീയ േർമ്മ െദ്ധതി (NAPSrC)
രയാജധ്കതെ മുതിർന്ന �ൗരന്യാരുകെ യക്ഷമതെിന് 
യവണ്ിയുള്ള യകന്ദ സർക്യാരികറെ ഒരു പ്രവർതെന 
�ദ്തിയയാണിത്. ഇതിലൂകെ മുതിർന്ന �ൗരന്യാരുകെ നയാേ് 
പ്രധയാന ആവശധ്ങ്ങളയായ - സയാ്തെിക സുരക്ഷ, ഭക്ഷണം, 
ആയരയാഗധ് സംരക്ഷണം, സഹജീവികളുമയായുള്ള ഇെക�െൽ/
കമച്ചകപ്പട്ട ജീവിത രീതികൾ എന്നിവയ്ക് പ്രയാധയാനധ്ം 
നൽകുന്നു. 2020 ഏപ്രിൽ 1 മുതൽ പ്രയാബേധ്തെിേയായ ഈ 

സമഗ് �ദ്തിയ്ക് നയാേ് ഉ� �ദ്തികളയാണള്ളത് –
• മുതിർന്ന �ൗരന്യാർക്കുള്ള സംയയയാജിത �ദ്തി
• മുതിർന്ന �ൗരന്യാർക്കുള്ള സംസ്യാന കർമ് 

�ദ്തി
• മുതിർന്ന �ൗരൻമയാരുകെ യക്ഷമതെിനയായി യകന്ദതെിൽ 

പ്രവർതെിക്കുന്ന മറ്റ് മന്തയാേയങ്ങളുകെ/ വകുപ്പുകളുകെ 
സംരംഭങ്ങളുമയായി യചർന്നുള്ള പ്രവർതെനം 

• മയാധധ്മപ്രവർതെനതെിലൂകെയയയാ, ഗയവഷണ 
�ഠനതെിലൂകെയയയാ, പ്രവർതെനയശഷി വർധിപ്പിക്കു
ന്നതിലൂകെയയയാ, �രീക്ഷണയാെിസ്യാനതെിലുള്ളയതയാ, 
മയറ്റകതങ്ിലും തരതെിയേയാ മുതിർന്ന �ൗരന്യാരുകെ 
യക്ഷമം േക്ഷധ്മിട്ടുള്ളതം, NAPSrCയുകെ �രിധിയി
ലുൾകപ്പടുന്നതമയായ മയറ്റകതങ്ിലും �ദ്തികൾ.  

മുതിർന്ന ൌരന്ടാരുക്െ കഷേമത്ിനും അവേടാശ 
സുംരഷേണത്ിനമടായി കേന്ദ്ര സർകെടാർ വഴി 
നെപ്ിലടാകെിയ പ്രധടാന െദ്ധതിേൾ:
1. പ്രധടാനമന്തി വയവന്ദനകയടാജന: 60 വയയ്യാ 

അതിേധികയമയാ ഉള്ള മുതിർന്ന �ൗരന്യാർക്് മയാത്രമയായി 
സയാമൂഹിക സുരക്ഷ നൽകുന്നതിനയായി യകന്ദസർക്യാർ 
2017 കമയ് മയാസതെിൽ ആരംഭിച്ച ക�ൻഷൻ 
�ദ്തിയയാണിത്. ഈ �ദ്തി 2023 മയാർച്ച് 31 വകര 
നിേവിൽ ദീർഘിപ്പിച്ചിട്ടുണ്്.

2. ഇന്ദിരടാഗടാന്ി കേശീയ വടാർദ്ധേത്യ ക്െൻഷൻ 
െദ്ധതി (IGNOAPS): 60 വയ്ിന് മുകളിലുള്ളവരും, 
യകന്ദ സർക്യാരികറെ മയാർഗ്ഗനിർയദേശങ്ങൾക്നു
സൃതമയായി ദയാരിദ്ധ്യരഖയ്ക് തയാകേയുള്ളവരുമയായ  
മുതിർന്ന �ൗരന്യാർക്യായി 2007 മുതൽ ഗ്യാമവികസന 
മന്തയാേയം ഈ �ദ്തി നെപ്പിേയാക്ിവരുന്നു .

3. പ്രടായമടായവരുക്െ ആകരടാഗത്യ സുംരഷേണത്ിനള്ള 
കേശീയ െരിെടാെി (NPHCE): മുതിർന്ന �ൗരന്യാരുകെ 
വിവിധ ആയരയാഗധ് പ്രശ് നങ്ങൾ �രിഹരിക്കുന്നതി
നു യവണ്ി ആയരയാഗധ് കുടുംബയക്ഷമ മന്തയാേയം  
2010-11 േയാണ് ഈ �ദ്തി ആരംഭിച്ചത്. ആയരയാഗധ് 
സംരക്ഷണതെികറെ പ്രയാഥമിക, ദ്ിതീയ, തൃതീയ 
തേങ്ങളിൽ മുതിർന്ന �ൗരന്യാർക്് �രിപൂർണ് 
ആയരയാഗധ് �രിരക്ഷയാ സൗകരധ്ങ്ങൾ നൽകുക 
എന്നതയാണ് �രി�യാെിയുകെ അെിസ്യാന േക്ഷധ്ം.

4. രടാഷ്ടീയ വകയടാശ്ീ കയടാജന :  പ്രയായയാധികധ്വ 
മയായി ബന്കപ്പട്ട ദവകേധ്ങ്ങൾ/ബേഹീനതകൾ 
എന്നിവയയാൽ ബുദ്ിമുട്ടുന്ന 60 വയ്ിനു മുകളിൽ 
പ്രയായമുള്ള ബി�ിഎൽ വിഭയാഗതെിൽകപ്പട്ടവർക്്, 
ഈ �ദ്തിയിലൂകെ സഹയായ ഉ�കരണങ്ങൾ  
നൽകുന്നു. ദവകേധ്ം/ബേഹീനത, കയാഴ്ചക്കുറവ്, 
ശ്വണ ദവകേധ്ം, �ല്ലുകൾ നഷ്ടകപ്പെൽ, ചേന 
ദവകേധ്ം എന്നീ ദവകേധ്ങ്ങൾ �രിഹരിക്കുന്നതിന് 
ഈ �ദ്തിയിലൂകെ േക്ഷധ്മിടുന്നു.

5. പ്രധടാനമന്തി ജൻ ആകരടാഗത്യ കയടാജന (PM-JAY): 
ആയരയാഗധ്-കുടുംബയക്ഷമ മന്തയാേയം 2018-ൽ 
ആരംഭിച്ചതയാണ് ഈ ആയരയാഗധ് ഇൻഷുറൻസ് �ദ്തി.  
സർക്യാർ, സ്കയാരധ് എം�യാനൽഡ് ആശു�ത്രികളി 
ലൂകെ ദ്ിതീയ, തൃതീയ തേ ആയരയാഗധ്�രിരക്ഷയ്കയായി 
ഒരു ദരിദ് കുടുംബതെിന് പ്രതിവർഷം 5 േക്ഷം രൂ�യുകെ 
ആയരയാഗധ് �രിരക്ഷ നൽകുന്നു.
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ഉറവിടം: എൽഡർ�ി ഇൻ ഇന്് റില്ോർട്് 2021

ജനസുംഖത്യയും സുപ്രധടാന സ്ിതിവിവരകെണക്കുേളുും
67 ദശേക്ഷം പുരുഷന്യാരും, 71 ദശേക്ഷം സ്തീകളുമയായി 2021 ൽ ഇന്ധ്യികേ വയയയാധിക ജനസംഖധ് ഏകയദശം 138 
ദശേക്ഷമയാകണന്നയാണ് കണക്യാക്കപ്പടുന്നത്, 2031 ൽ ഇത് 194 ദശേക്ഷതെികേത്തുകമന്ന് അനുമയാനിക്കുന്നു. 

• ആകക ജനസംഖധ്യിൽ വയയയാധികരുകെ എണ്തെിേയാണ് ഉയർന്ന വളർച്ചയാ നിരക്് യരഖകപ്പടുത്തുന്നത്.  
2011-2021 കയാേയളവിൽ, ആകക ജനസംഖധ്യുകെ വളർച്ചയാ നിരക്് 12.4 ശതമയാനമയായിരുന്നയപ്പയാൾ,  
ഇയത കയാേയളവിൽ പ്രയായമയായവരുകെ വളർച്ചയാ നിരക്് 36 ശതമയാനമയായിരുന്നു.

• ഇന്ധ്യികേ കമയാതെം ജനസംഖധ്യിൽ, പ്രയായമയായവരുകെ ശതമയാനം വർദ്ിച്ചുവരുന്ന പ്രവണതയയാണ് 
കയാണകപ്പടുന്നത്. പ്രയായമയായവരുകെ അനു�യാതം 2021-ൽ 10.1 ശതമയാനമയായിരുന്നത്, 2031-ൽ 13.1 
ശതമയാനതെിയേക്് വർധിക്കുകമന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. സംസ്യാനം തിരിച്ചുള്ള കണക്കുകൾ �രിയശയാധിക്കുയ്യാൾ, 
2021 കേ കണക്കുകൾ പ്രകയാരം, ജനസംഖധ്യിൽ ഏറ്റവമധികം വയയയാധികരുള്ളത് യകരളതെിേയാണ് (16.5 
ശതമയാനം), 2031 ൽ ഇത് 20.9 ശതമയാനതെികേത്തുകമന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കപ്പടുന്നു. 2031 കേ പ്രതീക്ഷിത കണക്കു 
പ്രകയാരം യകരളതെിന് �ിന്നയാകേ വരുന്നത് തമിേ്നയാെ് (18.2 ശതമയാനം), ഹിമയാചൽ പ്രയദശ് (17.1 ശതമയാനം), 
ആന്ധയാപ്രയദശ് (16.4 ശതമയാനം), �ഞ്യാബ് (16.2 ശതമയാനം), എന്നീ സംസ്യാനങ്ങളയായിരിക്കും.

• 2011-കേ ജനസംഖധ്യാ കസൻസസും, 2021-കേ ജനസംഖധ്യാ കണക്കുമയായി തയാരതമധ്കപ്പടുത്തുയ്യാൾ, 
പ്രയായമയായവരുകെ ജനസംഖധ്യിലുണ്യാകുന്ന വയാർഷിക വളർച്ചയാ നിരക്്, യദശീയ തേതെിൽ 3.28 ശതമയാനവം, 
യകരളതെിൽ 3.96 ശതമയാനവമയാണ്. �രമയാവധി വർധനവ് യരഖകപ്പടുതെിയത് ഡൽഹിയിലും (6.60 ശതമയാനം) 
ഗുജറയാതെിലുമയാണ് (4.88 ശതമയാനം).

• 2031 ആകുയ്യാൾ യകരളതെിൽ പ്രയായമയായ സ്തീകളുകെ എണ്ം പുരുഷന്യാരുകെ എണ്കതെ അധികരിക്കുകമന്നു 
പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. 2031-കേ പ്രതീക്ഷിത ജനസംഖധ്യയായ 194 ദശേക്ഷതെിൽ, 101 ദശേക്ഷം സ്തീകളും,  
93 ദശേക്ഷം പുരുഷന്യാരും ആയിരിക്കും.

• പ്രയായമയായവരുകെ േിംഗയാനു�യാത കണക്കുകൾ ആകക ജനസംഖധ്യുയെതമയായി യചർന്ന് യ�യാകുന്നതയാണ്.  
2021-കേ ജനസംഖധ് പ്രകയാരം, ഇന്ധ്യിൽ ആകക ജനസംഖധ്യുകെ േിംഗയാനു�യാതം 948 ഉം, പ്രയായമയായവരുയെത 
1,065 ഉം ആണ്. 2031-ൽ, ഈ അനു�യാതം യഥയാ്രമം 955 ഉം 1,085 ഉം ആകുകമന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. 

വകയടാധിേരുക്െ സടാമ്പത്ിേസ്ിതി േണക്കുേൾ
• വയാർദ്കധ് ആശ്ിത അനു�യാതതെിൽ വർദ്ിച്ചുവരുന്ന പ്രവണതയയാണ് കണ്ടുവരുന്നത്. അഖിയേന്ധ്യാ 

തേതെിൽ, ഈ അനു�യാതം 2011-ൽ 14.2 ശതമയാനമയായിരുന്നത്, 2021-ൽ 15.7 ശതമയാനമയായി വർദ്ിച്ചു. 
2031 ആകുയ്യാൾ ഇത് 20.1 ശതമയാനമയാകുകമന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. 2011 കേ കസൻസസ് പ്രകയാരം 19.6 
ശതമയാനമയായിരുന്ന യകരളതെികേ വയാർദ്കധ് ആശ്ിത അനു�യാതം, 2021 ൽ 26.1 ശതമയാനമയായി വർദ്ിച്ചു, 
2031 ൽ ഇത് 34.3 ശതമയാനമയാകുകമന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

• സ്തീകളിലും പുരുഷന്യാരിലും ആശ്ിത അനു�യാതം വർധിച്ചുവരുന്ന പ്രവണതയയാണ് കയാണന്നത്.  
2031 ആകുയ്യാൾ സ്തീകളുകെയും പുരുഷൻമയാരുകെയും പ്രതീക്ഷിത ആശ്ിത അനു�യാതം യഥയാ്രമം 21.5 
ശതമയാനവം, 18.8 ശതമയാനവമയായിരിക്കും.

• 2021കേ കണക്കു പ്രകയാരം, സ്തീകളുകെ വയാർദ്കധ് ആശ്ിത അനു�യാതം, പുരുഷന്യാരുമയായി 
തയാരതമധ്കപ്പടുത്തുയ്യാൾ, യകരളം, തമിേ്നയാെ്, ഹിമയാചൽ പ്രയദശ്, �ഞ്യാബ് തെങ്ങിയ സംസ്യാനങ്ങളിൽ 
വളകര കൂടുതേയാണ്.

• 2017-18 കയാേയളവിൽ, NSS 75-യാം റൗണ്്, ഇന്ധ്യികേ ആയരയാഗധ്കതെക്കുറിച്ച് നെതെിയ �ഠനം അനുസരിച്ചു്, 
വയയയാധികരയായ പുരുഷൻമയാരുകെയും സ്തീകളുകെയും സയാ്തെിക സ്ിതിയിൽ വേിയ അന്രമുണ്്. 
വയയയാധികരയായ സ്തീകൾക്കുള്ള സയാ്തെിക സ്യാതന്തധ്ം ഗ്യാമങ്ങളിലും, നഗരപ്രയദശങ്ങളിലും യഥയാ്രമം 10 
ശതമയാനവം 11 ശതമയാനവം മയാത്രമയാണ്. എന്നയാൽ, വയയയാധികരയായ പുരുഷൻമയാരിൽ ഇത് യഥയാ്രമം 48 ഉം  
57 ഉം ശതമയാനമയാണ്.

ക�ടാക്സ് 6.3.1 എൽഡർേ ി ഇൻ ഇന്ധ് റിയപ്പയാർട്ട് 2021, പ്രസക് ഭയാഗങ്ങൾ
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കേരള സർകെടാരിക്റെ ഇെക്െെലേൾ
60 വയ്ിന് മുകളിലുള്ള എല്യാ �ൗരന്യാരുകെയും,  
പ്രയതധ്കിച്ച് പ്രയായമയായ സ്തീകളുകെ, യക്ഷമതെിനയായി 
�ദ്തികൾ രൂ�ീകരിക്കുന്നതിനുള്ള കർമ് �ദ്തി തയ്യാറയാ
ക്കുന്നതിനുള്ള മയാർഗ്ഗനിർയദശമയാണ് യകരള സർക്യാരികറെ 
വയയയാജന നയം 2013 (വയാർദ്കധ് നയം). സംസ്യാനകതെ 
മുതിർന്ന �ൗരന്യാർക്് കമച്ചകപ്പട്ട സയാമൂഹികവം, 
സയാ്തെികവം, ആയരയാഗധ്കരവമയായ ജീവിതം പ്രദയാനം 
കചയ്യുക എന്നതയാണ് ഈ നയം േക്ഷധ്മിടുന്നത്. 
സയാമൂഹധ്നീതി വകുപ്പ് നെത്തുന്ന സ്യാ�നങ്ങളുകെയും, 
വയയയാജനങ്ങൾക്യായി നെപ്പിേയാക്കുന്ന വിവിധ 
�ദ്തികളുകെയും വിശദയാംശങ്ങൾ ചുവകെ യചർക്കുന്നു.

വകയടാജന െരിചരണത്ിനടായി കേരളത്ിലള്ള 
സ്ടാെനങ്ങൾ
�രിചരണവം, ശ്ദ്യും േഭിക്യാതെ മുതിർന്ന 
�ൗരന്യാർക്് വൃദ്സദനങ്ങളിലൂകെയും, യഡ കകയർ 
കസറെറുകളിലൂകെയുമയാണ് സംരക്ഷണം നൽകി 
വരുന്നത്. സയാമൂഹധ്നീതി വകുപ്പികറെ നിയന്തണതെിൽ 
16 സർക്യാർ വൃദ്സദനങ്ങൾ പ്രവർതെിക്കുന്നുണ്്. വയയയാ 
ജനങ്ങൾക്് യഡ കകയർ സൗകരധ്ങ്ങൾ േഭധ്മയാക്കു
ന്നതിന് യവണ്ിയുള്ള സയാമൂഹധ്നീതി വകുപ്പികറെ ഒരു 
സംരംഭമയാണ് "സയായംപ്രഭ യഹയാം" �ദ്തി. തയദേശഭരണ 
സ്യാ�നങ്ങളുകെ സഹകരണയതെയാകെയയാണ് ഇത്  
നെപ്പിേയാക്കുന്നത്. 2018-ൽ 82 തയദേശഭരണ 
സ്യാ�നങ്ങളിേയാണ് �ദ്തി ആരംഭിച്ചത്.

തയദേശ സ്യംഭരണ വകുപ്പിന് കീേിൽ പ്രവർതെി 
ക്കുന്ന യഡ കകയർ കസറെറുകൾ സയായംപ്രഭ യഹയാംസ് 
ആയി നവീകരിക്കുകയും, അവികെ വയയയാജന 
ങ്ങ ൾ ക്്  യ വ ണ്  സ യാ മൂ ഹ ി ക  � ി ന്തു ണ യു ം , 
വിയനയായദയാ�യാധികളും, യ�യാഷകയാഹയാര ആവശധ്ങ്ങളും 
നൽകിവരുന്നു.  തിരുവനന്പുരം, യകയാേിയക്യാെ് 
ജില്കളിേയാണ് മയാതൃകയാ സയായംപ്രഭ യഹയാംസ് പ്രവർതെിക്കു
ന്നത്. വയാർദ്കധ്കയാേകതെ വിവിധ ആവശധ്ങ്ങൾക്യായുള്ള 
മൾട്ടി സർവീസ് യഡ കകയർ കസറെറുകളയായി ഇവ പ്രവർ
തെിക്കുന്നു. ഇതിലൂകെ, പ്രതിദിനം 80 ഓളം ആളുകൾക്് 
പ്രയയയാജനം േഭിക്കുന്നുണ്്. സർക്യാർ വൃദ്സദനങ്ങളു
കെ നിേവയാരം യദശീയ തേതെിയേക്് ഉയർത്തുന്നതിനയാ
യി സയാമൂഹധ് നീതി വകുപ്പ് "രണ്യാം ഇന്നിംഗ്സ് �ദ്തി" 
ആരംഭിച്ചിരുന്നു. കണ്ണൂരിൽ �രീക്ഷണയാെിസ്യാനതെിൽ 
നെപ്പിേയാക്ിയ �ദ്തി വിജയിച്ചയതയാകെ, കകയാല്ം, മേപ്പുറം 
ജില്കളികേ സർക്യാർ വൃദ്സദനങ്ങളിയേക്കും �ദ്തി 
വധ്യാ�ിപ്പിക്കുകയുണ്യായി.

സയാമൂഹധ് നീതി വകുപ്പ് മുഖയാന്ിരം നെപ്പിേയാക്കുന്ന  
വൃദ്സദനങ്ങൾക്് പുറകമ, ഓർഫയനജ് കൺയ്യാൾ 
യബയാർഡിന് കീേിൽ രജിസ്റ്റർ കചയ്ത 619 വൃദ്സദനങ്ങളുമു
ണ്്, അതിൽ 82 എണ്ം സർക്യാർ ധനസഹയായയതെയാകെയയാ
ണ് പ്രവർതെിക്കുന്നത്. വയയയാജനങ്ങളുകെ അവകയാശങ്ങൾ 
സംരക്ഷിക്കുന്നതിനയായി വൃദ്സദനങ്ങളുകെ പ്രവർതെ
നങ്ങൾ നിരീക്ഷിയക്ണ്ത് വളകര അതധ്യാവശധ്മയാണ്. 
യകരളതെികേ വൃദ്സദനങ്ങളികേ അയന്വയാസികൾ 
വർദ്ിക്കുന്നതയായിട്ടയാണ്, െട്ിേ 6.3.1-ൽ യരഖകപ്പടുതെി
യിരിക്കുന്ന കണക്കുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.

െട്ിേ 6.3.1 യകരളതെികേ വൃദ്സദനങ്ങളികേ 
അയന്വയാസികളുകെ എണ്ം, 2016-17 മുതൽ 2020-21 
വകര

വർഷം അയന്വയാസികളുകെ എണ്ം

2016-17 19149

2017-18 27272

2018-19 28029

2019-20 28021

2020-21 28788

ഉറവിടം: സോമൂഹിക നീതി ഡയറക്ടലററ്്, ലകരള സർക്ോർ

വടാർദ്ധേത്യേടാല ക്െൻഷൻ െദ്ധതി
യകരളതെികേ ഗുണയഭയാക്യാക്ൾക്് സയാമൂഹധ് 
സുരക്ഷയാ ക�ൻഷനുകൾ വിതരണം കചയ്യുന്നതിനയായി 
യസവന ക�ൻഷൻ എന്ന ഓൺദേൻ അയ�ക്ഷയാ 
സംവിധയാനം ഇൻഫർയമഷൻ യകരള മിഷനിലൂകെ 
യകരള സർക്യാർ വികസിപ്പിച്ചിട്ടുണ്്. അർഹരയായ  
ഗുണയഭയാക്യാക്കള കകണ്തെി തയദേശ സ്യാ�നങ്ങൾ 
വേി ക�ൻഷൻ വിതരണം കചയ്ത വരുന്നു. ഡയറക്െ്  
കബനിഫിറ്റ്  ്യാൻസ്ഫർ എന്ന സംവിധയാനം 
സംസ്യാനത്തു വിജയകരമയായി നെപ്പിേയാക്ിയിട്ടുണ്്.

ദയാരിദ്ധ്യരഖയ്ക് തയാകേയുള്ളതം 60 വയ്ിേധികമുള്ളത
മയായ �ൗരന്യാർക്് യവണ്ിയുള്ള യകന്ദ സർക്യാരികറെ 
യനയാൺ-യകയാൺ്ിബയൂട്ടറി ഇനതെിലുള്ള ക�ൻഷൻ 
�ദ്തിയയാണ് ഇന്ിരയാഗയാന്ി യദശീയ വയാർദ്കധ് ക�ൻഷൻ 
�ദ്തി (IGNOAPS). നിേവിൽ, ഇയ്യാ�് സ് ഉൾകപ്പകെയുള്ള 
സയാമൂഹിക സുരക്ഷയാ ക�ൻഷനുകളുകെ ഗുണയഭയാക്യാ
ക്ൾക്് പ്രതിമയാസം 1,600 രൂ� ക�ൻഷൻ േഭിക്കുന്നു, 
ഇതിൽ അധിക വിഹിതവം വഹിക്കുന്നത് സംസ്യാന 
സർക്യാരയാണ്. 60 മുതൽ 79 വയ്് വകര പ്രയായമുള്ളവർ
ക്് പ്രതിമയാസം 200 രൂ�യും, 80 വയസും അതിൽ കൂടുതലു
മുള്ളവർക്് 500 രൂ�യുമയാണ് യകന്ദ വിഹിതം. ബയാക്ി തക 
വഹിക്കുന്നത് സംസ്യാന സർക്യാരയാണ്. 2021 നവംബർ 
വകരയുള്ള കണക്നുസരിച്ച്, ഇന്ിരയാഗയാന്ി യദശീയ  
വയാർധകധ് ക�ൻഷകറെ ഗുണയഭയാക്യാക്ളയായി 28.23 
േക്ഷം ആൾക്യാരുണ്്, സംസ്യാനകതെ കമയാതെം 
സയാമൂഹിക സുരക്ഷയാ ക�ൻഷൻകയാരിൽ 54.98 
ശതമയാനം വരും ഇത്. തയദേശഭരണ സ്യാ�നങ്ങളുകെ 
അെിസ്യാനതെിൽ, 2021 നവംബർ വകരയുള്ള 
വയാർദ്കധ് ക�ൻഷകറെ ഗുണയഭയാക്യാക്ളുകെ എണ്ം  
െട്ിേ 6.3.2-ൽ നൽകിയിരിക്കുന്നു.
െട്ിേ 6.3.2 ക�ൻഷൻ ഗുണയഭയാക്യാക്ൾ (തയദേശഭരണ 
സ്യാ�നം തിരിച്ചു)

ഇന്ിരയാഗയാന്ി യദശീയ വയാർധ
കധ് ക�ൻഷൻ �ദ്തി

ഗുണയഭയാക്യാക്ളുകെഎണ്ം 
നവംബർ 08, 2021 കേ  

കണക്് പ്രകയാരം 
(േക്ഷതെിൽ)

ഗ്യാമ �ഞ്യായതെ് 22.57

മുനിസിപ്പയാേിറ്റി 3.56

യകയാർപ്പയറഷൻ 2.09

ആകക 28.23
 
ഉറവിടം: ലസവന ലപൻഷൻ, ഐലകഎം
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വകയടാജനങ്ങൾകെടായി കേരള സർകെടാർ 
നെപ്ിലടാക്കുന്ന െദ്ധതിേൾ
രയാജധ്തെ് ഏറ്റവം അധികം വയയയാജനങ്ങളുള്ളത് 
യകരളതെിേയാണ്. പ്രയായം വർദ്ിക്കുയന്യാറും കുറഞ്ഞുവരുന്ന 
സയാമൂഹിക �ിന്തുണയയാണ് വയയയാജനങ്ങൾ യനരിടുന്ന 
പ്രധയാന കവല്ലുവിളികളികേയാന്ന്. വളകര ദവവിധധ്മയാർന്ന 
ഒരു വിഭയാഗമയാണ് വയയയാധിക സമൂഹം. ആയതിനയാൽ, 
യകരളതെികേ വയയയാധികരുകെ ജനസംഖധ്, അവരുകെ 
ആയരയാഗധ്ം, ദവകേധ്ങ്ങൾ, ജീവിത സയാഹചരധ്ങ്ങൾ, 
സയാ്തെിക സ്യാതന്തധ്ം എന്നിവ മന്ിേയാക്ികക്യാ
ണ്് അവർ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന പ്രശ് നങ്ങൾ �രിഹരിക്കു
ന്നതിനുള്ള ഒരു �ദ്തി രൂ�ീകരിക്കുക എന്നത് വളകര 
നിർണ്യായക കയാരധ്മയാണ്. 80 വയ്ിനു മുകളിലുള്ളവർ, 
വിധവകൾ /അവിവയാഹിതർ/കുട്ടികളില്യാതെ സ്തീകൾ, അം
ഗദവകേധ്മുള്ളവരും ദുർബേരുമയായവർ, ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന 
അടുതെ ബന്ധുക്ളില്യാതെവർ, ഒറ്റയ്ക് തയാമസിക്കുന്നവർ, 
നിരയാേംബർ, ഗുരുതരവം മയാരകവമയായ യരയാഗങ്ങളയാൽ 
ബുദ്ിമുട്ടുന്നവർ എന്നീ വിഭയാഗതെിലുള്ളവർ അഭിമുഖീക
രിക്കുന്ന നിർദിഷ്ട ആവശധ്ങ്ങളും കവല്ലുവിളികളും �രിഗണി
യക്ണ്തയായി വരും.

വയയയാജനങ്ങൾക്യായുള്ള സയാമൂഹിക സുരക്ഷ �ദ്തികളും, 
സയാമൂഹിക സംരക്ഷണ �ദ്തികളും സംസ്യാന 
സർക്യാരികറെ ഉതെരവയാദിതെതെിൽ ഉൾകപ്പടുന്നവയയാ
ണ്. സയാമൂഹധ്നീതി വകുപ്പും യകരള സയാമൂഹധ് സുരക്ഷയാ 
മിഷനുമയാണ് വയയയാജനങ്ങൾക്യായുള്ള �ദ്തികൾ 
നെപ്പിേയാക്കുന്നതിൽ മുന്നിൽ പ്രവർതെിക്കുന്ന രണ്് 
ഏജൻസികൾ. വയയയാജനങ്ങൾക്യായുള്ള �ദ്തികൾ 
നെപ്പിേയാക്കുന്ന സുപ്രധയാന വകുപ്പയാണ് സയാമൂഹധ് 
നീതി വകുപ്പ്. വകുപ്പിന് പുറയമ, തയദേശഭരണസ്യാ
�നങ്ങൾക്കും, വയയയാജനങ്ങളുകെ സ്യം സഹയായ 
സംഘങ്ങൾക്കും വയയയാജന �രിചരണതെിൽ 
വേിയ �ങ്കുണ്്. അതയ�യാകേ, നിരവധി എൻ ജി 
ഒകളും,  ചയാരിറ്റബിൾ ഓർഗദനയസഷനുകളും 
വയയയാജനങ്ങകള യസവിക്കുന്നതിൽ മുൻ�ന്ിയിലുണ്് . 
വയയയാജനങ്ങകള �രിചരിക്കുന്നതികറെ പ്രയാധയാനധ്ം 
മന്ിേയാക്ികക്യാണ്്, കുടുംബശ്ീയും   ഈ 
യമഖേയിൽ ഒരു പ്രധയാന �ങ്് വഹിക്കുന്നുണ്്-  
(i) വയയയാജനങ്ങകള ഉൾകപ്പടുതെിയുള്ള �രി�യാെി,  
(ii) നിരയാേംബരുകെ പുനരധിവയാസ �ദ്തി (ആശ്യ), 
(iii) സയാന്്ന �രിചരണം എന്നീ �ദ്തികളിലൂകെയയാണ് 
കുടുംബശ്ീ പ്രവർതെിക്കുന്നത്.

യകരളതെികേ വയയയാജനങ്ങളുകെ യക്ഷമതെിനയായി 
സംസ്യാന സർക്യാർ ആവിഷ്കരിച്ച ചിേ �രി�യാെികൾ 
ചുവകെ യചർക്കുന്നു:

I. സടായുംപ്രഭ 
വയയയാജന സൗഹൃദ അന്രീക്ഷം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനും, 
കവല്ലുവിളികകള അതിജീവിക്കുവയാൻ വയയയാധികകര 
സഹയായിക്കുന്നതിനും, ശയാരീരികവം മയാനസികവമയായ 
ആയരയാഗധ്ം ഏറ്റവം അർത്ഥവതെയായ രീതിയിലും 
സുസ്ിരമയായും യനെികയടുക്കുന്നതിന്  യവണ്ി 
പ്രയായമയായവർക്് സൗകരധ്കമയാരുക്കുന്നതിനയായി 
സയാമൂഹധ്നീതി വകുപ്പ് നെപ്പിേയാക്കുന്ന ഒരു സമഗ് 
�യായക്ജയാണിത്. സയായംപ്രഭ �ദ്തിയിൽ തയാകേ �റയുന്ന 

പ്രവർതെികൾ നെപ്പിേയാക്ിവരുന്നു:
1. മടാതൃേടാ സടായുംപ്രഭ കഹടാമുേൾ - വയയയാജനങ്ങൾ 

ക്കുള്ള മൾട്ടി സർവീസ് യഡ കകയർ കസറെറുകളയാണിത്, 
ഏകയദശം 80 യ�ർക്് പ്രയയയാജനം േഭിക്കുന്നു.

2. വകയടാകെടാഷണും- സയായംപ്രഭ ഭവനങ്ങളിൽ രജിസ്റ്റർ 
കചയ്തിട്ടുള്ള വയയയാജനങ്ങൾക്് ഈ �ദ്തിയിലൂകെ 
യ�യാഷകയാഹയാര കിറ്റുകൾ വിതരണം കചയ്ത വരുന്നു. 
ഏകയദശം 4,100 വയയയാജനങ്ങൾ 2021-22 ൽ ഈ 
�ദ്തിയുകെ ഗുണയഭയാക്യാക്ളയായിരുന്നു.

3. മന്ദഹടാസും - മുതിർന്ന �ൗരന്യാർക്് ഈ 
�ദ്തിയിലൂകെ സൗജന്യായി �ല്് കസറ്റ് നൽകുന്നു.  
2018-19, 2019-20 വർഷങ്ങളിൽ യഥയാ്രമം 1692 
യ�ർക്കും, 1,400 യ�ർക്കും �ദ്തിയിലൂകെ പ്രയയയാജനം 
േഭിക്കുകയുണ്യായി.

4. വകയടാഅമൃതും  - സർക്യാർ വൃദ്സദനങ്ങളി
കേ അയന്വയാസികൾക്് ആയുർയവദ ചികിത്സ 
നൽകുന്നതിനയായി ഇന്ധ്ൻ സിസ്റ്റം ഓഫ് കമഡിസികറെ 
�ിന്തുണയയയാകെയയാണ് �ദ്തി നെപ്പിേയാക്കുന്നത്. 
ഓയരയാ വർഷവം ഈ �ദ്തിയിലൂകെ 16 സർക്യാർ വൃ
ദ്സദനങ്ങളികേ ഏകയദശം 800 അയന്വയാസികൾക്്  
പ്രയയയാജനം േഭിക്കുന്നു.

5. വൃ ദ് സ ദ ന ങ്ങ ള ി ക േ  അ യ ന് വ യാ സ ി ക ൾ ക്കു , 
കബംഗളൂരുവികേ നിംഹയാൻസുമയായി സഹകരിച്ച്, 
മയാനസിക വിഷയങ്ങളിൽ �രിചരണം നൽകുന്നു

6. വകയടാമധുരും �ദ്തിയിലൂകെ ബി�ിഎൽ വിഭയാഗതെിലുള്ള 
പ്രയായമയായവർക്് ഗ്ലൂയക്യാമീറ്റർ സൗജനധ്മയായി 
നൽകുന്നു. 

7. മയൂസിേസ് ക്തറടാപ്ിയും കയടാഗ ക്തറടാപ്ിയും വൃദ്സദന
ങ്ങളിൽ നൽകിവരുന്നു

II. ഡിക്മൻഷത്യ ക്േയർ കപ്രടാഗടാും – സസ്മൃതിെഥും
ഡികമൻഷധ് �രിചരണതെികറെ ഭയാഗമയായി യകരള  
സർക്യാർ ആരംഭിച്ച ഒരു �ദ്തിയയാണ് ‘സ്മൃതി�ഥം’. 
സയാമൂഹധ്നീതി വകുപ്പും അൽഷിയമേ് സ് ആറെ് റിയേറ്റഡ് 
ഡിയസയാർയഡേ് സ് കസയാദസറ്റി ഓഫ് ഇന്ധ്യുമയാണ് 
ഈ സംരംഭം ഏകറ്റടുതെിരിക്കുന്നത്. ഈ �ദ്തി 
പ്രകയാരം, കുന്നംകുളതെ് യഡ കകയർ സൗകരധ്വം,  
എറണയാകുളം എെവനക്യാെിൽ മുഴുവൻ സമയ യഡ കകയർ 
കസറെറും പ്രവർതെിച്ചു വരുന്നു. എറണയാകുളകതെയും 
തൃ ശ്ശൂ ര ി ക േ യു ം  ഡ ി ക മ ൻ ഷ ധ് യ ക ന്ദങ്ങ ൾ  വ േ ി  
പ്രതിവർഷം 40 ഓളം അയന്വയാസികൾക്യാണ്  
ആനുകൂേധ്ം േഭിക്കുന്നത്.

III. വകയടാമിത്ും
യ ക ര ള തെ ി ക േ  യ ക യാ ർ പ്പ യ റ ഷ ൻ / മു ന ി സ ി പ്പ ൽ 
പ്രയദശങ്ങളിൽ തയാമസിക്കുന്ന 65 വയ്ിന് മുകളിലുള്ള 
വയയയാജനങ്ങൾക്് ആയരയാഗധ് �രിരക്ഷയും, സഹയായവം  
" വ യ യ യാ മ ി ത്രം "  � ദ് ത ി യ ി ലൂ ക െ  ന ൽ ക ി 
വരുന്നു. യകരള സയാമൂഹധ് സുരക്ഷയാ മിഷനയാണ് ഈ 
�ദ്തി നെപ്പിേയാക്കുന്നത്. നിേവിൽ, 95 വയയയാമിത്രം 
യൂണിറ്റുകൾ സംസ്യാനതെ് ഫേപ്രദമയായി പ്രവർതെിക്കു
ന്നു. 42 യകയാർപ്പയറഷൻ പ്രയദശങ്ങളിലും, 85 മുനിസിപ്പൽ 
പ്രയദശങ്ങളിലും, 4 യ്യാക്് �ഞ്യായത്തുകളിലുമയായയാണ് 
യൂണിറ്റുകൾ പ്രവർതെിക്കുന്നത്. കമയാദബൽ ക്ിനിക്കുകൾ 
വേി സൗജനധ് ദവദധ്�രിയശയാധനയും, ചികിത്സയും 
നൽകുന്നതിലൂകെ, വയയയാജനങ്ങൾക്കു ആയരയാഗധ് 
�രിരക്ഷയും �ിന്തുണയും �ദ്തി േഭധ്മയാക്കുന്നു. 2017-18 
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മുതൽ 2021-22 വകരയുള്ള കയാേയളവികേ വയയയാമിത്രം 
�ദ്തിയുകെ ഗുണയഭയാക്യാക്ളുകെ വിശദയാംശങ്ങൾ െട്ിേ 
6.3.3 ൽ നൽകിയിരിക്കുന്നു.

IV. നവജീവൻ
കതയാേിൽ വകുപ്പ് നെപ്പിേയാക്കുന്ന ഈ �ദ്തി 
യിലൂകെ, 50-65 വയ്ിനിെയിലുള്ള മുതിർന്ന �ൗരന്യാർക്് 
സ്യം കതയാേിൽ യൂണിറ്റുകൾ ആരംഭിക്കുന്നതി 
നയായി ധനസഹയായം നൽകിവരുന്നു. സയാമൂഹികവം  
സയാ്തെികവമയായ �ിയന്നയാക്യാവസ്യിൽ നിന്നും 
ഒരു ഉന്നമനം ഇതിലൂകെ അവർക്കു സയാധധ്മയാകുന്നു. 
മുതിർന്ന �ൗരന്യാർക്് സ്യംകതയാേിൽ സംരംഭങ്ങൾ 
ആരംഭിക്കുന്നതിന് 50,000 രൂ� വകര ബയാങ്് വയായ്�യയായി 
�ദ്തിയിലൂകെ നൽകുന്നുണ്്. �രമയാവധി 12,500 രൂ� 
എന്ന �രിധിയിൽ, ബയാങ്് വയായ്�യുകെ 25 ശതമയാനം,  
സർക്യാർ സബ് സിഡിയയായി നൽകുന്നു.

V. കുടും�ശ്ീ മുകഖനയള്ള പ്രകതത്യേ അയൽ 
ക്കൂട്ങ്ങളുക്െ ശടാക്ീേരണും
ശയാരീരിക മയാനസിക ദവകേധ്മുള്ളവർ, ്യാൻസ് കജൻ
ഡറുകൾ, പ്രയായമയായവർ എന്നിവർക്യായി പ്രയതധ്ക 
അയൽക്കൂട്ടങ്ങൾ രൂ�ീകരിക്കുന്നതിന് കുടുംബശ്ീ 
തെക്മിട്ടിട്ടുണ്്. മുഖധ്ധയാരയാ അയൽക്കൂട്ടങ്ങൾകക്യാപ്പം 
ഇതെരം പ്രയതധ്ക അയൽക്കൂട്ടങ്ങളും പ്രവർതെിച്ചു 
വരുന്നു. നിേവിൽ, 3,12,280 അംഗങ്ങൾ അെങ്ങുന്ന 
25,992 വയയയാജന അയൽക്കൂട്ടങ്ങൾ പ്രവർതെിക്കു
ന്നുണ്് . അവരിലൂകെ 525 കചറുകിെ സംരംഭങ്ങൾ  
ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്്. 2017-18 ൽ, 1720 അയൽക്കൂട്ടങ്ങൾക്യായി 
90.30 േക്ഷം രൂ� യകയാർപ്പസ് ഫണ്യായി അനുവദിച്ചിരുന്നു.  
2018-19-ൽ വയയയാജനങ്ങൾക്യായി 1168 കമഡിക്ൽ 
കധ്യാമ്പുകൾ സംഘെിപ്പിച്ചത് വേി, 65,771 മുതിർന്ന 
�ൗരന്യാർക്് പ്രയയയാജനം േഭിക്കുകയുണ്യായി. 
കകയാവിഡ്-19 മയായി ബന്കപ്പട്ട് "ഗ്യാറെ് കകയർ യഫയാർ 
എൽഡർേി" എന്ന യ�രിൽ ഒരു പ്രയതധ്ക കധ്യാംക്യ് ൻ 
സംഘെിപ്പിച്ചിരുന്നു. ഈ �രി�യാെിയിലൂകെ റിയവേ് സ്  
ക്യാറദറെകനക്കുറിച്ചുള്ള അവയബയാധം വയയയാജനങ്ങൾക്കു 
യഫയാണിലൂകെ നൽകുകയും, കൂെയാകത അവർക്കുള്ള 
ഭക്ഷണവം, മരുന്നുകളും വിതരണം കചയ്യുകയും കചയ്ത. 
17,68,929 ആളുകൾക്് യഫയാണിലൂകെ റിയവേ് സ് ക്യാറ
ദറെകനക്കുറിച്ചുള്ള അവയബയാധം നൽകുകയുണ്യായി. 
കൂെയാകത, 19,933 ആളുകൾക്് ഭക്ഷണവം, 82,632 
ആളുകൾക് ്മരുന്നുകളും വിതരണം കചയ്ത. 2020-21-ൽ, 
4,700 വയയയാധിക അയൽക്കൂട്ടങ്ങൾക്് 5,000 രൂ�  
നിരക്ിൽ റിയവയാൾവിംഗ് ഫണ്് നൽകുകയുണ്യായി.

വീഷേണും
ആയരയാഗധ്മുള്ള വയയയാധികൻ ആകയാനുള്ള അവസരം 
ഓയരയാ വധ്ക്ിക്കും ഉണ്യായകണ്തയാണ്. വയയയാധി 
കരുകെ ജനസംഖധ് ്രമയാനുഗതമയായി വർദ്ിച്ചുകകയാ
ണ്ിരിക്കുകയയാണ്. ആയതിനയാൽ, ഇവർ അഭിമുഖീകരി
ക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ കൂടുതൽ നൂതനവം സുസ്ിരവമയായ 
സമീ�നങ്ങളിലൂകെ �രിഹരിയക്ണ്തണ്്. വയയയാജന 
ജനസംഖധ്യുകെ വിവരണങ്ങൾ അെങ്ങിയ വിശ്സനീയവം, 
പുതക്ിയതമയായ ഒരു ഡയാറ്റയായബസ് അെിസ്യാനമയാ
ക്ിയയാകണം �ദ്തികൾ ഫേപ്രദമയായി ആസൂത്രണം  
കചയയ്ണ്ത്. ഈ യമഖേയികേ വിവിധ വകുപ്പുകളുകെ  
പ്രവർതെനങ്ങകള സംയയയാജിപ്പിക്കുന്നതിന ്അതെരകമയാരു 
ഡയാറ്റയായബസ് സഹയായകമയാകും. യസവന വിതരണം 
കമച്ചകപ്പടുത്തുന്നതിനയായി നിേവിലുള്ള സംവിധയാനങ്ങൾ 
ശക്ികപ്പടുയതെണ്തണ്്. വികസന പ്ര്രിയയിൽ 
വയയയാജനങ്ങളുകെ ദവദഗ്ധധ്ം പ്രയയയാജനകപ്പടുത്തുന്ന
തിന് അവയബയാധം ആവശധ്മയാണ്.

െട്ിേ 6.3.3 വയയയാമിത്രം �ദ്തിയുകെ ഗുണയഭയാക്യാക്ളുകെ വിശദയാംശങ്ങൾ (2017-18 മുതൽ 2021-22)

വർഷം 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 2021-22

വയയയാജന ഗുണയഭയാക്യാക്ളുകെ 
എണ്ം 253503 262845 279635 280165 280178

 ഉറവിടം: ലകരള സോമൂഹ് സുരക്ോ മിഷൻ, ലകരള സർക്ോർ
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7.1 ത�ൊഴിലും ത�ൊഴിലൊളി ക്ഷേമവും

സുംസ്ൊനതതെ സ്വ�ന്ത്രവും സുരക്ി�വമൊയ ത�ൊഴിൽ 
സൊഹചര്യങ്ങൾക്ക് കൊരണും ത�ൊഴിലൊളി പ്രസ്ൊനങ്ങളും 
നിവേശങ്ങളും, സൊമൂഹ്യസുരക്ൊശുംഖലയും േിപുലീകരിക്കു
ന്ന�ിനുള്ള നയരൂവേണയള്ള സർക്ൊർ ഇടതേടലകളൊ
ണക്. രൊജ്യതെിതറെ മറ്ക് ഭൊഗങ്ങതള അവേക്ിച്ക്, വകരളതെിൽ 
കൊർഷിക, കൊർഷിവക�ര വമഖലകളിതല ത�ൊഴിലൊളികള
തട വേ�ന നിരക്ക് ഉയർന്ന�ൊണക്. വകരളതെിതല ശരൊശരി 
വേ�ന നിരക്ക് പ്രവ�്യകിച്ക് വേ�ന നിരക്ക് േളതര കുറവ
ള്ള സുംസ്ൊനങ്ങളിൽ നിന്നക് അ�ിഥി ത�ൊഴിലൊളികതള  
സുംസ്ൊനവതെക്ക് ആകർഷിക്കുന്നുണ്ക്. എന്നിരുന്നൊലും, 
സുംസ്ൊനതെിനക് അധിക ത�ൊഴിലേസരങ്ങളും ത�ൊഴില
ധിഷ്ി� േളർച്യും സൃഷ്ിവക്ണ്തുണ്ക്, അ�ിനൊയി ത�ൊഴിൽ 
ശക്ി കുറഞ്ഞ മൂല്യേർദ്ി� പ്രേർതെനങ്ങളിൽ നിന്നക് 
ഉയർന്ന മൂല്യേർദ്ി� പ്രേർതെനങ്ങളിവലക്ക് മൊവറണ്
തുണ്ക്. വകരളതെിതല നഗരങ്ങളിലും ഗ്ൊമങ്ങളിലും പു�ിയ 
ത�ൊഴിലേസരങ്ങൾ സൃഷ്ിക്കുന്ന�ിനൊയി സമ്പദ്വ്യേസ്
യിൽ ത�ൊഴിൽ വപ്രരി�മൊയ േളർച് കകേരിക്കുകയൊണക് 
സുംസ്ൊനും ലക്്യമിടുന്ന�ക്.

മറ്ക് വമഖലകളിതലന്നവേൊതല, വകൊേിഡക്-19 മഹൊമൊരി 
ത�ൊഴിൽ േിേണിതയയും പ്ര�ികൂലമൊയി ബൊധിച്ചു. സ്റൊറ്ി
സ്റിക്ക് ആറെക് വപ്രൊഗ്ൊും ഇുംപ്ിതമവറെഷൻ മന്ത്രൊലയതെി
തറെ നൊഷണൽ സൊമ്പിൾ സർവേ ഓർഗകനവസഷൻ 
നടതെിയ േീരിവയൊഡികക് വലബർ വ�ൊഴക്സക് സർവേ 
(PLFS) പ്രകൊരും, 2017-18 േർഷതെിൽ, രൊജ്യതതെ  
സുംഘടി�വും, അസുംഘടി�വമൊയ വമഖലകളിതല  
തമൊതെും ത�ൊഴിലേസരങ്ങൾ ഏകവദശും 47 
വകൊടിയൊണക്. ഇ�ിൽ 9 വകൊടിവയൊളും വേർ സുംഘടി� 
വമഖലയിലും ബൊക്ി 38 വകൊടി വേർ അസുംഘടി�  
വമഖലയിലമൊണക്. രൊജ്യതതെ തമൊതെും ത�ൊഴിലിതറെ  
81 ശ�മൊനതെിവലതറയും അസുംഘടി� വമഖലയിതല 
ത�ൊഴിലൊളികളൊണക്. എന്നൊൽ തകൊേിഡക്-19 ഉും അ�ിനു 
വശഷമുള്ള വലൊക്ക്ഡഡൗണും കൊരണും ഈ എണ്ും േർധിക്കു 
തമന്നൊണക് പ്ര�ീക്ിക്കുന്ന�ക് . 

ഇന്്യയിതല സ്വയും ത�ൊഴിൽ തചയ്യുന്നേരിലും,  
സൊധൊരണക്ൊരൊയ ത�ൊഴിലൊളികളിലും ഏറ്വും േലിയ 
ആഘൊ�ും ഏൽപിച്ചു തകൊണ്ക് വകൊേിഡക്-19 മഹൊമൊരി 
ത�ൊഴിൽ േിേണിതയ �കർത്തു. എന്നൊൽ കുടുുംബ 
സർവ്വേകൾ, വേ വറൊൾ നമ്പറുകൾ, രണ്ൊും �രുംഗതെിനക്  
മുമ്പക് വകൊർപവററ്ക് വമഖലയിലണ്ൊയ പു�ിയ അേസരങ്ങൾ  
എന്നിങ്ങതനയള്ള േിേരങ്ങൾ അനുസരിച്ക്  വലൊക്ക്ഡഡൗണ 
കൾ ലഘൂകരിക്ലും, കുടിവയറ് ത�ൊഴിലൊളികളതട നഗര 
ങ്ങളിവലക്കുള്ള മടങ്ങി േരവും ത�ൊഴിൽ വമഖലതയ 

സൊധൊരണ നിലയിവലക്ക് മടക്ി എതെിക്ൊൻ 
തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ക്. 1

ത�യാഴില് സേന 
ത�ൊഴിൽ വസന, അതലെങ്ിൽ, 'സൊമ്പതെികമൊയി സജീേ
മൊയ' ജനസുംഖ്യയിൽ 'ത�ൊഴിലള്ളേരുും' 'ത�ൊഴിലിലെൊതെ 
േരുും' ഉൾതപടുന്നു. രണ്ക് സമീേനങ്ങതള അടിസ്ൊനമൊക്ി 
ത�ൊഴിൽ വസന കണക്ൊക്ൊവന്ന�ൊണക്. 

ഒരു േ്യക്ി സ്ിരമൊയി തചയ്യുന്ന വജൊലിയും,  
അനുബന്ധ പ്രേർതെനങ്ങളും ഒരുമിച്ക് േരിഗണിച്ചു 
തകൊണ്ടുള്ള യഷ്വൽ പ്രിൻസിപൽ സ്റൊറ്സുും, നിലേിതല  
പ്ര�ിേൊര സ്റൊറ്സക് സമീേനവും (Current Weekly Status 
Approach). 

യഷ്വൽ സ്റൊറ്സക് പ്രകൊരും (ps+ss) ത�ൊഴിൽ വസനയതട 
എസ്റിവമറ്ിൽ (എ) സർവേ �ീയ�ിക്ക് മുമ്പുള്ള 365 ദിേസങ്ങ
ളിൽ �ൊര�വമ്യന കദർഘ്യവമറിയ ഒരു ഭൊഗും വജൊലി തചയ്ത
േവരൊ വജൊലിക്ക് ലഭ്യമൊയേവരൊ ഉൾതപടുന്നു കൂടൊത� (ബി) 
സർവേ �ീയ�ിക്ക് മുമ്പുള്ള 365 ദിേസതതെ റ�റൻസക്  
കൊലയളേിൽ കുറഞ്ഞ�ക് 30 ദിേസതമങ്ിലും വജൊലി തചയ്ത 
ബൊക്ി ജനസുംഖ്യയിൽ നിന്നുള്ള േ്യക്ികൾ. 

നിലേിതല പ്ര�ിേൊര സ്റൊറ്സക് അനുസരിച്ചുള്ള ത�ൊഴിൽ 
വസനയതട എസ്റിവമറ്ക്, സർവ്വേ സമയതെക് ഒരൊഴക് ചതതെ 
ചുരുങ്ങിയ കൊലയളേിൽ ത�ൊഴിൽ വസനയതട േങ്ൊളിതെ
തെിതറെ ശരൊശരി ചിത്ും നൽകുന്നു. 

നിലേിതല പ്ര�ിേൊര സ്റൊറ്സക് സമീേന പ്രകൊരും ത�ൊഴിൽ 
ശക്ിയതട എസ്റിവമറ്ക് ലഭ്യമൊകുന്ന�ക്, സർവേ �ീയ�ിക്ക് 
മുമ്പുള്ള 7 ദിേസങ്ങളിൽ കുറഞ്ഞ�ക് 1 മണിക്കൂതറങ്ിലും  
വജൊലി തചയ്തേവരൊ അതലെങ്ിൽ ഏത�ങ്ിലും ദിേസതെിൽ 
കുറഞ്ഞ�ക് 1 മണിക്കൂതറങ്ിലും വജൊലി അവന്വഷിക്കു 
ന്നേവരൊ/ലഭ്യമൊയിരുന്നേവരൊ ആയേതര േരിഗണിച്ൊണക്. 

ഇന്്യയിൽ, 2017-18-തന അവേക്ിച്ക്, ത�ൊഴിൽ 
വസന േങ്ൊളിതെ നിരക്ക് (എൽ.എ�ക്.േി.ആർ) 
(എലെൊ പ്രൊയതെിലും) 2018-19-ൽ (ഗ്ൊമീണ-നഗര) 
0.6 ശ�മൊനും േർദ്ിച്ചു. 2019-20-ൽ ഇ�ക് (എലെൊ  
പ്രൊയതെിലും) 40.1 ശ�മൊനമൊയിരുന്നു. വകരളതെിൽ,  
എ ലെ ൊ  പ്രൊ യ തെ ി ല മു ള്ള  എ ൽ . എ �ക് . േ ി . ആ ർ  
(റൂറൽ അർബൻ) 2017-18-ൽ 36.6 ശ�മൊനവും 
2018-19-ൽ 39.5 ശ�മൊനവമൊണക്. 2019-20-ൽ 
ഇ�ക് 40.5 ആയി ഉയർന്നു. വകരളതെിതല എൽ.എ�ക്.

 1. േൊർഷിക റിവപൊർട്ക്, 2020-21, ത�ൊഴിൽ, ത�ൊഴിൽ മന്ത്രൊലയും, ഇന്്യൊ ഗേൺതമറെക്
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പട്ിക 7.1.1 യഷ്വൽ സ്റൊറ്സക് (ps ss), 2017-18, 2018-19, 2019-20 എന്നിേ പ്രകൊരും ത�ൊഴിൽ വസനയതട 
േങ്ൊളിതെ നിരക്ക് (LFPR) ശ�മൊനതെിൽ

ന
ും

േ
യ

സ്
ക്

ഗ്ൊമും നഗരും ഗ്ൊമും + നഗരും ഗ്ൊമും നഗരും ഗ്ൊമും + നഗരും
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രു

ഷ
ൻ

 

സ്ത
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േ
്യക്

ി 

പു
രു

ഷ
ൻ

 

സ്ത
ീ

േ
്യക്

ി 

പു
രു

ഷ
ൻ

 

സ്ത
ീ

േ
്യക്

ി 

പു
രു

ഷ
ൻ

 

സ്ത
ീ

േ
്യക്

ി 

ഇന്ധ് 2017-18 സകരളം 2017-18

1

15
-2

9 
േ

യ
സ്

ക് 

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
-5

9 
േ

യ
സ്

ക്

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
 േ

യ
സ്

ിനു
 

മുക
ളി

ൽ
 

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

എ
ലെ

ൊ 
പ്ര

ൊയ
തെ

ില
ും (

0+
)

54.9 18.2 37 57 15.9 36.8 55.5 17.5 36.9 54.1 20.7 36.4 53.6 22.1 36.8 53.9 21.3 36.6

ഇന്ധ് 2018-19 സകരളം 2018-19

5

15
-2

9 
േ

യ
സ്

ക് 

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
-5

9 
േ

യ
സ്

ക് 

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
 േ

യ
സ്

ി
നു

 മു
ക

ളി
ൽ

 

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

എ
ലെ

ൊ 
പ്ര

ൊയ
തെ

ി
ല

ും (
0+

) 55.1 19.7 37.7 56.7 16.1 36.9 55.6 18.6 37.5 56.9 25 39.7 56.3 24.2 39.2 56.6 24.6 39.5

ഇന്ധ് 2019-20 സകരളം 2019-20

9

15
-2

9 
േ

യ
സ്

ക് 60.8 20.7 41.3 58.3 20.3 40.0 60.0 20.6 40.9 55.6 26.2 40.9 52.9 25.4 38.8 54.3 25.8 39.8

10

15
-5

9 
േ

യ
സ്

ക് 

81.5 35.4 58.5 80.6 25.7 53.5 81.2 32.3 56.9 80.6 39.8 58.4 79.1 33.5 54.6 79.9 36.7 56.5

11

15
 േ

യ
സ്

ിനു
 

മുക
ളി

ൽ 77.9 33.0 55.5 74.6 23.3 49.3 76.8 30.0 53.5 73.6 35.1 52.8 69.8 28.6 47.7 71.7 31.9 50.3

12

എ
ലെ

ൊ 
പ്ര

ൊയ
തെ

ില
ും (

0+
)

56.3 24.7 40.8 57.8 18.5 38.6 56.8 22.8 40.1 57.9 29.4 42.9 54.9 23.2 38.1 56.4 26.3 40.5

ഉറവിടും: ആനുകൊലിക ക്ലബർ ക്�ൊഴ് സ് സർക്വേ, 2017-18, 2018 -19, 2019-20
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േി.ആർ അഖിവലന്്യൊ �ലവതെക്ൊൾ ഉയർന്ന�ൊണക്. 
ഇ�ക് കൂടു�ലൊതണങ്ിലും ഇ�ിൽ സ്തീ പുരുഷ േ്യ�്യൊസും  
വകരളതെിൽ പ്രകടമൊണക്. എൽ.എ�ക്.േി.ആർ (എലെൊ 
പ്രൊയക്ൊർക്കുും) പുരുഷന്ൊരുതട 56.4 ശ�മൊനവമൊയി  
�ൊര�മ്യും തചയ്യുവമ്പൊൾ സ്തീകളവട�ക് 26.3 ശ�മൊനമൊണക്.

ത�ൊഴിൽ വസന േിേരങ്ങളതട ലഭ്യ�യതട പ്രൊധൊന്യും 
കണക്ിതലടുതെക് കൂടു�ൽ ഇടവേളകളിൽ കത്മൊസ 
ബുള്ളറ്ിൻ എൻ.എസക്.ഒ പുറതെിറക്കുന്നുണ്ക്. 2021  
മൊർച്ിൽ അേസൊനിക്കുന്ന കത്മൊസ ബുള്ളറ്ിൻ േതര 
പുറതെിറക്ിയിട്ടുണ്ക്.

2020 ജനുേരി മു�ൽ നൊലക് േൊദങ്ങളിതല നിലേിതല  
പ്ര�ിേൊര സ്റൊറ്സക് അനുസരിച്ക് വലബർ വ�ൊഴക്സക്  
േങ്ൊളിതെ നിരക്ക് പട്ിക 7.1.2-ൽ കൊണിച്ിരിക്കു
ന്നു. 2020 ജനുേരി-മൊർച്ക് മൊസങ്ങതള അവേക്ിച്ക്, 
എൽ.എ�ക്.േി.ആർ (സി.ഡബ്ല്യു.എസക് അനുസരിച്ക്)  
(എലെൊ പ്രൊയക്ൊരുവടയും) 37.2 ശ�മൊനതെിൽ നിന്നക് 
2021 ജനുേരിയിൽ 35.7 ശ�മൊനമൊയി കുറഞ്ഞു, ഇ�ക്  
ത�ൊഴിൽവമഖലയിൽ വകൊേിഡക്-19 തറെ ആഘൊ�ും  
സൂചിപിക്കുന്നു.

2020 ജനുേരി മു�ൽ മൊർച്ക് േതരയള്ള കൊലയളേിൽ 
പ്ര�ിേൊര സ്റൊറ്സക് അനുസരിച്ക് ഇന്്യയതടയും,  
വ ക ര ള തെ ി ത ല യ ും  ( അ ർ ബ ൻ )  ത � ൊ ഴ ി ൽ  
വസന േങ്ൊളിതെ നിരക്ക് (എൽ.എ�ക്.േി.ആർ)  
(ശ�മൊനതെിൽ) പട്ിക 7.1.2-ൽ കൊണിച്ിരിക്കുന്നു. 
വകരളതെിലും ഇന്്യയിലും സ്തീ ത�ൊഴിലൊളി വസന  
േങ്ൊളിതെ നിരക്ക് ആ കൊലയളേിൽ വനരിയ കുറേക്  
വരഖതപടുതെിയിട്ടുതണ്ന്നക് േട്ികയിൽ നിന്നക് േ്യക്മൊണക്.

ത�യാഴിലയാളി ജനേംഖധ്യാ അനുപയാ�ം  
(ഡബ്ല്യു.പ ി.ആര്)
ത�ൊഴിൽ സൊഹചര്യും േിശകലനും തചയ്യുന്ന�ിനുും  
സമ്പദക് േ്യേസ്യിതല ചരക്കുകളതടയും വസേനങ്ങളതടയും 

ഉൽേൊദനതെിൽ സജീേമൊയി സുംഭൊേന തചയ്യുന്ന  
ജനസുംഖ്യയതട അനുേൊ�ും അറിയന്ന�ിനുും ഉേവയൊഗിക്കു
ന്ന ഒരു സൂചകമൊണക് ത�ൊഴിലൊളി ജനസുംഖ്യൊ അനുേൊ�ും. 
"ഡബ്ല്യു.േി.ആർ ജനസുംഖ്യയിൽ ത�ൊഴിതലടുക്കുന്ന േ്യക്ി
കളതട ശ�മൊനമൊണക്".

പട്ിക 7.1.3-ൽ 2017-18, 2018-19, 2019-20  
േർഷങ്ങളിതല യഷ്വൽ സ്റൊറ്സക് പ്രകൊരും ത�ൊഴിലൊളി  
ജനസുംഖ്യൊ അനുേൊ�ും (ഡബ്ല്യു.േി.ആർ) (ശ�മൊനതെിൽ) 
കൊണിച്ിരിക്കുന്നു. ത�ൊഴിലൊളി ജനസുംഖ്യൊ അനുേൊ�ും 
(ഗ്ൊമീണ നഗര) (എലെൊ പ്രൊയതെിലും) 2017-18ൽ 34.7 
ആയിരുന്ന�ക് 2018-19-ൽ 35.3 ആയി ക്രവമണ േർദ്ി
ച്ചു. 2019-20ൽ ഇ�ക് 38.2 ശ�മൊനമൊണക് വരഖതപടുതെി 
യിട്ടുള്ള�ക്. വകരളതെിലും ഡബ്ല്യു.േി.ആർ 2017-18-ൽ 32.4 
ആയിരുന്ന�ക് 2018-19-ൽ 35.9 ആയും 2019-20ൽ 36.5 
ശ�മൊനമൊയും ഉയർന്നു.

വകരളതെിതല സ്തീ ത�ൊഴിലൊളി ജനസുംഖ്യൊ അനുേൊ�ും 
(എലെൊ പ്രൊയതെിലും, ഗ്ൊമീണ-നഗര) ക്രവമണ േർദ്ിച്ചു
തകൊണ്ിരിക്കുകയൊണക്. ഇ�ക് 2017-18-ൽ 16.4 ശ�മൊനവും 
2018-19-ൽ 20.4 ശ�മൊനവും 2019-20ൽ 22.4 ശ�മൊനവും  
ആയി ഉയർന്നു.

2020 ജനുേരി മു�ൽ മൊർച്ക് േതരയള്ള േൊദും മു�ൽ 
ജനുേരി മു�ൽ 2021 മൊർച്ക് േതരയള്ള വകരളതെിതറെയും  
ഇന്്യയതടയും (അർബൻ) നിലേിതല പ്ര�ിേൊര  
സ്റൊറ്സക് പ്രകൊരമുള്ള ത�ൊഴിലൊളി ജനസുംഖ്യൊ നിരക്ക് 
(WPR) പട്ിക 7.1.4-ൽ കൊണിച്ിരിക്കുന്നു. 2020, 2021 
േർഷതെിതല (ജനുേരി 2020 മു�ൽ മൊർച്ക് 2021  
േതരയള്ള) േിേിധ േൊദങ്ങളിതല േിശദമൊയ േിേരങ്ങൾ  
കൊണിക്കുന്നു.

സകരളത്ിതല സേ�ന നിരക്ക്
ഇൻറർനൊഷണൽ വലബർ ഓർഗകനവസഷൻ 
(ഐ.എൽ.ഒ 2018) �യ്ൊറൊക്ിയ ഇന്്യ വേജക് റിവപൊർട്ക് 
പ്രകൊരും, ഗ്ൊമീണ-നൊഗരിക വമഖലകളിൽ സ്ിരമൊയ 

പട്ിക 7.1.2 വകരളതെിലും ഇന്്യയിലമുള്ള നിലേിതല പ്ര�ിേൊര സ്ി�ി അനുസരിച്ക് ത�ൊഴിൽ വസനയതട  
േങ്ൊളിതെ നിരക്ക് (എൽ.എ�ക്.േി.ആർ) (ശ�മൊനതെിൽ), 2020-2021 മു�ൽ
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ഉറവിടും: ത്രൈമൊസ ബുള്ളറ്ിൻ, പി.എല്.എ�്.എസ്, ജനുവരി - മൊർച്് 2021
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ഉയർന്ന കൊഷ്വൽ വേ�നമുള്ള സുംസ്ൊനങ്ങൾ വകരളും,  
ജമ്മു കശ്ീർ, േഞ്ൊബക്, ഹരിയൊന എന്നിേയൊണക്.

പട്ിക 7.1.5-ൽ നിന്നക്, വകരളതെിതല കൊഷ്വൽ വലബർ 
ത�ൊഴിലൊളികളതട (ഗ്ൊമീണ- നൊഗരിക) (സി.ഡബ്ലു.
എസക് ൽ) പ്ര�ിദിന ശരൊശരി വേ�നും/ശമ്പള േരുമൊനും 
2018 ജൂകല മു�ൽ 2020 ജൂൺ േതരയള്ള േിേിധ 
സമയ ഇടവേളകളിൽ ഇന്്യയിതല ശരൊശരിവയക്ൊൾ 
കൂടു�ലൊതണന്നക് േ്യക്മൊണക്. േീരിവയൊഡികക് വലബർ 
വ�ൊഴക്സക് സർവ്വേ പ്രകൊരും, എലെൊ േൊദങ്ങളിതലയും  
വകരളതെിതല ശരൊശരി വേ�ന നിരക്ക് നഗരങ്ങളിലും 
ഗ്ൊമങ്ങളിലും ഇന്്യവയക്ൊൾ കൂടു�ലൊണക്. വകരളതെിതല 
സ്തീകളതട വേ�നും പുരുഷന്ൊവരക്ൊൾ കുറേൊതണങ്ിലും, 
അഖിവലന്്യൊ �ലതെിൽ വനൊക്കുവമ്പൊൾ 100 ശ�മൊന

വതെൊളും കൂടു�ലൊണക്. ഇന്്യയിതലയും വകരളതെിതലയും  
സ്വയുംത�ൊഴിൽ േഴിയള്ള 30 ദിേസങ്ങളിതല ശരൊശരി 
തമൊതെ േരുമൊനും (₹യിൽ) അനുബന്ം 7.1.1-ൽ  
കൊണിച്ിരിക്കുന്നു. കൊഷ്വൽ വജൊലിവയൊ, സ്വയുംത�ൊഴിവലൊ  
ത ച യ്യു ന്ന  വ ക ര ള തെ ി ത ല  ത � ൊ ഴ ി ല ൊ ള ി ക ള ത ട  
പ്ര�ി�ലും അഖിവലന്്യൊ �ലവതെക്ൊൾ േളതര  
കൂടു�ലൊണക്. േി.എൽ.എ�ക്.എസക് റിവപൊർട്ക് അനുസരിച്ക്, 
വകരളതെിതല സ്തീകളതടയും പുരുഷന്ൊരുതടയും വേ�ന 
നിരക്ക് ഇന്്യയിതല പ്രധൊന സുംസ്ൊനങ്ങവളൊടക് �ൊര�മ്യും  
തചയ്യുവമ്പൊൾ ഏറ്വും ഉയർന്ന�ൊണക്, എന്നിരുന്നൊലും ഇ�ക് 
ചില വകന്ദ്രഭരണ പ്രവദശങ്ങളവട�ിനു തുല്യമൊണക്.

പട്ിക 7.1.6 ൽ 2019-20 േർഷതെിതല (ഗ്ൊമീണ 
വമഖല) ഇന്്യയിതലയും വകരളതെിതലയും കർഷക,  

പട്ിക 7.1.3 സൊധൊരണ നില അനുസരിച്ക് ത�ൊഴിലൊളി ജനസുംഖ്യൊ അനുേൊ�ും (WPR) (ശ�മൊനതെിൽ)
ന
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ഗ്ൊമും നഗരും ഗ്ൊമും +നഗരും ഗ്ൊമും നഗരും ഗ്ൊമും +നഗരും

പു
രു

ഷ
ൻ

 

സ്ത
ീ 

േ
്യക്

ി 

പു
രു

ഷ
ൻ

 

സ്ത
ീ 

േ
്യക്

ി 

പു
രു

ഷ
ൻ

 

സ്ത
ീ 

േ
്യക്

ി 

പു
രു

ഷ
ൻ

 

സ്ത
ീ 

േ
്യക്

ി 

പു
രു

ഷ
ൻ

 

സ്ത
ീ 

േ
്യക്

ി 

പു
രു

ഷ
ൻ

 

സ്ത
ീ 

േ
്യക്

ി 

ഇന്ധ് 2017-18 സകരളം 2017-18

1 15-29 
േയസ്ക് 48.6 13.8 31.8 47.6 12.8 30.6 48.3 13.5 31.4 43.8 7.9 25.1 35.1 9.6 22.1 40.1 8.6 23.8

2 15-59 
േയസ്ക് 75.2 25.5 50.5 74.2 19.8 47.3 74.9 23.8 49.5 74.3 24.5 47.6 72.2 23.4 45.7 73.4 24 46.8

3
15 
േയസുും 
അ�ിനു 
മുകളിൽ 

72 23.7 48.1 69.3 18.2 43.9 71.2 22 46.8 67 20.8 41.9 64.4 19.8 40.2 65.8 20.4 41.2

4 എലെൊ പ്രൊ
യതെിലും 51.7 17.5 35 53 14.2 33.9 52.1 16.5 34.7 50.9 16.6 32.7 50 16 32 50.5 16.4 32.4

  ഇന്ധ് 2018-19 സകരളം 2018-19

5 15-29 
േയസ്ക് 49.1 13.6 31.7 47.6 12.7 30.9 48.6 13.3 31.5 33.1 9.7 21.1 39.7 13.7 26.1 36.1 11.5 23.4

6 15-59 
േയസ്ക് 75.8 27.2 51.5 73.7 20.2 47.5 75.1 25 50.3 72.2 29.2 49.2 75.1 27.7 49.3 73.5 28.5 49.3

 7
15 
േയസുും 
അ�ിനു 
മുകളിൽ 

72.2 25.5 48.9 68.6 18.4 43.9 71 23.3 47.3 67.6 26.4 45.5 67.7 24.1 44.1 67.7 25.3 44.9

 8 എലെൊ പ്രൊ
യതെിലും 52.1 19 35.8 52.7 14.5 34.1 52.3 17.6 35.3 54.2 21.1 36.4 53.4 19.7 35.4 53.8 20.4 35.9 

ഇന്ധ് 2019-20 സകരളം 2019-20

9 15-29 
േയസ്ക് 52.5 18.6 35.9 47.7 15.2 32.1 51.0 17.6 34.7 40.7 10.9 25.8 39.1 13.0 25.7 39.9 11.9 25.7

10 15-59 
േയസ്ക് 77.5 34.4 55.9 75.1 23.3 49.6 76.7 30.9 53.9 73.5 33.5 51.7 72.4 27.3 48.2 72.9 30.5 50.0

11
15 
േയസുും 
അ�ിനു 
മുകളിൽ 

74.4 32.2 53.3 69.9 21.3 45.8 73.0 28.7 50.9 68.2 30.3 47.7 64.7 23.8 42.7 66.5 27.1 45.3

12 എലെൊ പ്രൊ
യതെിലും 53.8 24.0 39.2 54.1 16.8 35.9 53.9 21.8 38.2 53.7 25.3 38.7 50.8 19.3 34.2 52.2 22.4 36.5

ഉറവിടും: പീരിക്�ൊഡിക് ക്ലബർ ക്�ൊഴ് സ് സർക്വ - 2017-18, 2018-19, 2019-20
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കർഷവക�ര ത�ൊഴിലൊളികളതട (പുരുഷന്ൊർ- 
സ്തീകൾ, േ്യക്ികൾ എന്നിങ്ങതനയള്ള) ശരൊശരി  
പ്ര�ിദിന വേ�ന നിരക്ൊണക് കൊണിച്ിരിക്കുന്ന�ക്. 
ഇന്്യയിതലയും വകരളതെിതലയും തേൊതുമരൊമതെക്  
ഒഴിതകയള്ള കൊഷ്വൽ വലബർ വജൊലികളിൽ നിന്നുള്ള  
പ്ര�ിദിന ശരൊശരി വേ�ന േരുമൊനും (റൂറൽ- അർബൻ)  
പുരുഷന്ൊരിലും സ്തീകളിലും േർധിക്കുന്ന�ൊയി  
േട്ികയിൽ നിന്നക് േ്യക്മൊകുന്നു. 2019 ജനുേരി-മൊർച്ക്  
കൊലയളേിൽ പുരുഷന്ൊരുതടയും, സ്തീകളതടയും 
ശരൊശരി പ്ര�ിദിന വേ�നും 680 രൂേയും, 299.08 രൂേയും  
ആയിരുന്ന�ക്. ജനുേരി - മൊർച്ക് 2020-ൽ 721.46, രൂേയും, 

328.35 രൂേയും (പുരുഷനുും സ്തീക്കുും യഥൊക്രമും) ആയി  
ഉയർന്നു.

കൊർഷിക, കൊർഷിവക�ര വമഖലകളിൽ വകരളതെിൽ 
നിലേിലള്ള ശരൊശരി ദിേസ വേ�ന നിരക്ക് ഇന്്യ
യിൽ നിലേിലള്ള കൂലി നിരക്ിവനക്ൊൾ കൂടു�ലൊ
തണന്നക് പട്ിക 7.1.6 ൽ നിന്നക് േ്യക്മൊണക്. രണ്ക്  
വമഖലകളിലും, ഇന്്യതയ അവേക്ിച്ക് ശരൊശരി കൂലിയതട  
100 ശ�മൊനതെിലധികും വകരളതെിതല ത�ൊഴിലൊളികൾ
ക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ക്.

പട്ിക 7.1.4 വകരളതെിതറെയും ഇന്്യയതടയും കററെക് േീക്ക് ലി സ്റൊറ്സക് പ്രകൊരും ത�ൊഴിലൊളി ജനസുംഖ്യൊ നിരക്ക് 
(ഡബ്ല്യു.േി.ആർ) (ശ�മൊനതെിൽ)
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വകരളും 46.80 38.80 44.60 45.60 45.90 17.30 12.80 15.10 15.70 16.70 31.10 25.10 29.20 30.10 30.60

ഇന്്യ 51.70 44.00 49.90 52.00 52.50 15.50 12.20 13.60 14.30 14.90 34.10 28.40 32.10 33.50 34.00

ഉറവിടും: ത്രൈമൊസ ബുള്ളറ്ിൻ, PLFS, ജനുവരി - മൊർച്് 2021

 ഗ്ൊമും നഗരും ഗ്ൊമും+നഗരും 

േീരിയഡക്  പുരുഷൻ സ്ീ േ്യക്ി പുരുഷൻ സ്ീ േ്യക്ി പുരുഷൻ സ്ീ േ്യക്ി 

ജൂകല–തസേക്റ്ും, 
2018

വകരളും 641.83 357.79 598.79 710.13 422.76 676.4 664.82 375.6 624.23

ഇന്്യ 276.92 170.1 253.93 342.15 204.73 319.3 287.88 174.54 264.38

ഒകക്വടൊ-ഡിസും , 
2018

വകരളും 659.41 377.8 605.64 678.44 365.85 649.06 666.26 375.43 620.16

ഇന്്യ 286.84 185.64 264.63 348.76 226.25 331.24 297.86 190.26 275.59

ജനുേരി–മൊർച്ക് , 
2019

വകരളും 677.53 403.4 651.61 684.01 332.02 649.73 680.07 374.84 650.87

ഇന്്യ 287.36 190.23 267.42 357.53 220.22 339.15 299.08 193.44 278.56

ഏപ്രിൽ-ജൂൺ, 
2019

വകരളും 732.17 388.32 697.18 680.32 372.25 648.27 710.77 381.59 676.96

ഇന്്യ 297.44 199.24 278.62 367.65 244.15 351.82 309.77 204.49 290.7

ജൂകല –തസേക്റ്ും, 
2019

വകരളും 667.71 372.05 613.07 744.50 385.75 709.18 701.67 375.84 653.21

ഇന്്യ 297.30 185.01 268.29 374.96 243.34 356.08 310.87 190.40 281.90

ഒകക്വടൊ-ഡിസും, 
2019

വകരളും 721.39 395.56 678.36 736.51 369.43 704.96 727.78 387.41 689.27

ഇന്്യ 305.40 193.10 273.97 384.32 244.10 364.54 319.01 197.23 287.43

ജനുേരി –മൊർച്ക് , 
2020

വകരളും 715.96 430.54 694.71 729.58 381.86 692.92 721.46 406.28 693.97

ഇന്്യ 315.13 205.43 287.49 391.31 264.86 373.33 328.35 211.00 300.78

ഏപ്രിൽ-ജൂൺ, 
2020

വകരളും 685.12 318.79 628.62 697.62 489.62 679.72 690.09 362.31 648.03

ഇന്്യ 309.02 209.10 284.69 390.06 256.20 369.75 317.28 211.89 292.51

ഉറവിടും: പി.എല്.എ�്.എസ് വൊർഷിക റിക്്ൊർട്് 2018-19, 2019-20

പട്ിക 7.1.5 തേൊതുമരൊമതെക് ഒഴിതകയള്ള കൊഷ്വൽ വലബർ വജൊലികളിൽ നിന്നുള്ള പ്ര�ിദിന ശരൊശരി വേ�ന 
േരുമൊനും ഇന്്യയ്കും വകരളതെിനുമുള്ള (CWS) രൂേയിൽ
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പട്ിക 7.1.6 ഗ്ൊമീണ ഇന്്യയിതലയും വകരളതെിതലയും 
ശരൊശരി പ്ര�ിദിന വേ�ന നിരക്ക്

കൊർഷിക ത�ൊഴിൽ കൊർഷിവക�ര ത�ൊഴിൽ 

2018-19 2019-20 2018-19 2019-20

വകരളും 682.4 700.7 657.2 670.1

ഇന്്യ 277.4 286.6 284.8 293.5
ഉറവിടും: വൊർഷിക റിക്്ൊർട്് 2019-20, റിസർവ് ബൊങ്് ഓ�് ഇന്ത്യ

സകരളത്ിതല ത�യാഴില്, ത�യാഴിലയാളി സഷേമം
സുംസ്ൊനതെക് ത�ൊഴിലൊളി സഡൗഹൃദ അന്രീക്ും 
സൃഷ്ിക്കുകയൊണക് വകരള സർക്ൊർ ലക്്യമിടുന്ന�ക്.  
ഉൽ പൊദന ക് മ �ത യ അ ട ിസ്ൊനമ ൊക്ിയള്ള  
ത�ൊഴിലേസരങ്ങൾ സൃഷ്ിക്കുക, കഴിവകൾ േികസിപിക്കുക,  
ലിുംഗസമ�്വും, മിനിമും വേ�നും, ആവരൊഗ്യ സുംരക്ണും 
എന്നിേ ഉറപൊക്കുകയും അതുേഴി തമച്തപട് ത�ൊഴിൽ 
അന്രീക്ും സൃഷ്ിക്കുകയും തചയ്യുക എന്ന�ൊണക് 
സർക്ൊർ ഉവദേശിക്കുന്ന�ക്. എലെൊ വമഖലകളിതലയും  
ത�ൊഴിലൊളികൾക്ക് വേ�ന സുംരക്ണവും സൊമ്പതെിക  
ഭദ്ര�യും ഉറപൊക്ി അേരുതട തമൊതെതെിലള്ള  
വക്മമൊണക് സർക്ൊർ ലക്്യമിടുന്ന�ക്. വകരളതെിൽ 
സ്വയും ത�ൊഴിൽ തചയ്യുന്ന സുംഘങ്ങൾ ഉൾതപതടയള്ള 
അസുംഘടി� വമഖലയതട സൊമൂഹിക-സൊമ്പതെിക  
സുരക്യ്കൊണക് മുൻഗണന നൽകുന്ന�ക്.

വകരളും നടപിലൊക്ിയ ത�ൊഴിൽ നിയമങ്ങളും 
ത�ൊഴിലൊളി വക്മ േദ്�ികളും വകരളതെിതല 
ത�ൊഴിൽ ശക്ിതയ ഇന്്യയിതല മറ്ക് സുംസ്ൊനങ്ങതള  
അവേക്ിച്ക് േളതര ഉയർന്ന �ലതെിൽ എതെിക്കുന്നു 
എന്ന�ക് അുംഗീകരിക്തപട് േസക്തു�യൊണക്. സൊമൂഹികവും  
സൊമ്പതെികവമൊയ േികസനതെിനക് നൽകുന്ന  
േിലതപട് സുംഭൊേനകൾ കണക്ിതലടുതെക് വലൊകും മുഴുേൻ 
വകരളതെിതല ത�ൊഴിലൊളികതള േളതര ആദരവേൊതടയൊണക്  
കൊണന്ന�ക്.

ത�യാഴിലയാളി സഷേമ പ്രേര്ത്നങ്ങൾ
ത�ൊഴിലൊളി വക്മ പ്രേർതെനങ്ങൾ നടപിലൊക്കുന്ന
�ിൽ ത�ൊഴിൽ േകുപക് ഒരു പ്രധൊന േങ്ക് േഹിക്കുന്നു.  
സുംസ്ൊനതെക് 28 വലബർ തേൽത�യർ വബൊർഡുകളണ്ക് 
(ഉറവിടും: ക്ലബർ കമ്ീഷണക്ററ്്). നിലേിൽ ത�ൊഴിൽ േകുപിനക് 
കീഴിൽ 16 വക്മനിധി വബൊർഡുകൾ പ്രേർതെിക്കുകയും 
അ��ക് ത�ൊഴിൽ വമഖലയ്കക് വേണ് അടിസ്ൊന വക്മ  
സഡൗകര്യങ്ങൾ നൽകുകയും തചയ്യുന്നു. ബൊക്ിയള്ള 
വബൊർഡുകൾ കൃഷി, േ്യേസൊയും തുടങ്ങി േിേിധ േകു
പ്പുകളതട കീഴിലൊണക് പ്രേർതെിക്കുന്ന�ക്. ത�ൊഴിൽ 
േകുപിനക് കീഴിലള്ള വക്മനിധി വബൊർഡുകളും,  
ര ജ ി സ്റ ർ  ത ച യ്ത  അ ും ഗ ങ്ങ ള ത ട  എ ണ് വ ും  
അനുബന്ം 7.1.2-ൽ കൊണിച്ിരിക്കുന്നു.

ത�യാഴിലയാളി സഷേമത്ിനയായുള്ള പ്രധയാന  
പദ്�ികൾ
1. അേംഘടി� സമഖലയിതല ത�യാഴിലയാളികൾക്ക് 
േയാമൂഹിക േംരഷേണം
അസുംഘടി� വമഖലയിതല ത�ൊഴിലൊളികളതട സൊമൂഹികവും  
സൊമ്പതെികവമൊയ സുംരക്ണമൊണക് േദ്�ി ലക്്യമിടു
ന്ന�ക്. ഈ സ്ീമിനക് ഇനിപറയന്ന മൂന്നക് ഘടകങ്ങൾ ഉണ്ക്:

(എ) അസുംഘടി� ദിേസവേ�ന ത�ൊഴിലൊളികളതട ദുരി
�ൊശ്വൊസ നിധി

ഈ േദ്�ി 2007-08-ൽ ആരുംഭിച്ചു, ദിേസ വേ�ന 
ത�ൊഴിലൊളികൾ എന്ന നിർേചനതെിൽ ഉൾതപടു
ന്ന ത�ൊഴിലൊളികൾക്കുും മറ്ക് വക്മ േദ്�ികളിൽ  
ഉൾതപടൊതെേർക്കുും വജൊലിക്ിടയിൽ േരിവക്റ്േർക്കുും  
2000 രൂേ നിരക്ിൽ ധനസഹൊയും നൽകുന്ന�ിനുമൊയി 
ത�ൊഴിൽ േകുപക് മുവഖന നടപിലൊക്ി േരുന്നു.

(ബി) മരും കയറുന്നേരുതട േികലൊുംഗ തേൻഷൻ 
േദ്�ി ഈ േദ്�ി 2012 ജനുേരി 1 നക് ആരുംഭിച്ചു.  
വകരളതെിതല മരും കയറുന്നേരുതട വക്മ േദ്�ിയിൽ  
അുംഗ�്വമുള്ള, േരിവക്റ് ത�ൊഴിലൊളികളൊയ  
ഗുണവഭൊക്ൊക്ൾക്ക് തേൻഷൻ നൽകുന്ന�ിനു 
വേണ്ി നിലേിൽ േന്ന�ൊണക്.

(സി) അസുംഘടി� വമഖലയിതല ത�ൊഴിലൊളികൾക്കുള്ള 
തമവറ്ണിറ്ി അലേൻസുകൾ
2011-12-ൽ അസുംഘടി� വമഖലയിതല ത�ൊഴി 
ലൊളികൾക്ൊയി സർക്ൊർ ആരഭിച് േദ്�ിയൊണക്  
ഇ�ക്. ഈ േദ്�ി പ്രകൊരും േിേിധ വക്മനിധി 
വബൊർഡുകൾ നൽകുന്ന പ്രസേൊനുകൂല്യങ്ങൾ  
നൽകുന്ന�ിൽ ഏകീകൃ�മൊയ സഹൊയും തകൊണ്ടു 
േരികയും, അർഹ�യള്ള കുറഞ്ഞ വേ�നും പ്രസേൊനു 
കൂല്യമൊയി നൽകുകയും തചയ്യുന്നു.

2. എസ്റേറ്ക് ത�യാഴിലയാളികളുതട ദുരി�യാശ്യാേ നിധി
ദുരന്തെിൽ മരിച്േരുതട നിയമേരമൊയ അേകൊശികൾ
ക്ക് പ്രവ�്യകിച്ക് എവസ്ററ്ക് ത�ൊഴിലൊളികളതട കുടുുംബതെിനക് 
25,000 രൂേ ധനസഹൊയും നൽകുന്ന�ിനൊണക് ത�ൊഴിൽ 
േകുപക് മുവഖന ഈ േദ്�ി നടപിലൊക്കുന്ന�ക്.

3. പരമ്പരയാഗ� സമഖലയിതല പ്രേര്ത്നങ്ങളിതല ത�യാ
ഴിലയാളികൾക്കുള്ള േരുമയാന േഹയായം.
സുംസ്ൊനതെക് ബീഡി, ഖൊദി, ഈറ്, �ഴപൊയ, മത്്യ
ബന്ധനും, മത്്യസുംസ്രണും, കയർ തുടങ്ങിയ  
േരമ്പരൊഗ� വമഖലകളിൽ ഏർതപട്ിരിക്കുന്ന ത�ൊഴി
ലൊളികൾക്ക് 1250 രൂേയതട സൊമ്പതെിക സഹൊയും  
നൽകുന്ന�ിനൊയി 2010-11-ൽ ഈ േദ്�ി ആരുംഭിച്ചു. 
കയർ, �ിഷറീസക്, ഖൊദി, കകതെറി തുടങ്ങിയ േകുപ്പുകളും 
േിേിധ വക്മനിധി വബൊർഡുകളും മുവഖനയൊണക് േദ്�ി 
നടപൊക്കുന്ന�ക്.

സകരളത്ിതല ഫയാകക്ടറി ത�യാഴിലയാളികൾ
2017, 2020 േർഷങ്ങളിതലൊഴിതക �ൊകക് ടറീസക് ആൻഡക് 
വബൊയിവലഴക് സക് േകുപിതറെ േരിധിയിലള്ള �ൊകക്ടറി
കളിതല ത�ൊഴിലൊളികളതട എണ്ും ക്രമൊനുഗ�മൊയി  
േർദ്ിച്ചുതകൊണ്ിരിക്കുകയൊതണന്നക് പട്ിക 7.1.7-ൽ നിന്നക് 
കൊണന്നു.

േർധന നിരക്ക് കുറേൊതണങ്ിലും വകരളതെിൽ  
പ്രേർതെിക്കുന്ന �ൊകക്ടറികളതട എണ്ും കൂടിേരിക
യൊണക്. 2014-ൽ 21764-ൽ നിന്നുും, പ്രേർതെിക്കുന്ന  
�ൊകക്ടറികളതട എണ്ും 24464 ആയി (31.10.2021-നക്) 
േർദ്ിച്ിട്ടുണ്ക്. കഴിഞ്ഞ 8 േർഷങ്ങളിലൊയി പ്രേർതെിക്കുന്ന  
�ൊകക്ടറികളതട േിശദൊുംശങ്ങൾ അനുബന്ം 7.1.3. നൽ
കിയിരിക്കുന്നു.
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പട്ിക 7.1.7 �ൊകക്ടറികളിതല ത�ൊഴിലൊളികളതട എണ്ും

േർഷും ത�ൊഴിലൊളികളതട എണ്ും

2014 646923

2015 688199

2016 702129

2017 678058

2018 698679

2019 726195

2020 702901

*2021 698551

(* 31.10.2021 പ്രകൊരും) 
ഉറവിടും: �ൊക് ടറീസ് ആൻഡ് ക്ബൊ�ിക്ലഴ് സ് വകു്്

ഫയാകക്ടറി ത�യാഴിലയാളികളുതട സുരഷേ
�ൊകക്ടറികളിതല എലെൊ ത�ൊഴിലൊളികളതടയും  
�ൊകക്ടറികളതട േരിസരതെക് �ൊമസിക്കുന്ന തേൊതു
ജനങ്ങളതടയും സുരക്, ആവരൊഗ്യും, വക്മും എന്നിേ 
ഉറപ്പുേരുത്തുന്ന�ിനുള്ള നിയമേരമൊയ അവ�ൊറിറ്ി
യൊണക് �ൊകക് ടറീസക് ആൻഡക് വബൊയിവലഴക് സക് േകുപക്.  
ത�ൊഴിലൊളികളതട സുരക്യ്കൊയി േകുപക് േിേിധ േരിേൊടികൾ  
നടതെിേരുന്നു. 2021-22ൽ (ജൂകല 31, 2021 േതര), 
എും.എ.എച്ക് �ൊകക്ടറികൾക്ൊയി 7 മുൻഗണനൊ 
േരിവശൊധനകളും അേകടകരമൊയ �ൊകക്ടറികളിൽ 
തപെഷ്യലിസക്റ്ക് ഇൻതപെകക്ടർമൊരുതട 5 േരിവശൊധ
നകളും ഡിപൊർട്ക്തമറെക് നടതെിയിട്ടുണ്ക്. �ൊകക് ടറി  
ത�ൊഴിലൊളികൾക്കുും ജീേനക്ൊർക്കുും മൊത്മലെ, സക് കൂൾ 
കുട്ികൾക്കുും �ൊകക്ടറി േരിസരതെക് �ൊമസിക്കുന്ന 
തേൊതുജനങ്ങൾക്കുമൊയി ഡിപൊർട്ക് തമറെക് േരിശീലന 
േരിേൊടികൾ നടതെിേരുന്നു. േകർച്േ്യൊധിയും വലൊക്ക് 
ഡഡൗണും കൊരണും, േർക്ക്വഷൊപ്പുകൾ, േരിശീലന 
േരിേൊടികൾ, തമഡിക്ൽ േരിവശൊധനകൾ തുടങ്ങി 
അേരുതട നിലേിലള്ള േല വജൊലികളും നടതെൊൻ  
േകുപിനക് കഴിഞ്ഞിലെ. േിശദൊുംശങ്ങൾ അനുബന്ം 7.1.4 -ൽ  
നൽകിയിരിക്കുന്നു.

സകരളത്ിതല േധ്യാേേയായിക അപകടങ്ങൾ
�ൊകക്ടറികളിതല മൊരകമൊയ അേകടങ്ങളതട എണ്ും 
കുറഞ്ഞുേരുന്നു, എന്നൊൽ മൊരകമലെൊതെ അേകടങ്ങ
ളിൽ കൊര്യമൊയ കുറവണ്ൊയിട്ിലെ. ഇ�ക് �ൊകക്ടറികളതട  
േരിസരതെക് കൂടു�ൽ മുൻകരു�ലകളും സുരക്ൊ  
നടേടികളും സ്വീകരിവക്ണ്�ിതറെ ആേശ്യക�  
ചൂണ്ിക്ൊണിക്കുന്നു. പട്ിക 7.1.8.

പട്ിക 7.1.8 വകരളതെിതല േ്യൊേസൊയിക അേകടങ്ങൾ, 
2013 മു�ൽ 2020 േതര

അേകട
ങ്ങൾ 2016 2017 2018 2019 2020 31 ജൂകല 

2021 േതര 

മൊരകമൊ
യേ 156 180 187 162 117 114

മരകമലെൊ
തെേ 297 507 405 307 292 220

ഉറവ ിടും: �ൊക് ടറീസ് ആൻഡ് ക്ബൊ�ിക്ലഴ് സ് ഡി്ൊർട്് തമന്്,  
ക്കരള സർകൊർ

േധ്യാേേയായിക �ര്ക്ങ്ങൾ
ത�ൊഴിലൊളിയും ത�ൊഴിലടമയും �മ്ിലള്ള േരൊ�ികൾ 
ഉന്നയിക്കുന്ന�ിനുും േരിഹരിക്കുന്ന�ിനുും ഒരു വേദി 
ഒരുക്കുക എന്ന�ക് സുംസ്ൊനതെക് വയൊജിച് ത�ൊഴിൽ 
ബന്ധങ്ങൾ ഉറപൊക്കുന്ന�ിനക് അ�്യന്ൊവേക്ി�മൊണക്. 
1947-തല േ്യൊേസൊയിക �ർക് നിയമും, സുംഘടി�  
വമഖലയ്കക് മൊത്ും ബൊധകമൊതണങ്ിലും അ�ിനുള്ള 
നിയമ ചട്ക്കൂടക് നൽകുന്നു. ഇ�ക് വല ഓ�ക്, റിതരെഞ്ക്തമറെക്  
എന്നിേയും നിയന്ത്രിക്കുന്നു.

2020-21 േർഷതെിതറെ തുടക്തെിൽ �ീർപൊക്ൊതെ 
�ർക്ങ്ങളതട എണ്ും 3,139 ഉും, 2020-21 ൽ ഉയർ
ന്നുേന്ന �ർക്ങ്ങളതട എണ്ും 3,031 ഉും ആയിരുന്നു. 
2020-21 േർഷതെിൽ കകകൊര്യും തചയ്ത �ർക്ങ്ങളതട  
ആതക എണ്ും 6,107 ആണക്. 2020-21 േർഷതെിൽ 
�ീർപൊക്ിയ �ർക്ങ്ങളതട എണ്ും 1,981 ആയിരുന്നു.  
2020-21 േർഷതെിൽ 63 ശ�മൊനും �ർക്ങ്ങളും  
േരിഹരിച്�ൊയി ഇ�ക് സൂചിപിക്കുന്നു. േ്യേസൊയ  
�ർക്ങ്ങളതടയും ഒത്തു�ീർപ്പുകളതടയും േിശദൊുംശങ്ങൾ 
അനുബന്ം 7.1.5 ൽ കൊണിച്ിരിക്കുന്നു.

േണിമുടക്കുകളും വലൊക്ഡൗട്ടുകളും േിരിച്ചുേിടലകളും 
ത�ൊഴിൽ ദിനങ്ങൾ നഷ്തപടൊൻ കൊരണമൊകുന്നുണ്ക്. 
ഈ േർഷും (31.08.2021 േതര) വകരളതെിൽ േിേിധ  
കൊരണങ്ങളൊൽ നഷക് ടമൊയ ത�ൊഴിൽ ദിനങ്ങൾ 8,35,090 
ആണക്. േിശദൊുംശങ്ങൾ അനുബന്ം 7.1.6, 7.1.7, 7.1.8 
എന്നിേയിൽ നൽകിയിരിക്കുന്നു. 

സകരളത്ിതല ത�യാഴിലയാളികൾക്കുള്ള  
േയാമൂഹിക -സുരഷേയാ േംേിധയാനം
എംസ്യായീേക് സ്റേറ്ക് ഇൻഷുറൻേക് (ഇ.എേക്.ഐ) പദ്�ി
ജീേനക്ൊർക്ക് അസുഖും, പ്രസേും, അുംഗകേകല്യും, 
ത�ൊഴിലിനിടയിൽ സുംഭേിക്കുന്ന അേകട എന്നിേക്ക് 
ജീേനക്ൊർക്ക് സഹൊയും നൽകൊനുും ഇൻഷ്വർ തചയ്ത 
േ്യക്ികൾക്കുും അേരുതട കുടുുംബങ്ങൾക്കുും കേ
ദ്യസഹൊയും നൽകൊനുും ഗേതമെറെക് ഓ�ക് ഇന്്യ  
ഇ.എസക്.ഐ സ്ീും ലക്്യമിടുന്നു. സമഗ്മൊയ സൊമൂഹിക 
സുരക്ൊ േ്യേസ്കൾ 1948-തല ഇ.എസക് .ഐ  
നിയമതതെ അടിസ്ൊനമൊക്ിയള്ള�ൊണക്. േവതെൊ 
അ�ിലധികവമൊ ആളകൾക്ക് ത�ൊഴിൽ നൽകുന്ന, 
വനൊൺ-സീസണൽ �ൊകക്ടറികളിൽ (കേദ്യു�ി  
ഉേവയൊഗിച്ക് പ്രേർതെിക്കുന്ന) വജൊലി തചയ്യുന്ന 
എലെൊ ജീേനക്ൊതരയും, 20-ഓ അ�ിലധികവമൊ  
ആളകൾക്ക് ത�ൊഴിൽ നൽകുന്ന കേദ്യു�ി ഉേവയൊ
ഗിക്ൊതെ �ൊകക്ടറികളിതല ജീേനക്ൊതരയും ഈ  
സ്ീും േരിരക്ിക്കുന്നു. കടകൾ, വഹൊട്ലകൾ,  
തറവസ്റൊറന്റുകൾ, സിനിമൊശൊലകൾ, വറൊഡക് വമൊവട്ൊർ  
രെൊൻവപെൊർട്ക് സ്ൊേനങ്ങൾ, േത്സ്ൊേനങ്ങൾ  
എന്നിേിടങ്ങളിൽ വജൊലി തചയ്യുന്നേരുും ഇ�ിൽ ഉൾതപടുന്നു. 
ഇൻഷ്വർ തചയ്ത ഓവരൊ ജീേനക്ൊരനുും അേരുതട ത�ൊഴി
ലടമയും അേരുതട വേ�നതെിതറെ ഒരു നിശ്ി� ശ�മൊനും 
എലെൊ മൊസവും ESIC-വലക്ക് സുംഭൊേന തചവയ്ണ്തുണ്ക്. 
കൊലൊകൊലങ്ങളിൽ സീലിുംഗക് വേ�ന നിരക്ക് േരിഷക്കരി
ക്കുന്നു. മിക് സൊമൂഹിക സുരക്ൊ േദ്�ികതളയും വേൊതല 
ഇ.എസക്.ഐ സ്ീമുും പ്രേർതെിക്കുന്നു. ഇ�ക് ഒരു സ്വൊശ്രയ 
ആവരൊഗ്യ ഇൻഷുറൻസക് സ്ീമൊണക്, ശമ്പളതെിതറെ ഒരു 
നിശ്ി� ശ�മൊനമൊയി േരിരക്ി� ജീേനക്ൊരിൽ നിന്നുും 
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അേരുതട ത�ൊഴിലടമകളിൽ നിന്നുും സുംഭൊേനകൾ 
സമൊഹരിക്കുന്നു. വേയക് തമന്റുകൾ മൊസൊടിസ്ൊനതെിൽ 
നൽകണും. വകരളതെിൽ 145 ഇ.എസക്.ഐ ഡിതപെൻസ
റികളും 9 ഇ.എസക്.ഐ ആശുേത്ികളമുണ്ക്. ഇ.എസക്.ഐ  
ഡിസക് തേൻസറികളതടയും ആശുേത്ികളതടയും ജിലെ 
�ിരിച്ചുള്ള േിശദൊുംശങ്ങൾ അനുബന്ം 7.1.9-ൽ  
നൽകിയിരിക്കുന്നു.

പട്ിക 7.1.9 വകരളതെിതല കുടിവയറ് ത�ൊഴിലൊളികളതട ജിലെ 
�ിരിച്ചുള്ള കണക്ൊക്ിയ എണ്ും, 2017-18-ൽ

നും. ജിലെകൾ അ�ിഥി ത�ൊഴിലൊളികളതട 
എണ്ും (ലക്തെിൽ)

1 �ിരുേനന്പുരും 3.4

2 തകൊലെും 1.6

3 േതെനും�ിട് 1.6

4 ആലപ്പുഴ 2.4

5 വകൊട്യും 2.0

6 ഇടുക്ി 1.2

7 എറണൊകുളും 6.3

8 തൃശ്ശൂർ 2.8

9 േൊലക്ൊടക്  1.6

10 മലപ്പുറും 1.9

11 വകൊഴിവക്ൊടക് 2.8

12 േയനൊടക് 0.8

13 കണ്ണൂർ 2.0

14 കൊസറവഗൊഡക് 1.1

15 ആതക 31.5

ഉറവ ിടും: ക്കരളത്ിതല കുടിക്�റ്ും, അനൗപചൊരിക ത�ൊഴില്,  
നഗരവല്കരണും എന്ിവത�ക്കുറിച്ചുള്ള പഠനും.

സകരളത്ിതല അ�ിഥി ത�യാഴിലയാളികൾ
2001 േതര നമ്മുതട അയൽ സുംസ്ൊനങ്ങളൊയ  
�മിഴക് നൊടക്, കർണൊടക, മഹൊരൊഷ്ട്ര എന്നിേിടങ്ങളിൽ  
നിന്നൊയിരുന്നു വകരളതെിവലക്ക് കുടിവയറ് ത�ൊഴി 
ലൊളികൾ പ്രധൊനമൊയും േന്നു തകൊണ്ിരുന്ന�ക്. എന്നൊൽ 
2011-ൽ ഈ പ്രേണ� മൊറി. സമീേ േർഷങ്ങളിൽ  
വകരളതെിൽ േർദ്ിച്ചുേരുന്ന കുടിവയറ് പ്രേണ�കളിൽ  
പ്രധൊന േങ്കുേഹിക്കുന്ന സുംസ്ൊനങ്ങളിൽ േശ്ിമ 
ബുംഗൊൾ, അസും, ഒഡീഷ, ബീഹൊർ എന്നിേ ഉൾതപടുന്നു
വകരളതെിതല കുടിവയറ്ും, അനഡൗേചൊരിക ത�ൊഴിൽ, 
നഗരേൽക്രണും എന്നിേതയക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു േഠനും 
- വഡൊ. ജജൊ�ി വകസരി േരിദ, വഡൊ. തക. രേിരൊമൻ, 
സുംസ്ൊന ആസൂത്ണ വബൊർഡക്, മൊർച്ക് 2021' 
പ്രകൊരും, വകരളതെിതല തമൊതെും അ�ിഥി ത�ൊഴിലൊളി
കളതട എണ്ും 31.5 ലക്മൊണക് (എസ്റിവമഷൻ). ഇ�ക്  
വകൊേിഡക്-19-നക് മുമ്പുള്ള സൊഹചര്യമൊണക്; അ�ിഥി  
ത�ൊഴിലൊളികളതട കുറേക് വകൊേിഡക്-19 മഹൊമൊരി
ക്കുും അ�ിനു വശഷവമുള്ള അേസ്കളിൽ സുംഭേിച്ി
രിക്ണും. നിർമൊണ വമഖലയൊണക് റൊങ്ിൽ മുന്നിൽ. 
തമൊതെും ഇ�ര സുംസ്ൊന കുടിവയറ്ക്ൊരിൽ 
ഏകവദശും 17.5 ലക്ും വേർ നിർമ്ൊണ വമഖലയിൽ 
�തന്ന ഏർതപട്ിരിക്കുന്ന�ൊയി നിരീക്ിക്തപടുന്നു. 

ഇന്്യയിതല മറ്ക് സുംസ്ൊനങ്ങളിൽ നിന്നക് ധൊരൊളും  
കുടിവയറ്ക്ൊതര ആകർഷിക്കുന്ന ഏറ്വും പ്രബലമൊയ 
രണ്ൊമതതെ വമഖലയൊണക് നിർമ്ൊണും. ഇ�ിൽ 6.3 ലക്ും 
കുടിവയറ്ക്ൊർ വജൊലി തചയ്യുന്നു.

സകരളത്ിതല അ�ിഥി ത�യാഴിലയാളികൾക്യായുള്ള 
പ്രധയാന പദ്�ികൾ
ആേൊസക്: എലെൊ അ�ിഥി ത�ൊഴിലൊളികൾക്കുും 
വകരളും ‘ആേൊസക്’ എന്ന തമഡിക്ൽ ഇൻഷുറൻസക് 
േദ്�ി നൽകുന്നു. ഈ േദ്�ി പ്രകൊരും രൊജ്യതതെ 
മതറ്ൊരു സുംസ്ൊനവും നൽകൊതെ 25,000 രൂേയതട  
തമഡിക്ൽ ഇൻഷുറൻസുും, മരണൊനന്ര സഹൊയമൊ
യി 2 ലക്ും രൂേ അേരുതട ബന്ധുക്ൾക്കുും ലഭിക്ൊൻ 
അർഹ�യണ്ക്. വകരളതെിതല ജിലെകളിൽ (31.08.2021 
േതര) മറ്ക് സുംസ്ൊനങ്ങളിൽ നിന്നുും / വകന്ദ്ര ഭരണ 
പ്രവദശങ്ങളിൽ നിന്നുും രജിസ്റർ തചയ്ത കുടിവയറ്  
ത�ൊഴിലൊളികളതട േി�രണും അനുബന്ം 7.1.10-ൽ 
കൊണിച്ിരിക്കുന്നു.

പട്ിക 7.1.10 ജിലെ �ിരിച് ആേൊസക് കൊർഡിതറെ  
േിശദൊുംശങ്ങൾ

നും ജിലെകൾ ഇഷയൂ തചയ്ത കൊർഡുകളതട എണ്ും 

1 �ിരുേനന്പുരും 61552

2 തകൊലെും 24849

3 േതെനും�ിട് 24059

4 ആലപ്പുഴ 36926

5 വകൊട്യും 19551

6 ഇടുക്ി 32908

7 എറണൊകുളും 112654

8 തൃശ്ശൂർ 41900

9 േൊലക്ൊടക്  24694

10 മലപ്പുറും 29856

11 വകൊഴിവക്ൊടക് 44363

12 േയനൊടക് 11558

13 കണ്ണൂർ 28723

14 കൊസറവഗൊഡക് 15858

15 ആതക 509451
അവലുംബും: ക്ലബർ കമ്ീഷണക്ററ്്, ക്കരള സർകൊർ

ആേൊസക് േദ്�ിയിൽ ഏറ്വും കൂടു�ൽ കുടിവയറ്ക്ൊർ 
രജിസ്റർ തചയ്ത�ക് എറണൊകുളും ജിലെയിലൊണക്. എറണൊകുളും  
ജിലെയിൽ ഒരു ലക്തെിലധികും അ�ിഥി ത�ൊഴിലൊളി
കൾ ആേൊസക് േദ്�ിയിൽ രജിസ്റർ തചയ്തിട്ടുണ്ക്, ത�ൊട്ടു 
േിന്നൊതല �ിരുേനന്പുരും (61,552), വകൊഴിവക്ൊടക് 
(44,363) എന്നിേയൊണക് വലബർ കമ്ീഷണവററ്ിതറെ ഭൊ
ഗത്തുനിന്നക് അനുകൂലമൊയ പ്ര�ികരണങ്ങൾ ഉണ്ൊയിട്ടുും  
രജിസ്റർ തചയ്ത അ�ിഥി ത�ൊഴിലൊളികളതട എണ്ും 
ഇവപൊഴുും 5 ലക്മൊണക്. വകരളതെിതല എലെൊ അ�ിഥി 
ത�ൊഴിലൊളികതളയും ഈ േിഭൊഗതെിൽ രജിസ്റർ  
തചയ്യുന്ന�ിനുള്ള നടേടികൾ വലബർ കമ്ീഷണവററ്ക്  
സ്വീകരിച്ചുേരികയൊണക്.
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അപ്ൊഘർ: കുടിവയറ് ത�ൊഴിലൊളികൾക്ക് മി�മൊയ  
നിരക്ിൽ േൊസസ്ലങ്ങൾ നൽകുന്ന�ിനൊയി  
സർക്ൊർ 'അപ്ൊഘർ േദ്�ി' ആരുംഭിച്ചു. വകരളതെിൽ 
വജൊലി തചയ്യുവമ്പൊൾ അന്ർസുംസ്ൊന കുടിവയറ്  
ത�ൊഴിലൊളികൾക്ക് േൊടക അടിസ്ൊനതെിൽ നലെ  
നിലേൊരമുള്ളതുും ശുചി�്വമുള്ളതുും സുരക്ി�വമൊയ  
വ ഹ ൊ സ്റ ൽ  � ൊ മ സ സ ഡൗ ക ര ്യും  ന ൽ കു ന്ന  
േദ്�ിയൊണി�ക്. േങ്ിടുന്ന മുറികൾ, ഒന്നിലധി
കും അടുക്ളകൾ, തമസക് ഏരിയകൾ, കുളിമുറി,  
വടൊയക് ലറ്റുകൾ, േിവനൊദ സഡൗകര്യങ്ങൾ എന്നിേ 
ഉേവയൊഗിച്ൊണക് ഈ വഹൊസ്റലകൾ രൂേകൽപന 
തചയ്തിരിക്കുന്ന�ക്. ഈ വഹൊസ്റലകളിൽ മലിനജല 
ശുദ്ീകരണ പ്ൊറെക്, മഴതേള്ള സുംഭരണും, ഡീസൽ 
ജനവററ്ർ ബൊക്പക്, സിസിടിേി സുംേിധൊനങ്ങൾ 
എന്നിേയും ഉണ്ക്. ഭേനും �ഡൗവണ്ഷൻ വകരള,  
വകൊഴിവക്ൊടക് ജിലെയിതല കിനൊലൂരിലള്ള തക.എസക്.ഐ.
ഡി.സി ഇൻഡസക്രെിയൽ വഗ്ൊതെക് തസറെറിനുള്ളിൽ 520 
ഓളും ഇ�ര സുംസ്ൊന കുടിവയറ് ത�ൊഴിലൊളികൾക്ൊയി  
അപ്ൊ ഘർ േദ്�ി പ്രകൊരും വഹൊസ്റൽ നടപിലൊക്കു 
ന്ന�ിനൊയി ഒവരക്ർ സ്ലും േൊട്തെിതനടുതെിട്ടുണ്ക്.

സകയാേ ിഡക്-19 മഹയാമയാരി കയാലത്തുള്ള (2020) 
ത�യാഴില് േകുപ്ിതറെ പ്രേര്ത്നങ്ങൾ
ത�ൊഴിൽ േകുപിതറെ ഇടതേടലിതറെ �ലമൊയി, േകർച്
േ്യൊധി സമയതെക് ഒരു അ�ിഥി ത�ൊഴിലൊളിക്കുും ഭക്ണവും 
കുടിതേള്ളവും മറ്ക് അേശ്യ സഡൗകര്യങ്ങളും നിവഷധിക് 
തപട്ിലെ. ഏത�ങ്ിലും �രതെിലള്ള നിയമേിരുദ്മൊയ  
ഒഴിപിക്ലകൾതക്�ിതര തകട്ിട ഉടമകൾക്ക് കർശന മു
ന്നറിയിപക് നൽകിയിരുന്നു. കുടുുംബശ്രീയതട വനതൃ�്വതെിൽ 
‘കമ്യൂണിറ്ി കിച്ൻ’ േഴി ത�ൊഴിലൊളികൾക്ക് ഭക്ണും 
നൽകി സുംസ്ൊനും മികച് മൊതൃക സൃഷ്ിച്ചു. വലൊക്ക്ഡഡൗൺ 
കൊലതെക് അ�ിഥി ത�ൊഴിലൊളികൾക്ക് മൊന്യമൊയ �ൊമസ
സഡൗകര്യവും ആവരൊഗ്യേരിരക്യും എലെൊ ആേശ്യങ്ങളും 
നൽകി വകരളും അേതര േരിചരിച്ചു. 

എന്നിരുന്നൊലും, അ�ിഥി ത�ൊഴിലൊളികളിൽ േലരുും  
നൊടുകളിവലക്ക് വേൊകൊൻ ആഗ്ഹിച്�ിനൊൽ, അേർ
ക്ക് അ��ക് സ്ലങ്ങളിതലതെൊൻ പ്രൊപ്തമൊക്കുന്ന�ിനക് 
സർക്ൊർ ഗ�ൊഗ� സഡൗകര്യും മുൻ കൂട്ി ക്രമീകരി
ച്ചു. 2020 ജൂൺ 3 േതര, 102 തരെയിനുകൾ 1,38,870 
(ഒരു ലക്തെി മുപതെി എട്ൊയിരതെി എണ്ണൂറ്ി എഴുേ�ക് 
മൊത്ും) ത�ൊഴിലൊളികതള േിേിധ സ്ലങ്ങളിവലക്ക് തകൊ
ണ്ടുവേൊയി. േീട്ിവലക്ക് മടങ്ങൊൻ �യ്ൊറുള്ള എലെൊ അ�ിഥി  
ത�ൊഴിലൊളികതളയും അയക്കുന്ന�ിനുള്ള േിശദമൊയ 
േദ്�ി വനരതതെ �യ്ൊറൊക്കുകയും അ�ിനനുസരിച്ക്  
തരെയിനുകൾ തഷഡയൂൾ തചയ്യുകയും തചയ്തിരുന്നു.വകൊേിഡക്-
19 േകർച്േ്യൊധിയതട േശ്ൊതെലതെിൽ, അ�ിഥി ത�ൊ
ഴിലൊളികളതട േരൊ�ികൾ േരിഹരിക്കുന്ന�ിനക് വലബർ 
കമ്ീഷണവററ്ക് 24 മണിക്കൂറുും പ്രേർതെിക്കുന്ന വകൊൾ  
തസറെറിതനൊപും ത�ൊഴിൽ േകുപക് എലെൊ ജിലെകളിലും 
തഹൽപക് കലൻ/വകൊൾ തസറെറുകൾ ആരുംഭിച്ിരുന്നു. 
ത�ൊഴിലൊളികളമൊയി സുംേദിക്കുന്ന�ിനുും അേരുതട 
േരൊ�ികൾ േരിഹരിക്കുന്ന�ിനുമൊയി മ�ിയൊയ എണ്ും 
ബഹുഭൊഷൊ ഉവദ്യൊഗസ്തര വകൊൾ തസറെറുകളിൽ  
േിന്യസിച്ിട്ടുണ്ക്. 

സകയാേിഡക് മഹയാമയാരി തപയാട്ിപ്പുറതപ്ടുന്ന േമയത്ക് 
ത�യാഴില് േകുപ്ിതറെ പ്രേര്ത്നങ്ങൾ (2021)
വകൊേിഡക്-19 േകർച്േ്യൊധിയതട േശ്ൊതെലതെിൽ, 
ത�ൊഴിൽ േകുപിനക് കീഴിലള്ള എലെൊ വക്മനിധി  
വബൊർഡുകളിതലയും അുംഗങ്ങൾക്ക് ആദ്യ ഘട് ധന 
സഹൊയമൊയി 357.38 വകൊടി രൂേ സർക്ൊർ അനുേദിച്ചു,  
അ�ിൽ 18,49,785 ഗുണവഭൊക്ൊക്ൾക്ൊയി 187.22  
വകൊടി രൂേ േി�രണും തചയക്തു. രണ്ൊും ഘട് ധനസഹൊയ
മൊയി 210.32 വകൊടി രൂേ സർക്ൊർ അനുേദിച്ചു. 

സുംസ്ൊനതതെ അ�ിഥി  ത�ൊഴിലൊള ികളതട 
കഡനൊമികക് ഡൊറ്ൊ വബസുും അേരുതട ഒഴുക്കുും  
അേർക്ക് േിേിധ സഡൗകര്യങ്ങൾ നൽകുന്ന�ിനക് അ�്യ
ന്ൊവേക്ി�മൊണക്. അ�ിഥി ത�ൊഴിലൊളികൾക്ക് വജൊലി,  
േൊർപിടും,  മറ്ക്  സഡൗകര്യങ്ങൾ തുടങ്ങി എലെൊ  
ആേശ്യങ്ങളും കകകൊര്യും തചയ്യുന്ന�ിനൊയി േകുപക് ഒരു 
തമൊകബൽ ആപ്ിവക്ഷൻ േികസിപിക്കുന്നു. ഇ�ിലൂതട 
ഗേൺതമറെിനക് സുംസ്ൊനതതെ അ�ിഥി ത�ൊഴിലൊളി
കളതട കൃ�്യമൊയ േിേരങ്ങൾ ലഭ്യമൊക്ൊനുും അേർക്ക് 
സഡൗകര്യങ്ങൾ (പ്രവ�്യകിച്ക് േകർച്േ്യൊധികൾ േടരുന്ന 
സമയതെക് പ്ര�ിവരൊധ കുതെിേയക്പ്പുകളും ക്വൊറകറെൻ 
സഡൗകര്യങ്ങളും ഉൾതപതട) ഉറപൊക്ൊനുും കഴിയും. 

മടങ്ങിേരുന്ന കുടിവയറ് ത�ൊഴിലൊളികതള കകകൊര്യും 
തചയ്യുന്ന�ിനുള്ള തമൊകബൽ ആപ്ിവക്ഷനുും  
വേൊർട്ലും േികസിപിക്കുന്ന�ിനക് േകുപിതറെ ആേശ്യ
ക�കൾ േിേരിക്കുന്ന ഒരു ഉേവഭൊക്തൃ ആേശ്യക� 
തപെസി�ിവക്ഷൻ വഡൊക്യുതമറെക് വലബർ കമ്ീഷ
ണർ �യ്ൊറൊക്ി കകമൊറി. കുടിവയറ് ത�ൊഴിലൊളിക
തളയും ത�ൊഴിലടമകതളയും കരൊറുകൊതരയും രജിസ്റർ 
തചയ്ൊനുും കുടിവയറ് ത�ൊഴിലൊളികളതട വ�ൊവട്ൊയും,  
ബവയൊതമരെിക്കുും വശഖരിച്ക് അേർക്ക് ആവരൊഗ്യ സുംരക്ണ  
സഡൗകര്യങ്ങൾ നൽകൊനുും അേരുതട സ്ൊനും  
വരഖതപടുതെൊനുും അേർക്ക് ക്വൊറകറെൻ സഡൗകര്യങ്ങളും  
മറ്ക് വക്മ നടേടികളും നൽകൊനുും േകുപക് േിഭൊേനും  
തചയ്യുന്നു. ബവയൊതമരെികക് സക്, തലൊവക്ഷൻ ഡൊറ്  
തുടങ്ങിയ അ�ിഥി ത�ൊഴിലൊളികളതട തസൻസിറ്ീ
േക് ഡൊറ് േരിരക്ിക്കുന്ന�ിനക് േകുപക് ഒരു ഡൊറ്ൊ  
മൊവനജക് തമറെക് നയും േികസിപിക്കുും. വേൊളിസിയതട  
അടിസ്ൊനതെിൽ മൊത്ും ഡൊറ് കകകൊര്യും തചയ്യുകയും 
േങ്ിടുകയും തചയ്യുും.

തമൊകബൽ ആപ്ിവക്ഷതറെയും തേബക് വേൊർട്ലി
തറെയും േികസനതെിനൊയി എൻ.ഐ.സിതയ ചുമ�ല
തപടുതെിയിരിക്കുന്നു. തേബക് വേൊർട്ലിതറെ േികസനും  
പൂർതെിയൊയി. തമൊകബൽ ആപക് േികസിപിക്കുന്ന�ിനുള്ള 
നടേടിക്രമങ്ങൾ അന്ിമഘട്തെിലൊണക്.

വകൊേിഡക്-19 തറെ രണ്ൊും ഘട്തെിൽ, ത�ൊഴിൽ േകുപക് 
അ�ിഥി ത�ൊഴിലൊളികളതട േിേരങ്ങൾ യദ്കൊലൊടി
സ്ൊനതെിൽ വശഖരിച്ചു. വലൊക്ക്ഡഡൗൺ കൊലയളേിലും, 
അ�ിഥി ത�ൊഴിലൊളികളതട വജൊലി, ഭക്ണും, മരുന്നക്, 
ചികിത്, േരിവശൊധന, േൊക്ിവനഷൻ, വകൊേിഡുമൊയി 
ബന്ധതപട് മുൻകരു�ലകൾ എന്നിേ സുംബന്ധി
ച് ആശങ്കൾ േരിഹരിക്ൊൻ േകുപ്പുും ശ്രമിക്കുന്നു.  
േകുപിതല വലബർ ഓ�ീസർമൊർ വബൊധേൽ 
ക്രണ ക്യൊമ്പുകൾ നടത്തുകയും കുടിവയറ് ത�ൊഴിലൊ
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ളികൾക്ക് സവദേശങ്ങൾ അയയ്കകയും തചയക്തു. േ്യൊജ  
സവദേശങ്ങൾ പ്രചരിപിച്ക് കുടിവയറ് ത�ൊഴിലൊളികൾക്ി
ടയിൽ േരിഭ്ൊന്ി ഉണ്ൊകൊ�ിരിക്ൊനുള്ള നടേടികളും  
സ്വീകരിച്ിട്ടുണ്ക്. 1.4 ലക്ും ത�ൊഴിലൊളികളതട  
േിേരങ്ങൾ േകുപക് ഇ�ിനകും വശഖരിച്ിട്ടുണ്ക്. അ�ിഥി 
ത�ൊഴിലൊളികൾ കൂടു�ലൊയി ഏർതപട്ിരിക്കുന്നി
ടതെക് നിർമ്ൊണ പ്രേർതെനങ്ങൾ (വകൊേിഡക്  
വപ്രൊവട്ൊവക്ൊൾ കർശനമൊയി േൊലിക്ൽ) വേൊതല 
തുടരൊൻ അനുമ�ി നൽകി. ജിലെൊ ഭരണകൂടതെിതറെ 
സഹൊയവതെൊതട കുടിവയറ് ത�ൊഴിലൊളികൾക്ക് മൊത്മൊയി 
പ്രവ�്യക CFLTC-കൾ സ്ൊേിക്കുന്ന�ിനുള്ള നട
േടികൾ സ്വീകരിച്ചു. അ�ിഥി ത�ൊഴിലൊളികൾക്കുള്ള 
ഭക്ണ കിറ്ക് േി�രണും സിേിൽ സകപ്സക് േകുപിതറെ  
സഹൊയവതെൊതട ആരുംഭിച്ചു. അ�ിഥി ത�ൊഴിലൊളികൾക്ക്  
േൊക്ിവനഷൻ സഡൗകര്യതമൊരുക്ൊൻ നടേടി സ്വീകരിച്ചു.

കൊര്യക്മ� േർധിപിക്കുന്ന�ിനുും ത�ൊഴിലൊളികള
തട അേകൊശങ്ങൾ സുംരക്ിക്കുന്ന�ിനുും പു�ിയ  
സു�ൊര്യമൊയ ത�ൊഴിൽ സുംസ്ൊരും േികസിപിക്കുന്ന�ി
നുും ത�ൊഴിൽ വമഖലയിൽ സമൊധൊനവും േ്യൊേസൊയിക 
ഐക്യവും ഉറപൊക്കുകയൊണക് വകരളും ലക്്യമിടുന്ന�ക്. 
ത�ൊഴിലൊളിയും, ത�ൊഴിലടമയും �മ്ിലള്ള നലെ ബന്ധും 
േളർതെിതയടുക്കുന്ന�ിനുും ജീേനക്ൊർക്ിടയിൽ  
അേകൊശങ്ങൾ മൊത്മലെ, കടമകതളക്കുറിച്ചുും 
അ േ വ ബ ൊ ധ ും  സൃ ഷ് ി ക്കു ന്ന � ി ല ും  ത � ൊ ഴ ി ൽ  
േകുപക് ഊന്നൽ നൽകുന്നു. ത�ൊഴിലടമകളതടയും  
ജീേനക്ൊരുതടയും �ൊൽപര്യങ്ങളും അേകൊശങ്ങളും  
സുംരക്ിക്തപവടണ്തുണ്ക്.
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ത�ൊഴില് രംഗം: ഇന്ത്യയം കേരളവം
നയാഷണല് സയാമ്ിള് സർവ്വേ ഓർഗനനവ്സഷതറെ 
(എന്എസ്എസ്ഒ) ക്ിന്ക്വീനിയല് എംവ്്യായ്തെറെ് 
ആറെ് അണ് എംവ്്യായ്തെറെ് സർവ്വേകള് നിർത്ത 
ലയാക്ി തകയാണ്് വ്കന്ദ്ര സർക്യാർ 2017-ല് സെയാരംഭിച്ച  
ത�യാഴില് വിവരങ്ങളതെ ഒരു പു�ിയ വ്രേണിയയാണ്  
പവീരിവ്യയാഡിക് വ്ലബർ വ്�യാഴ്സ് സർവ്വേ (പിഎല്എ
�്എസ്). ഇവ്്യാള് സ്റയാറ്ിസ്റിക്് ആറെ് വ്്യാഗയാം  
ഇം്ിതെവ്റെഷന് െന്തയാലയത്തിന് കവീഴിലള്ള വ്േശവീയ 
സ്റയാറ്ിസ്റിക്ല് ആ�വീസയാണ് വയാർഷിക അെിസ്യാന
ത്തില് ത�യാഴില് വിവരങ്ങള് കണക്യാക്കുന്ന�്. വ്േശവീയ 
�ലത്തിവ്ലയം സംസ്യാന �ലത്തിവ്ലയം ത�യാഴിലിതന
യം ത�യാഴിലില്യായ്െതയയം കുറിച്ചുള്ള വിവരം നല്കുന്ന  
്യാഥെിക ഉറവിെം ഇവ്്യാള് പിഎല്എ�്എസ്  
വ്ഡറ്കളയാണ്. ഇന്ധ്യാ ഗവണ്തെറെിതറെ മൂന്നയാെ
തത്ത പിഎല്എ�്എസ്-2019-20 റിവ്്യാർട്് 2021 
ജൂനലയില് പുറത്തിറക്ി. 2019 ജൂനല മു�ല് 2020 
ജൂണ് വതര എന്എസ്ഒ നെത്തിയ സർവ്വകതള  
അെിസ്യാനെയാക്ിയള്ള�യാണ് ഈ റിവ്്യാർട്്. 12,569 
�സ്റ്് വ്സ്റജ് യൂണിറ്റുകളിലയായി (6,913 വിവ്ല്ജുക
ളിലം 5,656 നഗര വ്്യാക്കുകളിലം) 1,00,480 വവീടുക
ളില് (ഗയാെവീണ ്വ്േശങ്ങളില് 55,291, നഗര്വ്േ
ശങ്ങളില് 45,189) 4,18,297 ആളകതളയം (ഗയാെവീണ  
്വ്േശങ്ങളില് 2,40,231, നഗര ്വ്േശങ്ങളില് 1,78,066) 
കണക്ിതലടുത്തയാണ് സർവ്വ നെത്തിയിട്ടുള്ള�്.  
ജനസംഖധ്തയ ആക്െിവിറ്ി സ്റയാറ്സുകള് അനുസരിച്ച് �രം
�ിരിക്കുന്ന�ിനുള്ള സർവ്വേയില് സ്വീകരിച്ച യഷ്ല് സ്റയാറ്സ്  
(പിഎസ്+എസ്എസ്) സെവീപനതത്തയം നിലവിതല  
്�ിവയാര സ്റയാറ്സ് സെവീപനതത്തയം അെിസ്യാനെയാക്ി
യയാണ് ത�യാഴില് ശക്ി സൂചകങ്ങളതെ എസ്റിവ്െറ്് ഈ 
റിവ്്യാർട്ില് അവ�രി്ിച്ചിരിക്കുന്ന�്. യൂഷ്ല് സ്റയാറ്സ് 
(പി എസ് + എസ് എസ്) സെവീപനത്തിനുള്ള റ�റന്സ് 
കയാലയളവ് ഒരു വർഷവം നിലവിതല ്�ിവയാര സ്റയാറ്സ് 
സെവീപനത്തിതറെ കയാലയളവ് ഒരയാഴ്ചയെയാണ്.

ത�ൊഴിലില്ൊയ്മൊ നിരക്്
ത�യാഴിലില്യായ്െ നിരക്് എന്ന�് ത�യാഴില് 
വ്സനയിതല ത�യാഴില്രഹി�രയായ വധ്ക്ികളതെ  
ശ�െയാനെയാണ്. പിഎല്എ�്എസ് സർവ്വകളിതല യൂഷ്ല് 
സ്റയാറ്സും (പി.എസ്. + എസ്.എസ്) ്�ിവയാര സ്റയാറ്സും  
അനുസരിച്ചയാണ് ഇ�് കണക്യാക്കുന്ന�്. ഇ�് 
ത�യാഴില് ശക്ിയതെ ഉപവ്യയാഗത്ടുത്തയാത്ത  
ഭയാഗതത്തയയാണ് കയാണിക്കുന്ന�്. വ്കന്ദ്രസർക്യാരിതറെ  

കവീഴിലള്ള എന്.എസ്.ഒ 2019 ജൂനല മു�ല് 2020 
ജൂണ് വതര നെത്തിയ പവീരിവ്യയാഡിക് വ്ലബർ വ്�യാഴ്സ് 
സർ വ്വേ (പി.എല്.എ�്.എസ്) ്കയാരം ്ധയാന  
സംസ്യാനങ്ങളില് 15 വയസ്ം അ�ില് കൂടു�ലമുള്ള 
വധ്�ധ്സ്ത തപയാതു വിേധ്യാഭധ്യാസ �ലത്തിലള്ളവരുതെ  
ത � യാ ഴ ി ല ി ല് യാ യ് െ  ന ി ര ക്്  യൂ ഷ ്ല്  സ്റ യാ റ് സ് 
(പി.എസ്. + എസ്.എസ്) ്കയാരം വ്കരളത്തില്, 10  
ശ�െയാനവം അഖിവ്ലന്ധ്യാ �ലത്തില് 4.8 ശ�െയാനവെയാണ്  
(ചിത്ം 7.2.1).

ഇന്ധ്യിതല ത�യാഴിലില്യായ്െ നിരക്് 2018-19-ല് 
5.8 ശ�െയാനെയായിരുന്ന�് 2019-20-ല് 4.8 ശ�െയാന
െയായി കുറഞ്ഞു. 2019-20-ല് പുരുഷന്യാർക്ിെയിതല  
ത�യാഴിലില്യായ്െ നിരക്് 5 ശ�െയാനവം സ്തവീകള്ക്ിെയി
വ്ല�് 4.2 ശ�െയാനവെയാണ്. 2018-19 ല് ഈ നിരക്കുകള്  
യഥയാക്രെം 6.0 ശ�െയാനവം 5.2 ശ�െയാനവം ആയിരുന്നു.  
2019-20-ല് ഗയാെ്വ്േശങ്ങളില് പുരുഷന്െയാരുതെ  
ത�യാഴിലില്യായ്െ നിരക്് 4.5 ശ�െയാനവം സ്തവീകളവ്െ�്  
2 . 6  ശ � െ യാ ന വ െ യാ ണ് .  ന ഗ ര ്വ് േ ശ ങ്ങ ള ി ല്  
പുരുഷന്യാരുതെ ത�യാഴിലില്യായ്െ നിരക്് 6.4  
ശ�െയാനവം സ്തവീകളവ്െ�് 8.9 ശ�െയാനവെയാണ്. 

വ്കരളത്തിതല ത�യാഴിലില്യായ്െ നിരക്് 2018-19 തല 
9 ശ�െയാനത്തില് നിന്നും 2019-20 ആയവ്്യാവ്ഴക്കും 
10 ശ�െയാനെയായി വർദ്ിച്ചു. ത�യാഴിലില്യായ്െ നിരക്് 
പുരുഷന്യാർക്ിെയില് 7.4 ശ�െയാനവം സ്തവീകള്ക്ിെ
യില് 15.1 ശ�െയാനവെയാണ്. ത�യാഴിലില്യായ്െ നിരക്് 
ഗയാെ്വ്േശങ്ങളില് പുരുഷന്യാരുവ്െ�് 7.3 ശ�െയാനവം 
സ്തവീകളവ്െ�് 13.8 ശ�െയാനവം, അവ്�സെയം നഗര 
്വ്േശങ്ങളില് പുരുഷന്യാരുവ്െ�് 7.4 ശ�െയാനവം  
സ്തവീകളവ്െ�് 16.7 ശ�െയാനവെയാണ്.

സംസ്യാനങ്ങളിവ്ലയം/വ്കന്ദ്രഭരണ ്വ്േശങ്ങളിവ്ലയം 
15 വയസ്ം അ�ില് കൂടു�ലമുള്ളവരുതെ യൂഷ്ല്സ്റയാറ്സ് 
(പി.എസ്. + എസ്.എസ്) ്കയാരമുള്ള ത�യാഴിലില്യായ്െ  
നിരക്ിതറെ വിശേയാംശങ്ങള് അനുബന്ം 7.2.1-ല്  
തകയാടുത്തിരിക്കുന്നു.

യൂഷ്ല് സ്റയാറ്സ് (പി.എസ് + എസ്.എസ്) രവീ�ിയനു
സരിച്ച് 15 വയസ്ം അ�ിന് മുകളിലമുള്ള വധ്ക്ികളതെ  
ത�യാഴിലില്യായ്െയാ നിരക്് സംസ്യാനങ്ങള്ക്ിെയില്  
ഏറ്വം കുറവ് ലഡയാക്ിലയാണ് (0.1 ശ�െയാനം). 
ഇന്ധ്യതെ തെയാത്തം ത�യാഴിലില്യായ്െ നിരക്ി 

7.2 ത�ൊഴിൽ

ഇറെർനയാഷണല് വ്ലബർ ഓർഗനനവ്സഷന് ്സിദ്വീകരിച്ച വ്വള്ഡ് എംവ്്യായ്തെറെ് ആറെ് വ്സയാഷധ്ല് ഔട്്  
ലക്്– തരെന്ഡ് സ് 2021 അനുസരിച്ച് 2009 നും 2018 നും ഇെയില് ത�യാഴിലില്യായ്െ നിരക്ിലണ്യായ ക്രെയാനുഗ�െയായ കുറവ് 
2021 ല് നിലച്ച�യായി കയാണയാം. വ്കയാവിഡ്-19 െഹയാെയാരിയം ത�യാഴില് ലഭധ്� കുറവം ത�യാഴിലവസരങ്ങള് കുറയന്ന�ിന് 
കയാരണെയായി. ത�യാഴില് വളർച്ചയാ ്വചനം സൂചി്ിക്കുന്ന�് 2021-ല് 100 േശലക്ം ത�യാഴിലവസരങ്ങളം, 2022-ല് 23 
േശലക്ം ത�യാഴിലവസരങ്ങളം സൃഷ്ിക്കുതെന്ന�യാണ്. െഹയാെയാരിമൂലം ത�യാഴിലിലണ്യാകുന്ന കുറവ് 2021-ല് 75 േശലക്വം, 
2022-ല് 23 േശലക്വെയാകയാന് ഇെയതണ്ന്ന് ്വചിക്ത്ടുന്നു. 2022-ല് ആവ്ഗയാള ത�യാഴിലില്യായ്െ 205 േശലക്ത്തില് 
എത്തുതെന്നും, ത�യാഴിലില്യായ്െ നിരക്് 5.7 ശ�െയാനെയാകുതെന്നും ്�വീക്ിക്കുന്നു.

കബൊക്് 7.2.1 ആവ്ഗയാള ത�യാഴില് കയാഴ്ച്യാെ്
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വ്നക്യാള് (4.8 ശ�െയാനം) കുറഞ്ഞ ത�യാഴിലില്യായ്െ  
നിരക്കുള്ള െറ്് സംസ്യാനങ്ങളയാണ് ആന്ധയാ്വ്േശ്  
(4.7 ശ�െയാനം), ഛത്തിസ്ഗഡ് (3.3 ശ�െയാനം), 
ഗുജറയാത്ത് (2 ശ�െയാനം), ഹിെയാചല്്വ്േശ് (3.7 
ശ�െയാനം), ജയാർഖണ്് (4.2 ശ�െയാനം), കർണ്യാെകം  
(4.2 ശ�െയാനം), െധധ്്വ്േശ് (3 ശ�െയാനം),  
െഹയാരയാഷ്ട്ര (3.2 ശ�െയാനം), വ്െഘയാലയ (2.7 ശ�െയാനം), 
രയാജസ്യാന് (4.5 ശ�െയാനം), സിക്ിം (2.2 ശ�െയാനം), 
ത്ിപുര (3.2 ശ�െയാനം), ഉത്തർ്വ്േശ് (4.4 ശ�െയാനം), 
പശ്ിെ ബംഗയാള് (4.6 ശ�െയാനം).

ഇന്ധ്യില് 15 വയസ്ം അ�ിനു മുകളിലം ഉള്ള  
അഭധ്സ്തവിേധ്രയായവരുതെ (തസക്റെറി വിേധ്യാഭധ്യാസവം 
അ�ിനുമുകളിലം) യൂഷ്ല് സ്റയാറ്സ് (പി.എസ്.+എസ്.
എസ്) ത�യാഴിലില്യായ്െ നിരക്് 10.1 ശ�െയാനവെയാണ്,  
ഗയാെ ്വ്േശങ്ങളില് ഇ�് 9.9 ശ�െയാനവം,  
നഗര്വ്േശങ്ങളില് 10.3 ശ�െയാനവെയാണ്. ഇ�ില്  
ഗയാെ്വ്േശങ്ങളിതല പുരുഷന്യാരുതെയം സ്തവീകളതെയം 
ത�യാഴിലില്യായ്െ നിരക്് യഥയാക്രെം 9.3 ശ�െയാനവം,  
12.2 ശ�െയാനവം, നഗര്വ്േശങ്ങളില് പുരുഷന്യാരുതെ 
ത�യാഴിലില്യായ്െ നിരക്് 8.7 ശ�െയാനവം, സ്തവീകളതെ  
ത�യാഴിലില്യായ്െ നിരക്് 16.2 ശ�െയാനവെയാണ്.

വ്കരളത്തിതല വിേധ്യാസമ്ന്നരയായ (തസക്റെറി  
വിേധ്യാഭധ്യാസവം അ�ിനുമുകളിലം) 15 വയസ്ം അ�ില്  
കുടു�ലമുള്ളവരുതെ ത�യാഴിലില്യായ്െ നിരക്് 16.7  

ശ�െയാനെയാണ്, ഗയാെ ്വ്േശങ്ങളില് ഇ�് 17.0  
ശ�െയാനവം, നഗര ്വ്േശങ്ങളില് 16.4 ശ�െയാനവെയാണ് 
(അനുബന്ം 7.2.2). 

നിലവിതല ്�ിവയാര സ്റയാറ്സ് ്കയാരം 15 വയസ്ിനും  
അ�ിന് മുകളിലം ്യായമുള്ള പുരുഷന്യാരുവ്െയം  
സ്തവീകളവ്െയം ത�യാഴിലില്യായ്െയാനിരക്് ഇന്ധ്യില് 8.8  
ശ�െയാനവം, വ്കരളത്തില് 16.7 ശ�െയാനവെയാ
ണ്. ഇ�ില് ഗയാെവീണ വ്െഖലയിതല പുരുഷന്യാരുതെ  
ത�യാഴിലില്യായ്െ നിരക്് 8.7 ശ�െയാനവം സ്തവീകളവ്െ�് 5.5  
ശ�െയാനവെയാണ്. അവ്�സെയം നഗര്വ്േശങ്ങളില്  
ഇ�് പുരുഷന്യാരില് 10.5 ശ�െയാനവം സ്തവീകളില് 12.4 
ശ�െയാനവെയാണ്. വ്കരളത്തിതല ഗയാെ്വ്േശങ്ങ
ളിതല ത�യാഴിലില്യായ്െ നിരക്് പുരുഷന്യാരില് 14.1  
ശ�െയാനവം സ്തവീകളില് 21.2 ശ�െയാനവെയാണ്, അവ്�
സെയം നഗര്വ്േശങ്ങളില് ത�യാഴിലില്യായ്െ നിരക്് 
പുരുഷന്യാരുവ്െ�് 15.3 ശ�െയാനവം സ്തവീകളവ്െ�് 20.4  
ശ�െയാനവെയാണ് (അനുബന്ം 7.2.3).

വ്കരളത്തിതല ഗയാെവീണ ്വ്േശങ്ങളിതല സ്തവീ-പുരുഷ 
ത�യാഴിലില്യായ്െ നിരക്് യൂഷ്ല് സ്റയാറ്സ് രവീ�ിയിലം 
(പി .എസ്+എസ്.എസ്)  നിലവിതല ്�ിവയാര  
സ്റയാറ്സ് രവീ�ിയിലം കണക്യാക്ിയവ്്യാള് അഖിവ്ലന്ധ്യാ  
ശരയാശരിവ്യക്യാള് വളതര കൂടു�ലയാണ്. വ്കരളത്തിതല 
സ്തവീ ത�യാഴിലില്യായ്െ ്വ്�ധ്കിച്ചും ഗയാെവീണ ്വ്േശ 
ങ്ങളിവ്ല�് ആശങ്കയളവയാക്കുതന്നങ്കിലം വ്കരള

ചിത്ം 7.2.1 ഇന്ധ്യിതല വ ിവ ിധ സംസ്യാനങ്ങളിവ്ലയം/വ്കന്ദ്രഭരണ ്വ്േശങ്ങളിവ്ലയം15 വയസ്ം അ�ില് 
കൂടു�ലമുള്ളവരുതെ യൂഷ്ല് സ്റയാറ്സ് (പ ി.എസ്. + എസ്.എസ്) ്കയാരമുള്ള ത�യാഴില ില്യായ്െ നിരക്കുകള്, 
ശ�െയാനത്തില് 

അവലംബം: പി.എല്.എഫ്.എസ് റിപ്പോര്ട്, പേന്ദ്ര സര്കപോര്, 2019-20
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ത്തിതല സ്തവീകളതെ ത�യാഴില് പങ്കയാളിത്ത നിരക്്  
(എല് എ�് പി ആർ) 25.8 ശ�െയാനതെന്ന�് അഖിവ്ല
ന്ധ്യാ നിരക്യായ 20.6 ശ�െയാനത്തിവ്നക്യാള് കൂടു�ലയാണ്  
(അനുബന്ം 7.2.4). പി.എല്.എ�്.എസ് റിവ്്യാർട്് 
്കയാരം വ്കരളത്തിതല ത�യാഴിലില്യായ്െയാ നിരക്് ഗയാെ 
്വ്േശങ്ങതള അവ്പക്ിച്ച് നഗര ് വ്േശങ്ങളില് കുറവയാണ് 
(ചിത്ം 7.2.2).

യവൊക്ളുതെ ത�ൊഴിലില്ൊയ്മ നിരക്്
സയാമ്ത്തിക വികസനത്തിന് യവയാക്ളതെ (15-29 
വയസ് ്യായമുള്ളവർ) ഉല്പയാേനക്െെയായ ത�യാഴില് 
അനിവയാരധ് ഘെകെയാണ്. അഖിവ്ലന്ധ്യാ �ലത്തില് 
യവജനങ്ങള്ക്ിെയിതല ത�യാഴിലില്യായ്െ നിരക്്,  
പിഎല്എ�്എസ് (2019-20) ലം എന്എസ്എസ്ഒയതെ 
അവസയാന മൂന്ന് ക്ിന്ക്വീനിയല് റൗണ്ടുകളിലം, കണക്യാ
ക്ിയിട്ടുണ്്. 2004-05 മു�ല് 2011-12 വതരയള്ള കയാലയള
വില് ഗയാെവീണ പുരുഷ യവയാക്ളതെ ത�യാഴിലില്യായ്െ നിരക്് 
3.9 ശ�െയാനം മു�ല് 5 ശ�െയാനം വതര ആയിരുതന്നങ്കിലം,  
2019-20-ല് ഇ�് 13.8 ശ�െയാനെയായി ഉയർന്നു. 
അവ്�സെയം 2004-05 മു�ല് 2011-12 വതരയള്ള  
കയാലയളവില് ഗയാെവീണ യവജനങ്ങള്ക്ിെയിതല സ്തവീ  
ത�യാഴിലില്യായ്െ നിരക്് 4.2 ശ�െയാനത്തില് നിന്ന് 
4.8 ശ�െയാനം ആവകയം, 2019-20 ല് 10.3 ശ�െയാ
നെയായി ഉയരുകയം തചയ്തു. ഇവ്� കയാലയളവില് 
(2004-05 മു�ല് 2011-12 വതര) നഗരങ്ങളിതല  
യവജനങ്ങള്ക്ിെയിതല ത�യാഴിലില്യായ്െ പുരുഷന്യാരില് 7.5  
ശ�െയാനത്തില് നിന്ന് 8.8 ശ�െയാനം ആകുകയം,  
തുെർന്ന് 2019-20 ആകുവ്മ്യാവ്ഴക്കും 18.2 ശ�െയാന 
െയായി ഉയരുകയം തചയ്തു. എന്നയാല് നഗരങ്ങളിതല  

യവജനങ്ങള്ക്ിെയിതല സ്തവീ ത�യാഴിലില്യായ്െ നിരക്് 
13.1 ശ�െയാനത്തില് നിന്നും 2011-12-ല് 14.9 
ശ�െയാനം ആവകയം തുെർന്ന് 2019-20-ല് ഇ�് 24.9  
ശ�െയാനെയായി ഉയരുകയം തചയ്തു.

വ്കരളത്തിതറെ ജനസംഖധ്യതെ, ഏകവ്േശം 23 ശ�െയാന
വ്ത്തയാളം യവയാക്ള് ആണ്. തെയാത്തം ത�യാഴിലില്യായ്െ 
നിരക്കുെയായി �യാര�െധ്ത്ടുത്തുവ്മ്യാള് വ്കരളത്തിതല  
യവജനങ്ങള്ക്ിെയിതല ത�യാഴിലില്യായ്െ വളതര 
ഉ യ ർ ന്ന � യാ ത ണ ന്ന്  സ ർ  വ് വേ  റ ി വ് ് യാ ർ ട്ടു ക ള്  
സൂചി്ിക്കുന്നു. ഇ�് വ്കരളത്തിതല യവജനങ്ങള്ക്ി 
െയിതല ത�യാഴിലില്യായ്െയതെ �വീവ്ര� തവളിത്ടുത്തുന്ന
�യാണ്. ഗയാെവീണ ്വ്േശങ്ങളിതല യവജനങ്ങള്ക്ിെയി
തല ത�യാഴിലില്യായ്െ നിരക്് 36.9 ശ�െയാനവം നഗര 
്വ്േശങ്ങളിവ്ല�് 33.8 ശ�െയാനവെയാണ്. അതുവ്പയാതല  
യവജനങ്ങള്ക്ിെയില് സ്തവീ ത�യാഴിലില്യായ്െയയാണ് പുരുഷ 
ത�യാഴിലില്യായ്െവ്യക്യാള് കൂടു�ല്. ഈ വിഭയാഗത്തിതറെ 
ത�യാഴിലില്യായ്െ കണക്കുകള് കയാണിക്കുന്ന�് പുരുഷന്യാ
രുെയായി (26.8 ശ�െയാനം) �യാര�െധ്ം തചയ്യുവ്മ്യാള് 58.3 
ശ�െയാനം സ്തവീകളം ഗയാെവീണ വ്െഖലയില് ത�യാഴിലി 
ല്യാത്തവരയാണ് എന്ന�യാണ് (ചിത്ം 7.2.3). 

വ്കരളത്തിതല യവജനങ്ങള്ക്ിെയിതല ത�യാഴിലില്യായ്െ  
വ ള ത ര  വ ധ്യാ പ ക െ യാ ക യാ നു ള്ള  ക യാ ര ണ ം  യ വ 
ജനങ്ങള്ക്ിെയില് നൂ�ന വ്െഖലകള്ക്കു വ്വണ്ി വരുന്ന 
ത�യാഴില് പരിചയ കുറവം നനപുണധ് കുറവം െറ്റുെയാണ്.  
ഈ തവല്ലുവിളികള് അഭിമുഖവീകരിക്കുന്ന�ിതറെ 
ഭയാഗെയായി നിലവിലള്ള നനപുണധ് വികസനവെയായി 
ബന്ധത്ട് പരിപയാെികളം, ത�യാഴിലവസരങ്ങള് വർദ്ി

ചിത്ം 7.2.2 വ്കരളത്തിതല ത�യാഴില ില്യായ്െ നിരക്് [(യൂഷ്ല് സ്റയാറ്സ് (പ ി.എസ്+എസ്.എസ്), (നിലവ ിതല 
്�ിവയാര സ്റയാറ്സ് (സി ഡ്്യൂ എസ്)] ശ�െയാനത്തില് 

അവലംബം: പി.എല്.എഫ്.എസ് റിപ്പോര്ട്, പേന്ദ്രസര്കപോര്, 2019-20 
കുറി്്: യൂഷ്വല് സ്റപോറ്റസ് (പി.എസ്.+എസ്.എസ്) േണകില് പ്ിനസി്ല് സ്റപോറ്റസം, സബ്സിഡിയറി സ്റപോറ്റസ് എസ്റിപേറ്റുേളം കൂടിപചേര്തപോണ്  
ത�പോഴിലില്പോതവതെ േണകപോകിയിട്ടുള്ള�്. നിലവിതല പ്�ിവപോെ സ്റപോറ്റസ് പ്േപോെമുള്ള ത�പോഴിലില്പോയ്േ നിെകിതറെ േണക് ഹ്രസ്വ േപോലേപോയ 7 ദിവസതത 
അടിസ്പോനേപോകിയുള്ള ഏേപദശ ചിത്രേപോണ്. 
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ക്കുന്ന പരിപയാെികളം കൂടു�ല് �ല്േെയാവ്ക്ണ്തും  
യവജനങ്ങതള തെച്ചത്ട് ത�യാഴിലവസരങ്ങള് കതണ്ത്തു
ന്ന�ിന് ്യാപ്തരയാവ്ക്ണ്തുെയാണ്. 

സംഘെി� കമഖലയിതല ത�ൊഴില്
വ്കരളത്തിതല സംഘെി� വ്െഖലയില്, ത�യാഴിലവ 
സരങ്ങള് ഏകവ്േശം നിശ്ലെയായി നില്ക്കുന്ന  
്വണ�യയാണ് കയാണിക്കുന്ന�്. 2012-ല് വ്കരളത്തിതല 
സംഘെി� വ്െഖലയില്, ത�യാഴിലവസരങ്ങള് 10.9 ലക്െയാ
യിരുന്ന�് 2021 (െയാർച്ച് 31, 2021 വതര) ആയവ്്യാവ്ഴക്കും  
നയാെെയാത്െയായി വർദ്ിച്ച് 12.5 ലക്െയായി.

തപയാതുവ്െഖലയം സ്കയാരധ് വ്െഖലയം ഉള്ത്ടുന്ന
�യാണ് സംഘെി� വ്െഖല. 2012 ന് വ്ശഷം സ്കയാരധ് 

വ്െഖലയിതല ത�യാഴിലവസരങ്ങള് സയാവധയാനത്തില്  
വർദ്ിച്ചുതകയാണ്ിരിക്കുന്ന�് രേവ്ദ്യെയായ കയാരധ്െയാണ്. 
2021 തല കണക്നുസരിച്ച് സംഘെി� വ്െഖലയില്  
ത�യാഴിതലടുക്കുന്ന ആതകയള്ള 12.5 ലക്ം ജവീവനക്യാ
രില് 5.6 ലക്ം (44.8 ശ�െയാനം) വ്പർ തപയാതുവ്െഖ 
ലയിലം, 6.9 ലക്ം (55.2 ശ�െയാനം) വ്പർ സ്കയാരധ്  
വ്െഖലയിലം ആണ് ത�യാഴില് തചയ്യുന്ന�്. 2020 വർഷതത്ത  
അ വ് പ ക് ി ച്ച്  2 0 2 1 - ല്  ത പ യാ തു വ് െ ഖ ല യ ി ത ല  
ത�യാഴിലവസരങ്ങള് വർദ്ിച്ചിട്ടുണ്് (അനുബന്ം 7.2.5, 
ചിത്ം 7.2.4).

തപയാതുവ്െഖലയില് ത�യാഴിതലടുക്കുന്നവരില് 46.6 ശ�െയാനം 
സംസ്യാന സർക്യാർ ജവീവനക്യാരും, 10.8 ശ�െയാനം വ്കന്ദ്ര 
സർക്യാർ ജവീവനക്യാരും, 23.6 ശ�െയാനം സംസ്യാന 

ചിത്ം 7.2.3 യൂഷ്ല് സ്റയാറ്സ് (പ ി.എസ്+എസ്.എസ്) ്കയാരം വ്കരളത്തിതലയം ഇന്ധ്യിതലയം 
യവജനങ്ങള്ക്ിെയിതല (15 മു�ല് 29 വയസ്് വതര) ത�യാഴില ില്യായ്െയാ നിരക്് (ശ�െയാനത്തില്)

അവലംബം: പി.എല്.എഫ്.എസ് റിപ്പോര്ട്, പേന്ദ്രസര്കപോര്, 2019-20
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അവലംബം: എംപ്പോയ്തേറെ് ഡയറേ്റ്റപററ്റ് പേെള സര്കപോര്, 2021

ച ിത്ം 7.2.4 വ്കരളത്തിതല സംഘെി� വ്െഖലയിതല ത�യാഴില് - (ലക്ത്തില്)
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അർദ് സർക്യാർ ജവീവനക്യാരും, 4.5 ശ�െയാനം �വ്ദേശ 
സ്യം ഭരണ സ്യാപനങ്ങളിതല ജവീവനക്യാരും, 14.5 
ശ�െയാനം വ്കന്ദ്ര അർദ് സർക്യാർ ജവീവനക്യാരുെയാണ് 
(അനുബന്ം 7.2.6, ചിത്ം 7.2.5).

ചിത്ം 7.2.5 തപയാതുവ്െഖലയിതല ത�യാഴില് വ ി�രണം

അവലംബം: എംപ്പോയ്തേറെ് ഡയറേ്റ്റപററ്റ്, പേെള സര്കപോര്, 2021
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വ്കന്ദ്ര സർക്യാർ 
സംസ്യാന സർക്യാർ 
വ്കന്ദ്ര അർദ് സർക്യാർ 
സംസ്യാന അർദ് സർക്യാർ 
�വ്ദേശ സ്യംഭരണ സ്യാപനങ്ങള് 

2021 െയാർച്ചിതല ജില് �ിരിച്ചുള്ള ത�യാഴിലവസരങ്ങളതെ 
കണക്കുകള് സൂചി്ിക്കുന്ന�് ഏറ്വം കൂടു�ല് ആളകള് 
ത�യാഴിതലടുക്കുന്ന�് എറണയാകുളം ജില്യിലം ഏറ്വം 
കുറവ് വയനയാെ് ജില്യിലെയാണ്. എറണയാകുളം ജില്യി
ല് സംഘെി� വ്െഖലയില് ത�യാഴിതലടുക്കുന്ന�് 2.6 
ലക്ം ആളകളയാണ്. ഇ�് സംസ്യാനതത്ത തെയാത്തം  
ത�യാഴിലിതറെ 21.2 ശ�െയാനം വരും. അവ്� സെയം വയനയാെ്  
ജില്യില് സംഘെി� വ്െഖലയില് ത�യാഴിതലടുക്കു
ന്നവരുതെ എണ്ം 0.4 ലക്ം ആണ്. ഇ�യാകതട്  
സംസ്യാനതത്ത തെയാത്തം ത�യാഴിലിതറെ 2.8 ശ�െയാനം 
െയാത്വ്െയള്ളൂ.
 
2020 ല് തപയാതു വ്െഖലയിലം സ്കയാരധ് വ്െഖലയിലം വ്ജയാലി 
തചയ്യുന്നവരുതെ എണ്ം യഥയാക്രെം 5,54,919 ഉം, 6,99,447 
ഉം ആണ്. എന്നയാല് 2021-ല് തപയാതുവ്െഖലയില് വ്ജയാലി 
തചയ്യുന്നവരുതെ എണ്ം 5,56,634 ആയി വർദ്ിക്കുകയം 
സ്കയാരധ്വ്െഖലയില് 6,91,134 ആയി കുറയകയം തചയ്തു 
(അനുബന്ം 7.2.7). 

വ്കരളത്തില് തപയാതുവ്െഖലയാ വ്ജയാലികളില് പുരുഷന്െയാരയാണ്  
സ്തവീകവ്ളക്യാള് എണ്ത്തില് കൂടു�ലള്ള�്. എന്നയാല്  
സ്കയാരധ് വ്െഖലയില് സ്തവീകളതെയം പുരുഷന്യാരുതെയം 
എണ്ം ഏകവ്േശം തുലധ്െയാണ്. 2020-21 ല് തപയാതുവ്െഖല
യില് വ്ജയാലി തചയ്യുന്നവരില് 65.1 ശ�െയാനം പുരുഷന്െയാ
രും, 34.9 ശ�െയാനം സ്തവീകളെയാണ്. തപയാതുവ്െഖലയിതല  
ത�യാഴിലിതറെ കയാരധ്ത്തില് ഏറ്വം കൂടു�ല് സ്തവീകള് വ്ജയാലി 
തചയ്യുന്ന�് �ിരുവനന്പുരം ജില്യിലം ഏറ്വം കുറവ് ഇടുക്ി 

ജില്യിലെയാണ്. �ിരുവനന്പുരം ജില്യില് തപയാതുവ്െഖലയി
ല് 30,491 സ്തവീകളയാണ് വ്ജയാലി തചയ്യുന്ന�്, ത�യാട്ടു പിന്നില്  
എറണയാകുളം (23,039), തൃശ്ശൂർ (21,962), തകയാല്ം 
(16,959), െലപ്പുറം (14,989), വ്കയാഴിവ്ക്യാെ് (13,534),  
പയാലക്യാെ് (13,515), കണ്ണൂർ (13,510), ആലപ്പുഴ 
(10,528), വ്കയാട്യം (10,526) എന്നവീ ജില്കള് ആണ്. 
അവ്�സെയം ഇടുക്ി ജില്യില് 3,440 സ്തവീകള്  
െയാത്െയാണ് തപയാതുവ്െഖലയിലള്ള�്. ത�യാട്ടു പുറകില്  
കയാസർവ്ഗയാഡം (6,537), വയനയാടും (6,890),  
പത്തനം�ിട്യെയാണ് (8,160) (അനുബന്ം 7.2.8). 
തപയാതുവ്െഖലയിതല സ്തവീ പങ്കയാളിത്തം പട്ിേ 7.2.1-ല്  
കയാണിച്ചിരിക്കുന്നു.

പട്ിേ 7.2.1 തപയാതു വ്െഖല ത�യാഴില്-സ്തവീ പങ്കയാളിത്തം, 
2020-21
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1 സംസ്യാന സർക്യാർ 105567 54.4

2 സംസ്യാന അർദ് 
സർക്യാർ 39172 20.2

3 വ്കന്ദ്ര സർക്യാർ 14716 7.6

4 വ്കന്ദ്ര അർദ് 
സർക്യാർ 25341 13.0

5 �വ്ദേശ സ്യം ഭരണ 
സ്യാപനങ്ങള് 9284 4.8

ആതക 194080 100.0

അവലംബം: എംപ്പോയ്തേറെ് ഡയറേ്ടപററ്റ്, പേെള സര്കപോര്, 2021

വ്കരളത്തില് സംഘെി� വ്െഖലയില് ത�യാഴിതലടുക്കുന്ന
വരുതെ വ്െഖല �ിരിച്ചുള്ള കണക്കുകള് പരിവ്ശയാധിച്ചയാല്,  
വ്സവന വ്െഖലതയ ആരേയിക്കുന്നവരുതെ എണ്ം 
വർദ്ിക്കുന്ന�യായം, കയാർഷിക വ്െഖലതയ ആരേയിക്കു
ന്നവരുതെ എണ്ം കുറഞ്ഞുവരുന്ന�യായം കയാണയാം. െറ്് 
വ്െഖലകളെയായി �യാര�െധ്ത്ടുത്തുവ്മ്യാള് കയാർഷിക 
വ്െഖലയിതല ത�യാഴില് അവസരങ്ങള് കുറയകയം  
വിേധ്യാഭധ്യാസ വ്െഖലയിവ്ലയം ഉല്്ന്ന നിർമ്യാണ 
വ്െഖലയിവ്ലയം ത�യാഴില് അവസരങ്ങള് ഉയരുന്ന�യായം 
കയാണയാം. (അനുബന്ം 7.2.9, ചിത്ം 7.2.6).

അസംഘെി� കമഖലയിതല ത�ൊഴില്
ഇന്ധ്ന് സമ്േ് ഘെനയില്, തെയാത്തം ആഭധ്ന്ര 
ഉല്പയാേനം, ത�യാഴില്, സമ്യാേധ്ം, മൂലധന രൂപവീകരണം 
എന്നിവയിവ്ലക്കുള്ള സംഭയാവന കണക്ിതലടുക്കുവ്മ്യാള്, 
അസംഘെി� ത�യാഴില് വ്െഖല നിർണ്യായകെയായ ഒരു 
പങ്ക് വഹിക്കുന്നുണ്്. ത�യാഴില് ശക്ിയതെ 90 ശ�െയാന
ത്തിലധികം ത�യാഴിലിവ്ലർത്ട്ിരിക്കുന്നതും, തെയാത്തം 
ആഭധ്ന്ര ഉല്പയാേനത്തിതറെ എ�യാണ്് 50 ശ�െയാനവം 
ലഭിക്കുന്നതും ഈ വ്െഖലയില് നിന്നുെയാണ്. രയാജധ്ത്തും 
സംസ്യാനത്തും സയാമൂഹധ്െയായം സയാമ്ത്തികെയായം  
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പിവ്ന്നയാക്ം നില്ക്കുന്ന വലിതയയാരു വിഭയാഗം  
ത�യാഴിലയാളികള് അസംഘെി� വ്െഖലയിലയാണ് ത�യാഴിലി 
വ്ലർത്ട്ിരിക്കുന്ന�്. 

അസംഘെി� വ്െഖലയിതല ത�യാഴിലയാളികളില് ത�യാഴില് 
സുരക്ി��്കുറവ്, ത�യാഴില് കരയാറുകളതെ അഭയാവം, 
സയാമൂഹധ് പരിരക്യില്യായ്െ ത�യാഴിലില് ഉയർച്ചയ്ക്കു
ള്ള സയാധധ്�ക്കുറവ്, ശമ്ളവ്ത്തയാതെയള്ള അവധി  
േിനങ്ങള് ഇല്യാത്ത അവസ്, സംരക്ണകുറവ് 
എന്നിവ കണ്ടുവരുന്നു. അസംഘെി� വ്െഖലയിതല 
ദുരി� സയാഹചരധ്ങ്ങള് കുറയ്ക്കുന്ന�ിനുള്ള നെപെികള് 
സ്വീകരിക്കുന്ന�ിന് വ്കരള സർക്യാർ ചുെ�ലത്ടു
ത്തിയിരിക്കുന്ന�് എംപ്വ്ളയായ്തെന്റ് ഡയറക്റ്വ്റ
റ്ിതനയയാണ്. അടുത്ത കയാലത്തയായി, വ്കരള സർക്യാർ  
അസംഘെി� വ്െഖലയിതല ത�യാഴിലയാളികളതെ സയാമൂഹിക 
സുരക്ി��്ം ഉറ്യാക്കുന്ന�ിന് നിരവധി നെപെികള് 
സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്്.

എംക്ൊയ്തമന്് എക്് കചഞ്ചുേളും കസവനങ്ങളും 
രജിസ്റ്റര് തചയ്� ത�ൊഴിലകനവേഷേര്
വ്കരളത്തിതല എംവ്്യായ്തെറെ് എക്്വ്ചഞ്ചുകളിതല സജവീവ 
രജിസ്ററുകളിതല കണക്കുകളനുസരിച്ച് ത�യാഴിലവ്ന്ഷകരു
തെ എണ്ം (2015 ഡിസംബർ 31 വതര)  34.9 ലക്ത്തില് 
നിന്നും (2021 ആഗസ്ത് 31 വതര) 38.3 ലക്െയായി വർദ്ിച്ചി
ട്ടുണ്.് ത�യാഴിലവ്ന്ഷകരുതെ വർഷം �ിരിച്ചുള്ള കണക്കുകള് 
അനുബന്ം 7.2.10-ലം ചിത്ം 7.2.7-ലം തകയാടുത്തിട്ടുണ്്.

അഖിവ്ലന്ധ്യാ �ലത്തിതല സയാഹചരധ്ത്തില് നിന്നും  
വധ്�ധ്സ്തെയായി വ്കരളത്തിതല എംവ്്യായ്തെറെ്  
എക്്വ്ചഞ്ചുകളിതല സജവീവ രജിസ്ററുകളിതല ത�യാഴിലവ്ന്ഷക
രില് ഭൂരിഭയാഗവം സ്തവീകളയാണുള്ള�്. (2021 ആഗസ്ത് 31 വതര)  
ആതകയള്ള ത�യാഴിലവ്ന്ഷകരില് 63.1 ശ�െയാനവം 
സ്തവീകളയാണ്. സജവീവ രജിസ്ററുകളില് നിരക്രരയായ 
ആളകളതെ എണ്ം 1860 ആണ്. ത�യാഴിലവ്ന്ഷകരുതെ  

ച ിത്ം 7.2.6 സംഘെി� വ്െഖലയിതല ്ധയാനത്ട് ത�യാഴില് വ ി�രണം – െയാർച്ച് 2021 (ശ�െയാനത്തില്)

അവലംബം: എംപ്പോയ്തേറെ് ഡയറേ്ടപററ്റ്, പേെള സര്കപോര്, 2021
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വിേധ്യാഭധ്യാസ വ്യയാഗധ്�യതെ അെിസ്യാനത്തിലള്ള  
കണക്കുകള് സൂചി്ിക്കുന്ന�് എസ്.എസ്.എല്.
സി.ക്് �യാതഴ വിേധ്യാഭധ്യാസ വ്യയാഗധ്�യള്ളവർ 6.4 
ശ�െയാനം െയാത്വ്െയള്ളൂ എന്നയാണ്. ഏകവ്േശം 93.6 
ശ�െയാനം ത�യാഴിലവ്ന്ഷകരും എസ്.എസ്.എല്.സി 
യം അ�ിനു മുകളിലം വിേധ്യാഭധ്യാസ വ്യയാഗധ്�യള്ളവരുതെ 
വിഭയാഗത്തിലയാണ് ഉള്ത്ടുന്ന�് (അനുബന്ം 7.2.11,
(ചിത്ം 7.2.8) 

ചിത്ം 7.2.8 വ ിേധ്യാഭധ്യാസ വ്യയാഗധ്� അെിസ്യാനെയാ ക്ി 
യള്ള വ്കരളത്തിതല ത�യാഴിലവ്ന്ഷകർ 

6.4% 

42.1% 

35.9% 

11.7% 
3.8% 

എസ്.എസ്.എല് .സി.ക്് �യാതഴ 

എസ്.എസ്.എല് .സി. 

എച്ച.എസ്.സി 

ബിരുേം 

ബിരുേയാനന്ര ബിരുേം 

അവലംബം: എംപ്പോയ്തേറെ് ഡയറേ്ടപററ്റ്, പേെള സര്കപോര്, 2021

ആഗസ്ത് 31, 2021 തല കണക്നുസരിച്ച് ത്യാ�ഷ
ണലം സയാവ്ങ്ക�ിക വ്യയാഗധ്�യള്ള ത�യാഴിലവ്ന്ഷകർ 
2.9 ലക്െയാണ്. ഇ�ില് 57.4 ശ�െയാനവം ഐ.െി.ഐ. 
സർട്ി�ിക്റ്്, ഡിവ്്യാെ, എഞ്ിനവീയറിംഗ് എന്നവീ  
വ്യയാഗധ്�യള്ളവരയാണ്. ഇ�ില് രജിസ്റർ തചയ്ത 56,540 
എഞ്ിനവീയറിംഗ് ബിരുേധയാരികളയായ ത�യാഴിലവ്ന്
ഷകരും, 11,103 തെഡിക്ല് ബിരുേധയാരികളയായ  
ത�യാഴിലവ്ന്ഷകരുമുണ്് (അനുബന്ം 7.2.12) .  
ത�യാഴിലവ്ന്ഷകരുതെ ജില് �ിരിച്ചുള്ള കണക്കുകള്  
ചിത്ം 7.2.9-ല് നല്കിയിട്ടുണ്്.

2021 ആഗസ്ത് 31 വതരയള്ള കണക്കുകള് ്കയാരം 
തപയാതു വിഭയാഗത്തിതലയം, ത്യാ�ഷണല്/സയാവ്ങ്ക�ിക 
വിഭയാഗത്തിതലയം ത�യാഴിലവ്ന്ഷകരുതെ എണ്ത്തില്  
�ിരുവനന്പുരം ജില് ഒന്നയാം സ്യാനത്ത് നില്ക്കുന്നു.  
ജില്യില് ആതക 5.8 ലക്ം ത�യാഴിലവ്ന്ഷകരുള്ള�ില് 3.5 
ലക്ം വ്പർ സ്തവീകളം 2.3 ലക്ം വ്പർ പുരുഷന്െയാരുെയാണ്. 
ത�യാഴിലവ്ന്ഷകരുതെ എണ്ത്തില് രണ്യാം സ്യാനത്തുള്ള
�് തകയാല്ം ജില്യയാണ്. ഇവിതെ 4.2 ലക്ം ത�യാഴിലവ്ന്
ഷകരയാണുള്ള�്. ഏറ്വം കുറവ് ത�യാഴിലവ്ന്ഷകരുള്ള�്  
കയാസർവ്ഗയാഡ് ജില്യിലയാണ് 1.0 ലക്ം (എണ്ം 1,03,360) 
(അനുബന്ം 7.2.13).

കേവലത്യ
2016-ല് വ്കരള സർക്യാരിതറെ നയാഷണല്  
എംവ്്യായ് തെറെ് സർവവീസ് വകു്് ഭിന്നവ്ശഷിക്യാ

രയായ പൗരന്െയാരുതെ സയാമൂഹധ് ഉള്ത്ടുത്തല്, 
അവസര തുലധ്� എന്നവീ ലക്ധ്ങ്ങള് നകവരിക്കുന്ന
�ിനയായി ആരംഭിച്ച സെഗ പദ്�ിയയാണ് നകവലധ്.  
ഭിന്ന വ്ശഷിക്യാരുതെ പൂർണ്െയായ പങ്കയാളിത്തവം  
ഏകവീകരണവം സയാധധ്െയാകത്തക് രവീ�ിയില് ഭൗ�ിക 
സയാമൂഹിക സയാഹചരധ്ങ്ങള് സൃഷ്ിക്കുക എന്ന�യാണ് 
ഇ�ിതറെ ്ധയാന ലക്ധ്ം. 'നകവലധ്' പദ്�ിയില് 
�യാതഴ പറയന്ന 4 ഘെകങ്ങള് ഉള്തക്യാള്ളിച്ചിരിക്കുന്നു;  

1. തവയാവ്ക്ഷണല് ആന്ഡ് കരിയർ നഗഡന്സ്
2. കയാരധ്ക്െ� വർധി്ിക്ല്
3. െത്സര പരവീക്കള്ക്യായള്ള പരിശവീലനം
4. സ്യം ത�യാഴില് ഉേധ്െങ്ങള്ക്് പലിശരഹി� വയായ്പ

വ്െല് പറഞ്ഞ കയാരധ്ങ്ങള് നെ്യാക്കുന്ന�ിനയായി  
2020 ല് 2,226 വധ്ക്ികള്ക്് ്വ്യയാജനം ലഭിക്ത്തക് 
രവീ�ിയില് 1,112.60 ലക്ം രൂപ തചലവഴിച്ചു. 2021-22 
ല് (2021 ജൂനല 31 വതര) 2,268.33 ലക്ം രൂപ വ്െല്  
്വർത്തനങ്ങള്ക്യായി അനുവേിച്ചിട്ടുണ്്. ഗുണവ്ഭയാക്യാ
ക്ളതെയം വി�രണം തചയ്ത തുകയതെയം വിശേയാംശങ്ങള് 
അനുബന്ം 7.2.14 ല് നല്കിയിട്ടുണ്്. 

സവേയം ത�ൊഴില് പദ്ധ�ിേള്
എംവ്്യായ്തെറെ് എക്്വ്ചഞ്ചുകള് മുവ്ഖന വ്കരളത്തില് 
3 സ്യം ത�യാഴില് പരിപയാെികള് നെ്ിലയാക്കുന്നുണ്്. 

1. കേരള തസല്്് എംക്ൊയ്തമന്് സ്േീം 
ക്ൊര് ദ രജികസ്റ്റര്്് അണ് എംക്ൊയി
്് (തേഇഎസ്ആര്യ): "വ്കരള തസല്�്  
എംവ്്യായ്തെറെ് സവീം വ്�യാർ േി രജിവ്സ്റർഡ് അണ്  
എംവ്്യായ്ഡ്' (തക.ഇ.എസ്.ആർ.യ) എന്ന 
സ്യം ത�യാഴില് പരിപയാെി 1999 മു�ല് നെ്യാക്ി
വരുന്നു. എംവ്്യായ്തെറെ് എക്്വ്ചഞ്ചുകളില് വ്പരു 
രജിസ്റർ തചയ്തിട്ടുള്ള�ില് 21 നും 50 നും ഇെയിലള്ള  
്യായവിഭയാഗത്തില്ത്ടുന്നവരും വയാർഷിക കുടുംബ 
വരുെയാനം ഒരു ലക്ം രൂപയില് �യാതഴയള്ളതുെയായ 
ത�യാഴില്രഹി�ർക്് ത�യാഴില് ലഭധ്െയാക്കുന്ന�ിന്  
ഉവ്ദേശിച്ചുള്ള�യാണ് ഈ പരിപയാെി. ഐറ്ിഐ/
ഐറ്ിസി സർട്ി�ിക്റ്റുള്ളവർ, ത്യാ�ഷണല്/
സയാവ്ങ്ക�ിക വ്യയാഗധ്�യള്ളവർ, ബിരുേധയാരിക
ളയായ വനി�കള്, ത�യാഴിലില്യായ്െ വ്വ�ന പദ്�ി
യതെ ഗുണവ്ഭയാക്യാക്ള് എന്നിവർക്് ്വ്�ധ്ക 
മുന്ഗണന നല്കുന്നു. ഈ പരിപയാെി ്കയാരം 
സ്യം ത�യാഴില് സംരംഭങ്ങള് ആരംഭിക്കുന്ന�ിന്  
20 ശ�െയാനം സബ്സിഡിവ്യയാതെ ഒരു ലക്ം രൂപ 
വതര ബയാങ്ക് വയായ്പ നല്കുന്നു. 2020-21 ല് 130.5 
ലക്ം രൂപ ഈ പദ്�ിക്യായി അനുവേിച്ച�ില്, 
109.21 ലക്ം രൂപ 587 ഗുണവ്ഭയാക്യാക്ള്ക്യായി 
തചലവഴിച്ചിട്ടുണ്്. 

2. മള്ട്ി പര്പ്പസ് സര്വ്ീസ് തസന്ര്/ കജൊബ് ക്ല
ബുേള് (എം.പി.എസ്.സി./തജ.സി.): അസംഘെി
�വ്െഖലയില് സംരംഭങ്ങളതെ വികസനത്തിനയായള്ള 
ഒരു ഗ്രൂ്് അധിഷ്ി� സ്യം ത�യാഴില് പദ്�ിയയാണി�്.  
എംവ്്യായ്തെറെ് എക്്വ്ചഞ്ചുകളില് വ്പരു രജിസ്റർ 
തചയ്തിട്ടുള്ള 21-45 ് യായവിഭയാഗത്തില്ത്ടുന്ന 2 മു�ല് 
5 അംഗങ്ങള് വതരയള്ള ത�യാഴില്രഹി�ർ വ്ചർന്ന് 
സ്യം ത�യാഴില് ഗ്രൂ്് സംരംഭങ്ങള് ആരംഭിക്കുന്ന�ി
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ന് 25 ശ�െയാനം, സബ്സിഡിവ്യയാതെ (പരെയാവധി 2 
ലക്ം രൂപ) 10 ലക്ം രൂപ വതര ബയാങ്ക് വയായ്പ നല്
കുന്നു. ഈ പദ്�ി തക്രഡിറ്് ഗധ്യാരറെി സ്കവീെില് ലയി
്ിച്ചിട്ടുണ്്. 2020-21-ല് 54 വ്ജയാബ് ക്ലബ്ബുകള്ക്യായി  
88 ലക്ം രൂപ അനുവേിച്ചിട്ടുണ്്.

3. ശരണത്യ: വിധവകള്, വിവയാഹവ്െയാചനം വ്നെിയ 
സ്തവീകള്, ഉവ്പക്ിക്ത്ട് സ്തവീകള്, 30 വയസ്ിന്  
മു ക ള ി ല്  ്യാ യ െ യാ യ  അ വ ി വ യാ ഹ ി � ര യാ യ  
സ്തവീകള്, പട്ികവർഗ്ഗക്യാരിതല അവിവയാഹി�രയായ 
അമ്െയാർ, ശയാരവീരിക നവകലധ്മുള്ള സ്തവീകള്,  
കിെ്ിലയായ വധ്ക്ിയതെ ഭയാരധ് എന്നിങ്ങതനയള്ള 
അഗ�ികളയായ സ്തവീകളതെ ഉന്നെനം ലക്ധ്െിട്് നെ
്യാക്കുന്ന ഒരു പരിപയാെിയയാണ് "എംവ്്യായ്തെറെ്  
സവീം വ്�യാർ േി തഡസ്റിറ്്യൂട്് വിെന് (ശരണധ്). ഈ 
പരിപയാെി ്കയാരം സ്യം ത�യാഴില് സംരംഭങ്ങള് 
ആരംഭിക്കുന്ന�ിന് 50 ശ�െയാനം സബ്സിഡിവ്യയാതെ  
50,000 രൂപവതര പലിശ രഹി� ബയാങ്ക് വയായ്പ 
നല്കുന്നു. ഈ പദ്�ിയ്ക് 2020-21 ല് അനുവേിച്ച 
1,700.00 ലക്ം രൂപയില് മുഴുവന് തുകയം 3,512  
ഗുണവ്ഭയാക്യാക്ള്ക്യായി തചലവഴിച്ചിട്ടുണ്്.

കമൊ്ല് േരിയര് തസന്ര്
വ്കന്ദ്ര വ്ലബർ & എംവ്്യായ്തെറെ് െന്തയാലയത്തിന്  
കവീഴിലള്ള ഡയറക് െവ്ററ്് ജനറല് ഓ�് എംവ്്യായ് തെറെ് 
ആറെ് തരെയിനിംഗ്, വ്കരള സർക്യാരിതറെ നയാഷണല്  
എംവ്്യായ് തെറെ് സർവവീസ് വകു്് എന്നിവയതെ സംയ
ക്യാഭിമുഖധ്ത്തിലയാണ് വ്െയാഡല് കരിയർ തസറെർ നെ്ിലയാ 
ക്കുന്ന�്. �ിരുവനന്പുരതത്ത യൂണിവ്വഴ്സിറ്ി  
എംവ്്യായ് തെറെ് ഇന്�ർവ്െഷന് ആന്ഡ് നഗഡന്സ് 
ബ്യൂവ്റയായിലയാണ് ഈ വ്കന്ദ്രം ്വർത്തിക്കുന്ന�്. 
ഉവ്േധ്യാഗയാർത്ികളയായ യവയാക്ള്ക്് അവരുതെ 
വ്യയാഗധ്�യ്ക്കും നനപുണധ്ത്തിനും അനുസൃ�െയായി 
അനുവ്യയാജധ്െയായ ത�യാഴില് കതണ്ത്തുന്ന�ിന് 
ആവശധ്െയായ ഒരു ഏകജയാലക സഹയായ വ്കന്ദ്രെയായി  
്വർത്തിക്കുക എന്ന�യാണ് ഈ തസറെർ തകയാണ്് 
ലക്ധ്െിടുന്ന�്. വധ്വസയായങ്ങളതെ സഹകയാരിയയാക്കുക,  
ക യാ റെ ി വ് ഡ റ്്  എ ന് വ് ഗ ജ്തെ റെ് ,  ത � യാ ഴ ി ല ം  &  
നനപുണധ് െയാ്ിങ്ങ്, വ്്യ്തമെറെ്/ത�യാഴില് വ്െളകള് 
സംഘെി്ിക്കുക എന്നിവ തസറെറിതറെ ്ധയാന  
്വർത്തനങ്ങളയാണ്.

കബൊക്് 7.2.2 വ്കരളത്തില് വന്വ്�യാ�ിലള്ള ത�യാഴില് സംരംഭം

അഞ്് വർഷത്തിനുള്ളില് 20 ലക്ം അഭധ്സ്തവിേധ്രയായ ത�യാഴില്രഹി�ർക്് ഡിജിറ്ല് ്യാറ്് വ്�യാെില് ത�യാഴില് 
നല്കുന്ന�ിനുള്ള ഒരു ബൃഹത്തയായ ത�യാഴില് പദ്�ിയയാണ് വ്കരള സർക്യാർ വിഭയാവനം തചയ്യുന്ന�്. വ്നയാളജ് 
ഇക്വ്ണയാെി െിഷനിലൂതെ ഡിജിറ്ല് വ്െഖലതയ ഉവ്ത്തജി്ിച്ചുതകയാണ്് വ്കയാവിഡ്-19 െഹയാെയാരിയതെ ആഘയാ�ങ്ങളില് നിന്ന് 
സമ്േ് വധ്വസ്തയ പുനരുജ്വീവി്ിക്കുക എന്ന�യാണ് ഈ പരിപയാെിയിലതെ ലക്ധ്െിടുന്ന�്. വ്കരള തഡവലപ് തെറെ് ആന്ഡ് 
ഇതന്നയാവ്വഷന് സ്രെയാറ്ജിക് കൗണ്സില് (തക-ഡിസ് ക്) ആവ്ഗയാള റിക്രൂട്് തെറെ് വ്പയാർട്ലകള് വഴി പരിശവീലനം ലഭിച്ച 
ത�യാഴിലവ്ന്ഷകതര ത�യാഴിലെെകളെയായി ബന്ധി്ിക്കുകയം അവരുതെ തുെർന്നുള്ള ഇെതപെല് സുഗെെയാക്കുകയം അതുവഴി 
ഡിജിറ്ല് ്യാറ്് വ്�യാെിതറെ വികസനവം പു�ിയ അവസരങ്ങളതെ സയാധധ്�യം ഉറ്യാക്കുകയം തചയ്യുന്നു. 2021-22-ല്,  
തക-ഡിസിതറെ തെയാത്തത്തിലള്ള ്വർത്തനങ്ങള്ക്യായി ഭരണയാനുെ�ി ലഭിച്ച 395 വ്കയാെി രൂപയില് 200 വ്കയാെി രൂപയം 
വ്നയാളജ് െിഷന് വ്്യാഗയാെിന് െയാത്െയാണ്. 

ച ിത്ം 7.2.9 ത�യാഴിലവ്ന്ഷകരുതെ ജില്�ിരിച്ചുള്ള കണക്കുകള്, 2021 ആഗസ്ത് 31 വതര, (ലക്ത്തില്)

അവലംബം: എംപ്പോയ്തേറെ് ഡയറേ്ടപററ്റ്, പേെള സര്കപോര്, 2021
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ത�ൊഴിലില്ൊയ്മ കവ�നം
വ്കരള സർക്യാർ 1982-ലയാണ് ത�യാഴിലില്യായ്െ 
വ്വ�ന പരിപയാെി ആരംഭിച്ച�്. ഈ പരിപയാെി ്കയാരം 
18 വയസ് പൂർത്തിയയായതും മൂന്ന് വർഷെയായി എംവ്്യാ
യ്തെറെ് എക്്വ്ചഞ്ില് വ്പര് രജിസ്റർ തചയ്തതുെയായ  
(വികലയാംഗർക്് ഇ�് രണ്് വർഷം) എസ്.എസ്.
എല്.സി വിജയിച്ച (വികലയാംഗരയായ എസ് സി/എസ്്.
റ്ി ഉവ്േധ്യാഗയാർത്ികള്ക്് എസ്.എസ്.എല്.സി പരവീക്
യ്ക് ഹയാജരയായയാല് െ�ി) കുടുംബ വയാർഷിക വരുെയാനം 
12,000 രൂപയില് �യാതഴയം വധ്ക്ിഗ� വരുെയാനം  
്�ിെയാസം 100 രൂപയില് �യാതഴയം ഉള്ള  
ത�യാഴില്രഹി�രയായ യവയാക്ള്ക്് 35 വയസ്് വതര  
്�ിെയാസം 120 രൂപ ത�യാഴിലില്യായ്െ വ്വ�നെയായി 
നല്കി വരുന്നു. വ്കരള പഞ്യായത്ത് രയാജ് നിയെവം 
വ്കരള മുനിസി്യാലിറ്ി നിയെവം നിലവില് വന്ന
വ്�യാതെ ഈ പരിപയാെിയതെ നെത്തി്് ചുെ�ല 1998 
മു�ല് ഗയാെ,നഗര �വ്ദേശഭരണ സ്യാപനങ്ങള്ക്് 
നകെയാറുകയണ്യായി. അർഹരയായ അവ്പക്കർക്് 
അവരുതെ അവ്പക് നിശ്ി� വ്�യാറത്തില് �യ്യാറയാക്ി  
ബന്ധത്ട് �വ്ദേശഭരണ സ്യാപനത്തിന് സെർ്ിക്യാ
വന്ന�യാണ്. �വ്ദേശഭരണ സ്യാപനത്തിതറെ വ്ക്െകയാരധ്  
സ്റയാന്ഡിംഗ് കമ്ിറ്ി ്സ്തു� അവ്പക് പരിവ്ശയാധിച്ച് 
അർഹ�യാ െയാനേണ്ങ്ങള്ക്് വിവ്ധയെയായി �വീരുെയാനതെ
ടുക്കുന്ന�യാണ്. 2020-ല് 82,300 ഗുണവ്ഭയാക്യാക്ള്ക്യായി 
433.4 ലക്ം രൂപ ത�യാഴിലില്യായ്െ വ്വ�നെയായം, 2,708  
ഗുണവ്ഭയാക്യാക്ള്ക്യായി 1,639.85 ലക്ം രൂപ 
സ്യം ത�യാഴില് സഹയായവം വി�രണം തചയ്തു.  
നെപ്പു സയാമ്ത്തിക വർഷം, 2021 ല് 37,069 ഗുണവ്ഭയാക്യാ
ക്ള്ക്യായി 439.3 ലക്ം രൂപ ത�യാഴിലില്യായ്െയാ വ്വ�ന
െയായം, 1,595 ഗുണവ്ഭയാക്യാക്ള്ക്യായി 766.6 ലക്ം രൂപ 
സ്യം ത�യാഴില് സഹയായെയായം വി�രണം തചയ്തിട്ടുണ്് 
(അനുബന്ം 7.2.15).

കേരളത്ില് എംക്ൊയ്തമന്് എക്്കചഞ്ചുേള് 
വഴിയള്ള നിയമനങ്ങള് 
വ്കരളത്തില് എംവ്്യായ്തെറെ്  എക്്വ്ചഞ്ചുകള്  
വഴിയള്ള നിയെനങ്ങള് 2010 മു�ല് കുറഞ്ഞുവരികയയാ
ണ്. അ�ിനു വ്ശഷം 2015 ല് ഇതു വർദ്ിച്ചു തവങ്കിലം  
2016-ല് വ്നരിയ കുറവണ്യായി. 2017-ലം 2018-ലം  
നിയെനങ്ങള് വർദ്ിച്ചിട്ടുണ്്. പതക് 2019-ലം 2020-ലം 
ഇ�് വവീണ്ടും കുറയകയണ്യായി. 2010 മു�ലള്ള വ്കരളത്തിതല 
എംവ്്യായ്തെറെ് എക്് വ്ചഞ്ചുകള് വഴിയള്ള നിയെനങ്ങള് 
ചിത്ം 7.2.10 -ല് കയാണിച്ചിരിക്കുന്നു.

ച ിത്ം 7.2.10 വ്കരളത്തിതല എംവ്്യായ്തെറെ് എക്്വ്ചഞ്ചുകള് വഴിയള്ള നിയെനങ്ങള്

അവലംബം: എംപ്പോയ്തേറെ് ഡയറേ്ടപററ്റ്, പേെള സര്കപോര്, 2021
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7.3 നൈപുണ്യ വികസൈം

ഉയർന്ന ഉൽപ്ാദനക്ഷമതയയ അടതിസ്ാനമാക്തിയുള്ള 
യതാഴതിൽക്ഷമതയുയടയും സുസ്തിരമായ സാമ്പത്തിക 
വളർച്ചയുയടയും വീക്ഷണലകാണതിൽ നതിന്നന് ലനാക്കു 
ലമ്പാള് നനപുണധ് വതികസനം വളയര പ്ാധാനധ്ം അർ്തി
ക്കുന്ന ഒന്നാണന്. യതാഴതിൽ ലസനയതില�ക്ന് പുതതിയതായതി 
പ്ലവശതിക്കുന്നവയര ശരതിയായ നവദഗ്ധ്ം യകാണ്ന് 
സജ്ജരാക്കുന്നതതിലൂയട അവരുയട യതാഴതിൽ ക്ഷമത  
വ ർ ദ് തി പ് തി ക്കു ന്ന ത തി നന്  ന ന പു ണ ധ് വ തി ക സ ന ം  
അതധ്ന്ാലേക്ഷതിതമാണന്. അതുലോയ� തയന്ന, 
യതാഴതിൽ ലസനയതിലുള്ളവരുയട യതാഴതി�വസര നതി�വാരം  
നതി�നതിർത്ാൻ േതതിവന് അപ്ന്-സ്തിലതിംഗം റീ-സ്തിലതിംഗം 
ആവശധ്മാണന്. അന്ാരാഷ്ട്ര യതാഴതിൽ വതിേണതികളു
യട അതതിലവഗം മാറതിയക്ാണ്തിരതിക്കുന്ന ആവശധ്ങ്ങളു
യട േശ്ാത്�ത്തിൽ ഉൽപ്ാദനക്ഷമതാ വളർച്ചയും  
മത്സര ലനട്ടവം നകവരതിക്കുന്നതതിനന് അതധ്ന്ാലേക്ഷതി
തമായ പുതതിയ ആശയങ്ങളും നൂതനത്വവം സൃഷ്തിക്കു
ന്നതതിനന് ഉയർന്ന നവദഗന്ധധ്മുള്ള യതാഴതിൽ ശക്തി  
സ്ായതിക്കുന്നു.

നനപുണധ്വം, അഭതിരുചതികളും, കഴതിവകളും ഏയതാരു  
രാജധ്ത്തിയറെയും സാമ്പത്തിക വളർച്ചയുയടയും സാമൂ്തിക വതി
കസനത്തിയറെയും ചാ�കശക്തികളാണന്. നല േരതിശീ�നം  
�ഭതിച്ച, വതിദഗന്ധ യതാഴതി�ാളതികളുയട കടുത് ക്ഷാമമാണന് 
ഇന്ധ് ഇലപ്ാള് ലനരതിടുന്നതന്. യു.യക യതിയ� 68 ശതമാന
വം ജർമ്മനതിയതിൽ 75 ശതമാനവം യു.എസന്.എ യതിയ� 52 
ശതമാനവം ജപ്ാനതിയ� 80 ശതമാനവം ദക്ഷതിണ യകാറതി
യയതിയ� 96 ശതമാനവം യതാഴതി�ാളതികയള അലേക്ഷതിച്ചന് 
ഇന്ധ്യതിൽ 2.3 ശതമാനം യതാഴതി�ാളതികള് മാത്രമാണന് 
ഔേചാരതിക നനപുണധ് േരതിശീ�നം ലനടതിയതിട്ടുള്ളയത
ന്നാണന് കണക്ാക്യപ്ട്ടതിട്ടുള്ളതന്. വതിദധ്ാസമ്പന്നരായ  
യതാഴതി�ാളതികളുയട വ�തിയ വതിഭാഗം യതാഴതിൽ നവദഗന്ധധ്ം 
കുറഞ്ഞവലരാ ഒട്ടും ഇലാത്വലരാ ആയതതിനാൽ അതന് 
അവയര വ�തിയ ലതാതതിൽ യതാഴതിൽ ര്തിതരാക്കുന്നു. അതന് 
യകാണ്ന് തയന്ന, യതാഴതിലുടമകളുയട ആവശധ്ങ്ങള് നതിറലവ
റ്റുന്നതതിനം സാമ്പത്തിക വളർച്ചയയ നയതിക്കുന്നതതിനമുള്ള 
നനപുണധ് േരതിശീ�ന ശ്രമങ്ങള് വർദ്തിപ്തിക്കുന്നതതിൽ 
ഇന്ധ് ശ്രദ് ലകന്ദീകരതിലക്ണ്തുണ്ന് .1

ല�ാകത്തിയ� ഏറ്റവം പ്ായം കുറഞ്ഞ ജനസംഖധ്യുള്ള 
രാഷ്ട്രങ്ങളതിയ�ാന്നാണന് ഇന്ധ്. യമാത്ം ജനസംഖധ്യുയട  
54 ശതമാനത്തി�ധതികം 25 വയസ്തിനന് തായഴയുള്ളവരും  
ജനസംഖധ്യുയട 62 ശതമാനത്തി�ധതികം ലജാ�തി  
യചയ്യുന്ന പ്ായത്തിലുള്ളവരുമാണന് (15-59 വയസ്ന്). 
രാജധ്യത് ജനസംഖധ്ാ േതിരമതിഡന് അടുത് ദശകത്തിൽ  
15-59 പ്ായ വതിഭാഗത്തിൽ വർദ്തിക്കുയമന്നന്  
പ്തീക്ഷതിക്കുന്നു.

2015 ജൂന� 15-നന് ല�ാക യുവജന നനപുണധ്  
ദതിനലത്ാടനബന്തിച്ചന് ബഹുമാനയപ്ട്ട പ്ധാന 
മന്തതി ലദശീയ നനപുണധ് വതികസന മതിഷൻ  
(എൻ.എസന്.ഡതി.എം) ആരംഭതിച്ചു. ഇതന് ഉയർന്ന ചട്ടക്കൂടതിലൂയട  
ഏ ക ീ കൃ ത മ ാ യ  സ ം ല യ ാ ജ ന ം  സൃ ഷ് തി ക് ാ ന ം  

അ ന് ർ - ല മ ഖ �  ത ീ രു മ ാ ന ങ്ങ ള്  ല വ ഗ
ത് തി � ാ ക് ാ ന ം  � ക്ഷ ധ്മ തി ടു ന്നു .  ഇ തന്  വ ഴ തി  
ോൻ-ഇന്ധ് (Presence Across Nat ion)  
അടതിസ്ാനത്തിൽ നനപുണധ് പ്വർത്നങ്ങള്  
സംലയാജതിപ്തിക്കുകയും, ഏലകാേതിപ്തിക്കുകയും, നടപ്തി�ാ
ക്കുകയും, നതിരീക്ഷതിക്കുകയും യചയ്യുയമന്നന് പ്തീക്ഷതിക്കുന്നു. 

പ്വർത്നങ്ങള്ക്ന് നയനതിർലദേശങ്ങളും മാർഗ്ഗനതിർലദേശ
ങ്ങളും നൽകതിയക്ാണ്ന്, യമാത്ത്തിലുള്ള പുലരാഗതതിയും  
�ക്ഷധ്ങ്ങള്ക്ന് അനസൃതമായതിട്ടുള്ള നടപ്ാക്ലും  
അവല�ാകനം യചയ്യുകയും നതിരീക്ഷതിക്കുകയും യചയ്യുന്ന 
ഒരു ത്രതിത� സ്ാേന ഘടനലയാടന് കൂടതിയതാണന് മതിഷൻ.

കേരളത്തിലെ നൈപുണ്യ വതിേസൈ രംഗം
ലവഗലമറതിയതും സുസ്തിരവം സമഗ്രവമായ വളർച്ച 
നകവരതിക്കുന്നതതിനം ലകരളത്തിയ� യുവജനങ്ങള്ക്ന് 
മാനധ്മായ യതാഴതി�വസരങ്ങള് പ്ദാനം യചയ്യുന്നതതിനം 
നനപുണധ് വതികസനം നതിർണായകമായ ഒരു ചാ�ക 
ശക്തിയാണന്. ഉയർന്ന സാമൂ്ധ്വം മാനവതികവമായ 
സൂചകങ്ങള് കണക്തിയ�ടുക്കുലമ്പാള്, രാജധ്ത്തിയറെ  
വളരുന്ന സമ്പദന് വധ്വസ്യന് ക്ന് മാത്രമല, ല�ാകത്തിയറെ  
മറ്റന് ഭാഗങ്ങള്ക്കും സാലകേതതികമായതി േരതിശീ�നം 
�ഭതിച്ച മാനവവതിഭവലശഷതിയുയട ആവശധ്കതകളതില�ക്ന്  
ലകരളത്തിനന്  സംഭാവന യചയ്ാൻ കഴതിയും.  

2011 യ� യസൻസസന് പ്കാരം, ഇന്ധ്യതിയ� ഏറ്റവം 
സാക്ഷരത കൂടതിയ സംസ്ാനമാണന് ലകരളം. ഇന്ധ്യതി
യ� ശരാശരതി 74.0 ശതമാനവമായതി താരതമധ്യപ്ടുത്തു
ലമ്പാള് ലകരളത്തിയ� സാക്ഷരത 94 ശതമാനമാണന്. 
പുരുഷന്ാരുയട സാക്ഷരതാ നതിരക്ന് 96.1 ശതമാന
വം സ്തീ സാക്ഷരതാ നതിരക്ന് 92.1 ശതമാനവമാണന്. 
94.9 ശതമാനം നഗര സാക്ഷരതയും 92.9 ശതമാനം 
ഗ്രാമീണ സാക്ഷരതാ നതിരക്കും ഉള്ള ലകരളത്തിൽ നഗര, 
ഗ്രാമ പ്ലദശങ്ങളതിയ� സാക്ഷരതാ നതി�വാരവം വളയര  
വധ്തധ്സ്തമല. എന്നതിരുന്നാലും, ആഭധ്ന്ര, അന്ർലദ
ശീയ യതാഴതിൽ വതിേണതികള്ക്ന് അനലയാജധ്മായ  
നനപുണധ്ത്തിയറെ കാരധ്ത്തിൽ ഇവതിയട വ�തിയ അന്രമുണ്ന്.  

നൈപുണ്യ വ തിേസൈത്തിൈായുള്ള സർക്ാർ  
സംരംഭങ്ങൾ
ലകരളത്തിൽ വതിവതിധ വകുപ്പുകള് വതിവതിധ വതിഭാഗങ്ങള്
ക്ായതി വധ്തധ്സ്ത നനപുണധ് േരതിോടതികള് സംഘടതിപ്തി 
ക്കുന്നുണ്ന്. ഇത്രം നനപുണധ് േരതിശീ�ന േരതിോടതികള് 
നടത്തുന്ന സ്ാേനങ്ങള്; K-DISC, NORKA, ASAP,  
േട്ടതികജാതതി വതികസന വകുപ്ന്, േട്ടതികവർഗ വതികസന വകുപ്ന് 
എന്നതിവയാണന്.

കേരള ലെവെപ് ലെന്് ആൻെ് ഇന്നകവഷൻ സ്്ാറ്റ
ജതിേ് േൗൺസതിൽ (ലേ-െതിസ്േ്)
ലകരള ഗവൺയമറെന് രൂേീകരതിച്ച തന്തേരമായ  
തതികേന് -ടാങ്ം, ഉേലദശക സമതിതതിയുമാണന് ലകരള  
ഡ വ � േന്  യ മ റെന്  ആ ൻ ഡന്  ഇ ന്ന ല വ ഷ ൻ 

1. ലദശീയ നനപുണധ് വതികസന മതിഷൻ നനപുണധ് വതികസന സംരംഭകത്വ മന്താ�യം.
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സന് ്ാ റ്റ ജ തി  ക ൗ ൺ സ തി ൽ  ( യ ക - ഡ തി സന് കന് ) .  
സാലകേതതികവതിദധ്, ഉൽ പ്ന്ന-പ്ക്തിയ നവീകരണങ്ങള്, 
സ ാ ല കേ ത തി ക വ തി ദ ധ്യു യ ട  സ ാ മൂ ് തി ക  
രൂേീകരണം, സംസ്ാനത്ന് പുതുമകള് വളർ
ത്തു ന്ന ത തി നന്  ആ ല ര ാ ഗ ധ്ക ര വ ം  അ ന കൂ � വ
മായ ഒരു ആവാസവധ്വസ് സൃഷ്തിക്ൽ എന്നതി
വയതിയ� പുതതിയ ദ തിശകള് പ്തതിഫ�തിപ്തിക്കുന്ന  
നൂതനവം തന്തേരവമായ േദ്തതികള് യകാണ്ടു 
വരതികയാണന് യക-ഡതിസന്കന് �ക്ഷധ്മതിടുന്നതന്.

അഭധ്സ്തവതിദധ്രായ യതാഴതിൽ ര്തിതർക്ന് യതാഴതിൽ 
ന�ന്കുന്നതതിനന് ലവണ്തി യക-ഡതിസന്ക്ന്ന കീഴതിലുള്ള ലകരള 
ലനാളജന് ഇക്ലണാമതി മതിഷൻ നടപ്ാക്കുന്ന േദ്തതിക്ന് 
മന്തതിസഭ തത്വത്തിൽ അംഗീകാരം ന�ന്കതി. 20 �ക്ഷം 
ലേർക്ന് യതാഴതിൽ നൽകാനാണന് ഈ േദ്തതി യകാണ്ന്  
ഉലദേശതിക്കുന്നതന്.

അെീഷണൽ സ്േതിൽസ് അേ് തിസതിഷൻ 
ക്ാഗാം (ASAP
സംസ്ാന നനപുണധ് വതികസന േദ്തതിയുയട 
(SSDP) ഭാഗമായ അഡീഷണൽ സന് കതിൽ അക്വതിസതി
ഷൻ ലപ്ാഗ്രാം (ASAP) 2012-ൽ ഉന്നത വതിദധ്ാഭധ്ാസ 
വകുപ്പും യോതുവതിദധ്ാഭധ്ാസ വകുപ്പും സംയുക്മായതി  
ആരംഭതിച്ചു. ്യർയസക്ൻഡറതിയതിലും ബതിരുദ,  
ബതിരുദാനന്ര-ബതിരുദ ത�ത്തിലും യോതു ോഠധ്േദ്തതി
ലയായടാപ്ം കലമ്പാളവമായതി ബന്യപ്ട്ട അടതിസ്ാന 
േരതിശീ�നം, യതാഴതി�ധതിഷ്തിത േരതിശീ�നം, കരതിയർ കൗൺ
സതി�തിംഗന് എന്നതിവ അവതരതിപ്തിച്ചന് വതിദധ്ാഭധ്ാസേരമായ  
യതാഴതി�തിലായന്മയുയട പ്ശ്ം േരതി്രതിക്ാൻ ASAP  
�ക്ഷധ്മതിടുന്നു.

്യർയസക്ൻഡറതി സന് കൂളുകളും, ലകാലളജുകളും  
വഴതിയുള്ള അസാേന് ലകാഴന് സുകളതില�ക്ന് എൻലറാള് യചയ്ത 
വതിദധ്ാർത്തികളുയട എണ്ം 2020-ഓയട 1,98,912 ആയതി 
ഉയർന്നു. യകാവതിഡന് 19 മ്ാമാരതി കാരണം, യവർ
ച്വൽ ടൂളുകളുയട സ്ായലത്ായട (ഓൺന�നതിലൂയട)  
വതിദധ്ാഭധ്ാസ സമ്പ്രദായം തതിരതിയക യകാണ്ടുവരുന്നതതി
നള്ള ഫ�പ്ദമായ തന്തങ്ങള് ASAP നടപ്തി�ാക്തി. 
2020 യ� ല�ാക്ന്ഡൗൺ കാ�യളവതിൽ ASAP 'Skill 
Talks' എന്ന ലേരതിൽ യവബതിനാർ സീരീസന്, ോനൽ 
ചർച്ചകള്, ഓൺന�ൻ നനപുണധ് യസഷനകള് 
എന്നതിവയും സംഘടതിപ്തിച്ചു. 2020-ൽ, യരെകന് സതിറ്റതിയന 
ത്തുടർന്നന് യു.യകയതിൽ ഉയർന്നുവരുന്ന അവസരങ്ങള്  
പ്ലയാജനയപ്ടുത്തുന്നതതിനായതി നഴന് സുമാർക്ന് ഇംഗ്ീഷന്  
പ്ാ വ ീ ണ ധ്ത് തി ൽ  േ ര തി ശ ീ � ന ം  ആ ര ം ഭ തി ച്ചു . 
നതി�വതിൽ 106 നഴന്  സുമാർ രെതിട്ടീഷന് കൗൺ
സതിലുമായതി  ലചർന്നന് ഐ.ഇ.എൽ.ട തി .എസതിൽ  
േരതിശീ�നം ലനടുന്നുണ്ന്.

• വതിദധ്ാർത്തികള്ക്ന് സുഗമമായ ഗണനതി�വാരമുള്ള 
േരതിശീ�നം സുഗമമാക്കുന്നതതിനന് തതിരയഞ്ഞടുത് 
സന്കൂളുകളതിലും ലകാലളജുകളതിലുമായതി അസാപ്തിനന് 121 
നനപുണധ് വതികസന ലകന്ദങ്ങളുണ്ന്.

• ലകാവതിഡന്-19 മ്ാമാരതിയുയട േശ്ാത്�ത്തിൽ, 2018-
19-ൽ എൻലറാള് യചയ്ത 8309 വതിദധ്ാർത്തികള്ക്കും  
2019-20-ൽ 15104 വതിദധ്ാർത്തികള്ക്കുമായതി 
ഓൺന�ൻ മാധധ്മത്തിലൂയട ഫൗലണ്ഷൻ യമാഡയൂള് 

േരതിശീ�നം നടത്തി, ബാച്ചുകളുയട എണ്ം യഥാക്മം 
289 ഉം 526 ഉം ആയതിരുന്നു.

• 2020-21ൽ, 5752 APTIS (രെതിട്ടീഷന് കൗൺസതി�തിൽ 
നതിന്നുള്ള നൂതനമായ ആലഗാള ഇംഗ്ീഷന് മൂ�ധ്നതിർണ്യ 
ഉേകരണം) സർട്ടതിഫതിക്റ്റുകളും 14,127 നനപുണധ് 
ലകാഴന്സന് സർട്ടതിഫതിക്റ്റുകളും �ഭതിച്ചു.

• എഞ്തിനീയറതിംഗന്, ലോളതിയടകന് നതികന് വതിദധ്ാർത്തികളുയട 
നനപുണധ് വതിടവന് (Skill gap) നതികത്തുന്നതതിനായതി 
ASAP 2018-ൽ അഡ്വാൻസന്ഡന് സ്തിൽ യഡവ�േന് യമറെന്  
യസറെർ (ASDC) ആരംഭതിച്ചു. 2021 യ� കണക്നസരതിച്ചന്,  
സംസ്ാനത്തുടനീളമുള്ള 99 എഞ്തിനീയറതിംഗന്  
ലകാലളജുകളുമായും 45 ലോളതിയടകന്നതികന് ലകാലളജു 
കളുമായും ASAP ബന്യപ്ട്ടതിരതിക്കുന്നു.

• 2020-21 കാ�യളവതിൽ, അസാപ്തിയറെ അഡ്വാൻ
സന്ഡന് സ്തിൽ യഡവ�േന് യമറെന് ലകാഴന് സതിനന് കീഴതിൽ  
3  ന ന പു ണ ധ് ല ക ാ ഴന്  സു ക ള തി ലൂ യ ട  1 1 2 4  
വ തി ദ ധ്ാ ർ ത് തി ക ള് ക്ന്  േ ര തി ശ ീ � ന ം  ന ൽ ക തി . 

േമ്മ്യൂണതിറ്റതി സ്േതിൽ പാർക്്
കമ്മയൂണതിറ്റതി സന് കതിൽ ോർക്കുകള് (സതി.എസന് .േതി കള്) 
സംസ്ാനത്തുടനീളമുള്ള വതിവതിധ സ്�ങ്ങളതിൽ അതധ്ാ
ധുനതിക േരതിശീ�ന സൗകരധ്ങ്ങലളായട സജ്ജീകരതി
ച്ചതിട്ടുള്ള അസാപ്തിയറെ മള്ട്ടതി-സ്തിൽ േരതിശീ�ന ലകന്ദ
ങ്ങളാണന്. 16 സതി.എസന് .േതി കള് വതിഭാവനം യചയ്യുകയും 
അതതിൽ 9 സതി.എസന് .േതി കള് ഇതതിനകം നതിർമ്മതിക്കുകയും 
യചയ്തതിട്ടുണ്ന്. 2020-21 കാ�യളവതിൽ, കമ്മയൂണതിറ്റതി സ്തിൽ 
ോർക്ന് വഴതി 1104 വതിദധ്ാർത്തികള് 27 ഓളം നനപുണധ്  
േരതിശീ�നത്തിനന് വതിലധയരായതി.

നൈപുണ്യ സംഭാഷണങ്ങൾ - ഓൺനെൻ 
വതിജ്ാൈ പരമ്പര (Skill Talks – Online Knowledge 
Series)
അസാേന് 2020 ജൂന�യതിൽ ഔലദധ്ാഗതിക YouTube 
ചാന�തിലൂയട Skill Talks എന്ന ഓൺന�ൻ വതിജ്ാന 
േരമ്പര ആരംഭതിച്ചു. സതിനതിമാ നതിർമ്മാണ ലമഖ�യുമാ
യതി ബന്യപ്ട്ട യസഷനകള് അടങ്ങതിയതായതിരുന്നു 
േരമ്പര. പ്ശസ്ത ച�ച്ചതിത്ര സംവതിധായകനം ലകരള  
ച�ച്ചതിത്ര അക്ാദമതി യചയർമാനമായ ശ്രീ. കമൽ 
ആണന് ആദധ് യസഷൻ നകകാരധ്ം യചയ്തതന്. തുടർന്നുള്ള  
യസഷനകള് നകകാരധ്ം യചയ്തതന് ച�ച്ചതിത്ര സംവതി 
ധായകരായ ശ്രീ. ജീത്തു ലജാസഫന്, ശ്രീ. ദതി�ീഷന് ലോത്ൻ, 
ശ്രീ. മല്ഷന് നാരായണൻ, ശ്രീ. രഞ്തിത്ന് ശകേർ  
എന്നതിവരാണന്. 

ഷീ സ്േതിൽ 
ലകരളത്തിയ� 15 വയസ്തിനന് മുകളതിലുള്ള സ്തീകള്ക്ന് 
മാത്രമായതി 2019 ൽ ASAP ആരംഭതിച്ച നനപുണധ് േരതി
ശീ�ന േരതിോടതിയാണതിതന്. സ്തീകളുയട ജീവതിതനതി� 
വാരം യമച്ചയപ്ടുത്തുന്നതതിനം നവദഗന്ധധ്ം ലനടുന്നതതിനം  
സ്തീകയള സാമ്പത്തികമായതി സ്വയംേരധ്ാപ്തരാക്കുന്ന 
തതിനം, അവയര യതാഴതി�വസരങ്ങളുമായതി ബന്തിപ്തി
ക്കുന്നതതിനം സ്ായതിക്കുക എന്നതാണന് ഈ സംരംഭം  
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�ക്ഷധ്മതിടുന്നതന്. 15 വയസ്തിനന് മുകളതിലുള്ള 5529 സ്തീകള്ക്ന് 
ഈ േരതിോടതിയതിൽ േരതിശീ�നം നൽകതിയതിട്ടുണ്ന്.

പട്തിേ 7.3.3 സ്വയം യതാഴതിൽ േദ്തതി പ്കാരം ഗണ
ലഭാക്ാക്ളായ േട്ടതികജാതതിക്ാരുയട എണ്ം 2020-21, 
2021-22 കാ�യളവതിൽ

നം. ജതില ഗണലഭാക്ാക്യട എണ്ം 

1 തതിരുവനന്പുരം 23

2 യകാലം 9

3 േത്നംതതിട്ട 11

4 ആ�പ്പുഴ 11

5 ലകാട്ടയം 11

6 ഇടുക്തി 2

7 എറണാകുളം 58

8 തൃശ്ശൂർ 31

9 ോ�ക്ാടന്  32

10 മ�പ്പുറം 12

11 ലകാഴതിലക്ാടന് 19

12 വയനാടന് 2

13 കണ്ണൂർ 14

14 കാസറലഗാഡന് 9

ആയക 244

അവലംബം: പട്ികജാതി വികസൈ ഡയറക്ടറററ്്.

െറ്റു വകുപ്പുേളുലെ നൈപുണ്യ പരതിശീെൈ 
പരതിപാെതിേൾ
I. പട്തിേജാതതി വതിേസൈ വകുപ്തിൈ് േീഴതിലുള്ള പരതിശീെൈ, 
ലതാഴതിൽ പരതിപാെതിേൾ
ദുർബ� വതിഭാഗങ്ങള്ക്ന് ഉേജീവന സുരക്ഷ നൽകുക 
എന്ന �ക്ഷധ്ലത്ായട, േട്ടതികജാതതിക്ാർക്ായതി മാനവ 
വതിഭവലശഷതി വതികസന േരതിശീ�നവം യതാഴതി�ധതിഷ്തിത  
േരതിശീ�ന േരതിോടതികളും ഉള്യപ്യട വതിവതിധ തരം 
നനപുണധ് വതികസന േരതിശീ�ന േരതിോടതികള് വകുപ്ന് 
നടപ്തി�ാക്തി. “േരതിശീ�നം, യതാഴതിൽ, മാനവ വതിഭവലശ
ഷതി വതികസനത്തിനള്ള സ്ായം” എന്ന േദ്തതിയതിലൂയട 
കഴതിഞ്ഞ രണ്ന് വർഷത്തിനതിയട (2019-20, 2020-21) 
1786 േട്ടതികജാതതി യുവാക്ള്ക്ന് നനപുണധ് േരതിശീ�നം 
�ഭതിച്ചതിട്ടുണ്ന്.

സ്വയം യതാഴതിൽ സംരംഭങ്ങള് ഏയറ്റടുക്കുന്നതതിനള്ള 
സബന് സതിഡതിയായതി വായന്േയുയട മൂന്നതിയ�ാന്നന് ഉേലയാ
ഗതിച്ചന് വധ്ക്തികള്ക്കും സ്വയം സ്ായ സംഘങ്ങള്ക്കും 
സ്വയം യതാഴതിൽ സ്ായം നൽകുന്നു. 2020-21ൽ 244 
ഗണലഭാക്ാക്ള്ക്ന് "േരതിശീ�നം, യതാഴതിൽ, മാനവ 
വതിഭവലശഷതി വതികസനത്തിനള്ള സ്ായം" എന്ന  
േദ്തതിയതിലൂയട സ്വയം യതാഴതിൽ സബന് സതിഡതി �ഭതിച്ചു. 

2020-21, 2021-22 വർഷങ്ങളതിൽ (2021 യസേന്റ്റംബർ 
30 വയര) സ്വയം യതാഴതിൽ േദ്തതിക്ന് കീഴതിൽ പ്ലയാജ
നം ലനടതിയ േട്ടതികജാതതി വതിഭാഗക്ാരുയട ജതില തതിരതിച്ചുള്ള 
വതിശദാംശങ്ങള് പട്തിേ 7.3.3-ൽ നൽകതിയതിരതിക്കുന്നു. 
സംസ്ാനത്ന് 2020-21, 2021-22 കാ�യളവതിൽ  
244 േട്ടതികജാതതിക്ാർക്ന് സ്വയം യതാഴതിൽ േദ്തതി 
പ്കാരം പ്ലയാജനം �ഭതിക്കുന്നുയണ്ന്നന് േട്ടതികയതിൽ നതിന്നന്  
വധ്ക്മാണന്. 

II പട് തിേവർഗ്ഗ വകുപ് തിൈ് േീഴ തിലുള്ള നൈപുണ്യ 
വ തിേസൈ, ലതാഴതിൽ, ഉപജീവൈ പരതിപാെതി
േട്ടതികവർഗ്ഗ യുവതീ-യുവാക്ള്ക്തിടയതിയ� യതാഴതി�തിലാ
യന്മയുയട തീവ്രത കുറയ്ക്കുന്നതതിനന്, ആധുനതിക നനപുണധ് 
സലകേതങ്ങളതിൽ നതിന്നും നനപുണധ് േരതിശീ�നത്തിനം 
വധ്ക്തികള്ക്കും സ്വയം സ്ായ സംഘങ്ങള്ക്കും സ്വയം 
യതാഴതി�തിനായതി സ്ായം നൽകതി ഉേജീവനമാർഗം  
ലനടുന്നതതിനം േട്ടതിക വർഗ്ഗ കുടുംബങ്ങയള സ്ായതിക്ാൻ 
വകുപ്ന് ഉലദേശതിക്കുന്നു.

േട്ടതികവർഗ്ഗക്ാരുയട ഉേജീവന പ്വർത്നങ്ങള്  
യമച്ചയപ്ടുത്തുന്നതതിനായതി വതിവതിധ നനപുണധ്  
േരതിശീ�ന േരതിോടതികളും കരതിയർ നഗഡൻസന് കാനമ്പ
നകളും സംഘടതിപ്തിച്ചു. 2020-21ൽ 6 നനപുണധ് േരതിശീ�ന  
േരതിോടതികളതിൽ 1,600 േട്ടതികവർഗ യുവാക്ള് േയകേടുത്തു. 
കഴതിഞ്ഞ 5 വർഷമായതി േട്ടതികവർഗ്ഗ യുവാക്ള്ക്ായതി 
പ്ാബ�ധ്ത്തിൽ വന്ന നനപുണധ് േരതിശീ�നത്തിയറെയും 
ലലേസന് യമറെതിയറെയും വതിശദാംശങ്ങള് പട്തിേ 7.3.4-ൽ 
േരാമർശതിച്ചതിരതിക്കുന്നു.

III കുടംബശ്ീയുലെ േീഴതിലുള്ള നൈപുണ്യ പരതിശീെൈ 
പരതിപാെതിേൾ
സ്തീ ശാക്ീകരണത്തിലൂയട ദാരതിദ്ധ് നതിർമാർജ്ജ
നം എന്ന �ക്ഷധ്ലത്ായടയാണന് സംസ്ാന ദാരതിദ്ധ്  
നതിർമാർജ്ജന മതിഷനായ കുടുംബശ്രീ രൂേീകരതിച്ചതിട്ടുള്ളതന്.  
സ്തീകള്ക്തിടയതിയ� നനപുണധ് വതികസനത്തിയറെ 
ഭാഗമായതി ഈ ഏജൻസതി സംസ്ാന ത�ത്തിൽ നതിരവധതി 
േരതിശീ�ന േരതിോടതികള് നടത്തുന്നുണ്ന്. ദീൻദയാൽ 
അലന്ധ്ാദയ ലയാജന-ലദശീയ ഗ്രാമീണ ഉേജീവന ദൗതധ്ം 
[DAY-NRLM] എന്ന ലകന്ദാവതിഷന്കൃത േരതിോടതിയുയട  
ലനാഡൽ ഏജൻസതിയാണന് കുടുംബശ്രീ. ഈ സ്ീമതിനന് 
കീഴതിൽ, ഗ്രാമീണ ലമഖ�യതിയ� ദരതിദ്ർക്ന് ആവശധ്ാനസര
ണം നനപുണധ് േരതിശീ�നം നൽകുകയയന്ന �ക്ഷധ്ലത്ാ
യട, ദീൻ ദയാൽ ഉോധധ്ായ ഗ്രാമീണ കൗശ�ധ് ലയാജന 
[DDU GKY] സ്തീകള്ക്കും പുരുഷന്ാർക്കും നനപുണധ്ാ 
ധതിഷ്തിത േരതിശീ�നം നൽകതി വരുന്നു, അവരതിൽ വ�തിയയാരു 
വതിഭാഗവം കുടുംബശ്രീ അംഗങ്ങളാണന്.

ഗ്രാമവതികസന മന്താ�യവം (MORD) കുടുംബശ്രീ
യും സംയുക്മായതി നടപ്തി�ാക്കുന്ന യതാഴതി�ധതിഷ്തിത 
നനപുണധ് വതികസന േദ്തതിയാണന് DDU-GKY. ദരതിദ്  
കുടുംബങ്ങളതിൽ നതിന്നുള്ള 15 നം 35 നം ഇടയതിൽ പ്ായ
മുള്ള ഗ്രാമീണ യുവതീ-യുവാക്യളയാണന് DDU-GKY  
ലകന്ദീകരതിച്ചതിരതിക്കുന്നതന്. 2021 മാർച്ചന് 31 വയര േദ്തതിയുമായതി  
ബന്യപ്ട്ടന് 64,813 ലേർക്ന് േരതിശീ�നം നൽകതിയതിട്ടുണ്ന്. 
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പട്തിേ 7.3.5 DDU-GKY-യതിൽ േരതിശീ�നം �ഭതിച്ചവരുയട
യും നതിയമതിതരായവരുയടയും എണ്ം

വർഷം

േ
ര

തിശ
ീ�

ന
ം 

ആ
ര

ംഭ
തിച്ച

വ
ർ

േ
ര

തിശ
ീ�

ന
ം 

പൂ
ർ

ത്
തിയ

ാക്
തിയ

വ
ർ

 

ലജ
ാ�

തി �
ഭതി

ച്ച
വ

ർ

2021 മാർച്ചന് വയരയുള്ള 
കണക്ന് 

64813 52989 40803

2019-20 15058 13113 9957

2018-19 16428 13702 10972

2017-18 12998 10663 9196

2016-17 10722 11250 8232

2015-16 9607 4261 2446

ഉറവതിടം: കുടുംബശ്രീ

IV സ് േതിൽ അപ് കഗകെഷനം കൈാർക്  
റൂട്് സതിലന് പുൈഃസംക�ാജൈ പരതിശീെൈ  
പരതിപാെതിയും
ലനാർക് റൂട്ടന്സതിയറെ നനപുണധ് നതി�വാരം ഉയർത്തുന്നതതി
നള്ള േദ്തതിയും പുനസംലയാജനേരതിശീ�ന േരതിോടതിയും  
�ക്ഷധ്മതിടുന്നതന് യുവ മ�യാളതികളുയട നവദഗന്ധധ്ം 
ഉയർത്തുകയും, മടങ്ങതിവരുന്ന കുടതിലയറ്റക്ായര വതിലദശ 
യതാഴതിൽ വതിേണതിയതിയ� യവല്ലുവതിളതികയള ലനരതിടാൻ 
സജ്ജമാക്കുകയും യചയ്യുക എന്നതാണന്. സാലകേതതിക 
വതിദധ്, ഭാഷ, ലസാഫന്റ്റന് സന് കതിൽ വതികസനം, ആശയവതി 
നതിമയം തുടങ്ങതിയ ലമഖ�കളതിൽ േരതിശീ�നവം 
നനപുണധ് േരതിോടതികളും നൽകുന്നുണ്ന്. ലനാർക് 
റൂട്ടന്സതിയറെ നനപുണധ് േരതിശീ�ന േരതിോടതിയുയട  

വതിശദാംശങ്ങള് പട്തിേ 7.3.6-ൽ േരാമർശതിച്ചതിരതിക്കുന്നു. 
2020-21ൽ ലനാർക് റൂട്ടന് സതിയറെ നനപുണധ് േരതിശീ�ന  
േരതിോടതിയുയട ആയക ഗണലഭാക്ാക്ളുയട എണ്ം 433  
ആയതിരുന്നു.

പട്തിേ 7.3.6 ലനാർക് റൂട്ടന്സതിനന് കീഴതിലുള്ള നനപുണധ്  
േരതിശീ�നം

വർഷം േരതിശീ�ന ലമഖ� 

ന
ൽ

ക
തിയ
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ാഴ
ന്സു

ക
ളുയ

ട 
എ

ണ്
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സ്
ാേ

ന
ം)

ഗ
ണ

ലഭ
ാക്

ാ 
ക്

ളുയ
ട 

എ
ണ്

ം 
2020-21

ഇൻഫർലമഷൻ ആൻഡന് 
കമ്മയൂണതിലക്ഷൻ 
യടകന്ലനാളജതി

5 (ICTAK) 368

സർക്ാർ ലയാഗധ്ത 
ലനടുന്നതതിനള്ള 
നഴന്സതിംഗന് ലകാഴന്സന്. 
ജതിസതിസതി രാജധ്ങ്ങളുയട 
ന�സൻസതിംഗന് 
േരീക്ഷകള്

1 (NICE) 65

ആയക 6 433

ഉറവിടം: റൈാർക്ക റൂട്്സ്

V സാകകേതതിേ വ തിദ്യാഭ്യാസം
എഞ്തിനീയറതിംഗന്, യമഡതിസതിൻ, കൃഷതി, മാലനജന്യമറെന്,  
ക്ാഫന്റ്റന്സന് എന്നതിവയതിൽ ബതിരുദം അയലകേതിൽ കൃഷതി, എഞ്തി
നീയറതിംഗന്/യടകന്ലനാളജതി, യമഡതിസതിൻ, ക്ാഫന്റ്റന് എന്നതിവ
യതിൽ ഡതിലലോമ/സർട്ടതിഫതിക്റ്റന് എന്നതിവയയലാം സാലകേതതിക 
വതിദധ്ാഭധ്ാസത്തിനന് കീഴതിൽ ഉള്യപ്ടുത്തിയതിട്ടുണ്ന് .3

ഒരു വധ്ക്തിയുയട കഴതിവകള് ലനടുന്നതതിനം യമച്ചയപ്ടു
ത്തുന്നതതിനം സാലകേതതിക വതിദധ്ാഭധ്ാസം സ്ായതിക്കുന്നു. 

പട്തിേ 7.3.4 േട്ടതികവർഗ്ഗ യുവാക്ള്ക്ായതി നടത്തിയ നനപുണധ് േരതിശീ�നത്തിയറെയും യലേയന് സന് യമറെതിയറെയും 
വതിശദാംശങ്ങള്

വർഷം

നനപുണധ് േരതിശീ�നത്തിയറെ 
എണ്ം േയകേടുത്വരുയട 

എണ്ം

ലലേയമെറെന്

ലകാഴന്സുകളുയട എണ്ം ഇന്ധ് വതിലദശം 

2017-18 8 1430 1393 0 

2018-19 11 870 659 0

2019-20 22 1693 647 10

2020-21 6 1600  -- 11 

2021-22 (5.10.2021 വയര) 1 250 -- --

ആയക 48 5843 2699 21

  
ഉറവിടം: പട്ികവർഗ്ഗ വികസൈ ഡയറക്ടറററ്്.

3 പിരിറയാഡിക് റലബർ റ�ാഴ് സ് സർറവ 2019-20, സ്റാറ്ിസ്റിക് സ് ആൻഡ് റ്ാഗാം ഇംപ്ിമെററേഷൻ െന്താലയം, ഭാരതസർക്കാർ
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സമൂ്ത്തിയറെ പ്ലയാജനത്തിനായതി സാലകേതതികവതിദധ് 
പ്ലയാഗതിച്ചുയകാണ്ന്, ജീവതിത നതി�വാരം യമച്ചയപ്ടുത്തുക, 
വധ്ാവസായതിക ഉൽപ്ാദനക്ഷമത വർദ്തിപ്തിക്കുക,  
സമൂ്ത്തിയറെ യമാത്ത്തിലുള്ള വതികസനത്തിനന്  
സാലകേതതിക വതിദധ്കള് യമച്ചയപ്ടുത്തുക എന്നതിവയാണന്  
ഇതന് യകാണ്ന് �ക്ഷധ്മതിടുന്നതന്. സംസ്ാനയത്  
സാലകേതതിക വതിദധ്ാഭധ്ാസത്തിനള്ള ലനാഡൽ വകുപ്ാണന് 
സാലകേതതിക വതിദധ്ാഭധ്ാസ ഡയറകന്ടലററ്റന്.

കപാളതിലെേ്ൈതിക്കുേളും ലെേ്ൈതിക്ൽ  
നൈസ്കൂളുേളും
2020-21 യ� കണക്നസരതിച്ചന് സംസ്ാനത്ന് 45  
സർക്ാർ ലോളതിയടകന്നതിക്കുകളും 6 സർക്ാർ എയന്ഡഡന് 
ലോളതിയടകന്നതിക്കുകളും 39 സർക്ാർ യടകന്നതിക്ൽ  
ന്സന്കൂളുകളും പ്വർത്തിക്കുന്നുണ്ന്. ഈ സ്ാേനങ്ങ
യളലാം സംസ്ാനയത് വതിദധ്ാർത്തികളുയട നനപുണധ് 
േരതിശീ�നത്തിനന് പ്ാധാനധ്ം നൽകുന്ന ലകാഴന് സുകള് 
പ്ദാനം യചയ്യുന്നു. നതിരവധതി േരതിമതിതതികള് ഉയണ്കേതിലും, 
സമീേഭാവതിയതിൽ സ്വലദശത്തും വതിലദശത്തും യതാഴതിൽ 
ആവശധ്കത നതിറലവറ്റുന്ന തരത്തിലുള്ള നവദഗന്ധധ്മുള്ള 
യതാഴതി�ാളതികയള നൽകാൻ കഴതിയുയമന്നന് ഈ സ്ാേ
നങ്ങള്ക്ന് കഴതിയുയമന്നന് പ്തീക്ഷതിക്കുന്നു. ഈ സ്ാേന 
ങ്ങളുയട വതിശദാംശങ്ങള് അദ്്യാ�ം 6 .1-ൽ  
ഉള്യപ്ടുത്തിയതിട്ടുണ്ന്.

VI വ്യാവസാ�തിേ പരതിശീെൈ വകുപ്്
ലകരള സർക്ാരതിയറെ യതാഴതിൽ നനപുണധ് വകുപ്തിനന് 
കീഴതി�ാണന് വധ്ാവസായതിക േരതിശീ�ന വകുപ്ന് പ്വർ
ത്തിക്കുന്നതന്. ഇന്ധ്ാ ഗവൺയമറെതിയറെ നനപുണധ് 
വതികസന-സംരംഭകത്വ മന്താ�യത്തിയറെയും,  
ഡയറകന്ടർ ജനറൽ ഓഫന് യ്യതിനതിംഗതിയറെയും വതിവതിധ 
നനപുണധ് വതികസന പ്വർത്നങ്ങള് നടപ്തി�ാ
ക്കുന്നതതിനള്ള സംസ്ാനത� ലനാഡൽ ഏജൻസതി 
കൂടതിയാണന് വധ്ാവസായതിക േരതിശീ�ന വകുപ്ന്. സംസ്ാ
നത്ന് 1961യ� അപ്റെതിസന് ആകന് ടന് പ്കാരം വതിവതിധ  
സ്ാേനങ്ങളതിൽ അപ്റെീസന്ഷതിപ്ന് േരതിശീ�നം നടപ്ാക്കു
ന്നതതിയറെ ചുമത�യും വകുപ്തിനാണന്. സംസ്ാനത്തിയറെ 
നഗര, അർദ്-നഗര, ഗ്രാമ പ്ലദശങ്ങളതിൽ ചതിതറതിക്തിട
ക്കുന്ന വതിവതിധ സർക്ാർ, സ്വകാരധ് സ്ാേനങ്ങള് വഴതി 
ഡതി.ജതി.ടതി അവതരതിപ്തിച്ച രണ്ന് പ്ധാന േദ്തതികളായ 
ക്ാഫന്റ്റന് സന് മാൻ യ്യതിനതിംഗന് സ്ീം, അപ്റെീസന്ഷതിപ്ന് 
യ്യതിനതിംഗന് സ്ീം എന്നതിവയും വകുപ്ന് നടപ്തി�ാക്കുന്നു. 
യ്യതിനതികള്ക്ന് നൽകുന്ന സൗജനധ് േരതിശീ�നവം 
മറ്റന് സ്ായങ്ങളും സമൂ്ത്തിയ� േതിന്നാക് വതിഭാഗ
ങ്ങയള സാലകേതതിക പുലരാഗതതിയുയട മുഖധ്ധാരയതില�ക്ന്  
യകാണ്ടുവരാൻ സ്ായതിക്കുന്നു. േരതിശീ�നം നൽകുന്ന
തതിൽ അതധ്ാധുനതിക സാലകേതതിക വതിദധ്കള് ഉേലയാഗതി
ക്കുന്നതതിലൂയട, ഡതിപ്ാർട്ടന്യമറെന് യ്യതിനതികളുയട യതാഴതിൽ 
ക്ഷമത വർദ്തിപ്തിക്കുന്നു. രാജധ്ത്തിയറെ വളർച്ചയ്ക്കും  
വതികസനത്തിനം സംഭാവന നൽകുന്ന നനപു
ണധ്വം സാലകേതതിക ലയാഗധ്തയുള്ളതുമായ ഒരു 
യതാഴതിൽ ലസനയയ സൃഷ്തിക്കുകയും സാധധ്മായ എലാ  
ആളുകള്ക്കും ഗണനതി�വാരമുള്ള േരതിശീ�നം നൽകു
കയും യചയ്യുക വഴതി നമ്മുയട രാജധ്ത്ന് 500 ദശ�ക്ഷം  
നവദഗന്ധധ്മുള്ള വധ്ക്തികള് എന്ന ലദശീയ �ക്ഷധ്ം  
നകവരതിക്കുകയും അതതിലൂയട 2022 ഓയട യതാഴതി�തി 

ലായന്മ േരമാവധതി കുറയ്കാൻ ശ്രമതിക്കുക എന്നതുമാണന് 
വകുപ്ന് �ക്ഷധ്മതിടുന്നതന്.

എ) ക്ാഫ്റ്റ്സ്ൊൻ പരതിശീെൈ പദ്തതി 
പ്ാലദശതിക വധ്വസായത്തിനന് വതിവതിധ ല്ഡുകളതിൽ 
വതിദഗന്ധ യതാഴതി�ാളതികളുയട സ്തിരമായ ഒഴുക്ന് ഉറപ്ാ
ക്കുന്നതതിനം ചതിട്ടയായ േരതിശീ�നത്തിലൂയട വധ്ാവസാ
യതിക ഉൽപ്ാദനം അളവതിലും ഗണേരമായും ഉയർത്തു
ന്നതതിനം അഭധ്സ്തവതിദധ്രായ യുവാക്ള്ക്തിടയതിയ�  
യതാഴതി�തിലായന്മ കുറയ്ക്കുന്നതതിനമായതി അവർക്ന് യതാഴതിൽ  
ലയാഗധ്മായ േരതിശീ�നം നൽകുക എന്ന �ക്ഷധ്ലത്ായട  
1950-ൽ ഇന്ധ് ഗവൺയമറെന് ക്ാഫന്റ്റന് മൊൻ യ്യതിനതിംഗന്  
സ്ീം അവതരതിപ്തിച്ചു. നാഷണൽ കൗൺസതിൽ ലഫാർ  
യവാലക്ഷണൽ യ്യതിനതിംഗന് (NCVT) ആണന് േദ്തതിയു
യട നടത്തിപ്തിനള്ള രാജധ്യത് േരലമാന്നത അലതാറതിറ്റതി.  
സ്ീം അനസരതിച്ചന്, ഒരു പ്ലതധ്ക ല്ഡതിൽ േരതിശീ�നം 
പൂർത്തിയാക്തി അഖതില�ന്ധ്ാ ല്ഡന് യടസന്റ്റന് വതിജയതി
ക്കുന്ന യ്യതിനതിക്ന് നാഷണൽ ല്ഡന് സർട്ടതിഫതിക്റ്റന്  
(NTC) നൽകുന്നു.

2020-21 വർഷയത് കണക്നസരതിച്ചന് വധ്ാവസായതിക 
േരതിശീ�ന വകുപ്തിനന് കീഴതിലുള്ള 104 ഐടതിഐകളതിയ� 
ആയക സീറ്റന് 23874 ഉം, ഈ കാ�യളവതിയ� യമാത്ം 
എൻലറാള്യമറെന് 22,839 മാണന്. 2020-21യ� ആയക 
എൻലറാള്യമറെതിൽ 5291 ലേർ വനതിതകളും 3612 ലേർ 
േട്ടതികജാതതി വതിദധ്ാർത്തികളും 474 ലേർ േട്ടതികവർഗ്ഗ  
വതിദധ്ാർത്തികളുമാണന്.

ബതി) അ്ന്ീസ്ഷ തിപ്് പരതിശീെൈ പദ്തതി (ATS)
1961യ� അപ്റെീസന് നതിയമത്തിൽ േറഞ്ഞതിരതിക്കുന്ന  
വധ്വസ്കള് അനസരതിച്ചാണന് അപ്റെീസന്ഷതിപ്ന്  
േരതിശീ�ന േദ്തതി നടത്തുന്നതന്. വധ്വസായത്തിയ� 
അപ്റെീസുകളുയട േരതിശീ�ന േരതിോടതി നതിയന്തതിക്കുകയും 
അതുവഴതി ഒരു സ്റാൻലഡർഡന് സതി�ബസന്, േരതിശീ�ന 
കാ�യളവന്, നനപുണധ് യസറ്റുകള് മുത�ായവ സ്തിരീ
കരതിക്കുകയും വധ്വസായത്തിൽ �ഭധ്മായ സൗകരധ്ങ്ങള്  
ഉേലയാഗതിച്ചന് പ്ാലയാഗതിക േരതിശീ�നം നൽകുകയും 
യചയ്യുക, വധ്വസായത്തിനാവശധ്മായ നവദഗന്ധധ്മുള്ള 
മാനവ വതിഭവലശഷതിയുയട ആവശധ്കതകള് നതിറലവറ്റു
ന്നതതിനായതി പ്ാലയാഗതിക േരതിശീ�നം നൽകുന്നതതിനന് 
�ഭധ്മായ സൗകരധ്ങ്ങള് പ്ലയാജനയപ്ടുത്തുക എന്നതി
വയാണന് ഈ േദ്തതിയതിലൂയട �ക്ഷധ്മതിടുന്നതന്. 1961-യ� 
അപ്റെീസന് ആകന്ടന് പ്കാരം നതിശ്യതിച്ചതിട്ടുള്ള നസ്റപ്ൻഡന്  
നൽകുന്നതതിനന് ഒരു അപ്റെീസും യതാഴതിലുടമയും തമ്മതിലുള്ള 
കരാറാണന് അപ്റെീസന്ഷതിപ്ന്. കരാർ നതിയന്തതിക്കുന്നതതിലും 
പ്ക്തിയ നതിരീക്ഷതിക്കുന്നതതിലും മൂന്നാം കക്ഷതിയായതി ലകന്ദ/
സംസ്ാന സർക്ാറുകള് പ്വർത്തിക്കുന്നു.

അടുത്തിയട, ഇന്ധ്ാ ഗവൺയമറെന് നാഷണൽ  
അ പ്റെ ീ സന്  യ പ്ാ ല മ ാ ഷ ൻ  സ് ീ ം  ( N A P S )  
അവതരതിപ്തിച്ചു, അതതിലൂയട ലകന്ദ സർക്ാർ സ്ാേ 
നങ്ങള്ക്ന് നസ്റപ്ൻഡതിയറെ 25 ശതമാനം തതിരതിയക 
നൽകും.

ല ക ര ള ത് തി യ �  അ പ്റെ ീ സന് ഷ തി പ്ന്  േ ര തി ശ ീ � ന ം  
ലകന്ദ-സംസ്ാന സംരംഭമാണന്. ഒരു ഓർഗനനലസ
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ഷനതിൽ അപ്റെീസന്ഷതിപ്ന് േരതിശീ�നം പൂർത്തിയാക്തി 
നാഷണൽ അപ്റെീസന്ഷതിപ്ന് ല്ഡന് യടസന്റ്റന് വതിജയതിക്കു
ന്നവർക്ന് നാഷണൽ അപ്റെീസന്ഷതിപ്ന് സർട്ടതിഫതിക്റ്റന് 
(എൻ.എ.സതി) നൽകുന്നു. സംസ്ാന അപ്റെീസന്ഷതിപ്ന് 
സ്ീമുകള് സംസ്ാന അപ്റെതിസന്ഷതിപ്ന് അനഡ്വസറുയടയും 
14 ജതിലകളതിയ� അസതിസ്ററെന് അപ്റെീസന്ഷതിപ്ന് അനഡ്വ
സറുയടയും ഓഫീസന് വഴതിയാണന് നടപ്തി�ാക്കുന്നതന്. 81  
ല്ഡുകളതി�ായതി അപ്റെതിസന്ഷതിപ്ന് േരതിശീ�നത്തിനന്  
സീറ്റുകള് �ഭധ്മാക്തിയതിട്ടുണ്ന്. 

2020-21ൽ, ഈ േദ്തതി പ്കാരം, ആയകയുള്ള സീറ്റുകളുയട 
എണ്ം 12612 ഉം ഉേലയാഗയപ്ടുത്തിയ സീറ്റുകളുയട എണ്ം 
4282 ഉം ആയതിരുന്നു. ഐഡറെതിനഫ യചയ്യപ്ട്ട സ്ാേ
നങ്ങളുയട ആയക എണ്ം 2443 (സർക്ാർ: 869, സ്വകാരധ്: 
1574), ഉേലയാഗതിച്ച സ്ാേനങ്ങളുയട എണ്ം 746 (സർക്ാർ: 
251, സ്വകാരധ്: 495) എന്നതിങ്ങയനയാണന്.

സതി) വ്യാവസാ�തിേ പരതിശീെൈ സ്ാപൈങ്ങൾ
33,332 സീറ്റുകലളാടന് കൂടതി (ആദധ് വർഷലത്യും രണ്ാം 
വർഷലത്യും ല്ഡന് ) സംസ്ാനത്ന് 104 സർക്ാർ 
വധ്ാവസായതിക േരതിശീ�ന സ്ാേനങ്ങള് പ്വർത്തി
ക്കുന്നന്നു. ഇതതിൽ 30 ശതമാനം സീറ്റുകളും യേൺകുട്ടതി
കള്ക്ായതി സംവരണം യചയ്തതിരതിക്കുന്നു. ഇവ കൂടായത 
സംസ്ാനത്ന് സർക്ാർ ലമഖ�യതിൽ 14 വനതിതാ 
ഐടതിഐകള് പ്വർത്തിക്കുന്നുണ്ന്. 104 ഗവൺയമറെന് 
ഐ.ടതി.ഐ.കളുയടയും വർഷം തതിരതിച്ചുള്ള എൻലറാള്യമറെന്  
വതിശദാംശങ്ങളും, ല്ഡന് തതിരതിച്ചുള്ള വതിശദാംശങ്ങളും  
(1 വർഷവം 2 വർഷയത് ലകാഴന്സുകളും), സ്ാേനം  
തതിരതിച്ചുള്ള അപ്റെീസുകളുയട വതിവരങ്ങളും അനബ
ന്ം 7.3.1, 7.3.2, 7.3.3, 7.3.4, 7.3.5. ഇവയതിൽ  
കാണതിച്ചതിരതിക്കുന്നു. 

2021-22 ലെ വ്യാവസാ�തിേ പരതിശീെൈ 
വകുപ്തിലന് കൈട്ങ്ങൾ
• േതിണറായതി എജയുലക്ഷൻ ്ബ്തിൽ ഐടതിഐ  

സ്ാേതിക്കുന്നതതിനള്ള നടേടതികള് (ഭൂമതി ഏയറ്റടുക്ൽ 
ഉള്യപ്യട) ആരംഭതിച്ചു

• ഐടതിഐകളതിൽ ഉൽപ്ാദന ലകന്ദങ്ങള് ആരംഭതി

ക്ാൻ നടേടതി സ്വീകരതിച്ചു
• 4 മുതൽ 29 വയര ജീവനക്ാരുള്ള സ്ാേനങ്ങള്ക്ന് 

സാമ്പത്തിക സ്ായം നൽകുന്ന K-SAP േദ്തതി 
നടപ്തി�ാക്ാൻ നടേടതി സ്വീകരതിച്ചു

• മണതിയൂർ ഐ.ടതി.ഐ, വടകര ഐ.ടതി.ഐ എന്നീ 
സ്ാേനങ്ങള്ക്ന് 6.96 ലകാടതി രൂേ യച�വതിൽ 
യകട്ടതിടം നതിർമതിക്കുന്നതതിനന് സർക്ാരതിൽ നതിന്നന്  
ഭരണാനമതതി �ഭതിച്ചു

• ഗ്രീൻ കാമ്പസന്: ഐ.ടതി.ഐ കാമ്പസുകളതിൽ േരതിസ്തിതതി  
സൗഹൃദ സമ്പ്രദായങ്ങള് സ്വീകരതിക്കുക എന്നതാണന് 
േദ്തതിയുയട പ്ധാന �ക്ഷധ്ം. ഈ േദ്തതിയതിൽ, ്രതിത 
ലകരളം മതിഷയറെ േതിന്തുണലയായട സൗലരാർജ്ജ  
ലോന്റുകള്, കാറ്റാടതി മതില്ലുകള്, മഴയവള്ള സംഭരണ 
സംവതിധാനങ്ങള്, നജവ വാതക മാ�തിനധ്  
സംസ്രണ ലോന്റുകള് എന്നതിവ �ഭധ്മാക്ാൻ  
ഉലദേശതിക്കുന്നു. കാമ്പസന് മരങ്ങള് നട്ടുേതിടതിപ്തിച്ചന് ്രതി
താഭമാക്ാനം നതിർലദശമുണ്ന്. 2020-21 വർഷത്തിൽ 
്രതിതലകരളം മതിഷയറെ േതിന്തുണലയായട േദ്തതിയുയട 
നടത്തിപ്തിനായതി 14 ഓളം ഐ.ടതി.ഐ. കയള ആദധ്ഘ
ട്ടത്തിൽ തതിരയഞ്ഞടുത്തു. ബഹുമാനയപ്ട്ട യതാഴതിൽ 
നനപുണധ് മന്തതി 2020 ഒകന്ലടാബർ 30 നന് 11  
ഐ.ടതി.ഐ കയള (ഐ.ടതി.ഐ കഴക്കൂട്ടം, ചന്ദന
ലത്ാപ്ന്, യചന്നീർക്ര, കട്ടപ്ന, ചാ�ക്കുടതി, മ�മ്പുഴ,  
വാണതിയംകുളം, ലകാഴതിലക്ാടന് (വനതിത), കൽപ്റ്റ,  
ഏരതിയലക്ാടന്, പുല്ലൂർ) എന്നതിവയയ ഗ്രീൻ കാമ്പസായതി 
പ്ഖധ്ാേതിച്ചു.

• 2018-19-ൽ, യടകന് നതിക്ൽ എകന് സന് ലചഞ്ന് 
ലപ്ാഗ്രാമതിനന് കീഴതിലുള്ള േരതിശീ�നത്തിനായതി 
ഡതിപ്ാർട്ടന് യമറെന് 57 യ്യതിനതികയള സതിംഗപ്പൂരതില�ക്ന് 
അയച്ചു.

• േതതിമൂന്നാം േഞ്വത്സര േദ്തതിയതിൽ ഏകലദശം 
40,000 യ്യതിനതികള്ക്ന് ലലേസന് യമറെന് �ഭതിച്ചു.

• േതതിമൂന്നാം േദ്തതിക്ാ�ത്ന് വതിവതിധ ജതിലകളതിൽ 21 
ഐടതിഐകള് ആരംഭതിച്ചു.

കബാക്് 7.3.2 േതതിമൂന്നാം േഞ്വത്സര േദ്തതിയുയട 
ലനട്ടങ്ങള്

ഇൻഡസന്്തിയൽ യ്യതിനതിംഗന് ഇൻസ്റതിറ്റയൂട്ടുകളുയട മുഖമുദ്യാണന് ഗണനതി�വാരം. േരതിശീ�ന േരതിോടതികളതിൽ വതിവതിധ നൂതന 
സാലകേതതിക വതിദധ്കള് ഇൻഡസന്്തിയൽ യ്യതിനതിംഗന് ഇൻസ്റതിറ്റയൂട്ടുകള് അവതരതിപ്തിച്ചതിട്ടുണ്ന്. ഇൻസ്റതിറ്റയൂട്ടുകളുയട ഫ�ാധതിഷ്തിത 
പ്കടനം ഉറപ്ാക്കുകയാണന് �ക്ഷധ്ം. വകുപ്തിയറെ ഈ സംരംഭങ്ങള് 2021-22 ൽ ഇനതിപ്റയുന്ന 34 ഐ.ടതി.ഐ.കള്ക്ന് 
ഐ.എസന്.ഒ. സർട്ടതിഫതിലക്ഷൻ നൽകതി അംഗീകരതിക്യപ്ട്ടതിരതിക്കുന്നു. 

ഐ.ടതി.ഐ (വനതിത) ലകാഴതിലക്ാടന്, ഐ.ടതി.ഐ ഏറ്റുമാനൂർ, ഐ.ടതി.ഐ മാള, ഐ.ടതി.ഐ (വനതിത) കളമലശേരതി, ഐ.ടതി.ഐ 
ലകാഴതിലക്ാടന്, ഐ.ടതി.ഐ കൽപ്റ്റ, ഐ.ടതി.ഐ കണ്ണൂർ, ഐ.ടതി.ഐ (വനതിത) കഴക്കൂട്ടം, ഐ.ടതി.ഐ ആറ്റതിങ്ങൽ, ഐ.ടതി.ഐ 
യചന്നീക്ര, ഐ.ടതി.ഐ കളമലശേരതി, ഐ.ടതി.ഐ (വനതിത) ചാ�ക്കുടതി, ഐ.ടതി.ഐ യചങ്ങന്നൂർ, ഐ.ടതി.ഐ ധനവച്ചപുരം, 
ഐ.ടതി.ഐ ചാക്, ഐ.ടതി.ഐ യകാലം, ഐ.ടതി.ഐ യകാലം (വനതിത), ഐ.ടതി.ഐ േള്ളതിക്ലത്ാടന്, ഐ.ടതി.ഐ കട്ടപ്ന, 
ഐ.ടതി.ഐ ചാ�ക്കുടതി, ഐ.ടതി.ഐ മ�മ്പുഴ, ഐ.ടതി.ഐ കണ്ണൂർ(വനതിത), ഐ.ടതി.ഐ കാസർലകാടന്, ഐ.ടതി.ഐ അരയനാടന്, 
ഐ.ടതി.ഐ ചാത്ന്നൂർ, ഐ.ടതി.ഐ മ�യതിൻകീഴന് ഐ.ടതി.ഐ േള്ളതിപ്ാടന്, ഐ.ടതി.ഐ അട്ടപ്ാടതി, ഐ.ടതി.ഐ കയ്യൂർ, ഐ.ടതി.ഐ 
യകായതി�ാണ്തി, ഐ.ടതി.ഐ നതി�മ്പൂർ, ഐ.ടതി.ഐ കുഴൽമന്ദം, ഐ.ടതി.ഐ മാടായതി.

കബാക്് 7.3.1 ലകരളത്തിയ� ഐ.എസന്.ഒ സർട്ടതിനഫഡന് ഐടതിഐകള്
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VII കേരള അക്ാദെതി കഫാർ സ്േതിൽസ് 
എക്െൻസ് (KASE)
വതിവതിധ വധ്ാവസായതിക യഡായമയന് നകള്ക്ായതി  
ലകന്ദീകൃത നനപുണധ് വതികസനം ആരംഭതിക്കുന്ന
തതിനം നതിയന്തതിക്കുന്നതതിനം ഏലകാേതിപ്തിക്കുന്നതതിന
മുള്ള േരലമാന്നത സ്ാേനമായതി പ്വർത്തിക്ാൻ 
ലകരള അക്ാദമതി ലഫാർ സ്തിൽസന് എക്സ�ൻസന് രൂേീ 
കരതിച്ചു. വതികസനത്തിനായുള്ള നനപുണധ് മതികവതിനായതി  
സ്ാേനങ്ങളും അക്ാദമതികളും ലപ്ാത്സാ്തിപ്തിക്കുക, 
സ്ാേതിക്കുക, സജ്ജീകരതിക്കുക, നതിരീക്ഷതിക്കുക,  
നതിയന്തതിക്കുക, എന്നതിവയാണന് ലസ്ററ്റന്  സ്തിൽ  
ഡവ�േന്യമറെന് മതിഷൻ (എസന്.എസന്.ഡതി.എമ്മതിയറെ) പ്ധാന  
�ക്ഷധ്ങ്ങള്. 

യസറെർ ഓഫന് എകന് സ�ൻസന് (CoE), അംഗീകൃത  
സ്ാേനങ്ങള്, എംലലോയ�തിറ്റതി യസറെറുകള്, കൗശൽ  
ലകന്ദങ്ങള്, ഇന്ധ്ൻ ഇൻസ്റതിറ്റയൂട്ടന് ഓഫന് ഇൻഫ്ാ
സന്്കന്ചർ ആൻഡന് കൺസന്്ക്ഷൻ (IIIC), ലകരള 
ലസ്ററ്റന് ഇൻസ്റതിറ്റയൂട്ടന് ഓഫന് ഡതിനസൻ (KSID) തുടങ്ങതിയ  
വധ്വസായ നട-അപ്പുകളും ലലേസന് യമറെന് �തിലകേജുകളുമു
ള്ള അതു�ധ് നനപുണധ് മാതൃകകളും SSDM സ്വീകരതിച്ചു.  
പ്ധാനമന്തതി കൗശൽ വതികാസന് ലയാജന (േതി.എം.യക.
വതി.നവ), നനപുണധ് അക്വതിസതിഷൻ ആൻഡന് ലനാളജന് 
അവയർനസന് ലഫാർ ന�വന് �തിഹുഡന് ലപ്ാഗ്രാം 
(സകേൽേന്) എന്നതിവ നടപ്ാക്കുന്നതതിനള്ള ലനാഡൽ 
ഏജൻസതി കൂടതിയാണന് യകയന്സന്. സംസ്ാനത്ന് 
നനപുണധ്മുണ്ാക്കുന്നതതിനം യതാഴതി�വസരങ്ങള് സൃഷ്തി
ക്കുന്നതതിനമുള്ള ഗവൺയമറെതിയറെ �ക്ഷധ്ം നതിറലവറ്റുന്ന
തതിനായതി KASE അതതിയറെ നതി�വതിലുള്ള യനറ്റന് വർക്കുകളും  
ഭാവതി യനറ്റന് വർക്കുകളും പൂർണ്മായും ഉേലയാഗ 
യപ്ടുത്തും. സ്ാേനങ്ങള് ത രതിച്ചുള്ള അഡന്മതിഷനം 
ലലേസന് യമറെന് വതിശദാംശങ്ങളും അനബന്ം 7.3.6-ൽ  
സൂചതിപ്തിച്ചതിരതിക്കുന്നു.

കേരളത്തിലെ നൈപുണ്യ സംക�ാജൈം
ല ദ ശ ീ യ ,  സ ം സ് ാ ന ,  ജ തി ല ാ  ത � ങ്ങ ള തി ൽ  
സ്ാേനേരമായ ശാക്ീകരണത്തിനായതി, ലകരള  
അക്ാദമതി ലഫാർ സന് കതിൽസന് എകന് സ�ൻസന് (യക.എ
.എസന്.ഇ)യയ സംസ്ാന നനപുണധ് വതികസന മതിഷൻ  
(എസന് .എസന് .ഡതി .എം)  ആയതി  നതിയമതിച്ച തിട്ടുണ്ന് . 
വതിവതിധ വകുപ്പുകള്ക്ന് അവരുലടതായ നനപുണധ്  
േരതിോടതികള് ഉണ്ന്. അതന് േ�ലപ്ാഴും ചതി� ആവ
ർത്നങ്ങള് ഉണ്ാക്കുന്നു. സംസ്ാന ത�ത്തിൽ 
ഒരു മതിഷയറെ കീഴതിൽ വകുപ്പുകളുയട പ്വർത്ന
ങ്ങള് ലക്ാഡീകരതിലക്ണ്ാതതിയറെ ആവശധ്കത  
ഇതന് ഊന്നതിപ്റയുന്നു. നനപുണധ് സംരംഭങ്ങയള 
നയതിക്കുകയും ഏലകാേതിപ്തിക്കുകയും നതിരീക്ഷതിക്കുകയും  
വതി�യതിരുത്തുകയും സംസ്ാനത്തിയറെ എലാ നനപുണധ് 
വതികസന പ്വർത്നങ്ങയളയും ഒരു കുടക്ീഴതിൽ യകാണ്ടു
വരുകയും യചയ്യുംന്നതതിനന് ഈ മതിഷനന് കഴതിയും.

സ്േതിൽ രജതിസ്്തി ലൊനബൽ ആപ്തികക്ഷൻ
ഉേലഭാക്ാക്ള്ക്ന് അവരുയട എലാ ലസവന  
ആവശധ്ങ്ങള്ക്കും മതിതമായ നതിരക്തിൽ സാക്ഷധ്യപ്
ടുത്തിയതും, േരതിചയസമ്പന്നവമായ വതിഭവങ്ങള്  
വാടകയന് യക്ടുക്ാൻ സ്ായതിക്കുന്നതതിനന് ലകരള  

സർക്ാരതിയറെ യതാഴതിൽ നനപുണധ് വകുപ്ന്  
സവതിലശഷമായ ഏക ജാ�ക സൗകരധ്ം ആരംഭതിച്ചു.

സർക്ാർ ലമഖ�യതിയ� ഇത്രത്തിലുള്ള ആദധ്യത് 
യമാനബൽ ആലേതിലക്ഷനാണന് സ്തിൽ രജതിസന്്തി. 
നദനംദതിന ഗാർ്തിക, വാണതിജധ് ആവശധ്ങ്ങള്ക്ായതി  
വതിദഗന്ധ യതാഴതി�ാളതികളുയട ലസവനങ്ങള് ഈ 
ആലേതിലക്ഷൻ യോതുജനങ്ങള്ക്ന് ലനരതിട്ടന് നൽകു
ന്നു. വധ്ാവസായതിക േരതിശീ�ന വകുപ്ന്, കുടുംബശ്രീ,  
േഞ്ായത്ന് വകുപ്ന് എന്നതിവയുമായതി സ്കരതിച്ചന് 
യകയന്സന് (KASE) ആണന് ആലേതിലക്ഷൻ വതികസതിപ്തി
ച്ചതിരതിക്കുന്നതന്. യതാഴതിൽ ലസനയും യോതുജനങ്ങളും  
തമ്മതിലുള്ള വതിടവന് നതികത്ാനം അതുവഴതി ഇടനതി�ക്ായര 
ഒഴതിവാക്ാനം യമാനബൽ ആലേതിലക്ഷൻ സ്ായതിക്കു
ന്നു. വതിദഗന്ധ യതാഴതി�ാളതികള്ക്ന് ലസവന ദാതാക്ളായതി  
രജതിസ്റർ യചയ്ാം, അവരുയട ലസവനം ആവശധ്മുള്ള 
വർക്ന് ഈ ആലേതിലക്ഷനതിൽ ഉേലഭാക്ാക്ളായതി 
രജതിസ്റർ യചയ്ാം. ആലേതിലക്ഷൻ ഗൂഗതിള് ലലേ ലസ്റാറതിൽ 
ല്ാസന്റ്റന് യചയന് തതിരതിക്കുന്നു, ഉേലയാക്ാക്ള്ക്കും  
ഉേലഭാക്ാക്ള്ക്കും ലസവന ദാതാക്ള്ക്കും രജതിസന് ല്
ഷൻ ഫീസും ഇല. ഒരു ലസവന ദാതാവന് യമാനബൽ  
ആലേതിലക്ഷനതിൽ രജതിസ്റർ യചയന്തുകഴതിഞ്ഞാൽ, ബന്യപ്ട്ട 
അലതാറതിറ്റതി അംഗീകരതിച്ചതതിനലശഷം മാത്രലമ ഉേലഭാക്ാ
ക്ള്ക്ന് ആ ലസവന ദാതാക്യള കാണാൻ കഴതിയൂ, ഇതന് 
ഉേലഭാക്ാക്ള്ക്ന് ഗണനതി�വാരമുള്ള ലസവന ദാതാക്
യള മാത്രം നൽകാൻ സ്ായതിക്കുന്നു. 2019 ജൂന� 10 നന്  
തതിരുവനന്പുരം ജതിലയതിൽ നേ�റ്റായതി 24 ലസവനങ്ങ
ളുമായതി ആലേതിലക്ഷൻ സമാരംഭതിച്ചു. 2020 യഫബ്രുവരതി 
അവസാനലത്ായട, സംസ്ാനയത് 14 ജതിലകളതി
ലും ആലേതിലക്ഷൻ അതതിയറെ പ്വർത്നം ആരംഭതിച്ചു.  
ആലേതിലക്ഷലനാടുള്ള മതികച്ച പ്തതികരണം കാരണം, 2020 
യഫബ്രുവരതി മുതൽ ലസവനങ്ങള് ഇരുേത്തിനാ�തിൽ  
നതിന്നന് നാൽപ്ത്തിരണ്ായതി ഉയർത്തി. നതി�വതിൽ 
18,139 ഉേലഭാക്ാക്ളും 5,064 അംഗീകൃത ലസവന  
ദാതാക്ളും അലേക്ഷയതിലുണ്ന്. അലേക്ഷയുയട നതി�വതിയ� 
സ്തിതതി പട്തിേ 7.3.7 ൽ നൽകതിയതിരതിക്കുന്നു.

ഇന്ർൈാഷണൽ സ്േതിൽ ല്�തിൈതിംഗ് ആൻെ് 
എംകപ്ാ�ബതിെ തിറ്റതി ക്ാഗാം (i-STEP)
ഇറെർനാഷണൽ ഔട്ടന്റീച്ചന് സംരംഭം - ഇറെർനാ
ഷണൽ സ്തിൽ യ്യതിനതിംഗന് ആൻഡന് എംലലോയ
ബതി�തിറ്റതി ലപ്ാഗ്രാം (iSTEP), വതിവതിധ ലമഖ�കളതിൽ 
യസറെർ ഓഫന് എക്സ�ൻസന് (CoE) സ്ാേതിക്കുന്നതതിനന്  
ആവശധ്മായ ലവഗലമറതിയതും, �ളതിതവം, കാരധ്ക്ഷ
മവമായ ലപ്ാസസ്തിംഗതിനായതി വതിഭാവനം യചയ്ത ഒരു  
സംവതിധാനമാണന്. നതി�വതിൽ അത്രം എലാ ലമാഡലു
കളതിലും, KASE അടതിസ്ാന യഷൽ ഇൻഫ്ാസന്്കന്ചർ 
നൽകും, അലതസമയം േരതിശീ�നം, സർട്ടതിഫതിലക്ഷൻ,  
വതിലദശ യലേയന് സന് യമറെന് ഉള്യപ്യടയുള്ള യലേയന് സന്  
യമറെന് എന്നതിവ KASE നതിർലദേശതിച്ച മാനദണ്ഡങ്ങള് 
ക്നസൃതമായതി വധ്വസായ േകോളതിയുയട നതിർബന്തിത  
ബാധധ്തയാണന്.

iSTEP വധ്വസായത്തിയ� ഏതന് ലമഖ�യ്ക്കും തുറന്നതിരതിക്കുന്നു, 
അവതിയട േകോളതികള് നനപുണധ് വതിടവന് തതിരതിച്ചറതിയുന്നു. 
iSTEP-നന് കീഴതിലുള്ള ലമാഡലുകള് ഇനതിപ്റയുന്നവയാണന്.
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I യസറെർസന് ഓഫന് എക്സ�ൻസന് (CoE)
II നനപുണധ് േരതിശീ�ന ലകാഴന്സുകളുയട അക്ഡതി ലറ്റഷൻ

യകയന്സതിന (KASE) കീഴതിൽ പ്വർത്തിക്കുന്ന വതിവതിധ  
ലകന്ദങ്ങളുയട വതിശദവതിവരങ്ങള് ചുവയട ലചർക്കുന്നു.

I ലസന്ർസ് ഓഫ് എക്െൻസ് (CoE)
a) ൈഴ് സതിംഗ് ഇൻസ്റതിറ്റ്യൂട്് കഫാർ േരതി�ർ എൻ
ൈാൻസ് ലെന്് (NICE)
നഴന് സതിംഗതിയ� യസറെർ ഓഫന് എകന് സ�ൻസന് 
ആയ നഴന് സതിംഗന് ഇൻസ്റതിറ്റയൂട്ടന് ലഫാർ കരതിയർ എൻ
്ാൻസന് യമറെന് (NICE), നഴന് സുമാരുയട യതാഴതിൽ  
നവദഗന്ധധ്ം വർധതിപ്തിക്കുന്നതതിനന് ല�ാലകാത്ര േരതിശീ�ന  
സൗകരധ്ങ്ങള് നൽകുന്ന ഇന്ധ്യതിയ� ഇത്രത്തി
ലുള്ള ആദധ് സംരംഭമാണന്. KASE M/s- ്തിവാൻഡ്ം  
സന് യേഷധ്ാ�തിറ്റതി ല്ാസ്തിറ്റൽസന് മായതി സ്കരതിച്ചു 
യകാണ്ന് (എൻ.എം.സതിയ്ൽത്ന് യകയർ ഗ്രൂപ്ന്, യുഎഇ)  
തതിരുവനന്പുരയത് കതിൻഫ് ഇറെർനാഷണൽ 
അപ്ാരൽ ോർക്തിൽ ഈ യസറെർ ഓഫന് എക്സ�ൻസന്  
ഇൻ നഴന്സതിംഗന് സ്ാേതിക്ാൻ തീരുമാനതിച്ചു. യസറെർ 
2015 ജൂന� 2 മുതൽ പ്വർത്നക്ഷമമാണന് ഇതന് 
വതിവതിധ ലകാഴന് സുകള് വാഗ്ാനം യചയ്യുന്നുണ്ന്. KASE േട്ടതി
കജാതതി വതികസന വകുപ്ന് (SCDD), േട്ടതികവർഗ്ഗ വതികസന 
വകുപ്ന് (STDD) എന്നതിവയുമായതി സ്കരതിച്ചന് NICE മുലഖന  
വതിദധ്ാർത്തികള്ക്ന് അവരുയട കരതിയർ മുലന്നറ്റത്തിനം 
സാമൂ്തിക ഉന്നമനത്തിനം ലവണ്തി നതിരവധതി നനപുണധ് 
വതികസന േരതിശീ�ന േരതിോടതികള് നടത്തിവരുന്നു.

b) ഓ�തിൽ ആൻെ് റതിഗതിനള്ള എൻനെറ്റൻ 
സ്േതിൽ ക്ാഗാം (ESPOIR)
ഓയതിൽ വധ്വസായത്തിനന് ആവശധ്മായ നവദഗന്ധധ്മു
ള്ള യുവാക്യള സജ്ജരാക്കുന്നതതിനായതി യകാച്ചതിയതിയ� 
അകേമാ�തിയതിയ� ഇൻയകൽ ടവറതിൽ ഓയതിൽ ആൻഡന് 
റതിഗതിൽ എക്സ�ൻസന് യസറെർ സ്ാേതിക്കുന്നതതിനന്  
ഖത്റതിയ� ഇറാം എഞ്തിനീയറതിംഗന് ഡബ്ലയു.എൽ.എല്ലുമായതി 
യകയന്സന് സ്കരതിച്ചന് പ്വർത്തിക്കുന്നു. ഇൻഡസന്്തിയൽ 
ഇ�കന്്ീഷധ്ൻ, ഇൻസന്രുയമറെന് യടകന്നീഷധ്ൻ, നേപ്ന്  
ഫാരെതിലക്റ്റർ, സർട്ടതിനഫഡന് യവൽഡർമാർ, ഇൻ
സന്രുയമറെന് ഫതിറ്റർ, സർട്ടതിനഫഡന് സ്ലഫാള്ഡർമാർ, 
സൂപ്ർനവസർമാർ തുടങ്ങതിയ ഇ�കന്്തിക്ൽ അനബ
ന് ല്ഡുകളതിയ� ലകാഴന്സുകള് ഈ േരതിോടതി വാഗ്ാനം  
യചയ്യുന്നു. അന്ാരാഷ്ട്ര നതി�വാരം പു�ർത്തുന്ന സുസജ്ജ
മായ �ാബുകളതിലൂയടയും വർക്ന് ലഷാപ്പുകളതിലൂയടയും പ്ാലയാ
ഗതിക നവദഗന്ധധ്വം േരതിശീ�നവം നൽകുന്നതതിൽ ESPOIR 
ശ്രദ് ലകന്ദീകരതിക്കുന്നു. േട്ടതികജാതതി വതിഭാഗത്തിൽയപ്ട്ട 
വതിദധ്ാർത്തികളുയട ഉന്നമനത്തിലും സ്ാേനം സജീവമായതി 
ഇടയേടുന്നു.

c) ഇന്്യൻ ഇൻസ്റതിറ്റ്യൂട്് ഓഫ് ഇൻഫ്ാസ്്േ്ചർ 
ആൻെ് േൺസ്്ക്ഷൻ (IIIC)
ഇന്ധ്ൻ ഇൻസ്റതിറ്റയൂട്ടന് ഓഫന് ഇൻഫ്ാസന്്കന്ചർ ആൻഡന് 
കൺസന്്ക്ഷൻ (IIIC) ആണന് ഇൻഫ്ാസന്്കന്ചർ 
ആൻഡന് കൺസന്്ക്ഷൻ യഡായമയന് നതിയ� യസറെർ 
ഓഫന് എകന് സ�ൻസന് (CoE). അടതിസ്ാന സൗകരധ്, 
നതിർമ്മാണ ലമഖ�കളതിയ� എലാ ലകഡറുകളതിലുമുള്ള, IIIC 
യുയട ലകാഴന്സുകള് വതിജയകരമായതി പൂർത്തിയാക്തിയ 
ഉലദധ്ാഗസ്ർക്ന് യതാഴതിൽ നവദഗന്ധധ്ം നൽകുക, 
താലഴത്ട്ടതിയ� യതാഴതി�ാളതികള് മുതൽ സൂപ്ർനവ
സറതി, മാലനജർ ത�ം വയര അവയര ലദശീയ അന്ർ
ലദശീയ വതിേണതികളതിൽ എളുപ്ത്തിൽ സാധധ്തയുള്ള 
യതാഴതിലുടമകളുമായതി ബന്യപ്ടുത്തി യതാഴതിൽ �ഭധ്മാക്കു
ന്നതതിനം ഈ നവദഗന്ധധ്മുള്ള ആളുകയള ബന്തിപ്തിക്കുന്ന 
തതിനള്ള ഒരു ഇടനതി�ക്ാരനായതി പ്വർത്തിക്കുന്നതതിനം 
സ്ാേനം �ക്ഷധ്മതിടുന്നു. അതധ്ാധുനതിക കാമ്പസു
മായതി 9 ഏക്ർ സ്�ത്ന് സ്ാേതിതമായ IIIC യുയട 
�ക്ഷധ്ങ്ങളതിൽ എലാ ലകഡറുകളുയടയും നതിർമ്മാണ 
വധ്വസായത്തിയ� ഉലദധ്ാഗസ്ർക്ന് അന്ാരാഷ്ട്ര  
നതി�വാരത്തിലുള്ള നനപുണധ് യസറ്റുകള് നൽകുന്ന
തതിനന് ഒരു ല�ാലകാത്ര നനപുണധ് ലകന്ദം സ്ാേതി
ക്കുന്നതും ഉള്യപ്ടുന്നു. കപ്ാസതിറ്റതി ഇൻലടക്തിയറെയും 
ഉേലമഖ�കളുയടയും അടതിസ്ാനത്തിൽ നനപുണധ് 
ലകന്ദത്തിയറെ എത്തിലച്ചരൽ, ല�ാകയമമ്പാടുമുള്ള  
യസറെറതിയറെ ലകാഴന് സുകള്ക്ന് ഉയർന്ന അംഗീകാരം 
ലനടുക, കൂടായത ലകാഴന് സുകയള യതാഴതിൽ വധ്ാേക
മായ വധ്ാവസായതിക ബന്ങ്ങളുമായതി ബന്തിപ്തിക്കുന്ന
തതിലൂയട േരമാവധതി യതാഴതിൽ ഉറപ്ാക്കുക എന്നതിവയും 
ഇതതിയറെ മുഖധ് �ക്ഷധ്മാണന് . 2018 ജൂന� 23 നന് ഇൻ
സ്റതിറ്റയൂട്ടന് ഔേചാരതികമായതി ഉദന്ഘാടനം യചയ്യുകയും 2018  
ഒകന്ലടാബറതിൽ ആദധ് ബാച്ചതിയറെ ക്ാസുകള്  
ആരംഭതിക്കുകയും യചയന്തു. േട്ടതികജാതതി വതിഭാഗത്തിൽയപ്ട്ട  
വതിദധ്ാർത്തികളുയട ഉന്നമനത്തിലും ഇൻസ്റതിറ്റയൂട്ടന്  
സജീവമായതി ഇടയേടുന്നു. 

d) ODEPC യുലെ പകോളതിത്കത്ാലെ അകേൊെ തി
�തിൽ ബഹുഭാഷാ പഠൈ ഇൻസ്റതിറ്റ്യൂട്് 
IELTS/OET ലകാഴന് സുകള് നടത്തുന്നതതിനായതി KASE, 
ഓവർസീസന് യഡവ�േന് യമറെന് ആൻഡന് എംലലോയന് യമറെന് 
യപ്ാലമാഷൻ കൺസള്ട്ടറെന് സന് �തിമതിറ്റഡതിയറെ (ODEPC) 
േകോളതിത്ലത്ായട അകേമാ�തിയതിയ� INKEL ടലവഴന് സതിൽ 
മള്ട്ടതി-�ാംലഗ്വജന് ല�ണതിംഗന് ഇൻസ്റതിറ്റയൂട്ടന് സ്ാേതിച്ചു.  
ഇൻസ്റതിറ്റയൂട്ടന് നൽകുന്ന ലകാഴന് സുകള്, ലയാഗധ്തയുള്ള 
നഴന് സുമാർക്ന് ഫതിനതിഷതിംഗന് നവദഗ്ധ്ം നൽകാനം 
അവയര അന്ാരാഷ്ട്ര വതിേണതിയതിൽ എളുപ്ത്തിൽ 
യതാഴതിൽ യചയ്ാനം, ലകാഴന് സുകള് വതിജയകരമായതി  
പൂർത്തിയാക്തിയ നഴന്  സുമായര സാധധ്തയുള്ള  

രജതിസ്റർ 
യചയ്ത ലസവന 
ദാതാക്ള്

അംഗീകാരത്തി
നായതി കാത്തിരതി
ക്കുന്ന ലസവന 
ദാതാക്ള്

അംഗീകൃത ലസവന 
ദാതാക്ള്

രജതിസ്റർ യചയ്ത 
യമാത്ം ഉേലഭാ
ക്ാക്ള്

യമാത്ം ലസവന 
ഓർഡറുകള്

�ഭധ്മായ യമാത്ം 
ലസവനങ്ങള് 

8361 875 5214 18866 1049 42

ഉറവിടം: വ്യാവസായിക പരിശീലൈ വകുപ്്, റകരളം 

പട്തിേ 7.3.7 സന് കതിൽ രജതിസന് ് തി യമാനബൽ ആലേതിലക്ഷയറെ നതി�വതിയ� അവസ്
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യതാഴതിലുടമകളുമായതി ബന്തിപ്തിക്കുന്നതതിനള്ള ഒരു 
ഇടനതി�ക്ാരനായതി പ്വർത്തിക്ാനം ഈ ലകന്ദം  
�ക്ഷധ്മതിടുന്നു.

e) റതിൈ്യൂവബതിൾ എൈർജതി�തിലെ െതിേവതിലന് കേന്ദം
യകയന്സന് (KASE) അയനർട്ടുമായതി സ്കരതിച്ചന്  
റതിനയൂവബതിള് എനർജതി ലപ്ാജകന്ടുകളതിലും ഗ്രീൻ ലജാ
�തികളതിലും നനപുണധ് വതികസന ലശഷതി വർദ്തിപ്തിക്കു
ന്നതതിൽ േരതിശീ�നം നൽകുന്നതതിനള്ള ഒരു യസറെർ 
ഓഫന് എകന് സ�ൻസന് സ്ാേതിച്ചു. തതിരുവനന്പുരത്ന്  
അയനർട്ടതിയറെ ആസ്ാനത്തും സംസ്ാനത്തുടനീളമു
ള്ള വതിവതിധ എക്സന്റ്റൻഷൻ യസറെറുകളതിലും യടകന്ലനാളജതി  
യസറെറുകളതിലും  യസറെർ ഓഫന്  എക്സ�ൻസന്  
സ്ാേതിച്ചതിട്ടുണ്ന്.

f) OET പരീക്ഷാ കേന്ദം
ഓവർസീസന് യഡവ�േന് യമറെന് ആൻഡന് എംലലോയന് യമ
റെന് യപ്ാലമാഷൻ കൺസള്ട്ടറെന് സന് �തിമതിറ്റഡുമായതി  
(ഒ.ഡതി.ഇ.േതി.സതി) സ്കരതിച്ചന് യകയന്സന് അകേമാ�തിയതിയ� 
ഇൻയകൽ ടലവഴന് സതിൽ യ്ൽത്ന് യകയർ യപ്ാഫഷണ
ലുകള്ക്ായതി ഒകയുലേഷണൽ ഇംഗ്ീഷന് യടസന്റ്റന് യസറെർ 
സ്ാേതിച്ചു. ഇംഗ്ീഷന് സംസാരതിക്കുന്ന േരതിതസ്തിതതിയതിൽ 
രജതിസ്റർ യചയ്ാനം പ്ാകന്ടീസന് യചയ്ാനം ആഗ്ര്തിക്കുന്ന 
യ്ൽത്ന് യകയർ യപ്ാഫഷണലുകളുയട ഭാഷാ ആശയ
വതിനതിമയ കഴതിവകള് ലകന്ദം വതി�യതിരുത്തുന്നു.

g) െൈാൊരതി മൂെം െെങ്ങതില�ത്തി� ്വാസതി  
െെ�ാളതിേൾക്കുള്ള നൈപുണ്യ പരതിശീെൈം
ോൻയഡമതികന് മൂ�ം മടങ്ങതിയയത്തിയ പ്വാസതികള്ക്കും 
ഭാവതി കുടതിലയറ്റക്ാർക്കുമായതി ലനാർക്യുമായതി സ്ക
രതിച്ചന് KASE നനപുണധ് േരതിശീ�നവം പുനർ യതാഴതിൽ 
േദ്തതിയും നടത്തിയതിരുന്നു. നേപ്ന് ഫാരെതിലക്ഷൻ, 
ഇൻഡസന്്തിയൽ ഇ�കന് ് ീഷധ്ൻ, ടതിഗന് ആൻഡന് ആർക്ന് 
യവൽലഡഴന് സന് ല്ഡന് എന്നീ വതിഷയങ്ങളതി�ാണന്  
ലകാഴന് സുകള് നടത്തിയതന്. ഓയതിൽ ആൻഡന് റതിഗന് യസകന്ട
റതിയ� യകഎഎസന്ഇയുയട മതികവതിയറെ ലകന്ദമായ ESPOIR 
അക്ാദമതിയതി�ാണന് േരതിശീ�നം നടന്നതന്. യമാത്ം  
79 ഉലദധ്ാഗാർത്തികള്ക്ന് ഈ േദ്തതിയതിൽ േരതിശീ�നം 
നൽകതി.

II നൈപുണ്യ പരതിശീെൈ സ്ാപൈങ്ങളുലെ  
അക്െതികറ്റഷൻ
പ്ശസ്തരായ നനപുണധ് േരതിശീ�ന സ്ാേനങ്ങള്ക്ന് 
അംഗീകാരം �ഭതിക്കുന്നതതിനന് യകയന്സുമായതി ബന്യപ്ടു
ത്ാവന്നതാണന്, അതുവഴതി അനലയാജധ്രായ ഉലദധ്ാഗാർ
ത്തികയള ആകർഷതിക്കുന്നതതിൽ അവരുയട സ്വീകാരധ്തയും 
വർദ്തിപ്തിക്ാൻ കഴതിയും. മാനദണ്ഡങ്ങള് നതിരീക്ഷതിക്കുകയും 
നടപ്ാക്കുകയും യചയ്യുന്നുയവന്നന് അറതിയുലമ്പാള് അംഗീകൃത 
സ്ാേനങ്ങളുയട ലസവനങ്ങളതിൽ യോതുജന സ്വീകാരധ്ത 
വർദ്തിക്കുന്നു. ഉയർന്ന നതി�വാരം പു�ർത്തുകയും നതി�
നതിർത്തുകയും യചയ്യുന്ന സ്ാേനങ്ങയള തതിരതിച്ചറതിയുന്നതതി
നള്ള ഒരു മാർഗമാണന് KASE യറെ ചതിഹ്ം. പ്ധാനയപ്ട്ട 
അംഗീകൃത നനപുണധ് േരതിശീ�ന സ്ാേനങ്ങള് ചുവയട 
േരാമർശതിച്ചതിരതിക്കുന്നു.

a) ക്ാർെ്സ് ആൻെ് ൊകൈജ്ലെന്് റതിസർച്് 
ഇൻസ്റതിറ്റ്യൂട്്
‘സതിനർജതിയൻ യസാനസറ്റതി’ അതതിയറെ ഡതിവതിഷൻ 
സന് ലോർടന് സന് ആൻഡന് മാലനജന് യമറെന് റതിസർച്ചന് ഇൻസ്റതി
റ്റയൂട്ടന് വഴതി സന് ലോർടന് സന് മാലനജന് യമറെതിൽ േതിജതി ഡതിലലോമ, 
സർട്ടതിനഫഡന് സന് ലോർടന് സന് മാലനജർ, സന് ലോർടന് സന് 
ബതിസതിനസതിൽ അഡ്വാൻസന് ഡന് ഡതിലലോമ, സന് ലോർടന് സന് 
എഞ്തിനീയറതിംഗതിൽ അഡ്വാൻസന് ഡന് ഡതിലലോമ തുടങ്ങതിയ 
േരതിശീ�ന േരതിോടതികള് നടത്തി വരുന്നു.

b) ബ്തിറ്റ്സ് അക്ാദെതി ന്വറ്റ് െ തിെതിറ്റെ് 
(BLITZ)
ASNT NDT യ�വൽ II, യവൽഡതിംഗന് ഇൻയസ്ക്ഷൻ, 
നേപ്തിംഗന് ആൻഡന് നേപ്ന് ന�ൻ എഞ്തിനീയറതിംഗന്,  
യമക്ാനതിക്ൽ QA/QC, സതിവതിൽ QA/QC, ക്വാണ്തിറ്റതി  
സർലവയതിംഗന് തുടങ്ങതിയ യമക്ാനതിക്ൽ, സതിവതിൽ എഞ്തിനീയറതി
ങ്ങതിൽ േരതിശീ�ന േരതിോടതികളതിൽ ഏർയപ്ട്ടതിരതിക്കുന്ന KASE യറെ  
േരതിശീ�ന ദാതാവാണന് BLITZ അക്ാദമതി.

പട്തിേ 7.3.8 വതിവതിധ ലകന്ദങ്ങള്ക്ന് കീഴതിലുള്ള േരതിശീ�ന
ത്തിയറെയും യലേയന് സന് യമറെതിയറെയും വതിശദാംശങ്ങള്
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1 NICE 34 107

2 ESPOIR 289 88

3 IIIC 231 28

4 OTEC - ANGAMALY 5 NA

5 SMRI 22 5

6 BLITZ ACADEMY 161 103

ഉറവിടം: റകരള അക്കാദെി റ�ാർ സ് കിൽ ആൻഡ് എക് സലൻസ്.

േരതി�ർ വ തിേസൈ കേന്ദങ്ങൾ
ഗ്രാമീണ ലമഖ�യതിയ� അഭധ്സ്തവതിദധ്രായ യതാഴതി�തിലാ
ത്വർക്ായതി നാഷണൽ എംലലോയന് യമറെന് സർവീസസന് 
ഡതിപ്ാർട്ടന് യമറെന് മുലഖന സർക്ാർ 2016-17ൽ ആരംഭതിച്ച 
േദ്തതിയാണന് കരതിയർ യഡവ�േന് യമറെന് യസറെർ. ജതിലാ 
എംലലോയന് യമറെന് എകന് സന് ലചഞ്ചുകളതിയ� യവാലക്ഷണൽ 
നഗഡൻസന് യൂണതിറ്റുകളുയട വതിപു�ീകരണ ലകന്ദങ്ങളായതി 
കരതിയർ യഡവ�േന് യമറെന് യസറെറുകള് പ്വർത്തിക്കുന്നു.  
ഇതുകൂടായത, കരതിയർ യഡവ�േന് യമറെന് യസറെർ  
ലകരളത്തിൽ നതിന്നുള്ള വതിദധ്ാർത്തികള്ക്ന് ഉന്നത  
ലകാലളജുകളതിലും ലദശീയ ത�ത്തിയ� മതികവതിയറെ  
ലകന്ദങ്ങളതിലും ബതിരുദാനന്ര ബതിരുദ ലകാഴന് സുകളതില�
ക്കുള്ള പ്ലവശനത്തിനള്ള സമഗ്ര േരതിശീ�ന േരതിോടതി
യായ "ധനസന്" ലപ്ാഗ്രാമും നടത്തുന്നു. ലകാഴതിലക്ാടന്  
ജതിലയതി�ാണന് േദ്തതി േരീക്ഷണാടതിസ്ാനത്തിൽ  
നടപ്ാക്കുന്നതന്.
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പട്തിേ 7.3.9 കരതിയർ വതികസന ലകന്ദത്തിയറെ  
പ്വർത്നങ്ങള്

ലപ്ാഗ്രാമുകള് നമ്പർ 

രജതിസന്ല്ഷൻ 25428

ഗ്രൂപ്ന് യകൗൺസതി�തിംഗന് 156

കരതിയർ യസമതിനാർ 10036

വധ്ക്തിഗത നഗഡൻസന് 4082

ലമാക്ന് ഇറെർവയൂ 14

ലഗാള് യസറ്റതിംഗന്സന് 164

ഉറവിടം: റകരള അക്കാദെി റ�ാർ സ് കിൽ ആൻഡ് എക് സലൻസ്

• നതി�വതിൽ (ലേരാമ്പ്ര) ലകാഴതിലക്ാടന്, (ചതിറ്റൂർ) ോ�ക്ാടന്,  
(തൃപ്പൂണതിത്തുറ) എറണാകുളം, (കായംകുളം) ആ�പ്പുഴ, 
(യകാട്ടാരക്ര) യകാലം, (യനയ്ാറ്റതിൻകര,  
ോല�ാടന്) തതിരുവനന്പുരം എന്നതിവതിടങ്ങളതിൽ 
ഏഴന് കരതിയർ യഡവ�േന് യമറെന് യസറെറുകള്  
സ്ാേതിച്ചതിട്ടുണ്ന്.

കേരള കസ്ററ്റ് കജാബ് കപാർട്ൽ
യതാഴതിൽ നനപുണധ് വകുപ്ന്, KASE മുലഖന യതാഴതി�
ലന്വഷകർക്കും യതാഴതിൽദാതാക്ള്ക്കും സംസ്ാനത്ന് 
യതാഴതിൽ വർധതിപ്തിക്കുന്നതതിനായതി സവതിലശഷമായ  
ഏകജാ�ക സൗകരധ്ം ആരംഭതിച്ചതിട്ടുണ്ന്. സംസ്ാന 
ലജാബന് ലോർട്ടൽ ലജാ�തി കയണ്ത്തുന്നതതിനം,  
റതിക്രൂട്ടന് യമറെതിനമുള്ള ഒരു ഏകജാ�ക േരതി്ാരമാണന് 
അയലകേതിൽ എലാം ഉള്യക്ാള്ളുന്ന സലപ്ാർട്ടന് സതിസ്റം 
എന്നും േറയാം. ലസ്ററ്റന് ലജാബന് ലോർട്ടൽ ലജാ�തി 
ലോസ്റതിംഗന് മുതൽ അവസാന ഓഫർ യ�റ്റർ 
നൽകുന്നതന് യചയ്യുന്നതുവയര എൻഡന്-ടു-എൻഡന്  
റതിക്രൂട്ടന് യമറെതിനന് േരതി്ാരം നൽകുന്നു. യതാഴതി�ലന്വഷകർക്ന്  
അവർക്ന് അനലയാജധ്മായ ലജാ�തി കയണ്ത്ാൻ 
ലോർട്ട�തിൽ അവരുയട വതിവരങ്ങള് അേന് ലഡറ്റന് യചയ്ാം, 
കൂടായത യതാഴതിൽ അവസരങ്ങളുയട ലോർട്ട�തിൽ  
പ്ലവശതിച്ചന് യതാഴതിലുടമയ്കന് അവർക്ന് അനലയാ
ജധ്മായ ഉലദധ്ാഗാർത്തിയയ കയണ്ത്ാനാകും. 
അടതിസ്ാന ത�ം മുതൽ മാലനജന് യമറെന് ത�ം വയര
യുള്ള വതിവതിധ ലമഖ�കളതിയ� യതാഴതി�വസരങ്ങള് 
ഫ�പ്ദമായതി വതിനതിലയാഗതിക്ാൻ ലജാബന് ലോർട്ടൽ 
സ്ായതിക്കുന്നു. യതാഴതി�ലന്വഷകരുയടയും യതാഴതിലു
ടമകളുയടയും രജതിസന്ല്ഷൻ, ഡതിജതി ല�ാക്ർ സതിസ്റം, 
ഓലട്ടാമാറ്റതികന് യറസയൂം ജനലറഷൻ, വീഡതിലയാ യറസയൂം, 
മറ്റന് ലോർട്ടലുകളുമായുള്ള സംലയാജനം, ല�ണതിംഗന്  
മാലനജന്യമറെന് സതിസ്റം, ലജാബന് ലബ്ലാഗന് എന്നതിവയാണന് 
ലോർട്ട�തിയറെ സവതിലശഷതകള്. യൂണതിലവഴന്സതിറ്റതി വതിദധ്ാർ
ത്തികളുയട ഡാറ്റാലബസന് സംസ്ാന ലജാബന് ലോർട്ടലുമായതി  
സംലയാജതിപ്തിക്കുന്നതതിനള്ള നടേടതികള് KASE ആരംഭതിച്ചു,  
അതതിലൂയട ലകരളത്തിലുടനീളമുള്ള വതിവതിധ സർവക
�ാശാ�കളതിൽ നതിന്നന് ോസാകുന്ന വതിദധ്ാർത്തികയള 
ലോർട്ട�തിൽ രജതിസ്റർ യചയ്യുകയും, അതന് വഴതി സം
സ്ാനയത് ലകാലളജുകളതിൽ നതിന്നന് ോസായവരുയട  
ഡാറ്റാബാകേന് നതിർമ്മതിക്ാനം ഇതന് സ്ായതിക്കും.

്ധാൈെന്തതി േൗശൽ വ തിോസ് ക�ാജൈ 
(പ തിഎംലേവതിനവ)
പ്ധാൻ മന്തതി കൗശൽ വതികാസന് ലയാജന (PMKVY) േദ്തതി
കളുയട ലകന്ദാവതിഷന് കൃത സംസ്ാന മാലനജന് യമറെന് (CSSM) 
ഘടകം നടപ്തി�ാക്കുന്നതതിനള്ള ലനാഡൽ ഏജൻസതിയാ
ണന് ലകരള അക്ാദമതി ലഫാർ സന് കതിൽസന് എകന് സ�ൻസന് 
(KASE). േതി.എം.യക.വതി.നവ എന്നതന് നനപുണധ് വതികസന 
മന്താ�യത്തിയറെ പ്ധാന നനപുണധ് േരതിശീ�ന േദ്തതി
യാണന്. ഈ നനപുണധ് സർട്ടതിഫതിലക്ഷൻ സ്ീം �ക്ഷധ്മതിടു
ന്നതന് ധാരാളം ഇന്ധ്ൻ യുവതീ-യുവാക്യള നനപുണധ് േരതി
ശീ�നം ലനടാനം യതാഴതിൽ ലയാഗധ്രാക്ാനം അവരുയട  
ഉേജീവനമാർഗം ലനടാനം പ്ാപ്തരാക്കുകയും അണതിനതിര
ത്തുകയും യചയ്യുക എന്നതാണന്. 

്ധാൈെന്തതി േൗശൽ വ തിോസ് ക�ാജൈ 3.0 
(2020-21)
നനപുണധ് വതികസന-സംരംഭകത്വ മന്താ�യം (MSDE) 
അതതിയറെ മുൻനതിര േദ്തതിയുയട മൂന്നാം ഘട്ടം ആരംഭതിച്ചു 
- പ്ധാനമന്തതി കൗശൽ വതികാസന് ലയാജന (PMKVY 3.0) 
2021 ജനവരതി 15 നന്. ഹ്രസ്വകാ� നനപുണധ് േരതിശീ�ന 
േരതിോടതിയതിലൂയട യതാഴതി�തിലാത്വർക്കും യകാഴതിഞ്ഞുലോകു
ന്ന യുവാക്ള്ക്കും ഉേജീവനം നൽകുക എന്നതാണന് ഈ 
േദ്തതി �ക്ഷധ്മതിടുന്നതന് (STT). കൂടായത മുൻകൂർ േഠനത്തി
യറെ അംഗീകാരവം (RPL) ഈ േദ്തതി വഴതി നടപ്തി�ാക്കുന്നു. 
േതിഎംയകവതിനവ േദ്തതിയുയട മൂന്നാമയത് േതതിപ്ാണതിതന്. 
MSDE പുറത്തിറക്തിയ കൺയസേന്റ്റന് ലനാട്ടന് അനസരതിച്ചന്, 
PMKVY 3.0 രണ്ന് ഘട്ടങ്ങളതി�ായതി നടപ്തി�ാക്കും: ഒന്നാം 
ഘട്ടം (2020-21), രണ്ാം ഘട്ടം (2021- 2026). PMKVY 
3.0 (2020-21) നന് ലവണ്തി MSDE 30.12.2020-നന് മാർഗ്ഗ 
നതിർലദേശങ്ങള് പുറയപ്ടുവതിച്ചു. 

PMKVY 3.0 (2020 -21) സ്ീം 15 യസകന്ടറുകളതി�ായതി 32 ലകാ
ഴന്സുകളതി�ാണന് നടപ്തി�ാക്കുന്നതന്. പ്ധാനമന്തതി കൗശൽ 
വതികാസന് ലയാജന 3.0 സ്ീമതിനന് കീഴതിൽ 19 എംോനൽഡന് 
േരതിശീ�ന േകോളതികളുണ്ന്, എൻലറാള് യചയ്ത ഉലദധ്ാഗാർ
ത്തികളുയട എണ്ം 2300 ആണന്. അവരതിൽ 560 ഉലദധ്ാഗാർ
ത്തികള് ഇതതിനകം േരതിശീ�നം പൂർത്തിയാക്തിയതിരുന്നു.
 
അേ്തിസതിഷൻ ആൻെ് കൈാളജ് അവ�ർലൈസ് 
നെവ് െതിഹുെ് ല്ാകൊഷൻ (SANKALP)
നനപുണധ് വതികസന, സംരംഭകത്വ മന്താ�യത്തിനന് 
(MSDE) കീഴതിൽ, നനപുണധ് വതികസനത്തിനായുള്ള  
സ്ാേനേരമായ സംവതിധാനങ്ങള് ശക്തിയപ്ടുത്തുന്നതതി
നം രാജധ്ത്തുടനീളമുള്ള യുവാക്ള്ക്ന് ഗണനതി�വാരവം  
വതിേണതി പ്സക്മായ േരതിശീ�നത്തില�ക്കുള്ള  
പ്ലവശനം വർധതിപ്തിക്കുന്നതതിനമായതി ല�ാകബാകേന് 
സ്ായലത്ായടയുള്ള േദ്തതിയായ നനപുണധ് ലശഖ
രണവം വതിജ്ാന അവലബാധ ഉേജീവന ലപ്ാത്സാ
്നവം (SANKALP) ഇന്ധ്ാ ഗവൺയമറെന് ആരംഭതിച്ചു. 
ലദശീയ നനപുണധ് വതികസന മതിഷയറെ (എൻഎസന്ഡതി
എം)  ദൗതധ്ം അതതിയറെ പ്ധാന സബന് മതിഷനകളതിലൂ
യട നടപ്തി�ാക്ാൻ സകേൽേന് േദ്തതി �ക്ഷധ്മതിടുന്നു.  
ലദശീയ-സംസ്ാന ത�ങ്ങളതിൽ സ്ാേനേരമായ 
സംവതിധാനങ്ങള് ശക്തിയപ്ടുത്തുക, ഗണനതി�വാര
മുള്ള േരതിശീ�കരുയടയും മൂ�ധ്നതിർണ്യക്ാരുയടയും 
ഒരു കൂട്ടം നതിർമ്മതിക്കുക, സംസ്ാന ത�ത്തിൽ എലാ 
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നനപുണധ് േരതിശീ�ന പ്വർത്നങ്ങളും സംലയാജതിപ്തി
ക്കുക, നനപുണധ് േരതിശീ�ന േരതിോടതികള്ക്ായതി ശക്
മായ നതിരീക്ഷണ-മൂ�ധ്നതിർണ്യ സംവതിധാനം സ്ാേതി
ക്കുക എന്നതിവയാണന് േദ്തതിയുയട പ്ധാന �ക്ഷധ്ങ്ങള്.  
േതിന്നാക് വതിഭാഗങ്ങള്ക്ന് നനപുണധ് േരതിശീ�ന അവ
സരങ്ങളതില�ക്കുള്ള പ്ലവശനം ഏറ്റവം പ്ധാനമായതി, 
പ്സക്മായ നതിർമ്മാണ ലമഖ�കളതിയ� നനപുണധ് 
ആവശധ്കതകള് നതിറലവറ്റതിയക്ാണ്ന് "യമയ്കന് ഇൻ ഇന്ധ്" 
സംരംഭത്തിനന് അനബന്മായതി നൽകുക. 

SANKALP േദ്തതിയുയട ഭാഗമായതി, നനപുണധ് വതികസന, 
സംരംഭകത്വ മന്താ�യത്തിയറെ വതിവതിധ നനപുണധ് സംരം
ഭങ്ങള് നനപുണധ് ഇലക്ാ സതിസ്റത്തിൽ ഗണനതി�വാരവം 
സ്തിരതയും ഉറപ്ാക്കുന്നതതിനന് ഗ്രൗണ്ന് നതിർവ്ണം സുഗമ
മാക്കുന്നതതിനന് ജതിലാത�ത്തിൽ ജതിലാ സന് കതിലതിംഗന് കമ്മതിറ്റതിയും 
ജതിലാ ലനാഡൽ യസറെറും രൂേീകരതിലക്ണ്തന് അതധ്ാവശധ്
മാണന്. ജതിലാ ത�ത്തിൽ നവദഗന്ധധ്ം ഉറപ്ാക്കുന്നതതിനം നതി
�നതിർത്തുന്നതതിനമുള്ള ലകന്ദ ബതിന്ദുവം പ്ാലദശതിക സ്ായതി 
യുമായതി ജതിലാ നനപുണധ് സമതിതതി പ്വർത്തിക്കുന്നു.

എലാ ജതിലകളതിലും ജതിലാ കളകന്ടർമാരുയട ലനതൃത്വത്തിൽ 
ജതിലാ നനപുണധ് സമതിതതികള് രൂേീകരതിച്ചു. യകഎഎസന്ഇ 11 
ജതിലാ നനപുണധ് ലകാഓർഡതിലനറ്റർമായര (ഡതിഎസന് സതി) 

നതിയമതിച്ചു. നനപുണധ് േഠനം വതിദധ്ാർത്തികയള വതിവതിധ വഴതി
കളതിൽ ലജാ�തി ലനടാനം അതുവഴതി സ്തിരമായ വരുമാനം 
ലനടാനം പ്ാപ്തരാക്കുന്നു. കൂടായത, യതാഴതി�വസരങ്ങ
ളതില�ക്കുള്ള പ്ലവശനം വർദ്തിപ്തിക്കുന്നതതിനന് നനപുണധ് 
േഠനം സ്ായതിക്കുന്നു. ലകന്ദ-സംസ്ാന സർക്ാരുകള് 
ഇത്രം നനപുണധ് വതിടവകള് കയണ്ത്തി അവ േരതി്രതിച്ചന് 
നനപുണധ് വതികസനം സാധധ്മാക്ാനള്ള ശ്രമത്തി�ാണന്.
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പൂർത്തിയായവ ലബസതികന് 

108 56,302 23,635 4,134 246 2
17,026 3,38,807

പട്തിേ 7.3.10 സംസ്ാന ലജാബന് ലോർട്ട�തിയറെ നതി�വതിയ� അവസ്

ഉറവിടം: റകരള അക്കാദെി റ�ാർ സ് കിൽ ആൻഡ് എക് സലൻസ്

ലകാൺയഫഡലറഷൻ ഓഫന് ഇന്ധ്ൻ ഇൻഡസന്്തി, Taggd, Sunstone University, Association of Indian Universitys, UNDP, 
AICTE, ASAP എന്നതിവയുയട േകോളതിത്ലത്ായട വീൽലബാകന് സന് പുറത്തിറക്തിയ 2022 യ� ഇന്ധ്ാ നനപുണധ് റതിലപ്ാർട്ടന് 
പ്കാരം മ്ാരാഷ്ട്രയ്ക്കും ഉത്ർപ്ലദശതിനം ലശഷം യതാഴതി�വസരത്തിയറെ കാരധ്ത്തിൽ ലകരളം മൂന്നാം സ്ാനത്ാണന്. 
യുവാക്ള്ക്ന് ഏറ്റവം ഉയർന്ന യതാഴതി�വസരങ്ങളുള്ള സംസ്ാനങ്ങളുയട േട്ടതികയതിൽ 64.2 ശതമാനലത്ായട മൂന്നാം 
സ്ാനത്ാണന് ലകരളം. മ്ാരാഷ്ട്ര ഉത്ർപ്ലദശന് എന്നതിവതിടങ്ങളതിൽ ഇതന് യഥാക്മം 66.1 ശതമാനവം 65.2 ശതമാനവം 
ആണന്. സ്തീകളുയട യതാഴതിൽ സാധധ്തയുയട കാരധ്ത്തിൽ ലകരളം നാ�ാം സ്ാനത്ാണന്. ലകരളത്തിൽ നതിന്നുള്ള നതിരവധതി 
നഗരങ്ങള് സ്തീകളുയടയും പുരുഷൻമാരുയടയും യതാഴതിൽക്ഷമതയതിൽ കാരധ്മായ പുലരാഗതതി പ്കടമാക്തി വരും വർഷങ്ങളതിൽ 
ഇതുമായതി ബന്യപ്ട്ടന് നതിരവധതി അവസരങ്ങള് പ്ലയാജനയപ്ടുത്ാൻ കഴതിയും. �ഭധ്മായ നനപുണധ്മുള്ള പ്തതിഭകള്ക്കുള്ള 
മതികച്ച 10 നഗരങ്ങളതിൽ തതിരുവനന്പുരം, ലകാഴതിലക്ാടന് നഗരങ്ങള് ഇടംേതിടതിച്ചതിട്ടുണ്ന്. ഇലറെൺഷതിപ്ന് മുൻഗണനകളുയട 
കാരധ്ത്തിൽ 91.17 ശതമാനം വതിദധ്ാർത്തികള് ഇലറെൺഷതിപ്ന് ലനടാൻ ആഗ്ര്തിക്കുന്ന സംസ്ാനങ്ങളതിൽ ലകരളം 
ആറാം സ്ാനത്ാണന്. ഇതന് സംസ്ാനത്തിനന് ശുഭസൂചനയാണന് നൽകുന്നതന്. സംസ്ാനത്ന് ശക്മായ നനപുണധ് 
ആവാസവധ്വസ് വതികസതിപ്തിക്കുന്നതതിൽ സർക്ാർ സജീവമായ ഇടയേടൽ നടത്തിയതതിനാ�ാണന് ഇത്രയമാരു ലനട്ടം 
നകവരതിക്ാനായതന്.

കബാക്് 7.3.3. ഇന്ധ്യുയട നനപുണധ് റതിലപ്ാർട്ടന് 2022
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ലിംഗസമത്ം കകവരിക്കുകയം എല്യാ സ്ത്രീകളെയം ളെൺ
കുട്ികളെയം ശയാക്്രീകരിക്കുകയം ളെയ്യുക എന്നത് യ.എ
ന്നിളറെ സുസ്ിര ലക്ധ്ങ്ങെിളലയാന്നയാണ് (എസ്ഡിജി 
5). സ്ത്രീകച്െയാടുള്ള വിച്വെനം അവസയാനിപ്ിക്കുന്നത് 
ച്കവലമയായ ഒരു മനുഷധ്യാവകയാശ പ്രശ്ം െരിഹരിക്കുക 
എന്ന നിലയിൽ മയാത്രമല് മറിചേ് സുസ്ിര ഭയാവിയിച്ലക്കുള്ള 
അനിവയാരധ്മയായ ഒരു അവസ് കൂടിയയായയാണ് കയാണുന്ന
ത്. ലിംഗ സമത്ത്ിനും ശയാക്്രീകരണത്ിനും ച്വണ്ിയ
ള്ള പ്രവർത്നങ്ങെിൽ കയാരധ്മയായ പുച്രയാഗതി കഴിഞ്ഞ 
നയാല് ദശകങ്ങെിൽ ഉണ്യായിട്ടുളണ്ന്നത് വധ്ക്മയാണ്. 
എന്നിരുന്നയാലം ഒരു ആച്ഗയാെ സമൂഹം എന്ന നിലയ്ക് ലിംഗ 
സമത് ച്ലയാകമയാകുന്നതിൽ നിന്ം നയാം ഇച്പ്യാഴം ഏളറ 
അകളലയയാണ്.

ലിംഗ െദവിയമയായി ബന്ധളപ്ട് ഐകധ്രയാഷ്ട്ര വികസന 
െരിെയാടി (യഎനഡിെി) വികസിപ്ിളചേടുത് പ്രധയാന
ളപ്ട്തം സയാധയാരണ ഉെച്യയാഗിക്കുന്നതമയായ രണ്ടു ലിം
ഗസമത് സൂെികങ്ങൾ ആണ് ലിംഗ െദവി വികസന 
സൂെികയം (ജിഡിഐ) ലിംഗെദവി ശയാക്്രീകരണ 
ഏകകവം (ജിഇഎം). ലിംഗ െദവി വികസന സൂെിക 
(ജിഡിഐI) അടിസ്യാന കഴിവകളുമയായം ജ്രീവിത നില
വയാരവമയായം ബന്ധളെട്ടു നിൽക്കുന്. മയാനവ വികസന 

സൂെിക (എചേ്ഡിഐ) യിൽ ഉെച്യയാഗിക്കുന്ന സമയാനമയായ  
സൂെകങ്ങൾ തളന്ന ആണ് ലിംഗ അസമത് സൂെികയിലം 
ഉെച്യയാഗിക്കുന്നത് എങ്ിലം ആളക ആളുകളുളട ശരയാശരി 
ച്നട്ങ്ങൾ ഒന്നിളചേടുക്കുന്നതിലം സ്ത്രീയം പുരുഷനും തമ്ിളല 
അസമത്ത്ിലം ശ്രദ് ച്കന്ദികരിക്കുന്. 2020 ളല മയാനവ 
വികസന റിച്പ്യാർട്് (എചേ്ഡിആർ) പ്രകയാരം ദക്ിച്ണ
ഷധ്ന രയാജധ്ങ്ങെിൽ 0.82 ലിംഗെദവി വികസന സൂെിക
ച്യയാടു കൂടി ച്മയാശം പ്രകടനം നടത്ിയ രയാജധ്ങ്ങെിൽ  
മൂന്നയാമതയാണ് ഇന്ധ്. 

ച്ലയാക സയാമ്പത്ിക ച്�യാറത്ിളറെ ആച്ഗയാെ ലിംഗെദവി 
അസമത് റിച്പ്യാർട്് 2021 പ്രകയാരം 156 രയാജധ്ങ്ങെിൽ 
ഇന്ധ് 140-യാ സ്യാനത്യാണ്. കൂടയാളത, ആച്രയാഗധ്ം,  
ശയാക്്രീകരണം, ളതയാഴിൽ വിെണി തടങ്ങിയ ച്മഖലകെിലം 
ഇന്ധ്യിളല ലിംഗെദവിഅസമത്ത്ിളറെ വധ്ക്മയായ 
െിത്രം ലിംഗെദവി അസമത് സൂെിക (ജിഐഐ) വരചേ് 
കയാട്ടുന്. ചിത്രം 8.1.1 ഇന്ധ്യിളല സ്ത്രീകളുളട ളതയാഴിൽ 
ച്സനയാ െങ്യാെിത്ം വധ്ക്മയാക്കുന്.

വനിതയാ വികസനവമയായി ബന്ധളപ്ട് നിരവധി സൂെകങ്ങ
ളുളട കയാരധ്ത്ിൽ ഇന്ധ്യിളല സംസ്യാനങ്ങെിൽ ച്കരെം 
ച്വറിട്ടുനിൽക്കുന്.

അദ്ധ്യായം

8
സാമൂഹിക ഉൾച്ചേർക്കൽ – ഉദ്യമങ്ങൾ
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ചിത്രം 8.1.1 വിവിധ വർഷങ്ങെിളല സ്ത്രീകെിളല ളതയാഴിൽ ച്സനയാ െങ്യാെിത് നിരക്ക് (എൽ.എ�്.െി.ആർ)

അവലംബം: മുന് എന്എസ്എസ് വിവരങ്ങളം വിവിധ പിഎല്എഫ്എസ് റിപ്പോര്ട്ടുകളം
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തച്ദേശഭരണ സ്യാെനങ്ങെിൽ സ്ത്രീകൾക്ക് 50 ശതമയാനം 
സ്രീറ്റുകൾ സംവരണം ളെയ്യാനുള്ള നിയമനിർമ്യാണം വഴി 
2010 ൽ െരിത്രെരമയായ ഒരു ചുവടുളവപ്യായിരുന് ച്കരെം 
നടത്ിയത്. 2021-ൽ ആളകയള്ള 1,200 തച്ദേശ സ്യംഭ
രണ സ്യാെനങ്ങെിൽ 602 ലം സ്ത്രീകൾ ച്നതൃത്ം നൽകുന് 
(െഞ്യായത്് വകുപ്്, ച്കരെ സർക്കയാർ 2021). ഇന്ധ്യിളല 
ഏറ്റവം വലിയ സ്ത്രീ ശയാക്്രീകരണ െദ്തികെിളലയാന്നയായ 
കുടുംബശ്ര്രീ മിഷന ച്കരെത്ിളറെ വനിതയാ വികസനത്ിൽ 
പ്രധയാന െങ്് വഹിക്കുന്. പ്രയാച്ദശിക ഭരണകൂടങ്ങെിളല 
ഗണധ്മയായ സ്ത്രീ പ്രയാതിനിധധ്ം, െരിശ്രീലനം, സംരംഭകത് 
െിന്തുണ, വിദധ്യാഭധ്യാസം എന്നിവയിലൂളട ലക്ക്കണക്കിന് 
സ്ത്രീകളെ ശയാക്്രീകരിക്കുന്നതിൽ കുടുംബശ്ര്രീയളട നിരന്
രമയായ ഇടളെടലിളറെയം പ്രയാച്ദശിക തലത്ിൽ സ്ത്രീകളുളട 
രയാഷ്ട്ര്രീയവൽക്കരണം വർദ്ിചേതിച്റെയം കൂടി പ്രതി�ല
നം ആയി കയാച്ണണ്തണ്്. നവലിബറലിസത്ിളറെ ഈ 
കയാലഘട്ത്ിൽ, ഇന്ധ്ളയയാട്യാളക സയാമ്പത്ിക നയത്ി
ളറെ സ്യാധ്രീനം ഉണ്യായിട്ടും, ച്കരെ സംസ്യാനത്ിളറെ 
സയാമൂഹിക ളെലവ് ഇച്പ്യാഴം ലിംഗ സമത്ം, വികസനം 
തടങ്ങിയ ച്മഖലകളെ ആശ്രയിക്കുന്ണ്്. ലിംഗസമത് 
സമൂഹത്ിച്ലക്കുള്ള െയാതളയയാരുക്കുന്നതിൽ ച്കരെ സർ
ക്കയാരും അതിളറെ വിവിധ ഏജനസികളും ച്നതൃത്െരമയായ 
ഒരു പ്രധയാന െങ്് വഹിക്കുന്.

2011-ളല ളസനസസ് പ്രകയാരം, ച്കരെത്ിളല സ്ത്രീ പുരുഷ 
അനുെയാതം 1,084 എന്നത് ച്ദശ്രീയ കണക്കയായ 940-മയായി 
തയാരതമധ്ളപ്ടുത്തുച്മ്പയാൾ ഉയർന്നതയാണ്. ച്കരെത്ിളല 
ളമയാത്ം ജനസംഖധ്യളട 52 ശതമയാനം സ്ത്രീകെയാണ്. 0-14 
വയസ്് പ്രയായമുള്ള കുട്ികൾ ച്കരെത്ിളല ളമയാത്ം ജന
സംഖധ്യളട 23.44 ശതമയാനളത് പ്രതിനിധ്രീകരിക്കുന്, 
അവരിൽ 48.91 ശതമയാനം ളെൺകുട്ികെയാണ്. ച്ദശ്രീയ 
ശരയാശരിയയായ 11 ശതമയാനത്ിൽ നിന്ന് വധ്തധ്സ്തമയായി, 
ച്കരെത്ിളല ളമയാത്ം കുടുംബങ്ങെിൽ 22 ശതമയാനവം സ്ത്രീ
കൾ നയിക്കുന്നതയാണ്. അടുത്ിളട, ച്െയാല്രീസ്, എകസൈസ് 
തടങ്ങിയ വകുപ്പുകെിൽ സ് ത്ര്രീകളുളട ളതയാഴിലവസരങ്ങ
െിൽ പ്രശംസന്രീയമയായ വർധനയണ്യായി. 2017-ൽ, 605 
ച്െയാല്രീസ് ച്കയാൺസ്റ്റബിൾമയാളരയം (ഒരു വനിതയാ കമയാന
ഡറെ് നിയന്തിക്കുന്ന ഒരു വനിതയാ ച്െയാല്രീസ് ബറ്റയാലിയന 
ഉൾളപ്ളട) 2018-ൽ 154 ച്െളരയം നിയമിച്ചു. 2018-ൽ 
എകസൈസ് വകുപ്ിൽ 133 സ്ത്രീകളെ െച്്യാെിംഗിനയായി ഉൾ
ളപ്ടുത്ി. മഹയാമയാരിക്കു ച്ശഷം ആച്രയാഗധ് പ്രവർത്കരുളട 
ഗണധ്മയായ പുതിയ നിയമനം നടന്നതിൽ, വലിളയയാരു 
വിഭയാഗം സ്ത്രീകെയാണ്. 

വിദ്യാഭ്യാസവരം ല ിരംഗസമത്വവരം
സയാമൂഹധ്-സയാംസ്യാരിക വികസനവമയായി ബന്ധളപ്ട്് 
ച്കരെത്ിളറെ ച്നട്ങ്ങെിൽ ഏറ്റവം ശ്രദ്യയാകർഷിക്കു
ന്നത് ഉയർന്ന സ്ത്രീ സയാക്രതയം വിദധ്യാഭധ്യാസവമയാണ്. 
ഉയർന്ന സയാക്രത ച്കരെ സ്ത്രീകളുളട സയാമൂഹികവം 
രയാഷ്ട്ര്രീയവമയായ വികസന മുച്ന്നറ്റത്ിളറെ അടിസ്യാന
മയായി കണക്കയാക്കയാം. ഒരു ളെറിയ സ്ത്രീ-പുരുഷ വധ്തധ്യാസം 
നിലനിൽക്കുന്ളണ്ങ്ിലം ഇന്ധ്ന സംസ്യാനങ്ങെിൽ 
മികചേ സ്ത്രീ സയാക്രതയാ നിരക്കയായ 92 ശതമയാനം ച്കരെ
ത്ിലയാണ് (ളസനസസ്, 2011). ച്കരെത്ിൽ കഴിഞ്ഞ 6 
ദശകങ്ങൾ ളകയാണ്് സ്ത്രീ-പുരുഷ വധ്തധ്യാസം കുറഞ്ഞുളവ
ന്ം കയാണയാന സയാധിക്കുന്. (കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് 
ആറയാം അദ്ധ്യായം കയാണുക). എനഎ�്എചേ്എസ്-5 
2019-20 വിവരങ്ങൾ പ്രകയാരം ച്കരെത്ിളല സ്ത്രീകളുളട 
(15-49 വയസ്സുള്ള) സയാക്രതയാ നിരക്ക് 98.3 ശതമയാന
മയായി വർദ്ിചേിട്ടുണ്്. കമ്പ്യൂട്ർ സയാക്രത, അടിസ്യാന 
ഇറെർളനറ്റ് െരിജ്യാനം തടങ്ങിയ മറ്റു നിലകെിളല 
സയാക്രതയളട കയാരധ്ത്ിൽ ച്കരെത്ിളലയം ഇന്ധ്
യിളലയം സ്ത്രീകൾ പുരുഷന്യാച്രക്കയാൾ െിന്നിലയാണ്. 
ഇനറർളനറ്റ് സയാക്രതയളട കയാരധ്ത്ിൽ സ്ത്രീ-പുരുഷ 
വധ്തധ്യാസം ഗ്യാമ്രീണ ച്മഖലയിലയാണ് കൂടുതൽ പ്രകടമയാ
കുന്നത്. ഗ്യാമങ്ങെിച്ലയം നഗരങ്ങെിച്ലയം വിവിധ തല
ത്ിലള്ള സയാക്രതയിളല സ്ത്രീ-പുരുഷ വധ്തധ്യാസങ്ങൾ  
പട്ിക 8.1.1-ൽ നൽകിയിരിക്കുന്.

ളെയാത വിദധ്യാഭധ്യാസത്ിളറെ കയാരധ്ത്ിൽ, സ്കൂൾ പ്രച്വശ
നം പ്രയാഥമിക തലത്ിൽ സയാർവത്രികമയാണ്, കൂടയാളത സ്ത്രീ-
പുരുഷ തലധ്ത കകവരിക്കുകയം ളെയ്ത. സ്കൂളുകെിൽ 
ച്െരുന്ന വിദധ്യാർത്ികെിൽ 48 ശതമയാനവം ളെൺകുട്ിക
െയാണ്. ഹയർ ളസക്കനഡറി വിദധ്യാഭധ്യാസ പ്രച്വശനത്ിൽ 
ആൺകുട്ികളെ അച്െക്ിചേ് ളെൺകുട്ികളുളട പ്രച്വശനം 
51.82 ശതമയാനമയാണ്. മൂന്നയാമളത് തലത്ിലം ളെൺകു
ട്ികളുളട പ്രച്വശനം ആൺകുട്ികച്െക്കയാൾ കൂടുതലയാണ്. 
ഉദയാഹരണത്ിന്, 2020-21 കയാലയെവിൽ ച്കരെത്ി
ളല വിവിധ ആർട്സ് സയനസ് ച്കയാച്െജുകെിൽ ബിരുദ 
ച്കയാഴ്സുകെിച്ലക്ക് പ്രച്വശനം ച്നടിയതിളറെ 64.6 ശത
മയാനവം ളെൺകുട്ികെയാണ്. ബിരുദയാനന്ര ബിരുദം െരി
ഗണിക്കുച്മ്പയാൾ, ളെൺകുട്ികളുളട പ്രച്വശനം ളമയാത്ം 
പ്രച്വശനത്ിളറെ 64.69 ശതമയാനമയായി ഉയർന്നിൽക്കു
ന്. എന്നയാൽ എഞ്ിന്രീയറിംഗ് ച്കയാച്െജുകെിലം ച്െയാെി
ളടക്നിക്കുകെിലം പ്രച്വശനം ച്നടുന്ന ളെൺകുട്ികളുളട 
എണ്ം കണക്കിളലടുക്കുച്മ്പയാൾ സ്ിതി വധ്തധ്സ്തമയാണ്. 
പ്രച്വശനം ലഭിചേ ആളക വിദധ്യാർത്ികെിൽ ളെൺകുട്ി

പട്ിക 8.1.1 വിവിധ തലങ്ങെിളല സയാക്രതയളട ശതമയാനം (വയസ്് 15-49)

നഗരം/ഗ്യാമം
ച്കരെം ഇന്ധ്

നഗരം ഗ്യാമം ആളക നഗരം ഗ്യാമം ആളക

ആൺ സയാക്രത 99.2 97.4 98.2 89.6 81.5 84.4

ളെൺ സയാക്രത 99.1 97.5 98.3 83 65.9 71.5

ഇറെർളനറ്റ് എച്പ്യാളഴങ്ിലം ഉെച്യയാഗിചേിട്ടുള്ള പുരുഷന 78.3 74.2 76.1 72.5 48.7 57.1

ഇറെർളനറ്റ് എച്പ്യാളഴങ്ിലം ഉെച്യയാഗിചേിട്ടുള്ള സ്ത്രീ 64.9 57.5 61.1 51.8 24.6 33.3

അവലംബം :പേശീയ കുടംബപോപരപോഗ്യ സര്പ്വേ (എന്.എഫ്.എച്്.എസ് ) 5, 2019-20
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കളുളട ശതമയാനം എഞ്ിന്രീയറിംഗ് ച്കയാച്െജുകെിൽ 41.85 
ഉം ച്െയാെിളടക്നിക്കുകെിൽ 26.51 ഉം മയാത്രമയാണ്. ളടക്നി
ക്കൽ സ്കൂളുകെിൽ ളെൺകുട്ികളുളട ശതമയാനം 5.2 എന്ന 
നിലയിൽ വെളര തയാളഴയയാണ്. (പട്ിക 8.1.2)

പട്ിക 8.1.2 വിവിധ തലങ്ങെിൽ ളെൺകുട്ികളുളട 
പ്രച്വശനം 2021-22

ച്മഖല ആളക ളെൺകുട്ികൾ ശതമയാനം

എൽ.െി 1418079 679968 47.94

യ.െി 1175521 574238 48.84

എചേ്.എസ് 1274511 617320 48.43

എചേ്.എസ്.
എസ് * 368283 190853 51.82

വി.എചേ്.എസ്.
എസ് 27218 12805 47.04

ളടക്ക്നിക്കൽ 
കഹ സ്കൂൾ 7834 410 5.2

ച്െയാെി ളടക്നിക്* 13280 3521 26.51

ബി.എ , ബി.എസ്. 
സി & ബി.ച്കയാം * 295417 193070 64.6

ബി. ളടക് * 5916 2476 41.85

എം.എ എം. എസ്. 
സി & എം.ച്കയാം * 44160 28568 64.69

എം. ളടക് * 1700 1137 66.88

ആച്രയാഗധ്വം 
അനുബന്ധ 
ശയാസ്തവം

23003 18715 81.35

അവലംബം: ഡി.ജി.ഇ, ഡി.സി.ഇ, ഡി.ട ി.ഇ, വ ി.എച്്.എസ്.ഇ ഡയറക്ടപററ്്, 
കക.ട ി.യു, കക. യു. എച്്. എസ്, *2020-21 കല വ ിവരങ്ങള്

ബി ളടക്, ച്െയാെിളടക്നിക്, ളടക്നിക്കൽ കഹസ്കൂളു
കൾ തടങ്ങിയ മറ്റു സയാച്ങ്തിക ച്കയാഴ്സുകെിളല ളെൺ
കുട്ികളുളട പ്രച്വശനം ആനുെയാതികമയായി കുറവയാണ്. 
എന്നയാൽ ആച്രയാഗധ്ം, അനുബന്ധ വിഷയങ്ങൾ എന്നി
വയിൽ അവരുളട അനുെയാതം വെളര കൂടുതലയാണ്. മച്റ്റ
ളതയാരു വിഭയാഗവമയായി തയാരതമധ്ളപ്ടുത്തുച്മ്പയാൾ, കവദധ്
ശയാസ്തവമയായി ബന്ധളപ്ട് ച്കയാഴ്സുകെിൽ ഭൂരിഭയാഗവം 
ളെൺകുട്ികെയാണ്. പട്ിക 8.1.3-ൽ കയാണുന്നത് ച്െയാളല, 
ആച്രയാഗധ്-അനുബന്ധ ച്കയാഴ്സുകെിളല 80 ശതമയാനത്ി
ലധികം വിദധ്യാർത്ികളും ളെൺകുട്ികെയാണ്. ഇവിളടയം 

അവർ ആൺ കുട്ികളുളട എണ്ളത് മറി കടക്കുന്. വരും 
വർഷങ്ങെിൽ 60 ശതമയാനത്ിലധികം ച്ഡയാക്ടർമയാർ 
സ്ത്രീകെയായിരിക്കുളമന്നതിളറെ സൂെനയയാണിത്.

പട്ിക 8.1.3 ളമഡിക്കൽ വിദധ്യാഭധ്യാസത്ിളല ളെൺ
കുട്ികളുളട വയാർഷിക പ്രച്വശന അനുെയാതം 2021-22 
(ഒക്ച്ടയാബർ 2021) 

വിഭയാഗം

ആ
ൺ

കു
ട്ി

ക
ൾ

ളെ
ൺ

കു
ട്ി

ക
ൾ

ആ
ളക

ളെ
ൺ

കു
ട്ി

ക
ളുള

ട 
ശ

ത
മയാ

ന
ം

ആധുനിക കവദധ്ശയാസ്തം 1792 3439 5231 65.74

ദന് െികിത്സ 292 1804 2096 86.06

ച്ഹയാമിച്യയാ 40 348 388 86.75

ആയൂർച്വദം 159 1132 1291 87.62

യനയാനി 6 25 31 80.64

സിദ് 12 25 37 67.56

അവലംബം: ആപരപോഗ്യ സര്്വേകലപോശപോല (കക.യു.എച്്.എസ്)

കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങെിൽ ളപ്രയാ�ഷണൽ ച്കയാഴ്സുക
െിളല ളെൺകുട്ികളുളട പ്രച്വശനത്ിൽ വർദ്ന
വ് ഉണ്യായി. അതച്െയാളല 2020-21 കയാലയെവിൽ, 
ച്കരെ കയാർഷിക സർവ്വകലയാശയാലക്ക് ക്രീഴിളല ബിരു
ദയാനന്ര ബിരുദ ച്കയാഴ്സുകെിൽ 517 ളെൺകുട്ികളും 
ബിരുദയാനന്ര ച്കയാഴ്സിന് 181 ളെൺകുട്ികളും 
ച്െർന്. അത് യഥയാക്രമം 77.05, 75.73 ശതമയാനം വരും.  
പട്ിക 8.1.4-ൽ കയാണിചേിരിക്കുന്നതച്െയാളല, 2021-22 
ൽ ച്കരെ ളവറ്ററിനറി ആനഡ് അനിമൽ സയനസസ് 
സർവ്വകലയാശയാലയിൽ ച്െർന്നിട്ടുള്ള വിദധ്യാർത്ികെിൽ 60 
ശതമയാനത്ിലധികം ളെൺകുട്ികെയാണ്. അതച്െയാളല 
�ിഷറ്രീസ് സർവ്വകലയാശയാലയിലം (ളക.യ. എ�്.ഒ.എസ്) 
പ്രച്വശനം ച്നടിയ വിദധ്യാർത്ികെിൽ 75 ശതമയാനവം ളെ
ൺകുട്ികെയാണ്.

വിദധ്യാർത്ികളുളട പ്രച്വശനവമയായി ബന്ധളപ്ട് എല്യാ 
വിവരങ്ങളും കയാണിക്കുന്നത് സയാച്ങ്തിക വിദധ്യാഭധ്യാസം 
ഒഴിളക, ളപ്രയാ�ഷണൽ വിദധ്യാഭധ്യാസം ഉൾളപ്ളട എല്യാ 
തലങ്ങെിലം ളെൺകുട്ികൾ ആൺകുട്ികച്െക്കയാൾ കൂടുത

പട്ിക 8.1.4 മറ്റു ളപ്രയാ�ഷണൽ ച്കയാഴ്സുകെിളല ളെൺകുട്ികളുളട പ്രച്വശനുെയാതം 2021-22

സർവ്വകലയാശയാലയളട ച്െര് ആൺകുട്ികൾ ളെൺകുട്ികൾ ആളക ളെൺകുട്ികളുളട 
ശതമയാനം

ച്കരെ കയാർഷിക സർവ്വകലയാശയാല 
(ളക.എ.യ)

ബിരുദം * 154 517 671 77.05

ബിരുദയാനന്ര 
ബിരുദം * 58 181 239 75.73

ച്കരെ ളവറ്റിനറി ആറെ് അനിമൽ  
സയനസസ് സർവ്വകലയാശയാല  
(ളക.വി.എ.എസ്.യൂ)

ബിരുദം 729 1153 1882 61.26

ബിരുദയാനന്ര 
ബിരുദം 115 279 394 70.81

ച്കരെ �ിഷറ്രീസ് ആറെ് ഓഷധ്ന സ്റ്റഡ്രീ
സ് സർവ്വകലയാശയാല (ളക.യ.എ�്.ഒ.എ
സ് )

ബിരുദം * 32 97 129 75

ബിരുദയാനന്ര 
ബിരുദം 65 232 297 78

അവലംബം:കക.എ.യൂ, കക.വി.എ.എസ്.യൂ, കക.യൂ.എഫ്.ഒ.എസ് *2020-21 കല വിവരങ്ങള്
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ലയാണ് എന്നതയാണ്.
കകരളത്ിലല സ്ത്രീകളുലെ ആകരയാഗ് നിലവയാരരം
മയാതൃമരണനിരക്ക്, ആയർകദർഘധ്ം, ലിംഗയാനുെയാതം 
തടങ്ങിയ സ്ത്രീകളുളട െില ആച്രയാഗധ് സൂെകങ്ങെിൽ ച്കരെം 
ഉയർന്ന െദവി ച്നടിയിട്ടുണ്്. ച്കരെത്ിളല ജനനളത് 
ആധയാരമയാക്കിയള്ള സ്ത്രീകളുളട ആയർകദർഘധ്ം 77.9 
വയസ്്, എന്നത് ഇന്ധ്യിളല തളന്ന ഏറ്റവം ഉയർന്ന 
നിരക്കയാണ്. ഇന്ധ്യിളല ളമയാത്ത്ിലള്ള സ്ത്രീകളുളട 
ആയർകദർഘധ് നിരക്ക് 70.7 വയസ്് എന്നതിച്നക്കയാൾ 
വെളര ഉയർന്നതയാണിത്. രയാജധ്ത്ിളറെ മറ്റ് ഭയാഗങ്ങെിലള്ള 
സ്ത്രീകച്െക്കയാൾ ച്കരെത്ിളല സ്ത്രീകളുളട ഉയർന്ന ആച്രയാ
ഗധ്നില സംസ്യാനത്ിളറെ ആളകയള്ള സയാമൂഹിക വിക
സനത്ിളറെ പ്രതി�ലനമയാണ്. മിക്ക ആച്രയാഗധ് സൂെകങ്ങ
ളും സംസ്യാനളത് സ്ത്രീകൾക്ക് വെളര അനുകൂലമയാണ്. 
രജിസ്്യാർ ജനറൽ ഓ�് ഇന്ധ് പുറത്തുവിട് കണക്കുകൾ 
പ്രകയാരം, എല്യാ ജനസംഖധ്യാ സൂെകങ്ങളും ച്കരെത്ിളല 
സ്ത്രീകൾക്ക് അനുകൂലമയാണ് (പട്ിക 8.1.5).

സംസ്യാനത്് മയാതൃ െരിെരണത്ിനുള്ള വിപുലമയായ 
ളെയാതസംവിധയാനം ളകയാണ്ടുവന്നതിളറെ �ലമയാണ്  
ച്കരെത്ിളല കുറഞ്ഞ മയാതൃമരണ നിരക്കും ഉയർന്ന 
സ്ത്രീ ആയർകദർഘധ്വം. എസ്.ആർ.എസ് സ്റ്റയാറ്റിസ്റ്റി
ക്കൽ റിച്പ്യാർട്് 2018 അനുസരിചേ്, ച്കരെത്ിളല 15-49 
വയസ്ിനിടയിലള്ള നിരക്രരയായ സ്ത്രീകളുളട ളമയാത്ം 
ഉൽപ്യാദനക്മതയാ നിരക്ക് 1.8 ഉം ളമയാത്ം സയാക്
രരയായ സ്ത്രീകളുച്ടത് 1.7 ഉം ആണ്. ച്ദശ്രീയ തലത്ിൽ 
ഇത് യഥയാക്രമം 3 ഉം 2.1 ഉം ആണ്. ആച്രയാഗധ് െരിെയാ
ലന സ്യാെനങ്ങെിച്ലക്കുള്ള സയാർവത്രിക പ്രച്വശനം 
മയാതൃ െരിെരണവം ആശുെത്രിയിളല പ്രസവവം എല്യാവ
ർക്കും ഉറപ്യാക്കയാന സഹയായിക്കുന്. ച്കരെത്ിളല മയാതൃ  

െരിെരണ സൂെകങ്ങളുളട കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക്  
പട്ിക 8.1.6 കയാണുക. ച്കരെ സർക്കയാർ രൂെ്രീകരിചേത മുതൽ 
ദശയാബ്ദക്കയാലളത് െരിശ്രമത്ിളറെ �ലമയാണ് ളെയാതജ
നയാച്രയാഗധ് സംരക്ണം നൽകുന്നതിലള്ള ഈ ച്നട്ങ്ങൾ. 

ഉയർന്ന സയാക്രത, വിദധ്യാഭധ്യാസ നിലവയാരം, അനുകൂ
ലമയായ ആച്രയാഗധ് സൂെകങ്ങൾ എന്നിവ ജ്രീവിതകശലി 
ആച്രയാഗധ് സൂെകങ്ങെിൽ പ്രതി�ലിക്കുന്നില്. എനഎ�്എ
ചേ്എസ് 2019-20-ളറെ റിച്പ്യാർട്ടുകൾ പ്രകയാരം ശര്രീര ഭയാര 
സൂെിക, ളെയാണ്ത്ടി, അന്രീമിയ എന്നിവയളട കയാരധ്
ത്ിൽ സ്ത്രീകളുളട സ്യാനം ളമചേമല്. ച്കരെത്ിലം ഇന്ധ്
യിലം, ശര്രീര ഭയാര സൂെിക, സയാധയാരണയിലം തയാളഴയള്ള 
സ്ത്രീകളുളട ശതമയാനം പുരുഷന്യാരുമയായി തയാരതമധ്ളപ്ടുത്തു
ച്മ്പയാൾ ഉയർന്നതയാണ്, എന്നിരുന്നയാലം ച്കരെത്ിളല 
സ്ത്രീകൾ അഖിച്ലന്ധ്യാ ശരയാശരിളയ അച്െക്ിചേ് മിക
ചേവരയാണ്. എന്നയാൽ ളെയാണ്ത്ടിയളട കയാരധ്ത്ിൽ, 
ച്കരെത്ിളല സ്ത്രീകളുളട ശതമയാനം ഇന്ധ്യിച്ലതിച്ന
ക്കയാൾ കൂടുതലയാണ്, കൂടയാളത സംസ്യാനളത് അവരുളട 
െങ്യാെികച്െക്കയാൾ കൂടുതലയാണ്. വിെർചേയളട കയാരധ്ത്ിൽ, 
2015-16 മുതൽ 2019-20 വളര അതിളറെ ശതമയാനം വർ
ദ്ിചേതയായി കയാണുന്, എന്നിരുന്നയാലം ച്കരെത്ിളറെ 
സ്ിതി അഖിച്ലന്ധ്യാ ശരയാശരിച്യക്കയാൾ മികചേതയാണ്  
(അനുബന്രം 8.1.1). കൗമയാരക്കയാരുളട ഗർഭധയാരണവം 
ച്കരെത്ിൽ വെളര കുറവയാണ്. ച്കരെത്ിൽ വച്യയാജ
നങ്ങളുളട അനുെയാതം കൂടുതലയായതിനയാൽ രക് സമ്
ർദേം, പ്രച്മഹം, ഹൃദയ സംബന്ധമയായ അസുഖങ്ങൾ 
തടങ്ങിയ സയാംക്രമിച്കതര ച്രയാഗങ്ങളും വർധിച്ചുവരിക
യയാണ്. ശയാര്രീരിക പ്രവർത്നങ്ങളുളട അഭയാവം സ്ത്രീകൾ
ക്കിടയിൽ അമിതവണ്ം, സയാംക്രമിച്കതര ച്രയാഗങ്ങൾ 
വർദ്ിക്കൽ ച്െയാലള്ള നിരവധി ആച്രയാഗധ്പ്രശ്ങ്ങൾ 

പട്ിക 8.1.5 ഇന്ധ്യിളലയം ച്കരെത്ിളലയം സ്ത്രീകളുളട ആച്രയാഗധ്സ്ിതി
ക്രമ നം. സൂെകങ്ങൾ ച്കരെം ഇന്ധ്

1 ശിശുമരണ നിരക്ക്# ആളക 6 30

പുരുഷന്യാർ 6 30

സ്ത്രീകൾ 7 31

2 ശരയാശരി വിവയാഹ പ്രയായം സ്ത്രീകൾ * 18 വയസിന്  
തയാളഴ ഉള്ളവർ

17 16.8

18-20 19.1 19.2

21 വയസിന് മുകെിൽ ഉള്ളവർ 24.6 24

എല്യാ പ്രയായക്കയാരിലം 23.2 22.3

3 മയാതൃ മരണ നിരക്ക് ** 43 113

4 ജനനളത് അടിസ്യാനമയാക്കിയള്ള ആയർ
കദർഘധ്ം ***

ആളക 75.3 69.4

പുരുഷനമയാർ 72.5 68.2

സ്ത്രീകൾ 77.9 70.7

അവലംബം: # എസ്.ആര്എസ് ബുള്ളറ്ിന് ഒക്പടപോബര് 2021 *എസ്.ആര്എസ് സ്റപോറ്ിസ്റിക്കല് റിപ്പോര്ട്് 2018/ 
**എം.എം.ആര് കെ ക്കുറിച്ചുള്ള പ്രപ്്യക ബുള്ളറ്ിന് 2016-18 ***എസ്.ആര്എസ് ലലഫ് പടബിള് 2014-18
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പട്ിക 8.1.6 മയാതൃ െരിെരണത്ിളറെ സൂെകങ്ങൾ

സൂെകങ്ങൾ

ഇന്ധ് ച്കരെം

എന.
എ�്.എചേ്.

എസ് -3 
(2005-06)

എന.
എ�്.എചേ്.

എസ് -4 
(2015-16)

എന.
എ�്.എചേ്.

എസ് -5 
(2019-20)

എന.
എ�്.എചേ്.

എസ് -3 
(2005-06)

എന.
എ�്.എചേ്.

എസ് -4 
(2015-16)

എന.എ�്.
എചേ്.എസ് -
5 (2019-20)

കൗമയാര പ്രയായക്കയാരിളല ഗർഭധയാരണം 16 7.9 6.8 5.8 3 2.4

അമ്മയാരുളട പ്രസവ പൂർവ 
െരിച്ശയാധനകൾ 43.9 58.6 70 91.9 95.1 93.6

ആശുെത്രികെിളല ജനനങ്ങൾ 
(ശതമയാനം) 38.7 78.9 88.6 99.3 99.8 99.8

മയാതൃ ശിശു സംരക്ണവം (എം.സി.െി 
കയാർഡ് ഉടമ) (ശതമയാനം) ലഭധ്മല് 89.3 95.9 ലഭധ്മല് 84.2 91.3

ആളക പ്രതയുല്യാദന നിരക്ക് (ഓച്രയാ 
സ്ത്രീകൾക്കുമുള്ള കുട്ികൾ) 2.7 2.2 2 1.9 1.6 1.8

സമ്പൂർണ് പ്രസവ പൂർവ െരിെരണം 
(ശതമയാനം) 11.6 21 ലഭധ്മല് 66.7 61.2 ലഭധ്മല്

അമ്മയാർക്ക് പ്രസവയാനന്ര െരിെരണം 
ലഭിചേത് (ശതമയാനം) 34.6 62.4 78 84.6 88.7 93.3

സിച്സറിയനിലൂളടയള്ള പ്രസവം 
(ശതമയാനം) 8.5 17.2 21.5 30.1 35.8 38.9

കൗമയാര പ്രയായക്കയാരിളല വിെർചേ 
(ശതമയാനം) 55.3 53.1 57 32.8 34.3 36.3

ഗർഭയാവസ്യിൽ അനുഭവിചേ അക്രമം 
(ശതമയാനം) ലഭധ്മല് 3.9 3.1 ലഭധ്മല് 1.2 0.5

അവലംബം: പേശീയ കുടംബ ആപരപോഗ്യ സര്പവ

സൃഷ്ിക്കുന്. എന.എ�്.എചേ്.എസ്-5 കണക്കുകൾ 
പ്രകയാരം ച്കരെത്ിളല 24.8 ശതമയാനം സ്ത്രീകൾക്ക്  
പ്രച്മഹവം 30.9 ശതമയാനം ച്െർക്ക ്രക് സമ്ർദേവമുണ്്. 

സ്ത്രീകളുച്ടയം കുട്ികളുച്ടയം ച്െയാഷകയാഹയാര നില ളമചേളപ്
ടുത്തുന്നതിനയായി അനുബന്ധ ച്െയാഷകയാഹയാര െരിെയാടി, 
ച്െയാഷന അഭിയയാന, ആദധ് 1,000 ദിനങ്ങൾ തടങ്ങിയ 
വിവിധ െദ്തികൾ വനിതയാ ശിശു വികസന വകുപ്് (ഡബ്ല്യൂ
സിഡി) നടപ്ിലയാക്കിയിട്ടും, എനഎ�്എചേ്എസ്-4 ളന 
അച്െക്ിചേ് ച്കരെത്ിൽ സ്ത്രീകെിലം കുട്ികെിലം വിെർചേ 
വർധിചേതയായി എനഎ�്എചേ്എസ്-5 റിച്പ്യാർട്് പ്രകയാരം 
കയാണുന്. ച്െയാഷകയാഹയാരക്കുറവിളറെ പ്രശ്ം െരിഹരിക്കു
ന്നതിന്, സയാമൂഹധ് തലത്ിൽ ആച്രയാഗധ്-ച്െയാഷകയാഹയാര 
െരിെയാടികളുളട കൂടുതൽ സംച്യയാജനവം ളെയാതജനങ്ങൾ
ക്കിടയിൽ അവച്ബയാധം സൃഷ്ിക്കലം ആവശധ്മയാണ്. സം
ച്യയാജിതവം ച്കന്ദ്രീകൃതവമയായ പ്രവർത്നങ്ങെിലൂളട സ്ത്രീ
കെിലം കുട്ികെിലം കയാണുന്ന വിെർചേ 20 ശതമയാനമയായി 
കുറയ്ക്കുക എന്ന ലക്ധ്ച്ത്യാളട, ഒരു വർഷം ന്രീണ്ടുനിൽക്കു
ന്ന ച്ബയാധവൽക്കരണ പ്രെയാരണം (കയാമ്പയിന 12) വകുപ്് 
ആരംഭിച്ചു. 2021 ജനുവരി 12-നയാണ് ഇത് സമയാരംഭിചേത്. 

കുടുംബയാസൂത്രണളത് സംബന്ധിചേിടച്ത്യാെം ഗർഭനി
ച്രയാധനളത്ക്കുറിച്ചുള്ള അറിവ് ച്കരെത്ിൽ ഏളറക്കുളറ 
സയാർവത്രികമയാണ്. എനഎ�്എചേ്എസ്-5 വിവരങ്ങൾ 
പ്രകയാരം ഗർഭനിച്രയാധന മയാർഗ്ഗങ്ങെിൽ പുരുഷ െങ്യാെിത്ം 
നിസ്യാരമയാണ്. ച്കരെത്ിൽ സ്ത്രീകളുളട വന്ധധ്ംകരണ 
നിരക്ക് 46.6 ശതമയാനവം പുരുഷനമയാരുച്ടത് 0.1 ശതമയാ

നവം ആളണന്ന് വിവരങ്ങൾ സൂെിപ്ിക്കുന്. ച്ദശ്രീയ തല
ത്ിൽ ഇത് സ്ത്രീകെിൽ 37.9 ശതമയാനവം പുരുഷന്യാരിൽ 
0.3 ശതമയാനവമയാണ്.

സമ്പദ് വ്വസ്ഥയിലല പങ്യാളിത്രം
ആച്രയാഗധ്ം, വിദധ്യാഭധ്യാസം, മറ്റ് െല വികസന സൂെക
ങ്ങൾ എന്നിവയളട കയാരധ്ത്ിൽ, ച്കരെത്ിളല സ്ത്രീകൾ 
അവരുളട പുരുഷ െങ്യാെികച്െക്കയാൾ മികചേവരയാണ്; 
എന്നയാലം സയാമ്പത്ിക ച്മഖലയിൽ അവരുളട െങ്യാെിത്ം 
ഇനിയം ളമചേളപ്ടയാനുണ്്. എനഎസ്എസ്ഒയളട മുന  
റൗണ്ടുകെിൽ, ളതയാഴിൽ ച്സനയാ െങ്യാെിത് നിരക്കിലം 
(എൽ എ�് െി ആർ) ളതയാഴിൽ െങ്യാെിത് നിരക്കിലം 
(ഡബ്ലയുെിആർ) പുരുഷന്യാരും സ്ത്രീകളും തമ്ിൽ വലിയ 
വിടവകൾ ഉണ്യായിരുന്. സമകയാലിക ച്കരെ സമൂഹത്ി
ളല ലിംഗ െദവ്രീ വിച്രയാധയാഭയാസങ്ങൾ സ്ത്രീകളുളട കുറഞ്ഞ 
ളതയാഴിൽ െങ്യാെിത് നിരക്കിലം ആനുെയാതികമല്യാത് 
ഉയർന്ന ളതയാഴിലില്യായ്മ നിരക്കിലം പ്രതി�ലിക്കുന്
ണ്്. ഔച്ദധ്യാഗിക ളതയാഴിൽ ച്സനയാ സർച്വ പ്രകയാരം 
സ്ത്രീ ളതയാഴിൽ ച്സനയാ െങ്യാെിത് നിരക്ക്, ഇന്ധ്യാ തല
ത്ിച്ലതിച്നക്കയാൾ ച്കരെത്ിൽ കുറവയാണ് പ്രച്തധ്കിചേ് 
ഗ്യാമപ്രച്ദശങ്ങെിൽ. ഒരു സയാക്ര സംസ്യാനത്ിളറെ 
ച്നട്ങ്ങളെ പ്രതി�ലിപ്ിക്കുന്ന ര്രീതിയിൽ നഗരപ്രച്ദശങ്ങ
െിളല സ്ത്രീകളുളട ളതയാഴിൽ െങ്യാെിത് നിരക്ക് എല്യായ് ച്പ്യാ
ഴം ച്കരെത്ിൽ വെളര കൂടുതലയാണ്. ഈയിളട നടന്ന 
ആനുകയാലിക ച്ലബർ ച്�യാഴ് സ് സർച്വകൾ (െിഎൽഎ
�്എസ്) കയാണിക്കുന്നത് ഇക്കയാരധ്ത്ിൽ പുരുഷന്യാരും 
സ്ത്രീകളും തമ്ിലള്ള അന്രം ഒരു െരിധിവളര കുറഞ്ഞിട്ടു
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ളണ്ന്നയാണ്. അതച്െയാളല, 2019-20 ൽ അവർ ഇന്ധ്യി
ളല അവരുളട െങ്യാെികളുമയായി തയാരതമധ്ളപ്ടുത്തുച്മ്പയാൾ 
ളമചേളപ്ട് സ്യാനളത്ത്ിയിട്ടുണ്്. (അനുബന്രം 8.1.2). 
2018-19 ളല െിഎൽഎ�്എസ് അനുസരിചേ്, ച്ദശ്രീയ 
തലത്ിലള്ളവരുമയായി തയാരതമധ്ളപ്ടുത്തുച്മ്പയാൾ പുരുഷന്യാ
രുളടയം സ്ത്രീകളുളടയം എൽ എ�് െി ആർ, ഡബ്ല്യൂെിആർ 
എന്നിവ ളെറുതയായി വർദ്ിച്ചു. എന്നയാൽ 2019-20ൽ ഇത് 
വ്രീണ്ടും കുറഞ്ഞത് സയാമ്പത്ിക ച്മഖലയിൽ ച്കയാവിഡ്-
19 മഹയാമയാരിയളട പ്രഭയാവം കയാരണമയാണ്. സ്ത്രീകളുളട 
ഡബ്ല്യൂെിആർ എല്യാ പ്രയായ വിഭയാഗങ്ങെിലം 2018-19-ൽ 
20.4 ശതമയാനത്ിൽ നിന്ന് 2019-20-ളല 22.4 ശതമയാ
നമയായി വർദ്ിച്ചു. ഉല്യാദന ക്മതയള്ള 15-29 വയസ് 
വിഭയാഗത്ിൽ, ച്കരെത്ിളല സ്ത്രീകളുളട ഡബ്ല്യൂെിആർ 30.5 
ആണ്, അച്തസമയം ഇതിളറെ അഖിച്ലന്ധ്യാ ശരയാശരി 
30.9 ആണ്. 

ഡബ്ലയുെിആറിളറെ അടിസ്യാനത്ിൽ ഇന്ധ്യിളലയം 
ച്കരെത്ിളലയം ളതയാഴിലവസരങ്ങളുളട തലത്ിലള്ള 
ലിംഗ െദവി വധ്തധ്യാസം ചിത്രം 8.1.2-ൽ കയാണിചേിരിക്കുന്. 
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ചിത്രം 8.1.2 ച്കരെത്ിളല സ്ത്രീ പുരുഷനമയാരുളട  
(എല്യാ പ്രയായക്കയാരും) ളതയാഴിൽ െങ്യാെിത് നിരക്ക്.

അവലംബം: പീരിപയപോഡിക് പലബര് പഫപോഴ്സ് സര്പ്വേ 2019-20

ളെയാത വിദധ്യാഭധ്യാസത്ിളറെ കയാരധ്ത്ിൽ, സ്കൂൾ പ്രച്വശ
നം പ്രയാഥമിക തലത്ിൽ സയാർവത്രികമയാണ്, കൂടയാളത സ്ത്രീ-
പുരുഷ തലധ്ത കകവരിക്കുകയം ളെയ്ത. സ്കൂളുകെിൽ 
ച്െരുന്ന വിദധ്യാർത്ികെിൽ 48 ശതമയാനവം ളെൺകുട്ിക
െയാണ്. ഹയർ ളസക്കനഡറി വിദധ്യാഭധ്യാസ പ്രച്വശനത്ിൽ 

ആൺകുട്ികളെ അച്െക്ിചേ് ളെൺകുട്ികളുളട പ്രച്വശനം 
51.82 ശതമയാനമയാണ്. മൂന്നയാമളത് തലത്ിലം ളെൺകു
ട്ികളുളട പ്രച്വശനം ആൺകുട്ികച്െക്കയാൾ കൂടുതലയാണ്. 
ഉദയാഹരണത്ിന്, 2020-21 കയാലയെവിൽ ച്കരെത്ി
ളല വിവിധ ആർട്സ് സയനസ് ച്കയാച്െജുകെിൽ ബിരുദ 
ച്കയാഴ്സുകെിച്ലക്ക് പ്രച്വശനം ച്നടിയതിളറെ 64.6 ശത
മയാനവം ളെൺകുട്ികെയാണ്. ബിരുദയാനന്ര ബിരുദം െരി
ഗണിക്കുച്മ്പയാൾ, ളെൺകുട്ികളുളട പ്രച്വശനം ളമയാത്ം 
പ്രച്വശനത്ിളറെ 64.69 ശതമയാനമയായി ഉയർന്നിൽക്കു
ന്. എന്നയാൽ എഞ്ിന്രീയറിംഗ് ച്കയാച്െജുകെിലം ച്െയാെി
ളടക്നിക്കുകെിലം പ്രച്വശനം ച്നടുന്ന ളെൺകുട്ികളുളട 
എണ്ം കണക്കിളലടുക്കുച്മ്പയാൾ സ്ിതി വധ്തധ്സ്തമയാണ്. 
പ്രച്വശനം ലഭിചേ ആളക വിദധ്യാർത്ികെിൽ ളെൺകുട്ി
കളുളട ശതമയാനം എഞ്ിന്രീയറിംഗ് ച്കയാച്െജുകെിൽ 41.85 
ഉം ച്െയാെിളടക്നിക്കുകെിൽ 26.51 ഉം മയാത്രമയാണ്. ളടക്നി
ക്കൽ സ്കൂളുകെിൽ ളെൺകുട്ികളുളട ശതമയാനം 5.2 എന്ന 
നിലയിൽ വെളര തയാളഴയയാണ്. (പട്ിക 8.1.2) 

കവതന നിരക്ിലല അസമത്വരം
ച്വതനത്ിളറെയം പ്രതി�ലത്ിളറെയം കയാരധ്ത്ിൽ,  
സംസ്യാനത്തും ച്ദശ്രീയ തലത്ിലം ലിംഗെരമയായ അസമ
ത്ം കയാരധ്മയായി നിലനിൽക്കുന്. ഈ അവച്ലയാകനത്ിളറെ 
ഏഴയാം അധധ്യായത്ിളല ളതയാഴിൽ എന്ന വിഭയാഗത്ിൽ, 
ശമ്പെമുള്ള ച്ജയാലി, സ്യം ളതയാഴിൽ, കൂലിപ്ണി എന്നിവ
യിൽ പുരുഷന്യാർക്കും സ്ത്രീകൾക്കും ഇടയിലള്ള ച്വതന നിര
ക്കുകെിളല അസമത്ം നിലനിൽക്കുന്നതിളനക്കുറിചേ് വിശദ
മയായി പ്രതിെയാദിചേിട്ടുണ്്. ച്വതന നിരക്കിളല ലിംഗെരമയായ 
അസമത്ം അനൗെെയാരിക അളല്ങ്ിൽ അസംഘടിത 
ച്മഖലയിൽ മയാത്രമല്, അനുബന്രം 8.1.3-ൽ കയാണിചേിരി
ക്കുന്നതച്െയാളല സ്ിരം ച്വതനം/ശമ്പെമുള്ള ച്ജയാലികെിലം 
വധ്യാെകമയാണ്. വരുമയാനത്ിളല ലിംഗെരമയായ വധ്തധ്യാസം 
ശമ്പെമുള്ള ച്ജയാലികച്െക്കയാളും സ്യം ളതയാഴിൽ ളെയ്യുന്നതി
ച്നക്കയാളും കൂലിപ്ണിയിലയാണ് കൂടുതൽ. ച്കരെത്ിളല സ്ത്രീ
കൾക്കും പുരുഷന്യാർക്കും കൂലിപ്ണിയിൽ ച്ദശ്രീയ തലത്ി
ലള്ളവച്രക്കയാൾ ഉയർന്ന ച്വതനം ലഭിക്കുന്ളണ്ങ്ിലം, 
ച്വതന നിരക്കിളല ലിംഗെരമയായ വധ്തധ്യാസം ച്കരെത്ിലം 
നിലനിൽക്കുന് (പട്ിക 8.1.7).

ളതയാഴിൽ ച്സനയളട അവിഭയാജധ് ഘടകമയായി മയാറുകയം 

പട്ിക 8.1.7 ളെയാത ച്ജയാലികെല്യാളത കൂലിപ്ണിയിൽ നിന്ന് ഓച്രയാ ദിവസവമുള്ള ശരയാശരി ച്വതനം / ശമ്പെം / 
വരുമയാനം എന്നിവയിളല ലിംഗെദവി വധ്തധ്യാസം

കയാലയെവ് ച്കരെം/ഇന്ധ്
ഗ്യാമം നഗരം

പുരുഷന സ്ത്രീ പുരുഷന സ്ത്രീ

ജൂകല- 
ളസെ്റ്റംബർ -2019

ച്കരെം 667.71 372.05 744.50 385.75

ഇന്ധ് 297.30 185.01 374.96 243.43

ഒക് ച്ടയാബർ- 
ഡിസംബർ 2019

ച്കരെം 721.39 395.56 736.51 369.43

ഇന്ധ് 305.40 193.10 384.32 244.10

ജനുവരി- 
മയാർചേ് -2020

ച്കരെം 715.96 430.54 729.58 351.86

ഇന്ധ് 315.13 205.43 391.31 264.86

ഏപ്രിൽ-ജൂൺ 2020
ച്കരെം 685.12 318.79 697.62 489.62

ഇന്ധ് 309.02 209.10 390.06 256.20
അവലംബം: പി.എല്.എഫ്.എസ്  2019-20,സിഡബ്ല്യൂഎസ്
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വ്രീട്ടുച്ജയാലികളുളടയം െരിെയാലനത്ിളറെയം ഉത്രവയാദി
ത്ങ്ങളുളട മുഴവന ഭയാരവം വഹിക്കയാളത മികചേ ളതയാഴിൽ 
ച്നടുകയം ളെയ്യുച്മ്പയാഴയാണ് സ്ത്രീകൾ സയാമ്പത്ിക ശയാക്്രീ
കരണം കകവരിക്കുന്നത്. ഇത് തിരിചേറിയളപ്ച്ടണ്തം 
കുടുംബത്ിനുള്ളിൽ കൂട്ടുത്രവയാദിത്ം ച്പ്രയാത്സയാഹിപ്ി
ക്കുന്നതിന് കൂടുതൽ ന്രീതിയക്മയായ ര്രീതിയിൽ ശമ്പെ
മില്യാത് ഗയാർഹിക, െരിെരണ ച്ജയാലികൾ കുറയ്കയാനും 
പുനർവിതരണം ളെയ്യാനും ശ്രമിച്ക്കണ്തം ആവശധ്മയാ
ണ്. ഇവ കുറയ്ക്കുന്നതിനും ച്ജയാലികളുളട പുനർവിതരണം 
ളെയ്യുന്നതിനും സഹയായിക്കുന്ന ഉെിതമയായ നയങ്ങൾ/
െദ്തികൾ രൂെളപ്ടുത്തുന്നതിൽ സംസ്യാനത്ിന് നിർ
ണയായക െങ്് വഹിച്ക്കണ്തണ്്.
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ചിത്രം 8.1.3 സ്ത്രീ ളതയാഴിലയാെികളുളട 
വധ്യാവസയായികയാടിസ്യാനത്ിലള്ള അനുെയാതം

അവലംബം: പി.എല്.എഫ്.എസ്  2019-20

സ്ത്രീ ലതയാഴിലയാളികളുലെ വ്യാവസയായിക വിതരണരം
ച്കരെത്ിൽ സ്ത്രീ ളതയാഴിൽ ച്സന കൃഷിയിൽ നിന്ന് 
അകന്ച്െയായതയായി ച്കരെത്ിളല സ്ത്രീ ളതയാഴിൽ 
െങ്യാെിത് നിരക്കിളനക്കുറിചേ് സിഡിഎസിളറെ 2015-
ളല ഒരു ച്പ്രയാജക്ട് റിച്പ്യാർട്് കയാണിക്കുന്. െിഎൽഎ
�്എസ് 2019-20 അനുസരിചേ്, ഉൽപ്യാദനച്മഖലയി
ളല സ്ത്രീകളുളട അനുെയാതം, അഖിച്ലന്ധ്യാതലവമയായി 
തയാരതമധ്ം ളെയ്യുച്മ്പയാൾ ച്കരെത്ിൽ ഉയർന്നതയാണ്  

(ചിത്രം 8.1.3). വലിളയയാരു വിഭയാഗം സ്ത്രീകൾ കുറഞ്ഞ 
ഉൽപ്യാദനക്മതയള്ളതം, അതധ്ദ്്യാനം ആവശധ്മുള്ള
തം ആയ െരമ്പരയാഗത വധ്വസയായങ്ങെയായ കകത്റി, 
ഖയാദി, കയർ, കശുവണ്ി എന്നിവയിൽ ഏർളപ്ട്ിരിക്കു
ന്നതിനയാലയാകയാം ഇത്. ച്കരെത്ിളല വിവിധ ച്ക്മനി
ധി ച്ബയാർഡുകെിളല സ്ത്രീകളുളട അംഗത്ത്ിൽ നിന്ന്, 
കുറഞ്ഞ വരുമയാനമുള്ള വധ്വസയായങ്ങെിളല സ്ത്രീകളുളട 
ച്കന്ദ്രീകരണം വധ്ക്മയാകുന്. ഉദയാഹരണത്ിന്, ബ്രീഡി 
സിഗയാർളത്യാഴിലയാെികളുളട ആളക ളതയാഴിൽ ച്സനയിൽ 
97.83 ശതമയാനവം സ്ത്രീകെയാണ്.

2019-20-ൽ, ച്കരെത്ിളല എ�് ഡബ്ലയുെിആറിളറെ വർദ്
നവ് കണക്കിളലടുക്കുച്മ്പയാൾ, ഗ്യാമങ്ങെിലം നഗരങ്ങെിലം 
കയാർഷികവൃത്ിയിൽ ഏർളപ്ട്ിരിക്കുന്ന സ്ത്രീകെിൽ ച്നരിയ 
വർധനയണ്യായച്പ്യാൾ, ഗ്യാമ്രീണ ച്കരെത്ിളല വലിയ 
വർദ്നവ് നിർമ്യാണത്ിലം മറ്റ് െില ച്സവനങ്ങെില
മയാളണന്ന് കയാണയാം. ച്കരെത്ിളല നഗരപ്രച്ദശങ്ങെിൽ, 
വധ്യാെയാരത്ിലം തടർന്ന് നിർമ്യാണ വധ്വസയായത്ിലം 
ച്സവനങ്ങെിലമയാണ് ഉയർന്ന വർദ്നവ് ച്രഖളപ്ടുത്ിയി
ട്ടുള്ളത്. അതിനയാൽ 2019-20 ളല ഗ്യാമ്രീണ സ്ത്രീ െങ്യാെിത് 
നിരക്ക് വർദ്ന, എനആർഇജിഎ ളതയാഴിലവസരങ്ങളുളട 
വർദ്നവ് മൂലം ഒരു െരിധിവളര കയാർഷികച്മഖലയിൽ 
ഉണ്യായിട്ടുണ്്, മറ്റ് കയാർഷിച്കതര ച്മഖലകെിലം ഇത് കയാ
ണളപ്ടുന്.

ലതയാഴിൽ നില
പട്ിക 8.1.8-ൽ കയാണിചേിരിക്കുന്നത ച്െയാളല സ്ത്രീ ളതയാഴി
ലിളറെ സ്ിതി വധ്ക്മയാക്കുന്നത് ച്കരെത്ിളല ളതയാഴിൽ 
ളെയ്യുന്ന സ്ത്രീകെിൽ െകുതിച്യയാെം ച്െരും സ്ിര വരുമയാ
നമുള്ള ച്ജയാലിയിലയാണ് ഏർളപ്ട്ിരിക്കുന്നത് എന്നയാണ്. 
ഇത് ഇന്ധ്യിളല ഇതര സംസ്യാനങ്ങെിച്ലതിളറെ ഇര
ട്ിച്യയാെം വരും. അതച്െയാളല, ഇത് ച്കരെത്ിളല എല്യാ 
സ്യം ളതയാഴിൽ ളെയ്യുന്ന സ്ത്രീകച്െക്കയാളും കൂടുതലയാണ്. 
രയാജധ്ത്ിളറെ മറ്റ് ഭയാഗങ്ങെിൽ ഭൂരിഭയാഗം സ്ത്രീ ളതയാഴിലയാെി
കളും ഗയാർഹിക സംരംഭങ്ങെിളല സഹയായികെയാളണങ്ിലം 
ച്കരെത്ിൽ ഇത് 12 ശതമയാനം മയാത്രമയാണ്. സംസ്യാ
നത്ിന് അതിളറെ സ്ത്രീ ളതയാഴിലയാെികൾക്ക് നൽകയാന 
കഴിയന്ന മികചേ ളതയാഴിൽ നിലവയാരത്ിച്ലക്കയാണ് ഇത് 
വിരൽ ചൂണ്ടുന്നത്. അഖിച്ലന്ധ്യാ തലവമയായി തയാരതമധ്ളപ്ടു
ത്തുച്മ്പയാൾ ച്കരെത്ിൽ തയാരതച്മധ്ന ളെറിയ ച്തയാതിലള്ള 
സ്ത്രീ ളതയാഴിലയാെികെയാണ് ദിവസക്കൂലി ളതയാഴിലിച്ലർളപ്ട്ി
രിക്കുന്നത്.

പട്ിക 8.1.8 ച്കരെത്ിലം ഇന്ധ്യിലമുള്ള സ്ത്രീ ളതയാഴിലയാെികൾ ശതമയാനത്ിൽ (സിഡബ്ല്യൂഎസ്)

ളതയാഴിൽ വിഭയാഗം
2019-20

ഇന്ധ് ച്കരെം
എല്യാ സ്യം ളതയാഴിലകളും സ്ന്ം നിലയിളല ളതയാഴിലയാെി, ളതയാഴിൽ ദയാതയാവ് 55.5 39.4

കുടുംബ സംരംഭങ്ങെിളല സഹയായി
സ്ിരം ച്വതനമുള്ളവർ 22.6 44.3

ദിവസ കൂലിക്കയാർ 21.9 16.3

 
അവലംബം: പ ി.എല്.എഫ്.എസ് 2019-20
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സരംഘെിത കമഖലയിലല സ്ത്രീകൾ
2021 കയാലയെവിൽ സംഘടിത ച്മഖലയിളല ളതയാഴി
ലയാെികെിൽ സ്ത്രീകളുളട അനുെയാതം (43.60 ശതമയാനം)  
പുരുഷന്യാളര അച്െക്ിചേ് കുറവയാണ് (56.39 ശതമയാനം). 
എന്നയാൽ സംഘടിത ച്മഖലയിളല ളമയാത്ം ളതയാഴിലയാെിക
െിൽ സ്ത്രീകളുളട എണ്ം കഴിഞ്ഞ െത്് വർഷമയായി വർദ്ിച്ചു 
വരുന്ണ്് (അനുബന്രം 8.1.4). എന്നയാൽ സംഘടിത ച്മ
ഖലയിളല ളമയാത്ം വനിതയാ ളതയാഴിലയാെികെിൽ (5,44,058) 
ഭൂരിെക്വം (64.32 ശതമയാനം) സ്കയാരധ്ച്മഖലയിൽ 
ഏർളപ്ട്ിരിക്കുന്നതയായി കയാണയാന സയാധിക്കുന് (പട്ിക 
8.1.9). സംഘടിത ച്മഖലയിളല ളതയാഴിൽ സ്ിതിവിവരക്ക
ണക്കുകളുളട ച്മഖല തിരിച്ചുള്ള ശതമയാനം െരിച്ശയാധിക്കു
ച്മ്പയാൾ, ളെയാതച്മഖലയിളല അവരുളട സഹപ്രവർത്ക
രയായ പുരുഷന്യാരുമയായി തയാരതമധ്ളപ്ടുത്തുച്മ്പയാൾ സ്ത്രീകൾ  
െിന്നയാക്കയാവസ്യിലയാളണന്ന് വധ്ക്മയാകുന്. ളെയാതച്മ
ഖലയിൽ സ്ത്രീകളുളട ളതയാഴിൽ വിഹിതം 1.9 ലക്മയാണ്, 
ഇത് 2020 ൽ 34.86 ശതമയാനമയാണ്. സ്കയാരധ്ച്മഖലയിളല 
സ്ത്രീകളുളട ളതയാഴിൽ വിഹിതം ളമചേളപ്ട് സയാഹെരധ്ത്ിലയാ
ണ്, 3.5 ലക്ം(50.63 ശതമയാനം). സംഘടിത ച്മഖലയിളല 
സ്ത്രീകളുളട ളതയാഴിൽ കഴിഞ്ഞ 6 വർഷമയായി ളെയാത, സ്കയാ
രധ് ച്മഖലകെിൽ വെരുകയയാണ് (ചിത്രം 8.1.4). 

സ്കയാരധ്ച്മഖലയിളല സ്ത്രീ ളതയാഴിലവസരങ്ങളുളട വർധന 
ളെയാതച്മഖലയിച്ലക്കയാൾ കൂടുതലയാണ്. 2020, 2021 വർഷ
ങ്ങെിൽ സ്കയാരധ്ച്മഖലയിൽ പുരുഷന്യാച്രക്കയാൾ കൂടുതൽ 
സ്ത്രീ ളതയാഴിലയാെികെയാണ് ച്ജയാലി ളെയ്യുന്നത്. വിവിധ തര
ത്ിലള്ള സർക്കയാർ സ്യാെനങ്ങെിൽ ച്ജയാലി ളെയ്യുന്ന സ്ത്രീ
കളുളട ളെയാതച്മഖലയാ ളതയാഴിലയാെി വധ്തധ്യാസം െരിച്ശയാധി
ക്കുച്മ്പയാൾ 2019-20 ലം 2020-21 ലം സംസ്യാന സർക്കയാർ 
ച്ജയാലികെിളല സ്ത്രീ ജ്രീവനക്കയാരുളട അനുെയാതം കൂടുതലയാണ്  
(പട്ിക 8.1.10).
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ചിത്രം 8.1.4 സംഘടിത ച്മഖലയിളല സ്ത്രീ ളതയാഴിലിളറെ 
വെർചേ

അവലംബം: ക്പോഴില് ഡയറക്ടപററ്് 

വിവിധ തലങ്ങെിളല സർക്കയാർ സ്യാെനങ്ങെിളല വനിതയാ 
ജ്രീവനക്കയാരുളട ജില് തിരിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ അനുബന്രം 
8.1.5-ൽ ളകയാടുത്ിരിക്കുന്. ളെയാതച്മഖലയിളല ജ്രീവന
ക്കയാരിൽ വനിതകളുളട എണ്വം അനുെയാതവം ഏറ്റവം 
കൂടുതൽ ളകയാല്ം ജില്യിലയാണ്. തടർന്ന് വയനയാട് ജില്യി
ലം. എന്നയാൽ സംസ്യാന സർക്കയാരിൽ ഏറ്റവം കൂടുതൽ 
വനിതയാ ജ്രീവനക്കരുള്ളത് തിരുവനന്പുരത്തും രണ്യാമതയാ
യി തൃശ്ശൂരയാണ്. ച്കന്ദസർക്കയാർ ജ്രീവനക്കയാരുളട കണളക്ക
ടുത്യാൽ വനിതയാ പ്രയാതിനിധധ്ം കൂടുതൽ തിരുവനന്പുരവം 
രണ്യാമതയായി എറണയാകുെവമയാണ്.

പട്ിക 8.1.9 സംഘടിത ച്മഖലയിളല ളതയാഴിൽ

വർഷം 
(മയാർചേ് 31 വളര)

ളെയാത ച്മഖല സ്കയാരധ് ച്മഖല ആളക

പുരുഷന്യാർ സ്ത്രീകൾ ആളക പുരുഷന്യാർ സ്ത്രീകൾ ആളക പുരുഷന്യാർ സ്ത്രീകൾ ആളക

2019 366812 193807 560619 344004 342877 686881 710816 536684 1247500

ശതമയാനം 65.4 34.6 100 50.1 49.9 100 57 43 100

2020 361695 193224 554919 331294 368153 699447 692989 561377 1254366

ശതമയാനം 65.17 34.82 100 47.36 52.63 100 55.24 44.75 100

2021 362554 194080 556634 341156 349978 691134 703710 544058 1247768

ശതമയാനം 65.13 34.86 100 49.36 50.64 100 56.39 43.60 100

അവലംബം: ക്പോഴില് ഡയറക്ടപററ്്.

പട്ിക 8.1.10 സർക്കയാരിളറെ വിവിധ തലങ്ങെിളല വനിതയാ ജ്രീവനക്കയാരുളട വിനധ്യാസം
വർഷം 2019-20 2020-21

ഗവൺളമറെിളറെ തരം ആളക വനിതകൾ ശതമയാനം ആളക വനിതകൾ ശതമയാനം

ച്കന്ദ സർക്കയാർ 59971 14745 24.59 60003 14716 24.52

സംസ്യാന സർക്കയാർ 260170 104628 40.2 259239 105567 40.7

ച്കന്ദ അർദ് സർക്കയാർ 80800 25968 32.1 80635 25341 31.42

സംസ്യാന അർദ് സർക്കയാർ 129290 38666 29.9 131480 39172 29.79

എൽ.എസ്.ജി.ഐ 24688 9217 37.3 25277 9284 36.72

ആളക 554919 193224 34.8 556634 194080 34.86

അവലംബം: ക്പോഴില് ഡയറക്ടപററ്്
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നനപുണ്വരം സരംരരംഭകത്വ വ ികസനവരം
മതിയയായ വിദധ്യാഭധ്യാസ െശ്യാത്ലച്മയാ കവദഗ്ദധ്ച്മയാ 
ഇല്യാത് സമർത്രയായ വനിതയാ സംരംഭകളര സഹയാ
യിക്കുന്നതിനയായി ച്കരെ സംസ്യാന വധ്വസയായ വകുപ്്, 
കുടുംബശ്ര്രീ, വനിതയാ വികസന ച്കയാർപ്ച്റഷന തടങ്ങി 
നിരവധി സർക്കയാർ വകുപ്പുകൾ സംരംഭകത് വികസന 
െരിെയാടികൾ (ഇഡിെി) ഉൾളപ്ളട വിവിധ െരിെയാടികൾ 
നടത്തുന്. പ്രച്തധ്ക പ്രശ്ങ്ങൾ ച്നരിടുന്ന വനിതയാ സം
രംഭകർക്ക് ഏച്കയാെനവം സഹയായവം നൽകുന്നതിനയാ
യി എം.എസ്.എം.ഇ ഒരു വനിതയാ ളസല്ം തറന്നിട്ടുണ്്.  
ച്കന്ദ-സംസ്യാന തലങ്ങെിൽ സർക്കയാരിളറെ മറ്റ് നിരവധി 
െദ്തികളും ഉണ്്, അവ നിർദ്നരയായ സ്ത്രീകളെ സയാമ്പ
ത്ികമയായി സ്തന്തരയാക്കുന്നതിനയായി െരിശ്രീലനവം വരു
മയാനവം ച്നടുന്നതിനുള്ള പ്രവർത്നങ്ങൾക്ക് സഹയായവം 
നൽകുന്. െില ബയാങ്കുകളും നബയാർഡ് ച്െയാലള്ള ധനകയാ
രധ് സ്യാെനങ്ങളും വനിതയാ സംരംഭകർക്കയായി പ്രച്തധ്ക 
െദ്തികൾ നടപ്യാക്കുന്ണ്്. വനിതയാ സംരംഭകർക്കുള്ള 
പ്രച്തധ്ക െദ്തികൾക്ക് പുറച്മ, ദ്രീനദയയാൽ ഉെയാദ്ധ്യായ 
ഗ്യാമ്രീൺ-കൗശലധ് ച്യയാജന (ഡിഡിയ-ജിളകകവ), 
നയാഷണൽ റൂറൽ കലവ് ലി ഹുഡ് മിഷന (എനആർഎ
ൽഎം), കുടുംബശ്ര്രീയളട എംഎസ്എംഇ െദ്തികളും,  
വധ്വസയായ വകുപ്ിളറെ സംരംഭ സഹയായ െദ്തി തടങ്ങിയ 
ളെറുകിട, സൂക്്മ സംരംഭങ്ങൾക്കയായള്ള വിവിധ സർ
ക്കയാർ െദ്തികളും വനിതയാ സംരംഭകർക്ക് െില പ്രച്തധ്ക 
ച്പ്രയാത്സയാഹനങ്ങളും ഇെവകളും നൽകുന്. ഈ െദ്തി
യിൽ സ്ത്രീ ഗുണച്ഭയാക്യാക്കളുളട െങ്യാെിത്ം സുഗമമയാ
ക്കുന്നതിന് സ്ത്രീകൾക്ക് സർക്കയാർ നിരവധി ഇെവകൾ 
വരുത്ിയിട്ടുണ്്.

പട്ിക 8.1.11 ച്കരെത്ിളല വിവര സയാച്ങ്തിക (ഐറ്റി) 
ച്മഖലയിളല ളതയാഴിൽ സൃഷ്ിക്കൽ

ഐറ്റി  
െയാർക്കുകൾ

2019-20 2020-21

ആ
ളക

സ്ത
്രീക

ൾ

ശ
ത

മയാ
ന

ം

ആ
ളക

സ്ത
്രീക

ൾ

ശ
ത

മയാ
ന

ം

ളടക്ച്നയാ 
െയാർക്ക് 62000 28000 45 63000 28350 45

ഇനച്�യാ 
െയാർക്ക് 47000 18800 40 54000 21600 40

കസബർ 
െയാർക്ക് 570 198 34 764 278 36

അവലംബം: കടക്പെപോ പപോര്ക്ക്, ഇന്പഫപോ പപോര്ക്ക്, ലസബര് പപോര്ക്ക്

ഐ െി കമഖലയിലല സ്ത്രീകൾ
2019-20, 2020-21 വർഷങ്ങെിൽ ളതയാഴിലവസരങ്ങൾ 
വർധിചേതയായി ഐടി ച്മഖല (ളടക്ച്നയാ െയാർക്ക്, കസബർ 
െയാർക്ക്, ഇനച്�യാ െയാർക്ക്) സൂെിപ്ിക്കുന്. കസബർ 
െയാർക്കിളല വനിതയാ ജ്രീവനക്കയാരുളട അനുെയാതം 2019-20 
ൽ 34 ശതമയാനത്ിൽ നിന്ന് 2020-21 ൽ 36 ശതമയാനമയാ
യി ച്നരിയ വർധനവ് കയാണിക്കുന്, അച്തസമയം ഈ 
കയാലയെവിൽ ളടക് ച്നയാ െയാർക്ക്, ഇനച്�യാ െയാർക്ക് എന്നി
വയളട ഈ അനുെയാതം അതച്െയാളല തളന്ന തടർന്.  
(പട്ിക 8.1.11).

കുടരംബശ്്രീ വഴി സ്ത്രീകളുലെ സയാമ്പത്ിക 
പങ്യാളിത്രം 
സംസ്യാന ദയാരിദ്ധ് നിർമയാർജന ദൗതധ്മയായി 1998-ൽ 
സ്യാെിതമയായ സ്ത്രീ അയൽക്കൂട്ങ്ങളുളട (എന.എചേ്.ജി) 
സയാമൂഹധ് സംഘടനയയായ കുടുംബശ്ര്രീ തച്ദേശ സ്യംഭരണ 
വകുപ്ിന് ക്രീഴിൽ പ്രവർത്ിക്കുന്. തടക്കത്ിൽ സമ്പയാദധ്, 
വയായ്െയാ പ്രവർത്നങ്ങെിൽ തടങ്ങി, ആച്രയാഗധ്ം, ച്െയാഷ
കയാഹയാരം, കൃഷി, സയാമൂഹിക വികസനം തടങ്ങിയ നിരവധി 
പ്രവർത്നങ്ങെിൽ ഏർളപ്ടുന്നതിന് പുറളമ, വരുമയാന 
വർദ്ന പ്രവർത്നങ്ങെിലൂളടയം ളെറുകിട വയായ്െക
െിലൂളടയം സ്ത്രീകളെ ശയാക്്രീകരിക്കുന്നതിലം എന.എചേ്.
ജി-കൾ ശ്രദ് ച്കന്ദ്രീകരിക്കുന്. ദരിദ്രയായ സ്ത്രീകളെ 
സയാമ്പത്ികമയായി ഉൾളപ്ടുത്തുന്നതിൽ കുടുംബശ്ര്രീ ഒരു 
പ്രധയാന െങ്് വഹിക്കുകയം അതിളറെ സമ്പയാദധ്, വയായ്െയാ 
െദ്തികെിലൂളട തയാച്ഴക്കിടയിലള്ള സ്ത്രീകളുളട സയാമ്പത്ിക 
നില ഉയർത്തുകയം ളെയ്ത. അയൽക്കൂട്ങ്ങളുളട മിചേം 
െിടിചേ ളെറിയ സ്ിര സമ്പയാദധ്ത്ിൽ നിന്ന് അർഹരയായ 
അംഗങ്ങൾക്ക് അതിനുള്ളിൽ തളന്ന വയായ്െ നൽകുന്. 
എന എചേ് ജിക്ക് സ്യംഭരണയാധികയാരവം സയാമ്പത്ിക 
പ്രവർത്നങ്ങെിൽ വിച്വെനയാധികയാരവമുളണ്ങ്ിലം 
ഓച്രയാ എന എചേ് ജിയം കുടുംബശ്ര്രീ നിയമം അനുസരിചേ് 
പ്രവർത്ിക്കയാന ബയാധധ്സ്രയാണ്. പ്രവർത്നങ്ങൾ പ്രയാ
ച്ദശിക വികസന ളസയാകസറ്റി (എഡിഎസ്), സയാമൂഹധ് 
വികസന ളസയാകസറ്റി (സിഡിഎസ്) എന്നിവയിൽ റി
ച്പ്യാർട്് ളെയ്ണം. 2020-21 കയാലയെവിൽ എന.എചേ്.
ജി കൾ സമയാഹരിചേ ളമയാത്ം മിചേ തക 406.71 ച്കയാടി 
രൂെയിൽ കൂടുതലയാണ്, ഈ തകയിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന 
ആഭധ്ന്ര വയായ്െ മിചേ തകയളട മൂന്നിരട്ിയിലധികം വരും 
(പട്ിക 8.1.12).

പട്ിക 8.1.12 അയൽക്കൂട്ങ്ങെിലൂളടയള്ള സയാമ്പത്ിക 
ഉൾളപ്ടുത്ൽ

2019-20 2020-21

അയൽക്കൂട്ങ്ങളുളട എണ്ം 287723 294436

അയൽക്കൂട് അംഗങ്ങളുളട എണ്ം 
(ലക്ത്ിൽ) 45.1 45.85

വരിസംഖധ് (ച്കയാടിയിൽ) 443.7 406.71

ബയാങ്കുമയായി ബന്ധിപ്ിചേിട്ടുള്ള  
അയൽക്കൂട്ങ്ങളുളട എണ്ം 73522 250018

വിതരണ തക ളമയാത്ത്ിൽ 
(ച്കയാടിയിൽ) 2670 4070.26

ആഭധ്ന്ര വയായ്െ (ച്കയാടിയിൽ) 1778.4 1323.11

അവലംബം: കുടംബശ്ീ

2018ൽ ച്കരെത്ിളറെ ച്സവനച്മഖലയിൽ നിലനിൽക്കു
ന്ന അവസരങ്ങൾ മനസ്ിലയാക്കി കുടുംബശ്ര്രീ "ഹർഷം" െരി
െയാടിക്ക് തടക്കമിട്ിരുന്. സ്ത്രീകൾക്ക് 15 ദിവസളത് ത്രീവ്ര
െരിശ്രീലനം നൽകുകയം വച്യയാജന െരിെരണ ച്മഖലയിൽ 
ച്സവനം നൽകയാന അവളര സജ്ജരയാക്കുകയം ളെയ്യുക 
എന്നതയാണ് ഹർഷം െരിെയാടിയളട ലക്ധ്ം. സംസ്യാന
ളത് ളതരളഞ്ഞടുത് ആശുെത്രികെിളല ച്ഡയാക്ടർമയാരു
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ളടയം നഴ് സുമയാരുളടയം ആശുെത്രി മയാച്നജ് ളമറെിളറെയം 
സഹയായച്ത്യാളടയയാണ് െരിെരിക്കുന്നവർക്ക് െരിശ്രീലനം 
നൽകിയത്. വച്യയാജനങ്ങൾക്ക് സംരംഭക മയാതൃകയിൽ 
മുഴവന സമയ ളപ്രയാ�ഷണൽ െരിെരണം നൽകയാനും 
െകൽ സമയ സംരക്ണം നൽകയാനും ആശുെത്രികെിൽ 
കൂട്ിരിപ്പുകയാരയായി ച്സവനം നൽകയാനും സുരക്യാ ഭവന
ങ്ങെിളല വൃദ്ർക്ക് ളകയർച്ടക്കറയായി ച്സവനം വധ്യാെിപ്ി
ക്കയാനും ഹർഷം ട്രീം തയ്യാറയാണ്. 636 ച്െർക്ക് െരിശ്രീലനം 
നൽകിയതിൽ 198 ച്െർക്ക് ഇതിനകം തളന്ന വിവിധ സ്യാ
െനങ്ങൾ/സുരക്യാ ഭവനം/ വ്രീടുകെിൽ പ്രതിമയാസ ശമ്പെ 
അടിസ്യാനത്ിൽ ച്സവനത്ിനുള്ള അവസരം ലഭിച്ചു. 

കൂട്ടുത്രവയാദിത് സംഘങ്ങളും (ളജഎൽജി) സംരംഭങ്ങളു
മയാണ് കുടുംബശ്ര്രീയളട ക്രീഴിലള്ള പ്രധയാന വരുമയാനം സൃഷ്ി
ക്കുന്ന പ്രവർത്നങ്ങൾ. ഈ സ്ത്രീകളെ കൂട്ടുത്രവയാദിത് 
സംഘം എന്ന് വിെിക്കുന്ന ളെറുകിട കർഷക ഗ്രൂപ്പുകെയായി 
സംച്യയാജിപ്ിചേിരിക്കുന്, കൂടയാളത ജില്യാ മിഷനുകൾ വഴിയ
ള്ള െരിശ്രീലനം, സയാമ്പത്ിക സഹയായം, ഒത്തുച്െരയാനുള്ള 
അവസരങ്ങൾ തടങ്ങിയവയിലൂളടയം വരുമയാന വർദ്ന
യ്കയായി ഉെജ്രീവന സംരംഭങ്ങളുളട വിപുലമയായ രംഗം തറന് 
ളകയാടുക്കുന്നതിലൂളടയം കുടുംബശ്ര്രീ െിന്തുണയ്ക്കുന്. കൂട്ടുകൃഷി 
പ്രവർത്നങ്ങെിൽ ഏർളപ്ട്ിരിക്കുന്ന ഭൂരിഭയാഗം സ്ത്രീകൾ
ക്കും കൃഷിയിൽ വരുമയാനം ച്നടുന്നവച്രയാ ച്ജയാലിക്കയാച്രയാ 
ഭർത്യാവിളറെ/മയാതയാെിതയാക്കളുളട സഹയായിച്യയാ ആയി 
അനുഭവെരിെയം ഉണ്യായിരുന്. ഇച്പ്യാൾ ഈ െദ്തി 
അവളര ളതയാഴിലയാെി എന്ന നിലയിൽ നിന്ന് സ്ത്രീ കർഷക

രയാക്കി മയാറ്റി. സുസ്ിരമയായ സയാമ്പത്ിക വെർചേയ്ക്കും ജ്രീവിത 
നിലവയാരത്ിനും, മുകെിൽ െറഞ്ഞവയ് ക്ക് പുറളമയള്ള  
െിന്തുണയയായി യയാളതയാരു ഈടും കൂടയാളത പ്രയാച്യയാഗികമയായി 
പൂജധ്ം ശതമയാനം െലിശയ് ക്ക് ച്ദശസയാൽകൃത ബയാങ്ിൽ 
നിന്ള്ള ലിച്ങ്ജ് വയായ് െകളും, കൂടയാളത മയാസ്റ്റർ �യാർ
ച്മഴ് സ് എന്ന് വിെിക്കളപ്ടുന്ന കമ്്യൂണിറ്റി റിച്സയാഴ് സ്  
ച്െഴ് സൺമയാരുളട തടർചേയയായതം തടസ്മില്യാത്തം 
വർഷം മുഴവനുമുള്ള ച്സവനവം ഉൾളപ്ടുന്നതയാണ്. പട്ിക 
8.1.13-ൽ കയാണിചേിരിക്കുന്നതച്െയാളല, 3.3 ലക്ത്ില
ധികം സ്ത്രീ കർഷകർ കൃഷിയിൽ സജ്രീവമയായി ഏർളപ്ടുക
യം, അവർ 2020-21 കയാലയെവിൽ ഇരുെത്ിളയട്യായിരം  
ളഹക്ടറിലധികം സ്ലത്് കൃഷി അവർ ളെയ്യുകയം  
ളെയ്യുന്. പുരുഷന്യാർ കൂടുതലയായി കൃഷിയിൽ നിന്ന് അക
ന്ച്െയാകുകയം കൃഷിച്യയാഗധ്മയായ ഭൂമി (ളനൽവയലകൾ 
ഉൾളപ്ളട) മറ്റ് ആവശധ്ങ്ങൾക്കയായി മയാറ്റുകയം ളെയ്യുന്ന 
ച്കരെത്ിൽ ഈ കണക്ക് വെളര നിർണയായകമയാണ്.

മഹയാത്യാഗയാന്ി കദശ്രീയ ഗ്യാമ്രീണ ലതയാഴിലുറപ്് 
പദ്ധതി (എരം.ജി. എന്.ആര്.ഇ.ജി.എ)
ച്കരെത്ിൽ എം.ജി.എന.ആർ.ഇ.ജി.എയിളല ളതയാഴിലയാ
െികെിൽ 90 ശതമയാനവം സ്ത്രീകെയാണ്. 2020-21-ൽ സൃഷ്ി
ക്കളപ്ട് വധ്ക്ിഗത ളതയാഴിൽ ദിനങ്ങളും എനആർഇജിഎ 
വഴി സൃഷ്ിക്കളപ്ട് സ്ത്രീകളുളട വധ്ക്ിഗത ദിവസങ്ങളുളട 
ശതമയാനവം വർദ്ിക്കുകയണ്യായി (90.49 ശതമയാനം)  
(പട്ിക 8.1.14).

പട്ിക 8.1.13 കുടുംബശ്ര്രീയളട ക്രീഴിലള്ള കൂട്ടുത്രവയാദിത് സംഘങ്ങളും (ളജ.എൽ.ജി) സൂക്്മ സംരംഭങ്ങളും

വർഷം 2019-20 2020-21

ളജ എൽ ജികളുളട എണ്ം 71572 72306

ളജ എൽ ജി അംഗങ്ങളുളട എണ്ം 322074 331060

കൃഷിയിടത്ിളറെ വിസ്ത്രീർണ്ം (ളഹക്ടറിൽ) 25050.23 28042.35

തരിശു നിലത്ിളറെ വിസ്ത്രീർണ്ം (ഏക്കറിൽ) 4206.235

കുടുംബശ്ര്രീയളട ക്രീഴിലള്ള വനിതയാ സംരംഭങ്ങൾ

സംരംഭങ്ങളുളട എണ്ം 26448 46240 (കൂട്ിച്ചേർത്ത്)

സംരംഭത്ിളല സ്ത്രീകളുളട എണ്ം 87239 157848 (കൂട്ിച്ചേർത്ത്)

അവലംബം: കുടംബശ്ീ

പട്ിക 8.1.14 ച്കരെത്ിൽ നൽകിയിട്ടുള്ള എന ആർ ഇ ജി എ ളതയാഴിൽ നില, 2018-19 മുതൽ 2020-21 വളര 
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2018-19 20.20 14.78 90.41 975.25 274.2 65.97 4,41,479

2019-20 20.00 14.38 89.8 802.3 274.29 55.75 2,51,141

2020-21 20.43 16.17 90.49 1023 294.65 63.25 4,70,410

അവലംബം: എന് ആര് ഇ ജി എ ഡപോറ്പോ പബസ് (03.12.2021 വകര)
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ഗ്രൂപ്് കവസ് ടയാസ്ക് നയാെി ച്െയ് ളമറെ് സിസ്റ്റം (ജിടി
എനെിഎസ്) വഴി സ്ത്രീ ച്മറ്റുകളുളട വിനധ്യാസത്ിൽ 100 
ശതമയാനം ച്മറ്റുകളെ തിരളഞ്ഞടുക്കുന്നത് സ്ത്രീകെിൽ 
നിന്നയാണ്. സംസ്യാനത്് വിനധ്സിചേിരിക്കുന്ന എല്യാ  
ച്മറ്റുകൾക്കും വയാർഷിക െരിശ്രീലനം നൽകുന്.  
2020-21-ൽ 90,789 ച്മറ്റുകൾ െരിശ്രീലനം ച്നടി. എന.
ആർ.ഇ.ജി.എ യിളല 37.34 ശതമയാനം അർദ് കനപുണധ് 
ളതയാഴിലയാെികളും 25.6 ശതമയാനം കനപുണധ് ളതയാഴിലയാെി
കളും സ്ത്രീകെയാണ്.

സ്ത്രീ ശയാക്്രീകരണവരം ത്രീരുമയാനലമടക്കുന്നതിലല 
പങ്യാളിത്വരം
ഗയാർഹിക കയാരധ്ങ്ങെിൽ ത്രീരുമയാനളമടുക്കുന്നതിലം  
സംസ്യാനത്ിളറെ നയെരമയായ ത്രീരുമയാനങ്ങെിലം സ്ത്രീ
കൾ സജ്രീവമയായ െങ്് വഹിച്ക്കണ്തണ്്. ഇത് വികസന 
പ്രക്രിയയിലം ലിംഗന്രീതിയള്ള ഒരു സമൂഹം വികസിപ്ിക്കു
ന്നതിലം അവരുളട ആവശധ്ങ്ങളുളടയം തയാൽപ്രധ്ങ്ങളുളട
യം ഒരു സംച്യയാജനം ഉറപ്യാക്കും. എനഎ�്എചേ്എസ് 5 
റിച്പ്യാർട്് കയാണിക്കുന്നത് ച്കരെത്ിളല 40-49 വയസ്ി
നിടയിലള്ള വിവയാഹിതരയായ സ്ത്രീകെിൽ 89 ശതമയാനവം 
തങ്ങൾതളന്നച്യയാ െങ്യാെികളുളമയാച്ത്യാ െണം സമ്പയാദി
ക്കുന്നതിൽ സ്യംെരധ്യാപ്തരയാണ്. െങ്യാെികൾക്ക് തലധ്ച്മയാ 
അതിലധികച്മയാ സമ്പയാദിക്കുന്ന സ്ത്രീകൾ 40-49 വയസ്ിനി
ടയിൽ 32.8 ശതമയാനവം 30-39 പ്രയായത്ിലള്ളവരിൽ 32.2 
ശതമയാനവമയാണ്. 12-ം ക്യാസിനു മുകെിൽ വിദധ്യാഭധ്യാസം 
ച്നടിയ 92.8 ശതമയാനം സ്ത്രീകളും തങ്ങൾതളന്നച്യയാ െങ്യാ
െികൾളക്കയാപ്ച്മയാ സ്യം െരധ്യാപ്തരയാണ്. 

ച്കരെത്ിൽ, 30-39 വയസ്ിനിടയിലള്ള 72.7 ശതമയാനം 
സ്ത്രീകളും 20-24 വയസ്ിനിടയിലള്ള 56.5 ശതമയാനം സ്ത്രീ
കളും ആച്രയാഗധ് സംരക്ണം, പ്രധയാന വ്രീട്ടുസയാധനങ്ങൾ 
വയാങ്ങൽ, അവരുളട കുടുംബത്ിച്നച്യയാ ബന്ധുക്കളെച്യയാ 
സന്ദർശിക്കൽ തടങ്ങിയ ത്രീരുമയാനങ്ങൾ എടുക്കുന്ന പ്രക്രി
യയിൽ െളങ്ടുക്കുന്. 73.1 ശതമയാനം ച്ജയാലിയള്ള സ്ത്രീകളും 
അവരുളട കദനംദിന ത്രീരുമയാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നതിൽ 
ഏർളപ്ട്ിരിക്കുന്, അച്തസമയം ളതയാഴിലില്യാത് സ്ത്രീക
െിൽ ഇത് 67.8 ശതമയാനമയാണ്.

15-49 വയസ് പ്രയായമുള്ള സ്ത്രീകളുളട ച്െരിൽ ബയാങ്് 
അക്കൗണ്ടുള്ളവരുളട ശതമയാനം 76.48 ആണ്. 40-49 
 പ്രയായമുള്ളവരിൽ 61.4 ശതമയാനവം 30-39 പ്രയായത്ിലള്ള 
62.6 ശതമയാനവം ളെറുകിട വയായ്െയാ െരിെയാടിളയക്കുറിചേ് 
ച്ബയാധമുള്ളവരയാണ്. എന്നയാൽ 15-19 വയസ്ിനിടയിൽ 
ളെറുകിട വയായ്െയാ െരിെയാടിളയക്കുറിചേ് അറിയയാവന്ന സ്ത്രീ
കൾ 35.9 ശതമയാനം മയാത്രമയാണ്. 15.4 ശതമയാനം ളതയാഴിൽ 
ളെയ്യുന്ന സ്ത്രീകളും 7.8 ശതമയാനം ളതയാഴിലില്യാത് സ്ത്രീകളും 
ളെറുകിട വയായ്െയാ െരിെയാടികെിൽ നിന്ന് വയായ്െ എടുത്ി
ട്ടുണ്്. 15-49 വയസ് പ്രയായമുള്ള സ്ത്രീകെിൽ 24.5 ശതമയാനം 
ച്െർക്ക് സ്ന്ം ച്െരിച്ലയാ അവരുളട െങ്യാെികളുളടകൂളട
ച്യയാ ഒരു വ്രീട് സ്ന്മയായി ഉണ്്. എന്നയാൽ ഒറ്റയ് ച്ക്കയാ 
കൂട്യാച്യയാ ഭൂമി സ്ന്മയായള്ള സ്ത്രീകൾ 11.5 ശതമയാനം 
മയാത്രമയാണ്. 15-49 വയസ്ിനിടയിലള്ള സ്ത്രീകെിൽ 86.5 
ശതമയാനം ച്െർക്കും ളമയാകബൽ ച്�യാണുണ്്.

എനഎ�്എചേ്എസ് 2019-20-ൽ ച്ശഖരിചേ മൂന്ന് സൂെക
ങ്ങളുളട അടിസ്യാനത്ിൽ കുടുംബത്ിളറെ ത്രീരുമയാനങ്ങൾ 
എടുക്കുന്നതിൽ സ്ത്രീകളുളട െങ്യാെിത്ം ഇവിളട െരിഗ
ണിക്കുന്. സയാധയാരണയയായി ഗയാർഹിക ത്രീരുമയാനങ്ങെി
ൽ െളങ്ടുക്കുന്ന സ്ത്രീകളുളട ശതമയാനവം അവർ തളന്ന 
കകകയാരധ്ം ളെയ്യുന്ന ച്സവിംഗ്സ് ബയാങ്് അക്കൗണ്് ഉള്ള 
സ്ത്രീകളുളട ശതമയാനവം അവർ സ്യം ഉെച്യയാഗിക്കുന്ന 
ളമയാകബൽ ച്�യാൺ കകവശമുള്ള സ്ത്രീകളുളട ശതമയാന
വമയാണ് അവ. പട്ിക 8.1.15-ൽ കയാണിചേിരിക്കുന്നതച്െയാ
ളല, ച്കരെത്ിളല സ്ത്രീകൾ അഖിച്ലന്ധ്യാ തലത്ിലള്ള 
സ്ത്രീകച്െക്കയാൾ കൂടുതൽ ത്രീരുമയാനളമടുക്കൽ പ്രക്രിയയിൽ 
സജ്രീവമയായി െളങ്ടുക്കുന്.

ച്ലയാക് സഭയാ തിരളഞ്ഞടുപ്ിളല വനിതയാ ച്വയാട്ർമയാ
രുളട െങ്യാെിത്ം 1962ളല മൂന്നയാം ച്ലയാക് സഭയാ ളത
രളഞ്ഞടുപ്ിളല 46.63 ശതമയാനത്ിൽ നിന്ന് 16-യാം 
ച്ലയാക് സഭയിച്ലക്കുള്ള ളതരളഞ്ഞടുപ്ിൽ 66 ശതമയാ
നമയായി വർഷങ്ങെയായി വർദ്ിച്ചു വരുന്ണ്്. അഖിച്ല
ന്ധ്യാ ശരയാശരിളയ അച്െക്ിചേ് ച്കരെത്ിളല വനിതയാ 
ച്വയാട്ർമയാരുളട െങ്യാെിത്ം വെളര കൂടുതലയാണ്. 
എന്നയാൽ െയാർലളമറെിലം നിയമസഭയിലം വനിതയാ 

പട്ിക 8.1.15 ത്രീരുമയാനളമടുക്കുന്നതിൽ വനിതയാ െങ്യാെിത്ം

സൂെികകൾ

ഇന്ധ് ച്കരെം

എന.എ�്.എചേ്.എസ്-5 
(2019-20)

എന എ�് 
എചേ് എസ്-4 

(2015-16)
എന എ�് എചേ് എസ്-5  

(2019-20)
എനഎ�്എചേ്എ
സ്-4 (2015-16)

നഗരം ഗ്യാമം ആളക ആളക നഗരം ഗ്യാമം ആളക ആളക

ഇച്പ്യാൾ വിവയാഹം കഴിഞ്ഞ, 
സയാധയാരണ ഗയാർഹിക ത്രീരുമയാ
നങ്ങെിൽ െളങ്ടുക്കുന്ന സ്ത്രീകൾ 
(ശതമയാനത്ിൽ)

91 87.7 88.7 84 93.6 94.6 94 92.1

സ്യം ഉെച്യയാഗിക്കുന്ന ബയാങ്്/
ച്സവിംഗ്സ് അക്കൗണ്ടുള്ള സ്ത്രീക
ൾ (ശതമയാനത്ിൽ)

80.9 77.4 78.6 53 78.9 78.2 78.5 70.6

സ്ന്മയായി ളമയാകബൽ 
ച്�യാണുള്ള സ്ത്രീകൾ (ശതമയാന
ത്ിൽ)

69.4 46.6 54 45.9 86.2 86.9 86.6 81.2

അവലംബം: എന് എഫ് എച്് എസ്
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പ്രയാതിനിധധ്ത്ിളറെ കയാരധ്ത്ിൽ ച്കരെം െിന്നിലയാണ്.  
16-യാം ച്ലയാക് സഭയിൽ, െയാർലളമറെിളല ളമയാത്ം അംഗ
ങ്ങളുളട 12 ശതമയാനം സ്ത്രീകെയാളണങ്ിൽ, ച്കരെത്ിൽ 
നിന്ന് ഒരു വനിതയാ എംെിക്ക് (5 ശതമയാനം) മയാത്രച്മ െയാർ
ലളമറെിൽ എത്യാന കഴിഞ്ഞുള്ളൂ. അതച്െയാളല സംസ്യാന 
അസംബ്ലിയിലം സ്ത്രീ പ്രയാതിനിധധ്ം കുറവയാണ്.

എന്നയാൽ െഞ്യായത്ിരയാജ് സ്യാെനങ്ങെിളല സ്ത്രീകളു
ളട െങ്യാെിത്ം അഖിച്ലന്ധ്യാ ശരയാശരിച്യക്കയാൾ കൂടുത
ലയാണ്, തച്ദേശസ്യംഭരണ സ്യാെനങ്ങളുളട ത്രീരുമയാന
ങ്ങൾ എടുക്കുന്ന സ്യാനങ്ങെിൽ െകുതിയം സ്ത്രീകൾക്കയായി 
സംവരണം ളെയ്ിട്ടുണ്്. 2020ളല ളതരളഞ്ഞടുപ്ിൽ തച്ദേ
ശസ്യംഭരണ സ്യാെനങ്ങെിച്ലക്ക് ളതരളഞ്ഞടുക്കളപ്ട് 
ളമയാത്ം വധ്ക്ികെിൽ 54 ശതമയാനവം സ്ത്രീകെയാളണന്നത് 
ശ്രച്ദ്യമയാണ്. സയാമൂഹികവം രയാഷ്ട്ര്രീയവം മതെരവമയായ 
പ്രയാധയാനധ്മുള്ള സ്യാെനങ്ങളുളട തയാച്ഴത്ട്ിൽ മതിയയായ 
പ്രയാതിനിധധ്ം ഉളണ്ങ്ിലം, ഉന്നത സ്യാനങ്ങെിൽ സ്ത്രീകളു
ളട പ്രയാതിനിധധ്ം തച്ഛമയാണ്. ച്കരെത്ിളറെ 64 വർഷളത്  
രയാഷ്ട്ര്രീയ െരിത്രത്ിൽ ഇതവളര ളതരളഞ്ഞടുക്കളപ്ട് 
വനിതയാ എംഎൽഎമയാർ, ച്കരെ നിയമസഭയളട 10 
ശതമയാനം കവിഞ്ഞിട്ിളല്ന്നത് ആശങ്യാജനകമയാണ്.

സ്ത്രീകൾലക്തിരയായ കുറ്റകൃത്ങ്ങൾ
കഴിഞ്ഞ രണ്് വർഷമയായി സ്ത്രീകൾളക്കതിരയായ കുറ്റകൃതധ്
ങ്ങൾ കുറഞ്ഞു വരുന്ളവങ്ിലം അവ ച്കരെത്ിൽ വലിയ 
ഭ്രീഷണിയയായി തടരുകയയാണ്. വ്രീടിന് പുറത്് ലയാഭകരമയായ 
സയാമ്പത്ിക പ്രവർത്നങ്ങൾ നടത്യാന സ്ത്രീകളെ പ്രയാപ്ത
രയാക്കയാന ഈ ദിശയിൽ കൂടുതൽ െരിശ്രമം ആവശധ്മയാണ്. 
‘ഭർത്യാവിൽ നിന്ം ബന്ധുക്കെിൽ നിന്മുള്ള ക്രൂരത’യം 
െ്രീഡനവമയാണ് ച്കരെത്ിളല സ്ത്രീകൾളക്കതിരയായ കുറ്റകൃ
തധ്ങ്ങെിളല പ്രധയാന ഘടകങ്ങൾ. കക്രം ളറച്ക്കയാർഡ്സ് 
ബ്യൂച്റയായളട 2020 ളല കണക്കുകൾ അനുസരിചേ്, സ്ത്രീ
കൾളക്കതിരയായ കുറ്റകൃതധ് വിഭയാഗങ്ങെിലള്ള ഭൂരിഭയാഗം 
ച്കസുകളും ച്കരെത്ിൽ റിച്പ്യാർട്് ളെയ്ളപ്ട്ിരിക്കുന്നത് 
െ്രീഡനവം (30.72 ശതമയാനം) തടർന്ന് സ്ത്രീകൾളക്കതിരയായ 
മറ്റ് കുറ്റകൃതധ്ങ്ങളും (28.3 ശതമയാനം) ഭർത്യാവിൽ നിച്ന്നയാ 
ബന്ധുക്കെിൽ നിച്ന്നയാ ഉള്ള ക്രൂരത (21.38 ശതമയാനം) 
ബലയാത്സംഗം (18.85 ശതമയാനം), സ്ത്രീകളെ ശലധ്ളപ്ടുത്ൽ 
(3.49 ശതമയാനം) എന്നിവയ്കയാണ്. 2019-ൽ ഒഴിളക 2016-
ന് ച്ശഷം ച്കരെത്ിളല ളമയാത്ം കുറ്റകൃതധ്ങ്ങളുളട എണ്ം 
കുറഞ്ഞു വരുന്ണ്്. ച്കരെത്ിളല സ്ത്രീകൾളക്കതിരയായ 
കുറ്റകൃതധ്ങ്ങളുളട വിശദയാംശങ്ങൾ ചിത്രം 8.1.5-ലുരം അനുബ
ന്രം 8.1.6-ലം നൽകിയിരിക്കുന്.

ഗയാര്ഹിക പ്രീഡനരം
എനഎ�്എചേ്എസ് 5 വിവരങ്ങൾ അനുസരിചേ്, ച്കരെ
ത്ിൽ 9 ശതമയാനം സ്ത്രീകൾ ശയാര്രീരിക അതിക്രമങ്ങളും 
ഒരു ശതമയാനം കലംഗികയാതിക്രമവം അനുഭവിചേിട്ടുണ്്. 
ച്കരെത്ിളല 18-49 വയസ് പ്രയായമുള്ള വിവയാഹിതരയായ 
സ്ത്രീകെിൽ െത്ിളലയാന്ന് (11 ശതമയാനം) ശയാര്രീരികച്മയാ 
കലംഗികച്മയാ ആയ അതിക്രമങ്ങൾ അനുഭവിചേിട്ടുണ്്. 
18 നും 49 നും ഇടയിൽ പ്രയായമുള്ള വിവയാഹിതരയായ സ്ത്രീ
കെിൽ, 10 ശതമയാനം ച്െർ തങ്ങളുളട ഭർത്യാവിൽ നിന്ന് 
ഏളതങ്ിലം തരത്ിലള്ള ശയാര്രീരിക െ്രീഡനങ്ങൾ അനു
ഭവിചേിട്ടുണ്്. സ്ത്രീകളുളട എല്യാ വിഭയാഗങ്ങെിലം ഇണയളട 
അക്രമം നിലനിൽക്കുന്ളണ്ങ്ിലം കൂടുതൽ വിദധ്യാഭധ്യാസ

മുള്ള സ്ത്രീകൾക്കിടയിൽ ഇത് കുറവയാണ്. കുറഞ്ഞത് 12 
വർഷളത് സ്കൂൾ വിദധ്യാഭധ്യാസമുള്ള 9 സ്ത്രീകെിൽ ഒരയാൾ 
കവകയാരികച്മയാ ശയാര്രീരികച്മയാ കലംഗികച്മയാ ആയ 
അതിക്രമങ്ങൾ ഭർത്യാവിൽ നിന്ന് അനുഭവിചേിട്ടുണ്്. ഇത് 
നഗരപ്രച്ദശങ്ങെിളല സ്ത്രീകെിൽ (14 ശതമയാനം) ഗ്യാമപ്ര
ച്ദശങ്ങച്െക്കയാൾ (12 ശതമയാനം) കൂടുതലം ച്ജയാലി ളെയ്യുന്ന 
സ്ത്രീകെിൽ (20 ശതമയാനം) ളതയാഴിലില്യാത് സ്ത്രീകച്െക്കയാൾ 
(10 ശതമയാനം) കൂടുതലമയാണ്.
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സ്ത്രീകൾളക്കതിരയായ കുറ്റകൃതധ്ങ്ങൾ 

ചിത്രം 8.1.5 സ്ത്രീകൾളക്കതിരയായ കുറ്റകൃതധ്ങ്ങൾ

അവലംബം: ല്രം കറപക്കപോര്ഡ്സ് ബ്യൂപറപോ, പകരളം

ലിരംഗയാധിഷ് ിത അതിക്രമങ്ങൾലക്തിലര 
പരിഹരിക്യാന് സരംസ്ഥയാന സര്ക്യാര് ആരരംഭിച്ച 
പരിപയാെികൾ:
ലിംഗയാധിഷ്ിത അതിക്രമങ്ങൾ തടയക, ച്നരിടുക, അതിളന 
അതിജ്രീവിചേവളര പുനരധിവസിപ്ിക്കുക എന്നിവ വനിതയാ 
വികസനത്ിൽ വെളര പ്രധയാനമയാണ്. ച്നയാഡൽ ഏജന
സിയയായ ഡബ്ല്യൂസിഡിയം ച്െയാല്രീസും ജുഡ്രീഷധ്റിയം ഉൾപ്
ളട നിർണയായകമയായ നിരവധി വകുപ്പുകളെ ഇത് ഉൾളക്കയാ
ള്ളുന്. സ്ിര സംച്വദനം, ളെയാതച്ബയാധവൽക്കരണം, 
സമൂഹയാധിഷ്ിത കുറ്റകൃതധ്ങ്ങളുച്ടയം ദുർബലതയച്ടയം 
മയാപ്ിംഗ്, കൗമയാരക്കയാരയായ ളെൺകുട്ികൾക്കുള്ള കൗൺ
സിലിംഗ്, സ്യം പ്രതിച്രയാധ െരിശ്രീലനം, െിങ്് ച്െയാല്രീസ് 
കൺച്്യാൾ റൂമുകൾ, ളഷൽട്ർ ച്ഹയാമുകൾ, ച്ഷയാർട്് ച്സ്റ്റ 
ച്ഹയാമുകൾ, വൺ ച്സ്റ്റയാപ്് അടിയന്ിര ച്കന്ദം, അക്രമ
ത്ിനിരയയായവർക്കുള്ള കവദധ് ശുശ്രൂഷ തടങ്ങി ധയാരയാെം 
നടെടികൾ ഈ െരിെയാടിയളട ഭയാഗമയാണ്.

നിർഭയ നയം: സ്ത്രീകൾക്കും കുട്ികൾക്കുളമതിരയായ കലംഗി
കയാതിക്രമങ്ങൾ ളെറുക്കുന്നതിനും ചൂഷണത്ിനയായി കടത്ി 
ളകയാണ്ടു ച്െയാകുന്നതിൽ നിന്ന് അവളര സംരക്ിക്കുന്ന
തിനുമയായി ച്കരെ സർക്കയാർ നിർഭയ നയം രൂെ്രീകരിച്ചു. 
നിർഭയ ളസൽ ഇച്പ്യാൾ വനിതയാ ശിശു വികസന ഡയ
റക്ടച്ററ്റിളറെ ക്രീഴിലയാണ്. നിർഭയ െദ്തിയിൽ കലംഗി
കമയായി ദുരുെച്യയാഗം ളെയ്ളപ്ടുന്ന സ്ത്രീകൾക്കുള്ള അഭയ
ച്കന്ദങ്ങൾ ഉൾളപ്ടുന്, അവിളട അവർക്ക് ഉെജ്രീവനം 
ച്നടയാനും ളതയാഴിൽ ച്നടയാനുമയായി ജ്രീവിത കനപുണധ് 
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വിദധ്യാഭധ്യാസം നൽകി വരുന്. നിർഭയ ളസൽ സംസ്യാ
നത്തുടന്രീെം െതിനഞ്് നിർഭയ ച്ഹയാമുകൾ (സ്ത്രീകളുളടയം 
കുട്ികളുളടയം ഭവനങ്ങൾ) സ്യാെിചേിട്ടുണ്്.
എസ്.ഒ.എസ് ച്മയാഡൽ ച്ഹയാം: 12 വയസ്ിന് തയാളഴയള്ള 
ച്െയാക് ച്സയാളയ അതിജ്രീവിചേ ളെൺകുട്ികൾക്കയായി തിരു
വനന്പുരം ജില്യിലയാണ് ഈ മയാതൃകയാ ളഷൽട്ർ ച്ഹയാം 
ആരംഭിചേത്

വൺ ച്സ്റ്റയാപ്് ച്കന്ദങ്ങൾ: ളെയാത-സ്കയാരധ് സ്ലങ്ങെി
ലം കുടുംബത്ിലം സമൂഹത്ിലം ച്ജയാലിസ്ലത്തും അതി
ക്രമങ്ങൾ ച്നരിടുന്ന സ്ത്രീകൾക്ക് ഡബ്ല്യൂസിഡിയളട ഈ 
ച്കന്ദങ്ങൾ െിന്തുണ നൽകുന്. ഗതയാഗതം, കവദധ്സ
ഹയായം, ച്െയാല്രീസുമയായി ഇടളെടുന്നതിനുള്ള സൗകരധ്ം, 
നിയമസഹയായം, മയാനസിക സയാമൂഹധ് കൗൺസിലിംഗ്, 
ആവശധ്ളമങ്ിൽ തയാൽകയാലിക അഭയം എന്നിവ ഉൾളപ്
ളടയള്ള സംച്യയാജിത ച്സവനങ്ങളുളട ഒരു ച്ശ്രണി ഈ 
ച്കന്ദങ്ങൾ നൽകും. 2019-20 ൽ എല്യാ ജില്കെിലം വൺ 
ച്സ്റ്റയാപ്് ച്കന്ദങ്ങൾ ഉള്ള ഇന്ധ്യിളല ആദധ്ളത് സംസ്യാ
നങ്ങെിളലയാന്നയായി ച്കരെം മയാറി.

കയാച്തയാർത്്:  സ്ത്രീകൾക്കയായി ഡബ്ല്യൂസിഡിയളട ഈ 
ഓൺകലന കൺസൾച്ട്ഷന െരിെയാടി 2021 ള�ബ്രു
വരിയിൽ ആരംഭിച്ചു, കൗൺസിലിംഗ്, നിയമസഹയായം, 
ച്െയാല്രീസ് സഹയായം എന്നിവയിലൂളട അവരുളട വിവിധ 
പ്രശ്ങ്ങൾ െരിഹരിക്കയാന ഇത് ലക്ധ്മിടുന്. kathorthu.
wcd.kerala.gov.in എന്ന ളവബ് കസറ്റ് വഴി െരയാതികൾ 
സമർപ്ിക്കയാം.

ആശ്യാസനിധി: കലംഗിക കുറ്റകൃതധ്ങ്ങളുളടയം ഹ്രീനമയായ 
ലിംഗയാധിഷ്ിത അക്രമങ്ങളുളടയം ഇരകൾക്ക് സയാമ്പത്ിക 
സഹയായം നൽച്കണ്തിളറെ ആവശധ്കത മനസ്ിലയാക്കി, 
സംസ്യാന സർക്കയാർ ഇത്രം ഇരകൾക്ക് ഇടക്കയാലയാ
ശ്യാസം നൽകുന്നതിന് 300 ച്കയാടി രൂെയളട ഒരു ച്കയാർ
പ്സ് �ണ്് രൂെ്രീകരിക്കുളമന്ന് 2018-19-ളല സംസ്യാന 
ബജറ്റിൽ പ്രഖധ്യാെിച്ചു. കലംഗിക കുറ്റകൃതധ്ങ്ങൾ, ഗയാർഹിക 
െ്രീഡനം, ആസിഡ് ആക്രമണങ്ങൾ, ഹ്രീനമയായ ലിംഗയാധി
ഷ്ിത അക്രമം എന്നിവയളട ഇരകൾക്ക് വനിതയാ ശിശു 
വികസന വകുപ്് ഈ �ണ്് നല്കി വരുന്.

ഭൂമിക: ച്ദശ്രീയ ഗ്യാമ്രീണ ആച്രയാഗധ് മിഷനളറെ (എന.
ആർ.എചേ്.എം) െിന്തുണച്യയാളട ലിംഗയാധിഷ് ഠിത അതി
ക്രമങ്ങൾ/സയാമൂഹിക ദുരുെച്യയാഗങ്ങൾ എന്നിവയ് ക്ക് 
ഇരയയായവർക്കയായി കവദധ്ശയാസ്ത, മനഃശയാസ്ത െരിെര
ണം നൽകുന്ന െരിെയാടിക്ക് സർക്കയാർ തടക്കമിട്ിരുന്. 
സ്ത്രീകൾളക്കതിളരയള്ള അതിക്രമങ്ങൾ കകകയാരധ്ം 
ളെയ്യുന്ന ച്കന്ദമയായ “ഭൂമിക” ഇരകൾക്ക് സയാമൂഹികവം 
മയാനസികവമയായ െിന്തുണ നൽകുന്.

സ് ച്നഹിത: കുടുംബശ്ര്രീ ളജനഡർ ളഹൽപ്് ളഡസ്ക് 
ആയ സ് ച്നഹിത ദുരിതമനുഭവിക്കുന്ന സ് ത്ര്രീകൾക്കും  
കുട്ികൾക്കും ച്സവനങ്ങൾ നൽകുന്. മറ്റ് വകുപ്പുകളുമയായം 
എനജിഒകളുമയായം ഒത്തുച്െർന് ളകയാണ്് അതിക്രമങ്ങൾ 
ച്നരിടുന്ന സ് ത്ര്രീകൾക്കും കുട്ികൾക്കുമയായി ച്ഷയാർട്് സ് ച്റ്റ 
ച്ഹയാമുകൾ, വധ്ക്ികൾ, കൗമയാരക്കയാർ, വിവയാഹം കഴി
ച്ക്കണ്വർ എന്നിവർക്കയായള്ള കൗൺസിലിംഗ്, ച്ബയാധ
വൽക്കരണ കൂട്യായ്മകൾ, നിയമ-കവദധ്സഹയായങ്ങൾ, 
പുനരധിവയാസം എന്നിവ ഈ ച്സവനങ്ങെിൽ ഉൾളപ്ടുന്. 
അെരയാജിത ഈസ് ഓൺകലന: സ്ത്രീകൾക്കും ളെൺകുട്ി

കൾക്കും ച്നളരയള്ള െ്രീഡനങ്ങളുളട െരയാതി െരിഹയാരത്ി
നുള്ള ദ്രുത പ്രതികരണ സംവിധയാനമയായ ഇത് ച്െയാല്രീസ് 
വകുപ്യാണ് പ്രവർത്ിപ്ിക്കുന്നത്.
മിത്ര-181 ളഹൽപ്് കലന: ളക.എസ്.ഡബ്ല്യൂ.ഡി.സി 
ആരംഭിചേ ഈ ളഹൽപ്് കലന സഹയായം ആവശധ്മുള്ള 
സ്ത്രീകൾക്കയായി 24x7 ലഭധ്മയാകുന്ന ഒരു അടിയന്ിര പ്രതിക
രണ ച്സവനമയായി വിജയകരമയായി പ്രവർത്ിച്ചു വരുന്.

വനിതയാ ശിശുവികസന വകുപ്ിലറെ രൂപ്രീകരണരം
സർക്കയാരിളറെ ഒരു സുപ്രധയാന ച്നട്ം സയാമൂഹധ്ന്രീതി വകുപ്ി
ളന വിഭജിചേ് സ്ത്രീകളുളടയം കുട്ികളുളടയം ശയാക്്രീകരണവം 
സയാമൂഹധ് െിന്തുണയം എന്ന ലക്ധ്ച്ത്യാളടയള്ള പ്രവർ
ത്നങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ഊന്നൽ നൽകി, 2017 ജൂണിൽ 
വനിതയാ ശിശുവികസന വകുപ്് (ഡബ്ലയുസിഡി) സ്യാെിചേതയാ
ണ്, സംസ്യാന വനിതയാ കമ്്രീഷന, സംസ്യാന വനിതയാ 
വികസന ച്കയാർപ്ച്റഷന, സംസ്യാന ബയാലയാവകയാശ 
സംരക്ണ കമ്്രീഷന, ളജനഡർ െയാർക്ക്, നിർഭയ 
െദ്തി, സ്ത്രീകളുളടയം കുട്ികളുളടയം അഭയ ച്കന്ദങ്ങൾ, 
ഐ.സി.ഡി.എസ്., അങ്ണവയാടികൾ എന്നിവ ഉൾളപ്ടുന്ന 
ഒരു സമഗ് ഘടനയയാണ് ഇത്. സ്ത്രീകളുളടയം കുട്ികളുളട
യം സംരക്ണത്ിനും പുനരധിവയാസത്ിനുമയായള്ള 44 
ച്ക്മ സ്യാെനങ്ങളുളട (16 സ്ത്രീകൾക്കും 28 കുട്ികൾക്കും) 
നടത്ിപ്പുമയായി ബന്ധളപ്ട്തയാണ് അതിളറെ പ്രവർത്ന
ത്ിളറെ വലിളയയാരു ഭയാഗം, ദുർബലരയായ ജനങ്ങൾക്ക് സ്യാ
െനങ്ങെിലൂളട െരിെരണം നൽകുന്നതിൽ എനജിഒകളും 
സന്നദ് സംഘടനകളും ഒരു വലിയ െങ്് വഹിക്കുന്ണ്്. 
സ്ത്രീകളുളടയം കുട്ികളുളടയം സമഗ്വം ശയാര്രീരികവം മയാന
സികവം ച്ബയാധെരവം കവകയാരികവമയായ വികയാസങ്ങളും 
ലിംഗയാവച്ബയാധം പുലർത്തുന്ന കുടുംബം, സമൂഹം, എന്നിവ 
ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനയാണ് വനിതയാ ശിശുവികസന വകുപ്് 
പ്രവർത്ിക്കുന്നത്. 

പതിമൂന്നയാരം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി (2017-22) 
കയാലയളവിൽ ഡബ്ല്യുസിഡിയുലെ സരംരരംഭങ്ങൾ 
ച്കരെത്ിൽ സ്ത്രീകൾ പുരുഷന്യാച്രക്കയാൾ എണ്ത്ിലം 
ആയസ്ിലം കൂടുതലയാണ്, അതളകയാണ്് തളന്ന ച്കരെ
ത്ിളല സ്ത്രീകളുളട കവവയാഹിക നില വെളര പ്രധയാനമയാ
ണ്. അത് അവരുളട കുടുംബത്ിൽ നിന്ം സമൂഹത്ിൽ 
നിന്ം ലഭിക്കുന്ന െരിെരണത്ിളറെയം െിന്തുണയളടയം 
ളമയാത്ത്ിലള്ള നിലവയാരളത് സ്യാധ്രീനിച്ചേക്കയാം. ച്കര
െത്ിളല ളമയാത്ം പുരുഷ ജനസംഖധ്യളട 3.5 ശതമയാനം 
മയാത്രമയാണ് ഭയാരധ് മരിചേ പുരുഷനമയാളരന്ം വിധവകെയായ 
സ്ത്രീ ജനസംഖധ്യളട അനുെയാതം 11.56 ശതമയാനം വിധവക
ൾ ആളണന്ം സ്ിതിവിവരക്കണക്കുകൾ കയാണിക്കുന്. 
ഈ ലിംഗെദവി വധ്തധ്യാസം അവളുളട ജ്രീവിതത്ിളറെ എല്യാ 
ച്മഖലകെിലം സ്ത്രീകളെ പ്രതികൂലമയായി ബയാധിക്കുന്. ഈ 
സയാഹെരധ്ത്ിലയാണ് വിധവയാ പുനർവിവയാഹം ച്പ്രയാത്സയാ
ഹിപ്ിക്കുന്നതിനയായി ച്കരെ സർക്കയാർ "മംഗലധ്" എന്ന 
െദ്തി വിഭയാവനം ളെയ്യുന്നത്. വിധവകൾ/വിവയാഹച്മയാ
െിതർ എന്നിവർക്ക് പുനർവിവയാഹത്ിന് സയാമ്പത്ിക 
സഹയായം നൽകുന്നതയാണ് െദ്തി. നിരയാലംബരും ഭവ
നരഹിതരുമയായ വിധവകൾക്ക് സുരക്ിതവം ളമചേളപ്ട്ത
മയായ ജ്രീവിത സയാഹെരധ്ം ഒരുക്കുക എന്ന ലക്ധ്ച്ത്യാളട, 
അഭയകിരണം െദ്തിയിൽ നിർധനരയായ വിധവകൾക്ക് 
സംരക്ണവം െയാർപ്ിടവം നൽകുന്ന അടുത് ബന്ധു
ക്കൾക്ക് പ്രതിമയാസം 1,000 രൂെ ധനസഹയായം നൽകുന്. 
വിധവകളുളട കുടുംബങ്ങെിൽ ഭൂരിഭയാഗവം െരിതയാെകര
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മയായ അവസ്യിലയാണ് കഴിയന്നത്. സ്യം ളതയാഴിൽ 
സംരംഭങ്ങൾക്ക് സയാമ്പത്ിക സഹയായം നൽകിളക്കയാണ്് 
ഈ കുടുംബങ്ങൾക്ക് സഹയായഹസ്തം ന്രീട്യാന സഹയായഹ
സ്തം െദ്തി നിർച്ദേശിക്കുന്. 3,00,000 രൂെയിൽ തയാളഴ 
വയാർഷിക വരുമയാനമുള്ള വിധവകളുളട മക്കൾക്ക് ളപ്രയാ�
ഷണൽ ച്കയാഴ് സുകൾക്ക് വിദധ്യാഭധ്യാസ സഹയായം നൽകുന്ന 
െദ്തിയയാണ് "െടവകൾ". അവിെയാരിതമയായി സയാമ്പത്ിക 
പ്രതിസന്ധി ച്നരിടുന്ന സ്ത്രീ നയിക്കുന്ന കുടുംബങ്ങൾക്ക് 
െരമയാവധി 50,000 രൂെ വളര ഒറ്റത്വണ ധനസഹയായം 
നൽകയാന വിഭയാവനം ളെയ്യുന്ന െദ്തിയയാണ് "അതിജ്രീവിക".

ച്തച്ജയാമയ ആ�്റ്റർ ളകയർ ച്ഹയാം:-എറണയാകുെം എടയ്കയാ
ട്ടുവയലിൽ ച്തച്ജയാമയ ആ�്റ്റർ ളകയർ ച്ഹയാം സ്യാെിച്ചു. 
െഠനം പൂർത്ിയയാക്കിയവരും വിവിധ ളതയാഴിലകെിൽ തയാൽ
പ്രധ്മുള്ളവരുമയായ, സ്ത്രീകളുളടയം കുട്ികളുളടയം ഭവനങ്ങ
െിളല തയാമസക്കയാളര ഉച്ദേശിചേയാണ് ഇത്. എചേ്.എൽ.എ�്.
െി.െി.റ്റി (ഹിന്ദുസ്യാന ലയാറ്റസൈ് �യാമിലി പ്യാനിംഗ് ളപ്രയാച്മയാ
ഷന ്സ്റ്റ്) യളട സഹയായച്ത്യാളട ഒരു കരിയർ അസ
സ് ളമറെ് െരിെയാടി നടത്തുകയം കയാറ്ററിംഗ്, കടലറിംഗ്, 
ബ്യൂട്്രീഷധ്ന, കരൈവിംഗ് തടങ്ങിയ വിവിധ ളതയാഴിലകൾ
ക്കയായി 42 അച്ന്വയാസികളെ തിരളഞ്ഞടുക്കുകയം ളെയ്ത. 
26 അച്ന്വയാസികൾക്കയായി മനഃശയാസ്തെരമയായ ഇടളെ
ടൽ െരിെയാടി/ച്ക്മ െരിെയാടിയം നടത്ി.

മയാനസികയാച്രയാഗധ്ത്ിനുള്ള ഭവനം: സ്ത്രീകളുളടയം  
കുട്ികളുളടയം ഭവനങ്ങെിൽ തയാമസിക്കുന്ന മയാനസിക 
പ്രശ് നങ്ങളുള്ള അച്ന്വയാസികളെ ഉച്ദേശിച്ചുള്ളതയാണ്. തൃശ്ശൂ
രിൽ മയാനസികയാച്രയാഗധ് ഭവനം ആരംഭിക്കുന്നതിന് 39.87 
ലക്ം രൂെ സർക്കയാർ അനുവദിക്കുകയം ഇത് തടങ്ങുന്നതി
നയായി ഗയാന്ധിഭവന അന്യാരയാഷ്ട്ര ് സ്റ്റിളന ഏൽപ്ിക്കുകയം 
ളെയ്. 2019-20 കയാലയെവിലയാണ് ഇതിളറെ പ്രവർത്നം 
ആരംഭിചേത്.

വൺ ച്ഡ ച്ഹയാം: ഒറ്റയ്ക് യയാത്ര ളെയ്ത് വിവിധ ആവശധ്
ങ്ങൾക്കയായി തലസ്യാനത്് എത്തുന്ന സ്ത്രീകൾക്ക് സുര
ക്ിതമയായ തയാമസ സൗകരധ്ം ഉറപ്യാക്കുക എന്ന ലക്ധ്
ച്ത്യാളട തിരുവനന്പുരം നഗരത്ിളറെ ഹൃദയഭയാഗത്തുള്ള 
ച്കരെ ച്സ്റ്ററ്റ് ച്റയാഡ് ് യാനച്്യാർട്് ച്കയാർപ്ച്റഷന ളകട്ി
ടത്ിളറെ എട്യാം നിലയിൽ തിരുവനന്പുരം ച്കയാർപ്ച്റഷ
ളറെയം വനിതയാ ശിശു വികസന വകുപ്ിളറെയം സംയക് 
സംരംഭമയായി ഒരു വൺച്ഡ ച്ഹയാം ആരംഭിച്ചു. മിതമയായ 
നിരക്കിൽ സുരക്ിതമയായ തയാമസവം ഭക്ണവം നൽകുക 
എന്നതയാണ് െദ്തിയളട പ്രധയാന ലക്ധ്ം. 2020 മയാർചേ് 
7 മുതലയാണ് വൺ ച്ഡ ച്ഹയാം പ്രവർത്നം ആരംഭിചേത്.

സ്ത്രീധന നിച്രയാധനം: 2019-2020 കയാലഘട്ത്ിൽ സ്ത്രീ
ധനം ഇല്യാതയാക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു ജനക്രീയ പ്രെയാരണം 
വകുപ്് ആരംഭിച്ചു. അവച്ബയാധ സൃഷ്ിയിലൂച്ടയം ശയാക്്രീക
രണത്ിലൂച്ടയം സ്ത്രീധനം പൂർണമയായി ഉന്മൂലനം ളെയ്യുക 
എന്ന ലക്ധ്ച്ത്യാളട അഞ്ചുവർഷളത് ഒരു കർമെദ്തി 
തയയാറയാക്കിയിട്ടുണ്്. സ്ത്രീകളുളട വിദധ്യാഭധ്യാസം, സയാമ്പത്ിക 
സ്യാതന്തധ്ം, സ്തന്തമയായി െിന്ിക്കുന്ന പുരുഷന്യാർ എന്നി
വയളട പ്രയാധയാനധ്ം എടുത്തുകയാണിക്കുന്നതിലൂളട സ്ത്രീകളെ 
അെമയാനിക്കുന്ന ഈ െഴയ ആെയാരച്ത്യാട് സമഗ്മയായ 
ഒരു സമ്രീെനം ഉറപ്യാക്കയാന കഴിച്യണ്തയാണ്. പ്രധയാന
മയായം യവജനങ്ങൾ ഇറെർളനറ്റ് വഴി ഉെച്യയാഗിക്കുന്ന 
മ്രീമുകൾ ച്െയാലള്ള മയാർഗ്ഗങ്ങെിലൂളട പ്രെയാരണത്ിളറെ 

പ്രയാരംഭ ഘട്ം വിജയിച്ചു. അടുത് 3 വർഷച്ത്ക്ക് പ്രെയാരണം 
തടരും. ച്കരെ സ്ത്രീധന നിച്രയാധന നിയമങ്ങളുളട ച്ഭദഗതി 
(ജൂകല 13, 2021) പ്രകയാരം, സ്ത്രീധനത്ിളറെ ച്മയാശമയായ 
സ്യാധ്രീനളത്ക്കുറിചേ് ളെയാതജനങ്ങളെ ച്ബയാധവൽക്ക
രിക്കുന്നതിനും സ്ത്രീധനത്ിളനതിരയായി ജില്കെിളല പ്രവ
ർത്നങ്ങൾ കകകയാരധ്ം ളെയ്യാനുമയായി ജില്യാ സ്ത്രീധന 
നിച്രയാധന ഓ�്രീസർമയാളര (ഡിസിെിഒ കൾ) നിയമിച്ചു.

മഹയാമയാരി കനരിടന്നതിനയായി ഡബ്ല്യൂ സി ഡി 
യുലെ സ്ത്രീകൾക്കു കവണ്ിയുള്ള സരംവിധയാനങ്ങൾ 
ച്കയാവിഡ്-19 മഹയാമയാരിയളട ആഘയാതം പ്രച്തധ്കിചേ് സ്ത്രീ
കളെ പ്രതികൂലമയായി ബയാധിക്കുകയണ്യായി. ച്കയാവിഡ്-
19 മഹയാമയാരി സഞ്യാര നിയന്തണങ്ങളും സയാമൂഹിക 
ഒറ്റളപ്ടലം ഇരട്ിയയാക്കുന്നത് കയാരണം സയാമ്പത്ികവം 
സയാമൂഹികവമയായ സമ്ർദേവം അതിത്രീവ്രമയാക്കുന്. അത
ളകയാണ്ടുതളന്ന ലിംഗെദവിയിലധിഷ്ിതമയായ അക്രമം ക്രമയാ
ത്രീതമയായി വർദ്ിച്ചുളകയാണ്ിരിക്കുകയയാണ്. സ്ത്രീകളുച്ടയം 
കുട്ികളുച്ടയം ച്ക്മവം സംരക്ണവം ഉറപ്യാക്കുന്നതി
നുള്ള മയാതൃകയാ വകുളപ്ന്ന നിലയിൽ, െകർചേവധ്യാധിയളട 
കയാലത്് കുട്ികളും സ്ത്രീകളും ച്നരിടുന്ന പ്രശ്ങ്ങൾ െരിഹ
രിക്കുന്നതിന് വനിതയാ ശിശു വികസന വകുപ്് വിവിധ െദ്
തികൾ നടപ്യാക്കി.

 y ച്കയാവിഡ് കയാലത്് ഗയാർഹിക െ്രീഡനത്ിൽ 
നിന്ം സുരക്: ച്ലയാക്ക്ഡൗൺ കയാലത്് ഗയാർഹിക 
െ്രീഡനം, സ്ത്രീകളുളടയം കുട്ികളുളടയം സുരക് 
എന്നിവയമയായി ബന്ധളപ്ട് ച്കസുകൾ റിച്പ്യാർട്് 
ളെയ്യാന ആളുകളെ പ്രയാപ്തരയാക്കുന്നതിനയായി എനഎ
സ്എസ് സയാച്ങ്തിക ളസല്ിളറെ െിന്തുണച്യയാ
ളട 24 മണിക്കൂറും പ്രവർത്ിക്കുന്ന വയാട്് സ്ആപ്്/
എസ്എംഎസ് ളഹൽപ്് കലന "9400080292" 
വകുപ്് ആരംഭിച്ചു. തെയാൽ വകുപ്പുമയായി സഹകരിചേ് 
വിദൂര പ്രച്ദശങ്ങെിലള്ള സ്ത്രീകൾക്കും ച്�യാൺ, ഗതയാഗത 
സൗകരധ്ങ്ങൾ ഇല്യാത് സ്ത്രീകൾക്കും ച്സവനങ്ങൾ 
ലഭധ്മയാക്കുന്നതിനയായി "രക്യാദൂത്" എന്ന ച്െരിൽ ഒരു 
പുതിയ െദ്തി ആരംഭിച്ചു.

 y വയാട്് സ്ആപ്്, വ്രീഡിച്യയാ ച്കയാൺ�റനസ് ച്കയാളുകൾ 
വഴി െരമയാവധി ഗുണച്ഭയാക്യാക്കളുമയായി ബന്ധം  
നിലനിർത്യാന വകുപ്് മുനകക എടുത്ിട്ടുണ്്. ശിശു 
സംരക്ണവം ഭക്ണ ര്രീതികളും നൽകുന്നതിൽ 
ഗർഭയാവസ്യിലം മുലയൂട്ൽ കയാലത്തും ച്നരിടുന്ന 
പ്രശ്ങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ച്യയാഗങ്ങൾ നടത്ി ഗുണച്ഭയാ
ക്യാക്കളുളട ആശങ്കൾ െരിഹരിച്ചു. ഏകച്ദശം 3.5 
ലക്ം ആളുകൾക്ക് ഇതിളറെ ഗുണം ലഭിച്ചു.

 y ച്ലയാക ജനസംഖധ്യാ ദിനത്ിൽ, ആസൂത്രിതമല്യാത് 
ഗർഭധയാരണം, ഗർഭനിച്രയാധനം എന്നിവയളട പ്രശ് ന
ങ്ങളും സ്ത്രീകൾക്കും ദമ്പതികൾക്കുമുള്ള മറ്റ് പ്രതയുൽെയാ
ദന പ്രശ് നങ്ങളും വകുപ്് അഭിസംച്ബയാധന ളെയ്ത. 
ഏകച്ദശം 96,000 കുടുംബം/ദമ്പതികൾക്ക് െരിരക് 
ലഭിച്ചു.

 y “ച്െയാഷന മയാ” പ്രവർത്നങ്ങളുളട ഭയാഗമയായി ച്െയാ
ഷകയാഹയാര ഉദധ്യാനവം വഴിയരികിൽ �ലവൃക്ങ്ങളും 
െചേക്കറികളും നട്ടുെിടിപ്ിക്കൽ, സ്ത്രീകൾ, കുട്ികൾ, പുരു
ഷന്യാർ എന്നിവരുളട ച്െയാഷകയാഹയാര ളവല്വിെികൾ 
കളണ്ത്തുക എന്നിവ നടത്ി.

 y ച്െയാഷകയാഹയാരക്കുറവ്, പ്രതിച്രയാധ കുത്ിവയ്പ്്, വെരു
ന്ന കുട്ിയളട ശരിയയായ വികസനം, ഗർഭിണികളുളടയം 
മുലയൂട്ടുന്ന സ്ത്രീകളുളടയം ആശങ്കൾ എന്നിവ െരിഹരി
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ക്കുന്നതിനയായി ളടലിച്�യാൺ വഴിയള്ള ച്െയാഷകയാഹയാര 
കൗൺസിലിംഗും െരിച്ശയാധനയാ സൗകരധ്വം ഇന്ധ്ന 
ച്െയാഷകയാഹയാരവിദഗ്ധരുളട അച്സയാസിച്യഷളറെ
യം ഇന്ധ്ന ശിശുച്രയാഗ വിദഗ്ധ അക്കയാദമിയച്ടയം 
ഐ.എം.എ യളടയം സഹയായച്ത്യാളട സംഘടിപ്ിച്ചു. 
ഏകച്ദശം 7.31 ലക്ം ആളുകൾക്ക് െരിരക് ലഭിച്ചു.

 y വകുപ്പുതല തലകമ്്യൂണിച്ക്കഷന ളനറ്റ് വർക്കിലൂളട 
കദനംദിന ച്െയാഷകയാഹയാര െയാെകക്കുറിപ്് െങ്ിട്ടു. 
ഇതവളര 40 െയാെകക്കുറിപ്പുകൾ െങ്ിട്ടു.

കകരള വനിതയാ വ ികസന കകയാര്പ്കറഷന് (ലകഎ
സ്ഡബ്ല്യൂഡിസി)
സംസ്യാനത്ിളല സ്ത്രീകളെ സയാമൂഹിക വികസനത്ിലം 
പുച്രയാഗതിയിലം സജ്രീവ െങ്യാെികെയാക്കുക എന്ന ലക്ധ്
ച്ത്യാളട അവരുളട സർവച്തയാനമുഖമയായ വികസനമയാണ് 
ളകഎസ്ഡബ്ലയുഡിസി ലക്ധ്മിടുന്നത്. ച്കയാർപ്ച്റഷന 
വനിതയാ സംരംഭകർക്ക് സയാമ്പത്ിക സഹയായം നൽകു
ന്നതിലം െരിശ്രീലനങ്ങെിലം ലിംഗ ച്ബയാധവൽക്കരണ 
െരിെയാടികെിലം ശ്രദ് ച്കന്ദ്രീകരിക്കുന്. 2020-21  
സയാമ്പത്ിക വർഷം വളര ച്കയാർപ്ച്റഷന 1,693 സർ
ക്കയാർ/എയ്ഡഡ് സ്കൂളുകെിൽ 2.99 ലക്ം ളെൺകുട്ി
കൾക്കയായി ഷ്രീ െയാഡ് എന്ന ആർത്വ ശുെിത് െരിെയാലന 
ച്ബയാധവൽക്കരണ െദ്തി നടപ്യാക്കിയിട്ടുണ്്. കയാക്കനയാട്് 
(എറണയാകുെം) വനിതയാ മിത്ര ച്കന്ദ വർക്കിംഗ് വിമനസ് 
ച്ഹയാസ്റ്റൽ ഒന്നയാം ഘട് നിർമ്യാണം 2021 ള�ബ്രുവരി 12 
ന് ഉദ്ഘയാടനം ളെയ്ത. സ്ത്രീകൾക്ക് സുരക്ിതവം തയാങ്ങയാ
നയാവന്നതമയായ തയാമസം ഉറപ്യാക്കുന്നതിനുള്ള സുരക്ിത 
തയാമസ െദ്തി 2021 ള�ബ്രുവരി 5 ന് ഉദ്ഘയാടനം ളെയ്ത. 
ആദധ് ഘട് െരിെയാടിക്കു ച്വണ്ി 30 വനിതയാ ച്ഹയാസ്റ്റലകളു
മയായി ബന്ധിപ്ിച്ചുളകയാണ്് സമഗ്മയായ ആപ്് വികസിപ്ി
ളചേടുത്തു. 

ച്െയാല്രീസ് ഉച്ദധ്യാഗസ്ർക്കുള്ള ളജനഡർ ളസനസികറ്റ
ച്സഷന ച്പ്രയാഗ്യാം-ച്ബയാധധ്ം: ച്െയാല്രീസ് ഉച്ദധ്യാഗസ്ർക്കു
ള്ള ലിംഗ െദവി ച്ബയാധവൽക്കരണം ഓൺകലന െരി
ശ്രീലന െരിെയാടി ളക.എസ്.ഡബ്ല്യൂ.ഡി.സി 2020 ജൂകല 
21 ന് ആരംഭിച്ചു. 30 ച്െർ വ്രീതമുള്ള (സിവിൽ ച്െയാല്രീസ് 
ഓ�്രീസർമയാർ) ബയാച്ചുകെിലയായയാണ് െരിശ്രീലനം. തിരു
വനന്പുരം, ച്കരെ ച്െയാല്രീസ് ള്യിനിംഗ് ച്കയാച്െജിലം 
(െിടിസി) തൃശ്ശൂർ ച്കരെ ച്െയാല്രീസ് അക്കയാദമി (ളകഇെിഎ) 
യിലമയാണ് െരിശ്രീലനം നൽകിയത്. സ്ത്രീകൾക്കുള്ള അടിയ
ന്ര പ്രതികരണ ച്സവനങ്ങളുളട കയാരധ്ക്മത ളമചേളപ്
ടുത്തുന്നതിളനയാപ്ം സംസ്യാനത്് ലിംഗെദവിസൗഹൃദ 
അന്ര്രീക്ം സൃഷ്ിക്കുകയമയാണ് െരിെയാടിയളട ലക്ധ്ം. 
ച്കരെത്ിലടന്രീെമുള്ള 12 ച്െയാല്രീസ് ബറ്റയാലിയനുകെിൽ 
നിന്ള്ള 5,457 ച്െയാല്രീസ് ഉച്ദധ്യാഗസ്രുളട െരിശ്രീലനം 
2020-21 ൽ ച്കയാർപ്ച്റഷന പൂർത്ിയയാക്കി.

വിമനസ് ച്കയാച്െജുകെിൽ വനിതയാ ളസല്കൾ: ലിംഗ െദവി 
ച്ബയാധവൽക്കരണ െരിെയാടികളുളട ഭയാഗമയായി സംസ്യാന
ളത് ളതരളഞ്ഞടുത് ച്കയാച്െജുകെിൽ ളകഎസ്ഡബ്ലയുഡി
സി വനിതയാ ളസല്കൾ ആരംഭിചേിട്ടുണ്്. ഇതിളറെ ഭയാഗമയായി 
ച്കരെത്ിളല ളതരളഞ്ഞടുത് വനിതയാ ച്കയാച്െജുകെിൽ 
ലിംഗ െദവി ച്ബയാധവൽക്കരണ െരിശ്രീലനങ്ങൾ, വിവയാഹ 
പൂർവ്വ കൗൺസിലിംഗ്, തറന്ന െർചേകൾ, സയാംസ്യാരിക 
െരിെയാടികൾ, കകളയ്ഴത്് പ്രസിദ്്രീകരണം, ഐടി/

ച്സയാ�്റ്റ് സ്ിൽ െരിശ്രീലനം, ക്രിയയാത്മക ശില്ശയാലക
ൾ, സയാമൂഹധ് ഇടളെടൽ െരിെയാടികൾ എന്നിങ്ങളനയള്ള 
വിവിധ െരിെയാടികൾക്ക് തടക്കമിട്ടു. 2020-21 കയാലയെവിൽ 
5,000-ത്ിലധികം അംഗങ്ങളുള്ള 39 വനിതയാ ച്കയാച്െജുക
െിൽ വനിതയാ ളസല്കൾ പ്രവർത്ിചേിട്ടുണ്്. സമൂഹത്ിൽ 
ഉൾളപ്ട്ിരിക്കുന്ന പ്രശ് നങ്ങളെക്കുറിചേ് യവയാക്കളെ ച്ബയാ
ധവയാന്യാരയാക്കുകയം കദനംദിന കയാരധ്ങ്ങൾ കകകയാരധ്ം 
ളെയ്യാന ആവശധ്മയായ മയാച്നജ് ളമറെ് കഴിവകച്െയാളട 
അവളര സജ്ജമയാക്കുകയം ളെയ്യുക എന്നതയാണ് വനിതയാ 
ളസല്ിളറെ പ്രധയാന ലക്ധ്ം. 

24x7 വനിതയാ വിവര സഹയായ ച്കന്ദം: മിത്ര ളഹൽപ്് 
കലന (181) 2017 മയാർചേ് 27 ന് ളകഎസ്ഡബ്ല്യൂഡിസി 
ച്കരെത്ിൽ ആരംഭിച്ചു. സ്ത്രീകൾക്ക് ഏത സമയത്തും തടർ
ചേയയായ �്രീഡ് ബയാക്ക് സച്ങ്തങ്ങച്െയാളട ഒരു െിന്തുണയളട 
അടിസ്യാന സൗകരധ്ം സൃഷ്ിക്കുന്നതിനും ദുരിതമനുഭവിക്കു
ന്ന സ്ത്രീകൾക്ക് അടിയന്ര പ്രതികരണ സംവിധയാനളമന്ന 
നിലയിലമയാണ് ളഹൽപ്് കലന വിഭയാവനം ളെയ്ിരിക്കു
ന്നത്. 2020-21 കയാലയെവിൽ 181 മിത്ര ളഹൽപ്് കലന 
25,591 വിെികൾക്ക് ച്സവനങ്ങൾ നൽകി. മിത്ര 181, 
ഒഎസ് സികൾ (സഖി എന്ന് വിെിക്കുന്ന വൺ ച്സ്റ്റയാപ്് 
ച്കന്ദങ്ങൾ), സംസ്യാന ച്െയാല്രീസ് എന്നിവയളട ച്യയാജിചേ 
ശ്രമങ്ങൾക്ക് സംസ്യാനളത് സ്ത്രീകൾക്കുള്ള സുരക്യാ 
അടിസ്യാന സൗകരധ്ങ്ങൾ ശക്ിളപ്ടുത്യാനയാകും. 

ആദിവയാസി വനിതകൾക്കയായള്ള സംച്യയാജിത കനപുണധ് 
വികസന ച്കന്ദം: ച്കയാഴിച്ക്കയാട് െക്കിട്െയാറ ഗ്യാമ െഞ്യാ
യത്ിൽ ആദിവയാസി വനിതകൾക്കയായി സംച്യയാജിത 
കനപുണധ് വികസന ച്കന്ദം സ്യാെിക്കുന്ന െദ്തി ച്കയാർ
പ്ച്റഷന നടപ്ിലയാക്കി. സ്ത്രീകളുളട കനപുണധ്വം ജ്രീവിതയാ
വശധ്ങ്ങളും മനസ്ിലയാക്കയാന ച്കയാർപ്ച്റഷന കമ്്യൂണിറ്റി 
ച്സയാഷധ്ൽ വർക്കർമയാളര നിയമിച്ചു. നിരവധി െരിശ്രീലന 
െരിെയാടികളും ശിൽെശയാലകളും നടത്ി. വനമിത്ര കന്
കയാലി വെർത്ൽ, ക്്രീര കർഷക െദ്തിയളട ഭയാഗമയായി 
ളക.എസ്.ഡബ്ല്യൂ.ഡി.സി 50 ആദിവയാസി സ്ത്രീകൾക്കും 
അവരുളട കുടുംബങ്ങൾക്കും 299 ദിവസങ്ങൾ െരിശ്രീലനം 
നൽകി. 33 ആദിവയാസി സ്ത്രീകൾക്ക് ച്തന്രീചേ വെർത്ലിൽ 
െരിശ്രീലനവം നൽകി.

സ്ത്രീകൾക്കയായള്ള �ിനിഷിംഗ് സ്കൂൾ: ളക.എസ്.ഡബ്ല്യൂ.
ഡി.സി സ്ത്രീകളുളട ളതയാഴിൽ സയാധധ്തകൾ ളമചേളപ്ടുത്തു
ന്നതിനയായി അവരുളട ളതയാഴിൽ കഴിവകളുളട ഉെച്യയാഗം 
വർദ്ിപ്ിക്കുന്നതിനയായി റ്രീചേ് (ആർഇഎസിഎചേ്) ആരംഭി
ച്ചു. 2020-21 കയാലയെവിൽ 903 വിദധ്യാർത്ികൾക്ക് െരിശ്രീ
ലനം നൽകി. നഴ് സുമയാർക്കുള്ള അഡ്യാനസ്ഡ് സ് കിൽ 
എനഹയാനസ് ളമറെ് െരിെയാടിയിലൂളട (എഎസ്ഇെിഎന) 
61 ളപ്രയാ�ഷണലകൾക്ക് െരിശ്രീലനം നൽകി.

ളജനഡർ െയാർക്ക്: വിവിധ െദ്തികൾ, സയാംസ്യാരിക, 
അക്കയാദമിക് െരിെയാടികൾ എന്നിവയളട സംച്യയാജന 
ച്കന്ദമയായി ച്കയാഴിച്ക്കയാട് സ്ിതി ളെയ്യുന്ന പ്രധയാന കയാ
മ്പസിലൂളട സംസ്യാനത്് ലിംഗസമത്ത്ിനും ശയാക്്രീ
കരണത്ിനും തടക്കമിടയാനുള്ള വനിതയാ-ശിശു വികസന 
വകുപ്ിളറെ സംരംഭമയാണിത്. ഇതിൽ ഒരു ഇറെർനയാഷണൽ 
കൺളവനഷന ളസറെർ, ആം�ി തിച്യറ്റർ, ളജനഡർ 
കലബ്രറി, ളജനഡർ മ്യൂസിയം എന്നിവ ഉൾളപ്ടുന്. 
ഉെജ്രീവനത്ിനയായി വയാഹനച്മയാടിക്കയാന സ്ത്രീകളെ ച്പ്രയാ
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ത്സയാഹിപ്ിക്കയാനയാണ് ‘ഷ്രീ ടയാസൈി’. ളജനഡർ െയാർക്കിളന 
ലിംഗെദവി പ്രവർത്നങ്ങളുളട ദക്ിച്ണഷധ്ന ഹബ്യാക്കി 
മയാറ്റുന്ന ളഹറിച്റ്റജ് മ്യൂസിയം, കലബ്രറി എന്നിവയ് ളക്കയാ
പ്ം യഎന വനിതകളുമയായി (UN WOMEN) സഹകരിചേ് 
ഒരു ളജനഡർ ഡയാറ്റയാ ളസറെർ സ്യാെിക്കും. ഐകധ്രയാഷ്ട്ര 
സഭയളട സുസ്ിര വികസന ലക്ധ്ങ്ങളെ അടിസ്യാനമയാ
ക്കി, ളജനഡർ െയാർക്കിളറെ ച്കയാഴിച്ക്കയാട് കയാമ്പസിൽ ഒരു 
അന്യാരയാഷ്ട്ര വനിതയാ വധ്വസയായ ച്കന്ദം (ഐഡബ്ലയുടിസി) 
സ്യാെിക്കും. സ്ത്രീകൾക്ക് സുരക്ിതമയായി സംരംഭങ്ങൾ 
ആരംഭിക്കയാനും വിപുല്രീകരിക്കയാനും ആച്ഗയാെതലത്ിൽ 
അവരുളട ഉൽപ്ന്നങ്ങൾ വിെണനം ളെയ്യാനും ഐഡ
ബ്ലയുടിസി ഒരു ച്വദിയയാകും. ദക്ിച്ണഷധ്ന ച്മഖലയിളല 
ലിംഗസമത്ളത് അഭിസംച്ബയാധന ളെയ്യുന്നതിനയായി 
തലധ് െങ്യാെികെയായി ഒത്തുച്െരുന്നതിന് 2020 ഡിസംബ
റിൽ ളജനഡർ െയാർക്കും യഎന വനിതകളും തമ്ിൽ  
ധയാരണയാെത്രം ഒപ്പുവച്ചു.

ലിരംഗപദവി സ്വയരം പഠന പരിപയാെി (ജിഎസ്എൽപി):
ലിംഗെദവിെരമയായ പ്രശ്ങ്ങൾ സ്യം മനസിലയാക്കയാനും 
െഠിക്കയാനും സ്ത്രീകളെ പ്രയാപ്തരയാക്കുന്നതിനയായി 2007-ൽ 
കുടുംബശ്ര്രീ ജി.എസ്.എൽ.െി ആരംഭിച്ചു. “അയൽകൂട്
ങ്ങെിളല സ്ത്രീകൾ ലിംഗെദവി ച്ഭദങ്ങളെയം അവരുളട  
ജ്രീവിതയാനുഭവത്ിളല സന്ദർഭങ്ങൾ വചേ് മനസിലയാക്കുന്ന 
ഒരു െങ്യാെിത് വിദധ്യാഭധ്യാസ െദ്തിയയാണിത്”. സ്ത്രീകളുളട 
പ്രശ്ങ്ങളെക്കുറിച്ചും അവരുളട കയാഴ്ചപ്യാടുകൾ എങ്ങളന  
പ്രകടിപ്ിക്കുളമന്നതിളനക്കുറിച്ചും ഒരു കൂട്യായ ച്ബയാധം 
വെർത്ിളയടുക്കയാന ഈ െഠന പ്രക്രിയ സ്ത്രീക
ളെ സഹയായിക്കുന്. ഈ െരിെയാടിയിൽ ക്രീഴിൽ,  
അയൽകൂട്ങ്ങളുളട തലം വളരയള്ള റിച്സയാഴ്സ്  
ച്െഴ്സൺമയാരയായി ആളക ഏകച്ദശം 86,307 സ്ത്രീകളെ 
െരിശ്രീലിപ്ിച്ചു, റിച്സയാഴ്സ് ച്െഴ്സൺമയാരും 347,006 
സച്പ്യാർട്് ട്രീം അംഗങ്ങളും ഉൾളപ്ളട ആളക 433,313 
സ്ത്രീകൾ െരിശ്രീലനത്ിന് വിച്ധയരയായി. സംസ്യാനത്ി
ളല 35 ലക്ം സ്ത്രീകൾ ഈ െദ്തിയിൽ ഉൾളപ്ടുളമന് 
പ്രത്രീക്ിക്കുന്. െഠന പ്രക്രിയയ്കയായി തിരളഞ്ഞടുത് 
നയാല് വിഷയങ്ങൾ ഇവയയാണ്: (1) സ്ത്രീകളും ച്ജയാലിയം,  
(2) സ്ത്രീകളും ആച്രയാഗധ്വം, (3) സ്ത്രീകളും െലനയാത്മകതയം, 
 (4) സ്ത്രീകളും വിച്നയാദവം.

കകരള വനിതയാ കമ്്രീഷന് ല ിംഗെദവ ി ച്ബയാധവൽ
ക്കരണ െരിെയാടി- ളക.ഡബ്ല്യൂ.സി യളട ഒരു പ്രധയാന 
പ്രവർത്നം ജയാഗ്ത സമിതി (തയാഴ്ന്ന തലത്ിലള്ള ഒരു 
കയാവൽ സ്യാെനം) അംഗങ്ങളുളട െരിശ്രീലനമയാണ്, 
ഇതിന് സയാമൂഹധ് െങ്യാെിത്ച്ത്യാളട കുറ്റകൃതധ്ങ്ങൾ  
തടയന്നതിൽ വെളര �ലപ്രദമയായി പ്രവർത്ിക്കയാന 
കഴിയം. കമ്്രീഷന ളസമിനയാറുകൾ/നിയമ ശിൽെശയാ
ലകൾ, െഞ്യായത്് ജയാഗ്തയാ സമിതികൾക്കയായി സ്ത്രീ
കളുമയായി ബന്ധളപ്ട്തം മറ്റുള്ളതമയായ വിവിധ നിയമ 
നടെടികളെക്കുറിച്ചും അദയാലത്തുകളെക്കുറിച്ചും െരിശ്രീലന 
െരിെയാടികൾ എന്നിവ നടത്തുന്. 2020-21 കയാലയെവിൽ 
(2021 മയാർചേ് 31വളര) ച്കരെത്ിൽ സ്ത്രീകൾളക്കതിരയായ 
വിവിധ ച്കസുകളുമയായി ബന്ധളപ്ട്് ളമയാത്ം 5,439 െരയാ
തികൾ വനിതയാ കമ്്രീഷനു ലഭിച്ചു, അതിൽ 1,768 െരയാതി
കളുമയായി തലസ്യാന നഗരം ഒന്നയാം സ്യാനത്തും 609 
െരയാതികളുമയായി ളകയാല്ം ജില് ളതയാട്ടുെിന്നയാളലയമയാണ്. 
ആളക െരയാതികെിൽ 1,315 കുടുംബ പ്രശ് നങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള

വയം 898 സ്ത്രീെ്രീഡനവം 331 സ്ത്തുമയായി ബന്ധളപ്ട്തം 
330 ഗയാർഹിക െ്രീഡനച്ക്കസുകളും ആണുള്ളത്.

ശരണധ് െദ്തി ളതയാഴിലില്യാത് വിധവകൾ, ഉച്െക്ി
ക്കളപ്ട്/വിവയാഹച്മയാെിതരയായ/അവിവയാഹിതരയായ സ്ത്രീ
കൾ/അവിവയാഹിതരയായ അമ്മയാർ, ഭിന്നച്ശഷിക്കയാരയായ 
സ്ത്രീകൾ, കിടപ്ിലയായവരുളട ഭയാരധ്മയാർ എന്നിവർക്ക്  
സയാമ്പത്ിക സഹയായം നൽകി സഹയായിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു 
സ്യം ളതയാഴിൽ െദ്തിയയാണ് ശരണധ്. ളതയാഴിൽ വകുപ്യാ
ണ് ഇത് നടപ്യാക്കുന്നത്. 2020-21 കയാലയെവിൽ 3,512 
സ്ത്രീകൾക്ക് ഇതിളറെ പ്രച്യയാജനം ലഭിച്ചു. എംച്പ്യായ് ളമറെ് 
എക് സ് ച്െഞ്ചുകെിൽ രജിസ്റ്റർ ളെയ്ിട്ടുള്ള ഭിന്നച്ശഷിക്കയാ
രയായവരുളട പുനരധിവയാസവം ച്ക്മവം ലക്ധ്മിട്യാണ് 
കകവലധ് െദ്തി. എംച്പ്യായ് ളമറെ് വകുപ്യാണ് ഇത് നട
പ്ിലയാക്കുന്നത്. 2020-2-ൽ 774 സ്ത്രീകൾക്കും 2021-22-ൽ 
(ആഗസ്റ്റ് 31, 2021 വളര) 1,656 സ്ത്രീകൾക്കും യഥയാക്രമം 
ഈ െദ്തിയിലൂളട ധനസഹയായം ലഭിച്ചു.

കകരളത്ിലല ട്യാന്സ് ലജന്ഡര് സമൂഹരം
്യാനസ്ളജനഡർ വധ്ക്ികൾക്ക് (ടിജികൾ) തലധ്തയ്ക്കും 
തലധ് സംരക്ണത്ിനുമുള്ള അവകയാശം ദൃഢമയായി സ്യാ
െിചേ 2014 ളല സുപ്രിം ച്കയാടതിയളട സുപ്രധയാന വിധിക്ക് 
ച്ശഷം സംസ്യാന സർക്കയാർ 2015 ളല അവകയാശയാടി
സ്യാനത്ിലള്ള ്യാനസ് ളജനഡർ നയം പുറത്ിറക്കി. 
്യാനസ് ളജനഡർ വധ്ക്ികളുളട (അവകയാശ സംരക്
ണം) നിയമം, 2019, ഇന്ധ്യിളല ് യാനസ്ളജനഡറുകളുളട 
അവസ്ളയക്കുറിചേ്, പ്രച്തധ്കിചേ് സ്യം തിരിചേറിയയാനു
ള്ള അവകയാശവമയായി ബന്ധളപ്ട്് നിരവധി ആശങ്കൾ 
ഉന്നയിചേിട്ടുണ്്. ടിജികൾക്ക് രജിസ്റ്റർ ളെയ്യാനും തിരിചേറി
യൽ കയാർഡുകൾ നൽകയാനും കഴിയന്ന ജില്യാതല ടിജി 
ച്ബയാർഡുകൾ സ്യാെിക്കയാനും നയം ശുെയാർശ ളെയ്യുന്. 
ച്കരെത്ിൽ ളെയാത ഇടങ്ങെിൽ ് യാനസ്ളജനഡറുകളുളട 
പ്രതധ്ക്ളപ്ടൽ കഴിഞ്ഞ കുറചേ് വർഷങ്ങെയായി വർദ്ിചേി
ട്ടുണ്്. എന്നയാൽ മറ്റ് കലംഗിക സ്ത്ങ്ങളുള്ള ആളുകളുളട 
പ്രശ്ങ്ങൾ ഇച്പ്യാഴം ആ ര്രീതിയിൽ എടുത്തുകയാണിക്കുന്നി
ല്. ച്ക്മവം അന്സ്സും നിറഞ്ഞ ജ്രീവിതത്ിന് ആവശധ്
മയായ അടിസ്യാന കഴിവകൾ ച്െയാലം സ്യായത്മയാക്കയാന 
ഇവർക്ക് കഴിയന്നിളല്ന്ന് സയാമൂഹധ്ന്രീതി വകുപ്് നടത്ിയ 
സർച്വയിൽ കളണ്ത്ി. അതിനയാൽ, ടിജികളെ ഉൾളപ്
ടുത്തുന്നതിനുള്ള ഇടളെടലകൾ ച്കവലം സയാമ്പത്ിക 
നടെടികെിൽ മയാത്രമയായി െരിമിതളപ്ടുത്യാനയാവില്.

ടിജിമയാരുളട ച്ക്മത്ിനയായള്ള വിവിധ െദ്തികൾ വിവിധ 
വകുപ്പുകൾ, പ്രയാഥമികമയായി സയാമൂഹധ്ന്രീതി വകുപ്് നടപ്ിലയാ
ക്കുന്. അതച്െയാളല, ആച്രയാഗധ് കുടുംബച്ക്മ വകുപ്ിന് 
ക്രീഴിൽ എൽജിബിടികളുളട ച്ക്മം ലക്ധ്മയാക്കിയള്ള െദ്
തികൾ/െരിെയാടികൾ ആരംഭിചേിട്ടുണ്്. ച്കയാട്യം ളമഡി
ക്കൽ ച്കയാച്െജിൽ സൗജനധ് ലിംഗമയാറ്റ ശസ്തക്രിയയ്ക്കുള്ള 
സൗകരധ്ം ഏർളപ്ടുത്ിയിട്ടുണ്്. ്യാനസ് ളജനഡറുകൾ
ക്കുള്ള കൗൺസിലിങ്ങിനും മരുന്നിനുമയായി ച്ഹയാമിച്യയാപ്തി 
ഡയറക്ടച്ററ്റ് ‘നിസർഗ’ എന്ന െരിെയാടി ആരംഭിചേിട്ടുണ്്. 
ഇവ കൂടയാളത, ച്കരെ സംസ്യാന സയാക്രതയാ മിഷന 
അച്തയാറിറ്റി (ളകഎസ്എൽഎംഎ) അനുവദിചേ പ്രച്തധ്ക 
സയാക്രതയാ െരിെയാടിയിൽ, സംസ്യാനളത് ന്യൂനെക് 
ലിംഗക്കയാർക്ക് സൗജനധ്വം തടർ വിദധ്യാഭധ്യാസവം നൽകു
ന്നതിൽ ശ്രദ് ച്കന്ദ്രീകരിക്കുന്. സമന്യ െരിെയാടിയളട 
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ഭയാഗമയായി, അവർ ളകഎസ്എൽഎംഎ യളട 4, 7, 10, 12 
തലധ്തയാ ച്പ്രയാഗ്യാമുകെിൽ ച്െർന്നിട്ടുണ്്. 2020-21-ൽ 311 
ടിജികൾക്ക് ഈ െരിെയാടിയളട പ്രച്യയാജനം ലഭിച്ചു. തടർ
വിദധ്യാഭധ്യാസ െരിെയാടിയളട ഭയാഗമയായി, ് യാനസ് ളജനഡർ 
കമ്്യൂണിറ്റിയിൽ നിന്ള്ള 918 ച്െർക്കിടയിൽ ളകഎസ്എ
ൽഎംഎ ഒരു സർച്വ നടത്ി, അതിൽ 20.35 ശതമയാനം 
ച്െർ ളതയാഴിലില്യാത്വരയാളണന്ം 16.70 ശതമയാനം ച്െർ 
സ്കയാരധ്ച്മഖലയിൽ ച്ജയാലി ളെയ്യുന്നവരയാളണന്ം 1.65 
ശതമയാനം ച്െർക്ക് സർക്കയാർ ച്ജയാലിയളണ്ന്ം 5.86 
ശതമയാനം ച്െർ അർദ് സർക്കയാർ സ്യാെനങ്ങെിൽ ച്ജയാലി 
ളെയ്യുന്നവരയാളണന്ം കളണ്ത്ി. 30 ശതമയാനത്ില
ധികം ച്െർ ഏളതങ്ിലം തരത്ിലള്ള സ്യം ളതയാഴിലിൽ 
ഏർളപ്ട്ിരുന്. ച്ജയാലി ളെയ്ിരുന്ന ഭൂരിഭയാഗം ആളുകളും 
തങ്ങളുളട വധ്തിരിക്മയായ കലംഗിക സ്ത്ം ഏളത
ങ്ിലം ഔച്ദധ്യാഗിക ച്രഖകെിൽ സമൂഹത്ിന് മുന്നിൽ 
ളവെിളപ്ടുത്ിയിരുന്നില്. 100 ്യാനസ്ളജനഡറുകെിൽ 
ആറ് ച്െർ ഭിക്യാടനത്ിലം 100ൽ എട്് ച്െർ കലഗിംക 
ളതയാഴിലിലം ഏർളപ്ട്ിരിക്കുന്നതയായം സർച്വ കളണ്ത്ി. 
നയാല് ശതമയാനത്ിലധികം ആളുകൾക്ക് അവരുളട ഐഡ
റെിറ്റി ളതെിയിക്കയാനുള്ള ച്രഖകളെയാന്ം ഉണ്യായിരുന്നില്. 
സർച്വയിൽ െളങ്ടുത് ്യാനസ് ളജനഡർമയാരിൽ 1.2 
ശതമയാനം ച്െർക്ക് മയാത്രച്മ എഴതയാനും വയായിക്കയാനും അറി
യയാളതയള്ളൂ. ്യാനസ്ളജനഡറുകൾക്കിടയിൽ ഉയർന്ന 
ക്യാസിളലത്തുച്മ്പയാൾ കൂടുതലം സയാമൂഹിക അവച്ഹെനം 
കയാരണം സ് കൂൾ ഉച്െക്ിക്കുന്നവരുളട എണ്ം വർദ്ി
ചേിട്ടുണ്്. 10.61 ശതമയാനം ച്െർ iv നും vii നും ക്യാസ്സുുകൾ
ക്കിടയിൽ സ് കൂൾ വിട്ടു ച്െയായച്പ്യാൾ 40 ശതമയാനം ച്െർ 
vii -നും x -നും ഇടയിൽ െഠനം ഉച്െക്ിച്ചു. സർച്വയിൽ 
െളങ്ടുത് ്യാനസ്ളജനഡറുകെിൽ 26.55 ശതമയാനം 
ച്െർ പ്സ് ടു െയാസയായിരുന്. 13.60 ശതമയാനം ച്െർ ബി
രുദധയാരികളും 2.10 ശതമയാനം ബിരുദയാനന്ര ബിരുദധയാ
രികളും. സർച്വയിൽ െളങ്ടുത്വരിൽ 67.14 ശതമയാനം 
ച്െരും ളകഎസ്എൽഎംഎയളട തടർവിദധ്യാഭധ്യാസ  
െരിെയാടികെിൽ ച്െരയാന തയാൽപ്രധ്മുള്ളവരയായിരുന്.

ച്കരെത്ിൽ നടത്ിയ വികലയാംഗ ളസനസസ് പ്രകയാരം 
1,187 ്യാനസ് ളജനഡറുകൾ ഉൾളപ്ടുന്. ്യാനസ്ളജ
നഡറുകളുളട ച്ക്മത്ിനയായി ച്കരെസർക്കയാർ അവകയാ
ശങ്ങൾ അടിസ്യാനമയാക്കിയള്ള സമ്രീെനത്ിൽ വിവിധ 
െദ്തികൾ നടപ്ിലയാക്കുന്. 2018-19-ൽ, ്യാനസ് ളജന
ഡർ വധ്ക്ികൾക്ക് അവരുളട സ്ന്ം ആസൂത്രണത്ിന് 
സഹയായിക്കുന്ന വിവിധ പ്രവർത്നങ്ങൾ രൂെകൽപ്ന 
ളെയ്യുന്നതിനും ഏച്കയാെിപ്ിക്കുന്നതിനും നടപ്ിലയാക്കുന്നതി
നുമയായി സയാമൂഹിക ന്രീതി ഡയറക്ടച്ററ്റിളല ്യാനസ്ളജ
നഡർ വധ്ക്ി ളസൽ രൂെ്രീകരിച്ചു. അതിനുച്ശഷം, എസ്.
ളജ.ഡി യളട ക്രീഴിലള്ള എല്യാ െദ്തികളും ഒരു സമഗ് 
െദ്തിയയായ മഴവില്ിന് ക്രീഴിലയായി. സയാമൂഹധ് തല െരിെയാടി, 
സ്യാെനെരമയായ ഇടളെടൽ, ഗച്വഷണവം സർച്വയം, 
അവച്ബയാധനവം ശിൽെശയാലകളും, ളെനഷന, ഇനഷു
റനസ്, ച്ലയാൺ, കനപുണധ് വികസനം എന്നിവയയാണ് 
െദ്തിയളട പ്രധയാന ഘടകങ്ങൾ. റ്റിജികളുളട കച്ലയാത്സ
വം സംഘടിപ്ിക്കുകയം, വിവയാഹ സഹയായം നൽകുകയം, 
കല�് മിഷന ഭവന െദ്തിയിൽ മുനഗണനയാ വിഭയാഗമയാ
യി അവളര ഉൾളപ്ടുത്തുകയം ളെയ്ത. ഈ ച്മഖലയിൽ 
പ്രവർത്ിക്കുന്ന അംഗ്രീകൃത എന ജി ഒകളുളട സഹയായച്ത്യാ
ളട ്യാനസ് ളജനഡർ വധ്ക്ികളുളട ളഹൽപ്് കലനും 

(24x7) പ്രതിസന്ധി കകകയാരധ് ച്കന്ദവം സ്യാെിച്ചു. വിദധ്യാ
ഭധ്യാസം (സ്കൂൾ ളകയാഴിഞ്ഞുച്െയാക്ക് കൂടുതലയാണ്), ളതയാഴില
ധിഷ്ിത െരിശ്രീലനം, സ്യം ളതയാഴിൽ, മത്സര െര്രീക്കൾ 
എഴതൽ എന്നിവയ്ക് സയാമ്പത്ിക സഹയായം നൽകുന്. 
കവച്ദധ്യാെച്ദശളത് അടിസ്യാനമയാക്കി സർക്കയാർ ആശു
െത്രികെിളല ലിംഗമയാറ്റ ശസ്തക്ര്രീയ (എസ്ആർഎസ്) യളട 
തക 2019-ൽ 2 ലക്ം രൂെയയായം 2020-ഓളട 5 ലക്ം 
രൂെയയായം വർദ്ിപ്ിച്ചു.

2020-21 കയാലയെവിൽ 3576 ് യാനസ്ളജനഡർ ഗുണച്ഭയാ
ക്യാക്കൾ വിവിധ വകുപ്പുകൾ നടപ്ിലയാക്കിയ വിവിധ െദ്
തികെിൽ ഉണ്്. ച്ഹയാസ്റ്റൽ സൗകരധ്ം, ബ്യൂട്്രീഷധ്ന ച്കയാഴ്സ്, 
തടർ വിദധ്യാഭധ്യാസ െദ്തി, തയ്ൽ ളമഷ്രീന വിതരണം, 
സംരംഭകത് വികസന െരിെയാടികൾ, ടിജി ച്ഷയാർട്് ച്സ്റ്റ/
ളഷൽട്ർ ച്ഹയാമുകൾ, എസ്ആർഎസ് ശസ്തക്രിയക്ക്  
ച്ശഷമുള്ള തടർ െികിത്സ, എചേ്ഐവി സ്രീച്റയാ നിര്രീക്ണ 
ച്കന്ദം (ളകഎസ്എസ്ഡബ്ലയുബി), കരൈവിംഗ് െരിശ്രീല
നം നൽകൽ, ടിജി സൗഹൃദ ച്ടയായ് ലറ്റ്, സ്യം ളതയാഴിൽ 
സഹയായം, വർണം (ടിജി ഉത്സവം), വിവിധ ഉച്ദധ്യാഗസ്ർ, 
തിരളഞ്ഞടുക്കളപ്ട് പ്രതിനിധികൾ എന്നിവർക്കിടയിലം 
സ് കൂൾ/ച്കയാച്െജുകെിലം ച്ബയാധവൽക്കരണം എന്നിവ 
13-യാം െഞ്വത്സര െദ്തിയിൽ എസ് ളജഡി നടപ്ിലയാ
ക്കിയ ടിജികൾക്കയായള്ള മറ്റ് െദ്തികെയാണ്.

2020-21-ൽ ്യാനസ് ളജനഡർ വധ്ക്ികളെ സ്യം  
ളതയാഴിലിലൂളട സ്യം െരധ്യാപ്തരയാക്കയാന സഹയായിക്കുന്നതി
നയായി ളകഎസ് ഡബ്ലയുഡിസി സ്യം ളതയാഴിൽ വയായ്െയാ 
െദ്തി ആരംഭിച്ചു. സയാമൂഹധ്ന്രീതി ഡയറക്ടച്ററ്റിളറെ ധന
സഹയായച്ത്യാളടയയാണ് ഈ െദ്തി നടപ്ിലയാക്കുന്നത്. 
െദ്തിയളട പ്രയാരംഭ ഘട് വയായ്െ വിതരണത്ിനയായി 30 
ലക്ം അനുവദിക്കുകയം 22 ്യാനസ്ളജനഡറുകൾക്ക് 
െദ്തിയളട പ്രച്യയാജനം ലഭിക്കുകയം ളെയ്ത.

ലിരംഗപദവി ബജറ്റ് 
തച്ദേശസ്യം ഭരണ സ്യാെനങ്ങളുളട വയാർഷിക െദ്തി
യിൽ വനിത ഘടക െദ്തി (ഡബ്യൂസിെി) നിർബന്ധമയായി 
ഉൾളപ്ടുത്ിളകയാണ്് ഒനെതയാം െദ്തിയളട സമയത്് 
പ്രയാച്ദശിക സർക്കയാർ തലത്ിൽ ഒരു ലിംഗെദവി പ്രതിക
രണ ബജറ്റ് ച്കരെത്ിൽ അവതരിപ്ിച്ചു. സംസ്യാനത്് 
നിന്ന് 35-40 ശതമയാനം വിഹിതം തച്ദേശ സ്യംഭരണ 
സ്യാെനങ്ങെിച്ലക്ക് (എൽ.എസ്.ജി.ഐ കൾ) വിഭജി
ചേച്തയാളട, ഓച്രയാ െഞ്യായത്ിനും അവരുളട വികസന 
െദ്തി ച്രഖയിൽ സ്ത്രീകളുളട അവസ്ളയക്കുറിചേ് ഒരു 
അധധ്യായം തയ്യാറയാക്കയാന നിർച്ദേശം നൽകുകയം ലിംഗ
െദവി ബജറ്റിളറെ ആദധ്രൂെം 1996 -ൽ സംസ്യാനത്് 
ഉണ്യാകുകയം ളെയ്ത. 9-യാം െദ്തി സമയത്് തച്ദേശസ്
യം ഭരണ സ്യാെനങ്ങളുളട െദ്തി വിഹിതത്ിളറെ 10 
ശതമയാനം സ്ത്രീകളുച്ടച്യയാ, സ്ത്രീകൾക്കുച്വണ്ിയള്ള പ്രച്തധ്ക 
െദ്തികൾക്കു ച്വണ്ിച്യയാ ന്രീക്കി വചേിരുന്. അവ വനിതയാ 
ഘടക െദ്തി (ഡബ്ലയു.സി.െി) എന്നറിയളപ്ട്ടു.

ലിംഗെദവി ബജറ്റിംഗ് പ്രക്രിയ സ്യാെനവൽക്കരിക്കുന്ന
തിന് 2005-06 ളല ച്കന്ദ ബജറ്റിലയാണ് ലിംഗെദവി ബജറ്റ് 
അവതരിപ്ിചേത്. ച്കരെത്ിളല സംസ്യാന ബജറ്റിൽ  
ലിംഗെദവി പ്രതികരണ ബജറ്റ് ആക്കുന്നതിന് കയാരധ്മയായ 
ശ്രമങ്ങൾ നടന്നിട്ടുണ്്. 11-യാം െദ്തിയിലയാണ് ലിംഗെദവി 
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ബജറ്റിളറെ പ്രവർത്നങ്ങൾ തടങ്ങിയത്. ഉൾളപ്ടുത്ിട്ടുള്ള 
പ്രച്തധ്ക ച്രഖയയായി വകുപ്പുകെിലടന്രീെം ളെൺകുട്ി കൾക്കും 
സ്ത്രീകൾക്കും ച്വണ്ി അടയയാെളപ്ടുത്ിയ വിഭവങ്ങൾ 
 ഉൾളപ്ടുത്ി 2017-18 ലയാണ് സംസ്യാനത്് ആദധ്മയായി 
ലിംഗെദവി ബജറ്റ് അവതരിപ്ിചേത്.

2020-21-ൽ സ്ത്രീകളുളട നിർദേിഷ് െദ്തികൾക്കയായി 
(െയാർട്് എ) 1,509.33 ച്കയാടി രൂെയം (7.3 ശതമയാനം) െയാർട്് 
ബിയിൽ ഘടക െദ്തികൾക്കയായി 2300.54 രൂെയം (11.1 
ശതമയാനം) സ്ത്രീകൾക്ക് ലഭധ്മയാക്കിയിട്ടുണ്്. സ്ത്രീകൾക്കയാ
യി ആളക 3809.87 ച്കയാടി രൂെ വകയിരുത്ിയിട്ടുള്ളത് 
ളമയാത്ം അടങ്ലിളറെ 18.4 ശതമയാനമയാണ്. ഈ തകയിൽ 
5 ച്കയാടി രൂെ ്യാനസ്ളജനഡറുകൾക്കയായള്ള െദ്തി
യയായ "മഴവില്്" നയാണ് അനുവദിചേിരിക്കുന്നത്. 2021-22 
ൽ 1,346.91 ച്കയാടി രൂെ (6.54 ശതമയാനം) സ്ത്രീകളുളട  
നിർദേിഷ് െദ്തികൾക്കയായി (െയാർട്് എ യിൽ) വകയിരുത്ി. 
2,678.49 (13 ശതമയാനം) ച്കയാടി രൂെ െയാർട്് ബി യിളല 
ഘടക െദ്തികൾക്കയായി സ്ത്രീകൾക്കയായി ലഭധ്മയാക്കിയിട്ടു
ണ്്. ആളക െദ്തി വിഹിതത്ിളറെ 19.54 ശതമയാനം സ്ത്രീ
കൾക്കയായി 4,025.40 ച്കയാടി രൂെ ന്രീക്കിവചേിട്ടുണ്്. 2017-18 
മുതൽ 2021-22 വളരയള്ള നയാല് വർഷങ്ങെിൽ, സ്ത്രീകളുളട 
പ്രച്തധ്ക െദ്തികൾക്കുള്ള ബജറ്റ് വിഭവങ്ങളുളട വിഹിതവം 
അനുെയാതവം വർദ്ിചേിട്ടുണ്്. 
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8.2 സാമൂഹ്യ - സാമ്പത്തിക ദുർബലതകളെ 
അഭതിമുഖീകരതിക്കൽ

പട്ടികജാതടി & പട്ടികവർഗ്ഗം 

'ച്കരളത്ിലെ പട്ികജയാതി പട്ികവർഗ്ഗ വിഭയാഗങ്ങളുലെ 
അവകയാശങ്ങൾ സംരക്ിക്കുന്നതിനം, എല്യാ പട്ികജയാതി 
-പട്ികവർഗ്ഗ വിഭയാഗ ജനങ്ങളുലെയം സയാമൂഹിക-സയാമ്പ
ത്ിക ഉന്നമനത്ിനമയായി ആസൂത്രണ പ്രക്ിയ  
പ്രവർത്ിക്കുലമന്നന്' സംസ്യാനത്ിലറെ പതിമൂന്നയാം പഞ്ച
വത്സര പദ്തിയിൽ പ്രഖധ്യാപിക്കുകയണ്യായി.

ച്കരളത്ിൽ പട്ികജയാതി, പട്ികവർഗ്ഗ വിഭയാഗങ്ങൾ ജനസം
ഖധ്യലെ യഥയാക്മം 9.1 ശതമയാനവം 1.45 ശതമയാനവമയാണന് 
(പട്ടിക 8.2.1). സംസ്യാനലത് ആലക ജനസംഖധ്യിലെ 
പട്ികജയാതി/പട്ികവർഗ്ഗ ജനസംഖധ്യാനപയാതച്ത്ക്കയാൾ 
കൂടുതൽ വിഹിതം പട്ികജയാതി ഉപപദ്തി (എസന്.സി.എസന്.
പി), പട്ികവർഗ്ഗ ഉപപദ്തികളിൽ (റ്ി.എസന്.പി) വകയിരു
ത്തുന്നു എന്നതന് ഉറപ്പു വരുത്തുന്ന നയമയാണന് പതിമൂന്നയാം 
പദ്തി കയാെഘട്ത്ിൽ സംസ്യാന സർക്കയാർ അനവ
ർത്ിച്ചു വരുന്നതന്.

പട്ടിക 8.2.1 ച്കരളത്ിലെ പട്ികജയാതി-പട്ികവർഗ്ഗ 
ജനസംഖധ്യലെ ലപയാതു വ ിവരങ്ങൾ

ക്മ 
നമ്പർ സൂചകങ്ങൾ പട്ിക 

ജയാതി
പട്ിക 
വർഗം

1 ആലക ജസംഖധ്* 30.39 lakh 4.84 lakh

2 ആലക ജനസംഖധ്യലെ 
ശതമയാനം* 9.1 1.45

3 ച്കയാളനികൾ/ഊരുകളു
ലെ എണ്ം** 26,342 4,762

4 സമുദയായങ്ങളുലെ എണ്ം* 53 37

5 സയാക്രതയാ നിരക്കന്** 88.70% 74.44%

6 ലതയാഴിെില്യായന്മ 
നിരക്കന്** 49% 30.27%

7 ദയാരിദ്ധ്നിരക്കന്*** 57.66% 61.68%

ഉറവിടം: **സെന്െെ് 2011, **പട്ികജാതി പട്ികവര്ഗ്ഗ െര്്വ 2013 
***ൊമുഹിക ൊമ്പത്ിക െര്്്വേ, 2011 

ജില് തിരിച്ചുള്ള പട്ികജയാതി, പട്ികവർഗ്ഗ ജനസംഖധ്യ
ലെ വിശദയാംശങ്ങൾ യഥയാക്മം അനുബന്ഗം 8.2.1-
ലഗം, 8.2.2-ലഗം നൽകിയിരിക്കുന്നു. ച്കരളത്ിലെ  
പട്ികജയാതി-പട്ികവർഗ്ഗ ജനസംഖധ്യലെ സയാക്
രത, െിംഗയാനപയാതം എന്നിവയലെ ച്ദശീയ തയാരതമധ്ം  
അനുബന്ഗം 8.2.3-ൽ നൽകിയിരിക്കുന്നു. 1958-ലെ ച്കരള 
ച്്റേറ്ന് & സച്�യാർ്ിച്നറ്ന് റൂൾസന് 14(എ) അനസരിചേന്,  
സംസ്യാനലത് സർക്കയാർ വകുപ്പുകളിൽ, പട്ികജയാതി/
പട്ികവർഗ്ഗ വിഭയാഗക്കയാർക്കന് ഗസറ്്ന്, ച്നയാണ്-ഗസറ്
്ന്, െയാസന്റ്ന് ച്രേ്ന് തസ്ികകളിൽ 10 ശതമയാനം  
(പട്ികജയാതിക്കയാർക്കന് 8 ശതമയാനം, പട്ികവർഗ്ഗക്കയാ
ർക്കന് 2 ശതമയാനം) സംവരണം ഉറപ്യാക്കുന്നുണ്ന്. 2021 

ജനവരി 1-ലെ വയാർ്ിക അവച്െയാക റിച്പ്യാർട്ന് പ്രകയാരം 
88 വകുപ്പുകളിൽ 49 വകുപ്പുകളിലെ വയാർ്ിക അവ
ച്െയാകനം മയാത്രച്മ പൂർത്ികരിചേിട്ടുള്ളൂ. ഇതുപ്രകയാരം 
ലപയാതു സർവീസിൽ പട്ികജയാതി - പട്ികവർഗ്ഗക്കയാരുലെ 
ലമയാത്ം പ്രയാതിനിധധ്ം 11.88 ശതമയാനമയാണന്. ഇതിൽ 
9.60 ശതമയാനം ച്പർ പട്ികജയാതിക്കയാരും 2.28 ശതമയാനം 
പട്ികവർഗ്ഗക്കയാരുമയാണന്. പട്ികജയാതി, പട്ികവർഗ്ഗ  
വിഭയാഗങ്ങളുലെ സർക്കയാർ സർവീസിലുള്ള പ്രയാതിനിധധ്ം  
സം�ന്ിചേ വിശദയാംശങ്ങൾ അനുബന്ഗം 8.2.4-ൽ 
നൽകിയിരിക്കുന്നു.

പട്ടികജാതടി പട്ടികവർഗ്ക്ാർക്ായുള്ള വടികസന 
പരടിപാടടികള് 
പട്ികജയാതി-പട്ികവർഗ്ഗ വിഭയാഗ ജനങ്ങളുലെ മയാനവ 
വിഭവച്ശ്ി വികസനവം വരുമയാനവം വർദ്ിപ്ിക്കുന്ന
തിനള്ള ശ്രമങ്ങളിൽ സംസ്യാന സർക്കയാർ പ്രതിജ്യാ
�ദ്മയാണന്. ഇതിനകം വധ്ക്തമയാക്കിയതന് ച്പയാലെ, 
പട്ികജയാതിക്കയാരുലെയം പട്ികവർഗ്ഗക്കയാരുലെയം  
വികസനത്ിനയായി സംസ്യാന സർക്കയാർ പ്രതിവർ്ം 
പദ്തി വിഹിതത്ിലറെ ഒരു ഭയാഗം പട്ികജയാതി ഉപപദ്
തി (എസന്.സി.എസന്.പി) വിഹിതം ആയം പട്ികവർഗ്ഗ 
ഉപപദ്തി (െി.എസന്.പി) വിഹിതം ആയം നീക്കിവയ്ക്കു
ന്നുണ്ന്. നിെവിൽ സംസ്യാന പദ്തി വിഹിതത്ിലറെ 
9.81 ശതമയാനം പട്ികജയാതിക്കയാരുലെ ച്ക്മത്ിനം 
2.83 ശതമയാനം പട്ികവർഗ്ഗക്കയാരുലെ ച്ക്മത്ിനയായം  
നീക്കിവചേിട്ടുണ്ന്. ഇതിൽ നിന്നും വിച്കന്ദീകൃത ആസൂത്രണ 
പദ്തികൾ നെപ്ിെയാക്കുന്നതിനയായി തച്ദേശ സ്വയംഭരണ 
സ്യാപനങ്ങൾക്കന് ശരയാശരി 45% ഫണ്ന് പട്ികജയാതി ഉപപ
ദ്തിയിലും (എസന്.സി.എസന്.പി)ക്കും 23% ഫണ്ന് പട്ികവർഗ്ഗ 
ഉപപദ്തിയിലും (െി.എസന്.പി) മയാറ്ി ലവക്കുന്നു. �യാക്കി 
തുക പട്ികജയാതി-പട്ികവർഗ്ഗ വികസന വകുപ്പുകൾ വഴി 
നെപ്ിെയാക്കുന്ന പദ്തികൾക്കുമയായി നീക്കിവചേിരിക്കുന്നു. 

2020-21-ൽ സംസ്യാനലത് ആലക പദ്തി വിഹി
തമയായ 27,610 ച്കയാെി രൂപയിൽ നിന്നും പട്ികജയാതി- 
പട്ികവർഗ്ഗക്കയാരുലെ വികസനത്ിനയായി യഥയാക്മം 
2,708.54 ച്കയാെി രൂപയം 781.36 ച്കയാെി രൂപയമയാണന് 
നീക്കിലവചേിരുന്നതന്. പട്ികജയാതി-പട്ികവർഗ്ഗക്കയാരുലെ  
വികസനത്ിനയായി 2017-18 മുതൽ 2021-22 വലര 
പ്രതിവർ്ം വകയിരുത്ിയ തുകയലെ വിശദയാംശങ്ങൾ  
പട്ടിക 8.2.2-ൽ നൽകിയിരിക്കുന്നു.

പട്ടികജാതടിക്ാരുടട വടികസനഗം
വിവിധ വികസന പദ്തികൾ നെപ്ിെയാക്കുന്നതിനയായി 
സംസ്യാന സർക്കയാർ പട്ികജയാതി വികസന വകുപ്ി
നം പ്രയാച്ദശിക സർക്കയാരുകൾക്കും പദ്തി വിഹിതം  
വകയിരുത്തുന്നുണ്ന്. കൂെയാലത, ച്കന്ദയാവി്ന്കൃത പദ്തി
കൾ നെപ്ിെയാക്കയാൻ ച്കന്ദ സർക്കയാരും ഫണ്ന് അനവ
ദിക്കുന്നുണ്ന്. 2020-21-ലെ �ജറ്ിൽ പട്ികജയാതിക്കയാ
രുലെ ച്ക്മത്ിനയായി സംസ്യാന സർക്കയാർ 2,708.54 
ച്കയാെി രൂപ വകയിരുത്തുകയണ്യായി. ഇതിൽ 1,487.39 
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ച്കയാെി രൂപ പട്ികജയാതി വികസന വകുപ്ിനം 1,221.15 
ച്കയാെി രൂപ തച്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്യാപനങ്ങൾക്കുമയാണന്  
വകയിരുത്ിയിട്ടുള്ളതന്. അനവദിചേ �ജറ്ന് വിഹിതത്ിൽ 
നിന്നും പട്ികജയാതി വികസന വകുപ്ന് 1,313.37 ച്കയാെി 
രൂപയം (88.30%) തച്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്യാപനങ്ങൾ 
1125.87 ച്കയാെി രൂപയം (92.20%) ലചെവഴിക്കുകയണ്യാ
യി. 2017-18 മുതൽ 2021-22 വലര സംസ്യാനത്ിലറെ 
ആലക പദ്തി വിഹിതത്ിൽ നിന്നും അനവദിചേ പട്ിക
ജയാതി ഉപപദ്തി വിഹിതം സം�ന്ിചേ വിശദയാംശങ്ങൾ 
അനുബന്ഗം 8.2.5-ൽ നൽകിയിരിക്കുന്നു. 2020-21, 
2021-22 (2021 ലസപന്റ്ം�ർ 30 വലര) വർ്ങ്ങളിൽ 
പട്ികജയാതി വികസന വകുപ്ന് നെപ്യാക്കിയ പദ്തികളു
ലെ സീം തിരിച്ചുള്ള വിഹിതം, ലചെവന്, ഭൗതീക െക്ധ്ങ്ങ
ൾ, ച്നട്ങ്ങൾ എന്നിവ യഥയാക്മം അനുബന്ഗം 8.2.6, 
8.2.7 എന്നിവയിൽ നൽകിയിരിക്കുന്നു. പട്ികജയാതി  
വിഭയാഗക്കയാരുലെ ച്ക്മത്ിനയായി ഏലറ്ടുത് പ്രധയാന  
പരിപയാെികൾ ചുവലെ സംരേഹിചേിരിക്കുന്നു.

പട്ടികജാതടി വടിഭാഗക്ാരുടട ക്ഷേമത്ടിനായടി 
ഏടറെടുത് പ്രധാന വടികസന പരടിപാടടികള്

ഭൂമടിയുഗം പാർപ്ടിടവഗം
ഭൂരഹിതരയായ പട്ികജയാതി കുടും�ങ്ങൾക്കന് ഭൂമി വയാങ്ങുന്ന
തിനയായി സംസ്യാന സർക്കയാർ സയാമ്പത്ിക സഹയായം 
നൽകുന്നുണ്ന്. പട്ികജയാതി വികസന വകുപ്ിലറെ കണ
ക്കുനസരിചേന് സംസ്യാനത്ന് ഭൂരഹിതരയായ പട്ികജയാതി
ക്കയാർ 1,00,475 ആണന്. ഇതിൽ 3,507 കുടും�ങ്ങൾക്കന്  
2020-21-ൽ സഹയായം െഭിക്കുകയണ്യായി. ഭൂമി വയാങ്ങൽ 
പദ്തിയ്കയായി അനവദിചേ 185.00 ച്കയാെി രൂപയിൽ 
നിന്നും 140.79 ച്കയാെി രൂപ (76.10 ശതമയാനം) 2020-

21-ൽ ലചെവഴിക്കുകയണ്യായി. 2017-18 മുതൽ 2020-
21 വലര ഈ പദ്തി പ്രകയാരം പ്രച്യയാജനം െഭിചേിട്ടുള്ള  
കുടും�ങ്ങളുലെ എണ്ം ചടിത്ഗം 8.2.1-ൽ നൽകിയിരിക്കുന്നു. 

ച ടിത്ഗം 8.2.1 2017-18 മുതൽ 2020-21 വലര ഭുമി 
െഭധ്മയായ പട്ികജയാതി കുടും�ങ്ങളുലെ എണ്ം

ഉറവിെം: പട്ികജാതി വികെന വകുപ്് 2021
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2019-20 മുതൽ 2021-22 വലര (2021 ലസപന്റ്ം�ർ 
30 വലര) ഭൂരഹിതർക്കന് ഭുമി നൽകൽ എന്ന പദ്തി 
പ്രകയാരം പട്ികജയാതിക്കയാർക്കന് നൽകിയ ഭൂമിയലെ 
ജില് തിരിച്ചുള്ള വിശദയാംശങ്ങൾ അനുബന്ഗം 8.2.8-ൽ  
നൽകിയിരിക്കുന്നു. 

ഭവന നിർമയാണ പദ്തിയിൽ പുതിയ വീടുകളുലെ  
നിർമയാണവം 2007-08 മുതൽ 2016-17 വലര പട്ികജയാതി 
വികസന വകുപ്ന് ഏലറ്ടുത് പഴയ വീടുകളുലെ പൂർത്ി
യയാക്കലും ലെഫന് മി്ൻ വഴിയയാണന് നെന്നു വരുന്നതന്. 

പട്ടിക 8.2.2 പട്ികജയാതി ഉപപദ്തിയിലും പട്ികവർഗ്ഗ ഉപപദ്തിയിലും വകയിരുത്ിയ വ ിഹിതം 
(തുക ച്കയാെിയിൽ), 2017-18 മുതൽ 2021-22 വലര
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2017-18 26500 1427.60 1172.05 2599.65 9.81 575.08 176.00 751.08 2.83

2018-19 29150 1570.36 1289.26 2859.62 9.81 632.59 193.60 826.19 2.83

2019-20 30610 1649.00 1353.84 3002.84 9.81 663.27 202.99 866.26 2.83

2020-21 27610 1487.39 1221.15 2708.54 9.81 598.26 183.10 781.36 2.83

2021-22 27610 1487.39 1221.15 2708.54 9.81 598.26 183.10 781.36 2.83

ആലക 141480 7621.74 6257.45 13879.19 9.81 3067.46 938.79 4006.25 2.83

ഉറവിടം: ബഡ്ജറ്് ്േഖകള്
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ലെഫന് മി്ലറെ ഒന്നയാം ഘട്ത്ിൽ, 2007-08 മുതൽ 
2015-16 വലര പട്ികജയാതി വികസന വകുപ്ിലറെ ഭവന 
പദ്തിയിൽ പൂർത്ീകരിചേിട്ില്യാത് 3,893 ഭവനങ്ങളിൽ 
3,844 എണ്ം നിർമയാണം പൂർത്ീകരിക്കുകയണ്യായി. 
രണ്യാം ഘട്ത്ിൽ, അർഹരയായ 13,017 പട്ികജയാതി  
ഗുണച്ഭയാക്തയാക്കളിൽ 12,007 ഗുണച്ഭയാക്തയാക്കളുലെ ഭവന 
നിർമയാണം ആരംഭിക്കുകയം, അവയിൽ 7,721 ഭവനങ്ങളു
ലെ നിർമയാണം 2020-21-ൽ പൂർത്ീകരിക്കുകയം ലചയന്തു. 
മൂന്നയാം ഘട്ത്ിൽ, സ്െവം വീടും െഭധ്മല്യാത് 54,949 
പട്ികജയാതി ഗുണച്ഭയാക്തയാക്കലള ലെഫന് മി്ൻ കലണ്
ത്ിയിട്ടുണ്ന്. 2021 ലസപ്ം�ർ 30 വലരയള്ള കണക്കന് 
പ്രകയാരം മൂന്നയാം ഘട്ത്ിൽ അനവദിചേ 9,539 വീടുകളിൽ 
1,905 വീടുകൾ പൂർത്ീകരിച്ചു.

വടിദ്ാഭ്ാസഗം
പട്ികജയാതി വിദധ്യാർതികളുലെ വിദധ്യാഭധ്യാസത്ിനയാ
യി പട്ികജയാതി വികസന വകുപ്ന് 85 നഴന്സറി സന്കൂ
ളുകൾ, 11 ച്മയാ്ൽ ലറസി്ൻ്ധ്ൽ സന്കൂളുകൾ,  
44 ഐ.റ്ി.ഐ.കൾ, 85 പ്രീ-ലമട്ികന് ച്ഹയാ്റേലുകൾ, 
19 ച്പയാസന്റ്ന്-ലമട്ികന് ച്ഹയാ്റേലുകൾ, 4 പ്രീ എക്യാമി
ച്ന്ൻ പരിശീെന ച്കന്ദങ്ങൾ, ഇൻ്റേിറ്്യൂട്ന് ച്ഫയാർ 
സിവിൽ സർവീസസന് എക്യാം ലട്യിനിംഗന് ലസയാലസറ്ി,  
വെക്കയാച്ഞ്ചരിയിലുള്ള കമ്യൂണിറ്ി ച്കയാച്ളജന്, പയാെക്കയാെന് 
ജില്യിലെ ലമ്ിക്കൽ ച്കയാച്ളജന് എന്നിവ നെത്തുന്നുണ്ന്. 
പട്ികജയാതി വിദധ്യാർതികളുലെ വിദധ്യാഭധ്യാസ നിെവയാരം 
ലമചേലപ്ടുത്തുന്നതിനയായി പ്രയാഥമിക വിദധ്യാഭധ്യാസ 
സഹയായം, െംപന് സം രേയാറെന്, ല്റേപ്റെന്, പ്രീ ലമട്ികന്, 
ച്പയാസന്റ്ന് ലമട്ികന് ച്സയാളർ്ിപ്പുകൾ, വിച്ദശ ച്സയാള
ർ്ിപ്ന് എന്നിങ്ങലന വിവിധ തരത്ിലുള്ള വിദധ്യാഭധ്യാസ 
സഹയായങ്ങളും നൽകുന്നുണ്ന്. 2020-21-ൽ ച്കയാഴിച്ക്കയാ
െന്, കണ്ണൂർ എന്നീ ജില്കളിൽ രണ്ന് ച്മയാ്ൽ ലറസി്
ൻ്ധ്ൽ സന്കൂളുകൾ പുതുതയായി ആരംഭിക്കുകയണ്യായി.  
2019-20-ൽ പ്രീലമട്ികന്, ച്പയാസന്റ്ന് ലമട്ികന്, ലപ്രയാഫ്
ണൽ ച്കയാഴന്സുകൾക്കയായി, പട്ികജയാതി, പട്ികവർഗ്ഗ, 
ഒ.ഇ.സി വിദധ്യാർതികൾക്കന് നൽകുന്ന െംപന് സം രേയാറെന്, 
ല്റേപ്റെന്, ച്സയാളർ്ിപ്ന് എന്നിവയലെ ധനസഹയായ 
നിരക്കന് വർദ്ിപ്ിചേിട്ടുണ്ന്. 1.00 െക്ം രൂപയിൽ തയാലഴ 
വയാർ്ിക വരുമയാനമുള്ള പട്ികജയാതി കുടും�ങ്ങളിലെ 
ലഹസന്കൂളിച്െയം ഹയർ ലസക്കണ്റി ക്യാസുകളി
ച്െയം വിദധ്യാർതികൾക്കയായി, 6,935 പഠനമുറികൾ  
2020-21-ൽ നിർമിച്ചു നൽകിയിട്ടുണ്ന്. 2021-22-ൽ 
(2021 ലസപന്റ്ം�ർ 30 വലര) 2307 പഠന മുറികളുലെ  
നിർമയാണം പൂർത്ീകരിചേിട്ടുണ്ന്. 2020-21-ൽ പട്ികജയാതി  
വിദധ്യാർതികൾക്കന് നൽകിയ പ്രധയാന വിദധ്യാഭധ്യാസ 
സ ഹ യാ യ ങ്ങ ൾ  സ ം � ന് ി ചേ  വ ി ശ ദ യാ ം ശ ങ്ങ ൾ  
ക്ബാക്സ് 8.2.1-ൽ നൽകിയിരിക്കുന്നു. 

2020-21, 2021-22(2021, ലസപന്റ്ം�ർ 30 വലര) വർ്
ങ്ങളിൽ പട്ികജയാതി വിദധ്യാർതികൾക്കന് നൽകിയ െംപന് സം 
രേയാറെന്, ല്റേപ്റെന്, ച്പയാക്കറ്ന് മണി തുെങ്ങിയവയലെ വിശ
ദയാംശങ്ങൾ അനുബന്ഗം 8.2.9-ൽ നൽകിയിരിക്കുന്നു. 
2017-18 മുതൽ 2021-22 (2021, ലസപന്റ്ം�ർ 30 പ്രകയാരം) 
വലര അനവദിചേ വിവിധ തരത്ിലുള്ള ച്സയാളർ്ിപ്പുകളും 
സഹയായങ്ങളും, െഭിചേ വിദധ്യാർതികളുലെ എണ്ം എന്നിവ 
അനുബന്ഗം 8.2.10-ൽ ലകയാടുത്ിരിക്കുന്നു.

�	പ്രീ ലമട്ികന് ച്സയാളർ് ിപ്ന്  – 4,07,843
�	ച്പയാസന്റ്ന് ലമട്ികന് ച്സയാളർ് ിപ്ന് - 1,81,472
�	വ ിച്ദശത്ന് പഠിക്കയാനള്ള സഹയായം – 17
�	മറ്ന് സംസ്യാനങ്ങളിൽ പഠിക്കയാനള്ള സഹയായം – 2,819
�	െയാപന് ച്െയാപ്ന് വയാങ്ങുന്നതിനള്ള സഹയായം – 1,371
�	ല്റേതച്സയാപ്ന് വയാങ്ങുന്നതിനള്ള സഹയായം – 296
�	അയ്യങ്യാളി െയാെറെന് ലസർചേന് ച്സയാളർ് ിപ്ന് – 5,115

 ഉറവിടം: പട്ികജാതി വികെന വകുപ്്, 2021

ക്ബാക്സ് 8.2.1 പട്ികജയാതി വ ിദധ്യാർതികൾക്കന് 2020-
21-ൽ നൽകിയ പ്രധയാന വ ിദധ്യാഭധ്യാസ ആനകൂെധ്ങ്ങൾ  
(പ്രച്യയാജനം െഭിചേ വ ിദധ്യാർതികളുലെ എണ്ം)

ആക്രാഗ്ഗം
ആച്രയാഗധ് പരിരക്യാ പദ്തിക്കന് കീഴിൽ സംസ്യാനലത്യാ
ട്യാലക 10,408 ച്പർക്കന് വിവിധ ച്രയാഗങ്ങൾക്കുള്ള ചികിത്സയാ 
സഹയായം നൽകുകയണ്യായി. ഇതിനപുറലമ, പട്ികജയാ
തി ച്കയാളനികളിൽ 29 ച്ഹയാമിച്യയാ ്ിലപെൻസറികൾ 
പ്രവർത്ിച്ചു വരുന്നു. ആച്രയാഗധ് പരിരക്യാ പദ്തിയിൽ 
2020-21-ൽ 52.22 ച്കയാെി രൂപ ലചെവഴിക്കുകയണ്യായി. 
2021-22-ൽ (2021, ലസപന്റ്ം�ർ 30 വലര) 20.45 ച്കയാെി 
രൂപയം ലചെവഴിചേിട്ടുണ്ന്. കഴിഞ്ഞ അഞ്ചന് വർ്ക്കയാെം 
ആച്രയാഗധ് പരിരക്യാ പദ്തിയിൽ വകയിരുത്ിയിട്ടുള്ള 
വിഹിതം, ലചെവന് എന്നിവയലെ വിശദയാംശങ്ങളും അനവ
ദിചേിട്ടുള്ള ചികിത്സയാ സഹയായം സം�ന്ിചേ വിവരങ്ങളും 
അനുബന്ഗം 8.2.11-ൽ നൽകിയിരിക്കുന്നു.

നനപുണ് പരടിശീലനവഗം ടതാഴടിലഗം
ദുർ�െ വിഭയാഗങ്ങൾക്കന് ഉപജിവന സുരക് ഒരുക്കുന്നതി
നയായി, ലതയാഴിെധിഷ്ിത പരിശീെന പരിപയാെികൾ ഉൾലപ്
ലെയള്ള വിവിധ ലനപുണധ് വികസന പരിശീെനങ്ങൾ 
പട്ികജയാതി വിഭയാഗങ്ങൾക്കന് ച്വണ്ി നെപ്ിെയാക്കിയിട്ടുണ്ന്. 
2020-21-ൽ ഈ പദ്തിക്കയായി അനവദിചേ 50.00 ച്കയാെി 
രൂപയിൽ 38.79 ച്കയാെി രൂപ ലചെവഴിക്കുകയണ്യായി. 
വിവിധ ലനപുണധ് വികസന പരിപയാെികളിലൂലെ 1,786 
പട്ികജയാതി യവയാക്കൾക്കന് ലവദഗന്ധധ്ം െഭിക്കുകയണ്യായി. 

സ്വയം ലതയാഴിൽ സംരംഭങ്ങൾ ഏലറ്ടുക്കുന്നതി
നന് വയായന്പയലെ മുന്നിലെയാന്നന് സ�ന്സി്ിയയായി  
വധ്ക്തികൾക്കും/സ്വയം സഹയായ ഗ്രൂപ്പുകൾക്കും ധനസഹയാ
യം നൽകിവരുന്നു. 2020-21-ൽ, 244 ഗുണച്ഭയാക്തയാക്ക
ൾക്കന് സ്വയം ലതയാഴിൽ സ�ന്സി്ി െഭിചേിട്ടുണ്ന്. 2020-21, 
2021-22 (ലസപന്റ്ം�ർ 30, 2021 വലര) വർ്ങ്ങളിൽ 
സ്വയംലതയാഴിൽ പദ്തി പ്രകയാരം ആനകൂെധ്ങ്ങൾ ച്നെിയ
വരുലെ എണ്ം അനുബന്ഗം 8.2.12-ൽ നൽകിയിരിക്കുന്നു. 
വയാർ്ിക കുടും� വരുമയാന പരിധി 2.50 െക്ം രൂപയിൽ 
തയാലഴയള്ള ലതയാഴിെില്യാത് പട്ികജയാതി യവയാക്കൾക്കന് 
വിച്ദശത്ന് ച്ജയാെി ച്നടുന്നതിനയായി 1.00 െക്ം രൂപ വലര 
വകുപ്ന് ധനസഹയായം നൽകുന്നുണ്ന്. 2020-21-ൽ വിച്ദ
ശത്ന് ലതയാഴിൽ ച്തടുന്നതിനന് 651 ച്പർക്കന് ധനസഹയായം 
നൽകുകയണ്യായി. 2021-22-ൽ (ലസപന്റ്ം�ർ 30, 2021 
വലര) 165 ച്പർക്കും ധനസഹയായം നൽകിയിട്ടുണ്ന്.
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പട്ടികജാതടി ക്കാളനടികളടിടല അടടിസ്ാന 
സൗകര് വടികസനഗം
പട്ികജയാതി ച്കയാളനികളിൽ ലമചേലപ്ട് അെിസ്യാന  
സൗകരധ്ങ്ങൾ നൽകുന്നതിനയായി, മുപ്തിെധികം പട്ിക
ജയാതി കുടും�ങ്ങൾ തയാമസിക്കുന്ന പട്ികജയാതി ച്കയാളനി
കളിൽ ‘അംച്�ദന്കർ രേയാമ വികസന പദ്തി’ ആരംഭി
ക്കുകയണ്യായി. ഈ പദ്തി പ്രകയാരം, ഓച്രയാ ച്കയാളനിക്കും 
കുെിലവള്ളം, കകൂസന്, ശുചിത്വം, മയാെിനധ് നിർമയാർജനം, 
ച്റയാ്ന് കണകന്റ്ിവിറ്ി, ലവദയുതീകരണം, ഭൂസംരക്ണ 
മതിൽ  നിർമയാണം, ജെച്സചനം, കളിസ്െം, കമ്യൂണി
റ്ി ഹയാൾ, വീെന് എന്നിവയലെ നിർമയാണം നവീകരണം, 
വരുമയാനദയായക പ്രവർത്നങ്ങൾക്കന് ധനസഹയായം,  
ച്കയാളനിക്കുള്ളിൽ/ച്കയാളനിച്യയാെന് ച്ചർന്നുള്ള ശ്മശയാനങ്ങൾ 
എന്നിവയലെ നവീകരണം എന്നിവക്കയായി ഓച്രയാ ച്കയാള
നിക്കും, 1.00 ച്കയാെി രൂപ വീതം നൽകുന്നുണ്ന്. 2020-21-
ൽ 18 ച്കയാളനികളിലും 2021-22-ൽ 16 ച്കയാളനികളിലും 
(2021 ലസപന്റ്ം�ർ 30 വലര) ഏലറ്ടുത് പ്രവൃത്ികൾ 
പൂർത്ീകരിക്കുകയണ്യായി. 

സാമൂഹടിക വടികസന പരടിപാടടികള് 

വടിവാഹ ധനസഹായഗം
പട്ികജയാതി ലപണ്കുട്ികളുലെ വിവയാഹത്ിനന് സയാമ്പ
ത്ിക പിന്തുണ നൽകുന്നതിനയായി പട്ികജയാതി കുടും�
ങ്ങൾക്കന് 75,000 രൂപ നിരക്കിൽ ധനസഹയായം നൽകി 
വരുന്നു. 2020-21-ൽ 9,249 പട്ികജയാതി കൂടും�ങ്ങൾക്കന് 
ഈ പദ്തി പ്രകയാരം സഹയായം നൽകുകയം, �്ന്ജറ്ന് 
വിഹിതമയായി അനവദിചേ 70.00 ച്കയാെി രൂപയിൽ 
നിന്നും 69.89 ച്കയാെി രൂപ ലചെവഴിക്കുകയം ലചയ്ിട്ടുണ്ന്.  
2021-22-ൽ അനവദിചേ 83.39 ച്കയാെി രൂപയിൽ 30.07 
ച്കയാെി രൂപ (2021 ലസപന്റ്ം�ർ 30 വലര) ലചെവഴിചേിട്ടു
ണ്ന്. വിവയാഹ ധനസഹയായ നിരക്കന് 2016-17-ൽ 50,000 
രൂപയിൽ നിന്നന് 75,000 രൂപയയായി ഉയർത്തുകയണ്യായി. 
2021-22-ലെ �ജറ്ന് പ്രസംഗത്ിൽ ഇതന് ₹1,25,000 ആയി 

ഉയർത്ി. പ്രസന്തുത പദ്തിയ്കന് കഴിഞ്ഞ അഞ്ചുവർ്മയായി 
നീക്കിവചേിട്ടുള്ള പദ്തി വിഹിതം, ലചെവഴിചേ തുക, പദ്തി 
മുച്ഖന പ്രച്യയാജനം െഭിചേ ഗുണച്ഭയാക്തയാക്കളുലെ എണ്ം 
എന്നിവ ചടിത്ഗം 8.2.2-ൽ നൽകിയിരിക്കുന്നു.

ദുർബല വടിഭാഗങ്ങള്ക്ായടി പ്രക്ത്ക പാക്ക്ജസ്
പട്ികജയാതിക്കയാർക്കിെയിലെ ദുർ�െ സമുദയായങ്ങളയായ 
ച്വെർ, നയായയാെി, കല്യാെി, അരുന്തിയയാർ/ചക്ിയയാർ 
എന്നിവർക്കയായി കയാർ്ിക ഭൂമി വയാങ്ങുന്നതിനള്ള ധന
സഹയായം നൽകുന്നതിനയായി 2019-20-ൽ ഒരു പുതിയ 
പരിപയാെി ആരംഭിക്കുകയണ്യായി. ഈ പയാച്ക്കജിനന് കീഴിൽ, 
കുറഞ്ഞതന് 25 ലസറെന് ഭൂമി വയാങ്ങുന്നതിനന് പരമയാവധി 10.00 
െക്ം രൂപ വലര ധനസഹയായം നൽകി വരുന്നു. 2020-
21-ൽ ദുർ�െ വിഭയാഗങ്ങൾക്കുള്ള വികസന പ്രവർത്
നങ്ങൾക്കയായി നീക്കിലവചേിരുന്ന 50.00 ച്കയാെി രൂപയിൽ 
നിന്നും 38.83 ച്കയാെി രൂപ ലചെവഴിക്കുകയണ്യായി. ഇതിൽ 
47 ഗുണച്ഭയാക്തയാക്കൾക്കന് കയാർ്ിക ഭൂമി വയാങ്ങുന്നതിനന് 
ധനസഹയായം െഭിചേിട്ടുണ്ന്. വീെന് നന്നയാക്കുന്നതിനയായി 204 
കുടും�ങ്ങൾക്കും, ദുർ�െ വിഭയാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വിദധ്യാ
ർതികൾക്കന് 125 പഠനമുറികൾ നിർമിക്കുന്നതിനമയായി 
2020-21-ൽ ധനസഹയായം നൽകുകയണ്യായി.

നടിയമപരമായ ക്സവനങ്ങള്
പട്ികജയാതി-പട്ികവർഗ്ഗ വിഭയാഗങ്ങളിൽ നിന്നും അതിക്മ
ങ്ങൾക്കന് ഇരയയായവരുലെ പുനരധിവയാസം, ആവശധ്മയായ 
നിയമ സഹയായം എന്നിവയ്കയായി പ്രച്തധ്ക ച്കയാെതികൾ, 
പ്രച്തധ്ക ച്പയാെീസന് ച്്റേ്നകൾ, പട്ികജയാതിക്കയാർക്കയായി 
ഒരു ലപ്രയാട്ക്ൻ ലസൽ എന്നിവ സംസ്യാനത്ന് രൂപീക
രിചേിട്ടുണ്ന്. 2020-21-ൽ ഈ പദ്തിക്കയായി വകയിരുത്ിയ 
12.50 ച്കയാെി രൂപയിൽ 10.97 ച്കയാെി രൂപ ലചെവഴിക്കുകയ
ണ്യായി. ഈ പദ്തി പ്രകയാരം, 75,000 രൂപ നിരക്കിൽ മിശ്ര 
വിവയാഹ ധനസഹയായമയായം നൽകി വരുന്നുണ്ന്. 2020-21-
ൽ 1,409 ദമ്പതികൾക്കന് ധനസഹയായം നൽകുകയണ്യായി. 
കഴിഞ്ഞ അഞ്ചു വർ്മയായി മിശ്രവിവയാഹ ധനസഹയായം 

ച ടിത്ഗം 8.2.2 വ ിവയാഹ ധനസഹയായത്ിനന് അനവദിചേ വ ിഹിതവം ലചെവം പ്രച്യയാജനം െഭിചേ കുടും�ങ്ങളുലെ 
എണ്വം, രൂപ െക്ത്ിൽ, 2017-18 മുതൽ 2020-21 വലര

ഉറവിടം: പട്ികജാതി വികെനവകുപ്്, 2021
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െഭിചേ ഗുണച്ഭയാക്തയാക്കളുലെ വിവരങ്ങൾ അനുബന്ഗം 
8.2.13-ൽ ലകയാടുത്ിരിക്കുന്നു.

വാത്സല്നടിധടി
പട്ികജയാതി വിഭയാഗത്ിൽലപ്ട് ലപണ്കുട്ികളുലെ സമരേ 
വികസനത്ിനയായി വയാത്സെധ്നിധി എന്ന ച്പരിൽ ഒരു 
ഇൻ്്വറൻസന് �ന്ിത സയാമൂഹിക സുരക്യാ പരിപയാെി 
2017-18-ൽ ആരംഭിചേിട്ടുണ്ന്. ഈ പദ്തി പ്രകയാരം, പട്ിക
ജയാതി വികസന വകുപ്ന് ലപണ്കുട്ിയലെ ച്പരിൽ 1,38,000 
രൂപ എൽ.ഐ.സിയിൽ 4 തവണകളയായി നിച്ക്പിക്കുന്നു. 
കുട്ിക്കന് 6 മയാസം തികയച്മ്പയാൾ ആദധ് ഗഡുവയായ 30,000 
രൂപയം, കുട്ിക്കന് ലപ്രമറി ക്യാസ്ിൽ അ്ന്മി്ൻ െഭിക്കു
കച്യയാ അഞ്ചന് വയസ്ന് തികയകച്യയാ ലചയ്യുച്മ്പയാൾ 33,000 
രൂപയം, കുട്ിക്കന് 10 വയസ്ന് തികയകച്യയാ അഞ്ചയാം ക്യാ
സ്ിൽ പഠിക്കുച്മ്പയാച്ഴയാ മൂന്നയാം ഗഡുവയായ 36,000 രൂപയം 
10-യാം ്റേയാച്റെർ്ിൽ എത്തുച്മ്പയാൾ നയാെയാം ഗഡുവയായ 
39,000 രൂപയം നയാെന് ഗഡുക്കളയായി നിച്ക്പിക്കുന്നു.  
കുട്ിക്കന് 18 വയസ്ന് തികയച്മ്പയാൾ 3,00,000 രൂപ ഇൻ്്വറ
ൻസന് തുകയയായി ഉറപ്പു നൽകുന്നു. കൂെയാലത കുടും�ത്ിലെ 
വരുമയാനം ച്നടുന്ന അംഗത്ിനന് ഇൻഷുറൻസന് ആനകൂെധ്
ങ്ങളും, ഒൻപതയാം ക്യാസ്ന് മുതൽ പന്ത്രണ്യാം ക്യാസ്ന് വലര പഠി
ക്കുന്ന ലപണ്കുട്ിയലെ സച്ഹയാദരച്നയാ, സച്ഹയാദരിച്ക്കയാ 
1,000 രൂപ വിദധ്യാഭധ്യാസ സഹയായമയായം നൽകുന്നു. 2020-
21-ൽ ഈ പദ്തിക്കയായി 12.00 ച്കയാെി രൂപ വകയിരുത്ി. 
എന്നയാൽ, 26.99 ച്കയാെി രൂപ ഈ പദ്തിക്കയായി ലചെ
വഴിക്കുകയണ്യായി. 2020-21-ൽ 6,928 ലപണ്കുട്ികൾ 
വയാൽസെധ്നിധിയലെ കീഴിൽ ഇൻ്്വർ ലചയ്ിട്ടുണ്ന്. 

പട്ടികജാതടി ഉപപദ്ധതടിക്ായുള്ള ക്കാർപ്സസ് ഫണ്സ് 
(ക്ടിട്ടിക്ല് ഗ്ാപസ് ഫടിലടിഗംഗസ്)
പട്ികജയാതി ഉപപദ്തി പദ്തികളിൽ നിർണയായക 
വിെവകൾ നികത്തുന്നതിനയായി പട്ികജയാതി വികസന 
വകുപ്ന് �്ന്ജറ്ിൽ ച്കയാർപ്സന് ഫണ്യായി പ്രതിവർ്ം 
തുക നീക്കിവയ്ക്കുന്നു. മയാനവ വിഭവച്ശ്ി വികസനം, 
അെിസ്യാന ആവശധ്ങ്ങൾ, സയാമ്പത്ിക വികസനം 
എന്നിവയ്കന് ഊന്നൽ നൽകിലക്കയാണ്ന് തയ്യയാറയാക്കിയ 
പട്ികജയാതി ഉപപദ്തിയിലെ നിർണയായക വിെവകൾ  
നികത്തുന്നതിനന് ഫണ്ന് നൽകയാനയാണന് ച്കയാർപ്സന് 
ഫണ്ന് ഉച്ദേശിക്കുന്നതന്. 25 െക്ം രൂപ വലരയള്ള സീമു
കൾക്കന് ജില്കളിലെ പട്ികജയാതി പട്ികവർഗ്ഗക്കയാർക്കയാ
യള്ള ജില്യാതെ കമറ്ിക്കന് ഭരണയാനമതി നൽകയാവ
ന്നതയാണന്. 20120-21-ൽ ഈ പദ്തിക്കയായി 34.70 
ച്കയാെി രൂപ ലചെവഴിചേിട്ടുണ്ന്. അനവദിചേ പദ്തികളിൽ  
101 എണ്ം പൂർത്ീകരിക്കുകയം ലചയ്ിട്ടുണ്ന്. ച്റയാ്ന് 
നിർമയാണം, കുെിലവള്ള പദ്തികൾ, സയാംസ്കയാരിക 
ച്കന്ദങ്ങൾ, പട്ികജയാതിക്കയാരുലെ വീടുകൾക്കന് സംര
ക്ണ മതിൽ നിർമയാണം എന്നിവയയാണന് ഈ ഫണ്ന് 
വിനിച്യയാഗിചേന് ഏലറ്ടുത്ിട്ടുള്ള പ്രധയാന പദ്തികൾ.  
2017-18 മുതൽ 2021-22 വലര (ലസപന്റ്ം�ർ 30, 2021 
വലര) പ്രസന്തുത പദ്തിക്കയായി അനവദിചേ വിഹിതവം 
ലചെവം അനുബന്ഗം 8.2.14-ൽ നൽകിയിരിക്കുന്നു. 

പട്ടികജാതടി ഉപപദ്ധതടിയസ്കുള്ള പ്രക്ത്ക ക്കന്ദ്ര 
സഹായഗം  (എസസ്.സടി.എ റ്റു എസസ്.സടി.എസസ്.പടി)
പട്ികജയാതിക്കയാരുലെ സയാമ്പത്ിക ഉന്നമനത്ിനയായ
ള്ള പരിപയാെികൾ ഏലറ്ടുക്കുന്നതിനയായി ച്കന്ദസർക്കയാ
രിൽ നിന്നും പ്രച്തധ്ക സഹയായം െഭിക്കയാറുണ്ന്. ച്കന്ദ, 

സംസ്യാന, തച്ദേശഭരണ സർക്കയാരുകൾ ഏലറ്ടുക്കുന്ന 
പദ്തികളിലെ നിർണ്യായക വിെവകൾ നികത്തുന്ന
തിനള്ള പരിപയാെി കൂെിയയാണിതന്. എസന്.സി.എ റ്റു എസന്.
സി.എസന്.പി പ്രകയാരം െഭധ്മയാകുന്ന ധനസഹയായത്ി
ലറെ 75 ശതമയാനം തുക പട്ികജയാതി ജനസംഖധ്യാ അെി
സ്യാനത്ിൽ ജില്കളിൽ കളകന്െർമയാർക്കന് നൽകുന്നു. 
ച്ശ്ിക്കുന്ന 25 ശതമയാനം തുക പട്ികജയാതി വികസന 
വകുപ്ന് ്യറകന്െർ വിവിധ പദ്തികളുലെ നെത്ിപ്ി
നയായി വിനിച്യയാഗിക്കുന്നു. പട്ികജയാതി കുടും�ങ്ങൾക്കന് 
സ�ന് സി്ിയം ധനകയാരധ് സ്യാപന ധനസഹയായവം 
കൂട്ിച്ചർത്ന് വരുമയാനദയായകമയായ പ്രവർത്നങ്ങൾ ഈ 
പദ്തി പ്രകയാരം ഏലറ്ടുക്കയാവന്നതയാണന്. 2017-18 മുതൽ  
2021-22 വലര (ലസപന്റ്ം�ർ 30, 2021 വലര) എസന്.
സി.എ ടു എസന്.സി.എസന് പി പദ്തിയലെ വിഹിതം, ലചെവന് 
എന്നിവയലെ വിശദയാംശങ്ങൾ അനുബന്ഗം 8.2.15-ൽ 
നൽകിയിരിക്കുന്നു.

പട്ടിക വർഗ് വടികസനഗം
പട്ികവർഗ്ഗ ച്ക്മത്ിനയായന് സംസ്യാന പദ്തി,  
ച്കന്ദയാവി്ന്കൃത പദ്തിയലെ ലട്�ൽ സ�ന് പ്യാൻ 
ഘെകത്ിൽ നിന്നുള്ള ഫണ്ന്, ലട്�ൽ സ�ന് പ്യാനി
നള്ള പ്രച്തധ്ക ച്കന്ദ സഹയായം (എസന് .സി. എ മുതൽ  
െി .എസന് .പി വലര) എന്നിവയയാണന് പട്ികവർഗ വികസന  
വകുപ്ിനള്ള ഉറവിെങ്ങൾ. 2020-21-ൽ പട്ികവർഗ ച്ക്
മത്ിനയായി 781.36 ച്കയാെി രൂപയയാണന് വകയിരുത്ിയി
രുന്നതന്. ഇതിൽ പട്ികവർഗ വികസന വകുപ്ിനന് 598.26 
ച്കയാെിയം തച്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്യാപനങ്ങൾക്കന് 183.1 
ച്കയാെിയം അനവദിക്കുകയണ്യായി. 540.99 ച്കയാെി രൂപ 
പട്ികവർഗ വികസന വകുപ്ന് ലചെവഴിക്കുകയണ്യായി.

2017-18 മുതൽ 2021-22 വലരയള്ള സംസ്യാന പദ്തി 
വിഹിതത്ിൽ നിന്നുള്ള െി .എസന് .പി ഫണ്ടുകളുലെ വിഹിതം 
അനുബന്ഗം 8.2.16-ൽ നൽകിയിരിക്കുന്നു. 2020-21, 
2021-22 വർ്ങ്ങളിൽ വകുപ്ന് നെപ്ിെയാക്കിയ പദ്തി
കളുലെ സയാമ്പത്ികവം ഭൗതികവമയായ ച്നട്ങ്ങളുലെ  
വിശദയാംശങ്ങൾ (2021 ഒകന്ച്െയാ�ർ 05 വലര)  
അനുബന്ഗം 8.2.17-ലഗം അനുബന്ഗം 8.2.18-ലഗം  
നൽകിയിരിക്കുന്നു.

പട്ികവർഗക്കയാരുലെ ച്ക്മത്ിനയായി ഏലറ്ടുത് പ്രധയാന 
വികസന പരിപയാെികൾ ചുവലെ സംരേഹിചേിരിക്കുന്നു.

ഭൂമടി
ഭൂരഹിതരയായ പട്ികവർഗ്ഗക്കയാർക്കന് ഭൂമി നൽകുന്നതിനയായി 
2001-ൽ പട്ികവർഗ്ഗ പുനരധിവയാസ വികസന മി്ൻ 
ലട്�ൽ റീലസറ്ിൽലമൻറന് ല്വെപ്ന്ലമറെന് മി്ൻ (െി.
ആർ.്ി.എം) രൂപീകരിച്ചു. ഭൂരഹിതർക്കന് ഭൂമി നൽകലും 
പുനരധിവയാസ ച്മഖെകളുലെ ലമയാത്ത്ിലുള്ള വികസന
വമയാണന് ലട്�ൽ റീലസറ്ിൽലമൻറന് ല്വെപ്ന്ലമറെന് 
മി്ലറെ (െി.ആർ.്ി.എം) പ്രധയാന പരിപയാെികൾ. പട്ി
കവർഗ വകുപ്ിലറെ കണക്കനസരിചേന്, 2020-21ൽ സം
സ്യാനത്ന് 7,930 ഭൂരഹിതരയായ പട്ികവർഗക്കയാരുണ്ന്. 
െയാൻ്ന് �യാങ്ന് പദ്തി, നിക്ിപ് വനഭൂമി വിതരണം, 
വനയാവകയാശ നിയമം എന്നിവയിലൂലെയയാണന് ലട്�ൽ റീലസ
റ്ിൽലമൻറന് ല്വെപ്ന്ലമറെന് മി്നന് (െി.ആർ.്ി.എം) കീഴി
ലുള്ള ഭൂമിയലെ വിതരണം. 2020-21 ലെ ഈ പദ്തിയലെ  
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കീഴിലുള്ള പ്രധയാന ച്നട്ങ്ങൾ ചുവലെ ച്ചർക്കുന്നു.
• െയാൻ്ന് �യാങ്ന് പദ്തി പ്രകയാരം 73 ഗുണച്ഭയാക്തയാ

ക്കൾക്കന് 10.16 ഏക്കർ ഭൂമി വിതരണം ലചയന്തു, 
അതിൽ പയാെക്കയാെന് ജില്യിൽ 15 ഗുണച്ഭയാക്തയാക്കൾ
ക്കന് 3.40 ഏക്കർ ഭൂമിയം വയനയാെന് ജില്യിലെ 23  
ഗുണച്ഭയാക്തയാക്കൾക്കന് 6.76 ഏക്കർ ഭൂമിയം െഭിച്ചു.

• പയാെക്കയാെന് ജില്യിലെ 436 പട്ികവർഗ്ഗക്കയാർക്കന് നിക്ിപ് 
വനഭൂമിക്കന് കീഴിലുള്ള 237.76 ഏക്കർ ഭൂമി വിതരണം 
ലചയന്തു.

• വനയാവകയാശ നിയമപ്രകയാരം 182 പട്ികവർഗ്ഗക്കയാർക്കന് 
320.31 ഏക്കർ ഭൂമി വിതരണം ലചയന്തു.

2020-21-ൽ വിവിധ പദ്തികളിെയായി 691 പട്ികവർഗ്ഗ
ക്കയാർക്കയായി 568.47 ഏക്കർ ഭൂമി വിതരണം ലചയ്യുകയ
ണ്യായി (ഒകന്ച്െയാ�ർ 5, 2021 വലര). ജില് തിരിച്ചുള്ള ഭൂമി 
വിതരണത്ിലറെ വിശദയാംശങ്ങൾ (2016-17 മുതൽ 2020-
21 വലര) അനുബന്ഗം 8.2.19, അനുബന്ഗം 8.2.20 എന്നി
വയിൽ നൽകിയിരിക്കുന്നു.

ഭവനഗം
സംസ്യാനത്ന് ഭവനമില്യാത് ഒരു പട്ികവർഗ്ഗ കുടും�ം 
ച്പയാലും ഉണ്യാകയാതിരിക്കയാൻ എല്യാ പട്ികവർഗക്കയാർ
ക്കും വീെന് നൽകുക എന്നതയാണന് സംസ്യാന സർക്കയാ
രിലറെ നയം. പട്ികവർഗ വികസന വകുപ്ന് 2020-21ൽ  
നെത്ിയ സർച്വ പ്രകയാരം ഭൂമി ലകവശമുള്ള 16,070  
പട്ികവർഗ്ഗ കുടും�ങ്ങൾ ഭവനരഹിതരും 7930 കുടും�
ങ്ങൾ ഭൂരഹിതരുമയാലണന്നന് കണക്കയാക്കുന്നു. 2017-18 
മുതൽ ലെഫന് മി്ൻ വഴി ഭവന പദ്തി നെപ്ിെയാക്കി 
വരുന്നു. സംസ്യാന പദ്തിയിൽ നിന്നുള്ള സയാമ്പത്ിക 
സഹയായത്ിന പുറച്മ, ച്കരള നഗര രേയാമ വികസന ധന
കയാരധ് ച്കയാർപ്ച്റ്ൻ െിമിറ്്ിൽ (ലക.യ.ആർ.്ി.എഫന് .
സി) നിന്നുള്ള ധനസഹയായവം ഇതിനയായി െഭിക്കുന്നു. 
തച്ദേശസ്വയംഭരണ സ്യാപനങ്ങൾ അവരുലെ പട്ികവർ
ഗ്ഗ ഉപപദ്തി ഫണ്ിൽ നിന്നും പ്രധയാനമന്ത്രി ആവയാസന് 
ച്യയാജനയിൽ നിന്നും നീക്കിവചേിരിക്കുന്ന ഫണ്ടുകൾ പട്ിക
വർഗക്കയാർക്കന് ഭവനം നൽകുന്നതിനന് വിനിച്യയാഗിക്കുന്നു. 

പട്ികവർഗ വകുപ്ന് 2016-17ൽ വിവിധ ഭവന പദ്
തികൾക്കന് കീഴിൽ അനവദിചേ 6,709 വീടുകളിൽ, 
2021-22ൽ 1583 വീടുകൾ പൂർത്ീകരിച്ചു. ലെഫന് 
മി്ലറെ ഒന്നയാം ഘട്ത്ിൽ, പൂർത്ിയയാകയാത്  
12,054 വീടുകൾ പൂർത്ീകരിക്കയാനയാണന് െക്ധ്മിട്ിരുന്നതന്, 
അതിൽ 11,377 എണ്ം പൂർത്ിയയായി. ലെഫന് മി്ലറെ 
രണ്യാം ഘട്ത്ിൽ 3380 വീടുകൾ അനവദിച്ചു, അതിൽ 2748 
വീടുകൾ പൂർത്ീകരിച്ചു. മൂന്നയാം ഘട്ത്ിൽ 487 വീടുകൾ 
അനവദിചേതിൽ 265 എണ്ം പൂർത്ീകരിച്ചു. 2016-17 
മുതൽ 2020-21 വലരയള്ള ഭവന പദ്തിക്കു അനവദിചേ 
വിഹിതവം ലചെവം അനുബന്ഗം 8.2.25-ൽ നൽകിയി
രിക്കുന്നു.

വടിദ്ാഭ്ാസ പരടിപാടടികള്
കഴിഞ്ഞ ഏതയാനം പതിറ്യാണ്ടുകളയായി സംസ്യാന  
സർക്കയാരിലറെ പ്രവർത്നങ്ങൾ ച്കരളത്ിലെ  
പട്ികവർഗ്ഗക്കയാരുലെ വിദധ്യാഭധ്യാസ നിെവയാരത്ിൽ 
വെിയ പുച്രയാഗതി ഉണ്യാക്കിയിട്ടുണ്ന്. വിദധ്യാർതികൾക്കുള്ള 
റസി്ൻ്ധ്ൽ സന്കൂൾ വിദധ്യാഭധ്യാസ പരിപയാെികളും വിവിധ 

ച്സയാളർ്ിപന് പദ്തികളും പട്ികവർഗ്ഗ വിഭയാഗത്ിലെ,  
പ്രച്തധ്കിചേന് അവർക്കിെയിലെ ലപണ്കുട്ികളുലെ വിദധ്യാ
ഭധ്യാസ പുച്രയാഗതി ഉയർത്തുന്നതിച്െക്കു നയിചേിട്ടുണ്ന്. 
ലപണ്കുട്ികൾക്കയായി ച്ഹയാ്റേലുകൾ നിർമിക്കുന്നതിൽ 
ശ്രദ് ച്കന്ദീകരിക്കുന്നതിലറെ ഭയാഗമയായി കഴിഞ്ഞ രണ്ന് 
ദശകങ്ങളിൽ സംസ്യാന സർക്കയാർ ച്മയാ്ൽ റസി്ൻ
്ധ്ൽ സന്കൂളുകളും ച്ഹയാ്റേലുകളും സ്യാപിക്കുന്നതിനന് ശ്രദ് 
നൽകിയിട്ടുണ്ന്. എല്യാ ച്�യാർ്ർമയാർക്കും സൗജനധ് 
ച്�യാർ്ിംഗന്, തയാമസ സൗകരധ്ങ്ങൾ, യൂണിച്ഫയാം, 
ച്െയായന് െറ്റികൾ, ആവശധ്മയായ സൗകരധ്ങ്ങൾ എന്നിവ 
സംസ്യാന സർക്കയാർ നൽകുന്നുണ്ന്. ഈ സന്കൂളുകളുലെയം 
ച്ഹയാ്റേലുകളുലെയം പ്രവർത്നത്ിനം ക്മമയായ അറ്കുറ്
പ്ണികൾക്കുമയായി ഓച്രയാ വർ്വം ഗണധ്മയായ തുക �ജ
റ്ിൽ നീക്കിവയ്ക്കുന്നുണ്ന്. വിദൂര പ്രച്ദശങ്ങളിലെ പട്ികവർഗ്ഗ 
കുട്ികൾ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന പ്രച്വശന സം�ന്മയായ 
ബുദ്ിമുട്ടുകൾ പരിഹരിക്കയാനം, കുട്ികളുലെ വിദധ്യാഭധ്യാസത്ി
നയായള്ള എല്യാ ലചെവകളും ഏലറ്ടുത്ന് പിന്നയാക്കം നിൽക്കു
ന്ന പട്ികവർഗ്ഗ കുടും�ങ്ങളുലെ ഭയാരം കുറയ്കയാനം സന് കൂൾ  
വിദധ്യാഭധ്യാസച്ത്യാലെയാപ്ം ച്ചർന്ന റസി്ൻ്ധ്ൽ സൗക
രധ്ങ്ങൾ സഹയായിക്കുന്നു. പട്ികവർഗ വിദധ്യാർതികളിലെ 
വിദധ്യാഭധ്യാസം ച്പ്രയാത്സയാഹിപ്ിക്കുന്നതിനള്ള സംസ്യാന 
സർക്കയാരിലറെ മലറ്യാരു പ്രധയാന പദ്തിയയാണന് ച്സയാളർ
്ിപ്ന്, ഇതന് പദ്തി-പദ്തിയിതര പരിപയാെികളിലൂലെയം 
നൽകി വരുന്നു.

പട്ികവർഗ്ഗ വകുപ്ിലറെ കീഴിൽ 13 നഴന് സറി സന് കൂ
ളുകൾ, 10 കിറെർഗയാർട്ൻ, 3 �യാെവയാെികൾ,  
1 വികയാസവയാെി, 3 �യാെവിജ്യാന ച്കന്ദങ്ങൾ,  
പ്രച്തധ്കിചേന് ദുർ�െരയായ ആദിവയാസി വിഭയാഗങ്ങൾക്കയായി  
7 ലപരിപ്ലതറ്ികന്  വിദധ്യാഭധ്യാസ ച്കന്ദങ്ങൾ, 20 ച്മയാ്ൽ 
റസി്ൻ്ധ്ൽ സന് കൂളുകൾ, 22 ഏകയാധധ്യാപക വിദധ്യാ
െയങ്ങൾ, 106 പ്രീലമട്ികന് ച്ഹയാ്റേലുകൾ, 9 ച്പയാസന്റ്ന് 
ലമട്ികന് ച്ഹയാ്റേലുകൾ, 2 പരിശീെന ച്കന്ദങ്ങൾ,  
2 ലതയാഴിെധിഷ്ിത പരിശീെന ച്കന്ദങ്ങൾ, 1 വധ്യാവസയാ
യിക പരിശീെന സ്യാപനം എന്നിവ പ്രവർത്ിക്കുന്നു
ണ്ന്. ച്പയാസന്റ്ന് ലമട്ികന്, പ്രീ-ലമട്ികന് ച്സയാളർ്ിപ്പുകൾ,  
അയ്യങ്യാളി െയാെറെന് ലസർചേന് ച്സയാളർ്ിപ്ന്, ലപരിപ്ലതറ്ികന്  
വിദധ്യാഭധ്യാസം, ച്പെയാർെന്സന് ലപ്രയാച്മയാ്ൻ എന്നിവ പട്ികവർ
ഗ്ഗ വിദധ്യാർതികളുലെ നയാച്നയാന്മുഖ വികസനത്ിന സഹയാ
യിക്കുന്നു. 2020-21 ലെ വിദധ്യാഭധ്യാസ ച്മഖെയിലെ പ്രധയാന 
ഭൗതിക ച്നട്ങ്ങൾ ക്ബാക്സ് 8.2.2-ൽ നൽകിയിരിക്കുന്നു

2016-17 മുതൽ 2021-22 വലര (ഒകന് ച്െയാ�ർ 05, 2021 
വലര) വിവിധ സന് ച്കയാളർ്ിപ്പുകളും സഹയായങ്ങളും 
ച്നെിയ വിദധ്യാർതികളുലെ എണ്ം അനുബന്ഗം 8.2.21-
ൽ കയാണിചേിരിക്കുന്നു. 2020-21, 2021-22 വർ്ങ്ങളിൽ 
(ഒകന് ച്െയാ�ർ 05, 2021 വലര) പട്ികവർഗ്ഗ വിദധ്യാർ
തികൾക്കന് നൽകിയ െംപന് സം രേയാറെിലറെയം സന് ലറ്
പ്റെിലറെയം ച്പയാക്കറ്ന് മണിയലെയം വിശദയാംശങ്ങൾ  
അനുബന്ഗം 8.2.22-ൽ നൽകിയിരിക്കുന്നു. 2020-
21ൽ വിദധ്യാഭധ്യാസത്ിനയായള്ള �ജറ്ന് വിഹിതമയായ 
162.70 ച്കയാെിയിൽ 125.69 ച്കയാെി ലചെവഴിക്കുകയ
ണ്യായി. വിദധ്യാഭധ്യാസച്മഖെയിൽ അനവദിചേ വിഹിതം, 
ലചെവന് എന്നിവയലെ വർ്ം തിരിച്ചുള്ള വിശദയാംശങ്ങൾ  
അനുബന്ഗം 8.2.23-ൽ നൽകിയിരിക്കുന്നു.
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ആക്രാഗ് പരടിപാടടികള്
പട്ികവർഗ്ഗ വിഭയാഗങ്ങൾക്കന് ആച്രയാഗധ് സംരക്
ണം നൽകുന്നതിനന് വിവിധ പരിപയാെികൾ ഏലറ്ടുത്തു  
നെപ്ിെയാക്കുന്നുണ്ന്. സമരേ ആച്രയാഗധ് പരിപയാെി, ജനനി 
ജന്മരക്, സിക്കിൾ ലസൽ അനീമിയ ച്രയാഗികൾക്കന് 
സഹയായം, പരമ്പരയാഗത ലവദധ്ൻമയാർക്കുള്ള ധന
സഹയായം, ലമയാല�ൽ ലമ്ിക്കൽ ക്ിനിക്കുകളുലെ  
നെത്ിപ്ന് എന്നിവ പട്ികവർഗക്കയാർക്കയായി ഏലറ്ടുത്ി
രിക്കുന്ന പ്രധയാന ആച്രയാഗധ് പരിരക്യാ പദ്തികളയാണന്. 
2020-21 ലെ ആച്രയാഗധ് ച്മഖെയിലെ പ്രധയാന ഭൗതിക 
ച്നട്ങ്ങൾ ക്ബാകസ് സസ് 8.2.3-ൽ നൽകിയിരിക്കുന്നു.

അെിയ, പണിയ, പ്രച്തധ്ക ദുർ�െ ച്ഗയാത്രവിഭയാഗ 
(ലകയാരഗ, കയാട്ടുനയായ്കൻ, കുറുമ്പ, കയാെർ, ച്ചയാെനയായ്കർ) 
സമുദയായങ്ങൾ, തിങ്ങി പയാർക്കുന്ന ച്കയാളനികളിൽ ശുചീ
കരണത്ിനം, ജില്കളിൽ പ്രച്തധ്ക ച്�യാധവൽക്കരണ 
പരിപയാെികളും ആച്രയാഗധ് പരിച്ശയാധനകളും ശുചീകരണ 
സൗകരധ്ങ്ങളും ഒരുക്കുന്നതിനം �ന്ലപ്ട് ഉച്ദധ്യാഗസ്
ർക്കന് നിർച്ദേശങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുണ്ന്. 

2020-21ൽ �ജറ്ന് തുകയയായ 43.73 ച്കയാെിയിൽ 42.46 
ച്കയാെി രൂപ ആച്രയാഗധ്ച്മഖെയിൽ വിവിധ പരിപയാ
െികൾക്കയായി ലചെവഴിക്കുകയണ്യായി. 2021-22-ൽ 
16.26 ച്കയാെി രൂപയം (2021 ഒകന് ച്െയാ�ർ 05 വലര)  
ലചെവഴിചേിട്ടുണ്ന്. കഴിഞ്ഞ അഞ്ചന് വർ്ക്കയാെം ആച്രയാഗധ്  
ച്മഖെയിൽ വകയിരുത്ിയ വിഹിതം, ലചെവന്, ഭൗതിക 
ച്നട്ങ്ങൾ എന്നിവയലെ വിശദയാംശങ്ങൾ അനുബന്ഗം 
8.2.24-ൽ കയാണിചേിരിക്കുന്നു.

നനപുണ് വടികസനഗം, ടതാഴടില്, ഉപജീവന 
പരടിപാടടി
പട്ികവർഗ്ഗ വിഭയാഗങ്ങളിലെ അഭധ്സ്വിദധ്രയായ യവയാ
ക്കൾക്കിെയിൽ ലതയാഴിൽ ഉറപ്യാക്കുന്നതിനയായി വിവിധ 
ലനപുണധ് പരിശീെന പരിപയാെികളും കരിയർ ലഗ്ൻസന് 

കയാലമ്പയന് നകളും സംഘെിപ്ിക്കുകയണ്യായി. 2020-21-ൽ 
സംഘെിപ്ിചേ 6 ലനപുണധ് പരിശീെന പരിപയാെികളിൽ 
1,600 പട്ികവർഗ യവയാക്കൾ പലങ്ടുത്തു. കഴിഞ്ഞ നയാെന് 
വർ്മയായി നെത്ിയ ലനപുണധ് പരിശീെനങ്ങളുലെയം 
ച്പ്സന് ലമറെിലറെയം വിശദയാംശങ്ങൾ അനുബന്ഗം 8.2.26-
ൽ നൽകിയിരിക്കുന്നു.

ക്ഗാത്ജീവടിക - നനപുണ് വടികസനത്ടിടല ഒരു 
നാഴടികക്ലസ്
പട്ികവർഗ്ഗക്കയാർക്കന് ലനപുണധ് ലവദഗന്ധധ്ം നൽകുന്നതി
നയായി പട്ികവർഗ വികസന വകുപ്യാരംഭിചേ ശ്രച്ദ്യമയായ 
സംരംഭമയാണന് ച്ഗയാത്രജീവിക. അവിദഗന്ധ/അർദ് ലന
പുണധ്മുള്ള പട്ികവർഗ്ഗ ലതയാഴിെയാളികലള വിദഗന്ധ ലതയാഴി
െയാളികളയാക്കി മയാറ്റുന്ന പ്രക്ിയയയാണിതന്. പട്ികവർഗ്ഗ ച്മഖ
െകളിൽ വീടുൾലപ്ലെയള്ള നിർമയാണ പ്രവർത്നങ്ങൾ 
നെത്തുന്നതിനന് അവർക്കിെയിൽനിന്നും തലന്ന ലതയാഴിെയാ
ളികലള വയാർലത്ടുക്കുക എന്നതയാണന് ഈ പരിപയാെിയലെ 
െക്ധ്ം. ലകയാത്തുപണി, പ്ം�ിംഗന്, ഇെകന്ട്ിക്കൽ വയറിംഗന്, 
മരപ്ണി, ലപയിറെിംഗന്, ലെൽ വർക്കുകൾ തുെങ്ങി വിവിധ 
ച്മഖെകളിൽ ഉൽപ്ന്ന അധിഷ്ിതവം ച്സവന അധിഷ്ി
തവമയായ രണ്ന് തരത്ിലുള്ള പരിശീെനത്ിലൂലെ 1,170 
ആദിവയാസി യവയാക്കൾക്കന് പരിശീെനം നൽകുകയണ്യായി. 
എറണയാകുളം ജില്യിലെ കുട്മ്പുഴയിലുള്ള ‘പന്തപ്ര ഭവന 
പദ്തി’യയാണന് ച്ഗയാത്രജീവിക പരിപയാെിയലെ ഭയാഗമയായി 
സ്വയം സഹയായ സംഘങ്ങൾ ഏലറ്ടുത്ന് നെപ്യാക്കിയ 
മികചേ പദ്തികളിലെയാന്നന്. ച്ഗയാത്രജീവികയിലെ പട്ിക
വർഗ്ഗ സ്വയംസഹയായ സംഘങ്ങൾ വഴിയയാണന് ലട്�ൽ  
റീലസറ്ിൽലമൻറന് ല്വെപ്ന്ലമറെന് മി്ൻ (െി.ആർ.്ി.
എം) നന് കീഴിൽ പുനരധിവസിപ്ിചേ 57 പട്ികവർഗ്ഗ കുടും�
ങ്ങളുലെ വീെന് നിർമയാണം നെത്ിയതന്. ച്ഗയാത്ര വിഭയാഗങ്ങളു
ലെ പങ്യാളിത്ം ലകയാണ്ന് മയാത്രം നെപ്ിെയാക്കുന്ന ഇന്തധ്യിലെ 
തലന്ന ഏറ്വം വെിയ ആദിവയാസി പദ്തികളിൽ ഒന്നയാണന് 
ഈ ഭവന പദ്തി. മുഖധ്ധയാരയാ സമൂഹത്യാൽ പെച്പ്യാഴം 
തയാഴന്ത്ലപ്ടുകയം പയാർശ്വവതന്കരിക്കലപ്ടുകയം ലചയ് 

ക്ബാക്സ് 8.2.2 വിദധ്യാഭധ്യാസ ച്മഖെയിലെ പ്രധയാന ച്നട്ങ്ങൾ 2020-21-ൽ

• ‘അയ്യങ്യാളി ലമച്മയാറിയൽ െയാെറെന് ലസർചേന് ആൻ്ന് ല്വെപന് ലമറെന് സീം’ പ്രകയാരം 800 പ്രതിഭയാധനരയായ ആദിവയാസി 
വിദധ്യാർഥികൾക്കന് സഹയായം നൽകുകയണ്യായി.

• 625 അനയാഥക്കുട്ികൾക്കന് പ്രച്തധ്ക സഹയായം െഭിക്കുകയണ്യായി.
• 66,853 വിദധ്യാർതികൾ പ്രീ-ലമട്ികന് ച്സയാളർ്ിപ്ന് ച്നടുകയണ്യായി.
• 18,710 വിദധ്യാർതികൾ ച്പയാസന്റ്ന്-ലമട്ികന് ച്സയാളർ്ിപ്ന് ച്നടുകയണ്യായി.
• 2,480 മിടുക്കരയായ വിദധ്യാർതികൾക്കന് പ്രച്തധ്ക ആനകൂെധ്ങ്ങൾ െഭിക്കുകയണ്യായി.
• 249 വിദധ്യാർതികൾക്കന് െയാപന്ച്െയാപ്പുകൾ വിതരണം ലചയ്യുകയണ്യായി.
• 6 ലനപുണധ് പരിശീെന പരിപയാെിളിെയായി 1,600 പട്ികവർഗ യവയാക്കൾ പലങ്ടുത്തു. പൂർത്ിയയാക്കിയ പരിശീെന 

പരിപയാെികളിലൂലെ 317 യവയാക്കൾ ഇന്തധ്യിലും വിച്ദശത്തുമയായി വിജയകരമയായി ലതയാഴിൽ ച്നടുകയണ്യായി.

ക്ബാക്സ് 8.2.3 ആച്രയാഗധ് ച്മഖെയിലെ പ്രധയാന ഭൗതിക ച്നട്ങ്ങൾ, 2020-21-ൽ

• 770 സിക്കിൾ ലസൽ അനീമിയ ച്രയാഗികൾക്കന് പ്രതിമയാസം 2,500 രൂപ ധനസഹയായം നൽകി.
• ജനനി ജന്മരക് പദ്തിക്കന് കീഴിൽ 8,126 ഗർഭിണികൾക്കും മുെയൂട്ടുന്ന അമമയാർക്കും പ്രതിമയാസം 2,000 രൂപ നിരക്കിൽ 

ധനസഹയായം െഭിച്ചു
• ട്്ീ്ണൽ ലട്�ൽ ഹീച്െഴന് സന്’ എന്ന പദ്തി പ്രകയാരം 102 പരമ്പരയാഗത ലവദധ്ന്മയാർക്കന് 10,000 രൂപ നിരക്കിൽ 

വയാർ്ിക രേയാറെന് നൽകി.
• സമരേ ആച്രയാഗധ് പരിരക്യാ പദ്തി പ്രകയാരം 45,046 ആദിവയാസികൾക്കന് ചികിത്സയാ ആനകൂെധ്ങ്ങൾ െഭധ്മയാക്കി.
• ആച്രയാഗധ് പരിരക് ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനയായി ലമയാല�ൽ ലമ്ിക്കൽ ക്ിനിക്കുകൾ ഉപച്യയാഗലപ്ടുത്ി 3,577 ലമ്ിക്കൽ 

കധ്യാമ്പുകൾ സംഘെിപ്ിച്ചു
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ഒരു സമൂഹത്ിലറെ ശയാക്തീകരണത്ിലറെയം ഉന്നമന
ത്ിലറെയം സയാധധ്തയയാണന് ഇതന് എടുത്തുകയാണിക്കുന്നതന്. 

അട്പ്ാടടി നരൈബല് അപ്ാരല് പാർക്സ് 
(എ.ടടി.എ.പടി)
അട്പ്യാെിയിലെ പട്ികവർഗ്ഗ സ്തീകളുലെ സയാമൂഹിക
വം സയാമ്പത്ികവമയായ ശയാക്തീകരണമയാണന് അട്
പ്യാെി ലട്�ൽ അപ്യാരൽ പയാർക്കന് െക്ധ്മിടുന്നതന്.  
സംരംഭങ്ങളുലെ അഭയാവവം പട്ികവർഗ്ഗ സ്തീകളിലെ 
ലവദഗന്ധധ്ക്കുറവമയാണന് പട്ികവർഗ്ഗ സ്തീകൾക്കിെയിൽ 
പരിഹരിക്കലപ്ച്െണ്തയായ ഗുരുതര പ്രശ്നങ്ങളിലെയാന്നന്. 
ഇതന് പരിഹരിക്കുന്നതിനയായി സംസ്യാനത്തുെനീള 
മുള്ള   പട്ികവർഗ്ഗ സ്തീകൾക്കന് ലനപുണധ് പരിശീെ
നം നൽകയാൻ വകുപ്ന് മുൻലകലയടുക്കുകയണ്യായി.  
250 പട്ികവർഗ സ്തീകലള അട്പ്യാെിയിലെ വിവിധ 
പട്ികവർഗ്ഗ വിഭയാഗങ്ങളിൽ നിന്നന് കലണ്ത്ി 
യന്ത്രവതന്കൃത അെങ്യാര വസ്ത നിർമയാണത്ിൽ  
പരിശീെനം നൽകുകയം പയാെക്കയാെന് ജില്യിലെ അട്പ്യാ
െി ച്്യാക്കിലെ മിനി സിവിൽ ച്്റേ്ൻ ച്കയാംപ്ക്ിൽ ഒരു 
ഉൽപ്യാദന യൂണിറ്ന് സ്യാപിക്കുകയം ലചയ്യുകയണ്യായി. 
ആവശധ്മയായ ഫർണിചേറുകളും യന്ത്രങ്ങളും ഉപകരണങ്ങ
ളും നൽകി പട്ികവർഗ്ഗ വകുപ്ന് സംരംഭലത് പിന്തുണ
ക്കുകയം ജില്യാ ഭരണകൂെം സ്െത്ിലറെ കയാരധ്ത്ിലും 
പ്രയാരംഭ പ്രവർത്നങ്ങളിലും ആവശധ്മയായ സഹയായം 
നൽകുകയം ലചയ്യുകയണ്യായി. 200 സ്തീകലള ഉൾലപ്ടു
ത്ി തുെക്കം കുറിചേ ഈ പരിപയാെി അട്പ്യാെിയിലെ പട്ിക
വർഗ സ്തീകളുലെ ലനപുണധ് വികസനത്ിനം ഉപജീവ
നത്ിനം ശയാക്തീകരണത്ിനം സഹയായിക്കുകയണ്യി.   
സ്തീ ഗുണച്ഭയാക്തയാക്കളിലും കുടും�ങ്ങളിലും ഉണ്യായ  
സയാമ്പത്ിക, സയാമൂഹിക, ച്നതൃത്വപരമയായ മയാറ്ത്ിലറെ 
ച്നർസയാക്ധ്മയാണന് ഈ മയാതൃകയാ പദ്തി. 

ക്കരള നരൈബല് പ്ലസസ്
മഹയാത്യാഗയാന്ി ച്ദശീയ രേയാമീണ ലതയാഴിലുറപ്ന് 
പദ്തി (എം.ജി.എൻ.ആർ.ഇ.ജി.എസന്), ഒരു വധ്ക്തിക്കന്  
പരമയാവധി 100 ലതയാഴിൽ ദിനങ്ങൾ ഉറപ്ന് നൽകുന്നു
ണ്ന്. എന്നയാൽ എം.ജി.എൻ.ആർ.ഇ.ജി.എസന്-നന് കീഴിൽ 
കൂടുതൽ കുടും�ങ്ങലള ലകയാണ്ടുവരുന്നതിനം പട്ികവർഗ്ഗ 
കുടും�ങ്ങളുലെ പരമയാവധി പങ്യാളിത്ം ഉറപ്യാക്കുന്നതിനം 
അതുവഴി പട്ികവർഗ്ഗക്കയാർക്കന് മതിയയായ ഉപജീവനമയാർഗം 
ഉറപ്യാക്കുന്നതിനമയായി, സംസ്യാന സർക്കയാർ ച്കരള 
ലട്�ൽ പ്സന് പദ്തിക്കന് കീഴിൽ സംസ്യാനലത് എല്യാ 
പട്ികവർഗ്ഗ കുടും�ങ്ങൾക്കും 100 ലതയാഴിൽ ദിനങ്ങൾ 
കൂെി അധികമയായി നൽകി ആലക 200 ദിനങ്ങൾ എന്നയാ
ക്കി ഉയർത്തുകയണ്യായി. റിച്വയാൾവിംഗന് ഫണ്ന് സീം മറ്റു  
ഏരിയകളിച്െക്കു വിപുെീകരിചേന്  എം.ജി.എൻ.ആർ.ഇ.ജി.
എസന് ലറെ വധ്യാപ്ി വർധിപ്ിക്കയാനം വകുപ്ന് ഉച്ദേശിക്കുന്നു. 
ച്കന്ദ ഗവണ്ലമറെിൽ നിന്നുള്ള ഫണ്ന് വിനിച്യയാഗം ലവ
കുന്നതന് മൂെമുള്ള ച്വതന വിതരണത്ിലെ കയാെതയാമസ
മയാണന് പട്ികവർഗ്ഗ കുടും�ങ്ങൾ എം.ജി.എൻ.ആർ.ഇ.ജി.
എസന് -ൽ നിന്നന് പ്രച്തധ്കിചേന് അട്പ്യാെി, വയനയാെന്, ആറളം 
(കണ്ണൂർ) എന്നിവിെങ്ങൾ പുറത്തുച്പയാകുന്നതിനള്ള പ്രധയാന 
കയാരണങ്ങളിലെയാന്നയായി കലണ്ത്ിയതന്. ഈ തെസ്ം 
നികത്തുന്നതിനയായി 2019-20 ൽ റിച്വയാൾവിംഗന് ഫണ്ന് 
പദ്തി ആരംഭിക്കുകയണ്യായി. ച്കയാർപ്സന് റിച്വയാൾവിംഗന് 
ഫണ്ന് പദ്തി നെപ്ിെയാക്കുന്നതിനയായി പട്ികവർഗ്ഗ വകുപ്ന്  
കുടും�ശ്രീ മി്നമയായി ച്ചർന്നന് 11.13 ച്കയാെി രൂപ 

വകയിരുത്ിയിട്ടുണ്ന്. കൂെയാലത, എം.ജി.എൻ.ആർ.ഇ.ജി.
എസന് -നന് കീഴിൽ പട്ികവർഗ്ഗ കുടും�ങ്ങൾക്കന് പരമയാ
വധി ലതയാഴിൽ സമയാഹരിക്കയാൻ ച്പ്രയാജകന്െന് ഓഫീസർ
മയാർക്കും ലട്�ൽ ല്വെപന് ലമറെന് ഓഫീസർമയാർക്കും  
നിർച്ദേശം നൽകിയിട്ടുമുണ്ന്.

പട്ികവർഗ്ഗ കുടും�ങ്ങളിലെ ലതയാഴിൽ കയാർ്ന് ഉെമകളു
ലെ എണ്ം 2017-18ൽ 91,717 ആയിരുന്നതന് 2021-22ൽ 
1,27,983 ആയി ഉയർന്നു. 100 ദിവസലത് ലതയാഴിൽ  
പൂ ർ ത് ി യ യാ ക്ക ി യ  പ ട് ി ക വ ർ ഗ്ഗ  കു ടു ം � ങ്ങ ൾ  
(200 ലതയാഴിൽ ദിനങ്ങൾ െഭധ്മയായവർ ഉൾലപ്ലെ) 2020-
21ൽ 31,870 ച്പരയാണന്. പട്ികവർഗ്ഗക്കയാർക്കിെയിലെ 
ച്കരള ലട്�ൽ പ്സന് പദ്തിയലെ ഗുണച്ഭയാക്തയാക്കൾ, 
കയാർ്ിക ഉപജീവനപ്രവർത്ികളിൽ ഏർലപ്ട്വർ തുെങ്ങി
യവരുലെ വിശദയാംശങ്ങൾ ചടിത്ഗം 8.2.3-ലും പട്ടിക 8.2.3-ലും 
നൽകിയിരിക്കുന്നു.

പട്ടിക 8.2.3 ച്കരള ലട്�ൽ പ്സന് പദ്തിക്കന് കീഴ ിൽ 
വകയിരുത്ിയ തുകകളുലെയം നൽകിയ ലതയാഴിൽ 
ദിനങ്ങളുലെയം വ ിശദയാംശങ്ങൾ
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2017-18 12.40 30,39,257 6,609

2018-19 00.00 54,07,613 22,937

2019-20 2.00 55,27,731 21,726

2020-21 18.93 66,90,321 31,870

2021-22 27.08 22,11,630 829

ആലക 60.41

അവലംബം: പട്ികവര്ഗ്ഗ വികെന വകുപ്് 

ഭഷേ്സുരഷേ, ക്പാഷകാഹാര വടികസന 
പരടിപാടടികള്
പട്ികവർഗ്ഗക്കയാർക്കിെയിലെ ച്പയാ്കയാഹയാരക്കുറവം 
ദയാരിദ്ധ്വം പരിഹരിക്കുന്നതിനയായി, ഭക്ധ്സുരക്യാ പദ്
തിക്കന് കീഴിൽ എല്യാ ജില്കളിലെയം പട്ികവർഗ്ഗ ച്മഖ
െകളിൽ മണ്സൂണ് സമയങ്ങളിൽ പ്രച്തധ്കിചേന് ജൂണ് 
മുതൽ ലസപന്റ്ം�ർ വലര എല്യാ മയാസവം ഭക്ധ്ധയാനധ്
ങ്ങൾ വിതരണം ലചയ്യുന്നുണ്ന്. ച്കയാവി്ന് മഹയാമയാരിയ
ലെ കയാെത്ന് സംസ്യാന സർക്കയാർ നൽകിയ ഭക്ണ 
കിറ്ിന പുറലമയയാണിതന്. 2020-21-ൽ നിെവിലെ ഭക്ധ് 
സഹയായ പദ്തിക്കന് പുറലമ, അർഹരയായ എല്യാ പട്ിക
വർഗ്ഗ കുടും�ങ്ങൾക്കും 12 ഇനങ്ങൾ ഉൾലപ്ലെയള്ള 
ഭക്ണ കിറ്റുകൾ നൽകിയിരുന്നു. പദ്തി പ്രകയാരം പട്ിക 
വർഗ്ഗക്കയാർക്കയായി 80,000 ഭക്ണ കിറ്റുകൾ വിതരണം 
ലചയ്യുകയണ്യായി. അട്പ്യാെിയിലെയം വയനയാട്ിലെയം 
ഗർഭിണികൾ, മുെയൂട്ടുന്ന അമമയാർ, കുട്ികൾ, കൗമയാര
ക്കയാർ, മുതിർന്ന പൗരന്മയാർ, നിതധ്ച്രയാഗികളയായവർ  തുെങ്ങി 
ദുർ�െരയായ  ജനങ്ങളുലെ ച്പയാ്ണത്ിനയായി കമ്യൂണി
റ്ി  കിചേണം  ആരംഭിചേിട്ടുണ്ന്.  പട്ികവർഗ   വകുപ്ിലറെ 
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ച്കയാർപ്സന് ഫണ്ടും പൂൾ്ന് ഫണ്ടും ഉപച്യയാഗിചേന് 
വിവിധ ജില്കളിൽ നിരവധി കയാർ്ിക പദ്തികളും 
ഏലറ്ടുത്ിട്ടുണ്ന്. കൂെയാലത ച്പയാ്കയാഹയാര പ്രശ്നങ്ങൾ  
പരിഹരിക്കുന്നതിനയായി അട്പ്യാെിയിൽ മില്റ്ന് രേയാമം 
പദ്തിയം ച്പയാ്കയാഹയാര പരധ്യാപ്ത പദ്തിയം  
നെപ്യാക്കി വരുന്നു. 60 വയസ്ിനന് മുകളിലുള്ള എല്യാവർ
ക്കും (62,473 എണ്ം) പ്രച്തധ്ക ച്പയാ്കയാഹയാര ഭക്ണം 
ഉറപ്യാക്കുന്നതിനം, അവരുലെ ച്പയാ്കയാഹയാര നിെ  
ലമചേലപ്ടുത്തുന്നതിനം ലവറസന് �യാധലയ പ്രതിച്രയാധി
ക്കുന്നതിനമയായി ധയാനധ്ങ്ങൾ, പയർവർഗ്ഗങ്ങൾ, എണ്  
മുതെയായവ അെങ്ങിയ ഭക്ധ്ക്കിറ്ന് നൽകിയിട്ടുണ്ന്. ഇടുക്കി, 
വയനയാെന് പട്ികവർഗ്ഗ ച്മഖെകളിലെ ച്പയാ്കയാഹയാര പരധ്യാ
പ്ത പരിഹരിക്കുന്നതിനയായി 2020-21-ൽ ഹരിത രശ്മി 
എന്ന നൂതന പദ്തിക്കന് പട്ികവർഗ വകുപ്ന് തുെക്കമിടുക
യണ്യായി. ഇടുക്കിയിലും വയനയാട്ിലുമുള്ള 2,500 പട്ികവർഗ 
കുടും�ങ്ങൾക്കന് ഇതിലറെ പ്രച്യയാജനം െഭിചേിട്ടുണ്ന്.

മടിലറെസ് വടിക്ലജസ് പദ്ധതടി
അ ട് പ് യാ െ ി യ ി ല െ  കൃ ് ി ല യ  പു ന രു ജ് ീ വ ി പ് ി
ക്കയാൻ ഉച്ദേശിച്ചുള്ളതയാണന് ‘മില്റ്ന് വിച്ല്ജന് സീം’.  
7.41 ച്കയാെി രൂപയയാണന് പദ്തിയലെ ആലക ലചെവന്. 
1,900 ഏക്കറിൽ 70 ജനവയാസ ച്കന്ദങ്ങളിൽ പദ്തി 
പുച്രയാഗമിക്കുന്നു. പചേക്കറികൾ, പെ ഇനം തിനകൾ, 
പയർവർഗ്ഗങ്ങൾ, എണ്ക്കുരുക്കൾ എന്നിവ ഈ 
പദ്തി പ്രകയാരം കൃ്ി ലചയ്യുന്നു. വിപണനത്ിലറെ 
ഭയാഗമയായി ഗുണനിെവയാരമുറപ്പുവരുത്ി ‘അട്പ്യാെി ഓർ
ഗയാനികന്’ എന്ന ച്പരിൽ ഇവ വിൽപ്നയ്ക്കും െഭധ്മയാണന്.  
400 ലഹകന്െറിൽ ഈ പദ്തിപ്രകയാരം വിളലവടുപ്ന് നെത്ി 
1,256 കർ്കർക്കന് പ്രച്യയാജനലപ്ടുകയണ്യായി. ലതയാഴിെ
വസരങ്ങൾ സൃഷ്ിക്കുന്നതിനം ഉപജീവനമയാർഗം സൃഷ്ിക്കു
ന്നതിനം അപ്പുറം അട്പ്യാെിയിലെ ച്ഗയാത്രവർഗക്കയാർക്കന് 
ഭക്ധ്-ച്പയാ്കയാഹയാര സുരക് ഉറപ്യാക്കുക എന്നതയാണന് 
ഈ പദ്തിയിലൂലെ ആതധ്ന്തികമയായി െക്ധ്മിടുന്നതന്.

'നമുത്സ് ടവള്ളക്മ'- കാർഷടിക പരടിസ്ടിതടി ശാസ്ത്ര
ത്ടിലൂടട- ക്പാഷകാഹാരഗം- ഭഷേ് പര്ാപ്തത
അട്പ്യാെിയിലെ പട്ികവർഗ്ഗക്കയാരുലെ കൃ്ി പുനരുജ്ീവി
പ്ിക്കുന്നതിനയായി ആരംഭിചേ ന്യൂട്ി്ധ്ൻ സഫി്ധ്ൻസി 
ഇൻ ഫു്ന് ത്രൂ അച്രേയാളജി എന്ന പദ്തിലയ ച്ഗയാത്ര 
ഭയാ്യിൽ ‘നമുത്ന് ലവള്ളച്മ’ എന്നന് നയാമകരണം 
ലചയ്ിരിക്കുന്നു. ഈ പദ്തിയിലൂലെ അവർ അട്പ്യാെി
യിലെ വിവിധ പട്ികവർഗ്ഗ സമൂഹങ്ങൾ അനഷ്ിക്കുന്ന 
പരമ്പരയാഗത കൃ്ിരീതികളിലെയാന്നയായ പഞ്ചകൃ്ി  
പുനരുജ്ീവിപ്ിച്ചു. ഒന്നിെധികം ഇനം തിനകൾ, 
ച്ചയാളം, എള്ളന്, ലനല്ന്, പചേക്കറികൾ എന്നിവ സമിശ്ര
മയായി കൃ്ി ലചയ്യുന്ന രീതിയയാണന് പിന്തുെരുന്നതന്. ഇതന്  
പട്ികവർഗ്ഗ സമൂഹത്ിലറെ ഭക്ധ്സുരക്യ്ക്കും ച്പയാ്ണം 
വർധിപ്ിക്കുന്നതിനം പ്രതിച്രയാധച്ശ്ി കൂട്ടുന്നതിനം സഹയാ
യകരമയാണന്. സയാമ്പത്ിക സഹയായം, പങ്യാളിത് ഗധ്യാര
ണ്ി സി്റേം (പി.ജി.എസന്-ഇന്തധ്), എം.ജി.എൻ.ആർ.ഇ.ജി.
എസന് പിന്തുണ, മൂെധ്വർദ്ന പരിപയാെികൾ എന്നിവയിലൂലെ 
കുടും� കർ്കരുലെ ആവശധ്ങ്ങച്ളയാെന് പദ്തി പിന്തുണ 
നൽകുന്നു. ഇതന് നിയന്ത്രിക്കുന്നതും മുച്ന്നയാട്ന് നയിക്കുന്നതും 
ആദിവയാസി സമൂഹമയാണന്, പ്രച്തധ്കിച്ചും ലചറുപ്ക്കയാരയായ 
ലട്�ൽ ഫീൽ്ന് ച്കയാ്ിച്നറ്ർമയാരയാണന്. പദ്തിയലെ 
ആദധ്ഘട്ത്ിൽ അട്പ്യാെിയിലെ 19 ഉൾരേയാമങ്ങളിൽ ഇതന്  
നെപ്യാക്കുകയം 617 കർ്കരുലെ ഉെമസ്തയിലുള്ള 
897 ഏക്കർ ഭൂമി കൃ്ിക്കന് അനച്യയാജധ്മയാക്കുകയം ലച
യ്യുകയണ്യായി. ഏകച്ദശം 71 ശതമയാനം (638 ഏക്കർ) 
തരിശുനിെം കൃ്ിക്കന് അനച്യയാജധ്മയാക്കുകയം വിളലവടുപ്ന് 
വർ്ത്ിലറെ അവസയാനച്ത്യാലെ, 17,234 കിച്െയാരേയാം 
തിന, ധയാനധ്ങ്ങൾ, പചേക്കറികൾ, ച്പയാ്കമൂെധ്മുള്ള മറ്ന് 
ഭക്ധ്വിളകൾ എന്നിവ വിളലവടുക്കയാൻ കർ്കർക്കന് 
കഴിയകയമുണ്യായി. തച്ദേശീയമയായ ഭക്ണക്മത്ിലും 
സംസന് കയാരത്ിലും അനഷ്യാനങ്ങളിലും പ്രധയാന പങ്കു
വഹിചേ അപൂർവ തിനകളും വിള ഇനങ്ങളും പുനരവതരി
പ്ിചേതിനയാൽ ഈ പദ്തി ച്ഗയാത്രവർഗ്ഗക്കയാർക്കിെയിൽ 
പരലക്ക അംഗീകരിക്കലപ്ടുകയമുണ്യായി. പദ്തിയലെ 
രണ്യാം ഘട്ത്ിൽ അട്പ്യാെിയിലെ 16 ഉൾരേയാമങ്ങളിച്െക്കന് 

ച ടിത്ഗം 8.2.3 എം.ജി.എൻ.ആർ.ഇ.ജി.എസന് ച്കരള ലട്�ൽ പ്സന് ച്പ്രയാരേയാമിനന് കീഴ ിൽ സഹയായം െഭിചേ 
പട്ികവർഗ്ഗ കുടും�ങ്ങളുലെ എണ്ം
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ചിത്രം  8.2.3  എം.ജി.എൻ.ആർ.ഇ.ജി.എസ് ഭേരള ട്രൈബൽ പ്ലസ് ഭരോഗ്രോമിന് േീഴിൽ സഹോയം 
ല ിച്ച  പട്ടിേവർഗ്ഗ കുടംബങ്ങളുടെ എണ്ണം 

കേരള ട്രൈബൽ പ്ലസ് പദ്ധതി  
ോർഷിേ പ്രവർത്തനങ്ങൾ 

അവലംബം: പട്ികവര്ഗ്ഗ വികെന വകുപ്് 
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കൂെി വധ്യാപിപ്ിക്കുവയാൻ െക്ധ്മിടുന്നു. ഇച്തയാലെ 1,671 
ഏക്കർ സ്െലത് 1,211 കർ്കർക്കന് പദ്തിയലെ  
പ്രച്യയാജനം െഭിക്കും.

സാമൂഹടിക വടികസന പരടിപാടടികള്
പട്ികവർഗ്ഗ വിഭയാഗക്കയാരുലെ ച്ക്മത്ിനയായി നെപ്ിെയാ
ക്കുന്ന പ്രധയാനലപ്ട് സയാമൂഹിക സുരക്യാ പദ്തികളിൽ, 
പട്ികവർഗ്ഗ ലപണ്കുട്ികളുലെ വിവയാഹത്ിനള്ള സഹയായം, 
അെിയ, പണിയ, തുെങ്ങിയ ച്ഗയാത്ര വിഭയാഗങ്ങളുലെ വികസ
നത്ിനള്ള പ്രച്തധ്ക പയാച്ക്കജന് പരിപയാെികൾ, ച്ഗയാത്രവത്സ
െധ്നിധി, അംച്�ദന്കർ ലസറ്ിൽലമറെന് വികസന പദ്തി 
എന്നിവ ഉൾലപ്ടുന്നു. ഈ സീമുകൾക്കന് കീഴിലുള്ള പ്രധയാന 
ഭൗതിക ച്നട്ങ്ങൾ ചുവലെ നൽകിയിരിക്കുന്നു.

• 285 പട്ികവർഗ്ഗ ലപണ്കുട്ികൾക്കന് 1.00 െക്ം രൂപ 
നിരക്കിൽ വിവയാഹ സഹയായം നൽകി.

• അംച്�ദന്കർ ലസറ്ിൽലമറെന് ല്വെപന് ലമറെന് 
സന് കീമിന കീഴിൽ തിരലഞ്ഞടുത് 94 ച്കയാളനികളിൽ 
22 ച്കയാളനികളിലെ നിർമയാണ പ്രവർത്നങ്ങൾ പൂർ
ത്ിയയായി.

• അെിയ, പണിയ, പ്രച്തധ്ക പയാച്ക്കജന് പ്രകയാരം 35000 
ഗുണച്ഭയാക്തയാക്കൾക്കന് പ്രച്യയാജനം െഭിച്ചു

• ച്ഗയാത്രവത്സെധ്നിധി, ആദിവയാസി ലപണ്കുട്ികളുലെ 
എൻച്്യാവന് ലമറെന് പദ്തി പ്രകയാരം 512 പട്ികവർഗ 
ലപണ്കുട്ികൾക്കന് സയാമൂഹിക സുരക്യലെ ഭയാഗമയായി 
ഇൻഷുറൻസന് പരിരക് നൽകി.

നടിയമ പരടിരഷേ പരടിപാടടികള്: പൗരാവകാശ 
സഗംരഷേണവഗം അതടിക്മങ്ങള് തടയുന്നതടിനുള്ള 
നടിയമവഗം
സമൂഹത്ിലെ പയാർശ്വവൽക്കരിക്കലപ്ട് വിഭയാഗങ്ങളുലെ 
തയാൽപ്രധ്ം സംരക്ിക്കുന്നതിനം ഭരണഘെനയാപരവം 
നിയമപരവമയായ സംരക്ണം നൽകുന്നതിനയായി,  
പൗരയാവകയാശ സംരക്ണ നിയമവം പട്ികജയാതി-പട്ിക 
വർഗ (അതിക്മങ്ങൾ തെയൽ) നിയമം 1989 നെപ്ി
െയാക്കിയിട്ടുണ്ന്. നിയമത്ിലെ വധ്വസ്കൾ പട്ികജയാ
തി, പട്ികവർഗ്ഗ വിഭയാഗങ്ങൾലക്കതിരയായ കുറ്കൃതധ്
ങ്ങൾ തെയന്നു. 2020-21ൽ 50 ദമ്പതികൾക്കന് മിശ്ര 
വിവയാഹ സഹയായം നൽകിയിട്ടുണ്ന്. 2021-22-ൽ, 13 
ഗുണച്ഭയാക്തയാക്കൾക്കന് (2021 ഒകന്ച്െയാ�ർ 05 വലര) 
മിശ്ര വിവയാഹ സഹയായം നൽകി. 2016-17 മുതൽ 
2021-22 വലര വിവയാഹ സഹയായവം മിശ്ര വിവയാഹ 
സഹയായവം െഭിചേ ഗുണച്ഭയാക്തയാക്കളുലെ വിശദയാംശങ്ങൾ  
അനുബന്ഗം 8.2.28-ൽ നൽകിയിരിക്കുന്നു.

പട്ടികവർഗ് ഉപപദ്ധതടിക്ായുള്ള ക്കാർപ്സസ് 
ഫണ്സ് (നടിർണ്ായക വടിടവനടികത്ല് പദ്ധതടി)
പട്ികവർഗ ഉപപദ്തികളിൽ കലണ്ത്ിയിട്ടുള്ള വികസന 
വിെവകൾ നികത്തുന്നതിനയായി പട്ികവർഗ വികസന 
വകുപ്ന്, �ജറ്ിൽ ച്കയാർപ്സന് ഫണ്യായി ഒരു വിഹിതം 
വർ്ം ച്തയാറും വകയിരുത്യാറുണ്ന്. 2020-21-ൽ, പദ്
തിക്കയായി ₹40.00 ച്കയാെി വകയിരുത്ിയിരുലന്നങ്ിലും,  
₹44.53 ച്കയാെി ലചെവഴിക്കുകയണ്യായി. 2016-17 
മുതൽ 2021-22 വലര (ഒകന് ച്െയാ�ർ 05, 2021 വലര) 
പദ്തിക്കന് കീഴിൽ അനവദിചേ വിഹിതവം ലചെവം  
അനുബന്ഗം 8.2.27-ൽ നൽകിയിരിക്കുന്നു.

പട്ടികവർഗ് ഉപപദ്ധതടികുക്വണ്ടിയുള്ള പ്രക്ത്ക 
ക്കന്ദ്രസഹായഗം (എസസ് സടി എ ടു ടടി എസസ്  പടി) 
പട്ികവർഗ കുടും�ങ്ങൾക്കന് പ്രച്യയാജനപ്രദമയായ  
വിദധ്യാഭധ്യാസം, ആച്രയാഗധ്ം, ലതയാഴിെധിഷ്ിതമയായ വരുമയാ
നദയായക പ്രവർത്നങ്ങൾ എന്നിവയ്കയായി സംസ്യാന 
പദ്തി ഫണ്ടുകൾക്കന് പുറച്മ, പ്രച്തധ്ക ച്കന്ദസഹയായ 
ഫണ്യാണന് പട്ികവർഗ്ഗ ഉപപദ്തിക്കു ച്വണ്ിയള്ള  
പ്രച്തധ്ക ച്കന്ദസഹയായം. 2016-17 മുതൽ 2021-22 വലര
യള്ള (ഒകന് ച്െയാ�ർ 05, 2021 വലര) പട്ികവർഗ്ഗ ഉപപ
ദ്തിക്കു ച്വണ്ിയള്ള പ്രച്തധ്ക ച്കന്ദസഹയായത്ിൻലറ 
വിഹിതവം ലചെവം അനുബന്ഗം 8.2.29-ൽ നൽകിയി
രിക്കുന്നു.

ക്കരള ഇന്സ്റടിറെ്യൂട്സ് ക്ഫാർ റടിസർചസ് ടരൈയടിനടിങ്ങസ് 
ആന്സ് ഡവലപ്സ്ടമന്സ് സ്റഡീസസ് ക്ഫാർ എസസ്.സടി/
എസസ്.റെടി (കടിർത്ാഡസ്സസ്)
1970-ൽ സ്യാപിതമയായ പട്ികവർഗ്ഗ ഗച്വ്ണ പരി
ശീെന ലസറെർ (റ്ി.ആർ.ആറെന്.റ്ി.സി) പുനർനയാമക
രണം ലചയ്യാണന് ച്കരള ഇൻ്റേിറ്്യൂട്ന് ച്ഫയാർ റിസർചേന് 
ലട്യിനിംഗന് ആറെന് ്വെപ്ന്ലമറെന് ്റേ്ീസന് ച്ഫയാർ 
എസന്.സി/എസന്.റ്ി (കിർത്യാ്ന്സന്) ആയി മയാറിയതന്. 
ഈ ഇൻ്റേിറ്്യൂട്ന് സംസ്യാനലത് പട്ികജയാതി,  
പട്ികവർഗ്ഗക്കയാലരക്കുറിചേന് പഠനങ്ങളും ഗച്വ്ണവം 
നെത്തുന്നു. ച്കരളത്ിലെ പട്ിക സമൂഹങ്ങൾക്കിെയിലെ 
വികസനം ച്പ്രയാത്സയാഹിപ്ിക്കുന്നതിനന് നരവംശ ശയാസ്ത 
ഗച്വ്ണം സഹയായിക്കുന്നു.  പയാർശ്വവതന്കരിക്കലപ്ട്  
വിഭയാഗങ്ങൾ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന ആവശധ്ങ്ങളും പ്രശ്നങ്ങളും 
തിരിചേറിയയാനം അവരുലെ സമരേവികസനത്ിനന് ഒരു 
പരിഹയാരം കലണ്ത്തുന്നതിനം സർക്കയാരിനന് ശുപയാർശ
കൾ നിർച്ദേശിക്കയാനം ഈ സ്യാപനം ശ്രമിക്കുന്നു. സ്യാ
പനത്ിനന് ഗച്വ്ണം, പരിശീെനം, ്വെപന്ലമറെന് 
്റേ്ീസന് എന്നിങ്ങലന മൂന്നന് പ്രധയാന വിഭയാഗങ്ങളയാണ
ള്ളതന്. സ്യാപനത്ിലറെ ഗച്വ്ണ വിഭയാഗം, നരവംശ 
ശയാസ്തത്ിലറെയം സയാമൂഹധ്ശയാസ്തത്ിലറെയം വിവിധ 
ച്മഖെകളിൽ നിന്നുള്ള ലസദ്യാന്തിക വീക്ണങ്ങൾ 
ഉൾലക്കയാള്ളിച്ചുലകയാണ്ന് സമുദയായിക പഠനങ്ങളുലെ ഗച്വ
്ണത്ിലറെയം വർഗ്ഗീകരണത്ിലറെയം ഭയാഗമയായി 
വിവിധ സമുദയായങ്ങളുലെ, പ്രച്തധ്കിച്ചും പട്ിക സമുദയാ
യങ്ങലളക്കുറിചേന്, വംശീയ, സയാമൂഹിക, സയാംസയാരിക  
പഠനങ്ങൾ നെത്തുന്നു. ്വെപന്ലമറെന് ്റേ്ീസന് വിഭയാഗം 
സംസ്യാനലത് പട്ിക സമുദയായങ്ങളുലെ വികസനത്ി
നയായി നെപ്ിെയാക്കിയ വിവിധ പരിപയാെികളുലെ പഠനങ്ങൾ 
നെത്തുന്നു.

സംസ്യാനലത് പട്ികജയാതി/പട്ികവർഗ്ഗ സമൂഹങ്ങ
ലള ശയാക്തീകരിക്കുന്നതിനന് പ്രച്തധ്ക ഊന്നൽ നൽ
കിലക്കയാണ്ന് പരിശീെന വിഭയാഗം പ്രസന്തുത പരിപയാ
െികൾ നെത്തുകയം ഏച്കയാപിപ്ിക്കുകയം ലചയ്യുന്നു. 
ഓറിയച്റെ്ൻ പരിപയാെികൾ, ച്ശ്ി വർദ്ിപ്ിക്കൽ 
പരിപയാെികൾ, ശയാക്തീകരണ പരിപയാെികൾ, വിദധ്യാഭധ്യാസ 
പരിപയാെികൾ എന്നിവയം ഈ വിഭയാഗം നെത്ിവരുന്നു. 
സംസ്യാനലത് പട്ികജയാതി/പട്ിക വർഗ്ഗ സമുദയായ
ങ്ങളുലെ പരമ്പരയാഗത നൃത്ം, സംഗീതം എന്നിവ ഉൾ
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ലക്കയാള്ളുന്ന ആദികെയാരേയാമം പരിപയാെിയം ഇൻ്റേിറ്്യൂട്ന് 
എലറ്ടുത്തു നെത്തുന്നു. കിർത്യാ്ന്സിലറെ പദ്തി 
തിരിച്ചുള്ള വിഹിതവം ലചെവം അനുബന്ഗം 8.2.30-ൽ 
നൽകിയിരിക്കുന്നു. 2016-17 മുതൽ 2021-22 വലര  
(2021 ഒകന്ച്െയാ�ർ 05 വലര) ച്കരളത്ിലെ പട്ിക
ജയാതി-പട്ികവർഗ്ഗക്കയാലര അെിസ്യാനമയാക്കി കിർത്യാ
്ന്സന് നെത്ിയ നരവംശശയാസ്ത അച്ന്വ്ണങ്ങളുലെ 
എണ്ം അനുബന്ഗം 8.2.31-ൽ നൽകിയിരിക്കുന്നു. 

ക്കരള സഗംസ്ാന പട്ടികജാതടി പട്ടികവർഗ് 
വടികസന ക്കാർപ്ക്റഷന്
പട്ികജയാതി/പട്ികവർഗ്ഗ വിഭയാഗത്ിൽ നിന്നുള്ള സം
രഭകരുലെ ആവശധ്ങ്ങൾക്കും അഭിെയാ്ങ്ങൾക്കും  
ച്യയാജിക്കുന്ന തരത്ിലുള്ള ച്ക്മ പരിപയാെികളും വിവിധ 
വരുമയാനദയായകമയായ പദ്തികളും ച്കരള സംസ്യാന 
പട്ികജയാതി പട്ികവർഗ്ഗ വികസന ച്കയാർപ്ച്റ്ൻ  
ആവി്ന്ക്കരിചേന് നെപ്ിെയാക്കുന്നു. ച്കയാർപ്ച്റ്ൻ നെപ്ി
െയാക്കിരുന്ന പദ്തികലള (i) ഒറ്ത്വണ വയായന്പയാ പദ്തി 
(ii) ച്ദശീയ പട്ികജയാതി ധനകയാരധ് വികസന ച്കയാർപ്ച്റ
്ന (എൻ.എസന്.എഫന്.്ി.സി.) മയായി ച്ചർന്നു നെപ്ിെയാ
ക്കുന്ന പദ്തികൾ (iii) ച്ദശീയ പട്ികവർഗ്ഗ ധനകയാരധ് 
വികസന ച്കയാർപ്ച്റ്നമയായി (എൻ.എസന്.െി.എഫന്.
്ി.സി.) ച്ചർന്നന് നെപ്ിെയാക്കുന്ന പദ്തികൾ എന്നി
ങ്ങലന തരം തിരിക്കയാവന്നതയാണന്. ച്കയാർപ്ച്റ്ലറെ 
വരുമയാനദയായക പ്രവർത്നങ്ങളയാണന് മൾട്ി പർപ്സന് 
യൂണിറ്ന് വയായന്പ, വയാഹനച്െയാണ്, സംരംഭം ആരംഭിക്കയാ
നള്ള വയായന്പ, കുെിച്യറ്ക്കയാരുലെ പുനരധിവയാസത്ിനള്ള 
വയായന്പ, വിച്ദശ ലതയാഴിൽ വയായന്പ, ലമച്ക്യാ ലക്്ിറ്ന് 
ഫിനയാൻസന് വയായന്പ, െഘു വധ്വസയായ വയായന്പ, വനിതയാ 

ശയാക്തീകരണ പദ്തി, മഹിളയാസമൃദ്ി ച്യയാജന, മൃഗ 
സംരക്ണത്ിനയായള്ള വയായന്പ എന്നിവ. 2020-21-ൽ 
ച്കയാർപ്ച്റ്ൻ 6,761.22 െക്ം രൂപ വിതരണം ലചയ്യു
കുയം 3,726 പട്ികജയാതിക്കയാർക്കും 2094 പട്ിക വർഗ്ഗ 
ഗുണച്ഭയാക്തയാക്കൾക്കും ഇതിലറെ പ്രച്യയാജനം െഭിക്കുക
യം ലചയ്ിട്ടുണ്ന്. 2021-22-ൽ 505 പട്ികജയാതി ഗുണച്ഭയാ
ക്തയാക്കൾക്കും 222 പട്ിക വർഗ്ഗ ഗുണച്ഭയാക്തയാക്കൾക്കും 
(ലസപന്റ്ം�ർ 30, 2021) പദ്തി പ്രച്യയാജനലപ്ട്ടു.  
2020-21-ൽ ച്കയാർപ്ച്റ്ൻ ഏലറ്ടുത് പുതിയ 
പരിപയാെികൾ ചുവലെ ലകയാടുക്കുന്നു.

a) സ്റാർട്സ്  അപ്സ് സഗംരഭകർക്സ് വായസ്പ 
3.50 െക്ം രൂപയിൽ തയാലഴ വയാർ്ിക വരുമയാനമുള്ള 
18 മുതൽ 55 വയസ്സുവലരയള്ള പട്ികജയാതി യവജനങ്ങ
ൾക്കന് ്റേയാർട്ന് അപ്ന് സംരംഭങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്നതിനന് 
പരമയാവധി 50 െക്ം രൂപവലര 6 ശതമയാനം പെിശ
നിരക്കിൽ വയായന്പ നൽകുന്നു. അടുത്ിലെ ലപ്രയാഫ
്ണൽ ച്കയാഴന്സുകൾ പയാസ്യായ വിദധ്യാർതികൾക്കന് 
മുൻഗണന നൽകുന്നുണ്ന്. 2019-20-ൽ ഒരു പട്ിക
ജയാതി സംരഭകനം, 2020-21-ൽ രണ്ന് സംരഭകർക്കും 
ഈ പദ്തി വഴി ധനസഹയായം െഭിക്കുകയണ്യായി. 

b) പ്രവാസടികളുടട പുനരധടിവാസത്ടിനുള്ള വായസ്പ
ച്നയാർക്ക മുച്ഖന ലതരലഞ്ഞടുക്കുന്ന ഗുണച്ഭയാക്തയാ
കൾക്കന് വരുമയാനദയായക സംരഭങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്ന
തിനയായി 20 െക്ം രൂപ ച്കരള സംസ്യാന വികസന 
ച്കയാർപ്ച്റ്ൻ നൽകുന്നു. പദ്തി മൂെധനത്ിലറെ 15 
ശതമയാനം തുക സ�ന്സീ്ിയയായി ച്നയാർക്ക നൽകു
ന്നു. 2020-21-ൽ നയാെന് പ്രവയാസികൾക്കയായി 24.03 

പട്ികവർഗ്ഗക്കയാലര കയാർ്ിക ച്മഖെയിച്െക്കന് ആകർ്ിക്കയാനം അതുവഴി അവരുലെ വരുമയാനവം ജീവിത നിെവയാരവം 
ലമചേലപ്ടുത്യാനം െക്ധ്മിട്ടുള്ള പദ്തിയയാണന് ഹരിതരശ്മി. പട്ികവർഗക്കയാരുലെ ഉെമസ്തയിലുള്ള ഉപച്യയാഗശൂനധ്മയായ 
ഭൂമിയിൽ ശയാസ്തീയവം ആധുനികവമയായ കൃ്ി ച്പ്രയാത്സയാഹിപ്ിക്കുക എന്നതയാണന് ഈ പദ്തിയലെ െക്ധ്ം. പട്ികവർഗ്ഗ 
ഗുണച്ഭയാക്തയാക്കളുലെ പങ്യാളിത്ച്ത്യാലെയയാണന് പദ്തി നെപ്യാക്കുന്നതന്. വയനയാെന് ജില്യിൽ തിരലഞ്ഞടുക്കലപ്ട് 3,000 
കുടും�ങ്ങളുലെയം ഇടുക്കി ജില്യിൽ തിരലഞ്ഞടുത് 1000 കുടും�ങ്ങളുലെയം ഉെമസ്തയിലുള്ള സ്െത്യാണന് കയാർ്ിക 
പ്രവർത്നങ്ങൾ നെക്കുന്നതന്. ഹരിതരശ്മി പദ്തിയലെ വിജയകരമയായ നെത്ിപ്ിനന് �ന്ലപ്ട് എല്യാ വകുപ്പുകളിലെയം 
ഉച്ദധ്യാഗസ്ർ, ജനപ്രതിനിധികൾ, വിദഗന്ധർ, പട്ികവർഗ്ഗ കർ്കർ, സർവകെയാശയാെയാ വിദഗന്ധർ, സമുദയായ ച്നതയാക്കൾ, 
കർ്ക സംഘെനകൾ, പരമ്പരയാഗത കർ്കർ എന്നിവരുലെ പങ്യാളിത്ം ഉറപ്യാക്കുന്നുണ്ന്. ഹരിതരശ്മി പദ്തിയലെ 
ഭയാഗമയായി കർ്കർക്കന് ലവണ്, പചേമുളകന് (2 ഇനം), തക്കയാളി, വഴതന, മത്ൻ, ചീര, പയർ, പെവെം, ലവള്ളരി, കയന്പക്ക 
എന്നിവയലെ വിത്തുകളെങ്ങിയ കിറ്റുകൾ വിതരണം ലചയ്യുകയണ്യായി. കൂെയാലത, ച്പരയ്ക, ആപ്രിച്ക്കയാട്ന്, ലനല്ിക്ക, 
ലരെൻ്ിൽ ല�റി, നയാരങ്ങ, കറിച്വപ്ിെ, ച്സയായയാ�ീൻ, മയാതളം, രയാമചേം, ചക്ക തുെങ്ങിയ ഫെവൃക്ങ്ങളുലെ ലതകൾ 
ഗുണച്ഭയാക്തയാക്കൾക്കന് നൽകുകയണ്യായി. വയനയാെന് ജില്യിൽ ഇതുവലര 87 കർ്ക സംഘങ്ങളും, ഇടുക്കി ജില്യിൽ 33 
കർ്ക സംഘങ്ങളും രൂപീകരിചേിട്ടുണ്ന്. പദ്തി ഗുണച്ഭയാക്തയാക്കളുമയായം കർ്ക സംഘങ്ങളുലെ പ്രതിനിധികളുമയായം കൃതധ്മയായ 
ഇെച്വളകളിൽ അവച്െയാകനങ്ങളും ചർചേകളും നെത്തുന്നുമുണ്ന്.

പദ്തിയിൽ വിഭയാവനം ലചയ്യുന്നതുച്പയാലെ മണ്ിലറെ ഘെനയം കയാെയാവസ്യം ഗുണച്ഭയാക്തയാക്കളുലെ തയാൽപരധ്വം 
കണക്കിലെടുത്ന് കയാർ്ിക കെണ്ർ പ്രകയാരം കൃ്ി ലചയ്യയാനള്ള വിത്തുകളും ലതകളും വിതരണം ലചയ്യുന്നതിനള്ള 
നെപെികൾ സ്വീകരിച്ചുവരികയയാണന്. ഏെം, ഇഞ്ചി, മഞ്ഞൾ, കുരുമുളകന്, കയാന്തയാരി, വയാഴ, പപ്യായ, മറ്ന് ശീതകയാെ പചേക്കറികൾ, 
കിഴങ്ങുകൾ, ഔ്ധസസധ്ങ്ങൾ എന്നിവയലെ ഗുണനിെവയാരമുള്ള വിത്തുകളും ലതകളും കൃതധ്സമയത്ന് കർ്കർക്കന് 
വിതരണം ലചയ്യുന്നു. വയനയാെന് ജില്യിൽ കയാർ്ിക വിദഗന്ധലര ഉൾലപ്ടുത്ി പദ്തിപ്രകയാരം രൂപീകരിചേ കർ്ക 
സംഘങ്ങൾക്കന് കൃ്ിരീതികൾ, ശയാസ്തീയ വിളലവടുപ്ന് രീതികൾ, വിത്ന് പരിപയാെനം, നഴന്സറി പരിപയാെനം തുെങ്ങിയ 
വി്യങ്ങളിൽ പ്രയാച്യയാഗിക പരിശീെനം ആരംഭിചേിട്ടുണ്ന്.

ക്ബാക്സ് 8.2.4 ഹരിത രശ്മി
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െക്ം രൂപ വയായന്പയയായി നൽകുകയണ്യായി.
c) സ്ത്രീ ശാക്ീകരണ പരടിപാടടി - ച്കയാർപ്ച്റ്ൻ, 

കുടും�ശ്രീയമയായി ച്ചർന്നന് സ്തീ ശയാക്തീകരണ പരി
പയാെികൾ ഏലറ്ടുത്ന് നെത്തുന്നതയാണന്. ഈ പദ്തി
യിലൂലെ സംരംഭക ഗ്രൂപ്പുകൾക്കന് വയായന്പ നൽകുന്നു.  
3 െക്ം രൂപയയാണന് വയായന്പയാ തുക. ഇതിൽ ഒരു െക്ം 
രൂപ സ�ന്സി്ിയയാണന്. ഈ പരിപയാെിയിലൂലെ 448  
ഗുണച്ഭയാക്തയാക്കൾക്കന് ധനസഹയായം നൽകുകയ
ണ്യായി. 

ച്കയാർപ്ച്റ്ലറെ 2020-21, 2021-22 (ലസപന്റ്ം�ർ 
30, 2021  വലര) വർ്ങ്ങളിലെ ഭൗതികവം, സയാമ്പത്ി
കവമയായ ച്നട്ങ്ങളുലെ പദ്തി തിരച്ചുള്ള വിശദയാംശങ്ങൾ  
അനുബന്ഗം 8.2.32-ൽ നൽകിയിരിക്കുന്നു. 

മറെസ് പടിക്ന്നാക് വടിഭാഗങ്ങളുടട ക്ഷേമഗം
സയാമൂഹികമയായി ദുർ�െ വിഭയാഗങ്ങളയായ പട്ികജയാതി, 
പട്ികവർഗ്ഗം, മറ്ന് പിച്ന്നയാക്ക വിഭയാഗങ്ങൾ എന്നിവലര 
ഉയർത്ിലകയാണ്ടുവരയാനള്ള ശ്രമങ്ങൾ സ്വയാതന്ത്രധ്ത്ിനന് 
മുമ്പന് തലന്ന ഇന്തധ്യിൽ നെന്നിരുന്നു. സമൂഹത്ിലെ പി
ച്ന്നയാക്ക വിഭയാഗങ്ങളുലെ സ്ിതി ലമചേലപ്ടുത്തുന്നതിനള്ള 
നെപെികൾ സ്വയാതന്ത്രധ്യാനന്തരവം ഇന്തധ്യിൽ ആവി്ന്ക
രിക്കുകയണ്യായി. ഇന്തധ്ൻ ഭരണഘെനയലെ ആർട്ിക്കിൾ 
15(4), 16(4) വിദധ്യാഭധ്യാസത്ിലും ലതയാഴിെിലും മറ്ന് പിച്ന്നയാക്ക 
വിഭയാഗങ്ങൾക്കന് പ്രച്തധ്ക ശ്രദ്യം സംവരണവം ഉറപ്യാക്കു
ന്നുണ്ന്. ഇന്തധ്ൻ ഭരണഘെനയലെ 340-യാം അനച്ഛേദവം 
മണ്ഡൽ കമീ്ൻ റിച്പ്യാർട്ിലറെ ശുപയാർശകളും അന
സരിചേന്, സമൂഹത്ിലെ സയാമൂഹികമയായം വിദധ്യാഭധ്യാസപ
രമയായം പിച്ന്നയാക്കം നിൽക്കുന്ന വിഭയാഗങ്ങളുലെ ച്ക്മം 
ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനയായി 2011 നവം�റിൽ സംസ്യാന 
സർക്കയാർ ഒരു പ്രച്തധ്ക വകുപ്ന് രൂപീകരിക്കുകയണ്യായി. മറ്ന് 
പിച്ന്നയാക്ക വിഭയാഗങ്ങളിലെ ഏറ്വം പിച്ന്നയാക്കം നിൽക്കുന്ന 
വിഭയാഗമയാണന് ഒ.ഇ.സി. 

ലതയാഴിെിലും വിദധ്യാഭധ്യാസത്ിലും മറ്ന് പിച്ന്നയാക്ക വിഭയാഗങ്ങ
ൾക്കന് സംവരണം ഉറപ്യാക്കുന്നതിൽ മുൻനിരയിൽ നിൽക്കു
ന്ന സംസ്യാനങ്ങളിലെയാന്നയാണന് ച്കരളം. അതുലകയാണ്ടു
തലന്ന ഇന്തധ്യിലെ മറ്ന് സംസ്യാനങ്ങളുമയായി തയാരതമധ്ം 
ലചയ്യുച്മ്പയാൾ ച്കരളത്ിലെ പിച്ന്നയാക്ക വിഭയാഗങ്ങളുലെ 
സയാമൂഹിക പുച്രയാഗതി വളലര മികചേതയാണന്. എന്നിരുന്നയാലും 
സമൂഹത്ിലെ ലപയാതുവിഭയാഗവമയായി തയാരതമധ് ലപ്ടുത്തു
ച്മ്പയാൾ മറ്ന് പിച്ന്നയാക്ക വിഭയാഗങ്ങളുലെ സയാമൂഹിക മുച്ന്നറ്ം 
ച്കരളത്ിൽ വളലര പിന്നിെയാണതയാനം. സംസ്യാന ജന
സംഖധ്യലെ 65 ശതമയാനച്ത്യാളം ജനങ്ങൾ മറ്റു പിച്ന്നയാക്ക 
വിഭയാഗങ്ങ ളിൽലപ്ടുന്നു. ഒ.�ി.സി പട്ികയിൽ ഉൾലപ്ട് 84 
സമുദയായങ്ങളയാണന് സംസ്യാനത്തുളളതന്.

പിച്ന്നയാക്ക വികസന വകുപ്ന് ഏലറ്ടുത്ിരിക്കുന്ന മറ്റു 
വിദധ്യാഭധ്യാസ പദ്തികളിൽ (1) പ്രീലമട്ികന്, ച്പയാസന്റ്ന് 
ലമട്ികന് വിദധ്യാർതികൾക്കന് ച്സയാളർ്ിപ്ന് നൽകൽ,  
(2) ലതയാഴിൽദയായക പദ്തികൾ (3) ലനപുണധ്  
പരിശീെനം, (4) പരമ്പരയാഗത ലതയാഴിലുകളിൽ ഏർലപ്
ട്ിരിക്കുന്ന �യാർ�ർ ച്്യാപ്പുകൾ, കളിമണ് പയാത്ര 
നിർമയാണ ച്മഖെ, പരമ്പരയാഗത കരകൗശെ വസന്തു
ക്കളുലെ നിർമയാണം തുെങ്ങിയവയ്ക്കുള്ള സഹയായം എന്നിവ  
ഉൾലപ്ടുന്നു.

വടിദ്ാഭ്ാസ പദ്ധതടികള്
വിദധ്യാഭധ്യാസ പദ്തിയലെ ഭയാഗമയായി ഒ.�ി.സി വിദധ്യാ
ർതികൾക്കും ഒ.ഇ.സി വിദധ്യാർതികൾക്കും പ്രീ-ലമട്ികന്,  
ച്പയാസന്റ്ന്-ലമട്ികന് ച്സയാളർ്ിപ്പുകൾ നൽകിവരുന്നു. പട്ിക 
ജയാതി/പട്ികവർഗ്ഗ വിഭയാഗങ്ങൾക്കന് നൽകുന്ന എല്യാത്
രം വിദധ്യാഭധ്യാസ സഹയായങ്ങളും വരുമയാന പരിധിയില്യാലത 
ഒ.ഇ.സി വിദധ്യാർതി കൾക്കും െഭിക്കുവയാൻ അർഹതയ
ണ്ന്. 2020-21-ൽ ഒ.�ി.സി, ഒ.ഇ.സി വിദധ്യാർതികൾക്കന് 
നൽകിയ പ്രധയാന വിദധ്യാഭധ്യാസ സഹയായങ്ങൾ ചുവലെ 
നൽകിയിരിക്കുന്നു.

• 52,486 ഒ.ഇ.സി വിദധ്യാർതികൾക്കന് പ്രീ-ലമട്ികന് 
ച്സയാളർ്ിപ്പും 43,060 ഒ.ഇ.സി വിദധ്യാർതികൾക്കന് 
ച്പയാസന്റ്ന്-ലമട്ികന് ച്സയാളർ്ിപ്പും െഭധ്മയാക്കി.

• 1,70,454 ഒ.�ി.സി വിദധ്യാർതികൾക്കന് പ്രീ-ലമട്ികന് 
ച്സയാളർ്ിപ്പും 2,585 ഒ.�ി.സി വിദധ്യാർതികൾക്കന്  
ച്പയാസന്റ്ന്-ലമട്ികന് ച്സയാളർ്ിപ്പും െഭധ്മയാക്കി.

• 38 വിദധ്യാർതികൾക്കന് ഉപരി പഠനത്ിനയായി വിച്ദശ
പഠനത്ിനള്ള ച്സയാളർ്ിപ്പും െഭധ്മയാക്കി.

ടതാഴടില്ദായക പദ്ധതടികള്
പിച്ന്നയാക്കവിഭയാഗങ്ങൾക്കന് വരുമയാനദയായക, ലതയാഴിൽ 
 ദയായക പദ്തികളയായ ‘ലതയാഴിെവസരങ്ങൾ വർദ്ിപ്ിക്കൽ 
പരിപയാെി’, ‘ലപയാതു-സ്വകയാരധ് പങ്യാളിത്ത്ിലൂലെ ഓച്ട്യാ
ലമയാല�ൽ വധ്വസയായത്ിലെ ലതയാഴിലുകൾ െഭധ്മയാക്കൽ’ 
തുെങ്ങിയ പദ്തികൾ നെപ്ിെയാക്കുന്നു. ‘ലതയാഴിെവസരങ്ങ
ൾ വർദ്ിപ്ിക്കുന്ന പരിപയാെി’യിലൂലെ സിവിൽ സർവീസന് 
പരീക്, യ.ജി.സി/ലനറ്ന്/ലജ.ആർ.എഫന്/ച്ഗറ്ന്/മയാറ്ന്/മറ്റു 
മത്സര പരീക്കൾ എന്നിവയ്കന് പ്രശസ് സ്യാപനങ്ങളിൽ 
പരിശീെനം ച്നടുന്നതിനം, സ്വയംലതയാഴിൽ സംരംഭങ്ങൾ 
ആരംഭിക്കുന്നതിനം സയാമ്പത്ിക സഹയായം നൽകുന്നു. 
2020-21 വർ്ത്ിൽ 1,888 ഗുണച്ഭയാക്തയാക്കൾക്കന് ഈ 
പദ്തി പ്രകയാരം സഹയായം െഭിക്കുകയണ്യായി. ‘ലപയാതു- 
സ്വകയാരധ് പങ്യാളിത്ത്ിലൂലെ ഓച്ട്യാലമയാല�ൽ വധ്വ
സയായത്ിലെ ലതയാഴിലുകൾ െഭധ്മയാക്കൽ’ എന്ന പദ്തി
യിലൂലെ ച്മയാച്ട്യാർവയാഹനം, ലെയാജി്റേിക്ന്, ച്ഹയാട്ൽ മയാച്ന
ജന്ലമറെന്, ച്പയാളിമർ ലെകന്ച്നയാളജി തുെങ്ങിയ ച്മഖെകളിൽ 
ലതയാഴിെധിഷ്ിത പരിശീെനം നൽകുന്നു. 2020-21-ൽ ഈ 
പദ്തിയിലൂലെ 198 വിദഗന്ധ ലതയാഴിെയാളി കൾക്കും ലെകന്നീ
്ധ്ൻമയാർക്കും പ്രച്യയാജനം െഭിക്കുകയണ്യായി. 

മറ്ന് പിച്ന്നയാക്ക വിഭയാഗക്കയാർക്കിെയിലെ പരമ്പരയാഗത 
ലതയാഴിൽ ച്പ്രയാത്സയാഹിപ്ിക്കുന്നതിനയായി മണ്പ്യാത്ര നിർ
മയാണ ലതയാഴിെയാളികൾ, �യാർ�ർച്്യാപ്ന് ലതയാഴിെയാളി
കൾ, കരകൗശെ വിദഗന്ധർ എന്നിവർക്കന് ധനസഹയായം 
നൽകുകയണ്യായി. 2020-21-ൽ 112 മണ്പ്യാത്ര നിർമയാണ 
ലതയാഴിെയാളികൾക്കും 270 പരമ്പരയാഗത ക്ഷുരകർക്കും 
സഹയായം നൽകി. കൂെയാലത, ‘ലനപുണധ്പരിശീെവം പരമ്പ
രയാഗത കരകൗശെ വിദഗന്ധർക്കുള്ള ടൂൾകിറ്ന് രേയാന്ം’ എന്ന 
പദ്തിക്കന് കീഴിൽ 2,509 ച്പർക്കന് ലനപുണധ് വികസന 
പരിശീെനവം ടൂൾകിറ്റുകൾ വയാങ്ങുന്നതിനള്ള സഹയായവം 
നൽകിയിട്ടുണ്ന്. 

2020-21-ൽ പിച്ന്നയാക്ക വിഭയാഗ വികസന വകുപ്ിനന് 
സംസ്യാന സർക്കയാർ 160.68 ച്കയാെി രൂപ അനവദിചേതിൽ 
130.52 ച്കയാെി രൂപ വകുപ്ന് ലചെവഴിക്കുകയണ്യായി. 2021-
22-ൽ പിച്ന്നയാക്ക വിഭയാഗ വികസന വകുപ്ിനന് സംസ്യാന 
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സർക്കയാർ 160.38 ച്കയാെി രൂപ അനവദിക്കുകയണ്യായി. 
2020-21, 2021-22 (ഒകന്ച്െയാ�ർ 5, 2021) വർ്ങ്ങളിൽ 
വകുപ്ന് നെപ്ിെയാക്കിയ പരിപയാെികളുലെ പദ്തി തിരിച്ചുള്ള 
വിഹിതം, ലചെവന്, ഭൗതികച്നട്ം എന്നിവ അനുബന്ഗം 
8.2.33 ലും അനുബന്ഗം 8.2.34 ലും നൽകിയിരിക്കുന്നു. 

ക്കരള സഗംസ്ാന പടിക്ന്നാക് വടിഭാഗ വടികസന 
ക്കാർപ്ക്റഷന് (ടക.എസസ്.ബടി.സടി.ഡടി.സടി)
ച്ദശീയ ധനകയാരധ് ഏജൻസികളയായ ച്ദശീയ പിച്ന്നയാ
ക്ക വിഭയാഗ ധനകയാരധ് വികസന ച്കയാർപ്ച്റ്ൻ (എൻ.
�ി.സി.എഫന്.്ി.സി), ച്ദശീയ ന്യൂനപക് വികസന 
ധനകയാരധ് ച്കയാർപ്ച്റ്ൻ (എൻ.എം.്ി.എഫന്.സി), 
നയാ്ണൽ സഫയായി കരംചയാരീസന് ഫിനയാൻസന് ആറെന് 
ല്വെപ്ന്ലമറെന് (എൻ.എസന്.ലക.എഫന്.്ി) എന്നിവയ
ലെ സംസ്യാനതെ ഏച്കയാപന ചയാനെയായി പ്രവർത്ി
ക്കുന്നതന് ലക.എസന്.�ി.സി.്ി.സി ആണന്. പിച്ന്നയാക്ക 
സമുദയായങ്ങളിലെ ദയാരിദ്ധ്ച്രഖയ്കന് തയാലഴയള്ള അംഗങ്ങ
ൾക്കന് കുറഞ്ഞ പെിശനിരക്കിൽ സയാമ്പത്ിക സഹയായം 
നൽകുക വഴി പിച്ന്നയാക്ക വിഭയാഗങ്ങളിലെ ദയാരിദ്ധ്വം  
പിച്ന്നയാക്കയാവസ്യം ഇല്യാതയാക്കുകലയന്നതയാണന്  
ച്കയാർപ്ച്റ്ലറെ പ്രധയാന െക്ധ്ം. 

ദയാരിദ്ധ്ച്രഖയ്കന് തയാലഴയള്ള പിച്ന്നയാക്ക വിഭയാഗക്കയാർക്കന് 
കുറഞ്ഞ പെിശനിരക്കിൽ ച്കയാർപ്ച്റ്ൻ ധനസഹയാ
യം നൽകിവരുന്നുണ്ന്. വിവയാഹ ധനസഹയായ പദ്തി, 
സ്വയംലതയാഴിൽ, വിദധ്യാഭധ്യാസ വയായന്പകൾ, ലമച്ക്യാ
ഫിനയാൻസന്, വീെന് നിർമയാണം/അറ്കുറ്പ്ണി, വധ്ക്തി
ഗത വയായന്പ എന്നീ ച്ക്മപദ്തികൾ ച്കയാർപ്ച്റ്ൻ 
തനതന് ഫണ്ടും സംസ്യാന സർക്കയാർ സഹയായവം വിനി
ച്യയാഗിചേന് നെപ്ിെയാക്കി വരുന്നു. പതിമൂന്നയാം പഞ്ചവത്സര 
പദ്തി കയാെയളവിൽ (2017-2021) ലക.എസന്.�ി.സി.
്ി.സി 2,228.29 ച്കയാെി രൂപ 2,26,307 ഗുണച്ഭയാക്തയാ
ക്കൾക്കന് വിതരണം ലചയ്യുകയണ്യായി. ച്കയാവി്ന്-19  
പകർചേവധ്യാധിയലെ പശ്യാത്െത്ിൽ പിച്ന്നയാക്ക വിഭയാ
ഗങ്ങളിലെയം ന്യൂനപക് വിഭയാഗങ്ങളിലെയം ദയാരിദ്ധ്ച്ര
ഖയ്കന് തയാലഴയള്ളവലര പിന്തുണയ്ക്കുന്നതിനയായി ച്കയാർപ്
ച്റ്ൻ ച്കയാവി്ന് പ്രവർത്ന മൂെധന വയായന്പയാ പദ്തി 
നെപ്ിെയാക്കുകയം അതുവഴി 365 അംഗങ്ങൾക്കന് 859.08 
െക്ം രൂപ വിതരണം ലചയ്യുകയമുണ്യായി. പിച്ന്നയാക്ക 
വിഭയാഗങ്ങളിലെ സ്തീകൾക്കന് വധ്ക്തിഗത സംരംഭങ്ങൾ 
ആരംഭിക്കുന്നതിനയായി ച്കയാർപ്ച്റ്ൻ ‘സുഭിക്ച്കര
ളം’ പദ്തി നെപ്ിെയാക്കുകയം അതുവഴി 158 സ്തീകൾക്കന് 
285.52 െക്ം രൂപ വിതരണം ലചയ്യുകയമുണ്യായി. 
2020-21-ൽ 631.59 ച്കയാെി രൂപയലെ വയായന്പ ച്കയാർപ്
ച്റ്ൻ വിതരണം ലചയ്യുകയം അതുവഴി 72,644 ച്പർക്കന് 
പ്രച്യയാജനം െഭിക്കുകയം ലചയന്തു. 2021 ഒകന്ച്െയാ�ർ 5 
വലരയള്ള കണക്കന് അനസരിചേന് 207.95 ച്കയാെി രൂപ 
ച്കയാർപ്ച്റ്ൻ വിതരണം ലചയ്യുകയം അതുവഴി 
18,121 ച്പർക്കന് പ്രച്യയാജനം െഭിക്കുകയം ലചയ്ിട്ടുണ്ന്.  
2020-21, 2021-22 (ഒകന്ച്െയാ�ർ 5, 2021 വലര) വർ്ങ്ങളി
ൽ ച്കയാർപ്ച്റ്ലറെ ഇനം തിരിച്ചുള്ള ലചെവകളും ഭൗതിക 
ച്നട്ങ്ങളും അനുബന്ഗം 8.2.35-ൽ നൽകിയിരിക്കുന്നു.

ക്കരള സഗംസ്ാന പരടിവർത്ടിത നക്സ്തവ 
ശുപാർശടിത വടിഭാഗ വടികസന ക്കാർപ്ക്റഷന്
ഇന്തധ്ൻ കമ്പനീസന് ആകന്െന് 1956 അനസരിചേന്, 1980-
െയാണന് ച്കരള സംസ്യാന പരിവർത്ിത ലക്സ്വ  

ശുപയാർശിത വിഭയാഗ വികസന ച്കയാർപ്ച്റ്ൻ രൂപീ
കരിചേതന്. പട്ികജയാതി വിഭയാഗങ്ങളിൽ നിന്നും മറ്ന് ശുപയാ
ർശിത വിഭയാഗങ്ങളിൽ നിന്നും ക്ിസ്ധ്ൻ വിഭയാഗത്ിച്െ
ക്കന് പരിവർത്ിതലപ്ട്വരുലെ സയാമൂഹധ്വം വിദധ്യാഭധ്യാസ 
പരവം സയാംസയാരികവം സയാമ്പത്ികവമയായ ഉന്നമന
വം അവരുലെ ജീവിത നിെവയാരം ഉയർത്ലും ആണന്  
ച്കയാർപ്ച്റ്ലറെ പ്രധയാന െക്ധ്ം. സംസ്യാന സർക്കയാ
രിൽ നിന്നും വയാർ്ികയാെിസ്യാനത്ിൽ െഭിക്കുന്ന 
ഓഹരി മൂെധന സഹയായവം രേയാന്കളും എൻ.�ി.സി.
്ി.എഫന്.സി-ൽ നിന്നു െഭിക്കുന്ന വയായന്പ സഹയായ
വമയാണന് ച്കയാർപ്ച്റ്ലറെ പ്രധയാന ധനച്സ്തയാതസ്സു
കൾ. കൃ്ിഭൂമി വയാങ്ങൽ, സ്വയംലതയാഴിൽ, പയാർപ്ിെം,  
വിദധ്യാർതികൾക്കന് ധനസഹയായം, വിവയാഹ വയായന്പ, 
കൃ്ിയം അന�ന്ച്മഖെകളിലുമുള്ള സഹയായം, ലചറുകിെ 
കചേവെം, വിദധ്യാഭധ്യാസ വയായന്പ തുെങ്ങിയവയയാണന് ച്കയാർപ്
ച്റ്ൻ നെപ്ിെയാക്കുന്ന പ്രധയാന പദ്തികൾ. ച്കയാവി്ന്-19 
പകർചേവധ്യാധിയലെ പശ്യാത്െത്ിൽ ഈ വിഭയാഗത്ിൽ 
ഉൾലപ്ടുന്ന ദയാരിദ്ധ്ച്രഖയ്കന് തയാലഴയള്ള 500 കുടും�ങ്ങ
ൾക്കന് ച്കയാർപ്ച്റ്ൻ ‘ച്കയാവി്ന്-19 സമയാശ്വയാസം’ എന്ന 
ച്പരിൽ 10,000 രൂപ വീതം ധനസഹയായം നൽകി. 

2020-21-ൽ വിവിധ പരിപയാെികൾക്കയായി 8.50 ച്കയാെി 
രൂപയയാണന് ച്കയാർപ്ച്റ്ൻ അനവദിചേതന്. എന്നയാൽ 
ച്കയാർപ്ച്റ്ൻ 12.68 ച്കയാെി രൂപ ലചെവഴിചേിട്ടുണ്ന്.  
ച്കയാർപ്ച്റ്നന് െഭിചേ വയായന്പ തിരിചേെവിൽ നിന്നും 
നൽകിയ വയായന്പകൾ കയാരണമയാണന് അധിക ലചെവന് 
ഉണ്യായതന്. 2016-17 മുതൽ 2020-21 വലര (2021 ഒകന്ച്െയാ
�ർ 5 വലര) സംസ്യാന സർക്കയാർ സഹയായച്ത്യാലെയള്ള 
വയായന്പ പദ്തികൾ വർ്ംച്തയാറും വിതരണം ലചയ്യുന്ന
തിലറെ വിശദയാംശങ്ങൾ അനുബന്ഗം 8.2.36-ൽ നൽകു
ന്നു. ച്കയാർപ്ച്റ്ലറെ ഭൗതികവം സയാമ്പത്ികവമയായ 
ച്നട്ങ്ങളുലെ ഇനം തിരിച്ചുള്ള വിശദയാംശങ്ങൾ അനുബന്ഗം 
8.2.37-ൽ നൽകിയിരിക്കുന്നു. 

ന്യൂനപഷേ ക്ഷേമഗം
സമത്വം, മതം, ഭയാ്, സംസയാരം, വിദധ്യാഭധ്യാസം തുെങ്ങിയ 
കയാരധ്ങ്ങളിൽ ന്യൂനപക് സമുദയായങ്ങളുലെ അവകയാശ 
സംരക്ണത്ിനന് ഇന്തധ്ൻ ഭരണഘെന ഊന്നൽ 
നൽകിയിട്ടുണ്ന്. സയാക്രത, വിദധ്യാഭധ്യാസം, ആച്രയാഗധ്ം, 
പയാർപ്ിെം തുെങ്ങിയ മയാനവ വികസന സൂചകങ്ങളിൽ 
ഇന്തധ് ശ്രച്ദ്യമയായ പുച്രയാഗതി ലകവരിചേിട്ടുലണ്ങ്ി
ലും, വികസന ച്നട്ങ്ങൾ എല്യാ മത വിഭയാഗങ്ങളിലെ  
ജനങ്ങൾക്കും സയാമൂഹിക വിഭയാഗങ്ങൾക്കും തുെധ്മയായി െഭി
ക്കുന്നില് എന്നതയാണന് യയാഥയാർതധ്ം. 

ച്കരളത്ിൽ ലമയാത്ം ജനസംഖധ്യലെ 45 ശതമയാനം 
(26.56 ശതമയാനം മുസ്ീങ്ങൾ, 18.38 ശതമയാനം ക്ിസ്ധ്യാനി
കൾ, 0.014 ശതമയാനം ബുദ്ർ, 0.013 ശതമയാനം ലജനർ, 
0.011 ശതമയാനം സിഖന്, പയാഴന്സികൾ) ന്യൂനപക്ങ്ങളയാണന്. 
ഇന്തധ്ൻ ഭരണഘെനയലെ ആർട്ിക്കിൾ 29, 30 എന്നി
വയിൽ വിഭയാവനം ലചയ്യുന്ന ന്യൂനപക് അവകയാശങ്ങ
ൾക്കന് അവർ അർഹരയാണന്. ഈ ന്യൂനപക് വിഭയാഗങ്ങ
ളിൽ മുസ്ീങ്ങൾ, െത്ീൻ കയാച്ത്യാെിക്കർ, പരിവർത്ിത  
ക്ിസ്ധ്യാനികൾ, നവ ബുദ്ിസ്റ്റുകൾ എന്നിവലര ച്കരള
ത്ിലെ പിച്ന്നയാക്ക സമുദയായങ്ങളയായി കണക്കയാക്കുന്നു. 
മുസ്ീങ്ങൾ, ക്ിസ്ധ്യാനികൾ, ബുദ്മതക്കയാർ, സിഖുകൾ, 
ലജനർ, പയാഴന്സികൾ എന്നിങ്ങലന വിജ്യാപനം ലചയ്യ
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ലപ്ട് ന്യൂനപക് സമുദയായങ്ങളുലെ ലമയാത്ത്ിലുള്ള ച്ക്
മത്ിനം പുച്രയാഗതിക്കും ച്വണ്ി 2008-ൽ സർക്കയാരിലറെ 
കീഴിൽ ന്യൂനപക് ച്ക്മ വകുപ്ന് രൂപീകരിച്ചു. ന്യൂനപക് 
ച്ക്മവകുപ്ന് ന്യൂനപക്ങ്ങളുലെ വിദധ്യാഭധ്യാസം, ആച്രയാഗധ്ം, 
പയാർപ്ിെം, ലതയാഴിൽ എന്നിവയിൽ ശ്രദ് ച്കന്ദീകരിചേന് 
പദ്തികൾ തയ്യയാറയാക്കുകയം നെപ്ിെയാക്കുകയം ലചയ്യുന്നു. 
വിദധ്യാഭധ്യാസ സഹയായം, കുെിലവള്ള പദ്തി, ന്യൂനപക് 
സമുദയായങ്ങളിലെ വിധവകൾ/വിവയാഹച്മയാചിതർ/ഉച്പക്ി
ക്കലപ്ട് സ്തീകൾ എന്നിവർക്കുള്ള ഭവന പദ്തി, പി.എം.
ലജ.വി.ലക (പ്രധയാനമന്ത്രി ജൻ വികയാസന് കയാരധ്ക്ം), വിവയാ
ഹപൂർവ കൗണ്സിെിംഗന്, ന്യൂനപക് ഗച്വ്ണ സ്യാപനം 
എന്നിവയയാണന് ന്യൂനപക്ങ്ങളുലെ ച്ക്മത്ിനയായി വകുപ്ന് 
നെപ്ിെയാക്കുന്ന പ്രധയാന പദ്തികൾ.

2020-21-ൽ സംസ്യാന സർക്കയാർ ന്യൂനപക്ങ്ങളുലെ 
ച്ക്മത്ിനയായി ലമയാത്ം 52.41 ച്കയാെി രൂപ വകയിരുത്തു
കയണ്യായി. അതിൽ 32.04 ച്കയാെി രൂപ (61.13 ശതമയാനം)  
ലചെവഴിചേിട്ടുണ്ന്. 2021-22 ൽ 57.66 ച്കയാെി രൂപ സർക്കയാർ 
വകയിരുത്ിയിട്ടുണ്ന്. 2020-21, 2021-22 (ഒകന്ച്െയാ�ർ 
5 വലര) വകുപ്ന് നെപ്ിെയാക്കിയ പദ്തികളുലെ വിഹിതം, 
ലചെവന്, ഭൗതിക സയാമ്പത്ിക ച്നട്ങ്ങൾ എന്നിവ അനു
ബന്ഗം 8.2.38 ലും അനുബന്ഗം 8.2.39 ലും നൽകിയിരി
ക്കുന്നു.

ക്കരള സഗംസ്ാന ന്യൂനപഷേ ധനകാര് വടികസന 
ക്കാർപ്ക്റഷന്
മുസ്ീങ്ങൾ, ക്ിസ്ധ്യാനികൾ, ബുദ്മതക്കയാർ, ലജനർ, 
സിഖുകൾ, പയാഴന്സികൾ തുെങ്ങിയ ന്യൂനപക് സമുദയാ
യങ്ങളുലെ ച്ക്മ പ്രവർത്നങ്ങൾക്കയായി 2013 മയാർചേന് 
22 നന് സ്യാപിതമയായ സർക്കയാർ കമ്പനിയയാണന് ച്കരള 
സംസ്യാന ന്യൂനപക് ധനകയാരധ് വികസന ച്കയാർപ്ച്റ
്ൻ. സ്വയംലതയാഴിൽ വയായന്പ, �ിസിനസ്ന് വികസന 
വയായന്പ, വിദധ്യാഭധ്യാസ വയായന്പ, വിസ വയായന്പ, പ്രവയാസി 
വയായന്പ, ജീവനക്കയാർക്കുള്ള വിവിച്ധയാച്ദേധ്ശ വയായന്പ,  
മദ്സ്/ലപയാതുവിഭയാഗ അദ്ധ്യാപകർക്കുള്ള ഭവനവയായന്പ 
മുതെയായവയയാണന് ച്കയാർപ്ച്റ്ൻ നെപ്ിെയാക്കി വരുന്ന 
പ്രധയാന പദ്തികൾ.

ച്കയാവി്ന്-19 മഹയാമയാരിയലെ പശ്യാത്െത്ിൽ ച്കയാ
ർപ്ച്റ്ൻ ‘സുമിത്രം’ എന്ന ച്പരിൽ ഒരു വിവിച്ധയാച്ദേധ്ശ 
വയായന്പ പദ്തി പ്രഖധ്യാപിച്ചു. വിവയാഹ വയായന്പ, ചികിത്സയാ 
വയായന്പ, ച്കയാവി്ന്-19 ച്രയാഗവമയായി �ന്ലപ്ട് 

വയായന്പ എന്നിവ ഇതിൽ ഉൾലപ്ടുന്നു. 2020-21-ൽ ന്യൂ
നപക് സമുദയായത്ിൽലപ്ട് 194 ഗുണച്ഭയാക്തയാക്കൾക്കന്  
ച്കയാർപ്ച്റ്ൻ 9.88 ച്കയാെി രൂപ വയായന്പ വിതരണം ലചയ്യു
കയണ്യായി. 2020-21-ൽ ഓഹരി മൂെധനമയായി സംസ്യാന 
സർക്കയാരിൽ നിന്നും ച്കയാർപ്ച്റ്നന് 56.93 ച്കയാെി രൂപ 
െഭിചേിട്ടുണ്ന്. ച്കയാർപ്ച്റ്ലറെ സയാമ്പത്ിക, ഭൗതിക  
ച്നട്ങ്ങൾ അനുബന്ഗം 8.2.40-ൽ നൽകിയിരിക്കുന്നു.

മുക്ന്നാക് സമുദായങ്ങളുടട ക്ഷേമഗം (സമുന്നതടി)
2012 നവം�ർ 8-നന് സംസ്യാന സർക്കയാർ ച്കരള 
സംസ്യാന മുച്ന്നയാക്ക സമുദയായ ച്ക്മ ച്കയാർപ്ച്റ്ൻ 
രൂപീകരിച്ചു. ച്കരളത്ിലെ മുച്ന്നയാക്ക സമുദയായങ്ങളിലെ 
സയാമ്പത്ികമയായി പിച്ന്നയാക്കം നിൽക്കുന്ന വിഭയാഗങ്ങളുലെ 
സമരേ വികസനവം ച്ക്മവം ച്പ്രയാത്സയാഹിപ്ിക്കുക എന്ന 
െക്ധ്ച്ത്യാലെ യയാണന് ച്കയാർപ്ച്റ്ൻ സ്യാപിതമയായതന്. 
168 സമുദയായങ്ങൾ മുച്ന്നയാക്ക വിഭയാഗങ്ങളിൽ ഉൾലപ്ടുന്നു. 
അതിൽ 19 സമുദയായങ്ങൾ ക്ിസ്ധ്ൻ മതവിഭയാഗത്ിൽലപ്
ട്വരയാണന്. 

ച്കയാർപ്ച്റ്ൻ നെപ്ിെയാക്കുന്ന പ്രധയാന പദ്തികളയാണന് 
വിദധ്യാസമുന്നതി ലമറിറ്ന് ച്സയാളർ്ിപ്പുകൾ, വിദധ്യാസമുന്നതി 
പരിശീെന സഹയായം, സംരംഭ സമുന്നതി തവണ വയായന്പ 
സഹയായം, ലനപുണധ്സമുന്നതി ലനപുണധ് സംരംഭക
ത്വ വികസനം, ശിഥിെമയായ അരേഹയാരങ്ങളുലെയം വീടു
കളുലെയം പുനരുദ്യാരണം, മംഗെധ്സമുന്നതി എന്നിവ. 
2020-21-ൽ വിവിധ പരിപയാെികൾക്കയായി 36.24 ച്കയാെി 
രൂപ ച്കയാർപ്ച്റ്നന് അനവദിക്കുകയണ്യായി. ഇതിൽ 
24.56 ച്കയാെി രൂപ ലചെവഴിചേിട്ടുണ്ന് (67.77 ശതമയാനം).  
2021-22-ൽ ച്കയാർപ്ച്റ്നന് 36.24 ച്കയാെി രൂപ അന
വദിചേിട്ടുണ്ന്. 2020-21, 2021-22 (ഒകന്ച്െയാ�ർ 5, 2021 
വലര) ച്കയാർപ്ച്റ്ൻ നെപ്ിെയാക്കിയ പദ്തികളുലെ 
ഭൗതിക, സയാമ്പത്ിക ച്നട്ങ്ങൾ അനുബന്ഗം 8.2.41-ൽ  
നൽകിയിരിക്കുന്നു. 

ച ടിത്ഗം 3.2.4 ഒ� ിസി, ഒഇസി വ ിദധ്യാർതികൾക്കന് നൽകുന്ന പ്രീ-ലമട്ികന്, ച്പയാസന്റ്ന് ലമട്ികന് ച്സയാളർ് ിപ്പുകൾ
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8.3 സാമൂഹ്യ സുരക്ാ സംവിധാനങ്ങൾ
ജനങ്ങളുടെ ച്ഷേമടതെ പ്രതികൂലമയായി ബയാധിക്കുന്ന 
സയാഹചരധ്ങ്ങൾ തെയുക, അവടയ മറികെക്കുന്ന
തിനുള്ള നെപെികൾ സ്വീകരിച്ചു ടകയാണ്ട് ഇതെരം  
സയാഹചരധ്ങ്ങടെ ച്നരിടുക എന്നതിടനയയാണട് സയാമൂഹധ് 
സംരഷേണമയായി യുണണറ്റഡട് ച്നഷൻസട് റിസർചേട് 
ഇൻസ്റിറ്റ്യൂട്ട് ച്�യാർ ച്സയാഷധ്ൽ ടഡവലപട് ടമന്ട് നിർ
വചിചേിരിക്കുന്നതട് . �ലപ്രദമയായ സയാമൂഹിക സുരഷേയാ 
സംവിധയാനങ്ങെിലൂടെ വരുമയാന സുരഷേയും, ആച്രയാഗധ് 
സംരഷേണവം ഉറപ്യാക്കുന്നതുവഴി, ദയാരിദ്ധ്വം അസമ
ത്വം കുറയ്ക്കുന്നതിനും, തെയുന്നതിനും സഹയായിക്കുന്നു. 
കൂെയാടത, സയാമൂഹിക അംഗവീകയാരവം, മയാനുഷിക മഹത്വം 
വർദ്ിക്കുന്നതിനും സഹയായകമയാകുന്നു. ആച്ഗയാെതല
തെിലുള്ള സയാമൂഹിക സംരഷേണ സംവിധയാനങ്ങെിടല 
സമവീപകയാല വികസനനങ്ങളുടെ അവച്ലയാകനവം, 
കൂെയാടത, ച്കയാവിഡട്-19 മഹയാമയാരിയുടെ ആഘയാതവം 
ഉൾടക്കയാള്ളുന്നതയാണട്, ഇന്ർനയാഷണൽ ച്ലബർ ഓർ
ഗണനച്സഷടന് വേൾഡ് വ�ോഷ്യൽ പ്ോട്ടക്ഷൻ  
റിവ്ോർട്ട് 2020-22. സയാമൂഹിക സംരഷേണ സംവിധയാന
ങ്ങെിടല വിെവകൾ തിരിചേറിയുന്നച്തയാടെയാപ്ം, സുസ്ിര 
വികസനതെിനയായുള്ള 2030 അജണ്യുടെ ലഷേധ്ങ്ങൾ 
ഉൾടപ്ടെയുള്ള പ്രധയാന നയ ശുപയാർശകളും ഈ  
റിച്പ്യാർട്ിൽ വധ്ക്തമയാക്കുന്നു. ആച്ഗയാെതലതെിൽ 26.4 
ശതമയാനം കുട്ികൾക്കു മയാത്രച്മ സയാമൂഹിക സംരഷേണ 
ആനുകൂലധ്ങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നുള്ളൂടവന്നട് റിച്പ്യാർട്ിൽ  
പരയാമർശിക്കുന്നു. 

വിദധ്യാഭധ്യാസ-സയാമ്പതെിക-സയാമൂഹിക വികസനതെിലൂ
ടെയും, പുനരധിവയാസ പദ്തികെിലൂടെയും സയാമൂഹിക 
സംരഷേണം ഉറപ്യാക്കുന്നതിൽ ച്കരെം ഗണധ്മയായ 
പുച്രയാഗതി ണകവരിച്ചു. പ്രയായമയായവർ, വികലയാംഗർ, 
വിധവകൾ തുെങ്ങിയവർക്കട് സയാമൂഹധ് സുരഷേയാ ടപൻ
ഷനുകെിലൂടെ സ്യം പരധ്യാപ്തത സയാധധ്മയാകുന്നു. തച്ദേശ 
സ്യംഭരണ സ്യാപനങ്ങൾ മുച്േനയയാണട് വിവിധ  
വിഭയാഗങ്ങൾക്കുള്ള ടപൻഷൻ വിതരണം സംസ്യാന 
സർക്കയാർ നെപ്ിലയാക്കുന്നതട്. 2016-ൽ ഒരു ഗുണച്ഭയാ
ക്തയാവിനട് 600 രൂപയയായിരുന്നു ച്ഷേമടപൻഷൻ ലഭി
ചേിരുന്നതട്, ഇതട്, 2021-ൽ 1,600 രൂപയയായി വർധിച്ചു. 
2015-16-ൽ 34 ലഷേമയായിരുന്ന സയാമൂഹധ് സുരഷേയാ 
ടപൻഷൻകയാരുടെ എണ്ം 2021-ൽ 48.6 ലഷേമയാ
യി ഉയർന്നു. സയാമൂഹധ് സുരഷേയാ ടപൻഷൻകയാരിൽ  
30 ശതമയാനം ച്പർക്കും ഈ സർക്കയാരിടന് കയാലതെയാണട് ആദധ്
മയായി ടപൻഷൻ ലഭിചേതട്. മഹയാമയാരിയുടെ കയാലതെട്, രണ്ട് 
മയാസടതെ ടപൻഷൻ സർക്കയാർ മുൻ കൂർ നൽകിയിരുന്നു. 
കൂെയാടത, പണം കയാലതയാമസമില്യാടത ഗുണച്ഭയാക്തയാക്ക
ളുടെ വവീടുകെിൽ എത്തുന്നുടവന്നട് ഉറപ്യാക്കയാനുള്ള നെപ
െികളും സ്വീകരിച്ചു (ഉറവിെം: ച്കരെ വികസന റിച്പ്യാർട്ട്, 
2021). വിവിധ ച്ഷേമനിധി ച്ബയാർഡുകൾ വഴിയും ച്ഷേമ 
ടപൻഷനുകൾ വിതരണം ടചയ്യുന്നുണ്ട്. വിവിധ ച്ഷേമനിധി 
ച്ബയാർഡുകൾ വഴി 17.2 ലഷേം ഗുണച്ഭയാക്തയാക്കൾക്കയായി 
951.27 ച്കയാെി രൂപ 2020-21-ൽ. വിതരണം ടചയ്ിരുന്നു 
(ഉറവിെം: ടതയാഴിൽ വകുപ്ട്)

സയാമൂഹധ്നവീതി, വനിതയാ-ശിശു വകുപ്പുകെിലൂടെയും, 
അതിടന് അനുബന്ധ ഏജൻസികെിലൂടെയുമയാണട്  

സംസ്യാനടതെ ദുർബല വിഭയാഗങ്ങൾക്കട് സയാമൂഹധ് 
സുരഷേ നൽകിവരുന്നതട്. വകുപ്പുകളുടെയും ഏജൻസിക
ളുടെയും പ്രധയാന പ്രവർതെനങ്ങൾ അനുബന്ധം 8.3.1-ൽ  
നൽകിയിരിക്കുന്നു.

�ധംസ്ോനത്തു നട്ിലോക്കുന്ന �ോമൂഹ്യ വക്ഷമ 
പരിപോടികൾ
ച്കരെതെിടല സയാമൂഹധ് സുരഷേയാ പരിപയാെികടെ രണ്ട് 
വിഭയാഗമയായി തരം തിരിക്കയാവന്നതയാണട്.

എ. സ്യാപനങ്ങെിലൂടെ നൽകുന്ന സംരഷേണം
ബി. സയാമൂഹധ് സഹയായ പരിപയാെികൾ

എ. സ്ോപനങ്ങളിലൂപട നൽകുന്ന �ധംരക്ഷണധം
സംസ്യാനതെട്, സർക്കയാരും സർക്കയാരിതര സംഘെന
കളും മറ്റു സന്നദ് സംഘെനകളും ച്ചർന്നട് സമൂഹതെിൽ 
ദുർബലരയായവർക്കട് സ്യാപനങ്ങെിലൂടെ പരിചരണവം  
സംരഷേണവം നൽകുന്നു. സംസ്യാനതെട് സയാമൂഹധ് 
സുരഷേ പദ്തികൾ നെപ്യാക്കുന്നതിനുള്ള ച്നയാഡൽ 
ഏജൻസി സയാമൂഹധ് നവീതി വകുപ്ട് ആണട്. സ്തവീകളുടെയും 
കുട്ികളുടെയും ശയാക്തവീകരണവം ച്ഷേമവമയായി ബന്ധ
ടപ്ട് പ്രവർതെനങ്ങൾക്കട് അർത്ഥവതെയായ പ്രയാധയാനധ്ം 
നൽകുന്നതിനയായി 2017-18-ൽ സയാമൂഹധ്നവീതിവകുപ്ട് 
വിഭജിച്ചു വനിതശിശു വികസന വകുപ്ട് രൂപവീകരിച്ചു. സ്തവീ
കടെയും കുട്ികടെയും സംബന്ധിക്കുന്ന വിഷയങ്ങൾ 
ണകകയാരധ്ം ടചയ്യുന്നതിനും ച്കന്ദ്ര സംസ്യാന പദ്
തികൾ നെപ്യാക്കുന്നതിനുമുള്ള ച്നയാഡൽ ഏജൻസി  
വനിതയാശിശു വികസനവകുപ്യാണട്. സയാമൂഹധ് നവീതി 
വകുപ്ിനട് കവീഴിൽ 29 ച്ഷേമ സ്യാപനങ്ങളും 2 ടതയാഴിൽ 
പരിശവീലന ച്കന്ദ്രങ്ങളും ഉണ്ട്. അംഗപരിമിതരുടെയും, 
മുതിർന്നവരുടെയും പരിചരണം, സംരഷേണം, പുനരധിവയാ
സം എന്നിവ ഈ സ്യാപനങ്ങളുടെ ചുമതലയിൽടപ്ടുന്നു. 
ഇതിൽ 16 സ്യാപനങ്ങൾ മുതിർന്നവർക്കയായുള്ളതും, 
15 സ്യാപനങ്ങൾ ഭിന്നച്ശഷിക്കയാർക്കുള്ളതുമയാണട്. വനി
തയാശിശുവികസന വകുപ്ിൻ കവീഴിൽ വനിതകളുടെയും 
ശിശുക്കളുടെയും സംരഷേണതെിനും പുനരധിവയാസതെി
നുമയായി 44 സ്യാപനങ്ങൾ പ്രവർതെിച്ചു വരുന്നു. ഇതിൽ 
28 സ്യാപനങ്ങൾ കുട്ികൾക്കുള്ളതും, 16 സ്യാപനങ്ങൾ 
സ്തവീകൾക്കുള്ളതുമയാണട്.

വിവിധ വിഭയാഗങ്ങെിലയായി 2,155 ആളുകൾക്കും, സ്യാ
പനങ്ങെിലൂടെയുള്ള ച്സവനം മുച്േന, 55,431 ആളുക
ൾക്കും, സയാമൂഹധ് നവീതി വകുപ്പും, വനിതയാശിശു വികസന 
വകുപ്പും ച്ചർന്നട് 2020-21 കയാലയെവിൽ (മയാർചേട്  2021 
പ്രകയാരം) സംരഷേണവം ച്സവനങ്ങളും നൽകിയിട്ടുണ്ട്. 
ഈ കയാലയെവിൽ, വകുപ്പുകളുടെ കവീഴിലുള്ള ചില ച്ഷേമ 
സ്യാപനങ്ങെിടല അച്തേവയാസികളുടെ എണ്ം അനുവ
ദനവീയമയായ എണ്ടതെക്കയാൾ കുറവയായിരുന്നു. രജിസ്റർ 
ടചയട്തു പ്രവർതെിക്കുന്ന സ്യാപനങ്ങെിടല അനുവദനവീ
യമയായ അംഗസംേധ് 91,593 ആടണങ്ിലും, 2020-21-ൽ 
അച്തേവയാസികളുടെ എണ്ം 55,431 ആയിരുന്നു.  
വകുപ്ിടന് കവീഴിലുള്ള ച്ഷേമ സ്യാപനങ്ങെയായ ആശയാഭ
വൻ, പ്രതവീഷേയാഭവൻ, ടകൌമയാരക്കയാർക്കുള്ള ആ�ട്െർ 
ടകയർ ച്ഹയാമുകൾ, ഭിന്നച്ശഷിക്കയാർക്കയായുള്ള ച്ഹയാമുകൾ, 
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മയാനസിക ണവകലധ്മുള്ളവർക്കയായുള്ള സ്യാപനങ്ങൾ, 
ടബഗ്ഗർ ച്ഹയാമുകൾ എന്നിവിെങ്ങെിൽ അച്തേവയാസികളുടെ 
എണ്ം അനുവദനവീയമയായ അംഗസംേധ്ച്യക്കയാൾ കൂടുതലയാ
ണട്. സയാമൂഹധ് നവീതി വകുപ്ിടന്യും വനിതയാശിശു വകുപ്ിടന്
യും കവീഴിലുള്ള പ്രധയാന ച്ഷേമ സ്യാപനങ്ങെിടല അച്തേവയാ
സികളുടെ ജില് തിരിച്ചുള്ള വിവരം അനുബന്ധം 8.3.2-ലും 
രജിസ്റർ ടചയട്തു പ്രവർതെിക്കുന്ന സ്യാപനങ്ങളുച്െതട്  
അനുബന്ധം 8.3.3-ലും നൽകിയിരിക്കുന്നു.

നിർധന കുടുംബങ്ങടെ കടണ്ത്തുന്നതിനും, പുനരധി 
വ സ ി പ് ി ക്കു ന്ന ത ി നു ം ,  ന ി ര വീ ഷേ ി ക്കു ന്ന ത ി നു മു ള്ള 
ച്കരെ സർക്കയാരിടന് ഒരു പ്രധയാന പരിപയാെിയയാണട്  
കുടുംബശ്വീ മുച്േന നെപ്ിലയാക്കുന്ന "അഗതിരഹിത 
ച്കരെം". നിർധന കുടുംബങ്ങളുടെ അെിസ്യാന ആവ
ശധ്ങ്ങൾ, വികസന ആവശധ്ങ്ങൾ, സയാമൂഹിക ആവശധ്
ങ്ങൾ എന്നിവ ഈ പദ്തിയിലൂടെ പരിഹരിക്കടപ്ടുന്നു. 
നിലവിൽ 1,56,647 കുടുംബങ്ങൾ ഈ പദ്തിയിൽ  
ഉൾടപ്ട്ിരിക്കുന്നു. ഇതിൽ, 1,46,917 കുടുംബങ്ങടെ  
ടപയാതുവിഭയാഗം പദ്തികെിലും, 9,730 കുടുംബങ്ങടെ 
ണരൈബൽ പദ്തികെിലുമയാണട് ഉൾടപ്ടുതെിയിരിക്കുന്നതട്. 
അശരണരുടെ ആവശധ്ങ്ങൾ വിലയിരുതെിയച്ശഷം വിശ
ദമയായ ച്പ്രയാജകട്െട് റിച്പ്യാർട്ടുകൾ തച്ദേശഭരണ സ്യാപന 
തലതെിലയാണട് തയ്യാറയാക്കുന്നതട്. ടമയാതെം പദ്തിയുടെ 
40 ശതമയാനം (ജനറൽ, എസട്.റ്റി പദ്തികൾക്കട് യഥയാ
ക്രമം 40 ലഷേം, 50 ലഷേം രൂപ പരിധിയിൽ) കുടുംബശ്വീ 
നൽകുന്നതയാണട്.

ബി. �ോമൂഹ്യ �ഹോയ പരിപോടികൾ
സ്ിരമയായ ഉപജവീവനമയാർഗങ്ങൾ ഇല്യാതെച്തയാ, കുറവ
ള്ളച്തയാ ആയ ജനവിഭയാഗങ്ങളുടെ ദയാരിദ്ധ്ം കുറയ്ക്കുവയാൻ 
സയാമൂഹധ് സഹയായ പരിപയാെികൾ ലഷേധ്മിടുന്നു. മുതിർന്ന 
പൌരന്യാരുടെ ച്ഷേമ പ്രവർതെനങ്ങളുടെ വിശദയാംശങ്ങൾ 
അധധ്യായം 6-ൽ നൽകിയിരിക്കുന്നു.

തവദേശഭരണ സ്ോപനങ്ങളിലൂപടയുള്ള �ോമൂഹ്യസു
രക്ഷോ പപൻഷൻ പദ്ധതികൾ
വയാർദ്കധ്കയാല ടപൻഷൻ, വികലയാംഗ ടപൻഷൻ, 
വിധവയാ ടപൻഷൻ, 50 വയസ്ിനട് ച്മടല പ്രയായമുള്ള 
അവിവയാഹിതരയായ സ്തവീകൾക്കുള്ള ടപൻഷൻ, കർഷക 
ടതയാഴിലയാെി ടപൻഷൻ എന്നിവയയാണട് പ്രധയാനടപ്ട് 
സയാമൂഹധ് സുരഷേയാ ടപൻഷൻ പദ്തികൾ. 2015 
ഏപ്രിൽ മുതൽ ടപൻഷൻ വിതരണം ഡയറകട്െട്  
ടബനി�ിറ്റട് രൈയാൻസട്�ർ (ഡിബിെി) സംവിധയാനതെിലൂ
ടെയയാണട് സംസ്യാനതലതെിൽ നെപ്ിലയാക്കിവരുന്നതട്. 
2021 ഒകട്ച്െയാബറിടല കണക്കനുസരിചേട്, സംസ്യാനതെട് 
51.35 ലഷേം ടപൻഷൻകയാരയാണുള്ളതട്, അതിൽ 32.20 
ലഷേം വനിതയാ ഗുണച്ഭയാക്തയാക്കെയാണട്. വയാർദ്കധ് 
ടപൻഷൻ സ്വീകരിക്കുന്നവരയാണട് ഏറ്റവം അധികമുള്ള
തട്, 28.23 ലഷേം (54.95 ശതമയാനം) തുെർന്നു, വിധവയാ 
ടപൻഷൻ വയാങ്ങുന്നവർ, 13.88 ലഷേം (27.03 ശതമയാനം). 
കർഷകടതെയാഴിലയാെി ടപൻഷൻകയാർ, 4.23 ലഷേം (8.23 
ശതമയാനം), വികലയാംഗ ടപൻഷൻകയാർ, 4.12 ലഷേം (8.02 
ശതമയാനം), 50 വയസ്ിനു മുകെിലുള്ള അവിവയാഹിതരയായ 
സ്തവീകൾക്കുള്ള ടപൻഷൻ വയാങ്ങുന്നവർ, 0.87 ലഷേം (1.69 
ശതമയാനം) എന്നിങ്ങടനയയാണട് മറ്റു ഗുണച്ഭയാക്തയാക്കൾ. 
ജില് തിരിച്ചു ച്നയാക്കുച്മ്പയാൾ തിരുവനതേപുരതെയാണട് ഏറ്റവം 

കൂടുതൽ ഗുണച്ഭയാക്തയാക്കൾ ഉള്ളതട്, ടതയാട്ടുപിന്നിൽ മലപ്പു
റവം. ഏറ്റവം കുറവട് ഗുണച്ഭയാക്തയാക്കൾ വയനയാട്ിലയാണട്. 
ജില് തിരിച്ചുള്ള വിശദയാംശങ്ങൾ അനുബന്ധം 8.3.4-ൽ 
നൽകിയിരിക്കുന്നു.

വേകല്യമുള്ളേർക്ോയുള്ള വക്ഷമ
്േർത്തനങ്ങൾ
ണവകലധ്ം എന്നതട് മനുഷധ്യാവസ്യുടെ ഒരു ഭയാഗമയാണട്. 
അതട് ദൃശധ്ച്മയാ, അദൃശധ്ച്മയാ, ജന്നയായുള്ളച്തയാ, പിന്നവീെട് 
സംഭവിക്കുന്നച്തയാ ആകയാം. ച്ലയാകയാച്രയാഗധ് സംഘെന 
പ്രകയാരം ണവകലധ്തെിടന് മൂന്നട് അെവകൾ ഇവടയ
ല്യാമയാണട് - (1) ഒരു വധ്ക്തിയുടെ ശരവീരഘെനയിച്ലയാ 
പ്രവർതെനതെിച്ലയാ, അടല്ങ്ിൽ മനസികമയായിട്ടു
ള്ളച്തയാ ആയ ണവകലധ്ം, (2) പ്രവർതെന പരിമിതി,  
(3) സയാധയാരണ ണദനംദിന പ്രവർതെനങ്ങെിൽ പടങ്
ടുക്കുന്നതിനുള്ള പരിമിതികൾ.  'ബച്യയാ-ടമഡിക്കൽ 
ച്മയാഡൽ' എന്നതിൽ നിന്നും ഒരു 'സയാമൂഹിക മയാതൃക' എന്ന  
കയാഴ്ചപ്യാെിച്ലയ്കട് കഴിഞ്ഞ കുറച്ചു വർഷങ്ങെയായി ഒരു മയാറ്റം 
ഉണ്യായിട്ടുണ്ട്. ണവകലധ്തെിടന് വിവിധ വശങ്ങൾ  
പരിഗണിച്ചുടകയാണ്ട്  ഉചിതമയായ പ്രയാധയാനധ്ം നൽകുന്ന 
തരതെിലുള്ള ഒരു സമതുലിതമയായ സമവീപനം ആവശധ്മയാണട്.

ണവകലധ്മുള്ളവരുടെ (പിഡബ്ല്യുഡി) അവകയാശങ്ങളും 
വധ്ക്തിത്വം സംരഷേിക്കയാൻ ലഷേധ്മിടുന്ന അതേയാരയാഷ്ട്ര 
തലതെിലുള്ള ആദധ്ടതെ സച്മേെനമയാണട് യുഎൻ കൺ
ടവൻഷൻ ഓൺ ദി ണററ്റട്സട് ഓ�ട് ച്പഴട്സൺസട് വിതെട് 
ഡിടസബിലിറ്റി (യുഎൻസിആർപിഡി). വികലയാംഗരുടെ 
അവകയാശങ്ങൾ, കയാഴ്ചപ്യാടുകൾ, ച്ഷേമം എന്നിവയുടെ 
ഉന്നമനതെിനയായി ലകട് ഷധ്ം വയ്ക്കുന്ന യുഎൻസിആർപി
ഡിയുടെ ആശയങ്ങൾ അംഗവീകരിക്കുന്നതയാണട് സുസ്ിര 
വികസനതെിനയായുള്ള അജണ് 2030. 

വികലയാംഗരുടെ സമഗ്രമയായ അവകയാശങ്ങൾ ഉൾടപ്ടുന്ന 
2016 ടല ച്ദശവീയ തലതെിലുള്ള ആകട്റ്റിൽ (RPwD), 21 തരം 
ണവകലധ്ങ്ങെയാണട് പ്രതിപയാദിക്കുന്നതട്. 1995 ടല പിഡബ്ല്യു
ഡി ആകട്റ്റിൽ പ്രതിപയാദിചേിരിക്കുന്നതട് ഏഴട് തരതെിലുള്ള 
ണവകലധ്ങ്ങെയാണട്. സംസ്യാനത്തു അംഗപരിമിതർക്കു
ള്ള ഒരു ടസൻസസട് സയാമൂഹധ്നവീതി വകുപ്ട് നെതെിയിരു
ന്നു. ച്കരെയാ സയാമൂഹധ് സുരഷേയാ മിഷൻ ആണട് 2015-ൽ 
ടസൻസസട് നെപ്ിലയാക്കിയതട് . ടസൻസസട് പ്രകയാരമുള്ള 
വിവിധ തരതെിലുള്ള ണവകലധ്ങ്ങളുടെ വിശദയാംശങ്ങൾ 
പട്ടിക 8.3.1-ൽ നൽകിയിരിക്കുന്നു.

അധംഗപരിമിതർക്കുള്ള വമഖലയിൽ �ധംസ്ോന �ർ
ക്ോരിനു കീഴിൽ ് േർത്തിക്കുന്ന േിേിധ സ്ോപന
ങ്ങളധം ഏജൻ�ികളധം
ച്കന്ദ്ര - സംസ്യാന സർക്കയാരുകളുടെ വിവിധ സയാമൂഹധ്
ച്ഷേമ പദ്തികൾ നെപ്ിലയാക്കുന്നതിനുള്ള ച്നയാഡൽ 
ഏജൻസിയയാണട് സയാമൂഹധ്നവീതി ഡയറകട്െച്ററ്റട്. സയാമൂ
ഹധ്നവീതി ഡയറകട്െച്ററ്റിനട് കവീഴിലുള്ള വിവിധ സ്യാപന
ങ്ങെയായ നയാഷണൽ ഇൻസ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓ�ട് സ്വീചേട് ആൻഡട് 
ഹിയറിംഗട് (നിഷട്), ച്കരെ ച്സയാഷധ്ൽ ടസക്യൂരിറ്റി മിഷൻ 
(ടകഎസട്എസട്എം), ച്കരെ സംസ്യാന വികലയാംഗ ച്ഷേമ 
ച്കയാർപ്ച്റഷൻ (ടകഎസട്എചേട്പിഡബ്ല്യുസി), നയാഷണൽ 
ഇൻസ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓ�ട് �ിസിക്കൽ ടമഡിസിൻ ആൻഡട്  
റവീഹയാബിലിച്റ്റഷൻ (എൻഐപിഎംആർ), വികലയാംഗരുടെ 
സംസ്യാന കമേവീഷണച്ററ്റട് (SCPwD) തുെങ്ങിയവയിലൂടെ 
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ണവകലധ്മുള്ളവർക്കയായി നിരവധി വികസന പരിപയാെികൾ 
നെപ്ിലയാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

നോഷണൽ ഇൻസ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സ്ീച്് ആന്് ഹിയറിധംഗ് 
(നിഷ്)
ണവകലധ്തെിടന്യും പുനരധിവയാസതെിടന്യും ച്മേ
ലകെിൽ പ്രവർതെിക്കുന്നതും, ച്ദശവീയ പ്രശസ്ി ച്നെിയ
തുമയായ ഒരു സ്യാപനമയാണട് നിഷട്. പ്രയാരംഭ ഇെടപെൽ, 
ണവകലധ്മുള്ളവരുടെ വിദധ്യാഭധ്യാസം, അവർക്കു ച്വണ് 
പുനരധിവയാസ ച്സവനങ്ങൾ, കഴിവകൾ ടമചേടപ്ടു
ത്തുവയാനുള്ള നെപെികൾ എന്നവീ ച്മേലകെിലും ശ്ദ് 
പതിപ്ിക്കുന്നു. ണവകലധ്മുള്ളവർക്കട് ഉപരിപഠനതെി
നുള്ള മികചേ അതേരവീഷേവം ഈ സ്യാപനം പ്രദയാനം  

ടചയ്യുന്നു. ബധിരർക്കും ച്കൾവിക്കുറവള്ളവർക്കും ച്വണ്ി 
മയാത്രമയായി വിവിധ വിഷയങ്ങെിൽ ബിരുദ ച്കയാഴട് സുകൾ 
ഈ സ്യാപനതെിൽ നെത്തുന്നു. ച്കരെ യൂണിച്വഴട്സി
റ്റി ഓ�ട് ടഹൽതെട് സയൻസസുമയായി (KUHS) അ�ിലി
ച്യറ്റട് ടചയട്തു ടകയാണ്ട് ബയാചേിലർ ഓ�ട് ഒക്യുച്പഷണൽ 
ടതറയാപ്ി (BOT) എന്ന ച്പ്രയാഗ്രയാം 2020-ൽ സ്യാപനം 
ആരംഭിക്കുകയുണ്യായി. 2020-21-ൽ നിഷട് വിവിധ 
പരിപയാെികൾ സംഘെിപ്ിചേിരുന്നു. പ്രയാരംഭ ഇെടപെലു
മയായി ബന്ധടപട് ച്കയാഴട്സിൽ 169 വിദധ്യാർത്ഥികൾ  
പടങ്ടുത്തു. ഓഡിച്യയാെജി, സ്വീചേട്-ലയാംച്ഗ്ജട് പയാച്തെയാെജി 
വിഭയാഗങ്ങെിൽ 2,600 ച്കസുകളും, ടമഡിക്കൽ,  
ണസച്ക്കയാെജി, അനുബന്ധ ച്സവനങ്ങെിൽ 3,853 
ച്കസുകളും ണകകയാരധ്ം ടചയട്തു. 2020-21-ൽ നിഷട് 

പട്ടിക 8.3.1 വ ിവ ിധ തരതെിലുള്ള ണവകലധ്ങ്ങളുടെ വ ിശദയാംശങ്ങൾ

ക്രമ 
നം

ണവകലധ്ങ്ങൾ എണ്ം
%

പുരുഷൻ വനിത റ്റി.ജി ആടക

1 ച്ലയാച്ക്കയാച്മയാച്ട്യാർ ഡിസബിലിറ്റി 155836 104922 329 261087 32.89

2 മസ്ക്യൂലർ ണഡസട്ച്രൈയാ�ി 1359 913 8 2280 00.29

3 ച്ക്രയാണികട് ന്യൂച്റയാെജിക്കൽ ഡിച്സയാർച്ഡഴട്സട് 2052 1575 6 3633 00.46

4 മൾട്ിപ്ിൾ ച്്യാച്റയാസിസട് 282 232 1 515 00.06

5 ണകച്�യാസിസട് 2044 2835 8 4887 00.62

6 ച്ഷയാർട്ട് സ്റയാറ്റ്യൂർ/ഡയാർ�ിസം 2488 3577 14 6079 00.77

7 ണബ്ലൻഡട്ടനസട് 11361 9094 22 20477 02.58

8 ച്ലയാ വിഷൻ 33907 27916 77 61900 07.80

9 ച്ലർണിംഗട് ഡിസബിലിറ്റി 5257 2805 12 8074 01.02

10 സ്വീചേട് ലയാംച്ഗ്യാജട് ഡിസബിലിറ്റി 13152 9443 53 22648 02.85

11 ഇടന്ടലകട്ച്യൂൽ ഡിസബിലിറ്റി 38245 30546 143 68934 08.68

12 ടമന്ൽ ഇൽടനസട് 48429 52423 131 100983 12.72

13 ഓട്ിസം 2179 950 6 3135 00.39

14 ഹിയറിംഗട് ഇംടപയർടമന്ട് 28771 32093 61 60925 07.67

15 ടലഫ്രസി ക്യുച്വർഡട് 679 494 2 1175 00.15

16 ഹവീച്മയാ�വീലിയ 1048 394 3 1445 00.18

17 തലയാസവീമിയ 269 300 569 00.07

18 സിക്കിൾ ടസൽ അനവീമിയ 461 544 1 1006 00.13

19 ടസറിബ്രൽ പയാൾസി 3781 2597 7 6385 00.80

20 എപ്ിടലപ്ി 10839 8637 36 19512 02.46

21 ടഡ�ട് ണബ്ലൻഡട്ടനസട് 432 408 2 842 00.11

22 മൾട്ിപ്ിൾ ഡിസബിലിറ്റി 75982 61197 262 137446 17.31

ആടക 438853 353895 1189 793937 100

ഉറവിടം : ഡിസബിലിറ്ി സസന്സസ്, കേരള 2015
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നെപ്ിലയാക്കിയ അക്കയാദമികട് പരിപയാെികെിലൂടെ 268  
വിദധ്യാർത്ഥികൾക്കട് പ്രച്യയാജനം ലഭിച്ചു. 

ണഹബ്രിഡട് ച്മയാഡൽ ടഡലിവറിയിലൂടെയയാണട് 
ച്കയാവിഡട്-19 മഹയാമയാരിയുടെ ടവല്ലുവിെികടെ നിഷട്  
ച്നരിട്തട്. ബധിരർക്കും ച്കൾവിക്കുറവള്ളവർക്കും ച്വണ്ി
യുള്ള ടഹൽപ്ട് ണലൻ ച്സവനങ്ങൾ (DHH) ഇതേധ്ൻ ആം
ഗധ്ഭയാഷയിൽ (ISL) ആരംഭിക്കുകയും, ഓൺണലനിൽ കൂെി 
ച്സവനം നൽകുകയും ടചയട്തു. നിഷട് പതിവയായി നെപ്ി
ലയാക്കുന്ന എല്യാ അക്കയാദമികട് പരിപയാെികളും, 6 വയസ്ിനട്  
തയാടഴയുള്ള കുട്ികൾക്കുള്ള പ്രയാരംഭ ഇെടപെൽ പരിപയാെി
കളും, രഷേിതയാക്കൾക്കുള്ള കൌൺസിലിംഗും ഓൺണലൻ 
ആയി നെത്തുകയുണ്യായി. ച്കരെ സംസ്യാന ദുരതേ 
നിവയാരണ അച്തയാറിറ്റിക്കും, ആച്രയാഗധ് വകുപ്ിനും ച്വണ്ി 
ഇതേധ്ൻ ആംഗധ്ഭയാഷയിൽ (ISL) ച്കയാവിഡട്-19 ടനക്കുറി
ച്ചുള്ള അവച്ബയാധ വവീഡിച്യയാകൾ തയ്യാറയാക്കിയിരുന്നു. 
നിഷിടന് യൂെ്യൂബട് ചയാനലിലൂടെയും ച്സയാഷധ്ൽ മവീഡിയയി
ലൂടെയും ച്കയാവിഡട്-19 മയായി ബന്ധടപ്ട് വയാർതെകൾ 
ഇതേധ്ൻ ആംഗധ്ഭയാഷയിൽ (ഐഎസട്എൽ) അവതരിപ്ിച്ചു.

വകരള �ധംസ്ോന േികലോധംഗവക്ഷമ 
വകോർ്വറഷൻ
സംസ്യാന സർക്കയാരിടന് കവീഴിലുള്ള ഒരു ടപയാതുച്മ
േലയാ സ്യാപനമയാണട് ച്കരെ സംസ്യാന വികലയാംഗ 
ച്ഷേമ ച്കയാർപ്ച്റഷൻ (KSHPWC). കയാഴ്ച ണവകലധ്ം, 
ശ്വണ-സംസയാര ണവകലധ്ം, ചലന ണവകലധ്ം, 
മയാനസിക ണവകലധ്ം തുെങ്ങിയവ ച്നരിടുന്നവരു
ടെ ജവീവിത സയാഹചരധ്ങ്ങൾ ടമചേടപ്ടുത്തുന്നതിനും 
പുനരധിവസിപ്ിക്കുന്നതിനും ച്വണ്ി വിവിധ ച്ഷേമ  
പദ്തികൾ ആവിഷട്കരിക്കുകയും ച്പ്രയാത്യാഹിപ്ിക്കുക
യും, കൂെയാടത അതെരം വിഭയാഗങ്ങൾക്കട് സയാമ്പതെികവം  
സയാച്ങ്തികവമയായ സഹയായം നൽകുകയും ടചയ്യുന്ന സ്യാ
പനമയാണട് ച്കരെ സംസ്യാന വികലയാംഗ ച്ഷേമ ച്കയാർ
പ്ച്റഷൻ. 

2020-21-ൽ ച്കയാർപ്ച്റഷൻ മുച്േന നൽകിയ ച്സവ
നങ്ങൾ ഇവടയല്യാമയാണട്- (1) 4408 ച്പർക്കട് വിവിധ 
വികലയാംഗ സൌഹൃദ ഉപകരണങ്ങളുടെ വിതരണം,  
(2) 94 അംഗപരിമിതർക്കു സ്യം ടതയാഴിലിനുള്ള വയായട്പ 
വിതരണം, (3) "ഹസ്ദയാനം" പദ്തിയിലൂടെ 606 കുട്ികൾ
ക്കട് സ്ിരനിച്ഷേപമയായി 20,000 രൂപയുടെ ധനസഹയാ
യം, (4) വികലയാംഗരയായ 300 കുട്ികൾക്കട്  5,000 രൂപയുടെ 
ടപ്രയാ�ിഷധ്ൻസി അവയാർഡട് വിതരണം, (5) ഉചിതമയായ 
ണമച്ക്രയാ ച്പ്രയാജകട്ടുകൾ ഏടറ്റടുതെ 12 സ്യം സഹയായ 
സംഘങ്ങൾക്കുള്ള ധനസഹയായം, 20,000 രൂപ നിരക്കിൽ, 
(6) ച്ലയാട്റി െിക്കറ്റട് വിൽപ്ന ആരംഭിക്കുന്നതിനട് 223 
ച്പർക്കട് 5,000 രൂപ നിരക്കിലുള്ള സയാമ്പതെിക സഹയായം, 
(7) 165 ച്പർക്കട് ണസഡട് വവീൽ സട്കൂട്ർ വിതരണം.  

വേകല്യമുള്ളേർക്് വേണ്ിയുള്ള �ധംസ്ോന 
കമ്ീഷണവററ്റ്
ച്പർസൻസട് വിതെട്  ഡിടസബിലിറ്റി ആകട്െിടന് ടസഷേൻ 
63 പ്രകയാരം, ഒരു സിവിൽ ച്കയാെതിയുടെ അധികയാരം 
വിനിച്യയാഗിക്കയാൻ കഴിയുന്ന ഒരു അർദ് ജുഡവീഷധ്ൽ 
ച്ബയാഡിയയാണട് സംസ്യാന തലതെിൽ പ്രവർതെിക്കുന്ന 
കമേവീഷണച്ററ്റട്. ണവകലധ്മുള്ളവരുടെ പ്രച്യയാജനതെി

നയായി രൂപകൽപ്ന ടചയ് വിവിധ പരിപയാെികളുടെയും, 
പദ്തികളുടെയും ച്മൽച്നയാട്ം, ച്ബയാധവൽക്കരണ  
കധ്യാമ്പുകളും അദയാലത്തുകളും സംഘെിപ്ിക്കുക, വികലയാംഗർ
ക്കട് സൌജനധ് നിയമസഹയായം നൽകുക, അവരുടെ പുനര
ധിവയാസതെിനയായി ഗച്വഷണവം വികസനവം ഏടറ്റടുക്കുക 
തുെങ്ങിയവയയാണട് കമേവീഷണച്ററ്റിടന് പ്രവർതെനങ്ങൾ.

നോഷണൽ ഇൻസ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഫി�ിക്ൽ 
പമഡി�ിൻ ആന്് റീഹോബിലിവറ്റഷൻ 
(എൻ.ഐ.പി.എധം.ആർ)
ണവകലധ്മുള്ളവരുടെ പരിചരണതെിടന്യും, പുനരധി
വയാസതെിടന്യും മികവിടന് ച്കന്ദ്രമയാണട് നയാഷണൽ 
ഇൻസ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓ�ട് �ിസിക്കൽ ടമഡിസിൻ ആൻഡട് 
റവീഹയാബിലിച്റ്റഷൻ ഇൻസ്റിറ്റ്യൂട്ട് (എൻഐപിഎംആർ). 
പ്രയാരംഭ ഇെടപെൽ, ടതറയാപ്ി, അക്കയാദമികട് ച്പ്രയാഗ്രയാമുകൾ 
തുെങ്ങിയ പതിവട് പ്രവർതെനങ്ങൾടക്കയാപ്ം തച്ദേശഭരണ 
സ്യാപനങ്ങൾ, ടകഎസട്എസട്എം, സയാമൂഹധ്നവീതി വകുപ്ട്, 
വിദധ്യാഭധ്യാസ വകുപ്ട് എന്നിവയുമയായി ച്ചർന്നട് നിരവധി 
ച്പ്രയാജകട്ടുകളും നെപ്ിലയാക്കുന്നു. ടമഡിക്കൽ, ചികിത്യാ ച്സ
വനങ്ങൾ നൽകുന്നതിനയായി ഈ സ്യാപനതെിനട് വിവിധ 
ചികിത്യാ വകുപ്പുകളും യൂണിറ്റുകളും ഉണ്ട്. ടഡവലപട് ടമന്ൽ 
ആൻഡട് ബിച്ഹവിയറൽ പവീഡിയയാരൈികട് സട് വകുപ്ിനട് കവീഴി
ലുള്ള പ്രച്തധ്ക പരിശവീലനവം ശയാക്തവീകരണ പരിപയാെിയും 
(ടസ്റപട് സട്), ണവകലധ്മുള്ള കുട്ികളുടെ രഷേിതയാക്കടെ 
ശയാക്തവീകരിക്കയാൻ ലഷേധ്മിടുന്നു. "റിഹോബ് ഓൺ േീൽ�്" 
എന്ന പദ്തിയിലൂടെ, പ്രച്തധ്കം രൂപകൽപ്ന ടചയ് 
ച്ലയാ ച്്യാർ ബസുകൾ ഉപച്യയാഗിചേട് �വീൽഡട് തലതെിൽ 
ആവശധ്മയായ ഇെടപെലുകൾ, വിലയിരുതെൽ, ആച്രയാഗധ് 
സംരഷേണം, സഹയായകരമയായ പരിഹയാരങ്ങൾ എന്നിവ 
എൻഐപിഎംആർ നെതെി വരുന്നു. ണവകലധ്മുള്ളവർക്കട് 
ഗതയാഗത സൌകരധ്തെിനയായി "േീൽ ട്ോൻ�്" എന്ന പദ്
തിയും സ്യാപനം നെതെിവരുന്നു. എൻഐപിഎംആറിനട് 
കവീഴിലുള്ള ടസന്ർ ച്�യാർ ടമയാബിലിറ്റി ആൻഡട് അസിസ്റവീ
വട് ടെകട്ച്നയാെജിയിലൂടെ (സി-മയാറ്റട്), ണവകലധ്മുള്ള ആളു
കളുടെ ചലനതെിനട് സഹയായകമയാകുന്ന ഉപകരണങ്ങൾ 
നിർമേിക്കുകയും വിതരണം ടചയ്യുകയും ടചയ്യുന്നു.

ഇൻക്ലു�ീേ് എടയുപക്ഷനുമോയി ബന്പപട്ട് 
പപോതുേിദ്യോഭ്യോ� േകു്് നട്ിലോക്കുന്ന 
്േർത്തനങ്ങൾ 
ടപയാതുവിദധ്യാഭധ്യാസ വകുപ്ിനട് കവീഴിലുള്ള സി എചേട് മുഹമേദട് 
ച്കയായ ടമച്മേയാറിയൽ ച്സ്ററ്റട് ഇൻസ്റിറ്റ്യൂട്ട് ച്�യാർ ദി ടമന്ലി 
ചലഞട്ഡട് എന്ന സ്യാപനതെിലൂടെ മയാനസിക ടവല്ലുവിെി 
ച്നരിടുന്നവർക്കട് പ്രച്തധ്ക വിദധ്യാഭധ്യാസവം, പരിശവീലനവം, 
പുനരധിവയാസ ച്സവനങ്ങളും നൽകി വരുന്നു. ബുദ്ിമയാന്ധ്
മുള്ള കുട്ികൾക്കയായുള്ള ടസ്ഷധ്ൽ സട്കൂളുകൾ, ക്ിനിക്കൽ 
ച്സവനം, �ിസിച്യയാടതറയാപ്ി ടസന്ർ, പ്രയാരംഭ ഇെടപ
െൽ ച്കന്ദ്രം, ടതയാഴിലധിഷ്ിത പരിശവീലന ച്കന്ദ്രം, ടസ്ഷധ്ൽ 
എഡ്യൂച്ക്കഷനിൽ ഡിച്്യാമ ച്കയാഴട്സുകൾ തുെങ്ങി വിവിധ 
ച്സവനങ്ങൾ ഈ സ്യാപനതെിലൂടെ നൽകുന്നുണ്ട്.

ടപയാതുവിദധ്യാഭധ്യാസ വകുപ്ിടന് ബദൽ നൂതന  
വിദധ്യാഭധ്യാസ ച്കന്ദ്രം (AIEC) അടല്ങ്ിൽ മൾട്ി ച്ഗ്രഡട് 
ച്ലണിംഗട് ടസന്ർ (MGLC) വഴി വിദൂര, തവീരച്ദശ, 
മലച്യയാര, വനച്മേലകെിടല പയാർശ്വൽക്കരിക്കടപ്
ട് കുട്ികൾക്കട് പ്രയാഥമിക വിദധ്യാഭധ്യാസം നൽകി വരുന്നു. 
മയാനസിക ണവകലധ്മുള്ള കുട്ികളുടെ അെിസ്യാന  
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സൌകരധ്ങ്ങൾ, കുെിടവള്ളതെിനും, ണവദധ്സഹയായതിനു 
മുള്ള സൌകരധ്ങ്ങൾ തുെങ്ങിയവയ്കയായി സഹയായം നൽകുന്ന 
അംഗവീകൃത സ്യാപനങ്ങൾക്കും വിദധ്യാഭധ്യാസ വകുപ്ട് സയാമ്പ
തെിക സഹയായം നൽകുന്നു. സട് ടപഷധ്ൽ സട് കൂളുകെിടല 
അധധ്യാപകരുടെ പ്രവർതെനച്ശഷി വർധിപ്ിക്കുന്നതിനും 
വകുപ്ട് സഹയായം നൽകുന്നുണ്ട്.

അധംഗപരിമിതർക്കുള്ള വക്ഷമ പരിപോടികൾ
അംഗപരിമിതരുടെ ച്ഷേമതെിനയായി വിവിധ വകുപ്പുകളും 
ഏജൻസികളും മുച്േന നിരവധി പദ്തികൾ നെപ്ിലയാ
ക്കിവരുന്നു.

�ോമൂഹ്യ നീതി ഡയറക്ടവററ്റ്
പയാർശ്വതട്കരിക്കടപ്ട്വരുടെ പുനരധിവയാസം 
ഉറപ്യാക്കുന്നതിനയായി സയാമൂഹധ്നവീതി വകുപ്ട് മുച്േന 
ഒച്ട്ടറ ച്ഷേമപദ്തികൾ നെപ്ിലയാക്കിവരുന്നു.  
ആർപിഡബ്ല്യുഡി നിയമം നെപ്ിൽ വരുതെിയതട് ഭിന്നച്ശഷി 
ച്മേലയിടല ഒരു നയാഴികകല്യാണട്. അതിടന് അെിസ്യാ
നതെിൽ, ഭിന്നച്ശഷിക്കയാരുടെ അവകയാശങ്ങൾക്കധിഷ്ിത
മയായി വിവിധ പദ്തികളും, പ്രവർതെനങ്ങളും രൂപകൽപ്ന 
ടചയ്ിട്ടുണ്ട്. പതിമൂന്നയാം പഞവത്ര പദ്തിക്കയാലയെവിൽ 
ഡയറകട്െച്ററ്റട് മുേയാതേിരം നെപ്ിലയാക്കിയ പദ്തികൾ 
ചുവടെ ച്ചർക്കുന്നു.

 • "പരിരക്ഷ" പദ്തിയിലൂടെ ഭിന്നച്ശഷിക്കയാർക്കട് 
അെിയതേര സഹയായം നൽകിവരുന്നു. 2020-21-ൽ 
പ്രകൃതിച്ഷേയാഭം ബയാധിചേ 22 ഭിന്നച്ശഷിക്കയാർക്കട് ഈ 
പദ്തിയിലൂടെ അെിയതേര ണവദധ്സഹയായം നൽകു
കയുണ്യായി

• വിദധ്യാഭധ്യാസപരമയായും സയാമ്പതെികമയായും പിന്നയാ
ക്കം നിൽക്കുന്ന ഭിന്നച്ശഷിക്കയാരുടെ മക്കൾക്കട്  
"േിദ്യോകിരണധം" പദ്തിയിലൂടെ വിദധ്യാഭധ്യാസ സഹയായം 
നൽകിവരുന്നു. 2020-21-ൽ 5,845 ച്പർ ഈ പദ്തി
യുടെ ഗുണച്ഭയാക്തയാക്കെയായിരുന്നു.

 • "േിദ്യോവജ്യോതി" പദ്തിയിലൂടെ ഭിന്നച്ശഷിക്കയാരയായ വി
ദധ്യാർത്ഥികൾക്കട് എട്യാം ക്യാസിനു ച്ശഷം യൂണിച്�യാമും, 
പഠച്നയാപകരണങ്ങളും നൽകിവരുന്നു. ഈ പദ്തിയി
ലൂടെ 2020-21 കയാലയെവിൽ, 501 വിദധ്യാർത്ഥികൾക്കട് 
പ്രച്യയാജനം ലഭിക്കുകയുണ്യായി.

• ശയാരവീരിക/ മയാനസിക ണവകലധ്മുള്ളവരുടെ 
അമേമയാർക്കുള്ള സ്യം ടതയാഴിൽ പദ്തിയയാണട്  
"�്ോശ്രയ". അമേ മയാത്രം രഷേയാകർതെയാവയായിട്ടുള്ളവർ
ക്കയാണട് ഇപ്രകയാരം സഹയായം ലഭിക്കുന്നതട്. ശയാരവീരിക/
മയാനസിക ണവകലധ്മുള്ള കുട്ികളുടെ 101 രഷേിതയാ
ക്കൾക്കട് 2020-21-ൽ സഹയായം ലഭിച്ചു.

• "േിജയോമൃതധം" പദ്തിയിലൂടെ, സർക്കയാർ/എയട്ഡഡട് 
സ്യാപനങ്ങെിൽ നിന്നട് ബിരുദ/ബിരുദയാനതേര/ടപ്രയാ
�ഷണൽ ച്കയാഴട് സുകെിൽ ഉയർന്ന മയാർക്കട് ച്നെിയ 
ഭിന്നച്ശഷിക്കയാരയായ വിദധ്യാർത്ഥികൾക്കട് സഹയായം 
നൽകിവരുന്നു.

• വിദധ്യാഭധ്യാസ സ്യാപനങ്ങെിടല ഭിന്നച്ശഷിക്കയാരയായ 
വിദധ്യാർത്ഥികടെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന NSS/SPC/NCC യൂ
ണിറ്റുകൾക്കട് "�ഹചോരി" പദ്തിയിലൂടെ ച്പ്രയാത്യാഹനം 
നൽകുന്നു.

 • "വശ്രഷ്ധം" പദ്തിയിലൂടെ ച്സ്യാർെട്സിലും കലയിലും 
മികവട് പുലർത്തുന്ന ഭിന്നച്ശഷിക്കയാർക്കട് ച്പ്രയാത്യാഹ
നം നൽകിവരുന്നു.

• തങ്ങളുടെ കുട്ികൾക്കട് പ്രച്തധ്ക പരിചരണം  
നൽകുന്നതിനയായി, ഭിന്നച്ശഷിക്കയാരയായ അമേമയാർ
ക്കട് 2,000 രൂപ നിരക്കിൽ ധനസഹയായം നൽകുന്ന 
പദ്തിയയാണട് "മോതൃവജ്യോതി". ഈ പദ്തിയിലൂടെ  
63 അമേമയാർക്കട്, 2020-21-ൽ പ്രച്യയാജനം ലഭിക്കു
കയുണ്യായി.

• മയാനസിക ണവകലധ്തെിൽ നിന്നും മുക്തരയായ ച്രയാഗി
കൾക്കുള്ള റിക്േറി പഫ�ിലിവറ്റഷൻ യൂണിറ്റ് എന്ന 
ഒരു ച്ഡ ടകയർ പദ്തി IMHANS-ൽ വഴി നെപ്ിലയാക്കി.

• അംഗപരിമിതരുടെ ച്ഷേമം ഉറപ്യാക്കുന്നതിനയാ
യി എൻജിഒകളുടെ സഹകരണച്തെയാടെ നെ
പ്ിലയാക്കുന്ന സമഗ്ര വികസന പരിപയാെിയയാണട്  
അതിജീേനധം. ഈ പദ്തിയുടെ ഗുണച്ഭയാക്തയാക്കൾ 18 
നും 40 നും ഇെയിൽ പ്രയായമുള്ളവരയാണട്. 2020-21-ൽ, 
13 എൻജിഒകളുടെ 600 ഗുണച്ഭയാക്തയാക്കൾക്കയായി, 
83.36 ലഷേം രൂപ അനുവദിക്കുകയുണ്യായി.

• ച്ദശവീയ രൈസട്റ്റട് നിയമതെിനട് കവീഴിൽ വരുന്ന പയാർശ്
വൽക്കരിക്കടപ്ട് ആളുകൾക്കട്, നിരോമയ ആച്രയാഗധ് 
ഇൻഷുറൻസട് പദ്തിയിലൂടെ പ്രതിവർഷം 1.00 ലഷേം 
രൂപ വടര ഇൻഷുറൻസട് പരിരഷേ നൽകിവരുന്നു. 
2017-2021 കയാലയെവിൽ, ടക്യിം ടസറ്റിൽടമന്യായി 
5.18 ച്കയാെി രൂപ ഗുണച്ഭയാക്തയാക്കൾക്കട് വിതരണം 
ടചയ്യുകയുണ്യായി.

• പയാർശ്വതട്കരിക്കടപ്ട് ജനവിഭയാഗങ്ങൾക്കട് ടപയാതു
സ്ലങ്ങൾ പ്രയാപധ്മയാക്കുക എന്നതയാണട് തെസ്രഹിത 
ച്കരെം (ബയാരിയർ ഫ്രവീ) പദ്തിയിലൂടെ ലഷേധ്മിടുന്നതട്.

വകരള �ോമൂഹ്യ സുരക്ഷോ മിഷൻ (KSSM)

1. അധംഗപരിമിതർക്് �ർട്ടിഫിക്റ്റ് / തിരിച്റിയൽ 
കോർഡ്  നൽകുന്ന പദ്ധതി
അംഗപരിമ ിതർക്കുള്ള തിര ിചേറിയൽ കയാർഡട് 
(യുഡിഐഡി) പദ്തിയുടെ, ച്കരെതെിടല ച്നയാഡൽ 
ഏജൻസിയയാണട് ച്കരെ സയാമൂഹധ് സുരഷേയാ മിഷൻ. 
ഭിന്നച്ശഷി നിയമപ്രകയാരം, 40 ശതമയാനച്മയാ അതിൽ 
കൂടുതച്ലയാ ണവകലധ്മുടണ്ന്നു ടമഡിക്കൽ ച്ബയാർഡട് 
സയാഷേധ്ടപ്ടുതെിയവർക്കട് തിരിചേറിയൽ കയാർഡും  
പയാസട് ബുക്കും നൽച്കണ്തയാണട്. സംസ്യാനടതെ 
മുഴുവൻ അംഗപരിമിതർക്കും, അംഗപരിമിതി ടതെി
യിക്കുന്ന സർട്ി�ിക്കറ്റും UDID കയാർഡും ലഭധ്മയാക്കു
ന്നതിനയായി, സംസ്യാനത്തുെനവീെം അംഗപരിമിത  
സർട്ി�ിച്ക്കഷൻ കധ്യാമ്പുകൾ സയാമൂഹധ് സുരഷേയാ മിഷൻ 
സംഘെിപ്ിക്കുന്നു. 2009 മുതൽ 2018 വടരയുള്ള കയാലയെ
വിൽ 1992 കധ്യാമ്പുകെിലൂടെ 3,66,109 ഐഡി കയാർഡുകൾ 
സംസ്യാനത്തുെനവീെം വിതരണം ടചയട്തു. 2020-21-ൽ 
26,831 ച്പർ ഈ പദ്തിയുടെ ഗുണച്ഭയാക്തയാക്കെയായിരുന്നു.

2. ആശ്ോ�കിരണധം
100 ശതമയാനം അന്ധരയായ ച്രയാഗികൾ, കയാൻസർ,  
ടസറിബ്രൽ പയാൾസി, ഓട്ിസം, മയാനസികച്രയാഗം, ബുദ്ി
മയാന്ധ്ം, കിെപ്ിലയായ വച്യയാധികർ മുതലയായ ച്രയാഗികടെ 
പരിചരിക്കുന്നവർക്കു, ഈ പദ്തിയിലൂടെ 600 രൂപ നിര
ക്കിൽ പ്രതിമയാസ ധനസഹയായം നൽകിവരുന്നു. 2020-
21-ൽ 1,14,188 ച്പർക്കട് പദ്തിയിലൂടെ പ്രച്യയാജനം 
ലഭിക്കുകയുണ്യായി.
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3. വസ്ററ്റ് ഇനിവഷ്യറ്റീേ്�് ഓൺ ഡി�ബിലിറ്റീ�് 
(എ�്.ഐ.ഡി)
അംഗപരിമിതരുടെ അവകയാശങ്ങൾ അനുശയാസിക്കുന്ന 
പിഡബ്ല്യൂഡിആകട്െട് 2016-നട് അനുസൃതമയായി സയാമൂഹധ് 
സുരഷേയാ മിഷൻ രൂപകൽപന ടചയ് ഒരു പദ്തിയയാണട് 
"അനുയയാത്ര". അംഗപരിമിതർക്കു സയാർവത്രികമയായ 
അംഗവീകയാരവം, തുലധ്മയായ പങ്യാെിതെവം ഉറപ്യാക്കുക 
എന്നതയാണട്  ഈ പദ്തിയുടെ ലകട് ഷധ്ം. ണവകലധ്ങ്ങൾ 
തെയുന്നതിനും, പ്രയാരംഭ ഇെടപെലുകൾക്കും, ഭിന്നച്ശഷി
യുമയായി ബന്ധടപ്ട് വിഷയങ്ങൾ ണകകയാരധ്ം ടചയ്യുന്ന
തിനും സഹയായകമയായ ഇെടപെലും, ഏച്കയാപന രവീതിയും 
ഉൾടക്കയാള്ളുന്ന ഒരു പദ്തിയയാണിതട്. “അനുയയാത്രയു
ടെ” കവീഴിലുള്ള പ്രവർതെനങ്ങെിൽ തയാടഴപ്റയുന്നവ  
ഉൾടപ്ടുന്നു:
 
്ോരധംഭ ഇടപപടൽ വകന്ദ്രങ്ങൾ: ണവകലധ്ങ്ങൾ  
മുൻകൂട്ി കണ്ടുപിെിക്കുന്നതിനും, അനുച്യയാജധ്മയായ  
പരിച്ശയാധന ഉറപ്യാക്കുന്നതിനുമയായി ഡിസട്രൈികട്റ്റട് ഏർലി 
ഇന്ർടവൻഷൻ ടസന്റുകൾ (DEIC) പ്രവർതെിച്ചുവരുന്നു.
• ഡിഇഐസികൾ വഴി മുേധ്ധയാരയാ വിദധ്യാഭധ്യാസം  

ച്പ്രയാത്യാഹിപ്ിക്കുകയും, നിരവീഷേിക്കുകയും ടചയ്യുന്ന
തയാണട്. ടകയാല്ം, തധ്ശൂർ, മലപ്പുറം, വയനയാെട്, കണ്ണൂർ 
എന്നിവിെങ്ങെിലയാണട് ഡിഇഐസി ടകട്ിെങ്ങളുടെ 
നിർമേയാണം പൂർതെിയയായതട്. നിലവിലുള്ള DEIC-കളുടെ  
വിപുലമയായ പ്രവർതെന സംവിധയാനമയാണട് ടമയാണബൽ 
ഇന്ർടവൻഷൻ യൂണിറ്റുകൾ. ഇവയിലൂടെ ഭിന്നച്ശഷി
ക്കയാർക്കട്, പ്രച്തധ്കിചേട് ഗ്രയാമപ്രച്ദശങ്ങെിൽ തയാമസിക്കുന്ന 
കുട്ികൾക്കട്, സ്ിരമയായി ച്സവനങ്ങളും ടതറയാപ്ിയും നൽ
കിവരുന്നു. സംസ്യാനത്തുെനവീെം സ്യാപിതമയായ 25 യൂ
ണിറ്റുകെിലൂടെ പ്രതിമയാസം 2,500 മുതൽ 3,000 കുട്ികൾക്കട് 
ച്സവനം ലഭധ്മയാകുന്നു. ഭിന്നച്ശഷിക്കയാരയായ ആദിവയാസി  
സമൂഹതെിടന് പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനും, പ്രയാരംഭ 
ഇെടപെലിനുമയായി ആദിവയാസി ച്മേലകെിൽ ഒരു  
പ്രച്തധ്ക ഡിടസബിലിറ്റി മയാച്നജട്ടമന്ട് യൂണിറ്റട് സ്യാപിച്ചു. 
പയാലക്കയാെട് ജില്യിടല അഗെിയിലുള്ള ച്കയാട്തെറ ടസ്
ഷധ്യാലിറ്റി ആശുപത്രിയിൽ 2018-19 ലയാണട് ആദധ്ടതെ 
യൂണിറ്റട് ആരംഭിചേതട്. 2020-21ൽ ഈ യൂണിറ്റട് വഴി 1,539 
കുട്ികൾക്കട് പ്രച്യയാജനം ലഭിക്കുകയുണ്യായി. തിരുവനതേ
പുരം, ആലപ്പുഴ, ച്കയാട്യം, തൃശൂർ, ച്കയാഴിച്ക്കയാെട് എന്നവീ 5 
ടമഡിക്കൽ ച്കയാച്െജുകെിൽ സ്യാപിതമയായ റവീജിയണൽ 
ഏർലി ഇന്ർടവൻഷൻ ടസന്റുകെിൽ (REICs) വിവിധ  
വിഭയാഗങ്ങളുടെ ഏച്കയാപനതെിലൂടെ മികചേ ഗുണനില
വയാരമുള്ള ച്സവനങ്ങൾ നൽകി വരുന്നു. ണവകലധ്മുള്ള 
ഏകച്ദശം 11,930 കുട്ികൾക്കട് ഈ REIC-കൾ വഴി 
സഹയായം ലഭധ്മയായിട്ടുണ്ട്.

• കയാച്തയാരം - ശ്വണ ണവകലധ്ങ്ങൾ ണകകയാരധ്ം 
ടചയ്യുന്ന ഒരു പദ്തിയയാണിതട്. ഇതിൽ ഉൾടപ്ടുന്ന 
പ്രവർതെനങ്ങൾ ഇവടയല്യാമയാണട്- (1) നവജയാത  
ശിശുക്കളുടെ ശ്വണ ച്ശഷി പരിച്ശയാധിക്കുന്നതിനയായി, 
സംസ്യാനത്തുെനവീെം 62 സർക്കയാർ ച്കന്ദ്രങ്ങെിലയായി 
സൌകരധ്മുണ്ട്. പ്രതിമയാസം, 12,000 നവജയാത ശിശുക്ക
െിൽ പരിച്ശയാധന നെതെിവരുന്നു (2) ടബ്രയിൻസ്റം 
ഇച്വയാക്കട്ഡട് ടറസട് ച്പയാൺസട് ഓഡിച്യയാടമരൈി (ടബറ) 
ഉപകരണം വഴി 3 മയാസം വടരയുള്ള ശിശുക്കെിടല 
ശ്വണ ണവകലധ്ം സ്ിതവീകരിക്കുവയാൻ സയാധിക്കും. 
പ്രതിമയാസം ഏകച്ദശം 1500 കുഞ്ഞുങ്ങടെ ഈ ഉപകര
ണം വഴി പരിച്ശയാധിക്കുന്നുണ്ട്. (3) ഓഡിറ്ററി ടവർബൽ 

ടതറയാപ്ി കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കട് 6 മയാസമയാകുച്മ്പയാൾ ആരംഭിച്ചു  
18 വയസ്ട് വടര തുെരയാവന്നതയാണട്. ബധിരത നിയന്തി
ക്കുന്നതിനുള്ള ശ്വണസഹയായി നൽകുകയും ടചയട്തു
വരുന്നു.(4) നിലവിലുള്ള ശ്രുതിതരംഗം പദ്തിയുമയായി 
ച്യയാജിച്ചു ടകയാണ്ട് 18 മയാസമയാകുച്മ്പയാൾ, ആവശധ്കത 
അനുസരിച്ചു,ച്കയാക്ിയർ ഇം്യാന്ട് ശസ്തക്രിയകൾ 
നെപ്ിലയാക്കും. 2012-13 നും 2020-21 നും ഇെയിൽ 
സംസ്യാനതെട് 1196 ച്കയാക്ിയർ ഇം്യാന്ട് ശസ്തക്രി
യകൾ സൌജനധ്മയായി നെത്തുകയുണ്യായി (5) നിഷട്, 
എൻഐപിഎംആർ, സർക്കയാർ ടമഡിക്കൽ ച്കയാച്െ
ജുകൾ, പ്രധയാന ആശുപത്രികൾ എന്നവീ സ്യാപനങ്ങ
െിലൂടെയയാണട് ച്കയാക്ിയർ ഇം്യാന്ട് ശസ്തക്രിയകൾക്കു 
ച്ശഷമുള്ള ടതറയാപ്ി 42 മയാസം വടര നൽകി വരുന്നതട്.

• ഓഡിറ്ററി ടവർബൽ ടതറയാപ്ി ടസന്റുകൾ - ച്കയാക്ി
യർ ഇം്യാന്ട് ശസ്തക്രിയ ആവശധ്മയായ കുട്ികൾക്കുള്ള 
ഓഡിറ്ററി ടവർബൽ ടതറയാപ്ി ടസന്റുകൾ SID മുേയാ
തേിരം, ച്കയാഴിച്ക്കയാെട് ടമഡിക്കൽ ച്കയാച്െജിലും, തൃശ്ശൂരി
ടല എൻഐപിഎം ആറിലും പ്രവർതെിച്ചുവരുന്നു. ഈ 
ച്കന്ദ്രങ്ങൾ വഴിയുള്ള ച്സവനം, പ്രതിദിനം 150 ഓെം 
കുട്ികൾ പ്രച്യയാജനടപ്ടുത്തുന്നുണ്ട്. 

• നിലവിൽ ച്കയാഴിച്ക്കയാെട് ജില്യിൽ നെപ്ിലയാക്കി 
വരുന്ന പ്രച്തധ്ക അങ്ണവയാെി പദ്തിയിലൂടെ, 
ണവകലധ്മുള്ള പ്രവീ-സട്കൂൾ കുട്ികൾക്കട്, പ്രച്തധ്
കിചേട് വികസന ണവകലധ്മുള്ള കുട്ികൾക്കട്, ഉചിത
മയായ പരിശവീലനവം ടതറയാപ്ിയും നൽകി വരുന്നു. 
ഇതിനയായി, എല്യാ ഐസിഡിഎസട് പദ്തിയിലും 
ഒരു അങ്ണവയാെിടയ, പ്രച്തധ്ക അങ്ണവയാെിയയായി  
ടതരടഞ്ഞടുതെിരിക്കുന്നു. വികസന ണവകലധ്മുള്ള 
1,317 കുട്ികൾക്കട് ഈ പദ്തിയിലൂടെ 2020-21-ൽ 
പ്രച്യയാജനം ലഭിച്ചു.

• ച്ഹയാർട്ികൾചേർ ടതറയാപ്ിയും, ച്സയാഷധ്ൽ �യാമിങ്ങും: 
സസധ്ങ്ങടെയും,ച്ഹയാർട്ികൾചേറൽ രവീതികടെയും 
അവലംബിക്കുന്ന ഈ ടതറയാപ്ിയിലൂടെ, വധ്ക്തികളു
ടെ സയാമൂഹികവം, വിദധ്യാഭധ്യാസപരവം, മയാനസികവം, 
ശയാരവീരികവമയായ പ്രവർതെികൾ ടമചേടപ്ടുത്തുന്നതി
ലൂടെ, അവരുടെ ശയാരവീരിക മയാനസിക ഉന്നമനതെിനു 
സഹയായകമയാകുന്നു. ടവള്ളയായണിയിടല കയാർഷിക 
ച്കയാച്െജിൽ കമേ്യൂണിറ്റി സയൻസട് വകുപ്പുമയായി 
ച്ചർന്നട് ഒരു ച്ഹയാർട്ികൾചേർ ടതറയാപ്ി ഗയാർഡൻ 
സ്യാപിചേിട്ടുണ്ട്. ആദധ്ഘട്തെിൽ ഭിന്നച്ശഷിക്കയാരയായ 
14 കുട്ികൾക്കയാണട് ടതറയാപ്ി നൽകിവരുന്നതട്. 

• മറ്റട് ഏജൻസികൾ/ വകുപ്പുകളുമയായുള്ള സഹകരണം: 
ടകഡിസട് കുമയായി സഹകരിച്ചുടകയാണ്ട് സയാമൂഹധ് 
സുരഷേയാ മിഷൻ (എസട്ഐഡി) ഭിന്നച്ശഷിയുള്ള 
കുട്ികൾക്കയായി െയാലന്ട് ടസർചേട് ച്പ്രയാഗ്രയാം സംഘ
െിപ്ിക്കുകയുണ്യായി. ഇതിലൂടെ പ്രതിഭയാസമ്പന്ന
രയായ 100 കുട്ികടെ കടണ്ത്തുകയും, അവർക്കട് 
ടപയാതുച്വദികെിൽ കഴിവട് ടതെിയിക്കയാൻ അവ
സരടമയാരുക്കുകയും ടചയട്തു. ആദിവയാസി വിഭയാ
ഗതെിൽടപ്ട് ഭിന്നച്ശഷിക്കയാടര കടണ്ത്തു
ന്നതിനയായി പട്ികവർഗ വികസന വകുപ്ിടന് 
സഹയായച്തെയാടെ ടകഎസട്എസട്എം ഒരു പദ്തി 
ആരംഭിച്ചു. തിരുവനതേപുരം ജില്യിടല വിതുര  
ഗ്രയാമപഞയായതെിലയാണട് പരവീഷേണയാെിസ്യാന
തെിൽ പദ്തി ആരംഭിചേതട്. വിതുര പഞയായതെിടല 
21 ആദിവയാസി ഊരുകെിലുള്ള എല്യാ ഭിന്നച്ശഷി
ക്കയാടര കടണ്ത്തുകയും, അവരുടെ ആവശധ്കതയ്ക
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നുസൃതമയായി വധ്ക്തിഗത പരിചരണ പദ്തി തയ്യാ
റയാക്കുകയും ടചയട്തു. സഹയായ ഉപകരണങ്ങൾ, 
അംഗപരിമിതി    ച്രേടപ്ടുതെിയ ടമഡിക്കൽ      
സർട്ി�ിക്കറ്റുകൾ, ച്റഷൻ കയാർഡുകൾ, ആധയാർ 
കയാർഡുകൾ, യുഡിഐഡി എന്നവീ സഹയായങ്ങൾ ആദധ്  
ഘട്തെിൽ നൽകുകയുണ്യായി.

പതോഴിൽ േകു്്
എംച്്യായട് ടമന്ട് എകട് സട് ച്ചഞ്ചുകെിൽ രജിസ്റർ ടചയ്  
ഭിന്നച്ശഷിക്കയാരുടെ ച്ഷേമതെിനയായി, “ണകവലധ്” 
എന്ന ഒരു പുനരധിവയാസ പയാച്ക്കജട് ടതയാഴിൽ വകുപ്ട് വഴി  
നെപ്ിലയാക്കുന്നു. പരമയാവധി 50,000 രൂപ വടരയുള്ള വയായട്പ 
ധനസഹയായം ആണട് നൽകിവരുന്നതട്. സ്യം ടതയാഴിൽ 
സംരംഭങ്ങൾ, ടതയാഴിലധിഷ്ിത ച്കയാഴട്സുകൾ, ച്സയാ�ട്റ്റട് 
സ്കിൽ പരിശവീലനം തുെങ്ങിയവയ്കയാണട് ധനസഹയായം 
നൽകുന്നതട്. “ണകവലധ്”  പദ്തിയിലൂടെ, 2019-ൽ 2.35 
ച്കയാെി രൂപ വിതരണം ടചയ്തട് വഴി, 471 ഭിന്നച്ശഷിക്കയാർ
ക്കട് പ്രച്യയാജനം ലഭിച്ചു. 2020-ൽ ഗുണച്ഭയാക്തയാക്കളുടെ 
എണ്തെിൽ ശ്ച്ദ്യമയായ വർദ്നവട് ഉണ്യായി. 2,226 
ഗുണച്ഭയാക്തയാക്കൾക്കയായി 11.12 ച്കയാെി രൂപ വിതരണം 
ടചയ്യുകയുണ്യായി.

ട്ോൻ�്പജൻഡർ േിഭോഗക്ോരുപട വക്ഷമധം
രൈയാൻസട്ടജൻഡർ വധ്ക്തികടെ അംഗവീകരിക്കുന്നതി
ലൂടെ, അവരുടെ ച്ഷേമപ്രവർതെനങ്ങെിൽ കയാരധ്മയായ 
പരിവർതെനം ച്കരെതെിലുണ്യായിട്ടുണ്ട്. അവരുടെ  
വിദധ്യാഭധ്യാസം, ടതയാഴിൽ, ച്ഷേമപ്രവർതെനങ്ങൾ  
തുെങ്ങിയവയ്ക്കു ഊന്നൽ നൽകിവരുന്നു. രൈയാൻസട്ടജൻ
ഡറുകളുടെ ച്ഷേമ പ്രവർതെികൾ വിജയകരമയായി നെ
പ്ിലയാക്കിയച്തയാടെ, ഈ വിഭയാഗതെിൽടപ്ട് വധ്ക്തികൾ
ക്കട്  ധയാരയാെം അവസരങ്ങൾ ലഭിക്കുകയുണ്യായി. ജവീവിത  
പ്രതിസന്ധികെിൽടപ്ട് രൈയാൻസട്ടജൻഡർ വിഭയാഗതെിൽ
ടപ്ട്വടര പയാർപ്ിക്കുന്നതിനും, അവരുടെ ച്ഷേമം ഉറപ്യാക്കു
ന്നതിനയായി പയാർപ്ിെവം, ഭഷേണവം, പിന്തുണയും നൽകു
ന്ന പദ്തി എന്ന നിലയിൽ, ച്കരെതെിടല രൈയാൻസട്ടജൻഡർ 
ടഷൽട്ർ ച്ഹയാമുകൾ ച്ദശവീയ പ്രയാധയാനധ്ം ച്നെിയിട്ടുണ്ട്.

പതിമൂന്നയാം പഞവത്ര പദ്തി കയാലയെവിൽ രൈയാൻ
സട് ടജൻഡർ വിഭയാഗതെിൽടപ്ട്വരുടെ പ്രയാധയാനധ്ം 
വിവിധ ച്മേലകെിൽ പ്രകെമയായിരുന്നു. മുേധ്ധയാരയാ  
പ്രവർതെികെിലൂടെയും, സംരംഭകത് ലഷേധ്ങ്ങെിലൂടെയും, 
ച്ഷേമ പദ്തികെിലൂടെയും രൈയാൻസട് ടജൻഡറുകൾക്കട്  സ്യം 
പരധ്യാപ്തത ണകവരിക്കയാനയായി. പതിമൂന്നയാം പഞവത്ര 
പദ്തി കയാലയെവിൽ രൈയാൻസട് ടജൻഡർ സമൂഹതെിടന് 
ച്ഷേമതെിനയായി വിവിധ ച്മേലകെിൽ വിപുലമയായ സംരം
ഭങ്ങൾ നെപ്ിലയാക്കുകയുണ്യായി. രൈയാൻസട് ടജൻഡർ വിഭയാ
ഗതെിൽടപട്വരുടെ വിദധ്യാഭധ്യാസ, സയാമൂഹധ്-സയാമ്പതെിക, 
ആച്രയാഗധ് വിഷയങ്ങൾ ഉൾടക്കയാണ്യായിരുന്നു അവർക്കു 
ച്വണ്ി പദ്തികൾ വിഭയാവനം ടചയ്തട്. രൈയാൻസട് ടജൻഡർ  
വിഭയാഗതെിൽടപ്ട്വർക്കട് സമൂഹതെിടന് വിവിധ തലങ്ങ
െിൽ അവരുടെ വധ്ക്തിത്ം ഉറപ്യാക്കുവയാനും, അവടര സമൂ
ഹതെിടന് ഭയാഗമയാക്കയാൻ ഉതകുന്ന തരതെിലുള്ള സുസ്ിര 
വികസന സമ്പ്രദയായങ്ങളും  ഇതിലൂടെ സയാധധ്മയായി.

രയാജധ്തെട് ആദധ്മയായി രൈയാൻസട് ടജൻഡർ വിഭയാഗതെിൽ ഉള്ള
വർക്കയായി ഒരു നയം രൂപവീകരിചേ സംസ്യാനം ച്കരെമയാണട്. 
ച്കരെ ച്സ്ററ്റട് രൈയാൻസട് ടജൻഡർ ച്പയാെിസിയിൽ വിഭയാവനം 

ടചയ്യുന്നതുച്പയാടല, രൈയാൻസട് ടജൻഡർ സമൂഹതെിനയായി 
സയാമൂഹധ്നവീതി വകുപ്ട് "മഴവില്ട്" എന്ന ച്പരിൽ ഒരു സമഗ്ര 
പദ്തി നെപ്ിലയാക്കി വരുന്നു. രൈയാൻസട് ടജൻഡർ വിഭയാഗ
ക്കയാരുടെ ച്ഷേമതെിനയായി 13-യാം പഞവത്ര പദ്തിയിൽ 
തയാടഴ പറയുന്ന പദ്തികൾ നെപ്ിലയാക്കുകയുണ്യായി.

േിദ്യോഭ്യോ� �ഹോയധം
• രൈയാൻസട് ടജൻഡർ വിദധ്യാർത്ഥികൾക്കുള്ള ച്സ്കയാെർഷിപ്ട്
• രൈയാൻസട് ടജൻഡർ വിദധ്യാർത്ഥികൾക്കുള്ള ച്ഹയാസ്റൽ 

സൌകരധ്ം
• 'സമന്യ'- സംസ്യാന സയാഷേരതയാ മിഷൻ മുച്േന

യുള്ള തുെർ വിദധ്യാഭധ്യാസ പദ്തി.
• ‘വർണം’- വിദൂര വിദധ്യാഭധ്യാസ സമ്പ്രദയായതെിലൂടെ 

പഠനം തുെരുന്ന രൈയാൻസട് ടജൻഡർ വിദധ്യാർത്ഥികൾ
ക്കുള്ള സയാമ്പതെിക സഹയായം

• ‘സ�ലം’- രൈയാൻസട് ടജൻഡർ വിദധ്യാർത്ഥികൾക്കട് 
ടപ്രയാ�ഷണൽ ച്കയാഴട് സുകൾ പഠിക്കുന്നതിനുള്ള  
സയാമ്പതെിക സഹയായം

�ോമൂഹിക-�ോമ്പത്തിക ശോക്ീകരണധം
• രൈയാൻസട്ടജൻഡർ വധ്ക്തികൾക്കുള്ള ടഹൽപ്ട് ണലൻ
• രൈയാൻസട് ടജൻഡർ വധ്ക്തികൾക്കട് സ്യം ടതയാഴിൽ 

സഹയായം
• തയ്ൽ ടമഷവീൻ വിതരണ പദ്തി
• വിവിധ സയാമൂഹധ് സംഘെനകളുടെ സഹയായച്തെയാടെ 

ത ി രു വ ന തേ പു ര ം ,  ച് ക യാ ട് യ ം ,  എ റ ണ യാ കു െ ം ,  
ച്കയാഴിച്ക്കയാെട് ജില്കെിൽ ച്ഷയാർട്ട് ച്സ്റ /ടഷൽട്ർ 
ച്ഹയാമുകളുടെ നിർമേയാണം

• സട്കൂളുകെിലും ച്കയാച്െജുകെിലും, കൂെയാടത വിവിധ ഉച്ദധ്യാ
ഗസ്ർക്കും, ടതരടഞ്ഞടുതെ പ്രതിനിധികൾക്കുമുള്ള 
ച്ബയാധവൽക്കരണ പരിപയാെികൾ 

• എറണയാകുെം മഹയാരയാജയാസട് ച്കയാച്െജിൽ രൈയാൻസട് ടജൻ
ഡർ സൌഹൃദ ച്െയായട് ലറ്റട് അനുവദിക്കുകയുണ്യായി

ആവരോഗ്യവുമോയി ബന്പ്ട്ട ്േർത്തികൾ 
• രൈയാൻസട് ടജൻഡർ വധ്ക്തികൾക്കയായി ച്സയാഷധ്ൽ 

ടവൽട�യർ ച്ബയാർഡിടന് പിന്തുണച്യയാടെ 
എചേട്ഐവി സവീച്റയാ സർണവലൻസട് ടസന്ർ  
സ്യാപിക്കുകയുണ്യായി

• എസട്ആർഎസട് ശസ്തക്രിയയ്ക്കുള്ള സയാമ്പതെിക 
സഹയായം.

• എസട്ആർഎസട് ശസ്തക്രിയയ്ക്കുച്ശഷം തുെർ ചികിത്യ്ക്കു
ള്ള സയാമ്പതെിക സഹയായം

വനപുണ്യ േിക�ന �ധംരധംഭങ്ങൾ
• ണരൈവിംഗട് പരിശവീലന പരിപയാെി.
• ബ്യൂട്വീഷധ്ൻ പരിശവീലന പരിപയാെി.
• സംരംഭകത് വികസന പരിപയാെികൾ

സ്തീകളപട ശോക്ീകരണവുധം �ോമൂഹ്യവക്ഷമവുധം
സയാമൂഹിക, രയാഷ്ട്രവീയ, ടപയാതു കയാരധ്ങ്ങെിൽ, സ്തവീകളുടെ 
പങ്യാെിതെം വർധിപ്ിക്കുന്നതിനട് ച്വണ്ിയുള്ള നിരവധി ഇെ
ടപെലുകൾക്കട് ഈ കയാലയെവിൽ ച്കരെം സയാഷേധ്ം വഹി
ചേിട്ടുണ്ട് . എല്യാ ടതയാഴിൽ ച്മേലകെിലും സ്തവീകൾക്കട് തുലധ് 
അവസരങ്ങൾ ഉറപ്യാക്കുന്നതിനും, സംസ്യാനടതെ ടപയാതു 
ഇെങ്ങെിൽ സ്തവീകൾക്കും തുലധ്മയായ പ്രച്വശനം ലഭധ്മയാക്കു
ന്നതിനും ച്വണ്ി നയപരമയായ നെപെികെിലൂടെ സംസ്യാന 
സർക്കയാർ ഗണധ്മയായ ശ്മങ്ങൾ നെതെിയിട്ടുണ്ട്. 
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സ്തവീകളുടെ ച്ഷേമതെിനും ശയാക്തവീകരണതെിനുമയായി  
പ്രവർതെിക്കുന്ന സ്യാപനങ്ങളുടെ പ്രവർതെനങ്ങൾ ചുവടെ 
വിശദവീകരിക്കുന്നു.

വകരള േനിതോ കമ്ീഷൻ 
ടചയർച്പഴട് സൺടന് ച്നതൃത്തെിൽ, 5 അംഗങ്ങളുള്ള 
ഒരു നിയമയാനുസൃത സ്യാപനമയാണട് 1996-ൽ സ്യാപിത
മയായ ച്കരെ വനിതയാ കമേവീഷൻ. ഒരു അർദ് ജുഡവീഷധ്ൽ 
ച്ബയാഡി എന്ന നിലയിൽ, സ്തവീകളുമയായി ബന്ധടപ്ട് എല്യാ 
വിഷയങ്ങെിലും വനിതയാ കമേവീഷനട് ഇെടപെയാൻ സയാധിക്കും. 
ഏടതങ്ിലും അനധ്യായമയായ പ്രവർതെികെിച്ന്ൽ കമേി
ഷനട് പരയാതികൾ ലഭിചേയാൽ, അതിച്ന്ൽ അച്ന്ഷണം 
നെതെി തവീരുമയാനങ്ങൾ എടുക്കുകയും, പരിഹയാര നെപെികൾ 
ശുപയാർശ ടചയ്യുകയും ടചയ്യുന്നു. സമൂഹതെിൽ സ്തവീകളുടെ 
പദവി ടമചേടപ്ടുച്തെണ് ചുമതലയും കമേവീഷനുണ്ട്. ച്ബയാ
ധവൽക്കരണ പരിപയാെികൾ, നിയമ ശിൽപശയാലകൾ/ 
ടസമിനയാറുകൾ, അദയാലത്തുകൾ മുതലയായവയും,  
ഡി.എൻ.എ പരിച്ശയാധന നെത്തുന്നതിനുള്ള സൌകരധ്ങ്ങളും 
കമേവീഷൻ നെപ്ിലയാക്കുന്നു. 

പതിമൂന്നയാം പഞവത്ര പദ്തിക്കയാലയെവിൽ കമേവീ
ഷൻ നെപ്ിലയാക്കിയ പ്രവർതെികൾ ഇവടയല്യാമയാ
ണട്- (1) കമേവീഷനുമയായി മുേയാമുേം - സ്തവീകൾക്കയായി 
നൂതന പദ്തികൾ വികസിപ്ിക്കുക എന്ന ലഷേധ്ച്തെയാടു 
കൂെി, സ്തവീശയാക്തവീകരണ പ്രവർതെനങ്ങെിൽ ഏർടപ്
ട്ിരിക്കുന്ന വധ്ക്തികെിൽ നിന്നും, സംഘെനകെിൽ 
നിന്നും ആശയങ്ങളും, കയാഴ്ചപ്യാടുകളും, രവീതിശയാസ്തങ്ങളും,  
പദ്തികളും സ്വീകരിക്കുന്നതിനുള്ള പരിപയാെി ,  
(2) പ്രച്തധ്ക ച്ബയാധവൽക്കരണ കധ്യാംടമ്പയട് നു
കൾ - ലിംഗപദവി സമത്ടതെക്കുറിച്ചും, സ്തവീകൾക്കട്  
സമൂഹതെിലുള്ള പദവി ഉയർത്തുന്നതിടനക്കുറിച്ചും ച്കരെവീയ
ടര ച്ബയാധവതട്കരിക്കുന്നതിനട് ച്വണ്ി കമേവീഷൻ പ്രച്തധ്ക 
ച്ബയാധവൽക്കരണ കധ്യാംടമ്പയട് നുകൾ ആരംഭിച്ചു. ജയാഗ്രതയാ 
സമിതികെിടല അംഗങ്ങൾക്കയായി 117 ടസമിനയാറുകളും /
നിയമ ശിൽപശയാലകളും, കൂെയാടത 48 പരിശവീലന പരിപയാെികളും, 
2020-21-ൽ കമേവീഷൻ സംഘെിപ്ിച്ചു. 22 വിവയാഹ പൂർവ 
കൌൺസിലിംഗട് ടസഷനുകൾ, 245 വിദധ്യാഭധ്യാസ സ്യാപ
നങ്ങെിലയായി കലയാലയച്ജധ്യാതി സംഘെിപ്ിക്കൽ, കമേവീഷ
നുമയായി മുേയാമുേം എന്ന പരിപയാെിയുടെ 8 സിറ്റിങ്ങുകൾ 
തുെങ്ങിയവയയാണട് ലിംഗപദവി ച്ബയാധവൽക്കരണ പരിപയാ
െിക്കട് കവീഴിൽ കമേവീഷൻ നെപ്ിലയാക്കിയതട് . സ്തവീകൾടക്കതി
രയായ അതിക്രമങ്ങൾ, ഗയാർഹിക പവീഡനം, സ്തെട് സംബ
ന്ധമയായ പ്രശ്നങ്ങൾ, കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങൾ, തുെങ്ങിയ വിവിധ 
തരതെിലുള്ള 5,439 പരയാതികൾ 2020-21 കയാലയെവിൽ 
കമേിഷനട് ലഭിചേിരുന്നു. 2021 മയാർചേട് വടര ലഭിചേ പരയാതിക
ളുടെ ഇനം തിരിച്ചും, ജില് തിരിച്ചുള്ളതുമയായ വിശദയാംശങ്ങൾ  
അനുബന്ധം 8.3.5-ൽ നൽകിയിരിക്കുന്നു.

വകരള �ധംസ്ോന േനിതോ േിക�ന 
വകോർപവറഷൻ
സ്തവീ ശയാക്തവീകരണതെിനട് മികചേ അവസരങ്ങൾ നൽകു
ന്നതിനും, സയാമൂഹധ് വികസനതെിലും, പുച്രയാഗതിയിലും 
സ്തവീകളുടെ സജവീവ പങ്യാെിതെം സയാധധ്മയാകുന്ന തരതെിൽ 
സ്തവീകളുടെ ടമയാതെതെിലുള്ള വികസനം ലഷേധ്മിട്ടുടകയാ
ണ്യാണട് 1988-ൽ ച്കരെ വനിതയാ വികസന ച്കയാർപ്ച്റ
ഷൻ (KSWDC) സ്യാപിതമയായതട്. വനിതയാ സംരംഭകടര  
ച്പ്രയാത്യാഹിപ്ിക്കുന്നതിനുള്ള വയായട്പയാ വിതരണ പരിപയാ

െികൾ, വനിതകൾക്കുള്ള സ്യം ടതയാഴിൽ പദ്തികൾ, 
ലിംഗപദവി ച്ബയാധവൽക്കരണം, �ിനിഷിംഗട് സട്കൂൾ 
എന്നിവയയാണട് ച്കയാർപ്ച്റഷൻ മുച്േന നെപ്ിലയാക്കുന്ന 
പ്രധയാന പരിപയാെികൾ.

വനിതയാ വികസന ച്കയാർപ്ച്റഷടന് 2020-21-ടല  
പ്രവർതെനങ്ങൾ തയാടഴപറയുന്നവയയാണട് :
(എ) 5784 സ്തവീ ഗുണച്ഭയാക്തയാക്കൾക്കട് (22 രൈയാൻസട് വനി

തകൾ ഉൾടപ്ടെ) സ്യം ടതയാഴിൽ സംരംഭങ്ങൾ 
ആരംഭിക്കുന്നതിനയായി 118.51 ച്കയാെി രൂപ ച്ലയാൺ 
ഇനതെിൽ വിതരണം ടചയട്തു. 

(ബി)“ഷവീ പയാഡട്” പദ്തി നെപ്ിലയാക്കിയ 200  
സർക്കയാർ/എയട്ഡഡട് സട്കൂളുകെിൽ നിന്നുള്ള 20,000 
ടപൺകുട്ികൾക്കിെയിൽ ആർതെവ ശുചിത് പരിപയാല
നതെിടന സംബന്ധിചേട് ച്ബയാധവൽക്കരണം നെത്തു
കയുണ്യായി. 169 സർക്കയാർ/എയട്ഡഡട് സട് കൂളുകെിലയാ
യി “ഷവീ പയാഡട്” പദ്തി നെപ്ിലയാക്കിയതിലൂടെ, 21,960 
ടപൺകുട്ികൾക്കട് പ്രച്യയാജനം ലഭിച്ചു. 

(സി) കന്നുകയാലി വെർതെലും ഷേവീച്രയാതട്പയാദന പദ്തി
യുമയായ “വനമിത്രയുടെ” ഭയാഗമയായി 50 ആദിവയാസി 
സ്തവീകൾക്കും, അവരുടെ കുടുംബങ്ങൾക്കും ഉപജവീവന
മയാർഗം ടമചേടപ്ടുത്തുന്നതിനയായി പശുവെർതെലിൽ 
പരിശവീലനം നൽകുകയുണ്യായി. 33 ആദിവയാസി സ്തവീ
കൾക്കട് ച്തനവീചേ വെർതെലിൽ പരിശവീലനം നൽകി
യിരുന്നു. 

(ഡി) “മിത്ര 181 ടഹൽപ്ട് ണലനിടന്” പ്രവർതെനവമയാ
യി ബന്ധടപ്ട്ട്, എല്യാ സർക്കയാർ ഉച്ദധ്യാഗസ്ർക്കും, 
പ്രച്തധ്കിചേട് ടപയാതുജനങ്ങളുമയായി അടുതെിെപഴകുന്ന
വർക്കട്, ലിംഗപദവി ച്ബയാധവൽക്കരണ പരിപയാെി
കൾ ച്കയാർപച്റഷൻ മുേയാതേിരം സംഘെിപ്ിചേിരുന്നു. 
2020-21 ൽ മിത്ര 181 ടഹൽപ്ട് ണലനിടലയ്കട് ലഭിചേ 
25,591 ച്കയാളുകൾക്കട് ച്സവനം നൽകുവയാൻ സയാധിച്ചു. 
ഇതിൽ, 19,218 ച്കസുകൾ ച്പയാലവീസട് വകുപ്ിടന് ഇെ
ടപെലിലൂടെയയാണട് പരിഹരിക്കയാൻ സയാധിചേതട്.

(ഇ) ച്ബയാദ്ധ്ം- ച്പയാലവീസട് ഉച്ദധ്യാഗസ്ർക്കുള്ള ലിംഗപദവി 
ച്ബയാധവൽക്കരണ പരിശവീലനം ഓൺണലനയായി 
സംഘെിപ്ിചേിരുന്നു. ഇതിലൂടെ, 12 ച്പയാലവീസട് ബറ്റയാലി
യനുകെിൽ നിന്നുള്ള 5457 ച്പയാലവീസട് ഉച്ദധ്യാഗസ്ർ 
2020-21-ൽ പരിശവീലനം പൂർതെിയയാക്കി.

(എ�ട്) ഏഴട് "വനിത മിത്ര ച്കന്ദ്ര" വർക്കിംഗട് വിമൻസട് ച്ഹയാ
സ്റലുകെിലയായി 700 സ്തവീകൾക്കട് തയാമസ സൌകരധ്ം 
നൽകുകയുണ്യായി. ടപരിതേൽമണ്യിടല വർക്കിംഗട് 
വിമൻസട് ച്ഹയാസ്റൽ 2020 നവംബറിലയാണട് ഉദട്ഘയാെ
നം ടചയ്തട്.

(ജി) ലിംഗപദവി ച്ബയാധവൽക്കരണ പരിപയാെികളുടെ 
ഭയാഗമയായി KSWDC സംസ്യാനടതെ തിരടഞ്ഞടുതെ 
ച്കയാച്െജുകെിൽ വനിതയാ ടസല്ലുകൾ ആരംഭിചേിരുന്നു. 
39 വനിതയാ ച്കയാച്െജുകെിലയായി 5000-തെിലധികം 
അംഗങ്ങളുള്ള വനിതയാ ടസല്ലുകൾ 2020-21-ൽ  
പ്രവർതെിചേിരുന്നു.

(എചേട്) വനിതകൾക്കയായുള്ള �ിനിഷിംഗട് സട്കൂളുകൾ എന്ന 
്യാഗട്ഷിപ്ട് ച്പ്രയാഗ്രയാമിനട് കവീഴിൽ, തിരുവനതേപുരത്തും, 
കണ്ണൂരിലുമുള്ള ‘റവീചേട്’ �ിനിഷിംഗട് സട്കൂളുകൾ വഴി 903 
വിദധ്യാർത്ഥികൾക്കട് ണനപുണധ് വികസനതെിൽ 
പരിശവീലനം നൽകുകയുണ്യായി (15,850 പരിശവീലന 
ദിനങ്ങൾ)
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(ഐ) നഴട് സുമയാർക്കയായുള്ള അഡ്യാൻസട്ഡട് സട് കിൽ 
എൻഹയാൻസട് ടമന്ട് എന്ന പദ്തി (ASEPN) വനിതയാ 
വികസന ച്കയാർപച്റഷൻ 2020-21-ൽ പരവീഷേണയാ
െിസ്യാനതെിൽ ആരംഭിചേിരുന്നു. 61 നഴട് സുമയാർക്കട് 
പരിശവീലനം നൽകുകയുണ്യായി. 

പജൻഡർ പോർക്്
ലിംഗസമത്ം എന്ന ലഷേധ്ം ണകവരിക്കുന്നതിനുച്വണ്ി
യുള്ള, നയങ്ങളും, പരിപയാെികളും, പദ്തികളും വികസിപ്ി
ക്കുവയാൻ ച്വണ്ി ച്കരെ സർക്കയാർ വിഭയാവനം ടചയ് ഒരു 
സംരംഭമയാണട് ടജൻഡർ പയാർക്കട്. ഗച്വഷണം, ചർചേകൾ, 
നയപരമയായ ഇെടപെലുകൾ, അവച്ബയാധം സൃഷ്ിക്കൽ, 
സയാമ്പതെിക അവസരങ്ങൾ സൃഷ്ിക്കൽ എന്നിങ്ങടന ഒരു 
ബഹുമുേ സമവീപനതെിലൂടെയയാണട് ലിംഗപദവി പ്രവർതെന
ങ്ങളുടെ സംച്യയാജന ച്കന്ദ്രമയായി ഈ സ്യാപനം പ്രവർതെി
ക്കുന്നതട്. ആദധ് ഘട്തെിടന് നിർമേയാണ പ്രവർതെനങ്ങൾ 
2021 ട�ബ്രുവരിയിൽ പൂർതെവീകരിക്കുകയും ഉദട്ഘയാെനം 
ടചയ്യുകയും ടചയട്തു. ഇന്ർനയാഷണൽ കൺടവൻഷൻ 
ടസന്ർ, ടജൻഡർ ണലബ്രറി, ടഹറിച്റ്റജട് മ്യൂസിയം, 
ആം�ി തിച്യറ്റർ എന്നിവയയാണട് ടജൻഡർ പയാർക്കിടന് 
ആദധ് ഘട്തെിൽ ഉൾടപ്ടുതെിയിരിക്കുന്ന സൌകരധ്ങ്ങൾ.

ടജൻഡർ പയാർക്കിടന് ഒരു ദവീർഘവവീഷേണ പദ്തിയയാ
ണട് ഇന്ർനയാഷണൽ വിമൻസട് ച്രൈഡട് ടസന്ർ (iWTC). 
സുസ്ിര വികസന ലഷേധ്ങ്ങൾക്കട് അനുസൃതമയായി വധ്വ
സയായം, സംരംഭം, വധ്യാപയാരം, ജവീവിതണശലികൾ എന്നിവ
യുടെ വെർചേയും, യു.എൻ.ടന് സുസ്ിര വികസന ലഷേധ്
ങ്ങൾക്കനുസൃതമയായി സ്തവീകൾക്കയായി ഒരു സയാംസ്കയാരിക 
ച്കന്ദ്രം എന്നിവയും ഇതിലൂടെ ലഷേധ്മിടുന്നു. വിമൻ ഇൻ 
സണസ്റനബിൾ എന്ർപ്രണർഷിപ്ട് (ണവസട്) ട�ച്ലയാകളു
ടെ അറിവം, കഴിവം, മച്നയാഭയാവവം ടമചേടപ്ടുത്തുന്നതിനും, 
ശക്തിടപ്ടുത്തുന്നതിനും ണവസട് ട�ച്ലയാഷിപ്ട് ലഷേധ്മി
ടുന്നു. ഇതിലൂടെ, സുസ്ിര സംരംഭങ്ങൾ സ്യാപിക്കുന്ന
തിനും, പ്രവർതെിപ്ിക്കുന്നതിനും, വിപുലവീകരിക്കുന്നതിനും 
ലഷേധ്മിടുന്നു. സ്തവീകളുടെ സയാമ്പതെിക ശയാക്തവീകരണതെി
നട് സഹയായകമയാകുന്ന സുസ്ിര സംരംഭകത് പ്രവർതെ
നങ്ങൾക്കട് അനുകൂലമയായ ഒരു അതേരവീഷേം ടജൻഡർ 
പയാർക്കിലൂടെ സൃഷ്ിക്കടപ്ടുന്നു. "വിഷൻ 2020"ൽ ഉൾപ്
ടുതെിയുള്ള ടജൻഡർ പയാർക്കിടന് ആദധ് സംരംഭമയാണട് 
"ഷവീ െയാക്ി". 2021-22-ൽ ആസൂത്രണം ടചയ്ിരിക്കുന്ന ഒരു 
പ്രധയാന പദ്തിയയാണട് "ഷവീഇ-ഓച്ട്യാ" വനിതയാ വികസന 
ച്കയാർപച്റഷടന്യും,കുടുംബശ്വീയുടെയും വിവിധ വനിതയാ 
ച്ഹയാംച്സ്റകളുമയായി െയാക്ി, ഓച്ട്യാ ച്സവനങ്ങൾ സംച്യയാ
ജിപ്ിക്കയാൻ ഇതിലൂടെ ലഷേധ്മിടുന്നു.

സ്തീകളപട വക്ഷമത്തിനുധം ശോക്ീകരണത്തിനു മുള്ള 
പരിപോടികൾ
സ്തവീകളുടെ ച്ഷേമതെിനും, ശയാക്തവീകരണതെിനുമയായി 
വനിതയാ ശിശു വകുപ്പും ച്കരെ സയാമൂഹധ് സുരഷേയാ മിഷനും 
മുച്േന നെപ്ിലയാക്കുന്ന പദ്തികൾ ചുവടെ ച്ചർക്കുന്നു.
1. മധംഗല്യപദ്ധതി: വിധവകൾക്കട് പുനർവിവയാഹതെിനു

ള്ള ധനസഹയായം
2. അഭയകിരണധം: നിരയാലംബരയായ വിധവകൾക്കട് 

സംരഷേണവം പയാർപ്ിെവം നൽകുന്ന അവരുടെ 
അടുതെ ബന്ധുക്കൾക്കട് 1000 രൂപയുടെ പ്രതിമയാസ 
ധനസഹയായം

3. �ഹോയഹസ്ധം: സ്യം ടതയാഴിൽ പദ്തികൾക്കുള്ള 

സയാമ്പതെിക സഹയായം.
4. അതിജീേിക: സ്തവീകൾ ഗൃഹനയാഥരയായിട്ടുള്ള കുടുംബ

ങ്ങെിൽ, അവിചയാരിതമയായി സയാമ്പതെിക പ്രതിസന്ധി 
ഉണ്യായയാൽ പരമയാവധി 50,000 രൂപ വടരയുള്ള ഒറ്റ
തെവണ ധനസഹയായം.

5. ആശ്ോ�നിധി: ണലംഗിക കുറ്റകൃതധ്ങ്ങൾക്കും, ലിംഗ
പദവിയിലധിഷ്ിതമയായ അതിക്രമങ്ങൾക്കും ഇരയയാ
യവർക്കുള്ള സയാമ്പതെിക സഹയായം.

6. േൺ വഡ വഹോധം: തലസ്യാന നഗരിയിച്ലക്കട് ഒറ്റയ്കട് 
യയാത്ര ടചച്യ്ണ്ി വരുന്ന സ്തവീകൾക്കട് സുരഷേിതമയായ 
തയാമസ സൌകരധ്ം ഉറപ്യാക്കുന്നു. 2020 മയാർചേിൽ  
പ്രവർതെനം ആരംഭിചേ ‘വൺ ച്ഡ ച്ഹയാം’ സ്ിതി 
ടചയ്യുന്നതട് ടകഎസട്ആർെിസി ടകട്ിെതെിടന് എട്യാം 
നിലയിലയാണട്. തിരുവനതേപുരം ച്കയാർപ്ച്റഷടന്യും 
വനിതയാ ശിശു വകുപ്ിടന്യും സംയുക്ത സംരംഭമയാ
ണിതട്.

7. വനേഹസ്ർശധം: KSSM മുച്േന നെപ്ിലയാക്കുന്ന പദ്
തിയയാണിതട്. അവിവയാഹിതരയായ അമേമയാർക്കട്, പ്രതി
മയാസം 2,000 രൂപ നിരക്കിൽ സയാമ്പതെിക സഹയായം 
നൽകുന്നു. 2020-21 കയാലയെവിൽ, 2044 ഗുണച്ഭയാ
ക്തയാക്കൾക്കട് പദ്തിയുടെ പ്രച്യയാജനം ലഭിക്കുക
യുണ്യായി.

കുട്ടികളപട �ോമൂഹ്യവക്ഷമധം
കുട്ികളുടെ, പ്രച്തധ്കിചേട് ദുർബല വിഭയാഗങ്ങെിൽടപ്
ട്വരുടെയും, സയാധയാരണ രഷേകർതൃ പരിചരണം 
ലഭധ്മല്യാതെവരുടെയും, സയാമൂഹധ്വം ശയാരവീരികവം  
മയാനസികവമയായ ച്ഷേമം ണകകയാരധ്ം ടചയ്യുന്ന വിവിധ 
സ്യാപനങ്ങളുടെ ച്സവനങ്ങൾ കുട്ികളുടെ സയാമൂഹധ് 
ച്ഷേമതെിൽ ഉൾടപ്ടുന്നു. ശിശുച്ഷേമ സംരഷേണ
തെിനയായി ഭയാരത സർക്കയാരും, ച്കരെ സർക്കയാരും 
നിരവധി പദ്തികൾ നെപ്ിലയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. 2011-ടല 
ടസൻസസട് പ്രകയാരം, സംസ്യാനടതെ ടമയാതെം  
ജനസംേധ്യുടെ 10.4 ശതമയാനം ആണട്, 0-6 പ്രയായതെി
ലുള്ള കുട്ികൾ. 964 ആണട് സംസ്യാനത്തു കുട്ികളുടെ  
ലിംഗയാനുപയാതം.

ഒരു വധ്ക്തിയുടെ വികയാസതെിടന് ഏറ്റവം പ്രധയാന
ടപ്ട് ഘട്മയാണട് കുട്ിക്കയാലം. 18 വയസ്സുവടരയുള്ള 
കുട്ികളുടെ സമഗ്രമയായ വികസനതെിൽ, അവരുടെ 
ശയാരവീരികവം, മയാനസികവം, ണവകയാരികവം, സയാമൂഹധ്
വമയായ വികസനം ഉൾടപ്ടുന്നു. ശിശുമരണനിരക്കും, 
കുട്ികെിടല ഭയാരക്കുറവമയാണട് കുട്ികളുടെ അതിജവീവ
നതെിടല രണ്ട് നിർണ്യായക ഘെകങ്ങൾ. NFHS-5  
റിച്പ്യാർട്ട് അനുസരിചേട്, ച്കരെതെിടല ശിശുമരണ നിരക്കട് 
(IMR) 1,000 ജനനങ്ങെിൽ 4.4 ആണട്, NFHS-4 പ്രകയാരം 
ഇതട് 5.6 ആയിരുന്നു. 

5 വയസ്ിൽ തയാടഴയുള്ളവരുടെ മരണനിരക്കട് (U5MR) 
NFHS-4 പ്രകയാരം 7.1 ആയിരുന്നതട്, NFHS-5 കണക്കു 
പ്രകയാരം, 5.2 മരണങ്ങെയായി കുറഞ്ഞതട് നല് സൂചനയയാ
ണട്. പടഷേ, കുട്ികെിടല ആച്രയാഗധ്നില കുറയുന്നതയാ
യിട്യാണട് വിെർചേ നിരക്കട് ടവെിടപ്ടുത്തുന്നതട്. NFHS 
-5 ഡയാറ്റ പ്രകയാരം, 6 മുതൽ 59 മയാസം വടര പ്രയായമുള്ള 
കുട്ികെിൽ വിെർചേ നിരക്കട് 35.7 ശതമയാനതെിൽ നിന്നട് 
(NFHS-4) 39.4 ശതമയാനമയായി (NFHS-5) വർധിചേിരിക്കു
ന്നു. NFHS-5 ഡയാറ്റ പ്രകയാരം കുട്ികളുടെ ച്പയാഷകയാഹയാര 



392  |  സയാമ്പതെിക അവച്ലയാകനം 2021 |  അദ്ധ്യായം 8

സ്ിതിവിവരങ്ങളും അസ്സ്തയുണ്യാക്കുന്നതയാണട്. 
NFHS-4 ടന് കണക്കട് പ്രകയാരം 16.1 ആയിരുന്നു,  
5 വയസ്ിനട് തയാടഴയുള്ള കുട്ികളുടെ ഭയാരക്കുറവട്. ഇതട്, 
19.7 ശതമയാനമയായി ഉയർന്നതയായി (NFHS-5) ഡയാറ്റ  
ടവെിടപ്ടുത്തുന്നു. അതുച്പയാടല, 5 വയസ്ിനട് തയാടഴയുള്ള 
വെർചേ മുരെിചേ കുട്ികളുടെ കണക്കു 19.7 ശതമയാനതെിൽ 
(NFHS-4) നിന്നട് 23.4 ശതമയാനമയായി (NFHS-5) വർദ്ിച്ചു.

ണശശവ വിവയാഹതെിലൂടെ കുട്ികളുടെ അവകയാശങ്ങൾ 
ലംഘിക്കടപ്ടുകയും, അവരുടെ ആച്രയാഗധ്ടതെയും ച്ഷേ
മടതെയും പ്രതികൂലമയായി ബയാധിക്കുകയും ടചയ്യുന്നു. 
NFHS-5 റിച്പ്യാർട്ട് പ്രകയാരം 15 മുതൽ 19 വയസ്ട് വടര
യുള്ള ടപൺകുട്ികളുടെ ണശശവവിവയാഹതെിൽ ച്നരിയ 
കുറവണ്യായതയായിട്യാണട് കണക്കുകൾ സൂചിപ്ിക്കുന്നതട്. 
3 ശതമയാനതെിൽ നിന്നട് (NFHS-4) 2.4 ശതമയാനമയായി 
(NFHS-5) കുറവട് ച്രേടപ്ടുതെിയിരിക്കുന്നു. അവഗണന, 
അക്രമം, ദുരുപച്യയാഗം, ചൂഷണം എന്നിവയിൽ നിന്നും  
സുരഷേിതത്വം, കരുതലും നൽകുന്ന ഒരു അതേരവീഷേം 
എല്യാ കുട്ികൾക്കും സൃഷ്ിച്ക്കണ്തട് അതധ്യാവശധ്മയാണട്. 
ച്സ്ററ്റട് ണക്രം ടറച്ക്കയാർഡട്സട് ബ്യൂച്റയായുടെ കണക്കനുസ
രിചേട്, 2020-ൽ ച്കരെതെിൽ കുട്ികൾടക്കതിടര 3,941 കുറ്റ
കൃതധ്ങ്ങൾ റിച്പ്യാർട്ട് ടചയ്ടപ്ട്ിട്ടുണ്ട്. 2019-ടല കണക്കു 
പ്രകയാരമുള്ള 4,754 കുറ്റകൃതധ്ങ്ങളുമയായി തയാരതമധ്ം ടചയ്യു
ച്മ്പയാൾ 17 ശതമയാനം കുറവയാണിതട്. 1,243 ച്കസുകളുമയായി 
ബലയാത്ംഗ ച്കസുകെയായിരുന്നു ഏറ്റവം അധികം, കുട്ികളു
ടെ തട്ിടക്കയാണ്ടു ച്പയാകലുമയായി ബന്ധടപ്ട്ട് 200 ച്കസുകൾ 
ഉണ്യായിരുന്നു.

വകരള �ധംസ്ോന ബോലോേകോശ �ധംരക്ഷണ 
കമ്ീഷൻ
കമേവീഷൻ ച്�യാർ ടപ്രയാട്ഷേൻ ഓ�ട് ണചൽഡട് ണററ്റട്സട് 
ആകട്റ്റട് (CPCR ആകട്െട്) 2005 പ്രകയാരം, 2013-ലയാണട് 
ബയാലയാവകയാശ കമേവീഷൻ സ്യാപിതമയായതട്. കുട്ിക
ളുടെ അവകയാശ സംരഷേണതെിനയായി നിലവിലുള്ള 
നിയമങ്ങൾ പരിച്ശയാധിക്കുവയാനും, അവച്ലയാകനം  
ടചയ്യുവയാനും, കുട്ികളുടെ അവകയാശ ലംഘന ച്കസുകൾ 
അച്ന്ഷിക്കുവയാനും, ഇതെരം അവകയാശങ്ങൾ നിച്ഷധി
ക്കടപ്ടുന്ന ഘെകങ്ങൾ പരിച്ശയാധിക്കുവയാനും, പരിഹയാര 
നെപെികൾ നിർച്ദേശിക്കുവയാനും ഈ കമേവീഷനട് അധികയാ
രമുണ്ട്. 2020-21-ൽ കമേിഷനട് ലഭിചേ 1,728 പരയാതിക
െിൽ, 650 ച്കസുകൾ തവീർപ്യാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ആടക ലഭിചേ 
പരയാതികെിൽ, 83 ച്കസുകൾ കുട്ികടെ ണലംഗിക കുറ്റ
കൃതധ്ങ്ങെിൽ നിന്നട് സംരഷേിക്കുവയാനുള്ള (ച്പയാകട് ച്സയാ) 
നിയമവമയായി ബന്ധടപ്ട്വയും, 290 ച്കസുകൾ വിദധ്യാ
ഭധ്യാസ അവകയാശ നിയമവമയായി (ആർെിഇ) ബന്ധടപ്
ട്വയും, 34 ച്കസുകൾ ജുവണനൽ ജസ്റിസട് (ടജടജ) 
ആകട്ടുമയായി ബന്ധടപ്ട്വയും, 1,321 ച്കസുകൾ  
കുട്ികളുടെ അവകയാശ ലംഘനവമയായി ബന്ധടപ്ട്വയു
മയായിരുന്നു.

ദപത്തടുക്ലുമോയി ബന്പ്ട്ട വ�േനങ്ങൾ
സംസ്യാന അച്ഡയാപട്ഷൻ റിച്സയാഴട്സട് ഏജൻസിടയ 
സഹയായിക്കുന്നതിനയായി ച്കരെതെിൽ 17 പ്രച്തധ്ക അച്ഡയാ
പട്ഷൻ ഏജൻസികൾ പ്രവർതെിക്കുന്നുണ്ട്. 2013-14 മുതൽ 
2020-21 വടരയുള്ള കയാലയെവിൽ രയാജധ്തെിനകത്തു 1,114 
ദടതെടുപ്പുകളും, 106 രയാജധ്യാതേര ദടതെടുപ്പുകളും നെന്നു. 
2020-21ൽ ച്കരെതെിൽ 133 കുട്ികടെ ദടതെടുത്തു  

(രയാജധ്തെിനകത്തു 120 ഉം, 13 രയാജധ്യാതേരവം), ഇതിൽ 69 ച്പർ 
ടപൺകുട്ികെയാണട്. ദടതെടുതെ കുട്ികളുടെ വിശദയാംശങ്ങൾ 
അനുബന്ധം 8.3.6-ൽ നൽകിയിരിക്കുന്നു.

കൂട്ടികളപട പരിചരണധം, േിക�നധം, �ധംരക്ഷണധം 
എന്നിേയ്ക്ോയുള്ള പദ്ധതികൾ
കുട്ികളുടെ സംരഷേണം, പരിചരണം, വികസനം എന്നിവ
യുമയായി ബന്ധടപ്ട് വിവിധ പദ്തികൾ വനിതയാ ശിശുവിക
സന വകുപ്പും, ച്കരെ സയാമൂഹധ് സുരഷേയാ മിഷനും ച്ചർന്നട് 
നെപ്ിലയാക്കിവരുന്നു.

േനിതോ ശിശു േകു്് മുവഖന നട്ിലോക്ിയ  
പരിപോടികൾ

 • ജില്ോ റിവ�ോഴ്�് പ�ന്റുകൾ: വിദഗട്ധ പരിചരണവം 
ച്സവനങ്ങളും, വധ്ക്തിഗത ഇെടപെലുകൾ, റ�റൽ 
സംവിധയാനം, പരിശവീലനങ്ങൾ, എന്നിവ ആവശധ്മുള്ള 
കുട്ികൾക്കട്, ശയാസ്തവീയ ഇെടപെലുകളും വിദഗട്ധ ചികി
ത്യാച്സവനങ്ങളും നൽകുന്നതിനട് ജില്യാ റിച്സയാഴട്സട് 
ടസന്റുകൾ ശക്തിടപ്ടുതെി.

 • കിളിപകോഞ്ചൽ: ച്കയാവിഡട് -19 കയാലതെട് അങ്ണവയാെി
യിടല പ്രവീ-സട്കൂൾ കുട്ികൾക്കയായി കിെിടകയാഞലിടല 
വവീഡിച്യയാ ക്യാസുകൾ ഓൺണലനിൽ സംച്പ്രഷണം 
ടചയ്യുകയുണ്യായി.

•  പേബ് അധിഷ്ിത വ്ോഗോധം: കുട്ികളുടെ സംരഷേണ
തെിനയായുള്ള ടവബട് അധിഷ്ിത ച്പ്രയാഗ്രയാം ച്മയാണിറ്ററിം
ഗട് സംവിധയാനം 2021 ജനുവരി മുതൽ സംസ്യാനതെട് 
ആരംഭിച്ചു.

 • വതനമൃത് ന്യൂട്ി ബോർ: വനിതയാ ശിശു വികസന വകുപ്പും, 
കയാർഷിക സർവ്വകലയാശയാലയും സംയുക്തമയായി വിക
സിപ്ിചേ ച്തനമൃതട് ന്യൂരൈി ബയാറുകൾ ച്കയാവിഡട് കയാലയ
െവിൽ, ഭയാരക്കുറവള്ള 5,832 കുട്ികൾക്കട് വിതരണം 
ടചയ്യുകയുണ്യായി.

 • ന്യൂട്ീഷൻ പേയർഹൗ�്: അങ്ണവയാെികെിൽ ന്യൂരൈി 
ഗയാർഡനുകൾ ഒരുക്കുന്നതിനുള്ള ന്യൂരൈവീഷൻ ടവയർ
ഹൌസട് എന്ന പദ്തി കമേ്യൂണിറ്റി സയൻസട് വകു
പ്പുമയായി സഹകരിചേട് വനിതയാ ശിശു വികസന വകുപ്ട് 
ആരംഭിക്കുകയുണ്യായി. 17,675 അങ്ണവയാെികെിലയാണട് 
പദ്തി നെപ്ിലയാക്കി വരുന്നതട്.

 • ആദ്യ 1,000 ദിന പരിപോടി: അട്പ്യാെിയിടല ശിശുമരണ 
നിരക്കട് കുറയ്ക്കുന്നതിനയായി, പരവീഷേണയാെിസ്യാനതെിൽ 
ആരംഭിചേ "ആദധ് 1,000 ദിന പരിപയാെി" 2018-19ൽ 
തവീരച്ദശ, മലച്യയാര ച്മേലകെിടല 10 ഐസിഡിഎസട് 
പദ്തികെിച്ലക്കട് വധ്യാപിപ്ിചേിരുന്നു. 2021-22ൽ ഈ 
പദ്തി തവീരച്ദശ, മലച്യയാര ച്മേലകെിടല മറ്റട് 17 
ഐസിഡിഎസുകെിച്ലയ്കട് കൂെി വധ്യാപിപ്ിക്കുകയുണ്യായി.

 • ഔർ പറവസ്ോണ്�ിബിലിറ്റി ടു ചിൽഡ്രൻ: പഠനതെി
ലും, സ്ഭയാവതെിലും, കൂെയാടത മയാനസികവം, ണവ
കയാരികവമയായ ടവല്ലുവിെികൾ സട്കൂൾ തലതെിൽ 
ച്നരിച്െണ്ിവരുന്ന കുട്ികടെ തിരിചേറിഞ്ഞു, അതട് 
പരിഹരിക്കുന്നതിനുച്വണ് നെപെികൾ അധധ്യാപക
രുടെയും, രഷേിതയാക്കളുടെയും, ടപയാതുജനങ്ങളുടെയും 
സഹകരണച്തെയാടു കൂെി ണകടക്കയാള്ളുക എന്നതയാണട് 
ഔർ ടറച്സ്യാണട്സിബിലിറ്റി ടു ചിൽരൈൻ (കുട്ികച്െയാടു
ള്ള ഞങ്ങളുടെ ഉതെരവയാദിതെം) എന്ന പദ്തി ടകയാണ്ട് 
ഉച്ദേശിക്കുന്നതട്. സംസ്യാനടതെ 304 സട് കൂളുകെിൽ 
നിലവിൽ ഈ പദ്തി പ്രവർതെിക്കുന്നുണ്ട്.

 • കോേൽ പ്ല�്: പരിചരണവം സംരഷേണവം  
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ആവശധ്മുള്ള കുട്ികൾക്കും, ച്പയാകട് ച്സയാ നിയമപ്രകയാരം  
സംരഷേണമുള്ളവർക്കും ച്വണ്ി ണസച്ക്കയാ ച്സയാഷധ്ൽ 
സമവീപനതെിലൂടെ സയാമൂഹധ്യാധിഷട് ഠിത പുനരധിവയാസ
തെിലും, പുനഃസംച്യയാജനതെിലും ‘കയാവൽ ് സട്’ ശ്ദ് 
ച്കന്ദ്രവീകരിക്കുന്നു. ജില്യാ ണചൽഡട് ടപ്രയാട്ഷേൻ യൂ
ണിറ്റിടന് ച്നതൃത്തെിൽ എൻജിഒകളുടെ സഹകര
ണച്തെയാടെ 2020-21 വർഷതെിലയാണട് പദ്തിയുടെ 
ആദധ്ഘട്ം നെപ്യാക്കിയതട്. പയാലക്കയാടും, തിരുവനതേ
പുരത്തും ആരംഭിചേ പ്രസട്തുത പദ്തി 2021-22-ൽ 
എറണയാകുെം, ഇടുക്കി, മലപ്പുറം, ച്കയാഴിച്ക്കയാെട്, കണ്ണൂർ 
ജില്കെിച്ലക്കട് വധ്യാപിപ്ിക്കുകയുണ്യായി. കുട്ികൾ മുേധ്
ധയാരയിടലത്തുന്നതട് വടരച്യയാ, സുരഷേിതമയായ ഉപജവീ
വനമയാർഗം ച്നടുന്നതുവടരച്യയാ അവർക്കട് മയാനസി
കവം, വിദധ്യാഭധ്യാസപരവം, നിയമപരവമയായ പിന്തുണ 
ഇതിലൂടെ നൽകുന്നതയാണട്.

 • �ധംവയോജിത ശിശു േിക�ന വ�േനങ്ങൾ (ICDS): 
ആറട് വയസ്ിനട് തയാടഴയുള്ള കുട്ികളുടെ ആവശധ്
ങ്ങൾ നിറച്വറ്റുന്ന ഒരു പ്രധയാന ച്കന്ദ്രയാവിഷട്കൃത 
പദ്തിയയാണട് സംച്യയാജിത ശിശു വികസന ച്സ
വനങ്ങൾ. സമവീകൃത ച്പയാഷകയാഹയാരം, ആച്രയാഗധ് 
സംരഷേണം, റ�റൽ ച്സവനങ്ങൾ, ആച്രയാഗധ്വം 
ച്പയാഷകയാഹയാരവം, വിദധ്യാഭധ്യാസം, പ്രവീ-സട്കൂൾ വിദധ്യാ
ഭധ്യാസം എന്നിവയുൾടപ്ടെയുള്ള ഒരു സംച്യയാജിത 
ച്സവന പയാച്ക്കജയാണട്  ഇതിലൂടെ കുട്ികൾക്കട് നൽകു
ന്നതട്. കൌമയാരക്കയാരയായ ടപൺകുട്ികൾ, ഗർഭിണി
കൾ, മുലയൂട്ടുന്ന അമേമയാർ എന്നിവരിച്ലക്കും ഈ  
ച്സവനങ്ങൾ വധ്യാപിപ്ിക്കുന്നു. കുട്ിയുടെ ശയാരവീരിക
വം, മയാനസികവം, സയാമൂഹികവം, ണവജ്യാനികവം,  
ക്രിയയാത്മകവമയായ വികസനമയാണട് ഈ പദ്തി ശ്ദ് 
ച്കന്ദ്രവീകരിക്കുന്നതട്. 2020-21-ൽ സംസ്യാനത്തുെ
നവീെം 33,115 അങ്ണവയാെികൾ പ്രവർതെിച്ചു. ഇതിൽ, 
15.23 ലഷേം ച്പർ സ്ിടമന്റി ച്പയാഷകയാഹയാര പരി
പയാെിയുടെ ഗുണച്ഭയാക്തയാക്കെയായിരുന്നു. അതിൽ, 5.4 
ലഷേം ഗുണച്ഭയാക്തയാക്കൾ 3 മുതൽ 6 വയസ്ട് വടര 
പ്രയായമുള്ള കുട്ികളും, 3.32 ലഷേം ഗുണച്ഭയാക്തയാക്കൾ
ഗർഭിണികളും മുലയൂട്ടുന്ന സ്തവീകളുമയാണട്. ഐസിഡി
എസട് ഗുണച്ഭയാക്തയാക്കളുടെ ജില് തിരിച്ചുള്ള വിശദയാം
ശങ്ങൾ അനുബന്ധം 8.3.7 ൽ നൽകിയിരിക്കുന്നു. 

അങ്ണവയാെികൾ വഴി നൽകുന്ന ഭഷേണതെിടന് 
(അരി ഉൾടപ്ടെ) ച്�യാർട്ി�ിച്ക്കഷൻ നെപ്ിലയാക്കു
വയാൻ ച്കന്ദ്ര സർക്കയാർ നിർച്ദശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. 
സുസ്ിരമയായ രവീതിയിൽ സൂഷേട്മച്പയാഷക ച്പയാഷണ 
വിെവട് പരിഹരിക്കയാൻ ച്വണ്ിയയാണിതട്. ച്വൾഡട് ഫുഡട് 
ച്പ്രയാഗ്രയാമുമയായി (WFP) സഹകരിച്ചുടകയാണ്ടു വനിതയാ 
ശിശു വികസന വകുപ്ട്, അങ്ണവയാെികെിടല 3 മുതൽ 6 
വയസ്സുവടരയുള്ള കുട്ികൾക്കട് ഭഷേണമയായി നൽകുന്ന 
അരിയുടെ ച്�യാർട്ി�ിച്ക്കഷൻ ആരംഭിച്ചു. 8 ണമച്ക്രയാ 
ന്യൂരൈിയന്റുകൾ (അച്യൺ, ച്�യാെികട് ആസിഡട്, സിങ്ട്, 
വിറ്റട്.എ, വിറ്റട്.ബി12, നിയയാസിൻ, വിറ്റട്.ബി6, തയയാമിൻ) 
ഉപച്യയാഗിചേയാണട് അരി ച്�യാർട്ിണ� ടചയ്യുന്നതട്. 
അസംസട് കൃത അരി 100: 1 എന്ന അനുപയാതതെിൽ 
ച്�യാർട്ിണ�ഡട് അരിയുമയായി സംച്യയാജിപ്ിക്കും. 
കണ്ണൂർ ജില്യിടല തെിപ്റമ്പട് ഐസിഡിഎസട് പദ്
തിയിലയാണട് പരവീഷേണയാെിസ്യാനതെിൽ ഇതട് ആരംഭിചേ
തട്. 6 മയാസം മുതൽ 3 വയസ്ട് വടരയുള്ള കുട്ികൾക്കയാണട് 
ച്�യാർട്ി�ിച്ക്കഷൻ നെതെിയ അമൃതം ന്യൂരൈിമിക്ട് ച്െക്കട് 

ച്ഹയാം ച്റഷനയായി നൽകിയതട്. വയനയാെട് ജില്യിൽ 
ആരംഭിചേ പദ്തി പിന്നവീെട് ച്കരെതെിടല എല്യാ ജില്
കെിച്ലക്കും വധ്യാപിപ്ിച്ചു.

 • കോമ്പയിൻ 12: NFHS-4 ടന് കണക്കുകളുമയായി തയാര
തമധ്ടപ്ടുത്തുച്മ്പയാൾ, NFHS-5 പ്രകയാരം, സ്തവീകെിലും 
കുട്ികെിലുമുള്ള വിെർചേയുടെ ച്തയാതിൽ വർദ്നവട്  
ച്രേടപ്ടുതെിയിട്ടുണ്ട്. 6 മുതൽ 59 മയാസം വടര പ്രയായ
മുള്ള കുട്ികെിൽ, വിെർചേയുടെ ച്തയാതട് 39.4 ശതമയാന
മയാണട്, NFHS-4 ൽ ഇതട് 35.7 ആയിരുന്നു. കൂെയാടത, 
15-49 വയസട് പ്രയായമുള്ള സ്തവീകെിൽ, വിെർചേ നിരക്കട് 
36.3 ആണട് (NFHS-4 ൽ 34.3 ആയിരുന്നു) സ്തവീകെിടല
യും, കുട്ികെിടലയും വിെർചേ നിരക്കട് 20 ശതമയാനമയായി 
കുറയ്ക്കുക എന്ന ലഷേധ്ച്തെയാടെ, 2021 ജനുവരി 12 മുതൽ 
ഒരു വർഷച്തെക്കട് ഒരു ച്ബയാധവൽക്കരണ കയാമ്പയിൻ 
(കയാമ്പയിൻ 12) വനിതയാ ശിശു വകുപ്ട് ആരംഭിക്കുക
യുണ്യായി.

വകരള �ോമൂഹ്യ സുരക്ഷോ മിഷൻ മുവഖന 
നട്ിലോക്കുന്ന പരിപോടികൾ
ശിശുകൾക്കുള്ള കോൻ�ർ സുരക്ഷ, തോവലോലധം  
പദ്ധതികൾ- കധ്യാൻസറും മറ്റു മയാരകമയായ ച്രയാഗങ്ങളും 
ബയാധിചേ 18 വയസ്ിനട് തയാടഴയുള്ള കുട്ികൾക്കട് ഈ പദ്തി
കെിലൂടെ സയാമൂഹധ് സുരഷേയാ മിഷൻ സൌജനധ് ചികിത് നൽ
കിവരുന്നു. സംസ്യാനടതെ 15 സർക്കയാർ ആശുപത്രികൾ 
വഴി കയാൻസർ സുരഷേയാ പദ്തിയും, 18 പ്രധയാന സർക്കയാർ 
ആശുപത്രികൾ വഴി തയാച്ലയാലം പദ്തിയും നെപ്ിലയാക്കുന്നു. 
കയാൻസർ സുരഷേയാ പദ്തിയിലൂടെ 7,897 കുട്ികൾക്കും, 
തയാച്ലയാലം പദ്തിയിലൂടെ 18,517 കുട്ികൾക്കും 2020-21ൽ 
പ്രച്യയാജനം ലഭിച്ചു.

കുട്ടികളിപല വകോക്ിയർ ഇധംപ്ലോവന്ഷൻ (ശ്രുതിതരധംഗധം) പദ്
തിയിലൂടെ 0-5 വയസട് പ്രയായമുള്ള കുട്ികൾക്കട് ചികിത് 
നൽകിവരുന്നു. 2020-21ൽ 558 കുട്ികൾക്കട് ഇതിലൂടെ 
പ്രച്യയാജനം ലഭിച്ചു.

വ�ോഷ്യൽ �വ്ോർട്ട് �്കീധം വഫോർ ജുേവനൽ ഡയ
ബറ്റി�് (മിഠോയി): പ്രച്മഹമുള്ള കുട്ികൾക്കും, ണെപ്ട്-1 
ഡയബറ്റിസട് ബയാധിചേ കൌമയാരക്കയാർക്കും സമഗ്രമയായ 
പരിചരണം നൽകുന്ന പദ്തിയയാണട് ച്സയാഷധ്ൽ സച്പ്യാർട്ട് 
സ്കവീം ച്�യാർ ജുവണനൽ ഡയബറ്റിസട് (മിഠയായി).  
സംസ്യാനടതെ 5 സർക്കയാർ ടമഡിക്കൽ ച്കയാച്െജുകെിൽ 
സ്യാപിതമയായ മിഠയായി ക്ിനിക്കുകൾ വഴിയയാണട് പദ്തി നെ
പ്ിലയാക്കുന്നതട്. 2020-21ൽ 930 കുട്ികൾക്കട് ചികിത് ലഭിച്ചു.

വനേഹപൂർേധം: മയാതയാപിതയാക്കച്െയാ, അവരിൽ ഒരയാച്െയാ 
നഷ്ടപ്ട് കുട്ികൾക്കും, ജവീവിചേിരിക്കുന്ന രഷേിതയാവിനട് 
സയാമ്പതെിക പരയാധവീനത കയാരണം കുട്ിടയ ച്നയാക്കയാൻ 
കഴിയയാതെ അവസ്യിലയായ കുട്ികൾക്കും, ‘ച്നേഹപൂർവം’ 
പദ്തിയിലൂടെ വിദധ്യാഭധ്യാസ സഹയായം നൽകുന്നു. എചേട് ഐ
വി/എയട്ഡട് സട് ബയാധിതരയായ വിദധ്യാർത്ഥികൾ ഉൾടപ്ടെ
യുള്ള കുട്ികൾക്കട് ബിരുദതലം വടരയുള്ള വിദധ്യാഭധ്യാസ 
സഹയായം നൽകുന്നുണ്ട്. 2020-21ൽ 25,948 കുട്ികൾക്കട് 
ഈ പദ്തിയിലൂടെ പ്രച്യയാജനം ലഭിച്ചു.

വനേഹ�ോന്്നധം: എൻച്ഡയാസൾ�യാൻ ദുരിതബയാധിതർ
ക്കുള്ള ആശ്യാസ നെപെിയയായ ‘ച്നേഹസയാതേ്നം’ എന്ന 
പദ്തിയിലൂടെ ഒന്നു മുതൽ പന്തണ്യാം ക്യാസട് വടര 
പഠിക്കുന്ന കുട്ികൾക്കട് വിദധ്യാഭധ്യാസ സഹയായവം നൽകി 
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വരുന്നു. ഈ പദ്തിയിലൂടെ 2020-21ൽ, 5,355 കുട്ികൾക്കട് 
സഹയായം ലഭിച്ചു.

േീക്ഷണധം
സമൂഹതെിടല ഏറ്റവം അവഗണിക്കടപ്ട്തും പയാർശ്വൽ
ക്കരിക്കടപ്ട്തുമയായ വിഭയാഗങ്ങൾക്കട് ശരിയയായ ച്സവനം 
ഉറപ്യാക്കുക എന്നതിലയായിരിക്കണം പ്രധയാനമയായും ഊന്നൽ 
നൽച്കണ്തട്. അതിനയായി, പ്രവർതെന സംവിധയാനങ്ങെിൽ 
സമഗ്രവം ശയാസ്തവീയവമയായ സമവീപനം ആവശധ്മയാണട്. 
വച്യയാധികരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനും, ണവ
കലധ്വമയായി ബന്ധടപ്ട് പ്രവർതെികൾ ണകകയാരധ്ം  
ടചയ്യുന്നതിനും, വിവിധ വകുപ്പുകളുടെ ഏച്കയാപനം ആവശധ്
മയാണട്. എം.ഡബ്ല്യു.പി.എസട്.സി നിയമടതെ കുറിചേട് മികചേ 
അവച്ബയാധം സൃഷ്ിക്കുന്നതിലൂടെ വച്യയാജനങ്ങളുടെ പ്രശ്ന
ങ്ങൾ മികചേ രവീതിയിൽ ണകകയാരധ്ം ടചയ്യാവന്നതയാണട്. 
രൈയാൻസട് ടജൻഡർ വധ്ക്തികളുടെ ച്ഷേമ പ്രവർതെികെിൽ 
പുച്രയാഗമനം ഉടണ്ങ്ിലും, നവവീന കയാഴ്ചപ്യാെിലൂടെ നൂത
നമയായ ആശയങ്ങൾ വികസിപ്ിക്കുകയും, ച്മേലയിടല  
ശ്ദ്ിക്കടപ്െയാടത കിെന്ന സയാദ്ധ്തകൾ പ്രച്യയാജനടപ്
ടുത്തുകയും ച്വണം. പ്രവർതെനങ്ങൾ വിജയകരമയായി നെ
പ്ിലയാക്കയാൻ സയാധധ്മയാകുച്മ്പയാഴും, ഇതട് തുെരുന്നതിനയായി, 
വിെവകൾ നികതെി തെസ്ങ്ങൾ നവീക്കം ടചച്യ്ണ് നെപെി
കൾ ണകടക്കയാച്ള്ളണ്തട് ആവശധ്മയാണട്.
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9.1 കലയും സുംസ്കാരവും

കകരളത്ിന്റെ സയാംസ്യാരിക പൈതൃകം ക്യാത്യാഹിപ്ിക്കു
ന്നതിനം ്ചരിപ്ിക്കുന്നതിനമയായി വിവിധ സ്യാൈനങ്ങൾ  
സംസ്യാനത്ത് ്വർത്ിക്കുന്നുണ്ത്. അവയിൽ അവത
രണ കലയിലുള്ള അക്യാദമികത് സ്യാൈനങ്ങളം കലയം  
സംസത് കയാരവം ക്യാത്യാഹിപ്ിക്കുന്നതിനള്ള സ്യാൈനങ്ങളം  
ഉൾന്പ്ടുന്നു. ഈ കമഖലയ്ക്കുള്ള സയാമ്പത്ിക സഹയായം  
്ധയാനമയായം സയാംസ്യാരിക ഡയറകത്ടകററ്ത് വഴിയയാണത് 
നടപ്യാക്കുന്നതത്. സയാംസ്യാരിക ഡയറകത്ടകററ്ത്, പുരയാവസത്തു 
വകുപ്ത്, പുരയാകരഖയാ വകുപ്ത്, മയൂസിയം, മൃഗശയാല വകുപ്ത്, 
കകരള ക്റേറ്ത് ഫിലിം ന്ഡവലൈത്ന്മറെത് കകയാർപ്കറഷൻ 
എന്നിവയയാണത് ഈ കമഖലയിന്ല സർക്യാർ ൈദ്തികൾ 
നടപ്ിലയാക്കുന്ന ് ധയാന ഏജൻസികൾ. 

സയാംസ്യാരിക കയാരധ് വകുപ്ത് ഈ പവവിധധ്മയാർന്ന  
സ്യാൈനങ്ങളന്ട ്വർത്നങ്ങന്ള ഏകകയാൈിപ്ിക്കു
കയം വിലയിരുത്തുകയം ന്ചയ്യുന്നു. ്വർത്നങ്ങന്ള  
ഏകകയാൈിപ്ിക്യാനം ൈരിൈയാടികൾ നിരീക്ിക്യാനം വില
യിരുത്യാനം സയാമ്പത്ിക സഹയായ വിതരണത്ിനള്ള 
സ്യാൈനങ്ങന്ള ന്തരന്ഞെടുക്യാനം സംസത് കയാരിക ഉന്നത 
സമിതി സഹയായിക്കുന്നുണ്ത്. സയാംസ്യാരിക ഡയറകത്ടകററ്ത്  
സംസത് കയാരിക ഉന്നത സമിതിയന്ട ന്സക്രട്ടറികയറ്യായം  
ഡയറകത്ടർ കൗൺസിൽ കൺവീനറയായം ് വർത്ിക്കുന്നു.  
സ യാ ം സ് യാ ര ി ക  സ ം ഘ ട ന ക ൾ ക്ത്  ന ൽ കു ന്ന   
സയാമ്പത്ിക സഹയായം തീരുമയാനിക്കുന്നതിൽ ഈ സമിതി  
നിർണയായകമയാണത്.

മ്യുസിയം-മൃഗശാല വകുപ്പ് 
തിരുവനന്തപുരം നഗരത്ിലുള്ള  മയൂസിയങ്ങൾ  ഗയാലറികൾ 
സുകവയാളജിക്ൽ ൈയാർക്ത്, കകയാഴികക്യാടത് നഗരത്ിലുള്ള  
ആർട്ടത് ഗയാലറിയം കൃഷ്ണകമകനയാൻ മയൂസിയവം തൃശ്ശൂരിൽ 
ക്റേറ്ത് മയൂസിയവം മൃഗശയാലയം കുങ്ിച്ിറയിന്ല ന്ഹറികറ്ജത് 
മയൂസിയം  (വയനയാടത്) എന്നിവ മയൂസിയം മൃഗശയാല വകുപ്ിന 
കീഴിൽ സ്ിതിന്ചയ്യുന്നു. തകദേശീയരും അന്തർകദേശീയവ
മയായ വികനയാദസഞ്യാരികന്ള ആകർഷിക്കുന്ന ്ധയാന 
കകന്ദ്രങ്ങളയായി ഈ സ്യാൈനങ്ങൾ ്വർത്ിക്കുന്നു.

ആകഗയാള മഹയാമയാരിയന്ട ൈശ്യാത്ലത്ിൽ,  
2019-20, 2020-21 വർഷങ്ങളിൽ മയൂസിയങ്ങളം  
മൃഗശയാലകളം സന്ദർശിക്കുന്നതിനത് ന്ൈയാതുജന
ങ്ങൾക്ത് കർശന നിയന്ത്രണങ്ങൾ വകുപ്ത് ഏർന്പ്ടു
ത്ിയിരുന്നു. ൈിന്നീടത് സർക്യാർ ഉത്രവത് ്കയാരം 
ന്ൈയാതു്കവശനം നിർത്ിവച്ചു. സർക്യാർ മയാർഗ്ഗനിർകദേ
ശങ്ങളം കകയാവിഡത്-19 ക്യാകട്ടയാകക്യാളം അനസരിച്ത് 2021  
ന്സൈത്റ്ംബർ 14-നത് മൃഗശയാലകളം മയൂസിയങ്ങളം 
വകുപ്ത് വീണ്ം തുറന്നുന്കയാടുത്ിട്ടുണ്ത്. മയൂസിയം വകുപ്ിനത്  

കീഴിലുള്ള കകരളത്ിന്ല ്ധയാനന്പ്ട്ട മയൂസിയങ്ങളന്ട  
പട്ിക അനുബന്ം 9.1.1-ൽ നൽകിയിരിക്കുന്നു.

2020-21 ലല വകുപ്ിലറെ പ്രധാന നനട്ങ്ങൾ
 y നയാച്ചുറൽ ഹി്റേറി മയൂസിയം: നയാച്ചുറൽ ഹി്റേറി മയൂസിയ
ത്ിന്റെ നവീകരണ ്ക്രിയ പൂർത്ിയയായി.

 y തിരുവനന്തപുരം ശ്ീചിത്ര ആർട്ടത് ഗയാലറിക്ത് സമീൈം 
രയാജയാ രവിവർമ്മയന്ട കൈരിൽ പുതിയ ആർട്ടത് ഗയാലറി 
സ്യാൈിച്ചു.

 y കണ്ണൂരിൽ പകത്റി മയൂസിയം സ്യാൈിക്ൽ: 2022 
ജൂണിൽ ് വൃത്ി പൂർത്ിയയാകുന്മന്നത് ് തീക്ിക്കുന്നു.

 y ന്തയ്ം മയൂസിയം, കണ്ണൂർ: കകരള ചരിത്ര പൈതൃക 
മയൂസിയം വഴി നിർമയാണ ്വർത്നങ്ങൾ ആരംഭിച്ചു.  
2022 ഡിസംബർ അവസയാനകത്യാന്ട നിർമയാണ  
്വർത്നങ്ങൾ പൂർത്ിയയാകുന്മന്നത് ് തീക്ിക്കുന്നു.

 y എ.ന്ക.ജി സ്യാരക മയൂസിയം കണ്ണൂർ: കകരള ചരിത്ര 
പൈതൃക മയൂസിയം വഴിയള്ള നിർമയാണ ്വർത്ന
ങ്ങൾ ആരംഭിച്ചു. 2023 ഡിസംബർ അവസയാനകത്യാന്ട 
ൈണി പൂർത്ിയയാകുന്മന്നയാണത് ്തീക്ിക്കുന്നതത്

 y ശ്ീചിത്ര എൻകലേവത് ന്കട്ടിടം, കനപ്ിയർ മയൂസിയത്ി
നത് മുന്നിലുള്ള 150 വർഷം ൈഴക്മുള്ള കയാക്റേൺ 
വയാട്ടർ ഫൗണ്ൻ, തൃശൂർ മൃഗശയാലയന്ട ആർട്ടത് 
മയൂസിയം ന്കട്ടിടം എന്നിവയന്ട അറ്കുറ്പ്ണികളം  
പൂർത്ിയയാക്ി.

 y തിരുവനന്തപുരം മൃഗശയാലയിന്ല മൃഗങ്ങന്ളക്കുറിച്ത് 
കവൾഡത് പവൽഡത് പലഫത് ഫണ്ിന്റെ (WWF) സഹയാ
യകത്യാന്ട കകയാഫി കടബിൾ ബുക്കുകളന്ട ് സിദ്ീകര
ണവമയായി ബന്ധന്പ്ട്ടത് ് യാരംഭ നടൈടികൾ ആരം ഭിച്ചു.

 y തിരുവനന്തപുരം മൃഗശയാലയിൽ മൃഗങ്ങൾക്യായി  
ക്യാറപറെൻ ക്റേഷന്റെയം ഇൻറ്ർ്ന്റ്ഷൻ   
കകന്ദ്രത്ിന്റെയം നിർമ്മയാണം മഹയാമയാരിക്യാലത്ത് 
ആരംഭിച്ചു.

 y ന്മയാപബൽ ആപ്ികക്ഷൻ: തിരുവനന്തപുരം  
മൃഗശയാലയിൽ ഒരു ഡയാറ്യാകബസത് വികസിപ്ിക്കുന്നതിനത് 
ഒരു ന്മയാപബൽ ആപ്ികക്ഷൻ നിർമ്മിക്കുന്നതിനത് 
ന്കൽക്യാണുമയായി കരയാർ ഒപ്ിട്ടു.

നകരള സംസ്ാന പുരാവസപ്തു വകുപ്പ്
തിരുവിതയാംകൂർ പുരയാവസത്തു വകുപ്ം അക്യാലന്ത്  
ന്കയാച്ിയിന്ല പുരയാവസത്തു ഗകവഷണ കകന്ദ്രവം  
സംകയയാജിപ്ിച്ത് 1962 ലയാണത് കകരള സംസ്യാന  
പുരയാവസത്തു വകുപ്ത് രൂൈീകരിച്തത്. വിവിധ സ്ല
ങ്ങളിൽ നിന്നത് കന്ണ്ത്ിയ ശിലയാലിഖിതങ്ങളന്ട  
വയാലധ്ങ്ങൾ ്സിദ്ീകരിക്കുക, തയാമ്രഫലകങ്ങളിന്ല   
എഴുത്തുകൾ ൈകർത്തുക, ഖനനങ്ങളം ൈരധ്കവക്ണങ്ങളം  
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നടത്തുക, ബി.സി 200 മുതൽ സംസ്യാനത്ിന്റെ വിവിധ  
ഭയാഗങ്ങളിലയായി ചിതറിക്ിടക്കുന്ന ചരിത്രസ്യാരകങ്ങളന്ട  
സംരക്ണ  നടൈടികൾ എന്നിവയയാണത് ഈ 
വകുപ്ിന്റെ ്ധയാന ്വർത്നങ്ങൾ. പുരയാവസത്തു  
വകുപ്ിനത് കീഴിൽ 12 മയൂസിയങ്ങളണ്ത്. വിശദയാംശങ്ങൾ  
നബാക്പ് 9.1.1 -ൽ നൽകിയിരിക്കുന്നു. 

നബാക്പ് 9.1.1 പുരയാവസത്തു വകുപ് ിനത് കീഴ ിലുള്ള 
മയൂസിയങ്ങൾ 

 y ൈഴശ്ി കുടീരം
 y കുഞെയാലി മരക്യാർ സ്യാരക മയൂസിയം  
 y ൈഴശ്ി രയാജയാ മയൂസിയം
 y തൃശൂർ ആർക്ികയയാളജി മയൂസിയം
 y ചുമർ ചിത്രകലയാ മയൂസിയം
 y കചന്ദമംഗലം സിനകഗയാഗത്
 y ഹിൽ ൈയാലസത് മയൂസിയം
 y കൃഷ്ണപുരം ന്കയാട്ടയാരം
 y ന്കയാട്ടയാരക്ര തമ്പുരയാൻ ന്മകമ്മയാറിയൽ ലേയാസിക്ൽ 

ആർടത് സത് മയൂസിയം
 y കവലു തമ്പി ദളവ മയൂസിയം
 y കകയായിക്ൽ ന്കയാട്ടയാരം
 y ൈത്മനയാഭപുരം ന്കയാട്ടയാരം

ഉറവിടും: പുരകാവസ്തു വകുപ്്, കകരള സർക്കാർ

പുരയാവസത്തു വകുപ്ിനത് കീഴിലുള്ള ്ധയാന സ്യാരകങ്ങളന്ട 
ൈട്ടിക അനുബന്ം 9.1.2 ൽ നൽകിയിരിക്കുന്നു.

2020-21 ലല പ്രധാന നനട്ങ്ങളം പ്രകടനവം
 y കകയാഴികക്യാടത് ജില്ലയിന്ല ഫകറയാക്ിന്ല ടിപ്വിന്റെ  
കകയാട്ടയിൽ ഉതത്ഖനന നടൈടികൾ ആരംഭിച്ചു

 y കദശീയ സ്യാതന്ത്രധ് സമരത്ിന്റെ ഓർമ്മകൾ നില
നിൽക്കുന്ന ൈയ്ന്നൂർ ൈഴയ കൈയാലീസത് ക്റേഷൻ സം
രക്ിത സ്യാരകമയായി ് ഖധ്യാൈിച്ത് സമഗ്ര സംരക്ണ  
്വർത്നങ്ങൾ പൂർത്ിയയാക്ി അവിന്ട ഗയാന്ധി 
സത്മൃതി മയൂസിയം സജ്ീകരിച്ത് ന്ൈയാതുജനങ്ങൾക്ത് 
സമർപ്ിച്ചു.

 y പുരയാതന ലിൈിൈഠനവമയായി ബന്ധന്പ്ട്ട ് സിദ്ീകര
ണമയായ  കകരള ആർക്ികയയാളജിക്ൽ സീരിസിന്റെ   
രണ്യാം വയാലധ്ം ്സിദ്ീകരിച്ചു.

 y ആറന്മുള വയാഴുകവലിൽ തറവയാടത്, ഹിൽൈയാലസത് മയൂസിയം, 
കണ്ണൂർ സിഎസത്ഐ ന്സറെത് കജയാൺസത് ചർച്ത്, കണ്ണൂരിന്ല  
ഹയാൻവീവത് പൈതൃക മന്ദിരം, മൂവയാറ്റുപുഴ ഊരമന നര
സിംഹമൂർത്ി കക്ത്രം, ഇരവിമംഗലം ശ്ീ സുബ്രഹ്മണധ്
സ്യാമി കക്ത്രം എന്നിവയന്ട നവീകരണവം സംരക്ണ 
നടൈടികളം പൂർത്ിയയായി.

 y എറണയാകുളം മട്ടയാകഞ്രി കയാവംഭയാഗന്ത് ജൂതപ്ള്ളി 
പുരയാവസത്തു വകുപ്ത് ഏന്റ്ടുത്തു

 y ഇടുക്ി, ൈയാലക്യാടത്, എറണയാകുളം ജില്ലയാ പൈതൃക 
മയൂസിയങ്ങൾ സ്യാൈിച്ത് ന്ൈയാതുജനങ്ങൾക്യായി  
തുറന്നുന്കയാടുത്തു.

 y ന്തരന്ഞെടുത് സ്യാരകങ്ങളന്ട 2-ഡി ഗ്രയാഫിക്ൽ 
കഡയാകയുന്മകറെഷൻ നടൈടിക്രമങ്ങൾ  പൂർത്ിയയാക്ി.

 y കണ്ണൂരിന്ല കകണ്യാന്തയാർ  ചരിത്ര മയൂസിയത്ിന്റെ  
നിർമ്മയാണ ്വർത്നങ്ങൾ പൂർത്ീകരിച്ചു.  
സർക്യാർ കമഖലയ്കത് കീഴിലുള്ള കകരളത്ിന്ല ആദധ്ന്ത്  
്യാകദശിക മയൂസിയമയാണിതത്.

പട്ിക 9.1.1 സയാംസ്യാരിക കയാരധ് വകുപ് ിനത് കീഴ ിൽ വരുന്ന ്ധയാന സ്യാൈനങ്ങൾ

പ്ാൻ ഫണ്പ് വിഹിതം ലഭിക്കുന്ന സ്ാപനങ്ങൾ പദ്ധതിനയതര വിഹിതം /ആവർത്തന ഗ്ാന്റുകൾ/
ഒറ്റത്തവണ ഗ്ാന്റുള്ള സ്ാപനങ്ങൾ

• കകരള സയാഹിതധ് അക്യാദമി
• കകരള കലയാമണ്ഡലം
• കകരള സംസ്യാന ചലച്ിത്ര അക്യാദമി
• കകരള സംഗീത നയാടക അക്യാദമി
• കകരള ലളിതകലയാ അക്യാദമി
• കകരള കഫയാകലേയാർ അക്യാദമി
• മഹയാകവി കമയായിൻകുട്ടി പവദധ്ർ മയാപ്ിള കലയാ അക്യാദമി
• സംസ്യാന ഭയാഷയാ ഇൻ്റേിറ്യൂട്ടത്
• കകരള സംസ്യാന ബയാലസയാഹിതധ് ഇൻ്റേിറ്യൂട്ടത്
• ക്റേറ്ത് ഇൻ്റേിറ്യൂട്ടത് ഓഫത് എൻപസകലേയാൈീഡികത് 

ൈബ്ികക്ഷൻസത്
• കകരള ക്റേറ്ത് ബുക്ത് മയാർക്റ്ിംഗത് ന്സയാപസറ്ി
• മലയയാളം മിഷൻ
• പവകലയാപ്ിള്ളി സംസത് കൃതി ഭവൻ
• വയാസത്തുവിദധ്യാ ഗുരുകുലം
• ഭയാരതത് ഭവൻ
• ഗുരു കഗയാൈിനയാഥത് നടന ഗ്രയാമം
• പൈതൃക ൈഠന കകന്ദ്രം
• ശ്ീനയാരയായണ അന്തയാരയാഷ്ട്ര ൈഠന കകന്ദ്രം
• കുമയാരനയാശയാൻ നയാഷണൽ ഇൻ്റേിറ്യൂട്ടത് ഓഫത് കൾച്ർ
• കകരള സംസ്യാന ചലച്ിത്ര വികസന കകയാർപ്കറഷൻ
• ജവഹർ ബയാലഭവൻ (5 ജില്ലകളിൽ)
• മയാർഗി (കനയാൺ പ്യാൻ ഇല്ല)
• തുഞ്ൻ സ്യാരക ്സത്റ്ത് ആൻഡത് റിസർച്ത് ന്സറെർ  

(തുഞ്ൻ സ്യാരകം)

• ന്കയാങ്ണി സയാഹിതധ് അക്യാദമി
• തുള അക്യാദമി
• ഉറുദു അക്യാദമി
• പൂരക്ളി അക്യാദമി
• എ.ആർ.രയാജരയാജവർമ സ്യാരക സമിതി
• കകരള സംസ്യാന സയാംസ്യാരിക ്വർത്കരുന്ട 

കക്മനിധി കബയാർഡത്
• ൈല്ലന കുമയാരനയാശയാൻ സ്യാരകം
• ഒ.വി വിജയൻ സ്യാരകം 
• കുഞ്ൻ നമ്പധ്യാർ സ്യാരകം അമ്പലപ്ഴ
• തകഴി സ്യാരകം
• കുഞ്ഞുണ്ിമയാഷത് സ്യാരകം, ൈയാലക്യാടത്
• കുഞ്ൻ നമ്പധ്യാർ സ്യാരകം
• പവക്ം മുഹമ്മദത് ബഷീർ സ്യാരക ്സത്റ്ത്
• കഗയാവിന്ദ പൈ സ്യാരക സമിതി
• ൈയാർത്ി സുബ്ബ യക്ഗയാന സമിതി
• നകരന്ദ്ര്സയാദത് സ്യാരക നയാടക ൈഠന ഗകവഷണ കകന്ദ്രം
• ഉണ്യായിവയാരിയർ സ്യാരക കലയാ നിലയം
• മയ്നയാടത്  സി .കകശവൻ സ്യാരകം
• സകഹയാദരൻ അയ്പ്ൻ സ്യാരക സമിതി, ന്ചറയായി
• സരസകവി മൂലൂർ സ്യാരകം

അവലുംബും: സകാുംസ്കാരിക വകുപ്്, കകരള സർക്കാർ
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നകരള സംസ്ാന പുരാനരഖാ വകുപ്പ്
1962 ലയാണത് സംസ്യാന പുരയാകരഖയാ വകുപ്ത് രൂൈീകരിച്തത്. 
സംസ്യാന ഗവൺന്മറെികറെയം വിവിധ വകുപ്കളകടയം 
സ്യാൈനങ്ങളകടയം വധ്ക്ികളകടയം നിലവിലുള്ളതും സ്ിര 
മൂലധ്മുള്ളതുമയായ  എല്ലയാ കരഖകളകടയം സംരക്ക ചുമതല  
പുരയാകരഖയാ വകുപ്ിനയാണത്. സർക്യാർ കരഖകൾ, തയാളികയയാ
ലകൾ, പകന്യഴുത്തു്തികൾ തുടങ്ങിയ ചരിത്രൈരമയായ 
മൂലധ്മുള്ള കരഖകളന്ട സൂക്ിപ്കയാരയായം ഈ വകുപ്ത് ് വർ
ത്ിക്കുന്നു. റഫറൻസത് ആവശധ്ങ്ങൾക്യായള്ള കരഖകളം 
മറ്റും വകുപ്ത് ശയാസ്തീയമയായി സംരക്ിച്ചുകൈയാരുന്നു.

2020-21 ലല പ്രധാന നനട്ങ്ങളം പ്രകടനവം
 y തയാളികയയാല കരഖകളകടയം കടലയാസത് കരഖകളകടയം 
ഡിജിപറ്കസഷൻ: വകുപ്ത് ഒരു ലക്ം തയാളികയയാല 
കരഖകളം ഒരു ലക്ം കൈപ്ർ കരഖകളം സി-ഡിറ്ത് വഴി 
ഡിജിപറ്കസഷൻ പൂർത്ിയയാക്ി.

 y ന്നതർലയാൻഡത് നയാഷണൽ ആർപക്വകളമയായ
ള്ള ന്ഹറികറ്ജത് എകത്കചഞ്ത് ക്യാഗ്രയാം: സയാംസ്യാരിക 
പൈതൃക പകമയാറ്ത്ിന്റെ ഭയാഗമയായി ഡിപ്യാർട്ടത്ന്മന്ം  
ന്നതർലൻഡത്സത് നയാഷണൽ ആർപക്വത്സും 
തമ്മിൽ ധയാരണയാൈത്രം ഒപ്വച്ചു. കകരളവമയായി  
ബന്ധന്പ്ട്ട ഡച്ത് കരഖകളന്ട ൈകർപ്ത് ഡിപ്യാർട്ടത് ന്മറെിനം  
ഡച്ത് സംബന്ധിയയായ കകരള കരഖകളന്ട ൈകർപ്ത് 
ന്നതർലൻഡത് സത് നയാഷണൽ ആർപക്വത് സിനം  
പകമയാറയാൻ ലക്ധ്മിടുന്നു. 2022 ൽ ൈദ്തി  
പൂർത്ിയയാകും.

 y കയാർകട്ടയാഗ്രയാഫികത് ന്റകക്യാർഡുകളന്ട ശയാസ്തീയ 
സംരക്ണവം ഡിജിപറ്കസഷനം: പകന്യഴുത്തു 
മയാപ്കൾ, ലികത്യാ മയാപ്കൾ, ന്റയിൽകവ മയാപ്കൾ  
തുടങ്ങിയവയന്ട സംരക്ണവം ഡിജിപറ്കസഷ
നമയാണത് കകരള മയൂസിയം വഴി നടപ്ിലയാക്കുന്ന ഈ 
ൈദ്തി ലക്ധ്മിടുന്നതത്. 24 ഭൂൈടങ്ങളന്ട സംരക്ണം 
പൂർത്ിയയായി.

 y ഇറെർനയാഷണൽ ആർപക്വത്സത് ആൻഡത്  
ന്ഹറികറ്ജത് ന്സറെർ: തിരുവനന്തപുരന്ത് കയാരധ്വ
ട്ടം യൂണികവഴത് സിറ്ി കയാമ്പസിൽ ഇറെർനയാഷണൽ  
ആർപക്വത് സത് ആൻഡത് ന്ഹറികറ്ജത് ന്സറെർ  
സ്യാൈിക്കുന്നതിനത് കകരള സർവകലയാശയാലയമയായി  
ധയാരണയാൈത്രം ഒപ്വച്ിട്ടുണ്ത്. കകരള മയൂസിയം 
വഴിയയാണത് ഈ ൈദ്തി നടപ്യാക്കുന്നതത്.

 y തയാളികയയാല മയൂസിയം സ്യാൈിക്ൽ: തിരുവനന്തപുരം 
ന്സൻ്ൽ ആർപക്വത്സിൽ തയാളികയയാല മയൂസിയം 
സ്യാൈിക്കുന്നതിനത് കകരള മയൂസിയവമയായി ധയാരണയാ 
ചുരുണകളന്ട കശഖരമുള്ളതിൽ ഏകകദശം ഒരു 
കകയാടികയയാളം  തയാളികയയാല കരഖകളം ഉൾന്പ്ടുന്നു. 
കലയാകത്ിന്ല തന്ന്ന  വലിന്യയാരു  കശഖരമയാണിതത്.

 y ഇടുക്ി ജില്ലയാ പൈതൃക കകന്ദ്രവം ആർപക്വൽ 
ഗയാലറിയം: ഇടുക്ി ജില്ലയിൽ നിന്നുള്ള പുരയാകരഖകൾ 
ഏന്റ്ടുക്കുന്നതിനം സംരക്ിക്കുന്നതിനമയായി വകുപ്ത് 
ജില്ലയാ പൈതൃക കകന്ദ്രം ്വർത്നമയാരംഭിച്ചു.

 y ചരിത്ര ക്ിസത്: വിദധ്യാർഥികളിൽ ചരിത്രന്ത്ക്കുറിച്ത് 
അവകബയാധം സൃഷ്ിക്കുന്നതിനയായി സംസ്യാന ആർ
പക്വത്സത് വകുപ്ത് എല്ലയാ വർഷവം ചരിത്ര ക്ിസത്  
സംഘടിപ്ിക്കുന്നു.

 y കരഖകളന്ട ്സിദ്ീകരണം: വകുപ്ത് തയാന്ഴപ്റയന്ന 
പുസ്തകങ്ങളന്ട ്സിദ്ീകരണ ്വർത്നങ്ങൾ  
പൂർത്ിയയാക്ി:

1. മതിലകം കരഖകളന്ട ശബ്ദകകയാശം (മതിലകം 
കരഖകളന്ട ൈദയാവലി)

2. പുരയാകരഖയാ വകുപ്ത് ്സിദ്ീകരിച് പുസ്തകങ്ങന്ള
ക്കുറിച്ചുള്ള ലഘുൈത്രിക

സാംസപ്കാരിക ഡയറകപ്ടനററ്റപ്
വിവിധ വകുപ്കളന്ട കീഴിൽ ്വർത്ിക്കുന്ന എല്ലയാ 
കലയാ-സയാഹിതധ്-സയാംസ്യാരിക സ്യാൈനങ്ങളന്ടയം  
്വർത്നങ്ങൾ കയാരധ്ക്മമയായി ഏകകയാൈിപ്ിക്കുന്നതിനം 
നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനമയാണത് ഡയറകത്ടകററ്ത് രൂൈീകരിച്തത്. 
സംസ്യാനത്ിന്റെ സമ്പന്നമയായ സയാംസ്യാരിക പൈതൃകം 
സംരക്ിക്കുന്നതിനം ൈരികൈയാഷിപ്ിക്കുന്നതിനമയായി 
വിവിധ ൈദ്തികൾ ഡയറകത്ടകററ്ത് വഴി നടപ്യാക്ിവരുന്നു. 
സയാമ്പത്ികമയായി ൈിന്നയാക്ം നിൽക്കുന്ന കലയാകയാരന്യാർ
ക്കുള്ള ധനസഹയായ വിതരണം, ്തിമയാസ ന്ൈൻഷൻ 
വിതരണം, അന്തരിച് ് മുഖ കലയാകയാരന്യാരുന്ടയം എഴുത്തു
കയാരുന്ടയം ആശ്ിതർക്ത് ് തിമയാസ ന്ൈൻഷൻ വിതരണം, 
കകരളത്ിൽ സ്ിതിന്ചയന്ന കകന്ദ്ര സർക്യാർ സ്യാൈന
മയായ ദക്ിണ കമഖലയാ  കൾച്റൽ ന്സറെറിന്റെ ് വർത്
നങ്ങൾ ഏകകയാൈിപ്ിക്കുക എന്നിവയം ഡയറകത്ടകററ്ിന്ന 
ചുമതലന്പ്ടുത്ിയിട്ടുണ്ത്. കലയാസയാഹിതധ് ്തിഭകളന്ട  
ക്രിയയാത്മകമയായ ്വർത്നങ്ങൾ ക്യാത്യാഹിപ്ിക്കു
ന്നതിനയായി സയാംസത് കയാരിക ഡയറകത്ടകററ്ത് സംസ്യാന
ന്ത് എല്ലയാ സയാംസത് കയാരിക സ്യാൈനങ്ങൾക്കും വയാർഷിക  
ഗ്രയാന്കൾ വിതരണം ന്ചയ്യുന്നുണ്ത്.

കകയാവിഡത്-19 മഹയാമയാരിയന്ട ൈശ്യാത്ലത്ിൽ  
നിലനിന്നിരുന്ന നിയന്ത്രണങ്ങൾക്ിടയിലും 2020-21 
കയാലയളവിൽ നിരവധി നൂതന ൈരിൈയാടികൾ വകുപ്ത്  
ആരംഭിച്ിരുന്നു.

2020-21 ലല പ്രധാന നനട്ങ്ങളം പ്രവർത്തനങ്ങളം
 y 1,000 യുവകലാകാരന്ാർക്പ് വജ്രജൂബിലി  
ലഫന്ാഷിപ്പ്  - കകരളത്ിന്റെ പവവിധധ്വം സമ്പ
ന്നവമയായ കലയാ ൈയാരമ്പരധ്ത്ിന്റെ ശക്ി കന്ണ്ത്ി  
സമൂഹത്ിനത് മുന്നിൽ അവരിപ്ിക്യാനള്ള ൈദ്തിയയാണത്  
ആയിരം യവകലയാകയാരന്യാർക്കുള്ള വജ്രജൂബിലി  
ന്ഫകല്ലയാഷിപ്ത് ൈദ്തി. വിവിധ കലകളിൽ നിശ്ിത  
കയയാഗധ്തയം ്യാവീണധ്വമുള്ള യവതീ യവയാ
ക്ന്ള തിരന്ഞെടുത്ത് അവർക്ത് ആളകന്ള 
ൈരിശീലിപ്ിക്യാനള്ള കവദി ഒരുക്ി, കലയാ
കയാരന്യാർക്ത് ഒരു നിശ്ിത സമയകത്ക്ത്  
ന്ഫകലയാഷിപ്ത് നൽകി ൈിന്തുണയ്ക്കുന്നതയാണത് ഈ ൈദ്തി. 

 y തകദേശ സ്യം ഭരണ സ്യാൈനങ്ങളന്ട സജീവ 
ൈങ്യാളിത്കത്യാന്ട നടപ്യാക്കുന്ന ഈ ൈദ്തിയിൽ 
1,000 യവകലയാകയാരൻമയാന്ര ൈരിശീലകരയായി  
ന്തരന്ഞെടുത്ിട്ടുണ്ത്. ഈ 1,000 കലയാകയാരന്യാർ 47 
വധ്തധ്സ്ത കലയാരൂൈങ്ങളിൽ ൈരിശീലനം നൽകുന്നു. 171 
തകദേശസ്യംഭരണ സ്യാൈനങ്ങളിന്ല (മുനിസിപ്ൽ 
കകയാർപ്കറഷനകൾ, മുനിസിപ്യാലിറ്ികൾ, കബ്യാക്ത് 
ൈഞ്യായത്തുകൾ) ആയിരത്ിലധികം ൈരിശീലന കകന്ദ്ര
ങ്ങളിൽ ് യായ-ലിംഗ വധ്തധ്യാസമില്ലയാന്ത ൈരിശീലനയാർ
ത്ികൾക്ത് കലയാ ൈരിശീലനം നൽകുന്നു.  സംസ്യാന 
സർക്യാർ 10,000 രൂൈയം, ബന്ധന്പ്ട്ട തകദേശ സ്യാ
ൈനവം 5,000 രൂൈയം ൈരിശീലകർക്ത് നൽകുന്നുണ്ത്. 
ന്കയാവിഡത്-19 മഹയാമയാരിയന്ട ൈശ്യാത്ലത്ിൽ 
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നിലവിൽ ഓൺപലൻ വഴിയയാണത് കലയാ ൈരിശീലനം 
നടക്കുന്നതത്. വിവിധ സർക്യാർ കക്മ ൈദ്തികളന്ട 
്ചയാരണം, മദധ്ത്ിനം മയക്കുമരുന്നിനന്മതിരയായ 
അവകബയാധം വളർത്ൽ, ്യാകദശിക കലയാരൂൈങ്ങ
ളന്ട പുനരുജ്ീവനം, അവതരണം, കകയാവിഡത്-19  
്തികരയാധ/കബയാധവൽക്രണ ്വർത്നങ്ങൾ 
തുടങ്ങിയ സയാമൂഹിക ്വർത്നങ്ങളിലും ഈ യവ 
കലയാകയാരന്യാർ ഏർന്പ്ട്ടിരിക്കുന്നു. ഡയമണ്ത് ജൂബിലി 
ന്ഫകല്ലയാഷിപ്ിന്റെ ജില്ല തിരിച്ചുള്ള വിശദയാംശങ്ങൾ  
അനുബന്ം 9.1.3-ൽ നൽകിയിരിക്കുന്നു.

 y 241 കലയാരൂൈങ്ങളിൽ നിന്നയായി ആന്ക 825 കലയാ
കയാരന്യാന്ര ന്തരന്ഞെടുത്ിട്ടുണ്ത് കലയാകയാരന്യാ
രിൽ 545 കൈർ പുരുഷന്യാരും 327 കൈർ  വനിതക
ളമയാണത്. വിവിധ ജില്ലകളിൽ നിന്നയായി  ഏറ്വം 
കൂടുതൽ കലയാകയാരന്യാർ ്തിനിധീകരിച്തത് തൃശൂർ 
(126) ജില്ലയം ന്തയാട്ടുൈിന്നിലയായി എറണയാകുളം  
(116), തിരുവനന്ത പുരം (101) ജില്ലകളമയാണത്. 

 y കലാകാരന്ാർക്കുള്ള ഗ്ാമ്ീണ ആർട്പ് ഹബപ്/ ഉപജീ
വന പദ്ധതി - സമ്പന്നമയായ കരകൗശല ൈയാരമ്പരധ്മു
ള്ള സംസ്യാനമയാണത് കകരളം. എന്നയാൽ കരകൗശല 
ന്തയാഴിലയാളികൾക്ത് അവരുന്ട ഉൈജീവനമയാർഗങ്ങൾ
ക്ത് ് തിസന്ധി കനരിടുകയം മറ്ത് വരുമയാന മയാർഗ്ഗങ്ങൾ 
കതടയാൻ അവർ നിർബന്ധിതരയാകുകയം ന്ചയ്യുന്നു.  
കകരളത്ിന്റെ കരകൗശല പൈതൃകം സംരക്ിക്കുന്നതി
നം കരകൗശലന്ത്യാഴിലയാളികൾക്ത് ഉൈജീവനമയാർഗം  
ഉറപ്യാക്കുന്നതിനമയായി വകുപ്ത് നടപ്യാക്കുന്ന ൈദ്തി
യയാണത് ‘ഗ്രയാമീണ കലയാകകന്ദ്രം’ അഥവയാ റൂറൽ ആർട്ടത് 
ഹബത്. സംസ്യാനന്ത് ന്തരന്ഞെടുത് 21 പൈതൃക 
ഗ്രയാമങ്ങളിലയാണത് ൈദ്തി നടപ്യാക്യാൻ ഉകദേശിക്കുന്നതത്.  
ൈദ്തി നടപ്യാക്കുന്ന പൈതൃക ഗ്രയാമങ്ങളകടയം 
ഉൽൈന്നങ്ങളകടയം വിശദയാംശങ്ങൾ അനുബന്ം 
9.1.4-ൽ നൽകിയിരിക്കുന്നു. നൂതന സയാകങ്തികവി
ദധ്യിലും വിൈണന തന്ത്രങ്ങളിലും ഈ കമഖലയിന്ല 
വിദഗത്ധർ ൈരിശീലനം കനടിയിട്ടുണ്ത്.  ന്തരന്ഞെടുത് 
ഓകരയാ വികല്ലജിലും സമയാന്തരമയായി വിൈണന കകന്ദ്രം 
സ്യാൈിക്കുന്നുതികനയാന്ടയാപ്ം  മൂന്നത് വർഷം ന്കയാണ്ത് 
നടപ്യാക്കുന്ന ഈ ൈദ്തി കകരളത്ിന്റെ കരകൗശല 
ൈയാരമ്പരധ്ം സംരക്ിക്യാനം, കൂടുതൽ യവയാക്ന്ള 
ഈ കമഖലയികലക്ത് ആകർഷിക്യാനം സഹയായിക്കും. 

 y നകരള സംസപ്കാരത്തിലറെ വ്ാപനം - കകരളീയ  
കലയകടയം  സംസ്യാരത്ിന്റെയം ഗരിമ അതിരു
കളില്ലയാന്ത ്ചരിപ്ിക്കുകയയാണത് ഈ  ൈദ്തിയന്ട 
ലക്ധ്ം.  ഇതിനയായി സയാംസ്യാരിക വിനിമയ ൈരിൈയാ
ടികൾ കൈയാന്ലയള്ള ൈദ്തികൾ നടപ്ിലയാക്കുന്നു.  
ന്തലുങ്യാനയിലും നയൂഡൽഹിയിലും ന്ചപന്ന
യിലും സൗദി  അകറബധ്യിന്ല റിയയാദിലും 
ന ട ത് ി യ  വ കു പ് ി ന് റെ  സ യാ ം സ് യാ ര ി ക 
വിനിമയ വിരുന്നുകൾ ശ്കദ്യമയായിരുന്നു. 

 y വകുപ്ിന്റെ ന്വബത് പസറ്ിലൂന്ട കകരളത്ിന്റെ ശിൽൈ 
മയാതൃകകളം കലകളം അഭിരുചികളം നയാലത് ഭയാഷകളി
ലയായി ്സിദ്ീകരിച്ിട്ടുണ്ത്. കകരളപ്ിറവിക്ത് മുമ്പുള്ള 
തനതത് കലയാ സയാമൂഹധ് സയാംസത് കയാരിക ജീവിതന്ത് 
അടയയാളന്പ്ടുത്തുന്ന 2000-ത്ിലധികം കഫയാകട്ടയാ

ഗ്രയാഫുകൾ കശഖരിച്ത് ന്വബത്  പസറ്ിൽ ലഭധ്മയാക്ി
യിട്ടുണ്ത്. കകരളത്ിന്റെ സയാംസ്യാരിക ന്ൈരുമന്യ 
കലയാകത്ിന മുൻൈിൽ ്ദർശിപ്ിക്കുന്നതിനയായി 
14 ജില്ലകളിലുമയായി സ്ിതി ന്ചയ്യുന്ന കരകൗശല 
പൈതൃക ഗ്രയാമങ്ങന്ള സംബന്ധിച് ഹ്രസ് വീഡികയയാ 
ചിത്രീകരണങ്ങളം  ന്വബത് പസറ്ത്  വഴി ലഭധ്മയാക്കുന്നു. 
ന്കയാവിഡത്-19 മഹയാമയാരിയന്ട ൈശ്യാത്ലത്ിൽ 
ഭയാരതത് ഭവനമയായി സഹകരിച്ത് ഇക്ഴിഞെ ഓണ
ക്യാലത്ത് ‘മയാകവലി മലയയാളം’ എന്ന ഓൺപലൻ 
കലയാൈരിൈയാടി സംഘടിപ്ിച്ിരുന്നു. കകയാവിഡത്-19 
മഹയാമയാരി കയാരണം ഉൈജീവനമയാർഗം നഷ്ന്പ്ട്ട 
കലയാകയാരന്യാർക്ത് കവദിന്യയാരുക്കുന്നതിന്റെ 
ഭയാഗമയായി  സയാംസ്യാരിക വകുപ്ിന്റെ കനതൃത്ത്ിൽ 
ഭയാരതത് ഭവനമയായി സഹകരിച്ത് ‘മഴ മിഴി’ എന്ന 
ഓൺപലൻ കലയാൈരിൈയാടി സംഘടിപ്ിച്ചുവരുന്നു. 

 y നാട്രങ്ങപ് - ഗ്രയാമീണ കമഖലയിലും ന്ചറുൈട്ടണങ്ങളി
ലും കലയാസയാംസ്യാരിക ്വർത്നങ്ങൾക്ത് സ്ലം 
ലഭധ്മല്ലയാത്ിടങ്ങളിൽ മതിയയായ സ്ലസൗകരധ്മുള്ള 
ൈയാതകയയാരങ്ങകളയാ ന്ൈയാതുസ്ലങ്ങകളയാ കന്ണ്ത്ി 
‘നയാട്ടരങ്ങത്’ എന്ന കൈരിൽ രംഗകവദികൾ സ്യാൈി
ക്കുക എന്നതയാണത് ഈ ൈദ്തിയന്ട ലകത് ഷധ്ം. ഈ 
ൈദ്തിയന്ട ഭയാഗമയായി  ൈയാലക്യാടത് വടക്യാകഞ്
രിയിൽ നയാട്ടരങ്ങിന്റെ സ്ിരകവദി സ്യാൈിച്ിട്ടുണ്ത്. 
ആലപ്ഴ ജില്ലയിന്ല ന്ചങ്ങന്നൂരിൽ നിർമ്മയാണ 
്വർത്നങ്ങൾ പുകരയാഗമിച്ചുന്കയാണ്ിരിക്കുകയയാ
ണത്. മലപ്റത്ത്  വള്ളിക്കുന്നതത് നയാട്ടരങ്ങത് സ്യാൈിക്കു
ന്നതത് സർക്യാർ ൈരിഗണനയിലയാണത്. തുറസയായ 
കവദി, ചമയ മുറി, ഇരിപ്ിടം, കസയാളയാർ പലറ്റുകൾ,  
ശില്പങ്ങൾ, ചുമർചിത്രങ്ങൾ എന്നിവ ഉൾന്ക്യാള്ളുന്ന 
നയാട്ടരങ്ങത് കവദികളന്ട നിർമ്മയാണത്ിനത് 20 ലക്ം 
രൂൈയയാണത്  ന്ചലവയായി കണക്യാക്ന്പ്ട്ടിട്ടുള്ളതത്. 

 y സാംസപ്കാരിക ഉന്നത സമ്ിതി - സയാംസ്യാരിക 
വകുപ്ിനത് കീഴിലുള്ള വിവിധ സ്യാൈനങ്ങൾ, കലയാ 
സയാംസ്യാരിക സംഘടനകൾ, ഇതര കൂട്ടയായത്മകൾ 
തുടങ്ങിയവയ്കത് മയാർഗ്ഗദർശനം നൽകുക, സംസ്യാ
നന്ത് വിവിധ സയാംസ്യാരിക സ്യാൈനങ്ങൾക്കും 
മറ്റുമുള്ള ധന സഹയായ കതയാതത് ശിൈയാർശ ന്ചയ്യുക, 
കലയാ സയാംസ്യാരിക കമഖലയിന്ല നയ രൂൈീകരണ
ത്ിനത് ഉൈകദശം നൽകുക, നവീന സർഗയാത്മക  
സംരംഭങ്ങൾക്ത്  രൂൈം നൽകുക എന്നീ  ലക്ധ്കത്യാന്ട  
രൂൈീകരിച്തയാണത് സയാംസ്യാരിക ഉന്നത സമിതി.  

 y ശ്ീ നാരായണ ഗുരുനേവ  പ്രതിമ്  ശ്ീനയാരയായണ ഗുരു
കദവന്റെ ‘നമുക്ത് ജയാതിയില്ല’ വിളംബരത്ിന്റെ  നൂറയാം 
വയാർഷികയാകഘയാഷകത്യാടനബന്ധിച്ത്, ഗുരുകദവന്റെ 
ന്വങ്ല ്തിമ 2020 ന്സൈത്റ്ംബർ 21 നത് ബഹു. മു
ഖധ്മന്ത്രി അനയാച്യാദനം ന്ചയത്തു. തിരുവനന്തപുരത്ത് 
കനകക്കുന്നിനത് എതിർവശത്തുള്ള ഒബത്സർകവറ്റി  
ഹിൽസിലയാണത് ്തിമ സ്ിതി ന്ചയ്യുന്നതത്. 

 y കലാകാർന്ാർക്ായുള്ള നകാവിഡപ്-19 സമ്ാശ്ാസ 
ധനസഹായ പദ്ധതി കകയാവിഡത് മഹയാമയാരി മൂലം  
ഉൈജീവനം നഷ്ത്ടന്പ്ട്ടത് ജീവിതം വഴിമുട്ടിയവരും 10 
വർഷക്യാലം തുടർച്യയായി കലയാരംഗത്ത് ്വർത്ി
ക്കുന്നവരും കകരളത്ിൽ സ്ിര തയാമസമയായവ
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രുമയായ  32,000 കലയാകയാരന്യാർക്കും അനബന്ധ 
്വർത്കർക്കും ്തിമയാസം 1000 രൂൈയാ വീതം  
2 മയാസകത്ക്ത് അടിയന്തര ധനസഹയായമയായി 640 
ലക്ം രൂൈയാ വിതരണം ന്ചയ്ിട്ടുണ്ത്. സയാംസ്യാരിക 
വകുപ്ം അക്യാദമികളം മുകഖനയള്ള സമയാശ്യാസ 
ധനസഹയായത്ിനത് അകൈക്ിക്യാൻ കഴിയയാന്ത 
കൈയായവരും അതുവന്ര മറ്ത് ധന സഹയായങ്ങൾ ലഭി
ച്ിട്ടില്ലയാത്വരുമയായ 29,050 കലയാകയാരന്യാർക്കും   
അനബന്ധ ്വർത്കർക്കും കൂടി സമയാശ്യാസ ധന
സഹയായമയായി 1000 രൂൈ വീതം ബഹു. മുഖധ്മന്ത്രിയന്ട 
ദുരിതയാശ്യാസ നിധിയിൽ നിന്നയായി  ആന്ക 290.50 
ലക്ം രൂൈ  വിതരണം ന്ചയ്ിട്ടുണ്ത്. 

പ്രധാന സാംസപ്കാരിക സ്ാപനങ്ങൾ
നകരള കലാമ്ണ്ഡലം
കകന്ദ്ര സർക്യാരിന്റെ കലയാ-സയാംസ്യാരിക കമഖലയിന്ല ഒരു 
കൽപ്ിത സർവ്വകലയാശയാലയയാണത്  കകരള കലയാമണ്ഡലം.  
ഭയാരതത്ിന്ല അവതരണ കലകന്ള കുറിച്ചും ് ധയാനമയായം  
ദക്ികണന്തധ്ൻ സംസ്യാനങ്ങളിൽ രൂൈംന്കയാണ്തും 
കകരളീയ കലകന്ള കുറിച്ചും ്കതധ്ക ഊന്നൽ നൽകി  
ൈഠിക്കുന്നതിനള്ള ഒരു ് ധയാന കകന്ദ്രമയാണത് ഈ സ്യാൈനം.  

കകരള കലയാമണ്ഡലം ൈതിറ്യാണ്കളയായി കലയാകത്ിന്ല 
ഏറ്വം ്ശസ്തമയായ കഥകളി വിദധ്യാലയമയായി കണക്യാ
ക്ന്പ്ടുന്നു. ന്ചറുതുരുത്ിയിൽ സ്ിതി ന്ചയ്യുന്ന ഈ 
ഐതിഹയാസിക കലയാ വിദധ്യാലയം ആദധ്ം സ്യാൈിച്തത് 
മലയയാളത്ിന്ല ്ശസ്ത കവി വള്ളകത്യാൾ നയാരയായണ 
കമകനയാൻ ആണത്. കഥകളികയയാടും മറ്ത് ൈരമ്പരയാഗത 
കലയാരൂൈങ്ങകളയാടും ആളകൾക്കുള്ള തയാൽപ്രധ്ത്ിൽ  
സൂക്ത്മമയായ കുറവത് അകദേഹം തിരിച്റിയകയം അങ്ങന്ന 
സംരംഭം ആരംഭിക്കുകയം ന്ചയത്തുന്വന്നുൈറയന്പ്ടുന്നു.  
കമയാഹിനിയയാട്ടം, കൂടിയയാട്ടം, തുള്ളൽ, നങ്ങധ്യാർകൂത്ത് എന്നിവ 
ഉൾന്പ്ടുന്ന പവവിധധ്മയാർന്ന ൈരമ്പരയാഗത കലയാരൂൈ
ങ്ങളന്ട മുൻനിര ് കയയാക്യാവയാണത് ഇന്നത് കലയാമണ്ഡലം. 
കലയ്ക്കും സംസത് കയാരത്ിനമുള്ള ഒരു ഔകദധ്യാഗിക കൽപ്ിത 
സർവ്വകലയാശയാല കൂടിയയാണിതത്.

മ്ാർഗി
കക്ത്രകലകളയായ കഥകളി, കൂടിയയാട്ടം, ചയാകധ്യാർകൂത്ത്, 
നങ്ങധ്യാർകൂത്ത്, ൈയാഠകം എന്നിവന്യ ക്യാത്യാഹിപ്ിക്കുന്ന
തിനം ൈരികൈയാഷിപ്ിക്കുന്നതിനമുള്ള ് വർത്നങ്ങളയാണത്  
മയാർഗിയിൽ നടക്കുന്നതത്. തിരുവനന്തപുരത്ത് രണ്ിടങ്ങ
ളിലയായിട്ടയാണത്  മയാർഗിയന്ട  അരങ്ങത് ്ധയാനമയായം നട
ത്ികപ്യാരുന്നതത്. മയാർഗി കകന്ദ്രമയായ വലിയശ്യാലയിൽ  
കൂടിയയാട്ടവം നങ്ങധ്യാർകൂത്തും അരകങ്ങറുന്നു. കിഴകക്കക്യാട്ടയ്കത്  
സമീൈമുള്ള മന്റ്യാരു കകന്ദ്രം കഥകളിക്ത് മയാത്രമയായി നീക്ിവ
ച്ിരിക്കുന്നു. രണ്ത് കകന്ദ്രങ്ങളിലും വിദധ്യാർത്ികൾ അവരുന്ട 
കലയാരൂൈങ്ങൾ അവതരിപ്ിക്കുന്ന കമഖലകളിൽ ൈരിശീലനം  
കനടുന്നു. ന്ചണ്, മദേളം, ഇടക്, തിമില തുടങ്ങിയ വയാകദധ്യാൈ
കരണങ്ങളന്ട ൈരിശീലനവം മയാർഗിയിൽ നൽകുന്നുണ്ത്.

റഗുലർ കകയാഴത് സുകൾക്ത് പുറന്മ, ഹ്രസ്കയാല കകയാഴത് സുക
ളം മയാർഗി നടത്തുന്നുണ്ത്, ്കതധ്കിച്ത് വികദശികൾക്യായി  
കകയാഴത്സുകൾ നടത്യാറുണ്ത് . സത് കൂൾ കുട്ടികൾക്ത് കഥകളി
യന്ട സംഗീകതയാൈകരണങ്ങളിൽ സൗജനധ് ഓൺപലൻ  
ൈരിശീലനം മയാർഗി നൽകുന്നു. ശനി, ഞയായർ ദിവ

സങ്ങളിൽ കൂടിയയാട്ടം വിഭയാഗം വിദധ്യാർത്ികൾക്യായി 
ഓൺപലൻ ലേയാസുകൾ നടത്തുന്നുണ്ത്. ഇവക്കു പുറകമ  
22 കുട്ടികൾക്ത് മയാർഗി സൗജനധ് വിദധ്യാഭധ്യാസം നൽകുന്നു. 
കൂടിയയാട്ടം, കഥകളി എന്നിവ ൈരികൈയാഷിപ്ിക്കുന്നതിനയായി 
ലേയാസുകളം നടത്തുന്നു.

മയാർച്ത്, 2020 മുതൽ, കകയാവിഡത്-19 കയാരണം കർശന നിയ
ന്ത്രണങ്ങൾ ഉള്ളതിനയാൽ, വിദധ്യാർഥികൾക്കും കലയാകയാരന്യാ
ർക്കും മറ്ത് ആസ്യാദകർക്കും കവണ്ി ഓൺപലൻ വഴിയയാണത് 
ൈരിൈയാടികൾ നടത്ി കൈയാരുന്നതത്. കകയാവിഡത്-19  
പവറസിന്നക്കുറിച്ത് ന്ൈയാതുജനങ്ങളിൽ അവകബയാധം 
സൃഷ്ിക്കുന്നതിനയായി ‘ജയാഗ്രത’ എന്ന കൈരിൽ 5 മിനിറ്ത് 
പദർഘധ്മുള്ള വീഡികയയാ മയാർഗി ചിട്ടന്പ്ടുത്ി അവതരി
പ്ിക്കുകയം സമൂഹ മയാധധ്മങ്ങളിൽ ഇതിനത് വളന്രയധികം  
സ്ീകയാരധ്ത  ലഭിക്കുകയം ന്ചയത്തു.

വവനലാപ്ിള്ളി സംസപ് കൃതി ഭവൻ
ൈയാരമ്പരധ് കലകളന്ട സംരക്ണവം ക്യാത്യാഹനവ
മയാണത് പവകലയാപ്ിള്ളി സംസത്കൃതി ഭവന്റെ രൂൈീകരണ
ത്ിനള്ള അടിസ്യാന ഉകദേശലക്ധ്ം. സംസ്യാനത്ിന്റെ 
പവവിധധ്മയാർന്ന സയാംസ്യാരിക രൂൈങ്ങന്ളക്കുറിച്ചും ൈരി
വർത്നന്ത്ക്കുറിച്ചും അവകബയാധം സൃഷ്ിക്യാനം മയാ
നവികത, ജനയാധിൈതധ്ം, മതനിരകൈക്ത എന്നിവയിൽ 
കവരൂന്നിയ സംസ്യാരന്ത് അഭിനന്ദിക്യാനം ജനങ്ങന്ള 
ക്രിപ്ിക്യാനം ഉകദേശിച്ചുള്ള സംസ്യാന സർക്യാരിന്റെ 
വിവിധ ്വർത്നങ്ങന്ള പവകലയാപ്ിള്ളി സംസത് കൃതി 
ഭവൻ സംഘടിപ്ിക്കുകയം ഏകകയാൈിപ്ിക്കുകയം ന്ചയ്യുന്നു.

2020-21 ലല പ്രധാന പ്രവർത്തനങ്ങൾ
 y ്തിമയാസ സയാംസ്യാരിക ൈരിൈയാടി: കകരളത്ിന്ല 
പവവിധധ്മയാർന്ന കലകകളയം കലയാരൂൈങ്ങകളയം 
ക്യാത്യാഹിപ്ിക്കുന്നതിനം വധ്തധ്സ്തങ്ങളയായ കലയാ
രൂൈങ്ങൾ ആസ്ദിക്യാൻ ജനങ്ങൾക്ത്  അവസര
ന്മയാരുക്കുന്നതിനമയായി മയാസത്ിൽ നയാലു മുതൽ 
അഞ്ചു ദിവസം വന്ര നീണ് നിൽക്കുന്ന ‘സംസത്കൃതി  
സയാംസ്യാരികകയാത്വം’ എന്ന കൈരിൽ  ് തിമയാസ ൈരി
ൈയാടിയയായി സംഘടിപ്ിച്ചു വരുന്നു.

 y വയാർഷിക സയാംസ്യാരിക ൈരിൈയാടി: മധധ്കവനലവ
ധിക്യാലത്ിന്റെ മയാധുരധ്ം കുട്ടികൾക്ത് ൈകർന്നത് 
നൽകയാൻ ലക്ധ്മിട്ടുന്കയാണ്ത് വിവിധ ജില്ലകളിലയായി 
സംഘടിപ്ിച്ചു വരുന്ന മയാമ്പഴക്യാലം, മഹയാകവി പവ
കലയാപ്ിള്ളി ശ്ീധര കമകനയാന്റെ ജന്-ചരമ ദിനയാച
രണം എന്നിവ സംഘടിപ്ിക്കുന്നു. കൂടയാന്ത നൃത്ം, 
സംഗീതം, നയാടകം, വയാദധ്കലകൾ എന്നീ കമഖലക
ളിന്ല  കയാലയാകയാരന്യാന്ര ആദരിക്ലികനയാന്ടയാപ്ം  
തയാളമകഹയാത്വവം ലേയാസുകളം ന്സമിനയാറുകളം  
സംഘടിപ്ിക്കുന്നു.

 y ൈഠന കളരികൾ: സത്കൂൾ കുട്ടികളിൽ ഭയാഷ ് യാവീണധ്ം  
വളർത്ി എടുക്കുക എന്ന ലക്ധ്കത്യാന്ട പവകലയാപ്ിള്ളി  
സംസത്കൃതി  ഭവൻ അക്രക്യാക കളരി  
സംഘടിപ്ിക്കുന്നു.  കകരളത്ിന്ല വിവിധ ജില്ലകളിൽ 
നിന്നുള്ള കുട്ടികൾക്ത് ഈ കളരിയിൽ ൈന്ങ്ടുക്യാൻ 
അവസരന്മയാരുക്കുന്നു. എല്ലയാമയാസവം രണ്ദിവസം 
ഓൺപലൻ ആയിട്ടയാണത് ലേയാസുകൾ ക്രമീകരിച്ിരി
ക്കുന്നതത്. സ്യാതന്ത്രധ്ലബത്ധിയന്ട 75 –മതത് വയാർഷി
കയാകഘയാഷങ്ങകളയാടനബന്ധിച്ത് 10 മുതൽ 15 വയസ്സു 
വന്ര ്യായമയായ വിദധ്യാർഥികന്ള ഉൾന്പ്ടുത്ി  



402  |  സയാമ്പത്ിക അവകലയാകനം 2021  |  അദ്ധ്യായം 9

സ്യാതന്തധ്സമരചരിത്ര ലേയാസ്ത്  സംഘടിപ്ിക്കുന്നു.  
ആഴ്ചയിൽ ഒരുദിവസം ഓൺപലനയായിട്ടയാണത് ലേയാസത് 
സംഘടിപ്ിക്കുന്നതത്. 

 y സയാംസ്യാരിക മയുസിയം: ൈടിപ്രയിൽ മഹയാകവി 
പവകലയാപ്ിള്ളി ശ്ീധര കമകനയാന്റെ സ്രണ  
നിലനിർത്തുന്നതിനത് അകദേഹം ഉൈകയയാഗിച്ിരുന്ന 
വസത്തുക്ൾ ഉൾന്പ്ടുത്ി ഒരു സയാങ്ൽപ്ിക എഴുത്തുമുറി  
സ്യാൈനത്ിൽ സജ്ീകരിച്ിട്ടുണ്ത്.

നകരള സംസ്ാന സർവവിജ്ാനനകാശം 
ഇൻസ്റിറ്റ്യൂട്പ് (എസപ്.ഐ.ഇ.പി)
്ശസ്ത വിജ്യാനകകയാശങ്ങളയായ ‘എൻപസകലേയാൈീഡിയ 
ബ്രിട്ടയാനിക്’, ‘അകമരിക്യാന’ എന്നിവയമയായി തയാരതമധ്
ന്പ്ടുത്യാവന്ന മലയയാള ഭയാഷയിൽ ഉയർന്ന നിലവയാരമുള്ള 
എൻപസകലേയാൈീഡിയകളം സമയാനമയായ മറ്ത് റഫറൻസത് 
ഗ്രന്ഥങ്ങളം ്സിദ്ീകരിക്കുന്നതിനയായി സ്യാൈിതമയായ 
ഒരു സ്യാൈനമയാണത് കകരള സംസ്യാന സർവവിജ്യാന
കകയാശം ഇൻ്റേിറ്യൂട്ടത്.

ജനറൽ എൻപസകലേയാൈീഡിയയന്ട 17 വയാലധ്ങ്ങൾ, 
കലയാക സയാഹിതധ്ന്ത്ക്കുറിച്ചുള്ള എൻപസകലേയാൈീ
ഡിയയന്ട 10 വയാലധ്ങ്ങൾ, ൈരിസ്ിതി, ൈരിണയാമം, 
കജധ്യാതിശയാസ്തം, നിയമം എന്നിവന്യക്കുറിച്ചുള്ള  
എൻപസകലേയാൈീഡിയയന്ട വയാലധ്ങ്ങൾ, പുതുക്ിയ 
ജനറൽ എൻപസകലേയാൈീഡിയയന്ട 10 വയാലധ്ങ്ങൾ എന്നി
വയം ഇൻ്റേിറ്യൂട്ടത് ് സിദ്ീകരിച്ിട്ടുണ്ത്. നിലവിൽ ജനറൽ 
എൻപസകലേയാൈീഡിയയന്ട മൂന്നത്  വയാലധ്ങ്ങൾ ഇനിയം 
്സിദ്ീകരിക്യാൻ ബയാക്ിയണ്ത്. ജനറൽ എൻപസകലേയാ
ൈീഡിയ വയാലധ്ം 18, മലയയാള സയാഹിതധ് വിജ്യാനകകയാശം, 
നിയമന്ത്ക്കുറിച്ചുള്ള വിജ്യാന കകയാശം എന്നിവയന്ട 
്സിദ്ീകരണം, കകരളന്ത്ക്കുറിച്ചുള്ള എൻപസകലേയാ
ൈീഡിയയന്ട ്യാഥമിക കൃതികളന്ട പൂർത്ീകരണം,  
കട്ടിംഗത് എഡത്ജത് ന്ടകത്കനയാളജിന്യക്കുറിച്ചുള്ള വിജ്യാന
കകയാശം എന്നിവ ഇൻ്റേിറ്യൂട്ടത് വിഭയാവനം ന്ചയ്ിട്ടുണ്ത്.  
നിയമന്ത്ക്കുറിച്ചുള്ള വിജ്യാനകകയാശം ഇൻ്റേിറ്യൂട്ടത്  
ആഗസത്റ്ത്  02, 2021-നത് ്സിദ്ീകരിച്ചു.

നകരള സംഗീത നാടക അക്ാേമ്ി
സയാംസ്യാരിക വകുപ്ിനത് കീഴിൽ 1958 ഏ ി്ൽ 26 നത് 
സ്യാൈിതമയായ കകരള സംഗീത നയാടക അക്യാദമി കകര
ളത്ിന്ല വിവിധ കലകളയായ  നൃത്ം, സംഗീതം, നയാടകം, 
നയാകടയാടി കലകൾ എന്നിവന്യ ൈരികൈയാഷിപ്ിക്കുകയം 
ക്യാത്യാഹിപ്ിക്കുകയം ന്ചയ്യുന്നു. കൂടയാന്ത ചരിത്രൈര
മയായം സയാംസ്യാരികൈരമയായം ്ധയാനധ്മുള്ളവയം ദുർല
ഭമയായ കലയാരൂൈങ്ങന്ള സംരക്ിക്കുകയം അവന്യക്കു
റിചുള്ള വിവരങ്ങൾ കശഖരിക്കുകയം സംരക്ിക്കുകയം 
ന്ചയ്യുന്നു.  നയൂഡൽഹിയിൽ സ്ിതി ന്ചയ്യുന്ന കകന്ദ്ര 
സർക്യാർ സ്യാൈനമയായ സംഗീത നയാടക അക്യാദമി 
കൈയാലുള്ള സമയാന സ്യാൈനങ്ങളമയായി പകകകയാർത്ത്, 
കകരള സംഗീത നയാടക അക്യാദമി സംഘടനകൾക്ത് 
അഫിലികയഷൻ നൽകി മികച് കലയാകയാരന്യാർക്ത്  
അവയാർഡുകൾ, ന്ഫകലയാഷിപ്കൾ, ന്സമിനയാറുകൾ, ൈഠന  
കളരികൾ എന്നിവ  നടത്ി അക്യാദമി അതിന്റെ ഉകദേശധ്
ലക്ധ്ങ്ങൾ സയാക്യാതത്കരിക്കുന്നു.

കകയാവിഡത്-19 മഹയാമയാരി സമയത്ത് കലയാകയാരന്യാർക്ത് 
പകത്യാങ്ങയായി തയാന്ഴപ്റയന്ന  ൈദ്തികളം ്വർത്

നങ്ങളം  നടപ്ിലയാക്ി.
 y സർഗഭൂമിക ഓൺപലൻ പ്യാറ്ത്കഫയാം: ഈ സംവിധയാ
നത്ിലൂന്ട  കലയാകയാരന്യാർക്ത് കലയാൈരിൈയാടികൾ 
ഓൺപലൻ അവതരണത്ിനത് വഴിന്യയാരുക്ി.

 y 100 കകരള ഗയാനങ്ങളന്ട ്കയാശനം: ഗയാനരചയി
തയാക്കളയം ഗയായകന്രയം സംഗീത സംവിധയായക
ന്രയം ക്യാത്യാഹിപ്ിക്കുന്നതിനയായി ഈ ൈദ്തി 
വഴി 100 കകരളയാ ഗയാനങ്ങൾ പുറത്ിറക്കുന്നതിനള്ള  
സയാമ്പത്ിക സഹയായം നൽകുന്നു.

 y പുസ്തകങ്ങളന്ട ് സിദ്ീകരണം: 100 ദിവസം ന്കയാണ്ത് 
100 പുസ്തകങ്ങൾ ് സിദ്ീകരിക്കുക എന്ന ലക്ധ്കത്യാ
ന്ട ഈ ൈദ്തി ആരംഭിച്ചു.

 y നയാടക ട്രൂപ്കന്ള ക്യാത്യാഹിപ്ിക്കുന്നതിനം സഹയായി
ക്കുന്നതിനമയായി ഇറെർനയാഷണൽ തികയറ്ർ ന്ഫ്റേി
വൽ ഓഫത് കകരള (ഐ.ടി.എഫത്.ഒ.ന്ക), സംസ്യാന 
ന്്യാഫഷണൽ നയാടക അമച്ർ നയാടക മത്രം 
നടത്ി.

 y ഷഡത്കയാല കഗയാവിന്ദ മയാരയാർ സംഗീകതയാത്വം: സംഗീത
ന്ത് ക്യാത്യാഹിപ്ിക്കുന്നതിനയായി എല്ലയാ വർഷവം ഈ 
ഉത്വം നടത്ന്പ്ടുന്നു. ലേയാസിക്ൽ കകച്രി, കസയാ
ൈയാനസംഗീതം, ലേയാസ്ിക്ൽ നൃത്ം, വയാദധ്സംഗീതം,  
ന്സമിനയാറുകൾ തുടങ്ങിയവയയാണത് ന്ഫ്റേിവലിൽ  
ഉൾന്പ്ടുന്നതത്.

 y നൃത്ം, സംഗീതം, നയാടകം, കഥകളി കഥയാ്സംഗം 
എന്നിവ ക്യാത്യാഹിപ്ിക്കുന്നതിനയായി കമളകളം   
ശിൽൈശയാലകളം നടത്ി. 

മ്ലയാളം മ്ിഷൻ
മലയയാളം മിഷൻ ഒരു വിദധ്യാഭധ്യാസ-സയാംസ്യാരിക സ്യാ
ൈനമയാണത്. വികദശത്തും മറ്ത് സംസ്യാനങ്ങളിലും ഉള്ള  
മലയയാളികളന്ട കുട്ടികൾക്ത് മലയയാളം ൈഠിക്യാനം 
കകരള സംസ്യാരന്ത് കുറിച്ത് അറിയയാനം കകരള സർ
ക്യാർ രൂൈീകരിച് ഒരു സ്യംഭരണ സ്യാൈനമയാണത് 
മലയയാളം മിഷൻ. സംസ്യാന മുഖധ്മന്ത്രിയന്ട കനതൃത്
ത്ിലുള്ള 15 അംഗ സമിതിയയാണത് മലയയാളം മിഷന്ന 
നയിക്കുന്നതത്. ഈ കബയാഡിയിൽ, ബന്ധന്പ്ട്ട വകുപ്ക
ളിന്ല ന്സക്രട്ടറിമയാർ ഔകദധ്യാഗിക അംഗങ്ങളയായം ്വർ
ത്ിക്കുന്നു, അകതസമയം, സർക്യാർ നയാമനിർകദേശം  
ന്ചയ് മലയയാളത്ിന്ല ്ശസ്തരയായ സയാഹിതധ്കയാര
ന്യാർ അനൗകദധ്യാഗിക അംഗങ്ങളയായി ്വർത്ിക്കുന്നു.  
കകരളത്ിന്റെ കയാരധ്ത്ിൽ, ന്മയാത്ം ജനസംഖധ്യന്ട 
മൂന്നിന്ലയാന്നത് സംസ്യാനത്ിനത് പുറത്ത് കുടികയറ്ക്യാരയായി 
ജീവിക്കുന്നവരയാന്ണന്നത് കണക്യാക്ന്പ്ടുന്നു. മലയയാള 
ഭയാഷയന്ട വളർച്യം നിലനിൽപ്ം വരും തലമുറയന്ട 
ഭയാഷയാകശഷിന്യ ആശ്യിച്ിരിക്കുന്നതയാണത്. കൂടയാന്ത, 
നയാടികനയാടും  നയാട്ടുകയാകരയാടും  ബന്ധുക്കളയാടും ഹൃദധ്മയായ 
ബന്ധം നിലനിർത്തുന്നതിൽ മയാതൃഭയാഷ ഒരു ് ധയാന ൈങ്ത് 
വഹിക്കുന്നു. വികദശ മലയയാളികൾ അവരുന്ട മയാതൃഭയാഷ 
ൈഠിക്കുന്നതിനത് എല്ലയായികപ്യാഴും ് യാധയാനധ്ം നൽകിയിട്ടുണ്ത്.  
ഭയാഷകയയാടുള്ള സത് കനഹത്ിനം കരുതലിനം മുൻഗണന 
നൽകുന്നതിനം കൂടുതൽ സയാധധ്തകൾ വിപുലീകരിക്കുന്ന
തിനമയാണത് മലയയാളം മിഷൻ സ്യാൈിതമയായതത്.

മ്ലയാളം മ്ിഷലറെ പ്രധാന പ്രവർത്തനങ്ങൾ
കണിന്ക്യാന്ന, സൂരധ്കയാന്തി (2 വർഷം), ആമ്പൽ,  
നീലക്കുറിഞെി (3 വർഷം) എന്നിങ്ങന്നയയാണത് മലയയാളം 
മിഷന്റെ ൈയാഠധ്ൈദ്തി കകയാഴത്സുകൾ അറിയന്പ്ടുന്നതത്.
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ഭൂമ്ി മ്ലയാളം ഓപ്ൺ ഓൺവലൻ നകാഴപ്സപ് 
(ബി.എം.ഒ.ഒ.സി)
മലയയാളം മിഷൻ ആരംഭിച്  ഓപ്ൺ ഓൺപലൻ 
കകയാഴത്സത് ക്യാഗ്രയാം  ആണത് ബി.എം.ഒ.ഒ.സി. നിലവിൽ തുട
ക്ക്യാരുന്ട  തലത്ിലുള്ള ന്മയാഡയൂളകൾ ന്വബത്പസറ്ിൽ  
ലഭധ്മയാക്ിയിട്ടുണ്ത്. ഇതിലൂന്ട മലയയാള ഭയാഷയന്ട വളർച്
യിൽ മലയയാളം മിഷൻ ഒരു നയാഴികക്ല്ലത് സ്യാൈിച്ചു കഴിഞ്ഞു. 
മലയയാളത്ിൽ ്യാഥമിക ൈരിജ്യാനമില്ലയാത് വിദധ്യാർ
ത്ികൾക്ത് അവരുന്ട വീട്ടിൽ നിന്നത് തന്ന്ന ഭയാഷ ൈഠി
ക്യാൻ സഹയായിക്കുന്ന തരത്ിൽ വികസിപ്ിന്ച്ടുത്തയാനത്  
ബി.എം.ഒ. ഒ.സി. കകയാഴത് സത്. സൗജനധ് രജിസത് ക്ഷകനയാ
ന്ടയാപ്ം എല്ലയാവർക്കും കവഗത്ിലും, എളപ്ത്ിലുമുള്ള  
ൈഠനമയാണത് ഈ കകയാഴത് സത് വയാഗ്യാനം ന്ചയ്യുന്നതത്. 
മലയയാളം ൈഠിപ്ിക്കുന്ന ഒകരന്യയാരു ഓപ്ൺ ഓൺപലൻ  
കകയാഴത്സയാണിതത്, സൗജനധ് രജിസത്ക്ഷനിലൂന്ട 
ആർക്കും ഈ ആപ്ത് വഴി മലയയാളം ൈഠിക്യാൻ സയാധിക്കും.  
http://www.bhoomimalayalam.kerala.gov.in എന്ന 
ന്വബത് വിലയാസത്ിൽ ഈ കകയാഴത്സ്സും, വിശദയാംശങ്ങളം  
ലഭധ്മയാക്ിയിട്ടുണ്ത്. ലളിതമയായ ന്ഗയിമുകളിലൂന്ടയം  
രസകരമയായ ൈഠനത്ിലൂന്ടയം മലയയാളം അക്രങ്ങളം  
വയാക്കുകളം എഴുതയാൻ ൈഠിതയാക്ന്ള  സഹയായിക്കുന്ന 
ഒരു ന്മയാപബൽ ആപ്ികക്ഷൻ വഴിയം ഈ കകയാഴത്സത്   
നടപ്ിലയാക്ിയിട്ടുണ്ത്.

നിലവിൽ  30 രയാജധ്ങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഏകകദശം 1,500 ഉൈ
കയയാക്യാക്ൾ ഈ ആപ്ികക്ഷനിൽ രജി്റേർ ന്ചയ്ിട്ടുണ്ത്, 
കൂടയാന്ത ബി.എം.ഒ.ഒ.സി കകയാഴത്സത്  വിദധ്യാർത്ികൾക്യായി 
ഓൺപലൻ ഇറെറയാകത്ടീവത് ന്സഷനകളം നടത്തുന്നുണ്ത്.  
കകയാഴത്സത് പൂർത്ിയയാക്കുന്ന വിദധ്യാർത്ികൾക്ത് മലയയാളം 
മിഷന്റെ സർട്ടിഫിക്റ്ത് ലഭിക്കുന്നതയാണത്.

നകരള സംസ്ാന ചലച്ിത്ര അക്ാേമ്ി
കകരള സർക്യാരിന്റെ സയാംസ്യാരിക കയാരധ് വകുപ്ി
നത് കീഴിൽ ലയാകഭച്യില്ലയാന്ത ്വർത്ിക്കുന്ന ഒരു 
സ്യംഭരണ സ്യാൈനമയാണത് കകരള സംസ്യാന 
ചലച്ിത്ര അക്യാദമി. 1998 ഓഗ്റേിൽ സംസ്യാ
നന്ത് സിനിമയന്ട ക്യാത്യാഹനത്ിനയായി  
ഇതത് സ്യാൈിതമയായി. ഇന്തധ്യിൽ ഇത്രന്മയാരു സംരംഭം 
ആദധ്മയായിട്ടയാണത് രൂൈീകരിക്കുന്നതത്. കകരളത്ിന്ല ഏറ്വം 
ജന്ിയമയായ കലയാരൂൈമയാണത് സിനിമ എന്ന വസത്തുത 
കണക്ിന്ലടുത്യാണത് കകരളത്ിൽ ഇത്രന്മയാരു സംരം
ഭത്ിനത് അനകയയാജധ്മയായ ക്രമീകരണങ്ങൾ ഉണ്യാക്ിയതത്.  
ചലച്ിത്രകമഖലന്യ ഉൈകഭയാക്തൃവൽക്രണത്ിന്റെ  
മയാധധ്മമയാകയാനള്ള ശ്മം  ന്ചറുക്കുവയാനം, സമൂഹത്ിന്റെ 
സയാംസ്യാരിക ്ബുദ്തയ്കത് സിനിമയന്ട സംഭയാവനയ്ക്കുള്ള 
ശരിയയായ അംഗീകയാരവമയാണത് അക്യാദമി. വധ്ക്ിന്യ
ന്ന നിലയിലും സയാമൂഹിക ജീവിന്യന്ന നിലയിലും മനഷധ്
ന്റെ സമ്പൂർണ വികയാസത്ിനത് സിനിമ സംഭയാവന നൽ
കണന്മന്ന മുദ്യാവയാകധ്മയാണത് ഇതിന്ന നയിക്കുന്നതത്. 
സിനിമയന്ട സകന്ദശം വികനയാദത്ിനള്ള ഉൈയാധിയയായി 
മയാത്രമല്ല, ഗൗരവമയായ അക്യാദമികത് ്തിഫലനവം സം
രക്ിക്യാനള്ള ഉൈകരണവമയായി രൂൈകൽപ്ന ന്ചയ് 
വിവിധ സംരംഭങ്ങളിലൂന്ട വിദധ്യാർത്ികളികലക്കും, അധധ്യാ
ൈകരികലക്കും, സയാധയാരണക്യാരികലക്കും എത്ികച്രുന്ന 
അക്യാദമി ഇന്നത് കകരളത്ിന്റെ സയാംസ്യാരിക കമഖലയി
ന്ല ഒരു ് ധയാനി ആയി മയാറുകയം സമൂഹത്ിന്റെ ചരിത്രം  
കരഖന്പ്ടുത്തുകയം ന്ചയ്യുന്നു.

ലകാവിഡപ്-19 കാലഘട്ത്തിലല  25-ാമ്തപ് 
ഐ.എഫപ്.എഫപ്.ലക 
കകരള സംസ്യാന ചലച്ിത്ര അക്യാദമി സംഘടിപ്ിക്കുന്ന 
ഇറെർനയാഷണൽ ഫിലിം ന്ഫ്റേിവൽ ഓഫത് കകരളയന്ട 
(ഐ.എഫത്.എഫത്.ന്ക) 25-യാമതത് കമള 2021 ന്ഫബ്രുവരി 
10 മുതൽ  മയാർച്ത് 05 വന്ര നടന്നു. 1996-ൽ ആരംഭിച് 
ഐ.എഫത്.എഫത് .ന്ക വർഷങ്ങളയായി ഇന്തധ്യിന്ല ഏറ്വം 
മികച് ചലച്ിത്രകമളയയായി ൈരിണമിച്ചു.

കകരള സർക്യാർ സംഘടിപ്ിക്കുന്ന ഏറ്വം വലിയ 
സയാംസ്യാരിക ൈരിൈയാടിയയാണത് ഐ.എഫത്.എഫത്.ന്ക.  
ഡിസംബറിലയാണത് സയാധയാരണയയായി  കമള നടക്കുന്നതത്. 
ആകഗയാള മഹയാമയാരിയയായ കകയാവിഡത്-19ന്റെ  സയാഹചരധ്ങ്ങൾ  
കണക്ിന്ലടുത്ത് ചലച്ിത്രകമള 2021 ന്ഫബ്രുവരി  
മയാസത്ികലക്ത് മയാറ്യാൻ അക്യാദമിന്യ നിർബന്ധിച്ചു. 
അധികമയായി മൂന്നത് കവദികളിൽ കമള നടത്യാനം തീയതി 
മയാറ്യാനം അന്തയാരഷ്ട്ര കമളകൾക്ത് അക്രഡികറ്ഷൻ  
ന ൽ കു ന്ന  ഇ റെ ർ ന യാ ഷ ണ ൽ  ന് ഫ ഡ ക റ ഷ ൻ 
ഓഫത്  ഫില ി ം  ന്്യാഡയൂകസഴത്  സത്  അകസയാസി
ക യ ഷ ന് റെ  ( എ ഫത്  . ഐ . എ ൈ ി . എ ഫത്)  അ ന മ ത ി 
ലഭിക്കുകയം ന്ചയത്തു. കമളയിൽ ൈന്ങ്ടുക്കുന്ന  
്തിനിധികളന്ട എണ്ം നിജ്ന്പ്ടുത്തുന്നതിനയാണത്  
മൂന്നത് കവദികൾ കൂടി ഉൾന്പ്ടുത്യാൻ തീരുമയാനിച്തത്. 
കമളക്ത് സയാധയാരണ 14,000 ്തിനിധികൾ വന്ര  ൈന്ങ്
ടുക്യാറുണ്ത്. 8 ദിവസം തിരുവനന്തപുരത്ത് നടക്കുന്ന കമള 
5 ദിവസം  പദർഘധ്മുള്ള നയാലത് കമളകളയായി പുനർരൂൈ
കൽപ്ന ന്ചയത്തു. കമളയന്ട ്ദർശനം എല്ലയായിടത്തും 
ഒരുകൈയാന്ലയയായിരുന്നു. കവദികളകടയം ് തിനിധികളകടയം  
വിശദയാംശങ്ങൾ പട്ിക 9.1.2 യിൽ ചുവന്ട കചർത്ിരിക്കുന്നു.

ലസറെർ നഫാർ ഇറെർനാഷണൽ ഫിലിം റിസർച്പ് 
ആൻഡപ് ആർവക്വപ്സപ് (സി.ഐ.എഫപ്.
ആർ.എ) ഫിലിം ആർവക്വം ലഫനലാഷിപ്പുകളം
കകരള സംസ്യാന ചലച്ിത്ര അക്യാദമി കഴിഞെ ദശകങ്ങളിൽ  
10,000 കലയാക ലേയാസികത് സിനിമകളം 1,000-ലധികം  
ചലച്ിത്ര മയാസികകളം ഈ സയാമ്പത്ിക വർഷം ഇതികനയാടകം  
കശഖരിച്ചുകഴിഞ്ഞു. സി.ഐ.എഫത്.ആർ.എക്യായി  കശഖരിച്  
ഫിലിം കൈയാ്റേറുകൾ, കനയാട്ടീസുകൾ, ഫിലിം മയാഗസിനകൾ,  
മറ്ത് സ്രണികകൾ എന്നിവ നിർദേിഷ് മലയയാളം സിനിമയാ 
മയൂസിയത്ിൽ ് ദർശിപ്ിക്കും. മലയയാള സിനിമയിന്ല ഗൗ
രവകമറിയ അക്യാദമിക ഗകവഷണങ്ങന്ള ക്യാത്യാഹി
പ്ിക്കുന്നതിനയായി കകരള സംസ്യാന ചലച്ിത്ര അക്യാദമി 
26 ന്ഫകലയാഷിപ്കളം 12 ഗകവഷണ ഗ്രയാന്കളം നൽകി
യിട്ടുണ്ത്. ന്ഫകലയാഷിപ്ത് ക്യാഗ്രയാമിന്റെ ഭയാഗമയായി അകൈ
ക്കർ  മലയയാള സിനിമയമയായി ബന്ധന്പ്ട്ട വിവിധ 
വിഷയങ്ങളിൽ വിപുലമയായ ഗകവഷണം നടത്തുകയം 6 
മയാസത്ിനള്ളിൽ ഒരു ് ബന്ധം തയ്യാറയാക്കുകയം കവണം.  
ന്ഫകലയാഷിപ്ത് തുക 50,000 രൂൈയം ഗകവഷണ ഗ്രയാറെത് 
25,000 രൂൈയമയാണത്. അകൈക്കർ സമർപ്ിച് സംഗ്രഹ
ത്ികറെയം  മൂലധ്നിർണ്ത്ികറെയം അഭിമുഖത്ികറെയം 
അടിസ്യാനത്ിലയാണത് ഗകവഷകന്ര ന്തരന്ഞെടുത്തത്. 
ഈ ൈരിൈയാടിയന്ട ഭയാഗമയായി നൽകിയ 37 ന്ഫകലയാഷിപ്
കളിലും ഗകവഷണ ഗ്രയാന്കളിലും നിന്നും  34 ് ബന്ധങ്ങൾ   
നയാളിതുവന്ര സമർപ്ിച്ിട്ടുണ്ത്. ആന്തരികവം ബയാഹധ്വമയായ 
മൂലധ്നിർണ്യത്ിനത് കശഷം ന്തരന്ഞെടുത് ഗകവഷണ 
കൃതികൾ അക്യാദമി ്സിദ്ീകരിക്കും. 



404  |  സയാമ്പത്ിക അവകലയാകനം 2021  |  അദ്ധ്യായം 9

ഒറ്റലപ്ടലിനനയും അതിജീവനനത്തയും കുറിച്ചുള്ള 
ഹ്രസ്ചലച്ിത്രങ്ങൾ
കകരള സംസ്യാന ചലച്ിത്ര അക്യാദമി 2021 ജൂപല 9 
മുതൽ 11  വന്ര നടത്ിയ ഹ്രസ് ചലച്ിത്ര തിരക്ഥയാ 
രചനയാ മത്രത്ിന്ല വിജയികൾ നിർമ്മിച് 10  
ഹ്രസ്ചിത്രങ്ങൾ യൂടയൂബത് ചയാനലിൽ റിലീസത് ന്ചയത്തു. 
കലയാകന്മമ്പയാടുമുള്ള മലയയാളികളിൽ നിന്നും  ‘ഒറ്ന്പ്ടലും 
അതിജീവനവം’ എന്ന വിഷയത്ിൽ അകൈക് ക്ണിച്ത് 
നടത്ിയ മത്രത്ിൽ നിന്നയാണത് വിജയികന്ള ന്തര
ന്ഞെടുത്തത്. രജി്റേർ ന്ചയ് ന്മയാത്ം 730 എൻ്ികളിൽ 
നിന്നത്, ചലച്ിത്ര സംവിധയായകരയായ ശധ്യാമ്സയാദത്, 
ന്ബ്സി, എഴുത്തുകയാരി ചന്ദ്രമതി എന്നിവരടങ്ങുന്ന  
മൂന്നംഗ ജൂറി ൈയാനലയാണത് വിജയികന്ള ന്തരന്ഞെടുത്തത്. 
വിജയികൾക്ത് ഹ്രസ്ചിത്ര നിർമ്മയാണത്ിനത് 50,000 രൂൈ 
വീതം ധനസഹയായം നൽകി. ഷകനയാജത് ആർ.ചന്ദ്രന്റെ “ഒരു 
ബയാർബറിന്റെ കഥ” എന്ന ചിത്രമയാണത് ഏന്റ ജന്ീതി 
കനടിയ ചിത്രങ്ങളിന്ലയാന്നത്.

നയാടൻ കലകളന്ടയം ലേയാസിക്ൽ കലകളന്ടയം 
കലവറയയാണത് കകരളം. വർണ്യാഭമയായ ഉത്വങ്ങൾ,  
രുചികയറിയ ഭക്ണ വിഭവങ്ങൾ, മകനയാഹരമയായ ബീച്ചു
കൾ, കയായലുകൾ, മറ്ത് നിരവധി സവികശഷതകൾ സം
സ്യാനന്ത് ശരിക്കും “പദവത്ിന്റെ സ്ന്തം നയാടയാക്ി”  
മയാറ്റുന്നു. പവവിധധ്മയാർന്ന കലയാരൂൈങ്ങളന്ടയം സമന്
യമയാണത് കകരളത്ിന്റെ സംസ്യാരം. കകരളത്ിന്ല ഓകരയാ  
ൈൗരന്റെയം ജീവിതപശലിയിൽ അതത് ആഴത്ിൽ 
സ്യാധീനം ന്ചലുത്തുന്നു.

പട്ിക 9.1.2 ഇരുൈത്ി അഞ്യാമതത് ഐ.എഫത്.എഫത്.ന്കയന്ട  കവദികളന്ടയം ്തിനിധികളന്ടയം 
വ ിശദയാംശങ്ങൾ

ക്രമ നം. കവദി തീയതി ്ദർശന കവദികളന്ട എണ്ം ്തിനിധികളന്ട എണ്ം

1 തിരുവനന്തപുരം ന്ഫബ്രുവരി 10-14, 2021 6 3757

2 ന്കയാച്ി, (എറണയാകുളം) ന്ഫബ്രുവരി 17-21, 2021 6 2520

3 തലകശ്രി, (കണ്ണൂർ) ന്ഫബ്രുവരി 23-27, 2021 5 1612

4 ൈയാലക്യാടത് മയാർച്ത്  01-05,  2021 5 1727

 അവലുംബും: കകരള സുംസ്കാന ചലച്ിത്ര അക്കാദമി

നബാക്പ് 9.1.2 ‘സമം’ സികനേച്ർ ഫില ിം

അവലുംബും: കകരള സുംസ്കാന ചലച്ിത്ര അക്കാദമി

  
2021 ന്സൈത്റ്ംബർ 2-നത് ടി.എൻ.ജി  ഹയാളിൽ ബഹു. സയാംസ്യാരിക വകുപ്ത് മന്ത്രി, കകരള സർക്യാർ പുറത്ിറക്ിയ 
സയാംസ്യാരിക കബയാധവൽക്രണ സംരംഭമയാണത് സികനേച്ർ ഫിലിം "സമം". സ്തീകൾക്കും കുട്ടികൾക്കുന്മതിന്ര സമീൈകയാലത്ത് 
നടന്ന അതിക്രമങ്ങൾന്ക്തിന്രയയായി ക്രിയയാത്മകമയായി ്തികരിക്കുന്നതിനം എല്ലയാ കമഖലകളിലും ലിംഗസമത്ന്മന്ന 
ആശയം ്ചരിപ്ിക്കുന്നതിനമയായി സയാംസ്യാരിക വകുപ്ത് വിഭയാവനം ന്ചയ് ൈദ്തിയയാണത് ‘സമം’. സ്തീ സമത്ത്ിനയായള്ള 
"സമം" ൈരിൈയാടി പവവിധധ്മയാർന്ന ്വർത്നങ്ങളയാണത് ലക്ധ്മിടുന്നതത്. സയാംസത് കയാരിക വകുപ്ിന്റെ കീഴിലുള്ള ഭയാരതത് ഭവൻ, 
മലയയാളം മിഷൻ, കകരള ചലച്ിത്ര അക്യാദമി, കകരള ഫിലിം ന്ഡവലൈത് ന്മറെത് കകയാർപ്കറഷൻ, കകരള ഭയാഷയാ ഇൻ്റേിറ്യൂട്ടത് 
എന്നീ സ്യാൈനങ്ങളന്ട കനതൃത്ത്ിലുള്ള ്വർത്നം വഴി  വിവിധ ൈരിൈയാടികളിലൂന്ട ൈദ്തിക്ത് ്ചയാരണം നൽകുന്നു. ഒരു 
വർഷം നീണ്നിൽക്കുന്ന സമം ൈദ്തിയിൽ വിവിധ ൈരിൈയാടികൾ നടപ്യാക്യാനയാണത് ലക്ധ്മിടുന്നതത്.
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9.2 കായികവും യുവജനകാര്യവും

ഈ മേഖലയുടെ വർദ്ിച്ചുവരുന്ന ആവശധ്ങ്ങൾ കണക്ി
ടലടുത്ത്, കയായിക തയാരങ്ങൾക്ത് പരിശീലനത്ിലൂടെയും 
േത്സരങ്ങളിടല സമ്പർക്ം വഴിയും വിപുലേയായ അെിസ്യാന 
സൗകരധ്ങ്ങളിലം ഉപകരണങ്ങളിലമുള്ള നിമഷേപത്ിലൂ
ടെയും ആവശധ്േയായ സഹയായം നൽകുന്നതിനത് മകരള 
സർക്യാർ മുൻകക എടുത്ിട്ടുണ്ത്. 

കേരള സര്ക്കാരിനു േീഴിലുള്ള േ്കായിേ  
സ്്കാപനങ്ങള്
മകരള സർക്യാർ ഈ മേഖലയ്കത് കീഴിലള്ള തയാടഴപ്പറയുന്ന  
സ് യാ പ ന ങ്ങ ൾ ക്ത്  സ യാ മ്പ ത് ി ക  സ ഹ യാ യ ം  
നൽകുന്നു.

1. കയായിക യുവജനകയാരധ് ഡയറകത്െമററ്ത്
2. മകരള സംസ്യാന മ്യാർെത്സത് കൗണസിൽ
3. മകരള സംസ്യാന യുവജന മഷേേ മ�യാർഡത്
4. മകരള സംസ്യാന യുവജന കമ്ീഷൻ

1. േ്കായിേ യുവജനേ്കാര്യ ഡയറേ്ടകററ്്
1986-ൽ സ്യാപിതേയായ ഡയറകത്െമററ്ത് ഓഫത്  
മ്യാർെത്സത് ആന്ത് യൂത്ത് അഫമയഴത്സത് (ഡി.എസത്.
കവ.എ) മകരളത്ിടല കയായിക വിമനയാദങ്ങളുടെ വിക
സനത്ിനം ഉന്നേനത്ിനം മവണ്ി ഒരു പ്രധയാന പങ്ത്  
വഹിക്കുന്ന സ്യാപനേയാണത്. ഉചിതേയായതം േികച്ചതേയായ 
അെിസ്യാന സൗകരധ്ങ്ങൾ പ്രദയാനം ടചയത്തടകയാണ്ം 
കയായിക രംഗത്ിടന് പ്രയാധയാനധ്ടത്ക്കുറിച്ചത് ടപയാത 
ജനങ്ങളിൽ അവമ�യാധം നൽകിടകയാണ്ം, അന്യാരയാഷ്ട്ര 
നിലവയാരത്ിമലക്ത് കയായിക തയാരങ്ങടള പരിശീലിപ്പിച്ചത് 
സംസ്യാനടത് കയായിക വിമനയാദങ്ങളുടെ ഉന്നേനവം 
വികസനവം ലഷേധ്േയാക്ിയുേയാണത്  ഈ സ്യാപനം പ്രവ
ർത്ിക്കുന്നതത്. ഇതിനപുറടേ, മകരളത്ിൽ നിന്നുള്ള 
കയായിക രംഗത്തുള്ളവധ്ക്ികളുടെ േത്സര കനപുണധ്ങ്ങൾ  
വർദ്ിപ്പിക്കുന്നതിന ആവശധ്േയായ ഏറ്വം പുതിയ  
സയാമങ്തിക വിദധ്കളും കയായിക രംഗത്തുള്ള നൂതന  
ആശയങ്ങളും ടകയാണ് വരുന്നതിനള്ള പദ്തികൾ കയായിക  
യുവജനകയാരധ് ഡയറകത്െമററ്ത് നെപ്പിലയാക്ി വരുന്നു. 

കേക�്കാ ഇന്്യ യൂത്് ഗെയിമുേളിഗ� പങ്്കാളിത്തം: മഖമലയാ 
ഇന്ധ് യൂത്ത് ടഗയിംസത് (ടകഐകവജി), മുൻപത് മഖമലയാ 
ഇന്ധ് സത്കൂൾ ടഗയിംസത് (ടകഐഎസത്ജി), എന്നതത് 
വർഷം മതയാറം ജനവരി അടലെങ്ിൽ ടഫബ്രുവരിയിൽ, 
17 വയസ്ിനത് തയാടഴയുള്ള സത്കൂൾ വിദധ്യാർത്ികൾക്കും 21 
വയസ്ിനത് തയാടഴയുള്ള മകയാമളജത് വിദധ്യാർത്ികൾക്കും രണ്ത് 
പ്രയായ വിഭയാഗങ്ങളിലയായി ഇന്ധ്യിൽ മദശീയ തലത്ിൽ 
നെത്ി വരുന്നു. എലെയാ വർഷവം േികച്ച 1,000 കുട്ികൾക്ത്  
അന്യാരയാഷ്ട്ര കയായിക േത്സരങ്ങൾക്യായി വയാർഷിക  
മസ്യാളർഷിപ്പയായി 5 ലഷേം രൂപ വീതം നൽകും. മൂന്നയാേടത് 
മഖമലയാ ഇന്ധ് യൂത്ത് ടഗയിംസത് 10 ജനവരി 2020 മുതൽ 22 
ജനവരി 2020 വടര ആസേിടല ഗുവയാഹത്ിയിൽ നെന്നു. 
മകരളത്ിൽ നിന്നും ടേയാത്ം 280 മപർ പടങ്ടുത്തു. 14 
ഇനങ്ങളിലയായി മകരളം 40 ടേഡലകൾ (15 സ്വർണ്ം,  
5 ടവള്ളി, 20 ടവങ്ലം) മനെി.

കേരള ഷൂടിതംെ് അക്കാദമി: നയാഷണൽ കറഫിൾ 
അമസയാസിമയഷൻ ഓഫത് ഇന്ധ്യുടെ സഹകരണ
മത്യാടെ മകരളത്ിൽ നിന്നുള്ള മലയാമകയാത്ര ഷൂട്ിംഗത് 
ചയാമ്പധ്ന്യാടര വയാർടത്ടുക്യാൻ 2020 ടഫബ്രുവരി 3-നത് 
മകരള ഷൂട്ിംഗത് അക്യാദേി സ്യാപിച്ചു. ഒരു �യാച്ചിൽ 90  
വിദധ്യാർത്ികൾക്ത് അക്യാദേി പരിശീലനം നൽകുന്നു.

കലേ ക�്കാര് ഗെല്ത്്  (ആകര്കാെ്യത്ിന് കവണ്ി  
േളിക്കുേ): മ്യാർെത്സിമലക്കും കളികളിമലക്കും കുട്ികടള 
എത്ിക്കുന്നതിലൂടെ അവരുടെ ശയാരീരികവം േയാനസിക
വേയായ കഴിവകൾ ടേച്ചടപ്പടുത്തുകയയാണത് ഈ പദ്തി 
ലഷേധ്േിടുന്നതത്. കുട്ികടള ചിട്യയായതം ശയാസ്തീയവേയായ 
പരിശീലനത്ിലൂടെ പിന്നീെത് പ്രമയയാജനടപ്പടുത്യാൻ 
കഴിയുന്ന രീതിയിൽ വിവിധ ടഗയിമുകളിൽ അഭിരുചി 
വളർത്യാൻ സഹയായിക്കുക എന്നതിലയാണത് പ്രയാഥേി
കേയായി ശ്രദ് ടചലത്തുന്നതത്. സത്കൂളുകടള കയായിക  
മകന്ദ്രങ്ങളയായി േയാറ്റുന്നതിനം സത്കൂൾ കുട്ികൾ
ക്ിെയിൽ പതിവത് ശയാരീരിക പ്രവർത്നങ്ങൾ  
ഉറപ്പയാക്കുന്നതിനം ഇതത് ലഷേധ്േിടുന്നു. ഈ പദ്തി
യുടെ സംസ്യാനതല ഉദത്ഘയാെനം 2021 ജനവരി 
25 -നത് കണ്ണൂർ തലപ്പത് േിക്സഡത് അപ്പർ കപ്രേറി 
സത്കൂളിൽ നെന്നു. സിഡത്മകയായുടെ സയാമങ്തിക  
പിന്തുണമയയാടെ സംസ്യാനടത് 25 സത്കൂളുകളിൽ 
പദ്തി നെപ്പയാക്കുന്നു. ഈ സത്കൂളുകളിൽ പഠിക്കുന്ന എലെയാ  
വിദധ്യാർത്ികളും ഈ പദ്തിയുടെ ഗുണമഭയാക്യാക്ളയാണത്.

ക്്കാര്ട്സ് ല��് �ിറ്്നസ് ഗസന്ററുേള് 
ഓമരയാ പൗരടന്യും സേഗ്ര വികസനത്ിൽ കയായിക  
വിമനയാദങ്ങളും, ശയാരീരികഷേേതയും ഒരു പ്രധയാന പങ്ത് 
വഹിക്കുന്നു. െീം ്ിരിറ്ിടന വളർത്ിടകയാണ്ത്, തന്ത്ര 
പരവം വിശകലനപരവേയായി ചിന്ിക്യാനം, മനതൃത്വപര
േയായ കഴിവകൾ വർദ്ിപ്പിക്യാനം, ലഷേധ്ങ്ങളിൽ ഊന്നി 
നിൽക്യാനം, റിസത്ക്ത് ഏടറ്ടുക്കുന്നതിനള്ള കഴിവത് 
വികസിപ്പിക്കുന്നതിനം സയാധിക്കുന്നു. അന്യാരയാഷ്ട്ര നില
വയാരമുള്ള എയർ കണ്ീഷൻ ടചയ്ത മ്യാർെത്സത് കലഫത്  
ഫിറ്ത്നസത് ടസന്റകൾ ഇതിനകം സംസ്യാനത്ത് ഒമ്പതത് 
സ്ലങ്ങളിൽ കയാരധ്ഷേേേയായി പ്രവർത്ിക്കുന്നുണ്ത്. 
എലെയാ ജിലെകളിലം അത്രടേയാരു മകന്ദ്രടേങ്ിലം സ്യാപി
ക്യാൻ പദ്തിയിട്ിട്ടുണ്ത്. മ്യാർെത്സത് കലഫത് ഫിറ്ത്നസത്  
ടസന്റകൾ പ്രമദശടത് ജനങ്ങൾക്ിെയിൽ ഒരു കയായിക 
സംസ്യാരം മപ്രയാത്സയാഹിപ്പിക്കുടേന്നും ആമരയാഗധ്കരേയായ 
ജീവിതടത് മപ്രയാത്സയാഹിപ്പിക്കുടേന്നും പ്രതീഷേിക്കുന്നു.

ക്റേഡിയങ്ങള്
വളർന്നുവരുന്ന കയായിക പ്രതിഭകൾ, ഉയർന്ന  
പ്രകെനത്ിനത് ഊന്നൽ നൽകൽ, കുട്ികളുടെയും യുവയാ
ക്ളുടെയും ആത്മവിശ്വയാസം വളർത്തുന്നതിനം ടേച്ചടപ്പ
ടുത്തുന്നതിനം സഹയായിക്കുന്ന ഒരു പ്രയാഥേിക ആവശധ്
കതയയാണത് പരിസ്ിതി സൗഹയാർദ്ദപരേയായ ആവയാസ 
വധ്വസ്. കയായിക വിമനയാദത്ിനള്ള വിവിധ സൗകരധ്ങ്ങളിൽ,  
യുവയാക്ടള ശയാരീരികേയായും, ആമരയാഗധ്കരേയായും 
സുഖകരേയാക്യാൻ മ്റേഡിയങ്ങൾ വളടര അതധ്യാവശധ്േയാണത്.  
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26 മ്റേഡിയങ്ങൾ സംസ്യാനത്തുണ്ത്. മകരളത്ിടല 
പ്രധയാന 10 മ്റേഡിയങ്ങളുടെ ഉപമയയാഗവം ഇരിപ്പിെങ്ങളുടെ  
എണ്വം സം�ന്ിച്ച വിവരങ്ങൾ പടിേ. 9.2.1-ലം  
പൂർണ്േയായ വിവരങ്ങൾ അനുബന്തം 9.2.1-ലം നൽകി
യിരിക്കുന്നു.

ഗ്ീൻ �ീല്ഡ് ഇന്റര്ന്കാഷണല് ക്റേഡിയതം

മുമ്പത് തിരുവനന്പുരം ഇന്ർനയാഷണൽ മ്റേഡിയം എന്നും 
ഇമപ്പയാൾ ഗ്രീൻഫീൽഡത് ഇന്ർനയാഷണൽ മ്റേഡിയം 
എന്നും ടപയാതവയായി അറിയടപ്പടുന്ന തിരുവനന്പുരം  
മ്യാർെത്സത് ഹ�ത്, മകരളത്ിൽ ഇതത് പ്രധയാനേയായും 
ഫുഡത്മ�യാൾ ക്ിക്റ്ത് അമസ്യാസിമയഷനകൾ ഉപ
മയയാഗിക്കുന്നു. ഒരു േൾട്ി പർപ്പസത് മ്റേഡിയേയാണത്.  
തിരുവനന്പുരം നഗരത്ിടല കയാരധ്വട്ത്യാണത് മ്റേഡിയം 

േിക് ഓ�്: ഫുെത്മ�യാൾ കളിക്യാനള്ള കഴിവത് വർദ്ിപ്പ ിക്കുക എന്ന ലഷേധ്മത്യാടെയയാണത് ഈ പദ്തി വ ിഭയാവനം 
ടചയ്യുന്നതത്. ഉപ-നഗര, ഗ്രയാേീണ, മഗയാത്രവർഗ്ഗ, േറ്ത് ദുർ�ല പ്രമദശങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഫുെത്മ�യാൾകളിയിൽ കഴിവള്ള 
കുട്ികടള ടചറപ്പത്ിൽ കണ്പ ിെിച്ചത് നലെ കളിക്യാരയായി വളർത്തുകടയന്ന ലഷേധ്മത്യാടെയുള്ള തയാടഴതട്ിലള്ള പരിശീലന 
പദ്തിയയാണിതത് . 2018-19-ൽ സംസ്യാനടത്യാട്യാടകയുള്ള 19 മകന്ദ്രങ്ങളിൽ പദ്തി നെപ്പയാക്ി. സംസ്യാനടത്യാട്യാടക 
19 മകന്ദ്രങ്ങളിലയായി ഓമരയാ മകന്ദ്രത്ിലം 25 വ ിദധ്യാർഥികൾ വീതേയാണത് പദ്തി നെപ്പയാക്കുന്നതത്. 18 മകന്ദ്രങ്ങൾ 
ആണകുട്ികൾക്കും ഒരു മകന്ദ്രം ടപണകുട്ികൾക്കുേയാണത്. 19 മകന്ദ്രങ്ങൾക്ത് പുറടേ ടപണകുട്ികൾക്ത് േയാത്രേയായി ഈ 
വർഷം 14 മകന്ദ്രങ്ങൾ കൂെി ആരംഭിക്യാനള്ള നെപെികൾ പുമരയാഗേിക്കുകയയാണത്.

സ്്കാഷ്: 8നം 18നം ഇെയിൽ പ്രയായമുള്ള കുട്ികളുടെ നീന്ൽ കഴിവത് ടേച്ചടപ്പടുത്തുന്നതിനള്ള ഉമദ്ദശമത്യാടുകൂെിയയാണത് ഈ 
പദ്തി 2019 ജൂണിൽ ആരംഭിച്ചതത്.  5 ജ ിലെകളിൽ (കയാസർമഗയാഡത്, വയനയാെത്, പയാലക്യാെത്, തൃശ്ശൂർ, ഇടുക്ി) ഈ പദ്തി 
നെപ്പ ിലയാക്കുന്നുണ്ത്.

ഹൂപ്സ്: ഗ്രയാസത് റൂട്ത് �യാസ്ക്കറ്ത് മ�യാൾ മപ്രയാഗ്രയാം: �യാസത് ക്റ്ത് മ�യാളിൽ തയാൽപരധ്മുള്ള കുട്ികടള ടചറപ്രയായത്ിൽ തടന്ന 
കടണ്ത്ി പരിശീല ിപ്പ ിക്കുന്ന പദ്തിയയാണിതത്. ഈ പദ്തി 2020-ൽ 5 ജിലെകളിടല 10 സത്കൂളുകളിൽ ആരംഭിച്ചു. 
സംസ്യാനടത് എലെയാ സത് കൂളുകളിമലക്കും പദ്തി വധ്യാപ ിപ്പ ിക്കുകയയാണത് ലഷേധ്ം. ഓമരയാ മകന്ദ്രത്ിലം 5നം 9നം ഇെയിൽ 
പ്രയായമുള്ള 120 വ ിദധ്യാർത്ികൾക്ത് 6 േയാസത്ിനള്ളിൽ പരിശീലനം നൽകുകയയാണത് ലഷേധ്ം.
 
സ് ിന്റ്-അത്ലറ്ിക്ിനുള്ള ഗ്്കാസ് റൂട് പരിശീ�ന പരിപ്കാടി: ടചറപ്രയായത്ിൽ തടന്ന മലയാമകയാത്ര നിലവയാരത്ിലള്ള 
കയായിക തയാരങ്ങടള കടണ്ത്ി രയാജധ്യാന്ര തലത്ിൽ മകരളത്ിടന് നഷ്ടടപ്പട് പ്രതയാപം വീടണ്ടുക്യാൻ ആവ ിഷത്കരിച്ച 
പദ്തിയയാണത് സ്്ിന്ത്. പ്രകെനം ടേച്ചടപ്പടുത്തുന്നതിനത്, സംസ്യാനത്തുെനീളം ഗ്രയാസത് റൂട്ത് തലത്ിലള്ള പരിശീലനം, 
ഇന്ർ സത്കൂൾ, ഇന്ർ ഡിസത്്ികത്റ്ത് ടൂർണടേന്റുകൾ മപ്രയാത്സയാഹിപ്പ ിമക്ണ്തണ്ത്. അതിനയാൽ അത്ലറ്ിക്സിടന മുൻഗണന 
നൽമകണ് കയായിക വ ിഭയാഗേയായി ടതരടഞെടുമക്ണ്തം 5നം 12നം ഇെയിൽ പ്രയായമുള്ള സത് കൂളിൽ മപയാകുന്ന കുട്ികൾക്ത് 
തെർച്ചയയായ പരിശീലനം നൽകുകയും മവണം. ഉപ നഗര, ഗ്രയാേ, ആദിവയാസി, െയാപ്പത് ടചയ്യടപ്പെയാത് േറ്ത് പ്രമദശങ്ങളിൽ 
നിന്നുള്ള കഴിവള്ള കുട്ികടള ടചറപ്പത്ിടല കടണ്ത്ി അവടര മപ്രയാത്സയാഹിപ്പ ിക്കുക എന്നതയാണത് ഈ പദ്തി 
ലഷേധ്േിടുന്നതത്.

കബ്കാക്്്  9.2.1 ഡയറകത്െമററ്ിടന് പ്രമതധ്ക പദ്തികൾ

 ഉറവിടം:  കായിക യുവജനകാര്യ ഡയറക്ടറററ്്. 

പടിേ 9.2.1 ഉപമയയാഗവം ഇരിപ്പ ിെവം അനസരിച്ചത് മകരളത്ിടല പ്രധയാന 10 മ്റേഡിയങ്ങൾ 

ക്േ 
നം. മ്റേഡിയത്ിടന് മപരത് ഉപമയയാഗം ഇരിപ്പിെങ്ങളുടെ എണ്ം 

(ഏകമദശ എണ്ം)

1 മകയാർപ്പമറഷൻ മ്റേഡിയം, 
മകയാഴിമക്യാെത് ഔട്ത് മഡയാർ മ്റേഡിയം (ഫുെത്�യാൾ) 80,000

2 കയാരധ്വട്ം മ്റേഡിയം ഗ്രീൻ ഫീൽഡത് മ്റേഡിയം (ക്ിക്റ്ത്/ഫുെത്�യാൾ) 50,000

3 ലയാൽ �ഹദൂർ ശയാസ്തി മ്റേഡിയം, 
ടകയാലെം ഔട്ത് മഡയാർ 30,000

4 ചന്ദ്രമശഖരൻ നയായർ മ്റേഡിയം, 
തിരുവനന്പുരം ഔട്ത് മഡയാർ (ഫുെത്�യാൾ/അത്ലറ്ിക്സത്) 25,000

5 ടേഡിക്ൽ മകയാമളജത് മ്റേഡിയം, 
മകയാഴിമക്യാെത് ഔട്ത് മഡയാർ മ്റേഡിയം (ഫുെത്�യാൾ/അത്ലറ്ിക്സത് 15,000

6 മകയാർപ്പമറഷൻ മ്റേഡിയം, തൃശ്ശൂർ ഔട്ത് മഡയാർ മ്റേഡിയം (ഫുെത്�യാൾ) 15,000

7 രയാജീവത് ഗയാന്ി മ്റേഡിയം, ടകയാച്ചി ഇൻമഡയാർ മ്റേഡിയം (േൾട്ി മ്യാെത്സത്) 10,000

8 മഹയാക്ി മ്റേഡിയം, ടകയാലെം ഔട്ത്മഡയാർ മ്റേഡിയം (മഹയാക്ി) 5,000

9 ഇൻമഡയാർമ്റേഡിയം, കണ്ണൂർ ഇൻമഡയാർ മ്റേഡിയം (േൾട്ി മ്യാെത്സത്) 5,000

10 നീന്ൽകുളം, പിരപ്പൻമകയാെത്, 
തിരുവനന്പുരം നീന്ൽകുളം 5,000

ഉറവിടം: കായിക യുവജനകാര്യ ഡയറക്ടറററ്്
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സ്ിതി ടചയ്യുന്നതത്. 37 ഏക്റിൽ നിർമ്ിച്ച ഈ മ്റേഡിയം 
പൂർണ്േയായും ഒരു സേഗ്ര-സംമയയാജിത കയായിക വിമനയാദ 
സമുച്ചയേയാണത്, ഇതത് ഇന്ധ്യിൽ ആദധ്േയാണത്. 

അന്യാരയാഷ്ട്ര ക്ിക്റ്ത്,  ഫുെത്മ�യാൾ ടൂർണടേന്റുകൾക്കും 
േത്സരങ്ങൾക്കും ഉപമയയാഗിക്യാവന്ന തരത്ിലയാണത് 
ഗ്രൗണ്ത് രൂപകൽപ്പന ടചയ്തിരിക്കുന്നതത്. മ്റേഡിയത്ിടല 
കളിസ്ലം ഫിഫ നിയന്ത്രണങ്ങൾക്കും അന്യാരയാഷ്ട്ര ക്ിക്റ്ത്  
കൗണസിൽ േയാനദണ്ഡങ്ങൾക്കും അനസൃതേയായയാണത് 
നിർമ്ിച്ചിരിക്കുന്നതത്. 55,000 കയാണികൾക്ത് ഇരിക്യാനള്ള  
മശഷിയുണ്ത്. മ്റേഡിയടത് നയാലത് മസയാണുകളയായി  
തിരിച്ചിരിക്കുന്നു, മനയാർത്ത് മസയാണ ക്ിക്റ്ിനം കിഴക്ൻ 
മേഖല ഫുെത്മ�യാളിനം സേർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു, കൂെയാടത ഓമരയാ 
മസയാണിലം ടലെയർ മലയാഞ്ത്, ജിംമനഷധ്ം, േീഡിയ ടസന്ർ, 
മ്റേയാക്ത് റൂം എന്നിവയുണ്ത്. ടതക്ൻ മേഖലയിൽ മഷയാപ്പിംഗത് 
േയാളുകളും ഫുഡത് മകയാർട്ടും സ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ത്. ടതയാട്ടുത്തുള്ള പവ
ലിയനിൽ സ്്വയാഷത്, മവയാളിമ�യാൾ, �യാസ്റ്ത്മ�യാൾ, മെ�ിൾ 
ടെന്നീസത്, ഒളിമ്പികത് ടഗയിംസത് േയാനദണ്ഡങ്ങൾ പയാലിക്കുന്ന  
സ്വിമ്ിംഗത് പൂൾ എന്നിവയ്ക്കുള്ള ഏറ്വം പുതിയ സൗകരധ്
ങ്ങൾ ഉൾടക്യാള്ളുന്നു. ഇന്ധ്യിടല ആദധ്ടത് സമ്പൂർണ് 
പരിസ്ിതി സൗഹൃദ മ്റേഡിയം, ചുറ്റും പച്ച സസധ്ങ്ങൾ,  
േഴടവള്ള സംഭരണി എന്നിവയും ഉണ്ത്. സംസ്യാന പരി
സ്ിതി ആഘയാത വിലയിരുത്ൽ അമതയാറിറ്ിയും േലിനീ
കരണ നിയന്ത്രണ മ�യാർഡം ഈ പദ്തിയിടല ഹരിത 
സംരംഭങ്ങൾക്ത് നിർേയാതയാക്ടള അഭിനന്ിച്ചു. 2016 ജൂണ 
1 നത് ട്യിനിടല സയാന്ിയയാമഗയാ ട�ർണ�ൗ മ്റേഡി
യത്ിൽ നെന്ന മ്റേഡിയം �ിസിനസത് അവയാർഡകളിൽ 
ആ വർഷടത് പുതിയ മവദിക്കുള്ള മഡവിഡത് വിമക്ഴത്സത് 
അവയാർഡത് മജതയാവയായി തിരുവനന്പുരടത് മ്യാർെത്സത് 
ഹ�ത് തിരടഞെടുക്ടപ്പട്ിരുന്നു.

II. കേരള സതംസ്്കാന ക്്കാര്ട്സ് േൗൺസില് മകരള 
മ്യാർെത്സത് ആകത്െത് 2000 (2001 ടല ആകത്െത് 2) പ്രകയാരം 
രൂപീകരിച്ച ഒരു നിയേപരേയായ സ്യാപനേയാണത് മകരള 
സംസ്യാന കയായിക സേിതി. ചയാരിറ്�ിൾ ടസയാകസറ്ീസത് 
രജിസത്മ്ഷൻ ആകത്റ്ത് പ്രകയാരം 1954 ൽ മകരള മ്റേറ്ത് മ്യാർ
െത്സത് കൗണസിൽ സ്യാപിക്കുകയും മകരള മ്യാർെത്സത്  
കൗണസിൽ എന്ന മപരിൽ മകരളത്ിൽ മ്യാർെത്സത്  
മപ്രയാത്സയാഹിപ്പിക്കുന്നതിനത് 1974 ൽ പുനഃസംഘെിപ്പിക്കുകയും 
ടചയത്ത. മകരള മ്യാർെത്സത് കൗണസിൽ പിരിച്ചുവിടുകയും 
മകരള മ്റേറ്ത് മ്യാർെത്സത് കൗണസിൽ നിലവിൽ വരികയും 
മകരള മ്യാർെത്സത് ആകത്െത് 2,000, മകരള മ്യാർെത്സത് 
റൂൾസത് 2008 എന്നിവ പ്രകയാരം പ്രവർത്ിക്കുകയും ടചയ്യുന്നു.  
25 മകന്ദ്രീകൃത മ്യാർെത്സത് മഹയാ്റേലകളും 53 മകയാമളജത് 
മ്യാർെത്സത് മഹയാ്റേലകളും 43 സത്കൂൾ മ്യാർെത്സത്  
മഹയാ്റേലകളും മകരള സംസ്യാന കയായിക സേിതിക്ത് കീഴിൽ  
പ്രവർത്ിക്കുന്നു.

ക്്കാര്ട്സ് അക്കാദമിേള്
വിവിധ കയായിക ഇനങ്ങളിൽ േികച്ച കയായികതയാരങ്ങടള 
തിരടഞെടുത്ത് അവർക്ത് ഉന്നതതല പരിശീലനം നൽകുക 
എന്ന ലഷേധ്മത്യാടെ മകരള മ്റേറ്ത് സത് മപയാർെത് സത് കൗണസി
ലിടന് മനരിട്ടുള്ള നിയന്ത്രണത്ിൽ 31 ജിലെയാ സത് മപയാർെത് സത്  
അക്യാദേികൾ വിവിധ ജിലെകളിൽ പ്രവർത്ിക്കുന്നു. 
കൂെയാടത, മകയാമളജത്, സത്കൂൾ തലങ്ങളിൽ യഥയാക്േം 51 
മ്യാർെത്സത് അക്യാദേികളും 23 മ്യാർെത്സത് അക്യാദേികളും  

പ്രവർത്ിക്കുന്നുണ്ത്. അക്യാദേികളിടല കയായികതയാരങ്ങൾ
ക്ത് മ�യാർഡിംഗത് മലയാഡത്ജിംഗത് ചയാർജയായി പ്രതിദിനം 200 
രൂപയും വയാഷിംഗത് അലവൻസയായി പ്രതിേയാസം 200 രൂപയും 
നൽകുന്നു. കൂെയാടത, അവരുടെ ചികിത്സയാ ടചലവകളും  
േത്സരങ്ങളിൽ പടങ്ടുക്കുന്നതിനള്ള യയാത്രയാ ടചലവക
ളും കദനംദിന ടചലവകളും കൗണസിൽ വഹിക്കുന്നു. 
കൗണസിലിടന് മനതൃത്വത്ിൽ വിദഗത്ധരയാണത് ഇവർക്ത് 
പരിശീലനം നൽകുന്നതത്. അക്യാദേികളിൽ പരിശീലന
ത്ിനയായി കയായിക ഉപകരണങ്ങളും മ്യാർെത്സത് കിറ്റുകളും 
കൗണസിൽ നൽകുന്നുണ്ത്.

റൂറല് കേ്കാചിതംെ് ഗസന്ററുേളതം കഡ കബ്കാര്ഡിതംെ് 
ഗസന്ററുേളതം
മകരള മ്റേറ്ത് സത് മപയാർെത് സത് കൗണസിലിടന് നിയ
ന്ത്രണത്ിൽ സംസ്യാനത്ത് 9 റൂറൽ സത് മപയാർെത് സത് 
മകയാച്ചിംഗത് ടസന്റകൾ പ്രവർത്ിക്കുന്നുണ്ത്. ഈ  
മകന്ദ്രങ്ങളിടല പരിശീലകർക്ത് പ്രതിഫലവം കയായികതയാ
രങ്ങൾക്ത് ലഘുഭഷേണവം മകരള മ്റേറ്ത് സത് മപയാർെത് സത്  
കൗണസിൽ നൽകുന്നു. 14 ജിലെകളിലയായി വിവിധ 
കയായിക ഇനങ്ങളിലയായി 61 മ�യാർഡിംഗത് ടസന്റകളുണ്ത്.  
പരിശീലകർക്ത് ആവശധ്േയായ കയായിക ഉപകരണ
ങ്ങളും ലഘുഭഷേണവം കൗണസിൽ നൽകുന്നു. 
ജിലെയാ സത് മപയാർെത് സത് കൗണസിലകൾ മുമഖനയയാണത്  
മഡ മ�യാർഡിംഗത് സത് കീേിനള്ള ധനസഹയായം  
നൽകുന്നതത്.

പടിേ 9.2.2 എകലറ്ത് സ്ീേിനത് കീഴ ിൽ പ്രവർത്ിക്കുന്ന 
േികവ ിടന് മകന്ദ്രങ്ങൾ
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ലഷേത്േിഭയായി നയാഷണൽ മകയാമളജത് ഓഫത് 
ഫിസിക്ൽ എഡയുമക്ഷൻ കയാരധ്വട്ം 
(അത്ലറ്ിക്സത്)

10 2

തൃപ്രയയാർ മവയാളിമ�യാൾ അക്യാദേി, 
തൃശ്ശൂർ 23 1

�യാസ്ക്കറ്ത് മ�യാൾ അക്യാദേി, കണ്ണൂർ 9 1

ഫുെത്മ�യാൾ അക്യാദേി, എറണയാകുളം 6 1

ഉറവിടം: റകരള സംസ്ാന കായിക സമിതി.

മിേവിഗന്റ കേന്ദ്രങ്ങള് (എകലറ്ത് ട്യിനിംഗത് 
ടസന്ർ-അത്ലറ്ിക്സത്, മവയാളിമ�യാൾ, �യാസ്ക്കറ്ത് മ�യാൾ)
കയായിക പ്രതിഭകളയായ യുവതയാരങ്ങളിൽ കയായിക 
കവദഗത്ധധ്ം പരിമപയാഷിപ്പിക്കുന്നതിനം ഏഷധ്ൻ,  
മകയാേണടവൽത്ത്, ഒളിംപികത് ടഗയിംസുകളിൽ  
ടേഡലകൾ മനടുന്നതിനത് അവടര പ്രയാപ്തരയാക്കുന്നതിന
േയായി അതത് ലറ്ികത് സത്, മവയാളിമ�യാൾ, �യാസത് ക്റ്ത് മ�യാൾ 
തെങ്ങിയ വിവിധ മേഖലകളിൽ മകരള മ്റേറ്ത് സത് മപയാർെത് സത് 
കൗണസിൽ എകലറ്ത് സത് കീം നെപ്പയാക്ിയിട്ടുണ്ത്.

േികച്ച കയായിക തയാരങ്ങടള ടസലഷേൻ ്യലകൾക്ത്  
മശഷം ടേറിറ്ിൽ തിരടഞെടുക്കുകയും അവർക്ത് 
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വിദഗത്ധ പരിശീലകരുടെ കീഴിൽ പരിശീലനം,  
കവദധ്ചികിത്സ, പഠന സൗകരധ്ങ്ങൾ, േറ്റു അന�ന്  
സൗകരധ്ങ്ങൾ എന്നിവ നൽകുകയും ടചയ്യുന്നു. നിലവിൽ 
എകലറ്ത് സ്ീേിനത് കീഴിൽ 4 േികവിടന് മകന്ദ്രങ്ങൾ  
പ്രവർത്ിക്കുന്നു.

വിവിധ അവ്കാര്ഡുേള്
മകരള മ്റേറ്ത് മ്യാർെത്സത് കൗണസിൽ നൽകുന്ന വിവിധ തരം  
അവയാർഡകൾ പടിേ 9.2.3-ൽ നൽകിയിരിക്കുന്നു.

കഡ്കാ. എപിഗജ അബ്ദുള് േ�്കാതം സ്കേ്കാളര്ഷിപ്് 
പദ്ധതി
നമ്മുടെ സംസ്യാനടത് പ്രമുഖ കയായിക തയാരങ്ങടള  
മപ്രയാത്സയാഹിപ്പിക്കുന്നതിനമവണ്ി മകരള മ്റേറ്ത് 
സത് മപയാർെത് സത് കൗണസിൽ നെപ്പിലയാക്കുന്നതയാണത്  
മഡയാ.എ.പി.ടജ. അ�ത്ദുൾ കലയാം മസ്യാളർഷിപ്പത് 
പദ്തി. ഈ സ്ീേിനത് കീഴിൽ, 14നം 20നം  
ഇെയിൽ പ്രയായമുള്ള 11 കയായിക തയാരങ്ങൾക്ത്  
പ്രതിവർഷം ₹10,000 സത് മകയാളർഷിപ്പത് നൽകുന്നു. 
അതയാതത് വർഷടത് പ്രകെനത്ിടന് അെിസ്യാ
നത്ിലയാണത് അർഹരയായ കയായികതയാരങ്ങൾക്ത് 
മസ്യാളർഷിപ്പത് നൽകുന്നതത്. ഓമരയാ വർഷവം പ്രകെന
ത്ിടന് അെിസ്യാനത്ിൽ 24 വയസ്ത് പൂർത്ിയയാകു
ന്നതവടര അടലെങ്ിൽ പരേയാവധി അഞ്ത് വർഷം വടര  
മസ്യാളർഷിപ്പത് നൽകും.

േ്കായിേ ക്ഷമത മിഷൻ 
വിദധ്യാർത്ികളുടെയും ടപയാതജനങ്ങളുടെയും ശയാരീരിക 
ഷേേത ടേച്ചടപ്പടുത്യാൻ വിഭയാവനം ടചയ്യുന്നതയാണത് 
കയായിക ഷേേത േിഷൻ. പദ്തിയുടെ ഒന്നയാം ഘട്ടേന്ന 
നിലയിൽ, സത്കൂളിടല വിദധ്യാർത്ികളുടെ ടേയാത്ത്ിലള്ള 
ഫിറ്ത്നസത് ടലവൽ വിലയിരുത്ി. മകരളത്ിടല സത് കൂളു

കളിടല 80 ശതേയാനത്ിലധികം വിദധ്യാർത്ികളുടെയും 
ഫിറ്ത് നസത് ആവശധ്മുള്ള നിലവയാരത്ിനത് തയാടഴയയാടണന്നത്  
പരിമശയാധനയാഫലങ്ങൾ കയാണിക്കുന്നു. കയായിക ഷേേതയാ 
േിഷടന് രണ്യാം ഘട്ത്ിൽ വിദധ്യാർത്ികളുടെയും  
ടപയാതജനങ്ങളുടെയും ശയാരീരിക ഷേേത ടേച്ചടപ്പ
ടുത്തുന്നതിനം ശയാരീരിക സയാഷേരതടയക്കുറിച്ചത് 
അവമ�യാധം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനം മവണ്ി വിഭയാവനം  
ടചയ്തിരിക്കുന്നു. പരിപയാെിയുടെ നെത്ിപ്പിടന്യും 
നിരീഷേണത്ിടന്യും എളുപ്പത്ിനയായി സംസ്യാ
നടത് മുഴുവൻ ജനങ്ങടളയും നയാലത് ഗ്രൂപ്പുകളയായി  
തരംതിരിച്ചിരിക്കുന്നു. വിഭയാഗങ്ങൾ ഇവയയാണത്:

• നഴത്സറി മുതൽ നയാലയാം ക്യാസത് വടരയുള്ള വിദധ്യാർത്ി
കൾക്ത് 

• അഞ്യാം ക്യാസത് മുതൽ ലെസത് ടു വടരയുള്ളവർക്കും  
യൂണിമവഴത്സിറ്ി വിദധ്യാർത്ികൾക്കും

• യുവയാക്ളും മജയാലി ടചയ്യുന്ന ടപ്രയാഫഷണലകളും
• മുതിർന്ന പൗരന്യാർ

മകരള മ്യാർെത്സത് കൗണസിൽ മകരള സർക്യാരിടന് 
വിവിധ വകുപ്പുകളയായ, വിദധ്യാഭധ്യാസ വകുപ്പത്, തമദ്ദശ സ്വയം
ഭരണ വകുപ്പത് എന്നിവയുടെ സഹകരണമത്യാടെയയാണത് 
പദ്തി നെപ്പിലയാക്കുന്നതത്. 

ഓപ്കറഷൻ ഒളിമ്ിയ 2020-2024
സംസ്യാനത്തുെനീളമുള്ള പതിടനയാന്നത് കയായിക  
ഇനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള േികച്ച കയായിക തയാരങ്ങടള കടണ്ത്ി ടേ
ച്ചടപ്പടുത്യാനം അതധ്യാധുനിക അെിസ്യാന സൗകരധ്ങ്ങളും 
വിമദശ പരിശീലകരുടെ മസവനവം ഉൾടപ്പടുത്ി ടക്യാണ്ത് 
അവടര പരിശീലിപ്പിക്കുകയും അന്യാരയാഷ്ട്ര േത്സരങ്ങളി
ടല എക്സത്മപയാഷർ മനെിടക്യാടുക്കുകയുേയാണത് ഓപ്പമറഷൻ 
ഒളിമ്പിയ വിഭയാവനം ടചയ്യത്തിരിക്കുന്നതത്. മകരള സർക്യാ
രിടന് കയായിക വകുപ്പിടന് അഭിേയാനകരേയായ പദ്തി 
"ഓപ്പമറഷൻ ഒളിമ്പിയ 2020– 2024" 2017 ടേയത് 28 നത്  

കബ്കാക്്്  9.2.2 പതിമൂന്നയാം പഞ്വത്സര പദ്തിയിൽ കയായിക യുവജനകയാരധ് ഡയറകത്െമററ്ിടന് മനട്ങ്ങൾ

• കയായിക യുവജനകയാരധ് ഡയറകത്െമററ്ത്, ഓസത് മ്ലിയയിടല വികത്മെയാറിയ യൂണിമവഴത് സിറ്ിയുേയായി സഹകരിച്ചത്, 2020-21ൽ 
അന്യാരയാഷത് ്  പങ്യാളിത് പരിപയാെിയിലൂടെ േയാ്റേർ ട്യിനർേയാർക്യായി ഒരു പരിശീലന പരിപയാെി നെത്ി.

• മലയാമകയാത്ര ഷൂട്ിംഗത് ചയാമ്പധ്ന്യാടര വയാർടത്ടുക്കുന്നതിനയായി നയാഷണൽ കറഫിൾ അമസയാസിമയഷനേയായി സഹകരിച്ചത് 
2020 ടഫബ്രുവരി 3 നത് വട്ിയൂർക്യാവത് ഷൂട്ിംഗത് മറഞ്ിൽ മകരള ഷൂട്ിംഗത് അക്യാദേി ആരംഭിച്ചു.

• അക്േങ്ങളിൽ നിന്നത് സ്വയം പരിരഷേിക്യാൻ ടപണകുട്ികടള സജ്ജരയാക്കുന്നതിനം മദശീയ അന്ർമദശീയ 
ടൂർണടേന്റുകളിൽ േികവത് പുലർത്യാൻ അവടര പ്രയാപ്തരയാക്കുന്നതിനം മവണ്ി സ്തീകളുടെ സ്വയം പ്രതിമരയാധ പരിപയാെിയിൽ 
കളരിപ്പയറ്ത്, തയായത് ക്വയാൻമഡയാ, ജൂമഡയാ, കരയാടട് തെങ്ങിയ കയായിക ഇനങ്ങൾ മപ്രയാത്സയാഹിപ്പിച്ചു.

• കിമക്യാഫത് (ഫുെത് മ�യാൾ പരിശീലന പരിപയാെി), ഹൂപത് സത് (�യാസത് ക്റ്ത് മ�യാൾ പരിശീലന പരിപയാെി) സത് പ്രിന്ത്, (അതത് ലറ്ികത് 
പരിശീലനം), സ്യാഷത് (നീന്ൽ പരിശീലനം) തെങ്ങിയ ഗ്രയാസത് റൂട്ത് പരിശീലന പരിപയാെി ആരംഭിക്കുകയും ജൂമഡയാക് (ജൂമഡയാ 
പരിശീലന പരിപയാെി), പഞ്ത് (മ�യാകത് സിംഗത് പരിശീലനം) എന്നിവ ഉെൻ ആരംഭിക്കുന്നതിനള്ള നെപെികൾ സ്വീകരിക്കുകയും 
ടചയ്തിട്ടുണ്ത്.

• �ീച്ചത് ടഗയിംസത്, േയാരത്ണ, ഇന്ർനയാഷണൽ മ്യാർെത്സത്, എക്സത്മപയാ എന്നിവ നെത്ി.
• കയായിക വകുപ്പിടന് �ജറ്ത് വിഹിതവം കിഫത്�ിയുടെ സയാമ്പത്ിക സഹയായവം ഉപമയയാഗിച്ചത് വിവിധ മ്റേഡിയങ്ങളുടെ 

നിർമ്യാണവം നവീകരണവം ഏടറ്ടുത്തു. ഇൻമഡയാർ മ്റേഡിയങ്ങൾ, നീന്ൽക്കുളങ്ങൾ, ഫുെത്മ�യാൾ മകയാർട്ടുകൾ, 
�യാസ്റ്ത്മ�യാൾ, മവയാളിമ�യാൾ, ഷട്ിൽ മകയാർട്ടുകൾ എന്നിവയും വിവിധ ജിലെയാ-മ്യാക്ത്-പഞ്യായത്ത് തലങ്ങളിലള്ള സ്ല 
ലഭധ്തടയ ആശ്രയിച്ചത് നിർമ്ിച്ചു.

• തിരുവനന്പുരടത് ജി.വി രയാജ സത് മപയാർെത് സത് സത് കൂളിലം കണ്ണൂരിടല സത് മപയാർെത് സത് ഡിവിഷനിലം അെിസ്യാന 
സൗകരധ്ങ്ങൾ വികസിപ്പിടച്ചടുത്തു. കൂെയാടത ഈ സത് കൂളുകളിടല കുട്ികൾക്യായി മപയാഷകയാഹയാര പദ്തികൾ, ഇൻസത് പയർ 
സത് മകയാളർഷിപ്പുകൾ, ടലജൻഡത് സത് മെയാക്ത് െച്ചത് തെങ്ങിയ പരിപയാെികൾ നെപ്പിലയാക്ി.

• ജി.വി.രയാജ സത് മപയാർെത് സത് സത് കൂൾ, തിരുവനന്പുരം, കണ്ണൂർ എന്നിവിെങ്ങളിടല വിദധ്യാർത്ികളുടെ കയായികഷേേത 
വിലയിരുത്തുന്നതിനയായി �മയയാപ്ി ടെ്റേിനയായി ഒരു ക്മയയാ്റേയാറ്ത് ഉപകരണം വയാങ്ങി തിരുവനന്പുരം ടേഡിക്ൽ 
മകയാമളജിൽ സ്യാപിച്ചു.

ഉറവിടം: കായിക യുവജനകാര്യ ഡയറക്ടറററ്്.
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ആരംഭിച്ചു. മകരളത്ിടല കയായികതയാരങ്ങടള അടുത് 
ഒളിമ്പികത് സിൽ ടേഡൽ മനടുന്നതിനയായി മകരള മ്റേറ്ത് 
സത് മപയാർെത് സത് കൗണസിൽ സജ്ജേയാക്കുന്നു. പ്രസത്തത 
ആവശധ്ത്ിനയായി ഒരു വിദഗത്ധ സേിതി രൂപീകരിക്കുകയും  
'ഓപ്പമറഷൻ ഒളിമ്പിയ' എന്ന പദ്തി ആരംഭിക്കുന്നതിനയായി  
തല്പരകഷേി ചർച്ചകൾ ആരംഭിക്കുകയും ടചയത്ത. ഓപ്പമറഷൻ 
ഒളിമ്പിയ അത്ലറ്ിക്സത്, മ�യാക്സിംഗത്, �യാഡത്േിന്ണ (ഷട്ിൽ), 
ടഫൻസിംഗത്, മറയാവിംഗത് എന്നിങ്ങടന തിരടഞെടുത് 
അഞ്ത് വിഷയങ്ങളിൽ ശ്രദ് മകന്ദ്രീകരിക്കുന്നു. ഈ പദ്തി
യിൽ പരിശീലനം മനെിയ വിദധ്യാർത്ികൾക്ത് 2018-19 ൽ 
വിവിധ മദശീയ അന്ർമദശീയ ടഗയിമുകളിലയായി 20  
സ്വർണവം 13 ടവള്ളിയും 14 ടവങ്ലവം ലഭിച്ചു.

കബ്കാേ് സ് 9.2.3 മകരള മ്റേറ്ത് മ്യാർെത്സത്  
കൗണസിലിടന് കീഴിലള്ള മ്റേഡിയങ്ങളും  
നീന്ൽക്കുളങ്ങളും

• കഹ ആൾട്ിറ്്യൂഡത് ട്യിനിംഗത് ടസന്ർ, മൂന്നയാർ
• ശ്രീപയാദം മ്റേഡിയം, ആറ്ിങ്ങൽ
• പ ിരപ്പൻമകയാെത് അന്യാരയാഷ്ട്ര നീന്ൽക്കുളം
• ആലപ്പുഴ നീന്ൽക്കുളം
• നന്നിമയയാെത് നീന്ൽക്കുളം
• മകയാട്യം ഇൻമഡയാർ മ്റേഡിയം
• വയനയാെത് ജ ിലെയാ മ്റേഡിയം മുമണ്രി, കൽപ്പറ് 

(ജിനചന്ദ്ര മ്റേഡിയം)
• ജി വ ി രയാജ ഇൻമഡയാർ മ്റേഡിയം, ശംഖുമുഖം

ഉറവിടം: റകരള സംസ്ാന കായിക സമിതി. 

കേരള സതംസ്്കാന സ്കൂള് ക്്കാര്ട്സതം ഗെയിമുേളതം
ടപയാതവിദധ്യാഭധ്യാസ ഡയറകത്െർ എലെയാ വർഷവം സത്കൂൾ കുട്ി
കൾക്യായി കയായിക വിമനയാദങ്ങളും ടഗയിമുകളും നെത്തുന്നു.  
എലെയാ കഹസത്കൂൾ, ഹയർടസക്ൻഡറി സത്കൂളുകളിലം 
ടഗയിംസത്, അത്ലറ്ിക്സത് എന്നിവയിൽ സത്കൂൾ തല േത്സ
രങ്ങൾ നെത്ടപ്പടുന്നു. അക്വയാറ്ികത് സത്, അതത് ലറ്ികത് സത്, 
17 വിഭയാഗം േറ്റു ടഗയിമുകൾ എന്നിവയ്കയായി സീനിയർ 
(19 വയസ്ിനത് തയാടഴ), ജൂനിയർ (17 വയസ്ിനത് തയാടഴ), 
സ�ത് ജൂനിയർ (14 വയസ്ിനത് തയാടഴ), കിഡ്ീസത് (12 വയ
സ്ിനത് തയാടഴ), എൽപി കിഡ്ീസത് (10 വയസ്ിനത് തയാടഴ) 
എൽപി േിനി (8 വയസ്ിൽ തയാടഴ)എന്നിങ്ങടന ആറത് 
വിഭയാഗങ്ങളിലയായയാണത് സത്കൂൾതല േത്സരങ്ങൾ നെക്കു
ന്നതത്. സത് കൂളിൽ മപയാകുന്ന വിദധ്യാർത്ികൾക്ത് മഗ്രസത് 
േയാർക്ിനത് അർഹതയുണ്ത്. ഉപജിലെയാ തലത്ിലം ജിലെയാ തല
ത്ിലം സംസ്യാന തലത്ിലം മ്യാർെത്സും ടഗയിമുകളും  
നെത്ടപ്പടുന്നു. 2019-ടല അക്വയാട്ിക്സത്, അതത് ലറ്ികത്, ടഗയി
മുകൾ എന്നിവയുടെ പ്രകെന വിശദയാംശങ്ങൾ യഥയാക്േം 
അനുബന്തം 9.2.2, അനുബന്തം 9.2.3, അനുബന്തം 
9.2.4 എന്നിവയിൽ നൽകിയിരിക്കുന്നു. 2019-20-ടല  
സത് മപയാർെത് സത്േീറ്ിടല ജിലെകടെ ടേയാത്ത്ിലള്ള പ്രകെനം 
പടിേ 9.2.4-ൽ നൽകിയിരിക്കുന്നു.

2019-20 -ൽ നെത്ിയ സത് മപയാർെത് സത് േീറ്ിൽ യഥയാ
ക്േം 99 സ്വർണം, 102 ടവള്ളി, 55 ടവങ്ലം എന്നിങ്ങ
ടന ആടക 256 ടേഡലകളുേയായി തിരുവനന്പുരം 
ജിലെ ഒന്നയാേടതത്ി. ടേയാത്ം 139 ടേഡലകളുേയായി  
എറണയാകുളം ജിലെ രണ്യാം സ്യാനത്തും 118 ടേഡലക
ളുേയായി പയാലക്യാെത് മൂന്നയാം സ്യാനത്തുേയാണത്. 2019-20 

പടിേ 9.2.3 മകരള മ്റേറ്ത് മ്യാർെത്സത് കൗണസിൽ നൽകുന്ന വ ിവ ിധ കയായിക അവയാർഡകൾ
നമ്ര് അവ്കാര്ഡുേള് വിവരണതം 

1 ജി വി രയാജ അവയാർഡത് മകരളത്ിടല ഏറ്വം േികച്ച പുരുഷ-വനിതയാ കയായികതയാരങ്ങൾക്കുള്ള ടലഫത്. മകണൽ 
മഗയാദവർേ രയാജയുടെ മപരിൽ കൗണസിൽ ഏർടപ്പടുത്ിയ പരമേയാന്നത കയായിക 
�ഹുേതിയയാണത് ജി.വി.രയാജ അവയാർഡത് 
മൂന്നുലഷേം രൂപയും ഫലകവം പ്രശംസയാപത്രവേയാണത് അവയാർഡത് മജതയാവിനത് നൽകുന്നതത്

2 ഒളിമ്പധ്ൻ സുമരഷത് 
�യാബു ടേമമ്യാറിയൽ 
കലഫത് കെം 
അച്ചീവത് ടേന്ത് അവയാർഡത്

ഒളിമ്പധ്ൻ സുമരഷത് �യാബുവിടന് സ്മരണയാർത്ം മദശീയ അന്ർമദശീയ കയായികരംഗത്ത് 
സേഗ്ര സംഭയാവനകൾ നൽകിയ വധ്ക്ികൾക്യായി ഏർടപ്പടുത്ിയ പുരസത് കയാരേയാണിതത്.
ഒരു ലഷേം രൂപയും ഫലകവം പ്രശംസയാപത്രവേയാണത് അവയാർഡത് മജതയാവിനത് നൽകുന്നതത്.

3 േികച്ച കയായിക 
പരിശീലകൻ

മകരളത്ിടല േികച്ച കയായിക പരിശീലകനത് ഒരു ലഷേം രൂപയും ഫലകവം പ്രശംസയാപത്രവം 
നൽകും.

4 േറ്ത് കയായിക 
അവയാർഡകൾ

േികച്ച കയായിക അധധ്യാപകൻ (സത്കൂൾ തലം)
േികച്ച കയായിക അധധ്യാപകൻ (മകയാമളജത് തലം)
േികച്ച കയായിക േികവ മനെിയ മകയാമളജത്
േികച്ച കയായിക േികവ മനെിയ സത്കൂൾ
േികച്ച മ്യാർെത്സത് അക്യാദേി - സത്കൂൾ തലം (ആണകുട്ികളും ടപണകുട്ികളും)
േികച്ച സത് മപയാർെത് സത് അക്യാദേി - മകയാമളജത് തലം (പുരുഷൻേയാരും സ്തീകളും)
50,000 രൂപ കധ്യാഷത് കപ്രസും ഫലകവം പ്രശംസയാപത്രവം അവയാർഡത് മജതയാവിനത് നൽകുന്നു.

5 േികച്ച സത് മപയാർെത് സത് 
മഫയാമട്യാഗ്രയാഫർക്കുള്ള 
മകരള മ്റേറ്ത് 
സത് മപയാർെത് സത് 
കൗണസിൽ േീഡിയ 
അവയാർഡത്

േികച്ച മ്യാർെത്സത് മഫയാമട്യാഗ്രയാഫർ
േികച്ച വിഷ്വൽ േീഡിയ ഫീച്ചർ
േികച്ച കയായിക പുസ്തകം
േികച്ച മ്യാർെത്സത് മജർണലിസത്റ്ത്
50,000 രൂപ കധ്യാഷത് കപ്രസും ഫലകവം പ്രശംസയാപത്രവം അവയാർഡത് മജതയാവിനത് നൽകുന്നു.

ഉറവിടം: റകരള സംസ്ാന കായിക സമിതി.
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മദശീയ േീറ്ിൽ മകരളം 262 ടേഡലകൾ (43 സ്വർണവം 
146 ടവള്ളിയും 73 ടവങ്ലവം) മനെി.

പടിേ 9.2.4 മകരള 2019-20 ൽ നെന്ന സത് മപയാർെത് സത് 
േീറ്ിടല ജിലെ തിരിച്ചുള്ള ടേഡൽ നില

ന
മ്പ

ർ

ജ
ിലെ

സ
്വർ

ണ
ം

ടവ
ള്ള

ി

ടവ
ങ്

ല
ം

ടേ
യാത്

ം

1 തിരുവനന്പുരം 99 102 55 256

2 എറണയാകുളം 51 35 53 139

3 പയാലക്യാെത് 32 44 42 118

4 തൃശൂർ 32 33 44 109

5 മകയാട്യം 32 33 41 106

6 മകയാഴിമക്യാെത് 27 16 37 80

7 കണ്ണൂർ 28 20 19 67

8 വയനയാെത് 6 14 22 42

9 േലപ്പുറം 11 11 19 41

10 ആലപ്പുഴ 13 11 14 38

11 ഇടുക്ി 4 10 10 24

12 കയാസർമകയാെത് 4 6 9 19

13 ടകയാലെം 5 5 5 15

14 പത്നംതിട് 2 3 3 8
 ഉറവിടം: പ�ാതുവിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറററ്് (റ്ാർട്സ് വിംഗ്)

III. കേരള സതംസ്്കാന യുവജന കക്ഷമ കബ്കാര്ഡ്
മകരള സംസ്യാന യുവജനമഷേേ മ�യാർഡത് 1985-ൽ 
രൂപീകരിച്ചു. യുവജനമഷേേ വികസന പ്രവർത്നങ്ങൾ 
ഏമകയാപിപ്പിക്കുക എന്നതയാണത് മ�യാർഡിടന് പ്രധയാന 
ലഷേധ്ം.ടതയാഴിൽ രഹിതരയായ യൂവയാക്ൾക്ത് പരിശീലന  
പരിപയാെികളും സ്വയം ടതയാഴിൽ സംരംഭങ്ങളും  
ആരംഭിക്കുന്നതിനത് യൂത്ത് ക്ബുകൾക്കും സംഘെനകൾക്കും 
മ�യാർഡത് ധനസഹയായം നൽകി വരുന്നു.

പ്രധ്കാന പ്രവര്ത്നങ്ങള്:
 • യുവശക്ി: യുവജന ക്ബ്ബുകളിലൂടെ സയാമൂഹിക 

വികസന പരിപയാെികളും സന്നദ് പരിപയാെികളും 
മപ്രയാത്സയാഹിപ്പിക്കുക, മകരമളയാത്സവത്ിലം ഗ്രയാേസ
ഭയിലം യുവജനങ്ങളുടെ പങ്യാളിത്ം വർദ്ിപ്പിക്കുക, 
മല�ർ �യാങ്കുകളും േറ്ത് ടതയാഴിലറപ്പത് പരിപയാെികളും 
സംഘെിപ്പിക്കുക, സമൂഹത്ിടല ഏറ്വം തയാഴത്ന്ന  
നിലയിമലക്ത് യുവജനമഷേേ മ�യാർഡിടന് പ്രവർത്
നങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കുക എന്നിവയയാണത് പദ്തിയുടെ 
പ്രധയാന പ്രവർത്നങ്ങൾ. സംസ്യാനടത് ജിലെയാ 
മകയാ-ഓർഡിമനറ്ർേയാരയാണത് യുവശക്ി പരിപയാെി 
ഏമകയാപിപ്പിക്കുന്നതത്. ഈ മകയാ-ഓർഡിമനറ്ർേയാർ 
മകയാവിഡത്-19 പ്രതിമരയാധ പ്രവർത്നങ്ങളിൽ സജീ
വേയായി ഏർടപ്പട്ിരിക്കുന്നു.

 • യുവജന ക്ലബ്ബുേള്: മകരള സംസ്യാന യുവജനമഷേേ 
മ�യാർഡത് മ�യാധവൽക്രണ പരിപയാെികൾ, േത്സര പരീ
ഷേകൾക്കുള്ള പരിശീലനം, ആമരയാഗധ് പ്രചയാരണങ്ങൾ,  
പരിസ്ിതി പ്രവർത്നങ്ങൾ, സത് മപയാർെത് സത് കിറ്ത് 
വിതരണം, യൂത്ത് മകരള എകത് സത് പ്രസത് റിയയാലിറ്ി 
മഷയാ എന്നിവയിലൂടെ പട്ികജയാതി-പട്ികവർഗ മകയാള

കബ്കാക്്  9.2.4 മെയാക്ിമയയാ �ക്സത് 2021

2021 മെയാക്ിമയയാ ഒളിമ്പികത് സിൽ, ഇന്ധ്യിൽ നിന്നുള്ള 228 അംഗങ്ങളുടെ ശക്േയായ സംഘം 18 കയായിക ഇനങ്ങളിലയായി 
പടങ്ടുത്തു. മെയാക്ിമയയാ 2020-ടല ഇന്ധ്യുടെ ഒളിമ്പികത് സംഘത്ിൽ 18 കയായിക ഇനങ്ങളിൽ നിന്നത് 127 മപർ പടങ്ടുത്തു, 
അതിൽ യഥയാക്േം പുരുഷ, വനിതയാ മഹയാക്ി സ്്വയാഡകളിൽ രണ്ത് ഇതര തയാരങ്ങളും ഒരു റിസർവത് മഗയാളിയും ഉൾടപ്പടുന്നു. 
തയാടഴക്യാണുന്ന കയായിക ഇനങ്ങളിലയായി ഇന്ധ് 7 ടേഡലകൾ മനെി.

2021 കട്കാകികയ്കാ ഒളിമ്ിേ് സില് ഇന്്യയുഗട ഗമഡല് പടിേ
ജയാവലിൻ മത്രയാ നീരജത് മചയാപ്ര സ്വർണം 

ഗുസ്തി (57 കിമലയാ) രവികുേയാർ ദഹിയ ടവള്ളി

ഭയാമരയാദ്വഹനം (49 കിമലയാഗ്രയാം വനിതകൾ) േീരയാഭയായത് ചയാന ടവള്ളി

വനിതയാ സിംഗിൾസത് �യാഡത്േിന്ണ പിവി സിന്ധു ടവങ്ലം

വനിതകളുടെ ടവൽറ്ർടവയത്റ്ത് 
മ�യാകത് സിംഗത് 

മലയാവത് ലിന മ�യാർമഗയാകഹൻ ടവങ്ലം

മഹയാക്ി ഇന്ധ്ൻ മഹയാക്ി െീം ടവങ്ലം

ഗുസ്തി (65 കിമലയാഗ്രയാം) �ജറംഗത് പുനിയ ടവങ്ലം

2021-ടല മെയാക്ിമയയാ ഒളിമ്പിക്സിൽ മകരളത്ിൽ നിന്നത് 9 കളിക്യാർ പടങ്ടുത്തു. അതിൽ 6 മപർ ്യാക്ിലം ഫീൽഡിലേയാണത്. 
ഇന്ധ്ൻ മഹയാക്ി െീം അംഗം ശ്രീ.പി.ആർ. ശ്രീമജഷത് ടവങ്ല ടേഡൽ മനെി. ഒളിമ്പിക്സത് ടേഡൽ മനടുന്ന രണ്യാേടത് 
േലയയാളിയയാണത് അമദ്ദഹം. മകരളത്ിൽ നിന്നും പടങ്ടുത് േറ്ത് തയാരങ്ങൾ:

• അമേയാജത് മജക്�ത് - 4 × 400 േീറ്ർ റിമല
• മുഹമ്ദത് അനസത് യഹിയ- 4 × 400 േീറ്ർ റിമല
• മനയാഹത് നിർേൽ മെയാം-4 × 400 േീറ്ർ റിമല
• അലക്സത് ആന്ണി-4 × 400 േീറ്ർ റിമല (േിക്സഡത്)
• ഇർഫയാൻ മകയാമലയാത്തും ടതയാെി-20 കിമലയാേീറ്ർ 

നെത്ം

• ജയാ�ിർ എം പള്ളിയയാലിൽ-400 േീറ്ർ ഹർഡിൽസത്
• മുരളി ശ്രീശങ്ർ-പുരുഷ മലയാങത്ജമ്പത്
• പി.ആർ.ശ്രീമജഷത്-ഫീൽഡത് മഹയാക്ി
• •സയാജൻ പ്രകയാശത്-പുരുഷന്യാരുടെ 100 േീറ്ർ 

�ട്ർകലൈ, പുരുഷന്യാരുടെ 200 േീറ്ർ �ട്ർകലൈ
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നികളിടലയും തീരപ്രമദശങ്ങളിടലയും യുവജന ക്ബ്ബു
കടള ശയാക്ീകരിക്യാൻ ലഷേധ്േിടുന്നു. 1,043 യൂത്ത്  
ക്ബ്ബുകൾക്കും 457 യുവ യൂത്ത് ക്ബ്ബുകൾക്കും 8,000 രൂപ 
വീതം ധനസഹയായം നൽകുന്നു.

2020-21 ടല യൂത്ത് ക്ബ്ിടന് പ്രധയാന പ്രവർത്നങ്ങൾ  
തയാടഴപ്പറയുന്നവയയാണത്.

• യൂത്ത് ക്ബ്ബുകൾ നെത്തുന്ന തണി സഞ്ി  
നിർമ്യാണ പരിശീലനത്ിനത് തക അനവദിച്ചു.

• യൂത്ത് ക്ബ്ബുകളും മകയാ-ഓർഡിമനറ്ർേയാരും യുവജന  
മകന്ദ്രങ്ങളും മചർന്നത് 175 ഏക്ർ സ്ലത്ത് കൃഷിയിറക്ി.

• സത്കൂളുകളും ആശുപത്രികളും വൃത്ിയയാക്ി.
• യുവജനമഷേേ മ�യാർഡത് 2021 ടഫബ്രുവരി 13 

മുതൽ 18 വടര എസത്എസത്എൽസി, ലെസത് ടു  
വിദധ്യാർഥികൾക്യായി 200 മകന്ദ്രങ്ങളിൽ കരിയർ 
കഗഡൻസത് മപ്രയാഗ്രയാം നെത്ി.

 • യൂത്് കേരള എക്്പ്രസ്: - യൂത്ത് ക്ബ്ബുകളുടെ  
പ്രമയയാജനകരേയായ പ്രവർത്നങ്ങൾ ടപയാതജന
ങ്ങൾക്ത് മുന്നിൽ അവതരിപ്പിക്യാൻ ലഷേധ്േിട്ടുള്ള ഒരു 
പദ്തിയയാണത് യൂത്ത് മകരള എക്സത്പ്രസത്. 2018-19-ൽ 
അവതരിപ്പിച്ച പദ്തി 100-ലധികം യൂത്ത് ക്ബ്ബുകൾക്ത് 
പ്രമയയാജനം ടചയത്ത. 100 ക്ബ്ബുകളിൽ നിന്നത് 13 ക്ബ്ബുക
ടള മേഖല തിരിച്ചുള്ള േത്സരത്ിനയായി തിരടഞെടുത്തു.  
മേഖല തിരിച്ചുള്ള വിജയികൾക്ത് കധ്യാഷത് കപ്രസത് 
നൽകി. യൂത്ത് ക്ബ്ബുകളുടെ പ്രവർത്നങ്ങൾ സമൂഹ
ത്ിൽ ജനകീയേയാക്യാൻ ഈ പദ്തി സഹയായിച്ചു.

 • സതംരതംഭേ പരിശീ�നതം (എല്.ഇ.ഡി. ച�ഞ്്):  
ഇടുക്ിയിൽ 680 യുവയാക്ടള എൽ.ഇ.ഡി. �ൾ�ത് 
നിർമ്ിക്യാൻ പരിശീലിപ്പിക്കുകയും ടപയാതജനങ്ങൾക്ത്  
വിൽക്കുകയും ടചയത്ത. എൽഇഡി �ൾബുകൾ 
വിറ്ത് ലഭിച്ച തക (2,98,418 രൂപ) മുഖധ്േന്ത്രിയുടെ  
ദുരിതയാശ്വയാസ നിധിയിമലക്ത് നൽകി.

 • കേരളത്ിഗ� കദശീയ ന്കാകട്കാടി ഉത്സവതം :  
രയാജധ്ടത് വിവിധ സംസ്യാനങ്ങളിടല തമദ്ദശീയ 
നയാമെയാെി കലകടള മപ്രയാത്സയാഹിപ്പിക്കുവയാനയാണത് 
മകരളത്ിടല മദശീയ നയാമെയാെി ഉത്സവം ലഷേധ്േി
ടുന്നതത്. മദശീയ മഫയാക്ത് ടഫ്റേിടന് പ്രതിനിധി 
സംഘത്ിൽ സംസ്യാനത്ിനത് പുറത്ത് നിന്നുള്ള  
പ്രതിനിധികൾ ഉൾടപ്പടുന്നു, അവർ അവരുടെ തനതത് 
നയാെൻ കലകളും സയാംസ്യാരിക പരിപയാെികളും അവത
രിപ്പിക്കുന്നു, സമൂഹത്ിടല യുവ പ്രതിഭകളുേയായി സം
വദിക്കുകയും േറ്റുള്ളവരുടെ പ്രവർത്നങ്ങടളക്കുറിച്ചത് 
പഠിക്കുകയും ടചയ്യുന്നു. അയൽ സംസ്യാനങ്ങളിൽ 
നിന്നുള്ള ആളുകൾക്ത് മകരളത്ിടല കുടും�ങ്ങളുേയായി  
പരിചയടപ്പെയാനം ജനങ്ങളുടെ കുടും�ജീവി
തം, സംസ്യാരം, ജീവിതരീതി എന്നിവ അനഭവി 
ച്ചറിയുന്നതിനത് അവസരം ലഭിക്കുന്നു.

 • കേരകള്കാത്സവതം: സയാംസ്യാരിക, കല, കയായിക  
രംഗങ്ങളിൽ യുവയാക്ൾക്ത് തങ്ങളുടെ കഴിവകൾ  
പ്രകെിപ്പിക്യാനള്ള അവസരം ഒരുക്കുക എന്ന ലഷേധ്
മത്യാടെയയാണത് മകരള സംസ്യാന യുവജനമഷേേ 
മ�യാർഡത് മകരമളയാത്സവം സംഘെിപ്പിക്കുന്നതത്. ഈ 
ടഫ്റേിവലിൽ 15-35 വയസ്ിനിെയിലള്ള യുവജന
ങ്ങൾക്ത് മ്യാക്ത്, ജിലെയാ, സംസ്യാന തലങ്ങളിൽ സയാം
സ്യാരിക, കലയാ, കയായിക േത്സരങ്ങളിൽ പടങ്ടുക്യാം.  
14 ജിലെകളിലം പ്രയാഥേിക ജിലെയാതല പരിപയാെി
കൾ നെത്തുന്നു. ഈ പരിപയാെിയിൽ പ്രതിവർഷം  

5 ലഷേം യുവജനങ്ങളും 6000 ക്ബ്ബുകളും പടങ്ടുക്കുന്നു. 
വിജയികൾക്ത് പ്രയാമദശിക സർക്യാർ തലത്ിലം ജിലെയാ
തലത്ിലം കധ്യാഷത് കപ്രസും സംസ്യാന തലത്ിൽ 
ഉയർന്ന മപയായിന്ത് മനടുന്ന വധ്ക്ിഗത ചയാമ്പധ്ന്യാർക്കു
ള്ള മ്യാഫിയും നൽകും. മകയാവിഡത് -19 പകർച്ചവധ്യാധി 
കയാരണം 2020-21 ൽ മകരമളയാത്സവം നെത്ിയിലെ.

കേരള കവ്കാളണ്റി യൂത്് ആക്ഷൻ ക�്കാഴ്സ്: (ഗേ.
വി.ലവ.എ�്) 2018-ൽ മകരളം അതിടന് ചരിത്രത്ിൽ 
അഭൂതപൂർവേയായ ടവള്ളടപ്പയാക്ത്ിനത് സയാഷേധ്ം വഹിച്ചു. 
2019ലം സേയാനേയായ പ്രളയം സംസ്യാനം മനരിട്ിരുന്നു. മക
രളത്ിടല യുവയാക്ൾ, സന്നദ്പ്രവർത്കർ, സയാംസ്യാരിക  
പ്രവർത്കർ, യുവജന ക്ബ്ബുകൾ, വിദധ്യാർത്ികൾ, ഉമദധ്യാ
ഗസ്ർ, ജനപ്രതിനിധികൾ, സന്നദ്സംഘെനകൾ, 
ടതയാഴിലയാളികൾ, പ്രമതധ്കിച്ചത് േത്സധ്ടത്യാഴിലയാളികൾ 
എന്നിവർ അമനകം ജീവൻ രഷേിക്കുന്നതിൽ പ്രധയാന 
പങ്ത് വഹിച്ചു. പ്രതികൂല കയാലത്ത് യുവത്വത്ിടന് ശക്ി 
എലെയാവർക്കും ദൃശധ്േയായിരുന്നു. ഇതത് സംസ്യാനത്ത് ടക.വി.
കവ.എഫത് എന്ന ആശയത്ിനത് വഴിടയയാരുക്കുകയുണ്യായി.  
പ്രകൃതി ദുരന്ങ്ങടള മനരിെയാൻ യുവജന സന്നദ് 
പ്രവർത്കടര സജ്ജേയാക്കുക എന്ന ലഷേധ്മത്യാടെ 
രൂപീകരിച്ച സന്നദ് മസനയയാണത് ടക.വി.കവ.എഫത്. 
മസനയുടെ കീഴിൽ രജി്റേർ ടചയ്ത 1,15,000 യുവയാക്ളിൽ, 
3,000 യുവയാക്ൾക്ത് പരിശീലനം നൽകി 14 ജിലെകളിലയായി 
സന്നദ്മസന രൂപീകരിക്കുകയും ടചയത്ത. കമ്്യൂണിറ്ി 
കിച്ചണുകളിലം മലയാക്ത്ഡൗണ കയാലത്ത് േരുന്നുകളും  
അവശധ്വസത്തക്ളും എത്ിക്കുന്നതിനയായി യൂത്ത് ആഷേൻ 
മഫയാഴത്സിടന് ഈ മവയാളന്ിയർേയാടര വിനധ്സിച്ചിട്ടുണ്ത്. 
ദുരന്�യാധിതർക്ത് അവശധ്വസത്തക്ൾ എത്ിക്കുന്നതി
നയായി മകരള സംസ്യാന യുവജനമഷേേ മ�യാർഡത് ടക.വി.
കവ. എഫിടന് മനതൃത്വത്ിൽ 14 ജിലെകളിലം കളഷേൻ  
ടസന്റകൾ സ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ത്.

ടക.വി.കവ.എഫിടന് പ്രവർത്നങ്ങൾ വരും വർഷങ്ങളിൽ 
കൂടുതൽ വിപുലീകരിക്കും. പ്രയാമദശിക സർക്യാർ തലത്ിമലക്ത്  
ശക്ി വധ്യാപിപ്പിക്കുകയയാണത് ലഷേധ്ം. പഞ്യായത്ത് / മുനിസി
പ്പയാലിറ്ി / മകയാർപ്പമറഷൻ തലത്ിൽ ഒരു യൂത്ത് ആഷേൻ 
മഫയാഴത്സത് രൂപീകരിക്കുകയും അവർക്ത് പരിശീലനം  
നൽകുകയും വിവിധ സന്നദ് പ്രവർത്നങ്ങൾക്ത് അവടര 
സജ്ജരയാക്കുകയും ടചയ്യുകയയാണത് ഈ പദ്തിയിലൂടെ 
വിഭയാവനം ടചയ്യുന്നതത്. മകയാവിഡത്-19 സേയത്ത് ടകവി
കവഎഎഫത് തയാടഴപ്പറയുന്ന പ്രവർത്നങ്ങൾ നെത്ി.

 • കേ്കാവ ിഡ്–19  പേര്ചവ ്യ്കാധ ിഗക തിര്കായ  
പ്രതികര്കാധ നടപടിേള് - ഗചയിൻ തേര്ക്കുേ: 
- 2020 േയാർച്ചത് 14 മുതൽ ടക.വി.കവ.എഫിടന് 
മകയാവിഡത്-19 പയാൻടഡേിക്ിടന് പ്രതിമരയാധ പ്ര
വർത്നങ്ങളിൽ ഏർടപ്പട്ിരിക്കുകയയാണത്. വിവിധ 
സർക്യാർ സത്കൂളുകൾ, ടറയിൽമവ മ്റേഷനകൾ, 
�സത് ്റേയാൻഡകൾ, മകയാെതി മകയാമ്പൗണ്കൾ,  
േ റ്ത്  ട പ യാ ത സ് ല ങ്ങ ൾ  സ യാ ന ി ക റ് സ ർ  
ഉപമയയാഗിച്ചത് വൃത്ിയയാക്ി. ജിലെയാ ആസ്യാനത്തും േറ്ത് 
ടപയാതസ്ലങ്ങളിലം കകകഴുകുന്നതിനയായി വയാട്ർ 
കിമയയാസത് കുകൾ സ്യാപിച്ചു.

 • ക�്കാക്ഡൗൺ ഗെല്പ്് ഗഡസ്േ്:  മലയാക്ത്ഡൗണ 
സേയത്ത് ജനങ്ങൾക്ത് േരുന്നുകളും ആവശധ്
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േയായ സയാധനങ്ങളും വിതരണം ടചയ്യുന്നതിനയായി  
ടകവികവഎഎഫത് ജിലെയാ തലത്ിൽ ടഹൽപ്പത്  
ടഡസ്കുകൾ സ്യാപിച്ചു. കമ്്യൂണിറ്ി കിച്ചൻ മപ്രയാഗ്രയാ
േിൽ ഒരു സന്നദ്പ്രവർത്കൻ എന്ന നിലയിലം 
മകയാ-ഓർഡിമനറ്ർ എന്ന നിലയിലം അവർ  
പ്രവർത്ിച്ചു.

• ഓണകലൻ സത് കൂൾ ക്യാസുകൾ പ്രയാപധ്േലെയാത്  
വിദധ്യാർത്ികൾക്ത് കലബ്രറികളുടെയും ക്ബ്ബുകളുടെ
യും സൗകരധ്ങ്ങൾ പ്രമയയാജനടപ്പടുത്തുന്നതിനള്ള  
നെപെികൾ സ്വീകരിച്ചു.

• വിവിധ ജിലെകളിടല ക്വയാറകന്ൻ മകന്ദ്രങ്ങളിൽ  
ജനങ്ങൾക്ത് ആവശധ്േയായ സൗകരധ്ങ്ങൾ ക്േീകരിച്ചു നൽകി.

മറ്് യുവജന വിേസന പരിപ്കാടി 
സമൂഹത്ിടല വിവിധ മേഖലകളിൽ കഴിവത് ടതളിയിച്ച  
യുവതയാരങ്ങൾക്ത് സ്വയാേി വിമവകയാനന്ൻ യുവപ്രതിഭയാ 
പുരസത് കയാരം നൽകി മ�യാർഡത് ആദരിക്കുന്നു. േികച്ച യൂത്ത് 
ക്ബ്ിനത് ജിലെയാെിസ്യാനത്ിൽ അവയാർഡത് നൽകുകയും 
അവരിൽ ഒരയാടള സംസ്യാന തലത്ിൽ അവയാർഡിനത്  
തിരടഞെടുക്കുകയും ടചയ്യുന്നു. യുവ േയാധധ്േപ്രവർത്കർക്കും  
മജർണലിസം വിദധ്യാർത്ികൾക്കുേയായി മ�യാർഡത് േീഡിയ 
കധ്യാമ്പുകൾ സംഘെിപ്പിച്ചു. യുവജനങ്ങൾക്യായി വിവിധ  
മേഖലകളിൽ വിവിധ പദ്തികൾ നെപ്പിലയാക്കുകയും ജിലെയാ 
യുവജന മകന്ദ്രങ്ങൾ മുമഖന നെപ്പിലയാക്കുന്ന വിവിധ 
യുവജന പദ്തികൾക്ത് ധനസഹയായം നൽകുകയും 
ടചയ്യുന്നു. േയാധധ്േരംഗത്ത് ഉയർന്നുവരുന്ന പ്രവണത
കടളക്കുറിച്ചത് യുവയാക്ളിൽ അവമ�യാധം സൃഷ്ടിക്കുന്നതി
നയായി സയാമൂഹധ് േയാധധ്േ ശിൽപശയാലയും ടസേിനയാറകളും  
സംഘെിപ്പിച്ചു. പരിസ്ിതി ദിനം, ഗയാന്ി ജയന്ി,  
സ്വയാതന്ത്രധ്ദിനം, േയക്കുേരുന്നത് വിരുദ് ദിനം, േറ്ത് പ്രധയാന 
ദിനങ്ങൾ എന്നിവടയ അനസ്മരിക്കുന്ന പരിപയാെികൾ  
സംഘെിപ്പിച്ചു. മ�യാർഡിടന്യും യൂത്ത് ക്ബ്ബുകളുടെയും പ്ര
വർത്നങ്ങടളക്കുറിച്ചത് ടപയാതജനങ്ങളിൽ അവമ�യാധം 
പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിനയായി 'യുവത' എന്ന മപരിൽ ഒരു 
േയാസികയും മ�യാർഡത് പ്രസിദ്ീകരിക്കുന്നു.

IV. കേരള സതംസ്്കാന യുവജനേമ്ീഷൻ 
(ഗേ.എസ്.ലവ.സി)
മകരളത്ിടല യുവജനങ്ങടള ശയാക്ീകരിക്കുന്നതി
നം അവരുടെ അവകയാശങ്ങൾ സംരഷേിക്കുന്നതിന
േയായി 2013-ൽ രൂപീകരിച്ച ഒരു അർദ് ജുഡീഷധ്ൽ 
മ�യാഡിയയാണത് മകരള സംസ്യാന യുവജന കമ്ീഷൻ. 
മകരള സർക്യാരിടന് കീഴിൽ ഒരു ഗ്രയാന്ത്-ഇൻ-എയത്ഡത് 
സ്യാപനേയായി ഇതത് പ്രവർത്ിക്കുന്നു. സംസ്യാനടത് 
യുവയാക്ടള നയിക്കുകയും സഹയായിക്കുകയും നൽകുകയും 
വികസിപ്പിക്കുകയും യുവജനകയാരധ്ങ്ങളുടെ സംരഷേകനയായി 
പ്രവർത്ിക്കുകയും ടതയാഴിൽ േയാനധ്ത നിലനിർത്തുന്നതിനം 
ടേച്ചടപ്പട് വിദധ്യാഭധ്യാസവം ടതയാഴിലം ഉറപ്പയാക്കുന്നതിനം 
യുവയാക്ടള മ�യാധവൽക്രിക്കുകയുേയാണത് കമ്ീഷടന് 
ലഷേധ്ം.

മകരള സംസ്യാന യുവജന കമ്ീഷടന് പ്രധയാന  
പ്രവർത്നങ്ങൾ ഇവയയാണത്;

• മകയാമളജുകളിടല ടപ്രയാജകത്െത് മകയാർഡിമനറ്റിന 
കീഴിലം യുവയാക്ൾക്ളുടെ മവദികളിലം, എസത് സി/
എസത്.െി മകയാളനികളിടല യുവയാക്ൾക്ിെയിലം  
മ�യാധവൽക്രണം നെത്തുക: 2020-21ൽ  
ടകയാലെത്ത് യുവജന പ്രതിമരയാധ മസനയുടെ പരി
ശീലന കധ്യാമ്പത് നെത്തുകയും പരിശീലനം ലഭിച്ച  
യുവജനങ്ങൾ 312 പരിപയാെികൾ നെത്തുകയും 
ടചയത്ത. ഏകമദശം 74,865 യുവജനങ്ങൾ ഈ  
പരിപയാെികളിൽ പടങ്ടുത്തു.

• ജിലെയാ ടസേിനയാറകൾ / സിമമ്പയാസിയങ്ങൾ / ശിൽപ
ശയാലകൾ: ഓണകലൻ ക്യാസിക്ൽ നൃമത്യാത്സവ
ത്ിനയായി ഭയാരതത് ഭവനേയായി സഹകരിച്ചത് മദശീയതല 
ടസേിനയാർ നെത്ി. മേയാഹിനിയയാട്ം, ഭരതനയാെധ്ം,  
കുച്ചുപ്പുെി, േണിപ്പൂരി, കഥകത്, ഒഡീസ്ി, മകരളനെനം,  
ചൗ നൃത്ം, ക്യാസിക്ൽ നൃത്ം, ര�ീന്ദ്ര നൃത്ം, 
വിലയാസിനി നയാെധ്ം, സൗ�ി നൃത്ം  എന്നീ നൃത്രൂപങ്ങൾ  
ഉത്സവത്ിൽ ഉൾടപ്പടുത്ിയിരുന്നു.

• അദയാലത്തും പ്രയാമദശിക തല സിറ്ിങ്ങുകളും: യുവയാക്ൾക്ത്  
നീതി നിമഷധിക്ടപ്പടുന്നുടവന്ന പരയാതികളിൽ  

ഉറവിടം : റകരള സംസ്ാന യുവജനറഷേമ റ�ാർഡ്

കബ്കാക്് 9.2.5 പതിമൂന്നയാം പഞ്വത്സര പദ്തിയിടല മകരള യുവജനമഷേേ മ�യാർഡിടന് മനട്ങ്ങൾ

	• പി എസത് സി പരീഷേയ്ക്കും ടക എ എസത് ടേയിൻ പരീഷേയ്ക്കും പരിശീലനം നെത്ി
	• ശ്രീ കലയാഭവൻ േണിയുടെ ചരേവയാർഷിക ദിനത്ിൽ ‘േണിനയാദം’ എന്ന മപരിൽ സംസ്യാനതല നയാമെയാെിക്ഥ േത്സരം 

തൃശൂർ ജിലെയിടല ചയാലക്കുെിയിൽ ടവച്ചത് നെത്ി.
	• "ടസവൻസത് ഫുെത്മ�യാൾ" എന്ന സംസ്യാനതല പരിപയാെി മകയാഴിമക്യാട്ത് നെത്ി.
	• ദഷേിണ ടകയാറിയയിൽ 2019-ൽ നെന്ന പതിടനയാന്നയാേതത് മലയാക മ�യാഡി �ിൽഡിംഗത് ആന്ത് ഫിസികത് മ്യാർെത്സത് ചയാമ്പധ്ൻ 

ഷിപ്പിൽ (ഡ്യു �ി പി എഫത് ) േി്റേർ യൂണിമവഴത്സത്-2019 ആയി കിരീെേണിഞെ ആദധ്ടത് ഇന്ധ്ക്യാരനയായ ശ്രീ.ചിത്ിമര
ഷത് നമെശനത് സ്വികരണ ചെങ്ങത് നെത്ി. 

	• മഷയാർട്ത് ഫിലിം മഡയാകയുടേന്റി ടഫ്റേിവൽ ഓണകലനയായി നെത്ി. 100 സിനിേകൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുകയും 24 ഹ്രസ്വചിത്ര
ങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുകയും ടചയത്ത. 9 ചിത്രങ്ങളയാണത് അവയാർഡിനയായി തിരടഞെടുത്തത്.

	• സ്തീകൾക്യായി കളരിപ്പയറ്ത് പരിശീലനം നെത്തുകയും ‘േയാരിവിലെത് ’ എന്ന മപരിൽ ്യാൻസത്-ടജൻഡർ വധ്ക്ികടള ശക്ിടപ്പ
ടുത്യാനള്ള പരിപയാെി നെത്തുകയും ടചയത്ത.

	• കേം ടഫസ്റം യംഗത് െയാലന്ത് ടഫസ്റം നെത്ി
	• സംസ്യാനങ്ങളിൽ നിന്നും ഇന്ധ്യുടെ േറ്ത് ഭയാഗങ്ങളിൽ നിന്നും േറ്ത് രയാജധ്ങ്ങളിൽ നിന്നുമുള്ള കലയാകയാരന്യാടര പടങ്ടുപ്പിച്ചത് 

മ�യാർഡത് ‘വൻടനസത് ’ എന്ന മപരിൽ അന്യാരയാഷ്ട്ര നൃത് സംഗീമതയാത്സവം സംഘെിപ്പിച്ചു.
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കമ്ീഷൻ നെത്ിയ ഇെടപെലിലൂടെ നിരവധി യുവയാ
ക്ളുടെ അവകയാശങ്ങൾ പുനഃസ്യാപിക്യാൻ കഴിഞ്ഞു. 
2020-21ൽ 800 പരയാതികൾ കമ്ിഷനത് ലഭിക്കുകയും 
അതിൽ 584 എണ്ം പരിഹരിക്കുകയും ടചയത്ത.

• യൂത്ത് ഐക്ണ അവയാർഡകൾ: കല, സയാംസ്യാരികം, 
സയാഹിതധ്ം, കയായികം, കൃഷി, സയാമൂഹിക പ്രവർത്നം, 
സംരംഭകത്വം തെങ്ങിയ മേഖലകളിൽ േികവത് ടതളിയിച്ച 
യുവജനങ്ങടള ആദരിക്കുന്നതിനയായി കമ്ീഷൻ യൂത്ത് 
ഐക്ണ അവയാർഡത് നൽകുന്നു.

• പയാർശ്വവൽക്രിക്ടപ്പട് യുവയാക്ളുടെ ശയാക്ീക
രണവം ആമരയാഗധ് സംരഷേണവം: സയാമൂഹധ്നീതി 
വകുപ്പുേയായും പട്ികവർഗ വകുപ്പുേയായും സഹകരിച്ചത്, 
ആദിവയാസി സ്തീകൾക്ത് ആമരയാഗധ് അവമ�യാധം 
നൽകയാനം േറ്ത് ആദിവയാസി മകയാളനികളിടല 
യുവയാക്ളുടെ ടതയാഴിൽ, ആമരയാഗധ്ം, സയാമൂഹിക 
വികസനം എന്നിവ മപ്രയാത്സയാഹിപ്പിക്യാനം  
കമ്ീഷൻ ലഷേധ്േിടുന്നു. 

• യൂത്ത് ലീഗൽ സമപ്പയാർട്ത് ടസന്ർ: സയാമ്പത്ികേയായും 
സയാമൂഹികേയായും പിമന്നയാക്ം നിൽക്കുന്നതം നിയേസ
ഹയായം ആവശധ്മുള്ളതേയായ യുവയാക്ൾക്ത് 7511100900 
എന്ന മെയാൾ ഫ്ീ നമ്പരിലൂടെ മസവനം ലഭധ്േയാക്കുന്നതി
നള്ള പദ്തിയയാണത് യൂത്ത് ലീഗൽ സമപ്പയാർട്ത് ടസന്ർ.

• ഇ എം എസത് ടേമമ്യാറിയൽ അന്ർ സർവകലയാ
ശയാല പ്രഭയാഷണ േത്സരവം മദശീയ യുവജനദിന പരി
പയാെിയും: എലെയാ വർഷവം സ്വയാേി വിമവകയാനന്ടന് 
ജന്ദിനേയായ ജനവരി 12 മദശീയ യുവജന ദിനേയായി 
ആമഘയാഷിക്കുന്നു. മദശീയ യുവജനദിനമത്യാെന�
ന്ിച്ചത് ഇഎംഎസത് സ്മയാരക അന്ർ സർവകലയാശയാല 
പ്രഭയാഷണ േത്സരത്ിടല വിജയികടള അനമേയാദിക്കു
കയും സമ്യാനങ്ങൾ വിതരണം ടചയ്യുകയും ടചയ്യുന്നു.

• േികച്ച യുവജന കമ്ീഷൻ ടഫസിലിമറ്ഷൻ മപ്രയാഗ്രയാ
മുകൾക്യായുള്ള കൾച്ചറൽ എക്സത്മചഞ്ത് മപ്രയാഗ്രയാം: 
ഹരിത യുവജന പരിപയാെിയും ടവർച്വൽ എംമലെയായത്ടേന്ത് 
എക്സത്മചഞ്ം കമ്ീഷൻ നെത്തുന്ന ടഫസിലിമറ്ഷൻ 
മപ്രയാഗ്രയാമുകളയാണത്.

മകരള സംസ്യാന യുവജന കമ്ീഷൻ തയാടഴപ്പറയുന്ന 
അവശധ് മസവനങ്ങൾക്യായി 24 േണിക്കൂറം പ്രവർത്ിക്കു
ന്ന ‘യൂത്ത് ഡിഫൻസത് മഫയാഴത്സത്’ രൂപീകരിച്ചു. മകയാവിഡത് -19  
പകർച്ചവധ്യാധി സേയത്ത് അവർ ഇനിപ്പറയുന്ന  
പ്രവർത്നങ്ങൾ ഏടറ്ടുത്തു നെത്ി.

• മകയാവിഡത്-19 മലയാക്ത്ഡൗണ കയാലയളവിൽ  
ജീവിക്യാൻ അവശധ്ം മവണ് വസത്തക്ളും/േരുന്നുകളും 
വിതരണം ടചയ്യുന്നതിനത് യൂത്ത് ഡിഫൻസത് മഫയാഴത്സത് 
അവരുടെ സന്നദ് മസവനം ഉപമയയാഗടപ്പടുത്ി.

• അഗ്ിശേന മസനയുടെ സഹയായമത്യാടെ  
തിരുവനന്പുരം ആർസിസിയിടല കയാൻസർ  
മരയാഗികൾക്ത് േരുന്നത് വിതരണം ടചയത്ത.

• പ്രയാമദശിക ടേഡിക്ൽ മ്റേയാറിൽ ലഭധ്േലെയാത് 
അവശധ് േരുന്നുകൾ 14 ജിലെകളിടല ആവശധ്ക്യാർക്ത്  
ലഭധ്േയാക്ി.

• മകയാവിഡത്-19 �യാധിച്ചത് ഐടസയാമലഷൻ വയാർഡിൽ 
കഴിയുന്നവർക്ത് വയായനയാ പുസ്തകങ്ങൾ വിതരണം 
ടചയത്ത.

• പ്രയാമദശിക കലബ്രറിയിൽ നിന്നത് വീടുകളിമലക്ത്  
പുസ്തകങ്ങൾ വിതരണം ടചയത്ത.

• രക്ദയാന പ്രവർത്നങ്ങളിൽ പടങ്ടുത്തു 
• തിരുവനന്പുരടത് ടേന്ൽ മഹയാ്ിറ്ൽ  

ടേഡിക്ൽ ടസന്റിടല േയാനസികമരയാഗികൾക്ത് 
േരുന്നത് വിതരണം ടചയ്യയാൻ സഹയായിച്ചു.

• സർക്യാർ തീരുേയാനങ്ങളും വിവരങ്ങളും ഇലകത്മ്യാ
ണികത് മസയാഷധ്ൽ േീഡിയയിലൂടെയും അച്ചെിച്ച  
േയാധധ്േങ്ങളിലൂടെയും ആശയ വിനിേയം നെത്ി.

• ഐടസയാമലഷൻ വയാർഡകളിലം േറ്ത് ടപയാതസ്ല
ങ്ങളിലം ശുചീകരണ പ്രവർത്നങ്ങളിൽ പടങ്ടുത്തു.
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പ്രവാസി മലയാളികൾ
കകരളത്ിൽ നിന്നുള്ള കുടികയറ്റക്ാർ കകരളത്ിന്റെ 
സാമൂഹധ് സാമ്പത്ിക സാംസ്ാരിക ജീവ ിതത്ിൽ അതി
പ്രധാനമായ ഒരു പങ്ക് വഹിക്കുന്നുണ്ക്.
 
ഇന്ത്യയില് നിന്നുള്ള കുടിയയറ്റം
യുണൈറ്റഡക്  കനഷനസക് ഡിപ്ാർ്ക്ന്മറെക് ഓഫക് ഇക്കൈാ
മിക്ക് ആനഡക്  കസാഷധ്ൽ അഫകയർസക് (UNDESA)ന്റെ 
കൈക്നുസരിച്ക് കലാകത്ിൽ ഏറ്റവം കൂടുതൽ അന്ാ
രാഷ്ട്ര കുടികയറ്റക്ാർ ഉള്ളതക് ഇന്ധ്യിൽ നിന്ക് ആൈക്.  
ഏകകേശം 18 േശലക്ം ഇന്ധ്ക്ാർ വികേശത്ാൈക് താ
മസിക്കുന്തക്, അകത തുടർന്ക് ന്മക്ികക്ാ (11 േശലക്ം), 
റഷധ് (11 േശലക്ം), ണൈന (10 േശലക്ം), സിറിയ (8 
േശലക്ം) എന്ീ രാജധ്ങ്ങളാൈക്. ഈ റികപ്ാർ്ക് പ്രകാരം 
ഇന്ധ്യിൽ നിന്നുള്ള ഏറ്റവം കൂടുതൽ കുടികയറ്റക്ാർക്ക് 
ആതികേയത്ം വഹിക്കുന്തക് യു.എ.ഇ, യു.എസക്.എ, സൗേി 
അകറബധ് എന്ീ രാജധ്ങ്ങളാൈക്.

ഇന്ധ്യിൽ നിന്നുള്ള അന്ാരാഷ്ട്ര കുടികയറ്റം രണ്ക്  
തരത്ിലുണ്ക്: ഒന്ാമതായി, ‘അവിേഗക്ധ ന്താഴിലാളികൾ’ 
അന്ലെങ്ിൽ ‘അർദ് ണനപുൈധ്മുള്ളവർ’ എന്ിങ്ങന്ന 
തരംതിരിക്ന്പ്് ന്താഴിലാളികൾ കൂടുതലും ഗൾഫക് രാജധ്
ങ്ങളികലക്ക് കുടികയറുന്നു. രണ്ാമതായി, വികസിത രാജധ്
ങ്ങളികലക്ക് കുടികയറാന ആഗ്രഹിക്കുന്വരിൽ അർദ് 
വിേഗക്ധ ന്താഴിലാളികളം ന്പ്രാഫഷൈലുകളം വിേധ്ാർത്ി
കളം ഉൾന്പ്ടുന്നു.

യേരളത്ിലെ കുടിയയറ്ത്ിലറെ സ്ിതി
കകരളത്ിൽ നിന്നുള്ള കുടികയറ്റം കുറഞ്ഞു വരുന്തായാ
ൈക് കാണുന്തക്. 2013-ൽ 24 ലക്മായിരുന് പ്രവാസിക
ളന്ട എണ്ം 2018-ൽ 21 ലക്മായി കുറഞ്ഞു. അതായതക് 
2013 മുതൽ 2018 വന്ര ഏകകേശം 12 ശതമാനത്ിന്റെ 
കുറവാൈക് കരഖന്പ്ടുത്ിയതക്. കകരള ണമകഗ്രഷന സർക്വേ  
2018 ൽ കൈക്ാക്ിയ തിരിച്ചു വന് പ്രവാസികളന്ട 
എണ്ം 12.95 ലക്മാൈക്, ഇതക് കകരളത്ിൽ നിന്നുള്ള 
ന്മാത്ം കുടികയറ്റക്ാരുന്ട 60 ശതമാനകത്ാളം വരും. 
കകരളത്ിൽ നിന്നുള്ള കുടികയറ്റം കുറയുകയും, തിരിച്ചുവ
രുന് പ്രവാസികളന്ട എണ്ം  വർദ്ിക്കുകയും ന്ൈയ്യുന് 
പ്രവൈത ന്ക.എം.എസക് 2018 ലും സ്ിരീകരിച്ചു.

ജില്ല തിരിച്ചുള്ള പ്രവാസിേൾ
2018-ന്ല കകരളത്ിൽ നിന്നുള്ള കുടികയറ്റത്ിന്റെ 
ജിലെ തിരിച്ചുള്ള ജനസംഖധ് പട്ിേ 10.1.1 കാൈിച്ിരിക്കു
ന്നു. ഏറ്റവം കൂടുതൽ പ്രവാസികൾ മലപ്പുറം ജിലെയിൽ 
നിന്ാൈക് (4.06 ലക്ം). അകത തുടർന്ക് കണ്ണൂർ (2.49 
ലക്ം), തൃശൂർ (2.41 ലക്ം), ന്കാലെം (2.40 ലക്ം) 

എന്ീ ജിലെകളിൽ നിന്നുമാൈക്  പ്രവാസികൾ കൂടുതൽ 
ഉള്ളതക്. കകരളത്ിന്ല മലകയാര ജിലെകളായ വയനാടും 
ഇടുക്ിയുമാൈക് ഏറ്റവം കുറവക് പ്രവാസികൾ ഉള്ളതക് അതക്  
യോക്രമം 0.36 ലക്ം, 0.32 ലക്ം എന്ിങ്ങന്നയാൈക്. 

പട്ിേ 10.1.1 കകരളത്ിന്ല ജിലെ തിരിച്ചുള്ള പ്രവാസികൾ 
2018 -ൽ

കകരളത്ിൽ നിന്നുള്ള കുടികയറ്റക്ാരുന്ട എണ്ം

ജിലെ 2018

തിരുവനന്പുരം 137007

ന്കാലെം 240527

പത്നംതി് 109836

ആലപ്പുഴ 136857

കകാ്യം 166625

ഇടുക്ി 32893

എറൈാകുളം 53418

തൃശ്ശൂർ 241150

പാലക്ാടക്  89065

മലപ്പുറം 406054

കകാഴികക്ാടക് 160691

വയനാടക് 30650

കണ്ണൂർ 249834

കാസറകഗാഡക് 67281

ആലേ 2121888  
ഉറവ ിടം: കേരള മൈകരേഷൻ സർകവ 2018, സിഡിഎസ്, തിരുവനന്തപുരം

2013, 2018 വർഷങ്ങളിലെ യേരളത്ിലെ 
പ്രവാസിേളുലട ജില്ല തിരിച്ചുള്ള വ ിശദാറംശങ്ങൾ
2013-ലും, 2018-ലും ഉണ്ായിരുന് കകരളത്ിന്ല  
കുടികയറ്റത്ിന്റെ ജിലെ തിരിച്ചുള്ള വിശോംശങ്ങൾ  
ചിത്റം 10.1.1-ൽ നൽകിയിട്ടുണ്ക്. കകരളത്ിന്ല ന്മാത്ം 
പ്രവാസികളന്ട എണ്ം 2013 ന്ല  24 ലക്ത്ിൽ നിന്ക് 
2018 ൽ 21 ലക്മായി കുറഞ്ിട്ടുണ്ക്. അതായതക് 5 വർഷ
ത്ിനുള്ളിൽ 12 ശതമാനം ഇടിവക്  കരഖന്പ്ടുത്ിയിരിക്കുന്നു. 
ഇതിൽ എറൈാകുളം ജിലെ 72 ശതമാനം ഇടിവക് കാൈിക്കു
ന്നു (അനുബന്റം 10.1.1).

2013-2018 കാലയളവിൽ സംസ്ാനന്ത് ന്മാത്ം 
കുടികയറ്റക്ാരുന്ട എണ്ം കുറന്ഞ്ങ്ിലും വയനാടക്,  

International migration Report 2019 - Department of Economic and Social Affairs- United Nations, New York  2019
De Haas, Hein, Mathias Czaika, Marie-Laurence Flahaux, Edo Mahendra, Katharina Natter, Simona Vezzoli, and Maria Villares-Varela. 
2019. “International Migration: Trends, Determinants, and Policy Effects.” Population and Policy Review 45 (4): 885–922; Parida Jajati and 
Ravi Raman. 2018, India: International and internal Migration in Triandafyllidou (Ed) Migration and Globalization: Handbook, Edward 
Elgar, London
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പാലക്ാടക്, തൃശൂർ, കകാ്യം, ഇടുക്ി, ആലപ്പുഴ, ന്കാലെം 
തുടങ്ങിയ ജിലെകളിൽ കുടികയറ്റത്ിൽ  വർധനയുണ്ായിട്ടു
ണ്ക്. എറൈാകുളം, തിരുവനന്പുരം, കകാഴികക്ാടക് ജിലെക
ളിലാൈക് ഏറ്റവം കുറവക് കരഖന്പ്ടുത്ിയതക്. 
1998 മുതൽ 2018 വന്രയുള്ള കാലഘ്ത്ിന്ല പ്രവാ
സികളന്ട എണ്ത്ിലുണ്ായ വധ്തധ്ാസം  അഞ്ക് വർഷ
ന്ത് ഇടകവളകളിലായി ചിത്റം 10.1.2 -ൽ കാൈിക്കുന്നു. 
2015-2018 കാലയളവിൽ പ്രവാസികളന്ട എണ്ം 2.78 
ലക്ം കുറഞ്ഞു. 1998 മുതൽ 2018 വന്രയുള്ള വിവിധ 
ജിലെകളിൽ നിന്നുള്ള കുടികയറ്റക്ാരുന്ട വിശോംശങ്ങൾ  
(5 വർഷന്ത് ഇടകവളകളിൽ ഉള്ളതക്) അനുബന്റം 10.1.2 
-ൽ കാൈിച്ിരിക്കുന്നു.
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ചിത്റം 10.1.2 കകരളത്ിൽ നിന്നുള്ള കുടികയറ്റക്ാരുന്ട 
എണ്ം, 1998 മുതൽ 2018 വന്ര

ഉറവിടം: കേരള മൈകരേഷൻ സർകവ 2018, സി.ഡി.എസ്, തിരുവനന്തപുരം

റിയട്ൺ എമിയരേഷൻ
കജാലിയക് കക്ാ പഠനത്ികനാ അന്ലെങ്ിൽ മകറ്റന്തങ്ിലും 
ആവശധ്ങ്ങൾകക്ാ (ഇൈകളം മാതാപിതാക്ളം ഉൾന്പ്
ന്ട) കുറഞ്തക് ആറക് മാസന്മങ്ിലും കകരളത്ിനക് പുറത്ക് 
താമസിച്ക് ഇകപ്ാൾ കകരളത്ിൽ താമസിക്കുന്വന്രയാ
ൈക് റിക്ൺ എമിഗ്രനറക്സക് എന്ക് നിർവൈിച്ിരിക്കുന്തക്. 
കകരള ണമകഗ്രഷന സർകവ പ്രകാരം, കകരളത്ിന്ല കുടി
കയറ്റക്ാരിൽ 90 ശതമാനവം താൽക്ാലിക കരാർ കജാലി
ക്ായി ഗൾഫികലക്ക് കപാകുന്വരാൈക്. ഗൾഫക് രാജധ്ങ്ങൾ 
പൗരത്ം നൽകാത്തിനാൽ, കരാർ അവസാനിച്ാൽ 
ഇവന്രലൊം കകരളത്ികലക്ക് മടങ്ങൈം (എമികഗ്രഷന 
ആനഡക് ന്റമിറ്റനസസക്: കകരള ണമകഗ്രഷന സർകവയിൽ 
നിന്നുള്ള പുതിയ ന്തളിവകൾ, 2018: എസക്. ഇരുേയ രാജന, 
ന്ക.സി. സക്റിയ ജനുവരി 2019).

യേരളത്ിലെ പ്രവാസിേളുലട തിരിച്ചുവരവ ിലറെ 
പ്രവണതേൾ
കകരള ണമകഗ്രഷന സർക്വേ 2018 കൈക്ാക്ിയ തിരിച്ചു 
വന് പ്രവാസികളന്ട എണ്ം 12.95 ലക്ം ആൈക്. ഇതക് 
ന്മാത്ം പ്രവാസികളന്ട 60 ശതമാനമാൈക്. ചിത്റം 10.1.3, 
2013 മുതലുള്ള വർദ്നവക് കാൈിക്കുന്നു, എന്ാൽ വർദ്
നവിന്റെ ശതമാനം 2013 ന്ല 8.1 ൽ നിന്ക് 2018-ൽ 3.3 
ശതമാനമായി കുറഞ്ഞു. 2008 മുതൽ 2018 വന്ര സ്ന്ം 
ജിലെകളികലക്ക് മടങ്ങിന്യത്ിയ പ്രവാസികളന്ട വിശോം
ശങ്ങൾ അനുബന്റം 10.1.3-ൽ കാൈിച്ിരിക്കുന്നു.

യോവ ിഡ്-19 പ്രതിസന്ിയറം കുടിയയറ്വറം
കകാവിഡക്-19 മഹാമാരി മനുഷധ്ന്ച്ലവക് കലാകന്മമ്പാ
ടും ഉയർന്തും ഉയരുന്തുമായ രീതിയിൽ ആക്ി മാറ്റി. 
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ചിത്റം 10.1.1 കകരളത്ിന്ല പ്രവാസികളന്ട ജിലെ തിരിച്ചുള്ള എണ്ം, 2013, 2018 വർഷങ്ങളിൽ
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അദ്ധ്ായം 10  |  പ്രവാസി മലയാളികൾ  |  419

-5
7.

22
12

19
94

 

29
.3

22
22

72
6 

50
.2

16
34

28
4 

42
.5

43
93

47
3 

23
.2

37
35

91
4 

89
.2

96
73

04
1 

-6
5.

59
20

62
69

 -9
.1

75
07

20
11

 

36
5.

67
06

77
5 

3.
34

29
26

79
5 

40
.8

64
81

65
9 

-4
.2

52
44

41
62

 

-1
3.

45
73

27
41

 

89
.8

03
43

98
 

3.
37

94
84

84
2 

-100

-50

0

50

100

150

200

250

300

350

400

ത
ിരു

വ
ന

ന്
പു

ര
ം  

ന്
ക

ാലെ
ം  

പ
ത്

ന
ംത

ി്
  

ആ
ല

പ്പു
ഴ 

 

കക
ാ്

യ
ം 

ഇ
ടുക്

ി  

എ
റൈ

ാകു
ളം

 

തൃ
ശ്ശൂ

ർ
  

പ
ാല

ക്
ാട

ക്   

മ
ല

പ്പു
റം

  

കക
ാഴ

ികക്
ാട

ക്  

വ
യ

ന
ാട

ക്  

ക
ണ്ണൂ

ർ
  

ക
ാസ

റക
ഗ

ാഡ
ക്  

Series1

ഉറവിടം: കേരള മൈകരേഷൻ സർകവ 2018, സി.ഡി.എസ്, തിരുവനന്തപുരം

ചിത്റം 10.1.3 തിരിച്ചു വരവിലുള്ള അറ്റവർദ്ന, 2013-2018-ൽ

ജീവന സംരക്ിക്കുന്തിനും ആകരാഗധ് പരിരക്ാ  
സംവിധാനങ്ങൾ ന്മച്ന്പ്ടുത്തുന്തിനും, ണവറസിന്റെ 
വധ്ാപനം മന്ദഗതിയിലാക്ാന ആവശധ്മായ ഐകസാ
ന്ലഷനും, കലാക്ക്ഡൗണുകളം വധ്ാപകമായ അടച്ിടലു
കളം ആവശധ്മായി വന്നു. അതിനാൽ ആകരാഗധ് പ്രതി
സന്ി സാമ്പത്ിക പ്രവർത്നങ്ങന്ള വളന്ര വലിയ 
രീതിയിൽ സ്ാധീനിച്ിട്ടുണ്ക്. 2008-09 സാമ്പത്ിക  
പ്രതിസന്ികന്ള അകപക്ിച്ക് (IMF 2020) ആകഗാള സമ്പ
േക് വധ്വസ് 2020-ൽ 3 ശതമാനം കുത്ന്ന ചുരുങ്ങുന്മ
ന്ക് പ്രവൈിക്ന്പ്ടുന്നു എന്താൈക് പകർച്വധ്ാധിയുന്ട 
അന്ിമഫലം.3

കകാവിഡക്-19 മഹാമാരി സമ്പന് രാജധ്ങ്ങളന്ടയും േരിദ്ര രാ
ജധ്ങ്ങളന്ടയും സമ്പേക് വധ്വസ്ന്യ ഒരുകപാന്ല തളർത്ിയി
ട്ടുണ്ക്. വികേശ രാജധ്ങ്ങളിൽ കജാലി ന്ൈയ്യുന് പ്രവാസികളം, 
അതിേി ന്താഴിലാളികളം അയക്കുന് വരുമാനത്ിൽ കാരധ്
മായ കുറവക് വരുന്തക് കണ്ക് താഴക്ന് വരുമാനമുള്ള ദുർബല 
രാഷ്ട്രങ്ങളികമേലുള്ള സാമ്പത്ികാഘാതം കൂടുതലായിരിക്കും. 
ഇങ്ങന്ന പൈമയയ്ക്കൽ ഒഴുക്ക് കുറയുന്തക്, സാധാരൈ 
സമയങ്ങളിൽ കപാലും കാരധ്ങ്ങൾ ണകകാരധ്ം ന്ൈയ്ാന 
പ്രയാസന്പ്ടുന് രാജധ്ങ്ങളിന്ല ഗവൺന്മന്റുകളിൽ കടുത്  
സാമ്പത്ിക, സാമൂഹിക സമ്മർദ്ദങ്ങൾ വർദ്ിപ്ിക്ാന  
സാധധ്തയുണ്ക്.

യനാർക്ക റൂട്്സ്
2002 മുതൽ കനാർക് വകുപ്ിനക് കീഴിൽ പ്രവർത്ിക്കുന് 
ഒരു ഏജനസിയാൈക് കനാർക് റൂ്ക്സക്. പ്രവാസി  കക്മം ഉറ
പ്ാക്കുകയും അവയുമായി ബന്ന്പ്് എലൊ വിവരങ്ങൾക്കും 
ഒന്രാറ്റ കികയാസ്ായി പ്രവർത്ിക്കുകയും ന്ൈയ്യുക എന്
താൈക് കനാർക് റൂ്ക്സിന്റെ പ്രധാന ലക്ധ്ം. കനാൺ റസി
ഡറെക് കകരണളറ്റക്സക് ന്വൽന്ഫയർ ഏജനസി (കനാർക്) 
എന്ായിരുന്നു കനരന്ത് ഈ ഏജനസി അറിയന്പ്്ി
രുന്തക്.

ഇന്ധ്ാ ഗവൺന്മറെക് അംഗീകരിച്ിട്ടുള്ള മുനനിര റിക്രൂ്ക്  
ന്മറെക് ഏജനസികളിന്ലാന്ാൈക് കനാർക് റൂ്ക് സക്. കനാർക് 
റൂ്ക് സക് റിക്രൂ്ക് ന്മറെക് പ്രവർത്നങ്ങൾ, പ്രകതധ്കിച്ക്  ഇന്ധ്ന 
നഴക് സുമാരുന്ട വികേശ റിക്രൂ്ക് ന്മറെക്. ആരംഭിച്തക്  2015 ന്ല 
ഇന്ധ്ാ ഗവൺന്മറെിന്റെ ഉത്രവക് പ്രകാരമാൈക്. അതി
നുകശഷം അവർ നഴക് സുമാർ, കഡാകക്ടർമാർ, എഞ്ിനീ
യർമാർ, അധധ്ാപകർ, സാകങ്തിക വിേഗക്ധർ, ഗാർഹിക 
കസവന ന്താഴിലാളികൾ എന്ിവന്ര വികേശ രാജധ്ങ്ങ
ളികലക്ക്, പ്രകതധ്കിച്ക് ജി.സി.സി രാജധ്ങ്ങളികലക്ക് റിക്രൂ്ക് 
ന്ൈയക്തു തുടങ്ങി. കനാർക് റൂ്ക് സക് ഇതുവന്ര 2000-കത്ാളം 
ഉകേധ്ാഗാർത്ികന്ള വിവിധ കമഖലകളികലക്ക് വിനധ്സിച്ിട്ടു
ണ്ക്. GCC രാജധ്ങ്ങൾക്ക് പുറകമ, നിലവിൽ കനാർക് റൂ്ക്സക് 
ന്ഗ്രനഡയികലക്കുള്ള (വടകക് അകമരിക്) നഴക് സക് റിക്രൂ്ക്  
ന്മറെിലും ശ്രദ് കകന്ദീകരിക്കുന്നു. കൂടാന്ത അവരുന്ട 
ൈില പ്രധാന കപ്രാജകക്റുകളിൽ, സക് ന്പസിണഫഡക് 
സക് കിൽഡക് വർകക്ഴക് സക് കപ്രാജകക്റ്റക് (എസക് .എസക് .ഡബ്ല്യു), 
ജപ്ാന, ട്ിപ്ിൾ വിന കപ്രാജകക്റ്റക് ജർമ്മനി എന്ിവ
യികലക്കുള്ള റിക്രൂ്ക്ന്മറെിനക് ഇന്ധ്ാ ഗവൺന്മറെിന്റെ 
വികേശ മന്താലയവമായി സഹകരിച്ക് പ്രവർത്ിക്കുന്നു. 

കനാർക് റൂ്ക്സിന്റെ ൈില പ്രധാന ഇടപാടുകാർ താന്ഴ 
പറയുന്വരാൈക് 

1. ആകരാഗധ് മന്താലയം, സൗേി അകറബധ്
2. വിേധ്ാഭധ്ാസ മന്താലയം, മാലിേ്ീപക്
3. ആകരാഗധ് മന്താലയം, മാലിേ്ീപക്
4. കറായൽ ഒമാന കപാലീസക് കഹാസ്ിറ്റൽ, ഒമാന
5. NHS ട്സക്റ്റക്, യുന്ക
6. അൽ മൗവാസതക് ന്മഡിക്ൽ സർവീസസക്, ന്ക. 

എസക്.എ
7. കിംഗക്സക് കകാകളജക് കഹാസ്ിറ്റൽ, യു.എ.ഇ
8. എമികററ്റക്സക് ന്സ്ഷധ്ാലിറ്റി കഹാസ്ിറ്റൽ, യുഎഇ
9. കറായൽ ഹയാത്ക് കഹാസ്ിറ്റൽ, കുണവറ്റക്
10. ബിർള പബ്ലികക് സക്കൂൾ, ഖത്ർ തുടങ്ങിയവ.

  3. ഇന്റർനാഷണൽ കൈാണിറ്ററി ഫണ്് - കവൾഡ് എക്കകണാൈിേ് ഔട്് ലുക്ക് - ദി കരേറ്റ് ക�ാക്ക് ഡൗൺ, IMF ഏപ്ിൽ 2020



420  |  സാമ്പത്ിക അവകലാകനം 2021  |  അദ്ധ്ായം 10

ലപെസിഫൈഡ് സ്േില്ഡ് വർക്കർ (SSW) 
യപ്രാരോറം
2021 ജനുവരി 18-നക്, ജപ്ാനിന്ല ന്താഴിലവസരങ്ങൾ
ക്ായുള്ള പങ്ാളിത്ത്ിന്റെ അടിസ്ാന ൈ്ക്കൂടിൽ 
ഇന്ധ്യും ജപ്ാനും SSW നായി ഒരു MoC ഒപ്പുവച്ിട്ടുണ്ക്. 
ഈ പരിപാടിയിൽ 14 വിഭാഗത്ിലുള്ള നിർദ്ദിഷക് ട ണനപു
ൈധ്ങ്ങൾ ഉൾന്പ്ടുന്നു, അതിനക് കീഴിൽ ഇന്ധ്യിൽ നിന്നുള്ള 
വിേഗക്ധ ന്താഴിലാളികൾക്ക് ജപ്ാനിൽ ആകരാഗധ് സംര
ക്ൈം, നിർമ്മാൈം, കാർഷിക കമഖലകളിൽ കജാലിക്ക്  
അർഹതയുണ്ായിരിക്കും എന്നും വധ്വസ്യുണ്ക്. ജാപ്നീ
സക് ഭാഷാ കയാഗധ്ത പരീക്യ്കം വർക്ക് സ്ിൽ ന്ടസ്റിനും 
കശഷം ജപ്ാന ഈ ന്താഴിലാളികൾക്ക് ഒരു നിർദ്ദിഷക് ട 
വിേഗക്ധ ന്താഴിലാളിയുന്ട പേവി നൽകും. ജപ്ാന 2023 
വന്ര 14 കമഖലകളിലായി 3,50,000 ഒഴിവകൾ പ്രതീക്ി
ക്കുന്നു. ന്താഴിലാളികളന്ട ആവശധ്ം തുടർന്നും വരുന്മന്ക് 
പ്രതീക്ിക്കുന്നു. കയാഗധ്തയുള്ള ന്സ്സിണഫഡക് ന്താഴിലാ
ളിക്ക്  ജപ്ാനിൽ 5 വർഷം വന്ര കജാലി ന്ൈയ്ാവന്താൈക്. 
നഴക് സിംഗക് ന്കയറിൽ 60,000 ഒഴിവകൾ ഉന്ണ്ന്ക് പ്രതീ
ക്ിക്കുന്നു. അതും കുടികയറ്റക്ാർക്ക് പ്രകയാജനന്പ്ടുത്ാം. 
മിക് ന്താഴിൽ വിഭാഗങ്ങൾക്കും അടിസ്ാന തലത്ിലുള്ള 
ജാപ്നീസക് ഭാഷാ ണവേഗ്ധ്ം (N4 ന്ലവൽ) മാത്രകമ ആവ
ശധ്മുള്ളൂ. കനാർക്യുന്ട ണനപുൈധ് പരിശീലന പരിപാടിയി
ലൂന്ട ഉകേധ്ാഗാർത്ികൾക്ക് ജാപ്നീസക് ഭാഷാ പരിശീലനം 
കനടാവന്താൈക്.

ട്ിപ് ിൾ വ ിൻ യപ്രാരോറം
ജർമ്മന ന്ഫഡറൽ എംക്ായക് ന്മറെക് ഏജനസിയുമായി 
സഹകരിച്ക്, കനാർക് റൂ്ക് സക് ജർമ്മനിയിന്ല ന്ഹൽത്ക് 
ന്കയർ കമഖലകളികലക്ക് കയാഗധ്തയുള്ള നഴക് സുമാന്ര 
ആവശധ്മായ ജർമ്മന ഭാഷാ ണവേഗ്ധ്ം പൂർത്ീകരിച് 
കശഷം റിക്രൂ്ക് ന്ൈയ്യുന്തിനുള്ള നടപടികൾ ആരംഭിച്ചു. 
കകരളത്ിൽ നിന്നുള്ള നഴക് സിംഗക് ഉകേധ്ാഗാർത്ികൾക്ക് 
ഇതക് ഒരു പുതിയ വഴിന്യാരുക്കും.

യോവ ിഡ്-19 ോെത്് യനാർക്കയലട 
ഇടലപടലുേൾ
സംസ്ാനത്ിന്റെ പുകരാഗതിയിൽ പ്രവാസി മലയാളികൾ
ക്ക് വലിയ പങ്കുണ്ക്. ഉയർന് ണവേഗക്ധധ്ം ഉള്ളവർ, അർദ് 
ണവേഗക്ധധ്ം ഉള്ളവർ, കുറഞ് ണവേഗക്ധധ്ം ഉള്ളവർ എന്ി
ങ്ങന്നയുള്ള പ്രവാസികളന്ട സംഭാവനയിലൂന്ടയാൈക് 

വികേശത്ക് നിന്നും പൈം ലഭിക്കുന് ഇന്ധ്യിന്ല ഏറ്റവം 
മികച് സ്ീകർത്ാവായി കകരളം മാറിയതക്. കകരളത്ിൽ 
നിന്നുള്ള കുടികയറ്റക്ാർ കലാകന്മമ്പാടും വധ്ാപിച്ക് കിടക്കു
കയാൈക്.

കകാവിഡക്-19 മഹാമാരി ബാധിച് സമൂഹങ്ങളിലും, സമ്പ
േക് വധ്വസ്കളിലും  അഭൂതപൂർവമായ ന്വല്ലുവിളിയാൈക് 
ഇകപ്ാൾ കലാകം അഭിമുഖീകരിക്കുന്തക്.

മഹാമാരിയുന്ട ഈ ദുഷക് കരമായ സമയങ്ങളിൽ, താന്ഴ 
വിവരിച്ിരിക്കുന്തു കപാന്ല സാമ്പത്ിക സഹായവം പുന
രധിവാസ പാകക്ജുകളം നൽകി പ്രവാസികന്ള സഹായി
ക്കുന്തിനായി കനാർക് റൂ്ക് സിലൂന്ട കകരള സംസ്ാനം 
ഒരുപാടക്  നടപടികൾ ആവിഷക് കരിച്ിട്ടുണ്ക്.

1) യനാർക്ക പ്രവാസി രജിസ്യട്ഷൻ.
ഈ മഹാമാരിക്ാലത്ക് വികേശത്ക് നിന്ക് കകരളത്ികല
ക്ക് മടങ്ങാന ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്ിച് പ്രവാസികളന്ട രജി
സക്കട്ഷന കനാർക് റൂ്ക്സക് ആരംഭിച്ചു. ഇതുവന്ര 5,63,513 
പ്രവാസികൾ  കനാർക് റൂ്ക്സിൽ രജിസ്റർ ന്ൈയ്ിട്ടുണ്ക്. 
കകരളത്ികലക്ക് മടങ്ങാന ആഗ്രഹിക്കുന് പ്രവാസികൾ 
ഏറ്റവം കൂടുതൽ ഉള്ളതക് മിഡിൽ ഈസ്റിന്ല ആറക് രാജധ്ങ്ങളി
ൽ നിന്ാൈക്.  രാജധ്ം തിരിച്ചുള്ള വിഭജനം ഇപ്രകാരമാൈക്.

• യുണൈറ്റഡക് അറബക് എമികററ്റക്സക് (യുഎഇ) - 
2,40,849

• സൗേി അകറബധ് (KSA) - 1,00,256
• ഖത്ർ - 55,354
• ബഹക്ണറന - 18,779
• ഒമാന - 35,600
• കുണവറ്റക് - 35,097 

2) യോവ ിഡ്-19 അടിയന്ര സാമ്പത്ിേ 
സഹായറം
മഹാമാരിയുന്ട കാലന്ത് സാമ്പത്ിക പ്രതിസന്ി 
തരൈം ന്ൈയ്ാനുള്ള അടിയന്ര സഹായന്മന് നിലയിൽ, 
കലാക്ക്ഡൗൺ കാരൈം വികേശ ന്താഴിലിടങ്ങളികലക്ക് 
മടങ്ങാന കഴിയാന്ത കകരളത്ിൽ കുടുങ്ങികപ്ായ പ്രവാസി
കൾക്ക് കനാർക് റൂ്ക്സക് കകരള സർക്ാർ കകാവിഡക്-19 
അടിയന്ര സാമ്പത്ിക സഹായം വിതരൈം ന്ൈയക്തു. 
ജനുവരി 1, 2020 നക് കശഷം കകരളത്ികലക്ക് മടങ്ങിയവരും 

• കകാവിഡക്-19 മഹാമാരിയും അടച്ചുപൂ്ലും ഉണ്ാക്ിയ സാമ്പത്ിക പ്രതിസന്ി കാരൈം 2020-ൽ ആകഗാള 
പൈമയയ്ക്കൽ 20 ശതമാനം കുത്ന്ന കുറയുന്മന്ക് പ്രതീക്ിക്കുന്നു.

• താഴക്ന്തും ഇടത്രവമായ വരുമാനമുള്ള സമ്പേക് വധ്വസ്കൾ 19.7 ശതമാനം ഇടിഞ്ക് 445 ബിലധ്ൺ 
കഡാളറിന്ലത്തുന്മന്ക് ഒരു കൈക്ക് കാൈിക്കുന്നു. ഇതക് ദുർബലരായ നിരവധി കുടുംബങ്ങൾക്ക് നിർൈായകമായ 
ജീവകനാപാധി നഷ്ടന്പ്ടുത്തുന്നു.

• കുറഞ്ിരുന്ാൽ കപാലും, കനരിട്ടുള്ള വികേശ നികക്പത്ിൽ (35 ശതമാനത്ിൽ കൂടുതൽ) ഇടിവക് 
പ്രതീക്ിക്കുന്തിനാൽ, കുറഞ്-ഇടത്രം വരുമാനമുള്ള രാജധ്ങ്ങൾക്ക് ബാഹധ് ധനസഹായത്ിന്റെ ഒരു ക്ാതസ്ക് 
എന് നിലയിൽ പൈമയയ്ക്കൽ കൂടുതൽ പ്രാധാനധ്മർഹിക്കുന്നു.

• കലാകബാങ്ക് ഗ്രൂപ്ക് കമഖലകളിലുടനീളം പൈമയയ്ക്കൽ ഒഴുക്ക് കുറയുന്മന്ക് പ്രതീക്ിക്കുന്നു, യൂകറാപ്ിലും മകധധ്ഷധ്യിലും 
(27.5 ശതമാനം), തുടർന്ക് സബക്-സഹാറന ആഫ്ിക് (23.1 ശതമാനം), േക്ികൈഷധ് (22.1 ശതമാനം), മിഡിൽ 
ഈസക്റ്റക്, കനാർത്ക് ആഫ്ിക് എന്ിവിടങ്ങളിൽ (19.6 ശതമാനം), ലാറ്റിന അകമരിക്യും കരീബിയനും (19.3 
ശതമാനം), കിഴക്ന ഏഷധ്യും പസഫിക്കും (13 ശതമാനം) എന്ിവിടങ്ങളിലും ഇതക് കുറയുന്താൈക്.

യബാക്്  10.1 IMF-ഫിനാനസക് ആനഡക് ന്ഡവലപക് ന്മറെക് ജൂൺ 2020-ന്റെ പ്രധാന കന്ണ്ത്ലുകൾ

ഉറവിടം. ഐ.എം.എഫ് - സാമ്പത്ിേവം വിേസനവം ജൂൺ 2020
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അന്ാരാഷ്ട്ര വിമാനങ്ങളന്ട വിലക്ക് കാരൈം മടങ്ങാന 
കഴിയാത്വരുമായ എലൊവർക്കും അടിയന്ര ധനസഹാ
യമായി സർക്ാർ 5,000 രൂപ എക്ക്കഗ്രഷധ് തുക നലക്കാന 
തീരുമാനിച്ചു. 1,78,000 പ്രവാസികൾ പദ്തിക്ക് കീഴിൽ 
സാമ്പത്ിക സഹായം ലഭിക്കുന്തിനക് അകപക്കൾ 
സമർപ്ിച്ിട്ടുണ്ക്.

3) പ്രതിദിന ഉപയയാഗ മരുന്നുേളുലട വ ിതരണറം
ഹ്രസ് സന്ദർശനങ്ങൾക്ായി വികേശകത്ക്ക് കപായ 
നിരവധി മലയാളികളം സംസ്ാനത്ക് നിന്നുള്ള മുതിർന് 
പൗരമോരും കലാക്ക്ഡൗണും വിമാന നികരാധനവം മൂലം 
വികേശത്ക് കുടുങ്ങി കപായിട്ടുണ്ായിരുന്നു. മുമ്പുണ്ായിരുന് 
കരാഗാവസ്കൾക്ക് മരുന്ക് കഴിക്കുന്വരുന്ട സ്ിതി 
കൂടുതൽ കമാശമായിരുന്നു, കാരൈം അവരുന്ട മരുന്ക് 
കസ്റാക്ക് കുറയാന തുടങ്ങി, വികേശത്ക് നിന്ക് വാങ്ങുന്തക് 
ന്ൈലകവറിയതുമായിരുന്നു. അവന്ര സഹായിക്കുന്തിനക് 
കനാർക് വിമാനമാർഗം കാർകഗാ വഴി മരുന്നുകൾ വികേ
ശകത്ക്ക് അയക്കുന്തിനുള്ള നടപടിക്രമം ആവിഷക്കരിചു. 
വികേശത്തുള്ള മലയാളികൾക്ക് മരുന്നുകൾ എത്ിക്ാനുള്ള 
സന്ദ്ത ഡിഎച്ക്എൽ ന്കാറിയർ സർവീസക് കമ്പനി 
കനാർക് റൂ്ക്സിന്ന അറിയിക്കുകയും അപ്രകാരം മരുന്നു
കൾ വിതരൈം ന്ൈയ്യുകയും ന്ൈയക്തു.

4) യനാർക്ക ലഹല്പ്് ലഡസ്േ്
ഗൾഫിൽ ന്കാവിഡക്-19 പടർന്നുപിടിക്കുന്തിന്നക്കുറിച്ചു
ള്ള ആശങ്കൾക്ിടയിൽ, കനാർക് സന്ദ്പ്രവർത്ക
രുന്ടയും വികേശ മലയാളി അകസാസികയഷനുകളന്ടയും 
സഹായകത്ാന്ട ന്ഹൽപ്ക് ന്ഡസക് ക്കുകൾ സ്ാപിച്ചു. പ്ര
വാസികളന്ട ആശങ്കൾ പരിഹരിക്കുന്തിനും വീഡികയാ 
കകാൺഫറനസിംഗിലൂന്ട കഡാകക്ടർമാരുമായി കൂടിയാ
കലാൈന നടത്തുന്തിനുമായി ഒരു ഓൺണലന ന്ടലി
സർവീസും സ്ാപിച്ചു.

പട്ിേ 10.1.3 കകാവിഡക്-19 പ്രവാസികളന്ട തിരിച്ചു വര
വിന്റെ കൈക്ക് (ജാഗ്രത കപാർ്ൽ പ്രകാരം ഇനകവർ
ഡക് സ്റാറ്റസക്)

നം രാജധ്ം തിരിന്ച്ത്ിയ പ്രവാസികളന്ട 
എണ്ം  

1 യു.എ.ഇ 1039651

2 സൗേി അകറബധ് 191797

3 ഖത്ർ 190974

4 ബഹക് ണറന 51863

5 കുണവറ്റക്  58186

6 ഒമാന 157965

7 മറ്റക് രാജധ്ങ്ങൾ   57995

ആന്ക 1748431
അവ�ംബം: കനാർക്ക റൂട്്സ്, തിരുവനന്തപുരം  * 05 ഒേ്കടാബർ 2021 വരര

യോവ ിഡ്-19 ോെത്് പ്രവാസിേളുലട തിരിച്ചു 
വരവ്
മടങ്ങിന്യത്ിയ 17 ലക്ത്ിലധികം പ്രവാസി മലയാ
ളികളിൽ 72 ശതമാനം കപർക്കും ന്കാവിഡക് 19 കാരൈം 
കജാലി നഷ്ടന്പ്ട്ടു. മടങ്ങിന്യത്ിയവരിൽ ഭൂരിഭാഗവം മറ്റക് 
രാജധ്ങ്ങളികലക്ക് മടങ്ങിന്യങ്ിലും വലിന്യാരു വിഭാഗന്ത് 
പുനരധിവസിപ്ിക്ാനുള്ള ഉത്രവാേിത്ം സർക്ാരിനു

ണ്ക്. ഇതിനായി 2020-21ൽ സർക്ാർ സമഗ്രമായ പദ്
തിക്ക് തുടക്മിട്ടു. 

ജാഗ്രതാ കപാർ്ലിൽ നിന്നുള്ള കരഖകൾ പ്രകാരം 
17 ലക്ം പ്രവാസികൾ വിവിധ രാജധ്ങ്ങളിൽ നിന്ക് 
മടങ്ങിന്യത്ിയിട്ടുണ്ക്. ഇവരിൽ ഭൂരിഭാഗവം മിഡിൽ 
ഈസ്റിൽ നിന്ക് മടങ്ങിന്യത്ിയവരാൈക്. യുഎഇയിൽ 
നിന്ക് മാത്രം 10 ലക്ത്ിലധികം പ്രവാസികളം സൗേി 
അകറബധ്യിൽ നിന്നും ഖത്റിൽ നിന്ക് 2 ലക്കത്ാളം  
പ്രവാസികളം സ്ന്ം നാ്ികലക്ക് മടങ്ങിയതായി പട്ിേ 
10.1.3 യിൽ കാൈാം.

പട്ിേ 10.1.4 സൂൈിപ്ിക്കുന്തക്, 2020 ന്മയക് മുതൽ 2020 
ഓഗസക്റ്റക് വന്രയുള്ള കാലയളവിൽ ന്മാത്ം യാത്രക്ാരു
ന്ട എണ്ം 35 ലക്ത്ിലധികം ആയിരുന്നു. ഇതിൽ ഏറ്റവം 
കൂടുതൽ യാത്രക്ാർ യാത്ര ന്ൈയ്തക് ന്കാച്ിന ഇറെർനാ
ഷൈൽ എയർകപാർ്ിലും ന്താട്ടുപിന്ാന്ല കകാഴികക്ാടക് 
അന്ാരാഷ്ട്ര വിമാനത്ാവളത്ിലുമാൈക്. ഈ കാലയള
വിൽ ന്കാച്ി അന്ാരാഷ്ട്ര വിമാനത്ാവളത്ിലും കകാഴി
കക്ാടക് അന്ാരാഷ്ട്ര വിമാനത്ാവളത്ിലുമായി യോക്രമം 
12,950, 8,600 വിമാന സർവീസുകൾ ഉണ്ായിരുന്നു.

പട്ിേ 10.1.4 യാത്രക്ാരുന്ട വിശോംശങ്ങൾ 

പീരീഡക് എയർകപാർ്ക് ആന്ക 
ണലൈറ്റക് യാത്രക്ാർ 

ന്മയക്   2020 
– ഓഗസക്റ്റക്  
2021

തിരുവനന്പുരം 6515 658341

ന്കാച്ിന 12950 1390165

കാലിക്റ്റക്  8600 1029980

കണ്ണൂർ 3304 427185

ആന്ക 31369 3505671
അവ�ംബം: കനാർക്ക റൂട്്സ്, തിരുവനന്തപുരം

വിവിധ കാരൈങ്ങളാൽ വികേശത്തു നിന്നും മടങ്ങിന്യ
ത്ിയ പ്രവാസികളന്ട വിശോംശങ്ങൾ പട്ിേ 10.1.5 -ൽ 
കാൈിച്ിരിക്കുന്നു.

പട്ിേ 10.1.5 പ്രവാസികളന്ട തിരിച്ചു വരവക്: കാരൈ
ങ്ങൾ

നം തിരിച്ചു വന്വർ 
തിരിച്ചു വന് 

പ്രവാസികളന്ട 
എണ്ം

1 ന്താഴിൽ നഷ്ടന്പ്വർ ** 1264043

2 വിസ കാലാവധി കഴിഞ്വർ, 
മറുള്ളവർ 

334747

3 10 വയസ്ിൽ താന്ഴ ഉള്ള കു്ികൾ 98487

4 മുതിർന് പൗരനമാർ 33375

5 ഗർഭിൈികൾ 14338

6 ഗർഭിൈികളന്ട പങ്ാളികൾ 3441

ആന്ക 1748431

** സ്ിരീേരണത്ിന് വികേയൈാണ്  
അവ�ംബം: കനാർക്ക റൂട്്സ്, തിരുവനന്തപുരം

വിവിധ പദ്തികൾക്ായി 2021-ൽ 107.72 കകാടി രൂപ 
കനാർക് റൂ്ക് സക് വഴി ന്ൈലവഴിച്തായും 1,34,166 ഗുൈകഭാ
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ക്ാക്ൾക്ക് കനാർക് റൂ്ക് സിന്റെ സഹായം ലഭിച്തായും 
പട്ിേ 10.1.6 സൂൈിപ്ിക്കുന്നു. 

പട്ിേ 10.1.6 കനാർക് റൂ്ക്സക് വഴിയുള്ള സഹായം, 2021-ൽ 

നം പദ്തി ഗുൈകഭാക്ാക്ളന്ട 
എണ്ം 

തുക  
ലക്ത്ിൽ

1 കനാർക് സാന്്ന 4445 2700.00

2

തിരിച്ചു വരുന് 
പ്രവാസികളക് ക്കുള്ള 
പുനരധിവാസ പദ്തി  
(NDPREM)

782 1628.00

3
കകാവിഡക്   
ധനസഹായം   
രൂപ 5,000

128798 6430.00

4
കകാവിഡക്   
ധനസഹായം  
രൂപ10,000

141 14.00

യേരള യനാൺ റസിഡറെ് യേരഫളറ്്സ് 
ലവല്ലൈയർ യബാർഡ്
പ്രവാസി കകരളീയരുന്ട (എന.ആർ.ന്ക) കക്മത്ിനാ
യുള്ള പ്രവർത്നങ്ങൾ നടത്തുന്തിനായി 2008-ന്ല 
പ്രവാസി കകരളീയരുന്ട കക്മ നിയമം അനുസരിച്ക് രൂപീ
കരിച് കകരള സർക്ാരിന്റെ നിയമപരമായ കബാർഡാൈക് 
കകരള പ്രവാസി കകരളീയരുന്ട ന്വൽന്ഫയർ കബാർഡക്. 
നിയമത്ിന്ല വധ്വസ്കൾ പ്രകാരം വിജ്ാപനം ന്ൈയ് 
2009-ന്ല പ്രവാസി കകരളീയരുന്ട കക്മ പദ്തിക്ക് കീഴിൽ 
വിഭാവനം ന്ൈയ് പദ്തികളാൈക് കബാർഡക് നടപ്ിലാക്കു
ന്തക്. കക്മ പ്രവർത്നങ്ങൾ നടപ്ിലാക്കുന്തിനായി 
ആകക്ടിന്റെയും സ്ീമിന്റെയും വധ്വസ്കൾ അനുസരിച്ക് 
ഒരു കക്മനിധി രൂപീകരിക്കുന്നു. താന്ഴപ്റയുന് മൂന്ക് 
വിഭാഗങ്ങൾക്ക് കീഴിലുള്ള പ്രവാസികൾക്ക് കബാർഡിൽ 
നിന്ക് ആനുകൂലധ്ങ്ങൾ ലഭിക്കുന്തിനക് രജിസക്കട്ഷന 
ഫീസിനക് 200 രൂപ അടച്ക് കക്മനിധിയികലക്ക് അംഗങ്ങ
ളായി രജിസ്റർ ന്ൈയ്ാം. 

1 എ വിഭാഗം:  സാധുവായ വിസയിൽ വികേശത്ക് കജാലി 
ന്ൈയ്യുന് പ്രവാസികൾ 

1 ബി വിഭാഗം: സാധുതയുള്ള വിസയിൽ ചുരുങ്ങിയതക് 2 
വർഷവം അതിനുമുകളിലും കജാലി ന്ൈയക്തക് കകരളത്ിൽ 
സ്ിരതാമസമാക്ിയ പ്രവാസികൾ 

2 എ വിഭാഗം: 6 മാസത്ികലന്റയായി കകരള സംസ്ാ
നത്ിനക് പുറത്ക് കജാലി ന്ൈയ്യുന്തും കകരളത്ിനക് പുറത്ക് 
ഇന്ധ്യുന്ട മറ്റക് ഭാഗങ്ങളിൽ താമസിക്കുന്തുമായ പ്രവാ
സികൾ

18 വയസിനും 60 വയസിനും ഇടയിലുള്ള ഈ വിഭാഗത്ി
ലുള്ള പ്രവാസികൾക്ക് കക്മനിധിയിൽ അംഗങ്ങളാകാം. 
അംഗമായ കശഷം ന്പനഷന പ്രായം വന്ര (സാധാരൈ
യായി 60 വയസ്ക്) നിശ്ിത പ്രതിമാസ വിഹിതം സ്ിരത
യിലൊന്ത അടയ്ക്കൈം.

കക്മനിധി കബാർഡുകളിന്ല അംഗങ്ങൾക്ക് ന്പനഷന, 
കുടുംബ ന്പനഷന, അസാധുവായ ന്പനഷന, മരൈ 

സഹായം, ൈികിത്ാ സഹായം, വിവാഹ സഹായം, വിേധ്ാ
ഭധ്ാസ സഹായം, പ്രസവ സഹായം എന്ിങ്ങന്ന വിവിധ 
സഹായങ്ങൾ കബാർഡക് നൽകുന്നു.

പട്ിേ 10.1.7 ന്പനഷനും മറ്റക് കക്മ പദ്തികൾക്കും 
കവണ്ിയുള്ള ന്ൈലവക്

വർഷം 
ന്പനഷന      

(തുക 
രൂപയിൽ)

മറ്റക് കക്മ  
പദ്തികൾ  

(തുക 
രൂപയിൽ)

ആന്ക 
(തുക 

രൂപയിൽ) 

2016-17 36260744 8185390 4.44

2017-18 107185039 9864285 11.70

2018-19 242704929 16035653 25.87

2019-20 386622339 24763852 41.13
അവ�ംബം: കനാർക്ക പ്വാസി രവൽരഫയർ കബാർഡ്

നിലവിൽ 20,000-ത്ിലധികം ന്പനഷനകാരുണ്ക്. 
അതുകപാന്ല, വിവിധ കക്മപദ്തികൾക്ക് അർഹതയുള്ള 
അംഗങ്ങളന്ട എണ്വം വർദ്ിച്ചുന്കാണ്ിരിക്കുകയാൈക്. 
കഴിഞ് നാലക് വർഷങ്ങളിൽ ന്പനഷനും മറ്റക് കക്മ പദ്
തികൾക്കും കവണ്ി ന്ൈലവഴിച് തുക പട്ിേ 10.1.7 -ൽ  
ന്കാടുത്ിരിക്കുന്നു. കൂടാന്ത, പകർച്വധ്ാധി സാഹൈരധ്
ത്ിൽ പ്രകതധ്ക സഹായത്ിനായി 7 കകാടി രൂപ അനു
വേിച്ചു.

പ്രവാസി ഡിവ ിഡറെ് സ്േീറം
പ്രവാസികൾക്ായി പുതുതായി അവതരിപ്ിച് നികക്
പവമായി ബന്ന്പ്് പ്രതിമാസ വരുമാന പദ്തിയാ
ൈിതക്. കയാഗധ്രായ പ്രവാസികൾക്ക് 100 രൂപ മുതൽ 
നികക്പം നടത്ാം. പദ്തി പ്രകാരം 3 ലക്ം മുതൽ 51 
ലക്ം രൂപ വന്ര സമാഹരിച് ഫണ്ക് സംസ്ാനത്ിന്റെ 
വിവിധ വികസന പ്രവർത്നങ്ങൾക്ായി കിഫക്ബിയി
കലക്ക് മാറുന്നു. പ്രതിമാസ ലാഭവിഹിതം നികക്പകനക് 
/ പങ്ാളിക്ക് (നികക്പകന്റെ മരൈത്ിൽ) നൽകുന്നു.  
കിഫക്ബിയിൽ നിന്ക് ലഭിക്കുന് ഫണ്ടുകളന്ടയും ഇതിനായി 
നീക്ിവച്ിരിക്കുന് സർക്ാർ വിഹിതത്ിന്റെയും ൈിലവിൽ 
നിന്ാൈക് ലാഭവിഹിതം നൽകുന്തക്. സ്ീമിനക് കീഴിലുള്ള 
നികക്പങ്ങൾക്ക് 10 ശതമാനം ലാഭവിഹിതം ഉറപ്പുനൽ
കുന്നു. നികക്പകന്റെ പങ്ാളിയുന്ട മരൈകശഷം, ആേധ് 
3 വർഷന്ത് ലാഭവിഹിതകത്ാന്ടാപ്ം യോർത് നികക്
പവം നികക്പകന്റെ നിയമപരമായ അവകാശി/കനാമി
നിക്ക് തിരിന്ക നൽകും. സംസ്ാനത്ിന്റെ വികസന 
പ്രവർത്നങ്ങൾക്കും പ്രവാസി സമൂഹത്ിനക് േീർഘകാല 
പ്രതിമാസ വരുമാനം നൽകുന്തിനുമായി എന.ആർ.ന്ക 
ഫണ്ക് പ്രകയാജനന്പ്ടുത്തുന്തിനാൈക് പദ്തി ഉകദ്ദശിക്കു
ന്തക്. 2021 ഒകക്കടാബർ 28-വന്രയുള്ള കൈക്നുസരിച്ക്, 
സ്ീമിനക് കീഴിലുള്ള 2940 നികക്പങ്ങളിൽ നിന്ക് 270 കകാടി 
രൂപ സമാഹരിച്ക് കിഫക്ബിയികലക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ക്.

കുടികയറ്റം കകരളത്ിന്റെ സമ്പേക് വധ്വസ്യിൽ  
കാരധ്മായ സ്ാധീനം ന്ൈലുത്തുന്നു, സംസ്ാനത്ിന്റെ 
സാമൂഹിക സാമ്പത്ിക വികസനത്ിൽ പ്രവാസികൾ 
ഒരു പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്നു. ഈ രംഗന്ത് നയപരമായ 
മാറ്റങ്ങൾ, ഇന്ധ് ഗവന്മെറെിന്റെ നിർേിഷ്ട എമികഗ്രഷന 
ബിൽ കപാലുള്ളവ സംസ്ാനത്ക് കാരധ്മായ സ്ാധീനം 
ന്ൈലുത്തും.
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കകരളത്തതിലല വതിവതിധ ഗതയാഗത മയാര്ഗങ്ങളുലെ വതികസന
ലത്ത കുറതിച്ം സമ്പദ് വധ്വസ്ഥലയ പരതികപയാഷതിപ്തികുന്നതതിനുള്ള  
സംസ്ഥയാനത്തതിലറെ ശ്രമങ്ങലള സംബന്തിച്യാണ് ഇവതിലെ 
പ്രതതിപയാദതിക്കുന്നത്. 

റ�ോഡ് ഗതോഗതം 
62,15,797 കതികലയാമീറ്ററതിലധതികം വരുന്ന ഇന്ധ്ന് 
കറയാഡ് ശംഖല അകമരതിക്ക കഴതിഞ്യാല് കലയാകത്തതി
ലല ഏറ്റവം വലതിയ രണ്യാമലത്ത കറയാഡ് ശംഖലയയായതി 
പരതിഗണതിക്കലപ്ടുന്നത്. കദശീയ പയാതകൾ/എക്്പ്രസ് 
കവകൾ (1,36,440 കതി.മീ), സംസ്ഥയാന പയാതകൾ 
(1,76,818 കതി.മീ), ജതില്യാ-ഗ്യാമ കറയാഡുകൾ ഉൾലപ്ടുന്ന 
മറ്റ് കറയാഡുകൾ (59,02,539 കതി.മീ) തുെങ്ങതിയവ ഇതതില് 
ഉൾലപ്ടുന്നു. ഇന്ധ്യുലെ കറയാഡ് ശംഖല ചരക്ക് ഗതയാ
ഗതത്തതിലറെ 65 ശതമയാനവം യയാത്യാ ഗതയാഗതത്തതിലറെ 
85 ശതമയാനവം കകകയാരധ്ം ലചയ്യുന്നു. കദശീയ 
പയാതകൾ രയാജധ്ത്തതിലറെ സയാമ്പത്തതിക നലടെല്യാണ്,  
മയാത്മല് പയാതകൾ കെന്ന് കപയാകുന്ന പ്രകദശങ്ങളുലെ  
വതികസനത്തതിനും പുതതിയ പടെണങ്ങൾ രൂപലപ്ടുന്നതതിനും  
ഇത് സൗകരധ്ലമയാരുക്കുന്നു. രയാജധ്ത്ത് ഉെനീളമുള്ള  
ഇെത്തരം, ദീര്ഘദൂര അന്ര് നഗര യയാത്ക്കയാര്ക്കും ചരക്ക് 
ഗതയാഗതത്തതിനും കദശീയ പയാതകൾ സൗകരധ്ലമയാരുക്കുന്നു.  
ഇന്ധ്യതിലല കറയാഡ് ശംഖലയുലെ വതിശദയാംശങ്ങൾ  
പട്ടിക 11.1.1-ല് നല്കതിയതിരതിക്കുന്നു.

പട്ടിക 11.1.1 ഇന്ധ്യതിലല കറയാഡ് ശംഖല
കറയാഡതിലറെ തരം കറയാഡ് ശംഖല (കതികലയാമീറ്ററതില്)

കദശീയ പയാത / 
എക്്പ്രസ്് കൈകവ

1,36,440

സംസ്ഥയാന പയാതകൾ 1,76,818

മറ്റ്  കറയാഡുകൾ 59,02,539

ആലക 62,15,797

അവലംബം : വാര്ഷിക റഷിപ്ാരട്ട്-2020-21, ഹൈപവ-പറാഡ്ട്  ഗതാഗത 
മന്താലയം,ഭാരത സരകാര.

സംസ്ഥയാനലത്ത പ്രധയാന കകന്ദ്രങ്ങളതില് ഗതയാഗതം 
എത്തതിക്കുകലയന്നതയാണ് സംസ്ഥയാന പയാതകൾ  
ലകയാണ്ടുകദേശതിക്കുന്നത്. മറ്റ്  ജതില്യാ കറയാഡുകളും ഗ്യാമ പയാതകളും 
പടെണങ്ങളതികലക്കും ഗ്യാമങ്ങളതികലക്കും ജനങ്ങളുലെ സയാമൂൈതിക 
ആവശധ്ങ്ങൾ നതിറകവറ്റുന്നതതിനും കയാര്ഷതിക ഉത്പന്നങ്ങൾ  
ഗ്യാമങ്ങളതില് നതിന്ന് അടുത്തുള്ള വതിപണതികളതികലക്ക്  
എത്തതിക്കുന്നതതിനുമുള്ള മയാര്ഗം പ്രദയാനം ലചയ്യുന്നു.

റകരളത്ടിലെ റ�ോഡ്  സംവ ടിധോനം 
കകരളത്തതിലല കറയാഡുകളുലെ ആലക കദര്ഘധ്ം 2,38,773.02 
കതികലയാമീറ്ററയാണ്. ഇന്ധ്ന് കറയാഡ്സ് കകയാൺഗ്സ്  
അനുശയാസതിക്കുന്ന ക്യാസതികൈഡ്, കനയാൺ-ക്യാസതികൈഡ്  
കറയാഡുകൾ ഇതതില് ഉൾലപ്ടുന്നു. കകരളത്തതിലല കറയാഡ് 
സയാന്ദ്രത 100 ചതുരശ്ര കതികലയാമീറ്ററതിന് 548 കതികലയാമീറ്റ
റയാണ്, ഇത് കദശീയ ശരയാശരതിയുലെ ഏകകദശം മൂന്നതിരടെതി
യയാണ്. സംസ്ഥയാനലത്ത കറയാഡ്  കദര്ഘധ്ം ഒരു ലക്ം 
ജനങ്ങൾക്ക് 993.54 കതികലയാമീറ്റര് എന്ന നതിരക്കതിലയാണ് 
കൂെയാലത ആലക കറയാഡ് ശംഖലയുലെ 90 ശതമയാനം  
ഒറ്റവരതിപ്യാതയയാണ്. പ്രയാഥമതിക ശംഖലയയായതി കണക്കയാ
ക്കലപ്ടുന്ന കദശീയ പയാതകൾ, ലമയാത്തം ഗതയാഗത്തതിലറെ  
40 ശതമയാനം കകകയാരധ്ം ലചയ്യുകമ്പയാൾ സംസ്ഥയാന 
പയാതകൾ, പ്രധയാന ജതില്യാ കറയാഡുകൾ (എം.ഡതി.ആര്) 
ലസക്കന്ഡറതി കറയാഡുകൾ എന്നതിവ ഉൾലപ്ടുന്ന ശംഖല 
കറയാഡ് ഗതയാഗത്തതിലറെ 40 ശതമയാനം കകകയാരധ്ം  
ലചയ്യുന്നു. ഇപ്രകയാരം ഏകകദശം 12 ശതമയാനം വരുന്ന 
കറയാഡ് ശംഖലയയാണ് സംസ്ഥയാന ഗതയാഗതത്തതിലറെ 
80 ശതമയാനവം കകകയാരധ്ം ലചയ്യുന്നത്. 2021 മുതല്  
സംസ്ഥയാനലത്ത ഗതയാഗത കമഖലയുലെ പ്രധയാന വതികസന 
സൂചകങ്ങൾ അനുബന്ം 11.1.1-ല് നല്കതിയതിരതിക്കുന്നു. 

സംസ്ഥയാനത്ത് ആലക 1,781.50 കതികലയാമീറ്റര് നീളമുള്ള 
11 കദശീയ പയാതകളുണ്്. ആലക കറയാഡ്  കദര്ഘധ്ത്തതില്, 
സംസ്ഥയാന പതിഡബ്ല്യുഡതിയുലെ എന്.എച്് വതിഭയാഗം 548.00 
കതികലയാമീറ്ററം കൈകവ-കറയാഡ് ഗതയാഗത മന്തയാലയത്തതിന് 
(കമയാര്ത്ത്) കീഴതിലല നയാഷണല് കൈകവ അകതയാറതിറ്റതി ഓൈ് 
ഇന്ധ് (എന്.എച്്.എ.ഐ) 1,233.50 കതികലയാമീറ്ററം പരതിപയാ
ലതിക്കുന്നു. 51 കതികലയാമീറ്റര് പയാകതിയ കറയാഡും 331 കതികലയാമീറ്റര്  
2 ലലയതിന് കറയാഡും 166 കതികലയാമീറ്റര് ഇറെര്മീഡതിയ
റ്റ് ലലയതിന് കറയാഡും ഉൾലപ്ടുന്ന കദശീയ പയാതകളയാ
ണ് സംസ്ഥയാനത്ത് ഉള്ളത്. ലപയാതു മരയാമത്ത് വകുപ്്  
കദശീയപയാത വതിഭയാഗം പരതിപയാലതിക്കുന്ന കറയാഡുകളുലെ  
ജതില് തതിരതിച്ള്ള സ്ഥതിതതി അനുബന്ം 11.1.2-ല് നല്കതിയതി
രതിക്കുന്നു. കകരളത്തതിലല കദശീയപയാതയുലെ വതിശദയാംശങ്ങൾ  
പട്ടിക 11.1.2-ല് അവതരതിപ്തിച്തിരതിക്കുന്നു.

സംസ്ഥയാന കറയാഡ് ശംഖലയുലെ 12 ശതമയാനകത്തയാളം 
വരുന്ന സംസ്ഥയാനലത്ത പ്രധയാന കറയാഡുകൾ വതികസതി
പ്തിക്കുകയും സംരക്തിക്കുകയും ലചയ്യുന്നത് സംസ്ഥയാന 
ലപയാതുമരയാമത്ത് വകുപ്യാണ്. 4,127.83 കതി.മീ (13.98 
ശതമയാനം) സംസ്ഥയാന പയാതകളും 25,394.32 കതി.മീ 
(86.01 ശതമയാനം) പ്രധയാന ജതില്യാ കറയാഡുകളും ഉൾലപ്ലെ  
ലപയാതു മരയാമത്തു വകുപ്് (കറയാഡ് & പയാലം) പരതിപയാലതിക്കുന്ന 
കറയാഡുകളുലെ ആലക നീളം 2021 ലല കണക്ക് പ്രകയാരം 
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29,522.150 കതികലയാമീറ്റര് ആണ്. സംസ്ഥയാനപയാതകളുലെ 
ആലക നീളത്തതിറെ 898.74 കതികലയാമീറ്റര് നയാലുവരതിപ്യാ
തയും 3,193.50 കതികലയാമീറ്റര് രണ്ടുവരതിപ്യാതയും ബയാക്കതി 
35.75 കതികലയാമീറ്റര് ഒറ്റവരതി പയാതയുമയാണ്. 25,394.32 
കതികലയാമീറ്റര് വരുന്ന പ്രധയാന ജതില്യാ കറയാഡുകളതില് 
52.51 കതികലയാമീറ്റര് നയാല് വരതി പയാതയും 10,593.03  
കതികലയാമീറ്റര് രണ്് വരതി പയാതയും ബയാക്കതി 14,748.46  
കതികലയാമീറ്റര് ഒറ്റ വരതി പയാതയുമയാണ്.

ലപയാതു മരയാമത്ത് വകുപ്് പരതിപയാലതിക്കുന്ന കറയാഡു
കളുലെ എണ്ണത്തതില്/കദര്ഘധ്ത്തതില് കകയാടെയം  
ജതില്യയാണ് മുന്നതില്. ഇതതിന് 3,310.440 കതികലയാമീറ്റര് 
(11.21 ശതമയാനം) നീളമുണ്്. 856.950 കതികലയാമീറ്റര് 
(2.90 ശതമയാനം) മയാത്മുള്ള വയനയാെ് ജതില്യയാണ് 
കറയാഡുകളുലെ എണ്ണത്തതില്/കദര്ഘധ്ത്തതില് ഏറ്റവം 
പതിറകതില്. ലപയാതു മരയാമത്ത് വകുപ്് (കറയാഡുകളും  
പയാലങ്ങളും) പരതിപയാലതിക്കുന്ന കറയാഡുകളുലെ വതിശദയാംശങ്ങൾ  
അനുബന്ം 11.1 .3 ,  11.1 .4  എന്നതിവയതില്  
നല്കതിയതിരതിക്കുന്നു.

ലപയാതു മരയാമത്ത് വകുപ്് (കറയാഡ്  & പയാലം) വതിഭയാഗം 
ആലക 2778 പയാലങ്ങൾ പരതിപയാലതിക്കുന്നുണ്്. അതതില് 
41 പയാലങ്ങൾ സംസ്ഥയാന പയാതകളതിലും 2098 പയാലങ്ങൾ 
പ്രധയാന ജതില്യാ കറയാഡുകളതിലും /മറ്റ് ജതില്യാ കറയാഡുകളതിലും 
139 പയാലങ്ങൾ ഗ്യാമീണ കറയാഡുകളതിലും /ലറയതില്ലവ കമ
ല്പ്യാലങ്ങളതിലും ലപയാതുമരയാമത്ത് വകുപ്് സംരക്തിക്കുന്നു.  
ആലകയുള്ള പയാലങ്ങളതില് 111 എണ്ണം കദശീയ ജല 
പയാതയ്കം (65) സംസ്ഥയാന ജല പയാതയ്കം (46) കുറലക 
നതിര്മ്തിച്തിരതിക്കുന്നു. പുനര്നതിര്മ്തിക്കുന്നതതിനയായതി  
58 പയാലങ്ങൾ വകുപ്് കലണ്ത്തതിയതിട്ടുണ്്. നതിലവതില് 103  
പയാലങ്ങളുലെ നതിര്മയാണം വകുപ്് ഏലറ്റടുത്തതിട്ടുണ്്.  

പയാലങ്ങളുലെ വതിശദയാംശങ്ങൾ അനുബന്ം 11.1.5-ല് 
നല്കതിയതിരതിക്കുന്നു.

സംസ്ഥയാനലത്ത കറയാഡ് ശംഖലയുലെ 83.74 ശതമയാനവം 
തകദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥയാപനങ്ങളുലെ ഉെമസ്ഥതയതിലയാണ്. 
കദശീയപയാതകൾ ഉൾലപ്ലെ 13.1 ശതമയാനം കറയാഡുകൾ 
ലപയാതു മരയാമത്ത് വകുപ്യാണ് സംരക്തിക്കുന്നത്. സംസ്ഥയാ
നത്ത് വതികസതിപ്തിക്കുകയും പരതിപയാലതിക്കുകയും ലചയ്യുന്ന 
കറയാഡുകളുലെ വകുപ്് തതിരതിച്ള്ള വതിശദയാംശങ്ങൾ പട്ടിക  
11.1.3-ല് നല്കതിയതിരതിക്കുന്നു.

2020-21 ലല കണക്ക് പ്രകയാരം വതിവതിധ തകദേശ സര്ക്കയാര് 
സ്ഥയാപനങ്ങൾ പരതിപയാലതിക്കുന്ന കറയാഡുകൾ 1,99,953.70 
കതികലയാമീറ്റര് ആണ്. ഇവയതില് 1,31,597.6 കതികലയാമീറ്റര് 
(49.58 ശതമയാനം)െയാര് ലചയ്തതും 31,395.10 കതികലയാമീറ്റര് 
(11.83 ശതമയാനം) കകയാൺകീറ്റ് ലചയ്തതും 72,762.70 കതി
കലയാമീറ്റര് (27.41 ശതമയാനം) മണ്ണ് പയാകതിയതും 18,669.70 
കതികലയാമീറ്റര് (7.03 ശതമയാനം) ലമറ്റല് ലചയ്ത കറയാഡുകളും 
മറ്റുള്ളവ 10,996.02 കതികലയാമീറ്ററമയാണ്.

റ�ോഡ്  ഗതോഗതം 
2021 മയാര്ച്് വലരയുള്ള കണക്കനുസരതിച്് സംസ്ഥയാനത്ത് 
148.47 ലക്ം കമയാകടെയാര് വയാൈനങ്ങൾ രജതിസ്റ്റര് ലചയ്തതിട്ടുണ്്.  
കഴതിഞ് രണ്് പതതിറ്റയാണ്ടുകളയായതി ഇത് ഏകകദശം 9 
ശതമയാനം വയാര്ഷതിക വളര്ച്യാ നതിരക്ക് കയാണതിക്കുന്നു. 2021 
മയാര്ച്് വലരയുള്ള കണക്കുകൾ പ്രകയാരം വയാൈനങ്ങളുലെ 
എണ്ണം ആയതിരം ആളുകൾക്ക് 445 എന്ന കണക്കതിലയാണ്. 
2015 ലല കലയാക വതികസന സൂചകങ്ങൾ പ്രകയാരം ഇന്ധ്
യതിലല വയാൈനങ്ങളുലെ എണ്ണം ആയതിരം ജനസംഖധ്ക്ക് 
18 ആലണങ്തില് കചനയതിലും അകമരതിക്കയതിലും ഇത്  
യഥയാകമം 47 ഉം 507 ഉം ആണ്. അതയായത് നമ്മുലെ  

പട്ടിക 11.1.2 കകരളത്തതിലല കദശീയ പയാതകൾ
കമ 

നമ്പര്
പുതതിയ 
നമ്പര്

പഴയ നമ്പര് മുതല് വലര കകരളത്തതിലല കദശീയ 
പയാതയുലെ നീളം (കതി.മീ) 

1 66 എന്.എച്് 17 തലപ്യാെതി ഇെപ്ള്ളതി 420.77
669.43

എന്.എച്് 47 ഇെപ്ള്ളതി കളതിയതിക്കയാവതിള 248.66

2 544 എന്.എച്് 47 വയാളയയാര് ഇെപ്ള്ളതി 168.14

3 85 എന്.എച്് 49 കബയാെതിലമടെ് കുണ്ന്നൂര് 167.593

4 744 എന്.എച്് 208 ലകയാല്ം കഴുതുരുത്തതി 81.280

5 766 എന്.എച്് 212 കകയാഴതികക്കയാെ് മുത്തങ്ങ( കകരള കര്ണയാെക അതതിര്ത്തതി) 117.600

6 966 എന്.എച്് 213 കകയാഴതികക്കയാെ് പയാലക്കയാെ് 125.300

7 183 എന്.എച്് 220 ലകയാല്ം കതനതി (തമതിഴ്നയാെ് അതതിര്ത്തതി) 216.30

8 966 ബതി എന്.എച്് 47 എ ലവല്തിംഗ്െന് ദ്വീപ്  കുണ്ന്നൂര് 5.920

9 966 എ എന്.എച്് 47 
സതി 

വല്യാര്പയാെം കളമകശേരതി 17.20

10 183 എ ഭരണതിക്കയാവ് പത്തനംതതിടെ(വഴതി) വണ്തിലപ്രതിയയാര് 116.80

11 185 അെതിമയാലതി കുമളതി(വഴതി) കപനയാവ് 96.00

ആലക 1,781.50

അവലംബം : പ�ാതു മരാമത്്ട് വകു്്ട് (പേശീയ �ാത വ ഷിഭാഗം)

}
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സംസ് ഥയാനത്തതിലല വയാൈനങ്ങളുലെ എണ്ണം കചനകയ
ക്കയാൾ വളലര കൂടുതലും വതികസതിത രയാജധ്ങ്ങളുകെതതിന്  
തുലധ്വമയാണ്. കകരളത്തതിലല വയാൈന ജനസംഖധ്യാ വളര്ച് 
മുന്വര്ഷകത്തക്കയാൾ 4.7 ശതമയാനം കുറഞ്തിട്ടുണ്്. 2011 
മുതല് കഴതിഞ് പതതിലനയാന്ന് വര്ഷങ്ങളതിലല കമയാകടെയാര് 
വയാൈനങ്ങളുലെ എണ്ണത്തതിലല വളര്ച് ചടിത്ം 11.1.1-ല് 
കയാണതിച്തിരതിക്കുന്നു.

മയാര്ച്് 31, 2021 വലരയുള്ള കണക്ക് പ്രകയാരം സയാധുവയായ രജതി
സ്കരേഷനുള്ള കമയാകടെയാര് വയാൈനങ്ങളുലെ എണ്ണം 1,48,47,163 
ആണ്. മുന്വര്ഷം ഇത് 1,41,84,184 ആയതിരുന്നു.  
2020-21 -ല് പുതുതയായതി രജതിസ്റ്റര് ലചയ്ത വയാൈനങ്ങളുലെ 
എണ്ണം 6,62,979 ആണ് (2019-20 -ല് 8,49, 200). വതിശദയാം
ശങ്ങൾ അനുബന്ം 11.1.6, അനുബന്ം 11.1.7 എന്നതി
വയതില് നല്കതിയതിരതിക്കുന്നു. 2021-22 -ല് രജതിസ്റ്റര് ലചയ്ത 
കമയാകടെയാര് വയാൈനങ്ങളുലെ ഇനം തതിരതിച്ള്ള ശതമയാന കണക്ക്  
ചടിത്ം 11.1.2-ല് ലകയാടുത്തതിരതിക്കുന്നു.

കകരളത്തതില് ഏറ്റവം കൂടുതല് വയാൈനങ്ങൾ ഉള്ളത്  
ഏറണയാകുളം ജതില്യതിലയാണ്, 21,31,332 വയാൈനങ്ങൾ (14.35 
ശതമയാനം). ലതയാടെടുത്ത് 18,49,460 (12.49 ശതമയാനം)  

വയാൈനങ്ങളുള്ള തതിരുവനന്പുരം ജതില്യയാണ്. 2,35,759 (1.66 
ശതമയാനം) വയാൈനങ്ങൾ ഉള്ള വയനയാെ് ജതില്യതിലയാണ് ഏറ്റവം 
കുറച്് വയാൈനങ്ങൾ ഉള്ളത്. കകരളത്തതിലല കമയാകടെയാര് വയാൈ
നങ്ങളുലെ ജതില് തതിരതിച്ള്ള വളര്ച് അനുബന്ം 11.1.8-ല്  
ലകയാടുത്തതിരതിക്കുന്നു. 2012-13 മുതല് 2020-21 വലരയുള്ള 
കയാലയളവതില് കകരളത്തതിലല കമയാകടെയാര് വയാൈന രജതിസ്കരേ
ഷനുകളുലെ ഇനം തതിരതിച്ള്ള വളര്ച് അനുബന്ം 11.1.9-ല്  
ലകയാടുത്തതിരതിക്കുന്നു. കമയാകടെയാര് വയാൈനങ്ങളുലെ വളര്ച്യും 
കറയാഡുകളുലെ കശഷതി വര്ദ്നവം തമ്തിലുള്ള ലപയാരുത്ത
കക്കെ് കകരള ത്തതില് ഉെനീളമുള്ള ഗതയാഗതക്കുരുക്കതിനും 
കറയാഡപകെങ്ങൾക്കും കയാരണമയാകുന്നു.

ൈരതിത ഗതയാഗതത്തതികലക്കുള്ള ചുവടുമയാറ്റം സംസ്ഥയാനത്ത് 
ശ്രകദ്യമയാണ്. 2021 ലസപ്റ്റംബറതിലല കണക്കനുസരതിച്് 
കകരളത്തതിലല ഇലക്രേതിക് ടൂ വീലര് രജതിസ്കരേഷന് മുന് വര്
ഷലത്ത 1,334 -ല് നതിന്ന് 28.13 ശതമയാനം വര്ദ്തിച്് 4,742 
ആയതിട്ടുണ്്. 2021 ലസപ്റ്റംബര് വലര രജതിസ്റ്റര് ലചയ്യലപ്ടെ 
ഇ-റതിക്കൾ (യയാത്യ്കള്ള) 728 ആണ്. മുന് വര്ഷം ഇത് 544 
ആയതിരുന്നു. മുച്ക വയാൈനങ്ങളുലെ (വധ്ക്തിഗത) രജതിസ്കരേ
ഷനതില് 77.41 ശതമയാനം കുറവ് കയാണതിക്കുന്നു. 2020-ലലയും 
2021 -ലലയും (2021 ലസപ്റ്റംബര് വലരയുള്ള കണക്ക് 
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No. of Motor Vehiclesമ ോമടോര് വോഹനങ്ങളുടെ 
എണ്ണം  

ചടിത്ം 11.1.1 കമയാകടെയാര് വയാൈനങ്ങളുലെ എണ്ണത്തതിലല വളര്ച്, 2011 മുതല്

അവലംബം: പമാപടാര വാൈന വകു്്ട്, പകരള സരകാര 

പട്ടിക 11.1.3 കകരളത്തതിലല കറയാഡുകളുലെ ഏജന്സതി തതിരതിച്ള്ള വ തിശദയാംശങ്ങൾ 2019-20 മുതല് 2020-21 വലര
കമ 
നം. വകുപ്് നീളം (കതി.മീ) 2019-20 ശതമയാനം നീളം (കതി.മീ) 2020-21 ശതമയാനം

1 തകദേശ സ്വയം ഭരണ വകുപ്് 1,87,655.00 81.91 1, 99,953.70 83.74

2 ലപയാതു മരയാമത്ത് വകുപ്് (ആര് & ബതി) 31,812.06 13.88 29,522.15 12.36

3 ലപയാതു മരയാമത്ത് വകുപ്് (എന്.എച്്) 1,781.50 0.77 1,781.50 0.74

4 മറ്റുള്ളവ (ലറയതില്കവ, വനം, ലക എസ്  
ഇ ബതി, ജലകസചനം) 7,833.49 3.41 7,515.67 3.14

ആലക 2,29,082.02 100.00 2,38,773.02 100

അവലംബം: വ ഷിവ ഷിധ വകുപ്പുകള് 
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പ്രകയാരം) കകരളത്തതിലല ഇ-വയാൈന രജതിസ്കരേഷന്  
വ തി ശ ദ യാ ം ശ ങ്ങ ൾ  അ നു ബ ന് ം  1 1 . 1 . 1 0 - ല്  
നല്കതിയതിരതിക്കുന്നു. 

സര്ക്കയാര് ഓൈീസുകളതില് ഇലക്രേതിക് വയാൈനങ്ങൾ 
ഉ പ ക യ യാ ഗ തി ക്കു ന്ന ത തി നു ക വ ണ് തി യു ള്ള  ക പ്രയാ ത് യാ ൈ
നം നല്കതിവരുന്നു. കമയാകടെയാര് വയാൈന വകുപ്തിലന  
പതിന്തുെര്ന്ന് മറ്റു വകുപ്പുകളും അലനര്ടെ് വഴതി കകന്ദ്ര കവദ്യുതതി 
മന്തയാലയത്തതിന് കീഴതിലുള്ള കകന്ദ്ര സര്ക്കയാര് സ്ഥയാപന
മയായ എനര്ജതി എൈതികഷന്സതി സര്വീസസ് ലതിമതിറ്റഡതില് 
നതിന്നും കരൈ ലീസ് പ്രകയാരം പ്ലഗ് –ഇന് ഇലക്രേതിക്   
വയാൈനങ്ങൾക്ക് ഓര്ഡര് നല്കതിയതിട്ടുണ്്. ഗ്ീന് ലമയാബതി
ലതിറ്റതിയതികലക്ക് മയാറന്നതതിലറെ ഭയാഗമയായതി, ഇന്ധ്ന് ഓയതില് 
കകയാര്പ്കറഷന് ലതിമതിറ്റഡ് (ഐഒസതിഎല്), ലകയാച്തിന് ഇറെര്
നയാഷണല് എയര്കപയാര്ടെ് ലതിമതിറ്റഡ് (സതിയയാല്) എന്നതിവ
യുമയായതി സൈകരതിച്് കകരള കസ്റ്ററ്റ് കറയാഡ് രേയാന്സ് കപയാര്ടെ് 
കകയാര്പ്കറഷന് (ലകഎസ്ആര്െതിസതി) കപലറ്റ് അെതിസ്ഥയാ
നത്തതില് 10 കൈരൈജന് ബസുകൾ അവതരതിപ്തിക്കുന്നതതി
നുള്ള തയ്യയാലറടുപ്പുകൾ നെത്തതിവരുന്നു.

കകയാവതിഡ്-19 നതിയന്തണങ്ങളും തുെര്ച്യയായ കലയാക്ക്ഡൗ
ണം വയാൈനവതില്പ്ന,നതികുതതി നതികുതതി ഇതര മയാര്ഗ്ഗങ്ങൾ 
എന്നതിവയതിലൂലെ കമയാകടെയാര് വയാൈന വകുപ്തിന് ലഭതികക്കണ് 
വരുമയാനം ഗണധ്മയായതി കുറച്. 2019-20 വര്ഷത്തതില് ഈയതി
നത്തതില് വകുപ്തിന് 4,582 കകയാെതി രൂപയുലെ വരുമയാനം  
ലഭതിച്കപ്യാൾ 2020-21 ആയകപ്യാകഴക്കും ഇത് 30.51 
ശതമയാനം വരുമയാന നഷ്ം കരഖലപ്ടുത്തതി  3,184.52 കകയാെതി 
രൂപയയായതി കുറഞ്ഞു. 2021 ലസപ്ംബര് വലര വകുപ്തിന് 
വരുമയാനമയായതി ലഭതിച്ത് 1,688.8 കകയാെതി രൂപയയാണ്.

റ�ോഡ്  സുരക്ഷ 
നല് രീതതിയതില് പരസ്പര ബന്തിതമയാലണങ്തിലും നഗര 
വധ്യാപനവം വഴതിയതിലുെനീളമുള്ള അടുക്കും ചതിടെയുമതില്യാത്ത 
വതികസന രീതതികളും കകരളത്തതിലല പ്രധയാന കറയാഡ്  ശംഖല 
രൂക്മയായ പ്രതതിസന്തികൾ കനരതിടുന്നത്തതിനു കയാരണ
മയാകുന്നു. മതിക്ക സ്ഥലങ്ങളതിലും നതിലവതിലുള്ള ഗതയാഗത നതില 
കറയാഡതിലറെ കശഷതിക്ക് അപ്പുറമയാണ്. സംസ്ഥയാന കറയാഡ് 

ശംഖലയതില് സമ്ര്ദേം സൃഷ്തിച്ലകയാണ്് കറയാഡുകളതിലല 
ഗതയാഗതം പ്രതതിവര്ഷം ശരയാശരതി 12 മുതല് 14 ശതമയാനം 
വലര കമയാനുഗതമയായതി വര്ദ്തിച്ലകയാണ്തിരതിക്കുന്നു. നതിലവതി
ലുള്ള കറയാഡുകളുലെ കശഷതി വര്ധതിപ്തിക്കുന്നതതിനു തെസ്മയായതി 
നതില്കുന്നത് പരതിമതിതമയായ പ്രകവശന മയാര്ഗ്ഗങ്ങൾ,ഭൂമതി 
ഏലറ്റടുക്കല് മുതലയായ പ്രശ്നങ്ങളയാണ്.

കസ്റ്ററ്റ് കകം ലറകക്കയാര്ഡ്സ് ബയൂകറയാ ഓൈ് കകരളയുലെ 
കണക്കനുസരതിച്്, 2020ല് 27,877 കറയാഡപകെങ്ങളതില് 
2,979 മരണങ്ങളും 30,510 പരതിക്കുകളും കകരളത്തതില്  
റതികപ്യാര്ടെ് ലചയ്യലപ്ടെതിട്ടുണ്്. 2021 ഓഗസ്റ്റ് വലര 20,818 
അപകെങ്ങളയാണ് റതികപ്യാര്ടെ് ലചയ്തത്. കരൈവതിംഗ്  
അശ്രദ്, കറയാഡതിലറെ കശയാചധ്യാവസ്ഥ, ക്്മതയതില്യാത്ത 
വയാൈനങ്ങൾ, പരതിസ്ഥതിതതി പ്രശ്നങ്ങൾ തുെങ്ങതിയവ മൂലമയാണ്  
പ്രധയാനമയായും കറയാഡ് അപകെങ്ങൾ സംഭവതിക്കുന്നത്. 
കറയാഡ് സുരക് ഒരു സങ്ീര്ണ്ണ പ്രശ് നമയായതതിനയാല്, ലക്ധ്
ങ്ങൾ കകവരതിക്കുന്നതതിന് വതിവതിധ കസ്റ്റക്ക് കൈയാൾഡര്മയാ
രതില് നതിന്നും സ്ഥയായതിയയായതും ദീര്ഘവം സംഘെതിതവമയായ 
ശ്രമങ്ങൾ ആവശധ്മയാണ്.

നതിയമങ്ങളും കറയാഡ്  അച്െക്കവം നെപ്തിലയാക്കയാന് കമയാകടെയാര് 
വയാൈന വകുപ്പും കപയാലീസും നതിരവധതി നെപെതികൾ സ്വീക
രതിച്തിട്ടുലണ്ങ്തിലും കറയാഡപകെങ്ങൾ വര്ധതിച്വരതികയയാണ്.  
വയാൈനയാപകെങ്ങളുലെ വര്ധതിച്വരുന്ന പ്രവണത ഏലറ 
ആശങ്യാജനകമയാണ്. കകരളത്തതിലല ജതില് തതിരതിച്ള്ള 
കമയാകടെയാര് വയാൈന അപകെങ്ങളും കറയാഡപകെങ്ങളതില് 
ഉൾലപ്ടെ കമയാകടെയാര് വയാൈനങ്ങളുലെ ഇനംതതിരതിച്ള്ള  
വതിശദയാംശങ്ങളും യഥയാകമം അനുബന്ം 11.1.11,  
അനുബന്ം 11.1.12 എന്നതിവയതില് നല്കതിയതിരതിക്കുന്നു.

സംസ്ഥയാനത്ത് രജതിസ്റ്റര് ലചയ്തതിട്ടുള്ള വയാൈനങ്ങളതില് 65 
ശതമയാനം വരുന്ന ഇരുചക വയാൈനങ്ങൾ മുകഖനയയാണ് 
ഭൂരതിഭയാഗം കറയാഡ്  അപകെങ്ങളും സംഭവതിക്കുന്നത്. 2020-ല് 
കകരളത്തതില് ഉണ്യായതിട്ടുള്ള അപകെങ്ങളുലെ വയാൈന ഇനം 
തതിരതിച്ള്ള ശതമയാനം ചടിത്ം 11.1.3 -ല് കയാണതിച്തിരതിക്കുന്നു.

2020 -ല് സംസ്ഥയാനത്ത് ആലക 1,521 ബസ് അപകെ

അവലംബം : പമാപടാര വാൈന വകു്്ട്, പകരള സരകാര  
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ചടിത്ം 11.1.2 രജതിസ്റ്റര് ലചയ്ത കമയാകടെയാര് വയാൈനങ്ങൾ ഇനം തതിരതിച്്, 2021-22-ല്
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ങ്ങളയാണ് രജതിസ്റ്റര് ലചയ്തത്. ഇവയതില് 296 അപകെങ്ങൾ 
ലക.എസ്.ആര്.െതി.സതി ബസുകൾ ഉൾലപ്ടെതയാണ്. 2021 
ഓഗസ്റ്റ് വലരയുള്ള കണക്ക് പ്രകയാരം ലക എസ് ആര് 
െതി സതി ബസുകൾ 174 അപകെങ്ങളും മറ്റു ബസുകൾ 792 
അപകെങ്ങളും സൃഷ്തിച്. 2019-20 ല് 92.07 ലക്മയായതിരുന്ന 
ഇരു ചക വയാൈനങ്ങളുലെ എണ്ണം 2020-21 -ല് ശരയാശരതി 
വയാര്ഷതിക വളര്ച്യാ നതിരക്ക് 5.05 ശതമയാനം കരഖലപ്ടുത്തതി 
96.72 ലക്മയായതി ഉയര്ന്നു. ഇരുചകവയാൈനങ്ങൾ ഉൾലപ്
ടുന്ന രേയാൈതിക് അപകെങ്ങളുലെ എണ്ണം 2018-ല് 34,473  
(പ്രതതിദതിനം 94) ആയതിരുന്നത് 2021-ല് 8,533 (പ്രതതിദതിനം 
23.37) ആയതി കുറഞ്തിട്ടുണ്്. സംസ്ഥയാനത്ത് കരഖലപ്ടുതതിയതി
ട്ടുള്ള ലമയാത്തം അപകെങ്ങളുലെ 41 ശതമയാനം ഇരുചക വയാൈ
നയാപകെങ്ങളും 30.30 ശതമയാനം കയാര് അപകെങ്ങളുമയാണ്. 
കകരളത്തതിലല കമയാകടെയാര് വയാൈന അപകെങ്ങളുലെ പ്രവണത  
ചടിത്ം 11.1.4-ല് കയാണതിച്തിരതിക്കുന്നു.

2018-19-ല് ഒരു ലക്ം വയാൈനങ്ങൾക്ക് സംസ്ഥയാന
ത്ത് രജതിസ്റ്റര് ലചയ്യലപ്ടെ അപകെങ്ങൾ 305 ആലണങ്തി
ല് 2020 ല് ഇത് 188 ആയതി കുറഞ്ഞു. 2020-ല് 27,877  
കറയാഡപകെളയാണ് സംസ്ഥയാനത്ത് റതികപ്യാര്ടെ് ലചയ്തത്. 
അപകെ സംഭവങ്ങൾ വതിവതിധ കയാലഘടെങ്ങളതില്  
ഏറ്റക്കുറച്തിലുകൾ പ്രകെമയാക്കതിയതിട്ടുലണ്ങ്തിലും, പ്രതതിവര്ഷം 
ഇത് ഒരു നതിശ്തിത കതയാതതില് കുറഞ്ഞുവരുന്നതയായതി കയാണയാം. 
2010 മുതല് 2020 വലരയുള്ള കയാലയളവതില് കകരളത്തതിലു
ണ്യായതിട്ടുള്ള അപകെങ്ങളുലെ പ്രവണത പട്ടിക 11.1.4-ല് 
നല്കതിയതിരതിക്കുന്നു.

2011 മുതല് ഓകരയാ വര്ഷവം ലക്ം വയാൈനങ്ങൾക്ക് 
ഉണ്യാകുന്ന അപകെ നതിരക്ക് (ലക്ം വയാൈന-അപകെ 
അനുപയാത നതിരക്ക്) സ്ഥതിരമയായതി കുറഞ്ഞു ലകയാണ്തിരതിക്കുന്നു 
എന്നത് എടുത്തു പറകയണ്തയാണ്. 

ചടിത്ം 11.1.3 കകരളത്തതില് ഉണ്യായതിട്ടുള്ള കറയാഡ്  അപകെങ്ങളുലെ വയാൈന ഇനം തതിരതിച്ള്ള വതിശദയാംശങ്ങൾ 2020-ല്

അവലംബം: സംസ്ാന ഹ്രം പറപകാരഡ്ട്സ്ട് ബയൂപറാ, പകരളം
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ചടിത്ം 11.1.4. കകരളത്തതിലല കമയാകടെയാര് വയാൈന അപകെങ്ങളുലെ പ്രവണത

അവലംബം: സംസ്ാന ഹ്രം പറപകാരഡ്ട്സ്ട് ബയൂപറാ
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ലഭധ്മയായ രേയാൈതിക് കപയാലീസ് കരഖകൾ പ്രകയാരം കരൈ
വര്മയാരുലെ പതിഴവയാണ് മതിക്ക അപകെങ്ങൾക്കും കയാരണം. 
എന്നതിരുന്നയാലും കറയാഡതിലറെ കമയാശം അവസ്ഥ, കറയാഡ്  രൂ
പകല്പനയതിലല അപയാകതകൾ എന്നതിവ കമയാകടെയാര് വയാൈന
ങ്ങലള ബയാധതിക്കുന്നു എന്നത് ലപയാതുകവ അംഗീകരതിക്കലപ്
െയാലത കപയാകുന്ന വസ്തുതയയാണ്. വതിവതിധ വതിഭയാഗം കറയാഡ് 
ഉപകയയാക്യാക്കൾക്കുള്ള കറയാഡ് സുരക്യാ പരതിശീലനം, 
കറയാഡ് രൂപകല്പ്നയതിലല തതിരുത്തല്, കറയാഡ് നതിര്മ്യാണ
ത്തതിലല ആസൂത്ണത്തതിലും പ്രവര്ത്തന ഘടെങ്ങളതിലും കറയാഡ് 
സുരക്യാ വശങ്ങൾ ഉൾലപ്ടുത്തുന്നതതിലല കപയാരയായ്മകൾ 
എന്നതിവയയാണ് അപകെങ്ങൾ കുറയ്കന്നതതിന് പ്രധയാനമയായും 
സ്വീകരതികക്കണ് വസ്തുതകൾ. 

അപകട സ്ഥെങ്ങൾ: അപകെ സ്ഥലങ്ങളുലെ തതിരതിച്റതിയല്, 
വതിശകലനം, പരതിൈയാരം എന്നതിവ കറയാഡ് അപകെങ്ങൾ 
തെയുന്നതതിനുള്ള ഏറ്റവം ൈലപ്രദമയായ സമീപനങ്ങളതി
ലലയാന്നയായതി പരലക്ക കണക്കയാക്കലപ്ടുന്നു. നയാഷണല് 
കൈകവ അകതയാറതിറ്റതി ഓൈ് ഇന്ധ് അപകെങ്ങളുലെ തീവ്രത  
സൂചതിക(എ എസ് ഐ )അെതിസ്ഥയാനമയാക്കതി അപകെകര
മയായ സ്ഥലങ്ങൾ തീരുമയാനതിക്കുന്നു. ലത്കഷയാൾഡ് മൂലധ്
കത്തക്കയാൾ അപകെ തീവ്രതയാ സൂചതിക ഉള്ള കസ്പയാട്ടുകൾ 
(ശരയാശരതി തീവ്രത + 1.5 *സ്റ്റയാന്കഡര്ഡ് ഡീവതികയഷന്) 
അപകെ സ്ഥലങ്ങളയായതി കണക്കയാക്കുന്നു.

2016-2018ല് കപയാലീസ് ഡതിപ്യാര്ടെ് ലമറെ് നല്കതിയ 
കയാഷ് ഡയാറ്റ അെതിസ്ഥയാനത്തതില് 2019-ല് കകരളത്തതില് 
ഉെനീളം 340 മുന്ഗണനയാ അപകെ സ്ഥലങ്ങൾ നയാറ്റ്പയാക് 
കലണ്ത്തതിയതിട്ടുണ്്. ഉയര്ന്ന അപകെ സയാധധ്തയുള്ള 
അപകെ സ്ഥലങ്ങൾ (232 സ്ഥലങ്ങൾ), മതിതമയായ  
അപകെ സയാധധ്തയുള്ള  അപകെ സ്ഥലങ്ങൾ   (108 
സ്ഥലങ്ങൾ) എന്നതിങ്ങലന ഇതതിലന വീണ്ടും തരം തതിരതിച്തി
രതിക്കുന്നു. 2021 മയാര്ച്തില് തതിരലഞ്ടുത്ത കയാഷ് അപകെ 
സ്ഥലങ്ങൾക്കയായതി ഉെനെതിയുള്ള ഹ്രസ്വകയാല പരതിൈയാര നെ
പെതികളും കകരള കറയാഡ്  സുരക് അകതയാറതിറ്റതികയയാെ് അവര് 
നതിര്കദശതിച്തിട്ടുണ്്. 2018-2020 വര്ഷങ്ങളതിലല കപയാലീസ് 
ഡതിപ്യാര്ടെ് ലമറെ് നല്കതിയ കയാഷ് ഡയാറ്റലയ അെതിസ്ഥയാന
മയാക്കതി, ജതികയയാസ് കപഷധ്ല്, സ്റ്റയാറ്റതിസ്റ്റതിക്കല് വതിശകലനം 
എന്നതിവലയ അെതിസ്ഥയാനമയാക്കതി നയാറ്റ്പയാക്  അടുത്തതിലെ 
2021-ല് ഒരു പഠനം നെത്തുകയും കകരളത്തതില് ഉെനീളമു

ള്ള ലമയാത്തം 4592 അപകെ സ്ഥലങ്ങളുലെ ഒരു തയാല്ക്കയാ
ലതിക പടെതിക തയ്യയാറയാക്കുകയും ലചയ്തതിട്ടുണ്്. കലണ്ത്തതിയ 
അപകെ സ്ഥലങ്ങളതില് 1,286 അപകെ സ്ഥലങ്ങൾ കകരള
ത്തതിലല കദശീയ പയാതകളതിലയാണ്. കകരളത്തതിലല സംസ്ഥയാന  
പയാതകളതില് 1,462 അപകെ സ്ഥലങ്ങളും മറ്റ് കറയാഡുകളതില് 
1,844 അപകെ സ്ഥലങ്ങളും ഉണ്്. അപകെ സ്ഥലങ്ങളതിലല 
മരണത്തതിലറെയും അപകെ തീവ്രതയുലെയും അെതിസ്ഥയാ
നത്തതില് അപകെ സ്ഥലങ്ങലള തരം തതിരതിച്്   ലകയാണ്്  
എന്.എച്്,എസ്.എച്്, മറ്റു കറയാഡുകൾ എന്നതിവയതില്  
ഉെനീളമുള്ള  അപകെ സ്ഥലങ്ങളുലെ എണ്ണം പട്ടിക 11.1.5-ല് 
നല്കതിയതിരതിക്കുന്നു. ക്യാസ് I വതിഭയാഗത്തതില് വരുന്ന അപകെ 
സ്ഥലങ്ങൾ അപകെത്തതിനും മരണത്തതിനും കൂടുതല്  
സയാധധ്തയുള്ളതയാണ്, ക്യാസ് III അപകെ സ്ഥലങ്ങളതില് 
ഇത് കുറവയായതിരതിക്കും.

കകരള കറയാഡ് കസൈ്റ്റതി അകതയാറതിറ്റതിയുമയായതി (ലകആര്എ
സ്എ) നെത്തതിയ ചര്ച്യുലെ അെതിസ്ഥയാനത്തതില് അപകെ 
സ്ഥലങ്ങളുലെ പടെതികയതില് നതിന്ന് 374 മുന്ഗണനയാ അപകെ 
സ്ഥലങ്ങളുലെ തയാല്ക്കയാലതിക പടെതികയും തയ്യയാറയാക്കതിയതിട്ടുണ്്.  
കകരളത്തതിലല കദശീയ പയാതകളതില് 227 മുന്ഗണനയാ 
അപകെ സ്ഥലങ്ങളും തുെര്ന്ന് സംസ്ഥയാന പയാതകളതില് 
84 അപകെ സ്ഥലങ്ങളും മറ്റ് കറയാഡുകളതില് 63 മുന്ഗണനയാ 
അപകെ സ്ഥലങ്ങളും കലണ്ത്തതിയതിട്ടുണ്്.

പട്ടിക 11.1.5 വ തിവ തിധ തരം കറയാഡുകളതിലല  
അപകെ സ്ഥലങ്ങൾ

കറയാഡതിലറെ 
തരം 

മുന്ഗണന അപകെ  
സ്ഥലങ്ങളുലെ എണ്ണം ആലക 

അപകെ 
സ്ഥല
ങ്ങൾ 

വതിഭയാഗം 
I

വതിഭയാഗം 
II

വതിഭയാഗം 
III

കദശീയ പയാത 339 363 584 1286

സംസ്ഥയാന 
പയാത 153 350 959 1462

മറ്റു 
കറയാഡുകൾ 114 323 1407 1844

ആലക 606 1036 2950 4592

അവലംബം: നാറ്ട്�ാക്ട്  

പട്ടിക 11.1.4  കകരളത്തതിലല കറയാഡ്  അപകെങ്ങളുലെ പ്രവണത, 2011-2020-ല്
വര്ഷം കമയാകടെയാര് വയാൈനങ്ങളുലെ എണ്ണം അപകെങ്ങളുലെ എണ്ണം അപകെങ്ങൾ /ലക്ം വയാൈനങ്ങൾ 

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

2020 1,48,47,163 27,877 188
 
അവലംബം: പമാപടാര വാൈന വകു്്ട്, സംസ്ാന ഹ്രം പറപകാരഡ്ട്സ്ട് ബയൂപറാ,പകരളം.
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റ�ോഡ് ലെച്ചലപെടുത്ലുകൾ
കദശീയ പയാത അകതയാറതിറ്റതിക്കുകവണ്തി (എന്.എച്്.എ. 
ഐ) കദശീയ-സംസ്ഥയാന പയാതകൾ, പ്രധയാന ജതില്യാ 
കറയാഡുകൾ (എം.ഡതി.ആര്.) എന്നതിവയ്കകവണ്തിയുള്ള 
നയരൂപീകരണം, ആസൂത്ണം, ഡതികസന്, നതിര്മ്യാ
ണം, അറ്റകുറ്റപ്ണതികൾ തുെങ്ങതിയവ നെത്തുന്നതതിനുള്ള  
പ്രയാഥമതിക ഉത്തരവയാദതിത്തം സംസ്ഥയാന ലപയാതു  
മരയാമത്ത് വകുപ്തിനുണ്്. കകരള കസ്റ്ററ്റ് രേയാന്സ് കപയാര്ടെ്  
കപ്രയാജക്െ് (ലക.എസ്.െതി,പതി.), കകരള കറയാഡ് ൈണ്് 
കബയാര്ഡ് (ലക.ആര്.എൈ്.ബതി.), കറയാഡ് സ് ആന്ഡ് ബ്തി
ഡ്ജസ് ലഡവലപ് ലമറെ് കകയാര്പ്കറഷന് ഓൈ് കകരള  
ലതിമതിറ്റഡ് (ആര്.ബതി.ഡതി.സതി.ലക.), കറയാഡ് ഇന്ഫ്യാസ്രേക്ചര് 
കമ്പനതി കകരള ലതിമതിറ്റഡ് (ആര്.ഐ.സതി.ലക) എന്നതിവയും  
സംസ്ഥയാനലത്ത കറയാഡ് പദ്തതികൾ നെപ്തിലയാക്കുന്നതതില് 
പങ്യാളതികളയാണ്.

കകന്ദ്ര ധനസൈയായമയാണ് കദശീയപയാത അറ്റകുറ്റപണതികൾ
ക്കുള്ള പ്രധയാന സയാമ്പത്തതിക ക്യാതസ്്.ലസന്രേല് കറയാഡ് 
ആന്ഡ് ഇന്ഫ്യാസ്രേക്ചര് ൈണ്് (സതി.ആര്.ഐ.എൈ്)  
സംസ്ഥയാനങ്ങളുലെ/കകന്ദ്ര ഭരണ പ്രകദശങ്ങളുലെ  
ഭൂപ്രകദശലത്ത അെതിസ്ഥയാനമയാക്കതി 30:70 അനുപയാതത്തതില് 
ൈണ്് അനുവദതിക്കുന്നു. സതി. ആര്.ഐ.എൈ്-ന് കീഴതില്, 
സംസ്ഥയാന സര്ക്കയാരുമയായതി ഏകകയാപതിച്് ഏലറ്റടുകക്കണ് 
പദ്തതികളുലെ പടെതികയ്ക് കറയാഡ്-കദശീയപയാത മന്തയായലയം  
അംഗീകയാരം നല്കുന്നു, അതതിനുകശഷം സയാകങ്തതിക  
അനുമതതിയും സയാമ്പത്തതിക അനുമതതിയും സംസ്ഥയാന  
സര്ക്കയാര് നല്കകണ്തയാണ്. സംസ്ഥയാന സര്ക്കയാര് 
ലസന്രേല് കറയാഡ് ൈണ്് കജയാലതികൾക്കയായതി വരുന്ന 
ലചലവ് മുന്കൂറയായതി മുെക്കുകയും പതിന്നീെ് ഈ തുക ഗതയാഗത 
മന്തയായലയം മെക്കതി നല്കുകയുമയാണ് സയാധയാരണയയാ
യതി ലചയ്തു വരുന്നത്. സതി.ആര്.ഐ.എൈ് കജയാലതികളുലെ 
(സംസ്ഥയാന പയാതകൾ) സ്ഥതിതതി അനുബന്ം 11.1.13-ല് 
നല്കതിയതിരതിക്കുന്നു.

കദശീയപയാതലയ ഗതയാഗതകയയാഗധ്മയായ അവസ്ഥയതില് 
നതിലനതിര്ത്തുന്നതതിന്, സംസ്ഥയാനത്തതിലറെ പദ്തതി-പദ്
തതികയതര ൈണ്ടുകൾ വതിനതികയയാഗതിച്ലകയാണ്് സംസ്ഥയാന 
സര്ക്കയാരും കറയാഡ് അറ്റകുറ്റപ്ണതികളും ലമച്ലപ്ടുത്തല് 
കജയാലതികളും ലചയ്യുന്നുണ്്. നഗര പ്രകദശങ്ങലള കദശീയ
പയാതകളുമയായതി ബന്തിപ്തിക്കുന്ന കറയാഡുകളുലെയും, കദശീ
യപയാത കബ പയാസ് കറയാഡുകളുലെയും ലമച്ലപ്ടുത്തല് 
പ്രവൃത്തതികളും അറ്റകുറ്റപ്ണതികളും സംസ്ഥയാന കദശീയ
പയാത വതിഭയാഗമയാണ് നതിര്വൈതിക്കുന്നത്. സംസ്ഥയാനത്ത് 
അനതിവയാരധ്മയായ പതതിവ് അറ്റകുറ്റപ്ണതികൾ, കദശീയ 
പയാതകളതിലല ഗതയാഗത സുരക്യാ കജയാലതികൾ, ജംഗ്ഷന് 
ലമച്ലപ്ടുത്തല് പ്രവൃത്തതികൾ, കബപയാസ് പ്രവൃത്തതികൾ  
എന്നതിവ കകരള ബജറ്റ് വതിൈതിതം ഉപകയയാഗതിച്യാണ്  
നെത്തുന്നത്. 

സംസ്ഥയാന പയാതകളുലെയും(എസ്.എച്്) പ്രധയാന 
ജതില് കറയാഡുകളുലെയും (എം.ഡതി.ആര്.) ദീര്ഘതിപ്തിക്കല്  
പ്രവൃത്തതികൾ 2021-22 കയാലയളവതില് നെത്തതിയതിടെതില്. 
എന്നയാല് കറയാഡ് ലമച്ലപ്ടുത്തല്, നതിലവതിലുള്ള കറയാഡു
കളുലെ അറ്റകുറ്റപ്ണതികൾ, ജധ്യാമതിതീയ ലമച്ലപ്ടുത്തല്, 
ജംഗ്ഷന് ലമച്ലപ്ടുത്തല്, മറ്റ് സയാകങ്തതിക തതിരുത്തലുകൾ 
എന്നതിവ പരതിൈരതിക്കുന്നതതിനയായതി റതികലയതിംഗ്, നവീകരണം 
തുെങ്ങതിയവ പ്രസ്തുത കയാലയളതിവതില് നെത്തലപ്ടെ പ്രധയാന 

പ്രവൃത്തതികളയാണ്. 2020-21 ല്, വതിവതിധ പദ്തതികൾക്ക് 
കീഴതില് 3,873.167 കതികലയാമീറ്റര് ബതിറ്റുലമന് മക്കയാഡവം 
ബതിറ്റുലമന് കകയാൺകീറ്റും (ബതിഎം, ബതിസതി) ഉൾലപ്ലെ 
ലമയാത്തം 6,437.761 കതികലയാമീറ്റര് കറയാഡുകളുലെ വതികസ
നവം ലമച്ലപ്ടുത്തലും നെത്തതി. ഇതതില് 207.573 കതി.മീ 
സംസ്ഥയാനപയാതകളും (118.336 കതി.മീ.-ബതി.എം.,ബതി.സതി.) 
6,230.188 കതി.മീ. പ്രധയാന ജതില്യാ കറയാഡു (3,754.831 കതി.മീ 
ബതി.എം./ബതി.സതി.)കളുമയാണ്.

വതിവതിധ ജതില്കളതിലയായതി 2020-21 കയാലയളവതില് വകുപ്് 
നെപ്തിലയാക്കതിയ മറ്റു പ്രവൃത്തതികളതില് 16 കതി.മീ. പരതിധതി
യതില് എടുത്ത രേയാൈതിക് സുരക്യാ നെപെതികൾ, 27 കറയാഡ്  
നതിര്മ്യാണ പ്രവൃത്തതികൾ കൂെയാലത സതി.ആര്.ഐ.എൈ് 
പദ്തതിക്ക് കീഴതില് പൂര്ത്തതികരതിച് 2 പയാലങ്ങളുലെ പ്രവൃത്തതി
കൾ, മലപ്പുറത്ത് കദശീയപയാത കബ-കലന് നതിര്മ്യാണം  
(2 കതി.മീ) ആറ്റതിങ്ങല് പടെണം ലമച്ലപ്ടുത്തല് പദ്തതിയു
ലെ അവസയാനഘടെ പ്രവൃത്തതികൾ എന്നതിവ ഉൾലപ്ടുന്നു.  
പ്ലയാസ്റ്റതിക് മയാലതിനധ്ങ്ങൾ ഉപകയയാഗതിച്് 512 കതികലയാമീറ്ററം നയാ
ച്റല് റബ്ബര് കമയാഡതികൈഡ് ബതിറ്റുലമന് (എന്.ആ.എം.ബതി) 
ഉപകയയാഗതിച്് 2672 കതികലയാമീറ്റര് കദര്ഘധ് ത്തതിലും കറയാഡ് 
നതിര്മ്തിക്കുന്നതതില് വകുപ്് വതിജയതിച്. കൂെയാലത കറയാഡതിലറെ 
സ്ഥതിരതയ്കയായതി 50.4 കതികലയാ മീറ്ററതില് ജതികയയാ ലെക്്കറ്റല്സ്  
ഉപകയയാഗതിക്കുകയും ആലപ്പുഴ നഗര പയാത വതികസന  
പദ്തതിയ്ക് കീഴതില് കറയാഡുകളതില് കവറ്റ് കെയാപ്തിംഗ്  
പൂര്ത്തതിയയാക്കുകയും ലചയ്തു.

2019 ജൂകല മുതല് കറയാഡ് ലമയതിറെനന്സ് മയാകനജ് ലമറെ് 
സതിസ്റ്റം (ആര്.എം.എം.എസ്) നെപ്തിലയാക്കുന്നതതിനവശധ്
മയായ വതിവരകശഖരണം കറയാഡ് ലമയതിറെനന്സ് വതിഭയാഗം 
നെത്തതിവരുന്നു. ലമച്ലപ്ടെതും ഉപകയയാക്തൃ സൗഹൃദവമയായ 
ഒരു ലവബ് അധതിഷ്തിത കറയാഡ് വതിവര സംവതിധയാനം സ്ഥയാ
പതിക്കുക എന്നതയാണ് ആര്.എം.എം.എസ്-ലറെ അതധ്ന്തി
കമയായ ലക്ധ്ം. അറ്റ കുറ്റപണതികൾക്കയായതി ലഭധ്മയായതും 
പരതിമതിതവമയായ വതിഭവങ്ങളുലെ പരമയാവധതി വതിനതികയയാഗം, 
കറയാഡ് അറ്റകുറ്റപ്ണതികളുലെ ചതിടെയയായ സമീപനവം ആസൂ
ത്ണവം, ശരതിയയായതും സമകയയാചതിതവമയായ കറയാഡ് അറ്റകു
റ്റപ്ണതിയതിലൂലെ മുഴുവന് ഗതയാഗത ലചലവകൾ കുറക്കുകയും 
ലചയ്യുക എന്നതയാണ് ആര്.എം.എം.എസ്-ലറെ മലറ്റയാരു 
ലക്ധ്ം.സയാമ്പത്തതിക പ്രയാധയാനധ്ം, സയാമ്പത്തതിക വളര്ച്യാ 
കകന്ദ്രങ്ങൾ, തന്തപ്രധയാനമയായ ഇെനയാഴതികൾ, ഗതയാഗ
തത്തതിലറെ വധ്യാപ്തി, വയാണതിജധ് വയാൈനങ്ങളുലെ വതിൈതിതം, 
ലപയാതുഗതയാഗത റൂട്ടുകൾ, ദുരന് നതിവയാരണ-കയാലയാ
വസ്ഥയാ പ്രതതികരയാധ സംവതിധയാനങ്ങൾ എന്നതിവലയ  
അെതിസ്ഥയാനമയാക്കതിയയാണ് കകയാര് കറയാഡ് ലനറ്റ് വര്ക്കുകൾക്ക് 
(സതിആര്എന്) മുന്ഗണന നല്കുന്നത്. എല്യാ സംസ്ഥയാന 
പയാതകളും ചതില എംഡതിആറകൾ ഉൾലപ്ലെ 7,000 കതികലയാമീ
റ്റര് പതിഡബ്ല്യുഡതി കറയാഡുകൾ കകയാര് കറയാഡ് ലനറ്റ് വര്ക്കുകൾ
ക്കയായതി (സതിആര്എന്) സര്ക്കയാര് നീക്കതിവച്തിട്ടുണ്്. ഇതതില് 
4,000 കതികലയാമീറ്റര് കറയാഡുകൾ പൂര്ണമയായും ആര്.എം.
എം.എസ് നെപ്തിലയാക്കുന്നതതിനുള്ള കപലറ്റ് കപ്രയാജക്റ്റയായതി 
തതിരലഞ്ടുത്തതിട്ടുള്ളതയാണ്, ഇത് 2021 ഡതിസംബകറയാലെ 
പൂര്ത്തതിയയാവം. ബയാക്കതിയുള്ള 3,000 കതികലയാമീറ്റര് സതി.ആര്.
എന്-നു കവണ് വതിവരകശഖരണം പുകരയാഗമതിക്കുകയയാണ്, 
സയാമ്പത്തതിക വര്ഷയാന്ധ്കത്തയാടുകൂെതി ഇത് പൂര്ത്തീകരതിക്കയാന്  
ലക്ധ്മതിടുന്നു.
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കകരളത്തതിലല തതിരലഞ്ടുത്ത കറയാഡുകൾക്കയായതി 
5/7 വര്ഷകത്തക്ക് ഔടെ്പുടെ് ആന്ഡ് ലപര്കൈയാ
മന്സ് കബസ്ഡ് കറയാഡ് ലമയതിറെനന്സ് കരയാര്  
(ഒ.പതി.ബതി.ആര്.സതി) നെപ്തിലയാക്കുന്നതതിനുള്ള വതിവരകശഖ
രണവം 2019-20 ല് ആരംഭതിച്.28.72 കകയാെതി രൂപയുലെ 2 
പയാകക്കജുകളതിലയായതി ഒപതിബതിആര്സതി നെപ്യാക്കുന്നത് ഉെന് 
ആരംഭതിക്കും. മറ്റ് 2 പയാകക്കജുകൾ ലെന്ഡര് ഘടെത്തതിലയാണ്.
രണ്് പദ്തതികളും (ഒ.പതി.ബതി.ആര്.സതി, ആര്.എം.എം.എസ്) 
കലയാകബയാങ്തിലറെ സയാമ്പത്തതിക സൈയായകത്തയാലെ ലകഎ
സ്െതിപതി മുകഖനയയാണ് നെപ്തിലയാക്കുന്നത്.

തീരറേശ ഹൈറവ
സംസ്ഥയാനലത്ത ഏറ്റവം മകനയാൈരമയായ തീരപ്രകദശത്ത്  
കകരള സര്ക്കയാര് വതിഭയാവനം ലചയ്യുന്ന ഒരു അഭതിമയാ
നകരമയായ പദ്തതിയയാണ് തതിരുവനന്പുരം മുതല് 
കയാസര്കകയാഡ് വലരയുള്ള തീരകദശ കൈകവ. ലതക്ക് 
കകരള-തമതിഴ്നയാെ് അതതിര്ത്തതിയതിലല ലകയാല്കങ്യാെ് 
നതിന്ന് ആരംഭതിച്് വെക്ക് കയാസര്കകയാഡ് ജതില്യതിലല  
കുഞ്ചത്തൂരതില് അവസയാനതിക്കുന്നതും നതിലവതിലല എന്എ
ച്് 66 ന് സമയാന്രവമയായു തീരകദശ കൈകവ, കതിൈ്ബതി  
സയാമ്പത്തതിക സൈയായകത്തയാലെ 6,500 കകയാെതി രൂപ 

ഇന്ധ്ന് കറയാഡുകളതില് നതിന്നും പഴയ വയാൈനങ്ങൾ ഒഴതിവയാക്കുന്നതതിനുള്ള സര്ക്കയാര് ധനസൈയായ പരതിപയാെതിയയാണ് 
വയാൈന സ്ക്യാകപ്ജ് നയം. മലതിനീകരണം കുറയ്കയാനും ലതയാഴതിലവസരങ്ങൾ സൃഷ്തിക്കയാനും പുതതിയ വയാൈനങ്ങളുലെ ആവശധ്ം 
വര്ദ്തിപ്തിക്കയാനും ഈ നയം സൈയായതിക്കുലമന്ന് പ്രതീക്തിക്കുന്നു. പുതതിയ നയം അനുസരതിച്്, 15 വര്ഷത്തതിന് കൂടുതല് 
പഴക്കമുള്ള വയാണതിജധ് വയാൈനങ്ങളും 20 വര്ഷത്തതിന് മുകളതില് പഴക്കമുള്ള പയാസഞ്ചര് വയാൈനങ്ങളും ൈതിറ്റ് നസ്, എമതിഷന് 
ലെസ്റ്റുകളതില് വതിജയതിച്തിലല്ങ്തില് നതിര്ബന്മയായും ലപയാളതികക്കണ്തയായതിവരും. 15-20 വര്ഷത്തതികലലറ പഴക്കമുള്ള കയാറകളും 
വയാണതിജധ് വയാൈനങ്ങളും ഘടെംഘടെമയായതി നതിര്ത്തലയാക്കയാനും നഗര മലതിനീകരണത്തതിലറെ കതയാത് കുറയ്കയാനും വയാൈന വതില്പ്ന 
വര്ദ്തിപ്തിക്കുന്നതതിനുമയായയാണ് ഈ ആശയം നെപ്തിലയാക്കുന്നത്. ഇതതിനു പുറകമ, വയാൈന സ് കയാകപ്ജ് നയം യഥയാര്ത്ഥ 
ഉപകരണ നതിര്മ്യാതയാക്കൾക്ക് (ഒ.ഇ.എം-കൾ) അവരുലെ ഉല്പ്ന്നങ്ങളുലെ കചയാദനം വര്ദ്തിപ്തിക്കുന്നതതിനുള്ള ഉകത്തജക 
പയാകക്കജതിലറെ ഭയാഗമയാലണന്നും കരുതലപ്ടുന്നു.

പഴയ വോൈനങ്ങൾ ഒഴടിവോക്കുന്നതടിനും പുതടിയവ വോങ്ങുന്നതടിനുമുള്ള റ്ോത്ോൈനങ്ങൾ:
 y വയാൈന നതിര്മ്യാതയാക്കൾക്ക് പുതതിയ വയാൈനങ്ങൾ വയാങ്ങുന്നതതിന് 5 ശതമയാനം വലര കതിഴതിവ് നല്കയാം
 y പുതതിയ രജതിസ്കരേഷന് ൈീസ് ഉണ്യായതിരതിക്കുകയതില്.
 y പുതതിയ വയാൈനങ്ങളുലെ എക്്-കഷയാറൂം വതിലയുലെ 4-6 ശതമയാനത്തതിന് തുലധ്മയായ അളവതില് സ്ക്യാപ്് മൂലധ്ം ലഭധ്മയാക്കല്സം
 y സ്ഥയാനങ്ങൾക്ക് ആവശധ്ലമങ്തില് വധ്ക്തിഗത വയാൈനങ്ങൾക്കും വയാണതിജധ് വയാൈനങ്ങൾക്കും യഥയാകമം 25 ശതമയാനവം  

15 ശതമയാനവം കറയാഡ് നതികുതതിയതില് ഇളവ് നല്കയാം.
 y കുറഞ് അറ്റകുറ്റപ്ണതി ലചലവ്, ഇന്നത്തതില് നതിന്നുള്ള സമ്പയാദധ്ം

്റയോജനങ്ങൾ:
പഴയ വയാൈനങ്ങളുലെ ലപയാളതിക്കല് നയം തയാലഴപ്റയുന്ന കനടെങ്ങൾക്ക് കയാരണമയാകുലമന്ന് കറയാഡ് ഗതയാഗത -കദശീയപയാത 
മന്തയായലയം പറയുന്നു:

 y ഇന്ധ്ന് ഓകടെയാലമയാകബല് വധ്വസയായം നതിലവതിലല 4.5 ലക്ം കകയാെതി വതിറ്റുവരവതില് നതിന്ന് 10.00 ലക്ം കകയാെതി രൂപയയായതി 
ഉയര്ത്തതിലകയാണ്് വരും വര്ഷങ്ങളതില് 30 ശതമയാനത്തതിലറെ വര്ദ്നവ് .

 y നതിലവതിലല വതിറ്റ് വരവതില് 1.45 ലക്ം കകയാെതി രൂപയുലെ കയറ്റുമതതി ഘെകം ഉണ്യായതിരുന്നത് 3.00 ലക്ം കകയാെതി രൂപയയായതി 
വര്ധതിപ്തിക്കയാന് സയാധതിക്കും.

 y ഉരുക്ക്, പ്ലയാസ്റ്റതിക്, റബ്ബര്, അലുമതിനതിയം തുെങ്ങതിയ പയാഴ് വസ്തുക്കളുലെ ലഭധ്ത വര്ദ്തിക്കും. ഓകടെയാലമയാകബല് പയാര്െ് സ് 
നതിര്മ്യാണത്തതില് ഇവയുലെ ഉപകയയാഗം വഴതി ലചലവ് 30-40 ശതമയാനം വലര കുറയ്കയാന് സയാധതിക്കും.

 y ൈരതിത ഇന്നലത്തയും കവദ്യുതതിലയയും കപ്രയാത്യാൈതിപ്തിക്കുന്നത് കൂെയാലത മതികച് കമകലജുള്ള 
സയാകങ്തതികവതിദധ്കകളയാടുകൂെതിയ വയാൈനങ്ങലള കപ്രയാത്യാൈതിപ്തിക്കയാന് സയാധതിക്കും.

 y പത്ത് ലക്ം കകയാെതി വരുന്ന ഇന്്യുലെ ഭീമമയായ ക്രൂഡ് ഓയതില് ഇറക്കുമതതി ബയാധധ്ത  കുറയ്കയാന് സൈയായതിക്കും. 
 y ₹10,000 കകയാെതിയുലെ പുതതിയ നതികക്പങ്ങൾ ആകര്ഷതിക്കുകയും മുപ്ത്തതി അയ്യയായതിരകത്തയാളം ലതയാഴതിലവസരങ്ങൾ 

സൃഷ്തിക്കയാന്  സൈയായതിക്കും  

ലവല്ലുവടിളടികൾ
നതിര്ദേതിഷ് നയം വതിജയതിക്കുന്നതതിന്, രയാജധ്ത്തുെനീളം ലെസ്റ്റതിംഗ്, സ്ക്യാപ്തിംഗ് ലസറെറകൾക്കുള്ള അെതിസ്ഥയാന സൗകരധ്ങ്ങൾ 
കവഗത്തതില് നതിര്മ്തിക്കുക എന്നതയാണ് ഏറ്റവം പ്രധയാനലപ്ടെ ചുവെ് വയ് പ് . അനുബന് അെതിസ്ഥയാന സൗകരധ്ങ്ങളുലെ 
അഭയാവം സ്ക്യാകപ്ജ് നയം നെപ്യാക്കുന്നതതില് ഒരു ലവല്ലുവതിളതി സൃഷ്തിക്കും. നതിലവതില്, ഇന്ധ്യതില് ഏഴ് ഓകടെയാകമറ്റഡ് ൈതിറ്റ് നസ് 
ലെസ്റ്റ് ലസറെറകളും രണ്് അംഗീകൃത സ് കയാകപ്ജ് ലസറെറകളും മയാത്കമയുള്ളൂ, ഇത് വതിപണതിലയ തൃപ്തിലപ്ടുത്തയാന് 
അപരധ്യാപ്മയാണ്. കൂെയാലത, വയാൈനങ്ങളുലെ രജതിസ്കരേഷന് റദേയാക്കുന്നതതിനുള്ള നെപെതികളും ലളതിതമയാകക്കണ്തുണ്്. നതിലവതില്, 
പഴയ വയാൈനങ്ങൾ വതില്ക്കയാകനയാ സ്ക്യാപ്് ലചയ്യയാകനയാ ആഗ്ൈതിക്കുന്ന മതിക്ക ഉെമകൾക്കും വയാൈനങ്ങളുലെ രജതിസ്കരേഷന് 
റദേയാക്കുന്നത് പ്രയയാസകരമയായ ഒരു അനുഭവമയാണ്, പഴയ വയാൈനങ്ങൾ ഉകപക്തിക്കയാന് തയാല്പ്രധ്മുള്ള പലലരയും ഇത് 
നതിരുത്യാൈലപ്ടുത്തുന്നു.
എന്നതിരുന്നയാലും, ഈ ലവല്ലുവതിളതി മറതികെക്കയാന്, രയാജധ്ത്തുെനീളമുള്ള വയാൈന പരതികശയാധന, സ് കയാകപ്ജ് ലസറെറകളുലെ 
അെതിസ്ഥയാന സൗകരധ്ം ഒരുക്കല് എന്നതിവയുമയായതി ബന്ലപ്ടെ് സര്ക്കയാരുമയായതി സൈകരതിച്് പ്രവര്ത്തതിക്കുലമന്ന് ലസയാകസറ്റതി 
ഓൈ് ഇന്ധ്ന് ഓകടെയാലമയാകബല് മയാനുൈയാക് കചഴ് സ് (സതിയയാം) പ്രസ്യാവതിച്തിട്ടുണ്്.

റബോക്് 11.1.1 പഴയ വയാൈനങ്ങളുലെ ലപയാളതിക്കല് നയം

അവലംബം : ഹൈപവ, പറാഡ്ട് ഗതാഗത മന്താലയം, ഭാരത സരകാര.
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ലചലവതില് 655 കതികലയാമീറ്റര് കദര്ഘധ്ത്തതില് നതിര്
മ്തിക്കയാന് സര്ക്കയാര് അനുമതതി നല്കതിയതിട്ടുണ്്. ഇത്  
കദശീയപയാതയതിലല ഗതയാഗതക്കുരുക്ക് കുറയ്കന്ന
തതിനും വല്യാര്പയാെലത്ത അന്യാരയാഷ്ട്ര കലണ്യ് നര്  
രേയാന്സ് ഷതിപ്് ലമറെ് ലെര്മതിനലതില് നതിന്നും വതിഴതിഞ്ലത്ത 
നതിര്ദേതിഷ് രേയാന്സ് ഷതിപ്് ലമറെ് ലെര്മതിനലതില് നതിന്നുള്ള കലണ്
യ് നര് നീക്കത്തതിന് സൈയായകരമയാവം. 9 ജതില്കളതിലൂലെ 
കെന്ന് കപയാകുന്ന തീരകദശ കൈകവ ലചറകതിെ തുറമുഖ
ങ്ങലള കൂെയാലത വല്യാര്പയാെം, ലകയാല്ം, വതിഴതിഞ്ം എന്നീ 
പ്രകദശങ്ങലളയും ബന്തിപ്തിക്കും. കതിൈ്ബതി അംഗീകരതിച് 
തീരകദശ കൈകവ സ്ലരേച്കൾ അനുബന്ം 11.1.14-ല്  
നല്കതിയതിരതിക്കുന്നു.

െെറയോര ഹൈറവ
കകരളത്തതിലല ഏറ്റവം നീളം കൂെതിയ സംസ്ഥയാന പയാതയയായതി 
സംസ്ഥയാന കൈകവ 59 (എസ്.എച്്. 59) ആലപ്പുഴ 
ഒഴതിലക കകരളത്തതിലല എല്യാ ജതില്കലളയും ബന്തിപ്തിച്ം  
കയാസര്കഗയാഡതിലല നന്യാരപെവതില് നതിന്ന് തതിരുവനന്പുരം 
ജതില്യതിലല പയാറശയാല വലര വധ്യാപതിച്കതിെക്കുന്നു. ഇതതിലന 
ൈതില് കൈകവ അഥവയാ മലകയയാര കൈകവ ആയതി കകരള 
സര്ക്കയാര് പ്രഖധ്യാപതിച്തിട്ടുണ്്. നതിലവതിലുള്ള ശംഖല മതികച് 
രീതതിയതില് നവീകരതിക്കുകകയയാ ലമച്ലപ്ടുത്തുകകയയാ ലചയ്തു
ലകയാണ്് മലകയയാര കമഖലകളതിലൂലെ ഏലറ ആവശധ്മുള്ള 
വെക്ക്-ലതക്ക് ഇെനയാഴതികളുലെ വതികസനമയാണ് നതിര്ദേതിഷ് 
മലകയയാര കൈകവ വതിഭയാവനം ലചയ്യുന്നത്. സര്ക്കയാര്  
അംഗീകരതിച് അകലന്ലമന്റ് അെതിസ്ഥയാനത്തതില് 
മലകയയാര കൈകവയുലെ ആലക നീളം 1332.16  
കതികലയാമീറ്ററയാണ്. കകരളത്തതിലല സുഗന്വധ്ഞ്ജനങ്ങ
ളുലെയും മറ്റ് കൈകറഞ്ച് ഉല്പ്ന്നങ്ങളുലെയും വധ്യാപയാര
ത്തതിലും കൃഷതിയതിലും ഏര്ലപ്ടെതിരതിക്കുന്ന മതിക്കവയാറം എല്യാ 
നഗരങ്ങലളയും ബന്തിപ്തിക്കുന്നതതിനയാല് നതിര്ദേതിഷ് ൈതില് 
കൈകവലയ "കകരള കസ്പസസ് റൂടെ്" എന്നും വതിളതിക്കുന്നു. 
കൈകറഞ്ചുകളതിലല വധ്യാപയാരം വര്ധതിപ്തിക്കുക, സുഗന്
വധ്ഞ്ജനങ്ങൾ, കയാര്ഷതിക ഉല്പന്നങ്ങൾ എന്നതിവയുലെ 
സുഗമമയായ സഞ്ചയാരം ഉറപ്യാക്കുക അതുകപയാലല കകര
ളത്തതിലല പ്രധയാന മധധ് പയാതയതിലല ഗതയാഗത തീവ്രത  
കുറയ്കകയും ലചയ്യുക എന്നതയാണ് ഇത്തരലമയാരു കൈകവ 
രൂപീകരതിക്കുന്നതതിലറെ ലക്ധ്ം. കൂെയാലത, മലകയയാര കമഖ
ലകളതില് ആവശധ്ത്തതിന് ഒഴതിഞ്ഞുകതിെക്കുന്ന ഭൂമതിയുള്ളതതി
നയാല് മലകയയാര കൈകവ ബന്തിപ്തിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങലള  
വധ്യാവസയായതിക കമഖല/ഐെതി ൈബ്ബുകളയായതി വതികസതിപ്തി
ക്കയാന് സൈയായതിക്കും. ലക.ആര്.എൈ്ബതിലയ പ്രകതധ്ക 
ഉകദധ്ശ സ്ഥയാപനമയായതി(എസ്.പതി.വതി) നതിയമതിച്തിട്ടുണ്്. 
ഇതുവലര 21 പ്രകദശങ്ങൾക്കയായതി 1,734.14 കകയാെതി രൂപയുലെ  
പ്രവൃത്തതികൾ അനുവദതിച്തിട്ടുണ്്. 521.79 കതികലയാമീറ്ററയാണ് 
അനുവദതിച് ആലക നീളം. 2 റീച്കളുലെ പണതി പൂര്ത്തതിയയാ
ക്കതി മറ്റുള്ളവ പുകരയാഗമതിക്കുകയയാണ്. കതിൈ്ബതി അംഗീകരതിച്  
ൈതില് കൈകവ സ് ലരേച്കൾ അനുബന്ം 11.1.15-ല് 
നല്കതിയതിരതിക്കുന്നു.

റകരള റ്റേറ്് ട്ോൻറ്ോർട്് റ്ോജക്റ്് (ലക.എസ്.
ടടി.പ ടി): കലയാകബയാങ്് സൈയായകത്തയാലെയുള്ള പദ്തതിയയാണ് 
കകരള സംസ്ഥയാന ഗതയാഗത പദ്തതി (ലക.എസ്.െതി.പതി-II). 
കലയാകബയാങ്് 2,403 കകയാെതി രൂപ (US$445 ദശലക്ം) 
പദ്തതിക്ക് അനുവദതിച്തിട്ടുണ്്. നതിര്ദതിഷ് ഇനങ്ങളതില് (ഭൂമതി 
ഏലറ്റടുക്കലും പ്രവര്ത്തനലച്ലവം ഒഴതിലക) കലയാക ബയാങ്ം 

കകരള സര്ക്കയാരും തമ്തിലുള്ള സയാമ്പത്തതിക ഇെപയാെതിലറെ 
അനുപയാതം 56:44 ആണ്. യഥയാര്ത്ഥ വയായ് പയാ തതിരതിച്െവ് 
തീയതതി 2019 എപ്രതില് ആയതിരുന്നുലവങ്തിലും ഇത് 2021 
ഏപ്രതില് വലര നീടെതി.363 കതികലയാമീറ്റര് കറയാഡ് ലസക്നതിലല 
ഗതയാഗത നതിലവയാരം ലമച്ലപ്ടുത്തുകയയാണ് പദ്തതിയു
ലെ ലക്ധ്ം. പദ്തതിക്ക് മൂന്ന് ഘെകങ്ങളയാണള്ളത് (എ) 
363 കതികലയാമീറ്റര് കറയാഡതിലറെ നവീകരണം, (ബതി) കറയാഡ് 
സുരക്യാ മയാകനജ്ലമറെ്, കൂെയാലത, (സതി) സ്ഥയാപനപരമയായ 
ശക്തിലപ്ടുത്തല്.എടെ് ജതില്കളതിലല 87 വതികല്ജുകളതിലൂലെ
യയാണ് നവീകരണത്തതിനയായതി കലണ്ത്തതിയ കറയാഡുകൾ 
കെന്നുകപയാകുന്നത്. 80 കതികലയാമീറ്റര് കദര്ഘധ്മുള്ള ഒരു  
ലഡകമയാൺസ് കരേഷന് സുരക്തിത ഇെനയാഴതിയുലെ 
വതികസനം, കകരള കറയാഡ് സുരക്യാ അകതയാറതിറ്റതി, പതിഡബ്ല്യു
ഡതി കറയാഡ് സുരക്യാ ലസല്, കമ്യൂണതിറ്റതി പയാര്െതിസതികപ്റ്ററതി 
കറയാഡ്, അസറ്റ് മയാകനജ് ലമറെ് കപ്രയാഗ്യാമുകൾ ഉൾലപ്ലെ
യുള്ള മറ്റ് സ്ഥയാപനങ്ങൾ ശക്തിലപ്ടുത്തല്, ലപയാതുവതിവര
ങ്ങളും പരയാതതി പരതിൈയാര ലസല്ലും ശക്തിലപ്ടുത്തല്, ലപയാതു 
സ്വകയാരധ് പങ്യാളതിത്തകത്തയാലെ (പതിപതിപതി) കറയാഡ് ലമച്ലപ്ടു
ത്തുന്നതതിനുള്ള കപലറ്റ് പദ്തതി തുെങ്ങതിയ നൂതന ഘെക
ങ്ങൾ പദ്തതിയതില് ഉൾലപ്ടുന്നു.ലകഎസ്െതിപതി രണ്യാം ഘടെ 
പദ്തതിയുലെ ഭയാഗമയായ കൂട്ടുപുഴ പയാലം എരകഞ്യാളതി പയാലം 
എന്നതിവയുലെ അകപ്രയാച്് കറയാഡും ഒഴതിലകയുള്ള 11 റീച്കളും 
പൂര്ത്തതിയയായതി. വതിശദയാംശങ്ങൾ അനുബന്ം 11.1.16-ല് 
നല്കതിയതിരതിക്കുന്നു..

ചെഞ്് ഫണ്് റ്ോഗോം
കലയാകബയാങ്് സൈയായകത്തയാലെയുള്ള കകരള സംസ്ഥയാന 
ഗതയാഗത പദ്തതി യുലെ രണ്യാംഘടെ സുരക്യാ  
മയാകനജ്ലമറെ് സംരംഭങ്ങൾക്ക് കീഴതിലയാണ് ചലഞ്ച് 
ൈണ്് കപ്രയാഗ്യാം വരുന്നത്. പ്രയാകദശതിക പങ്യാളതിത്തത്തതി
ലൂലെ സംസ്ഥയാനത്തുെനീളം അഞ്ച് “സുരക്തിത ഇെ
നയാഴതികൾ/കമഖലകൾ” വതികസതിപ്തിക്കുക എന്നതയാണ്  
ഈ പരതിപയാെതിയുലെ ലക്ധ്ം. പ്രയാകദശതിക കറയാഡ് ഉപ
കഭയാക്യാക്കളുലെ ഗ്രൂപ്പുകൾ, ജതില്യാ കറയാഡ് സുരക്യാ 
കൗൺസതിലുകൾ (ഡതിആര്എസ് സതി), കകരള കറയാഡ് 
സുരക്യാ അകതയാറതിറ്റതി (ലകആര്എസ് എ), പതിഡബ്ല്യുഡതി,  
ലകഎസ് െതിപതി എന്നതിവയുലെ സൈകരണകത്തയാലെ  
നൂതനമയായ കറയാഡ് സുരക്യാ നതിര്കദശങ്ങൾ ആവതിഷ് ക
രതിക്കുക എന്നതയാണ് ചലഞ്ച് ൈണ്് പരതിപയാെതിലകയാണ്് 
ഉകദേശതിക്കുന്നത്. വളലര ദുര്ബലരയായ (കയാല്നെയയാത്
ക്കയാര്, കസക്കതിൾ യയാത്ക്കയാര്, കമയാകടെയാര് കസക്കതിൾ 
യയാത്ക്കയാര്)കറയാഡ് ഉപകയയാക്യാക്കളുലെ സുരക് മുന്
നതിര്ത്തതി ഉയര്ന്ന അപകെസയാധധ്തയുള്ള സ്ഥലങ്ങലള 
കലണ്ത്തതി ഒഴതിവയാക്കുന്നതതിനും ചലഞ്ച് ൈണ്് ലക്ധ്മതിടു
ന്നു. അപകെ ചരതിത്ം, സമീപനത്തതിലല നൂതനത, പ്രയാകദ
ശതിക പങ്യാളതിത്തത്തതിലറെയും പ്രതതിബദ്തയുലെയും വധ്യാപ്തി 
എന്നതിവയയാണ് ൈണ്്  വതിനതികയയാഗത്തതിലറെ മയാനദണ്ഡങ്ങൾ. 
ചലഞ്ച് ൈണ്തിന് കീഴതില് പുകരയാഗമതിക്കുന്ന പ്രവൃത്തതികളുലെ  
വ തി ശ ദ യാ ം ശ ങ്ങ ൾ  അ നു ബ ന് ം  1 1 . 1 . 1 7 - ല്  
നല്കതിയതിരതിക്കുന്നു.

� ീ - ബ ടി ൽ ഡ്  റ ക ര ള :  റ ീ - ബ തി ല് ഡ്  ക ക ര ള  
(ആര്.ലക.ഐ) പദ്തതിയുലെ ഭയാഗമയായതി, കലയാക ബയാങ്്, 
ജര്മ്ന് ബയാങ്് എന്നീ സ്ഥയാപനങ്ങളുലെ സയാമ്പത്തതിക 
സൈകരണകത്തയാലെ(യഥയാകമം 1200, 1800 കകയാെതി 
രൂപ) 2018-ലല ലവള്ളലപ്യാക്കത്തതിലും ഉരുൾലപയാടെലതിലും  
തകര്ന്ന കറയാഡുകളുലെ പുനര്നതിര്മ്യാണവം പുനരുദ്യാരണ
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വം ലക.എസ്.െതി.പതി ഏലറ്റടുത്തു.വതികസന നയ വയായ്പയതിന്  
കീഴതില് കലയാകബയാങ്് 100 ശതമയാനം സൈയായവം  
ജര്മ്ന് ബയാങ്് (ലകഎൈ്ഡബ്ല്യു) മതതിപ്പുലചലവതിലറെ 70 
ശതമയാനം വയായ്പയാ സൈയായവം നല്കും. ലവള്ളലപ്യാക്ക
ത്തതിലറെ ആഘയാതവം സയാമൂൈതിക-സയാമ്പത്തതിക വതികസ
നത്തതില് കറയാഡതിലറെ പ്രയാധയാനധ്വം അെതിസ്ഥയാനമയാക്കതി 59 
കറയാഡുകൾ പദ്തതിക്ക് കീഴതില് ഏലറ്റടുത്തു. തതിരലഞ്ടുത്ത 
കറയാഡുകളുലെ ഡതിപതിആര് തയ്യയാറയാക്കല് പൂര്ത്തതിയയാക്കതി 
കരയാര് പ്രവൃത്തതികൾ ഏലറ്റടുക്കുന്നതതിനുള്ള കലല നെപെതി
കൾ ആരംഭതിച്. കലയാകബയാങ്് ധനസൈയായം നല്കുന്ന 
പദ്തതികൾ എന്ജതിനീയറതിങ്, സംഭരണം, നതിര്മ്യാണം 
(ഇപതിസതി) രീതതിയതിലും ജര്മന് ബയാങ്തികറെത് നതിരക്ക് കരയാറതിനു 
കീഴതിലുമയാണ് നെപ്തിലയാക്കുന്നത്.

നഗര പോതകളുലട ലെച്ചലപെടുത്ൽ
2001-ലല കകരള കറയാഡ് ൈണ്് ആക്റ്റ് (ലക.ആര്.എൈ് 
ആക്റ്റ്) പ്രകയാരം സംസ്ഥയാന സര്ക്കയാരതിന് കീഴതില് സ്ഥയാപതി
തമയായ ഒരു സ്ഥയാപനമയാണ് കകരള കറയാഡ് ൈണ്് കബയാര്ഡ് 
(ലക.ആര്.എൈ്.ബതി). ലപയാതു സ്വകയാരധ് പങ്യാളതിത്തകത്തയാലെ
യുള്ള നഗര പയാതകളുലെ ലമച്ലപ്ടുത്തല് പദ്തതി (പതി.പതി.പതി) 
കളയാണ് പ്രധയാനമയായും കകരള കറയാഡ് ൈണ്് കബയാര്ഡ്  
ന െ പ് തി ല യാ ക്കു ന്ന ത് .  ഡ തി ക സ ന് , ന തി ര് മ് യാ ണ ം ,  
ധനകയാരധ്ം, ഓപ്കററ്റ് ആന്ഡ് രേയാന്സ്ൈര് (DBFOT) 
ആന്വതിറ്റതി രീതതിയതില് നഗര ലമച്ലപ്ടുത്തലുകൾ ലക.ആര്.
എൈ്.ബതി നെത്തതി. തതിരുവനന്പുരം നഗരത്തതില് 16  
സ് ലരേച്കളതിലല 42.069 കതികലയാമീറ്റര് കറയാഡുകൾ  
പൂര്ത്തീകരതിച്, ഇകപ്യാൾ പദ്തതി അതതിലറെ പ്രവര്ത്തന- 
പരതിപയാലന ഘടെത്തതിലയാണ്.

211.00 കകയാെതി രൂപ ലചലവതില് 6 ഇെനയാഴതികളതിലയായതി  
22.251 കതികലയാമീറ്റര് കറയാഡ് വതികസനം ഉൾലപ്ടെ  
കകയാഴതികക്കയാെ് സതിറ്റതി കറയാഡ് ഇംപ്രൂവ് ലമറെ് കപ്രയാജക്െ് 
ഒന്നയാം ഘടെം (എ) ലക.ആര്.എൈ്.ബതി പൂര്ത്തതിയയാക്കതി.  
മയാനയാഞ്ചതിറ-ലവള്ളതിമയാടുകുന്ന് കറയാഡതിലറെ (ഘടെം I-B)  
സ്ഥലലമടുപ്് പ്രവൃത്തതികൾക്കയായതി 344.50 കകയാെതി രൂപ 
അനുവദതിച്തിരുന്നു. നതിലവതില് ഈ പ്രവൃത്തതി പുകരയാഗമതിക്കു
ന്നു. 29.24 കതികലയാമീറ്റര് കദര്ഘധ്ത്തതില് 10 കറയാഡുകൾ 
വതികസതിപ്തിക്കുന്നതതിനുള്ള കകയാഴതികക്കയാെ് സതിറ്റതി കറയാഡ്  
ലമച്ലപ്ടുത്തല് പദ്തതിയുലെ രണ്യാം ഘടെ പ്രവര്ത്ത
നങ്ങൾക്കും ലക.ആര്.എൈ്.ബതി തുെക്കം കുറതിക്കുകയും  
സര്ക്കയാരതിലറെ അംഗീകയാരത്തതിനയായതി സമര്പ്തിക്കുകയും 
ലചയ്തു.

കണ്ണൂര് നഗരവതികസന പദ്തതിയതില് 11 ഇെനയാഴതികളതിലയായതി  
സ്ഥലം ഏലറ്റടുക്കല് ലചലവ് ഒഴതിലക 401.467 കകയാെതി രൂപ 
മതതിപ്് ലചലവതില് 44.065 കതി.മീ.,ഉൾലപ്ടുന്നു. 337.648 
കകയാെതി രൂപ ലചലവതില് 26 ലൈക്െര് ഭൂമതി ഏലറ്റടുക്കലയാണ് 
പദ്തതിയതില് ഉൾലപ്ടെതിരതിക്കുന്നത്. ഭൂമതി ഏലറ്റടുക്കലുമയായതി 
ബന്ലപ്ടെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരതിൈരതിച്കതയാലെ 11 ഇെനയാഴതികളതില്  
7 എണ്ണം ഒന്നയാം ഘടെമയായതി ഏലറ്റടുക്കയാന് ലക.ആര്.എൈ്.
ബതി തീരുമയാനതിച്.ആലപ്പുഴ, തൃശൂര്, ലകയാല്ം, കകയാടെയം, 
മലപ്പുറം നഗരങ്ങളതിലും ലകആര്എൈ്ബതി പദ്തതികൾ 
ആരംഭതിച്തിട്ടുണ്്. സയാധയാരണ ലപയാതു സ്വകയാരധ് പങ്യാളതിത്ത  
സംരംഭങ്ങൾക്ക് പുറകമ, അെതിസ്ഥയാന സൗകരധ് വതികസനം 
ലക്ധ്ം വച്ലകയാണ്ടുള്ള സുസ്ഥതിര-ആസൂത്തിത പരതിശ്രമത്തതിന്  
കീഴതിലല (എസ്.പതി.ഇ.ഇ.ഐ.ഡതി) 4 പദ്തതികൾക്കും ജതില്യാ 

മുന്നതിര ഇന്ഫ്യാസ്രേക്ചര് കപ്രയാജക്റ്റതിലല (ഡതി.എൈ്.ഐ
.പതി) 5 പദ്തതികൾക്കും ലകആര്എൈ്ബതി ധനസൈയായം 
നല്കുന്നു. കതിൈ്ബതി നതിയമ കഭദഗതതിക്ക് കശഷം, കതിൈ്ബതി 
ധനസൈയായമുള്ള പദ്തതികൾക്ക് ലകആര്എൈ്ബതി ലയ  
പ്രകതധ്ക ഉകദേശധ് സ്ഥയാപനമയായതി ചുമതലലപ്ടുത്തതിയതിട്ടുണ്്.

തതിരലഞ്ടുത്ത സംസ്ഥയാന പയാതകളുലെയും എംഡതി
ആറകളുലെയും വതികസനം ലക്ധ്മതിട്ടുള്ള കസ്റ്ററ്റ് കറയാഡ്  
ഇംപ്രൂവ് ലമറെ് കപ്രയാജക്റ്റ് (എസ്.ആര്.ഐ.പതി) നെപ്തിലയാ
ക്കുന്നതതിന് ലകആര്എൈ്ബതിയുലെ കീഴതില് സംസ്ഥയാന 
സര്ക്കയാര് ഒരു പ്രകതധ്ക ഉകദേശധ് സ്ഥയാപനമയായതി  
(എസ്.പതി.വതി) കറയാഡ് ഇന്ഫ്യാസ്രേക്ചര് കമ്പനതി കകരള 
ലതിമതിറ്റഡ് (റതിക്ക്)-ലന നതിയമതിച്തിട്ടുണ്്. ലപയാതു സ്വകയാരധ് 
പങ്യാളതിത്ത ആന്വതിറ്റതി കമയാഡതിനും ബഹുമുഖ ൈണ്തിംഗ് 
ഏജന്സതികളതില് നതിന്നുള്ള ധനസൈയായകത്തയാലെയു
ള്ള നവീകരണം എന്നതിങ്ങലന രണ്് പയാകക്കജുകളയാണ് 
എസ്.ആര്.ഐ.പതി-പുനരധതിവയാസത്തതിന് കീഴതിലുള്ളത്. 
തതിരുവനന്പുരം, കകയാടെയം, കയാസര്കകയാെ് ജതില്കളതില് 
എ,ബതി എന്നീ രണ്് പയാകക്കജുകളതിലയായതി 83 കതികലയാമീറ്റര് 
കറയാഡ് നവീകരതിക്കയാനയാണ് പുനരധതിവയാസ പയാകക്കജതില് 
ഉകദേശതിക്കുന്നത്. ഉപ്ള-കണതിയയാന കറയാഡ് (9.4 കതി.മീ), 
വതിദധ്യാനഗര്-സീതയാംകഗയാളതി കറയാഡ് (15.6 കതി.മീ), കയാഞ്തി
രപ്ള്ളതി- കയാഞ്തിരംകവല കറയാഡ് (36.10 കതി.മീ), ലവള്ള
നയാെ്-ലചറ്റച്ല് കറയാഡ് (21.90 കതി.മീ), കരമന -ലവള്ളെ 
കറയാഡ് (35.5 കതികലയാമീറ്റര്)ഭൂമതി ഏലറ്റടുക്കല് എന്നതിവയയാണ് 
റതിക്ക് ഏലറ്റടുത്തതിരതിക്കുന്നത്.ഭൂമതി, കറയാഡ് നതിര്മ്യാണം, 
ലറയതില്കവ കമല്പ്യാലങ്ങൾ,കെയാൾ പതിരതിവ് അവകയാശങ്ങൾ,  
ഇെലപെല്, വതിശദ പദ്തതി കരഖ (ഡതി.പതി.ആര്.) തയ്യയാറയാക്കല്,  
സ്ഥയാവര-ജംഗമ സ്വത്തുക്കളും ആസ്തികളും കകകയാരധ്ം 
ലചയ്യല്, തുെങ്ങതിയ പ്രവര്ത്തനങ്ങൾ ഏകകയാപതിപ്തിക്കുന്നതതിന്  
കറയാഡ് സ് ആന്ഡ് ബ്തിഡ്ജസ് ലഡവലപ് ലമറെ്  
കകയാര്പ്കറഷന് ഓൈ് കകരള ലതിമതിറ്റഡ് ആര്.ബതി.ഡതി.സതി.
ലക) എലന്നയാരു കമ്പനതി സംസ്ഥയാന പതിഡബ്ല്യുഡതിയുലെ 
കീഴതില് രൂപീകരതിച്തിട്ടുണ്്.

സ് െോർട്് സടിറ്ടി പദ്ധതടികൾ: തതിരുവനന്പുരം സ് മയാര്ടെ് 
സതിറ്റതി പദ്തതിക്ക് കീഴതില് 54 കതികലയാമീറ്റര് കറയാഡ് സ് മയാര്ടെ് 
കറയാഡുകളയായതി വതികസതിപ്തിക്കുന്നതതിന് കലണ്ത്തതിയതിട്ടുണ്്. 
വതിശദമയായ സ്രേതിപ്് പ്ലയാനുകൾ, ജംഗ്ഷന് ഡതികസനു
കൾ, കസക്കതിൾ രേയാക്ക്, ഫുെ്പയാത്ത് ഡതികസന് എന്നതിവ  
ഉപകയയാഗതിച്് നതിലവതിലുള്ള കറയാഡതിന് ഓവര്കല ഡതികസന് 
നല്കുക എന്നതയാണ് സ്യാര്ടെ് കറയാഡ് പദ്തതിലകയാണ്്  
ഉകദേശതിക്കുന്നത്. ഈ പദ്തതിക്ക് കീഴതില് കറയാഡ്  
രൂപകല്പന, കറയാഡ് അെയയാളലപ്ടുത്തല് തുെങ്ങതിയവ 
ലചയ്തുവരുന്നു. 

റ�ോഡ് റെഖെയടിലെ ഗറവഷണവം വ ടികസനവം
കറയാഡ് സംവതിധയാനം നവീകരതിക്കുന്നതുമയായതി ബന്ലപ്ടെ  
ലപയാതുവയായ ലവല്ലുവതിളതികലള അഭതിമുഖീകരതിക്കുന്നതതിനും,  
മതിതവധ്യത്തതിലൂലെ അെതിസ്ഥയാന സൗകരധ്ങ്ങളുലെ  
സയാകങ്തതിക നതിലവയാരം ഉയര്ത്തുന്നതതിനുമുള്ള നൂതന  
മയാതൃകകളും സയാകങ്തതിക വതിദധ്കളും വതികസതിപ്തിക്കുന്നതതില് 
ഗകവഷണ വതികസന പ്രവര്ത്തനങ്ങൾ ഒരു പ്രധയാന പങ്് 
വൈതിക്കുന്നു. ഡതികസന്, റതിസര്ച്്, ഇന്ലവസ്റ്റതികഗഷന്സ് 
ആന്ഡ് ക്വയാളതിറ്റതി കൺകരേയാൾ കബയാര്ഡ് (ഡതി.ആര്.ഐ
.ക്യു കബയാര്ഡ്), കകരള കൈകവ റതിസര്ച്് ഇന്സ്റ്റതിറ്റയൂടെ് 
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(ലക.എച്്.ആര്.ഐ), നയാഷണല് രേയാന്സ് കപയാര്കടെഷന് 
പ്ലയാനതിംഗ് ആന്ഡ് റതിസര്ച്് ലസറെര് (നയാറ്റ്പയാക്) എന്നതി
വയയാണ് നതിലവതില് കറയാഡ് ഗതയാഗത കമഖലയുലെ ഗകവഷ
ണത്തതിലും വതികസനത്തതിലും ഏര്ലപ്ടെതിരതിക്കുന്ന ഗകവഷണ 
സ്ഥയാപനങ്ങൾ.

കകരള കദശീയപയാത ഗകവഷണ ഇന്സ്റ്റതിറ്റയൂടെ്  
(ലകഎച്്ആര്ഐ), കകരളത്തതിലല കറയാഡ് കമഖലലയ 
നവീകരതിക്കുന്നതതിന് കവണ്തിയുള്ള ഒരു ഉപകദശക സമതിതതി/
ബുദ്തി കകന്ദ്രമയായയാണ് വതിഭയാവനം ലചയ്തതിരതിക്കുന്നത്. കറയാഡ് 
അസറ്റ് മയാകനജ് ലമറെ്, കറയാഡ് സുരക്യാ മയാകനജ് ലമറെ്,  
ഗുണനതിലവയാരം ഉറപ്യാക്കല്,കരയാര് മയാകനജ് ലമറെ്,  
തകദേശീയ ഗകവഷണ-വതികസനപ്രവര്ത്തനങ്ങളുലെ 
കപ്രയാത്ൈനം,ഡതികസന്/കൺസ് രേക്ന് പ്രയാക് െീസ് 
എന്നതി നൂതന തത്വങ്ങളതില് ലക.എച്്.ആര്.ഐ. ശ്രദ്  
കകന്ദ്രീകരതിച്തിരതിക്കുന്നു.

കകരള കസ്റ്ററ്റ് കൗൺസതില് കൈയാര് സയന്സ്,  
ലെക് കനയാളജതി ആന്ഡ് എന്വകയയാൺലമറെതിലറെ (ലക.
എസ്.സതി.എസ.െതി.ഇ.)കീഴതില് ഗതയാഗത കമഖലയതിലും 
അനുബന് കമഖലകളതിലുമുള്ള വതികസന, ഗകവഷണ,
വതിപുലീകരണ പ്രവര്ത്തനങ്ങൾ നെത്തുന്ന കദശീയ  
കകന്ദ്രമയാണ് നയാഷണല് രേയാന്സ് കപയാര്കടെഷന് പ്ലയാനതിംഗ് 
ആന്ഡ് റതിസര്ച്് ലസറെര് (നയാറ്റ്പയാക്). ഗതയാഗതം, 
രേയാൈതിക് മയാകനജ് ലമറെ്, കറയാഡ് സുരക് തുെങ്ങതിയ എല്യാ 
കമഖലകളതിലും പദ്തതികൾ ആസൂത്ണം ലചയ്യുന്നതതിനും 
സര്ക്കയാരതിനും കമഖലയതിലല വതിവതിധ ഉപകയയാക്തൃ ഏജന്
സതികൾക്കും കൺസൾടെന്സതി കസവനങ്ങൾ നല്കു
ന്നതതിനും നയാറ്റ്പയാക് ശ്രദ് കകന്ദ്രീകരതിക്കുന്നു. കറയാഡ് 
സുരക്, രേയാൈതിക് എഞ്ചതിനീയറതിംഗ്, പരതിസ്ഥതിതതി പ്രശ്നങ്ങൾ,  
നയങ്ങളും പരതിപയാെതികളും, നഗര ഗതയാഗതം, ലപയാതുഗതയാഗത  
പ്രശ്നങ്ങൾ, ടൂറതിസം, ഉൾനയാെന് ജലഗതയാഗതം തുെങ്ങതിയ  
കമഖലകളതിലയാണ് നയാറ്റ്പയാക് -ലറെ കസവനം ലഭധ്മയാവന്നത്. 
കകരളത്തതിലല അപകെ സ്ഥലങ്ങൾ തതിരതിച്റതിയുകയും മുന്ഗ
ണന നല്കുകയും ലചയ്യുക, അഡയാപ്റ്റീവ് രേയാൈതിക് സതിഗ്നല് 
സംവതിധയാനത്തതിലൂലെ കറയാഡ് സുരക് വര്ദ്തിപ്തിക്കുക, 
കമയാഡല് കറയാഡ് സുരക്യാ ഇെനയാഴതികളുലെ രൂപകല്പന, 
പ്രധയാന അപകെ സ്ഥലങ്ങളുലെ അകന്വഷണവം, അവയുലെ 
കയാരണ വതിശകലനവം ലഘൂകരണവം തുെങ്ങതിയവയയാണ് 
സമീപ വര്ഷങ്ങളതില് ഈ ഗകവഷണ സ്ഥയാപനം നല്കതി
വന്ന ചതില പ്രധയാന കസവനങ്ങൾ.

ഘെനയാപരമയായ ഡതികസന്, ൈീല്ഡ് ഇന്ലവസ്റ്റതികഗഷന്, 
കപ്രയാജക്െ് തയ്യയാറയാക്കല്, ഗുണനതിലവയാര നതിയന്തണ പ്രവര്
ത്തനങ്ങൾ എന്നീ കസവനങ്ങൾ നല്കുന്ന സ്ഥയാപനമയാണ് 
ഡതികസന്, റതിസര്ച്്, ഇന്ലവസ്റ്റതികഗഷന്സ് ആന്ഡ്  
ക്വയാളതിറ്റതി കൺകരേയാൾ കബയാര്ഡ് (ഡതി.ആര്.ഐ.ക്യു 
കബയാര്ഡ്). പയാലങ്ങൾ, ലകടെതിെങ്ങൾ എന്നതിവയുലെ  
ഘെനയാപരമയായ ഡതികസന്, കറയാഡുകളുലെ വതിശദപദ്
തതി കരഖ (ഡതി.പതി.ആര്) തയ്യയാറയാക്കല്, ലപയാതുമരയാമത്ത്  
വകുപ്തിലറെ പദ്തതികളുലെ ഗുണനതിലവയാര നതിയന്തണം, പതി.
ഡബ്ല്യു.ഡതി ഉകദധ്യാഗസ്ഥര്ക്കയായുള്ള പരതിശീലനം, ഗകവഷണം 
എന്നതിവ പതിഡബ്ല്യുഡതിയുലെ ഡതികസന് വതിഭയാഗം ഏലറ്റടു
ക്കുന്നു. 2020-21-ല്, പയാണത്തുതയാഴത്ത് (കകയാഴതികക്കയാെ്) 
മതിനതി കബപയാസതിന് കുറലകയുള്ള ൈ് കളഓവര് (395 മീ), 
തീരകദശ കൈകവയതിലല കകയാടെക്കല് മണല്ത്തീരത്തുള്ള 
(കകയാഴതികക്കയാെ്) പയാലത്തതിലറെ (537.5 മീ) ൈ് കള ഓവര് 

എന്നതിവയുലെ ഡതികസന്/ഡതിപതിആര്  തയ്യയാറയാക്കല്, 
ഔടെ് പുടെ്, ലപര്കൈയാമന്സ് അെതിസ്ഥയാനമയാക്കതിയുള്ള 5 
പദ്തതികളുലെ കറയാഡ് കരയാര് (ഒപതിബതിആര്സതി) തുെങ്ങതിയ 
10 പദ്തതികൾ കകയാഴതികക്കയാെ് സതിറ്റതി കറയാഡ് ഇംപ്രൂവ്ലമറെ് 
കപ്രയാജക്െതില് (ലകസതിആര്ഐപതി) ഡതി.ആര്.ഐ.ക്യു 
 കബയാര്ഡ് ഏലറ്റടുത്ത പരതിപയാെതികളയാണ്. 

റ�ോഡ് സുരക്ഷോ നടപടടികൾ
അപകെങ്ങൾ കുറയ്കന്നതതിനും കറയാഡ് സുരക് ഉറപ്യാക്കു
ന്നതതിനും കസവനങ്ങൾ ലമച്ലപ്ടുത്തുന്നതതിനും കമയാകടെയാര് 
വയാൈന നതികുതതി പതിരതിവ് വര്ധതിപ്തിക്കുന്നതതിനുമയായതി കമയാകടെയാര് 
വയാൈന നതിയമവം ചടെങ്ങളും ൈലപ്രദമയായതി നെപ്തിലയാക്കയാന് 
കമയാകടെയാര് വയാൈന വകുപ്് ലക്ധ്മതിടുന്നു.കറയാഡ് സുരക്യാ 
നെപെതികൾ, വയാൈന പരതികശയാധനയാ കസ്റ്റഷനുകൾ സ്ഥയാപതി
ക്കല്, ലചക്ക് കപയാസ്റ്റുകളുലെ നവീകരണം എന്നതിവയയാണ്  
കമയാകടെയാര് വയാൈന വകുപ്് നെപ്യാക്കുന്ന പ്രധയാന  
പദ്തതികൾ. റഡയാര് നതിരീക്ണ സംവതിധയാനത്തതിന് കീഴതില്, 
കവഗത, ചുവന്ന കലറ്റ് ലംഘന ഡതിറ്റക്ന് കധ്യാമറകളുലെ 
സൈയായകത്തയാലെ, ഇതുവലര 28, 33,817 കുറ്റകൃതധ്ങ്ങൾ 
കരഖലപ്ടുത്തുകയും വകുപ്തിലറെ കപയ് ലമറെ് കസവന 
ലമയാഡയൂൾ (പതിഎസ്എം) പ്രകയാരം ₹85.43 കകയാെതിരൂപ പതിഴയതി
നത്തതില് പതിരതിലച്ടുക്കുകയും ലചയ്തു.കമയാകടെയാര് ലവൈതിക്കതിൾ  
ഡതിപ്യാര്ടെ് ലമറെതിനുള്ള ബജറ്റ് വതിൈതിതം പ്രധയാനമയായും 
അഡ്മതിനതിസ്കരേറ്റീവ്, ഗകവണന്സ്, ലറഗുകലറ്ററതി  
ഇന്ഫ്യാസ്രേക്ചര്, കറയാഡ് സുരക്യാ സംരംഭങ്ങൾ, മയാനവ 
വതിഭവകശഷതി  വതികസനം എന്നതിവയ്കയാണ് ഉപകയയാഗതിക്കുന്നത്. 

2021-22 കയാലയളവതില് വകുപ്് സംസ്ഥയാനത്ത് 7 പുതതിയ 
സബ് ആര്.െതി ഓൈീസുകൾ തുറന്നു. എന്കൈയാഴ് സ് ലമറെതി
നയായതി അലനര്ടെതില് നതിന്ന് 65 ഇലക്രേതിക് വയാൈനങ്ങൾ  
കരൈ ലീസതില് ഡതിപ്യാര്ടെ് ലമറെ് വയാെകയ് ലക്കടുത്തു, 
എന്.ഐ.സതിയുലെ സൈയായകത്തയാലെ ഓൺകലന് 
വയാൈന മലതിനീകരണ പരതികശയാധന സംവതിധയാനം  
നെപ്തിലയാക്കതി, ദ്വതിഭയാഷയാ ലവബ് കസറ്റ് ആരംഭതിച്, ഇ-ചലയാന് 
സംവതിധയാനം നെപ്തിലയാക്കതി, ഓൺകലന് കലകണഴ് സ് 
കരൈവതിംഗ് കലസന്സ് അകപക്യും ഓൺകലന് 
കരൈവതിംഗ് കലസന്സുമയായതി ബന്ലപ്ടെ കസവനങ്ങളും  
നെപ്യാക്കതി, എറണയാകുളത്ത് വയര്ലലസ് കമ്യൂണതികക്കഷനും  
അനുബന് ഇന്ഫ്യാസ്രേക്ചര് ലനറ്റ് വര്ക്ക് പദ്തതിയും 
പരീക്ണയാെതിസ്ഥയാനത്തതില് നെപ്തിലയാക്കതി, ഓക് സതിജന് 
വയാൈനങ്ങലള തത്മയം നതിരീക്തിക്കുന്നതതിനയായതി ലവൈതി
ക്കതിൾ ലലയാകക്കഷന് രേയാക്കതിംഗ് ഉപകരണ സംവതിധയാനം 
നെപ്യാക്കുകയും അതുവഴതി മുഴുവന് സമയവം ഓക് സതി
ജന് ലഭധ്ത ഉറപ്യാക്കുനതതിനുള്ള സംവതിധയാനം പ്രയാപ്മയാകു
കയും ലചയ്തു. കലയാക്ക് ഡൗൺ ദതിവസങ്ങൾക്ക് കശഷം 
വതിദധ്യാഭധ്യാസ സ്ഥയാപന ബസുകളുലെ (ഇഐബതി) കറയാഡ് 
കയയാഗധ്ത കലണ്ത്തുന്നതതിനയായതി "വതിദധ്യാവയാൈന്"പദ്തതി 
നെപ്യാക്കതി.കൂെയാലത ഇഐബതികളുലെ കരൈവര്മയാര്ക്കയാ
യതി കറയാഡ് സുരക്യാ കബയാധവല്ക്കരണ ക്യാസുകൾ  
സംഘെതിപ്തിച്. 151.562 കതികലയാമീറ്റര് കറയാഡ് സുരക്യാ 
കജയാലതികളുലെ ഭയാഗമയായതി കസന് കബയാര്ഡുകൾ, കറയാഡ് 
അെയയാളലപ്ടുത്തല്, ൈയാന്ഡ് ലറയതിലുകൾ, നതിരീക്ണ 
കധ്യാമറകൾ, റതിൈ് ളക്െറകൾ, കമയാഡുലയാര് ബമ്പുകൾ, കയാഷ് 
ബയാരതിയറകൾ സ്ഥയാപതിക്കല് എന്നതിവ പൂര്ത്തതിയയാക്കതി.
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റകരള റ്റേറ്് റ�ോഡ് ട്ോൻറ്ോർട്് റകോർപെറ�ഷൻ 
(ലക.എസ്.ആർ.ടടി.സടി.)
കകരളത്തതിലല കറയാഡ് ഗതയാഗത കമഖലയതില് സ്വകയാരധ്
കസവന ദയാതയാക്കൾക്കയാണ് ആധതിപതധ്മുള്ളത്. കറയാഡ് 
മയാര്ഗമുള്ള ചരക്ക് നീക്ക കസവനങ്ങൾ പൂര്ണ്ണമയായും  
സ്വകയാരധ് ഉെമസ്ഥതയതിലയാണ് പ്രവര്ത്തതിക്കുന്നത്. യയാത്യാ 
കസവനങ്ങൾ നെത്തുന്ന സംസ്ഥയാനലത്ത ഏറ്റവം വലതിയ 
ലപയാതുകമഖലയാ സ്ഥയാപനമയാണ് ലക.എസ്.ആര്.െതി.സതി. 
അെതിസ്ഥയാന സൗകരധ് വതികസനം ലക്ധ്മയാക്കതിലക്കയാണ്ടു
ള്ള മയാറ്റത്തതിലറെ പയാതയതിലയാണ് ഇകപ്യാൾ ഈ സ്ഥയാപനം. 
ലക.എസ്.ആര്.െതി.സതി വര്ക്ക് കഷയാപ്പുകളുലെ നവീകരണവം 
സമ്പൂര്ണ കംപയൂടെര്വല്ക്കരണവം (ചീൈ് ഓൈീസതിലും 
ഉൾലപ്ടുന്ന മൂന്ന് കസയാണല് ഓൈീസുകളതില് ഇ-ഓൈീസ് 
നെപ്യാക്കുന്നത്) ഇതതിലറെ ഭയാഗമയാണ്. ഡീസല് ബസുകലള 
സതിഎന്ജതി/എല്എന്ജതി ആക്കതി മയാറ്റുന്നതതിനും അടുത്ത 
അഞ്ച് വര്ഷത്തതിനുള്ളതില് പുതതിയ ഇലക്രേതിക് ബസുകൾ 
വയാങ്ങുന്നതതിനുമുള്ള പദ്തതികൾ നതിര്കദശതിച്തിട്ടുണ്്. ആദധ്
ഘടെത്തതില് 1,000 ബസുകളും പതിന്നീെ് ബയാക്കതിയുള്ള 2,000 
ബസുകളും ഘടെം ഘടെമയായതി സതിഎന്ജതിയതികലയ്ക് മയാറ്റും. 
ഇത് അന്രീക് മലതിനീകരണം കുറയ്കന്നകതയാലെയാപ്ം 
ഇന്ന ഉപകഭയാഗം 30 ശതമയാനം വലര കുറയ്കകയും  
ലചയ്യുലമന്ന് പ്രതീക്തിക്കുന്നു.

പ്രവര്ത്തകനതര വരുമയാനം വര്ദ്തിപ്തിക്കുന്നതതിനുള്ള നൂതന 
പദ്തതികളും കകയാര്പകറഷന് ആസൂത്ണം ലചയ്തുവരുന്നു. 
അന്രീക് മലതിനീകരണം കുറയ്കക എന്ന ലക്ധ്കത്തയാലെ 
തതിരുവനന്പുരം നഗരത്തതില് ഡീസല്-ഇതര ബസുകൾ 
സര്വീസ് നെത്തയാനും സര്ക്കയാര് ആകലയാചതിക്കുന്നുണ്്.  
ലപയാതുഗതയാഗതം കൂടുതല് ലമച്ലപ്ടുതന്നതതിനുള്ള പ്രയാരംഭ 
നെപെതിലയന്ന നതിലയതില്, ലകഎസ്ആര്െതിസതി ബസുകലളയും  
തുെര്ന്ന് സ്വകയാരധ് ബസുകലളയും പരതിഷ്കരതിച്്  
തതിരുവനന്പുരം നഗരലത്ത ഗ്ീന് സതിറ്റതിയയാക്കതി. മയാറ്റുക
ലയന്ന ലക്ധ്ം കകവരതിക്കനയാകുലമന്ന് പ്രതീക്തിക്കുന്നു. 
ഫ്ീറ്റ് നവീകരണത്തതിലറെ ഭയാഗമയായതി, ലക.എസ്.ആര്.െതി.സതി 
അതതിലറെ ഡീലര്മയാരതില് നതിന്ന് ലവറ്റ് ലീസ് അെതിസ്ഥയാന
ത്തതില് ക്യാനതിയ കപയാലുള്ള മൾടെതി ആക്തില് ബസുകൾ നതിര
ത്തതിലതിറക്കുകയും അന്ര് സംസ്ഥയാന റൂട്ടുകളതില് സര്വീസ് 
നെത്തുകയും ലചയ്തുവരുന്നു. 2021 ല് 9 സ് കയാനതിയയും 
8 ഇലക്രേതിക് ബസുകളും ഉൾലപ്ലെ 17 ബസുകളയാണ് 
ലവറ്റ് ലീസ് അെതിസ്ഥയാനത്തതില് ഏര്ലപ്ടുത്തതിയത്. ലക
എസ്ആര്െതിസതിയുലെ ഫ്ീറ്റ് വതിനതികയയാഗം 33.59 ശതമയാനം 
മയാത്മയാണ്. ലകഎസ്ആര്െതിസതിയുലെ ഉെമസ്ഥതയതിലുള്ള 
ബസുകളുലെ എണ്ണം അനുബന്ം 11.1.18-ലും ലകഎ
സ്ആര്െതിസതിയുലെ ഉെമസ്ഥതയതിലുള്ള വയാൈനങ്ങളുലെ 
കയാലപ്ഴക്കം തതിരതിച്ള്ള വതിശദയാംശങ്ങൾ അനുബന്ം 
11.1.19-ലും ലകഎസ്ആര്െതിസതിയുലെ പ്രധയാന ആന്രതിക 
സൂചകങ്ങൾ അനുബന്ം 11.1.20-ലും നല്കതിയതിട്ടുണ്്. 

റകരളോ അർബൻ റ�ോഡ് ട്ോൻസ് റപോർട്് കകയാര്
പ്കറഷന് (ലക.യു.ആര്.െതി.സതി.) സംസ്ഥയാനലത്ത നഗര 
ലപയാതുഗതയാഗത സംവതിധയാനം ലമച്ലപ്ടുത്തുക എന്ന 
ഉകദേശകത്തയാലെ രൂപതികരതിചതിട്ടുള്ളതയാണ്. 2008-ല്, ജവൈര്
ലയാല് ലനൈ് റ നയാഷണല് അര്ബന് റതിനയൂവല് മതിഷലറെ  
(ലജ.എന്.എന്.യു.ആര്.എം) കീഴതില് നഗര ഗതയാഗതം 
നമ്മുലെ രയാജധ്ത്തതിലറെ സയാമൂൈതികവം സയാമ്പത്തതികവ
മയായ വതികസനത്തതിലറെ പ്രധയാന ചയാലകശക്തിയയായതി 

വര്ത്തതിക്കൂലമന്നും ജനങ്ങളുലെ യയാത് ആവശധ്ങ്ങൾ  
നതിറകവറ്റയാന് ഉതകുലമന്നുമുള്ള ആശയകത്തയാലെ നഗര 
ബസുകൾക്ക് ധനസൈയായം നല്കുന്നതതിനുള്ള പദ്തതി 
ഭയാരത സര്ക്കയാര് ആവതിഷ്കരതിച്. ലജ.എന്.എന്.
യു.ആര്.എം പദ്തതിയുലെ ആദധ് ഘടെത്തതില് തതിരുവന
ന്പുരം, എറണയാകുളം കകയാര്പ്കറഷനുകലളയയാണ് 
നഗര ഗതയാഗത സംവതിധയാനം നെപ്തിലയാക്കയാനയായതി  
ലതരലഞ്ടുത്തത്. പദ്തതി പ്രകയാരം 320 ബസുകൾ (80 
എ.സതി ബസുകളും 240 കനയാൺ-എ.സതി ബസുകളും) ഈ 
നഗരങ്ങളതികലക്ക് അനുവദതിച്തിട്ടുണ്്. ഇതതില് 50 എ.സതി 
കലയാ-കഫ്യാര്,120 കനയാൺ-എസതി ബസുകൾ എറണയാകുള
ത്തും 30 എ.സതി ബസുകളും 120 കനയാൺ എസതി ബസുകൾ 
തതിരുവനന്പുരത്തുമയാണ് സര്വീസ് നെത്തുന്നത്.  
പദ്തതിയുലെ ൈണ്തിംഗ് ഘെന കകന്ദ്ര-സംസ്ഥയാന സര്ക്കയാ
രും  ലക.എസ്.ആര്.െതി.സതിയും യഥയാകം 80:10:10 എന്ന 
അനുപയാതത്തതിലയാണ് ചതിലവതിടുന്നത്. ലക.യു.ആര്. െതി
.സതി-യുലെ പ്രവര്ത്തനക്മത അനുബന്ം 11.1.21-ല് 
നല്കതിയതിരതിക്കുന്നു.

ലകഎസ്ആര്െതിസതിയുലെ പ്രകെന സൂചകങ്ങൾ കയാണതി
ക്കുന്നത് കകയാര്പ്കറഷലറെ ഉെമസ്ഥതയതിലുള്ള 50 ശതമയാ
നത്തതിലധതികം ബസുകളും പകത്തയാ അതതിലധതികകമയാ വര്
ഷലത്ത പഴക്കമുള്ളവയയാണ് (5,483 ബസുകളതില് 2,998). 
ശരയാശരതി 1842 ഫ്ീറ്റുകൾ പ്രവര്ത്തതിക്കുന്നുണ്്, ഇവയുലെ 
ശരയാശരതി പഴക്കം 9.07 വര്ഷമയാണ്. 2020-21 വര്ഷലത്ത 
കണക്കുകൾപ്രകയാരം ലകഎസ്ആര്െതിസതിയതില് 28,089 ജീ
വനക്കയാരയാണള്ളത്. ഒരു ബസതിലല കരൈവര്-കണ്ക്െര്  
അനുപയാതം 1.8 ആണ്. മതിനതിസ്റ്റീരതിയല് ലമക്കയാനതിക്കല്- 
ജീവനക്കയാര് തമ്തിലുള്ള അനുപയാതം യഥയാകമം 0.25 ഉം 0.4 
ഉം ആണ്. 2020-21 കയാലയളവതില് യയാത്ക്കയാര്/ബസ്/
മയാസം അനനുപയാതം ശരയാശരതി 67 മയാത്മയാണ്, ഇത് 
മുന് വര്ഷങ്ങലള അകപക്തിച്് കനയാക്കുകമ്പയാൾ കുത്തലന 
ഇെതിവയാണ് കയാണതിക്കുന്നത് (2019-20 ല് 603 & 2018-19 ല്  
612). ലകയാവതിഡ്-19 പകര്ച്വധ്യാധതി ഏറ്റവം കൂടുതല് 
ബയാധതിച് കമഖലകളയാണ് ഓകടെയാലമയാകബല് വധ്വസയായവം 
ഗതയാഗതവം. കവറസതിലറെ വധ്യാപനത്തതിലറെ അനന്ര
ൈലമയായതി രയാജധ്വധ്യാപകമയായതി കലയാക്ക്ഡൗൺ നതിലവതില് 
വന്നത് സംസ്ഥയാന ഗതയാഗതലത്ത അപകെത്തതിലയാക്കതി, 
മുന് വര്ഷങ്ങലള അകപക്തിച്് യയാത്ക്കയാരുലെ എണ്ണത്തതില് 
ഗണധ്മയായ കുറവണ്യായതി. 2019-20ല് ഒരു വയാൈനത്തതിന് 
പ്രതതിദതിനം ലഭതിക്കുന്ന ശരയാശരതി വരുമയാനം ₹13,521ല് നതിന്ന് 
2020-21ല് ₹9,265 ആയതി കുറഞ്ഞു. ഓര്ഡതിനറതി, സതിറ്റതി 
ബസുകൾക്ക് കതികലയാമീറ്ററതിന് 70 കപസ മുതല് കൈലെക് 
കവയാൾകവയാ ബസുകൾക്ക് 145 കപസ വലരയയാണ് ലക
എസ്ആര്െതിസതി ഈെയാക്കുന്നത്. ലകഎസ്ആര്െതിസതിയു
ലെ പ്രവര്ത്തന കയാരധ്ക്മതയും ജതില് തതിരതിച്ള്ള പ്രവര്
ത്തന സ്ഥതിതതി വതിവരക്കണക്കുകളും കയാണതിക്കുന്ന പ്രധയാന  
സൂചകങ്ങൾ അനുബന്ം 11.1.22, അനുബന്ം 11.1.23 
എന്നതിവയതില് നല്കതിയതിരതിക്കുന്നു. ലകഎസ്ആര്െതിസതി
യുലെ നതിരക്ക് ഘെന അനുബന്ം 11.1.24 ലും നല്കതി 
യതിരതിക്കുന്നു.

ലകയാവതിഡ്-19 ലകഎസ്ആര്െതിസതിയുലെ വരുമയാനലത്ത 
സയാരമയായതി ബയാധതിച്. ലകഎസ്ആര്െതിസതിയുലെ ലമയാത്ത 
വരുമയാനം 2019-20ല് 2,245.60 കകയാെതി രൂപയതില് നതിന്ന് 
2020-21ല് 628.62 കകയാെതി രൂപയയായതി കുറഞ്ഞു. 2019-20 
ലല 3,449.66 കകയാെതി രൂപയുമയായതി തയാരതമധ്ം ലചയ്യുകമ്പയാൾ 
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2020-21 ലല ലമയാത്ത റവനയൂ ലചലവ് 1,546.20 കകയാെതി 
രൂപയയാണ്, 2019-20 ലല 143.89 കകയാെതി രൂപലയ അകപക്തി
ച്് 2020-21 കയാലയളവതിലല പ്രവര്ത്തന നഷ്ം 174.56 കകയാെതി 
രൂപയയാണ്. കകയാവതിഡതിന് മുമ്പുള്ള ദതിവസങ്ങളതില്, ലകഎ
സ്ആര്െതിസതിയുലെ ശരയാശരതി പ്രതതിദതിന വരുമയാനം ഏകകദശം 
6.30 കകയാെതി രൂപയും ശരയാശരതി പ്രതതിമയാസ വരുമയാനം 
ഏകകദശം 190.00 കകയാെതി രൂപയുമയാണ്. കകയാവതിഡ്-19 മൈയാ
മയാരതിയുലെ ഒന്നയാം തരംഗവം തുെര്ന്ന് 2020 മയാര്ച്് മുതല് 
കലയാക്ക് ഡൗണം കയാരണം സ്ഥതിതതി കൂടുതല് വഷളയായതി. 
2020 ജൂണതില് KSRTC യുലെ പ്രതതിമയാസ വരുമയാനം 3.00 
കകയാെതി രൂപയയായതി കുറഞ്ഞു. 2021 ലമയ്, ജൂൺ മയാസങ്ങ
ളതിലല പ്രതതിമയാസ വരുമയാനവം കുത്തലന കുറഞ്ഞു. 2021 
ലമയ് 8 മുതല് 2021 ജൂൺ 16 വലര നതിലനതിന്ന സംസ്ഥയാ
നവധ്യാപക കലയാക്ക് ഡൗൺ കയാലയളവതില് ഇത് യഥയാകമം  
8.47 കകയാെതി രൂപയയായും 21.19 കകയാെതി രൂപയുമയാണ്. 

സമ്പദ് വധ്വസ്ഥലയ പുനരുജ്ീവതിപ്തിക്കയാന്, ബസ് ഓൺ 
ഡതിമയാന്ഡ് (കബയാണ്്), കലയാജതിസ്റ്റതിക് സ്, കഷയാപ്് ഓൺ 
വീല്സ്, തയാമസസൗകരധ്മുള്ള ബസ് (മൂന്നയാര്),ബസ് സര്
വീസുകൾ യുക്തി സൈമയാക്കല് തുെങ്ങതിയ പുതതിയ പദ്തതി
കൾ ലകഎസ് ആര്െതിസതി അവതരതിപ്തിച്. ഇതതിലറെ ൈലമയായതി 
വരുമയാനത്തതിലും പ്രതതിദതിന വരുമയാനത്തതിലും കനരതിയ  
വര്ധനയുണ്യായതി. 2021 മയാര്ച്തില് പ്രതതിദതിനം 3.86 കകയാെതി 
രൂപയുലെ വരുമയാന വര്ധനവണ്യായതി. കകയാവതിഡ് -19 ലറെ  
രണ്യാം തരംഗലത്ത തുെര്ന്നുള്ള പ്രതതിസന്തി മറതികെ
ക്കയാന്, ലകഎസ്ആര്െതിസതി ലൂബ് കഷയാപ്്, ഇന്ധ്ന് ഓയതില്  
കകയാര്പ്കറഷന്, ൈതിന്ദുസ്ഥയാന് ലപകരേയാളതിയം കകയാര്പ്കറഷന്  
എന്നതിവയുമയായതി സൈകരതിച്് റീലടെയതില് ഇന്നം  
നതിറയ്കല് കസ്റ്റഷനുകൾ, തുെങ്ങതി െതിക്കറ്റ് ഇതര വരുമയാനം 
വര്ധതിപ്തിക്കുന്നതതിനയായതി നൂതന പദ്തതികൾ അവതരതിപ്തിച്.  
എന്നതിരുന്നയാലും, വര്ഷങ്ങളയായതി, പ്രവര്ത്തനലച്ലവതിലല വര്
ദ്നവ്, ലപന്ഷന് ബയാധധ്ത വര്ദ്നവ്, പലതിശ അെയ്കല്,  
സയാമ്പത്തതികമല്യാത്ത റൂട്ടുകളതിലല സര്വീസ്, യയാത്യാ ഇള
വകൾ അനുവദതിക്കല് എന്നതിവ കയാരണം കകയാര്പ്കറഷ
ലറെ നഷ്ം വര്ധതിപ്തിക്കുന്നതതിനയാല് ലകഎസ്ആര്െതിസതി
യുലെ സയാമ്പത്തതിക സ്ഥതിതതി ഇന്ന് തീര്ത്തും കമയാശമയാണ്.  
പ്രവര്ത്തനത്തതിലല കയാരധ്ക്മതയതില്യായ്മ, ഉയര്ന്ന 
ബസ്-സ്റ്റയാൈ് അനുപയാതം,പ്രയാകയയാഗതികമല്യാത്ത ഡതികപ്യാ
കൾ എന്നതിവ മൂലമുണ്യാകുന്ന നഷ്്െങ്ങളും ലകഎസ്ആര്
െതിസതിക്ക് വലതിയ ലവല്ലുവതിളതിയയാണ് ഉയര്ത്തുന്നത്.

14-യാം പഞ്ചവത്ര പദ്തതി കയാലയളവതില് ലകഎസ്ആര്
െതിസതി അതതിലറെ പ്രവര്ത്തനങ്ങളതില് സമൂലമയായ മയാറ്റത്തതി
നയായതി തയ്യയാലറടുക്കുകയയാണ്. യയാത് ലചയ്യുന്ന ലപയാതുജന
ങ്ങൾക്ക് കൂടുതല് ലമച്ലപ്ടെ സൗകരധ്ങ്ങൾ നല്കയാനും 
കകയാര്പ്കറഷലറെ ലയാഭം വര്ദ്തിപ്തിക്കയാനും ഉകദേശതിക്കുന്നു. 
100 സൂപ്ര് ക്യാസ് ബസുകൾ വയാങ്ങുന്നതതിന് ഭരണയാനു
മതതിയും ബസുകൾ സതിഎന്ജതിയതികലക്ക് മയാറ്റുന്നതതിനുള്ള 
ലെന്ഡറം നല്കതിയതിട്ടുണ്്. ഇറെലതിജറെ് രേയാന്സ് കപയാര്ടെ് 
മയാകനജ് ലമറെ് സതിസ്റ്റത്തതിലറെ (ഐെതിഎംഎസ്) പ്രവ
ര്ത്തനങ്ങൾ നെന്നുവരുന്നു. കൂെയാലത 300 ലവൈതിക്കതിൾ 
ലലയാകക്കഷന് രേയാക്കതിംഗ് ഉപകരണങ്ങൾ(വതിഎല്െതിഡതി) 
സ്ഥയാപതിക്കുന്ന കജയാലതി പുകരയാഗമതിക്കുന്നു. കസവന കയാ
രധ്ങ്ങളുലെ ഓകടെയാകമഷനയായതി കകയാര്പ്കറഷന് ജതി-സ്പയാര്
ക്ക് കസയാൈ് റ്റ് ലവയറതികലക്ക് മയാറകയും കണ്ക്െര്മയാര്, 
എെതിഒമയാര്, ഡതിെതിഒമയാര്, ലകയാകമഴ് സധ്ല് െീം, എഒമയാര്, 
എെതിഒമയാര്, പബ്ലതിക് ഇന്ൈര്കമഷന് ഓൈീസര്മയാര്,  

അസതിസ്റ്റന്റുമയാര് എന്നതിവരെക്കം 1,283 ജീവനക്കയാര്ക്ക് 
പരതിശീലനം നല്കുകയും ലചയ്തു.

സോമ്പത്ടിക ്കടനം
2020-21, 2021-22 വര്ഷങ്ങളതിലല ഗതയാഗത കമഖലയതിലല 
ബജറ്റ് വതിൈതിതവം ലചലവം (2021 ലസപ്റ്റംബര് വലരയുള്ള 
ലചലവ്) പട്ടിക 11.1.6-ല് നല്കതിയതിരതിക്കുന്നു.

ലവല്ലുവടിളടികൾ
സംസ്ഥയാനലത്ത ഒട്ടുമതിക്ക കറയാഡുകളും നതിലവതിലല ഗതയാഗ
തത്തതിരക്ക് പരതിൈരതിക്കയാന് പരധ്യാപ്മയായ വീതതിയുള്ളവയല്.  
കറയാഡുകളുലെ നയാലതിലലയാന്നതിന് മയാത്കമ രണ്ടുവരതികയയാ 
നയാലുവരതികയയാ കശഷതിയുള്ളൂ. മതിക്ക കറയാഡുകളും ഒറ്റവരതികയയാ 
ഇറെര്മീഡതിയറ്റ് ലലയ്ന് കശഷതികയയാ മയാത്മുള്ളവയയാണ്. 
കദശീയ പയാതയുലെ കയാരധ്ത്തതില്, ഏകകദശം 12 ശതമയാനം 
കറയാഡുകൾക്ക് മയാത്കമ നയാല് വരതി വീതതി ഉള്ളൂ, ബയാക്കതിയു
ള്ള കറയാഡുകൾ രണ്് വരതികകളയാ ഇറെര്മീഡതിയറ്റ് ലലയ്ന് 
കശഷതികയയാ ഉള്ളവയയാണ്. ലമയാത്തം കറയാഡ് ശംഖലയുലെ 
8 ശതമയാനം മയാത്മുള്ള കദശീയ, സംസ്ഥയാന പയാതകളയാണ് 
അന്ര്-നഗര, അന്ര്-സംസ്ഥയാന ഗതയാഗതത്തതിലറെ 
ഭൂരതിഭയാഗവം വൈതിക്കുന്നത്. ഡതിമയാന്ഡ് സകപ്ല വതിെവ് 
കണക്കതിലലടുക്കുകമ്പയാൾ, നതിലവതിലുള്ള കറയാഡ് ശംഖലയുലെ 
തരംതതിരതിക്കല് വലതിയ കതയാതതില് ആവശധ്മയാണ്. ഗതയാഗത 
കുരുക്കും കയാലതയാമസവം കുറയ്കക, ലക്ധ്സ്ഥയാനങ്ങളതികലക്ക്  
കവഗത്തതിലുള്ള യയാത്, അപകെസയാധധ്തകൾ കുറയ്കക എന്നീ 
ലക്ധ്ങ്ങകളയാലെ നതിലവതിലുള്ള കറയാഡ് ശംഖല ഗുണപരമയായ 
മയാറ്റത്തതിന് വതികധയമയാകക്കണ്തുണ്്. ഒട്ടുമതിക്ക പതി.ഡബ്ല്യു.ഡതി. 
കറയാഡുകളും വീതതികൂടെതി കറയാഡ് സുരക്യാ സംവതിധയാനങ്ങൾ 
ഏര്ലപ്ടുത്തതി നവീകരതികക്കണ്ത് അനതിവയാരധ്മയാണ്.

മുറന്നോട്ടുള്ള വഴടി
സംസ്ഥയാനലത്ത കറയാഡ് പ്രവൃത്തതികൾക്ക് മുന്ഗ
ണന നല്കുന്നതതിന് കര്മപദ്തതി തയ്യയാറയാക്കണം.  
ലപ്രയാൈഷണല് ഡതികസന്, മതതിയയായ ലരൈയതികനജ്  
സൗകരധ്ങ്ങൾ എന്നതിവയ് ലക്കയാപ്ം സംസ്ഥയാന പയാതകളും 
എം .ഡതി .ആറകളും വീതതികൂട്ടുന്നതതിന് പ്രകതധ്ക ഊന്നല് 
നല്കണം. നയാല് വരതി, കൈകവകൾ, തീരകദശ 
കൈകവകൾ, കബ പയാസുകൾ തുെങ്ങതിയ പുതതിയ കറയാഡ് 
വതികസന സംരംഭങ്ങൾ 14-യാം പഞ്ചവത്ര പദ്തതി  
കയാലയളവതില് പൂര്ത്തതിയയാകക്കണ്തുണ്്.

ലകയാകറയാണ കരയാഗ വധ്പനലത്ത തുെര്ന്നുണ്യായ രയാജധ്വധ്യാ
പക കലയാക്ക് ഡൗൺ ഗതയാഗത കമഖലലയ നതിശ്ലമയാക്കുകയും 
ഓപ്കററ്റര്മയാര്ക്ക് ഇത് വലതിയ സയാമ്പത്തതിക നഷ്ംവരുത്തു
കയും ലചയ്തു. ഇന്നവതില വര്ധതിപ്തിച്കതയാലെ സ്വകയാരധ് 
ബസുെമകളുലെ സ്ഥതിതതി കൂടുതല് വഷളയായതി. തകര്ന്ന  
ഗതയാഗത കമഖലലയ പുനരുജ്ീവതിപ്തിക്കുന്നതതിനും സ്വകയാരധ്  
കമ്പനതികൾക്ക് പതിന്തുണ നല്കുന്നതതിനുമയായതി, ലകഎ
സ്ആര്െതിസതിലക്കയാപ്ം സ്വകയാരധ് ബസ് ഓപ്കററ്റര്മയാലര
യും സംസ്ഥയാന ഗതയാഗത വകുപ്് വതിഭയാവനം ലചയ്ത 'ഗ്യാമ 
വണ്തി' എന്ന പദ്തതിയുലെ പരതിധതിയതില് ലകയാണ്ടുവരുന്നത് 
സയാമ്പത്തതിക നഷ്ം കനരതിട്ടുലകയാണ്തിരതിക്കുന്ന സ്വകയാരധ് ബസ്  
ഓപ്കററ്റര്മയാര്ക്ക് ആശ്വയാസം പകരും. വതിദൂര ബന്മതില്യാത്ത  
സ്ഥലങ്ങളതികലക്ക് ബസ് സര്വീസ് നെത്തുന്നതതിന് തകദേശ 
സ്വയംഭരണ സ്ഥയാപനങ്ങളും ലകഎസ്ആര്െതിസതിയും 
തമ്തിലുള്ള ലചലവ് പങ്തിെല് മയാതൃകയയായയാണ് ഗ്യാമവണ്തി 
വതിഭയാവനം ലചയ്തതിരതിക്കുന്നത്.
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ജധ്ാമതിതീയ മമച്ചമപെടുത്ൽ, ജംഗ്ഷൻ മമച്ചമപെടുത്ൽ, 
കാൽനട സൗകരധ്ങ്ങൾ, യൂട്തി�തിറ്തി ഡക് ടുകൾ, സാലകേതതിക 
തതിരുത്ലുകൾ ഉൾമപെടുത്തി ല�ാഡുകൾ പുനർനതിർമ്തിക്കൽ,  
അറ്കുറ്പെണതി കരാറുകളതിൽ ഏർമപെടൽ എന്തിവയതിലൂമട 
സംസ്ാന പാതകളുമടയം പ്രധാനമപെട് എംഡതിആറുക
ളുമടയം സംസ്ാനമത് നഗര ല�ാഡുകളുമടയം ഭാവതി 
വതികസനം ഏമറ്ടുലക്കണ്ടത് ആവശധ്മാണ്. സർവീസ് 
നതി�വാരം മമച്ചമപെടുത്ാൻ ശ്രദ്തിലക്കണ്ട മമറ്ാരു  
പ്രശ്നമാണ് ല�ാഡ് സസഡ് പാർക്കതിംഗ്. ജപൊൻ ബാകേ് 
ല�ാർ ഇന്റർനാഷണൽ ലകാഓപെല�ഷൻ (മജബതിഐസതി), 
ലവൾഡ് ബാകേ്, ഏഷധ്ൻ മഡവ�പ് മമന്റ് ബാകേ് 
(എഡതിബതി) തുടങ്ങതിയ ബഹുമുഖ ഏജൻസതികളുമട സഹാ
യത്തിലൂമട സ്വകാരധ്ലമഖ�യമട പകോളതിത്ലത്ാടുകൂടതി 
വൻകതിട പദ്തതികൾ നടപൊക്കുന്തതിന് ഊന്ൽ നൽകതി
മക്കാണ്ട് ല�ാഡ് ലമഖ�മയ നതി�വതിമ� ആവശധ്ങ്ങളതില�ക്ക് 
പുനഃക്രമീകരതിലക്കണ്ടതുണ്ട്.

റെയിൽ ഗതാഗതം
1,045 റൂട്് കതില�ാമീറ്റും 1,745 കതില�ാമീറ്ർ �ണതിംഗ് ട്ാക്കും 
2,087 കതില�ാമീറ്ർ മമാത്ം ട്ാക്കുകലളാടും കൂടതിയ ഇന്ധ്ൻ 
മ�യതിൽലവയമട ഭൂപടത്തിൽ ലകരളം ഒരു സുപ്രധാന 
സ്ാനം അ�കേരതിക്കുന്നു. ദക്തിണ മ�യതിൽലവയമട തതി
രുവനന്പുരം, പാ�ക്കാട് ഡതിവതിഷനുകളുമട കീഴതി�ാണ് സം
സ്ാനമത് മ�യതിൽലവ സംവതിധാനം പ്രവർത്തിക്കുന്ത്.  
പാ�ക്കാട് ഡതിവതിഷമന്റ ആമക റൂട്് സദർഘധ്ം 577.74  

കതില�ാമീറ്�ാണ്. 99 മമയതിൽ/എക് സ് പ്രസ്, 60 പാസഞ്ചർ 
മട്യതിനുകളും 64 ചരക്ക് മട്യതിനുകളും ഇതതിലൂമട ഓടുന്നു. 
തതിരുവനന്പുരം ഡതിവതിഷമന്റ ആമക റൂട്് സദർഘധ്ം 
623 കതില�ാമീറ്�ാണ്, കൂടാമത പ്രതതിദതിനം 170 മമയതിൽ/
എക് സ് പ്രസ്/പാസഞ്ചർ മട്യതിനുകളും 8 ഗുഡ് സ് മട്യതിനു
കളും ഓടുന്നു. സംസ്ാനത്് കൂമട കടന്് ലപാകുന് എല്ാ 
മ�യതിൽലവ സ�നുകളും ല്ാഡ് ലഗജാക്കതി മാറ്തിയതിട്ടുണ്ട്. 
സംസ്ാനത്് ഏകലദശം 200 മ�യതിൽ ലവല്റേഷനുക
ൾ (പാ�ക്കാട് ഡതിവതിഷനു കീഴതിൽ 95, തതിരുവനന്പുരം 
ഡതിവതിഷന് കീഴതിൽ 105) ഉണ്ട്. തതിരുവനന്പുരം ഡതിവതിഷൻ 
2018-19ൽ 1,197 കതില�ാമീറ്ർ പാത സവദയുതീകരതിക്കുക
യം 1,703.67 ലകാടതി രൂപ വരുമാനം ലനടുകയം മചയ്തു. സം
സ്ാനത്തിമന്റ വതിവതിധ ഭാഗങ്ങളതിൽ ട്ാക്ക് ഇരട്തിപെതിക്കൽ, 
സവദയുതീകരണ പ്രവൃത്തികൾ എന്തിവ പുലരാഗമതിക്കുന്നു. 
പുതതിയ ചതി� പാതകളുമട സാധധ്താപഠനവം മ�യതിൽലവ 
നടത്തുന്നു.

കേരള റെയിൽ വ ിേസന കോർപ്പകെഷൻ  
(റേ-റെയിൽ)
ലകരള സർക്കാരതിന് 51 ശതമാനവം ഭാരത സർക്കാരതിന് 
49 ശതമാനവം ഇക്വതിറ്തി മഷയറുള്ള ഒരു സംയക്ത സംരംഭ
മാണ് ലകരള മ�യതിൽ വതികസന ലകാർപെല�ഷൻ അഥവാ 
മക-മ�യതിൽ. മച�വ് പകേതിടൽ രീതതിയതിൽ ലകരളത്തിമ� 
പ്രധാന മ�യതിൽലവ അടതിസ്ാന സൗകരധ് വതികസന 
പദ്തതികൾ ഏമറ്ടുക്കുക എന് പ്രലതധ്ക �ക്ധ്ലത്ാമട

പട്ിേ 11.1.6 2020-21, 2021-22 വർഷങ്ങളതിമ� ഗതാഗത ലമഖ�യതിമ� അടകേലും മച�വം 
(2021 മസപ്റ്ംബർ വമരയള്ള മച�വ്), ₹ �ക്ം രൂപയതിൽ

ക്രമ 
നമ്പർ ഉപ ലമഖ�കൾ

വാർഷതിക പദ്തതി 2020-21 വാർഷതിക പദ്തതി 2021-22

ബജറ്് 
വതിഹതിതം

മച�വ് 
(%)

ബജറ്് 
വതിഹതിതം

2021 മസപ്റ്ംബർ വമര
യള്ള മച�വ് (%)

ല�ാഡ്  വതികസനം 

1 മപാതുമരാമത്് വകുപെ്  
(ല�ാഡുകളും പാ�ങ്ങളും) 100616.00 216851.06

(214.04) 81432.00 112640.78
(136.82)

2 മപാതുമരാമത്് വകുപെ് 
(ലദശീയ പാത ) 9594.00 43927.87

(493.76) 9594.00 16556.62
(19037)

ആമക 110210.00 260778.93
(236.62) 91,026.00 129,197.4

(141.93)

ല�ാഡ്  ഗതാഗതം 

1 ലകരള സംസ്ാന ഗതാഗത ലകാർപെ
ല�ഷൻ (മക.എസ്.ആർ.ടതി.സതി) 5600 100646.62

(1007.37) 9991.00 100.00
(1.00)

2 ലമാലട്ാർ വാഹന വകുപെ് 4643 1954.49
(50.41) 3877.00 207.55

(5.35)

3 ശ്രീ ചതിത്തിര തതിരുനാൾ എഞ്ചതിനതിയ�തിം
ഗ് ലകാലളജ് 0 0.00

(0.00) 900.00 0.00
(0.00)

ആമക 10243 102,601.11
(694.75 14768 307.55

(2.08)

3 ല�ാഡ്  ഗതാഗതം 14768.00 102601.11
(694.75) 14768.00 307.55

(2.08)

4 തു�മുഖ വകുപെ് 8013.00 12970.45
(101.04) 8013.00 915.01

(11.42)

4 ഉൾനാടൻ ജ� ഗതാഗതം 11110.00 4,769.42
(42.93) 14610.00 4439.37

(30.39)

അവലംബം: സംസ്ഥാന ബജറ്റ് 2020-21, 2021-22 & പ്ഥാൻസ്പെയറ്സറ്, സംസ്ഥാന ആസൂത്രണ ബബഥാർഡറ്.



അദ്ധ്യായം 11  |  പശ്യാത്തല സൗകരധ്ം |  439

യയാണ് ഇത് രൂപീകരതിച്ത്. 100 കകയാെതി രൂപയുലെ പ്രയാരംഭ 
മൂലധനമുള്ള കമ്പനതിക്ക് ഏലറ്റടുകക്കണ് കപ്രയാജക്റ്റുകളുലെ 
ആവശധ്യാനുസരണം ഇത് വര്ദ്തിപ്തിക്കയാന് കഴതിയും.

ലക-ലറയതില് തലകശേരതിക്കും കമസൂരതിനും ഇെയതില്  
(മയാനന്വയാെതി വഴതി) നതിലമ്പൂരതില് നതിന്ന് നഞ്ചന്ഗുഡ് കലക്കുള്ള  
കബ്യാഡ് കഗജ് പയാതയുലെ പ്രയാഥമതിക സര്കവ ആരംഭതിച്. 
രണ്് കലനുകളുലെയും ആവശധ്കതകൾ നതിറകവറ്റുന്നതതിന്  
ലക-ലറയതില് പശ്തിമഘടെത്തതിന് കുറലക ഒരു ലപയാതു പ്ര
കവശന കവയാെം നതിര്കദേശതിച്തിട്ടുണ്്. തലകശേരതി, കമസൂര് 
പയാതയുലെ കകരളത്തതിലറെ പ്രകദശങ്ങളതിലല സര്കവ  
പൂര്ത്തതിയയാക്കതി.നതിര്മയാണ ചുമതലയുള്ള ലകയാങ്ൺ ലറയതില് 
കകയാര്പകറഷന് ലതിമതിറ്റഡ് 200 കതികലയാമീറ്റര് ഇെനയാഴതിക്കുള്ള 
പുതുക്കതിയ സയാധധ്തയാ പഠന റതികപ്യാര്ടെ്  തയ്യയാറയാക്കതിയതിട്ടുണ്്. 
13,987 കകയാെതി രൂപയയാണ് പദ്തതിയുലെ ഏകകദശ ലചലവ്. 
കര്ണയാെകയുലെ അനുമതതികൂെതി ലഭധ്മയാകകണ്തുണ്്.

വയാണതിജധ് വതികസന പദ്തതിയുമയായതി ബന്ലപ്ടെ്  
എറണയാകുളത്ത് പുതതിയ ലെര്മതിനസ് കസ്റ്റഷന് വതികസതിപ്തി
ക്കുന്നതതിനുള്ള വതിശദ പദ്തതി കരഖ 2017 ഡതിസംബറതില്  
ലറയതില്കവ കബയാര്ഡതിന് അംഗീകയാരത്തതിനയായതി  
സമര്പ്തിച്തിരതിക്കുകയയാണ്. നതിര്ദതിഷ് സതില്വര് കലന്, 
നതിലവതിലുള്ള ലകയാച്തി ലമകരേയാ എന്നതിവയുമയായതി സംകയയാ
ജതിപ്തിക്കയാനും ലഭധ്മയായ ഭൂമതി വയാണതിജധ്യാെതിസ്ഥയാനത്തതില് 
പരമയാവധതി പ്രകയയാജനലപ്ടുത്തതി ഒരു കലയാകകയാത്തര 
കകയാച്തിംഗ് ലെര്മതിനലയായതി എറണയാകുളം മയാര്ഷലതിംഗ് 
യയാര്ഡ് വതികസതിപ്തിക്കുന്നതതിനുള്ള സയാധധ്തയാ റതികപ്യാര്ട്ടും 
ലക-ലറയതില് സമര്പ്തിച്തിട്ടുണ്്. ഇതതിന് ലറയതില്കവ കബയാര്
ഡതിലറെ അനുമതതി ലഭധ്മയാവണം. ഇന്ധ്ന് ലറയതില്കവയുലെ 
1997-1998 വര്ക്കതിംഗ് കപ്രയാഗ്യാമതില് പുതതിയതയായതി  
ഉൾലപ്ടുത്തതിയ അങ്മയാലതി-എരുകമലതി-ശബരതി ലറ
യതില്പയാതയ്കം ലറയതില്കവ കബയാര്ഡതിലറെ പച്ലക്കയാെതി  
ലഭതികക്കണ്തുണ്് 

സടിൽവർ ഹെൻ (അർദ്ധ അതടിറവഗ ല�യടിൽ)
കയാസര്കഗയാഡതിലനയും തതിരുവനന്പുരലത്തയും ബന്തി
പ്തിക്കുന്ന 529.45 കതികലയാമീറ്റര് കദര്ഘധ്മുള്ള അര്ദ് 
അതതികവഗ ലറയതില് ഇെനയാഴതിയയാണ് സതില്വര് കലന് 
പദ്തതി. പദ്തതി സയാധധ്മയാവന്നകതയാലെ മണതിക്കൂറതില് 200 
കതികലയാമീറ്റര് കവഗതയതില് ലരേയതിനുകൾക്ക് സഞ്ചരതിക്കയാ
നയാവം. ഇതതിന് 1435 എം.എം സ്റ്റയാന്കഡര്ഡ് കഗജും ഇരടെ 
രേയാക്കും ഉണ്യാകും. തുെക്കത്തതില് 9 കകയാച്കളുള്ള കറയാളതിംഗ് 
കസ്റ്റയാക്കയാണ് വതിഭയാവനം ലചയ്തതിരതിക്കുന്നത്. ഇത് കകമണ 
12 ആയതി ഉയര്ത്തും. സംസ്ഥയാനത്തതിലറെ വെക്ക്- ലതക്ക് 
അറ്റങ്ങൾ തമ്തിലുള്ള ഗതയാഗതം ഇതുവഴതി സുഗമമയാവകയും 
നതിലവതിലുള്ള 10-12 മണതിക്കൂറതില് നതിന്ന് ലമയാത്തം യയാത്യാ 
സമയം 4 മണതിക്കൂറയായതി ചുരുങ്ങുകയും ലചയ്യും. 100 ശതമയാനം 
ൈരതിത പദ്തതിയയായയാണ് സതില്വര് കലന് വതിഭയാവനം 
ലചയ്തതിട്ടുള്ളത്.

11 ജതില്കളതിലൂലെ കെന്നുകപയാകുന്ന ഇെനയാഴതിക്ക് 11  
കസ്റ്റഷനുകളുണ്്. വതിമയാനത്തയാവളങ്ങൾ, ഐെതി പയാര്ക്കുകൾ, 
ആകരയാഗധ് കകന്ദ്രങ്ങൾ,സയാംക്യാരതിക സ്ഥയാപനങ്ങൾ, 
വയാണതിജധ് കകന്ദ്രങ്ങൾ എന്നതിവലയ തമ്തില് ഇത് ബന്തിപ്തി
ക്കും. ഈ ലസമതി കൈ സ്പീഡ് ലറയതില് (എസ്.എച്്.എസ്.
ആര്) വയാൈനങ്ങലളയും രേക്കുകലളയും കറയാഡതില് നതിന്ന് 
ഒഴതിവയാക്കുകയും 2028 ഓലെ ഏകകദശം 2,87,994 െണ്ം 

2051 ഓലെ 5,94,636 െണ്ം കയാര്ബൺ കഡ ഓകക്ഡ്  
പുറന്ള്ളുന്നത് കുറയ്കകയും ലചയ്യും. ചരക്ക് നീക്കത്തതിനുള്ള 
കറയാ-കറയാ കസവനവം യയാത്ന്ധ് കസവനങ്ങളും അനുബന് 
കസവനങ്ങളും പദ്തതിയതില് നതിര്കദശതിക്കലപ്ടെതിട്ടുണ്്.

പദ്തതിയുലെ മുന്കൂര് സയാധധ്തയാ പഠന റതികപ്യാര്ടെ് കകരള 
ലറയതില് ലഡവലപ് ലമറെ് കകയാര്പ്കറഷന് ലതിമതിറ്റഡ് 
(ലക-ലറയതില്) തയ്യയാറയാക്കതി. എന്നയാല് ലറയതില്കവ 
കബയാര്ഡ് വതിശദ പഠനം നെത്തതി ലറയതില്കവ പദ്തതികൾ
ക്കയായതി നതിലവതിലുള്ള മയാനദണ്ഡങ്ങളും സമ്പ്രദയായങ്ങളും 
അനുസരതിച്് ഒരു കപ്രയാജക്െ് റതികപ്യാര്ടെ് സമര്പ്തിക്കയാന് നതി
ര്കദശതിച്തിട്ടുണ്്. സതില്വര് കലന് പദ്തതിയുലെ സയാധധ്തയാ റതി
കപ്യാര്ടെ് പയാരീസതിലല M/s. സതികസ്റ്റയാവ മുകഖന ലക-ലറയതില്  
തയ്യയാറയാകുകയും അതതിന് കകരള സര്ക്കയാര് അംഗീകയാരം 
നല്കുകയും ലചയ്തതിട്ടുണ്്. പദ്തതിക്ക് കകന്ദ്ര ലറയതില്കവ 
മന്തയാലയം തത്വത്തതിലുള്ള അംഗീകയാരം (ഐ.പതി.എ) നല്
കതിയതിട്ടുണ്്. പദ്തതിയുലെ വതിശദ പദ്തതി കരഖ അനുസരതിച്് 
പദ്തതിലച്ലവ് 63,941 കകയാെതി രൂപയയാണ്. ധനസൈയായത്തതി
നയായതി സയാമ്പത്തതിക കയാരധ് വകുപ്് മുകഖന ഉഭയകക്തി/ബഹു
കക്തി ഏജന്സതികൾക്ക് സമര്പ്തിക്കുന്നതതിനുള്ള നതിര്കദേശം  
നതിതതി ആകയയാഗും ലറയതില്കവ കബയാര്ഡും ധനവതിനതികയയാഗ 
വകുപ്പും 2021 ഏപ്രതിലതില് അംഗീകരതിച്. സംസ്ഥയാന സര്
ക്കയാര് ഭൂമതി ഏലറ്റടുക്കല് നെപെതികൾക്ക് അനുമതതി നല്
കുകയും ലക-ലറയതിലതിലന ഇതതിനയായതി പ്രകതധ്ക ഉകദേശധ് 
സ്ഥയാപനമയായതി പ്രഖധ്യാപതിക്കുകയും ലചയ്തു. ഇതനുസരതിച്് 
റവനയൂ വകുപ്് ജതില്കളതില് ഭൂമതി ഏലറ്റടുക്കല് യൂണതിറ്റുകൾ/
ലസല്ലുകൾ സ്ഥയാപതിച്തിട്ടുണ്്.

ലകോച്ചടി ലെറട്ോ ല�യടിൽ പദ്ധതടി (ലക.എം.ആർ.പടി)
ലകയാച്തി നഗരത്തതിലറെ ഗതയാഗത പ്രശ് നങ്ങൾ പരതിൈരതി
ക്കുന്നതതിന് രൂപകല്പ്ന ലചയ് ത കകരള സര്ക്കയാരതിലറെ  
സുപ്രധയാന പദ്തതിയയാണ് ലകയാച്തി ലമകരേയാ ലറയതില് 
പദ്തതി.  ലകയാച്തി ലമകരേയാ ലറയതില് ലതിമതിറ്റഡ്  
(ലക.എം.ആര്.എല്) ആണ് പദ്തതി നെപ്തിലയാക്കുന്നത്.  
കകന്ദ്ര-സംസ്ഥയാന സര്ക്കയാരുകളുലെ ഓൈരതി പങ്യാളതി
ത്തവം സംയുക് ഉെമസ്ഥതയുമുള്ള ഒരു പ്രകതധ്ക ഉകദേ
ശധ് സ്ഥയാപനമയാണ് ലക.എം.ആര്.എല്. ആലുവ മുതല് 
കപടെ മുതല് വലര 25.612 കതികലയാമീറ്റര് കദര്ഘധ്ത്തതില് 
5,181.79 കകയാെതി രൂപ ലചലവതില് 22 കസ്റ്റഷനുകൾ ഉൾ
ലപ്ടുന്ന പൂര്ണമയായും എലകവറ്റഡ് ലമകരേയാ വയഡക് െ്  
നതിര്മ്തിക്കയാന് 2012 ജൂകലയതില്സര്ക്കയാര് അനുമതതി 
നല്കതി. കകന്ദ്ര-സംസ്ഥയാന സര്ക്കയാരുകൾ ലക.എം.
ആര്.എല്മയായതി ഒപ്പുലവച് ത്തികക്തി കരയാര് പ്രകയാരം പദ്തതി 
നെപ്തിലയാക്കുന്നതതിന് ലകഎംആര്എല് ഭയാരത സര്ക്കയാരും 
ഡല്ൈതി ലമകരേയാ ലറയതില് കകയാര്പ്കറഷന് ലതിമതിറ്റഡ് (ഡതി.
എം.ആര്.സതി)മയായും കരയാറതില് ഒപ്പുവച്.

22 കസ്റ്റഷനുകളുള്ള ആലുവ മുതല് കപടെ വലരയുള്ള (25.612 
കതി.മീ.) ഒന്നയാം ഘടെത്തതിലറെ പ്രധയാന ഭയാഗം 2017 ജൂൺ 19-ന് 
കമ്ീഷന് ലചയ്തു. കപടെ മുതല് എസ്.എന് ജംഗ്ഷന് 
(1.8 കതി.മീ)വലരയുള്ള ഭയാഗം 2022 മയാര്ച്തിലും എസ്.എന്. 
ജംഗ്ഷന് മുതല് തൃപ്പൂണതിത്തുറ വലരയുള്ള ഭയാഗം (1.2 
കതി.മീ.) 2022 ഡതിസംബകറയാലെയും കമ്ീഷന് ലചയ്യുലമ
ന്ന് പ്രതീക്തിക്കുന്നു. ലജ.എല്.എന് കസ്റ്റഡതിയം മുതല്  
കയാക്കനയാെ് ഐെതി സതിറ്റതി (11 കതികലയാമീറ്റര്) വലര 1957.05 
കകയാെതി രൂപ ലചലവതില് രണ്യാം ഘടെം വതിഭയാവനം ലചയ്തതിട്ടുണ്്.  
ഭയാരത സര്ക്കയാരതിലറെ അനുമതതി ലഭതിച്തതിന് കശഷം  
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നതിര്മ്യാണവമയായതി ബന്ലപ്ടെ പ്രവര്ത്തനങ്ങൾ  
ആരംഭതിക്കുലമന്ന് പ്രതീക്തിക്കുന്നു. കറയാഡ് വീതതി കൂട്ടുന്നതതി
നുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ തുെങ്ങതിക്കഴതിഞ്ഞു.

ലകയാച്തി ലമകരേയാ പദ്തതിയതില് ലകയാവതിഡ്-19 രണ്ടുവതി
ധതതിലയാണ് സ്വയാധീനം ലചലുത്തതിയത്. ഒരു വശത്ത്, 
നതിര്മ്യാണ പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലെ പുകരയാഗതതിലയ  
പ്രതതികൂലമയായതി ബയാധതിച്കപ്യാൾ മറവശത്ത് യയാത്ക്കയാരുലെ 
തതിരക്കും ലമകരേയാ സര്വീസുകളതില് നതിന്നുള്ള വരുമയാനവം 
ഒരുകപയാലല കുറയുന്നതതിന് കയാരണമയാവകയും ലചയ്തു. 
ലകയാച്തി ലമകരേയായുലെ ലമയാത്ത വരുമയാനം 2020-21 ലല 39.97 
കകയാെതി രൂപയതില് നതിന്ന് 2021-22-ല് (ലസപ്റ്റംബര് വലര) 
21.19 കകയാെതി രൂപയയായതി കുറഞ്ഞു. 2020-21-ലല ലമയാത്ത 
റവന്യു ലചലവയായ 112.36 കകയാെതി രൂപ യുമയായതി തയാരതമധ്ം 
ലചയ്യുകമ്പയാൾ 2021-22-ലല (2021 ലസപ്റ്റംബര് വലര) 
ലമയാത്ത റവന്യു ലചലവ് 49.1 കകയാെതി രൂപയയാണ്. ലമയാത്ത പ്ര
വര്ത്തന നഷ്ം 2020-21 ലല 72.39 കകയാെതി രൂപലയ അകപ
ക്തിച്് 2021-22 ല് ഇത് 27.91 കകയാെതി രൂപയയായതി കുറഞ്തി
ട്ടുണ്്. യയാത്ക്കയാരുലെ എണ്ണം 2020-21 ലല 38 ലക്ത്തതില് 
നതിന്ന് 2021-22 (ലസപ്റ്റംബര് വലര) എത്തതിയകപ്യാകഴക്കും 
23 ലക്മയായതി കുറഞ്ഞു, അതയായത് യയാത്ക്കയാരുലെ 
 എണ്ണത്തതില് 60.52 ശതമയാനം കുറവ് വന്നു. വതിശദയാംശങ്ങൾ 
അനുബന്ം 11.1.25-ല് നല്കതിയതിരതിക്കുന്നു.

3.54 ലമഗയാ വയാടെ് പവര് കശഷതിയുള്ള ഒരു സൗകരയാര്ജ് 
പദ്തതി ലക.എം.ആര്.എല് സ്ഥയാപതിക്കുന്നുണ്്. ഇത് 
കവദ്യുതതി ഉല്പ്യാദനം 10.83 ലമഗയാവയാടെയായതി ഉയര്ത്തുകയും 
ലകഎംആര്എല്-ന് ഇതതിലൂലെ കയാര്ബൺ നയൂരേയാലതിറ്റതി 60 
ശതമയാനമയായതി വര്ധതിപ്തിക്കുവയാനും സൈയായതിക്കും.

ഹെറ്് ലെറട്ോ ല�യടിൽ പദ്ധതടികൾ-തടിരുവനന്ത
പുരം,റകോഴടിറ്ോട്.
ഒരു പ്രകതധ്ക ഉകദേശധ് സ്ഥയാപനമയായ കകരള റയാപ്തിഡ് 
രേയാന്സതിറ്റ് കകയാര്പ്കറഷന് ലതിമതിറ്റഡ് (ലകആര്െതി
എല്)തതിരുവനന്പുരം, കകയാഴതികക്കയാെ് നഗരങ്ങളതില്  
നെപ്യാക്കയാന് ഉകദേശതിക്കുന്ന ഒരു മയാസ് റയാപ്തിഡ് രേയാന്സതിറ്റ്  
സംവതിധയാനമയാണ് (എംആര്െതിഎസ്)കലറ്റ് ലമകരേയാ 
ലറയതില് പദ്തതി. ഇതതിനുള്ള വതിശദ പദ്തതി കരഖ ഡതി.എം.
ആര്.സതി തയ്യയാറയാക്കുകയും ഭയാരത സര്ക്കയാരതിലറെ മയാറതിയ 
ലമകരേയാ നയത്തതിന് അനുസൃതമയായതി 2017 ഡതിസംബറതില്  
പുതുക്കുകയും ലചയ്തു. പരതിഷ്കരതിച് പദ്തതി കരഖ പ്രകയാരം  
കകയാഴതികക്കയാെ് തതിരുവനന്പുരം നഗരങ്ങൾക്കുള്ള പുതുക്കതിയ 
പദ്തതിലച്ലവ് യഥയാകമം 2,773 കകയാെതിരൂപയും 4,673 
കകയാെതി രൂപയുമയാണ്. 

തതിരുവനന്പുരം കലറ്റ് ലമകരേയാ പദ്തതിയുലെ  
കറഡര്ഷതിപ്പും പ്രവര്ത്തനക്മതയും വര്ദ്തിപ്തിക്കുന്ന
തതിനുള്ള സയാധധ്തകൾ കലണ്ത്തയാന് ലക.ആര്.െതി.എല്. 
തീരുമയാനതിക്കുകയും ലെക് കനയാപയാര്ക്കതിലന തതിരുവനന്പുരം  
കലറ്റ് ലമകരേയാ അകലന്ലമന്റുമയായതി ബന്തിപ്തിക്കു
ന്നതതിലറെ സയാധധ്തലയക്കുറതിച്് പഠനം നെത്തയാന്  
കൈദരയാബയാദതിലല എം./എസ്.യു.എംെതി.സതി ലതിമതിറ്റഡതിലന 
ചുമതലലപ്ടുത്തുകയും ലചയ്തു. 2020 ലസപ്റ്റംബറതില് ഈ 
സ്ഥയാപനം പഠന റതികപ്യാര്ടെ് സമര്പ്തിച്. 
ലക.ആര്.െതി.എല്-ലറെ ഡയറക്െര് കബയാര്ഡ് 2020  
ഒക്കെയാബര് 19-ന്, തതിരുവനന്പുരം, കകയാഴതികക്കയാെ് കലറ്റ് 
ലമകരേയാ ലറയതില് പദ്തതികളുലെ പുതുക്കതിയ ഡതി.പതി.ആര് 

അംഗീകരതിക്കുകയും സംസ്ഥയാന സര്ക്കയാരതിലറെ അംഗീ
കയാരത്തതിനും തുെര്ന്ന് കകന്ദ്ര സര്ക്കയാരതിലറെ അംഗീകയാ
രത്തതിനും കവണ്തി കകമയാറന്നതതിന് കകരള സര്ക്കയാരതിന് 
സമര്പ്തിച്. സര്ക്കയാര് തതിരുവനന്പുരത്തും കകയാഴതികക്കയാടും  
ഡതികപ്യാകൾ നതിര്മതിക്കുന്നതതിനുള്ള സ്ഥലം അനുവദതിച്. 
ശ്രീകയാരധ്ം, പടെം, ഉള്ളൂര് എന്നതിവതിെങ്ങളതിലല കമല്പ്യാല
ങ്ങളുലെ നതിര്മയാണം ഉൾലപ്ടുന്ന തതിരുവനന്പുരം കലറ്റ് 
ലമകരേയാ ലറയതില് പദ്തതിയുമയായതി ബന്ലപ്ടെ ഭൂമതി ഏലറ്റ
ടുക്കല് (എല്എ) പ്രവൃത്തതികൾ പുകരയാഗമതിക്കുകയയാണ്. 
ഭൂമതി ഏലറ്റടുക്കല് പൂര്ത്തതിയയാക്കതിയ ഉെന് നതിര്മയാണം 
ആരംഭതിക്കയാനുള്ള ഒരുക്കത്തതിലയാണ് ലകആര്െതിഎല്. 
പദ്തതിയുലെ പൂര്ത്തീകരണത്തതിന് ആവശധ്മയായ സയാമ്പ
ത്തതിക സൈയായം കതിൈ്ബതി മുകഖനയയാണ് നല്കുന്നത്.  

കകന്ദ്ര ഭവന, നഗരകയാരധ് മന്തയാലയത്തതിലറെ നതിര്കദേശ
മനുസരതിച്്, ഒരു സംസ്ഥയാനലത്ത വതിവതിധ നഗരങ്ങളതില് 
ലമകരേയാ ലറയതില് നതിര്മ്യാണത്തതിന് സംസ്ഥയാനത്ത് ഒരു 
പ്രകതധ്ക ഉകദേശധ് സ്ഥയാപനം മയാത്കമ രൂപീകരതിക്കയാന്  
പയാടുകയുള്ളൂ. ആയതതിനയാല് ലകആര്െതിഎല്തി-നു പകരം 
തതിരുവനതപുരലത്തയും കകയാഴതികക്കയാലടെയും കലറ്റ്  
ലമകരേയായുലെ നതിര്വ്വൈണ ഏജന്സതിയയായതി ലകഎംആര്എ
ലതിലന നതിയമതിക്കുന്നത് സര്ക്കയാരതിലറെ പരതിഗണനയതിലയാണ്.

വോട്ർ ലെറട്ോ പദ്ധതടി
2015 നവംബറതിലയാണ് ലകയാച്തി വയാടെര് ലമകരേയാ പദ്തതിക്ക്  
കകരള സര്ക്കയാര് അനുമതതി നല്കതിയത്. 748.00 കകയാെതി 
രൂപ ലമയാത്ത ലചലവതില് 16 റൂട്ടുകളതിലയായതി 38 ലജടെതികളും  
ഉൾലപ്ടുന്ന 76 കതികലയാമീറ്റര് കദര്ഘധ്വം വരുന്ന
തയാണ് നതിര്ദ്തിഷ് വയാടെര് ലമകരേയാ പദ്തതി. ഇതതിനയായതി 
682.01 കകയാെതി രൂപയുലെ ഭരണയാനുമതതി ലഭതിച്തിട്ടുണ്്, 
ഇതതില് 579.71 കകയാെതി വയായ്പയാ ഘെകവം 102.30 കകയാെതി 
സംസ്ഥയാന വതിൈതിതവമയാണ്.പദ്തതിയുലെ നെത്തതിപ്തിനയായതി  
2016 ജൂണതില് ഭയാരത സര്ക്കയാര്,ലക.ഡബ്ല്യു.എൈ് (ജര്മ്
നതി), ലക.എം.ആര്.എല്. എന്നതിവര് തമ്തില് 85 ദശലക്ം 
യൂകറയായുലെ ത്തികക്തി കരയാറതികലര്ലപ്ട്ടു. ഇതതിലറെ ജനറല് 
കൺസൾടെന്സതി എ.ഇ.സതി.ഒ.എം കൺകസയാര്ഷധ്യ്ക് 
നല്കുകയും കൺസൾടെന്സതിയുമയായതി 2017 ജൂൺ 
2-ന് കരയാര് ഒപ്തിടുകയും ലചയ്തു. വതിശദയാംശങ്ങൾ  
പട്ടിക 11.1.7-ല് നല്കതിയതിരതിക്കുന്നു.

5 ലെര്മതിനലുകൾ ഉൾലപ്ടുന്ന വയാടെര് ലമകരേയാ കബയാട്ടുകളുലെ 
ഉദ്ഘയാെനം 2021 ഡതിസംബറതില് പ്രതീക്തിച്തിരുന്നു. 25 കബയാ
ട്ടുകളും ലെര്മതിനലുകളും ഉൾലപ്ടുന്ന വയാടെര് ലമകരേയാ പദ്തതി 
2022 ജൂണതില് പൂര്ണമയായും കമ്ീഷന് ലചയ്യും. ലകയാച്തി 
ലമകരേയാ ലറയതിലുമയായതി കചര്ന്നുള്ള സംകയയാജതിത െതിക്കറ്റതിംഗ് 
സംവതിധയാനമയാണ് വയാടെര് ലമകരേയായതില് ഉണ്യാവക.

റവയോെ ഗതോഗതം 
കകയാവതിഡ്-19 മൈയാമയാരതി ഏറ്റവം പ്രതതികൂലമയായതി ബയാധതിച്ത് 
കവധ്യാമ ഗതയാഗത കമഖലലലയയയാണ്, പല എയര്കലനുകളും  
അതതിലറെ പ്രവര്ത്തനങ്ങൾ തയാല്ക്കയാലതികമയായതി നതിര്ത്തതി
വയ്കയാകനയാ അെയ്കയാകനയാ നതിര്ബന്തിതമയാവകയും, ആകഗയാള 
വതിതരണ ശംഖലലയ തകതിെംമറതിക്കും വതിധം ലതയാഴതില് നഷ്
ത്തതികലക്ക് തള്ളതിവതിടുകയും ലചയതു. 2020-21-ല് ഇന്ധ്
യതിലല ആഭധ്ന്ര യയാത്ക്കയാരുലെ എണ്ണം 10 വര്ഷലത്ത 
ഏറ്റവം തയാഴ്ന്ന നതിലയതികലക്ക്കൂപ്പുകുത്തതി. എന്നയാല്, 
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കലയാകത്തതിലറെ വതിവതിധ ഭയാഗങ്ങളതില് നതിന്ന് ഓക് സതിജന് 
കകയാൺലസന്കരേറ്ററകളും ലവറെതികലറ്ററം ഉൾലപ്ലെ 150 
െണ്ണതിലധതികം കകയാവതിഡ് അനുബന് ലമഡതിക്കല് ഉപകര
ണങ്ങൾ ലകയാണ്ടുവരതികയും, പകര്ച് വധ്യാധതിതെയുന്നതതിനുള്ള 
വയാക് സതിന് ഗതയാഗതം സുഗമമയാക്കുകയും തുെങ്ങതി നതിരവധതി 
സംരംഭങ്ങൾ കവധ്യാമയയാന കമഖല ഇക്കയാലയളവതില്  
സ്വീകരതിച്തിട്ടുണ്്.

കകരളത്തതിലല വതിമയാന ഗതയാഗതം നയാല് വതിമയാനത്തയാവള
ങ്ങളതിലും തുലധ്മയായതി വതിതരണം ലചയ്യലപ്ടെതിരതിക്കുന്നു. ഇന്ധ്
യതിലല ഏറ്റവം തതിരകക്കറതിയ 15 വതിമയാനത്തയാവളങ്ങളതില് 
കകരളത്തതിലല മൂന്ന് അന്യാരയാഷ്ട്ര വതിമയാനത്തയാവളങ്ങളും 
ഉൾലപ്ടുന്നു. എടെ് ലക്ത്തതിലധതികം ആഭധ്ന്ര യയാത്ക്കയാരും 
50 ലക്ം വരുന്ന അന്യാരയാഷ് രേ യയാത്ക്കയാരും പ്രതതിവര്ഷം 
ഈ വതിമയാനത്തയാവളങ്ങളതിലല സൗകരധ്ങ്ങൾ ഉപകയയാഗതിച് 
വരുന്നു.

തതിരുവനന്പുരം, ലകയാച്തി, കകയാഴതികക്കയാെ്, കണ്ണൂര് എന്നതി
ങ്ങലന നയാല് അന്യാരയാഷ്ട്ര വതിമയാനത്തയാവളങ്ങളുള്ള രയാജധ്
ലത്ത ആദധ് സംസ്ഥയാനമയാണ് കകരളം. സംസ്ഥയാനത്ത് 
പ്രവര്ത്തതിക്കുന്ന എല്യാ സതിവതിലതിയന് വതിമയാനത്തയാവളങ്ങളും 
അന്യാരയാഷ്ട്ര വതിമയാനത്തയാവളങ്ങളയാണ് എന്നത് കകരള
ത്തതിലറെ മയാത്ം പ്രകതധ്കതയയാണ്. ദക്തികണന്ധ്യതിലല 
പ്രധയാന വതിമയാനത്തയാവളങ്ങളതില് ഒന്നയായ തതിരുവനന്പുരം  
അന്യാരയാഷ്ട്ര വതിമയാനത്തയാവളം കലയാക കവധ്യാമയയാന ഭൂ
പെത്തതില് പ്രധയാന പങ്് വൈതിക്കുന്നു. ഏകകദശം ഒമ്പത് 
അന്യാരയാഷ്ട്ര കവധ്യാമ മയാര്ഗ്ഗങ്ങലളയും എടെ് ആഭധ്ന്ര 
കവധ്യാമ മയാര്ഗ്ഗങ്ങലളയും പരസ്പരം ബന്തിപ്തിക്കുകയും  
നതിയന്തതിക്കുകയും ലചയ്യുന്നുത് കൂെയാലത എടെ് വലുതും  
ലചറതുമയായ വതിമയാനത്തയാവളങ്ങൾക്ക് സമീപന നതിയന്തണ 
കസവനം നല്കുന്നുണ്്. ഇന്ധ്യതിലല തതിരകക്കറതിയ പന്ത
ണ്യാമലത്തയും കകരളത്തതിലല മൂന്നയാമലത്തയും വതിമയാന
ത്തയാവളമയാണ ്കകയാഴതികക്കയാെ ്അന്യാരയാഷ്ട്ര വതിമയാനത്തയാവളം.

ലകോച്ചടി അന്തോരോഷ്ട്ര വടിെോനത്ോവളം
ഇന്ധ്യതിലല ആദധ്ലത്ത ഗ്ീന്ൈീല്ഡ് വതിമയാനത്തയാ
വളമയായ ലകയാച്തി അന്യാരയാഷ്ട്ര വതിമയാനത്തയാവളം  
കയാനഡയതിലല കമയാൺരേതിയലതില് പ്രവര്ത്തതിക്കുന്ന എയര്
കപയാര്ടെ് കൗൺസതില് ഇറെര്നയാഷണല് (എസതിഐ) 
2016-ല് നെത്തതിയ എയര്കപയാര്ടെ് സര്വീസ് ക്വയാളതിറ്റതി  
(എഎസ് ക്യു) സര്കവയതില് 50 മുതല് 150 ലക്ം വലര 
യയാത്ക്കയാലര കകകയാരധ്ം ലചയ്യുന്ന വതിഭയാഗത്തതില് 
മൂന്നയാമലത്ത മതികച് വതിമയാനത്തയാവളമയായതി സതിയയാല് 
അഥവയാ ലകയാച്തിന് ഇറെര്നയാഷണല് എയര്കപയാര്ടെ് ലതി
മതിറ്റഡതിലന ലതരലഞ്ടുത്തു. നതിലവതില് വതിമയാനത്തയാവളം  
സമഗ്വം സുസ്ഥതിരവം ലചലവ് കുറഞ്തും നൂതനവമയായ  
മയാതൃകകൾ പരീക്തിച്വരുന്നു.

വതിമയാനത്തയാവളത്തതിന് 3,400 മീറ്റര് നീളവം 45 മീറ്റര് വീതതി
യുള്ള കകയാഡ് ഇ-റൺകവയുണ്്. നതിലവതിലുള്ള ഒരു ലക്ം 
ചതുരശ്ര അെതികൂെയാലത പുതുക്കതിയ ആഭധ്ന്ര ലെര്മതിനലതിലറെ 
ആലക വതിസ്ീര്ണ്ണം 6 ലക്ം ചതുരശ്ര അെതിയയാണ്. തതിരകക്ക
റതിയ സമയങ്ങളതില് 2000 യയാത്ക്കയാലര വലര കകകയാരധ്ം 
ലചയ്യയാന് കശഷതിയുള്ള 56 ലചക്ക്  ഇന് കൗണ്റകൾ, 11  
കഗറ്റുകൾ, 7 എയ് കറയാ ബ്തിഡ്ജുകൾ എന്നതിവ  
ഉൾലപ്ടുന്ന അതധ്യാധുനതിക സൗകരധ്ങ്ങളും ഇവതിലെ 
ലഭധ്മയാണ്. ആധുനതിക രീതതിയതില് ലകഗജ് കകകയാരധ്ം  
ലചയ്യയാനുള്ള സൗകരധ്മയാണ് വതിമയാനത്തയാവളത്തതിലറെ  
പ്രകതധ്കത.

2020-21-ല് 18,857 ആഭധ്ന്ര വതിമയാന സര്വീസുകളും 
8,129 അന്യാരയാഷ്ട്ര വതിമയാന സര്വീസുകളും വതിമയാനത്തയാ
വളത്തതില് നതിന്നും നെത്തതിയതിട്ടുണ്്. എന്നയാല് 2021-22 
കയാലയളവതില് (2021 ലസപ്ംബര് വലര) ഇത് യഥയാകമം  
11,119, 6,658 വതിമയാനസര്വീസുകളയാണ്. 2020-21-ല് 
15,50,750 ആഭധ്ന്ര യയാത്ക്കയാരും 9,19,346 അന്യാ
രയാഷ്ട്ര യയാത്ക്കയാരും വതിവതിധ ലക്ധ്സ്ഥയാനങ്ങളതികലക്ക് 
ഇവതിലെ നതിന്ന് യയാത്ലചയ്തു. 2021-22-ല് (2021  
ലസപ്റ്റംബര് വലര) ഇത് 8,65,650 ആഭധ്ന്ര യയാത്ക്കയാരും  
6,81,003 രയാജധ്യാന്ര യയാത്ക്കയാരുമയാണ്. 2020-21-ല് ആഭധ്
ന്ര സര്വീസുകളതിലൂലെ 31,756 െൺ ചരക്കും രയാജധ്യാന്ര  
സര്വീസുകളതിലൂലെ 14,089 െൺ ചരക്കും കകകയാരധ്ം 
ലചയ്തു. 2021-22-ല് (2021 ലസപ്റ്റംബര് വലര)  
ആഭധ്ന്ര, അന്ര്കദശീയ സര്വീസുകൾ വഴതി യഥയാകമം 
20,236, 9,296 െൺ കയാര്കഗയാ നീക്കം നെന്നു. 2020-21-ല്  
സ തി യ യാ ല തി ല റെ  വ രു മ യാ ന ം  2 5 3  ക ക യാ െ തി യു ം 
2 0 2 1 - 2 2 - ല്  ( 2 0 2 1  ല സ പ് റ്റ ം ബ ര്  വ ല ര ) 
145.00  കകയാെ തിയും ആയതിരുന്നു. മറവശത്ത്,  
2020-21-ല് ലചലവ് 368.00 കകയാെതി രൂപയും, 2021-22 
വര്ഷത്തതില് ഇത് 183.00 കകയാെതിയുമയാണ്.

കണ്ണൂർ അന്തോരോഷ്ട്ര വ ടിെോനത്ോവളം
കണ്ണൂര് അന്യാരയാഷ്ട്ര വതിമയാനത്തയാവളത്തതിലറെ നതിര്മ്യാ
ണത്തതിനും പ്രവര്ത്തനത്തതിനുമയായതി കകരള സര്ക്കയാര് 
സ്ഥയാപതിച് ഒരു കമ്പനതിയയാണ് കണ്ണൂര് ഇറെര്നയാഷണല് 
എയര്കപയാര്ടെ് ലതിമതിറ്റഡ് അഥവയാ കതിയയാല്. രണ്് ഘടെങ്ങ
ളതിലയായയാണ് വതിമയാനത്തയാവള പദ്തതി കതിയയാല് വതികസതിപ്തി
ക്കുന്നത്. ആദധ് ഘടെം 2016-17 മുതല് 2025-26 വലരയും 
രണ്യാം ഘടെം 2026-27 മുതല് 2045-46 വലരയും ആണ്. 
ആദധ് ഘടെം 2018 ഡതിസംബറതില് ഉദ്ഘയാെനം ലചയ്തു.
മധധ് കതിഴക്കന് കമഖലയതില് കജയാലതി ലചയ്യുന്ന പ്രവയാസതി 
മലയയാളതികൾക്ക്(NRK) ഏലറ പ്രകയയാജനപ്രദമയായ ഈ 
വതിമയാനത്തയാവളം വതികനയാദസഞ്ചയാരവം കയറ്റുമതതിയും  
വര്ദ്തിപ്തിക്കുന്നകതയാലെയാപ്ം നതിരവധതി ലതയാഴതിലവസരങ്ങൾ 
സൃഷ്തിക്കുന്നതതിനും കയാരണമയാവന്നുണ്്.

പട്ടിക 11.1.7 വയാടെര് ലമകരേയാ-ധനവതിനതികയയാഗം, ₹ കകയാെതിയതില്
സയാമ്പത്തതിക ക്യാതസ്് ഘടെം I ഘടെം II അനുബന് അെതിസ്ഥയാന സൗകരധ്ങ്ങൾ ആലക 

വയായ്പ 181.81 132.78 265.12 579.71

ഓൈരതി (സംസ്ഥയാന സര്ക്കയാര് വതിൈതിതം ) 32.08 23.43 46.79 102.30

ആലക 213.89 156.21 311.91 682.01

അവലംബം: പകാച് ഷി പമപ്ാ പറയഷിൽ ല ഷിമഷിറഡ്ട്
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3,050 മീറ്റര് (10,006.56 അെതി) നീളമുള്ള റൺകവ, 
96,000 ചതുരശ്ര മീറ്റര് ലെര്മതിനല് ലകടെതിെം, 20 പയാര്
ക്കതിംഗ് സ്റ്റയാന്ഡുകൾ (ഏകപ്രയാൺ), 22,000 ചതുരശ്ര 
മീറ്റര് കയാര്/ബസ് പയാര്ക്കതിംഗ്, 1,200 ചതുരശ്ര അെതി 
എയര് രേയാൈതിക്  കകട്യാൾ/ലെക്നതിക്കല് ബതില്ഡതിംഗ് , 
ഏകപ്രയാൺ ഏരതിയയ്ക് സമീപത്തയായുള്ള 7,750 ച.മീ 
വതിസ്ത്രുതതിയതിലുള്ള ഗ്ൗണ്് സര്വീസ് എക്യുപ് ലമറെ് 
പയാര്ക്കതിംഗ് ഏരതിയ എന്നതിവ വതിമയാനത്തയാവളത്തതിലല  
സൗകരധ്ങ്ങളതില് ഉൾലപ്ടുന്നു. റൺകവയുലെ നീളം 3,050 
മീറ്ററതില് നതിന്ന് 3,400 മീറ്ററയായതി ഉയര്ത്തയാന് ഡയറക്െര് 
കബയാര്ഡ് തീരുമയാനതിച്, ഇതതിനയായുള്ള ഭൂമതി ഏലറ്റടുക്കല് 
നെപെതികൾ പുകരയാഗമതിക്കുകയയാണ്.

2021-22-ല് (2021 ലസപ്ംബര് വലര) 2,808 ആഭധ്
ന്ര വതിമയാനങ്ങളും 1,620 അന്യാരയാഷ്ട്ര വതിമയാനങ്ങളും വതി
മയാനത്തയാവളത്തതില് നതിന്ന് സര്വീസ് നെത്തതിയതിട്ടുണ്്.  
2020-21 കയാലയളവതില് 1, 87,402 ആഭധ്ന്ര യയാത്ക്കയാരും  
3, 04,289 അന്യാരയാഷ്ട്ര യയാത്ക്കയാരും ഈ വതിമയാനത്തയാ
വളത്തതിലൂലെ യയാത് ലചയ്തു. 2021-22-ല് (2021 ലസ
പ്റ്റംബര് വലര), 1, 11,955 ആഭധ്ന്ര യയാത്ക്കയാരും 
1, 75,761 അന്യാരയാഷ്ട്ര യയാത്ക്കയാരും വതിവതിധ ലക്ധ്
സ്ഥയാനങ്ങളതികലക്ക് യയാത് ലചയ്തു. 2021-22 ല് (2021  
ലസപ്റ്റംബര് വലര) വതിമയാനത്തയാവളത്തതിന് ലഭതിച് 
വരുമയാനം 27.49 കകയാെതി രൂപയയാണ്, 2020-21-ല് ഇത് 
42.00 കകയാെതി രൂപയയായതിരുന്നു. മറവശത്ത്, 2021-22 (2021 
ലസപ്റ്റംബര് വലര) 116.63 കകയാെതിയും 2020-21 കയാല
യളവതില് 224.27 കകയാെതി രൂപയുമയാണ് വതിമയാനത്തയാവളം 
ലചലവഴതിച്ത്.

തടിരുവനന്തപുരം അന്തോരോഷ്ട്ര വ ടിെോനത്ോവളം
സംസ്ഥയാനലത്ത ആദധ്ലത്ത വതിമയാനത്തയാവളമയാണ് 
തതിരുവനന്പുരം അന്യാരയാഷ്ട്ര വതിമയാനത്തയാവളം. 1935 
നവംബര് 1 നയാണ് ഇവതിലെ നതിന്നും ആദധ് വതിമയാനം  
പറന്നുയര്ന്നത്. സ്വയാതന്തധ്യാനന്രം, ആഭധ്ന്ര ലെര്മതിനല് 
െതി-1 ലറെ നതിര്മ്യാണകത്തയാലെ ആഭധ്ന്ര വതിമയാനങ്ങൾ
ക്കയായതി ഈ വതിമയാനത്തയാവളം ഉപകയയാഗതിച്കപയാന്നു.  
ഒകര സമയം 400 യയാത്ക്കയാലര വലര കകകയാരധ്ം 
ലചയ്യയാന് കശഷതിയുള്ള ആഭധ്ന്ര ലെര്മതിനലതിന് 99,000 
ചതുരശ്ര അെതി വതിസ്ീര്ണ്ണമയാണള്ളത്.കൂെയാലത,1600 
യയാത്ക്കയാലര കകകയാരധ്ം ലചയ്യയാന് കശഷതിയുള്ള  
ലെര്മതിനല്-2, അന്യാരയാഷ് രേ കവധ്യാമഗതയാഗതവം എയര് 
ഇന്ധ്യ്കകവണ്തി ആഭധ്ന്ര സര്വീസുകളും നെത്തുന്നു. 
വയാര്ഷതികയാെതിസ്ഥയാനത്തതില്,ഏകകദശം 1.8 ദശലക്ം 
യയാത്ക്കയാലര കകകയാരധ്ം ലചയ്യയാന് ലെര്മതിനല്-2-ന്  
കഴതിയും. തതിരുവനന്പുരം അന്യാരയാഷ്ട്ര വതിമയാനത്തയാ
വളത്തതിലറെ സര്വീസുകൾ കൂടുതലും മധധ്കതിഴക്കന്, 
ലതക്ക് കതിഴക്കന് രയാജധ്ങ്ങളതികലക്കയാണ്. അനുബന് 
അെതിസ്ഥയാന സൗകരധ്ങ്ങൾ വതികസതിപ്തിച്് ലകയാണ്്  
വതിമയാനത്തയാവളത്തതിലറെ വതിപുലീകരണം പൂര്ത്തതിയയാക്കയാന് 
പദ്തതിയതിടെതിട്ടുണ്്. പുതതിയ ആഭധ്ന്ര ലെര്മതിനല് നതിര്മ്യാ
ണത്തതിന് 18 ഏക്കര് സ്ഥലം ഏലറ്റടുക്കയാന് സംസ്ഥയാന 
സര്ക്കയാര് അനുമതതി നല്കതിയതിട്ടുണ്്. 

അൈമ്ദയാബയാദ്, ജയ്പൂര്, ലഖ് നൗ, ഗുവയാൈത്തതി,  
തതിരുവനന്പുരം, മംഗലയാപുരം എന്നീ ആറ് വതിമയാനത്തയാ
വളങ്ങളുലെ പ്രവര്ത്തനം,നെത്തതിപ്്,വതികസനം എന്നതിവ 
അടുത്ത 50 വര്ഷകത്തക്ക് ലപയാതു സ്വകയാരധ് പങ്യാളതിത്ത 

(പതിപതിപതി) കത്തയാലെ നെപ്യാക്കയാന് എയര്കപയാര്ടെ് അകതയാറതി
റ്റതി ഓൈ് ഇന്ധ് (എഎഐ) തീരുമയാനതിക്കുകയും ഇതതിനുള്ള 
കലലനെപെതികൾ പൂര്ത്തതിയയാക്കുകയും ലചയ്തു. ഇപ്രകയാ
രം നെത്തതിയ കലലത്തതില്, ആറ് വതിമയാനത്തയാവളങ്ങളുലെ
യും കലലയാവകയാശം അദയാനതി ഗ്രൂപ്് കനെതി. ഇതനുസരതിച്് 
2021 ഒക്കെയാബര് 14-ന് തതിരുവനന്പുരം വതിമയാനത്തയാ
വളം അദയാനതി തതിരുവനന്പുരം ഇറെര്നയാഷണല് എയര് 
കപയാര്ടെ് ലതിമതിറ്റഡതി (എ.െതി.ഐ.എ.എല്)-ന് ഔപചയാരതിക
മയായതി കകമയാറതി.

ശബരടിെെ വ ടിെോനത്ോവള പദ്ധതടി
ശബരതിമല തീര്ഥയാെകരുലെ സൗകരധ്യാര്ത്ഥം കകയാടെയം ജതില്യതി
ലല എരുകമലതിയതില് നതിര്മതിക്കയാന് ഉകദേശതിക്കുന്ന ഗ്ീന്ൈീല്ഡ്  
എയര്കപയാര്ടെ് പദ്തതിയയാണ് ശബരതി എയര്കപയാര്ടെ്.  
കയാഞ്തിരപ്ള്ളതി തയാലൂക്കതിലല മണതിമല പഞ്ചയായത്തതിലല ലച
റവള്ളതി എകസ്റ്ററ്റതില് 2,263 ഏക്കര് (9.16 കതി.മീ2) ശബരമല 
കക്ത് വഴതിമകദ്ധ്യയാണ് നതിര്ദേതിഷ് പദ്തതി വരുന്നത്. 
ഇതതിനയായതി ലചറവള്ളതി എകസ്റ്ററ്റ് എന്നറതിയലപ്ടുന്ന മലയയാളം 
പ്ലയാകറെഷനതില് ഏറ്റവം അനുകയയാജധ്മയായ സ്ഥലം കലണ്
ത്തുന്നതതിന് ഒരു കമ്തിറ്റതിലയ സര്ക്കയാര് നതിയമതിക്കുകയും 
സ്ഥലലമടുപ്തിന് ലസ്പഷധ്ല് ഓൈീസലറ നതിയമതിക്കുകയും 
ലചയ്തു. നതിര്ദതിഷ് വതിമയാനത്തയാവളത്തതിന് സ്ഥലം ഏലറ്റ
ടുക്കുന്നതതിനുള്ള കനയാഡല് ഏജന്സതിയയായതി സംസ്ഥയാന 
സര്ക്കയാരതിലറെ കീഴതിലുള്ള ലപയാതുകമഖലയാ സ്ഥയാപനമയായ 
ലക.എസ്.ഐ. ഡതി.സതി.ലയ നതിയമതിക്കയാനും തീരുമയാനതിച്.

എയർ സ്ട്ടിപ്പുകൾ
നതിലവതിലല നയാല് അന്യാരയാഷ് രേ വതിമയാനത്തയാവളങ്ങൾ 
കൂെയാലത, പ്രധയാന വതികനയാദസഞ്ചയാര കകന്ദ്രങ്ങലള 
തമ്തില് ബന്തിപ്തിച്് ലചറതിയ, ഒറ്റ എഞ്ചതിന് വതിമയാനങ്ങൾ 
പ്രവര്ത്തതിപ്തിക്കയാന് കഴതിയുന്ന എയര്സ്രേതിപ്പുകൾ-ലൈലതി
കപയാര്ട്ടുകളുലെ ഒരു നതിരതലന്ന കകരളത്തതിന് ഉെന് ഉണ്യാ
കയക്കയാം. സംസ്ഥയാനത്തതിലറെ കവധ്യാമയയാന കമഖലയുലെ 
സമഗ് വതികസനമയാണ് ഈ ഉദധ്മത്തതിലറെ ലക്ധ്ം. 8-10 
സീറ്റുകളുള്ള ലചറതിയ ഒറ്റ എന്ജതിന് വതിമയാനങ്ങൾ ഉപ
കയയാഗതിച്് സംസ്ഥയാനലത്ത പ്രധയാന വതികനയാദസഞ്ചയാര  
കകന്ദ്രങ്ങലള തമ്തില് ബന്തിപ്തിച്് എയര്കലന് 
സര്വീസ് ആരംഭതിക്കയാനയാണ് എയര്സ്രേതിപ്്-ലൈലതി
കപയാര്ടെ് സര്വ്വീസ് ലകയാണ്്  ഉകദേശതിക്കുന്നത്. പ്രയാരം
ഭഘടെത്തതില് കയാസര്കകയാെ് (കബക്കല്), വയനയാെ് 
(കല്പറ്റ), ഇടുക്കതി എന്നതിവതിെങ്ങളതില് എയര് സ്രേതിപ്പുകൾ 
സ്ഥയാപതിക്കയാനയാണ് പദ്തതി. നതിര്ദേതിഷ് എയര് സ്രേതിപ്പുകൾ 
അന്യാരയാഷ് രേ വതിമയാനത്തയാവളങ്ങളുലെ ൈീഡര് കപയാര്ട്ടു
കളയായതി പ്രവര്ത്തതിപ്തിക്കുന്നതതിന് പ്രയാകദശതിക കണക്റ്റതി
വതിറ്റതി പദ്തതിയയായ-ഉഡയാനതില് ഉൾലപ്ടുത്തണലമന്ന്  
സംസ്ഥയാന സര്ക്കയാര് കകന്ദ്രകത്തയാെ് അഭധ്ര്ത്ഥതിച്തിട്ടുണ്്.

റബ്ൽ എയർസ്ട്ടിപെ് : കബക്കലതില് എയര് സ്രേതിപ്പുകൾ 
നതിര്മതിക്കുന്നതതിനുള്ള സയാധധ്തയാ പഠന റതികപ്യാര്ടെ് സതിവതില് 
ഏവതികയഷന് മന്തയാലയത്തതിലറെ അനുമതതിക്കയായതി സമര്
പ്തിച്തിട്ടുണ്്.സ്ഥലം ക്തിയറന്സും കെയാകപ്യാഗ്യാൈതിക്കല് 
ഭൂപെവം സംബന്തിച് സ്റ്റതിയറതിംഗ് കമ്തിറ്റതിയുലെ ലമകമ്യാ
റയാണ്ം സതിവതില് ഏവതികയഷന് മന്തയാലയത്തതിന് സമര്പ്തി
ച്തിരുന്നു. എയര് സ്രേതിപ്പുകൾ നതിര്മതിക്കുന്നതതിനുകവണ് ഭൂമതി  
ഏലറ്റടുക്കുന്നതതിനയായുള്ള ഭയാരണയാനുമതതി കകരള  
സര്ക്കയാരതിലറെ ധനകയാരധ് വകുപ്തില് നതിന്നും  
ലഭധ്മയാകകണ്തുണ്്.
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കൽപെറ് എയർ സ്ട്ടിപെ്: വയനയാെ് ജതില്യതിലല കല്പ്റ്റയതില് 
എല്കസ്റ്റയാൺ എകസ്റ്ററ്റതില് എയര് സ്രേതിപ്തിനയായതി സ്ഥലം 
കലണ്ത്തതിയതിട്ടുണ്്.ഡതിപതിആര് തയ്യയാറയാക്കുന്നതതിനയായതി 
എയര് സ്രേതിപ്് നതിര്മ്തിക്കുന്നതതിന് കലണ്ത്തതിയ സ്ഥലം 
അനുകയയാജധ്മയാകണയാലയന്നതു സംബന്തിച്് റതികപ്യാര്ടെ് 
സമര്പ്തിക്കയാന് ലകഎസ്ഐഡതിസതികയയാെ് ആവശധ്ലപ്
ടെതിട്ടുണ്്. സയാധധ്തയാ പഠന റതികപ്യാര്ടെ് സതിവതില് ഏവതികയ
ഷന് മന്തയാലയത്തതിന് സമര്പ്തിച്തിട്ടുണ്്. സ്ഥലം ക്തിയറന്
സ്, കെയാകപ്യാഗ്യാൈതിക്കല് മയാപ്് തയ്യയാറയാക്കുന്നതതിനയായതി  
സ്റ്റതിയറതിംഗ് കമ്തിറ്റതി രൂപീകരതിക്കയാന് വയനയാെ് ജതില്യാ  
കളക്െലറ ചുമതലലപ്ടുത്തതി.

ഇടു്ടി എയർസ്ട്ടിപെ്: എയര് സ്രേതിപ്തിലറെ സയാധധ്തയാ പഠന 
റതികപ്യാര്ടെ് കവധ്യാമയയാന മന്തയാലയത്തതിന് സമര്പ്തിച്. സ്ഥലം 
ക്തിയറന്സതിനും, കെയാകപ്യാഗ്യാൈതിക്കല് മയാപ്് തയ്യയാറയാക്കുന്ന
തതിനും സ്റ്റതിയറതിംഗ് കമ്തിറ്റതി രൂപീകരതിക്കയാന് ഇടുക്കതി ജതില്യാ 
കളക്െലറ ചുമതലലപ്ടുത്തതിയതിട്ടുണ്്.

ജെഗതോഗതം 
ജലഗതയാഗതം ലചലവ കുറഞ് ഗതയാഗത രീതതിയയാണ്. ഇത് 
സുരക്തിതവം ഊര്ജ്ക്മതയുമുള്ളതും കൂടുതല് പരതിസ്ഥതി
തതി സൗഹൃദവം ഏറ്റവം കുറവ് കയാര്ബൺ നതിര്ഗമനവം 
ഉള്ളതയാകുന്നു. കകരളത്തതില് കറയാഡ്, ലറയതില് ഗതയാഗതം 
എന്നതിവയ്ക് അനുകയയാജധ്മയായ അനുബന് ഗതയാഗത രീ
തതിയയാണതിത്. ഇതതിന് വലതിയ ഭയാരങ്ങൾ ഉൾലക്കയാള്ളയാനുള്ള 
കശഷതിയുണ്്. കൂെയാലത കൂടുതല് ദൂരകത്തക്ക് ഭയാരതിച് സയാധന
ങ്ങൾ വൈതിക്കയാനും അനുകയയാജധ്മയാണ്. ജലഗതയാഗതത്തതി
ന് പ്രധയാനമയായും മൂന്ന് പ്രയാഥമതിക വതിഭയാഗങ്ങളയാണള്ളത്. 
സമുദ്രഗതയാഗതം, ഉൾനയാെന് ജലഗതയാഗതം, തീരകദശ 
കപ്ല് ഗതയാഗതം എന്നതിവയയാണത്. ജലഗതയാഗതത്തതിലറെ 
കയാരധ്ക്മതയും സുസ്ഥതിരതയും ഉയര്ത്തുന്നതതിലൂലെ ജലഗ
തയാഗതവമയായതി ബന്ലപ്ടെ സുപ്രധയാന കയാരധ്ങ്ങൾക്ക് ഒരു 
സമഗ്മയായ ചടെക്കൂെ് രൂപലപ്ടുകത്തണ്തയാണ്. തീരകദശ 
കപ്ല് ഗതയാഗതം, വതികദശ വധ്യാപയാരം, ഉൾനയാെന് ജലഗതയാ
ഗതം എന്നതിവ കപ്രയാത്യാൈതിപ്തിക്കുന്നതതിനും തുറമുഖങ്ങളുകെയും 
ഉൾനയാെന് ജലപയാതകളുകെയും സമഗ്വതികസനത്തതിനയായും 
ഉള്ള വതിവതിധ സര്ക്കയാര് പദ്തതികളും നയങ്ങളുമയാണ് ഈ 
ഭയാഗത്ത് പ്രതതിപയാദതിച്തിരതിക്കുന്നത്. 

ആകഗയാളതല വധ്യാപയാരത്തതിലറെയും ഉല്പയാദന വതിതരണ 
ശംഖലയുലെയും നലടെല്യാണ് സമുദ്ര ഗതയാഗതം, എലന്
ന്നയാല് കലയാക വധ്യാപയാരത്തതിലറെ അഞ്ചതില് നയാലു ഭയാഗവം 
നെക്കുന്നത് സമുദ്ര മയാര്ഗ്ഗം വഴതിയയാണ്. ഐകധ്രയാഷ്ട്രസ
ഭയുലെ വധ്യാപയാരവം വതികസനവം സംബന്തിച് സകമ്
ളനം (യു.എന്. സതി. െതി .എ.ഡതി) 2019 ലല സ്റ്റയാറ്റതിസ്റ്റതിക്്  
മയാനുവലതില് നതിലവതിലല ആകഗയാള വധ്യാപയാര സൂചകങ്ങൾ  
റതികപ്യാര്ട്ടു ലചയ്യുന്നുണ്്. മയാനുവല് അനുസരതിച്് 
ആകഗയാള വധ്യാപയാരത്തതിലറെ (കയറ്റുമതതി) ലമയാത്തം മൂലധ്ം  
19.5 രേതിലധ്ൺ കഡയാളറയാണ് (യു.എന്. സതി. െതിഎ .ഡതി, 2019). 
കലയാകലമമ്പയാടുമുള്ള തുറമുഖങ്ങളതില് 793 ദശലക്ം െതി.ഇ
.യു കകകയാരധ്ം ലചയ്തു. 2017 നും 2018 നും ഇെയതില് 
ഇത്തരത്തതില് സമയാൈരതിച്ത് 4.7 ശതമയാനം വര്ദ്നവ്  
ഉണ്യായതിട്ടുണ്്. 

2020 ലല പ്രയാരംഭ പ്രതീക്കൾ, സമ്പദ് വധ്വസ്ഥയതിലും 
വധ്യാപയാരത്തതിലും മതിതമയായ പുകരയാഗതതി കകവരതിക്കുലമ

ന്നയായതിരുന്നു, കകയാവതിഡ്-19 പകര്ച്വധ്യാധതി മൂലമുണ്യായ 
വലതിയകതയാതതിലുള്ള ആകഗയാള ആകരയാഗധ്-സയാമ്പത്തതിക  
പ്രതതിസന്തി സമ്പദ് വധ്വസ്ഥയുലെ കയാഴ്ചപ്യാെതിലന സയാരമയായതി 
ബയാധതിക്കുകയുണ്യായതി. എല്യാ സയാമ്പത്തതിക സൂചകങ്ങളും 
തയാകഴക്കുള്ള പ്രവണത കയാണതിക്കുന്നകതയാലെയാപ്ം തലന്ന 
സമുദ്ര ഗതയാഗതത്തതിലും വധ്യാപയാരത്തതിലും സയാരമയായ കുറവ് 
സംഭവതിച്തിട്ടുണ്്. നതിലവതിലുള്ള നതിരന്രവമയായ അനതിശ്തിത
ത്വത്തതില്, 2020 -ല് അന്യാരയാഷ്ട്ര സമുദ്ര വധ്യാപയാരത്തതിലറെ 
അളവ് 4.1 ശതമയാനം കുറയുലമന്ന് യു.എന്. സതി  െതി .എ.ഡതി 
കണക്കയാക്കുന്നുത്. (ഉറവതിെം: മയാരതികെം രേയാന്കസ്പയാര്ടെ് 
2020 അവകലയാകനം)

രയാജധ്ത്തതിലറെ വയാണതിജധ്, വധ്യാപയാര കമഖലയതിലല വളര്ച് 
നതിലനതിര്ത്തുന്നതതില് ഇന്ധ്ന് തുറമുഖങ്ങളും ഷതിപ്തിംഗ് വധ്
വസയായവം നതിര്ണയായക പങ്് വൈതിക്കുന്നുണ്്. ഷതിപ്തിംഗ് 
മന്തയാലയം സൂചതിപ്തിക്കുന്നതനുസരതിച്്, ഇന്ധ്യുലെ വധ്യാപയാ
രത്തതിലറെ അളവതില് 95 ശതമയാനവം, മൂലധ്ത്തതിലറെ 70 ശത
മയാനവം സമുദ്ര ഗതയാഗതത്തതിലൂലെയയാണ് ലഭധ്മയാകുന്നത്. 
ഏകകദശം 7,517 കതികലയാമീറ്റര് തീരപ്രകദശമുള്ള കലയാകലത്ത 
പതതിനയാറയാമലത്ത രയാജധ്മയാണ് ഇന്ധ്യതില് 13 പ്രധയാന തുറ
മുഖങ്ങളും, 205 കനയാടെതികൈഡ് കമനര്, ഇറെര്മീഡതിയറ്റ് 
തുറമുഖങ്ങളുണ്്. തുറമുഖ നതിര്മ്യാണം, പരതിപയാലന പദ്തതി
കൾക്കയായതി ഓകടെയാമയാറ്റതിക് റൂടെതിന് കീഴതില് 100 ശതമയാനം 
വലര വതികദശ നതികക്പം (എൈ്. ഡതി.ഐ) അനുവദതിക്കുന്നു
ണ്്. തുറമുഖങ്ങൾ, ഉൾനയാെന് ജലപയാതകൾ, ഉൾനയാെന് 
തുറമുഖങ്ങൾ എന്നതിവ വതികസതിപ്തിക്കുകയും പരതിപയാലതിക്കുക
യും പ്രവര്ത്തതിപ്തിക്കുകയും ലചയ്യുന്ന സംരംഭങ്ങൾക്ക് 10 
വര്ഷലത്ത നതികുതതി ഇളവം നല്കതി സൈയായതിക്കുന്നുണ്്. 
സയാഗര്മയാലയുലെ കദശീയ പരതികപ്രക്ധ് പദ്തതി പ്രകയാരം 
രയാജധ്ത്ത് ആറ് പുതതിയ ലമഗയാ തുറമുഖങ്ങൾ വതികസതിപ്തിക്കു
ന്നതയാണ്. 2020 സയാമ്പത്തതിക വര്ഷത്തതില് ഇന്ധ്യുലെ 
വന്കതിെ തുറമുഖങ്ങൾക്ക് പ്രതതിവര്ഷം 1,534.91 ദശലക്ം 
െൺ (എംെതിപതിഎ) കശഷതിയുണ്യായതിരുന്നു. 2021 സയാമ്പത്തതിക 
വര്ഷത്തതില്, ഇന്ധ്യതിലല എല്യാ തുറമുഖങ്ങളും 672.60 ദശ
ലക്ം െൺ (മതില്ധ്ന് െൺ) ചരക്ക് ഗതയാഗതം കകകയാരധ്ം 
ലചയ്തതിട്ടുണ്്. സയാമ്പത്തതിക വര്ഷം 2021-ല് ചരക്ക് കയറ്റുമതതി 
290.63 ബതിലധ്ൺ യുഎസ് കഡയാളറതിലലത്തതി.

ഇന്ധ്യുലെ 7,517 കതികലയാമീറ്റര് കദര്ഘധ്മുള്ള തീരപ്രകദശം, 
14,500 കതികലയാമീറ്റര് സഞ്ചയാരകയയാഗധ്മയായ ജലപയാതകൾ, 
പ്രധയാന അന്ര്കദശീയ സമുദ്ര വധ്യാപയാര പയാതകളതിലല 
സുപ്രധയാന സ്ഥയാനം എന്നതിവ പ്രകയയാജനലപ്ടുത്തുന്നതതിനും,  
പുതതിയവയുലെ നവീകരണത്തതിലൂലെയും വതികസനത്തതിലൂ
ലെയും രയാജധ്ത്ത് തുറമുഖലത്ത അെതിസ്ഥയാനമയാക്കതിയുള്ള 
വതികസനം കപ്രയാത്യാൈതിപ്തിക്കുന്നതതിന് ഇന്ധ്യാ ഗവൺ
ലമറെ് സയാഗര്മയാല പദ്തതി ആരംഭതിച്. തുറമുഖങ്ങൾ, 
കണക്റ്റതിവതിറ്റതി വര്ധതിപ്തിക്കല്, തുറമുഖ ബന്തിത വധ്വസയാ
യവല്ക്കരണം കപ്രയാത്യാൈതിപ്തിക്കല്, തീരകദശ സമൂൈ 
വതികസനം, ഇന്ധ്യതിലല തീരകദശ ഷതിപ്തിംഗ്, ഉൾനയാെന് 
ജലപയാത എന്നതിവയുലെ കപ്രയാത്യാൈനം എന്നതിവയയാണ് 
പദ്തതിയതില് ഉൾലപടുന്ന തുറമുഖവമയായതി ബന്ലപടെ കമ
ഖലകൾ. 2019 ലസപ്റ്റംബര് 30 ലല കണക്കനുസരതിച്് 
ലമയാത്തം 121 കപ്രയാജക്ടുകൾ (ലചലവ്: 30,228 കകയാെതി രൂപ)  
പൂര്ത്തതിയയായതി, 201 കപ്രയാജക്ടുകൾ (ലചലവ്: 309,048 
കകയാെതി) നെപ്യാക്കതിലക്കയാണ്തിരതിക്കുകയയാണ്. സയാഗര്മയാല 
പദ്തതിക്ക് കീഴതില് ഏലറ്റടുക്കുന്ന പദ്തതികളുലെ സംഗ്ൈം 
അനുബന്ം 11.1.26-ല് നല്കതിയതിരതിക്കുന്നു.
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ഇന്തയൻ തു�മുഖങ്ങളടിലെ ചര്് ഗതോഗതം
ഒരു സമ്പദ് വധ്വസ്ഥയതിലല വീലണ്ടുക്കല്, മയാന്ധ്ം എന്നതിവ 
കണക്കയാക്കുന്നതതിലല സുപ്രധയാന സൂചകങ്ങളയാണ് സമുദ്ര 
ഗതയാഗത വതിവരങ്ങൾ. ഇതതിനു കയാരണം വളലര സൂക്മയായ 
രീതതിയതിലും കൃതധ്വമയായ വതിവര കശഖരണമയാണ്. കകയാവതിഡ് 
പ്രതതിസന്തിക്കും തുെര്ന്നുള്ള കലയാക്ക്ഡൗണകൾക്കും ലതയാ
ട്ടുമുമ്പ് അതയായത് 2019 ഏപ്രതില്-ഡതിസംബര് കയാലയളവതില് 
ഇന്ധ്യതിലല 13 വന്കതിെ തുറമുഖങ്ങളതിലല ചരക്ക് ഗതയാഗതം 
വര്ദ്തിച്തിട്ടുണ്്. 2020-21-ലല തുറമുഖ, ഷതിപ്തിംഗ്, ജലപയാത 
മന്തയാലയത്തതിലറെ കദ്വവയാര്ഷതിക പ്രസതിദ്ീകരണത്തതിന് 
പ്രകയാരം ['ഇന്ധ്ന് തുറമുഖ കമഖല-(31.03.2021) സമകയാലതി
കവതിവരങ്ങൾ] ഇന്ധ്യതിലല വന്കതിെ ലചറകതിെ തുറമുഖങ്ങൾ  
ലമയാത്തം 1,251.38 െൺ ദശലക്ം ചരക്ക് ഗതയാഗതം 
കകകയാരധ്ം ലചയ്തതിട്ടുണ്്. ഇതതില് 2019-20 കയാലയളവതിലന 
അകപക്തിച്് ചരക്ക് ഗതയാഗതത്തതില് 5.2 ശതമയാനത്തതിലറെ 
കുറവ് പ്രതതിൈലതിപ്തിച്തിരതിക്കുന്നത്. 2020-21 കയാലയളവതില് 
വന്കതിെ ലചറകതിെ തുറമുഖങ്ങളതില് കകകയാരധ്ം ലചയ്ത ചരക്ക് 
യഥയാകമം 4.6 ശതമയാനവം 5.9 ശതമയാനവം (പ്രതതികൂല
മയായ വളര്ച്) കരഖലപ്ടുത്തതിയതിട്ടുണ്്. ഇന്ധ്ന് തുറമുഖത്ത് 
കകകയാരധ്ം ലചയ്യുന്ന ലമയാത്തം ഗതയാഗതത്തതില് ലചറകതിെ 
തുറമുഖത്തതിലറെ വതിൈതിതം 2019-20ല് 46.6 ശതമയാനത്തതില് 
നതിന്ന് 2020-21ല് 46.3 ശതമയാനമയായതി കുറഞ്തിട്ടുണ്്. 
ഇന്ധ്യതിലല വന്കതിെ-ലചറകതിെ തുറമുഖങ്ങൾ കകകയാരധ്ം 
ലചയ്യുന്ന രേയാൈതിക്കതിലല പ്രവണത അനുബന്ം 11.1.27  
നല്കതിയതിരതിക്കുന്നു 

കഴതിഞ് കുറച്് വര്ഷങ്ങളയായതി രയാജധ്ലത്ത പ്രധയാന തുറമുഖ
ങ്ങളതിലല ചരക്ക് ഗതയാഗതം പ്രതതികൂലമയായതി ബയാധതിച്തിട്ടുണ്്. 
ചുരുക്കത്തതില്, കകയാവതിഡ്-19 ന് മുമ്പുള്ള ഒരു ലചറതിയ ഇെ
കവളയ്ക് കശഷം ചരക്ക് ഗതയാഗതത്തതില് കനരതിയ വര്ദ്നവ
ണ്യായതിട്ടുണ്്. 2019-20 കയാലഘടെലത്ത അകപക്തിച്് 2020-
21 കയാലയളവതില് ഇന്ധ്ന് തുറമുഖങ്ങളതില് കകകയാരധ്ം 
ലചയ്യുന്ന വതികദശ ചരക്ക് 3.7 ശതമയാനവം തീരകദശ ചരക്ക് 
11.4 ശതമയാനവം ആയതി കുറഞ്തിട്ടുണ്്. 2020-21 ല് ഇന്ധ്
യതിലല വന്കതിെ തുറമുഖങ്ങളതില് കകകയാരധ്ം ലചയ്ത തീരകദശ, 
വതികദശ ചരക്ക് മുന്വര്ഷലത്ത അകപക്തിച്് യഥയാകമം 3.6 
ശതമയാനമയായും 8.0 ശതമയാനമയായും കുറഞ്ഞു. കമല്പ്റ
ഞ് കയാലയളവതില് ലചറകതിെ തുറമുഖങ്ങളതില് കകകയാരധ്ം 
ലചയ്യുന്ന വതികദശ ചരക്ക് 3.8 ശതമയാനവം തീരകദശ ചരക്ക് 
17.4 ശതമയാനവം കുറഞ്തിട്ടുണ്്. 2020-21, 2019-20 വര്
ഷങ്ങളതില് ഇന്ധ്ന് തുറമുഖങ്ങളതില് കകകയാരധ്ം ലചയ്ത വതി
കദശ-തീരകദശ ചരക്ക് ഗതയാഗതം അനുബന്ം 11.1.28 
നല്കതിയതിരതിക്കുന്നു.

വന്കതിെ തുറമുഖങ്ങളതില്, ദീന്ദയയാല് തുറമുഖം 19.5 
ശതമയാനം വതിൈതിതകത്തയാലെ 102.41 ദശലക്ം െൺ പര
മയാവധതി വതികദശ ചരക്ക് കകകയാരധ്ം ലചയ്തതിട്ടുണ്്. 2020- 21 
ല് ഏറ്റവം കുറവ് വതികദശ ചരക്ക് കകകയാരധ്ം ലചയ്തത് കയാമ
രയാജര് തുറമുഖം (2.8 ശതമയാനം) ആണ്. തീരകദശ ചരക്കുക
ളുലെ കയാരധ്ത്തതില്, പയാരദ്വീപ് തുറമുഖവം 20.9 ശതമയാനകത്തയാ
ലെ 30.75 ദശലക്ം െൺ പരമയാവധതി തീരകദശ ചരക്കും, 
മുംകബ തുറമുഖം (16.1 ശതമയാനം), ലകയാല്ക്കത്ത കഡയാക്ക് 
0.4 ശതമയാനവമയായതി ലതയാട്ടു തയാലഴ നതില്ക്കുന്നു. ലചറകതിെ  
തുറമുഖങ്ങളതില്, ഗുജറയാത്ത് മയാരതികെം കബയാര്ഡ് (ജതിഎംബതി) 
69.4 ശതമയാനകത്തയാലെ 348.06 ദശലക്ം െൺ പരമയാ
വധതി വതികദശ ചരക്ക് കകകയാരധ്ം ലചയ്തതിട്ടുണ്്, 2020-21 
കയാലയളവതില് കര്ണയാെക ഏറ്റവം കുറവ് (0.1 ശതമയാനം)

ചരക്ക് ഗതയാഗതം കകകയാരധ്ം ലചയ്തതയായതി കരഖലപടുത്തതി
യതിട്ടുണ്് . ഗുജറയാത്ത് മയാരതികെം കബയാര്ഡ് 50.9 ശതമയാനം 
വതിൈതിതകത്തയാലെ 39.51 ദശലക്ം െൺ പരമയാവധതി 
തീരകദശ ചരക്ക് കകകയാരധ്ം ലചയ്തു, തുെര്ന്ന് മുംകബ 
മയാരതികെം കബയാര്ഡ് (എംഎംബതി) 24.2 ശതമയാനവംചരക്ക്  
കകകയാരധ്ം ലചയ്തതിട്ടുണ്്. കഗയാവ തുറമുഖം 2020-21-
ല് തീരകദശ ചരക്കുകലളയാന്നും കകകയാരധ്ം ലചയ്തതിടെതില്. 
ഇന്ധ്യതിലല വന്കതിെ- ലചറകതിെ തുറമുഖങ്ങൾ കകകയാരധ്ം 
ലചയ്യുന്ന വതികദശ, തീരകദശ ചരക്ക് ഗതയാഗത വതിവരങ്ങൾ  
ചടിത്ം 11.1.5 -ല് നല്കതിയതിരതിക്കുന്നു.

വൻകടിട,ലചറുകടിട തു�മുഖങ്ങളടിലെ റശഷടി 
വ ടിനടിറയോഗം
വര്ഷങ്ങളയായതി, ആഭധ്ന്രവം കവകദശതികവമയായ വധ്യാപയാ
രത്തതിലറെ വര്ദ്തിച്വരുന്ന വധ്യാപ്തി നതിറകവറ്റുന്നതതിനയായതി 
വന്കതിെ തുറമുഖങ്ങളുലെ ചരക്ക് കകകയാരധ്ം ലചയ്യയാനുള്ള 
കശഷതി കമയാനുഗതമയായതി വര്ദ്തിച് വരുന്നു. 1993-94 അവ
സയാനത്തതില് 172.59 ദശലക്ം െണ്ണയായതിരുന്ന തുറമുഖങ്ങളുലെ  
കശഷതി 2020-21 -ല് 1534.91 ദശലക്ം െണ്ണയായതി  
ഉയര്ന്നതിട്ടുണ്്. വന്കതിെ തുറമുഖങ്ങളുലെ കശഷതി വതിനതികയയാഗം 
2020-21ല് 43.8 ശതമയാനമയായതിരുന്നു. 2020-21-ല് 
എസ്എംപതി ലകയാല്ക്കത്ത കപയാര്ടെ് രേസ്റ്റയാണ് കശഷതി വതി
നതികയയാഗത്തതില് 74.3 ശതമയാനകതയാലെ ഏറ്റവം കൂടുതല് 
ഉയര്ച് കകവരതിച്തിരതിക്കുന്നത്. ലചറകതിെ തുറമുഖങ്ങളതിലല 
കശഷതി വതിനതികയയാഗം 58.2 ശതമയാനവം, ഇതതില് 2020-21-
ല് ഉയര്ന്ന കശഷതി വതിനതികയയാഗം കകവരതിച്തിരതിക്കുന്നത് 
71.2 ശതമയാനകത്തയാലെ ഗുജറയാത്ത് മയാരതികെം കബയാര്ഡ് 
ആണ്. 2020-21 കയാലയളവതില് വന്കതിെ- ലചറകതിെ  
തുറമുഖങ്ങളതില് കകകയാരധ്ം ലചയ്ത തുറമുഖങ്ങൾ തതിരതിച്ള്ള 
കശഷതിയും ചരക്ക് ഗതയാഗതവം യഥയാകമം അനുബന്ം 
11.1.29, അനുബന്ം 11.1.30 എന്നതിവയതില് നല്കതിയതി
രതിക്കുന്നു. കകരളത്തതിലല തുറമുഖം തതിരതിച്ള്ള (ലചറകതിെ) 
കശഷതിയും കശഷതി വതിനതികയയാഗവം അനുബന്ം 11.1.31-ല് 
നല്കതിയതിരതിക്കുന്നു.

റകരളത്ടിലെ വൻകടിട- ലചറുകടിട തു�മുഖങ്ങളടിൽ 
ചര്് ഗതോഗതം ഹകകോരയം ലചയ്യുന്നതടിലെ  
്വണതകൾ
590 കതികലയാമീറ്റര് തീരപ്രകദശമുള്ള കകരളത്തതില്, ലകയാച്തിയതി
ലല ഒരു വന്കതിെ തുറമുഖവം 17 ലചറകതിെ തുറമുഖങ്ങളുമുണ്്. 
സംസ്ഥയാനലത്ത ലകയാച്തി തുറമുഖം കൂെയാലത നയാല് ലചറകതിെ 
തുറമുഖങ്ങളയായ വതിഴതിഞ്ം, നീണ്കര (ലകയാല്ം), കബപ്പൂര്, 
അഴീക്കല് എന്നീ തുറമുഖങ്ങളതിലും ചരക്ക് കകകയാരധ്ം ലച
യ്തുവരുന്നു.. 2019-20ല് ലമയാത്തം കകകയാരധ്ം ലചയ്ത 
ചരക്ക് ഗതയാഗതത്തതില് 34.19 ദശലക്ം െൺ ആണ്. ഇത് 
2019-20 മയായതി തയാരതമധ്ം ലചയ്യുകമ്പയാൾ 2020-21ല് സം
സ്ഥയാനത്ത് കകകയാരധ്ം ലചയ്ത ലമയാത്തം ചരക്ക് 31.62 ദശ
ലക്ം െണ്ണയാണ്, ഇത് വര്ദ്നവതില് 7.5 ശതമയാനം ഇെതിവ്  
പ്രതതിൈലതിപ്തിക്കുന്നു. സംസ്ഥയാനത്തതിലറെ കഴതിഞ് ഏതയാനും 
വര്ഷങ്ങളതിലലയും നെപ്പുവര്ഷലത്തയും ചരക്ക് ഗതയാഗത 
ത്തതില് വന്ന മയാറ്റങ്ങൾ പട്ടിക 11.1.8-ല് നല്കതിയതിരതിക്കുന്നു. 
ഇറെര്മീഡതിയറ്റ്, കമനര് കപയാര്ട്ടുകൾ കകകയാരധ്ം ലച
യ്യുന്ന ചരക്ക് തതിരതിച്ള്ള ചരക്ക് ഗതയാഗതം അനുബന്ം 
11.1.32-ല് നല്കതിയതിരതിക്കുന്നു. 2020-21ല് കകരളത്തതി
ലല ഇറെര്മീഡതിയറ്റ്, കമനര് തുറമുഖങ്ങളതില് നതിന്ന് 
സമയാൈരതിച് വരുമയാനത്തതിലറെ ഇനം തതിരതിച്ള്ള സംഗ്ൈം  
അനുബന്ം 11.1.33-ല് നല്കതിയതിരതിക്കുന്നു.
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ചടിത്ം 11.1.5 2020-21 ലല വന്കതിെ-ലചറകതിെ തുറമുഖങ്ങളതിലല വതികദശ- തീരകദശ ചരക്ക് ഗതയാഗതത്തതിലറെ പങ്്

എച് ഡതി സതി  
8% 

ലക എസ് ഡതി 
3% 

ദീന് ദയയാല് 
19% 

ലജ.എന്.പതി.െതി 
11% 

മുംകബ 
6% 

കമയാര്മുഗയാകവയാ 
4% 

നയൂ മംഗ�രു 
5% 

ലകയാച്തി 
4% 

ചതിദംബരനയാര് 
4% 

ലചകന്ന 
7% 

വതിശയാഖപടെണം 
10% 

കയാമരയാജര് 
3% 

പയാരദ്വീപ് 
16% 

2020-21-ലല വന്കതിെ  തുറമുഖങ്ങളതിലല വതികദശ ചരക്ക് ഗതയാഗതത്തതിലറെ പങ്് 

എച്്.ഡതി.സതി 
4% 

ദീന് ദയയാല് 
10% 

ലജ.എന്.പതി.െതി 
3% 

മുംകബ 
16% 

കമയാര്മുഗയാകവയാ 
1% 

നയൂ മംഗ�രു 
7% 

ലകയാച്തി 
8% ചതിദംബരനയാര് 

7% 

ലചകന്ന 
4% 

വതിശയാഖപടെണം 
11% 

കയാമരയാജര് 
8% 

പയാരദ്വീപ് 
21% 

2020-21-ലല വന്കതിെ തുറമുഖങ്ങളതിലല തീരകദശ ചരക്ക് ഗതയാഗതത്തതിലറെ പങ്് 
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ഗുജറാത്ത് 
69.4% 

മഹാരാ� 
4.2 % 

ആ�ാ�േദശ് 
15.5 % 

തമിഴ്നാട് 
1.8 % 

കർണാടക 
0.1% 

പുതുേച്ചരി 
1.1% 

ഒഡീഷ 
7.9% 

2020-21ല് ലചറകതിെ തുറമുഖങ്ങളതില് കകകയാരധ്ം ലചയ്ത വതികദശ ചരക്ക് ഗതയാഗതം  

ഗുജറയാത്ത് 
50.9% 

മൈയാരയാഷ്ട്ര 
 24.2 % 

ആ�യാപ്രകദശ്  
15.4 % 

തമതിഴ്നയാെ്  
0.4% 

കര്ണയാെക  
0.2% 

പുതുകച്രതി  
2.5% 

ഒഡീഷ  
4.6 % 

കകരളം  
0.1% 

ആന്ഡമയാന് 
നതികക്കയാബയാര്  

ദ്വീപുകൾ  
1.6 % 

2020-21-ല് ലചറകതിെ തുറമുഖങ്ങളതില് കകകയാരധ്ം ലചയ്ത തീരകദശ ചരക്ക് ഗതയാഗതം  

അവലംബം: തുറമുഖ ്ഷി്ഷിംഗ്ട് ജല�ാത മന്താലയം ,എച്്ട് ഡഷി സഷി - ൈാൽഡഷിയ പഡാക്ട് പകാംപ്ക്്ട്
കുറഷി്്ട്: പഗാവ, പകരളം, ആൻഡമാൻ നഷിപകാബാര േ്ീപുകള് എന്ീ പ്രധാന തുറമുഖങ്ങളഷിൽ വഷിപേശ ചരക്ട് ഗതാഗതം ഹകകാര്ം പചയ്ഷിടഷില്ല, പഗാവയഷിൽ 
പചറുകഷിട തുറമുഖങ്ങളഷിൽ തീരപേശ ചരക്ട് ഗതാഗതം നടന്ഷിടഷില്ല 
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ലകോച്ച ടി തു�മുഖം
കകരളത്തതിലല ഏക വന്കതിെ തുറമുഖമയാണ് ലകയാച്തി 
തുറമുഖം. ഇത് 827 ലൈക്െറതില് വധ്യാപതിച്കതിെക്കുന്നു. ഇതതിന് 
7.5 കതികലയാമീറ്റര് ദൂരമുണ്്. എന്എച്് 544, എന്എച്് 66, 
എന്എച്് 185 എന്നതിവയതിലൂലെ തുറമുഖത്തതിന് ഉൾനയാടുക
ളതികലക്ക് ബന്ലപ്ടുന്നു. ലകയാങ്ൺ, ദക്തിണ ലറയതില്കവ 
എന്നതിവയതികലക്കുള്ള ലറയതില് ലതിങ്കളും ഇതതിലറെ ഉൾപ്രകദ
ശങ്ങളതികലക്ക് ലറയതില് പ്രകവശനം നല്കുന്നു. ഇന്ലയാന്
ഡ് വയാടെര്കവസ് അകതയാറതിറ്റതി ഓൈ് ഇന്ധ് ലകയാല്ലത്തയും 
കകയാടെപ്പുറലത്തയും ബന്തിപ്തിക്കുന്ന ഉൾനയാെന് ജലപയാത 
ഇതതിലറെ ഇരുവശത്തും വതികസതിപ്തിക്കുന്നുണ്്. അഭതിമയാനക
രമയായ വല്യാര്പയാെം കലണ്യ് നര് ലെര്മതിനല് പദ്തതിയുലെ 
പൂര്ത്തീകരണം ലകയാച്തി തുറമുഖലത്ത ഇന്ധ്ന് മൈയാസമുദ്ര 
കമഖലയതിലല പ്രധയാന കകന്ദ്രമയാക്കതി മയാറ്റുന്നതയാണ്.

അകതസമയം, കഴതിഞ് സയാമ്പത്തതിക വര്ഷത്തതില് രയാ
ജധ്ത്തുെനീളമുള്ള ഷതിപ്തിംഗ് ബതിസതിനസതില് മൈയാമയാരതിയു
ലെ ആഘയാതം തുറമുഖം വഴതിയുള്ള ചരക്ക് നീക്കത്തതിലും 
പ്രതതികൂലമയായതി ബയാധതിച്തിട്ടുണ്്. ഇത് 2020-21-ല് 
ഏകകദശം എടെ് ശതമയാനം കുറഞ്ഞു. എന്നതിരുന്നയാലും, 
തുറമുഖത്തതിലറെ കലണ്യ് നര് ചരക്ക് കകകയാരധ്ം ലചയ്യു
ന്നത് ഏകകദശം 11 ശതമയാനം ഉയര്ന്നതിട്ടുണ്്. തുറമുഖം  
2020-21-ല് 31.50 ദശലക്ം െൺ ചരക്ക് കകകയാരധ്ം 
ലചയ്തു, മുന് സയാമ്പത്തതിക  വര്ഷലത്ത ചരക്ക് ഗതയാഗതം 
34 ദശലക്ം െണ്ണയായതിരുന്നു. എന്നതിരുന്നയാലും കലണ്യ് നര് 
ചരക്ക് നീക്കത്തതില് വര്ദ്നവ്  സൂചതിപ്തിക്കുന്നു. 2019-20-ല് 
6.20 ലക്ം െതിഇയു കകകയാരധ്ം ലചയ്തതിരുന്നതതില് നതിന്നും 
വധ്തധ്സ്മയായതി 2020-21 -ല് 6.89 ലക്ം െതിഇയു ആണ് 
കകകയാരധ്ം ലചയ്തത്.

ഈ സയാമ്പത്തതിക വര്ഷത്തതിലറെ ആദധ് രണ്് മയാസങ്ങളതില് 
ലകയാച്തി തുറമുഖത്ത് ചരക്ക് വതിതരണത്തതിലറെ കതയാതതില് 
വര്ധനവണ്യായകതയാലെ തുറമുഖങ്ങളതിലല ബതിസതിനസുകളതില്  
ലകയാവതിഡ്-19 മയായതി ബന്ലപ്ടെ സമ്ര്ദേം അല്പ്ം 
കുറഞ് തയായതി കയാണന്നു. ഇന്ധ്ന് കപയാര്ടെ്  അകസയാസതികയ
ഷന്, ലകയാച്തി-യുലെ കണക്കുകൾ പ്രകയാരം, 2020 ലല ഇകത 
മയാസങ്ങളതിലല 3.41 ദശലക്ം െണ്മയായതി തയാരതമധ്ം ലചയ്യു
കമ്പയാൾ നെപ്പുവര്ഷം അതയായത് ഏപ്രതില്, ലമയ് മയാസങ്ങ
ളതില് ലമയാത്തം 5.17 ദശലക്ം െണ്ണയായതി ചരക്ക് ഉല്പയാദനം  
വര്ദ്തിച്തിട്ടുണ്്. ലപകരേയാളതിയം, ഓയതില്, ലുബ്തികന്സ് എന്നീ 
ഉല്പ്ന്നങ്ങളുലെ വര്ദ്നവ്, മുന് വര്ഷലത്ത ഇകത മയാസ
ങ്ങളുമയായതി തയാരതമധ്ം ലചയ്യുകമ്പയാൾ 2.24 ദശലക്ം െണ്ം 
ഇത് 2021 ഏപ്രതില്-ലമയ് മയാസങ്ങളതില് 3.17 ദശലക്ം 
െണ്ണയായതി ഉയരുകയും ലചയ്തു.

വടിഴടിഞ്ം ഇന്റർനോഷണൽ സീറപോർട്് െ ടിെടിറ്ഡ് 
(വ ടിസടിൽ)
വതിഴതിഞ്ം ഇറെര്നയാഷണല് രേയാന്സ്ഷതിപ്്ലമറെ് ലെര്മതിനല്  
ഇന്ധ്യതിലല ആദധ്ലത്ത ഡീപ് വയാടെര് രേയാന്സ്ഷതിപ്്ലമറെ് 
ലെര്മതിനല് ആണ്. വതിഴതിഞ്ം തുറമുഖത്തതിലറെ അനുകൂ
ലയാവസ്ഥ അതതിലറെ 18 മീ. സ്വയാഭയാവതിക ആഴം അന്ര്കദേ
ശീയ ഷതിപ്തിംഗ് റൂടെതികലക്ക് 10 കനയാടെതിക്കല് കമല് മയാത്ം 
ദൂരം, തീരത്ത് കുറഞ് മണ്ണെതിയല് എന്നതിവയയാണ്.  
ഇതതികലക്കയായതി കകരള സര്ക്കയാര് വതിഴ തിഞ്ം  
ഇറെര്നയാഷണല് സീ കപയാര്ടെ് ലതിമതിറ്റഡ് (വതിസതില്) എന്ന 
പ്രകതധ്ക ഉകദേശധ് സ്ഥയാപനം രൂപീകരതിച്. വതിഴതിഞ്ം  
തുറമുഖത്തതിന് ഒരു അന്യാരയാഷ്ട്ര രേയാന്സ്ഷതിപ്്ലമറെ് ലെര്
മതിനലയായതി വതികസതിപ്തിക്കുന്നതതിന് ഭൂമതിശയാസ്തപരമയായ 
നതിരവധതി കനടെങ്ങളുണ്്.തീരത്ത് നതിന്ന് ഒരു കനയാടെതിക്കല് കമ
ലതിനുള്ളതില് 20 മീറ്റര് കകയാണ്ടൂര് ലഭധ്തയും തീരത്ത് കുറഞ് 
ലതികറ്റയാറല് രൈതിൈ്റ്റും ആവശധ്മതില്യാത്ത ലരൈഡ്ജതിംഗ്,  
കദശീയ/പ്രയാകദശതിക കറയാഡ്, ലറയതില് ശംഖലയതി
കലക്കുള്ള ലതിങ്കൾ, അന്യാരയാഷ്ട്ര ഷതിപ്തിംഗ് റൂടെതിലറെ 
സയാമീപധ്ം, ഗ്ീന്ൈീല്ഡ് കപ്രയാജക്റ്റയായതി രൂപകല്പന  
ലചയ്യുന്നതതിനും വതികസതിപ്തിക്കുന്നതതിനുമുള്ള വഴക്കം എന്നതിവ 
ശ്രകദ്യമയായ കനടെങ്ങളയാണ്.

തുറമുഖ വതികസനപ്രവര്ത്തനങ്ങൾ പതിപതിപതി മയാതൃകയതില് 
സമ്തപത് പ്രകയാരമുള്ള കയാലയളവതികലക്ക് ആസൂത്ണം 
ലചയ്തതിട്ടുള്ളതയാണ്. കലണ്യ് നര് യയാര്ഡ്, ലെര്മതിനല് ലകടെതിെ
ങ്ങൾ എന്നതിവ വതികസതിപ്തിക്കുന്നതതിനും കയാര്കഗയാ കകകയാരധ്ം 
ലചയ്യുന്നതതിനുള്ള ഉപകരണങ്ങൾ വയാങ്ങുന്നതതിനും  
പ്രവര്ത്തതിപ്തിക്കുന്നതതിനും ലെര്മതിനല് ഓപ്കററ്റര് (കൾ)  
ആവശധ്മയാണ്. വതിസതിലതിലറെ വതികസനത്തതിനയായുള്ള ൈണ്തിം
ഗതിലന സംബന്തിച്തിെകത്തയാളം, ഏറ്റവം വലതിയ വതിൈതിതം 
സംസ്ഥയാന സര്ക്കയാരതില് നതിന്നയാണ് വരുന്നത്, ഇത് 
ലമയാത്തം ൈണ്തിംഗതിലറെ 57.5 ശതമയാനം വരും, തുെര്ന്ന് 
കൺസഷനയര് (അദയാനതി വതിഴതിഞ്ം കപയാര്ടെ് കപ്രവറ്റ്  
ലതിമതിറ്റഡ്) 31.8 ശതമയാനവം ബയാക്കതിയുള്ളവ 10.62 
ശതമയാനം ഇന്ധ്യാ ഗവൺലമറെതിലറെ വതിൈതിതവമയാണ്.

െെബോർ ഇന്റർനോഷണൽ റപോർട്് ആൻഡ് 
ലസസ് െടിെടിറ്ഡ് (അഴീ്ൽ തു�മുഖം)
അഴീക്കല് തുറമുഖത്തതിലറെ വതികസനത്തതിനയായുള്ള പദ്തതി 
നെപ്തിലയാക്കുന്നതതിനയായതി കകരള സര്ക്കയാരതിലറെ പൂര്ണ്ണ ഉെമ
സ്ഥതയതിലുള്ള മലബയാര് ഇറെര്നയാഷണല് കപയാര്ടെ് ആന്ഡ് 
ലസസ് ലതിമതിറ്റഡ് (എംഐപതിഎസ് ലതിമതിറ്റഡ്) എന്ന കമ്പനതി 
രൂപീകരതിച്തിട്ടുണ്്. മലബയാര് കമഖലയതിലല സയാധധ്തയുള്ള 
കമഖലകളതികലക്ക് തുറമുഖകത്തക്കുള്ള ചരക്കുകളും സംരംഭക 
വതിഭവങ്ങളും എത്തതിക്കയാന് കഴതിയുന്ന പ്രകതധ്ക സയാമ്പത്തതിക 

പട്ടിക 11.1.8 കകരളത്തതിലല വന്കതിെ ലചറകതിെ തുറമുഖങ്ങളതില് ചരക്ക് കകകയാരധ്ം ലചയ്യല് (മതിലധ്ൺ െണ്ണതില്)
വന്കതിെ/ലചറകതിെ 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 (പതി)

വന്കതിെ 22.10 25.01 29.14 32.02 34.04 31.50

(02.3) (13.2) (16.5) (09.9) (06.3) -(07.4)

ലചറകതിെ 0.14 0.14 0.14 0.22 0.16 0.11

-(09.4) -(02.8) -(01.4) (60.9) -(29.7) -(27.6)

22.24 25.15 29.28 32.24 34.19 31.62

ആലക (02.2) (13.1) (16.4) (10.1) (06.1) -(07.5)
അവലംബം: തുറമുഖ, ്ഷി്ഷിംഗ്ട്, ജല�ാത മന്താലയം
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കമഖലകൾ/ഇന്ഡസ്രേതിയല് പയാര്ക്കുകൾ എന്നതിവയുമയായതി 
ഇറെര് കമയാഡല് കണക്റ്റതിവതിറ്റതിയുള്ള ഒരു അന്ര്കദശീയ, 
തീരകദശ ഷതിപ്തിംഗ് തുറമുഖമയായയാണ് അഴീക്കല് തുറമുഖം 
വതിഭയാവനം ലചയ്തതിരതിക്കുന്നത്.

അഴീക്കലതില് കെലതില് ആഭധ്ന്ര, അന്ര്കദശീയ ചരക്കു
കൾക്കയായതി ഒരു പുതതിയ തുറമുഖം വതികസതിപ്തിക്കുന്നത് 3 ഘടെ
ങ്ങളതിലയായയാണ് വതിഭയാവനം ലചയ്തതിരതിക്കുന്നത് - പനമയാക്് 
വലുപ്മുള്ള കപ്ലുകൾ വലര (4,000 മുതല് 4,500 കലണ്
യ്നറകൾ വലര) കകകയാരധ്ം ലചയ്യയാന് കഴതിയും. ഒന്നയാം 
ഘടെത്തതില് 500 മീറ്റര് ലബര്ത്തും, രണ്യാം ഘടെത്തതില് 300 
മീറ്റര് ലബര്ത്തും, മൂന്നയാം ഘടെത്തതില് 300 മീറ്റര് ലബര്ത്തും 
ആസൂത്ണം ലചയ്തതിട്ടുണ്്. ൈയാര്ബര് കബസതിനതില് 14.5 മീറ്റര് 
ആഴത്തതില് ലരൈഡ്ജ് ലചയ്ത പനമയാക്് കപ്ലുകൾ, തുറമുഖ
ത്തതിന് കലണ്യ്നറകൾ, ലതിക്വതിഡ് ബൾക്ക്, ലപകരേയാളതിയം 
ഉല്പ്ന്നങ്ങൾ, കരൈ ബൾക്ക് / കബ്ക്ക്-ബൾക്ക് ചരക്ക് 
മുതലയായവ കകകയാരധ്ം ലചയ്യയാന് കഴതിയും.

തുെക്കത്തതില് 60 ലൈക്െര് സര്ക്കയാര് ഭൂമതി ലഭധ്മയാക്കതി 
സര്കവ നെത്തതി തുറമുഖം വതികസതിപ്തിക്കുന്നതയാണ്. തുറമുഖം, 
ലറയതില്, കറയാഡ്, പ്രകതധ്ക സയാമ്പത്തതിക കമഖല/വധ്യാവസയാ
യതിക പയാര്ക്കുകൾ മുതലയായവയ്ക് കവണ്തിയുള്ള അധതിക ഭൂമതി 
വീലണ്ടുക്കലും ഭൂമതി ഏലറ്റടുക്കലും കൂടെതികച്ര്ക്കും. 2019ലല 
ലെക് കനയാ ഇക്കകണയാമതിക് ൈീസതിബതിലതിറ്റതി റതികപ്യാര്ടെ് പ്രകയാരം 
3 ഘടെങ്ങളതിലയായതി 3698 കകയാെതി രൂപയയാണ് കണക്കയാക്കതിയതിരതി
ക്കുന്ന പദ്തതിലച്ലവ് (യഥയാകമം 2263 + Rs.688 + Rs.747 
കകയാെതി രൂപ). നയാഷണല് കൈകവ വലരയുള്ള കറയാഡതിനു 
103 കകയാെതി രൂപ (48 + 2+ 53 കകയാെതി രൂപ)ആണ്. മൂന്നയാം 
ഘടെത്തതില് ലറയതില്കവ കണക്റ്റതിവതിറ്റതി നതിര്കദേശതിക്കുന്നു. 
ഡതിപതിആര് തയ്യയാറയാക്കലും ഇഐഎ പഠനവം അവസയാന 
ഘടെത്തതിലയാണ്.

സംസ്ഥോനലത് ലചറുകടിട തു�മുഖങ്ങളുലട 
വ ടികസനം
കകരളത്തതിലറെ ഭൂമതിശയാസ്തപരമയായ സ്ഥയാനം അന്യാരയാഷ്ട്ര 
ഷതിപ്തിംഗ് റൂടെതിന് വളലര അടുത്തയാണ്. കകരളത്തതില് വതിജ്യാ
പനം ലചയ്യലപ്ടെ 17 ലചറകതിെ തുറമുഖങ്ങളുണ്്, അതതില് 
മൂലന്നണ്ണം ലബര്ത്തതിംഗ്, ചരക്ക് കകകയാരധ്ം ലചയ്യല്, 
സംഭരണ സൗകരധ്ങ്ങൾ എന്നതിവയുലെ അെതിസ്ഥയാനത്തതില് 
ഇറെര്മീഡതിയറ്റ് തുറമുഖങ്ങളയായതി കണക്കയാക്കലപ്ടുന്നു. 
കകരള സര്ക്കയാരതിന് കീഴതിലുള്ള കകരള മയാരതികെം കബയാര്ഡ് 
(ലകഎംബതി) കകരളത്തതിലല സമുദ്ര സംസ്ഥയാനത്തതിലല 
ലചറകതിെ തുറമുഖങ്ങളുലെ ഭരണം നതിര്വൈതിക്കുന്നു. തുറമുഖവ
മയായതി ബന്ലപ്ടെ എല്യാ പ്രവര്ത്തനങ്ങളും, തുറമുഖങ്ങളുലെ 

നവീകരണവം, ഷതിപ്തിംഗ് പ്രവര്ത്തനങ്ങൾ ലമച്ലപ്ടുത്തലും 
കകരള മയാരതികെം കബയാര്ഡതിലറെ പ്രധയാന ലക്ധ്ങ്ങളയാണ്. 
ഇന്ധ്യുലെ സമുദ്രവധ്യാപയാരത്തതില് സംസ്ഥയാനത്തതിലറെ 
വതിൈതിതം വര്ധതിപ്തിക്കയാനും ചരക്ക് എണ്ണത്തതില് രയാജധ്ലത്ത 
ഏറ്റവം മതികച് മൂന്ന് സമുദ്ര സംസ്ഥയാനങ്ങളുലെ പടെതികയതില് 
കകരളലത്ത എത്തതിക്കയാനും ലകഎംബതി വതിഭയാവനം ലചയ്യുന്നു.

പതിപതിപതി കമയാഡതില് അഞ്ച് തുറമുഖങ്ങൾ വതികസതിപ്തിക്കയാന് 
കകരള സര്ക്കയാര് തീരുമയാനതിച്. ഈ തുറമുഖങ്ങൾ കബപ്പൂര്, 
ലപയാന്നയാനതി, ആലപ്പുഴ, ലകയാല്ം, അഴീക്കല്, എന്നതിവയും 
വതിഴതിഞ്ം അന്യാരയാഷ്ട്ര തുറമുഖം എന്ന വന്കതിെ പദ്തതി
യുമയാണ് . മൂന്ന് തുറമുഖങ്ങളതില്, അതയായത് വതിഴതിഞ്ം, 
കബപ്പൂര്, അഴീക്കല് തുറമുഖങ്ങളതില് മയാത്മയാണ് ഇകപ്യാൾ 
ചരക്ക് നീക്കങ്ങൾ നെക്കുന്നത്. വതിഴതിഞ്ം 1,000 െണ്ം 
കബപ്പൂര് 50,000 െണ്ം അഴീക്കല് 5,000 െണ്ം പ്രതതി
വര്ഷം കകകയാരധ്ം ലചയ്യുന്നു. ലചറകതിെ തുറമുഖങ്ങൾ  
രയാജധ്ലത്ത വധ്വസയായം, വധ്യാപയാരം, വയാണതിജധ്ം, കയാര്ഷതികം 
എന്നതിവയുലെ വതികസനത്തതിന് വളലരയധതികം സംഭയാവന  
നല്കതിയതിട്ടുണ്്, എന്നയാല് സയാധധ്തകൾ പൂര്ണ്ണമയായതി പ്രകയയാ
ജനലപ്ടുത്തയാന് ഇതുവലര കഴതിഞ്തിടെതില്. തുറമുഖങ്ങൾ സമ
യബന്തിതമയായതി  വതികസതിപ്തികക്കണ്തതിലറെ  ആവശധ്കത  
തതിരതിച്റതിഞ്്, ഈ കമഖലയതില് സ്വകയാരധ്കമഖലയുലെ പങ്യാ
ളതിത്തം കപ്രയാത്യാൈതിപ്തിക്കയാന് സര്ക്കയാര് തീരുമയാനതിച്തിട്ടുണ്്.

ൈതിഷതിംഗ് ൈയാര്ബറകളുലെയും ൈതിഷ് ലയാന്ഡതിംഗ് ലസറെറക
ളുലെയും നതിര്മ്യാണവം പരതിപയാലനവം, മത്ധ്ബന്ന അെതി
സ്ഥയാന സൗകരധ്ങ്ങൾ (ൈയാച്റതികൾ, കുളങ്ങൾ, ൈയാമുകൾ 
കപയാലുള്ളവ) തീരലത്ത അെതിസ്ഥയാനമയാക്കതിയുള്ള ടൂറതിസം 
പദ്തതികൾ, തുറമുഖങ്ങളുലെ അെതിസ്ഥയാന സൗകരധ്ങ്ങൾ, 
തീരകദശ കറയാഡുകൾ എന്നതിവയതിലയാണ് ൈയാര്ബര് എഞ്ചതിനീ
യറതിംഗ് വകുപ്് (എച്്ഇഡതി) പ്രയാഥമതികമയായതി ശ്രദ് കകന്ദ്രീക
രതിക്കുന്നത്. ഇതുവലര വകുപ്് 21 ൈതിഷറീസ് ൈയാര്ബറകളുലെ 
പ്രവൃത്തതി പൂര്ത്തതിയയാക്കതി, മറ്റ് 4 ൈതിഷറീസ് ൈയാര്ബറകളുലെ 
പ്രവൃത്തതി പുകരയാഗമതിക്കുകയയാണ്. മത്ധ്ലത്തയാഴതിലയാളതികളു
ലെ ജീവതിതനതിലവയാരം ലമച്ലപ്ടുത്തുന്നതതിനയായതി കകരള 
തീരപ്രകദശത്ത് ൈതിഷ് ലയാന്ഡതിംഗ് ലസറെറകൾ, മത്ധ് 
വതിത്ത് ൈയാമുകൾ, ൈയാച്റതികൾ, ൈതിഷറീസ് സ്കൂളുകൾ,  
ഡതിലസ്പന്സറതികൾ, തീരകദശ കറയാഡുകൾ, ജലവതിതരണം, 
ശുചതിത്വ പദ്തതികൾ തുെങ്ങതി നതിരവധതി സയാമൂൈതിക അെതി
സ്ഥയാന സൗകരധ്ങ്ങളും വകുപ്് നെപ്യാക്കതിയതിട്ടുണ്്. വകുപ്് നെ
പ്തിലയാക്കുന്ന വതിവതിധ കകന്ദ്രയാവതിഷ്കൃത ൈതിഷറീസ് ൈയാര്ബര് 
പദ്തതികളുലെ വതിശദയാംശങ്ങൾ അനുബന്ം 11.1.34 -ല് 
നല്കതിയതിട്ടുണ്്.

ഇന്്ൻ പ�ാരട്ട് ആക്ട്ട്ട് 1908-ന്ട് പശ്ം തുറമുഖ പമഖലയഷിപല നഷിയമനഷിരമ്ാണത്ഷിപല ഒരു നാഴഷികകല്ലായ ഇന്്ൻ 
പ�ാരട്ട് ബഷിൽ 2021-പലക്ട് ഇന്്ാ ഗവൺപമന്്ട് അവതരഷി്ഷിക്കുകയുണ്ായഷി. ബഷില്ലഷിപന് 10-ാം പസക്ഷൻ, പചറുകഷിട 
തുറമുഖങ്ങളഷിൽ സംസ്ാനത്ഷിനുള്ള അധഷികാരം ഇല്ലാതാക്കുന്താണ്ട്. സംസ്ാനങ്ങളഷിപല പചറുകഷിട തുറമുഖങ്ങളുപട 
വഷികസനത്ഷിപന് നഷിരീക്ഷണം മാരഷിഹടം പ്റേറ്ട് പഡവല�്ട് പമന്്ട് കൗൺസഷിലഷിപന ചുമതലപ്ടുത്തുന്പതാപടാ്ം 
തുറമുഖങ്ങളുപട ചുമതലയുള്ള പകന്ദ്രമന്തഷിയും ഇന്്ൻ സരകാര ഉപേ്ാഗസ്രുമായഷി ബന്ധപ്ട സംസ്ാന മന്തഷിമാരും 
അംഗങ്ങളാണ്ട്. പചറുകഷിട തുറമുഖങ്ങളുപട നഷിലവഷിലുള്ളതും പുതഷിയതുമായ തുറമുഖങ്ങളുപട വഷികസനം വഷിലയഷിരുത്തുന്തഷിനുള്ള 
അധഷികാരം കൗൺസഷിലഷിന്ട് നൽകാൻ നഷിരപദേശഷിക്കുന്നു. അതഷിനാൽ ഇതുവപര സംസ്ാന സരകാര പചറുകഷിട 
തുറമുഖങ്ങളുപടപമൽ അവലംബഷിച്ഷിരുന് അധഷികാരങ്ങള് കൗൺസഷിലഷിന്ട് അസാധുവാകാൻ സാധഷിക്കുന്നു. എന്ാൽ 
കൺകറന്്ട് ലഷി്റേഷിപല എൻ്ഷി 31ൽ പചറുകഷിട തുറമുഖങ്ങള് ഉള്പ്ടുത്ഷിയഷിട്ടുള്ളത്ട്. 

റബോക് സ്  11.1.2 തുറമുഖ ബതില് 2021-ലന  സംബന്തിച് കകരളത്തതിലറെ ഉത് കണ് ഠ
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2017-ല് വകുപ്് ഏലറ്റടുത്ത ഒരു നവീന പദ്തതിയയാണ് 
ശുചതിത്വ സയാഗരം, മത്ധ്ലത്തയാഴതിലയാളതികളുലെ സൈയായകത്തയാ
ലെ കെല്ത്തീരത്ത് നതിന്ന് മയാലതിനധ്ം കശഖരതിക്കുകയും അവ 
പുനരുപകയയാഗതിക്കുകയും എച്്ഇഡതിയുലെ കീഴതിലുള്ള കറയാഡ് 
കജയാലതികളതില് ഉപകയയാഗതിക്കുകയും ലചയ്യുക എന്നതയാണ് 
ഇതതിലറെ ലക്ധ്ം. ഈ പദ്തതി കലയാകശ്രദ് ആകര്ഷതിച്. 
നീണ്കര ൈതിഷതിംഗ് ൈയാര്ബറതിലയാണ് ഈ പദ്തതി ആദധ്ം 
ആരംഭതിച്ത്, 2018-ല് മകറന് ബകയയാളജതി അകസയാസതികയ
ഷന് ഓൈ ്ഇന്ധ്യുലെ മതികച് വതിജയഗയാഥ ഇത ്പുരസ ്കയാരം 
കരസ്ഥമയാക്കതി. കവൾഡ് ഇക്കകണയാമതിക് കൈയാറത്തതിലറെയും 
നയാഷണല് കജധ്യാഗ്ൈതി മയാസതികയുലെയും അംഗീകയാരം ഈ 
പദ്തതിക്ക ്ലഭതിച്തിട്ടുണ്.് 2017-ല് ഈ പദ്തതി പ്രതീക്കയയാലെ 
ആരംഭതിലച്ങ്തിലും, ൈണ്തിലറെ കുറവ ്കയാരണം ക്ീം നതിലനതിര്
ത്തുന്നത ്പ്രയയാസം കനരതിടെതതിനയാല് പ്രതീക്തിച്ത് വരുമയാനം 
ലഭതിക്കയാത്തതും സ്വയം സുസ്ഥതിരവമയായ ഒരു മയാതൃകയയായതി ഈ 
പദ്തതിലയ നതിലനതിര്ത്തയാനും നവീകരതിക്കയാനും സയാധതിച്തിടെതില്.

സംസ്ഥയാനത്തതിലറെ തുറമുഖ കമഖലയതിലല മലറ്റയാരു ഏജന്
സതിയയായ കൈകരൈയാഗ്യാൈതിക് സര്കവ വതിംഗ് (എച്്എസ്ഡ
ബ്ലതിയു) പരധ്കവഷണം നെത്തുകയും കൈകരൈയാഗ്യാൈതിക് ഡതി
ജതിറ്റല് പ്രതിറെഡ് മയാതൃകകളതില് ചയാര്ട്ടുകൾ തയ്യയാറയാക്കുകയും 
ലചയ്യുന്നു. ഇത്തരം കൈകരൈയാഗ്യാൈതിക് ചയാര്ട്ടുകൾ ലമയാത്ത
ത്തതിലുള്ള ജല പതിണ്ഡത്തതിലറെ ആഴം, ലവള്ളത്തതിനെതിയതിലല 
ഭൂപ്രകൃതതി, രൂപകരഖകൾ, തീരത്തതിലറെയും കരയുലെയും 
സവതികശഷതകൾ, ജലത്തതിലറെ അെതിഭയാഗത്തതിലറെ സ്വഭയാവം 
എന്നതിവലയക്കുറതിച്ള്ള കനരതിട്ടുള്ള വതിവരങ്ങൾ നല്കുന്നു.

വതിംഗ് എല്യാ കൈകരൈയാഗ്യാൈതിക് ഡയാറ്റയും കശഖരതിക്കുകയും 
നയാവതികഗഷന് ചയാര്ട്ടുകൾ അപ് കഡറ്റ് ലചയ്യുന്നതതിനയായതി 
നയാഷണല് കൈകരൈയാഗ്യാൈതിക് ഓൈീസതികലക്ക് കകമയാ
റകയും ലചയ്യുന്നു. ൈയാര്ബര് എഞ്ചതിനീയറതിംഗ് വകുപ്തിനും 
തുറമുഖ വകുപ്തിനും കവണ്തി വതിങ് എല്യാ വര്ഷവം വതിവതിധ 
സ്ഥലങ്ങളതില് 20 ഓളം സര്കവകൾ നെത്തുകയും കകരള 
തീരലത്ത വതിവതിധ സ്ഥലങ്ങളതിലല കവലതികയറ്റ ഡയാറ്റ കശഖരതി
ക്കുകയും ലചയ്യുന്നു. കൈകരൈയാഗ്യാൈതിക് സര്കവ വതിഭയാഗം 
ഈ കമഖലയ്ക് കയയാഗധ്മയായ മയാനവ വതിഭവകശഷതി നല്കയാന് 
കവണ്തി കകരള ഇന്സ്റ്റതിറ്റയൂടെ് ഓൈ് കൈകരൈയാഗ്ൈതി ആന്ഡ് 
അഡ്വയാന്സ്ഡ് സ്റ്റഡീസ് (കതിൈയാസ്) ആരംഭതിക്കുകയും 
അക്കയാദമതിക് കകയാഴ്സുകൾ നെത്തതിവരതികയും ലചയ്യുന്നുണ്്

ൈയാര്ബര് എഞ്ചതിനീയറതിംഗ് വകുപ്് (എച്്ഇഡതി) 2020-21, 
2021-22 വര്ഷങ്ങളതില് (2021 ഓഗസ്റ്റ് വലര) സംസ്ഥയാന
ത്തുെനീളം അഞ്ച് ൈതിഷതിംഗ് ൈയാര്ബറകളുലെ നതിര്മ്യാണം 
പൂര്ത്തതിയയാക്കതി. 3102 ലക്ം രൂപ ലചലവതില് നതിര്മ്തിച് മു
തലലപ്യാഴതി ൈതിഷതിംഗ് ൈയാര്ബര് 2020 ജൂണതില് കമ്ീഷന് 
ലചയ്തു. 2021 ലൈബ്രുവരതിയതില് ലവള്ളയതില്, തയാനൂര് മത്ധ്
ബന്ന തുറമുഖങ്ങൾ യഥയാകമം 3930 ലക്ം രൂപയും 5585 
ലക്ം രൂപയും ലചലവഴതിച്് പൂര്ത്തീകരതിച്തിട്ടുണ്്. അടുത്തതിലെ, 
2021 ഒക്കെയാബറതില് ലകയായതിലയാണ്തി (6,399 ലക്ം രൂപ), 
മകഞ്ചശ്വരം (4,880 ലക്ംരൂപ) മത്ധ്ബന്ന തുറമുഖങ്ങളും 
വകുപ്് കമ്ീഷന് ലചയ്തു.

ലവല്ലുവടിളടികളും അവസരങ്ങളും
ഉചതിതവം കയയാജതിച്തുമയായ ശ്രമങ്ങൾക്കതിെയതിലും, ഈ കമഖ
ലയതില് അതതിലറെ വതികസനത്തതില് ഇകപ്യാഴും തെസ്ങ്ങൾ 
കനരതിടുന്നു. തുറമുഖ വതികസനത്തതിന് ഭൂമതി ഏലറ്റടുക്കുന്നതതി
ലല കയാലതയാമസം തുറമുഖങ്ങളുലെ വതികസനത്തതിന് വലതിയ 

തെസ്മയാണ്. കൂെയാലത തീരകദശ കമഖല വളലര ലസന്സതി
റ്റീവയായ പ്രകദശമയായതതിനയാല് തുറമുഖത്തതിലറെ കനതൃത്വത്തതി
ലുള്ള വതികസന പദ്തതികൾ നെപ്യാക്കുന്നതതില് പലവതിധ 
ബുദ്തിമുട്ടുകൾ സൃഷ്തിക്കുന്നുണ്്. വതിവതിധ കയാരണങ്ങളയാല് 
സംസ്ഥയാനലത്ത തുറമുഖങ്ങൾ ഗതയാഗതലത്ത ആകര്ഷതിക്കു
ന്നതതില് പരയാജയലപ്ടുന്നു, ചരക്ക് കപ്രയാത്യാൈനം കുറവയാ
യതയാണ് പ്രധയാന കയാരണങ്ങളതിലലയാന്ന്. കയാലൈരണലപ്ടെ 
സയാകങ്തതികവതിദധ്യും കവദഗ്ധധ്മുള്ള മനുഷധ്വതിഭവകശഷതി
യുലെ അഭയാവവം മൂലം ലതയാഴതിലയാളതികളുലെയും, ഉപകരണ
ങളുലെയും കുറഞ് ഉല്പ്യാദനക്മത എന്നതിവയയാണ് ഈ 
കമഖലയതില് കനരതിടുന്ന മലറ്റയാരു പരതിമതിതതി.

ഉൾനോടൻ ജെഗതോഗതം
കറയാഡ്, ലറയതില് ഗതയാഗതം, കവധ്യാമ ഗതയാഗതം എന്നതിവ
കപയാലലയുള്ള മലറ്റയാരു ഗതയാഗത മയാര്ഗ്ഗമയാണ് ഉൾനയാെന് 
ജലഗതയാഗതം (ഐഡബ്ല്യുെതി). നദതികൾ, കനയാലുകൾ, കയാ
യലുകൾ, കതയാടുകൾ എന്നതിങ്ങലനയുള്ള ഉൾനയാെന് ജല
പയാതകളുലെ വതിപുലമയായ ശംഖല ഇന്ധ്യതിലുണ്്. വതികസതിത 
രയാജധ്ങ്ങലള അകപക്തിച്് ജലപയാതകൾ വഴതിയുള്ള ചരക്ക് 
ഗതയാഗതം രയാജധ്ത്ത് വളലര കുറവയാണ്. ഇന്ധ്യുലെ ഉൾ
നയാെന് കണക്റ്റതിവതിറ്റതി പ്രധയാനമയായും ആഭധ്ന്ര ജലപയാ
തകളുലെ കറയാഡ്, ലറയതില് കണക്റ്റതിവതിറ്റതിലയ അെതിസ്ഥയാ
നമയാക്കതിയുള്ളതയാണ്. അമതിതഭയാരമുള്ള ചരക്കുകൾ നീക്കം 
ലചയ്യുന്നതതിനുള്ള കശഷതി ലറയതില്പ്യാതകൾക്കും കറയാഡ് കവ
കൾക്കും അനുബന്മയായതി കശഷതി ഇന്ധ്യതിലല ഉൾനയാെന് 
ജലഗതയാഗതത്തതി (ഐ ഡബ്ലതിയു െതി) നുണ്്. ചരക്ക് നീക്ക
ത്തതിന് പുറകമ, വയാൈനങ്ങളുലെ കധ്യാകരജ് {ഓൺ കറയാൾ-
ഓൺ-കറയാൾ-ഓൈ് (കറയാ-കറയാ) കമയാഡ് ഓൈ് കകയാസ് 
ലൈറതി}, ടൂറതിസം തുെങ്ങതിയ അനുബന് പ്രവര്ത്തനങ്ങളതിലും 
ഉൾനയാെന് ജലഗതയാഗത കമഖല സൗകരധ്ം നല്കതി വരുന്നു.

ഷതിപ്തിംഗും നയാവതികഗഷനും കപ്രയാത്യാൈതിപ്തിക്കുന്നതതിനയായതി 
രയാജധ്ലത്ത 111 ഉൾനയാെന് ജലപയാതകൾ 2016-ലല കദശീയ 
ജലപയാത നതിയമ പ്രകയാരം, 'കദശീയ ജലപയാതകൾ' (എന് 
ഡബ്ലതിയു) ആയതി പ്രഖധ്യാപതിക്കുകയുണ്യായതി. കദശീയ ജലപയാത 
നതിയമം, 2016 പ്രകയാരം കദശീയ ജലപതകളയായതി പ്രഖധ്യാപതിച്തി
ട്ടുള്ള ജലപയാതകളുലെ വതികസനം, പരതിപയാലനം, നതിയന്തണം 
എന്നതിവയുലെ പ്രയാഥമതിക പ്രവര്ത്തനങ്ങൾ ഷതിപ്തിംഗ് തുറമുഖ, 
ജലപയാത മന്തയാലയത്തതിന് കീഴതിലുള്ള ഒരു സ്വയംഭരണ 
സ്ഥയാപനമയായ ഇന്ലയാന്ഡ് വയാടെര്കവസ് അകതയാറതിറ്റതി ഓൈ് 
ഇന്ധ് (ഐഡബ്ലതിയുഎഐ) ആണ് നെപ്തിലയാക്കുന്നത്

ലവസ്റ്റ് കകയാസ്റ്റ് കനയാല് (ഡബ്ല്യുസതിസതി), ൈീഡര്  
കനയാലുകൾ എന്നതിങ്ങലനയുള്ള പ്രധയാന മയാര്ഗങ്ങളതിലല ജല
പയാതകൾ സംസ്ഥയാനലത്ത ജലപയാതകളതില് ഉൾലപ്ടുന്നു.  
സംസ്ഥയാനലത്ത ഉൾനയാെന് ജലപയാതകളുലെ ആലക 
നീളം 1,700 കതികലയാമീറ്ററയാണ്. ലവസ്റ്റ് കകയാസ്റ്റ് കനയാല് 
(ഡബ്ല്യുസതിസതി) യുലെ ആലക നീളം 616 കതികലയാമീറ്ററയാണ്. 
ഡബ്ല്യുസതിസതിലയയും വയാണതിജധ് കകന്ദ്രങ്ങൾ, തുറമുഖങ്ങൾ, 
ടൂറതിസം കസ്പയാട്ടുകൾ തുെങ്ങതിയ പ്രധയാന സ്ഥലങ്ങലളയും 
ബന്തിപ്തിക്കുന്ന 1,100 കതികലയാമീറ്റര് ൈീഡര്/ലതിങ്് കനയാ
ലുകൾ ഉണ്്. ഡബ്ല്യുസതിസതിലയ അഞ്ച് വതിഭയാഗങ്ങളയായതി 
തതിരതിക്കയാം, അതയായത് (1) കകയാവളം-ലകയാല്ം (74.18 കതി.മീ), 
(2) ലകയാല്ം-കകയാടെപ്പുറം (ലകയാടുങ്ങല്ലൂര്) (168 കതി.മീ), (3) 
കകയാടെപ്പുറം-കകയാഴതികക്കയാെ് (160 കതി.മീ), (4) കകയാഴതികക്കയാെ്- 
നീകലശ്വരം (187.82 കതി.മീ), (5) നീകലശ്വരം-കയാസര്കഗയാഡ് 
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(41 കതി.മീ). കകരളത്തതിലല മുഴുവന് നയാവതികഗഷന് കനയാല് 
സംവതിധയാനത്തതിനും വര്ഷം മുഴുവനും മതതിയയായ ജലം ഉറ
പ്യാക്കയാനും സ്യാര്ടെ് ജലപയാതകളയായതി വതികസതിപ്തിക്കയാനും 
കഴതിയും. ലമയാത്തം 616 കതികലയാമീറ്റര് നീളത്തതില്, മയാൈതിക്കും 
വളപടെണത്തതിനും ഇെയതില് 26 കതികലയാമീറ്റര് നീളമുള്ള മൂന്ന് 
ഭയാഗങ്ങൾ കരഭയാഗങ്ങളയാണ്. നീകലശ്വരം മുതല് കബക്കല് 
വലര 41 കതികലയാമീറ്റര് നീട്ടുന്നതും പരതിഗണനയതിലയാണ്.

ഓവര് കഡമന്ഷണല് കയാര്കഗയാ (ഒഡതിസതി) ഗതയാഗതത്തതി
ന് ഇന്ലയാന്ഡ് വയാടെര്കവ രേയാന്സ് കപയാര്ടെ് (ഐഡബ്ല്യുെതി) 
കമയാഡയാണ് പല കയാരണങ്ങളയാല് കറയാഡ് ഗതയാഗതലത്ത
ക്കയാൾ ലമച്ം. റൂടെ്, സമയ നതിയന്തണങ്ങൾ, ഒന്നതിലധതികം 
അനുമതതികളുലെ ആവശധ്കത എന്നതിവ കപയാലുള്ള കയാരധ്മയായ 
ലവല്ലുവതിളതികൾ കറയാഡ് ഗതയാഗതം അഭതിമുഖീകരതികക്കണ്തി 
വരുന്നു. ലറയതില് ഗതയാഗതത്തതിലറെ കയാരധ്ത്തതില് ഒഡതിസതി 
ലകയാണ്ടുകപയാകുന്നതതിനുള്ള റൂടെ് സര്കവകൾ നെത്തുന്നതതിനു 
വളലര പരതിശ്രമം ആവശധ്മയായതതിനയാലും ഗണധ്മയായ ശ്രമം 
കുവയതതിനയാലും, സ്റ്റയാന്കഡര്ഡ് വയാഗൺ വലുപ്ം ഉള്ളതതി
നയാലും ഒഡതിസതി ഉൾലക്കയാള്ളയാന് ലറയതില് ഗതയാഗതത്തതിന്  
കയാരധ്മയായ വഴക്കമതില്യാത്തതും ഇന്ലയാന്ഡ് വയാടെര്കവ 
രേയാന്സ് കപയാര്ടെ് (ഐഡബ്ല്യുെതി)ലതരലഞ്ടുക്കുന്നതതിനുള്ള  
സയാധധ്ത കൂട്ടുന്നുണ്്. ഉൾനയാെന് ജലഗതയാഗത രീതതി  
തയാരതകമധ്ന സൗകരധ്പ്രദമയായ രീതതിയതില് ഒഡതിസതി ചരക്ക് 
നീക്കയാന് സയാധതിക്കുന്നു.
െൺ കണക്കതിലലടുത്തയാല്, 2019-20ല് ബയാര്ജുകൾ 
വഴതി കദശീയ ജലപയാത-3-ല് നീക്കതിയ ലമയാത്തം ചരക്ക് 

5.74 ലക്ം െൺ ആയതിരുന്നു, അതതില് പ്രധയാനമയായും 
സൾൈര്, കൈയാസ്കൈയാറതിക് ആസതിഡ്, ദ്രവീകൃത 
അകമയാണതിയ വയാതകം, കറയാക്ക് കൈയാസ്ൈറസ് മുത
ലയായവ ഉൾലപ്ടുന്നു. എന്നയാല് ചരക്ക് സ്വീകരതിക്കുന്ന  
വധ്ക്തികളും വതിതരണക്കയാരും ഐഡബ്ല്യുെതി കമയാഡതികലക്ക് 
മയാറന്നതതിനു വതിമുഖത പ്രകെതിപ്തിക്കുന്നതതിനയാല് ലെര്മതിനലു
കളതില് പ്രതീക്തിക്കുന്ന ചരക്ക് ആകര്ഷതിക്കുന്നതില്. 

റകരളത്ടിലെ റേശീയ ജെപോതകൾ
കകന്ദ്രസര്ക്കയാരതിലറെ ജലപയാത വതികസതിപ്തിക്കുന്നതതിനുള്ള 
പദ്തതിയുലെ ഭയാഗമയായതി, 1993-ല് ലവസ്റ്റ് കകയാസ്റ്റ്  
കനയാലതിലറെ ലകയാല്ം മുതല് കകയാടെപ്പുറം വലരയുള്ള ഭയാഗവം 
ഉകദധ്യാഗമണ്ഡലം, ചമ്പക്കര കനയാലുകളും കദശീയ ജലപയാത 
3 ആയതി പ്രഖധ്യാപതിക്കുകയുണ്യായതി. ഇകപ്യാൾ 2016 ലല  
ജലപയാത നതിയമ പ്രകയാരം കദശീയപയാത-3 കകയാഴതികക്കയാെ് 
വലര നീട്ടുന്നു. 

2016 ലല കദശീയ ജലപയാത നതിയമം നതിലവതില് വന്നതതി
നു കശഷം 2.20 മീറ്റര് രൈയാൈ്റ്റ്, 6.0 മീറ്റര് ലവര്ടെതിക്കല് 
ക്തിയറന്സ്, 32- 40 മീറ്റര് വീതതി എന്നതിങ്ങലന ക്യാസ് 3 
ലസ്പസതിൈതികക്കഷനതില് മൂന്ന് കനയാലുകൾ കദശീയ ജല
പയാതകളതികലക്ക് കചര്ത്തതിട്ടുണ്്. കകരളത്തതിലല കദശീയ  
ജലപയാതകൾ പട്ടിക 11.1.10 -ല് പടെതികലപ്ടുത്തതിയതിട്ടുണ്്.

സംസ്ഥോന ജെപോതകൾ
ഡബ്ല്യുസതിസതിയുലെ സംസ്ഥയാന ജലപയാത ഭയാഗം ലതക്ക് 

പട്ടിക 11.1.9 കഴതിഞ് 5 വര്ഷലത്ത കദശീയ ജലപയാത-3 ലല ചരക്ക് നീക്കം ദശലക്ം െൺ (എല് എം റ്റതി)
സയാമ്പത്തതിക വര്ഷം ചരക്ക് നീക്കം (എല് എം റ്റതി യതില്) ആലക ചരക്ക് നീക്കം 

(എല് എം റ്റതി യതില്)ചമ്പക്കര കനയാല് ഉകദേധ്യാഗമണ്ഡല് കനയാല്

2016-17 3.20 7.13 10.33

2017-18 2.83 1.90 4.73

2018-19 3.50 0.78 4.283

2019-20 4.44 1.30 5.74

2020-21 5.37 1.98 7.35 
അവലംബം: ഇൻലാൻഡ്ട് വാടര പവസ്ട് അപതാറഷിറഷി ഓഫ്ട് ഇന്്, പകാച്ഷി

പട്ടിക 11.1.10 കകരളത്തതിലല കദശീയ ജലപയാതകൾ
കമ നം റൂടെ് നീളം (കതികലയാമീറ്ററതില്) കദശീയ ജലപയാത നം

1 ഡബ്ല്യുസതിസതിയുലെ ലകയാല്ം - കകയാടെപ്പുറം ഭയാഗം 168

കദശീയ ജലപയാത -3ഉകദേധ്യാഗമണ്ഡല് കനയാല് 23

ചമ്പക്കര കനയാല് 14

ഡബ്ല്യുസതിസതിയുലെ കകയാടെപ്പുറം-കകയാഴതികക്കയാെ് ഭയാഗം 160

2 ആലപ്പുഴ -ചങ്ങനയാകശേരതി 28 കദശീയ ജലപയാത -8

3 ആലപ്പുഴ- കകയാടെയം- ആതതിരപ്പുഴ 38 കദശീയ ജലപയാത -9

4 കകയാടെയം-കവക്കം 28 കദശീയ ജലപയാത -59

5 പൂവയാര്- എരയുമയാന്തുകറ-എവതിഎം കനയാല്  
(തമതിഴ്നയാടെതിലല പ്രധയാന ഭയാഗം)

കദശീയ ജലപയാത -13

ആലക നീളം (എവതിഎം കനയാല് ഒഴതിലക)  459 കതികലയാമീറ്റര്
 
അവലംബം: ഇൻലാൻഡ്ട് വാടര പവസ്ട് അപതാറഷിറഷി, പകാച് ഷി
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കകയാവളത്ത് നതിന്ന് ആരംഭതിച്് ലകയാല്ലത്ത കദശീയ ജലപയാത 
(കദശീയ ജലപയാത -3) കൂെതികച്രുന്നു. ഇതതിന് 74 കതികലയാമീറ്റര് 
നീളമുണ്്. 15 വര്ഷം മുമ്പ് ഈ കമഖലയതില് വതികസന പ്രവര്
ത്തനങ്ങൾ ഭയാഗതികമയായതി പൂര്ത്തതിയയാക്കതിലയങ്തിലും ൈണ്തിലറെ 
ദൗര്ലഭധ്വം കനയാല് തീരങ്ങളതിലല കകകയറ്റങ്ങളും കയാരണം 
പ്രവൃത്തതികൾ മന്ഗതതിയതിലയാണ് പുകരയാഗമതിക്കുന്നത്.  
കകയാഴതികക്കയാെ്-വെകര പയാത ഭയാഗതികമയായതി സഞ്ചയാരകയയാ
ഗധ്മയാണ്. നബയാര്ഡ്, പതതിമൂന്നയാം ധനകയാരധ് കമ്ീഷന്, 
സംസ്ഥയാന പദ്തതി ൈണ്് എന്നതിവയതില് നതിന്നുള്ള തുക ഉപ
കയയാഗതിച്യാണ് വെകര-മയാൈതി (17.61 കതികലയാമീറ്റര്) കനയാല് 
രൂപീകരണപ്രവര്ത്തനങ്ങൾ നെപ്തിലയാക്കുന്നത്. കദശീയ 
ജലപയാത ക്യാസ്-3 നതിലവയാരത്തതില് ഈ റീച്് വതികസതിപ്തിക്കു
ന്ന പ്രവൃത്തതികൾ പുകരയാഗമതിക്കുകയും ലചയ്യുന്നു. മയാൈതി-വളപ
ടെണം കനയാലതിന് 58.51 കതികലയാമീറ്റര് നീളമുണ്്. 26  
കതികലയാമീറ്റര് നീളമുള്ള മൂന്ന് കരഭയാഗങ്ങളുണ്്. ഇകപ്യാൾ 
വളപടെണത്തതിന് വെക്ക് മുതല് നീകലശ്വരം വലരയുള്ള ജല
പയാതയുലെ ഭയാഗങ്ങൾ സംസ്ഥയാന ജലപയാത മയാനദണ്ഡ
ങ്ങൾക്കനുസൃതമയായതി സഞ്ചയാരകയയാഗധ്മയാണ്. ഡബ്ല്യുസതി
സതി കബക്കല് വലര നീട്ടുന്നതതിനയായതി നീകലശ്വരം പുഴയും 
ചതിറ്റയാരതി പുഴയും 6.5 കതികലയാമീറ്റര് ദൂരത്തതില് പുതതിയ കനയാലു 
വഴതി ബന്തിപ്തിക്കും. ലവസ്റ്റ്  കകയാസ്റ്റ് കനയാല് വതികസ
നത്തതിന് കകരള സര്ക്കയാര് മുന്ഗണന നല്കതിയതിട്ടുണ്്. 
ഡബ്ല്യുസതിസതിയുലെ വതിവതിധ റീച്കളുലെ പടെതിക അനുബന്ം 
11.1.35-ല് നല്കതിയതിരതിക്കുന്നു.

ഡബ്ല്യുസതിസതിലയ കൂെയാലത, വതിവതിധ വയാണതിജധ്, ടൂറതിസം 
കകന്ദ്രങ്ങലളയും വതിവതിധ തുറമുഖങ്ങലളയും ബന്തിപ്തിക്കുന്ന 
നതിരവധതി ൈീഡര് കനയാലുകളും ലതിങ്് കനയാലുകളും ഉണ്്. 
ഈ ൈീഡര് കനയാലുകളുലെ വതികസനം മുന്ഗണനയാെതി
സ്ഥയാനത്തതില് ഏലറ്റടുത്തു നെപ്തിലയാക്കും. വര്ഗ്ഗീകരണം, 
വതികസന മയാനദണ്ഡങ്ങൾ രൂപലപ്ടുത്തല്, രേയാൈതിക് പ്ര
വചനലത്ത അെതിസ്ഥയാനമയാക്കതി മുന്ഗണന നല്കല്, 
വതികസനം ആവശധ്മുള്ള ൈീഡര് കനയാലുകൾ ശുപയാര്ശ 
ലചയ്യല് എന്നതിവയ്കള്ള പഠനത്തതിനയായതി നയാറ്റ്പയാക്കതിലന 
ചുമതലലപ്ടുത്തതിയതിട്ടുണ്്. ചടിത്ം 11.1.6 സംസ്ഥയാനത്തതി
ലല കദശീയ ജലപയാതകളും സംസ്ഥയാന ജലപയാതകളും  
അതതിലറെ റൂട്ടും സൂചതിപ്തിക്കുന്നു.

സംസ്ഥോനലത് ജെപോതകളുലട വ ടികസനം
കദശീയ ജലപയാതയതില് കകയാടെപ്പുറം, ആലുവ, മരെ്, കവക്കം, 
തണ്ണീര്മുക്കം, തൃക്കുന്നപ്പുഴ, കയായംകുളം, ലകയാല്ം, ആലപ്പുഴ  
എന്നതിവതിെങ്ങളതിലയായതി 9 കയാര്കഗയാ ലെര്മതിനലുകൾ നതിര്
മ്തിച്തിട്ടുണ്്. ആലപ്പുഴ ലെര്മതിനല് ലസന്രേല് പബ്ലതിക് 
വര്ക്ക് വകുപ്തില് നതിന്ന് 2020 ലൈബ്രുവരതിയതില് ഏലറ്റടു
ക്കുകയുണ്യായതി. 24.57 കകയാെതി രൂപ ചതിലവഴതിച്് വതില്തിംഗ്െൺ 
ഐലന്ഡതിനും കബയാൾഗയാടെതി ലജടെതിക്കുമതിെയതില് വതിനധ്സതി
ക്കുന്നതതിനയായതി ലകയാച്തിന് ഷതിപ്് യയാര്ഡതില് രണ്് കറയാ-കറയാ 
കപ്ലുകൾ നതിര്മ്യാണത്തതിലയാണ്. 24 മണതിക്കൂറം സുരക്തി
തമയായ നയാവതികഗഷന് സുഗമമയാക്കുന്നതതിനയായതി കദശീയ 
ജലപയാത.3-ല് ആലക 312 സൗകരയാര്ജ്ത്തതില് പ്രവര്
ത്തതിക്കുന്ന കലറ്റഡ് കബയായ്ഡും 17 ബീക്കൺ കലറ്റുകളും 
ഐഡബ്ലതിയുഎഐ പരതിപയാലതിക്കുന്നുണ്്.

നതിര്ദേതിഷ് അളവകകളയാലെ നയാവതികഗഷന് ചയാനല് വതികസതിപ്തി
ക്കുന്നതതിന്, 2020 മയാര്ച്് 31 കയാലയളവ്  വലര ലകയാല്ലത്ത 
കയായംകുളം കയായലതില് 1.00 കതികലയാമീറ്ററം ഇെപ്ള്ളതികക്കയാ

ടെ-ലകയാല്ം സ് ലരേച്തില് 1.10 കതികലയാമീറ്ററം ഒഴതിലകയുള്ള 
എല്യാ റീച്കളതിലും കൂെതി 40.16 എല് എം3 കധ്യാപതിറ്റല്  
ലരൈഡ്ജതിംഗ് പൂര്ത്തതിയയായതിട്ടുണ്്. 2020 മയാര്ച്് 31 വലര, 
ഇെപ്ള്ളതികക്കയാടെ-ലകയാല്ം സ്ലരേച്തിലറെ പ്രവൃത്തതി പുകരയാഗമതി
ക്കുകയയാണ്. മലണ്ണയാലതിപ്തിലനതതിലര കനയാല് തീരങ്ങളുലെ 
സംരക്ണം കദശീയ ജലപയാത-3 ലല സുരക്തിതമയായ 
നയാവതികഗഷനുള്ള മലറ്റയാരു പ്രധയാന പ്രവര്ത്തനമയാണ്.  
ചമ്പക്കര, ഉകദധ്യാഗമണ്ഡല് കനയാലുകളതിലല 15.97 കതി.മീ 
കനയാല് തീരങ്ങൾക്ക് ഐ.ഡബ്ല്യു.എ.ഐ ഇതുവലര 
നദീതീര സംരക്ണം നല്കതിയതിട്ടുണ്്. ആലപ്പുഴയ്കം ലകയാ
ല്ത്തതിനും ഇെയതിലുള്ള കനയാലതിലറെ ഇടുങ്ങതിയ ഭയാഗങ്ങളതില് 
വീതതികൂടെല് നെത്തതിയ ഇെങ്ങളതിലലല്യാം 12.44 കതികലയാമീറ്റര് 
നീളത്തതില് നദീതീര സംരക്ണം നല്കതിയതിട്ടുണ്്.

ലരൈഡ്ജ് ലചയ്ത മയാറ്റതിയ വസ്തുക്കളുലെ നീക്കം ലചയ്യല്, 
കൂടുതല് സ്ഥലങ്ങളതില് സംരക്ണഭതിത്തതി നതിര്മ്തിക്കു
ന്നത്തതിനുള്ള ആവശധ്ം എന്നതിവ മൂലം, പ്രവൃത്തതികൾ ഇെ
യ്കതിലെ നതിര്ത്തതിവയ്കലതികലക്കും, വധ്വൈയാരങ്ങളതികലക്കും, 
പ്രകദശവയാസതികളുലെയും മത്ധ്ലത്തയാഴതിലയാളതികളുലെയും 
എതതിര്പ്തികലക്ക് നയതിക്കുന്നു. കബന്ലപ്ടെ വതിവതിധ പ്രയാകദശതിക  
പ്രശ്നങ്ങൾ കയാരണം കദശീയ ജലപയാത-3 ലല കധ്യാപതിറ്്റല്   
ലരൈഡ്ജതിംഗതിലറെയും ഇടുങ്ങതിയ ഭയാഗങ്ങളുലെ വീതതി കൂടെ
ലതിലറെയും പുകരയാഗതതിയതില് വര്ഷങ്ങളയായതി കയാലതയാമസം 
കനരതിടുന്നു. അതതിനയാല് ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ പരതിൈരതിക്കുന്ന
തതിനും പ്രവര്ത്തനങ്ങൾ മുകന്നയാടെ് ലകയാണ്ടുകപയാകുന്നതതിനു
മയായതി, ഐഡബ്ലതിയുഎഐ തല്പരകക്തികളുമയായതി പതതിവയായതി 
ചര്ച്കൾ നെത്തതിവരുന്നുണ്്. എന്നതിട്ടും, ഡംപതിംഗ് കസ
റ്റുകൾ അനുവദതിക്കുന്നതതിനുള്ള കയാലതയാമസവം, കദശീയ 
ജലപയാത-3-ല് ഐ ഡബ്ളതിയു എ ഐ-യുലെ ലരൈഡ്ജതിംഗ് 
കശഷതി ഗണധ്മയായതി ഉപകയയാഗശൂനധ്മയാക്കുന്നു.

തീരറേശ ഷ ടിപെ ടിംഗ് ആൻഡ് ഇൻെോൻഡ് നോവ ടി
റഗഷൻ വകുപെ് (സടിഎസ്ഐഎൻഡടി)
കകരളത്തതിലല ജലപയാതകളുലെ അെതിസ്ഥയാന സൗകരധ്  
വതികസനവം ഉൾനയാെന് നയാവതികഗഷന് കപ്രയാത്യാൈതിപ്തിക്കുന്ന
തുമയായ പ്രവര്ത്തനങ്ങൾ കകയാസ്റ്റല് ഷതിപ്തിംഗ് ആന്ഡ് ഇന്
ലയാന്ഡ് നയാവതികഗഷന് വകുപ്് ഏലറ്റടുത്ത നെപ്തിലയാക്കുന്നു.  
വകുപ്് സംസ്ഥയാന ജലപയാതകളുലെ പ്രവര്ത്തനങ്ങൾ ഏലറ്റ
ടുത്ത് നെപ്തിലയാക്കുകയും അവ സഞ്ചയാരകയയാഗധ്മയാക്കുക
യും ലചയ്യുന്നു. കകയാവളം മുതല് ആക്കുളം കനയാല് വലരയും 
ആക്കുളം മുതല് ലവട്ടൂര് വലരയും നവീകരതിക്കുകയും ലകയാല്ം 
കനയാലതില് (മൂന്നയാം റീച്് ഒഴതിലക) ഇരവതിപുരം-അഷ്മുെതി 
കയായലതിലും വര്ക്കല തെയാകം മുതല് ഇരവതിപുരം കനയാല് 
വലരയുള്ള 5 റീച്കളുലെ പ്രവൃത്തതിയും പൂര്ത്തീകരതിക്കുകയും 
പയാര്വതതി പുത്തനയാര് റൂടെതില് പ്രകതധ്ക കബയാടെ് ആരംഭതിക്കുക
യും ലചയ്തു.. വെകര മുതല് മയാൈതി കനയാല് വലരയുള്ള 10 
കതികലയാമീറ്റര് ദൂരം സഞ്ചയാരകയയാഗധ്മയാക്കുകയും 6 അെതിപ്യാല
ങ്ങളതില് 3 എണ്ണം നതിര്മ്തിക്കുകയും രണ്് കറയാഡ് പയാലങ്ങളുലെ 
(പറമ്പതില്, കല്യായതി) നതിര്മ്യാണം പൂര്ത്തതിയയാക്കതി ഗതയാഗത
ത്തതിന് തുറന്നുലകയാടുക്കുകയും ലചയ്തു. വളപടെണം മുതല് 
നീകലശ്വരം വലരയുള്ള ഭയാഗവം സഞ്ചയാരകയയാഗധ്മയാക്കതി. 
തീരകദശ ഷതിപ്തിംഗ് ആന്ഡ് ഇന്ലയാന്ഡ് നയാവതികഗഷന് 
വകുപ്് ആലപ്പുഴയതില് ചമ്പക്കുളം ജങ്യാര് കബയാടെ് ലജടെതിയും 
സൾൈയൂറതിക് ആസതിഡ്, ൈര്ണസ് ഓയതില് തുെങ്ങതിയ അപ
കെകരമയായ വസ്തുക്കൾ കകകയാരധ്ം ലചയ്യുന്നതതിനയായതി 
ചവറ ലകഎംഎംഎല്തിന് സമീപം കബയാടെ് ലജടെതിയും നതിര്മ്തിച്.
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റകരള ഷടിപെടിംഗ് ആൻഡ് ഇൻെോൻഡ് നോവടിറഗഷൻ 
റകോർപെറ�ഷൻ. െടിെടിറ്ഡ് (ലകഎസ്ഐഎൻസടി)
കകരള ജലപയാതകളതിലല ഉൾനയാെന് നയാവതികഗഷലറെ പ്രഥമ
പ്രവര്ത്തകരയാണ് കകരള ഷതിപ്തിംഗ് ആന്ഡ് ഇന്ലയാന്ഡ് 
നയാവതികഗഷന് കകയാര്പ്കറഷന് ലതിമതിറ്റഡ്(ലകഎസ്ഐഎ
ന്സതി), ഇത് കകരള സര്ക്കയാരതിന് കീഴതില് വരുന്ന സ്ഥയാ
പനമയാണ്. ലചറതിയ ജലയയാനങ്ങളുലെ നതിര്മ്യാണത്തതിനും 
അറ്റകുറ്റപ്ണതികൾക്കുമയായതി ലകഎസ്ഐഎന്സതിക്ക് രണ്് 
യയാര്ഡുകൾ ഉണ്്. ഉപകഭയാക്തൃ ആവശധ്ങ്ങൾ നതിറകവറ്റുന്ന 
ജലയയാനങ്ങൾ നതിര്മ്തിക്കുന്നതതിനും പരതിപയാലതിക്കുന്നതതിനും 
പ്രവര്ത്തതിപ്തിക്കുന്നതതിനുമുള്ള കമഖലകളതിലും ലകഎസ്ഐ
എന്സതി ഉയര്ന്ന നതിലവയാരം പുലര്ത്തുന്നു. ലക എസ് ഐ 

എന് സതി-യുലെ സ്വന്ം ക്രൂയതിസ് ലവസ്ലുകളയായ പ്രീമതിയര് 
സയാഗരറയാണതി (1 ഉം 2 ഉം) ആഡംബര കപ്ലയായ ലനലൈര്
റ്റതിറ്റതിയും ഇതതിലറെ എടുത്തു പറയയാവന്ന പ്രകതധ്കതകളയാണ്.
ലകഎസ്ഐഎന്സതി 2005-ല് ടൂറതിസം പ്രവര്ത്തനം 
ആരംഭതിച്, വതികനയാദസഞ്ചയാരതികലള 'സയാഗരറയാണതി'യതില് 
കെലതികലക്ക് ലകയാണ്ടുകപയാകുന്നു, ഇതതിനയായതി നതിലവതില് 
രണ്് ജലയയാനങ്ങൾ പ്രവര്ത്തതിക്കുന്നുണ്്. കകരളത്തതിലല 
യന്തവല്കൃത ചരക്ക് നീക്കത്തതിലറെ മുന് നതിരക്കരയായതി പ്ര
വര്ത്തതിച്വരുന്നു. ലകഎസ്ഐഎന്സതി ക്ക് ഇകപ്യാൾ രണ്് 
കയാര്കഗയാ ബയാര്ജുകളും നയാല് ലപകരേയാളതിയം ബയാര്ജുകളും ഒരു 
ആസതിഡ് ബയാര്ജും രണ്് ജങ്യാറകളും പ്രവര്ത്തതിപ്തിക്കുന്നു. 
കകരളത്തതിലല ഉൾനയാെന് ജലഗതയാഗത ഏജന്സതികളു

ചടിത്ം 11.1.6 കകരളത്തതിലല കദശീയ സംസ്ഥയാന ജലപയാതകൾ

അവലംബം: ഇൻലാൻഡ്ട് വാടര പവസ്ട് അപതാറഷിറഷി, പകാച്ഷി.
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ലെ പ്രവര്ത്തന സ്ഥതിതതിവതിവരക്കണക്കുകൾ അനുബന്ം 
11.1.36-ല് നല്കതിയതിരതിക്കുന്നു.

സയാഗരറയാണതിയുലെ സമയാനമയായ കലനതില് ഒരു സൗകരയാര്
ജ്/കവദ്യുത കപ്ല് കകയാഴതികക്കയാെ് അവതരതിപ്തിക്കയാന് 
പദ്തതിയതിടെതിട്ടുണ്്. ലനലൈര്റ്റതിറ്റതി - ഒരു പുതതിയ 200 പയാക്് സീ 
കഗയായതിംഗ് കഡ ക്രൂയതിസ് കപ്ല് ഇതതിനകം പ്രവര്ത്തനം 
ആരംഭതിച് കഴതിഞ്ഞു. പതതിവ് ഉല്യാസയയാത്കൾ കൂെയാലത 
മീറ്റതിംഗുകൾ, പയാര്ടെതികൾ തുെങ്ങതിയ വതിവതികധയാകദേശധ് പ്രവര്
ത്തനങ്ങൾക്ക് അനുകയയാജധ്മയായ ഒരു ആഡംബര കപ്ല് 
ആണതിത്. കബയാര്ഡതിലല സൗകരധ്ങ്ങളതില് ലറകസ്റ്റയാററെ് (60 
പയാക്്), ഓഡതികറ്റയാറതിയം (200 പയാക്്) െതിവതി റൂം (20 പയാക്്), മതിനതി 
കകയാൺൈറന്സ് റൂം (10 പയാക്്), ലഗയതിംസ് റൂം (കപ്ല കസ്റ്റ
ഷന് ലഗയതിമതിംഗ് കൺകസയാളുള്ള െതിവതി), സുവനീര് കഷയാപ്്,  
ബയാര് കൗണ്ര്, കുടെതികൾക്ക്കുള്ള കളതിസ്ഥലം, കെല് കയാ
ണയാനുള്ള ലഡക്ക് എന്നീ സൗകരധ്ങ്ങൾ ഇതതിലല്പടുന്നുണ്്.

റകരള വോട്ർറവസ ്ആൻഡ ്ഇൻഫ്ോസ്ട്ക്റചഴ്സ് 
െടിെടിറ്ഡ ്(ക് ടിൽ)
ജലപയാതകൾ വതികസതിപ്തിക്കുന്നതതിനയായതി, 2017-ല് 
സംസ്ഥയാന സര്ക്കയാരതിലറെയും സതിയയാല് ലകയാച്തിന് ഇറെര്
നയാഷണല് എയര്കപയാര്ടെ് ലതിമതിറ്റഡതിലറെയും (സതിയയാല്) 
തുലധ് ഓൈരതികകളയാലെ കകരള വയാടെര്കവസ് ആന്ഡ് ഇന്
ഫ്യാസ്രേക്കചഴ്സ് ലതിമതിറ്റഡ് (ലകഡബ്ല്യുഐഎല്) എന്ന 
കപരതില് ഒരു പ്രകതധ്ക പര്പ്സ് ലവൈതിക്കതിൾ സംസ്ഥയാനം 
രൂപീകരതിച്. കകരള ഇന്ഫ്യാസ്രേക്ചര് ഇന്ലവസ്റ്റ് ലമറെ്  
ൈണ്് കബയാര്ഡയാണ് (കതിൈ്ബതി) പ്രധയാനമയായും ൈണ്് 
നല്കുന്നത്. 2017-2021 കയാലയളവതില്, സര്ക്കയാര് കയാ
ലയാകയാലങ്ങളതില് നതിര്കദേശതിച് പ്രകയാരം ഡബ്ലതിയുസതിസതി യുലെ 
വതിവതിധ ഭയാഗങ്ങളതില് ഭൂമതി ഏലറ്റടുക്കല്, കനയാല് ശുചീകരണ 
പ്രവര്ത്തനങ്ങൾ എന്നതിങ്ങലനയുള്ള പ്രയാഥമതിക പ്രവര്ത്ത
നങ്ങൾ ക്വതില്  ഏലറ്റടുത്തു നെപ്തിലയാക്കുന്നു.

സംസ്ഥോന ജെഗതോഗത വകുപെ്
സംസ്ഥയാന ജലഗതയാഗത വകുപ്് ആലപ്പുഴ, കകയാടെയം, 
ലകയാല്ം, എറണയാകുളം, കണ്ണൂര്, കയാസര്കകയാെ് ജതില്കളതിലല 
ലവള്ളലക്കട്ടുള്ള പ്രകദശങ്ങളതിലല നതിവയാസതികളുലെ ഗതയാഗത 
ആവശധ്ങ്ങൾ നതിറകവറ്റുന്ന ഒരു അവശധ് സര്വീസയാണ്. മരം/
സ്റ്റീല്/കസയാളയാര് അധതിഷ്തിത കൈബര് ഗ്യാസ് പയാസഞ്ചര്  
കബയാട്ടുകൾ ഉപകയയാഗതിച്് ഡതിപ്യാര്ടെ്ലമറെ് പ്രതതിവര്ഷം 160 
ലക്ം യയാത്ക്കയാലര കകകയാരധ്ം ലചയ്യുന്നു.

സമ്പൂര്ണ സൗകരയാര്ജത്തതില് പ്രവര്ത്തതിക്കുന്ന ആദധ്ലത്ത 
കസ്റ്റഷന് ഓൈീസ് കവക്കത്ത് ആരംഭതിക്കയാന് വകുപ്് ലക്ധ്
മതിടുന്നു. പ്രവര്ത്തനലച്ലവം മലതിനീകരണവം ഗണധ്മയായതി കു

റയ്കന്നതതിനയായതി ഈ കമഖലയതിലല പഴയ തെതി കബയാട്ടുകൾക്ക്  
പകരമയായതി കസയാളയാര് കബയാട്ടുകൾ വയാങ്ങയാനും പദ്തതിയതിടു
ന്നുണ്്. അപകെകരവം ആപത്കരവമയായ ഉല്പ്ന്നങ്ങൾ 
പ്രധയാനമയായും രയാസവസ്തുക്കൾ, ലപകരേയാളതിയം ഉല്പന്ന
ങ്ങൾ മുതലയായവ ലകയാണ്ടുകപയാകുന്നതതിനും, കദശീയ ജലപയാ
തകളുലെ സയാധധ്തകൾ പ്രകയയാജനലപ്ടുത്തുന്നതതിനുമയായതി 
വകുപ്് പദ്തതി ആരംഭതിച്തിട്ടുണ്്. വയായു നതിറച് 5 ഡതിങ്തി കബയാ
ട്ടുകൾ വയാങ്ങയാനും വകുപ്്  പദ്തതിയതിലൂലെ ലക്ധ്മതിടുന്നു. 
ലകയാല്ം ജതില്യതിലല അഷ്മുെതിക്കയായലതില് സയാധയാരണ യയാത്
ക്കയാര്ക്കും വതികനയാദസഞ്ചയാരതികൾക്കും കവണ്തി രൂപകല്പ്ന 
ലചയ്ത ഡബതിൾ ലഡക്ക് പയാസഞ്ചര് കം ടൂറതിസ്റ്റ് ലവസലു
കളുലെ നതിര്മ്യാണം അവസയാന ഘടെത്തതിലയാണ്. ലവള്ള
ലക്കട്ടുള്ള പ്രകദശങ്ങളതില് തയാമസതിക്കുന്ന യയാത്ക്കയാര്ക്ക്  
യയാത്ലചയ്യുന്നതതിനയായതി, 30 യയാത്യാ കശഷതിയുള്ള നയാല് 
കസയാളയാര് ഇലക്രേതിക് യയാനങ്ങൾ നതിര്മ്തിക്കയാന് വകുപ്് 
തീരുമയാനതിച്തിട്ടുണ്്. വകുപ്്/ഏജന്സതികളുലെ സയാമ്പത്തതിക 
പ്രകെനം പട്ടിക 11.1.11-ല് നല്കതിയതിരതിക്കുന്നു.

ലവല്ലുവടിളടികളും അവസരങ്ങളും
സംകയയാജതിത മൾടെതികമയാഡല് രേയാന്സ് കപയാര്ടെ് നയത്തതിന് 
അനുസൃതമയായതി ഐഡബ്ല്യുെതി ഉപകമഖലയുലെ സുസ്ഥതിര 
വതികസനം ഉറപ്യാക്കുന്ന ഒരു മധധ്കയാല, ദീര്ഘകയാല 
കയാഴ്ചപ്യാെ് സര്ക്കയാര് തയ്യയാറയാകക്കണ്തുണ്്. ഗതയാഗത 
കമഖലയുലെ വതികസനത്തതിനുള്ള കമയാഡല് ഓപ്ഷനുകൾ 
സയാമൂൈതികവം പയാരതിസ്ഥതിതതികവമയായ കനടെങ്ങലള അെതിസ്ഥയാ
നമയാക്കതിയുള്ളതയായതിരതിക്കണം.

സുസ്ഥതിര നയാവതിഗബതിലതിറ്റതിയും ഗതയാഗത പ്രയാധയാനധ്വം 
അനുസരതിച്് ഉൾനയാെന് ജലപയാത ശംഖല പുനഃകമീക
രതികക്കണ്തയാണ്. കകയാര് ജലപയാതകളതില് തതിരുവനന്പുര
ലത്തയും കബക്കലതിലനയും മറ്റ് കദശീയ ജലപയാതകലളയും 
ബന്തിപ്തിക്കുന്ന ലൈയര്കവകളും ഉൾലപ്ടുകത്തണ്തയാണ്. 
കൂെയാലത ഇത് കകയാടെയലത്ത ഉൾനയാെന് തുറമുഖം ഉൾലപ്ലെ 
എല്യാ തുറമുഖങ്ങലളയും ബന്തിപ്തിക്കുന്നതും പ്രയാകദശതിക 
പടെണങ്ങലള ബന്തിപ്തിക്കുന്നതുമയായതിരതിക്കണം. ജലപയാത 
മയാകനജ് ലമറെ് പ്ലയാനതിന് അനുസൃതമയായതി ലനറ്റ് വര്ക്ക് വതി
കസനവം ലരൈഡ്ജതിംഗ്  തന്തവം തയ്യയാറയാകക്കണ്തയാണ്. 
പുതതിയ ലരൈഡ്ജതിംഗ് തന്തം സതിഎസ്ഐഎന്ഡതിയുലെയും 
കകരള വയാടെര്കവയ്സ് ഇന്ഫ്യാസ്രേക്ചര് ലതിമതിറ്റഡതിലറെയും  
(ലകഡബ്ല്യുഐഎല്) കപ്രയാഗ്യാം ഏകകയാപതിപ്തിക്കുകയും  
സംകയയാജതിപ്തിക്കുകയും കവണം.

ജലപയാത മയാകനജ് ലമറെ്, ഓപ്കറഷന്സ്, ഐഡബ്ല്യുെതി 
ഇന്ഫ്യാസ്രേക്ചര് വതികസനം, ജലപയാതകളുലെ ലരൈഡ്ജതിം
ഗ്, ലമയതിറെനന്സ്, ചരക്ക് കകകയാരധ്ം ലചയ്യല് യന്ത

പട്ടിക 11.1.11 വകുപ്് തതിരതിച്ള്ള 2019-20 മുതല് 2021-22 വലരയുള്ള പദ്തതി വതിൈതിതവം ലചലവം (രൂപ ലക്ത്തതില്)

വകുപ്്  / ഏജന്സതി
വയാര്ഷതിക പദ്തതി 2019-20 വയാര്ഷതിക പദ്തതി 2020-21 വയാര്ഷതിക പദ്തതി 2021-22

ബജറ്റ് വതിൈതിതം ലചലവ് ബജറ്റ് വതിൈതിതം ലചലവ് ബജറ്റ് വതിൈതിതം ലചലവ്

എസ് ഡബ്ലതിയുെതി 2811 637.9 2610 1384.7 2761 490.6

സതി എസ് ഐ എന് ഡതി 8762 1381.3 7482 534.2 867 0.0

ലക എസ് ഐ എന് സതി 1572 1011 1018 322 10982 4674.8

ഉറവ ഷിടം: പ്ാൻ പപെസ്ട്, സംസ്ാന ആസൂത്രണ പബാരഡ്ട്.
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വല്ക്കരണം, ഉൾനയാെന് കലണ്യ് നര് ലെര്മതിനലുകളുലെ 
വതികസനം, ജലപയാതകളതിലല കലണ്യ് നര് രേയാൈതിക് എന്നതി
വയതില് കൂടുതല് സ്വകയാരധ് പങ്യാളതിത്തം ഉറപ്യാകക്കണ്തയാണ്.  
അതതിനയായതി, ഉൾനയാെന് കപ്ല് സുരക്, കപ്ല് നതിര്മ്യാണം,  
കപ്ല് രൂപകല്പന, കപ്ല് നതിര്മയാണത്തതിലറെ കമല്കനയാടെം,  
സര്കവ സര്ടെതിൈതിക്കറ്റുകൾ നല്കല്, ഓകരയാ കപ്ലതിനും 
ആവശധ്മയായ ലതയാഴതിലയാളതികലള നതിശ്യതിക്കല് തുെങ്ങതിയവ
യുലെ നതിലവതിലുള്ള നതിയന്തണ സംവതിധയാനം ലമച്ലപ്ടുത്തതി 
പുതതിയ മയാര്ഗനതിര്കദശങ്ങളും നെപെതികമങ്ങളും തയ്യയാറയാകക്ക
ണ്തയാണ്. ഓകരയാ വതിഭയാഗത്തതിനും കവണ്തിയുള്ള കസവനവം 
പരതിശീലന ലമയാഡയൂളുകളും വതിജയകരമയായതി പൂര്ത്തതിയയാ
ക്കതിയതതിന് കശഷം പരതിശീലന സ്ഥയാപനങ്ങൾ വതിവതിധ വതി
ഭയാഗങ്ങളതിലല ക്രൂവതിന് കകയാംപതിറ്റന്സതി സര്ടെതിൈതിക്കറ്റുകൾ 
നല്കകണ്തയാണ്.

യയാത്ക്കയാരുലെയും ചരക്കുകളുലെയും നീക്കത്തതിലനയാ
പ്ം വതികസന പ്രവര്ത്തനങ്ങളതിലും ഊന്നല് നല്കതി  
സംസ്ഥയാനലത്ത ജലപയാതകളുലെ സമഗ് വതികസനത്തതിന് 
കകയാവളം-കയാസര്കകയാെ് ജലപയാത 2025-ഓലെ കദശീയ  
നതിലവയാരമനുസരതിച്് പ്രവര്ത്തതിപ്തിക്കുക, ആധുനതിക യയാന
ങ്ങൾ വയാങ്ങുന്നതതിന് കപ്രയാത്യാൈനം നല്കല് എന്നതിവയ്കയായതി  
ഒരു സംകയയാജതിത മയാസ്റ്റര് പ്ലയാന് രൂപലപ്ടുകത്തണ്തുണ്്. 
യയാത്യാ, ചരക്ക് ഗതയാഗതം, തുറമുഖങ്ങളും ഉൾപ്രകദശങ്ങളും  
തമ്തില് ലെര്മതിനല് സൗകരധ്ങ്ങളും കണക്റ്റതിവതിറ്റതിയും 
സ്ഥയാപതിക്കുക, നദീതെ വധ്യാവസയായതിക ഇെനയാഴതികളും വതികനയാ
ദസഞ്ചയാരവം കപ്രയാത്യാൈതിപ്തിക്കുന്നതതിനുള്ള പദ്തതികൾ 
ആവതിഷ് കരതിക്കുക, ഉൾനയാെന് ജലപയാതകളതിലല ജലത്തതിലറെ 
ഗുണനതിലവയാരം ലമച്ലപ്ടുത്തുക, ജലപയാതകളതിലല ദ്രവ-ഖര 
മലതിനീകരണം കുറയ്കന്നതതിനും ജലപയാത അെതിസ്ഥയാനമയാ
ക്കതിയുള്ള വധ്വസയായവല്ക്കരണം കപ്രയാത്യാൈതിപ്തിക്കുക  
എന്നീ നെപെതികൾ കകലകയാകള്ളണ്തുമയാണ്. 
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ഇന്ത്യയിലെ ഊർജ്ജ മേഖെ 
ലലയാകത്തത്  ഊർജ്ജ ഉതത്പയാദനത്തതിലം ഉപലയയാഗത്തതിലം 
ഇന്ധ്യ്കത് മൂനയാം സ്യാനമുണ്ത്. കഴതിഞ്ഞ മൂന്നു വർഷമയാ
യതി വവദയുതതി ക്യാമം ഗണധ്മയായതി കുറഞ്ഞു. ഡതിമയാൻഡത് 
വസഡത് മയാലനജത്മമന്തിലൂമെ (ഡതിഎസത്എം) വതിഭവ 
ഉപലയയാഗം മമച്ചമപെടുത്തുനതതിലം  വവദയുതതി വതിതരണ 
പ്രസരണ നഷ്ം (റ്തി&ഡതി നഷ്ം) കുറയ്ക്കുനതതിനം ലകന്ദ്ര 
സർക്യാർ ലപ്രലതധ്കം ഊനൽ നൽകുന്നുണ്ത്. തയാരതിഫത് 
അധതിഷ്തിത ബതിഡതിംഗത് വവദയുത പദ്തതികളുമെ വതികസനം, 
പ്രസരണ ലമഖലയതിമല സ്വകയാരധ്ലമഖലയാ പങ്യാളതിത്തം, 
മമച്ചമപെട്ട ഊർജ്ജ കയാരധ്ക്മതയ്ക്കുള്ള ലദശീയ ദൗതധ്ം, 
പുനരുപലയയാഗ ഊർജ്ജ ല്യാതസ്സുകളുമെ (ആർഇഎസത്) 
വതികസനത്തതിൽ ശ്രദ് ലകന്ദ്രീകരതിക്കുക, വവദയുതതി ഉൽപയാ
ദതിപെതിക്കുനതതിനത് വതിലകുറഞ്ഞ ഉൽ പയാദന ല്യാതസ്യായ 
കൽക്രതിയുമെ ബഹുമുഖമയായ ഉപലയയാഗം തുെങ്തിയ നയ 
സംരംഭങ്ളതിലൂമെ എല്യാവർക്കും വവദയുതതി ലഭധ്മയാക്കുന
തതിനള്ള സമഗ്രമയായ ശ്രമങ്ൾ നെക്കുന്നു. ലവൾഡത് ഇക്
ലണയാമതികത് ലഫയാറം (ഡബ്ലയുഇഎഫത്) റതിലപെയാർട്ടത് അനസരതിച്ചത്, 
എനർജതി ട്യാൻസതിഷൻ ഇൻഡകത് സതിൽ (ഇെതിഐ) 115 
രയാജധ്ങ്ളതിൽ 87-യാം സ്യാനത്തയാണത് ഇന്ധ്. സയാമ്പത്തതിക 
വതികസനവം വളർച്ചയും, പയാരതിസ്തിതതിക സുസ്തിരതയും, 
ഊർജ സുരക്യും പ്രലവശന സൂചകങ്ളും സുരക്തിതവം 
സുസ്തിരവം തയാങ്യാനയാവനതും ഉൾമക്യാള്ളുനതുമയായ 
ഊർജ്ജ സംവതിധയാനങ്ളതിലലക്കുള്ള പരതിവർത്തനത്തതിനള്ള 
സനദ്തയും കണക്യാക്തിയയാണത് ഇതത് നതിശ്യതിക്കുനതത്.  
2022 ആകുലമ്പയാലഴക്കും സൗലരയാർജ്ജം 114 GW, തുെർ
നത് 67 GW കയാറ്തിൽ നതിന്നും 15 GW വജവവസത്തുക്ളതിൽ 
നതിന്നും ജലവവദയുതതിയതിൽ നതിന്നും സംഭയാവന മചയ്യുമമന്നും 
കണക്യാക്മപെടുന്നു. 

2021 മസപത്റ്ംബർ 31 ആയലപെയാലഴക്കും രയാജധ്ത്തതിമന് 
മമയാത്തം സ്യാപതിത ലശഷതി 3,73,029.36 മമഗയാവയാട്ടയാണത്. 
ഇന്ധ്യതിൽ, തയാലപയാർജ്ജത്തതിൽ നതിന്നുള്ള വവദയുതതിയയാണത് 
ഊർജ്ജ ല്യാതസ്സുകളതിൽ പ്രധയാന മയായതിട്ടുള്ളതത്. 2020 

മസപത്റ്ംബർ 30 മന് കണക്നസരതിച്ചത് ഇതത് രയാജധ്ത്തതിമന് 
മമയാത്തം സ്യാപതിത ലശഷതിയുമെ 62.01 ശതമയാനം വരുന്നു. 
നയാഷണൽ ഗ്രതിഡതിലലക്ത് വതിവതിധ ഊർജ്ജ ല്യാതസ്സുകളതി
ൽ നതിന്നുത് 2020 മസപത്റ്ംബർ 31 അെതിസ്യാനമയാക്തിയുള്ള 
ഊർജ്ജ വതിഹതിതവം അതതിമന് ശതമയാനവം പട്ിക 11.2.1-
ൽ മകയാടുത്തതിരതിക്കുന്നു. അടുത്തകയാലത്തത്, പുനരയാവർത്തക 
ഊർജ്ജല്യാതസ്സുകളതിൽ നതിന്നുള്ള ഊർലജ്ജയാതത്പയാദനം 
ജല വവദയുതതി ഉൽപയാദനമത്ത മൂനയാം സ്യാനലത്തക്ത് 
പതിന്ള്ളതി രണ്യാം സ്യാനമത്തത്തതി. 

ഊർലജ്ജയാൽപെയാദനത്തതിമന് ലമഖല തതിരതിച്ചുള്ള ആമക 
കണക്കുകൾ പട്ിക 11.2.2-ൽ ഉൾമപെടുത്തതിയതിരതിക്കു
ന്നു. അതതിൻ പ്രകയാരം, 1,03,921.00 മമഗയാവയാട്ടത് (26.77 
ശതമയാനം) സംസ്യാന ലമഖലയതിൽ നതിന്നും 97,637.00 
മമഗയാവയാട്ടത് (25.11 ശതമയാനം) ലകന്ദ്ര ലമഖലയതിൽ നതിന്നും 
1,86,576 മമഗയാവയാട്ടത് (48.10 ശതമയാനം) സ്വകയാരധ് 
ലമഖലയതിൽ നതിന്നുമയാണത്.

പട്ിക 11.2.2 2021 ആഗസത്റ്ത്   31  അനസരതിച്ചുള്ള 
ഇന്ധ്യുമെ മമയാത്തം സ്യാപ തിതലശഷ തി

ലമഖല സ്യാപതിതലശഷതി 
(മമ.വയാ.) ശതമയാനം 

സംസ്യാന ലമഖല 1,03,921.00 26.77

ലകന്ദ്ര ലമഖല 97,637.00 25.15

സ്വകയാരധ് ലമഖല 1,86,576 48.06

ആമക 388134.00
അവലംബം: കേന്ദ്ര ഇലേ്ട്രിസരിറ്രി അക�ോറരിറ്രി (സരി.ഇ.എ)

മകരളത്ിലെ ഊർജ്ജ മേഖെ
രയാജധ്ത്തത്  100 ശതമയാനം വീടുകളും വവദയുതീകരതിച്ച ആദധ് 
സംസ്യാനം ലകരളമയാണത്. സയാർവത്തിക വവദയുതീകരണം 
 ലനെതിയ ലശഷം, എന്നും വർധതിച്ചുമകയാണ്തിരതിക്കുന ഉപലഭയാ

11.2 ഊർജ്ം

പട്ിക 11.2.1  ഇന്ധ്യുമെ മമയാത്തം സ്യാപ തിതലശഷ തി 2021 മസപത്റ്ംബർ 31 അനസരതിച്ചുള്ളതത്
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തയാപവവദയുതതി 229,401.42 62.86 2,31,320.72 62.01 2,34,258.00 60.40

ജല വവദയുതതി 45,399.22 12.44 45,699.22 12.25 46,412.00 12

ആണലവയാർജ്ജം 6,780.00 1.86 6,780.00 1.82 6780 1.70

പുനരയാവർത്തക 
ഊർജ്ജം 83,379.50 22.84 89,229.42 23.92 1,00,684.00 25.94

ആമക 3,64,960.14 3,73,029.36 3,88,134.00
അവലംബം: കേന്ദ്ര ഇലേ്ട്രിസരിറ്രി അക�ോറരിറ്രി (സരി.ഇ.എ)
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ക്യാക്ളുമെ അഭതിലയാഷങ്ളുമെ വതിശ്വയാസധ്ത ലനടുനതതിനം 
വവദയുതതി നഷ്ത്തതിമന് ഏറ്വം തയാഴത്ന നതില വകവരതിക്കു
നതതിനം വതിലകന്ദ്രീകൃത പുനരുൽപെയാദക ജനലററ്റുകൾ 
ഉയർത്തുന ആവശധ്കതകൾ നതിറലവറ്റുനതതിനം ഇൻ
സ്റ്റലലഷനകളുമെ സുരക് ഉറപ്പുവരുത്തുനതതിനമയായതി 
സംസ്യാനം ഇലപെയാൾ ഗ്രതിഡതിമന് നവീകരണത്തതിൽ ശ്രദ് 
ലകന്ദ്രീകരതിക്കുന്നു. ഇവയത് മക്ല്യാം പുറലമ, ഇ-മമയാബതിലതിറ്തി
യതിൽ പ്രതീക്തിക്കുന കുതതിച്ചുചയാട്ടത്തതിനത് തയ്യാറയാകുനതതി
നത് പുതതിയ വലനകൾ, സബത്ലസ്റ്റഷനകൾ, നതിലവതിലള്ള 
സംവതിധയാനങ്ൾ എനതിവ നവീകരതിക്കുക വഴതി ഒരു മതികച്ച 
ട്യാൻസ്തിഷൻ ശംഖല മകട്ടതിപെടുക്കുനതതിനള്ള ദൗതധ്വം 
സംസ്യാനം ആരംഭതിച്ചു കഴതിഞ്ഞു. ലമല്പറഞ്ഞ കയാരധ്ങ്ൾ 
മുനത്ഗണനയ്കനസരതിച്ചത് സജ്ജമയാക്കുനതതിനയായതി ‘ദയുതതി  
2021’, ‘സൗര’, ‘ഫതിലമമന്ത് ഫ്ീ ലകരളം’, ‘ട്യാൻസത്ഗ്രതിഡത് 2.0’, 
‘ഇ-ലസഫത്’ എനീ അഞ്ത് അനബന്ധ പദ്തതികൽ സംലയയാ
ജതിപെതിച്ചത് മകയാണ്ടുള്ള ‘ഊർജ്ജ  ലകരള മതിഷൻ’ സംസ്യാനം 
ആരംഭതിച്ചു. കയാലയാവസ്യാ വധ്തതിയയാനത്തതിമന് മവല്ലുവതിളതികൾ 
ഉൾമക്യാള്ളുക, കയാർബൺ ഫൂട്ടത് പ്രതിന്ത് കുറയ്ക്കുക എനതിവയയാ
ണത് സംസ്യാനത്തതിമന് ഊർജ്ജ ലമഖലയതിൽ വതിഭയാവനം 
മചയ്യുന എല്യാ പദ്തതികളുമെയും അെതിസ്യാനം.

രയാജധ്ത്തത് ഇക്ഴതിഞ്ഞ രണ്ത് ദശകങ്ളതിൽ സംഭവതിച്ച  
സയാലങ്തതിക മുലനറ്ങ്ൾക്ത്, ഈ മുലനറ്ത്തതിമന് ലനട്ടങ്മള 
ലനെതിമയടുക്കുനതതിമന് തന്ത്രമയാണത് സംസ്യാനത്തതിലന്തത്, 
സംസ്യാനമത്ത ഊർജ്ജ ലമഖല പൂർണ്ണമയായും സജീവമയാ
ണത്. സുസ്തിരതയുമെ പുതതിയ കയാലഘട്ടത്തതിൽ അതതിമന് 
വളർച്ച നതിലനതിർത്തുനതതിനയായതി നതിരവധതി പുതതിയ നൂതന 

ആശയങ്ളും സംരംഭങ്ളും ഇതത് പ്രലയയാജനമപെടുത്തുന്നു. 
പ്രലതധ്കതിച്ചും പുനരുപലയയാഗ ഊർജ്ജ  കയാലഘട്ടത്തതിൽ, 
സൗലരയാർജ്ജത്തതിനം കയാറ്തിനം അപ്പുറത്തുള്ള പുതതിയ  
രൂപങ്ൾ സംസ്യാനമത്ത വതികസനത്തതിനം വതിനധ്യാസത്തതി
നം പരതിഗണതിക്കുകയും വതിലയതിരുത്തുകയും മചലയ്ണ്തുണ്ത്. 
അത്തരം ശ്രമങ്ളതിൽ സംസ്യാനത്തതിമന് ശയാസ്ത്ര സയാലങ്
തതികതയുമെയും,  സയാലങ്തതിക ഉനത വതിദധ്യാഭധ്യാസ സ്യാ
പനങ്ളുമെയും പങ്യാളതിത്തം ഈ രണ്ത് സ്യാപനങ്ൾക്കും 
വവദയുതതി ലമഖലയ്ക്കും പരസ്പരം പ്രലയയാജനകരമയാകും. ലകരള 
സംസ്യാനത്തതിമന് 2020-21 മല ഊർജ്ജ ലമഖലയുമെ 
സംക്തിപത് തരൂപം പട്ിക 11.2.3-ൽ മകയാടുത്തതിരതിക്കുന്നു.

വൈദ്യുതി ആൈശത്യകത
സംസ്യാനത്തത് 2019-20 മല 4316 മമഗയാവയാട്ടത് എനതതി
ൽ നതിനത് ലനരതിയ കുറവത് ലരഖമപെടുതതിമക്യാണ്ത്   2020-
21-ൽ ഏറ്വം കൂെതിയ ഊർജ്ജ ആവശധ്കത മയാർച്ചത് 31 
നത് 22.00 മുതൽ 22.30 വമരയുള്ള മണതിക്കൂറതികളതിൽ 4284 
മമഗയാവയാട്ടയായതിരുന്നു. 2021മല ഊർജ ആവശധ്കതയതി
മല കുറവതിനത് കയാരണം ലകയാവതിഡത്-19 മൂലം സയാമ്പത്തതിക 
പ്രവർത്തനങ്ളതിൽ കുറവത് സംഭവതിച്ചതതിനയാൽ ആയതിരു
ന്നു.   2021 പ്രഭയാത സമയമത്ത  ഏറ്വം കൂെതിയ ഊർജ്ജ 
ആവശധ്കത മയാർച്ചത്  19, 2021 നത് 3,394 മമഗയാവയാട്ടയായതിരു
ന്നു. ഏറ്വം കുറഞ്ഞ ഊർജ്ജ ആവശധ്കത ഓഗസത്റ്ത് 9 
നത് 4.30 മുതൽ 5.00 വമരയുള്ള മണതിക്കൂറതികളതിൽ 1,302 
മമഗയാവയാട്ടയായതിരുന്നു. 2021 മല ശരയാശരതി ഊർജ്ജ  
ആവശധ്കത 3392 മമഗയാവയാട്ടയായതിരുന്നു. 

വവദയുതതി ഉൽപെയാദനം, പ്രലക്പണം, വതിതരണം എനതിവയതിൽ കയാരധ്മയായ പുലരയാഗതതി വകവരതിച്ചതിട്ടുമണ്ങ്തിലം, ഇന്ധ്യുമെ 
വവദയുത ലമഖല പ്രവർത്തനപരമയായ കയാരധ്ക്മതയതില്യായത്മ, പണലഭധ്ത, സയാമ്പത്തതിക ലസയാൾവൻസതി എനതിവയുമെ പ്രശത് ന
ങ്ളയാൽ വലയുകയയാണത്. ഈ സയാഹചരധ്ത്തതിൽ, ഉപലഭയാക്തൃ ലകന്ദ്രീകൃതത ഉറപ്പുവരുത്തുക, ബതിസതിനസ്ത് മചയ്യാനള്ള എളുപെം 
ലപ്രയാത്യാഹതിപെതിക്കുക, വവദയുതതി ലമഖലയുമെ സുസ്തിരത വർധതിപെതിക്കുക, ഹരതിത ഊർജം ലപ്രയാത്യാഹതിപെതിക്കുക എനീ വതിശയാലമയായ 
ലക്ധ്ങ്ലളയാമെ 2003 മല വവദയുതതി നതിയമം ലഭദഗതതി മചയ്യാൻ ലകന്ദ്ര ഊർജ മന്ത്രയാലയം നതിർലദേശതിച്ചു. മചലവകളുമെ സുസ്തി
രത, തയാരതിഫത്, ല്യാസത് സബത് സതിഡതികൾ എനതിവയതിൽ ശ്രദ് ലകന്ദ്രീകരതിക്കുക, വവദയുതതിയുമെ വയാങ്ൽ അമല്ങ്തിൽ വതിൽപെന 
അമല്ങ്തിൽ വകമയാറ്ം എനതിവയുമയായതി ബന്ധമപെട്ട കരയാറുകളുമെ പ്രകെനം എനതിവയും  പുനരുപലയയാഗതിക്യാവന വവദയുതതിയും  
ജലവവദയുതതിയും കരെത് നയത്തതിമന് മറ്ത് പ്രധയാന വശങ്ളയാണത്.

ബതില്തിമനതതിമര ലകരളം ഉൾമപെമെ നതിരവധതി സംസ്യാനങ്ളതിൽ നതിനത് വതിമർശനം ഉയർനതിരുന്നു. 2021 ഓഗസത്റ്ത് ആദധ്വയാരം 
(2021 ഓഗസത്റ്ത് 6) ബതിൽ പതിൻവലതിക്ണമമനത് ആവശധ്മപെട്ടത് സംസ്യാന നതിയമസഭ സംയുക് പ്രലമയം പയാസയാക്തി.

ദരതിദ്ര കുടുംബങ്ൾ, കർഷകർ, ഗ്രയാമപ്രലദശങ്ളതിലള്ളവർ എനതിവരുൾമപെമെ സമൂഹത്തതിമല ദുർബല വതിഭയാഗങ്ൾക്ത് വവദയുതതി 
നതിരക്ത് വർധതിക്കുമമനതയാണത് സംസ്യാനം ഉയർത്തുന പ്രധയാന ആശങ്കളതിമലയാനത്. ഉപലഭയാക്യാക്ൾക്ത് ലചയായത് സത് നൽകു
നതതിനത് വതിതരണ ലമഖലയുമെ വലസൻസത് റദേയാക്യാൻ കരെത് ബതിൽ ശ്രമതിക്കുന്നു. എനതിരുനയാലം, വതിതരണക്യാർക്ത് സതിസ്റ്റത്തതി
നള്ളതിൽനതിന്നും ലയാഭകരമയായ ലമഖലകൾ തതിരമഞ്ഞടുത്തത് തതിരമഞ്ഞടുക്കുനതതിനള്ള അവകയാശ ബതിൽ നൽകുനതയായതി ലതയാന്നു
ന്നു. ദുർബല വതിഭയാഗങ്ൾക്ത് നതിലവതിൽ നൽകുന ല്യാസത് സബത് സതിഡതി പതിന്തുണമയ ഇതത് ബയാധതിക്കും. ഉയർന തയാരതിഫുകളതിൽ 
നതിനത് ദുർബല വതിഭയാഗങ്മള സംരക്തിക്കുനതതിനത് കരെത് ബതില്തിൽ മതതിയയായ മുൻകരുതലകൾ  ഉണ്യായതിരതിക്ണം. വവദയുതതി 
ലമഖല മപയാതുലമഖലയതിൽ തമന തുെരണമമനയാണത് സംസ്യാന സർക്യാരതിമന് നതിലപയാെത്.

ഡതിസത്ട്തിബയൂഷൻ ഇൻഫ്യാസത്ട്കത്ചറതിൽ കയാരധ്മയായ നതിലക്പം മകയാണ്ടുവരയാമത പുതതിയ സ്യാപനങ്ൾക്ത് പ്രവർത്തതിക്യാൻ 
കരെത് ബതിൽ അനവദതിക്കുന്നു. ഈ ലമഖലയതിമല മമയാത്തം സയാലങ്തതിക, വയാണതിജധ് നഷ്ങ്മള ഇതത് ബയാധതിക്കും. സംസ്യാന ഇല
കത് ട്തിസതിറ്തി മറഗുലലറ്റതി കമ്തിഷമന് പ്രവർത്തനങ്ൾ ലകന്ദ്ര സർക്യാരതിമന് നതിയന്ത്രണത്തതിൽ മകയാണ്ടുവരുനതതിനള്ള വധ്വസ്
യും നതിർലദശത്തതിലണ്ത്. 

" One size fits all" എന സമീപനത്തതിനത് പകരം സംസ്യാനങ്ൾക്ത് നതിർദേതിഷ് പരതിഷത്ക്യാരങ്ളയാണത് നീതതി ആലയയാഗത്, ഭയാരത 
സർക്യാർ ശുപയാർശ മചയ്തിട്ടുള്ളതത്. 

മ�ോക്സ് 11.2.1 വവദയുതതി ലഭദഗതതി ബ തിൽ 2021

അവലംബം: പ്രസ്ട  ഇന്ഫർകമേഷന് ബയൂകറോ, ഭോര� സർകോർ
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ഊർജ്ജ ഉപമ�ോഗത്ിലറെ രീതി
ലകരളത്തതിൽ 2020-21 മല വവദയുലതയാർജ്ജ ഉപലഭയാഗം 
2019-20-ൽ  മല 23,058.91 എം.യു.യതിൽ നതിനത് 2.24 
ശതമയാനം കുറഞ്ഞു 23058.91 എം യുആയതി (ഓപെൺ 
ആക്സസത് ഉപലഭയാഗം ഉൾമപെമെ). 2016-17 മുതൽ  
2020-21 വമര ലകരളത്തതിമല വവദയുലതയാർജ്ജ ഉപലഭയാഗം, 
ചിത്രം 11.2.1-ൽ നൽകതിയതിരതിക്കുന്നു. ഊർജ്ജ ഉപലഭയാഗ 
രീതതിയുമെ വതിശദയാംശങ്ളും 2020-21-ൽ ലശഖരതിച്ച വരുമയാ
നവം അനു�ന്രം 11.2.1-ൽ നൽകതിയതിരതിക്കുന്നു.

ലേോത്രം സോമകേതിക ൈോണിജത്യ 
(എ. റ്ി. ആൻഡസ് സി) നഷ്ടങ്ങള്
2020-21 വർഷം മമയാത്തം സയാലങ്തതിക വയാണതിജധ് നഷ്ം 
13.15 ശതമയാനത്തതിൽ നതിന്നും 7.76 ശതമയാനമയായതി  
കുറയുകയും പ്രസരണ വതിതരണ നഷ്ം 12.08 ശതമയാന

ത്തതിൽ നതിന്നും 10.32 ശതമയാനമയായതി കുറയുകയും മചയത്തു. 
മമയാത്തം സയാലങ്തതിക വയാണതിജധ് നഷ്ത്തതിൽ 2019-20 
മല വർദ്നയും 2020-21 മല കുറവം അതയാതത് കയാല
യളവതിമല ലശഖരണ കയാരധ്ക്മതയതിലണ്യായ കുറവത്/
വർദ്ന മൂലമയാണത്,കഴതിഞ്ഞ അഞ്ചു വർഷമയായുളള എ.
റ്തി.&സതി നഷ്ം അനു�ന്രം 11.2.2-ൽ മകയാടുത്തതിരതിക്കു
ന്നു. 2016-17 മുതൽ 2020-21 വമര മമയാത്തം സയാലങ്
തതിക വയാണതിജധ് (എ.റ്തി.&സതി) നഷ്ത്തതിലം പ്രസരണ 
വതിതരണ (റ്തി&ഡതി) നഷ്ത്തതിലം ഉണ്യായതിട്ടുള്ള പ്രവണത  
ചിത്രം 11.2.2-ൽ മകയാടുത്തതിരതിക്കുന്നു. 

ഊർജ്ജമേഖെയിലെ ഏജൻസികളുലെ 
പ്രൈർത്ന മനട്രം 
ലകരള സംസ്യാന വവദയുതതി ലബയാർഡത് ലതിമതിറ്ഡത് (മക.
എസത്.ഇ.ബതി.എൽ), ഏജൻസതി ലഫയാർ ലനയാൺ കൺമവ

പട്ിക 11.2.3 ലകരള സംസ്യാനത്തതിമന് ഊർജ്ജ ലമഖലയുമെ സംക് തിപത് ത രൂപം, 2020-21-ൽ

വതിശദയാംശങ്ൾ വവദയുതതി  
(മതിലധ്ൺ യൂണതിറ്ത്)

1 മക.എസത്.ഇ.ബതി.എൽമന് മമയാത്തം ഊർജ്ജ ഉതത്പയാദനം 7109.09

2 ലകരള ചുറ്ളവതിലള്ള സതിജതിഎസതിൽ നതിനത് വവദയുതതി വയാങ്ൽ 9167.26

3 ദീർഘകയാല / ഇെത്തരം / ഹ്രസ്വകയാല കരയാറുകളതിലൂമെ / സ്വയാപെത് വഴതി  ലകരള ചുറ്ളവതിൽ വവദയുതതി 
വയാങ്ൽ 8628.08

4 സംസ്യാനത്തതിനള്ളതിമല ഐ പതി പതി / സതി പതി പതിയതിൽ നതിന്നുള്ള മമയാത്തം വവദയുതതി വയാങ്ൽ 467.01

5 ലകരള ചുറ്ളവതിൽ മമയാത്തം വവദയുതതി വയാങ്ൽ 18262.34

6 ഓപെൺ ആക്സസത് വഴതി സംസ്യാനത്തതിനത് പുറത്തത് വതിൽപെന നെത്തുനതതിന  സ്വകയാരധ് ഐപതിപതി ജനലററ്ർ 
വഴതിയുള്ള വവദയുതതി 38.66

7 ലകരള ചുറ്ളവതിൽ ഓപെൺ ആക്സസത് വഴതി ലഭതിച്ച ഊർജ്ജം 407.41

8 കുറലയ്കണ് സഹയായ ഉപലഭയാഗം. 51.19

9
കയറ്റുമതതി- മക എസത് ബതി എൽ വഴതിയുള്ള  ഉർജ്ജവതില്പന, സ്വപെതിനള്ള തതിരതിച്ചുവരവത് കൂെയാമത ഓപെൺ 
ആക്സസത് വഴതി സംസ്യാനത്തതിനത് പുറത്തത് വതിൽപെന നെത്തുനതതിന  സ്വകയാരധ് ഐപതിപതി ജനലററ്ർ വഴതിയുള്ള 
വവദയുതതി   

633.39

10 ഓപെൺ ആക്സതിസതിലൂടുള്ള വവദയുതതി ഉൾമപെമെ ലകരള ചുറ്ളവതിൽ സംസ്യാനത്തതിമന് ഉപലഭയാഗത്തതിനള്ള 
വവദയുതതി ഇൻപുട്ടത് 25132.93

11 ഓപെൺ ആക്സതിസതിലൂടുള്ള വവദയുതതി ഉൾമപെമെ ഉപലഭയാക്യാക്ൾക്കുള്ള മമയാത്തം ഊർജ്ജം 22540.32

അവലംബം: കേ.എസ്ട.ഇ.ബരി.എല്

ച ിത്രം 11.2.1 ലകരളത്തതിമല വവദയുലതയാർജ്ജ ഉപലഭയാഗം 

അവലംബം: കേ.എസ്ട.ഇ.ബരി.എല്  
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ൻഷണൽ എനർജതി ആന്ത് റൂറൽ മെകത്ലനയാളജതി (അനർട്ടത്), 
ഇലകത്ട്തിക്ൽ ഇൻമസ്പകത്െലററ്ത്, എനർജതി മയാലനജത്മമന്ത് 
മസന്ർ (ഇ.എം.സതി) എനീ നയാലത് ഏജൻസതികൾ മുലഖ
നയയാണത് മുഖധ്മയായും ലകരളത്തതിൽ ഊർജ്ജ വതികസന 
പ്രവർത്തനങ്ൾ നെപെതിലയാക്തി വരുനതത്. ഈ വകുപ്പുക
ളുമെ 2020-21, 2021-22 എനീ വർഷങ്ളതിമല വതിഹതിതം, 
മചലവത്, മചലവത് ശതമയാനം എനതിവ പട്ിക 11.2.4-ൽ 
മകയാടുത്തതിരതിക്കുന്നു.

മകരള സരംസ്ോന വൈദ്യുതി മ�ോർഡസ് െിേിറ്ഡസ് 
(ലക.എസസ്.ഇ.�ി.എല്)
ഇന്ധ്ൻ കമ്പനീസത് ആകത്െത് 1956 (ലകന്ദ്ര നതിയമം 1956 
മന് 1) പ്രകയാരം സംലയയാജതിക്മപെട്ട പവർ യൂട്ടതിലതിറ്തി കമ്പ
നതിയയാണത് ലകരള സംസ്യാന വവദയുതതി ലബയാർഡത് ലതിമതിറ്
ഡത് (മക.എസത്.ഇ.ബതി.എൽ). 2003 മല ഇമലകത്ട്തിസതിറ്തി 
ആകത്െത്, വകുപെത് 131 പ്രകയാരം ലകരള സർക്യാരതിമന് പൂർണ 
ഉെമസ്തയതിലള്ളതയാമണങ്തിലം വകുപെത് 131, 133 എനതി
വയുമെ ഉപവകുപെത്  2 പ്രകയാരം സംസ്യാന സർക്യാരതിൽ 
നതിക്തിപ്തമയായതിരുന പ്രവർത്തനങ്ളും, പ്രലതധ്കതകളും, 
തയാതത്പരധ്ങ്ളും, അവകയാശങ്ളും, ബയാധധ്തകളും, ഉത്തരവ
കളും, സ്വകയാരധ്തകളും പഴയ ലകരള സംസ്യാന വവദയുതതി 
ലബയാർഡതിനത് 2013 ഒകത്ലെയാബർ 31 നത് തതിരതിമക ഏല്പതിച്ചു.

മക.എസത്.ഇ.ബതി.എൽ ഉതത്പയാദനത്തതിനം, പ്രസരണ
ത്തതിനം, വതിതരണത്തതിനം ലപ്രലതധ്കം ലയാഭലകന്ദ്രങ്ളുള്ള 
സ്വതന്ത്ര ചുമതലയുള്ള കമ്പനതിയയാണത്. സംസ്യാനത്തത് 
വവദയുതതി ഉല്പയാദനം, പ്രസരണം, വതിതരണം, എനതിവ 
മക.എസത്.ഇ.ബതി.എൽ നതിർവ്വഹതിക്കുന്നു. ഗയാർഹതികയാവശധ്
ങ്ൾക്കും കയാർഷതികയാ വശധ്ങ്ൾക്കും ലവണ് വവദയുതതി 
തയാങ്യാവന വതിലയ്കത് ഉപലഭയാക്യാ ക്ൾക്ത് നൽകുക 
എനതയാണത് പ്രഖധ്യാപതിത ലക്ധ്ം. 2021 മയാർച്ചത് 31 വമര 
മകഎസത്ഇ ബതിഎല്തിമന് ജനലറഷൻ യൂണതിറ്റുകളുമെ 
മമയാത്തം സ്യാപതിത ലശഷതി 2,174.27 മമഗയാ വയാട്ടത് ആയതി
രുന്നു. മക.എസത്.ഇ.ബതി.എൽ -മന് ഉെമസ്തയതിലള്ള 
ട്യാൻസ്തിഷൻ സബത് ലസ്റ്റഷനകളുമെ എണ്ണം 421 ആണത്. 
സംസ്യാനമത്ത 99 ശതമയാനം ഉപലഭയാക്യാക്ൾക്കും 
മക.എസത്.ഇ.ബതി.എൽ ലനരതിട്ടത് വവദയുതതി വതിതരണം  
മചയ്യുന്നു. മക.എസത്.ഇ.ബതി.എൽ മന് പ്രസരണ ശംഖല 
3.62 ലക്ം കതിലലയാമീറ്ർ വലനം 83,339 വതിതരണ ട്യാൻ
സത്ലഫയാർമറുകളും വഹതിക്കുന്നു. 2021-ൽ 11 ബൾക്ത് വല
മസൻസതികൾ ഉൾമപെമെ 1,31,42,910 ഉപലഭയാക്യാക്ൾ
ക്യായതി 22,151.60 മമഗയാ യൂണതിറ്ത് വവദയുതതി മക എസത് 
ഇ ബതി എൽ വതിറ്റു. സംസ്യാനത്തതിനത് പുറത്തത് മറ്റു യൂട്ടതിലതിറ്തി
കൾക്ത്  വവദയുതതി വതിറ്തുൾമപെമെ  മമയാത്തം വതിറ്റുവരവത് 
14,420.64 ലകയാെതി രൂപയയാണത്.

പട്ിക 11.2.4 വയാർഷ തിക പദ്തതി വ തിഹതിതവം മചലവകളും (രൂപ ലക്ത്തതിൽ), 2020-21, 2021-22 വർഷങ്ളതിൽ

്മ 
നമ്പർ

വകുപെതിമന്/ 
ഏജൻസതിയുമെ 
ലപരത്

വയാർഷതിക പദ്തതി 2020-21 വയാർഷതിക പദ്തതി 2021-22

വതിഹതിതം മചലവത്
മചലവത് 

ശതമയാന
ത്തതിൽ

വതിഹതിതം
മചലവത് 

മസപത്റ്ംബർ 
2020

മചലവത് 
ശതമയാന

ത്തതിൽ

1 മക.എസത്.ഇ.ബതി.
എൽ 170821.00 137868.41 80.70 109375.00 54667.71 49.98

2 അമനർട്ടത് 4180.00 2144.12 51.29 4313.00 276.91 6.42

3 ഇ.എം.സതി 763.00 673.41 88.25 763.00 159.09 20.85

4 ഇലകത്ട്തിക്ൽ 
ഇൻമസ്പകത്െലററ്ത് 693.00 121.80 18 560.00 37.16 6.63

ആമക 176457.00 140807.74 79.79 115011.00 55140.87 47.94
അവലംബം: പ്ോന് കപേസ്ട

ചിത്രം 11.2.2  എ.റ്തി & സതി നഷ്വം, റ്തി&ഡതി നഷ്വം (ശതമയാനത്തതിൽ)

അവലംബം: കേ.എസ്ട.ഇ.ബരി.എല്  
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ഉല്ോദ്നരം
ലകരളത്തതിമല 2021 മയാർച്ചത് വമരയുള്ള മമയാത്തം ഊർജ്ജ 
സ്യാപതിത ലശഷതി 2,965.66 മമഗയാവയാട്ടത് ആണത്. ഇതതിൽ 
2,129.42 മമഗയാവയാട്ടത് (71.80 ശതമയാനം) ജല വവദയുത പദ്
തതികളതിൽ നതിന്നും, 465.58 മമഗയാവയാട്ടത് (15.70 ശതമയാനം) 
മതർമൽ പദ്തതികളതിൽ നതിന്നും, 300.33 മമഗയാവയാട്ടത് (10.13 
ശതമയാനം) സൗലരയാർജ്ജത്തതിൽ നതിന്നും 70.28 മമഗയാവയാട്ടത് 
(2.37 ശതമയാനം) കയാറ്തിൽ നതിന്നും, ഉൽപയാദതിപെതിക്കുന്നു. ജലം, 
തയാപം, പുനരയാവർത്തക ഊർജ്ജ ല്യാതസ്സുകൾ എനതിവ
യതിൽ നതിന്നുള്ള ലകരളത്തതിമന് മമയാത്തം സ്യാപതിത ലശഷതി 
ചിത്രം 11.2.3-ൽ മകയാടുത്തതിരതിക്കുന്നു

ലകരള ലസ്റ്ററ്ത് ഇലകത്ട്തിസതിറ്തി ലബയാർഡത് ലതിമതിറ്ഡതിമന് ഉെ
മസ്തയതിൽ 2,058.76 മമഗയാ വയാട്ടത് ലശഷതിയുള്ള 38 ജല 
വവദയുത നതിലയങ്ളും 2.03 മമഗയാ വയാട്ടത് ലശഷതിയുള്ള ഒരു 
കയാറ്യാെതിപെയാെവം 2.03 മമഗയാ വയാട്ടത് ലശഷതിയുള്ള  ഒരുമതർമൽ 
പവർ പ്യാന്ം 17. ലസയാളയാർ പ്യാന്കളും വതിവതിധ സ്ലങ്ളതി
ലയായതി നതിലവതിലണ്ത്മക എസത് ഇ ബതി -ൽ മന് ആഭധ്ന്ര 
ഉതത്പയാദനം ലശഷതി പട്ിക 11.2.5-ൽ ലചർത്തതിരതിക്കുന്നു. 

പട്ിക 11.2.5 മക എസത് ബ തി എല് തിമന് ആഭധ്ന്ര 
ഉൽപയാദന മശഷി
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1 ജല വവദയുതതി 2058.76 7071.37

2 തയാപവവദയുതതി 96.00 7.84

3 കയാറ്ത് 2.03 1.14

4 സൗലരയാർജ്ജം 17.48 28.73

ആമക 2174.27 7109.08
അവലംബം: കേ.എസ്ട.ഇ.ബരി.എല്

ഊർ ജ്ജ ല്യാതസ്ത് സംബന്ധതിച്ചും കഴതിഞ്ഞ അഞ്ചു വർഷ
മത്ത സ്യാപതിതലശഷതി സംബന്ധതിച്ചും ഉള്ള വതിശദയാംശങ്ൾ 
അനു�ന്രം 11.2.3 ലം ലമഖല തതിരതിച്ചുള്ള വതിശദയാംശങ്ൾ 
അനു�ന്രം 11.2.4 ലം നലത്കതിയതിരതിക്കുന്നു. 2020-21 മല 
മമയാത്തം സ്യാപതിത ലശഷതിയയായ 2,965.66 മമഗയാവയാട്ടതിൽ, 
2,174.274 മമഗയാവയാട്ടത് (73ശതമയാനം) സംസ്യാന ലമഖല
യതിൽ നതിന്നും, 359.58 മമഗയാവയാട്ടത് (12 ശതമയാനം) ലകന്ദ്ര 
ലമഖലയതിൽ നതിന്നും, 431.81 മമഗയാവയാട്ടത് (15 ശതമയാനം)  
സ്വകയാരധ് ലമഖലയതിൽ നതിന്നുമയാണത്. കഴതിഞ്ഞ അഞ്ചു 
വർഷമത്ത ഊർജ്ജ ലഭധ്ത സംബന്ധതിച്ച വതിശദംശങ്ൾ  
അനു�ന്രം 11.2.5-ൽ നൽകതിയതിരതിക്കുന്നു.

സരംസ്ോനത്സ് നിർമോണത്ിെിരിക്കുന്ന 
ജെ വൈദ്യുത പദ്ധതികള്
187.65 മമഗയാവയാട്ടതിമന് സ്യാപതിത ലശഷതിയുള്ള 9 ജലവവ
ദയുത പദ്തതികളയാണത്  2023-ഓമെ പൂർത്തതിയയാക്യാനലദേ
ശതിക്കുന്നു. മകഎസത്ഇബതിഎൽ സംസ്യാനത്തത് നെപെയാ
ക്കുനതത്. സംസ്യാനമത്ത നതിർമ്യാണത്തതിലതിരതിക്കുന 
പ്രധയാന ജല വവദയുതതി പദ്തതികളുമെ വതിശദയാംശങ്ൾ 
പട്ിക 11.2.6-ൽ നൽകതിയതിരതിക്കുന്നു. നതിർമ്യാണ പ്രവ
ർത്തനങ്ൾ നെന്നു മകയാണ്തിരതിക്കുന മറ്റു ജല വവദയുതതി 
പദ്തതികളുമെ വതിശദയാംശങ്ൾ അനു�ന്രം 11.2.6-ൽ 
നൽകതിയതിരതിക്കുന്നു

പുനരുപമയോഗ ഊർജരം
പുനരുപലയയാഗ ഊർജ്ജം ഉപലയയാഗമപെടുത്തയാനള്ള 
എല്യാ സയാധധ്തകളും മക എസത് ഇ ബതി എൽ പരതിഗണതി
ക്കുന്നു. സൗര പദ്തതികളതിലൂമെ സൗലരയാർജ്ജം വതിക
സതിപെതിക്കുനതതിന പുറലമ, മറ്ത് പുനരുപലയയാഗ ഊർജ്ജ 
പ്യാന്കൾ സ്യാപതിക്കുനതും ത്വരതിതമപെടുത്തുന്നു. 
2026 ഓമെ പുനരുപലയയാഗ ഉർജ്ജത്തതിൽനതിന്നും 50 
ശതമയാനം ഊർജ്ജ ആവശധ്കതകൾ നതിറലവറ്റുക 3,000 
മമഗയാവയാട്ടത് പുനരുപലയയാഗ ഊർജം ലചർക്കുകയയാണത് 
ലക്ധ്ം. നതിലവതിലള്ള സൗലരയാർജ്ജ വതിശദയാംശങ്ൾ  
അനു�ന്രം 11.2.7-ൽ നൽകതിയതിരതിക്കുന്നു.
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മ ൌര ാര്ജ്ജം (185.13 
മെ.ൈാ) 
കാറ്റ് (70.28 മെ.ൈാ)  

ച ിത്രം 11.2.3  ലകരളത്തതിമന് മമയാത്തം സ്യാപ തിത ലശഷ തി 2020-21

അവലംബം: കേ.എസ്ട.ഇ.ബരി.എല്
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പ്രസരണരം- സോധോരണ
ലകരളത്തതിനത് 13,614.64 സർകയൂട്ടത് കതിലലയാമീറ്ർ വലനകളു
ള്ള 426 ട്യാൻസ്തിഷൻ സബത് ലസ്റ്റഷനകളുണ്ത്, അതതിൽ 421 
സബത് ലസ്റ്റഷനകൾ മകഎസത് ഇബതിഎല്തിമന്ഉെമസ്തയതില
ള്ളതും പ്രവർത്തതിപെതിക്കുനതും ആണത്. 2020-21 ൽ മമയാത്തം 
17 ട്യാൻസ്തിഷൻ ലസ്റ്റഷനകളും 696.10 സർകയൂട്ടത് കതിലലയാമീ
റ്ർ വലനകളും 1581 എംവതിഎ കപെയാസതിറ്തി കൂട്ടതിലച്ചർക്മപെട്ടു 
വധ്തധ്സ്ത ലവയാൾലട്ടജത് മലവലതിമന് 45 സബത്ലസ്റ്റഷനകളും 
1,300 സർകയൂട്ടത് കതിലലയാമീറ്ർ ട്യാൻസ്തിഷൻ വലനകളും 
2022 മയാർലച്ചയാമെ പൂർത്തതിയയാക്യാൻ ലക്ധ്മതിടുന്നു. 

2020 മയാർച്ചത് 31 മല സബത്ലസ്റ്റഷനകൾ, അതതിമന് ലക്ധ്
ങ്ൾ, ലനട്ടങ്ൾ, മനറ്ത് വർക്ത് വതിശദയാംശങ്ൾ എനതിവ 
ഉൾമപെടുന ലകരളത്തതിമന് ട്യാൻസ്തിഷൻ ഇൻഫ്യാസത്ട്
കത്ചർ അനു�ന്രം 11.2.8 ലം അനു�ന്രം 11.2.9  ലം 
നൽകതിയതിരതിക്കുന്നു.

ൈിതരണരം
 2021 മയാർച്ചത് 31 മല കണക്ത്  പ്രകയാരം മക എസത് ഇ ബതി 
ലതിമതിറ്ഡതിനത് വതിതരണ വതിഭയാഗത്തതിൽ 66,000 സർകയൂട്ടത് 
കതിലലയാമീറ്ർ 11 മക വതി വലനകളും 2,95,697 സർകയൂട്ടത് 
കതിലലയാമീറ്ർ എൽ റ്തി വലനകളും 10,166 മമഗയാ ലവയാൾട്ടത് 
ആംപതിയർ മസ്റ്റപത്  ഡൗൺ കപെയാസതിറ്തിയുള്ള 83,399 ഡതി
സത്ട്തിബൂഷൻ ട്യാൻസത്ലഫയാർമറുകളും ഉണ്ത്. 2020-21-ൽ 
വതിതരണ വതിഭയാഗത്തതിൽ ലക്ധ്മതിട്ടതിരുന അെതിസ്യാന സൗ
കരധ്ങ്ളും ലനട്ടങ്ളും അനു�ന്രം 11.2.10-ൽ മകയാടു
ത്തതിരതിക്കുന്നു. ഊർജ്ജ ലകരള മതിഷമന് കീഴതിലള്ള ദയുതതി 
2021 പദ്തതിയതിൽ വതിതരണ വതിഭയാഗത്തതിമന് അെതിസ്യാന 
സൗകരധ് വതികസനം ഉൾമപെടുത്തതിയതിരതിക്കുന്നു. ലകയാവതിഡത് 
-19 ലലയാക്ത് മഡൗൺ കയാലമത്ത ബുദ്തിമുലട്ടറതിയ സമയ
ങ്ളതിൽ ഉപലഭയാക്യാക്മള  പതിന്തുണയ്ക്കുനതതിനയായതി മക
 എസത് ഇ ബതി എൽ  നതിരവധതി ദുരതിതയാശ്വയാസ നെപെതികൾ നെ
പെതിലയാക്തി. കസ്റ്റമർ മകയർ മസന്ർ ശക്തിമപെടുത്തുകയും 
ഉപലഭയാക്തൃ വതിശ്വസ്തത ലനടുനതതിനം ലസവന പരതിപയാലനം 
സുഗമമയാക്കുനതതിനം പുതതിയ ലസവനങ്ൾ ഏർമപെടുത്തു
കയും മചയത്തു. KSEBL നൽകുന എല്യാ ലസവനങ്ളും 
മപയാതുജനങ്ൾക്കും ഉപലഭയാക്യാക്ൾക്കും അവരുമെ വയാ
തതിൽപെെതിയതിൽ നൽകുനതതിനള്ള ഒരു ലപ്രയാഗ്രയാം 2020-21 
ൽ അവതരതിപെതിച്ചു. 368 ഇലകത് ട്തിക്ൽ ലസ്റ്റഷനകളതിൽ ഈ 

സൗകരധ്ം ഉപലഭയാക്യാക്ൾക്ത് ലഭധ്മയാണത്. മക.എസത്.ഇ. 
ബതി.എല്തിമന് മസക്ൻ ഓഫീസുകൾ സന്ദർശതിക്യാനള്ള 
മവർച്വൽ കയൂവയായ ഇ-സമയം, വപലറ്ത് ലപ്രയാജകത്െയായതി 
തതിരുവനന്പുരമത്ത ലകശവദയാസപുരം, മവള്ളയമ്പലം  
മസക്നകളതിൽ നെപെയാക്കുന്നു.

ഊർജ്ജ മകരള േിഷൻ
സംസ്യാനമത്ത വവദയുതതി ലമഖലയുമെ സമഗ്രവതികസനം 
ലക്ധ്മതിട്ടത് 2018 ജൂൺ 14 നത് ലകരള സർക്യാർ ‘ഊർജ്ജ 
ലകരള മതിഷൻ’ ആരംഭതിച്ചു. അടുത്ത 3 വർഷത്തതിനള്ളതിൽ 
ചുവമെ വതിശദമയാക്തിയതിരതിക്കുന അഞ്ത് പ്രധയാന ലപ്രയാജകത്ടു
കൾ നെപെതിലയാക്യാൻ ഇതത് ലക്ധ്മതിടുന്നു.

സൗര
2021 ഓമെ പുനരയാവർത്തക ഊർജ്ജമയായ സൗലരയാർജ്ജ 
പദ്തതികളതിലൂമെ 1,000 മമഗയാവയാട്ടതിമന് ലശഷതി വർധന 
വകവരതിക്യാൻ മക എസത് ഇബതി ഉലദേശതിക്കുന്നു. 

ഫിെലേറെസ് രഹിത മകരളരം
ഈ പദ്തതിയതിലൂമെ പീക്ത് ഡതിമയാൻഡത്, ല്യാബൽ വയാമതിങത്, 
വഹഡ്രജൻ(എച്ചത്ജതി) മപയാലയൂഷൻ  തുെങ്തിയവ കുറയ്ക്കുക 
എന ലക്ധ്ലത്തയാമെ സംസ്യാനമത്ത വീടുകളതിമലയും, 
മതരുവത് വതിളക്ത് ലമഖലയതിമലയും നതിലവതിലള്ള എല്യാ സതി എ
ഫത് എൽ, ഫതിലമമന്ത് ബൾബുകൾക്ത്  പകരം ഉർജ്ജക്മവം  
ദീർഘകയാലം നതിലനതിൽക്കുനതുമയായ എൽഇഡതി വതിളക്കുകൾ 
സ്യാപതിക്കും. 2021 മയാർച്ചത് 31 മല കണക്ത്  പ്രകയാരം 14 
ലക്ം ഉപലഭയാക്യാക്ൾ 18 ലക്ം ബൾബുകൾക്യായതി 
രജതിസ്റ്റർ മചയ്തിട്ടുണ്ത്, 84 ലക്ം ഉപലഭയാക്യാക്ൾക്ത് ബൾ
ബുകൾ വതിതരണം മചയത്തു.

ദ്യുതി 2021
ഏറ്വം കുറഞ്ഞ സയാലങ്തതികവം വയാണതിജധ്പരവമയായ 
നഷ്ങ്ലളയാമെ എല്യാവർക്കും തെസ്മതില്യാത്തതും ഗുണനതി
ലവയാരമുള്ളതുമയായ വവദയുതതി പ്രദയാനം മചയ്യുനതതിനം 
മതികച്ച സുരക്യാ മയാനദണ്ഡങ്ൾ പയാലതിക്കുനതതിനം പുന
രുപലയയാഗ ഊർജ ല്യാതസ്സുകമള സംലയയാജതിപെതിക്യാൻ 
കഴതിവള്ള ഒരു സംവതിധയാനം വതികസതിപെതിക്കുനതതിനം  ഒരു 
സമഗ്ര ശംഖല അെതിസ്യാനമയാക്തിയുള്ള വതിതരണമയാണത്  
ദയുതതി 2021. 2021 മയാർച്ചത് 31 വമര 1,457.06 ലകയാെതി രൂപയുമെ 
പ്രവൃത്തതികൾ പൂർത്തതിയയായതി.

പട്ിക 11.2.6  നതിർമ്യാണം പുലരയാഗമതിക്കുന സംസ്യാനമത്ത പ്രധയാന ജല വവദയുത പദ്തതികൾ
്മ 

നമ്പർ പദ്തതിയുമെ ലപരത് ജതില് സ്യാപതിത ലശഷതി (മമ.
വയാ) ഉല്പയാദനം(മതി. യു) 

1 ലതയാട്ടതിയയാർ എച്ചത്.ഇ.പതി ഇടുക്തി 40 99

2 മസങ്കുളം ഓമമെലന്ഷൻ പദ്തതി ഇടുക്തി 85

3 ചയാത്തൻലകയാട്ടു നെ II എസത്.എച്ചത്.ഇ.പതി ലകയാഴതിലക്യാെത് 24 45.02

4 ഭൂതത്തയാൻമകട്ടത് എസത്.എച്ചത്.ഇ.പതി എറണയാകുളം 24 83.50

5 അപെർ കല്യാർ ഇടുക്തി 2 5.14

6 പള്ളതിവയാസൽ എക്സത്റ്ൻഷൻ ഇടുക്തി 60 153.90

7 പഴശ്തി സയാഗർ കണ്ണൂർ 7.5 25.16

8 ചതിനയാർ ഇടുക്തി 24 76.45

9 മപരുവണ്ണയാമ്മൂഴതി ലകയാഴതിലക്യാെത് 6 24.70

അവലംബം: കേ.എസ്ട.ഇ.ബരി.എല്
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ട്ോൻസസ്്ിഡസ് 2.0 – ലസക്കറെസ്  ജനമേഷൻ ട്ോൻ
സസ്േിഷൻ ലനറ്സ് ൈർക്കസ്
സംസ്യാനത്തതിമന് ഭയാവതി ഊർജ ആവശധ്കത നതിറലവറ്റു
നതതിനയായതി പ്രസരണ ശംഖല ശക്തിമപെടുത്തുകയയാണത് 
ഈ പദ്തതി ലക്ധ്മതിടുനതത്, ഇതത് രണ്ത് ഘട്ടങ്ളതിലയായതി 
നെപെയാക്യാനയാണത് ഉലദേശതിക്കുനതത്. പദ്തതിയുമെ ഒനയാം 
ഘട്ടം 2017-2022 കയാലയളവതിലം രണ്യാം ഘട്ടം 2019-2024 
ലം നെപെതിലയാക്യാനയാണത് ഉലദേശതിക്കുനതത്. പദ്തതിയുമെ 
ഒനയാം ഘട്ടത്തതിൽ ഉൾമപെടുത്തതിയതിരതിക്കുന പ്രവൃത്തതികൾ 13  
പയാലക്ജുകളയായതി തതിരതിച്ചതിരതിക്കുന്നു, അതതിൽ 12 സബത് ലസ്റ്റഷ
നകളും 2084 സർകയൂട്ടത് കതിലലയാമീറ്ർ ഇഎച്ചത്െതി വലനകളും 
ഉൾമപെടുന്നു. ഈ 12 സബത് ലസ്റ്റഷനകളതിൽ 4 എണ്ണം 
എയർ ഇൻസുലലറ്ഡത് സബത് ലസ്റ്റഷനകളും (എഐഎസത്)  
ലശഷതിക്കുന 8 ഗധ്യാസത് ഇൻസുലലറ്ഡത് സബത് ലസ്റ്റഷനകളു
മയാണത് (ജതിഐഎസത്). 12 പയാലക്ജുകളയായതി തതിരതിച്ചതിരതിക്കുന 
പദ്തതിയുമെ രണ്യാം ഘട്ടത്തതിൽ 12 സബത് ലസ്റ്റഷനകൾ 
(AIS- 3 നമ്പർ, GIS - 9 എണ്ണം) ഉൾമപെടുത്തതിയതിട്ടുണ്ത്. പൂർ
ത്തതിയയാക്തിയ ലപ്രയാജകത്റ്റുകളുമെ വതിശദയാംശങ്ൾ ചുവമെ 
പട്ടതികമപെടുത്തതിയതിരതിക്കുന്നു:

i. 400 മകവതി എംസതിഎംവതി വലൻ മലയാപെറമ്പത് മുതൽ 
അരീലക്യാെത് വമര (86 സർകയൂട്ടത് കതി.മതി), 220 മകവതിഎം
സതിഎംവതി വലൻ മലയാപെറമ്പത് മുതൽ കതിഴതിലശ്രതി വമര 
(59.82 സർകയൂട്ടത് കതി.മതി), 220/110 മകവതി എംസതിഎംവതി 
വലൻ കതിഴതിലശ്രതി മുതൽ ലചളയാരതി വമര (20.2 സർകയൂട്ടത് 
കതി.മതി), ലചളയാരതി മുതൽ നല്ളം വമര (24.74 സർകയൂട്ടത് 
കതി.മതി), അരീലക്യാെത് മുതൽ കതിഴതിലശ്രതി വമര (14.87 
സർകയൂട്ടത് കതി.മതി) 110 മക വതി വലൻ

ii. ചയാലക്കുെതി മുതൽ ലകയാതമംഗലം വമരയുള്ള 220 മകവതി 
സബത് ലസ്റ്റഷൻ

iii. 220/110kV ബയാലരയാമപുരം മുതൽ തുതതിയൂർ (7.87 
കതി.മീ), ലകയാതമംഗലം മുതൽ ആലവ (68 കതി.മീ)

iv. ആലവയതിലം കലൂരതിലം 220മക.വതി.ജതി.ഐ.എസത്
v. തുതതിയൂർ മുതൽ കലൂർ വമര (14 കതി.മീ) 220 മക.വതി.
vi. ലനയാർത്തത് സൗത്തത് ഇന്ർലതിങ്തിംഗത് പയാലക്ജതിമന് 220 

മകവതി വലൻ ചയാലക്കുെതി-മകയാണ്ണക്കുഴതി ഭയാഗം (22.3 
കതി.മീ.)

ഇ-ലസയസ്ഫസ് 
ഇലകത്ട്തിക്ൽ ഇൻമസ്പകത്െലററ്റും മക എസത് ഇബതിയും സംയു
ക്മയായതി വതികസതിപെതിമച്ചടുത്ത ഇലസഫത് ലപ്രയാജകത്റ്ത് വവദയുത 
അപകെങ്ൾ ഇല്യാതയാക്കുക എനതയാണത് ലക്ധ്മതിടുനതത്. 
1,632.00 ലകയാെതി രൂപയുമെ 43,378 പ്രവൃത്തതികളയാണത് 4 വർഷ
മത്ത പദ്തതിയതിൽ ഉൾമപെടുത്തതിയതിരതിക്കുനതത്. 2021 മയാർച്ചത് 
31 വമര, 775.00 ലകയാെതി രൂപയുമെ 26,145 പ്രവൃത്തതികൾ 
പൂർത്തീകരതിക്കുകയും 17,390 സുരക്യാ പരതിലശയാധനകൾ 
സുരക്യാ ഉലദധ്യാഗസ്ർ നെത്തുകയും മചയത്തു.

ലക എസസ് ഇ �ി എല്ിലറെ ഫ്ോഗസ്ഷിപസ് പദ്ധതികള്
മുകളതിൽ സൂചതിപെതിച്ച ഊർജ്ജ ലകരള മതിഷനതിൽ ഉൾമപെടു
ത്തതിയതിട്ടുള്ള അഞ്ത് ലപ്രയാജകത്ടുകൾക്ത് പുറലമ, ഇനതിപെറ
യുന നയാലത് ലപ്രയാജകത്ടുകളും മക എസത് ഇ ബതി എല്തിമന്  
ഫ്യാഗത്ഷതിപത് പദ്തതികളയാണത്.

ഇ-ലേോ�ിെിറ്ി
ഇ-മമയാബതിലതിറ്തി നയം പ്രഖധ്യാപതിച്ച ഇന്ധ്യതിമല  

സംസ്യാനങ്ളതിൽ ആദധ്ലത്തതയാണത് ലകരള സംസ്യാനം. 
സംസ്യാനമത്തയാട്ടയാമക ഇ-മവഹതിക്തിൾ ചയാർജതിംഗത് ലസ്റ്റഷ
നകൾ വതിനധ്സതിക്കുനതത് ഉറപെയാക്കുനതതിനത് മക.എസത്.ഇ.
ബതിമയ ലസ്റ്ററ്ത് ലനയാഡൽ ഏജൻസതിയയായതി നതിയമതിച്ചതിട്ടുണ്ത്. 8.2 
ലകയാെതി രൂപ സംസ്യാന ധനസഹയായലത്തയാമെ, സംസ്യാന 
വധ്യാപകമയായതി ഇ-വയാഹനങ്ൾക്ത്ചയാർജതിംഗത് സൗകരധ്ം 
ഉറപ്പു വരുത്തുനതതിനയായതി എല്യാ ജതില്കളതിലമയായതി 32 
ചയാർജതിംഗത് ലസ്റ്റഷനകൾ സ്യാപതിക്യാൻ മക.എസത്. ഇ.ബതി.
എൽ പദ്തതിയതിട്ടതിട്ടുണ്ത്. ഇതതിൽ 6 ലസ്റ്റഷനകൾ പൂർത്തതിയയാ
യതി, ബയാക്തി ലസ്റ്റഷനകൾക്കുള്ള പ്രവർത്തനങ്ൾ പുലരയാഗ
മതിക്കുന്നു. മഹവതി ഇൻഡസത്ട്ീസത് ഡതിപെയാർട്ടത്മമന്ത്, ഫയാസത്റ്ത് 
അലഡയാപത്ഷൻ, മയാനഫയാകത്ചറതിംഗത് ഓഫത് ഇലകത്ട്തികത്  
മവഹതിക്തിൾസത് (മഫയതിം-ഇന്ധ്) ലഫസത്-2 സീം മുലഖന
യുള്ള ലകന്ദ്ര ധനസഹയായത്തതിൽ, ഏഴത് നഗരങ്ളതിൽ 30 
ചയാർജതിംഗത് ലസ്റ്റഷനകൾ സ്യാപതിക്കുന്നു. മുച്ച് വയാഹന
ങ്ൾക്കും ഇരുച് വയാഹനങ്ൾക്കുമയായതി മകഎസത്ഇബതി
എൽ സംസ്യാന വധ്യാപകമയായതി ചയാർജതിംഗത് ലപയായതിന്കളുമെ 
ശംഖലയും സ്യാപതിക്കുന്നു, കൂെയാമത 10 ചയാർജതിംഗത് ലപയായതി
ന്കളുമെ വപലറ്ത് ലപ്രയാജകത്റ്ത് ലകയാഴതിലക്യാട്ടത് കമ്ീഷൻ 
മചയ്തിട്ടുണ്ത്.

മകരള വഫ�ർ ഒപസ്റ്ികസ് ലനറ്സ് ൈർക്കസ് 
(ലക-മഫോൺ)
30,000 സർക്യാർ ഓഫീസുകൾക്കും വതിദധ്യാഭധ്യാസ സ്യാപ
നങ്ൾക്കും മചലവത് കുറഞ്ഞതും അതതിലവഗത്തതി ലള്ളതു
മയായ ഇന്ർമനറ്ത് കണക്നകളും 20 ലക്ം ബതിപതി എൽ 
കുടുംബങ്ൾക്ത് സൗജനധ് ഇൻറർമനറ്ത് സൗകരധ്വം 
ലഭധ്മയാക്കുനതതിനയായതി സംസ്യാനത്തുെനീളം ഒരു വവഡത് 
ഏരതിയ മനറ്ത് വർക്ത് നതിർമ്തിക്കുക എനതയാണത് പദ്തതിയുമെ 
ലക്ധ്ം. 49: 49: 2 എന അനപയാതത്തതിൽ മക എസത് ഇ ബതി
 എൽ, മക എസത്  ഐ െതി ഐ എൽ, സംസ്യാന സർക്യാർ 
എനതിവയുമെ ഇക്വതിറ്തി പങ്യാളതിത്തലത്തയാമെ പ്രലതധ്ക ഉലദേശധ് 
സ്യാപനം  (എസത് പതി വതി) മനറ്ത് വർക്തിമന് നെപെയാക്ലം 
പരതിപയാലനവം നെത്തും. മക എസത് ഇ ബതി എല്തിനത്  ലഭതിക്കുന 
മറ്ത് ആനകൂലധ്ങ്ൾ മക്യാപെം, ഈ പദ്തതി മകഎസത് ഇബതി
എൽ മന് എല്യാ ഓഫീസുകളതിലലക്കും വഹ സ്പീഡത് ഇൻ
റർ മനറ്ത് കണകത്റ്തിവതിറ്തി ഉറപെയാക്കുന്നു. വതിതരണ നതിരയതിൽ 
(47,289 കതിലലയാമീറ്ർ) ലപയാൾ വയാെകയും 4 വഫബറുകളും  
മക എസത് ഇബതിക്ത് സൗജനധ്മയായതി ലഭതിക്കും. കൺലട്യാൾ 
ആൻഡത് മപ്രയാട്ടക്ൻ, സ്യാർട്ടത് ഗ്രതിഡുകൾ, സ്യാർട്ടത് മീറ്റു
കൾ, ഇന്ർമനറ്ത് ഓഫത് തതിംഗത്സത് എനതിവയ്ക്കുള്ള അധതിക 
ഡയാറ്യാ ആശയവതിനതിമയ ആവശധ്കതകൾ ഇതത് നതിറലവറ്റും. 
സൃഷ്തിച്ച ആസ്തതികൾ മക എസത് ഇ ബതി എല്തിനത് നതിക്തിപ്തമയാ
യതിരതിക്കും.

രണ്ത് പയാലക്ജുകളതിലയാണത് പ്രവർത്തതികൾ ഉൾമപെ
ടുത്തതിയതിരതിക്കുനതത്. കതിഫത്ബതിയുമയായതി കരയാറതിൽ  
ഏർമപെട്ട തുകയയായ (പതിഎസതി) 1,028.2ലകയാെതി രൂപയ്ക്കുള്ള  
മക-ലഫയാൺ പ്രവർത്തതികൾ പയാലക്ജത് – എയതിലം പതിഎ
സത് ഡതിഎഫത് ഫണ്തിൽ പതിഎസതി തുകയയായ 99.2 ലകയാെതി രൂ
പയ്ക്കുള്ള, വതിശ്വസനീയമയായ കമ്യൂണതിലക്ഷൻ ആൻഡത് 
ഡയാറ്യാ അക്വതിസതിഷൻ മനറ്ത് വർക്ത് (ആർ സതി & ഡതി എ  
മനറ്ത് വർക്ത്) പയാലക്ജത് - ബതിയതിലം ആണത്. ഏഴത് വർഷലത്ത
ക്ത് പയാലക്ജത് എ,   ബതി എനതിവയുമെ ഓപതിഇഎക്സത്  363.42 
ലകയാെതി രൂപയയാണത്.
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2021 മസപത്റ്ംബർ 30  വമര, എൻ ഒസതി ഇതര ഐെതി- 85 
ശതമയാനം പൂർത്തതിയയായതി.  ലപയായതിന്ത് ഓഫത് മപ്രമസൻസത് 
(പതി ഒ പതി) - 119/375 പതി ഒ പതികൾ ക്യായതി സതിവതിൽ  മഫൗ
ലണ്ഷൻ     പ്രവർ ത്തനങ്ളും 85/375 പതി ഒ പതികൾ ക്യായതി 
പ്രീഫയാബത് സ്യാപതിക്ലം പൂർത്തതിയയായതിട്ടുണ്ത്. ഒപത്റ്തിക്ൽ 
ഗ്രൗണ്ത് വയർ (ഓപതിജതിഡബ്ലയൂ) - 42.511 / 2600.066 
KM പൂർത്തതിയയായതി. എല്യാ വഡമലകത്ട്തികത് മസൽഫത് 
സലപെയാർട്ടതിംഗത് ലകബതിൾ - 5535/35000 കതിലലയാമീറ്ർ  
പൂർത്തതിയയായതി.

കമ്യൂണിമക്കറ്ിരംഗസ് മഫോള്െസ് പോസസ് ഡിറ്കസ്മെർസസ് 
(സി എഫസ് പി ഡി)
ഉയർന മെൻഷൻ ഫീഡർ തകരയാറുകൾ കമണ്ത്തുനതതി
നയായതി കമ്യൂണതിലക്റ്തിംഗത് ലഫയാൾട്ടത് പയാസത് ഡതിറ്കത്െറുകൾ 
വതികസതിപെതിമച്ചടുത്തതിട്ടുണ്ത്. വളമര ഉപലയയാക്തൃ സൗഹൃദമയായ
തതിനയാൽ, വഹ മെൻഷൻ ജതി ഐ എസത് പതി എം യു മയാപെതിൽ 
11 മക വതി  വലനകളതിമല പതിഴവകളുമെ സ്യാനം കൃതധ്
മയായതി കമണ്ത്തയാൻ ഈ സൗകരധ്ം സഹയായതിക്കും. 2021  
മസപ്തംബർ 30-മല കണക്നസരതിച്ചത് 8,400 സതിഎ
ഫത്പതിഡതിഎസത് പയാലക്യാട്ടത് നതിർമ്തിക്കുകയും 6,600 എണ്ണം  
സംസ്യാനത്തുെനീളം ഉപലയയാഗതിക്കുകയും മചയത്തു. 

മകന്ദ്ര സർക്കോർ പദ്ധതികള്74
ലകരളത്തതിൽ നെപെതിലയാക്കുന, ലകന്ദ്ര സർക്യാരതിമന്  
പ്രധയാനമപെട്ട ഊർജ്ജലമഖല പദ്തതികളുമെ  വതിശദയാംശ
ങ്ൾ ചുവമെ വതിശദീകരതിച്ചതിരതിക്കുന്നു.

ഉജ്ജജ്വല് ഡിസസ്മകോരം അഷജ്വേൻസസ് മയോജന 
(യുഡിഎഐ)   
വവദയുതതിവതിതരണ കമ്പനതികളുമെ (ഡതിലസയാം) സയാമ്പ
ത്തതിക മയാറ്വം പുനരുജ്ജീവനവം ലക്ധ്ംവച്ചത് ഇന്ധ്യാ 
ഗവൺമമന്ത് ആരംഭതിച്ച പയാലക്ജയാണത് ഉജ്ജ്വൽ 
ഡതിലസയാം അഷ്വറൻസത് ലയയാജന. മക എസത് ഇ ബതി എ
ല്തിമന് ആഭധ്ന്ര കയാരധ്ക്മത മമച്ചമപെടുത്തലയാണത്   
ധയാരണയാപത്ം ഒപെതിട്ടതതിമന് ഉലദേശധ്ം. ധയാരണയാപത്ത്തതിൽ 
സയാമ്പത്തതിക സഹയായമമയാന്നും ഉൾമപെടുത്തതിയതിട്ടതില്.  
പ്രധയാനമപെട്ട പ്രവർത്തന ലക്ധ്ങ്ൾ മക എസത് ഇബതി എൽ  
ലനെതിയതിട്ടുണ്ത്. 

ദ്ീൻ ദ്യോല് ഉപോധത്യോയ ് ോേ മജത്യോതി മയോജന (ഡി.
ഡി.യു.ജി.ലജ.വൈ)
ഗ്രയാമീണ വവദയുതീകരണത്തതിനം ഉപ പ്രസരണ, വതിതരണ 
ഇൻഫ്യാസത്ട്കത്ചർ ശക്തിമപെടുത്തുനതതിനം ലവണ്തി 
ഗ്രയാമീണ ലമഖലകൾക്യായതി (വതിതരണ ട്യാൻസത്ലഫയാർമ
റുകൾ, ഫീഡറുകൾ, ഉപലഭയാക്യാക്ൾ എനതിവതിെങ്ളതിമല 
മീറ്റതിങത് ഉൾമപെമെ) ലകന്ദ്ര സർക്യാരതിമന് പദ്തതിയയാണത്   
ദീൻ ദയയാൽ ഉപയാധധ്യായ ഗ്രയാമ ലജധ്യാതതി ലയയാജന (ഡതി.ഡതി.യു.
ജതി.മജ.വവ). ഡതി.ഡതി.യു.ജതി.മജ.വവ നെപെതിലയാക്കുനതതി
മന് സയാമ്പത്തതികവം ഭൗതതികവമയായ പുലരയാഗതതിയുമെ  
വതിശദയാംശങ്ൾ അനു�ന്രം 11.2.11-ൽ കയാണതിച്ചതിരതി
ക്കുന്നു. 

പ്രധോനേന്തി സഹജസ് �ിജിെി ഹർ ഘർ 
മയോജന-"സൗ�ോഗത്യ"
ഗ്രയാമപ്രലദശങ്ളതിമല എല്യാ വീടുകൾക്കും (എപതി എല്ലും ദരതിദ്ര 
കുടുംബങ്ൾക്കും) നഗരപ്രലദശങ്ളതിമല ബതിപതി എൽ കുടും
ബങ്ൾക്കും സതിംഗതിൾ ലപയായതിൻറത് വയറതിംഗത് ഉൾമപെമെ 

സൗജനധ് വവദയുതതി കണക്ൻ സൗഭയാഗധ്യതിൽ വതിഭയാവന 
മചയ്തിരതിക്കുന്നു.. 2018 മല മവള്ളമപെയാക്ത്തതിൽ വവദയുതീ
കരതിക്മപെട്ട 3,19,171 വീടുകമള വീണ്ടും നനയാക്കുനതതിനത് 
95.75 ലകയാെതി രൂപ (സംസ്യാന നതികുതതി കുറച്ചത്, മമയാത്തം 
തുക 88.45 ലകയാെതി രൂപ) ലകരളത്തതിനത് അനവദതിച്ചു. 

പ്രധോൻ േന്തി കിസോൻ ഊർജ്ജ സുരക്ോ ഏൈരം 
ഉത്ഹോൻ േഹോ�ിയോൻ (പിഎരം കുസുരം)
സൗലരയാർജ്ജ നതിലയങ്ൾ സ്യാപതിക്കുനതതിനയായതി 
തരതിശയായ കയാർഷതിക ഭൂമതി വതിനതിലയയാഗതിക്കുക, വവദയുതതി ഉൽ
പയാദനത്തതിൽ നതിനത് കർഷകർക്ത് സ്തിരമയായ വരുമയാനം 
നൽകുക, കയാർഷതിക പമ്പുകൾ സൗരവതത്കരതിക്കുക 
എനതിവ ഗ്രതിഡതിൽ നതിന്നുള്ള വവദയുതതി ഉപലയയാഗം കുറ
യ്ക്കുകയും സബത്സതിഡതികളുമെ രൂപത്തതിൽ സർക്യാരതിൽ നതി
ന്നുള്ള സയാമ്പത്തതിക സഹയായം കുറയ്ക്കുകയും മചയ്യും. പതിഎം-
കുസും പദ്തതിയുമെ ഘെകം - എയതിൽ എം എൻ ആർ ഇ  
10 മമഗയാവയാട്ടത് ലസയാളയാർ പ്യാന്കൾ സംസ്യാനത്തതിനത് 
അനവദതിച്ചു. മക എസത് ഇ ബതി എൽ ഈ പദ്തതി നെപെതിലയാക്കു
കയും ഭൂവെമകൾക്യായതി രണ്ത് ലമയാഡലകൾ മുലനയാട്ടത് വയ്ക്കു
കയും മചയത്തു.ആദധ്ലത്തതത് പയാട്ടത്തതിമനടുത്തത് പയാനലകൾ 
സ്യാപതിക്കുന ലീസത് ലമയാഡൽ (ഇപതിസതി / മറലസയാ രീതതി). 
രണ്യാമലത്തതത് ഭൂവെമകൾ തമന നതിലക്പം നെത്തുന 
നതിലക്പ ലമയാഡൽ (പതിപതി എ രീതതി). ഘെകം-സതിയതിൽ, 7.5 
എച്ചത്പതി വമര വധ്ക്തിഗത പമ്പത് ലശഷതിയുള്ള 10 ലക്ം ഗ്രതിഡത് 
കണകത്റ്റുമചയ് കയാർഷതിക പമ്പുകളുമെ ലസയാളവറലസഷൻ 
ഉൾമപെടുത്തതിയതിട്ടുണ്ത്. ലസയാളവറലസഷമന് ചതിലവതിമന് 30 
ശതമയാനം വമര ലകന്ദ്ര സർക്യാർ ധനസഹയായം നൽകയും 
30 ശതമയാനം സംസ്യാന സർക്യാരും ബയാക്തി ഗുണലഭയാക്തൃ 
കൃഷതിക്യാരൻ  വഹതിലക്ണ്തിയും വരും. ഗ്രതിഡത് കണകത്റ്റുമചയ് 
പമ്പുകളുമെ ലസയാളവറലസഷൻ നെപെതിലയാക്യാൻ അമനർ
ട്ടതിമന  ചുമതലമപെടുത്തതിയതിട്ടുണ്ത്.

ഇന്ത്യയുലെ മസോളോർ ട്ോൻസസ്ഫിഗമേഷനോയി 
സുസ്ിര മേല്ക്കൂര നെപ്ോക്കല് 
(എസസ് ആർ ഐ എസസ് റ്ി ഐ)
പവർ ഡതിസത്ട്തിബയൂട്ടതിംഗത് കമ്പനതികൾ (ഡതിലസയാംസത്) നതിർവ്വ
ഹണ ഏജൻസതികളയായതി  മമയാത്തം 11,814 ലകയാെതി രൂപയുമെ 
ലകന്ദ്ര സയാമ്പത്തതിക സഹയായലത്തയാമെ  2022 ആകുലമ്പയാ
ലഴക്കും ലമൽക്കൂര ലസയാളയാർ (ആർ െതി എസത്) പദ്തതികളതിൽ 
നതിനത് 40,000 മമഗയാവയാട്ടത് സഞ്തിതലശഷതി വകവരതിക്യാന
ള്ള ലക്ധ്ലത്തയാമെ ഇന്ധ്യാ ഗവൺമമന്ത്, രണ്യാം ഘട്ട ഗ്രതിഡത് 
കണകത്റ്റുമചയ് ലമൽക്കൂര ലസയാളയാർ ലപ്രയാഗ്രയാം നെപെയാക്കും. 
10 കതിലലയാവയാട്ടത് പ്യാന്കൾ വമര മറസതിഡൻഷധ്ൽ ലമഖലയ്കത് 
ലകന്ദ്ര സയാമ്പത്തതിക സഹയായം/സബത്സതിഡതി ലഭതിക്കും. ഈ 
സബത്സതിഡതി പദ്തതിയതിൽ 50 മമഗയാവയാട്ടത് സംസ്യാനത്തതിനത് 
അനവദതിച്ചു. പദ്തതി 75 ശതമയാനം മക എസത് ഇ ബതി എല്ലും  
ബയാക്തി 25 ശതമയാനം അമനർട്ടും  നെപെയാക്കും. 2021 ഒകത് ലെയാ
ബർ 30-മല മമയാത്തം രജതിസത് ലട്ഷൻ 93 മമഗയാ വയാട്ടതിനയാണത് 
(26,000 ഉപലഭയാക്തൃ പരതിസരം) കൂെയാമത എംഎൻആർഇ 
2020-21-ൽ 200 മമഗയാ വയാട്ടത് അനവദതിച്ചു.

ഉന്നതസ് മജത്യോതി വ� അലഫോർഡ�ിള് 
എല്ഇഡി മഫോർ ഓള് (യുലജഎഎല്എ)
ഇൻകയാൻഡമസന്ത് ബൾബുകൾ മയാറ്തി പകരം 
എൽഇഡതി ബൾബുകൾ സ്യാപതിക്കുകമയന ലക്ധ്
ലത്തയാമെ ഗയാർഹീക ഉപലഭയാക്യാക്ൾക്ത് എൽഇഡതി 
ബൾബുകൾ നൽകുനതയാണത് ഈ പദ്തതി. ലകരളം 
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ഇതതിനകം തമന വീടുകളതിൽ 150 ലക്ം വതിളക്കു
കൾ മയാറ്തി എൽഇഡതി ബൾബുകൾ സ്യാപതിച്ചതിട്ടുണ്ത്.  

ലപർമഫോരം അച്ീൈസ് ആൻഡസ് മട്ഡസ് (പിഎെി)
നയാഷണൽ മതിഷൻ ലഫയാർ എൻഹയാൻസത്ഡത് എനർജതി 
എഫതിഷധ്ൻസതി (എൻ എം ഇഇ) യുമെ കീഴതിലള്ള ബയൂലറയാ 
ഓഫത് എനർജതി എഫതിഷധ്ൻസതിയുമെ ഒരു ഫ്യാഗത്ഷതിപത് ലപ്രയാ
ഗ്രയാമയാണത് പയാറ്ത് സീം. ഡതിലസയാമുകമളയും ഉൾമക്യാള്ളു
ന പയാറ്തിമന് രണ്യാമമത്ത വസക്തിൾ 2016 മയാർച്ചതിൽ  
പ്രഖധ്യാപതിച്ചതിട്ടുണ്ത്. ലകരള ലസ്റ്ററ്ത് ഇലകത്ട്തിസതിറ്തി ലബയാർഡത് 
ലതിമതിറ്ഡത് പയാറ്ത് നതിയമങ്ൾ  പ്രകയാരം എല്യാ ആവശധ്കതക
ളും പയാലതിച്ചതിരതിക്കുന്നു. പതിഎെതി വസക്തിൾ II മന് ഭയാഗമയായതി 
പതിഎെതി സീമതിൽ പറഞ്ഞതിട്ടുള്ള എല്യാ ആക്ൻ ലപയായതിന്
കളതിലം ലകരള ലസ്റ്ററ്ത് ഇലകത്ട്തിസതിറ്തി ലബയാർഡത് ലതിമതിറ്ഡത് 

പി ജി സി എല് അന്ർസരംസ്ോന 
പദ്ധതികള്

പ്രധോന അന്ർസരംസ്ോന ട്ോൻസസ്േിഷൻ 
പദ്ധതികള്
പുഗലൂർ-തൃശൂർ എച്സ് ൈി ഡി സി പദ്ധതി
ലകരളത്തതിലലക്കുള്ള 600 മമഗയാവയാട്ടത് റയായത്ഗഡത് -പുഗലൂർ 
എച്ചത് വതി ഡതി സതി ഇെനയാഴതിയുമെ വതിപുലീകരണമയാണത് ഈ 
പദ്തതി. 2020 മമയത് മയാസത്തതിലയാണത് റയായത്ഗഡത്-പുഗലൂർ 
ഇെനയാഴതി മെസത്റ്ത് ചയാർജത് മചയ്തത്. 153.5 കതിലലയാമീറ്ർ വദർ
ഘധ്മുള്ള ഈ 320 മകവതി ഡതിസതി വലനതിനത് ലകരളത്തതിനള്ളതിൽ 
92 കതിലലയാമീറ്ർ ഉണ്ത്. ഇതതിൽ 64 കതിലലയാമീറ്ർ വെക്യാലഞ്രതി 
വമര ഓവർമഹഡും ബയാക്തി 28 കതിലലയാമീറ്ർ യുജതി ലകബതിളതിലൂ
മെയുമയാണത്. വലനതിനത് 2,000 മമഗയാവയാട്ടത് ലശഷതി ഉണ്ത്. എച്ചത് വതി 
ഡതി സതി വലൻ 2021 ഒകത്ലെയാബർ 10 നത് കമ്ീഷൻ മചയത്തു.

അണലക്കട്സ് പുനരധിൈോസ ൈികസന പദ്ധതി 
(ഡ്ിപ്സ്)
ലകന്ദ്ര സർക്യാർ മുലഖന ലലയാക ബയാങ്ത് ധന സഹയായലത്തയാ
മെ സംസ്യാനമത്ത നതിലവതിലള്ള ഡയാമുകളുമെ സുരക്തിതത്വ
വം സ്യായതിയയായ പ്രകെനവം ഘെനയാപരമയായ കയാരധ്ങ്ളും 
മമച്ചമപെടുത്തുക എന്നുള്ളതയാണത് ഈ പദ്തതിയുമെ ലക്ധ്ം. 
ലകന്ദ്ര ജലവതിഭവ മന്ത്രയാലയത്തതിമന് ജതിആർ & ആർഡതിയുമെ  
ഒരു സുപ്രധയാന പദ്തതിയയാണതിതത്. പദ്തതി വതിഹതിതമയായ 134 
ലകയാെതിയതിൽ 125 ലകയാെതി രൂപ വതിനതിലയയാഗതിച്ചു

നെന്നുമകയാണ്തിരതിക്കുന ഡ്രതിപെത് ലപ്രയാജകത്ടുകൾക്ത് അന
സൃതമയായതി,  ലകന്ദ്ര വയാട്ടർ കമ്ീഷമന്  മസൻട്ൽ പ്യാൻ 
ലമയാണതിറ്റതിങത് യൂണതിറ്ത്(സതിപതിഎംയു) ലലയാക ബയാങ്ത് സഹയാ
യലത്തയാമെ ഡ്രതിപെത് രണ്യാമമത്തയും മൂനയാമമത്തയും ഘട്ടം 
തുെർനത് വരുന്നു. 

പൈർ  ലതഫസ്റ്സ് 
നതിയമത്തതിമന് കർശനമയായ നെപെയാക്ലം സമൂഹത്തതിലള്ള 
അവലബയാധവം മൂലം സംസ്യാനത്തത് വവദയുതതി ലമയാഷണവം 
ബന്ധമപെട്ട തകരയാറുകളും വളമര കുറവയാണത്. വവദയുതതി മചറു
ലമയാഷണവം  ദുരുപലയയാഗവം കമണ്ത്തുനതതിനയായതി എല്യാ ജതി
ല്കളതിലം മക എസത് ഇ ബതി എല്തിനത് ആന്തി പവർ മതഫത്റ്ത് സ്വയാഡത് 
(എപതി െതി എസത്) ഉണ്ത്. ഫീൽഡത് സ്റ്റയാഫതിനത് പരതിലശയാധനയ്കയായതി പ്ര
തതിമയാസ ലക്ധ്ങ്ളും നൽകുന്നു. 2020-21 കയാലയളവതിൽ 379  
ലമയാഷണലക്സുകൾ കമണ്ത്തതി.

കുെിശ്ിക മശഖരണരം
കയാലയാകയാലങ്ളതിൽ കുെതിശ്തികയുള്ള വവദയുതതി ബതിൽ തുക 
ലശഖരതിക്കുനതതിനത് പ്രലതധ്ക ശ്രദ് നൽകതി വരുന്നു. 
30-9-2021 വമര സ്വകയാരധ് ഉപലഭയാക്യാക്ളുമെ കുെതി
ശ്തിക 3,074.72 ലകയാെതി രൂപയയാണത്. ലകന്ദ്രത്തതിമന്യും  
സംസ്യാനത്തതിമന്യും ഉൾമപെമെ  സയാമ്പത്തതിക വർ
ഷത്തതിമന് ആദധ് പയാദത്തതിമന് അവസയാനത്തതിൽ  
സർക്യാർ കുെതിശ്തിക 1,150.89 ലകയാെതി രൂപയയാണത്. ഇതതിൽ 
1,079.53  ലകയാെതി രൂപ സംസ്യാന സർക്യാർ വകുപ്പുകളുമെ
യും സംസ്യാന മപയാതുലമഖലയാ സ്യാപനങ്ളുമെയുമയാണത്. 

ലക എസസ് ഇ �ി എല് ലറെ  2020-21-ലറെ 
പ്രധോന �ൗതിക മനട്ങ്ങള്

 y നരിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർകപെടുത്ോക� എല്ോവർക്ം 
ആവശ്ോനുസരണം വവദ്യു�രി നല്കതി

 y മമയാത്തം 3.72 ലക്ം പുതതിയ സർവീസത് കണക്നകൾ 
നൽകതി, 2,372 പുതതിയ വതിതരണ ട്യാൻസത്ലഫയാർമറുകൾ 
സ്യാപതിച്ചു, 2,195 കതിലലയാമീറ്ർ 11 മകവതി വലനകളും 
3650 കതിലലയാമീറ്ർ എൽെതി വലനകളും നതിർമ്തിച്ചു.

 y HVDC പുഗലൂർ- മെക്ത്തറ ലപയാൾ I, II, 400 kV  
ലകയാഴതിലക്യാെത്-മയാെക്ത്തറ ഇരട്ട സർകയൂട്ടുകൾ കമ്ീ
ഷൻ മചയ്

 y പ്രസരണ ലമഖലയതിൽ നയാലത് 220 മകവതി സബത് ലസ്റ്റഷ
നകൾ, ഒനത് 66 മകവതി, രണ്ത് 33 മകവതി സബത് ലസ്റ്റഷ
നകൾ നതിർമ്തിച്ചു.

 y 63.25 മമഗയാവയാട്ടത് ഉൽപെയാദന ലശഷതി കൂട്ടതി
 y ഡതിസത്ട്തിബയൂഷൻ സത്ട്യാറ്ജതികത് ബതിസതിനസത് യൂണതിറ്തിനള്ള 

ട്യാൻസ്തിഷൻ ആൻഡത് ഡതിസത്ട്തിബയൂഷൻ നഷ്ം (10.32 
ശതമയാനം), എെതി & സതി നഷ്ം (7.76 ശതമയാനം) എക്യാ
ലമത്തയും തയാഴത്ന നതിലയതിലലക്ത് കുറച്ചു.

ലൈല്ലുൈിളികളുരം പ്രശ്നങ്ങളുരം
 y എല്യാവർക്കും ഗുണനതിലവയാരമുള്ള വവദയുതതി ഉറപെയാ
ക്ൽ: നൽകുന ലസവനങ്ളുമെ ഗുണനതിലവയാരത്തതി
മല നഗര-ഗ്രയാമ വധ്തധ്യാസം ഇല്യാതയാക്കുക

 y ലശഷതി കൂട്ടതിലച്ചർക്ലമയായതി ബന്ധമപെട്ട പ്രശ്നങ്ൾ
 y RE പവർ വതികസതിപെതിക്കുനതതിമല തെസ്ങ്ൾ: ലസയാളയാർ 
പ്യാന്കൾ സ്യാപതിക്യാൻ തരതിശയായതി കതിെക്കുന 
ഭൂമതിയുമെ ദൗർലഭധ്വം കയാറ്തിൽ നതിന്നുള്ള ഊർജ്ജത്തതി
മന് പരതിമതിതതിയും

 y ലനയാർലത്തൺ ഗ്രതിഡതിൽ നതിനത് വവദയുതതി ഇറക്കുമതതി 
മചയ്യുനതതിനത് അപരധ്യാപ്തമയായ പവർ ലകയാറതിലഡയാറുകളും 
ഇൻട്യാ ലസ്റ്ററ്ത് ട്യാൻസ്തിഷൻ വലനകളുമെ അപരധ്യാപ്ത
മയായ ശംഖലയും

 y വതിതരണത്തതിമല മവല്ലുവതിളതികൾ: പഴയതും തയാഴത്നതു
മയായ വലനകളുമെ ലമയാശം മനറ്ത് വർക്തിംഗത്, ഇതര 
ഭക്ണ സൗകരധ്ങ്ളുമെ അഭയാവം, കുറഞ്ഞ HT/LT 
ലറഷൻ, നതിലവയാരമതില്യാത്ത ഘെനകൾ

 y ഇന്ധ്യാ ഗവൺമമന്ത് വതിഭയാവനം മചയ്യുന വതിതരണ
ത്തതിൽ സ്യാർട്ടത് മീറ്റുകൾ സ്യാപതിക്കുനതതിനള്ള ചുമതല.

പോരമ്പമരത്യതര പുനരോൈർത്ക ഊർജ്ജ 
മ്ോതസ്സുകള്
ഊർജ്ജമത്ത മപയാതുമവ പുനരയാവർത്തക ഊർജ്ജമമന്നും 
പുനരയാവർത്തതിക്യാനയാവയാത്ത ഊർജ്ജമമന്നും രണ്യായതി 
വതിഭജതിച്ചതിരതിക്കുന്നു. ലലയാകത്തതിമല 85 ശതമയാനത്തതിലധതി
കം ഊർജ്ജം പുനരയാവർത്തതിക്യാനയാവയാത്ത ല്യാതസ്സുക
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ളതിൽ നതിനയാണത് ലഭതിക്കുനതത്. മതിക് വതികസതിത രയാജധ്ങ്ളും  
പുനരയാവർത്തതിക്യാനയാവയാത്ത ഊർജ്ജ ല്യാതസ്സുകളയായ  
ലഫയാസതിൽ ഇന്ധനങ്ൾ (കൽക്രതി, എണ്ണ), ആണലവയാർ
ജ്ജം എനതിവമയയയാണത് ആശ്രയതിച്ചതിരതിക്കുനതത്. സലരയാർ
ജ്ജം, ജതിലയയാ മതർമൽ, ജലവവദയുതതി, ബലയയാമയാസത്, കയാറ്ത് 
തുെങ്തിയവ പുനരയാവർത്തക ഊർജ്ജല്യാതസ്സുകളതിൽ 
ഉൾമപെടുന്നു.  മതിക്  വതികസ്വര രയാജധ്ങ്ളതിലം ധയാരയാളം  
പുനരയാവർത്തക ഊർജ്ജ  ല്യാതസ്സുകൾ ഉണ്ത്.

ലകരളത്തതിൽ പയാരമ്പലരധ്തര പുനരയാവർത്തക ഊർജ്ജ 
ല്യാതസ്സുകൾ നതിയന്ത്രതിക്കുകയും നെപെതിലയാക്കുകയും  
മചയ്യുനതത് (i) ഏജൻസതി ലഫയാർ ലനയാൺകൺമവൻഷണൽ 
എനർജതി ആന്ത് റൂറൽ മെകത്ലനയാളജതി (അനർട്ടത്), (ii) എനർജതി 
മയാലനജത്മമന്ത് മസന്ർ (ഇ.എം.സതി), (iii) മീറ്ർ മെസ്റ്റതിംഗത് 
ആന്ത് സ്റ്റയാലന്ർഡത്സത് ലലബയാറട്ടറതി (എംറ്തിഎസത്എൽ) 
എനീ ഏജൻസതികൾ മുലഖനയയാണത്. 
 
ഏജൻസി മഫോർ മനോൺകൺലൈൻഷണല് 
എനർജി ആറെസ് റൂേല് ലെകസ്മനോളജി (അനർട്സ്)
ലകരള സർക്യാരതിമന്  ഊർജ്ജ വകുപെതിനത് കീഴതിൽ  
പ്രവർത്തതിക്കുന ഒരു സ്വയം ഭരണ സ്യാപനമയാണത് 
ഏജൻസതി ലഫയാർ ലനയാൺ കൺമവൻഷണൽ എനർജതി 
ആന്ത് റൂറൽ മെകത്ലനയാളജതി(അനർട്ടത്). സംസ്യാനത്തത് 
പയാരമ്പലരധ്തര ഊർജ്ജപ്രചരണത്തതിനം നെപെയാക്ലതിനം 
അധതികയാരമുളള ലനയാഡൽ ഏജൻസതിയയാണത് അനർട്ടത്. 
ലകരളത്തതിൽ ലകന്ദ്രസർക്യാർ പരതിപയാെതികൾ നെപെതിലയാ
ക്കുനതതിനള്ള മതിനതിസത്ട്തി ഓഫത് നയൂ ആൻഡത് റതിനയൂവബതിൾ 
എനർജതിയുമെ (എം.എൻ.ആർ. ഇ) ലനയാഡൽ ഏജൻസതി 
കൂെതിയയാണത് ഇതത്.

2020-21 ലെ അനർട്ിലറെ മനട്ങ്ങള്
• 100 കതിലലയാ വയാട്ടത് വഹബ്തിഡത് പവർ പ്യാൻറുകൾ  

സ്യാപതിച്ചു. 
• മസൗലരയാർജ്ജം ഉപലയയാഗതിച്ചുമകയാണ്ടുള്ള ആലട്ടയാലമറ്ഡത് 

വയാട്ടർ ഡതിമസ്പൻസതിംഗത് മമഷീനകൾ സ്യാപതിച്ചു.
•  619 കതിലലയാ വയാട്ടത്, 1,350 കതിലലയാ വയാട്ടത് കപെയാസതിറ്തിലയയാ

ടുകൂെതിയ ലസയാളയാർ പവർ പ്യാന്ുകൾ സർക്യാർ മകട്ടതിെ
ങ്ളതിൽ സ്യാപതിച്ചു. 

• വതിദധ്യാഭധ്യാസ സ്യാപനങ്ളുമെ 4 ലപ്രയാജകത്റ്റുകൾക്ത് 
അനർട്ടത് ധനസഹയായം നൽകുകയുണ്യായതി. 

• ഇ.ഇ.എസത്.എൽ.ഉം ആയതി ലചർനത് സർക്യാർ വകുപ്പുക
ളതിലം സ്യാപനങ്ളതിലം 135 ഇലകത്ട്തിക്ൽ വയാഹനങ്ൾ 
വയാെകയ്കത് നൽകുകയുണ്യായതി.

• ലസയാളയാർ അലഗ്രയാഫയാമതിംഗത്: പയാലക്യാെത് ചതിറ്റൂരതിൽ 25 കതിലലയാ 
വയാട്ടത് ലസയാളയാർ പമ്പുകൾ കൃഷതിയതിെങ്ളതിൽ സ്യാപതിച്ചു.

ലൈല്ലുൈിളികളുരം പ്രശ്നങ്ങളുരം
 y ഭൂമതിയുമെ ലഭധ്തയും പ്രലവശനക്മതയും.
 y പുനരുപലയയാഗ ഊർജ്ജ പദ്തതികൾ ലപ്രയാത്യാഹതിപെതി
ക്കുനതതിനള്ള വതിഭവ പരതിമതിതതികൾ.

 y പുനരുപലയയാഗ ഊർജ്ജ ല്യാതസ്സുകളതിൽ നതിന്നുള്ള 
വവദയുതതി സംഭരണമത്തക്കുറതിച്ചത് വധ്ക്മയായ നയ
മമയാന്നുമതില്.

 y റതിനയൂവബതിൾ പർലച്ചസത് ഒബ്ലതിലഗഷൻ (ആർ പതി ഒ) െയാർമഗറ്റു
കൾ പയാലതിക്യാത്തതും അതതിനള്ള നഷ്പരതിഹയാരവം.

 y പുനരുപലയയാഗ ഊർജ്ജ ലപ്രയാജകത്റ്റുകൾക്യായുള്ള 
എസത്ഓപതി യുമെ അഭയാവവം വീലതിംഗത്, ട്യാൻസ്തിഷൻ 
ചയാർജുകളതിൽ ഇളവം.

എനർജി േോമനജസ്ലേറെസ് ലസറെർ- മകരള 
(ഇ.എരം.സി)  
സംസ്യാനത്തത് ഊർജ്ജ സംരക്ണം ലപ്രയാത്യാഹതിപെതിക്കു
നതതിനം ഊർജ്ജ കയാരധ്ക്മത വർധതിപെതിക്കുനതതിനം 2001 
മല ഊർജ്ജ സംരക്ണ നതിയമം നെപെയാക്കുനതതിനം ലകന്ദ്ര 
ഊർജ്ജ മന്ത്രയാലയത്തതിമന് ബയൂലറയാ ഓഫത് എനർജതി എഫതി
ഷധ്ൻസതിയുമെ സംസ്യാന അംഗീകൃത ഏജൻസതിയയാണത്  
എനർജതി മയാലനജത്മമന്ത് മസന്ർ (ഇ എം സതി). സത് ലമയാൾ/ 
മതിനതി/ വമല്യാ ജല വവദയുത പദ്തതികമള ലപ്രയാത്യാഹതിപെതി
ക്കുനതും ഇ എം  സതി ആണത്. സ്വകയാരധ് പങ്യാളതിത്തലത്തയാമെ 
മചറുകതിെ ജലവവദയുത പദ്തതികളുമെ വതികസനത്തതിനത് 
പ്രലചയാദനം നൽകുനതതിനയായതി സംസ്യാന സർക്യാർ 
വവദയുതതി വകുപെതിനത് കീഴതിൽ രൂപീകരതിച്ച എസത്.എച്ചത്.പതി. 
മസൽ ഇ.എം.സതിയുമയായതി ലചർനത് പ്രവർത്തതിക്കുന്നു. 

2020-21ലെ ഇഎരംസിയുലെ മനട്ങ്ങള്
 y സംസ്യാന നതിയുക് ഏജൻസതിയുമെ വതിഭയാഗത്തതിൽ 

ഇന്ധ്യാ ഗവൺമമന്തിമന് ഊർജ്ജ മന്ത്രയാലയം ഏർമപെ
ടുത്തതിയ ലദശീയ ഊർജ്ജ സംരക്ണ അവയാർഡതിൽ 
EMC ഒനയാം സ്യാനം കരസ്മയാക്തി.

 y സംസ്യാനമത്ത ഊർജ്ജ സംരക്ണ ശ്രമങ്ൾ 337.6 
MU വവദയുതതിയും 17,647.8 കതിലലയാ ലതിറ്ർ എണ്ണയും 
ലയാഭതിച്ചു.

 y ഇലകത് ലട്യാ-മെകത് നതിക്ൽ കയാലതിലബ്ഷമന് അച്ചെക്
ത്തതിനയായതി IS/ISO/IEC 17025:2017 അനസരതിച്ചത് NABL 
അ്ഡതിലറ്ഷലനയാമെ EMC-യുമെ എനർജതി മീറ്ർ കയാ
ലതിലബ്ഷൻ ലലബയാറട്ടറതി അനവദതിച്ചു.

 y ആറത് സർക്യാർ ആശുപത്തികളതിൽ ഊർജ്ജ കയാരധ്ക്
മത പദ്തതികൾ നെപെതിലയാക്തി: സർക്യാർ മമഡതിക്ൽ 
ലകയാലളജത് തതിരുവനന്പുരം, സർക്യാർ മമഡതിക്ൽ 
ലകയാലളജത് തൃശൂർ, ഗവൺമമന്ത് മമഡതിക്ൽ ലകയാലളജത് 
കളമലശ്രതി, ഗവൺമമന്ത് മചസത്റ്ത് ലഹയാസ്പതിറ്ൽ തൃശൂർ, 
ജനറൽ ലഹയാസ്പതിറ്ൽ പയാലയാ, ജതില്യാ ആശുപത്തി തൃശൂർ.

 y മപരുമ്പളം പബ്ലതികത് മഹൽത്തത് മസന്റതിൽ 10 kWp 
ഓഫത് ഗ്രതിഡത് ലസയാളയാർ പതിവതി സതിസ്റ്റം, മതിൽമ വയനയാെത് 
യൂണതിറ്തിൽ കണ്ൻലസറ്ത് റതിക്വറതി യൂണതിറ്ത് സ്യാപതിച്ചു

 y സംസ്യാനത്തതിമന് വതിവതിധ ഭയാഗങ്ളതിൽ ഊർജ്ജ 
ഓഡതിറ്ത് നെത്തതി.

ലൈല്ലുൈിളികളുരം പ്രശ്നങ്ങളുരം
 y ആഭധ്ന്ര ലമഖലയതിൽ ഊർജ്ജ കയാരധ്ക്മത സ്വീകരതി
ക്കുനതതിനള്ള ലപ്രയാലട്ടയാലക്യാളുകൾ / നയങ്ൾ.

 y ജലവവദയുതതി വതികസനത്തതിൽ ഉയർന ഭൂമതി മചലവം 
ലഫയാറസത്റ്ത് ക്തിയറൻസത് പ്രശ്നങ്ളും.

 y വതികതിരണം കുറയ്ക്കുനതും കയാലയാവസ്യാ വധ്തതിയയാന 
ലഘൂകരണവം നതിർബന്ധമതില്.

 y ഊർജ്ജ മയാലനജുമമന്ത് ലപ്രയാജകത്ടുകൾ വകകയാരധ്ം 
മചയ്യാനം നെപെയാക്യാനമുള്ള സംവതിധയാനം

 y ഡതിവസൻ / നതിർമ്യാണ ഘട്ടങ്ളതിൽ ഊർജ്ജ കയാരധ്
ക്മത പതിന്തുെരയാൻ വയാണതിജധ് ലമഖലയതിമല പ്രവർത്ത
നങ്ൾക്ത് നതിർബന്ധമതില്.

 y എനർജതി കൺസർലവഷൻ ബതിൽഡതിംഗത് ലകയാഡത് 
റൂളുകൾ (ഇസതിബതിസതി) പതിഡബ്ലയുഡതി, എൽഎസത്ജതിഡതി, 
ഡവലപെർമയാർ എനതിവർ സ്വീകരതിലക്ണ്തുണ്ത്.

 y നതിലവതിലള്ള കയാരധ്ക്മമല്യാത്ത ഉപകരണങ്ളുമെ 
ഡതിമയാൻഡത് സമയാഹരണവം അവ മയാറ്തിസ്യാപതിക്ലം.

 y കയാർഷതിക മൂലധ് ശംഖലയതിൽ ഊർജ്ജ കയാരധ്ക്മമയായ 
നെപെയാക്ൽ.
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ഡിപ്ോർട്ലേറെസ് ഓഫസ് ഇെകസ്ട്ിക്കല് 
ഇൻല്പെകസ്െമേറ്സ്
ലകരള സർക്യാരതിമന് ഊർജ്ജ വകുപെതിമന് കീഴതിൽ  
ഇലകത്ട്തിക്ൽ ഇൻമസ്പകത്െലററ്ത് പ്രവർത്തതിക്കുന്നു. സുരക്യാ 
പരതിലശയാധനകൾ നെത്തുനതും വഹമെൻഷൻ, എക്സത്ട്യാ 
വഹമെൻഷൻ, മീഡതിയം ലവയാൾലട്ടജത് ഇൻസ്റ്റലലഷൻ  
പ്രവർത്തനങ്ൾക്ത് അനവയാദം നൽകുനതും ഇലകത്ട്തി
ക്ൽ ഇൻമസ്പകത്െലററ്ത് ആണത്. വതിവതിധ ഇലകത്ട്തിക്ൽ 
ഉപകരണങ്ളുമെ പരതിലശയാധന, കയാലതിബലറഷൻ എനതിവ 
നെത്തുക എനതയാണത് മീറ്ർ മെസ്റ്റതിംഗത് ആൻഡത് സ്റ്റയാൻ
ലഡർഡത് സത് ലലബയാറട്ടറതി (എംെതിഎസത്ൽ)  യുമെ ലക്ധ്ം. 
ലവയാൾലട്ടജത്, കറന്ത്, മറസതിസ്റ്റൻസത്, ഫ്ീക്വൻസതി, പവർ, 
പവർ ഫയാകത്െർ, എനർജതി മുതലയായവയുമെ കയാലതിലബ്ഷൻ 
അളക്കുനതതിനള്ള മസൗകരധ്ങ്ൾ നതിലവതിൽ ഇവതിമെ  ലഭധ്
മയാണത്.  മപ്രയാട്ടക്ൻ റതിമല, ഇൻസത്ടുമമന്ത് ട്യാൻസത്ലഫയാർമ
ർ എനതിവയ്ക്കുള്ള പ്രീ കമ്ീഷണതിംഗത് മെസ്റ്റതിംഗത് മസൗകരധ്ം 
എനതിവ ഇതതിലൾമപെടുന്നു.  പവർ ട്യാൻസത്ലഫയാർമറുകൾ, 
ലകബതിളുകൾ, സർക്യൂട്ടത് ലബ്ക്കുകൾ എനതിവയ്ക്കുള്ള  
പ്രീ കമ്ീഷണതിംഗത് മെസ്റ്റുകൾ എനതിവ ഇവതിമെ നെത്ത
മപെടുന്നു.  ഇവതിമെ നെത്തുന എല്യാ  കയാലതിബലറഷനകളും 
മെസ്റ്റുകളും  ലദശീയ, അന്ർ ലദശീയ നതിലവയാരത്തതിമനയാ
ത്തതയാണത്. സംസ്യാനമത്ത എല്യാ ഇലകത്ട്തിക്ൽ അപക
െങ്ളും അലന്വഷതിപെതിക്കുനതും അലന്വഷണ റതിലപെയാർട്ടുകൾ 
സർക്യാരതിന സമർപെതിക്കുനതും അപകെങ്ൾക്ത് ഉത്തര
വയാദതിയയായ വധ്ക്തി/അധതികയാരതികൾ എനതിവർമക്തതിമര 
നെപെതികൾ എടുക്കുനതും ഈ വകുപെയാണത്.

2020-21 ലെ ഇെകസ്ട്ിക്കല് ഇൻല്പെകസ്െമേറ്ി
ലറെ മനട്ങ്ങള്

 y എറണയാകുളമത്ത റവനയൂ െവറതിമല റീജതിയണൽ മീറ്ർ 
മെസ്റ്റതിംഗത് ലലബയാറട്ടറതി ഒലരസമയം 20 എനർജതി മീറ്റു
കൾ പരതിലശയാധതിക്യാനള്ള സൗകരധ്ലത്തയാമെ.

 y ആലപ്പുഴയതിൽ പുതതിയ റീജതിയണൽ മെസ്റ്റതിംഗത് ലലബയാറ
ട്ടറതിയുമെ പ്രവർത്തനം പൂർത്തതിയയായതി.

 y സംഭരതിച്ച സതിംഗതിൾ ലഫസത് റതിലല മെസത്റ്ത് മസറ്ത്.
 y മകയാല്ം ജതില്യതിമല റീജതിയണൽ മെസ്റ്റതിംഗത് ലലബയാറട്ടറതി 
നവീകരതിച്ചത് NABL നതിലവയാരത്തതിലലക്ത് ഉയർത്തതി.

 y മീറ്ർ മെസ്റ്റതിംഗതിനം സ്റ്റയാൻലഡർഡത് ലലബയാറട്ടറതികൾ
ക്കുമയായതി 2 ലക്ം എനർജതി മീറ്ർ സീലകൾ വയാങ്തി.

 y ISO 15700:2018 പ്രകയാരം ലസവന ഗുണനതിലവയാര 
മയാലനജത്മമന്ത് ഉൾമപെമെയുള്ള സയാലങ്തതിക പരതിശീലന 
പരതിപയാെതികൾ നെത്തതി.

 y NABL അ്ഡതിലറ്ഷൻ മീറ്ർ മെസ്റ്റതിംഗത് ആൻഡത് സ്റ്റയാൻ
ലഡർഡത് ലലബയാറട്ടറതി-തതിരുവനന്പുരത്തും ലകയാട്ടയം, 
തൃശൂർ, പയാലക്യാെത്, മലപ്പുറം, ലകയാഴതിലക്യാെത്, വയനയാെത്, 
കയാസർലകയാെത് എനതിവതിെങ്ളതിമല റീജതിയണൽ മെസ്റ്റതിം
ഗത് ലലബയാറട്ടറതികളതിലം നതിലനതിർത്തുന്നു.

 y വവദയുത സുരക്മയക്കുറതിച്ചുള്ള മവബതിനയാറുകൾ സം
സ്യാനത്തുെനീളം നെത്തതി.

ലൈല്ലുൈിളികളുരം പ്രശ്നങ്ങളുരം
 y പരതിലശയാധനകൾ നെത്തുനതതിനത് ആവശധ്മയായ 
ആധുനതിക മെസ്റ്റതിംഗത് ഉപകരണങ്ളുമെ അഭയാവം

 y തീപതിടുത്തമുണ്യായ സ്ലത്തത് നതിനത് ലശഖരതിച്ച 
സയാമ്പതിൾ പരതിലശയാധതിക്യാൻ ലലബയാറട്ടറതിയുമെ 
അഭയാവം

മകരള മ്റേറ്സ് ഇെകസ്ട്ിസിറ്ി ലേഗുമെറ്േി 
കമീഷൻ (KSERC)
ലകരള ലസ്റ്ററ്ത് ഇലകത്ട്തിസതിറ്തി മറഗുലലറ്റതി കമ്ീഷൻ, ഒരു 
അർദ് ജുഡീഷധ്ൽ സ്റ്റയാറ്യൂട്ടറതി ഓർഗവനലസഷൻ 2003 
ൽ സ്യാപതിതമയായതി. സംസ്യാനത്തത് വവദയുതതി ഉൽപെയാദനം, 
വതിതരണം, പ്രലക്പണം, ചതില്റ വതിൽപെന എനതിവയ്ക്കുള്ള 
തയാരതിഫത് നതിർണയമയാണത് കമ്ീഷമന് പ്രധയാന പ്രവർത്തനം. 
സംസ്യാനമത്ത വതിതരണ വലസൻസതികളുമെ പവർ പർ
ലച്ചസത് കരയാറുകളുമെ അംഗീകയാരം, വലസൻസതികൾ/ജന
ലററ്തിംഗത് കമ്പനതികൾ തമ്തിലള്ള തർക്ങ്ൾ പരതിഹരതിക്ൽ, 
തയാരതിഫുമയായതി ബന്ധമപെട്ട പ്രശത് നങ്ൾ, നതിയമത്തതിമല 
വധ്വസ്കൾ പ്രകയാരമുള്ള നഷ്പരതിഹയാരം നതിർണയതിക്ൽ 
തുെങ്തിയ മറ്ത് പ്രവർത്തനങ്ൾക്കും ഇതത് നതിക്തിപ്തമയാണത്. 
മപയാതുജനങ്ളുലെയും പങ്യാളതികളുലെയും അഭതിപ്രയായങ്ൾ 
ക്ണതിക്കുനതതിനയായതി ലകരള ഇലകത് ട്തിസതിറ്തി മറഗുലലറ്റതി 
കമ്ീഷൻ (തയാരതിഫത് നതിശ്യതിക്കുനതതിനള്ള നതിബന്ധനകളും 
വധ്വസ്കളും) മറഗുലലഷൻസത്, 2021-മന് കരെത് കമ്ീഷൻ 
പ്രസതിദ്ീകരതിച്ചു. 2020-21-ൽ 111 ഹർജതികളതിൽ ലകയാെതതി 
വയാദം കമ്ീഷൻ നെത്തതി.

ഇെകസ് ട്ിസിറ്ി ഓരംബുഡസ് സസ്േോൻ
ഉപലഭയാക്തൃ പരയാതതി പരതിഹയാര ലഫയാറം അവരുമെ പരയാതതി
കൾ പരതിഹരതിക്യാത്തതതിനയാൽ ബുദ്തിമുട്ടുന ഉപലഭയാക്യാ
ക്ളുമെ പരയാതതികൾ തീർപെയാക്കുനതതിനയായതി 2003 മല ഇല
കത് ട്തിസതിറ്തി ആകത് െത് മസക്ൻ 42-മല ഉപവകുപെത് (6) പ്രകയാരം 
കമ്ീഷൻ നതിയമതിച്ച നതിയമപരമയായ അധതികയാരതിയയാണത് 
ഇലകത് ട്തിസതിറ്തി ഓംബുഡത് സ്യാൻ. 2021-ൽ തീർപെയാക്തിയ 41 
ഹർജതികളതിൽ 27 അപെീലകളും 1 അവലലയാകനവം ഉപലഭയാ
ക്യാക്ൾക്ത് അനകൂലമയായതിരുന്നു.

കൺസ്യൂേർ ്ീൈൻസസ് ലേക്കോനിസരം 
(സിജിആർഎഫസ്)
സംസ്യാനമത്ത എല്യാ വതിതരണ വലസൻസതികളും ഉപ
ലഭയാക്യാക്ളുമെ പരയാതതികൾ പരതിഹരതിക്കുനതതിനയായതി 2003 
മല ഇലകത് ട്തിസതിറ്തി ആകത് െത് പ്രകയാരം CGRF രൂപീകരതിച്ചു. 
ഉപലഭയാക്യാക്ളുമെ തർക്ങ്ളും പരയാതതികളും പരതിഹരതി
ക്കുനതതിനയായതി മകഎസത്ഇബതി മൂനത് ഉപലഭയാക്തൃ പരയാതതി 
പരതിഹയാര ലഫയാറങ്ൾ രൂപീകരതിച്ചതിരുന്നു. 2021ൽ തീർപെയാ
ക്തിയ ആമക പരയാതതികളതിൽ 233 എണ്ണവം ഉപലഭയാക്യാ
ക്ൾക്ത് അനകൂലമയായവയയാണത്.

ഉപമ�ോക്തൃ അ�ി�ോഷക ലസല് (CAC)
വവദയുതതി ലമഖലമയക്കുറതിച്ചും നതിയന്ത്രണ പ്ര്തിയമയക്കു
റതിച്ചും ഉപലഭയാക്യാക്ൾക്തിെയതിൽ അവലബയാധം സൃഷ്തിക്കു
നതതിനയായതി ഉപലഭയാക്തൃ അഭതിഭയാഷക മസൽ രൂപീകരതിച്ചു, 
അതുവഴതി വവദയുതതി നതിയന്ത്രണ പ്ര്തിയയതിൽ ഉപലഭയാക്തൃ 
പങ്യാളതിത്തം ഉറപെയാക്കുന്നു. വതിവതിധ ലകന്ദ്രങ്ളതിൽ ക്യാസുകൾ 
നെത്തതി, വയാർത്തയാക്കുറതിപ്പുകൾ, ലഘുലലഖകൾ തുെങ്തിയവ 
പ്രസതിദ്ീകരതിച്ചുമകയാണ്ത് മറഗുലലറ്റതി മമക്യാനതിസമത്ത
ക്കുറതിച്ചും വവദയുതതി മറഗുലലറ്റതി കമ്തിഷമന് പ്രവർത്തന
ങ്ളതിമല അവരുമെ പങ്തിമനക്കുറതിച്ചും ഉപലഭയാക്യാക്മള 
ലബയാധവൽക്രതിക്കുക എനതയാണത് CAC ലക്ധ്മതിടുനതത്. 
കൺസയൂമർ അഡ്വക്സതി, ഉപലഭയാക്തൃ സംരക്ണം, കമ്തി
ഷമന് ലബയാധവൽക്രണ സംരംഭങ്ളും.
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ടെല ികമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ്
സമ്പദ് വധ്വസ്ഥയുടെ ദ്രുതഗതതിയതിലുള്ള വളർച്ചയ്കം നവീകര
ണത്തിനം ആവശധ്മായ പ്രധാന പതിന്തുണ ലസവനങ്ങളതി
ട�ാന്ാണ് ടെ�തികമ്മ്യൂണതിലകേഷൻ. സ്ാതന്ധ്ാനന്തരം 
ഇന്തധ്യതിട� ടെ�തികമ്മ്യൂണതിലകേഷൻ ലസവനം ഗണധ്മായതി 
ടമച്ചടപെട്തിട്ടുണ്്.

ടെലിക്�ോൺ വരികേോരുടെ വിവരങ്ങൾ
2020, ഡതിസംബർ അവസാന പാദത്തിട� 1,173.83 ദശ
�ക്ഷത്തിൽ നതിന്് 2.33 ശതമാനം വളർച്ചാ നതിരകേ് ലര
ഖടപെടുത്തി. 2021, മാർച്ച് അവസാനലത്ാടെ 1,201.20 
ദശ�ക്ഷമായതി ഉയർന് ടെ�തില�ാൺ വരതികോരുടെ അെതി
ത്റയുള്ള ഇന്തധ് നതി�വതിൽ ല�ാകത്തിട� രണ്ാമടത് 
വ�തിയ ടെ�തികമ്മ്യൂണതിലകേഷൻ വതിപണതിയാണ്. വർഷാവ
ർഷമുള്ള ടെ�തില�ാൺ വരതികോരുടെ എണ്ണത്തിലുള്ള വർ
ദ്നവ് കഴതിഞ്ഞ വർഷടത് ഇലത പാദടത് അലപക്ഷതിച്ച് 
1.97 ശതമാനം കൂടുത�ാണ്.

ഇന്തധ്യതിട� ടമാത്ത്തിലുള്ള ടെ�തിസാന്ദ്രത ഡതിസംബർ, 
2020 പാദവർഷത്തിട� 86.38 ശതമാനത്തിൽ നതിന്് 
മാർച്ച്, 2021–ന് അവസാനതിക്കുന് പാദവർഷത്തിൽ 
(1,180.96 ദശ�ക്ഷം വയർട�സം 20.24 ദശ�ക്ഷം വയർ-
ല�ൻ വരതികോരും) 88.17 ശതമാനമായതി വർദ്തിച്ചു. 

ക്കരളത്ിടറെ സോഹചര്യം
ലകരളത്തിട�  ആടക  ടെ�തി സാന്ദ്രത 129.47 ശതമാനവം 
ടെ�തില�ാൺ വരതികോരുടെ എണ്ണം 46.04 ദശ�ക്ഷവമാണ് 
(44.84 വയർട�സം 1.21 വയർ ല�നം).

ചിത്യം 11.3.1 വയർട�സ് ലസവന ദാതാകേളുടെ മാർകേറ്് 
വതിഹതിതം

അവലംബം: ട്രായ്

24% 

15% 

38% 

23% 

ബതി.എസ്.എൻ .എൽ  

�ാരതതി എയർടെൽ (ൊറ് ടെ�തി സർവീസ് ഉൾപെടെ)  

ലവാഡ ല�ാൺ -ഐഡതിയ  

റതി�യൻസ് ജതിലയാ  

ലകരളത്തിൽ ആടക വയർട�സ് വരതികോരുടെ എണ്ണം 
44837822 ആണ്. 16934704 എണ്ണം ഉപല�ാക്ാകളുള്ള 
ലവാഡല�ാണാണ് ഏറ്വം വ�തിയ വയർട�സ് കണ
ക്ഷൻ ദാതാവ്, ബതി.എസ്.എൻ.എൽ-ന് 10912516 വരതി
കോരും �ാരതതി എയർടെല്തിന് (ൊറ് ടെ�തിസർവീസകൾ 
ഉൾടപെടെ) 6793854 വരതികോരുമാണുള്ളത്. റതി�യൻസ് 
കമ്മ്യൂണതിലകേഷൻസതിന് 461 വരതികോർ മാത്രമാണുള്ളത്. 
വയർട�സ് ലസവന ദാതാകേളുടെ മാർകേറ്് വതിഹതിതം 
ചിത്യം 11.3.1-ൽ നൽകതിയതിരതിക്കുന്നു.

വയർ ല�ൻ വരതികോരുടെ ആടക എണ്ണം 12,06,471 
ആണ്. ബതി.എസ്.എൻ.എൽ നാണ് ഏറ്വം വ�തിയ 
വയർ ല�ൻ കണക്ഷനകൾ (10,33,144) ഉള്ളത്, റതി
�യൻസ് ജതിലയാകേ് 73,093 വരതികോരുണ്്. റതി�യൻസ് 
കമ്മ്യൂണതിലകേഷൻസതിന് 5,699 വരതികോർ മാത്രമാണുള്ളത്. 
വയർ ല�ൻ ലസവന ദാതാകേളുടെ മാർകേറ്് വതിഹതിതം  
ചിത്യം 11.3.2-ൽ നൽകതിയതിരതിക്കുന്നു.

ചിത്യം 11.3.2 വയർ ല�ൻ ലസവന ദാതാകേളുടെ 
മാർകേറ്് വതിഹതിതം

അവലംബം: ട്രായ്

86% 

6% 

1% 
6% 

1% 

ബതി.എസ്.എൻ .എൽ  �ാരതതി എയർടെൽ  

ലവാഡല�ാൺ ഐഡതിയ  റതി�യൻസ് ജതിലയാ  

ൊറ്ാ ടെ�തില�ാൺ  

ഇറെർടെറ്് വരികേോരുടെ വിവരങ്ങൾ
2021, മാർച്ച് 31- ട� കണക്കുകൾ പ്രകാരം ഇന്തധ്യതിട� 
ടമാത്ം ഇന്റർടനറ്് വരതികോരുടെ എണ്ണം 825.30 ദശ�
ക്ഷമാണ്. ഇതതിൽ ഭൂരതി�ാഗവം വയർട�സ്് കണക്ഷൻ ഉപ
ല�ാക്ാകേളാണ്. ആടക ഇന്റർടനറ്് വരതികോരതിൽ 96.95 
ശതമാനമായ 1,180.96 ദശ�ക്ഷം വരതികോർ വയർട�സ്് 
കണക്ഷൻ ഉപലയാഗതിക്കുന്നുണ്്. എന്ാൽ ലകവ�ം 3.07 
ശതമാനം വരുന് 20.24 ദശ�ക്ഷം വരതികോർ മാത്രമാണ് 
വയർ ല�ൻ കണക്ഷൻ ഉപലയാഗതിക്കുന്ത്. 

11.3 വാർത്ാവിനിമയം
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ലകരളത്തിൽ ആടക 31,713 ടെ�തില�ാൺ െവറുകൾ 
ഉണ്്. ഇതതിൽ 10,101 െവറുകൾ ഉള്ള റതി�യൻസ് ജതിലയാ 
ആണ് ഏറ്വം കൂടുതൽ െവറുകളുള്ള ലസവന ദാതാവ്.
ലവാഡല�ാൺ ഐഡതിയയ്ക് 8593 െവറുകളും. ബതി.എസ്.
എൻ.എല്തി-ന് 6012 െവറുകളുമാണുള്ളത്. 

ലകരള ടെ�തിലകാം സതിർകേതിളതിൽ, ലകരള സംസ്ഥാനം 
കൂൊടത ലകന്ദ്ര �രണ പ്രലദശങ്ങളായ �ക്ഷദ്ീപം പതു
ലച്ചരതിയുടെ ചതി� �ാഗങ്ങളും (മാഹതിയും) ഉൾടപെടുന്നു. സർ
കേതിളതിന് കീഴതിൽ 11 പ്രധാന ടസകേൻഡറതി സ്തിച്ചതിംഗ് 
ഏരതിയകളും (എസ്എസ്എ) �ക്ഷദ്ീപതിൽ ഒരു ലമനർ 
എസ്എസ്എയും ഉണ്്. 21,51,842 നമ്പർ ലശഷതിയുള്ള 
1,355 ടെ�തില�ാൺ എക്ലചഞ്ചുകൾ സർകേതിളതിന് കീഴതിൽ 
പ്രവർത്തിക്കുന്നു. കൂൊടത 1,17,48,612 (1,08,38,814 
ടമാലബൽ, 9,09,798 �ാൻഡ് ല�ൻ കണക്ഷനകൾ) 
സജീവ കണക്ഷനകളുണ്്. ഇപ്രകാരം ആയതിരം ലപർകേ് 
350 എന് കണകേതിലുള്ള ടെ�തിസാന്ദ്രത സംസ്ഥാനത്തിന
ണ്്. 2021, ജൂൺ 30 വടരയുള്ള ബതി.എസ്.എൻ.എൽ ലകരള 
ടെ�തില�ാൺ ടനറ്് വർകേതിടന്റ ജതില് തതിരതിച്ചുള്ള വതിശദാംശങ്ങൾ  
അനുബന്യം 11.3.5-ൽ നൽകതിയതിരതിക്കുന്നു.

ആശയവിെിമയ അെിസ്ോെ സൗകര്ങ്ങൾ
സംസ്ഥാനടത് പ്രധാന ഇ-ഗലവണൻസ് അെതിസ്ഥാന 
സൗകരധ്ങ്ങളതിൽ ഉൾടപെടുന്വയാണ് ലകരള ല്റേറ്് 
ലവഡ് ഏരതിയ ടനറ്് വർകേ് (ടകസ്ാൻ), ടസക്രലട്റതി
യറ്് ലവഡ് ഏരതിയ ടനറ്് വർകേ്, ല്റേറ്് ഡാറ്ാ ടസന്റർ, 
ല്റേറ്് സർവീസ് ടഡ�തിവറതി ലഗറ്് ലവ, പബ്തിക് ലവല� 
ലപ്രാജക്റ്് എന്തിവ. 

തതിരുവനന്തപരം, ടകാച്ചതി, ലകാഴതിലകോെ് നഗരങ്ങടള 
ബന്തിപെതിച്ച് സംസ്ഥാനടത് 14 ജതില്കളതിലും 152 ലബ്ാകേ് 
പഞ്ായത്തുകളതിലുമായതി വധ്ാപതിച്ച് കതിെക്കുന് സംസ്ഥാന 
ഇൻ�ർലമഷൻ ഇൻഫ്ാസ്്രക്ചറതിടന്റ (എസ് ഐഐ) 
നടട്ല്ാണ് ടകസ്ാൻ വതിവതിധ സർകോർ വകുപ്പുകളുടെ 
3,500 ഓ�ീസകടള തമ്മതിൽ വയർട�സ് പാട്ത്തിടനടുത് 
ല�നകൾ ല�ാകേൽ ഏരതിയ ടനറ്് വർകേ്  എന്തിവയതിലൂടെ 
ഈ ശംഖ� ബന്തിപെതിക്കുന്നു. ടകസ്ാൻ രണ്് സംസ്ഥാന 
ഡാറ്ാ ടസന്ററുകളുമായതി പരതിധതികളതില്ാടത സംലയാജതിപെതി
ച്ചതിരതിക്കുന്തതിനാൽ ഗവൺടമന്റുകൾ തമ്മതിലും ഗവടമെന്റ് 
ജനങ്ങൾകേ്  നൽകുന് ലസവനങ്ങളും സരക്ഷതിതമായ 
ഇൻ്രാടനറ്തിലൂടെ സർകോർ സ്ഥാപനങ്ങൾകേ് നൽകാൻ 
ടനറ്് വർകേ് പ്രാപ്തമാക്കുന്നു.

തപോൽ ശയംഖല
ലകരളം, ലകന്ദ്ര�രണ പ്രലദശങ്ങളായ �ക്ഷദ്ീപ്,  
പതുലച്ചരതിയുടെ �ാഗമായ മാഹതി എന്തിവ ഉൾടപെടുന്
താണ് ലകരള തപാൽ സർകേതിൾ. ലകരളത്തിൽ എല്ാ  
ഗ്ാമങ്ങളതിലും ഒരു ലപാസ്റ്് ഓ�ീടസങ്തിലും പ്രവർത്തി
ക്കുന്നുണ്്. 30.09.2021 ട� കണക്കുകൾ പ്രകാരം, 
ലകരള തപാൽ സർകേതിളതിൽ 5,063 തപാൽ ഓ�ീസകളും, 
1,509 ഡതിപൊർട്് ടമന്റൽ ലപാസ്റ്് ഓ�ീസകളും ബാകേതി 
3,554 എക്്രാ ഡതിപൊർട്് ടമന്റൽ ലപാസ്റ്് (ബ്ാഞ്് 
ലപാസ്റ്് ഓ�ീസകൾ) ഓ�ീസകളുണ്്. ലകരളത്തിട� 
ഓലരാ തപാൽ ഓ�ീസകളും 7.7 ചതുരശ്രകതില�ാമീറ്റതിൽ 
ഏകലദശം 6613-ഓളം വരുന് ജനങ്ങൾകേ് ലസവനം 
പ്രദാനം ടചയ്യുലമ്പാൾ ലദശീയ ശരാശരതി 21.21 ചതുരശ്ര 
കതില�ാമീറ്റതിന് 7,175 ജനസംഖധ്യാണ്. ആടക തപാൽ 

ഓ�ീസകളതിൽ 82.2 ശതമാനം താപാൽ ഓ�ീസകളും 
ഗ്ാമ പ്രലദശങ്ങളതി�ാണ്. ലകരളത്തിട� തപാൽ ഓ�ീ
സകളുടെ 2021, ടസപ്തംബർ, 30 വടരയുള്ള ജതില് തതിരതിച്ചുള്ള 
കണകേ് പട്ിക 11.3.1-ൽ നൽകതിയതിരതിക്കുന്നു.

പട്ിക 11.3.1 ലപാസ്റ്് ഓ�ീസകളുടെ ജതില് തതിരതിച്ചുള്ള 
എണ്ണം, 2021, ടസപ്റ്ംബർ 30 വടര

ക്രമ.
നമ്പർ ജതില്/ ലകന്ദ്ര �രണ പ്രലദശം

ലപാസ്റ്്  
ഓ�ീസതികളുടെ 

എണ്ണം

1 കാസർലകാെ് 231

2 കണ്ണൂർ 382

3 വയനാെ് 163

4 പതുലച്ചരതി ലകന്ദ്ര �രണ 
പ്രലദശം (മാഹതി മാത്രം) 4

5 ലകാഴതിലകോെ് 407

6 മ�പ്പുറം 438

7 പാ�കോെ് 455

8 തൃശൂർ 484

9 �ക്ഷദ്ീപ് ലകന്ദ്ര �രണ 
പ്രലദശം 10

10 എറണാകുളം 391

11 ഇടുകേതി 296

12 ലകാട്യം 409

13 ആ�പ്പുഴ 300

14 പത്നംതതിട് 312

15 ടകാല്ം 367

16 തതിരുവനന്തപരം 414

ആടക 5063

അവലംബം: ചീഫ് പ�രാസ്്് മരാസ്റ്റർ ജനറൽ, പേരള സർക്കിൾ,തകിരുവനന്തപുരം

സംസ്ഥാനടത് തപാൽ ശംഖ�യുടെ വധ്ാപ്തതി കണകേതി
ട�ടുത്്, പതതിയതായതി വതികസതിച്ച നഗര-ഗ്ാമ പ്രലദശ
ങ്ങളതിൽ പതതിയ ലപാല്റോ�ീസകൾ തുറലന്ാ നതി�വതിലുള്ള 
എക് സ് ്രാ ഡതിപൊർട്് ടമന്റൽ ലപാല്റോ�ീസകടള (ഇ.ഡതി.
ബതി.ഒ.) മുഴുവൻ സമയ ലപാല്റോ�ീസകളാകേതി ഉയർത്തി
ലയാ തപാൽ സൗകരധ്ങ്ങൾ കൂടുതൽ വധ്ാപതിപെതിക്കുന്തതിന് 
നതിരന്തര ശ്രമങ്ങൾ നെന്് വരുന്നു.

ലകരളത്തിട� എല്ാ തപാൽ ഓ�ീസകളും ഒരു 
സതിറ്തിസൺ ഹബ്് എന് നതി�യതിൽ അവയുടെ  
പ്രവർത്നം ടമച്ചടപെടുത്തിയതിട്ടുണ്്. ഓലരാ പൗരനം 
അവടന്റ/അവളുടെ വീട്ടുവാതതിൽകേൽ ഇത്രം ഹബ്ബു
കളുടെ ലസവനം ഇലപൊൾ ��ധ്മാണ്. വതിശദാംശങ്ങൾ  
അനുബന്യം 11.3.1, 11.3.2, 11.3.3, 11.3.4 എന്തിവയതിൽ 
കാണതിച്ചതിരതിക്കുന്നു. 

സംസ്ഥാനടത് ടമയതിൽ ടനറ്് വർകേ് 5 ലദശീയ ഹബ്ബു
കൾകേ് കീഴതിലുള്ള 14 സ്ീഡ് ലപാസ്റ്് ലപ്രാസസ്തിംഗ് 
ടസന്ററുകൾ, സാലങ്തതിക വതിദധ്യുടെ സഹായലത്ാടെ 
തപാൽ ലസവനങ്ങളുടെ കാരധ്ക്ഷമത വർധതിപെതിക്കുന്തതിന് 
തപാൽ സ്ീകരതിക്കുന്ത് മുതൽ വതിതരണം ടചയ്യുന്ത് 
വടരയുള്ള ്രാകേ് ആൻഡ് ട്രയതിസ് സൗകരധ്ലത്ാടെ 
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നവീകരതിച്ചു. രജതി്റേർ ടചയ്ത ടമയതിലുകളുടെ വതി�ാഗത്തിലും 
്രാകേ് ആൻഡ് ട്രയ്സ് സൗകരധ്ം ഇലപൊൾ ഉപല�ാക്ാ
കേൾകേ് ��ധ്മാണ്. ലദശീയ നയത്തിടന്റ �ാഗമായതി, ഈ 
ലമഖ�യതിൽ മതികച്ച ലസവന നതി�വാരം ഉറപൊക്കുന്തതിന് 
സാധാരണ ടമയതിലുകൾ ലപ്രാസസ്് ടചയ്യുന്തതിനള്ള 
ടനറ്് വർകേ് സർകേതിൾ നവീകരതിക്കുകയും സർകേതിളതിട� 
1509 ഡതിപൊർട്് ടമന്റ് ലപാല്റോ�ീസകൾ കംപ്യൂട്ർവൽ
കേരതിക്കുകയും ടചയ്തു. 

ലകരള തപാൽ സർകേതിളതിടന്റ പതതിയ ഇ-അധതിഷ്തിത, 
മൂ�ധ്വർദ്തിത ലസവനങ്ങൾ പട്ിക 11.3.2-ൽ നൽകതിയതി
രതിക്കുന്നു. 

ക്കരള സർകേിൾ ഏടറ്ടുത് ബ ിസിെസ് സയംരയം
ഭങ്ങൾ

1. ലകരളത്തിലുെനീളം 152 എഞ്തിനീയറതിംഗ് ലകാലളജുക
ളതില�കേ് സർവക�ാശാ�യുടെ ടസൻസതിറ്ീവ് പരീ
ക്ഷാസാമഗ്തികളുടെ ലശഖരണത്തിനം ബുകേതിംഗതിനം 
ടഡ�തിവറതി ടചയ്യുന്തതിനം എ.പതി.ടജ അബ്ദുൾ ക�ാം 
ടെക്ലനാളജതികേൽ യൂണതിലവഴ്സതിറ്തിയുമായതി ധാരണ 
ഉണ്ാകേതി.

2. 73 ലപാളതിടെക് നതിക് ലകാലളജുകൾ, 11 ടെക് നതി
കേൽ ലഹസ് കൂളുകൾ, 17 സർകോർ വാണതിജധ്  

സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്തിവതിെങ്ങളതിൽ നതിന്നുള്ള ടസൻസതിറ്ീ
വ് പരീക്ഷാ സാമഗ്തികൾ ബുകേ് ടചയ്യുന്തതിനം അയ
യ് ക്കുന്തതിനം ലകരളത്തിട� സാലങ്തതിക പരീക്ഷാ 
കൺല്രാളറുമായതി ലയാജതിച്ച പ്രവർത്നം.

3. ഉപല�ാക്ാകേൾകേ് പാസ് ലപാർട്് ��തിക്കുന്തതിനള്ള 
നെപെതികൾ സഗമമാക്കുന്തതിന് പത്നംതതിട്, കവര
ത്തി, കാസർലകാെ്, ടചങ്ങന്നൂർ, കട്പെന, ഒ�വലകോ
െ്, ആറ്തിങ്ങൽ, ടനന്ാറ എന്തിവതിെങ്ങളതിൽ ലപാസ്റ്് 
ഓ�ീസ് പാസ് ലപാർട്് ലസവാ ലകന്ദ്രങ്ങൾ സ്ഥാപതിച്ചു.

4. യുഐഡതിഎഐയുമായതി സഹകരതിച്ച് ആധാർ എൻ
ലറാൾടമന്റ് കം അപ് ലഡറ്് ടസന്ററുകൾ ആരം�തിച്ചു.

5. ഗംലഗാത്രതിയതിൽ നതിന്് ��തിക്കുന് ഗംഗാജ�ത്തിടന്റ 
വതിൽപെന 

6. ഉജാ� പദ്തതിയതിൽ വതിതരണം ടചയ്യുന് എൽഇഡതി 
ബൾബുകൾ, െ്യൂബ് ല�റ്റുകൾ, എനർജതി എ�തിഷധ്ന്റ് 
�ാനകൾ എന്തിവയുടെ വതിൽപെനയ്കായതി ലകരള ലപാ
്റേൽ സർകേതിൾ എം/എസ് എനർജതി എ�തിഷധ്ൻസതി 
സർവീസസ് �തിമതിറ്ഡുമായതി കരാറതിൽ ഏർടപെട്ടു.

7. അധധ്ാപകർ നെത്തിയ പരതിശ്രമങ്ങളുടെ സ്മരണയ്കായതി 
"ആചാരധ് ലദലവാ �വ" കാടമ്പയ് നതിടനാപെം "ഗതി�്റ്് 
ലപാസ്റ്്" എന് ബതിസതിനസ് ഉൽപെന്ം അവതരതിപെതി
ച്ചു. ഈ ലസവനത്തിൽ, വതിദധ്ാർത്തികൾകേ് അവരുടെ 
അധധ്ാപകർകേ് ഇ-ലപാസ്റ്് സലദേശങ്ങൾ അയക്കു
കലയാ അടല്ങ്തിൽ അടുത്തുള്ള ലപാസ്റ്് ഓ�ീസതിൽ 
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ക്രമ 

നമ്പർ
ലസവനം പ്രവർത്നം

1 ഇ-ലപാസ്റ്് �ൗതതിക പ്രലക്ഷപണം ഒഴതിവാകേതിടകോണ്് �ക്ഷധ്സ്ഥാനലത്കേ് ആശയവതിനതിമയം ലവഗ
ത്തിൽ സാധധ്മാക്കുന്ലതാടൊപെം ലപാസ്റ്്മാൻ വഴതി  നതിശ്തിത സ്ഥ�ലത്കേ് എത്തിക്കു
കയും ടചയ്യുന്നു. 2021, മാർച്ച് 31 വടര 1338 ലപാസ്റ്് ഓ�ീസകളതിൽ ഈ ലസവനം ��ധ്
മാകേതിയതിട്ടുണ്്.

2 ടമനതി ടു വൺ പ�രതിൽ നതിന്നും ഇ-ലപാസ്റ്് സലദേശം ഒരു സ്ീകർത്ാവതിടന്റ ഇടമയതിൽ ഇൻലബാകതില�
യ്ക് അയയ്കാൻ സഹായതിക്കുന്നു.

3 വൺ ടു ടമനതി ഒലര ഇ-ലപാസ്റ്് സലദേശം ഒരാളതിൽനതിന്നും അലനകം സ്ീകർ ത്ാകേൾകേ് അയയ്കാൻ 
ഇത് സഹായതിക്കുന്നു.

4 ഇ-മണതി ഓർഡർ 2008- �ാണ് ഇ-മണതി ഓർഡർ സംവതിധാനം രാജധ്ത്് നതി�വതിൽ വരുന്ത്.ഇന്് 
ഏകലദശം 98 ശതമാനലത്ാളം വരുന് മണതി ഓർഡർ ലകമാറ്ങ്ങൾ ഇ�ക്ല്രാണതിക് 
രീതതിയതി�ാണ് നെന്് വരുന്ത്. നതി�വതിൽ ലകരള സർകേതിളതിട� 1508 ലപാസ്റ്് ഓ�ീസതി
സകളതിൽ ഈ സൗകരധ്ം ��ധ്മാണ്

5 ഇ-ലപയ് ടമന്റ് എല്ാ കമ്പ്യൂട്ലറസ്ഡ് ലപാല്റോ�ീസകളതിൽ നതിന്നും വതിവതിധ ലസവന ദാതാകേളുടെ 
ലപരതിൽ യൂട്തി�തിറ്തി ബതില്ലുകൾ ഉൾടപെടെയുള്ള ബതില്ലുകൾ ലശഖരതികോനം യഥാകാ�ങ്ങളതിൽ 
ക്ലയന്റ് ഓർഗലനലസഷന് പണം നൽകുന്തതിനള്ള ലസവനം. നതി�വതിൽ ലകരളത്തിട� 
1508 ലപാസ്റ്് ഓ�ീസതിസകളതിൽ(ടഹഡ് ലപാസ്റ്്  ഓ�ീസകളതിലും സബ് ലപാസ്റ്്  ഓ�ീ
സകളതിലും)ഈ സൗകരധ്ം ��ധ്മാണ്.

6 അന്താരാഷ്ട്ര സ്ീഡ്  
ലപാസ്റ്്/ഇ.എം.എസ്

ഈ ലസവനം ഇന്തധ്യതിൽ നതിന്നും 99 വതിലദശ രാജധ്ങ്ങളതില�കേ് ��ധ്മാണ്.

7 ഡയറക്െ് ലപാസ്റ്് ൊർടഗറ്ഡ് മാർകേറ്തിംഗതിലൂടെ സ്ഥാപനങ്ങൾകേ് അവരുടെ നതി�വതിലുള്ള അടല്ങ്തിൽ 
വരാനതിരതിക്കുന് ക്ലയന്റുകളുമായതി ബന്ടപെൊൻ അനവദതിക്കുന് ലസവനമാണ് ഡയ
റക്െ് ലപാസ്റ്്. ഏടതങ്തിലും �ഘുല�ഖലയാ ലബ്ാഷലറാ ഹാൻഡ് ബതില്ലുകലളാ അവർകേ് 
ഡയറക്െ് ലപാ്റേതിന് കീഴതിൽ വതി�ാസമതില്ാത് ടമയതി�ായതി അയയ് കോം, കൂൊടത ഉപല�ാ
ക്ാവമായതി കൂെതിയാല�ാചതിച്ച് ലപാല്റോ�ീസകൾ തതിരടഞ്ഞടുക്കുന് സ്ഥ�ങ്ങളുടെ അെതി
സ്ഥാനത്തിൽ അവ ൊർടഗറ്് ഉപല�ാക്ാകേൾ താമസതിക്കുന് പ്രലദശങ്ങളതിൽ വതിതരണം 
ടചയ്യുകയും ടചയാം.

8 പാകേ് ലപാസ്റ്് ലസവനം 30 കതില�ാഗ്ാം വടര �ാരമുള്ള സാധനങ്ങൾ ല�ാകടത്വതിടെയും അയകോനള്ള മാർഗ
മാണ് പാകേ് ലപാസ്റ്്. പ്രധാന ലപാസ്റ്് ഓ�ീസകളതിൽ ഉപല�ാക്ാകേൾകേ് പാഴ്സൽ 
പാലകേജതിംഗ് സൗകരധ്ം ��ധ്മാകേതിയതിട്ടുണ്്

അവലംബം: ചീഫ് പ�രാസ്്് മരാസ്റ്റർ ജനറൽ, പേരള സർക്കിൾ, തകിരുവനന്തപുരം.
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ഓർഡർ ല�ാം പൂരതിപെതിച്ച് കാറ്ല�ാഗതിൽ നതിന്് ചതി� 
സമ്മാനങ്ങൾ തതിരടഞ്ഞടുക്കുകലയാ ടചയാം.

8. ഇന്തധ്യതിൽ ഉെനീളമുള്ള അയപെ�ക്ർകേ് സ്ീഡ് ലപാ
്റേതിലൂടെ ശബരതിമ� പ്രസാദം ബുകേ് ടചയ്യുന്തതിനം 
വതിതരണം ടചയ്യുന്തതിനം തതിരുവതിതാംകൂർ ലദവസ്ം 
ലബാർഡുമായതി കരാറതില�ർടപെട്ടു.

9. എൻഡതിഎ, ല്റേറ്് പതിഎസ് സതി, യുപതിഎസ് സതി, എസ് എ
സ് സതി എന്തിവർകേ് പ്രലതധ്ക ബുകേതിംഗുകൾ നെത്തു
ന്തതിന് സ്ഥാപനത്തിന് സൗകരധ്പ്രദമായ ലപാസ്റ്് 
ഓ�ീസകളതിൽ പ്രലതധ്ക സ്ീഡ് ലപാസ്റ്് ബുകേതിംഗ് 
കൗണ്ർ സൗകരധ്ം ക്രമീകരതിച്ചു.

10. 2021-ട� ടസൻസസതിനള്ള ഇന്തധ്യുടെ രജതിസ്്രാർ 
ജനറ�തിടന്റ ടസൻസസ് ടമറ്ീരതിയലുകൾ ഇന്തധ്യതിലു
െനീളമുള്ള തഹസതിൽ/താലൂകേ് ത�  അഡ്മതിനതിസ്ല്ര
റ്ീവ് അധതികാരതികൾകേ് വതിതരണം ടചയ്യുന് പദ്തതി 
ഡതിപൊർെ്ടമന്റ് ഓ�് ലപാസ്റ്്  ഏടറ്ടുത്തു.

�ിലോറ്ല ി
�തി�ാറ്�തി ഒരു ലഹാബതി എന് നതി�യതിൽ ലപ്രാത്ാഹതിപെതി
ക്കുന്തതിനള്ള ശ്രമങ്ങളുടെ �ാഗമായതി, വതിവതിധ നെപെതി
കൾ ലകരള ലപാ്റേൽ സർകേതിൾ സ്ീകരതിച്ചതിട്ടുണ്്. ലകരള 
ലപാ്റേൽ സർകേതിളതിൽ 4 �തി�ാറ്�തിക് ബ്യൂലറായും 47 
�തി�ാറ്�തിക് കൗണ്റുകളും 44 ലമ ്റോമ്പ് കൗണ്റുകളും 
33 അംഗീകൃത കൗണ്റുകളും �തി�ാറ്�തിയുടെ പ്രചാരണ
ത്തിനായതി പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ഇതതിനായതി തതിരുവനന്ത
പരം എറണാകുളം, തൃശൂർ, ലകാഴതിലകോെ് ജതില്കളതിട�  
ടഹഡ് ഓ�ീസകളതിൽ  �തി�ാറ്�തിക് ബ്യൂലറാകൾ  
പ്രവർത്നം ആരം�തിച്ചു.

ക്പോസ്റ്റൽ എക്ിബിഷൻ- തൃശ്ശൂർടപക്്
തപാൽ വകുപെ് വതിവതിധ ത�ങ്ങളതിൽ �തി�ാറ്�തിക് പ്രദർശന
ങ്ങൾ സംഘെതിപെതിക്കുന്നു. �തി�ാറ്�തി ലപ്രാത്ാഹന പദ്തതി
കളുടെ �ാഗമായതി സ്ഥതിരമായതി പ്രദർശനങ്ങൾ സംഘെതിപെതി
ക്കുക എന്താണ് വകുപെതിടന്റ �ക്ഷധ്ം. അതാത് പ്രലദശത്് 
പ്രവർത്തിക്കുന് �തി�ാറ്�തിക് സംഘെനകളുടെ സഹകര
ണലത്ാടെയാണ് പ്രദർശനങ്ങൾ സംഘെതിപെതിക്കുന്ത്.

ലകാവതിഡ്-19 ലരാഗവധ്ാപന സാഹചരധ്ം കണകേതിട�
ടുത്് "ആസാദതി കാ അമൃത് മലഹാത്വ്" (ഇന്തധ് @75) 
പരതിപാെതിയുടെ ടഷഡ്യൂൾ പ്രകാരം "ഇന്തധ്യുടെ സമ്പന് 
സാംസ്ാരതിക ലപതൃകം" എന് വതിഷയത്തിൽ 2021, ടസ
പ്റ്ംബറതിൽ ലകരള സർകേതിളതിടന്റ ജതില്ാത� ടവർച്ൽ 
�തി�ാറ്�തിക് എകതിബതിഷൻ നെന്നു. രാജധ്ം ജാഗ്തലയാടെ 
ല�ാകേ്ഡൗണതിൽ നതിന്് പറത്തുവരുന് സാഹചരധ്ത്തിൽ, 
�തി�ാറ്�തികേ് വ�തിയ അവസരങ്ങൾ തുറക്കുന്തതിനം  
�തി�ാറ്�തിക് പ്രവർത്നങ്ങൾ വീണ്ം സജീവമാക്കുന്തതിനം 
പ്രദർശനം സഹായതിച്ചു.

ലല�് ഇൻഷുറൻസ്
തപാൽ ല��് ഇൻഷുറൻസ്, ഗ്ാമീണ തപാൽ ല��് 
ഇൻഷുറൻസ് എന്തിവയതിലൂടെ ഇന്തധ്ാ ലപാസ്റ്് പൗരന്ാർ
കേ് ഇൻഷുറൻസ് പരതിരക്ഷ നൽകുന്നു. തപാൽ ല��് 
ഇൻഷുറൻസ് എന്ത് ലകന്ദ്ര-സംസ്ഥാന സർകോരു
കൾ, പ്രതതിലരാധ ഉലദധ്ാഗസ്ഥർ, തലദേശ സ്ഥാപനങ്ങൾ, 
സംസ്ഥാന ടപാതുലമഖ�ാ സ്ഥാപനങ്ങൾ, ടഷഡ്യൂൾഡ്/
ടകാലമഴ് സധ്ൽ ബാങ്കുകൾ എന്തിവയതിട� ജീവനകോർ

കേ് നൽകുന് ഇൻഷുറൻസ് പദ്തതിയാണ്. ഇലപൊൾ, 
ഇത് എല്ാ സ്കാരധ് വതിദധ്ാ�ധ്ാസ സ്ഥാപനങ്ങളതിട�യും 
അധധ്ാപക/അനധധ്ാപക ജീവനകോർ, ടപ്രാ�ഷണലു
കൾ തുെങ്ങതിയവരതില�യ്കം വധ്ാപതിപെതിച്ചതിട്ടുണ്്. 

ഗ്ാമീണ ല��് ഇൻഷുറൻസ് മുലഖന ജീവതിതം  
ഇൻഷ്ർ ടചയ്യുന്തതിലൂടെ, ദുർബ�വതി�ാഗടത്, അതായത് 
സ്തീകടള, ശാക്ീകരതിക്കുന്തതിന് ലകരള ലപാ്റേൽ സർ
കേതിൾ പ്രലതധ്ക കധ്ാടമ്പയതിൻ തടന് ആരം�തിച്ചതിട്ടുണ്്.
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11.4 കുടിവെള്ളം

എല്ാവര്ക്ം കുടതിവവള്ം എത്തിക്ക എന്നത് ല�ാകവെ
മ്പാടുമുള് രാജധ്ങ്ങള് ലനരതിടുന്ന ഒരു വവല്ലുവതിളതിയാണ്. 
വെച്ചവപെട്ട ജ�വതിതരണവം ശുചീകരണവം ജ�ല്ാ
തസ്സുകളുവട െതികച്ച ൊലനജ്വെന്ം രാജധ്ങ്ങളുവട സാമ്പ
ത്തിക വളര്ച്ചവയ ഉലത്ജതിപെതിക്കയം ദാരതിദ്ധ് നതിര്ൊ
ര്ജനത്തിന് വ�തിയ സംഭാവന നല്കുകയം വചയ്ം. 
ഇന്ധ്യതില് ഏതാണ്് മൂന്നതില് രണ്് ഭാഗം ലരാഗങ്ങ
ള്ക്ം കാരണം ആളുകള് കുടതിക്ന്ന വവള്ൊണ്.  
മൂന്നതിവ�ാന്ന് െരണങ്ങളും ജ�ജനധ് ലരാഗങ്ങള് മൂ�ൊണ്. 
കാ�ാവസ്ാ വധ്തതിയാനം, ഭൂഗര്ഭജ�നതിരപെ് കുറയക, ജ�
ല്ാതസ്സുകവള അെതിതൊയതി ചൂഷണം വചയ്ക, ജ�ത്തിവറെ 
ഗുണനതി�വാരം കുറയക എന്നതിവ എല്ാവര്ക്ം കുടതിവവള്ം 
നല്കുന്നതതിനുള് പ്രധാനവപെട്ട ചതി� വവല്ലുവതിളതികളാണ്. 
ല�ാക ജനസംഖധ്യവട 16 ശതൊനം ഇന്ധ്യതി�ാവണങ്തിലം 
ല�ാകത്തിവ� ശുദ്ജ� ല്ാതസ്സുകളുവട നാ�് ശതൊനം 
ൊത്രൊണ് രാജധ്ത്തുള്ത്. 

വര്ദ്തിച്ചുവരുന്ന ജ� പ്രതതിസന്തിയവട പശ്ാത്�
ത്തില് ഇന്ധ്ന് സംസ്ാനങ്ങളതില് ഫ�പ്രദൊയതി ജ� 
പരതിപാ�നം സാധധ്ൊക്ന്നതതിനായതി നാഷണല് 
ഇന്സ്റതിറ്റ്യൂഷന് ലഫാര് ട്ാന്സ്ലഫാെതിംഗ് ഇന്ധ് 
(എന്.ഐ.ടതി.ഐ)-നീതതി ആലയാഗ് സംലയാജതിത ജ� 

ൊലനജ്വെറെ് സൂചതിക (സതി.ഡബ്ല്യൂ.എം.ഐ) വതികസതി
പെതിവച്ചടുത്തു. ജ�ല്ാതസ്സുകളുവട കാരധ്ക്ഷെൊയ 
പരതിപാ�നത്തില് സംസ്ാനങ്ങളുവടയം ലകന്ദ്ര ഭരണ 
പ്രലദശങ്ങളുവടയം പ്രകടനം വതി�യതിരുത്തുന്നതതിനും  
വെച്ചവപെടുത്തുന്നതതിനുമുള് ഒരു പ്രധാന ഉപകരണ
ൊണ് സംലയാജതിത ജ� ൊലനജ്വെറെ് സൂചതിക (സതി.
ഡബ്ല്യൂ.എം.ഐ). 2018 വ�യം 2019-വ�യം രണ്ടു ജ� 
ൊലനജ്വെറെ് സൂചതിക റതിലപൊര്ട്ടുകള് പ്രകാരം ലകരളം  
പന്ത്രണ്ാം സ്ാനത്ാണ്. സതി.ഡബ്ല്യൂ.എം.ഐ 2019-വ� 
കവണ്ത്ലകള് സൂചതിപെതിക്ന്നത് ലകരളത്തില് കവണ്ത്തി
യതിട്ടുള് ജ�ാശയങ്ങളതിവ� ജ�ലസചന സാധധ്തയവട 95 
ശതൊനവം പുനസ്ാപതിക്കയം അവയവട ജ�ലസചന 
സാധധ്തവയ 80 ശതൊനവം ഉപലയാഗവപെടുത്തിയതിട്ടു
വണ്ന്നുൊണ്. പ്രധാന ഭൂഗര്ഭജ� റീചാര്ജ് പ്രലദശങ്ങ
ളതില് 30 ശതൊനത്തില് താവെയാണ് സംസ്ാനം ൊപെ് 
വചയ്തിട്ടുള്ത്, അത്രം ഭൂഗര്ഭജ� റീചാര്ജ് പ്രലദശങ്ങ
ളതില് 5 ശതൊനം ൊത്രലെ റീചാര്ജ് വചയ്യവപെടുന്നുള്ളൂ. 
ഗ്ാെീണ ജനസംഖധ്യവട മൂന്നതില് രണ്് ഭാഗവം നഗര 
ജനസംഖധ്യവട മൂന്നതിവ�ാന്ന് ഭാഗവം പപപെ് കുടതിവവള് 
വതിതരണ �ഭധ്തയതില് ഉള്വപെടുന്നതില്. ലകരളത്തിവ� ജന
ങ്ങള് അവരുവട എല്ാ ഗാര്്തിക ജ� ആവശധ്ങ്ങള്ക്ം 
തുറന്ന കുെതിച്ച കതിണറുകവള ആശ്രയതിക്ന്നുവണ്ങ്തിലം കതി

ല�ാകാലരാഗധ് സംഘടനയം/യൂണതിവസഫം സംയക്തൊയതി തയ്യാറാക്തിയ ലജായതിറെ് ലൊണതിറ്ററതിംഗ് ലപ്രാഗ്ാം 
റതിലപൊര്ട്ട്1 പ്രകാരം ഗാര്്തിക ആവശധ്ത്തിനുള് ശുദ്ൊയ കുടതിവവള്ം, ശുച തിത്ം, ശുച തിത് ലസവനങ്ങള് 
എന്നതിവയവട �ഭധ്തലയക്റതിച്ചുള് എസ്റതിലെറ്റ് അവതരതിപെ തിക്ന്നു. കൂടാവത 2030-ഓവട എല്ാവര്ക്ം 
ജ�ത്തിവറെയം ശുച തിത്ത്തിവറെയം �ഭധ്തയം സുസ്തിര ൊലനജ്വെന്ം ഉറപൊക്ന്നതുനുള് ആറാെവത് 
സുസ്തിര വ തികസന �ക്ഷധ്ം (എസ് ഡതി ജതി) പകവരതിക്ന്നതതിനുള് പുലരാഗതതി വ തി�യതിരുത്തുന്നു. 2030-
ഓവട സാര്വത്രതിക കവലറജ് പകവരതിക്ന്നതതിന് സുരക്ഷ തിതൊയതി പകകാരധ്ം വചയ്യവപെടുന്ന കുടതിവവള് 
ലസവനങ്ങള്, സാനതിലറ്റഷന്, അടതിസ്ാന ശുച തിത് ലസവനങ്ങള് എന്നതിവയതില്  നതി�വ തിവ� പുലരാഗതതിയവട 
നാ� തിരട്ടതി വര്ദ്നവ് ആവശധ്ൊണ്. 

കുടിവെള്ള സംബന്ധമായ യുണീവസഫ് നയപ്രകാരം2

• സുരക്ഷ തിതൊയ കുടതിവവള്ത്തില�ക്ള് സാര്വത്രതിക �ഭധ്ത എന്നത് ഒരു അടതിസ്ാന ആവശധ്വം 
െനുഷധ്ാവകാശവൊണ്. 

• എല്ാവര്ക്ം കുടതിവവള് �ഭധ്ത ഉറപൊക്ന്നത് ലരാഗവം െരണവം കുറയ്ക്കുന്നതതിന് വളവരയധതികം 
സ്ായതിക്ം; പ്രലതധ്കതിച്ച് കുട്ടതികള്ക്തിടയതില്. 

• “സുരക്ഷ തിതൊയതി പകകാരധ്ം വചയ്യവപെടുന്ന“ കുടതിവവള് ലസവനങ്ങള്, കുടതിവവള് പുലരാഗതതി 
നതിരീക്ഷ തിക്ന്നതതിനുള് ഒരു പുതതിയ ത�വത് പ്രതതിനതിധീകരതിക്ന്നു.

• 2000 മുതല്, 2 ബ തി�ധ്ണ് ആളുകള്ക്് സുരക്ഷ തിതൊയതി പകകാരധ്ം വചയ്ന്ന ലസവനങ്ങള് �ഭധ്ച്ച തിട്ടുണ്്. 
(അതായത്, താെസസ്�ത്് നതിന്ന് തവന്ന ആവശധ്മുള്ലപൊള് �ഭധ്ൊകുന്ന െ� തിനീകരണ മുക്തവൊയ 
ലസവനങ്ങള്). 2020-ല്, 5.8 ബ തി�ധ്ണ് ആളുകള് സുരക്ഷ തിതൊയ ലസവനങ്ങളും കൂടാവത, 2 ബ തി�ധ്ണ് 
ആളുകള് അടതിസ്ാന ലസവനങ്ങളും ഉപയാഗതിച്ചു. (ജ� വ തിതരണ ലസവനം വെച്ചവപെടുത്തുന്നതതിനായതി ഓലരാ 
30 െതിനതിറ്റതിലം ജ�ലശഖരണത്തിനായതി പുതതിയ ല്ാതസ്സുകള് കവണ്ത്തി). 

• എന്നതിരുന്നാലം, 771 ദശ�ക്ഷം ആളുകള്ക്് ഇലപൊഴം അടതിസ്ാന ത�ത്തിലള് ലസവനം ലപാലം �ഭധ്െല്. 
ഇതതില് 282 ദശ�ക്ഷം ലപര്, “പരതിെതിതൊയ“ ജ�ലസവനം (30 െതിനതിറ്റതില് അധതികം വവള്ം ലശഖരതിക്ന്ന 
വെച്ചവപെട്ട ല്ാതസ്്) �ഭതിച്ചവരും 367 ദശ�ക്ഷം ആളുകള് വെച്ചവപെടാത് ല്ാതസ്സുകള് ഉപയാഗതിച്ചവരും 
122 ദശ�ക്ഷം ലപര് ഇലപൊഴം നദതികള്, തടാകങ്ങള്, െറ്റ് ഉപരതിത� ജ�ല്ാതസ്സുകള് എന്നതിവയതില് നതിന്ന് 
ലനരതിട്ട് കുടതിവവള്ം ലശഖരതിക്ന്നവരുൊണ്.

ബബാക്് 11.4.1 ല�ാകാലരാഗധ് സംഘടന/യൂണതിവസഫ്, ലജായതിറെ് ലൊണതിറ്ററതിംഗ് ലപ്രാഗ്ാം (വജ എം പ തി) റതിലപൊര്ട്ട് 
2021- പ്രധാന ഭാഗങ്ങള്

1 ഗാര്ിക കുടിവെള്ളം, സാനിറ്റേഷന്, ശുചിത്ളം എന്ിെയിവെ പുറ്�ാഗതി- 2000-2020: അഞ്ചൂ െരഷറ്തേക്കുള് സുസ്ി� െികസന െക്ഷ്യങ്ങള് വെ.എളം.പി 
2021 റിറ്്ാരട്ട്. 
2 യൂണിവസഫട് 'അകട്്ട് ടു ഡ്ിങിളംഗട് ൊട്ര'
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ണറുകളതില് നതിന്നുള് ജ� വതിതരണം  ജല് ജീവന് െതിഷന്  
(വജ.വജ.എം) ൊനദണ്ഡ പ്രകാരവം സതി.ഡബ്ല്യൂ.എം.ഐ 
പ്രകാരവം സുരക്ഷതിത ജ� �ഭധ്തയായതി പരതിഗണതിക്വപെ
ടുന്നതില്.

സ്ാപതിതൊയ സാമൂ്തിക ൊനദണ്ഡങ്ങളും വെച്ചവപെട്ട 
വപാതു ശുചതിത്ത്തിനും ശുചീകരണത്തിനും ലവണ്തിയള് 
ആവശധ്വം കാരണം ലദശീയ ശരാശരതിലയക്ാള് ഉയ
ര്ന്ന ജ� ആവശധ്കതയാണ് ലകരളത്തിലള്ത്. 2011-വ� 
വസന്സസ് പ്രകാരം ജനസംഖധ്യവട 62 ശതൊനവം 
കതിണറുകവളയാണ് പ്രധാന കുടതിവവള് ല്ാതസ്ായതി 
ഉപലയാഗതിക്ന്നത്. ജനസംഖധ്യവട 29 ശതൊനം ലപര്ക്് 
പപപെ് ജ�വതിതരണം �ഭധ്ൊണ്. അലതസെയം 78 
ശതൊനം കുടുംബങ്ങള്ക്് ചുറ്റുവട്ടത്തില് തവന്ന ജ�ല്ാ
തസ്സുകളുള്ലപൊള് 14 ശതൊനം കുടുംബങ്ങള് വീടതിനു സെീ
പത്തുള് ജ�ല്ാതസ്സുകളാണ് ഉപലയാഗതിക്ന്നത്. 2011-
വ� വസന്സസ് അടതിസ്ാനൊക്തിയള് സംസ്ാന 
സാനതിലറ്റഷന് കവലറജ് കാണതിക്ന്നത് 67 ശതൊനം 
കുടുംബങ്ങള്ക്് വാട്ടര് സീല്ഡ് ലടായ്ലറ്റുകളുവണ്ന്നും 95 
ശതൊനത്തിന് ചുറ്റുവട്ടത്തില് തവന്ന ലടായ്ലറ്റ് സൗകരധ് 
മുവണ്ന്നുൊണ്. 

ലകരളത്തില് ലകരള ജ� അലതാറതിറ്റതി (വക.ഡബ്ല്യൂ.എ), 
ലകരള റുറല് വാട്ടര് സപലൈ ആറെ് സാനതിലട്ടഷന് ഏജന്സതി 
(വക.ആര്.ഡബ്ല്യൂ.എസ്.എ) എന്നതിവയാണ് കുടതിവവള്  
ലെഖ�യതിവ� പ്രധാന നടപൊക്ല് ഏജന്സതികള്.  
പ്രാലദശതിക സര്ക്ാരുകളും ഇതതില് ഒരു പ്രധാന പങ്് 
വ്തിക്ന്നു.

ബകരള ൊട്ടര് അബ�ാറിറ്ി (വക.ഡബ്ല്യൂ.എ)
ലകരളത്തിവ� ജ�വതിതരണത്തിവറെ വതികസനത്തിനും 
ക്രെീകരണത്തിനും െ�തിനജ� ലശഖരണത്തിനും നീക്ം 
വചയ്യ�തിനുൊയതി വക.ഡബ്ല്യൂ.എ 1984-ല് സ്ാപതിച്ചു. 
ഓപെലറഷന് ആറെ് വെയതിറെനന്സ്, ലപ്രാജക്ടുകള്,  
ലപ്രാജക്ട് ആസൂത്രണം, വതികസനം, ഗുണനതി�വാര  
നതിയന്ത്രണം, കണ്സള്ട്ടന്സതി, സതിവലറജ് വവര്ട്ടതിക്
ല്സ് എന്നതിവയാണ് ഇതതിവറെ പ്രധാന പ്രവര്ത്ന  
യണതിറ്റുകള്.

ലകരള വാട്ടര് അലതാറതിറ്റതിക്് വതിപു�ീകരതിച്ച ജ�
ഗുണനതി�വാര പരതിലശാധനയ്കായതി-വകാച്ചതിയതില് 
ഒരു സംസ്ാന റഫറല് ഇന്സ്റതിറ്റ്യൂട്ടും, 14 ജതില്ാ 
�ാബുകളും 32 സബ് ഡതിവതിഷണല് �ാബുകളും ഉണ്്. 
ലസ്ററ്റ് �ാബതിന് പുറലെ, തതിരുവനന്പുരം, വകാല്ം,  
പത്നംതതിട്ട, ഇടുക്തി, എറണാകുളം, ലകാെതിലക്ാട്, കണ്ണൂര്, 
പാ�ക്ാട് ജതില്ാ �ാബുകള് എന്നതിവയ്ക്കും ഐ.എസ്.ഒ
/ഐ.ഇ.സതി/17025:2017 അനുസരതിച്ച് എന്.എ.ബതി.എല് 
(നാഷണല് അക്രഡതിലറ്റഷന് ലബാര്ഡ് ലഫാര് വടസ്റതിംഗ് 
ആന്ഡ് കാ�തിലരേഷന് �ലബാറട്ടറീസ്) അംഗീകാരം 
ലനടതിയതിട്ടുണ്്. 

മലിന ജലനിൊരണം
െ�തിനജ� ലശഖരണവം പുറന്ള്ലം വാട്ടര് അലതാ
റതിറ്റതിയവട ഉത്രവാദതിത്ൊണ്. എന്നാല് ഈ ലെഖ
�യതില് വാട്ടര് അലതാറതിറ്റതിയവട സാന്നതിദ്ധ്ം വളവര 
കുറവാണ്. ഇത് തതിരുവനന്പുരം, വകാച്ചതി ലകാര്പെലറഷ
നുകളതില് ൊത്രൊയതി പരതിെതിതവപെട്ടതിരതിക്ന്നു. നതി�വതില് ഈ  

ത�ത്തിന് കീെതി�് ഏവറ്റടുക്ന്ന പ്രധാന പ്രവര്ത്ന
ങ്ങള്, ആവശധ്മുള് വലപെത്തില് കുറവള് പ�നുകള് 
വര്ദ്തിപെതിക്ക, െ�തിനജ�ം കവതിവ്ാഴകുന്നത് ഒെതിവാ
ക്ാന് ലകടായ ൊന്ല്ാളുകള് നന്നാക്ക, െ�തിനജ� 
നതിര്ൊര്ജന സംവതിധാനത്തിവറെ െറ്റ് ഉറവതിടങ്ങളതില്ാത് 
പ്രലദശങ്ങളതില് വചറതിയ വതിപു�ീകരണങ്ങളതിലൂവട െ�തിന
ജ� സൗകരധ്ം നല്കുക എന്നതിവയാണ്. പാരതിസ്തിതതിക  
നാശത്തിറെ ഭീഷണതി െറതികടക്ാന്, നതി�വതിലള്  
െ�തിനജ� സംവതിധാനം ശക്തതിവപെടുത്തുന്നതതിന് െതതിയായ 
ശ്രദ് അതധ്ാവശധ്ൊണ്. െ�തിനജ� ലെഖ�യതില് കൂടുതല് 
ശ്രദ് വചലലത്ണ്തുണ്്. എന്നതിരുന്നാലം പണവൊയതി 
ബന്വപെട്ട പ്രശ്നങ്ങള്, െ�തിനജ� ൊലനജ്വെറെ് ലൈാന്
കള്, പമ്പ് ്ൗസുകള് എന്നവവയ്കതതിരായ ജനങ്ങളുവട 
പ്രതതിലഷധം, ഭൂെതി �ഭതിക്ന്നതതിലം ലറാഡ് മുറതിക്ന്നതതിന് 
അനുവാദം �ഭതിക്ന്നതതിനായള് കാ�താെസം എന്നതിവ 
െ�തിനജ� ൊലനജ്വെറെ് പദ്തതികള് ഏവറ്റടുക്ന്നതതിന് 
മുമ്പ് പരതിലശാധതിലക്ണ്തുണ്്. 2 മുതല് 3 വവര വാര്ഡുകള് 
ഒരു ക്സസ്ററായതി എടുത്് പുതതിയ വചറുകതിട പദ്തതികള് ഏവറ്റ
ടുക്ാനും 20 െതില്ധ്ന് �തിറ്റര് (എം.എല്.ഡതി) വവര െ�തിനജ�ം 
സംസ്കരതിക്ന്നതതിന് വതിവതിധ ലശഷതിയള് വചറതിയ വതിലകന്ദ്രീ
കൃത സംസ്കരണ ലൈാന്കള് നല്കാനും വക.ഡബ്ല്യൂ.എ 
വതിഭാവനം വചയ്ന്നു. ലദശീയ ്രതിത പട്ബ്യൂണല് (എന്.
ജതി.ടതി) നതിര്ലദശ പ്രകാരം ശുദ്ീകരതിച്ച െ�തിനജ�ത്തിവറെ 
പുനരുപലയാഗം ഉള്വക്ാള്ളുന്ന ഏറ്റവം പുതതിയ സാലങ്
തതിക വതിദധ്കളാണ് ഈ പദ്തതികളതില് ഉപലയാഗതിലക്ണ്ത്.

ഗുരുവായൂരതില് 2021 വസപ്ംബര് 30-ന് െ�തിനജ� പദ്തതി 
കമ്ീഷന് വചയ്തു. പെയ െ�തിനജ� പ�നുകള് ൊറ്റതി 
സ്ാപതിക്ല്, െ�തിനജ� ശൃഖ� നീട്ടല്, പെയ ൊന്ല്ാ
ളുകളുവട പുനരുദ്ാരണം, പുതതിയ ൊന്ല്ാളുകളുവട 
നതിര്ൊണം  എന്നതിവ ഉള്വപെടുന്ന 17 പ്രവര്ത്തികള് 2020-
21-ല് പൂര്ത്ീകരതിക്കയണ്ായതി. 2020-21 വ� ബജറ്റ് 
വതി്തിതൊയ 800.00 �ക്ഷം രൂപയതില്, 742.13 �ക്ഷം രൂപ 
വച�വെതിക്കയണ്ായതി.

ജലെി�രണ കെബറജ്
ലകരളത്തിവ� 33.71 �ക്ഷം കണക്ഷനുകളതിലൂവട
യം 2 �ക്ഷം വപാതു ടാപ്പുകളതിലൂവടയം വക ഡബ്ല്യൂ 
എ പരതിപാ�തിക്ന്ന 928 ജ�വതിതരണ പദ്തതികളതില് 
നതിന്ന് ഏകലദശം 2.36 ലകാടതി ജനങ്ങള്ക്് ജ�വതിതര
ണം �ഭധ്ൊക്ന്നു. പപപെ് വവള്ത്തിവറെ ശരാശരതി  
പ്രതതിശീര്ഷ �ഭധ്ത പ്രതതിദതിനം 84.76 �തിറ്ററാണ് (എല്ാ 
ജതില്കളതില�യം ആവാസ വധ്വസ്കളതില് പ്രതതിശീര്ഷ 
�ഭധ്ത വധ്തധ്സ്തൊണ്). ലകന്ദ്ര/സംസ്ാന സര്ക്ാരു
കളുവട ഗ്ാന്കളുവടയം പദ്തതികളുവടയം (വജ.വജ.എം, 
നബാര്ഡ്, സംസ്ാന പദ്തതി, എന്.ആര്.ഡതി.ഡബ്ല്യൂ.
പതി, കതിഫ്ബതി, അമൃത്) സ്ായലത്ാവട നടപെതി�ാക്തിയ 
വതിവതിധ ജ�വതിതരണ പദ്തതികള് കമ്ീഷന് വചയ്ത് 
വകാണ്് ഗ്ാെീണ നഗര ജ�വതിതരണ ലെഖ�കളതില് 
ഇത് ശ്രലദ്യൊയ പുലരാഗതതി പകവരതിച്ചു. 14,000  
ലകാടതിയതി�ധതികം രൂപയവട പദ്തതികള് വതിവതിധ ഘട്ട
ങ്ങളതി�ായതി നടപൊക്തിവരതികയാണ്. ഈ പദ്തതികള്  
പൂര്ത്തിയാകുലമ്പാള് അടുത് 3 വര്ഷത്തിനുള്തില് 1,400 
എം.എല്.ഡതി (പ്രതതിദതിനം ദശ�ക്ഷം �തിറ്റര്) വവള്ം അധതി
കൊയതി വതിതരണത്തിന് �ഭധ്ൊകും. സംസ്ാന പദ്തതി
യലടയം നബാര്ഡതിവറെയം പദ്തതികള് ഏവറ്റടുക്ന്നതു 
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കൂടാവത കതിഫ്ബതി (വക.ഐ.ഐ.എഫ്.ബതി), ആര്.വക.ഐ 
എന്നതിവയ്ക് കീെതിലം പുതതിയ പദ്തതികള്ക്് അനുെതതി നല്കതി
യതിട്ടുണ്്. 2020-21 കാ�യളവതില് സംസ്ാന പദ്തതിക്്  
കീെതിലള് 19 പദ്തതികളും നബാര്ഡതിന് കീെതില് 5 പദ്
തതികളും അമൃതതിന് കീെതില് 21 പദ്തതികളും കതിഫ്ബതിയവട 
കീെതിലള് 34 പദ്തതികളും പൂര്ത്തിയായതിട്ടുണ്്. ജല്ജീവന് 
െതിഷന് (വജ.വജ.എം) പ്രകാരം 4.04 �ക്ഷം പ്രവര്ത്നക്ഷ
െൊയ ടാപെ് കണക്ഷനുകള് (എഫ്.എച്ച്.ടതി.സതി) നല്കതി. 
ആഗസ്റ്റ് 31, 2021 പ്രകാരം ലകരള ജനസംഖധ്യവട 63.98 
ശതൊനം (59.48 ശതൊനം ഗ്ാെീണരും 79.28 ശതൊനം 
നഗരീകരും) ലപര്ക്് വക ഡബ്ല്യൂ എ യവട നതി�വതിലള് 
പദ്തതികളതില് നതിന്ന് പപപെ് ജ�വതിതരണം �ഭതിക്ന്നു.

2021 ആഗസ്റ്റ് 31 വ� കണക്നുസരതിച്ച് ജ�വതിതരണ 
പദ്തതികളതില് ഉള്വപെട്ടതിട്ടുള്, ജതില് തതിരതിച്ചുള് ജനസംഖധ് 
ചിത്ം 11.4.1-ല് കാണതിച്ചതിരതിക്ന്നു. ലകരളത്തിവ� 14 ജതില്
കളതില് 88.89 ശതൊനലത്ാവട എറണാകുളം ജതില്യാണ് 
ഏറ്റവം കൂടുതല് കവലറജുള്ത്. 86.66 ശതൊനലത്ാവട 
ആ�പ്പുെ ജതില് പതിന്നതില്ത്വന്നയണ്്. കാസര്ലഗാഡ് ജതി
ല്യതി�ാണ് കവലറജ് ഏറ്റവം കുറവ് (33.26 ശതൊനം). 
വതിശദാംശങ്ങള് അനുബന്ധം 11.4.1-ല് നല്കതിയതിട്ടുണ്്. 
2021 ആഗസ്റ്റ് 31 പ്രകാരം ജതില്ാത�ത്തിലം ഇനം തതിരതി
ച്ചുമുള് വതിശക�നം കാണതിക്ന്നത് തതിരുവനന്പുരത്ാ
ണ് ഏറ്റവം കൂടുതല് ജ�വതിതരണ പദ്തതികവളന്നും (96), 
വയനാട് ഏറ്റവം കുറവ് ജ�വതിതരണ പദ്തതികവളന്നും 
(24) ആണ.് ഏറ്റവം കൂടുതല് നഗര ജ�വതിതരണ പദ്തതിക
ള് ലകാെതിലക്ാടും (16) ഏറ്റവം കുറവ ്പാ�ക്ാടും (1) ആണ് 
അനുബന്ധം 11.4.2.

ഗാര്്തിക ലസവന കണക്ഷനുകള് (എച്ച്.എസ്.സതി), 
വതരുവ ടാപ്പുകള് എന്നതിവയതിലൂവട വക.ഡബ്ല്യൂ.എ  
കുടതിവവള്ം വതിതരണം വചയ്ന്നു. ഗാര്്തിക, ഗാര്്തിലകതര, 
വധ്ാവസായതിക കണക്ഷനുകളുവട ആവക എണ്ം യഥാക്രെം 
31,28,238, 2,40,365, 2,601 എന്നതിവയാണ്. ആഗസ്റ്റ് 31, 
2021 വവര ആവക 1,94,859 വതരുവ ടാപെ് കണക്ഷനുകളതില് 
1,46,783 എണ്ം പഞ്ായത്തിലം 29,220 എണ്ം ലകാര്പെ

ലറഷനുകളതിലം 18,856 എണ്ം മുന്സതിപൊ�തിറ്റതികളതിലൊണ്.  
അനുബന്ധം 11.4.3. 2021 ആഗസ്റ്റ് 31 വവര തലദേശ
സ്യംഭരണ സ്ാപനങ്ങളതില�ക്് ൊറ്റതിയ വക ഡബ്ല്യൂ 
എ യവട ഗ്ാെീണ ജ�വതിതരണ പദ്തതികളുവട എണ്ം 
567-ഉം 14 ജതില്കളതില�യം ആവക ജനസംഖധ്ാ കവലറജ് 
13,36,362 ഉം ആണ്. പ്രാലദശതിക സര്ക്ാരുകളതില�ക്് 
ൊറ്റതിയ ജ�വതിതരണ പദ്തതികളുവട ജതില്ാത� വതിശദാം
ശങ്ങള് അനുബന്ധം 11.4.4-ല് വകാടുത്തിരതിക്ന്നു.  
ചിത്ം 11.4.2-ല് കാണതിച്ചതിരതിക്ന്ന ആഗസ്റ്റ് 31, 2021 
വ� ജ� �ഭധ്താ ഡാറ്റ പ്രകാരം എറണാകുളം ജതില്യതി�ാ
ണ് ഏറ്റവം കൂടുതല് ജ��ഭധ്ത (188.18 എല് പതി സതി ഡതി) 
കാസര്ലഗാഡാണ് ഏറ്റവം കുറ് �ഭധ്ത (18.19 എല് പതി 
സതി ഡതി). ഇത് കെതി് വര്ഷവത് കണക്കളതില് നതിന്ന് 
വധ്തധ്ാസവപെട്ടതിട്ടതില് അനുബന്ധം 11.4.5.

െരുമാനം
വക ഡബ്ല്യൂ എ യവട പ്രധാന വരുൊനം ജ�വതില്പനയതില് 
നതിന്നാണ്. കൂടാവത 100 ശതൊനവം െീറ്റര് റീഡ് വചയ്ന്ന 
ജ� കണക്ഷനുകളുള്, രാജധ്വത് ഏക സംസ്ാനം ലകര
ളൊണ്. ലബ്ലാക്് താരതിഫ് ഘടനലയാടു കൂടതിയ (ഉപലഭാഗം 
കൂടുന്നതതിനനുസരതിച്ച് നതിരക്് വര്ദ്തിക്ന്നു) ജ�താരതിഫ് 
സംസ്ാനത്തുടനീളം ഒരുലപാവ�യാണ്. ജ�താരതിഫതില് 
അവസാനം ൊറ്റം വരുത്തിയത് 2014 ഒക്ലടാബര് 1 �ാണ്. 
2020-21 കാ�യളവതില് സൊ്രതിച്ച ആവക വരുൊനം 
601.46 ലകാടതി രൂപയാണ്. ജ�വതില്പനയതില് നതിന്നുള് 
വരുൊനം, ലകരള സര്ക്ാരതില് നതിന്നുള് പദ്തതിലയതര 
ഗ്ാന്ം, പദ്തതി വതി്തിതവം, നബാര്ഡ്, എന്.ആര്.ഡതി. 
ഡബ്ല്യൂ.പതി, വജ.വജ.എം എന്നതിവയ്ക് ലകന്ദ്ര സര്ക്ാരതില് 
നതിന്നുള് വതി്തിതങ്ങള് എന്നതിവയാണ് വാട്ടര് അലതാറതിറ്റതി
യവട പ്രധാന വരുൊന ല്ാതസ്സുകള്.

2020-21 കാ�യളവതില് ഗാര്്തിക ഗാര്്തിലകതര  
വധ്ാവസായതിക പദ്തതികളുവട ജ� നതിരക്കളതില് നതിന്നുള് 
വരുൊനം 51,047 �ക്ഷം രൂപയം വതരുവ ടാപ്പുകളതില് നതിന്ന് 
�ഭതിച്ചത് 9,099 �ക്ഷം രൂപയൊണ്. 2014-15 -ല് 369.65 
ലകാടതി രൂപയായതിരുന്ന വാട്ടര് ചാര്ജതില് നതിന്നുള് വൊത്ം 

ച ിത്ം 11.4.1 ജ�വ തിതരണ പദ്തതികളുവട പരതിധതിയതില് വരുന്ന കുടുംബങ്ങളുവട (2021 ആഗസ്റ്റ് 31 വവര) 
ജതില്തതിരതിച്ചുള് അനുപാതം

ഉറെിടളം : റ്ക�ള ൊട്ര അറ്താറിറേി
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വരുൊനം (ഗാര്്തിക, ഗാര്്തിലകതര, വധ്വസായതിക വതരുവ് 
ടാപ്പുകള് ഉള്വപെവട) 2020-21-ല് 601.46 ലകാടതി രൂപയായതി 
വര്ദ്തിച്ചു. (അനുബന്ധം 11.4.6). 

സംസ്ാന പദ്ധ�ികള്

സര്ബ്വേയും അബനവേഷണവം
ലകരളത്തിവറെ എല്ാ ഭാഗങ്ങളതിലം വവള്ം എത്തിക്ക 
എന്നതാണ് വക.ഡബ്ല്യൂ.എ യവട �ക്ഷധ്ം. ഇതതിനായതി 
പദ്തതികളുവട വഷല്ഫ് തയ്യാറാക്ന്നതതിനായതി വതിശദ
ൊയ സര്ല്വേകള് നടത്ണം. 2020-21 കാ�യളവതില് 9 
ലജാ�തികള് പൂര്ത്ീകരതിക്കയം ആവക 66.56 �ക്ഷം രൂപ 
വച�വെതിക്കയം വചയ്തു.

നബാര്ഡ് സഹായ ഗ്ാമീണ ജലെി�രണ 
പദ്ധ�ികള്-ഗ്ാമീണ അടിസ്ാന സൗകര്യ 
െികസന ഫണ്്
നബാര്ഡതിവറെ വായ്പാ സ്ായലത്ാവട ലകരളത്തി
വ� ഗ്ാെപ്രലദശങ്ങളതില് ജ�വതിതരണ പദ്തതികള്  
വക.ഡബ്ല്യൂ.എ നടപെതി�ാക്ന്നു. അനുവദതിച്ച വൊത്ം 
29 പദ്തതികളതില് 8 ലപ്രാജക്ടുകള് പൂര്ത്തിയാക്കയം 
4 ലപ്രാജക്ടുകള് ഉലപക്ഷതിക്കയം വചയ്തു. ഈ സാമ്പ
ത്തിക വര്ഷത്തില് 8 ലപ്രാജക്ടുകള് കമ്ീഷന് വചയ്
വെന്ന്  പ്രതീക്ഷതിക്ന്നു (ട്ാന്ലച XX, XXII എന്നതിവയവട 
അവലശഷതിക്ന്ന ലജാ�തികളും, XXIII, XXIV ട്ാന്ലചകളതി
വ� ചതി� ലജാ�തികളും). പത്നംതതിട്ട ജതില്യതിവ� ലകാന്നതി 
വെഡതിക്ല് ലകാലളജ് ജ�വതിതരണ പദ്തതി, പാ�ക്ാട് 
അഗളതിയതില�ക്ം സെീപ പഞ്ായത്തുകളതില�ക്മുള് സെഗ് 
ജ�വതിതരണ പദ്തതി (സതി ഡബ്ല്യൂ എസ് എസ്), വപറുനാട് 
പഞ്ായത്തിവ� നതി�ക്ല് ലൈാപെള്തി പ്രലദശലത്ക്ം സീത
ലത്ാട് പഞ്ായത്തില�ക്ം, പൂവാര് പഞ്ായത്തുകളതിവ� 
ജ�വതിതരണ പദ്തതി, കുളകട, വതിതുര വതാളതിലക്ാട് എന്നതി
വതിടങ്ങളതില�ക്ള് ജ�വതിതരണ പദ്തതികള് എന്നതിങ്ങവന 
ചതി� പ്രധാന ലജാ�തികള് നബാര്ഡതിന് കീെതില് അനുവദതിച്ചു. 
മുട്ടം, കരതികുന്നം, കുടയത്തൂര് പഞ്ായത്തുകളതില�ക്ള് ജ� 
വതിതരണ പദ്തതിയം ലെ�തി� പഞ്ായത്തുകളതില�ക്ള് ജ� 

വതിതരണ പദ്തതിയൊണ് 2020-21-ല് ട്ാന്ലച XXVI-
ല് അനുവദതിച്ച രണ്് പ്രധാന പദ്തതികള്. ലകാവതിഡ്-19 
കാരണം 2020-21-ല് പദ്തതികള് ഏവറ്റടുക്ാന് കെതിയാ
ത്തതിനാല് ഈ വര്ഷം വീണ്ടും അനുെതതി �ഭതിച്ചു. കുന്നത്തൂ
ര് താലൂക്തിവ� കുന്നത്തൂര് ലപാരുവെതി, ശൂരനാട് വടക്് 
പഞ്ായത്തുകളതില�ക്ം വകാല്ം ജതില്യതിവ� കരുനാഗപെള്തി 
താലൂക്തിവ� തെവ വതാടതിയൂര്, കു�ലശഖരപൂരം പഞ്ായത്തു
കളതില�ക്മുള് ജ� വതിതരണ പദ്തതിയം കണ്ണൂര് ജതില്യതിവ� 
ത�ലശേരതി താലൂക്തിവ� ൊങ്ങാട്ടതിടം പഞ്ായത്തിവ� ൊങ്ങാ
ട്ടതിടം ലസാണ് IIIല�ക്മുള് ജ�വതിതരണ പദ്തതിയൊണ് 
2021-22 ല് അനുവദതിച്ച രണ്് പ്രധാന പദ്തതികള്.

കുപ്ിവെള്ളത്ിനുള്ള നിര്മാണ യൂണിറ്റുകള്
വപാതുജനങ്ങള്ക്് നധ്ായൊയ വതി�ക്് ഗുണനതി�വാര
മുള്, പാലക്ജ് വചയ്/കുപെതിവവള്ം വക.ഡബ്ല്യൂ.എ വെതി 
�ഭധ്ൊക്ന്നതതിനായതി തതിരുവനന്പുരത്് ഒരു കുപെതിവവള് 
ലൈാറെ് സ്ാപതിക്ക എന്നതാണ് ഈ പദ്തതിയവട �ക്ഷധ്ം. 
സതിവതില്, വെക്ാനതിക്ല് ലജാ�തികള് പൂര്ത്തിയായതി. കുപെതി
വവള് ലൈാറെ് വക.ഐ.ഐ.ഡതി.സതി (ലകരള ഇന്ഫാസ്ട്
ക്ച്ചര് ആറെ് ഇന്വവസ്റ്റ്വെറെ് ഡവ�പെ്വെറെ് ലകാര്പെലറ
ഷന്)- ക്് പകൊറതി. ഇലപൊള് ലൈാറെ് പ്രവര്ത്തിക്കയം 
പരതിപാ�തിക്കയം വചയ്ന്നത് വക.ഐ.ഐ.ഡതി.സതി ആണ്.

വക.ഡബ്ല്യൂ.എ യുവട ഉടമസ്�യില് നിലെിലുള്ള 
സിെില് ഘടനകളുവട നെീകരണം
സെയബന്തിതൊയ അറ്റകുറ്റപെണതികള്, സംരക്ഷണം, 
നവീകരണം എന്നതിവയവട അഭാവം മൂ�ം ലകടുപാടുകള് 
സംഭവതിച്ച വകട്ടതിടങ്ങവള നവീകരതിക്ക എന്നതാണ് 
ഈ പദ്തതിയവട �ക്ഷധ്ം. ഓഫീസ് വകട്ടതിടങ്ങള്,  
ട്ീറ്റ്വെറെ് ലൈാന്കള്, ഇന്ലടക്്, വാട്ടര് ടാങ്കുകള്, പമ്പ് 
്ൗസുകള്, സ്റാഫ് ക്ാര്ലട്ടെ്സുകള് തുടങ്ങതിയ വതിവതിധ 
സതിവതില് ഘടനകളുവട വാര്ഷതിക അറ്റകുറ്റപെണതികള് സം
സ്ാനത്തുടനീളം നടലത്ണ്തുണ്്. അതതിനാല് സൃഷ്തിച്ച 
ലനട്ടങ്ങവള സംരക്ഷതിക്വാനും ലസവന ഗുണ നതി�വാരം 
വെച്ചവപെടുത്തുന്നതതിനും സതിവതില് ഘടനകളുവട ഘട്ടം ഘട്ട
ൊയള് പരതിപാ�നവം നതിര്ലദേശതിക്ന്നു. ഡബ്ല്യൂ.ടതി.പതി.

ച ിത്ം 11.4.2 2021 ആഗസ്റ്റ് 31 വ� ജതില് തതിരതിച്ചുള് ആലളാ്രതി ജ��ഭധ്ത
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കള്, വക.ഡബ്ല്യൂ.എ ഓഫീസുകള്, ഒെതി് ലലൈാട്ടുകള് 
എന്നതിവയ്ക് ചുറ്റും ലകാമ്പൗണ്് െതതിലകള് നതിര്മ്ാണവം 
ഈ പദ്തതി പ്രകാരം ഏവറ്റടുക്ന്നു. സാമൂ്തിക വതിരു
ദ്രുവട കലയ്യറ്റവം കടന്നുകയറ്റവം തടയന്നതതിന് വക. 
ഡബ്്യൂ.എ യവട ഉടെസ്തയതിലള് ഭൂെതി വധ്ക്തൊയതി  
നതിര്ണ്യതിക്ാന് ഇത് സ്ായതിക്ം.

2020-21-ല് 300 �ക്ഷം രൂപ വകയതിരുത്തിയലതാവട 
വതിവതിധ ജതില്കളതില് സ്തിതതി വചയ്ന്ന ഓഫീസ് വകട്ടതിട
ങ്ങള്, ഗസ്റ്റ് ്ൗസുകള്, ടാങ്കുകള്, സ്റാഫ് ക്ാര്ലട്ട
െ്സ്, പമ്പ് ്ൗസുകള് എന്നതിവയവട അറ്റ കുറ്റപെണതി
കള് ഉള്പെവട 31 ലജാ�തികള് ഈ ബജറ്റ് വതി്തിതത്തില്  
പൂര്ത്തിയായതി. 289.08 �ക്ഷം രൂപയാണ് വച�വായത്.

നൂ�ന സാബകേ�ിക െിദ്യകളും ആധുനിക 
മാബനജ്വമന്് രീ�ികളും
പുതതിയ സാലങ്തതിക വതിദധ്കളും ആധുനതിക ൊലനജ് വെറെ് 
രീതതികളും സ്ീകരതിച്ച് ലസവന വതിതരണവം ഗുണനതി�വാര
വം വെച്ചപെടുത്തുക എന്നതാണ് ഈ പദ്തതിയവട പ്രധാന 
�ക്ഷധ്ം. നൂതന ആശയങ്ങള് പരതിശീ�തിപെതിക്ന്നതതിലൂവട 
പരതി്രതിക്ാലനാ വെച്ചവപെടുത്ാലനാ കെതിയാത് ചതി� 
പ്രശ്നങ്ങള് പരതി്രതിക്ാലനാ വെച്ചവപെടുത്ാലനാ കെതിയം. 
ആലട്ടാലെറ്റഡ് വനറ്റുവര്ക്കള് ല്ാ െീറ്ററുകള് സ്ാര്ട്ട് െീറ്റ
റുകള് എന്നതിവ സ്ാപതിക്ന്നതതിലൂവട വരുൊന ര്തിതജ�ം 
(എന്.ആര്.ഡബ്ല്യൂ) കുറക്ന്നതതിനായതി നടപടതികള് പക
വകാള്ാനാകും. എല്ാ പ്രധാന പദ്തതികളതിലം ബള്ക്് 
െീറ്ററുകള് വാങ്ങാനും ഇവ സൂപെര് പവസറതി കണ്ലട്ാള് 
ആന്ഡ് ഡാറ്റാ അക്തിസതിഷനുൊയതി (എസ്.സതി.എ.ഡതി.എ)  
സംലയാജതിപെതിക്വാനും പദ്തതി വതിഭാവനം വചയ്ന്നു. �ീക്് 
ഡതിറ്റക്ഷന് ഉപകരണങ്ങളുവട സംഭരണം, പമ്പ് ്ൗസുക
ളുവട ഓലട്ടാലെഷന്, ഡബ്്യൂ.ടതി.പതി കള് വര്ദ്തിപെതിക്ന്നതതിന് 
ഡ്യൂവല് െീഡതിയയവട ഉപലയാഗം ജ� വതിതരണ പദ്തതികളു
വട കാരധ്ക്ഷെത വര്ദ്തിപെതിക്ന്നതതിന് പമ്പതിംഗതിവ� ഊര്ജ്ജ 
കാരധ്ക്ഷെത വെച്ചവപെടുത്തുന്നതതിനുലവണ്തി പമ്പുകളുവട 
കാരധ്ക്ഷെതാ പഠനം, ശുദ്ീകരതിച്ച ജ�ത്തിവറെ പാൊക്ല് 
കുറയ്കല്, വരുൊന വര്ദ്നവ് എന്നതിവയം ഈ പദ്തതി 
�ക്ഷധ്െതിടുന്നു. 2020-21-ല് 11 ലജാ�തികള് പൂര്ത്ീകരതിക്
കയണ്ായതി. വക.ഡബ്ല്യൂ.എ വകട്ടതിടത്തിവറെ ലെല്ക്കൂരയതില് 
ലസാളാര് പാനലകള് സ്ാപതിക്ല്, പമ്പ് ്ൗസുകളുവട 
ഓലട്ടാലെഷന്, എറണാകുളവത് വനട്ടൂരതിലള് ലസ്ററ്റ്  
ക്ാളതിറ്റതി കണ്ലട്ാള് �ാബതിന് പുതതിയതും അതധ്ാധുനതിക
വൊയ ഉപകരണങ്ങള് വാങ്ങല് എന്നതിവ ഉള്വപെടുന്നു.

മാനെ െിഭെ ബേഷി, ഗബെഷണം, െികസനവം 
ഗുണനിലൊര നിയന്ത്രണവം
പദ്തതികള് സെയബന്തിതൊയതി നടപെതി�ാക്ന്നതതിനും 
പുതതിയ പ്.വടക് സംവതിധാനങ്ങള് പരതിപാ�തിക്ന്നതതി
നും ലവണ്തി ആധുനതിക ൊലനജ്വെറെ് രീതതികളും വതിദധ്കളും 
പരതിശീ�തിപെതിച്ചുവകാണ്് എഞ്തിനതിയര്ൊലരയം െറ്റ് സ്റാഫതി
ലനയം സജ്ജരാലക്ണ്തുണ്്. 2020-21 സാമ്പത്തിക 
വര്ഷത്തിവ� ഒരു പ്രധാന ലനട്ടം 2,154 ലപര് പവങ്ടുത് 
62 ഇന്-്ൗസ് ഔട്ട്ലസ്റഷന് പരതിശീ�ന ലകാെ്സുകള് 
നടത്തി എന്നതാണ്. 2020-21 സാമ്പത്തിക വര്ഷത്തില് 
ഓണ്പ�ന് പരതിശീ�നങ്ങള് നടത്തി.

നഗര ജലെി�രണ പദ്ധ�ിയുവട പുനരധിൊസം, 
വമച്ചവപ്ടുത്ല്, പ്രെര്ത്നങ്ങള്
നഗര പ്രലദശങ്ങളതില് 100 ശതൊനം കവലറജ് ലനടുക, 
പരതിധതിയതില്ാത് നഗര തലദേശ സ്ാപനങ്ങളതില് പുതതിയ 
പദ്തതികള് ഏവറ്റടുക്ക, ഉല്പാദന ഘടകങ്ങള്  
പൂര്ത്ീകരതിച്ച പദ്തതികളതില് വതിതരണ സംവതിധാ 
നങ്ങള് സ്ാപതിക്ക എന്നതിവയാണ് പദ്തതിയവട 
�ക്ഷധ്ം. നതി�വതില് വകാച്ചതി നഗരത്തിവറെയം സെീപ പ്ര
ലദശങ്ങളുവടയം ഇടക്ാ� വര്ദ്നവാണ് നടക്ന്നത്.  
2020-21-ല് െലഞ്രതി മുന്സതിപൊ�തിറ്റതിയതിവ� െലഞ്രതി-വീട്ടതി
ക്ന്ന് വാര്ഡ് നമ്പര് 28, 29, 30, 31, 32 ല�ക്ള് ജ�വതി
തരണ പദ്തതിയവട വെച്ചവപെടുത്ലകള് പൂര്ത്തിയായതി.  
2020-21 സാമ്പത്തിക വര്ഷവത് ആവക വച�വ് 1,894.04 
�ക്ഷം രൂപയാണ്.

ഗ്ാമീണ ജല െി�രണപദ്ധ�ികള്
പപപെ് ജ�വതിതരണത്തിലൂവട ശുദ്ൊയ കുടതിവവ
ള്ം �ഭധ്െല്ാത് ഗ്ാെീണ വീടുകളതില് ജ�വതിതരണം 
വെച്ചവപെടുത്തുകയാണ് ഈ പദ്തതി �ക്ഷധ്െതിടുന്നത്. 
ഏപ്രതില് 1, 2020 വ� കണക്കള് പ്രകാരം ഏകലദശം  
34 ശതൊനത്തിന് ൊത്രൊണ് പപപെ് വതിതരണമുള്ത്.  
2024-ഓവട എല്ാ വീടുകളതിലം പപപെ് ജ�വതിതരണം �ക്ഷധ്
െതിട്ടുള് ജല് ജീവന് െതിഷന് ആരംഭതിച്ചലതാവട ഈ ലെഖ�
യ്ക് കൂടുതല് ഊന്നല് നല്കതിയതിട്ടുണ്്. പുതതിയ ഗ്ാെീണ 
പദ്തതികള്, തുടര്ന്നു വരുന്ന ഗ്ാെീണ പദ്തതികളുവട 
പൂര്ത്ീകരണം നതി�വതിലള് സ്കീമുകളുവട നവീകരണം 
എന്നതിവ ഈ പദ്തതിയതില് നതിര്ലദേശതിക്ന്നു. 2020-21-ല് 
10 ലകാടതി രൂപലയാ അതതില് കൂടുതല�ാ മൂ�ധ്മുള് 3 പദ്തതി
കള് പൂര്ത്ീകരതിക്കയം ഗ്ാെീണ ജനതയ്ക് ജ�വതിതരണം 
വെച്ചവപെടുത്തുന്നതതിനുള് 3 വചറതിയ ലജാ�തികള് പൂര്ത്ീക
രതിക്കയം വചയ്തു. 2020-21 സാമ്പത്തിക വര്ഷവത് 
ആവക വച�വ് 7,143.20 �ക്ഷം രൂപയാണ്.

പ്രബ�്യക സ്ാപനങ്ങള്/സ്ലങ്ങളിബലക്കുള്ള ജല
െി�രണ പദ്ധ�ി
വെഡതിക്ല് ലകാലളജുകള്, താലൂക്് ആശുപത്രതികള്, 
ജതില്ാ ആശുപത്രതികള്, ഗ്ാെീണ സ്കൂളുകള്, െറ്റ്  
വതിദധ്ാഭധ്ാസ സ്ാപനങ്ങള് ലപാവ�യള് ചതി� പ്രലതധ്ക 
സ്ാപനങ്ങള്/സ്�ങ്ങളതില�ക്് തടസ്െതില്ാവത ജ�വതി
തരണം നല്കാനും സതിവതില് ലസ്റഷന് പരതിസരം, ജയതില്, 
കറക്ഷന് ല്ാം തുടങ്ങതിയ സര്ക്ാര് സ്ാപനങ്ങളതിലം 
ശബരതിെ� ലപാലള് സന്ദര്ശേന ലകന്ദ്രങ്ങളതിവ� തീര്താ
ടകര്ക്് െതതിയായ അളവതില് കുടതിവവള്ം നല്കാനും ഉലദേ
ശതിച്ചുള്താണ് ഈ പദ്തതി. 2020-21-ല് 3 ലജാ�തികള് 
പൂര്ത്തിയായതി.

അരുെിക്കര പമിംഗ് ബ്റേഷന് നെീകരണം
തതിരുവനന്പുരം നഗരത്തില�ക്ള് ജ�വതിതരണത്തിവറെ 
വര്ദ്തിച്ചുവരുന്ന ആവശധ്ം നതിറലവറ്റുന്നതതിനായതി വക.ഡ
ബ്ല്യൂ.എ യവട ഒരു പ്രധാന പദ്തതിയാണ് അരുവതിക്രയവട 
ആധുനതികവല്ക്രണം. പെയതും ലകടായതുൊയ പമ്പുകള് 
ൊറ്റതി സ്ാപതിക്ല്, ലൊലട്ടാറുകള്, ജ� ശുദ്ീകരണ ലൈാന്
കളതിവ� സതിവതില്, ഇ�ക്ട്തിക്ല്, വെക്ാനതിക്ല് ഇന്സ്റാ
ല�ഷനുകള്, പമ്പ് ്ൗസുകള്, ചതിത്തിരക്ന്ന്, അരുവതി
ക്ര 86 എം.എല്.ഡതി കാമ്പസതിവ� സബ്ലസ്റഷനുകള് 
എന്നതിവയാണ് ഈ പദ്തതിയതില് ഉള്വപെടുത്തിയതിരതിക്ന്ന 
പ്രധാന പ്രവര്ത്തികള്. പ്രധാന ലജാ�തികള് തൃപ്തികരൊയതി 
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പൂര്ത്ീകരതിക്കയം വചറതിയ ലജാ�തികള് 2021 ഡതിസംബ
ലറാവട പൂര്ത്ീയാകുവെന്നും പ്രതീക്ഷതിക്ന്നു. 2020-21 
സാമ്പത്തിക വര്ഷത്തില് ഈ പദ്തതിക്് കീെതിലള് ആവക 
വച�വ് 632.08 �ക്ഷം രൂപയാണ്.

ഉല്പ്ാദനവം െി�രണവം വമച്ചവപ്ടുത്തുക
നതി�വതിലള് പദ്തതികളതിവ� ഫ�ങ്ങള് വര്ദ്തിപെതിക്ക 
എന്നതാണ് ഈ പദ്തതിയവട കീെതില് ഏവറ്റടുക്ന്ന  
പ്രവര്ത്നങ്ങളുവട പ്രധാന �ക്ഷധ്ം. തടസ്െതില്ാത് ജ�
വതിതരണം, ലചാര്ച്ച, വപാട്ടല് എന്നതിവയതിലള് ജ�നഷ്ം 
കുറയ്കല്, ഊര്ജ്ജ സംരക്ഷണം എന്നതിവ ഉറപൊക്ാനാണ് 
ഇതു ഉലദേശതിക്ന്നത്. 2020-21 സാമ്പത്തിക വര്ഷത്തില് 
156 ലജാ�തികള് പൂര്ത്തിയാക്തി. പെയ ജ�ശുദ്ീകരണ 
ലൈാന്കളുവട നവീകരണം, നതി�വതിലള് ഡബ്ല്യൂ.എസ്.എസ് 
പപപ്പുകളുവട ൊറ്റതി സ്ാപതിക്ലം പപപ്പുകള് നീട്ടുകയം 
കാ�്രണവപെട്ട പമ്പുകളും ലൊലട്ടാറുകളും ൊറ്റതി സ്ാപതിക്
കയം വചയ്ക എന്നതിവ അവയതില് ഉള്വപെടുന്നു. 2020-21 
സാമ്പത്തിക വര്ഷവത് ആവക വച�വ് 12,623.18 �ക്ഷം 
രൂപയാണ്.

ഉറെിടം വമച്ചവപ്ടുത്ലും ജലസംരക്ഷണവം
ലവനല്ക്ാ�ത്്/വരള്ച്ചാ കാ�ാവസ്യതില് െതതിയായ 
വവള്ം ഉറവതിടത്തില് �ഭധ്ൊവണന്ന് ഉറപൊക്കയം ജ� 
ല്ാതസ്സുകളതിവ� സംഭരണലശഷതി വര്ദ്തിപെതിക്കയം 
വചയ്ക എന്നതാണ് ഈ പദ്തതി ഏവറ്റടുക്ന്ന പ്രവര്ത്
നങ്ങളുവട �ക്ഷധ്ം. ഇത് പദ്തതിയവട കാരധ്ക്ഷെത വര്ദ്തി
പെതിക്ന്നതതിനും ജ� നതിരപെതിവ� കാ�ാനുസൃതൊയ വധ്തതി
യാനങ്ങള് പരതി്രതിക്ന്നതതിനും സ്ായതിക്ം. 2020-21 
കാ�യളവതില് ഉറവതിടം ശക്തതിവപെടുത്തുന്നതതിനും സംഭരണ
ലശഷതി വര്ദ്തിപെതിക്ന്നതതിനുൊയതി നതിരവധതി പ്രവര്ത്നങ്ങ
ള് വചയ്തു. അതതില് പ്രധാനൊയം വചക്് ഡാമുകളുവടയം 
വറഗുല�റ്ററുകളുവടയം നതിര്മ്ാണം ഉള്വപെടുന്നു. ട്യൂബ് 
കതിണറുകള്, തുറന്ന കതിണറുകള്, വവള്ം അരതിച്ചു എടുക്ന്ന 
ഗാ�റതി, പ്രധാന കനാല് തുടങ്ങതിയവയവട വെച്ചവപെടുത്ല് 
പ്രവര്ത്നങ്ങള് നടലത്ണ്തുണ്്. ജ�സംഭരണതികളു
വട സംരക്ഷണ പ്രവര്ത്നങ്ങള്, അണകളതിവ� പാര്ശ് 
സംരക്ഷണം, വചക്് ഡാമുകള് എന്നതിവ നടത്തുകയം 
നതി�വതിലള് ഘടനകളുവട അറ്റകുറ്റപെണതികള് വചലയ്യണ്തു
ൊണ്. ഈ പ്രവര്ത്നത്തിലൂവട ലവനല്ക്ാ�വത് ജ� 
സമ്ര്ദേം വ�തിവയാരളവതില് �ഘൂകരതിക്ാനാകും. 2020-21 
കാ�യളവതില് 9 ലജാ�തികള് പൂര്ത്ീകരതിക്കയം 24.24 
�ക്ഷം രൂപ വച�വെതിക്കയം വചയ്തു.

കുടിവെള്ള െരള്ച്ച ലഘൂകരണം
വരള്ച്ചാ ദുരതിതാശ്ാസ പ്രവര്ത്നങ്ങളും മുന്കൂട്ടതി പ്രതീ
ക്ഷതിക്ാത് അടതിയന്തിര ഇടവപടലകളും ഈ പദ്തതിയതില് 
ഏവറ്റടുക്ന്നു. ഇവയ്ക് പുറലെ വ�തിയ വധ്ാസമുള് പപപെ് 
വപാട്ടുലമ്പാള് വസ്തുവകകള്ക്ം ജ�വതിതരണ സംവതി
ധാനങ്ങള്ക്ം സംഭവതിക്ന്ന നാശ നഷ്ങ്ങള് എന്നതിവ 
ലപാലള് ദുരലന്ാന്മുഖ സാ്ചരധ്ങ്ങളതിലം പ്രകൃതതിദുരന് 
സെയത്് അടതിയന്തിര ദുരതിതാശ്ാസ കധ്ാമ്പുകളതില�ക്ള് 
ജ�വതിതരണം എന്നതിവയം ഈ പദ്തതിയവട കീെതില് ഏവറ്റ
ടുലക്ണ്തുണ്്. വരള്ച്ചാ പ്രലദശങ്ങളതില�ക്് പപപെ് പ�ന് 
വതിപു�ീകരണം, വരള്ച്ചാക്ാ�ത്് അധതിക പമ്പതിംഗ്, ലശഷതി 
വര്ദ്തിപെതിക്ല് എന്നതിവയം ഉള്വപെടുത്തിയതിട്ടുണ്്. 2020-21 
സാമ്പത്തിക വര്ഷവത് വൊത്ം വകയതിരുത്തിയ തുകയം 
(1,000 �ക്ഷം രുപ) വച�വെതിക്കയണ്ായതി.

എ.ഡി.ബി സഹായബത്ാവട ബകരള നഗര ജലെി
�രണ വമച്ചവപ്ടുത്ല് പദ്ധ�ി – വക.യു.ഡബ്ല്യൂ.
എസ്.ഐ.പി
എന്.ആര്.ഡബ്ല്യൂ (വരുൊന ര്തിതജ�ം) ഗണധ്ൊ
യതി കുറയ്ക്കുകയം കാരധ്ക്ഷെതയവട വൊത്ത്തിലള്  
വെച്ചവപെടുത്ലം വെതി പെയ ഉല്പൊദന ഘടകങ്ങവളയം 
ശൃംഖ�വയയം പുനരധതിവസതിപെതിച്ച് വകാച്ചതി, തതിരുവനന്
പുരം ലകാര്പെലറഷനുകളതിവ� ജ�വതിതരണം വെച്ചവപെടു
ത്തുകയം ലെല്പെറ് ലെഖ�കളതില് 24x7 വതിതരണം 
ലനടുകയൊണ് എ.ഡതി.ബതി സ്ായലത്ാവടയള് 
വക.യ.ഡബ്ല്യൂ.എസ്.ഐ.പതി �ക്ഷധ്െതിടുന്നത്. നതി�വതി
ലള് ഉല്പൊദന സൗകരധ്ങ്ങള് കാ�പെെക്മുള്തും  
പുനരധതിവാസം ആവശധ്മുള്തുൊണ്. അതുലപാവ� 
തവന്ന വതിതരണ ശധ്ംഖ�യതിവ� ലചാര്ച്ച, ഉയര്ന്ന 
എന്.ആര്.ഡബ്ല്യൂ-വതിന് കാരണൊവകയം വചയ്ന്നു.  
എം.ഐ.എസ് (ൊലനജ്വെറെ് ഇന്ഫര്ലെഷന് സതിസ്റം) 
ശാക്തീകരതിലക്ണ്തുണ്്.

എന്ര്പപ്രസ് റിബസാഴ്സ് പ്ാനിംഗ് 
(ഇ.ആര്.പി), ഇ-ഗബെണന്സ്, ജി.ഐ.എസ്, 
ഇന്ഫര്ബമഷന് മാബനജ് വമന്്
ലകരള വാട്ടര് അലതാറതിറ്റതിയതില് സുസജ്ജൊയ വവബ് 
അധതിഷ്തിത ൊലനജ്വെറെ് സംവതിധാനം വതികസതിപെതിക്ക 
എന്നതാണ് ഈ പദ്തതി �ക്ഷധ്െതിടുന്നത്. വക.ഡബ്ല്യൂ.എ 
യതില് ഇ.ആര്.പതി നടപെതി�ാക്ന്നതതില് സതിസ്റം പഠനം, 
ലസാഫ്റ്റ് വവയര് ആവശധ്കത വപെസതിഫതിലക്ഷന് ലഡാ
ക്യൂവെന്കളുവട തയ്യാറാക്ല്, അംഗീകാരം, പ�സന്സ് 
വാങ്ങല്, ്ാര്ഡ് വവയര്, വക.ഡബ്ല്യൂ.എ യവട ലപ്രാജ
ക്ട് ലൊണതിറ്ററതിംഗ് കണ്സള്ട്ടന്ൊരും വക.ഡബ്ല്യൂ.എ 
യവട കണ്സള്ട്ടന്ൊരും വെതിയള് സതിസ്റം ഇറെലഗ്ഷന് 
എന്നതിവ ഉള്വപെടുന്നു.

ഈ ലപ്രാഗ്ാെതിന് കീെതിലള് 2020-21 വ� പ്രധാന ലനട്ട
ങ്ങള് ഇനതിപെറയന്നവയാണ്.

• വപന്ഷന് നല്കുന്നതതിനുള് ലസാഫ്റ്റ് വവയര് 
എന്.ഐ.സതി വതികസതിപെതിവച്ചടുത്തു.

• വക.ഡബ്ല്യൂ.എ. യതിവ� വതിവതിധ വതിഭാഗങ്ങള്ക്ായതി 
പുതതിയ ഇന് ്ൗസ് ലസാഫ്റ്റ് വവയറതിവറെ വതികസനം 
പുലരാഗെതിക്കയാണ്.

• ഇ-അബാക്സ് പൂര്ത്ീകരണ പ്രവര്ത്നങ്ങള് 
നവീകരതിച്ചു.

• ക്തിക്് ലപ ലപാര്ട്ടല് നടപെതി�ാക്തി.
• ഭാരത് ബതില് ലപയ്വെറെ് സതിസ്റം (ബതി.ബതി.പതി.എസ്) 

നടപെതി�ാക്തി.
• ബാങ്കുകളുവട സന്നദ്തവയ അടതിസ്ാനൊക്തി യള് 

പതി.ഒ.എസ് വെഷീനുകള് എല്ാ റവന്യൂ ലകന്ദ്രങ്ങളതിലം 
ആരംഭതിച്ചു.

• െീറ്റര് റീഡറുകള്ക്ായതി വെപബല് ആലൈതിലക്ഷനും 
ഉപലഭാക്താവതിന് ആവശധ്മുള്തിടവത്ല്ാം വാട്ടര്  
ചാര്ജുകളുവട ലപൊട്ട് ബതില്തിംഗും നടപെതി�ാക്തി.

• പരാതതി പരതി്ാരത്തിനായതി 24 െണതിക്കൂര് ലകാള് 
വസറെര് നടപെതി�ാക്തി (1916).

കിഫ്ബി
കതിഫ്ബതിയവട കീെതില് വക.ഡബ്ല്യൂ.എ യവട 72 കുടതിവവള് 
പദ്തതികള്ക്് ലകരള സര്ക്ാര് അനുെതതി നല്കതിയതിരുന്നു. 
71 പദ്തതികള്ക്് 4,453.74 ലകാടതി രൂപയ്ക് ധനസ്ായം 
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നല്കാന് അംഗീകാരം നല്കതിയതിട്ടുണ്്. കതിഫ്ബതി ധനസ
്ായത്തില് 2016-17-ല് 1,257.1 ലകാടതി രൂപയ്ക്കു 23 ജ�വതി
തരണ പദ്തതികള് 68 പാലക്ജുകളതി�ായതി നടപെതി�ാക്ന്നു. 
ഇതതില് 59 പാലക്ജുകള് വടന്ഡര് വചയ്കയം നടപൊക്
�തിവറെ വതിവതിധ ഘട്ടങ്ങളതിവ�ത്തുകയം 36 പാലക്ജുകള് ഇതതി
ലനാടകം പൂര്ത്തിയാവകയം വചയ്തിട്ടുണ്്. ഇതതിനു പുറലെ, 11 
സര്ക്തിളുകളതില് "പെയ ട്ാന്സ്തിഷന് വെയതിനുകള് ൊറ്റതി 
സ്ാപതിക്ക" എന്നതതിലള് 11 പദ്തതികളതില് 407.61 ലകാടതി 
രൂപയ്ക് കതിഫ്ബതി അംഗീകാരം നല്കതിയതിട്ടുണ്്. കൂടാവത 11 
സര്ക്തിളുകളതിവ� പ്രവര്ത്നങ്ങള് നടപെതി�ാക്ന്നതതിവറെ 
വതിവതിധ ഘട്ടങ്ങളതി�ാണ്. 

കതിഫ്ബതി 2017-18 പ്രകാരം 2,468.62 ലകാടതി രൂപയവട 
35 പദ്തതികള്ക്് ലകരള സര്ക്ാര് തത്ത്തില് 
അനുെതതിയം ധനസ്ായവം നല്കുകയം വചയ്തു.  
90 പാലക്ജുകളതി�ാണ് ഈ പദ്തതികള് നടപെതി�ാക്ന്നത്. 
ഇവയതില് 60 പാലക്ജുകള് വടന്ഡര് വചയ്കയം നട
പൊക്�തിവറെ വതിവതിധ ഘട്ടങ്ങളതിലൊണ്. 11 പാലക്ജുകള് 
ഇതതിലനാടകം പൂര്ത്തിയായതി. ലശഷതിക്ന്ന പാലക്ജുകള്ക്് 
ഭൂെതി ഏവറ്റടുക്ല് ആവശധ്ൊണ്. കതിഫ്ബതി 2018-19-നു 
കീെതില് 2 പദ്തതികള്ക്് ലകരള സര്ക്ാര് തത്ത്തില് 
അനുെതതി നല്കുകയം 320.41 ലകാടതി രൂപയവട ധനസ്ാ
യം 2 പദ്തതികള്ക്് നല്കുന്നതതിന് കതിഫ്ബതി അംഗീകാരം 
നല്കുകയം വചയ്തു. ഈ പദ്തതികള് 10 പാലക്ജുകളതി
�ായതി നടപെതി�ാക്ന്നു. ഈ 10 പാലക്ജുകളതില് 2 എണ്ം 
വടന്ഡര് വചയ്കയം ഈ 2 പാലക്ജുകള്ക്ായതി കരാര് 
നടപൊക്കയം വചയ്തു.

അടല് മിഷന് ബഫാര് റിജുെിബനഷന് ആന്് 
അര്ബന് ട്ാന്സ്ബഫാര്ബമഷന് 
(എ.എം.ആര്.യു.റ്ി-അമൃ�്)
അടല് െതിഷന് ലഫാര് റതിജുവതിലനഷന് ആറെ് അര്ബന് 
ട്ാന്സ്ലഫാര്ലെഷന് (അമൃത്)-നു കീെതില് ജ�വതിത
രണ, െ�തിനജ� ലജാ�തികളുവട നടപൊക്ല് ഏജന്സതി
യാണ് ലകരള വാട്ടര് അലതാറതിറ്റതി. ഭാരത സര്ക്ാരതിവറെ 
നഗര വതികസന െന്ത്രാ�യം പദ്തതിയവട നടത്തിപെതി
നായതി ലകരളത്തിവ� 9 നഗരങ്ങള്- തതിരുവനന്പു
രം, വകാല്ം, വകാച്ചതി, തൃശ്ശൂര്, ലകാെതിലക്ാട്, കണ്ണൂര് 
എന്നതിവയം ആ�പ്പുെ, ഗുരുവായൂര്, പാ�ക്ാട് എന്നീ 
മൂന്ന് മുന്സതിപൊ�തിറ്റതികളും വതരവ്ടുത്തു. 2015-16  
സാമ്പത്തിക വര്ഷം മുതല് 2019-20 വവര അഞ്് വര്ഷൊ
ണ് പദ്തതി കാ�യളവ്. ഇത് ഇലപൊള് 2022 ൊര്ച്ച് 31 വവര 
നീട്ടതിയതിട്ടുണ്്. ലെല്പെറ് നഗരങ്ങളതില് 173 ജ�വതിതരണ 
ലജാ�തികളും 116 െ�തിനജ� പദ്തതികളും നതിര്്വേ്തിക്ന്നതതിന് 
1,445.5 ലകാടതി രൂപയവട ഭരണാനുെതതി വക.ഡബ്ല്യൂ. എ ക്് 
നല്കതിയതിട്ടുണ്്. ആവക പദ്തതി വതി്തിതം 50 : 30 : 20 അനു
പാതത്തില് യഥാക്രെം ലകന്ദ്ര, സംസ്ാന, അതത് നഗര 
പ്രാലദശതിക സര്ക്ാരുകള് എന്നതിങ്ങവന വതിഭജതിച്ചതിരതിക്ന്ന 
രീതതിയതി�ാണ് ഫണ്തിംഗ് രീതതി. വക.ഡബ്ല്യൂ.എ 1,345.87 
ലകാടതി രൂപയവട ലജാ�തികള് വടന്ഡര് വചയ്കയം അതതില് 
1,277.2 ലകാടതിയവട ലജാ�തികള് ക്രെീകരതിക്കയം വചയ്തു. 
ഇവയതില് ഇതുവവര 429.78 ലകാടതിയവട ലജാ�തികള്  
പൂര്ത്തിയായതിട്ടുണ്്. അവലശഷതിക്ന്നവ നടപൊക്�തിവറെ 
വതിവതിധ ഘട്ടങ്ങളതി�ാണ്.

റീബില്ഡ് ബകരള ഇന്ബഷ്യറ്ീെ് (ആര്.വക.ഐ)
റീബതില്ഡ് ലകരള ഇന്ലഷധ്റ്റീവ് (ആര്.വക.ഐ) യവട 

കീെതില് ഭരണാനുെതതി �ഭതിച്ച 182.6 ലകാടതി രൂപയവട 
ഏെ് പുതതിയ പദ്തതികള്ക്് 2020 ൊര്ച്ചതില് അനുെതതി 
നല്കതി. ലചരാനല്ലൂര് പഞ്ായത്തില�ക്ള് ജ�വതിത
രണ പദ്തതി, തതിരുവനന്പുരം പഞ്ായത്തില�യ്ക്കുള് 
ഗ്ാെീണ ജ�വതിതരണ പദ്തതിക് ലവണ്തിയള് വതിതരണ 
ശൃംഖ�, കടുത്തുരുത്തിയതില�ക്ം സെീപ ഗ്ാെങ്ങളതില�
ക്മുള് ജ�വതിതരണ പദ്തതി, എരുലെ�തി ഭാഗവത് ജ�
വതിതരണ സംവതിധാനലത്ക്ള് ജ�വതിതരണ പദ്തതി,  
ചാവക്ാട് താലൂക്് ഘട്ടം 2-വ� മുല്ലശേരതി പവറട്ടതി പഞ്ാ
യത്തുകളതില�ക്ള് ജ�വതിതരണ പദ്തതി, വയനാട് 
ജതില്യതിവ� സുല്ത്ാന്ബലത്രതി മുന്സതിപൊ�തിറ്റതി,  
നൂല്പ്പുെ, മുട്ടതില് ഗ്ാെ പഞ്ായത്് എന്നതിവതിടങ്ങളതില�ക്
ള് ജ� വതിതരണ പദ്തതികള്, എരുലെ�തി പഞ്ായത്് 
സ്ാപതിക്ന്ന കനകപെള്ം ലെഖ� വതിതരണ സംവതിധാ
നത്തില�ക്ള് ജ�വതിതരണ പദ്തതി എന്നതിവ ഇതതില് 
ഉള്വപെടുന്നു. തതിരുവനന്പുരം ലകാര്പെലറഷനു നതി�വതില
ള് സംവതിധാനം പുന:സ്ാപതിക്ന്നതതിനും െ�തിനജ�ം/
വസപ്ലറ്റജ് ൊലനജ്വെറെ് സംവതിധാനം �ഭധ്ൊക്ന്നതതിനും 
ഡതി.പതി.ആര് തയ്യാറാക്ന്നതതിനുൊയതി 2020-21 ല് 8 ലകാടതി 
രൂപയം, വക.ഡബ്ല്യൂ.എ മുലഖന പരതിപാ�തിക്ന്ന പമ്പതിംഗ് 
ലസ്റഷനുകളുവട ഊര്ജ്ജ ഓഡതിറ്റ് നടത്തുന്നതതിന് 30 �ക്ഷം 
രൂപയം ഭരണാനുെതതി �ഭതിച്ചതിട്ടുണ്്. വക.ഡബ്ല്യൂ.എയവട 
എല്ാ ആര്.വക.ഐ ലജാ�തികളും നതിര്്വേ്ണത്തിവറെ 
വതിവതിധ ഘട്ടങ്ങളതി�ാണ്.

ജപ്ാന് ഇന്ര് നാഷണല് ബകാ-ഓപ്ബറഷന് 
ഏജന്സി (പജക്ക) സഹായ ബകരള ജല 
െി�രണ പദ്ധ�ി
തതിരുവനന്പുരം, െീനാട് ലചര്ത്�, ലകാെതിലക്ാട്, പട്ടുവം 
എന്നതിവതിടങ്ങളതില് അഞ്് ജ�വതിതരണ പദ്തതികള് നട
പൊക്ാനാണ് വജ.ഐ.സതി.എ പജക് (ജപൊന് ഇറെര് 
നാഷണല് ലകാ-ഓപെലറഷന് ഏജന്സതി) സ്ായ ജ�
വതിതരണ പദ്തതി വതിഭാവനം വചയ്ന്നത്.

അഞ്് പദ്തതികളും കമ്ീഷന് വചയ്കയം ഗുണലഭാ
ക്താക്ള്ക്് ജ�വതിതരണ സംവതിധാനം നടത്തുകയം 
വചയ്ന്നു. തതിരുവനന്പുരം, ലചര്ത്�, പട്ടുവം എന്നതി
വതിടങ്ങളതില് വതിഭാവനം വചയ് വതിതരണ ശൃംഖ�കള് 
പൂര്ണൊയം സജ്ജൊയതി. തതിരുവനന്പുരത്് രണ്് 
ഡബ്ല്യൂഡതിപതികളുവട പുന:സ്ാപതിക്ല് പ്രവര്ത്നങ്ങള് 
പൂര്ത്തിയായതി വരുന്നു. ലകാെതിലക്ാട് െീനാട് പദ്തതിക
ള്ക്ായതി, വതിതരണ സംവതിധാനത്തിവറെ ഒരു ഭാഗം  
ഒെതിവകയള് എല്ാ ഘടകങ്ങളും പൂര്ത്ീകരതിക്കയം പദ്
തതികള് ഭാഗീകൊയതി കമ്ീഷന് വചയ്കയം വചയ്തു. 2036-
ഓവട തതിരുവനന്പുരം, വകാല്ം, ആ�പ്പുെ, ലകാെതിലക്ാട്, 
കണ്ണൂര് എന്നീ 5 ജതില്കളതി�ായതി ഏകലദശം 41 �ക്ഷം ജന
ങ്ങള്ക്് പദ്തതിയവട പ്രലയാജനം �ഭതിക്ം.

ജല്ജീെന് മിഷന് (വജ.വജ.എം)
2024 ഓവട ഗ്ാെീണ ഇന്ധ്യതിവ� എല്ാ കുടുംബങ്ങള്
ക്ം പ്രവര്ത്നക്ഷെൊയ ഗാര്്തിക ടാപെ് കണക്ഷനു
കളതിലൂവട സുരക്ഷതിതവം െതതിയായതുൊയ കുടതിവവള്ം  
�ഭധ്ൊക്ന്നതതിനുള്  ഭാരത സര്ക്ാര് പദ്തതിയാണ് 
ജല്ജീവന് െതിഷന് (വജ.വജ.എം). എല്ാ ഗ്ാെീണ  
കുടുംബങ്ങള്ക്ം ദീര്ഘകാ�ാടതിസ്ാനത്തില് നതിര്ലദേ
ശതിക്വപെട്ട ഗുണനതി�വാരലത്ാടുകൂടതിയതും െതതിയായ 
അളവതിലം നതിരന്രൊയ കുടതിവവള് വതിതരണം ഉറപ്പുവ
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രുത്തുക എന്നതാണ് ഈ െതിഷവറെ �ക്ഷധ്ം. െെവവള് 
സംഭരണം, ഭൂഗര്ഭജ� റീചാര്ജ്, ഗാര്്തിക െ�തിനജ�
വത് കൃഷതിക്് പുനരുപലയാഗതിക്ന്നതതിനു ലവണ്തിയള് 
പരതിപാ�നം തുടങ്ങതിയ ഉറവതിട സുസ്തിരതയ്കായതി പ്രാലദ
ശതിക അടതിസ്ാന സൗകരധ്ങ്ങള് സൃഷ്തിക്ല് ഉള്വപെവട 
പ്രാലദശതിക ത�ത്തില് ജ�ത്തിവറെ ആവശധ്-വതിതരണ 
വശത്തിവറെ സെഗ്ൊയ ൊലനജ്വെറെതില് െതിഷന് ശ്രദ് 
ലകന്ദ്രീകരതിക്ം. രാജധ്ത്തുടനീളം സുസ്തിര ജ�വതിതരണ 
പരതിപാ�നത്തിവറെ �ക്ഷധ്ങ്ങള് പകവരതിക്ന്നതതിനായതി 
െതിഷന് െറ്റ് ലകന്ദ്ര, സംസ്ാന സര്ക്ാര് പദ്തതികളുൊ
യതി ഒത്തുലചരും. ലകന്ദ്രവം സംസ്ാനവം തമ്തില് 50:50 
വച�വ് പങ്തിടല് അടതിസ്ാനത്തി�ാണ് ഈ പദ്തതി  
ലകരളത്തില് നടപെതി�ാക്ന്നത്. 50 ശതൊനം സംസ്ാന  
വതി്തിതത്തില് 15 ശതൊനം പഞ്ായത്് വ്തിക്കയം 10 
ശതൊനം ഗുണലഭാക്തൃ വതി്തിതൊയതി ഉറപൊക്കുകയം 
ലവണം.

2020-21-ല് വജ.വജ.എമ്തിന് കീെതില് 21.64 �ക്ഷം 
ഗാര്്തിക കണക്ഷനുകള് നല്കാന് �ക്ഷധ്െതിട്ട് 6,657.00 
ലകാടതി രൂപയവട പദ്തതികള് അനുവദതിച്ചു. ലകന്ദ്ര വതി്തിതൊ
യതി സംസ്ാനത്തിന് 301.18 ലകാടതി രൂപ ലകന്ദ്ര സര്ക്ാ
രതില് നതിന്ന് �ഭതിച്ചു. വൊത്ം തുകയതില് 304.29 ലകാടതി 
രൂപ ലകന്ദ്ര വതി്തിതത്തില് നതിന്ന് ഒപെണതിംഗ് ബാ�ന്സ് 
ഉള്വപെവട വതിനതിലയാഗതിച്ചു. 2020-21-ല് സംസ്ാന 
ൊച്ചതിംഗ് വഷയര് ഉള്വപെവട വജ.വജ എമ്തിന് കീെതില് ഉപ
ലയാഗതിച്ച വൊത്ം ഫണ്് 621.90 ലകാടതി രൂപയാണ്. വജ.വജ 
എമ്തിന് കീെതില് ലകരളം 4,04,464 ഗ്ാെീണ ഗാര്്തിക 
കണക്ഷന് നല്കുക ഉണ്ായതി. 21.42 �ക്ഷം കണക്ഷനു
കള് നല്കാന് പദ്തതിയതിട്ടതിരുവന്നങ്തിലം ലകാവതിഡ്-19  
പകര്ച്ച വധ്ാധതിയൊയതി ബന്വപെട്ട പ്രശ്നങ്ങള് കാരണം, 
വതിഭാവനം വചയ് �ക്ഷധ്ം പകവരതിക്ാന് കെതി്തില്.

ജലനിധി
ല�ാകബാങ്് സ്ായലത്ാവട ജ�നതിധതി നടപൊക്ന്നതതി
നുള് ഒരു പ്രലതധ്ലകാലദേശധ്ൊയാണ് ലകരള സംസ്ാന 
ഗ്ാെീണ ജ�വതിതരണ, ശുചതിത് ഏജന്സതി (വക.ആര്.
ഡബ്ല്യു.എസ്.എ) രൂപീകരതിച്ചത്. 2000-2008 കാ�യളവതി
ല് ജ�നതിധതി ഘട്ടം-1, 2012-2019 കാ�യളവതില് ഘട്ടം-2 
എന്നതിങ്ങവന ജ�നതിധതിയവട രണ്് ഘട്ടങ്ങള് വക.ആര്.
ഡബ്ല്യു.എസ്.എ വതിജയകരൊയതി നടപൊക്തിയതിട്ടുണ്്. ജ�നതി
ധതിയവട കീെീല് സമൂ്ാധതിഷ്തിത ജ�വതിതരണ പദ്തതികള് 
നടപൊക്ന്നതതില് ഗ്ാെ പഞ്ായത്തുകള്ക്് നതിര്ണ്ായക 
പങ്കുണ്്. പങ്ാളതിത്, സാമൂ്തിക നതിയന്ത്രതിത ജ�വതിതരണവം 
ശുചതിത് സൗകരധ്ങ്ങളും അവരുവട തവന്ന ഉടെസ്തയതില
ള്തും പരതിപാ�തിക്വപെടുന്നതുൊയ രീതതിയതില് നടപെതി�ാക്
ന്നതതിനായതി വക.ആര്.ഡബ്ല്യു.എസ്.എ എന്.ജതി.ഒ കളുവട 
വതിപു�ൊയ ഒരു ശൃംഖ�യം സ്ാപതിച്ചതിട്ടുണ്്. ലകരളത്തി
വ� ഗ്ാെീണ കുടുംബങ്ങളതിവ� പ്രധാനൊയം പട്ടതികജാതതി, 
പട്ടതികവര്ഗ്ഗ ദാരതിദ്ധ്ലരഖയ്ക്കു താവെയള് വതിഭാഗങ്ങള്ക്് 
പ്രലയാജനവപെടുന്ന വതിധത്തില് തു�ധ്വം ഉള്വക്ാള്തിക്
ന്നതും വീലകന്ദ്രീകൃതവൊയ ഒരു വതിതരണ സംവതിധാനം 
ജ�നതിധതിക് കീെതില് ഈ പദ്തതി ൊതൃകയതില് വതിജയകര
ൊയതി നടപെതി�ാക്തിയതിട്ടുണ്്. 

സംസ്ാനത്് െെവവള് സംഭരണ പദ്തതി നടപെതി�ാക്
ന്നതതിനുള് സംസ്ാന സര്ക്ാരതിവറെ ലനാഡല് ഏജന്സതി 
കൂടതിയാണ് വക.ആര്.ഡബ്ല്യു.എസ്.എ ഇതതിനായതി പ്ര
വര്ത്നങ്ങള് നതിരീക്ഷതിക്ന്നതതിനായതി ‘െെലകന്ദ്രം‘ 
എവന്നാരു പ്രലതധ്ക വസല് വകആര്ഡബ്ല്യുഎസ്എ-ക്് 
കീെതില് ആരംഭതിച്ചു. കൂടാവത, സംസ്ാനത്് െെവവള് 
സംഭരണ പദ്തതിയം (ആര്. ഡബ്ല്യൂ.എച്ച്) ഭൂഗര്ഭ പുനരു
ജ്ജീവന പ്രവര്ത്നങ്ങളും ലപ്രാത്ാ്തിപെതിക്ന്നതതിനായതി 
2004-ല് ‘െെലകന്ദ്രം‘ രൂപീകരതിച്ചു. പദ്തതിയവട സ്ായം 

ബബാക്് 11.4.2 വക.ഡബ്ല്യൂ.എ യവട കീെ തിലള് സെഗ് ഇ-വസാ�്യൂഷനുകള്

ഇ അബാക്സ്്: ലകരള വാട്ടര് അലതാറതിറ്റതിയവട (വക.ഡബ്ല്യൂ.എ) ഉപലഭാക്തൃ ൊലനജ്വെറെതിനായതി ഉപലയാഗതിക്ന്ന 
ഓണ്പ�ന് ഇടപാട് ലപ്രാസസ്തിംഗ് സംവതിധാനമുള് ഇ-അബാക്സ് എറെര്പപ്രസ് ബതില്തിംഗ് ആലൈീലക്ഷന് െതിക്വാറും 
എല്ാ ഉപവതിഭാഗങ്ങളതില�ക്ം, വസക്ഷന് ഓഫീസുകളതില�ക്ം വധ്ാപതിപെതിച്ചു. 32 �ക്ഷം ഉപലഭാക്താക്ളാണ് അലപക്ഷയതില് 
രജതിസ്റര് വചയ്തിരതിക്ന്നത്. വക.ഡബ്ല്യൂ.എ യവട എല്ാ ഉപലഭാക്താക്വളയം ഈ സംവതിധാനത്തിനു കീെതില് വകാണ്ടുവന്നു. 
എടുത്തു പറലയണ് ഒരു നാെതിക കല്ാണതിത്. നതി�വതിലള് ബതില്തിംഗ് ആലൈതിലക്ഷന് നവീകരതിക്ന്നതതിവറെ ഭാഗൊയതി ഫീല്ഡ് 
സ്റാഫ് മുതല് ചീഫ് എഞ്തിനീയര്ൊര് വവരയള് എല്ാ ത�ത്തിലള് ഉലദേധ്ാഗസ്രുവട ആവശധ്ങ്ങളും പ്രതതികരണങ്ങളും 
ലശഖരതിച്ചതുനു ലശഷം ഒരു യൂസര് റതിക്യര്വെറെ് വപെസതിഫതിലക്ഷന് (യൂ.ആര്.എസ്) തയ്യാറാക്തിയതിട്ടുണ്്. ബതില്തിംഗ് 
ആലൈതിലക്ഷന് പുതുക്ന്ന ലജാ�തികള് പുലരാഗെതിക്കയാണ്.

സെഗ്ൊയ ഐടതി വസാ�്യൂഷന്: വക.ഡബ്ല്യൂ.എ-യതിവ� സെഗ്ൊയ ഐടതി വസാ�്യൂഷനതില് സതിസ്റം പഠനം, ലസാഫ്റ്റ് 
വവയര് ആവശധ്കത വപെസതിഫതിലക്ഷന് ലഡാക്യൂവെന്കള് തയ്യാറാക്ല്, അംഗീകാരം, പ�സന്സുകളുവടയം ്ാര്ഡ് 
വവയറതിവറെയം സംഭരണം, റതില�ഷണല് ഡാറ്റാ ലബസ് ൊലനജ്വെറെ് സതിസ്റത്തിവറെ വതികസനം, സതിസ്റം ഇവറെലഗ്ഷന് 
എന്നതിവ ഉള്വപെടുന്നു.സെഗ്ൊയ ഐടതി വസാ�്യൂഷന്സതിവറെ വതികസനം പുലരാഗെതിക്കയാണ്. 

ജതിലയാഗ്ാഫതിക് ഇന്ഫര്ലെഷന് സതിസ്റം (ജതി.ഐ.എസ്): സംസ്ാനവത് ജ�വതിതരണ സംവതിധാനം പകകാരധ്ം 
വചയ്ന്നതതില് ലകരള വാട്ടര് അലതാറതിറ്റതിവയ സ്ായതിക്ന്ന ഒരു പ്രധാന ഉപകരണൊണ് ജതിലയാഗ്ാഫതിക്് ഇന്ഫര്ലെഷന് 
സതിസ്റം (ജതി.ഐ.എസ്). വനറ്റ് വര്ക്് അസറ്റുകള്, പ്രവര്ത്നവം പരതിപാ�നവം, ഉപലഭാക്താക്ള്, സാമ്പത്തിക ലരഖകള് 
എന്നതിവയള്വപെവട സ്ാപനത്തിവറെ എല്ാ വശങ്ങളുൊയതി ബന്വപെട്ട വതിവരങ്ങള് സൂക്ഷതിക്ാനും നതിരീക്ഷതിക്ാനും 
ജതിലയാലപെഷധ്ല് വതിവതിരങ്ങള് സ്ായതിക്ം. വക.ഡബ്ല്യൂ.എ യതിവ� ജതി.ഐ.എസ് വസല് ഒരു വപാതു സംഭരണതിയതില് 
ജ�വതിതരണ ആസ്തതികളും അനുബന് വതിഭവങ്ങളും തയ്യാറാക്ാനും അപ്ലഡറ്റ് വചയ്യാനും നതിയന്ത്രതിക്ാനും സ്ാപനവത് 
പ്രാപ്ൊക്ം.

ഉറെിടളം: വക.ഡബ്ല്യൂ.എ
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ഇലപൊള് സര്ക്ാര്, എയ്ഡഡ് ലെഖ�കളതില് ഉള്വപെടുന്ന 
സ്കൂളുകളതില�ക്ം വധ്ാപതിപെതിച്ചതിരതിക്ന്നു. ‘ജ�സൗഹൃദ വതിദധ്ാ
�യം‘ എന്ന് ലപരതിട്ടതിരതിക്ന്ന ഈ പരതിപാടതി സംസ്ാനവൊ
ട്ടാവക തതിരവ്ടുത് എയ്ഡഡ്/സര്ക്ാര് സ്കൂളുകളതില് 
െെവവള് സംഭരണ ഘടനകള് നതിര്മ്തിക്ന്നതതിനായതി 
നടപെതി�ാക്തി. സംസ്ാനവത് ജ�വൊയതി ബന്വപെട്ട 
പ്രവര്ത്നങ്ങവള ഏലകാപതിപെതിക്ന്നതതിനായതിവക.ആര്.
ഡബ്ല്യു.എസ്.എ-വയ ലകരള സര്ക്ാരതിവറെ ഡബ്ല്യൂ.എസ്. 
എസ്.ഒ (വാട്ടര് ആറെ് സാനതിലറ്റഷന് സലപൊര്ട്ട് ഓര്ഗ
പനലസഷന്) ആയതി നതിയെതിച്ചു. 2020-24 കാ�യളവതില് 
സംസ്ാനത്് ജല് ജീവന് െതിഷന് നടപെതി�ാക്ന്നതതിനുള് 
നതിര്വ്ണ ഏജന്സതികളതിവ�ാന്നായതി ലകരള സര്ക്ാര് 
വകആര്ഡബ്ല്യുഎസ്എവയ തതിരവ്ടുത്തു. 

2021 ആഗസ്റ്റ് 31 പ്രകാരം ജ�നതിധതിയവട ജ�വതി
തരണ കണക്ഷനുകളുവട ജതില്ാ ത� വതിവരങ്ങള്  
പട്ടിക 11.4.1-ല് നല്കതിയതിട്ടുണ്്.

പദ്ധ�ി ബനട്ടങ്ങള്
ജ�നതിധതി ഘട്ടം1-ല് വൊത്ത്തില് 10.56 �ക്ഷം  
ജനങ്ങള്ക്് പ്രലയാജനകരൊംവതിധം 3,694 വചറതിയ 
ജ�വതിതരണ പദ്തതികളും 16 വ�തിയ ജ�വതിതരണ പദ്
തതികളും കമ്ീഷന് വചയ്തു. ജ�വതിതരണ പദ്തതിക
ള്ക്് പുറലെ ഭൂഗര്ഭജ� റീച്ചാര്ജ്ജ് പ്രവര്ത്നങ്ങള്,  
ശൗചാ�യങ്ങള്, പരതിസ്തിതതി ശുചതിത് നടപടതികള്,  
െെവവള് സംഭരണം തുടങ്ങതിയ ഘടകങ്ങളും ഈ പദ്തതി 
പ്രകാരം ഏവറ്റടുക്കയം വതിജയകരൊയതി പൂര്ത്തിയാക്
കയം വചയ്തു. 112 ഗ്ാെ പഞ്ായത്തുകളതില് പദ്തതി നട
പൊക്കയം 411 ലകാടതി രൂപ വച�വെതിക്കയം വചയ്തു. 

പട്ടിക 11.4.1 2021 ആഗസ്റ്റ് 31 പ്രകാരം ജ�നതിധതിയവട  
ജ� വ തിതരണ കണക്ഷനുകളുവട ജതില്ാ ത� വ തിവരങ്ങള്

ക്രമ നം ജില്ല ഗാര്ഹിക 
കണക്ഷനുകള്

1 തതിരുവനന്പുരം 4,572 
2 വകാല്ം 20,285 
3 പത്നംതതിട്ട  5,977
4 ആ�പ്പുെ 0 
5 ലകാട്ടയം 50,541
6 ഇടുക്തി 38,143
7 എറണാകുളം 2,173 
8 തൃശ്ശൂര് 64,954
9 പാ�ക്ാട് 50,407

10 െ�പെറം 86,354
11 ലകാെതിലക്ാട് 50,716 
12 വയനാട് 36,274
13 കണ്ണൂര് 23,492 
14 കാസര്ലഗാഡ് 22,416
 ആവക 4,56,304

ഉറവതിടം:വക.ആര്.ഡബ്ല്യൂ.എസ്.എ

115 ഗ്ാെപഞ്ായത്തുകളതില് ജ�നതിധതി ഘട്ടം-II പദ്തതി 
നടപെതി�ാക്തി. ആവശധ്ൊയ കാരധ്ലശഷതി വര്ദ്തിപെതിച്ചു 
വകാണ്ടും ഐ.ഇ.സതി നടപടതികള് നല്കതിവകാണ്ടും 2,173 
ജ�വതിതരണ പദ്തതികള് കമ്ീഷന് വചയ്ത് പ്രവര്ത്ന

ത്തിനും പരതിപാ�നത്തിനുൊയതി ഗുണലഭാക്തൃ ഗ്രൂപെതില�ക്് 
പകൊറതി. 11.57 �ക്ഷം ജനങ്ങളുവട ജ�ദുരതിതങ്ങള് പദ്തതി 
പരതി്രതിച്ചു. ഈ പദ്തതിയ്കായതി 1,360 ലകാടതി രൂപയാണ് വച
�വെതിച്ചത്. 

ജ�നതിധതി ഘട്ടം-1 നും 2-നും ഒരുെതിച്ച് 227 ഗ്ാെപഞ്ായ
ത്തുകളതി�ായതി 22 �ക്ഷം ജ�നതിധതി ഗുണലഭാക്താക്ളാണ് 
ഇലപൊള് ലകരളത്തിലള്ത്. ജ�വതിതരണ ശുചതിത് പദ്തതി
കള് പകകാരധ്ം വചയ്യാനും, ആവശധ്വപെടാനും, ആസൂ
ത്രണം വചയ്യാനും, രൂപകല്പന വചയ്യാനും, നടപൊക്ാനും 
ഭാഗതിക മൂ�ധന നതിലക്ഷപത്തിന് സംഭാവന നല്കാനും 
പ്രവര്ത്നത്തിവറെയം പരതിപാ�നത്തിവറെയം വൊത്ം 
വച�വ് വ്തിക്ാനും തീവര ദരതിദ്രും ദുര്ബ�രുൊയ ഗ്രൂ
പ്പുകള് ഉള്വപെവടയള് സമുദായങ്ങള്ക്് കെതിയവെന്ന് 
ജ�നതിധതി ൊതൃക വതിജയകരൊയതി വതളതിയതിച്ചു. മുഴവന് പ്ര
വര്ത്ന പരതിപാ�ന വച�വ് (ഓ&എം) സമുദായങ്ങള് 
വ്തിക്ന്നതതിനാല് ജ�നതിധതി പദ്തതികള് വപാതു ഖജനാവതിന് 
കൂടുതല് ബാധധ്തയല്. കെതി  19 വര്ഷൊയതി ജ�നതിധതി കാ
രധ്ക്ഷെവം സുസ്തിരവൊയ ഗ്ാെീണ കുടതിവവള് വതിതരണ 
ൊലനജ്വെറെ ്പ്രകടൊക്ന്നു.

ജ�നതിധതിയവട ജ�വതിതരണ പദ്തതികളുവട പരതിധതിയതില് 
വരുന്ന ജതില്തതിരതിച്ചുള് ഗ്ാെീണ ജനസംഖധ് കണക്തിവ�ടു
ക്ലമ്പാള് വയനാട് ജതില്യതി�ാണ് ഏറ്റവം കൂടുതല് കവലറജ് 
ഉള്ത് (24.41 ശതൊനം). ലകാെതിലക്ാട് ഏറ്റവം കൂടുതല് 
പദ്തതികള് (1,052) ഉള്ലപൊള് ആ�പ്പുെയ്ക് പദ്തതിക
വളാന്നുെതില്. 2021 ആഗസ്റ്റ് 31 പ്രകാരം 5,883 പദ്തതി
കളുവട പരതിധതിയതില് ആവക 22,21,046 ഗ്ാെീണ ജനങ്ങള് 
ഉള്വപെടുന്നു. 2021 ആഗസ്റ്റ് 31 പ്രകാരം ആവക 4,56,304 
ജ�വതിതരണ ഗാര്്തിക കണക്ഷനുകളതില് െ�പ്പുറത്് 
ഏറ്റവം കൂടുതല് എണ്വം (86,354) തൃശ്ശൂരതിന് രണ്ാെത് 
ഏറ്റവം കൂടുതല് എണ്വം (64,954) കണക്ഷനുകള് ഉണ്്. 
ജ�നതിധതി ലപ്രാജക്ട് ൊര്ഗ്ഗനതിര്ലദേശങ്ങളനുസരതിച്ച്, പദ്
തതികള് കമ്ീഷന് വചയ്തതിനുലശഷം, മുഴവന് പ്രവര്ത്
നങ്ങളും പരതിപാ�നവം (ഓ&എം) ഗുണലഭാക്തൃ സമൂ്
ങ്ങള് പകകാരധ്ം വചലയ്യണ്തുണ്്. അതതിനാല്, അതത് 
പദ്തതി ൊലനജ്വെറെ് കമ്തിറ്റതി തീരുൊനതിക്ന്ന പ്രകാരം 
ഒലരാ പദ്തതിക്ം ജ�നതിരക്കള് വധ്തധ്സ്തവപെടുന്നു. െതിക് 
പദ്തതികളതിലം ഓലരാ കുടുംബങ്ങള്ക്ം 10,000 �തിറ്ററതിന്  
പ്രതതിൊസം ഈടാക്ന്നത് ശരാശരതി 100 രൂപയാണ്. 
എല്ാ ജതില്കളതില�യം ജ�നതിധതിയവട ജ�വതിതരണ പദ്തതി
കളുവട പ്രതതിശീര്ഷ പ്രതതിദതിന (എല് പതി സതി ഡതി) ജ� �ഭധ്ത 
70 എല് പതി സതി ഡതി യാണ്.

2008-ല് ഗുണലഭാക്തൃ ഗ്രൂപ്പുകള്ക്് പകൊറതിയതതിനു 
ലശഷം 35 ശതൊനലത്ാളം സ്കീമുകളും തുടര്ച്ചയായ  
പ്രവര്ത്നത്തിനതിടയതില് സാലങ്തതികവം സാമൂ്തിക
വം സാമ്പത്തികവൊയ പ്രശ്നങ്ങളുൊയതി ഭാഗീകൊലയാ  
പൂര്ണൊലയാ പ്രവര്ത്നര്തിതൊയതി എന്ന് 2015-ല് സതി. 
എ.ജതി നടത്തിയ വതി�യതിരുത്�തില് കവണ്ത്തുകയണ്ായതി. 
ഭാഗീകൊലയാ പൂര്ണ്ൊലയാ മുടങ്ങതിക്തിടക്ന്ന സാമൂ്തിക 
ഉടെസ്തയതിലള് കുടതിവവള് പദ്തതികളുവട പുനരുദ്ാര
ണത്തിന് ലവണ്തി ലകരള സര്ക്ാര് അനുവദതിച്ച പദ്തതിയാ
ണ് സുസ്തിരതാ പദ്തതി. ഈ പദ്തതിയ്കായതി 2018 മുതല് 
ബഡ്ജറ്റ് വതി്തിതം നീക്തിവവയ്കാറുമുണ്്. സുസ്തിരതാ പദ്
തതിയവട കീെതില് 448 പദ്തതികള് വകആര്ഡബ്ല്യുഎസ്എയ്ക് 
2021 ആഗസ്റ്റ് 31 ന് പുന:സ്ാപതിക്ാനാകും.
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ശുചീകരണ പ്രവര്ത്നങ്ങളുവട ഒന്നും രണ്ടും ഘട്ടങ്ങളതി
വ� ജതില് തതിരതിച്ചുള് ലനട്ടങ്ങള് കാണതിക്ന്നത് െ�പ്പുറം  
ജതില്യതില് 26,385 െീറ്റര് വരെയതിലനജ് കവലറജ്  
ഉവണ്ന്നും ഇത് 14 ജതില്കളതില് ഏറ്റവം ഉയര്ന്നതാവണ
ന്നും ആണ്. ആഗസ്റ്റ് 31, 2021 വ� കണക്നുസ
രതിച്ച് ഏറ്റവം കൂടുതല് ബലയാഗധ്ാസ് ലൈാന്കള് (557) 
ലകാട്ടയത്ാണ് (അനുബന്ധം 11.4.7). ആഗസ്റ്റ് 
31, 2021 വവരയള് ഭൂഗര്ഭ ജ�റീച്ചാര്ജ്ജ് (ജതി ഡബ്ല്യൂ 
ആര്) ഘടനകളുവട ഭൂരതിഭാഗവം (988) ലകാട്ടയത്ാ
ണ്. അതുലപാവ� വക.ആര്.ഡബ്ല്യൂ.എസ്.എ സംസ്ാ
നത്് സ്ാപതിച്ച വൊത്ം െെവവള് സംഭരണ (ആര്.

ഡബ്ല്യൂ.എച്ച്) ടാങ്കുകളുവട എണ്ം ആഗസ്റ്റ് 31, 2021 
വവര 32,466 ആണ്. ഇത് ഏറ്റവം കൂടുതല് എണ്ം 
(9,928) ഇടുക്തിയതിലം ഏറ്റവം കുറവ് (251) വയനാടുൊണ്  
അനുബന്ധം 11.4.8. വക.ആര്.ഡബ്ല്യൂ.എസ്.എ യവട 
കണക്നുസരതിച്ച് ആഗസ്റ്റ് 31, 2021 പ്രകാരമുള് 
5,883 പദ്തതികളതില് പ്രവര്ത്നക്ഷെൊയള് 5,353 
വചറുകതിട ജ�വതിതരണ പദ്തതികളും 41 വന്കതിട ജ�
വതിതരണ പദ്തതികളും ഇവയവട പരതിധതിയതില് 4,56,304  
കുടുംബങ്ങവള ഉള്വക്ാള്ളുന്നതുൊയ പദ്തതികളാണതിത് 
(അനുബന്ധം 11.4.9).

ബബാക്് 11.4.3 പതതിമൂന്നാം പഞ്വത്ര പദ്തതി കാ�യളവ തില് ലകരള വാട്ടര് അലതാറതിറ്റതിയവട
(വക.ഡബ്ല്യൂ.എ) ലനട്ടങ്ങള്

• പമ് ഹൗസുകളുവട ഓബട്ടാബമഷന്: െനുഷധ് ഇടവപടല് കുറയ്ക്കുന്നതതിനും പ്രവര്ത്നവച്ച�വ് �ഘൂകരതിക്ന്നതതിനും  
വക.ഡബ്ല്യൂ.എ-വ� പമ്പതിംഗ് ലസ്റഷനുകളുവട പ്രവര്ത്നം വെച്ചവപെടുത്തുന്നതതിനും വതിവതിധ ജ� വതിതരണ പദ്തതികള്ക്് കീെതി
ലള് 439 പമ്പ് ്ൗസുകള് ഓലട്ടാലെറ്റ് വചയ്തിട്ടുണ്്.

• 24x7 ബകാള് വസന്റം അകവോലൂമം: ഉപലഭാക്തൃ വപാതുജനങ്ങളുവട പരാതതികള് പരതി്രതിക്ന്നതതിനായതി ജ�ഭവനതിവ� 
വ്ഡ് ഓഫീസതില് 24 െണതിക്കൂറും പ്രവര്ത്തിക്ന്ന പരാതതി പരതി്ാര യൂണതിറ്റു സ്ാപതിച്ചു. പരാതതി പരതി്ാര സംവതിധാനത്തി
വറെ ഗുണനതി�വാരം വെച്ചവപെടുത്തുന്നതതിനും രജതിസ്ട്ര് വചയ് വപാതു പരാതതികളുവട പുലരാഗതതി ട്ാക് വചയ്ന്നതതിനും നതിരീ
ക്ഷണത്തിനുമുള് ഒരു ലസാഫ്റ്റ് വവയര് “അക്ാലൂം“ ഇന്സ്റാള് വചയ്തിട്ടുണ്്.

•  എഫ്.എഫ്.എ.എസ് (ബ്ാ വഫയ്ലുെര് അലര്ട്ട് സി്റേം) : പമ്പതിംഗതില് പ്രധാന തകരാര് സംഭവതിക്ലമ്പാള് ഉടനടതി അറതിയതി
പെ് നല്കുന്ന എഫ്.എഫ്.എ.എസ് (ല്ാ വഫയ്ലലുവര് അല�ര്ട്ട് സതിസ്റം) എന്ന ഒരു അല�ര്ട്ട് സതിസ്റം രൂപകല്പന വചയ്തിട്ടുണ്്. 
വടക്ന് ലെഖ�കളതിവ� ഏെ് െ�തിനജ� ശുദ്ീകരണ ലൈാന്കളതില് ഈ സംവതിധാനം നടപെതി�ാക്കയം ഇത് വളവര വതിജയക
രൊവണന്ന് വതളതിയതിച്ചതിട്ടുണ്്. വതക്ന്, വടക്ന് ലെഖ�കളതിവ� െറ്റ് പ്രധാന ഡബ്ല്യൂ.ടതി.പതി കളതില�ക്് ഇത് ക്രലെണ വധ്ാപതിപെതി
ക്ന്നതതിനുള് നടപടതികള് സ്ീകരതിച്ചു വരതികയാണ്.

• യന്ത്രെല്കൃ� മാന്ബഹാള് ക്ീനിംഗ് : വക.ഡബ്ല്യൂ.എ ഇവന്നാലവഷന് ലസാണതിന് കീെതില് ജനറല് ലറാലബാട്ടതിക്സ് ഇവന്നാ
ലവഷന് പപ്രവറ്റ് �തിെതിറ്റഡ് വതികസതിപെതിച്ച ബാന്ഡതികൂട്ട് ലറാലബാട്ട് ൊനുവല് സ്കാവവഞ്തിംഗ് ഇല്ാതാക്ന്നതതിനുള് ഒരു സാ
ലങ്തതിക വതിദധ്യാണ്. നതി�വതില് തതിരുവനന്പുരവത് െ�തിനജ� ഡതിവതിഷനു കീെതിലള് ൊന്ല്ാളുകള് വൃത്തിയാക്ന്നതതിനുള് 
പപ�റ്റ് പദ്തതിയതി�ാണ് ഇത് ഉപലയാഗതിക്ന്നത്.

• എനര്ജി മാബനജ്വമന്ം എനര്ജി ഓഡിറ്റും: ആറ് പ് വടന്ഷന് (എച്ച്.ടതി) കണക്ഷനുകളുവട പൂര്ണ് ഊര്ജ്ജ ഓഡതിറ്റ് 
ഇതതിലനാടകം നടത്തുകയം അന്തിെ കവണ്ത്ലകള് വക.ഡബ്ല്യൂ.എ ക്് സെര്പെതിക്കയം വചയ്തു. 

ഉറെിടളം: വക.ഡബ്ല്യൂ.എ

ബബാക്് 11.4.4 പതതിമൂന്നാം പഞ്വത്ര പദ്തതി കാ�യളവ തിവ� ജ�നതിധതി പദ്തതിയവട ലനട്ടങ്ങള്

• 1.61 �ക്ഷം കുടുംബങ്ങള്ക്് പ്രലയാജനവപെടുന്ന ജ�നതിധതി-2 പദ്തതിക്് കീെതില് 811 ജ�വതിതരണ പദ്തതികള് കമ്ീഷന് 
വചയ്തു.

• 146 സതിംഗതിള് ഗ്ാെപഞ്ായത്് വക.ഡബ്ല്യൂ.എ/ജതിപതി സ്കീമുകള് പുന:സ്ാപതിക്കയം ജ�നതിധതി -2 പദ്തതിക്് കീെതില് പ്രവ
ര്ത്നത്തിനും പരതിപാ�നത്തിനുൊയതി ഗുണലഭാക്തൃ ഗ്രൂപെതില�ക്് പകൊറതി.

• 483 ഭൂഗര്ഭ ജ�റീച്ചാര്ജ്ജ് (ജതിഡബ്ല്യൂ.ആര്) ഘടനകള് നതിര്മ്തിച്ചു.
• 2003 ശുചതിത് ഘടനകള് നതിര്മ്തിച്ചു.
• സുസ്തിരതാ പതിന്തുണയവട കീെതില് ഓഗസ്റ്റ് 31, 2021 വവര ഭാഗീകൊലയാ പൂര്ണ്ൊലയാ പ്രവര്ത്നര്തിതൊയ 448 

സ്കീമുകള് പ്രവര്ത്നക്ഷെൊയ സ്കീമുകളതില�ക്് പുന:സ്ാപതിച്ചു. 604 പദ്തതികളതില് പുനരുദ്ാരണ പ്രവര്ത്നങ്ങള്  
നടന്നുവരതികയാണ്.

• ജല് ജീവന് െതിഷന് (വജ.വജ.എം) കീെതില് ഓഗസ്റ്റ് 31, 2021 വവര 9,625 പ്രവര്ത്നക്ഷെൊയ ഗാര്്തിക ടാപെ് കണക്ഷ
നുകള് (എഫ്.എച്ച്.ടതി.സതി) നല്കതിയതിട്ടുണ്്.

• വറയതിന് വസറെര് പ്രവര്ത്നങ്ങളുവട ഭാഗൊയതി ഓഗസ്റ്റ് 31, 2021 വവര 10,000 �തിറ്റര് ലശഷതിയള് 2,745 െെവവള് 
സംഭരണ ഘടകങ്ങളും 2,471 തുറന്ന കതിണര് റീചാര്ജ് സ്ട്ക്ച്റുകളും പൂര്ത്തിയായതി.

• 2017-18 വ� (ഒക്ലടാബര്, നവംബര് 2017) ഇന്ധ്യതിവ� ല�ാക ബാങ്് സ്ായലത്ാവടയള് പദ്തതികളതില് ഏറ്റവം 
െതികച്ച ജ� വതിതരണ പദ്തതിക്ള് അവാര്ഡ് വക.ആര്.ഡബ്ല്യൂ.എസ്.എ കരസ്ൊക്തി.

• ലപ്രാജക്ടതിവറെ തത്െയ നതിരീക്ഷണവം വതി�യതിരുത്ലം നല്കുന്നതതിന് വക.ആര്.ഡബ്ല്യൂ.എസ്.എ എം.ഐ.എസ്  
സതിസ്റത്തിന് ലസ്കാച്ച് അവാര്ഡ് �ഭതിച്ചു. പദ്തതിയതിവ� കാ�താെസലൊ തടസ്ങ്ങലളാ ട്ാക്വചയ്ന്നതതിന് ഈ 
സംവതിധാനം സ്ായതിച്ചതിട്ടുണ്്.

ഉറെിടളം- വക.ആര.ഡബ്ല്യൂ.എസട്.എ.
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കഴതിഞ്ഞ അഞ്ചു വര്ഷങ്ങളായതി ലകരള സര്കാര്  
പാവങ്ങള്ക്ക് വീട്ക് നല്കുന്നതതിലം, നതി�വാരമുള്ള  
ഭവനങ്ങള് ജനങ്ങള്ക്ക് നല്കുന്നതതിലം പ്രലതധ്ക 
ശ്രദ് ചെലത്തിയതിട്ടുണ്്ക്. ഭവന നതിര്മാണ ലേഖ�
യതിച� പ്രധാന പരതിപാടതിയാണ്ക് ല�ഫ്ക് േതിഷന്. േറ്്ക് 
ഏജന്സതികള് i) ലകരള ല്റേറ്്ക് ഹൗസതിംഗ്ക് ല�ാര്്്ക് 
ii) ഹൗസതിംഗ്ക് കമീഷണലേറ്്ക്/ചടക്ക്നതികല് ചസല് 
ഓഫ്ക് ഹൗസതിംഗ്ക് iii) ലകരള ല്റേറ്്ക് നതിര്മതിതതി ലകന്ദം iv) 
ചപാതുേരാേത്്ക് വകുപ്്ക് എന്നതിവയാണ്ക്. കൂടാചത പട്തി
കജാതതി വതികസന വകുപ്്ക്, കുടം�ശ്രീ, ഗ്ാേവതികസന 
കമീഷണലേറ്്ക്, തലദേശ സ്വയംഭരണ സ്ാപനങ്ങള് 
എന്നതിവയം ഈ ലേഖ�യതില് സജീവോയതി പ്രവര്ത്തിക്കുന്നു. 

I. തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പ്  
(എല്.എസപ്.ജി.ഡി)-ഉപജീവനം, ഉള്ദ്്ചേര്ക്കല്, 
സാമ്പത്ിക ശാക്ീകരണ (ലൈഫപ്) മിഷന് 
സംസ്ാനചത് ഭവനരഹതിതരുചട പ്രശ്നങ്ങള് പരതിഹ
രതിക്കുന്നതതിനുള്ള ഒരു പ്രധാന പരതിപാടതിയായതി 2016-ല് 
ലകരള സര്കാര് ല�ഫ്ക് േതിഷന് ആരംഭതിച്ചു. അടതിസ്ാന 
ത�ത്തിച� പ്രശ്നങ്ങചള അഭതിസംല�ാധന ചെയ്യുന്നതതി
നായതി �ഹുമുഖ സേീപനത്തിലൂചട സേയ�ന്തിതോയതി 
നടപ്തി�ാക്കുന്ന ഒരു പരതിപാടതിയായാണ്ക് ഇത്ക് വതിഭാവനം 
ചെയ്തിരതിക്കുന്നത്ക്. സാമ്പത്തിക സ്വാശ്രയത്തില�ക്ക് നയതി
ക്കുകയം എല്ാവചരയം ഉള്ചകാള്ളുന്ന വതികസനം ഉേപ്ാ
ക്കുകയം ചെയ്യുന്നതതിനായതി ലനപുണധ് വതികസനത്തിലൂചട 
സുസ്തിരോയ ഉപജീവനോര്ഗം �ക്ധ്േതിട്ടുള്ള സേഗ്ോയ 
പുനരധതിവാസ പരതിപാടതിചക്ാപ്ം ഭവനരഹതിത-ദരതിദ്രര്ക്ക് 
േതിഷന് ഭവനം നല്കുന്നു, അപൂര്ണ്ണോയ വീടകളുചട  
പൂര്ത്ീകരണത്തിനു പുേചേ, ജീര്ണതിച്ച വീടകള് പുനരു
ദ്ാരണം, സ്വന്തോയതി ഭൂേതിയള്ളവര്ക്ക് വീട്ക് നതിര്മതിക്കുന്ന
തതിന്ക് സാമ്പത്തിക സഹായം നല്കുക, സംസ്ാനചത് 
ഭൂരഹതിത-ഭവനരഹതിതരായ ഗുണലഭാക്ാകചള അപ്ാര്
ട്്ക്ചേന്്ക് സമുച്ചയങ്ങ ളതി�ാകതി പുനരധതിവസതിപ്തിക്കുക എന്നതി
വയാണ്ക് േതിഷന് �ക്ധ്ം വയ്ക്കുന്നത്ക്. പ്രാഥേതിക ആലരാഗധ് 
സംരക്ണം, വലയാജന പതിന്തുണ, ലനപുണധ് വതികസനം,  
സാമ്പത്തിക ലസവനങ്ങള്ക്കുള്ള സംവതിധാനങ്ങള് എന്നതിവ 
ഉള്ചപ്ചട നതിരവധതി ലസവനങ്ങള് ല�ഫ്ക് സംലയാജതി
പ്തിക്കുന്നു. തീരലദശവാസതികള്, ലതാട്ം ചതാഴതി�ാളതികള്, 
സര്കാര് ഭൂേതിയതില് താത്ക്കാ�തിക പാര്പ്തിടങ്ങളതില് കഴതി
യന്നവര് എന്നതിവരുള്ചപ്ചടയള്ള സമൂഹത്തിച� ഏറ്വം 
ദരതിദ്രരായ വതിഭാഗങ്ങള്കാണ്ക് പദ്തതിയതില് പ്രഥേ പരതിഗ
ണന നല്കുന്നത്ക്.

ലൈഫപ് മിഷന്റെ ദ്നട്ടങ്ങള് (02-11-2021)
ല�ഫ്ക് േതിഷചന് പ്രവര്ത്നങ്ങള് മൂന്ന്ക് ഘട്ങ്ങളായാ
ണ്ക് ക്രേീകരതിച്ചതിരതിക്കുന്നത്ക്. പൂര്ത്തിയാകാത് വീടകളുചട 
പൂര്ത്ീകരണോണ്ക് ആദധ്ഘട്ം �ക്ധ്േതിട്ത്ക്. രണ്ാം ഘട്
ത്തില് സ്വന്തോയതി ഭൂേതിയള്ളവര്ക്ക് വീട്ക് നതിര്േതിക്കുന്നതതിനു
ള്ള ധനസഹായം നല്കലം മൂന്നാം ഘട്ത്തില് ഭൂരഹതിതരും 
വീടതില്ാത്വരുോയ ഗുണലഭാക്ാകചള പുനരധതിവസതിപ്തി
കലം. 2021-22 ല് അവസാനലത്ാചട ഒരു �ക്ത്തി�ധതി
കം വീടകള് ഗുണലഭാക്ാകള്ക്ക് നല്കാനാണ്ക് ല�ഫ്ക് 
േതിഷന് പദ്തതി �ക്ധ്േതിടന്നത്ക്. നവം�ര് 2, 2021-ച� 

കണകനുസരതിച്ച്ക് സംസ്ാനത്്ക് ല�ഫ്ക് േതിഷന് നതിര്മതിച്ച 
ആചക വീടകളുചട എണ്ണം 2,76,009 ആണ്ക്. വതിശദാംശങ്ങള് 
പട്ടിക 11.5.1-ല് നല്കതിയതിരതിക്കുന്നു.

ഭവനരഹതിതരായ ഗുണലഭാക്ാകചള ഭവന സമുച്ചയ
ങ്ങളതില് പുനരധതിവസതിപ്തികാനാണ്ക് േതിഷന് �ക്ധ്േതിട
ന്നത്ക്. മൂന്നാം ഘട്ത്തിലള്ള എല്ാ ഭവന സമുച്ചയങ്ങളും 
സേയവം അധ്വാനവം �ാഭതിക്കുന്നതതിനായതി പ്രീഫാ�്ക് 
സാലകേതതികവതിദധ് ഉപലയാഗതിച്ച്ക് നതിര്മതിക്കും. ല�ഫ്ക് 
ഗുണലഭാക്ാകള് അഭതിമുഖീകരതിക്കുന്ന ഏറ്വം  
പ്രധാനചപ്ട് പ്രശ്നങ്ങളതിച�ാന്ന്ക് വീടകളുചട നതിര്മാണ 
സാേഗ്തികളുചട ഉയര്ന്ന വതി�യാണ്ക്. ആവര്ത്തിച്ചു
ള്ള ചവള്ളചപ്ാകത്തിചന്യം ഉരുള്ചപാട്�തിചന്യം 
പശ്ാത്�ത്തില്, ഭവനരഹതിതര്ക്കുള്ള ഭവനം സുസ്തി
രവം പരതിസ്തിതതി സൗഹൃദവോയ നതിര്മാണത്തിലൂചട 
അതതിലവഗം ട്ാക്ക് ചെയ്ാന് േതിഷന് തയ്ാോണ്ക്. ഘട
നാപരോയ പ്രകടനത്തില് വതിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്ാത് സുസ്തി
രതയം ലവഗതയം സുരക്യം േതിഷന് അവ�ം�തിക്കുന്ന  
സാലകേതതികവതിദധ്കളുചട മുഖമുദ്രയായതിരതിക്കും.

പ്രധാന് േന്തതി ആവാസ്ക് ലയാജന (പതി.എം.എ.ലവ) എന്ന 
ലകന്ദാവതിഷ്ക്കൃത പദ്തതി പ്രകാരം, വീട്ക് നതിര്മാണത്തിനു
ള്ള യൂണതിറ്്ക് സഹായം ഗ്ാേപ്രലദശങ്ങള്ക്ക് 72,000 രൂപയം 
നഗരപ്രലദശങ്ങള്ക്ക് 1.5 �ക്ം രൂപയോണ്ക്. ല�ഫ്ക് 
േതിഷനുോയതി സംലയാജതിപ്തിച്ചാണ്ക് പ്രധാനേന്തതി ആവാസ്ക് 
ലയാജന (അര്�ന്) സംസ്ാനത്്ക് നടപ്ാക്കുന്നത്ക്. 
പദ്തതി പ്രകാരം, ലകന്ദ വതിഹതിതം 1.5 �ക്ം രൂപയം �ാകതി 
2.5 �ക്ം രൂപയോണ്ക് (ഇതതില് സംസ്ാന വതിഹതിതം 
50,000 രൂപയം നഗര തലദേശഭരണ സ്ാപന വതിഹതിതം 
2 �ക്ം രൂപയം ആണ്ക്). പതി.എം.എ.ലവ (അര്�ന്) 
പദ്തതിയതിലൂചട 70454 വീടകള് 2021 വചര പൂര്ത്തിയാകതി 
(പട്ടിക 11.5.1 കാണുക).

II. ദ്കരള ദ്്റേറ്പ് ഹൗസിംഗപ് ദ്�ാര്ഡപ്
ലകരള സര്കാരതിചന് കീഴതിലള്ള ഭവന നതിര്മാണ ലേഖ
�യതിച� പ്രധാന നതിര്വ്വഹണ ഏജന്സതികളതി ച�ാന്നായ 
ലകരള ല്റേറ്്ക് ഹൗസതിംഗ്ക് ല�ാര്്്ക് (ചകഎസ്ക്എച്ച്ക്�തി) 
ഭവന നതിര്മാണത്തിനുള്ള വായ്ക്പാ സഹായത്തിന്ക് 
പുേചേ ചപാതു ഭവന പദ്തതികളതിലൂചട അര്ഹരായ  
ഗുണലഭാക്ാകള്ക്ക് പാര്പ്തിട സൗകരധ്ങ്ങള് നല്കുന്നു
ണ്്ക്. 2020-21 ല് ആചക 25 വീടകളും ഓഗസ്ക്റ്്ക് 31, 2021 
വചര 9 വീടകളും ചക.എസ്ക്.എച്ച്ക്.�തിയചട വതിവതിധ ഭവന 
പദ്തതികളതിലൂചട നതിര്മതിച്ചു. ഗൃഹശ്രീ ഭവന പദ്തതി പ്രകാരം 
2017-18 മുതല് 2021-22 വചര (ഓഗസ്ക്റ്്ക് 31, 2021 വചര) 
ആചക 905 വീടകള് നതിര്മതിച്ചു. ചക.എസ്ക്.എച്ച്ക്.�തി 2021 
ോര്ച്ച്ക് 31 വചര 12 വര്കതിംഗ്ക് വതിേന്സ്ക് ലഹാ്റേലകള് 
നതിര്മതിച്ചു. 2020-21 ല് തൃശൂര് ചേ്തികല് ലകാലളജതിചന് 
ഉടേസ്തയതിലള്ള 50 ചസന്്ക് സ്�ത്്ക് 75 കതിടകകളുള്ള 
ഇരുനതി� ചകട്തിടം ആശ്വാസ്ക് വാടക ഭവനം പദ്തതിയതില് 
നതിര്മതിക്കുന്നതതിന്ക് ഭരണാനുേതതി �ഭതിച്ചു.

11.5 ഭവന നിർമ്മാണം
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III. ഹൗസിംഗപ് കമ്ീഷണദ്േറ്പ് (ഹൗസിംഗിന്റെ
ന്െകപ്നിക്കല് ന്സല്)
ഹൗസതിംഗ്ക് ലേഖ�യതിച� പ്രവര്ത്നങ്ങളതില് സാലകേതതിക 
േതികവ്ക്, ആസൂത്രണം, ഏലകാപനം എന്നതിവ ലകവരതിക്കുക 
എന്ന �ക്ധ്ലത്ാചട 1980 �ാണ്ക് ഹൗസതിംഗ്ക് കമീഷണ
ലേറ്്ക് രൂപീകരതിച്ചത്ക്. ഈ ഓഫീസ്ക്, ഭവന നതിര്മാണ ലേഖ
�യതിച� വതിവതിധ ഏജന്സതികളുചട നയ രൂപീകരണം, സാ
ലകേതതിക സഹായം എന്നതിവയതില് ഏര്ചപ്ട്തിരതിക്കുന്നു, നൂതന 
ഭവന സാലകേതതികവതിദധ്കചളക്കുേതിച്ച്ക് അവല�ാധം, ഭവന 
നതിര്മാണചത്ക്കുേതിച്ചുള്ള വതിവരലശഖരണം അതതിചന് 
വധ്ാഖധ്ാനവം ഭവന നതിര്മാണ ലേഖ�യതിച� തീരുോന
ചേടകല് പ്രക്രതിയ സുഗേോകല് എന്നതിവയതിലം സജീവ
ോയതി ഏര്ചപ്ട്തിരതിക്കുന്നു. 2020-21-ല് 'നൂതന നതിര്മാണ 
സാലകേതതികവതിദധ്യചടയം ഭവന സാക്രതാ പരതിപാടതിയ
ചടയം ലപ്രാത്ാഹനം' (Promotion of Innovative Building 
Technology and Housing Literacy Programme) എന്ന 
പദ്തതിക്ക് കീഴതില് ദുരന്ത നതിവാരണ ചകട്തിട നതിര്മാണ 
സാലകേതതികവതിദധ്കചളക്കുേതിച്ചുള്ള ോര്ഗ്ഗനതിര്ലദേശങ്ങള് അട
ങ്ങതിയ സാലകേതതിക �ഘുല�ഖകള് ലകരള സംസ്ാന ദുരന്ത 
നതിവാരണ നതിര്വഹണ അലതാേതിറ്തിയചട (ചക.എസ്ക്.്തി. 
എം.എ) സഹകരണലത്ാചട തയ്ാോകതി സതി-ആപ്ക്റ്്ക് 
അച്ചടതിച്ചു. 

IV. ദ്കരള സംസ്ാന നിര്മ്ിതി ദ്കന്ദം
ലകരള സര്കാരതിചന് ഭവന വകുപ്തിന്ക് കീഴതിലള്ള ഒരു 
അംഗീകൃത ഏജന്സതിയാണ്ക് ലകരള സംസ്ാന നതിര്

മതിതതി ലകന്ദം (KESNIK). ചകസ്തിക്ക്-ന് ലനതൃത്വത്തില് 
കാട്ാകടയതില് 30 പാര്പ്തിട യൂണതിറ്റുകള് അടങ്ങുന്ന ഒരു 
ോതൃകാ സുസ്തിര ഗ്ാേത്തിചന് നതിര്മാണം പുലരാഗേതി
ക്കുന്നു. 2020-21-ല്, ചകസ്തിക്ക് നതിര്മാണ ലേഖ�യതില് 
ലനപുണധ് വതികസനം നല്കുന്നതതിന്ക് ലനപുണധ് പരതി
ശീ�നം നടത്തി 281 ഗുണലഭാക്ാകള്ക്ക് പ്രലയാജനം 
�ഭതിച്ചു. 2020-21-ല് സുസ്തിര ആവാസ സാലകേതതികവതിദധ്
ചയക്കുേതിച്ചുള്ള ഒരു ലകപ്പുസ്തകം പ്രസതിദ്ീകരതിച്ചു. സതിവതില്, 
ആര്കതിചടക്ക്െര് എന്ജതിനീയേതിങ്ക് �തിരുദധാരതികചള നല് 
ചപ്രാഫഷണലകളാകാനായതി തതിരുവനന്തപുരത്ം എേ
ണാകുളത്ം ഫതിനതിഷതിംഗ്ക് സ്ക്കൂളതില് 3 ലകാഴ്ക്സുകള് നട
ത്ാന് ചകസ്തിക്ക് 2021-22-ല് നതിര്ലദേശതിച്ചതിരുന്നു.

V. കുടം�ശ്ീയുന്െ കീഴിലുള്ള ഭവന പദ്ധതികള് 
ലകന്ദ-സംസ്ാന സര്കാരുകളും മുനതിസതിപ്ാ�തിറ്തികളും 
സംയക്ോയതി നടപ്ാക്കുന്ന പ്രധാന് േന്തതി ആവാസ്ക് 
ലയാജന (പതിഎംഎലവ-യ) പദ്തതിയചട സംസ്ാനത� 
ലനാ്ല് ഏജന്സതിയാണ്ക് കുടം�ശ്രീ. ‘2022-ഓചട എല്ാ
വര്ക്കും വീട്ക്’ എന്ന �ക്ധ്ലത്ാചട നടപ്തി�ാക്കുന്ന ലക
ന്ദ-സംസ്ാന സര്കാരുകളുചട സംയക് സംരംഭോണ്ക് 
പ്രധാന് േന്തതി ആവാസ്ക് ലയാജന (പതിഎംഎലവ-യ). 
അലഫാര്്�തിള് ഹൗസതിങ്ക് പദ്തതി പ്രകാരം, ല�ഫ്ക് 
േതിഷനുോയതി സഹകരതിച്ച്ക് ഭൂരഹതിതര്കായതി 774 ഭവന യൂണതി
റ്റുകള്ക്ക് അനുേതതി നല്കതി. അയ്കോളതി അര്�ന് എംല്ാ
യ്ക്ചേന്്ക് സ്ീേതിചന് സഹകരണലത്ാചട പതിഎംഎലവ (യ) 
വഴതി ല�ഫ്ക് ഗുണലഭാക്ാകള്ക്ക് 18,28,305 ചതാഴതില് 

പട്ടിക 11.5.1 ല�ഫ്ക് േതിഷന് നതിര്മതിച്ച വീടകളുചട ജതില് തതിരതിച്ചുള്ള വതിശദാംശങ്ങള്
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തതിരുവനന്തപുരം 6049 15170 624 10437 3077 2384 3 1617 152 50 39563

ചകാല്ം 3617 8440 1058 5555 1477 1956 3 770 107 18 23001

പത്നംതതിട് 1176 1987 438 1403 800 1248 7 10 75 106 7250

ആ�പ്പുഴ 2728 9203 386 4343 796 1278 10 607 193 204 19748

ലകാട്യം 1102 4222 777 2050 617 1240 42 79 81 171 10381

ഇടകതി 3129 9989 1261 1722 783 1227 114 15 97 48 18385

എേണാകുളം 1059 5411 906 9147 799 1944 53 329 79 178 19905

തൃശൂര് 2997 4939 729 6984 1666 2228 22 117 118 163 19963

പാ�കാട്ക് 7611 11936 517 5737 2149 2763 493 14 127 32 31379

േ�പ്പുേം 2729 6232 863 9265 2436 2553 29 481 678 16 25282

ലകാഴതിലകാട്ക് 6483 4924 266 5541 1212 1311 12 345 124 204 20422

വയനാട്ക് 8440 3680 356 2513 934 1073 1716 0 218 30 18960

കണ്ണൂര് 2644 2396 252 4113 708 777 345 212 176 174 11797

കാസര്ലഗാ്്ക് 2871 3450 425 1644 639 623 50 122 138 11 9973

ആചക 52635 91979 8858 70454 18093 22605 2899 4718 2363 1405 276009

അവലംബം : ലലഫ് മിഷൻ  
ന�ോട്്: �വംബർ 2, 2021-ലല ഡോറ്റ



482  |  സാമ്പത്തിക അവല�ാകനം 2021 |   അദ്ധ്ായം 11

ദതിനങ്ങള് നല്കതി. 63,449 വീടകള്ക്ക് ഇന്ഷുേന്സ്ക്  
പരതിരക് ഉേപ്ാകതി. 

VI. ഗ്ാമ വ ികസന കമ്ീഷണദ്േറ്പ്
സുസ്തിര സാമ്പത്തിക പ്രവര്ത്നങ്ങള്, പാര്പ്തിടം, 
ശുെതിത്വം, ഗ്ാേീണ അടതിസ്ാന സൗകരധ്ങ്ങള്, കണക്ക്റ്തി
വതിറ്തി തുടങ്ങതിയ വതിഷയങ്ങളതില് ഗ്ാേീണ ലേഖ�യതിച� ജന
ങ്ങളുചട ആവശധ്ങ്ങള് പരതിഹരതിക്കുന്നതതി�ാണ്ക് ഗ്ാേീണ 
വതികസന വകുപ്്ക് പ്രാഥേതികോയതി ശ്രദ്തിക്കുന്നത്ക്. പ്രധാന് 
േന്തതി ആവാസ്ക് ലയാജന-(ഗ്ാേീൺ) (ഗ്ാേവതികസന വകു
പ്ാണ്ക്) ഭവന പദ്തതി നടപ്തി�ാക്കുന്നത്ക്. പതിഎംഎലവ-ജതി 
2022-ഓചട ഗ്ാേപ്രലദശത്തിച� വീടതില്ാത് എല്ാ കുടം
�ങ്ങള്ക്കും ഉേപ്തില്ാത് ജീര്ണതിച്ച വീടകളതില് താേസതിക്കു
ന്നവര്ക്കും അവശധ് സൗകരധ്ങ്ങളുള്ള വീട്ക് നല്കാനാണ്ക് 
�ക്ധ്േതിടന്നത്ക്. 2020-21 ല് പതിഎംഎലവ പദ്തതിയചട 
(സ്തില് ഓവര് ഉള്ചപ്ചട) ഭൗതതിക ലനട്ം 711 വീടകളാണ്ക്. 
ഇതതില് 217 വീടകള് എസ്ക്.സതി വതിഭാഗത്തിലം 49 എണ്ണം 
എസ്ക്.ടതിക്കും 197 നയൂനപക്ങ്ങള്ക്കും 248 വീടകള് േറ്്ക് 
വതിഭാഗകാര്ക്കും ഉള്ളതാണ്ക്.

VII. ഫിഷേീസപ് വകുപ്പ്
ലകരള സര്കാരതിചന് ഫതിഷേീസ്ക് വകുപ്തിചന് �ക്ധ്ം േത്ധ്
ചത്ാഴതി�ാളതി സമൂഹത്തിചന് ദീര്ഘകാ� വതികസനത്തിന്ക് 
ലക്േ പ്രവര്ത്നങ്ങള് ലപ്രാത്ാഹതിപ്തിക്കുക എന്നതാണ്ക്. 
േത്ധ്ചത്ാഴതി�ാളതികളുചട അടതിസ്ാന സൗകരധ്വതികസന
ത്തിനും ോനവതിക വതികസനത്തിനുോയതി ഭവന പദ്തതിയചട 
കീഴതില് 2016-ല് 100.00 ലകാടതി രൂപ അനുവദതിച്ചു. 50 േീറ്ര് 
ലഹ ലട്്ക് ല�നതിനുള്ളതില് (എച്ച്ക്ടതിഎല്) താേസതിക്കുന്ന 
േത്ധ്ചത്ാഴതി�ാളതി കുടം�ങ്ങളുചട പുനരധതിവാസ പദ്തതി 
നടപ്ാക്കുന്നതതിന്ക് 2019-ല് സര്കാര് അനുേതതി നല്കതി. 
ചോത്ം പദ്തതിചച്ച�വ്ക് 2450.00 ലകാടതി രൂപ, അതതില് 
1398.00 ലകാടതി രൂപ സതി.എം.്തി.ആര്.എഫ്ക് ല് നതിന്നും 
�ാകതി 1052.00 ലകാടതി രൂപ ഫതിഷേീസ്ക് വകുപ്തിചന് �ജറ്്ക് 
വതിഹതിതത്തില് നതിന്നും കചണ്ത്ണം. 'പുനര്ലഗഹം' എന്ന 
പദ്തതി മൂന്ന്ക് ഘട്ങ്ങളതി�ായാണ്ക് ഫതിഷേീസ്ക് വകുപ്്ക് നടപ്തി
�ാക്കുന്നത്ക്. പദ്തതിയചട ആദധ്ഘട്ത്തിന്ക് 998.61 ലകാടതി 
രൂപയം രണ്ാം ഘട്ത്തിന്ക് 796.54 ലകാടതിയം രൂപയം മൂന്നാം 
ഘട്ത്തിന്ക് 654.85 ലകാടതി രൂപയോണ്ക്. ആദധ് ഘട്ത്തില് 
8487 കുടം�ങ്ങചളയം, രണ്്ക്, മൂന്ന്ക് ഘട്ത്തില�ാലരാന്നതിലം 
5099 കുടം�ങ്ങചളയം പുനരധതിവസതിപ്തികാനാണ്ക് പദ്തതി 
�ക്ധ്േതിടന്നത്ക്. സംസ്ാനചത് 14 ജതില്കളതിലം േത്ധ്
ചത്ാഴതി�ാളതി കള്ക്ക് ഭവന പദ്തതികള് ല�ഫ്ക് േതിഷന് 
നടപ്തി�ാക്കുന്നു. േത്ധ്ചത്ാഴതി�ാളതി കുടം�ങ്ങള്കായതി 
ല�ഫ്ക് േതിഷന് നവം�ര് 2, 2021 വചര നതിര്മതിച്ച വീടകളു
ചട ആചക എണ്ണം 4718 ആണ്ക് (പട്ടിക 11.5.1 കാണുക).

VIII. പട്ടികജാതി വ ികസന വകുപ്പ്
ഭൂരഹതിതരായ പട്തികജാതതി കുടം�ങ്ങള്ക്ക് ഭൂേതി വാങ്ങുന്നതതി
ന്ക് സംസ്ാന സര്കാര് ധനസഹായം നല്കുന്നു. പട്തിക 
ജാതതി വതികസന വകുപ്തിചന് കണക്ക് പ്രകാരം 1,00,475 
പട്തികജാതതികാര് ഭൂരഹതിതരാണ്ക്. ഇതതില് 2020-21 ല് 3507 
കുടം�ങ്ങള്ക്ക് ഈ പദ്തതി പ്രകാരം സഹായം �ഭതിക്കും. 
�ജറ്്ക് വതിഹതിതോയ 185.00 ലകാടതിയതില് 140.79 ലകാടതി 
(76.10 ശതോനം) നവം�ര് 2, 2020-21 ല് ചെ�വഴതിച്ചു. 
നവം�ര് 2, 2021 വചര പട്തികജാതതി വതിഭാഗത്തിനായതി 
ല�ഫ്ക് േതിഷന് 22,605 വീടകള് നതിര്മതിച്ചു. (പട്ടിക 11.5.1 
കാണുക).

IX. പട്ടികവര്ഗ്ഗ വ ികസന വകുപ്പ്
പട്തികവര്ഗ്ഗ വതികസന വകുപ്്ക് 2020-21-ല് നടത്തിയ 
പട്തികവര്ഗ്ഗ കുടം�ങ്ങളുചട ലസാലഷധ്ാ ഇകലണാേതിക്ക് 
ഇ-സര്ലവ പ്രകാരം ഭൂേതിയള്ള 16,070 പട്തികവര്ഗ്ഗ കുടം
�ങ്ങള് ഭവനരഹതിതരും 7,930 പട്തികവര്ഗ്ഗ കുടം�ങ്ങള് 
ഭൂരഹതിതരുോചണന്ന്ക് കണകാകചപ്ടന്നു. 2020-21-ല് 
ഭവന പദ്തതികള്കായതി പട്തികവര്ഗ്ഗ വതികസന വകുപ്തിന്ക് 
�ജറ്തില് വകയതിരുത്തിയ 5,720 �ക്ം രൂപയതില് 6,163.54 
�ക്ം രൂപ (107.75%) ചെ�വഴതിച്ചു. 2017-18 മുതല് ല�ഫ്ക് 
േതിഷന് ഭവന പദ്തതി വഴതി നവം�ര് 2, 2021 വചര 2,899 
വീടകളാണ്ക് ല�ഫ്ക് േതിഷന് എസ്ക്.ടതി വതിഭാഗത്തിനായതി 
നതിര്മതിച്ചു നല്കതിയത്ക്.

X. ദ്കരള ദ്്റേറ്പ് ദ്കാ-ഓപ്ദ്േറ്ീവപ് ഹൗസിംഗപ് ന്ഫ
ഡദ്േഷന്
ലകരള ല്റേറ്്ക് ലകാ-ഓപ്ലേറ്ീവ്ക് ഹൗസതിംഗ്ക് ചഫ്ലേഷന് 
�തിേതിറ്്്ക് അതതിചന് കീഴതിലള്ള സംസ്ാനചത് പ്രാഥേതിക 
സഹകരണ ഹൗസതിംഗ്ക് ചസാലസറ്തികള്ക്ക് അതതിച� 
അംഗങ്ങള്ക്ക് എളുപ്ത്തില് തതിരതിച്ചടവ്ക് വധ്വസ്കളതില് 
സാധധ്ോയ ഏറ്വം കുേഞ്ഞ ചെ�വതില് വീടകള് നതിര്
മതിക്കുന്നതതിന്ക് ധനസഹായം നല്കുന്നതതിനുള്ള അപ്ക്്ക് 
ല�ാ്തിയാണ്ക്. ചഫ്ലേഷചന് ഫണ്ടുകളുചട പ്രധാന 
ല്ാതസ്സുകള് അംഗ സംഘങ്ങളതില് നതിന്നും, സംസ്ാന 
സര്കാരതില് നതിന്നുമുള്ള ഓഹരതി മൂ�ധന സംഭാവനയം 
എല്ഐസതി, നാഷണല് ഹൗസതിംഗ്ക് �ാകേ്ക്, േറ്്ക് വാണതിജധ് 
�ാങ്കുകള് എന്നതിവയതില് നതിന്നുള്ള വായ്ക്പയോണ്ക്. ലകരള 
ല്റേറ്്ക് ലകാ-ഓപ്ലേറ്ീവ്ക് ഹൗസതിംഗ്ക് ചഫ്ലേഷന് സാമ്പ
ത്തികോയതി പതിലന്നാകം നതില്ക്കുന്ന വതിഭാഗത്തിന്ക് (EWS), 
േധധ്വര്ഗ്ഗ വതിഭാഗം (MIG) കൂടാചത അറ്കുറ്പ്ണതികള്ക്കുോ
യതി ഭവനവായ്ക്പ നല്കതി വരുന്നു. 2016-17 മുതല് 2021-22 
വചരയള്ള കാ�യളവതില് 8,574.00 �ക്ം രൂപ ചക.എസ്ക്.
സതി.എച്ച്ക്.എഫ്ക് ഭവന വായ്ക്പയായതി വതിതരണം ചെയ്ക്തു. വതി
ശദാംശങ്ങള് അനു�ന്ം 11.5.2-ല് നല്കതിയതിരതിക്കുന്നു.

XI. ഹൗസിംഗപ് ഫിനാന്സപ്
ദീര്ഘകാ�ാടതിസ്ാനത്തില് താങ്ങാനാവന്ന (affordable) 
ഭവനങ്ങള് �ഭധ്ോക്കുന്നതതിനുള്ള ഒരു നതിര്ണായക ോര്
ഗോണ്ക് വീട്ക് നതിര്മാണത്തിനുള്ള ധനസഹായം. �ാങ്കു
കളതില് നതിന്നുള്ള വായ്ക്പകള്, സ�്ക്സതി്തികള്, ലകന്ദാ
വതിഷ്ക്കൃത പദ്തതികളതില് നതിന്നുള്ള ഗ്ാന്റുകള്, സംസ്ാന 
പദ്തതികള്, പഞ്ായത്കളുചട സ്വന്തം ഫണ്്ക്, പ്രാലദശതിക 
സര്കാര് വതിഹതിതം, വായ്ക്പകള് എന്നതിവ ഭവനനതിര്മാ
ണത്തിനുള്ള ധനത്തില് ഉള്ചപ്ടന്നു. ആര്�തിഐ നതിയ
േങ്ങള്ക്ക് കീഴതില് വരുന്ന എല്ാ പ്രധാന ചഷ്യൂള്്്ക് 
�ാങ്കുകളും വതിവതിധ �ാകേ്ക് സ്ീമുകളതിലൂചട ഭവനവായ്ക്പ 
നല്കതി വരുന്നു. സാമ്പത്തികോയതി പതിന്നാകം നതില്ക്കുന്ന 
വതിഭാഗം, താഴ്ക്ന്ന വരുോനകാര്, ഇടത്രം വരുോന
കാര്, ഉയര്ന്ന വരുോനകാര് എന്നതിവര്ക്ക് സര്കാരതി
ചന് വതിവതിധ ഭവന പദ്തതികളതിലൂചട �ാങ്കുകള് വായ്ക്പ 
വാഗ്ാനം ചെയ്യുന്നു. ലദശസാല്കൃത �ാങ്കുകള്, ലകരള 
ഗ്ാേീൺ �ാകേ്ക്, സ്വകാരധ് ലേഖ�യതിച� വാണതിജധ് �ാങ്കു
കള്, ലകരള ല്റേറ്്ക് ലകാ-ഓപ്ലേറ്ീവ്ക് �ാങ്കുകള്, ലകരള 
ല്റേറ്്ക് ലകാ-ഓപ്ലേറ്ീവ്ക് അഗ്തികള്ച്ചര് ആന്്്ക് റൂേല് 
ച്വ�പ്ക്ചേന്്ക് �ാകേ്ക് �തിേതിറ്്്ക് (ചക.എസ്ക്.സതി.ആര്.
്തി), ചെറുകതിട ധനകാരധ് �ാങ്കുകളായ ഹൗസ്ക്ചഫ്്ക്, 
ഹ്്ക്ലകാ, എച്ച്ക്.്തി.എഫ്ക്.സതി എന്നതിവയാണ്ക് സംസ്ാന
ചത് സര്കാര് ഏജന്സതികള്ചകാപ്ം വീട്ക് നതിര്മാണ
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ത്തിന്ക് വായ്ക്പ നല്കുന്ന ധനകാരധ് സ്ാപനങ്ങള്. ഇന്തധ് 
ഗവചമെന്്ക്, േതിസര്വ്ക് �ാകേ്ക് ഓഫ്ക് ഇന്തധ് എന്നതിവയചട 
പ്രഖധ്ാപനങ്ങള് കനുസരതിച്ച്ക് ഭവന വായ്ക്പകളുചട പ�തിശ 
നതിരക്കുകള് ോറുന്നു. ഓഗസ്ക്റ്്ക് 31, 2021 വചരയള്ള വതിവതിധ 
ധനകാരധ് സ്ാപനങ്ങളുചട ഭവന വായ്ക്പകളുചട പ�തിശ 
നതിരക്ക് അനു�ന്ം 11.5.3-ല് നല്കതിയതിരതിക്കുന്നു.

പ്രശ്നങ്ങള്, ന്വല്ലുവിളികള്, മുദ്്ാട്ടുള്ള വഴികള്
ലസാഷധ്ല് ഹൗസതിംഗ്ക് രംഗത്്ക് നതിരവധതി ഏജന്സതികള് 
നതി�വതിലചണ്കേതിലം ല�ഫ്ക് േതിഷന് സംസ്ാന വധ്ാപക
ോയതി വീടതില്ാത്വരതില് നതിന്നും അലപക് ക്ണതിച്ചതതില് 
9,20,260 കുടം�ങ്ങള് അലപക്തിക്കുകയം ഇതതിചന് ചവരതി
ഫതിലകഷന് നടപടതികള് പൂര്ത്ീകരണ ഘട്ത്തിലോണ്ക്. 
സംസ്ാനത്്ക് ഭൂരഹതിതരായ ഭവനരഹതിതര് വളചരലയ
ചേയണ്്ക്. അതതില് അതീവ ദരതിദ്രരായതി കണകാകചപ്
ടന്നതും സ്വന്തോയതി വീട്ക് വാങ്ങാന് കഴതിവതില്ാത്വരും 
വളചരയധതികം ആണ്ക്. ഇതതില് പട്തികജാതതി-പട്തികവര്ഗ്ഗ 
വതിഭാഗകാരും േത്ധ്ചത്ാഴതി�ാളതികളും കുടതിലയറ്കാരും 
ഉള്ചപ്ടന്നു. ഇതുകൂടാചത, വ�തിയ സാമ്പത്തിക അസേത്വ
ങ്ങള് ഈ ലേഖ�യതില് നതി�വതിലണ്്ക്. സ്വകാരധ്ലേഖ�യതില് 
പാര്പ്തിടത്തിനായതി വന് നതിലക്പങ്ങള് ഉള്ളലപ്ാള് തചന്ന 
ചപാതുലേഖ�ാ സ്ാപനങ്ങളതില് ഭവന നതിര്മാണത്തിന്ക് 
താരതലേധ്ന കുേഞ്ഞ നതിലക്പം ആണുള്ളത്ക്. ലെരതിപ്രലദശ
ത്്ക് താേസതിക്കുന്നവരുചട പുനരധതിവാസോണ്ക് േചറ്ാരു 
പ്രശ്നം. ലകന്ദ സര്കാരും സംസ്ാന സര്കാരുകളും ലെരതി 
വതികസനത്തിനായതി വതിവതിധ പദ്തതികള് ഏചറ്ടത്തിട്ടുണ്്ക്.

നതിര്മാണ ചെ�വ്ക് കുേക്ാന് ലവണ്തി തലദേശീയ സാലകേ
തതികവതിദധ്കളുചടയം പ്രീഫാ�്ക് അടതിസ്ാനചപ്ടത്തിയ 
നതിര്മാണത്തിചന്യം യക്തിപൂര്വ്വോയ ഉപലയാഗം  
നടപ്തി�ാക്കുവാന് ലപ്രാത്ാഹതിപ്തിലകണ്തുണ്്ക്. ഇങ്ങ
ചനയള്ള നതിര്മാണം ചെ�വ്ക് കുേഞ്ഞതും പരതിസ്തിതതി  
സൗഹാര്ദേവോയതിരതികണം. ആയതതിനാല്, കാ�ാവസ്
ചയ പ്രതതിലരാധതിക്കുന്ന ഭവന നയം അടതിയന്തരോയതി ആവ
ശധ്ോണ്ക്. പ്രകൃതതി വതിഭവങ്ങളുചട ദുരുപലയാഗം തടയന്നതതി
ന്ക് സംസ്ാനചത് ഭവന ലേഖ�ചയ നതിയന്തതിലകണ്ത്ക് 
ആവശധ്ോണ്ക്. ലകരളത്തിച� ഭൂരഹതിതരായ ഭവനരഹതി
തര്ക്ക് സുരക്തിതവം സുദൃഢവോയ പാര്പ്തിടം ഒരുക്കുക 
എന്നതാണ്ക് സംസ്ാനത്തിചന് �ക്ധ്ം. ോനധ്ോയതി  
ജീവതിക്കുവാനുള്ള അവകാശം അംഗീകരതിക്കുകയം ലൊദന 
അടതിസ്ാനോകതിയള്ള സേീപനം സ്വീകരതിക്കുകയം 
ചെയ്ണം. ഇത്ക് നതിര്മാണത്തിചന്യം ചെ�വ്ക് കുേഞ്ഞ 
രീതതികളുചടയം ഗുണനതി�വാരമുള്ള ലസവനങ്ങളുചടയം 
സംലയാജതിപ്തിക്കുന്നതതിലൂചട സാധധ്ോണ്ക്. 
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11.6 നവകേരള നിർമ്മാണം

2018 ലം 2019 ലം ലകരളം തുടർച്ചയായതി രണ്ട് അതതിശ
ക്തമായ മഴക്കെടുതതികൾ ലനരതിട്ടു. ഇതട് ക്വള്ളക്്ാകെ
ത്തിനം മണ്തിടതിച്ചതി�തിനം കാരണമാകുകയം, തന്മൂ�ം  
സംസ്ാനത്തിക്റെ ഭൗതതിക അടതിസ്ാന സൗകരധ്ങ്ങൾ
കെട് വധ്ാപക നഷ്ം ഉണ്ാക്കുകയം, ജീവനം ജീവലനാപാ
ധതികളം നഷ്ക്്ടുന്നതതിനം ഇടയാക്കുകയണ്ായതി. ദുരന്ത 
പ്രതതിലരാധലശഷതിയള്ള ലകരളം പുനഃസ്ാപതിക്കുന്നതതിനാ
യതി ലകരള സർകൊർ ലകരള പുനർ നതിർമ്ാണ പദ്തതി 
(ആർ.ക്ക.ഐ) ആരംഭതിച്ചു. ഭാവതിയതിൽ പ്രളയ ദുരന്തക്ത് 
ലനരതിടാൻ പറ്തിയ തരത്തിൽ പുനഃസംഘടതി്തിക്കുന്ന 
ആസ്തികൾകെട് ഉയർന്ന നതി�വാരത്തിലള്ള അടതിസ്ാന 
സൗകരധ്ങ്ങൾ ഒരുക്കുന്നതതിനം പാരതിസ്തിതതികവം  
സാലകേതതികവമായ സുരക്ാസംവതിധാനങ്ങൾ വതികസതി്തി
ക്ച്ചടുക്കുന്നതതിനം സംസ്ാനക്ത് ജനങ്ങളക്ട ജീവതിതത്തി
ലം ഉപജീവന മാർഗത്തിലം പ്രകടമായ മാറ്ം ക്കാണ്ടുവ
രാനമാണട് ഈ സംരംഭം ഉലദേശതിക്കുന്നതട്. 

ജ�വതിഭവ മാലനജട് മറെട്, ജ�വതിതരണം, ശുചതിത്ം, നഗര 
ലകന്ദീകരണം, ല�ാഡുകൾ, പാ�ങ്ങൾ, ഗതാഗതം, 
വനം, കൃഷതി, മൃഗസംരക്ണവം, ക്ീരവതികസനവം, 
മത്ധ്ബന്ധനം, ഉപജീവനമാർഗ്ം, ഭൂവതികസനം എന്നതി
വയാണട് ആർ.ക്ക.ഐ യക്ട പ്രധാന ലമഖ�കൾ. 
ഈ പ്രധാന ലമഖ�കൾകെട് പു�ലമ ഡതിസാസ്റ്റർ �തിസട്കട്  
മാലനജട് മന്ം പ്രതതിലരാധവം, പരതിസ്തിതതിയം കാ�ാവസ് 
വധ്തതിയാനവം, സ്ാപനങ്ങളക്ട കാരധ്ക്മതയം ശക്തതി
ക്്ടുത്ലം, ഓ്ണ് ലഡറ് എന്നീ നാ�ട് ല്ാസട് കടതിംഗട് 
ക്സകട്ടറുകളം ഉണ്ട്.

റിബിൽഡ് കേരള ഡവല്പമെന്് ക്രോഗ്രോെിമന് 
(ആർ.മേ.ഡി.പി) ധന ക്രോതസ്സുേൾ
ആർ.ക്ക.ഐ യക്ട കീഴതിലള്ള പദ്തതികൾ സുഗമമായം  
സമയബന്ധതിതവമായതി നട്തി�ാക്കുന്നതതിനായതി 
സംസ്ാന സർകൊർ 2019-20 ലം, 2020-21 ലം, 1,000 
ലകാടതി രൂപ വീതവം, 2021-22-ൽ 1,830 ലകാടതി രൂപയം 
വകയതിരുത്തിയതിട്ടുണ്ട്. വതിവതിധ വകുപ്പുകളക്ട/നതിർവ്വഹണ 
ഏജൻസതികളക്ട ആവശധ്ാനസരണം തുക വതിതരണം 
ക്ചയട്തു വരുന്നു.

ക�രോേ ബരോങ്ിമന് വിേസന നയ വരോയ്പ  
(ഡി.പി. എൽ) 
ലകരളത്തിക്റെ പുനർ നതിർമ്ാണ പദ്തതികൊയതി ല�ാക
ബാകേട് ധനസഹായം വാഗ്ാനം ക്ചയ്തിട്ടുണ്ട്. രണ്ട് ക്ഡവ�
പട്ക്മറെട് ലപാളതിസതി ഓ്ല�ഷനകൾ (ഡതി.പതി.ഒ) വഴതിയാണട് 
ല�ാകബാകേട് ധനസഹായം നൽകുന്നതട്. വായട്പ സ്ീകരതിക്കു
ന്നതതിക്റെ ഭാഗമായതി സംസ്ാനം ചതി� മുക്ന്നാരുകെങ്ങൾ താക്ഴ  
പട്ിേ 11.6.1-ൽ ക്കാടുത്തിട്ടുള്ളതട് പ്രകാരം സ്ീകരതിച്ചതിട്ടുണ്ട്.

ഡതി.പതി.ഒ-1 നട് കീഴതിൽ ആദധ് ഗഡു വായട്പ �ഭതിക്കുന്നതതിനള്ള 
മുക്ന്നാരുകെ നടപടതികൾ വതിവതിധ വകുപ്പുകൾ പൂർത്തിയാ
ക്കുകയം ല�ാകബാകേട് ഡതി.പതി.എൽ അംഗീകരതിക്കുകയം, 
2019 ൽ 250 മതി�ധ്ണ് യ.എസട് ലഡാളർ അനവദതിക്കുകയം 
ഉണ്ായതി. ഈ മുക്ന്നാരുകെ നടപടതികൾ ലകരളത്തിക്റെ 
തന്ത്രപരമായ ലമഖ�കളതിൽ സ്ാധീനം ക്ചലത്തുന്ന നയ
പരമായ പ്രവർത്നങ്ങക്ള കൂടുതൽ ശക്തമാക്കുന്നതും 
സമഗ്ര നദീതട പരതിപാ�നം, സുസ്തിരവം കാ�ാവസ്ക്യ 

പട്ിേ 11.6.1 വതികസന നയ പ്രവർത്നങ്ങൾ (ഡതി.പതി.ഒ) -1-മുക്ന്നാരുകെ പ്രവർത്നങ്ങൾ

• സമഗ്ര പകോളതിത് സമീപനലത്ാക്ട എല്ാവക്രയം ഉൾക്്ടുത്തിക്കൊണ്ട് ദുരന്തക്ത് പ്രതതിലരാധതിക്കുന്നതതിനം 
കാ�ാവസ്ക്യ ലനരതിടുന്നതതിനമുള്ള പ്രതതിലരാധപ്രവർത്നങ്ങൾ ശക്തതിക്്ടുത്തുന്നതതിനമായതി �ീ ബതിൽഡട് ലകരള 
ക്ഡവ�്ട്ക്മറെട് ലപ്രാഗ്രാം (ആർ.ക്ക.ഡതി.പതി) ഏക്റ്ടുത്തു.

• പ്രതതിലരാധലശഷതിലയാക്ടയള്ള വീക്ണ്ടുകെൽ പ്രവർത്നങ്ങൾകെട് ധനസഹായം നൽകുന്നതതിനായതി പുതതിയ ക്വള്ളക്്ാകെ 
ക്സസ്ട് ഏർക്്ടുത്തി.

• വതിവതിധ വകുപ്പുകൾകെട് അടതിയന്തതിര ദുരന്ത പ്രതതിലരാധ പ്രവർത്നങ്ങൾ കാരധ്ക്മമാക്കുന്നതതിനള്ള 
തയ്ാക്�ടുപ്പുകൾകൊയതി പുതതിയ ലപ്രാലടാലകാൾ രൂപീകരതിച്ചു.

• �തിവർ ലബസതിൻ കണ്സർലവഷൻ ആൻഡട് മാലനജട്ക്മറെട് അലതാ�തിറ്തി സ്ാപതിക്കുന്നതതിനായതി �തിവർ ലബസതിൻ 
കണ്സർലവഷൻ & മാലനജട്ക്മറെട് അലതാ�തിറ്തി നതിയമത്തിക്റെ കരടട് തയ്ാ�ാക്കുന്നതതിനള്ള സംസ്ാനത� കമ്തിറ്തി 
രൂപീകരതിച്ചു.

• അഞ്ട് കാർഷതിക പാരതിസ്തിതതിക ലമഖ�കൾ കക്ണ്ത്തുകയം അലതാക്ടാ്ം കൃഷതി വകു്തിക്ന പുനസംഘടതി്തിക്കുന്നതതിനം 
നടപടതികൾ സ്ീകരതിച്ചു.

• മുഖധ് ല�ാഡട് ശംഖ� കക്ണ്ത്തുന്നതതിനള്ള മാനദണ്ഡങ്ങൾ രൂപീകരതിക്കുകയം ല�ാഡട് ശംഖ�യക്ട സുസ്തിര 
രൂപകല്പനയം നതിർമ്ാണവം പരതിപാ�നവം ഉ�്ാക്കുന്നതതിനായതി ക്പാതുമരാമത്ട് വകു്തിക്റെ ല�ാഡട് നതിയമങ്ങളക്ടയം, 
നതിർമ്ാണ ചടങ്ങളക്ടയം, മാനവലകളക്ടയം അവല�ാകനം നടത്തുന്നതതിനട് തീരുമാനതിച്ചു.

• നഗര തലദേശ ഭരണ സ്ാപനങ്ങളക്ട മാസ്റ്റർ പ്ാനകൾ ദുരന്തവമായതി ബന്ധക്്ട അപകടസാധധ്തകൾ 
ചൂണ്തികൊണതിക്കുന്ന തരത്തിൽ പുതുക്കുന്നതതിനം, നഗര തലദേശ ഭരണസ്ാപനങ്ങൾകെട് ബഹുവർഷ മുനതിസതി്ൽ 
അടതിസ്ാന സൗകരധ് നതിലക്പങ്ങൾ ഏക്റ്ടുക്കുന്നതതിനായതി വാർഷതിക ക്ച�വം ആസൂത്രണവം ബജറ്ട് നതിർലദേശങ്ങളം 
ലഭദഗതതി വരുത്തുന്നതതിനമായതി ടൗണ് & കണ്ടതി പ്ാൻ ആകട്ടട് പുതുക്കുന്നതതിനട് കമ്തിറ്തി രൂപീകരതിച്ചു.

• ജ�വതിതരണ-ശുചതിത് ലസവനങ്ങൾ ശക്തതിക്്ടുത്തി ക്കാണ്ട് കാ�ാവസ് വധ്തതിയാനം മൂ�മുള്ള ദുരന്തങ്ങളം 
ആഘാതങ്ങളം ലനരതിടുന്നതതിനള്ള പ്രതതിലരാധം ശക്തതിക്്ടുത്തുന്നതതിനായതി നയങ്ങളം സ്ാപന പരതിപാടതികളം 
തയ്ാ�ാക്കുന്നതതിനായതി കമ്തിറ്തി രൂപീകരതിച്ചു.
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പ്രതതിലരാധതിക്കുന്നതുമായ കൃഷതി, അപകടസാധധ്ത ഒഴതിവാ
കെതിക്കൊണ്ടുള്ള ഭൂവതിനതിലയാഗ ആസൂത്രണവം, ബഹുവർഷ 
മൂ�ധന ആസൂത്രണവം, എല്ാ ത�ങ്ങളതിലം ദുരന്തനതിവാ
രണ പദ്തതികൾ എന്നതിവ പ്രാപ്തമാക്കുന്നതുമാണട്. ല�ാ
കബാകേട് ലകരള സംസ്ാനവമായള്ള പകോളതിത്ത്തിക്റെ 
രണ്ാംഘടക്മന്ന നതി�യതിൽ ഡതി.പതി.ഒ-2 നട് ധനസഹായം 
നൽകാൻ സന്നദ്ത പ്രകടതി്തിച്ചു. എന്നാൽ ലകാവതിഡട്-19 
മഹാമാരതിയക്ട വധ്ാപനവം ല�ാകബാകേട് ധനസഹായം 
വതിനതിലയാഗതിക്കുന്നതതിൽ ഇന്തധ്യക്ട നയ മാറ്ം മൂ�വം  
ലകന്ദസർകൊർ ഡതി.പതി.ഒ-2 നള്ള അഭധ്ർത്ഥന ഉലപക്തിച്ചു. 

മുഖധ് നയപരതിപാടതികളതിൽ ഭൂരതിഭാഗവം ലകരള  
സർകൊർ കകവരതിച്ചതതിനാൽ, ല�ാകബാകേട്-ക്ക.എഫട്.
ഡബ്ല്യു സംയക്ത സംഘം ലകരളത്തിനട് സാമ്പത്തിക 
സഹായം വാഗ്ാനം ക്ചയട്തു. പ്രകൃതതി ദുരന്തങ്ങൾക്കും 
കാ�ാവസ് വധ്തതിയാനങ്ങളക്ട ആഘാതങ്ങൾക്കും 
എതതിക്ര സംസ്ാന സർകൊരതിക്റെ പരതിഷട്കരതിച്ച  
പരതിപാടതികൾകെട് പതിന്തുണ നൽകുന്നതതിനായതി ‘ലകരള പരതി
പാടതികൾകെട് കാ�ാവസ് വായട്പ’ എന്ന പരതിപാടതിയതിൻ 
കീഴതിൽ ലകന്ദ സർകൊരും ജർമ്ൻ ബാങ്ം (ക്ക.എഫട്.
ഡബ്ല്യു) 100 മതില്ധ്ണ് യൂല�ായക്ട വായട്പാ കരാ�തിലം രണ്ടു 
മതി�ധ്ണ് യൂല�ായക്ട ഗ്രാറെട് കരാ�തിലം 2020-ൽ ഒപ്പു ക്വച്ചു.

ഡി.പി.എൽ-2 മ� ക്രോഗ്രോാം ക�രോർ റിസൾട്്  
(പി.എ�്.ആർ) ധനസഹരോയാം
ഡതി.പതി.എൽ-2 അംഗീകരതികൊത് സാഹചരധ്ത്തിൽ ലനര
ലത്യളള ഡതി.പതി. എൽ അടതിസ്ാനമാകെതി ല�ാക ബാകേട് 
ലപ്രാഗ്രാം ലഫാർ �തിസൾടട് (പതി.എഫട്. ആർ) എന്ന നൂതന 
സാമ്പത്തിക പരതിപാടതി നതിർലദേശതിച്ചു. ഡതി.പതി.ഒ-1 ൽ ഉള്ള 
നയപരമായ പ്രവർത്നങ്ങൾ യാഥാർത്ഥധ്മാകെതിക്കാണ്ട് 
അവ ഫ�പ്രദമായതി നട്തി�ാക്കുന്നതതിനാണട് പതി.എഫട്.ആർ 
ഉലദേശതിച്ചതിട്ടുള്ളതട്. കൃഷതി, ഡതിസാസ്റ്റർ �തിസട്കട് കഫനാൻ
സതിംഗട് ആൻഡട് ഇൻഷു�ൻസട് (ഡതി.ആർ.എഫട്.ഐ) ഡതി
സാസ്റ്റർ �തിസട്കട് മാലനജട് മറെട്, സാമ്പത്തികവം ഭരണവം, 
ആലരാഗധ്ം, ല�ാഡുകൾ, നഗരകാരധ്ം, ജ�വതിഭവ മാലന
ജട് മറെട് എന്നതിവയാണട് പതി.എഫട് ആർ ക്റെ പ്രസക്തമായ 
ലമഖ�കൾ.

350 മതി�ധ്ണ് ലഡാള�തിക്റെ പ്രാഥമതിക ലപ്രാജകട്ടട് �തില്ാർടട് 
ലകന്ദ സർകൊരതിക്റെ ധനമന്ത്രാ�യത്തിനട് കീഴതിലള്ള സാ
മ്പത്തിക കാരധ്വകു്ട് അംഗീകരതിച്ചു. ല�ാകബാങ്ം ഏഷധ്ൻ 
ഇൻഫ്ാസട്ടകട്ചർ ഇൻക്വസട്റ്ട്ക്മറെട് ബാങ്ം (എ.ഐ
.ഐ.ബതി) 50:50 എന്ന അനപാതത്തിൽ സംയക്ത ധനസ
ഹായം നതിർലദേശതിക്കുകയം പദ്തതികെട് അംഗീകാരം നൽകു
കയം ക്ചയട്തു. 2021 ജൂക�യതിൽ ല�ാക ബാങ്മായതി 250 
മതില്ധ്ണ് ലഡാള�തിക്റെ ലപ്രാഗ്രാം കരാറും വായട്പ കരാറും 
ഒപ്പു വച്ചു. 2021 ആഗസ്റ്റതിൽ എ.ഐ.ഐ.ബതി യമായതി 125 
മതി�ധ്ണ് ലഡാള�തിക്റെ ലകാ-കഫനാൻസതിംഗട് കരാറും ഒപ്പു 
വച്ചു. അഞ്ചുവർഷമാണട് (2022- 27 സാമ്പത്തിക വർഷം) 
പരതിപാടതി നട്തി�ാക്കുന്നതതിക്റെ കാ�ാവധതി.

ആർ.മേ.ഡി.പി യുമെ നിർവ്വഹണാം
2021 ക്സപട്റ്ംബർ 30 ക്� കണകെനസരതിച്ചട് 12 വകുപ്പുകൾ
കെട് കീഴതിലള്ള വതിവതിധ പദ്തതികൾകൊയതി 7,803.95 ലകാടതി 
രൂപയക്ട ഭരണാനമതതി നൽകതിയതിട്ടുണ്ട്. വതിശദാംശങ്ങൾ 
പട്ിേ 11.6.2-ൽ നൽകതിയതിരതിക്കുന്നു.

വകുപ്പുേൾ തിരിച്ചുള്ള പദ്ധതി കനട്ങ്ങൾ.  
(2021 മസപ്്ാംബർ വമര)

മപരോതുെരരോെത്് വകുപ്് (പി.ഡബ്ല്യു.ഡി): പ്രളയത്തിൽ 
തകർന്ന 31 സംസ്ാന പാതകളക്ടയം പ്രധാന ജതില്ാ 
ല�ാഡുകളക്ടയം പുനരുദ്ാരണത്തിനം നവീകരണത്തി
നമായതി 5,173.77 ലകാടതി രൂപയക്ട ഭരണാനമതതി നൽകതി. 
ഇതതിൽ 3,965.88 ലകാടതി രൂപയക്ട പ്രവർത്തികൾ ക്ടൻഡർ 
ക്ചയ്തിട്ടുണ്ട്. 159.29 ലകാടതി രൂപ ക്ച�വഴതിച്ചതിട്ടുണ്ട്.
 
തകദേശസ്വയാംഭരണ വകുപ്് കറരോഡുേൾ: പ്രളയ
ത്തിൽ തകർന്ന 516.04 കതില�ാമീറ്ർ ല�ാഡുകളക്ടയം 
5 പാ�ങ്ങളക്ടയം പുനരുദ്ാരണത്തിനം പുനർനതിർമ്ാ
ണത്തിനമായതി 515.15 ലകാടതി രൂപയക്ട ഭരണാനമതതി 
�ഭതിച്ചു. ഇതതിൽ 359.70 ലകാടതി രൂപയക്ട പ്രവർത്തികൾ 
ക്ടൻഡർ ക്ചയ്യുകയം 15.48 ലകാടതി രൂപ ക്ച�വഴതിക്കു
കയം   ക്ചയട്തു. ഭൗതതിക �ക്ധ്ങ്ങളക്ട 20 ശതമാനം  
കകവരതിച്ചു. 

തകദേശസ്വയാംഭരണ വകുപ്്: ക്റേ്് കുടാംബശ്രീ 
െിഷൻ: ദുരന്ത ബാധതിതരായ 2,00,000 ഗുണലഭാക്താ
കെൾകെട് ആശ്ാസ ധനവം 1,60,000 ഗുണലഭാക്താ
കെൾകെട് ഉപജീവനമാർഗ്വം നൽകുന്നതതിനായതി 250 
ലകാടതി രൂപയക്ട ലപ്രാജകട്റ്തിനട് ഭരണാനമതതി നൽകതി. 
ഇതതിൽ 28,490 അയൽക്കൂടങ്ങൾകെട് ആശ്ാസ 
ധനമായതി 26 ലകാടതി രൂപ വതിതരണം ക്ചയട്തു. നാളതി
തുവക്ര 187.9 ലകാടതി രൂപ ക്ച�വഴതിച്ചതിട്ടുണ്ട്. �ക്ധ്മതിട  
പ്രവർത്നങ്ങളക്ട 60 ശതമാനത്തി�ധതികം പൂർത്തിയാ
യതിട്ടുണ്ട്.

തകദേശസ്വയാംഭരണ വകുപ്്:  ശുചിത്വാം: താക്ഴ  
പ�യന്ന 4 പദ്തതികൾകൊയതി 16.69 ലകാടതി രൂപയക്ട 
ഭരണാനമതതി ക്ീൻ ലകരള കമ്പനതികെട് നൽകതി- എല്ാ 
സർകൊർ ഓഫീസുകളതിലം ക്മറ്ീരതിയൽ കളക്ൻ  
ക്ഫസതി�തിറ്തി (എം.സതി.എഫട്) സ്ാപതിക്കുക, തതിരുവനന്ത
പുരം (മുടത്�), തൃശൂർ, കാസർലഗാഡട് എന്നീ ജതില്ക
ളതിൽ ജതില്ാത� ലസാർടതിങട് & ക്സഗ്രതിലഗഷൻ സൗകരധ്ം 
സ്ാപതിക്കുക, മ�പ്പു�ം ജതില്യതിൽ സംലയാജതിത പ്ാസ്റ്റതികട് 
മാ�തിനധ് സംസ്കരണ സൗകരധ്ം, ക്ീൻ ലകരള കമ്പനതി 
�തിമതിറ്ഡതിക്റെ പ്ാറെതിക്റെ ഭുവതികസനവം ചുറ്റുമതതിൽ  
നതിർമ്ാണം തുടങ്ങതിയ പദ്തതി പ്രവർത്നങ്ങൾ പുലരാ
ഗമതിക്കുന്നു. ഭൗതതിക �ക്ധ്ങ്ങളക്ട 20 ശതമാനം പൂർത്തി
യായതിട്ടുണ്ട്. ലചർത്� മുനതിസതി്ാ�തിറ്തിയതിക്� ക്സപട്ലറ്ജട് 
മാലനജട്ക്മറെട് സൗകരധ്ം സ്ാപതിക്കുന്നതതിനട് ഇംപാകട്ടട് 
ലകരള �തിമതിറ്ഡതിനട് 5.00 ലകാടതി രൂപ അനവദതിച്ചതിട്ടുണ്ട്. 

ജ� വിഭവ വകുപ്്: സംലയാജതിത ജ�വതിഭവ മാലനജട്ക്മറെട്, 
ജ�വതിതരണം, ശുചതിത്ം എന്നീ ലമഖ�കളതിൽ നട്തി�ാക്കു
ന്ന പദ്തതികൾകൊയതി 348.95 ലകാടതി രൂപയക്ട ഭരണാ
നമതതി നൽകതിയതിട്ടുണ്ട്. ഇതതിൽ 208.85 ലകാടതി രൂപയക്ട 
പ്രവർത്തികൾ ക്ടണ്ർ ക്ചയട്തട് 67.13 ലകാടതി രൂപ ക്ച�വ
ഴതിച്ചതിട്ടുണ്ട്. ഭൗതതിക �ക്ധ്ങ്ങളക്ട 30 ശതമാനത്തി�ധതികം 
കകവരതിച്ചു. 99 ജ�ലസചന നതിർമ്തിതതികളക്ട അറ്കുറ്്
ണതികൾ, 5 സാമൂഹധ് ജ�ലസചന സംവതിധാനങ്ങൾ, ലകരള 
ജ�വതിഭവ വതിവര സംവതിധാനത്തിക്റെ വതികസനം, റം ലഫാർ 
�തിവർ ക്പ്രാജകട്റ്തിക്റെ വതിശദമായ ലപ്രാജകട്ടട് �തില്ാർടട് 
തയ്ാ�ാകെൽ, �തിവർ ലബസതിൻ കണ്സർലവഷൻ ആറെട് 
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പട്ിേ 11.6.2 വതിവതിധ പദ്തതികൾകൊയതി ഭരണാനമതതി നൽകതിയതിട്ടുള്ളതതിക്റെ വതിശദാംശങ്ങൾ തുക ലകാടതിയതിൽ, 
2021 ക്സപട്റ്ംബർ 30 വക്ര

്മ 
നം. ലമഖ� വകു്ട് നതിർവ്വഹണ സ്ാപനം തുക

1 ല�ാഡുകൾ/ പാ�ങ്ങൾ ക്പാതുമരാമത്ട് വകു്ട് ക്പാതുമരാമത്ട് –ല�ാഡട്സട് വതിഭാഗം 5,173.77

2.1 ല�ാഡുകൾ/ പാ�ങ്ങൾ തലദേശ സ്യം ഭരണ വകു്ട് തലദേശ സ്യം ഭരണ വകു്ട്-ലപ്രാജകട്ടട് 
മാലനജട് മറെട് യൂണതിറ്ട്/ല�ാഡട്സട് വതിഭാഗം 515.15

2.2 ഉപജീവനമാർഗ്ം തലദേശ സ്യം ഭരണ വകു്ട് ലസ്റ്ററ്ട് കുടുംബശ്ീ മതിഷൻ 250.00

2.3.1 ശുചതിത്ം തലദേശ സ്യം ഭരണ വകു്ട് ക്ീൻ ലകരള കമ്പനതി �തിമതിറ്ഡട് 16.69

2.3.2 ശുചതിത്ം തലദേശ സ്യം ഭരണ വകു്ട് ഇംപാകട്ടട് ലകരള �തിമതിറ്ഡട് 5.00

3.1 സംലയാജതിത ജ� വതിഭവ 
മാലനജട് ക്മറെട് ജ�വതിഭവ വകു്ട് ജ�ലസചനം 152.05

3.2 ജ� വതിതരണം ജ�വതിഭവ വകു്ട് ലകരള വാടർ അലതാ�തിറ്തി 182.90

3.3 ശുചതിത്ം ജ�വതിഭവ വകു്ട് ലകരള വാടർ അലതാ�തിറ്തി 14.00

4 കൃഷതി കാർഷതിക വതികസന കർഷക 
ലക്മ വകു്ട്

കാർഷതിക വതികസന കർഷക ലക്മ 
വകു്ട് 520.48

5.1 മൃഗസംരക്ണം മൃഗസംരക്ണ വകു്ട് മൃഗസംരക്ണ വകു്ട് 163.12

5.2 ക്ീരവതികസനം ക്ീരവതികസന വകു്ട് മതിൽമ 5.40

6.1 മത്ധ്ബന്ധനം ഫതിഷ�ീസട് വകു്ട് 
തു�മുഖവകു്ട്

ഏജൻസതി ലഫാർ ക്ഡവ�്ട്ക്മറെട് ഓഫട് 
അക്ാകൾചർ (അഡാകെട്) ലകരള 
അക്ാ ക്വലഞ്ഴട്സട് ഇറെർനാഷണൽ 
�തിമതിറ്ഡട് (കാവതിൽ)

6.11

6.2 മത്ധ്ബന്ധനം/തു�മുഖം ഹാർബർ എഞ്തിനീയ�തിംഗട് 
വകു്ട് ഹാർബർ എഞ്തിനീയ�തിംഗട് വകു്ട് 52.90

7 വനം / വനധ്ജീവതി വനം വകു്ട് വനം വകു്ട് 130.41

8 പരതിസ്തിതതിയം, കാ�ാവസ് 
വധ്തതിയാനവം പരതിസ്തിതതി വകു്ട് ലകരള സംസ്ാന കജവ കവവതിധധ് 

ലബാർഡട് 5.00

9 ഡതിസാസ്റ്റർ �തിസട്കട് 
മാലനജട്ക്മറെട് ഊർജം ലകരള സംസ്ാന കവദ്യുതതി ലബാർഡട് 53.55

10
ഡതിസാസ്റ്റർ �തിസട്കട് 
മാലനജട്ക്മറെട് / ഓ്ണ് 
ലഡറ്

ഇ�കട്ലടാണതിക്ട് & 
ഇൻഫർലമഷൻ ക്ടകട്ലനാളജതി

ഇ�കട്ലടാണതിക്ട് & ഇൻഫർലമഷൻ 
ക്ടകട്ലനാളജതി 4.24

11.1 ഡതിസാസ്റ്റർ �തിസട്കട് 
മാലനജട് മറെട് �വനയൂവം ദുരന്ത നതിവാരണവം �വനയൂ, ദുരന്ത നതിവാരണ വകു്ട് 198.38

11.2 ഭുമതി �വനയൂവം ദുരന്ത നതിവാരണവം സർലവ്വ & �ാറെട് �തിലകൊർഡട്സട് 339.44

11.3 ഡതിസാസ്റ്റർ �തിസട്കട് 
മാലനജട് മറെട് �വനയൂവം ദുരന്ത നതിവാരണവം

ലകരള ലസ്റ്ററ്ട് ഡതിസാസ്റ്റർ മാലനജട് 
ക്മറെട് അലതാ�തിറ്തി (KSDMA)/ 
ലകരള ഇൻസ്റ്റതിറ്്യുടട് ഓഫട് ല�ാകെൽ 
അഡട്മതിനതിസട്ലടഷൻ (KILA), ക്സറെർ 
ലഫാർ ക്ഡവ�പട്ക്മറെട് ഓഫട് ഇലമജതിംഗട് 
ക്ടകട്ലനാളജതി (C-DIT), നമ്ൾ 
നമുകൊയതി (KILA)

7.30

12 ഡതിസാസ്റ്റർ �തിസട്കട് 
മാലനജട് മറെട്

വനതിത ശതിശു വതികസന 
വകു്ട് വനതിത ശതിശു വതികസന വകു്ട് 8.06

ആക്ക 7,803.95
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മാലനജട്ക്മറെട് അലതാ�തിറ്തി (ആർ.ബതി.സതി.എം.എ) സ്ാ
പതികെൽ, 1.25 �ക്ം പ്രളയ ബാധതിതർകെട് പ്രലയാജനം 
�ഭതിക്കുന്നതതിനായതി 30,700 പുതതിയ കണക്നകൾ �ക്ധ്മതി
ട്ടുക്കാണ്ടുളള ഏകലദശം പൂർത്തിയായ ലകരള വാടർ അലതാ
�തിറ്തിയക്ട 7 പദ്തതികളക്ട പൂർത്ീകരണം, തതിരുവനന്തപുര
ക്ത് സീലവജട് & ക്സപട്ലറ്ജട് മാലനജട്ക്മറെതിനള്ള വതിശദമായ 
ലപ്രാജകട്ടട് �തില്ാർടട് തയ്ാ�ാകെൽ, തതിരക്ഞെടുത് 28 
നഗര തലദേശ ഭരണ സ്ാപനങ്ങളതിൽ ലടാല്ാഗ്രാഫതികെൽ 
സർലവ്വ, 4 നഗര തലദേശഭരണ സ്ാപനങ്ങളതിൽ സ്ീവല�ജട് 
സതിസ്റ്റം സ്ാപതിക്കുന്നതതിനള്ള ഡതിസാസ്റ്റർ & എമർജൻസതി  
ക്�ല്ാണ്സട് (ഡതി.ഇ.ആർ) തയ്ാ�ാകെൽ എന്നതിവയാണട് 
പ്രധാന ലപ്രാജകട്ടുകൾ.

കൃഷി വകുപ്്: ലനരധ്മംഗ�ം ജതില്ാ കാർഷതിക ഫാമതിക്റെ 
സമഗ്ര വതികസനത്തിനള്ള സംലയാജതിത ഫാം മാലനജട്ക്മ
റെട് പദ്തതി, ക്ചങ്ങന്നൂർ നതിലയാജക മണ്ഡ�ത്തിൽ 6,800 
ഗുണലഭാക്താകെൾ ഉൾക്്ട 4,000 ക്ഹകട്ടർ ക്നൽകൃഷതി, 
രാമമംഗ�ം പഞ്ായത്തിക്� പാമ്പുരതിച്ചൽ പാടലശഖരത്തി
ക്റെ അടതിസ്ാന സൗകരധ്വതികസനം, തൃശ്ശൂർ, ക്പാന്നാനതി 
ലകാൾ�ാറെതിക്� ക്വള്ളക്്ാകെവം വരൾച്ചയം തരണം 
ക്ചയ്ാൻ അടതിസ്ാന സൗകരധ്ങ്ങൾ ക്മച്ചക്്ടുത്ൽ, 
കാർഷതിക ലസവന ലകന്ദങ്ങലളയം, കാർഷതിക കർമ് 
ലസന യൂണതിറ്റുകലളയം ശക്തതിക്്ടുത്ൽ, സംസ്ാ
നക്ത് പ്രളയവം ഉരുൾക്പാടലം ബാധതിച്ച ഏകലദശം 
22,841 ക്ഹകട്ടർ ഭൂമതിയക്ട പാരതിസ്തിതതിക പുനരുജീവനം, 
ഇടുകെതി/വയനാടട് ജതില്കൾകെട് പ്രലതധ്ക ഊന്നൽ നൽ
കതിക്കൊണ്ട് സംലയാജതിത കൃഷതിയതിലൂക്ട ഉപജീവനമാർഗം 
ക്മച്ചക്്ടുത്തുക, കുടനാടട് ക്നൽകൃഷതിയക്ട സുസ്തിരവതി
കസനം, യന്ത്രവൽകൃത കൃഷതിയതിലൂക്ട വടകെൻ ലകരള
ത്തിക്� കക്ാടട് കജവ ലവ�തിലയറ് തണ്ീർ തടങ്ങളക്ട 
വതികസനം, ക്നല്തിക്റെ ക്ജംപ്ാസം സംരക്ണവം കജവ 
കവവതിധധ്ാതതിഷ്തിത കൃഷതിയം, സുസ്തിര കൃഷതിയതിലൂക്ട ആതതി
രപള്ളതി ആദതിവാസതി നയൂനപക് വതിഭാഗങ്ങളക്ട വരുമാനം 
ക്മച്ചക്്ടുത്ൽ, മൂ�ധ്വർധനവം ലകരളത്തിക്� വതിപണതി 
ശംഖ�യക്ട ശക്തതിക്്ടുത്ലം, വയനാടതിക്� അമ്പ�
വയ�തിൽ പച്ചകെ�തിയക്ടയം പൂകെളക്ടയം ക്സറെർ ഓഫട് 
എക്�ൻസട് സ്ാപതികെൽ, അട്ാടതി ആദതിവാസതി വർഗ്
കൊർകൊയള്ള സമഗ്ര കാർഷതിക വതികസന പരതിപാടതി, നതി�
വതിലള്ള സംസ്ാന ബലയാ കണ്ലടാൾ �ലബാ�ട�തിയക്ട 
വതിപു�ീകരണം എന്നതിവയാണട് പ്രധാന ലപ്രാജകട്ടുകൾ. 
ഉപജീവന പദ്തതികൾകൊയള്ള 456.13 ലകാടതി രൂപ ഉൾ
ക്്ക്ട ക്മാത്ം 520.48 ലകാടതി രൂപയക്ട പദ്തതികൾകെട് 
ഭരണാനമതതി നൽകതി. ഇതതിൽ 264.06 ലകാടതി രൂപയക്ട 
പ്രവർത്തികൾ ക്ടണ്ർ ക്ചയട്തട് 117.61 ലകാടതി രൂപ ക്ച�
വഴതിച്ചതിട്ടുണ്ട്. നതിർദേതിഷ് ഭൗതതിക �ക്ധ്ത്തിക്റെ 50 ശതമാനം 
പ്രവർത്തികൾ പൂർത്ീകരതിച്ചതിട്ടുണ്ട്. ഈ പദ്തതികളതിലൂക്ട 
2.83 �ക്ത്തി�ധതികം ആളകൾകെട് ലനരതിടട് പ്രലയാജനം 
�ഭതിക്കുന്നതതിനട് �ക്ധ്മതിടതിരതിക്കുന്നു.

മൃഗസാംരക്ഷണ/ ക്ഷരീര വിേസന വകുപ്്: ലകരള 
ചതികെൻ ലപ്രാജകട്ടട്, ഉപജീവന സഹായ പാലകെജട്,  
പ്രാലദശതികാടതിസ്ാനത്തിൽ ക്മാകബൽ ക്ട�തി ക്വറ്തി
ന�തി യൂണതിറ്റുകൾ, പത്നംതതിട ജതില്യതിൽ ജതി.ഐ.എസട്  
മാ്തിങ്ം ആർ.എഫട്.ഐ.ഡതി ടാഗതിംഗും, 12 ക്മാകബൽ 
ക്ട�തി ക്വറ്തിന�തി യൂണതിറ്റുകൾ സ്ാപതികെൽ എന്നീ നാ�ട് 
ലപ്രാജകട്ടുൾ നട്തി�ാക്കുന്നതതിനായതി മൃഗസംരക്ണ 
വകു്തിനട് 163.12 ലകാടതി രൂപയക്ട ഭരണാനമതതി 

നൽകതി. പ്രളയബാധതിത ലമഖ�യതിൽ തീറ്പ്പുൽ ലകന്ദ
ങ്ങൾ സ്ാപതിക്കുന്നതതിനായതി ക്ീര വതികസന വകു്തിനട്  
5.40 ലകാടതി രൂപ അനവദതിച്ചു. ആക്ക 61 ലകാടതി രൂപ  
ക്ച�വഴതിച്ചട് 30 ശതമാനം ഭൗതതിക �ക്ധ്ം കകവരതിച്ചു. 
ഈ പദ്തതിയതിലൂക്ട 20.80 �ക്ത്തി�ധതികം ആളകൾകെട് 
ലനരതിടട് പ്രലയാജനം �ഭതിക്കുന്നതതിനട് �ക്ധ്മതിടതിരതിക്കുന്നു.
 
�ിഷറരീസ് വകുപ്്: ബാണാസുരസാഗർ �തിസർലവാ
യ�തിൽ പകോളതിത് സമീപനലത്ാക്ട കൂടുകളതിൽ മത്ധ് 
ഉതട്പാദനത്തിനം, അ�കോര മത്ധ് ഉതട്പാദനത്തിനം 
കയറ്റുമതതിക്കുമായതി ലകരള അക്ാ ക്വലഞ്ഴട്സട് ഇറെർനാ
ഷണൽ �തിമതിറ്ഡതിനട് (കാവതിൽ) 2.91 ലകാടതി രൂപ ഉൾക്്
ക്ട എണ്ണൂ�തി�ധതികം ആളകൾകെട് പ്രലയാജനം �ഭതിക്കുന്ന 
6.11 ലകാടതി രൂപയക്ട 5 ലപ്രാജകട്റ്റുകൾകെട് ഭരണാനമതതി 
നൽകതിയതിട്ടുണ്ട്. ഇതതിൽ 4.39 ലകാടതി രൂപ ക്ച�വഴതിച്ചട് 55 
ശതമാനലത്ാളം പ്രവർത്തികൾ പൂർത്തിയാകെതി.

ഹരോർബർ എഞ്ിനരീയറിാംഗ് വകുപ്്: കണ്ണൂർ ജതില്
യതിക്� പുതതിയങ്ങാടതിയതിലം കാസർലഗാഡട് ജതില്യതിക്�  
ഷതി�തിയയതിലം �തിവർ ക്ടയതിനതിങട് വർക്കുകൾകൊയതി 52.90 
ലകാടതി രൂപയക്ട ഭരണാനമതതി നൽകതിയതിട്ടുണ്ട്. റം 
�തിവർ ലപ്രാജകട്ടുമായതി സംലയാജതി്തിച്ചു ക്കാണ്ട് സമീപ 
പ്രലദശങ്ങക്ള സാധാരണ ക്വള്ളക്്ാകെത്തിൽ നതിന്നും  
സംരക്തിക്കുന്നതതിനായതി അഴതിമുഖങ്ങളതിക്� ജ� പരതിപാ�ന 
സംവതിധാനങ്ങൾ ക്മച്ചക്്ടുത്തുന്നതതിനട് ഉലദേശതിച്ചതിട്ടുള്ളതാ
ണതിതട്. പദ്തതിയക്ട ആനകൂ�ധ്ം പുതതിയങ്ങാടതിയതിക്� 3  
വതിലല്ജുകളതി�ായളള 782 സജീവ മത്ധ് ക്താഴതി�ാളതികൾക്കും 
17,588 ആളകൾക്കും, ഷതി�തിയയതിക്� 704 സജീവ മത്ധ്
ക്ത്ാഴതി�ാളതികൾക്കും 11,995 ആളകൾക്കും �ഭതിക്കുക്മന്നട് 
പ്രതീക്തിക്കുന്നു. രണ്ടു ലപ്രാജകട്റ്റുകളക്ടയം പരതിസ്തിതതി 
ആഘാത പഠനങ്ങൾ പൂർത്തിയായതി, തീരലദശ നതിയന്ത്രണ 
ലമഖ�യമായതി ബന്ധക്്ട ക്തിയ�ൻസട് നടപടതി പുലരാഗമതി
ക്കുകയാണട്. 2022 ഡതിസംബല�ാക്ട പദ്തതികൾ പൂർത്തി
യാകുക്മന്നട് പ്രതീക്തിക്കുന്നു.

വനാം-വന്യജരീവി വകുപ്്: വന ശതിഥതി�ീകരണം വ�തിയ 
ലതാതതിൽ തടയന്നതതിനം വനലമഖ� സംരക്തിക്കുന്നതതി
നമായതി വനം-വനധ്ജീവതി വകു്ട് 4 പദ്തതികൾ നട്തി�ാ
ക്കുന്നു. 130.41 ലകാടതി രൂപ ഭരണാനമതതി നൽകതിയതിട്ടുള്ള 
പദ്തതിയക്ട പ്രവർത്നങ്ങൾ പുലരാഗമതിക്കുകയാണട്. 2023 
ഏപ്രതി�തില�ാക്ട ലപ്രാജകട്ടുകൾ പൂർത്തിയാകുക്മന്നും 2024 
ഏപ്രതി�തില�ാക്ടയം 2025 ഏപ്രതി�തില�ാക്ടയം പഠനങ്ങൾ 
പൂർത്തിയാകുക്മന്നും പ്രതീക്തിക്കുന്നു.

പരിസ്ിതി വകുപ്്: ലകരള സംസ്ാന കജവ 
കവവതിധധ് ലബാർഡട് താക്ഴ്�യന്ന മൂന്നട് പദ്തതികൾ 
നതിർലദേശതിച്ചു നട്തി�ാകെതി വരുന്നു. വധ്ാപാര ലയാഗധ്
മായ/വാണതിജധ് സാധധ്തയള്ള കജവ വതിഭവങ്ങളക്ട 
ലഡറ്ാലബസട്, നദീതട കജവ കവവതിധധ് പുനരുജീ
വനം, കാർഷതിക കജവ കവവതിധധ് സംരക്ണം. 5 
ലകാടതി രൂപയക്ട ഭരണാനമതതി നൽകതിയതിട്ടുണ്ട്. പദ്തതി  
പ്രവർത്നങ്ങൾ പുലരാഗമതിച്ചു വരുന്നു, 2022 മാർലച്ചാക്ട  
പൂർത്തിയാകുക്മന്നട് പ്രതീക്തിക്കുന്നു.

വവദ്്യുതി വകുപ്്: കുടനാടതിക്� 66 ക്ക.വതി സബട്ലസ്റ്റ
ഷൻ 110 ക്ക.വതി ആയതി ഉയർത്തുക, കാവാ�ത്ട് പുതതിയ 
110 ക്ക.വതി സബട്ലസ്റ്റഷൻ നതിർമ്ാണം, കതിടങ്ങ�യതിൽ 33 
ക്ക.വതി സബട്ലസ്റ്റഷൻ നതിർമ്ാണം എന്നീ മൂന്നട് പദ്തതി
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കൾകൊയതി 53.55 ലകാടതി രൂപയക്ട ഭരണാനമതതി നൽ
കതിയതിട്ടുണ്ട്. 10.51 ലകാടതി രൂപയക്ട പദ്തതികൾ ക്ടൻഡർ 
ക്ചയ്തിട്ടുണ്ട്. മുഴുവൻ പദ്തതികളം 2022 ഡതിസംബല�ാക്ട 
പൂർത്തിയാകുക്മന്നട് പ്രതീക്തിക്കുന്നു.

ഇ�േ്ക്രോണിക്് & ഐെി വകുപ്്: ക്മച്ചക്്ട ദുരന്ത 
പ്രതതിലരാധം �ക്ധ്മതിട്ടുള്ള പരതിപാടതികളക്ട കാരധ്ക്മമായ 
ആസൂത്രണത്തിനം നടത്തി്തിനമായതി മാപലത്ാണ് പദ്
തതികെട് 4.24 ലകാടതി രൂപയക്ട ഭരണാനമതതി നൽകതി. ലക
രളത്തിക്റെ ഭൂപടത്തിക്റെ സമഗ്രവം പ്രാലദശതികവമായ 
പകോളതിത് വതികസനം ഓ്ണ് സട്ടീറ്ട് മാ്ട് പ്ാറ്ട്ലഫാമതി
ലൂക്ട വതിഭാവനം ക്ചയ്യുന്നു.

റവനയൂ ദുരന്ത നിവരോരണ വകുപ്്: 255 വതിലല്ജട് ഓഫീ
സുകളക്ടയം മറ്റുട് 38 �വനയൂ ക്കടതിടങ്ങളക്ടയം പുനർനതിർ
മ്ാണത്തിനം സംസ്ാനക്ത് 1,550 വതിലല്ജുകളതിക്� 
ഡതിജതിറ്ൽ �ീസർലവയക്ട ആദധ്ഘട പ്രവർത്നങ്ങൾക്കു
മായതി 537.82 ലകാടതി രൂപയക്ട ഭരണാനമതതി നൽകതിയതി
ട്ടുണ്ട്. ഇതുസംബന്ധതിച്ച പ്രവർത്നങ്ങൾ പുലരാഗമതിക്കു
ന്നു. 43.41 ലകാടതി രൂപയക്ട പ്രവർത്തികൾ ക്ടൻഡർ 
ക്ചയട്തട് 6.64 ലകാടതി രൂപ ആർ.ക്ക.ഐ വതിതരണം  
ക്ചയ്തിട്ടുണ്ട്. 

റവനയൂ ദുരന്ത നിവരോരണ വകുപ്്- നമ്മൾ നമുക്രോ
യി േ്യരോമ്പയിൻ: പ്രകൃതതിലക്ാഭങ്ങക്ളയം കാ�ാവസ്ാ  
വധ്തതിയാനലത്യം ലനരതിടുന്നതതിനായതി സംസ്ാനത്തി
ക്റെ പ്രതതിലരാധലശഷതി വർദ്തി്തിക്കുന്ന പ്രധാന വതിഷയ
ങ്ങളതിലം ഭൂമതിശാസ്ത്രപരമായം, വതിവതിധ ലമഖ�കളതിക്�  
പ്രാലയാഗതിക പരതിജ്ാനം ഉള്ളവരതിൽ നതിന്നും വതിവര
ങ്ങളം ഉൾകൊഴ്ചകളം ലശഖരതിക്കുന്ന പരതിപാടതിയാണതിതട്. 
2019 ൽ നമ്ൾ നമുകൊയതി ലപാർടൽ സ്ാപതിച്ചതിട്ടുണ്ട്. 
7.30 ലകാടതി രൂപ അനവദതിക്കുകയം മുഴുവൻ തുകയം  
ക്ച�വഴതിക്കുകയം ക്ചയ്തിട്ടുണ്ട്.

വനിതരോ ശിശു വിേസന വകുപ്്:-സംസ്ാനക്ത് 8 
ജതില്കളതി�ായതി 29 സ്ാർടട് അകേണവാടതികളക്ട നതിർമ്ാ
ണത്തിനായതി 8.06 ലകാടതി രൂപ അനവദതിച്ചു. ഇതതിൽ 2.58 
ലകാടതി രൂപയക്ട പദ്തതികൾ ക്ടണ്ർ ക്ചയ്തിട്ടുണ്ട്. പദ്തതി 
പ്രവർത്നങ്ങൾ പുലരാഗമതിച്ചു വരുന്നു.

ധനേരോര്യ വകുപ്്:-യൂണിവ�ഡ് രജിസ്്ി: വതിവതിധ 
സാമൂഹധ് സുരക്ാ പദ്തതികളക്ട ഗുണലഭാക്താകെക്ള 
കക്ണ്ത്തുന്നതതിനം തതിരക്ഞെടുക്കുന്നതതിനമുള്ള ലകന്ദീ
കൃത പ്ാറ്ട്ലഫാമായതി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു യൂണതികഫഡട് 
രജതിസട്ടതി സംസ്ാനത്ട് സ്ാപതിക്കുന്നതതിനള്ള പദ്തതിയാ
ണതിതട്. ഇതതിനായളള ലസാഫട്റ്ട് ക്വയർ, ഹാർഡട്  ക്വയർ 
മാനവലശഷതി, എന്നീ ക്ച�വകൾകൊയതി 34.32 ലകാടതി രൂപ 
ക്ച�വട് കണകൊകെതിയതിട്ടുണ്ട്.

ആർ.ക്ക.ഐ പദ്തതികൾ നട്തി�ാക്കുന്നതതിനായതി  
സ്ീകരതിച്ച തന്ത്രങ്ങൾ കബരോക്് 11.6.1-ൽ ക്കാടുത്തിരതിക്കുന്നു.

സുസ്തിര വളർച്ചയ്ക്കുള്ള പുതതിയ ആശയങ്ങളം സാലകേതതികവതിദധ്കളം രീതതിശാസ്ത്രവം ഉ�്ാകെതി ക്കാണ്ട് ‘ബതിൽഡട് ബാകെട് ക്ബറ്ർ’ 
എന്നതതിനാണട് �ീബതിൽഡട് ലകരള ഇനതിലഷധ്റ്ീവട് (ആർ.ക്ക.ഐ) �ക്ധ്മതിടുന്നതട്. ആർ.ക്ക.ഐ പദ്തതികൾ ആസൂത്രണം 
ക്ചയ്യുന്നതതിനം നട്തി�ാക്കുന്നതതിനം സ്ീകരതിച്ച തന്ത്രങ്ങളതിൽ താക്ഴ പ�യന്നവ ഉൾക്്ടുന്നു.

 • അടതിസ്ാന സൗകരധ്ങ്ങളക്ട അറ്കുറ്്ണതികൾക്കും പുനർനതിർമ്ാണത്തിനം ഉയർന്ന നതി�വാരം പാ�തിക്കുക.
 • നതിർമ്ാണങ്ങൾകെട് പാരതിസ്തിതതിക സംരക്ണവം മാനദണ്ഡങ്ങളം ഉ�്ാക്കുക.
 • കൂടുതൽ പ്രതതിലരാധലശഷതിയം സുസ്തിരതയം ഉ�്ാക്കുന്ന തരത്തിൽ അടതിസ്ാന സൗകരധ്ങ്ങളക്ട രൂപകല്പന.
 • കൂടുതൽ ക്ച�വ കു�ഞെതും വതിഭവലശഷതി കു�ഞെതും മൂ�ധ്ം നൽകുന്നതുമായ പാരമ്പലരധ്തര രീതതികൾ സ്ീകരതിക്കുക.
 • ഏറ്വം ആവശധ്മുളളവർക്കും ദുർബ�ർക്കും ലവണ്തിയള്ള ആനകൂ�ധ്ങ്ങൾ സുഗമമാക്കുന്നതതിനട് സാമൂഹതിക ഉൾക്്ടുത്ലം 

�തിംഗ ശാക്തീകരണം ഉ�്ാകെലം.
 • നൂതനവം ആധുനതികവമായ സാലകേതതികവതിദധ്കൾ സ്ായത്മാകെൽ.
 • നധ്ായവം നീതതിയക്തവമായ പുനരധതിവാസ സമ്പ്രദായങ്ങൾ ഉ�്ാക്കുന്നു.
 • സ്ാപനപരമായ ശക്തതിക്്ടുത്�തിനം കാരധ്ലശഷതി വർദ്തി്തിക്കുന്നതതിനം സൗകരധ്ക്മാരുക്കുന്നു.
 • ക്പാതു നതിലക്പത്തിക്റെ സുസ്തിരത ഉ�പ്പു വരുത്തുന്നതതിനായതി ശക്തമായ ആസ്തി പരതിപാ�ന ചടങ്ങൾ ഉ�്ാക്കുക.

കബരോക്് 11.6.1 ആർ.ക്ക.ഐ ലപ്രാജകട്ടുകൾ നട്തി�ാക്കുന്നതതിനട് സ്ീകരതിച്ച തന്ത്രങ്ങൾ
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കകരള സർക്യാരിന് കേണ്ി മൂലധനച്ചെലവുകൾക്യായി 
ഫണ്് സ്വരൂപിക്കുന്നതിനുള്ള ഏജൻസിയയായി 1999-ൽ 
കകരള ഇൻഫ്യാസ്്രക്ചർ ഇൻച്േസ്്് ച്െന്് ഫണ്് 
ക�യാർഡ് (കിഫ്�ി) രൂപീകരിച്ചു. 2016-ച്ല  കകരള ഇൻ
ഫ്യാസ്്രക്്ച്ചർ ആൻഡ് ഇൻച്േസ് ്്ച്െന്് ഫണ്് 
നിയെത്തിൽ േരുത്തിയ സെഗ്രെയായ കേദഗതിക്കുകേഷം 
ഘടനയാപരെയായി പുനഃസംഘടിപ്ിക്ച്പ്ട്ട കകരള ഇൻഫ്യാ
സ്്രക്ചർ ആൻഡ് ഇൻച്േസ്്്ച്െന്് ഫണ്് ക�യാർഡ് 
(കിഫ് �ി) കൂടതൽ മൂലധന ചിലവുള്ളതം പ്രധയാനച്പ്ട്ട
തെയായ അടിസ്യാനസൗകരധ് േികസന പദ്തികൾക്് 
ധനസഹയായം നൽകുന്നതിനുള്ള പ്രധയാന ഏജൻസിയയായി 
പ്രേർത്തിക്കുന്നു.

ച്സകയൂരി്ീസ് & എക് സ് കചഞ്് ക�യാർഡ് ഓഫ് ഇന്ധ് 
(ച്സ�ി), റിസർേ് �യാങ്് ഓഫ് ഇന്ധ് (ആർ�ിഐ) 
എന്നിേ അംഗീകരിചെ സയാമ്പത്തിക െയാർഗ്ഗങ്ങൾ ഉപകയയാ
ഗിചെ് ച്കയാണ്്, േികസനത്തിച്ന് അേിേയാജധ് ഘടകെയായ 
ഭൂെി ഏച്്ടുക്ൽ ഉൾച്പ്ച്ടയുള്ള േൗതിക-സയാമൂഹികു 
അടിസ്യാന സൗകരധ്ങ്ങളുച്ട ആസൂത്ിതവും തടസ്സരഹി
തവും സുസ്ിരവുെയായ േികസനത്തിന് കിഫ്�ി സഹയായം 
നൽകുന്നു. അടിസ്യാന സൗകരധ് േികസനത്തിൽ േരണ
േകുപ്പുകച്ള സഹയായിക്കുന്നതിന് പ്രകതധ്ക ഉകദേേധ് സ്യാപ
നെയായി(എസ.പി.േി.) സംസ്യാന/കകന്ദ്ര ച്പയാതകെഖലയാ 
ഏജൻസികച്ള ഇത് പ്രകയയാജനച്പ്ടുത്തുന്നു.

അടിസ്യാന സൗകരധ് േികസന പദ്തികളും ഭൂെി ഏച്്ടു
ക്ൽ പദ്തികളും കിഫ്�ി ഏച്്ടുത്തു. 2021 ച്സപ്ം�ർ 
േച്ര, ആകരയാഗധ് സംരക്ഷണം, േിദധ്യാേധ്യാസം, കറയാഡുകൾ, 
ഗതയാഗതം, ജലകസചനം, ജലേിതരണം, വേദയുതി, തറമു
ഖങ്ങൾ, ഉൾനയാടൻ ഗതയാഗതം, ജലനിർഗ്ഗെന സംേിധയാനം 
ഖരെയാലിനധ് സംസ്കരണം എന്നിങ്ങച്ന 44,323.59 കകയാടി 
രൂപയുച്ട 912 അടിസ്യാന സൗകരധ് പദ്തികൾക്് 
കിഫ്�ി അംഗീകയാരം നൽകി. കൂടയാച്ത, ലയാൻഡ്  അക്വ
സിഷൻ പൂളിന് കീഴിൽ 20,000 കകയാടി രൂപയുച്ട 6 േൻകിട 
ഭൂെി ഏച്്ടുക്ൽ പദ്തികൾക്് അംഗീകയാരം നൽകി. 
2020-21 കയാലയളേിൽ, 9,340.03 കകയാടി രൂപയുച്ട 
206 അടിസ്യാന സൗകരധ് പദ്തികൾക്് കിഫ്�ി 
അംഗീകയാരം നൽകി, 2021-22 സയാമ്പത്തിക േർഷത്തിച്ന് 
ആദധ് പകുതിയിൽ (2021, ച്സപ്്ം�ർ േച്ര) 1,074.59 
കകയാടി രൂപയുച്ട 15 പദ്തികൾക്കും അംഗീകയാരം നൽകി. 

അംഗീകരിചെ കപ്രയാജക്്ിച്ന് ഏകീകൃത േിേദയാംേങ്ങൾ  
പട്ടിക 11.7.1-ലം േകുപ്് തിരിചെ്  കപ്രയാജക്്് അംഗീകരിചെത് 
അനുബന്ധം 11.7.1-ലം കയാണിചെിരിക്കുന്നു.

കിഫ്�ി പദ്തികളുച്ട പ്രധയാന പങ്് കറയാഡുകളും കറയാഡ് 
ഗതയാഗത കെഖലയുെയായി �ന്ധച്പ്ട്ടതയാണ്, ഇത് 
ഏകകദേം 18,748 കകയാടി രൂപയയാണ്. 2021 ച്സപ്ം�ർ 
േച്ര 211 കറയാഡ് പദ്തികൾ, 87 പയാലങ്ങൾ, 53 ച്റയിൽച്േ 
കെൽപ്യാലങ്ങൾ, 14 കെൽപ്യാലങ്ങൾ, ഒരു അടിപയാത, 6 
തീരകദേ വഹകേ റീച്ചുകൾ എന്നിേയ്ക് കിഫ്�ി അനുെതി 
നൽകി. ച്പയാതഗതയാഗതം ച്െചെച്പ്ടുത്തുന്നതിനയായി 310 
സിഎൻജി �സുകളും 50 ഇലക്്രിക് �സുകളും ച്കഎ
സ്ആർടിസിക്് േയാങ്ങയാനും 400 ഡീസൽ �സുകൾ 
എൽഎൻജി ആക്ി െയാ്യാനും കിഫ്�ി അനുെതി നൽകിയി
ട്ടുണ്്. ആലപ്പുഴയിൽ ച്െയാ�ിലി്ി ഹബ്് നിർെിക്കുന്നതിനും 
ആലപ്പുഴ കനയാലകളിൽ ജലഗതയാഗതം നേീകരിക്കുന്നതി
നുമുള്ള പദ്തികൾക്കും അനുെതി നൽകിയിട്ടുണ്്. കെഖല 
തിരിച്ചുള്ള കിഫ്�ി ധനസഹയായത്തിച്ന് േിേദയാംേങ്ങൾ  
ചടിത്ധം 11.7.1-ൽ കയാണിചെിരിക്കുന്നു.

കിഫ്�ി ഫണ്് േിനികയയാഗത്തിൽ കറയാഡ്, ഗതയാഗത 
കെഖലച്യ പിന്തുർന്ന് ജലേിേേങ്ങളും (5,594 കകയാടി രൂപ), 
വേദയുതി (രൂപ, 5,200 കകയാടി) കെഖലകളുെയാണ്. തകർന്ന 
കടൽേിത്തിയുച്ട നേീകരണവും ച്ചല്യാനത്ത് 344.2 കകയാടി 
രൂപ ച്ചലേിൽ കഗ്രയായിൻ ഫീൽഡ് പദ്തിയുച്ട നിർമ്യാ
ണവും ജലേിേേ കെഖലയിൽ ഏച്്ടുത്തിട്ടുള്ള സുപ്രധയാന 
പദ്തികളയാണ്. കൂടയാച്ത, കിഫ്�ി ധനസഹയായത്തയാൽ 
അഞ്് പുലിമുട്ട് പ്രവൃത്തികൾ, രണ്് കനയാൽ നേീകരണ 
പ്രേർത്തനങ്ങൾ, പത്ത് ച്ചക്് ഡയാമുകളുച്ട നിർമ്യാണം, 
കുടിച്േള്ള പദ്തികൾ എന്നിേ ഏച്്ടുത്തു. ഉൾനയാടൻ 
ഗതയാഗത കെഖലയിൽ 247.2 കകയാടി രൂപ (തയാൽക്യാലിക
െയായി) പുനരധിേയാസ േിഹിതം നൽകിച്ക്യാണ്്  ച്േസ്്് 
കകയാസ്്് കനയാലിച്ന് പുനരുജ്ീേനം കിഫ്�ി ത്വരിതച്പ്
ടുത്തി, കൂടയാച്ത ച്കയാചെിയിൽ നഗര പുനരുജ്ീേനത്തിനും 
സംകയയാജിത ജലഗതയാഗത സംേിധയാനത്തിനും 556.51 
കകയാടി രൂപ അനുേദിച്ചു.

കിഫ്�ി ധനസഹയായകത്തയാച്ട ച്കഎസ്ഇ�ിഎൽ ്രയാൻ
സ്ഗ്രിഡ് 2.0 പദ്തിക്് തടക്െിട്ടു.വേദയുതി ്രയാൻസ്ിഷൻ 
സംേിധയാനത്തിച്ന് േിേ്വയാസധ്തയും സുരക്ഷയും േർദ്ിപ്ി

11.7 കേരള ഇൻഫ്രാസ്ട്രേ്ടചർ ഇൻവെസ്ട്്ട വെന്്ട 
        ഫണ്്ട ക�രാർഡ്ട (േിഫ്ട�ി)

പട്ടിക 11.7.1  2021 ച്സപ്ം�ർ േച്രയുള്ള കിഫ്�ി അംഗീകരിചെ കപ്രയാജക്ടുകളുച്ട ഏകീകൃത േിേദയാംേങ്ങൾ 

പദ്തി ഇനം 
2020-21 2021-22* ആച്ക (2016-22)

എണ്ം ച്ചലേ് എണ്ം ച്ചലേ് എണ്ം ച്ചലേ്

അടിസ്യാന സൗകരധ് പദ്തികൾ 206 9,340.03 15 1,074.59 912 44,323.59

ലയാൻഡ് അക്വിസിഷൻ പൂളിന് കീഴിലള്ള 
പദ്തികൾ 6 20,000.00

ആച്ക 918 64,323.59
അെലം�ം: േിഫ്ട�ി 
*െിശദരാംശങ്ങള് 2021, വസപ്ട്ം�ർ െവര
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ക്യാനും, പരിസ്ിതിക്കും ച്പയാതജനങ്ങൾക്കും തടസ്സങ്ങൾ 
സൃഷ്ിക്യാച്ത പ്രസരണ നഷ്ം കുറയ്കയാനും ച്െചെച്പ്ട്ട ഊർജ 
െയാകനജ്ച്െന്ിനുള്ള ഹരിത കയാഴ്ചപ്യാകടയാടുകൂടിയുെയാണ് ഇത് 
നടപ്യാക്കുന്നത്. ്രയാൻസ്ഗ്രിഡ് പദ്തിക്യായി കിഫ്�ി 
5,200.00 കകയാടി രൂപ അനുേദിച്ചു. േിേയാേനം ച്ചയ്ത പദ്
തികൾ നടപ്ിലയാക്കുന്നതിലൂച്ട പീക്് കലയാഡ് സിസ്റം നഷ്
ത്തിൽ ഏകകദേം 107.8 ച്െഗയാേയാട്ടിച്ന് കുറവും 522.21 
ദേലക്ഷം യൂണി്ിച്ന് ഊർജ് ലയാേവും ഉണ്യാകുച്െന്ന് 
പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

ആയുഷ് പദ്തികൾ ഉൾച്പ്ച്ട ആകരയാഗധ് കുടും�കക്ഷ
െത്തിനയായി 4,531 കകയാടി രൂപ കിഫ്�ി അംഗീകരിച്ചു. 
കിഫ്�ി അംഗീകരിചെ ച്െയാത്തം പദ്തികളുച്ട 10 േതെയാ
നെയാണിത്. തയാലൂക്് ആശുപത്ികൾ, ജനറൽ ആശുപത്ി
കൾ, ജില്യാ ആശുപത്ികൾ, ച്െഡിക്ൽ കകയാകളജുകൾ, 
ച്കയാചെിൻ കയാൻസർ ച്സന്ർ, ച്പെഷധ്യാലി്ി കഹയാപെി്ൽ 
െട്ടന്നൂർ തടങ്ങിയ ച്പെഷധ്യാലി്ി ആശുപത്ികൾ ഉൾച്പ്ച്ട 
സംസ്യാനച്ത്ത 55 ആശുപത്ികളുച്ട േികസനത്തിനു
ള്ള പദ്തികൾ ഇതിൽ ഉൾച്പ്ടുന്നു. ഇതിനുപുറച്െ, 140 
കലയാക് സേയാ നിയെസേയാ െണ്ഡലങ്ങളിൽ 10 കിടക്കളുള്ള 
ഐച്സയാകലഷൻ േയാർഡുകളുച്ട നിർമ്യാണത്തിന് 2021-
22ൽ 236.30 കകയാടി രൂപ അനുേദിചെിട്ടുണ്്. 10 സിസിയു, 10 
കയാത് ലയാ�്, 56 ഡയയാലിസിസ് യൂണിറ്റുകൾ എന്നിേയുച്ട 
നിർെയാണവും പുകരയാഗെിക്കുകയയാണ്. ആയുഷ് േകുപ്ിന് 
കീഴിൽ െട്ടന്നൂരിൽ ആയുർകേദ ഇന്ർനയാഷണൽ റിസർചെ് 
ഇൻസ്റി്യൂട്ട് സ്യാപിക്കുന്നതിന് 2019-20ൽ 69.05 കകയാടി 
രൂപ അനുേദിച്ചു.

േിദധ്യാേധ്യാസ കെഖലയ്ക് 3,966 കകയാടി രൂപ കിഫ്�ി േക
യിരുത്തി. ഉന്നത േിദധ്യാേധ്യാസ കെഖലയിൽ 51 ആർട്സ് 
ആൻഡ് സയൻസ് കകയാകളജുകൾ, 6 എഞ്ിനീയറിംഗ് 
കകയാകളജുകൾ, 8 കപയാളിച്ടക്നിക്കുകൾ, 5 ച്ഹറിക്ജ് 
കകയാകളജുകൾ, 5 സർവ്വകലയാേയാലകൾ എന്നിേയുച്ട 
നേീകരണത്തിന് 1,094.19 കകയാടി രൂപയുച്ട പദ്തികൾ
ക്് അംഗീകയാരം ലേിച്ചു. ച്പയാതേിദധ്യാേധ്യാസ കെഖലയിൽ, 
11,300 സ് കൂൾ ലക�യാറട്ടറികൾ നേീകരിക്കുന്നതിനും 
44,705 സ് കൂളുകളിൽ വഹച്ടക് ക്യാസ് മുറികൾ നിർെി
ക്കുന്നതിനുെയായി രണ്് പദ്തികൾ 2,871.77 കകയാടി രൂപ 
ച്ചലേിൽ നടപ്യാക്കും.

ഗ്രയാെീണ കെഖലകളിൽ െികചെ കസേന ലേധ്ത നൽകു
ന്നതിൽ ച്ടലികകയാം കമ്പനികളുച്ട പരിെിതികൾ കണ

ക്ിച്ലടുത്ത്, കയാരധ്ക്ഷെെയായ കസേന േിതരണത്തിന്  
സംസ്യാനച്െയാട്ടയാച്ക കകയാർ ഒപ്്ിക്ൽ വഫ�ർ 
ശംഖല സ്യാപിക്കുന്നതിന് ച്ക-കഫയാൺ (കകരള വഫ�ർ 
ഒപ്്ിക് ച്ന്് േർക്്) പദ്തിക്് സംസ്യാന സർക്യാർ 
കിഫ്�ി ഫണ്് അനുേദിച്ചു. കസേനം (QoS), േിേ്വയാസധ്ത, 
ആേർത്തനം, സുരക്ഷ, േയാേിയിച്ല �യാൻഡ് േിഡ്ത്ത് 
ആേേധ്ങ്ങൾ എന്നിേ കേണ്ത് അളേിൽ നിറകേറ്റുന്ന
തയാണ് ഈ പദ്തി. ഇത് എല്യാ കസേന ദയാതയാക്ൾക്കും 
പ്രകയയാജനം ലേിക്കുന്നതം 30,000-ത്തില ധികം സർക്യാർ 
സ്യാപനങ്ങച്ള �ന്ധിപ്ിക്കുന്നതെയാണ്. സയാമ്പത്തികെയാ
യി പിന്നയാക്ം നിൽക്കുന്ന കുടും�ങ്ങൾക്് സൗജനധ്െയായും 
െറ്റുള്ളേർക്് സ�് സിഡി നിരക്ിലം ഇന്ർച്ന്് പ്രദയാനം 
ച്ചയ്യുന്നു. ഐടി കെഖലയിച്ല രണ്് ഐടി പയാർക്കുകളുച്ട 
േികസനത്തിനും കിഫ്�ി ധനസഹയായം നൽകുന്നുണ്്.

അക്വയാട്ടിക് കകയാംപ്ലക് സിച്ന് നിർമ്യാണം, 44 കസ്റഡി
യങ്ങൾ, രണ്് സ് കപയാർട് സ് സ് കൂളുകളുച്ട േികസനം 
എന്നിേയുൾച്പ്ച്ട കയായിക കെഖലയിൽ 774.7 കകയാടി 
രൂപയുച്ട 38 പദ്തികൾക്യാണ് കിഫ്�ി ധനസഹയായം 
നൽകുന്നത്. ആലപ്പുഴ, തലകശേരി വപതൃക പദ്തികൾ, 
കനയാലകളുച്ടയും �ീച്ചുകളുച്ടയും നേീകരണം, 9 തികയ്ർ 
കകയാംപ്ലക്സുകളുച്ടയും 7 സയാംസ്കയാരിക സമുചെയങ്ങളുച്ടയും 
നിർമ്യാണം, ഫിലിം സി്ിയുച്ട നേീകരണം തടങ്ങിയ 
ടൂറിസം, സയാംസ്കയാരിക പദ്തികൾക്കും ധനസഹയായം 
നൽകി േരുന്നു.

കടിഫ്ബടി ധനസമാഹരണധം
കടമമടുക്കലുകൾ: നിലേിൽ ഒരു �ീ് പതിപ്യായ 
അസ്് ലയ�ിലി്ി െയാകനജ് ച്െന്ിച്ന് ഒരു സിസ്റം/
കപ്രയാസസ്സ് കംപയൂകട്ടഷൻ കിഫ്�ി ഏർച്പ്ടുത്തിയിട്ടു
ണ്്. കിഫ്�ിയുച്ട ധനസെയാഹരണ പദ്തി നിലേിൽ 
ഈ സംേിധയാനച്ത്ത അടിസ്യാനെയാക്ിയുള്ളതയാണ്. 
2020-21 ൽ കിഫ്�ി 663.02 കകയാടി രൂപയും 2021 
ഏപ്രിൽ മുതൽ ച്സപ്്ം�ർ േച്രയുള്ള കയാലയളേിൽ 
6,290.41 കകയാടി രൂപയും േിപണിയിൽ നിന്ന് സെയാഹരി
ചെിട്ടുണ്്. േിേിധ അന്ർകദേീയ, ആേധ്ന്ര ചയാനലകളിൽ  
നിന്നുള്ള 2021 ച്സപ്ം�ർ േച്രയുള്ള ച്െയാത്തം ധനസ
െയാഹരണം ₹11,990.04 കകയാടിയയാണ്. േിേദയാംേങ്ങൾ         
പട്ടിക 11.7.2-ൽ നൽകിയിരിക്കുന്നു.

ച ടിത്ധം 11.7.1 കെഖല തിരിച്ചുള്ള കിഫ്� ി ധനസഹയായം

അെലം�ം: േിഫ്ട�ി

42% 

13% 

12% 

10% 
9% 3% 

2% 

2% 

1% 
1% 

2% 

3% 

7% 

കറയാഡും കറയാഡ്   ഗതയാഗതവും  
ജലേിേേം  
വേദയുതി 
ച്പയാതജനയാകരയാഗധ്ം  
േിദധ്യാേധ്യാസം  
േിേരസയാകങ്തിക േിദധ്  
ഉൾനയാടൻ ജല ഗതയാഗതം  
കയായികം ,വുേജനകയാരധ്ം  
തകദേസ്വയംേരണം  
തറമുഖവും െൽസധ്�ന്ധനവും 
സംസ്കയാരികം,േികനയാദ സഞ്യാരം  
െറ്റു കെഖലകൾ  
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മപട്ാളടിയധം മസസ്്, ടമാടട്ാർവാഹന നടികുതടി 
എന്ടിവയുമട സർക്കാർ വരുമാനത്ടിൽനടിന്നുള്ള  
വടിഹടിതധം
2016-ച്ല കിഫ്�ി നിയെം അനുസരിചെ്, ച്പക്രയാളിയം 
ച്സസ്സ്, കെയാകട്ടയാർേയാഹന നികുതി (എം.േി.്ി) എന്നി
േയിൽ നിന്നും സർക്യാരിനു ലേിക്കുന്ന േരുെയാനത്തി
ച്ന് ഒരു േിഹിതം കിഫ്�ി നിയെത്തിൽ പറയുന്ന 
ചിലവുകൾ നിറകേറ്റുന്നതിനയായി നൽകണച്െന്ന് അനു
േയാസിക്കുന്നു. അതനുസരിചെ്, 2020-21-ൽ, കിഫ്�ിക്്  
എം.േി.്ിയുച്ട ഓഹരിയയായി ₹1,633.86 കകയാടിയും 2021 
ച്സപ്്ം�ർ േച്രയുള്ള അർദ്േർഷത്തിൽ ₹1,058.67 
കകയാടിയും ലേിച്ചു. ച്പക്രയാളിയം ച്സസ് േിഹിതത്തിന് 
ലേിചെ ഫണ്്    2021-22-ൽ 539 കകയാടി രൂപയും 2021 
ഏപ്രിൽ-ച്സപ്ം�ർ േച്ര 396.71 കകയാടി രൂപയുെയാണ്. 
ച്പക്രയാളിയത്തികമേലള്ള എം.േി.ടി,ച്സസ്സ് നിയെങ്ങളുച്ട 
അടിസ്യാനത്തിൽ ₹9,201.09 കകയാടി രൂപ സർക്യാർ  
േിഹിതെയായി ലേിച്ചു. േിേദയാംേങ്ങൾ പട്ടിക 11.7.3-ൽ 
നൽകിയിരിക്കുന്നു.

പദ്ധതടി നടപ്ാക്കൽ പുടരാഗതടി
കിഫ്�ി അനുേദിചെ 918 പ്രവൃത്തികളിൽ 58 പ്രവൃത്തി
കളുച്ട നിർെയാണം പൂർത്തിയയാക്ി 390 പ്രവൃത്തികൾ 
പുകരയാഗെിക്കുകയയാണ്. 2021, ച്സപ് ് ം�ർ േച്ര, 26 
പ്രവൃത്തികൾക്കുള്ള സയാകങ്തിക അനുെതി (്ി.എസ്) 
അനുേദിക്കുകയും 6 പ്രവൃത്തികൾക്് സയാകങ്തിക  
അനുെതിയ്കയായുള്ള നടപടിക്രെങ്ങൾ ആരംേിക്കുകയും 
ച്ചയ് ത. മുകളിൽ സൂചിപ്ിചെ കയാലയളേിൽ െ്് 46 പ്രവൃത്തി
കൾ അേയാർഡ് ച്ചയ്യുകയും 47 എണ്ം ച്ടൻഡർ ച്ചയ്യുക
യും ച്ചയ്ത. ചടിത്ധം 11.7.2-ൽ കിഫ്�ി കപ്രയാജക്ടുകളുച്ട 
േൗതിക പ്രകടനം കയാണിചെിരിക്കുന്നു.

ഈ കയാലയളേിൽ, കിഫ്�ി 10,000 കകയാടി രൂപയുച്ട 
പദ്തി േിതരണ നയാഴികക്ല്ം പിന്നിട്ടു. 2020-21  
സയാമ്പത്തിക േർഷത്തിൽ കിഫ്�ി 5,484.88 കകയാടി രൂപയും 
2021-22 ച്സപ്്ം�ർ േച്ര 3,611.12 കകയാടി രൂപയും 
കപ്രയാജക്ട് ഫണ്ിംഗിനയായി അനുേദിച്ചു. 2021 ച്സപ് ് ം�ർ 

പട്ടിക 11.7.2 കിഫ്�ി ധനസെയാഹരണം-പുകരയാഗതി

േർഷം 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 2021-22* ആച്ക

�യാങ്കുകൾ/ധനകയാരധ് സ്യാപനങ്ങളിൽ നിന്നു
ള്ള േയായ്പ. 100.80 850.00 1,764.20 300.00 6,062.12 9,077.12

രൂപയുച്ട മൂലധ്മുള്ള ക�യാണ്് ഇഷയു - 2,150.00 - - - 2,150.00

ച്ക.എസ്.എഫ്.ഇ ലിെി്ഡ് കലക്കുള്ള  
ക�യാണ്ടുകൾ (പ്രേയാസി ചിട്ടി) - 5.768 109.26 245.29 142.45 502.77

NORKWB-ൽ നിന്നുള്ള േയായ്പ  
(ഡിേിഡന്് സ്കീം) - - 56.58 123.77 79.52 260.15

ആച്ക (േയാർഷികം) 100.80 3,005.77 1,930.04 669.06 6284.09 11,990.04
 അേലം�ം: കിഫ്�ി
*2021, ച്സപ്്ം�ർ േച്രയുള്ള േിേദയാംേങ്ങൾ.

പട്ടിക 11.7.3 സർക്യാരിൽ നിന്ന് ലേിചെ കെയാകട്ടയാർ േയാഹന നികുതി, ച്പക്രയാളിയം ച്സസ്സ് എന്നിേയുച്ട േ ിഹിതം
േർഷം 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 2021-22* Total

കിഫ്�ി-യികലക്കുള്ള കെയാകട്ടയാർേയാഹന 
നികുതിയുച്ട േിഹിതം 281.43 621.45 1,098.86 1,650.00 1,633.86  1,058.67 6,344.27 

കിഫ്�ി -കലക്കുള്ള
ച്പക്രയാളിയം ച്സസ് േിഹിതം 448.10 421.19 501.82 550.00 539.00 396.71 2,856.82 

ആച്ക 729.53 1,042.64 1,600.68 2,200.00 2,172.86  1,455.38 9,201.09 
 
അെലം�ം: േിഫ്ട�ി
* 2021, വസപ്ട്ം�ർ െവരയുള്ള െിശദരാംശങ്ങള്.

ച ടിത്ധം 11.7.2  2021 ച്സപ്ം�ർ േച്രയുള്ള കിഫ്� ി കപ്രയാജക്റ്റുകളുച്ട േൗതിക പ്രകടനം

അെലം�ം: േിഫ്ട�ി

9% 

29% 

3% 
5% 5% 

43% 

6% 

ഭൂെി ഏച്്ടുക്ൽ (തടരുന്നത് ) 

അംഗീകരിചെത്  

സയാകങ്തികയാനുെതി നൽകിയത്  

േർക്്  അേയാർഡ്  ച്ചയ്തത്  

ച്ടൻഡർ ച്ചയ്ത േർക്കുകൾ  

പുകരയാഗെിക്കുന്ന േർക്കുകൾ  

പൂർത്തീകരിചെ േർക്കുകൾ  
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േച്ര കിഫ് �ി അംഗീകരിചെ േിേിധ കപ്രയാജക് റ്റുകൾക്് ച്ച
ലേഴിചെ ച്െയാത്തം തക 14,110.17 കകയാടി രൂപയിൽ എത്തി
യിട്ടുണ്്, ഇത് പട്ടിക 11.7.4-ൽ േിേദെയാക്ിയിരിക്കുന്നു.

പട്ടിക 11.7.4 അടിസ്യാന സൗകരധ്ത്തിനും ലയാൻഡ്  
അകയുസിഷൻ പൂളിനും കീഴ ിൽ കിഫ്� ി അംഗീകരിചെ 
പദ്തികളുച്ട േ ിേരണം
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അടിസ്യാന 
സൗകരധ് 
പദ്തികൾ

912 44,323.59 7,673.75

ലയാൻഡ് 
അക്വിസിഷൻ 
പൂളിന് കീഴിലള്ള 
പദ്തികൾ

6 20,000.00 6,436.42

ആച്ക 918 64,323.59 14,110.17

അെലം�ം: േിഫ്ട�ി

ഭൂെി ഏച്്ടുക്ൽ പദ്തികൾക്് െയാത്െയായി കിഫ്�ി 
6,436.42 കകയാടി രൂപ േിതരണം ച്ചയ്തിട്ടുണ്്, ഇത് ച്െയാത്തം 
േിതരണത്തിച്ന് 45 േതെയാനെയാണ്. ഇതിൽ 4,084.63 
കകയാടി രൂപ കദേീയ പയാതയ്കം, 1,756.26 കകയാടി രൂപ േധ്േ
സയായ പയാർക്കുകളുച്ട 3 പദ്തികൾക്കും, 145.60 കകയാടി 
രൂപ ഹിന്ദുസ്യാൻ നയൂസ് പ്രിന്് ലിെി്ഡിച്ന് ഭൂെി ഏച്്
ടുക്ലിനും, 449.93 കകയാടി രൂപ ച്കയാചെി-�യാംഗ്ലൂർ േധ്യാേ
സയായിക ഇടനയാഴിക്കുെയാണ്. 2021 ച്സപ്ം�ർ േച്രയുള്ള 
കിഫ്�ിയുച്ട സയാമ്പത്തിക പ്രകടനം ചടിത്ധം 11.7.3-ൽ 
നൽകിയിരിക്കുന്നു.

2021 ച്സപ്ം�ർ േച്ര 14,110.17 കകയാടി രൂപ േിതരണം 
ച്ചയ്ത. ഇതിൽ കിഫ്�ി 21,190.85 കകയാടി സെയാഹരിക്കു
കയും എസ് ആന്് പി ക്യാ�ൽ കറ്ിംഗ്സ് കസ്റ�ിൾ ഔട്ട്  
ലകക്യാച്ടയുള്ള  കിഫ്�ിയുച്ട കറ്ിംഗ് ‘�ി�ി-/�ി’ ആയും 
കൂടയാച്ത കമ്പനിയുച്ട കുടിശേികയുള്ള കടത്തിച്ന് ‘�ി�ി-’ 
ഇഷയൂ കറ്ിംഗം സ്ിരീകരിച്ചു.

ച ടിത്ധം 11.7.3 കിഫ്� ിയുച്ട സയാമ്പത്തിക പ്രകടനം (2021 ച്സപ്്ം�ർ േച്ര)

അെലം�ം: േിഫ്ട�ി
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11.8 കാസറഗ�ാഡ് വികസന പാഗകേജ്
കയാസറഗ�യാഡ് ജില്ലയ്കയായി ഒരു സംഗയയാജിത വികസന 
പദ്തി തയ്യാറയാക്യാന് സര്ക്യാര് ഗഡയാ.പി.പ്രഭയാക
രന് കമ്മീഷനന നിഗയയാ�ിച്ിരുന്നു. ജില്ലയിനല പി
ഗ്യാക് ഗേഖലകനെയം പ്രഗേശങ്ങനെയം കനടെത്തി  
കയാസറഗ�യാഡിനറെ സേഗ്ര വികസനത്തിനയായി ഒരു 
പയാഗക്ജ് കമ്മീഷന് നിര്ഗ്ദേശിച്ചു. വിവിധ ഗേഖലകള് 
ഉള്നക്യാള്ളു് 11,123.07 ഗകയാടി രൂപയനട പ്രവൃത്തി
കെയാണ് പയാഗക്ജില് വിഭയാവനം നെയ്യു്ത്. ഇതില് 
2,524.56 ഗകയാടി രൂപയയാണ് ഗകരെ സര്ക്യാരിനറെ 
പദ്തി വിഹിതം, 756.19 ഗകയാടി രൂപ ഇന്ധ്യാ �വണനേ
റെിനറെ വിഹിതവം, 543.00 ഗകയാടി രൂപ േറ്് ഏജന്സി
കള് വഴിയം ഗകന്ദ്ര നപയാതുഗേഖലയാ സ്യാപനങ്ങളുനട  
വിഹിതേയായി 7264.16 ഗകയാടി രൂപയം േറ്് ഗ്യാതസ്സുക
െില് നി്് 35.16 ഗകയാടി രൂപയേയാണ് ആനക പദ്തി 
അടങ്കല്. 

പട്ടിക 11.8.1 കയാസറഗ�യാഡ് വികസന പയാഗക്ജ് 
സയാമ്പത്തിക പുഗരയാ�തി (ഒക്ഗടയാബര് 31, 2021 വനര)

സ
യാമ്പ

ത്ത
ിക

 
വ

ര്
ഷ

ം

ബ
ജ

റ്്
 വ

ിഹ
ിത

ം 

ഭര
ണ

യാനു
േത

ി 
തു

ക

നെ
ല

വ
്

2013-14 2500.00 2790.67 2309.55

2014-15 7500.00 9332.94 5367.07

2015-16 8500.00 9751.49 4718.33

2016-17 8798.00 14299.84 5271.38

2017-18 9000.00 7629.72 2137.90

2018-19 9500.00 7882.22 275.27

2019-20 9065.00 9048.73 2102.91

2020-21 7500.00 7500.00 4932.17

2021-22 7832.00 2033.88 4238.42

ആനക 70195.00 70269.49 31352.51

കയാസറഗ�യാഡ് വികസന പയാഗക്ജില് പരയാേര്ശിച് 
പദ്തികള് 2013-14 സയാമ്പത്തിക വര്ഷം മുതല് ആരം
ഭിച്തയാണ്. 2013-14 മുതല് 2021-22 വനര പയാഗക്ജ് 
നടപ്യാക്കു്തിന് സംസ്യാന ബജറ്ില് നിന്നും 70,195 
ലക്ം രൂപ അനുവേിക്കുകയം നെയ്തു. 2013-14 മുതല് 
2020-21 ഒകഗറ്യാബര് വനര 70,269.49 ലക്ം രൂപ 503 
ഗപ്രയാജക്ടുകള്ക്യായി അനുവേിച്ചു. ഇതില് 309 ഗപ്രയാ
ജക്ടുകള് പൂര്ത്തമീകരിക്കുകയം 194 ഗപ്രയാജക്ടുകള്  
നിര്മ്യാണത്തിനറെ വിവിധ ഘട്ടങ്ങെിലം ആണ്. 

ഗവനല്ക്യാലത്ത് ജലലഭധ്ത ഉറപ്പുവരുത്തു്തിനും  
കൃഷിക്യായി ജലഗസെനത്തിനും ജലസംരക്ണത്തിനും 

ഊ്ല് നല്കുകയം തുടങ്ങിയവയയാണ് കയാര്ഷിക ഗേ
ഖലയിലം അനുബന്ധ ഗേഖലകെിലം ഏനറ്ടുത്ത് പൂര്ത്തി
യയാക്ിയ പ്രധയാന പദ്തികള്. കയാര്ഷിക ഗേഖലയിനല 
പദ്തികള്ക്യായി ആനക അടങ്കല് 1651.19 ലക്ം 
രൂപ നെലവഴിച്ചു. വിേധ്യാഭധ്യാസ ഗേഖലയില് സ്കൂളുകളുനട
യം ഗകയാഗെജുകളുനടയം അടിസ്യാന സൗകരധ് വികസനത്തി
ന ്പ്രയാധയാനധ്ം നല്കി 1490.52 ലക്ം രൂപ വകയിരുത്തി. 

ആഗരയാ�ധ്ഗേഖലയില് കയാസറഗ�യാഡ് നേഡിക്ല് 
ഗകയാഗെജ് നിര്മ്യാണം, അനുബന്ധ അടിസ്യാന 
സൗകരധ് വികസനം, പ്രയാഥേിക ആഗരയാ�ധ് ഗകന്ദ്രങ്ങ
ള്, സയാമൂഹധ് ആഗരയാ�ധ് ഗകന്ദ്രങ്ങള് എ്ിവ ‘ആര്ദം’ 
നിലവയാരത്തിഗലക്് ഉയര്ത്തുക, ആശുപത്ികെിനല 
േലിനജല ശുദ്മീകരണ പ്യാറെ്, ആശുപത്ി ലയാബുകളു
നട നവമീകണം തുടങ്ങിയ പദ്തികള്ക്യായി നേയാത്തം 
1743.37 ലക്ം രൂപ നെലവഴിച്ചു. 

പട്ടിക 11.8.2 കയാസറഗ�യാഡ് വികസന പയാഗക്ജ് ഭൗതമീക 
പുഗരയാ�തി (ഒക്ഗടയാബര് 31, 2021 വനര) 
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പ
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ത
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2013-14 28 28 0

2014-15 25 23 2

2015-16 79 72 7

2016-17 81 72 9

2017-18 64 50 14

2018-19 82 43 39

2019-20 50 16 34

2020-21 73 5 68

2021-22 21 0 21

ആനക 503 309 194

5 ഗകയാടി രൂപയില് തയാനഴ എസ്റിഗേറ്റുള്ള പദ്തികള്ക്് 
ഭരണയാനുേതി കയാസറഗ�യാഡ് പയാഗക്ജില് ഉള്നപ്ടുത്തി 
നല്കു്തിനയായി ജില്ലയാ കെക്ടറുനട അധധ്ക്തയി
ല് 16 അം� ജില്ലയാതല സേിതി സര്ക്യാര് രൂപമീകരിച്ചു. 
സംസ്യാനതലത്തില് െമീഫ് നസക്രട്ടറിയനട അദ്ധ്ക്
തയില് സംസ്യാന ആസൂത്ണ ഗബയാര്ഡിനറെ ഏഗകയാ
പനഗത്തയാനട സംസ്യാനതല ഉ്തയാധികയാര സേിതി 
(എസ്എല് ഇ സി) കയാസറഗ�യാഡ് വികസന പയാഗക്
ജിന് കമീഴിലള്ള പദ്തി പ്രവര്ത്തനങ്ങളുനട പുഗരയാ�തി  
നിരന്രം അവഗലയാകനം നെയ്യുന്നു.
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വിദകന്ദ്രീകൃത ആസൂത്രണത്ിൽ ദകരളും കകവരിച്ച 
ദേട്ടങ്ങൾ ഇന്ധ്യിലെ മറ്റ് സുംസ്രാേങ്ങൾക്റ് മരാതൃക
യരാണറ്. സുംസ്രാേ പുേഃസുംഘടേയ്കറ് ലതരാട്ടുപിന്രാലെ 
1957-ൽ തലന് പ്രാദേശികതെ ജേരാധിപതധ് സ്രാപ
േങ്ങളിദെക്റ് അധികരാരും വിദകന്ദ്രീകരിക്രാനുള്ള ആേധ് 
ശ്രമും ദകരളും േടത്ി. 1961-ൽ സുംസ്രാേ േിയമസഭ 
1961-ലെ ദകരള പഞ്രായത്റ് േിയമും പരാസ്രാക്കുകയും 
ഇതറ് സുംസ്രാേത്റ് തദദേശ സ്രാപേങ്ങളുലട രൂപ്രീ
കരണത്ിേറ് വഴിലയരാരക്കുകയും ലെയ്യുകയണ്രായി. 
1987-ലെ ജില്രാ കൗൺസിലുകളുലട രൂപ്രീകരണും,  
ഭരണപരമരായ വിദകന്ദ്രീകരണും ജില്രാതെത്ിൽ സരാ
ധധ്മരാക്കുകയണ്രായി. 1992-ലെ ഭരണഘടേരാ ദഭേഗ
തികലളത്തുടർന്റ് (73-ഉും 74-ഉും), ദകരള േിയമസഭ 
1994-ൽ ദകരള പഞ്രായത്ിരരാജറ് േിയമും പരാസരാക്ി, 
രണ്ടുവർഷത്ിനു ദശഷും, ജേരാധിപതധ് വിദകന്ദ്രീകരണും 
എന് മുദ്രാവരാകധ്ദത്രാലട സർക്രാർ ജേക്രീയരാസൂത്രണ 
കരാമ്പയിേറ് (പിപിസി) തുടക്ും കുറിക്കുകയണ്രായി.

സുംസ്രാേലത് ലപരാതുഭരണത്ിലെ ഏറ്വും പ്ധരാ
േലപെട്ട സവിദശഷതകളിലെരാന്രാണറ് ഭരണപരമരായ  
വിദകന്ദ്രീകരണും. വിഭവങ്ങൾ, ഉദേധ്രാഗസ് 
സുംവിധരാേും, ഭരണപരമരായ അധികരാരങ്ങൾ എന്ി
വയലട കകമരാറ്ത്ിലൂലട ദകരളത്ിലെ പ്രാദേശിക  
സർക്രാരകൾ അർത്ഥപൂർണമരായി ശരാക്്രീകരിക്
ലപെട്ടു. വർഷങ്ങളരായി, വികസേ പരിപരാടികൾ രൂപ്രീ
കരിക്കുന്തിനുും േടപെിെരാക്കുന്തിനുും പ്രാദേശിക  
വികസേത്ിൽ ഏർലപെട്ടിരിക്കുന് വിവിധ ഏജൻസി
കളുലട പ്വർത്േങ്ങൾ ഏദകരാപിപെിക്കുന്തിനുമുള്ള  
ഫെപ്േമരായ ഉപകരണങ്ങളരായി പ്രാദേശിക സർക്രാര
കൾ മരാറിയിട്ടുണ്റ്. 2018-ലെയും 2019-ലെയും പ്ളയത്ി
ലുും ദകരാവിഡറ്-19 മഹരാമരാരിയിലുും പ്രാദേശിക സർക്രാ
രകൾ വഹിച്ച പങ്റ് േിർണരായകമരാണറ്. ദകരളത്ിൽ 
941 ഗ്രാമപഞ്രായത്തുകൾ, 152 ദ്രാക്റ് പഞ്രായത്തു
കൾ, 14 ജില്രാ പഞ്രായത്തുകൾ, 87 മുേിസിപെരാെിറ്ികൾ, 
6 മുേിസിപെൽ ദകരാർപെദറഷനുകൾ എന്ിവ ഉൾലപെടുന് 
1,200 തദദേശസ്വയുംഭരണ സ്രാപേങ്ങളരാണുള്ളതറ്.

ദകരളത്ിലറെ വിദകന്ദ്രീകരണത്ിലറെ ഏറ്വും പ്ധരാേ
ലപെട്ട സവിദശഷത ദഫരാർമുെ അടിസ്രാേമരാക്ി വിദവ
െേരാധികരാരമില്രാലത േ്രീതിപൂർവകവമരായ ര്രീതിയിലുള്ള 
വിഭവ വിേധ്രാസമരാണറ്. സുംസ്രാേ ധേകരാരധ് കമ്്രീഷൻ 
ശുപരാർശകൾ പ്കരാരും മൂന്റ് ദ്രാതസ്സുകളിൽ ഫണ്ടുകൾ 
തദദേശസ്വയുംഭരണ സ്രാപേങ്ങൾ വിേിദയരാഗിക്കുന്നു:

 y പരമ്പരരാഗത ചുമതെകൾ, സ്രാപേ ലെെവകൾ 
എന്ിവ േിറദവറ്റുന്തിനുള്ള ജേറൽ പർപെസറ് ഫണ്റ്;

 y വിദകന്ദ്രീകരണത്ിലറെ ഭരാഗമരായി കകമരാറ്ും ലെയ്യ

ലപെട്ടവ ഉൾലപെലടയള്ള തദദേശസ്വയുംഭരണ സ്രാപ
േങ്ങളുലട ആസ്ികൾ പരിപരാെിക്കുന്തിനുള്ള ലമയി
റെേൻസറ് ഫണ്റ്; 

 y വികസേ ലെെവകൾ േിറദവറ്റുന്തിനുള്ള വികസേ 
ഫണ്റ് (പ്രാൻ ഫണ്റ്).

2021-22 -ൽ, സുംസ്രാേും േികുതി വരമരാേത്ിലറെ 
3.5 ശതമരാേും ജേറൽ പർപെസറ് ഫണ്രായും തേതറ് 
േികുതി വരമരാേത്ിലറെ 6 ശതമരാേും ലമയിറെേൻസറ് 
ഫണ്രായും സുംസ്രാേ പദ്തി വിഹിതത്ിലറെ 26 
ശതമരാേും വികസേ ഫണ്രായും പ്രാദേശിക സർക്രാറു 
കൾക്റ് കകമരാറുകയണ്രായി. ദഫരാർമുെ അധിഷ്ിത 
വിദകന്ദ്രീകരണും സുംസ്രാേത്ിലറെ എല്രാ ദകരാണു
കളിലുും ഫണ്ടുകൾ എത്തുന്നുലവന്റ് ഉറപെരാക്കുന്നുണ്റ്.  
വിഭവങ്ങളുലട കകമരാറ്ും വഴി എല്രാ ദമഖെകളിലുും 
മതിയരായ ഫണ്റ് എത്തുന്നുലവന്റ് ഉറപെരാക്കുവരാനുും 
അതുവഴി പ്രാദേശിക വികസേത്ിേറ് ഉദത്ജേും 
േൽകി ജേ ജ്രീവിതും ലമച്ചലപെടുത്തുവരാൻ സരാധിക്കുന്നുണ്റ്.

പതിമൂനയാം പദ്തിയിൽ അവതരിപ് ിച്ച പ്രധയാന 
ഉദധ്മങ്ങളം നയ മയാറ്റങ്ങളം
സുംസ്രാേത്റ്, കരാൽ നൂറ്രാണ്റ് കരാെലത് അനുഭവ 
പരിെയമരാണറ് ജേക്രീയരാസൂത്രണത്ിനുള്ളതറ്. ഇതുമരായി 
ബന്ധലപെട്ടറ് േടന്ിട്ടുള്ള പഠേങ്ങളുലടയും െർച്ചകളുലടയും 
ലവളിച്ചത്ിൽ, വിദകന്ദ്രീകൃത ജേരാധിപതധ് ഭരണ
സുംവിധരാേലത് പുേരജ്്രീവിപെിക്രാൻ െക്ധ്മിട്ടുള്ള  
സുപ്ധരാേ മരാറ്ങ്ങൾക്റ് കഴിഞ്ഞ അഞ്റ് വർഷത്ിനു
ള്ളിൽ ആരുംഭും കുറിക്കുകയണ്രായി. തദദേശസ്വയുംഭരണ 
സ്രാപേങ്ങൾക്റ് അവരലട പദ്തികൾ കൃതധ്സമയ
ത്റ് തയ്യരാറരാക്രാൻ പ്രാപ്തമരാക്കുന് തരത്ിൽ ആസൂ
ത്രണ പ്ക്ിയ പുേഃക്മ്രീകരിക്ൽ, പദ്തിയും ബജറ്റുും 
സുംദയരാജിപെിക്ൽ, സമയബന്ധിതമരായി പദ്തി േടപെരാ
ക്ൽ, ഫണ്ടുകളുലട ലമച്ചലപെട്ട വിേിദയരാഗും, നൂതേ പദ്
തികൾ ആവിഷറ്കരിക്കുന്തിനുും ഫെപ്േമരായി േടപെരാ
ക്കുന്തിനുമുള്ള അവസരും, ഉൽപെരാേേ ദമഖെയിദെക്റ് 
ഫണ്റ് വിഹിതും വർദ്ിപെിക്ൽ, ജില്രാ പദ്തികൾ തയ്യരാ
റരാക്ലുും ജില് ദകന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള ആസൂത്രണവും, ജില്രാ 
റിദസരാഴറ്സറ് ലസറെറുകളുലട രൂപ്രീകരണവും പ്കൃതി 
ദുരന്ങ്ങളുലട പശ്രാത്െത്ിൽ കരാരധ്ക്മമരായ ദുരന് 
േിവരാരണവും എന്ിവ ഇതിൽ ഉൾലപെടുന്നു. പ്ധരാേലപെ
ട്ടവ ചുവലട സുംഗ്ഹിച്ചിരിക്കുന്നു.

1) പദ്തി മയാര്ഗ്ഗരരഖയുടെ പരിഷ്കരണവം  
സമയബന്ിത പ്രയാരദശിക പദ്തി രൂപീകരണവം.
പ്രാദേശിക സർക്രാരകൾക്റ് പ്രാദേശിക പദ്തികൾ 
രൂപ്രീകരിക്കുന്തിനുും േടപെിെരാക്കുന്തിനുമുള്ള മരാർഗ്ഗ

പ്രാദേശിക സർക്രാരും വിദകന്ദ്രീകൃത 
ആസൂത്രണവും
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േിർദദേശങ്ങളിൽ പതിമൂന്രാും പദ്തിയലട ആേധ് വർഷും 
തലന് വെിയ മരാറ്ങ്ങൾ വരത്തുകയണ്രായി. മുൻകരാ
െങ്ങളിൽ പദ്തി രൂപ്രീകരണത്ിലെ സങ്്രീർണ്ണമരായ 
േടപടിക്മങ്ങൾ കരാരണും പദ്തി രൂപ്രീകരണത്ിനുും 
അുംഗ്രീകരാരത്ിനുും പദ്തി േിർവ്വഹണദത്ക്രാൾ 
കൂടുതൽ സമയലമടുക്കുമരായിരന്നു. അതിേരാൽ സരാമ്പ
ത്ിക വർഷത്ിലറെ അവസരാേ മരാസങ്ങളിൽ പദ്തി 
േിർവ്വഹണ പ്വർത്േങ്ങൾ ദ്രൂതഗതിയിൽ പൂർത്്രീ
യരാക്കുവരാൻ തദദേശഭരണ സ്രാപേങ്ങൾ േിർബന്ധിത
രരാവകയും ഇതറ് മരാർച്ചറ് മരാസത്ിദെക്റ് ദപയറ്ലമന്റുകൾ 
കുമിഞ്ഞുകൂടരാനുും കരാരണമരായിരന്നു. ഇതിേറ് പരിഹരാരും 
കരാണുക എന് െക്ധ്ദത്രാലടയരാണറ് േടപടിക്മങ്ങൾ 
െഘൂകരിച്ചുലകരാണ്ടുള്ള മരാർഗ്ഗദരഖ മുദന്രാട്ടറ് ലവച്ചതറ്. 
ഇതുവഴി ആസൂത്രണത്ിലറെ േടപടിക്മങ്ങൾ െളിത
മരാക്കുവരാനുും ആസൂത്രണ ഘട്ടങ്ങൾ യക്ിസഹമരാക്കു
വരാനുും പദ്തി സമർപെണും ദേരദത്യരാക്കുന്തിനുും  
കരാരണമരായി. പതിമൂന്രാും പദ്തിയലട ആേധ് വർഷ
ത്ിൽ (2017-18) സുംസ്രാേലത് എല്രാ തദദേശ സ്രാ
പേങ്ങളുും അവരലട പദ്തി രൂപ്രീകരണ പ്ക്ിയ 2017 
ജുൺ 15 േകും പൂർത്്രീകരിക്കുകയണ്രായി. പ്രാദേശിക 
ആസൂത്രണ െരിത്രത്ിലെ അഭൂതപൂർവ്വമരായ ദേട്ടമരായി
രന്നു ഇതറ്. പദ്തി േിർവ്വഹണും ദേരദത് ആരുംഭിക്കു
ന്തിനുും േിർവ്വഹണത്ിേരായി 10 മരാസസമയും െഭിക്കു
ന്തിനുും സുംസ്രാേും സരാക്ധ്ും വഹിക്കുകയണ്രായി.

പതിമൂന്രാും പദ്തിയലട ആേധ് വർഷ അനുഭവത്ിലറെ 
ലവളിച്ചത്ിൽ പദ്തി മരാർഗ്ഗദരഖയും, സബറ്സിഡി  
മരാർഗ്ഗദരഖയും അടുത് േരാെറ് വർഷദത്ക്രായി  
പരിഷറ്കരിക്കുകയണ്രായി. ആേധ് വർഷലത് അനുഭവപരാ
ഠങ്ങൾ ഉൾദച്ചർക്കുന്തിനുും പ്രാദേശിക സർക്രാരകൾ 
ഉന്യിച്ച പ്ശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്തിനുും പരിഷറ്കരണും 
അേിവരാരധ്മരായിരന്നു. സരാമ്പത്ിക വർഷും ആരുംഭിക്കു
ന്തിേറ് മുൻപറ് തലന് പ്രാദേശിക സർക്രാറുകൾക്റ് 
അവരലട 2018-19 വർഷലത് പദ്തിക്റ് അുംഗ്രീകരാരും 
ദേടിലയടുക്കുന്തിേരായി പരിഷറ്കരിച്ച മരാർഗ്ഗേിർദദേ
ശങ്ങൾ ദേരലത്തലന് പുറലപെടുവിപെിച്ചു. സുംസ്രാേ
ലത് 1,147 തദദേശ സ്രാപേങ്ങൾ 2018-19 ദെക്കുള്ള 
അവരലട വരാർഷിക പദ്തിക്റ് 2018 ഏപ്ിൽ ഒന്ിേറ് 
മുമ്പറ് തലന് അുംഗ്രീകരാരും ദേടി എടുക്കുകയണ്രായി. 
അതിലൂലട േിർവ്വഹണത്ിേറ് പൂർണ്ണമരായ ഒര വർഷും 
അവർക്റ് െഭിക്കുകയും ലെയറ്തു.

2019-20 ലെ പ്രാദേശിക പദ്തികൾ രൂപ്രീകരിക്കുന് 
പ്ക്ിയ 2018 ഒകറ്ദടരാബർ 2 േറ് തലന് ആരുംഭിക്കുകയ
ണ്രായി. പതിദേഴരാമതറ് ദെരാകസഭയിദെക്കുള്ള ലപരാതു 
ലതരലഞ്ഞടുപെിനുള്ള വിജ്രാപേും പുറലപെടുവിക്കുന്തി
നുമുമ്പറ് പദ്തി രൂപ്രീകരണ പ്വർത്േങ്ങൾ ആരുംഭിച്ച
തിേരാൽ വിജ്രാപേും വരന്തിനു മുദന് തലന് ഒട്ടുമി
ക് പ്രാദേശിക സർക്രാരകളുും (1,181 എണ്ണും) വരാർഷിക 
പദ്തികൾ സമർപെിക്കുകയണ്രായി. 2020-21 വർഷത്ിൽ, 
ദകരാവിഡറ്-19 പകർച്ചവധ്രാധികൾക്ിടയിലുും, 818 തദദേ
ശഭരണ സ്രാപേങ്ങൾക്റ് മരാർച്ചറ് 31 േകും പദ്തി
കൾ സമർപെിക്രാൻ കഴിഞ്ഞു. ദശഷിക്കുന് തദദേശ 
സ്രാപേങ്ങളിൽ േരാലെണ്ണലമരാഴിലക മലറ്ല്രാവരും  
ഏപ്ിൽ 21-േകും പദ്തികൾ സമർപെിക്കുകയണ്രായി. 
2021-22-ൽ 1,141 തദദേശസ്വയുംഭരണ സ്രാപേങ്ങൾ 
2021 ലഫബ്രുവരി 26-േറ് തലന് വരാർഷിക പദ്തികൾ 

സമർപെിക്കുകയണ്രായി. പദ്തികൾ സമയബന്ധി
തമരായി തയ്യരാറരാക്കുന്തിലെ പ്രാധരാേധ്ും പ്രാദേശിക 
സർക്രാരകൾ ഇദപെരാൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്റ് എന്തരാ
ണറ് കഴിഞ്ഞ അഞ്റ് വർഷലത് അനുഭവും ലവളിലപെടുത്തു
ന്തറ്. 

പദ്തിയലട ദേരലത്യള്ള േിർവഹണും ഉയർന്  
ലെെവിടെിേറ് കരാരണമരായിട്ടുണ്റ്. മുൻകരാെങ്ങളിൽ, 
പദ്തികൾക്റ് വർഷരാവസരാേും മരാത്രമരാണറ് 
അുംഗ്രീകരാരും െഭിച്ചിരന്തറ് എന്തിേരാൽ സരാമ്പത്ിക 
വർഷത്ിലറെ അവസരാേ മരാസങ്ങളിൽ മരാത്രദമ പണും 
ലെെവഴിക്രാൻ കഴിയമരായിരന്നുള്ളൂ. ഇദപെരാഴരാകലട്ട 
ആേധ് മരാസും മുതൽ, പദ്തി ലെെവറ് ദരഖലപെടുത്തുക
യും പദ്തി പ്വർത്േങ്ങൾ വർഷും മുഴുവനുമുള്ള ഒര 
പ്ക്ിയയരായി മരാറുകയും ലെയ്ിട്ടുണ്റ്. വിശേരാുംശങ്ങൾ  
അനുബന്ം 12.1.1, ചിത്ം 12.1.1 എന്ിവയിൽ  
കരാണിച്ചിരിക്കുന്നു.

2) പരിരശയാധന ഉരദധ്യാഗസ്ഥരുടെയും നിര്വ്വഹണ 
ഉരദധ്യാഗസ്ഥരുടെയും എണ്ം വര്ദ്ിപ് ിച്ചു.
ദപ്രാജകറ്ടുകളുലട സുഗമമരായ േിർവ്വഹണത്ിൽ  
തടസ്മരായിരന് ഒര ഘടകമരായിരന്നു, അവ സൂക്റ്മ
മരായി പരിദശരാധിക്കുന്തിനുും അുംഗ്രീകരിക്കുന്തിനുും,  
പ്ദതധ്കിച്ചുും േിർമ്രാണ പദ്തികളിൽ, അതതറ് തദദേശ
ഭരണ സ്രാപേങ്ങളിലെ ഉദേധ്രാഗസ്രലട അഭരാവും. 
സരാധരാരണയരായി ഒര ദപ്രാജകറ്ടിലറെ വിെയിരത്ൽ 
(ലവറ്ിുംഗറ്) േടത്തുന്തറ് ദപ്രാജകറ്ടറ് േടപെരാക്കുന് ഉദേധ്രാ
ഗസ്ദേക്രാൾ മുതിർന് ഉദേധ്രാഗസ്േരാണറ്. മുൻകരാ
െങ്ങളിൽ കകമരാറ്ും ലെയ്യലപെട്ട ദമഖെയിലെ മുതിർന് 
ഉദേധ്രാഗസ്ലേ മരാത്രദമ േിർവഹണ ഉദേധ്രാഗസ്േരാ
യി േിയമിക്രാൻ കഴിയമരായിരന്നുള്ളു. ഇതറ് കരാരണും 
ദപ്രാജകറ്ടറ് ലവറ്ിുംഗിേരായി പെദപെരാഴുും മറ്റ് ഓഫ്രീസുക
ളിദെയ്കറ് അയയ്കരാൻ പ്രാദേശിക സർ ക്രാരകൾ േിർബ
ന്ധിതരരായിരന്നു. ഇതറ് പദ്തി േിർവ്വഹണത്ിലെ  
കരാെതരാമസത്ിേറ് കരാരണമരായിരന്നു. ഉേരാഹരണ
ത്ിേറ് ജില്രാ പഞ്രായത്തുകളുലടയും ദകരാർപെദറഷനുകളു
ലടയും േിർമ്രാണ ദപ്രാജകറ്ടുകൾ സൂപ്ണ്ിങറ് എഞ്ിേ്രീ
യറുലടദയരാ െ്രീഫറ് എഞ്ിേ്രീയറുലടദയരാ ഓഫ്രീസുകളിൽ  
സൂക്റ്മപരിദശരാധേ േടദത്ണ്തരായിട്ടുണ്റ്. പ്രാദേശിക 
സർക്രാറുകളിൽ വിവിധ തട്ടുകളിൽ കൂടുതൽ േിർവ്വഹണ 
ഉദേധ്രാഗസ്ലരയും ലവറ്ിുംഗറ് ഉദേധ്രാഗസ്ന്രാലരയും 
അനുവേിച്ചുലകരാണ്റ് ഇതിേറ് പരിഹരാരും കരാണുകയണ്രായി.

3) പദ്തി അംഗീകയാരത്ിൽ വരുത്ിയ മയാറ്റം - 
ആദധ്ം വയാര്ഷിക പദ്തി അംഗീകയാരം തുെര്ന് 
രപ്രയാജക്െ് വ ിലയിരുത്ൽ
മുൻകരാെങ്ങളിൽ ദപ്രാജകറ്ടുകൾ  ബന്ധലപെട്ട ലവറ്ിുംഗറ് 
ഓഫ്രീസർ പരിദശരാധിച്ചദശഷമരാണറ് വരാർഷിക പദ്തി 
ജില്രാ ആസൂത്രണ സമിതിയലട അുംഗ്രീകരാരത്ിേരായി 
സമർപെിച്ചിരന്തറ്. അതിേരാൽ എല്രാ ദപ്രാജകറ്ടുകളുലട
യും അുംഗ്രീകരാരപ്ക്ിയ പൂർത്ിയരാലയങ്ിൽ മരാത്രലമ 
വരാർഷിക പദ്തി സമർപെിക്രാൻ കഴിയമരായിരന്നുള്ളു. 
വരാർഷിക പദ്തി സമർപെിദക്ണ് സമ്ർദേും കരാരണും 
ലവറ്ിുംഗറ് ഓഫ്രീസർമരാർക്റ് പദ്തികളുലട ദപരാരരാ
യറ്മകൾ പരിഹരിക്കുവരാൻ കഴിയരാത് സരാഹെരധ്ും 
ഉണ്രാവകയും പദ്തി േിർദദേശങ്ങൾ തിടുക്ത്ിൽ  
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(തുടർച്ച) പ്രാദേശിക സർക്രാരകളുലട ഓദരരാ പരാേത്ിലെയും പദ്തി ലെെവറ്, 2017-18 മുതൽ 2021-22 വലര, ശതമരാേത്ിൽ

ഉറവിടം: ഇൻഫർമേഷൻ മേരള േിഷൻ 2021
*(സെപ്റ്ംബർ 2021 വസര)

അുംഗ്രീകരിക്കുകയും ലെദയ്യണ്ിവന്ിരന്നു. ഇത്രും  
സരാഹെരധ്ും ഒഴിവരാക്കുവരാേരായി ആേധ്ും വരാർഷിക 
പദ്തി ജില്രാ ആസൂത്രണ സമിതിക്റ് സമർപെിക്കുവരാനുും  
തുടർന്റ് മരാത്രും ദപ്രാജകറ്ടുകളുലട വിെയിരത്ൽ  
േടത്രാനുും ത്രീരമരാേിക്കുകയണ്രായി. ഇതരാകലട്ട 
വരാർഷിക പദ്തിയലട അുംഗ്രീകരാരത്ിലെയും ദപ്രാ

ജകറ്ടറ് ലവറ്ിുംഗിദെയും കരാെതരാമസും ഒഴിവരാക്രാൻ 
സഹരായിക്കുകയണ്രായി. ദപ്രാജകറ്ടുകൾ വിശേമരായി 
പരിദശരാധിക്രാനുും കുറവകൾ പരിഹരിക്രാനുും ലവറ്ിുംഗറ് 
ഓഫ്രീസർമരാർക്റ് ഇദപെരാൾ മതിയരായ സമയും െഭിക്കുന്
തിേരാൽ ദപ്രാജകറ്ടുകളുലട ഗുണേിെവരാരും ഗണധ്മരായി 
ലമച്ചലപെടുത്തുന്തിേറ് കരാരണമരായിട്ടുണ്റ്. 
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4) അപ്ീൽ കമ്ിറ്റി സംവ ിധയാനം  
പുനസംഘെിപ് ിച്ചു
പരിദശരാധേ ഓഫ്രീസർമരാർ േിരസിക്കുന് ദപ്രാജകറ്ടു
കൾ പരിഗണിക്കുന് ജില്രാതെ അപെ്രീൽ കമ്ിറ്ിയലട 
ഉദേധ്രാഗസ് ദമധരാവിത്വ സമ്രീപേും പന്ത്രണ്രാും പദ്തി
യിൽ ഉയർന്നുവന് ഒര പ്ധരാേ വിമർശേമരായിരന്നു. 
ജില്രാ ആസൂത്രണ സമിതി ലെയർദപഴറ്സലറെ അധധ്ക്
തയിൽ ഈ സമിതിലയ പുേസുംഘടിപെിക്കുകയണ്രായി.

5) ജില്യാ പദ്തികള് തയ്യാറയാക്കൽ
ജില്യലട വികസേത്ിേരായി ഒര സുംദയരാജിത 
സമ്രീപേും രൂപകൽപെേ ലെയ്യുകലയന് െക്ധ്ദത്രാ
ലട ജില്രാ ആസൂത്രണ സമിതികൾ (ഡി.പി.സി) ജില്രാ 
പദ്തികൾ തയ്യരാറരാക്ിയതറ് ശ്രദദ്യമരായ ഒര  
കരാൽലവയറ്പരായിരന്നു. ആർട്ടിക്ിൾ 243ZD പ്കരാരും 
ജില്രാ പദ്തികൾ ആവിഷറ്കരിദക്ണ്തറ് ഡി.പി.
സികളുലട ഭരണഘടേരാപരമരായ ചുമതെയരാണറ്. 
സുംസ്രാേ സർക്രാർ  പുറലപെടുവിച്ച വിശേമരായ മരാർഗ്ഗ
േിർദദേശങ്ങൾ പരാെിച്ചറ് ലകരാണ്റ് ദകരളത്ിലെ എല്രാ 
ഡി.പി.സികളുും ഈ േൗതധ്ും പൂർത്്രീകരിക്കുകയണ്രായി 
കൂടരാലത ഇലതരാര മരാർഗേിർദേശക ദരഖയരായി പരിഗ
ണിച്ചു ലകരാണ്റ് ജില്രാ പദ്തി േിർദദേശങ്ങൾ പ്രാദേശിക 
സർക്രാരകളുലട വരാർഷിക പദ്തികളിൽ പ്തിഫെി
ക്കുന്നുണ്റ് എന്റ് ഉറപെരാക്കുകയും ലെയ്യുന്നുണ്റ്. പ്ദേശിക 
പദ്തികൾ തയ്യരാറരാക്കുന് തിനുമുമ്പരായി ജില്രാ പദ്തി 
േിർദദേശങ്ങളുലട അടിസ്രാേത്ിൽ എല്രാ വർഷവും  
മരാർഗ്ഗേിർദദേശങ്ങൾ പുറലപെടുവിക്രാൻ ഡി.പി.സിക
ൾക്റ് േിർദദേശും േൽകിയിട്ടുണ്റ്. ദകരളത്ിലെ വിദക
ന്ദ്രീകൃത ആസൂത്രണ െരിത്രത്ിലെ സുപ്ധരാേ േരാഴി
കക്ല്രാണറ് ജില്രാ പദ്തികളുലട രൂപ്രീകരണും. ജില്രാ 
പദ്തികളിൽ ഉയർന്നു വന് വൻകിട പദ്തികലളക്കു
റിച്ചുള്ള െിെ ആശയങ്ങൾ, േടപെിെരാക്രാവന് പദ്തി
കളരാക്ി മരാറ്റുന്തിനുള്ള ചുമതെകൾ കൂടി സുംസ്രാേ
ലത് ഡി.പി.സികൾ ഏലറ്ടുത്ിരിക്കുകയരാണറ്. ഇത്രും  
പദ്തികൾ പ്രാദേശിക സർക്രാരകളുും മറ്റ് ഏജൻസികളുും 
സുംയക്മരായിട്ടരാണറ് േടപെിെരാക്കുന്തറ്. 

6) ജില്യാ പദ്തിക്ക് രപ്രയാത്യാഹനം
ത്രിതെ തദദേശസ്വയുംഭരണ സ്രാപേങ്ങളുലട വിവിധ 
തെങ്ങളിലുള്ള ദപ്രാജകറ്ടുകളുലട സുംദയരാജേും പ്ധരാ
േമരായതിേരാൽ, ജില്രാ പദ്തികളിൽ ഉയർന്നുവന് 
വൻകിട പദ്തികലളക്കുറിച്ചുള്ള െിെ ആശയങ്ങൾ 
തദദേശസ്വയുംഭരണ സ്രാപേങ്ങൾക്റ് സുംയക്മരായി  
േടപെിെരാക്രാൻ കഴിയന് പദ്തികളരാക്ി മരാറ്റുന്തിനു
ള്ള ചുമതെ ഡി.പി.സികൾ ഏലറ്ടുത്ിരന്നു. ജില്കളിൽ 
ഇത്രും സുംദയരാജിത പദ്തികൾ ദപ്രാത്രാഹിപെിക്കു
ന്തിേറ് ജില്രാ പദ്തികൾക്റ് ദപ്രാത്രാഹേും േൽകു
ന് ഒര പദ്തി സർക്രാർ അവതരിപെിച്ചിരന്നു. ജില്രാ  
പദ്തികളിലെ ഇത്രും സുംദയരാജേ സരാധധ്തകൾ 
ദപ്രാത്രാഹിപെിക്കുന്തിേരായി സുംസ്രാേ സർക്രാർ 
“ജില്രാ പദ്തിക്റ് ദപ്രാത്രാഹേും” എന് ദപരിൽ ഒര 
സറ് ക്രീും തലന് ആരുംഭിക്കുകയണ്രായി.

7) നയാഗരിക പ്രശ്നങ്ങളിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ് 
ദകരളത്ിലെ ദ്രുതഗതിയിലുള്ള േഗരവൽക്രണും 
മൂെും ഉണ്രാകുന് പ്ശ്നങ്ങൾക്റ് പതിമൂന്രാും പഞ്വത്ര 
പദ്തി പ്ദതധ്ക പ്രാധരാേധ്ും േൽകുന്നുണ്റ്. േരാഗരി

കത ഉയർത്തുന് ലവല്ലുവിളികലളയും അവസരങ്ങലള
യും ദേരിടരാൻ ഉെിതമരായ തന്ത്രങ്ങളുും പരിപരാടികളുും  
വികസിപെിക്കുന്തിലറെ പ്രാധരാേധ്ും തിരിച്ചറിയകയും 
ഇതിലറെ ഭരാഗമരായി സുംസ്രാേ സർക്രാർ പതിമൂന്രാും 
പദ്തിയിൽ ആേധ്മരായി േഗര തദദേശഭരണ സ്രാപേ
ങ്ങൾക്റ് പദ്തി രൂപ്രീകരണത്ിേരായി പ്ദതധ്ക മരാർഗ്ഗ
േിർദദേശങ്ങൾ പുറലപെടുവിക്കുകയും ലെയ്യുകയണ്രായി.

8) ഉൽപയാദന രമഖലയുടെ വ ിഹിതം വര്ദ്ിപ് ിച്ചു 
ജേക്രീയരാസൂത്രണ പദ്തിയലട തുടക്ും മുതൽ തലന് 
ലപരാതുദമഖെരാ വിഭരാഗത്ിലെ സരാധരാരണ വിഹിത
ത്ിൽ േിന്നുും ഒര േിശ്ിത ശതമരാേും തുക ഉൽപരാേേ 
ദമഖെയ്കരായി േ്രീക്ിവയ്കണലമന് വധ്വസ് ലെയ്ിട്ടുണ്രാ
യിരന്നു. എന്രാൽ പന്ത്രണ്രാും പഞ്വത്ര പദ്തിയലട 
തുടക്ത്ിൽ ഇതറ് ഇല്രാതരാക്ി. േിെവിലെ സർക്രാർ 
2016 ലമയറ് മരാസത്ിൽ അധികരാരദമറ്ദപെരാൾ  
പന്ത്രണ്രാും പദ്തിയലട ആേധ് േരാെറ് വർഷലത് 
അനുഭവും അവദെരാകേും ലെയ്യുകയും 2016-17 
വരാർഷിക പദ്തിയിൽ ഉല്രാേേ ദമഖെയ്കരായി 20 
ശതമരാേും േിർബന്ധിത മിേിമും വിഹിതും പുേ 
സ്രാപിക്രാൻ ത്രീരമരാേിക്കുയും ലെയ്യുകയണ്രായി. 
പതിമൂന്രാും പദ്തിയലട തുടക്ത്ിൽ ഇതറ് വ്രീണ്ടുും 
പരിഷറ്കരിക്കുകയും ഗ്രാമ, ദ്രാക്റ് ജില് പഞ്രായത്തു
കൾ ഉൽപരാേേ ദമഖെയിൽ കുറഞ്ഞതറ് 30 ശതമരാേും 
തുകയും േഗര തദദേശ ഭരണങ്ങളുലടയും കരാരധ്ത്ിൽ 
ഇതറ് 10 ശതമരാേമരായും േിശ്യിക്കുകയണ്രായി. 
അടിസ്രാേ സൗകരധ് വികസേത്ിൽ മരാത്രും ശ്രദ്  
ദകന്ദ്രീകരിച്ചിരന് പ്രാദേശിക സർക്രാറുകൾ ഉൽപരാ
േേ ദമഖെയിൽ കൂടുതൽ ദപ്രാജകറ്ടുകൾ ഏലറ്ടുക്കുന്
തിേറ് ഇതറ് വഴിലവക്കുകയണ്രായി. പതിമുന്രാും പദ്തി
യലട സമ്രീപേദരഖയിൽ സൂെിപെിച്ചിരിക്കുന്തുദപരാലെ 
ഉൽപരാേേും, വർദ്ിപെിക്കുന്തിേറ് ലകരാടുത് ഊന്െി
ലേയരാണറ് ഇതറ് സൂെിപെിക്കുന്തറ്. വിശേരാുംശങ്ങൾ  
പട്ിക 12.1.1-ൽ േൽകിയിരിക്കുന്നു. 

9) പ്രരതധ്ക വ ിഭയാഗങ്ങള്ക്കുള്ള പദ്തികള്ക്ക് 
കൂടുതൽ ശ്രദ്യും വ ിഹിതവം
പ്ദതധ്ക വിഭരാഗക്രാരലട വികസേത്ിേറ് ഉയർന് 
മുൻഗണേ േൽകുന്തിലറെ ഭരാഗമരായി പതിമൂന്രാും 
പദ്തിയലട തുടക്ത്ിൽ, കുട്ടികൾ, പ്രായമരായവർ, 
ശരാര്രീരികവും മരാേസികവമരായ ലവല്ലുവിളി ദേരിടുന്
വർ എന്ിവരലട പദ്തിയ്രായി വികസേ ഫണ്ിലറെ 
വിഹിതും 10 ശതമരാേമരായി ഉയർത്രാനുും ട്രാൻസറ്ലജ
ൻഡർ വിഭരാഗലത് പ്ദതധ്ക വിഭരാഗക്രാരലട ഗ്രൂപെിൽ 
ഉൾലപെടുത്രാനുും ത്രീരമരാേിക്കുകയണ്രായി. ഇദപെരാൾ, 
പ്രാദേശിക സർക്രാരകൾ, കുട്ടികൾ, ശരാര്രീരികവും മരാേ
സികവമരായ ലവല്ലുവിളി ദേരിടുന്വർ ട്രാൻസറ്ലജൻഡ
ർമരാർ എന്ിവരലട വികസേത്ിേറ് 5 ശതമരാേവും 
വദയരാജേങ്ങളുലട ദക്മത്ിനുും സരാന്്വേ പരിെരണ 
പദ്തികൾക്റ് 5 ശതമരാേവും േ്രീക്ിവയ്ക്കുന്നുണ്റ്. വിശ
േരാുംശങ്ങൾ അനുബന്ം 12.1.2-ൽ കരാണിച്ചിരിക്കുന്നു.

10) വനിതയാ ഘെക പദ്തികള് - ഒരു  
അവരലയാകനം
സ്ത്രീകളുലട മുഖധ്ധരാരരാ പങ്രാളിത്വും വികസേവമരാണറ് 
വേിതരാ ഘടക പദ്തിയലട പ്ധരാേ െക്ധ്ും. സ്ത്രീകളുലട 
വരമരാേും ലമച്ചലപെടുത്തുന് പ്വർത്േങ്ങൾ വർദ്ിപെി
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ക്കുന്തിലുും സ്ത്രീകളുലട സരാമൂഹിക േിെ ലമച്ചലപെടുത്തു
ന്തിനുള്ള പ്വർത്േങ്ങളിലുും ശ്രദ് ദകന്ദ്രീകരിക്കു
ന്നു. പ്രാദേശിക സർക്രാറുകൾ കൃഷി, മൃഗസുംരക്ണും, 
ഡയറി, മത്ധ്ബന്ധേും, ലെറുകിട വധ്വസരായങ്ങൾ, 

സ്വയും ലതരാഴിൽ പദ്തികൾ എന്്രീ ദമഖെകളിൽ േിന്നു
ള്ള പദ്തികളരാണറ് പ്ധരാേമരായും വേിതരാഘടക പദ്തി
യിൽ ഏലറ്ടുത്ിരിക്കുന്തറ് (പട്ിക 12.1.2).

പട്ിക 12.1.1 പ്രാദേശിക സർക്രാരകളുലട (2015-16 മുതൽ 2021-22 വലര) ലപരാതുവിഭരാഗും ഫണ്ിലെ സരാധരാരണ വിഹിതത്ിലെ 
ലമരാത്ും ലെെവിൽ ഉൽപരാേേ ദമഖെയലട വിഹിതും, രൂപ ദകരാടിയിൽ

വർഷും ലപരാതുവിഭരാഗും സരാധരാരണ വിഹിത
ത്ിലെ ഉതറ്പരാേേദമഖെ ലെെവറ്

ലപരാതുവിഭരാഗും സരാധരാരണ വിഹിത
ത്ിലെ ആലകയള്ള ലെെവറ്

ലപരാതുവിഭരാഗും സരാധരാരണ വിഹിതും 
െിെവിൽ ഉതറ്പരാേേ ദമഖെയലട 
പങ്റ്

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

2020-21 454.92 2,445.03 18.61

2020-21 1009.23 3580.34 28.18

2021-22* 32.40 541.43 6.00

ഉറവ ിടം: ഇൻഫർമേഷൻ മേരള േിഷൻ 2021 
*(സെപ്റ്ംബർ 2021 വസര)

പട്ിക 12.1.2 (a) വേിതരാ ഘടക പദ്തി – ദപ്രാജകറ്ടുകളുലട എണ്ണവും വകയിരത്ലുും പതിമൂന്രാും പഞ്വത്ര 
പദ്തി - തസ്വഭവ തെ ദക്രാഡ്രീകൃത വിവരങ്ങൾ, 2017-22

ക്മ േും തദദേശഭരണ സ്രാപേ തരും ദപ്രാജകറ്ടുകളുലട എണ്ണും വകയിരത്ിയ തുക (ദകരാടിയിൽ)
1 ഗ്രാമപഞ്രായത്റ് 28751 949.31
2 ദ്രാക്റ് പഞ്രായത്റ് 3180 293.5

3 ജില്രാ പഞ്രായത്റ് 560 157.13

4 മുേിസിപെരാെിറ്ി 2295 119.49

5 ദകരാർപെദറഷൻ 447 70.34

ആലക 35233 1589.8

പട്ിക 12.1.2 (b) വേിതരാ ഘടക പദ്തി – ദപ്രാജകറ്ടുകളുലട എണ്ണവും ശതമരാേവും - ദമഖെരാ തെ വിവരങ്ങൾ, 2017-22

ക്മ 
േും

തദദേശഭരണ 
സ്രാപേ തരും 

കൃഷി മൃഗസുംരക്ണും ക്്രീരവികസേും ഫിഷറ്രീസറ് ലെറുകിട 
വധ്വസരായും 

സ്വയുംലതരാഴിൽ, 
വധ്വസരായും 
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1 ഗ്രാമപഞ്രാ
യത്റ് 8039 59.78 14764 54.76 976 61.27 916 7.63 444 23.02 3612 32.95

2 ദ്രാക്റ് പഞ്രാ
യത്റ് 562 52.11 356 52.98 307 64.61 264 7.41 184 44.81 1507 48.26

3 ജില്രാ പഞ്രാ
യത്റ് 51 32.41 46 45.14 14 60.21 65 1.56 34 35.95 350 45.16

4 മുേിസിപെരാെിറ്ി 611 48.88 860 38.93 45 53.09 145 1.68 102 38.26 532 26.00

5 ദകരാർപെദറ
ഷൻ 151 41.70 61 43.15 3 44.49 45 3.44 20 9.75 167 30.71

ആലക 9414 56.14 16087 53.41 1345 62.38 1435 5.11 784 33.78 6168 39.66
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11) നൂതന പദ്തികള്ക്കയായി പ്രരതധ്ക ജയാലകം
നൂതേവും പ്സക്വും എന്രാൽ സബറ്സിഡി മരാർഗ്ഗേി
ർദദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ചറ് പ്രാദേശിക സർക്രാറുകൾക്റ് 
ഏലറ്ടുക്രാൻ സരാധിക്രാത്തുമരായ ദപ്രാജകറ്ടുകൾ രൂപ
കൽപേ ലെയ്യുന്തിേരായി ഒര പ്ദതധ്ക ജരാെകും ആരും
ഭിച്ചതറ് പതിമൂന്രാും പദ്തിയലട ഒര പ്ധരാേ സവിദശ
ഷതയരാണറ്. വിദകന്ദ്രീകൃത ആസൂത്രണത്ിലറെ പ്ധരാേ 
െക്ധ്ങ്ങളിലെരാന്റ് പ്രാദേശിക വികസേ പ്ശ്നങ്ങൾ 
വിശകെേും ലെയ്യുകയും വിഭവ ദശഷിലയ അടിസ്രാേ
മരാക്ി അനുദയരാജധ്മരായ പരിഹരാരങ്ങൾ രൂപലപെടുത്തു
കയമരാണറ്. പ്രാദേശികകമരായി ഉയർന്നുവരന് െിെ 
ദപ്രാജകറ്ടുകൾ േിെവിലുള്ള സബറ്സ്രീഡി മരാേേണ്ഡങ്ങ
ൾക്നുസൃതമരായി േടപെിെരാക്രാൻ പറ്ിലയന്നുവരില്. 
അത്രും ദപ്രാജകറ്ടുകളുലട പരിദശരാധേയ്ക്കുും ത്രീരമരാ
േങ്ങൾ കകലക്രാള്ളുന്തിനുമരായി ജില്രാ കളകറ്ടർ 
അധധ്ക്േരായി ജില്രാതെ വിേഗ്ദ്ധ സമിതി രൂപ്രീകരിക്കുക
യണ്രായി. വിവിധ തെങ്ങളിലെ പ്രാദേശിക സർക്രാരക
ളുലട നൂതേ ദപ്രാജകറ്ടുകൾ പരിദശരാധിച്ചറ് ത്രീരമരാേലമടു
ക്കുന്തറ് ഈ സമിതിയരാണറ് (പട്ിക 12.1.3).

12) സബ്സിഡികളടെ വധ്യാപ് ി വ ിശയാലമയാക്കി  
പതിമൂന്രാും പദ്തിയിലെ ശ്രദദ്യമരായ മരാറ്ങ്ങളി
ലെരാന്റ് സബറ്സിഡി േിരക്കുകൾ വർദ്ിപെിക്കുകയും 
വകുപ്പുകളുലട േിരക്കുകളുമരായി ഏക്രീകരിക്കുകയും ലെയ്യു
കയണ്രായി എന്തരാണറ്. സബറ്സ്രീഡി മരാർഗ്ഗേിർദദേശ
ങ്ങളിൽ ഇല്രാത്തുും എന്രാൽ വകുപ്പുകളിൽ സബറ്സ്രീഡി 
മരാേേണ്ഡും േിെവിലുള്ളതുമരായ ദപ്രാജകറ്ടുകൾ  
വകുപ്പുകളുലട മരാേേണ്ഡങ്ങൾ പ്കരാരും ഏലറ്ടുക്കുവരാ
ൻ പ്രാദേശിക സർക്രാരകൾക്റ് അനുമതി േൽകുക
യണ്രായി. കൂടരാലത ഗുണദഭരാക്രാക്ളുലട വരമരാേ 
പരിധിയിലുും വർദ്േവറ് വരത്തുകയണ്രായി. കരാർഷിക 
ദമഖെയിൽ േരാമമരാത്ര, ലെറുകിട കർഷകർക്റ് ആനു
കൂെധ്ങ്ങൾ േൽകരാും. ലേൽകൃഷിയലട കരാരധ്ത്ിൽ 
അഞ്റ് ഏക്റിൽ കൂടുതൽ ഭൂമി ഉള്ള കർഷകർക്കുും 
ആനുകൂെധ്ങ്ങൾ േൽകി വരന്നു. മൃസുംരക്ണും,  
ക്്രീരവികസേും, മത്ധ്ബന്ധേ ദമഖെകൾക്റ് 
വരമരാേ പരിധി 5 െക്ും രൂപയും ഭവേ േിർമ്രാണ
ത്ിനുള്ള വരമരാേ പരിധി 3 െക്മരായും ഉയർത്തുകയ
ണ്രായി. മറ്റ് പദ്തികളിൽ വരമരാേ പരിധി ലപരാതുവിഭരാ
ഗത്ിേറ് 2 െക്ും രൂപയരായും പട്ടികജരാതി വിഭരാഗത്ിേറ്  

3 െക്ും രൂപയരായും വർദ്ിപെിച്ചു. പട്ടികവർഗ വിഭരാഗക്രാ
ലര വരമരാേത്ിലറെ പരിധിയിൽേിന്നുും ഒഴിവരാക്കുകയ
മുണ്രായി.

13) ടെണ്ടര് രസവിംഗിലൂടെ കൂടുതൽ നിരഷേപം
ഗുണദഭരാക്തൃ സമിതികൾ േടത്തുന് േിർമരാണ പ്വർ
ത്േങ്ങലളക്കുറിച്ചറ് വധ്രാപക പരരാതി ഉയർന്ിരന്നു. ഈ 
പ്ശ്നും പരിഹരിക്കുന്തിനുും ഈ സുംവിധരാേത്ിലറെ 
സുതരാരധ്ത ഉറപെരാക്കുന്തിനുമരായി, 13-രാും പദ്തിയലട 
തുടക്ത്ിൽ, ഗുണദഭരാക്തൃ സമിതികളുലട സ്രാേത്റ് 
ലപരാതുമരരാമത്റ് േടത്ിപെിൽ മത്രരാധിഷ്ിത ലടൻ
ഡറിുംഗറ് ഏർലപെടുത്ി. ഗുണദഭരാക്തൃ സമിതി മുദഖേ 
േടപെരാക്രാവന് പദ്തികളുലട സരാമ്പത്ിക പരിധി 5 
െക്ും രൂപയിൽ േിന്റ് 50,000 രൂപയരായി കുറച്ചു. എന്ി
രന്രാലുും, രക്രാകർതൃ അധധ്രാപക സുംഘടേകൾ 
ദപരാലുള്ള അുംഗ്രീകൃത ഏജൻസികൾക്റ് ഇതറ് ബരാധകമ
ല്. അത്രും കമ്ിറ്ികലള 25.00 െക്ും രൂപ വലരയള്ള  
പ്വൃത്ികൾ ഏൽപെിക്രാൻ അനുമതി േൽകുകയ
ണ്രായി. മത്രരാധിഷ്ിത ലടൻഡറിങ്ങിലറെ ഫെമരായി, 
13-രാും പദ്തിയലട േരാെറ് വർഷങ്ങളിൽ 730.82 ദകരാടി 
രൂപയലട ലടൻഡർ ദസവിങറ്സറ് െഭധ്മരായി. ഇതറ് 
അധിക പദ്തികൾ ഏലറ്ടുക്രാൻ തദദേശസ്വയുംഭ
രണ സ്രാപേങ്ങലള സഹരായിച്ചു. വിശേരാുംശങ്ങൾ  
ചിത്ം 12.1.3-ൽ േൽകിയിരിക്കുന്നു.
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ചിത്ം 12.1.3 വിവിധ തെത്ിലുള്ള പ്രാദേശിക സർക്രാറുകൾ 
പദ്തി ലമയിറെിേൻസറ് ഫണ്ിൽ േിന്നുള്ള ലടണ്ർ ദസവിുംഗറ് 
(ദകരാടി രൂപയിൽ), 2017-18, 2018-19, 2019-20, 2020-21 
വർഷങ്ങളിൽ

ഉറവിടം: എൻജിനീയറിങ്റ വിഭാഗം, തമദേശെ്വയംഭരണ വകുപ്്റ

പട്ിക 12.1.3 നൂതേ ദപ്രാജകറ്ടുകൾ - തസ്വഭ സ്രാപേ തെ ദക്രാഡ്രീകൃത വിവരങ്ങൾ - 31.08.2021 വലര, രൂപ ദകരാടിയിൽ

ക്മ 
േും

തദദേശഭരണ 
സ്രാപേ തരും
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1 ഗ്രാമപഞ്രായത്റ് 11 25.00 11.99 9 16.17 11.89 20 41.17 23.89
2 ദ്രാക്റ് പഞ്രായത്റ് 29 26.38 15.51 11 10.75 8.71 40 37.14 24.22
3 ജില്രാ പഞ്രായത്റ് 8 2.07 1.16 1 1.50 .89 9 3.57 2.05
4 മുേിസിപെരാെിറ്ി 2 .80 .77 1 .50 0 3 1.30 .77
5 ദകരാർപെദറഷൻ 61 7.85 3.15 19 5.81 3.42 82 13.67 6.5.
ആലക 111 62.12 32.60 41 34.74 24.91 152 96.87 57.51

ഉറവ ിടം: ഇൻഫർമേഷൻ മേരള േിഷൻ 2021
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14) പദ്തികളിൽ ജനപങ്യാളിത്ം വര്ദ്ിപ് ിക്കു
നതിനും സയാരങ്തിക പ ിന്തുണ നൽകുനതിനു
മുള്ള സംവിധയാനങ്ങള്
പ്രാദേശിക പദ്തികളിൽ ലപരാതുജേപങ്രാളിത്ും  
ഉറപ്പുവരത്തുക എന് െക്ധ്ദത്രാലട, െിെ പരിഷറ്കരാ
രങ്ങൾക്റ് 13-രാും പദ്തിയിൽ തുടക്മിട്ടു. ഇതിലറെ 
ഭരാഗമരായി വിേഗ്ദ്ധരലട പങ്രാളിത്വും സന്ദ് പ്വ
ർത്കരലട ദസവേങ്ങളുും ഉപദയരാഗപെടുത്തുന്തിനു
ള്ള െിെ ത്രീരമരാേങ്ങൾ എടുക്കുകയണ്രായി. പദ്തി 
രൂപ്രീകരണും േിർവ്വഹണും, േിര്രീക്ണും എന്ിവയിൽ 
സഹരായും െഭിക്കുന്തിേരായി എല്രാ തദദേശഭരണ സ്രാ
പേങ്ങളിലുും ആസൂത്രണ സമിതികൾ രൂപ്രീകരിക്കുകയ
ണ്രായി ഈ സമിതിയിൽ സന്ദ് പ്വർത്കരലടയും 
വിേഗറ്ധരലടയും പങ്രാളിത്ും ഉറപെരാക്കുന്നുണ്റ്. പ്രാദേ
ശിക സർക്രാരകലള സഹരായിക്രാൻ ഒര സന്ദ് വി
േഗ്ദ്ധലറെ ദസവേും ഉപദയരാഗിക്രാനുും േിർദദേശിക്കുകയ
ണ്രായി ഇവർക്റ് പ്തിമരാസും 5,000 രൂപ ഓണദററിയും 
േൽകരാനുും പ്രാദേശിക സർക്രാരകൾക്റ് അനുമതി 
േൽകി. റിദസരാഴറ്സറ് ദപഴറ്സൺമരാലര തിരലഞ്ഞടുക്കുന്
തിൽ പ്രാദേശിക സർക്രാരകൾക്റ് പൂർണ്ണ സ്വരാതന്ത്രധ്ും 
േൽകുകയും ആസൂത്രണത്ിൽ പങ്രാളിത്മുറപെരാക്രാൻ 
പ്വരാസി മെയരാളികൾ ഉൾലപെലടയള്ള ലപരാതുജേങ്ങ
ളിൽ േിന്നുും ആശയങ്ങൾ സ്വ്രീകരിക്കുന്തിേരായി ഒര 
ഗ്രാമസഭ ദപരാർട്ടൽ വികസിപെിക്കുകയും ലെയറ്തു. പങ്രാ
ളിത്ും വർദ്ിപെിക്കുന്തിനുും പ്രാദേശിക സർക്രാരകൾ 
തയ്യരാറരാക്ിയ പദ്തികളുലട വിജ്രാേ ഉള്ളടക്ും ലമച്ച
ലപെടുത്തുന്തിനുമരായി, വികസേും, ഗദവഷണും, സരാദങ്
തിക സ്രാപേങ്ങൾ എന്ിവയിൽ േിന്നുള്ള ലപ്രാഫഷ
ണലുകലള ഉൾലപെടുത്ി ജില്രാ റിദസരാഴറ്സറ് ലസറെറുകൾ 
(ഡി.ആർ.സി) രൂപ്രീകരിക്കുകയണ്രായി. ഡി.ആർ.സി 
യലട പ്ധരാേ പ്വർത്േങ്ങൾ ഇവയരാണറ്.

എ) ഡി.പി.സിക്കുും പ്രാദേശിക സർക്രാരകൾക്കുും 
ആവശധ്മരായ ദമഖെകളിലുും വിഷയങ്ങളിലുും പഠേങ്ങൾ 
േടത്തുക. ബി) തദദേശ സ്രാപേങ്ങളുലട പദ്തികളുലട 
വിജ്രാേ ഉള്ളടക്ും ലമച്ചലപെടുത്തുന്തിേറ് സരാദങ്തിക 
ഉപദേശും േൽകുക. സി) പ്രാദേശിക സർക്രാരകൾ 
ആവശധ്ലപെടുന് പദ്തികളുലട വിശേമരായ പദ്തി റി

ദപെരാർട്ടറ് തയ്യരാറരാക്കുക. ഡി) പ്രാദേശിക സർക്രാരകൾ 
തയ്യരാറരാക്ിയ പദ്തികളുലട സൂക്റ്മപരിദശരാധേ 
േടത്തുകയും ദപരാരരായറ്മകൾ ചൂണ്ിക്രാണിക്കുകയും  
ലമച്ചലപെടുത്തുന്തിനുള്ള േടപടികൾ േിർദദേശിക്കുകയും 
ലെയ്യുക. ഇ) മരാതൃകരാ പദ്തികൾ പഠേ വിദധയമരാക്കുക
യും അതറ് സുംസ്രാേ ശ്രദ്യിൽ ലകരാണ്റ് വരക. എഫറ്) 
ജില്രാ പദ്തിയലട വരാർഷിക പരിഷറ്കരണും. പ്രാദേശിക 
സർക്രാരകളുലട പദ്തി ഗുണേിെവരാരും ഉയർത്രാൻ 
സഹരായിക്കുന് പ്ദതധ്ക ശ്രദ് ആവശധ്മുള്ള ദമഖെക
ൾക്റ് ഊന്ൽ േൽകുവരാൻ ജില്രാ റിദസരാഴറ്സറ് ലസറെറു
കൾക്റ് സരാധിക്കുലമന്നുും പ്ത്രീക്ിക്കുന്നു.

15) തരദേശ സ്ഥയാപന പദ്തി അെങ്ലിടല  
വര്ദ്നവ്
തദദേശസ്രാപേങ്ങൾക്റ് വകയിരത്തുന് പദ്തി 
വിഹിതും വർദ്ിച്ചറ് വരന്തരായി കരാണരാവന്തരാണറ്. 
സുംസ്രാേ ധേകരാരധ് കമ്്രീഷൻ ശുപരാർശകൾ  
സുംബന്ധിച്ച ആക്ൻ ദടക്ൺ റിദപെരാർട്ടറ് (എ.ടിആർ) 
സർക്രാർ േടപെിെരാക്കുന്തരായി കരാണരാവന്തരാണറ്. 
തദദേശ സ്രാപേ പദ്തി വിഹിതും 2017-18 മുതൽ 
എല്രാ വർഷവും 0.50 ശതമരാേും വർദ്ിപെിക്രാനുും ലമയി
റെേൻസറ് ഫണ്റ് വിഹിതും സുംസ്രാേത്ിലറെ േികുതി 
വരമരാേത്ിലറെ 5.5 ശതമരാേത്ിൽ േിന്റ് ആററ് ശത
മരാേമരായി ഉയർത്രാനുമുള്ള എടിആർ ശുപരാർശയും 
േടപെിെരാക്കുന്തരായി കരാണരാവന്തരാണറ്. കൂടരാലത 
സുംസ്രാേത്ിലറെ സ്വന്ും േികുതി വരമരാേത്ിലറെ 
3.5 ശതമരാേും ജേറൽ പർപെസറ് ഫണ്രായും വകയി
രത്തുന്നുണ്റ്. അൺകടഡറ് ഫണ്ടുകളുലട വിഭജേും  
സുംബന്ധിച്ച വിശേരാുംശങ്ങൾ പട്ിക 12.1.4, 
പട്ിക 12.1.5, പട്ിക 12.1.6 എന്ിവ കരാണിച്ചിരിക്കുന്നു. 

പതിമൂനയാം പദ്തിയിടല മറ്റ് കയാൽടവയ്പുകള്
1) ദുരന് േിവരാരണ പദ്തികളുലട രൂപ്രീകരണും 
കഴിഞ്ഞ കുറച്ചു വർഷങ്ങളരായി അടിക്ടിയണ്രാകുന്  
കരാെരാവസ്രാ വധ്തിയരാേങ്ങളുും, ലവള്ളലപെരാക്ും, 
ത്രീരദേശ ദശരാഷണും, വരൾച്ച, ഉരൾലപരാട്ടൽ തുടങ്ങിയ 
പ്കൃതി ദുരന്ങ്ങൾ സുംസ്രാേത്ിേറ് ഗുരതരമരായ 
ലവല്ലുവിളികളരാണറ് ഉയർത്തുന്തറ്. ഇത്രും  

പട്ിക 12.1.4 13-രാും പദ്തിയിലെ പ്രാദേശിക സർക്രാരകൾക്റ് പദ്തി വിഹിതും, വികസേ ഫണ്റ് ദകരാടിയിൽ

വർഷും
സുംസ്രാേ 
പദ്തി 
വിഹിതും

പ്രാദേശിക സർക്രാർ വിഹിതും

സുംസ്രാേ 
പദ്തി വിഹി
തത്ിലറെ %

ലപരാതുവിഭരാഗും

പട്ടികജരാതി 
ഉപപദ്തി

പട്ടികവർഗ്ഗ 
ഉപപദ്തി ആലകസരാധരാരണ 

വിഹിതും

ദകന്ദ 
ധേകരാരധ് 
കമ്്രീഷൻ 
അവരാർഡറ്

2017-18 26,500 3,371.57 1,507.88 1,172.05 176.00 6,227.50 23.5

2018-19 29,150 3,777.58 1,739.56 1,289.26 193.60 7,000.00 24.0

2019-20 30,610 3,604.62 2,338.55 1,353.84 202.99 7,500.00 24.5

2020-21 27,610 3,534.60 1,964.15 1,221.15 183.10 7,158.00* 25.9

2021-22 27,610 3363.75 1538.63 1221.15 183.10 7280.00# 26.0 

* 255 മോടി രൂപ മ�ാേബാങ്്റ െഹായോയി, നഗരെഭേൾക്്റ മേരള മൊളിഡ്റ മവെ്റ്്റ ോമനജ്റ സേന്്റ മ്ാജേ്റട ിന്റ �ഭിച്ചത്റ ഉൾപ്സട 
# മേന്ദ്ര ധനോര്യ േമ്ീഷൻ വ ിഹിതം 973.37 മോടി രൂപ ഉൾപ്സട 
ഉറവ ിടം: : വ ിവ ിധ വർഷങ്ങളിസ� ബജ്്റ മരഖേൾ
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ദുരന്ങ്ങളുലട ആഘരാതും െഘൂകരിക്കുന്തിനുും  
ദുരന്േിവരാരണ മുലന്രാരക്ങ്ങൾ ലമച്ചലപെടുത്തുന്
തിനുമരായി രരാജധ്ത്റ് തലന് ആേധ്മരായി സുംസ്രാേ
ലത് എല്രാ ഗ്രാമപഞ്രായത്തുകളുും േഗര തദദേശസ്വ
യുംഭരണ സ്രാപേങ്ങളുും 2020-21-ൽ പ്രാദേശിക 
ദുരന്േിവരാരണ പദ്തികൾ തയ്യരാറരാക്കുകയണ്രായി. 
തദദേശസ്വയുംഭരണ സ്രാപേങ്ങളുലട ദുരന്േിവരാരണ 
പദ്തിയിലെ ഘടകങ്ങൾ തരാലഴപെറയന്വയരാണറ്:  

a. പ്രാദേശിക സർക്രാർ വിവരങ്ങൾ
b. അപകടവും േൗർബെധ്വും സുംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ.
c. പ്രാദേശിക ഭരണകൂടത്ലറെ ദശഷിയും വിഭവങ്ങളുും.
d. പ്തികരണ പദ്തികൾ.
e. തയ്യരാലറടുപെറ്, െഘൂകരണും, സമൂഹ പുേ സ്രാപേ 

പദ്തി. 

അതതറ് തദദേശസ്വയുംഭരണ സ്രാപേങ്ങളുലട പ്കൃ
തിദുരന്ങ്ങൾക്കുള്ള സരാധധ്തയും അതറ് ദേരിടരാനുള്ള 
േിെവിലുള്ള ദശഷിയും കണക്ിലെടുത്റ് തദദേശസ്വയും
ഭരണ സ്രാപേങ്ങൾ അവരലട വരാർഷിക പദ്തിക
ളിൽ ദുരന്േിവരാരണത്ിനുും െഘൂകരണത്ിനുമുള്ള 
ദപ്രാജകറ്ടുകൾ ഉൾലപെടുത്ണും. പ്കൃതി ദുരന്ങ്ങളുലട 
ത്രീവ്രത, ആവൃത്ി, അേിശ്ിതത്വും എന്ിവ കണക്ിലെ
ടുക്കുദമ്പരാൾ ഈ പ്രാദേശിക ദുരന്േിവരാരണ പദ്തി 
രരാജധ്ലമമ്പരാടുും അനുകരിദക്ണ് ഒര മരാതൃകതലന്
യരാണറ്. ദുരന് േിവരാരണ പദ്തികളുലട സ്ിതി
പട്ിക 12.1.7-ൽ കരാണിച്ചിരിക്കുന്നു. 

2) മിഷൻ അര്തധ്യാദയ സര്രവ - തുെര്ച്ചയയായ 
വര്ഷങ്ങളിൽ രകരളം ഒനയാമത് 
ഗ്രാമ്രീണ ദമഖെകളുലട വികസേത്ിേരായി വിവിധ 
പരിപരാടികൾക്റ് ക്രീഴിൽ ഇന്ധ്രാ ഗവൺലമറെിലറെ 27 

മന്ത്രരാെയങ്ങൾ/വകുപ്പുകൾ വകയിരത്തുന് വിഭവങ്ങളു
ലട സമുെിതമരായ ഉപദയരാഗവും മരാദേജറ്ലമന്റുും ലകരാണ്ടു
വരരാൻ െക്ധ്മിട്ടുള്ള ഒര ഏക്രീകൃത െട്ടക്കൂടരാണറ് മിഷൻ 
അദന്ധ്രാേയ. ഗ്രാമപഞ്രായത്തുകളുലട സമ്പൂർണ്ണ പരി
വർത്േും സരാധധ്മരാക്കുന്തിലൂലട വികസേത്ിലറെ  
ദകന്ദബിന്ദുവരാക്ി മരാറ്രാനുള്ള െിെ കരാൽലവയറ്പ്പുകളരാ
ണറ് ഇതിലൂലട െക്ധ്മിടുന്തറ്.

മിഷൻ അദന്ധ്രാേയ െട്ടക്കൂടിലറെ ഒര പ്ധരാേ വശമരാണറ് 
രരാജധ്ത്തുടേ്രീളമുള്ള ഗ്രാമപഞ്രായത്തുകളിലെ വരാർഷിക 
സർദവ. പഞ്രായത്റ് രരാജറ് മന്ത്രരാെയത്ിലറെ പ്രീപെിൾസറ് 
പ്രാൻ കരാലമ്പയറ് നുമരായി (പിപിസി) ദെർന്രാണറ് ഇതറ് 
േടപെിെരാക്കുന്തറ്, ഗ്രാമപഞ്രായത്റ് വികസേ പദ്
തിക്റ് (ജിപിഡിപി) പങ്രാളിത് ആസൂത്രണ പ്ക്ിയയ്കറ് 
പിന്തുണ േൽകുക എന്തരാണറ് ഇതിലറെ ഉദദേശധ്ും. തുടർ
ച്ചയരായി ഈ സർദവയിൽ ദകരളും തുടർച്ചയരായി ഒന്രാും 
സ്രാേും ദേടിലക്രാണ്ിരിക്കുകയരാണറ്.

3) വ ിരകന്ദീകരണ റൗണ്ട് സര്രവ്വ
2020-21-ൽ “വിദകന്ദ്രീകരണ ആസൂത്രണ റൗണ്റ്” 
ദപരിൽ ഒര ഡരാറ്രാ ദശഖരണ റൗണ്റ് േടത്രാൻ 
സർക്രാർ ത്രീരമരാേിക്കുകയണ്രായി. പ്രാദേശിക 
സർക്രാരകൾ കകകരാരധ്ും ലെയ്യുന് വിഷയങ്ങളുമരായി 
ബന്ധലപെട്ട ദേട്ടങ്ങൾ സുംബന്ധിച്ച ദെരാേധ്രാവെി അടി
സ്രാേമരാക്ിയരാണറ് വിവരങ്ങൾ ദശഖരിക്കുക. ഈ 
വിവര ദശഖരണും ഭരാവിപരിപരാടികളുും മുൻഗണേകളുും 
ആസൂത്രണും ലെയ്യരാനുും സഹരായമരാവകയും മരാതൃകരാ 
പദ്തികൾ കലണ്ത്തുന്തിനുും മരാതൃകയരായ പ്രാദേ
ശിക സർക്രാരകളുലട പ്വർത്േങ്ങൾ പഠിക്കുന്തി
നുും മുൻകരാെ അനുഭവങ്ങളിൽ േിന്നുും പഠിക്കുന്തിനുും, 
പുതിയ അറിവറ് ദേടുന്തിനുും എല്രാും ഇതറ് സഹരായകര
മരായിട്ടുണ്റ്. വിവരദശഖരണവമരായി ബന്ധലപെട്ട ഉത്

പട്ിക 12.1.5 13-രാും പദ്തിയിൽ പ്രാദേശിക സർക്രാറുകളുലട ലമയിറെേൻസറ് ഫണ്ടുും ലപരാതു ആവശധ് ഫണ്ടുും, ദകരാടിയിൽ

വർഷും
ലമയിറെേൻസറ് ഫണ്റ്

ലപരാതു ആവശധ് ഫണ്റ്
ദറരാഡിതരും ദറരാഡറ് ആലക

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
2021-22 883.15 2,060.68 2,943.83 1,949.80
2021-22 883.15 2,060.68 2,943.83 1,949.80

ഉറവ ിടം: വ ിവ ിധ വർഷങ്ങളിസ� ബജ്്റ മരഖേൾ

പട്ിക 12.1.6 പ്രാദേശിക സർക്രാരകളുലട പദ്തി വ ിഹിതവും ലെെവും, വ ികസേ ഫണ്റ് ദകരാടിയിൽ

വർഷും അനുവേിച്ച തുക ലെെവറ് ലെെവറ് % ലപൻഡിങറ് ബില്ലുകൾ 
ഉൾപെലട ലെെവറ്

ലപൻഡിങറ് ബില്ലുകൾ 
ഉൾപെലടയള്ള ലെെവറ് %

2017-18 6194.62 5292.71 85.44 5580.47 90.09
2018-19 6721.91 5696.08 84.74 6250.24 92.98
2019-20 7209.10 4027.44 55.87 5664.41 78.57
2020-21 7276.66 6927.83 95.21 6953.73 95.60

ഉറവ ിടം: തെ്വഭവ സവബ്റ സെ്്റ 
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രവരാേിത്വങ്ങൾ ഡയറകറ്ടദററ്റ് ഓഫറ് ഇക്ദണരാമിക്റ് 
ആൻഡറ് സ്റരാറ്ിസ്റിക്ിേരാണറ്. ഓദരരാ അഞ്റ് വർഷത്ി
ലുും ഈ റൗണ്റ് സർദവ്വ േടത്രാൻ പദ്തിയിട്ടിട്ടുണ്റ്. 
ഭരാവിയിൽ ഗദവഷകർക്കുും ആസൂത്രകർക്കുും വെിലയരാര 
വിവര ദ്രാതസ്രായിരിക്കുും ഇതറ് വഴി െഭിക്കുക. 

സദ്ഭരണ കയാൽടവയ്പുകള്
പ്രാദേശിക സർക്രകളിൽ സേറ്ഭരണും െക്ധ്മിട്ടറ് 
ആരുംഭിച്ച െിെ പരിഷറ്കരാരങ്ങൾ തരാലഴ ലകരാടുക്കുന്നു.

i) തരദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്ിന് ടപയാതു  
സര്വ്വീസ്
തദദേശ സ്വയുംഭരണ സുംവിധരാേലത് ശക്ിലപെടുത്തു
ന്തിനുും ലമച്ചലപെട്ട ദസവേും ഉറപെരാക്കുന്തിനുമരായി 
തദദേശ വകുപെിേറ് ക്രീഴിലുള്ള അഞ്റ് വകുപ്പുകലള ഏക്രീകരി
ച്ചറ് സുംദയരാജിത തദദേശ സ്വയുംഭരണ വകുപെറ് രൂപ്രീകരിക്കു
കയണ്രായി. ഇദപെരാൾ വിവിധ വകുപ്പുകളുലട പരിധിയിൽ 
വരന് പ്രാദേശിക സർക്രാരകളുലട ഏദകരാപേും ഇതറ് 
വഴി സരാധധ്മരാവും. േിെവിലുള്ള പഞ്രായത്തുകൾ, േഗര
കരാരധ്ങ്ങൾ, ഗ്രാമവികസേും, ടൗൺ പ്രാേിുംഗറ്, എഞ്ിേ്രീ
യറിുംഗറ് എന്്രീ വകുപ്പുകൾ, പുതിയ ഏക്രീകൃത സുംവിധരാേ
ത്ിേറ് ക്രീഴിൽ വരന്തരാണറ്.

ii) സംരയയാജിത പ്രയാരദശിക ഭരണ മയാരനജ്ടമന്് 
സംവ ിധയാനം
പൗരൻമരാർക്റ് വിവിധ ദസവേങ്ങൾ േൽകുന്തിൽ 
സുതരാരധ്ത, ഉത്രവരാേിത്ും, കൃതധ്ത, സമയേിഷ്. സരാ
ദങ്തിക ദമൽദേരാട്ടും എന്ിവ ഉറപ്പുവരത്തുന്തിേരാ
യി ഇൻഫർദമഷൻ ദകരള മിഷൻ വികസിപെിലച്ചടുത് 

ദസരാഫറ്റ്റ് ലവയറരായ ഇറെദഗ്റ്ഡറ് ദെരാക്ൽ ഗദവണ
ൻസറ് മരാദേജറ്ലമറെറ് സിസ്റും (ഐ.എൽജി.എും.എസറ്) 
2020 ഒകറ്ദടരാബർ മരാസദത്രാലട സുംസ്രാേ 303 ഗ്രാമ 
പഞ്രായത്തുകളിൽ വിേധ്സിപെിക്കുകയണ്രായി 1998 
മുതൽ പഞ്രായത്തുകൾ, മുേിസിപെരാെിറ്ികൾ, ദകരാർപെദറ
ഷനുകൾ എന്ിവയ്കരായി ഇൻഫർദമഷൻ ദകരള മിഷൻ  
േിരവധി ദസരാഫറ്റ്റ് ലവയർ ആപ്ിദക്ഷനുകൾ വികസി
പെിലച്ചടുത്ിട്ടുണ്റ്. എന്രാൽ ഈ ദസരാഫറ്റ്റ് ലവയറുകൾ 
ആപ്ിദക്ഷനുകൾ മരാറിമരാറിവരന് ലവല്ലുവിളികലള 
ദേരിടരാൻ അപരധ്രാപ്തമരാലണന്റ് കലണ്ത്ിയതിേരാ
ൽ സമഗ്വും സരാദങ്തികമികവും നൂതേവമരായ ഒര 
ദസരാഫറ്റ്റ് ലവയർ വികസിപെിദക്ണ്തറ് ആവശധ്മരായിര
ന്നു. ഇതരാണറ് ഇറെദഗ്റ്ഡറ് ദെരാക്ൽ ഗദവണൻസറ് മരാ
ദേജറ്ലമറെറ് സിസ്റും വികസിപെിലച്ചടുക്കുന്തിദെക്റ് േയി
ച്ചതറ്. ഒര സിസ്റും ദസരാഫറ്റ്റ് ലവയർ ആപ്ിദക്ഷനുമരായി 
സുംദയരാജിപെിച്ചിരിക്കുന് സരാറ്കെറ്റ് ദസരാഫറ്റ്റ് ലവയർ 
ആപ്ിദക്ഷൻ ആണിതറ്.

തിരവേന്പുരും ജില്യിലെ ലെമ്രതി ഗ്രാമപഞ്രാ
യത്ിൽ കപെറ്റ് ദപ്രാജകറ്ടരായി ഇതറ് ഇൻസ്റരാൾ  
ലെയ്യുകയും ഉണ്രായി. േിെവിൽ ജേേും, മരണും, വിവരാഹ 
രജിസറ്ദട്ഷൻ എന്ിവയ്കരായള്ള ഇ-ഫയൽ ലെയ്രാലുും 
ദരഖകൾ ഹരാജരരാദക്ണ്തരായിട്ടുണ്റ്. പുതിയ ദസരാഫറ്റ്റ് 
ലവയർ േിെവിൽവന്ദപെരാൾ തദദേശ ഭരണ സ്രാപേ
ങ്ങളിൽ ദേരിട്ടറ് ദപരാകരാലത ജേേും. മരണും, വിവരാഹ 
രജിസറ്ട്ഷൻ, ദപരറ് ദെർക്ൽ, തിരത്ൽ തുടങ്ങി എല്രാ 
ദസവേങ്ങൾക്കുും ഓൺകെേരായി അദപക്ിക്രാനുും 
ദസവേങ്ങൾ സമയബന്ധിതമരായി ഓൺകെേിൽ 
തലന് െഭധ്മരാകുകയും ലെയ്യുും. തുടർന്റ് എല്രാ തദദേശ

പട്ിക 12.1.7 (എ) തസ്വഭ സ്രാപേതെ ദുരന് േിവരാരണ ദപ്രാജകറ്ടുകളുലട വിവരങ്ങൾ, തുക ദകരാടിയിൽ

ക്മ 
േും

തദദേശഭരണ സ്രാപേ 
തരും

ഉതറ്പരാേേും ദസവേും
ദപ്രാജകറ്ടുക
ളുലട എണ്ണും

വകയിര
ത്ിയ തുക ലെെവറ് ദപ്രാജകറ്ടുക

ളുലട എണ്ണും
വകയിര

ത്ിയ തുക ലെെവറ്

1 ഗ്രാമപഞ്രായത്റ് 1024 257.93 16.512 2060 502.71 247.37
2 ദ്രാക്റ് പഞ്രായത്റ് 62 49.04 30.66 75 40.74 20.89
3 ജില്രാ പഞ്രായത്റ് 12 36.62 11.58 20 60.81 58.93
4 മുേിസിപെരാെിറ്ി 172 74.06 41.57 205 161.43 74.25
5 ദകരാർപെദറഷൻ 12 8.86 7.95 118 110.07 59.50

ആലക 1282 426.53 256.89 2478 875.78 460.96

ഉറവിടം: ഇൻഫർമേഷൻ മേരള േിഷൻ 2021

പട്ിക 12.1.7 (ബി) തസ്വഭ സ്രാപേതെ ദുരന് േിവരാരണ ദപ്രാജകറ്ടുകളുലട വിവരങ്ങൾ, തുക ദകരാടിയിൽ

ക്മ 
േും

തദദേശഭരണ സ്രാപേ 
തരും

അടിസ്രാേ സൗകരധ്ും ആലക
ദപ്രാജകറ്ടുകളു

ലട എണ്ണും
വകയിര

ത്ിയ തുക ലെെവറ് ദപ്രാജകറ്ടുകളു
ലട എണ്ണും

വകയിര
ത്ിയ തുക ലെെവറ്

1 ഗ്രാമപഞ്രായത്റ് 2042 180.53 124.24 5126 941.18 536.73
2 ദ്രാക്റ് പഞ്രായത്റ് 21 14.61 10.43 158 104.39 61.99
3 ജില്രാ പഞ്രായത്റ് 0 0.00 0.00 54 97.44 70.51
4 മുേിസിപെരാെിറ്ി 83 14.85 3.59 460 250.36 119.42
5 ദകരാർപെദറഷൻ 5 .80 0.00 135 119.73 67.46

ആലക 2173 210.80 138.28 5933 1513.12 856.14
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സ്രാപേങ്ങളിലുും ഇതറ് വിന്ധ്സിപെിക്കുന്തിനുള്ള േടപ
ടികളുമരായി മുദന്രാട്ടു ദപരാകുന്നു.
 
iii) സംസ്ഥയാനടത് തരദേശ സ്വയംഭരണ,  
സ്ഥയാപനങ്ങള്ക്ക് ഐ.എസ്.ഒ സ്റയാൻരഡര്ഡ് 
പതിമൂന്രാും പദ്തിയലട സമിപേ ദരഖയിൽ ദകരള
ത്ിലെ എല്രാ തദദേശഭരണ സ്രാപേങ്ങലളയും ഐ.എ
സറ്.ഒ േിവരാരത്ിദെക്റ് ഉയർത്തുലമന്റ് പറഞ്ഞിരന്നു. 
ഇതറ് ഏലറക്കുലറ േടപെരായിക്ഴിഞ്ഞിരിക്കുന്തരായി 
കരാണരാും. സമയബന്ധിതമരായി ജേങ്ങൾക്റ് ഗുണേി
െവരാരമുള്ള ദസവേും േൽകുന്തിൽ സുംസ്രാേലത് 
തദദേശഭരണ സ്രാപേങ്ങൾ മുൻപന്ിയിെരാണറ്. ദക
രളത്ിലെ 941 ഗ്രാമപഞ്രായത്തുകളിൽ 939 നുും 
മുഴുവൻ ദ്രാക്റ് പഞ്രായത്തുകൾക്കുും അന്രാരരാഷ്ട്ര 
േിെവരാര സർട്ടിഫിദക്ഷേരായ ഐ.എസറ്.ഒ െഭിച്ചു. 
ഗുണേിെവരാര മരാദേജറ്ലമറെിലറെ അന്രാരരാഷ്ട്ര സർട്ടി
ഫിദക്ഷേരാണറ് ഐ.എസറ്.ഒ 9001:2015. ജേങ്ങൾക്റ് 
തടസ്മില്രാലതയും സമയബന്ധിതമരായും ദസവേങ്ങ
ൾ േൽകുന്തിലുും തദദേശ സ്വയുംഭരണ സ്രാപേങ്ങ
ളിൽ ലപരാതു ജേ സൗഹരാർദേപരവും കൃതധ്മരായ ഫ്രണ്റ് 
ഓഫ്രീസറ് സുംവിധരാേവും, ലറദക്രാർഡുകൾ ക്മ്രീകരിക്കു
വരാനുും സൂക്ിക്രാനുും കഴിയന് കമ്പ്യൂട്ടകറസറ്ഡറ് ലറ
ദക്രാർഡറ് ക്രീപെിുംഗറ് സുംവിധരാേവും െിട്ടയരായ ഓഫ്രീസറ് 
സുംവിധരാേവും ഈ അന്ർദദേശ്രീയ സർട്ടിഫിക്ഷൻ 
ദേടുന്തിേറ് കരാരണമരായി, പ്രാദേശിക സർക്രാരക
ൾ ആകലട്ട ജേങ്ങൾക്റ് ഗുണേിെവരാരമുള്ള ദസവേും 
േൽകുന് ജേസൗഹരാർദേ സ്രാപേങ്ങൾ എന് െക്ധ്
ത്ിദെക്കുള്ള യരാത്രയലട ഒര പ്ധരാേ െവിട്ടുപടി ആയി
ട്ടരാണറ് ഈ അന്രാരരാഷ്ട്ര സർട്ടിഫിദക്ഷലേ ദേരാക്ിക്രാ
ണുന്തറ്. 

രകയാവ ിഡ്-19 ഉം പ്രയാരദശിക സര്ക്കയാരുകളം
ദകരാവിഡറ്-19 മഹരാമരാരി - ജ്രീവിതത്ിലെരാരിക്ലുണ്രാ
കുന് ഈ ആദരരാഗധ് പ്തിസന്ധിലയ, സുംസ്രാേങ്ങൾ, 
ജില്കൾ, േഗരങ്ങൾ എന്ിവയിലുടേ്രീളമുള്ള ആദരരാഗധ്, 
സരാമ്പത്ിക, സരാമ്പത്ിക മരാേേണ്ഡങ്ങളിലെ വധ്തധ്
സ്മരായ സ്വരാധ്രീേത്ിലറെ അടിസ്രാേത്ിൽ അടയരാള
ലപെടുത്ിയിരിക്കുന്നു. അതിലറെ വധ്രാപേും തടയന്തിനുും 
അതിലറെ വിേരാശകരമരായ ആഘരാതും െഘൂകരിക്കുന്
തിനുും ജ്രീവിതത്ിലുും ഉപജ്രീവേമരാർഗത്ിലുും അതറ് അവ
ദശഷിപെിച്ച മുറിവകൾ െഘൂകരിക്കുന്തിനുും ഏദകരാപിച്ചറ് 
പ്വർത്ിക്രാൻ സർക്രാരിലറെ എല്രാ തെങ്ങളുും ഒത്തു
ദെർന്നു. മഹരാമരാരിലക്തിരരായ ഈ യദ്ശ്രമത്ിൽ, 
പ്രാദേശിക സർക്രാരകളുലട പങ്റ് േിർണരായകമരാണറ്, 
പ്ദതധ്കിച്ചുും സരാമൂഹധ് വധ്രാപകമരായ പ്തികരണും സമരാ
ഹരിക്കുന്തിലറെ വ്രീക്ണദകരാണിൽ. ഈ സരാഹെരധ്
ത്ിെരാണറ് “പരാൻലഡമിക്കുും അതിലറെ സ്െകരാെ മരാേ
ങ്ങളുും” എന് ദപരിൽ കഴിഞ്ഞ വർഷലത് സുംസ്രാേ 
ധേകരാരധ് റിദപെരാർട്ടിലറെ തുടർച്ചയരായി ഈ വർഷലത് 
സുംസ്രാേ ധേകരാരധ് റിദപെരാർട്ടിേരായി “പകർച്ചവധ്രാധി
ലയ ദേരിടൽ: ഒര മൂന്രാും-തെ മരാേും” എന് വിഷയും, 
ഭരാരത്രീയ റിസർവറ് ബരാങ്റ് തിരലഞ്ഞടുത്ലതന്റ് കരാ
ണരാവന്തരാണറ്. 

രരാജധ്ത്റ് ലകരാവിഡറ്-19 ലറെ സരാന്ിധധ്ും ആേധ്മരായി 
കലണ്ത്ിയതറ് ദകരളത്ിെരാണറ്. ആദരരാഗധ്വകുപെി

ലേരാപെും പ്രാദേശിക സർക്രാരകളുും ദ്രൂതഗതിയിൽ ദകരാ
വിഡിലേതിലര പ്തികരിച്ചതറ് ആദഗരാളതെത്ിൽത
ലന് ശ്രദ്ിക്ലപെടുകയണ്രായി. ഗ്രാമ്രീണ ആദരരാഗധ് 
ദമഖെയിലെ സരാമൂഹിക േിദക്പും, സരാർവത്രിക  
വിേധ്രാഭധ്രാസും, അധികരാരങ്ങളുദടയും വിഭവങ്ങളുദടയും 
വിദകന്ദ്രീകരണും, സ്ത്രീ ശരാക്്രീകരണും തുടങ്ങിയവ 
ദകരാവിഡറ് മഹരാമരാരിലക്തിലര ദപരാരരാടുന്തിൽ ദകരള
ലത് സഹരായിച്ച പ്ധരാേ ഘടകങ്ങളരാണറ്.

ഈ മഹരാമരാരിലയ േിയന്ത്രിക്കുന്തിലുും പ്തിദരരാധിക്കു
ന്തിലുും തദദേശസ്വയുംഭരണ സ്രാപേങ്ങൾ പ്ധരാേ 
പങ്കുവഹിക്കുകയണ്രായി. അവയിൽ പ്ധരാേലപെട്ടതറ് 
1. ദെരാക്റ് ഡൗൺ സമയത്റ് സരാമൂഹിക അടുക്ളക
ളുലട സജ്്രീകരണവും കകകരാരധ്ും ലെയ്യലുും 2. ശുെ്രീ
കരണ-അണുവിമുക് പ്വർത്േങ്ങൾ, 3. "ദരേക്റ് 
േ ലെയിൻ" എന് സരാമൂഹിക അകെും കരാലമ്പയറ് നുും 
ദബരാധവൽക്രണ പരിപരാടികളുും സുംഘടിപെിക്കുകയും 
േടത്തുകയും ലെയ്യുക, 4. അതിഥി (കുടിദയറ്) ലതരാഴിെരാ
ളികൾക്റ് തരാമസും, ഭക്ണും, മറ്റ് അവശധ് പിന്തുണ 
എന്ിവ േൽകുക. 5. ദഹരാും ക്വരാറകറെൻ, കൗൺസി
െിുംഗറ്, ഐലസരാദെഷൻ എന്ിവയലട ഏദകരാപേും  
6. ഇതര സുംസ്രാേങ്ങളിൽ േിന്നുും വിദേശത്റ് േിന്നുും 
സുംസ്രാേദത്ക്റ് മടങ്ങിലയത്ിയവലര േിയന്ത്രിക്കു
ന്തിേറ് ഇൻസ്റിറ്്യൂഷണൽ ക്വരാറകറെൻ സജ്്രീകരി
ക്കുക, 7. ദകരാവിഡറ് ഫസറ്റ്റ് കെൻ സജ്്രീകരിക്കുക
യും േിയന്ത്രിക്കുകയും ലെയ്യുക. െികിത്രാ ദകന്ദങ്ങൾ,  
8. തദദേശസ്വയുംഭരണ സ്രാപേങ്ങൾ േിയന്ത്രിക്കുന് 
ആദരരാഗധ് സ്രാപേങ്ങളിലെ ജ്രീവേക്രാലര ഉൾലപെടു
ത്ൽ, 9. തദദേശസ്വയുംഭരണ സ്രാപേങ്ങൾ േടത്തുന് 
ആശുപത്രികളിദെക്റ് മരന്നുകളുും മറ്റ് ഉപകരണങ്ങ
ളുും വരാങ്ങൽ, 10. സൗജേധ് മരന്നുകളുലട വിതരണും,  
11. ജേങ്ങലള സഹരായിക്കുന്തിേറ് പ്രാദേശിക സരാമ്പ
ത്ിക പദ്തികൾ േടപെിെരാക്ൽ "സുഭിക്ദകരളും" 
എന് ബരാേറിേറ് ക്രീഴിൽ ഭദക്ധ്രാൽപെരാേേും വർദ്ിപെി
ക്കുന്തിനുും കരാർഷിക ദമഖെയിൽ സ്വയുംപരധ്രാപ്തത 
ദേടുന്തിനുമുള്ള ലതരാഴിലുകളുും പദ്തികളുും േഷ്ടലപെട്ട
വർ, 12. ക്മ്രീകരണും എഫറ്. അലല്ങ്ിൽ ഓൺകെൻ 
സറ്കൂൾ ഇൻറർലേറ്റ് കണകറ്റ്ിവിറ്ി ഉറപെരാക്ൽ. പ്രാദേ
ശിക സർക്രാരകൾ ഏലറ്ടുത്ിട്ടുള്ള ദകരാവിഡറ് പ്ദതധ്ക 
പദ്തികളുലട വിശേരാുംശങ്ങൾ പട്ിക 12.1.8-ൽ കരാണി
ച്ചിരിക്കുന്നു.

സുഭിഷേ രകരളം
ദകരാവിഡറ് 19 ബരാധയലട പശ്രാത്െത്ിൽ ഭക്ധ്
ക്രാമും ദേരിടരാൻ സുംസ്രാേ സർക്രാർ 2020-21 
െരാണറ് സുഭിക് ദകരളും പദ്തി ആരുംഭിച്ചതറ്. ലേല്റ്, 
പഴങ്ങൾ, പച്ചക്റികൾ, കിഴങ്ങുകൾ, ധരാേധ്ങ്ങൾ എന്ി
വയലട വൻദതരാതിലുള്ള ഉൽപെരാേേമരാണറ് ഇതിലൂലട 
െക്ധ്മിടുന്തറ്. ഉൽപെരാേേും പുേരജ്്രീവിപെിക്കുന്തി
ലേരാപെും, അടുത് അഞ്റ് വർഷത്ിനുള്ളിൽ ഭക്ധ് ഉൽ
പെരാേേത്ിൽ സ്വയുംപരധ്രാപ്തത കകവരിക്കുന്തിലറെ 
ഭരാഗമരായി പശു, ആടറ്, മുയൽ, പന്ി, മത്ധ്ും എന്ിവ 
വളർത്തുന്തിേറ് സഹരായും േൽകി ഉപജ്രീവേും ദപ്രാ
ത്രാഹിപെിക്രാനുും പദ്തി െക്ധ്മിടുന്നു. തദദേശസ്വയും
ഭരണ സ്രാപേങ്ങൾ, വിവിധ വകുപ്പുകൾ, കുടുുംബശ്ര്രീ, 
ഹരിതദകരളും മിഷൻ തുടങ്ങിയ ഏജൻസികളുലട, ലപരാ
തുദമഖെരാ സ്രാപേങ്ങളുും എൻജിഒകളുും ഉൾലപെലട, 
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സുംയക് പ്വർത്േും പദ്തി വിഭരാവേും ലെയ്യുന്നു. 
മഹരാത്രാഗരാന്ധി ദേശ്രീയ ഗ്രാമ്രീണ ലതരാഴിലുറപെറ് പദ്തി 
(MGNREGS), അയ്യങ്രാളി േഗര ലതരാഴിലുറപെറ് പദ്തി 
(AUEGS) തുടങ്ങിയ വിവിധ ലതരാഴിൽ പദ്തികളുലട 
സുംദയരാജേവും ഇതിൽ ഉറപെരാക്ിയിട്ടുണ്റ്. പ്രാദേശിക 
തെത്ിൽ പദ്തികൾ രൂപ്രീകരിക്കുന്തിനുും പ്വർത്
േങ്ങൾ ഏക്രീകരിക്കുന്തിനുമുള്ള പ്ധരാേ പങ്റ് തദദേശ
സ്വയുംഭരണ സ്രാപേങ്ങൾക്രാണറ്.

തരിശുേിെത്റ് കൃഷി, സുംദയരാജിത കൃഷി സമ്പ്രേരായും 
േടപെിെരാക്കുക, ഒര ദകരാടി ഫെവൃക്കത്കൾ േടുക, 
മഴമറ കൃഷി ദപ്രാത്രാഹിപെിക്കുക, കരാർഷിക വികസേും 
ശക്ിലപെടുത്തുക, കർഷകർക്റ് ആവശധ്മരായ വരായറ്പ
കൾ േൽകുക എന്ിവയരായിരന്നു സുഭിക് ദകരളത്ി
ലെ കരാർഷിക ദമഖെയിലെ പ്ധരാേ െക്ധ്ും.

തരിശുനില കൃഷി
ഓദരരാ തദദേശസ്വയുംഭരണ സ്രാപേത്ിൻറ്ലറയും 
പരിധിയിൽ തരിശരായി കിടക്കുന് കൃഷിഭൂമി കലണ്ത്ി 
പ്ധരാേമരായും ലേല്റ്, പച്ചക്റികൾ, ഫെവിളകൾ, കിഴ
ങ്ങുവർഗ്ഗങ്ങൾ, പയർവർഗ്ഗങ്ങൾ, തിേ എന്ിവ കൃഷിലെ
യ്യുകയരായിരന്നു െക്ധ്ും. ഈ പദ്തിയിലൂലടയും തദദേ
ശസ്വയുംഭരണ സ്രാപേങ്ങളുലട പദ്തികളിലൂലടയും 
25,000 ലഹകറ്ടർ സ്െത്റ് കൃഷിയിറക്രാേരാണറ് െക്ധ്
മിട്ടതറ്. 2020-21-ൽ േടപെിെരാക്ിയ തരിശുേിെങ്ങളിലെ 
കൃഷിയലട വിശേരാുംശങ്ങൾ തരാലഴ ലകരാടുക്കുന്നു:

(എ) ടനല്്: സുംസ്രാേത്തുള്ള 5,000 ലഹകറ്ടർ തരിശു 
േിെങ്ങൾ കലണ്ത്ി കൃഷി ഇറക്കുന്തിേറ് ലഹകറ്ടറിേറ് 
40,000 രൂപ ധേസഹരായും േെറ്കരാൻ പദ്തിയിട്ടിരന്നു. 
േരാളിതുവലര 9,070 ലഹകറ്ടർ തരിശറ് കൃഷി ലെയ്ിട്ടുണ്റ്.

(ബി) പച്ചക്കറി കൃഷി: ഓദരരാ പഞ്രായത്ിലുും കൃഷിദയരാ
ഗധ്മരായ തരിശു ഭൂമി കണ്ടുപിടിച്ചു, 7,000 ലഹകറ്ടർ സ്
െത്റ് പച്ചക്റി അധികമരായി ഉണ്രാക്കുക എന്തരാണറ് 
െക്ധ്ും. പ്ദതധ്ക ദപ്രാത്രാഹേലമന് േിെയിൽ ലഹ
കറ്ടറിേറ് 40,000 രൂപ സഹരായമരായി േെറ്കരാൻ പദ്തി

യിട്ടിരന്നു. േരാളിതുവലര 4,527 ലഹകറ്ടർ തരിശറ് കൃഷി 
ലെയ്ിട്ടുണ്റ്.

(സി) ഫല വര്ഗ്ഗ കൃഷി: ആദരരാഗധ്േരായകമരായ ഭക്
ണങ്ങളുലട പട്ടികയിൽ പഴങ്ങൾ ഒഴിച്ചുകൂടരാേരാകരാത്
തരാണറ്. ഇതിൽ വരാഴപെഴത്ിേരാണറ് ഒന്രാും സ്രാേും. 
അൻപദതരാളും പഴയിേങ്ങൾ ദകരളത്ിൽ ഉലണ്ങ്ിലുും 
ദേന്ത്രൻ, ഞരാെി പൂവൻ, പൂവൻ, കപെവരാഴ, പരാളയും
ദകരാടൻ, ദറരാബസ്റ എന്്രീ ഇേങ്ങളരാണറ് വധ്രാപകമരായി 
ഉള്ളതറ്. കൃഷി ലെയറ്തറ് ഒര വർഷത്ിേകും ഉല്രാേേക്
മമരാവകയും ഭക്ധ് - ദപരാഷക ഭദ്ത ഉറപ്പു വരത്തുകയും 
ലെയ്യുും. േടപെറ് വർഷും 7,000 ലഹകറ്ടർ സ്െത്റ് ദയരാജധ്
മരായ ഫെവർഗ്ഗ കൃഷി വധ്രാപേത്ിേറ് ലഹകറ്ടർ ഒന്ിേറ് 
40,000 രൂപ പ്കരാരും ധേസഹരായും േെറ്കരാൻ പദ്തി
യിട്ടിരന്നു. േരാളിതുവലര 3,381 ലഹകറ്ടർ തരിശറ് കൃഷി 
ലെയ്ിട്ടുണ്റ്.

(ഡി) കിഴങ്ങ് കൃഷി: േരാമമരാത്രമരായ പരിെരണും ലകരാണ്റ് 
മികച്ച ഉല്രാേേും െഭിക്കുന് കിഴങ്ങുവിളകൾ, ഉഷ്ണദമഖ
െയരായ ദകരളത്ിൽ വളലര ദയരാജിച്ചതരാണറ്. ദെേ,  
മരച്ച്രീേി, ദെമ്പറ്, കരാച്ചിൽ, മധുര കിഴങ്ങറ്, കൂർക് തുട
ങ്ങിയ ഒട്ടേവധി കിഴങ്ങറ് വർഗ്ഗങ്ങൾ കൃഷി ലെയറ്തറ് 5,000 
ലഹകറ്ടർ തരിശറ് ഭൂമിയിൽ ലഹകറ്ടറിേറ് 30,000 രൂപ 
സഹരായദത്രാലട കൃഷി ലെയ്യിക്രാേരാണറ് െക്ധ്മിട്ടിര
ന്തറ്. േരാളിതുവലര 4,908 ലഹകറ്ടർ തരിശറ് കൃഷി ലെയ്ിട്ടുണ്റ്

(ഇ) പയര് വര്ഗ്ഗ കൃഷി: മരാുംസധ്ത്ിലറെ മികച്ച ദ്രാ
തസ്രായ പയരറ് വർഗ്ഗങ്ങൾ േിതധ്വും ആഹരാരത്ിലറെ 
ഭരാഗമരാദക്ണ്തറ് ആദരരാഗധ്ത്ിനുും വളർച്ചയ്ക്കുും അതധ്
ന്രാദപക്ിതമരാണറ് ഉഴുന്റ്, മുതിര, തുവര, ലെറുപയർ, 
വൻപയർ ഒന്രാും വിളക്റ് ദശഷദമരാ രണ്രാും വിളക്റ് 
ദശഷദമരാ കൃഷി ലെയ്യുന്തറ് ഇവിടലത് സമ്പ്രേരായമരായി
രന്നു. 500 ലഹകറ്ടർ സ്െത്റ് 30,000 രൂപ സഹരായ
ദത്രാലട പയർ കൃഷിക്റ് ധേസഹരായും േെറ്കരാൻ പദ്
തിയിട്ടിരന്നു. േരാളിതുവലര 636 ലഹകറ്ടർ തരിശറ് കൃഷി 
ലെയ്ിട്ടുണ്റ്.

പട്ിക 12.1.8  തസ്വഭ സ്രാപേങ്ങൾ ഏലറ്ടുത്ിട്ടുള്ള ദകരാവ ിഡറ്-19 പ്ദതധ്ക പദ്തികളുലട വ ിശേരാുംശങ്ങൾ, 2020-21, തുക 
ദകരാടിയിൽ

ക്മ 
േും

തദദേശഭരണ സ്രാപേ 
തരും

ദസവേും അടിസ്രാേ സൗകരധ്ും ആലക
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ലെ
െ
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1 ഗ്രാമപഞ്രായത്റ് 578 33.95 11.95 32 .89 .66 610 34.84 12.61
2 ദ്രാക്റ് പഞ്രായത്റ് 53 2.90 2.02 0 0 0 53 2.90 2.02
3 ജില്രാ പഞ്രായത്റ് 18 7.91 7.50 0 0 0 18 7.91 7.50
4 മുേിസിപെരാെിറ്ി 91 18.31 11.49 1 .10 .09 92 18.41 11.59
5 ദകരാർപെദറഷൻ 11 10.52 4.89 0 0 0 11 10.52 4.89

ആലക 751 73.59 37.86 33 .99 .76 784 74.59 38.62

ഉറവ ിടം: ഇൻഫർമേഷൻ മേരള േിഷൻ 2021
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(എഫ്) ടചറുധയാനധ്ങ്ങള്: സുംസ്രാേത്ിേറ് ആവശധ്
മരായ ഭക്ധ്ധരാേധ്ത്ിലറെ 20 ശതമരാേത്ിൽ തരാദഴ 
മരാത്രും ഉല്രാേിപെിക്കുന് േമ്മുലട േരാട്ടിൽ ഫെഫൂഷ്ടത 
കുറഞ്ഞ മണ്ണിൽ വെിയ പരിെരണമില്രാലത തലന് 
ഉല്രാേിപെിലച്ചടുക്രാവന് ഭക്ധ്വിളയരാണറ് ലെറുധരാേധ്
ങ്ങൾ. പ്രാഥമികമരായി 500 ലഹകറ്ടർ തരിശറ് സ്െത്റ് 
ലഹകറ്ടറിേറ് 30,000 രൂപ സഹരായദത്രാലട കൃഷിക്റ് 
ധേസഹരായും േെറ്കരാൻ പദ്തിയിട്ടിരന്നു. േരാളിതുവ
ലര 325 ലഹകറ്ടർ തരിശറ് കൃഷി ലെയ്ിട്ടുണ്റ്. ഇതിലൂലട 
1,49,163 കർഷകർ കൃഷിയിൽ ഏർലപെട്ടു.

വിപണിയിലെ പ്തികൂെ വിെ വധ്തിയരാേങ്ങളിൽ േിന്റ് 
കർഷകലര സുംരക്ിക്കുന്തിേരായി ഭക്ധ് കരാർഷിക 
ഉല്ന്ങ്ങൾക്റ് അടിസ്രാേ വിെ േിശ്യിച്ചതറ് ഈ 
പദ്തിയലട എടുത്തു പറദയണ് ഒര സവിദശഷത 
തലന്യരാണറ്. 2020 േവുംബർ 1 മുതൽ ഈ വിെകൾ 
സുംസ്രാേത്റ് പ്രാബെധ്ത്ിൽ വരകയമുണ്രായി. അടി
സ്രാേവിെകൾ ഇവയരാണറ്. (1 k.g): മരിച്ച്രീേി (12 രൂപ), 
ദേന്ത്രൻ വരാഴപെഴും/വയേരാടൻ ദേന്ത്രൻ (30 രൂപ-
24 രൂപ), കപേരാപെിൾ (15 രൂപ), കുമ്പളങ്ങ (9 രൂപ), 
കുക്കുമ്പർ (8 രൂപ), കയറ്പെക് (30 രൂപ), പടവെങ്ങ (30 
രൂപ) വള്ളിപെയർ (34 രൂപ) തക്രാളി (8 രൂപ) ലവണ്ക് 
(20 രൂപ) കരാദബജറ് (11 രൂപ), കരാരറ്റ് (21 രൂപ) ഉരള
ക്ിഴങ്ങറ് (20 രൂപ) ബ്രീൻസറ് (28 രൂപ) ബ്രീറ്റുറൂട്ടറ് (21 രൂപ) 
ലവളുത്തുള്ളി (139 രൂപ). കൃഷി വകുപെറ്, VFPCK, ദഹരാർട്ടി 
ദകരാർപറ്, പ്രാഥമിക കൃഷി വരായറ്പരാ സഹകരണ സുംഘ
ങ്ങൾ എന്ിവയലട ഔട്ടറ് െറ്റുകൾ വഴി കരാർഷിക ഉല്ന്

ങ്ങൾ ദശഖരിക്ലപെടുന്തരാണറ്. വിശേരാുംശങ്ങൾ, അനു
ബന്ം 12.1.3, 12.1.4, പട്ിക 12.1.9, പട്ിക 12.1.10, 
പട്ിക 12.1.11 എന്ിവയിൽ കരാണിച്ചിരിക്കുന്നു.
 
കൃഷി, മത്ധ്ബന്ധേും, മൃഗസുംരക്ണും, ക്്രീരവികസ
േും, ഭക്ധ്സുംസറ് കരണും എന്്രീ ദമഖെകളിൽ വിവിധ 
തെങ്ങളിെരായി തദദേശ സ്വയുംഭരണ സ്രാപേങ്ങൾ 
സുഭിക് ദകരളും പദ്തിക്റ് ക്രീഴിൽ 1,870.30 ദകരാടി 
രൂപയലട 26,135 പദ്തികൾ േടപെിെരാക്കുകയണ്രായി. 
വിശേരാുംശങ്ങൾ പട്ിക 12.1.10-ൽ േൽകിയിരിക്കുന്നു. 

പന്ത്രണ്ടിന പരിപയാെികള്
പ്രാദേശിക സർക്രാരകളുലട 2020-21 വരാർഷിക പദ്
തിയിൽ േടപെിെരാക്കുന്തിേരായി ‘പന്ത്രണ്ിേ പരിപരാടി
കൾ’ സുംസ്രാേ സർക്രാർ പ്ഖധ്രാപിക്കുകയണ്രായി. 
ഇതിലെ രണ്റ് പ്ധരാേ പദ്തികളരാണറ് “വിശപെറ് രഹിത 
ദകരളും”, “ദടക്റ് എ ദരേക്റ്” എന്ിവ. വിശപെറ് രഹിത 
ദകരള പദ്തിയിൽ 1000 ജേക്രീയ ദഹരാട്ടലുകൾ വഴി 
25 രൂപയ്കറ് സബറ്സിഡി േിരക്ിൽ ഭക്ണും െഭധ്മരാക്കു
കയരാണറ് ഇതിൽ െക്ധ്മിട്ടതറ്. എല്രാ ഗ്രാമപഞ്രായത്തു
കളിലുും ലെറിയ മുേിസിപെരാെിറ്ികളിലുും അത്രത്ിലുള്ള 
ഒര ദഹരാട്ടലുും സ്രാപിക്കുകയമുണ്രായി. ദകരാർപെദറഷൻ 
പരിധിയിൽ 10 വരാർഡിേറ് ഒര ദഹരാട്ടലുകളുലട എന് 
േിെയിലുും സ്രാപിച്ചു. 2020 േവുംബർ 23 വലര 838 
ജേക്രീയ ദഹരാട്ടലുകൾ സുംസ്രാേത്റ് ആരുംഭിക്കുകയ
ണ്രായി. കുറഞ്ഞ േിരക്കുും ഉച്ചഭക്ണ സമയങ്ങളിൽ 
ദഹരാും ലഡെിവറി ദസവേവും ദഹരാട്ടലുകളുലട ജേപ്്രീതി 

പട്ിക 12.1.9 സുഭിക് ദകരളും - തസ്വഭ സ്രാപേ തെത്ിലുള്ള ദപ്രാജകറ്ടറ് വിവരങ്ങൾ 2020-21, രൂപ ദകരാടിയിൽ
ക്മ േും തദദേശഭരണ സ്രാപേ തരും ദപ്രാജകറ്ടുകളുലട എണ്ണും വകയിരത്ിയ തുക ലെെവറ് ശതമരാേും

1 ഗ്രാമപഞ്രായത്റ് 21439 1218.09 694.43 57.01
2 ദ്രാക്റ് പഞ്രായത്റ് 1532 233.09 126.04 54.08
3 ജില്രാ പഞ്രായത്റ് 711 220.46 125.18 56.78
4 മുേിസിപെരാെിറ്ി 1984 127.58 65.08 51.01
5 ദകരാർപെദറഷൻ 469 71.07 39.18 55.13

ആലക 26135 1870.30 1049.93 56.14 56.14

ഉറവ ിടം: ഇൻഫർമേഷൻ മേരള േിഷൻ 2021

പട്ിക 12.1.10 സുഭിക് ദകരളും - ദമഖെരാ തെത്ിലുള്ള ദപ്രാജകറ്ടറ് വിവരങ്ങൾ, രൂപ ദകരാടിയിൽ
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1 ഗ്രാമപഞ്രായത്റ് 10141 1531 7753 1963 51 21439
2 ദ്രാക്റ് പഞ്രായത്റ് 801 76 183 412 60 1532
3 ജില്രാ പഞ്രായത്റ് 477 43 145 43 3 711
4 മുേിസിപെരാെിറ്ി 946 213 688 128 9 1984
5 ദകരാർപെദറഷൻ 285 57 102 21 4 469

ആലക 12650 1920 8871 2567 127 26135
ഉറവ ിടം: ഇൻഫർമേഷൻ മേരള േിഷൻ 2021
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വർദ്ിപെിക്കുകയണ്രായി. ദഹരാട്ടലുകൾക്റ് ഉള്ള വരാടക, 
കവേയുതി, വരാട്ടർ െരാർജറ് എന്ിവ അതരാതറ് പ്രാദേശിക 
സർക്രാരകളരാണറ് വഹിക്കുന്തറ്. സുംസ്രാേത്റ് 
ഒട്ടരാലക ഗുണേിെവരാരമുള്ള കമ്്യൂണിറ്ി സരാേിട്ടറി 
ദകരാുംപ്കറ്സുകൾ സ്രാപിക്കുക, ദടരായിെറ്റ് ദകരാുംപ്കറ്സു
കൾക്റ് ദവണ്ിയള്ള േ്രീർഘകരാെ ആവശധ്ങ്ങൾക്റ് 
പരിഹരാരും കരാണുക എന്തരാണറ് ദടക്റ് എ ദരേക്റ് റി
ഫ്രലമെറെറ് ലസറെറുകളിലൂലട െക്ധ്മിടുന്തറ്. ദടക്റ് എ 
ദരേക്റ് ലസറെറുകൾ ലപരാതു ജേങ്ങൾക്കുും യരാത്രക്രാ
ർക്കുും വിശ്രമിക്കുവരാനുും മറ്റ് ഗുണേിെവരാരമുള്ള ദസവേ
ങ്ങളുും പ്ധരാേും ലെയ്യുും. 

പന്ത്രണ്ടിന പരിപയാെിയുടെ ഭയാഗമയായുള്ള മറ്റ് 
പദ്തികള് തയാടഴടക്കയാടുക്കുന്നു.

 y വദയരാ ക്ലബുകൾ (പ്രായമരായർക്കുള്ള റിക്ിദയഷൻ 
ക്ലബുകൾ)

 y ശുെിത്വ ദകരളും (എല്രാ തദദേശഭരണ സ്രാപേങ്ങ
ൾക്കുും സമഗ് ശുെിത്വ പേവി)

 y അരവികൾ വൃത്ിയരാക്ൽ
 y ഒര ദകരാടി ഫെവൃക്ങ്ങളുലട േട്രീലുും പരിപരാെേവും
 y കജവ പച്ചക്റിക്കൃഷി ദപ്രാത്രാഹിപെിക്കുക
 y  ദെരാക്ൽ എുംദപ്രായറ്ലമറെറ് അഷ്വറൻസറ് ദപ്രാഗ്രാും 
(LEAP)

 y ലപരാതുവിേധ്രാഭധ്രാസ പുേരജ്്രീവേ േൗതധ്ും
 y എല്രാ തദദേശ സ്രാപേങ്ങളിലുും പരാെിദയറ്്രീവറ് 
ലകയർ പദ്തികൾ

 y  പട്ടികജരാതി/പട്ടികവർഗ്ഗങ്ങളുലട വികസേും
 y സമഗ് ദുരന് േിവരാരണ പദ്തി (േമ്ൾ േമുക്രായി)

സുസ്ഥിര വ ികസന ലഷേധ്ങ്ങളമയായി പ്രയാരദശിക 
പദ്തികള് ബന്ിപ്ിക്കൽ
ഐകധ്രരാഷ്ട്രസഭ മുദന്രാട്ടുവയ്ക്കുന് അജണ് 2030, 
സുസ്ിര വികസേ െക്ധ്ങ്ങൾ ദേടിലയടുക്കുന്തിേറ് 
പ്രാദേശിക സർക്രാരകൾക്റ് സൗകരധ്ലമരാരക്കുന് 
ദപ്രാദട്ടരാദക്രാളുകൾ വികസിപെിദക്ണ്തുണ്റ്. േഗര, 
ഗ്രാമ പ്രാദേശിക സർക്രാരകൾക്റ് വധ്തധ്സ് സൂെക 
െട്ടക്കൂടറ് ആവശധ്മരായി വദന്ക്രാും. പ്രാദേശിക പദ്തിക
ളിലൂലട സുസ്ിര വികസേ െക്ധ്ങ്ങൾ കകവരിക്ൽ 
എന് വിശരാെമരായ െക്ധ്മരാണറ് പ്രാദേശിക സർക്രാറു
കൾക്റ് മുന്ിലുള്ളതറ്.

ഗ്യാമപഞ്യായത്് വ ികസന പദ്തി (ജിപ ിഡിപ ി)
ദേശ്രീയതെത്ിൽ അനുകരിക്ലപെടുന് പ്രാദേശിക 
ആസൂത്രണത്ിലറെ ര്രീതിശരാസ്തും വികസിപെിക്കുന്തിൽ 
ദകരളും വെിയ സുംഭരാവേകൾ േെറ്കിയിട്ടുണ്റ്. ഗ്രാമപ
ഞ്രായത്റ് വികസേ പദ്തികൾ (ജിപിഡിപി), ദ്രാക്റ് 
പഞ്രായത്റ് വികസേ പദ്തികൾ (ബിപിഡിപി), 
ജില്രാ പഞ്രായത്റ് വികസേ പദ്തികൾ (ഡിപിഡിപി) 
എന്ിവ േടപെരാക്രാൻ ദകന്ദ സർക്രാർ ത്രീരമരാേിച്ച
ദതരാലട ദകരളത്ിലറെ ജേക്രീയ വികസേ പദ്തിയലട 
വിജയകരമരായ അനുഭവും ദേശ്രീയ തെത്ിൽ അുംഗ്രീക
രിക്ലപെട്ടിട്ടുണ്റ്. 'സബറ്കി ദയരാജേ, സബറ് കരാ വികരാസറ് 
കരാലമ്പയറ് ൻ' എന്റ് അറിയലപെടുന് പ്രീപെിൾസറ് പ്രാൻ 
കരാലമ്പയറ് ൻ ആരുംഭിക്രാൻ ദകന്ദ പഞ്രായത്റ് രരാജറ് 
മന്ത്രരാെയും ത്രീരമരാേിച്ചിട്ടുണ്റ്. സുംസ്രാേങ്ങളിലെ 
പഞ്രായത്്രീരരാജറ് സ്രാപേങ്ങളുും (പിആർഐ) ബന്ധ
ലപെട്ട കെൻ ഡിപെരാർട്ടറ് ലമന്റുകളുും തമ്ിൽ സുംദയരാജിപെി
ച്ചറ് പ്രാദേശിക തെത്ിൽ പദ്തി ആസൂത്രണും ലെയ്യുന്
തിനുള്ള ത്രീവ്രവും ഘടേരാപരവമരായ വധ്രായരാമമരായരാണറ് 
കരാലമ്പയറ് ൻ രൂപകൽപെേ ലെയറ് തിരിക്കുന്തറ്. ഗ്രാമസ
ഭകൾക്റ് വെിയ പ്രാധരാേധ്ും കരാമ്പയിൻ േൽകുന്നുണ്റ്.

പതിനഞ്യാം രകന്ദ ധനകയാരധ് കമ്ീഷൻ വിഹിത
ത്ിന് അനുസൃതമയായി തരദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥയാ
പനങ്ങളടെ 2020-21 ടല പദ്തികളടെ 
പുനഃക്രമീകരണം:
പതിേഞ്രാമതറ് ദകന്ദ ധേകരാരധ് കമ്്രീഷൻ മുൻ ദകന്ദ 
ധേകരാരധ് കമ്്രീഷനുകളിൽ േിന്നുും വിഭിന്മരായി േഗര 
പ്രാദേശിക സർക്രാരകളുലട അവരാർഡറ് തുകയലട 
വിേിദയരാഗ മരാേേണ്ഡങ്ങളിൽ കരാരധ്മരായ മരാറ്ങ്ങൾ 
വരത്തുകയണ്രായി. കൂടരാലത ഗ്രാമ/ദ്രാക്റ്/ജില്രാ 
പഞ്രായത്തുകൾ ഉൾലപെലടയള്ള എല്രാ തെത്ിലുമുള്ള 
പ്രാദേശിക സർക്രാരകൾക്കുും ധേകരാരധ് കമ്്രീഷൻ 
ഗ്രാറെറ് േൽകരാൻ ശുപരാർശ ലെയ്യുകയണ്രായി. േഗര
ഭരണ പ്ദേശങ്ങളുലട കരാരധ്ത്ിൽ േഗരങ്ങലള രണ്റ് 
വിഭരാഗമരായി തിരിച്ചുലകരാണ്റ് ഗ്രാന്റുകൾ േൽകരാൻ 
ശുപരാർശ ലെയ്യുകയമുണ്രായി. 

a. ഒര േശെക്ത്ിേറ് മുകളിൽ ജേസുംഖധ്യള്ള  
50 േഗരസഞ്യങ്ങൾ1/േഗരങ്ങൾ

b. ഒര േശെക്ത്ിൽ തരാലഴ ജേസുംഖധ്യള്ള  
േഗരങ്ങളുും പട്ടണങ്ങളുും

പട്ിക 12.1.11 സുഭിക് ദകരളും – മഹരാത്രാ ഗരാന്ധി ദേശ്രീയ ഗ്രാമ്രീണ/ അയ്യൻ കരാളി േഗര ലതരാഴിലുറപെറ് പദ്തികളുലട വിവരങ്ങൾ 
ക്മ േും പ്വൃത്ിയലട ദപരറ് െകറ് ഷധ്മിട്ടവ (എണ്ണും) പൂർത്്രീകരിച്ചതറ്

1 കരാർഷിക കുളങ്ങൾ 4000 995
2 കരാെിലത്രാഴുത്റ് 25000 5383
3 ആട്ടിൻകൂടറ് 15962 3988
4 ദകരാഴിക്കൂടറ് 10000 3643
5 ത്രീറ്പ്പുൽ കൃഷി 500 146.7
6 അദസരാള ടരാങ്റ് 5000 698
8 സ്വരാശ്രയ സുംഘങ്ങളുലട വർക്റ് ലഷഡറ് 100 40
9 കദമ്പരാസ്റ്റു പിറ്റ് 100000 3400

10 ദസരാക്റ് പിറ്റ് 100000 5969
11 കിണർ റ്രീെരാർജിുംഗറ് 51000 821

ഉറവ ിടം: എം.എൻ.ആർ.ഇ.ജി.എെ്റ വകുപ്്റ വ ിവരങ്ങൾ

1 ഒരു നഗരവം അതിമനാട്റ മേർന്റ തുടർച്ചയായി േിടക്കുന നഗര െ്വഭാവത്ിലുള്ള സെൻെെ്റ ടൗണുേൾ/സ്റാ്്യൂട്ടറി ടൗണുേൾ, ഒട്ട്റ മ്ാത്തുേൾ 
എനിവയം മേരുന സോത്ം ്മേശസത്യാണ്റ നഗരെഞ്ചയോയി േണക്ാക്കുനത്റ.
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2020-21 വർഷലത് സുംസ്രാേ ബജറ്റ് തയ്യരാറരാക്കുന് 
സമയത്റ്, പ്രാദേശിക സർക്രാരകൾക്റ് േൽദകണ് 
ധേകരാരധ് കമ്്രീഷൻ ഗ്രാറെറ് വിഹിത വിശേരാുംശങ്ങൾ 
അറിവരായിട്ടില്രായിരന്നു. എന്രാൽ പ്രാദേശിക സർക്രാ
രകൾക്റ് ബഡറ്ജറ്ിൽ തരാൽക്രാെിക വിഹിതും േൽകുക
യും ഇതിലറെ അടിസ്രാേത്ിൽ പതിേരാെരാമതറ് ധേകരാ
രധ് കമ്്രീഷൻ മരാർഗേിർദദേശങ്ങൾക്റ് അനുസൃതമരായി 
സരാമ്പത്ിക വർഷും ആരുംഭിക്കുന്തിേറ് മുമ്പരായി 2020-
21 ലെ വരാർഷിക പദ്തികൾ തയ്യരാറരാക്രാൻ േിർദദേ
ശിക്കുകയണ്രായി. എന്രാൽ പതിേഞ്രാും ധേകരാരധ് 
കമ്്രീഷൻ റിദപെരാർട്ടറ് വന്തിനുദശഷും 2020 ജൂണിൽ, 
ധേകരാരധ് കമ്്രീഷൻ വിഹിതും കൂടി ഉൾലപെടുത്ി പ്രാദേ
ശിക സർക്രാറുകളുലട വികസേ ഫണ്റ് വിഹിതും പരി
ഷറ്ക്രിക്കുകയും ഇതിേനുസരിച്ചറ് പതിേഞ്രാും ധേകരാരധ് 
കമ്്രീഷൻ മരാർഗ്ഗേിർദദേശങ്ങൾ പ്കരാരും തദദേശഭരണ 
സ്രാപേങ്ങദളരാടറ് പദ്തി പുേഃക്മ്രീകരിക്രാൻ േിർദദേ
ശും േൽകുകയും ലെയ്യുകയമുണ്രായി. 

ഓദരരാ പ്രാദേശിക സർക്രാരകളുും ധേകരാരധ് കമ്്രീഷ
ൻ വിഹിത വിേിദയരാഗത്ിേരായി സബറ്പ്രാൻ തയ്യരാറരാ

ദക്ണ്തരാണറ്. േഗരസഞ്യത്ിേറ് ക്രീഴിൽ വരന് 
തദദേശ സ്രാപേങ്ങൾ പ്ദതധ്കും പദ്തി തയ്യരാറരാക്കുന് 
പതിവറ് ര്രീതിക്റ് പകരും േഗരസഞ്യ ദമഖയ്കരായി ഒര 
പദ്തി തയ്യരാറരാക്കുക എന്തറ് ഒര ലവല്ലുവിളി തലന്യരാ
യിരന്നു. ഇതിേരായി സുംസ്രാേ സർക്രാർ ദജരായിറെറ് 
പ്രാേിുംഗറ് കമ്ിറ്ി (JPC) രൂപ്രീകരിക്രാൻ േിർദദേശിക്കു
കയണ്രായി. മുഖധ് തദദേശ സ്രാപേത്ിലെ അദ്ധ്ക്
ൻ JPCയലട ലെയർദപഴറ്സേരായും സഞ്യേത്ിലെ 
മറ്റ് പ്രാദേശിക സർക്രാരകളുലട അദ്ധ്ക്ൻമരാരും 
അവിലടയള്ള ലസക്ട്ടറിമരാരും കമ്ിറ്ിയിൽ അുംഗങ്ങ
ളുമരായിരിക്കുും. മുഖധ് േഗര സർക്രാർ ധേകരാരധ് കമ്്രീ
ഷൻ വിഹിതത്ിലെ ഒര ഭരാഗും േിർബന്ധമരായും മുഖധ് 
േഗര പരിധിക്റ് പുറത്റ് െിെവഴിക്രാൻ സർക്രാർ 
പുറലപെടുവിച്ച മരാർഗ േിർദദേശിങ്ങളിൽ അനുശരാസിക്കു
ന്നുണ്റ്. പതിേരാെരാും ധേകരാരധ് കമ്്രീഷൻ അവരാർഡറ് 
തുകയമരായി പതിേഞ്രാമതറ് ധേകരാരധ് കമ്്രീഷലറെ 
തുകലയ തരാരതമധ്ും ലെയ്രാൽ ദകരളത്ിലറെ വിഹിതും 
വർദ്ിച്ചിട്ടുലണ്ങ്ിലുും ലെെവിടുന്തിലുള്ള അേരായരാസ
കത കുറവരാലണന്നു കരാണരാും. പതിേരാെരാും ധേകരാരധ് 
കമ്്രീഷൻ ഫണ്ിലറെ ഭൂരിഭരാഗും അടിസ്രാേ ഗ്രാറെരായി 
േൽകുകയും ഗ്രാമ്രീണ, േഗര തദദേശഭരണ സ്രാപേ

പട്ിക 12.1.12 ദകന്ദ ധേകരാരധ് കമ്്രീഷൻ ഗ്രാറെറ് - ദബസികറ് ഗ്രാറെറ് ഉപദയരാഗിച്ചറ് ഏലറ്ടുത് ദപ്രാജകറ്ടുകൾ - തസ്വഭ സ്രാപേ 
തെത്ിൽ, തുക ദകരാടിയിൽ

ക്മ 
േും

തദദേശഭരണ സ്രാപേ തരും

ദബസികറ് ഗ്രാറെറ് 
ഉപദയരാഗിച്ചറ് ഏലറ്
ടുത് ദപ്രാജകറ്ടുകളു

ലട എണ്ണും

ദബസികറ് ഗ്രാറെി
ലെ വിഹിതും

ദബസികറ് ഗ്രാറെി
ലെ ലെെവറ്

%

1 ഗ്രാമപഞ്രായത്റ് 36123 961.85 825.31 85.80

2 ദ്രാക്റ് പഞ്രായത്റ് 1745 99.82 82.68 82.83
3 ജില്രാ പഞ്രായത്റ് 593 100.96 70.22 69.55
4 മുേിസിപെരാെിറ്ി 8055 414.73 333.84 80.49
5 ദകരാർപെദറഷൻ 2040 213.40 181.19 84.91

ആലക 48556 1790.79 1493.25 83.38 83.38

ഉറവ ിടം: ഇൻഫർമേഷൻ മേരള േിഷൻ 2021

പട്ിക 12.1.13 പതിേഞ്രാും ദകന്ദ ധേകരാരധ് കമ്്രീഷൻ ഗ്രാറെറ് - കടഡറ് ഗ്രാറെറ് ഉപദയരാഗിച്ചറ് ഏലറ്ടുത് ദപ്രാജകറ്ടുകളുലട 
വിശേരാുംശങ്ങൾ (ശുെിത്വും, കുടിലവള്ളും) - തസ്വഭ സ്രാപേ തെത്ിൽ (തുക ദകരാടിയിൽ)

ക്മ 

േും

തദദേശഭരണ സ്രാപേ 

തരും

ശുെിത്വും കുടിലവള്ളും

ദപ്
രാജ

ക
റ്ടുക

ളുല
ട 

എ
ണ്ണ

ും

വ
ിഹ

ിത
ും

ലെ
െ

വ
റ്

ശ
ത

മരാ
േ

ും

ദപ്
രാജ

ക
റ്ടുക

ളുല
ട 

എ
ണ്ണ

ും

വ
ിഹ

ിത
ും

ലെ
െ

വ
റ്

ശ
ത

മരാ
േ

ും

1 ഗ്രാമപഞ്രായത്റ് 6185 260.67 95.62 36.68 6762 259.86 131.04 50.43
2 ദ്രാക്റ് പഞ്രായത്റ് 622 46.36 21.66 46.72 767 47.74 24.75 51.86
3 ജില്രാ പഞ്രായത്റ് 305 39.60 14.55 36.75 370 58.46 26.02 44.51
4 മുേിസിപെരാെിറ്ി 1477 135.48 46.71 34.48 805 104.86 68.12 64.97
5 ദകരാർപെദറഷൻ 594 169.95 65.92 38.79 153 106.86 62.62 58.60

ആലക 9183 652.09 244.48 37.49 8857 577.80 312.56 54.10

ഉറവ ിടം: ഇൻഫർമേഷൻ മേരള േിഷൻ 2021
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ങ്ങൾക്റ് സരാമൂഹിക ആസ്ികളുദടയും ദറരാഡുകളുദടയും 
പരിപരാെേും ഉൾലപെലടയള്ള അടിസ്രാേ ദസവേങ്ങ
ളുമരായി ബന്ധലപെട്ട എല്രാ ലെെവകളുും ഈ വിഹിതും 
വിേിദയരാഗിക്രാൻ അവസരമുണ്രായിരന്നു. എന്രാൽ 
പതിേഞ്രാും ധേകരാരധ് കമ്്രീഷൻ േശെക്ത്ിെധി
കും ജേസുംഖധ്യള്ള േഗരങ്ങൾക്റ് അനുവേിച്ച മുഴുവൻ 
തുകയും ഉപരാധികദളരാലടയള്ളതുും (Tied Grant), മറ്റ് 
േഗര ഗ്രാമ്രീണ പ്രാദേശിക സർക്രാരകൾക്റ് അനുവ
േിച്ച തുകയിൽ 50 ശതമരാേും ഉപരാധികദളരാലടയള്ളതുും 
(Tied Grant) ആയിരന്നു. കൂടരാലത ഈ തുകയരാകലട്ട 
േിർണ്ണരായകമരായ കുടിലവള്ളും, ശുെിത്വും എന്്രീ രണ്റ് ദമ
ഖെകളിൽ മരാത്രദമ വിേിദയരാഗിക്രാവൂ എന്നുും മരാർഗ്ഗദര
ഖയിൽ േിഷറ്കർഷിക്കുന്നുണ്റ്. ഇവലയല്രാും സുംസ്രാേ 
തദദേശ സ്രാപേങ്ങളുലട പ്വർത്േ സ്വരാതന്ധ്ലത് 
വെിയ ദതരാതിൽ ബരാധിക്കുന് അവസ് സുംജരാതമരാ
യിട്ടുണ്റ്. വിശേരാുംശങ്ങൾ, അനുബന്ം 12.1.5, 12.1.6, 
പട്ിക 12.1.12, പട്ിക 12.1.13, പട്ിക 12.1.14 എന്ിവ
യിൽ കരാണിച്ചിരിക്കുന്നു. 

പട്ിക 12.1.14 േഗരസഞ്യങ്ങൾക്കുള്ള പദ്തികൾക്രാ
യി 2020-21-ൽ ദകന്ദ ധേകരാരധ്കമ്്രീഷൻ വകയിരത്ിയ 
തുകയലട വിശേരാുംശങ്ങൾ

േഗരസഞ്യങ്ങൾ
ജേസുംഖധ് 

(െക്
ത്ിൽ)

ജേസുംഖധ്രാടി
സ്രാേത്ിലുള്ള 
വിഹിതും (തുക 
ദകരാടിയിൽ)

തിരവേന്പുരും 16.8 47.00
ലകരാല്ും 11.1 31.00
ലകരാച്ചി 21.2 59.00
തൃശൂർ 18.6 52.00
മെപ്പുറും 20.3 57.00
ദകരാഴിദക്രാടറ് 16.4 46.00

കണ്ണൂർ 17.0 47.00

ആലക 339.00

ഉറവ ിടം: ഇൻഫർമേഷൻ മേരള േിഷൻ 2021 

തരദേശ സര്ക്കയാരുകളടെ 2020-21 ടല പദ്തി 
ധന വ ിനിരയയാഗം
വരാർഷിക പദ്തി വിഹിതമരായി തദദേശ സർക്രാരക
ൾക്റ് സരാധരാരണയരായി രണ്റ് ര്രീതിയിെരാണറ് ഫണ്ടുകൾ 
വകയിരത്തുന്തറ്. ആേധ്ദത്തറ് ഉപരാധി രഹിത പദ്തി 
ധേസഹരായും (വികസേ ഫണ്റ്). രണ്രാമദത്തറ് ആവി
ഷറ്കൃത പദ്തികൾക്കുള്ള (ദ്രാൺദസർഡറ്) പദ്തി 
സഹരായും. ദപ്രാജകറ്ടുകൾ ഏലറ്ടുക്കുന്തിലുും മുൻഗണ
േകൾ േിശ്യിക്കുന്തിലുും േിർവഹണും േടത്തുന്തി
ലുും സുംസ്രാേ ഗവൺലമന്റു പുറലപെടുവിക്കുന് മരാർഗ്ഗ
ദരഖകൾക്റ് വിദധയമരായി തദദേശ സ്രാപേങ്ങൾക്റ് 
പൂർണ്ണമരായ സ്വരാതന്ധ്മരാണറ് ഉള്ളതറ്. മുമ്പറ് സൂെിപെിച്ചതറ് 
പ്കരാരും സുംസ്രാേ ധേകരാരധ് കമ്്രീഷലറെ ശുപരാർശ
കളിദന്ൽ സ്വ്രീകരിച്ച ആക്ൻ ദടക്ൺ റിദപെരാർട്ടറ് പ്
കരാരമരാണറ് തദദേശ സ്രാപേങ്ങൾക്റ് വികസേ ഫണ്റ് 
വകയിരത്തുന്തറ്. വിവിധ വിഭരാഗത്ിലെ ഫണ്റ് ഓദരരാ 
തദദേശഭരണ സ്രാപേത്ിനുും വിതരണും േടത്തുന്തറ് 
അഞ്രാും ധേകരാരധ് കമ്്രീഷലറെ ശുപരാർശകളിദന്ൽ 
സ്വ്രീകരിച്ച േടപടി റിദപെരാർട്ടറ് പ്കരാരമരാണറ്. വിവിധ തെ

ത്ിലുള്ള തദദേശ സ്രാപേങ്ങൾക്റ് ഓദരരാ വിഭരാഗത്ി
ലുും 2020-21-ൽ വകയിരത്ിയ വികസേ ഫണ്റ് വിഹി
തലത് സുംബന്ധിച്ച വിശേരാുംശങ്ങൾ പട്ിക 12.1.15-ൽ 
ലകരാടുത്ിരിക്കുന്നു. 

2020-21 ൽ എല്രാ തദദേശസ്വയുംഭരണ സ്രാപേങ്ങളു
ലടയും ആലക പദ്തികളുലട അടങ്ൽ 11,820.03 ദകരാടി 
രൂപയരായിരന്നു. ഇതിൽ 9,592.88 ദകരാടി രൂപ ലെെ
വഴിക്കുകയണ്രായി. തദദേശസ്വയുംഭരണ സ്രാപേങ്ങ
ളുലട ലെെവറ് പരാദറ്ണിലറെ വിഭജേും പരിദശരാധിച്ചരാൽ 
ലമരാത്ും ലെെവഴിച്ചതിൽ ഏറ്വും കൂടുതൽ തുക ലെെവ
ഴിച്ചതറ് വികസേ ഫണ്ിൽ േിന്രാണറ് (72.87 ശതമരാേും), 
തുടർന്റ് ദറരാഡറ് ലമയിറെേൻസറ് ഫണ്ിൽ േിന്റ് (70.04 
ശതമരാേും), ദേരാൺ ദറരാഡറ് ലമയിറെേൻസറ് ഫണ്ിൽ 
േിന്റ് (70.08 ശതമരാേും). കൂടരാലത തേതറ് ഫണ്റ് (42.94 
ശതമരാേും). ദകന്ദരാവിഷറ് കൃത സ്ക്രീമുകൾ, സഹകരണ 
സ്രാപേങ്ങളിൽ േിന്നുള്ള വരായറ്പ, ഗുണദഭരാക്തൃ 
വിഹിതും തുടങ്ങിയ ഫണ്ിലറെ മറ്റ് ഉറവിടങ്ങൾ തദദേശ
സ്വയുംഭരണ സ്രാപേങ്ങളുലട ലെെവിലറെ 9.93 ശത
മരാേവും ലെെവഴിക്കുകയണ്രായി. തദദേശസ്വയുംഭരണ 
സ്രാപേങ്ങൾ അവരലട പദ്തികൾക്റ് ധേസഹരായും 
േൽകുന്തിേറ് വികസേ ഫണ്ിലേയരാണറ് പ്ധരാേമരാ
യും ആശ്രയിക്കുന്ലതന്റ് കരാണരാും. ലമരാത്ും ലെെവി
ലറെ ഗണധ്മരായ തുക (16.65 ശതമരാേും) ദറരാഡുകളുലട 
അറ്കുറ്പെണികൾക്കുും മറ്റ് കകമരാറ്ും ലെയ് ആസ്ികൾ
ക്കുമരായി ലെെവഴിക്കുന്നു. വിശേരാുംശങ്ങൾ ചിത്ം 12.1.4, 
അനുബന്ം 12.1.7 എന്ിവയിൽ േൽകിയിരിക്കുന്നു.

തരദേശസ്ഥയാപനങ്ങളടെ പ്രകെനം – വ ികസന 
ഫണ്ട്
തദദേശസ്വയുംഭരണ സ്രാപേങ്ങളുലട പ്ധരാേ വിഭവ 
ദ്രാതസ്റ് വികസേ ഫണ്രാണറ്. 2020-21ൽ തദദേശ
സ്വയുംഭരണ സ്രാപേങ്ങൾക്കുള്ള വികസേ ഫണ്ിേറ് 
ക്രീഴിലുള്ള ലമരാത്ും ബജറ്റ് വിഹിതും 7,158.00 ദകരാടി രൂപ
യരായിരന്നു. മുേിസിപെൽ ദകരാർപെദറഷനുകൾക്റ് 117.42 
ദകരാടി രൂപ അധികമരായി അനുവേിച്ചതിേരാൽ ലമരാത്ും 
ബജറ്റ് തുക 7,276.66 ദകരാടി രൂപയരായി ഉയരകയണ്രാ
യി. വികസേ ഫണ്രായി അനുവേിച്ച തുകയലട 95.22 
ശതമരാേമരായ 6,928.49 ദകരാടി രൂപയരാണറ് ഇതിൽ 
േിന്നുും ലെെവിട്ടതറ്. 2020-21 ലെ ലെെവറ് കഴിഞ്ഞ രണ്റ് 
വർഷങ്ങലള അദപക്ിച്ചറ് ഉയർന്തരാണറ്.

ഗ്രാമപഞ്രായത്തുകൾ, ദ്രാക്റ് പഞ്രായത്തുകൾ, ജില്രാ 
പഞ്രായത്തുകൾ എന്ിവയമരായി ബന്ധലപെട്ടറ് ലമരാത്
ത്ിലുള്ള ലെെവറ് പ്കടേും 95 ശതമരാേത്ിേറ് മുകളിലുും 
േഗര തദദേശസ്വയുംഭരണ സ്രാപേങ്ങളുദടതറ് (മുേിസി
പെരാെിറ്ികൾ) 90 ശതമരാേത്ിേറ് മുകളിലുും മുേിസിപെൽ 
ദകരാർപെദറഷനുകളുലട ലെെവറ് 70 ശതമരാേത്ിനുും 
മുകളിലുമരാണറ്. തരും തിരിച്ചുള്ള ലെെവകളുലട വിശേരാുംശ
ങ്ങൾ ചിത്ം 12.1.5-ൽ േൽകിയിരിക്കുന്നു.

വികസന ഫണ്ടിടന് പ്രകെനം
തദദേശസ്വയുംഭരണസ്രാപേങ്ങൾക്കുള്ള വികസേഫ
ണ്റ് മൂന്റ് വിഭരാഗങ്ങളിെരായിട്ടരാണറ് വകയിരത്തുന്തറ്. 
ലപരാതുവിഭരാഗും, പട്ടികജരാതി ഉപപദ്തി (എസറ്.
സി.എസറ്.പി) പട്ടികവർഗ്ഗ ഉപപദ്തി (റ്ി.എസറ്.പി) 
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പട്ിക 12.1.15 വ ിവ ിധ തെത്ിലുള്ള തദദേശ സ്രാപേങ്ങൾക്റ് വകയിരത്ിയിട്ടുള്ള വ ികസേ ഫണ്റ് വ ിഹിതും. 2020-21, തുക 
ദകരാടിയിൽ

തദദേശഭരണ സ്രാപേ 
തരും

ലപരാതുവിഭരാഗും
പട്ടികജരാതി 
ഉപപദ്തി

പട്ടികവർഗ്ഗ 
ഉപപദ്തി ആലകസരാധരാരണ 

വിഹിതും

15th ധേകരാരധ് കമ്്രീഷൻ
ദബസികറ് 

ഗ്രാറെറ് കടഡറ് ഗ്രാറെറ്

ഗ്രാമപഞ്രായത്റ് 1413.43 610.5 610.5 609.9962 102.1852 3346.6135
ദ്രാക്റ് പഞ്രായത്റ് 423.85 101.75 101.75 203.332 34.0618 864.7461
ജില്രാ പഞ്രായത്റ് 423.85 101.75 101.75 203.332 34.0618 864.7461
മുേിസിപെരാെിറ്ി 440.96 223.9011 269.5 125.0918 9.4859 1068.9454
ദകരാർപെദറഷൻ 562.35 76.878 292 79.398 3.3053 1013.9314
ആലക 3264.45 1114.7791 1375.5 1221.15 183.1 7158.9825

െ.ഉ (പ ി) നം.87/2020/Fin, തീയതി 29.06.2020, ്ോരം പുതുക്ിയ ഫണ്്റ വ ിഹിതം 

 

99.93 101.08 98.52 95.72 

73.74 

95.22 

0.00

20.00

40.00

60.00

80.00

100.00

120.00

ഗ്ര
ാമ
പ
ഞ്ച
ായ
ത്ത
് 

ബ്ല
ാക്ക
് പ
ഞ്ച
ായ
ത്ത
് 

ജ
ില്ല
ാ പ
ഞ്ച
ായ
ത്ത
് 

മുന
ിസ
ിപ്പ
ാല
ിറ്റ
ി 

ബ് 
ാര്പ്
പ്പ
ബ്റ
ഷ
ന്

 

ആ
ക 

 

ബജറ്റ് പ്ര ാരമുള്ള ശതമാനം  

ചിത്ം 12.1.5 വിതരണും ലെയ് വികസേ ഫണ്റ് അടിസ്രാേത്ിൽ വിവിധ പ്രാദേശിക സർക്രാരകളുലട ലെെവറ്

ഉറവിടം - ഇൻഫർമേഷൻ മേരള േിഷൻ 2021

ചിത്ം 12.1.4 തദദേശസ്രാപേങ്ങളുലട വിവിധ ദ്രാതസ്സുകളിൽ േിന്നുള്ള ലെെവറ് (2020-21)

ഉറവിടം - ഇൻഫർമേഷൻ മേരള േിഷൻ 2021
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എന്ിവയരാണവ. വികസേഫണ്രായി വകയിരത്ിയ 
7,276.66 ദകരാടി രൂപയിൽ 3,264.45 ദകരാടി രൂപ (44.87 
ശതമരാേും) ലപരാതുവിഭരാഗത്ിലുും എസറ്.സി.എസറ്.പി വി
ഭരാഗത്ിൽ 1,221.15 ദകരാടിരൂപയും (16.78 ശതമരാേും) 
റ്ി.എസറ്.പി വിഭരാഗത്ിൽ 183.10 ദകരാടി രൂപയും (2.52 
ശതമരാേും) വകയിരത്തുകയണ്രായി. ലപരാതുദമഖെരാ 
ഫണ്ടുമരായി തരാരതമധ്ലപെടുത്തുദമ്പരാൾ എസറ്.സി.എസറ്.
പി, റ്ി.എസറ്.പി ഫണ്ടുകളുലട ലെെവറ് ഗ്രാമപഞ്രായത്തു
കളിൽ കുറവരാണറ്. ലപരാതുദമഖെരാ ഫണ്ടുകലള അദപ
ക്ിച്ചറ് േഗരതദദേശസ്വയുംഭരണ സ്രാപേങ്ങൾ എസറ്.
സി.എസറ്.പി ഫണ്ിൽ ഉയർന് ലെെവറ് കരാണിക്കുന്നുണ്റ്. 
വിശേരാുംശങ്ങൾ അനുബന്ം 12.1.8, ചിത്ം 12.1.6 
എന്ിവയിൽ േൽകിയിരിക്കുന്നു.

രമഖലയാ വ ിശകലനം
പദ്തി മരാർഗ്ഗദരഖ പ്കരാരും തദദേശസ്വയുംഭരണ
സ്രാപേങ്ങൾ മൂന്റ് ദമഖെകളിെരായിട്ടരാണറ് ഫണ്റ് 
വകയിരത്തുന്തറ്. ഉതറ്പരാേേും, ദസവേും, പശ്രാ
ത്െും എന്ിവയരാണവ. ദമഖെ തിരിച്ചുള്ള പ്കടേും  
ചിത്ം 12.1.7-ൽ േൽകിയിരിക്കുന്നു. ആലക ലെെവിൽ 
ഉതറ്പരാേേ ദമഖെയലട പങ്റ് 73.06 ശതമരാേമരാണറ്. 
ദസവേ ദമഖെ വിഹിതും 71.27 ശതമരാേും. പശ്രാത്െ
ദമഖെരാ വിഹിതും 76.44 ശതമരാേമരാണറ്. വിശേരാുംശങ്ങൾ  
അനുബന്ം 12.1.9 േൽകിയിരിക്കുന്നു.

ഉത്പയാദനരമഖല
ഉതറ്പരാേേദമഖെയിലെ ആലക ലെെവിലറെ ഉപവിഭരാഗും 
തിരിച്ചുള്ള ലെെവരാണറ് ചിത്ം 12.1.8-ൽ കരാണിക്കുന്തറ്. 
ഉതറ്പരാേേദമഖെയിൽ ലെെവഴിച്ച തുകയിൽ 89.80 
ശതമരാേും ക്്രീരവികസേ ദമഖെയിലുും ലതരാട്ടുപിന്രാ
ലെ 86.17 ശതമരാേും കരാർഷിക ദമഖെയിലുമരാണറ്. 

മൃഗസുംരക്ണും (68.25 ശതമരാേും), ജെദസെേും 
(65.71 ശതമരാേും), വധ്വസരായും, സ്വയുംലതരാഴിൽ (62.07 
ശതമരാേും) എന്്രീ ദമഖെയിെരാണറ്. മത്ധ്ബന്ധേ  
ദമഖെയിൽ ലെെവറ് 53.75.37 ശതമരാേും. മണ്ണിലറെയും 
ജെത്ിദറെയും സുംരക്ണത്ിേരായി 50.60 ശതമരാേമരാ
ണറ് വിേിദയരാഗിച്ചിരിക്കുന്തറ്. വിശേരാുംശങ്ങൾ അനുബ
ന്ം 12.1.10 -ൽ േൽകിയിരിക്കുന്നു. 

2020-21 വരാർഷിക പദ്തിയിൽ േിശ്യിച്ചിട്ടുള്ള ദമഖെരാ 
മരാേേണ്ഡങ്ങൾ അനുസരിച്ചറ് ഗ്രാമ്രീണ തദദേശഭരണ
സ്രാപേങ്ങൾ അവരലട ലപരാതുദമഖെരാ ഫണ്ിലറെ 
30 ശതമരാേും ഉതറ്പരാേേദമഖെയലട പ്വർത്േങ്ങ
ൾക്രായി േ്രീക്ി വദയ്കണ്ി വരദമ്പരാൾ േഗരതദദേശഭ
രണസ്രാപേങ്ങൾക്റ് ഇതറ് 10 ശതമരാേമരായിട്ടരാണറ് 
േിഷറ്കർഷിച്ചിരന്തറ്. പ്രാദേശിക സർക്രാരകളുലട 
ലപരാതുദമഖെ (സരാധരാരണ വിഹിതും) ഫണ്ിലെ ഉതറ്പരാ
േേ ദമഖെയലട വിഹിതും പട്ിക 12.1.16 -ൽ കരാണിക്കു
ന്നു. ദകരാവിഡറ്-19 ലറെ പശ്രാത്െത്ിൽ ട്ഷറിയിൽ 
ഏർലപെടുത്ിയിരിക്കുന് േിയന്ത്രണങ്ങൾ കരാരണും 
എല്രാ തെത്ിലുമുള്ള തദദേശഭരണസ്രാപേങ്ങളുും ഉതറ്പരാ
േേ ദമഖെയ്കരായി േിഷറ്കർഷിച്ചിരന് തുകദയക്രാൾ കുറച്ചറ് 
മരാത്രദമ ലെെവഴിക്കുവരാൻ സരാധിച്ചിട്ടുള്ളൂലവന്റ് കരാണരാ
വന്തരാണറ്.

രസവന രമഖല
തദദേശസ്വയുംഭരണ സ്രാപേങ്ങൾ ഏലറ്ടുക്കുന് ഉപ
ദമഖെരാ തിരിച്ചുള്ള ദസവേദമഖെരാ ലെെവകൾ ചിത്ം 
12.1.9-ൽ കരാണിച്ചിരിക്കുന്നു. ഭവേും, വിേധ്രാഭധ്രാസും, സരാ
മൂഹധ്ദക്മും, ശുെിത്വും, മരാെിേധ് സുംസ്കരണും, ആദരരാഗധ്ും 
തുടങ്ങി ദസവേദമഖെയ്കറ് ക്രീഴിലുള്ള 19 ഉപദമഖെകളു
ണ്റ്. ഈ ഉപദമഖെകളുലട ലെെവറ് വശും പരിഗണിക്കു

ചിത്ം 12.1.6 – 2020-21 ൽ വിതരണും ലെയ് ഫണ്റ് അടിസ്രാേത്ിൽ പ്രാദേശിക സർക്രാരകളുലട വിഭരാഗും തിരിച്ചുള്ള ലെെവറ്

ഉറവിടം - ഇൻഫർമേഷൻ മേരള േിഷൻ 2021
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പട്ിക 12.1.16 വരാർഷിക പദ്തി 2020-21 ലപരാതുദമഖെരാ ഫണ്ിൽ സരാധരാരണ വിഹിത ലെെവിൽ ഉതറ്പരാേേദമഖെയലട പങ്റ് 
(ദകരാടി രൂപ)

ക്മ 
േും. പ്രാദേശിക സർക്രാർ തരും

ലപരാതുദമഖെരാ ഫണ്ിലെ 
സരാധരാരണ വിഹിതത്ിൽ 

ഉല്രാേേ ദമഖെയിലെ െിെവറ്

ലപരാതുദമഖെരാ ഫണ്ിലെ 
സരാധരാരണ വിഹിതത്ിലെ 

ആലക െിെവറ്
െിെവറ് ശതമരാേും

1 ഗ്രാമപഞ്രായത്റ് 493.24 2221.89 22.20
2 ദ്രാക്റ് പഞ്രായത്റ് 193.69 564.59 34.31
3 ജില്രാ പഞ്രായത്റ് 180.98 429.44 42.14
4 മുേിസിപെരാെിറ്ി 78.17 491.78 15.90
5 ദകരാർപെദറഷൻ 63.13 327.83 19.26

ആലക 1009.23 4035.56 25.01
ഉറവ ിടം: ഇൻഫർമേഷൻ മേരള േിഷൻ 2021
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ചിത്ം 12.1.7  തദദേശസ്വയുംഭരണസ്രാപേങ്ങൾ േടത്ിയ ലമരാത്ും ലെെവിൽ വിവിധ ദമഖെകളുലട പങ്റ്, 2020-21-ൽ

ഉറവിടം - ഇൻഫർമേഷൻ മേരള േിഷൻ 2021

ചിത്ം 12.1.8 ഉതറ്പരാേേദമഖെയിലെ ആലക ലെെവിലറെ ഉപദമഖെ തിരിച്ചുള്ള ലെെവറ് വിഹിതും (2020-21) ശതമരാേത്ിൽ

ഉറവിടം - ഇൻഫർമേഷൻ മേരള േിഷൻ 2021
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ചിത്ം 12.1.9 ദസവേദമഖെയിലെ ആലക െിെവിൽ ഉപദമഖെ തിരിച്ചുള്ള 2020-21 ലെ ലെെവറ് വിഹിതും, ശതമരാേും

ഉറവ ിടം: ഇൻഫർമേഷൻ മേരള േിഷൻ 2021

ദമ്പരാൾ, 77.68 ശതമരാേും ലെെവും ഭവേേിർമ്രാണ, 
ഭവേ കവേയുത്രീകരണ ദമഖെയിെരാണറ്. എല്രാ തദദേ
ശസ്വയുംഭരണ സ്രാപേങ്ങളുും േിർബന്ധിത വിഹിതും 
വകയിരദത്ണ്തിേരാെരാണറ് ഈ ഉയർന് ലെെലവ
ന്റ് കരാണരാവന്തരാണറ്. ലപരാതുദമഖെ, എസറ് സി പി, 
ടി എസറ് പി എന്ിവയലട സരാധരാരണ വിഹിതത്ിേറ് ക്രീ
ഴിലുള്ള ലമരാത്ും ഫണ്ിലറെ 20 ശതമരാേും തദദേശസ്വയും
ഭരണ സ്രാപേങ്ങൾ േിർബന്ധമരായും ഭവേ േിർമ്രാ
ണത്ിേരായി വകയിരത്ണും, അതുദപരാലെ തലന് 
പിഎുംഎകവയലട ലെെവകൾക്കുും തുക വകയിരദത്
ണ്തരായിട്ടുണ്റ്. വ്രീടുകൾ േൽകുന്തിേറ് തദദേശസ്വയുംഭ
രണ സ്രാപേങ്ങൾ അത്രീവ പ്രാധരാേധ്ും േൽകുന്നുണ്റ്. 
77.14 ശതമരാേും വിേധ്രാഭധ്രാസത്ിനുും 75.03 ശതമരാേും 
സരാമൂഹിക ദക്മത്ിനുും സരാമൂഹിക സുരക്യ്ക്കുും 62.96 
ശതമരാേും കുടിലവള്ളത്ിനുും 48.04 ശതമരാേും ശുെി
ത്വത്ിനുും ലെെവഴിച്ചു. വിശേരാുംശങ്ങൾ അനുബന്ം 
12.1.11, ചിത്ം 12.1.9 എന്ിവയിൽ േൽകിയിരിക്കുന്നു.

പശ്യാത്ലരമഖല
ഗതരാഗതും, ലപരാതു ലകട്ടിടങ്ങൾ, ലതരവറ് വിളക്കുകൾ 
തുടങ്ങി അടിസ്രാേ സൗകരധ് ദമഖെയ്കറ് ക്രീഴിൽ 7 ഉപദമ
ഖെകളുണ്റ്. 2020-21-ൽ, അടിസ്രാേ സൗകരധ് ദമഖ
െയ്കറ് ക്രീഴിലുള്ള ലമരാത്ും ലെെവിൽ, കൂടിയ പങ്കുും (78.98 
ശതമരാേും) ദറരാഡുകൾ ഉൾലപെടുന് ഗതരാഗത ഉപദമഖ
െയ്കരായി ഉപദയരാഗിച്ചു. 2020-21 ലെ ഇൻഫ്രരാസറ്ട്കറ്െർ 
ദമഖെയ്കറ് ക്രീഴിലുള്ള ഉപദമഖെരാ തിരിച്ചുള്ള ലെെവകളുലട 
വിശേരാുംശങ്ങൾ ചിത്ം 12.1.10, അനുബന്ം 12.1.12 
എന്ിവയിൽ േൽകിയിരിക്കുന്നു.

പ്രരതധ്കരമഖലയാ പദ്തികളടെ പ്രകെനം
വേിതരാഘടക പദ്തിയും ദുർബെ വിഭരാഗങ്ങൾക്കുള്ള 
(വൃദ്ർ, കുട്ടികൾ ഭിന്ദശഷിക്രാർ, സരാന്്വേ പരിെ
രണും ആവശധ്മുള്ളവർ, ട്രാൻസറ്ലജദറെഴറ്സറ്) പദ്തി
യും ദകരളത്ിലറെ വിദകന്ദ്രീകൃത ആസൂത്രണത്ിലറെ 
എടുത്തു പറദയണ് പ്ദതധ്കത തലന്യരാണറ്. തദദേശഭര
ണസ്രാപേങ്ങൾ ലപരാതുവിഭരാഗും, എസറ്.സി.എസറ്.പി., 
റ്ി.എസറ്.പി എന്ിവയലട ആലക വിഹിതത്ിലറെ 10 
ശതമരാേും വേിതരാഘടക പദ്തിക്കുും 5 ശതമരാേും കുട്ടി
കൾക്കുും ഭിന്ദശഷിക്രാർ, ട്രാൻസറ് ലജദറെഴറ്സറ് എന്ി
വർക്കുും കൂടരാലത 5 ശതമരാേും തുക വൃദ്ർക്കുും സരാന്്വേ 
പരിെരണത്ിനുമരായി േിർബന്ധമരായും വകയിരത്
ണലമന്റ് േിഷറ്കർഷിച്ചിട്ടുണ്റ്. 2020-21 ൽ വേിതരാഘട
കപദ്തി ലെെവറ് (ലപരാതുവിഭരാഗ ഫണ്ിലെ സരാധരാരണ 
വിഹിതും, എസറ്.സി.എസറ്.പി, റ്ി.എസറ്.പി എന്ിവ ഒര
മിച്ചറ്) 7.82 ശതമരാേമരാണറ്. കുട്ടികൾ, ഭിന്ദശഷിക്രാർ 
എന്ിവർക്രായള്ള പ്ദതധ്ക പരിപരാടിയലട കരാരധ്ത്ിൽ 
ഇതറ് യഥരാക്മും 3.83 ശതമരാേവും 1.48 ശതമരാേവമരാ
ണറ്. വൃദ്ർക്രായള്ള പ്ദതധ്ക പരിപരാടിയലട കരാരധ്ത്ി
ൽ ഇതറ് 2.88 ശതമരാേമരാണറ്. സരാന്്വേ പരിപരാെേത്ി
േറ് 1.24 ശതമരാേമരാണറ് െിെവരായതറ്. പ്ദതധ്ക ദമഖെരാ 
പദ്തികളിൽ പ്രാദേശിക സർക്രാരകളുലട പദ്തി 
ലെെവറ് സർക്രാർ േിഷറ്കർഷിച്ചതിലേക്രാളുും കുറവരാ
ലണന്റ് കരാണരാവന്തരാണറ്. ഈ ദമഖെകളിലെ പദ്
തികൾ ഏലറ്ടുക്കുന്തിലുും േിർവ്വഹണത്ിലുും പ്ദതധ്
കമരായ ശ്രദ് തദദേശസ്രാപേങ്ങളുലട ഭരാഗത്തുേിന്നുും 
ഉണ്രാദകണ്തരായിട്ടുണ്റ്. 2020-21 ലെ പ്ദതധ്ക ദമഖെരാ 
പദ്തികൾക്കുള്ള ലെെവകളുലട വിശേരാുംശങ്ങൾ  
പട്ിക 12.1.17-ൽ േൽകിയിരിക്കുന്നു.
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ജേക്രീയരാസൂത്രണത്ിേറ് േരാും തുടക്ും കുറിച്ചി
ട്ടറ് 25 വർഷും പിന്ിട്ടിരിക്കുകയരാണറ്. വികസേ
ലമന്തറ് പങ്രാളിത്ദത്രാലടയും എല്രാവലരയും 
ഉൾലക്രാള്ളുന്തുമരായ ഒര പ്ക്ിയയരാക്ി മരാറ്റു
ന്തിൽ വിദകന്ദ്രീകൃതരാസൂത്രണും ഏലറ സഹരാ
യകരമരായിട്ടുണ്റ്. പ്രാദേശിക സർക്രാരകൾ, 
ഭരണത്ിലെ ശക്വും പ്ധരാേലപെട്ടതുമരായ സ്രാപ
േങ്ങളരായി മരാറിയതരായി േമുക്റ് കരാണരാവന്തരാണറ്. 
കഴിഞ്ഞ 25 വർഷക്രാെ അനുഭവങ്ങൾ, ദേടിലയടുത് 
ദേട്ടങ്ങൾ, വിടവകൾ േികത്ൽ േടപടികൾ എന്ി
വയിൽ േിന്നുും വിദകന്ദ്രീകൃതരാസൂത്രണ പ്ക്ിയലയ 
കൂടുതൽ ശക്മരാദക്ണ് േടപടികൾ ഇേിയും പഠിദക്
ണ്തരായിട്ടുണ്റ്. പങ്രാളിത് ആസൂത്രണ പ്ക്ിയയിൽ 
ദകരളും മറ്റ് സുംസ്രാേങ്ങൾക്റ് വഴികരാട്ടിയരാകുദമ്പരാൾ 
സമൂഹത്ിലെ എല്രാ വിഭരാഗക്രാരിദെക്കുും വികസേും 
എത്തുന്തറ് ഉറപെരാക്കുന് തെത്ിദെക്റ് കൂടുതൽ ആഴ
ത്ിലുും ശക്മരായും വിദകന്ദ്രീകൃതരാസൂത്രണലത് വിപുെ്രീ
കരിദക്ണ്തരായിട്ടുണ്റ്.

പ്രയാരദശിക സര്ക്കയാരുകളടെ രമഖലയിൽ 
രകന്ദ-സംസ്ഥയാന പരിപയാെികളടെ അവരലയാകനം
സുംസ്രാേലത് ദ്രുതഗതിയിലുള്ള േഗരവതറ്ക്രണും 
േഗരജേതയലട കവവിധധ്ങ്ങളരായ ആവശധ്ങ്ങൾ േിറ
ദവറ്റുന്തിൽ സുംസ്രാേ സർക്രാരിേറ് മുന്ിൽ വെിയ 
ലവല്ലുവിളികൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നുണ്റ്. േഗരത്ിലെ പരാവലപെ
ട്ടവരലട ജ്രീവിത േിെവരാരവും പൗരത്വ ദസവേവും ലമച്ച
ലപെടുത്തുന്തിേരാവശധ്മരായ അടിസ്രാേ സൗകരധ്ങ്ങൾ 
ഒരക്കുന്തിേരായിട്ടുള്ള പരിപരാടികളരാണറ് ഇതുമരായി 
ബന്ധലപെട്ടറ് രൂപകൽപെേ ലെയ്ിട്ടുള്ളതറ്. ദകന്ദരാവി
ഷറ്കൃത പദ്തി േിർവ്വഹണദത്രാലടരാപെും സുംസ്രാേ 
സർക്രാർ സുംസ്രാേ ത്ിദറെതരായ തേതറ് പരിപരാടിക
ളുലട വിഹിതവും കൂടി ഇതിദെക്റ് ദെർത്തുലകരാണ്രാണറ് 
അടിസ്രാേ സൗകരധ് വികസേത്ിേരായള്ള പദ്
തികൾ േടപെിെരാക്കുന്തറ്. േഗരപശ്രാത്െ സൗക
രധ്ങ്ങൾ വർദ്ിപെിക്കുക, ഗ്രാമങ്ങലള ബന്ധിപെിക്കുക,  
ശുെിത്വ-മരാെിേധ് േിർമ്രാർജ്േത്ിനുള്ള അടിസ്രാേ 
സൗകരധ്ങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുക, ഗ്രാമ-േഗര പ്ദേശങ്ങളിൽ 
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ചിത്ം 12.1.10  പശ്രാത്െദമഖെയിലെ ആലക ലെെവിൽ ഉപദമഖെ തിരിച്ചുള്ള ലെെവറ് വിഹിതും (2020-21)

ഉറവിടം: ഇൻഫർമേഷൻ മേരള േിഷൻ 2021

പട്ിക 12.1.17  പ്ദതധ്കദമഖെകളുലട പദ്തിക്കുള്ള ലെെവറ് വിഹിതും (2020-21)
ക്മ 
േും. പ്ദതധ്ക പദ്തികൾ

ലപരാതു വിഭരാഗും സരാധരാരണ വിഹിതും എസറ്.സി.പി/റ്ി.എസറ്.പി 
എന്ിവയലട ആലക തുകയിൽ പ്ദതധ്ക പദ്തികളുലട ലെെവറ് 
ശതമരാേും 

1 വേിതരാ ഘടക പദ്തി 7.82
2 കുട്ടികൾക്കുള്ള പ്ദതധ്ക പദ്തി 3.83
3 വദയരാജേങ്ങൾക്കുള്ള പ്ദതധ്ക പദ്തി 2.88
4 ഭിന്ദശഷിക്രാർക്കുള്ള പദ്തി 1.48
5 സരാന്്വേ പരിരക് 1.24
6 ട്രാൻസറ് ലജൻദഡഴറ്സിനുള്ള പ്ദതധ്ക പദ്തി 0.009

ഉറവ ിടം: ഇൻഫർമേഷൻ മേരള േിഷൻ 2021
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ഭവേദത്രാലടരാപെും ലതരാഴിലുും ഉപജ്രീവേമരാർഗ്ഗങ്ങളുും  
സൃഷ്ടിക്കുക തുടങ്ങി അടിസ്രാേ സൗകരധ്വമരായി ബന്ധ
ലപെട്ട സുംസ്രാേത്ിലറെ ഇടലപടലുകൾ ചുവലട ലകരാടു
ക്കുന്നു. 
 
I. അെിസ്ഥയാനസൗകരധ് വ ികസനം
രരാജധ്ലത് ഇതര സുംസ്രാേങ്ങളിൽ േിന്റ് ദകരളലത് 
വധ്തധ്സ്മരാക്കുന്തറ് വികസിത രരാജധ്ങ്ങദളരാടു കിടപിടിക്കു
ന് തരത്ിൽ ജേങ്ങൾക്റ് ലമച്ചലപെട്ട സരാമൂഹധ് ദസവേ 
പശ്രാത്െ സൗകരധ്ങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്തിലൂന്ിയ  
സുംസ്രാേത്ിലറെ വിദകന്ദ്രീകൃതരാസൂത്രണമരാണറ്. 
ജ്രീവിത ഗുണേിെവരാരത്ിലറെ പ്ധരാേ സൂെകങ്ങളരായ 
പരാർപെിടദത്രാലടരാപെും കുടിലവള്ളും, ശുെിത്വും തുടങ്ങിയ 
അടിസ്രാേ സൗകരധ്ങ്ങൾ പ്േരാേും ലെയ്യുന്തറ് ജേങ്ങ
ളുലട ജിവിതേിെവരാരും ലമച്ചലപെടുത്തുന്തിേറ് സഹരായി
ക്കുന്നു. 

i. പയാര്പ് ിെം
പരാർപെിടും സുംസ്രാേ സർക്രാരിലറെ ഒര പ്ധരാേലപെട്ട 
മുൻഗണേയരായതിേരാൽ സമൂഹത്ിലെ വ്രീടില്രാത്
വർക്റ് വ്രീടറ് േൽകുന്തിേറ് ശ്രമകരമരായ ഇടലപടലു
കളരാണറ് സുംസ്രാേ സർക്രാർ േടത്തുന്തറ്. ഭവേ  
േിർമ്രാണവമരായി ബന്ധലപെട്ടറ് ദകന്ദ ഗവൺലമറെിലറെ 
പരിപരാടികളുമരായിട്ടറ് സുംദയരാജിപെിക്കുന്തിേറ് വളലരയ
ധികും ശ്രമങ്ങളരാണറ് േടത്തുന്തറ്.
 
സുംസ്രാേ സർക്രാരകളുലട പങ്രാളിത്ദത്രാലട 
ദകന്ദ സർക്രാർ േടപെിെരാക്കുന് ഭവേ േിർമ്രാണ 
പദ്തിയരാണറ് പ്ധരാേമന്ത്രി ആവരാസറ് ദയരാജേ (പി.
എും.എ.കവ.). പ്ധരാേമന്ത്രി ആവരാസറ് ദയരാജേ–
ഗ്രാമ്രീൺ, പ്ധരാേമന്ത്രി ആവരാസറ് ദയരാജേ-േഗരും 
എന്ിങ്ങലേ ഗ്രാമ-േഗര ദമഖെകൾക്രായി പ്ദതധ്കും 
ഭവേ പദ്തികളുണ്റ്. 2022 ഓലട പഴകിയതുും വരാസ
ദയരാഗധ്മല്രാത്തുമരായ വ്രീടുകളിൽ തരാമസിക്കുന് ഗ്രാ
മപ്ദേശങ്ങളിലെ എല്രാ കുടുുംബങ്ങൾക്കുും അടിസ്രാേ 
സൗകരധ്ങ്ങദളരാലടരാപെും വ്രീടുും േൽകുകലയന്തരാണറ്  
പി.എും.എ.കവ ഗ്രാമ്രീൺ പദ്തിയിലൂലട െക്ധ്മി
ടുന്തറ്. ഗ്രാമ്രീണ ദമഖെയിലെ ഗുണദഭരാക്രാവിേറ്  
പി.എും.എ.കവ ഗ്രാമും പദ്തിയിൽ ഭവേേിർമ്രാണ
ത്ിേരായി 90 േിവസും വലരയള്ള അവിേഗ്ദ്ധ ലതരാഴി
െിനുള്ള ദവതേും മഹരാത്രാഗരാന്ധി ദേശ്രീയ ഗ്രാമ്രീണ 
ലതരാഴിലുറപെറ് പദ്തിയിലൂലടയും ശൗെരാെയും േിർമ്ി
ക്കുന്തിേരായി 12,000 രൂപ സ്വച്റ് ഭരാരതറ് മിഷൻ 
(ഗ്രാമ്രീൺ) പദ്തിയിലൂലടയും േൽകുന്നുണ്റ്.

പ്ധരാേമന്ത്രി ആവരാസറ് ദയരാജേ-ഗ്രാമ്രീൺ പദ്തിയിലൂ
ലട ഗ്രാമ്രീണദമഖെയിൽ 2016-17 ൽ 32,559 ഉും 2017-
18-ൽ 9,872 ഉും പുതിയ വ്രീടുകൾ വ്രീതും േിർമ്ിക്രാൻ 
െക്ധ്മിട്ടിരന്നു. ഭരാരതസർക്രാർ ഗുണദഭരാക്രാക്ലള 
ലതരലഞ്ഞടുക്കുന്തിേരായി സ്വ്രീകരിച്ച മരാേേണ്ഡങ്ങൾ 
സുംസ്രാേത്ിലറെ സരാഹെരധ്വമരായി ദയരാജിക്രാത്
തിേരാൽ ഈ െക്ധ്ും ദേടിലയടുക്രാൻ സരാധിച്ചിരന്ി
ല്. 2019-20, 2020-21 വർഷങ്ങളിൽ േിർമ്ിദക്ണ് 
വ്രീടുകലള സുംബന്ധിച്ചറ് െക്ധ്മിട്ട കൃതധ്മരായ എണ്ണും 
ഭരാരത സർക്രാർ േൽകിയിട്ടില്രാത്തിേരാൽ പ്സറ്തുത 
വർഷങ്ങളിൽ 2016-17, 2017-18 വർഷങ്ങളിലെ െക്ധ്

ത്ിേനു സൃതമരായിട്ടരാണറ് (അതരായതറ് 42,431) ഭവേേി
ർമ്രാണും േടത്ിയതറ്. 2019-20 ൽ 1,364 വ്രീടുകളുലട 
േിർമ്രാണും പൂർത്്രീകരിച്ചിട്ടുണ്റ്. 2020-21-ൽ പൂർത്്രീ
കരിച്ച 711 വ്രീടുകളിൽ 217 പട്ടികജരാതി ഗുണദഭരാക്രാക്
ളുും 49 പട്ടികവർഗ്ഗ ഗുണദഭരാക്രാക്ളുും ഉൾലപെടുന്നുണ്റ്. 
പ്ധരാേമന്ത്രി ആവരാസറ് ദയരാജേ-ഗ്രാമ്രീൺ പദ്തിയലട 
2020-21 ലെയും 2021-22 (2021 ലസപറ്റ്ുംബർ 30 വലര) 
ലെയും സരാമ്പത്ിക ഭൗതിക പുദരരാഗതി യഥരാക്മും  
അനുബന്ം 12.1.13, 12.1.14-ൽ ദെർത്ിരിക്കുന്നു.

ഗുണദഭരാക്രാക്ലള ലതരലഞ്ഞടുക്കുന്തിേരായി 2011 
ലെ സരാമൂഹധ് സരാമ്പത്ിക ജരാതി ലസൻസസിലെ വിവ
രങ്ങളരാണറ് ദകന്ദസർക്രാർ അവെുംബമരാക്ിയതറ്. വ്രീടി
ല്രാത് അവസ്യും മറ്റ് സരാമൂഹധ് അധസ്ിതരാവസ്യും 
മരാേേണ്ഡങ്ങളരായി എടുത്റ് ഗ്രാമസഭയിലൂലടയരാണറ് 
ഗുണദഭരാക്രാക്ലള ലതരലഞ്ഞടുക്കുന്തറ്. അങ്ങലേ 
ലതരലഞ്ഞടുക്കുന് ഗുണദഭരാക്രാക്ൾക്റ് 70,000 രൂപ 
വലര ധേകരാരധ് സ്രാപേങ്ങളിൽ േിന്നുും വരായറ്പ െഭി
ക്കുന്തരാണറ്. ആവരാസറ് ദസരാഫറ്റ്റ് എും.ഐ.എസിൽ 
രജിസ്റർ ലെയ്ിട്ടുള്ള ഗുണദഭരാക്രാക്ളുലട ബരാങ്റ്/ദപരാ
സ്റരാഫ്രീസറ് അക്ൗണ്ടുകളിദെക്റ് ഡയറകറ്ടറ് ലബേിഫിറ്റ് 
ട്രാൻസറ്ഫറിലൂലടയരാണറ് തുക കകമരാറുന്തറ്.

ദെരിേിവരാസികൾ ഉൾലപെലട േഗരത്ിലെ പരാവലപെ
ട്ടവരിൽ വ്രീടില്രാത് എല്രാവർക്കുും 2022 ഓലട വ്രീടറ് െഭധ്
മരാക്കുക എന് െക്ധ്ദത്രാലട സുംസ്രാേ സർക്രാർ, 
േഗര തദദേശ സ്രാപേങ്ങളുമരായി ദെർന്റ് േടപെിെരാക്കു
ന് ഒര ദകന്ദരാവിഷറ്കൃത ഭവേ പദ്തിയരാണറ് പ്ധരാ
േമന്ത്രി ആവരാസറ് ദയരാജേ (േഗരും)-കെഫറ് പദ്തി. 
പി.എും.എ.കവ (േഗരും)-കെഫറ് പദ്തിയലട അുംഗ്രീ
കരിച്ച ലമരാത്ും പദ്തി തുക (2021 ലസപറ്റ്ുംബർ 30) 
3938.65 ദകരാടി രൂപയരാണറ്. ഇതിൽ ദകന്ദ സുംസ്രാേ 
വിഹിതമരായി യഥരാക്മും 941.87 ദകരാടി രൂപയും 402.56 
ദകരാടി രൂപയും വിതരണും ലെയ്ിട്ടുണ്റ്. 

പി.എും.എ.കവ (േഗരും)-കെഫറ് ഭവേ പദ്തിയലട 
ഗുണദഭരാക്തൃ ദേതൃത്വദത്രാലടയള്ള ഭവേ േിർമ്രാണ
ലമന് മുഖധ് ഘടകത്ിൽ, 93 േഗര തദദേശ സ്രാപേ
ങ്ങളുും തിരവേന്പുരും വികസേ അദതരാറിറ്ി (ട്ിഡ), 
ലകരാച്ചി വികസേ അദതരാറിറ്ി (ജി.സി.ഡി.എ), ദഗരാശ്ര്രീ 
ഐെറെറ് വികസേ അദതരാറിറ്ി (ജിഡ) എന്്രീ വികസേ 
അദതരാറിറ്ികളുലടയും പരിധിയിൽ വരന് 34 പഞ്രായ
ത്തുകളിൽ േിന്നുും സമർപെിച്ച 577 വിശേമരായ പദ്തി 
ദരഖകളുലട (ഡി.പി.ആർ) അടിസ്രാേത്ിൽ 1,11,835 
വ്രീടുകളുലട േിർമ്രാണും ദകന്ദ ഭവേ േഗരകരാരധ് മന്ത്രരാ
െയും (എും.ഒ.എച്ചറ്.യ.എ) അുംഗ്രീകരിച്ചിട്ടുണ്റ്. കൂടരാലത 
ലപരാതു സ്വകരാരധ് പങ്രാളിത്ദത്രാലട േഗര േരിദ്ർക്റ് 
പരാർപെിടങ്ങൾ എന് ഘടകത്ിൽ കെഫറ് മിഷലറെ 
സഹരായദത്രാലട പരാർപെിട സമുച്ചയങ്ങൾ േിർമ്ിക്കു
ന്തിേരായി 970 യണിറ്റുകൾ ഉൾലപെട്ട 113.69 ദകരാടി 
രൂപയലട 11 ഡി.പി.ആറിനുും എും.ഒ.എച്ചറ്.യ.എ യലട 
അുംഗ്രീകരാരും െഭിച്ചിട്ടുണ്റ്. സമർപെിച്ച ഡി.പി.ആറുകൾ 
പ്കരാരും 87,001 വ്രീടുകളുലട േിർമ്രാണും ആരുംഭിക്കുക
യും ഇതിൽ 2021 ലസപറ്റ്ുംബർ 30 വലര 59,839 വ്രീടുകളു
ലട േിർമ്രാണും പൂർത്്രീകരിക്കുകയും ലെയ്ിട്ടുണ്റ്. േഗര 
േരിദ്രലട ഭവേ പ്ശ്നങ്ങൾക്റ് പരിഹരാരും കരാണരാേരായി 
വിവിധ സ്രാപേങ്ങൾ വഴിയള്ള വരായറ്പരാ െഭധ്ത  
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ഉറപെരാക്കുന്തിേരാണറ് ലക്ഡിറ്റ് െിങ്റ്ഡറ് സബറ്സിഡി 
(സി.എൽ.എസറ്) എന് ഘടകത്ിലൂലട െക്ധ്മിടുന്
തറ്. അർഹരരായ േഗര േരിദ്ർക്റ് വ്രീടറ് വയ്ക്കുന്തിനുും 
ഭൂമി ഏലറ്ടുക്കുന്തിനുമരായി ഭവേ വരായറ്പയ്കറ് പെിശ 
സബറ്സിഡി ഇതിലൂലട േൽകുന്നുണ്റ്. ലക്ഡിറ്റ് െിങ്റ്ഡറ് 
സബറ്സിഡി എന് ഘടകത്ിലൂലട 25,832 ഗുണദഭരാ
ക്രാക്ലള കലണ്ത്തുകയും 23,104 ഗുണദഭരാക്രാക്
ൾക്റ് ഭവേ സബറ്സിഡി േൽകിയിട്ടുണ്റ്. പി.എും.എ.
കവ (േഗരും)-കെഫറ് പദ്തിയലട ദകന്ദ വിഹിതും 40 
ശതമരാേും, 40 ശതമരാേും, 20 ശതമരാേും എന്ിങ്ങലേ 
മൂന്റ് തവണകളരായരാണറ് െഭിക്കുന്തറ്. പി.എും.എ.കവ 
(േഗരും)-കെഫറ് പദ്തിയലട 2021 ലസപറ്റ്ുംബർ 
30 വലരയള്ള സരാമ്പത്ിക പുദരരാഗതി അനുബന്ം 
12.1.15 ലുും േഗര തദദേശഭരണ സ്രാപേങ്ങൾ തിരിച്ചു
ള്ള ഗുണദഭരാക്തൃ ദേതൃത്വദത്രാലടയള്ള ഭവേേിർമരാണ 
ഘടകത്ിലറെയും േഗരേരിദ്ർക്റ് പരാർപെിടങ്ങൾ എന് 
ഘടകത്ിലറെയും ഭൗതിക പുദരരാഗതി സുംബന്ധിച്ചു
മുള്ള വിവരങ്ങൾ യഥരാക്മും അനുബന്ം 12.1.16, 
 12.1.17-ൽ ദെർത്ിരിക്കുന്നു.

പി.എും.എ.കവ (േഗരും)-കെഫറ് പദ്തിയിലൂലട വരാസ
ദയരാഗധ്മരായ ഭവേും േൽകുന്തിലുപരി ദേശ്രീയ േഗര 
ഉപജ്രീവേ േൗതധ്ും, പ്ധരാേമന്ത്രി ഉജ്്വെ ദയരാജേ 
എന്്രീ പദ്തികളുലട സുംദയരാജേത്ിലൂലട ഗുണദഭരാ
ക്രാക്ൾക്റ് സഹരായവും േൽകുന്നുണ്റ്. കേപുണധ് വി
കസേത്ിലൂലടയും സ്വയും ലതരാഴിൽ സുംരുംഭങ്ങളിലൂലട
യും േഗരത്ിലെ വ്രീടില്രാത്വരലട ജ്രീവിത േിെവരാരും 
ലമച്ചലപെടുത്തുന്തിനുമരാണറ് ദേശ്രീയ േഗര ഉപജ്രീവേ 
േൗതധ്ും പദ്തിയലട സുംദയരാജേത്ിലൂലട വിഭരാവേും 
ലെയ്യുന്തറ്. ലതരാഴിൽ െഭധ്മരാക്ലുും ലതരാഴിൽ സൗകരധ്ും 
ഉറപെിക്ലുും എന് എൻ.യ.എൽ.എും പദ്തി ഘടകത്ി
ലൂലട 2021 ലസപറ്റ്ുംബർ 30 വലര 750 അുംഗങ്ങൾക്റ് 
കേപുണധ് വികസേത്ിൽ പരിശ്രീെേും േൽകുകയും 
240 ദപർക്റ് ലതരാഴിൽ ഉറപെരാക്കുകയും ലെയ്ിട്ടുണ്റ്. എൻ.
യ.എൽ.എും ലറെ സ്വയും ലതരാഴിൽ ഘടകത്ിലൂലട 60 
ഗുണദഭരാക്തൃ കുടുുംബങ്ങൾ പുതിയ സുംരുംഭങ്ങൾ ആരും
ഭിച്ചിട്ടുണ്റ്. പ്ധരാേമന്ത്രി ഉജ്്വെ ദയരാജേ പദ്തിയിലൂലട 
സുംസ്രാേലത് പി.എും.എ.കവ (േഗരും)-കെഫറ് പദ്
തിയലട 215 ഗുണദഭരാക്രാക്ൾക്റ് ഗധ്രാസറ് കണക്നുും 
േൽകിയിട്ടുണ്റ്. അയ്യൻകരാളി േഗര ലതരാഴിലുറപെറ് പദ്തി
യമരായള്ള സുംദയരാജേത്ിലൂലട പി.എും.എ.കവ (േഗരും) 
–കെഫറ് പദ്തിയലട ഗുണദഭരാക്രാക്ൾക്റ് 90 േിവസ
ലത് ലതരാഴിൽ േിേങ്ങൾ േൽകരാനുും സരാധിച്ചിട്ടുണ്റ്.

ദകന്ദരാവിഷറ്കൃത പദ്തിലയന് േിെയിൽ ഗ്രാമ-േഗര 
പ്ദേശങ്ങളിലെ ഓദരരാ ഭവേങ്ങളുലട േിർമ്രാണത്ി
നുും പ്ധരാേമന്ത്രി ആവരാസറ് ദയരാജേ–ഗ്രാമ്രീൺ, േഗരും 
എന്്രീ പദ്തികളിലൂലട യഥരാക്മും 72,000 രൂപ, 1.50 
െക്ും രൂപ വ്രീതമരാണറ് ദകന്ദ സർക്രാരിൽ േിന്നുും 
െഭിക്കുന്തറ്. സുംസ്രാേത്ിലറെ പരാർപെിട ആവശധ്
ങ്ങൾ േിറദവറ്രാൻ ഈ ഭവേ േിർമ്രാണ പദ്തികൾ 
പ്കരാരമുള്ള സഹരായും അപരധ്രാപ്ത മരായതുലകരാണ്രാണറ് 
സുംസ്രാേ സർക്രാർ ഇക്രാരധ്ത്ിൽ സമഗ്മരായ ഒര 
സമ്രീപേും സ്വ്രീകരിക്കുകയും സുംസ്രാേലത് ഭവേരഹി
തരലട പ്ശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്തിേരായി കെഫറ് (ഉപ
ജ്രീവേും, ഉൾലപെടുത്ൽ, സരാമ്പത്ിക ശരാക്്രീകരണും) 
മിഷൻ ആരുംഭിച്ചതറ്. ഭൂമിയള്ള ഭവേരഹിതർക്റ് ഭവേ 

േിർമ്രാണത്ിേരായി കെഫറ് മിഷേിൽ േിന്നുും, വിദൂര
ത്തുും ഒറ്ലപെട്ടുും േിൽക്കുന് പട്ടികവർഗസദങ്തങ്ങളിൽ 
തരാമസിക്കുന് പട്ടികവർഗ ഗുണദഭരാക്രാക്ളരാലണ
ങ്ിൽ 6.00 െക്ും രൂപയും മറ്റ് എല്രാ ഗുണദഭരാക്രാക്
ൾക്കുും 4.00 െക്ും രൂപയും േൽകുന്നു. ഇതിലറെ വിശേരാും
ശങ്ങൾ പതിലേരാന്രാും അദ്ധ്രായത്ിൽ ലകരാടുത്ിട്ടുണ്റ്.

ii . ശുച ിത്വവം മയാല ിനധ് നിര്മ്യാര്ജ്ജനവം
ശുെിത്വ സൗകരധ്ങ്ങളുലട അഭരാവും േരാരിദ്ധ്ത്ിലറെ അടി
സ്രാേ സൂെകങ്ങളിൽ ഒന്രാണറ്. ശരിയരായ ശുെിത്വ 
മരാെിേധ് േിർമ്രാർജ്േ സൗകരധ്ങ്ങൾ ജേങ്ങളുലട 
ജ്രീവിത േിെവരാരത്ിൽ ഗുണപരമരായ സരാധ്രീേമുണ്രാ
ക്കുന്നുണ്റ്. സുംസ്രാേത്റ് മരാെിേധ് േിർമ്രാർജ്േും 
രൂക്മരായ ഒര പ്ശ്നമരായതുലകരാണ്റ് തലന് സർക്രാർ 
വിവിധ തരും ഇടലപടലുകളിലൂലട ഈ ദമഖെയിൽ 
ശ്രദ് ലെലുത്തുന്നുണ്റ്. ഖരദ്വ മരാെിേധ് േിർമ്രാർജ്േ  
േയങ്ങളുും ദപ്രാജകറ്ടുകളുും രൂപ്രീകരിക്കുന്തിേറ് പ്രാദേ
ശിക സർക്രാരകൾക്കുും സുംസ്രാേ സർക്രാരിനുും 
ആവശധ്മരായ സരാദങ്തിക സഹരായും േൽകുന്തിനുും 
േിർവ്വഹണ തന്ത്രും രൂപലപെടുത്തുന്തിനുമുള്ള ദേരാഡൽ 
ഏജൻസിയരാണറ് ശുെിത്വ മിഷൻ. 

സുംസ്രാേത്റ് പ്തിേിേും 10504 ടൺ (ടിപിഡി) ഖരമരാ
െിേധ്ും ഉതറ്പരാേിപെിക്കുന്നുലണ്ന്റ് കണക്രാക്ിയിട്ടുണ്റ്. 
അതിൽ 3472 ടൺ േഗര തദദേശഭരണ സ്രാപേങ്ങളുും 
7,032 ടൺ ഗ്രാമപഞ്രായത്തുകളുമരാണറ്. ഇതിൽ 49 
ശതമരാേും മരാെിേധ്ും വ്രീടുകളിൽ േിന്നുും 36 ശതമരാേും 
സ്രാപേങ്ങളിൽ േിന്നുും 15 ശതമരാേും ലപരാതുസ്െ
ങ്ങളിലുമരാണറ് ഉതറ്പരാേിപെിക്ലപെടുന്ലതന്റ് കണക്രാ
ക്ിയിരിക്കുന്നു. ലമരാത്ും മരാെിേധ്ത്ിലറെ 77 ശതമരാേും 
(6410 ടൺ) മരാെിേധ്ും ജ്രീർണ്ണിക്കുന്വയും 18 ശതമരാേും 
ജ്രീർണ്ണിക്രാത്വയും 5 ശതമരാേും േിർജ്്രീവവമരാണറ് 
(ഇലേർട്ടറ്). 6,410 ടൺ പ്തിേിേ കജവമരാെിേധ്വും 
592 ടൺ പ്തിേിേ പ്രാസ്റികറ് മരാെിേധ്വും ഖരമരാെിേധ്
ത്ിലെ പ്ധരാേ ഘടകങ്ങളരാണറ്. മുൻഗണേരാടിസ്രാേ
ത്ിൽ ഇതിേറ് പരിഹരാരും കരാദണണ്തറ് തലന്യരാണറ്. 
ദകരാവിഡറ് മഹരാമരാരിയലട പശ്രാത്െത്ിൽ ബദയരാ
ലമഡിക്ൽ മരാെിേധ്ത്ിലറെയും പ്രാസ്റിക്ിലറെയും 
ഉപദഭരാഗും വർദ്ിച്ചതരായി കരാണരാും.

കജവേശ്രീകരണ മരാെിേധ്ത്ിലറെ 70 ശതമരാേും 
വ്രീടുകളിലുും സ്രാപേങ്ങളിലുും കമ്്യൂണിറ്ി തെത്ിലുും 
േിെവിൽ സുംസ്ക്കരിക്കുന്നുണ്റ്. ഇദപെരാൾ വിഭരാവേും ലെയ്ി
രിക്കുന് പദ്തിയരായ 14,89,000 വ്രീടുതെ കദമ്പരാസ്റിുംഗുും 
അലല്ങ്ിൽ ബദയരാ ലമത്കേദസഷൻ യണിറ്റുകളുും 
സ്രാപിക്കുന്തിലൂലട മരാെിേധ്ും കകകരാരധ്ും ലെയ്യുന്തി
നുള്ള ദശഷി 85 ശതമരാേും വർദ്ിപെിക്രാൻ സരാധിക്കുും. 
അകജവ മരാെിേധ്ങ്ങൾ ഉറവിടങ്ങളിൽ േിന്റ് ദശഖ
രിക്കുകയും ലമറ്്രീരിയൽ കളക്ൻ ദകന്ദങ്ങളിൽ (എും.
സി.എഫറ്) തരാതറ്ക്രാെികമരായി സൂക്ിക്കുകയും ലെയ്യുന്നു. 
ഈ മരാെിേധ്ും തരുംതിരിച്ചതിേറ് ദശഷും ല്ഷഡറ് ലെയറ്തറ് 
ലബയറ്ൽ ലെയ്യുന്തിേറ് റിദസരാഴറ്സറ് റിക്വറി ദകന്ദങ്ങ
ളിദെക്റ് കകമരാറുന്നു. സുംസ്രാേത്രാകമരാേും 1,018 
എും.സി.എഫും 177 ആർ.ആർ.എഫും 1,005 തദദേശഭ
രണ സ്രാപേങ്ങൾക്റ് ഹരിതകർമ്ദസേയും േിെവി
ലുണ്റ്. ഹരിതകർമ്ദസേ, ലമറ്്രീരിയൽ കളക്ൻ ലഫ
സിെിറ്ി ദകന്ദങ്ങൾ, റിദസരാഴറ്സറ് റിക്വറി ലഫസിെിറ്ി 
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ദകന്ദങ്ങൾ എന്ിവലയ സുംബന്ധിച്ച ജില്രാതെ വിവര
ങ്ങൾ യഥരാക്മും അനുബന്ം 12.1.18 ലുും അനുബന്ം 
12.1.19 ലുും ലകരാടുത്ിരിക്കുന്നു.

ഹരിതകർമ്ദസേയും മറ്റ് കളക്ൻ ഏജൻസികളുും 
ദെർന്റ് ഉറവിടങ്ങളിൽ േിന്റ് 46 െക്ും അകജവ മരാ
െിേധ്ങ്ങൾ ദശഖരിക്കുന്നു (35.7 െക്ും ഗ്രാമ തദദേശഭ
രണ സ്രാപേങ്ങളുും 10.3 െക്ും േഗര തദദേശഭരണ 
സ്രാപേങ്ങളുും). ഇത്രത്ിൽ ദശഖരിക്കുന് അകജവ 
മരാെിേധ്ങ്ങൾ സുംസ്രാേത്റ് പ്വർത്ിക്കുന് എും.സി.
എഫറ് ദകന്ദങ്ങളിൽ സൂക്ിക്കുന്നു. എും.സി.എഫകളിൽ 
സൂക്ിക്കുന് പ്രാസ്റികറ് മരാെിേധ്ങ്ങൾ റിദസരാഴറ്സറ് റിക്
വറി ലഫസിെിറ്ി ദകന്ദങ്ങളിൽ വച്ചറ് വ്രീണ്ടുും തരുംതിരിച്ചറ് 
പരാർട്ടറ്േർ കമ്പേികൾക്റ് വിൽക്കുന്നു. ഇതറ് പുേരപ
ദയരാഗത്ിദേരാ അലല്ങ്ിൽ ദപ്രാസസിുംഗിദേരാ (ല്ഷഡറ് 
ലെയറ്തറ് ലബയറ്ൽ ലെയ്യുക) പ്ദതധ്കിച്ചറ് ദറരാഡറ് ടരാറിുംഗി
േരായി ഉപദയരാഗിക്കുന്തിേരായി ക്ല്രീൻ ദകരള കമ്പേിയ്കറ് 
വിൽക്കുന്നു. ലപരാതു പ്വൃത്ികളിൽ ദറരാഡറ് ടരാറിുംഗിേറ് 
ല്ഷഡറ് ലെയ് പ്രാസ്റിക്റ് േിർബന്ധമരായും ഉപദയരാഗിക്
ണലമന്റ് സർക്രാർ ഉത്രവറ് പുറലപെടുവിച്ചിട്ടുണ്റ്. 

ക്ല്രീൻ ദകരള കമ്പേി 2019-20, 2020-21 വർഷങ്ങളിെരാ
യി യഥരാക്മും 173 ടൺ, 77 ടൺ ഇ-മരാെിേധ്ും ദശഖരി
ച്ചിട്ടുണ്റ്. സുംസ്രാേത്ിേറ് ഇെകറ്ദട്രാണികറ് മരാെിേധ്ും 
റ്രീകസക്ലിുംഗറ് സൗകരധ്മില്രാത് തുലകരാണ്റ് ഇങ്ങലേ 
ദശഖരിക്കുന് ഇെകറ്ദട്രാണികറ് മരാെിേധ്ും മറ്റ് സുംസ്രാ
േങ്ങളിലെ റ്രീകസക്ലിുംഗറ് പ്രാന്റുകളിദെക്റ് ലകരാണ്ടുദപരാ
കുന്നു. മെപ്പുറും ജില്യിലെ കുറ്ിപ്പുറത്റ് പ്തിേിേും 5 ടൺ 
ദശഷിയള്ള ഒര ഇെകറ്ദട്രാണികറ് മരാെിേധ് സുംസ്ക്കരണ 
പ്രാറെിലറെ േിർമരാണ പ്വർത്േങ്ങൾ പുദരരാഗമിക്കുക
യരാണറ്. തദദേശഭരണ സ്രാപേങ്ങൾ ബദയരാലമഡിക്
ൽ മരാെിേധ്ങ്ങൾ കകകരാരധ്ും ലെയ്യുന്തിേറ് ഇന്ധ്ൻ 
ലമഡിക്ൽ അദസരാസിദയഷൻ ദഗരാസറ് ഇദക്രാ ഫ്രണ്റ് 
െി (IMAGE) എന് സ്രാപേത്ിലറെ പങ്രാളിത്ദത്രാ
ലട പ്വർത്ിക്കുന്നുണ്റ്. പരാെക്രാടറ് ജില്യിൽ പ്തിേിേും 
55.8 ടൺ ദശഷിയള്ള ഒര ബദയരാലമഡിക്ൽ ദവസറ്റ്റ് 
ട്്രീറ്റ്ലമറെറ് പ്രാറെറ് പ്വർത്ിക്കുന്നുണ്റ്. എറണരാകുളും ജില്
യിലെ രേഹ്മപുരത്തുും അമ്പെമുകളിലുും മറ്റ് രണ്റ് ട്്രീറ്റ്ലമ
റെറ് പ്രാന്റുകളുലട േിർമരാണും പരിഗണേയിെരാണറ്. വധ്വ
സരായങ്ങളിലെ അപകടകരമരായ മരാെിേധ്ും കകകരാരധ്ും 
ലെയ്യുന്തിനുള്ള സുംവിധരാേമുണ്രാക്ണലമന്റ് േിയമ
പരമരായി േിഷറ്കർഷിച്ചിട്ടുള്ളതിേരാൽ പരിസ്ിതി പ്ശ്നങ്ങ
ൾ െഘൂകരിക്കുവരാൻ സഹരായിച്ചിട്ടുണ്റ്. ദകരള എൻവിദറരാ 
ഇൻഫ്രരാസറ്ട്കറ്െർ െിമിറ്ഡിലറെ ക്രീഴിൽ എറണരാകുളും 
ജില്യിലെ അമ്പെമുകളിൽ പ്തിേിേും 130 ടൺ ദശഷി
യള്ള ഒര ലപരാതു ഹസരാഡഡറ് മരാെിേധ് ഡിദ്രാസൽ 
ദകന്ദും പ്വർത്ിക്കുന്നുണ്റ്.

ശുചിത്വരകരളം (ഗ്യാമവം നഗരവം)
ഖരമരാെിേധ് സുംസ്ക്കരണവമരായി ബന്ധലപെട്ടറ് ഉറവിടതെ 
മരാെിേധ് സുംസ്ക്കരണത്ിേരാണറ് സുംസ്രാേ സർക്രാർ 
മുൻഗണേ േൽകുന്തറ്. അതിനുള്ള യണിറ്റ് ലെെവറ് 
േിർണ്ണയിക്കുന്തറ് കജവമരാെിേധ്ും കകകരാരധ്ും ലെയ്യു
ന്തിനുള്ള അനുദയരാജധ്മരായ സരാദങ്തിക വിേധ്യലടയും 
പ്വർത്േത്ിലറെയും അടിസ്രാേത്ിെരാണറ്. ഗ്രാമപ
ഞ്രായത്തുകളുും േഗരതദദേശഭരണ സ്രാപേങ്ങളുും ഈ 
ദമഖെയിൽ ഏലറ്ടുക്കുന് ദപ്രാജകറ്ടുകൾക്റ് ഭരാഗിക

മരായ സഹരായും സർക്രാർ േൽകുന്നു. സുംസ്രാേത്റ് 
പകർച്ചവധ്രാധികൾ േിയന്ത്രിക്കുന്തിേറ് തദദേശഭരണ 
സ്രാപേങ്ങൾ മഴക്രാെ പൂർവ്വ ശുെ്രീകരണ പ്വർത്
േങ്ങൾ ഏലറ്ടുത്റ് േടത്രാറുണ്റ്. ആദരരാഗധ്വകുപെറ് 
ഡയറകറ്ദട്റ്റ്, േരാഷണൽ ലഹൽത്റ് മിഷൻ, ഹരിതദക
രളും മിഷൻ എന്ിവയമരായി സഹകരിച്ചറ് മൺസൂണിേറ് 
മുമ്പുള്ള ക്ല്രീേിുംഗറ് കധ്രാമ്പയിൻ േടപെിെരാക്കുകയണ്രായി. 
ഈ അവദെരാകേ കരാെയളവിൽ 10 േഗരതദദേശഭരണ 
സ്രാപേങ്ങൾ ശുെിത്വദകരളും േഗരും പദ്തിയിലൂലട 
ലമരാത്ും 5.61 ദകരാടി രൂപയലട ഖരമരാെിേധ് സുംസ്കരണ 
ദപ്രാജകറ്ടുകളുും ശുെിത്വദകരളും ഗ്രാമും പദ്തിയിലൂലട 
25 ഗ്രാമപഞ്രായത്തുകൾ 4.13 ദകരാടി രൂപയലട ദപ്രാ
ജകറ്ടുകളുും ഏലറ്ടുക്കുകയണ്രായി. ദൃശധ്-ശ്രവധ് മരാധധ്മ
ങ്ങളിലൂലടയും പത്ര മരാധധ്മങ്ങളിലൂലടയും അവദബരാധും 
വളർത്തുന്തിനുള്ള കധ്രാമ്പയിനുകൾ സുംഘടിപെിച്ച
തിലൂലട ജേങ്ങൾക്ിടയിൽ ശരാസ്ത്രീയമരായി മരാെിേധ്ും 
കകകരാരധ്ും ലെയ്യുന്തിനുള്ള ശ്രീെും വളർത്ിലയടുക്രാ
ൻ സരാധിച്ചിട്ടുണ്റ്.

സുംസ്രാേത്റ് സൃഷ്ടിക്ലപെടുന് മരാെിേധ്ത്ിലറെ 70-
80 ശതമരാേും വലര ഈർപെമുള്ള കജവ മരാെിേധ്ങ്ങളരാ
ണറ്. ‘എലറെ മരാെിേധ്ും എലറെ ഉത്രവരാേിത്്വും’ എന് 
മുദ്രാവരാകധ്ും വധ്രാപകമരായി പ്െരിപെിക്കുകയും അതറ് 
ഉറവിടത്ിൽ തലന് സുംസ്ക്കരിക്കുന്തിനുള്ള സൗക
രധ്മുണ്രാക്കുകയും ലെയ്ിട്ടുണ്റ്. മരാെിേധ് സുംസ്ക്കരണ സും
വിധരാേത്ിലൂലട ഏകദേശും 60 ശതമരാേും വ്രീടുകളിലുും 
കജവമരാെിേധ്ും കകകരാരധ്ും ലെയ്യുകയണ്രായി. കൂടരാലത, 
സ്രാപേ കമ്്യൂണിറ്ിതെ മരാെിേധ് സുംസ്ക്കരണവും ഉറവി
ടത്ിൽതലന് ലെയ്യുകയണ്രായി. മരാെിേധ്ത്ിലറെ വധ്രാപ്തി
യും അതറ് കകകരാരധ്ും ലെയ്യുന്തുും പരിഗണിച്ചറ് വിവിധ
തരും സരാദങ്തിക വിേധ് ഉപദയരാഗിക്കുന് ബദയരാസറ്ട്്രീും 
സരാദങ്തിക വിേധ്യരായ കദമ്പരാസ്റിുംഗുും ബദയരാലമലത്
കേദസഷനുും ഉപദയരാഗിച്ചറ് കജവമരാെിേധ്ും ഉറവിടത്ി
ൽ തലന് സുംസ്ക്കരിക്രാനുും സരാധിച്ചിട്ടുണ്റ്. ഗരാർഹിക, 
സ്രാപേ, കമ്്യൂണിറ്ി തെങ്ങളിൽ ലെറുതുും, ഇടത്രവും 
വലുതുമരായ കജവമരാെിേധ് സുംസ്ക്കരണ സുംവിധരാേങ്ങൾ 
സ്രാപിച്ചതിലൂലട സുംസ്രാേലത് 1,99,806 വ്രീടുകളി
ലെയും സ്രാപേങ്ങളിലെയും മരാെിേധ്ും കകകരാരധ്ും  
ലെയ്യുന്തിേറ് സരാധിച്ചിട്ടുണ്റ്. 

സ്വച്ഭയാരത് മിഷൻ (ഗ്യാമീണ്) എസ്.ബി.എം (ജി)
എല്രാ ഗ്രാമ്രീണ കുടുുംബങ്ങൾക്കുും വൃത്ിയരായ ദടരായിെറ്റു
കൾ ഉറപെരാക്കുന്തിേരാണറ് മിഷൻ െക്ധ്മിടുന്തറ്. 2016 
േവുംബർ 1 മുതൽ സുംസ്രാേലത് ഗ്രാമ പ്ദേശങ്ങൾ 
ലവളിയിട വിസർജ്േ മുക്മരായിട്ടുണ്റ് (ഒ.ഡി.എഫറ്). 
ലവളിയിട വിസർജ്േ മുക് േിെവരാരും സുസ്ിരമരാ
യി േിെേിർത്രാൻ ശ്രമിക്കുന്ദതരാലടരാപെും ഒ.ഡി.എഫറ് 
പ്സറ് പ്വർത്േങ്ങളിെരാണറ് ഇദപെരാൾ ശ്രദ് ദകന്ദ്രീക
രിക്കുന്തറ്. ഗ്രാമങ്ങളിൽ 1,74,720 വധ്ക്ിഗത ദടരായിെ
റ്റുകൾ (ഐ.എച്ചറ്.എച്ചറ്.എൽ) േിർമ്ിച്ചതിലൂലട ലവളിയിട 
വിസർജ്േ മുക്മരായി (ഒ.ഡി.എഫറ്) സുംസ്രാേമരാ
യി ദകരളും മരാറി. സ്വച്റ് ഭരാരതറ് മിഷൻ ഗ്രാമ്രീൺ എസറ്.
ബി.എും (ജി) പ്കരാരും േരാരിദ്ധ് ദരഖയ്കറ് തരാലഴയള്ളവർ 
(ബി.പി.എൽ), കലണ്ത്ിയ എ.പി.എൽ കുടുുംബങ്ങൾ 
എന്ിവർക്റ് ഒര വധ്ക്ിഗത ദടരായിെറ്റ് (ഐ.എച്ചറ്.എച്ചറ്.
എൽ) േിർമ്ിക്കുന്തിനുും ശുെ്രീകരണത്ിനുും ദടരായിെ
റ്റ് വൃത്ിയരാക്കുന്തിനുമുള്ള ജെെഭധ്തയും ജെസുംഭരണ 
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സുംവിധരാേവും ഉൾലപെലടയള്ളവ േിർമ്ിക്കുന്തിേറ് 
12,000 രൂപ വലരയരാണറ് ദപ്രാത്രാഹേ ധേസഹരായ
മരായി േൽകുന്തറ്. ഇതിൽ ദകന്ദ വിഹിതമരായി 7,200 
രൂപയും (60 ശതമരാേും) സുംസ്രാേ വിഹിതമരായി 4,800 
രൂപയും (40 ശതമരാേും) സ്വച്റ് ഭരാരതറ് മിഷൻ ഗ്രാമ്രീൺ 
പദ്തിയിലൂലട ദപ്രാത്രാഹേ ധേ സഹരായമരായി 
ശുെിത്വ മിഷൻ േൽകുന്നു.

ഒ.ഡി.എഫ് പ്ലസ്
ലവളിയിട വിസർജ്േും ഒഴിവരാക്രാലത ഗ്രാമപ്ദേ
ശങ്ങളിലെ ശുെിത്വ പ്വർത്േും പൂർണ്ണമരാവകയില്. 
ആയതിേരാൽ ഗ്രാമപ്ദേശങ്ങളിലെ എല്രാ ഗരാർഹിക 
കമ്്യൂണിറ്ി തെത്ിലുും ദടരായിെറ്റുകളുും ലപരാതുദടരായി
െറ്റുകളുും േിർമ്ിക്കുന്തിേറ് സർക്രാർ േടപടികൾ 
സ്വ്രീകരിച്ചിട്ടുണ്റ്. ഒ.ഡി.എഫറ് പ്സറ് ദേടുന്തിേറ് എല്രാ 
ഗ്രാമപഞ്രായത്തുകളുും കുടിലവള്ള ശുെിത്വ വകുപെറ്  
േിശ്യിച്ചിട്ടുള്ള എല്രാ മരാേേണ്ഡങ്ങളുും ദേടിലയടുക്കു
ന്തിലുള്ള പരിശ്രമത്ിെരാണറ്. എല്രാ വധ്ക്ികൾക്കുും 
ദടരായിെറ്റ് സൗകരധ്ും, ദടരായിെറ്റുകളുലട ശരിയരായ 
ഉപദയരാഗും, ഖരദ്വമരാെിേധ്ങ്ങൾ ശരാസ്ത്രീയമരായി 
കകകരാരധ്ും ലെയ്യൽ, ലപരാതുശുെ്രീകരണ സുംവിധരാ
േങ്ങൾ ഉറപെരാക്ൽ എന്ിവയരാണറ് ഒ.ഡി.എഫറ് പ്സറ് 
ദേടുന്തിനുള്ള മരാേേണ്ഡങ്ങൾ. ദ്വമരാെിേധ് സുംസ്ക്ക
രണും ഫെപ്േമരായി കകകരാരധ്ും ലെയ്രാൽ മരാത്രദമ  
ഗ്രാമപഞ്രായത്തു കൾക്റ് ഒ.ഡി.എഫറ് പ്സറ് കകവ
രിക്രാൻ സരാധിക്കുകയള്ളൂ. ദടരായിെറ്റുകളിൽ േിന്നുള്ള 
മെിേജെും ലപരാതുസ്െങ്ങളിലുും ജെ ഉറവിടങ്ങളിലുും മറ്റ് 
ജെരാശയങ്ങളിലുും ഒഴുകുന്തറ് തടദയണ്തുും അതുദപരാലെ 
ഉപരിതെജെലത് മെിേമരാക്കുന്തറ് തടദയണ്തുമരാ
ണറ്. മെിേജെും കകകരാരധ്ും ലെയ്യുന്തിേറ് ലസപറ്റ്ി
കറ് ടരാങ്കുകളുും ട്വിൻ പിറ്റ്സുകളുമരാണറ് ഉെിതും. ദസരാക്റ്  
പിറ്റ്സുകൾ/െ്രീച്ചറ് പിറ്റ്സുകൾ എന്ിവയിലൂലട  
ദഗ് വരാട്ടർ കകകരാരധ്ും ലെദയ്യണ്തരാണറ്. േിെവിൽ 381 
വിദല്ജുകൾ ഒ.ഡി.എഫറ് പ്സറ് ആയി പ്ഖധ്രാപിച്ചിട്ടുണ്റ്. 
ഘട്ടുംഘട്ടമരായി എല്രാ ഗ്രാമപഞ്രായത്തുകലളയും ഒ.ഡി.
എഫറ് പ്സറ് ആകുന്തിേരായി െക്ധ്മിടുന്നു. 

േരാളിതുവലര സുംസ്രാേലത് 8,165 ഖരദ്വമരാെിേധ് 
സുംസ്ക്കരണ ദപ്രാജറ്കറ്ടുകൾക്റ് 28.33 ദകരാടി രൂപ ലെെ
വഴിച്ചിട്ടുണ്റ്. കമ്്യൂണിറ്ി സരാേിറ്റി ദകരാുംപ്കറ്സുകൾ/
ലപരാതു ദടരായിെറ്റുകൾ ഘടകത്ിൽ േരാളിതുവലര 46 
സരാേിറ്റി ദകരാുംപ്കറ്സുകൾ/ലപരാതു ദടരായിെറ്റുകൾ 
എന്ിവ േിർമ്ിക്കുകയും 91.17 െക്ും രൂപ ലെെവഴിക്കു
കയും ലെയറ്തു. ഒ.ഡി.എഫറ് േിെവരാരും േിെേിർത്തുന്
തിേറ് വിവിധ തരത്ിലുള്ള വിവരവിേധ്രാഭധ്രാസ വിേിമയ/
കരാരധ്ദശഷി വികസേ പ്വർത്േങ്ങളുും 2020-21-ൽ 
ഏലറ്ടുത്ിട്ടുണ്റ്. വിവരവിേധ്രാഭധ്രാസ വിേിമയ /കരാരധ്
ദശഷി വികസേ പ്വർത്േങ്ങൾക്രായി എസറ്.ബി.എും 
(ഗ്രാമ്രീൺ) പദ്തിയിൽ 2.88 ദകരാടി രൂപ ലെെവഴിച്ചിട്ടു
ണ്റ്.

എസറ്.ബി.എും ഗ്രാമ്രീണിലറെ ഒന്രാും ഘട്ടത്ിൽ ഖരദ്വ
മരാെിേധ് സുംസ്ക്കരണ ദപ്രാജകറ്ടുകൾക്കുള്ള ഫണ്റ് കണ
ക്രാക്ിയിരന്തറ് 500 കുടുുംബങ്ങളിൽ കൂടുതലുള്ള ഗ്രാമ
പഞ്രായത്തുകൾക്റ് പരമരാവധി 20 െക്ും രൂപ എന് 
ര്രീതിയിൽ ഓദരരാ ഗ്രാമപഞ്രായത്ിലുമുള്ള ആലക കുടുും
ബങ്ങളുലട അടിസ്രാേത്ിെരാണറ്. ദകന്ദ സുംസ്രാേ 

സർക്രാരകൾ 60:40 എന്നുപരാതത്ിെരാണറ് എസറ്.
ബി.എും ഗ്രാമ്രീണിലറെ ക്രീഴിലുള്ള ഖരദ്വമരാെിേധ് സുംസ്ക്ക
രണ ദപ്രാജകറ്ടുകൾക്റ് ഫണ്റ് അനുവേിക്കുന്തറ്. എസറ്.
ബി.എും ഗ്രാമ്രീണിലറെ ഒന്രാും ഘട്ടും അവസരാേിക്കുക
യും ദപ്രാജകറ്ടുകൾ പൂർത്്രീകരണ ഘട്ടത്ിലുമരാണറ്. 
ഇദപെരാൾ ഗ്രാമപഞ്രായത്തുകൾ സ്വച്റ് ഭരാരതറ് മിഷൻ 
ഗ്രാമ്രീണിലറെ രണ്രാും ഘട്ടമരായിട്ടരാണറ് ദപ്രാജകറ്ടറ് ഏലറ്ടു
ക്കുന്തറ്.

ഖരദ്വമരാെിേധ് സുംസ്ക്കരണമരാണറ് സ്വച്റ്ഭരാരതറ് മിഷൻ 
(ഗ്രാമ്രീൺ) ലറെ രണ്രാും ഘട്ടത്ിലെ ഒര പ്ധരാേ ഘടകും. 
ഇതിലൂലട ജേങ്ങൾക്റ് ഫെപ്േമരായ ര്രീതിയിൽ ശരാസ്ത്രീ
യമരായി മരാെിേധ്ും കകകരാരധ്ും ലെയ്യുന്തിനുള്ള സുംവി
ധരാേങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്തിേറ് സരാധിക്കുന്നു. കമ്്യൂണി
റ്ി/ഗ്രാമപഞ്രായത്തുകൾക്റ് ദപ്രാത്രാഹേും േൽകി 
മുദന്രാട്ടറ് ലകരാണ്ടുവരന്തിനുും, ഈ സുംവിധരാേലത് 
േിെേിർത്തുന്തിനുും ഓദരരാ പ്ദേശത്ിനുും അനുദയരാ
ജധ്മരായ സരാദങ്തിക വിേധ്കൾ കലണ്ത്തുന്തിനുും സരാ
ധിക്കുന്നു. വ്രീടുകളിലെ മരാെിേധ്ും ദശഖരിച്ചറ്, തരുംതിരിച്ചറ് 
ശരിയരായ ര്രീതിയിൽ േ്രീക്ും ലെയ്യുന്തിേറ് വിദകന്ദ്രീകൃത 
സുംവിധരാേങ്ങളരായ ഗരാർഹിക കദമ്പരാസ്റിുംഗറ് പ്രാന്റുകളുും 
ബദയരാഗധ്രാസറ് പ്രാന്റുകളുും അനുവേിക്രാവന്തരാണറ്. 
ഓർഗരാേികറ് ഖരമരാെിേധ്ും പരമരാവധി പുേരപദയരാഗ
ത്ിലൂലട വളമരാക്കുന്തിനുള്ള പ്വർത്േങ്ങളുും ഏലറ്ടു
ദക്ണ്തരാണറ്. 

എസ്.ബി.എം (ഗ്യാമീണ്) ലൂടെ ഓരരയാ ജില്യി
ടലയും തരദേശഭരണ സ്ഥയാപനങ്ങള് ഏടറ്റടുത് 
കമ്്യൂണിറ്റി സയാനിറ്ററി രകയാംപ്ലക്് (സി.എസ്.സി) 
രപ്രയാജക്ടുകടള സംബന്ിച്ച വിവരങ്ങള്
 സ്വച്റ് ഭരാരതറ് മിഷൻ (ഗ്രാമ്രീൺ) പദ്തിയിൽ കുടിദയറ് 
ജേസുംഖധ്യലട ശുെിത്വപരമരായ ആവശധ്ങ്ങൾ കൂടി പരി
ഗണിച്ചറ് 100 കുടുുംബങ്ങളിൽ കൂടുതലുള്ള ഒ.ഡി.എഫറ് പ്സറ് 
വിദല്ജുകൾക്റ് കുറഞ്ഞതറ് ഒര സി.എസറ്.സി ദവണലമ
ന്തറ് േിർബന്ധമരാക്ിയിട്ടുണ്റ്. കമ്്യൂണിറ്ി സരാേിറ്റി 
ദകരാുംപ്ക്റ് സ്രാപിക്കുന്തിേറ് സ്െും ലതരലഞ്ഞടുക്കു
ദമ്പരാൾ പട്ടികജരാതി/പട്ടികവർഗ്ഗക്രാർ കൂടുതെരായി അധി
വസിക്കുന് പ്ദേശങ്ങൾക്കുും േരിദ്രിൽ േരിദ്രരായവ
ർ തരാമസിക്കുന് പ്ദേശങ്ങൾക്കുും അതിഥി ലതരാഴിെരാളികൾ 
കൂടുതലുള്ള പ്ദേശങ്ങൾക്കുും മുൻഗണേ േൽദകണ്തരാ
ണറ്.

വിദല്ജിലെ അനുദയരാജധ്മരായതുും എത്ിദച്ചരരാൻ കഴി
യന്തുമരായ പ്ദേശത്രായിരിക്ണും ആവശധ്ത്ിനു
ള്ള ദടരായിെറ്റ് സ്രീറ്റുകളുും, ബരാത്ിുംഗറ് ക്യൂബിക്ിൾസുും 
വരാഷിുംഗറ് പ്രാറ്റ്ദഫരാമുകളുും വരാഷറ് ലബയറ്സിനുകദളരാടുും 
കൂടിയ സരാമൂഹിക ശുെിത്വ ദകരാുംപ്കറ്സുകൾ സ്രാപിദക്
ണ്തറ്. സരാമൂഹിക ശുെിത്വ ദകരാുംപ്ക്ിലറെ ഓദരരാ യണി
റ്ിനുും േിർദദേശിച്ചിരിക്കുന് പരമരാവധി സഹരായും 2.00 
െക്ും രൂപയരാണറ്. ദകന്ദവും സുംസ്രാേവും കമ്്യൂണി
റ്ിയും 60:30:10 എന്നുപരാതത്ിെരാണറ് ഫണ്റ് വകയി
രദത്ണ്തറ്. പഞ്രായത്റ് അവരലട തേതറ് ഫണ്ിൽ 
േിന്രാണറ് ഫണ്റ് വകയിരത്തുന്തറ്.

സ്വച്ഭയാരത് മിഷൻ(നഗരം)
രരാജധ്ത്രാകമരാേും വൃത്ി, മരാെിേധ്സുംസ്ക്കരണും, ശുെിത്വും 
എന്ിവ ഉറപെരാക്കുകലയന് െക്ധ്ദത്രാലടയരാണറ് 
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സ്വച്റ്ഭരാരതറ് മിഷൻ (േഗരും) പദ്തി ആരുംഭിച്ചതറ്. 
ലവളിയിട വിസർജ്േും പൂർണ്ണമരായും ഒഴിവരാക്കുക,  
മരാേയുവൽ സ്കരാവൻച്ചിുംഗറ് േിർമ്രാർജ്േും ലെയ്യുക, ഖര
മരാെിേധ്ും ശരാസ്ത്രീയമരായി സുംസ്ക്കരിക്കുക, ആദരരാഗധ്പര
മരായ ശുെിത്വശ്രീെങ്ങൾ ഉണ്രാക്കുക എന്ിവയരാണറ് ഈ 
പദ്തിയലട പ്ധരാേ െക്ധ്ങ്ങൾ. വധ്ക്ിഗത ദടരായിെ
റ്റുകൾ, ലപരാതുദടരായിെറ്റുകൾ, ഖരമരാെിേധ് സുംസ്ക്കരണും, 
ഓഫ്രീസറ് ലെെവറ്, കരാരധ്ദശഷി വികസേും, വിവര വിേധ്രാ
ഭധ്രാസ വിേിമയ പ്വർത്േങ്ങൾ എന്ിവയരാണറ് ഈ 
ദപ്രാജകറ്ടിലറെ അഞ്റ് പ്ധരാേ ഘടകങ്ങൾ.

േഗരപ്ദേശങ്ങളിൽ 29,578 വധ്ക്ിഗത ദടരായിെറ്റുക
ൾ േിർമ്ിക്കുകയും അതിൽ 92 േഗര തദദേശ ഭരണ 
സ്രാപേങ്ങൾക്റ് ക്വരാളിറ്ി കൗൺസിൽ ഓഫറ് ഇന്ധ്യ
ലട ഒ.ഡി.എഫറ് സർട്ടിഫിക്റ്റുും െഭിച്ചിട്ടുണ്റ്. വധ്ക്ിഗത 
ദടരായിെറ്ിേരായി േിർമ്ിക്കുന്തിേറ് ദകന്ദ സർക്രാർ 
4,000 രൂപയും, സുംസ്രാേും കുറഞ്ഞതറ് 2,667 രൂപയും 
ദപ്രാത്രാഹേ സഹരായമരായി േൽകുന്നുണ്റ്. 2020-21 
ൽ വധ്ക്ിഗത ദടരായിെറ്ിേരായി 1,064 പുതിയ ഗുണദഭരാ
ക്രാക്ലള കലണ്ത്തുകയും 70.93 െക്ും രൂപയലട ദപ്രാ
ജകറ്ടറ് തയ്യരാറരാക്കുകയും ഈ കരാെയളവിൽ 97 ശതമരാേും 
ടരാർജറ്റ് കകവരിക്കുകയും ലെയ്ിട്ടുണ്റ്. ലകരാച്ചി, ലകരാല്ും, 
ദകരാഴിദക്രാടറ്, തിരവേന്പുരും ദകരാർപെദറഷനുകൾ 
ഉൾലപെലട 30 േഗര തദദേശഭരണ സ്രാപേങ്ങൾക്റ് 
ഒ.ഡി.എഫറ് പ്സറ് അുംഗ്രീകരാരവും െഭിച്ചിട്ടുണ്റ്. 

പുതുക്ിയ ടരാർജറ്റ് പ്കരാരും 1,294 ലപരാതുദടരായിെറ്റുകളു
ലട േിർമ്രാണമരാണറ് െക്ധ്ും ലവച്ചിരിക്കുന്തറ്. ഇതിൽ, 
587 ദടരായിെറ്റ് സ്രീറ്റുകളുലട േിർമ്രാണും പൂർത്്രീകരി
ച്ചിട്ടുണ്റ്. ബരാക്ിയള്ളവ പുദരരാഗതിയിലുമരാണറ്. ലപരാതു 
ദടരായിെറ്റുകളുും മൂത്രപ്പുരകളുും േിർമ്ിക്കുന്തിേറ് ഓദരരാ 
ദടരായിെറ്റ് ദ്രാക്ിനുും 40 ശതമരാേും ഗ്രാറെറ്/വയബി
െിറ്ി ഗധ്രാപറ് ഫണ്റ് (വി.ജി.എഫറ്) എന് േിരക്ിെരാണറ് 
ദകന്ദ സർക്രാർ ഇൻലസറെ്രീവറ് േൽകുന്തറ്. ലപരാതു 
ദടരായിെറ്ിലറെ േിർമ്രാണത്ിേറ് ഒര സ്രീറ്ിേറ് 98,000 
രൂപയരാണറ് യണിറ്റ് ലെെലവങ്ിൽ ഇതിേരായി 39,200 
രൂപയരാണറ് വി.ജി.എഫറ്/ഗ്രാറെരായി േൽകുന്തറ്. ലപരാതു 
ദടരായിെറ്റ് പദ്തികളിൽ ഒര സ്രീറ്ിേറ് 39,200 രൂപ ദകന്ദ 
സർക്രാർ േൽകുദമ്പരാൾ സുംസ്രാേങ്ങൾ കൂറഞ്ഞതറ് 
26,134 രൂപ വകയിരദത്ണ്തരാണറ്. ബരാക്ി തുകയരായ 
32,666 രൂപ തദദേശ ഭരണ സ്രാപേങ്ങൾ വഹിദക്ണ്
തരാണറ്. അദതസമയും മൂത്രപ്പുരകൾക്റ്, യറിേലുകളുലട 
യണിറ്റ് േിരക്റ് ഒര സ്രീറ്ിേറ് 32,000 രൂപയരാണറ്, ഇതിൽ 
12,800 രൂപയരാണറ് വി.ജി.എഫറ്/ഗ്രാറെരായി െഭിക്കുന്തറ്.

എസ്.ബി.എം (നഗരം) പദ്തിയുടെ കീഴിടല 
ഖരമയാലിനധ് സംസ്ക്കരണം (എസ്.ഡബ്ല്യൂ.എം)
എസറ്.ഡ്്യൂ.എും ദപ്രാജകറ്ടുകൾക്റ് ദകന്ദ സർക്രാരി
ലറെ ദപ്രാത്രാഹേ സഹരായും പരമരാവധി 35 ശതമരാേ
മരാണറ്. ഇതിലറെ ഭരാഗമരായി സുംസ്രാേലത് 82 േഗര 
തദദേശഭരണ സ്രാപേങ്ങൾ ഡി.പി.ആർ തയ്യരാറരാക്കു
കയും ശുെിത്വത്ിലറെ സുംസ്രാേതെ എുംപദവർഡറ് 
കമ്ിറ്ിയ്കറ് (എസറ്.എൽ.ഇ.സി) സമർപെിക്കുകയും ആലക 
295.09 ദകരാടി രൂപ (ദകന്ദ വിഹിതും - 103.28 ദകരാടി 
രൂപ, സുംസ്രാേവിഹ്രീതും - 68.75 ദകരാടി രൂപ, േഗര 
തദദേശഭരണ സ്രാപേും - 123.05 ദകരാടി രൂപ) യലട 
ദപ്രാജകറ്ടുകൾക്റ് അുംഗ്രീകരാരും േൽകുകയും ലെയ്ിട്ടുണ്റ്. 

ദകന്ദ സർക്രാരിലറെ ഭവേ േഗരകരാരധ് മന്ത്രരാെയവും 
82 ഡി.പി.ആർ അുംഗ്രീകരിച്ചിട്ടുണ്റ്. ആേധ് തവണയരായി 
ആലക 78.53 ദകരാടി രൂപ 82 തദദേശഭരണ സ്രാപേങ്ങ
ൾക്റ് അനുവേിച്ചിട്ടുണ്റ്. 82 തദദേശഭരണ സ്രാപേങ്ങളു
ലട ആലക 295.09 ദകരാടി രൂപയലട 633 ദപ്രാജകറ്ടുകൾ 
ഏലറ്ടുക്കുകയും എല്രാ മരാസവും അതിലറെ പുദരരാഗതി  
വിെയിരത്തുകയും ലെയ്യുന്നുണ്റ്.

സ്വച്റ്ഭരാരതറ് മിഷൻ-േഗരും പദ്തിയലട ക്രീഴിൽ 
സുംസ്രാേും അുംഗ്രീകരാരും േൽകിയ ഡി.പി.ആർ 
പ്കരാരും േരാെറ് െക്ും രൂപയിൽ കൂടുതൽ വരന് ഉറവി
ടതെ മരാെിേധ്സുംസ്ക്കരണ സുംവിധരാേങ്ങൾ വിതരണും 
ലെയ്യുന്തിനുള്ള ദപ്രാജകറ്ടുകൾ േഗര പ്രാദേശിക 
സർക്രാരകൾ രൂപ്രീകരിക്കുകയണ്രായി. അതിൽ 
1,38,983 യണിറ്റുകൾ അതരായതറ് വിഭരാവേും ലെയ്  
ടരാർജറ്ിലറെ 33 ശതമരാേും മരാർച്ചറ് 2022 ഓലട ദേടിലയ
ടുക്രാൻ െക്ധ്മിടുന്നു. വിഭരാവേും ലെയ് ടരാർജറ്റ് ദേടുന്
തിലൂലട എസി.ബി.എും േഗരും ദപ്രാജകറ്ടിലറെ ഭരാഗമരായി 
േഗര കുടുുംബങ്ങളിലെ 10 ശതമരാേത്ിൽ കൂടുതൽ 
വരന് കുടുുംബങ്ങൾക്റ് സ്വന്മരായി മരാെിേധ് സുംസ്ക്ക
രണ സുംവിധരാേങ്ങൾ െഭധ്മരാകുും.

പുതിയ കയാൽടവയ്പുകള്
ദഗരാബർധൻ (ഗരാൽവകേസിുംഗറ് ഓർഗരാേികറ് 
ബദയരാ-അദഗ്രാ റിദസരാഴറ്സറ് ധൻ) പദ്തി 2018  
ഏപ്ിെിൽ ആരുംഭിച്ച എസറ്.ബി.എും (ജി) പദ്തിയ
ലട പ്ധരാേഘടകമരായ ദഗരാബർധേിലൂലട ജന്തുമരാ
െിേധ്ും ഉൾലപെലടയള്ള കജവമരാെിേധ്ും, അടുക്ളയി
ൽ ബരാക്ി വന് അവശിഷ്ടങ്ങൾ, കദമ്പരാള മരാെിേധ്ും  
തുടങ്ങിയവ ബദയരാ ഗധ്രാസരാക്ി മരാറ്റുന്തിേറ് െക്ധ്മിടു
ന്നു. ദഗരാബർധൻ ബദയരാഗധ്രാസറ് പ്രാറെറ് സ്രാപിക്കുന്
തുമരായി ബന്ധലപെട്ടറ് 2020-21-ൽ 21 ദപ്രാജകറ്ടുകൾ 
സുംസ്രാേത്റ് ആരുംഭിച്ചതിൽ 12 എണ്ണും പൂർത്ിയരായി
ട്ടുണ്റ്. ഇതറ് കൂടരാലത 2021-22-ൽ 40 ദപ്രാജകറ്ടുകൾ കൂടി 
വിഭരാവേും ലെയ്യുകയും ഇതിലറെ ദപ്രാജകറ്ടറ് രൂപ്രീകരണ 
പ്വർത്േങ്ങൾ ആരുംഭിച്ചിട്ടുമുണ്റ്. 40 ദപ്രാജകറ്ടുകളുലട 
എസ്റിദമറ്റ് ലെെവറ് 446.00 െക്ും രൂപയരാണറ്. 12 ടൺ 
കജവമരാെിേധ് സുംസ്ക്കരണും ഇതറ് വഴി സരാധധ്മരാകുും.

രെക്ക് എ രരേക്ക് (െി.എ.ബി) 
സുംസ്രാേലത് ഗുണേിെവരാരമുള്ള ലപരാതു ദടരായിെറ്റു
കളുലട അഭരാവും പരിഹരിക്കുന്തിേറ് ദവണ്ി സുംസ്രാേ 
സർക്രാർ മുദന്രാട്ടറ് ലവച്ച കരാൽലവയറ്പെരാണറ് ദടക്റ് 
എ ദരേക്റ് റിഫ്രലമെറെറ് സൗകരധ്ങ്ങളുും ദടരായിെറ്റ് 
ദകരാുംപ്കറ്സുകളുും. ദേശ്രീയ, സുംസ്രാേ കഹദവകൾ, 
ട്രാൻദ്രാർട്ടറ് ദസ്റഷനുകൾ, ദഷരാപെിുംഗറ് ദകരാുംപ്ക്റ് 
എന്ിവിടങ്ങളിെരാണറ് ഈ സൗകരധ്ും െഭധ്മരാക്കുന്
തറ്. സുരക്ിതത്വവും, വൃത്ിയരാക്ലുലമല്രാും ദടക്റ് എ 
ദരേക്റ് ദടരായിെറ്റുകളിൽ വളലര പ്രാധരാേധ്മുള്ളതരാ
ണറ്. േരാപറ്കിൻ ലവൻഡിുംഗറ് ലമഷ്രീനുകൾ, േരാപറ്കിൻ 
േശ്രീകരണ സുംവിധരാേങ്ങൾ, ദവസറ്റ്റ് ബിന്നുകൾ, വൃ
ത്ിയരാക്കുന്തിേരാവശധ്മരായ സൗകരധ്ങ്ങൾ, ദകരാഫി 
ദഷരാപ്പുകൾ, വിശ്രമസ്െങ്ങൾ എന്ിവ ഇതിലറെ 
ഭരാഗമരാണറ്. േിെവരാരമുള്ള ദടരായിെറ്റുകൾ കുറഞ്ഞതറ് 2 
എണ്ണും എങ്ിലുും ഓദരരാ ഗ്രാമപഞ്രായത്ിലുും, 5 എണ്ണും 
േഗരസഭകളിലുും 8 എണ്ണും മുേിസിപെൽ ദകരാർപെദറഷ
േിലുും ദെർത്റ് സുംസ്രാേത്റ് ഘട്ടുംഘട്ടമരായി 2365 



522  |  സരാമ്പത്ിക അവദെരാകേും 2021 |   അദ്ധ്രായും 12

ടി.എ.ബികളുലട േിർമ്രാണമരാണറ് െക്ധ്മിടുന്തറ്. തദദേ
ശഭരണ സ്രാപേങ്ങൾ േരാളിതുവലര 1,213 ടി.എ.ബി 
ദപ്രാജകറ്ടുകൾ ഏലറ്ടുക്കുകയും 1,063 ദപ്രാജകറ്ടുകളുലട 
ലടൻഡറിുംഗറ് േടപടികൾ പൂർത്ിയരാക്കുകയും 524 ടി.എ.
ബികളുലട േിർമ്രാണും ആരുംഭിച്ചിട്ടുമുണ്റ്. മുഖധ്മന്ത്രിയലട 
100 േിേ പരിപരാടിയലട ഭരാഗമരായി 100 ടി.എ.ബികൾ  
പൂർത്ിയരാക്ിയിട്ടുണ്റ്. ഈ ദപ്രാജകറ്ടിലൂലട ലപരാതു 
ശുെിത്വ സൗകരധ്ങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുകലയന് ടൂറിസ്റ്റുകളുലട 
വളലര കരാെലത് ആവശധ്വും പരിഹരിക്രാൻ സരാധിക്കു
ലമന്റ് പ്ത്രീക്ിക്കുന്നു. സുംസ്രാേലത് ടൂറിസും ദമഖെ
യിൽ വെിലയരാര കുതിച്ചറ് െരാട്ടും ഇതറ് വഴി ഉണ്രാകുലമന്റ് 
പ്ത്രീക്ിക്കുന്നു.

ശുചിത്വപദവ ി പ്രഖധ്യാപനം
കജവ അകജവ മരാെിേധ്ങ്ങൾ കകകരാരധ്ും ലെയ്യുന്
തിലുും വ്രീടുകൾ ദതരാറുമുള്ള മരാെിേധ് ദശഖരണും, ഹരിത 
കർമ്ദസേ പ്വർത്േങ്ങൾ, ലപരാതു ദടരായിെറ്റുകൾ, 
എല്രാ വ്രീടുകളിലുും ദടരായിെറ്റ് സൗകരധ്ും ഉറപെരാക്ൽ  
തുടങ്ങിയ സൗകരധ്ങ്ങൾ പ്േരാേും ലെയ് തദദേശ ഭരണ 
സ്രാപേങ്ങൾക്റ് ശുെിത്വ പേവി േൽകിവരന്നു. ശുെിത്വ 
പേവി ദേടിയ തദദേശ ഭരണ സ്രാപേങ്ങൾക്റ് ഹരിത 
ലപരമരാറ്െട്ടും േടപെിെരാക്കുന്തിനുും, ഡിദ്രാസബിൾ 
പ്രാസ്റിക്ിലറെ ഉപദയരാഗും കുറയ്ക്കുന്തിനുും മരാെിേധ് സും
സ്ക്കരണത്ിലേ കുറിച്ചുള്ള ലപരാതു അവദബരാധും ഉണ്രാ
ക്കുന്തിനുും സരാധിക്കുന്നുണ്റ്. തദദേശഭരണ സ്രാപേ
ങ്ങളുലടയും, ഹരിതദകരളും മിഷലറെയും ശുെിത്വമിഷൻ, 
മഹരാത്രാഗരാന്ധി ലതരാഴിലുറപെറ് പദ്തി, അയ്യൻകരാളി 
േഗര ലതരാഴിലുറപെറ് പദ്തി, കുടുുംബശ്ര്രീ മിഷൻ, ക്ല്രീൻ 
ദകരള കമ്പേി എന്ിവയലട ഏദകരാപിതമരായ പ്വ
ർത്േത്ിലൂലട 791 തദദേശഭരണ സ്രാപേങ്ങൾക്റ് 
േവുംബർ 2021 ഓലട ശുെിത്വ പേവി കകവരിക്കുന്
തിേറ് സരാധിച്ചിട്ടുണ്റ്. ശുെിത്വ പേവി കകവരിച്ച തദദേശ 
ഭരണ സ്രാപേങ്ങളുലട വിവരങ്ങൾ പട്ിക 12.1.18-ൽ 
ലകരാടുത്ിരിക്കുന്നു.

മരാെിേധ്ും കകകരാരധ്ും ലെയ്യുന്തിനുള്ള സൗകരധ്ങ്ങൾ 
എല്രാ തദദേശഭരണ സ്രാപേത്ിലുും ഉറപെരാക്കുക, മറ്റ് 
മരാെിേധ്ങ്ങളരായ ദ്വമരാെിേധ്ും, ദടരായിെറ്റ് മരാെിേധ്ും, 
ലകട്ടിട േിർമ്രാണ മരാെിേധ്ും, ഇറച്ചി, മുടി മരാെിേധ്ും 
എന്ിവ കകകരാരധ്ും ലെയറ്തറ് പൂർണ്ണ ശുെിത്വ സൗകരധ്
ങ്ങൾ കകവരിക്കുക എന്തരാണറ് അടുത് ഘട്ടത്ിൽ 
സുംസ്രാേും െക്ധ്മിടുന്തറ്. മരാെിേധ്വും കജവമരാെിേധ്
വും ദശഖരിക്കുക, ഹരിത ലപരമരാറ്െട്ടും േടപെിെരാക്കുക, 
ഒറ് ഉപദയരാഗ പ്രാസ്റിക്കുകളുലട ഉപദഭരാഗും കുറയ്ക്കുക, 
ലപരാതു അവദബരാധും വളർത്തുക, പ്രാസ്റിക്ിലറെ പുേ
രപദയരാഗും സരാധധ്മരാക്കുകയും അതറ് ദറരാഡറ് ടരാർ ലെ
യ്യുന്തിേറ് ഉപദയരാഗിക്കുക തുടങ്ങിയ പ്വർത്േങ്ങൾ 
തദദേശഭരണ സ്രാപേങ്ങൾ ഏലറ്ടുത്ിട്ടുണ്റ്. കൂടരാലത 
ഉറവിടത്ിൽ തലന് കജവമരാെിേധ്ും കകകരാരധ്ും ലെയ്യു
ന്തിനുള്ള േടപടികളുും ഏലറ്ടുക്കുന്നുണ്റ്. വർഷുംദതരാറുും 
തദദേശഭരണ സ്രാപേങ്ങൾ 12,684 ടൺ ഓർഗരാേികറ് 
വളും ഉല്രാേിപെിക്കുന്നുണ്റ്. ആറെ്രീഗ്്രീൻ, കർഷകമിത്ര, 
കജവശ്ര്രീ, എൻവയദറരാഗ്്രീൻ, കൃഷിമിത്രും, സമതഗ്്രീൻ, 
ഹരിതും, േരാട്ടുപച്ച, അമൃതകും, സമൃദ്ി, ലവർമികദമ്പരാ
സറ്റ്റ്, കദമ്പരാസറ്റ്റ്, ജിദവരാ, േിർമൽ കദമ്പരാസറ്റ്റ് തുട
ങ്ങിയ രേരാൻഡുകൾ തദദേശഭരണ സ്രാപേങ്ങൾ ഉല്രാ
േിപെിക്കുന്നുമുണ്റ്. സുംസ്രാേലത് എല്രാ തദദേശഭരണ 
സ്രാപേങ്ങളുും സമ്പൂർണ്ണ ശുെിത്വും ദേടിലയടുക്കു ന്തി
നുള്ള സുസ്ിര പ്വർത്േങ്ങളുും ഏലറ്ടുക്കുന്നുണ്റ്.

ഗ്ീൻ ഓഫീസ് കധ്യാമ്പയിൻ
ഹരിത ലപരമരാറ്െട്ട പ്വർത്േങ്ങളുലട ഭരാഗമരായി 
സുംസ്രാേലത് 10,000 സർക്രാർ ഓഫ്രീസുകലള ഗ്്രീൻ 
ഓഫ്രീസറ് ആക്ി മരാറ്റുന്തിനുള്ള േടപടികൾ ഏലറ്ടുക്കു
കയണ്രായി. ഗ്്രീൻ ഓഫ്രീസറ് കധ്രാമ്പയിലറെ ഭരാഗമരായള്ള 
കധ്രാമ്പയിൻ ഏകദേശും ഒര മരാസും േ്രീണ്ടുേിൽക്കുകയ
ണ്രായി. ഓഫ്രീസുകൾ ജില്രാതെ ട്രീമുകൾ പരിദശരാധേ 
േടത്തുകയും അവരലട റിദപെരാർട്ടിലറെ അടിസ്രാേത്ി
ൽ ഗ്്രീൻ ഓഫ്രീസരായി ലതരലഞ്ഞടു ക്കുകയും ലെയ്ിട്ടുണ്റ്. 

പട്ിക 12.1.18 ശുെിത്വ പേവി കകവരിച്ച തദദേശഭരണ സ്രാപേങ്ങൾ സുംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ (2021 േവുംബർ വലര)

ക്മ േും. ജില് ഗ്രാമ പഞ്രായത്തുകൾ മുേിസിപെരാെിറ്ികൾ ദകരാർപെദറഷനുകൾ ആലക

1 തിരവേന്പുരും 67 4 1 72

2 ലകരാല്ും 68 4 1 73

3 പത്േുംതിട്ട 42 2 0 44

4 ആെപ്പുഴ 57 6 0 63

5 ദകരാട്ടയും 70 6 0 76

6 ഇടുക്ി 39 2 0 41

7 എറണരാകുളും 44 9 0 53

8 തൃശ്ശൂർ 46 7 0 53

9 പരാെക്രാടറ് 64 5 0 69

10 മെപ്പുറും 56 10 0 66

11 ദകരാഴിദക്രാടറ് 46 5 1 52

12 വയേരാടറ് 22 2 0 24

13 കണ്ണൂർ 66 7 0 73

14 കരാസർദഗരാഡറ് 30 2 0 32

ആലക 717 71 3 791

അവ�ംബം : ശുേിത്വേിഷൻ, മേരളെർക്ാർ
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2021, ജനുവരി 26 േറ് ബഹുമരാേലപെട്ട മുഖധ്മന്ത്രി സും
സ്രാേലത് 11,510 ഓഫ്രീസുകൾക്റ് ഗ്്രീൻ ഓഫ്രീസറ് 
പേവി േൽകുകയണ്രായി.

iii .നഗര അെിസ്ഥയാന സൗകരധ്ങ്ങള്
സ്രായിയരായ േഗരവളർച്ച സരാധധ്മരാക്കുന്തിനുള്ള ഉെി
തമരായ അടിസ്രാേ സൗകരധ്ങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്തിനുള്ള 
സുംസ്രാേത്ിലറെ ദശഷിലയ ആശ്രയിച്ചരാണറ് സുംസ്രാ
േത്ിലറെ സരാമ്പത്ിക വികസേും േിെേിൽക്കുന്തറ്. 
ലമച്ചലപെട്ട ര്രീതിയിലുള്ള ദസവേും െഭധ്മരാക്കുന്തിേറ്, 
േഗര തദദേശഭരണ സ്രാപേങ്ങൾ ലഫസിെിദറ്റ്ർമരാ
രരായി പ്വർത്ിദക്ണ്തുും വികസേ ദപ്രാജകറ്ടുകൾക്റ് 
ലപരാതു സ്വകരാരധ് സമൂഹ പങ്രാളിത് ര്രീതികൾ കലണ്
ത്തുന്തിനുള്ള ഊന്ൽ േൽദകണ്തരാണറ്.

കുടിലവള്ള വിതരണും, മരാെിേധ് സുംസ്ക്കരണ 
സുംവിധരാേും, േഗര ശുെ്രീകരണും, ലപരാതു ശൗെരാെയ
ങ്ങളുലട സ്രാപേവും വധ്രാപേവും, അഴുക്കുെരാൽ േിർമ്രാ
ണവും േന്രാക്ലുും, ഓവെരാലുകളുലട േിർമ്രാണും, 
ഫെപ്േമരായ വരാഹേ പരാർക്ിുംഗറ് േയവും, ആധുേിക 
ര്രീതിയിലുള്ള പരാർക്ിുംഗറ് സുംവിധരാേവും, േഗരങ്ങ
ളുലട മദേരാഹരാരിത വർദ്ിപെിക്ൽ, ഹരിത േഗരും 
സൃഷ്ടിക്കുക, യന്ത്രവൽക്കൃതമല്രാത് േഗര ഗതരാഗത 
സുംവിധരാേങ്ങളുലട സ്രാപേും തുടങ്ങിയ പ്വർത്േ
ങ്ങളരാണറ് േഗര അടിസ്രാേസൗകരധ് വികസേ പരി
പരാടികളിൽ ഉൾലപെടുന്തറ്. സുംസ്രാേത്റ് േടപെരാക്ിവ
രന് പ്ധരാേ േഗര അടിസ്രാേസൗകരധ് വികസേ 
പരിപരാടികൾ ചുവലട വിവരിക്കുന്നു.

അെൽ മിഷൻ രഫയാര് റിജുവരനഷൻ ആന്് 
അര്ബൻ ട്യാൻസ്ഫര്രമഷൻ (അമൃത)്
അടൽ മിഷൻ ദഫരാർ റിജുവദേഷൻ ആറെറ് അർബൻ 
ട്രാൻസറ്ഫർദമഷൻ (അമൃതറ്) എന് പദ്തി കുടിലവ
ള്ള വിതരണും, അഴുക്കുെരാൽ േിർമ്രാണും, കക്കൂസറ് 
മരാെിേധ് േിർമ്രാർജ്േും, മഴലവള്ള ഓവെരാലുകളുലട 
േിർമ്രാണും, േഗര ഗതരാഗതും, ഹരിത പ്ദേശങ്ങൾ, 
പരാർക്കുകൾ, കരാരധ്ദശഷി വികസേും തുടങ്ങി േഗര 

ദമഖെ അഭിമുഖ്രീകരിക്കുന് ലവല്ലുവിളികലള അതിജ്രീ
വിക്കുന്തിനുും േഗര പ്ദേശലത് ഭൗത്രീകവും സ്രാപ
േപരവമരായ അടിസ്രാേ സൗകരധ്ങ്ങൾ ശക്ിലപെടു
ത്തുന്തിനുമരാണറ് െക്ധ്ും വയ്ക്കുന്തറ്. സുംസ്രാേലത് 
ആററ് മുേിസിപെൽ ദകരാർപെദറഷനുകലളയും ആെപ്പുഴ, 
പരാെക്രാടറ്, ഗുരവരായർ എന്്രീ മൂന്റ് മുേിസിപെരാെി
റ്ികലളയും അമൃതറ് പദ്തിയലട ഭരാഗമരാക്ിയിട്ടുണ്റ്.  
2015-16-ൽ ആരുംഭിച്ചറ് 2019-20 വലരയള്ള അഞ്റ് 
വർഷമരായിരന്നു പദ്തി കരാെരാവധിലയങ്ിലുും 2022 
മരാർച്ചറ് വലര ഇതറ് േ്രീട്ടിയിട്ടുണ്റ്. മൂന്റ് സുംസ്രാേ 
വരാർഷിക കർമ് പദ്തി (സരാപെറ്) കളിലൂലട (2015-16, 
2016-17, 2017-18) 2,357.69 ദകരാടി രൂപയലട 1,000 
ദപ്രാജകറ്ടുകൾ ഉൾലപെടുന് പദ്തികളരാണറ് അുംഗ്രീക
രിച്ചിട്ടുള്ളതറ്. 50:30:20 എന് അനുപരാതത്ിൽ ദകന്ദവും 
സുംസ്രാേവും േഗര തദദേശഭരണ സ്രാപേവും ഫണ്റ് 
വകയിരത്തുന്നു. 1,000 ലമരാത്ും ദപ്രാജകറ്ടുകളിൽ 996 
ദപ്രാജകറ്ടുകൾ ലടൻഡർ ലെയ്യുകയും 983 ദപ്രാജകറ്ടുക
ൾ കരരാർ േൽകുകയും ലെയ്ിട്ടുണ്റ്. അതിൽ 30.09.2021 
വലരയള്ള കണക്കുകൾ പ്കരാരും 738 ദപ്രാജകറ്ടുകൾ പൂ
ർത്്രീകരിച്ചിട്ടുണ്റ്.

കുടിലവള്ള വിതരണവും അഴുക്കുെരാൽ േിർമ്രാണവമരാ
ണറ് അമൃതറ് പദ്തിയിൽ മുൻഗണേ േൽകുന് പ്ധരാേ 
ദമഖെകൾ എല്രാ കുടുുംബങ്ങൾക്കുും കപപെറ് കണക്ൻ 
േൽകി കുടിലവള്ളും െഭധ്മരാക്കുക എന്തരാണറ് കുടിലവ
ള്ള വിതരണ പദ്തിയിലൂലട െക്ധ്മിടുന്തറ്. ജെവിഭ
വങ്ങൾ പുേരജ്്രീവിപെിക്കുക, ജെസുംഭരണികളുും, ജെ 
സുംഭരണ പ്രാന്റുകളുും േിർമ്ിക്കുക, പുതിയ കപപെറ് 
കെൻ ഇടുക, പഴയ കപപ്പുകൾ മരാറ്റുക എന്ിവയരാണറ് 
ഈ ദപ്രാജകറ്ടിൽ ഉൾലപെടുന് പ്ധരാേ പ്വൃത്ികൾ. 
ഈ ദമഖെയിൽ 1,124.97 ദകരാടി രൂപയലട 173 ദപ്രാജ
കറ്ടുകൾക്റ് ഭരണരാനുമതി െഭിച്ചിട്ടുണ്റ്. 165 ദപ്രാജകറ്ടു
കൾ ദകരള ജെ അദതരാറിറ്ി മുദഖേയും ദശഷിക്കുന്വ 
േഗര തദദേശ സ്രാപേങ്ങൾ മുദഖേയമരാണറ് േടപെിെരാ
ക്കുന്തറ്. ഇതിൽ 115 ദപ്രാജകറ്ടുകൾ പൂർത്്രീകരിക്കുക
യും ലെയ്ിട്ടുണ്റ്.

മരാെിേധ്ത്ിലറെ ഉറവിടും, മരാെിേധ്ും കുറയ്കൽ, ശരിയരായ ര്രീതിയിൽ സുംസ്ക്കരണും,  തരുംതിരിക്ൽ, പരിഹരാരമരാർഗ്ഗങ്ങൾ  
എന്ിവ സുംബന്ധിച്ച പൂർണ്ണമരായ ഒര ഡരാറ്രാലബയറ്സറ് ഉറപെരാക്കുന് ഐ.ടി അധിഷ്ിതമരായ മരാെിേധ്സുംസ്ക്കരണ 
ദമരാണിറ്റിുംഗറ് സുംവിധരാേമരാണറ് സ്രാർട്ടറ് ഗരാർദബജറ് മരാദേജറ്ലമറെറ്.   ജേങ്ങളുലട പങ്രാളിത്ദത്രാലട സുംസ്രാേത്ിലറെ 
ശുെിത്വേിെവരാരും ദപ്രാത്രാഹിപെിക്കുന്തിനുള്ള ഒര ഓൺകെൻ പ്രാറ്റ്ദഫരാമരായി ഇതറ് പ്വർത്ിക്കുന്നു.  തദദേശഭരണ 
സ്രാപേതെത്ിൽ കരാൾലസറെർ സൗകരധ്വും സുംസ്രാേത്റ് ഒര ദകന്ദ്രീകൃത കൺദട്രാൾ റൂമുും ദെർന്നുള്ള ഒര ദകന്ദ്രീകൃത 
ഓൺകെൻ പ്രാറ്റ്ദഫരാമുും കൂടിയരാണറ് ഇതറ്.

സ്മയാര്ട്് ഗയാര്രബജ് ആപ്ിടന് പ്രരതധ്കത
• ദസ്റക്റ്ദഹരാൾദഡഴറ്സിേറ് ഉടേടി സമഗ്വും തുടർച്ചയരായതുമരായ ദമരാണിറ്റിങ്ങറ് 
• വിദകന്ദ്രീകൃത സമൂഹതെ കജവ മരാെിേധ് കദമ്പരാസ്റിുംഗറ്  
• ഖരമരാെിേധ് സുംസ്ക്കരണത്ിൽ ജേങ്ങളുലട പങ്രാളിത്ും 
• െഭധ്മരായ മരാെിേധ്സുംസ്ക്കരണ സുംവിധരാേങ്ങലള സുംബന്ധിച്ചറ് ജേങ്ങൾക്റ് അറിവറ് േൽകുന്നു.  
• മരാെിേധ്ും ലപരാതുസ്െങ്ങളിൽ വെിലച്ചറിയന്തറ് തടയന്തറ് ഉറപെരാക്കുന്നു
• ആവശധ്മരായ അസുംസറ്കൃത വസറ്തുക്ൾ സുംരുംഭങ്ങൾക്റ് എത്ിക്കുന്തിേറ് സരാധിക്കുന്നു.
• ലമച്ചലപെട്ട ര്രീതിയിലുള്ള മരാെിേധ്സുംസ്ക്കരണ ഗദവണൻസറ്
• തദദേശഭരണ സ്രാപേങ്ങളിലൂലട പൂർണ്ണമരായ ശുെിത്വ കവദറജറ് 
• വിവിധ വകുപ്പുകൾ തമ്ിലുള്ള ഏദകരാപേും

രബയാക്് 12.1.1 സ്രാർട്ടറ് ഗരാർദബജറ് മരാദേജറ് ലമറെറ്
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അഴുക്കുെരാൽ േിർമ്രാണവും കക്കൂസറ് മരാെിേധ്ും 
കകകരധ്ും ലെയ്യുന്തിനുള്ള ദപ്രാജകറ്ടുകളിലൂലട അമൃതറ് 
േഗരങ്ങളിൽ ശരാസ്ത്രീയമരായി ദ്വമരാെിേധ്ും കകകരാരധ്ും 
ലെയ്യുന്തിനുും എല്രാ കുടുുംബങ്ങൾക്കുും സ്വ്രീവദറജറ് കണ
ക്േിലൂലട മരാെിേധ്ും കകകരാരധ്ും ലെയ്യുന്തിനുള്ള 
കണക്ൻ െഭധ്മരാക്കുന്തിനുും െക്ധ്മിടുന്നു. അഴുക്കു
െരാൽ േിർമ്രാണവും കക്കൂസറ് മരാെിേധ്ും കകകരാരധ്ും ലെ
യ്യുന് ദപ്രാജകറ്ടുകളിദെക്രായി 560.11 ദകരാടി രൂപയലട 
137 ദപ്രാജകറ്ടുകൾക്റ് ഭരണരാനുമതി െഭധ്മരായിട്ടുണ്റ്. 
ഇതിൽ 114 ദപ്രാജകറ്ടുകൾ ദകരള ജെ അദതരാറിറ്ി 
മുദഖേയും ദശഷിക്കുന്വ േഗര തദദേശ ഭരണ സ്രാ
പേങ്ങൾ മുദഖേയമരാണറ് േടപെിെരാക്കുന്തറ്. ഇതിൽ 9 
ലസപറ്ദറ്ജറ് പ്രാന്റുകളുും 18 സ്വ്രീവദറജറ് പ്രാന്റുകളുും ഉൾലപെ
ടുന്നു. ഇതുവലര 84 ദപ്രാജകറ്ടുകൾ പൂർത്്രീകരിച്ചിട്ടുണ്റ്. 
 
ഓടകളുും മഴലവള്ള ഓവെരാലുകളുും േിർമ്ിക്കുകയും 
േന്രാക്കുകയും ലെയ്യുന്തിലൂലട േഗരങ്ങളിലെ ലവള്ള
ലക്ട്ടറ് ഒഴിവരാക്കുന്തിേരാണറ് മഴലവള്ള ലരെയിദേജറ് ദമ
ഖെയിലെ ദപ്രാജകറ്ടുകളിലൂലട െക്ധ്മിടുന്തറ്. ഇതിൽ 
365.21 ദകരാടി രൂപയലട 496 ദപ്രാജകറ്ടുകളരാണറ് ഉൾലപെ
ടുത്ിയിരിക്കുന്തറ്. അതിൽ 427 ദപ്രാജകറ്ടുകൾ പൂർത്്രീ
കരിച്ചിട്ടുണ്റ്. 

േഗര പ്ദേശങ്ങളിൽ ദമരാദട്ടരാർ രഹിത ഗതരാഗത 
സൗകരധ്ും സൃഷ്ടിക്കുന്തിനുള്ള പരിപരാടികളരാണറ് േഗര 
ഗതരാഗതദമഖെയിലെ ദപ്രാജകറ്ടുകളിലൂലട െക്ധ്മിടു
ന്തറ്. ഇതിൽ കസ്ക വരാക്റ്, േടപെരാത, കസഡറ് വരാക്റ്, 
ദമൽപെരാെും എന്ിവയലട േിർമ്രാണവും ബഹുേിെ 
പരാർക്ിുംഗറ് സൗകരധ്ും എന്്രീ ദപ്രാജകറ്ടുകൾ ഉൾലപെ
ടുന്നുണ്റ്. 204.96 ദകരാടി രൂപയലട 122 ദപ്രാജകറ്ടുൾ 
ഉൾലപെടുത്ിയ ഈ പദ്തിയിൽ 71 ദപ്രാജകറ്ടുകൾ  
പൂർത്ിയരായിട്ടുണ്റ്.

ഹരിത ഇടങ്ങളുും പരാർക്കുകളുും എന് ദമഖെയിൽ ബരാെ 
സൗഹൃേ ഘടകങ്ങൾക്റ് പ്ദതധ്ക പരിഗണേ േൽകി
ലകരാണ്റ് ഹരിത ഇടങ്ങളുും പരാർക്കുകളുും വികസിപെിക്കു
ന്തിേരാണറ് ഉദദേശിക്കുന്തറ്. ഇതിൽ 46.40 ദകരാടി 
രൂപയലട 72 ദപ്രാജകറ്ടുകൾ ഉൾലപെടുന്നുണ്റ്. അതിൽ 
41 ദപ്രാജകറ്ടുകൾ പൂർത്ിയരായിട്ടുണ്റ്. അമൃതറ് ദപ്രാജ
കറ്ടിലറെ 2021 ലസപറ്റ്ുംബർ 30 വലരയള്ള സരാമ്പത്ിക 
പുദരരാഗതി അനുബന്ം 12.1.20 ൽ ലകരാടുത്ിരിക്കുന്നു. 
ഒമ്പതറ് േഗര തദദേശഭരണ സ്രാപേങ്ങളിലെ അമൃതറ് 
ദപ്രാജകറ്ടിലറെ പുദരരാഗതി സുംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ 
അനുബന്ം 12.1.21 ലുും ദമഖെരാ പുദരരാഗതി സുംബ
ന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ അനുബന്ം 12.1.22 ലുും ലകരാടുത്ി
രിക്കുന്നു. 

ഗദവണൻസറ് ലമച്ചലപെടുത്തുന്തിനുള്ള െിെ പരിഷറ്കരാര
ങ്ങളരാണറ് ഇൻലസറെ്രീവറ് ദഫരാർ റിദഫരാും പരിപരാടിയിലൂലട 
മിഷൻ െക്ധ്മിടുന്തറ്. ഇക്രാെയളവിൽ പതിലേരാന്റ് 
പരിഷറ്ക്രണങ്ങൾ േടപെിെരാക്രാേരാണറ് മിഷൻ  ഉദദേ
ശിക്കുന്തറ്. ഇവ േടപെിെരാക്കുന്തിേരായി വരാർഷിക 
പദ്തി വിഹിതത്ിലറെ 10 ശതമരാേും ഓദരരാ വർഷവും 
മരാറ്ി വയ്ക്കുകയും ഇതറ് സുംസ്രാേങ്ങൾക്കുും ദകന്ദ 
ഭരണ പ്ദേശങ്ങൾക്കുമരായി പരിഷറ്ക്രണ ദേട്ടത്ിേറ് 
ഇൻലസറെ്രീവരായി േൽകുകയും ലെയ്യുന്നു. മുൻവർഷ
ലത് ഇൻലസറെ്രീവറ് വിഹിതും തുടർന്നു വരന് ഓദരരാ 

സരാമ്പത്ിക വർഷത്ിലറെയും ആരുംഭത്ിൽ തലന് 
സുംസ്രാേങ്ങൾക്റ് േൽകുന്തരാണറ്. ഓദരരാ സുംസ്രാ
േവും അവരലട സ്വയും വിെയിരത്ൽ മിഷേറ് െഭധ്മരാ
ക്കുദമ്പരാൾ മിഷലറെ ദകന്ദ ഡയറകറ്ടദററ്റ് സുംസ്രാേ
ങ്ങൾക്കുള്ള ഇൻലസറെ്രീവറ് തുക പ്ഖധ്രാപിക്കുും. കഴിഞ്ഞ 
േരാലുവർ ഷക്രാെവും തുടർച്ചയരായി സുംസ്രാേത്ിേറ് 
ഇൻലസറെ്രീവറ് ഇേത്ിൽ തുക െഭിക്കുകയും ദേശ്രീയ
തെത്ിൽ സുംസ്രാേും ഏഴരാും സ്രാേത്റ് േിൽക്കുക
യും ലെയ്യുന്നു. േരാളിതുവലര റിദഫരാും ഇൻലസറെ്രീവരായി  
ദകരളത്ിേറ് 59.82 ദകരാടി രൂപ െഭിച്ചിട്ടുണ്റ്.

സ്മയാര്ട്് സിറ്റി മിഷൻ 
പൗരൻമരാർക്റ് പ്ധരാേ അടിസ്രാേ സൗകരധ്ങ്ങൾ, 
ലമച്ചലപെട്ട ജ്രീവിത സൗകരധ്ങ്ങൾ, വൃത്ിയള്ളതുും സു
സ്ിരവമരായ പരിസ്ിതിയും, സ്രാർട്ടറ് ലസരാെ്യൂഷനുകളുും  
ഉറപെരാക്ിലക്രാണ്റ് േഗരങ്ങളുലട വികസേും ദപ്രാത്രാ
ഹിപെിക്കുന്തിേരായി ഭവേ േഗരകരാരധ് മന്ത്രരാെയും 
2015–ൽ ആരുംഭിച്ച അടിസ്രാേ സൗകരധ് വികസേ 
പരിപരാടിയരാണറ് സ്രാർട്ടറ് സിറ്ി മിഷൻ. ഈ പദ്തിയലട 
ഒന്രാുംഘട്ടത്ിൽ ലകരാച്ചി േഗരലത്യും മൂന്രാും ഘട്ടത്ി
ൽ തിരവേന്പുരും േഗരലത്യും ലതരലഞ്ഞടുത്ിട്ടുണ്റ്. 

ലകരാച്ചി സ്രാർട്ടറ് സിറ്ിക്റ് ദപ്രാജകറ്ടറ് ലെെവരായി കണ
ക്രാക്ിയിരിക്കുന്തറ് 2,076.00 ദകരാടി രൂപയരാണറ്. 
ഇതിൽ ദകന്ദ, സുംസ്രാേ ഗവൺലമന്റുകളുലട വിഹിതും 
500.00 ദകരാടി രൂപ വ്രീതമരാണറ്. ലകരാച്ചി ദകരാർപെദറഷൻ, 
70.00 ദകരാടി രൂപയും മറ്റ് പദ്തികളുമരായള്ള സുംദയരാജേും 
വഴി 1,006.00 ദകരാടി രൂപയും കലണ്ത്തുന്നു.

അടിസ്രാേ സൗകരധ്ങ്ങൾ ലമച്ചലപെടുത്ി ദഫരാർട്ടറ് 
ലകരാച്ചി-മട്ടരാദഞ്രി പ്ദേശലത് ആസൂത്രിതമരായ 
സമഗ് വികസേമരാണറ് ലകരാച്ചി സ്രാർട്ടറ് സിറ്ി ദപ്രാജ
കറ്ടിലൂലട െക്ധ്മിടുന്തറ്. ലകരാച്ചി സ്രാർട്ടറ് സിറ്ി ദപ്രാ
ജകറ്ടിൽ 42 ദപ്രാജകറ്ടുകൾ വിഭരാവേും ലെയ്ിട്ടുണ്റ്. 
ഇതിൽ 12 ദപ്രാജകറ്ടുകൾ പൂർത്ിയരായിട്ടുണ്റ്. ഇതിൽ 
22 ദപ്രാജകറ്ടുകൾ േിെവിൽ പുദരരാഗമിച്ചുലകരാണ്ിരി
ക്കുന്നു. 2 ദപ്രാജകറ്ടുകളുലട ലടണ്റിുംഗറ് േടപടികൾ 
പുദരരാഗമിക്കുകയും 2 ദപ്രാജകറ്ടുകൾ ലടണ്ർലെദയ്യ
ണ്തുും 4 ദപ്രാജകറ്ടുകൾ സുംദയരാജിത ദപ്രാജകറ്ടുക
ളുമരാണറ്. ആശുപത്രി ദറരാഡിൽ ആധുേിക ര്രീതിയിലു
ള്ള േടപെരാതകൾ, സർക്രാർ ലകട്ടിടത്ിലെ ഗ്ിഡറ് 
കണകറ്ടഡറ് റൂഫറ് ദടരാപെറ് സുംവിധരാേും, ഇറെദഗ്റ്ഡറ് 
കമരാറെറ് കൺദട്രാൾ ആറെറ് കമ്്യൂണിദക്ഷൻ ലസറെർ, 
ഇറെെിജറെറ് ട്രാഫിക്റ് മരാദേജറ്ലമറെറ് സുംവിധരാേും, 
ജേറൽ ദഹരാ്ിറ്െിൽ ഇ-ലഹൽത്റ് സുംവിധരാേും, 
വ്രീടുകളിദെയും ലതരവകളിദെയും ബിന്നുകൾ, ഡച്ചറ് 
പരാെസിലറെ പ്ദവശേ കവരാടത്ിലറെ േവ്രീകരണും, 
ദഫരാർട്ടറ് ലകരാച്ചിയിലെ ഓപെൺ എയർ തിദയറ്ർ, 
വരാദസ്കരാ സ്ക്വയറിലെ ബ്രീച്ചറ് കും ഫ്രണ്റ് േവ്രീകരണും, 
ലഹൽത്റ് എ.ടി.എും, ദപരാെ്രീസറ് കിദയരാസ്ക്കുകൾ, സി.എ
ച്ചറ് ഗ്ൗണ്റ് മുതൽ മുംഗെവേും വലര ബന്ധിപെിക്കുന് 
ലപരാതു ഇടേരാഴി എന്ിവയരാണറ് പൂർത്ിയരാക്ിയ ദപ്രാജ
കറ്ടുകളിൽ പ്ധരാേമരായും ഉൾലപെടുന്തറ്. 

സ്രാർട്ടറ് സിറ്ി തിരവേന്പുരത്ിലറെ ലമരാത്ും ദപ്രാജ
കറ്ടറ് ലെെവറ് ആലക 1538.20 ദകരാടി രൂപയരാണറ്. ഇതിൽ 
ദകന്ദ സുംസ്രാേ സർക്രാരകളുലട വിഹിതും 500.00 
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ദകരാടി രൂപ വ്രീതമരാണറ്. തിരവേന്പുരും ദകരാർപെദറഷ
ൻ 135.7 ദകരാടി രൂപ, മറ്റ് സുംദയരാജിത ദപ്രാജകറ്ടുകളി
ലൂലട 260.10 ദകരാടി രൂപ, ലപരാതു സ്വകരാരധ് പങ്രാളിത്
ദത്രാലട 142.40 ദകരാടി രൂപ എന്ിങ്ങലേയരാണറ്. 

സ്രാർട്ടറ് സിറ്ി തിരവേന്പുരും െിമിറ്ഡറ് 44 ദപ്രാജകറ്ടു
കളരാണറ് വിഭരാവേും ലെയ്ിരിക്കുന്തറ്. ഇതിൽ 13 ദപ്രാജ
കറ്ടുകൾ പൂർത്ിയരായിട്ടുണ്റ്. 26 ദപ്രാജകറ്ടുകൾ േിെവിൽ 
പുദരരാഗമിച്ചു ലകരാണ്ിരിക്കുന്നു, 4 ദപ്രാജകറ്ടുകൾ ലടണ്ർ 
ലെദയ്യണ്തുും ഒര ദപ്രാജകറ്ടറ് ഡി.പി.ആർ രൂപ്രീകരണ
ത്ിലുമരാണറ്. പരാളയത്തുും തമ്പരാന്നൂരിലുും ബഹുേിെ കരാർ 
പരാർക്ിങ്ങിലറെ േിർമ്രാണും, മഴലവള്ള സുംഭരണും, 
ഇറെദഗ്റ്ഡറ് കമരാറെറ് ആറെറ് കൺദട്രാൾ ലസറെറിലറെ 
േിർമ്രാണും, രരാജരാജി േഗറിൽ സുംദയരാജിത ദസരാഷധ്ൽ 
ഹൗസിുംഗറ് ദകരാുംപ്ക്ിലറെ േിർമ്രാണും, രരാജരാജി 
േഗറിലെ ലപരാതു ആദരരാഗധ് ദകന്ദും ലമച്ചലപെടുത്ൽ, 
ട്ിഡയ്കരായി ഒര പുേരധിവരാസ ദ്രാക്റ്, പുത്രിക്ണ്
ത്റ് ഓപെൺ എയർ തിദയറ്റിലറെയും പരാർക്ിലറെയും 
േിർമ്രാണും, ദകരള ജെ അദതരാറിറ്ിയലട പരിസരത്റ് 
കുട്ടികളുലട പരാർക്ിലറെയും േിർമരാണും, അഞ്റ് സ്െ
ങ്ങളിൽ ദസരാളരാർ റൂഫറ് ദടരാപ്പുകൾ, അുംഗൻവരാടികളുലട 
േവ്രീകരണും, ഇൻഫർദമഷൻ കിദയരാസ്ക്കുകളുലടയും 
കുടിലവള്ള കിദയരാസ്ക്കുകളുലടയും േിർമ്രാണും എന്്രീ 
ദപ്രാജകറ്ടുകൾ പുദരരാഗതിയിെരാണറ്. 15 ഇെകറ്ട്ികറ് 
ഓദട്ടരായും, 15 ഇെകറ്ട്ികറ് റിക്രായും, സ്രാർട്ടറ് ഇവി 
െരാർജർ എന്ിവ വരാങ്ങിയതുും, മൂന്റ് അുംഗൻവരാടികളുലട 
േവ്രീകരണും, ഓപെൺ ജിുംദേഷധ്വും, കുട്ടികൾക്റ് വിദേരാ
േത്ിേരാവശധ്മരായ ഉപകരണങ്ങൾ വരാങ്ങിയതുും, സ്രാർട്ടറ് 
ബസറ്ലഷൽട്ടറിലറെ േിർമ്രാണും, ഇറെറരാകറ്ട്രീവറ് ഇൻഫ
ർദമഷൻ കിദയരാസ്ക്കുകളുും ഡിദ്ലേ ദബരാർഡുകളുും, ലപരാതു
ദടരായിെറ്റുകളുലട േവ്രീകരണും, അലേർട്ടിലറെ ദസരാളരാർ 
പി.വി പവർ പ്രാറെിലറെ േിർമരാണും, ലപരാന്റ ശ്ര്രീധർ 
പരാർക്ിലറെ േവ്രീകരണും, 12 സ്െങ്ങളിൽ സ്രാപി
ച്ചിട്ടുള്ള സ്രാർട്ടറ് ലമരാസ്കിദറ്രാ ലഡൻസിറ്ി സുംവിധരാേും,  
പരാളയലത് മരാെിേധ്ത്ിലറെ ബദയരാകമേിുംഗറ് എന്ിവ 
പൂർത്ിയരാക്ിയ 13 ദപ്രാജകറ്ടുകളിൽലപെടുന്നു. 

ഗ്യാമങ്ങടള തമ്ിൽ ബന്ിപ്ിക്കൽ
ഗ്രാമങ്ങലള ദറരാഡറ് മരാർഗ്ഗും ബന്ധിപെിച്ചറ് ജേങ്ങൾക്റ് 
സരാമ്പത്ികവും സരാമൂഹികവമരായ ദസവേങ്ങൾ പ്രാപധ്
മരാക്കുക അതുവഴി കരാർഷിക വരമരാേും വർദ്ിപെിക്കുക, 
ഉതറ്പരാേേക്മമരായ ലതരാഴിൽ അവസരങ്ങളുും സൃഷ്ടി
ക്കുകയും ലെയ്യുക എന്തറ് ഗ്രാമ്രീണ വികസേത്ിലറെ 
ഏറ്വും പ്ധരാേ ഘടകങ്ങളിലെരാന്രാണറ്. ഗ്രാമ്രീണ 
ദറരാഡുകൾ മികച്ച െരക്റ് വിതരണും സുഗമമരാക്കുകയും 
മരാർക്റ്റ് ദകന്ദങ്ങളുലട വികസേും ദപ്രാത്രാഹിപെിക്കു
കയും കർഷകർക്റ് മരാർക്റ്റ് സർപ്സറ് ഉണ്രാക്രാൻ 
പ്ദെരാേേും േൽകുന്തുമരാണറ്. സുംദയരാജിത ദറരാഡറ് 
ശുംഖെ, കരാർഷിക യന്ത്രവതറ്ക്രണും, വിഭവങ്ങളുലട 
ഫെപ്േമരായ വിേിദയരാഗും, ഗ്രാമപ്ദേശങ്ങളിലെ അടി
സ്രാേ സൗകരധ്ങ്ങളുലട മികച്ച ഉപദയരാഗും എന്ിവ 
സരാധധ്മരാക്കുന്നു. പി.എും.ജി.എസറ്.കവ യലട പ്രാഥ
മിക െക്ധ്ും എല്രാ കരാെവസ്യ്ക്കുും അനുദയരാജധ്മരായ 
ദറരാഡുകൾ വഴി (ആവശധ്മരായ കലുങ്കുകളുും ദക്രാസറ് 
ലരെയിദേജറ് ഘടേകളുമുള്ള, വർഷും മുഴുവൻ പ്വർത്ി
ക്രാവന്) ഗ്രാമപ്ദേശങ്ങളിലെ ബന്ധിക്ലപെടരാത് 
ആവരാസ വധ്വസ്കലള ബന്ധിപെിക്കുക എന്തരാണറ്. 

സമതെ പ്ദേശങ്ങളിൽ 500 ഉും അതിേറ് മുകളിലുും,  
കുന്റ്-മരഭൂമി-ആേിവരാസ ദമഖെകളിൽ 250-േറ് മുക
ളിലുള്ള ആൾക്രാർ തരാമസിക്കുന് ആവരാസ വധ്വസ്ക
ലളയരാണറ് ബന്ധിപെിക്കുന്തറ്. 

സുംസ്രാേലത് ഗ്രാമ്രീണ േിവരാസികൾക്റ് ഏലറ  
പ്ദയരാജേപ്േവും ഗ്രാമ്രീണ ദമഖെലയ പര്രും ബന്ധി
പെിക്കുന്തുമരായ പദ്തിയരാണറ് പ്ധരാേമന്ത്രി ഗ്രാമ 
സഡകറ് ദയരാജേ (പി.എും.ജി.എസറ്.കവ). ദേശ്രീയും, 
സുംസ്രാേും, ജില് എന്്രീ മൂന്റ് തെത്ിൽ ഗുണേിെ
വരാര പരിദശരാധേരാസുംവിധരാേും േിെവിലുള്ള പി.എും.
ജി.എസറ്.കവ. പദ്തിയിൽ ഏലറ്ടുത്റ് േിർമ്ിക്കുന് 
ദറരാഡുകൾ ഉയർന് ഗുണേിെവരാരമുള്ളതുും േ്രീർഘ
കരാെും േിെേിൽക്കുന്തുമരാണറ്. സുംസ്രാേലത് 
ദേരാഡൽ ഏജൻസിയരായ ദകരള സുംസ്രാേ ഗ്രാമ്രീണ 
ദറരാഡറ് വികസേ ഏജൻസി (ലക.എസറ്.ആർ.ആർ.
ഡി.എ.) യരാണറ് ഈ പദ്തിയലട േിർവ്വഹണും േടത്തു
ന്തറ്. ദകന്ദ സർക്രാർ േൽകുന് തുകയിൽ േിന്നുും 
പദ്തിയലട എസ്റിദമറ്റ് പ്കരാരമുള്ള തുക മരാത്രലമ 
ലെെവഴിക്രാൻ പരാടുള്ളു. ലടണ്ർ എലക്സ്റ്, സരാധേ 
സരാമഗ്ികൾ മരാറ്ിസ്രാപിക്ൽ, പണി പൂർത്്രീകരിച്ച 
ദറരാഡുകളുലട അറ്കുറ്പെണികൾ എന്ിവയ്കരായി ദകന്ദ 
വിഹിതും ഉപദയരാഗിക്രാൻ പരാടുള്ളതല്. അതിേരാൽ 
സുംസ്രാേ സർക്രാർ പി.എും.ജി.എസറ്.കവ. പദ്തി
യലട സുംസ്രാേ വിഹിതമരായി വകുയിരത്തുന് 40 
ശതമരാേും തുകയ്കറ് ഉപരിയരായി പി.എും.ജി.എസറ്.കവ. 
പദ്തിക്രായള്ള സുംസ്രാേ സഹരായും’ എന് പദ്തിയി
ലൂലട പ്ധരാേമന്ത്രി ഗ്രാമ സഡകറ് ദയരാജേ പദ്തിയലട 
പരിധിയിൽ വരരാത് മുകളിൽ പ്തിപരാേിച്ച പ്വർത്േ
ങ്ങൾ ഏലറ്ടുക്കുന്തിേരായി തുക വകയിരത്തുന്നുണ്റ്.

ദേശ്രീയ തെത്ിൽ പി.എും.ജി.എസറ്.കവ രണ്റ് ഘട്ടങ്ങൾ 
പൂർത്ിയരാക്കുകയും 1.25 െക്ും കിദെരാമ്രീറ്ർ എല്രാ  
കരാെരാവസ്യ്ക്കുും അനുദയരാജധ്മരായ ദറരാഡറ് കണ
കറ്റ്ിവിറ്ി െക്ധ്മിട്ടറ് മൂന്രാും ഘട്ടും ആരുംഭിക്കുകയും 
ലെയ്ിരിക്കുന്നു. ഈ പദ്തി പ്കരാരും ഇതുവലര 6.44 
െക്ും കിദെരാമ്രീറ്റിെധികും ദറരാഡുകൾ േിർമിച്ചിട്ടുണ്റ്. 
ഗ്രാമ്രീണ കരാർഷിക വിപണികൾ, ഹയർ ലസക്റെറി 
സറ്ക്കൂളുകൾ, ആശുപത്രികൾ എന്ിവയമരായി ബന്ധി
പെിച്ചിട്ടുള്ള േിെവിലുള്ള ദറരാഡുകൾ േവ്രീകരിക്കുന്തിലൂ
ലട ഗ്രാമ്രീണ ദറരാഡറ് ശുംഖെയലട ഏക്രീകരണമരാണറ് 
പ്ധരാൻ മന്ത്രി ഗ്രാമ സഡകറ് ദയരാജേ-III ലറെ മരാർഗ്ഗ
േിർദദേശങ്ങളിൽ വിഭരാവേും ലെയ്യുന്നുണ്റ്. ദകരളത്ിൽ  
2020-21-ൽ 104.56 കിദെരാമ്രീറ്ർ ദറരാഡറ് 8285.50 െക്ും 
രൂപ ലെെവിൽ അനുവേിച്ചതിൽ 76.78 കി.മ്രീ. ദറരാഡറ്  
പൂർത്്രീകരിക്കുകയണ്രായി. പി.എും.ജി.എസറ്.കവ 
പദ്തിക്റ് ക്രീഴിൽ 2020-21, 2021-22 വർഷങ്ങളിൽ  
(ലസപറ്റ്ുംബർ 30, 2020 വലര) ദറരാഡുകൾ സ്രാപി
ക്കുന്തിലറെ ജില്രാടിസ്രാേത്ിലുള്ള വിശേരാുംശങ്ങൾ  
അനുബന്ം 12.1.23-ൽ േൽകിയിരിക്കുന്നു.

പ്രധയാനമന്ത്രി കൃഷി സിഞ്യായ് രയയാജന  
(പ ി.എം.ടക.എസ്.വവ) നീര്ത്െ ഘെകം
ദകന്ദസർക്രാർ 2015-16 ൽ സമഗ് േ്രീർത്ട പരി
പരാെേ പരിപരാടിലയ പ്ധരാേമന്ത്രി കൃഷി സിഞ്രായറ് 
ദയരാജേയിൽ െയിപെിക്കുകയണ്രായി. അതിനുദശഷും 
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ഈ പരിപരാടി പ്ധരാേമന്ത്രി കൃഷി സിഞ്രായറ് ദയരാജേ
യലട േ്രീർത്ട ഘടകമരായി േടപെിെരാക്ിവരന്നു. ദകന്ദ 
സുംസ്രാേ സർക്രാരകൾ 60:40 എന് അനുപരാതത്ി
െരാണറ് ഇതിേറ് വിഹിതും വകയിരത്തുന്തറ്. കൃഷിവകുപെരാ
ണറ് സുംസ്രാേത്റ് പി.എും.ലക.എസറ്.കവ േടപെരാക്കുന് 
ദേരാഡൽ വകുപെരായി പ്വർത്ിക്കുന്തറ്.

മലണ്ണരാെിപെറ് തടയൽ, പ്കൃതിേത് സസധ്ങ്ങളുലട പുേര
ജ്്രീവേും, മഴലവള്ള സുംഭരണും, ഭൂഗർഭജെ റ്രീെരാർജിും
ഗറ്, തരിശുഭൂമി കൃഷിദയരാഗധ്മരാക്ൽ എന്ിവയരാണറ് ഈ 
പരിപരാടിയലട െക്ധ്ങ്ങൾ. േ്രീർത്ട വികസേ പരിപരാ
ടികൾ േടപെിെരാക്കുന്തിലൂലട കരാർഷിക ദമഖെയിൽ 
ഒന്ിെധികും വിളവകൾ സരാധധ്മരാക്കുകയും വിവിധ കരാ
ർഷികരാധിഷ്ടിത പ്വർത്േങ്ങൾ ആരുംഭിക്കുന്തിലൂലട 
േ്രീർത്ട ദമഖെയിലെ ഗ്രാമ്രീണ ജേതയലട ജ്രീവദേരാ
പരാധികൾ സുസ്ിരമരായി േിെേിർത്തുക എന്തരാണറ് 
ആതധ്ന്ികമരായി ഈ പദ്തിയിലൂലട െക്ധ്ുംലവയ്ക്കുന്
തറ്. 4,000 മുതൽ 6,000 ലഹകറ്ടർ വലര വിസ്്രീർണ്ണമുള്ള 
5 മുതൽ 10 വലര ലെറു േ്രീർത്ടങ്ങൾ അടങ്ങിയ ഒര 
ക്ലസ്ററിലേയരാണറ് ദപ്രാജകറ്ടറ് ഏരിയ ആയി കണക്രാക്കു
ന്തറ്. ദ്രാക്റ്പഞ്രായത്തുകളരാണറ് പദ്തി േിർവ്വഹണ 
ഏജൻസിയരായി പ്വർത്ിക്കുന്തറ്. പദ്തി േടത്ിപെിേരാ
യി ലഹകറ്ടറിേറ് േിരപെറ് ഭൂമിയരാലണങ്ിൽ 12,000 രൂപയും 
മെദയരാരപ്ദേശമരാലണങ്ിൽ 15,000 രൂപയമരാണറ് 
േൽകുന്തറ്. 
 
പി.എും.ലക.എസറ്.കവ പദ്തിയിലൂലട 2020-21 ലുും 
2021-22 ലുും (2021 ലസപറ്റ്ുംബർ 30 വലര) യഥരാക്മും 
2,831.00 െക്ും രൂപ, 1,546.98 െക്ും രൂപ എന്ിങ്ങ
ലേ ലെെവഴിക്കുകയണ്രായി. ബരാച്ചറ് II-ൽ ഉൾലപെട്ട 
203.96 ദകരാടി രൂപയലട 26 ദപ്രാജകറ്ടുകളുും ബരാച്ചറ് III-ൽ 
ഉൾലപെട്ട 106.86 ദകരാടി രൂപയലട 15 ദപ്രാജകറ്ടുകളുും 
യഥരാക്മും 2018 മരാർച്ചിലുും 2020 ലസപറ്റ്ുംബറിലുമരായി 
പൂർത്്രീകരിക്കുകയണ്രായി. 

II. ടതയാഴിലിനും ഉപജീവനത്ിനുമുള്ള സഹയായം 
േരാരിദ്ധ് േിർമ്രാർജ്േത്ിലറെ ഒര പ്ധരാേ സൂെക
മരാണറ് ലതരാഴിെവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്തിലൂലട വര
മരാേത്ിലുണ്രാവന് വർദ്േവറ്. ഗ്രാമ്രീണ ദമഖെയി
ലുള്ളവർക്റ് ലതരാഴിൽ േൽകുന്തിൽ സുപ്ധരാേ പങ്റ് 
വഹിക്കുന് പ്ധരാേ ദകന്ദരാവിഷറ്കൃത പദ്തികളിൽ 
ഒന്രാണറ് മഹരാത്രാഗരാന്ധി ദേശ്രീയ ഗ്രാമ്രീണ ലതരാഴി
ലുറപെറ് പദ്തി. അവിേഗ്ദ്ധ ലതരാഴിൽ ലെയ്യരാൻ കഴിവും 
തരാല്രധ്വമുള്ള ഗ്രാമപ്ദേശങ്ങളിലെ പ്രായപൂർത്ിയരായ 
കുടുുംബരാുംഗങ്ങൾക്റ് എല്രാ സരാമ്പത്ിക വർഷവും 100 
േിവസും ദവതേദത്രാടുകൂടി ലതരാഴിൽ ഉറപ്പുവരത്തുന്തി
ലൂലട ഗ്രാമ്രീണ ദമഖെയിലെ കുടുുംബങ്ങളുലട ഉപജ്രീവേ 
സുരക് വർദ്ിപെിക്കുന്നു.

ദേശ്രീയ തെത്ിൽ 2020-21 സരാമ്പത്ിക വർഷത്ിൽ 
(21.01.2021 വലര) 311.92 ദകരാടി ലതരാഴിൽേിേങ്ങൾ 
സൃഷ്ടിക്രാൻ കഴിഞ്ഞതറ് എക്രാെലത്യും ഉയർന് 
േിരക്രാണറ്. ലമരാത്ും ലതരാഴിൽേിേങ്ങളിൽ, 52.69 
ശതമരാേും സ്ത്രീകൾക്കുും, 19.9 ശതമരാേും പട്ടികജരാതി 
വിഭരാഗക്രാർക്കുും 17.8 ശതമരാേും പട്ടികവർഗ്ഗ വിഭരാഗ
ക്രാർക്കുും അനുവേിച്ചിരിക്കുന്നു. 2020-21 സരാമ്പത്ിക 
വർഷത്ിൽ (21.01.2021 വലര) ഏലറ്ടുത് ലമരാത്ും 

പ്വൃത്ികളുലട 61 ശതമരാേവും വധ്ക്ിഗത ഗുണദഭരാക്തൃ 
പദ്തികളുമരായി ബന്ധലപെട്ടതുും ലമരാത്ും ലെെവിലറെ 
68.37 ശതമരാേും കൃഷിക്കുും കരാർഷിദകതര അനുബന്ധ 
ദജരാെികൾക്കുമരാണറ്. 4.24 ദകരാടി മൂെധ്മുള്ള മഹരാത്രാ
ഗരാന്ധി ദേശ്രീയ ഗ്രാമ്രീണ ലതരാഴിലുറപെറ് പദ്തി ആസ്ി
കൾ ജിദയരാ ടരാഗറ് ലെയറ്തറ് ലപരാതുസഞ്യത്ിൽ െഭധ്
മരാക്ി. 2013-14 സരാമ്പത്ിക വർഷത്ിൽ എും .ജി .
എൻ. ആർ. ഇ.ജി. എ ലതരാഴിെരാളികളുലട അക്ൗണ്ടുകളി
ദെക്റ് ദവതേത്ിലറെ 37.17 ശതമരാേും മരാത്രും േൽകി
യിരലന്ങ്ിൽ 2020-21 വർഷത്ിൽ ദവതേത്ിലറെ 
99 ശതമരാേവും സരാദങ്തിക സുംവിധരാേങ്ങളിലൂലട 
േൽകിയിട്ടുണ്റ്.

ദകരളത്ിൽ 2020-21 സരാമ്പത്ിക വർഷത്ിൽ, 
ലമരാത്ും 10.22 ദകരാടി ലതരാഴിൽേിേങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്ലപെട്ട
തിൽ 18.3 ശതമരാേും പട്ടികജരാതി വിഭരാഗക്രാർക്കുും 6.53 
ശതമരാേും പട്ടികവർഗ്ഗ വിഭരാഗക്രാർക്കുമരാണറ്. 2021-
22 സരാമ്പത്ിക വർഷത്ിൽ (ലസപറ്റ്ുംബർ 30 വലര) 
3.07 ദകരാടി ലതരാഴിൽേിേങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുകയും ലെയ്ിട്ടു
ണ്റ്. മഹരാത്രാഗരാന്ധി ദേശ്രീയ ഗ്രാമ്രീണ ലതരാഴിലുറപെറ് 
പദ്തിയലട 2019-20, 2020-21 (2021 ലസപറ്റ്ുംബർ 
30 വലര) സരാമ്പത്ിക വർഷലത് സരാമ്പത്ികവും 
ഭൗതികവമരായ പുദരരാഗതി യഥരാക്മും അനുബന്ം 
12.1.24, 12.1.25, 12.1.26, 12.1.27 എന്ിവയിൽ േൽ
കിയിരിക്കുന്നു. സുംസ്രാേത്റ് 2017-18 മുതൽ മഹരാ
ത്രാഗരാന്ധി ദേശ്രീയ ഗ്രാമ്രീണ ലതരാഴിലുറപെറ് പദ്തിയലട 
പ്വർത്േങ്ങൾ ഹരിത ദകരളും മിഷനുമരായി സുംദയരാ
ജിപെിച്ചരാണറ് േടപെിെരാക്കുന്തറ്. മഹരാത്രാഗരാന്ധി ദേശ്രീയ 
ഗ്രാമ്രീണ ലതരാഴിലുറപെറ് പദ്തിയലട സുംദയരാജേ സരാധധ്
തകലള പൂർണ്ണമരായും ഉപദയരാഗലപെടുത്തുന്തിേരായി മറ്റ് 
വകുപ്പുകളുലട പദ്തികളുമരായി സുംദയരാജിപെിച്ചരാണറ് േട
പെിെരാക്കുന്തറ്. 2020-21, 2021-22 ൽ സുംസ്രാേത്റ് 
േടപെിെരാക്ിയ പ്ധരാേ ഇടലപടലുകൾ ചുവലട വിശേമരാ
ക്കുന്നു.

കൃഷി, ജെദസെേും, മൃഗസുംരക്ണും, മത്ധ്ബന്ധേും, 
ക്്രീരവികസേും, വേും എന്്രീ ദമഖെകളിലെ ഉതറ്പരാേ
േവും വികസേവും വർദ്ിപെിക്കുന്തിേരായി ഈ ദമഖ
െകളിലെ വധ്ക്ിഗതവും ലപരാതുവരായതുമരായ ഉതറ്പരാ
േേ ആസ്ികൾ സൃഷ്ടിക്കുന്തിേറ് ഊന്ൽ േൽകുന്നു.  
വിേധ്രാെയങ്ങൾക്റ് ചുറ്റുമതിൽ, കളിസ്െും എന്ിവയലട 
േിർമ്രാണും, അുംഗൻവരാടികളുലട േിർമ്രാണും എന്ി
ങ്ങലേയള്ള ലപരാതു ആസ്ികൾ സൃഷ്ടിക്കുന് േിർമ്രാണ 
പ്വർത്േങ്ങൾ ഏലറ്ടുക്കുന്നു. കന്നുകരാെികൾ, ആടറ്, 
ദകരാഴി എന്ിവയ്കരായള്ള ലഷഡുകൾ ദപരാലെയള്ള  
വധ്ക്ിഗത ഉപജ്രീവേ ആസ്ികൾ േിർമ്ിച്ചു. അനുവേ
േ്രീയമരായ എല്രാ പ്വർത്ികളുും ഉൾലപെടുത്ിലക്രാണ്റ് 
ഗ്രാമപഞ്രായത്റ് തെത്ിൽ സുംദയരാജിത പദ്തിയലട 
അടിസ്രാേത്ിൽ ജിദയരാഗ്രാഫിക്റ് ഇൻഫർദമഷൻ 
സുംവിധരാേത്ിലറെ (ജി.ഐ.എസറ്) സരാധധ്തകൾ കൂടി 
കണക്ിലെടുത്തുലകരാണ്റ് എും.ജി.എൻ.ആർ.ഇ.ജി.എ 
യിൽ പ്വർത്േങ്ങൾ ഏലറ്ടുക്രാൻ 2019-ൽ സുംസ്രാ
േസർക്രാർ ഉത്രവറ് പുറലപെടുവിപെിച്ചിട്ടുണ്റ്. തൻവർഷും 
പ്രാരുംഭമരായി 100 ഗ്രാമപഞ്രായത്തുകളിൽ ജി.ഐ.സറ് 
സരാദങ്തിക വിേധ് പ്ദയരാജേലപെടുത്ി സമഗ് പ്രാൻ 
തയ്യരാറരാക്കുന്തിേരായി തിരലഞ്ഞടുത്ിട്ടുണ്റ്. േരിദ്രലട 
ഉപജ്രീവേ അടിത്റ ശക്ിലപെടുത്തുന്തിേറ് ഉതറ്പരാേേ 
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ആസ്ികൾ സൃഷ്ടിക്കുന്തിൽ സുഭിക് ദകരളും പദ്തിയി
ലൂലട ശ്രദദ്യമരായ ഇടലപടൽ േടത്ിയിട്ടുണ്റ്.

പട്ടികവർഗ്ഗ വിഭരാഗത്ിേരായള്ള പ്ദതധ്ക സഹരായും 
(സുംസ്രാേരാവിഷറ്കൃത ഘടകും)-കട്ബൽ പ്സറ് പദ്തി 
– സുംസ്രാേ സർക്രാരിലറെ പ്ദതധ്ക ധേസഹരായും 
ഉപദയരാഗിച്ചറ് പട്ടികവർഗ്ഗ കുടുുംബങ്ങൾക്റ് 100 േിവസ
ലത് അധിക ലതരാഴിൽ േൽകുന്തിേറ് ഈ പദ്തി 
െക്ധ്മിടുന്നു.

ലതരാഴിലുറപെറ് പദ്തിയിലെ പട്ടികവർഗ്ഗ ലതരാഴിെരാളിക
ളുലട പങ്രാളിത്ും ദപ്രാത്രാഹിപെിക്കു ന്തിേരായി പട്ടിക 
വർഗ്ഗ വികസേ വകുപെിലറെ സുംസ്രാേ പദ്തി വിഹിതും 
ഉപദയരാഗിച്ചറ് പട്ടികവർഗ്ഗ ലതരാഴിെരാളികൾക്റ് മുൻകൂറരാ
യി ദവതേും േൽകുന്തിേരായി കുടുുംബശ്ര്രീ മുദഖേ ഒര 
സുംവിധരാേും സുംസ്രാേ സർക്രാർ ആരുംഭിച്ചിട്ടുണ്റ്. 
പട്ടികവർഗ്ഗ വികസേ വകുപെിലറെ റിദവരാൾവിുംഗറ് ഫണ്റ് 
ഉപദയരാഗിച്ചറ് ഗുണദഭരാക്രാക്ൾക്റ് ഓദരരാ ആഴ്ചയും 
അവിേഗ്ദ്ധ ദവതേും മുൻകൂറരായി േൽകുകയും മഹരാത്രാ
ഗരാന്ധി ദേശ്രീയ ഗ്രാമ്രീണ ലതരാഴിലുറപെറ് പദ്തിയലട 
ദവതേും അവരലട ബരാങ്റ് അക്ൗണ്ടുകളിൽ എത്തുദമ്പരാ
ൾ ഗുണദഭരാക്രാക്ളുലട സമ്തദത്രാലട, മുൻകൂറരായി 
േൽകിയ ദവതേും തിരിച്ചുപിടിക്കുന്തുമരാണറ്.

ദമൽപറഞ്ഞ നൂതേ പരിപരാടികളുലടലയല്രാും ഫെമരായി 
2019-20 ൽ മഹരാത്രാഗരാന്ധി ദേശ്രീയ ഗ്രാമ്രീണ ലതരാ
ഴിലുറപെറ് പദ്തിയിൽ പട്ടികവർഗ്ഗ കുടുുംബങ്ങളുലട പങ്രാ
ളിത്ത്ിൽ വെിയ മരാറ്ും ഉണ്രായിട്ടുണ്റ്. 2019-20 സരാ
മ്പത്ിക വർഷത്ിൽ പട്ടികവർഗ്ഗ വിഭരാഗക്രാരലട 
ലതരാഴിൽ േിേങ്ങളുലട എണ്ണും 55.27 െക്ത്ിൽ േിന്റ് 
2020-21ൽ 66.90 െക്മരായി വർദ്ിച്ചു. 2019-20 വർഷ
ത്ിൽ 21,726 കുടുുംബങ്ങൾ 100 ലതരാഴിൽേിേങ്ങൾ പൂർ
ത്ിയരാക്ിയദപെരാൾ 2020-21 വർഷത്ിൽ ഇതറ് 31,870 
കുടുുംബങ്ങളരായി വർദ്ിക്കുകയണ്രായി.

എന്ിരന്രാലുും, ദകന്ദസർക്രാർ പരിഹരിദക്ണ്തരായ 
െിെ പ്വർത്േപരമരായ പ്ശ്നങ്ങൾ േിെേിൽക്കുന്
തിേരാൽ സുംസ്രാേത്റ് മഹരാത്രാഗരാന്ധി ദേശ്രീയ 
ഗ്രാമ്രീണ ലതരാഴിലുറപെറ് പദ്തി േടപെിെരാക്കുന്തിേറ് 
വിഘരാതും സൃഷ്ടിക്കുന്നു. ഗുണദഭരാക്രാവിലറെ അക്ൗ
ണ്ടുകളിദെക്റ് ദവതേും കകമരാറുന്തിലെ കരാെതരാമ
സും ഒര പ്ധരാേ പ്ശ്നമരാണറ്. ദവതേും േൽകുന്തിൽ 
കരാെതരാമസും വരന്തിേരാൽ ആേരായമില്രാലത ദജരാെി 
ലെയ്യരാൻ ലതരാഴിെരാളികൾ േിർബന്ധിതരരായി. തമിഴറ് േരാ
ട്ടിലുും പുതുദച്ചരിയിലുും കൂെി േിരക്റ് 17 രൂപയും, അസമിൽ 
11 രൂപയും, പശ്ിമ ബുംഗരാളിൽ 9 രൂപയമരായി വർദ്ിപെി
ച്ചദപെരാൾ ദവതേ വർദ്േ േൽകിയ സുംസ്രാേങ്ങളുലട 
പട്ടികയിൽ േിന്റ് ദകരളലത് ഒഴിവരാക്ി. അവിേഗറ്ധ 
കൂെി േിരക്റ് എന് േിെയിൽ ദകരളത്ിൽ ഇദപെരാഴുും 
291 രൂപ തുടരന്നു. കരാർഷിക ദമഖെയിലെ ദകരളത്ി
ലെ മിേിമും കൂെി േിരക്റ് 490 രൂപയരാണറ് എന്തറ് സും
സ്രാേത്ിലറെയും രരാജധ്ത്ിലറെ മറ്റ് ഭരാഗങ്ങളുലടയും 
ജ്രീവിതലച്ചെവിലെ കടുത് വധ്തധ്രാസലത് സൂെിപെിക്കുന്നു.

മഹരാത്രാഗരാന്ധി ദേശ്രീയ ഗ്രാമ്രീണ ലതരാഴിലുറപെറ് പദ്തി 
ഗ്രാമ്രീണദമഖെയ്കറ് മരാത്രമരായിട്ടുള്ളതരാണറ്. ഗ്രാമപ്ദേശ
ങ്ങളിലെ േരാരിദ്ധ്ും േിർമ്രാർജ്േും ലെയ്യുന്തിൽ ഈ 

പദ്തി വഹിക്കുന് പങ്റ് ഉൾലക്രാണ്രാണറ് സുംസ്രാേ 
സർക്രാർ േഗര പ്ദേശങ്ങളിൽ അയ്യൻകരാളി േഗര 
ലതരാഴിലുറപെറ് പദ്തി ആരുംഭിച്ചതറ്. േഗര പ്ദേശങ്ങളിലെ 
ഓദരരാ കുടുുംബത്ിലെയും അവിേഗ്ദ്ധ ലതരാഴിൽ ലെയ്യരാൻ 
തരാല്രധ്മുള്ള പ്രായപൂർത്ിയരായ അുംഗത്ിേറ് കുറഞ്ഞതറ് 
100 േിവസലത് ലതരാഴിൽ േിേങ്ങൾ േൽകിലക്രാണ്റ് 
അവരലട ഉപജ്രീവേും ലമച്ചലപെടുത്രാനുദദേശിച്ചിട്ടുള്ള ഒര 
സുംസ്രാേ പദ്തിയരാണിതറ്. 2009-10 െരാണറ് എും.ജി.
എൻ.ആർ.ഇ.ജി. എസിലറെ മരാതൃകയിൽ സുംസ്രാേ 
സർക്രാർ അയ്യൻകരാളി േഗരലതരാഴിലുറപെറ് പദ്തി 
ആരുംഭിച്ചതറ്. പ്രാദേശിക സർക്രാരകളുലട സ്ിര ആസ്ി
കൾ സൃഷ്ടിക്രാേരാണറ് ഈ ഫണ്റ് വിേിദയരാഗിക്കുന്തറ്. 

2020-21-ൽ 75.00 ദകരാടി രൂപ ഈ പദ്തിയ്കരായി വക
യിരത്ിയിരന്നു. ഇതിൽ 90.47 ദകരാടി രൂപ (അഡ്രീഷ
ണൽ ആതകറദസഷൻ ഉൾലപെലട) ലെെവഴിക്കുക
യും വിവിധ ദകരാർപെദറഷേിലുും േഗരസഭകളിലുമരായി 
32,53,802 ലതരാഴിൽ േിേങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുകയും ലെയ്ിട്ടുണ്റ്. 
2020-21 ൽ ലപരാതുവിഭരാഗും, പട്ടികജരാതി, പട്ടികവർഗ്ഗും 
എന്്രീ വിഭരാഗങ്ങളിെരായി യഥരാക്മും 1,91,722, 44,497, 
4,357 കുടുുംബങ്ങൾക്റ് ലതരാഴിൽ കരാർഡുകൾ ഇക്രാെ
യളവിൽ േൽകുകയണ്രായി. അതിൽ 27,247 പുരഷൻമരാ
രും 2,13,329 സ്ത്രീകളുും ഉൾലപെടുന്നു. ഈ കരാെയളവിൽ 
92,663 കുടുുംബങ്ങൾക്കുും 85,217 സ്ത്രീകൾക്കുും ലതരാഴിൽ 
േൽകുകയും 4,406 കുടുുംബങ്ങൾ 100 ലതരാഴിൽ േിേങ്ങൾ 
പൂർത്ിയരാക്കുകയും ലെയ്ിട്ടുണ്റ്.

2021-22 വർഷും അയ്യൻകരാളി േഗര ലതരാഴിലുറപെറ് പദ്
തിയ്കരായി 100.00 ദകരാടി രൂപ വകയിരത്ിയിരന്നു. 2021 
ഒകറ്ദടരാബർ 31 വലര 54.76 ദകരാടി രൂപ ലെെവഴിച്ചറ് 
14,75,740 ലതരാഴിൽേിേങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുകയും ലെയ്ിട്ടുണ്റ്. 
31.10.2021 വലര 58,500 കുടുുംബങ്ങൾക്കുും 54,863 സ്ത്രീ
കൾക്കുും ലതരാഴിൽ െഭിക്കുകയും 1,083 കുടുുംബങ്ങൾ 100 
ലതരാഴിൽ േിേങ്ങൾ പൂർത്ിയരാക്കുകയും ലെയ്ിട്ടുണ്റ്. ഈ 
കരാെയളവിൽ ലപരാതുവിഭരാഗും, പട്ടികജരാതി, പട്ടികവർഗ്ഗും 
എന്്രീ വിഭരാഗങ്ങളിെരായി യഥരാക്മും 2,13,387, 49,842, 
5,152 വധ്ക്ികൾക്റ് ലതരാഴിൽ കരാർഡറ് േൽകുകയും 
ലെയ്ിട്ടുണ്റ്. ഇതിൽ 31,470 പുരഷൻമരാരും 2,36,911 
സ്ത്രീകളുും ഉൾലപെടുന്നു. 2019-20 ൽ ക്്രീദരരാൽപരാേേവും 
ഈ പദ്തിയലട ഭരാഗമരാക്ിയതിലൂലട രണ്റ് കന്നുകരാ
െികളിൽ കൂടുതലുള്ള കർഷകർക്റ് ലതരാഴിലുും ദവതേവും 
ഈ പദ്തിയിലൂലട മരാേേണ്ഡമനുസരിച്ചറ് േൽകുകയ
ണ്രായി. അയ്യൻകരാളി േഗര ലതരാഴിലുറപെറ് പദ്തിയിലൂലട 
2020-21, 2021-22 (31.10.2021 വലര) വർഷങ്ങളിലെ 
തദദേശ ഭരണ സ്രാപേും തിരിച്ചിട്ടുള്ള ഫണ്റ് വിതരണും 
സുംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ അനുബന്ം 12.1.28 ലുും പദ്
തിയലട ജില് തിരിച്ചുള്ള ഭൗതിക ദേട്ടങ്ങൾ സുംബന്ധിച്ച 
വിവരങ്ങൾ അനുബന്ം 12.1.29 ലുും ലകരാടുത്ിരിക്കുന്നു. 
 
എും.ജി.എൻ.ആർ.ഇ.ജി.എസുും എ.യ.ഇ.ജി.എസുും 
ലതരാഴിൽ ഉറപെറ് േൽകുന് പദ്തികളരായതിേരാൽ 
ജ്രീവദേരാപരാധികളുലട പരിദപരാഷണത്ിേറ് പ്ദതധ്ക 
ഊന്ൽ േൽദകണ്തുണ്റ്. ഉപജ്രീവേ പ്വർത്േങ്ങൾ, 
േരാരിദ്ധ് െഘൂകരണും, ലതരാഴിെവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്ൽ 
എന്്രീ ഘടകങ്ങൾ ജേങ്ങളുലട ജ്രീവിത േിെവരാരും ഉയ
ർത്തുന്തിൽ വെിയ പങ്റ് വഹിക്കുന്നു. ഉപജ്രീവേത്ി
േരായള്ള ദകന്ദ സർക്രാരിലറെ പ്ധരാേ ഉേധ്മങ്ങളരാണറ് 
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ഗ്രാമ്രീണ ദമഖെയിൽ േടപെരാക്കുന് ദേശ്രീയ ഗ്രാമ്രീണ 
ഉപജ്രീവേ മിഷനുും (എൻ.ആർ.എൽ.എും.) േഗര ദമഖ
െയിൽ േടപെരാക്കുന് ദേശ്രീയ േഗര ഉപജ്രീവേ മിഷനുും 
(എൻ.യ.എൽ.എും.) ദകന്ദ സുംസ്രാേ സർക്രാരകൾ 
60:40 എന് അനുപരാതത്ിെരാണറ് ഈ പദ്തിയ്കറ് തുക 
വിേിദയരാഗിക്കുന്തറ്.

ഗ്രാമ്രീണ േരിദ്രലട സ്വയും ലതരാഴിൽ ദപ്രാത്രാഹി
പെിക്കുക എന് െക്ധ്ദത്രാലട ആവശധ്കതയ്കറ് അനു
സരിച്ചറ് സഹരായും െഭധ്മരാക്കുന് പദ്തിയരാണറ്  
േ്രീൻേയരാൽ അദന്ധ്രാേയ ദയരാജേ-ദേശ്രീയ ഗ്രാമ്രീണ 
ഉപജ്രീവേ മിഷൻ. േ്രീൻേയരാൽ ഉപരാധധ്രായ ഗ്രാമ്രീൺ 
കൗശെധ് ദയരാജേ (ഡി.ഡി.യ.ജി.ലക.കവ) സ്റരാ
ർട്ടറ്-അപെറ് ഗ്രാമ്രീണ സുംരഭക്്വ പരിപരാടി (എസറ്.വി
.ഇ.പി) മഹിളരാ കിസരാൻ ശരാക്്രീകരണ പരിദയരാജേ 
(എും.ലക.എസറ്.പി) എന്ിവ േ്രീൻേയരാൽ അദന്ധ്രാേയ 
ദയരാജേ-ദേശ്രീയ ഗ്രാമ്രീണ ഉപജ്രീവേ മിഷലറെ ഉപ 
പദ്തികളരാണറ്. േ്രീൻേയരാൽ അദന്ധ്രാേയ ദയരാജേ-
ദേശ്രീയ ഗ്രാമ്രീണ ഉപജ്രീവേ മിഷലറെ ക്രീഴിൽ ലതരാഴിൽ 
കവേഗ്ദ്ധധ്ും േൽകി ദജരാെി െഭധ്മരാക്കുന്തിനുമുള്ള 
പരിപരാടിയരാണറ് േ്രീൻ േയരാൽ ഉപരാധധ്രായ ഗ്രാമ്രീണ 
കൗശെധ് ദയരാജേ. 2021 ലസപ്തുംബർ 31 വലര, 58,440 
ഗുണദഭരാക്രാക്ൾക്റ് ഈ പദ്തിയലട ക്രീഴിൽ പരിശ്രീ
െേും േൽകിയതിൽ 46,549 ദപർക്റ് ലതരാഴിൽ െഭിച്ചു. 
ഗ്രാമ്രീണ ദമഖെകളിലെ സരാമ്പത്ിക വളർച്ചലയ 
ഉദത്ജിപെിക്കുന്തിനുും േരാരിദ്ധ്വും ലതരാഴിെില്രായറ്മയും 
കുറയ്ക്കുന്തിനുും ഗ്രാമ്രീണ സുംരുംഭങ്ങൾ ആരുംഭിക്കു
ന്തിനുള്ള സഹരായവും പിന്തുണയും എസറ്.വി.ഇ.പി. 
യിലൂലട േൽകുന്നു. സരാമൂഹിക അടിസ്രാേത്ിലുള്ള 
സുംഘടേരാ ശുംഖെ പിന്തുണയ്ക്കുന് സുംരുംഭങ്ങൾക്റ് 
ബിസിേസ്റ് കവേഗ്ദ്ധധ്ും, സമരാേ ദമഖെകളുമരായി 
സമ്പർക് സരാധധ്ത, സുംരുംഭങ്ങൾ തുടങ്ങുന്തിനുും 
വരായറ്പയും സുംരുംഭത്ിലറെ േിർണ്ണരായകമരായ ആേധ്
ലത് ആററ് മരാസദത്യ്ക വരാണിജധ് സഹരായവും എസറ്.
വി.ഇ.പി േൽകുന്നു. 2021 ലസപ്തുംബർ 31 കണ
ക്നുസരിച്ചറ് എസറ്.വി.ഇ.പി യലട ക്രീഴിൽ 18,536 
സുംരുംഭങ്ങൾ രൂപ്രീകരിക്കുകയും കമ്്യൂണിറ്ി എറെ
ർകപ്സസറ് ഫണ്റ്. (സി. ഇ.എഫറ്) മുദഖേ 11,696 
സുംരുംഭങ്ങൾക്റ് 43.82 ദകരാടി രൂപ േൽകരാൻ സരാധി
ച്ചിട്ടുണ്റ്. കരാർഷിക ദമഖെയിലെ സ്ത്രീ, പുരഷ വധ്തധ്രാ
സും കുറയ്ക്കുക, കരാർഷിക വൃത്ിയിൽ േിന്നുും പിൻവരാ
ങ്ങുന് പ്വണത കുറയ്ക്കുക സ്ത്രീ കർഷകർ സുസ്ിര 
കരാർഷിക ര്രീതികൾ സ്വ്രീകരിക്കുക എന്ിവയ്കരാണറ് 
എും.ലക.എസറ്.പി പ്ധരാേധ്ും േൽകുന്തറ്. കുടുുംബശ്ര്രീയ
ലട സുംയക് ഉത്രവരാേിത് സുംഘങ്ങളുലട (ലജ.എൽ.
ജി) ശഖെ ഉപദയരാഗിച്ചരാണറ് സുംസ്രാേത്റ് ഈ പദ്തി 
േടപെിെരാക്കുന്തറ്. 

േഗരേരിദ്ർക്ിടയിലെ േരാരിദ്ധ്ും, കഷ്ടതകൾ എന്ിവ 
െഘൂകരിക്രാേരായി െക്ധ്മിടുന് പദ്തിയരാണറ് ദഡ-
എൻ.യ.എൽ.എും. സുംസ്രാേലത് എല്രാ േഗര 
തദദേശ ഭരണ സ്രാപേങ്ങളിലുും ഈ പദ്തി േടപെിെരാ
ക്ി വരന്നു. ‘ഭവേ രഹിതർക്റ് അഭയദകന്ദും’ എന് 
പദ്തി ഘടകത്ിലൂലട 3,195 ഭവേ രഹിതലര കലണ്
ത്ിയിട്ടുണ്റ്. ‘േഗരത്ിലെ വഴിദയരാര കച്ചവടക്രാർക്റ് 
സഹരായും’ എന് ഘടകത്ിൽ (ലസപറ്റ്ുംബർ 30 2021 
വലര) 24,643 വഴിദയരാര കച്ചവടക്രാലര കലണ്ത്തുക

യും ലെയ്ിട്ടുണ്റ്. ഈ കരാെയളവിൽ 13,509 വഴിദയരാര 
കച്ചവടക്രാർക്റ് തിരിച്ചറിയൽ കരാർഡറ് േൽകുകയമു
ണ്രായി. ‘കേപുണധ്വികസേവും ദജരാെി ഉറപെരാക്ലുും’ 
എന് ഘടകത്ിൽ 2,654 ദപലര ഉൾലപെടുത്ിയതി
ൽ 1,907 ദപർക്റ് സർട്ടിഫിക്റ്റ് േൽകുകയും 677 
ദപർക്റ് ദജരാെി ഉറപെരാക്കുകയും ലെയ്ിട്ടുണ്റ്. േഗര പ്ദേ
ശങ്ങളിലെ ലതരാഴിൽ രഹിതരരായ േരിദ് ജേങ്ങൾക്റ് 
കസബർ സുരക്ിതത്വും, അക്ൗണ്ിുംഗറ്, ആദരരാഗധ് 
സുംരക്ണും, പ്രാസ്റികറ് സരാദങ്തിക വിേധ്, ഇെകറ്ദട്രാ
ണികസറ്, ഇെകറ്ട്ിക്ൽ, ആയർദവേ േഴറ്സിുംഗറ്, ദഹരാ
്ിറ്രാെിറ്ി, ലടെിദകരാും, ഭക്ധ് സുംസ്ക്കരണും തുടങ്ങി 74 
ഓളും ലതരാഴിൽ ദമഖെകളിൽ പരിശ്രീെേും േൽകുകയും 
ലെയ്ിട്ടുണ്റ്. എൻ.യ.എൽ.എും പദ്തിയലട സ്വയും 
ലതരാഴിൽ പരിപരാടിയിലൂലട 1,048 വധ്ക്ിഗത ലതരാഴിൽ 
സുംരുംഭങ്ങളുും, 236 ഗ്രൂപെറ് സുംരുംഭങ്ങളുും ആരുംഭിച്ചിട്ടുണ്റ്. 
എൻ.യ.എൽ.എും പദ്തിയലട ‘സരാമൂഹധ്വിഭവ സമരാ
ഹരണവും സ്രാപേ ശരാക്ികരണവും’ എന് ഘടക
ത്ിലൂലട സൂക്റ്മ സുംരുംഭങ്ങൾ ആരുംഭിക്കുന്തിലറെ 
ഭരാഗമരായി 2,720 പുതിയ അയൽക്കുട്ട സുംഘങ്ങൾ രൂപ്രീ
കരിക്കുകയും 2,557 അയൽക്കൂട്ട സുംഘങ്ങൾക്കുും 172 
പ്രാദേശിക വികസേ ലസരാകസറ്ികൾക്കുും (എ.ഡി.
എസറ്) റിദവരാൾവിുംഗറ് ഫണ്റ് സഹരായും െഭധ്മരാക്കുകയും 
ലെയ്ിട്ടുണ്റ്. എൻ.യ.എൽ.എും പദ്തിയലട േടത്ിപെിൽ 
മികച്ച പ്കടേും േടത്ിയ സുംസ്രാേത്ിനുള്ള ദേശ്രീയ 
അവരാർഡറ് കഴിഞ്ഞ 3 വർഷമരായി സുംസ്രാേത്ിേറ് 
െഭിക്കുകയണ്രായി. അതിലറെ ഭരാഗമരായി സുംസ്രാേത്ി
േറ് േിെവിലുള്ള പദ്തി വിഹിതത്ിനുപരിയരായി 45.94 
ദകരാടി രൂപ അധികമരായി െഭിച്ചു. ദഡ-എൻ.യ.എൽ.എും 
പദ്തിയലട സരാമ്പത്ികവും ഭൗത്രീകവമരായ ദേട്ടങ്ങ
ലള സുംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ യഥരാക്മും അനുബന്ം 
12.1.30 ലുും 12.1.31 ലുും ലകരാടുത്ിരിക്കുന്നു. ജില്രാതെ 
സൂക്റ്മ സുംരുംഭങ്ങലള സുംബന്ധിച്ചുള്ള വിവരങ്ങളുും 
വരായറ്പരാ ബന്ധിത അയൽക്കൂട്ടങ്ങലള സുംബന്ധിച്ച വിവര
ങ്ങളുും യഥരാക്മും അനുബന്ം 12.1.32 ലം 12.1.33 ലുും  
ലകരാടുത്ിരിക്കുന്നു. 

കുടുംബശ്രീ
സ്ത്രീ ശരാക്്രീകരണത്ിലൂലട േരാരിദ്ധ് േിർമ്രാർജ്േും 
എന് െക്ധ്ദത്രാലടയരാണറ് സുംസ്രാേ േരാരിദ്ധ്  
േിർമ്രാർജ്േ മിഷൻ അഥവരാ കുടുുംബശ്ര്രീ രൂപ്രീകൃതമരാ
യതറ്. 1998-ൽ സുംസ്രാേ സർക്രാർ ആരുംഭിച്ച നൂതേ 
സ്ത്രീ ദകന്ദ്രീകൃത പങ്രാളിത് േരാരിദ്ധ് േിർമ്രാർജ്േ  
പരിപരാടിയരായ കുടുുംബശ്ര്രീയിൽ 45 െക്ദത്രാളും  
വേിതകളുലട പങ്രാളിത്ും ഉണ്റ്. ദകന്ദരാവിഷറ്കൃത പദ്
തികളരായ ദേശ്രീയ ഗ്രാമ്രീണ ഉപജ്രീവേ മിഷൻ (എൻ.
ആർ.എൽ.എും.), ദേശ്രീയ േഗര ഉപജ്രീവേ േൗതധ്ും 
(എൻ.യ.എൽ.എും.), പ്ധരാേ മന്ത്രി ആവരാസറ് ദയരാജേ 
(േഗരും) എന്ിവയലട േിർവ്വഹണും േടത്തുന് 
ദേരാഡൽ ഏജൻസി കൂടിയരാണറ് കുടുുംബശ്ര്രീ. ഇതിനു 
പുറലമ സുംസ്രാേലത് ഒട്ടേവധി പ്വർത്േങ്ങളിലുും 
കുടുുംബശ്ര്രീയലട സരാന്ിദ്ധ്മുണ്റ്. 2020-21, 2021-
22 (2021 ലസപറ്റ്ുംബർ 30 വലര) ൽ കുടുുംബശ്ര്രീയലട 
പ്ധരാേ ദേട്ടങ്ങൾ തരാലഴ ലകരാടുക്കുന്നു.

േരിദ്രിൽ േരിദ്രലട പുേരധിവരാസും െക്ധ്മിടുന് 
‘ആശ്രയ’ പദ്തിയലട ദപരും വധ്രാപ്തിയും വിശരാെമരാക്ി
ലക്രാണ്റ് ‘അഗതിരഹിത ദകരളും’ ലഡസറ്ിറ്്യൂട്ടറ് ഫ്ര്രീ 
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ദകരള (ഡി.എഫറ്.ലക) പദ്തി കുടുുംബശ്ര്രീ ആരുംഭിക്കുക
യണ്രായി. േിരരാെുംബരരായ അഗതികളുലട ആവശധ്ങ്ങൾ 
തദദേശ സ്വയും ഭരണ സ്രാപേങ്ങൾ ദകന്ദ്രീകരിച്ചറ് വിെ
യിരത്തുകയും അതിലറെ അടിസ്രാേത്ിൽ വിശേമരായ 
ദപരാജകറ്ടറ് റിദപെരാർട്ടുകൾ രൂപ്രീകരിക്കുകയും ലെയ്യുും. 
െെഞ്റ് ഫണ്രായി അഗതിരഹിത ദകരളും ലപരാതുവിഭരാഗ 
പദ്തികളിൽ ആലക പദ്തി ലെെവിലറെ േരാൽപതറ് 
ശതമരാേദമരാ പരമരാവധി േരാൽപതറ് െക്ും രൂപദയരാ, 
പട്ടികവർഗ്ഗ പ്ദതധ്ക അഗതിരഹിത ദകരളും പദ്തി
യിൽ 50 െക്ും രൂപദയരാ കുടുുംബശ്ര്രീ വഴി േൽകുന്നു. 
േിെവിൽ 1.56 െക്ും ഗുണദഭരാക്രാക്ൾക്റ് അഗതിര
ഹിത ദകരളും പദ്തിയലട ഗുണും െഭിക്കുന്നുണ്റ്. 1,033 
ഓളും തദദേശ സ്രാപേങ്ങളിൽ 1,56,647 ഗുണദഭരാക്തൃ  
കുടുുംബങ്ങലള ഉൾലപെടുത്ി പദ്തി പ്വർത്േങ്ങൾ 
േടപെിെരാക്കുന്നുണ്റ്. ഭക്ണും, മരന്റ്, വിേധ്രാഭധ്രാസും 
തുടങ്ങി ഗുണദഭരാക്രാക്ളുലട അടിസ്രാേ പരിെരണും  
േിറദവറ്റുന്തിേരായള്ള പദ്തികളിലുും കുടുുംബശ്ര്രീ 
െെഞ്റ് ഫണ്റ് വിേിദയരാഗിക്കുന്നുണ്റ്.

പ്രാദേശിക സർക്രാരകളുലട േിയന്ത്രണത്ിലുള്ള 
വിഭിന്ദശഷിയള്ള കുട്ടികൾക്രായള്ള ബഡറ്സറ് സ്രാ
പേങ്ങൾ കുടുുംബശ്ര്രീയലട ദമൽദേരാട്ടത്ിെരാണറ്  
പ്വർത്ിക്കുന്തറ്. 2018-19 ൽ 12.50 െക്ും രൂപ 200 
പ്രാദേശിക സർക്രാരകൾക്റ് പുതിയ ബഡറ്സറ് സ്രാപ
േങ്ങൾ ആരുംഭിക്കുന്തിേറ് കുടുുംബശ്ര്രീ േൽകുകയണ്രാ
യി. ഇതിൽ 145 പുതിയ ബഡറ്സറ് സ്രാപേങ്ങൾ 2020  
ലസപറ്റ്ുംബർ വലര ആരുംഭിക്കുക യണ്രായി. 2020-21 
കരാെയളവിൽ ബഡറ്സറ് സ്രാപേങ്ങളിലെ കുട്ടികൾക്രാ
യി ഓൺകെൻ ക്ലരാസ്സുകൾ ആരുംഭിക്കുകയും മരാതരാ
പിതരാക്ൾക്കുും ബഡറ്സറ് കുട്ടികൾക്കുും ഓൺകെൻ 
ലതറരാപെി േൽകുന്തിേരായി ദകരാഴിദക്രാടറ് ആസ്രാ
േമരായള്ള ദകരാുംദപരാസിറ്റ് റ്രീജിയണൽ ലസറെറുമരായി 
കൂടിദച്ചർന്റ് സുംയക് പരിപരാടി ആരുംഭിക്കുകയമുണ്രാ
യി. സഞ്്രീവേി എന് ദപരിൽ അഗ്ി ലതറരാപെിയിലൂലട 
അുംഗങ്ങളുലട മരാേസികവും ശരാര്രീരികവമരായ വികസേ
മരാണറ് വിഭരാവേും ലെയ്യുന്തറ്. ബഡറ്സറ്, ബി.ആർ.സി.
യിലൂലട കുട്ടികൾക്റ് പച്ചക്റി കൃഷി ലെയ്യരാനുള്ള പദ്തി 
കുടുുംബശ്ര്രീ വിഭരാവേും ലെയ്യുകയണ്രായി. കുറഞ്ഞതറ്  
2 ലസറെറ് സ്െും വിേധ്രാർത്ഥികൾ കൃഷി ലെയ്യരാൻ 
ഉപദയരാഗിക്കുകയും സുംസ്രാേലത് 230 ബഡറ്സറ്, 
ബി.ആർ.സി സ്രാപേങ്ങൾ ഈ പരിപരാടിയിൽ ഉൾലപെ
ടുന്നു. ആലക 342 ബഡറ് സറ് ഇൻസ്റിറ്്യൂട്ടുകളുും (18 വയ
സ്ിേറ് തരാലഴയള്ള കവകെധ്മുള്ള കുട്ടികൾക്രായി 177 
ബഡറ് സറ് സറ് കൂൾ) 165 ബി.ആർ.സിയും (18 വയസ്ിേറ് 
മുകളിലുള്ള ബുദ്ിപരമരായി കവകെധ്മുള്ളവർക്രായി) 
തദദേശഭരണ സ്രാപേങ്ങളുലട ക്രീഴിൽ പ്വർത്ിക്കുന്നു.

േരാഷണൽ ട്സറ്റ്റ് ആകറ്ടറ് 1999 ലറെ പരിധിയിൽ 
വരന് ഓട്ടിസും, ലസറിരേൽ പൾസി, ലമറെൽ റിട്ടരാ
ർദഡഷൻ, ഒന്ിെധികും കവകെധ്ങ്ങൾ എന്ിവയള്ള
വർക്റ് സഹരായകമരായി േിരരാമയ ആദരരാഗധ് ഇൻഷ്വറ
ൻസറ് പദ്തി ആരുംഭിക്കുകയണ്രായി. ഈ പദ്തിയിൽ 
ഗുണദഭരാക്രാക്ൾക്റ് ഒര െക്ും രൂപ വലര ഇൻഷ്വറ
ൻസറ് പരിരക് െഭിക്കുും. 2019-20-ൽ ഒര മരാസത്ിനു
ള്ളിൽ തലന് 5,164 കുട്ടികലള ഈ ആദരരാഗധ് ഇൻഷ്വറ
ൻസറ് പദ്തിയലട ഭരാഗമരാക്കുകയണ്രായി. 

കുട്ടികൾക്റ് അഭിപ്രായും പ്കടിപെിക്കുന്തിനുും ത്രീരമരാേ
ങ്ങൾ എടുക്കുന് പ്ക്ിയകളിൽ കുട്ടികളുലട പങ്രാളിത്ും 
ഉറപെരാക്കുന്തിനുും, കഴിവകൾ പരിദപരാഷിപെിക്കുന്തിനുും, 
പങ്രാളിത്ും ശക്ിലപെടുത്തുന് തിനുമുള്ള പ്രാറ്റ്ഫരാമുക
ളരാണറ് ബരാെസഭ. േിെവിൽ 31,648 ബരാെസഭകളിെരായി 
4,39,866 കുട്ടികളരാണറ് അുംഗങ്ങളരായള്ളതറ്. ഹരിതദക
രളും മിഷനുമരായി ദെർന്റ് ബരാെസഭരാ കുട്ടികൾക്രായി 
സുംഘടിപെിച്ച ലപൻസിൽ കധ്രാമ്പറ് പരിപരാടി കുട്ടികളിൽ 
ആദരരാഗധ്കരമരായ ജ്രീവിതകശെി പ്െരിപെിക്കുന്തി
നുും ആദരരാഗധ്കരമരായ കുടുുംബവും സമൂഹവും ലകട്ടിപെടു
ക്കുന്തിനുും െക്ധ്ും വച്ചുള്ളതരായിരന്നു. ജില്, ദ്രാക്റ്, 
ഗ്രാമപഞ്രായത്റ്, േഗര ദകരാർപെദറഷൻ തെങ്ങളിൽ 
ലപൻസിൽ കധ്രാമ്പിലറെ പരിശ്രീെേ ലസക്നുകൾ  
പൂർത്ിയരാക്കുകയണ്രായി. 

കുടുുംബശ്ര്രീ മിഷൻ തുടക്ും കുറിച്ച “ബിൽഡിുംഗറ് ലറസ്രീ
െിയൻസറ്” എന് പരിപരാടിയലട ഭരാഗമരായി ബരാെജരാ
ഗ്ത ദസേ എന് ദപരിൽ ഒര ടരാസറ്കറ് ദഫരാഴറ്സിലേ 
സുംജരാതമരാക്കുകയും ലെയറ്തു. ദകരള സുംസ്രാേ ദുരന് 
േിവരാരണും, ഇന്ധ്ൻ കരാെരാവസ്രാ വകുപെറ്, ദകരള 
അഗ്ി ശമേദസേ, ആദരരാഗധ്വകുപെറ് എന്ിവരമരായി 
സുംദയരാജിപെിച്ചുലകരാണ്ടുള്ള പരിപരാടിയരായ ബിൽഡിുംഗറ് 
ലറസിെിയൻസറ്, കുട്ടികളിൽ ദുരന്ങ്ങലളക്കുറിച്ചുള്ള 
അവദബരാധും ഉണ്രാക്കുന്തിനുള്ള ശ്രദ് ദകന്ദ്രീകരിക്കു
ന്നു. ആദരരാഗധ്ും, ശുെിത്വും, പരിസ്ിതി എന്ിവയമരായി 
ബന്ധലപെട്ട പതിവ പ്വർത്േങ്ങളുും ടരാസറ്കറ് ദഫരാഴറ്സറ് 
വഴി ഏലറ്ടുത്റ് േടത്തുന്നു. സുംസ്രാേലത് 7,337 
ടരാസറ്കറ് ദഫരാഴറ്സുകളിെരായി 1,15,824 കുട്ടികൾ ഇതിലറെ 
ഭരാഗമരാകുകയണ്രായി.

450 ആഴ്ച െന്കൾ/േരാട്ടുെന്കൾക്റ് അടിസ്രാേ 
സൗകരധ്ങ്ങളുും റിദവരാൾവിുംഗറ് ഫണ്ടുും കുടുുംബശ്ര്രീവ
ഴി േൽകിയതിലറെ ഫെമരായി 14 ദകരാടി രൂപയലട 
വില്േ േടക്കുകയും 2,918 ടണ്ണിെധികും പച്ചക്റിക
ൾ, വരാഴപെഴും, കിഴങ്ങുവർഗ്ഗങ്ങൾ എന്ിവ സുംയക് 
ഉത്രവരാേിത് സുംഘങ്ങൾ വഴി (JLG) വിൽക്കുകയും 
ലെയ്യുകയണ്രായി. 2019-20 ൽ ആലക 5,631 െന്കൾ 
േടത്തുവരാൻ കഴിഞ്ഞു. പുതിയതരായി 3,437 സുംയക് 
ഉത്രവരാേിത് സുംഘങ്ങൾകൂടി (JLG) സുഭിക് ദകര
ളത്ിലറെ ഭരാഗമരായി രൂപ്രീകരിക്രാനുും പ്വർത്േും 
േിെച്ചിരന് 1,522 ലജ.എൽ.ജികലള പ്വർത്േ സജ്
മരാക്രാനുും സരാധിച്ചു. 4,984 ലഹകറ്ടർ ഭൂമിയിൽ കൃഷി 
ലെയ്യരാനുും 1,666 ലഹകറ്ടർ തരിശ്ശു ഭൂമി കൃഷിദയരാഗധ്മരാ
ക്രാനുും കൃഷി സുംഘങ്ങൾക്റ് കഴിയകയണ്രായി. 132 മൃഗ
സുംരക്ണ യണിറ്റുകൾ ആരുംഭിക്കുകയണ്രായി. 

പട്ടികവർഗ്ഗ സമുേരായങ്ങൾക്ിടയിൽ കരാർഷിക പ്വ
ർത്േങ്ങൾ വധ്രാപിപെിക്കുന്തിനുും ശക്ിലപെടുത്തുന്തി
നുമരായി, ആേിവരാസി ദജരായിറെറ് െയബിെിറ്ി ഗ്രൂപ്പുകളുും 
(കൃഷി സുംഘങ്ങളുും) ദഗരാത്ര സുംയക് ഉത്രവരാേിത് 
സുംഘ മൂെധ്േിർണ്ണയ ഏജറെറ് (JEVA) കൾ രൂപ്രീകരിക്കു
കയും ലെയറ്തു. പരാരമ്പരധ് കൃഷി േടത്തുന് 1,057 പുതിയ 
ആേിവരാസി ലജ.എൽ.ജി കളുും 34 സുംയക് ഉത്രവരാ
േിത് സുംഘ മൂെധ് േിർണ്ണയ ഏജന്റുകളുും സുംസ്രാേ
ത്റ് രൂപ്രീകരിക്കുകയണ്രായി. ഈ ലജ.എൽ.ജി കലള 
സരാമ്പത്ികമരായി സഹരായിക്കുന്തിേറ് ഓദരരാന്ിനുും 
10,000 എന് േിരക്ിൽ റിദവരാൾവിുംഗറ് ഫണ്റ് േൽകുക
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യണ്രായി. 2019-20 കരാെയളവിൽ 847 ഏക്ർ ഭൂമിയിൽ 
കട്ബൽ ലജ.എൽ.ജി കൾ കൃഷി ലെയ്യുകയണ്രായി.

ബുദ്ി കവകെധ്മുള്ള കുട്ടികളുലട അമ്മരാർ, അുംഗകവ
കെധ്മുള്ളവർ, പ്രായമരായവർ, കുറ്കൃതധ്ങ്ങൾക്റ് വിദധയ
രരാക്കുന് സ്ത്രീകൾ, വിധവകൾ, കഠിേ ദരരാഗബരാധിതർ, 
കിടപ്പുദരരാഗികളുലട ആശ്രിതർ തുടങ്ങി ദുർബെ സ്ത്രീക
ൾക്ിടയിൽ സൂക്റ്മ സുംരുംഭങ്ങൾ ആരുംഭിക്കുക എന് 
െക്ധ്ദത്രാലട ആരുംഭിച്ച “പ്തധ്രാശ” പദ്തിയിലൂലട 
668 സ്ത്രീ സുംരുംഭകർക്റ് പ്ദയരാജേും െഭിക്കുകയണ്രായി. 
2019-20 ൽ 205 “പ്തധ്രാശ” സുംരുംഭങ്ങൾ രൂപ്രീകരിക്കു
കയണ്രായി. ഇതിൽ 95 എണ്ണും സുംയക് സുംരുംഭങ്ങളുും 
110 എണ്ണും വധ്ക്ിഗത സുംരുംഭങ്ങളുമരാണറ്. 

മരാെിേധ് സുംസ്ക്കരണ പ്വർത്േങ്ങൾ ഏലറ്ടുക്കുന്തി
േറ് പ്രാദേശിക സർക്രാരകലള സഹരായിക്കു ന്തിനുള്ള 
ഹരിത കർമ്ദസേ അുംഗങ്ങൾക്റ് പരിശ്രീെേും േൽകു
ന്തറ് കുടുുംബശ്ര്രീയരാണറ്. 2019-20 ൽ 28,589 വേിതക
ൾക്രാണറ് കുടുുംബശ്ര്രീ പരിശ്രീെേും േൽകിയതറ്. 

2018-19 ൽ കുടുുംബശ്ര്രീ ഏലറ്ടുത് ആദരരാഗധ് ദമഖെ
യിലെ ഒര പ്ധരാേ സുംരുംഭമരാണറ് ‘ഹർഷും വദയരാജേ 
പരിപരാെേ പദ്തി’. ഉപജ്രീവേത്ിേരായി ആദരരാഗധ് പരി
പരാെേ ദമഖെയിൽ പരിശ്രീെേും േൽകി ആദരരാഗധ് പരി
െരണും േൽകുന് ഒര സുംഘലത് വികസിപെിലച്ചടുക്കുക 
എന്തരാണറ് ഈ പരിപരാടിയലട പ്ധരാേ െക്ധ്ും. 2019-
20 ൽ 645 കുടുുംബശ്ര്രീ അുംഗങ്ങൾക്റ് ആദരരാഗധ് പരിപരാ
െേത്ിൽ പരിശ്രീെേും േൽകുകയണ്രായി.

േിർമ്രാണ ദമഖെയിലെ അവസരങ്ങൾ പരമരാവധി 
പ്ദയരാജേലപെടുത്തുന്തിേരായി േിർമ്രാണ പ്വർത്േ
ങ്ങളിൽ തരാല്രധ്മുള്ള കുടുുംബശ്ര്രീ അുംഗങ്ങലള കലണ്ത്ി 
പരിശ്രീെേും േൽകുകയും അവലര അതതറ് പ്രാദേശിക 
സർക്രാരകളുലട ക്രീഴിൽ രജിസ്റർ ലെയറ്തറ് പ്രാദേശിക 
സർക്രാരകളുലട േിർമ്രാണ പ്വർത്േങ്ങൾ േട
ത്തുന്തിേരായി ഈ ഗ്രൂപെിലേ ചുമതെലപെടുത്തുകയും 
ലെയ്യുന്നുണ്റ്. 2019-20 ൽ 2,376 അുംഗങ്ങൾ ഉൾലപെട്ട 
288 കുടുുംബശ്ര്രീ വേിതരാ േിർമ്രാണ സുംഘങ്ങൾ (257 
ഗ്രാമ്രീണ ഗ്രൂപ്പുകളുും 31 േഗര ഗ്രൂപ്പുകളുും) സുംസ്രാേത്റ് 
രൂപ്രീകരിക്കുകയും അവർക്റ് പരിശ്രീെേും േൽകുകയും 
465 വ്രീടുകൾ േിർമ്ിക്കുകയും ലെയ്ിട്ടുണ്റ്. 2019-20 ൽ 
കഹേരരാബരാേിലെ റരാദമരാജി ഫിെിും സിറ്ിയിൽ േിന്നുും 
സി.എസറ്.ആർ ഫണ്രായി െഭിച്ച തുക ഉപദയരാഗിച്ചറ് ആെ
പ്പുഴയിലെ 42 കുടുുംബശ്ര്രീ േിർമ്രാണ യണിറ്റുകൾ 121 
വ്രീടുകൾ േിർമ്ിക്കുകയണ്രായി. പി.എും.എ.ലവ പദ്തി
യലട ഭരാഗമരായി 19 കുടുുംബശ്ര്രീ േിർമ്രാണ യണിറ്റുകൾ 
ലകരാല്ത്റ് 20 വ്രീടുകളുലട േിർമ്രാണും പൂർത്ിയരാക്കുക
യണ്രായി. എറണരാകുളലത് 4 േിർമ്രാണ യണിറ്റുകൾ 
ഹഡറ്ദകരാ വഴി െഭിച്ച ഫണ്റ് ഉപദയരാഗിച്ചറ് 15 വ്രീടുകൾ  
പൂർത്ിയരാക്കുകയണ്രായി.

ശരാര്രീരിക, മരാേസിക ബൗദ്ിക ലവല്ലുവിളികൾ ദേരി
ടുന് കുടുുംബങ്ങൾ, ട്രാൻസറ്ലജൻഡർ, വദയരാജേങ്ങൾ 
തുടങ്ങിയവർക്റ് പ്ദതധ്ക അയൽക്കൂട്ടങ്ങൾ രൂപ്രീകരി
ച്ചറ് പ്വർത്ിക്കുന്തിേറ് ‘റിദെഷൻഷിപെറ് ദകരള’ എന് 
ദപ്രാഗ്രാമിേറ് കുടുുംബശ്ര്രീ തുടക്ും കുറിക്കുകയണ്രായി. 
2019-ൽ 16,195 വദയരാജേ അയൽക്കൂട്ടങ്ങൾ (1,78,902 

അുംഗങ്ങൾ), ശരാര്രീരിക മരാേസിക ലവല്ലുവിളികൾ ദേരി
ടുന്വരലട 1,847 അയൽക്കൂട്ടങ്ങളുും (15,001 അുംഗങ്ങ
ൾ), 12 ട്രാൻസറ് ലജൻഡർ അയൽക്കൂട്ടങ്ങളുും (140 അും
ഗങ്ങൾ) രൂപ്രീകരിക്കുകയണ്രായി.

 ത്രീരദേശ േിവരാസികളുലട വികസേത്ിലൂലട ത്രീരദേശ 
ദമഖെലയ ശക്ിലപെടുത്തുന്തിേരായി കുടുുംബശ്ര്രീ ‘ത്രീ
രശ്ര്രീക്റ്’ ക്റ് തുടക്കുും കുറിക്കുകയണ്രായി. ഇതിേരായി 91 
ത്രീരദേശ കമ്്യൂണിറ്ി ദവരാളണ്ിയർമരാലര േിയമിക്കു
കയും 2019-20 സരാമ്പത്ിക വർഷത്ിൽ 707 പുതിയ 
അയൽക്കൂട്ടങ്ങൾ (8,730 അുംഗങ്ങൾ) രൂപ്രീകരിക്കുകയും, 
179 േിർ ജ്രീവമരായി കിടന് അയൽക്കൂട്ടങ്ങലള പുേർജ്്രീ
വിപെിക്കുകയും ലെയ്യുകയണ്രായി. 1,761 ത്രീരദേശ അയ
ൽകൂട്ടങ്ങൾക്റ് ബരാങ്റ് െിദങ്ജറ് വഴി 107 ദകരാടി രൂപയലട 
വരായറ്പ െഭധ്മരാക്കുകയണ്രായി. കൂടരാലത പ്തിഭരാ ത്രീരും, 
കരായികത്രീരും എന് രണ്റ് ഉപ പരിപരാടികൾ ആരുംഭിക്കു
കയും ലെയറ്തു. ത്രീരദേശ ദമഖെയിലെ കുട്ടികളുലട സർഗ്ഗ
വരാസേകൾ, വിേധ്രാഭധ്രാസും എന്ിവ പരിദപരാഷിപെിക്കുന്
തിേറ് കവകുദന്രങ്ങളിൽ പ്ദതധ്ക ട്യൂഷനുകളുും ജ്രീവിത 
കേപുണധ് വിേധ്രാഭധ്രാസവും േൽകരാേരാണറ് പ്തിഭരാ ത്രീരും 
െക്ധ്മിടുന്തറ്. ഇതിലറെ ഭരാഗമരായി, 62 ദകന്ദങ്ങൾ ആരും
ഭിക്കുകയും ത്രീരപ്ദേശങ്ങളിൽ േിന്നുള്ള 1,312 കുട്ടിക
ൾക്റ് ഇതിലറെ പ്ദയരാജേും െഭിക്കുകയണ്രായി. കരായിക 
ദമഖെയിൽ അവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്തിനുദവണ്ി,  
പ്ദതധ്ക കരായിക പരിശ്രീെേും േൽകുന് പരിപരാടിയരാ
ണറ് കരായികത്രീരും.

ദകരാവിഡറ് കരാെത്റ് “പട്ടിണി രഹിത ദകരളും പദ്തിയ
ലട” ഭരാഗമരായി 1095 ജേക്രീയ ദഹരാട്ടലുകൾ കൂടുുംബശ്ര്രീ 
ആരുംഭിക്കുകയണ്രായി. ഇതറ് സുംസ്രാേത്തുടേ്രീളും വിജ
യകരമരായി പ്വർത്ിച്ചു വരികയരാണറ്. ഈ ദഹരാട്ടലുകൾ 
വഴി ശരരാശരി ഒര േിവസും 1.65 െക്ും ഊണറ് വിൽക്
ലപെടുന്നുണ്റ്.

പ്ളയരാേന്ര ദകരളത്ിലറെ പുേരജ്്രീവേ പ്വർത്
േങ്ങളുലട ഭരാഗമരായി കുടുുംബശ്ര്രീ “എകറസറ്”(സുസ്ിര 
ലതരാഴിൽവഴി പുേസ്രാപേവും വധ്ക്ിത്വും സരാധധ്മരാ
ക്ൽ) എന് ദപരിൽ കേപുണധ് കധ്രാമ്പയിൻ ആരും
ഭിക്കുകയണ്രായി. ലതരലഞ്ഞടുക്ലപെട്ട 10 ദമഖെക
ളിെരായി 50,000 പരിശ്രീെേരാർത്ഥികൾക്റ് കേപുണധ് 
പരിശ്രീെേും േൽകുകയരായിരന്നു ഈ പരിപരാടിയ
ലട െക്ധ്ും. ഹൗസറ് ക്രീപെിുംഗറ്, ഗരാർഹിക ദജരാെികൾ, 
പ്ുംബിുംഗറ്, ഇെകറ്ട്ിക്ൽ ദജരാെികൾ, ഇെകറ്ദട്രാണിക്റ്  
റിപെയർ ദഡ ലകയർ, കരാർഷികലതരാഴിൽ, വില്േ, 
ഡരാറ്രാ എൻട്ി, അെക്ലുും ഇസ്ിരിയിടലുും എന്ിവ
യരാണറ് 10 ദമഖെകൾ 2020 ലസപറ്റ്ുംബർ 30 വലര 
ഏകദേശും 14,049 ദപർക്റ് പരിശ്രീെേും േൽകുകയും 
219 മൾട്ടി ടരാസറ്കറ് ട്രീമുകൾ രൂപ്രീകരിച്ചറ് എകറസറ് വഴി 
4,883 ആളുകളുലട ഉപജ്രീവേ മരാർഗ്ഗും ഉറപ്പുവരത്തുക
യണ്രായി.

യവതികളുലട സരാമൂഹിക, സരാുംസ്കരാരിക ഉപജ്രീവേ ഉന്
മേത്ിേറ് പുതിയ ഇടും സൃഷ്ടിക്കുക എന് െക്ധ്ദത്രാ
ലടയരാണറ് കുടുുംബശ്ര്രീയലട പുതിയ സുംവിധരാേമരായ 
ഓക്ിെറി ഗ്രൂപ്പുകൾ രൂപ്രീകരിക്കുന്തറ്. കുടുുംബശ്ര്രീ കൂട്ടരാ
യറ്മയിദെക്റ് കൂടുതൽ യവതികലള ദെർക്രാനുും, സമൂഹ
ത്ിലറെ മുഖധ്ധരാരയിദെക്റ് ലകരാണ്ടുവരരാനുും സരാമൂഹിക, 
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സരാമ്പത്ിക സ്ത്രീ ശരാക്്രീകരണവമരായി ബന്ധലപെട്ടറ് 
വിവിധ വിഷയങ്ങളിൽ അവദബരാധും േൽകരാനുും ഓക്ി
െറി ഗ്രൂപ്പുകൾ െക്ധ്മിടുന്നു. യവജേ കമ്്രീഷൻ, യത്റ് 
ലവൽലഫയർ ദബരാർഡറ് തുടങ്ങിയ യവജേങ്ങളുലട 
ദക്മത്ിനുും വികസേത്ിനുും ദവണ്ി പ്വർത്ിക്കുന് 
വിവിധ ഏജൻസികളുലട പ്വർത്േങ്ങൾ പരിെയലപെ
ടുത്തുന്തിനുള്ള ഒര വഴി സൃഷ്ടിക്രാൻ വിഭരാവേും ലെയ്യു
ന്നു. ദകന്ദ-സുംസ്രാേ സർക്രാരകൾ, സഹകരണ
വകുപെറ് തുടങ്ങിയവ േടപെിെരാക്കുന് വിവിധ ഉപജ്രീവേ 
പദ്തികലളകുറിച്ചറ് അവദബരാധും സൃഷ്ടിക്രാനുും അതുവഴി 
സുസ്ിരമരായ ഉപജ്രീവേമരാർഗ്ഗും സരാധധ്മരാക്കുന്തിനു
ള്ള അവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്രാനുും ഇവ െക്ധ്മിടുന്നു.

ഓദരരാ സി.ഡി.എസുകൾ അവരലട വരാർഡുകളി
ൽ ഓക്ിെറി ഗ്രൂപ്പുകൾ രൂപ്രീകരിക്കുും. 18 നുും 40 നുും 
ഇടയിൽ പ്രായമുള്ള വേിതകൾക്റ് ഈ ഗ്രൂപ്പുകളിൽ അും
ഗങ്ങളരാകരാും. ഇത്രും 20,000 ഗ്രൂപ്പുകൾ തുടങ്ങരാേരാണറ് 
െക്ധ്മിടുന്തറ്. ഒര ഗ്രൂപെിൽ പരമരാവധി 50 അുംഗങ്ങലള 
ഉൾലപെടുത്രാും. 50-ൽ കൂടുതൽ വേിതകൾ വരകയരാ
ലണങ്ിൽ കൂടുതൽ ഗ്രൂപ്പുകൾ രൂപ്രീകരിക്രാും. സി.ഡി.
എസുകളുലട ശുപരാർശദയരാലട ഗ്രൂപ്പുകൾ ജില്രാ മിഷനുക
ളുമരായി രജിസ്റർ ലെയ്യരാവന്തരാണറ്. 

ദകരളത്ിലുടേ്രീളമുള്ള ഉപദഭരാക്രാക്ൾക്റ് ഗുണ
ദമൻമയള്ള ദരേരായിെർ ദകരാഴിയിറച്ചിയലട െഭധ്ത 
മിതമരായ േിരക്ിൽ െഭധ്മരാക്കുന്തിേരാണറ് കുടുുംബശ്ര്രീ 
ദകരള െിക്ൻ ആരുംഭിച്ചതറ്. മൃഗസുംരക്ണ വകുപ്പുമരാ
യും ലകപറ്ദകരായമരായും ദെർന്രാണറ് കുടുുംബശ്ര്രീ ഈ 
പദ്തി േടപെിെരാക്കുന്തറ്. ഈ പദ്തി പ്കരാരും ഒര 
േിവസും പ്രായമരായ ദകരാഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങലള ത്രീറ്യും മര
ന്നുകളുും സഹിതും കർഷകർക്റ് േൽകുകയും 40 േിവസ
ത്ിനു ദശഷും തിരിലക വരാങ്ങുകയും ലെയ്യുന്നു. േിെവിൽ 
സുംസ്രാേത്തുടേ്രീളും 248 ഫരാമുകളുും 84 ഔട്ടറ് ലെറ്റുക
ളുും ദകരള െിക്ൻ വിതരണും ലെയ്യുന്നുണ്റ്. ഇതിലറെ 
ഭരാഗമരായി 152 കർഷകർക്റ് ഫരാും മരാദേജറ്ലമറെറ്, കരരാർ 
കൃഷി എന്ിവയിൽ പരിശ്രീെേും േൽകുകയണ്രായി.  
സുംസ്രാേത്തുടേ്രീളും 350 സ്ത്രീകൾക്റ് ഈ പദ്തിയിലൂ
ലട ഉപജ്രീവേ മരാർഗ്ഗും കലണ്ത്രാേരായി.

കുടുംബശ്രീ ഇനിരഷറ്റീവ് രഫയാര് ബിസിനസ് 
ടസയാല്യൂഷൻസ് (കിബ്സ)്
ജേങ്ങൾക്റ് അതധ്രാവശധ്മുള്ള സൗകരധ്ങ്ങളരായ ഹൗസറ് 
ക്രീപെിുംഗറ്, കസ്റമർ ദസവേങ്ങൾ, പൂദന്രാട്ടും, കരാറെ്രീൻ, 
കരാൾലസറെർ ദസവേങ്ങൾ എന്ിവ േൽകുന്തിനു
ദവണ്ി കുടുുംബശ്ര്രീ ആരുംഭിച്ചിട്ടുള്ള ഒര രജിദസ്റഡറ് ലസരാ
കസറ്ിയരാണറ് കിബറ്സറ്. 10 ട്രാൻസറ്ലജൻദഡഴറ്സറ് 
ഉൾലപെലട 631 ലതരാഴിെരാളികലള ഉൾലപെടുത്ിലക്രാണ്റ് 
കിബറ്സിലറെ ദസവേും ലകരാച്ചി ലമദട്രായിൽ ഉപദയരാ
ഗിക്കുന്നുണ്റ്. ലകരാച്ചി ലമദട്രാലയ കൂടരാലത കവറ്ിെ 
ലമരാബിെിറ്ി ഹബറ്, എൻ.യ.എ.എൽ.എസറ്, ദകരള  
യണിദവഴറ്സിറ്ി ഓഫറ് ലഹൽത്റ് സയൻസസറ് എന്ി
ങ്ങലേയള്ള വിവിധ സ്രാപേങ്ങളിെരായി ഹൗസറ് 
ക്രീപെിുംഗറ്, പരാർക്ിുംഗറ് ഫ്രീ കളക്ൻ, ലസക്യൂരിറ്ി എന്്രീ 
ദജരാെികളിെരായി 115 ലതരാഴിെരാളികൾ ദജരാെി ലെയ്യുന്നുണ്റ്. 

രകയാവിഡ്-19 മഹയാമയാരിയുടെ ഭയാഗമയായി 
ഏടറ്റടുത് പ്രവര്ത്നങ്ങള്
ദകരാവിഡറ്-19 മഹരാമരാരിക്രാെത്റ് ദരരാഗ വധ്രാപേും കുറ
യ്ക്കുന്തിേരായി ഒട്ടേവധി പ്വർത്േങ്ങൾ മിഷൻ എടു
ക്കുകയണ്രായി. മരാറിയ സരാഹെരധ്ത്ിൽ സുസ്ിരമരായ 
ഉപജ്രീവേമരാർഗ്ഗങ്ങൾ കലണ്ത്തുന്തിനുള്ള പുതിയ 
അവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്തിനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ആരുംഭി
ക്കുകയണ്രായി. 

 y സരാമൂഹധ് മരാധധ്മങ്ങളിലുലട അവദബരാധും സൃഷ്ടിക്കു
ന്തിനുും പ്രായമരായവദരയും, േിരരാെുംബലരയും, 
അതിഥി ലതരാഴിെരാളികദളയും, ലതരവകച്ചവടക്രാദര
യും സുംരക്ിക്കുന്തിനുള്ള പദ്തികൾ ആസൂത്ര
ണും ലെയറ്തു േടപെിെരാക്കുകയണ്രായി. 

 y ദസരാപെറ്, ഡിറ്ർജറെറ്, തുണി ബരാഗുകൾ എന്ിവ േി
ർമ്ിച്ചിരന് സൂക്റ്മ സുംരുംഭങ്ങലള മരാസറ്കറ്, സരാേി
കറ്സർ, ഹരാറെറ് വരാഷറ്, സർജിക്ൽ ഗൗൺ, പിപിഇ 
കിറ്റുകൾ എന്ിവ േിർമ്ിക്കുന് സുംരുംഭങ്ങളരാക്ി 
മരാറ്റുകയണ്രായി. 

 y ആശ്രയ കുടുുംബങ്ങൾക്കുും അഗതികൾക്കുും ഫഡറ്കി 
റ്റുകളുും ആവശധ്മരായ മരന്നുകളുും അവരലട വ്രീടുക
ളിൽ േൽകിലക്രാണ്റ് സുംരക്ണലമരാരക്കുകയ
ണ്രായി. 

 y അതിഥി ലതരാഴിെരാളികൾക്റ് ദവണ്ി പ്ദതധ്കമരായി 
തരാൽക്രാെിക അഭയ ദകന്ദങ്ങൾ തുറക്കുകയും 
ആദരരാഗധ് പരിദശരാധേലയ്കരാപെും സൗജേധ് ഭക്ണ
വും േൽകുകയണ്രായി.
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ശബ്ദാവലി
അടിസ്ദാന വില 
ഒരു ഉൽപാദകന് അയാളുടെ ഉൽപാദനത്തിടറെയയാ വതിൽപ്പ
നയുടെയയാ ഫലമായതി തടറെ ഉല്പന്നത്തിടറെ ഒരു യൂണതിറ്തിന് 
(സാധനത്തിടറെയയാ യസവനത്തിടറെയയാ) വാങ്ങുന്ന 
ആളതിൽ നതിന്നും ലഭ്യമാക്കുന്ന തുകയതിൽ നതിന്നും അെയകേണ്ട 
നതികുതതികൾ കതിഴതിച്നും, ലഭതിയകേണ്ട സബ്സതിഡതികൾ സനുംയയാ
ജതിപ്പതിച്നും ഉളളതാണ് അെതിസ്ാന വതില. ഉൽപാദകൻ പ്രയത്യ
കമായതി വരുത്തുന്ന ഗതാഗത ടെലവുകൾ ഇതതിൽ നതിന്നും 
ഒഴതിവാകേതിയതിരതിക്കുന്

കദാഷ്വൽ ലലബർ
മറ്റുള്ളവരുടെ കൃഷതി അടലെങ്തിൽ കൃഷതി ഇതര സനുംരനുംഭങ്ങളതിൽ 
(ഗാർഹതിക, ഗാർഹതിക-ഇതര) ഏർടപ്പട്തിരതിക്കുന്ന ഒരാൾകേ് 
അതതിലൂടെ ദതിവസ അെതിസ്ാനത്തിൽ അടലെങ്തിൽ നതിശ്തിത 
ഇെയവളകളതിയലാ ടതാഴതിൽ കരാറതിടറെ നതിബന്ധനകൾകേനു
സൃതമായതി യവതനനും ലഭതിച് എങ്തിൽ, ഇത് ഒരു കാഷ്വൽ യലബർ 
ആയതി കണകോകേടപ്പടുന്.

നിലവിലല ദൈനംൈിന പ്രവർത്തന നില (സി.ഡി.എസ്) 
റഫറൻസ് ആഴ്ചയതിടല ഓയരാ ദതിവസവുനും ഓയരാ വ്യക്തിയു
ടെയുനും മുൻഗണനയുനും പ്രധാന പ്രവർത്ന സമയവുനും മാ
നദണ്ഡമാകേതി കണകോക്കുന്ന പ്രവർത്ന നതിലയുടെ അെതി
സ്ാനത്തിലാണ് ഒരു വ്യക്തിയുടെ നതിലവതിടല ദദനനുംദതിന 
പ്രവർത്ന നതില (സതി.ഡതി.എസ്) നതിർണ്ണയതിക്കുന്നത്.

ഉപല�ദാക്തൃവില സൂചിക (സിപിഐ) 
ഒരു നതിശ്തിത കാലയളവതിനുളളതിൽ നതിശ്തിത ഇനങ്ങളതിൽടപ്പട് 
െരക്കുകളുടെയുനും യസവനങ്ങളുടെയുനും െതിലെറ വതില്പന വതിലയതിൽ 
ഉണ്ടാകുന്ന വ്യതതിയാനമാണ് ഉപയഭാക്തൃവതില സൂെതിക സൂെതി
പ്പതിക്കുന്നത്. ഒരു പ്രയത്യക സ്ലടത്, പ്രയത്യകനും നതിർയദേശതികേ
ടപ്പട് ജനങ്ങളുടെ സനുംഘങ്ങളതിൽ നതിന്നും ഒരു ശരാശരതി കുടുനുംബനും 
ഒരു നതിശ്തിത കാലയളവതിൽ ഉപയയാഗതിക്കുന്ന െരക്കുകളുടെയുനും 
യസവനങ്ങളുടെയുനും വതില വ്യത്യാസത്തിടറെ അെതിസ്ാനത്തിലാ
ണ് ഇത് കണകോക്കുന്നത്.

നിലവിലല പ്രതിവദാര നില (സി.ഡബ്ല്യൂ.എസ്)
സർയവ തീയതതികേ് മുമ്പുള്ള ഏഴു ദതിവസടത് കാലയളവതിടന 
അെതിസ്ാനമാകേതി നതിർണ്ണയതിക്കുന്ന പ്രവർത്ന നതിലടയ
യാണ് ഒരു വ്യക്തിയുടെ നതിലവതിടല പ്രതതിവാര പ്രവർത്ന 
നതില (സതി.ഡബ്ല്യൂ.എസ്) എന്ന് കണകോകേടപ്പടുന്നത്. ഒരു 
നതിശ്തിത മുൻഗണനാക്രമവുനും പ്രധാന സമയവുനും മാനദണ്ഡ
മാകേതി കണകോക്കുന്നതതിടറെ അെതിസ്ാനത്തിലാണ് ഇത് തീ
രുമാനതിക്കുന്നത്. മുൻഗണനാ മാനദണ്ഡമനുസരതിച്്, യജാലതി 
ടെയ്യുന്ന നതിലയ്ക്, യജാലതി ടെയ്യുന്നതിലെ, പടഷെ  യജാലതി അയന്വ
ഷതിക്കുന് അടലെങ്തിൽ യജാലതി ലഭ്യമാണ് എന്ന നതിലയയകോൾ 
മുൻഗണന ലഭതിക്കുന്, ഇത് യജാലതി ടെയ്യുന്നതിലെ അടലെങ്തിൽ 
യജാലതി ലഭ്യമലെ എന്ന നതിലടയകോൾ മുൻഗണന നൽകുന്.

ജനസദാന്ദ്രത
ജനങ്ങൾ തതിങ്ങതിപ്പാർക്കുന്ന അവസ് മനസ്തിലാക്കുന്ന സൂെ
കങ്ങളതിൽ പ്രധാനടപ്പട് ഒന്നാണ് ജനസാന്ദ്രത. ഒരു െതുരശ്ര 
കതിയലാമീറ്റതിൽ അധതിവസതിക്കുന്ന ജനങ്ങളുടെ എണ്ണടത്യാ

ണ് ജനസാന്ദ്രത എന്ന പദനും ടകാണ്ടുയദേശതിക്കുന്നത്. വാർഡ്, 
ൌൺ, ജതിലെ, സനുംസ്ാനനും എന്നതിവയാണ് ഇതതിടറെ ഭൂമതിശാസ്ത്ര
പരമായ യൂണതിറ്്. 

ല�ദാത്തം ലൈശീയ വരു�ദാനം (ജി.എൻ.ഐ) 
ടമാത്നും ആഭ്യന്തര ഉൽപാദനത്തിൽ നതിന് നതിർമ്ാണത്തി
നുനും ഇറക്കുമതതിക്കുമുള്ള നതികുതതികളുനും ടതാഴതിലാളതികൾക്കുള്ള നഷ്ട 
പരതിഹാരവുനും മറ്റു രാജ്യങ്ങൾക്കു നൽയകണ്ട ആസ്തി വരുമാനവുനും 
കുറവ് ടെയ്തതതിനു യശഷനും മറ്റു രാജ്യങ്ങളതിൽ നതിന്ന് ലഭതിയകേണ്ട 
വരുമാനനും കൂട്തിയച്ർത്ാൽ ലഭതിക്കുന്ന സനുംഖ്യയാണ് ടമാത്നും 
യദശീയ വരുമാനനും. മടറ്ാരു രീതതിയതിൽ പറഞ്ാൽ ടമാത്നും 
ആഭ്യന്തര ഉൽപാദനത്തിൽ നതിന് പ്രവാസതി യൂണതിറ്റുകൾകേ് 
നൽയകണ്ട പ്രാഥമതിക വരുമാനനും കതിഴതിവ് ടെയ്ത് പ്രവാസതി 
യൂണതിറ്റുകളതിൽ നതിന്നും ലഭതിക്കുന്ന പ്രാഥമതിക വരുമാനനും കൂട്തി
യച്ർക്കുയ്ാൾ ലഭതിക്കുന്നതാണ് ടമാത്നും യദശീയ വരുമാനനും. 
ഇത് കണകോക്കുന്നതതിനുള്ള മടറ്ാരു മാർഗ്നും എലൊ യമഖല
യതിടലയുനും ടമാത്നും പ്രാഥമതിക വരുമാനത്തിടറെ ആടക മൂല്യനും 
കണകോകേതി നതിശ്യതിക്കുക എന്നതാണ്. (ടമാത്നും യദശീയ 
വരുമാനനും മു്് യദശീയ കണക്കുകളതിൽ ഉപയയാഗതിച്തിരുന്ന 
ടമാത്നും യദശീയ ഉൽപ്പന്നത്തിന് (ജതിഎൻപതി) സമാനമാടണ
ന്ന് ശ്രദ്തിക്കുക)

ല�ദാത്തം സംലയദാജിത മൂല്ം (ജി.വി.എ.)
സ്ദ് വ്യവസ്യതിടല ഒരു പ്രയദശയത്ാ, വ്യവസായത്തിയലാ 
ഒരു യമഖലയതിയലാ ഉല്പാദതിപ്പതിച് സാധനങ്ങളുടെയുനും യസവന
ങ്ങളുടെയുനും മൂല്യമാണ് സാ്ത്തിക ശാസ്ത്രത്തിടല ടമാത്നും 
സനുംയയാജതിത മൂല്യനും (ജതി.വതി.എ). യദശീയ കണകേതിൽ ഉല്പന്ന
ത്തിൽ നതിന്ന് ഇറെർമീഡതിയറ്് ഉപയഭാഗനും കുറച്ാണ് ജതി.വതി.എ 
കണകോക്കുന്നത്, ഇത് യദശതിയ കണകേതിടല ടപ്രാഡഷെൻ 
കണക്കുകളുടെ ബാലൻസതിങ് ഇനമാണ്.

അടിസ്ദാന വിലയിലല –ല�ദാത്തം സംലയദാജിത മൂല്ം
അെതിസ്ാന വതിലയതിൽ ഉല്പന്നത്തിടറെ മൂല്യത്തിൽ നതിന്ന് വാ
ങ്ങുന്ന ആളതിടറെ വതിലയതിൽ ഇെക്കുള്ള ഉപയഭാഗത്തിടറെ മൂല്യനും 
കുറച്തതിടന അെതിസ്ാന വതിലയതിൽ ടമാത്നും സനുംയയാജതിത 
മൂല്യനും എന്ന് നതിർവെതിച്തിരതിക്കുന്. ഉല്പന്നത്തിടറെ മൂല്യനും കണ
കോക്കുന്ന വതിലയാണ് ഇവതിടെ ജതി വതി എ എന്ന് അറതിയടപ്പ
ടുന്നത്. ഉൽപാദകടറെ കാഴ്ചപ്പാെതിൽ നതിന്ന് യനാകേതിയാൽ 
ഇൻപുട്ടുകൾ വാങ്ങുന്നവരുടെ വതിലയുനും ഉൽപ്പന്നത്തിടറെ അെതി
സ്ാന വതിലയുമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ടകാടുക്കുകയുനും സ്വീകരതി
ക്കുകയുനും ടെയ്ത വതിലടയ പ്രതതിനതിധാനനും ടെയുന്നത്. അവയുടെ 
ഉപയയാഗനും ടമാത്നും സനുംയയാജതിത മൂല്യനും കണകോക്കുന്നതതിയല
യ്ക് നയതിക്കുകയുനും ആയത്  പ്രയത്യകതിച്് ഉൽപാദകന് സഹായക
മാക്കുകയുനും ടെയ്യുന്.

ശിശു �രണ നിരക്് 
ഓയരാ ആയതിരനും ശതിശു ജനനത്തിലനും ഉണ്ടാകുന്ന ശതിശു മരണ 
(ഒരു ശതിശുവതിടറെ ഒരു വയസു തതികയുന്നതതിനു മുൻപുള്ള 
മരണനും) കണകേതിടനയാണ് ശതിശു മരണ നതിരകേ് എന്ന് പറ
യുന്നത്.
വദാർധക് ആശ്രയ നിരക്്   
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60-നുനും അതതിനുമുകളതിലനും പ്രായമുള്ളവരുനും 15 മുതൽ 59 പ്രായമു
ള്ളവരുനും തമ്തിലള്ള അനുപാതമാണ് ആശ്രയ നതിരകേ് .

സ�ത്വ സൂചിക  
സ്ത് വ്യവസ്യതിടല വതിലയുടെ അസ്തിരതകളുടെ പരതിണത 
ഫലമായതി കർഷകർകേ് ഉണ്ടായ യനട്ങ്ങളുടെയുനും നഷ്ടങ്ങളുടെ
യുനും ആനുപാതതികമായ കണകോണ് സമത്വ സൂെതിക.

ദലംഗിക അതിക്ര�ങ്ങളിൽ നിന്ം കുട്ികലള സംരക്ി
ക്കുന്ന ആക്ട്, 2012
ഈ ആക്െ് കുട്തികൾകേ് യനടര ഉണ്ടാവുന്ന അധതിയഷെപങ്ങ
ടളക്കുറതിച് പ്രതതിപാദതിക്കുകയുനും ദലനുംഗതിക കയയേറ്നും, ദലനുംഗതിക 
പീഡനനും എന്നതിവയതിൽ നതിന്ന് കുട്തികടള സനുംരഷെതികോനുള്ള 
രഷൊമാർഗ്ങ്ങൾ നതിർയദേശതിക്കുകയുനും ടെയ്യുന്. 

ലതദാഴിൽ ശക്ി
ഒന്കതിൽ യജാലതി ടെയ്യുന്ന (അടലെങ്തിൽ ടതാഴതിൽ ഉള്ള) അടലെ
ങ്തിൽ ടതാഴതിൽ അയന്വഷതിക്കുന്ന അടലെങ്തിൽ യജാലതിയ്കായതി ലഭ്യ
മായ വ്യക്തികൾ (അടലെങ്തിൽ ടതാഴതിലതിലൊത്വർ) ടതാഴതിൽ 
ശക്തിയായതി കണകോകേടപ്പടുന്.  

ലതദാഴിൽ ശക്ി പങ്ദാളിത്ത നിരക്് 
(എൽ.എഫ്.പി.ആർ.) 
രാജ്യടത് ഒരു സമപ്രായത്തിൽടപ്പട് ജനസനുംഖ്യയുനും ടതാഴതിൽ 
ശക്തിയുനും തമ്തിലള്ള അനുപാതമാണ് ടതാഴതിൽ ശക്തി പങ്ാളതി
ത് നതിരകേ്. 

സദാക്രതദാ നിരക്് 
ആറു വയസതിനുനും അതതിന് മുകളതിലനും പ്രായമുള്ള ജനങ്ങളതിൽ 
നതിത്യ ജീവതിതത്തിൽ ഉപയയാഗതിയകേണ്ടതി വരുന്ന ഭാഷയതിൽ 
എഴുതാനുനും വായതികോനുനും, ടെറതിയ ലളതിതമായ യ്റേറ്്ടമന്റുകൾ 
മനസതിലാകോനുനും കഴതിയുന്നവരുടെ ശതമാനമാണ് സാഷെര
താ നതിരകേ്. 

ചില്ലറ വില്പന വില
െതിലെറ വതില്പന വതിലടയന്നത് ഉപയഭാക്ാകേൾ ഒരു സാധനനും 
ടെറതിയ അളവതിൽ വാങ്ങുയ്ാൾ നൽയകണ്ടതി വരുന്ന 
വതിലയാണ്. 

ല�ദാത്തവ്ദാപദാര വില സൂചിക (ഡബ്ല്യൂപിഐ) 
ഇെപാെതിടറെ ആദ്യഘട് തലത്തിൽ ബൾകേ്  
(ടമാത്) വതിൽപ്പനയ്ക്കുള്ള െരക്കുകളുടെ 
വതിലയുടെ ശരാശരതി മാറ്ങ്ങടള അളക്കുന്.                                                                                                                                      
                
ലതദാഴിലദാളി ജനസംഖ് നിരക്് (വർക്് ലപദാപുലലഷൻ 
ലറലഷ്ദാ, (ഡബ്ല്യൂപിആര്)) 
ടമാത് ജനസനുംഖ്യയുടെ ടതാഴതിലതിയലർടപ്പട് വ്യക്തികളുടെ 
ശതമാനമായതി ഡബ്ല്യൂപതിആർ നതിർവെതികേടപ്പടുന്
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ചുരുലക്ഴുത്തുകൾ
എഎദവ:
 അയന്ത്യാദയ അന്ന യയാജന

എഡിബി : 
 ഏഷ്യൻ ടഡവലപ്ടമറെ് ബാങ്്

എ.എച്്.ഐ.ഡി.എഫ്:   
 അനതിമൽ ഹസ് ബൻഡറതി ഇൻഫാസ്്രക്െർ  
 ടഡവലപ്ടമറെ്  ഫണ്ട് 
എ.ഐ:    
 ആർട്തിഫതിഷ്യൽ ഇൻടസമതിയനഷൻ

എ.ഐ.ഐ.ബി:    
 ഏഷ്യൻ ഇൻഫാസ്്രക്െർ ഇൻടവസ്റ്്ടമറെ്  
 ബാങ്്

എ.ലക.സി:     
 അഗ്തികേൾച്റൽ യനാളഡ്ജ് ടസയറെഴ് സ്

അമുൽ: 
 ആനന്് മതിൽകേ് യൂണതിയൻ ലതിമതിറ്ഡ് 
അലനർട്് : 
 ഏജൻസതി യഫാർ  
 യനാൺ-കണടവൻഷനൽ എനർജതി ആറെ് റൂറൽ  
 ടെക്യനാളജതി

എഎൻപി :  
 അന്നപൂർണ്ണ സീനും

ആപ്ലകദാസ്:
 ആനന്് പായറ്ൺ യകാ-ഓപ്പയററ്ീവ്  
 ടസാദസറ്ീസ്

എ.പി.ഇ.ഡി.എ:    
 അഗ്തികേൾച്റൽ ആറെ് യപ്രാസസ്്ഡ് ഫുഡ്  
 യപ്രാഡക്െ്സ്  എക്യപാർട്് ടഡവലപ്ടമറെ്  
 അയതാറതിറ്തി

എപിഎൽ: 
 എബൗ യപാവർട്തി ദലൻ

എആർഡി : 
 ഓതദറസ്ഡ് റീദട്ൽ ഡതിസ്്രതിബ്യൂയട്ഴ്സ്

ആംസ്:
 അനതിമൽ റതിയസാഴ് സ് മായനജ്ടമറെ് സതി്റേനും

എ.എസ്.സി:     
 അയഗ്ാ സർവീസ് ടസയറെഴ് സ്

എ.എസ്.സി.എ.ഡി:  
 അസതി്റേറെ്സ് ടു യ്റേറ്്സ് യഫാർ കൺയ്രാൾ 
  ഓഫ് അനതിമൽ ഡതിസീസസ്

ആസിയദാൻ:
 അയസാസതിയയഷൻ ഓഫ് സൗത്് ഈസ്റ്്  
 ഏഷ്യൻ യനഷൻസ്

ബി.എം.സി:      
 ബയയാദഡയവഴ് സതിറ്തി മായനജ് മറെ് കമ്തിറ്തികൾ

ബി.എം.ഡബ്ല്:
 ബയയാടമഡതികേൽ യവസ്റ്്

ബി.ഒ.ഡി:  
 ബയയാടകമതികേൽ ഓകതിജൻ ഡതിമാറെ്

ബി.പി.എൽ: 
 ബതിയലാ യപാടവർട്തി ദലൻ (ദാരതിദ്്യയരഖയ്ക്  
 താടഴയുള്ളവർ)

സി.എ.എ.കയു.എം.എസ്: 
 കണ്ടതിനയുവസ് ആനുംബതിയറെ് എയർ ക്വാളതിറ്തി  
 യമാണതിറ്റതിനുംഗ്     
 യ്റേഷനുകൾ

സി.എ.എം.പി.എ:           
 യകാ്ൻയസറ്റതി അയഫാറയ്റേഷൻ ഫണ്ട്  
 മായനജ്ടമറെ് ആൻഡ്    
 പ്ാനതിനുംഗ് അയതാറതിറ്തി

കദാലപക്് :     
 യകരള യ്റേറ്് കാഷ്യൂ വർയകേഴ്സ് അപ്പക്  
 യകാ-ഓപ്പയററ്ീവ്     
 ടസാദസറ്തി

സി.ബി.ഡി:     
 ദജവ ദവവതിധ്യടത്ക്കുറതിച്ള്ള കൺടവൻഷൻ

സി.ബി.ഡബ്ലയു.റ്ി.ഡി.എഫ്:  
 യകാമൺ ബയയാടമഡതികേൽ യവസ്റ്് ്രീറ്്ടമറെ്  
 ആൻഡ് ഡതിയ്ാസൽ ടഫസതിലതിറ്തി

സി-ഡദാക്:   
 ടസറെർ യഫാർ ടഡവലപ്ടമറെ് ഓഫ്  
 അഡ്വാൻസ്ഡ് കനുംപ്യൂട്തിനുംഗ്

സി.എച്്.സി:       
 കമ്്യൂണതിറ്തി ടഹൽത്് ടസറെർ

സി.എച്്.സി:       
 ക്റേനും ഹയറതിനുംഗ് ടസയറെഴ് സ്

സി.എച്്.ഐ.എസ്: 
 യകാനുംപ്രതിടഹൻസീവ് ടഹൽത്് ഇൻഷുറൻസ് സീനും

ലകദാട്പദാ:   
 സതിഗരറ്റുനും മറ്് പുകയതില ഉല്പന്നങ്ങളുടെയുനും  
 നതിയന്ത്രണനും സനുംബന്ധതിച് നതിയമനും

സി.പി.സി:    
 ടസറെർദലസ്ഡ് യപ്രാസസതിനുംഗ് ടസറെർ

സി.പി.സി:      
 യകാടകോനട്് ടപ്രാഡ്യൂസർ ക്നതി

സി.പി.എഫ്:      
 യകാടകോനട്് ടപ്രാഡ്യൂസർ ടഫഡയറഷൻസ്

സി.പി.ഐ:      
 കൺസ്യൂമർ ദപ്രസ് ഇൻഡക്

സി.പി.എസ്:      
 യകാടകോനട്് ടപ്രാഡ്യൂസർ ടസാദസറ്ീസ്

സി.എസ്.ഒ:     
 ടസൻ്രൽ ്റോറ്തി്റേതിക് സ് ഓഫീസ്  

സി.ഡബ്ലയു.ആർ.ഡി.എം:   
 ടസറെർ യഫാർ വാട്ർ റതിയസാഴ് സസ്  
 ടഡവലപ് മറെ് ആൻഡ് മായനജ് മറെ്

സി.ഇസഡ്.എം.പി:   
 തീരയദശപരതിപാലന പദ്തതി

ഡി.സി.എസ്:    
 ഡയറതി യകാ-ഓപ്പയററ്ീവ് ടസാദസറ്തി

ഡി.ഇ.എസ്:     
 ഡയറക്െയററ്് ഓഫ് ഇകേയണാമതിക് ആറെ്  
 ്റോറ്തി്റേതിക്

ഡി.ഒ.ഇ.സി.സി:   
 ഡയറക്െയററ്് ഓഫ് എൻവയയാൺടമറെ്  
 ആൻഡ് ദലൈമറ്് ടെയ്്്   
ഡി.പി.എൽ:     
 വതികസന നയ വായ്പ 

ഡി.ആർ.എഫ്.ഐ:    
 ഡതിസാ്റേർ റതിസ്ക് ദഫനാൻസതിനുംഗ് ആൻഡ്  
 ഇൻഷുറൻസ്  
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ഇ.ഡി.സി:      
 പരതിസ്തിതതി വതികസന സമതിതതികൾ

ഇ.ഇ.ഇസഡ്:     
 എക്്ലൂസീവ് ഇയകോണമതിക് യസാൺ

ഇ.പി.ഐ.:     
 പരതിസ്തിതതി പ്രകെന സൂെതിക     

ഇ-ലപദാസ്:     
 ഇലക്യ്രാണതിക് യപായതിറെ് ഓഫ് ടസയതിൽ  

ഇ ആർ എസ് എസ്:    
 എമർജൻസതി ടറയ്ാൺസ് സയപ്പാർട്് സതി്റേനും

എഫ്.എ.ഒ:    
 ഫുഡ് ആറെ് അഗ്തികേൾച്ർ ഓർഗദനയസഷൻ

എഫ് സി ഐ:   
 ഫുഡ് യകാർപ്പയറഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ

എഫ് ഡി എ:    
 വന വതികസന ഏജൻസതി

എഫ്.പി.ഒ:   
 ഫാർമർ ടപ്രാഡ്യൂസർ ഓർഗദനയസഷൻ

എഫ്.ടി.എ:    
 ഫീ യ്രഡ് എഗ്തിടമറെ്

ജിഡിപി:     
 ടമാത്നും ആഭ്യന്തര ഉൽപ്പാദനനും

ജി.ഐ.എസ്:    
 യജ്യാഗ്ാഫതിക് ഇൻഫർയമഷൻ സതി്റേനും

ജിഎൻഐ:     
 ടമാത്നും യദശീയ വരുമാനനും

ജിഎസ്ഡിപി:     
 ടമാത്നും സനുംസ്ാന ആഭ്യന്തയരാൽപ്പന്നനും 

ജി.എസ്.വി.എ:    
 യഗ്ാസ് യ്റേറ്് വാല്യൂ ആഡഡ്

ജിവിഎ :   
 യഗ്ാസ് വാല്യൂ ആഡഡ്

ജി ഒ ഐ :     
 ഗവൺടമറെ് ഓഫ് ഇന്ത്യ

എച്് ഡി സി ലക :   
 ഹാറെ്റതിക്രാഫ്റ്് ടഡവലപ്ടമറെ് യകാർപ്പയറഷൻ 
  ഓഫ് യകരള

ഹഡ്ലകദാ:     
 ഹൗസതിനുംഗ് ആറെ് അർബൻ ഡവലപ്പ്ടമറെ്  
 യകാർപ്പയറഷൻ ലതിമതിറ്ഡ്

ഐഐഐറ്ിഎംലക:   
 ഇന്ത്യൻ ഇൻ്റേതിട്്യൂട്് ഓഫ് ഇൻഫർയമഷൻ  
 ടെക്യനാളജതി ആറെ് മായനജ്ടമറെ് യകരള

ഐ.പി.ബി.ഇ.എസ്:  
 ഇറെർ ഗവൺടമറെൽ സയൻസ് യപാളതിസതി 
 പ്ാറ്്യഫാനും ഓൺ ബയയാദഡയവഴ് സതിറ്തി ആറെ്  
 ഇയകോസതി്റേനും സർവീസസ്

ഐഡബ്ലയുആർഎം:    
 ഇറെയഗ്റ്ഡ് വാട്ർ റതിയസാഴ്സ് മായനജ്ടമറെ്

ലജഐസിഎ:     
 ജപ്പാൻ ഇറെർനാഷണൽ യകാർപ്പയറഷൻ  
 ഏജൻസതി

ലജലജ:     
 ജുവദനൽ ജ്റേതിസ്

ലജഎൻറ്ിബിജിആർഐ:   
 ജവഹർലാൽ ടനഹ്റു യ്രാപ്പതികേൽ  
 ടബാട്ാണതികേൽ റതിസർച്് ഇൻ്റേതിറ്്യൂട്്

ലക.എ.ആർ.എസ്.എ.പി:  
 യകരള ആറെീദമയക്രാബതിയൽ ടറസതി്റേൻസ്  
 സ്്രാറ്ജതിക് ആഷെൻ പ്ാൻ

ലക എ എസ് പി:  
 കാരുണ്യ ആയരാഗ്യ സുരഷൊ പദ്തതി 

കദാവിൽ:     
 യകരള അക്വാ ടവയ്ഴ്സ് ഇറെർനാഷണൽ  
 ലതിമതിറ്ഡ്

ലക.സി.സി:     
 കതിസാൻ ടക്രഡതിറ്് കാർഡ്

ലക സി ഇ എം എസ്:    
യകരള ക്യാപ്റ്ീവ് എലതിടഫറെ് മായനജ് മറെ് സതി്റേനും

ലക.സി.എം.എം.എഫ്:   
യകരള യകാ-ഓപ്പയററ്ീവ് മതിൽകേ് മാർകേറ്തിനുംഗ് ടഫഡയറഷൻ

ലകഇഎസ്ആർയൂ:    
 യകരള ടസൽഫ് എനുംയപ്ായ്ടമറെ് സീനും യഫാർ ദതി  
 രജതിയ്റേർഡ് അൺ എനുംയപ്ായ്ഡ്

ലക.എഫ്.ഡബ്ലയു.എഫ്.ബി:  
 യകരള ഫതിഷർടമൻസ് ടവൽടഫയർ ഫണ്ടു്  
 യബാർഡ്

ലക.ഐ.ഐ.എഫ്.ബി:    
 യകരളാ ഇൻഫാസ്്രക്ച്ർ ഇൻടവ്റേടമറെ്  
 ഫണ്ടു് യബാർഡ്

കിൻഫ്ര:   
 യകരള ഇൻഡസ്്രീയൽ ഇൻഫാസ്്രക്െർ  
 ടഡവലപ്ടമറെ് യകാർപ്പയറഷൻ

ലകഐറ്ിറ്ിഎസ്:    
 യകരള ഇൻ്റേതിറ്്യൂട്് ഓഫ് ടൂറതിസനും ആൻഡ് ്രാവൽ 
  ്റേഡീസ്

ദകറ്്:    
 യകരള ഇൻഫാസ്്രക്െർ ആറെ്  
 ടെക്യനാളജതി യഫാർ എഡയുയകേഷൻ

ലക.ലക.എസ്:     
 കാർഷതിക കർമ് യസന

ലക.എൽ.ഡി.ബി:  
 യകരള ദലവ് യ്റോകേ് ടഡവലപ്ടമറെ് യബാർഡ്

ലക-ലഫദാണ്:    
 യകരള ദഫബർ ഒപ്റ്തികേ് ടനറ്് വർകേ്

ലകആർഡിസിഎൽ:   
 യകരള ടറയതിൽ വതികസന യകാർപ്പയറഷൻ

ലകആർഎഫ്ബി:    
 യകരള യറാഡ് ഫണ്ട് യബാർഡ്

ലക.എസ്.എ.എം.എം:     
 യകരളാ യ്റേറ്് അഗ്തികേൾച്റൽ   
 ടമകേദനയസഷൻ മതിഷൻ

ലക എസ് ബി ബി:  
 യകരള സനുംസ്ാന ദജവദവവതിധ്യ യബാർഡ്

ലക.എസ്.സി.എ.ഡി.സി:        
 യകരള യ്റേറ്് യകാ്റേൽ ഏരതിയ ടഡവലപ്ടമറെ്  
 യകാർപ്പയറഷൻ

ലകഎസ്ഇബിഎൽ:    
 യകരള യ്റേറ്് ഇലക്്രതിസതിറ്തി യബാർഡ്  
 ലതിമതിറ്ഡ് 

ലകഎസ്ഇആർസി:    
 യകരള സനുംസ്ാന ദവദയുതതി നതിയന്ത്രണ  
 കമ്ീഷൻ

ലക.എസ്.ഐ.ഡി.സി:   
 യകരള സനുംസ്ാന വ്യവസായ വതികസന 
 യകാർപ്പയറഷൻ
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ലകഎസ്ഐഇ:    
 യകരള യ്റേറ്് ഇൻഡസ്്രതിയൽ എറെർദപ്രസസ്  
 ലതിമതിറ്ഡ്

ലകഎസ്ഐഎൻസി:   
 യകരള ഷതിപ്പതിനുംഗ് ആൻഡ് ഇൻലാൻഡ്  
 നാവതിയഗഷൻ യകാർപ്പയറഷൻ ലതിമതിറ്ഡ്

ലകഎസ്ഐടിഐഎൽ:   
 യകരള യ്റേറ്് ഇൻഫർയമഷൻ ടെക്യനാളജതി  
 ഇൻഫാസ്്രക്െർ     
 ലതിമതിറ്ഡ്

ലക.എസ്.ഐ.ടി.എം:    
 യകരള യ്റേറ്് ഇൻഫർയമഷൻ ടെക്യനാളജതി മതിഷൻ

ലകഎസ്എൽഎംഎ:    
 യകരള സനുംസ്ാന സാഷെരതാ മതിഷൻ അയതാറതിറ്തി

ലക എസ് പി സി ബി:   
 യകരള സനുംസ്ാന മലതിനീകരണ നതിയന്ത്രണ  
 യബാർഡ്

ലക.എസ്.പി.ഡി.സി:
 യകരള യ്റേറ്് പൗൾ്രതി ടഡവലപ്ടമറെ്  
 യകാർപ്പയറഷൻ

ലക.എസ്.എൽ.എം.എ:  
 യകരള സാഷെരത മതിഷൻ അയതാറതിറ്തി

ലക.സ്വിഫ്റ്് :  
 യവഗതയയറതിയതുനും സുതാര്യവുമായ ഓൺ ദലൻ 
 ഏകജാലക ലൈതിയറൻസ് സനുംവതിധാനനും 

ലക.വി.എ.എസ്.യു:   
 യകരള ടവറ്തിറതിനറതി ആറെ് അനതിമൽ സയൻസ്  
 യൂണതിയവഴ് സതിറ്തി

എൽഎഫ് പിആർ:    
 യലബർ യഫാഴ്സ് പങ്ാളതിത് നതിരകേ്

എൽജിഎസ്:     
 യലാകേൽ ഗവൺടമന്റുകൾ

ദലഫ് :   
 ദലവ് ലതിഹുഡ് ഇൻ്ലൂഷൻ ആൻഡ്  
 ദഫനാൻഷ്യൽ എനുംപവർടമറെ്

എൽപിജി:     
 ദ്വീകൃത ടപയ്രാളതിയനും ഗ്യാസ്

എൽ.എസ്.ജി.ഡി: 
 യലാകേൽ ടസൽഫ് ഗവൺടമന്റു് ഡതിപ്പാർട്്ടമറെ്

എം.ഡി.ഡി.റ്ി:     
 മൾട്തി ഡതിസതിപ്തിനറതി ഡയയ്ാ്റേതിക് െീനും

എം.എഫ്.പി:     
 ടെറുകതിെ വന ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ

എംജിഎൻആർഈജിഎസ്:   
 മഹാത്ാഗാന്ധതി യദശീയ ഗ്ാമീണ ടതാഴതില്  
 ഉറപ്പു പദ്തതി.

എം.പി.ഐ:    
 മീറ്് യപ്രാഡക്െ്സ് ഓഫ് ഇന്ത്യ

എം.എസ്.എം.ഇ:    
 ദമയക്രാ സ്ാൾ മീഡതിയനും എറെർദപ്രസസ്

എംറ്ി:      
 ടമ്രതിക് െൺ

നബദാർഡ്:     
 യദശീയ കാർഷതിക ഗ്ാമ വതികസന ബാങ്്

എൻ.എ.ബി.എൽ:  
 നാഷണൽ അക്രഡതിയറ്ഷൻ യബാർഡ് യഫാർ 
 ടെ്റേതിനുംഗ് ആറെ് കാലതിയരേഷൻ ലയബാറട്റീസ്

എൻ.എ.എഫ്.ഇ.ഡി:   
 നാഷണൽ അഗ്തികേൾച്റൽ യകാ-ഓപ്പയററ്ീവ്  
 മാർകേറ്തിനുംഗ് ടഫഡയറഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ ലതിമതിറ്ഡ്

എൻ.എ.എം.പി:     
 നാഷണൽ ആനുംബതിയറെ് എയർ ക്വാളതിറ്തി  
 യമാണതിറ്റതിനുംഗ് യപ്രാഗ്ാനും

എൻ എ പി സി സി:     
 കാലാവസ്ാ വ്യതതിയാനത്തിനായുള്ള യദശീയ 
  കർമ് പദ്തതി

എൻ.സി.ഡി.സി:    
 നാഷണൽ യകാ-ഓപ്പയററ്ീവ് ടഡവലപ്ടമറെ്  
 യകാർപ്പയറഷൻ

എൻ.ഡി.ഡി.ബി:   
 നാഷണൽ ഡയറതി ടഡവലപ്ടമറെ് യബാർഡ്

എൻഡിപി:     
 അറ് ആഭ്യന്തയരാൽപ്പന്നനും

എൻഡിപിഎസ്:   
 നർയകോട്തികേ് ഡ്രഗ്സ് ആറെ് ദസയകോയ്രാപതിക്  
 സബ്്റേൻസ്

എൻഇറ്ിഎഫ്.ഐഎസ്എച്്:  
 ടനറ്് വർകേ് യഫാർ ഫതിഷ് ക്വാളതിറ്തി മായനജ് മറെ്  
 ആറെ് സദ്റേനബതിൾ ഫതിഷതിനുംഗ്

എൻഎഫ്എച്്എസ്:    
 യദശീയ കുടുനുംബ ആയരാഗ്യ സർയവ

എൻഎഫ്എസ്എ:    
 യദശീയ ഭഷെ്യസുരഷൊ നതിയമനും

എൻഎച്്എഐ:    
 നാഷണൽ ദഹയവയ്സ് അയതാറതിറ്തി ഓഫ് ഇന്ത്യ

എൻഎച്്എം:     
 യദശീയ ആയരാഗ്യ ദൗത്യനും

എൻഎൻഐ:    
അറ് യദശീയ വരുമാനനും

ലനദാർക്:          
 യനാൺ റസതിഡറെ് യകരള  അഫയയഴ്സ്

എൻ .പി.സി.എ:    
 അക്വാട്തിക് ഇയകോസതി്റേനുംസ് സനുംരഷെണത്തിനുള്ള  
 യദശീയ പദ്തതി

എൻപിഎസ്:  
 മുൻഗണന ഇതര സബ്സതിഡതി

എൻ.ആർ.സി.ബി: 
നാഷണൽ റതിസർച്് ടസറെർ യഫാർ ബനാന

എൻ.എസ്.ഒ:    
 നാഷണൽ ്റോ്റേതികേൽ ഓഫീസ്

എൻ.എസ്.എസ്:   
 നാഷണൽ സാ്തിൾ സർയവ

എൻഎസ്എസ്ഒ:   
 നാഷണൽ സാ്തിൾ സർയവ ഓർഗദനയസഷൻ

എൻ.റ്ി.എഫ്.പി:    
 തെതി ഇതര വന ഉൽപ്പന്നനും

എൻയുഎഎൽഎസ്:   
 നാഷണൽ യൂണതിയവഴ്സതിറ്തി ഓഫ് അഡ്വാൻസ്ഡ്  
 ലീഗൽ ്റേഡീസ്

എൻയുഎൽഎം:   
 യദശീയ നഗര ഉപജീവന ദൗത്യനും

എൻ.ഡബ്ലയു.എം.പി:   
 നാഷണൽ വാട്ർ ക്വാളതിറ്തി യമാണതിറ്റതിനുംഗ് യപ്രാഗ്ാനും   

ഒ.എഫ്.പി:   
 ഓപ്പയറഷൻ ഫ്ലഡ് യപ്രാഗ്ാനും
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പി.ബി.ആർ:    
 പീപ്പതിൾസ് ദജവദവവതിധ്യ രജതി്റേർ

പിഡിഎസ്:     
ടപാതു വതിതരണ സമ്പ്രദായനും

പിഎഫ്എംഎസ്:    
 പബ്ലതിക് ഫതിനാൻഷ്യൽ മായനജുടമറെ് സതി്റേനും

പിഎഫ്ആർ:    
 യപ്രാഗ്ാനും യഫാർ റതിസൾട്്

പിഎച്്എച്് :    
 മുൻഗണനാ  കുടുനുംബനും

പിഎൽഎഫ്എസ്:    
 ആനുകാലതിക യലബർ യഫാഴ്സ് സർയവ

പി.പി.സി:              
 ദപ്രമറതി യപ്രാസസ്തിനുംഗ് ടസയറെഴ് സ്

പ്രരൗഡ്:    
 യപ്രാഗ്ാനും യഫാർ റതിമൂവൽ ഓഫ് അൺയൂസ്ഡ്  
 ഡ്രഗ്സ് 

പി.എസ്.യു:    
 പബ്ലതിക് ടസക്െർ അണ്ടർയെകേതിനുംഗ്

ആർബിസിഎംഎ:   
 റതിവർ യബസതിൻ കൺസ്്രഷെൻ ആറെ്  
 മായനജ്ടമറെ് അയതാറതിറ്തി

ആർബിഡിസിലക:    
 യറാഡ്സ് ആറെ് രേതിഡ്ജസ് ടഡവലപ്ടമറെ്  
 യകാർപ്പയറഷൻ ഓഫ് യകരള 

ആർസിസി:   
 പ്രായദശതിക കാൻസർ ടസറെർ

ആർ.സി.ഇ.പി:    
 റീജതിയണൽ യകാനുംപ്രതിടഹൻസീവ് ഇകേയണാമതിക്  
 പാർെനർഷതിപ്പ്

ആർലകഡിപി:  
 യകരള പുനർനതിർമ്ാണ വതികസന പരതിപാെതി

ആർ.ലക.ഐ:    
 റീബതിൽഡ് യകരള ഇനതിഷതിയയറ്ീവ്

റുസ:     
 രാഷ്ടീയ ഉച്താർ ശതിഷൊ അഭതിയാൻ

എസ്എഎഫ്: 
 ടസാദസറ്തി യഫാർ  
 അസതി്റേറെ്സ് ടു ഫതിഷർവതിമൺ

എസ്.എ.എം.പി:   
 സനുംസ്ാന ആനുംബതിയറെ് എയർ ക്വാളതിറ്തി  
 യമാണതിറ്റതിനുംഗ് യപ്രാഗ്ാനും

എസ്.എ.പി.സി.സി:   
 കാലാവസ്ാ വ്യതതിയാനടത്ക്കുറതിച്ള്ള സനുംസ്ാന  
 പ്രവർത്ന പദ്തതി

എസ്.ഡി.ജി:    
 സട്റേയതിനബതിൾ ഡവലപ്ടമറെ് യഗാൾ

എസ്.എഫ്.എ.സി :    
 സ്ാൾ ഫാർയമഴ്സ് അഗ്തിബതിസതിനസ്്  
 കൺയസാർട്തിയനും

എസ്എഫ്സി:     
 സനുംസ്ാന ധനകാര്യ കമ്ീഷൻ

ഷീ: സീനും യഫാർ ടഹർ എനുംപവർടമറെ് ഇൻ  
 എ്തിനീയറതിനുംഗ് എഡ്യൂയകേഷൻ

എസ്.എച്്.ജി സ്:    
 ടസൽഫ് ടഹൽപ് ഗ്രൂപ്സ് 

എസ്.എച്്.എം:    
 യ്റേറ്് യഹാർട്ീകേൾച്ർ മതിഷൻ

എസ് ഐ-എം ഇ റ്ി:   
 യ്റേറ്് ഇൻ്റേതിറ്്യൂട്് ഓഫ് ടമഡതികേൽ 
 എഡ്യൂയകേഷൻ ആൻഡ് ടെക്യനാളജതി

എസ്.ലജ.ഡി:   
 സാമൂഹതിക നീതതി വകുപ്പ്

എസ് എൽ ബി സി:   
 സനുംസ്ാനതല ബായങ്ഴ്സ് കമ്തിറ്തി

എസ്.എൽ.ബി.പി:   
 ട്ഷ്യൽ ദലവ്യ്റോകേ് രേീഡതിനുംഗ് യപ്രാഗ്ാനും

എസ്എൽഇസി:   
 സനുംസ്ാനതല എനുംപയവർഡ് കമ്തിറ്തി

എസ്.എം.പി:    
 സതിനുംഡ് മതിൽകേ് പൗഡർ

എസ് ഒ എൻ റ്ി ആർ:   
 സനുംസ്ാനത്തിടറെ തനത്  നതികുതതി ഇതര  
 വരുമാനനും

എസ് ഒ റ്ി ആർ:    
 സനുംസ്ാനത്തിടറെ തനത്  നതികുതതി വരുമാനനും

എസ് പി ബി:     
 സനുംസ്ാന ആസൂത്രണ യബാർഡ്

സദലൈലകദാ:     
 യകരള യ്റേറ്് സതിവതിൽ സദപ്സ് യകാർപ്പയറഷൻ  
 ലതിമതിറ്ഡ് 

എസ്.ഡബ്ലയു.എം.പി:   
 യ്റേറ്് വാട്ർ ക്വാളതിറ്തി യമാണതിറ്റതിനുംഗ് യപ്രാഗ്ാനും

എസ്ഡബ്ലയുടിഡി:    
 സനുംസ്ാന ജലഗതാഗത വകുപ്പ്

ടിഡിഎസ്:     
 ൊർജറ്്ഡ് ഡതിസ്്രതിബ്യൂഷൻ സതി്റേനും

റ്ി എസ് ജി:      
 സായങ്തതിക പതിന്തുണ ഗ്രൂപ്പുകൾ

യുഎൻ  ഡിഇഎസ്എ:  
 യുദണറ്ഡ് യനഷൻസ് ഡതിപ്പാർട്്ടമറെ് ഓഫ്  
 ഇകേയണാമതിക് ആറെ്യസാഷ്യൽ അഫയയഴ്സ്

യു.പി.എ.എസ്.ഐ:   
 യുദണറ്ഡ് പ്ായറെഴ്സ് അയസാസ്തിയയഷൻ ഓഫ്  
 സയതൺ ഇന്ത്യ

വി.എ.റ്ി:  
 മൂല്യവർധതിത നതികുതതി

വി.എഫ്.പി.സി.ലക:    
 ടവജതിറ്ബതിൾ ആറെ് ഫ്രൂട്് ടപ്രായമാഷൻ  
 കൗൺസതിൽ, യകരള

വി.എസ്.എസ്:    
 വനസനുംരഷെണ സമതിതതികൾ 

ഡബ്ലയു എച്് ഒ:    
 യലാകായരാഗ്യ സനുംഘെന

ഡബ്ലയു.പി.ഐ:    
 ടമാത് വതില സൂെതിക

ഡബ്ലയു പി ആർ:    
 ടതാഴതിലാളതി ജനസനുംഖ്യാ അനുപാതനും
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