
1

അദ്ധ്യായം 1, ജനസംഖധ്യം സ്ഥൂല സമ്പദ്��വധ്വസ്ഥയം

ജനസംഖ്യയം സ്ഥൂല സമ്പദ്��വ്യവസ്ഥയം

അ
ദ്

ധ്യാ
യ

ം





3

അദ്ധ്യായം 1, ജനസംഖധ്യം സ്ഥൂല സമ്പദ്��വധ്വസ്ഥയം

അ
ദ്

ധ്യാ
യ

ം

ജനസംഖ്യയം സ്ഥൂല സമ്പദ്��വ്യവസ്ഥയം

ജനസംഖ്യയാസ്ഥഥിതഥിവഥിവരങ്ങള്

ഇന്ത്യ സെന്െെ് 2011 പ്രകാരം കകരളത്തിസറെ 
ജനെംഖത്യ 33,406,061 അസലെങ്തിൽ  
ഇന്ത്യന് ജനതയുസെ 2.76 ശതമാനമാണ്. 
കകരളത്തിൽ ആസക ജനെംഖത്യയതിൽ 48.6 
ശതമാനം പുരുഷന്ാരും 51.4 ശതമാനം 
െ്്രീകളുമായതിരുന്നു.
 
ജനെംഖത്യയുസെ ദശാബ്ദവളര്ചാനതിരക്് 
കനാക്കുക്ാള് ഇന്ത്യന് െംസ്ാനങ്ങളതിൽ� സവച് 
ഏറ്റവം കുറവ്  (4.9 ശതമാനം) കകരളത്തിലാണ്.   
ജതിലെകളതിൽ ഏറ്റവമുയര്ന്ന വളര്ചാനതിരക്് 
മലപ്പുറത്ം (13.4 ശതമാനം) ഏറ്റവം കുറവ് 
പത്നംതതിട്ടയതിലുമാണ്  (-3.0 ശതമാനം) 
ഇടുക്തിയും പൂജത്യത്തിൽ താസെയാണ് 
കാണതിക്കുന്നത് (-1.8 ശതമാനം). ജനെംഖത്യാ 
വളര്ചാനതിരക്് ഇടുക്തി, കകാട്ടയം, ആലപ്പുെ, 
സകാലെം, പത്നംതതിട്ട, തതിരുവനന്പുരം എന്നരീ 
സതക്ന് ജതിലെകളതിൽ മറ്റു ജതിലെകകളക്ാള്   
താരതകമത്യന കുറവാണ്.

കുട്ടികളുടെ ജനസംഖ്യ
2001-സല സെന്െെ് പ്രകാരം കകരളത്തിസല 
കുട്ടതികളുസെ (0-6 വയസ്്) ജനെംഖത്യ 37,93,146 
ആയതിരുന്നത് 2011-ൽ 3,472,955 ആയതി. 
കുട്ടതികളുസെ ജനെംഖത്യ വളര്ചാനതിരക്് 
െംസ്ാനത്് പൂജത്യത്തിനം താസെയാണ് (-)8.44 

ശതമാനം. കകരളത്തിൽ കുട്ടതികളുസെ ജനെംഖത്യ 
കുറഞ്ഞു വരുന്ന വത്യക്തമായ പ്രവണതയാണ്  
സെന്െെ് ഡാറ്റ കാണതിക്കുന്നത്. 2001 -സല 
സെന്െെ് കണക്നെരതിച് കുട്ടതികളുസെ 
ജനെംഖത്യ 12 ശതമാനമായതിരുന്നത് 2011 -ൽ 
10 ശതമാനമായതിരുന്നു (കദശരീയ തലത്തിൽ 
ഇത് 13.2 ശതമാനമായതിരുന്നു). കകരളത്തിസല 
കുട്ടതികളുസെ ജനെംഖത്യയുസെ 2001-സലയും 2011 
-സലയും ശതമാനത്തിസറെ  താരതമത്യ ചഥിത്ം 1.1 
-ൽ ജതിലെതതിരതിച് കാണതിച തിരതിക്കുന്നു.  കുട്ടതികളുസെ 
ജനെംഖത്യയതിസല  ഏറ്റവം ഉയര്ന്ന  അനപാതം 
മലപ്പുറം ജതിലെയതിലും ഏറ്റവം കുറഞ്ഞ അനപാതം 
പത്നംതതിട്ട ജതിലെയതിലുമാണ്. കകരളത്തിസല 
കുട്ടതികളുസെ ജനെംഖത്യാനപാതം എലൊ 
ജതിലെകളതിലും  കുറയുന്ന പ്രവണത കാണുന്നുണ്്. 
സകാലെം ഒെതിസകയുള്ള സതക്ന് ജതിലെകളതിൽ രണ്ടു 
ശതമാനം കുറവ് കാണതിക്കുക്ാള് വയനാെ് 
ഒെതിസകയുള്ള വെക്ന് ജതിലെകളതിൽ ഈ കുറവ് 
ഒരു ശതമാനമാണ്.  സകാലെം ജതിലെയതിൽ 
ഇത് ഒരു ശതമാനവം വയനാെ് ജതിലെയതിൽ 
ഇത് രണ്ടു ശതമാനവമാണ്. ഇതതിൽ നതിന്ന് 
മനസ്തിലാക്ാവന്നത് സതക്ന് കകരളകത്ക്ാള് 
കവഗത്തിൽ വെക്ന് കകരളം ജനെംഖത്യയതിൽ 
കൂട്ടതികചര്ക്ൽ നെത്ന്നു എന്നാണ്. 
വ തിശദ വ തിവരങ്ങള് അനുബന്ം 1.1 -ൽ  
ഉള്സ്പെടുത്തിയതിരതിക്കുന്നു. 
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ചഥിത്ം 1.1 
കേരളത്ഥിൽ കുട്ഥിേളുടെ ജനസംഖ്യ ശതമയാനം 

               അവലംബം: ടസന്സസ്  2001 & 2011

2001-2011 കാലഘട്ടത്തിൽ കകരളത്തിസല 
നഗര ജനെംഖത്യ സമാത്ം ജനെംഖയുസെ 21.74 
ശതമാനത്തിൽ നതിന്നും 47.7 ശതമാനമായതി.  
കകരളത്തിൽ 15,934,926 നഗരത്തിൽ 
താമെതിക്കുക്ാള് 17,471,135 കപര് ഗ്ാമങ്ങളതിൽ 
താമെതിക്കുന്നു.  നഗര ജനെംഖത്യയുസെ 
അനപാതം എറണാകുളം ജതിലെയതിലാണ് 
(68 ശതമാനം) ഏറ്റവം കൂടുതൽ, വയനാെ് 
ജതിലെയതിലാണ് (3.9 ശതമാനം) ഏറ്റവം കുറവ്.  

സാക്ഷരത
2011-സല സെന്െെ് പ്രകാരം ഇന്ത്യന് 
െംസ്ാനങ്ങളതിൽ   ഏറ്റവം ഉയര്ന്ന 
ൊക്ഷരതയുള്ള െംസ്ാനമാണ് കകരളം 
(93.91 ശതമാനം). 2001 -ൽ ഇത് 90 
ശതമാനമായതിരുന്നു. ജതിലെകളതിൽ ൊക്ഷരതയതിൽ 
ഒന്നാം സ്ാനത്് 97.2 ശതമാനവമായതി 
കകാട്ടയം നതില്ക്കുക്ാള് സതാട്ടുപ തിന്നതിൽ 96.5 
ശതമാനവമായതി പത്നംതതിട്ടയാണുള്ളത്. 
ഏറ്റവം കുറഞ്ഞ ൊക്ഷരതാ നതിരക്് 
വയനാട്ടതിലാണ് (89 ശതമാനം). സതാട്ടു 
മുന്നതിൽ പാലക്ാെ് (89.3 ശതമാനം) 
ആണ്. കദശരീയ ൊക്ഷരതാ നതിരക്ായ 72 
ശതമാനത്തിനം മുകളതിലാണ് കകരളത്തിൽ 
ഏറ്റവം കുറഞ്ഞ ൊക്ഷരതാനതിരക്ായ 
വയനാട്ടതിസല 89 ശതമാനം. എലൊ ജതിലെകളതിലും 

വര്ദ്ധനവ് ഉണ്ായതായതിക്ാണാവന്നതാണ്.  
ൊക്ഷരതാനതിരക്തിൽ ഏറ്റവം കുറവം 
കൂടുതലും തമ്തിലുള്ള വത്യതത്യാെം  കകരളത്തിൽ 
8.2 ആസണന്ന് കാണാം. വ തിശദാംശങ്ങള് 
അനുബന്ം 1.2 -ൽ സകാടുത്തിട്ടുണ്്.
 

സ്്രീപുരുഷ അനുപാതം
2001-സല സെന്െസുമായതി താരതമത്യം 
സെയ്യുക്ാള് 2011 – ൽ കകരളത്തിസല 
െ്്രീപുരുഷാനപാതം (ആയതിരം പുരുഷന്ാര്ക്് 
െ്്രീകളുസെ എണ്ം) 26 കപായതിറെ് വര്ദ്ധതിച് 
1084 ൽ എത്തി. 1961-ൽ കകരളത്തിസല 
െ്്രീപുരുഷാനപാതം 1022 ആയതിരുന്നു. 2011-ൽ 
തമതിെ്നാട്ടതിൽ െ്്രീപുരുഷാനപാതം  996 ഉം, 
കര്ണ്ാെകയതിൽ 973-ഉം, ആ�ാപ്രകദശതിൽ 993 
ഉം കദശരീയാനപാതം 943 -ഉം ആണ്. 
ജതിലെകളതിൽ ഏറ്റവം ഉയര്ന്ന െ്്രീ 
പുരുഷാനപാതം (1,136) കണ്ണൂരും സതാട്ടുപ തിന്നതിൽ 
പത്നംതതിട്ടയുമാണ് (1,132). ഏറ്റവം കുറവ് 
ഇടുക്തി (1,008), സതാട്ടുമുകളതിൽ എറണാകുളം 
(1,027). എലൊ ജതിലെകള്ക്കും അനപാതം 
1000 -ന മുകളതിലാണ്. 2001 -ൽ വയനാെ് 
അനപാതം  1000 -ൽ താസെയായതിരുന്നു (994). 
െ്്രീപുരുഷാനപാതം ഏറ്റവം കുറഞ്ഞ ഇടുക്തിയും 
(1,006) ഏറ്റവം ഉയര്ന്ന  കണ്ണൂരും (1,136) 
തമ്തിൽ 130 കപായതിറെതിസറെ അന്രമാണുള്ളത്. 
വ തിശദാംശങ്ങള് അനുബന്ം 1.1 -ൽ കാണാം. 
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പട്ഥിേ 1.1
ജനസംഖ്യയടെ ജഥില്യാതല വഥിതരണം (%) 1981 to 2011

ക്രമ നമ്പർ 1981 1991 2001 2011
കകരളം 100.0 100.0 100.0 100.0
കാെര്കകാെ് 3.4 3.7 3.8 3.9
കണ്ണൂര് 7.6 7.7 7.6 7.6
വയനാെ് 2.2 2.3 2.5 2.4
കകാെതികക്ാെ് 8.8 9.0 9.0 9.2
മലപ്പുറം 9.4 10.6 11.4 12.3
പാലക്ാെ് 8.0 8.2 8.2 8.4
തൃശൂര് 9.6 9.4 9.3 9.3
എറണാകുളം 10.0 9.7 9.8 9.8
ഇടുക്തി 3.8 3.7 3.5 3.3
കകാട്ടയം 6.7 6.3 6.1 5.9
ആലപ്പുെ 7.3 6.9 6.6 6.4
പത്നംതതിട്ട 4.4 4.1 3.9 3.6
സകാലെം 8.5 8.3 8.1 7.9
തതിരുവനന്പുരം 10.2 10.1 10.2 9.9

             അവലംബം: ടസന്സസ്  1981, 1991, 2001 & 2011

കുട്ടികളടിടല ആണ്-ടപണ് 
അനുപാതം (0-6 വയസ)്
 
കകരളത്തിൽ കുട്ടതികളതിസല ആണ്-സപണ് 
അനപാതം 2011 -സല സെന്െെ് പ്രകാരം 
964 ആണ്. 2001 -ൽ ഇത് 960 ആയതിരുന്നു. 
നമ്മുസെ അയൽ െംസ്ാനങ്ങളതിൽ കുട്ടതികളതിസല 
ആണ്-സപണ് അനപാതം തമതിെ്നാട്ടതിൽ 943 
ഉം, കര്ണ്ാെകയതിൽ 948 ഉം ആന്്ാപ്രകദശതിൽ 
939 ഉം കദശരീയ അനപാതം  919 ഉം ആണ്. 
ജതിലെകളതിൽ പത്നംതതിട്ടയാണ് ഏറ്റവം മുന്നതിൽ 
(976). സതാട്ടുപ തിന്നതിലായതി സകാലെം (973) കണ്ണൂര് 
(971) ജതിലെകളാണ്. തൃശൂരതിസറെ അനപാതം 
950 ഉം ആലപ്പുെയുകെത് 951 ഉം ആണ്. ഏറ്റവം 
കുറഞ്ഞതം കൂെതിയതം തമ്തിൽ 26 കപായതിറെ് 
അന്രമാണുള്ളത്.  എലൊ ജതിലെകളതികലയും 
കുട്ടതികളതിസല ആണ്-സപണ് അനപാതം 
1,000 -ന് താസെയാണ്.  ദശാബ്ദമാറ്റം 
വ തിശകലന വ തികേയമാക്തിയക്പൊള് ഏറ്റവം 
ഉയര്ന്ന മാറ്റവമായതി സകാലെവം (13 കപായതിറെ്) 
സതാട്ടുപ തിന്നതിൽ കകാെതികക്ാടുമാണുള്ളത് (10 
കപായതിറെ്). മസറ്റലൊ ജതിലെകളുസെയും സ്ാനം പത്് 
കപായതിറെതിൽ താസെയാണ്. തൃശൂര് (-)8, ഇടുക്തി 
(-)5, ആലപ്പുെ (-)5 എന്നരീ ജതിലെകളതിൽ കുട്ടതികളതിസല 

ആണ്-സപണ് അനപാതത്തിൽ ദശാബ്ദ വളര്ച 
പൂജത്യത്തിലും താസെയാണ്. വ തിശദാംശങ്ങള് 
അനുബന്ം 1.1 -ൽ കാണാം.
 

ജനസാ�ത
2011 -സല സെന്െെ് പ്രകാരം ഒരു 
െതരശ്രകതികലാമരീറ്ററതിൽ 860 ആളുകള് 
എന്നതാണ് കകരളത്തിസറെ ജനൊ�ത. 
നമ്മുസെ അയൽ െംസ്ാനങ്ങളായ  
തമതിെ്നാട്ടതിസല ജനൊ�ത 555, കര്ണ്ാെക 
319, ആ�ാപ്രകദശ് 308, കദശരീയ ശരാശരതി 382 
എന്നതിങ്ങസനയാണ്. ജതിലെകളതിൽ തതിരുവനന്പുരം  
ഒന്നാമതം (1,508) ഇടുക്തി ഏറ്റവം പ തിന്നതിലും 
ആണ് (255). പത്നംതതിട്ട (-)16, ഇടുക്തി 
(-)4 ഒെതിസക എലൊ ജതിലെകളതിലും ജനൊ�ത 
ഉയര്ന്നതായതിക്ാണുന്നു. വ തിശദാംശങ്ങള് 
അനുബന്ം 1.2 -ൽ കാണാം. 
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സാമ്പത്തിക അവല�ാകനം 2017, ലകരള സംസ്ാന ആസൂത്രണ ല�ാര്ഡ്  

ജനസംഖ്യയുടെ ജടില്ാതല 
കണക്്
കകരള ജനെംഖത്യയുസെ ജതിലെതതിരതിച്ചുള്ള  1981 മുതൽ 
2011 വസരയുള്ള കണക്് പരതികശാേതിക്കുക്ാള് 
ജനെംഖത്യയുസെ കൂടുതൽ ഭാഗ (12.3 ശതമാനം)
വമായതി മലപ്പുറംജതിലെ മു് തിൽ നതില്ക്കുന്നു.  
തതിരുവനന്പുരം (9.9 ശതമാനം) എറണാകുളം 
(9.8ശതമാനം) തൃശ്ശൂര് (9 ശതമാനം) 
കകാെതികക്ാെ് (9 ശതമാനം) ജതിലെകളാണ് സതാട്ടു 
പുറകതിൽവരുന്നത്.  ഇടുക്തി, കാെര്കകാെ് 
ജതിലെകളതിൽ ജനെംഖത്യയുസെ 3-4  ശതമാനം 
വരീതം വരുക്ാള്  2.4 ശതമാനവമായതി വയനാെ് 
ജതിലെയാണ് ഏറ്റവം കുറവ് ജനെംഖത്യ.  
 

പ്ായവടിഭാഗ വ ടിതരണം
വ തിവ തിേ പ്രായവ തിഭാഗങ്ങളതിലായതി ജനെംഖത്യയുസെ 
വ തിതരണം പരതികശാേതിക്കുക്ാള് 0-14 പ്രായ 
വ തിഭാഗത്തിലുള്ള ജനെംഖത്യ   1961-ൽ 43 
ശതമാനമായതിരുന്നത് 2011-ൽ 23 ശതമാനമായതി 
കുറഞ്ഞു. എന്നാൽ സതാെതിൽകെനയുള്സ്പെടുന്ന 
15-59 വ തിഭാഗം വളസരകുറഞ്ഞ നതിരക്തിൽ 
വര്ദ്ധതിച്ചുവരുന്നതായതിക്ാണാം. എന്നാൽ 
സമചസ്പെട്ട ആകരാഗത്യ െംവ തിോനങ്ങളുസെ 
ലഭത്യതയും, ആയുര്്ദര്ഘത്യം വര്ദ്ധതിചതം 
കാരണം  60 വയസ്തിന മുകളതിലുള്ള 
ആശ്രതിതവ തിഭാഗം 1961 -സല 5 
ശതമാനത്തിൽനതിന്നും 2011-സല 13 
ശതമാനമായതി ഉയര്ന്നതിട്ടുണ്്.  (ചഥിത്ം 1.2) 

സതാെതിൽകെനയുള്സക്ാള്ളുന്ന (15-59) 
പ്രായവ തിഭാഗത്തിസല വര്ദ്ധനവ് ൊ്ത്തിക 
അഭതിവൃദ്ധതിക്് അനകൂലമാണ്.  എന്നാൽ 
0-14 പ്രായവ തിഭാഗത്തിസല കുറവ്  
ഉത്കണ്ഠയുളവാക്കുന്നു.  അതകപാസല 
60 വയസ്തിന മുകളതിലുള്ളവരുസെ എണ്ം 
കൂടുന്നത്, അവര്ക്് ൊമൂഹത്യസുരക്ഷ തിതത്ത്വ 
നെപെതികള്ക്ായതി െര്ക്ാരതിസറെ െ തിലവ് 
വര്ദ്ധതി്പെ തികക്ണ്തി വരും.
  

നഗരവൽകരണം 
1981 മുതൽ കകരളത്തിസറെ ദശാബ്ദ വളര്ചാ 
നതിരക്് കദശരീയ തലത്തികലതതിസനക്ാള് 
കൂടുതൽ കവഗത്തിലാണ് കുറയുന്നസതന്ന് 
ശ്രകദ്ധയമാണ്. 2001-2011 കാലയളവ തിൽ 
കകരളത്തിസല ദശാബ്ദ വളര്ചാ നതിരക്് 
4.86 ശതമാനമാണ്  െത്വാത�ത്യാനന്ര 
കാലഘട്ടത്തിസല ഏറ്റവം കുറഞ്ഞ നതിരക്ാണതിത്. 
രാജത്യത്തിസറെ ദശാബ്ദ വളര്ചാ നതിരക്ായ 17.64 
ശതമാനകത്ക്ാള് വളസര കുറവാണതിത്.  
ഇന്ത്യയുസെയും കകരളത്തിസറെയും ജനെംഖത്യാ 
വളര്ചാ നതിരക്തിസല അന്രം 1981 മുതൽ കൂെതി 
വരുകയാണ്. 2001 നം 2011 നം ഇെക്് 181 
ദശലക്ഷം ജനെംഖത്യാ വര്ദ്ധനവ് ഉണ്ായതതിൽ 
0.83 ശതമാനം മാ്മാണ് കകരളത്തികറെത്.  
2001-ൽ  ഒെതിസക ഗ്ാമരീണ ജനെംഖത്യയതിസല 
ദശാബ്ദ വളര്ചാനതിരക്് 1971 മുതൽ  
കുറഞ്ഞാണ് വരുന്നത്.  ഈ പ്രവണത 
െംസ്ാനത്തിസറെ തനതായ വാെരരീതതിയുമായതി 

ചഥിത്ം 1.2 
പ്യായവഥിഭയാഗ വഥിതരണം (ശതമയാനം) കേരളം 1961-2011 

            അവലംബം: ടസന്സസ് 1961, 1971, 1981, 1991, 2001 & 2011
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അദ്ധ്യായം 1, ജനസംഖധ്യം സ്ഥൂല സമ്പദ്��വധ്വസ്ഥയം

ബന്ധസ്പെട്ടതിരതിക്കുന്നു. ഇന്ത്യയുസെ മറ്റ് ഭാഗങ്ങളതിൽ 
നതിന്ന് വത്യതത്യസ്തമായതി, താമെസ്ലസത് 
കവര്തതിരതിക്കുന്ന വളസര തറന്ന ഭൂപ്രകദശങ്ങകളാ 
വയലുകകളാ ഇലൊസത െംസ്ാനസത് ജനവാെ 
സ്ലങ്ങള് തെര്ചയായതി വത്യാപ തിച്ചു കതിെക്കുന്നു. 
ഇന്ത്യയതിൽ മസറ്റവ തിസെയും ഗ്ാമരീണ പ്രകദശം 
വത്യക്തമായതി കാണാം.  അതതിൽ പ്രോനമായും 
വല തിയ കൃഷ തി ഭൂമതിയതിൽ അവ തിെവ തിസെയായതി 
വരീടുകളുസെ കൂട്ടങ്ങളും കാണസ്പെടുന്നു. 
കകരളത്തിലുെനരീളം, സെറുതം ഇെത്രവമായ 
പട്ടണങ്ങള് ഗ്ാമരീണ പശ്ാത്ലത്തിൽ 
വ തിതരണം സെയ്യുന്നത കപാസലയാണ് 
കാണസ്പെടുന്നത്.
 
ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്തിസറെ ആദത്യ സെന്െെതിൽ 
(1901 -ൽ) െംസ്ാന ജനെംഖത്യ 6.4 ദശലക്ഷം 
ആയതിരുന്നു. ഇതതിൽ 5.9 ദശലക്ഷം അതായത് 
92.9 ശതമാനം ഗ്ാമരീണ കമഖലയതിലാണ് 
ജരീവ തിച തിരുന്നത്.   നഗര ജനെംഖത്യയുസെ 
കണക്് അഞ്് ലക്ഷം മാ്മായതിരുന്നു.  ഇത് 
െംസ്ാനസത് സമാത്ം ജനെംഖത്യയുസെ 
10 ശതമാനത്തിൽ താസെയായതിരുന്നു.  നൂറു 
വര്ഷത്തിനതിെയതിൽ, ഗ്ാമരീണ ജനതയുസെ 
വ തിഹതിതം ക്രകമണ കുറഞ്ഞു, 2001 -ൽ സമാത്ം 
ജനെംഖത്യയുസെ 74 ശതമാനം ആയതിത്രീര്ന്നു.  
പ്രകതത്യകതിച്ചും 2011 സല സെന്െെ് പ്രകാരം, 
ഗ്ാമരീണ, നഗര പ്രകദശങ്ങള്ക്തിെയതിൽ 
െംസ്ാനത്തിസറെ ജനെംഖത്യ ഏകകദശം 
തലത്യമായതി വ തിഭജതിക്സ്പെട്ടു. നതിലവ തിൽ 
െംസ്ാനത്തിസറെ നഗര ജനെംഖത്യ 159 
ദശലക്ഷം ആണ്. ഇത് ആസക ജനെംഖത്യയതിൽ 
47.7 ശതമാനമാണ്.  അകത െമയം ഗ്ാമരീണ 
ജനെംഖത്യ 174 ദശലക്ഷം (52.3%) -വമാണ്. 
നഗര ജനെംഖത്യയുസെ ദശാബ്ദ വളര്ചാനതിരക്് 
2011-ൽ 92.72 ശതമാനമാണ്.
  
2011 -ൽ സെന്െസ്് നഗരങ്ങളുസെ എണ്ത്തിൽ 
വര്േനവണ്ായതതിനാൽ നഗരങ്ങളുസെ 
എണ്ത്തിൽ വന് വര്ദ്ധനയുണ്ായതി 
എന്നത് വത്യക്തമാണ്. ഒരു സെന്െസ്് 
ൌണ് എന്നത് നതിയമപരമായതി നഗരമായതി 
പ്രഖത്യാപ തിക്സ്പെൊത്തം ജനെംഖത്യ 
5,000-ൽ കവ തിഞ്ഞതം ജനൊ�ത െതരശ്ര 
കതികലാമരീറ്ററതിന്  400 വത്യക്തതികളും;  ചുരുങ്ങതിയത് 
75 ശതമാനം പുരുഷന്മാര് കാര്ഷ തികകമഖലയ്ക് 
പുറത്് സതാെതിസലടുക്കുന്ന നഗര 
െത്വഭാവത്തിസലത്സ്പെട്ടതമായ പ്രകദശമാണ്. 
2011 സെന്െെ് അനെരതിച്, കകരളത്തിൽ 

461 സെന്െെ് നഗരങ്ങളും, 59 സ്റാറ്റ്യൂട്ടറതി 
നഗരങ്ങളുമുണ്്.  2001 സെന്െെ് കണക്കുകള് 
പ്രകാരം ഇവ യഥാക്രമം 99 ഉം 60 ഉം ആണ്. 
ഇതതിൽ നതിന്നും സെന്െെ് നഗരങ്ങളുസെ 
എണ്ത്തിൽ 366 ശതമാനം വളര്ചയുണ്ായതായതി 
കാണുന്നു. സെന്െെ് നഗരങ്ങളുസെ ഈ 
വര്ഗ്രീകരണം ഗ്ാമരീണ ജനെംഖത്യാ വളര്ച 
സനഗറ്റരീവ് െംഖത്യയതിൽ എത്തിച തിരതിക്കുന്നു. 2001 
ലും 2011 ലും നതിലവ തിലുണ്ായതിരുന്ന നഗരങ്ങളുസെ 
സെന്െെ് ജനെംഖത്യയുസെ ദശാബ്ദ ജനെംഖത്യാ 
വളര്ചാ നതിരക്് 3.90 ശതമാനമാണ്. ഇത് 
െംസ്ാനത്തിസറെ ശരാശരതി 4.86 ശതമാനം 
ദശാബ്ദ ജനെംഖത്യാ വളര്ചാനതിരക്തികനക്ാള് 
കുറവാണ്. നഗരങ്ങളതിസല ജനെംഖത്യാ 
വളര്ചയുസെ ആോരം നഗരങ്ങളതികലക്കുള്ള 
കുെതികയറ്റമസലെന്ന് ഇത് കാണതിക്കുന്നു. നഗര 
ജനെംഖത്യാ വളര്ച മുഖത്യമായും സെന്െെ് 
ൌണുകളുസെ വര്ദ്ധനവ് മൂലമാണ്. അത് 
െംസ്ാനസത് നഗരവൽകരണത്തികലക്് 
നയതിച്ചു.

135 നഗരങ്ങളുള്ള തൃശ്ശൂര് ജതിലെയതിലാണ് 
ഏറ്റവമേതികം നഗരങ്ങള് ഉള്ളത്. ഇത് 
െംസ്ാനസത് ആസക പട്ടണങ്ങളുസെ 25 
ശതമാനത്തിലേതികമാണ്.  ഏകകദശം 
60 ശതമാനം നഗരങ്ങളും തൃശ്ശൂര്, കണ്ണൂര്, 
എറണാകുളം, കകാെതികക്ാെ് ജതിലെകളതിലാണ്. 
8 ജതിലെകളതിൽ നഗര ജനെംഖത്യ ദശലക്ഷം  
കെന്നു. ഇതതിൽ എറണാകുളത്ാണ് ഏറ്റവം 
കൂടുതൽ, തെര്ന്ന് തൃശൂര്, കകാെതികക്ാെ്, 
മലപ്പുറം ജതിലെകളും. െംസ്ാനസത് ആസക 
നഗരജനെംഖത്യയുസെ 50 ശതമാനകത്ാളം 
ഈ നാലു ജതിലെകളതിലാണ് വരുന്നത്. വയനാെ്, 
ഇടുക്തി ജതിലെകളതിൽ ഓകരാ സ്റാറ്റ്യൂട്ടറതി 
ൌണുകസളാെതിസക 2011-ൽ സെന്െെ് 
പട്ടണങ്ങസളാന്നും ഇലെ. െംസ്ാനസത് 
ഏറ്റവം കുറഞ്ഞ നഗരവാെതികളുള്ള ജതിലെയാണ് 
വയനാെ്. 2001-2011 കാലയളവ തിൽ നഗരങ്ങളുസെ 
ജനെംഖത്യാ വളര്ചയുസെ കണസക്ടുത്ാൽ 
ഇടുക്തി ഒെതിസകയുള്ള എലൊ ജതിലെകളതിലും സൂെ തിക 
വര്ദ്ധതിച്ചു. മലപ്പുറം ജതിലെ നഗര സൂെ തികയുസെ 
വളര്ചയതിൽ ഗണത്യമായ വര്ദ്ധനവ് കാണതിക്കുന്നു, 
സതാട്ടുപ തിന്നതിൽ സകാലെം, തൃശ്ശൂര്, കാെര്കഗാഡ് 
എന്നതിവയാണ്. വയനാെതിനാണ് ഏറ്റവം കുറഞ്ഞ 
വളര്ചാ സൂെ തിക. 
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സാമ്പത്തിക അവല�ാകനം 2017, ലകരള സംസ്ാന ആസൂത്രണ ല�ാര്ഡ്  

െംസ്ാനസത് സമാത്ം ജനെംഖത്യയതിൽ 
ഗ്ാമരീണ ജനെംഖത്യയുസെ ഭാഗം 
കണക്ാക്തിയാൽ 25 ശതമാനകത്ാളം മലപ്പുറം, 
പാലക്ാെ് എന്നരീ രണ്് ജതിലെകളതിലാണുള്ളത്. 
കാെര്കഗാഡ്, കകാട്ടയം, പത്നംതതിട്ട, സകാലെം, 
ഇടുക്തി, വയനാെ് എന്നരീ ജതിലെകളതിലാണ് 
ഗ്ാമരീണ ജനെംഖത്യ നഗര ജനെംഖത്യകയക്ാള് 
കൂടുതലുള്ളത്. ഇടുക്തിയതിലും വയനാട്ടതിലും ആസക 
ജനെംഖത്യയുസെ 95 ശതമാനനവം ഗ്ാമരീണ 
ജനെംഖത്യയാണ്. 

െംസ്ാനസത് ല തിംഗാനപാതം 1,000 
പുരുഷന്മാര്ക്് 1,084 െ്്രീകള് എന്നതാണ്. 
ഗ്ാമരീണ കമഖലയതിസല ല തിംഗാനപാതം 1,077 

ഉം നഗരകമഖലയതിൽ 1,091 ഉം ആണ്. 2011-സല 
സെന്െെതിസല ല തിംഗാനപാതത്തിസല 
ശ്രകദ്ധയമായ മാറ്റം 2001 സല സെന്െെ് 
പ്രകാരം വയനാെ് ജതിലെയതിലും, ഇടുക്തി ജതിലെയതിസല 
ഗ്ാമരീണ കമഖലകളതിലും പുരുഷന്ാരുസെ എണ്ം 
കൂടുതലാണ് എന്നതാണ്. 2011-ൽ ഗ്ാമ-നഗര  
വത്യതത്യാെമതിലൊസത, എലൊ ജതിലെകളതിലും 
െ്്രീകള്ക്് മുന്തൂക്മുള്ള രരീതതിയതിൽ 
മാറതി.  0-6 വയസ്തിനതിെയതിലുള്ള കുട്ടതികളുസെ 
കാരത്യത്തിൽ ആസക എണ്ത്തിൽ 470,899 -സറെ 
കുറവണ്ായതി. അത് ജനെംഖത്യ വളര്ച ഭാവ തിയതിൽ 
കുറയുന്നതതിസറെ അനകൂല സൂെകമാണ്. 
കുട്ടതികളുസെ െ്്രീ പുരുഷ അനപാതം ഗ്ാമ-
നഗരങ്ങളതിൽ വളസര സെറുതാണ്. 

ഇന്ത്യയുസെ സമാത് കദശരീയവരുമാനം 2016-17 
ൽ സ്തിരവ തിലയതിൽ (2011-12) മുന് വര്ഷസത് 
112.46 ലക്ഷം കകാെതിയതിൽ നതിന്ന് 120.35 
ലക്ഷം കകാെതി രൂപയായതായതി കണക്ാക്കുന്നു 
2015-16 സല കദശരീയ വരുമാനത്തിസറെ 
വളര്ചാനതിരക്ായതിരുന്ന 8 ശതമാനവമായതി 
താരതമത്യസ്പെടുത്ക്ാള് 2016-17 -ൽ 
വളര്ചാനതിരക്് 7 ശതമാനമായതി.  2016-17 -ൽ 
സമാത് കദശരീയവരുമാനം നെപ്പുവ തിലയതിൽ 149.94  
ലക്ഷം കകാെതി രൂപയാണ്.  2015-16 -ൽ ഇത് 
135.22 ലക്ഷം കകാെതി രൂപയായതിരുന്നു. അതായത് 
10.9 ശതമാനമാണ് വളര്ചാനതിരക്്. 2016-17 
-ൽ അറ്റകദശരീയ വരുമാനം നെപ്പുവ തിലയതിൽ 
134.08 ലക്ഷം കകാെതി രൂപയാണ്. ഇത് 2015-16 
-ൽ 120.76 ലക്ഷം കകാെതി രൂപയായതിരുന്നു.  ഇത്  
11 ശതമാനം വര്ദ്ധനവ്  കാണതിക്കുന്നു.  വ തിശദ 
വ തിവരങ്ങള്  പട്ഥിേ 1.2 -ൽ കാണതിക്കുന്നു.

2011-12 -സല അെതിസ്ാന വ തിലയതിൽ 2016-17 
-സല യഥാര്ത്ഥ ജതി.വ തി.എ. 111.85  ലക്ഷം കകാെതി 
രൂപയാണ്.  2015-16 -സല 104.91 ലക്ഷം കകാെതി 
രൂപയുമായതി താരതമത്യം സെയ്യുക്ാള്  ഇത് 
6.6 ശതമാനം വളര്ച കാണതിക്കുന്നു.  നെ്പെ് 
വ തിലയതിസല ജതി.വ തി.എ. 2015-16-സല 124.58 ലക്ഷം 
കകാെതിരൂപ 9.7 ശതമാനം വളര്ച കരഖസ്പെടുത്തി 
2016-17 -ൽ 136.69 ലക്ഷം കകാെതി രൂപയാണ്. 

സമാത് ആഭത്യന്കരാല്ാദനം സ്തിരവ തിലയതിൽ 
(2011-12) 2015-16 -സല 113.81 ലക്ഷം കകാെതി 
രൂപയതിൽ  നതിന്ന് 7.1 ശതമാനം വളര്ച 
്കവരതിച് 2016-17 -ൽ 121.90 ലക്ഷം കകാെതി 
രൂപയതിസലത്തി. നെപ്പുവ തിലയതിൽ 2016-17 
-ൽ സമാത് ആഭത്യന്കരാല്ാദനം  2015-16 
-സല 136.82 ലക്ഷം കകാെതിരൂപയതിൽ നതിന്ന് 
151.84 ലക്ഷം കകാെതി രൂപയായതി. ഇത് 11 
ശതമാനം വളര്ചാനതിരക്് കാണതിക്കുന്നു. 
പ്രതതിശരീര്ഷവരുമാനം (പ്രതതിശരീര്ഷ 
സമാത് ആഭത്യന്കരാല്ാദനം) 2011-12 സല 
സ്തിരവ തിലയതിൽ 2015-16 -സല 88,706 രൂപയതിൽ 
നതിന്ന് 5.8 ശതമാനം വളര്ച ്കവരതിച് 2016-
17-ൽ 93,840 രൂപയായതി. നെപ്പുവ തിലയതിൽ 
പ്രതതിശരീര്ഷ വരുമാനം 2015-16-സല 106,641 
രൂപയതിൽ  നതിന്ന് 9.62 ശതമാനം വളര്ചകയാസെ 
2016-17 -ൽ 116,888 രൂപയായതി.

അെതിസ്ാന വര്ഷം 2004-05 –ൽ നതിന്നും 
2011-12 കലയ്ക് നവരീകരതിച്ചുസകാണ്് 
െതിഥതിതതിവ തിവരകണക്കും പദ്ധതതി നതിര്വ്വഹണവം 
മ�ാലയം കദശരീയകണക്കുകളുസെ പുതതിയ 
പര്ര പുറത്തിറക്തിയതിട്ടുണ്്. 2004-05 
അെതിസ്ാന വര്ഷമായതി കണക്ാക്തി 
2014-15 വസര പുറത്തിറക്തിയവയും 2011-12 
അെതിസ്ാന വര്ഷമായതി കണക്ാക്തി ഇക്പൊള് 

കദശീയ-സംസ്ഥയാന വരുമയാനം
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അദ്ധ്യായം 1, ജനസംഖധ്യം സ്ഥൂല സമ്പദ്��വധ്വസ്ഥയം

പട്ഥിേ 1.2
കദശീയ വരുമയാനം, ആഭ്യന്തകരയാല്യാദനം, പ്തഥിശീർഷവരുമയാനം (ഘെേവഥിലയഥിൽ  - ഇന്ത്യ)  

(രൂപ കേയാെഥിയഥിൽ)

ക്രമ 
നമ്പർ

ഇനം

2011-12 വഥിലയഥിൽ നെപ്് വഥിലയഥിൽ

2014-15 
(എന്എസ് )

2015-16   
(എന് എസ് )

2016-17
(പഥി.ഇ)

2014-15 
(എന്എസ് )

2015-
16   (എന് 

എസ് )

2016-17
(പഥി.ഇ)

1 ജതി.വതി.എ.  
അെതിസ്ാന 
വതിലയതിൽ

9719023 10490514 
(7.9)

11185440 
(6.6)

11481794 12458642 
(8.5)

13669914 
(9.7)

2 സമാത്ം കദശരീയ 
വരുമാനം                 
(ജതി.എന്.ഐ)

10412280 11246305 
(8.0)

12034713 
(7.0)

12297698 13522256 
(10.0)

14994109 
(10.9)

3 അറ്റ കദശരീയ 
വരുമാനം  
(എന്.എന്.ഐ)

9231556 9982112 
(8.1)

10686776 
(7.1)

10953761 12076882 
(10.3)

13408211 
(11.0)

4 സമാത്ം 
ആഭത്യന്കരാല്ാദനം 
(ജതി.ഡതി.പതി)

10536984 11381002 
(8.0)

12189854 
(7.1)

12445128 13682035 
(9.9)

15183709 
(11.0)

5 അറ്റ 
ആഭത്യന്കരാല്ാദനം 
(എന്.ഡതി.പതി)

9356260 10116809 
(8.1)

10841917 
(7.2)

11101191 12236662 
(10.2)

13597811 
(11.1)

6 പ്രതതിശരീര്ഷ സമാത് 
ആഭത്യന്കരാല്ാദനം 
(`)

83165 88706  
(6.7)

93840  
(5.8)

98225 106641  
(8.6)

116888  
(9.6)

7 പ്രതതിശരീര്ഷ അറ്റ 
ആഭത്യന്കരാല്ാദനം 
(`)

73846 78853 
(6.7)

83464 
(5.8)

87618 95375 
(8.8)

104679 
(9.7)

അവലംബം: കക� സ്റാറ്ടിസ്റടിക്ൽ  ഓര്ഗനനകസഷന്

പുറത്തിറക്തിയ   പ്രോന െംഗ്ഹങ്ങളും തമ്തിൽ 
ആശയപരമായ െ തില വത്യതത്യാെങ്ങളുണ്്.  
2008-സല കദശരീയ കണക്കുകളുസെ മാതൃകയാണ് 
പുതതിയ കദശരീയ കണക്് പര്രയതിൽ കൂടുതലും 
ഉപകയാഗതിച തിരതിക്കുന്നത്.  ഘെക മൂലത്യത്തിസല 
സമാത് ആഭത്യന്ര ഉല്ന്നം എന്നതതിന് (ജതി.ഡതി.പ തി. 
ഘെക മൂലത്യത്തിൽ)  പകരം സമാത്ം െംകയാജതിത 
മൂലത്യം അെതിസ്ാന വ തിലയതിൽ (ജതി.വ തി.എ.) എന്നും 
കക്ാള വ തിലയതിസല ജതി.ഡതി.പ തി.സയ  ജതി.ഡതി.പ തി. 
ആയും നതിര്വെ തിച തിരതിക്കുന്നു.

സമാത് ആഭത്യന്കരാല്ാദനം, അറ്റ 
ആഭത്യന്കരാല്ാദനം, സമാത് കദശരീയവരുമാനം, 
അറ്റ കദശരീയവരുമാനം എന്നതിവസയ 
െംബന്ധതിക്കുന്ന 2012-13 മുതൽ  2016-17 
വസരയുള്ള  വ തിശദവ തിവരങ്ങള് നെ്പെ്, (2011-12) 
സ്തിരവ തിലകളതിലും ശതമാന വത്യതതിയാനവം 
അനുബന്ം  1.3, 1.4, 1.5, 1.6 -ൽ 

സകാടുത്തിട്ടുണ്്. സ്തിരവ തിലയതിലും നെപ്പുവ തിലയതിലും 
കണക്ാക്തിയതിട്ടുള്ള സമാത്ം ജതി.വ തി.എ.യുസെ 
കമഖലാവ തിതരണം  അനുബന്ം 1.7 ലും 1.8 ലും 
നല്കതിയതിട്ടുണ്്. 

സംസ്ാന വരുമാനം
സമാത് െംസ്ാന ആഭത്യന്കരാല്ാദനം (ജതി.
എെ്.ഡതി.പ തി.) 2011-12- സല സ്തിരവ തിലയതിൽ 
2015-16-സല താല്ക്ാല തിക കണക്കുകളതിസല   
44,769,237 ലക്ഷം രൂപയതിൽ നതിന്ന് 2016-17 
-ൽ 48087791 ലക്ഷം രൂപയായതി വര്ദ്ധതിച്ചു. 
വളര്ചാനതിരക്് 2015-16 -സല 6.60 
ശതമാനവമായതി താരതമത്യസ്പെടുത്ക്ാള് 
2016-17 -ൽ 7.41 ശതമാനമാണ് (ചഥിത്ം 
1.3). നെപ്പുവ തിലയതിൽ സമാത് െംസ്ാന 
ആഭത്യന്കരാല്ാദനം 2015-16 -സല  
55,794,651 ലക്ഷം രൂപയതിൽ നതിന്ന് 10.59 
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ശതമാനം വളര്ചകയാസെ 2016-17 -ൽ  
61,703,466 ലക്ഷം രൂപയായതി. 

തത്വരതിതകണക്കുകള് പ്രകാരം കകരളത്തിസറെ 
അറ്റ െംസ്ാന ആഭത്യന്കരാല്ാദനം  
ഘെകവ തിലയതിൽ  2011-12 സല സ്തിരവ തിലയതിൽ 
2015-16 ൊ്ത്തികവര്ഷവമായതി 
താരതമത്യസ്പെടുത്ക്ാള് 40,906,975 ലക്ഷം 
രൂപയതിൽ   നതിന്ന് 7.69 ശതമാനം വളര്ച 
്കവരതിച് 2016-17-ൽ 44,051,533 ലക്ഷം 
രൂപയായതി. നെപ്പുവ തിലയതിലുള്ള െംസ്ാന 
അറ്റആഭത്യന്കരാല്ാദനം 2015-16 സല 50392861 
ലക്ഷം രൂപയതിൽ നതിന്ന് വര്ദ്ധതിച് 2016-17-
ൽ 55,848,205 ലക്ഷം രൂപയായതി. െംസ്ാന 
വരുമാനത്തിസറെ വളര്ചാനതിരക്് നെ്പെ് വ തിലയതിൽ 
2015-16 -സല 9.40 ശതമാനത്തിൽ നതിന്ന് 
2016-17 -ൽ 10.83 ശതമാനമായതി (പട്ഥിേ 1.3).

സംസ്ാന പ്തടിശരീര്ഷ  
വരുമാനം
തത്വരതിത കണക്കുകള് പ്രകാരം 2016-17 -ൽ 
പ്രതതിശരീര്ഷ െംസ്ാന വരുമാനം (2011-12) 
സ്തിരവ തിലയതിൽ 140,107 രൂപയാണ്. 
2015-16 -സല താൽക്ാല തിക കണക്കു 
പ്രകാരം ഇത്  131,086 രൂപ ആണ്. 2016-17 

-ൽ 6.88 ശതമാനം വളര്ചയുണ്ായതി. 
നെ്പെ് വ തിലയതിൽ  െംസ്ാന പ്രതതിശരീര്ഷ 
വരുമാനം 2015-16 -ൽ 163,369 ലക്ഷം രൂപ 
ആയതിരുന്നത്  2016-17 -ൽ 179,778 രൂപ 
ആയതി. അറ്റ െംസ്ാന ആഭത്യന്രഉല്ന്നസത്  
ജനെംഖത്യസകാണ്് ഭാഗതിചാൽ കതിട്ടുന്നതാണ് 
പ്രതതിശരീര്ഷ വരുമാനത്തിസറെ മതികച സൂെകം. 
തത്വരതിത കണക്കുകള് പ്രകാരം 2015-16 -ൽ 
പ്രതതിശരീര്ഷ അറ്റ െംസ്ാന ആഭത്യന്ര 
ഉല്ന്നം 119,777 രൂപ ആയതിരുന്നത് 2016-17-
ൽ 7.15 ശതമാനം വളര്ച ്കവരതിച് 128,347 
രൂപയായതി. 2013-14 മുതൽ 2016-17 വസര 
കകരളത്തിസറെ പ്രതതിശരീര്ഷ െംസ്ാന വരുമാനം 
(സ്തിരവ തിലയതിൽ 2011-12) കദശരീയ പ്രതതിശരീര്ഷ 
വരുമാനകത്ക്ാള് ഉയര്ന്നതാസണന്ന് 
താസെസകാടുത്തിട്ടുള്ള െ തി്ത്തിൽ നതിന്ന് (ചഥിത്ം 
1.4) വത്യക്തമാകുന്നതാണ്. 
 

ടമാത്തസംസ്ാന 
സംകയാജടികതാല്ാദനത്തടിടറെ 
കമഖലാവടിതരണം
 
2016-17-ൽ  (2011-12 സ്തിരവ തിലയതിൽ) 
െംസ്ാന ആഭത്യന്കരാല്ാദനത്തിൽ പ്രാഥമതിക, 
ദത്വ തിതരീയ, തൃതരീയ കമഖലകളുസെ വ തിഹതിതം 

ചഥിത്ം 1.3 
കേരളം -ടമയാത് ആഭ്യന്തകരയാല്യാദനത്ഥിടറെ വളർചയാനഥിരക്്

സ്ഥഥിര വഥിലയഥിൽ (2011-12)

               അവലംബം: സാമ്പത്തടികസ്ടിതടിവടിവരക്ണക്് വകുപ്്
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അദ്ധ്യായം 1, ജനസംഖധ്യം സ്ഥൂല സമ്പദ്��വധ്വസ്ഥയം

പട്ഥിേ 1.3
കേരളത്ഥിടറെ സംസ്ഥയാന ആഭ്യന്തകരയാല്യാദനവം പ്തഥിശീർഷ വരുമയാനവം

ക്രമ 
നമ്പർ ഇനം

വരുമയാനം (ലക്ം രൂപയഥിൽ) വളർചയാ നഥിരക്് 
ശതമയാനം

2014-15 2015-16 
(പഥി)

2016-17 
(േയു)

2015-16 
(പഥി)

2016-17 
(േയു)

1 ടമയാത്ം സംസ്ഥയാന ആഭ്യന്തകരയാല്യാദനം 
എ)    സ്തിരവതിലയതിൽ (2011-12) 41,995,555 44,769,237 48,087,791 6.60 7.41
ബതി)    നെ്പെ് വതിലയതിൽ 51,256,405 55,794,651 61,703,466 8.85 10.59

2 അറ്റ  സംസ്ഥയാന ആഭ്യന്തകരയാല്യാദനം
എ)    സ്തിരവതിലയതിൽ (2011-12) 38,213,426 40,906,975 44,051,533 7.05 7.69
ബതി)    നെ്പെ് വതിലയതിൽ 46,061,432 50,392,861 55,848,205 9.40 10.83

3 സംസ്ഥയാന പ്തഥിശീർഷവരുമയാനം  

എ)    സ്തിരവതിലയതിൽ (2011-12) 123,573 131,086 140,107 6.08 6.88
ബതി)    നെ്പെ് വതിലയതിൽ 150,824 163,369 179,778 8.32 10.04

4 അറ്റ സംസ്ഥയാന പ്തഥിശീർഷ  ആഭ്യന്തര ഉല്ന്ം
എ)   സ്തിര വതിലയതിൽ (2011-12) 112,444 119,777 128,347 6.52 7.15
ബതി)  നെ്പെ് വതിലയതിൽ 135,537 147,552 162,718 8.86 10.28

അവലംബം: സാമ്പത്തടികസ്ടിതടിവടിരണക്ണക്് വകുപ്്.  
പടി: താല്ക്ാലടികം കയൂ: ത്വരടിതം

ചഥിത്ം 1.4 
കേരളം -ടമയാത് ആഭ്യന്തകരയാല്യാദനത്ഥിടറെ വളർചയാനഥിരക്്

സ്ഥഥിര വഥിലയഥിൽ (2011-12)

    അവലംബം: ടസന്ട്രൽ സ്റാറ്ടിസ്റടിക്് ഓഫരീസ്, സാമ്പത്തടിക സ്ടിതടിവടിവരക്ണക്്  വകുപ്്
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യഥാക്രമം 11.27 ശതമാനം, 25.59 ശതമാനം, 
63.14 ശതമാനം ആണ്. നെപ്പുവ തിലയതിൽ 
2016-17 കാലയളവ തിൽ സമാത്െംസ്ാന 
ആഭത്യന്കരാല്ാദനത്തിൽ ഈ മൂന്ന് 
കമഖലകളുസെയും വ തിഹതിതം യഥാക്രമം 13.36 
ശതമാനം, 23.47 ശതമാനം, 63.18 ശതമാനം 
എന്ന നതിലയതിലാണ് (ചഥിത്ം 1.5). 

െംസ്ാന ജതി.വ തി.എ.യുസെ കമഖലാവ തിതരണം 
വ തിശകലനം സെയ്ാൽ കാണുന്നത് തൃതരീയ, 
പ്രാഥമതിക കമഖലകളുസെ െംഭാവന യഥാക്രമം 
2015-16-സല 62.59 ശതമാനത്തിൽനതിന്നും 63.18 
ശതമാനമായും, 12.82 ശതമാനത്തിൽനതിന്നും 
13.36 ശതമാനമായും 2016-17-ൽ വര്ദ്ധതിച്ചു. 
എന്നാൽ ദത്വ തിതരീയ കമഖലയുസെ പങ്് 24.59 
ശതമാനത്തിൽ നതിന്ന് 23.47 ശതമാനമായതി 
കുറഞ്ഞു. 

സമാത് െംസ്ാന വരുമാനത്തിസറെ 
കമഖലാവളര്ചയുസെ വാര്ഷ തിക വ തിശകലനത്തിൽ 
സ്തിരവ തിലയതിൽ  (2011-12) ഏറ്റവം ഉയര്ന്ന 
6.7 ശതമാനം വളര്ചാനതിരക്് തൃതരീയ കമഖല 
്കവരതിചതായതി കാണാവന്നതാണ്. 
പുറകതിലായതി പ്രാഥമതികകമഖല 5.19 ശതമാനവം 
ദത്വ തിതരീയ കമഖല 2.88 ശതമാനവം  വളര്ചയും 
കാണതിക്കുന്നു. ഈ കാലയളവ തിൽ െ തില കാര്ഷ തിക 
വ തിളകള്, കന്നുകാല തി വളര്ത്ൽ, മത്ത്യബന്ധനം, 
മത്ത്യക്കൃഷ തി, ഖനനം എന്നരീ കമഖലകളുസെ 
വളര്ചയുസെ ഫലമായതി പ്രാഥമതികകമഖല -11.2 
ശതമാനത്തിൽനതിന്നും 5.19 ശതമാനം വളര്ച 
കരഖസ്പെടുത്തി. നെപ്പുവ തിലയതിൽ 2016-17-ൽ 

പ്രാഥമതിക കമഖലയുസെ വളര്ചാ നതിരക്് 
13.25 ശതമാനവം തൃതരീയകമഖലയുകെത് 
9.72 ശതമാനവം ദത്വ തിതരീയകമഖലയുകെത് 3.74 
ശതമാനവമാണ്.  ഗതാഗതം െംഭരണം, 
വാര്ത്ാവ തിനതിമയം എന്നരീ കമഖലകള് വളര്ച 
കരഖസ്പെടുത്തിയതാണ് തൃതരീയകമഖലയുസെ 
വളര്ചയ്ക് കാരണം.

2013-14 മുതൽ 2015-16 വസരയുള്ള 
കാലഘട്ടത്തിൽ തൃതരീയകമഖലയുസെ െംഭാവന 
60.43-ൽനതിന്നും 63.66 ശതമാനമായതി 
വര്ദ്ധതിച്ചു.  പ്രാഥമതികകമഖലയുസെ െംഭാവന 
13.45 -ൽ  നതിന്നും 12.07 ശതമാനമായും 
ദത്വ തിതരീയ കമഖലയുകെത് 25.81-ൽ  നതിന്നും 
24.27 ശതമാനമായും കുറഞ്ഞു. കെതിഞ്ഞ 
മൂന്ന് വര്ഷകങ്ങളതിസല സമാത് െംസ്ാന 
ആഭത്യന്കരാല്ാദനത്തിസറെ ശതമാനത്തിലുള്ള 
കമഖലാതല വ തിതരണം   അനുബന്ം 1.9, 
1.10, 1.11 -ലും  2011-12 മുതൽ 2015-16 
വസരയുള്ള വര്ഷങ്ങളതിസല സമാത് െംസ്ാന 
ആഭത്യന്കരാല്ാദനത്തിസറെയും അറ്റ  െംസ്ാന 
ആഭത്യന്കരാല്ാദനത്തിസറെയും സ്തിര-നെ്പെ് 
വ തിലകളതിലുള്ള  വ തിശദാംശങ്ങള് അനുബന്ം 1.12, 
1.13, 1.14, 1.15 -ലും സകാടുത്തിട്ടുണ്്.

ജടില്ാതല ടമാത്ത സംസ്ാന 
സംകയാജടിതമൂല്യം
അെതിസ്ാന വ തിലയതിലുള്ള 2016-17 - സല സമാത് 
െംസ്ാന െംകയാജതിത മൂലത്യത്തിസറെ ജതിലൊ 
വ തിതരണത്തിൽ (നെ്പെ് വ തില) എറണാകുളം ജതിലെ 

ചഥിത്ം 1.5 
ടമയാത് സംസ്ഥയാന ആഭ്യന്തകരയാല്യാദനത്ഥിടറെ കമഖലയാവഥിതരണം

 
         അവലംബം: സാമ്പത്തടിക സ്ടിതടിവടിവരക്ണക്്  വകുപ്്
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അദ്ധ്യായം 1, ജനസംഖധ്യം സ്ഥൂല സമ്പദ്��വധ്വസ്ഥയം

പട്ഥിേ 1.4
ടമയാത് സംസ്ഥയാന സംകയയാജഥിതമൂല്യത്ഥിടറെ ജഥില്യാതലവഥിതരണം. (ലക്ം രൂപയഥിൽ)

ക്രമ 
നമ്പർ ജഥില്

ടമയാത്ം സംസ്ഥയാന കൂട്ഥികചർത്മൂല്യം
നെപ്് വഥിലയഥിൽ സ്ഥഥിരവഥിലയഥിൽ

2015-16 
(പഥി)

2016-17 
(േയു)

വളർചയാ 
നഥിരക്്

(%)

2015-16 
(പഥി)

2016-17 
(േയു)

വളർചയാ 
നഥിരക്് 

(%)
1 തതിരുവനന്പുരം 5,119,355 5,567,163 8.75 4,087,733 4,311,759 5.48
2 സകാലെം 4,568,252 4,980,196 9.02 3,622,737 3,825,637 5.60
3 പത്നംതതിട്ട 1,438,255 1,599,967 11.24 1,135,630 1,218,492 7.30
4 ആലപ്പുെ 3,650,842 3,959,161 8.45 2,922,450 3,069,069 5.02
5 കകാട്ടയം 3,021,186 3,273,951 8.37 2,504,602 2,627,009 4.89
6 ഇടുക്തി 1,895,868 2,056,010 8.45 1,453,150 1,485,762 2.24
7 എറണാകുളം 6,296,547 6,918,835 9.88 5,125,647 5,491,752 7.14
8 തൃശൂര് 5,178,400 5,561,292 7.39 4,144,093 4,343,482 4.81
9 പാലക്ാെ് 3,717,274 3,998,133 7.56 2,904,804 3,034,377 4.46

10 മലപ്പുറം 4,896,021 5,363,418 9.55 3,889,842 4,144,456 6.55
11 കകാെതികക്ാെ് 4,395,664 4,681,302 6.50 3,491,034 3,633,201 4.07
12 വയനാെ് 1,029,524 1,107,058 7.53 770,726 802,474 4.12
13 കണ്ണൂര് 3,509,232 3,866,359 10.18 2,823,432 3,027,512 7.23
14 കാെര്കകാഡ് 1,718,063 1,889,926 10.00 1,359,393 1,443,907 6.22

ടമയാത് സംസ്ഥയാന 
ആഭ്യന്തകരയാല്യാദനം 50,434,483 54,822,771 8.70 40,235,273 42,458,889 5.53

അവലംബം: സാമ്പത്തടിക സ്ടിതടി വടിരണക്ണക്്  വകുപ്്.  
പടി: താല്ക്ാലടികം കയൂ: ത്വരടിതം

69,18,835 ലക്ഷം രൂപകയാസെ ഒന്നാം സ്ാനത്് 
തെരുന്നതായതി കാണുന്നു. 2015-16 -ൽ ജതിലെയുസെ 
വ തിഹതിതം 62,96,547 ലക്ഷം രൂപയായതിരുന്നു. 
അതായത് 2015-16 -സന അകപക്ഷ തിച് 
9.88 ശതമാനം  വളര്ച കരഖസ്പെടുത്തി. 
സ്തിരവ തിലയതിൽ (2011-12) 2015-16 -ൽ ഇത് 
5,125,647 ലക്ഷം രൂപയായതിരുന്നത് 2016-17- ൽ 
5,491,752 ലക്ഷം രൂപയായതി. വ തിശദാംശങ്ങള് 
പട്ഥിേ 1.4 - ൽ നൽകതിയതിട്ടുണ്്.

ജടില്ാതല പ്തടിശരീര്ഷ 
വരുമാനം
 
2016-17-ൽ എറണാകുളം ജതിലെ (2011-12 -സല 
സ്തിരവ തിലയതിൽ) 1,62,297 രൂപയുമായതി 
പ്രതതിശരീര്ഷ വരുമാനത്തിൽ ഒന്നാമത് 
നതിൽക്കുന്നതായതി ജതിലൊതല പ്രതതിശരീര്ഷ 
വരുമാനത്തിസറെ വ തിശകലനം കാണതിക്കുന്നു. 
2015-16- ൽ ഇത് 152,318 രൂപയായതിരുന്നു. 
ജതിലൊതല പ്രതതിശരീര്ഷ വരുമാനത്തിസറെ 

സ്ാനവം വളര്ചയും പട്ഥിേ 1.5 -ൽ 
സകാടുത്തിട്ടുണ്്.

തതിരുവനന്പുരം, സകാലെം, പത്നംതതിട്ട, 
എറണാകുളം, കണ്ണൂര്, കാെര്കഗാഡ്, 
മലപ്പുറം ജതിലെകള് 2016-17 ൊ്ത്തികവര്ഷം 
െംസ്ാന പ്രതതിശരീര്ഷ വരുമാനത്തിസറെ 
ശരാശരതി വളര്ചാനതിരക്തികനക്ാള് 
ഉയര്ന്ന വളര്ചാനതിരക്കുള്ളതായതി പട്ഥിേ 1.5 
വത്യക്തമാക്കുന്നു.  അകതെമയം ആലപ്പുെ, 
കകാട്ടയം, ഇടുക്തി, തൃശ്ശൂര്, പാലക്ാെ്, വയനാെ് 
എന്നരീ ജതിലെകള്ക്് െംസ്ാന ശരാശരതിയതിലും 
വളസര താെ്ന്ന വളര്ചാനതിരക്ാണുള്ളത്. 
2014-15 മുതൽ 2016-17 വസരയുള്ള 
ജതിലൊതല, കമഖലാതല സമാത്െംസ്ാന 
ആഭത്യന്കരാല്ാദനം നെപ്പുവ തിലയതിലും 
സ്തിരവ തിലയതിലും (2011-12) അനുബന്ം  1.16, 
1.17, 1.18, 1.19, 1.20, 1.21 -ൽ സകാടുത്തിട്ടുണ്്. 
കദശരീയ-അന്ര്കദശരീയ തലത്തിൽ ഉയര്ന്നു വന്ന 
ൊ്ത്തിക പ്രതതിെന്ധതി െംസ്ാനത്തിസറെ 
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സാമ്പത്തിക അവല�ാകനം 2017, ലകരള സംസ്ാന ആസൂത്രണ ല�ാര്ഡ്  

പട്ഥിേ 1.5
ടമയാത് സംസ്ഥയാന സംകയയാജഥിത മൂല്യത്ഥിടറെ ജഥില്യാതല വഥിതരണം. (ലക്ം രൂപയഥിൽ)

ക്രമ 
നമ്പർ ജഥില് 2015-16 

(പഥി) റയാങ്് 2016-17 
(േയു) റയാങ്്

വളർചയാ 
നഥിരക്് 

(%)

1 തതിരുവനന്പുരം 122,679 7 129,137 7 5.26

2 സകാലെം 136,282 3 143,638 2 5.40
3 പത്നംതതിട്ട 96,134 12 103,460 12 7.62
4 ആലപ്പുെ 136,804 2 143,542 3 4.92
5 കകാട്ടയം 126,238 6 132,267 6 4.78
6 ഇടുക്തി 132,107 4 135,316 5 2.43
7 എറണാകുളം 152,318 1 162,297 1 6.55
8 തൃശൂര് 129,922 5 135,518 4 4.31
9 പാലക്ാെ് 100,128 10 103,855 11 3.72

10 മലപ്പുറം 89,357 14 94,012 14 5.21
11 കകാെതികക്ാെ് 109,632 8 113,307 9 3.35
12 വയനാെ് 92,353 13 95,715 13 3.64
13 കണ്ണൂര് 109,602 9 116,982 8 6.73
14 കാെര്കകാഡ് 100,198 11 105,555 10 5.35

കേരളം 117,811 123,707 5.01

അവലംബം: സാമ്പത്തടിക സ്ടിതടി വടിരണക്ണക്്  വകുപ്്.   
പടി: താല്ക്ാലടികം കയൂ: ത്വരടിതം

െ്ദ്ഘെനയുസെ കമൽ കനത് ആഘാതം 
ഏൽ്പെ തിച്ചു.  ൊ്ത്തിക വളര്ചയതിൽ സ്തിരത 
നതിലനതിര്ത്ന്നതതിന്  വന് കതാതതിലുള്ള 
ഡതിമാറെ് നതിര്ണ്ായകമാസണന്നുള്ളത് പരസക് 
അംഗരീകരതിക്സ്പെട്ടതിട്ടുള്ളതാണ്.   െമരീപകാലത്് 
ൊ്ത്തിക വളര്ചയുമായതി ബന്ധസ്പെട്ട് 
ഉയര്ന്നുവന്ന പ്രശ്നങ്ങളതിൽ ആഭത്യന്രവം 
്വകദശതികവമായ ആവശത്യങ്ങളതിലുണ്ാകുന്ന 
പ്രശ്നങ്ങള് സുപ്രോന പങ്് വഹതിക്കുന്നു.  
കലാക െ്ദ്ഘെനയുമായതി െരതി്പരമായതി 
പല രരീതതികളതിൽ െംസ്ാന െ്ദ്ഘെന 
അകഭദത്യമായതി ബന്ധസ്പെട്ടതിരതിക്കുന്നതതിനാൽ 
കലാകത്തിസറെ മറ്റ് ഭാഗങ്ങളതിലുണ്ാകുന്ന 
ൊ്ത്തിക വളര്ചയുസെ സവല്ലുവ തിളതികളതിൽ 
നതിന്നും കകരളത്തിന് വ തിമുക്തമാകാനാവ തിലെ. 

ഗള്ഫ് കൗണ്െതില തിൽ അംഗമായ രാജത്യങ്ങള് 
നെ്പെ തിലാക്തിയ കദശൊത്കൃത നയങ്ങള് 
കകരളത്തികലക്കുള്ള വ തികദശ പണത്തിസറെ 
ഒഴുക്തിസന ബാേതിക്കുകയും അത് ഗാര്ഹതിക 
ഉപകഭാഗത്തിൽ കുറവണ്ാക്കുകയും സെയ്ത.  
കൂൊസത വ തികദശ പണത്തിസറെ വരവ തിലുണ്ായ 
ഇെതിവ് െംസ്ാനത്തിസറെ മറ്റ് പ്രവര്ത്നങ്ങള്, 
വ തിശതിഷത്യാ, വാണതിജത്യ, റതിയൽ എകസ്ററ്റ്, നതിര്മ്ാണ 
കമഖലകസള ദുര്ബലസ്പെടുത്തി.  കയറ്റുമതതി 
അേതിഷ് തിത വത്യവൊയങ്ങളായ കശുവണ്തി, 
കയര്, ്കത്റതി, മറ്റ് നാണത്യവ തിളകള് എന്നതിവ 
കകരളത്തിസറെ ൊ്ത്തിക വളര്ചയതിലും 
സതാെതിൽ സൃഷ് തിക്കുന്നതതിലും പ്രോന പങ്് 
വഹതിക്കുന്നു.  കദശരീയവാണതിജത്യ നയങ്ങളും 
കയറ്റുമതതിയതിസല ഇെതിവം കതാട്ടവ തിളകളുകെയും 

സംസ്ഥയാനത്ഥിടറെ ധനസ്ഥഥിതഥി
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അദ്ധ്യായം 1, ജനസംഖധ്യം സ്ഥൂല സമ്പദ്��വധ്വസ്ഥയം

അതമായതി ബന്ധസ്പെട്ട മറ്റ് വെ്തക്ളുകെയും 
വ തിലയതിെതിവ തിന് കാരണമാകുകയും ഇത് 
െംസ്ാന െ്ദ്ഘെനക്് താങ്ങായതിരുന്ന 
പര്രാഗത വത്യവൊയങ്ങസള പ്രതതികൂലമായതി 
ബാേതിക്കുകയും സെയ്ത.

കദശരീയ ശരാശരതിയുമായതി താരതമത്യം സെയ്യുക്ാള് 
ഉയര്ന്ന വളര്ചാനതിരക്് കരഖസ്പെടുത്തിയതിരുന്ന 
കകരളത്തിസറെ സമാത് ആഭത്യന്കരാല്ാദനം 
എക്ാലത്ം അഭതിമാനകരമാം വ തിേം 
ഉയര്ന്നതായതിരുന്നു.  കക� സ്റാറ്റതിസ്റതിക്ൽ 
ഓര്ഗ്നകെഷസറെ ഏറ്റവം പുതതിയ 
കണക്് പ്രകാരം െംസ്ാനത്തിസറെ സമാത് 
ആഭത്യന്കരാല്ാദനത്തിസറെ വളര്ചാ നതിരക്് 
കപ്രാത്ാഹജനകമലെ.  െംസ്ാനത്തിസറെ 
സമാത് ആഭത്യന്കരാല്ാദനം ആദത്യമായതി 
കദശരീയ ശരാശരതികയക്ാള് പ തിന്നതിലായതി.  
സ്തിരമായതി കദശരീയ ശരാശരതികയക്ാള് 
ഉയര്ന്നുനതിന്ന െംസ്ാനത്തിസറെ സമാത് 
ആഭത്യന്കരാല്ാദനത്തിസറെ വളര്ച 2012-13 
മുതൽ കുറയുന്ന പ്രവണത കാണതിക്കുകയും 
ഇത് 2015-16 -ൽ കദശരീയ ശരാശരതിയായ 9.94 
കനക്ാള് താെ്ന്ന് 8.59 ശതമാനത്തിസലത്കയും 
സെയ്ത.

2016 -ൽ അേതികാരത്തിൽ വന്ന ഇക്പൊെസത് 
െര്ക്ാരതിന് അസ്തിരമായ ഒരു െ്ദ് 
ഘെനയാണ് മുന്െര്ക്ാര് ്കമാറതിയത്. 
മുന്െര്ക്ാര് ട്രഷറതിയതിൽ അവകശഷ തി്പെ തിചത് 
173.46 കകാെതി രൂപയുസെ കെം ആയതിരുന്നു.  
കൂൊസത മുന്െര്ക്ാര് കുെതിശ്തിക 
വരുത്തിയ 6,000 കകാെതി രൂപയുസെ വല തിയ 
ബാേത്യതകയാസൊ്പെം 4,300 കകാെതി രൂപയുസെ 
ബജറ്റതിന് പുറത്ളള ഹ്രെത്വകാല കെബാേത്യതയും 
ഈ െര്ക്ാരതിസന പ്രതതിെന്ധതിയതിലാക്തി. 
മുന്ഗവണ്സമറെതിസറെ വ തികലമായ 
നതികുതതിനയങ്ങളുസെ ഫലമായതി ജനങ്ങളുസെ 
വരുമാനത്തിലും ക്രയകശഷ തിയതിലുമുണ്ായ 
തകര്ചയുസെ ബാേത്യത മറതികെകക്ണ്തതിസറെ ഭാരം 
കൂെതി ഈ െര്ക്ാരതിസറെ ചുമല തിലായതി. 2010-11 
മുതൽ 2015-16 വസരയുളള നതികുതതി വളര്ചയതിസല 
വെ്തതകള് നതികുതതി നതിര്വ്വഹണത്തിസല 
സകടുകാരത്യസ്ത സവളതിവാക്കുന്നു.  2010-11 
ൽ 23.24 ശതമാനം ഉയര്ന്ന നതികുതതി വളര്ച 
2015-16 -ൽ 10.68 ശതമാനമായതി കുത്സന 
ഇെതിഞ്ഞു. കൂൊസത െംസ്ാനത്തിസറെ െ്ദ് 
വത്യവസ്യതിലുണ്ായ തളര്ചയും വരുമാന വര്ദ്ധന 

കുറയുന്നതതിനതിെയാക്തി.

സമചസ്പെട്ട നതികുതതി മാകനജ്സമറെതിസല 
കാരത്യക്ഷമതയും ൊകങ്തതിക മതികവം 
ഉറ്പൊക്കുന്നതതിലൂസെ സമചസ്പെട്ട നതികുതതി 
കശഖരണം വെതി െംസ്ാനത്തിസറെ െ്ദ് 
ഘെന സുരക്ഷ തിതമായ കമഖലയതികലക്് തതിരതിസക 
സകാണ്ടുവരാന് െര്ക്ാരതിന് കടുത് േനകാരത്യ 
അചെക് നെപെതികള് ്കസക്ാകളളണ്തിവന്നു. 

ഇക്ാലസത് രൂക്ഷമായ ൊ്ത്തിക പ്രശ്നങ്ങള് 
മറതികെക്ാന് പുതതിയ െര്ക്ാര് ബദൽ 
വ തികെന മാതൃക അവതരതി്പെ തിക്കുന്നതതിനളള 
േരീരമായ നെപെതി എടുത്. സുസ്തിര 
പശ്ാത്ല വ തികെനം ്കവരതിക്കുന്നതതിനം 
െമൂഹത്തിസല ദുര്ബലവ തിഭാഗങ്ങള്ക്് 
െമഗ്മായ ൊമൂഹത്യ സുരക്ഷാപാകക്ജുകള് 
ഉള്സ്പെടുത്ന്നതതിനമായതി 2016 -ൽ െംസ്ാന 
െര്ക്ാര് ബഹുമുഖ വ തികെന ത�ങ്ങള് 
രൂപസ്പെടുത്തി. കൂൊസത ൊ്ത്തിക മാന്ത്യസത് 
കനരതിൊനം ഒരു പാകക്ജ് തയ്ാറാക്തിയതിരുന്നു. 
കശുവണ്തി, കയര്, ്കത്റതി വത്യവൊയങ്ങള് 
പുനരുജ്രീവ തി്പെ തിക്ാന് പര്രാഗത 
കമഖലയതിൽ െംസ്ാന െര്ക്ാര് ഗണത്യമായ 
തക നൽകതിയതിരുന്നു. ഈ കമഖലകളതിസല 
ഉല്ന്നങ്ങളതിസല വ തിലയതിസല കുത്സനയുള്ള 
ഇെതിവ് ആയതിരക്ണക്തിന് ജനങ്ങസള ബാേതിച്ചു. 
കനാട്ട്റദ്ാക്ല തിസറെ ഭാഗമായതി െംസ്ാനങ്ങളുസെ 
ൊ്ത്തിക പ്രശ്നങ്ങള് കൂടുതൽ െങ്രീര്ണ്മായതി. 
െംസ്ാന ആസൂ്ണ കബാര്ഡ് നതിയമതിച 
കനാട്ട് റദ്ാക്ൽ കകരള െ്ദ് ഘെനയ്ക്കുണ്ാക്തിയ 
ആഘാതം എന്ന പഠനത്തിസറെ റതിക്പൊര്ട്ട് 
പ്രകാരം െംസ്ാനത്തിസറെ ക്രയ കശഷ തികയയും 
ൊ്ത്തിക പ്രവര്ത്നങ്ങസളയും കനാട്ട് 
റദ്ാക്ൽ നെപെതി രൂക്ഷമായതി ബാേതിച്ചു. 

കയര്, ്കത്റതി, കൃഷ തിയും അനബന്ധ 
കമഖലകള് തെങ്ങതിയ കമഖലകളതിസല 
ൊ്ത്തിക പ്രവര്ത്നങ്ങള് കനാട്ട് 
ക്ഷാമം മൂലം ഏതാണ്് നതിശ്ലമായതി. 
കകരളത്തിസറെ ഗ്ാമരീണ, നഗര െ്ദ് 
വത്യവസ് ഉയര്ത്തി്പെ തിെതിക്കുന്നതതിൽ ദരീര്ഘകാല  
പാര്രത്യമുളള െഹകരണ കമഖല കനാട്ട് 
റദ്ാക്ൽ മൂലം അെച്ചുപൂട്ടല തിസറെ വക്തിസലത്തി. 
കനാട്ട് നതികരാേനസത്ത്െര്ന്ന് ജനങ്ങള്ക്് 
വളസര ബുദ്ധതിമുട്ട് അനഭവ തികക്ണ്തിവന്നു. 
ഉപകഭാഗ ആവശത്യങ്ങള് നതിശ്ലമായതി. കനാട്ട് 
നതികരാേനത്തിസറെ അനതിവാരത്യഫലമായതി 
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ൊ്ത്തിക വളര്ചാ നതിരക്് ഇെതിയുകയും 
നതികക്ഷപസത് ബാേതിക്കുകയും സെയ്ത. 
കനാട്ട് നതികരാേനം െംസ്ാനത്തിസറെ 
സമാത്ആഭത്യന്കരാല്ാദത്തിസറെയും 
വരുമാനത്തികറെയും ഇെതിവ തിന് കാരണമായതി. 
കനാട്ട് നതികരാേതിക്ാനളള അപ്രതരീക്ഷ തിത 
തരീരുമാനം വരുമാനവര്ദ്ധനയതിലൂസെ 
െ്ദ്ഘെനസയ ശക്തതിസ്പെടുത്ാനളള നയങ്ങസള 
ൊരമായതി ബാേതിച്ചു. ഉപകഭാഗസെലവ തിൽ 
പ്രതതിഫല തിച തിരുന്ന ജനങ്ങളുസെ വര്ദ്ധതിച്ചുവരുന്ന 
ആവശത്യങ്ങളും അതതിനനെരതിച്ചുളള 
ഉപകഭാഗസെലവം െംസ്ാന വരുമാനത്തിസറെ 
സതടുംതൂണായതിരുന്നു. ഉപകഭാഗസെലവ തിൽ 
കുറവണ്ായാൽ അത് െംസ്ാന 
ഖജനാവ തിസലക്കുളള ഒഴുക്തിസന ബാേതിക്കും. 
ൊ്ത്തിക പ്രവര്ത്നങ്ങസള ശരതിയായ 
ദതിശയതികലയ്ക്കു് നയതിക്ാനളള ശ്രമങ്ങസള 
കനാട്ട്നതികരാേനം പ്രതതികൂലമായതി 
ബാേതിക്കുകയുണ്ായതി. 2016-17 –ൽ നതികുതതി 
വരുമാനം ഉയര്ത്ാനളള െര്ക്ാരതിസറെ 
ശ്രമം കനാട്ട്നതികരാേനം പരാജയസ്പെടുത്കയും 
തന്മൂലം െംസ്ാനത്തിസറെ  പ്രതരീക്ഷ തിത വളര്ചാ 
നതിരക്ായ 14.24 ശതമാനത്തിസറെ സ്ാനത്് 
8.16 ശതമാനം മാ്ം ്കവരതിക്ാന് 
കെതിയുകയും സെയ്ത. ഇത് െംസ്ാന ബജറ്റതിൽ 
വ തിഭാവനസെയ്തിരുന്ന ൊ്ത്തിക സൂെകങ്ങസള 
പാസെ തകതിെം മറതിച്ചു. െംസ്ാനത്തിസറെ 
ൊ്ത്തിക സൂെകങ്ങള് പട്ഥിേ 1.6 -ൽ 
സകാടുത്തിരതിക്കുന്നു. 

2003 –സല കകരള ഫതിസ്കൽ 
സറക്ാണ്െതിബ തില തിറ്റതി ആക്െ് നെ്പൊക്തിയതതിന് 
കശഷം റവന്യൂ വരുമാനം അെതിസ്ാനമാക്തി 
െ്ദ് ഘെനസയ ശക്തതിസ്പെടുത്ാന് 
െര്ക്ാര് െത്വരീകരതിച ത�ം ഒരു നതിശ് തിത 
കാലയളവ തികലസക്ങ്തിലും െംസ്ാനത്തിസറെ 
േനസ്തിതതിസയ സമചസ്പെടുത്ാന് 
കെതിഞ്ഞു.  2002-03 –ൽ െംസ്ാന 
സമാത് ആഭത്യന്കരാല്ാദത്തിസറെ 3.15 
ശതമാനമായതിരുന്ന റവന്യൂ കമ്തി 2010-11 
–ൽ 1.13 ശതമാനമായതി കുറഞ്ഞു. േനകമ്തി 
ഇകതകാലയളവ തിൽ 4.24 ശതമാനത്തിൽ നതിന്ന് 
2.38 ശതമാനമായതി കുറഞ്ഞു.  എന്നതിരുന്നാലും 
ഈ കാലയളവ തിന കശഷവം മുന്കാലങ്ങളതിൽ 
്കവരതിച ൊ്ത്തിക സ്തിതതി സുഗമമായതി 
്കവരതിക്ാന് െംസ്ാനത്തിന് കെതിഞ്ഞതിട്ടതിലെ.  
2011-12 മുതൽ 2015-16 വസരയുളള കാലയളവ തിൽ 
െംസ്ാന സമാത് ആഭത്യന്കരാല്ാദനവമായുളള 
റവന്യൂ കമ്തിയുസെയും േനകമ്തിയുസെയും 
അനപാതം യഥാക്രമം 2.2 മുതൽ 1.73 
ശതമാനം വസരയും 3.52 മുതൽ 3.19 
ശതമാനം വസരയുള്ള ക്രമത്തിലായതിരുന്നു. 
കക� െര്ക്ാര് നൽകതിയ േനകമ്തി 
നതികുത്ത്തിനളള ഗ്ാറൊയ 4,640 കകാെതി 
രൂപ നൽകതിയത കാരണം 2015-16 –ൽ ഈ 
അനപാതം സ്തിരമായതി നതിലസകാണ്ടു. എന്നാൽ 
തകര്ചയതിലായതിരുന്ന േനകാരത്യ സൂെകങ്ങള് 
2016-17 –ൽ െ തിലവത്യക്തമായ കാരണങ്ങളാൽ 
ഒരു തതിരതിച്ചുവരവ് നെത്തി.  െംസ്ാന 

പട്ഥിേ 1.6
സംസ്ഥയാനത്ഥിടറെ  സയാമ്പത്ഥിേ സൂചേങ്ങള്, രൂപ കേയാെഥിയഥിൽ

ഇനം 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17

കററെ് റവന്യൂ ബാലന്െ് -910 -5449 -4973 -6917 -9533 -1322 -5253

പലതിശ നതിരക്്  0.18 0.17 0.16 0.17 0.17 0.16 0.16

മൂലേന അെങ്ൽ/ മൂലേന 
വരുമാനം 0.43 0.31 0.29 0.25 0.23 0.42 0.38

നതികക്ഷപത്തിൽ നതിന്നുള്ള 
വരുമാന അനപാതം 0.020 0.016 0.016 0.018 0.012 0.013 0.013

പലതിശയുള്സ്പെസെ 
നതിലവതിലുള്ള ഗത്യാരണ്തി/ 
റവന്യൂ വരുമാനം

0.24 0.22 0.22 0.20 0.19 0.18 0.21

ആസ്തതികള്/ ബാേത്യതകള് 0.40 0.40 0.40 ലഭത്യമലെ ലഭത്യമലെ ലഭത്യമലെ ലഭത്യമലെ 
അവലംബം: ധനകാര്യ വകുപ്്, കകരള സര്ക്ാര്
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അദ്ധ്യായം 1, ജനസംഖധ്യം സ്ഥൂല സമ്പദ്��വധ്വസ്ഥയം

സമാത് ആഭത്യന്കരാല്ാദനവമായുളള റവന്യൂ 
കമ്തിയുസെയും േനക്മ്തിയുകെയും അനപാതം 
കുറഞ്ഞ് യഥാക്രമം 2.51 ശതമാനം, 4.29 
ശതമാനം എന്ന നതിലയതിസലത്തി. അപ്രതരീക്ഷ തിത 
കനാട്ട്നതികരാേനം െംസ്ാനത്തിസറെ റവന്യൂ 
വരുമാനസത് ൊരമായതി ബാേതിച്ചു. പത്ാം 
ശ്ളകമ്രീഷന് നെ്പെ തിലാക്തിയതതിസല 
അേതിക ബാേത്യത, മുന് െര്ക്ാര് സകാടുത് 
തരീര്കക്ണ്തിയതിരുന്ന ഭരീമമായ മറ്റ് ബാേത്യതകള്, 
ൊമൂഹത്യ സുരക്ഷാ സപന്ഷനകളുസെ 
വളസരക്ാലസത് കുെതിശ്തിക എന്നതിവയാണ് 
2016-17 -ൽ േനകാരത്യ സൂെകങ്ങള് 
പരാജസയ്പെൊനളള പ്രോന കാരണങ്ങള്. ഈ 
വെ്തതകള് നതിലനതിൽസക്ത്സന്ന 2016-17 
–ൽ വ തിദത്യാഭത്യാെ, ആകരാഗത്യ കമഖലകളതിസല 
സെലവ് യഥാക്രമം 26 ശതമാനം 19 ശതമാനം 
വര്ദ്ധനവ് ഉണ്ാക്തിയത് ശ്രകദ്ധയമാണ്.  ഇത് 
ൊ്ത്തിക തകര്ചക്തിെയതിലും ്കവരതിച 
സുപ്രോന കനട്ടമാണ്. 2010-11 മുതൽ 
2017-18 (ബ തിഇ) വസരയുളള കാലയളവ തിസല 
പ്രോന കമ്തിസൂെകങ്ങള് പട്ഥിേ 1.7 –ൽ 
സകാടുത്തിരതിക്കുന്നു.  

വരുമാനം
റവന്യൂ വരുമാനം, മൂലേന വരുമാനം 
എന്നതിങ്ങസന െംസ്ാനത്തിസറെ വരുമാനസത് 
രണ്ായതി തരം തതിരതിക്ാം.  െംസ്ാനത്തിസറെ 
തനത് നതികുതതി-നതികുതതികയതര വരുമാനവം 
കക�ത്തിൽ നതിന്നുള്ള നതികുതതി വ തിഹതിതവം 
ഗ്ാറെ് ഇന് എയ്ഡം ഉള്സ്പെടുന്നതാണ് 
െംസ്ാനത്തിസറെ റവന്യൂ വരുമാനം.  ഓഹരതി 
വ തില്നയതിലൂസെയുള്ള വരുമാനം, വായ്പയുകെയും 
അഡത്വാന്െതികറെയും കുെതിശ്തിക, ആഭത്യന്ര 
കെത്തിൽ നതിന്നുള്ള വരുമാനം, കക� 
െര്ക്ാരതിൽ നതിന്നുള്ള വായ്പകളും 
അഡത്വാന്സുകളും, പബ് തിക് അസക്ൗണ്തിസറെ 
വര്ദ്ധനവ് എന്നതിവയാണ് പ്രോനമായും മൂലേന 
വരുമാനത്തിലുള്സ്പെടുന്നത്. 

റവനയൂ വരുമാനം
െംസ്ാനത്തിസറെ റവന്യൂ വരുമാനം 2010-11 
–ൽ 30,990.95 കകാെതി രൂപയായതിരുന്നത് 
2016-17 –ൽ 75,611.72 കകാെതി രൂപയായതി 
വര്ദ്ധതിച്ചു. എന്നാൽ ഇക്ാലയളവ തിസല റവന്യൂ 
വരുമാനത്തിസറെ വളര്ചാനതിരക്് 18.70 

പട്ഥിേ 1.7
പ്ധയാന േമ്ഥി  സൂചേങ്ങള്, രൂപ കേയാെഥിയഥിൽ

വ
ർഷ

ം

റവനയൂ േമ്ഥി ധനേമ്ഥി പ്യാഥമഥിേ േമ്ഥി (-) 
മഥിചം (+)

സമ
ാത്

ം െ
ംസ്

ാന
 

ആ
ഭ്യ

ന്ത
കര

യാല്
യാദ

ന
ം 

ത
ക

സമ
ാത്

ം െ
ംസ്

ാന
  

ആ
ഭത്യ

ന്
കര

ാല്
ാദ

ന
ത്

തിസ
റെ

           
ശ

ത
മാ

ന
ം

ത
ക

സമ
ാത്

ം െ
ംസ്

ാന
 

ആ
ഭത്യ

ന്
കര

ാല്
ാദ

ന
ത്

തിസ
റെ

              
ശ

ത
മാ

ന
ം

ത
ക

സമ
ാത്

ം െ
ംസ്

ാന
ആ

ഭത്യ
ന്

കര
ാല്

ാദ
ന

ത്
തിസ

റെ
            

ശ
ത

മാ
ന

ം

2010-11 3,673.87 1.13 7,730.46 2.38 -2,040.80 -0.63 324,512.65
2011-12 8,034.26 2.21 12,814.77 3.52 -6,521.17 -1.79 364,047.88
2012-13 9,351.45 2.27 15,002.47 3.64 7,797.66 1.89 412,313.00
2013-14 11,308.56 2.43 16,944.13 3.64 8,678.74 1.87 465,041.21
2014-15 13,795.96 2.69 18,641.72 3.64 8,872.13 1.73 512,564.05
2015-16 9,656.81 1.73 17,818.46 3.19 6,707.61 1.20 557,946.51
2016-17 15,484.59 2.51 26,448.35 4.29 14,331.85 2.32 617,034.66
2017-18 
(ബതി.ഇ)

16,043.14 2.14 25,756.32 3.44 12,124.49 1.62 747,945.00

 
അവലംബം: ധനകാര്യ വകുപ്്, കകരള സര്ക്ാര്.



18

സാമ്പത്തിക അവല�ാകനം 2017, ലകരള സംസ്ാന ആസൂത്രണ ല�ാര്ഡ്  

ചഥിത്ം 1.6
റവനയൂ വരുമയാനത്ഥിടല പ്വണതേള്

ശതമാനത്തിൽ നതിന്നും 9.53 ശതമാനമായതി 
കുറഞ്ഞു. െംസ്ാനത്തിസറെ റവന്യൂ 
വരുമാനവം സമാത്ം ആഭത്യന്കരാല്ാദനവം 
തമ്തിലുളള അനപാതം 2015-16 –ൽ 12.37 
ശതമാനമായതിരുന്നത് കനരതിയ കതാതതിൽ കുറഞ്ഞ്  
2016-17 –ൽ 12.25 ശതമാനമായതി. 2010-11 –ൽ 
മുതൽ 2017-18 (ബജറ്റ് എസ്റതികമറ്റ്െ)് വസരയുളള 
റവന്യൂ വരുമാനത്തിസല പ്രവണതകള്  
ചഥിത്ം 1 .6 -ൽ സകാടുത്തിരതിക്കുന്നു. 

തനത് നതികുതതിയാണ് െംസ്ാനത്തിസറെ റവന്യൂ 
വരുമാനത്തിസറെ പ്രോന ക്ാതെ്. 2016-17 
–ൽ െംസ്ാനത്തിസറെ തനത് നതികുതതി വരുമാനം 
42,176.38 കകാെതി രൂപയാണ്. ഇത് ആസക 
റവന്യൂ വരുമാനത്തിസറെ 55.78 ശതമാനമാണ്. 
ഇക്ാലയളവ തിൽ ഗ്ാറെ് ഇന്എയ്ഡ് 
ഉള്സ്പെസെയുളള കക� നതികുതതി വ തിഹതിതം 
23,735.36 കകാെതി രൂപയും െംസ്ാനത്തിസറെ 
തനത് നതികുതതികയതര വരുമാനം 9,699.98 
കകാെതി രൂപയുമായതിരുന്നു. 2010-11 മുതൽ 2017 
-18 (ബജറ്റ് എസ്റതികമറ്റ്െ)് വസരയുമുളള റവന്യൂ 
വരുമാനത്തിസറെ വ തിശദാംശങ്ങള്  
അനുബന്ം 1 .22 -ൽ സകാടുത്തിരതിക്കുന്നു. 

സംസ്ാനത്തടിടറെ തനത് 
നടികുതടി വരുമാനം 
മൂലത്യവര്ദ്ധതിത നതികുതതി (വാറ്റ്) ഉള്സ്പെസെയുള്ള 
വ തില്ന നതികുതതി, സ്റാമ്ം രജതിെ്കട്രഷന് 

ഫരീസുകളും, എ്സൈെ് തരീരുവകള്, 
വാഹന നതികുതതി, ഭൂനതികുതതി എന്നതിവയാണ് 
െംസ്ാനത്തിസറെ തനത് നതികുതതി 
വരുമാനത്തിസറെ പ്രോന ക്ാതസുകള്.  
കെതിഞ്ഞ അഞ്ചു വര്ഷമായതി െംസ്ാനത്തിസറെ 
തനത് നതികുതതി വരുമാനത്തിസറെ വളര്ചാ നതിരക്് 
കുറയുന്ന പ്രവണത കാണതിക്കുന്നു. 2010-11 
–ൽ 23.24 ശതമാനമായതിരുന്നത് 2016-17 
–ൽ 8.16 ശതമാനമായതി കുറഞ്ഞു. എന്നാൽ 
െംസ്ാനത്തിസറെ തനത് നതികുതതി വരുമാനം 
2015-16–ൽ 38,995.15 കകാെതി രൂപയായതിരുന്നത് 
കനരതിയ കതാതതിൽ ഉയര്ന്ന്  2016-17 –ൽ 
42,176.38 കകാെതി രൂപയായതി. െംസ്ാനത്തിസറെ 
തനത് നതികുതതി വരുമാനത്തിസറെ െതിംഹഭാഗവം 
മൂലത്യവര്ദ്ധതിത നതികുതതി ഉള്സ്പെസെയുള്ള വ തില്ന 
നതികുതതിയതിൽ നതിന്നാണ് ലഭതിക്കുന്നത്.  
2016-17 –ൽ മൂലത്യവര്ദ്ധതിത നതികുതതി 
ഉള്സ്പെസെയുളള വ തില്ന നതികുതതിവരുമാനം 
33,453.29 കകാെതി രൂപയായതിരുന്നു. ഇത് 
െംസ്ാനത്തിസറെ തനത് നതികുതതി 
വരുമാനത്തിസറെ 79.32 ശതമാനമാണ്. 
സതാട്ടുപ തിന്നതിൽ വാഹന നതികുതതി 7.37 ശതമാനവം 
(3,107.23 കകാെതി രൂപ) സ്റാ്് ഡ്യൂട്ടതിയും 
രജതിെ്കട്രഷന്ഫരീസും കൂെതി 7.13 ശതമാനവം 
3,006.59 കകാെതി രൂപ) െംസ്ാന എസസൈെ്  
തരീരുവ 4.79 ശതമാനവം (2,019.30 കകാെതി 
രൂപ) ഭൂനതികുതതി 0.29 ശതമാനവം (124.15 
കകാെതി രൂപ) ആയതിരുന്നു. മൂലത്യവര്ദ്ധതിത 
നതികുതതി ഉള്സ്പെസെയുളള വ തില്നനതികുതതി 
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വരുമാനം കെതിഞ്ഞ വര്ഷസത് അകപക്ഷ തിച് 
2016-17 -ൽ 8.84 ശതമാനം വളര്ചാ നതിരക്് 
കരഖസ്പെടുത്തി. 2010-11 മുതൽ 2017-18 (ബജറ്റ് 
എസ്റതികമറ്റ്െ)് വസരയുളള െംസ്ാനത്തിസറെ 
തനത് നതികുതതി വരുമാനം അനുബന്ം 1.23 -ൽ 
സകാടുത്തിരതിക്കുന്നു.

സംസ്ാനത്തടിടറെ തനത് 
നടികുതടികയതര വരുമാനം
  
െംസ്ാന കലാട്ടറതിയതിൽ നതിന്നുള്ള വരുമാനമാണ് 
കെതിഞ്ഞ അഞ്ചു വര്ഷസത് െംസ്ാനത്തിസറെ 
പ്രോന തനത് നതികുതതികയതര വരുമാനം. 
പല തിശയും ഓഹരതിയും, വ തിവ തിേ ൊമൂഹത്യ 
കെവനങ്ങളതിൽ നതിന്നുള്ള വരുമാനം, വന 
ഉൽ്പെന്നങ്ങളതിൽ നതിന്നുള്ള വരുമാനം 
എന്നതിവയാണ്  െംസ്ാനത്തിസറെ മറ്റ് തനത് 
നതികുതതികയതര വരുമാനത്തിൽ ഉള്സ്പെടുന്നത്.

െംസ്ാനത്തിസറെ തനത് നതികുതതികയതര 
വരുമാനം കെതിഞ്ഞ അഞ്ചു വര്ഷമായതി 
ഉയരുന്ന പ്രവണത കാണതിക്കുന്നു. എന്നാൽ 
െംസ്ാനത്തിസറെ തനത് നതികുതതികയതര 
വരുമാനത്തിസറെ വാര്ഷ തിക വളര്ചാ നതിരക്് 
2013-14 മുതൽ കുറയുന്ന പ്രവണത കാണതിക്കുന്നു. 
ഇത് 2013-14 –ൽ 32.79 ശതമാനമായതിരുന്നത് 
പകുതതിയതിലേതികം കുറഞ്ഞ് 2016-17 –ൽ 15.13 
ശതമാനമായതി. 2016-17 –ൽ കലാട്ടറതിയതിൽ 
നതിന്നുളള വരുമാനം 7,283.29 കകാെതി 
രൂപയായതിരുന്നത്  2015-16 -മായതി താരതമത്യം 
സെയ്യുക്ാള് 16.13 ശതമാനം വളര്ചാ നതിരക്് 
കരഖസ്പെസ്പെടുത്തി (6,271.41 കകാെതി രൂപ). ഇത് 
ആസക െംസ്ാന തനത് നതികുതതികയതര 
വരുമാനത്തിസറെ 75.09 ശതമാനമാണ്.  
2010 -11 മുതൽ 2017-18 (ബജറ്റ് എസ്റതികമറ്റ്െ)് 
വസരയുളള െംസ്ാനത്തിസറെ നതികുതതികയതര 
വരുമാനത്തിസറെ വ തിശദാംശങ്ങള്  
അനുബന്ം 1.24 -ൽ സകാടുത്തിരതിക്കുന്നു.
 

കക� വടിഹടിത നകമാറ്ം
കക� നതികുതതിയതിൽ നതിന്നുള്ള വ തിഹതിതവം 
കക�ം നൽകുന്ന ഗ്ാറെ് ഇന് എയ്ഡം 
കൂെതികചര്ന്നതാണ് കക�വ തിഹതിത ്കമാറ്റം.  
േനകാരത്യ കമ്രീഷനകളുസെ ശുപാര്ശകള് 
പ്രകാരമാണ് െംസ്ാനങ്ങള്ക്് നൽകകണ് 
കക�നതികുതതി വ തിഹതിതവം ഗ്ാറെ് ഇന് 

എയ്ഡം തരീരുമാനതിക്കുന്നത്.  പതതിനാലാം 
േനകാരത്യ കമ്രീഷസറെ ശുപാര്ശ പ്രകാരം 
െംസ്ാനങ്ങള്ക്് 2015-16 മുതൽ 2019-2020 
വസര ലഭതിക്കുന്ന കക�നതികുതതി വ തിഹതിതം 42 
ശതമാനമാണ്.  കെതിഞ്ഞ രണ്് േനകാരത്യ 
കമ്രീഷനകളായ 12 ഉം 13 ഉം േനകാരത്യ 
കമ്രീഷനകളുസെ വ തിഹതിത ഘെന യഥാക്രമം 
30.5 ശതമാനവം 32 ശതമാനവമായതിരുന്നു.  
പതതിമൂന്നാം േനകാരത്യ കമ്രീഷന് ശുപാര്ശ സെയ് 
െംസ്ാനവ തിഹതിതമായ 2.36 ശതമാനത്തിൽ 
നതിന്ന് പതതിനാലാം േനകാരത്യ കമ്രീഷന് 
ശുപാര്ശ സെയ്ത് 2.50 ശതമാനമാണ്.  
2015-16 മുതൽ 2017-18 വസരയുള്ള കാലയളവ തിൽ 
െംസ്ാനത്തിസറെ റവന്യൂ കമ്തി നതികത്ന്നതതിന് 
പതതിനാലാം േനകാരത്യ കമ്രീഷന് 9,519 കകാെതി 
രൂപ ശുപാര്ശ സെയ്ത.  അതതിൽ പ്രകാരം 
2015-16 -ൽ 4,640 കകാെതി രൂപയും 2016-17 
-ൽ 3,350 കകാെതി രൂപയും കമ്തി ഗ്ാറൊയതി 
െംസ്ാനത്തിന് ലഭതിച്ചു.  2017-18 -ൽ 1,529 
കകാെതി രൂപ ലഭതിക്കുസമന്ന് പ്രതരീക്ഷ തിക്കുന്നു.

2013-14 മുതൽ 2015-16 വസരയുള്ള കാലയളവ തിൽ 
കക� വ തിഹതിത ്കമാറ്റത്തിസറെ വളര്ചാ നതിരക്് 
വര്ദ്ധതിച തിട്ടുണ്്. കക�വ തിഹതിതവം ഗ്ാറെ് ഇന് 
എയ്ഡം ഉള്്പെസെ ലഭതിച കക�വ തിഹതിത ്കമാറ്റം 
2013-14 -ൽ 11,606.89 കകാെതി രൂപയായതിരുന്നത് 
2015-16 -ൽ 21,612.02 കകാെതി രൂപയായതി 
ഉയര്ന്നു. എന്നാൽ 2016-17 -ൽ ആസക കക� 
വ തിഹതിത ്കമാറ്റം ഉയര്ന്നുസവങ്തിലും വാര്ഷ തിക 
വളര്ചാ നതിരക്് 2015-16 കനക്ാള് കുറഞ്ഞു. 
2015-16-ൽ ആസക കക�വ തിഹതിത ്കമാറ്റം 
21612.02 കകാെതി രൂപയായതിരുന്നത്  2016-17 
-ൽ 23,735.37 കകാെതി രൂപയായതി ഉയര്ന്നു. ഈ 
കാലയളവ തിൽ കക� നതികുതതി വ തിഹതിതം 15,225.02 
കകാെതി ഉയര്ന്ന് 19.97 ശതമാനം വളര്ചാ നതിരക്് 
കരഖസ്പെടുത്തി. 2016-17 -ൽ കക�ത്തിൽ നതിന്ന് 
ഗ്ാറെ്–ഇന്-എയ്ഡായതി   െംസ്ാനത്തിന് 
8,510.35 കകാെതി രൂപ ലഭതിച്ചു. ഇതതിൽ റവന്യൂ കമ്തി 
നതികത്ന്നതതിനളള ഗ്ാറൊയ 3,350 കകാെതി 
രൂപയും കൂെതി ഉള്സ്പെടുന്നു.  

2010-11 മുതൽ 2017-18 (ബജറ്റ് എസ്റതികമറ്റ്െ)് 
വസരയുള്ള കക�വ തിഹതിത ്കമാറ്റത്തിസറെ 
വ തിശദാംശങ്ങള് പട്ഥിേ 1.8 -ൽ 
സകാടുത്തിരതിക്കുന്നു.  
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സാമ്പത്തിക അവല�ാകനം 2017, ലകരള സംസ്ാന ആസൂത്രണ ല�ാര്ഡ്  

ടെലവ്
റവന്യൂ സെലവ്, മൂലേന സെലവ്, 
വായ്പാവ തിതരണം എന്നതിങ്ങസന 
െംസ്ാനത്തിസറെ സെലവ തിനങ്ങള് മൂന്നായതി 
തതിരതിക്ാം. 2010-11 മുതൽ 2016-17 വസരയുളള 
കാലയളവ തിൽ പദ്ധതതി, പദ്ധതതികയതര 
സെലവള്സ്പെസെ െംസ്ാനത്തിസറെ ആസക 
സെലവ് ഏകകദശം മൂന്നതിരട്ടതി വര്ദ്ധതിച്ചു. 
ഇകതകാലയളവ തിൽ റവന്യൂ സെലവം മൂലേന 
സെലവം രണ്തിരട്ടതിയതിലേതികം വര്ദ്ധതിച്ചു. 2016-17 
സല ആസക സെലവായ 102,382.55 കകാെതി 
രൂപയതിൽ 22,812.16 കകാെതി രൂപ പദ്ധതതി 
സെലവം (22.28 ശതമാനം) 79,569.94 കകാെതി 
രൂപ പദ്ധതതികയതര സെലവമായതിരുന്നു. (77.72 
ശതമാനം). 

റവനയൂ ടെലവ് 
ശ്ളം, സപന്ഷന്, കെബാേത്യതകള്, 
തകദ്ശഭരണ സ്ാപനങ്ങള്ക്കുനൽകുന്ന 
വ തിഹതിതം, െബ്െതിഡതി എന്നരീ ഇനങ്ങളതിലുളള 
സെലവകളാണ് പ്രോനമായും െംസ്ാനത്തിസറെ 
റവന്യൂ സെലവ തിലുള്സ്പെടുന്നത്. പൂര്ത്രീകരതിച 
കപ്രാജക്ടുകളുസെയും പദ്ധതതികളുസെയും 

നെത്തിപ്പും പരതിപാലന സെലവകളും റവന്യൂ 
അക്ൗണ്തിലുള്സ്പെ ടുത്തിയതിരതിക്കുന്നു. 
െര്വകലാശാലകള്, െത്വയം ഭരണ 
സ്ാപനങ്ങള് എന്നതിവ തിെങ്ങളതിസല 
ജരീവനക്ാരുസെ ശ്ളം, സപന്ഷന് ബാേത്യത, 
പഞ്ായത്രീരാജ് സ്ാപനങ്ങളതിസല 
ജരീവനക്ാരുസെ സപന്ഷന് ബാേത്യതകള് 
എന്നതിവ റവന്യൂ സെലവ തിലുള്സ്പെടും. 
തകദ്ശഭരണ സ്ാപനങ്ങള്ക്് െംസ്ാന 
െര്ക്ാര് നൽകതിവരുന്ന വ തിഹതിതത്തിസറെ 
െതിംഹഭാഗവം സ്ായതിയായ മൂലേന ആസ്തതി 
സൃഷ് തിക്കുന്നതതിനപകയാഗതിക്കുന്നു. 

ൊമൂഹത്യ ൊ്ത്തിക കമഖലകളതിസല 
സെലവകള് കൂെതികചരുന്നതാണ് വ തികെന 
സെലവകള്.  തകദ്ശ ഭരണസ്ാപനങ്ങളുസെ 
വ തിപുലരീകരണത്തിനം വ തികെനത്തിനം 
ആസ്തതി പരതിപാലനത്തിനം നൽകുന്ന തകയും 
വ തികെന സെലവകളായതി കണക്ാക്കുന്നു.  
കെബാേത്യതകള്, സപന്ഷന് സെലവകള്, 
ഭരണപരമായ കെവനങ്ങള് എന്നതിവ 
ഉള്സ്പെടുന്ന ഒെതിവാക്ാനാവാത് സെലവകള് 
വ തികെകനതര സെലവകളതിലുള്സ്പെടുന്നു. 

 

പട്ഥിേ 1.8
കേ� വഥിഹഥിത കേമയാറ്റം: 2010-11മുതൽ 2017-18 (ബജറ്റ് എസ്റഥികമറ്റ്സ് ) വടര, 

 രൂപ കേയാെഥിയഥിൽ

വർഷം

കേ� നഥികുതഥി തീരുവേളഥിടല 
വഥിഹഥിതം

കേ�ത്ഥിൽ നഥിന്് പദ്ധതഥി,  
പദ്ധതഥികയതര ടചലവേള്ക്കുള്ള 

ഗ്യാറെ് ഇന്  എയ്ഡം മറ്റ 
വരുമയാന മയാർഗ്ഗങ്ങളും

ആടേ വഥിഹഥിത കക്മയാറ്റം

തുേ
വയാർഷഥിേ 

വളർചയാനഥിരക്് 
(ശതമയാനം)

തുേ
വയാർഷഥിേ 

വളർചയാനഥിരക്് 
(ശതമയാനം)

തുേ
വയാർഷഥിേ 

വളർചയാനഥിരക്് 
(ശതമയാനം)

2010-11 5,141.85 16.89 2,196.62 -1.65 7,338.47 10.65
2011-12 5,990.36 16.50 3,709.22 68.86 9,699.58 32.17
2012-13 6,840.65 14.19 3,021.53 -18.54 9,862.18 1.68
2013-14 7,468.68 9.18 4,138.21 36.96 11,606.89 17.69

2014-15 7,926.29 6.13 7,507.99 81.43 15,434.28 32.98

2015-16 12,690.67 60.11 8,921.35 18.82 21,612.02 40.03

2016-17 15,225.02 19.97 8,510.35 -4.61 23,735.37 9.82

2017-18 
(BE) 16,891.75 10.95 11,243.71 32.12 28,135.46 18.54

   അവലംബം: ധനകാര്യ വകുപ്്, കകരള സര്ക്ാര്.
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റവന്യൂ സെലവ തിസറെ വാര്ഷ തിക വളര്ചാ നതിരക്് 
2015-16 -ൽ 9.68 ശതമാനമായതിരുന്നത് 2016-17 
-ൽ 15.77 ശതമാനമായതി വര്ദ്ധതിച്ചു. പത്ാം 
ശ്ള കമ്രീഷന് നെ്പെ തിലാക്തിയതതിനാലാണ് 
ഈ കാലയളവ തിൽ റവന്യൂ സെലവ് 
വര്ദ്ധതിക്ാനളള പ്രോനകാരണം. ൊമൂഹത്യ 
സുരക്ഷാ സപന്ഷസറെ വളസരക്ാലസത് 
കുെതിശ്തിക നൽകതിയതാണ് റവന്യൂ സെലവ് 
വര്ദ്ധതിചതതിനളള മസറ്റാരുകാരണം. 
അവശത്യൊേനങ്ങളുസെ വ തിലവര്ദ്ധന 
നതിയ�തിക്കുന്നതതിന് െര്ക്ാര് വ തിപണതിയതിൽ 
നെത്തിയ ഇെസപെലും െര്ക്ാരതിസറെ 
മുന്ഗണനാക്രമം മൂലം ആകരാഗത്യ, വ തിദത്യാഭത്യാെ 
കമഖലകളതിൽ നെത്തിയ ഗുണകമന്യുള്ള  
കെവനങ്ങളും റവന്യൂ സെലവ് വര്ദ്ധതിക്കുന്നതതിന് 
കാരണമായതി. 2016-17 -ൽ ആസക റവന്യൂ 
സെലവ്  91,096.31 കകാെതി രൂപയാണ്. ഇതതിൽ 
13,491.72 കകാെതി പദ്ധതതി സെലവം 77,604.59 
കകാെതി പദ്ധതതികയതര സെലവമായതിരുന്നു. 
റവന്യൂ സെലവം െംസ്ാനത്തിസറെ സമാത് 
ആഭത്യന്കരാല്ാദനവം തമ്തിലുളള അനപാതം 
2015-16 സല 14.10 ശതമാനവമായതി താരതമത്യം 
സെയ്യുക്ാള് 2016-17 -ൽ 14.76 ശതമാനമായതി 
കനരതിയ കതാതതിൽ വര്ദ്ധതിച്ചു.  2010-11 മുതൽ 

2017-18 (ബജറ്റ് എസ്റതികമറ്റ്െ)് വസരയുളള 
റവന്യൂ സെലവകളുസെ പ്രവണത ചഥിത്ം 1.7 
ലും വാര്ഷ തിക വളര്ചാ നതിരക്കുള്സ്പെസെയുളള 
കൂടുതൽ വ തിവരങ്ങള് അനുബന്ം 1.25 -ലും 
സകാടുത്തിരതിക്കുന്നു. 

റവന്യൂ സെലവകളതിസല ഒെതിവാക്ാനാവാത് 
സെലവകളുസെ വ തിഹതിതം 2016-17 -ൽ കെതിഞ്ഞ 
വര്ഷവമായതി താരതമത്യം സെയ്യുക്ാള് 
വര്ദ്ധതിച്ചു. ശ്ളം, സപന്ഷന്, പല തിശ അെവ്, 
െബ്െതിഡതികള്, തകദ്ശഭരണ സ്ാപനങ്ങള്ക്് 
നൽകുന്ന വ തിഹതിതം എന്നരീ ഒെതിവാക്ാനാവാത് 
ബാേത്യതകള് റവന്യൂ സെലവ തിസറെ 69.31 
ശതമാനമായതിരുന്നു. ശ്ള സെലവകള് 
2016-17 -ൽ ആസക റവന്യൂ സെലവ തിസറെ 30.69 
ശതമാനമായതിരുന്നത് 2015-16 -ൽ 29.80 
ശതമാനമായതിരുന്നു.  സപന്ഷന് സെലവകള് 
2016-17 -ൽ ആസക റവന്യൂ സെലവ തിസറെ 16.77 
ശതമാനമായതിരുന്നു. ഇത് 2015-16 -ൽ 16.60 
ശതമാനമായതിരുന്നു.  പല തിശ അെവ്  2015-
16-ൽ ആസക റവന്യൂ സെലവ തിസറെ 14.12 
ശതമാനമായതിരുന്നത് 2016-17 -ൽ 13.30 
ശതമാനമായതി കുറഞ്ഞു.  റവന്യൂ സെലവകളതിൽ 
ഒെതിവാക്ാനാവാത് സെലവകളുസെ വ തിഹതിതം 

ചഥിത്ം 1.7
റവനയൂ ടചലവഥിടറെ പ്വണത
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സാമ്പത്തിക അവല�ാകനം 2017, ലകരള സംസ്ാന ആസൂത്രണ ല�ാര്ഡ്  

പട്ഥിേ 1.9 -ലും 2010-11 മുതൽ 2017-18 
(ബ തി.ഇ) വസരയുള്ള വ തികെന, വ തികെകനതര 
സെലവകളുസെ വ തിശദാംശങ്ങള് അനുബന്ം 1.26 
-ലും സകാടുത്തിരതിക്കുന്നു.

മൂലധന ടെലവ് 
സമാത്ം സെലവ തിൽ മൂലേന സെലവ തിസറെ 
വ തിഹതിതം ൊോരണയായതി കുറവാണ്. 
അെതിസ്ാന ൌകരത്യത്തിന് ആവശത്യമായ 
പണം കസണ്ത്ന്നതതിനളള പ്രോന തെസ്ം 
വ തിഭവങ്ങളുസെ അഭാവമാണ്.  ആയതതിനാൽ 
പ്രോന അെതിസ്ാന വ തികെന കപ്രാജക്ടുകള്ക്് 
പണം കസണ്ത്തി െംസ്ാനത്തിസറെ െ്ദ് 
വത്യവസ് സുസ്തിരമാക്കുന്നതതിന് െര്ക്ാര് 
ബദൽ നയം െത്വരീകരതിച തിട്ടുണ്്. െര്ക്ാര് 
മുന്കൂട്ടതി തെങ്ങതിയ ഈ ബദൽ വ തികെന 
മാതൃക മൂലേന പദ്ധതതികളതിൽ ദരീര്ഘകാല 
നതികക്ഷപം നെത്ന്നതതിനളള ശുഭ സൂെനകളുസെ 
തെക്മാകുന്നു. 

കെതിഞ്ഞ കാലങ്ങളതിൽ വ തിവ തിേ കമഖലകളതിസല 
മൂലേന പദ്ധതതികളതിലുളള െര്ക്ാരതിസറെ വ തിഹതിതം 
വര്ദ്ധതിച്ചുവരുന്നു. 2016-17 -ൽ െംസ്ാനത്തിസറെ 
മൂലേന വ തിഹതിതം ഗണത്യമായതി വര്ദ്ധതിച്ചു 
വരുന്നതായതി കാണാം. ഇത് 2015-16 -ൽ 
7,500.04 കകാെതി രൂപയായതിരുന്നത്   2016-17 -ൽ 
10,125.95 കകാെതി രൂപയായതി വര്ദ്ധതിച്ചു. മൂലേന 
വ തിഹതിതവം സമാത് ആഭത്യന്കരാല്ാദനവം 
തമ്തിലുള്ള അനപാതം 2015-16 -ൽ 1.34 
ശതമാനമായതിരുന്നത് 2016-17 -ൽ 1.64 
ശതമാനമായതി ഉയര്ന്നു. 2016-17 -ൽ ആസക 
മൂലേന വ തിഹതിതത്തിൽ 27.81  ശതമാനവമായതി  
സപാതമരാമത്് വകു്പെ്  പ്രോന വ തിഭാഗമായതി 
തെരുന്നു.  സതാട്ടുപ തിന്നതിൽ ജലകെെന വകു്പെ് 
6.66 ശതമാനവം കൃഷ തി അനബന്ധ കമഖല 
5.49 ശതമാനവം വത്യവൊയങ്ങള് 5.10  
ശതമാനവമാണ്.  2010-11 മുതൽ 2017-18 
(ബജറ്റ് എസ്റതികമറ്റ്െ)് വസരയുള്ള  മൂലേന 
സെലവ തിസറെ വ തിശദാംശങ്ങള് അനുബന്ം 

പട്ഥിേ 1.9
2012-13 മുതൽ 2016-17 വടരയള്ള റവനയൂടചലവഥിടറെ പ്വണത, രൂപ കേയാെഥിയഥിൽ
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ത
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ന
ം

i. ശ്ളം 17257.41 32.26 19279.78 31.88 21343.66 29.75 23450.10 29.80 27955.81 30.69

ii. സപന്ഷണര് 8866.89 16.58 9971.27 16.49 11252.67 15.68 13062.86 16.60 15277.03 16.77

iii. പലതിശ 7204.81 13.47 8265.39 13.66 9769.59 13.62 11110.62 14.12 12116.50 13.30

iv. തകദ്ശ 
െത്വയംഭരണ 
വകു്പെതിനള്ള 
വതിഹതിതം

4739.33 8.86 5926.00 9.79 7453.00 10.39 5028.92 6.39 6060.00 6.65

v. 
െബ്െതിഡതികള് 1265.20 2.37 1251.77 2.07 1247.52 1.74 1343.09 1.71 1730.00 1.90

 ഒെതിവാക്ാന് 
കെതിയാത് 
സെലവ്(ആസക)   
(I മുതൽ v വസര)

39333.64 73.54 44694.21 73.89 51066.44 71.18 53995.59 68.62 63140.01 69.31

മറ്റുള്ളവ 14155.10 26.46 15791.29 26.11 20679.99 28.82 24693.88 31.38 27956.30 30.69

ആടേ 53488.75 100 60485.50 100 71746.43 100 78689.47 100 91096.31 100

അവലംബം: ധനകാര്യ വകുപ്്, കകരള സര്ക്ാര്.
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1.27-ലും അനുബന്ം 1.28 -ലും മൂലേന 
വ തിഹതിതത്തിസറെയും വായ്പാ വ തിതരണത്തിസറെയും 
പ്രവണത ചഥിത്ം 1.8 -ൽ സകാടുത്തിരതിക്കുന്നു. 
 

കെത്തടിടറെ രൂപകരഖ
പല തിശയും കെര്ത്് തതിരതിചെകക്ണ് വായ്പയാണ് 
കെമായതി തരംതതിരതിച തിട്ടുള്ളത്.  ആഭത്യന്ര കെം, 
കക� െര്ക്ാരതിൽ നതിന്നുള്ള വായ്പകളും 
അഡത്വാന്സുകളും, സെറുെ്ാദത്യങ്ങള്, 
കപ്രാവ തിഡറെ് ഫണ്് നതികക്ഷപം തെങ്ങതിയവ 
ഉള്സ്പെടുന്നതാണ് െംസ്ാനത്തിസറെ കെം.  
വ തിപണതി വായ്പകളും സെറുെ്ാദത്യത്തിസറെ 
വര്ദ്ധനവം  കപ്രാവ തിഡറെ് ഫണ്് നതികക്ഷപവമാണ് 
കെതിഞ്ഞ അഞ്് വര്ഷങ്ങളതിൽ  െര്ക്ാരതിന് 
േനക്മ്തി കുറയ്കാന് ലഭത്യമായ  പ്രോന 
വ തിഭവ ക്ാതസ്സുകള്. 2016-17 -ൽ 
െംസ്ാനത്തിസറെ സമാത്ം കെബാേത്യത 
186,453.68 കകാെതി രൂപയാണ്. കെത്തിസറെ 
വാര്ഷ തിക വളര്ചാ നതിരക്് 2015-16  - ൽ 
16.19 ശതമാനമായതിരുന്നത് 2016-17 – ൽ 
18.48 ശതമാനമായതി വര്ദ്ധതിച്ചു. കെവം സമാത് 
െംസ്ാന ആഭത്യന്കരാല്ാദവമായുളള 
അനപാതം 2010-11 –ൽ 24.24 
ശതമാനമായതിരുന്നു. ഇത് 2016-17 –ൽ 

30.22 ശതമാനത്തിസലത്തി. കെവം റവന്യൂ 
വരുമാനവമായുളള അനപാതം 2015-16 –ൽ 
227.67 ശതമാനമായതിരുന്നത് 2016-17 –ൽ 
246.59 ശതമാനമായതി വര്ദ്ധതിച്ചു.
 
2016-17 –ൽ െംസ്ാനത്തിസറെ സമാത്ം 
കെബാേത്യതയതിൽ ആഭത്യന്ര കെം 63.43 
ശതമാനമാണ്. ആഭത്യന്ര കെബാേത്യത 2015-16 
–ൽ 102,496.26 കകാെതി രൂപയായതിരുന്നത് 
2016-17 – ൽ 118,268.72 കകാെതി രൂപയായതി 
വര്ദ്ധതിച്ചു. 2016-17 –സല ആഭത്യന്ര കെത്തിസറെ 
വളര്ചാ നതിരക്്  15.39 ശതമാനമാണ്.  
സെറുെ്ാദത്യങ്ങള്, കപ്രാവ തിഡറെ് ഫണ്് എന്നതിവ 
സമാത്ം കെബാേത്യതയുസെ ഏകകദശം 32.49 
ശതമാനമാണ്. 2016-17 വര്ഷാവൊനം 
സെറുെ്ാദത്യങ്ങള്, കപ്രാവ തിഡറെ് ഫണ്് 
എന്നതിവയുസെ ബാേത്യത 60,571.01 കകാെതി 
രൂപയായതിരുന്നു. 2016-17 വര്ഷാവൊനം 
കക�ത്തിൽ നതിന്നുളള വായ്പകളുകെയും 
അഡത്വാന്സുകളുകെയും ബാേത്യത 7,614.13 
കകാെതി  രൂപയായതിരുന്നു. 2016-17 –ൽ ആസക 
കെബാേത്യതയും അറ്റകെബാേത്യതയും യഥാക്രമം 
28,451.6 കകാെതി രൂപയും 16,334.78 കകാെതി 
രൂപയുമാണ്. 
 

ചഥിത്ം 1.8
മൂലധന ടചലവഥിടറെയം വയായ്പയാ വഥിതരണത്ഥിടറെയം പ്വണത
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സാമ്പത്തിക അവല�ാകനം 2017, ലകരള സംസ്ാന ആസൂത്രണ ല�ാര്ഡ്  

െംസ്ാനത്തിസറെ കെത്തിസറെ രൂപകരഖ 
പട്ഥിേ 1.10 -ലും  വരവ തികറെയും വ തിതരണം സെയ് 
തകയുകെയും വ തിശദാംശങ്ങള് അനുബന്ം 1.29 
-ലും സകാടുത്തിരതിക്കുന്നു.

െത്വാത�ത്യാനന്ര ഇന്ത്യാ െരതി്ത്തിസല 
നതികുതതി പരതിഷ്ക്രണത്തിസല ഒരു 
നാെതികക്ലാണ് െരക്് കെവന നതികുതതി 
നെ്പെ തിലാക്ൽ. പുതതിയ നതികുതതി െ�ദായം 
ആരംഭതിക്കുന്ന ആദത്യഘട്ടത്തിൽ കനരതിട്ട 
ൊകങ്തതിക പ തിെവകള് മറതികെക്കുന്നതതിലൂസെ 
െംസ്ാനത്തിസറെ പകരാക്ഷ നതികുതതി 
െംവ തിോനം വര്ദ്ധതി്പെ തിക്കുന്നതതിനം 
അങ്ങസന െംസ്ാനത്തിസറെ ൊ്ത്തിക 
പ്രവര്ത്നങ്ങളുസെ കാരത്യക്ഷമത 
വര്ദ്ധതി്പെ തിക്ാനാകുസമന്നുമാണ് പരസക് 
കരുതസ്പെട്ടതിരുന്നത്. െരക്് കെവന നതികുതതി 
കൗണ്െതിലുകള് രൂപം സകാളളുക്ാള് അതതിസറെ 
ഘെനാപരമായ മാറ്റങ്ങള് സകാണ്ടുവരുന്നതതിലും 
െംസ്ാനങ്ങള്ക്് പരമാവേതി പ്രകയാജനം 
ലഭതിക്കുന്ന വ തിേത്തിൽ നതികുതതി നതിരക്് 
ഏര്സ്പെടുത്ന്നതതിലും ഉപകഭാക്താക്ളുസെ 
താല്രത്യങ്ങള് െംരക്ഷ തിക്കുന്നതതിലും െംസ്ാന 
െര്ക്ാര് പ്രശംെനരീയമായ ഇെസപെലുകളാണ് 
നെത്തിയതിട്ടുളളത്. കകരളം ഒരു ഉപകഭാക്തൃ 
െംസ്ാനവം െരക്് കെവന നതികുതതി ഒരു 
ലക്ഷത്യസ്ാന നതികുതതിയുമാണ്. ഒരു ഉപകഭാക്തൃ 

െംസ്ാനമായതതിനാൽ െരക്് കെവന നതികുതതി 
കൂടുതൽ വരുമാനം സകാണ്ടുവരുസമന്നും വരും 
വര്ഷങ്ങളതിൽ 20 ശതമാനത്തിലേതികം നതികുതതി 
വരുമാന വര്ദ്ധനവ് വരുസമന്ന് പ്രതരീക്ഷ തിക്ാന് 
കകരളത്തിന് എലൊ ൊേത്യതകളുമുണ്്. കൂൊസത 
സമാത് ആഭത്യന്കരാല്ാദനത്തിൽ കെവന 
കമഖലയതിസല പങ്് പരതിഗണതിചാൽ െരക്് 
കെവന നതികുതതി െംസ്ാനത്തിനണ്ാക്കുന്ന 
കനട്ടം പ്രതരീക്ഷ തിക്കുന്നതതികനക്ാള് വളസര 
കൂടുതലായതിരതിക്കും. െംസ്ാനത്തിസറെ 
നതിലവ തിസല ൊ്ത്തിക സ്തിതതി െമരീപകാലത് 
തസന്ന സമചസ്പെടുന്ന തരത്തിൽ റവന്യൂ 
വരുമാന വര്ദ്ധനവ് ഉണ്ാക്കുസമന്ന് 
ശുഭാപ് തിവ തിശത്വാെമാണ് െംസ്ാനത്തിനളളത്. 
എന്നതിരുന്നാലും െരക്് കെവന നതികുതതി 
നെ്പെ തിലാക്തിയക്പൊള് നതിരവേതി പ്രശ്നങ്ങള് 
അലട്ടുന്നുണ്് പ്രകതത്യകതിച്ചും വ തിവര ൊകങ്തതിക 
വ തിദത്യയുമായതി ബന്ധസ്പെട്ട കമഖലയതിൽ നതികുതതി 
നതിരക്തിൽ വരുത്തിയ നതിരവേതി മാറ്റങ്ങള്, 
കനട്ടങ്ങള് ഉപകഭാക്താക്ളതിസലത്തിക്കുന്നതതിലുളള 
പരാജയം, ഇ-കവ ബ തിലെ തിസറെ അഭാവം, െരക്് 
കെവന നതികുതതി ഏര്സ്പെടുത്ന്ന ഘട്ടത്തിസല 
മാറ്റങ്ങള്, െംവ തിോനത്തിസല അപാകതകള് 
പരതിഹരതിക്കുന്നതതിന് നെത്തിയ ശ്രമങ്ങള് 
മുതലായവ ആശയക്കുെ്പെത്തിനം ജനങ്ങളുസെ 
എതതിര്്പെ തിനം ഇെയാക്തി. ഈ ൊഹെരത്യത്തിൽ 
ഇെസപൊന് െംസ്ാന െര്ക്ാരുകള്ക്് 

പട്ഥിേ 1.10
സംസ്ഥയാനത്ഥിടറെ േെം, രൂപ കേയാെഥിയഥിൽ

വർഷം ആഭ്യന്തര 
േെം

 
വളർചയാ 
നഥിരക്്

(%)

ടചറുേഥിെ 
സമ്പയാദ്യങ്ങള് 
ടപ്യാവഥിഡറെ് 

ഫണ്്, 
മറ്റുള്ളവ

വളർചയാ 
നഥിരക്്

(%)

കേ�ത്ഥിൽ 
നഥിന്നുള്ള 

വയായ്പേളും 
മുന്കൂറുേളും

വളർചയാ 
നഥിരക്്

(%)
ആടേ

വളർചയാ 
നഥിരക്്  

 
(%)

2010-11 48,528.10 11.90 23,786.06 11.69 6,359.08 0.86 78,673.24 10.86

2011-12 55,397.39 14.16 27,625.10 16.14 6,395.69 0.58 89,418.18 13.66

2012-13 65,628.41 18.47 31,310.65 13.34 6,621.78 3.54 103,560.84 15.82
2013-14 76,804.35 17.03 35,542.51 13.52 6,662.21 0.61 119,009.07 14.92

2014-15 89,067.91 15.97 39,307.28 10.59 7,065.05 6.05 135,440.24 13.81

2015-16 102,496.26 15.08 47,639.36 21.20 7,234.71 2.40 157,370.33 16.19

2016-17 118,268.72 15.39 60,571.01 27.14 7,614.14 5.24 186,453.87 18.48

2017-18 
(ബതി.ഇ) 139,646.01 18.08 58,318.02 -3.72 9,062.78 19.03 207,026.81 11.03

 അവലംബം: ധനകാര്യ വകുപ്്, കകരള സര്ക്ാര്.
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അദ്ധ്യായം 1, ജനസംഖധ്യം സ്ഥൂല സമ്പദ്��വധ്വസ്ഥയം

അേതികാരവമതിലെ.  െംസ്ാന െര്ക്ാരതിന് 
നതികുതതിചുമത്വാനളള അേതികാരം 
ഇലൊതാക്കുന്നുസവന്നതാണ് െരക്് കെവന 
നതികുതതിയുസെ പ്രോന ന്യൂനത. നൂതന 
േനകാരത്യ ഉപാേതികളായ ആള്ട്ടര്കനറ്റരീവ് 
ഇന്സവെ്റ്റ്സമറെ് ഫണ്്, ഇന്ഫാെ്ട്രക്െര് 
ഇന്സവെ്റ്റ്സമറെ് ട്രെ്റ്റ്, ഇന്ഫാെ്ട്രക്െര് 
സഡബ്റ്റ് ഫണ്് എന്നതിവയതിലൂസെ വന്കതിെ 
അെതിസ്ാന വ തികെന പദ്ധതതികളതിൽ 
വന്കതാതതിന് നതികക്ഷപം ആകര്ഷ തിക്കുന്നതതിനളള 
അനകൂല ൊഹെരത്യം സൃഷ് തിക്കുന്നതതിൽ 
െംസ്ാന െര്ക്ാരതിന് വ തിജയതിക്ാന് 
കെതിഞ്ഞു. ഈ ലക്ഷത്യം കനടുന്നതതിനായതി വ തിവ തിേ 
അെതിസ്ാന വ തികെന പദ്ധതതികള്ക്് ഫണ്് 
ലഭത്യമാക്കുന്നതതിനകവണ്തി കതിഫ്ബ തി ഒരു 
പ്രോനസ്പെടു സ്ഷത്യൽ പര്്പെെ് സവഹതിക്തിളായതി 
പ്രവര്ത്തിച്ചു. കകരളസത് ഒരു നതികക്ഷപ ൌഹൃദ 
െംസ്ാനം എന്നതരത്തിലുളള പ്രതതിഛായ 
സൃഷ് തിക്കുന്നതതിന് ആത്ാര്ത്ഥമായ ശ്രമങ്ങള് 
െര്ക്ാരതിസറെ ഭാഗത് നതിന്നുമുണ്ായതിട്ടുണ്്. 
ജനകരീയപങ്ാളതിത്തിലൂസെയും ൊമൂഹത്യ 
ൊ്ത്തിക വ തികെന കമഖലകളതിന് കരീെതിലുളള 
വ തിവ തിേ പദ്ധതതികള് െംകയാജതി്പെ തിച്ചു സകാണ്ടും 
്ലഫ് മതിഷന്, ഹരതിത കകരളം, ആര്ദം, 
െമഗ്വ തിദത്യാഭത്യാെ നവരീകരണ പദ്ധതതി എന്നരീ 
4 മതിഷനകള് െര്ക്ാര് ആരംഭതിച്ചു. പശ്ാത്ല 
കമഖലയതിസല വ തികെനത്തിനം മതിഷന് രരീതതിയുളള 
പരതിപാെതികള്ക്കുമായതി ്കസക്ാണ് ഈ ബദൽ 
മാതൃക െംസ്ാനത്തിസറെ നാനാതലത്തികലയും 
വ തികെനത്തിന് ഒരു വെതിത്തിരതിവാകും. 
 

യാദൃശ്ടിക കെബാധ്യതകള്
േനകമ്തിയ്ക്കു് കമൽ േന ഉത്രവാദതിതത്വ 
നതിയമം ഏര്സ്പെടുത്തിയതിട്ടുള്ള നതിയ�ണം 
മറതികെക്കുന്നതതിനായതി െംസ്ാന 
െര്ക്ാര്, സപാതകമഖലാ സ്ാപനങ്ങള് 
ഉള്സ്പെസെയുള്ളവയ്ക്  ബജറ്റ് വ തിഹതിതം കനരതിട്ട് 
നൽകുന്നതതിന് പകരം അവയുസെ വായ്പകള്ക്് 
ജാമത്യം നൽകുന്നു.  ഈ യാദൃശ് തിക വായ്പകള് 
സപാത കമഖലാ സ്ാപനങ്ങള് തതിരതിചെയ്കാന് 
വരീഴ്ച വരുത്തിയാൽ ഇത് െര്ക്ാരതിസറെ 
കെബാേത്യതയായതിത്രീരും.  2016-17 -ൽ ഈ 
ഇനത്തിൽ നതിലവ തിലുള്ള ബാേത്യത 20204.10 
കകാെതി രൂപയാണ്.

2010-11 മുതൽ 2016-17 വസര െര്ക്ാരതിസറെ 
നതിലവ തിലുള്ള  ബാേത്യതയുസെ വ തിവരങ്ങള്  
പട്ഥിേ 1.11 -ൽ സകാടുത്തിരതിക്കുന്നു.

പട്ഥിേ 1.11
നഥിലവഥിലുള്ള  ബയാധ്യതേള്, രൂപ  കേയാെഥിയഥിൽ

വർഷം ഗ്യയാരണ്ഥി തുേ തഥിരഥിചെകക്ണ് തുേ മുതലും 
പലഥിശയം ഉള്ടപ്ടെ

2010-11 12,625.07 7,425.79
2011-12 11,332.11 8,277.44
2012-13 11,482.25 9,099.50
2013-14 12,275.21 9,763.36
2014-15 13,123.30 11,126.87
2015-16 13,712.77 12,438.52
2016-17 20,204.10 16,245.55

 
             അവലംബം: ധനകാര്യ വകുപ്്, കകരള സര്ക്ാര്.
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ദയാരഥിദ്ര്യം

ദാരതിദത്യം എന്നത് ൊമൂഹത്യ, ൊ്ത്തിക, 
രാഷ്ട്രരീയ ഘെകങ്ങള് ഉള്സ്പെട്ട ഒരു ബഹുമുഖ 
െങ്ല്മാണ്.  ദാരതിദത്യം എന്നത് സകാണ്് 
സപ്രാഫെര് അമര്തത്യ സെന് വ തിവക്ഷ തിക്കുന്നത് 
ദാരതിദത്യം എന്നത് “സവറും പണത്തിസറെ അഭാവമലെ 
ഒരു മനഷത്യ ജരീവ തി എന്ന നതിലയതിൽ ഒരാളുസെ 
മുഴുവന് കെതിവകളും ൊക്ഷാത്കരതിക്ാനള്ള 
കശഷ തി ഇലൊതതിരതിക്കുക എന്നതാണ്’. 2011-സല 
മൂലത്യനതിര്ണ്യത്തിസന അെതിസ്ാനമാക്തി 
ആകഗാളതലത്തിസല ദാരതിദത്യ കരഖ 
കണക്ാക്തിയതിരുന്നത് 1.90 കഡാളര് എന്നാണ്.  
ഇതനെരതിച് 2012 -ൽ ആകഗാളതലത്തിൽ 900 
ദശലക്ഷം ജനങ്ങള് ദാരതിദത്യ കരഖയ്ക് താസെയാണ് 
എന്നാണ് കാണതിക്കുന്നത്.  കലാക ബാങ്തിസറെ 
കണക്നെരതിച് അഞ്് ഇന്ഡത്യക്ാരതിൽ ഒരാള് 
വരീതം ദരതിദരും അതതിൽ 80 ശതമാനവം ഗ്ാമരീണ 
കമഖലയതിലുമാണ്.  ദാരതിദത്യത്തിസറെ കതാത് 
ഏറ്റവം കൂടുതലുള്ളത് പട്ടതികവര്ഗ് വ തിഭാഗത്തിലും 
തെര്ന്ന് പട്ടതികജാതതി വ തിഭാഗത്തിലുമാണ്.  

കകരളം പ തിന്തെര്ന്ന് വരുന്ന തനതായ 
വ തികെന വെതിയുസെ അെതിസ്ാനത്തിൽ 
കകരളത്തിസല ദാരതിദത്യ സൂെ തിക 2011-12 -ൽ 11.3 
ശതമാനം മാ്മാണ്.  എന്നാൽ ഇന്ഡത്യന് 
ജനെംഖത്യയുസെ 29.5 ശതമാനവം ദാരതിദത്യ 
കരഖയ്ക് താസെയാണ്. ഗ്ാമപ്രകദശങ്ങളതികലയും 
നഗരപ്രകദശങ്ങളതികലയും പാവസ്പെട്ടവരുസെ 
എണ്ത്തിസറെ  അനപാതത്തിലുണ്ായ കുറവ് 
കകരളത്തിസറെ ദാരതിദത്യ ലഘൂകരണത്തിസറെ 
വ തിജയമാണ് പ്രതതിഫല തി്പെ തിക്കുന്നത്. 

ദാരതിദത്യത്തിസറെ അനപാതം കുറയ്ക്കുന്നതതിന് 
കകരളം ഫലവത്ായ നതിരവേതി 
പ്രവര്ത്നങ്ങള് നെ്പൊക്തിയതിട്ടുണ്്. 
ഭൂപരതിഷ്കരണം, വ തിദത്യാഭത്യാെത്തിസറെയും 
ആകരാഗത്യ െംരക്ഷണത്തിസറെയും വത്യാപനം, 
വ തികക�രീകൃതാസൂ്ണം, സപന്ഷന് പദ്ധതതികള്, 
സപാതവ തിതരണ െ�ദായം, കുടുംബശ്രരീ, 
ആസൂ്ണ പദ്ധതതികളതിലൂസെയുള്ള ഏകരീകൃതമായ 

ചഥിത്ം 1.9 
1973-74 മുതൽ 2011-12 വടരയള്ള ഇന്ത്യയഥികലയം കേരളത്ഥികലയം 

പയാവടപ്ട്വരുടെ അനുപയാതം, ശതമയാനത്ഥിൽ1

         അവലംബം: പ്ാനടിംഗ് കമ്രീഷന്, ഭാരത സര്ക്ാര്, 2014

1(രംഗരാജന് കമ്ടിറ്ടി) ദാരടിദ്ര്യം അളക്കുന്നതടിനുള്ള രരീതടി ശാസ്്ടത്തക്കുറടിച്ചുള്ള വ ടിദഗ്ദ്ധ സമടിതടിയുടെ അവകലാകന 
റടികപ്ാര്ട്്, ഭാരത സര്ക്ാര്, ആസൂ്ണ കമ്രീഷന്, ജൂണ്, 2014



27

അദ്ധ്യായം 1, ജനസംഖധ്യം സ്ഥൂല സമ്പദ്��വധ്വസ്ഥയം

ശ്രമങ്ങള് എന്നതിവ കകരളത്തിസല ഗ്ാമ-നഗര 
പ്രകദശങ്ങളതിസല ദാരതിദത്യത്തിസറെ കതാത് 
കുറയ്ക്കുന്നതതിൽ ഫലപ്രദമായ പങ്് വഹതിച തിട്ടുണ്്. 
കകരളത്തികലയും ഇന്ത്യയതികലയും 1973-74 മുതൽ 
2011-12 വസരയുള്ള െമ്പൂര്ണ് ദാരതിദത്യ നതിരക്്  
(രംഗരാജന് റതിക്പൊര്ട്ട് അനെരതിച്) ചഥിത്ം1.9, 
അനുബന്ം 1.30 എന്നതിവയതിൽ നൽകുന്നു.

2011-സല ൊമൂഹത്യ-ൊ്ത്തിക ജാതതി 
സെന്െെ് (എെ്. ഇ. െതി. െതി.) എന്നത് 
ഇന്ത്യയതിസല ദാരതിദത്യകരഖയ്ക് താസെയുള്ള 
കുടുംബങ്ങസള കസണ്ത്ന്നതതിന് കക� 
െര്ക്ാര് നെത്തിയ പുതതിയ ഉദത്യമം ആയതിരുന്നു.  
ദാരതിദത്യസമന്നതതിസന െംബന്ധതിച വ തിശാലവം 
െടുലവമായ നതിര്വ്വെനമാണ് എെ്.ഇ.െതി.െതി 
നല്കുന്നത്. ൊമൂഹത്യ-ൊ്ത്തിക 
ജാതതി സെന്െെ് ദാരതിദത്യ സൂെ തിക 
നതിര്ണ്യതിച തിരതിക്കുന്നത് ചുവസെ പറയുന്ന 7 
ഘെകങ്ങസള അെതിസ്ാനമാക്തിയാണ്. 
 
    1.  താല്ക്ാല തിക ഭതിത്തികളും കമൽക്കൂരയും  
            ഉള്ള  ഒറ്റ മുറതി മാ്ം 

2. 16 -നം 59 -നം ഇെയതിൽ പ്രായമുള്ള 
മുതതിര്ന്ന ഒരു  അംഗവം ഇലൊതതിരതിക്കുക

3. 16 -നം 59 -നം ഇെയതിൽ പ്രായമുള്ള 
മുതതിര്ന്ന ഒരു പുരുഷഅംഗം 
ഇലൊതതിരതിക്കുകയും െ്്രീ 
ഗൃഹനാഥയായതിട്ടുള്ളതമായ കുടുംബങ്ങള്

4. ഭ തിന്നകശഷ തിക്ാരായ അംഗവം 
പ്രായപൂര്ത്തിയായ ശാരരീരതികകശഷ തിയുള്ള 
ഒരു അംഗം കപാലും ഇലൊതതിരതിക്കുക

5. പട്ടതികജാതതി/പട്ടതികവര്ഗ് കുടുംബങ്ങള്
6. 25 വയസ്തിന മുകളതിൽ പ്രായമുള്ള 

അക്ഷരജ്ാനമുള്ള ഒരു 
അംഗവമതിലൊത്ത്

7. കായതികമായ ആകസ്തിക സതാെതില തിൽ 
നതിന്നും വരുമാനത്തിസറെ മുഖത്യപങ്് കനടുന്ന 
ഭൂരഹതിത കുടുംബങ്ങള് 

 ൊമൂഹത്യ-ൊ്ത്തിക ജാതതി സെന്െെ് 
പ്രകാരം (2011) കകരളത്തിസല 76.99 ലക്ഷം 
കുടുംബങ്ങളതിൽ 63.19 ലക്ഷം കുടുംബങ്ങള് 
(82.08 ശതമാനം) ഗ്ാമരീണകമഖലയതിൽ 
വെതിക്കുന്നവരാണ്.  ഇതതിൽ 10.32 

ചഥിത്ം 1.10 
വഥിവഥിധ വഥിഭയാഗങ്ങളഥിൽടപ്ടുന് ടമയാത്ം ഗ്യാമീണ കുടുംബങ്ങളഥിൽ ദരഥിദ്ര്യ ഗ്യാമീണ 

കുടുംബങ്ങളുടെ ഇന്ത്യയഥികലയം കേരളത്ഥിടലയം ശതമയാനക്ണക്്

         അവലംബം: സാമൂഹ്യ സാമ്പത്തടിക ജാതടി ടസന്സസ് (2011)
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ശതമാനം പട്ടതികജാതതി കുടുംബങ്ങളും 1.63 
ശതമാനം പട്ടതികവര്ഗ് കുടുംബങ്ങളുമാണ്.  
സമാത്ം ഗ്ാമരീണ കുടുംബങ്ങളതിൽ 
19.16 ലക്ഷം (30.33 ശതമാനം) 
ദാരതിദത്യത്തിലാണ്. ദാരതിദത്യത്തിസറെ 
ഉയര്ന്ന കതാത് പാലക്ാെ് (42.33 
ശതമാനം) ജതിലെയതിലാണ്. സതാട്ടു പുറകതിൽ 
തതിരുവനന്പുരം (38.36 ശതമാനം), 
വയനാെ് (36.33 ശതമാനം) എന്നരീ 
ജതിലെകളാണ്.  എറണാകുളം (20.30 
ശതമാനം), കകാട്ടയം (23.02 ശതമാനം), 
കണ്ണൂര് (24.25 ശതമാനം) എന്നരീ 
ജതിലെകളതിലാണ് ദാരതിദത്യത്തിസറെ കതാത് 
കുറഞ്ഞ് കാണുന്നത്.  െംസ്ാനസത് 
സമാത്ം ഗ്ാമരീണ പട്ടതികജാതതി 
കുടുംബങ്ങളതിൽ 57.66 ശതമാനവം 
സമാത്ം ഗ്ാമരീണ പട്ടതികവര്ഗ് 
കുടുംബങ്ങളതിൽ 61.68 ശതമാനവം 
ദരതിദവ തിഭാഗത്തിലാണ്. കകരളത്തിസല 
വ തിവ തിേ വ തിഭാഗങ്ങളതിൽസ്പെടുന്ന 
സമാത്ം ഗ്ാമരീണ കുടുംബങ്ങളതിൽ 
ദരതിദ ഗ്ാമരീണ കുടുംബങ്ങളുസെ ജതിലെ 

തതിരതിച്ചുള്ള ശതമാനക്ണക്് അനുബന്ം 
1.31 -ൽ നൽകതിയതിരതിക്കുന്നു. വ തിവ തിേ 
വ തിഭാഗങ്ങളതിൽസ്പെടുന്ന സമാത്ം 
ഗ്ാമരീണ കുടുംബങ്ങളതിൽ ദരതിദഗ്ാമരീണ 
കുടുംബങ്ങളുസെ ഇന്ത്യയതികലയും 
കകരളത്തിസലയും ശതമാനക്ണക്്  
ചഥിത്ം 1.10 -ൽ നൽകതിയതിരതിക്കുന്നു. 

വ തിവ തിേ ദാരതിദത്യ സൂെകങ്ങള് 
അെതിസ്ാനമാക്തിയുള്ള ദരതിദഗ്ാമരീണ 
കുടുംബങ്ങളുസെ ജതിലെതതിരതിച്ചുള്ള ശതമാനക്ണക്് 
അനുബന്ം 1.32 -ലും വ തിവ തിേ ദാരതിദത്യ 
സൂെകങ്ങള് അെതിസ്ാനമാക്തിയുള്ള 
ഇന്ത്യയതികലയും കകരളത്തികലയും ദരതിദഗ്ാമരീണ 
കുടുംബങ്ങളുസെ ശതമാനക്ണക്് ചഥിത്ം 1.11 -ലും 
നൽകതിയതിട്ടുണ്്. 
 
 

 

ചഥിത്ം 1.11 
വഥിവഥിധ ദയാരഥിദ്ര്യ സൂചേങ്ങള് അെഥിസ്ഥയാനമയാക്ഥിയള്ള ഇന്ത്യയഥികലയം കേരളത്ഥികലയം 

ദരഥിദ്ര ഗ്യാമീണ കുടുംബങ്ങളുടെ ശതമയാനക്ണക്്

         അവലംബം: സാമൂഹ്യ സാമ്പത്തടിക ജാതടി ടസന്സസ് (2011)
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അദ്ധ്യായം 1, ജനസംഖധ്യം സ്ഥൂല സമ്പദ്��വധ്വസ്ഥയം

പതടിമൂന്നാം പഞ്ചവത്സര 
പദ്ധതടിയുടെ സമരീപനം
രംഗരാജന് കമ്റ്റതി എസ്റതികമറ്റ് അനെരതിച് 
2011-12 -ൽ കകരളത്തിൽ ദാരതിദത്യത്തിസറെ 
പ്രതതിശരീര്ഷ അനപാതം 11.3 ആസണങ്തിലും, 
കകരളത്തിസല കഗാ്വര്ഗക്ാരുസെയും 
മത്ത്യബന്ധനസത്ാെതിലാളതികളുസെയും 
കപാസലയുള്ള െ തില  പ്രകദശങ്ങളതിൽ,  കകവല   
ദാരതിദത്യത്തിസറെ പരതിേതി ഉയര്ന്നതാണ്.  
ദാരതിദത്യസത് ഇലൊതാക്കുന്നതതിലൂസെ  കകവലമായ  
ദാരതിദത്യസത് ഇലൊതാക്കുന്ന ആദത്യസത് 
െംസ്ാനമായതി കകരളസത് മാറ്റാനള്ള  
നെപെതികള് കകരള െര്ക്ാര് ആരംഭതിച തിട്ടുണ്്. 
ഗ്ാമരീണ ഉൽ്പൊദനം വ തിപുലസ്പെടുത്ന്നതതിനം 
വ തിവ തിേതരം ഇലൊയ്മകസള തെച്ചുനരീക്കുന്നതതിനം 
പ്രകതത്യകതിച് ആദതിവാെതി കമഖലകളതിൽ  വ തിവ തിേ 
പദ്ധതതികള് രൂപസ്പെടുത്ന്നതതിന് തകദ്ശ ഭരണ 
സ്ാപനങ്ങള്ക്് െര്ക്ാര് െംവ തിോനത്തിസറെ 
പൂര്ണ പ തിന്തുണ നൽകും. ഭവന നതിര്മ്ാണം, 
ശുെ തിതത്വം, ്വദയുതരീകരണം, ഭക്ഷണം, 
ആകരാഗത്യെംരക്ഷണം, ഇന്ഷത്വറന്െ്, 
െ്കൂള് വ തിദത്യാഭത്യാെം, സതാെതിലുറ്പെ്, 
കക്ഷമ സപന്ഷനകള്, വ തികലാംഗര്ക്കും 
വകയാജനങ്ങള്ക്കും കരാഗബാേതിതര്ക്കും പ്രകതത്യക 
ശ്രദ്ധ തെങ്ങതിയ പ്രാകദശതിക െര്ക്ാരുകളുസെ 
പ്രോന പ്രവര്ത്ന കമഖലകളതിസല അവരുസെ 
പരതിശ്രമങ്ങള് െംസ്ാന െര്ക്ാര്  
പ തിന്തുണയ്ക്കും. കുടുംബശ്രരീ ദൗതത്യം, െംസ്ാന 
െര്ക്ാരതിസറെ വകുപ്പുകള്, ജനകരീയ 
െംഘെനകള്, വത്യക്തതികള് എന്നതിവയുസെ ഒരു 
കയാജതിച്ചുള്ള പ്രവര്ത്നം  െംസ്ാനസത് 
െമ്പൂര്ണ്  ദാരതിദത്യസത് ഇലൊതാക്കുന്ന ചുമതല 
ഏസറ്റടുക്കും.

നവകകരളം കര്മ്പദ്ധതടി 
(എന്.ടക.ടക.പ ടി.)
ദുര്ബല ജനവ തിഭാഗങ്ങളുസെ ഉന്നമനത്തിനായതി 
നാല് നൂതന മതിഷനകളതിലൂസെ െംസ്ാനത്് 
നെ്പെ തിലാക്കുന്ന പുതതിയ െംരംഭമാണ് 
നവകകരളം കര്മ്പദ്ധതതി. ഹരതിതകകരളം, 
ആര്ദം, ്ലഫ്, വ തിദത്യാഭത്യാെ പുനരുജ്രീവനം 
എന്നതിവയാണ് നാല് മതിഷനകള്. ഹരതിതകകരളം 
എന്നത് ്ജവകൃഷ തി, ജലെംരക്ഷണം, 
മാല തിനത്യ പരതിപാലനം എന്നതിവസയ ഉന്നം 
വച്ചുള്ള ഒരു പരതിസ്തിതതി ൌഹാര്ദ്പരമായ 

െമരീപനമാണ്. എലൊ വ തിഭാഗം ജനങ്ങളുസെയും 
ആകരാഗത്യസുരക്ഷ സമചസ്പെടുത്ന്നതതികലക്് 
രണ്ാം തലമുറ ആകരാഗത്യ സുരക്ഷാ പ്രശ്നങ്ങസള 
അഭതിമുഖരീകരതിക്കുന്നതതിന്  ജന ൌഹൃദ ആകരാഗത്യ  
പ്രദാന െംവ തിോനം സൃഷ് തിക്കുന്നതതിനാണ് 
ആര്ദം മതിഷന് ലക്ഷത്യമതിടുന്നത്.  
ഭൂരഹതിത, ഭവന രഹതിത കുടുംബങ്ങള്ക്് 
സുരക്ഷ തിതവം ഉറപ്പുള്ളതമായ ഭവനം 
നൽകുക എന്നതാണ് ്ലഫ് (ഉപജതിവനം, 
ഉള്സ്പെടുത്ൽ, ൊ്ത്തിക ശാക്തരീകരണം) 
മതിഷസറെ ലക്ഷത്യം.  സപാത  ൊര്വ്വ്തിക 
വ തിദത്യാഭത്യാെത്തിൽ നതിന്നും വ തിദത്യഭത്യാെ 
രംഗസത് ആധുനതികവൽക്രതിക്കുന്നതതിനായതി 
ക്ാസ്്മുറതികള്, ഡതിജതിറ്റൽ വായനശാലകള്, 
വ തിവരൊകങ്തതിക വ തിദത്യയതിലേതിഷ് തിതമായ പഠനം, 
െമകാല തികമായ പാഠത്യക്രമം എന്നതിവയതിലൂസെ 
നയതിക്കുന്നതതിനാണ് സപാതവ തിദത്യാഭത്യാെ 
െംരക്ഷണ യജ്ം ലക്ഷത്യമതിടുന്നത്.

ശരാശരതി  ദാരതിദത്യത്തിസറെ കണക്കുകളതിൽ 
കകരളം മതിക്വാറും മറ്റു െംസ്ാനങ്ങസള 
അകപക്ഷ തിച് മതികചതാസണങ്തിലും 
പാര്ശത്വവത്കരതിക്സ്പെട്ടവരുസെ നതിരവേതി 
വ തിഭാഗങ്ങള് െംസ്ാനത്് നതിലവ തിലുണ്്.  
കകരളത്തിസല  ദാരതിദത്യം പ്രോനമായും 
കക�രീകരതിച തിരതിക്കുന്നത് പട്ടതികജാതതി, 
പട്ടതികവര്ഗ്ം, മത്ത്യസതാെതിലാളതികള്, 
മണ്പാ്മുണ്ാക്കുന്നവര്, ്കസത്ാെതിൽക്ാര് 
എന്നതിങ്ങസന െ തില പ്രകതത്യക െമുദായങ്ങളതിലും 
ൊമൂഹത്യ വ തിഭാഗങ്ങളതിലുമാണ്. ഇത് 
ചൂണ്തിക്ാണതിക്കുന്നത് െംസ്ാന പദ്ധതതികസള 
െഹായതിക്കുന്നതതിനായതി കൂടുതൽ കക� 
െഹായം നൽകുകയും  ഉപജരീവന പദ്ധതതികളുസെ 
പുനര്നതിര്മ്ാണവം ഈ കമഖലകളതിൽ 
ആവ തിഷ്ക്രതിചാൽ മാ്കമ െംസ്ാനസത്   
കകവലമായതി  ദാരതിദത്യമുക്തമാക്കുവാന് 
കെതിയൂ. പട്ടതികജാതതി വ തികെന വകു്പെ്, 
പട്ടതികവര്ഗ വ തികെന വകു്പെ്, ഫതിഷറരീെ് 
വകു്പെ് എന്നതിവ നതിരവേതി  ദാരതിദത്യ 
നതിര്മ്ാര്ജ്ന/ഉപജരീവനമാര്ഗ പദ്ധതതികള് 
അതാത് വ തിഭാഗങ്ങളുസെ ഉന്നമനത്തിനായതി 
നെ്പെ തിലാക്തി വരുന്നു.  ദാരതിദത്യം  കുറയ്ക്കുന്നതതിന് 
നെ്പെ തിലാക്തിയതിട്ടുള്ള വ തിവ തിേ പദ്ധതതികള് 
ൊ്ത്തിക അവകലാകനത്തിസറെ മറ്റ് 
അദ്ധത്യായങ്ങളതിൽ വ തിശദരീകരതിക്കുന്നുണ്്.
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സാമ്പത്തിക അവല�ാകനം 2017, ലകരള സംസ്ാന ആസൂത്രണ ല�ാര്ഡ്  

വഥിലനഥിലവയാരം

വടിലയുടെ പ്വണത- 
അഖടികലന്്യാ തലത്തടിൽ
അഖ തികലന്ത്യാ തലത്തിൽ ആസകയുളള 
ഉപകഭാക്തൃ വ തില സൂെ തികയും  (െതി.പ തി.ഐ.െതി) 
സമാത് വ തില സൂെ തികയും (ഡബ്്യൂ.പ തി.ഐ) മുന് 
വര്ഷങ്ങളതിൽ ഓകരാന്നും ക്രമാതരീതമായതി  
കുറയുന്ന പ്രവണതയാണ് കാണുന്നത്.  
കെതിഞ്ഞ വര്ഷങ്ങളതിലും പണസ്പെരു്പെത്തിസറെ 
പ്രവണത ആകഗാളതലത്തിൽ ഉള്സ്പെസെ 
കുറഞ്ഞതിരുന്നു.  ഉപകഭാക്തൃ വ തില സൂെ തികയും, 
സമാത് വ തില സൂെ തികയും പരതികശാേതിക്കുക്ാള് 
എലൊ ൊേനങ്ങളുസെയും പണസ്പെരു്പെം 
പ്രകതത്യകതിച് ഭക്ഷത്യഉൽ്പെന്നങ്ങളുസെ അെക്ം 
ഗ്ാമ /നഗരങ്ങളതിൽ ഈ കുറവ് കാണുന്നുണ്്.  
കൂൊസത രാജത്യം ഒട്ടാസകയും ഈ പ്രവണത 
കാണുന്നുണ്്. ഇന്ത്യയതിൽ വ തിവ തിേ കശ്രണതിയുസെ 
അെതിസ്ാനത്തിൽ സപാതവായുളള പണസ്പെരു 
്പെത്തിസറെ സൂെ തിക പട്ഥിേ 1.12 -ൽ കാണാം.

2016-17 സല സമാത് വ തിലസൂെ തികയതിൽ എലൊ 
ൊേനങ്ങളുസെയും വാര്ഷ തിക ശരാശരതി 
പണസ്പെരു്പെ നതിരക്് 1.7 ശതമാനമാണ്.  ഇത് 
2015-16 ൽ (അെതിസ്ാന വര്ഷം 2011-12) 

(-)3.7 ശതമാനമാണ്.  പ്രാഥമതിക വെ്തക്ള്, 
ഇന്ധനം, ്വദയുതതി മറ്റ് ഉൽ്പെന്നങ്ങള് 
എന്നതിവയുസെ വ തില 2016-17 -ൽ വര്ദ്ധതിച്ചു.  
എന്നാൽ, െംകയാജതിത ഉപകഭാക്തൃ വ തിലസൂെ തിക 
(ആസക) യതിൽ പണസ്പെരു്പെം (അെതിസ്ാനം 
2012=100) 2014-15 ൽ 5.9 ശതമാനമായതിരുന്നത് 
2015-16 ൽ 4.9 ശതമാനമായതി കുറഞ്ഞു.  
ഉപകഭാക്തൃ ഭക്ഷത്യ വ തിലസൂെ തിക (െതി.എഫ്.പ തി.ഐ) 
യുസെ അെതിസ്ാനത്തിലുളള ഭക്ഷത്യ വ തിലക്യറ്റം  
2014-15 -ൽ 6.4 ശതമാനമായതിരുന്നത് 2015-16 
-ൽ 4.9 ശതമാനമായതി കുറഞ്ഞു.  ഇത്  2016-17 
-ൽ ശരാശരതിയായതി 5.1 ശതമാനമാണ് 
(ഏപ്ര തിൽ-ഡതിെംബര്).  2016 ഡതിെംബറതിൽ 
ഇത് 1.4 ശതമാനമായതി കുറഞ്ഞു.  പുതക്തിയ 
പണനയരരീതതി അനെരതിച്, െര്ക്ാര് 
2016 ആഗെ്റ്റ് 5 മുതൽ 2021 മാര്ച് 31 
വസര പണസ്പെരു്പെ നതിരക്് 4 ശതമാനമായതി 
നതിജസ്പെടുത്കയും, കൂൊസത 2 ശതമാനത്തിന് 
മുകളതികലാ താസെകയാ ആകാം എന്നും 
നതിശ്യതിച തിട്ടുണ്്.  

സമാത് വ തിലസൂെ തിക 2011-12=100 
അെതിസ്ാനത്തിൽ വാര്ഷ തിക 
പണസ്പെരു്പെനതിരക്് ഒക്കൊബര് 2017 -ൽ 
3.59 ശതമാനമാണ് (താൽക്ാല തികം) (2016 

പട്ഥിേ 1.12
ഇന്ത്യയഥിൽ വഥിവഥിധ കരേണഥിയടെ അെഥിസ്ഥയാനത്ഥിലുളള ടപയാതുവയായളള പണടപ്രുപ്ം         

(ശതമയാനത്ഥിൽ)

സൂചഥിേ 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17
സമാത്വതിലസൂെതിക 6.9 5.2 1.2 -3.7 1.7
ഉപകഭാക്തൃവതില സൂെതിക 
(ആസക)

10.2 9.5 5.9 4.9 4..5

ഉപകഭാക്തൃവതില സൂെതിക 
(വത്യവൊയ സതാെതിലാളതികള്)

10.4 9.7 6.3 5.6 4.1

ഉപകഭാക്തൃവതില സൂെതിക 
(കാര് ഷതിക സതാെതിലാളതികള്)

10.0 11.6 6.6 4.4 4.2

ഉപകഭാക്തൃവതില സൂെതിക 
(ഗ്ാമരീണ സതാെതിലാളതികള്)

10.2 11.5 6.9 4.6 4.2

 അവലംബം: സാമ്പത്തടിക സര്കവേ 2016-17, അദ്ധ്യായം 2, ധനമ�ാലയം, ഭാരതസര്ക്ാര്.
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ഒക്കൊബറതിലും അേതികമാണ)്.  ഇത് കെതിഞ്ഞ 
മാെവമായതി താരതമത്യം സെയ്യുക്ാള് 2.60 
ശതമാനമാണ് (താൽക്ാല തികം).  കെതിഞ്ഞ 
വര്ഷം ഇകത മാെം 1.27 ശതമാനമായുമാണ് 
കാണസ്പെട്ടത്.  ഈ േനകാരത്യ വര്ഷത്തിൽ 
ഇതവസര ആസക പണസ്പെരു്പെം 2.03 
ശതമാനമായും കെതിഞ്ഞ വര്ഷം ഇകത 
മാെത്തിൽ 3.53 ശതമാനവമായതിരുന്നു.

ഉപകഭാക്തൃ വ തിലസൂെ തികയുസെ അെതിസ്ാനത്തിൽ 
അഖ തികലന്ത്യാ തലത്തിൽ പണസ്പെരു്പെ നതിരക്് 
(ഗ്ാമരീണ, നഗര, ആസക) ഒക്കൊബര് 
2016മായതി താരതമത്യസ്പെടുത്ക്ാള്, ഒക്കൊബര് 
2017-ൽ (താത്കാല തികം) യഥാക്രമം  3.36, 
3.81, 3.58 എന്നരീ ശതമാനങ്ങളതിലായതിരുന്നു.  
കൂൊസത അഖ തികലന്ത്യാ തലത്തിൽ ഉപകഭാക്തൃ 
ഭക്ഷത്യ വ തിലസൂെ തിക ഗ്ാമരീണ, നഗര, ആസക 
എന്നതിങ്ങസന ഒക്കൊബര് മാെം യഥാക്രമം 1.75, 
2.13, 1.90 ശതമാനമാണ്.

വഥിലയടെ പ്വണത 
- കേരളത്ഥിൽ

ടമാത്ത വടിലസൂെടിക
കകരളത്തിൽ ഭക്ഷത്യ, ഭകക്ഷത്യതര വ തിളകളുസെ 
സമാത് വ തിലസൂെ തിക വര്ദ്ധതിച്ചു.  ഇത് ആഗെ്റ്റ് 

2016 -ൽ 8,033.23 ആയതിരുന്നത് ആഗെ്റ്റ് 
2017 ൽ 9,837.63 ആയതി ഉയര്ന്നു.  2012 മുതൽ 
ഭക്ഷത്യവ തിളകളുസെ സമാത്വ തില സൂെ തിക ഉയരുന്ന 
പ്രവണതയാണ് കാണുന്നത്. ഭക്ഷത്യവ തിളകളതിൽ, 
അരതി, പെം-പചക്റതികള് എന്നതിവയുസെ 
വ തില യഥാക്രമം 20.5 ശതമാനമായും 28.9 
ശതമാനമായും വര്ദ്ധതിച്ചു.  ഭകക്ഷത്യതര വ തിളകളുസെ 
സമാത് വ തിലസൂെ തിക ആഗെ്റ്റ് 2016 -ൽ 
5,841.01 ആയതിരുന്നത് ആഗെ്റ്റ് 2017 -ൽ 
6,772.31 ആയതി വര്ദ്ധതിച്ചു.  എണ്യുസെയും 
എണ്ക്കുരുവ തിസറെയും സമാത്വ തില സൂെ തിക 
ആഗെ്റ്റ് 2016 -ൽ 6,691.80 ൽ നതിന്ന് 2017 
ആഗസ്റതിൽ 7,919.75 ആയതി വര്ദ്ധതിച്ചു. 18.4 
ശതമാനം വര്ദ്ധനവ് കരഖസ്പെടുത്തി. ആസക 
ഭക്ഷത്യ, ഭകക്ഷത്യതര വ തിളകള് ഉള്സ്പെസെയുളളവയുസെ 
സമാത്വ തിലസൂെ തിക കെതിഞ്ഞ വര്ഷസത് 
അകപക്ഷ തിച് ആഗെ്റ്റ് 2017 -ൽ വളസരയേതികം 
വര്ദ്ധതിച്ചു.  സമാത്വ തിലസൂെ തിക ആഗെ്റ്റ് 2016 
വസര 7,233.07 ആയതിരുന്നത് ആഗെ്റ്റ് 2017 -ൽ 
8,718.78 ആയതി അേതികരതിച്ചു.  കെതിഞ്ഞ വര്ഷസത് 
അകപക്ഷ തിച് ആഗെ്റ്റ് 2017 -ൽ ഏകകദശം 20.5 
ശതമാനം വര്ദ്ധനവ് കരഖസ്പെടുത്തി.  2012 മുതൽ 
2017 വസരയുളള എലൊ വ തിളകളുസെയും സമാത് 
വ തില സൂെ തിക അനുബന്ം 1.33 -ലും ചഥിത്ം 1.12 
-ലും സകാടുത്തിട്ടുണ്്. 

കകരളത്തിസല കാര്ഷ തിക ഉൽ്പെന്നങ്ങളുസെ 
ഓകരാ മാെസത്യും സമാത് വ തിലസൂെ തിക 

ചഥിത്ം 1.12 
േയാർഷഥിേ ഉൽപ്ന്ങ്ങളുടെ ടമയാത് വഥിലസൂചഥിേ

5816.05

7170.91 7887.82 7396.62

8232.76
9837.63

4151.83
4693.98

7225.23 6983.92
5944.56

6772.31
5208.61

6266.83

7645.97 7245.99 7397.56

8718.78

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

2012 2013 2014 2015 2016 2017

ട
മ

യാത്
വ

ഥില
 സൂ

ച
ഥിേ

വർഷം

ഭക്ഷത്യവതിളകള്

ഭകക്ഷത്യതര 
വതിളകള്
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         അവലംബം: സാമൂഹ്യ സാമ്പത്തടിക ജാതടി ടസന്സസ് (2011)
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സാമ്പത്തിക അവല�ാകനം 2017, ലകരള സംസ്ാന ആസൂത്രണ ല�ാര്ഡ്  

സൂെ തി്പെ തിക്കുന്നത് 2017 ജൂ്ല, ആഗെ്റ്റ് 
എന്നരീ മാെങ്ങളതിൽ ഭകക്ഷത്യതര വ തിളകളുസെ 
സൂെ തിക വര്ദ്ധതിക്കുകയും ഭക്ഷത്യവ തിളകളുസെ 
സൂെ തിക കുറയുകയുമാണുണ്ായത്.  അരതി, 
പെങ്ങള്, പചക്റതികള്, കറതിക്കുട്ടുകള്, 
സുഗന്ധവത്യഞ്ജനങ്ങള് എന്നതിവയുസെ 
സൂെ തിക ജൂ്ല 2017 മായതി താരതമത്യം 
സെയ്യുക്ാള് ആഗെ്റ്റ്  2017 ൽ കുറഞ്ഞ് 
കാണസ്പെട്ടു.  എന്നാൽ ഈ കാലയളവ തിൽ 
ശര്ക്ര, എണ്ക്കുരു എന്നതിവയുസെ സൂെ തിക 
വര്ദ്ധതിക്കുകയാണുണ്ായത്.  എന്നതിരുന്നാലും 
ജനവരതി 2017 മായതി താരതമത്യം സെയ്യുക്ാള് 
പെങ്ങള്, പചക്റതികള്, കതാട്ടവ തിളകള് എന്നതിവ 
ഒെതിസകയുളള ൊേനങ്ങളുസെ സൂെ തിക ആഗെ്റ്റ് 
2017 ൽ വര്ദ്ധതിച്ചു.  2016, 2017 (ആഗെ്റ്റ് 
വസര) സല കാര്ഷ തിക ഉൽ്പെന്നങ്ങളുസെ ഓകരാ 
മാെസത്യും സമാത് വ തില സൂെ തിക  
അനുബന്ം 1.34 -ൽ സകാടുത്തിട്ടുണ്്.

ഉപകഭാക്തൃ വടില സൂെടിക  
(സടി.പ ടി.ഐ)
 
കകരളത്തിസല വാര്ഷ തിക ശരാശരതി ഉപകഭാക്തൃ 
വ തില സൂെ തിക (അെതിസ്ാനം 1998-99=100) 2016 
-ൽ 292.1 ഇത് 2015 -ൽ 277.3 ആയതിരുന്നു.  

5.325 ശതമാനമാണ് 2015 നം 2016 നമുളള 
വത്യതതിയാനം.  ഉപകഭാക്തൃ വ തില സൂെ തികയുസെ 
അെതിസ്ാനവര്ഷം 2011-12=100 ആയതി 
പുതക്കുകയും 2016 മുതൽ പുതക്തിയ അെതിസ്ാന 
കശ്രണതിയതിൽ ലഭത്യമാവകയും സെയ്യും.   പുതതിയ 
അെതിസ്ാന   വര്ഷം കണക്ാക്തി 2016 -ൽ 
െതി.പ തി.ഐ 143.29 ആയും 2017 -ൽ (ജൂ്ല 2017 
വസര) 149.34 മാണ്.

ഓകരാ കക�ത്തിസലയും ഉപകഭാക്തൃ വ തില 
സൂെ തികയുസെ അെതിസ്ാനത്തിൽ വ തിശകലനം 
സെയ്യുക്ാള് 2017 -ൽ പത്നംതതിട്ട ജതിലെയതിലാണ് 
ഏറ്റവം അേതികം ഉപകഭാക്തൃവ തില സൂെ തികയായ 
156.86,  ഇവ തിസെ 2016 ൽ 152 ആയതിരുന്നു, 
സതാട്ട് പുറകതിൽ കണ്ണൂര് (155.14), ൊലക്കുെതി 
(153.57) എന്നതിങ്ങസനയാണ്.  കകരളത്തിൽ 
പണസ്പെരു്പെത്തിസറെ പ്രവണത 2017 -ൽ, 
വ തിശകലനം സെയ്യുക്ാള്, ഏറ്റവം അേതികം 
പണസ്പെരു്പെം മലപ്പുറത്ാണ് (5. 27 ശതമാനം) 
സതാട്ട് പുറകതിൽ എറണാകുളം (5.10 ശതമാനം) 
കകാട്ടയം (5.06 ശതമാനം).  ഏറ്റവം കുറവ് 
ശതമാനം പണസ്പെരു്പെം അനഭവസ്പെട്ടത് 
കാെര്കഗാഡാണ് (2.8 ശതമാനം).  ഓകരാ 
കക�ങ്ങളതിസലയും ഉപകഭാക്തൃവ തില സൂെ തികയും 
അതതിസറെ ശതമാനത്തിലുണ്ായ വത്യതതിയാനവം 

ചഥിത്ം 1.13 
കേരളത്ഥിടല വയാർഷഥിേ ശരയാശരഥി ഉപകഭയാക്തൃവഥില സൂചഥിേ
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അനുബന്ം 1.35 -ൽ കാണതിക്കുന്നുണ്്.  2009 
മുതൽ 2016 (അെതിസ്ാനം 1998-99= 100) 
വസരയുളള വാര്ഷ തിക ശരാശരതി ഉപകഭാക്തൃവ തില 
സൂെ തിക ചഥിത്ം 1.13 -ലും കാണാവന്നതാണ്.

െടില്റ വ ടില
അവശത്യ ൊേനങ്ങളുസെ വ തില 2017 ൽ വര്ദ്ധതിച് 
വരുന്നതായതി കാണാന് ൊേതിക്കും.  ഒരു കതികലാ 
ഗ്ാം മട്ട അരതിയുസെ വ തില ജനവരതി 2017 ൽ 
37.82 രൂപയായതിരുന്നു.  സെപ്റ്റംബര് 2017 ൽ 
16 ശതമാനം വര്ദ്ധനവ് കരഖസ്പെടുത്തി 44.02 
രൂപയായതി.  ജനവരതി 2017 നം സെപ്റ്റംബര് 
2017 നമതിെക്് വ തിവ തിേ ബ്ാറെ്കളതിലുള്ള 
സവളതിസചണ്യുസെ വ തില  27 ശതമാനം മുതൽ 44 
ശതമാനം വസര വര്ദ്ധതിച്ചു.  ഒരു നാളതികകരത്തിസറെ 
വ തില ജനവരതി 2017 ൽ 15 രൂപയായതിരുന്നത് 
സെപ്റ്റംബര് 2017 ൽ 20 രൂപയായതി വര്ദ്ധതിച്ചു.   
പെം, പചക്റതികള് എന്നതിവയുസെ കാരത്യത്തിലും 
വ തിലയതിൽ ൊഞ്ാട്ടം അനഭവസ്പെട്ടു.   ഒരു 
കതികലാഗ്ാം െവാളയുസെ വ തില ജനവരതി 2017 ൽ 
18.43 രൂപയാണ്.  എന്നാൽ സഫബ്രുവരതിയതിൽ 
ഇതതിസറെ വ തില കുറഞ്ഞതതിന കശഷം ജൂണ് 
മാെം വര്ദ്ധതിക്കുകയും, ആഗെ്റ്റ് 2017 ൽ 
33 രൂപയതിൽ എത്തികചരുകയും സെയ്ത.  ഒരു 
കതികലാ സെറതിയ ഉളളതിയുസെ വ തില ജനവരതി 2017 ൽ 
33 രൂപയായതിരുന്നത് 245 ശതമാനം വര്ദ്ധതിച് 
ജൂണ് 2017 -ൽ 114 രൂപയായതി.  അതതിന കശഷം 
സെപ്റ്റംബര് 2017 -ൽ 97.95 രൂപയായതി കുറഞ്ഞു.  
ജനവരതി 2017 മുതൽ സെപ്റ്റംബര് 2017 വസര 
ഓകരാ മാെസത്യും െംസ്ാന ശരാശരതി 
അവശത്യൊേനങ്ങളുസെ വ തില അനുബന്ം 1.36 - 
ൽ സകാടുത്തിട്ടുണ്്.

വടിലസമാനത
വ തില െമാനത സൂെ തിക 2016 ൽ 
കണക്ാക്തിയതിരുന്നത് 59.83, ഇത് 2014, 2015 
എന്നരീ വര്ഷങ്ങസള അകപക്ഷ തിച് കുറവാണ്.  ഈ 
സൂെ തിക യഥാക്രമം 72.08, 63 എന്നതിങ്ങസനയാണ്.  
കൃഷ തി സെലവ തിസറെ സൂെ തിക 2014 ൽ നതിന്ന് 2015 ൽ 
വര്ദ്ധതിച്ചു.  ഈ കാലയളവ തിൽ കര്ഷകര്ക്് ലഭതിച 
വരുമാന സൂെ തിക കുറയുകയാണുണ്ായത്.  കൃഷ തി 
ആവശത്യത്തിനളള സെലവ്, വളം, കെത്് കൂല തി, 
സതാെതിലാളതികളുസെ കൂല തി എന്നതിവ വര്ദ്ധതിക്കുകയും 
അതതിന് ആനപാതതികമായതി കൃഷ തിയതിൽ നതിന്നുളള 
വരുമാനം ലഭതിക്ാസതയുമായതി.  2016 -ൽ 
കര്ഷകര്ക്്  കൃഷ തിയതിൽ നതിന്നുളള വരുമാന 

സൂെ തിക 7,730.75, എന്നാൽ കൃഷ തി സെലവ് സൂെ തിക 
12,936.25 എന്നതാണ്.  2017 കാലയളവ തിൽ 
(സമയ)് കര്ഷകരുസെ വരുമാന സൂെ തിക 8,887.6 
ആയതി മാ്മാണ് വര്ദ്ധതിചത്.  എന്നാൽ 
അവരുസെ കൃഷ തി സെലവ് സൂെ തിക 13,323.20 
ആയതി വര്ദ്ധതിക്കുകയും വ തില െമാനത 66.6 
മാ്വമാണ്.  ഓകരാ വര്ഷസത്യും, കര്ഷകര് 
വാങ്ങതിയതം, വ തിറ്റതമായ വ തിലസൂെ തികയുസെ 
വാര്ഷ തിക ശരാശരതി അനുബന്ം 1.37 -ൽ 
സകാടുത്തിട്ടുണ്്.

കവതനം 
കാര്ഷ തിക കമഖലയതിൽ വ തിദഗ്േ 
സതാെതിലാളതികളുസെ ദതിവെ കവതന നതിരക്് 
2016-17 -ൽ അതതിന് മുന്വര്ഷകത്ക്ാള് 
വര്ദ്ധതിച്ചു.  മര്പെണതിക്ാരുകെയും 
കൽ്പെണതിക്ാരുസെയും ദതിവെ കവതന 
നതിരക്് 2015-16 -ൽ 746.17 രൂപയും 753.08 
രൂപയുമായതിരുന്നത് യഥാക്രമം 792.83 
രൂപയായും 789.50 രൂപയായും വര്ദ്ധതിച്ചു.  
ശതമാന കണക്തിൽ മര്പെണതിക്ാരസറെയും, 
കൽ്പെണതിക്ാരസറെയും ദതിവെ കവതന 
നതിരക്് 2016-17 -ൽ 6.2 ശതമാനമായും, 
4.81 ശതമാനമായും വര്ദ്ധതിച്ചു.  കാര്ഷ തിക 
കമഖലയതിസല വ തിദഗ്േ സതാെതിലാളതികളുസെ 
2005-06 മുതൽ 2016-17 വസരയുളള ശരാശരതി 
ദതിവെ കവതന നതിരക്് അനുബന്ം 1.38 -ൽ 
സകാടുത്തിട്ടുണ്്.

അെംഘെതിത കമഖലയതിസല പുരുഷ – െ്്രീ 
അവ തിദഗ്േ സതാെതിലാളതികളുസെ കവതന നതിരക്് 
2016-17 ൽ യഥാക്രമം 608.29 രൂപയായും (3.7 
ശതമാനം) 447.85 രൂപയായും (6.07 ശതമാനം) 
വര്ദ്ധതിച്ചു.  2005-06 മുതൽ കവതന നതിരക്് 
വര്ദ്ധതിച തിരുസന്നങ്തിലും പാെത്് പണതിസയടുക്കുന്ന 
െ്്രീ  സതാെതിലാളതികളുസെ കവതനം പുരുഷ 
സതാെതിലാളതികസളക്ാള് കുറവാണ്.  കാര്ഷ തിക 
കമഖലയതിസല അവ തിദഗ്േ സതാെതിലാളതികളുസെ 
2005-06 മുതൽ 2016-17 വസരയുളള ദതിവെ 
കവതന നതിരക്് അനുബന്ം 1.39 -ൽ 
സകാടുത്തിട്ടുണ്്.

വടില നടിയ�ണ സംവടിധാനം
കക� െംസ്ാന െര്ക്ാരുകള് കൃതത്യമായ 
രരീതതിയതിൽ ൊേനങ്ങളുസെ വ തില നതിരരീക്ഷ തിച് 
വരുകയും, പണസ്പെരു്പെം നതിയ�തിക്കുന്നതതിന് 
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സാമ്പത്തിക അവല�ാകനം 2017, ലകരള സംസ്ാന ആസൂത്രണ ല�ാര്ഡ്  

കവണ് നെപെതികള് െത്വരീകരതിക്കുകയും സെയ്ത.  
െംസ്ാന െര്ക്ാര്, ശക്തമായ സപാത 
വ തിതരണെ�ദായം ആവ തിഷ്കരതിക്കുകയും, 
കൂൊസത കഹാര്ട്ടതികകാര്്പെ്, കണ്െ്യൂമര്സഫഡ്, 
െ്ലൈകകാ എന്നതിങ്ങസന വ തിവ തിേ ഏജന്െതികള് 
മുകഖന അവശത്യൊേനങ്ങള് മതിതമായ  
വ തിലയതിൽ ജനങ്ങളതിൽ എത്തിക്ാന് െംവ തിോനം 
ഒരുക്കുകയും സെയ്ത.  െംസ്ാനത്് അരതിയുസെ 
ദൗര്ലഭത്യം പരതിഹരതിക്കുന്നതതിനം കൂൊസത 
മതിതമായ വ തിലയ്ക്  വ തിതരണം സെയ്യുന്നതതിനം 
െംസ്ാന െര്ക്ാര് ആ�ാപ്രകദശതിൽ 
നതിന്ന് അരതി ഇറക്കുമതതി സെയ്തിരുന്നു.  കൂൊസത 

കക�െര്ക്ാര് വ തിലക്യറ്റത്തിസനതതിസര പല 
നെപെതികള് െത്വരീകരതിച തിരുന്നു.  പ്രോനമായും 
പയര്വര്ഗ്ങ്ങള് ആഭത്യന്രമായതി 
െംഭരതിക്കുകയും, ഇറക്കുമതതി സെയ്യുകയും അവ 
കരുതലായതി സൂക്ഷ തിക്കുകയും സെയ്തിരുന്നു.  
കൂൊസത, ഉരുളക്തിെങ്ങ്, കഗാത്്, പാം ഓയതിൽ 
എന്നതിവയുസെ ഇറക്കുമതതി ചുങ്ം കുറയ്ക്കുകയും, 
ആഭത്യന്ര ലഭത്യത വര്ദ്ധതി്പെ തിക്കുന്നതതിനം, 
പണസ്പെരു്പെം നതിയ�തിക്കുന്നതതിനം, 500,000 
െണ് അെംെ്കൃത പഞ്ൊര ചുങ് രഹതിതമായതി 
ഇറക്കുമതതി സെയ്ാന് നെപെതി െത്വരീകരതിച്ചു.

ബയാങ്ഥിംഗ്

വ തികെത്വര രാജത്യങ്ങളതിൽ ബാങ്കുകള് പ്രോന 
ൊ്ത്തിക ഇെനതിലക്ാരാണ്. ഹൗെ് 
കഹാള്ഡ് സെക്െറതിസല ൊ്ത്തിക 
കനട്ടങ്ങളുസെ പ്രോന കാരണങ്ങള് ബാങ്് 
നതികക്ഷപവം ബാങ്് വായ്പയുമാണ്.

ബാങ്് ശാഖകള് 
െംസ്ാന തല ബാകങ്െ്െ് കമ്തിറ്റതിയുസെ 
ബാങ്തിംഗ് ഗ്രൂ്പെ് തതിരതിച്ചുള്ള 2017 മാര്ച്  - സല 
കണക്് പ്രകാരം കകരളത്തിസല സമാത്ം 
ബാങ്കുകളുസെ എണ്ം 7,312 ആണ്.  സമാത്ം 

ശാഖകളുസെ വത്യാപനം പരതികശാേതിചാൽ 62 
ശതമാനം ബാങ്് ശാഖകള് അര്ദ്ധനഗര 
പ്രകദശങ്ങളതിലും 31 ശതമാനം നഗര 
പ്രകദശങ്ങളതിലുമാണ്.  ഗ്ാമരീണ കമഖലയതിൽ 
ഇത് കകവലം 7 ശതമാനം മാ്മാണ്.  ബാങ്് 
ശാഖകളുസെ ബാങ്തിംഗ് ഗ്രൂ്പെ് തതിരതിച്ചുള്ള കണക്് 
പട്ഥിേ 1.13 -ൽ നൽകതിയതിരതിക്കുന്നു.

ഒരു സെറതിയ െംസ്ാനമാസണങ്തിലും 
കകരളത്തിൽ വ തിപുലമായ ഒരു ബാങ്് 
ശംഖലയുണ്്. ഇത് രാജത്യത്് പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന 
ആസക സഷഡ്യൂള്ഡ് വാണതിജത്യ ബാങ്് ശാഖകളുസെ 
4.6 ശതമാനമാണ്. 2017 മാര്ച് മാെത്തിസല 

പട്ഥിേ 1.13
കേരളത്ഥിടല ബയാങ്് ഗ്രൂപ്് തഥിരഥിച്ചുള്ള ബയാങ്് ശയാഖേള്

ബയാങ്് ഗ്രൂപ്് ബ്യാഞ്ചുേളുടെ എണ്ം
ഗ്യാമം അർദ്ധ നഗരം നഗരം ആടേ ശതമയാനം

കസ്ററ്റ് ബാങ്് ഗ്രൂ്പെ് 77 967 326 1370 18.74
കദശൊൽകൃത 
ബാങ്കുകള്

101 1545 609 2255
30.84

ഗ്ാമരീണ ബാങ്കുകള് 51 525 39 615  8.41
െത്വകാരത്യ ബാങ്കുകള് 148 1469 475 2092 28.61
െഹകരണ ബാങ്കുകള് 135 26 819 980 13.40
ആടേ 512 4532 2268 7312 100

               അവലംബം: സംസ്ാനതല ബാകങ്ഴ്സ് കമ്ടിറ്ടി  മാര്ച് 2017
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അദ്ധ്യായം 1, ജനസംഖധ്യം സ്ഥൂല സമ്പദ്��വധ്വസ്ഥയം

കണക്നെരതിച്  കകരളത്തിസല സമാത്ം 
സഷഡ്യൂള്ഡ് വാണതിജത്യ ബാങ്് ശാഖകളുസെ 
എണ്ം 6,337 ആണ്. എന്നാൽ 2016 മാര്ച തിൽ 
കകരളത്തിസല ബാങ്് ശാഖകളുസെ എണ്ം 
6,166 ആയതിരുന്നു. 2016-17 വര്ഷത്തിൽ 
കകരളത്തിൽ 171 പുതതിയ ശാഖകളാണ് 
പ്രവര്ത്നമാരംഭതിചത്. ജൂണ് മാെം 2017 
ആയക്പൊകെക്കും ബാങ്് ശാഖകളുസെ എണ്ം 
6,376 ആയതി വര്ദ്ധതിച്ചു. ഇന്ത്യയതിസല മറ്റു പ്രോന 
െംസ്ാനങ്ങസള അകപക്ഷ തിച് അര്ദ്ധ നഗര 
കമഖലയതിൽ ഏറ്റവം അേതികം ബാങ്് ശാഖകള് 
ഉളളത് കകരളത്തിലാണ്. (അനുബന്ം 1.40.)  
മാര്ച് 2016 സല കണക്് പ്രകാരം കകരളത്തിൽ 
ആസക 8,966 എ.റ്റതി.എം കളാണുണ്ായതിരുന്നത്. 
ഇത് മാര്ച് 2017 ആയക്പൊകെക്കും  9182 ആയതി 
വര്ദ്ധതിച്ചു.

നടികക്ഷപം
2015-16-ൽ 13.52 ശതമാനം വര്ദ്ധനകവാടു 
കൂെതി 2017 മാര്ച തിൽ കകരളത്തിസറെ സമാത്ം 
ബാങ്് നതികക്ഷപം (സപാതകമഖലാ ബാങ്കുകളും 
െത്വകാരത്യ ബാങ്കുകളും ഉള്സ്പെസെ) 410,492 

കകാെതി രൂപയാണ്.  ഇതതിൽ 258,143 കകാെതി 
രൂപ ആഭത്യന്ര നതികക്ഷപവം  152,349 കകാെതി 
രൂപ പ്രവാെതികളുസെ നതികക്ഷപവമാണ്.  
2015-16 -സല 7.46 ശതമാനവമായതി താരതമത്യം 
സെയ്യുക്ാള് 14.23 ശതമാനമാണ് ആഭത്യന്ര 
നതികക്ഷപത്തിസറെ വളര്ചാ നതിരക്്.  എന്നാൽ 
വ തികദശ നതികക്ഷപത്തിസറെ കാരത്യത്തിൽ 2015-16 
-ൽ 23.73 ശതമാനമായതി താരതമത്യം സെയ്യുക്ാള് 
12.34 ശതമാനമാണ് വളര്ചാനതിരക്്.  
െംസ്ാനത്തിസറെ ആസക നതികക്ഷപത്തിസറെ 
63 ശതമാനമാണ് ആഭത്യന്ര നതികക്ഷപം.  
ആസക നതികക്ഷപത്തിസറെ ഏറതിയ പങ്കും 
ആഭത്യന്ര നതികക്ഷപമാണ്.  (അനുബന്ം 1.41). 
െംസ്ാനത്തിസറെ ബാങ്് നതികക്ഷപങ്ങളുസെ 
വളര്ച  ചഥിത്ം 1.14 -ൽ കാണതിക്കുന്നു.  
 

ടഷഡ്യൂള്ഡ്് വാണടിജ്യ 
ബാങ്കുകളുടെ നടികക്ഷപം 

സഷഡ്യൂള്ഡ് വാണതിജത്യ ബാങ്കുകളതിസല 
നതികക്ഷപം െംബന്ധതിച് (കസ്ററ്റ് ബാങ്് ഓഫ് 
ഇന്ത്യയും അകസ്ാെതികയറ്റ് ബാങ്കളും, 
കദശൊൽകൃത ബാങ്്, െത്വകാരത്യ ബാങ്കുകള്, 

ചഥിത്ം 1.14 
കേരളത്ഥിടല 2003 മുതൽ 2017 വടരയളള നഥികക്പ വളർച
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സാമ്പത്തിക അവല�ാകനം 2017, ലകരള സംസ്ാന ആസൂത്രണ ല�ാര്ഡ്  

വ തികദശ ബാങ്കുകള്, ഗ്ാമരീണ ബാങ്കുകള് 
സെറതിയ േനകാരത്യസ്ാപനങ്ങള് ഉള്സ്പെസെ) 
ആര്.ബ തി.ഐ.യുസെ കണക്് സൂെ തി്പെ തിക്കുന്നത് 
കകരളത്തിസല ആസക ബാങ്് നതികക്ഷപം 2015-16 
-സല 363,511 കകാെതി രൂപയതിൽ നതിന്ന് 13.48 
ശതമാനം വളര്ചാ നതിരക്തിൽ 2016-17 -ൽ 
412503 കകാെതി രൂപയായതി വര്ദ്ധതിച്ചു.  ഇന്ത്യയതിസല 
ആസക നതികക്ഷപത്തിൽ മഹാരാഷ്ട്രയുസെ 
പങ്ാണ് ഏറ്റവം കൂടുതൽ. (20.12ശതമാനം).  
2017 മാര്ച തിൽ കകരളത്തിസല നതികക്ഷപം ആസക 
കദശരീയ നതികക്ഷപത്തിസറെ 3.84 ശതമാനം 
മാ്മാണ്.  (അനുബന്ം 1.42).  ഇത് 2017 
ജൂണതിൽ 3.90 ശതമാനമായതി മാറതി.  കദശരീയ 
ശരാശരതി വളര്ചാനതിരക്് 2015-16 വര്ഷത്തിസല 
8.65 ശതമാനകത്ക്ാളും 2016-17 -ൽ 11.30 
ശതമാനമായതി വര്ദ്ധതിച്ചു. 

പ്വാസടികളുടെ നടികക്ഷപം 
ഗള്ഫ് കമഖലയതികലക്കുള്ള മലയാളതികളുസെ 
വന്കതാതതിലുളള കുെതികയറ്റവം അവരുസെ 
പണമതിെപാടുകളും െംസ്ാനത്തിസറെ 
ൊ്ത്തിക പുകരാഗതതിയതിൽ ഒരു നതിര്ണ്ായക 
പങ്കു വഹതിച തിട്ടുണ്്. എെ്.എൽ.ബ തി.െതി യുസെ 
കണക്് പ്രകാരം 2017 മാര്ച തിൽ കകരളത്തിസല 
സപാതകമഖലാ ബാങ്കുകളതിൽ പ്രവാെതികളുസെ 
നതികക്ഷപം 83,855 കകാെതി രൂപയാണ്. എന്നാൽ 
െത്വകാരത്യ ബാങ്കുകളതിൽ 68,493 കകാെതി 
രൂപയുമാണ്. നതികക്ഷപങ്ങളുസെ കാരത്യത്തിൽ 
34,461 കകാെതി രൂപ നതികക്ഷപവമായതി കസ്ററ്റ് ബാങ്് 
ഓഫ് ട്രാവന്കൂര് രണ്ാം സ്ാനത്ാണ്. കസ്ററ്റ് 
ബാങ്് ഗ്രൂ്പെ തിൽ 51,073 കകാെതി രൂപയുസെ പ്രവാെതി 
നതികക്ഷപമുണ്്. എെ്.എൽ.ബ തി.െതി ബാങ്തിംഗ് 
കണക്് പ്രകാരം െംസ്ാനത്തികലക്കുളള 
വ തികദശപണത്തിസറെ വരവ തിൽ 2016 മാര്ച് 
വര്ഷസത്ക്ാള് 135,609 കകാെതിയതിൽ നതിന്ന്  
12 ശതമാനം വളര്ചകയാടു കൂെതി 152,349 കകാെതി 
രൂപയായതി മാര് ച് 2017 ൽ വര്ദ്ധതിച്ചു. ജൂണ് 
2017 -ൽ 154,252 കകാെതി രൂപയായതി വ തികദശ 
നതികക്ഷപം വര്ദ്ധതിച്ചു. ആഭത്യന്ര നതികക്ഷപം 
14 ശതമാനം വളര്ചാ നതിരക്തിൽ 2016 സല 
225,984 കകാെതി രൂപയതിൽ നതിന്നും 258,143 കകാെതി 
രൂപയായതി 2017 മാര്ച തിൽ വര്ദ്ധതിച്ചു. മറ്റുളള 
സപാതകമഖലാ – െത്വകാരത്യ കമഖല ബാങ്കുകസള 
അകപക്ഷ തിച് സഫഡറൽ ബാങ്തിലാണ് വ തികദശത്് 
നതിന്നുളള പണം കൂടുതാലാസയത്ന്നത്. 
ശതമാനക്ണക്തിൽ പ്രവാെതി നതികക്ഷപം- 
സപാതകമഖലാ ബാങ്തിൽ 55.04 ശതമാനവം 

െത്വകാരത്യ ബാങ്കുകളതിൽ 44.96 ശതമാനവമാണ്.  
ബാങ്തിംഗ് കമഖല തിൽ എത്ന്ന ആസക നതികക്ഷപം 
പണത്തിസറെ 33.52 ശതമാനം കസ്ററ്റ് ബാങ്് 
ഗ്രൂ്പെ തിലും 21.06 ശതമാനം കദശൊൽകൃത 
ബാങ്തിലുമാണ്. (അനുബന്ം 1.43) 

വായ്പ/അഡ്്വാന്സ്
എെ്.എൽ ബ തി.െതി യുസെ മാര്ച്  2017 സല 
കണക്് പ്രകാരം കകരളത്തിൽ വാണതിജത്യ 
ബാങ്കുകളും െഹകരണ ബാങ്കുകളും ഉള്സ്പെസെ 
ബാങ്കുകള് വായ്പയതിനത്തിൽ മാര്ച് 2016 സല 
269,201 കകാെതി രൂപസയ അകപക്ഷ തിച് 298,092 
കകാെതി രൂപ വ തിതരണം സെയ്തതിട്ടുണ്്.വായ്പ 
വ തിതരണം സെയ്യുന്നതതിൽ ഒന്നാം സ്ാനത്് 
െത്വകാരത്യ ബാങ്കുകളാണ്. 2016 മാര്ച് മാെം 
വ തിതരണം നെത്തിയ 80,247 കകാെതി രൂപയുമായതി 
താരതമത്യം സെയ്യുക്ാള് 90,032 കകാെതി രൂപയാണ് 
2017 മാര്ച് മാെം െത്വകാരത്യ ബാങ്കുകള് വായ്പ 
വ തിതരണം നെത്തിയതിട്ടുളളത്.  2017 മാര്ച് 
മാെത്തിൽ കദശൊൽകത്യത ബാങ്കുകള് നൽകതിയ 
വായ്പാ തക 83,886 കകാെതി രൂപയാണ്. കസ്ററ്റ് 
ബാങ്് ഗ്രൂപ്പും െഹകരണ ബാങ്കുകളും യഥാക്രമം 
68,415 കകാെതി രൂപയും 42,018 കകാെതി രൂപയുമാണ് 
വ തിതരണം സെയ്തിട്ടുളളത്. എെ്.എൽ.ബ തി.െതി 
ജൂണ് 2017 സറെ ബാങ്തിംഗ് കണക്കുകള് പ്രകാരം 
(എെ്.ബ തി.ഐയുസെ അഞ്് പങ്ാളതികളുമായതി കൂെതി 
കെര്ന്നതതിന് കശഷം) സപാതകമഖാ സ്ാപനം 
162,405 കകാെതി രൂപ വ തിതരണം സെയ്ത. െത്വകാരത്യ 
ബാങ്കുകളും  െഹകരണ ബാങ്കുകളും യഥാക്രമം 
98728 കകാെതി രൂപയും 42,673 കകാെതി രൂപയുമാണ് 
വ തിതരണം സെയതതിട്ടുളളത്. 

കാര്ഷടിക 
ആവശ്യങ്ങള്ക്ായുളള വായ്പ 
ബാങ്് ഗ്രൂ്പെ് തതിരതിച്ചുളള കാര്ഷ തിക വായ്പയുസെ 
വ തിതരണം സൂെ തി്പെ തിക്കുന്നത് െഹകരണ 
ബാങ്കുകള് ഉള്സ്പെസെ െംസ്ാനത്തിസറെ ആസക 
കാര്ഷ തിക വായ്പ മാര്ച് 2016 -ൽ 60,921 കകാെതി 
രൂപയായതിരുന്നത് 2017 മാര്ച തിൽ 68,787 കകാെതി 
രൂപയായതി വര്ദ്ധതിച്ചു. സമാത്ം വായ്പകളതിൽ 
കാര്ഷ തിക വായ്പകള് 23 ശതമാനമായതിട്ടുണ്്.  
മാര്ച് 2017 സല ബാങ്് ഗ്രൂ്പെ് തതിരതിച്ചുളള കണക്് 
സൂെ തി്പെ തിക്കുന്നത് സമാത്ം അഡത്വാന്െതിസറെ 
ഏറ്റവം കൂടുതൽ ഭാഗം കാര്ഷ തിക വായ്പയയതി 
നൽകുന്നത് ഗ്ാമതിണ ബാങ്കുകളാണ് (61 
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അദ്ധ്യായം 1, ജനസംഖധ്യം സ്ഥൂല സമ്പദ്��വധ്വസ്ഥയം

ശതമാനം) കദശ ൊൽകൃത ബാങ്കുകളും െത്വകാരത്യ 
ബാങ്കുകളും യഥാക്രമം 29 ശതമാനവം 18 
ശതമാനവമാണ് കാര്ഷ തിക വായ്പയായതി 
നൽകതിയത്. പ്രോന െംസ്ാനങ്ങളതിസല 
സഷഡ്യൂള്ഡ് സകാകമെ്െത്യൽ ബാങ്കുകള് 
വ തിതരണം സെയ് വായ്പ െംബന്ധതിച വ തിവരം  
അനുബന്ം 1.44 -ൽ കാണതിച തിരതിക്കുന്നു.

എസ.്സടി /എസ.്െടി,  ദുര്ബല 
വടിഭാഗത്തടിനുളള വായ്പകള്/
അഡ്്വാന്സ്
2017 മാര്ച തിൽ പട്ടതികജാതതി, പട്ടതികവര്ഗ 
വ തിഭാഗങ്ങള്ക്ായതി െത്വകാരത്യ ബാങ്കുകള് 
ഉള്സ്പെസെ വ തിവ തിേ ബാങ്കുകള് യഥാക്രമം 4,549 
കകാെതി രൂപയും, 1,172 കകാെതി രൂപയും വായ്പ 
ഇനത്തിൽ നൽകതിയതിട്ടുണ്്.  2016 മാര്ച തിൽ 
പട്ടതികജാതതി/പട്ടതികവര്ഗ് വ തിഭാഗങ്ങള്ക്് 
യഥാക്രമം 4,437 കകാെതി രൂപയും 1,048 കകാെതി 
രൂപയുമാണ് വ തിതരണം സെയ്തിട്ടുള്ളത്.  മുന് 
വര്ഷം വ തിതരണം സെയ് വായ്പയുമായതി 
താരതമത്യം സെയ്യുക്ാള് പട്ടതികജാതതി/പട്ടതികവര്ഗ് 
വ തിഭാഗക്ാര്ക്് നൽകതിയതതിൽ യഥാക്രമം 2.52 
ശതമാനവം 11.83 ശതമാനവം വര്ദ്ധനവ് 
കാണതിക്കുന്നു.   ബാങ്കുകള് തതിരതിച് പട്ടതികജാതതി/
പട്ടതികവര്ഗ് വ തിഭാഗങ്ങള് നൽകതിയ വായ്പയുസെ 
വ തിവരം പട്ഥിേ 1.14 -ൽ നൽകതിയതിരതിക്കുന്നു.

എെ്.എൽ ബ തി.െതി കണക്് പ്രകാരം, 
2017 മാര്ച തിൽ 63,877 കകാെതി രൂപയാണ് 
െംസ്ാനസത് ദുര്ബല വ തിഭാഗങ്ങള്ക്് 
വായ്പ ഇനത്തിൽ വ തിതരണം സെയ്തിട്ടുളളത്. 
2016 മാര്ച തിസല കണക്കുകള് പ്രകാരം ദുര്ബല 

വ തിഭാഗങ്ങള്ക്് 54,243 കകാെതി രൂപയാണ് 
വ തിതരണം സെയ്ത്. ഇത് അനവദതിച തകയതിൽ 18 
ശതമാനം വളര്ചയാണ് സൂെ തി്പെ തിക്കുന്നത്. 
 

ഭവന വായ്പ 
എെ്.എൽ ബ തി.െതി മാര് ച് 2017 സല കണക്് 
പ്രകാരം വാണതിജത്യ ബാങ്കുകളും െഹകരണ 
ബാങ്കുകളും ഉള്സ്പെസെ കകരളത്തിസല 
ബാങ്കുകള് 731,427 ഗുണകഭക്താക്ള്ക്ായതി 
37,644 കകാെതി രൂപയുസെ ഭവന വായ്പ 
നൽകതിയതിട്ടുണ്്. മുന്വര്ഷത്തിൽ ഈ വായ്പ 
772,781 ഗുണകഭാക്തകള്ക്ായതി 33,728 
കകാെതി രൂപയായതിരുന്നു. ഇത് സമാത്ം ഭവന 
വായ്പ അനവദതിചതതിൽ 11.61 ശതമാനം 
വളര്ചയാണ് കാണതിക്കുന്നത്. 2017 മാര്ച തിൽ 
കസ്ററ്റ് ബാങ്് ഗ്രൂ്പെ് 207,885 കപര്ക്് 15,269 
കകാെതി രൂപയാണ് നൽകതിയത്. കദശൊൽകൃത 
ബാങ്കുകള് 168,097 ഗുണകഭാക്താക്ള്ക്ായതി 
9,663 കകാെതി അനവദതിച്ചു. മറ്റ് ബാങ്കുകളുസെ 
കാരത്യത്തിൽ ഗ്ാമരീണ ബാങ്കുകള് 44,301 
കപര്ക്് 1,922 കകാെതി രൂപയും െത്വകാരത്യ 
ബാങ്കുകള് 58,546 കപര്ക്് 3,676 കകാെതി രൂപയും 
െഹകരണ ബാങ്കുകള് 252,598 കപര്ക്് 
7,114 കകാെതി രൂപയുമാണ്  ഭവനവായ്പാ 
ഇനത്തിൽ വ തിതരണം സെയ്തിട്ടുള്ളത്. െഹകരണ 
ബാങ്കുകള് 34.53 ശതമാനവം കസ്ററ്റ് ബാങ്് 
ഗ്രൂപ്പും കദശൊൽകൃത ബാങ്കും യഥാക്രമം 28.42 
ശതമാനം, 22.98 ശതമാനം എന്നതിങ്ങസനയാണ് 
ഭവന വായ്പ നൽകതിയ ഗുണകഭാക്താക്ളുസെ 
ശതമാനം. എന്നതിരുന്നാലും എെ്.എൽ ബ തി.െതി 
യുസെ ഭവന വായ്പയുസെ തകയുസെ ശതമാന 
കണക്തിൽ കൂടുതൽ നൽകതിയത് കസ്ററ്റ് ബാങ്് 
ഗ്രൂ്പൊണ് (40.56 ശതമാനം). കദശൊൽകൃത 
ബാങ്കുകള് ആസക ഭവന വായ്പയുസെ 

പട്ഥിേ 1.14
ബയാങ്് ഗ്രൂപ്് തഥിരഥിച് എസ്.സഥി/എസ്.െഥി വഥിഭയാഗക്യാർക്് നൽേഥിയ വയായ്പ മയാർച് 2017 

(രൂപ കേയാെഥിയഥിൽ)

 ബയാങ്് ഗ്രൂപ്് എസ് സഥി എസ് റ്റഥി
എണ്ം തുേ എണ്ം തുേ

കസ്ററ്റ് ബാങ്് ഗ്രൂ്പെ് 197,967 3,604 59,785 879
കദശൊൽകൃത ബാങ്കുകള് 72,074 693 17,726 201
ഗ്ാമരീണ ബാങ്കുകള് 26,196 143 14,106 77
െത്വകാരത്യ ബാങ്കുകള് 8,819 109 964 15

ആടേ ടേയാകമഴ്സ്യൽ ബയാങ്് 305,056 4,549 92,581 1,172
             അവലംബം- സംസ്ഥാനതല ബാങ്കകഴ്സ് കമ്മടിറ്റടി 2017
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സാമ്പത്തിക അവല�ാകനം 2017, ലകരള സംസ്ാന ആസൂത്രണ ല�ാര്ഡ്  

25.67 ശതമാനവം െഹകരണ ബാങ്കുകള് 
18.90 ശതമാനവം ഗുണകഭാക്താകള്ക്് 
വ തിതരണം സെയ്തിട്ടുണ്്. എെ്.ബ തി.ഐയുമായതി 
അകൊെതികയറ്റ് ബാങ്കുകളുസെ ലയനത്തിന 
കശഷം 2017 ജൂണ് വസര ഭവന വായ്പയുസെ 
തകയുസെ ശതമാനകണക്തിൽ കൂടുതൽ 
നൽകതിയത് സപാതകമഖല ബാങ്കുകള് (70.39 
ശതമാനം), െഹകരണ ബാങ്കുകള് (20.06 
ശതമാനം), െത്വകാരത്യ ബാങ്കുകള് (9.54 ശതമാനം) 
എന്നതിങ്ങസനയാണ് ഗുണകഭാക്താകള്ക്് 
വ തിതരണം സെയ്തതിട്ടുളളത്.

വടിദ്യാഭ്യാസ വായ്പ 
2017 മാര് ച് അവൊനം വസര 369,041 
വ തിദത്യാര്ത്ഥതികള്ക്് വ തിദത്യാഭത്യാെ വായ്പ 
ഇനത്തിൽ 8,995 കകാെതി രൂപ നൽകതിട്ടുണ്്. 
എന്നാൽ 2016 മാര്ച തിൽ 363,355 
വ തിദത്യാര്ത്ഥതികള്ക്് 9,441 കകാെതി രൂപയാണ് 

വ തിതരണം സെയ്ത്. 2017 ൽ വ തിദത്യാഭത്യാെ വായ്പ 
അനവദതിക്കുന്നതതിൽ ഗണത്യമായ കുറവാണ് 
കരഖസ്പെടുത്ന്നത്. എെ്.എൽ ബ തി.െതിയുസെ 
കണക്് പ്രകാരം കകരളത്തിൽ മുഴുവന് 
ബാങ്തിംഗ് ഗ്രൂപ്പുകള് നൽകതിയ വ തിദത്യാഭത്യാെ 
വായ്പയതിൽ കസ്ററ്റ് ബാങ്് ഗ്രൂ്പെ് 108,567 
വ തിദത്യാര്ത്ഥതികള്ക്ായതി 2,320 കകാെതി രൂപ 
നൽകതിയതിട്ടുണ്്. കദശൊൽകൃത ബാങ്കുകള് 
177,576 വ തിദത്യാര്ത്ഥതികള്ക്ായതി 4,654 കകാെതി രൂപ 
നൽകതിയതിട്ടുണ്്. ഇത് െംസ്ാനത്തിസറെ ആസക 
വ തിദത്യാഭത്യാെ വായ്പയുസെ 52 ശതമാനമാണ്. മറ്റ് 
ഗ്ാമരീണ ബാങ്കുകള് 32,738 വ തിദത്യാര്ത്ഥതികള്ക്് 
856 കകാെതിയും െത്വകാരത്യ ബാങ്കുകള് 45,702 
വ തിദത്യാര്ത്ഥതികള്ക്ായതി 1,074 കകാെതിയുമാണ് 
വ തിദത്യാഭത്യാെ വായ്പ ഇനത്തിൽ നൽകതിയതിട്ടുളളത്. 
2017 മാര്ച തിൽ െഹകരണ ബാങ്കുകള് 91 കകാെതി 
രൂപ 4,458 വ തിദത്യാര്ത്ഥതികള്ക്ായതി നൽകതിട്ടുണ്്. 
ആസക വ തിദത്യാഭത്യാെ വായ്പയുസെ കതിട്ടാക്െം 
2017 കാലയളവ തിൽ 13 ശതമാനമായതി ഉയര്ന്നു. 

 
കബയാക്്   1.1

വഥിദ്യയാഭ്യയാസ വയായ്പയാ തഥിരഥിചെവ് സഹയായ പദ്ധതഥി 
പഠനപൂര്ത്രീകരണത്തിന കശഷം വ തിദത്യാഭത്യാെ വായ്പ തതിരതിചെയ്ക്കുവാന് കെതിയാസത 
കെസക്ണതിയതിലായവസര െഹായതിക്കുന്നതതിനായതി ഒരു പദ്ധതതി 2016-17, 2017-18 ബജറ്റുകളതിൽ 
പ്രഖത്യാപ തിച തിരുന്നു. വ തിദത്യാഭത്യാെ വായ്പ എടുത്വര്ക്് വായ്പ തതിരതിചെവ് അവേതിക്് (Repayment 
Holiday) കശഷമുളള 4 വര്ഷ ആശത്വാെ കാലയളവ തിൽ വായ്പ തതിരതിചെവ തിനായതി െര്ക്ാര് െഹായം 
ലഭത്യമാക്കുകമാണ് ഈ പദ്ധതതിസകാണ്് ലക്ഷത്യമാക്കുന്നത്. ഈ പദ്ധതതിയനെരതിച്, വ തിദത്യാര്ത്ഥതികള്ക്് 
അനവദതിച വ തിദത്യാഭത്യാെ വായ്പകസള രണ്് വ തിഭാഗങ്ങളായതി തതിരതിച തിരതിക്കുന്നു.  

i. നതിഷ്ക്രതിയ ആസ്തതിയാക്ാത് വ തിദത്യാഭത്യാെ വായ്പാ/സ്റാന്കഡര്െ് അസക്ൗണ്് 
ii. 2016 മാര്ച്  31 – കനാ അതതിന മുക്ാ നതിഷ്ക്രതിയ ആസ്തതിയായതി (NPA) മാറതിയതിട്ടുളള വ തിദത്യാഭത്യാെ 

വായ്പാ അസക്ൗണ്്. 

ഒന്നാമസത് വ തിഭാഗത്തിൽ, നാലു വര്ഷ ആശത്വാെ കാലയളവ തിൽ വാര്ഷ തിക തതിരതിചെവ് തക 
(മുതലും പല തിശയും) െര്ക്ാരും വായ്പസയടുത് വത്യക്തതിയും തമ്തിൽ നതിര്ദ്ധതിഷ് അനപാതത്തിൽ 
വരീതതിയ്കസ്പെടുകയാണ് സെയ്യുന്നത്. രണ്ാമസത് വ തിഭാഗത്തിൽ, കയാഗത്യതയ്ക് അനസൃതമായതി ഒരു 
നതിര്ദ്ധതിഷ് െഹായം നൽകതിസകാണ്് കലാണ് കക്ാെ് സെയ്യുന്നതതിന് വായ്പസയടുത്യാസള െര്ക്ാര് 
െഹായതിക്കുന്നതാണ്. 

ഈ പദ്ധതതി, എലൊ സഷഡ്യൂള്െ് സകാകമെ്െത്യൽ ബാങ്കുകള്ക്കും, െഹകരണ ബാങ്കുകള്ക്കും, ഏസറ്റടുത്് 
നെ്പെ തിലാക്ാവന്നതം ഇന്ഡത്യയതിസല അംഗരീകൃത സപ്രാഫഷണൽ/സെക്നതിക്ൽ കകാെ്സുകള്ക്് മാ്ം 
ബാേകമാകുന്നതമാണ്. 9 ലക്ഷം രൂപ വസര അനവദതിച തിട്ടുളള വായ്പകള്ക്് ഈ പദ്ധതതി പ്രകാരമുളള 
ൊ്ത്തിക െഹായം ലഭതിക്കുന്നതായതിരതിക്കും വ തിദത്യാഭത്യാെ വായ്പ തതിരതിചെവ് െഹായ പദ്ധതതിയുസെ 
കാരത്യക്ഷമമായ നെത്തി്പെ തിനകവണ്തിയുളള കനാഡൽ ഏജന്െതി െംസ്ാനതല ബാങ്കുകളുസെ െമതിതതി 
(എെ്.എൽ ബ തി.െതി) ആയതിരതിക്കും. 

അവലംബം : സ.ഉ.(പ ടി).നം.65/2017/ധന തരീയതടി.  16/05/2017
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അദ്ധ്യായം 1, ജനസംഖധ്യം സ്ഥൂല സമ്പദ്��വധ്വസ്ഥയം

2017-18 വര്ഷം ജൂണതിസല കണക്് പ്രകാരം 
350,153 വ തിദത്യാര്ത്ഥതികള്ക്് വ തിദത്യാഭത്യാെ വായ്പ 
ഇനത്തിൽ 9,267 കകാെതി രൂപ നൽകതിയതിട്ടുണ്്. 

നമക്ാ ഫടിനാന്സ് 
്മകക്രാ ഫതിനാന്െ് സ്ാപനങ്ങള്ക്് 
റരീ-ഫതിനാന്െ് ൌകരത്യം നൽകുന്നതതിൽ 
വാണതിജത്യ ബാങ്കുകള്, ഗ്ാമരീണ ബാങ്കുകള്, 
െഹകരണ െംഘങ്ങള് മറ്റു വന്കതിെ ക്നതികള് 
എന്നതിവ പ്രോന പങ്കു വഹതിച തിട്ടുണ്്. ്മകക്രാ 
ഫതിനാന്െ് സ്ാപനങ്ങള് ബാങ്കുകളുസെ 
പകര െംവ തിോനമായതി പ്രവര്ത്തിക്കുന്നു. 
ഈ സ്ാപനം ്മകക്രാ സക്രഡതിറ്റ്, വാഗ്ാനം 
സെയ്യുന്നത് മാ്മലെ, െത്വയം സതാെതിൽ 
ആരംഭതിക്കുന്നതതിനളള സൌകരത്യവം, 
ഇന്ഷുറന്െ്, പണമെയ്കൽ, വത്യക്തതിപരമായ 
സകൗണ്െതില തിംഗ്, പരതിശരീലനം, പ തിന്തുണ 
എന്നതിവ കപാലുളള മറ്റ് േനകാരത്യ കെവനങ്ങളും 
അവര് നൽകുന്നു. സ്തിരമായ ബാങ്തിംഗ് 
കെവനങ്ങസളാന്നും ലഭത്യമലൊത്വര്ക്് 
ഇത് ഒരു ആശത്വാെമാണ്. എെ്.എൽ.
ബ തി.െതി യുസെ കണക്് പ്രകാരം 2017 മാര്ച് 
വസര 2.70 ലക്ഷത്തിൽ കൂടുതൽ െത്വയം 
െഹായ െംഘങ്ങളുസെ കെവ തിംഗ്െ് ബാങ്് 
അസക്ൗങ്ങുകളതിൽ വ തിവ തിേ ബാങ്കുകളതിലായതി 
1,504 കകാെതി രൂപയുസെ നതികക്ഷപമുണ്്.

ബാങ്കുകള് തതിരതിച്ചുളള കണക്് പ്രകാരം 
കദശൊൽകൃത ബാങ്കുകളതിലാണ് കൂടുതൽ 
അക്ൗണ്ടുകളുളളത്. (50.5 ശതമാനം). 
മറ്റു ബാങ്കുകളതിൽ ഉളള െത്വയം െഹായ 
െംഘങ്ങളുസെ അക്ൗണ്ടുകളുസെ ശതമാനം 
ഗ്ാമരീണ ബാങ്കുകള് (21 ശതമാനം), െത്വകാരത്യ 
ബാങ്കുകള് (18.8 ശതമാനം) കസ്ററ്റ് ബാങ്് (9.7 
ശതമാനം) എന്നതിങ്ങസനയാണ്. ആസക െത്വയം 
െഹായ െംഘങ്ങളുസെ സഡക്പൊെതിറ്റ് കസ്ററ്റ് 
ബാങ്് (3.66 ശതമാനം), ഗ്ാമരീണ ബാങ്് (4.72 
ശതമാനം), െത്വകാരത്യ ബാങ്് (18.88 ശതമാനം) 
എന്നതിങ്ങസനയാണ്.
 

വായ്പ–നടികക്ഷപ അനുപാതം
  
മാര് ച് 2017 അവൊനം വസരയുളള കണക്് 
പ്രകാരം ഇന്ത്യയതിൽ ബാങ്തിംഗ് കമഖലയതിൽ 
സഷഡ്യൂള്ഡ് വാണതിജത്യ ബാങ്കുകളതിസല 
ആസക  വായ്പ-നതികക്ഷപാനപാതം 73.73 

ശതമാനമാണ്. ഇത് മാര് ച് 2016 -ൽ 77.86 
ശതമാനമായതിരുന്നു. ഇന്ത്യയതിസല പ്രമുഖ 
െംസ്ാനങ്ങളതിൽ വായ്പ-നതികക്ഷപം 
അനപാതത്തിസറെ കാരത്യത്തിൽ തമതിെ്നാെ് 
(106.55 ശതമാനം) മുന്പന്തിയതിലാണ്. മറ്റു 
െംസ്ാനങ്ങളായ മഹാരാഷ്ട്ര (106.28 
ശതമാനം), ആ�ാപ്രകദശ് (100.21 ശതമാനം) 
എന്നതിവ തിെങ്ങളതിലും വായ്പ നതികക്ഷപ അനപാതം 
കൂടുതലാണ്. കകരളത്തിസറെ   സഷഡ്യൂള്ഡ് 
വാണതിജത്യ ബാങ്കുകളതിസല വായ്പ നതികക്ഷപ 
അനപാതം 59.71 ശതമാനം മാ്മാണ്. ഇത് 
മുന് വര്ഷസത് 61.84 ശതമാനസത്കാളും 
കുറവാണ്. (അനുബന്ം 1.45). ആര്.
ബ തി.ഐയുസെ ്്മാെ കണക്കുകള് 
പ്രകാരം 2017 ജൂണ് അവൊനം കകരളത്തിസല 
സഷഡ്യൂള്ഡ് വാണതിജത്യ ബാങ്കുകള്ക്് 419,839 
കകാെതി രൂപയുസെ ആസക നതികക്ഷപവം, 249,529 
കകാെതി രൂപയുസെ ആസക വായ്പയുമാണ് ഉള്ളത്. 
ഇത്പ്രകാരം വായ്പ-നതികക്ഷാനപാതം 59.43 
ശതമാനമാണ്.

ഇന്ത്യയതിസല സപാതകമഖലാ ബാങ്കുകളുസെ 
2017 മാര്ച തിസല വായ്പ നതികക്ഷപ അനപാതം 
69.64 ശതമാനമാണ്. ഇത് 2016 മാര് ച തിൽ 
74.68 ശതമാനമായതിരുന്നു. ഇന്ത്യയതിസല 
പ്രമുഖ െംസ്ാനങ്ങളതിൽ വായ്പ-നതികക്ഷപ 
അനപാതത്തിസറെ കാരത്യത്തിൽ മഹാരാഷ്ട്ര 
(109.20 ശതമാനം) മുന്പന്തിയതിലാണ്. 
ഇക്ാരത്യത്തിൽ നൂറ് ശതമാനത്തിന് മുകളതിലുളള 
മറ്റ് െംസ്ാനങ്ങള് സതലുങ്ാന (106.35), 
തമതിെ്നാെ് (105) എന്നതിവയാണ്. കകരളത്തിസല 
സപാതകമഖല ബാങ്കുകളുസെ വായ്പ-നതികക്ഷപ 
അനപാതം 63.04 ശതമാനമാണ്. ഇത് 
2016 മാര്ച തിൽ 67.09 ശതമാനമായതിരുന്നു. 
(അനുബന്ം 1.46)

ബാങ്ടിംഗ്- 
സ്ടിതടിവ ടിവരകണക്ടിടറെ 
ജടില് തടിരടിച്ചുളള വ ടിശകലനം
ജതിലെകളതിസല കണക്കുകള് 
പരതികശാേതിക്കുകയാസണങ്തിൽ ഏറ്റവം കൂടുതൽ 
ശാഖകകളാെ് കൂെതി എറണാകുളം ജതിലെയാണ് 
മുന്പന്തിയതിൽ (999). സതാട്ടുപ തിന്നാസല തൃശൂര് 
(733) തതിരുവനന്പുരം (725) എന്നതിങ്ങസനയാണ്. 
ഏറ്റവം കുറവ് ബാങ്് ശാഖകളുളള ജതിലെ വയനാെ് 
ആണ്(121). കകരളത്തിൽ വായ്പാനപാതം 
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സാമ്പത്തിക അവല�ാകനം 2017, ലകരള സംസ്ാന ആസൂത്രണ ല�ാര്ഡ്  

ഏറ്റവം കൂടുതലുളളത് വയനാടും (115.91 
ശതമാനം) ഇടുക്തിയുമാണ് (107.37 ശതമാനം). 
വായ്പാനപാതത്തിസറെ കാരത്യത്തിൽ 
25.24 ശതമാന നതിരക്തിൽ ഏറ്റവം പ തിന്നതില് 
പത്നംതതിട്ട ജതിലെയാണ് (അനുബന്ം 1.47). 
െംസ്ാനത്് എറണാകുളം ജതിലെയതിലാണ് 
ഏറ്റവം കൂടുതൽ ബാങ്് നതികക്ഷപം ഉളളത്. ജതിലെ 
തതിരതിച്ചുളള വാണതിജത്യ ബാങ്കുകളുസെ നതികക്ഷപവം 
അഡത്വാന്െതിസറെയും കണക്് ചഥിത്ം 1.15 -ൽ 
കാണതിച തിരതിക്കുന്നു. 
 

കകരളത്തടിടല സഹകരണ 
ബാങ്ടിംഗ് കമഖല 
കകരളത്തിസല ഹൃെത്വകാല വായ്പയുസെ 
ഏറ്റവം ജനെമ്തിതതിയുള്ള ബാങ്് ആണ് 
കകരള െംസ്ാന െഹകരണ ബാങ്്.  
ജതിലൊ െഹകരണ ബാങ്കുകള്, പ്രാഥമതിക 
കാര്ഷ തിക വായ്പ െംഘങ്ങള് മറ്റ് െഹകരണ 
സ്ാപനങ്ങള് എന്നതിവയതിസല മതിച ശംഖലകസള 
ഉള്സകാളളുന്നതതിനളള കക� ബാലന്െതിംഗ് 
കക�മായതി ഇത് പ്രവര്ത്തിക്കുന്നു. എെ്.എൽ.
ബ തി.െതിയുസെ 2017 മാര് ച് വസരയുളള കണക്് 

പ്രകാരം െഹകരണ ബാങ്തിസറെ 980 ശാഖകളതിൽ 
135 എണ്ം ഗ്ാമരീണ കമഖലയതിലും, 26 എണ്ം 
അര്ദ്ധ നഗര കമഖലയതിലും, 819 എണ്ം നഗര 
പ്രകദശത്മാണ്. 

മാര്ച് 2017 വസര യുളള കണക്് പ്രകാരം 
കകരളത്തിസല ബാങ്തിംഗ് കമഖലയതിലുളള വാണതിജത്യ 
ബാങ്കുകളുസെയും െഹകരണ ബാങ്കുകളുസെയും 
ആസക സഡക്പൊെതിറ്റ് 474,626 കകാെതി രൂപയാണ്. 
2017 മാര്ച് മാെം വസര െഹകരണ ബാങ്തിസല 
സഡക്പൊെതിറ്റ് 64,134 കകാെതിയായതിരുന്നു. ഇത് 
സകാകമെ്െത്യൽ ബാങ്തിസറെയും െഹകരണ 
ബാങ്തിസറെയും ആസക നതികക്ഷപത്തിസറെ 13.51 
ശതമാനമാണ്. 2017 മാര്ച തിൽ കകരളത്തിസല 
മുഴുവന് വാണതിജത്യ ബാങ്കുകളും െഹകരണ 
െംഘങ്ങളും കെര്ന്ന് നൽകതിയ അഡത്വാന്െ് തക 
298,093 കകാെതി രൂപയാണ്. ഇതതിൽ െഹകരണ 
ബാങ്് നൽകതിയത് 14.10 ശതമാനമായ 42,018 
കകാെതി രൂപയാണ്. കകരളത്തിൽ കാര്ഷ തിക 
വായ്പ 2017 മാര് ച് മാെസത് കണക്് 
പ്രകാരം 68,787 കകാെതി രൂപയായതിരുന്നു. ഇതതിൽ 
െഹകരണ കമഖലയുകെത് ആസക കാര്ഷ തിക 
വായ്പയുസെ 10.66 ശതമാനമായ 7,330 കകാെതി 

ചഥിത്ം 1.15 
ടഷഡയുള്ഡ് വയാണഥിജ്യ ബയാങ്കുേളുടെ നഥികക്പത്ഥിടറെയം വയായ്പയടെയം 

ജഥില് തഥിരഥിച്ചുളള േണക്്, മയാർച് 2017

         അവലംബം: റടിസര്വ് ബാങ്് ഓഫ് ഇന്്യ – ടഷഡ്യൂള്ഡ്് വാണടിജ്യ ബാങ്കുകളും നടികക്ഷപത്തടിടറെയും 
         വായ്പയുടെ ന്മാസ കണക്്, മാര്ച് 2017
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അദ്ധ്യായം 1, ജനസംഖധ്യം സ്ഥൂല സമ്പദ്��വധ്വസ്ഥയം

 
കബയാക്്   1.2

അഞ്് അക്യാസഥികയറ്റ് ബയാങ്കുേളുമയായഥി  കസ്ററ്റ് ബയാങ്് ഓഫ് ഇന്ത്യയടെ ലയനം 
ഇന്ത്യന് ബാങ്തിംഗ് െംവ തിോനം ഏകരീകരണത്തിസറെ ഘട്ടത്തികലക്് നരീങ്ങുന്ന ൊഹെരത്യത്തിൽ 2016 ജൂണ് 
15-ന് കക� കാബ തിനറ്റ് കസ്ററ്റ് ബാങ്് ഓഫ് ഇന്ത്യയുസെ  5 ഉപവ തിഭാഗങ്ങളുമായതി ലയനത്തിന് അംഗരീകാരം 
നൽകതി.  അകസ്ാെതികയറ്റ് ബാങ്കുകളുസെയും എെ്.ബ തി.ഐ.യുസെ ഭാരതരീയ മഹതിളാ ബാങ്തിസറെയും ലയനം 
ഭാരതരീയ ബാങ്തിംഗ് കമഖലയതിൽ നെന്ന  �ഹത്ം  പ്രഥമവമായ ഏകരീകരണമാണ്. കസ്ററ്റ് ബാങ്് ഓഫ് 
ബ തികാനതിയര് &  ജയ്പൂര് (എെ്.ബ തി.ബ തി സജ), കസ്ററ്റ് ബാങ്് ഓഫ് ്മസൂര്, കസ്ററ്റ് ബാങ്് ഓഫ് ട്രാവന്കൂര്, 
കസ്ററ്റ് ബാങ്് ഓഫ് ്ഹദരാബാദ്, കസ്ററ്റ് ബാങ്് ഓഫ് പാെത്യാലയും കൂൊസത ഭാരതരീയ മഹതിളാ ബാങ്് 
എന്നതിവ കസ്ററ്റ് ബാങ്് ഓഫ് ഇന്ത്യയുമായതി (എെ്.ബ തി.ഐ.) ലയതിചത് 2017   ഏപ്ര തിൽ 1 നാണ്.  
 
കകരളത്തിസല 5 അകസ്ാെതികയറ്റ് ബാങ്കുകളുസെയും ഭാരതരീയ മഹതിളാ ബാങ്തിസറെയും ലയനത്തിന് കശഷം 
2017 ഒക്കൊബര് 31 -സല കണക്് പ്രകാരം കസ്ററ്റ് ബാങ്് ഓഫ് ഇന്ത്യക്് 22 ശതമാനം ബ്ാഞ്ചുകകളാെ് കൂെതി 
1,313 ശാഖകളാണുള്ളത്.  ലയനത്തിന് കശഷം കകരളത്തിൽ നതികക്ഷപത്തിസറെ മാര്ക്റ്റ് വ തിഹതിതം 11.60 
ശതമാനത്തിൽ നതിന്ന് 32.74 ശതമാനമായതി ഉയരുകയും മുന്കൂര് തക 10.60 ശതമാനത്തിൽ നതിന്ന് 25.82 
ശതമാനമായതി വര്ദ്ധതിക്കുകയും സെയ്ത.

 ലയനത്തിസറെ ഭാഗമായതി എെ്.ബ തി.ഐ.യും അകസ്ാെതികയറ്റ് ബാങ്കുകളും അതതികനാെനബന്ധതിച എ.റ്റതി.
എം. കൗണ്റുകളും മാറ്റതി സ്ാപ തിചതതിസറെ വ തിവരങ്ങള് അനുബന്ം 1.48 -ൽ കാണതിച തിരതിക്കുന്നു.  2017 
ഒക്കൊബര് 31 -സല കണക്് പ്രകാരം ജതിലെ തതിരതിച്ചുള്ള എെ്.ബ തി.ഐ. ശാഖകളുസെ എണ്ം അനുബന്ം 
1.49 -ൽ സകാടുത്തിരതിക്കുന്നു.

അവലംബം : കസ്ററ്് ബാങ്് ഓഫ് ഇന്്യ

രൂപയായതിരുന്നു. കകരളത്തിസല ബാങ്തിംഗ് 
കമഖലയതിസല ആസക ക്രയവ തിക്രയം 2016 മാര്ച് 
മാെസത് കണക്് പ്രകാരം 690,528 കകാെതി 
രൂപയായതിരുന്നു. ഇത് 2017 മാര്ച തിൽ 772,718 
കകാെതി രൂപയായതി ഉയര്ന്നു. (പട്ഥിേ 1.15) 

പട്ഥിേ 1.15
സഹേരണ കമഖലയടെ സ്ഥഥിതഥി (രൂപ കേയാെഥിയഥിൽ)

ഘെേം

2017 മയാർച്
സഹേരണ 
കമഖലയടെ 
ശതമയാനം

സഹേരണ 
കമഖല

വയാണഥിജ്യ 
ബയാങ്കുേള് 

വയാണഥിജ്യ ബയാങ്കുേള്+ 
സഹേരണ ബയാങ്കുേള്

ശാഖകള് 980 6,332 7,312 13.40
ആസക നതികക്ഷപം 64,134 410,492 474,626 13.51
ആസക അഡത്വാന് െ് 42,018 256,075 298,093 14.10
ആസക ബതിെതിനെ് 106,152 666,566 772,718 13.74
മുന്ഗണനാ കമഖലക്കുള്ള 
അഡത്വാന്െ്

26,366 142,102 168,468
15.65

കാര്ഷതിക അഡത്വാന്സുകള് 7,330 61,457 68,787 10.66
എെ്.എം.ഇ. അഡത്വാന്െ് 963 39,408 4,0371 2.39

  അവലംബം: സംസ്ാനതല ബാകങ്ഴ്സ് കമ്ടിറ്ടി 2017
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സാമ്പത്തിക അവല�ാകനം 2017, ലകരള സംസ്ാന ആസൂത്രണ ല�ാര്ഡ്  

 
കബയാക്്   1.3

കേരള കേയാപ്കററ്റീവ് ബയാങ്് 

2016 ജൂണ് 24 ന് കകരള ഗവര്ണ്ര് കകരളത്തിസല ഹൃെത്വകാല െഹകരണ വായ്പാ ഘെന 
പുന:െംഘെതി്പെ തിക്കുന്നതതിസന കുറതിച് നതിയമെഭയതിൽ പ്രഖത്യാപ തിച്ചു. 14 ജതിലൊ െഹകരണ ബാങ്കുകളും 
െംസ്ാന െഹകരണ ബാങ്കും ലയതി്പെ തിക്കുന്നതതിനളള ൊേത്യതകസളക്കുറതിച് നതിരരീക്ഷ തിക്ാന് കവണ്തി 
സപ്രാഫെര് എം.എെ്.ശ്രരീറാം ഇന്ഡത്യന് ഇന്സ്റതിട്ട്യൂട്ട് ഓഫ് മാകനജ്സമറെ് ബാംഗ്ലൂരതിസറെ കനതൃതത്വത്തിലുളള 
വ തിദഗ്േ െമതിതതിസയ കകരള െര്ക്ാര് നതിയമതിച്ചു. യുവാക്ളുസെ ആവശത്യങ്ങള് നതിറകവറ്റുവാന് കെതിയുന്ന 
രരീതതിയതിൽ 15 ബാങ്കുകസള ലയതി്പെ തിക്കുതതികനാസൊ്പെം ഒരു ൊകങ്തതിക, ഉന്നത നതിലവാരമുളള ആധുനതിക 
ബാങ്തിസന സൃഷ് തിക്കുന്നതതിനളള നതിര്കദശങ്ങള് അെങ്ങതിയ റതിക്പൊര്ട്ട് െമതിതതി െമര്്പെ തിച്ചു. െംസ്ാന 
െഹകരണ ബാങ്തിസറെ 820 ശാഖകളതിലൂസെ കഫാസറസൈ് ബ തിെതിനസ്് (Forex Business) ഉള്സ്പെസെ എലൊ 
ആധുനതിക ബാങ്തിംഗ് ൌകരത്യങ്ങളും ലഭത്യമാകും. 

െംസ്ാന െഹകരണബാങ്തിസറെ രൂപരീകരണത്തിനകവണ്തി ഒരു സെയര്മാനം ബാങ്തിംഗ്, ഐ.െതി.
യും എച്.ആര് ആറെ് കകാ-ഓ്പെകറഷന് എന്നതി കമഖവലകളതിൽ നതിന്ന് മൂന്ന് അംഗങ്ങളും ഉള്സ്പെടുന്ന ഒരു 
ൊെ്ക് കഫാെ്െതിസന െര്ക്ാര് നതിയമതിച്ചു. ൊെ്ക് കഫാെ്െ് പ്രവര്ത്നം ആരംഭതിക്കുകയും െംകയാജതിത 
പ്രക്രതിയ നെക്കുകയും സെയ്യുകയാണ്. 2018 െ തിങ്ങം ഒകന്നാടു കൂെതി െംസ്ാന െഹകരണ ബാങ്തിസറെ 
പ്രവര്ത്നം തെങ്ങുവാന് കെതിയുസമന്ന് പ്രതതിക്ഷ തിക്കുന്നു. 

എലൊവര്ക്കും സുരക്ഷ തിതവം വ തിശത്വാെകയാഗത്യവമായ ബാങ്തിംഗ് കെവനങ്ങള് ലഭത്യമാക്കുക എന്നതാണ് 
പുതതിയ ബാങ്തിസറെ വരീക്ഷണം. മാനത്യമായ ഉപജരീവനമാര്ഗ്ം നതിവര്ത്തിക്കുന്നതതിന് സമചസ്പെട്ട ൊ്ത്തിക 
കെവനങ്ങള് നൽകുന്നതതിലൂസെ സുരക്ഷ തിതവം ൌഹൃദപരവമായ ബാങ്തിംഗ് കെവനങ്ങള് ൊോരണ 
ജനങ്ങള്ക്് എളു്പെത്തിൽ ലഭത്യമാക്കുക എന്നതാണ് പുതതിയ ഈ ബാങ്തിസറെ ദൗതത്യം.

നതിര്ദ്തിഷ് െംസ്ാന െഹകരണ ബാങ്് കകരളത്തിസല കര്ഷകര്, െ്്രീകള്, യുവാക്ള്, സെറുകതിെ 
െംരംഭകര്, കനാണ്-റെതിഡറെ് ഇന്ഡത്യന്െ് തെങ്ങതിയ ൊോരണ ജനങ്ങള്ക്് ഒരു ആധുനതിക 
ബാങ്ായതി കണക്ാക്സ്പെടുന്നു.  െഹകരണ കമഖലയതിസല ഒരു “െമ്പൂര്ണ് കെവന ൊര്വ്വ്തിക 
ബാങ്ായതി” രൂപരീകരതിക്സ്പെടും.  പ്രാഥമതിക കാര്ഷ തിക െഹകരണ െംഘങ്ങള്ക്കും (പ തി.എ.െതി.എെ്) 
അതതിസറെ അംഗങ്ങള്ക്കുമാണ് ഇതതിസറെ കെവനം ലഭത്യമാകുക, പുതതിയ ബാങ്് െമൂഹത്തിസറെ എലൊ 
വ തിഭാഗങ്ങള്ക്കും കെവനം നൽകുന്നതതിനായതി പരതിശ്രമതിക്കുകയും കകരളത്തിസല സപാതെമൂഹത്തിസറെ 
അഭതിമാനസ്ാപനവമായതി നതിലസകാള്ളുന്നതാണ്. ഇത് “ജനങ്ങളുസെ െത്വന്ം ബാങ്”് ആയതിരതിക്കും.  
െംസ്ാനത്തിസറെ എലൊ പര്രാഗത, ആധുനതിക ബാങ്തിംഗ് ഉൽ്പെന്നങ്ങളും, കെവനങ്ങളും 
െംസ്ാനസത് ജനങ്ങള്ക്് താങ്ങാവന്ന നതിരക്തിൽ ലഭത്യമാക്കുകയും സെയ്യും.

കകരളത്തിസല െഹകരണ ബാങ്തിംഗ് െംവ തിോനം ജനങ്ങസള കെവ തിക്കുന്നതതിലും െംസ്ാനത്തിസറെ 
ഗ്ാമരീണ െ്ദ് വത്യവസ്സയ പ തിന്തുണക്കുന്നതതിലും സുപ്രോന പങ്് വഹതിക്കുന്ന കാരത്യത്തിൽ ഒരു 
െംശയവമതിലെ.  കകരള ബാങ്് എന്ന െങ്ല്ത്തിന് പ തിന്നതിസല പ്രോന ഉകദ്ശം കകരളത്തിസറെ വളര്ചയ്ക്കും 
വ തികെനത്തിനം കവണ്തി വര്ദ്ധതിച്ചു വരുന്ന വ തിഭവ ലഭത്യത ഉറ്പൊക്ലാണ്.  

പുതതിയ ബാങ്തിംഗ് ഡയറക്െര്മാരതിൽ 22 അംഗങ്ങളാണുള്ളത്.  െരീഫ് എസൈതിക്യൂട്ടരീവ് ഓഫരീെറായതി ഒരു 
അനഭവ പരതിെയമുള്ള ബാങ്ര്, പ്രാഥമതിക കാര്ഷ തിക വായ്പ െംഘങ്ങളതിൽ നതിന്ന് 14 പ്രതതിനതിേതികള് 
(ഓകരാ ജതിലെയതിൽ നതിന്നും ഒരാള് വരീതം കുറഞ്ഞ നതിര്ദ്തിഷ് കയാഗത്യത അനെരതിച്) അസപസൈ് െഹകരണ 
െംഘങ്ങസള പ്രതതിനതിേരീകരതിക്കുന്ന രണ്് അംഗങ്ങള്, സഡാസമയതിന്/െബ്ജക്െ് വ തിദഗ്ദ്ധരുസെ 3  
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പ്രതതിനതിേതികള്, 2 എസൈ്ഒഫരീകഷത്യാ പ്രതതിനതിേതികള്, നബാര്ഡ് (1), െഹകരണ വകു്പെ തിസറെ  മുന്  
ഉകദത്യാഗസ്ര് (1) എന്നതിവരെങ്ങുന്നതാണ് കയാഗത്യതാ മാനദണ്ം.  റരീജത്യണൽ കബാര്ഡകള് ഒന്നും 
നതിര്കദ്ശതിച തിട്ട തിലെ.

പുതതിയ ബാങ്തിസറെ ആസ്ാനം തതിരുവനന്പുരത്ായതിരതിക്കും. രണ്് ജതിലെകള് വരീതം ഉള്സക്ാള്ളുന്ന ഏെ് 
കമഖലാ ഓഫരീസുകസള മതതിയായ അേതികാരമുള്ള റരീജതിയണൽ മാകനജര്മാര് നയതിക്കും.  റരീജതിയണൽ 
ഓഫരീസുകളുസെ അേതികാര പരതിേതിയതിന്കരീെതിൽ വരുന്ന പ്രാഥമതിക കാര്ഷ തിക െഹകരണ െംഘങ്ങസള 
നയതിക്കുന്നതതിനായതി മാര്ഗ്നതിര്കദ്ശതി എന്ന നതിലയതിൽ ഒരു വ തിദഗ്ദ്ധ െരീം ഉണ്ായതിരതിക്കും.  നതിലവ തിലുള്ള 
െഹകരണ െംഘങ്ങളുസെ ലയനം തെരും. കമഖലാ മാകനജര്മാര് തലവനായുള്ള രണ്് ജതിലെകസള 
ഉള്സക്ാള്ളുന്ന 7 കമഖലാ ഓഫരീസുകളും ഉണ്ായതിരതിക്കും.  റരീജത്യണൽ ഓഫരീസുകള്ക്് പ്രാഥമതിക കര്ഷക 
െംഘെനകളുസെ അേതികാര പരതിേതിയതിൽ ഒരു മാര്ഗ്നതിര്കദ്ശം വഹതിച്ചുസകാണ്് ്ക്പെറ്റുന്നതതിനള്ള 
െമര്്പെ തിത െംഘം ഉണ്ായതിരതിക്കും.  നതിലവ തിലുള്ള ക്നതികളുസെ ശംഖല ലയതി്പെ തിക്കും.

നതിലവ തിൽ െഹകരണ ബാങ്തിംഗ് ്തിതല െംവ തിോനമാണുള്ളത്. അവ െംസ്ാന െഹകരണ ബാങ്കും, 
പുറസമ ജതിലൊ െഹകരണ ബാങ്കുകള്, െഹകരണ ബാങ്കുകളും സൊ്െറ്റതികളും എന്ന ക്രമത്തിലാണ് 
െ തിട്ടസ്പെടുത്തിയതിട്ടുള്ളത്. താെസത് തലത്തിൽ ഉള്സക്ാള്ളുന്നു.  കകരള ബാങ്തിസറെ രൂപവത്കരണത്തിന് 
കശഷം ഇത് രണ്് തലത്തിലുള്ള െംവ തിോനമായതി മാറുന്നതാണ്.

അവലംബം : കകരള സഹകരണ വകുപ്ം കകരള ബാങ്കുകളുടെ രൂപരീകരണം സംബന്ടിക്കുന്ന വ ടിദഗ്ദ സമടിതടി റടികപ്ാര്ട്ം

വയാർഷഥിേ പദ്ധതഥി 2017-18

കക�ത്തിൽ നതിതതി ആകയാഗ് രൂപരീകരതിചതതിന് 
കശഷം ആസൂ്ണ പ്രക്രതിയയും അതതിലൂസെ 
പഞ്വത്ര പദ്ധതതിയും നതിര്ത്ലാക്തി 
എന്നതിരുന്നാലും, കകരള െര്ക്ാര് പഞ്വത്ര 
പദ്ധതതിയുമായതി മുകന്നാട്ട് കപാകാന് 
തരീരുമാനസമടുക്കുകയും അതപ്രകാരം 
െംസ്ാനത്് പതതിമൂന്നാം പഞ്വത്ര 
പദ്ധതതി (2017-22) പ്രവര്ത്നങ്ങള്ക്് തെക്ം 
കുറതിക്കുകയും സെയ്ത. തെര്ന്നു വ തിവ തിേ 
വ തിഷയങ്ങളതിൽ ്വദഗ്ത്യമുളള പണ്തിതന്ാര്  
ഭരണകര്ത്ാക്ള്, ൊമൂഹത്യ, രാഷ്രീയ 
പ്രവര്ത്കര് മറ്റ് വ തിദഗ്ദ്ധര് എന്നതിവരെങ്ങുന്ന  
എഴുനൂകറാളം അംഗങ്ങസള ഉള്സ്പെടുത്തിക്ാണ്് 
നാല്ത്തിമൂന്ന് െംസ്ാനതല കര്മ്  
െമതിതതികള്ക്് രൂപം സകാടുത്. കൂൊസത കര്മ് 
െമതിതതികളുസെ റതിക്പൊര്ട്ടതിസറെ അെതിസ്ാനത്തിൽ 
പതതിമൂന്നാം പഞ്വത്ര പദ്ധതതിയുസെ 

െമരീപനകരഖക്് രൂപം സകാടുത്.  പദ്ധതതി കരഖ 
ഉെന് തസന്ന പ്രെതിദ്ധരീകരതിക്കുകയും സെയ്യും.

പതതിമൂന്നാം പഞ്വത്ര പദ്ധതതിയുസെ ഒന്നാം 
വാര്ഷ തിക പദ്ധതതിയായ വാര്ഷ തിക പദ്ധതതി 
2017-18 ന് െംസ്ാനത്് തെക്മതിട്ടു. 
പദ്ധതതികസള ആവശത്യമായ വ തിലയതിരുത്ലുകള്, 
മാര്ഗ്നതിര്കദ്ശങ്ങള് എന്നതിവക്് 
വ തികേയമാക്കുകയും ഉത്പാദനക്ഷമമലൊത്തം  
അനാവശത്യവമായ പദ്ധതതികളുസണ്ങ്തിൽ 
അവ ഒെതിവാക്കുവാനം ഒകര ലക്ഷത്യപ്രാപ് തികള് 
ഉകദ്ശതിക്കുന്ന െമാന പദ്ധതതികള് 
ഏകരീകരതിച് പുന:നാമകരണം സെയ്യുകകയാ 
െംകയാജതി്പെ തിക്കുകകയാ സെയ്യുകയുണ്ായതി. 
ബഡ്ജറ്റതിൽ വ തിഭാവനം സെയ്തിട്ടുളള പുതതിയ 
പദ്ധതതികള് മുന്ഗണനാ ക്രമത്തിൽ 
ഉള്സ്പെടുത്കയും സെയ്ത. 
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സാമ്പത്തിക അവല�ാകനം 2017, ലകരള സംസ്ാന ആസൂത്രണ ല�ാര്ഡ്  

2017-18 -സല വാര്ഷ തിക പദ്ധതതി സമാത്ം 
വ തിഹതിതം (ബജറ്റ് എസ്റതികമറ്റ്) 34,538.95 
കകാെതി രൂപയാണ്.  െംസ്ാന വ തിഹതിതമായ 
26,500 കകാെതി രൂപയും കക�വ തിഹതിതമായ 
8,038.95 കകാെതി രൂപയും ഇതതിൽ ഉള്സ്പെടുന്നു.  
മുന്വര്ഷസത് െംസ്ാന ബജറ്റ് വ തിഹതിതമായ 
24,000 കകാെതി രൂപയതിൽ 10.42 ശതമാനം 
വര്ദ്ധനവ് കരഖ്പെടുത്തി 2017-18 വാര്ഷ തിക 
പദ്ധതതി 26,500 കകാെതി രൂപയായതി നതിജസ്പെടുത്തി. 

ബജറ്റ് വ തിഹതിതത്തിൽ 6,227.50 കകാെതി രൂപ 
തകദ്ശ െത്വയം ഭരണ സ്ാപനങ്ങള്ക്കും 
കശഷ തിക്കുന്ന 20,272.50 കകാെതി രൂപ െംസ്ാന 
പദ്ധതതികള്ക്കുമാണ് വകയതിരുത്തിയതിട്ടുള്ളത്.  
2,599.65 കകാെതി രൂപ പ്രകതത്യക ഘെക പദ്ധതതിക്കും 
751.08 കകാെതി രൂപ പട്ടതിക വര്ഗ് ഉപ 
പദ്ധതതിക്കുമായതി വകയതിരുത്തിയതിട്ടുണ്്.  1,552 
കകാെതി രൂപ വന്കതിെ പശ്ാത്ല വ തികെന 
പദ്ധതതികള്ക്ായതി വകയതിരുത്തിയതിട്ടുണ്്. 

പട്ഥിേ 1.16
2016-17, 2017-18  വയാർഷഥിേ പദ്ധതഥിേളുടെ അെങ്ൽ കമഖലതഥിരഥിച്ചുള്ള 

 തയാരതമ്യ വഥിശേലനം 

ക്രമ 
നം. കമഖല

2016-17 2017-18

വ
ർദ്ധ

ന
വ

് 
ശ

ത
മയാ

ന
ത്

ഥിൽ

സംസ്ഥയാന 
വഥിഹഥിതം

കേ� 
സഹയായം

ആടേ 
വഥിഹഥിതം

സംസ്ഥയാന 
വഥിഹഥിതം

കേ� 
സഹയായം

ആടേ 
വഥിഹഥിതം

1 2 3 4 5 6 7 8 9

I കൃഷതിയും അനബന്ധ 
പ്രവര്ത്നങ്ങളും 1,332.66 347.48 1,680.14 1,571.65 408.38 1,980.03 17.85

II ഗ്ാമ വതികെനം 844.76 2,733.66 3,578.42 973.72 3,522.71 4,496.43 25.65

III പ്രകതത്യക പ്രകദശ 
പരതിപാെതികള് 478.98 478.98 404.02 404.02 -15.65

IV
ജലകെെനവം 
സവള്ളസ്പൊക് 
നതിയ�ണവം

491.47 86 577.47 676.21 86.02 762.23 31.99

V ഊര്ജ്ം 1,622.70 1,622.70 1,629.29 1,629.29 0.4

VI വത്യവൊയവം 
ോതക്ളും 658.93 658.93 888.77 888.77 34.88

VII ഗതാഗതം 1,564.98 1,564.98 1,735.08 1,735.08 10.87

VIII
ശാെ്്ം,  
ൊകങ്തതിക വതിദത്യ, 
പരതിസ്തിതതി

881.44 72.50 953.94 994.89 68.10 1,062.99 11.43

IX സപാത ൊ്ത്തിക 
കെവനങ്ങള് 3,095.83 84.34 3,180.17 2,383.71 32.08 2,415.79 -24.03

X ൊമൂഹത്യ 
കെവനങ്ങള് 7,447.43 3,192.19 10,639.62 8,929.16 3,885.66 12,814.82 20.44

XI സപാത 
കെവനങ്ങള് 80.82 18 98.82 86.00 36.00 122.00 23.45

ആസക I മുതൽ XI  
വസര 18,500.00 6,534.17 25,034.17 20,272.50 8,038.95 28,311.45 13.09

XII തകദ്ശ 
െത്വയംഭരണം 5,500.00 5,500.00 6227.50 6,227.50 13.23

ആടേ  ടമയാത്ം 24,000.00 6,534.17 30,534.17 26,500.00 8,038.95 34,538.95 13.11
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അദ്ധ്യായം 1, ജനസംഖധ്യം സ്ഥൂല സമ്പദ്��വധ്വസ്ഥയം

െംസ്ാന പദ്ധതതിയുസെ ഏകകദശം 11.4 
ശതമാനം വ തിഹതിതം സപണ്കുട്ടതികള്ക്കും 
െ്്രീള്ക്കും കവണ്തിയുളള ഉന്നമനത്തിനായതി 
മാറ്റതിവച തിട്ടുണ്്. 

വ തിവ തിേ കമഖലകളതിസല 2016-17,  2017-18 
വാര്ഷ തിക പദ്ധതതി അെങ്സറെ  താരതമത്യ 
വ തിശകലനം പട്ഥിേ 1.16 -ൽ സകാടുത്തിരതിക്കുന്നു.

 
നഥിരീക്ണ 

സംവഥിധയാനത്ഥിടറെ 
ഡഥിജഥിറ്റകലകസഷന്

1. പ്ാന്ക്പേസ് - ജടില്ാതല 
വ്യാപനം 

വാര്ഷ തിക പദ്ധതതി നതിര്വ്വഹണം വ തിലയതിരുത്ൽ 
ശക്തതിസ്പെടുത്ന്നതതിസറെ ഭാഗമായതി െംസ്ാന 
ആസൂ്ണ കബാര്ഡതിസറെ കമൽകനാട്ടത്തിൽ 
െംസ്ാന െര്ക്ാര് െംരംഭമായ ഇന്ത്യന് 
ഇന്സ്റതിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഇന്ഫര്കമഷന് സെക്കനാളജതി 
കകരളയുസെ ൊകങ്തതിക െഹായകത്ാസെ 
ലൈാന്ക്െ് െംവ തിോനം രൂപസ്പെടുത്തിയതിട്ടുണ്്.  
െംസ്ാനത്് നെ്പെ തിലാക്കുന്ന എലൊ 
പദ്ധതതികളുസെയും നതിര്വ്വഹണ പുകരാഗതതി 
വ തിലയതിരുത്ന്നതതിനള്ള സവബ് കബെ്ഡ് 
മാകനജ്സമറെ് ഇന്ഫര്കമഷന് െംവ തിോനമാണ് 
ലൈാന്ക്െ്.  

ഓകരാ പദ്ധതതിസയ െംബന്ധതിച്ചുമുള്ള 
വ തിശദാംശങ്ങള്, വ തിവ തിേ ഘെകങ്ങള്, ഭൗതതിക 
ൊ്ത്തിക വ തിവരങ്ങള്, വ തിവ തിേ ഘട്ടങ്ങളതിസല 
നതിര്വ്വഹണ പുകരാഗതതി, മറ്റു വകുപ്പുകള്/
നതിര്വ്വഹണ ഉകദത്യാഗസ്ര് എന്നതിവര്ക്കുള്ള 
റതിക്പൊര്ട്ട് ലൈാന്ക്െതിൽ ലഭത്യമാണ്.  തത്മയ 
വ തിശദാംശങ്ങള് ലഭത്യമാക്കുക വെതി ഗവസമെറെതിനം, 
െംസ്ാന ആസൂ്ണ കബാര്ഡതിനം വകു്പെ് 
സെക്രട്ടറതിമാര്ക്കും നതിര്വ്വഹണ ഉകദത്യാഗസ്ര്ക്കും 
ഒരു ഉപകരണമായതി ഇത് പ്രകയാജനസ്പെടുന്നു.  
െംസ്ാനത്് 2017-18 വാര്ഷ തിക പദ്ധതതി 
സപ്രാക്പൊെലുകള് വകുപ്പു തലവന്മാരതിൽ 
നതിന്നും നതിര്വ്വഹണ ഏജന്െതികളതിൽ 
നതിന്നും ഓണ്്ലനായതി ലൈാന്ക്െ് വെതി 
കശഖരതിച തിരുന്നു. കൂൊസത ഈ െംരംഭം, ട്രഷറതി 
ശംഖലയതിൽ  കൂെതി െംകയാജതി്പെ തിക്കുകയുമുണ്ായതി. 

ജതിലൊതല പദ്ധതതി കമാണതിട്ടറതിംഗ് 
ശക്തതിസ്പെടുത്ന്നതതിസറെ ഭാഗമായതി ലൈാന്ക്െ് 
2015-16-ൽ ജതിലൊതലത്തിൽ വത്യാപ തി്പെ തിച്ചു.  ഇത് 
മുകഖന  ജതിലൊതല/ഉപ ജതിലൊ തല നതിര്വ്വഹണ 
ഉകദത്യാഗസ്ര്ക്് െതിസ്റത്തികലക്് കനരതിട്ട് 
വ തിശദാംശങ്ങള് കരഖസ്പെടുത്ന്നതതിനം 
ഇതവെതി െമയക്രമം പാല തിക്ാനം കൃതത്യത 
സമചസ്പെടുത്ാനം കെതിയുന്നു.  െംസ്ാനതല 
വ തിശദാംശങ്ങളുമായതി ജതിലൊതല വ തിശദാംശങ്ങള് 
2017-18 -ൽ കയാജതി്പെ തിച്ചു.   ലൈാന്ക്െതിൽ 
ലഭത്യമായ വ തിവരം അനെരതിച് നെ്പെ് ൊ്ത്തിക 
വര്ഷം 2017 സെപ്റ്റംബര് 30 വസര ആസക 
പദ്ധതതി സെലവ് 33 ശതമാനമാണ്.  ൊ്ത്തിക 
വര്ഷം അവൊനമാകുക്ാള് സെലവ് 
പുകരാഗതതി വര്ദ്ധതിക്കുസമന്ന് പ്രതരീക്ഷ തിക്കുന്നു. 

2. എം.എൽ.എ.എസ.്ഡ്ടി.എഫ് 
നടിരരീക്ഷണ സംവടിധാനം
ജതിലൊതല കമാണതിട്ടറതിംഗ് ശക്തതിസ്പെടുത്ന്നതതിസറെ 
ഭാഗമായതി എം.എൽ.എ.എെ്.ഡതി.എഫ്. 
കമാണതിട്ടറതിംഗതിനായതി ഒരു പുതതിയ കൊഫ്റ്റ് 
സവയര് രൂപകൽ്പെന സെയ്തിട്ടുണ്്.  സപ്രാക്പൊെൽ 
തയ്ാറാക്കുന്നത് മുതൽ സൃഷ് തിക്സ്പെട്ട 
ആസ്തതികള് തകദ്ശ ഭരണ സ്ാപനത്തിന 
്കമാറുന്നതവസരയുള്ള  വ തിവ തിേ ഘട്ടങ്ങളതിസല 
വ തിശദാംശങ്ങള് ലഭത്യമാകത്ക് വ തിേത്തിലാണ് 
കൊഫ്ററ് സവയര് രൂപകല്ന സെയ്തിട്ടുള്ളത്.   ഈ 
െംവ തിോനം ഒരതിക്ൽ പ്രവര്ത്നം തെങ്ങതിയാൽ 
എം.എൽ.എ.മാരതിൽ നതിന്നുള്ള സപ്രാക്പൊെലുകള് 
െമര്്പെ തിക്കുന്നത് മുതൽ ഭരണാനമതതി 
നൽകുന്നത് വസരയുള്ള പ്രവര്ത്നങ്ങള്  
ഈ പ്രക്രതിയ മൂലം  െമയബന്ധതിതമായതി 
നെ്പെ തിലാക്ാന് ൊേതിക്കും. ഇതതിസറെ 
ഭാഗമായതി എലൊ നതിര്വ്വഹണ ഉകദത്യാഗസ്ര്ക്കും 
ജതിലൊതലത്തിൽ പരതിശരീലനം നൽകതിക്െതിഞ്ഞു.
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അദ്ധ്യായം 2, കൃഷിയം അനുബന്ധ മേഖലകളം
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കൃഷഥിയം അനുബന് കമഖലേളും

കകരളത്തടിടല കാര് ഷടിക 
കമഖല 
കകരളത്തിസല കാര്ഷ തിക കമഖലയ്ക് വളസരയേതികം 
ൊേത്യതകള് ഉസണ്ങ്തിലും വളര്ചയുസെ 
കാരത്യത്തിൽ അകനകം സവല്ലുവ തിളതികള് 
കനരതികെണ്തി വരുന്നു. എക്കണാമതിസൈ് & 
സ്റാറ്റതിസ്റതിസൈ് വകു്പെ തിസറെ വര്ഷം കതാറുമുള്ള 
കണക്കുകള് പ്രകാരം കാര്ഷ തിക അനബന്ധ 
കമഖലകളതിസല വളര്ചാ നതിരക്് 2012-13-ൽ 

(-)3.1 ശതമാനവം, 2013-14 -ൽ (-)3.8 
ശതമാനവം, 2014-15 -ൽ 0.75 ശതമാനവം, 
2015-16 -ൽ (-)7 ശതമാനവം ആണ്. 
തെര്ന്ന് 2016-17 -ൽ ഈ കമഖലയതിൽ 2.5 
ശതമാനം വളര്ച കരഖസ്പെടുത്തിയതിരതിക്കുന്നു.  
െംസ്ാനത്തിസറെ സമാത്ം മൂലത്യവര്ദ്ധനവ തിൽ 
(ജതി.എെ്.വ തി.എ) കാര്ഷ തിക അനബന്ധ 
കമഖലയതിസല വ തിഹതിതവം 2012-13 -ൽ 13.7 
ശതമാനമായതിരുന്നത് 2016-17 -ൽ 10.5 
ശതമാനമായതി കുറഞ്ഞു (പട്ഥിേ. 2.1).

പട്ഥിേ 2.1
ടമയാത്ം മൂല്യവർദ്ധനവഥിൽ (ജഥി.വഥി.എ) േയാർഷഥിേ അനുബന് കമഖലേളുടെ 

 വളർചയാ നഥിരക്് – കദശീയതലത്ഥിലും സംസ്ഥയാന തലത്ഥിലും 
 (സ്ഥഥിര വഥില, അെഥിസ്ഥയാന വർഷം 2011-12).

ക്രമനമ്പർ വർഷം ടമയാത്ം  മൂല്യവർദ്ധനവഥിൽ 
(ജഥി.വഥി.എ) കൃഷഥി 
അനുബന്കമഖലേളുടെ 
പങ്്(ശതമയാനത്ഥിൽ) (ഇന്ത്യ)

സംസ്ഥയാനത്ഥിടറെ ടമയാത്ം 
മൂല്യവർദ്ധനവഥിൽ (ജഥി.എസ്.വഥി.എ) 
കൃഷഥി അനുബന്കമഖലേളുടെ 
പങ്്(ശതമയാനത്ഥിൽ) (കേരളം)

1  2012-13 17.8 13.7
2  2013-14 17.7 12.36
3  2014-15 16.5 11.91
4  2015-16 15.4 10.85(P)
5  2016-17 ലഭത്യമലെ 10.58(Q)

 
 (P) താൽക്ാലടികം, (Q) ദ്രുത കണടക്ടുപ്്, 
അവലംബം: നാഷണൽ അടക്കൌണ്സ് സ്റാറ്ടിസ്റടിക്് 2017, ഡ്യറക്െകററ്് ഓഫ് ഇക്കണാമടിക്് ആറെ് സ്റാറ്ടിസ്റടിക്്.

േൃഷഥി
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സാമ്പത്തിക അവല�ാകനം 2017, ലകരള സംസ്ാന ആസൂത്രണ ല�ാര്ഡ്  

േയാലവർഷം 2017
കകരളത്തിൽ ്വവതിേത്യമാര്ന്ന കൃഷതി അനബന്ധ 
പ്രവര്ത്നങ്ങള്ക്് അനകയാജത്യമായ 
വ തിവ തിേ സൂക്ഷ്മ പാരതിസ്തിതതിക ഘെകങ്ങള് 
നതിലനതിൽക്കുന്നുസവന്ന പ്രകതത്യകതയുണ്്. 
കകരളത്തിസറെ ഈ ്ജവ്വവ തിേത്യ 
ൊേത്യതകള് ജനങ്ങളുസെ വരുമാനമാക്തി 
മാകറ്റണ്ത് നമ്മുസെ ഉത്രവാദതിതത്വമാണ്.  
കകരളത്തിസല കാലാവസ് താസെ പറയും 
പ്രകാരം തരംതതിരതിച തിരതിക്കുന്നു (പട്ഥിേ 2.2). 

സതക്കു-പെതിഞ്ഞാറന് കാലവര്ഷക്ാലത്് 
(ജൂണ്-സെപ്റ്റംബര്) “കാലവര്ഷം 2017” 
രാജത്യത്ാസക ലഭതിച മെ ദരീര്ഘെമയ ശരാശരതി 
(എൽ.പ തി.എ) യുസെ 95 ശതമാനമായതിരുന്നു. 
ഇത് ൊോരണ നതിലയതിലാണ്(എൽ.പ തി.എ 
യുസെ 90 -100 ശതമാനം). സതക്കു-പെതിഞ്ഞാറന് 
കാലവര്ഷെമയത്് സതക്് ഉപദത്വ രീപ് ഒെതിച് 
ഭൂമതിശാെ്്പരമായതി വ തിഭജതിക്സ്പെട്ട രാജത്യസത് 
നാല് കമഖലകളതിൽ മൂന്നതിലും ദരീര്ഘ െമയ 
ശരാശരതികയക്ാള് കുറവ് മെയാണ് ലഭതിചത്. 
രാജത്യത്് ഈ നാല് കമഖലകളതിലും സതക്കു 
പെതിഞ്ഞാറന് കാലവര്ഷത്തിൽ (2017) ലഭതിച 

മെയുസെ അളവ് പട്ഥിേ 2.3 -ൽ കെര്ക്കുന്നു. 

ആസകയുള്ള 36 കാലാവസ്ാ ഉപകമഖലകളതിൽ 
25 ഉപകമഖലകളതിൽ െത്വാഭാവ തിക മെ ലഭതിച്ചു 
(രാജത്യത്തിസറെ ആസക വ തിെ്തൃതതിയതിൽ 65 
ശതമാനം). അഞ്് ഉപകമഖലകളതിൽ (രാജത്യസത് 
ആസക വ തിെ്തൃതതിയതിൽ 18 ശതമാനം) അളവ തിൽ 
കൂടുതൽ മെ ലഭതിച്ചു. ബാക്തി 6 ഉപകമഖലകളതിൽ 
(രാജത്യത്തിസറെ ആസക വ തിെ്തൃതതിയതിൽ 17 
ശതമാനം)അളവ തിൽ കുറവ് മാ്സമ മെ 
ലഭതിച തിട്ടുള്ളു. മെ കുറവ് ലഭതിച 6 ഉപകമഖലകളതിൽ 
നാലും വെക്് പെതിഞ്ഞാറന് പ്രകദശങ്ങളതിൽ 
ഉള്ളതാണ് (കതിെക്് പെതിഞ്ഞാറന് ഉത്ര്പ്രകദശ്, 
പഞ്ാബ് & ഹരതിയാന, ൊണ്തിഗഡ്, ഡൽഹതി). 
രണ്് കമഖലകള് മേത്യ ഇന്ത്യയതിൽ (കതിെക്ന് 
മേത്യപ്രകദശ്, വ തിദര്ഭ) ഉള്സ്പെടുന്നതാണ്. 
അളവ തിൽ കൂടുതൽ മെ ലഭതിച അഞ്് കമഖലകളതിൽ, 
രണ്് കമഖല സതക്് ഉപദത്വ രീപ്(റായൽെരീമ, 
തമതിെ്നാെ് & കപാണ്തികചരതി), വെക്് പെതിഞ്ഞാറന് 
ഇന്ത്യ (സവെ്റ്റ് രാജസ്ാന്), മേത്യ ഇന്ത്യ 
(സൌരാഷ്ട്ര, കച്), വെക്് കതിെക്് ഇന്ത്യ 
(നാഗാലാറെ്, മണതിപ്പൂര്, മതികസ്ാറാം, ്തിപുര)
എന്നതിവയാണ്.
 

പട്ഥിേ 2.2
കേരളത്ഥിടല ഇനം തഥിരഥിച്ചുള്ള േയാലയാവസ്ഥ

ക്രമ 
നമ്പർ േയാലയാവസ്ഥ േയാലയാവധഥി

1 മെ െരീെണ്
എ. കാലവര്ഷം 
(സതക്് പെതിഞ്ഞാറന് കാല വര്ഷം)
ബതി. തലാവര്ഷം (വെക്് കതിെക്ന് കാലവര്ഷം)

ജൂണ് മുതൽ സെപ്റ്റംബര് വസര
ഒക്കൊബര് മുതൽ നവംബര് വസര

2 ്രൈ െരീെണ് (ശരീതകാലം) ഡതിെംബര് മുതൽ സഫബ്രുവരതി വസര
3 കവനൽക്ാലം മാര്ച് മുതൽ സമയ് വസര

പട്ഥിേ 2.3
2017- ടതക്കുപെഥിഞ്യാറന് േയാലവർഷത്ഥിൽ (ജൂണ് മുതൽ ടസപ്റ്റംബർ വടര) 

ലഭഥിച മഴ 
പ്കദശം ദീർഘ സമയ ശരയാശരഥി 

(എൽ.പഥി.എ) (മഥി.മഥി)
ലഭഥിച മഴ (മഥി.മഥി) ദീർഘ സമയ ശരയാശരഥിയഥിൽ 

ലഭഥിച മഴയടെ ശതമയാനം
ഇന്ത്യ 887.5 841.3 95
വെക്കു പെതിഞ്ഞാറന് ഇന്ത്യ 615 552.9 90
മേത്യ ഇന്ത്യ 975.5 918.8 94
വെക്കു കതിെക്ന് ഇന്ത്യ 1438.3 1386.4 96
സതക്ന് ഉപദത്വരീപ് 716.1 717.6 100

 അവലംബം: ടതക്് പെടിഞ്ാറന് മണ്സൂണ് സരീസണ് റടികപ്ാര്ട്് 2017. ഐ.എം.ഡ്ടി
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സതക്് പെതിഞ്ഞാറന് കാലവര്ഷം 2017 സമയ് 
14-ന് ൊോരണ കാലവര്ഷം എത്ന്ന 
സമയ് 20 ന് ആറ് ദ തിവെം മുന്പായതി ബംഗാള് 
ഉള്ക്െല തിസറെ സതക്് കതിെക്ന് ഭാഗങ്ങളതിലും 
ആറെമാന് നതികക്ാബാര് ദത്വ രീപുകളുസെ സതക്് 
ഭാഗങ്ങളതിലും എത്കയും സമയ് 30-ഓസെ 
കകരളത്തികലക്് കെക്കുകയും സെയ്ത. 
ൊോരണ കാലവര്ഷം എത്ന്ന തരീയതതിയായ  
2017 ജൂ്ല 15 -ന് കശഷം നാല് ദ തിവെം 
കെതിഞ്ഞ് ജൂ്ല 19 ന് സതക്് പെതിഞ്ഞാറന് 
കാലവര്ഷം രാജത്യത്ാസക വത്യാപ തിച്ചു. 

സെപ്റ്റംബര് 27 ന് (ഏകകദശം മൂന്ന് ആഴ്ചകയാളം) 
്വകതിയാണ് ഇന്ത്യയുസെ വെക്് പെതിഞ്ഞാറന് 
ഭാഗങ്ങളതിൽ കാലവര്ഷം പ തിന്വാങ്ങൽ 
ആരംഭതിചത്. സെപ്റ്റംബര് 30 ന് ഇന്ത്യയുസെ 
വെക്് പെതിഞ്ഞാറുള്ള കുറചേതികം ഭാഗങ്ങളതിൽ 
കാലവര്ഷം പ തിന്വല തിഞ്ഞു. ഉ  ത്ര്പ്രകദശതിസറെ 
കതിെക്് ഭാഗം ഒെതിസക ഇന്ത്യയുസെ വെക്് 
പെതിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്ള്ള ഭൂരതിഭാഗം പ്രകദശങ്ങളതിലും 
കാലവര്ഷം ഒക്കൊബര് 11 ന് പ തിന്വല തിഞ്ഞു.

സതക്കു പെതിഞ്ഞാറന് കാലവര്ഷ െമയത്് 
(2017 ജൂണ് 1 മുതൽ 2017 സെപ്റ്റംബര് 30) 
കകരളത്തിൽ ലഭതിച യഥാര്ത്ഥ മെ, 1,855.9 
മതി.മതി ആയതിരുന്നു. എന്നാൽ ഈ കാലയളവ തിൽ 
ലഭതികക്ണ് ൊോരണ മെ 2,039.7 മതി.മതി 
ആണ്, ൊോരണ ലഭതിക്കുന്ന മെയതിൽ നതിന്നും 

(-)9 ശതമാനത്തിസറെ കറവ് കാണതിക്കുന്നുണ്ടു്. 
വയനാെ് ജതിലെസയാെതിസകയുള്ള മസറ്റലൊ 
ജതിലെകളതിലും െത്വാഭാവ തിക മെ ലഭതിച്ചു. വയനാെ് 
ജതിലെയതിലാണ് െത്വാഭാവ തിക മെകയക്ാള് 
ഏറ്റവം കുറവ് മെ ലഭതിചത്. ഈ ജതിലെയതിൽ 
ലഭതിച യഥാര്ത്ഥ മെ ൊോരണയായതി സതക്കു 
പെതിഞ്ഞാറന് കാലവര്ഷ െമയത്് ലഭതിക്കുന്ന 
മെകയക്ാള് (-)37 ശതമാനം കുറവാണ് 
 (ചഥിത്ം 2.1).

കകരളത്തിൽ 2017 ഒക്കൊബര് 1 മുതൽ നവംബര് 
1 വസര ലഭതിച യഥാര്ത്ഥ മെ 236.3 മതി.മതി ആണ്. 
ഇത് ൊോരണ ലഭതിക്കുന്ന മെയായ 301.9 
മതി.മതി യതിൽ നതിന്നും (-)22 ശതമാനം കുറവാണ്. 
ഈ കാലയളവ തിൽ തതിരുവനന്പുരം, സകാലെം, 
പത്നംതതിട്ട, കകാട്ടയം, എറണാകുളം, ഇടുക്തി, 
കകാെതികക്ാെ് എന്നരീ 7 ജതിലെകളതിൽ ൊോരണ 
മെ ലഭതിച്ചു. മറ്റ് ജതിലെകളതിൽ മെയതിൽ കുറവണ്ായതി. 
ൊോരണ ലഭതികക്ണ് മെയതിൽ നതിന്നും കൂടുതൽ 
കുറവ് ഉണ്ായതിട്ടുള്ളത് പാലക്ാെ് ജതിലെയതിലാണ് 
[(-) 62 ശതമാനം].

കാലവര്ഷപൂര്വ മഴ 
കകരളത്തടിൽ, 2017
2017 മാര്ച് 1 മുതൽ 2017 സമയ് 31 വസര 
െംസ്ാനത്് ലഭതിച കാലവര്ഷപൂര്വ മെ 

ചഥിത്ം 2.1
ടതക്് പെഥിഞ്യാറന് േയാലവർഷത്ഥിൽ 

(2017 ജൂണ് 1 മുതൽ ടസപ്റ്റംബർ 30 വടര ലഭഥിച മഴ)

                                       അവലംബം: ഐ.എം.ഡ്ടി, തടിരുവനന്പുരം
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ചഥിത്ം 2.2
േയാലവർഷപൂർവ്വ മഴ (2017 മയാർച് 1 മുതൽ 2017 ടമയ് 31 വടര)

                         അവലംബം: ഐ.എം.ഡ്ടി, തടിരുവനന്പുരം

ൊോരണ ലഭതിക്കുന്ന മെകയക്ാള് (-)7 
ശതമാനം കുറവായതിരുന്നു. ഈ െമയത്് 
354.3 മതി.മതി മെയാണ് കകരളത്തിൽ ലഭതിചത്. 
ൊോരണ ലഭതിക്കുന്ന മെ 379.9 മതി.മതി ആണ്. 
സകാലെം, പത്നംതതിട്ട ജതിലെകളതിൽ അേതികമെ 
ലഭതിച തിരുന്നു. നാല് ജതിലെകളതിൽ (തൃശൂര്, മലപ്പുറം, 
കണ്ണൂര്, കാെര്കഗാഡ)് കുറവ് മെയാണ് 
ലഭതിചത്. 8 ജതിലെകളതിൽ ൊോരണ മെ ലഭതിച്ചു. 
ൊോരണ ലഭതിക്കുന്ന മെയതിൽ നതിന്നും ഏറ്റവം 
കുറവ് മെ ലഭതിചത് കാെര്കഗാഡ് ജതിലെയതിലാണ് 
(-)68 ശതമാനം. (ച ഥിത്ം 2.2, അനുബന്ം 2.1) 

വെക്കു കടിഴക്ന് കാലവര്ഷം 
കകരളത്തടിൽ, 2017
വെക്കു കതിെക്ന് കാലവര്ഷം (2017 ഒക്കൊബര് 
1 മുതൽ 2017 ഡതിെംബര് 31 വസര) ൊോരണ 
ലഭതിക്കുന്ന മെകയക്ാള് (-)8 ശതമാനം 
കുറവായതിരുന്നു. ഈ െമയത്് 441.8 
മതി.മരീ മെയാണ് കകരളത്തിൽ ലഭതിചത്. ഈ 
കാലയളവ തിൽ ൊോരണ ലഭതിക്കുന്ന മെ 480.7 
മതി.മരീ ആണ്. 3 ജതിലെകളതിൽ (തതിരുവനന്പുരം, 
സകാലെം, പത്നംതതിട്ട) അേതികമെ ലഭതിച്ചു. 4 
ജതിലെകളതിൽ (ആലപ്പുെ, എറണാകുളം, ഇടുക്തി, 
കകാട്ടയം) ൊോരണ മെ ലഭതിച്ചു. മറ്റ് ജതിലെകളതിൽ 
കുറവ് മെയാണ് ലഭതിച തിട്ടുള്ളത്. ൊോരണ 

ലഭതിക്കുന്ന മെയതിൽ നതിന്നും ഏറ്റവം കുറവ് 
മെ ലഭതിചത് പാലക്ാെ് ജതിലെയതിലാണ് [(-) 59 
ശതമാനം].

ഭൂവഥിനഥികയയാഗക്രമം 
െംസ്ാനസത് സമാത്ം വ തിള വ തിെ്തൃതതി 
തെര്ചയായതി കുറഞ്ഞ് 2000 -ത്തിസല 30 ലക്ഷം 
സഹക്െറതിൽ നതിന്നും 2016-17 -ൽ 25.84 ലക്ഷം 
സഹക്െറായതിട്ടുണ്ടു്. യഥാര്ത്ഥത്തിൽ കൃഷ തി 
സെയ്തിട്ടുള്ള സ്ലത്തിസറെ വ തിെ്തൃതതിയതിൽ 
(8.64 ശതമാനം) ഉണ്ായതിട്ടുള്ളത്. ഒന്നതിൽ 
കൂടുതൽ തവണ കൃഷ തി ഇറക്കുന്ന സ്ലത്തിസറെ 
വ തിെ്തൃതതിയതിൽ 30.29 ശതമാനത്തിസറെ കുറവ് 
ഉണ്ായതിട്ടുണ്ടു്. ഇക്പൊള് തരതിശായതി കതിെക്കുന്ന 
ഭൂമതിയതിൽ 7.5 ശതമാനത്തിസറെ കുറവം, “ഇക്പൊള് 
ഉള്ള തരതിശുഭൂമതിയതിൽ ഉള്സ്പെൊത് തരതിശു ഭൂമതി” 
യതിലും “കൃഷ തി കയാഗത്യമായ തരതിശു ഭൂമതി”യതിലും 
യഥാക്രമം 63.38 ശതമാനത്തികറെയും 71 
ശതമാനത്തിസറെയും വര്ദ്ധനവ് ഉണ്ായതിട്ടുണ്ടു്. 
കൃഷ തിക്് അനകയാജത്യമായ ഭൂമതി പലവ തിേ 
കാരണങ്ങള് സകാണ്ടും ജനങ്ങള് കൃഷ തി സെയ്ാസത 
തരതിശാക്തിയതിടുന്ന പ്രവണത കൂെതി വരുന്നതായും 
ഇതതിൽ നതിന്ന് കാണാന് കെതിയുന്നു. 

കകരളത്തിസറെ ഭൂവ തിനതികയാഗം െംബന്ധതിച 
കണക്കുകള് പ്രകാരം 2016-17 ൽ 
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അദ്ധ്യായം 2, കൃഷിയം അനുബന്ധ മേഖലകളം

െംസ്ാനസത് സമാത്ം ഭൂവ തിെ്തൃതതിയായ 
38.86 ലക്ഷം സഹക്െറതിൽ സമാത്ം വ തിള 
വ തിെ്തൃതതി 25.84 ലക്ഷം സഹക്െറും (66 ശതമാനം) 
വനഭൂമതി (28 ശതമാനം) കാര്ഷ തികകതര 
ആവശത്യങ്ങള്ക്കുപകയാഗതിക്കുന്ന ഭൂമതി 11 
ശതമാനവമാണ്. കൃഷ തിക്് അനകയാജത്യമായ 
പാെ്ഭൂമതിയും തരതിശുഭൂമതിയും 3 ശതമാനം 
വരീതമാണ്. സമാത്ം വ തിള വ തിെ്തൃതതിയതിൽ വര്ഷം 
കതാറും 2 ശതമാനം കുറവ് വരുന്നുണ്ടു്. ഇതതിനള്ള 
പ്രോന കാരണങ്ങള് ഒന്നതിൽ കൂടുതൽ തവണ 
കൃഷ തി സെയ്യുന്ന സ്ലത്തിസറെ വ തിെ്തൃതതിയതിലുള്ള 
കുറവ്, ഉല്ാദകനാപാേതികളുസെ ഉയര്ന്ന വ തില, 
ഉയര്ന്ന കൂല തിസെലവ്, നാണത്യവ തിളകളതികലയ്ക്കുള്ള 
ചുവടുമാറ്റം എന്നതിവയാണ്  
(അനുബന്ം 2.2, 2.3).

വ ഥിളക്രമം
കകരളത്തിസറെ വ തിളക്രമത്തിൽ 
നാണത്യവ തിളകള്ക്ാണ് മുന്തിയ സ്ാനം. 
ആസക കൃഷ തി വ തിെ്തൃതതിയുസെ 62.46 ശതമാനം 
പ്രകദശത്് നാണത്യവ തിളകളാണ്. എന്നാൽ 
ഭക്ഷത്യവ തിളകളായ സനലെ്, ക്പെ, പയറുവര്ഗ്ങ്ങള് 
എന്നതിവ ആസക കൃഷ തി വ തിെ്തൃതതിയുസെ 9.35 
ശതമാനം പ്രകദശത്് മാ്മാണ് ഉള്ളത്. 
നാണത്യവ തിളകളതിൽ ഏറ്റവം കൂടുതൽ കൃഷ തി 
വ തിെ്തൃതതി സതങ്ങതിനാണ് (30 ശതമാനം) തെര്ന്ന് 
റബ്ബര് (21.3 ശതമാനം) കുരുമുളക് (3.3 ശതമാനം) 
കാ്പെ തി (3.28 ശതമാനം). സനൽകൃഷ തി വ തിെ്തൃതതി 
6.6 ശതമാനകത്ാസെ മൂന്നാം സ്ാനത്ാണ്. 
ഭക്ഷത്യവ തിളകളുസെ കൃഷ തി വ തിെ്തൃതതിയതിൽ 
വര്ഷംകതാറും കുത്സന കുറവ് ഉണ്ായതിട്ടുണ്ടു്. 
സനൽകൃഷ തി വ തിെ്തൃതതി 1.96 ലക്ഷം സഹക്െറതിൽ 
നതിന്നും 1.71 ലക്ഷം സഹക്െറായതി കുറഞ്ഞതിട്ടുണ്ടു്. 
പയര് വര്ഗ്ങ്ങളുസെ കൃഷ തി വ തിെ്തൃതതി 
പകുതതികയാളം കുറഞ്ഞു. ക്പെയുസെ കൃഷ തി വ തിെ്തൃതതി 
1000 സഹക്െറതികനാെടുത്് കുറഞ്ഞതിട്ടുണ്ടു് 
(അനുബന്ം 2.4).

 വ ഥിളേള് തഥിരഥിച്ചുള്ള 
വഥിശേലനം

ടനല്്
കകരളത്തിസറെ മുഖത്യ ഭക്ഷത്യവ തിളയാണ് സനലെ്. 
െംസ്ാനസത് കൃഷ തി വ തിെ്തൃതതിയുസെ 
6.6 ശതമാനവം സനൽകൃഷ തിയാണ്. 

നതിര്ഭാഗത്യവശാൽ, 1980 മുതൽ സനൽകൃഷ തി 
സെയ്യുന്ന സ്ലത്തിസറെ വ തിെ്തൃതതി സ്തിരമായതി 
കുറഞ്ഞുസകാണ്തിരതിക്കുകയാണ്. 1980 ൽ 8 
ലക്ഷം സഹക്െറായതിരുന്ന സനൽ വയലുകളുസെ 
വ തിസ്തരീര്ണ്ം 2015-16 ആയക്പൊള് 1.96 ലക്ഷം 
സഹക്െറായതി ചുരുങ്ങുകയും 2016-17 ൽ വരീണ്ടും 
കുറഞ്ഞ് 1.71 ലക്ഷം സഹക്െറായതി. 1980-ൽ 12.9 
ലക്ഷം സമട്രതിക് െണ്ായതിരുന്ന സനൽ ഉല്ാദനം 
2015-16 ആയക്പൊള് 5.49 ലക്ഷം സമട്രതിക് 
െണ്ായും 2016-17 ൽ 4.37 ലക്ഷം സമട്രതിക് 
െണ്ായും കുറഞ്ഞു. െരീെണ് അെതിസ്ാനത്തിലുള്ള 
കണക്നെരതിച് വ തിരതി്പെ് െരീെണതിലുള്ള 
ഉല്ാദനത്തിൽ കാരത്യമായ കുറവ് വന്നതിട്ടതിലെ. 
എന്നാൽ മുണ്കന്, പുഞ് െരീെണതിസല ഉല്ാദനം 
കാരത്യമായതി കുറഞ്ഞതിട്ടുണ്ടു് (അനുബന്ം 2.5, 2.6). 

സനൽകൃഷ തിയുസെ ജതിലെതതിരതിച്ചുള്ള കണക്നെരതിച് 
ആലപ്പുെ, കകാട്ടയം, പത്നംതതിട്ട ജതിലെകള് 
ഒെതിസകയുള്ള എലൊ ജതിലെകളതിലും സനൽകൃഷ തി 
വ തിെ്തൃതതി കുറഞ്ഞതിട്ടുണ്ടു്. ഈ കുറവ് ഏറ്റവം 
കൂടുതൽ പാലക്ാെ് ജതിലെയതിലാണ്. തെര്ന്ന് 
തൃശൂര്, മലപ്പുറം, വയനാെ്, കകാെതികക്ാെ് 
ജതിലെകളതിലാണ്. പ്രോന സനല്ലുല്ാദന ജതിലെകളായ 
പാലക്ാെ്, ആലപ്പുെ, തൃശൂര്, കകാട്ടയം 
ജതിലെകളതിസല സനല്ലുല്ാദനത്തിസറെ കണക്കുകള് 
പ്രകാരം ആലപ്പുെ ജതിലെയതിസല സനല്ലുല്ാദനം 
വര്ദ്ധതിക്കുകയും കകാട്ടയം ജതിലെയതിസല 
സനല്ലുല്ാദനത്തിൽ കനരതിയ കുറവം വന്നതിട്ടുണ്ടു്. 
എന്നാൽ തൃശൂര്, പാലക്ാെ് ജതിലെകളതിൽ 
സനല്ലുല്ാദനത്തിൽ വല തിയ കുറവ് വന്നതിട്ടുള്ളതമൂലം 
സമാത്ം ഉല്ാദനത്തിൽ കുറവ് ഉണ്ായതി 
(അനുബന്ം 2.7, 2.8). 

2016-17 -ൽ സനൽകൃഷ തിയുസെ വ തിെ്തൃതതിയതിലും 
സനല്ലുല്ാദനത്തിലും ഉല്ാദനക്ഷമതയതിലും 
കാരത്യമായ കുറവ് വന്നതിട്ടുള്ളതതിസറെ പ്രോന 
കാരണം െംസ്ാനത്് അനഭവസ്പെട്ട 
കടുത് വരള്ചയാണ്. കണക്കുകള് പ്രകാരം 
െംസ്ാനസത് വ തിവ തിേ ജതിലെകളതിലായതി 
36,927.62 സഹക്െര് വ തിളനാശം െംഭവ തിചത് 
ഉള്സ്പെസെ സമാത്ം 50,917.62 സഹക്െര് 
സനൽകൃഷ തിസയ വരള്ച ബാേതിച തിട്ടുണ്ടു്.

പതതിമൂന്നാം പദ്ധതതിയതിൽ സനല്ലുല്ാദനം 
വര്ദ്ധതി്പെ തിക്കുന്നതതിനള്ള കൂടുതൽ ഇെസപെലുകള് 
നെത്ന്നതതിനായതി പദ്ധതതി അെതിസ്ാനത്തിലുള്ള 
പ്രവര്ത്നങ്ങള്ക്് ഊന്നൽ നൽകതി സകാണ്ടുള്ള 
പ്രകതത്യക കാര്ഷ തിക കമഖലകള്, തരതിശുനതിലങ്ങള്, 
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പാെ്നതിലങ്ങള് എന്നതിവ തിെങ്ങളതിസല കൃഷ തിക്ായതി 
െഹായം, ഉയര്ന്ന ഉല്ാദനക്ഷമതയുള്ള 
വ തിത്തിനങ്ങളുസെയും പ്രകതത്യക വ തിത്തിനങ്ങളുസെയും 
കപ്രാത്ാഹനം, കൃഷ തി സ്ലത്് വച്ചുതസന്നയുള്ള 
െംസ്ക്കരണം, ബ്ാറെതിംഗ് ഉള്സ്പെസെയുള്ള 
മൂലത്യവര്ദ്ധനവ്, വ തിപണനം എന്നതിവയ്ക് 
കപ്രാത്ാഹനം നൽകൽ എന്നരീ ഘെകങ്ങള് 
ആരംഭതിച തിട്ടുണ്ടു്.

നാളടികകരം
കൃഷ തി വ തിെ്തൃതതി എടുത്ാൽ 7.81 ലക്ഷം 
സഹക്െറതിൽ കൃഷ തി സെയ്യുന്ന െംസ്ാനസത് 
പ്രോന വ തിളയാണ് നാളതികകരം. െംസ്ാനസത് 
സമാത്ം കൃഷ തി വ തിെ്തൃതതിയുസെ (ജതി.െതി.എ) 
ഏറ്റവം കൂടുതൽ ഭാഗം സതങ്ങ് കൃഷ തിക്ായതി 
ഉപകയാഗതിക്കുന്നു. തെര്ന്ന് റബ്ബര്, സനലെ് 
എന്നരീ വ തിളകളാണ്. രാജത്യത്് സതങ്ങ് 
കൃഷ തിയുസെ വ തിെ്തൃതതിയതിൽ ഒന്നാമത് 
കകരളമാസണങ്തിലും ഉല്ാദനത്തിൽ മൂന്നാം 
സ്ാനം മാ്മാണ് കകരളത്തിനള്ളത്. 
ഇത് സൂെ തി്പെ തിക്കുന്നത് െംസ്ാനത്് ഈ 
വ തിളയുസെ ഉല്ാദനക്ഷമതയതിലുള്ള കുറവാണ്. 
ഒരു സഹക്െറതിൽ നതിന്നും 6,883 കതങ്ങയാണ് 
കകരളത്തിൽ ഉല്ാദതി്പെ തിക്കുന്നസതങ്തിൽ 
തമതിെ്നാട്ടതിലും ആന്്ാപ്രകദശതിലും ഇത് 
യഥാക്രമം സഹക്െറതിന് 14,873 കതങ്ങയും 
13,808 കതങ്ങയുമാണ്. രാജത്യത്് നാളതികകര 
ഉല്ാദനത്തിലും കൃഷ തി വ തിെ്തൃതതിയതിലും 
കകരളത്തിസറെ വ തിഹതിതം വര്ഷം കതാറും 
കുറഞ്ഞു വരുന്നു. 1960-61 ൽ രാജത്യസത് 
നാളതികകര കൃഷ തി വ തിെ്തൃതതിയുസെ 69.58 
ശതമാനവം ഉല്ാദനത്തിസറെ 69.52 ശതമാനവം 
കകരളത്തിലായതിരുന്നുസവങ്തിൽ 2011-12 -ൽ 
ഈ വ തിഹതിതങ്ങള് യഥാക്രമം 40.2 ശതമാനവം 
42.12 ശതമാനവമായതി കുറഞ്ഞു. എന്നാൽ 
െംസ്ാനത്് സതങ്ങ് കൃഷ തിയുസെ വ തിെ്തൃതതിയും 
കതങ്ങയുസെ ഉല്ാദനവം കൂെതി വരതികയാണ്.  
1980-81 -ൽ 29.88 ശതമാനമായതിരുന്ന 
നാളതികകര കൃഷ തിയതിെത്തിസറെ വ തിെ്തൃതതി  
2000-01 -ൽ 41.96 ശതമാനമായതി ഉയര്ന്നു. 
അടുത് ദശാബ്ദത്തിൽ ഇത് 37.19 ശതമാനമായതി 
കുറഞ്ഞുസവങ്തിലും 2011-12 -ൽ ഇത് 40.24 
ശതമാനമായതി. സനൽ വയലുകളുസെ ഒരു ഭാഗം 
വരീസണ്ടുത്് സതങ്ങ് കൃഷ തി സെയ്യുന്നതാണ് 
വ തിെ്തൃതതി വര്ദ്ധതിക്കുന്നതതിനള്ള കാരണം. 
ഉല്ാദനത്തിലും ഈ കാലയളവ തിൽ വര്ദ്ധനവ് 
ഉണ്ായതിട്ടുണ്ടു്. 1960-61 ൽ 3,220 മതിലെത്യണ് 

കതങ്ങയായതിരുന്നു ഉല്ാദനസമങ്തിൽ 2000-01-
ൽ ഇത് 5,536 മതിലെത്യണ് കതങ്ങയായതി ഉയര്ന്നു. 
അടുത് ദശാബ്ദത്തിൽ ഉല്ാദനത്തിൽ വല തിയ 
വത്യതത്യാെമതിലൊസത തെര്ന്നു. െംസ്ാനത്് 
സതങ്ങതിസറെ ഉല്ാദനക്ഷമത വളസര 
കുറവാണ്. ഉല്ാദനവര്ദ്ധനവ തിന് കാരണം 
വ തിെ്തൃതതിയതിലുണ്ായ വര്ദ്ധനവാണ്.  
2016-17-ൽ നാളതികകര ഉല്ാദനത്തിൽ കനരതിയ 
കുറവ് ഉണ്ായതിട്ടുണ്്. 2015-16 സല 5,873 
മതിലെത്യണ് കതങ്ങയതിൽ നതിന്നും 2016-17 -ൽ 5,379 
മതിലെത്യണ് കതങ്ങയായതി കുറഞ്ഞു. കകരളത്തിൽ 
സതങ്ങ് കൃഷ തിയുസെ വ തിെ്തൃതതി, ഉല്ാദനം, 
ഉല്ാദനക്ഷമത എന്നതിവ അനുബന്ം 2.9 -ൽ 
സകാടുത്തിരതിക്കുന്നു.

കാറ്റുവരീഴ്ച, പരതിപാലനത്തിസല അപരത്യാപ്ത, 
പ്രായം സെന്നതം ഉല്ാദനകശഷ തിയതിലൊ 
ത്തമായ സതങ്ങുകള് എന്നതിവയാണ് 
ഉല്ാദനക്ഷമത കുറയുവാനള്ള പ്രോന 
കാരണങ്ങള്. ആയതതിനാൽ ഉല്ാദനക്ഷമത 
വര്ദ്ധതി്പെ തിക്കുന്നതതിനായതി കരാഗം ബാേതിചതം 
പ്രായം സെന്നതമായ സതങ്ങുകള് സവട്ടതിമാറ്റതി 
പുതതിയ ്തകള് നകെണ്തം കനെ്െറതികളതിൽ 
ഗുണനതിലവാരമുള്ള ്തകള് ഉല്ാദതി്പെ തിച് 
വ തിതരണം സെകയ്ണ്തമാണ്. കൂടുതൽ 
ഫലപ്രദമാക്കുന്നതതിനായതി ക്സ്റര് വ തികെന 
പരതിപാെതി പുനഃെംഘെതി്പെ തികക്ണ്തം 
ആവശത്യമാണ്. കൃഷ തി വകുപ്പും െഹകരണ വകുപ്പും 
പഞ്ായത്് തലത്തിലുള്ള നാളതികകര വ തികെന 
പരതിപാെതികള് െംകയാജതിത െമരീപനകത്ാസെ 
പുനെംഘെതി്പെ തിക്കുന്നതതിനായതി 2014-15-ൽ 
നെത്തിയതിട്ടുള്ള ശ്രമങ്ങളും നാളതികകര വ തില 
വര്ദ്ധനവം െംസ്ാനസത് നാളതികകര ഉല്ാദന 
കമഖലയ്ക് ഒരു പുത്ന് ഉണര്വ്വ് ഉണ്ാകുസമന്നും 
പ്രതരീക്ഷ തിക്കുന്നു. ഉയരം കുറഞ്ഞ ഇനങ്ങളും 
െങ്ര ഇനങ്ങളും ഉല്ാദതി്പെ തിക്ാന് നെത്ന്ന 
ശ്രമങ്ങളും ഗകവഷണ വ തികെന സ്ാപനങ്ങളുസെ 
പ തിന്തുണകയാസെ കൂടുതൽ വത്യാപ തി്പെ തിക്ണം. 
മൂലത്യവര് േതിത ഉല്ന്നങ്ങളായ ഉണക്തിയ കതങ്ങ, 
പാനരീയങ്ങള്, െ തിരട്ട സകാണ്ടുള്ള ഉല്ന്നങ്ങള്, 
കകാക്നട്ട് ക്രരീം, നരീര മുതലായവ ഉല്ാദതി്പെ തിക്കുന്ന 
വത്യവൊയ െംരംഭങ്ങള്ക്് വായ്പാലഭത്യതയും 
വ തിപണന ൌകരത്യവം ഏര്്പൊൊക്ണം. 
കകരസഫഡമായതി കെര്ന്ന് കൃഷ തിഭവനകള് വെതി 
നാളതികകരം െംഭരതിക്കുന്ന പദ്ധതതിക്് 2012-13 –ൽ 
തെക്ം കുറതിച്ചു. മൂലത്യവര്ദ്ധനവ തിനം നരീരയുസെ 
കപ്രാത്ാഹനത്തിനം ഗവണ്സമറെ് ്കസക്ാണ് 
നെപെതി െംസ്ാനത്തിസറെ െ്ദ്  വത്യവസ്യുസെ 
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പുനരുജ്രീവനസത് െഹായതിക്കുസമന്നാണ്  
പ്രതരീക്ഷ. െംസ്ാന ഗവണ്സമറെ് 2017 
െ തിങ്ങം 1 മുതൽ 2018 െ തിങ്ങം 1 വസരയുള്ള 
കാലയളവ് കകരവര്ഷമായതി പ്രഖത്യാപ തിച തിട്ടുണ്ടു്. 
ഇതതിസറെ ഭാഗമായതി സതങ്ങ് കൃഷ തി 
കപ്രാത്ാഹതി്പെ തിക്കുന്നതതിനം മൂലത്യവര്ദ്ധനവ തിനള്ള 
വ തിവ തിേ പരതിപാെതികള് ആവ തിഷ്ക്രതിക്കുന്നതതിനം 
ഉകദ്ശതിച തിട്ടുണ്ടു്. ഉയര്ന്ന ഉല്ാദനക്ഷമതയുള്ള 
ഇനം ്തകളും കുറതിയ ഇനം ്തകളും 
ഉല്ാദതി്പെ തിക്കുന്നതതിനായതി നെ്െറതികള് 
സ്ാപ തിക്കുന്നതാണ്. സതങ്ങ് കൃഷ തിക്ായതി 
പ്രകതത്യക കാര്ഷ തിക കമഖലയും കപ്രാസ്സ്തിംഗ് 
യൂണതിറ്റുകളും സ്ാപ തിച് കരാഗനതിയ�ണ 
മുന്കരുതലുകള് െത്വരീകരതിക്കുന്നതാണ്.

കുരുമുളക്
വ തിയറ്റ്നാമതിനം ഇകന്ാകനഷത്യക്കും കശഷം 
കുരുമുളക് ഉല്ാദനത്തിൽ കലാകത്തിൽ 
മൂന്നാം സ്ാനം ഇന്ത്യക്ാണ്. കെതിഞ്ഞ 
കുറച് വര്ഷങ്ങളായതി രാജത്യസത് കുരുമുളക് 
ഉല്ാദനം 50,000 െണ് എന്ന അളവ തിൽ 
നതിശ്ലമായതിരതിക്കുന്നതതിനാൽ പ്രമുഖ ഉല്ാദക 
രാഷ്ട്രം, കയറ്റുമതതി രാഷ്ട്രം എന്ന പദവ തി 
വളസര സപസട്ടന്ന് നഷ്സ്പെടുന്ന അവസ്യുണ്ടു്. 
കെതിഞ്ഞ ദശാബ്ദത്തിൽ കര്ണ്ാെകത്തികലയും 
തമതിെ്നാട്ടതികലയും കകരളത്തിസല പശ് തിമഘട്ട 
മലസഞ്രുവകളതികലയും കുരുമുളക് കൃഷ തി 
സ്ലത്തിസറെ വ തിെ്തൃതതി കുത്സന കുറഞ്ഞത് 
ഉല്ാദനകത്യും കയറ്റുമതതികയയും പ്രതതികൂലമായതി 
ബാേതിച തിട്ടുണ്ടു്. 2016-17 -ൽ കുരുമുളക് ഉല്ാദനം 
55,500 െണ്ായതി വര്ദ്ധതിച തിട്ടുണ്ടു്. മുന്വര്ഷം ഇത് 
48,500 െണ്ായതിരുന്നു. എന്നാൽ രാജത്യസത് 
സമാത്ം ഉല്ാദനത്തിസറെ 75 ശതമാനം 
നൽകുന്ന കകരളത്തിൽ കുരുമുളക് ഉല്ാദനം 
42,000 െണ്തിൽ നതിന്നും 2016-17 -ൽ 34,000 
െണ്ായതി കുറഞ്ഞതിട്ടുണ്ടു്. 

2010 മുതൽ കുരുമുളകതിസറെ വ തില 
വര്ദ്ധതിച്ചുസകാണ്തിരതിക്കുകയാണ്. എന്നാൽ 2015 
ൽ മുന്വര്ഷസത് വ തിലകയക്ാള് കതികലാഗ്ാമതിന് 
16.48 രൂപ കുറഞ്ഞ് 646.79 രൂപയായതി. 2016 
വര്ഷസത് ആദത്യ 6 മാെ ശരാശരതി വ തില 
ചൂണ്തിക്ാട്ടുന്നത് ഉല്ാദനത്തിലും ആകഗാള 
വ തിതരണത്തിലും കുരുമുളക് ഇന്ത്യയതിസല 
മുന്തിയ വ തിളയായതിട്ടും അതതിസറെ ഉയര്ന്ന വ തില 
തെരുന്നതായതിട്ടാണ്. 2016 ജനവരതി മുതൽ 
ജൂണ് വസരയുള്ള മാെങ്ങളതിൽ കതികലാഗ്ാമതിന് 

669.29 രൂപയായതിരുന്നു. 2015 ജൂണതിൽ അത് 
കതികലാഗ്ാമതിന് 619.76 രൂപയായതിരുന്നു, 
കതികലാഗ്ാമതിന് 49.53 രൂപയുസെ വര്ദ്ധനവ് 
ഉണ്ായതിട്ടുണ്ടു്. 

ഉല്ാദനക്ഷമതയുസെ കുറവം വ തിവ തിേ 
കരാഗബാേകളുമാണ് െംസ്ാനസത് കുരുമുളക് 
ഉല്ാദനസത് ബാേതിക്കുന്ന പ്രോന പ്രശ്നങ്ങള്. 
െംസ്ാനസത് സുഗന്ധവത്യജ്ന കൃഷ തിയുസെ 
പുനരുജ്രീവനത്തിനായതി 2014-15 -ൽ കൃഷ തി 
വകുപ്പു് െമഗ് കുരുമുളക് വ തികെനപരതിപാെതിക്് 
എലൊ ജതിലെയതിലും തെക്ം കുറതിച തിരുന്നു. 
െംസ്ാനസത് കുരുമുളകു് കൃഷ തിയുസെ 
പുനരുദ്ധാരണത്തിന് നെരീൽ വെ്തക്ളുസെ 
ഉല്ാദനം, ൊദ്ധത്യമായ സ്ലങ്ങളതിൽ 
ഗ്ാഫ്റ്റതിങ്ങ് വ തിപുലരീകരണം, കരാഗപരതിെരണം, 
കപാഷകപരതിെരണം, കുരുമുളക് െമതിതതികളുസെ 
പുനരുദ്ധാരണം എന്നതിവ ഉള്സ്പെടുത്തിസക്ാണ്ടുള്ള 
െമഗ് പദ്ധതതി തയ്ാറാക്തിയതിട്ടുണ്ടു്. കകരള 
ഗവണ്സമറെതിസറെ ഇത്രത്തിലുള്ള കയാജതിച്ചുള്ള 
പ്രവര്ത്നഫലമാണ് കുരുമുളക് ഉല്ാദനം 
വര്ദ്ധതിക്കുവാന് കാരണം.

കശുവണടി
കലാകത്തിസല ഏറ്റവം കൂടുതൽ അെംെ്കൃത 
കശുവണ്തി ഉല്ാദതി്പെ തിക്കുന്ന രാജത്യമായതി ഇന്ത്യ 
തെര്ന്നു വരുന്നു. വ തിയറ്റ്നാം, ബ്െരീൽ, 
ൊന്ൊനതിയ, ഐവറതി കകാെ്റ്റ് എന്നതിവയാണ് 
കശുവണ്തി ഉല്ാദതി്പെ തിക്കുന്ന മറ്റു പ്രോന 
രാജത്യങ്ങള്. ഇന്ത്യയതിസല അെംെ്കൃത കശുവണ്തി 
ഉല്ാദനം 2015-16 -സല 670,000 സമട്രതിക് െണ്തിൽ 
നതിന്ന് 2016-17 –ൽ 779,350 സമട്രതിക് െണ്ായതി 
വര്ദ്ധതിച തിട്ടുണ്ടു്. ഈ വര്ഷങ്ങളതിൽ ഇന്ത്യയതിൽ 
കശുമാവ് കൃഷ തി സെയ്യുന്ന പ്രകദശത്തിസറെ 
വ തിസ്തരീര്ണ്ം യഥാക്രമം 10.34 ലക്ഷം സഹക്െറതിൽ 
നതിന്ന് 20.34 ലക്ഷം സഹക്െര് ആയതി വര്ദ്ധതിച്ചു.

ഇതതിന് വ തിപരരീതമായതി, എക്കണാമതിസൈ് 
& സ്റാറ്റതിസ്റതിസൈ് വകു്പെ തിസറെ കണക്കുകള് 
പ്രകാരം കകരളത്തിൽ കെതിഞ്ഞ ഒരു 
ദശകമായതി കശുവണ്തി കൃഷ തി സെയ്യുന്ന 
ഭൂമതിയുസെ വ തിസ്തരീര്ണ്വം കശുവണ്തിയുസെ 
ഉല്ാദനവം തെര്ചയായും ഗണത്യമായും 
കുറഞ്ഞു വരുന്നതായതി കാണുന്നു. 2004-05 
ൽ 60,000 സമട്രതിക് െണ് ഉല്ാദതി്പെ തിച തിരുന്ന 
സ്ാനത്് 2013-14 ൽ 33,300 സമട്രതിക് 
െണ്ം 2015-16 ൽ 24,730 സമട്രതിക് െണ്മാണ് 
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ഉല്ാദനം എന്നത് ആശങ്ാജനകമാണ്. 
കൂൊസത, ഈ കാലയളവ തിൽ കശുമാവ് കൃഷ തി 
സെയ്യുന്ന പ്രകദശത്തിസറെ വ തിസ്തരീര്ണ്ം 81,000 
സഹക്െറതിൽ നതിന്ന് 49,000 സഹക്െറായും 
പ തിന്നരീെ് 43,000 സഹക്െറായും കുറഞ്ഞു. എന്നാൽ 
കൃഷ തി വ തിെ്തൃതതിയതിൽ കുറവ് വസന്നങ്തിലും 
ഉല്ാദനക്ഷമതയതിലുണ്ായ വര്ദ്ധനവ് മൂലം 
2016-17 -ൽ 3,211 െണ്തിസറെ വര്ദ്ധനവ് 
ഉല്ാദനത്തിൽ ഉണ്ായതിട്ടുണ്ടു്. ഇകതാസൊ്പെം, 
കശുവണ്തിയുസെ ഉല്ാദനക്ഷമത എണ്പതകളുസെ 
അവൊനം സഹക്െറതിന് 900 കതി. ഗ്ാം 
ആയതിരുന്നത് 2014-15 -ൽ സഹക്െറതിന് 654 
കതി. ഗ്ാമായതി കുറഞ്ഞു. വ തിശദവ തിവരങ്ങള് 
അനുബന്ം 2.10 -ൽ സകാടുത്തിരതിക്കുന്നു.

കശുവണ്തി ഉല്ാദതി്പെ തിക്കുന്ന മറ്റു െംസ്ാനങ്ങളതിൽ 
കൃഷ തി സ്ലത്തിസറെ വ തിെ്തൃതതിയും ഉല്ാദനവം 
ക്രകമണ വര്ദ്ധതിച്ചു വരുന്നു. കശുവണ്തി 
കൃഷ തി വ തിെ്തൃതതിയതിൽ ആ�ാപ്രകദശാണ് 
മുന്പന്തിയതിസലങ്തിലും (18.3 ശതമാനം), 
ഉല്ാദനത്തിസറെ കാരത്യത്തിൽ മഹാരാഷ്ട്രയാണ് 
മുന്പ തിൽ. ഉല്ാദനത്തിൽ മുന്പന്തിയതിലുള്ള 
മഹാരാഷ്ട്രയുസെ വ തിഹതിതം 2013-14 –ൽ 32.9 
ശതമാനമാണ്. 1990-91 -ൽ മഹാരാഷ്ട്രയുസെ 
വ തിഹതിതം 10 ശതമാനം മാ്മായതിരുന്നു. 

കതാട് വ ടിളകള്
കതാട്ടവ തിളകള് സപാതസവ കയറ്റുമതതി 
ലക്ഷത്യമാക്തിയുള്ളകതാ ഇറക്കുമതതി സെയ്യുന്നവയ്ക് 
പകരം സവയ്കാനള്ളകതാ ആകയാൽ കദശരീയ 
കാഴ്ച്പൊെതിൽ ഇത്രത്തിലുള്ള വ തിളകള്ക്് 
പ്രകതത്യക പ്രാോനത്യമുണ്്. ഏകകദശം 14 
ലക്ഷം കുടുംബങ്ങള് ഉപജരീവനമാര്ഗ്മായതി 
കതാട്ടവ തിളസയ ആശ്രയതിച്ചു ജരീവ തിക്കുന്നുസണ്ന്നാണു 
കണക്ാക്സ്പെടുന്നത്. സതകക് ഇന്ത്യയതിസല നാലു 
കതാട്ടവ തിളകള്ക്് ഓകരാന്നതിനം വത്യതത്യസ്തമായ 
െവ തികശഷതകളും ൊ്ത്തിക പ്രശ്നങ്ങളുമുണ്്. 
ഇറക്കുമതതിയുസെ അളവ തിലുള്ള നതിയ�ണങ്ങള് 
എടുത്കളഞ്ഞതകാരണം കതാട്ടവ തിളകള് 
സപാതകവ ഗുണനതിലവാരം കുറഞ്ഞവ ഇറക്കുമതതി 
സെയ്യുന്ന ഭരീഷണതിയും കനരതിടുന്നുണ്്.

റബ്ബര്, കതയതില, കാ്പെ തി, ഏലം എന്നരീ നാലു 
കതാട്ടവ തിളകളുസെ കൃഷ തിയതിലും കകരളത്തിന 
ഗണത്യമായ ഒരു പങ്കുണ്ടു്. കകരളത്തിസറെ യഥാര്ത്ഥ 
കൃഷ തി ഭൂമതിയുസെ 27.29 ശതമാനമായ 7.04 ലക്ഷം 
സഹക്െറതിലായതി ഈ നാലു വ തിളകളും കൃഷ തി 

സെയ്യുന്നു. വ തിശദ വ തിവരങ്ങള്  
അനുബന്ം 2.11-ൽ കാണുക.

റബര്
ഇന്ത്യയതിസല പ്രകൃതതിദത് റബറതിസറെ ഉല്ാദനം 
2015-16 ൽ 83,000 െണ് കുറഞ്ഞ് 5.62 ലക്ഷം 
െണ്ായതിട്ടുണ്ടു്. എന്നാൽ കകരളത്തിസല റബ്ബറതിസറെ 
സമാത്ം ഉല്ാദനം 2015-16 സല 4.38 ലക്ഷം 
സമട്രതിക് െണ്തിൽ നതിന്നും 2016-17 ൽ 5.4 ലക്ഷം 
സമട്രതിക് െണ്ായതി വര്ദ്ധതിച തിട്ടുണ്ടു്. വ തിശദാംശങ്ങള് 
അനുബന്ം 2.12 മുതൽ 2.14 വസര. 

2011 ൽ പ്രകൃതതിദത് റബ്ബറതിസറെ വ തില 
ഏക്ാലകത്യും ഉയര്ന്ന നതിലവാരത്തിൽ 
എത്തിയതതിന കശഷം ശക്തമായതി താകെയ്ക്കു 
കപായതി. 2016 ജനവരതി മുതൽ ജൂണ് വസരയുള്ള 
വ തിലനതിലവാരമനെരതിച് വ തിലയതിലുള്ള തകര്ച 
തെര്ന്നുസകാണ്തിരതിക്കുകയാസണന്ന് കാണാം. 
ആര്.എെ്.എെ് – 4 റബ്ബറതിസറെ ശരാശരതി വ തില 
കതികലാഗ്ാമതിന് 13.56 രൂപ കുറയുകയും ആര്.
എെ്.എെ്.-5 റബ്ബറതിസറെ വ തില കതികലാഗ്ാമതിന് 
3.58 രൂപയും കുറയുകയും അതനെരതിച് ആര്.
എെ്.എെ് – 4 സറെ ശരാശരതി വ തില കതികലായ്ക് 
115.82 രൂപയും ആര്.എെ്.എെ് – 5 ന് 112.73 
രൂപയും ആയതിട്ടുണ്ടു്. സമാത്ത്തിൽ വ തിപണതിയതിസല 
വ തിലനതിലവാരം ദുര്ബലമായതി നതിലനതിൽക്കുന്നു. 
െത്വാഭാവ തിക റബ്ബറതിസറെ ഉപകയാഗത്തിലുള്ള 
ആവശത്യകത കുറഞ്ഞത മൂലം സമാത്ം 
ൊ്ത്തിക രംഗം ദുര്ബലമാവകയും വ തില 
കുറയുകയുമുണ്ായതി. െത്വാഭാവ തിക റബ്ബറതിസറെ 
വ തിലയതിെതിവ് ആശങ്ാജനകമാണ്. 

കാപ്ടി
2016-17 -ൽ ആഭത്യന്ര കാ്പെ തി ഉല്ാദനം 312,000 
െണ്ായതിരുന്നു. ഇത മുന് വര്ഷകത്ക്ാള് 
36,000 െണ് കുറവാണ്. കകാെ്റ്റ് കബ്ാസ്ം 
കണസക്ടു്പെ തിലൂസെ 2016-17 ൽ കകാഫതി 
കബാര്ഡ് കാ്പെ തിയുസെ ഉല്ാദനം 320,000 
െണ് ആയതിരതിക്കുസമന്ന് അനമാനതിച തിരുന്നു. 
എന്നാൽ പ തിന്നരീെ് കബാര്ഡ് അത് കുറവ് സെയ്ത് 
312,000 െണ് ആക്തി മാറ്റുകയുണ്ായതി. പുതതിയ 
കണക്നെരതിച് അറബ തിക്യുസെ ഉല്ാദനം 
95,000 െണ്ം (30.4 ശതമാനം), കറാബസ്റയുസെ 
ഉല്ാദനം 217,000 (69.6 ശതമാനം) െണ്മാണ്. 
എഫ്. എ. ഒ യുസെ കണക്കുകളനെരതിച് 
ഇന്ത്യയതിൽ കാ്പെ തിയുസെ ഉല്ാദനക്ഷമത 
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കുറയാനള്ള കാരണങ്ങള് പരതിമതിതമായ 
യ�വത്ക്രണം, കരീെകരാഗ ബാേ, പ്രായം 
സെന്നതം കരാഗം ബാേതിചതമായ സെെതികള്, 
സതാെതിലാളതികളുസെ അപരത്യാപ്ത എന്നതിവയാണ്. 
ഉല്ാദനക്ഷമത വര്ദ്ധതി്പെ തിക്കുന്നതതിനള്ള ശ്രമങ്ങള് 
ആവശത്യമാണ്. ഇതതിന കവണ്തി നയപരമായും 
ഫാംതലത്തിലും കവണ് െംഘെതിതശ്രമങ്ങള് 
നെകത്ണ്താണ്. കൂടുതൽ വ തിളവ് 
ലഭതിക്കുന്നതതിന് െഹായകമാകുന്ന തരത്തിലുള്ള 
ഗകവഷണവം വ തികെനപരതിപാെതികളും ഈ 
കമഖലയതിസല പ്രശ്നങ്ങള് പരതിഹരതിക്കുന്നതതിന് 
െഹായകമാകുന്നതാണ്.

കകരളത്തിൽ 2016-17 –ൽ കാ്പെ തിയുസെ ഉല്ാദനം 
കനരതിയ കതാതതിൽ കുറഞ്ഞതിട്ടുണ്ടു്. 2015-16 ൽ 
69,230 സമട്രതിക് െണ് ആയതിരുന്നത്, 2016-17 –ൽ 
63,476 സമട്രതിക് െണ്ായതി കുറഞ്ഞു. കറാബസ്റാ 
ഇനമാണ് കകരളത്തിൽ പ്രോനമായതി 
ഉല്ാദതി്പെ തിക്കുന്നത് (ആസക കൃഷ തി സ്ലത്തിസറെ 
97.1 ശതമാനം). കാ്പെ തിയുസെ ഉല്ാദനക്ഷമത 
കകരളത്തിൽ സഹക്െറതിന് 808 കതികലാഗ്ാമാം 
ആണ്. ഇത് രാജത്യസത് ഉല്ാദനക്ഷമതകയക്ാള് 
(സഹക്െറതിന് 852 കതികലാ) കുറവാണ്. രാജത്യസത് 
സമാത്ം കാ്പെ തി ഉല്ാദനത്തിസറെ 70.4 ശതമാനം 
ഉല്ാദതി്പെ തിക്കുന്ന കര്ണാെകത്തിസറെ സതാട്ടു 
പ തിന്നതിലാണ് കകരളത്തിസറെ സ്ാനം.

കതയടില
ഏറ്റവം കൂടുതൽ കതയതില ഉല്ാദതി്പെ തിക്കുന്ന 
രാജത്യങ്ങളതിസലാന്നായ ഇന്ത്യയതിസല ഉല്ാദനം 
കലാകസത് സമാത്ം ഉല്ാദനത്തിസറെ 24.8 
ശതമാനമാണ്. 2016 ൽ കതയതിലയുസെ ആഭത്യന്ര 
ഉല്ാദനം 58.7 സമട്രതിക് കതികലാഗ്ാം വര്ദ്ധതിച്ചു. 
എന്നാൽ സതകക് ഇന്ത്യയതിസല ഉല്ാദനം 
തെര്ചയായതി രണ്ാം വര്ഷവം കുറഞ്ഞ് ഈ 
ദശാബ്ദത്തിസല ഏറ്റവം കുറഞ്ഞ ഉല്ാദന 
നതിരക്ായ 212.9 സമട്രതിക് കതികലാഗ്ാമായതി. 
സ്തിരമായ വ തിളകുറവ് എന്ന അവസ്യതിൽ 
നതിന്നും ഒരു വര്ഷം മാറ്റം കാണതിച്ചുസവങ്തിലും 
സതസക് ഇന്ത്യയതിൽ വരീണ്ടും ഉല്ാദനത്തിസല 
കുത്സനയുള്ള ഇെതിവ് ഉൽകണ്ഠ ഉയര്ത്ന്ന 
വ തിഷയമാണ്. 

രാജത്യത്് കതയതില കൃഷ തി സെയ്യുന്ന 
പ്രകദശത്തിസറെ 5.03 ശതമാനവം, സമാത് 
ആഭത്യന്ര ഉല്ാദനത്തിസറെ 6.3 ശതമാനവം 
കകരളത്തിലാണ്. 2016-17 ൽ കതയതില 

ഉല്ാദനം 3,607 െണ് വര്ദ്ധതിച തിട്ടുണ്ടു്. കതയതില 
കൃഷ തിയുസെ വ തിെ്തൃതതിയതിൽ കുറവണ്ാസയങ്തിലും 
ഉല്ാദനക്ഷമതയതിലുള്ള വര്ദ്ധനവ മൂലം ഉല്ാദനം 
വര്ദ്ധതിച തിട്ടുണ്ടു്. ഉല്ാദനക്ഷമതയതിൽ കാരത്യമായ 
വര്ദ്ധനവ തിലൊത്തം, കടുത് സതാെതിലാളതി 
ക്ഷാമവം, യ�ക�യാപകരണങ്ങളുസെ ഉയര്ന്ന 
വ തിലയും, തകദ്ശരീയമായ ഉപകരണങ്ങളുസെ 
കുറവമാണ് കതയതില വത്യവൊയസത് അലട്ടുന്ന 
പ്രോന പ്രശ്നങ്ങള് (അനുബന്ം 2.15).   

ഏലം
കലാകത്് ഏറ്റവം കൂടുതൽ സെറതിയ ഏലം 
ഉല്ാദതി്പെ തിക്കുന്ന രാജത്യങ്ങളതിൽ രണ്ാമതാണ് 
ഇന്ത്യ. അന്ാരാഷ്ട്ര കമഖലയതിൽ ഏലം 
വത്യാപാരത്തിൽ ഇന്ത്യ ഒരു പ്രോന 
പങ്് വഹതിക്കുന്നു. ഇെവ തിട്ടുള്ള മെയും നലെ 
സൂരത്യപ്രകാശവം സെെതിയുസെ വളര്ചാഘട്ടത്തിൽ 
അതത്യന്ാകപക്ഷ തിതമായതതിനാൽ ഏലത്തിസറെ 
ഉല്ാദനം കാലാവസ്സയ ആശ്രയതിച തിരതിക്കുന്നു. 
2016-17 ൽ രാജത്യസത് ഏലം ഉല്ാദനം 19,630 
െണ് ആയതി കണക്ാക്സ്പെട്ടതിട്ടുണ്ടു്. ഇത് 2015-16 
സല 23,890 െണ്തികനക്ാള് 4,260 െണ് കുറവാണ്. 
2006-07 ൽ ഏലത്തിസറെ വ തിലയതിലുണ്ായ 
അപ്രതരീക്ഷ തിത മാറ്റം 2014-15 വസര തെര്ന്ന് 
ഏറ്റവം ഉയര്ന്ന് 754 രൂപയതിൽ എത്കയും 
തെര്ന്ന് വ തിലയതിൽ ഏറ്റക്കുറച തിലുണ്ാകുകയും 
സെയ്ത. 2016-17 ൽ (ആഗെ്റ്റ് മുതൽ ജൂണ് 
വസരയുള്ള കാലയളവ തിൽ) കതികലാഗ്ാമതിന് 481.94 
രൂപ എന്ന നതിരക്തിൽ വ തില വര്ദ്ധതിച് കതികലാ 
ഗ്ാമതിന് 1,105.67 രൂപയായതിട്ടുണ്ടു്. ഇകതാസൊ്പെം 
കകരളത്തിൽ ഏലത്തിസറെ ഉല്ാദനം 2015-16 
സല 19,500 െണ്തിൽ നതിന്നും കുറഞ്ഞ് 2016-17 ൽ 
17,147 െണ് ആയതിട്ടുണ്ടു്.

കുടുംബശ്രീ മുകഖനയുള്ള കൂട്കൃഷടി
ഗാര്ഹതികതലത്തിലും െമൂഹത്തിലും ഭക്ഷത്യസുരക്ഷ 
ലക്ഷത്യമാക്തിയുള്ള കുടുംബശ്രരീയുസെ ഒരു 
പ്രോന പ്രവര്ത്ന കമഖലയാണ് കൂട്ടുകൃഷ തി. 
സനലെ്, പചക്റതികള്, വാെ, ്കതചക്, 
കതിെങ്ങുവര്ഗ്ങ്ങള് എന്നതിവയാണ് മുഖത്യമായും 
കൃഷ തി സെയ്യുന്ന വ തിളകള്. 2016-17 –ൽ സനൽ 
കൃഷ തി 9475 സഹക്െറതിലും, പചക്റതികള് 13,569 
സഹക്െറതിലും മറ്റു വ തിളകള് (വാെ, ്കതചക്, 
കതിെങ്ങുവര്ഗ്ം) 29,678 സഹക്െറതിൽ 78,746 
കജായതിറെ് ്ലബ തില തിറ്റതി ഗ്രൂ്പെ് (സജ.എൽ.ജതി) കള് 
മുകഖന കൃഷ തിസെയ്തിട്ടുണ്ടു്. വ തിശദാംശങ്ങള് 
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അനുബന്ം 2.16 -ൽ സകാടുത്തിരതിക്കുന്നു. 
കാര്ഷ തികവൃത്തിയതിൽ വത്യാപരതിച തിരതിക്കുന്ന വനതിതാ 
ഗ്രൂപ്പുകളുസെ ജരീവകനാപാേതികള് സമചസ്പെടു 
ത്ന്നതതിന് ബാങ്തിംഗ് ൌകരത്യങ്ങളുസെ 
ലഘൂകരണം, ൊകങ്തതിക വ തിദത്യയുസെ പ തിന്തുണ 
മുതലായ ്കത്ാങ്ങുകള് ആവശത്യമാണ്.

പ�ണ്യാം പദ്ധതഥി ഒരു 
അവകലയാേനം

പ�ണ്ാം പദ്ധതതിയതിൽ ഊന്നൽ നൽകാന് 
ഉകദ്ശതിച തിരുന്ന പ്രോന കമഖലകള് 
െമഗ് ഭക്ഷത്യവ തിള ഉല്ാദനത്തിനായുള്ള 
കപ്രാത്ാഹനം, സതങ്ങ് കൃഷ തിയുസെയും കുരുമുളക് 
വ തികെനത്തിസറെയും പുനരുജ്രീവനം, കാര്ഷ തിക 
്ജവ വത്യവസ് യൂണതിറ്റ് അെതിസ്ാനമാക്തിയുള്ള 
ൊകങ്തതിക പ്രവര്ത്നങ്ങള്, വ തിളകളുസെ 
ഉല്ാദനം വര്ദ്ധതി്പെ തിക്ൽ, കാര്ഷ തിക വ തിജ്ാന 
വത്യാപന കെവനങ്ങളുസെ പുനരുജ്രീവനം, 
കൃഷ തിയ്കായതി കെവന െംവ തിോനത്തിനായുള്ള 
സ്ാപനവൽക്രണം, കൃഷ തിഭവനകളുസെ 
ശാക്തരീകരണം, പുതതിയ ൊകങ്തതിക 
വ തിദത്യകളുസെ കപ്രാത്ാഹനം, ്ജവ 
കൃഷ തി ശക്തതിസ്പെടുത്ൽ, മണ്തിസറെയും 
െെത്യത്തിസറെയും ആകരാഗത്യപരതിപാലനം, 
ഉല്ാദകനാപാേതികള്ക്ായും വ തിപണതികള്ക്ായും 
അെതിസ്ാന ൌകരത്യ വ തികെനം, 
മൂലത്യവര്ദ്ധനവ തിന് പ്രകതത്യകം ഊന്നൽ 
എന്നതിവയാണ്.

പ�ണ്ാം പദ്ധതതിയതിൽ പചക്റതി കൃഷ തിയുസെ 
വ തിെ്തൃതതി 40,837 സഹക്െറതിൽ നതിന്നും 
52,830 സഹക്െറായും ഉല്ാദനം 5.51 ലക്ഷം 
സമട്രതിക് െണ്തിൽ നതിന്നും 7.25 ലക്ഷം സമട്രതിക് 
െണ്ായും വര്ദ്ധതിക്കുകയുണ്ായതി. ഈ ലക്ഷത്യം 
്കവരതിക്കുന്നതതിനായതി നെ്പെ തിലാക്തിയ പ്രോന 
പ്രവര്ത്നങ്ങള് ഇനതി പറയുന്നവയാണ്. 
1,380 സ്ാപനങ്ങളതിൽ കപ്രാജക്െ് അേതിഷ് തിത 
പചക്റതി കൃഷ തി, 39 കബ്ാക്് തല നെ്െറതികള്, 
269 എ കഗ്ഡ് ക്സ്ററുകളുസെ രൂപരീകരണം, 
800 ക്സ്ററുകളതിലൂസെയുള്ള പചക്റതി കൃഷ തി 
എന്നതിവയാണ്. നാളതികകര വ തികെന പദ്ധതതി 
പുനഃെംഘെതി്പെ തിച് അടുത്ടുത്ള്ള പ്രകദശങ്ങളതിൽ 
നെ്പൊക്കുന്നതതിന് ഊന്നൽ നൽകുന്നതതിനായതി 
കകര ഗ്ാമങ്ങള് എന്ന കപരതിൽ നെ്പെ തിലാക്തി. 60 
കകരഗ്ാമങ്ങള് സ്ാപ തിക്കുകയും ജലകെെനം, 
നെ്െറതികള്, മൂലത്യവര്ദ്ധനവ്, കുറതികതിയ 
ഇനം സതങ്ങതിന് ്തകളുസെ ഉല്ാദനം, 

പര്രാഗത പ്രകദശങ്ങളതിൽ നതിന്നലൊസത 
പുതതിയ കുറുകതിയ ഇനം ്തകള് തതിരസഞ്ഞടുത്് 
്ഹബ് തി്ഡകെഷന് നെത്ക, 
സതങ്ങുകളുസെയും വ തിത്് കതങ്ങയുസെയും ബാര് 
കകാഡതിംഗ് എന്നതിവ നെത്കയുമുണ്ായതി. 
സനൽകൃഷ തി വ തിെ്തൃതതിയതിൽ തെര്ന്ന് 
വന്നതിരുന്ന കുറവ് നതിര്ത്ലാക്തി കൂടുതൽ 
സനൽ്പൊെങ്ങളതിൽ സുസ്തിര സനൽകൃഷ തി 
നെ്പെ തിലാക്തി. കാെര്കഗാഡ് ജതിലെയതിസല 
3,000 സഹക്െര് ്ജവകൃഷ തിക്ായതി രജതിസ്റര് 
സെയ്തിട്ടുണ്ടു്. കാര്ഷ തിക വ തിജ്ാന വത്യാപനം 
ശക്തതിസ്പെടുത്ന്നതതിനായതി ഇന്ത്യയതിലാദത്യമായതി 
ആത് ലൈസ്് ആരംഭതിക്കുകയും 456 ഫാം 
െ്കൂളുകള്, 250 ഫാര്മര് ഫരീൽഡ് െ്കൂളുകള്, 
205 െംകയാജതിത കൃഷ തി െമ്പ്രദായ 
മാതൃകകള് എന്നതിവയും ഫരീൽഡ് തല 
ഉകദത്യാഗസ്ര്ക്് വാഹന ൌകരത്യവം 
ഉപകദശക കെവനങ്ങള്ക്ായതി കൊള്ഫരീ 
ആത് കാള് സെറെറുകളും (1800-425-1661) 
സ്ാപ തിക്കുകയുണ്ായതി. കൂൊസത 64 കാര്ഷ തിക 
കെവന കക�ങ്ങള് സ്ാപ തിക്കുകയും 1.41 ലക്ഷം 
കൊയതിൽ സഹൽത്് കാര്ഡകള് വ തിതരണം 
സെയ്യുകയും ഉണ്ായതി. പഞ്ായത്്/കബ്ാക്്/
ജതിലൊതല ന്യൂട്രതിയറെ് മാകനജ്സമറെ് ലൈാനകള് 
തയ്ാറാക്കുകയും 18.77 ലക്ഷം കര്ഷകരുസെ 
രജതിെ്കട്രഷന് പൂര്ത്തിയാക്തി കനരതിട്ടുള്ള 
ആനകൂലത്യ വ തിതരണം പൂര്ണ്മായും നെ്പെ തിലാക്തി. 
23 വര്ഷത്തിന കശഷം കാര്ഷ തിക നയം 
തയ്ാറാക്കുകയുണ്ായതി. പഞ്ായത് തലത്തിൽ 
ഏകകദശം 5,772 കരീെനതിരരീക്ഷണ യൂണതിറ്റുകളും 152 
ലൈാറെ് സഹൽത്് ക്തിനതിക്കുകളും ജതിലൊതലത്തിൽ 
4 റഫറൽ ക്തിനതിക്കുകളും സ്ാപ തിക്കുകയുണ്ായതി. 
3,825 െ്കൂളുകളതിൽ കപാര്ട്ടബ തിള് ബകയാഗത്യാെ് 
ലൈാന്റുകള് സ്ാപ തിച് ്ജവമാല തിനത്യങ്ങള് 
വളമാക്തി മാറ്റുകയുണ്ായതി. നാളതികകര 
കമഖലയതിസല ൊ്ത്തിക കനട്ടത്തിനായതി 
നരീരയുസെ കപ്രാത്ാഹനം, നരീരയുസെയും 
കകാക്നട്ട് ഷുഗര് ഉല്ാദനത്തിനമായുള്ള കകരള 
കാര്ഷ തിക െര്വ്വകലാശാലയുസെ പ്രാരംഭ 
കപ്രാജക്െതിനള്ള െഹായം, െതി.റ്റതി.െതി.ആര്.ഐ 
യതിൽ ഇന്കുകബഷന് സെറെര്, വയനാെ് 
എന്.ഐ.ഐ.എെ്.റ്റതി യുമായതി െംയുക്തമായതി 
ഇഞ് തിയുസെ മൂലത്യവര്ദ്ധനവ തിനായുള്ള കപ്രാജക്െ് 
എന്നതിവയാണ് പ്രോന പ്രവര്ത്നങ്ങള്. 
പ�ണ്ാം പദ്ധതതിയതിൽ െംസ്ാന വ തിഹതിതമായതി 
വകയതിരുത്തിയതിരുന്ന 3,413.91 കകാെതി 
രൂപയതിൽ 3,303.93 കകാെതി രൂപ (97 ശതമാനം 
സെലവെതിച തിട്ടുണ്ടു്. 
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അദ്ധ്യായം 2, കൃഷിയം അനുബന്ധ മേഖലകളം

  പതഥിമൂന്യാം പദ്ധതഥി – 
വീക്ണം 

• പരമാവേതി ഉല്ാദനക്ഷമത, ലാഭം, 
പാരതിസ്തിതതിക െംതല തിതാവസ് എന്നതിവ 
ഉറ്പൊക്തി സകാണ്ടുള്ള സുസ്തിര കാര്ഷ തിക 
വ തികെനം 

• സനൽകൃഷ തി വ തിെ്തൃതതി 3 ലക്ഷം സഹക്െറായതി 
വര്ദ്ധതി്പെ തിക്കുക

• പചക്റതി ഉല്ാദനത്തിൽ െത്വയം പരത്യാപ്ത

• 2022 ഓസെ കര്ഷകരുസെ വരുമാനം 
ഇരട്ടതിയാക്കുക

• വ തിളകള് അെതിസ്ാനമാക്തി പ്രകതത്യക 
കാര്ഷ തിക കമഖലകള് (എെ്.എ.ഇെഡ)് 
ക്കുള്ള കപ്രാത്ാഹനം

കൃഷഥിവകുപ്ഥിടറെ 2017-18 
വയാർഷഥിേ പദ്ധതഥിയഥിടല  

മുഖ്യ സംരംഭങ്ങള്

കൃഷ തി വകു്പെ തിസറെ 2017-18 വാര്ഷ തിക 
പദ്ധതതിയതിസല മുഖത്യ െംരംഭങ്ങള് താസെ 
പറയുന്നവയാണ്. പചക്റതി ഉല്ാദനത്തിൽ 
െത്വയം പരത്യാപ്ത ്കവരതിക്കുന്നതതിനം 
െമഗ് ജനപങ്ാളതിത്കത്ാസെയുള്ള 
തരതിശുനതില കൃഷ തിയതിലൂസെ സനലെ് ഉല്ാദനം 
വര്ദ്ധതി്പെ തിക്കുന്നതതിനമുള്ള െംകയാജതിത ഭക്ഷത്യവ തിള 
ഉല്ാദന പദ്ധതതി, സതങ്ങതിന് കതാട്ടങ്ങളുസെ െമഗ് 
പരതിപാലനത്തിനായതി കകര ഗ്ാമങ്ങള്, ്ജവ 
കൃഷ തിക്കും സുരക്ഷ തിതവം ഭക്ഷത്യകയാഗത്യവമായ 
ഭക്ഷത്യ ഉല്ാദനത്തിനള്ള കപ്രാത്ാഹനം, 
പുതതിയ ലാബുകള് സ്ാപ തിക്കുന്നതതിനം 
നതിലവ തിലുള്ളവയുസെ ആധുനരീകവത്ക്രണവം, 
വ തിപണനത്തിനായതി സ്ാപന െംവ തിോനം, 
ഗുണകമന്യുള്ള നെരീൽ വെ്തക്ളുസെ ഉല്ാദനവം 
വ തിതരണവം, കാര്ഷ തിക ്ജവ വത്യവസ്ാ 
യൂണതിറ്റ് അെതിസ്ാനത്തിൽ വ തിജ്ാന വത്യാപന 
പ്രവര്ത്നങ്ങളുസെ ശാക്തരീകരണം, ആത് 
ലൈെ് മാതൃകയതിലുള്ള വ തിജ്ാന വത്യാപനം, 
സുഗന്ധ വ തിളകളുസെ പുനരുജ്രീവനം, കരീെകരാഗ 
നതിരരീക്ഷണം ഉള്സ്പെസെയുള്ള വ തിള ആകരാഗത്യ 
പരതിപാലനവം കരൈാണുകളുസെ ഉപകയാഗവം, 
പുതതിയ ലൈാറെ് സഹൽത്് ക്തിനതിക്കുകള്, 
സമചസ്പെട്ട കെവനം പ്രദാനം സെയ്യുന്നതതിനായതി 

20 പുതതിയ കാര്ഷ തിക കെവന കക�ങ്ങളും 
നതിലവ തിലുള്ളവയുസെ ശക്തതിസ്പെടുത്ലും, വ തിള 
ഇന്ഷത്വറന്െ്, വയനാെ് ജതിലെയതിൽ കുരുമുളകതിസറെ 
പുനരുജ്രീവനത്തിനായുള്ള പാകക്ജ്, സനലെ്, 
പചക്റതി, നാളതികകരം, വാെ്പെെം, പൂക്ള് 
എന്നതിവയ്ക് െംകയാജതിതവം ഫലപ്രദവമായതി 
പദ്ധതതികള് തയ്ാറാക്തി കക�രീകൃതവം 
കപ്രാജക്െ് അേതിഷ് തിതവമായ രരീതതിയതിൽ 
നെ്പെ തിലാക്കുന്നതതിനായുള്ള പ്രകതത്യക കാര്ഷ തിക 
കമഖല (എെ്.എ.ഇെഡ)് എന്നതിവയാണ്.

വഥിള ഇന്ഷ്വറന്സ് പദ്ധതഥി
കകരളത്തിസല വല തിയ വ തിഭാഗം കാര്ഷ തിക 
ഉല്ാദകരും സെറുകതിെ കര്ഷകരാണ്. കൂൊസത 
കകരളത്തിസല കൃഷ തി കാലാവസ്സയ 
വളസരയേതികം ആശ്രയതിച തിരതിക്കുന്നതതിനാൽ 
കാലാവസ്യതിസല അനതിശ് തിതതത്വം കൃഷ തി ഒരു 
വല തിയ നഷ്ൊേത്യതയുള്ള െംരംഭമാക്കുന്നു. 
ഇത്രത്തിൽ വ തിളകളുസെ ഉല്ാദനത്തിലുള്ള 
അനതിശ് തിതതത്വം ഓകരാ കര്ഷകനം 
കനരതികെണ്തായതി വരുന്നു. വ തിള ഉല്ാദനസത് 
പ്രകൃതതിയുസെ അെംതല തിതാവസ് മൂലമുള്ള 
വരള്ച, സവള്ളസ്പൊക്ം, കരീെകരാഗങ്ങള് 
എന്നതിവസയലൊം ബാേതിക്കുന്നതതിനാൽ 
കര്ഷകര്ക്് സുസ്തിര വരുമാനം ലഭതിക്കുന്നതതിന് 
വ തിള ഇന്ഷത്വറന്െ് മുഖത്യപങ്് വഹതിക്കുന്നുണ്ടു്. 
    
2016-17 വര്ഷത്തിൽ െംസ്ാന വ തിള 
ഇന്ഷത്വറന്െ് പദ്ധതതി വ തിള നഷ്പരതിഹാര 
തകയതിൽ കാരത്യമായ വര്ദ്ധനവ് 
വരുത്തിസക്ാണ്് പരതിഷ്ക്രതിക്കുകയും 53,161 
സഹക്െറതിൽ ഉള്സ്പെടുന്ന 89,862 കര്ഷകര് 
അംഗങ്ങളാവകയും 2478 കര്ഷകര്ക്കുള്ള 
ഇന്ഷത്വറന്െ് തകയായതി 159.87 ലക്ഷം രൂപ 
വ തിതരണം നെത്തിയതിട്ടുമുണ്ടു്. പരതിഷ്ക്രതിച 
കദശരീയ കാലാവസ് അെതിസ്ാനമാക്തിയുള്ള 
വ തിള ഇന്ഷത്വറന്െ് പദ്ധതതി (ആര്.ഡബ്യു.
ബ തി.െതി.ഐ.എെ)് 10 വ തിളകള്ക്ായതി (സനലെ്, 
വാെ, ഇഞ് തി, മഞ്ഞള്, ്പനാ്പെ തിള്, അെയ്ക, 
ഏലം, കുരുമുളക്, ജാതതി, കരതി്്) ആലപ്പുെ, 
പത്നംതതിട്ട ജതിലെകള് ഒെതിസകയുള്ള 12 ജതിലെകസള 
തതിരസഞ്ഞടുക്കുകയുണ്ായതി. പരതിഷ്ക്രതിച കദശരീയ 
കാലാവസ് അെതിസ്ാനമാക്തിയുള്ള വ തിള 
ഇന്ഷത്വറന്െ് പദ്ധതതിയ്ക് കരീെതിൽ 2016 ഖാരതിഫ് 
െരീെണതിൽ 21,435 സഹക്െറതിൽ ഉള്സ്പെടുന്ന 
31,532 കര്ഷകര് അംഗങ്ങളാവകയും 21,046 
കര്ഷകര്ക്കുള്ള ഇന്ഷത്വറന്െ് തകയായതി 
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സാമ്പത്തിക അവല�ാകനം 2017, ലകരള സംസ്ാന ആസൂത്രണ ല�ാര്ഡ്  

17.19 കകാെതി രൂപ വ തിതരണം സെയ്യുകയും റാബ തി 
െരീെണതിൽ 18,703 സഹക്െറതിലുള്ള 27,459 
കര്ഷകര് അംഗങ്ങളാവകയും സെയ്തിട്ടുണ്ടു്. ഈ 
കാലയളവ തിൽ ഇടുക്തി, വയനാെ് ജതിലെകളതിസല 
ശരീതകാല പചക്റതി വ തിളകളായ കാകബജ്, കാരറ്റ്, 
സവളുത്ള്ളതി, സഫഞ്് ബരീന്െ്, ഉരുളക്തിെങ്ങ് 
എന്നതിവ ആദത്യമായതി ഈ ഇന്ഷത്വറന്െ് 
പദ്ധതതിയതികലയ്ക് തതിരസഞ്ഞടുക്കുകയുണ്ായതി. 
നാളതികകര ഇന്ഷത്വറന്െ് പദ്ധതതി 
(െതിപ തി.ഐ.എെ)് െംസ്ാനസത്ാട്ടാസക 
നെ്പെ തിലാക്കുന്നുണ്ടു്. ഈ പദ്ധതതിയ്ക് കരീെതിൽ 
250 സഹക്െറതിലായതി 403 കര്ഷകര് 
അംഗങ്ങളാവകയും 2.70 ലക്ഷം രൂപ വ തിതരണം 
സെയ്യുകയുമുണ്ായതി. 2016-17 റാബ തി െരീെണതിൽ 
സനലെ്, വാെ, മരചരീനതി എന്നരീ വ തിളകള് 
ഉള്സ്പെടുത്തി സകാണ്ടു് പ്രോന് മ�തി ഫെൽ 
ബരീമ കയാജന (പ തി.എം.എഫ്.ബ തി.്വ) എന്ന 
പദ്ധതതി തതിരസഞ്ഞടുക്കുകയുണ്ായതി. ആലപ്പുെ, 
കകാട്ടയം, പത്നംതതിട്ട എന്നരീ ജതിലെകളതിലാണ് 
സനലെ് തതിരസഞ്ഞടുത്തിട്ടുള്ളത്. പ്രോന് മ�തി 
ഫെൽ ബരീമ കയാജന പദ്ധതതിയതിന് കരീെതിൽ 
12,961 സഹക്െറതിലായുള്ള 18,415 കര്ഷകര് 
അംഗങ്ങളാവകയും 341 കര്ഷകര്ക്കുള്ള 
ആനകൂലത്യമായതി 55 ലക്ഷം രൂപ വ തിതരണം 
നെത്കയുമുണ്ായതി. 

പ്കത്യക കാര്ഷടിക കമഖല 
(എസ.്എ.ഇസഡ്)്
പ്രകതത്യക കാര്ഷ തിക വ തികെന കമഖല 
(എെ്.എ.ഇെഡ)് എന്ന ഒരു പുതതിയ ആശയം 
െംകയാജതിതവം ഫലപ്രദവമായതി പദ്ധതതികള് 
തയ്ാറാക്തി കക�രീകൃതവം കപ്രാജക്െ് 
അേതിഷ് തിതവമായ ഇെസപെലുകകളാസെ 
നെ്പെ തിലാക്കുന്നതതിനായതി 2017-18 -ൽ 
ആരംഭതിച തിട്ടുണ്ടു്. ഓകരാ കമഖലയതിലും 
ഉത്പാദനം, വ തിപണനം, െംസ്കരണം, 
മൂലത്യവര്ദ്ധനവ്, െംഭരണം, ജലകെെനം 
എന്നതിവ ഉള്സ്പെടുകത്ണ്താണ്. ഓകരാ 
പ്രകതത്യക കാര്ഷ തിക കമഖലയതിലും മണ്് 
പരതികശാേനാ ലാബുകളും, കാള് സെറെറുകള് 
ഉള്സ്പെസെയുള്ള കാര്ഷ തിക കെവന 
കക�ങ്ങള്, ലൈാറെ് സഹൽത്് ക്തിനതിക്കുകള്, 
കാലാവസ്ാ കക�ങ്ങളും, ഉപകദശക 
െംവ തിോനവം, ഓണ് ഫാം സപ്രാഡക്ഷന് 
യൂണതിറ്റ് ഉള്സ്പെസെയുളള ബകയാഫാര്മെതികള്, 
നെരീലത്വെ്തക്ളുസെ ഉത്പാദന യൂണതിറ്റുകള്, 
വ തിപണതികള്, െംസ്കരണത്തിനം 

മൂലത്യവര്ദ്ധനവ തിനമുളള യൂണതിറ്റുകള്, ജലകെെന 
െഹായം, വായ്പലഭത്യമാകുന്നതതിന് 
ആവശത്യമായ ഇെസപെരീലുകള്,ഐ.െതി.റ്റതി 
അെതിസ്ാനമാക്തിയുള്ള വ തിജ്ാന വത്യാപനം, 
കമ്്യൂണതിറ്റതി കറഡതികയാ, തകദ്ശഭരണ 
സ്ാപനങ്ങളുസെ െഹായകത്ാസെയുള്ള 
കര്ഷക വ തിപണതികള്, അേതിക ഉത്പാദനം 
െംഭരതിക്കുന്നതതിനായുള്ള െംവ തിോനം, 
െംകയാജതിത രരീതതിയതിൽ കര്ഷകര്ക്് 
ൊകങ്തതിക വ തിദത്യ വ തികെതി്പെ തിക്കുന്നതതിന് 
പരതിശരീലനം നൽകുക എന്നരീ െഹായങ്ങളാണ് 
ഉകദ്ശതിച തിട്ടുള്ളത്. പ്രകതത്യക കാര്ഷ തിക 
കമഖലയതിസല കപ്രാജക്ടുകള്ക്് ഒരു പ്രകതത്യക 
കമൽകനാട്ട െംവ തിോനം ഉള്സ്പെടുത്തിയതിട്ടുണ്ടു്.  
നതിര്കദ്ശതിച തിട്ടുള്ള പ്രകതത്യക കാര്ഷ തിക കമഖലകള്

• സനലെ് - കുട്ടനാെ്, കകാള്, ഓണാട്ടുകര,  
 സപാക്ാളതി, പാലക്ാെ്, ്ക്പൊെ്, വയനാെ്
• പചക്റതികള് - കദവ തികുളം, കഞ്ഞതികുെതി,  
 പെയന്നൂര്, െ തിറ്റൂര്-സകാലെകങ്ാെ്
• വാെ-തൃശ്ശൂര്, 
• പൂക്ള് - വയനാെ്
• നാളതികകരം-കകാെതികക്ാെ്

സംസ്ാന കഹാര്ട്രീക്ള്ചര് 
മടിഷന് (എസ.്എച്.എം)

 2005 ൽ രൂപരീകൃതമായ കക�ാവ തിഷ്കൃത 
പദ്ധതതിയായ കദശരീയ കഹാര്ട്ടരീകള്ചര് 
മതിഷസറെ പരതിപാെതികള് െംസ്ാനത്് 85 
ശതമാനം കക� വ തിഹതിതവം 15 ശതമാനം 
െംസ്ാനവ തിഹതിതകത്ാടും കൂെതി നെ്പെ തിലാക്തി 
വന്നതിരുന്നു. 2014-15 മുതൽ കഹാര്ട്ടരീക്ള്ചറതി 
നായുള്ള െംകയാജതിത വ തികെന മതിഷന്(മതിഷന് 
കഫാര് ഇറെകഗ്റ്റഡ് സഡവലപ്സമറെ് കഫാര് 
കഹാര്ട്ടതിക്ള്ചര്) എന്ന കപരതിൽ ഈ പദ്ധതതിസയ 
പുനര്രൂപരീകരതിക്കുകയും സെയ്തിട്ടുണ്ടു്. തെര്ന്ന് 
കക� ഗവണ്സമറെ് ഈ പദ്ധതതിയുസെ വ തിഹതിതം 
വകയതിരുത്ന്ന രരീതതി 60:40 എന്ന രരീതതിയതിൽ 
മാറ്റം വരുത്തിയതിട്ടുണ്ടു്. പെവര്ഗങ്ങള്, 
കതാട്ടവ തിളകള്, സുഗന്ധവത്യഞ്ജനങ്ങള്, പുഷ്പങ്ങള്, 
സുഗന്ധമുള്ളതം, ഔഷേ ഗുണമുള്ളതമായ 
െെത്യങ്ങള്, കൂണുകള് എന്നതിവയുസെ 
െമഗ്വ തികെനമാണ് കഹാര്ട്ടതികള്ചര് 
മതിഷസറെ ഉകദ്ശത്യം. ഉല്ാദനവം ഉല്ാദനക്ഷമതയും 
വര്ദ്ധതി്പെ തിക്കുക, വ തിളസവടു്പെ തിന് കശഷമുള്ള 
പരതിപാലനം, വ തിപണനം എന്നതിവയ്കായുള്ള 
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പദ്ധതതികളാണ് പ്രോനമായും മതിഷന് 
നെ്പെ തിലാക്കുന്നത്.

പ�ണ്ാം പദ്ധതതിക്ാലത്് കക� വ തിഹതിതമായതി 
145 കകാെതി രൂപയും െംസ്ാന വ തിഹതിതമായതി 
45.74 കകാെതി രൂപയും ഉള്സ്പെസെ സമാത്ം 
190.74 കകാെതി രൂപ എെ്.എച്.എം ന് 
അനവദതിക്കുകയുണ്ായതി. ഇതതിൽ 209.37 കകാെതി 
രൂപ െ തിലവെതിച തിട്ടുണ്ടു്. ഗുണനതിലവാരമുള്ള 
വ തിത്കളുസെയും നെരീൽ വെ്തക്ളുസെയും 
ഉല്ാദനത്തിനം വ തിതരണത്തിനമായതി 
നെ്െറതികള് സ്ാപ തിക്കുക, പുതതിയ 
കതാട്ടങ്ങള് സ്ാപ തിക്കുക, ഉൽ്പെന്നങ്ങള് തരം 
തതിരതിക്കുന്നതതിനം കഗ്ഡ് സെയ്യുന്നതതിനം ഉള്ള 
യൂണതിറ്റുകള്, ശരീതരീകരണ യൂണതിറ്റുകള്, ഗ്ാമരീണ 
വ തിപണതികള് എന്നതിവ സ്ാപ തിക്കുക, സമാത് 
വ തിപണതികളുസെ ശാക്തരീകരണം, വ തിപണതികളുസെ 
വ തിവരകശഖരണം, ഗുണനതിലവാരസത് 
െംബന്ധതിച വ തിജ്ാന വത്യാപനം, പുതതിയതം 
െംസ്ക്കരതിചതം ആയ ഭക്ഷത്യവെ്തക്ളുസെ 
വ തിപണനം െംബന്ധതിച്ചുള്ള വ തിജ്ാന 
വത്യാപനം എന്നതിവ ഈ കാലയളവ തിസല പ്രോന 
പ്രവര്ത്നങ്ങളതിൽസ്പെടും.

നതിരവേതി ഗവസമെറെതിതര സ്ാപനങ്ങള്ക്കും 
െത്വകാരത്യകമഖലയ്ക്കും പങ്ാളതിത്മുള്ള 
ഈ കപ്രാജക്െതിസറെ ഉകദ്ശ ലക്ഷത്യം 
്കവരതിക്കുന്നതതിനായതി കൂടുതൽ കമൽകനാട്ടം 
ആവശത്യമാണ്. 

ടവജടിറ്ബടിള് ആറെ് ഫ്രൂട്് 
ടപ്ാകമാഷന് കകൌണ്സടിൽ, 
കകരള (വ ടി. എഫ്. പ ടി. സടി. ടക)

സവജതിറ്റബ തിള് ആറെ് ഫ്രൂട്ട് സപ്രാകമാഷന് 
കൗണ്െതിൽ (വ തി.എഫ്.പ തി.െതി.സക) 
കക� െംസ്ാന െര്ക്ാരുകളുസെ 
േനെഹായകത്ാസെ പെവര്ഗ്ങ്ങളുസെയും 
പചക്റതികളുസെയും വ തിവ തിേ പദ്ധതതികള് 
നെ്പെ തിലാക്തി വരുന്നു. െത്വയം െഹായ െംഘങ്ങള് 
(എെ്.എച്.ജതി) രൂപരീകരതിക്കുക, പങ്ാളതിത് 
ഗത്യാരറെരീ െ�ദായം (പ തി.ജതി.എെ)് െംബന്ധതിച 
കബാേവത്ക്രണം നൽകുക, പങ്ാളതിത് 
ൊകങ്തതിക വ തികെനം െംബന്ധതിച പ്രെരണം 
നെത്ക, കാരത്യകശഷ തി വര്ദ്ധനവ് പരതിപാെതികള് 
െംഘെതി്പെ തിക്കുക, ഗുണകമന്യുള്ള വ തിത്കളുസെയും 
നെരീൽവെ്തക്ളുസെയും ഉൽ്പൊദനം, പങ്ാളതിത് 

വായ്പാ െഹായവം ഇന്ഷത്വറന്െ് െഹായവം, 
ഗ്രൂ്പെ് മാര്ക്റ്റതിംഗ്, നഗരപ്രകദശങ്ങളതിൽ 
പചക്റതി കൃഷ തി കപ്രാത്ാഹതി്പെ തിക്കുന്നതതിനായുള്ള 
ഹരതിതനഗരതി പരതിപാെതി തെങ്ങതിയവയാണ് 
പ്രോന പ്രവര്ത്നങ്ങള്. 2016-17-ൽ 4,465 
കര് ഷകസര ഉള്സ്പെടുത്തി 106 പുതതിയ െത്വയം 
െഹായ െംഘങ്ങള് (SHG) രൂപരീകരതിച്ചു. 
ഇകതാസെ രജതിസ്റര് സെയ് കര്ഷകരുസെ എണ്ം 
189,902 ഉം - െത്വയം െഹായ െംഘങ്ങളുസെ 
എണ്ം 9,540 ഉം ആയതി. ഈ കാലയളവ തിൽ 4 
പുതതിയ കര്ഷക വ തിപണതികളും 10 െംഭരണ 
കക�ങ്ങളും ആരംഭതിച്ചു. ഇകതാസെ നതിലവ തിൽ 
278 െത്വാശ്രയ കര്ഷക െമതിതതികളും 177 
െംഭരണ കക�ങ്ങളും കൗണ്െതില തിസറെ 
കരീെതിലുണ്ടു്. 2016-17 -ൽ 277 െത്വാശ്രയ കര്ഷക 
െമതിതതികളതിലൂസെ 280 കകാെതി രൂപയുസെ 100,213 
സമട്രതിക് െണ് പെങ്ങളും പചക്റതികളും വ തിപണനം 
നെത്തിയതിട്ടുണ്ടു്. തതിരുവനന്പുരം, എറണാകുളം, 
കകാെതികക്ാെ്, തൃശൂര്, പത്നംതതിട്ട ജതിലെകളതിൽ 
ആരംഭതിച തിട്ടുള്ള കട്ട് സവജതിറ്റബ തിള് യൂണതിറ്റതിലൂസെ 
സപാത ജനങ്ങള്ക്് സപസട്ടന്ന് പാെകം സെയ്ാന് 
തരത്തിലുള്ള (Ready to cook) പചക്റതി 
പായ്കറ്റുകള് ലഭതിക്കുന്നുണ്ടു്. പാലക്ാെ് ജതിലെയതിസല 
ആലത്തൂര് വ തിത്് െംസ്ക്കരണ ലൈാറെതിലൂസെ 17 
തരം പചക്റതി വ തിത്കളുസെ 68.30 സമട്രതിക് െണ് 
പചക്റതി വ തിത്കളും 6.56 ലക്ഷം െതിഷ്യൂക്ള്ചര് 
വാെവ തിത്കളും െംസ്ാനത്െനരീളം വ തിതരണം 
സെയ്തിട്ടുണ്ടു്. കാര്ഷ തിക വായ്പയായതി 71.69 കകാെതി 
രൂപ 8,919 കര്ഷകര്ക്് വ തിതരണം സെയ്ത. വ തിള 
ഇന്ഷത്വറന്െതിൽ ആസക 23.92 ലക്ഷം വാെകളും 
500 സഹക്െറതിൽ കൃഷ തി സെയ്തിട്ടുള്ള പചക്റതികളും 
ഉള്സ്പെടുത്തി കര്ഷകര്ക്് നഷ്പരതിഹാരമായതി 
80 ലക്ഷം രൂപ വ തിതരണം സെയ്ത. 2016-17 
ഓണക്ാലത്് പചക്റതികളുസെ വ തില വര്ദ്ധനവ് 
നതിയ�തിച്ചു സകാണ്ടു് െംസ്ാനത്െനരീളം 190 
പചക്റതി വത്യാപാര െന്കള് െംഘെതി്പെ തിച്ചു. ഈ 
കാലയളവ തിൽ കൗണ്െതില തിസറെ ഭാഗമായുള്ള 
കര്ഷകര് 14,622 സഹക്െറതിൽ പചക്റതികളും 
19,964 സഹക്െറതിൽ വാെയും 2,845 സഹക്െറതിൽ 
കതിെങ്ങ് വര്ഗ്ങ്ങളും കൃഷ തി സെയ്തിട്ടുണ്ടു്. സമാത്ം 
ഉല്ാദനം പചക്റതികള് - 1.02 ലക്ഷം സമട്രതിക് 
െണ്, കന�്പെെം – 1.86 ലക്ഷം സമട്രതിക് െണ്, 
കതിെങ്ങ് വര്ഗ്ങ്ങള് - 25266 സമട്രതിക് െണ് എന്ന 
നതിരക്തിലാണ്. കകരളത്തിസല പെങ്ങളുകെയും 
പചക്റതികളുകെയും പങ്ാളതിത് ഗത്യാരറെതി െ�ദായ 
(പ തി.ജതി.എെ)് ്ജവ െര്ട്ടതിഫതികക്ഷനായുള്ള 
റരീജതിയണൽ കൗണ്െതിലായതി വ തി.എഫ്.പ തി.െതി.സക 
സയ ചുമതലസ്പെടുത്തിയതിട്ടുണ്ടു്. ഇതതിസറെ ഭാഗമായതി 
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്ജവ കൃഷ തി കപ്രാത്ാഹതി്പെ തിക്കുന്നതതിനായതി 
പങ്ാളതിത് ഗത്യാരറെതി െ�ദായം െംബന്ധതിച 
കബാേവത്ക്രണം 725 സഹക്െറതിൽ കൃഷ തി 
സെയ്യുന്ന 1,470 കര്ഷകര് ഉള്സ്പെടുന്ന 213 
പ്രാകദശതിക ഗ്രൂപ്പുകള് വെതി നെ്പെ തിലാക്തിയതിട്ടുണ്ടു്. 
കര്ഷക പങ്ാളതിത്കത്ാസെ െംസ്ാനത്തിസറെ 
വ തിവ തിേ ഭാഗങ്ങളതിലായതി 26 ഓകട്ടാമാറ്റതിക് 

സവതര് കസ്റഷനകള് സ്ാപ തിച തിട്ടുണ്ടു്. ഈ 
കക�ങ്ങളതിൽ നതിന്നും കൃഷ തിസയ െംബന്ധതിച്ചുള്ള 
കാലാവസ് പഠന വ തിവരങ്ങള് കശഖരതിച് വരുന്നു. 
ഈ കമഖലസയ െംബന്ധതിച മറ്റ് വ തിവരങ്ങള് 
അനുബന്ം 2.17, 2.18, 2.19, 2.20, 2.21, 2.22 ൽ 
സകാടുത്തിട്ടുണ്ടു്. 

കാര്ഷ തിക ഉല്ാദനത്തിന് െഹായകരമാകുന്ന 
ഒരു പ്രോന വ തിതരണ ഘെകങ്ങളതി സലാന്നാണ് 
കാര്ഷ തിക വായ്പ. കാര്ഷ തിക കമഖലയ്ക് 
െമകയാെ തിതവം ആവശത്യവമായ വായ്പ 
നൽകുന്നതതിനള്ള ഫലപ്രദമായ വായ്പ 
വ തിതരണ െംവ തിോനം അനതിവാരത്യമാണ്. 
വാണതിജത്യ ബാങ്കുകള്, െഹകരണ 
സ്ാപനങ്ങള്, റരീജതിയണൽ റൂറൽ ബാങ്കുകള് 
എന്നതിവയാണ് കാര്ഷ തിക േനവ തിനതിമയ 
കമഖലയതിൽ പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന പ്രോന േനകാരത്യ 
സ്ാപനങ്ങള്. കദശരീയ തലത്തിൽ 2016-17 
കാലഘട്ടത്തിൽ ബാങ്കുകള് 959,826 കകാെതി 
രൂപ (2017 സഫബ്രുവരതി 28 ന് താൽക്ാല തികം) 
കാര്ഷ തിക കമഖലയ്ക് (കൃഷ തിയും അനബന്ധ 
കമഖലകളും, കൃഷ തി-അെതിസ്ാന ൌകരത്യങ്ങളും 
ഉള്സ്പെസെ) വ തിതരണം സെയ്ത. 900,000 കകാെതി 
രൂപയായതിരുന്നു ലക്ഷത്യം. വാണതിജത്യ ബാങ്കുകള്, 
റരീജതിയതിണൽ റൂറൽ ബാങ്കുകള്, െഹകരണ 
ബാങ്കുകള്, 733,201 കകാെതി രൂപ (76.3 ശതമാനം), 
103,974 കകാെതി (10.8 ശതമാനം), 122,651 കകാെതി 
(12.77 ശതമാനം) എന്നതിങ്ങസനയാണ് യഥാക്രമം 
വ തിതരണം സെയ്ത്. 2015-16 വര്ഷത്തിൽ 8.7 
ലക്ഷം കകാെതി രൂപയാണ് കാര്ഷ തിക വായ്പയായതി 
വ തിതരണം സെയ്ത്. കെതിഞ്ഞ പത്് വര്ഷ 
കാലയളവ തിൽ (2007-08 മുതൽ 2016-17) 
കാര്ഷ തിക വായ്പാ ഇനത്തിൽ ആകര്ഷകമായ 
വളര്ചയാണ് ഉണ്ായതിട്ടുള്ളത്. ഈ കാലയളവ തിൽ 
ഇത് 2.54 ലക്ഷം കകാെതി രൂപയതിൽ നതിന്നും 9.60 
ലക്ഷം കകാെതി രൂപയായതി വര്ദ്ധതിച്ചു. എന്നാൽ, 
ആസകയുള്ള കാര്ഷ തിക വായ്പയതിൽ ദരീര്ഘകാല 
വായ്പയുസെ പങ്് 30.2 ശതമാനത്തിൽ നതിന്നും 
22.1 ശതമാനമായതി കുറഞ്ഞു വരതികയായതിരുന്നു. 
2012-13 ൽ ഈ പ്രവണത മാറതി. ദരീര്ഘകാല 

വായ്പയുസെ പങ്് കൂെതി 2016-17 ൽ 35.1 
ശതമാനമായതി. 

കകരളത്തിലും കെതിഞ്ഞ പത്് വര്ഷത്തിനതിെയതിൽ 
കാര്ഷ തിക വായ്പകള് ഗണത്യമായതി വര്ദ്ധതിച തിട്ടുണ്ടു്. 
പ�ണ്ാം പഞ്വത്ര പദ്ധതതികാലയളവ് 
കനാക്കുകയാസണങ്തിൽ 2012-13 ൽ 37,710 കകാെതി 
രൂപയായതിരുന്നത് 2017 മാര്ച് ആകുക്ാകെക്കും 
54,270 കകാെതി രൂപയായതി വര്ദ്ധതിച്ചു (43.9 
ശതമാനം) ചഥിത്ം 2.3. നതിലവ തിൽ ഇത് കദശരീയ 
കാര്ഷ തിക വായ്പയുസെ 5.64 ശതമാനമാണ്. 
ആസകയുള്ള കാര്ഷ തിക വായ്പയായ 54,270 
കകാെതി രൂപയതിൽ വാണതിജത്യ ബാങ്കുകള്, ആര്.
ആര്.ബ തി, െഹകരണ ബാങ്കുകള് വെതി യഥാക്രമം 
33,802 കകാെതി രൂപ (62.2 ശതമാനം), 8,515 കകാെതി 
രൂപ (15.6 ശതമാനം), 11,953 കകാെതി രൂപ (22.2 
ശതമാനം) വ തിതരണം സെയ്ത. കാര്ഷ തിക വായ്പ 
ഇനത്തിൽ വാണതിജത്യ ബാങ്കുകളുസെ പ്രാോനത്യം 
തെര്ന്നുസകാണ്തിരതിക്കുന്നു എന്നതാണ് ഇത് 
സൂെ തി്പെ തിക്കുന്നത്.

നഥികക്പ വയായ്പ
കാര്ഷ തിക വായ്പ ഇനസത് ഉല്ാദന വായ്പ, 
നതികക്ഷപ വായ്പ എന്ന് തരംതതിരതിചാൽ 
നതികക്ഷപ വായ്പയുസെ പങ്് 13.4 ശതമാനത്തിൽ 
നതിന്നും (12-ാം പദ്ധതതിയുസെ തെക്ത്തിൽ) 
ക്രകമണ 25.54 ശതമാനമായതി (2016-17) 
വര്ദ്ധതിചതായാണ് കാണാന് കെതിയുന്നത്   
(ച ഥിത്ം 2.4, അനുബന്ം 2.23). ഇത് തരീര്ചയായും 
ഒരു നലെ പ്രവണതയാണ്. പ്രകതത്യകതിച്ചും 
മുന്വര്ഷങ്ങളതിൽ നതികക്ഷപവായ്പയുസെ 
പങ്് തെര്ചയായതി കുറഞ്ഞുസകാണ്തിരുന്നു 

േയാർഷഥിേ ധന വഥിനഥിമയം    
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എന്നതതിനാൽ (2008-09 -സല 22 ശതമാനത്തിൽ 
നതിന്നും 2011-12 ൽ 11 ശതമാനമായതി കുറഞ്ഞു). 
എന്നതിരുന്നാലും ഹ്രെത്വകാല വ തിളവായ്പ 
അഥവാ ഉല്ാദനവായ്പയ്ക് അനകൂലമായ 
അനപാതം, മൂലേനം അഥവാ ഉല്ാദനക്ഷമത 
വര്ദ്ധതി്പെ തിക്കുന്ന ആസ്തതികളതിൽ നതികക്ഷപം 
കുറച തിട്ടുണ്ടു്. ആയതതിനാൽ വ തിവ തിേ കമഖലകള്ക്് 
ആവശത്യമായ വായ്പയുസെ കതാത് വ തിലയതിരുത്തി 
അനകയാജത്യമായ പല തിശനതിരക്കുകള് െബ് 

സവന്ഷന് വെതി നെ്പെ തിലാകക്ണ്താണ്. ഇത് 
പ്രോനസ്പെട്ട എന്നാൽ പുകരാഗമതിക്ാത്തമായ 
പ്രവര്ത്നങ്ങസള കപ്രാത്ാഹതി്പെ തിക്ാന് 
െഹായതിക്കും (കസ്ററ്റ് കഫാക്െ് കപ്പെര് 2017, 
നബാര്ഡ)്.     
ഉപകമഖല തതിരതിച്ചുള്ള നതികക്ഷപ വായ്പയുസെ ഒഴുക്് 
പരതികശാേതിചാൽ 2015-16 -ൽ ഏറ്റവം കൂടുതൽ 
വ തിഹതിതം ലൈാകറെഷന് ആറെ് കഹാര്ട്ടരീക്ള്ചര് 
(18.3 ശതമാനം), ഭൂവ തികെനം (15.96 ശതമാനം) 

ചഥിത്ം 2.3
േയാർഷഥിേ വയായ്പ കേരളത്ഥിൽ

             

                 അവലംബം: എസ്.എൽ.ബടി.സടി.

ചഥിത്ം 2.4
ആടേയള്ള േയാർഷഥിേ വയായ്പയഥിൽ ഉല്യാദന വയായ്പയകെയം നഥികക്പ  

വയായ്പയകെയം പങ്്

   അവലംബം: എസ്.എൽ.ബടി.സടി.
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സാമ്പത്തിക അവല�ാകനം 2017, ലകരള സംസ്ാന ആസൂത്രണ ല�ാര്ഡ്  

എന്നതിവയ്കായതിരുന്നു. യ�വത്ക്രണം, ക്ഷരീര 
വ തികെനം എന്നതിവയ്കാണ് യഥാക്രമം 8.34 
ശതമാനം, 11.21 ശതമാനവം ആയതിരുന്നു. 
ഉല്ാദന കമഖലകളായ മത്ത്യബന്ധനം, കകാെതി, 
സെമ്രതിയാെ്/ആെ്, പന്നതി തെങ്ങതിയവയ്ക് 5 
ശതമാനത്തിൽ താസെ മാ്കമ വ തിതരണം 

സെയ്തിട്ടുള്ളു (ച ഥിത്ം 2.5, അനുബന്ം 2.24, 2.25).   
 
ഏജന്െതി തതിരതിച്ചുള്ള നതികക്ഷപ വായ്പയുസെ ഒഴുക്് 
പരതികശാേതിചാൽ വാണതിജത്യ ബാങ്കുകളാണ് ഏറ്റവം 
കൂടുതൽ നതികക്ഷപ വായ്പ നൽകതിയതിട്ടുള്ളത് 
(63 ശതമാനം). െഹകരണ സ്ാപനങ്ങള് 

ചഥിത്ം 2.5
ഉപകമഖല തഥിരഥിച്ചുള്ള നഥികക്പ വയായ്പ 

െചറുകിട 
ജലേസചനം(5.07%)
ഭൂവികസനം (15.96%)

 യ്രന്തവൽക്കരണം 
(8.34%)
േതാട്ടവിളകൾ (18.30%)

ക്ഷീര വികസനം 
(11.21%)
േകാഴി വളർത്തൽ 
(3.53%)
ആട്/െചമ്മരിയാട്/പന്നി 
(2.97%)
മത്സ�ബന്ധനം (2.87%)

വനം (0.40%)

സംഭരണവും 
വിപണനവും (0.7%)
മറ്റ�ള്ളവ (30.65%)

                                അവലംബം: കസ്ററ്് കഫാക്്സ് കപപ്ര് 2017-18 നബാര്ഡ്്

ചഥിത്ം 2.6
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അദ്ധ്യായം 2, കൃഷിയം അനുബന്ധ മേഖലകളം

22 ശതമാനവം ബാക്തി ആര്.ആര്.ബ തിയും 
വ തിതരണം സെയ്തിട്ടുണ്ടു്. എന്നാൽ ഇവ വായ്പകള് 
നൽകതിയതിട്ടുള്ള കമഖലകള് പരതികശാേതിചാൽ, 
വാണതിജത്യ ബാങ്കുകള് പ്രോനമായതിട്ടും കൃഷ തി 
ഭൂമതിയുസെ യ�വൽക്രണം ലൈാകറെഷന് ആറെ്  
കഹാര്ട്ടരീക്ള്ചര്, ഭൂവ തികെനം, ക്ഷരീര വ തികെനം 
എന്നതിവയ്കാണ് ഊന്നൽ നൽകതിയതിട്ടുള്ളത് 
(ചഥിത്ം 2.6). െഹകരണ സ്ാപനങ്ങള്, 
ലൈാകറെഷന്, ഭൂവ തികെനം കൂൊസത സെറുകതിെ 
ജലകെെനത്തിനമാണ് ഊന്നൽ നൽകതിയത്. 
ആര്.ആര്.ബ തി ആവസട്ട ഭൂവ തികെനത്തിനം 
ക്ഷരീര വ തികെനത്തിനം. ഉല്ാദന കമഖലകളായ 
മത്ത്യബന്ധനം, ആെ്/പന്നതിവളര്ത്ൽ, 
കകാെതിവളര്ത്ൽ എന്നതിവ വല തിയ കതാതതിൽ 
അവഗണതിക്സ്പെട്ടു.

ദരീര്ഘകാല ഗ്ാമരീണ വായ്പ 
ഫണ്
ആസകയുള്ള കാര്ഷ തിക വായ്പയതിൽ 
ദരീര്ഘകാല വായ്പയുസെ പങ്് വര്ഷം 
കതാറും കുറഞ്ഞു വരതികയും ആസ്തതികള് 
സൃഷ് തിക്കുന്നതതിന് ഇത് വ തിപരരീതമായതി ബാേതിച്ചു 
വരുന്ന ൊഹെരത്യത്തിൽ, ഭാരത െര്ക്ാര് 
നബാര്ഡതിസറെ െഹായകത്ാസെ ദരീര്ഘകാല 
ഗ്ാമരീണ വായ്പ ഫണ്് രൂപരീകരതിച തിട്ടുണ്ടു്. 
െഹകരണ ബാങ്കുകള്ക്കും ആര്.ആര്.ബ തി ക്കും 
കുറഞ്ഞ പല തിശ നതിരക്തിൽ കൃഷ തി അനബന്ധ 
കമഖലകളതിൽ ദരീര്ഘകാല വായ്പകള് വ തിതരണം 
സെയ്യുവാന് കവണ്തിയുള്ള െഹായമായാണ് ഈ 
ഫണ്് രൂപരീകരതിച തിട്ടുള്ളത്.

എലൊ െംസ്ാന െഹകരണ ബാങ്കുകള്ക്കും, 
െംസ്ാന െഹകരണ കാര്ഷ തിക ഗ്ാമരീണ 
വ തികെന ബാങ്കുകള്ക്കും ആര്.ആര്.ബ തികള്ക്കും 
നബാര്ഡതിൽ നതിന്നുള്ള ഈ െഹായം 
പ്രകയാജനസ്പെടുത്ാനള്ള അര്ഹതയുണ്ടു്. 
െത്വാഭാവ തിക പുനര്വായ്പാ െഹായം കൃഷ തി 
അനബന്ധ കമഖലകളതിസല എലൊ പദ്ധതതികള്ക്കും 
ഉപകയാഗതിക്ാവന്നതാണ്. (പുനര് വായ്പയുസെ 
അളവ്, ആസകയുള്ള വ തിഹതിതം, ബാങ്് വായ്പ 
എന്നതിവയ്ക് ഉയര്ന്ന പരതിേതിയതിലൊസത).

2015-16 -ൽ, കകരള, എൽ.റ്റതി.ആര്.െതി ഫണ്തിൽ 
നതിന്നും 750 കകാെതി രൂപ സക.എെ്.െതി.എ.ആര്.
ഡതി.ബ തി ക്കും 181 കകാെതി രൂപ സക.എെ്.െതി.ബ തി 
38 കകാെതി രൂപ കകരള ഗ്ാമരീണ ബാങ്തിനം 
നൽകതിയതിട്ടുണ്ടു്. 

കടിസ്ാന് ട്ഡ്ടിറ്് കാര്ഡ്്
ആവശത്യാനെരണവം െമയബന്ധതിതവമായതി 
വായ്പ നൽകുന്നതതിനള്ള ഫലപ്രദമായ 
വായ്പ വ തിതരണ ഉപകരണമാണ് കതിൊന് 
സക്രഡതിറ്റ് കാര്ഡ് എെ്.എൽ.ബ തി.െതി യതിൽ 
നതിന്നും ലഭത്യമായുള്ള റതിക്പൊര്ട്ടുകള് പ്രകാരം 
െംസ്ാനസത് ബാങ്തിംഗ് കമഖലയതിൽ 17,826.27 
കകാെതി രൂപ വ തിനതികയാഗതിച് 518,802 കതിസ്ാന് 
സക്രഡതിറ്റ് കാര്ഡകള് ആണ് വ തിതരണം 
സെയ്തിട്ടുള്ളത്.

സക.െതി.െതി യുസെ പരതിഷ്ക്രതിച 
മാര്ഗ്നതിര്കദ്ശങ്ങളനെരതിച് ഇത് എ.റ്റതി.എം-ലും 
്െത്വ്പെ തിംഗ് സമഷ തിനകളതിലും ഉപകയാഗതിക്ാന് 
പറ്റുന്ന സ്ാര്ട്ട് കാര്ഡം സഡബ തിറ്റ് 
കാര്ഡമായതിരതിക്ണം. സക.െതി.െതി.യുസെയും 
 റുസപയുസെയും ആനകൂലത്യങ്ങള് ലഭതിക്കുന്ന 
റുസപയ് സക.െതി.െതി കാര്ഡ് റുസപയ് 
പുറത്തിറക്തിയതിട്ടുണ്ടു്. ൊോരണ സക.െതി.െതി 
യതിൽ നതിന്ന് വത്യതത്യസ്തമായതി ഒരു ഐഡറെതിറ്റതി 
കാര്ഡായും ഇെപാടുകള് കരഖസ്പെടുത്ന്ന 
ഒരു കാര്ഡായതി മാ്മലെ മറതിച് ഒരു സ്ാര്ട്ട് 
കാര്ഡായതിട്ടാണ് ഇത് പ്രവര്ത്തിക്കുന്നത്. 
ഈ കാര്ഡ് ഉപകയാഗതിച് അടുത്ള്ള എ.റ്റതി.
എം കളതിൽ നതിന്നും പ തി.ഒ.എെതിൽ നതിന്നും 
പണം പ തിന്വല തിക്ാവന്നതാണ്. അസക്ൗണ്് 
പ്രവര്ത്തി്പെ തിക്ാന് പ്രാഥമതിക കാര്ഷ തിക 
വായ്പ െഹകരണ െംഘത്തികലകക്ാ 
ബാങ്തികലകക്ാ കപാകുന്നതതിസറെ ആവശത്യകത 
ഇത് നരീക്ം സെയ്യുന്നു. നതിലവ തിൽ കകരളത്തിൽ 
റുസപയ് സക.െതി.െതി യുസെ വ തിനതിമയം പ്രാരംഭ 
ഘട്ടത്തിലാണ്.

കകരളത്തടിടല കര്ഷകരുടെ കെ 
ബാധ്യത
െംസ്ാനസത് വ തിവ തിേ ഏജന്െതികളുസെ 
കാര്ഷ തിക വായ്പ വ തിതരണസത്ക്കുറതിചാണ് 
മുകളതിൽ വ തിശകലനം സെയ്ത്. എന്നാൽ 
കകരളത്തിസല കര്ഷകസറെ കാഴ്ച്പൊെതിൽ നതിന്നും 
വായ്പയുസെ ഘെന എന്ാണ്, അസലെങ്തിൽ 
െംസ്ാനത്് കര്ഷക കെബാേത്യത 
എ്യാണ്? കാര്ഷ തിക വായ്പയുസെ 
ഘെനസയക്കുറതിച്ചും രാജത്യസത് നതിലവ തിലുള്ള 
കര്ഷക കെബാേത്യതസയക്കുറതിച്ചും െമഗ്മായ 
കണക്കുകള് നൽകുന്ന ഒരു റതിക്പൊര്ട്ടാണ് എന്.
എെ്.എെ്.ഒ പുറത്തിറക്കുന്ന െതിറ്റുകവഷന് 
അസസ്സ്്സമറെ് െര്സവ്വ ഓഫ് അഗ്തിക്ള്ചര് 
സഹൗെ്കഹാള്ഡ്െ് (പട്ഥിേ 2.4). ഇത 
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സൂെ തി്പെ തിക്കുന്നത് കകരളത്തിസല സമാത്ം 
കര്ഷക വായ്പ 38,821 കകാെതി രൂപയാണ്. 
ഇതതിൽ 34,835 കകാെതി രൂപ (89.7 ശതമാനം) 
സുസ്ാപ തിതമായ ഏജന്െതികളതിൽ നതിന്നും 
എടുത്വയാണ്. സുസ്ാപ തിതമലൊത് 
ഏജന്െതികളതിൽ നതിന്നും എടുത് വായ്പകള് 
തരീസര കുറവാണ് എന്നു മാ്മലെ സെറുകതിെ 
ഇെത്രം കര്ഷകരുസെ വായ്പകളാണ് 
സുസ്ാപ തിതമായ ഏജന്െതികളതിൽ നതിന്ന് എടുത് 
ഏസറയും െംസ്ാനത്തിസല ഫതിനാന്ഷത്യൽ 
ഇന്ക്ലൂഷസറെ കതാതതിസനയാണ് ഇത് 
സൂെ തി്പെ തിക്കുന്നത്. ഇന്ത്യയതിസല സമാത്ം െ തി്ം 
എടുത്ാൽ ഇതതിസറെ കനര് വ തിപരരീതമായമാണ് 
കാണാന് കെതിയുക. ഇവ തിസെ സെറുകതിെ ഇെത്രം 
കര്ഷകര് എടുത്തിരതിക്കുന്ന 85 ശതമാനം 
വായ്പയും സുസ്ാപ തിതമലൊത് ഏജന്െതികളതിൽ 
നതിന്നാണ്.   

നബാര്ഡ്ടിൽ നടിന്നുള്ള സഹായം
 
കകരളത്തിൽ നബാര്ഡതിൽ നതിന്നുള്ള സമാത്ം 
പുനര് വായ്പാ വ തിതരണം 2015-16-ൽ 
5,820 കകാെതി രൂപയായതിരുന്നു. ഇതതിൽ 5,090 
കകാെതി രൂപ പുനര്വായ്പയായതിട്ട് വാണതിജത്യ 
ബാങ്കുകള്ക്് വ തിതരണം സെയ്ത, 600 കകാെതി 
െംസ്ാന െര്ക്ാരതിന് ഗ്ാമരീണ പശ്ാത്ല 
വ തികെന നതിേതി (ആര്.ഐ.ഡതി.എഫ്) ആയതിട്ടും, 
115 കകാെതി രൂപ െഹകരണ ബാങ്കുകള്ക്് 
കനരതിട്ടുള്ള െഹായമായതിട്ടും 15 കകാെതി രൂപ 
വ തിവ തിേ ഏജന്െതികള്ക്് ഗ്ാറൊയതിട്ടുമാണ് 
നൽകതിയതിട്ടുള്ളത്. പുനര്വായ്പയായതിട്ട് വ തിതരണം 
സെയ് 5,090 കകാെതി രൂപയതിൽ 2,390 കകാെതി രൂപ 
ദരീര്ഘകാല േനെഹായമായതിട്ടും 2,708 കകാെതി 
രൂപ ഹ്രെത്വകാല േനെഹായമായതിട്ടുമാണ് 
ബാങ്കുകള്ക്് നൽകതിയതിട്ടുള്ളത്. 10 വര്ഷത്തിന് 
കശഷമാണ് െഹകരണ ബാങ്കുകള്ക്് 

ദരീര്ഘകാല നതികക്ഷപത്തിനള്ള പുനര്വായ്പ 
പദ്ധതതി പുനരാരംഭതിചത്. ആര്.ഐ.ഡതി.
എഫ് പദ്ധതതിയതിൽ 710 കകാെതി രൂപയുള്ള 
പുതതിയ പദ്ധതതികള് െംസ്ാന െര്ക്ാരതിന് 
അനവദതിച തിരുന്നു. 

ഗ്ാമരീണ പശ്ാത്തല വടികസന 
നടിധടി (ആര്.ഐ.ഡ്ടി.എഫ)്
നബാര്ഡ് ആരംഭം മുതൽ തസന്ന വായ്പാ 
അനബന്ധ കെവനങ്ങല തിലൂസെ ഗ്ാമരീണ 
െമൃദ്ധതി എന്ന ദൗതത്യം പൂര്ത്രീകരതിക്കുന്നതതിനായതി 
മുന്ഗണന നൽകതിയതിട്ടുണ്്. 1995 മുതൽ 
ഗ്ാമരീണ കമഖലയതിൽ അെതിസ്ാന ൌകരത്യ 
വ തികെനത്തിനായതി ആര്.ഐ.ഡതി.എഫ് വെതി 
തക സെലവെതിച തിട്ടുണ്്. 2.60 ലക്ഷം കകാെതി 
രുപയുസെ പദ്ധതതികള്ക്ാണ് േനെഹായം 
നൽകതിയതിട്ടുള്ളത്. കകരളത്തിൽ 9,789 കകാെതി 
രൂപയുസെ പദ്ധതതികള്ക്ാണ് െഹായം 
നൽകതിയതിട്ടുള്ളത്. ആര്. ഐ. ഡതി. എഫ് XXI ൽ 
673.99 കകാെതി രൂപ അനവദതിക്കുകയും 134.8 
കകാെതി രൂപ വ തിതരണം സെയ്യുകയുമുണ്ായതി. 
ഓകരാ ഘട്ടത്തിലും അനവദതിചതം വ തിതരണം 
സെയ്തമായ തകയുസെ വ തിശദാംശങ്ങള് 
അനുബന്ം 2.26, 2.27, 2.28 എന്നതിവയതിൽ 
സകാടുത്തിരതിക്കുന്നു.

സഹകരണം
കകരളത്തിസല െഹകരണ പ്രസ്ാനങ്ങള് 
വ തിപുലമായ ശംഖലകള് മുകഖന ഗ്ാമരീണ 
കമഖലയതിൽ ഒരു പ്രോന പങ്് വഹതിക്കുന്നു. 
ആസകയുള്ള കാര്ഷ തിക വായ്പയുസെ 12 ശതമാനം 
പങ്് െഹകരണ സ്ാപനങ്ങളുകെതാണ്, എന്നു 
മാ്മലെ പലക്പൊഴും പ്രാകദശതിക വ തികെനത്തിന് 
ഇന്ധനം നൽകുകയും സെയ്യുന്നു. എലൊ 

പട്ഥിേ 2.4
വയായ്പയാ കുെഥിശ്ഥിേേളുടെ േണക്് – ഭൂവഥിസ്തൃതഥിയടെയം വയായ്പ എടുത് 

 സ്ഥയാപനങ്ങളുകെയം അെഥിസ്ഥയാനത്ഥിൽ (രൂപ കേയാെഥിയഥിൽ)

ടചറുേഥിെ ഇെത്രം േർഷേർ   വന്േഥിെ േർഷേന്  ആടേ

സുസ്ഥയാപഥി
തമയായ

 
സുസ്ഥയാപഥി 
തമല്യാത് ആടേ

സുസ്ഥയാപഥി
തമയായ

 
സുസ്ഥയാപഥി 
തമല്യാത് ആടേ

സുസ്ഥയാപഥി
തമയായ സുസ്ഥയാപഥി 

തമല്യാത് ആടേ

കകരളം 34429 3993 38361 407 53 461 34835 3986 38821
ഇന്ത്യ 93253 208771 102024 31515 10645 42160 324768 219417 544185

അവലംബം: ൊ്ത്തിക െര്കവ്വ - ഭാരത െര്ക്ാര്, െതിറ്റുകവഷന് അസസ്െ് സമറെ് െര്കവ്വ 2017-18 ൽ നതിന്ന് കണക്ാക്ടിയടിട്ളളത്
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തരത്തിലുള്ള ൊമൂഹതികവം ൊ്ത്തികവമായ 
അെമതത്വങ്ങള് ഇലൊതാകുന്നു. ഈ 
കവളയതിൽ ഈ ലക്ഷത്യം ്കവരതിക്ാന് 
ഏറ്റവം മതികച സ്ാപനമാണ് െഹകരണ 
സ്ാപനങ്ങള്. എസന്ന്നാൽ ഇത് ജനങ്ങളുസെ 
മനസ്തിൽ ആെത്തിൽ കവരുള്ളവയും െമതത്വം 
കപ്രാത്ാഹതി്പെ തിക്കുന്നതമാണ്.

വായ്പ നൽകുന്ന പ്രസ്ാനമായതിട്ടാണ് 
ആദത്യം ഇത് തെങ്ങതിയസതങ്തിലും പ തിന്നരീെ് 
ൊമൂഹതിക ൊ്ത്തിക മുന്നതിരയതിസല 
മറ്റ് പല പ്രവര്ത്തികളതികലയ്ക്കും ഇത് 
്വവ തിദ്ധത്യവത്ക്രതിക്സ്പെട്ടതിട്ടുണ്ടു്. 15,428 
െഹകരണ െംഘങ്ങളാണ് റജതിസ്റാര് ഓഫ് 
കകാ ഓ്പെകററ്റരീവ് സൊ്െറ്റരീെതിസറെ കരീെതിൽ 
ഇക്പൊള് പ്രവര്ത്തിക്കുന്നത്. ഇതതിൽ 11,966 
എണ്ം തൃപ് തികരമായതി പ്രവര്ത്തിക്കുന്നുണ്ടു്. ഇതതിൽ 
ഭൂരതിഭാഗവം വായ്പാ െഹകരണ െംഘങ്ങളും 
(4,048) ഉപകഭാക്തൃ െംഘങ്ങളും (4,665) വനതിതാ 
െഹകരണ െംഘങ്ങളുമാണ് (1,160). ഇത 
കൂൊസത, വ തിപണന, ആകരാഗത്യ, പട്ടതികജാതതി 
പട്ടതിക വര്ഗ് െംഘങ്ങളാണുള്ളത്. ഇതതിൽ 
പകുതതികയാളം പ്രവര്ത്നരഹതിതകമാ നഷ്ത്തികലാ 
പ്രവര്ത്തിക്കുന്നവയാണ്. വ തിശദവ തിവരങ്ങള് 
അനുബന്ം 2.29, 2.30 ലും കെര്ത്തിരതിക്കുന്നു. 

വായ്പാ സഹകരണ 
സംഘങ്ങള്
വായ്പാ െഹകരണ 
െംഘങ്ങളാണ് കകരളത്തിൽ ഏറ്റവം 
ആകര്ഷകമായതം, ൊേത്യതയുള്ളതമായ 
െഹകരണപ്രസ്ാനങ്ങളതിസലാന്ന്. ഹ്രെത്വകാലം, 
ദരീര്ഘകാലം എന്നതിവ അെങ്ങുന്നതാണ് 
െഹകരണ വായ്പാ ഘെന. െംസ്ാന 
െഹകരണ ബാങ്് (ഏറ്റവം കമകലത്ട്ടതിൽ), 14 
ജതിലൊ െഹകരണ ബാങ്കുകള്, താകെത്ട്ടതിൽ 
1,647 പ്രാഥമതിക കാര്ഷ തിക വായ്പാ 
െംഘങ്ങള് എന്നതിവയുള്സ്പെടുന്ന ഒരു ്തിതല 
െംവ തിോനമാണ് ഹ്രെത്വകാല കാര്ഷ തിക 
െഹകരണ വായ്പാ ഘെനയതിലുള്ളത്. ഈ 
്തിതല െംവ തിോനം കൂൊസത നന്നായതി വ തികെതിച 
അര്ബന് െഹകരണ ബാങ്കുകളും കകരളത്തിൽ 
പ്രവര്ത്തിച്ചു വരുന്നുണ്ടു്.

കകരള െംസ്ാന െഹകരണ കാര്ഷ തിക 
ഗ്ാമരീണ വ തികെന ബാങ്്, താലൂക്് തലത്തിൽ 
പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന 78 പ്രാഥമതിക െഹകരണ 

കാര്ഷ തിക ഗ്ാമരീണ വ തികെന ബാങ്കുകള് 
എന്നതിവയെങ്ങുന്നതാണ് ദരീര്ഘകാല 
െഹകരണ വായ്പാ െംവ തിോനം. 
ദരീര്ഘകാല നതികക്ഷപ വായ്പവെതി കാര്ഷ തിക 
ഗ്ാമവ തികെന കമഖലയതിസല മൂലേനസത് 
കപ്രാത്ാഹതി്പെ തിക്കുന്നതതിൽ കകരളെംസ്ാന 
െഹകരണ കാര്ഷ തിക ഗ്ാമവകതിെന ബാങ്തിന് 
സുപ്രോന പങ്കുണ്്.

െഹകരണ വായ്പ പ്രസ്ാനത്തിസറെ 
കാരത്യകശഷ തി താകെത്ട്ടതിൽ പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന 
പ്രാഥമതിക കാര്ഷ തിക െഹകരണ െംഘങ്ങസള 
ആശ്രയതിച തിരതിക്കുന്നു. കകരളത്തിൽ 2.35 
കകാെതി അംഗങ്ങള് അെങ്ങുന്ന ആസക 1,647 
സൊ്െറ്റതികളാണുള്ളത്. എന്നതിരുന്നാലും 
നെ്പെ് ൊ്ത്തിക വര്ഷത്തിൽ ഈ 
സൊ്െറ്റതികളുസെ ഓഹരതി മൂലേനം 
1,497.06 കകാെതി രൂപയതിൽ നതിന്ന് 1,802.81 
കകാെതി രൂപയായതി കൂെതിയതിട്ടുണ്ടു്. നതികക്ഷപങ്ങള് 
80,190.41 കകാെതി രൂപയതിൽ നതിന്ന് 83,157.38 
കകാെതി രൂപയായതി കൂെതിയക്പൊള്, വായ്പകള് 
76,007.84 കകാെതിയതിൽ നതിന്ന് 75,350.90 കകാെതി 
രൂപയായതി കുറഞ്ഞതിട്ടുണ്ടു്. ആസക വായ്പകള് 
നൽകതിയതതിസറെ ഏകകദശം 10 ശതമാനം 
കാര്ഷ തിക വായ്പയാണ്. ഇത കൂൊസത ഈ 
വര്ഷത്തിസല ഒരു പ്രോന െംഭവമാണ് 
മേത്യകാല ദരീര്ഘകാല കാര്ഷ തിക വായ്പകളതിസല 
കുറവ്. ഇത് മൂലേന രൂപരീകരണത്തിൽ വ തിപരരീത 
ഫലമാണുളവാക്കുന്നത്. വ തിശദവ തിവരങ്ങള് 
അനുബന്ം 2.31, 2.32, 2.33 ലും 
സകാടുത്തിരതിക്കുന്നു. 2016-17 വര്ഷത്തിൽ 37 
പ്രാഥമതിക കാര്ഷ തിക െഹകരണ െംഘങ്ങള്ക്് 
34.25 ലക്ഷം രൂപ മൂലേനെഹായമായതി 
നൽകതിയതിട്ടുണ്്. 

ഉപകഭാക്തൃ സഹകരണ 
സംഘങ്ങള്
സപാത ജനങ്ങള്ക്് അവശത്യവെ്തക്ള് 
സപാതമാര്ക്റ്റതിസല വ തിലകയക്ാള് കുറവ തിൽ 
നത്യായമായ വ തിലയതിൽ നൽകതി സകാണ്ടു് ഉപകഭാക്തൃ 
െഹകരണ െംഘങ്ങള് സപാത വ തിതരണ 
െംവ തിോനത്തിൽ പ്രോന പങ്് വഹതിക്കുന്നു. 
െംസ്ാന തലത്തിൽ, െംസ്ാന ഉപകഭാക്തൃ 
െഹകരണ സഫഡകറഷന്, 14 ജതിലൊതല സമാത് 
വത്യാപാര കസ്റാറുകള്, പ്രാഥമതിക തലത്തിൽ 643 
പ്രാഥമതിക െഹകരണ െംഘങ്ങള് എന്നതിവ 
ഉള്സ്പെടുന്നതാണ് കകരളത്തിസല ഉപകഭാക്തൃ 
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െഹകരണ െംഘങ്ങള്. െംസ്ാന ഉപകഭാക്തൃ 
െഹകരണ സഫഡകറഷന് ബള്ക്ായതി 
കപ്രാഡ്യൂെ് സെയ്ത് ജതിലൊതല സമാത് 
വത്യാപാര കസ്റാറുകള്ക്കും, ഡതി്പൊര്ട്ട്സമറെ് 
കസ്റാറുകള്ക്കും (്തികവണതി) നൽകുന്നു. ജതിലൊതല 
സമാത് വത്യാപാര കസ്റാറുകളും പ്രാഥമതിക 
െഹകരണ െംഘങ്ങളും അവരുസെ തസന്ന 
സൂ്പെര് കസ്റാറുകള്, ്പ്രമറതി കസ്റാറുകള്, 
ഡതി്പൊര്ട്ട്സമറെൽ കസ്റാറുകള് എന്നതിവയതിലൂസെ 
ഉപകഭാക്താക്ളുസെ ആവശത്യങ്ങള് നതിറകവറ്റുന്നു. 
ഉപകഭാക്തൃത െഹകരണെംഘങ്ങളതിൽ 
പ്രോനസ്പെട്ട ഒന്നായ ്തികവണതി സൂ്പെര് 
മാര്ക്റ്റുകള് തണതിത്രങ്ങള്, പലവത്യഞ്ജനം, 
കസ്റഷനറതി വെ്തക്ള് എന്നതിവയുസെ െ തിലെറ, 
സമാത് വത്യാപാരത്തികലര്സ്പെട്ടതിരതിക്കുന്നു. 
ഇതതിന പുറസമ വ തിദത്യാര്ത്ഥതികളുസെ ആവശത്യങ്ങള് 
നതിറകവറ്റുന്നതതിനായതി െ്കൂള്, കകാകളജ് 
തലത്തിലും െഹകരണ െംഘങ്ങള് 
പ്രവര്ത്തിക്കുന്നു.

ഇെനതിലക്ാരുസെ ചൂഷണത്തിൽ നതിന്നും 
ൊോരണ ജനങ്ങസള രക്ഷ തിക്ാന് കവണ്തിയാണ് 
്തികവണതി സൂ്പെര് മാര്ക്റ്റുകള് ആരംഭതിചത്. 
നതിലവ തിൽ 204 ്തികവണതി സൂ്പെര് മാര്ക്റ്റുകളും, 
സമാ്ബൽ ്തികവണതി യൂണതിറ്റുകളും, ക്ാട്ടതിംഗ് 
്തികവണതി കസ്റാറുകളും അവശത്യ ൊേന വ തിതരണ 
ത്തിനായുണ്്. 

കകരള െര്ക്ാറതിസറെ ഉത്രവ് പ്രകാരം 
1998 -ൽ ആരംഭതിച പദ്ധതതിയായ നരീതതി 
പദ്ധതതി നലെ രരീതതിയതിൽ പുകരാഗമതിക്കുന്നു. 
ആയതിരത്തിൽ്പെരം പ്രാഥമതിക കാര്ഷ തിക വായ്പാ 
സൊ്െറ്റതികള് വെതി കകരളത്തിസല എലൊ 
ജതിലെകളതിലും പ്രകതത്യകതിച് ഗ്ാമപ്രകദശങ്ങളതിൽ 
നതികതത്യാപകയാഗ ൊേനങ്ങള് ഏറ്റവം കുറഞ്ഞ 
വ തിലക്് സകാടുക്സ്പെടുന്നു. മരുന്നുകള് കുറഞ്ഞ 
വ തിലക്് സകാടുക്കുന്നതതിനാണ് നരീതതി സമഡതിക്ൽ 
കസ്റാറുകള് ആരംഭതിചത്. കണ്െ്യൂമര്സഫഡ്ാണ് 
ഈ മരുന്നുകള് സമാത്വ തിലയ്ക് െംഭരതിക്കുകയും, 
ആവശത്യാനെരണം നരീതതി സമഡതിക്ൽ 
കസ്റാറുകള്ക്് വ തിതരണം സെയ്യുകയും സെയ്യുന്നത്. 
നതിലവ തിൽ പ്രാഥമതിക കാര്ഷ തിക വായ്പാ െംഘ 
ങ്ങള് കനരതിട്ട് നെത്ന്ന 600 നരീതതി സമഡതിക്ൽ 
കസ്റാറുകള് കൂൊസത സഫഡകറഷന് നെത്ന്ന 96 
കസ്റാറുകളാണ് ഉള്ളത്.

െമൂഹത്തിസല ഏറ്റവം പാവസ്പെട്ടവസരയും 
താസെതട്ടതിലുള്ളവസരയും ഉകദ്ശതിച്ചുസകാണ്ാണ് 
2,180 െ തിലെറ വ തില്ന കക�ങ്ങള് വെതി 10 

അതത്യാവശത്യൊേനങ്ങള് െബ്െതിഡതി നതിരക്തിൽ 
വ തിതരണം സെയ്യുന്നതതിന കവണ്തിയാണ് നന് 
കസ്റാറുകള് തെങ്ങതിയത്. 
നതിലവ തിൽ 751 നന് കസ്റാറുകളാണ് കണ്െ്യൂമര് 
സഫഡതിസറെ കരീെതിൽ ഉള്ളത്. ഇതതിൽ 1,311 
എണ്ം സതസരസഞ്ഞടുക്സ്പെട്ട െഹകരണ 
െംഘങ്ങളും 869 എണ്ം സഫഡകറഷസറെ 
്തികവണതി ശാഖയുമാണ് നെത്ന്നത്. ഇവ തിസെ 
കക്ാള വ തിലസയക്ാളും 20 ശതമാനം കുറഞ്ഞ 
വ തിലയ്കാണ് ൊേനങ്ങള് വ തിൽക്സ്പെടുന്നത്. 
ഇത കൂൊസത പ്രാഥമതിക െംഘങ്ങള് നെത്ന്ന 
നന് കസ്റാറുകളതിലൊത് പഞ്ായത്കളതിലും 
മുനതിെതി്പൊല തിറ്റതി വാര്ഡകളതിലും കനരതിട്ട് നന് 
കസ്റാറുകള് തെങ്ങുന്ന ഒരു പ്രോന പദ്ധതതിയുമുണ്ടു്.

സഹകരണ വായ്പാ 
സംഘങ്ങളുടെ നടികക്ഷപ 
സമാഹരണ പരടിപാെടി
െഹകരണ വായ്പാ സ്ാപനങ്ങളുസെ നതികക്ഷപ 
െമാഹരണ പരതിപാെതി റതിക്പൊര്ട്ട് വര്ഷത്തിലും 
തെരുകയുണ്ായതി. അവകലാകന വര്ഷത്തിൽ 
6,386.18 കകാെതി രൂപയാണ് െമാഹരതിചത്. 
കെതിഞ്ഞ വര്ഷത്തിൽ െമാഹരതിചത് 7,311 
കകാെതി രൂപയാണ്. ഓകരാ വര്ഷസത്യും 
ലക്ഷത്യവം കനട്ടവം അനുബന്ം 2.34 -ൽ 
സകാടുത്തിരതിക്കുന്നു.

2016-17 വര്ഷത്തടിടല പ്ധാന 
കനട്ങ്ങള്

• 39.61 ലക്ഷം രൂപയുസെ െഹായത്ാൽ 
26 പ്രാഥമതിക കാര്ഷ തിക െഹകരണ 
െംഘങ്ങളുസെ കംപ്യൂട്ട്റകെഷന് 
നെപെതികള് പൂര്ത്രീകരതിച്ചു.

• ദുര്ബലവം എന്നാൽ ശക്തതിയാര്ജ്തിക്ാന് 
കെതിവള്ളതമായ 19 െഹകരണ 
സ്ാപനങ്ങസള പുനഃരുദ്ധരതിച്ചു.

• തതിരുവനന്പുരം, പത്നംതതിട്ട, കാെര്കഗാഡ് 
എന്നരീ ജതിലൊ െഹകരണ ബാങ്കുകളുസെ 
മൂലേനാെതിസ്ാനം, െതി.ആര്.എ.ആര് 
നതിലവാരം സമചസ്പെടുത്ന്നതതിനായതി 11 കകാെതി 
രൂപയുസെ െഹായം. 

 
• 112 ദുര്ബലമായ വനതിത െഹകരണ 

െംഘങ്ങസള പുനര്ജ്രീവ തി്പെ തിക്ാനായതി 549.13 
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ലക്ഷം രൂപയുസെ െഹായം.

• 2.09 കകാെതി രൂപ സെലവെതിച് 312 ഉപകഭാക്തൃ 
െഹകരണ െംഘങ്ങസളയും നരീതതി 
കസ്റാറുകകളയും ശക്തതിസ്പെടുത്ാനായതി 
സെലവെതിച്ചു.

• പട്ടതിക ജാതതി/ പട്ടതികവര്ഗ്ത്തിൽസ്പെട്ട 
കുടുംബങ്ങളുസെ വരുമാനവം 
ഉപജരീവനമാര്ഗ്വം സമചസ്പെടുത്ന്നതതിനായതി 
39 െഹകരണ െംഘങ്ങള് വ തിവ തിേ 
കപ്രാജക്ടുകള് ഏസറ്റടുത്. ഈ 
വ തിഭാഗത്തിൽസ്പെട്ട യുവാക്ള്ക്് പരതിശരീലനം 
സകാടുക്കുന്നതതിനായതി 2 െഹകരണ 
െംഘങ്ങള് പരതിശരീലന സ്ാപനങ്ങള് തെങ്ങതി 
32 പട്ടതിക ജാതതി/പട്ടതിക വര്ഗ് െഹകരണ 
െംഘങ്ങള്ക്് മൂലേന െഹായവം 67 
െംഘങ്ങള്ക്് പ്രവര്ത്ന മൂലേന 
ഗ്ാന്റും നൽകതി. 42 പട്ടതികജാതതി പട്ടതികവര്ഗ് 
െഹകരണ െംഘങ്ങള്ക്് മൂലേനെഹായം 
നൽകതി. 4 െംഘങ്ങള് പ്രകതത്യക 
പദ്ധതതിയതിലുള്സ്പെടുത്തി കപ്രാജക്ടുകള് 
ഏസറ്റടുത്.

കകരള ബാങ്ടിടറെ രൂപരീകരണം
14 ജതിലൊ െഹകരണ ബാങ്കുകളും െംസ്ാന 
െഹകരണ ബാങ്കും ഏകകാപ തി്പെ തിച് കകരള 
ബാങ്് രൂപരീകരതിക്ാനള്ള നെപെതികള് െര്ക്ാര് 
തെങ്ങതി കെതിഞ്ഞു. വല തിയ സഡക്പൊെതിറ്റ് 
അെതിത്റ െംസ്ാനത്് ആസകയുള്ള ബാങ്തിംഗ് 
ഇെപാടുകളതിൽ പ്രോന പങ്് വഹതിക്കുന്നതതിനാലും 
കസ്ററ്റ് ബാങ്തിന കശഷം ഏറ്റവം വല തിയ ബാങ്ായതി 
മാറും. കകരളത്തിസല സമാത്ം ബാങ്തിംഗ് 
ഇെപാടുകളതിസല െഹകരണ സ്ാപനങ്ങള് 
ഒരു പ്രോന പങ്് വഹതിക്കുന്നതതിനാൽ കകരള 
ബാങ്തിസറെ രൂപരീകരണകത്ാസെ ഇത് ഇനതിയും 
വളരുവാനം കസ്ററ്റ് ബാങ്് ഓഫ് ട്രാവന്കൂറതിസറെ 
കസ്ററ്റ് ബാങ്് ഓഫ് ഇന്ത്യയതിലുള്ള ലയനത്തിലൂസെ 
സൃഷ് തിക്സ്പെട്ട ഒെതിവ് നതികത്ാനം ൊേതിക്കും. 
കകരളാ ബാങ്കും പ്രാഥമതിക കാര്ഷ തിക െഹകരണ 
െംഘങ്ങളും ഒരു പരതിപൂരകമായ രരീതതിയതിലാണ് 
പ്രവൃത്തിക്കുക. പാസൈ് അതതിസറെ നതിലവ തിലുള്ള 
ബാങ്തിംഗ് പ്രവൃത്തികള് തെര്ന്ന് സകാണ്ടു് 
കപാവകയും കകരളാ ബാങ്് മൂലത്യവര്ദ്ധതിത 
കെവനങ്ങള്ക്് ഊന്നൽ നൽകുകയും സെയ്യുന്നു.    
കദശരീയ സഹകരണ വടികസന 
കകാര്പ്കറഷടറെ 

(എന്.സടി.ഡ്ടി.സടി) സഹായം
കക� െര്ക്ാര് പാര്ലസമറെ് ആക്െ് 
പ്രകാരം സ്ാപ തിച സ്ാപനം ആണ് കദശരീയ 
െഹകരണ വ തികെന കകാര്്പെകറഷന്, 
െഹകരണ സ്ാപനങ്ങള് വെതി കാര്ഷ തിക 
ഉപകയാഗ ൊേനങ്ങള് ഉല്ാദതി്പെ തിക്ാനം, 
െംസ്ക്കരണത്തിനം, വ തിപണനം, െംഭരണം, 
കയറ്റുമതതി ഇറക്കുമതതി എന്നതിവയ്ക് കവണ്തിയുമുള്ള 
പരതിപാെതികള് ആസൂ്ണം സെയ്യുന്നതതിനാണ് 
ഇത് നതിലവ തിൽ വന്നത്. രാജത്യസത് െഹകരണ 
പ്രസ്ാനത്തിസറെ വളര്ചക്് ആവശത്യമായ പ്രമുഖ 
േനകാരത്യ സ്ാപനമായതി ഇത് മാറതിയതിട്ടുണ്ടു്.  
2017 മാര്ച് 31 വസര വ തിവ തിേ െഹകരണ 
വ തികെന പദ്ധതതികള്ക്ായതി എന്. െതി. ഡതി. 
െതി യുസെ കകരളത്തിനള്ള സമാത്ം ൊ്ത്തിക 
െഹായം 6,736.00 കകാെതി രൂപയായതിരുന്നു. 
ഇതതിൽ 1,610.84 കകാെതി രൂപ െംസ്ാന 
െര്ക്ാര് മുകഖനയും 5,125.3 കകാെതി രൂപ 
കനരതിട്ടുള്ള െഹായമായും നൽകതിയതിട്ടുണ്ടു്. 
കൂൊസത 1,670.84 രൂപയതിൽ 1,506.47 കകാെതി രൂപ 
ദരീര്ഘകാല വായ്പയായതി നൽകതിയതിട്ടുണ്ടു്. 56.65 
കകാെതി രൂപ മാ്മാണ് െബ് െതിഡതി ഇനത്തിൽ 
നൽകതിയതിട്ടുള്ളത്. പ്രവര്ത്ന മൂലേനമായതി 5,173 
കകാെതി രൂപ നൽകതിയതിട്ടുണ്ടു്. എന്.െതി. ഡതി. െതി 
യുസെ വ തിവ തിേ തരത്തിലുള്ള വ തിതരണത്തിസറെ 
വ തിശദാംശങ്ങള് അനുബന്ം 2.35 -ൽ 
കെര്ത്തിരതിക്കുന്നു. 

2016-17 ൊ്ത്തിക വര്ഷം 
െംസ്ാനങ്ങള്ക്കുള്ള എന്. െതി. ഡതി. െതി 
യുസെ െഹായം വ തിതരണം സെയ്യുന്നതതിൽ 
കകരളം ആറാം സ്ാനത്ായതിരുന്നു. 2015-16 
കലക്് എന്. െതി. ഡതി. െതി കകരളത്തിന കവണ്തി 
അനവദതിചത് 603.73 കകാെതി രൂപയും, വ തിതരണം 
സെയ്ത് 462.79 കകാെതി രൂപയും ആയതിരുന്നു. 
ഇത് രാജത്യസമാട്ടാസക അനവദതിച തകയുസെ 
2.39 ശതമാനവം വ തിതരണത്തിസറെ 2.91 
ശതമാനവം ആണ്. 2015-16 വര്ഷത്തിൽ 
െംസ്ാന ഗവണ്സമറെ് മുകഖനകയാ കനരതിട്ടുള്ള 
െഹായമാകയാ ലഭതിച എന്. െതി. ഡതി. െതി. ഫണ്് 
കകരളത്തിസല 108 െഹകരണ െംഘങ്ങള്ക്് 
പ്രകയാജനസ്പെട്ടു. ഹ്രെത്വകാല കാര്ഷ തിക വായ്പ, 
കാര്ഷ തികകാല്ന്ന വ തിപണനം, വളങ്ങളുസെയും 
ഉല്ാദകനാപാേതികളുകെയും വ തിതരണം, ഉപകഭാക്തൃ 
െഹകരണ െംഘങ്ങള്,  െംഭരണ/കശഖരണ 
ൌകരത്യങ്ങളും അെതിസ്ാന ൌകരത്യങ്ങളും, 
കെവന കമഖല, വത്യാവൊയതിക െംരംഭങ്ങള്, 
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െംസ്ക്കരണ പ്രവര്ത്നങ്ങള്, സതാെതിലാളതി 
െഹകരണ െംഘങ്ങള് എന്നതിവ കൂൊസത 
മത്ത്യസത്ാെതിലാളതികള്, പട്ടതികജാതതി/
പട്ടതികവര്ഗ്ം കപാലുള്ള ദുര്ബല വ തിഭാഗങ്ങള്ക്കുള്ള 
പരതിപാെതിയും ഉള്സ്പെസെ കാര്ഷ തിക അനബന്ധ 

കമഖലകളതിസല മതിക്വാറും എലൊ പ്രവര്ത്നങ്ങളും 
2016-17 -സല എന്.െതി. ഡതി. െതി ൊ്ത്തിക 
െഹായത്തിലുള്സ്പെടുന്നു. അനുബന്ം 2.35, 
2.36, 2.37

എലൊ ജനങ്ങള്ക്കും എലൊയതിക്പൊഴും 
െജരീവവം ആകരാഗത്യപൂര്ണ്വമായ ജരീവ തിതം 
നയതിക്കുന്നനായതി ഭക്ഷണാഭതിരുെ തിയും 
ആഹാരാവശത്യങ്ങളും നതിറകവറ്റത്ക് രരീതതിയതിൽ 
മതതിയായതം സുരക്ഷ തിതവം കപാഷക 
െമ്ഷ്വമായ ഭക്ഷണത്തിസറെ ഭൗതതിക, 
ൊമൂഹതിക, ൊ്ത്തിക പ്രാപത്യതയുസണ്ങ്തിൽ 
ഭക്ഷത്യസുരക്ഷ നതിലനതിൽക്കുന്നുസവന്ന് പറയാം. 
ലഭത്യത, പ്രാപത്യത, ഉപയുക്തത, സ്തിരത 
എന്നതിവയാണ് ഭക്ഷത്യസുരക്ഷയുസെ നാല് 
സ്തംഭങ്ങള്. ഭക്ഷത്യസുരക്ഷ എന്ന ആശയത്തിൽ 
കപാഷകാഹാരം, എന്നത് െമനത്വയതിച തിരതിക്കുന്നു. 
‘വ തിശപ്പുരഹതിതെമൂഹം’ എന്ന ലക്ഷത്യം 
കനടുന്നതതിനായതി വ തിശ്പെ് അവൊനതി്പെ തിക്ൽ, 
ഭക്ഷത്യസുരക്ഷയും സമചസ്പെട്ട കപാഷകാഹാരവം 
സുസ്തിരകൃഷ തി കപ്രാത്ാഹതി്പെ തിക്ൽ എന്നതിവസയ 
ഐകത്യരാഷ്ട്രെഭ സുസ്തിരവകെന 
ലക്ഷത്യങ്ങളായതി പ്രഖത്യാപ തിച തിട്ടുണ്്. ഐകത്യരാഷ്ട്ര 
െഭാ പ്രഖത്യാപനത്തിസറെ ചുവെ് പ തിെ തിച് 
കകരള െര്ക്ാര് െംസ്ാനസത് ഒരു 
വ തിശപ്പുരഹതിത െംസ്ാനമാക്കുന്നതതിന് പദ്ധതതി 
പ്രഖത്യാപ തിച തിട്ടുണ്്.

കലാക ഭക്ഷത്യ െംഘെനയും ഐകത്യരാഷ്ട്ര 
െംഘെനയും കെര്ന്ന് പ്രെതിദ്ധരീകരതിച 
2016-സല കണക്നെരതിച് കലാകത്ാകമാനം 
ഭക്ഷത്യദൗര്ലഭത്യം അനഭവസ്പെടുന്ന ജനതയുസെ 
എണ്ം 815 ദശലക്ഷമായതി വര്ദ്ധതിച തിട്ടുണ്്. 
അതതിൽ 520 ദശലക്ഷംകപര് ഏഷത്യന് 
രാജത്യങ്ങളതിലാണ് താമെതിക്കുന്നത്. 2011-12 -സല 
കണക്നെരതിച് ഇന്ത്യയതിൽ 264.9 ദശലക്ഷം 
കപര് ദരതിദരാണ്. കൂൊസത, ഇന്ത്യയതിൽ ഭൂരതിഭാഗം 
ജനങ്ങളുസെയും ഭക്ഷണത്തിൽ കകലാറതിയുസെയും 
കപ്രാട്ടരീസറെയും അളവ് ഗ്ാമപ്രകദശങ്ങളതിൽ 

ൊോരണനതിരക്തികനക്ാള് കുറവാണ്. 
ഭക്ഷത്യകാര്ഷ തിക െംഘെനയുസെ കസ്ററ്റ് ഓഫ് ഫുഡ് 
ഇന് സെകയുരതിറ്റതി (2015) അനെരതിച് കലാകസത് 
കപാഷകാഹാരക്കുറവ് അനഭവസ്പെടുന്ന 
ജനതയതിൽ (194.6 മതിലത്യണ്) രണ്ാംസ്ാനം 
ഇന്ത്യയ്കാണ്. ഇത് കലാക ജനെംഖത്യയതിൽ 
കപാഷകാഹാരക്കുറവ് കനരതിടുന്നവരുസെ 15.2 
ശതമാനം വരും. ഇന്ത്യയതിസല 120 കകാെതി 
വരുന്ന ജനെംഖത്യയുസെ മൂന്നതിൽ രണ്തിനം 
െബ്െതിഡതി നതിരക്തിൽ ഭക്ഷത്യോനത്യങ്ങള് 
ലഭത്യമാക്തി ദാരതിദത്യത്തിസറെ വത്യാപ് തികുറയ്ക്കുന്നതതിനം 
ഭക്ഷത്യസുരക്ഷ ഉറ്പൊക്കുന്നതതിനം കവണ്തി 
ഇന്ത്യാഗവസമെറെ് ഭക്ഷത്യ ഭദതാനതിയമം 2013 -ൽ 
പാസ്ാക്കുകയുണ്ായതി.

ഭകക്ഷത്യാല്ാദനത്തിൽ പ തികന്നാക്ം നതിൽക്കുന്ന 
െംസ്ാനമാണ് കകരളം. സമാത്ം 
ഭക്ഷത്യാവശത്യത്തിസറെ 15 ശതമാനം മാ്കമ 
െംസ്ാനത്തിനകത്് ഉല്ാദതി്പെ തിക്കുന്നുള്ളു. 
പചക്റതിയുസെ കാരത്യത്തിൽ അയൽ 
െംസ്ാനങ്ങസള നാം വളസരയേതികം 
ആശ്രയതിക്കുന്നു. ഭക്ഷത്യസുരക്ഷയും 
കാര്ഷ തിക ഉല്ാദനസ്തിരതയും  തമ്തിൽ 
ശക്തമായ ബന്ധമുണ്്. അതതിനാൽ ഭക്ഷത്യ 
െബ്െതിഡതിസയ്കാ്പെംതസന്ന ഭക്ഷത്യസുരക്ഷ 
ഉറപ്പുവരുത്ന്നതതിനായതി കാര്ഷ തികകാല്ാദന 
സ്തിരതയതിലും വ തിതരണശംഖലാ 
കമൽകനാട്ടത്തിലും ശ്രദ്ധതികക്ണ്തായതിട്ടുണ്്.  
വ തിദത്യാഭത്യാെം, ആകരാഗത്യ െംവ തിോനങ്ങള്, 
ഗുണകഭാക്താക്ളുസെ അവകബാേം 
എന്നതിവയതിസലലൊം കകരളം വളസര പുകരാഗതതി 
പ്രാപ തിസചങ്തിലും ‘വ തിശ്പെ് രഹതിത കകരളം’ എന്ന 
ലക്ഷത്യം െഫലരീകരതിക്കുന്നതതിനായതി ഏറ്റവം 
ദുര്ബല വ തിഭാഗത്തിസറെയും കപാഷകാഹാര 

 
ഭക്്യ സുരക്
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അദ്ധ്യായം 2, കൃഷിയം അനുബന്ധ മേഖലകളം

സുരക്ഷ ഉറ്പൊകക്ണ്താണ്. ദാരതിദത്യ 
നതിര്മ്ാര്ജനത്തിനായതി ജരീവ തിതെക്ര 
െമരീപനത്തിലൂസെ ഭക്ഷത്യസുരക്ഷയതിൽ 
എത്ന്നതതിനായതി കക�-െംസ്ാന 
െര്ക്ാരുകള് നെ്പൊക്കുന്ന പരതിപാെതികളായ 
സപാതവ തിതരണ െംവ തിോനം, ഐ.െതി.
ഡതി.എെ്., ഉചഭക്ഷണപരതിപാെതി 
എന്നതിവസയ കൂടുതൽ ശക്തതിസ്പെടുത്കയും 
െംകയാജതി്പെ തിക്കുകയും ആധുനതികവൽകരതിക്കുകയും 
നതിരരീക്ഷ തിക്കുകയും സെകയ്ണ്ത് ആവശത്യമാണ്. 
ആവശത്യക്ാര്ക്് വളസരകുറഞ്ഞ നതിരക്തിൽ 
ഭക്ഷണം ലഭത്യമാക്തിസക്ാണ്് ഒരു വ തിശ്പെ് 
രഹതിത െംസ്ാനമായതി (കബയാക്് 2.1) 
കകരളസത് മാറ്റുകസയന്നത് പതതിമൂന്നാം 
പഞ്വത്രപദ്ധതതിയുസെ ഒരു പ്രോന 
ലക്ഷത്യമാണ്. നവ കകരള മതിഷസറെ നാല് 
ഉപഘെകങ്ങളതിസലാന്നായ ഹരതിതകകരളത്തിസറെ 
പ്രവര്ത്നങ്ങള് ഭക്ഷത്യ സുരക്ഷയുമായതി കനരതിട്ട് 
ബന്ധസ്പെട്ടതിരതിക്കുന്നു.
 
കദശരീയ ഭക്ഷ്യസുരക്ഷാ നടിയമം 
2013

120 കകാെതി വരുന്ന ഇന്ത്യന് ജനതയുസെ 
ഏകകദശം മൂന്നതിൽ രണ്തിനം കുറഞ്ഞനതിരക്തിൽ 
ഭക്ഷത്യോനത്യം ലഭത്യമാക്കുന്നതതിന് ലക്ഷത്യമതിട്ടുസകാണ്് 
കദശരീയ ഭക്ഷത്യഭദതാനതിയമം 2013 ഇന്ത്യന് 
പാര്ലസമറെ് പാസ്ാക്തി. ഒരു വത്യക്തതിക്് ഒരു 

മാെം 5 കതികലാ എന്ന കണക്തിന് രാജത്യസത് 
75 ശതമാനം ഗ്ാമരീണരും 50 ശതമാനം 
നഗരവാെതികളും ഉള്സ്പെടുന്ന രരീതതിയതിലാണ് ഈ 
നതിയമം. അകന്ത്യാദയ അന്നകയാജന കുടുംബങ്ങള് 
പാവസ്പെട്ടവരതിൽ പാവസ്പെട്ടവരായതതിനാലും 
നതിലവ തിൽ പ്രതതിമാെം 35 കതി.ഗ്ാം ഭക്ഷത്യോനത്യം 
ലഭതിക്കുന്നതതിനാലും എ.എ.്വ കാര്ഡെമകള്ക്് 
തെര്ന്നും പ്രതതിമാെം 35 കതി.ഗ്ാം ഭക്ഷത്യോനത്യം 
ലഭതിക്കുന്നതാണ്. കകരളത്തിൽ 2016-ൽ 
ഭക്ഷത്യ സുരക്ഷാനതിയമം നെ്പൊക്തിയത് മുതൽ 
െര്ക്ാര് ആ ലക്ഷത്യത്തികലയ്ക് നരീങ്ങുകയാണ്. 
2017-18 സല വാര്ഷ തിക പദ്ധതതിയതിൽ 117 കകാെതി 
രൂപ ഇതതികലയ്കായതി നരീക്തിവച തിട്ടുണ്്. വ തിതരണ 
ശംഗല രൂപസ്പെടുത്ലും ഇ-കപാെ് യ�ങ്ങളുസെ 
സ്ാപ തിക്ലും 2017 ഡതിെംബര് മാെകത്ാസെ 
പൂര്ത്തിയാവം.

പരമാവേതികപസര ഉള്സ്പെടുത്ന്ന 
രരീതതിയതിൽ സപാതവ തിതരണ െമ്പ്രദായം 
നെ്പൊക്കുന്നതതിന് കകരള െര്ക്ാര് 
നെത്ന്ന ശ്രമം ശ്ാഘനരീയമാണ്. കകരളം 
വ തിഭാവനംസെയ് രരീതതിയതിൽ എന്.എഫ്.എെ്.എ. 
നെ്പൊക്കുകയാസണങ്തിൽ സപാതവ തിതരണ 
െ�ദായം നെത്തിസക്ാണ്ടു കപാകുന്നതതിനള്ള 
സെലവ് വളസര ഉയര്ന്നതായതിരതിക്കും. ഈ 
സവല്ലുവ തിളതി കനരതിടുന്നതതിന് െംസ്ാനത്തിന് 
െഹായകരമാകുന്ന ഇെസപെലുകള്ക്കുള്ള 
ൊേത്യതകള് നതിലനതിൽക്കുന്നുണ്്. 
വ തിളസവടു്പെ തിന് കശഷമുള്ള ഭക്ഷത്യോനത്യ നഷ്ം 

കബയാക്് 2.1 
"വഥിശപ്് രഹഥിത കേരളം"

സുസ്തിര വതികെനത്തിനകവണ്തി സുസ്തിര വതികെന ലക്ഷത്യങ്ങള് 2030 എന്നത് കലാക കനതാക്ള് സെപ്ംബര്  
2015-ൽ അംഗരീകരതിച്ചു. 2030-ൽ കനെത്ക്രരീതതിയതിൽ കൃതത്യമായതി നതിരത്വത്വെതിക്സ്പെട്ട 5 ലക്ഷത്യങ്ങളാണ് സുസ്തിര 
വതികെന ലക്ഷത്യങ്ങളതിലുള്ളത്. വതിശ്പെ് അവൊനതി്പെതിക്കുകയും എലൊവര്ക്കും സുരക്ഷതിതവം കപാഷക െമൃദ്ധവം 
ആവശത്യമായതമായ ഭക്ഷണത്തിസറെ പ്രാപത്യത വര്ഷം മുഴുവന് ഉറപ്പുവരുത്ക, എലൊത്രത്തിലുമുള്ള 
കപാഷകക്കുറവം അവൊനതി്പെതിക്കുക, സെറുകതിെ കര്ഷകരുസെ വരുമാനവം ഉല്ാദനവം ഇരട്ടതിയാക്കുക, 
സുസ്തിരമായ ഭക്ഷത്യ ഉല്ാദന വത്യവസ് ഉറപ്പുവരുത്ക, വതിത്തിസറെ ജനതിതക ്വവതിേത്യം നതിലനതിര്ത്കയും, 
മൃഗങ്ങസള വളര്ത്കയും സെെതികള് നട്ടുവളര്ത്കയും സെയ്യുക എന്നതിവയാണ് അവ. 

 2030 ഓസെ രാജത്യത്തിസറെ എലൊ ഭാഗത്നതിന്നും കപാഷകാഹാരക്കുറവതിസറെ എലൊ രൂപങ്ങളും ഇലൊതാക്കുക 
എന്നതാണ് വതിശ്പെ് രഹതിത െട്ടക്കൂെ് 2030 -സറെ അജണ്. ആവശത്യക്ാര്ക്് ദതിനംപ്രതതി ഒരു കനരസത് 
ഭക്ഷണം ൌജനത്യമായതി പ്രദാനം സെയ്യുന്നതതിനകദ്ശതിച്ചുള്ള പദ്ധതതി െംസ്ാന ഗവസമെറെ് ആരംഭതിചതിട്ടുണ്്.  
2017-18 മുതൽ െംസ്ാനസത് സതരസഞ്ഞടുത് ജതിലെകളതിൽ മുന്പരതിെയമുള്ള കുടുംബശ്രരീയുകെയും മറ്റ് 
െന്നദ്ധെംഘെനകളുകെയും െര്ക്ാരതിതര െംഘെനകളുസെയും െഹായകത്ാസെ നെ്പൊക്കുന്നതാണ്. 
െംസ്ാന ഗവസമെറെ് നയസത് പതിന്തുെര്ന്ന് നതിരവേതി തകദ്ശ െത്വയംഭരണ സ്ാപനങ്ങള് ആവശത്യക്ാര്ക്് 
ഭക്ഷണം ലഭത്യമാക്കുന്ന നെപെതികള് ആരംഭതിചതിട്ടുണ്്.



72

സാമ്പത്തിക അവല�ാകനം 2017, ലകരള സംസ്ാന ആസൂത്രണ ല�ാര്ഡ്  

കുറയ്ക്കുക, സപാതവ തിതരണ െംവ തിോനം 
ശക്തതിസ്പെടുത്ന്നതതിലൂസെ ഭക്ഷത്യോനത്യ കൊര്ച 
തെയുക തെങ്ങതിയവ ഇതതിൽസ്പെടുന്നു.

കറഷന്കാര്ഡ്് വ ടിതരണം
ഇന്ത്യാഗവസമെറെതിസറെ 1955 -സല 
അവശത്യവെ്ത നതിയമപ്രകാരം 1965 
ജൂലായ് 1 ന് സപാതവ തിതരണ െ�ദായം 
നതിലവ തിലത്വന്നു. കക�പൂളതിൽ അനവദതിക്കുന്ന 
ഭക്ഷത്യോനത്യം കൃതത്യെമയത്ം കാരത്യക്ഷമമായും 
എടുക്കുന്നകതാസൊ്പെം െംസ്ാനസത് 
14,335 കറഷന്കെകളതിലൂസെ ഇവ വ തിതരണം 
സെയ്യുന്നത് ഉറ്പൊകക്ണ്തം സപാതവ തിതരണ 
െ�ദായത്തിസറെ ഒരു പ്രോന ചുമതലയാണ്. 
‘ൊര്വ്വ്തിക കറഷന് െ�ദായം’ 
നെ്പെ തിലാക്കുന്നതതിൽ കകരളം മതികചകനട്ടം 
്കവരതിച തിട്ടുണ്്. 

കകരളത്തിസല കറഷന്കാര്ഡെമകളുസെ എണ്ം 
2015-16-സല 83.14 ലക്ഷത്തിൽ  നതിന്നും  
2016-17-ൽ 80.24 ലക്ഷമായതി കുറഞ്ഞു. 
ആസകയുള്ള 80.24 ലക്ഷം കാര്ഡെമകളതിൽ 
35.08 ലക്ഷം കാര്ഡകള് എന്.എഫ്.
എെ്.എ. വ തിഭാഗത്തിലും (മുന്ഗണന) 
45.16 ലക്ഷം കനാണ് എന്.എഫ്.എെ്.എ. 

(മുന്ഗണകനതര) വ തിഭാഗത്തിലും വരുന്നു. 
എന്.എഫ്.എെ്.എ. വ തിഭാഗത്തിൽ 5.96 
ലക്ഷം എ.എ.്വ.കാര്ഡെമകളും 5,726 
അന്നപൂര്ണ് കാര്ഡെമകളും ഉള്സ്പെടുന്നു. 
എന്.എഫ്.എെ്.എ. ഇതര വ തിഭാഗത്തിൽ 
29.35 ലക്ഷം മുന്ഗണകനതര െബ്െതിഡതി 
കാര്ഡെമകളും 15.80 ലക്ഷം മുന്ഗണകനതര 
കാര്ഡെമകളും ഉള്സ്പെടുന്നു. ഭക്ഷത്യ ഭദതാനതിയമം 
2013 നെ്പൊക്തിയകതാസെ കകരളത്തിസല 
സപാതവ തിതരണ െമ്പ്രദായത്തിൽ വല തിയ 
പരതിവര്ത്നം വന്നു. കകരളത്തിൽ നാല് 
നതിറങ്ങകളാസെ നാല്തരം കറഷന്കാര്ഡകള് 
നതിലവ തിൽ വന്നു. എ.എ.്വ. കാര്ഡകള് 
മഞ്ഞനതിറത്തിലും മുന്ഗണനാകാര്ഡകള് 
പ തിങ്്നതിറത്തിലും മുന്ഗണകനതര െബ്െതിഡതി 
കാര്ഡകള് നരീലനതിറത്തിലും മുന്ഗണകനതര 
കാര്ഡകള് സവള്ളനതിറത്തിലുമാണ് 
തയ്ാറാക്തിയതിരതിക്കുന്നത്. (ചഥിത്ം 2.7 കാണുക). 
ഇത് കൂൊസത ജരീവകാരുണത്യപ്രവര്ത്നങ്ങള് 
നെത്ന്ന െംഘെനകള്/സ്ാപനങ്ങള് 
എന്നതിവയ്കായതി കുറഞ്ഞനതിരക്തിൽ ഭക്ഷത്യോനത്യം 
നല്കുന്നതതിനായതി 6,044 കാര്ഡകള്കൂെതി 
വ തിതരണം സെയ്തിട്ടുണ്്.  

കകരളത്തിസല ആസക 80.19 ലക്ഷം 
കുടുംബങ്ങളതിൽനതിന്നും 35.03 ലക്ഷം 
കുടുംബങ്ങസള ഉള്സ്പെടുത്തി എന്.എഫ്.

ചഥിത്ം 2.7
വഥിവഥിധ വഥിഭയാഗം േയാർഡെമേള് (ശതമയാനം)  മയാർച്  31, 2017വടര

അന്നപൂര്ണ് 
0.07 എ.എ.്വ 7.43

മുന് ഗണന 
36.23

മുന്ഗണകനതര 
െബ്െതിഡതി 

36.58

മുന്ഗണകനതരം
19.69

അന്നപൂര്ണ്

എ.എ.്വ

മുന് ഗണന

മുന്ഗണകനതര
െബ്െതിഡതി

മുന്ഗണകനതരം

                    കസ്ററ്് കഫാക്്സ് കപപ്്ര് 2017-18 നബാര്ഡ്്സടിവടിൽ സനപ്സ് വകുപ്്
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അദ്ധ്യായം 2, കൃഷിയം അനുബന്ധ മേഖലകളം

എെ്.എ. െബ്െതിഡതി നതിരക്തിൽ ഭക്ഷത്യോനത്യം 
നല്കുന്നതതിനായതി 1.54 കകാെതി അംഗങ്ങളുള്ള 
ഒരു ല തിെ്റ്റ് െംസ്ാന െര്ക്ാര് തയ്ാറാക്തി. 
കശഷ തിച 1.87 കകാെതി അംഗങ്ങളുള്സ്പെടുന്ന 
45.16 ലക്ഷം കുടുംബങ്ങളതിൽനതിന്നും 
29.35 ലക്ഷം (1.21 കകാെതി അംഗങ്ങള്) 
കുടുംബങ്ങസള െംസ്ാന െബ്െതിഡതി 

വ തിഭാഗത്തിലുള്സ്പെടുത്തി. കറഷന്കാര്ഡതിസറെ 
എണ്വം ഭക്ഷത്യോനത്യത്തിസറെ അളവം ഇനം 
തതിരതിച് പട്ടതിക 2.5 -ൽ നല്കതിയതിരതിക്കുന്നു. 
2016-17 -ൽ കകരളാഗവസമെറെ് വ തിവ തിേ 
വ തിഭാഗങ്ങള്ക്കുനല്കതിയ െബ്െതിഡതിയുസെ 
വ തിവരങ്ങള് അനുബന്ം 2.38 -ൽ 
നൽകതിയതിരതിക്കുന്നു.  

പട്ഥിേ 2.5
കദശീയ ഭക്്യ സുരക്യാപദ്ധതഥി – ഭക്്യധയാന്യം വഥിതരണം 

ക്രമ 
നം. വഥിഭയാഗം കറഷന്േയാർഡഥിടറെ 

എണ്ം അരഥി കഗയാതമ്പ് ആട്

1 എ.എ.്വ. 595,800 28 കതി.ഗ്ാം/ മാെം 
- ൌജനത്യം

7 കതി.ഗ്ാം/ 
മാെം 
- ൌജനത്യം

2 മുന്ഗണന 2,906,709 4 കതി.ഗ്ാം/ മാെം/
അംഗം - ൌജനത്യം

1 കതി.ഗ്ാം/ 
മാെം/അംഗം 
- ൌജനത്യം

3 മുന്ഗണകനതര 
െബ്െതിഡതി 2,935,436

2 കതി.ഗ്ാം/ മാെം/
അംഗം 2 രൂപ 
നതിരക്തിൽ

1 കതി.ഗ്ാം/ 
മാെം 
15 രൂപ 
നതിരക്തിൽ 

4 മുന്ഗണകനതരം 1,580,085
കതി.ഗ്ാമതിന് 8.90 രൂപ 
നതിരക്തിൽ ലഭത്യതയ്ക് 
അനെരതിച്

കതി.ഗ്ാമതിന് 
6.70രൂപ 
നതിരക്തിൽ 
ലഭത്യതയ്ക് 
അനെരതിച്

2 കതി.ഗ്ാം/ 
മാെം 
15 രൂപ 
നതിരക്തിൽ

5 അന്നപൂര്ണ് 5,726 10 കതി.ഗ്ാം/ മാെം 
- ൌജനത്യം

ക്ാതസ്: സടിവടിൽ സനപ്സ് വകുപ്് 2017

ചഥിത്ം 2.8
വ്യത്യസ്ഥ വഥിഭയാഗങ്ങള്ക്് മയാർച്  31, 2017 വടര ടചലവഴഥിച സബ്സഥിഡഥി

എ.എ.്വ15.17

മുന് ഗണന 44.4

മുന്ഗണകനതര 
െബെ്തിഡതി 

40.43

എ.എ.്വ

മുന് ഗണന

മുന്ഗണകനതര
െബെ്തിഡതി

                             അവലംബം: സടിവടിൽ സനപ്സ് വകുപ്്
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സാമ്പത്തിക അവല�ാകനം 2017, ലകരള സംസ്ാന ആസൂത്രണ ല�ാര്ഡ്  

വ്യത്യസ്ത വടിഭാഗം 
കാര്ഡുെമകള്ക്് കകരള 
സര്ക്ാര് ടെലവഴടിച 
സബ്സടിഡ്ടി
 
2016-17-ൽ സമാത്ം 48,163.87 ലക്ഷം രൂപ 
െബ്െതിഡതിയായതി നല്കതിയതതിൽ 7,305.21 ലക്ഷം 
രൂപ എ.എ.്വ. കാര്ഡെമകള്ക്കും (15.17 
ശതമാനം) 21,384.76 ലക്ഷം രൂപ മുന്ഗണനാ 
കാര്ഡെമകള്ക്കും (44.40 ശതമാനം) 19,472.72 
ലക്ഷം (40.43 ശതമാനം) മുന്ഗണകനതര 
കാര്ഡെമകള്ക്കുമായതി സെലവെതിച്ചു. (ചഥിത്ം 2.8, 
അനുബന്ം 2.8 എന്നതിവ കാണുക)  
2016-17 –ൽ എ.പ തി.എൽ കാര്ഡെമകള്ക്് 
അനവദതിച അരതി 4.05 ലക്ഷം െണ്ം ബ തി.പ തി.എൽ. 
കാര്ഡെമകള്ക്് 4.29 ലക്ഷം െണ്മായതിരുന്നു. 
2017-18-ൽ, 2017 ആഗെ്റ്റ്  31, വസര, 
എ.എ.്വ., എ.എന്.പ തി. കാര്ഡെമകള്ക്ായതി 
2.14 ലക്ഷം െണ് അരതിയും 0.53 ലക്ഷം െണ് 
കഗാതമ്ം വ തിതരണം സെയ്തിട്ടുണ്്. അകത െമയം, 
മുന്ഗണകനതര വ തിഭാഗത്തിന് 1.37ലക്ഷം െണ് 
അരതിയും, 0.12 ലക്ഷം െണ് കഗാതമ്ം വ തിതരണം 
സെയ്തിട്ടുണ്്. സപാതവ തിതരണ െമ്പ്രദായത്തിലൂസെ 
വ തിതരണംസെയ് ൊേനങ്ങളുസെ വ തിവരങ്ങള് 
അനുബന്ം 2.39 -ലും എ.എ.്വ., എ.എന്.
പ തി. വ തിഭാഗങ്ങള്ക്് 2017 ആഗെ്റ്റ്  31, വസര 
നല്കതിയ ഭക്ഷത്യോനത്യത്തിസറെ വ തിവരങ്ങള് 
അനുബന്ം 2.40 -ലും  നൽകതിയതിട്ടുണ്്.

അകന്്യാദയ അന്നകയാജന 
(എ.എ.നവ.) യും അന്നപൂര്ണ്ണ 
പദ്ധതടിയും (എ.എന്.പടി.)
എന്.എഫ്.എെ്.എ. 
വ തിഭാഗത്തിൽസ്പെടുന്നവരതിസല ദരതിദരതിൽ 
ദരതിദരായവര്ക്് ഒരു മാെം 35 കതി.ഗ്ാം. 
ഭക്ഷത്യോനത്യം നൽകുന്ന ഈ പദ്ധതതി 2001 
ഡതിെംബര് 25 മുതൽ െംസ്ാനത്് 
നെ്പെ തിലാക്തിവരുന്നു. കകരളത്തിൽ അകന്ത്യാദയ 
അന്നകയാജന കാര്ഡെമകളുസെ എണ്ം 2015-
16-ൽ 5.82 ലക്ഷം ആയതിരുന്നത് 2016-17-ൽ 
5.96 ലക്ഷമായതി. 2016-17 -ൽ എ.എ.്വ. 
പദ്ധതതിയുസെ കരീെതിൽ ഇന്ത്യാ ഗവസമെറെ് 
കകരളത്തിനായതി 230,022 െണ് അരതിയാണ് 
അനവദതിചത്. ഈ പദ്ധതതിപ്രകാരം ഒരു കതികലായ്ക് 
മൂന്നു രൂപ നരക്തിലാണ് കക� െര്ക്ാര് 
ഭക്ഷത്യോനത്യം ലഭത്യമാക്കുന്നത്. എന്നാൽ 

െംസ്ാന ഗവസമെറെ്  അതതിസറെ െബ്െതിഡതി 
ഉള്സ്പെടുത്തി ൌജനത്യ നതിരക്തിലാണ് 
ഭക്ഷത്യോനത്യം വ തിതരണം സെയ്യുന്നത്. 
(അനുബന്ം 2.38).

അന്നപൂര്ണ് പദ്ധതതിയതിൽ 65 വയെ് പ്രായമുള്ള, 
കക്ഷമസപന്ഷനകള് ഒന്നും ലഭതിക്ാത് 
അഗതതികളായവര്ക്് പ്രതതിമാെം 10 കതി.ഗ്ാം 
അരതി ൌജനത്യമായതി നൽകുന്നു. കക� 
ഗവസമെറെ് അംഗരീകരതിച ഗുണകഭാക്താക്ളുസെ 
എണ്ം 44,980 ആണ്. 2015-16 -ൽ െംസ്ാന 
ഗുണകഭാക്താക്ളുസെ എണ്ം 23,322 ആയതിരുന്നു. 
2017 മാര്ച് 31 -സല കണക്് പ്രകാരം ഇത് 5,726 
ആണ്. 2016-17 -ൽ അകന്ത്യാദയ അന്നകയാജന, 
അന്നപൂര്ണ് പരതിപാെതികളതിലൂസെ വ തിതരണം സെയ് 
ഭക്ഷത്യോനത്യത്തിസറെ വ തിശദവ തിവരം അനുബന്ം 
2.41ലും 2.42 -ലും നൽകതിയതിരതിക്കുന്നു.

പഞ്ചസാരയുടെയും 
മടണ്ണണ്ണയുകെയും കക�വടിഹടിതം
സപാതവ തിതരണ െമ്പ്രദായംവെതി പഞ്ൊര 
വ തിതരണം സെയ്യുന്നത് കക�ഗവസമെറെ് മാര്ച് 
1, 2017 മുതൽ നതിര്ത്ലാക്തി. 2017-18 -ൽ 
െംസ്ാന ഗവസമെറെ് ഓണത്തിന് കതികലായ്ക് 
22 രൂപ നതിരക്തിൽ ഒരു കതികലാ പഞ്ൊര എലൊ 
കാര്ഡെമകള്ക്കും നൽകതി. ആഗെ്റ്റ്  31, 
2017 വസര 2718.78 െണ് പഞ്ൊര വ തിതരണം 
സെയ്ത. കകരളത്തിന്  2016-17 -ൽ 123,632.16 
െണ് പഞ്ൊരയും 2015-16 -ൽ 53,664 
െണ് പഞ്ൊരയും വതിതരണംസെയ്ത. 2017-
18-ൽ 130.38 ശതമാനം വര്ദ്ധനയുണ്ായതി. 
മസണ്ണ്യുസെ വ തിതരണത്തിൽ 2016-17 -ൽ 
26.04 ശതമാനം കുറവണ്ായതി. 2015-16 -ൽ 
114,422 കതി.ല തിറ്ററും 2016-17 -ൽ 84,628.45 
കതി.ല തിറ്ററും മസണ്ണ് വ തിതരണംസെയ്ത. കക� 
അകലാട്ട്സമറെതിസറെ വ തിശദവ തിവരം അനുബന്ം 
2.43 -ൽ ഉള്സ്പെടുത്തിയതിട്ടുണ്്.

ഭക്ഷ്യ ധാന്യത്തടിടറെ ജടില്ാതല 
വടിതരണം
കകരളത്തിസല ജതിലെകളതിസല വ തിതരണം 
പരതികശാേതിചാൽ 2016-17 -ൽ വ തിതരണം 
സെയ് ആസക 438,279.3 െണ് എന്.എെ്.
എഫ്.എ.അരതിയുസെ ഏറ്റവം കൂടുതൽ (12 
ശതമാനം) മലപ്പുറം ജതിലെയും രണ്ാംസ്ാനം 
(11.3 ശതമാനം) തൃശ്ശൂര് ജതിലെയുമാണ് കനെതിയത്. 
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അദ്ധ്യായം 2, കൃഷിയം അനുബന്ധ മേഖലകളം

അകതെമയം എന്.എെ്.എഫ്.എ. കഗാത് തിസറെ 
കാരത്യത്തിൽ തൃശ്ശൂര് ജതിലെ 11.3 ശതമാനവം 
മലപ്പുറം 10.9 ശതമാനവമായതി ഒന്നും രണ്ടും 
സ്ാനങ്ങളതിൽ നതിൽക്കുന്നു. എന്.എെ്.എഫ്.എ. 
അരതിയുസെയും കഗാത് തിസറെയും കാരത്യത്തിൽ 
ഏറ്റവം കുറവ് വയനാെ് ജതിലെയതിലാണ് നൽകതിയത് 
(2 ശതമാനം). മുന്ഗണകനതര അരതിയുസെ ഏറ്റവം 
കൂടുതൽ തതിരുവനന്പുരവം 13.29 ശതമാനം 
രണ്ാമത് മലപ്പുറം ജതിലെയുമാണ് (12 ശതമാനം). 
മുന്ഗണകനതര കഗാത് തിസറെ വ തിതരണത്തിൽ 
ഒന്നാമത് തതിരുവനന്പുരവം (11.65 ശതമാനം) 
എറണാകുളം (11.6 ശതമാനം) രണ്ാമതമാണ്. 
മുന്ഗണകനതര ഭക്ഷത്യോനത്യത്തിൽ ഏറ്റവം 
കുറവ് അരതി പത്നംതതിട്ട (2.06 ശതമാനം)
യതിലും കഗാത്് വയനാെ്  (2.24 ശതമാനം) 
ജതിലെയതിലുമാണ് വ തിതരണം സെയ്ത്.
 
കകരള സംസ്ാന 
സടിവടിൽസനപ്സ് 
കകാര്പ്കറഷന് (സനപ്കകാ)
രാജത്യസത് മതികച സപാതവ തിതരണ 
ശംഖലകളതിസലാന്നാണ് കകരളത്തികലത്. 
െംസ്ാനത്് ഭക്ഷത്യസുരക്ഷയ്കായതി 
1974-ൽ സ്ാപ തിതമായ െ്ലൈകകാ 
അവശത്യവെ്തക്ളുസെ വ തിലസ്തിരത 
ഉറപ്പുവരുത്ന്നതതിൽ സപാതവ തിതരണ 
െ�ദായത്തിസറെ ഒരു ഉപസ്ാപനമായതി 
പ്രവര്ത്തിക്കുന്നു. ഉപകഭാക്തൃ െംസ്ാനമായ 
കകരളത്തിൽ ൊേനങ്ങളുസെ വ തിലനതിലവാരം 
പ തിെ തിച്ചുനതിര്ത്ന്നതതിന് വര്ഷം മുഴുവന് 
സപാതവ തിതരണ െംവ തിോനം കക്ാളത്തിൽ 
ഫലപ്രദമായതി ഇെസപകെണ്തണ്്. െംസ്ാനത്് 
ഓകരാ വത്യക്തതിയ്ക്കും ലഭത്യമാകുന്നതരത്തിൽ 
െ്ലൈകകാ അതതിസറെ നത്യായ വ തില 
കസ്റാറുകളതിലൂസെ അവശത്യ ൊേങ്ങസളത്തിക്കുന്നു. 
െ്ലൈകകാ അതതിസറെ 1,406 കസ്റാറുകളതിലൂസെ 
13 അവശത്യ വെ്തക്ളുസെ വ തിതരണം നെത്തി 
അവയുസെ വ തില നതിയ�തിക്കുന്നതതിൽ പങ്് 
വഹതിക്കുന്നു. 

സകാച തി ആസ്ാനമായതി പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന 
െ്ലൈകകായ്ക് അഞ്് പ്രാകദശതിക ഓഫരീസുകളും, 
56 ഡതിക്പൊകളും 1,100 -ൽ അേതികം 
െ തിലെറവ തില്ന ശാലകളുമുണ്്. െ്ലൈകകായുസെ 
ഔട്ടസലറ്റുകളുസെ വ തിശദവ തിവരം അനുബന്ം 
2.44 -ൽ സകാടുത്തിരതിക്കുന്നു. കുറഞ്ഞവ തിലയതിൽ 
അതത്യാവശത്യ ഉപകഭാക്തൃ ൊേനങ്ങളുസെ 

െ തിലെറവ തില്ന, ഉത്വ െരീെണുകളതിൽ 
പ്രകതത്യക വ തില്നശാലകള് ആരംഭതിച് 
വ തിലനതിലവാരം പ തിെ തിച്ചുനതിര്ത്ൽ, സമഡതിക്ൽ 
കസ്റാറുകളതിലൂസെ മരുന്നുകളുസെ െ തിലെറവ തില്ന, 
സനലെ് െംഭരണം, കഗാതമ്ം അതതിസറെ 
ഉല്ന്നങ്ങളുസെയും െംസ്കരണവം വ തിതരണവം, 
മസണ്ണ്, സപകട്രാള്, ഡരീെൽ, എൽ.പ തി.ജതി. 
എന്നതിവയുസെ ഡരീലറായതി പ്രവര്ത്തിക്ൽ, 
െംസ്ാനത്് ്മകക്രാബകയാളജതി ലാബ്, 
ഭക്ഷത്യെംസ്കരണ യൂണതിറ്റ് എന്നരീ കക� െര്ക്ാര് 
പദ്ധതതികള് നെ്പെ തിലാക്കുന്നതതിനള്ള കനാഡൽ 
ഏജന്െതി എന്നതിവയാണ് െ്ലൈകകായുസെ 
പ്രോന പ്രവര്ത്നങ്ങള്. 2016-17 - ൽ 8 
മാകവല തികസ്റാറുകളും, 10 സൂ്പെര് മാര്ക്റ്റുകളും, 
ഒരു പരീ്പെ തിള് ബൊറും, 4 സമഡതിക്ൽ കസ്റാറുകളും 
ആരംഭതിച്ചു. െ്ലൈകകായുസെ 2010-11 -സല 
വ തിറ്റുവരവ് 2,223 കകാെതി രൂപയായതിരുന്നത് 
2015-16 ആയക്പൊകെയ്ക്കും 3,857 കകാെതി രൂപയായതി 
വര്ദ്ധതിച്ചു.  ഏപ്ര തിൽ 1, 2017 - സല കണക്് 
പ്രകാരം എഫ്.െതി.ഐ. കഗാഡൗണുകളുസെ 
എണ്ം 21 ഉം, സമാത് വൽ്പെന ശാലകള് 140 
ഉം, റരീസട്ടയതിൽ കഷാപ്പുകള് 11,572 ഉം ആയതി. 
വ തിശദ വ തിവരങ്ങള് അനുവന്ം 2.44 -ൽ 
നൽകതിയതിരതിക്കുന്നു.

ലരീഗൽ ടമകട്രാളജടി
അളവ് തൂക്ങ്ങളുസെ കാരത്യത്തിൽ സുരക്ഷ തിതതത്വവം 
കൃതത്യതയും ഉറ്പെ് വരുത്കയാണ് ലരീഗൽ 
സമകട്രാളജതി വകു്പെ തിസറെ ഉകദ്ശത്യം. ലരീഗൽ 
സമകട്രാളജതി വകു്പെ തിസറെ പങ്് ദതിനംപ്രതതി 
വര്ദ്ധതിച്ചുവരുന്നു. വ തിവ തിേ വകുപ്പുകള് 
്കകാരത്യംസെയ്യുന്ന വത്യതത്യസ്ത കമഖലകളതിസല 
ഉപകഭാക്താക്സള (പ്രകതത്യകതിച് ചൂഷണങ്ങള്ക്് 
കവഗം വ തികേയരാകാവന്ന ഗ്ാമരീണ 
ജനതയുള്സ്പെസെ) കബാേവൽക്രതിക്കുക എന്നത് 
ഒരു സവല്ലുവ തിളതിയാണ്. ഇത് കനടുന്നതതിന് ലരീഗൽ 
സമകട്രാളജതി നതിയമം നെ്പൊക്ലാണ് ലരീഗൽ 
സമകട്രാളജതി വകു്പെ് സെയ്യുന്നത്. ഭാരം, അളവ്, 
എണ്ം എന്നതിവയുസെ അെതിസ്ാനത്തിൽ 
വ തിൽക്കുന്ന ൊേനങ്ങളുസെയും വത്യാപാരം 
സെയ്യുന്ന അളവകളുസെയും തൂക്ങ്ങളുസെയും 
നതിയ�ണവം അളവകളുസെയും തൂക്ങ്ങളുസെയും 
കൃതത്യത, നതിലവാരം എന്നതിവ ഉറപ്പുവരുത്കയാണ്  
ലരീഗൽ സമകട്രാളജതി നതിയമം ലക്ഷത്യമതിടുന്നത്.  
2016-17 -ൽ വകു്പെ് നതിരവേതി പരതികശാേനകള് 
നെത്തി 26,021 കകസുകള് രജതിസ്റര്  സെയ്യുകയും 71 
ലക്ഷം രൂപ സപനാൽറ്റതി ചുമത്കയും സെയ്ത. 
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സാമ്പത്തിക അവല�ാകനം 2017, ലകരള സംസ്ാന ആസൂത്രണ ല�ാര്ഡ്  

ഉചഭക്ഷണ പരടിപാെടി
കക� െംസ്ാന ഗവസമെന്റുകളുസെ 
ൊ്ത്തിക െഹായകത്ാസെയാണ് 
െംസ്ാനസത് െ്കൂളുകളതിൽ ഉചഭക്ഷണ 
പരതിപാെതി നെ്പെ തിലാക്കുന്നത്. െ്കൂള് പ്രകവശനം, 
സ്തിരം ഹാജരാകൽ, പഠനം തെരൽ 
എന്നതിവയതിലൂസെ പ്രാഥമതിക  വ തിദത്യാഭത്യാെം 
ൊര്വ്വ്തികമാക്കുന്നതതിനം ്പ്രമറതി 
െ്കൂളതിസലത്ന്ന വ തിദത്യാര്ത്ഥതികള്ക്് 
കപാഷകാഹാര ഭക്ഷണം നൽകുക 
എന്ന ഉകദ്ശകത്ാടുകൂെതി 1995 -ൽ 
ഭാരതെര്ക്ാരതിസറെ മാനവകശഷ തിവ തികെന 
മ�ാലയം ആരംഭതിചതാണ്  ഈ പദ്ധതതി.
െംസ്ാനത്് ഉചഭക്ഷണ പരതിപാെതിയ്കായതി 
ൊേനങ്ങസളത്തിക്കുന്നതതിന് െ്ലൈ 
കകാസയയാണ് ചുമതലസ്പെടുത്തിയതിരതിക്കുന്നത്. 
2016-17-ൽ 26.55 ലക്ഷം കുട്ടതികള്ക്ായതി 

െ്ലൈകകാ 57,494 െണ് അരതിയും 12,333.5 
െണ് സ്ഷത്യൽ അരതിയും വ തിതരണം സെയ്ത. 
ഗുണകഭാക്താക്ളായ കുട്ടതികളുസെസയണ്ം 
2015-16 -സല 25.02 ലക്ഷത്തിൽനതിന്നും 
2016-17 -ൽ 26.55 ലക്ഷമായതി വര്ദ്ധതിച തിട്ടും 
അരതിയുസെ വ തിതരണത്തിൽ 2015-16 -സല 96458 
െണ്തിൽനതിന്നും 2016-17 -ൽ 57,494 െണ്ായതി 
കുറയുകയാണുണ്ായത്. സ്ഷത്യൽ അരതിയുസെ 
വ തിതരണത്തിലും കനരതിയ കുറവ് വന്നതിട്ടുണ്്.  
2017-18-ൽ, 2017 ആഗെ്റ്റ്  31 വസര, െ്ലൈകകാ 
250,674.1 െണ് അരതിയും 124,545.9 െണ് സ്ഷത്യൽ 
അരതിയും വ തിതരണം സെയ്തിട്ടുണ്്. 2013-14 
മുതൽ പയര് വര്ഗ്ങ്ങള് വതരണം സെയ്യുന്നതിലെ. 
ഉചഭക്ഷണ പരതിപാെതിയതിൽ ഗുണകഭാക്താക്ളായ 
കുട്ടതികളുസെയും നൽകതിയ ഭക്ഷത്യോനത്യത്തിസറെ 
അളവം ചഥിത്ം 2.9 -ൽ കാണതിച തിരതിക്കുന്നു. 
(അനുബന്ം 2.45 കാണുക).

ചഥിത്ം 2.9
ഉചഭക്ണ പരഥിപയാെഥിയഥിലൂടെ വഥിതരണം ടചയ്ത അരഥിയടെ അളവം കുട്ഥിേളുടെ എണ്വം
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അളവ് കുട്ടികള�െടഎണ്ണം

                           ക്ാതസ്: സടിവടിൽ സനപ്സ് വകുപ്് 2017

ൊംസ്കാരതികമായ ഉയര്ച ഉണ്ായത മുതൽ 
മനഷത്യജരീവ തിതത്തിസല അവ തിഭാജത്യ ഘെകങ്ങളാണ് 
മൃഗെംരക്ഷണവം ഡയറതിയും. ജനങ്ങള്ക്് 
കവണ്തി സെലവ് കുറഞ്ഞ കപാഷകെമൃദ്ധമായ 
ആഹാരം ലഭത്യമാക്കുക മാ്മലെ പാരതിസ്തിക 

തലനാവസ് നതിലനതിര്ത്കയും മൃഗെ്ത്് 
ലഭത്യമാക്കുകയും സെയ്യുന്നു. കന്നുകാല തി 
ഉല്ാദനവം കൃഷ തിയും പര്രം ബന്ധസ്പെട്ടാണ് 
നതിലനതിൽക്കുന്നത്. കൃഷ തിക്ാവശത്യമായ 
നതിര്ണ്ായക ൊേനങ്ങള് ലഭത്യമാക്കുകയും, 

േന്നുേയാലഥി വഥിേസനം    
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അദ്ധ്യായം 2, കൃഷിയം അനുബന്ധ മേഖലകളം

പ്രോനമായും മസറ്റാരു സതാെതില തിൽ 
ഏര്സ്പെട്ടതിരതിക്കുന്ന വത്യക്തതിക്് ഉപവരുമാനം 
െ്ാദതിക്ാനം ഈ കമഖല െഹായതിക്കുന്നു.

സമ്പദ് വ്യവസ്യടിടല കദശരീയ, 
സംസ്ാന സംഭാവനകള്
ഇന്ത്യന് െ്ദ് വത്യവസ്യതിൽ കാര്ഷ തിക 
കമഖലയതിസല പ്രോനസ്പെട്ട ഉപകമഖലയാണ് 
കന്നുകാല തി വളര്ത്ൽ. 2011-12 മുതൽ 
രാജത്യസത് സമാത്ം ആഭത്യന്ര മൂലത്യവര്ദ്ധനവ തിൽ 
കൃഷ തി (ോനത്യം, വനപരതിപാലനം, കന്നുകാല തി 
വളര്ത്ൽ, മത്ത്യബന്ധനം ഉള്സ്പെസെ)യുസെ 
പങ്് കുറഞ്ഞു സകാണ്തിരതിക്കുകയാണ്. എന്നാൽ 
കന്നുകാല തി വളര്ത്ല തിസറെ കാരത്യത്തിൽ ഇത് 
4 ശതമാനമായതി തെരുന്നു. കൂൊസത, കൃഷ തി 
കമഖലയുസെ മൂലത്യവര്ദ്ധനവ തിൽ കന്നുകാല തി 
വളര്ത്ൽ കമഖലയുസെ പങ്് 2011-12 -ൽ 21.80 
ശതമാനം ആയതിരുന്നത് 2015-16 -ൽ 25.7 
ശതമാനമായതി വര്ദ്ധതിച്ചു.

കകരളത്തിൽ കൃഷ തിയതിൽ നതിന്നുള്ള സമാത്ം 
ആഭത്യന്ര മൂലത്യ വര്ദ്ധനവ തിൽ കന്നുകാല തി 
വളര്ത്ല തിസറെ പങ്് ഏകകദശം 29 
ശതമാനമാണ്. ഇത് 2015-16 -ൽ 29.35 
ശതമാനം ആയതിരുന്നത് 2016-17 -ൽ 29.14 
ശതമാനമായതി കുറഞ്ഞു. ഈ കമഖലയതിൽ 
നതിന്നുള്ള സമാത്ം ആഭത്യന്ര വര്ദ്ധനവ് 
കൂെതിയതിട്ടുസണ്ങ്തിലും, െംസ്ാനസത് സമാത്ം 
ആഭത്യന്ര മൂലത്യവര്ദ്ധനവ തിൽ ഇതതിസറെ പങ്തിൽ 
കനരതിയ കുറവ് കരഖസ്പെടുത്തിയതിട്ടുണ്ടു് 2015-16 -ൽ 
3.18 ശതമാനമായതിരുന്നത് 2016-17 -ൽ 3.08 
ശതമാനമായതി കുറഞ്ഞു.

കന്നുകാലടികളുടെ എണ്ണം
പസത്ാന്പതാം കന്നുകാല തി കണസക്ടു്പെ് 
(2012), അനെരതിച് രാജത്യസത് കന്നുകാല തികളുസെ 
എണ്ം 512 മതിലെത്യണ് ആണ്. ഇതതിൽ 299.61 
മതിലെത്യണ് കാള, 65.07 മതിലെത്യണ് സെമ്രതിയാെ്, 
135.2 മതിലെത്യണ് ആെ്, 10.3 മതിലെത്യണ് പന്നതി 
എന്നതിവ ഉള്സ്പെടുന്നു. 2007 സല പതതിസനട്ടാം 
കന്നുകാല തി കണസക്ടു്പെ് പ്രകാരം 
രാജത്യസത് കന്നുകാല തികളുസെ എണ്ം 529 
മതിലെത്യണ് ആയതിരുന്നു. രാജത്യസത് സമാത്ം 
കന്നുകാല തികളുസെ എണ്ത്തിലുണ്ായ കുറവ് 
മുന്വര്ഷവമായതി താരതമത്യസ്പെടുത്ക്ാള് 
കാണാം. എങ്തിലും എരുമയുസെ എണ്ത്തിൽ 

കനരതിയ വര്ദ്ധനവ് ഉണ്ായതിട്ടുണ്ടു്. കകാെതികളുസെ 
എണ്ത്തിൽ 649 മതിലെത്യണ് (പതതിസനട്ടാം 
കന്നുകാല തി കണസക്ടു്പെ് 2007) എന്നത് 
729 മതിലെത്യണ് (പസത്ാന്പതാം കന്നുകാല തി 
കണസക്ടു്പെ് 2012) ആയതി. ഇത് പ�ണ്് 
ശതമാനത്തിൽ കൂടുതൽ വര്ദ്ധനവ് കാണതിക്കുന്നു. 

പസത്ാന്പതാം കന്നുകാല തി കണസക്ടു്പെ് 
പ്രകാരം (2012) െംസ്ാനസത് 
കന്നുകാല തികളുസെ എണ്ം 27.35 ലക്ഷമാണ്. 
കെതിഞ്ഞ വര്ഷസത് കണസക്ടുപ്പുമായതി 
താരതമത്യം സെയ്യുക്ാള് ഇത് 23 ശതമാനം 
കുറവാണ്. ശതമാനത്തിലുണ്ായ ഈ 
കുറവ തിസറെ പ്രഥമ കാരണം കന്നുകാല തിയുകെയും 
ആെതികറെയും എണ്ത്തിലുണ്ായ കുറവാണ്. 
ഇവയുസെ എണ്ത്തിൽ യഥാക്രമം 23.62 
ശതമാനം, 27.9 ശതമാനം എന്നതിങ്ങസന കുറവ് 
കരഖസ്പെടുത്തി. സമാത്ം കന്നുകാല തികളതിൽ 
െങ്രയതിനത്തിൽസ്പെട്ടവ 12.51 ലക്ഷം 
(94 ശതമാനം) ആണ്. എന്നാൽ നാെന് 
ഇനത്തിൽസ്പെട്ടവ സവറും 77,000 മാ്കമ ഉള്ളു. 
നാെന് ഇനത്തിൽസ്പെട്ട കന്നുകാല തികളുസെ 
എണ്ത്തിൽ മുന്വര്ഷകത്ക്ാള് 35.18 
ശതമാനം കുറവ് കരഖസ്പെടുത്തി. പസത്ാന്പതാം 
കന്നുകാല തി കണസക്ടു്പെ് പ്രകാരം (2012) 242.82 
ലക്ഷം എണ്ം കകാെതികളാണ് കകരളത്തിലുള്ളത്. 
ഇതതിൽ രാജത്യസത് സമാത്ം കകാെതികളുസെ 
എണ്ത്തിസറെ 3.3 ശതമാനമാണ്. കകാെതികളുസെ 
എണ്ത്തിൽ പതതിസനട്ടാം സെന്െെതികനക്ാള് 
54 ശതമാനം വര്ദ്ധനവ് പസത്ാന്പതാം 
സെന്െെതിൽ കരഖസ്പെടുത്കയുണ്ായതി. 
കദശരീയ തലത്തിൽ കരഖസ്പെടുത്തിയ വളര്ചാ 
നതിരക്തികനക്ാള് കൂടുതലാണ് കകരളത്തിസറെ 
വളര്ചാ നതിരക്്. കകാെതികളുസെ എണ്ത്തിൽ 
െംസ്നങ്ങള്ക്തിെയതിൽ കകരളത്തിന് 
എട്ടാം സ്ാനമാണ് ഉള്ളത്. ഇന്ത്യയതികലയും 
കകരളത്തികലയും കന്നുകാല തികളുകയും 
കകാെതികളുകെയും ഇനം തതിരതിച്ചുള്ള എണ്ം
 പട്ഥിേ 2.6 -ൽ കാണുക.

കന്നുകാലടി കമഖലയടിടല 
ടതാഴടിൽ
68-ാം നാഷണൽ ൊ് തിള് െര്സവ്വ പ്രകാരം 
(2011 ജൂ്ല മുതൽ 2012 ജൂണ്) സതാെതിൽ, 
സതാെതില തിലൊയ്മ എന്നതിവയതിൽ നെത്തിയ 
െര്സവ്വയതിൽ ഇന്ത്യയതിൽ 16.44 മതിലെത്യണ് 
സതാെതിലാളതികള് ൊോ നതിലയതിൽ (പ്ര തിന്െതി്പെൽ 
സ്റാറ്റെ് – െബ്െതിഡതിയറതി സ്റാറ്റെ)് കന്നുകാല തി 
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സാമ്പത്തിക അവല�ാകനം 2017, ലകരള സംസ്ാന ആസൂത്രണ ല�ാര്ഡ്  

വളര്ത്ൽ, മതിശ്ര കൃഷ തിരരീതതി, മത്ത്യബന്ധനം, 
ജലകൃഷ തി എന്നരീ പ്രവര്ത്നങ്ങളതിൽ 
ഏര്സ്പെട്ടതിരതിക്കുന്നു. ഇതതിൽ കന്നുകാല തി 
വളര്ത്ൽ കമഖലയ്ക് പ്രാോനത്യമായ സ്ാനമുണ്ടു്.
 
കന്നുകാലടികളടിൽ നടിന്നുള്ള 
പ്ധാന ഉല്ന്നങ്ങളുടെ ലഭ്യത
െംസ്ാനത്തിന് ലഭതിക്കുന്ന പ്രോനസ്പെട്ട 

കന്നുകാല തി ഉല്ന്നങ്ങളാണ് പാൽ, മാംെത്യം, 
മുട്ട. മുന്വര്ഷവമായതി താരതമത്യസ്പെടുത്ക്ാള് 
മാംെത്യ ഉല്ാദനത്തിൽ കനരതിയ വര്ദ്ധനവം പാൽ, 
മുട്ട എന്നതിവയുസെ ഉല്ാദനം കുറഞ്ഞതായതിട്ടുമാണ് 
കാണാന് ൊേതിക്കുന്നത്. പ�ണ്ാം 
പദ്ധതതിക്ാലസത് ഓകരാവര്ഷസത്യും പാൽ, 
മാംെത്യം, മുട്ട എന്നതിവയുസെ ഉല്ാദനം  
ചഥിത്ം 2.10 -ൽ കെര്ത്തിട്ടുണ്ടു്. 

പട്ഥിേ 2.6
േന്നുേയാലഥിേളുകെയം കേയാഴഥിേളുകെയം കേരളത്ഥികലയം ഇന്ത്യയഥികലയം േണക്് 

(രൂപ ലക്ത്ഥിൽ)
കകരളം ഇന്ത്യ

പതതിസനട്ടാം 
സെന്െെ്  

(2007)

പസത്ാന്പതാം 
സെന്െെ്  

(2012)

പതതിസനട്ടാം 
സെന്െെ് 

(2007)

പസത്ാന്പതാം 
സെന്െെ് 

(2012)
കന്നുകാലതി 17.4 13.29 1990.75 1909.04
കപാത്് 0.58 1.02 1053.42 1087.02
സെമ്രതിയാെ് 0.01 0.02 715.58 650.69
ആെ് 17.29 12.46 1405.37 1351.73
പന്നതി 0.59 0.56 111.33 102.93
മറ്റുള്ളവ   20.48 19.88
ആടേ 
(േന്നുേയാലഥി) 35.87 27.35 5296.93 5121.29

ആടേ (കേയാഴഥി) 156.85 242.82 6488.29 7292.09
  അവലംബം: പടത്താന്പതാം കന്നുകാലടി ടസന്സസ്

ചഥിത്ം. 2.10
പ�ണ്യാം പദ്ധതഥിക്യാലടത് പയാൽ, മുട്, ഇറചഥി ഉല്യാദനം

                                                                                                      അവലംബം: മൃഗെംരക്ഷണ വകു്പെ്
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അദ്ധ്യായം 2, കൃഷിയം അനുബന്ധ മേഖലകളം

പാൽ ഉല്ാദനം
കലാകത്തിസല ഏറ്റവം വല തിയ ക്ഷരീകരാല്ാദക 
രാഷ്ട്രമാണ് ഇന്ത്യ. കെതിഞ്ഞ മൂന്ന് ദശാബ്ദമായതി 
ക്ഷരീകരാല്ാദനം കദശരീയതലത്തിൽ സ്തിരമായതി 
വര്ദ്ധതിക്കുന്നു. 2015-16 -ൽ 155.5 മതിലെത്യണ് 
െണ് ആയതിരുന്നത് 2016-17 -ൽ 163.7 
മതിലെത്യണ് െണ്ായതി വര്ദ്ധതിച് 5.3 ശതമാനം 
വളര്ച കരഖസ്പെടുത്തി. ഓകരാ വര്ഷവം 
ഇന്ത്യയതിൽ പാല തിസറെ പ്രതതിശരീര്ഷ ലഭത്യത 
വര്ദ്ധതിച്ചുസകാണ്തിരതിക്കുന്നു. 2015-16 -ൽ 
പ്രതതിദതിനം 337 ഗ്ാം ആയതിരുന്നത് 2016-17 -ൽ 
352 ഗ്ാം ആയതി വര്ദ്ധതിച്ചു.

രാജത്യസത് ക്ഷരീകരാല്ാദന 
െംസ്ാനങ്ങള്ക്തിെയതിൽ കകരളത്തിന് 
14-ാം സ്ാനമാണുള്ളത്. രാജത്യസത് സമാത്ം 
പാലുല്ാദനത്തിസറെ 1.5 ശതമാനമാണ് കകരളം 
ഉല്ാദതി്പെ തിക്കുന്നത്. 2016-17 -ൽ പാലുല്ാദനം 
26.49 ലക്ഷം സമട്രതിക് െണ്തിൽ നതിന്നും 25.20 
ലക്ഷം സമട്രതിക് െണ്ായതി കുറഞ്ഞു. പ�ണ്ാം 
പദ്ധതതിക്ാലയളവ തിൽ കകരളത്തിൽ നതിന്നുള്ള 
പാല തിസറെ പ്രതതിശരീര്ഷ ലഭത്യത കുറഞ്ഞു. 2015-16 
-ൽ പ്രതതിദതിനം 200 ഗ്ാം ആയതിരുന്നത് 2016-17 
-ൽ പ്രതതിദതിനം 189 ഗ്ാം ആയതി കുറഞ്ഞു. ഇത് 
കദശരീയ ശരാശരതിയുസെ പകുതതിയുസെ സതാട്ട് 
മുകളതിലാണ്.

െംസ്ാനത്് ഉല്ാദതി്പെ തിക്കുന്ന 25.20 
ലക്ഷം സമട്രതിക് െണ് പാല തിസറെ ഭൂരതിഭാഗവം 
െങ്രയതിനത്തിൽസ്പെട്ട പശുക്ളുകെതാണ് 

(93.5 ശതമാനം). നാെന് പശുക്ള് 1,640 
സമട്രതിക് െണ് (0.07 ശതമാനം) പാൽമാ്കമ 
ഉല്ാദതി്പെ തിക്കുന്നുള്ളൂ. ആെ് 1.26 ലക്ഷം സമട്രതിക് 
െണ് (5 ശതമാനം) പാൽ ഉല്ാദതി്പെ തിക്കുന്നു. 
ബാക്തിയുള്ളത് എന്.ഡതി കന്നുകാല തികള് 
നാെന് എരുമകള്, എന്.ഡതി എരുമകള് 
എന്നതിവ ഉല്ാദതി്പെ തിക്കുന്നവയാണ്. 2016-17 സല 
കകരളത്തിസല ക്ഷരീര ഉല്ാദനം ഇനം തതിരതിച്  
ചഥിത്ം 2.11 -ൽ കാണതിച തിട്ടുണ്ടു്.

മുട് ഉല്ാദനം
2000-01 മുതൽ മുട്ട ഉല്ാദനം കദശരീയതലത്തിൽ 
കാരത്യമായതി വര്ദ്ധതിച്ചു. 2015-16 -ൽ സമാത്ം മുട്ട 
ഉല്ാദനം 82.9 ബ തിലെത്യണ് എണ്ം ആയതിരുന്നത് 
2016-17 -ൽ 88.1 ബ തിലെത്യണ് ആയതി വര്ദ്ധതിച്ചു. 
ഇക്ാലയളവ തിസല നതിരക്് 6.2 ശതമാനം 
െമാനമായതി 2000-01 മുതൽ മുട്ടയുസെ 
പ്രതതിശരീര്ഷ ലഭത്യതയും വര്ദ്ധതിച്ചു. 2015-16 -ൽ 
പ്രതതിവര്ഷം 66 മുട്ട ആയതിരുന്നത് 2016-17 -ൽ 
പ്രതതിവര്ഷം 69 മുട്ട ആയതി വര്ദ്ധതിച്ചു.

പ�ണ്ാം പദ്ധതതിക്ാലത്ാണ് കകരളത്തിൽ 
മുട്ട ഉല്ാദനത്തിൽ വല തിയ മാറ്റം ഉണ്ായത്. 
2012-13 ൽ െംസ്ാനസത് സമാത്ം മുട്ട 
ഉല്ാദനം 2.23 ബ തിലെത്യണ് ആയതിരുന്നത് 
തെര്ചയായ വര്ദ്ധനവ തിലൂസെ 2014-15 ൽ 
2.50 ബ തിലെത്യണതിൽ എത്തികചര്ന്നു. 2015-16 ലും 
2016-17 ലും മുട്ടഉല്ാദനം കുറഞ്ഞ് യഥാക്രമം 
2.44 ബ തിലെത്യണ് 234 ബ തിലെത്യണ് എന്നതിങ്ങസന 
ആയതി. മുട്ടഉല്ാദനത്തിൽ ഇന്ത്യയതിസല 

ചഥിത്ം 2.11
2016-17 ടല കേരളത്ഥിടല ക്ീര ഉല്യാദനം (ഇനം തഥിരഥിച് )

              
 
 

                                        അവലംബം: മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്്

െങ്രയതിനം(93.5%)
നാെന് പശുക്ള് (0.07%)

എന്.ഡതി കന്നുകാലതികള് (0.87%) 
നാെന് കപാത്(്0.39%)
എന്.ഡതി കപാത്(്0.08%) 
ആെ്(5%)
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സാമ്പത്തിക അവല�ാകനം 2017, ലകരള സംസ്ാന ആസൂത്രണ ല�ാര്ഡ്  

െംസ്ാനങ്ങള്ക്തിെയതിൽ കകരളത്തിസറെ 
സ്ാനം 9 ആണ്. പ�ണ്ാം പദ്ധതതിയുസെ ആദത്യ 
നാലു വര്ഷങ്ങളതിൽ കദശരീയ ശരാശരതികയക്ാള് 
മുകളതിലായതിരുന്നു മുട്ടയുസെ പ്രതതിശരീര്ഷ 
ലഭത്യത. എന്നാൽ 2016-17 -ൽ കദശരീയ 
ശരാശരതികയക്ാള് താസെയായതി. 2014-15 വസര 
മുട്ടയുസെ പ്രതതിശരീര്ഷ ലഭത്യത വര്ദ്ധതിച് പ്രതതിവര്ഷം 
70 എണ്ം ആയതി. 2015-16 -ൽ ഇത് 67 ആയതി 
കുറയുകയും 2016-17 -ൽ വരീണ്ടും കുറഞ്ഞ് 64 -ൽ 
എത്തികചരുകയും സെയ്ത. 
 
െംസ്ാനസത് സമാത്ം മുട്ട 
ഉല്ാദതി്പെ തിക്കുന്നതതിൽ 69 ശതമാനം സമചസ്പെട്ട 
ഇനത്തിൽസ്പെട്ട കകാെതികളും 25 ശതമാനം 
നാെന് വ തിഭാഗത്തിൽസ്പെട്ട കകാെതികളുമാണ്. 
െംസ്ാനസത് സമാത്ം മുട്ട ഉല്ാദനത്തിൽ 
സമചസ്പെട്ട ഇനം താറാവ തിസറെയും, നാെന് വ തിഭാഗം 
താറാവ തിസറെയും മുട്ട ഉല്ാദന ശതമാനം യഥാക്രമം 
2.96, 2.40 എന്നതിങ്ങസനയാണ്. കകരളത്തിസല 
മുട്ട ഉല്ാദനം ഇനം തതിരതിച് ചഥിത്ം 2.12 -ൽ 
കെര്ത്തിട്ടുണ്ടു്. െംസ്ാനസത് 99.18 ശതമാനം 
മുട്ട ഉല്ാദനം പ തിന്നാമ്റ കകാെതിവളര്ത്ല തിൽ 
നതിന്നാണ്. വളസര സെറതിയ ഓഹരതി മാ്മാണ് 
വാണതിജത്യത്തിന വളര്ത്ന്ന കകാെതികളതിൽ 
നതിന്ന് ലഭതിക്കുന്നത്. വരും വര്ഷങ്ങളതിൽ ബാക്് 
യാഡ് പൗള്ട്രതിക്് വളസരയേതികം പ്രാോനത്യം 
നൽകണം.

സമാത്ം മുട്ട ഉല്ാദനത്തിൽ െംസ്ാനങ്ങള്ക്കുള്ള  
പങ്് കണക്ാക്തിയാൽ, കകരളത്തികറെത് 2.7 

ശതമാനമാണ്. എന്നാൽ സമാത്ം കകാെതികളുസെ 
എണ്ം കണക്ാക്തിയാൽ അത് 3.3 ശതമാനം 
ആണ്. എന്നാൽ ഉല്ാദനക്ഷമതയുസെ 
കാരത്യത്തിൽ കദശരീയ ശരാശരതികയക്ാള് 
കൂടുതലാണ്, പ്രകതത്യകതിച് പ തിന്നാമ്റസത് 
കകാെതിവളര്ത്ൽ. സമചസ്പെട്ട ഇനം കകാെതികളുസെ 
ഉല്ാദനക്ഷമത ഒരു വര്ഷം 220 മുട്ട ആണ്. 
ഇതതിസറെ കദശരീയശരാശരതി 145 മുട്ടയാണ്. 
എന്നാൽ വാണതിജത്യപരമായ കകാെതിവളര്ത്ല തിൽ 
സമചസ്പെട്ട ഇനം കകാെതികളുസെ ഉല്ാദനക്ഷമത 
കദശരീയശരാശരതികയക്ാള് കൂടുതലാണ്. 
നാെന്താറാവകളുസെ ഉല്ാദനക്ഷമത ഏകകദശം 
കദശരീയശരാശരതികയാസൊ്പെം നതിൽക്കുന്നു. 
ഇന്ത്യയതികലയും കകരളത്തികലയും പ തിന്നാമ്റസത് 
കകാെതിവളര്ത്ൽ െംബന്ധതിച വ തിശദാംശം  
ചഥിത്ം 2.13 -ൽ കെര്ത്തിട്ടുണ്ടു്.   

മാംസ ഉല്ാദനം
2007-08 മുതൽ ഇന്ത്യയതിൽ മാംെ ഉല്ാദനത്തിൽ 
സ്തിരവര്ദ്ധനവണ്ായതി. 2015-16 -ൽ രാജത്യസത് 
സമാത്ം മാംെ ഉല്ാദനം 7 മതിലെത്യണ് െണ് 
ആയതിരുന്നത് 2016-17 -ൽ 7.4 മതിലെത്യണ് െണ് 
ആയതി വര്ദ്ധതിച്ചു. ഇക്ാലയളവ തിസല വളര്ചാ 
നതിരക്് 5.71 ശതമാനമാണ്. പതതിസനാന്നാം 
പദ്ധതതിയുസെ തെക്ത്തിൽ കകരളത്തിസല 
മാംെ ഉല്ാദനം ഏകകദശം 2 ലക്ഷം സമട്രതിക് 
െണ് ആയതിരുന്നത് 2011-12 -ൽ 4.26 
സമട്രതിക് െണ്ായതി വര്ദ്ധതിച്ചു. പ തിന്നരീെ് കനരതിയ 
വത്യതത്യാെത്തിൽ 4 ലക്ഷം സമട്രതിക് െണ് ആയതി 

ചഥിത്ം. 2.12
കേരളത്ഥിടല മുട് ഉല്യാദനം ഇനം തഥിരഥിച്

           

 
                                അവലംബം: മൃഗെംരക്ഷണ വകു്പെ്

നയാെന് കേയാഴഥി (25.67%)

ടമചടപ്ട് ഇനം കേയാഴഥി 
(68.79%)

നയാെന് തയാറയാവ് (2.96%)

ടമചടപ്ട് ഇനം തയാറയാവ് 
(2.40%)
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തെര്ന്നു. 2015-16 -ൽ 4.66 ലക്ഷം സമട്രതിക് െണ് 
ആയതിരുന്നത് 2016-17 -ൽ 4.69 ലക്ഷം സമട്രതിക് 
െണ്ായതി വര്ദ്ധതിച്ചു. ഇന്ത്യയതിൽ ഉല്ാദതി്പെ തിക്കുന്ന 
മാംെത്തിസറെ 6.3 ശതമാനം കകരളത്തിസറെ 
െംഭാവനയാണ്. രാജത്യസത് ഏറ്റവം വല തിയ 
ഏൊമസത് മാംെ ഉല്ാദന െംസ്ാനമാണ് 
കകരളം. െംസ്ാനസത് സമാത്ം മാംെ 
ഉല്ാദനത്തിസറെ 40.26 ശതമാനം കകാെതി മാംെം, 
31.15 ശതമാനം കന്നുകാല തി മാംെം 22.6 
ശതമാനം കപാത്് മാംെം എന്നതിങ്ങസനയാണ്. 
ആെ്, പന്നതി എന്നതിവയുസെ മാംെം യഥാക്രമം 4.51 
ശതമാനം, 1.45 ശതമാനം എന്നതിങ്ങസനയാണ്. 
കകരളത്തിസല മാംെ ഉല്ാദന വ തിവരങ്ങള് ഇനം 
തതിരതിച്  ചഥിത്ം 2.14 -ൽ കാണതിച തിട്ടുണ്ടു്.   

ക്ഷരീരവടിപണനം
രാജത്യത്തിസല കര്ഷകര്ക്് പാല തിന് ഉയര്ന്ന 
വ തില നൽകുന്ന ഒരു െംസ്ാനമാണ് 
കകരളം. പാല തിസറെ ആവശത്യകത ദതിനംപ്രതതി 
വര്ദ്ധതിക്കുകയും മതിൽമ പാൽ വ തിൽ്പെന 
ഇസക്ാലെം മതികവ് കാണതിക്കുകയും സെയ്യുന്നു. 
2016-17 -ൽ െംസ്ാനത് നതിന്നും ക്ഷരീര 
െഹകരണ െംഘങ്ങള് 5,940 ലക്ഷം ല തിറ്റര് 
പാൽ െംഭരതിചതതിൽ 3,779 ലക്ഷം ല തിറ്റര് 
ഡയറതിയതികലയ്ക് അയയ്ക്കുകയും 2,161 ലക്ഷം 
ല തിറ്റര് സൊ്െറ്റതികള് വെതി പ്രാകദശതികമായതി 
വ തില്ന നെത്കയും സെയ്ത. 2016-17 -ൽ 
ആനന്് കമാഡൽ െഹകരണ െംഘങ്ങളുസെ 

ചഥിത്ം 2.13
ഇന്ത്യയഥികലയം കേരളത്ഥികലയം പഥിന്യാമ്പുറടത് കേയാഴഥി വളർത്ൽ
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               അവലംബം: മൃഗെംരക്ഷണ വകു്പെ്

ചഥിത്ം. 2.14
കേരളത്ഥിടല മയാംസം ഉല്യാദനം ഇനം തഥിരഥിച്

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                  അവലംബം: മൃഗെംരക്ഷണ വകു്പെ്

േന്നുേയാലഥി (31.15%)

കപയാത്്(22.6%)

ആെ്(4.51%)

പന്ഥി(1.45%)

കേയാഴഥി (40.26%)
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സാമ്പത്തിക അവല�ാകനം 2017, ലകരള സംസ്ാന ആസൂത്രണ ല�ാര്ഡ്  

(ആപ്കകാെ)് പ്രതതിദതിന ക്ഷരീരെംഭരണം 
1,082 സമട്രതിക് െണ് ആണ്. മുന്വര്ഷം ഇത് 
ശരാശരതി 1,109 സമട്രതിക് െണ് ആയതിരുന്നു. ഓകരാ 
സൊ്െറ്റതിയുകെയും പ്രതതിദതിന െംഭരണം 
2015-16 -ൽ 372 ല തിറ്റര് ആയതിരുന്നത് 2016-17 
ൽ 360 ല തിറ്റര് ആയതി കുറഞ്ഞു. 2016-17 -ൽ 
സക.െതി.എം.എഫതിസറെ പാൽ െംഭരണം കുറഞ്ഞ് 
3,834.58 ലക്ഷം ല തിറ്ററും വ തിപണനം 4,774.20 
ലക്ഷം ല തിറ്ററുമായതിരുന്നു. പാലക്ാെ്, വയനാെ് 
ഡയറതികള് ഒെതിസക ബാക്തി എലൊ ഡയറതികളതിലും 
പാൽ വ തിതരണം െംഭരണസത്ക്ാള് 
കൂടുതലാണ്. ആഭത്യന്ര ലഭത്യത കുറവായതതിനാൽ 
കര്ണ്ാെകം, തമതിെ്നാെ് മുതലായ 
െംസ്ാനങ്ങളതിസല മതിൽമ സഫഡകറഷനതിൽ 
നതിന്നും പാൽ ഇറക്കുമതതി സെയ്യുകയും പാെ നരീക്ം 
സെയ് പാൽ സപാെതിയായതി വാങ്ങുകയും സെയ്യുന്നു. 
സക.െതി.എം.എം.എഫതിസറെ ക്ഷരീരശാലകള് 
െംഭരതിചതം വ തില്ന നെത്തിയതമായ പാല തിസറെ 
വ തിവരങ്ങള്, ഇക്ാലയളവ തിസല സക.െതി.എം.എം.
എഫതിസറെ പ്രവര്ത്നങ്ങള്, ആഫ്കകാെ് 
പ്രതതിദതിനം െംഭരതിച പാല തിസറെ ശരാശരതി കണക്് 
എന്നതിവ യഥാക്രമം അനുബന്ം 2.46, 2.47, 
2.48 എന്നതിവയതിൽ കെര്ത്തിട്ടുണ്ടു്. ഇക്പൊെസത് 
പുതക്തിയ വ തിലയും 2010 മുതലുള്ള വ തിലകളും 
യഥാക്രമം അനുബന്ം 2.49, 2.50 എന്നതിവയതിൽ 
സകാടുത്തിട്ടുണ്ടു്.
 
കാലടിത്തരീറ്
കകരളത്തിൽ പുലെ്, വകയ്കാൽ എന്നതിവയുസെ  
ലഭത്യതയതിലും കാല തിത്രീറ്റ ഉല്ാദനത്തിലുമുള്ള 
കുറവ് കണക്തിസലടുത്് ഇക്ാരത്യത്തിൽ 
പ്രകതത്യക പരതിഗണന നൽകകണ്തിയതിരതിക്കുന്നു. 
കകരളത്തിസല തരീറ്റപ്പുൽ വ തികെന 
പ്രവര്ത്നത്തിസറെ കനാഡൽ ഏജന്െതി 
ക്ഷരീരവ തികെന വകു്പൊണ്. കൃഷ തിക്ാരുസെ 
ഭൂമതിയതിലും ക്ഷരീകരാല്ാദന െഹകരണ 
െംഘങ്ങളതിലും കാല തിത്രീറ്റ ഉല്ാദനവം 
സൂക്ഷ തിക്ലും എന്ന പദ്ധതതിയുസെ കരീെതിൽ 
വാണതിജത്യാെതിസ്ാനത്തിൽ തരതിശു ഭൂമതിയതിൽ 
തരീറ്റപ്പുൽക്കൃഷ തി വത്യാപനം എന്ന ഘെകം കൂെതി 
പുതതായതി ഉള്സ്പെടുത്തി. പുകരാഗമന 
െ തിന്ാഗതതിയുള്ള കര്ഷകര്, മറ്റ് വത്യക്തതികള്, 
എൽ.എെ്.ജതി.ഡതി, പ തി.എെ്.യു മുതലായവരുസെ 
ഉെമസ്തയതിലുള്ള ഒെതിഞ്ഞുകതിെക്കുന്ന 
ഫലപുഷ് തിയുള്ള ഭൂമതി തരീറ്റപ്പുൽകൃഷ തി 
വ തികെനത്തിനായതി സതരസഞ്ഞടുക്കുന്നു. 
2016-17 ൽ ഡതി്പൊര്ട്ട്സമറെ് നതിലവ തിലുള്ള 

കൃഷ തി സ്ലത്തികനക്ാള് 2,050 സഹക്െര് 
സ്ലത്് അേതികമായതി കൃഷ തി സെയ്യുകയും 3.28 
ലക്ഷം സമട്രതിക് െണ് തരീറ്റപ്പുൽ അേതികമായതി 
ഉല്ാദതി്പെ തിക്കുകയും സെയ്ത. കൂൊസത, അകൊള 
കൃഷ തിക്കും, തരീറ്റപ്പുൽക്കൃഷ തിയും വ തിളസവടുപ്പും 
യ�വത്ക്രതിക്കുന്നതതിനം ഇറതികഗഷന് 
സൌകരത്യത്തിനം കര്ഷകര്ക്് െഹായം 
നൽകതി. സകാലെം, എറണാകുളം ജതിലെകളതിൽ 
െമഗ്ക്ഷരീരവ തികെന കപ്രാജക്ടുകള് നൂതന 
തരീറ്റപ്പുൽ വ തികെന പരതിപാെതിയതിൽ ഉള്സ്പെടുത്തി 
നെ്പെ തിലാക്തി. 2015-16 സല സമാത്ം കാല തിത്രീറ്റ 
ഉല്ാദനം 3.97 ലക്ഷം സമട്രതിക് െണ് എന്നത് 
2016-17 ൽ 3.70 ലക്ഷം സമട്രതിക് െണ്ായതി 
കുറഞ്ഞു. കാല തിത്രീറ്റ ഉല്ാദനസത് െംബന്ധതിച 
വ തിവരങ്ങള്ക്് അനുബന്ം 2.51, 2.52, 2.53 
എന്നതിവ കാണുക.

സംസ്ാനത്ത് പ്കത്യക ഡ്യറടി 
കസാണുകള് രൂപരീകരടിക്ൽ
സകാകമെ്െത്യൽ ഡയറതി ആറെ് മതിൽക് സഷഡ് 
വ തികെന പദ്ധതതിയുസെ കരീെതിൽ പ്രകതത്യക 
ഡയറതി കൊണുകള് രൂപരീകരതിക്ൽ എന്ന 
ഒരു പുതതിയ ഘെകം കൂെതി ഉള്സ്പെടുത്തി. ഈ 
പദ്ധതതി പ്രാവര്ത്തികമാക്ാന് 14 അകഗ്ാ 
എകക്ാളജതിക്ൽ യൂണതിറ്റുകളുസെ കരീെതിൽ 50 
സപാട്ടന്ഷത്യന് ഡയറതി എസൈ്റ്റന്ഷന് യൂണതിറ്റുകള് 
സതരസഞ്ഞടുത്. കറവ്പെശുക്ളുസെയും 
പശുക്കുട്ടതികളുസെയും വര്ദ്ധനവ് പുകരാഗമന 
െ തിന്ാഗതതിക്ാരായ കര്ഷകരുസെ 
ആവശത്യാനെരണം െഹായം, ശാെ്്രീയമായ 
രരീതതിയതിൽ കന്നുകാല തി സഷഡകള് നതിര്മ്തിക്കുന്ന 
തതിനാവശത്യമായ െഹായം, യ�വത്ക്രണം, 
കറവയ�ങ്ങള് വാങ്ങുക, ്െകലജ് 
യൂണതിറ്റുകള്, കറവ്പെശുക്ള്ക്് അന്രരീക്ഷ 
െമ്ര്ദ്ം ലഘൂകരതിക്കുന്നതതിനള്ള ഘെകങ്ങള് 
മുതലായവയാണ് ഈ പദ്ധതതിയതിസല ഘെകങ്ങള്.

പ്ജനനത്തടിനുള്ള പടിന്തുണ
മരവ തി്പെ തിച ബരീജം ഉല്ാദതി്പെ തിച്ചു വ തിതരണം 
സെയ്യുന്നതതിസറെ ചുമതല കകരള ്ലവ് കസ്റാക്് 
സഡവലപ്സമറെ് കബാര്ഡതിനാണ്. 2015-16 
-മായതി താരതമത്യസ്പെടുത്ക്ാള് 2016-17 
ൽ ബരീജ ഉല്ാദനം 24.47 ലക്ഷ മാ്കളതിൽ 
നതിന്നും 27.66 ലക്ഷം മാ്യായതി വര്ദ്ധതിച്ചു. 
ഈ കാലയളവ തിൽ ഇതതിസറെ വ തിതരണം 
െംസ്ാനത്തിനകത്ം പുറത്ം 17.65 ലക്ഷം 
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മാ്യതിൽ നതിന്നും 16.62 ലക്ഷം മാ്യായും 10.71 
ലക്ഷം മാ്യതിൽ നതിന്നും 4.94 ലക്ഷം മാ്യായതി 
കുറയുകയും സെയ്ത. വ തിശദവ തിവരങ്ങള് 
അനുബന്ം 2.54 -ൽ കാണാവന്നതാണ്.

െംസ്ാനസത് കൃ്തിമ ഗര്കഭാല്ാദന 
കക�ങ്ങളുസെ എണ്ം 2016-17 ൽ 2,515 
ആയതിരുന്നു. 2016-17 -ൽ 12.32 ലക്ഷം 
കുത്തിവയ്പ് നെത്തിയതതിൽ 3.10 ലക്ഷം 
കതിൊങ്ങളുണ്ായതി. ഒരു കതിൊവ് ജനതിക്കുന്നതതിന് 
ശരാശരതി 4 കുത്തിവയ്പ്പുകള് ആവശത്യമായതിട്ടുണ്ടു്. 
കൃ്തിമ ഗര്കഭാല്ാദനസത് െംബന്ധതിച 
വ തിവരങ്ങള് അനുബന്ം 2.55 -ൽ കാണുക. 
കൃ്തിമ ഗര്കഭാല്ാദനത്തിസറെ ഗുണനതിലവാരം 
സമചസ്പെട്ടതലൊത്തതിനാൽ, വ തിതരണം 
സെയ്യുന്ന ബരീജത്തിസറെ ഗുണനതിലവാരം 
സമചസ്പെടുത്ന്നതതിന് അെതിയന്തിര നെപെതികള് 
ആവശത്യമാണ്. കബാര്ഡതിസറെ പ്രവര്ത്നങ്ങള് 
െംബന്ധതിച വ തിവരങ്ങള് അനുബന്ം 2.56 -ൽ 
സകാടുത്തിട്ടുണ്ടു്.

പ്കത്യക കന്നുകുട്ടി പരടിപാലന 
പരടിപാെടി (എസ.്എൽ.ബടി.പ ടി)
കന്നുകാല തി വളര്ത്ന്നതതിന് 32 മാെം വസര 
െബ്െതിഡതി നതിരക്തിൽ കാല തിത്രീറ്റ നൽകതിയും 
ആകരാഗത്യ ഇന്ഷത്വറന്െ് ഏര്സ്പെടുത്തിയും 
പശുക്തിൊവകസള വളര്ത്ന്ന പദ്ധതതി 1976  
മുതൽ നതിലവ തിലുണ്ടു്. എരുമകളുസെ എണ്ത്തിൽ 
സപസട്ടന്നുണ്ായ കുറവ് പരതിഹരതിക്ാ 
നകദ്ശതിച്, 2006-07 ൽ ഈ പദ്ധതതി 
എരുമക്തിൊങ്ങള്ക്കും ബാേകമാക്തി. ഈ 
പദ്ധതതിയതിൽ എരുമക്തിൊങ്ങസള ഉള്സ്പെടുത്ന്ന 
പ്രവണ കുറഞ്ഞു വരുകയും 2014-15 മുതൽ 
2016-17 വസര ഒറ്റ എരുമക്തിൊങ്ങസള 
ക്പൊലും ഉള്സ്പെടുത്തിയതിട്ടുമതിലെ. 2015-16 
-ൽ 29,164 കതിൊങ്ങസള ഈ പദ്ധതതിയതിൽ 
ഉള്സ്പെടുത്തിയക്പൊള് 2016-17 -ൽ കതിൊങ്ങളുസെ 
എണ്ം 73,538 ആയതി വര്ദ്ധതിച്ചു. 2006-07 മുതലുള്ള 
ആണ്ടുതതിരതിച്ചുള്ള വ തിവരങ്ങള് അനുബന്ം 
2.57-ൽ കാണുക.

മൃഗങ്ങളുടെ ആകരാഗ്യസുരക്ഷ
കൃ്തിമ ബരീജെങ്ലന പരതിപാെതികള് 
മുകഖന കന്നുകാല തികളുസെ ഗുണനതിലവാരം 
സമചസ്പെടുത്ന്നകതാസൊ്പെം, അനത്യകദശത് 
നതിന്നുള്ളതള്സ്പെസെ പലതരം കരാഗങ്ങളും 

വര്ദ്ധതിക്കുകയുണ്ായതി. 14 ജതിലെ സവറ്റതിനറതി 
സെറെറുകള്, 50 സവറ്റതിനറതി കപാളരീക്തിനതിക്കുകള്, 
215 സവറ്റതിനറതി ആശുപ്തികള്, 885 
സവറ്റതിനറതി ഡതിസ്ന്െറതികള്, 38 പ്രാകദശതിക 
മൃഗെംരക്ഷണ സെറെറുകള്, 1,359 സവറ്റതിനറതി 
െബ്സെറെറുകള്, 9 സമാ്ബൽ സവറ്റതിനറതി 
ആശുപ്തികള്, 7 സമാ്ബൽ ഫാം എയ്ഡ് 
യൂണതിറ്റ്, ഒരു കമാകട്ടാര് കബാട്ട് സവറ്ററതിനറതി 
ആശുപ്തി എന്നതിവ മുകഖന മൃഗങ്ങള്ക്് 
സമചസ്പെട്ട ആകരാഗത്യ സുരക്ഷ വകു്പെ് നൽകതി 
വരുന്നു. ഫലപ്രദമായതി െമയാെമയങ്ങളതിൽ 
കരാഗനതിര്ണ്യം നെത്തി കരാഗം പൂര്ണ്മായും 
തെച്ചുമാറ്റുന്നതതിനായതി ആശുപ്തികളുകെയും 
തകദ്ശ െത്വയംഭരണ സ്ാപനങ്ങളുകെയും 
ശംഖല ശക്തതിസ്പെടുത്തി. തെര്ന്ന് കുളമ്കരാഗ 
നതിയ�ണപരതിപാെതി, റാബരീെ് ഫരീ കകരള 
വാസൈതികനഷന് പരതിപാെതി, എ.എെ്.െതി.എ.ഡതി 
സപൗള്ട്രതി വാസൈതികനഷന് പരതിപാെതി തെങ്ങതിയ 
വാസൈതികനഷന് പരതിപാെതികള് തെര്ചയായതി 
െംഘെതി്പെ തിക്കുകയുണ്ായതി. 2010-11 
മുതൽ 2016-17 വസരയുള്ള കാലയളവ തിൽ 
കകരളത്തിസല കന്നുകാല തികസള ബാേതിച 
പ്രോന പകര്ചവത്യാേതികള്, കരാഗബാേ, 
െസത്ാടുങ്ങതിയ മൃഗങ്ങളുസെ എണ്ം എന്നതിവസയ 
െംബന്ധതിച വ തിവരങ്ങള് അനുബന്ം 2.58 ൽ 
കാണുക. ആ�ാസൈ് (Anthrax), സഹമറാജതിക് 
സെപ്റ്റതിെരീമതിയ (Hemorrhagic Septicemia), 
കുളമ്കരാഗം (FMD) മുതലായ കരാഗങ്ങള് 
2016-17 ലും റതിക്പൊര്ട്ട് സെയ്തിട്ടുണ്ടു്. സഹമറാജതിക് 
സെപ്റ്റതിെരീമതിയ മുന്വര്ഷസത് അകപക്ഷ തിച് 
2016-17 -ൽ വളസര കൂടുതലാണ്.

രാ്ടികാലങ്ങളടിടല അെടിയന്ടിര 
മൃഗെടികടിത്സാ കസവനങ്ങള്
സവറ്ററതിനറതി കഡാക്െറുസെ കെവനം പകൽ 
െമയങ്ങളതിൽ മാ്കമ ലഭതിക്ാറുള്ളു. 
രാ്തികാലങ്ങളതിൽ കെവനം ലഭതിക്കുന്നത് വളസര 
ബുദ്ധതിമുട്ടാണ്. ഈ പ്രശ്നം പരതിഹരതിക്കുന്നതതിനായതി 
്വകതിട്ട് 6 മുതൽ രാവ തിസല 6 മണതിവസരയുള്ള 
െമയത്് കഡാക്െറുസെ കെവനം കബ്ാക്് 
തലത്തിൽ ലഭത്യമാക്കുക എന്ന ഉകദ്ശകത്ാടു 
കൂെതിയാണ് ഈ കപ്രാജക്െതിന് രൂപം നൽകതിയത്. 
കരാര് അെതിസ്ാനത്തിൽ ഒരു സവറ്ററതിനറതി 
കഡാക്െറുസെ കെവനം നൽകുന്നു. കബ്ാക്് 
അെതിസ്ാനത്തിലുള്ള ഒരു സവകറ്ററതിനറതി 
സ്ാപനത്തിസറെ നതിയ�ണത്തിലായതിരതിക്കും 
ഈ യൂണതിറ്റ് പ്രവര്ത്തിക്കുന്നത്. ആവശത്യമായ 
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മരുന്നുകള് യൂണതിറ്റതിന് ലഭത്യമാക്കും. രാ്തികാല 
അെതിയന്ര മൃഗെ തികതിത്ാ കെവനം 2016-17 
വസര 65 കബ്ാക്തിലും 2017-18 ൽ 85 
കബ്ാക്തികലയ്ക്കും വത്യാപ തി്പെ തിക്കുകയുണ്ായതി.

പാകലാെ് ടവറ്റടിനറടി 
ബകയാളജടിക്ൽ ഇന്സ്റടിറ്യൂട്ടിടല 
വാക്ടിന് ഉല്ാദനം
െംസ്ാനത്് മൃഗങ്ങള്ക്കുള്ള വാസൈതിന് നതിര്മ്തിച് 
വ തിതരണം സെയ്യുന്ന ഒകരസയാരു സ്ാപനമാണ് 
പാകലാടുള്ള സവറ്ററതിനറതി ബകയാളജതിക്ൽ 
ഇന്സ്റതിറ്റ്യൂട്ട്. ഇവ തിസെ ഉല്ാദതി്പെ തിക്കുന്ന 
വാസൈതിനകളുസെ വ തിശദവ തിവരങ്ങള് അനുബന്ം 
2.59 -ൽ കെര്ത്തിട്ടുണ്ടു്. 2016-17 ൽ 194.95 ലക്ഷം 
കഡാെ് പൗള്ട്രതി വാസൈതിനം 4.36 ലക്ഷം കഡാെ് 
കന്നുകാല തികള്ക്കുള്ള വാസൈതിനം ഉല്ാദതി്പെ തിച്ചു. 
മുന്വര്ഷവമായതി താരതമത്യസ്പെടുത്ക്ാള് 
പൗള്ട്രതി വാസൈതിന് ഉല്ാദനം 21.48 ശതമാനം 
കുറയുകയും കന്നുകാല തികള്ക്കുള്ള വാസൈതിസറെ 
ഉല്ാദനം മാറ്റമതിലൊസത തെരുകയും സെയ്യുന്നു. 
2016-17 -ൽ കന്നുകാല തികള്ക്് 26.76 ലക്ഷവം 
കകാെതികള്ക്് 69.52 ലക്ഷവം വാസൈതികനഷനകള് 
നെത്തി. മുന്വര്ഷസത് അകപക്ഷ തിച് 
കന്നുകാല തികളുസെ വാസൈതികനഷന് 7.47 ശതമാനം 
ആയതി വര്ദ്ധതിക്കുകയും കകാെതികള്ക്കുള്ള 
വാസൈതികനഷന് 34.64 ശതമാനമായതി കുറയുകയും 
സെയ്ത. കപവ തിഷത്തിന് നായ്കളതിൽ നെത്തിയ 
കുത്തിവയ്പ്പുകളുസെ എണ്ം മുന്വര്ഷം 2.87 
ലക്ഷമായതിരുന്നത് 2016-17 -ൽ 2.83 ലക്ഷമായതി 
കുറഞ്ഞതിട്ടുണ്ടു്. (അനുബന്ം 2.60).

വടിലകള്
കെതിഞ്ഞ ആറു വര്ഷങ്ങളതിൽ കാല തിവളര്ത്ൽ 
കമഖലയതിസല പ്രോന ഉല്കന്നാപാേതികളുകെയും 
ഉല്ന്നങ്ങളുകെയും ശരാശരതി വ തില അനുബന്ം 
2.61 ലുണ്ടു്. ഈ കാലയളവ തിൽ എലൊ 
ഉല്ന്നങ്ങളുകെയും വ തില വര്ദ്ധതിച്ചു. കബ്ായതിലര് 
കകാെതി ഇറച തിയുസെ വ തില 1.66 ശതമാനവം, നാെന് 
കകാെതി ഇറച തിയുസെ വ തില 15.30 ശതമാനവം, 
ആട്ടതിറച തി 7.96 ശതമാനവം മാട്ടതിറച തി 8.07 
ശതമാനവം, പന്നതിയതിറച തി വ തില 2.99 ശതമാനവം 
വര്ദ്ധതിച്ചു. 2016-17 ൽ ഏറ്റവം ഉയര്ന്ന വര്ദ്ധനവ് 
െ തിക്ന്സഡെതിക്കും(15.30 ശതമാനം) തെര്ന്ന് 
മാട്ടതിറച തി (8.07 ശതമാനം) യ്ക്കുമാണ്. 2015-16 
സല വ തിലയുമായതി താരതമത്യസ്പെടുത്ക്ാള് 
2016-17 ൽ സവള്ള കക്ാെതി മുട്ടയുസെ വ തില 13.81 

ശതമാനവം, തവ തിട്ടുനതിറത്തിലുള്ള മുട്ടയുസെ വ തില 
15 ശതമാനവം, താറാമുട്ടയുസെ വ തില 22.31 
ശതമാനവം വര്ദ്ധതിച്ചു. 2015-16 സല വ തിലയുമായതി 
താരതമത്യസ്പെടുത്ക്ാള് 2016-17 -ൽ പശുവ തിന് 
പാല തിസറെ വ തില 7.31 ശതമാനവം എരുമ്പൊല തിസറെ 
വ തില 24.38 ശതമാനവമായതി വര്ദ്ധതിച്ചു.

ഉല്കന്നാപാേതികസള െംബന്ധതിച തിെകത്ാളം, 
2016-17 -ൽ വകയ്കാല തിസറെ വ തില 13.34 
ശതമാനവം പുലെ തിസറെ വ തില 5.26 ശതമാനവം 
വര്ദ്ധതിച്ചു. 2015-16 സല വ തിലയുമായതി 
താരതമത്യസ്പെടുത്ക്ാള് 2016-17 -ൽ 
നതിലക്െല പ തിണ്ാക്തിസറെ വ തില 10.95 
ശതമാനവം, കതങ്ങാ്പെ തിണ്ാക്തിസറെ വ തില 9.25 
ശതമാനവം, എള്ളതിന്പ തിണ്ാക്തിസറെ വ തില 
7.63 ശതമാനവം വര്ദ്ധതിച്ചു. ഈ വ തില വര്ദ്ധന 
ക്ഷരീരകര്ഷകസര െംബന്ധതിച തിെകത്ാളം വല തിയ 
ഒരു ഭരീഷണതിയാണ്. ആയതതിനാൽ െംസ്ാനത്് 
യകഥഷ്ം ലഭത്യമാകുന്ന പര്രാഗത രരീതതിയതിലുള്ള 
തരീറ്റകളുസെ ൊേത്യത കസണ്ത്ന്നതതിനള്ള 
നെപെതി ഉണ്ാകകണ്താണ്. 2011-12 മുതൽ 
2016-17 വസര കന്നുകാല തി ഉല്ന്നങ്ങളുസെ 
ശരാശരതി വ തിലകളതിൽ ദൃശത്യമാകുന്ന പ്രവണത 
ചഥിത്ം 2.15 -ൽ കാണതിച തിട്ടുണ്ടു്.

2016-17 ടല ഭകൌതടിക കനട്ങ്ങള്
• കര്ഷകര്ക്് ഏത െമയവം വരീട്ടുപെതിക്ൽ 

കെവനം ഉറ്പൊക്കുന്ന പരതിപാെതി 2016-17 
ൽ സതസരസഞ്ഞടുത് 65 കബ്ാക്് 
പഞ്ായത്കളതിൽ വത്യാപ തി്പെ തിച്ചു.

• കരാഗനതിര്ണ്യവം കമൽകനാട്ടവം 
സമചസ്പെടുത്ന്നതതിസറെ ഭാഗമായതി 
ലകബാറട്ടറതികളുസെ അെതിസ്ാന 
ൌകരത്യങ്ങള് ശക്തതിസ്പെടുത്തി.

• പ്രകതത്യക കന്നുകുട്ടതി പരതിപാലന പരതിപാെതി 
(എെ്.എൽ.ബ തി.പ തി), കഗാവര്ദ്ധതിനതി 
എന്നരീ പദ്ധതതികളുസെ കരീെതിൽ പുതതിയതായതി 
73,538 കന്നുകുട്ടതികസള ഉള്സ്പെടുത്തി. 
ശാെ്്രീയമായതി വളര്ത്ന്നതതിന കവണ്തി 
ഇന്ഷത്വറന്സും െബ്െതിഡതിയതിനത്തിൽ 
കാല തിത്രീറ്റയും ഉറപ്പു വരുത്തി.

• െ്കൂള് പൗള്ട്രതി പദ്ധതതി 
നെ്പൊക്തിയതതിസറെ ഭാഗമായതി ഓകരാ 
വ തിദത്യാര്ത്ഥതിക്കും 5 കകാെതിക്കുഞ്ഞും അവയ്ക്കു 
കവണ് തരീറ്റയും വ തിതരണം സെയ്ത. 
701 െ്കൂളതിസല സമാത്ം 35,050 
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വ തിദത്യാര്ത്ഥതികള്ക്് ഈ പദ്ധതതി മുകഖന 
പ്രകയാജനം ലഭതിച്ചു.

• ആെ് വളര്ത്ൽ, താറാവ് 
വളര്ത്ൽ പദ്ധതതി പ്രകാരം ഓകരാ 
ഗുണകഭാക്താവ തിനം യഥാക്രമം 25,000 
രൂപ, 1,200 രൂപ എന്നതിങ്ങസന െഹായം 
നൽകതി. 

• സകാലെത്ം, എറണാകുളത്ം 15 കകാെതി 
രൂപ വകയതിരുത്തി െമഗ്വ തികെന 
പരതിപാെതി

• പുതതിയതായതി 28 ക്ഷരീര െഹകരണ 
െംഘങ്ങള് രജതിസ്റര് സെയ്ത.

• 2,050 സഹക്െര് ഭൂമതി തരീറ്റപ്പുൽ കൃഷ തിയ്കായതി 
ഉപകയാഗതിച്ചു. 
കറവ്പെശുക്ളുസെയും പശുകുട്ടതികളുസെയും 
വര്ദ്ധനവ തിനായതി 3,385 ക്ഷരീരകര്ഷകര്ക്് 

െഹായം നൽകതി.

• 3 സതരസഞ്ഞടുക്സ്പെട്ട പഞ്ായത്കളതിൽ 
ക്ഷരീരഗ്ാമം പദ്ധതതി നെ്പൊക്തി. (സകാലെം 
ജതിലെയതിസല ഏറൂര് പഞ്ായത്്, തൃശൂര് 
ജതിലെയതിസല കവലന്ഗല്ലൂര് പഞ്ായത്്, 
കകാട്ടയം ജതിലെയതിസല ഉദയനപുരം 
പഞ്ായത്)്

• കാെര്കഗാഡം കകാട്ടയത്ം പുതതിയ 
റരീജതിയണൽ ക്ഷരീര ലാബുകള് ആരംഭതിച്ചു.

• 5 സെക്് കപാസ്റ്റുകളതിൽ (വാളയാര്, 
മരീനാക്ഷ തിപുരം, കുമളതി, ആരത്യന്ങ്ാവ്, 
പാറശ്ാല) എന്നതിവ തിെങ്ങളതിൽ പ്രകതത്യക 
ഓണം കത്വാളതിറ്റതി കണ്കട്രാള് ്രൈവകള് 
ആരംഭതിച്ചു. 14 ജതിലൊ കത്വാളതിറ്റതി കണ്കട്രാള് 
യൂണതിറ്റുകളും തെങ്ങതി.   

ചഥിത്ം 2.15
േന്നുേയാലഥി ഉല്ന്ങ്ങളുടെ ശരയാശരഥി വഥിലേള്
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2017-18 ടല മുഖ്യ സംരംഭങ്ങള്
• കര്ഷകര്ക്് ഏത െമയവം വരീട്ടുപെതിക്ൽ 

കെവനം ഉറ്പൊക്കുന്ന പരതിപാെതി 
െംസ്ാനസത് സതരസഞ്ഞടുത് 85 കബ്ാക്കു 
പഞ്ായത്കളതിൽ വത്യാപ തി്പെ തിച്ചു.

• കരാഗനതിര്ണ്യവം കമൽകനാട്ടവം 
സമചസ്പെടുത്ന്നതതിസറെ ഭാഗമായതി 
ലകബാറട്ടറതികളുസെ അെതിസ്ാന 
സൌകരത്യങ്ങള് ശക്തതിസ്പെടുത്ക.

• ഇ-ഗകവര്ണന്െ് ശക്തതിസ്പെടുത്ന്നതതിസറെ 
ഭാഗമായതി മൃഗെ തികതിത്ാ കെവനത്തിനായതി 
െമഗ് ഓണ് ്ലന് മാകനജ്സമറെ് ആറെ് 
കമാണതിറ്ററതിംഗ് െതിസ്റം ആരംഭതിച്ചു.

• കന്നുകാല തികള്ക്ായതി െമഗ് ഇന്ഷുറന്െ് 
പാകക്ജുകള്.

• മനഷത്യസറെ ഉപകയാഗത്തിനായുള്ള കപ്പെട്ടതി 
വ തിഷബാേസയ്കതതിസരയുള്ള മരുന്ന് പാകലാടുള്ള 
ഐ.എ.എച് ആറെ് വ തി.ബ തിയതിൽ ഉല്ാദതി്പെ തിച്ചു.

• പാകലാെ് െതി.ഡതി.ഐ.ഒ യതിൽ പുതതിയ 
ഓകങ്ാളജതി ശാഖയും ്വൽഡ് ്ലഫ് സ്റഡതി 
സെറെറുകളും തെങ്ങതി.

• െംസ്ാനത്് പ്രകതത്യക ഡയറതി കൊണുകള് 
സ്ാപ തിച്ചു.   

• തരതിശുഭൂമതിയതിലും പാെ്ഭൂമതിയതിലും 
വാണതിജത്യപരമായതി തരീറ്റപ്പുൽകൃഷ തി.

• സ്തിരമായതി ക്ഷരീരഗുണനതിലവാരം 
പരതികശാേതിക്കുന്നതതിനായുള്ള ൌകരത്യങ്ങള് 
ഏര്സ്പെടുത്തി.

• ക്ഷരീര െഹകരണ െംഘങ്ങള്ക്ായതി 
യൂണതി്ഫഡ് അസക്ൗണ്തിംഗ് കൊഫ്റ്റ് 
സവയര് ആരംഭതിച്ചു.

• കന്നുകാല തികള്ക്കും, അവയുസെ ഉെമകള്ക്കും 
െമഗ് ആകരാഗത്യ ഇന്ഷത്വറന്െ് പരതിപാെതി 
ഏര്സ്പെടുത്തി.

• ക്ഷരീര വ തികെന ഡതി്പൊര്ട്ട്സമറെ് 
സ്ാപനങ്ങളതിൽ ഇ-ഗകവര്ണന്െ് 
പ്രവര്ത്നങ്ങള് പ്രാകയാഗത്തിൽ വരുത്തി.

• എലൊ ക്ഷരീരവ തികെന സ്ാപനങ്ങളുസെയും 
ഭൂകരഖ തയ്ാറാക്തി.• 

• െംസ്ാനസത് എലൊ െഹകരണ 
സ്ാപനങ്ങളുസെയും ഭൂകരഖ തയ്ാറാക്തി.

  • സെറതിയ ക്ഷരീര യൂണതിറ്റുകള് സ്ാപ തിച്ചു.   

കദശരീയ െംസ്ാന െ്ദ് വത്യവസ്യതിൽ 
വ തിജയ ൊേത്യതയുള്ള കമഖലയായാണ് 
മത്ത്യബന്ധനസത് കണക്ാക്സ്പെടുന്നത്. 
സമാത്ം ആഭത്യന്ര ഉല്ാദനം, സതാെതിൽ 
എന്നരീ െംഭാവനകള്ക്കു പുറസമ അകനകം 
ഉപവത്യവൊയങ്ങള്ക്കും ഈ കമഖല 
വെതിസയാരുക്കുന്നു. സെലവ കുറഞ്ഞ കപാഷകാ 
ഹാരത്തിസറെ ക്ാതസ്സും കൂെതിയായ ഈ കമഖല 
മതികച വ തികദശ നാണത്യ ക്ാതസ്ാണ്.

കലാകത്തിൽ ഏറ്റവം കൂടുതൽ മത്ത്യം 
ഉല്ാദതി്പെ തിക്കുന്ന രാജത്യങ്ങളതിൽ രണ്ാം 

സ്ാനത്ാണ് ഇന്ത്യ. അകത്വാക്ള്ചര് വെതി 
മത്ത്യഉല്ാദനം നെത്ന്ന കലാകരാജത്യങ്ങളതിൽ 
ഇന്ത്യ ്െനയ്ക് സതാട്ടു പ തിറകതിൽ രണ്ാം 
സ്ാനത്് നതിൽക്കുന്നു. 2015-16 (താൽക്ാല തിക 
കണക്)് സല സമാത്ം മത്ത്യ ഉല്ാദനം 107.9 
ലക്ഷം െണ് ആണ്. ഇതതിൽ 71.65 ലക്ഷം െണ് 
ഉള്നാെന് മത്ത്യബന്ധനത്തിൽ നതിന്നും 
36.3 ലക്ഷം െണ് െമുദ മത്ത്യബന്ധനത്തിൽ 
നതിന്നുമുള്ള െംഭാവനയാണ്. രാജത്യസത് 
ആസക മത്ത്യ ഉല്ാദനത്തിസറെ 66 ശതമാനം 
വ തിഹതിതം ഇന്ന് ഉള്നാെന് മത്ത്യകമഖലയതിൽ 
നതിന്നാണ്. ഉള്നാെന് മത്ത്യബന്ധന 

മത്്യവഥിേസനം
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ഉല്ാദനത്തിസറെ വാര്ഷ തിക വളര്ചാ നതിരക്കും 
ഉയര്ന്നതാണ്. െമുദ മത്ത്യ ഉല്ാദനം 
കൂെതിയതിട്ടുസണ്ങ്തിലും അതതിസറെ വളര്ചാ നതിരക്് 
കെതിഞ്ഞ കുറച്ചു വര്ഷങ്ങളതിൽ കുറഞ്ഞതായതി 
കാണുന്നു. അനതിയ�തിതവം തറസ്ായതമായ 
മത്ത്യബന്ധനം മൂലം ഇന്ത്യയതിസല െമുദ 
മത്ത്യബന്ധനം പ്രതതിെന്ധതി കനരതിടുകയാണ്. 
14.50 ദശലക്ഷം ആളുകള് പ്രോനമായും ഈ 
കമഖലയതിൽ ആശ്രതിതരാണ്. വളസരയേതികംകപര് 
ഈ ശംഖലയതിൽ ഉള്സ്പെടുന്നു. 2016-17 ൽ ഈ 
കമഖലയതിൽ നതിന്നുള്ള കയറ്റുമതതി വരുമാനം 
37,870.90 കകാെതി രൂപ ആയതിരുന്നു. 2015-16 
സല കയറ്റുമതതി വ തിവരങ്ങള് പരതികശാേതിചാൽ 
െമുകദാല്്ന്നങ്ങളുസെ അളവ തിലും വ തിലയതിലും 
കുറവണ്ായതായതി കാണാം. എന്നാൽ 
2016-17 ൽ ഇതതിന് വര്ദ്ധനവ് ഉണ്ായതി. 
2015-16 കാലയളവ തിൽ കദശരീയ സമാത്ം 
മൂലത്യവര്ദ്ധനവ തിസറെ 0.9 ശതമാനം, ഈ 
കമഖലയുസെ െംഭാവനയായതിരുന്നു. 
കാര്ഷ തിക കമഖലയതിൽ നതിന്നുള്ള സമാത്ം 
മൂലത്യവര്ദ്ധനവ തിസറെ 5.43 ശതമാനവം ഈ 
കമഖലയതിൽ നതിന്നാണ്.

2016-17 സല കകരളത്തിസറെ സമാത്ം മത്ത്യ 
ഉല്ാദനം 6.76 ലക്ഷം െണ്ായതിരുന്നു. അതതിൽ 
4.88 ലക്ഷം െണ് െമുദ മത്ത്യഉല്ാദനവം, 1.88 
ലക്ഷം ഉള്നാെന് മത്ത്യ ഉല്ാദനവമാണ്. 
വ തിശദവ തിവരങ്ങള് അനുബന്ം 2.62 -ൽ 
സകാടുത്തിട്ടുണ്ടു്.  കകരളത്തിസല മത്ത്യ ഉല്ാദന 
വ തിവരങ്ങള് വര്ഷം തതിരതിച്  
ചഥിത്ം 2.16-ൽ സകാടുത്തിട്ടുണ്ടു്. 2016-17 -ൽ  
െംസ്ാനസത് െമുദ മത്ത്യഉല്ാദനം, 
ഉള്നാെന് മത്ത്യ ഉല്ാദനം, സമാത്ം മത്ത്യ 

ഉല്ാദനം എന്നതിവ 2015-16 സന അകപക്ഷ തിച് 
കുറവായതിരുന്നു. െംസ്ാനത്തിസറെ മത്ത്യ 
ഉല്ാദനം വ തിഭവകശഷ തിയുസെ അടുത്് 
എത്തി നതിൽക്കുകയാണ് എന്ന് വ തിദഗ്ര് 
അഭതിപ്രായസ്പെടുന്നു. കകരളത്തിസല െമുദ 
മത്ത്യ ലഭത്യതയുസെ അളവ തിൽ 2011-12 ന കശഷം 
തെര്ചയായതി കുറവണ്ായതി. എന്നാൽ 2014-15 
ൽ കനരതിയ വര്ദ്ധനവണ്ായതി. വ തിലകൂെതിയ 
മത്ത്യങ്ങളുസെ ലഭത്യത ഇക്പൊഴും കുറവാണ്. 
സനയ്മരീന്, വാള, സകാഞ്്, അയല എന്നതിവയാണ് 
ഇവയതിൽ പ്രോനസ്പെട്ടവ. ലഭതിക്കുന്ന 
വ തിലകൂെതിയ മത്ത്യങ്ങളുസെ ഗുണനതിലവാരമാണ് 
മത്ത്യസത്ാെതിലാളതികളുസെ വരുമാനം 
നതിര്ണ്യതിക്കുന്നത്. 2013-14 മുതൽ 2016-17 
വസര കകരള തരീരത് നതിന്നു ലഭതിച മത്ത്യത്തിസറെ 
ഇനം തതിരതിച്ചുള്ള കണക്് അനുബന്ം 2.63 -ൽ 
സകാടുത്തിട്ടുണ്ടു്.

കദശരീയ തലത്തിൽ ആസക മത്ത്യഉല്ാദനത്തിസറെ 
66 ശതമാനം ഉള്നാെന് കമഖലയതിൽ 
നതിന്നാണ് ലഭതിക്കുന്നത്. എന്നാൽ കകരളത്തിൽ 
ഉള്നാെന് മത്ത്യ ഉല്ാദനത്തിസറെ െംഭാവന 
28 ശതമാനം മാ്മാണ്. ഇത് കെൽ മത്ത്യ 
ഉല്ാദനത്തികനക്ാള് കുറവാണ്. ഇന്ത്യയതിസലയും 
കകരളത്തിസലയും ആസക മത്ത്യ ഉല്ാദന 
കമഖലയതിസല വത്യതത്യാെം ചഥിത്ം 2.17 -ൽ 
സകാടുത്തിട്ടുണ്ടു്. 

2013-14 മുതൽ 2016-17 വസരയുള്ള കകരളത്തിസല 
ഉള്നാെന് മത്ത്യ ഉല്ാദനത്തിസറെ ഇനം 
തതിരതിച്ചുള്ള കണക്കുകള് അനുബന്ം 2.64 ൽ 
സകാടുത്തിട്ടുണ്ടു്. 1999-2000 മുതൽ ഉള്നാെന് 
മത്ത്യ ഉല്ാദനം സമചസ്പെട്ടു വരുന്നു.  ഇത് 

ചഥിത്ം 2.16
കേരളത്ഥിടല മത്്യ ഉല്യാദനം (2012-13 മുതൽ 2016-17 വടര)
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2015-16 വസര വര്ദ്ധതിച്ചുസകാണ്തിരതിക്കുകയാണ്. 
ഉള്നാെന് മത്ത്യകമഖലയതിസല കശഷ തി 
മുഴുവനായതി വ തിനതികയാഗതിക്ാന് കകരളത്തിന 
ൊേതിച തിട്ടതിലെ. രാജത്യത്തിസറെ 7 ശതമാനത്തിന 
മുകളതിൽ ജലാശയങ്ങളുള്ള കകരളത്തിസറെ 
ഉള്നാെന് മത്ത്യബന്ധനത്തിസല പങ്് ബാക്തി 
െംസ്ാനങ്ങസള അകപക്ഷ തിച് കുറവായതി 
കാണസ്പെടുന്നു.

2011 സല സെന്െെ് പ്രകാരം 
െംസ്ാനത്തിസറെ ജനെംഖത്യ 334 ലക്ഷമാണ്. 
മത്ത്യസത്ാെതിലാളതികള് െംസ്ാന 
ജനെംഖത്യയുസെ 3.1 ശതമാനമാണ്. 
െംസ്ാനസത് 222 െമുദ മത്ത്യബന്ധന 
ഗ്ാമങ്ങളതിലും 113 ഉള്നാെന് മത്ത്യ ബന്ധന 
ഗ്ാമങ്ങളതിലുമായതി ഇവര് വെതിക്കുന്നു. 2016-17-
ൽ െംസ്ാനസത് മത്ത്യസത്ാെതിലാളതികളുസെ 
എണ്ം 10.29 ലക്ഷമാണ്. ഇതതിൽ 7.92 ലക്ഷം 
കപര് െമുദ മത്ത്യബന്ധനത്തിലും 2.37 
ലക്ഷം മത്ത്യസത്ാെതിലാളതികള് ഉള്നാെന് 
മത്ത്യ ബന്ധനത്തിലും ഏര്സ്പെട്ടതിരതിക്കുന്നു. 
മത്ത്യസത്ാെതിലാളതി ജനെംഖത്യയതിൽ കകരളത്തിൽ 
ഏറ്റവം മുന്നതിൽ നതിൽക്കുന്നത് ആലപ്പുെ 
ജതിലെയാണ്(1.91 ലക്ഷം). സതാട്ടു പ തിന്നതിൽ 
തതിരുവനന്പുരവം (1.70 ലക്ഷം) എറണാകുളവം 
ഉണ്ടു് (1.37 ലക്ഷം). മത്ത്യസത്ാെതിലാളതി 
ജനെംഖത്യയുസെ ജതിലെ തതിരതിച്ചുള്ള വ തിവരങ്ങള് 
അനുബന്ം 2.65-ൽ നൽകതിയതിട്ടുണ്ടു്.

2016-17 സല കണക്നെരതിച് െംസ്ാനസത് 

െജരീവ മത്ത്യസത്ാെതിലാളതികളുസെ എണ്ം 
236,300 ആണ്. ഇതതിൽ 89 ശതമാനം 
പുരുഷന്മാരാണ്. ഏറ്റവം കൂടുതൽ െജരീവ 
മത്ത്യസത്ാെതിലാളതികള് ഉള്ളത് തതിരുവനന്പുരം 
ജതിലെയതിലാണ്. ഉപജരീവനത്തിനായതി 
മത്ത്യബന്ധനത്തിൽ ഏര്സ്പെട്ടതിരതിക്കുന്നതം കകരള 
മത്ത്യസത്ാെതിലാളതി കക്ഷമനതിേതി കബാര്ഡതിന 
കരീെതിൽ രജരീസ്റര് സെയ്തിരതിക്കുന്നതമായ 
മത്ത്യസത്ാെതിലാളതികസളയാണ് െജരീവ 
മത്ത്യസത്ാെതിലാളതികളായതി കണക്ാക്കുന്നത്. 
2016-17 ൽ മത്ത്യബന്ധന കമഖലയതിൽ 77,597 
അനബന്ധ മത്ത്യസത്ാെതിലാളതികളാണ് 
കകരളത്തിൽ ഉള്ളത്. ഇതതിൽ 81 ശതമാനം 
െ്്രീകളാണ്. ആലപ്പുെ ജതിലെയതിലാണ് ഏറ്റവം 
കൂടുതൽ അനബന്ധ മത്ത്യസത്ാെതിലാളതികള് 
ഉള്ളത്. കകരള മത്ത്യസത്ാെതിലാളതി കക്ഷമനതിേതി 
കബാര്ഡതിന കരീെതിൽ രജതിസ്റര് സെയ്തിട്ടുള്ള 
അനബന്ധ മത്ത്യബന്ധന പ്രക്രതിയകളതിൽ 
ഏര്സ്പെട്ടതിരതിക്കുന്നവസരയാണ് അനബന്ധ 
മത്ത്യസത്ാെതിലാളതികളായതി കണക്ാക്കുന്നത്.

െംസ്ാനത്തിസറെ െ്ദ്ഘെനയതിൽ 
പ്രാഥമതിക കമഖലയതിൽ നതിന്നുള്ള ആഭത്യന്ര 
മൂലത്യവര്ദ്ധനവ തിൽ 8.5 ശതമാനം മത്ത്യബന്ധന 
അക്ത്വാക്ള്ചര് കമഖലയതിൽ നതിന്നാണ്. 
െംസ്ാന ആഭത്യന്ര മൂലത്യവര്ദ്ധനവ് 
ആണ്ടുകതാറും ഉയരുന്നുസണ്ങ്തിലും ഇതതികലയ്ക്കുള്ള 
കാര്ഷ തികകമഖലയുകെയും മത്ത്യബന്ധന 
കമഖലയുകെയും െംഭാവന കുറഞ്ഞു 
വരുന്നതായതി കാണുന്നു. െംസ്ാന ആഭത്യന്ര 

ചഥിത്ം 2.17
ഇന്ത്യയഥികലയം കേരളത്ഥികലയം മത്്യ ഉല്യാദനം 

 (സമുദ്ര-ഉള്നയാെന് കമഖലേളുടെ വഥിഹഥിതം) 

  ഇന്ത്യയഥിടല മത്്യ ഉല്യാദനം                      
           (2015-16)    

കേരളത്ഥിടല മത്്യ ഉല്യാദനം
(2016-17) 

 

                  അവലംബം: ഫടിഷറരീസ് വകുപ്് കകരള സര്ക്ാര്; െടി.എ.എച്.െടി., ഭാരതസര്ക്ാര്

34

66

െമുദം
ഉള്നാെന് 

72

28

െമുദം
ഉള്നാെന് 
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അദ്ധ്യായം 2, കൃഷിയം അനുബന്ധ മേഖലകളം

മൂലത്യവര്ദ്ധനവ തിൽ മത്ത്യബന്ധന കമഖലയുസെ 
െംഭാവന 2011-12 സല 1.12 ശതമാനത്തിൽ 
നതിന്നും 2016-17 -ൽ 0.95 ശതമാനമായതി 
കുറഞ്ഞു. കാര്ഷ തിക കമഖലയുസെ പങ്് 2011-12 
സല 15.20 ശതമാനത്തിൽ നതിന്നും 2016-17 
-ൽ 11.27 ശതമാനമായതി കുറഞ്ഞു. കെതിഞ്ഞ 
വര്ഷസത് അകപക്ഷ തിച് 2016-17 -ൽ സമാത്ം 
ആഭത്യന്രമൂലത്യ വര്ദ്ധനവ തിൽ വര്ദ്ധനവണ്ായതി. 
എന്നാൽ സമാത്ം ആഭത്യന്ര മൂലത്യവര്ദ്ധനവ തിൽ 
കാര്ഷ തിക കമഖലയുകെയും മത്ത്യബന്ധന 
ഉപകമഖലയുകെയും വര്ദ്ധനവ തിസറെ ഗതതി മറ്റ് 
കമഖലകകളക്ാള് കുറവാണ്. െംസ്ാന 
ആഭത്യന്ര മൂലത്യവര്ദ്ധനവ തിൽ മത്ത്യബന്ധന 
കമഖലയുസെ െംഭാവന അനുബന്ം 2.66 -ൽ 
കാണതിച തിരതിക്കുന്നു.

െംസ്ാനസത് ജതിലൊതല മത്ത്യ ഉല്ാദന 
കണക്കുകള് പരതികശാേതിചാൽ െമുദ മത്ത്യ 
ഉല്ാദനത്തിൽ ഒന്നാം സ്ാനത്് സകാലെം 
ജതിലെയും രണ്ടും മൂന്നും സ്ാനങ്ങളതിൽ എറണാകുളം, 
തതിരുവനന്പുരം എന്നരീ ജതിലെകളുമാണ്. 
െംസ്ാനസത് സമാത്ം െമുദ മത്ത്യ 
ഉല്ാദനത്തിസറെ ഏകകദശം 74 ശതമാനം 
ഈ മൂന്ന് ജതിലെകളതിൽ നതിന്നാണ്. ഉള്നാെന് 
മത്ത്യ ഉല്ാദനത്തിൽ ഏറണാകുളം, ആലപ്പുെ, 
തൃശൂര് എന്നരീ ജതിലെകള് യഥാക്രമം ഒന്നും, 
രണ്ടും, മൂന്നും സ്ാനങ്ങള് അലങ്രതിക്കുന്നു. 
െംസ്ാനസത് സമാത്ം മത്ത്യ ഉല്ാദനത്തിൽ 
സകാലെം ജതിലെ ഒന്നാമതം എറണാകുളം രണ്ാമതം 
തതിരുവനന്പുരം മൂന്നാം സ്ാനത്മാണ്. 
വ തിശദാംശങ്ങള് അനുബന്ം 2.67 -ൽ 
സകാടുത്തിരതിക്കുന്നു.

െമുകദാല്ന്ന കയറ്റുമതതിയതിൽ കകരളത്തിസറെ 
െംഭാവന പ്രകതത്യക പ്രശംെ അര്ഹതിക്കുന്നു. 
കദശരീയ െമുദ ഉല്ന്ന കയറ്റുമതതിയതിൽ കകരളം 
ഗണത്യമായ പങ്് വഹതിച തിട്ടുണ്ടു്. 2016-17 
കാലയളവ തിൽ കകരളത്തിൽ നതിന്ന് 5,008.54 
കകാെതി രൂപ വ തിലമതതിക്കുന്ന 159,141 െണ് 
െമുദ ഉല്ന്നങ്ങള് കയറ്റുമതതി സെയ്ത. 
മുന് ൊ്ത്തിക വര്ഷസത് അകപക്ഷ തിച് 
കയറ്റുമതതിയുസെ അളവ തിലും മൂലത്യത്തിലും വര്ദ്ധനവ് 
കരഖസ്പെടുത്തിയതിട്ടുണ്ടു്. ഇന്ത്യയതിൽ നതിന്നുള്ള 
സമാത്ം െമുകദാല്ന്ന കയറ്റുമതതിയതിൽ 
കകരളത്തിസറെ വ തിഹതിതം അളവ തിലും മൂലത്യത്തിലും 
കുറഞ്ഞതിട്ടുണ്ടു്. വ തിശദാംശങ്ങള് അനുബന്ം 
2.68 -ൽ കരഖസ്പെടുത്തിയതിട്ടുണ്ടു്.

2017-18 ടല മുഖ്യ സംരംഭങ്ങള്
കകരളത്തിസറെ ഭാവ തിക്് ഉതകുന്ന ഒരു 
വാഗ്ാനമാണ് ഉള്നാെന് മത്ത്യബന്ധന കമഖല. 
നലെയതിനം മത്ത്യവ തിത്കളുസെ ലഭത്യത കുറവ് 
ഈ കമഖല കനരതിടുന്ന ഒരു പ്രോന പ്രശ്നമായതി 
കണക്ാക്സ്പെടുന്നു. നലെയതിനം മത്ത്യവ തിക്കുകളുസെ 
ഉല്ാദനം വര്ദ്ധതി്പെ തിക്കുന്നതതിനം, ഗുണകമന് 
ഉറപ്പു വരുത്ന്നതതിനമായതി നതിലവ തിലുള്ള 
ഹാചറതികള്, നെ്െറതികള്, ഫതിഷ് ഫാമുകള് 
എന്നതിവ ശക്തതിസ്പെടുത്ന്നതതികനാസൊ്പെം 
പുതതിയ യൂണതിറ്റുകള് നതിര്മ്തിക്കുകയും കവണം. 
2017-18 ൽ അകത്വാക്ള്ചറതിന്, 28.38 കകാെതി 
രൂപ ഉള്സ്പെടുത്തിസക്ാണ്ടു് ഉള്നാെന് 
മത്ത്യബന്ധനത്തിനകവണ്തി 48.88 കകാെതി രൂപ 
അനവദതിച്ചു. മത്ത്യബന്ധനത്തിനതിെയതിൽ ജരീവന് 
നഷ്സ്പെടുന്നത് അവൊനതി്പെ തിക്കുന്നതതിന് െമുദ 
റസ്ക്യൂ ക്രാഫ്റ്റ് കരസ്മാക്കുന്നതതിനം തക 
അനവദതിച തിട്ടുണ്ടു്.

കകരളത്തിസല മത്ത്യസത്ാെതിലാളതി െമൂഹത്തിസറെ 
താരതകമത്യനയുള്ള പ തികന്നാക്ാവസ് 
പരതിഹരതിക്കുന്നതതിനായതി 2015-16 -ൽ 
െംസ്ാന െര്ക്ാര് ‘അെതിസ്ാന 
സൌകരത്യവം മാനവകശഷ തി വ തികെനവം’ 
എന്ന പുതതിയ പദ്ധതതിയ്ക് രൂപം നൽകതി. 
2017-18 -ൽ ഈ പദ്ധതതിക്ായതി 216 കകാെതി 
രൂപ വകയതിരുത്തിയതിട്ടുണ്ടു്. ഇതതിൽ 150 
കകാെതി രൂപ െമുദതരീരത്തിസറെ 50 മരീറ്റര് 
പരതിേതിക്കുള്ളതിൽ താമെതിക്കുന്ന, കെലാക്രമണ 
ഭരീതതി കനരതിടുന്ന മത്ത്യസത്ാെതിലാളതികസള 
പുനരേതിവെതി്പെ തിക്കുന്നതതിനം, ഭൂമതി 
വാങ്ങുന്നതതിനം, ഭവന നതിര്മ്ാണത്തിനം കവണ്തി 
മാ്മായതി നരീക്തി വച തിട്ടുള്ളതാണ്.

പ�ണാം പഞ്ചവത്സര 
പദ്ധതടിയടികലയും 2016-17 
വാര്ഷടിക പദ്ധതടിയടികലയും 
പ്വര്ത്തനത്തടിടറെ 
അവകലാകനം
അെതിസ്ാന സൌകരത്യവ തികെനം, 
ഭവനനതിര്മ്ാണം, ആകരാഗത്യരക്ഷാ 
പരതിപാെതികള്, കുെതിസവള്ളം, ജരീവകനാപാേതികള് 
എന്നതിവ ഉള്സ്പെടുത്തിസക്ാണ്ടുള്ള ഒരു െമഗ് 
തരീരകദശ കപ്രാജക്െ് നെ്പൊക്കുക, ഉള്നാെന് 
മത്ത്യ ഉല്ാദനം 1.17 ലക്ഷം െണ്തിൽ നതിന്നും 2 
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സാമ്പത്തിക അവല�ാകനം 2017, ലകരള സംസ്ാന ആസൂത്രണ ല�ാര്ഡ്  

ലക്ഷം െണ്ായതി വര്ദ്ധതി്പെ തിക്കുക, വ തിത്ല്ാദനം 
വര്ദ്ധതി്പെ തിക്കുക, മത്ത്യബന്ധനാന്ര 
െംരംഭങ്ങള്ക്് ആവശത്യമായ അെതിസ്ാന 
ൌകരത്യങ്ങളായ ലാറെതിംഗ് കക�ങ്ങള്, ശരീത 
െംഭരണതികളുസെ ശംഖലയും, വ തിപണന 
ൌകരത്യവം സമചസ്പെടുത്ക, മൂലത്യവര്ദ്ധതിത 
ഉല്ന്നങ്ങളുസെ ഉല്ാദനം വര്ദ്ധതി്പെ തിക്കുക, സൂക്ഷ്മ 
െംരംഭങ്ങള് ആരംഭതിക്കുക, വായ്പാ ൌകരത്യവം 
ൊമൂഹത്യ സുരക്ഷ തിതതത്വവം ഏര്സ്പെടുത്ക 
എന്നതിവയാണ് പ�ണ്ാം പഞ്വത്ര പദ്ധതതി 
വതിഭാവനം സെയ്ത്. പഞ്വത്ര പദ്ധതതികളുസെ 
മുന്ഗണനാക്രമം അനെരതിചാണ് വാര്ഷതിക 
പദ്ധതതികള്ക്് രൂപം നൽകുന്നത്. അതതിന്പ്രകാരം 
പ�ണ്ാം പഞ്വത്ര പദ്ധതതിയുസെ 
അഞ്ാം വാര്ഷതിക പദ്ധതതി 2016-17 -ൽ 
പൂര്ത്രീകരതിക്കുകയും സെയ്ത.

പ�ണ്ാം പഞ്വത്ര പദ്ധതതിയതിൽ 
മത്ത്യബന്ധന കമഖലയ്ക് വ തിഭാവനം സെയ് 
സമാത്ം വ തിഹതിതമായ 1471 കകാെതി രൂപ 
(തരീരകദശ വ തികെനപരതിപാെതികള് ഉള്സ്പെസെ) 
െംസ്ാനത്തിസറെ ആസക പദ്ധതതി 
വ തിഹതിതത്തിസറെ 1.44 ശതമാനവം, കൃഷ തി 
അനബന്ധകമഖലകള്ക്കുള്ള വ തിഹതിതത്തിസറെ 
16.66 ശതമാനവമാണ്. പ�ണ്ാം പഞ്വത്ര 
പദ്ധതതിക്ാലയളവായ 2012-13 മുതൽ 2016-17 
വസര വകയതിരുത്തിയ ബഡ്ജറ്റ് തക 1,420.89 
കകാെതി രൂപയും റതിക്പൊര്ട്ട് സെയ്തിരതിക്കുന്ന സെലവ് 

തക 1,292.69 കകാെതി രൂപയുമാണ് (91 ശതമാനം). 
വര്ഷം തതിരതിച്ചുള്ള കണക്കുകള് താസെ ചഥിത്ം  
2.18 -ലും അനുബന്ം 2.69 ലും കാണതിച തിട്ടുണ്ടു്.

2016-17 ൽ മത്ത്യബന്ധനത്തിനം തരീരകദശ 
വ തികെനത്തിനമായതി െംസ്ാന വാര്ഷ തിക 
പദ്ധതതിയതിൽ വകയതിരുത്തിയത് 345.03 കകാെതി 
രൂപയാണ്. റതിക്പൊര്ട്ട് സെയ്തിട്ടുള്ള സെലവ് 
തക 381.22 കകാെതി രൂപ. ഇത് കമഖലയുസെ 
പദ്ധതതി വ തിഹതിതത്തിസറെ 104 ശതമാനം ആണ്. 
ഭാഗതികമായതി കക�െഹായമുള്ള പദ്ധതതികളുസെ 
വകയതിരുത്ൽ 63.99 കകാെതി രൂപയും സെലവ് 
77.44 കകാെതി രൂപയുമാണ്. െതി.എെ്.എെ് 
പദ്ധതതികളതിൽ ഉള്സ്പെട്ട എന്.െതി.ഡതി.െതി 
െഹായ പദ്ധതതിയുസെ വകയതിരുത്ൽ 16.50 
കകാെതി രപൂയും സെലവ് 22.50 കകാെതി രൂപയുമാണ് 
(136.4 ശതമാനം). വ തിവ തിേ ഏജന്െതികള് 
നെ്പെ തിലാക്കുന്ന �ഹത് പദ്ധതതികള് ഈ 
കമഖലയതിൽ ഉള്സ്പെടുന്നു. ഇതതിൽ വളസരയേതികം 
ഘെകങ്ങളും ഉപഘെകങ്ങളും ഉള്സ്പെടുന്നു. 
വ തിവ തിേ ഏജന്െതികള് നെ്പെ തിലാക്കുന്ന 
വ തിവ തിേതരം പദ്ധതതികള് നതിലവ തിലുള്ളതതിനാൽ 
ഓവര്ലാ്പെ തിംഗ് ഒെതിവാക്ാനം കമാണതിറ്ററതിംഗ് 
ശക്തമാക്ാനം ശ്രദ്ധതിക്ണം. വ തിവ തിേ 
ഏജന്െതികള് നെ്പെ തിലാക്കുന്ന പ്രോന 
പദ്ധതതികള് വ തിലയതിരുത്ന്നതതിനായതി ഒരു 
എസൈ്കറ്റണൽ കമാണതിറ്ററതിംഗ് െംവ തിോനം 
ഏസറ്റടുക്ാവന്നതാണ്. 

ചഥിത്ം. 2.18
ഫഥിഷറീസ് – തീരകദശ വഥിേസന കമഖല – പ�ണ്യാം പഞ്വത്ര  

പദ്ധതഥിക്യാലയളവഥിടല വേയഥിരുത്ലും ചഥിലവം
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അദ്ധ്യായം 2, കൃഷിയം അനുബന്ധ മേഖലകളം

പ്ധാന വടികസന പദ്ധതടികള്
മത്ത്യബന്ധന കമഖലയുസെ വ തികെനത്തിനായതി 
െര്ക്ാര് നെ്പെ തിലാക്കുന്ന ലൈാന് പദ്ധതതികസള 
ഇത്രത്തിൽ തരം തതിരതിക്ാം 

1.  െമുദ മത്ത്യബന്ധന വ തികെനം
2.  ഉള്നാെന് മത്ത്യബന്ധന വ തികെനം
3.  നരീലവ തിലൈവം – െതി.എെ്.എെ്. സ്കരീം
4.  വ തിജ്ാന വത്യാപനം, പരതിശരീലനം, 

കെവനങ്ങള്
5.  വ തിപണതികളുസെ 

ആധുനതികവൽക്രണവം  
 മൂലത്യവര്ദ്ധനവം

6.  മത്ത്യബന്ധനസത്ാെതിലാളതികള്ക്കുള്ള  
 ൊമൂഹതിക സുരക്ഷാ പദ്ധതതികള്

7. മത്ത്യബന്ധന തറമുഖങ്ങളുസെ 
വ തികെനവം മാകനജ്സമന്റും – 
െതി.എെ്.എെ്. ഘെകങ്ങള് 
ഉള്സ്പെടുത്തിസക്ാണ്ടു്.

8. ഫതിഷറരീെ് െര്വകലാശാലയ്ക്കുള്ള 
പദ്ധതതി

9. തരീരകദശ വ തികെനത്തിനായുള്ള 
പദ്ധതതികള്

സപാത കമഖലയതിൽ 218.32 ലക്ഷം മത്ത്യ 
വ തിത്കളും 1,145.65 ലക്ഷം സെമ്രീന് 
വ തിത്കളും ഉല്ാദതി്പെ തിച്ചു. 2016-17 -ൽ 8055 
സഹക്െര് ശുദ്ധ ജല ക്ാതസ്സുകളതിലും, 2,040 
സഹക്െര് ലവണജലത്തിലും 3,970 സഹക്െര് 
പാെകശഖരങ്ങളതിലും മത്ത്യ/സെമ്രീന് കൃഷ തി 
ആരംഭതിച്ചു. 

മത്ത്യസത്ാെതിലാളതികളുസെ പാര്്പെ തിെ 
കമഖലയതിൽ നതിലനതിൽക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങസള 
തരണം സെയ്യുന്നതതിനായതി 2016-17-
-ൽ ഗൃഹനതിര്മ്ാണത്തിനായതി 2421 
മത്ത്യസത്ാെതിലാളതികള്ക്് 2 ലക്ഷം രൂപ 
വരീതം േനെഹായം അനവദതിച്ചു. വരീെ തിസറെ 
അറ്റകുറ്റ്പെണതികള് തരീര്ക്കുന്നതതിനായതി 3722 
മത്ത്യസത്ാെതിലാളതികള്ക്് 50,000 രൂപ വരീതം 
േനെഹായം അനവദതിച്ചു. ശുെരീകരണ പ്രശ്നങ്ങള് 
പരതിഹരതിക്കുന്നതതിനായതി 2016-17 ൽ 1,688 
മത്ത്യസത്ാെതിലാളതികള്ക്് ശൗൊല യങ്ങള് 
നതിര്മ്തിക്കുന്നതതിനായതി 17,500 രൂപ വരീതം 
േനെഹായം അനവദതിച്ചു.

തുറമുഖ എഞ്ചടിനരീയറടിംഗ് വകുപ്ം 
മത്സ്യബന്ന തുറമുഖങ്ങളും
കകരള െര്ക്ാര് ഇതവസര 13 മത്ത്യ ബന്ധന 
തറമുഖങ്ങളുസെ നതിര്മ്ാണം പൂര്ത്തിയാക്കുകയും 
11 തറമുഖങ്ങളുസെ നതിര്മ്ാണം 
നെത്തിസക്ാണ്തിരതിക്കുകയുമാണ്. വ തിെ തിഞ്ഞം, 
തങ്കശ്രതി, നരീണ്കര, കായംകുളം, കതാട്ട്പെള്ളതി, 
മുന്ം, സപാന്നാനതി, കബപ്പൂര്, പുതതിയാ്പൊ, 
കൊ്ാൽ, മാ്പെ തിളകബ, അെരീക്ൽ, സെറുവത്തൂര് 
എന്നതിവയാണ് പൂര്ത്തിയായ തറമുഖങ്ങള്. 
മുതലസ്പൊെതി, സെത്തി(ഒന്നും രണ്ടും) അര്ത്ങ്ൽ 
(രണ്്), സെലൊനം (ഒന്ന്, രണ്്), കെറ്റുവാ, താനൂര്, 
സകായതിലാണ്തി, സവള്ളയതിൽ, തലായ്, മകഞ്ശത്വരം, 
കാെര്കഗാഡ് മുതലായവയുസെ നതിര്മ്ാണം 
പുകരാഗമതിച്ചു സകാണ്തിരതിക്കുന്നു. കകരളത്തിസല 
മത്ത്യബന്ധന തറമുഖങ്ങളുസെ സലാകക്ഷന് 
ചഥിത്ം 2.19 -ൽ കാണതിച തിട്ടുണ്ടു്.

അര്ത്ങ്ൽ, സവള്ളയതിൽ, താനൂര്, 
മകഞ്ശത്വരം, സകായതിലാണ്തി എന്നരീ 
തറമുഖങ്ങള്ക്ായുള്ള പദ്ധതതി െഹായം 2016-17 
ൽ ലഭത്യമാക്തിയതിട്ടുണ്ടു്. കെറ്റുവ, സെറുവത്തൂര്, 
തലായ് എന്നരീ മത്ത്യബന്ധന തറമുഖങ്ങളുസെ 
പൂര്ത്രീകരണത്തിനായും പ്രവര്ത്ന 
ക്ഷമമാക്കുന്നതതിനായും ഫണ്് അനവദതിച തിട്ടുണ്ടു്. 
മുനക്കെവ് ഫതിഷ് ലാറെതിംഗ് സെറെറതിനായും 
േനെഹായം നൽകതിയതിട്ടുണ്ടു്. 2016-17 -ൽ 
െംസ്ാന പദ്ധതതിക്കു കരീെതിൽ 26.24 കകാെതി 
രൂപ മത്ത്യബന്ധന തറമുഖങ്ങള്ക്കു കവണ്തി 
അനവദതിച്ചു. റതിക്പൊര്ട്ട് സെയ്സ്പെട്ടതിരതിക്കുന്ന െ തിലവ് 
33.48 കകാെതിയാണ്. 

െംസ്ാന ഫണ്്, കക� ഗവണ്സമറെ് ഫണ്് (50 
ശതമാനം, 75 ശതമാനം െതി.എെ്.എെ)് കക� 
സ്കരീമായ ആര്.സക.വ തി.്വ മുതലായവയതിൽ 
നതിന്നുള്ള ഫണ്്, നബാര്ഡ് കപാലുള്ള 
ഏജന്െതികളതിൽ നതിന്നുള്ള ഫണ്് (ആര്.ഐ.ഡതി.
എഫതിന കരീെതിൽ) എന്നതിവ ഉപകയാഗതിചാണ് 
മുന്പ് മത്ത്യബന്ധന തറമുഖങ്ങളുസെ നതിര്മ്ാണം 
നെത്തിയതിരുന്നത്. എന്നാൽ ഈയടുത്് 
കക�ാവ തിഷ്കൃത പദ്ധതതികളുസെ ഫണ്തിംഗതിൽ വന്ന 
മാറ്റങ്ങള് കാരണം കകം� നൽകുന്ന ഫണ്തിൽ 
വളസരയേതികം കുറവണ്ായതി. ഇത് കകരളത്തിസല 
മത്ത്യബന്ധന തറമുഖങ്ങളുസെ പൂര്ത്രീകരണസത് 
പ്രതതികൂലമായതി ബാേതിക്കും. ഇത്രം വല തിയ 
പദ്ധതതികള്ക്ായുള്ള േനെമാഹരണം 
െംസ്ാനത്തിസനാരു വല തിയ സവല്ലുവ തിളതിയാണ്. 
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സാമ്പത്തിക അവല�ാകനം 2017, ലകരള സംസ്ാന ആസൂത്രണ ല�ാര്ഡ്  

നെന്നുസകാണ്തിരതിക്കുന്ന എലൊ മത്ത്യബന്ധന 
തറമുഖങ്ങളുകെയും െമയബന്ധതിതമായ 
പൂര്ത്രീകരണ സഷഡ്യൂളുകള് ഉണ്ാകക്ണ്ത് 
ആവശത്യമാണ്. നതിലവ തിലുള്ള പല മത്ത്യബന്ധന 
തറമുഖങ്ങളും ഉപകയാഗശൂനത്യവം 
പ്രവര്ത്നക്ഷമമലൊത്ത മാസണന്നാണ് 
ലഭതിച തിട്ടുള്ള റതിക്പൊര്ട്ട്. വര്ഷത്തിലുെനരീളം 
പ്രവര്ത്നക്ഷമമായ മത്ത്യബന്ധന തറമുഖങ്ങള് 
ഉണ്ാക്ാനള്ള നെപെതികള് എടുകക്ണ്താണ്. 
മത്ത്യബന്ധന തറമുഖങ്ങളുസെ നതിര്മ്ാണ 
പ്രവര്ത്നങ്ങളുസെ പുകരാഗതതി അനുബന്ം 2.70 
 -ൽ സകാടുത്തിരതിക്കുന്നു. 
മത്ത്യബന്ധന തറമുഖങ്ങളതിൽ നതിന്നും 
ഫതിഷ് ലാറെതിംഗ് കക�ങ്ങളതിൽ നതിന്നുമുള്ള 

സമാത്വരുമാനം 2015-16 -ൽ 422.23 
ലക്ഷം രൂപയായതിരുന്നു. എന്നാൽ 2016-17 
-ൽ വരുമാനം 28 ശതമാനം കുറഞ്ഞ് 
302.53 ലക്ഷം രൂപയായതി. 2012-13 മുതൽ 
തെര്ചയായതി ഏറ്റവം കൂടുതൽ വരുമാനം 
നരീണ്കര തറമുഖത്് നതിന്നാണ് ലഭതിക്കുന്നത്. 
2016-17 -ൽ പുതതിയ്പെ മത്ത്യബന്ധന തറമുഖം 
രണ്ാം സ്ാനത്് നതിൽക്കുന്നു. കകരളത്തിസല 
മത്ത്യബന്ധന തറമുഖങ്ങളതിൽ നതിന്നും 
ഫതിഷ്-ലാറെതിംഗ് കക�ങ്ങളതിൽ നതിന്നുമുള്ള 
സമാത്വരുമാനത്തിസറെ 58 ശതമാനം നരീണ്കര, 
പുതതിയ്പെ, കായംകുളം തറമുഖങ്ങളതിൽ നതിന്നാണ്. 
നരീണ്കര, പുതതിയ്പെ, തങ്കശ്രതി, കായംകുളം 
എന്നരീ മത്ത്യബന്ധന തറമുഖങ്ങളതിൽ 2015-16 

ചഥിത്ം 2.19
കേരളത്ഥിടല മത്്യബന്ന തുറമുഖങ്ങളുടെ ടലയാകക്ഷന്

                             അവലംബം: തുറമുഖ എഞ്ചടിനരീയറടിംഗ് വകുപ്്, കകരള സര്ക്ാര്
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സന അകപക്ഷ തിച 2016-17 -ൽ വരുമാനം 
വളസരയേതികം കുറഞ്ഞതിട്ടുണ്ടു്. കെല തിൽ 
നതിന്നു ലഭതിക്കുന്ന മത്ത്യത്തിസറെ അളവ തിസന 
ആശ്രയതിചാണ് സമാത്ം വരുമാനം എന്ന് 
ഇതതിൽ നതിന്നും മനസ്തിലാക്ാം. മത്ത്യബന്ധന 
തറമുഖങ്ങളതിൽ നതിന്നുള്ള വരുമാനത്തിസറെ 
രൂക്ഷമായ കുറവ തിനം ഏറ്റക്കുറച തിലുകള്ക്കും 
കാരണം െമുദ മത്ത്യ ഉല്ാദനത്തിലുണ്ാകുന്ന 
കുറവ് മാ്മലെ. മറ്റുകാരണങ്ങള് 
എസന്ാസക്യാസണന്ന് സൂക്ഷ്മമായ 
കസണ്കത്ണ്തിയതിരതിക്കുന്നു. വ തിശദവ തിവരങ്ങള് 
അനുബന്ം 2.71 -ൽ സകാടുത്തിട്ടുണ്ടു്.

നബാര്ഡ്് സഹായം ലഭടിക്കുന്ന 
പദ്ധതടികള്
പുതതിയ തറമുഖങ്ങളുസെ നതിര്മ്ാണത്തിന പുറകമ 
നതിലവ തിലുള്ള തറമുഖങ്ങളുസെ നവരീകരണം, 
ലാറെതിംഗ് കക�ങ്ങളുസെ നതിര്മ്ാണം, 
കറാഡകള്, പാലങ്ങള്, കലാക്ര് മുറതികള്, 
നെ്പൊതകള് എന്നതിവയുസെ നതിര്മ്ാണത്തിനം 
നബാര്ഡ് ഫണ്് വ തിനതികയാഗതിച തിട്ടുണ്ടു്. 
2016-17 ൽ കൂ്പെറക്െവ് ബ് തിഡ്ജ്, രാതതിക്ൽ 
സതാട്ടതി്പൊലം ബ് തിഡ്ജ്, കനയംകകാെ് ഫതിഷ തിംഗ് 
ലാറെതിംഗ് സെറെര് എന്നതിവയുസെ നതിര്മ്ാണം 
പൂര്ത്തിയായതി. 

ആര്.ഐ.ഡതി.എഫ് XV -ന് കരീെതിൽ 11 
പദ്ധതതികള്ക്് അംഗരീകാരം ലഭതിക്കുകയും 
അതതിൽ 10 എണ്ം പൂര്ത്തിയാവകയും 
സെയ്ത. ആര്.ഐ.ഡതി.എഫ് XVII ന കരീെതിൽ 7 
പാലങ്ങള്, ഫതിഷ് ലാറെതിംഗ് കക�ങ്ങള്, നെ്പൊത 
എന്നതിവയുള്സ്പെട്ട 10 പദ്ധതതികള്ക്ായതി 62.91 
കകാെതി രൂപ അനവദതിച്ചു. ഇതതിൽ 5 പദ്ധതതികള് 
പൂര്ത്തിയാവകയും മറ്റു പദ്ധതതികളുസെ നതിര്മ്ാണം 
പൂകരാഗമതിക്കുകയുമാണ്. ആര്.ഐ.ഡതി.എഫ് 
XIX-ന് കരീെതിൽ 13 ഫതിഷ് ലാറെതിംഗ് കക�ങ്ങള്, 
നരീണ്കര മത്ത്യബന്ധന തറമുഖത്തിസറെ 
ശക്തതിസ്പെടുത്ൽ, 9 പാലം പണതികള്, 2 കറാഡ 
പണതികള് എന്നതിവയ്കായതി 76.72 കകാെതി രൂപ 
അനവദതിച്ചു. ആര്.ഐ.ഡതി.എഫ്-XX ന് കരീെ തിൽ 
രണ്് കറാഡകളുകെയും ഒരു പാലത്തികറെയും 
നതിര്മ്ാണത്തിനായതി 7.82 കകാെതി രൂപ 
അനവദതിച്ചു. 9 ലാറെതിംഗ് സെറെറുകളുസെ പണതികളും 
നരീണ്കര മത്ത്യബന്ധന തറമുഖത്തിസറെ 
ശക്തതിസ്പെടുത്ലും 2 പാലം പണതികളും 1 കറാഡ് 
പണതിയും പൂര്ത്തിയായതിട്ടുണ്ടു്. നതിര്മ്ാണം 
പുകരാഗമതിക്കുകയാണ്. ആര്.ഐ.ഡതി.എഫ് 

XXIII ന കരീെതിൽ നെ്പൊക്കുന്നതതിന കവണ്തി 
25.37 കകാെതി രൂപ സെലവ വരുന്ന 4 പുതതിയ 
സപ്രാക്പൊെലുകള് നബാര്ഡതിന് െമര്്പെ തിച തിട്ടുണ്ടു്. 
നബാര്ഡ് െഹായം ലഭതിക്കുന്ന ആര്.ഐ.ഡതി.
എഫ് പദ്ധതതികള്ക്ായുള്ള 2016-17 സല 
അെങ്ൽതക 20 കകാെതി രൂപയാണ്. റതിക്പൊര്ട്ട് 
സെയ്സ്പെട്ടതിരതിക്കുന്ന സെലവ് 37.48 കകാെതി 
രൂപയാണ്.

കകരള സംസ്ാന തരീരകദശ 
വടികസന കകാര്പ്കറഷന്(ടക.
എസ.്സടി.എ.ഡ്ടി.സടി)
െംസ്ാനസത് തരീരകദശ കമഖലയുസെ 
െമഗ്മായ വ തികെന പ്രവര്ത്നങ്ങള് 
നെ്പൊക്കുന്നതതിനായുള്ള െംസ്ാന െര്ക്ാര് 
സ്ാപനമാണ് കകരള െംസ്ാന തരീരകദശ 
വ തികെന കകാര്്പെകറഷന് (സക.എെ്.െതി.എ.ഡതി.
െതി). തരീരകദശവ തികെനം, മത്ത്യബന്ധന 
കമഖലയതിസല അെതിസ്ാന സൌകരത്യ വ തികെനം, 
ൊകങ്തതിക വ തിദത്യ ആര്ജ്തിക്ൽ, വാണതിജത്യ 
പ്രവര്ത്നവം, വ തിദകഗ്ദ്ധാപകദശം എന്നതിവ 
സ്ാപനം നൽകുന്നു. കകരള െര്ക്ാര്, 
കക�െര്ക്ാര് എന്.എഫ്.ഡതി.ബ തി, നബാര്ഡ് 
എന്നതിവ തിെങ്ങളതിൽ നതിന്നും ലഭതിച തക ഉപകയാഗതിച് 
ഏകകദശം 760 കകാെതി രൂപയുസെ വര്ക്കുകള് 
സക.എെ്.െതി.എ.ഡതി.െതി നെ്പൊക്തി വരുന്നു. 
2016-17 ൽ കകരള െംസ്ാന തരീരകദശ 
വ തികെന കകാര്്പെകറഷന് 57 കകാെതി രൂപയുസെ 
63 പ്രവര്ത്നങ്ങള് പൂര്ത്തിയാക്തി. 2016-17 
-ൽ അെതിസ്ാന സൌകരത്യങ്ങളും മാനവകശഷ തി 
വ തികെനവം എന്ന പദ്ധതതിക്കു കരീെതിൽ കകരള 
െംസ്ാന തരീരകദശ വ തികെന കകാര്്പെകറഷന് 
32.10 കകാെതി രൂപയുസെ 19 പദ്ധതതികള് ഏസറ്റടുത്് 
നെത്തിവരുന്നു. വ തിദത്യാഭത്യാെ കമഖലയതിസല 14 
അെതിസ്ാന വ തികെന പദ്ധതതികള്/വ തിദത്യാഭത്യാെ 
കമഖലസയ െഹായതിക്കുന്ന പദ്ധതതികള്, 
ആകരാഗത്യകമഖലയതിസല 4 അെതിസ്ാന വ തികെന 
പദ്ധതതികള്, ഒരു സരൈയതികനജ് പദ്ധതതി 
ഇവസയലൊം ഇതതിൽ ഉള്സ്പെടുന്നു. സരൈയതികനജ് 
പദ്ധതതി പൂര്ത്തിയാക്തികെതിഞ്ഞു. 2016-17 -ൽ 
ആര്.ഐ.ഡതി.എഫതിന കരീെതിൽ 11 പദ്ധതതികള്ക്് 
നബാര്ഡ് അംഗരീകാരം നൽകതി. മരീന് 
വളര്ത്ന്നതതിനായുള്ള കുളങ്ങളുസെ വ തികെനം/
ഹാചറരീെ് എന്നതിവയ്ക്കുള്ള 6 പദ്ധതതികള്, 
ഫതിഷറരീെ് സട്രയതിനതിംഗ് സെറെറുകളുസെ 
വ തികെനവമായതി ബന്ധസ്പെട്ട 2 പദ്ധതതികള്, 
വ തിദത്യാഭത്യാെ കമഖലയതിസല 3 അെതിസ്ാന 
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വ തികെന പദ്ധതതികള് എന്നതിവയ്കായതി 31.74 
കകാെതി രൂപ അനവദതിച്ചു. 2016-17 -ൽ സകാലെം 
ജതിലെയതിസല കാരതികക്ാെ് എന്ന സ്ലത്് 
ആധുനരീക രരീതതിയതിലുള്ള മത്ത്യവ തിപണന വത്യാപാര 
കകം� നതിര്മ്തിക്ാന് അനമതതി ലഭതിച്ചു. അെങ്ൽ 
തക 356 ലക്ഷം രൂപയാണ്. ഇതതിൽ 178 ലക്ഷം 
രൂപ കദശരീയ മത്ത്യവ തികെന കബാര്ഡതിസറെ 
ഓഹരതിയാണ്.
 
ൊമൂഹത്യ അെതിസ്ാന വ തികെനം ഉള്സ്പെസെ 
തരീരകദശ അെതിസ്ാന വ തികെനത്തിന് 
പ�ണ്ാം പഞ്വത്ര പദ്ധതതിക്ാലത്് 
െംസ്ാന െര്ക്ാര് വളസരയേതികം രൂപ 
സെലവെതിച്ചു. ദരീര്ഘകാലമായതി പൂര്ത്രീകരതിക്ാത് 
ോരാളം പദ്ധതതികള് ഉണ്ടു്. ഈ പദ്ധതതികളുസെ 
അവസ് വ തിലയതിരുത്തി, പദ്ധതതികള് 
പൂര്ത്രീകരതിക്കുന്നതതിനള്ള െമയപട്ടതിക 
തയ്ാറാക്തി, അത് പ്രാബലത്യത്തിൽ വരുത്ക 
അനതിവാരത്യമാണ്.

മത്സ്യടത്താഴടിലാളടി സമൂഹത്തടിന് 
സാമൂഹടിക സുരക്ഷടിതത്വവം 
ഉപജരീവകനാപാധടിയും
മത്ത്യസത്ാെതിലാളതി െമൂഹത്തിന് ൊമൂഹതിക 
സുരക്ഷ തിതതത്വവം ഉപജരീവകനാപാേതിയും ഉറപ്പു 
വരുത്ന്നതതിനായതി െംസ്ാന െര്ക്ാര് 
വ തിവ തിേ പദ്ധതതികള് നെ്പെ തിലാക്തിയതിട്ടുണ്ടു്. 
െര്ക്ാറതിസറെ ഫതിഷറരീെ് വകു്പെ തിന് പുറസമ 
മത്ത്യസഫഡം, കകരള മത്ത്യസത്ാെതിലാളതി 
കക്ഷമ നതിേതി കബാര്ഡം ഇത്രത്തിലുള്ള 
പദ്ധതതികള് നെ്പെ തിലാക്കുന്നുണ്ടു്. ഇതതിസല പല 
സ്കരീമുകള്ക്കും ലൈാന് െഹായം ലഭത്യമാണ്. 
ഇവയതിൽ െ തിലത് കക�ാവ തിഷ്കൃത പദ്ധതതിയാണ്. 
മത്ത്യസത്ാെതിലാളതികള്ക്് തെര്ചയായതി 
ഉപജരീവകനാപാേതികള് നൽകുന്ന പദ്ധതതികള്ക്് 
പുറകമ ഭവനനതിര്മ്ാണം, ഇന്ഷത്വറന്െ്, 
സപന്ഷന് മുതലായവയ്ക്കുള്ള പദ്ധതതികളും ഇതതിൽ 
ഉള്സ്പെടുന്നു. മത്ത്യസത്ാെതിലാളതികള്ക്ായുള്ള 
ഗ്രൂ്പെ് അപകെ ഇന്ഷത്വറന്െ് പദ്ധതതി മുകഖന 2.36 
ലക്ഷം മത്ത്യസത്ാെതിലാളതികള്ക്് പ്രകയാജനം 
ലഭതിച്ചു. 77,597 അനബന്ധ മത്ത്യബന്ധന 
പ്രവര്ത്കര്ക്കും ഗ്രൂ്പെ് ഇന്ഷത്വറന്െ് 
പദ്ധതതി മുകഖന പ്രകയാജനം ലഭതിച്ചു. 55,335 
മത്ത്യസത്ാെതിലാളതികള്ക്് വാര്ദ്ധകത്യ സപന്ഷന് 
നൽകതി. ‘സപന്ഷന് കഫാര് ്വവ്െ് ഓഫ് 
ഡതിെരീെഡ് ഫതിഷര്സമന്’ എന്ന പദ്ധതതിയുസെ 
കരീെതിൽ മരണസ്പെട്ട മത്ത്യസത്ാെതിലാളതികളുസെ 

ഭാരത്യമാര്ക്് ഈ പദ്ധതതി മുകഖന ആനകൂലത്യം 
ലഭതിച്ചു. 9,965 കപര്ക്ാണ് പ്രകയാജനം 
ലഭതിചത്. 200 മത്ത്യയാനങ്ങള്ക്് യ�ം 
ഘെതി്പെ തിക്കുന്നതതിനായതി തക അനവദതിച്ചു. 960 
മത്ത്യസത്ാെതിലാളതികള്ക്് ഫതിഷ തിംഗ് ഗതിയര് 
വാങ്ങുന്നതതിന് േനെഹായം അനവദതിച്ചു. 
‘കെവ തിംഗ് കം റതിലരീഫ്’ പദ്ധതതി യ്ക്കു കരീെതിൽ 
1.9 ലക്ഷം മത്ത്യസത്ാെതിലാളതികള്ക്് പ 
ഞ്ഞമാെ(ഓഫ് െരീെണ്)ത്തികലയ്ക്കു കവണ് 
െഹായം അനവദതിച്ചു. ഫതിഷറരീെ് ഡതി്പൊ 
ര്ട്ട്സമന്റും കകരള െംസ്ാന മത്ത്യസത്ാെതിലാളതി 
കക്ഷമ നതിേതി കബാര്ഡം നെ്പെ തിലാക്കുന്ന ഇത്രം 
സ്കരീമുകളുസെ വ തിശദാംശങ്ങള് അനുബന്ം 2.72 
ലും 2.73 ലും സകാടുത്തിട്ടുണ്ടു്. മത്ത്യസത്ാെതിലാളതി 
െമൂഹത്തിന് കൂടുതൽ െഹായം 
നൽകാനം കൂടുതൽ ജനങ്ങസള ൊമൂഹതിക 
സുരക്ഷാപദ്ധതതികളുസെ ഭാഗമാക്ാനം 
െംസ്ാനത്തിന് ൊേതിച തിട്ടുണ്ടു്. 

മത്സ്യടഫഡ്്
പ്രാഥമതിക തലത്തിലുള്ള 651 മത്ത്യസത്ാെതിലാളതി 
വ തികെനകക്ഷമ െഹകരണ െംഘങ്ങളുസെ 
ഒരു അസപസൈ് സഫഡകറഷനാണ് മത്ത്യസഫഡ്. 
ഇതതിൽ 335 െംഘങ്ങള് െമുദകമഖലയതിലും 
198 െംഘങ്ങള് ഉള്നാെന് കമഖലയതിലും 
118 എണ്ം വനതിതാ െംഘങ്ങളുമാണ്. ഈ 
സൊ്െറ്റതികളതിസല ആസക അംഗെംഖത്യ 
4.45 ലക്ഷത്തിൽ കൂടുതലാണ്. സഫഡകറഷസറെ 
ആസക ഓഹരതി മൂലേനം 150 കകാെതി രൂപയാണ്. 
മത്ത്യസത്ാെതിലാളതി െമൂഹത്തിനള്ളതിൽ െത്വയം 
െഹായ െംഘങ്ങള് രൂപസ്പെടുത്ാനം അതവെതി 
െ്ാദത്യശരീലം വളര്ത്വാനം മത്ത്യസഫഡതിന് 
ൊേതിച തിട്ടുണ്ടു്. െ്ാദത്യശരീലത്തിലൂസെ ഈ 
െംഘങ്ങള്ക്് േനെമാഹരണം നെത്ാന് 
ൊേതിച്ചു. ്മകക്രാഫതിനാന്സും, പല തിശരഹതിത 
വായ്പകളും വെതി മത്ത്യസഫഡതിന് ്മകക്രാ 
സക്രഡതിറ്റ് കമഖലയതിൽ കാരത്യമായ പ്രഭാവം 
ഉണ്ാക്ാന് ൊേതിച തിട്ടുണ്ടു്. 2016-17 -ൽ 
്മകക്രാഫതിനാന്െതിസറെ പ തിന്തുണകയാസെ 
െത്വയം െഹായ െംഘം വെതിയുള്ള പ്രകയാജനം 
26,400 ഗുണകഭാക്താക്ള്ക്കു ലഭതിച്ചു. 17,928 
മത്ത്യസത്ാെതിലാളതി െ്്രീകള്ക്് പല തിശ രഹതിത 
വായ്പ അനവദതിച്ചു. മത്ത്യസത്ാെതിലാളതികള്ക്് 
മത്ത്യബന്ധനത്തിനാവശത്യമായ 
ഉപാേതികളും അറതിവകളും എത്തിക്കുന്നതതിൽ 
മത്ത്യസഫഡ് വ തിജയതിച തിട്ടുണ്ടു്. പദ്ധതതി മുകഖന 
െബ്െതിഡതിയതിനത്തിൽ ഫതിഷ തിംഗ് ഗതിയറുകള് 
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അനവദതിച്ചു. 899 മത്ത്യസത്ാെതിലാളതികള്ക്് 
ഇതതിസറെ പ്രകയാജനം ലഭതിച്ചു. വ തിവ തിേ 
പരതിപാെതികളതിലൂസെ മത്ത്യസഫഡ് ്കവരതിച 
കനട്ടങ്ങള് അനുബന്ം 2.74 -ൽ കാണതിച തിട്ടുണ്ടു്.

ടസാനസറ്ടി കഫാര് 
അസ്ടിസ്റന്സ് റ്റു ഫടിഷര് വമണും 
സ്്രീ ശാക്രീകരണവം
െംസ്ാനസത് മത്ത്യസത്ാെതിലാളതി െ്്രീകളുസെ 
ശാക്തരീകരണത്തിനം ആകമാനമുള്ള വ തികെനം 
ൊേത്യമാക്കുന്നതതിനം കവണ്തി സ്ാപ തിതമായ 
ഏജന്െതിയാണ് സൊ്െറ്റതി കഫാര് 
അസ്തിസ്റന്െ് റ്റു ഫതിഷര് വമണ്. എെ്.എ.എഫ് 
മത്ത്യസത്ാെതിലാളതി െ്്രീകളുസെ കൂട്ടായ 
പ്രവര്ത്നങ്ങള് പ്രവര്ത്നക്ഷമമാക്കുന്നതതിന 
കവണ്തി ൊ്ത്തികവം ൊകങ്തതികവമായ 
പ തിന്തുണ നൽകതി. സെറുകതിെ െംരംഭങ്ങളും, 
നതിലനതിൽ്പെ തിനകവണ്തി സതാെതിലുകളും 
ആരംഭതിച്ചു. മത്ത്യസത്ാെതിലാളതി െ്്രീകളുസെ 
ഉപജരീവകനാപാേതി പ്രവര്ത്നങ്ങള് 
കപ്രാത്ാഹതി്പെ തിക്കുന്നതതിനം പ്രകതത്യകതിച് സെറുകതിെ 
െംരംഭങ്ങളുസെ വ തികെനത്തിന കവണ്തിയും 320 
ഗുണകഭാക്താക്ള്ക്് െഹായം നൽകതി. 542 
ഗുണകഭാക്താക്ള്ക്് അവരുസെ കാരത്യക്ഷമതാ 
വളര്ത്ന്നതതിനള്ള പരതിശരീലനം നൽകതി. കൂൊസത 
നതിലവ തിലുള്ള യൂണതിറ്റുകളുസെ നതിലനതിൽ്പെ് ഉറപ്പു 
വരുത്ന്നതതിന കവണ്തി, 588 യൂണതിറ്റുകള്ക്് 
പ്രവര്ത്ന മൂലേന തക അനവദതിച്ചു. 100 
യൂണതിറ്റുകള്ക്് ൊകങ്തതിക അഭതിവൃദ്ധതിക്കു 
കവണ് െഹായം നൽകതി. 1,025 യൂണതിറ്റുകള്ക്് 
കാരത്യക്ഷമതാ പരതിശരീലനം നൽകതി. 30 വയസ്തിന 
താസെയുള്ള 336 മത്ത്യസത്ാെതിലാളതി െ്്രീകള്ക്് 
തരീര്നപുണത്യം പദ്ധതതി വെതി പ്രകയാജനം 
ലഭതിച്ചു. വ തിവ തിേ പരതിപാെതികളതിലൂസെ മത്ത്യസഫഡ് 
്കവരതിച കനട്ടങ്ങള് അനുബന്ം 2.75 -ൽ 
സകാടുത്തിട്ടുണ്ടു്.

പതതിസനാന്നാം പഞ്വത്ര പദ്ധതതിക്ാലത്് 
െമുദ മത്ത്യ ബന്ധന കമഖല അെതിസ്ാന 
ൌകരത്യ വ തികെനത്തിസറെ കാരത്യത്തിൽ 
ശ്രകദ്ധയമായ വളര്ച ്കവരതിച്ചു. ഈ 
അെതിസ്ാന ൌകരത്യങ്ങള് ശരതിയായ രരീതതിയതിൽ 
ഉപകയാഗതിക്കുന്നുസണ്ന്ന് ഉറപ്പു വരുത്തി, 
കപാഷകാഹാരത്തിനം, ഭക്ഷത്യസുരക്ഷയ്ക്കും, 
ൊ്ത്തിക വളര്ചക്കും കവണ്തി മത്ത്യബന്ധന 
കമഖലയതിൽ സുസ്തിരമായ വളര്ച ഉറ്പൊക്കുക 
എന്നതാണ് പ�ണ്ാം പദ്ധതതിയുസെ ത�ം. 

ഉള്നാെന് മത്ത്യബന്ധനത്തിസറെ മാകനജ്സമറെ്, 
ഓഫ്കഷാര് െമുദ മത്ത്യ ഉല്ാദനത്തിസറെ 
വര്ദ്ധന, വ തിളസവടുത് മത്ത്യത്തിസറെ പൂര്ണ്മായ 
വ തിനതികയാഗവം, മൂലത്യവര്ദ്ധനവം എന്നരീ 
കാരത്യങ്ങള്ക്് പ്രകതത്യകം ഊന്നൽ നൽകതിയതിട്ടുണ്ടു്.

പതതിമൂന്നാം പഞ്വത്ര പദ്ധതതിയതികലയ്ക് 
െംസ്ാനം നരീങ്ങുക്ാള്, െംസ്ാനത്തിസറെ 
വ തികെനത്തിന് �ഹത്ായ െംഭാവന 
നൽകാന് സകൽപ്പുള്ള കമഖലസയന്ന നതിലയ്ക് 
വളസര താല്രത്യകത്ാസെയാണ് മത്ത്യബന്ധന 
കമഖലസയ ഏവരും കാണുന്നത്. മത്ത്യ ഉല്ാദനം 
വര്ദ്ധതി്പെ തിക്കുന്നതതിലൂസെ കപാഷകാഹാര ഭദത 
ഉറ്പെ് വരുത്ക, ഉല്ാദന ഫലങ്ങള് സുസ്തിരവം 
നതിഷ്പക്ഷവമായ രരീതതിയതിൽ വരീതതിച്ചു നൽകുക 
വെതി മത്ത്യസത്ാെതിലാളതി െമൂഹത്തിനതിെയതിലുള്ള 
ദാരതിദത്യം കുറയ്ക്കുക എന്നരീ ലക്ഷത്യങ്ങള് കമഖല െത്വയം 
ഏസറ്റടുകക്ണ്താണ്. കാലാവസ്ാ വത്യതതിയാനവം 
പരതിസ്തിതതി അേ:പതനവം സൃഷ് തിക്കുന്ന 
സവല്ലുവ തിളതികസള മനസ്തിലാക്തിയാകണം 
ഇത് ്കവരതികക്ണ്ത്. ഉള്നാെന് 
ജലക്ാതസ്സുകളതിസല അകത്വാകള്ചറതിസറെ 
വളര്ചയ്ക് കകരളത്തിസറെ വ തിഭവ അെതിത്റ 
വ തിപുലമായ ൊേത്യതകളാണ് മുകന്നാട്ട് വയ്ക്കുന്നത്. 
കാരത്യനതിര്വ്വഹണത്തിസറെ വ തിലൈവകരമായ 
ഈ മാറ്റത്തിന് തകദ്ശെത്വയംഭരണ 
സ്ാപനങ്ങളുസെ െജരീവപങ്കും െംഭാവനയും 
അനതിവാരത്യമാണ്. എന്നാൽ ഭാവ തി ഉദത്യമങ്ങളതിൽ 
വ തിഭവ െംരക്ഷണത്തിനം ഹാനതികരമായ 
മത്ത്യബന്ധന രരീതതികള് ഇലൊതാക്കുന്നതതിനം 
കൂടുതൽ ഊന്നൽ നൽകകണ്താണ്. 
കൂൊസത ഭാവ തിയതിസല നതിലനതിൽപ്പും 
ഉറപ്പുവരുകത്ണ്താണ്. പരത്യാപ്മായ ൊകങ്തതിക 
വ തിദത്യയുസെ െഹായകത്ാസെയും, വത്യാപന 
പ്രവര്ത്നങ്ങളതിലൂകെയും മത്ത്യബന്ധന കമഖലയ്ക് 
വരും വര്ഷങ്ങളതിൽ മതികച പ്രവര്ത്നം കാഴ്ച 
സവയ്കാന് ൊേതിക്കും.
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ൊ്ത്തിക പാരതിസ്തിതതിക കമഖലകളതിൽ 
ജലെ്ത്തിസറെ പങ്തിസനക്കുറതിച് 2016 
സല കവള്ഡ് വാട്ടര് ഡവലപ്സമറെ് 
റതിക്പൊര്ട്ടതിൽ (ഡബ്യു.ഡബ്യു.ഡതി.ആര്) 
വ തിശദമായതി പ്രതതിപാദതിച തിട്ടുണ്ടു്. സുസ്തിര 
വ തികെനത്തിനം, സുസ്തിര വ തികെന 
ലക്ഷത്യങ്ങള് ്കവരതിക്കുന്നതതിനം ജലെ്ത്് 
അതത്യന്ാകപക്ഷ തിതമാണ്. ജലത്തിസറെ 
ഉല്ാദനക്ഷമത ഭാരതത്തിൽ വളസര കുറവാണ്. 
എലൊ കൃഷ തിയതിെങ്ങളതിലും ജലം ലഭത്യമാക്കുക 
എന്ന ലക്ഷത്യകത്ാടു കൂെതി, ഭാരത െര്ക്ാര് 
പ്രോന മ�തി കൃഷ തി െതിഞ്ായതി കയാജന 
(പ തി.എം.സക.എെ്.്വ) എന്ന പദ്ധതതി 
ആവ തിഷ്ക്രതിക്കുകയുണ്ായതി. ജലെ്ത്തിസറെ 
നയപരമായ ഉപകയാഗം മൂലം ‘ഒരു കണതിക 
ജലത്തിൽ നതിന്ന് കൂടുതൽ വ തിളവ്’ എന്ന ആശയം 
പ്രെരതി്പെ തിക്കുന്നതതിന കവണ്തിയാണ് ഈ പദ്ധതതി 
ആവ തിഷ്ക്രതിചത്.

കദശരീയ തലത്തിസല സ്തതിത്ഥതിവ തിവര കണക്കു 
പ്രകാരം, 2014-15 കാലഘട്ടത്തിൽ, രാജത്യസത് 
സമാത്ം കൃഷ തി ഭൂമതി 1,983.60 ലക്ഷം സഹക്െറും, 
സമാത്ം ജലകെെ തിത പ്രകദശം 964.57 ലക്ഷം 
സഹക്െറും ആയതിരുന്നു. എന്നാൽ, ഇകത 
കാലഘട്ടത്തിൽ, കൃഷ തി ഭൂമതിയുസെ അറ്റവ തിസ്തരീര്ണ്ം 
1,401.30 ലക്ഷം സഹക്െറും, ജലകെെ തിത 
പ്രകദശത്തിസറെ അറ്റവ തിെതിതരീര്ണ്ം 683.83 
ലക്ഷം സഹക്െറും ആയതിരുന്നു. എന്നാൽ 
പ്രെ്തത കാലയളവ തിൽ കകരളത്തിസല സമാത്ം 
ജലകെെ തിത പ്രകദശം 4.69 ലക്ഷം സഹക്െര് 
ആയതിരുന്നു.

ജലെ്ത്് ോരാളമുള്ള െംസ്ാനമാണ് 
കകരളം. മെസവള്ളം ോരാളമായതി 
ലഭതിക്കുന്നുസണ്ങ്തിൽക്പൊലും െംസ്ാനത്തിസറെ 
വ തിവ തിേ പ്രകദശങ്ങളതിൽ ജലദൗര്ലഭത്യം (ജലത്തിസറെ 
ഗുണത്തിലും, അളവ തിലും) അനഭവസ്പെടുന്നുണ്ടു്. 
മെസവള്ളം ഭൂമതിയതിൽ പതതിചതതിനകശഷം അത് 
ഉപരതിതലത്തിലൂസെ ഒല തിച്ചു കപാവകകയാ, 
ഭൂഗര്ഭജലം പുനരുജ്രീവ തി്പെ തിക്കുന്നതതിന് 
െഹായകമാവകകയാ സെയ്യും. ജലകെെന 

ൊേത്യതയുള്ള പ്രകദശങ്ങളും, ജലകെെനം 
നെ്പെ തിലാക്തിയ പ്രകദശങ്ങളും തമ്തിലുള്ള 
വ തിെവ് വളസര വലുതാണ്. വ തിതരണ ശംഖലാ 
പ്രവര്ത്നങ്ങള് പൂര്ത്രീകരതിക്ാത്തതിനാലും, 
കമാറെ് ഏരതിയ പ്രവര്ത്നങ്ങള് 
പൂര്ണ്മായതി നെ്പെ തിലാക്ാത്തതിനാലും, 
കൃതത്യമായ പ്രവര്ത്നവം പരതിപാലനവം 
ഇലൊത്തതിനാലുമാണ് ജലകെെന ൊേത്യതയുള്ള 
പ്രകദശങ്ങളും ജലകെെനം നെ്പെ തിലാക്തിയ 
പ്രകദശങ്ങളും തമ്തിലുള്ള അനപാതം 
കുറഞ്ഞു വരുന്നത്. ജലെ്ത്് കൃതത്യമായതി 
നതിയ�തിക്കുന്നതതിലൂസെ ഈ വ തിഷയത്തിൽ 
ഒരു ഇെസപെൽ ൊേത്യമാണ്. ജലത്തിസറെ 
ആവശത്യകതയ്കനസൃതമായതി കവണം ഒരു ഏകരീകൃത 
ജലവ തിഭവ നതിയ�ണം നെ്പെ തിലാകക്ണ്ത്. 
പരതിമതിതമായ ജലവ തിഭവം വളസര ഫലപ്രദമായതി 
വ തിനതികയാഗതിക്കുവാന് ഇത മൂലം ൊേതിക്കും.

ജലസംഭരണടികളടിടല 
ഉപകയാഗക്ഷമമായ സംഭരണ 
കശഷടി
54 ഡാമുകളാണ് നമ്മുസെ െംസ്ാനത്ള്ളത്. 
ഇതതിൽ 14 ഡാമുകളും, 6 ബാകരജുകളും ജലകെെന 
വകു്പെ തിസറെ അേരീനതയതിലാണ്. െംസ്ാനസത് 
ജലെംഭരണതികളതിസല ഉപകയാഗക്ഷമമായ 
െംഭരണകശഷ തിയുസെ കതാത് 1,431 ദശലക്ഷം 
ക്യൂബ തിക് മരീറ്ററായാണ് കണക്ാക്സ്പെട്ടതിട്ടുള്ളത്. 
2015-17 കാലഘട്ടത്തിസല അണസക്ട്ടുകളുസെ 
െംഭരണനതിലയുസെ വ തിശദാംശങ്ങള് 
(വര്ഷകാലാരംഭസത് െംഭരണവം, 
വര്ഷകാലാവൊനസത് െംഭരണവം) 
അനുബന്ം 2.76 -ൽ കരഖസ്പെടുത്തിയതിരതിക്കുന്നു. 

2017 സല കാലവര്ഷാരംഭത്തിൽ ആസക 
െംഭരണം 266.24 ദശലക്ഷം കത്യബ തിക് മരീറ്റര് 
ആയതിരുന്നു. എന്നാൽ കാലവര്ഷത്തിസറെ 
അവൊനം ഇത് 523.23 ദശലക്ഷം കത്യബ തിക് 
മരീറ്റര് ആയതി ഉയര്ന്നു. മുന് വര്ഷം ഇത് യഥാക്രമം 
488.35 ദശലക്ഷം കത്യബ തിക് മരീറ്ററും 690 ദശലക്ഷം 
കത്യബ തിക് മരീറ്ററും ആയതിരുന്നു. ജലെംഭരണതികളതിൽ 
കാലവര്ഷത്തിന കശഷം െംഭരതിക്കുന്ന 

ജലവഥിഭവങ്ങള്
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ജലത്തിസറെ കതാത് പരതികശാേതിക്കുക്ാള്, 
കെതിഞ്ഞ മൂന്ന് വര്ഷങ്ങളായതി െംഭരണത്തിൽ 
ഏറ്റക്കുറച തിലുകള് ഉണ്ാകുന്ന പ്രവണതയാണ് 
കാണുന്നത്. 2015 കാലയളവ തിൽ 373.32 
ദശലക്ഷം ക്യൂബ തിക് മരീറ്റര് ആയതിരുന്നത് 2016 
ആയതിരുന്നക്പൊള് 201.65 ദശലക്ഷം കയുബ തിക് 
മരീറ്ററായതി കുറയുകയുണ്ായതി. എന്നാൽ 2017 
ൽ ഇത് 256.99 ദശലക്ഷം കയുബ തിക് മരീറ്ററായതി 
വര്ദ്ധതിച്ചു (ചഥിത്ം 2.20). 

വന്കടിെ ഇെത്തരം ജലകസെന 
പദ്ധതടികള്
വന്കതിെ ഇെത്രം ഇനത്തിൽസ്പെട്ട 23 
ജലകെെന പദ്ധതതികളാണ് െംസ്ാനത്് 
ഇക്പൊള് ഉള്ളത്. ഇതതിൽ 19 പദ്ധതതികള് 
പൂര്ത്രീകരതിക്കുകയും, 4 പദ്ധതതികള് നെ്പെ തിലാക്തി 
വരുകയും സെയ്യുന്നു. 1970-80 കാലഘട്ടങ്ങളതിൽ  
ആരംഭതിച മൂവാറ്റുപുെ ജലകെെന പദ്ധതതി, 
ഇെമലയാര് ജലകെെന പദ്ധതതി, കാരാപ്പുെ 
ജലകെെന പദ്ധതതി, ബാണാസുരൊഗര് 
ജലകെെന പദ്ധതതി എന്നതിവയാണ് 
പൂര്ത്രീകരതികക്ണ് െമയപരതിേതിയും, 
സെലവെതികക്ണ് തകയും അതതിക്രമതിച തിട്ടും 
പണതി പൂര്ത്രീകരതിക്ാസത ഇക്പൊഴും 
നെ്പെ തിലാക്തി വരുന്നത്. ൊകങ്തതികവം 
ഭരണെംബന്ധവമായ വ തിവ തിേ കാരണങ്ങള് 
സകാണ്ാണ് പ്രെ്തത പദ്ധതതികളുസെ 

നതിര്വ്വഹണത്തിൽ ഇ്യേതികം കാലതാമെം 
ഉണ്ാകുന്നത്.  വ തിശദാംശങ്ങള് അനുബന്ം 2.77 
-ൽ കരഖസ്പെടുത്തിയതിരതിക്കുന്നു. 

മൂവാറ്റുപുഴ വാലടി ജലകസെന 
പദ്ധതടി (എം.വ ടി.ഐ.പടി)
കകരളത്തിസല പ്രോന ജലകെെന പദ്ധതതികളതിൽ 
ഒന്നാണ് മൂവാറ്റുപുെ വാല തി ജലകെെന  
പദ്ധതതി. ഇടുക്തി ജല ്വദയുത പദ്ധതതിയുസെ 
മൂലമറ്റം പവര് സഹൗെതിൽ നതിന്നും സതാടുപുെ 
നദതിയുസെ െംഭരണ പ്രകദശത്് നതിന്നുമുള്ള 
മതിചജലം ഉപകയാഗതിച് ജലകെെന ൌകരത്യം 
ലഭത്യമാക്ാനളളതാണ് ഈ കപ്രാജക്െ്. 
1974 –ൽ 20.86 കകാെതി രൂപ മതതിപ്പുസെലവ തിൽ 
ആരംഭതിച ഈ പദ്ധതതിക്്, 1983 ജൂണ് 
മാെത്തിൽ ആസൂ്ണ കമ്തിഷന് 48.08 
കകാെതി രൂപയ്ക് അനമതതി നൽകുകയുണ്ായതി. 
1994 ൽ ഈ പദ്ധതതി ഭാഗതികമായതി കമ്തിഷന് 
സെയ്ത. ഈ െമയം മുതൽ പൂര്ത്രീകരതിച 
കനാൽ ശംഖലകളതിൽ കൂെതി ജലം വ തിതരണം 
സെയ്യുന്നുണ്ടു്. 35,619 സഹക്െര് കനട്ടമാണ് ഈ 
പദ്ധതതിയതിൽ കൂെതി വ തിഭാവനം സെയ്ത്. ഇതതിൽ 
32,608 സഹക്െര് കനട്ടം ഇതവസര ്കവരതിച്ചു. 
എന്നാൽ െ തില പ്രകദശങ്ങളതിസല പ്രശ്നങ്ങള് ഇത 
വസര പരതിഹരതിച തിട്ടതിലെ. 2015 സല ഡതി.എെ്.ആര് 
നതിരക്് അനെരതിച് പദ്ധതതിയുസെ അെങ്ൽ തക 

ചഥിത്ം 2.20
ജലസംഭരണഥിേളഥിടല സംഭരണ നഥില (2015-17)

               
                  അവലംബം: ജലകസെന വകുപ്്,കകരള സര്ക്ാര്
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സാമ്പത്തിക അവല�ാകനം 2017, ലകരള സംസ്ാന ആസൂത്രണ ല�ാര്ഡ്  

945 കകാെതി രൂപയാണ്. 2017 മാര്ച് വസരയുള്ള 
സമാത്ം സെലവ് 918.32 കകാെതി രൂപയാണ്. 

ഇെമലയാര്  ജലകസെന പദ്ധതടി
സപരതിയാര് നദതിയതിൽ നതിന്നുള്ള സവള്ളം തതിരതിച് 
കൃഷ തികയാഗത്യമായ സപരതിയാര്, ൊലക്കുെതി 
നദരീതെങ്ങളതിസല 14,394 സഹക്െര്  പ്രകദശസത് 
ജലകെെനത്തിന കവണ്തിയുള്ള ഒരു വത്യതതിയാന 
പദ്ധതതിയാണ് ഇെമലയാര്  ജലകെെന പദ്ധതതി. 
17.85 കകാെതി രൂപ എസ്റതികമറ്റ് തക വകയതിരുത്തി 
1981 ലാണ് ഈ പദ്ധതതി ആരംഭതിചത്. 
2012 സല സഷഡ്യൂള് നതിരക്്  അനെരതിച് 
എസ്റതികമറ്റ് 750 കകാെതി രൂപയാക്തി കഭദഗതതി 
സെയ്ത. ഈ പദ്ധതതിയുസെ പ്രോന ഘെകങ്ങള് 
ഇവസയലൊമാണ്  -  (1) പ്രോന കനാൽ 
ആരംഭതിക്കുന്നതിെത്് കനാല തിന് കുറുസകയുള്ള 
സറഗുകലറ്റര് (2) പ്രോന കനാൽ (32.278 കതി.മരീ), 
കലാ സലവൽ കനാൽ (27.25 കതി.മരീ), ല തിങ്് 
കനാൽ (7.575 കതി.മരീ) എന്നതിവ ഉള്സ്പെടുന്ന 
കനാൽ ശംഖല. 32.278 കതി.മരീ നരീളമുള്ള പ്രോന 
കനാല തിസറെ പണതി പൂര്ത്രീകരതിച്ചു. എം.െതി. കറാഡ് 
കക്രാസ്തിംഗ്, സറയതിൽസവ  കക്രാസ്തിംഗ് എന്നരീ 
തെസ്ങ്ങള് ഒെതിസക സലാ സലവൽ കനാല തിസറെ 
15 കതി.മരീ വസരയും, ല തിങ്് കനാല തിസറെ 2 കതി.മരീ 
വസരയുമുള്ള പണതികള് പൂര്ത്രീകരതിച്ചു. 32.278 
കതി.മരീ നരീളത്തിൽ പ്രോന കനാല തിലൂകെയും, 7.3 
കതി.മരീ നരീളത്തിൽ കലാ സലവൽ കനാല തിലൂകെയും 
ജലവ തിതരണം 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 
(ജനവരതി മുതൽ ജൂണ് വസര) വര്ഷങ്ങളതിൽ 
നെത്കയുണ്ായതി. ഇത മൂലം എറണാകുളം 
ജതിലെയതിസല മലയാറ്റൂര്-നരീകലശത്വരം, അയ്ാമ്െ, 
മഞ്ഞപ്ര, തറവൂര് പഞ്ായത്കളതിസല കാര്ഷ തിക 
ആവശത്യങ്ങള്ക്കും, കുെതിസവള്ള ആവശത്യങ്ങള്ക്കും 
ഗുണം ലഭതിച്ചു. 2998 സഹക്െര് അയാക്ട്ട് (അറ്റ) 
കനട്ടം ്കവരതിച്ചു. 2017 മാര്ച് മാെം വസര 
ഈ പദ്ധതതിയുസെ ആസക സെലവ് 433 കകാെതി 
രൂപയാണ്. 

കാരാപ്ഴ ജലകസെന പദ്ധതടി
കാകവരതി നദതിയുസെ ഉപനദരീതെമായ കബനതിയതിൽ 
ആദത്യമായതി നെ്പെ തിലാക്തിയ ഇെത്രം ജലകെെന 
പദ്ധതതിയാണ് കാരാപ്പുെ ജലകെെന പദ്ധതതി. 
കാകവരതി നദതിയുസെ 2.80 റ്റതി.എം. െതി ജലമാണ് 
കാരാപ്പുെ പദ്ധതതിക്് കാകവരതി നദരീതെ 
ട്രതിബ്യൂണൽ അനവദതിച തിട്ടുള്ളത്. എ.ഐ.ബ തി.പ തി 
പദ്ധതതിയതിൽ ഉള്സ്പെടുത്തിയതിട്ടുള്ള 99 മുന്ഗണനാ 
പദ്ധതതികളതിൽ ഒന്നാണ് കാരാപ്പുെ പദ്ധതതി. 
വയനാെ് ജതിലെയതിസല ്വത്തിരതി താലൂക്തിൽ, 
വാെവട്ട എന്ന സ്ലത്് കാരാപ്പുെ നദതിക്് 
കുറുസക ഒരു അണസക്ട്ടും, ജലനതിര്ഗ്മന 

മാര്ഗ്വം പണതിയുന്നതതിനാണ് പ്രെ്തത 
പദ്ധതതി. ഇത മൂലം വയനാെ് ജതിലെയതിസല 
്വത്തിരതി, മാനന്വാെതി, സുൽത്ാന്ബകത്രതി 
തൂലൂക്കുകളതിലായതി 5,221 സഹക്െര് (സനറ്റ്) 
സ്ലത്് ജലകെെനം നെത്വാന് ൊേതിക്കും. 
റതിെര്കവായറതിസറെ ആസക െംഭരണകശഷ തി 
76.50 ദശലക്ഷം ക്യൂബ തിക് മരീറ്ററും, നതിലവ തിസല 
െംഭരണകശഷ തി 72 ദശലക്ഷം കയുബ തിക് 
മരീറ്ററുമാണ്. 

ഈ പദ്ധതതിക്് 1978 ൽ ലൈാനതിംഗ് കമ്തിഷന് 7.60 
കകാെതി രൂപയ്ക് ഭരണാനമതതി നൽകതിയതിരുന്നു. 
5,600 സഹക്െര് പ്രകദശത്് ജലകെെനം 
്കവരതിക്ാനം ജലകെെനൊേത്യതാ 
പ്രകദശമായതി 8,721 സഹക്െര് ്കവരതിക്ാനം 
ലക്ഷത്യമതിട്ടതിരുന്നു.  2014 -സല ഡതി.എെ്.ആര് 
നതിരക്നെരതിച് 560 കകാെതിരൂപയാണ് 
കഭദഗതതി സെയ് അെങ്ൽ തക. ജൂണ് 2010 ൽ 
പദ്ധതതി ഭാഗതികമായതി കമ്തിഷന് സെയ്ത. 2017 
മാര്ച് പ്രകാരം, ആസക െ തിലവെതിച തക 318.08 
കകാെതി രൂപയാണ്. 601 സഹക്െറതിൽ കനട്ടം 
്കവരതിക്കുവാനം, 938 സഹക്െര് ജലകെെന 
ൊേത്യതാ പ്രകദശമായതി വ തികെതി്പെ തിക്കുവാനം 
ൊേതിച്ചു.

ബാണാസുര സാഗര് 
ജലകസെന പദ്ധതടി
വയനാെ് ജതിലെയതിസല രണ്ാമസത് ജലകെെന 
പദ്ധതതിയാണ് ബാണാസുരൊഗര് ജലകെെന 
പദ്ധതതി. പനമരം നദതിയുസെ കപാഷകനദതിയായ 
കരമന്കതാെ് നദരീതെത്തിലാണ് ഈ പദ്ധതതി 
സ്തിതതി സെയ്യുന്നത്. വയനാെ് ജതിലെയതിസല 
രണ്് താലൂക്കുകളതിലായതി 2,800 സഹക്െര്  
കൃഷ തിഭൂമതിയതിൽ, രണ്ാമസത്യും മൂന്നാമസത്യും 
വ തിളകള്ക്് ജലകെെന ൌകരത്യം 
ലഭത്യമാക്കുകസയന്ന ലക്ഷത്യകത്ാസെ 1979-ൽ 
എട്ട് കകാെതി രൂപ മതതി്പെ് സെലവ് കണക്ാക്തി 
ആരംഭതിചതാണ് ഈ പദ്ധതതി. 

2.73 കതി.മരീ നരീളമുള്ള പ്രോന കനാലും, 2 
ശാഖാ കനാലുകളുമാണ് ഉള്ളത്. ഇതതിൽ 
പെതിഞ്ഞാറത്റ ശാഖാ കനാല തിന് 9.030 കതി.മരീ 
നരീളവം, സവണ്തികയാെ് ശാഖാ കനാല തിന് 5.390 
കതി.മരീ നരീളവം ഉണ്ടു്. പ്രോന കനാല തിസറെ 2,360 
മരീ. നരീളത്തിലുള്ള പണതികള് പൂര്ത്രീകരതിച്ചു. 
പെതിഞ്ഞാറത്റ, സവണ്തികയാെ് ശാഖാ 
കനാല തിസറെ പണതികള് പുകരാഗമതിക്കുന്നു. 2016 
ഡതി.എെ്.ആര് പ്രകാരമുള്ള പുതക്തിയ എസ്റതികമറ്റ് 
തക 390 കകാെതി രൂപയാണ്. മാര്ച് 2017 സല 
കണക്് പ്രകാരം ഈ പദ്ധതതിക്് സെലവെതിച തക 
54.01 കകാെതി രൂപയാണ്. 
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അദ്ധ്യായം 2, കൃഷിയം അനുബന്ധ മേഖലകളം

കുട്നാെ് പാകക്ജ്
ആലപ്പുെ ജതിലെയതിസല 32 പഞ്ായത്കളും, 
കകാട്ടയം ജതിലെയതിസല 27 പഞ്ായത്കളും, 
പത്നംതതിട്ട ജതിലെയതിസല 5 പഞ്ായത്കളും 
ഉള്സ്പെട്ടതാണ് കുട്ടനാെന് െത്പെ് പ്രകദശം. 
കാര്ഷ തിക കമഖലയതിസല പ്രതതിെന്ധതി 
പരതിഹരതിക്കുന്നതതിനായതി 1840 കകാെതി 
രൂപയുസെ (2007 വ തിലനതിലവാരത്തിൽ) 
ഒരു പദ്ധതതി എം.എെ്.എെ്.ആര്.എഫ് 
നതിര്കദ്ശതിക്കുകയുണ്ായതി. സവള്ളസ്പൊക്ം 
നതിയ�തിക്കുന്നതതിനം, ജലത്തിസല ഉപ്പുരെം 
നതിയ�തിക്കുന്നതതിനം, ജലനതിര്ഗ്മന െംവ തിോനം 
സമചസ്പെടുത്ന്നതതിനമായതി 1,517.90 കകാെതി 
രൂപയുസെ വ തിവ തിേ പദ്ധതതികള് ജലകെെന 
വകു്പെ് നെ്പെ തിലാക്തി വരുന്നു. സവള്ളസ്പൊക് 
നതിയ�ണ പരതിപാെതികളതിൽ ഉള്സ്പെടുത്തി 
4 പദ്ധതതികള്ക്ാണ് കക� െര്ക്ാറതിസറെ 
അംഗരീകാരം ലഭതിചത്. സക.ഇ.എൽ 1 – 
സവള്ളസ്പൊക് നതിവാരണം (14 പാെകശഖരങ്ങള്), 
സക.ഇ.എൽ 2 - സവള്ളസ്പൊക് നതിവാരണം (9 

പാെകശഖരങ്ങള്), സക.ഇ.എൽ 3 - സവള്ളസ്പൊക് 
നതിവാരണം (231 പാെകശഖരങ്ങള്), സക.ഇ.എൽ 4 
– 12 നരീര്ത്െങ്ങളതിൽ സവള്ളസ്പൊക് നതിവാരണം. 
സക.ഇ.എൽ 1, സക.ഇ.എൽ 2 എന്നതിവയുസെ പണതി 
പൂര്ത്രീകരതിച്ചു. സക.ഇ.എൽ 3 സറെ പണതികള് 92 
ശതമാനവം, സക.ഇ.എൽ നാല തിസറെ പണതികള് 
62 ശതമാനവം പൂര്ത്രീകരതിച്ചു. ഈ പദ്ധതതിയതിൽ 
ഉള്സ്പെടുത്തി നെ്പെ തിലാക്തി വരുന്ന മറ്റ് 
പദ്ധതതികള് പുകരാഗമതിച്ചു വരുന്നു. 

ജലകസെന നടിലവാരം
2016-17 കാലയളവ തിസല ജലകെെന 
സൌകരത്യമുള്ള പ്രകദശത്തിസറെ ക്ാതസ്് 
തതിരതിച്ചുള്ള അറ്റ വ തിസ്തരീര്ണ്ം  അനുബന്ം 2.78 ലും 
2.79 ലും കരഖസ്പെടുത്തിയതിരതിക്കുന്നു. ജലകെെന 
ൌകരത്യമുള്ള പ്രകദശത്തിസറെ അറ്റ വ തിസ്തരീര്ണ്ം 
കുറഞ്ഞു വരുന്ന പ്രവണതയാണ് കണക്കുകള് 
സൂെ തി്പെ തിക്കുന്നത്. െംസ്ാനസത് ജലകെെന 
ൌകരത്യമുള്ള പ്രകദശത്തിസറെ അറ്റ വ തിസ്തരീര്ണ്ം  
2014-15 -ൽ 4.14 ലക്ഷം സഹക്െര് ആയതിരുന്നത്    

കബയാക്് 2.2
നെപ്ഥിലയാക്ഥി വരുന് ജലകസചന പദ്ധതഥിേളുടെ അവകലയാേനത്ഥിനയായഥി 

രൂപീേരഥിച സയാകങ്തഥിേ േമ്ഥിറ്റഥി
െംസ്ാനത്് നെ്പെതിലാക്തി വരുന്ന വന്കതിെ ഇെത്രം വതിഭാഗത്തിൽസ്പെട്ട ജലകെെന പദ്ധതതികളുസെ 
അവകലാകനത്തിനായതി, െംസ്ാന ആസൂ്ണ കബാര്ഡ് അംഗം കഡാ. ആര് രാമകുമാറതിസറെ 
അേത്യക്ഷതയതിൽ അഞ്ംഗ ൊകങ്തതിക കമ്തിറ്റതി രൂപവൽക്രതിച്ചു.

േമ്ഥിറ്റഥിയഥിൽ നഥിക്ഥിപ്തമയായ േർത്വ്യങ്ങള് 
• നെ്പെതിലാക്തി വരുന്ന ജലകെെന പദ്ധതതികളുസെ നതിലവതിസല സ്തിതതി വതിലയതിരുത്ക
• പദ്ധതതി പ്രകദശം െന്ര്ശതിച്ചും, ൊകങ്തതിക വതിലയതിരുത്ലതിലൂകെയും പദ്ധതതി കനട്ടങ്ങള് അവകലാകനം  

സെയ്യുക
• പദ്ധതതികള്ക്ായതി െതിലവെതിച തക ഫലപ്രദമായതി വതിനതികയാഗതിക്കുന്ന തരത്തിൽ പദ്ധതതികള് 

പൂര്ത്രീകരതിക്ാകനാ/നതിര്ത്ലാക്ാകനാ ഉള്ള ൊേത്യത പരതികശാേതിക്കുക.
• പദ്ധതതികളുസെ തെര് നതിര്വ്വഹണത്തിന് അനകയാജത്യമായ മാര്ഗ്നതിര്കദ്ശം തയ്ാറാക്കുക.

േമ്ഥിറ്റഥി സ്വീേരഥിച പ്വർത്ന രീതഥിേള്

• 2017 ജൂ്ല, ആഗെ്റ്റ് മാെങ്ങളതിലായതി സെക്നതിക്ൽ കമ്തിറ്റതി അംഗങ്ങള് പദ്ധതതി പ്രകദശങ്ങള്  
െന്ര്ശതിക്കുകയും, പദ്ധതതി നെത്തി്പെതിലുള്ള തെസ്ങ്ങള് മനസ്തിലാക്കുകയും സെയ്ത.

• ജനപ്രതതിനതിേതികള്, പാെകശഖരെമതിതതി പ്രതതിനതിേതികള്, കര്ഷകര് എന്നതിവരുമായതി അവകലാകന 
കയാഗങ്ങള് െംഘെതി്പെതിച്ചു. 

• സക.എെ്.ആര്.ഇ.െതി/എൽ.യു.ബതി എന്നരീ സ്ാപനങ്ങളുമായതി പദ്ധതതി പ്രകദശങ്ങളുസെ അയാക്ട്ടതിസറെ 
ഉപഗ്ഹ െതി്ങ്ങള് െംബന്ധതിച് െര്ച നെത്കയുണ്ായതി

അവകലാകന റതിക്പൊര്ട്ടതിസറെ കരെ് കരഖ തയ്ാറാക്കുന്ന പ്രക്രതിയ അന്തിമഘട്ടത്തിലാണ്.
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സാമ്പത്തിക അവല�ാകനം 2017, ലകരള സംസ്ാന ആസൂത്രണ ല�ാര്ഡ്  

2015-16 -ൽ 4.13 ലക്ഷം സഹക്െര് ആയും 2016-
17 -ൽ 3.77 ലക്ഷം സഹക്െറായും കുറഞ്ഞു. 
ജലകെെനത്തിസറെ പ്രോന ക്ാതസ്് 
കതിണറുകളാണ്. 1.22 ലക്ഷം സഹക്െര് പ്രകദശത്് 
ഇവ മൂലം ജലകെെനം ലഭത്യമാകുന്നു. െര്ക്ാര് 
കനാല തിൽ കൂെതി 0.63 ലക്ഷം സഹക്െറതിൽ 
ജകലകെെനം ലഭതിക്കുന്നു. എന്നാൽ കപാലും, 
കതിണറുകളും കനാലുകളും മുഖാന്തിരം ജലകെെനം 
ലഭത്യമാകുന്ന പ്രകദശങ്ങളുസെ വ തിെ്തൃതതി കുറഞ്ഞു 
വരുന്നു. 

സമാത്ം ജലകെെന സൌകരത്യമുള്ള 
പ്രകദശത്തിസറെ വ തിെ്തൃതതിയതിൽ വത്യതതിയാനം 
ഉണ്ാകുന്നതായാണ് കണക്കുകള് 
സൂെ തി്പെ തിക്കുന്നത്. 2014-15 -ൽ 4.69 ലക്ഷം  
സഹക്െര് ആയതിരുന്നത്, 2015-16 
ആയക്പൊള് 4.83 ലക്ഷം സഹക്െര് ആയതി 
വര്ദ്ധതിച്ചുസവങ്തിലും,   2016-17 -ൽ ഇത് 4.57 
ലക്ഷം സഹക്െറായതി കുറയുകയുണ്ായതി. 
സമാത്ം ജലകെെ തിത പ്രകദശത്തിസറെ 
വ തിശദാംശങ്ങളും, ജലകെെനത്തിസറെ 
പ്രകയാജനം ഏറ്റവം അേതികം ലഭതിച വ തിളകളുസെ 
വ തിശദാംശങ്ങളും അനുബന്ം 2.80 ലും 2.81 ലും 
കരഖസ്പെടുത്തിയതിരതിക്കുന്നു. നാളതികകരം, സനലെ്, 
അെയ്ക, പചക്റതികള് എന്നരീ വ തിളകള്ക്ാണ് 
ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ കൂടുതൽ പ്രകയാജനം 
ലഭതിചത്. എന്നതിരുന്നാൽക്പൊലും, ഈ വ തിളകള്ക്് 
ജലകെെനം ലഭത്യമായ പ്രകദശത്തിസറെ 
വ തിെ്തൃതതി കെതിഞ്ഞ വര്ഷകത്ക്ാള് 2016-17 
കാലയളവ തിൽ കുറഞ്ഞതായതിട്ടാണ് കാണുന്നത്. 
2015-16 സല കണക്കുകളുമായതി താരതമത്യം 
സെയ്യുക്ാള്, നാളതികകരത്തിന് ജലകെെനം 
ലഭത്യമായ പ്രകദശത്തിസറെ വ തിെ്തൃതതി 1.65 
ലക്ഷം സഹക്െറതിൽ നതിന്നും 1.59 ലക്ഷം 
സഹക്െറായതിട്ടും, സനൽകൃഷ തിയുകെത് 1.50 ലക്ഷം 
സഹക്െറതിൽ നതിന്നും 1.31 ലക്ഷം സഹക്െറായതിട്ടും 
2016-17 വര്ഷത്തിൽ കറയുകയുണ്ായതി. 
സമാത്ം കൃഷ തി ഭൂമതിയും സമാത്ം ജലകെെ തിത 
പ്രകദശവം തമ്തിലുള്ള അനപാതം 2015-16 ൽ 
18.4 ശതമാനമായതിരുന്നത് 2016-17 ൽ 17.7 
ശതമാനമായതി കുറഞ്ഞു.

ടെറുകടിെ ജലകസെനം
2000 സഹക്െറതിന് താസെ വ തിെ്തൃതതിയുള്ള 
പ്രകദശത്് ജലകെെനം എത്തിക്കുന്ന 
പദ്ധതതികസളയാണ് സെറുകതിെ ജലകെെന 
പദ്ധതതിയതിൽ ഉള്സ്പെടുത്തിയതിരതിക്കുന്നത്. സഹക്െര് 
അനപാതത്തിൽ കവണ്തി വരുന്ന കുറഞ്ഞ 
മുതൽ മുെക്്, സമചസ്പെട്ട രരീതതിയതിലുള്ള ആദായം, 
ആവാെ വത്യവസ്ക്് അനകയാജത്യമായ 
പ്രവര്ത്നം എന്നരീ കാരണങ്ങള് സകാണ്് 

നമ്മുസെ െംസ്ാനത്് സെറുകതിെ ജലകെെന 
പദ്ധതതികള് ഒരു സുപ്രോന പങ്് വഹതിക്കുന്നു. 
തെയണകളുസെ നതിര്മ്ാണം, ജലകെെന 
ൊങ്കുകളുസെ നതിര്മ്ാണവം പുനരുദ്ധാരണവം, 
റഗുകലറ്ററുകള്, ബണ്ടുകള്, ല തിഫ്റ്റ് ഇറതികഗഷന് 
പദ്ധതതികള് മുതലായവയാണ് പ്രോനമായും 
സെറുകതിെ ജലകെെന പദ്ധതതികളതിൽ ഉള്സ്പെടുത്തി 
സെയ്ത വരുന്നത്. കുളങ്ങളുകെയും ൊങ്കുകളുകെയും 
നവരീകരണം, ല തിഫ്റ്റ് ഇറതികഗഷന് ഉള്സ്പെസെയുള്ള 
സെറുകതിെ ജലകെെന പദ്ധതതികള് എന്നതിവയ്ക് 
ഊന്നൽ നൽകതി സകാണ്ായതിരുന്നു പ�ണ്ാം 
പഞ്വത്രപദ്ധതതിക്ാലത്് സെറുകതിെ 
ജലകെെന കമഖലയ്ക് പ്രാോനത്യം നൽകതിയത്. 
സെറുകതിെ ജലകെെന പദ്ധതതികള്ക്് 
അനകയാജത്യമായ ൊഹെരത്യമാണ് നമ്മുസെ 
െംസ്ാനത്ള്ളസതങ്തിലും, ഇതതിസറെ മുഴുവന് 
ൊേത്യതയും പ്രകയാജനസ്പെടുത്വാന് 
ൊേതിച തിട്ടതിലെ. പ�ണ്ാം പദ്ധതതിക്ാലയളവ് 
വസര 1,231.50 കകാെതി രൂപ സെറുകതിെ ജലകെെന 
കമഖലയ്ക് സെലവെതിചത വെതി 325,565 സഹക്െര് 
(അറ്റ) കനട്ടം ്കവരതിക്കുവാന് ൊേതിച്ചു. 
പ�ണ്ാം പഞ്വത്രപദ്ധതതിക്ലാത്് മാ്ം 
43,699 സഹക്െര് കനട്ടം ്കവരതിച്ചു.

2014-15 മുതൽ 2016-17 വര്ഷം വസരയുള്ള 
സെറുകതിെ ജലകെെന പദ്ധതതിയുസെ 
ഭൗതതികകനട്ടങ്ങള് അനുബന്ം 2.82 -ൽ 
കരഖസ്പെടുത്തിയതിരതിക്കുന്നു. ജലകെെന 
പദ്ധതതികള്ക്് ആര്.ഐ.ഡതി.എഫ് പദ്ധതതികളതിൽ 
കൂെതി നബാര് ഡ് വായ്പ അനവദതിക്കുന്നുണ്്. ഘട്ടം 
I മുതൽ XXI വസരയുള്ള വ തിവ തിേ പദ്ധതതികളതിൽ 
ഇതവസര 1329 പണതികള് പൂര്ത്തിയായതി. 
വ തിശദാംശങ്ങള് അനുബന്ം 2.83 ൽ 
കരഖസ്പെടുത്തിയതിട്ടുണ്ടു്. ആര്.ഐ.ഡതി.എഫ് XXII 
ൽ 27.50 കകാെതി രൂപയുസെ 3 പദ്ധതതികള്ക്് 
നബാര്ഡ് അംഗരീകാരം നൽകതിയതിട്ടുണ്ടു്. 

ഹരടിതകകരളം മടിഷന് - ജല 
സംരക്ഷണവം പ്കൃതടി വ ടിഭവ 
പരടിപാലനവം
ജലെംരക്ഷണം അഥവാ ജലെമൃദ്ധതി 
എന്നതാണ് ഈ പദ്ധതതിയുസെ മുഖത്യലക്ഷത്യം. ഈ 
ലക്ഷത്യം ്കവരതിക്കുന്നതതിനള്ള ഉത്രവാദതിതത്വം 
ജലകെെന വകു്പെ തിനാണ്. നതിലവ തിലുള്ള 
ജലക്ാതസ്സുകള് വൃത്തിയാക്കുന്നതതിലൂകെയും, 
പുനരുദ്ധരതിക്കുന്നതതിലൂകെയും ഈ ലക്ഷത്യം 
്കവരതിക്ാന് ൊേതിക്കും. ഇതതിലൂസെ 
ജലകെെനത്തിനം കുെതിസവള്ളത്തിനമായതി 
ശുദ്ധജലം ഉറപ്പു വരുത്ാനാകും. ജല 
കമഖലയതിലുള്ള എലൊ ഗുണകഭാക്താക്കളയും 
ഒരുമതി്പെ തിച് ഒരു ഏകരീകൃത നരീര്ത്ൊേതിഷ് തിത 
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മാര്ഗ്ത്തിലൂസെ വ തിവ തിേ പദ്ധതതികള് 
നെ്പെ തിലാക്കുന്നതതിനാണ് മതിഷന് ലക്ഷത്യമതിടുന്നത്. 
ഇതതിലൂസെ പ്രകൃതതി വ തിഭവ പരതിപാലനവം 
ൊേത്യമാകും. രണ്് ഘട്ടങ്ങളതിലായതിട്ടാണ് ഈ 
പദ്ധതതി നെ്പെ തിലാക്കുന്നത്. ഒന്നാം ഘട്ടത്തിൽ 
കുളങ്ങളുസെ നവരീകരണവം, രണ്ാം ഘട്ടത്തിൽ 
നദതികള്, കായലുകള് മുതലായ ജലാശയങ്ങളുസെ 
പുനരുദ്ധാരണവം, വല തിയകുളങ്ങസള ജലകെെന 
കനാലുകളുമായതി ബന്ധതി്പെ തിക്കുന്നതതിനം, 
ജലകെെന കനാല തിസറെ കൊര്ച 
പരതിഹരതിക്കുന്നതതിനം ലക്ഷത്യമതിടുന്നു.

ഭൂഗര്ഭ ജല വ ടികസനം
ആകഗാളതലത്തിലുള്ള ജല ഉപകയാഗത്തിൽ 
ഭൂഗര്ഭജല വ തിനതികയാഗം വളസരയേതികം 
പുകരാഗതതി കനെതിയതിട്ടുണ്ടു്. പട്ടണങ്ങളതിലും 
നഗരങ്ങളതിലും ഗാര്ഹതിക ഉപകയാഗത്തിനള്ള 
ജലത്തിസറെ ഒരു പ്രോന ക്ാതസ്് 
ഭൂഗര്ഭജലമാണ്. കക� ഭൂഗര്ഭജല 
വകുപ്പും, െംസ്ാന ഭൂഗര്ഭജല വകുപ്പുമാണ് 
ഭൂഗര്ഭജലത്തിസറെ നതിര്ണ്യം നെത്ന്നത്. 
ഓകരാ പ്രകദശകത്യും ഭൂഗര്ഭജലത്തിസറെ 
അളവനെരതിചാണ് നതിര്ണ്യം നെത്ന്നത്. 

2013 സല െംസ്ാന ഭൂഗര്ഭജല കണക്് 
പ്രകാരം, െംസ്ാനത്് ഭൂഗര്ഭ ജലത്തിസറെ 
ആസക വാര്ഷ തിക റരീൊര്ജ്് 6,251.31എം.െതി.എം 
ഉം, യഥാര്ത്ഥ വാര്ഷ തിക ഭൂഗര്ഭ ജല ലഭത്യത 
5,651.53 എം.െതി.എം ഉം ആണ്. െംസ്ാനത്് 
ജലകെെനവ തികെനത്തിനാവശത്യമായതി വരുന്ന 
യഥാര്ത്ഥ ഭൂഗര്ഭ ജലം 2,944.62 എം.െതി.എം 
ആണ്. നമ്മുസെ െംസ്ാനത്് ഭൂഗര്ഭ ജല 
വ തികെനത്തിസറെ കസ്റജ് 46.68 ശതമാനം ആണ്. 
ജതിലൊതലത്തിൽ, ഏറ്റവം കൂടുതൽ കാെര്കഗാഡ് 

ജതിലെയതിലാണ് (69.81 ശതമാനം), തെര്ന്ന് 
തതിരുവനന്പുരത്ം (60.27 ശതമാനം). ഏറ്റവം 
കുറവ് വയനാെ് ജതിലെയതിലാണ് (19.48 ശതമാനം). 
വ തിശദാംശങ്ങള് അനുബന്ം 2.84 -ൽ 
കരഖസ്പെടുത്തി യതിരതിക്കുന്നു. പ�ണ്ാം പഞ്വത്ര 
പദ്ധതതിക്ാലയളവ തിസല ശ്രകദ്ധയമായ 
കനട്ടങ്ങള് - ഭൂഗര്ഭജല പരത്യകവഷണം (44643 
എണ്ം), കതിണര് നതിര്മ്ാണം (8,259 എണ്ം), 
104 കബാട്ടതില തിംഗ് ലൈാന്റുകള്ക്് അനമതതി 
നൽകൽ, െ തിറ്റൂര് കബ്ാക്തിൽ െബ് െര്ഫെ് 
്ഡക്തിസറെ നതിര്മ്ാണം, തറന്ന കതിണര് 
റരീചാര്ജ്തിംഗ് (150 എണ്ം), 4 സെക് ഡാമുകള്, 6 
കബാര്സവൽ റരീചാര്ജ്തിനള്ള െംവ തിോനങ്ങള്, 
സെക്് ഡാമതിസറെ ്െഡ് സകട്ടൽ 
നതിര്മ്ാണം വത്യാപ തി്പെ തിക്ൽ മുതലായവയാണ്. 
ഭൗതതികകനട്ടങ്ങളുസെ വ തിശദാംശങ്ങള് 
അനുബന്ം 2.85 -ൽ കരഖസ്പെടുത്തിയതിരതിക്കുന്നു.

പ�ണാം പഞ്ചവത്സര 
പദ്ധതടിക്ാലത്ത് ജലകസെന 
കമഖലയുടെ പ്വര്ത്തന കനട്ം
പ�ണ്ാം പഞ്വത്ര പദ്ധതതിക്ാലത്് 
ജലകെെന കമഖലയ്ക് 2,560.06 കകാെതി രൂപയാണ് 
വകയതിരുത്തിയതിരുന്നത്. വന്കതിെ ഇെത്ര 
ജലകെെന പദ്ധതതികള്ക്ാണ് തകയുസെ 
ഏറതിയ പങ്കും വകയതിരുത്തിയതിരുന്നത് (69.43 
ശതമാനം). തെര്ന്ന് സെറുകതിെ ജലകെെനം 
(19.63 ശതമാനം), സവള്ളസ്പൊക് നതിയ�ണ 
പദ്ധതതികള് (9.84 ശതമാനം), കമാറെ് ഏരതിയ 
വ തികെനപ്രവര്ത്നങ്ങള് (1.09 ശതമാനം). 
പ�ണ്ാം പഞ്വത്ര പദ്ധതതിക്ാലത്് 
വകയതിരുത്തിയ ബഡ്ജറ്റ് വ തിഹതിതവം െ തിലവ് 
വ തിശദാംശങ്ങളും അനുബന്ം 2.86 -ൽ 
കരഖസ്പെടുത്തിയതിരതിക്കുന്നു.

പരതിസ്തിതതിക്കും, സമചസ്പെട്ട ഉപജരീവനത്തിനം, 
ഭക്ഷത്യസുരക്ഷയ്ക്കും, വനങ്ങള് അതത്യന്ാകപക്ഷ തിത 
മാണ്. വനകമഖലസയ ആശ്രയതിച്ചു കെതിയുന്ന 
ജനവ തിഭാഗങ്ങള്ക്് ഭക്ഷണം, ഊര്ജ്ം, 
പാര്്പെ തിെം, കജാല തി, വരുമാനം എന്നതിവ 
വനകമഖലയതിൽ നതിന്നും ലഭതിക്കുന്നതാണ്. 
വനപരതിപാലനത്തിന് ‘കഫാറെ്റ്റ് സഹൽത്്’ 
എന്ന ആശയം അതത്യന്ാകപക്ഷ തിതമാണ്. 
ലഭത്യമായ വനകമഖലയുകെയും, വനകമഖലക്കു 

പുറത്ള്ള വൃക്ഷങ്ങളുകെയും വനപ്രകദശങ്ങളുകെയും 
ശാെ്്രീയമായ അവകലാകനം കാലാനസൃത 
മായതി നെ്പെ തിലാക്കുന്നത് ഇന്ത്യ ഉള്സ്പെെയുള്ള 
വളസര കുറച്ചു രാജത്യങ്ങളതിൽ മാ്കമയുള്ളു. 
ആറെമാന് നതികക്ാബാര് ദത്വ രീപുകള്, പശ് തിമഘട്ട 
മലനതിരകള്, വെക്കു കതിെക്ന് െംസ്ാനങ്ങള് 
എന്നരീ പ്രകദശങ്ങളതിൽ കാണസ്പെടുന്ന നതിതത്യഹരതിത 
വനങ്ങള് മുതൽ ഹതിമാലയന് പര്വ്വതനതിരകളതിൽ 
കാണസ്പെടുന്ന കുറ്റതിസചെതികള് വസരയുള്ള വ തിവ തിേ 

വനം, വന്യജീവഥി സംരക്ണം
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വനകമഖല പ്രകദശങ്ങളാണ് രാജത്യത്ള്ളത്. 
ഈ രണ്ടുതരത്തിലുള്ള വനകമഖല പ്രകദശങ്ങള് 
കൂൊസത, ഉഷ്ണകമഖല നതിതത്യഹരതിത വനങ്ങള്, 
ആര്ദ നതിതത്യഹരതിത വനങ്ങള്, മുള്്പെെര്പ്പുകള്, 
ഉപഉഷ്ണകമഖല പ്രകദശങ്ങളതിലുള്ള ്പന് മരങ്ങളും 
നമ്മുസെ രാജത്യത്ണ്ടു്. കഫാറെ്റ്റ് െര്സവ്വ ഓഫ് 
ഇന്ത്യ റതിക്പൊര്ട്ട് 2015 പ്രകാരം 794,245 െ.കതി.മരീ 
ആണ് രാജത്യസത് സമാത്ം വനകമഖല 
പ്രകദശം, അതായത് സമാത്ം ഭൂപ്രകൃതതിയുസെ 
24.16 ശതമാനം. ഇതതിൽ 85,904 െ.കതി.മരീ 
നതിബ തിഡ വനവം, 315,374 െ.കതി.മരീ താരതകമത്യന 
നതിബ തിഡ വനവം, 300,395 െ.കതി.മരീ തറന്ന 
വനപ്രകദശവമാണ്. നമ്മുസെ െംസ്ാനസത് 
വനങ്ങകളയും, വൃക്ഷ െ്ത്തികനയും രണ്ായതി 
തരം തതിരതിക്ാം (എ). െര്ക്ാര് അേരീനതയതിലും, 
നതിയ�ണത്തിലുമുള്ള വനങ്ങള് (ബ തി). 

വനപ്രകദശത്തിന് പുറത്ള്ള വൃക്ഷങ്ങള്. 
െംസ്ാനസത് സമാത്ം ഭൂവ തിെ്തൃതതി 38,863 
െ.കതി.മരീ ആണ്. ഇതതിൽ, റതിെര്വ്ഡ് വനങ്ങളായതി 
കരഖസ്പെടുത്തിയതിട്ടുള്ളത് 11,309 െ.കതി.മരീ ആണ്, 
അതായത് സമാത്ം ഭൂവ തിെ്തൃതതിയുസെ 29.1 
ശതമാനം. കഫാറെ്റ്റ് െര്സവ്വ ഓഫ് ഇന്ത്യയുസെ 
2015 കണസക്ടു്പെ് പ്രകാരം, കതാട്ടങ്ങള് 
ഉള്സ്പെസെയുള്ള െംസ്ാനസത് വനകമഖലയുസെ 
വ തിെ്തൃതതി 19,239 െ.കതി.മരീ ആണ്. 2013 സല 
കഫാറെ്റ്റ് െര്സവ്വ ഓഫ് ഇന്ത്യ റതിക്പൊര്ട്ടുമായതി 
താരതമത്യം സെയ്യുക്ാള്, കകരളത്തിസല തറന്ന 
വനപ്രകദശങ്ങളതിൽ ഗണത്യമായ വര്ദ്ധനവ് 
വന്നതിട്ടുള്ളതായതിട്ടാണ് കാണാന് ൊേതിക്കുന്നത്. 
എന്നാൽ നതിബ തിഡ, താരതകമത്യന നതിബ തിഡ 
വനകമഖലയുസെ വ തിെ്തൃതതിയതിൽ കുറവ് 
വന്നതിട്ടുണ്ടു്.

ചഥിത്ം 2.21 
കേരളത്ഥിടല വനകമഖലയടെ ജഥില്തഥിരഥിച്ചുള്ള വഥിസ്ീർണ്ം (ച.േഥി.മീ)              

െംസ്ാനസത് ഏറ്റവം അേതികം വനകമഖല 
യുള്ള ജതിലെ ഇടുക്തിയാണ് (3,770 െ.കതി.
മരീ), തെര്ന്ന് പാലക്ാടും (1,761 െ തി.കതി.മരീ), 
പത്നംതതിട്ട(1,742 െ തി.കതി.മരീ) ജതിലെകളുമാണ് 
(ചഥിത്ം 2.21). െംസ്ാനസത് ജതിലെ തതിരതിച്ചുള്ള 
വന കമഖല പ്രകദശങ്ങള് അനുബന്ം 2.87 
-ൽ കരഖസ്പെടുത്തിയതിരതിക്കുന്നു. െംസ്ാനത്് 
ആസകയുള്ള വനപ്രകദശമായ 11,309.48 
െ.കതി.മരീ -ൽ ഭൂരതിഭാഗവം ഉഷ്ണകമഖല 
നതിതത്യഹരതിത വനങ്ങളാണ് (34.28%), തെര്ന്ന് 
ആര്ദ നതിതത്യഹരതിത വനങ്ങളുമാണ് (31.97).      
െംസ്ാനസത് പ്രോന ഇനം വനങ്ങള് 
അനുബന്ം 2.88 -ൽ കരഖസ്പെടുത്തിയതിരതിക്കുന്നു.

സ്വാഭാവടിക വനങ്ങളുടെ 
പരടിപാലനം
്ജവ ്വവ തിദ്ധത്യ െംരക്ഷണവം, 
ജരീവകനാപാേതിയും നതിലനതിര്ത്ന്നതതിന 
കവണ്തിയാണ് വ തിവ തിേ പദ്ധതതികളതിലൂസെ വനങ്ങള് 
പരതിപാല തിക്സ്പെടുന്നത്. വനാതതിര്ത്തികളുസെ 
െര്സവ്വ, വനെംരക്ഷണം, നശതിച്ചു കപായ 
വനത്തിന പകരം വനം വച്ചു പ തിെതി്പെ തിക്ൽ 
എന്നതിവയായതിരുന്നു 2016-17 സല പ്രോന 
പ്രവര്ത്തികള്. വനാതതിര്ത്തി കവര്തതിരതിക്കു 
ന്നതതിസറെ ഭാഗമായതി 12,831 ജണ്കളും, 8.41 
കതി.മരീ നരീളത്തിൽ ്കയ്ാലകളും നതിര്മ്തിച്ചു. 
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നശതിച്ചു കപായ വനത്തിന പകരം വനം വച്ചു 
പ തിെതി്പെ തിക്കുന്നതതിസറെ ഭാഗമായതി 52 സഹക്െര് 
പ്രകദശത്് പുതതായതി നട്ടു പ തിെതി്പെ തിക്കുകയും, 
384.28 സഹക്െറതിൽ നതിലവ തിലുള്ള കതാട്ടങ്ങള് 
പരതിപാല തിക്കുകയും സെയ്ത. കാട്ടുതരീയതിൽ നതിന്നുള്ള 
െംരക്ഷണ പ്രവര്ത്തികളുസെ ഭാഗമായതി 
5,978.34 കതി.മരീ. നരീളത്തിൽ കാട്ടുതരീ നതിയ�ണ 
കരഖകള് നതിര്മ്തിക്കുകയും, 77,555 വാചര്മാസര 
നതിയമതിക്കുകയും സെയ്ത. 

കതാട്ങ്ങളുടെ ഉല്ാദനക്ഷമത
െംസ്ാനത്് മുന്കാലങ്ങളതിൽ കതാട്ട 
വ തിളകളതിൽ കൂടുതൽ പ്രോനത്യം നൽകതിയതിരുന്നത് 
കതക്തിനായതിരുന്നു. കതക്തിനള്ള മുന്തിയ 
ഗുണഗണങ്ങള് കാരണം ഇത് ഏറ്റവം 
പ്ര തിയസ്പെട്ട കതാട്ടവ തിളയായതി തെര്ന്ന് കപാരുന്നു. 
വത്യാവൊയതിക ആവശത്യങ്ങള്ക്കുള്ള അെംെ്കൃത 
വെ്തക്ള്ക്കുള്ള ആവശത്യം വര്ദ്ധതിചകതാടു 
കൂെതി കട്ടതി കുറഞ്ഞ തെതികള് വച്ചു പ തിെതി്പെ തിക്കുന്നത് 
വര്ദ്ധതിച്ചു. വന്മരകതാട്ടങ്ങള്ക്കുള്ള ആവശത്യകത 
പരതിഹരതിക്കുന്നതതിനായതി 2016-17 കാലയളവ തിൽ 
763.06 സഹക്െര് പ്രകദശത്് പുതതായതി 
വച്ചു പ തിെതി്പെ തിക്കുകയും, 2,499.48 സഹക്െറതിൽ 
പരതിപാല തിക്കുകയും സെയ്ത. വത്യാവൊയതിക 
ആവശത്യങ്ങള്ക്കുള്ള അെംെ്കൃത വെ്തക്ള് 
നൽകുന്നതതിന് കവണ് കതാട്ടങ്ങള് 967.9 
സഹക്െറതിൽ പുതതായതി നട്ടു പ തിെതി്പെ തിക്കുകയും, 

1280.78 സഹക്െറതിൽ പരതിപാല തിക്കുകയും സെയ്ത. 
ഈ കാലയളവ തിൽ തെതിയതിതര വനഉല്ന്നങ്ങള് 
പുതതായതി 124.9 സഹക്െറതിൽ വച്ചു പ തിെതി്പെ തിക്കുകയും, 
544.4 സഹക്െറതിൽ പരതിപാല തിക്കുകയും 
സെയ്യുകയുണ്ായതി. വനവൃക്ഷകത്ാട്ടങ്ങളുസെ 
തരംതതിരതിച്ചുള്ള  വതിസ്തരീര്ണ്ം അനുബന്ം 2.89 -ൽ 
കരഖസ്പെടുത്തിയതിരതിക്കുന്നു. 

മനുഷ്യ-മൃഗ സംഘര്ഷം
വനത്യജരീവ തികളുസെ ആവശത്യങ്ങള് ജനവ തിഭാഗങ്ങളുസെ 
കമൽ അതതിക്രമതിക്കുക്ാൊണ് മനഷത്യമൃഗ 
ഏറ്റുമുട്ടൽ ഉണ്ാകുന്നത്. ഇത മൂലം മനഷത്യര്ക്കും 
വനത്യജരീവ തികള്ക്കും ഒരു കപാസല നാശനഷ്ം 
െംഭവ തിക്കുന്നു. ജനെംഖത്യയതിലുള്ള വര്ദ്ധനവം, 
വനകമഖലാ പ്രകദശങ്ങള്ക്കു   കമലുള്ള അേതിക 
െമ്ര്ദ്വം മൂലമാണ് മനഷത്യമൃഗ ഏറ്റുമുട്ടലും 
തൽഫലമായുള്ള െംഘര്ഷവം വര്ദ്ധതിക്കുന്നത്. 
മനഷത്യര്ക്കുണ്ാകുന്ന മുറതിവകള്, കൃഷ തിനാശം, 
വളര്ത്മൃഗങ്ങളുസെ കമാഷണം, വരീടുകള്ക്കും 
വെ്തക്ള്ക്കുമുള്ള കകടുപാടുകള് എന്നതിങ്ങസന 
പലവ തിേത്തിലാണ് മനഷത്യമൃഗ െംഘര്ഷം 
പ്രതതിഫല തിക്കുന്നത്. നമ്മുസെ െംസ്ാനത്് 
മനഷത്യമൃഗ െംഘര്ഷം ക്രമാ തരീതമായതി 
വര്ദ്ധതിക്കുന്നതായാണ് കണക്കുകള് 
സൂെ തി്പെ തിക്കുന്നത്. 2016-17 കാലയളവ തിൽ 
മനഷത്യ മൃഗ െംഘര്ഷവമായതി ബന്ധസ്പെട്ട് 
7,765 െംഭവങ്ങള് കരഖസ്പെടുത്തിയതിട്ടുണ്ടു്. 

കബയാക്് 2.3
മനുഷ്യമൃഗ സംഘർഷങ്ങളുടെ േയാരണവം, വ്യയാപ്തഥിയം, സ്വീേരഥിച പ്തഥിവഥിധഥിേളും

കേരളത്ഥിടറെ വനയാതഥിർത്ഥിയഥിൽ മനുഷ്യമൃഗ സംഘർഷങ്ങള് വളടര സയാധയാരണമയാണ്. ആന, 
േയാട്ടുപന്ഥി, കുരങ്ങന്, േടുവ, സർപ്ം എന്ീ മൃഗങ്ങളയാണ് പ്ധയാനമയായം ഇതഥിൽ ഉള്ടപ്ടുന്ത്.  
പ്ധയാന േയാരണങ്ങള്
• െത്വാഭാവതിക വാെസ്ലം െതിന്നഭതിന്നമാകൽ
• വനങ്ങളുസെ നശരീകരണം
• വനത്തിലൂസെയുള്ള നെവെതികളുസെ അഭാവം
• കൃഷതിയതിലും ഭൂവതിനതികയാഗത്തിലും വന്നതിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങള്
• കാലാവസ്ാ വത്യതതിയാനം

സംഘർഷത്ഥിടറെ വ്യയാപ്തഥി
•  െതില പ്രകദശങ്ങളതിൽ മനഷത്യമൃഗ െംഘര്ഷം ഭയസ്പെടുത്ന്ന തരത്തിലാണ് ഉള്ളത്. നഷ്പരതിഹാരമായതി 

നൽകുന്ന തകയതിൽ വര്ഷാ വര്ഷം വര്ദ്ധനവണ്ാകുന്നു. ഇതതിൽ നതിന്നും പ്രശ്നത്തിസറെ തരീവ്രത 
മനസ്തിലാക്കുവാന് ൊേതിക്കും. 

• 145 മനഷത്യ മരണങ്ങള്, 361 കന്നുകാലതി മരണം, കൃഷതിനാശം കരഖസ്പെടുത്തിയ 6,461 െംഭവങ്ങള്, 
വെ്തനഷ്ം എന്നതിങ്ങസന വതിവതിേ െംഭവങ്ങളാണ് 2016-17 ൽ കരഖസ്പെടുത്തിയത്. 
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സാമ്പത്തിക അവല�ാകനം 2017, ലകരള സംസ്ാന ആസൂത്രണ ല�ാര്ഡ്  

ആക്രമണത്ഥിന് ഇരയയായവർക്കുള്ള ധനസഹയായം

• മനഷത്യര്ക്കുണ്ാകുന്ന മുറതിവകള്   -    75,000 രൂപ (പരമാവേതി)
• വനവാെതികള്ക്കുണ്ാകുന്ന മുറതിവകള് - െതികതിത്ക്ായതി െതിലവെതിക്കുന്ന മുഴുവന് തകയും
• സ്തിരമായ അംഗഭംഗം െംഭവതിക്ൽ    - 75,000 രൂപ (പരമാവേതി)
• കന്നുകാലതി/കൃഷതി/ഭവനം എന്നതിവയ്ക്കുണ്ാകുന്ന നാശനഷ്ം  - 75,000 രൂപ (പരമാവേതി)
• മനഷത്യ ജരീവന് നഷ്സ്പെെൽ     - 500,000 രൂപ
• വനകമഖലക്് പുറത്് െര്്പെദംശനകമറ്റ് മനഷത്യ ജരീവന് നഷ്സ്പെെൽ  - 100,000 രൂപ

സ്വീേരഥിച നെപെഥിേള്

• ൌകരാര്ജ് കവലതി നതിര്മ്ാണം (1,501 കതി.മരീ)
• ആനക്തിെങ്ങുകളുസെ നതിര്മ്ാണം (584 കതി.മരീ)
• ആനയുസെ ആക്രമണം കനരതിൊനള്ള െംരക്ഷണ ഭതിത്തികള് (35 കതി.മരീ)
• ്കയ്ാലകളുസെ നതിര്മ്ാണം (259 കതി.മരീ)
• വൃക്ഷങ്ങള്/സെെതികള് സകാണ്ടുള്ള കവലതി നതിര്മ്ാണം (43 കതി.മരീ)
• കല്ലു സകാണ്ടുള്ള കതിെങ്ങുകളുസെ നതിര്മ്ാണം (3.5 കതി.മരീ)

വനത്യജരീവ തികളുസെ ആക്രമണത്തിന് 
ഇരയായവര്ക്് നഷ്പരതിഹാരമായതി 9.63 കകാെതി 
രൂപ വ തിതരണം സെയ്ത. 

പട്ടികവര്ഗ്ഗക്ാകരയും മറ്് 
പരമ്പരാഗത വനവാസടികകളയും 
സംബന്ടിച (വനാവകാശം 
അംഗരീകരടിക്ൽ) വനാവകാശ 
നടിയമം 2006
വനകമഖലസയ ആശ്രയതിച്ചു കെതിയുന്ന 
വ തിഭാഗങ്ങളുസെ വനാവകാശം അംഗരീകരതിക്കുക 
എന്നതാണ് വനാവകാശ നതിയമം 
2006 ലക്ഷത്യമതിടുന്നത്. വനവാെതികളായ 
പട്ടതികവര്ഗ്ക്ാരുസെ വത്യക്തതിഗത അവകാശങ്ങളും, 
ൊമൂഹതിക അവകാശങ്ങളും വനാവകാശ നതിയമം 
അംഗരീകരതിക്കുന്നു. ഇതതിലൂസെ വനവാെതികള്ക്് 
്ജവ ്വവ തിദ്ധത്യം െംരക്ഷ തിക്കുന്നതതിനം, 
പ്രകയാജനസ്പെടുത്ന്നതതിനം, 
പാരതിസ്തിതതിക െമതല തിതാവസ് 
നതിലനതിര്ത്ന്നതതിനമുള്ള ഉത്രവാദതിതത്വവം 
അേതികാരവം വനാവകാശ നതിയമം 
അനവദതിക്കുന്നു. വത്യക്തതിഗതാവകാശങ്ങള്, 
ൊമൂഹതികാവകാശങ്ങള് എന്നരീ ഇനങ്ങളതിൽ 
യഥാക്രമം 25,081 ഉം 164 ഉം ്റ്ററ്റതിലുകള് 
വ തിതരണം സെയ്ത. വ തികെന അവകാശങ്ങളതിൽ 
455 പരാതതികളതിൽ തരീര്്പെ് കല് തിച്ചു. വത്യക്തതിഗത 
ആനകൂലത്യങ്ങളുസെ വ തിശദാംശങ്ങള് അനുബന്ം 
2.90-ൽ കരഖസ്പെടുത്തിയതിരതിക്കുന്നു. 

പ്ധാന വനവടിഭവങ്ങളും 
വനത്തടിൽനടിന്നുള്ള വരുമാനവം
വനവ തിഭവങ്ങളുസെ ഉല്ാദനത്തിൽ പ്രോന പങ്് 
വഹതിക്കുന്നത് തെതി ഉല്ന്നങ്ങള്, െന്നമരം, 
കതന് എന്നരീ വനവ തിഭവങ്ങളാണ്. 2015-16 
സല കണക്കുകളുമായതി താരതമത്യം സെയ്യുക്ാള് 
2016-17 കാലയളവ തിൽ തെതിയുസെ ഉല്ാദനം 
40,909.75 ക്യൂബ തിക് മരീറ്ററതിൽ നതിന്നും 31,134.51 
ക്യൂബ തിക് മരീറ്ററായതി കുറഞ്ഞതിട്ടുണ്ടു്. അത 
കപാസല, െന്നത്തിസറെ ഉല്ാദനത്തിലും കുറവ് 
െംഭവ തിച തിട്ടുണ്ടു്. 2015-16 ൽ 68,644.6 കതി.ഗ്ാം 
ലഭതിച തിെത്് 2016-17 ൽ 52,102.35 കതി.ഗ്ാം ആയതി 
കുറയുകയുണ്ായതി. എന്നാൽ കതനതിസറെ ഉല്ാദനം 
56,176.90 കതി.ഗ്ാമതിൽ നതിന്നും 60,390.05 
കതി.ഗ്ാമായതി 2016-17 കാലയളവ തിൽ വര്ദ്ധതിച്ചു. 
2015-16, 2016-17 വര്ഷങ്ങളതിസല പ്രോന 
വനവ തിഭവങ്ങളുസെ ഉല്ാദനം അനുബന്ം 2.91-ൽ 
കരഖസ്പെടുത്തിയതിരതിക്കുന്നു.

വനവ തിഭവങ്ങളുസെ ഉല്ാദനത്തിലുള്ള കുറവ് 
വനവ തിഭവങ്ങളതിൽ നതിന്നും ലഭതിക്കുന്ന 
വരുമാനത്തിലും പ്രതതിഫല തിക്കുന്നു. തെതിയതിൽ 
നതിന്നുള്ള വരുമാനം കെതിഞ്ഞ മൂന്ന് വര്ഷങ്ങളായതി 
കുറഞ്ഞ് വരുന്നതായതിട്ടാണ് കണക്കുകള് 
സൂെ തി്പെ തിക്കുന്നത്. 2014-15 -ൽ 269.43 കകാെതി 
രൂപയായതിരുന്നു തെതിയതിൽ നതിന്നും ലഭതിച 
വരുമാനം. ഇത്  2015-16 -ൽ 240.89 കകാെതി 
രൂപയായും, 2016-17 -ൽ 222.27 കകാെതി 
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രൂപയായും കുറഞ്ഞു. ഇത്രത്തിൽ വരുമാനം 
കുറയുന്നതതിസറെ പ്രോന കാരണങ്ങള് താസെ 
പറയുന്നവയാണ്.

1. വ തിവ തിേ ഡതിവ തിഷനകളുസെ വര്ക്തിംഗ് 
ലൈാനകളതിൽ കരഖസ്പെടുത്തിയ തെതിയുസെ 
കണക്് പ്രകാരമാണ് വകു്പെ തിസറെ വരുമാനം 
കണക്ാക്കുന്നത്. എന്നാൽ യഥാര്ത്ഥത്തിൽ 
വനകമഖലയതിസല നതിരക്കും, മറ്റതിെങ്ങളതിസല 
നതിരക്കും തമ്തിൽ വല തിയ അന്രം ഉണ്ടു്.

2. രണ്് വര്ഷങ്ങള്ക്് മു്ായതി വനം 
വകു്പെ് ആരംഭതിച തെതിയുസെ ഇ-ഓക്ഷന് 
െ�ദായത്തിന് ഇക്പൊഴും കവണ്് 
പ്രൊരണം ലഭതിച തിട്ടതിലെ. പര്രാഗതമായ 
കലലം വ തിളതിക്കുള്ള അ്യും ആള്ക്ാര് 
ഇ-ഓക്ഷന് െ�ദായത്തിൽ പസങ്ടു 
ക്കുന്നതിലെ. ആയതതിനാൽ ആവശത്യകതയും 
വ തിതരണവം തമ്തിൽ സപാരുത്കക്െ് 
അനഭവസ്പെടുന്നു. 
 

2012-13 മുതൽ 2016-17 വസരയുള്ള കാലയളവ തിൽ, 
തെതിയതിൽ കൂെതിയും മറ്റ് വനവ തിഭവങ്ങളതിൽ കൂെതിയും 
ലഭതിച വരുമാനത്തിസറെ വ തിശദാംശങ്ങള് 
അനുബന്ം 2.92 -ൽ കരഖസ്പെടുത്തിയതിരതിക്കുന്നു. 
ഈ കാലയളവ തിൽ വനത്തിൽ നതിന്നും ലഭതിച 
വരുമാനത്തിസറെ വ തിശദാംശങ്ങള് താസെ പറയുന്ന 
ചഥിത്ം 2.22 -ൽ സൂെ തി്പെ തിക്കുന്നു. 
 

െംസ്ാനസത് സമാത്ം മൂലത്യവര്ദ്ധനവ തിൽ 
വനകമഖലയുസെ പങ്് 2015-16 ൽ 1.03 
ശതമാനമായതിരുന്നത്, 2016-17 ആയക്പൊള് 
0.97 ശതമാനം ആയതി കുറഞ്ഞു. െംസ്ാനസത് 
സമാത്ം ആഭത്യന്ര ഉല്ാദനത്തിൽ പ്രാഥമതിക 
കമഖലയുസെ വ തിഹതിതം, 2015-16 -ൽ 10.16 
ശതമാനമായതിരുന്നത്, 2016-17 -ൽ 9.94 
ശതമാനമായതി കുറഞ്ഞു. വ തിശദാംശങ്ങള് 
അനുബന്ം 2.93 -ൽ കരഖസ്പെടുത്തിയതിരതിക്കുന്നു.

നജവനവവടിദ്ധ്യ 
സംരക്ഷണവം സംരക്ഷണ 
കമഖലയുടെ പരടിപാലനവം
കലാകത്തിസല പ്രോനസ്പെട്ട 32 ്ജവ 
്വവ തിദ്ധത്യ പ്രകദശങ്ങളതിൽസ്പെടുന്നവയാണ് 
കകരളത്തിസല വനകമഖല. സമചസ്പെട്ട 
്ജവ ്വവ തിദ്ധത്യ െംരക്ഷണത്തിലൂസെ, 
ൊ്ത്തികവം പാരതിസ്തിതതികവമായ പ്രശ്നങ്ങള് 
ദരീര്ഘകാലാെതിസ്ാനത്തിൽ ലഘൂകരതിക്കുവാന് 
ൊേതിക്കും. കദശരീയ ഉദത്യാനങ്ങള്, വനത്യമൃഗ 
െകങ്തങ്ങള്, ൊമൂഹതിക െംരക്ഷണ കമഖല 
എന്നതിവ ഉള്സ്പെടുന്ന െംരക്ഷ തിത കമഖലയാണ് 
െംസ്ാനത്ള്ളത്. കദശരീയ ഉദത്യാനങ്ങള്, 
വനത്യമൃഗ െകങ്തങ്ങള് എന്നതിവയുസെ 
വ തിശദാംശങ്ങള് അനുബന്ം 2.94-ൽ 
കരഖസ്പെടുത്തിയതിരതിക്കുന്നു.

ചഥിത്ം 2.22
കേരളത്ഥിടല വനങ്ങളഥിൽനഥിന്നുള്ള വരുമയാനം (2012-13 മുതൽ- 2016-17 വടര)
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                            അവലംബം: വനം വകുപ്്, കകരള സര്ക്ാര്
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സാമ്പത്തിക അവല�ാകനം 2017, ലകരള സംസ്ാന ആസൂത്രണ ല�ാര്ഡ്  

സാമൂഹടിക വനവൽക്രണം
നമ്മുസെ െംസ്ാനസത് വ തിവ തിേ ഭാഗങ്ങളതിൽ 
പച്പെ് വര്ദ്ധതി്പെ തിക്കുക എന്ന ലക്ഷത്യകത്ാസെയാണ് 
ഹരതിതകകരളം പദ്ധതതി ആരംഭതിചത്. െ്കൂളുകളതിലും 
മറ്റ് വ തിദത്യാഭത്യാെ സ്ാപനങ്ങളതിലും ്തകള് 
സൌജനത്യമായതി നൽകതിയും, സപാത സ്ലങ്ങളതിൽ 
സെെതികള് നട്ടു പ തിെതി്പെ തിച്ചുമാണ് പ്രെ്തത ലക്ഷത്യം 
്കവരതിക്ാനകദ്ശതിക്കുന്നത്. ൊമൂഹതിക 
വനവൽക്രണത്തിലൂസെ വ തിതരണം സെയ് 
വൃക്ഷ ്തകളുസെ വ തിശദാംശങ്ങള് അനുബന്ം 
2.95-ൽ കരഖസ്പെടുത്തിയതിരതിക്കുന്നു. 

പ�ണാം പഞ്ചവത്സര 
പദ്ധതടിക്ാലടത്ത കനട്ങ്ങളുടെ 
അവകലാകനം
പ�ണ്ാം പദ്ധതതിക്ാലയളവ തിൽ 
താസെ്പെറയുന്ന കമഖലകള്ക്ാണ് കൂടുതൽ 
ഊന്നൽ നൽകതിയതിരുന്നത്. (1) ്ജവ 
്വവ തിദ്ധത്യ െംരക്ഷണം ഉള്സ്പെസെയുള്ള 
െത്വാഭാവ തിക വനങ്ങളുസെ െംരക്ഷണം (2) 
വനപരതിപാലനത്തിൽ പങ്ാളതിത് െമരീപനം 
നെ്പെ തിലാക്ൽ (3) കതാട്ടങ്ങളുസെ ഉല്ാദനക്ഷമത 
വര്ദ്ധതി്പെ തിക്ൽ, വനകമഖലയതിലുള്ള 
പ്രവര്ത്നങ്ങള് യ�വൽക്രതിക്കുക (4) 
െന്നക്ാടുകള് െംരക്ഷ തിക്കുക (5) ഔഷേ 
െെത്യങ്ങളുസെ പരതിപാലനവം വ തികെനവം (6) 
കാവകളും കണ്ൽക്ാടുകളും െംരക്ഷ തിക്കുക (7) 
വനപരതിപാലനത്തിൽ എഫ്.എം.ഐ.എെ്, 
ജതി.ഐ.എെ് എന്നതിവയുസെ ഉപകയാഗം 
നെ്പെ തിലാക്കുക (8) വനകമഖലക്് പുറത്ള്ള 
വനവൽക്രണം കപ്രാത്ാഹതി്പെ തിക്കുക (9) 
വനകമഖലസയ ആശ്രയതിച് കെതിയുന്നവര്ക്് 
സുസ്തിരമായ ഉപജരീവനമാര്ഗ്ം ലഭത്യമാക്കുക, 

തെതി ഇതര വന ഉല്ന്നങ്ങള് വ തികെതി്പെ തിക്കുക (10) 
കാലാവസ്ാ വത്യതതിയാനങ്ങളുസെ പ്രശ്നങ്ങള്ക്കുള്ള 
പരതിഹാരമാര്ഗ്ം നതിര്കദ്ശതിക്കുക (11) മനഷത്യമൃഗ 
െംഘര്ഷം ലഘൂകരതിക്കുന്നതതിനള്ള നെപെതികള് 
െത്വരീകരതിക്കുക. 

പ�ണാം പദ്ധതടിക്ാലടത്ത 
സുപ്ധാന കനട്ങ്ങള്
• കാട്ടു തരീ നതിയ�ണ കരഖ നതിര്മ്തിക്ൽ 

(വനെംരക്ഷണം)  - 6,599.4 കതി.മരീ
• സ്ായതിയായ ജണ്കളുസെ നതിര്മ്ാണം  - 

19,140 എണ്ം
• കയ്ാലകളുസെ നതിര്മ്ാണം    - 8,045 മരീ.
• നശതിച്ചു കപായ വനത്തിന പകരം വനം വച് 

പ തിെ തി്പെ തിക്ൽ  -348.79 സഹക്െര്
• കതാട്ടങ്ങളുസെ െംരക്ഷണം  - 2,514.49 

സഹക്െര്
• കതാട്ടങ്ങള് വച് പ തിെ തി്പെ തിക്ൽ (വന്മര 

കതാട്ടങ്ങള്)  - 2,115.37 സഹക്െര്
• കതാട്ടങ്ങളുസെ പരതിപാലനം -3,448.78 സഹക്െര്
• ്തകള് ഉല്ാദതി്പെ തിക്ൽ  - 961,500 എണ്ം
• കതാട്ടങ്ങള് വച് പ തിെ തി്പെ തിക്ൽ (വത്യാവൊയതിക 

ആവശത്യത്തിനള്ളവ)  - 2,949.19 സഹക്െര്
• കതാട്ടങ്ങളുസെ പരതിപാലനം   -5,001.85 

സഹക്െര്

പ�ണ്ാം പദ്ധതതിക്ാലത്് വനകമഖലക്് 
ആസക വകയതിരുത്തിയതിരുന്ന ബഡ്ജറ്റ് വ തിഹതിതം 
786.29 കകാെതി രൂപയായതിരുന്നു. ഇതതിൽ 628.22 
കകാെതി രൂപ സെലവെതിച്ചു. സെലവ് വ തിശദാംശങ്ങള് 
അനുബന്ം 2.96-ൽ കരഖസ്പെടുത്തിയതിരതിക്കുന്നു.

പരഥിസ്ഥഥിതഥി

ആകരാഗത്യകരവം ശുെ തിയുള്ളതം സുസ്തിരവമായ 
പരതിസ്തിതതി മനഷത്യസറെ അെതിസ്ാന 
അവകാശമായതി ആകഗാളതലത്തിലും 
കദശരീയ തലത്തിലും അംഗരീകരതിക്സ്പെട്ടതിട്ടുണ്്.  
അെതിസ്ാന ആവശത്യങ്ങളായ ഭക്ഷണം, വെ്്ം, 

പാര്്പെ തിെം, ആകരാഗത്യം എന്നതിവകയാസൊ്പെം 
ശുദ്ധമായ പരതിസ്തിതതിയും മനഷത്യ കക്ഷമ 
ത്തിന് ആവശത്യമാണ്. പ്രതതികരാേ ആകരാഗത്യ 
പരതിപാലനത്തിൽ പരതിസ്തിതതി ഒരു സുപ്രോന 
നതിവാരക കെമ വഹതിക്കുന്നു. ഉയര്ന്ന 
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അദ്ധ്യായം 2, കൃഷിയം അനുബന്ധ മേഖലകളം

നതിലവാരമുള്ള പാരതിസ്തിതതിക കെവനങ്ങള് 
നതിലനതിര്ത്ന്നതതിൽ വരീഴ്ച വരുത്തിയാൽ 
കരാഗ ഭാരം കൂടുകയും െര്ക്ാരതിസറെയും 
കുടുംബങ്ങളുസെയും ആകരാഗത്യ പരതിപാലന 
സെലവകള് വര്ദ്ധതിക്കുകയും സെയ്യും. 
പാരതിസ്തിതതിക പ്രശ്നങ്ങളുസെ ഉത്ഭവം 
പലക്പൊഴും ബഹുമുഖമായതിരതിക്കും, അതതിൽ 
വ തിവ തിേ ൊമൂഹതിക ൊ്ത്തിക കമഖലകള് 
ഉള്സ്പെട്ടതിരതിക്കുകയും സെയ്യുന്നു. അകത െമയം 
തസന്ന െ തില നതിര്ണായക കാരത്യ നതിര്വഹണ 
നെപെതികള് എടുത്ാൽ െര്വ്വ ൊോരണമായ 
പരതിസ്തിതതി പ്രശ്നങ്ങള്ക്് കപാംവെതിയുണ്ാകും.

ഇന്ത്യന് ഭരണഘെനയുസെ ആര്ട്ടതിക്തിള് 48 
എ രാജത്യസത് പരതിസ്തിതതി, വനം, വനത്യജരീവ തി 
െംരക്ഷണത്തിന് െംസ്ാനങ്ങസള 
അേതികാരസ്പെടുത്ന്നു. തദനസൃതമായതി 
2007-ൽ പരതിസ്തിതതി മാകനജ്സമറെ് 
ഏജന്െതി രൂപരീകരതിക്സ്പെട്ടു. 2010-ൽ 
അത് പരതിസ്തിതതി കാലാവസ്ാ വത്യതതിയാന 
ഡയറക്െകററ്റായതി മാറതി. കമഖലാ പരതിസ്തിതതി 
മാകനജ്സമറെ് പദ്ധതതികളുസെ ഫലപ്രാപ് തി 
വ തിലയതിരുത്ലും സുപ്രോന പാരതിസ്തിതതിക 
െംരംഭങ്ങള് തയ്ാറാക്ാനള്ള ത�ങ്ങള് 
രൂപസ്പെടുത്ലുമായതിരുന്നു ഡയറക്െകററ്റ് 
തെക്ത്തിൽ സെയ്ത് കപാന്നത്. ൊ്ത്തിക 
വ തികെനവം വൃത്തിയുള്ള പരതിസ്തിതതിയും 
ഉറ്പെ്നൽകുന്ന െന്തുല തിത െമരീപനമുള്ള 
പാരതിസ്തിതതിക മാകനജ്സമറെതിനാണ് പ്രാോനത്യം 
നൽകതിയത്. പരതിസ്തിതതി മാകനജ്സമറെതിന് പുറകമ 
െംസ്ാന മല തിനരീകരണ നതിയ�ണ കബാര്ഡ്, 
കകരള ്ജവ ്വവ തിദ്ധത്യ കബാര്ഡ് എന്നരീ 
സ്ാപനങ്ങള് നെ്പെ തിലാക്കുന്ന പദ്ധതതികളും 
പരതിസ്തിതതി വകു്പെ് ഏകകാപ തി്പെ തിക്കുന്നു.

കെതിഞ്ഞ പഞ്വത്ര പദ്ധതതിക്ാലയളവ തിൽ 
പരതിസ്തിതതി െംരക്ഷണ 
പ്രവര്ത്നങ്ങള് കപ്രാത്ാഹതി്പെ തിക്ാന് 
െംസ്ാനത്കങ്ങാളമതികങ്ങാളമുള്ള വ തിവ തിേ 
കകാകളജുകളതിൽ ഭൂമതി്കെന എന്ന കപരതിൽ 
പരതിസ്തിതതി ക്ബ്ബുകള് സ്ാപ തിച്ചു. ഈ ക്ബ്ബുകള് 
ചുറ്റുമുള്ള പ്രകദശങ്ങളതിസല പരതിസ്തിതതി െംരക്ഷണ 
പ്രവര്ത്നങ്ങള് ഏസറ്റടുത്. െതപ്പു നതിലങ്ങളുസെ 
പരതിസ്തിതതി പുന:സ്ാപനം, പരതിസ്തിതതി 
ശാെ്്ത്തിലും കാലാവസ് വത്യതതിയാന 
പാരതിസ്തിതതിക മാകനജ്സമറെതിലും അനബന്ധ 
എഞ് തിനരീയറതിങ് ൊകങ്തതിക വ തിദത്യയതിലും 
ഗകവഷണം കപ്രാത്ാഹതി്പെ തിക്കുക എന്നതാണ് 

ഡയറക്െകററ്റതിസറെ മറ്റ് പ്രവര്ത്നങ്ങള്. 
കകരളത്തിസല തതിരസഞ്ഞടുത് വന ്ജവ 
വത്യവസ്കളതിസല കാര്ബണ് െത്വരീക്െ്കട്രഷന് 
നതില, ്ജവഇന്ധന ഉല്ാദനത്തിനായതി 
്്യൂഗത്യാെതിൽ നതിന്നും ഹരതിതഗൃഹവാതകങ്ങള് 
നരീക്ം സെയ്യുന്നതതിനള്ള തകദ്ശരീയ പായൽ 
വ തികെനം, സകാതക് നതിയ�ണത്തിന് 
സെെതികളുസെ ദത്വ തിതരീയ സമറ്റകബാ്ളറ്റുകള് 
സെലുത്ന്ന െത്വാേരീനം തെങ്ങതിയ െ തില 
പഠനങ്ങള്ക്ാണ് വകു്പെ് േനെഹായം 
നൽകതിയതിട്ടുള്ളത്. പ�ണ്ാം പഞ്വത്ര 
പദ്ധതതിക്ാലയളവ തിൽ 3 സ്ാപനങ്ങള്ക്് (കകരള 
െംസ്ാന മല തിനരീകരണ നതിയ�ണ കബാര്ഡ്, 
്ജവ ്വവ തിദ്ധത്യ കബാര്ഡ്, പരതിസ്തിതതി 
ഡയറക്െകററ്റ്) ബഡ്ജറ്റ് വ തിഹതിതമായതി 
വകയതിരുത്തിയത് 118.42 കകാെതി രൂപയായതിരുന്നു. 
ഇതതിൽ 79.80 കകാെതി രൂപ (67.40 ശതമാനം) 
വ തിവ തിേ പദ്ധതതികളുസെ നെത്തി്പെ തിനായതി ഈ 
3 സ്ാപനങ്ങളും വ തിനതികയാഗതിച്ചു. പ�ണ്ാം 
പഞ്വത്രപദ്ധതതിക്ാലസത് പദ്ധതതി 
വ തിഹതിതവം സെലവം അനുബന്ം 2.97 -ൽ 
ഉള്സ്പെടുത്തിയതിരതിക്കുന്നു.

വായു ജല മല തിനരീകരണം തെയുന്നതതിനം 
നതിയ�തിക്കുന്നതതിനം വായു, ജലം, മണ്്, 
പരതിസ്തിതതി എന്നതിവയുസെ െംരക്ഷണത്തിനം 
പുനസ്ാപനത്തിനമുള്ള അേതികാരം 
കകരള െംസ്ാന മല തിനരീകരണ 
നതിയ�ണ കബാര്ഡതിൽ നതിക്ഷ തിപ്മാണ്. 
ക്തിപ്മായ ഇെകവളകളതിൽ വായു ജല ഗുണ 
നതിലവാര പരതികശാേനയും വായു ജല 
ഗുണനതിലവാരം െംബന്ധതിച്ചുള്ള അെതിസ്ാന 
വ തിവര കശഖരണത്തിന് ആവശത്യമായ 
പ്രാരംഭനെപെതികളും മല തിനരീകരണ നതിയ�ണ 
കബാര്ഡ് ശക്തതിസ്പെടുത്തിയതിരതിക്കുന്നു. 
റതി്യറബ തിള് െസ്റെഡ് പാര്ട്ടതിക്തിള് മാറ്റര് 
(ആര്.എെ്.പ തി.എം), െള്ഫര്ഡകയാ്സൈഡ് 
(എെ്.ഒ2), ്നട്രജന് ഓ്സൈഡകള് 
(എന്.ഒ.എസൈ്) എന്നതിവയുസെ അളവ് 
വത്യാവൊയതിക, ജനവാെ കമഖലകളതിലുള്ള 30 
കസ്റഷനകളതിൽ നതിന്നും കശഖരതിച് വായുവ തിസറെ 
ഗുണനതിലവാരം മല തിനരീകരണ നതിയ�ണ 
കബാര്ഡ് പരതികശാേതിക്കുന്നു. മല തിനരീകരണ 
നതിയ�ണ കബാര്ഡതിസറെ വായു ജല 
ഗുണനതിലവാര ഡയറക്െറതി (2016)  അനെരതിച് 
ജനവാെ കക�ങ്ങളതിൽ സ്തിതതിസെയ്യുന്ന 
നതിരരീക്ഷണ കസ്റഷനകളതിൽ എറണാകുളസത് 
സപരു്ാവൂരതിൽ മാ്മാണ് കയുബ തിക് മരീറ്ററതിൽ 
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സാമ്പത്തിക അവല�ാകനം 2017, ലകരള സംസ്ാന ആസൂത്രണ ല�ാര്ഡ്  

60 ്മകക്രാ ഗ്ാം എന്ന അനവദനരീയമായ 
കതാതതിൽ നതിന്നും റതി്യറബ തിള് െസ്റെഡ് 
പാര്ട്ടതിക്തിള് മാറ്റര് ഉയര്ന്ന അളവ തിൽ 
കരഖസ്പെടുത്തിയത് (61 ്മകക്രാഗ്ാം). എെ്.
ഒ2 എന്.ഒ.എസൈ് അളവകള് നതിശ്യതിച തിട്ടുള്ള 
പരതിേതിയതിലാണുള്ളത്. 2016 -ൽ 9 പ്രോന 
നരീരരീക്ഷണ കസ്റഷനകളതിസല വായു 
ഗുണനതിലവാരത്തിസറെ അളവകള് മുകളതിൽ 
കെര്ക്കുന്നു (ചഥിത്ം 2.23).

ഗ്ാമ നഗര പ്രകദശങ്ങള് പുറന്ള്ളുന്ന മാല തിനത്യ 
ങ്ങള്, നദരീജല മല തിനരീകരണം മുതൽ കടുത് ശബ്ദ 
മല തിനരീകരണം വസര നതിരവേതി പാരതിസ്തിതതിക 
പ്രശ്നങ്ങള്ക്് ശ്രദ്ധ ആവശത്യമാണ്. ഇത്രം 
വ തിപുലമായ പ്രശ്നങ്ങള്ക്് വ തിവ തിേ നതിര്വ്വഹണ 
ഏജന്െതികളുസെ പ്രകതത്യകതിച്ചും െംസ്ാന 
മല തിനരീകരണ നതിയ�ണ കബാര്ഡതിസറെ, 
െംകയാജതിതമായ ശ്രദ്ധ ആവശത്യമാണ്. 
നതിര്വ്വഹണ ഏജന്െതികളുസെ നെത്തിപ്പും 
നതിര്വ്വഹണവം ആവശത്യസമങ്തിൽ ശതിക്ഷാ 
നെപെതികള് ്കസക്ാള്ളാനള്ള ഉദത്യമങ്ങളും 
കെതിവറ്റതാക്കുകയും ശക്തതിസ്പെടുത്കയും 
സെയ്ണം. 65 നദരീകക�ങ്ങളതിലും 7 അരുവ തികളതിലും 
3 ശുദ്ധജലതൊകങ്ങളതിലും 8 അെതിമുഖങ്ങളതിലും 

6 ജലെംഭരണതികളതിലും 3 കനാലുകളതിലും 2 
കുളങ്ങളതിലും 34 കതിണറുകളതിലുമായതി െംസ്ാന 
മല തിനരീകരണ നതിയ�ണ കബാര്ഡ് 
ജലത്തിസറെ ഗുണനതിലവാരം പരതികശാേതിക്കുന്നു. 
നതിരരീക്ഷ തിത ദത്ങ്ങള് ലഭത്യമായ കണക്കുകളുസെ 
അെതിസ്ാനത്തിൽ വ തിശകലനം സെയ്ത് 
ജലഗുണനതിലവാര മാനദണഡവമായതി താരതമത്യം 
സെയ്യുന്നു. ഒരു ജലാശയത്തിസറെ പ്രാഥമതിക 
ഉപകയാഗം കണക്തിസലടുത്് ജലാശയങ്ങളുസെ 
ആകരാഗത്യാവഹമായ അവസ് നതിലനതിര്കത്ണ് 
അസലെങ്തിൽ പൂര്വ സ്തിതതിയതിൽ എത്തികക്ണ് 
അളവായ സഡെതികനേറ്റഡ് സബെ്റ്റ് യൂെ് (ഡതി.
ബ തി.യു) അഥവാ ഏറ്റവം മതികച ഉപകയാഗം എന്ന 
െങ്ൽ്പെനം കക� മല തിനരീകരണ നതിയ�ണ 
കബാര്ഡ് ആവ തിഷ്കരതിച തിട്ടുണ്ടു്. ഡതി.ബ തി.യു 
അളവകളനെരതിച് ഒരു ല തിറ്ററതിൽ 2 മതിലെരീഗ്ാകമാ 
അതതിൽ താസെകയാ അളവ തിൽ ബകയാളജതിക്ൽ 
ഓസൈതിജന് ഡതിമാന്റുള്ള (ബ തി.ഒ.ഡതി) ജലക്ാതസ്് 
അണു നശരീകരണത്തിന് കശഷം കുെതിസവള്ളമായതി 
ഉപകയാഗതിക്ാവന്നതാണ്. ല തിറ്ററതിൽ 3 
ഗ്ാം ബ തി.ഒ.ഡതി അളവള്ള ജല ക്ാതസ്് 
കുളതിക്ാനപകയാഗതിക്ാവന്നതാണ്. െംസ്ാന 
മല തിനരീകരണ നതിയ�ണ വകു്പെ തിസറെ വാര്ഷ തിക 
റതിക്പൊര്ട്ടനെരതിച് (2016) കകരളത്തിസല 

ചഥിത്ം 2.23
2016 ൽ കേരളത്ഥിടല ജനവയാസ കേ�ങ്ങളഥിലുള്ള 9 നഥിരീക്ണ കസ്റഷനുേളഥിടല വയായ 

മലഥിനീേരണത്ഥിടറെ വയാർഷഥിേ ശരയാശരഥി മൂല്യങ്ങള്
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എെ്.ഒ 2 (പരതിേതി 20 യു.ജതി/എം3)

എന് ഒ എസൈ് ( പരതിേതി 30 യു.ജതി/എം3)

ആര്.എെ്.പതി.എം (പരതിേതി 60 
യു.ജതി/എം3)

     അവലംബം: വായു ജല ഗുണനടിലവാര ഡ്യറക്െറടി 2016, സംസ്ാന മലടിനരീകരണ നടിയ�ണ കബാര്ഡ്്
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അദ്ധ്യായം 2, കൃഷിയം അനുബന്ധ മേഖലകളം

ചഥിത്ം 2.24
തഥിരടഞ്ടുത് നദീകേ�ങ്ങളഥിടല ബഥി.ഒ.ഡഥി നഥില – 2011 ലും 2016 ലും
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അവലംബം: വായു ജല ഗുണനടിലവാര ഡ്യറക്െറടി 2016, സംസ്ാന മലടിനരീകരണ നടിയ�ണ കബാര്ഡ്്

തതിരസഞ്ഞടുത് പ്രോന നദരീകസ്റഷനകളതിസല 
ബ തി.ഒ.ഡതി നതില കരഖസ്പെടുത്ന്നത് പ്രോന 
നദതികളതിൽ കനത് മല തിനരീകരണമതിസലെന്നാണ്. 
എന്നാൽ പ്രോനസ്പെട്ട 7 നദരീ കക�ങ്ങളതിലും 
2016 -ൽ 2011 സന അകപക്ഷ തിച് ബ തി.ഒ.ഡതി നതില 
വര്ദ്ധതിചതായതി കണക്കുകള് സൂെ തി്പെ തിക്കുന്നു 
(ചഥിത്ം 2.24). 

ഹരതിതകകരളമതിഷന കരീെതിൽ എലൊ 
തലങ്ങളതിലുമുള്ള പരതിസ്തിതതി െംരക്ഷണത്തിനം 
പരതിരക്ഷക്കുമായതി കകരള െര്ക്ാര് ശ്രമങ്ങള് 
ശക്തതിസ്പെടുത്തി വരുന്നു. െംകയാജതിത 
മതിഷനായത സകാണ്ടുതസന്ന പരതിസ്തിതതി 
വകു്പെ തികറെത് മാ്മലെ മറതിച് വ തിവ തിേ വകുപ്പുകളുസെ 
െംരംഭങ്ങള് ഇതതിസറെ ൊേത്യതയതിൽസ്പെടുന്നു.

നജവ നവവടിദ്ധ്യ സംരക്ഷണം
പരതിസ്തിതതിവകു്പെ തിന കരീെതിലുള്ള ഒരു െത്വയംഭരണ 
സ്ാപനമാണ് കകരള െംസ്ാന ്ജവ 
്വവ തിദ്ധത്യ കബാര്ഡ്. ്ജവ ്വവ തിദ്ധത്യ 
െംരക്ഷണം ഉറപ്പു വരുത്ക, അവയുസെ 
സുസ്തിര ഉപകയാഗം, അവയതിൽനതിന്ന് ലഭതിക്കുന്ന 
ആദായങ്ങളുസെ ഉെ തിതമായ പങ്് വയ്പ് 
തെങ്ങതിയ ലക്ഷത്യങ്ങള് മുന് നതിര്ത്തി 2002 സല 
്ജവ ്വവ തിദ്ധത്യ ആക്െതിസറെ വത്യവസ്കള് 

പ്രകാരമാണ് 2005 ൽ കകരള െംസ്ാന ്ജവ 
്വവ തിദ്ധത്യ കബാര്ഡ് രൂപരീകൃതമായത്.

്ജവ്വവ തിദ്ധത്യത്തിസറെ കലവറയാണ് 
കകരളം. എന്നാൽ വര്ദ്ധതിച ജനൊ�തയും 
ഭൂപ്രകൃതതിയതിൽ വന്ന ൊരമായ 
പരതിവര്ത്നങ്ങളും ്വവ തിദ്ധത്യമാര്ന്ന 
െെത്യജാലങ്ങളുകെയും മൃഗങ്ങളുകെയും 
െംരക്ഷണത്തിനം വ തിഭവങ്ങളുസെ സ്ായതിയായ 
ഉപകയാഗത്തിനം പ്രാമുഖത്യം സകാടുകക്ണ്തതിസറെ 
അെതിയന്രാവശത്യസത് സൂെ തി്പെ തിക്കുന്നു. 
െംസ്ാനത്് 4,500 തരം പൂസചെതി വര്ഗ്ങ്ങളുണ്്. 
ഇതതിൽ 1,500 ന് മുകളതിൽ ഇനങ്ങള് പ്രകതത്യക 
സ്ലത്് മാ്ം കണ്് വരുന്നവയാണ്. 
കകരളത്തിൽ കണ്് വരുന്ന 1,847 കകശരു 
മൃഗങ്ങളതിൽ 205 ഇനങ്ങള് അതായത് ഏകകദശം 
11 ശതമാനം, ഇറെര് നാഷണൽ യൂണതിയന് 
കഫാര് കണ്െര്കവഷന് ഓഫ് കനചറതിസറെ 
(ഐ.യു.െതി.എന്) ചുവന്ന പട്ടതികയതിൽ വംശനാശ 
ഭരീഷണതി കനരതിടുന്നവയാണ്. ഇതതിൽ 23 ഇനങ്ങള് 
തരീവ്രമായ വംശനാശ ഭരീഷണതി കനരതിടുന്നു. 
90 എണ്ം വംശനാശ ഭരീഷണതിയതിലാണ്. 92 
എണ്ം വംശനാശം കനരതിൊന് ൊേത്യതയുള്ള 
ഗണത്തിൽസ്പെടുന്നു. 98 ശതമാനം മത്ത്യങ്ങളും 
87 ശതമാനം ഉഭയജരീവ തികളും ഇന്ത്യന് 
വനത്യജരീവ തി ആക്െ് (1972) ൽ ഒരു പട്ടതികയതിലും 
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ഉള്സ്പെട്ടതിട്ടതിലെ. പശ് തിമഘട്ടത്തിൽ മാ്ം 
കാണസ്പെടുന്ന 173 ഉരഗ വര്ഗ്ങ്ങളതിൽ 17 
ശതമാനം ഐ.യു.െതി.എന്-സറെ വംശനാശ 
ഭരീഷണതി കനരതിടുന്ന പട്ടതികയതിൽസ്പെടുന്നു. 
ഉള്നാെന് െമുദ മത്ത്യങ്ങളതിൽ 950 ഇനങ്ങള് 
കരഖസ്പെടുത്സ്പെട്ടതിരതിക്കുന്നു. ഇവയതിൽ 30 
ശതമാനം ശുദ്ധജല മത്ത്യങ്ങള് െംസ്ാനത്് 
മാ്ം കാണസ്പെടുന്നതാണ്. 779 ഇനം െമുദ 
മത്ത്യങ്ങളതിൽ 93 ശതമാനവം വനത്യജരീവ തി 
െംരക്ഷണ ആക്െതിൽ സപട്ടതിട്ടതിലെ. തനത് 
മത്ത്യെ്ത്് ഏറ്റവം കൂടുതലുള്ളതം (ഓകരാ 
ഉപനദരീതെത്തിലും 77-102 മത്ത്യഇനങ്ങള്) 
മത്ത്യഇനെമൃദ്ധവമാണ് (ഓകരാ 
ഉപനദരീതെത്തിലും 133-160 മത്ത്യഇനങ്ങള്) 
പ്, സപരതിയാര്, ൊലക്കുെതി, ഭാരതപ്പുെ, 
ൊല തിയാര് തെങ്ങതി പെതിഞ്ഞാകറാസട്ടാഴുകുന്ന 
നദതികള്. ഈ നദതികളതിൽ പലയതിെത്ം തനത് 
മത്ത്യെ്ത്ാണുള്ളത്.

കകരളത്തിസറെ ദുര്ബലമായ പാരതിസ്തിതതിക 
അന്രരീക്ഷം ആശങ്യുളവാക്കുന്നതാണ്. 
െത്വാഭാവ തികവം മനഷത്യനതിര്മ്തിതവമായ 
പല കാരണങ്ങളും ഇവ തിടുസത് ്ജവ 
്വവ തിദ്ധത്യത്തിന് ഭരീഷണതി ഉയര്ത്ന്നു. 
െംസ്ാനത്് നെ്പെ തിലാക്തി സകാണ്തിരതിക്കുന്ന 
്ജവ ്വവ തിദ്ധത്യ െംരക്ഷണ പരതിപാെതികള് 
താസെ സകാടുത്തിരതിക്കുന്നു.

• 2017 മാര്ച് വസര 863 ജനകരീയ ്ജവ 
്വവ തിദ്ധത്യ രജതിസ്ററുകള് തയ്ാറാക് 
സ്പെട്ടതിട്ടുണ്ടു്. തകദ്ശഭരണ സ്ാപനങ്ങളതിൽ 
പുതതായതി തതിരസഞ്ഞടുത് ജനപ്രതതിനതിേതികള് 
വന്നതതിസറെ ഫലമായതി 2016-17 -ൽ 1,022 
്ജവ ്വവ തിദ്ധത്യ പരതിപാലന െമതിതതികള് 
പുനര്രൂപരീകരതിക്സ്പെട്ടു. വ തിവ തിേ ്ജവ 
്വവ തിദ്ധത്യ പരതിപാലന െമതിതതികള് 
െമര്്പെ തിച തതിരസഞ്ഞടുത് 11 ്ജവ 
്വവ തിദ്ധത്യ െംരക്ഷണ പദ്ധതതികള്ക്ായുള്ള 
14 ലക്ഷം രൂപ േനെഹായമായതി നൽകതി. 
2016-17 -ൽ 264 ്ജവ ്വവതിദ്ധത്യ ക്ബ്ബുകള് 
വ തിവ തിേ വ തിദത്യാഭത്യാെ സ്ാപനങ്ങളതിലായതി 
പുതതായതി രജതിസ്റര് സെയ്യുകയുണ്ായതി. 

• അപൂര്വവം വംശനാശഭരീഷണതി 
കനരതിടുന്നതമായ െെത്യജാലങ്ങസള െംരക്ഷതി 
ക്കുന്നതതിന് 2.45 ഏക്റതിൽ ശാന്തിസ്ൽ 
 സ്ാപതിക്കുകയുണ്ായതി. 17 സ്ാപനങ്ങളതിൽ 
ശാന്തിസ്ൽ സ്ാപതിക്കുന്നതതിന് 2016-17 -ൽ 
ൊ്ത്തിക െഹായം നൽകതി. 

്ജവ ്വവ തിദ്ധത്യ രജതിസ്ററുകളതിൽ നതിന്ന് 
ലഭതിച അറതിവകളുകെയും വ തിവരങ്ങളുകെയും 
അെതിസ്ാനത്തിൽ ്ജവ്വവ തിദ്ധത്യ 
െംരക്ഷണത്തിനള്ള നതിരവേതി പദ്ധതതികള് 
ഇനതിയും ആരംഭതികക്ണ്തിയതിരതിക്കുന്നു. ്ജവ 
്വവ തിദ്ധത്യ നതിയമനതിര്മ്ാണത്തിസല 
പ്രാപത്യത ആദായ പങ്കുസവയ്പ് 
(ആസൈതിെ് ആറെ് സബനതിഫതിറ്റ് 
സഷയറതിംഗ)് വത്യവസ്യതിലൂസെ വരുമാനം 
വര്ദ്ധതി്പെ തിക്ാനള്ള ൊേത്യതയും 
വളസരകയസറയാണ്.

കാലാവസ്ാ വ്യതടിയാനം
വ തികെനത്തിന് ഉയര്ന്ന ഒരു തെസ്മാണ് 
കാലാവസ്ാ വത്യതതിയാനം. ഹരതിതഗൃഹ 
വാതകങ്ങള് പുറംതള്ളുന്നത് കുറയ്ക്കുന്നതമായും 
കാലാവസ്ാ വത്യതതിയാനം വ തിവ തിേ കമഖലകളതിൽ 
ഏൽ്പെ തിക്കുന്ന ആഘാതം ്കകാരത്യം 
സെയ്യുന്നതമായും ബന്ധസ്പെട്ട കാരത്യങ്ങളാണ് 
ഇവ തിസെയുള്ളത്. ആകഗാള താപനത്തിസറെ ഒരു 
പ്രോന അനന്രഫലം കൃഷ തിയതിലും ബന്ധസ്പെട്ട 
കമഖലകളതിലും അകതല് തിക്കുന്ന വര്ദ്ധതിച 
പ്രയാെങ്ങളാണ്. പശ്ാത്ല ൌകരത്യ 
വ തികെനമാണ് മസറ്റാരു പ്രശ്നകമഖല. െമുദ 
നതിര്പെ് ഉയരുന്നതതിനാൽ തരീരകദശം സപാതവ തിലും 
അവ തിെങ്ങളതിസല പശ്ാത്ല ൌകരത്യങ്ങള് 
പ്രകതത്യകമായും അപകെ ൊേത്യതയതിലാണ്. 
ഭാവ തിയതിലുണ്ാകുന്ന ഗുരുതരമായ കാലാവസ്ാ 
വത്യതതിയാന ഫലങ്ങള് പുതതിയ പശ്ാത്ല 
ൌകരത്യ വ തികെനം ആസൂ്ണം സെയ്യുക്ാഴും 
നതിര്മ്തിക്കുക്ാഴും കണക്തിസലടുക്ണം. 
കാലാവസ്ാ വത്യതതിയാനവമായതി ബന്ധസ്പെട്ട 
അന്രാഷ്ട്ര െഹകരണം ഉപകയാഗപ്രദമായ 
ശാെ്്രീയവം ൊകങ്തതികവമായ വ തിവരങ്ങളും 
വ തിജ്ാനവം ലഭതിക്കുന്നതതിൽ െഹായതിക്കും. 
എന്നതിരുന്നാലും ആകഗാളതാപനസത് 
പ്രതതികരാേതിക്കുന്നതതിൽ അന്ര്കദശരീയ, കദശരീയ, 
െംസ്ാന തല നയരൂപരീകരണത്തിൽ 
പ്രകദശസത് ജനങ്ങളുസെ വ തികെന 
മുന്ഗണനകള്ക്് കവണ്് പരതിഗണന 
നൽകതിയതിട്ടുസണ്ന്ന് ഉറപ്പു വരുത്ണം. 

കകരളത്തിസറെ പ്രകതത്യക ൊമൂഹതിക 
ൊ്ത്തിക പാരതിസ്തിതതിക ൊഹെരത്യങ്ങള് 
മൂലം കാലാവസ്ാ വത്യതതിയാനത്തിസറെ 
ദൂഷത്യവശങ്ങള് രൂക്ഷമാണ്. തന്മൂലം കാലാവസ് 
വത്യതതിയാനം മൂലമുണ്ാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങളുമായതി 
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സപാരുത്സ്പെടുന്നത് കക്ശകരമാകുന്നു. 
ഉയര്ന്ന, താെ്ന്ന, ശരാശരതി താപനതിലകള് 
കനാക്തിയാൽ െംസ്ാനത്് ചൂെ് കൂടുന്നതായതി 
കാണാം. 2016 ലാണ് ഏറ്റവം ഉയര്ന്ന താപനതില 
കരഖസ്പെടുത്തിയത്. ഇകതാസൊ്പെം തസന്ന 
ഹരതിതഗൃഹ വാതകങ്ങളുസെ കക�രീകരണം 400 
പ തി.പ തി.എം ൽ കൂെതിയത് കൃഷ തിക്് വ തിനാശകരമായതി 
തരീരും. മനഷത്യരാൽ സൃഷ് തിക്സ്പെട്ട കാലാവസ്ാ 
വത്യതതിയാനങ്ങള്മൂലം പ്രകൃതതിവ തിഭവങ്ങളുസെ 
തകര്ചയും ഉയര്ന്ന സെലവകളും 
അെതിക്െതിയുണ്ാകുന്നത് കൃഷ തിക്ാര് ഇന്നു 
കനരതിടുന്ന സവല്ലുവ തിളതികളാണ്.

അടുത്കാലത്് മാ്മാണ് കകരളത്തിസല 
വ തികെന ആസൂ്ണ അജണ്യതിൽ 
കാലാവസ്ാ വത്യതതിയാനം െര്ച സെയ്സ്പെട്ട് 
തെങ്ങതിയത്. 2014 ൽ കകരളം െംസ്ാന 
കാലാവസ്ാ വത്യതതിയാന കര്മ് പദ്ധതതി 
(എെ്.എ.പ തി.െതി.െതി) അംഗരീകരതിച്ചു. 
എന്നാൽ ഈ കര്മ് പദ്ധതതി കാലാവസ്ാ 
വത്യതതിയാനത്തിസറെ പ്രതത്യാഘാതങ്ങള് 
ലഘൂകരതിക്കുന്നതതിൽ കൂടുതലായും കദശരീയ 
കാലാവസ് വത്യതതിയാന കര്മ്പദ്ധതതിസയ ആണ് 
ആശ്രയതിക്കുന്നത്. പ്രോന കമഖലകളായ കൃഷ തി, 
കന്നുകാല തിവളര്ത്ൽ, ജലവ തിഭവങ്ങള്, വനം, 
്ജവ ്വവ തിദ്ധത്യം, മത്ത്യബന്ധനം, ആകരാഗത്യം, 
ഊര്ജ്ം, നഗരവ തികെനം, ഗതാഗതം, 
വ തികനാദെഞ്ാരം എന്നതിവയതിസല പ്രകതത്യക 
പ്രശ്നങ്ങള് എെ്.എ.പ തി.െതി.െതി കസണ്ത്തിയതിട്ടുണ്ടു്. 
െംസ്ാനസത് വ തികെന ആസൂ്ണ 
പ്രക്രതിയയതിൽ കാലാവസ്ാ വത്യതതിയാന ത�ങ്ങള് 
ഏകകാപ തി്പെ തിക്കുന്നതതിന് എെ്.എ.പ തി.െതി.െതി 
ലക്ഷത്യമതിടുന്നു. സുസ്തിര വ തികെനത്തിനായതി 
കാലാവസ്ാവത്യതതിയാനം മൂലമുണ്ാകുന്ന 
ഉൽക്ണ്ഠകള്ക്് പ്രാോനത്യം നൽകുകയും 
അതവെതി െംസ്ാനസത് ജനങ്ങളുസെ ജരീവ തിത 
നതിലവാരം വര്ദ്ധതി്പെ തിക്കുകയും സെയ്യുന്നു.

ആകഗാള തലത്തിൽ കാര്ബണ്ഡകയാ്സൈഡ് 
പുറംതള്ളുന്നതതിൽ ഇന്ത്യയുസെ പങ്് 
3 ശതമാനമാണ്. 1990 മുതൽ 
2014 വസരയുള്ള കാലയളവ തിൽ 
രാജത്യസത് കാര്ബണ്ഡകയാ്സൈഡ് 
പുറംതള്ളസ്പെടുന്നതതിസറെ ആകളാഹരതി അളവ് 
പെതിപെതിയായതി ഉയര്ന്ന് വരതികയാണ്. 
പുറംതള്ളസ്പെടുന്ന ഹരതിതഗൃഹവാതക തരീവ്രതയും 
സമാത്ം ആഭത്യന്ര ഉല്ാദനവം തമ്തിലുള്ള 
അനപാതം കാലക്രകമണ കുറച്സകാണ്് 

വരുന്നതതിന് ലക്ഷത്യം വയ്ക്കുന്ന രാജത്യങ്ങളതിൽ 
ഒന്നാണ് ഇന്ത്യ (എമതിഷന് ഗത്യാപ് റതിക്പൊര്ട്ട്, 
യു.എന്.ഇ.പ തി). പുറംതള്ളുന്ന ഹരതിതഗൃഹ 
വാതക തരീവ്രതയുസെ സമാത്ം ആഭത്യന്ര 
ഉല്ാദനവമായുള്ള അനപാതം 2005 മുതൽ 33 
ശതമാനം വരീതം കുറയ്ക്കുന്നതതിനം 2030 ൽ 35 
ശതമാനം കുറയ്ക്കുന്നതതിനം ഐ.എന്.ഡതി.െതി 
ലക്ഷത്യമതിടുന്നു.

കാലാവസ് വത്യതതിയാനവമായതി 
സപാരുത്സ്പെൊനള്ള പ്രയത്ം രാജത്യത്് 
ആരംഭതിച തിട്ടുണ്ടു്. ഇന്ത്യയതിൽ കാലാവസ് 
വത്യതതിയാനം പ്രോനമായും ്ജവ കമഖലയുമായതി 
ബന്ധസ്പെട്ട കാര്ഷ തിക വ തിളകളുസെ ഉല്ാദനം, 
കതാട്ടകമഖല, തരീരകദശം, വനം എന്നരീ 
കമഖലകളതിൽ അതതിരൂക്ഷമായതിരതിക്കുന്നുസവന്ന് 
ആകഗാളതലത്തിൽ തസന്ന 
അംഗരീകരതിക്സ്പെട്ടതാണ്. രാജത്യസത് 
മറ്റ് െംസ്ാനങ്ങളുമായതി താരതമത്യം 
സെയ്യുക്ാള് കാലാവസ്ാ വത്യതതിയാനസത് 
തെര്ന്ന് കകരളത്തിലുണ്ാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങള് 
ലഘൂകരതിക്ാനള്ള പ്രവര്ത്നങ്ങള് 
കുറവായതതിനാൽ കാലാവസ്ാ 
വത്യതതിയാനവമായതി സപാരുത്സ്പെടുന്നതതിന് 
കകരളത്തിന് പ്രകതത്യക ശ്രദ്ധ ആവശത്യമാണ്.

ക്രീന് എന്വകയാണ്ടമറെ് 
ടസസ്്
കാര്ബണ് നതികുതതികള് ഏര്സ്പെടുത്ക 
എന്നതാണ് കാലാവസ്ാ വത്യതതിയാനസത് 
സെറുക്ാനള്ള പ്രോന മാര്ഗ്ം എന്നതിരുന്നാലും 
വ തികെത്വര രാജത്യങ്ങളതിൽ കാര്ബണ് നതികുതതികളുസെ 
പങ്കുവയ്കല തിസല വ തിപരരീതഫലസത്ക്കുറതിച്ചുള്ള 
ഉൽക്ണ്ഠകള് ആകഗാളതലത്തിൽ തസന്ന 
നതിലനതിൽക്കുന്നുണ്ടു്. ്ജവ ഇന്ധനങ്ങളുസെ 
ഉയര്ന്ന വ തില ഇന്ത്യയതിൽ കാര്ബണ് നതികുതതി 
ഫലപ്രദമാക്ാന് െഹായതിക്കുന്നു. പാരരീെ് 
െര്ചകളതിൽ  ഇന്ത്യന് െര്ക്ാര് ആസൂ്തിത 
കദശരീയ നതിശ് തിത വ തിഹതിതം (ഐ.എന്.ഡതി.െതി) 
ആയതി കാണതിചത് എണ്യുസെ നതികുതതിയതിൽ 
സപകട്രാളതിൽ നതിന്ന് വമതിക്കുന്ന െതി.ഒ-2 ഒരു 
െണതിന് 140 യു.എെ് കഡാളര് എന്ന കണക്ാണ്. 
ഡരീെല തിൽ നതിന്ന് വരുന്ന െതി.ഒ-2 ഒരു െണതിന് 
64 യു.എെ് കഡാളര് ആണ്. ഒരു െണതിന് 25 -35 
യു.എെ്.കഡാളര് എന്ന അന്ര്കദശരീയതലത്തിൽ 
അംഗരീകരതിച മതിതമായ നതികുതതികയക്ാള് വളസര 
കൂടുതലാണ് ഇത്. 2010 -ൽ ഇന്ത്യാഗവണ്സമറെ് 
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കൽക്രതിക്് ക്രീന് എനര്ജതി സെസ്് ഏര്സ്പെടുത്തി. 
2010-11 -ൽ േനകാരത്യ ബ തിലെ് മുഖാന്രം 
കൽക്രതി നതികുതതിയതിൽ നതിന്നും ക്രീന് എനര്ജതി 
പ്രവര്ത്നങ്ങള് കപ്രാത്ാഹതി്പെ തിക്കുന്നതതിനം 
േനെഹായം നൽകുന്നതതിനം, ക്രീന് 
എനര്ജതിസയ െംബന്ധതിക്കുന്ന ഗകവഷണ 
പഠനങ്ങള്ക്് ഫണ്് അനവദതിക്കുന്നതതിനമായതി 
നാഷണൽ ക്രീന് എനര്ജതി ഫണ്ടു് (എന്.
െതി.ഇ.എഫ്) രൂപരീകരതിച്ചു. 2014-15 ബഡ്ജറ്റതിൽ 
കൽക്രതിയതിൽ നതിന്നുള്ള നതികുതതി െണ്തിന് 50 
രൂപയതിൽ നതിന്നും 100 രൂപയാക്തി വര്ദ്ധതി്പെ തിച്ചു. 
2016-17 സല കക� ബഡ്ജറ്റതിൽ ഇത് െണ്തിന് 400 
രൂപയായതി വര്ദ്ധതി്പെ തിച്ചു. കൂൊസത ഈ നതികുതതിസയ 
ക്രീന് എന്വ തികയാണ്സമറെ് സെസ്് എന്ന് 
പുനര്നാമകരണം സെയ്യുകയുണ്ായതി. 

കാലാവസ്ാ ധനകാര്യം
കാലാവസ്ാ വത്യതതിയാനങ്ങളുസെ ആഘാതം 
ഫലപ്രദമായ രരീതതിയതിൽ ്കകാരത്യം 
സെയ്ത് അതമായതി ഇണങ്ങതികചരുന്നതതിന് 
വ തിവ തിേ കദശരീയ, അന്ര്കദശരീയ ഫണ്ടുകള് 
ലഭത്യമാണ്. അതതിൽ പ്രോനസ്പെട്ടവയാണ്: (1) 
അഡാപ്കറ്റഷന് ഫണ്് (2) ഹരതിതകാലാവസ്ാ 
ഫണ്് (3) അന്ര്കദശരീയ കാലാവസ്ാ െംരംഭം 
(ഐ.സക.ഐ) (4) പ്രകതത്യക കാലാവസ്ാ 
വത്യതതിയാന ഫണ്് (എെ്.െതി.െതി.എഫ്) (5) 
കാലാവസ്ാ വത്യതതിയാനത്തിനള്ള കദശരീയ 
അഡാപ്കറ്റഷന് ഫണ്ടു് (എന്.എ.എഫ്.െതി.െതി).

അഡ്ാപ്കറ്ഷന് ഫണ്
2001 ൽ യു്ണറ്റഡ് കനഷന്െ് 
സഫയതിംവര്ക്് കണ്സവന്ഷസറെ 
കകത്യാകട്ടാ കപ്രാകട്ടാകക്ാളതിന് കരീെ തിലാണ് 
അഡാപ്കറ്റഷന് ഫണ്് രൂപരീകരതിക്സ്പെട്ടത്. 
2010 മുതൽ നെ്പെ തിൽ വന്ന് തെങ്ങതിയ ഈ 
െംവ തിോനം കാലാവസ് അനരൂപ/
അനകയാജത്യ പദ്ധതതികള് നെ്പൊക്കുന്നതതിൽ 
പ്രതതിജ്ാബദ്ധമാണ്. ഇന്ത്യയതിൽ 
ഇതതിസറെ കദശരീയ നതിര്വ്വഹണ ഏജന്െതി 
നബാര്ഡാണ്.  

ഹരടിത കാലാവസ്ാ ഫണ്
കാലാവസ് േനകാരത്യത്തിനായുള്ള 
കക� ആകഗാള നതികക്ഷപക വാഹനമായതി 
ഹരതിതകാലാവസ് ഫണ്് പ്രവര്ത്തിക്കുന്നു. 

വത്യാവൊയതിക രാജത്യങ്ങള് വ തികെത്വര 
രാജത്യങ്ങള്ക്് ഈ ഫണ്് വെതി സപാത 
െത്വകാരത്യ കമഖല പദ്ധതതികളും പരതിപാെതികളും 
നെത്ന്നതതിനായതി േനെഹായം നൽകുന്നു. 
അഡാപ്കറ്റഷന് ഫണ്തിന് െമാനമായതി 
ഹരതിതകാലാവസ് ഫണ്് െത്വരീകരതിക്കുന്ന 
രാജത്യങ്ങള്ക്്, കദശരീയ, പ്രാകദശതിക, 
അന്ാരാഷ്ട്ര ഇെനതിലക്ാരതിൽ നതിന്നും 
േനെഹായം െത്വരീകരതിക്ാവന്നതാണ്. 
ഇന്ത്യയതിൽ നബാര്ഡാണ് ഹരതിതകാലാവസ് 
ഫണ്തിസറെ കദശരീയ നതിര്വ്വഹണ ഏജന്െതി.

അന്ര്കദശരീയ കാലാവസ് 
സംരംഭം
ജര്മന് സഫഡറൽ മതിനതിെ്ട്രതിയുസെ 
േനെഹായമാര്ഗ്മാണതിത്. വ തികെത്വര 
രാജത്യങ്ങളതികലയും നവ വത്യാവൊയതിക 
രാജത്യങ്ങളതികലയും കാലാവസ് ്ജവ 
്വവ തിദ്ധത്യ കപ്രാജക്ടുകള്ക്് േനെഹായം 
നൽകുന്നു.

പ്കത്യക കാലാവസ് 
വ്യതടിയാന ഫണ്
യു.എന്.എഫ്.െതി.െതി യുസെ കരീെതിൽ 2001 
ലാണ് പ്രകതത്യക കാലാവസ് വത്യതതിയാന 
ഫണ്് നതില തിവ തിൽ വന്നത്. ഊര്ജ്ം, 
ഗതാഗതം, വനവത്ക്രണം, ൊകങ്തതിക 
വ തിദത്യയുസെ ്കമാറ്റം എന്നതിവയ്കാണ് പ്രകതത്യക 
കാലാവസ് ഫണ്് മുന്തൂക്ം നൽകുന്നത്.

നാഷണൽ അഡ്ാപ്കറ്ഷന് 
ഫണ് ഓണ് നക്മറ്് 
ടെയ്ഞ്ച്(എന്.എ.എഫ്.സടി.സടി)
കാലാവസ്ാ വത്യതതിയാനസത് െംബന്ധതിക്കുന്ന 
കദശരീയ ആക്ഷന് ലൈാനം െംസ്ാന ആക്ഷന് 
ലൈാനം അെതിസ്ാനസ്പെടുത്തി കാലാവസ്ാ 
മാറ്റങ്ങളുസെ വ തിപത്് കൂടുതൽ ഉണ്ാകാന് 
ൊേത്യതയുള്ള െംസ്ാനങ്ങള്ക്കും 
കക�ഭരണ പ്രകദശങ്ങള്ക്കും ഈ മാറ്റങ്ങള് 
ഫലപ്രദമായതി ്കകാരത്യം സെയ്ാന് 
തയ്ാറാക്കുന്ന പദ്ധതതികളതിൽ ഇെസപടുക 
എന്ന ലക്ഷത്യകത്ാസെ കക� പരതിസ്തിതതി, 
വനം, കാലാവസ്ാവത്യതതിയാന മ�ാലയം 
എന്.എ.എഫ്.െതി.െതി രൂപരീകരതിച്ചു. 2015-16 ലും 
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2016-17 ലും 350 കകാെതിരൂപയാണ് ഇതതിനായതി 
ബഡ്ജറ്റതിൽ വകയതിരുത്തിയത്. ഇത്രം 
പദ്ധതതികള് നെ്പെ തിലാക്ാന് നതിയമതിച തിട്ടുള്ള 
കദശരീയ നതിര്വ്വഹണ ഏജന്െതിയാണ് കദശരീയ 
കാര്ഷ തിക ഗ്ാമ വ തികെന ബാങ്് (നബാര്ഡ)്. 
െംസ്ാന െര്ക്ാരതിസറെ വ തിവ തിേ വകുപ്പുകള് 
നതിര്വ്വഹണ ഏജന്െതികളായതി വര്ത്തിക്കുന്നു. 
വകുപ്പുകള്ക്് കപ്രാജക്െ് സപ്രാക്പൊെലുകള് 
നൽകതി എന്.എ.എഫ്.െതി.െതി ഫണ്ടുകള് 
ലഭത്യമാക്ാം. 

കകരളത്തടിടല എന്.എ.എഫ്.
സടി.സടി കപ്ാജക്െ് :– 
"കകരളത്തടിടല തരീരകദശ 
നരീര്ത്തെങ്ങളടിടല സംകയാജടിത 
കൃഷടി രരീതടിയായ നകപ്ാെ്, 
ടപാക്ാളടി കപ്ാത്സാഹനം"
നാഷണൽ അഡാപ്കറ്റഷന് ഫണ്് കഫാര് 
്ക്മറ്റ് സെയതിഞ്് (എന്.എ.എഫ്.െതി.െതി) ന 
കരീെതിൽ കകരളത്തിൽ നതിന്നുള്ള –“കകരളത്തിസല 
തരീരകദശ നരീര്ത്െങ്ങളതിസല െംകയാജതിത കൃഷ തി 
രരീതതിയായ ്ക്പൊെ്, സപാക്ാളതി കപ്രാത്ാഹനം” 
– എന്ന പദ്ധതതിക്് നാഷണൽ സ്റതിയറതിംഗ് കമ്തിറ്റതി 
ഓണ് ്ക്മറ്റ് സെയതിഞ് തിസറെ അംഗരീകാരം 
ലഭതിച്ചു. ഈ പദ്ധതതിക്ായതി 25 കകാെതി രൂപയാണ് 
അനവദതിചത്. 

കപ്രാജക്െതിസറെ കാലയളവ് 4 വര്ഷമാണ് 
(2015-19). കകരളെര്ക്ാരതിസറെ മത്ത്യബന്ധന 
വകുപ്പുവെതി എ.ഡതി.എ.സക ആണ് കപ്രാജക്െതിസറെ 
നതിര്വ്വഹണം നെത്ക. കാലാവസ് 
വത്യതതിയാനത്ാൽ, പ്രകതത്യകതിച് െമുദ നതിര്പെ് 
ഉയരുകയും അത് കെൽ സവള്ളത്തിന് ഉ്പെ് രെം 
വര്ദ്ധതി്പെ തിക്കുകയും സെയ്യുന്ന അവസ്യതിൽ മത്ത്യ 
െ്ത്് കുറയുന്നത് തെയാനള്ള പദ്ധതതികള് 
െംകയാജതിത കൃഷ തി രരീതതിയതിലൂസെ നെ്പെ തിലാക്ാന് 
ഈ പദ്ധതതി വ തിഭാവനം സെയ്യുന്നു. ഈ പദ്ധതതി 
600 സഹക്െര് പ്രകദശത്് നെ്പെ തിലാക്ാനാണ് 
കപ്രാജക്െതിൽ നതിര്കദ്ശതിച തിട്ടുള്ളത് (കണ്ണൂര് 
ജതിലെയതിസല 300 സഹക്െറും, എറണാകുളം, തൃശ്ശൂര്, 
ആലപ്പുെ ജതിലെയതിസല 300 സഹക്െറും).
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വ്യവസയായം, കസവനം, വ്യയാപയാരം 

ഏടതാരു രാജ്യത്തടിടറെയും സാമൂഹടിക സാമ്പത്തടിക വളര്ചയ്കം മനുഷ്യ കക്ഷമത്തടിനും 
ആ രാജ്യടത്ത വ്യവസായങ്ങളുടെ വ ടികസനം വളടര നടിര്ണായകമാണ് . സാമ്പത്തടിക 
വ ടികസനത്തടിന് നൽകടിയ സംഭാവനയ്ക് പുറകമ, വരുമാനം സൃഷ്ടിക്കുന്നതടിനും, 
ദാരടിദ്ര്യവം ടതാഴടില ടില്ായ്മയും ഇല്ായ്മ ടെയ്യുന്നതടിനും, പ്തടിശരീര്ഷ വരുമാനവം 
ജനങ്ങളുടെ ജരീവ ടിത നടിലവാരവം വര്ദ്ധടിപ്ടിക്കുന്നതടിനും വ്യവസായ കമഖല 
സഹായടിക്കുന്നു. കൃഷടിയുടെ ആധുനടികവല്കരണം, സംരംഭകത്വം, വളര്ച, പ്തടികരാധ 
ഉത്പാദനത്തടിൽ സ്വയം പര്യാപ്തത, അന്ര്ക്ദേശരീയ വ്യാപാരത്തടിടറെ വടിജയം, പ്കൃതടി 
വ ടിഭവങ്ങളുടെ കാര്യക്ഷമമായടി ഉപകയാഗം എന്നടിവയുമായും വ്യവസായങ്ങളുടെ വളര്ച 
ബന്ടപ്ട്ടിരടിക്കുന്നു. വ്യവസായത്തടിടറെയും, കസവനങ്ങളുടെയും വ്യാപനം, സാമ്പത്തടിക 
വ ടികസനത്തടിനും വളര്ചയ്കം അത്യന്ാകപക്ഷടിതമാണ് .

കകരളത്തടിടറെ വ്യാവസായടിക വളര്ചടയ സഹായടിച ഒട്നവധടി ഘെകങ്ങളുണ്. 
കകരളത്തടിടല ഉന്നത നടിലവാരമുള്ള വടിദഗ്ധ ടതാഴടിലാളടികളും സംസ്ാനടത്ത ഉയര്ന്ന 
അളവടിലുള്ള ഉപകഭാഗവം അവയടിൽ പ്ധാനടപ്ട്വയാണ.് ഗ്ാമരീണ കകരളത്തടിടല 
പ്തടിശരീര്ഷ ഉപകഭാഗ ടെലവടിടറെ അനുപാതം ഗ്ാമരീണ ഇന്്യടയക്ാള് രണടിരട്ടിയാണ.് 
ഇന്്യന് നഗര പ്കദശടത്തക്ാള് 1.3 ഇരട്ടിയാണ് കകരള സംസ്ാനടത്ത 
നഗരപ്കദശങ്ങളടിലുള്ള പ്തടിശരീര്ഷ ഉപകഭാഗ ടെലവ്. അതടിനാൽ തടന്ന നടിരവധടി 
വ്യവസായ പ്വര്ത്തനങ്ങള്ക്് കകരളം ഒരു ടറഡ്ടിമാര്ക്റ്് ആയടി പ്വര്ത്തടിക്കും. 
കടിഴക്കും പെടിഞ്ാറും തമ്ടിൽ അന്ര്കദശരീയ മാരടി നെം, കദശരീയപാതയടിൽ നടിലയുറച 
കകരളത്തടിടല ജടികയാ സ്ട്രാറ്ജടിക് പ്കദശം, വല്ാര്പ്ാെം, വരാനടിരടിക്കുന്ന വടിഴടിഞ്ം 
തുറമുഖം, എന്നടിവ സംസ്ാനത്ത് കയറ്റുമതടിയടിൽ അധടിഷ്ടിതമായ വ്യവസായത്തടിന് 
തനതായ ഒരു അവസരം നൽകുന്നു. കകരളത്തടിൽ 3 അന്ാരാഷ്ട്രാ വ ടിമാനത്താവളങ്ങളും 
ഒരു പുതടിയ വ ടിമാനത്താവളവം കണ്ണൂരടിലും ആരംഭടിക്ാന് കപാകുന്നു കകരളജനതയുടെ 
ശക്മായ സാന്നടിദ്ധ്യം വ ടികദശ രാജ്യങ്ങളടിലുണ്. എന്നടിരുന്നാലും, കകരളത്തടിടല വര്ദ്ധടിച 
ജനസാന്ദ്രത വ്യവസായത്തടിനായടിവലടിയ ഭൂവടിസ്തൃതടി ലഭടിക്കുക എന്നുള്ളത് ഒരു 
ടവല്ലുവടിളടിയാണ.് കൂടുതൽ സ്ലങ്ങളടിൽ വ്യവസായ എകസ്ററ്റുകളുകെയും കസാണുകളുകെയും 
വ ടികസനം, സംസ്ാനത്ത് കൂടുതൽ പ്സക്മാകുകയാണ.്

 3.1 വ്യവസായം
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സാമ്പത്തിക അവല�ാകനം 2017, ലകരള സംസ്ാന ആസൂത്രണ ല�ാര്ഡ്  

കേരളത്ഥിടറെ വ്യവസയായ 
കമഖല

ഇെത്രവം വലുതമായ വത്യവൊയങ്ങള്, സൂക്ഷ്മ, 
സെറുകതിെ, ഇെത്രം െംരംഭങ്ങള് (എം.എെ്.
എം.ഇ), പര്രാഗത വത്യവൊയങ്ങള് എന്നതിവ 
ഉള്സപടുന്നതാണ് കകരളത്തിസറെ വത്യവൊയ 
കമഖല. കകരള കസ്ററ്റ് ഇന്ഡെ്ട്രതിയൽ 
സഡവലപ്സമറെ് കകാര്്പെകറഷന് ല തിമതിറ്റഡ് (സക.
എെ്.ഐ.ഡതി.െതി), കകരള ഇന്ഡെ്ട്രതിയൽ 
ഇന്ഫാെ്ട്രക്െര് ഡവലപ്സമന്റ് 
കകാര്്പെകറഷന് (കതിന്ഫ), പബ് തിക് സെക്െ൪ 
റരീെ്ട്രക്െറതിംഗ് ആറെ് ഇകറെണൽ ആഡതിറ്റ് 
കബാര്ഡ് (റതിയാബ്), ബ്യൂകറാ ഓഫ് പബ്ളതിക് 
എറെര്്പ്രെെ് (ബ തി.പ തി.ഇ), സെറെര് കഫാര് 
മാകനജ്സമറെ് ഡവലപ്സമറെ് (െതി. എം.ഡതി.) 
എന്നരീ വകുപ്പുകള്/ഏജന്െതികളാണ് ഇെത്രവം 
വലുതമായ വത്യവൊയങ്ങളുസെ കരീെതിൽ വരുന്നത്. 
സൂക്ഷ്മ, സെറുകതിെ, ഇെത്രം െംരംഭങ്ങളുകെയും 
പര്രാഗത വത്യവൊയങ്ങളുകെയും കരീെതിൽ 
വരുന്ന ഏജന്െതികളാണ് ഡതി്പൊര്ട്ട്സമറെ് 
ഓഫ് ഇന്ഡെ്ട്രരീെ് ആറെ് സകാകമെ്െ്, 
ഡയറക്െകററ്റ് ഓഫ് ഹാറെ് ലൂം ആറെ് 
സെസൈ്്െൽെ്, ഡയറക്െകററ്റ് ഓഫ് 

കയര് ഡവലപ്സമറെ്, ഖാദതി ആറെ് വ തികലെജ് 
ഇന്ഡെ്ട്രരീെ് കബാര്ഡ്, കാസ്പെസൈ് എന്നതിവ. 
്മനതിംഗ് ആറെ് ജതികയാളജതി വകുപ്പും ഈ 
സെക്റ്ററതിസറെ കരീെതിൽ വരുന്നതാണ്. പ�ണ്ാം 
പഞ്വത്ര പദ്ധതതിക്ാലകത്യും 2016-17, 
2017-18 വാര്ഷ തിക പദ്ധതതിയതിസലയും വകു്പെ് 
തതിരതിച് ലഭതിച പദ്ധതതി വ തിഹതിതവം, സെലവം 
െംബന്ധതിച വ തിവരവം പട്ഥിേ 3.1.1 -ൽ
സകാടുത്തിരതിക്കുന്നു.

പ�ണ്ാം പഞ്വത്ര പദ്ധതതി കാലത്് 
വത്യവൊയ കമഖലയ്ക് 3,007.34 കകാെതി രൂപ 
കകരള െര്ക്ാര് അനവദതിക്കുകയും അതതിൽ 
2,527.96 കകാെതി രൂപ സെലവെതിക്കുകയും 
സെയ്ത (84.1 ശതമാനം). 2016-17, 2017-18 
വാര്ഷ തിക പദ്ധതതിക്ാലയളവ തിൽ ഈ കമഖലയ്ക് 
വകയതിരുത്തിയ പദ്ധതതി വ തിഹതിതം യഥാക്രമം 
658.9 കകാെതി രൂപയും 888.8 കകാെതി രൂപയും 
വരീതമാണ്. 2016-17 വാര്ഷ തികപദ്ധതതിയതിൽ 
സെലവ് 576.7 കകാെതി രൂപയും (87.5 ശതമാനം), 
2017-18 കാലയളവ തിൽ 2017 ഒക്കൊബര് 
വസരയുള്ള സെലവ് 335.4 കകാെതി (37.7 ശതമാനം) 
രൂപയുമാണ്. 2017-18 വാര്ഷ തിക പദ്ധതതിയതിൽ 
വത്യവൊയ കമഖലയ്ക് നരീക്തിസവച തക കെതിഞ്ഞ 
വര് ഷകത്ക്ാള് 35 ശതമാനം കൂടുതലാണ്.

കബയാക്് 3.1.1
13-യാം പഞ്വത്ര പദ്ധതഥി സമീപനം 

• വതിവതിേ ഉറവതിെങ്ങളതിൽ നതിന്നുമുള്ള നതികക്ഷപം – െത്വകാരത്യ, െഹകരണ സപാതകമഖലാ സ്ാപനങ്ങള് - 
വെതി വത്യാവൊയതിക ഉല്ാദന വര്ദ്ധനവ് .

• ബകയാസെക്കനാളജതി, നാകനാ സെക്കനാളജതി ഉള്സ്പെസെയുള്ള നൂതന ൊകങ്തതിക വതിദത്യകളുസെ 
ഫലപ്രദമായ ഉപകയാഗം.

• കകരളത്തിൽ ശക്തമായ ഉല്ാദന അെതിത്റ നതിര്മ്തിക്കുന്നതതിനായതി, െംസ്ാനം, കാര്ഷതിക പ്രകൃതതിദത്, 
െമുദ വതിഭവങ്ങളുമായതി ബന്ധസ്പെട്ട വത്യവൊയങ്ങള്ക്് മുന്ഗണന നൽകണം.

• ഭക്ഷത്യ വെ്തക്ളും കാര്ഷതിക അേതിഷ്തിത വത്യവൊയങ്ങളും കപ്രാത്ാഹതി്പെതിക്കുക
• ഉല്ന്ന നതിരകയയും ൊകങ്തതിക വതിദത്യകയയും പറ്റതി പുനര് വതിെതിന്നം നെത്തി ഉല്ന്ന നതിര്മ്ാണ 

കമഖലയതിസല സപാതകമഖലാ സ്ാപനങ്ങളുസെ ദരീര്ഘകാല പുനരുജ്രീവനം ൊേത്യമാക്കുക.
• െത്വകാരത്യ കമഖലയതിസല ്ഹസെക്കനാളജതി െംരംഭങ്ങളുസെ ഫെതിലതികറ്ററ്റര് ആയതി സപാതകമഖലാ 

സ്ാപനങ്ങസള രൂപാന്രസ്പെടുത്ക.
• പുതതിയതം മൂലത്യവര്ദ്ധതിതവമായ ഉല്ന്നങ്ങള് നതിര്മ്തിക്കുന്നതതിനായതി ബകയാസെക്കനാളജതി, 

ബകയാസമഡതിക്ൽ െയന്െ്, ബകയാ സകമതിക്ൽ എഞ്തിനരീയറതിംഗ് കമഖലയതിസല പുതതിയ കനട്ടങ്ങസള 
ഉപകയാഗതിക്കുക

• ബകയാസെക്കനാളജതിയുസെ വതികെനത്തിനം ഉപകയാഗത്തിനം ഗകവഷണ സ്ാപനങ്ങള് ആരംഭതിക്കുക.



119

അദ്ധ്യായം 3, വധ്വസയായം, സസവനം, വധ്യാപയാരം

ഉൽപ്ന് നഥിർമ്യാണം 

ഒരു ശക്തമായ വത്യാവൊയതിക ഉല്ന്നനതിര്മ്ാണ 
കമഖല, ആഭത്യന്ര ഉല്ാദനം, കയറ്റുമതതി, 
സതാെതില തിസറെ വളര്ച എന്നതിവ െ്ദ് 
വത്യവസ്യതിസല ഉയര്ന്ന വളര്ചാ നതിരക്തിസന 
െഹായതിക്കുന്നു. സെന്ട്രൽ സ്റാറ്റതിസ്റതിക്ൽ 
ഓഫരീെതിസറെ താൽക്ാല തിക ഡാറ്റയുസെ 
കണക്കുപ്രകാരം 2016-17 കാലഘട്ടത്തിൽ 
ഇന്ത്യയതിസല സമാത്ം മൂലത്യവര്ദ്ധനവ തിസറെ 
(ജതി.വ തി.എ) വളര്ച 6.6 ശതമാനമാണ്. 
2015-16 ൽ വത്യവൊയ കമഖലയുസെ വളര്ച 
8.8 ശതമാനം ആയതിരുന്നത് 2016-17 -ൽ 
5.6 ശതമാനമായതി കുറഞ്ഞു. (പട്ഥിേ 3.1.2). 
ഇത് ആകഗാള ൊ്ത്തിക മാന്ത്യത്തിസറെ 
പശ്ാത്ലത്തിലാണ്.

കകരളത്തടിടറെ ഉൽപ്ന്ന 
നടിര്മ്ാണ കമഖല
 
ഇക്കണാമതിസൈ് ആന്ഡ് സ്റാറ്റതിസ്റതിസൈ് വകു്പെ തിസറെ 
കൂട്ടതികെര്ക്സ്പെട്ട സമാത്ം മൂലത്യത്തിസറെ തത്വരതിത 
ഗതതിയതിലുള്ള കണക്നെരതിച്, കകരളത്തിസല 
ഉൽ്പെന്ന നതിര്മ്ാണ കമഖല നെപ്പു വ തിലയതിൽ 
മുന് വര്ഷസത് 9.7 ശതമാനം വളര്ചസയ 

അകപക്ഷ തിച് 2016-17 -ൽ 4.5 ശതമാനം വളര്ച 
കരഖസ്പെടുത്തിയതിട്ടുണ്്. സ്തിര വ തിലയതിസല 
(2011-12) കണക്നെരതിച്, ഈ കമഖലയുസെ 
വളര്ച 2015-16 സല 12 ശതമാനത്തിൽ നതിന്നും 
2016-17 -ൽ 2.2 ശതമാനം വളര്ചയാണ് 
കരഖസ്പെടുത്തിയത്. 2016-17 -ൽ സമാത്ം 
കൂട്ടതികെര്ക്സ്പെട്ട മൂലത്യത്തികലക്് ഉൽ്പെന്ന 
നതിര് മ്ാണ കമഖലയുസെ വ തിഹതിതം സ്തിര 
വ തിലയതിലും, നെപ്പു വ തിലയതിലും യഥാക്രമം 10.2 
ശതമാനവം 9 ശതമാനവം വരീതമാണ്. 2012-13 
മുതൽ 2016-17 വസര സമാത്ം കൂട്ടതികെര്ക്സ്പെട്ട 
മൂലത്യത്തികലക്് ഉൽ്പെന്ന നതിര്മ്ാണ 
കമഖലയുസെ വ തിഹതിതം അനുബന്ം 3.1.1 -ൽ 
കെര്ത്തിരതിക്കുന്നു.

2012-13 മുതൽ 2016-17 വസര സ്തിര വ തിലയതിസല 
സമാത്ം കൂട്ടതികെര്ക്സ്പെട്ട മൂലത്യമനെരതിച് 
കകരളത്തിസല ഉൽ്പെന്ന നതിര്മ്ാണ 
കമഖലയുസെ വളര്ചാ നതിരക്് ചഥിത്ം 3.1.1 -ൽ 
കെര്ത്തിരതിക്കുന്നു. 

കകരളത്തിസല ഉൽ്പെന്ന നതിര്മ്ാണ 
കമഖലയുസെ വളര്ചാനതിരക്് 2012-13 -ൽ 

പട്ഥിേ 3.1.1
സബ് ടസേ്െർ തഥിരഥിച്ചുള്ള വഥിഹഥിതവം ടചലവം. (തുേ ലക്ത്ഥിൽ) 

ക്രമ 
ന്ര്

വകുപ്ഥിടറെ കപര്/
സ്േീം

12-യാം പഞ്വത്ര പദ്ധതഥി വയാർഷഥിേ പദ്ധതഥി 
2016-17

വയാർഷഥിേ പദ്ധതഥി 
2017-18

വഥിഹഥിതം ടചലവ് വഥിഹഥിതം ടചലവ് വഥിഹഥിതം ടചലവ്
1 ഇെത്രവം 

വലുതമായ 
വത്യവൊയങ്ങള്

130,643.00 99,932.00 29,178.00 18,023.3 48,296.0 20,407.0

2 ്മനതിംഗ് ആറെ് 
ജതികയാളജതി വകു്പെ് 893.0 536.10 84.00 48.8 135.0 88.33

3 ഗ്ാമരീണ സെറുകതിെ 
വത്യവൊയങ്ങള് 169,198.00 152,328.1 36,631.0 39,593.9 40,446.0 13,048.3

ആടേ 300,734.00 252,796.2 65,893.0 57,666.0 88,877.0 33,543.6
   അവലംബം ബഡ്്ജറ്് എസ്റടികമറ്്
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സാമ്പത്തിക അവല�ാകനം 2017, ലകരള സംസ്ാന ആസൂത്രണ ല�ാര്ഡ്  

ചഥിത്ം 3.1.1
കേരളത്ഥിടല, ഉൽപ്ന് നഥിർമ്യാണ കമഖലയടെ വയാർഷഥിേ വളർചയാ നഥിരക്് 

സ്ഥഥിര വഥിലയഥിൽ

          

                           അവലംബം: ഇക്കണാമടിക് സര്കവേ 2016-17

12.5 ശതമാനമായതിരുന്നത് 2013-14 -ൽ 4.6 
ശതമാനമായതി കുറഞ്ഞു. 2014-15 -ൽ ഇത് 2.9 
ശതമാനമായതി വര്ദ്ധതി്പെ തിച തിട്ടുണ്്. 2015-16 -ൽ 
വളര്ച നതിരക്് 12 ശതമാനം കരഖസ്പെടുത്കയും 
2016-17 ൽ ഇത് 2.2 ശതമാനമായതി 
കരഖസ്പെടുത്കയും സെയ്ത.

കകരളത്തടിടല ഖനന കമഖല

സമാത്ം െംസ്ാന ആഭത്യന്ര ഉല്ന്നത്തികലക്് 
്മനതിംഗ് ആറെ് കത്വാറതിയതിംഗ് കമഖലയുസെ 
കൂട്ടതികെര്ക്സ്പെട്ട മൂലത്യത്തികലക്കുള്ള 2016-17 
സല വ തിഹതിതം സ്തിരവ തിലയതിൽ 2,905 കകാെതി 
രൂപയായതിരുന്നു. ഇത് മുന് വര്ഷസത് 
അകപക്ഷ തിച് 60.2 ശതമാനം കൂടുതലാണ്. സ്തിര 

വ തിലയതിൽ ഈ കമഖലയുസെ വ തിഹതിതം 2015-16 
-ൽ 0.5 ശതമാനമായതിരുന്നത് 2016-17 -ൽ  0.7 
ശതമാനം വര്ദ്ധനവ് കരഖസ്പെടുത്തി. 

സ്തിര വ തിലയതിസല (2011-12) സമാത്ം െംസ്ാന 
ആഭത്യന്ര ഉല്ന്ന കണക്കുകള് പ്രകാരം 2012-13 
മുതൽ 2016-17 വസര ഈ കമഖലയതിൽ നതിന്ന് 
െംസ്ാനം കനെതിയ വരുമാന വളര്ച ചഥിത്ം 3.1.2 
-ൽ കരഖസ്പെടുത്തിയതിരതിക്കുന്നു. 

െംസ്ാനസത് ഖനന കത്വാറതി കമഖലകളുസെ 
വളര്ച നതിരക്് 2012-13 -ൽ 16 ശതമാനമാണ് 
കരഖസ്പെടുത്തിയത്. 2013-14 -ൽ വളര്ചാനതിരക്് 
50.1 ശതമാനവം 2014-15 -ൽ 60.8 ശതമാനവം 
2015-16 -ൽ  67.2 ശതമാനവം 2016-17 -ൽ 60.2 
ശതമാനവമായതിരുന്നു. 

പട്ഥിേ. 3.1.2
കൂട്ഥികചർത് ടമയാത്ം മൂല്യത്ഥിടറെ നഥിരക്്, സ്ഥഥിരവഥിലയഥിൽ (ശതമയാനം)  

ക്രമ.നം. സബ്ടസേ്െർ 2015-16 2016-17
1. ്മനതിഗും കത്വാറതിയതിഗും 10.5 1.8
2. ഉല്ന്ന നതിര്മ്ാണം 10.8 7.9
3. ്വദയുതതി, ഗത്യാെ്, ജലവതിതരണം, 

മറ്റ് കെവനങ്ങള്
5 7.2

4. നതിര്മ്ാണം 5 1.7
ആസക വത്യവൊയം 8.8 5.6        

         അവലംബം: ഇക്കണാമടിക് സര്കവേ 2016-17



121

അദ്ധ്യായം 3, വധ്വസയായം, സസവനം, വധ്യാപയാരം

2016 മാര്ച് 31 വസരയുള്ള കണക്കുകള് 
അനെരതിച് കകരളത്തിൽ 64 പ്രോന ോത 
ഖനതികള് പ്രവര്ത്തിക്കുന്നുണ്്. 2016-17 
കാലയളവ തിൽ, 64 കമജര് മതിനറൽ ്മനതിംഗ് 
ലരീസുകളും, ്മനര് മതിനറൽ വ തിഭാഗത്തിൽസ്പെട്ട 
472 കത്വാറതി ലരീസുകളും, ്മനര് 
മതിനറലുകള്ക്ായുളള 5,860 കത്വാറതി സപര്മതിറ്റുകളും, 
1,349 ഡരീലര് ്ലെന്സുകളും നൽകതി. 2016-17 
സല കണക്് പ്രകാരം കകരളത്തിൽ ആസക 
180 അംഗരീകൃത സമറ്റൽ ക്രഷര് യൂണതിറ്റുകളുണ്്. 
കൂൊസത, രണ്് ്മനര് മതിനറലുകള്ക്കുളള 
്ലെന്സുകള് നൽകുകയും സെയ്തിട്ടുണ്്.
 
2016 ഒക്കൊബര് വസരയുള്ള കണക്കു പ്രകാരം 
്മനതിംഗ് ലരീസുകള്ക്ായതി നൽകതിയതിട്ടുള്ള 
ആസകയുളള ഭൂപ്രകദശം 1,128.9 സഹക്െറാണ്. 
ഇതതിൽ ോതമണൽ 558.4 സഹക്െറും, ചുണ്ാ്് 
കലെ് 245.7 സഹക്െറും, ്ലംസഷൽ/െരീസഷൽ 
99.4 സഹക്െറും, ഇരു്യതിര് 86.1 ്ഹക്െറും 
്െനാകക് 70.6 സഹക്െറും െതില തിക്ാൊറെ് 
26.5 സഹക്െറും കത്വാര്ട്ട്െ് 6.8 സഹക്െറുമാണ്. 
ഗ്ാ്ഫറ്റ് ഉള്ള പ്രകദശം 1.3 സഹക്െറുമാണ്. 
കബാ്സൈറ്റ് ഖനനം ഇക്പൊള് കകരളത്തില തിലെ. 
്മനതിംഗ് ലരീസുകള്ക്് നൽകതിയതിട്ടുള്ള, 
ോതക്ള് തതിരതിച്ചുള്ള, പ്രകദശങ്ങളുസെ വ തിവരങ്ങള് 
അനുബന്ം 3.1.2 -ൽ കരഖസ്പെടുത്തിയതിരതിക്കുന്നു. 

2016-17 ടല ധാതു തടിരടിച്ചുള്ള 
ഉല്ാദനവം വരുമാനവം
െര്ക്ാരതിന് ോതക്ളതിൽ നതിന്നുള്ള വരുമാനം 
പ്രോനമായും കറായൽറ്റതിരൂപത്തിലാണ് 
ലഭതിക്കുന്നത്. ഏകകദശം 95 ശതമാനം 
വരുമാനവം ്മനര് മതിനറലുകളതിൽ നതിന്നും 
ബാക്തി കമജര് മതിനറലുകളതിൽ നതിന്നുമാണ് 
ലഭത്യമാകുന്നത്. 2016-17 -ൽ ആസക ലഭതിച 
വരുമാനം 138.7 കകാെതി രൂപയാണ്.

കകരളത്തിൽ 2016-17 വര്ഷത്തിൽ 537.3 
ലക്ഷം െണ് കമജര്/്മനര് മതിനറലുകള് 
ഉൽ്പൊദതി്പെ തിച്ചു. കമജര് മതിനറലുകളതിൽ ഒന്നാം 
സ്ാനം ചുണ്ാമ്കലെ് (4.1 ലക്ഷം െണ്), 
തെര്ന്ന് ഇൽമ്നറ്റ് (1.2 ലക്ഷം െണ്). 
്മനര് മതിനറലുകളതി ൽ ഏറ്റവം കൂടുതൽ  
ഉൽ്പൊദതി്പെ തിക്സ്പെടുന്നത് ഗ്ാ്നറ്റ് ബ തിൽഡതിംഗ് 
കസ്റാണാണ് (341 ലക്ഷം െണ്), തെര്ന്ന്, 
ഓര്ഡതിനറതി എര്ത്് (104.6 ലക്ഷം െണ്) രണ്ാം 
സ്ാനത്ണ്്.
 
2015-16 -ൽ 119.5 കകാെതി രൂപ ോതക്ളതിൽ 
നതിന്നും വരുമാനമായതി ലഭതിച്ചു, 2016-17 

ചഥിത്ം 3.1.2
കേരളത്ഥിടല ഖനന േ്വയാറഥി കമഖലയഥിൽ നഥിന്നുള്ള വരുമയാനത്ഥിടറെ 

വയാർഷഥിേ വളർചയാ നഥിരക്് 

               അവലംബം: സാമ്പത്തടിക സ്ടിതടി വടിവര വകുപ്് 
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സാമ്പത്തിക അവല�ാകനം 2017, ലകരള സംസ്ാന ആസൂത്രണ ല�ാര്ഡ്  

ആയക്പൊകെക്കും വരുമാനം 138.7 കകാെതി 
രൂപയായതി വര്ദ്ധതിച്ചു. (16 ശതമാനം) ഇതതിൽ 6.5 
കകാെതി രൂപ കമജര് മതിനറലുകളതിൽ നതിന്നും 132.3 
കകാെതി രൂപ ്മനര് മതിനറലുകളതിൽ നതിന്നുമാണ്. 
കമജര് മതിനറലുകളതിൽ 2016-17 -ൽ ഏറ്റവമേതികം 
കറായൽറ്റതി ലഭതിചത് ്ലംകസ്റാണതിൽ നതിന്നാണ് 
(3.3 കകാെതി രൂപ) തെര്ന്ന് ഇൽമ്നറ്റ് (1.5 
കകാെതി). ്മനര് മതിനറലുകളതിൽ ഗ്ാ്നറ്റ് 
ബ തിൽഡതിംഗ് കസ്റാണതിൽ (81.8 കകാെതി രൂപ) 
നതിന്നാണ് ഏറ്റവമേതികം കറായൽറ്റതി 2016-
17 വര്ഷത്തിൽ ലഭതിചത്. രണ്ാം സ്ാനം 
ഓര്ഡതിനറതി എര്ത്തിനം (20.9 കകാെതി രൂപ), 
മൂന്നാം സ്ാനം ലാറ്റ്ററ്റ് ബ തിൽഡതിംഗ് 
കസ്റാണതിനമാണ് (11.4 കകാെതി രൂപ). 2016-17 
ൽ െംസ്ാനസത് ോതക്ളുസെ ഉൽ്പൊദനം 
െംബന്ധതിച വ തിവരങ്ങള് അനുബന്ം 3.1.3 -ൽ 
കെര്ത്തിരതിക്കുന്നു.

കമജര്/നമനര് മടിനറലടിൽ 
നടിന്ന് ലഭടിച ജടില് തടിരടിച്ചുള്ള 
വരുമാനം 
2016-17 സല ജതിലെ തതിരതിച്ചുളള വരുമാനം 
പരതികശാേതിക്കുക്ാള് ഏറ്റവം കൂടുതൽ 
വരുമാനം കനെതിയ ജതിലെ എറണാകുളമാണ്, 
33.9 കകാെതി രൂപ (ആസക വരുമാനത്തിസറെ 24.5 
ശതമാനം).രണ്ാം സ്ാനം പാലക്ാെതിനം (13.4 
കകാെതി രൂപ, 9.6 ശതമാനം), മൂന്നാം സ്ാനം 
തതിരുവനന്പുരത്തിനമാണ് (12.4 കകാെതി രൂപ, 
8.9 ശതമാനം). കുറച് വരുമാനം ലഭതിചത് 
വയനാെ് ജതിലെയതിൽ നതിന്നുമാണ് (1.8 കകാെതി രൂപ, 
1.3 ശതമാനം). ോതക്ളതിൽ (കമജര്/്മനര് 
മതിനറലുകള്) നതിന്നുള്ള വരുമാനം െംബന്ധതിച 
ജതിലൊെതിസ്ാനത്തിലുള്ള കണക്കുകള്  
അനുബന്ം 3.1.4 -ൽ കരഖസ്പെടുത്തിയതിരതിക്കുന്നു. 

ഇ-ഗകവർണന്സ് 
പദ്ധതഥിയടെ നെപ്യാക്ൽ

കകരളാ ഓണ് ്ലന് ്മനതിംഗ് 
സപര്മതിറ്റ് അവാര്ഡതിംഗ് െര്വരീെെ് 
(കകാംപാെ)് എന്ന ഓണ് ്ലന് 
െംവ തിോനം നാഷണൽ ഇന്ഫര്മാറ്റതിസൈ് 

സെറെര് വെതിയാണ് നെ്പെ തിലാക്കുന്നത്. 
പദ്ധതതിയുസെ ഒന്നാം ഘട്ടത്തിസല എലൊ 
കമാഡ്യൂളുകളും വ തികെതി്പെ തിച തിട്ടുണ്്. നവംബര് 
2017 മുതൽ ്പലറ്റ് അെതിസ്ാനത്തിൽ 
തതിരുവനന്പുരം, എറണാകുളം ജതിലെകളതിൽ 
പദ്ധതതി നെ്പെ തിലാക്തി തെങ്ങതിയതിട്ടുണ്്.

ശയാസ്ത്ീയ കമനഥിംഗ് 
നയം-മുകമ്പയാട്ടുള്ള പ്യയാണം

കകരളം ശാെ്്രീയ ്മനതിംഗ് നയം 
ആവ തിഷ്ക്രതിച്ചുസകാണ്തിരതിക്കുകയാണ്. ഇതതിൽ 
താസെ്പെറയുന്നവ ഉള്സ്പെകെണ്തണ്്.

•     ഖനനം സെയ്ാന് ൊേതിക്കുന്ന 
പ്രകൃതതിയതിലുള്ള ഭൗതതികവെ്തക്ളായ 
മതിനറലുകളും പാറകളും െംബന്ധതിച്ചുള്ള 
െംസ്ാനത്തിസറെ ൊേത്യതകസള്പെറ്റതി 
വ തിലയതിരുകത്ണ്തണ്്.

•     പരതിസ്തിതതിസയ, അഥവാ ജലം, വായു, 
മണ്്, ്ജവവത്യവസ് എന്നതിവയ്ക് ഏറ്റവം 
കുറഞ്ഞ കതാതതിലുള്ള കകാട്ടം വരുന്ന ഖനന 
പ്രവര്ത്നങ്ങസള കപ്രാത്ാഹതി്പെ തിക്കുകയും 
കൊഷത്യൽ ഇംപാക്റ്റ് അെസ്്സമറെ് 
അസലെങ്തിൽ എെ്.ഐ.എ 
ഉയര്ത്തിക്ാട്ടുകയും സെയ്യുക.

•     െംസ്ാനത്തിസറെ വ തിവ തിേ 
ഭാഗങ്ങളതിലുള്ള ഖനനം സെയ്ാവന്ന 
ോതക്ളുസെ വ തിതരണത്തിസറെ 
മാ്പെ തിംഗതിനായുള്ള ്മനതിംഗ് ആറെ് 
ജതികയാളജതി വകു്പെ തിസറെയും ജതികയാളജതിക്ൽ 
െര്കവ്വ ഓഫ് ഇന്ത്യയുസെയും 
കയാജതിച ശ്രമങ്ങളുണ്ാകണം. 
ജതികയാഗ്ഫതിക്്ഇന്ഫര്കമഷന് 
കെവനങ്ങളും ജതികയാ ഡാറ്റാ കബസും 
സപാതജനങ്ങള്ക്് ലഭത്യമാക്കുകയും 
സെയ്യുക.

•    പ്രവര്ത്തിക്കുന്നഖനതികളുസെയും  
കത്വാറതികളുസെയും കഫാകട്ടാഗ്ാസമട്രതിക്  
കമാണതിറ്ററതിംഗ് െംവ തിോനത്തിലൂസെ 
കുെതിസചടുത് വെ്തക്ളുസെ 
അളവ് െംബന്ധതിച എസ്റതികമറ്റ് 
മനസ്തിലാക്കുന്നതതിനം അതവെതി 
െംസ്ാനത്് വരുമാനം/കറായൽറ്റതി നഷ്ം 
നതികത്ന്നതതിനം ൊേതിക്കും.
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അദ്ധ്യായം 3, വധ്വസയായം, സസവനം, വധ്യാപയാരം

       •     ലരീെ്/സപര്മതിറ്റ് നൽകുന്നതതിനം    
             അെച്ചുപൂട്ടൽ പദ്ധതതികള്
             നെ്പെ തിലാക്കുന്നതതിനള്ള നെപെതി   
             ക്രമങ്ങള് ആധുനതികവൽക്രതിക്കുന്നതതിനം, 
             പുതതിയ ൊകങ്തതിക വ തിദത്യകളുസെ
             ഉപകയാഗം വര്ദ്ധതി്പെ തിക്കുന്നതതിനം 
             ്മനതിംഗ് നെപെതി ്കസകാകള്ളണ്തണ്്.
             എന്ജതിനരീയറതിംഗ്, അ്ലൈഡ്
             ജ തികയാഫതിെതിസൈ് എന്നരീ കമഖലകളതിൽ
             ്വദഗ്േത്യമുള്ള സപ്രാഫഷണലുകസള 
             സൃഷ് തികക്ണ്തണ്്.

•     ്മനതിംഗും കത്വാറതിയതിങ്ങും പുതതിയതായതി 
ആരംഭതിക്കുന്നതതിനം ലരീെ് സപര്മതിറ്റ് 
നൽകുന്നതതിനമായതി ജതിലൊതലത്തിൽ 
ജതിലൊകളക്െര് സെയര്മാനായ ഒരു 
ഏകജാലക െംവ തിോനം ആരംഭതിക്കുന്നത് 
അതത്യന്ാകപക്ഷ തിതമാണ്.

•     ജതിലൊതലത്തിലുള്ള തരീരുമാനങ്ങളുസെ 
അവകലാകനത്തിനായതി െംസ്ാന 
തലത്തിൽ ഒരു അ്പെകലറ്റ് കമ്തിറ്റതി 
ഉണ്ായതിരതികക്ണ്താണ്.

•    െര്ക്ാര് രൂപവൽക്രതിച ഒരു ഉന്നതതല 
കമ്തിറ്റതി നതിശ് തിത െമയപരതിേതിക്കുള്ളതിൽ 

നെപെതിക്രമങ്ങള് നെ്പെ തിലാക്കുന്നുസവന്നത് 
ഉറപ്പു വരുത്ന്നതതിനായതി 
ഉണ്ായതിരതികക്ണ്താണ്. 

ഉപസംഹാരം
 
്മനതിംഗും കത്വാറതിയും വളസര 
അതത്യന്ാകപക്ഷ തിതമായ 
പ്രവര്ത്നങ്ങളാസണങ്തിലും 
ഖനനപ്രവര്ത്നങ്ങള് പരതിസ്തിതതിക്് 
ഉണ്ാക്കുന്ന ആഘാതങ്ങള് വളസര സൂക്ഷ്മമായതി 
നതിരരീക്ഷ തികക്ണ്താണ്. ആയതതിനാൽ, 
ഖനന പ്രവര്ത്നങ്ങളുസെ പ്രതതികൂലമായ 
പ്രതത്യാഘാതങ്ങള് നതിയ�തിക്കുന്നതതിന് 
ആവശത്യമായ നതിയ�ണങ്ങള് ഏര്സ്പെടുത്വാന് 
െര്ക്ാര് െന്നദ്ധമാണ്.  ആധുനതിക 
ൊകങ്തതിക വ തിദത്യകളും െ�ദായങ്ങളും 
ഒരു പരതിേതിവസര്മനതിംഗ്, കത്വാറതിയതിംഗ് 
പ്രവര്ത്നങ്ങള് മൂലം പരതിസ്തിതതിക്കും െ്ദ് 
വത്യവസ്യ്ക്കും ഉണ്ാക്കുന്ന നഷ്ം കുറയ്ക്കുന്നതതിന് 
െഹായതിച തിട്ടുണ്്. 
 

ടപയാതുകമഖലയാ സ്ഥയാപനങ്ങള്

ഇന്ത്യയുസെ സമാത്ത്തിലുള്ള വ തികെനത്തിനം 
വത്യവൊയവത്കരണത്തിനം കക�- െംസ്ാന 
തലത്തിലുള്ള സപാത കമഖലാ സ്ാപനങ്ങള് (പ തി.
എസ്്.യു) വഹതിച പങ്് വളസര നതിര്ണ്ായകമാണ്. 
ഉത്പാദനത്തിലും ൊകങ്തതിക വ തിദത്യയതിലും 
െത്വയംപരത്യാപ്ത ്കവരതിക്കുക എന്നത് 
ലക്ഷത്യമതിട്ടുസകാണ്ാണ് ഇന്ത്യയതിൽ സപാതകമഖല 
സ്ാപനങ്ങള് ആരംഭതിചത്. വ തിവ തിേ 
മ�ാലയങ്ങളുകെയും വകുപ്പുകളുകെയും ഭരണ 
നതിയ�ണത്തിലായതി, 2016 മാര്ച് 31 വസര 320 
കക� സപാതകമഖലാ സ്ാപനങ്ങള് ഇന്ത്യയതിൽ 
നതിലവ തിലുണ്്. ഇതതിൽ, 244 സ്ാപനങ്ങള് 
പ്രവര്ത്ന ക്ഷമമാണ്. ലാഭകരമായതി 
പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന 165 സ്ാപനങ്ങളുസെ അറ്റലാഭം 
2015-16 വര്ഷത്തിൽ 1,400 ബ തിലത്യന് രൂപയാണ്. 

അകത െമയം, നഷ്ത്തിൽ പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന 78 
സ്ാപനങ്ങളുസെ അറ്റ നഷ്ം 287.5 ബ തിലത്യണ് രൂപ 
ആണ്.

കക� കമഖലാ നടികക്ഷപം
ഇന്ത്യയതിസല കക� സപാതകമഖലാ 
സ്ാപനങ്ങളുസെ ആസകയുള്ള യഥാര്ത്ഥ 
നതികക്ഷപം കണക്ാക്കുന്നത് ‘കഗ്ാെ് 
ബ്കളാക്കുകളതിലാണ്. ഇത് 2014-15 -ൽ 19,069.3 
ബ തിലത്യണ് രൂപ ആയതിരുന്നത് 2015-16 ൽ 20,263.2 
ബ തിലത്യണ് രൂപ ആയതി വര്ദ്ധതിച്ചു. ഇത് 2014-
15 സല വളര്ചസയ അകപക്ഷ തിച് 6.3 ശതമാനം 
വര്ദ്ധനവാണ് കരഖസ്പെടുത്തിയതിരതിക്കുന്നത്. 
െംസ്ാനസത് കക� സപാതകമഖലാ 
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സാമ്പത്തിക അവല�ാകനം 2017, ലകരള സംസ്ാന ആസൂത്രണ ല�ാര്ഡ്  

സ്ാപനങ്ങളതിസല നതികക്ഷപം ‘കഗ്ാെ് കബ്ാക്തിൽ’ 
2014-15 -ൽ 380.2 ബ തിലത്യണ് രൂപ ആയതിരുന്നത് 
2015-16 -ൽ 433.5 ബ തിലത്യണ് രൂപ ആയതി 
ഉയര്ന്നു. അതായത്, 14 ശതനമാനം വര്ദ്ധനവ്. 
എന്നാൽ, ഇന്ത്യയതിസല കക� സപാതകമഖലാ 
സ്ാപനങ്ങളതിൽ നെത്തിയ യഥാര്ത്ഥ സമാത്ം 
നതികക്ഷപത്തിൽ നതിന്ന് കകരളത്തിന് ലഭതിച 
വ തിഹതിതം 2014-15 സല 2 ശതമാനത്തിൽ നതിന്നും 
2015-16 -ൽ 2.1 ശതമാനം മാ്മായാണ് 
വര്ദ്ധതിചത്. (പബ് തിക് എറെര്്പ്രെെ് 
െര്കവ്വ 2015-16). െംസ്ാനാെതിസ്ാനത്തിൽ 
പരതികശാേതിചതതിൽ ഏറ്റവം കൂടുതൽ 
നതികക്ഷപമുള്ളത് മഹാരാഷ്ട്രയതിലാണ് (8.8 
ശതമാനം), ഉത്ര്പ്രകദശ് രണ്ാം സ്ാനത്ം 
(6.4 ശതമാനം), തമതിെ്നാടും ഒറരീെയും 
മൂന്നാം സ്ാനത്ം (6.1 ശതമാനം) ആണ്. 
2012-13 മുതൽ 2015-16 വസര കകരളത്തിസല 
കക� സപാതകമഖലാ സ്ാപനങ്ങളതിസല 
നതികക്ഷപത്തിസറെ വ തിശദാംശങ്ങള് അനുബന്ം 
3.1.5  -ൽ കെര്ത്തിരതിക്കുന്നു. മാര്ച്   31, 2016 
വസര സതരസഞ്ഞടുത് െംസ്ാനങ്ങളതിസല കക� 
കമഖലാ നതികക്ഷപം െംബന്ധതിച വ തിവരങ്ങള് 
അനുബന്ം 3.1.6 -ൽ കെര്ത്തിരതിക്കുന്നു.

2012-13 മുതൽ 2015-16 വസരയുള്ള കാലയളവ തിൽ 
കക� സപാതകമഖലാ സ്ാപനങ്ങളതിലൂസെ 
കകരളത്തിന് ലഭതിച നതികക്ഷപ വ തിഹതിതം  

ചഥിത്ം 3.1.3 -ൽ കെര്ത്തിരതിക്കുന്നു. 2013-14 -ൽ 
കകരളത്തിസറെ വ തിഹതിതം കുറയുകയും തെര്ന്നുള്ള 
വര്ഷങ്ങളതിൽ വര്ദ്ധതിക്കുകയും സെയ്തിട്ടുണ്്.
 

     സംസ്ഥയാന ടപയാതുകമഖലയാ 
          സ്ഥയാപനങ്ങള്
 
െ്ദ് ഘെനയുസെ വളര്ചയ്ക്, പ്രകതത്യകതിച് 
ഉൽ്പെന്ന നതിര് മ്ാണ കമഖലയുസെ 
വ തികെനത്തിൽ, െംസ്ാനസത് 
സപാതകമഖലാ സ്ാപനങ്ങള് വളസര 
നതിര്ണ്ായകമായ ഒരു പങ്ാണ് വഹതിക്കുന്നത്. 
വാണതിജത്യാെതിസ്ാനത്തിൽ പ്രവര്ത്നം 
നെത്ന്ന െംസ്ാന ഗവണ്സമറെ് ക്നതികളും 
സ്റാറ്റ്യൂട്ടറതി കകാര്്പെകറഷനകളും സപാതകമഖലാ 
സ്ാപനങ്ങളതിൽസ്പെടുന്നു. കകരളത്തിസല 
സപാതകമഖലാ സ്ാപനങ്ങസളക്കുറതിച്ചുള്ള 
കണ്കട്രാളര് ആറെ് ഓഡതിറ്റര് ജനറൽ ഓഫ് 
ഇന്ത്യയുസെ റതിക്പൊര്ട്ട് അനെരതിച്   
2016 മാര്ച് 31 വസര കകരളത്തിൽ ആസക 
128 സപാതകമഖലാ സ്ാപനങ്ങളുണ്്. ഇതതിൽ 
113 എണ്ം (109  ഗവണ്സമറെ് ക്നതികളും 4 
സ്റാറ്റ്യൂട്ടറതി കകാര്്പെകറഷനകളും) പ്രവര്ത്നം 
നെത്ന്നുണ്്. അകതെമയം, 15 എണ്ം 
പ്രവര്ത്നം നെക്ാത് സപാതകമഖലാ 
സ്ാപനങ്ങളാണ്. കകരളത്തിസല പ്രവര്ത്നം 

ചഥിത്ം 3.1.3
കേ� ടപയാതുകമഖലയാ സ്ഥയാപനങ്ങളഥിൽ കേരളത്ഥിന് ലഭഥിച നഥികക്പ വഥിഹഥിതം 

ശതമയാനത്ഥിൽ
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ചഥിത്ം 3.1.4
വ്യവസയായ വകുപ്ഥിനു േീഴഥിലുള്ള ടപയാതു കമഖലയാ സ്ഥയാപനങ്ങളുടെ 

പ്വർത്നത്ഥിടറെ ഗതഥി
 

                    *കടിന്ഫ്രഒഴടിടക
                     അവലംബം: പബ്ടിക്്ടസക്റ്ര് റരീസ്ടട്രചറടിംഗ്ആറെ്ഇകറെണൽ ആഡ്ടിറ്്കബാര്ഡ്്
    

നെക്കുന്ന സപാതകമഖലാ സ്ാപനങ്ങളതിസല 
ആസക വ തിൽപന 198.7 ബ തിലത്യണ് 
രൂപയായതികരഖസ്പെടുത്തിയതിരതിക്കുന്നു(ഇത് 
െംസ്ാന ജതി.എെ്.ഡതി.പ തി യുസെ 3.4 
ശതമാനത്തിന് തലത്യമാണ)്. മാര്ച് 31, 2016 
വസര 128 സപാതകമഖല സ്ാപനങ്ങളതിസല 
സമാത്ം നതികക്ഷപം 19,786.9 കകാെതി രൂപയും 
പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന സപാതകമഖല സ്ാപനങ്ങള് 
വരുത്തിയ നഷ്ം 3,136.8 കകാെതി രൂപയുമാണ്. 
െംസ്ാനസത്, പ്രവര്ത്നക്ഷമമായ 
സപാതകമഖല സ്ാപനങ്ങളുസെ ഏറ്റവം 
പുതതിയ കണക്നെരതിച് 50 സപാതകമഖല 
സ്ാപനങ്ങളുസെ സമാത്ം ലാഭം 395.5 കകാെതി 
രൂപയും 56 സപാതകമഖല സ്ാപനങ്ങളുസെ 
സമാത്ം നഷ്ം 1019.3 കകാെതി രൂപയുമാണ്. 
പ്രവര്ത്തിക്ാത് 3 സപാതകമഖല 
സ്ാപനങ്ങള്ക്് ലാഭകമാ നഷ്കമാ ഇലെ.

വ്യവസയായ വകുപ്ഥിടറെ 
േീഴഥിലുള്ള സംസ്ഥയാന  

ടപയാതുകമഖലയാ 
സ്ഥയാപനങ്ങള്

കകരള െര്ക്ാരതിസറെ വത്യവൊയ വകു്പെ തിന് 

കരീെതിൽ 40 സപാത കമഖലാ സ്ാപനങ്ങള് 
പ്രവര്ത്തിക്കുന്നു. ഇവയതിൽ, 7 എണ്ം സകമതിക്ൽ 
കമഖല, 4 എണ്ം ഇലക്ട്രതിക്ൽ, 6 എണ്ം 
എഞ് തിനരീയറതിംഗ്, 3 എണ്ം ഇലക്കട്രാണതിക്, 
8 എണ്ം സെസൈ്റ്റയതിൽ, 2 എണ്ം െതിറാമതിക്, 
6 എണ്ം പര്രാഗത കമഖല, 1 എണ്ം 
തെതിയുമായതി ബന്ധസ്പെട്ട കമഖല, 3 എണ്ം 
വ തികെന കമഖലയതിലുമാണ്. 2012-13 മുതൽ 
2016-17 വസര 40 െംസ്ാന സപാത കമഖലാ 
സ്ാപനങ്ങളുസെ പ്രവര്ത്നഗതതി ചഥിത്ം 3.1.4 
-ൽ കരഖസ്പെടുത്തിയതിരതിക്കുന്നു.

2012-13 മുതൽ 2016-17 വസര വത്യവൊയ 
വകു്പെ തിന് കരീെതിലുള്ള 40 െംസ്ാന സപാതകമഖലാ 
സ്ാപനങ്ങളുസെ ഉൽ്പൊദനത്തിറെകയും 
വ തിറ്റുവരവ തിറെകയും െംയുക്തമൂലത്യം ചഥിത്ം 3.1.5 -ൽ 
സകാടുത്തിരതിക്കുന്നു. 

കെതിഞ്ഞ 5 വര്ഷത്തിനതിെയതിൽ െംസ്ാന 
സപാതകമഖലാ സ്ാപനങ്ങളുസെ സമാത്ം 
ഉൽ്പൊദന മൂലത്യത്തിലും വ തിറ്റുവരവ തിലും കാരത്യമായ 
വത്യതതിയാനങ്ങസളാന്നും വന്നതിട്ടതിസലെന്ന് 
കാണാന് കെതിയും. 2012-13 -ൽ വത്യവൊയ 
വകു്പെ തിന് കരീെതിലുള്ള 40 സപാതകമഖലാ 
സ്ാപനങ്ങളുസെ ആസക അറ്റാദായം 110.41 
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കകാെതി രൂപയായതിരുന്നു. എന്നതിരുന്നാലും, 2013-
14 മുതൽ ഈ സപാതകമഖലാ സ്ാപനങ്ങളുസെ 
അറ്റലാഭം സനഗറ്റരീവായതി തെരുന്നു. 2015-16 -ൽ 
ഇത് (-)131.9 കകാെതി രൂപ ആയതിരുന്നത്  2016-17 
-ൽ (-)80.7 കകാെതിരൂപയായതി. 

കെതിഞ്ഞ 5 വര്ഷസത്, വത്യവൊയ വകു്പെ തിന് 
കരീെതിലുള്ള സപാതകമഖലാ സ്ാപനങ്ങളുസെ 
അറ്റാദായകണക്് അനബന്ധം 3.1.7-ൽ 
കെര്ത്തിരതിക്കുന്നു.

െംസ്ാന സപാതകമഖലാ സ്ാപനങ്ങളുസെ 
കെതിഞ്ഞ 5 വര്ഷമായുള്ള അറ്റലാഭം/നഷ്ക്ണക്് 
ചഥിത്ം 3.1.6-ൽ കെര്ത്തിരതിക്കുന്നു. പ്രവര്ത്ന 
മൂലേന നഷ്ം, ൊകങ്തതിക വ തിദത്യയതിൽ 
കാലാനസൃതമായ നവരീകരണത്തിസറെ അഭാവം, 
ഉൽ്പെന്ന ്വവ തിദ്ധത്യവൽക്രണത്തിസല 
കുറവ്, മാറതിസകാണ്തിരതിക്കുന്ന കക്ാളത്തിസറെ 
ആവശത്യമനെരതിച് പ്രവര്ത്തിക്ാനള്ള 
കെതിവ തിലൊയ്മ, ഉല്്പാദന സെലവ തിസല വര്ദ്ധനവ്, 
മറ്റ് സ്ാപനങ്ങളതിൽ നതിന്നുള്ള കടുത് മത്രം, 
വ തിലകുറഞ്ഞ ഇറക്കുമതതിയതിൽ നതിന്ന് കനരതികെണ് 
മത്രം, വര്ദ്ധതിച്ചു വരുന്ന ൊ്ത്തിക ബാേത്യത 
(സ്റാറ്റ്യൂട്ടറതി കപ ഔട്ട് ഉള്സ്പെസെ) എന്നതിവ 

സപാതകമഖലാ സ്ാപനങ്ങളുസെ പ്രവര്ത്നസത് 
പ്രതതികൂലമായതി ബാേതിച തിട്ടുണ്്. പ�ണ്ാം 
പഞ്വത്ര പദ്ധതതി കാലയളവ തിൽ വത്യവൊയ 
വകു്പെ തിന് കരീെതിലുള്ള െംസ്ാന സപാതകമഖലാ 
സ്ാപനങ്ങളുസെ കമഖല തതിരതിച്ചുള്ള ൊ്ത്തിക 
പ്രകെനം പട്ഥിേ 3.1.3 -ൽ സകാടുത്തിരതിക്കുന്നു.

2016-17 കാലയളവ തിൽ, സകമതിക്ൽ, 
ഇലക്കട്രാണതിക് കമഖലകളതിസല സപാത കമഖല 
സ്ാപനങ്ങള് നലെ പ്രകെനമാണ് കാഴ്ച വചത്. 
അകതെമയം, സെസൈ്സറ്റൽ കമഖലയതിസല 
സപാതകമഖല സ്ാപനങ്ങളുസെ വല തിയ നഷ്ം 
സമാത്ത്തിലുള്ള പ്രകെനസത് ബാേതിച്ചു.
 
വത്യവൊയ വകു്പെ തിന കരീെതിലുള്ള 40 െംസ്ാന 
സപാതകമഖലാ സ്ാപനങ്ങളുസെ സമാത് 
ഉല്ാദന മൂലത്യം 2015-16 -ൽ 2,444.4 കകാെതി 
രൂപയതിൽ നതിന്നും 2016-17 -ൽ 2,421.2 കകാെതി 
രൂപയായതി കുറഞ്ഞ് 0.9 ശതമാനം സനഗറ്റരീവ് 
വളര്ച കരഖസ്പെടുത്തി. ഈ സപാതകമഖലാ 
സ്ാപനങ്ങളുസെ വ തിറ്റുവരവ് മുന് വര്ഷസത് 
അകപക്ഷ തിച് 2016-17 -ൽ 2.4 ശതമാനമായതി 
കുറഞ്ഞതിട്ടുണ്്. 2012-13 മുതൽ 2016-17 വസരയും 
2017-18 -ൽ ആഗെ്റ്റ്  വസരയുള്ള സപാതകമഖല 

ചഥിത്ം 3.1.5
വ്യവസയായ വകുപ്ഥിന് േീഴഥിലുള്ള 40 കേരള സംസ്ഥയാന ടപയാതുകമഖലയാ സ്ഥയാപനങ്ങളും 

ഉല്്പയാദനത്ഥിറെകയം വഥിറ്റുവരവഥിറെകയം മൂല്യം *  

 

   *കടിന്ഫ്ര ഒഴടിടക

                   അവലംബം: പബ്ടിക്് ടസക്റ്ര് റരീ സ്ടട്രചറടിംഗ് ആറെ് ഇകറെണൽ ആഡ്ടിറ്് കബാര്ഡ്്
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സ്ാപനങ്ങളുസെ കെണ് ഓവര്, ലാഭം/നഷ്ം 
െംബന്ധതിച വ തിശദാംശങ്ങള് അനുബന്ം 3.1.8 
-ൽ സകാടുത്തിരതിക്കുന്നു. 
സപാതകമഖലാ സ്ാപനങ്ങളുസെ ്ദനംദതിന 

പ്രവര്ത്നങ്ങള്ക്് കപാലും െംസ്ാന ബജറ്റതിൽ 
വര്േതിച ആശ്രതിതതത്വം, പ�ണ്ാം പദ്ധതതി 
കാലയളവ തിസല പ്രോന ആശങ്യായതിരുന്നു. 
എന്നതിരുന്നാലും, പ�ണ്ാം പദ്ധതതി കാലസത് 

ചഥിത്ം 3.1.6
വ്യവസയായ വകുപ്ഥിന് േീഴഥിലുള്ള സംസ്ഥയാന ടപയാതുകമഖല 

സ്ഥയാപനങ്ങളുടെ അറ്റലയാഭം/നഷ്ം

    

പട്ഥിേ 3.1.3
വ്യവസയായ വകുപ്ഥിന് േീഴഥിലുള്ള സംസ്ഥയാന ടപയാതുകമഖല സ്ഥയാപനങ്ങളുടെ 

കമഖല തഥിരഥിച്ചുള്ള സയാമ്പത്ഥിേ പ്േെനം
ഇനങ്ങള് 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17
ടേമഥിക്ൽ കമഖല
ആസക യൂണതിറ്റുകളുസെ എണ്ം 7 7 7 7 7
പദ്ധതതി വ തിഹതിതം 
(തക കകാെതിയതിൽ)

5.5 9.4 22.0 10.0 19.7

കെണ് ഓവര്  
(തക കകാെതിയതിൽ)

1132.9 1216.7 1123.1 1191.5 1324.5

അറ്റാദായം (കകാെതിയതിൽ) 106.1 19.3 (-)43.7 12.9 44.2
ടെക്്റ്റയഥിൽ കമഖല
ആസക യൂണതിറ്റുകളുസെ എണ്ം 8 8 8 8 8
പദ്ധതതി വ തിഹതിതം 
(തക കകാെതിയതിൽ)

27.6 47.1 24.6 38.1 42.3

കെണ് ഓവര്  
(തക കകാെതിയതിൽ)

167.3 149.5 139.2 96.3 82.2

അറ്റാദായം (കകാെതിയതിൽ) (-)23.1 (-)46.8 (-)58.6 (-)72.2 (-)71.1
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ഇനങ്ങള് 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17
എഞ്ഥിനീയറഥിംഗ് കമഖല
ആസക യൂണതിറ്റുകളുസെ എണ്ം 6 6 6 6 6
പദ്ധതതി വ തിഹതിതം 
(തക കകാെതിയതിൽ)

35.1 20.5 13.7 9.0 24.9

കെണ് ഓവര്  
(തക കകാെതിയതിൽ)

135.0 132.7 131.4 121.5 118.3

അറ്റാദായം (കകാെതിയതിൽ) (-)14.9 (-)18.3 (-)19.9 (-)34.2 (-)23.0
ഇലേ്ക്യാണഥിക്് കമഖല
ആസക യൂണതിറ്റുകളുസെ എണ്ം 3 3 3 3 3
പദ്ധതതി വ തിഹതിതം 
(തക കകാെതിയതിൽ)

6.2 11.3 7.0 2.2 5.00

കെണ് ഓവര്  
(തക കകാെതിയതിൽ)

379.5 381.0 368.5 483.9 450.6

അറ്റാദായം (കകാെതിയതിൽ) 4.6 2.8 2.5 0.6 2.4
ഇലേ്്ഥിക്ൽ കമഖല
ആസക യൂണതിറ്റുകളുസെ എണ്ം 4 4 4 4 4
പദ്ധതതി വ തിഹതിതം 
(തക കകാെതിയതിൽ)

23.1 18.8 14.0 18.5 15.5

കെണ് ഓവര്  
(തക കകാെതിയതിൽ)

262.7 380.0 360.7 398.6 420.2

അറ്റാദായം (കകാെതിയതിൽ) (-)17.2 (-)9.2 (-)46.3 (-)47.2 (-)15.3
പരമ്പരയാഗതവം തെഥി അെഥിസ്ഥയാന കമഖല
ആസക യൂണതിറ്റുകളുസെ എണ്ം 7 7 7 7 7
പദ്ധതതി വ തിഹതിതം 
(തക കകാെതിയതിൽ)

12.3 6.5 7.6 2.4 4.9

കെണ് ഓവര്  
(തക കകാെതിയതിൽ)

91.4 86.8 97.3 102.7 90.95

അറ്റാദായം (കകാെതിയതിൽ) (-)10.0 (-)14.1 (-)15.1 (-)20.2 (-)19.0
ടസറയാമഥിേ് കമഖല
ആസക യൂണതിറ്റുകളുസെ എണ്ം 2 2 2 2 2
പദ്ധതതി വ തിഹതിതം 
(തക കകാെതിയതിൽ)

6.0 8.6 2.0 7.6 5.1

കെണ് ഓവര് (തക കകാെതിയതിൽ) 9.4 12.3 15.2 5.5 4.1
അറ്റാദായം (കകാെതിയതിൽ) (-)3.8 (-)3.5 (-)3.5 (-)11.1 (-)9.7
വഥിേസന കമഖല
ആസക യൂണതിറ്റുകളുസെ എണ്ം 3 3 3 3 3
പദ്ധതതി വ തിഹതിതം 
(തക കകാെതിയതിൽ)

0.0 0.0 0.0 10.71 5.50

കെണ് ഓവര് (തക കകാെതിയതിൽ) 321.2 401.5 432.2 393.0 231.8
അറ്റാദായം (കകാെതിയതിൽ) 68.6 45.3 34.7 38.5 10.2

      അവലംബം: റടിയാബ്
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അദ്ധ്യായം 3, വധ്വസയായം, സസവനം, വധ്യാപയാരം

അവൊന വര്ഷം മുതൽ (2016-17) വത്യവൊയ 
വകു്പെ തിസറെ കരീെതിലുള്ള സപാതകമഖലാ 
സ്ാപനങ്ങള് ശക്തതിസ്പെടുത്ന്നതതിനം പുനര് 
നതിര്ണ്യതിക്കുന്നതതിനമുള്ള പ്രോന നെപെതികള് 
്കസക്ാണ്ടുവരുന്നു. 2016-17 -ൽ തസന്ന 
അഞ്് യൂണതിറ്റുകളതിൽ (ട്രാവന്കൂര് ്െറ്റാനതിയം 
സപ്രാഡക്റ്റ്െ് ല തിമതിറ്റഡ്, ട്രാവന്കൂര് സകാച തിന് 
സകമതിക്ൽെ് ല തിമതിറ്റഡ്, ട്രാകക്ാ കകബ തിള് 
ക്നതി ല തിമതിറ്റഡ്, സ്റരീൽ ഇന്ഡെ്ട്രതിയൽ 
കഫാര്ജതിംഗ്െ് ല തിമതിറ്റഡ്, ട്രാന്െ്കഫാകമെ്െ് 
ആറെ് ഇലക്ട്രതിക്ൽ കകരള ല തിമതിറ്റഡ)് 
അനകൂലമായ മാറ്റം വന്നതിട്ടുണ്്.

2017-18 ൽ വത്യവൊയ വകു്പെ തിസറെ കരീെതിലുള്ള 
സപാതകമഖലാ സ്ാപനങ്ങള് ശ്രകദ്ധയമായ 
കനട്ടമുണ്ാക്തി. 2017 ആഗെ്റ്റ്  31 വസര 
40 സപാതകമഖല സ്ാപനങ്ങളുസെയും 
അറ്റാദായം 21.50 കകാെതി രൂപയാണ്. കെതിഞ്ഞ 
നാലു വര്ഷങ്ങളതിൽ ഈ സപാതകമഖല 
സ്ാപനങ്ങള് അറ്റനഷ്ം ഉണ്ാക്തിയതതിന 
കശഷമാണ് ഈ കനട്ടസമന്നത് ശ്രകദ്ധയമാണ്. 
പ്രവര്ത്നകശഷ തി വര്ദ്ധനയുസെ ഭാഗമായും, 
പ്രവര്ത്ന മൂലേന ആവശത്യങ്ങള്ക്നെരതിച്ചും 
2017-18 വര്ഷസത് െംസ്ാന ബജറ്റതിൽ 
270 കകാെതി രൂപ വകയതിരുത്തിയതിട്ടുണ്്. 

കൂൊസത കശഷ തിവര്ദ്ധനവ തിലൂസെയും പുതതിയ 
ഉൽ്പെന്നങ്ങളുസെ അവതരണത്തിലൂസെയും 
എലൊ യൂണതിറ്റുകളുകെയും പ്രവര്ത്നങ്ങള് 
‘ഒപ്റ്റതി്മെ്’ സെയ്യുന്നതതിനായതി കര്മ് 
പദ്ധതതി തയ്ാറാക്കുന്നതതിനായതി നെപെതികള് 
എടുത്തിട്ടുണ്്. 2017-18 വര്ഷത്തിൽ നെ്പൊക്തി 
വരുന്ന സപാതകമഖല സ്ാപനങ്ങളുസെ 
ആധുനതികവത്ക്രണ/വ തിപുലരീകരണ 
പദ്ധതതികളുസെ വ തിശദാംശങ്ങള് അനുബന്ം 3.1.9 
-ൽ കെര്ത്തിരതിക്കുന്നു.

പബ്ഥിേ് ടസേ്െർ 
റീസ്് േ്ചറഥിംഗ് ആന്ഡ് 

ഇകറെണൽ ആഡഥിറ്റ് കബയാർഡ് 
(റഥിയയാബ്)

1993 -ൽ ആരംഭതിച റതിയാബ തിലൂസെയാണ് 
െംസ്ാനസത് സപാതകമഖലാ 
സ്ാപനങ്ങളുസെ പുനരുദ്ധാരണ നെപെതികള് 
നെ്പൊക്കുന്നത്. വത്യവൊയ വകു്പെ തിസറെ കരീെതിൽ 
വരുന്ന സപാതകമഖലാ സ്ാപനങ്ങളുസെ 
പുനരുജ്രീവന/പുനരുദ്ധാരണ പരതിപാെതികള് 
നെ്പെ തിലാക്കുന്നതതിൽ റതിയാബ് ഒരു പ്രോന 

കബയാക്് 3.1.2
ടപയാതു കമഖലയാ സ്ഥയാപനങ്ങളുടെ പ്േെനത്ഥിടല കപ്യാത്യാഹന പ്വണതേള്

വത്യവൊയ വകു്പെതിന് കരീെതിലുള്ള 13 െംസ്ാന സപാതകമഖലാ സ്ാപനങ്ങള് 2016-17 മുതൽ 
സമചസ്പെടുവാനള്ള സൂെനകള് നൽകുന്നു. വത്യവൊയ വകു്പെതിന് കരീെതിലുള്ള 13 െംസ്ാന സപാതകമഖലാ 
സ്ാപനങ്ങള് 2016-17 ൽ ലാഭം ്കവരതിച്ചു. ലാഭത്തിൽ പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന െംസ്ാന സപാതകമഖലാ 
സ്ാപനങ്ങളുസെ സമാത്ം ലാഭവതിഹതിതം 94.7 കകാെതിയായതിരുന്നത് 2016-17 -ൽ 99.8 കകാെതിയായതി. കകരള 
മതിനറൽെ് ആറെ് സമറ്റൽെ് ലതിമതിറ്റഡ് (40.4 കകാെതി രൂപ), കകരള കസ്ററ്റ് ഇന്ഡെ്ട്രതിയൽ സഡവലപ്സമറെ് 
കകാര്്പെകറഷന് ലതിമതിറ്റഡ് (32.1 കകാെതി രൂപ) ട്രാവന്കൂര് ്െറ്റാനതിയം കപ്രാഡക്റ്റ്െ് ലതിമതിറ്റഡ് (8.5 കകാെതി) 
എന്നതിവയാണ് 2016-17 -ൽ ലാഭമുണ്ാക്തിയ മുഖത്യ യൂണതിറ്റുകള്.
 
2015-16-ൽ നഷ്ത്തിൽ പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന സപാതകമഖലാ സ്ാപനങ്ങളുസെ എണ്ം 32 ൽ നതിന്നും 2016-17 
ആയക്പൊള് 27 ആയതി കുറഞ്ഞു. 2015-16 സല സമാത്നഷ്ം 226.6 കകാെതിരൂപയതിൽ നതിന്നും 2016-17 -ൽ 
180.5 കകാെതിരൂപയായതി കുറഞ്ഞു. കകരള കസ്ററ്റ് സെസൈ്സറ്റൽ കകാര്്പെകറഷന് ലതിമതിറ്റഡ് (29.4 കകാെതി), കകരള 
സ്ാള് ഇന്ഡെ്ട്രതിെ് സഡവലപ്സമറെ് കകാര്്പെകറഷന് (16 കകാെതി), ട്രാവന്കൂര് െതിമറെ്െ് ലതിമതിറ്റഡ് (10.2 
കകാെതി) ഇവയാണ് നഷ്ത്തിൽ പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന മുഖത്യ യൂണതിറ്റുകള്
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സാമ്പത്തിക അവല�ാകനം 2017, ലകരള സംസ്ാന ആസൂത്രണ ല�ാര്ഡ്  

പങ്ാണ് വഹതിക്കുന്നത്. സപാതകമഖലാ 
സ്ാപനങ്ങളുസെ പ്രവര്ത്നം ആസൂ്ണം 
സെയ്യുകയും നതിരരീക്ഷ തിക്കുകയും സെയ്യുക, സ്ാപന 
പുന:നതിര്മ്ാണം, കശഷ തി വ തികെനം,സപാത 
കമഖലാ സ്ാപനങ്ങളതികലയ്ക്കുള്ള നതിയമനങ്ങള്, 
സപാതകമഖലാസ്ാപനങ്ങള്ക്് ഭരണപരമായ 
ഉപകദശക െഹായം നൽകുക എന്നതിവയാണ് 
ഏജന്െതിയുസെ പ്രോന ഉത്രവാദതിത്ങ്ങള്.
 

കജയായഥിറെ് കസ്റയാക്് േമ്പനഥിേള്

2017 മാര്ച തിസല കണക്നെരതിച് കകരളത്തിലുള്ള 
27,305 കജായതിറെ് കസ്റാക്് ക്നതികളതിൽ 25,714 
(94.2 ശതമാനം) എണ്ം ്പ്രവററ് ല തിമതിറ്റഡം 
1,591 (5.8 ശതമാനം)എണ്ം പബ് തിക് ല തിമതിറ്റഡ് 
ക്നതികളുമാണ്. 2016-17 കാലയളവ തിൽ 3,711 
ക്നതികള് പുതതായതി രജതിസ്റര് സെയ്ത. (3,477 
്പ്രവറ്റ് ല തിമതിറ്റഡ് ക്നതികളും 234 പബ് തിക് 
ല തിമതിറ്റഡ് ക്നതികളും). 2016-17 ൽ 297  
ക്നതികള് പ തിരതിച്ചു വ തിടുകകയാ, പ്രവര്ത്നം 
നതിര്ത്കകയാ, ലയനം നെത്കകയാ സെയ്തിട്ടുണ്്. 
3 പബ് തിക് ക്നതികള് ്പ്രവറ്റ് ക്നതികളായും 
3 ്പ്രവറ്റ് ക്നതികള് പബ് തിക് ക്നതികളായും 
മാറതിയതിട്ടുണ്്. 2017 മാര്ച തിസല കണക്നെരതിച് 
കകരളത്തിൽ ആസക 152 ഗവണ്സമറെ് 
ക്നതികള് ഉണ്ായതിരുന്നു. (83 പബ് തിക് 
ല തിമതിറ്റഡം 69 ്പ്രവറ്റ് ല തിമതിറ്റഡം). 

2017 മാര്ച് വസര െ്്രീ െംരംഭകര് ആരംഭതിച 
14,648 കജായതിറെ് കസ്റാക്് ക്നതികളുണ്്. (1,285 
്പ്രവറ്റ്, 13,363 പബ് തിക്)്. കകരളത്തിസല 
കജായതിറെ് കസ്റാക്് ക്നതികളുസെ വ തിവരങ്ങള് 

അനുബന്ം 3.1.10 -ൽ കെര്ത്തിരതിക്കുന്നു.

വ്യവസയായ ധന സഹയായം

കകരള ഫടിനാന്ഷ്യൽ 
കകാര്പ്കറഷന് (ടക.എഫ്.സടി)

വത്യവൊയങ്ങള്ക്് േനെഹായം 
നൽകുന്നതതിലൂസെ കകരളത്തിസറെ വത്യവൊയ 
വൽക്രണത്തിന് പ്രോന പങ്് വഹതിക്കുന്ന 
ഒരു എജന്െതിയാണ് കകരള ഫതിനാന്ഷത്യൽ 
കകാര്്പെകറഷന്. സൂക്ഷ്മ, സെറുകതിെ, 
ഇെത്രം െംരംഭങ്ങള്ക്കും (എം.എെ്.
എം.ഇ) ഉൽ്പൊദന, കെവന കമഖലകള്ക്കും 
ൊ്ത്തിക െഹായം നൽകുന്നതതിലൂസെ 
തത്വരതിത വത്യവൊയ വൽക്രണസത് 
കപ്രാത്ാഹതി്പെ തിക്കുക എന്നതാണ് കകരള 
ഫതിനാന്ഷത്യൽ കകാര്്പെകറഷസറെ (സക.എഫ്.
െതി) പ്രോന ലക്ഷത്യം. വായ്പകള്, പ്രവര്ത്ന 
മൂലേന വായ്പകള്, പ്രകതത്യക പദ്ധതതികള് 
എന്നതിങ്ങസനയുളള രൂപത്തിലാണ് ൊ്ത്തിക 
െഹായം നൽകുന്നത്. സൂക്ഷ്മ സെറുകതിെ 
സ്ാപനങ്ങള്ക്ായുള്ള സക്രഡതിറ്റ് ഗത്യാരറെതി 
ഫണ്് ട്രസ്റതിസല അംഗമാണ് സക.എഫ്.െതി. 
കകാര്്പെകറഷസറെ പ്രവര്ത്നങ്ങള് താസെ 
പറയുന്നവയാണ്.

• ഉൽ്പെന്ന നതിര്മ്ാണ കെവന   
കമഖലകളതിസല പുതതിയ സൂക്ഷ്മ, സെറുകതിെ, 
ഇെത്രം െംരംഭകര്ക്് വായ്പകള് 
അനവദതിക്കുക

• നതിലവ തിൽ പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന വത്യവൊയ/
കെവന സ്ാപനങ്ങള്ക്് 

കബയാക്് 3.1.3
ടപയാതുകമഖല സ്ഥയാപനങ്ങളുടെ പ്വർത്ന പുകരയാഗതഥിക്യായഥി നെപ്ഥിലയാക്കുന് 

പ്ധയാന നെപെഥിേള്
•    സപ്രാഫഷണൽ മാകനജ്സമറെ് സ്ാപ തിക്ൽ
• ലാഭകരമായ സപാതകമഖല സ്ാപനങ്ങളുസെ കശഷ തി വര്ദ്ധതി്പെ തിക്കുക
• നഷ്ത്തികലാടുന്ന സപാതകമഖല സ്ാപനങ്ങളുസെ ആധുനതികവത്ക്രണവം ൊകങ്തതിക വ തിദത്യാ 

നവരീകരണവം
• സപാതകമഖലാ സ്ാപനങ്ങളതിസല മൂലേനസചലവകള്ക്കും കൂട്ട് പ്രവര്ത്നത്തിനം ബജറ്റ് പ തിന്തുണ.
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അദ്ധ്യായം 3, വധ്വസയായം, സസവനം, വധ്യാപയാരം

വ തികെനത്തിനം, ആധുനതിക 
വൽക്രണത്തിനം/്വവ തിദ്ധത്യ 
വൽക്രണത്തിനം കവണ്തിയുള്ള വായ്പ 
നൽകുക

• വത്യവൊയ/കെവന കമഖലയതിലുളള 
സ്ാപനങ്ങള്ക്് പ്രകതത്യക 
പദ്ധതതികളതിൽസ്പെടുത്തി പ്രവര്ത്ന 
മൂലേന വായ്പകള് നല്കുക

• െതിവ തിൽ കകാണ്ട്രാക്െര്മാര്ക്് 
ൊ്ത്തിക െഹായത്തിനള്ള പ്രകതത്യക 
പദ്ധതതികള്

• ഫരീചര് ഫതില തിമുകളും സെല തിവ തിഷന് 
െരീരതിയലുകളും നതിര്മ്തിക്കുന്നതതിന് 
ൊ്ത്തിക െഹായത്തിനള്ള പ്രകതത്യക 
പദ്ധതതികള് 

• നതിലവ തിലുള്ള െതിനതിമ തരീയറ്ററുകളുസെ 
ആധുനതിക വൽക്രണത്തിനം 
നതിലവാരം സമചസ്പെടുത്ന്നതതിനം, 
വ തികെനത്തിനം പുതതിയ മള്ട്ടതിലൈക്സുകള് 
സ്ാപ തിക്കുന്നതതിനള്ള പ്രകതത്യക 
പദ്ധതതികള്.

• ലാബ് ഉപകരണങ്ങള് വാങ്ങുന്നതതിനം/
മാല തിനത്യ െംസ്കരണത്തിനമുള്ള പ്രകതത്യക 
പദ്ധതതികള് 

 
2016-17 കാലഘട്ടത്തിൽ സക.എഫ്.െതി യുസെ 
പ്രവര്ത്ന ലാഭം 7.9 കകാെതി രൂപയും അറ്റാദായം 
5.7 കകാെതി രൂപയുമാണ്. 2016-17 കാലഘട്ടത്തിൽ 
േനെഹായമായതി കകാര്്പെകറഷന് 385.3 
കകാെതി രൂപ അനവദതിച്ചു. മുന്വര്ഷം ഇത് 1,026 
കകാെതി രൂപയായതിരുന്നു. 2015-16 -ൽ 838.4 
കകാെതിരൂപയും 2016-17 -ൽ 655.3 കകാെതിരൂപയും 
സക.എഫ്.െതി വ തിതരണം സെയ്ത. െര്ക്ാര് 
നയങ്ങളതിലും മറ്റ് ബാഹത്യഘെകങ്ങളതിലുമുണ്ായ 
വത്യതതിയാനം മൂലം കഹാ്തിറ്റാല തിറ്റതി, ടൂറതിെം, 
ഖനനം, റതിയൽ എകസ്ററ്റ് തെങ്ങതിയ വത്യവൊയ 
കമഖലകളുസെ വളര്ചസയ പ്രതതികൂലമായതി ബാേതിച്ചു.  
2016-17 -ൽ സ്ാപനത്തിസറെ സമാത്ം 
തതിരതിചെവ് 874.3 കകാെതിരൂപയും 2015-16  -ൽ 
758.2 കകാെതിരൂപയും ആയതിരുന്നു. കെതിഞ്ഞ 
5 വര്ഷസത് കകാര്്പെകറഷസറെ പ്രവര്ത്നം 
അനുബന്ം 3.1.11 -ൽ കെര്ത്തിരതിക്കുന്നു. 
2016-17 വര്ഷത്തിൽ കകാര്്പെകറഷന് നെത്തിയ 
വായ്പാ പ്രവര്ത്നങ്ങളും വായ്പകളുസെ 
വത്യാവൊയതിക അെതിസ്ാനത്തിസല തരം 

തതിരതിവം അനുബന്ം 3.1.12 ലും 3.1.13 ലും 
നൽകതിയതിരതിക്കുന്നു.

കേരള സംസ്ഥയാന വ്യവസയായ 
വ ഥിേസന കേയാർപ്കറഷന് 
 (ടേ.എസ്.ഐ.ഡഥി.സഥി)

കകരളത്തിൽ ഇെത്ര-വന്കതിെ 
വത്യവൊയങ്ങള് കപ്രാത്ാഹതി്പെ തിക്കുന്നതതിനം 
വ തികെതി്പെ തിക്കുന്നതതിനം കവണ്തി െംസ്ാന 
െര്ക്ാരതിസറെ െമ്പൂര്ണ് ഉെമസ്തയതിൽ 1961 
ൽ സ്ാപ തിക്സ്പെട്ടതിരതിക്കുന്ന ക്നതിയാണ് 
കകരള െംസ്ാന വത്യവൊയ വ തികെന 
കകാര്്പെകറഷന് (സക.എെ്.ഐ.ഡതി.
െതി). കകരളത്തിസറെ വത്യവൊയതികവം 
ൊ്ത്തികവമായ വ തികെനത്തിന് 
ത�പ്രോനമായ പല വത്യവൊയ പശ്ാത്ല 
വ തികെന പദ്ധതതികളും സക.എെ്.ഐ.ഡതി.െതി 
ആരംഭതിച തിട്ടുണ്്. െംസ്ാനത്്, ആഭത്യന്രവം 
വ തികദശരീയവമായ വത്യവൊയ നതികക്ഷപങ്ങള് 
കപ്രാത്ാഹതി്പെ തിക്കുന്നതതിനള്ള കനാഡൽ 
ഏജന്െതി എന്ന നതിലയതിൽ സക.എെ്.ഐ.ഡതി.
െതി നതികക്ഷപകര്ക്്െമഗ്മായ പ തിന്തുണയും 
െഹായവം നൽകതി വരുന്നു. കകരളത്തിസല 
െംരംഭകസര വളര്ത്ന്നതതിൽ ഒരു പ്രോന 
പങ്് സക.എെ്.ഐ.ഡതി.െതി വഹതിക്കുന്നു. 
വ തിവ തിേ കപ്രാത്ാഹന പദ്ധതതികള് 
നെ്പെ തിലാക്കുന്നതതിനള്ള ക്രമരീകരണങ്ങള് 
നെത്ക, െര്ക്ാരും വത്യവൊയ കമഖലയും 
ബന്ധസ്പെട്ടു പ്രവര്ത്തിക്കുന്നതതിനള്ള അന്രരീക്ഷം 
സൃഷ് തിക്കുകയും സെയ്യുന്നു. 

2016-17 ൊ്ത്തിക വര്ഷത്തിൽ വ തിവ തിേ 
പദ്ധതതികള്ക്ായതി സക.എെ്.ഐ. ഡതി. െതി 180.5 
കകാെതി രൂപയുസെ മൂലേന നതികക്ഷപത്തിനള്ള 
പദ്ധതതികള്ക്് അംഗരീകാരം നൽകതിയതിട്ടുണ്്. 
ഇതതിൽ 85.8 കകാെതി രൂപ പ്രതത്യക്ഷ കെം കലാണ് 
െഹായമാണ്. ഇവയതിലൂസെ 1,200 കപര്ക്് 
കനരതിട്ടും പകരാക്ഷമായും സതാെതിൽ ലഭതിക്കുസമന്ന് 
പ്രതരീക്ഷ തിക്കുന്നു. ഇകതകാലയളവ തിൽ 64.1 
കകാെതി രൂപ വ തിതരണം സെയ്യുകയും 75.5 
കകാെതി രൂപ മുതലും പല തിശയും ഉള്സ്പെസെ 
തതിരതിചെവ് ലഭതിചതായും കകാര്്പെകറഷന് 
റതിക്പൊര്ട്ട്സെയ്തിരതിക്കുന്നു. 2016-17 സല 
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സാമ്പത്തിക അവല�ാകനം 2017, ലകരള സംസ്ാന ആസൂത്രണ ല�ാര്ഡ്  

കകാര്്പെകറഷസറെ ഓ്പെകററ്റതിംഗ് ലാഭം 34.2 
കകാെതി രൂപയാണ്. നതിലവ തിൽ 4,464.7 
കകാെതി രൂപ നതികക്ഷപമുള്ള 39 പദ്ധതതികള് 
നെ്പെ തിലാക്കുന്നതതിസറെ വ തിവ തിേ ഘട്ടങ്ങളതിലാണ്. 
ഇതതിലൂസെ 4,500 ഓളം ആളുകള്ക്് 
സതാെതിലവെരങ്ങള് നൽകുവാന് ൊേതിക്കും. 
2016-17 കാലസത് സക.എെ്.ഐ.ഡതി െതി 
യുസെ സഭൗതരീകവം ൊ്ത്തികവമായ 
പ്രകെനത്തിസറെ വ തിവരങ്ങള് അനുബന്ം 3.1.14 
-ൽ കെര്ത്തിരതിക്കുന്നു. 

സക.എെ്.ഐ.ഡതി.െതി യുസെ 2015-16, 
2016-17, 2017-18 വര്ഷങ്ങളതിസല പദ്ധതതി 

തകയും സെലവ് വ തിവരങ്ങളും പട്ഥിേ 3.1.4 -ൽ 
സകാടുത്തിരതിക്കുന്നു.
 

12-ാം പഞ്ചവൽസര 
പദ്ധതടിക്ാലത്ത് ടക.എസ.് 
ഐ.ഡ്ടി.സടി പൂര്ത്തടിയാക്ടിയ 
പ്ധാന പദ്ധതടികള്

• ്ലറ്റ് എഞ് തിനരീയറതിംഗ് ഇന്ഡെ്ട്രതിയൽ 
പാര്ക്്, പാലക്ാെ്- ഒന്നാം ഘട്ടം

• അങ്മാല തിയതിസല മാനഫാക്ചറതിംഗ് 
ഇന്ഡെ്ട്രതിയൽ കൊണ്. 

പട്ഥിേ 3.1.4
ടേ.എസ്.ഐ.ഡഥി.സഥി യ്ക്് ലഭഥിച പദ്ധതഥി തുേയം ടചലവ് വഥിവരങ്ങളും 

(രൂപ കേയാെഥിയഥിൽ)

ക്രമ 
നം.

വർഷം ലഭഥിച 
തുേ

ടചലവ്

1 2015-16 74.0 29.1
2 2016-17 87.5 50.2
3 2017-18* 96.7 119.1 

    അവലംബം:ബഡ്്ജറ്് എസ്റടികമറ്്
                                  *2017 ഒക്കൊബര് വടരയുള്ള ടെലവകള്

കബയാക്് 3.1.4
ടേ.എസ്.ഐ.ഡഥി.സഥി നെപ്യാക്ഥിടക്യാണ്ഥിരഥിക്കുന് പദ്ധതഥിേള്

• സമഗാ ഫുഡ് പാര്ക്്, കെര്ത്ല (െമുദ ഭക്ഷത്യ വ തിഭവങ്ങളുസെ കപ്രാെസ്തിംഗതിനം കയറ്റുമതതിക്കും 
മുന്ഗണന നൽകതി സകാണ്്) 

• ഇന്സവെ്റ്റ്സമറെ് സഫെതില തികറ്റഷന് ആറെ് ഇന്ഡെ്ട്രതിയൽ സപ്രാകമാഷന് പ്രവര്ത്നങ്ങള്.
• െംരംഭക െഹായം.
• ഏഞ്ൽ/െരീഡ് ഫണ്് പദ്ധതതി.
• ഇലക്കട്രാണതിക് ഹാര്ഡ് സവയര് പാര്ക്്, സകാച തി – ഇലക്കട്രാണതിക് കമഖലയതിസല ഗകവഷണ 

വ തികെന ൌകരത്യങ്ങള്ക്കും കലാകകാത്ര നതിലവാരത്തിലുള്ള ഉല്ാദനത്തിനം കവണ്തി
• ്ലഫ് െയന്െ് പാര്ക്് – ്ലഫ് െയന്െ് കമഖലയതിൽ കജത്യാഗ്ഫതിക്ൽ ഇന്ഡെ്ട്രതിയൽ 

ക്സ്ററുകള് സ്ാപ തിക്കുന്നതതിനം ഗകവഷണ വ തികെന ൌകരത്യങ്ങള്ക്കും
• ്ലററ് എഞ് തിനതിയറതിംഗ് ഇന്ഡെ്ട്രതിയൽ പാര്ക്്, പാലക്ാെ്-രണ്ാം ഘട്ടം
• വത്യവൊയ വളര്ചാ കക�ങ്ങളതിസല പശ്ാത്ല ൌകരത്യ വ തികെനം

• ശ്രരീ െ തിത്തിര തതിരുനാള് ഇന്സ്റതിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ്സമഡതിക്ൽ െയന്െ് ആറെ് സെക്കനാളജതിയതിസല സമഡതിക്ൽ 
ഉപകരണങ്ങള്ക്കു കവണ്തി ബ തിെതിനസ്് ഇന്കുകബറ്റര്
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അദ്ധ്യായം 3, വധ്വസയായം, സസവനം, വധ്യാപയാരം

ടേ.എസ്.ഐ.ഡഥി.സഥി. 
യടെ പ്ധയാന മുന്നഥിര 

പ്വർത്നങ്ങള്

ഈസ് ഓഫ് ഡ്യൂയടിംഗ് 
ബടിസ്ടിനസ്
ഒരു വത്യവൊയ പദ്ധതതി ആരംഭതിക്കുന്നതതിനളള 
ക്തിയറന്െ് നെപെതികള് ലഘൂകരതിക്കുന്നതതിനായതി 
ഇന്ത്യാഗവണ്സമറെതിസറെ ഇന്ഡെ്ട്രതിയൽ 
കപാളതിെതി ആന്ഡ്സപ്രാകമാഷന് വകു്പെ് 
ആരംഭതിച ഒരു പദ്ധതതിയാണ് ഈെ് ഓഫ് 
ഡ്യൂയതിംഗ് ബ തിെതിനെ് (ഇ.ഒ.ഡതി.ബ തി). 
കകരളത്തിൽ ഒരു വത്യവൊയ യൂണതിറ്റ് 
ആരംഭതിക്കുന്നതതിനായുളള ക്തിയറന്െ് 
നെപെതിക്ായതി നതിലവ തിലുളള െട്ടങ്ങകളയും 
വകുപ്പുകകളയും പരതിഷ്കരതിക്കുന്നതതിസന്പെറ്റതി 
പഠതിക്കുന്നതതിനായതി സക.പ തി.എം.ജതി എന്ന 
കണ്െള്ട്ടറെതിസന സക.എെ്.ഐ.ഡതി.െതി 
ചുമതലസ്പെടുത്തിയതിരുന്നു. അവര് റതിക്പൊര്ട്ട് 
െമര്്പെ തിക്കുകയും ഈ റതിക്പൊര്ട്ടതിൽ ഉള്ള 
നതിര്കദ്ശങ്ങളുസെ അെതിസ്ാനത്തിൽ 7 
ആക്ടുകളതിൽ കഭദഗതതി വരുത്ന്നതതിനള്ള 
തരീരുമാനം കത്യാബ തിനറ്റ് അംഗരീകരതിക്കുകയും 
സെയ്ത. നതിലവ തിലുള്ള 7 നതിയമങ്ങസള 
കഭദഗതതി സെയ്ത്‘കകരള ഇന്സവെ്റ്റ്സമറെ് 
പ്രകമാഷന് ആറെ് സഫെതില തികറ്റഷന് ആക്െ് 
2017’ ഒക്കൊബര് മാെം കകരള ഗവര്ണ്ര് 
അംഗരീകരതിക്കുകയും സെയ്ത. 10 നതിയമങ്ങളതിൽ 
കഭദഗതതി വരുത്ന്ന തരീരുമാനം അതാത് 
വകുപ്പുകള് അംഗരീകരതിക്കുകയും താമെമതിലൊസത 
നതിലവ തിൽവരതികയും സെയ്യും. 

ഏകജാലക ക്ടിയറന്സ് 
സംവടിധാനം
െംസ്ാനത്് വത്യവൊയ പദ്ധതതികള് 
സ്ാപ തിക്കുന്നതതിനളള നെപെതികള് 
ലഘൂകരതിക്കുന്നതതിനായതി കകരള െര്ക്ാര് 
ഒരു ‘ഏകജാലക ക്തിയറന്െ് െംവ തിോനം’ 
ആരംഭതിച തിട്ടുണ്്. ഈ പദ്ധതതിയുസെ 
െംസ്ാനസത് കനാഡൽ ഏജന്െതിയാണ് 
സക.എെ്.ഐ.ഡതി.െതി. ഓണ്�്ലന് ക്തിയറന്െ് 
െംവ തിോനവം ഓണ്�്ലന് സപാത അകപക്ഷ 

കഫാമുകളും വ തികെതി്പെ തിക്കുന്നതതിനായതി 
നാഷണൽ ഇന്ഫര്മാറ്റതിസൈ് സെറെറതിസന 
(എന്.ഐ.െതി) ചുമതലസ്പെടുത്തിയതിട്ടുണ്്. കെതിഞ്ഞ 
ൊ്ത്തിക വര്ഷം വ തിവ തിേ കമഖലകളതിലായതി 
8 പ്രോന പദ്ധതതികള്ക്കുള്ള ക്തിയറന്െ് ഈ 
െംവ തിോനത്തിലൂസെ നൽകതിയതിട്ടുണ്്. 

യുവസംരംഭക സംഗമം
(ടയസ്-3ഡ്ടി)
2017 സെപ്റ്റംബറതിൽ സകാച തിയതിൽ യുവെംരംഭക 
െംഗമത്തിസറെ മൂന്നാം ഭാഗം നെന്നു. ‘സയെ് 
്രീ ഡതി’ എന്ന തലസക്ട്ടായതിരുന്നു െംഗമത്തിന് 
സകാടുത്ത്. അതതിസറെ പ്രകമയം നതിലവ തിലുള്ള 
പ്രക്രതിയകസള കഭദതിക്കുക, ഇതര ൊകങ്തതിക 
വ തിദത്യ കസണ്ത്ക, മതികച ഉൽ്പെന്നങ്ങളും 
കെവനങ്ങളും വ തികെതി്പെ തിക്കുക എന്നതിവയാണ്. 
യുവാക്ള്ക്തിെയതിൽ െംരംഭകതത്വത്തിസറെ 
വളര്ചസയ കപ്രാത്ാഹതി്പെ തിക്കുന്നതതിനം എലൊ 
കമഖലകളതിലും െംരംഭകതത്വത്തിന് അനകൂലമായ 
ഒരു പരതിസ്തിതതി തത്വരതിതസ്പെടുത്ന്നതതിനം ഈ 
െംഗമം ലക്ഷത്യമതിടുന്നു.

ഏയ്ഞ്ചൽ ഫണ്/സരീഡ്് ഫണ്
യുവാക്ള്ക്തിെയതിൽ െംരംഭകതത്വം 
കപ്രാത്ാഹതി്പെ തിക്കുന്നതതിനം അവസര 
സതാെതിലകനത്വഷകരതിൽ നതിന്നും സതാെതിൽ 
 ദാതാക്ളായതി മാറ്റുന്നതതിനം ഏയ്ഞ്ൽ ഫണ്്/
െരീഡ് ഫണ്് എന്നറതിയസ്പെടുന്ന പ്രകതത്യക 
േനെഹായ പദ്ധതതി സക.എെ്.ഐ.ഡതി.
െതി ആരംഭതിച്ചു. ശാെ്്രീയമായും, 
ൊകങ്തതികപരമായും പുതമയുള്ളതം, 
വാണതിജത്യാെതിസ്ാനത്തിൽ വ തിജയതിക്ാവന്നതം 
സെറു്പെക്ാരായ യുവെംരംഭകരുസെ 
പദ്ധതതികള്ക്കുള്ള ൊ്ത്തിക െഹായമാണ് 
പദ്ധതതിയതിലൂസെ ലക്ഷത്യമതിടുന്നത്. 2017 മാര്ച്   31, 
സല കണക്കു പ്രകാരം, 58 നൂതന സ്റാര്ട്ട് 
അപ്പുകള്ക്് 12.3 കകാെതി രൂപക്കുള്ള േനെഹായം 
സക.എെ്.ഐ.ഡതി.െതി അനവദതിച്ചു.

വ്യവസായ വളര്ചാ കക�ങ്ങള് 
(ഐ.ജടി.സടി)
കണ്ണൂര്, കകാെതികക്ാെ്, ആലപ്പുെ ജതിലെകളതിസല 
വത്യവൊയ വളര്ചാ കക�ങ്ങളതിൽ സക.എെ്.ഐ. 
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സാമ്പത്തിക അവല�ാകനം 2017, ലകരള സംസ്ാന ആസൂത്രണ ല�ാര്ഡ്  

ഡതി.െതി ത� പ്രോന പശ്ാത്ല ൌകരത്യങ്ങള് 
വ തികെതി്പെ തിസചടുത്തിട്ടുണ്്. 2017 ഒക്കൊബര് 
മാെത്തിസല കണക്് പ്രകാരം ഈ വത്യവൊയ 
വളര്ചാ കക�ങ്ങളതിസല സൃഷ് തിച സതാെതിൽ (1,400), 
(640), (650) വരീതമാണ്. ഇകത കാലയളവ തിൽ 
വളര്ചാ കക�ങ്ങളതിസല യൂണതിറ്റുകളുസെ എണ്ം 
യഥാക്രമം (33), (28), (18 )വരീതമാണ്.

ടക.എസ.്ഐ.ഡ്ടി.സടി യ്ക് 
ലഭ്യമായടിട്ള്ള ഭൂമടി
സക.എെ്.ഐ.ഡതി.െതി യുസെ ഉെമസ്തയതിലുള്ള 
ആസക ഭൂമതി 1,635 ഏക്റാണ്. ഇതതിൽ വത്യവൊയ 
വ തികെനത്തിന് ലഭത്യമായ സ്ലം 1,078.7 
ഏക്റാണ്. വത്യവൊയതിക ആവശത്യങ്ങള്ക്കുള്ള 
1,078.7 ഏക്റതിൽ നതിന്നും 364.5 ഏക്ര് 
സ്ലം ഇതതിനകം വത്യവൊയ യൂണതിറ്റുകള്ക്് 
അനവദതിച തിട്ടുണ്്. ബാക്തിയുള്ള (714.3) ഏക്ര് 
ഭൂമതി വത്യവൊയതിക യൂണതിറ്റുകള്ക്ായതി 
അനവദതിക്കുന്നതതിനായതി സക.എെ്.ഐ.ഡതി.െതി 
യുസെ ്കവശമുണ്്. സക.എെ്.ഐ.ഡതി.െതി 
വത്യവൊയതിക പാര്ക്കുകള്ക്ായതി 2017 ജൂ്ല 
31 വസര അനവദതിച തിട്ടുള്ള സ്ലത്തിസറെ 
വ തിശദാംശങ്ങള് അനുബന്ം 3.1.15 -ൽ 
സകാടുത്തിരതിക്കുന്നു.

കേരള വ്യവസയായ പശ്യാത്ല 
സൗേര്യ വ ഥിേസന 

കേയാർകപ്റഷന് (േഥിന്ഫ്ര)
 
വത്യവൊയങ്ങള്ക്് ആവശത്യമായ 
അെതിസ്ാന പശ്ാത്ല സൌകരത്യം 
വ തികെതി്പെ തിക്കുകയും അതവെതി വത്യവൊയ 
വ തികെനത്തിന് അനകയാജത്യമായ പരതിസ്തിതതി 
സൃക്ഷ്െതിക്കുന്നതതിനായതി 1993 -ൽ െര്ക്ാര്, 

കകരള വത്യവൊയ പശ്ാത്ല വ തികെന 
കകാര്്പെകറഷന് (കതിന്ഫ) സ്ാപ തിച്ചു. 
െംസ്ാനത്തിസറെ ൊ്ത്തിക വ തികെനത്തിന് 
ഉതകുന്ന തരത്തിലുള്ള വത്യവൊയ പാര്ക്കുകള്, 
സൌണ്ഷ തിപ്പുകള്, കൊണുകള് എന്നതിവ 
വത്യാവൊയതികമായതി പ തികന്നാക്ം നതിൽക്കുന്ന 
പ്രകദശങ്ങളതിൽ സ്ാപ തിക്കുന്നതതിലൂസെ 
െംസ്ാനത്് വത്യവൊയ പശ്ാത്ല വ തികെനം 
ൊേത്യമാക്കുക എന്നതാണ് കകാര്്പെകറഷസറെ 
ലക്ഷത്യം. കതിന്ഫയുസെ 2015-16, 2016-17,  
2017-18 വര്ഷങ്ങളതിസല പദ്ധതതി വ തിഹതിതവം 
സെലവ് വ തിവരങ്ങളും പട്ഥിേ  3.1.5 -ൽ സകാടുക്കുന്നു 

കതിന്ഫ വ തികെതി്പെ തിച വത്യവൊയ പാര്ക്കുകളതിൽ 
സ്ല ൌകരത്യം, ബ തിൽറ്റ്അ്പെ് ക്െ്, 
െമര്്പെ തിത ്വദയുതതി, തെര്ചയായ ജല 
വ തിതരണം, വാര്ത്ാ വ തിനതിമയ ൌകരത്യങ്ങള് 
എന്നതിവ കൂൊസത അഡ്മതിനതിെ്കട്രറ്റരീവ് 
കബ്ാക്്, ബാങ്്, കപാസ്റാഫരീെ്, സെക്യൂരതിറ്റതി 
എന്നതിങ്ങസനയുള്ള ൊമൂഹതിക പശ്ാത്ല 
ൌകരത്യങ്ങളും ലഭത്യമാണ്. കുറഞ്ഞ സെലവ തിലും 
ചുരുങ്ങതിയ െമയത്തിലും വത്യവൊയ യൂണതിറ്റുകള് 
ആരംഭതിക്കുന്നതതിന് ആവശത്യമായ അനകൂല 
അന്രരീക്ഷവം ഈ പാര്ക്കുകളതിൽ ഉണ്്.  
2017 ആഗെ്റ്റ്   വസരയുള്ള കതിന്ഫ വത്യവൊയ 
പാര്ക്കുകളുസെ വ തിശദാംശങ്ങള് അനുബന്ം 
3.1.16 -ൽ സകാടുത്തിരതിക്കുന്നു.   

കതിന്ഫ െംസ്ാനസത് വത്യവൊയ 
നതികക്ഷപങ്ങസള കപ്രാത്ാഹതി്പെ തിച്ചും പാര്ക്കുകളതിൽ 
നതികക്ഷപ ൌഹൃദ അന്രരീക്ഷം സൃഷ് തിച്ചും 
െംസ്ാനത്തിസറെ െ്ദ്ഘെനയ്ക് മതികച 
െംഭാവന നല്കുന്നുണ്്. കതിന്ഫയതിസല വ തിവ തിേ 
വത്യവൊയ പാര്ക്കുകളതിൽ 715 വത്യവൊയ 
യൂണതിറ്റുകള്ക്് സ്ലം അനവദതിക്കുകയും 1,669.6 
കകാെതി രൂപ ആസക നതികക്ഷപം നെത്കയും 
21,581 കപര്ക്് കനരതിട്ട് സതാെതിൽ നൽകുകയും 

പട്ഥിേ 3.1.5
േഥിന്ഫ്രയ്ക്് ലഭഥിച പദ്ധതഥി തുേയം ടചലവ് വഥിവരങ്ങളും (രൂപ കേയാെഥിയഥിൽ)

ക്രമ 
നം.

വർഷം ലഭഥിച തുേ ടചലവ്

1 2015-16 55.1 44.8
2 2016-17 101.2 56.0
3  2017-18 * 111.3 13.5

                                   അവലംബം:ബജറ്്എസ്റടികമറ്്
                                  *(ഒക്കൊബര് 2017 വടരയുള്ള ടെലവ് )
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അദ്ധ്യായം 3, വധ്വസയായം, സസവനം, വധ്യാപയാരം

സെയ്തിട്ടുണ്്. കൂൊസത, എലൊ പാര്ക്കുകളതിലും ഏക 
ജാലക ക്തിയറന്െ് െംവ തിോനവം കതിന്ഫ 
ഏര്സ്പെടുത്തിയതിട്ടുണ്്. പാര്ക്കുകളതിൽ യാസതാരു 
തെസ്വമതിലൊസത നതികക്ഷപകര്ക്് തങ്ങളുസെ 
യൂണതിറ്റുകള് ആരംഭതിക്കുന്നതതിന് ഈ െംവ തിോനം 
വളസരയേതികം െഹായതിക്കുന്നു. 

കതിന്ഫയുസെ 22 വത്യവൊയ പാര്ക്കുകളതിലായതി 12 
പ്രോന കമഖലയതിൽസപടുന്ന വത്യവൊയങ്ങള്ക്് 
കലാകകാത്ര പശ്ാത്ല ൌകരത്യ 
വ തികെനം പൂര്ത്തിയാക്തി കെതിഞ്ഞു. ഇതതിൽ 
8 എണ്ം സെറുകതിെ, ഇെത്രം കമഖലയതിസല 
സ്ാപനങ്ങള്ക്് കവണ്തി മാ്മുള്ളതാണ്. 
തതിരുവനന്പുരസത് അന്ാരാഷ്ട്ര അ്പൊരൽ 
പാര്ക്്, എറണാകുളസത് കയറ്റുമതതി വ തികെന 
വത്യവൊയ പാര്ക്്, ഇന്കഫാസെയതിന്സമറെ് 
പാര്ക്്, തതിരുവനന്പുരസത് ഫതില തിം 
ആന്ഡ് വരീഡതികയാ പാര്ക്്, മലപ്പുറസത് 
ഭക്ഷത്യ െംസ്കരണ വത്യവൊയ പാര്ക്് 
എന്നതിവ കതിന്ഫയുസെ ശ്രകദ്ധയമായ 
കനട്ടങ്ങളതിൽ െ തിലതാണ്. തതിരുവനന്പുരം, 
പത്നംതതിട്ട, എറണാകുളം, തൃശ്ശൂര്, കണ്ണൂര്, 
വയനാെ്, കാെര്കഗാഡ് എന്നതിവ തിെങ്ങളതിൽ 
സെറതിയ വത്യവൊയ പാര്ക്കുകളും കതിന്ഫ 
വ തികെതി്പെ തിച തിട്ടുണ്്. ഇത കൂൊസത താസെ പറയുന്ന 
3 പദ്ധതതികള് പൂര്ത്രീകരതിക്കുകയും ബ തിൽറ്റ് -അപ് 
ക്െ് അനവദതിക്കുന്നതതിനള്ള നെപെതികള് 
പുകരാഗമതിക്കുകയും സെയ്യുന്നു.

• ഇന്ഡെ്ട്രതിയൽ പാര്ക്്, ഒറ്റ്പൊലം – 
സ്റാന്കഡര്ഡ് ഡതി്െന് ഫാക്െറതിയുസെ 

നതിര്മ്ാണം പൂര്ത്രീകരതിക്കുകയും ബ തിൽറ്റ് 
- അപ് ക്െ് അനവദതിക്ൽ നെപെതി 
പുകരാഗമതിക്കുകയും സെയ്യുന്നു. ആന്രതിക 
കറാഡകളും മറ്റ് സപാത ൌകരത്യങ്ങളുസെ 
നതിര്മ്ാണവം പൂര്ത്തിയായതി.

• സ്റാന്കഡര്ഡ് ഡതി്െന് 
ഫാക്െറതികളുസെ നതിര്മ്ാണം (എെ്.
ഡതി.എഫ്) - കുന്നന്ാനം, സകാരട്ടതി, 
സനലൊെ് എന്നതിവ തിെങ്ങളതിൽ സെറതിയ 
വത്യവൊയ പാര്ക്കുകളുസെ നതിര്മ്ാണം 
പൂര്ത്തിയായതി. സകാരട്ടതിയതിസല സെറതിയ 
വത്യവൊയ പാര്ക്തിൽ രണ്ാംഘട്ട സകട്ടതിെം 
നതിര്മ്തിക്കുന്നതതിനായുള്ള തറക്ലെ തിട്ടു.

• വത്യവൊയ പാര്ക്്, പ തിറവന്തൂര് - 
സ്റാകറെര്ഡ് ഡതി്െന് ഫാക്െറതിയുസെ 
നതിര്മ്ാണം പൂര്ത്രീകരതിക്കുകയും ബ തിൽറ്റ് 
അ്പെ് ക്െ് അനവദതിക്ൽ നെപെതികള് 
പുകരാഗമതിക്കുകയും സെയ്യുന്നു. 

ടസറെർ കഫയാർ മയാകനജ്ടമറെ് 
ഡവലപ്ടമറെ് 
(സഥി.എം.ഡഥി)

സെറെര് കഫാര് മാകനജ്സമറെ് ഡവലപ്സമറെ് 
(െതി.എം.ഡതി) വ തികെന ഏജന്െതികള്ക്കും, 
കകാര്്പെകററ്റുകള്ക്കും, കദശരീയ - െംസ്ാന-  
തകദ്ശ െര്ക്ാരുകള്ക്കും ഗകവഷണ, 
വ തിദഗ്ോഭതിപ്രായ, പരതിശരീലന െഹായം 
നൽകുന്ന പ്രമുഖമായ െത്വാശ്രയ െത്വയം 
ഭരണാേതികാരമുള്ള ഒരു സ്ാപനമാണ്. 

കബയാക്് 3.1.5
േഥിന്ഫ്രയടെ നഥിലവഥിലുള്ള പദ്ധതഥിേള്

• ഇന്ഡകഗ്റ്റഡ് ഇന്ഡെ്ട്രതിയൽ ആന്ഡ് സെസൈ്റ്റയതിൽ പാര്ക്്, പാലക്ാെ്
• വത്യവൊയ ജലവ തിതരണ പദ്ധതതി, പാലക്ാെ്
• ഒറ്റ്പൊലത്് സ്റാന്കഡര്ഡ് ഡതി്െന് ഫാക്െറതിയുസെ നതിര്മ്ാണം.
• വത്യവൊയ പാര്ക്്, ഒറ്റ്പൊലം
• ഇന്കഫാ പാര്ക്്, സ്ാര്ട്ട് െതിറ്റതി, സക.ഇ.പ തി.ഐ.പ തി എന്നതിവയ്കായുള്ള ജലവ തിതരണം, കറാഡ് നതിര്മ്ാണം
• സകാരട്ടതിയതിസല കതിന്ഫ സ്ാള് ഇന്ഡെ്ട്രരീെ് പാര്ക്തിൽ നതിലവ തിലുള്ള വത്യാവൊയതിക അെതിസ്ാന 

ൌകരത്യങ്ങളുസെ സമചസ്പെടുത്ൽ
• ക്ാബൽ ആയുര്കവദ വ തികലെജ്, തതിരുവനന്പുരം
• വത്യവൊയ പാര്ക്്, മട്ടന്നൂര്
• ഗ്രീന് ഫരീൽഡ് ഇലക്കട്രാണതിക് പാര്ക്് , എറണാകുളം
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സാമ്പത്തിക അവല�ാകനം 2017, ലകരള സംസ്ാന ആസൂത്രണ ല�ാര്ഡ്  

 1979 -ൽ സ്ാപ തിതമായ ഈ സ്ാപനം
കകരള െര്ക്ാരതിസറെ ക്ാണ്െര്ഷ തിക്പൊസെ 
പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന െത്വത�മായതം 
സപ്രാഫഷണലുമായ ഒരു രജതികസ്റര്ഡ്  
സൊ്െറ്റതിയാണ്.  2016-17 -ൽ െതി.എം.ഡതി. 
26 ഗകവഷണ പദ്ധതതികള് പൂര്ത്രീകരതിച്ചു. 18 
ഗകവഷണ പദ്ധതതികള് പൂര്ത്രീകരണത്തിസറെ 
വ തിവ തിേ ഘട്ടങ്ങളതിലുമാണ്. ഇത് കൂൊസത 2 
െംരംഭകതത്വ വ തികെന പരതിപാെതികളും, 15 
മാകനജ്സമറെ് വ തികെന വര്ക് കഷാപ്പുകള്/
പരതിപാെതികളും, 8 സൂക്ഷ്മ െംരംഭക 
വ തികെന പരതിപാെതികളുംസെറെര് നെത്തി.

ഉപസംഹയാരം 
കകരളത്തടിടല ഇെത്തരവം 
വലുതുമായ വ്യവസായങ്ങള് 
കനരടിടുന്ന പ്ശ്നങ്ങള്/
ടവല്ലുവടിളടികള്

വത്യവൊയതിക പശ്ാത്ല ൌകരത്യങ്ങളുസെ 
അഭാവം,വത്യവൊയതിക വ തികെനത്തിനള്ള 
സ്ലത്തിസറെ അപരത്യാപ്ത, നെപെതി 
ക്രമങ്ങള് ഉള്ളതതിനാൽ പ്രകവശനത്തിലും 
പുറത്്കെക്കുക്ാഴും ഉള്ള ബുദ്ധതിമുട്ട്, താരതകമത്യന 

വല തിയ അളവ തിലുള്ള വ തിദഗ്ദ്ധ സതാെതിലാളതികളും 
അവരുസെ ്വദഗ്േത്യത്തിനള്ള ആവശത്യകതയുസെ 
വളര്ചയ്ക്കും ഇെയതിലുള്ള സപാരുത്കക്െ്, 
ഇന്നകവഷസറെ അഭാവം, ൊകങ്തതിക 
പ തികന്നാക്ാവസ്, കമാശമായ വ തിപണന 
ൌകരത്യങ്ങള്, പ്രാകദശതിക വ തിഭവ അേതിഷ് തിത 
െംരംഭങ്ങളതിൽ ശ്രദ്ധ കക�രീകരതിക്ാതതിരതിക്കുക 
തെങ്ങതിയവയാണ് കകരളത്തിസല ഇെത്രവം 
വലുതമായ വത്യവൊയങ്ങള് കനരതിടുന്ന പ്രശ്നങ്ങള്.

സതാെതിൽ അവെരങ്ങള് സൃഷ് തിക്കുന്നതതിൽ 
ശ്രദ്ധ കക�രീകരതിച്ചുസകാണ്ടുള്ള, പരതിസ്തിതതി 
ൌഹൃദവം, സുസ്തിരവമായ ൊ്ത്തിക 
വളര്ചയതിലൂസെ കകരളസത് ഒരു നതികക്ഷപ 
ൌഹൃദ െംസ്ാനമാക്തിമാറ്റുക എന്നതാണ് 
െംസ്ാനത്തിസറെ ദര്ശനം. ഈ കമഖലയുസെ 
ഉത്പാദന ക്ഷമത വര്ദ്ധതി്പെ തിക്കുന്നതതിനായതി, 
ഉത്പാദനം, രൂപകൽ്പെന, വ തിപണനം 
എന്നതിങ്ങസനയുള്ള വ തിവ തിേ ഘട്ടങ്ങളതിൽ പുതതിയ 
ൊകങ്തതിക വ തിദത്യ ഉപകയാഗതികക്ണ്തായുണ്്. 
പുതതിയ പ്രവണതകള്ക്നസൃതമായതി, 
ഫലപ്രദമായ ഉത്പന്ന ്വവ തിേത്യവത്കരണ 
രരീതതികള് അവലംബ തിക്കുന്നത് വ തിജയത്തികലക്കുള്ള 
താകക്ാലായതിരതിക്കും.

സൂക്്മ ടചറുേഥിെ ഇെത്രം സംരംഭങ്ങള്  
(എം.എസ്.എം.ഇേള്) 

ഇന്ത്യന് െ്ത്   വത്യവ സ്യുസെ ഊര്ജ്െത്വലവം 
െലനാത്കവമായ കമഖലയായതി സൂക്ഷ്മ, 
സെറുകതിെ, ഇെത്രം െംരംഭങ്ങള് (എം.
എെ്.എം.ഇ.) ഉയര്ന്ന് വന്നതിട്ടുണ്്. 
താരതകമത്യന കുറഞ്ഞ മൂലേന സെലവം മറ്റുളള 
കമഖലകളുമായതിട്ടുള്ള മുന്നാക്–പ തിന്നാക് 
ബന്ധങ്ങളതിലൂസെ ഒരു വ തിഭതിന്ന നതിര്മ്ാണ 
കമഖല രൂപരീകരതിക്കുന്നതതിൽ എം.എെ്.എം.ഇ 
യ്ക് മുഖത്യ പങ്് വഹതിക്ാന് കെതിയും. വല തിയ 
വത്യവൊയങ്ങള്ക്് അനബന്ധ പരതിപൂരക 
യൂണതിറ്റുകളായതി ഇവ പ്രവര്ത്തിക്കുന്നു. 
ഈ കമഖല രാജത്യത്തിസറെ ൊമൂഹതിക-

ൊ്ത്തിക വ തികെനത്തിന് ഗണത്യമായ 
െംഭാവന നൽകതിവരുന്നു. 36 ദശലക്ഷം 
യൂണതിറ്റുകള് അെങ്ങതിയ ഈ കമഖല ഇന്ന് 80 
ദശലക്ഷത്തിലേതികം കപര്ക്് സതാെതിൽ പ്രദാനം 
സെയ്യുന്നു. കൂൊസത, സൂക്ഷ്മ, സെറുകതിെ, ഇെത്രം 
െംരംഭങ്ങള് രാജത്യത്തിസറെ സമാത്ം ആഭത്യന്ര 
ഉൽ്പൊദനത്തിസറെ 6 ശതമാനവം, നതിര്മ്ാണ 
കമഖലയുസെ 33.0 ശതമാനവം രാജത്യത്തിസറെ 
കയറ്റുമതതിയുസെ 45 ശതമാനവം െംഭാവന 
സെയ്യുന്നു (അവലംബം: വാര്ഷ ടിക റടികപ്ാര്ട്് 2016-17, സൂക്ഷ്മ 

ടെറുകടിെ ഇെത്തരം സംരംഭക മ�ാലയം, ഭാരത സര്ക്ാര്).
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അദ്ധ്യായം 3, വധ്വസയായം, സസവനം, വധ്യാപയാരം

ഇന്ത്യയഥിടല സൂക്്മ ടചറുേഥിെ 
ഇെത്രം സംരംഭങ്ങള്  
(എം.എസ്.എം.ഇ.േള്)

 
ഇന്ത്യയതിസല സൂക്ഷ്മ സെറുകതിെ ഇെത്രം കമഖല 
വല തി്പെം, ൊകങ്തതികവ തിദത്യാ വ തിനതികയാഗം, 
ഉൽ്പെന്നം എന്നതിവയതിൽ ്വവ തിദ്ധത്യം 
പുലര്ത്ന്നു. 2013 സല ആറാം ൊ്ത്തിക 
സെന്െെ് (ഇെതി), 2006-07 സല നാലാം 
എം.എെ്.എം.ഇ സെന്െെ്, 2005 സല 
ൊ്ത്തിക സെന്െെ് എന്നതിവ പ്രകാരം 
രാജത്യസത് ആസക എം.എെ്.എം.ഇ. കളുസെയും 
സതാെതില തിസറെയും എണ്ം യഥാക്രമം 512.99 
ലക്ഷവം 1,112.28 ലക്ഷവമാണ്. (അവലംബം: 

വാര്ഷ ടിക റടികപ്ാര്ട്് 2016-17, സൂക്ഷ്മ ടെറുകടിെ ഇെത്തരം 

സംരംഭക മ�ാലയം, ഭാരത സര്ക്ാര്).

 
2013 സല ആറാം ൊ്ത്തിക സെന്െെ് 
പ്രകാരം, രാജത്യത്് ആസകയുള്ള സ്ാപനങ്ങളതിൽ 
77.6 ശതമാനം െംരംഭങ്ങളും കാര്ഷ തികകതര 
കമഖലയതിൽ പ്രവര്ത്തിക്കുന്നവയാണ്. എം.എെ്.
എം.ഇ.കളതിലും കാര്ഷ തികകതര െംരംഭങ്ങള് 
ഉള്സ്പെടുന്ന മറ്റ് വ തിവ തിേ സ്ാപനങ്ങളതിലുമായതി 
108.4 മതിലെത്യന് സതാെതിലാളതികള് പണതി 
എടുക്കുന്നുണ്്. ഇത് കാര്ഷ തിക-കാര്ഷ തികകതര 
സ്ാപനങ്ങളതിൽ പണതിസയടുക്കുന്ന സമാത്ം 
സതാെതിലാളതികളുസെ എണ്ത്തിസറെ 82.6 
ശതമാനമാണ്. രാജത്യസത് ആദത്യ 10 മതികച 
െംസ്ാനങ്ങളതിലാണ് (ബംഗാള്, ഉത്ര്പ്രകദശ്, 

മഹാരാഷ്ട്ര, തമതിെ്നാെ്, ആ�ാപ്രകദശ്, 
കകരളം, രാജസ്ാന്, ഗുജറാത്്, കര്ണ്ാെകം, 
മേത്യപ്രകദശ)് എം.എെ്.എം.ഇ. കമഖലയതിസല 
ആസകയുള്ള സ്ാപനങ്ങളുസെയും സതാെതില തിസറെയും 
70 ശതമാനവം ഉള്സ്പെടുന്നത്. ഈ കമഖലയതിസല 
ആസക സ്ാപനങ്ങളുസെ എണ്ത്തിസറെ 50 
ശതമാനത്തികലസറയും ഗ്ാമരീണ കമഖലയതിലാണ് 
പ്രവര്ത്തിച്ചുവരുന്നത് (അവലംബം: വാര്ഷ ടിക റടികപ്ാര്ട്് 

2016-17, സൂക്ഷ്മ ടെറുകടിെ ഇെത്തരം സംരംഭക മ�ാലയം, 

ഭാരത സര്ക്ാര്).

സൂക്്മ ടചറുേഥിെ ഇെത്രം 
സംരംഭങ്ങളുടെ സംസ്ഥയാനതല 

രൂപകരഖ 

കകരളത്തിസറെ മതികച കണക്റ്റതിവ തിറ്റതി ൌകരത്യം, 
വാര്ത്ാ വ തിനതിമയ ശംഖല, ലഭത്യമായ വ തിദഗ്ദ്ധ 
മനഷത്യ വ തിഭവെ്ത്് ഇവ കൂൊസത താരതകമത്യന 
സമചസ്പെട്ട വത്യവൊയ അെതിസ്ാന ൌകരത്യം 
എന്നതിവ എം.എെ്.എം.ഇ കമഖലയുസെ 
വളര്ചയ്ക് കയാജതിചതാണ്. ഗ്ാമരീണ പ തികന്നാക് 
പ്രകദശങ്ങളുസെ വത്യവൊയവൽക്രണത്തിന് 
എം.എെ്.എം.ഇ കള് പ്രോന പങ്് 
വഹതിക്കുകയും യുവാക്സളയും ൊമൂഹത്യപരമായതി 
അവഗണതിക്സ്പെട്ട വ തിഭാഗക്ാരായ പട്ടതികജാതതി, 
പട്ടതിക വര്ഗ്ക്ാര്, വനതിതകള്, അംഗപരതിമതിതര് 
എന്നരീ വ തിഭാഗങ്ങള്ക്് സതാെതിൽ നൽകുകയും 
സെയ്യുന്നു. െംസ്ാനത്തിസറെ ൊമൂഹത്യ 
ൊ്ത്തിക പുകരാഗതതിക്് ഈ കമഖല മുഖത്യമായ 
പങ്് വഹതിക്കുന്നു.

കബയാക്് 3.1.6
2013 ടല ആറയാം സയാമ്പത്ഥിേ ടസന്സസ്

2013 സല ആറാം ൊ്ത്തിക സെന്െെ് പ്രകാരം, രാജത്യത്് ആസകയുള്ള സ്ാപനങ്ങളതിൽ 77.6 
ശതമാനം െംരംഭങ്ങളും കാര്ഷ തികകതര കമഖലയതിൽ പ്രവര്ത്തിക്കുന്നവയാണ്. എം.എെ്.എം.ഇ.കളതിലും 
കാര്ഷ തികകതര െംരംഭങ്ങള് ഉള്സ്പെടുന്ന മറ്റ് വ തിവ തിേ സ്ാപനങ്ങളതിലുമായതി 108.4 മതിലെത്യന് സതാെതിലാളതികള് 
പണതി എടുക്കുന്നുണ്്. ഇത് കാര്ഷ തിക-കാര്ഷ തികകതര സ്ാപനങ്ങളതിൽ പണതിസയടുക്കുന്ന സമാത്ം 
സതാെതിലാളതികളുസെ എണ്ത്തിസറെ 82.6 ശതമാനമാണ്. രാജത്യസത് ആദത്യ 10 മതികച െംസ്ാനങ്ങളതിലാണ് 
(ബംഗാള്, ഉത്ര്പ്രകദശ്, മഹാരാഷ്ട്ര, തമതിെ്നാെ്, ആ�ാപ്രകദശ്, കകരളം, രാജസ്ാന്, ഗുജറാത്്, 
കര്ണ്ാെകം, മേത്യപ്രകദശ്) എം.എെ്.എം.ഇ. കമഖലയതിസല ആസകയുള്ള സ്ാപനങ്ങളുസെയും 
സതാെതില തിസറെയും 70 ശതമാനവം ഉള്സ്പെടുന്നത്. ഈ കമഖലയതിസല ആസക സ്ാപനങ്ങളുസെ എണ്ത്തിസറെ 
50 ശതമാനത്തികലസറയും ഗ്ാമരീണ കമഖലയതിലാണ് പ്രവര്ത്തിച്ചുവരുന്നത് (അവലംബം: വാര്ഷ ടിക റടികപ്ാര്ട്് 

2016-17, സൂക്ഷ്മ ടെറുകടിെ ഇെത്തരം സംരംഭക മ�ാലയം, ഭാരത സര്ക്ാര്).
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സാമ്പത്തിക അവല�ാകനം 2017, ലകരള സംസ്ാന ആസൂത്രണ ല�ാര്ഡ്  

െംസ്ാന ഗവണ്സമറെതിസറെ വത്യവൊയ 
വാണതിജത്യ വകു്പെ തിന് (ഡതി.ഐ.െതി)), വത്യവൊയ 
കപ്രാത്ാഹനത്തിനം എം.എെ്.എം.ഇ യുസെയും 
പര്രാഗത വത്യവൊയകമഖലയുസെയും സുസ്തിര 
വ തികെനത്തിന് കവണ്തി പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന 
ഒരു നതിര്വ്വാഹകസറെ സ്ാനമാണുള്ളത്. 
ഹാന്ഡ്  ലൂം ആറെ് സെസൈ്്റ്റൽെ്, കയര്, ഖാദതി 
ഗ്ാമവ തികെന വകു്പെ് എന്നരീ സ്ാപനങ്ങള് 
വത്യവൊയ വാണതിജത്യ വകു്പെ തിന് കരീെതിൽ 
പ്രവര്ത്തിക്കുന്നു. 

സംസ്ാനടത്ത ഉകദ്യാഗ് 
ആധാര് ടമകമ്ാറാണം  
(യു.എ.എം)
എം.എെ്.എം.ഇ ഡവലപ്സമറെ് ആക്െ് 
2006 അനകഛദം 8 അനെരതിച് 2015 
സെപ്റ്റംബര് മാെം മുതൽ നെ്പെ തിലാക്തിയ 
പദ്ധതതിയാണ്, യു.എ.എം. ഇതതിൽ എം.എെ്.
എം.ഇ െംരംഭകര് ഒരു പ്രകതത്യക ഉകദത്യാഗ് 

ആോര് ന്ര് (യു എ എന്) ലഭതിക്കുന്നതതിനായതി 
ഓണ്�്ലനായതി െംരംഭകതത്വ ോരണാപ്ം 
െമര്്പെ തികക്ണ്താണ്.

2015 സെപ്റ്റംബര് 18 മുതൽ വത്യവൊയ 
വാണതിജത്യ വകു്പെ് കകരളത്തിൽ ഇഎം ഭാഗം II 
െമര്്പെ തിക്കുന്ന െ�ദായം നതിര്ത്ലാക്കുകയും 
അതതിസറെ സ്ാനത്് ഓണ്്ലന് 
രജതിെ് കട്രഷന് െംവ തിോനമായ ഉകദത്യാഗ് 
ആോര് ആരംഭതിക്കുകയും സെയ്ത. 2017 മാര്ച്   
31 വസരയുള്ള കണക്കുകള് പ്രകാരം ഉകദത്യാഗ് 
ആോറതിൽ അകപക്ഷ െമര്്പെ തിചവരുസെ ആസക 
എണ്ം 34,518 ആണ്. ഇതതിൽ നതിര്മാണ 
കമഖലയതിൽ (21,011), (3,014), (141) എന്നതിങ്ങസന 
സൂക്ഷ്മ സെറുകതിെ ഇെത്രം യൂണതിറ്റുകളും (ആസക 
24,166 എണ്ം) കെവന കമഖലയതിൽ (8,341), 
(1,952), (59) എന്നതിങ്ങസന സൂക്ഷ്മ സെറുകതിെ 
ഇെത്രം യൂണതിറ്റുകളും പ്രവര്ത്തിക്കുന്നു (അവലംബം: 

www.udyogaadhar.gov.in & വ്യവസായ വാണടിജ്യ ഡ്യറക്െകററ്്) 
വ തിശദാംശങ്ങള് അനുബന്ം 3.1.17 - ൽ 
സകാടുത്തിരതിക്കുന്നു.

ചഥിത്ം 3.1.7
2016-17-ൽ നഥിർമയാണ, കസവന കമഖലയഥിൽ രജഥിസ്റർ ടചയ്ത സൂക്്മ 

ടചറുേഥിെ ഇെത്രം യൂണഥിറ്റുേള് 

 

   

                (അവലംബം: www.udyogaadhar.gov.in & വ്യവസായ വാണടിജ്യ ഡ്യറക്െകററ്് )
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അദ്ധ്യായം 3, വധ്വസയായം, സസവനം, വധ്യാപയാരം

സൂക്ഷ്മ ടെറുകടിെ ഇെത്തരം 
കമഖലയുടെ സംസ്ാനതല 
പ്കെനം 

വത്യവൊയ വാണതിജത്യ വകു്പെ തിസറെ കണക്കുകള് 
പ്രകാരം കകരളത്തിൽ രജതിസ്റര് സെയ്ത് 
പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന സൂക്ഷ്മ സെറുകതിെ ഇെത്രം 
യൂണതിറ്റുകളുസെ ആസക എണ്ം 15,535 ആണ്. 

ഇക്ാലയളവ തിസല സമാത്ം നതികക്ഷപം 138,711.73 
ലക്ഷവം ആസക സൃഷ് തിച സതാെതിലുകളുസെ 
എണ്ം 57,445 ഉം ആണ്. 2,267 പുതതിയ 
യൂണതിറ്റുകളും 8,981 സതാെതിലുകളും ആരംഭതിച 
എറണാകുളം ജതിലെ ഒന്നാമതം 216 യൂണതിറ്റുകളും 
634 സതാെതിലുകളും ആരംഭതിച്ചു സകാണ്് വയനാെ് 
ജതിലെ ഏറ്റവം പ തിന്നതിലായും പ്രവര്ത്നം കാഴ്ചവച്ചു. 
വ തിശദാംശങ്ങള് അനുബന്ം 3.1.18 -ൽ 
സകാടുത്തിരതിക്കുന്നു.

സാമ്പത്തടിക അവസ്
പ�ണ്ാം പഞ്വത്ര പദ്ധതതിയതിൽ 
സൂക്ഷ്മ സെറുകതിെ ഇെത്രം കമഖലയ്ക് 
പദ്ധതതി വ തിഹതിതമായതി 1,691.98 കകാെതി രൂപ 
അനവദതിചതതിൽ സെലവ് 152.38 കകാെതി 
രൂപയാണ് (90.02 ശതമാനം).

സംസ്ാന ബജറ്് 2017-18

കകരളത്തിസല സൂക്ഷ്മ സെറുകതിെ 
ഇെത്രം െംരംഭക കമഖല വത്യവൊയ 
കമഖലയതിസല മറ്റ് ഉപവ തിഭാഗങ്ങളുമായതി 
താരതമത്യസ്പെടുത്ക്ാള് സ്തിര വളര്ചാ 
നതിരക്ാണ് കരഖസ്പെടുത്തിയതിട്ടുള്ളത്.  2017-18 
സല െംസ്ാന ബജറ്റതിൽ ഗ്ാമരീണ സെറുകതിെ 
െംരംഭങ്ങള്ക്് 404.46 കകാെതി രൂപ പദ്ധതതി 
തകയായതി അനവദതിചതതിൽ 2017 ആഗെ്റ്റ്  30 
വസരയുള്ള സെലവ് 132.84 കകാെതി രൂപയാണ് 
(32.84 ശതമാനം).

പട്ഥിേ 3.1.6
പ�ണ്യാം പഞ്വത്ര പദ്ധതഥിയഥിടലയം 2017-18 വയാർഷഥിേ പദ്ധതഥിയഥിടലയം

ഗ്യാമീണ ടചറുേഥിെ സംരംഭങ്ങളുടെ പദ്ധതഥി വഥിഹഥിതവം ടചലവം
(രൂപ ലക്ത്ഥിൽ)

ക്രമ 
നം കമഖല/ഉപകമഖല

പ�ണ്യാം 
പഞ്വത്ര പദ്ധതഥി 

(2012-17)

വയാർഷഥിേ പദ്ധതഥി 
(2017-18)

6.1 ഗ്യാമീണ ടചറുേഥിെ സംരംഭങ്ങള് വഥിഹഥിതം ടചലവ് വ ഥിഹഥിതം ടചലവ്
i സെറുകതിെ വത്യവൊയം 39,692.0 29,688.9 12,806.0 3,985.6
ii വാണതിജത്യം 1,015.0 1,002.3 400.0 272.3
iii കരകൗശലം 2,375.4 3950.2 595.0 206.8

ആടേ (സൂക്്മ ടചറുേഥിെ 
ഇെത്രം സംരംഭങ്ങള്)

43,082.4 34,641.4 13,801.0 4,464.6

iv ്കത്റതിയും യ�ത്റതിയും 34,985.5 40,440.6 7,192.0 973.3
v കയര് വത്യവൊയം 56,294.9 44,859.9 12,812.0 1,400.6
vi ഖാദതി ഗ്ാമ വത്യവൊയം 6,735.2 6,236.2 1,691.0 31.4
vii കശുവണ്തി വത്യവൊയം 28,100.0 26,149.9 4,950.0 6,415.0

ആടേ ടമയാത്ം (ഗ്യാമീണ 
ടചറുേഥിെ സംരംഭങ്ങള്)

169,198.0 152,328.1 40,446.0 13,284.9
    
   അവലംബം: ബജറ്് 2017-18 & പ്ാന്ക്പേസ്
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സാമ്പത്തിക അവല�ാകനം 2017, ലകരള സംസ്ാന ആസൂത്രണ ല�ാര്ഡ്  

സജന്ഡര് ബഡ്ജറ്റതിംഗതിന് അര്ഹമായ 
പ്രാോനത്യം നൽകതിയ 2017-18 സല െംസ്ാന 
ബജറ്റതിൽ സൂക്ഷ്മ സെറുകതിെ ഇെത്രം കമഖലക്് 
പദ്ധതതി വ തിഹതിതമായതി 404.46 കകാെതി രൂപ 
അനവദതിച്ചു. െര്വകലാശാലകള്/ഗകവഷണ 
സ്ാപനങ്ങള്/വത്യവൊയം/െംരംഭകര് 
തമ്തിലുള്ള ബന്ധം ശക്തതിസ്പെടുത്ൽ എന്ന പുതതിയ 
പദ്ധതതി 2017-18 -ൽ ആരംഭതിച്ചു. വ തിശദാംശങ്ങള് 
ചുവസെ പട്ഥിേ.3.1.6 -ൽ നൽകതിയതിരതിക്കുന്നു.

സംസ്ാനടത്ത പ്ധാന 
പദ്ധതടികളും കനട്ങ്ങളും
2015-16 -ൽ െംസ്ാനത്് വത്യവൊയത്തിന് 
അനകൂല ൊഹെരത്യസമാരുക്കുവാന് പല 
പരതിപാെതികളും െംസ്ാന െര്ക്ാര് 
വ തിജയകരമായതി നെ്പെ തിലാക്തി. വത്യവൊയ 
ആവശത്യത്തിന് കവണ്തി അെതിസ്ാന 
ൌകരത്യസമാരുക്ൽ, െംരംഭകതത്വം 
കപ്രാത്ാഹതി്പെ തിക്ൽ, ്നപുണത്യ വ തികെനം 
എന്നതിവ നെ്പെ തിലാക്തി. പ്രോന പരതിപാെതികളും 
കനട്ടങ്ങളും താസെ പറയുന്നു.

അെടിസ്ാന സകൌകര്യ 
വ ടികസന പദ്ധതടികള്

വത്യവൊയ പാര്ക്കുകള്, എകസ്ററ്റുകള്, 
വ തികെന പ്രകദശങ്ങള്/കലൈാട്ടുകള് 
എന്നതിവ തിെങ്ങളതിസല കറാഡകള്, ്വദയുതതി, 
സവളളം, മാല തിനത്യ നതിര്മ്ാര്ജ്ന ൌകരത്യം 
എന്നരീ വത്യവൊയ വ തികെനത്തിനാവശത്യമായ 
അെതിസ്ാന ൌകരത്യസമാരുക്ലുമായതി ഇവ 
ബന്ധസ്പെട്ടതിരതിക്കുന്നു. പുതതിയ ബഹുനതില 
വത്യവൊയ എകസ്ററ്റുകള്, വത്യവൊയ പാര്ക്കുകള്, 
ക്സ്ററുകള്ക്ാവശത്യമായ അെതിസ്ാന ൌകരത്യ 
കക�ങ്ങള് എന്നതിവയുസെ വ തികെനവമായും 
ബന്ധസ്പെട്ടതിരതിക്കുന്നു. 2016-17 -ൽ കവളതി, 
സഷാര്ണൂര്, പുന്നപ്ര, പുെക്ൽ്പൊെം (രണ്ാം 
ഘട്ടം) എന്നരീ വത്യവൊയ എകസ്ററ്റുകളതിൽ 92.83 
കകാെതി രൂപ സമാത്ം സെലവ് പ്രതരീക്ഷ തിക്കുന്ന 
നതിര്മ്ാണ പ്രവര്ത്നങ്ങള് ആരംഭതിച്ചു. 
11 ഡതിഎ/ഡതിപ തികളതിസല ആന്രതിക കറാഡ് 
നതിര്മാണം 32 കകാെതി രൂപ സെലവ തിൽ 
പൂര്ത്തിയാക്തി. 1,000 പുതതിയ െംരംഭങ്ങള്ക്് 

ഇത് ഗുണം സെയ്യും. തൃശ്ശൂര് ജതിലെയതിസല 
വാരാവൂരതിസല 8.55 ഏക്ര് വത്യവൊയ 
എകസ്ററ്റതിസല രണ്ാം ഘട്ട അെതിസ്ാന 
ൌകരത്യ വ തികെനത്തിനായതി 4.05 കകാെതി രൂപ 
വകയതിരുത്തി. 2016-17 കാലയളവ തിൽ പദ്ധതതി 
വ തിഹതിതമായതി 25 കകാെതി രൂപ വകയതിരുത്തി.

കാര്യകശഷടി വ ടികസന 
പരടിപാെടികള്
സൂക്ഷ്മ, സെറുകതിെ, ഇെത്രം െംരംഭങ്ങള്ക്് 
െംരംഭകതത്വം/വത്യവൊയ വ തികെന 
പരതിപാെതികളും ്നപുണത്യ വ തികെന 
പരതിശരീലനവം ഇതതിലൂസെ ലഭത്യമാക്കുന്നു. 
ഇതനെരതിച് താസെ പറയുന്ന പരതിപാെതികള് 
െംഘെതി്പെ തിച്ചു.

• 14 ജതിലെകളതിൽ െംരംഭകതത്വ വ തികെന 
പരതിപാെതികള് (ഇഡതിപ തികള്) 
െംഘെതി്പെ തിചതതിൽ 616 െംരംഭകര് 
പസങ്ടുക്കുകയും 118 പുതതിയ യൂണതിറ്റുകള് 
ആരംഭതിക്കുകയും സെയ്ത.

• 100 സതാെതിലാളതി െഹായ പരതിപാെതികള് 
(ഇഎപ തികള്) െംഘെതി്പെ തിക്കുകയും15,460 
കപര് പസങ്ടുക്കുകയും ഉണ്ായതി.

• 14 ജതിലെകളതിലായതി 196 സെക്കനാളജതി 
ക്തിനതിക്കുകള് ആരംഭതിക്കുകയും 877 കപര് 
പസങ്ടുക്കുകയും സെയ്ത.

• 15,535 പുതതിയ വത്യവൊയ യൂണതിറ്റുകള് 
ആരംഭതിച് 57,000 പുതതിയ സതാെതിലുകള് 
സൃഷ് തിച്ചു.

2016-17 -ൽ 750 ലക്ഷം രൂപ പദ്ധതതി 
വ തിഹതിതമായതി അനവദതിച തിരുന്നു.

സംരംഭക സഹായ പരടിപാെടി 
(ഇ.എസ.്എസ)്
ഈ പദ്ധതതി പ്രകാരം എം.എെ്.എം.ഇ കള്ക്് 
വര്ദ്ധതിച െഹായവം ഒറ്റത്വണ തരീര്്പൊക്ലും, 
പ്രകതത്യകതിച്ചും വനതിതകള്, പട്ടതികജാതതി, പട്ടതിക വര്ഗ് 
െംരംഭകര് എന്നതിവര്ക്് ഇതതിലൂസെ പ്രോനം 
സെയ്യുന്നു. 2016-17 -ൽ 1,101 െംരംഭങ്ങള്ക്ായതി 
46.32 ലക്ഷം രൂപയും ഈ പദ്ധതതി നെ്പെ തിലാക്ാന് 
4,500 ലക്ഷം രൂപയും അനവദതിച്ചു.
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അദ്ധ്യായം 3, വധ്വസയായം, സസവനം, വധ്യാപയാരം

വ്യവസായ കകാ-ഓപ്കററ്രീവ് 
ടസാനസറ്ടികള്
2017 മാര്ച് 31, സല കണക്നെരതിച് 
കകരളത്തിൽ പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന ഇന്ഡെ്ട്രതിയൽ 
കകാ-ഓ്പെകററ്റരീവകളുസെ ആസക എണ്ം 430 
ആണ്. മുന് വര്ഷം ഇത് 402 ആയതിരുന്നു. 
മുന്വര്ഷസത് അകപക്ഷ തിച് 7 ശതമാനത്തിസറെ 
വര്ദ്ധനവ് ഉണ്്. ഇതതിൽ വനതിതകള് രജതിസ്റര് 
സെയ് കകാ-ഓ്പെകററ്റരീവകളുസെ എണ്ം 113 ആണ്. 
2016-17 -ൽ 13 സൊ്െറ്റതികള് രജതിസ്റര് 
സെയ്തിട്ടുണ്്. ഇത് െംബന്ധതിച വ തിശദാംശം 
അനുബന്ം 3.1.19 -ൽ നൽകതിയതിരതിക്കുന്നു. 

വ്യവസായ വടികസന 
കപ്ാട്കള്/പ്കദശങ്ങള്
െംസ്ാനസത് സെറുകതിെ വത്യവൊയങ്ങള്ക്് 
ആവശത്യമായ വത്യവൊയ ൌകരത്യങ്ങള് 
ഒരുക്കുന്നത് വത്യവൊയ വാണതിജത്യ 
ഡയറക്െകററ്റാണ് (ഡതി.ഐ.െതി). ഇന്ന്, 
ഡതി.ഐ.െതി യുസെ കരീെതിൽ 24,343.57 
ഏക്റതിലായതി 37 വ തികെന പ്രകദശങ്ങള്/
കലൈാട്ടുകള്ഉണ്്. മുന്വര്ഷസത് 2,563 
യൂണതിറ്റുകസള അകപക്ഷ തിച് 2016-17 ൽ 2,595 
യൂണതിറ്റുകള് വത്യവൊയ വ തികെന പ്രകദശങ്ങള്/
കലൈാട്ടുകളതിൽ ആരംഭതിച്ചു. ഇതതിസറെ വ തിശദാംശം 
അനുബന്ം 3.1.20 -ൽ സകാടുത്തിരതിക്കുന്നു.

മടിനടി ഇന്ഡ്സ്ട്രടിയൽ 
എകസ്ററ്റുകള്

2017 മാര്ച്  31 സല കണക്നെരതിച് 89 മതിനതി 
ഇന്ഡെ്ട്രതിയൽ എകസ്ററ്റുകളും അവയതിൽ 777 
എെ്.എെ്.ഐ യൂണതിറ്റുകളുമുണ്്. 3,400 കപര്ക്് 
വ തിവ തിേ യൂണതിറ്റുകളതിലായതി സതാെതിൽ നൽകാന് 
കെതിഞ്ഞു. വ തിശദാംശങ്ങള് അനുബന്ം 3.1.21 
-ൽ നൽകതിയതിട്ടുണ്്.

സടിഡ്്കകായുടെ കരീഴടിലുള്ള 
വ്യവസായ എകസ്ററ്റുകള്
െംസ്ാനസത് സെറുകതിെ വത്യവൊയ 
കമഖലയതിൽ ഭൂമതി, വര്ക്് സഷഡ്, ജലം, 

അെംെ്കൃത വെ്തക്ളുസെ വ തിതരണം 
എന്നതിങ്ങസനയുള്ള അെതിസ്ാന ൌകരത്യങ്ങള് 
കകരള സെറുകതിെ വത്യവൊയ എകസ്ററ്റുകളതിലൂസെയും 
പാര്ക്കുകളതിലൂസെയും െതിഡ്കകാ ലഭത്യമാക്കുന്നുണ്്. 
െതിഡ്കകായുസെ ഭരണനതിയ�ണത്തിൽ 
പ്രവര്ത്നക്ഷമങ്ങളായ 857 യൂണതിറ്റുകകളാെ് 
കൂെതിയ 17 വത്യവൊയ എകസ്ററ്റുകളുണ്്. 2017 
സെപ്റ്റംബര് 31 സല കണക്നെരതിച് 
7,456 സതാെതിലവെരങ്ങള് ഈ യൂണതിറ്റുകള് 
നൽകതിയതിട്ടുണ്്. കൂൊസത 1,339 സതാെതിലാളതികള് 
പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന 304 യൂണതിറ്റുകളുള്ള 36 
മതിനതി ഇന്ഡെ്ട്രതിയൽ എകസ്ററ്റുകളും 7 
ഇന്ഡെ്ട്രതിയൽ പാര്ക്കുകളും െതിഡ്കകായുസെ 
കരീെതിലുണ്്. 2016-17 സല സമാത്ം വ തിറ്റുവരവ് 
312.34 കകാെതി രൂപയാണ്. 2012-13 മുതൽ 
െതിഡ്കകാ നഷ്ത്തിലാണ് പ്രവര്ത്തിക്കുന്നത്. 
വ തിശദാംശങ്ങള് അനുബന്ം 3.1.22, 3.1.23, 
3.1.24 എന്നതിവയതിൽ സകാടുത്തിരതിക്കുന്നു.

പ്െരണപരടിപാെടികള്/
പ്ദര്ശനങ്ങള്-എം.എസ.്
എം.ഇ ടസക്െറടിടല (2016-17) 
കനട്ങ്ങള്

വത്യവൊയ വാണതിജത്യ ഡയറക്െകററ്റ് 
കകരളത്തിനകത്് 2016-17 -ൽ 
എസൈതിബ തിഷനകള്/സഫയറുകള് എന്നതിങ്ങസന 16 
വ തിവ തിേ ഇനം പരതിപാെതികള് െംഘെതി്പെ തിക്കുകകയാ 
അവയതിൽ പസങ്െടുക്കുകകയാ സെയ്യുകയും ആസക 
0.93 കകാെതി രൂപ വരുമാനം കനടുകയും സെയ്ത. 
3 എസൈതിബ തിഷനകള് കാെര്കഗാഡം 2 എണ്ം 
തൃശൂരും മറ്റുള്ളവ 12 വ തിവ തിേ ജതിലെകളതിലുമായും 
െംഘെതി്പെ തിച്ചു. ഏറ്റവം കൂടുതൽ സ്റാളുകളും 
(422 എണ്ം) എസൈതിബ തിഷനകളും (3 എണ്ം) 
െംഘെതി്പെ തിചത്  കാെര്കഗാഡ് ജതിലെയാണ്. 
ഡതി.ഐ.െതി കകരളത്തിന് പുറത്് 136 
സ്റാളുകളുമായതി 1 അന്ര്കദ്ശരീയ പ്രദര്ശനത്തിൽ 
കകരളസത് പ്രതതിനതിേരീകരതിച തിട്ടുണ്്. 
വ തിശദാംശങ്ങള് അനുബന്ം 3.1.25 -ൽ 
സകാടുത്തിരതിക്കുന്നു. 2016-17 ൽ വത്യവൊയ 
വകു്പെ് നെ്പൊക്തിയ പ്രോന പരതിപാെതികള് 
താസെ്പെറയുന്നവയാണ്.

• 2017 സഫബ്രുവരതി 2 മുതൽ 4 വസര സകാച തി 
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സാമ്പത്തിക അവല�ാകനം 2017, ലകരള സംസ്ാന ആസൂത്രണ ല�ാര്ഡ്  

കബാള്ഗാട്ടതി പാലെതിലും ഐലന്ഡ് 
റതികൊര്ട്ടതിലുമായതി ‘വത്യാപാര് 2017’ 
(ബ തിെതിനസ്് ടു ബ തിെതിനസ്് മരീറ്റ്) 
െംഘെതി്പെ തിച്ചു.

• 2017 മാര്ച് 7 മുതൽ 11 വസര 
ന്യൂഡൽഹതിയതിൽ നെന്ന ‘ആഹാര് 2017’, 
2017 ജൂണ് 9 മുതൽ 11 വസര ബാംഗ്ലൂരതിൽ 
നെന്ന ‘ഫുഡ് കഹാ്തിറ്റാല തിറ്റതി കവള്ഡ് 
2017’ എന്നതിവയതിൽ പസങ്ടുത്.

• 2016 ആഗെ്റ്റ് 11ന് ശ്രരീലങ്യതിസല 
സകാളംകബായതിൽ നെന്ന അഞ്ാമത് 
‘ഇന്കഡാ െതികലാണ് ഇക്കണാമതിക് 
ഡയകലാഗ്’ സഫഡകറഷന് ഓഫ് ഇന്ത്യന് 
കെംബര് ഓഫ് കകാകമെ് െ് ആന്ഡ് 
ഇന്ഡെ്ട്രതിയും (എഫ് ഐ െതി െതി ഐ) 
സഫഡകറഷന് ഓഫ് കെംകബെ് െ് ഓഫ് 
കകാകമെ് െ് ആന്ഡ് ഇന്ഡെ്െറതി ഓഫ് 
ശ്രരീലങ് (എഫ് െതി െതി ഐ എെ് എൽ) 
യുമായതികെര്ന്ന് െംഘെതി്പെ തിച്ചു.

• 2016 ജൂ്ല 20 തതിരുവനന്പുരത്് വച്  
2013-14 -സല െംസ്ാന/ജതിലൊ എം.എെ്.
എം.ഇ പുരെ് ക്ാരങ്ങള് വ തിതരണം 
സെയ്ത.

• മാര്ജതിന്മണതി കലാണതിസറെ ഒറ്റത്വണ 
തരീര്്പൊക്ൽ പദ്ധതതി െംഘെതി്പെ തിച്ചു. 592 
കകസ്സുകള് തരീര്്പൊക്കുകയും 5.20 കകാെതി 
രൂപ പ തിരതിസചടുക്കുകയും സെയ്ത.

• 280 െംരംഭക വ തികെന ക്ബുകളും 
(ഇ.ഡതി.െതി) െംരംഭക കബാേവൽക്രണ 
പരതിപാെതികളും െംഘെതി്പെ തിച്ചു. ഇതതിൽ 7,000 
വ തിദത്യാര്ത്ഥതികള് പസങ്ടുത്.

• 13 പുതതിയ ബ തിെതിനെ് ഇന്കുകബഷന് 
സെറെറുകള് ആരംഭതിച്ചു.

• 2015-16 സല കകരള ആര്ട്ടതിൊന്െ് 
അവാര്ഡ്, 2016-17-ൽ വ തിതരണം 
സെയ്യുകയും സപന്ഷന് ആനകൂലത്യമായതി 
വകയാേതികരായ കരകൗശല 
ജരീവനക്ാര്ക്് 447,600 രൂപ നൽകുകയും 
സെയ്ത.

• ഓകരാ ജതിലെയതിലും കുറഞ്ഞത് ഒരു 
ക്സ്റര് കൂെതി ആരംഭതിക്ാന് പദ്ധതതി 
ആവ തിഷ്ക്രതിച്ചു. 

സൂക്്മ ടചറുേഥിെ വ്യവസയായ 
കമഖലയഥിടല വ്യവസയായ 

ധനസഹയായം

കസ്ററ്് ടലവൽ ബാകങ്ഴ്സ് 
കമ്റ്ടി (എസ.്എൽ.ബടി.സടി)

കസ്ററ്റ് സലവൽ ബാകങ്െ്െ് കമ്റ്റതിയുസെ (എെ്.
എൽ.ബ തി.െതി) റതിക്പൊര് ട്ട് പ്രകാരം വ തിവ തിേ 
കമഖലകളതിലായതി 2017 മാര്ച് വസര കകരളത്തിന് 
അനവദതിച വായ്പകളതിലൂസെ പ തിരതിഞ്ഞു കതിട്ടാന് 
ബാക്തി നതിൽ ക്കുന്ന തക 256,075 കകാെതി 
രൂപയാണ്. ഇത്, മുന്വര്ഷസത് 232,417 കകാെതി 
രൂപകയക്ാള് 10.17 ശതമാനം അേതികമാണ്. 
എം.എെ്.എം.ഇ കമഖലയതിൽ 2017 മാര്ച് 
വസര മാ്ം 39,408 കകാെതി രൂപയാണ് 
പ തിരതിഞ്ഞുകതിട്ടാനള്ളത്. ഇത് മുന് വര്ഷസത് 
39,463 കകാെതി രൂപകയക്ാള് 0.13 ശതമാനം 
കുറവാണ്. വ തിവ തിേ കമഖലകളതിസല വായ്പകളുസെ 
വ തിശദാംശങ്ങള് അനുബന്ം 3.1.26 -ൽ 
നല്കതിയതിരതിക്കുന്നു.

സ്ാള് ഇന്ഡ്സ്ട്രരീസ് 
ഡ്വലപ്ടമറെ് ബാങ്് ഓഫ് 
ഇന്്യ (സടിഡ്്ബടി)

സുരക്ഷ തിതമലൊത് വായ്പാ ൌകരത്യം 
ലഭത്യമാക്കുന്ന പണമതിെപാെ് സ്ാപനങ്ങളുസെ 
പരതിഷ് ക്ാരത്തിന് ഗവസമെറെ് െതിഡ്ബ തിസയ 
കപ്രാത്ാഹതി്പെ തിക്കുന്നു. ഇതവെതി നത്യായമായ 
പല തിശ നതിരക്തിസറെയും ഇെപാെ് െരതി്ത്തിസറെയും 
അെതിസ്ാനത്തിൽ ഇെപാടുകാര്ക്് വായ്പാ 
ൌകരത്യം ഉറപ്പുവരുത്ന്നു. 2017 മാര്ച്  31 സല 
കണക്കുകള് അനെരതിച് സൂക്ഷ്മ സെറുകതിെ 
ഇെത്രം കമഖലയ്ക് വ തിവ തിേ ഉത്പന്നങ്ങളതിലൂസെ 
സമാത്ത്തിൽ ലഭതിച േനെഹായം 4.51 കകാെതി 
രൂപയാണ്. വ തിശദാംശങ്ങള് അനുബന്ം 3.1.27 
-ൽ നൽകതിയതിരതിക്കുന്നു.
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അദ്ധ്യായം 3, വധ്വസയായം, സസവനം, വധ്യാപയാരം

കകരള ഫടിനാന്ഷ്യൽ 
കകാര്പ്കറഷന് (ടക.എഫ്.സടി)
സൂക്ഷ്മ സെറുകതിെ ഇെത്രം െംരംഭങ്ങള്ക്കും 
മറ്റ് കമഖലകള്ക്കും ൊ്ത്തിക െഹായം 
നൽകുന്നതതിന് കകരള ഫതിനാന്ഷത്യൽ 
എറെര്്പ്രെെ് (സക.എഫ്.െതി) മസറ്റാരു 
ഉറവ തിെമാണ്. ഇക്ാലയളവ തിൽ സക.എഫ്.
െതി ലക്ഷത്യമതിടുന്നത് വരീസണ്ടുക്ൽ കമഖലയതിൽ 
ഊന്നതിയ െമ്പൂര്ണ വളര്ചയാണ്. 2016-17 
വര്ഷത്തിൽ വരീസണ്ടുത് ആസക തക 874.28 
കകാെതിയും 2015-16-ൽ ഇത് 758.26 കകാെതി 
രൂപയും ആയതിരുന്നു. 2016-17 -ൽ ൊ്ത്തിക 
െഹായമായതി സക എഫ് െതി അനവദതിചത് 385.31 
കകാെതി രൂപയാണ്. 2015-16 -ൽ ഇത് 1,025.99 
കകാെതി രൂപആയതിരുന്നു. കകാര്്പെകറഷസറെ 
പ്രവര്ത്ന ലാഭം 7.87 കകാെതിരൂപയും അറ്റാദായം 
5.69 കകാെതിരൂപയുമാണ് (അവലംബം: വാര്ഷ ടിക 

റടികപ്ാര്ട്് 2017, ടക എഫ് സടി).

വ്യവസായടിക ക്സ്റര് 
വടികസനം 
സെറുകതിെ-ഇെത്രം വത്യവൊയ യൂണതിറ്റുകളുസെ 
വ തികെനത്തിനം അഭതിവൃദ്ധതിക്കുമുള്ള 
ഫലപ്രദമായ മാര്ഗ്ം എന്ന നതിലയതിൽ 
വത്യാവൊയതിക ക്സ്റര് വ തികെനം വളസരയേതികം 
അംഗരീകരതിക്സ്പെട്ടതിരതിക്കുന്നു. എം.എെ്.
എം.ഇ പങ്ാളതികസള െംബന്ധതിച തിെകത്ാളം 
ഇന്ക്ലൂെരീവ്സനെ്, ൊകങ്തതിക വ തിദത്യയുസെ 
െത്വാംശരീകരണം, കശഷ തി സമചസ്പെടുത്ൽ 
സപാതവ തിഭവങ്ങളുസെ ലഭത്യത ഉറപ്പുവരുത്ൽ 
എന്നതിവയതിൽ ക്സ്ററുകള് പ്രോന പങ്് 
വഹതിക്കുന്നുണ്്. ഉത്പാദനക്ഷമത, കശഷ തി, 
മത്രക്ഷമത എന്നതിവ വര്ദ്ധതി്പെ തിക്കുന്നതതിനള്ള 
ഫലപ്രദമായ ഉപായമായാണ് ക്സ്റര് 
െമരീപനസത്, സൂക്ഷ്മ സെറുകതിെ ഇെത്രം 
െംരംഭകമ�ാലയം െത്വരീകരതിച തിരതിക്കുന്നത്.

പര്രാഗത രരീതതിയതിലുള്ള പ്രവര്ത്നങ്ങസളയും, 
വത്യാവൊയതിക ജതിലെകസളയും മത്രത്തിന് 
അനകൂലമാക്കുന്നതതിനം, നൂതന ആശയങ്ങള് 
കസണ്ത്ന്നതതിനള്ള നവരീന ശംഖലകളായതി 
രൂപാന്രസ്പെടുത്ന്നതതിലൂസെ, കൂട്ടായ്മയുസെ 
(agglomeration) ലാഭം സകായ്യുന്നതതിനായതി 

കകരള െര്ക്ാര് വത്യവൊയവത്ക്രണത്തിന് 
ക്സ്റര് വ തികെന െമരീപനം മുന്കൂട്ടതി 
െത്വരീകരതിച തിട്ടുണ്്. എം.എെ്.എം.ഇ 
വ തികെന ഇന്സ്റതിറ്റ്യൂട്ട് തൃശ്ശൂര്, സക-ബ തിപ് 
എന്നതിവയതിലൂസെയാണ് െംസ്ാനം ക്സ്റര് 
വ തികെന പ്രവര് ത്നങ്ങള് നെത്ന്നത്. തെതി, 
്ലൈവഡ്, ഫര്ണതിചര്, റബ്ബര്, സെസൈ്റ്റയതിൽെ്, 
അരതിമതിൽ, ലൈാസ്റതിക് പ്ര തികറെെ്െ്, എത്തിക് 
ഫുഡ്, കാര് ഷ തിക ഉപകരണങ്ങള്, ജനറൽ 
എഞ് തിനരീയറതിംഗ് എന്നരീ കമഖലകളതിൽ 
സപാതൌകരത്യ കെവന കക�ങ്ങളുസെ 
നതിര്മ്ാണം പുകരാഗമതിക്കുന്നു. കക� എം.എെ്.
എം.ഇ മ�ാലയം 19 സപാത ൌകരത്യ കെവന 
കക�ങ്ങളുസെ നതിര്മ്ാണ പ്രവര്ത്നങ്ങള്ക്് 
ൊ്ത്തിക െഹായം നൽകതി വരുന്നു. 
െംസ്ാന ഗവണ്സമന്റും മറ്റ് പങ്ാളതികളുമായതി 
കെര്ന്ന് തൃശ്ശൂരതിസല എെ്.എം.ഇ വ തികെന 
ഇന്സ്റതിറ്റ്യൂട്ട് തലസ്ാനത്് ക്സ്ററുകളുസെ 
കപ്രാത്ാഹനത്തിനം വ തികെനത്തിനമായതി 
െജരീവമായതി ഇെസപട്ട് സകാണ്തിരതിക്കുകയാണ്. 
കൂൊസത മൂവാറ്റുപുെയതിസല ്ലൈവഡ് ക്സ്ററതിസറെ 
നതിര്മാണത്തിന് തതത്വത്തിലുള്ള അംഗരീകാരം 
ഗവണ്സമറെതിൽ നതിന്നും ലഭതിച തിട്ടുണ്്. 
എറണാകുളം ജതിലെയതിസല ഒകാല കാലെതി ഓള് 
കകരള സ്റരീൽ ഫര്ണതിചര് മാനഫാക്െകറെ്െ് 
അകൊെതികയഷസറെ കനതൃതത്വത്തിൽ എം.എെ്. 
ഇ-െതി.ഡതി.പ തി. സ്കരീമതിൽ പുതതിയ ക്സ്റര് 
കണ്കൊര്ഷത്യവം ആരംഭതിച തിട്ടുണ്് (അവലംബം: 

വാര്ഷ ടിക റടികപ്ാര്ട്്, എം.എസ്.എം.ഇ വ ടികസന ഇന്സ്റടിറ്യൂട്്, 

തൃശ്ശൂര്).

കവദഗ്്യവഥിേസന 
കപ്യാത്യാഹനം
പ്രാകദശതിക െംരംഭകരുസെ കപ്രാത്ാഹനം 
കൂടുതൽ സുസ്തിര ഉപകഭാഗവം ഉത്പാദന 
െംവ തിോനവം സമചസ്പെടുത്ാന് െഹായതിക്കും.
െംരംഭക വ തിദത്യാഭത്യാെം നവരീനത 
കപ്രാത്ാഹതി്പെ തിക്കുകയും മതികച ഉത്പന്നങ്ങള്, 
പദ്ധതതികള്, കെവനങ്ങള് എന്നതിവ ഉണ്ാക്ാന് 
െംരംഭകസര െഹായതിക്കുകയും സെയ്യുന്നു. 
വ തികെനത്തിസറെ ൊമൂഹതിക, ൊ്ത്തിക, 
പാരതിസ്തിതതിക െങ്രീര്ണതയും സുസ്തിര 
മൂലത്യങ്ങളും ദരീര്ഘകാല വരീക്ഷണം എന്നതിവ. 
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സാമ്പത്തിക അവല�ാകനം 2017, ലകരള സംസ്ാന ആസൂത്രണ ല�ാര്ഡ്  

കണക്തിസലടുക്കുക്ാള് ഇത് പ്രകതത്യകതിച്ചും 
ഫലപ്രദമാണ്. കകരളത്തിസല ്വദഗ്ദ്ധത്യ 
വ തികെന പരതിശരീലന സ്ാപനങ്ങളുസെ 
വ തിശദാംശങ്ങള് പട്ഥിേ 3.1.7 -ൽ 
കാണതിച തിരതിക്കുന്നു.

ഉകദത്യാഗസ്ര്ക്കുള്ള പരതിശരീലനവം 
സതാെതിലേതിഷ് തിതവം തെര്ചയായുള്ള  
ഓണ്-ദ-കജാബ് പരതിശരീലനവം 
സതാെതിലാളതികളുസെ ്വദഗ്ത്യം ശാശത്വതമായതി 
സമചസ്പെടുത്ന്നത് ഉറപ്പുവരുത്ന്നു. 
സൂക്ഷ്മ സെറുകതിെ ഇെത്രം െംരംഭക 
മ�ാലയം എം.എെ്.എം.ഇ ൊകങ്തതിക 
വ തിദത്യാവ തികെനകക�ങ്ങള്, എം.എെ്.എം.ഇ 
വ തികെന ഇന്സ്റതിറ്റ്യൂട്ട്, സക.വ തി.ഐ.െതി, 
കയര്കബാര് ഡ്, എന്.എെ്.ഐ.െതി തെങ്ങതിയ 
സ്ാപനങ്ങളതിലൂസെ െംരംഭകതത്വത്തിലും 

്വദഗ്ത്യവ തികെനത്തിലും പതതിസനാന്നാം 
പദ്ധതതികാലത്് 1.69 ദശലക്ഷം കപര്ക്കും 
പ�ണ്ാം പദ്ധതതിയുസെ ആദത്യ രണ്ടു  
വര്ഷങ്ങളതിൽ 1.16 ദശലക്ഷം കപര്ക്കും 
പരതിശരീലനം നൽകുകയുണ്ായതി. കക� 
ഗവസമെറെ് സ്ാപനമായ തൃശ്ശൂരതിസല എം.എെ്.
എം. ഇ വ തികെന ഇന് സ്റതിറ്റ്യൂട്ട് 
(എം.എെ്.എം.ഇ-ഡതിഐ)  
2016-17 വര്ഷത്തിൽ 49 ആവശത്യാനസൃത 
വ തികെന പരതിശരീലന പരതിപാെതികള് 
നെത്തിയതിട്ടുണ്്. ഇതതിലൂസെ 9,548 കപര് ഈ 
പരതിപാെതിയുസെ ഗുണകഭാക്താക്ളായതി. 2017-
18 -ൽ (2017 ആഗെ്റ്റ്  31) 14 ്നപുണത്യ 
വ തികെന പരതിപാെതികള് നെത്കയും 1,582 
കപര്ക്് ഇതതിസറെ ഗുണം ലഭതിക്കുകയും സെയ്ത. 
വ തിശദാംശങ്ങള് അനുബന്ം 3.1.28 -ൽ 
നല്കതിയതിരതിക്കുന്നു.

പട്ഥിേ 3.1.7
കേരളത്ഥിടല കവദഗ്്യ വഥിേസന പരഥിശീലനസ്ഥയാപനങ്ങള്

എം.എെ്.എം. ഇ 
വ തികെന ഇന്സ്റതിറ്റ്യൂട്ട്, 
തൃശ്ശൂര് (എം.എെ്.
എം.ഇ-ഡതിഐ)

ഇന്ത്യാ ഗവണ്സമറെതിസറെ എം.എെ്.എം.ഇ മ�ാലയത്തിന് കരീെതിൽ 
വരുന്ന എം.എെ്.എം.ഇ വ തികെന ഇന്സ്റതിറ്റ്യൂട്ട്, കകരളത്തിനം 
ലക്ഷദരീപുകള്ക്കും സെക്കനാ ഇക്കണാമതിക് മാകനജരീരതിയൽ 
കണ്െള്ട്ടന്െതി െര്വ തിസുകള് നൽകതിവരുന്നു. ഇവ തിസെ വത്യവൊയ 
ഉകത്ജക കത്യാസ്യതിനകള്, എറെര്പ്രണര്ഷ തി്പെ് ഡവലപ്സമറെ് 
കപ്രാഗ്ാം (ഇഡതിപ തി), എറെര്പ്രണര്ഷ തി്പെ് സ്കതിൽ സഡവലപ്സമറെ് കപ്രാഗ്ാം 
(എെ്എെ്ഡതി), മാകനജ്സമന്റ് ഡവലപ്സമന്റ് കപ്രാഗ്ാമുകള് (എം ഡതി 
പ തി), പ തിഡതി അക്ൗണ്് മുകഖനയുള്ള സ്കതിൽ സഡവലപ്സമറെ് കപ്രാഗ്ാമുകള് 
(എെ്.ഡതി.പ തി.കള്) എന്നരീ വ തിവ തിേ പരതിശരീലന പരതിപാെതികള് 
െംഘെതി്പെ തിച് വരുന്നുണ്്.

കകരള അക്ാഡമതി 
കഫാര് സ്കതിൽ 
എസൈസലന് െ് 
(സകഎഎെ്ഇ)

കകരള െര്ക്ാര്, കകരള അക്ാഡമതി കഫാര് സ്കതിൽ എസൈസലന് െതിസറെ 
(സകഎഎെ്ഇ) കനതൃതത്വത്തിൽ യുവ സതാെതിലാളതികള്ക്് സതാെതിൽ 
മാര്ഗനതിര്കദശങ്ങള് നല്കുന്നതതിനം വത്യവൊയതിക പരതിശരീലനം 
സതാെതിൽ ലഭത്യത എന്നതിവ ഉറ്പെ് വരുത്ന്നതതിനമായതി സകാലെം, 
കകാെതികക്ാെ്, പാലക്ാെ് എന്നതിവ തിെങ്ങളതിൽ കൗശൽ കക�ങ്ങള് 
സ്ാപ തിച്ചു. 2017 ആഗെ്റ്റ്  31 വസര 245 വ തിവ തിേ പരതിശരീലന 
പരതിപാെതികളതിലൂസെ 359 കപസര പരതിശരീല തി്പെ തിച തിട്ടുണ്്. 

കകരള ഇന്സ്റതിറ്റ്യൂട്ട് 
ഓഫ് കലബര് ആറെ് 
എംകലൈായ്സമറെ് (കതിസല)

സതാെതിലും സതാെതിലേതിഷ് തിതവമായ മറ്റ് വ തിഷയങ്ങളതിലും 
പരതിശരീലനത്തിനം ഗകവഷണത്തിനം ആയതിട്ടുള്ള ഈ സ്ാപനം, 
2016-17 -ൽ സട്രയതിനതിംഗുകള്, വര്ക്്കഷാപ്പുകള് സെമതിനാറുകള്, 
പ്രെതിദ്ധരീകരണങ്ങള്, ഗകവഷണ പഠനങ്ങള് എന്നരീ വ തിവ തിേ 
കാരത്യപരതിപാെതികള് നെത്കയുണ്ായതി. ഇതനെരതിച് 2,251 കപരും  
2017-18 -ൽ 13 പരതിപാെതികള് നെത്തിയതതിൽ (2017 ആഗെ്റ്റ്  31 
വസര) 766 കപരും ഇതതിസറെ ഗുണകഭാക്താക്ളായതി. ഇത് മുന് വര്ഷസത് 
അകപക്ഷ തിച് 34.02 ശതമാനം കൂടുതലാണ്.
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ഗ്ാമരീണവ്യവസായങ്ങള്ക്് 
സാമ്പത്തടിക സഹായം 
- പ്ധാന മ�ടിയുടെ 
ടതാഴടിൽദാന പരടിപാെടി (പ ടി.
എം.ഇ.ജടി.പ ടി)
ഗ്ാമങ്ങളതിലും നഗരങ്ങളതിലും കാര്ഷ തികകതര 
കമഖലയതിൽ സൂക്ഷ്മ െംരംഭങ്ങള് 
ആരംഭതിച് അേതിക സതാെതിലവെരങ്ങള് 
സൃഷ് തിക്കുന്നതതിനായതി കദശരീയതലത്തിൽ 
ആവ തിഷ്ക്രതിച വായ്പാേതിഷ് തിത െബ്െതിഡതി 
പദ്ധതതിയാണ് പ്രോനമ�തിയുസെ സതാെതിൽദാന 
പരതിശരീലന പരതിപാെതി (പ തി.എം.ഇ.ജതി.പ തി). 2016-17 
-ൽ ബാങ്കുകള് 783 അകപക്ഷകള് അംഗരീകരതിച് 
മാര്ജതിന് േനെഹായമായതി 991.88 ലക്ഷം 
രൂപവ തിതരണം സെയ്ത. വ തിശദവ തിവരങ്ങള് 
അനുബന്ം 3.1.29 -ൽ സകാടുത്തിരതിക്കുന്നു. 

പുതഥിയ സംരംഭങ്ങള്
വ്യവസായ ജാലകം - കകരള  
എം.സ.്എം.ഇ. ജടികയാ 
കപാര്ട്ൽ
 
വത്യവൊയ െംരംഭങ്ങളുസെ വ തിവര 
കശഖരണത്തിനം ഇവര് കനരതിടുന്ന 
പ്രതതിബന്ധങ്ങളുസെ വ തിവരങ്ങള് 
കശഖരതിക്കുന്നതതിനം ലക്ഷത്യമതിട്ടാണ് വത്യവൊയ 
വാണതിജത്യ വകു്പെ് പദ്ധതതി തയ്ാറാക്തിയത്. 
ഇത് പ്രകാരം വത്യവൊയ വ തികെന 
ഉകദത്യാഗസ്ര് െംരംഭങ്ങള് കനരതിട്ട് െന്ര്ശതിച് 
വ തിവരകശഖരണം നെത്ന്നു. കൂൊസത ജതിപ തിഎെ് 
െംവ തിോനം ഉപകയാഗതിച് െംരംഭത്തിസറെ 
സ്ാനം കരഖസ്പെടുത്ന്നു. ഇത വസര 
34,420 യൂണതിറ്റുകളുസെ വ തിവരകശഖരണം 
പൂര്ത്തിയാക്തിയതിട്ടുണ്്. 
കകരള കസ്ററ്് നവഡ്് ഏരടിയ 
ടനറ്് വര്ക്് (ടകസ്വാന്) 
ഏകരീകരണ പദ്ധതടി
െംസ്ാനസത് എലൊ ജതിലൊ വത്യവൊയ 
കക�ങ്ങളതിലും അെതിസ്ാന വ തിവര ൊകങ്തതിക 
വ തിദത്യാ ൌകരത്യങ്ങള് വര്ദ്ധതി്പെ തിക്കുന്നതതിന് 

രൂപകല്ന സെയ്ത് നെ്പെ തിലാക്തിയ പദ്ധതതിയാണ് 
കകരള കസ്ററ്റ് ്വഡ് ഏരതിയ സനറ്റ് വര്ക്് 
(സകെത്വാന്) ഏകരീകരണ പദ്ധതതി. പദ്ധതതി 
നെ്പൊക്കുന്നതതിലൂസെ ഫയൽ ്കകാരത്യം സെയ്യുന്ന 
ജതിലൊ ഓഫരീെതിസല ഓകരാ ഉകദത്യാഗസ്നം  
സക.എെ്.എന്.എന് െംവ തിോനം, സെല തികഫാണ് 
കണക്െതിവ തിറ്റതി, യു.പ തി.എെ് പവര് ബാക്്പെ് എന്നരീ 
ൌകരത്യങ്ങള് ഉണ്ായതിരതിക്കും.

വ്യവസായ വാണടിജ്യ 
വകുപ്ടിടറെ നവരീകരടിച 
ടവബ്നസറ്്
വകു്പെ തിസറെ സവബ്്െറ്റ് (www.industry.
kerala.gov.in), ഏകജാലക െംവ തിോനം, 
ബ തിെതിനെ് ഇന്കുകബഷന് സെറെറുകള്, 
സട്രയതിനതിങ് കപ്രാഗ്ാമുകള്, എം.എെ്.എം.ഇ 
അവാര്ഡകള് എന്നതിവ െംബന്ധതിച വ തിവരങ്ങള് 
ഉള്സ്പെടുത്ന്നതതിന് പുനര്രൂപകൽ്പെന സെയ്ത.
കരകൗശല വത്യവൊയസത് െംബന്ധതിച 
വ തിശദാംശങ്ങള്, 14 ജതിലൊ വത്യവൊയ 
കക�ങ്ങളുമായുള്ള ്മകക്രാ സവബ്്െറ്റ് 
ല തിങ്കുകള്, വകു്പെ തിസറെ ഓണ്്ലന് പദ്ധതതികളുസെ 
വ തിശദാംശങ്ങള് എന്നതിവ പുതതിയ സവബ്്െറ്റതിൽ 
ലഭത്യമാണ്.

ലാന്ഡ്് മാകനജ് ടമറെ് സടിസ്റം 
വകു്പെ തിസറെ ്കവശമുള്ള 2,500 ഏക്റതിൽ 
അേതികം വരുന്ന ഭൂമതികയാ വത്യവൊയകമാ 
അനവദതിച് കതിട്ടുന്നതതിന്, ഓണ്്ലന് 
അകപക്ഷകള് െമര്്പെ തിക്ാന് ലാന്ഡ് 
മാകനജ്സമന്റ് െംവ തിോനം ആരംഭതിച്ചു.

വടിവരസാകങ്തടിക വ ടിദ്യയടിൽ 
അധടിഷ്ടിതമായ അനുബന് 
പദ്ധതടികള്

ഇ-ഓഫരീെ് െംവ തിോനം നെ്പെ തിലാക്കുന്നതതിന് 
ആവശത്യമായ നെപെതികള് വത്യവൊയ വകു്പെ് 
നെ്പെ തിലാക്തി വരുന്നു. കപ്പെര് ഫയല തിംഗ് 
നതിര്മ്ാര്ജ്നമാണ് ലക്ഷത്യമതിടുന്നത്. 
െംരംഭക െഹായ പദ്ധതതിയതിൽ 
അകപക്ഷകള് െമര്്പെ തിക്കുന്നതം തെര് 
നെപെതികള് െത്വരീകരതിക്കുന്നതം ഓണ്്ലന് 
പ്രക്രതിയയതിലൂസെയാണ്.



146

സാമ്പത്തിക അവല�ാകനം 2017, ലകരള സംസ്ാന ആസൂത്രണ ല�ാര്ഡ്  

ഭക്്യ സംസ്ക്രണ കമഖല

ഉല്ാദനം, സതാെതിൽ ൊേത്യത എന്നരീ 
രംഗങ്ങളതിൽ ഭക്ഷത്യെംസ്ക്കരണ കമഖലക്് മുഖത്യ 
സ്ാനമാണുളളത്. പെവര്ഗ്ങ്ങളും പചക്റതികളും, 
സുഗന്ധദവത്യങ്ങള്, മാംൊഹാരവം 
കകാെതിയതിറച തിയും, പാലും പാലുല്ന്നങ്ങളും 
മദത്യം, മത്ത്യം, സഗ്യതിന് കപ്രാെസ്തിംഗ് 
തെങ്ങതിയവയാണ് ഇന്ത്യയുസെ ഭക്ഷത്യെംസ്ക്കരണ 
കമഖലയതിൽസ്പെടുന്നവ. 

ശരതിയായതി വളര്ച കനെതിയ ഭക്ഷത്യെംസ്കരണ 
കമഖല, ഭക്ഷത്യവെ്തക്ളുസെയും 
വത്യാവൊയതിക ഉത്പന്നങ്ങളുസെയും 
മൂലത്യവര്ദ്ധനവ് സമചസ്പെടുത്കയും, വ തിളകളുസെ 
്വവ തിേത്യവൽക്രണം കപ്രാത്ാഹതി്പെ തിക്കുകയും, 
കര്ഷകര്ക്് സമചമായ വരുമാനം ഉറ്പൊക്കുകയും, 
സതാെതിൽ കപ്രാത്ാഹതി്പെ തിക്കുകയും, കയറ്റുമതതി 
വരുമാനം വര്ദ്ധതി്പെ തിക്കുകയും സെയ്യുന്നു.

ഭക്ഷ്യസംസ്ക്കരണ കമഖലയടിൽ 
രജടിസ്റര് ടെയ്യടപ്ട് 
ഫാക്െറടികളുടെ സംസ്ാനം 
തടിരടിച്ചുള്ള വടിവരണം
2013-14 സല ഏറ്റവം പുതതിയ വത്യവൊയ വാര്ഷ തിക 
െര്സവ്വ റതിക്പൊര്ട്ട് പ്രകാരം ഭക്ഷത്യെംസ്ക്കരണ 
കമഖലയതിൽ രജതിസ്റര് സെയ്ത് പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന 
ഫാക്െറതികളുസെ ആസക എണ്ം 37,445 ആണ്. 
രജതിെ്കട്രഡ് ഫാക്െറതികള് ഏറ്റവം കൂടുതൽ 
പ്രവര്ത്തിക്കുന്നത് ആ�ാപ്രകദശതിലാണ്. 
ഭക്ഷത്യെംസ്ക്കരണ കമഖലയതിൽ ആസക രജതിസ്റര് 
സെയ്ത് പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന ഫാക്െറതികളുസെ 15.33 
ശതമാനമാണ് ഇവ തിസെ പ്രവര്ത്തിക്കുന്നത്. 
തമതിെ്നാെ് (13.90 ശതമാനം), സതലുങ്ാന 
(10.28 ശതമാനം), മഹാരാഷ്ട്ര (8.12 
ശതമാനം), പഞ്ാബ് (7.44 ശതമാനം) എന്നരീ 
െംസ്ാനങ്ങളാണ് സതാട്ട് പ തിന്നതിലുള്ളത് 
(അവലംബം: വാര്ഷ ടിക റടികപ്ാര്ട്്  2016-17, മടിനടിസ്ട്രടി ഓഫ് 
ഫുഡ്് കപ്ാസസ്ടിംഗ്, ഭാരത സര്ക്ാര്).

കടിന്ഫ്ര ഫുഡ്് ടപ്ാസസ്ടിംഗ് 
പാര്ക്,് കാക്ന്കഞ്ചരടി, 
മലപ്റം

മലപ്പുറം ജതിലെയതിൽ 23.5 ഏക്ര് വ തിെ്തൃതതിയതിൽ 
പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന കാക്ന്കഞ്രതി ഫുഡ് 
സപ്രാെസ്തിംഗ് പാര്ക്തിൽ പ്രവര്ത്ന 
ക്ഷമങ്ങളായ 28 യൂണതിറ്റുകളുണ്്. 2016-17 -ൽ 
8,570.4 ലക്ഷം രൂപ നതികക്ഷപം നെത്തിയ ഇവ തിസെ 
815 സതാെതിലവെരങ്ങള് സൃഷ് തിച്ചു.

കടിന്ഫ്ര സ്ാള് 
ഇന്ഡ്സ്ട്രരീസ് പാര്ക്,് 
മഴുവന്നൂര്, എറണാകുളം
കക� ഗവസമെറെതിസറെ െംകയാജതിത പശ്ാത്ല 
വ തികെന പദ്ധതതിയതിൽ (ഇന്ഡകഗ്റ്റഡ് 
ഇന്ഫാെ്ട്രക്ചര് സഡവലപ്സമറെ് സ്കരീം) 
ഉള്സ്പെടുത്തി 67 ഏക്റതിൽ പ്രവര്ത്നം 
ആരംഭതിച പാര്ക്് സെറുകതിെ വത്യവൊയങ്ങകളയും 
ഭക്ഷത്യെംസ്ക്കരണ പ്രവര്ത്നങ്ങകളയും 
കപ്രാത്ാഹതി്പെ തിക്കുന്നു. ശൂദ്ധജലം, ഊര്ജ്ം, 
വ തികെതിത പ്രകദശം എന്നരീ പശ്ാത്ല 
ൌകരത്യങ്ങള് ഈ പാര്ക്് പ്രദാനം സെയ്യുന്നു. 
ഇതതിന് 50 െണ് കശഷ തിയും 250 െണ് വസര 
വ തികെതി്പെ തിക്ാന് കശഷ തിയുമുള്ള കകാള്ഡ് 
കസ്റാകറജ് ഉണ്്.

കടിന്ഫ്ര ടമഗാ ഫുഡ്് പാര്ക്,് 
പാലക്ാെ്
കക� ഗവണ്സമറെതിസറെ വന്കതിെ ഭക്ഷത്യ പാര്ക്് 
പദ്ധതതിയതിൽ (എം.എഫ്.പ തി.എെ)് ഉള്സ്പെടുത്തി 
നെ്പെ തിലാക്തിയ പദ്ധതതിയാണ് പാലക്ാസട്ട 
കതിന്ഫ സമഗാ ഫുഡ് പാര്ക്്. പാലക്ാെ് 
ജതിലെയതിസല വാളയാറതിൽ എലപ്പുള്ളതി, പുതകശ്രതി 
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അദ്ധ്യായം 3, വധ്വസയായം, സസവനം, വധ്യാപയാരം

എന്നരീ ഗ്ാമങ്ങളതിസല 79.42 ഏക്റതിൽ ഒരു 
കക�രീകൃത െംസ്ക്കരണ യൂണതിറ്റ് ആരംഭതിക്കുവാനം 
ഇതതിസറെ പ്രാഥമതിക െംസ്ക്കരണ യൂണതിറ്റുകള് 
ഏറണാകുളം, തൃശ്ശൂര്, മലപ്പുറം, വയനാെ് എന്നരീ 
ജതിലെകളതിൽ തെങ്ങുവാനം ലക്ഷത്യമതിട്ടുള്ളതാണ്  
ഈ പദ്ധതതി. കതിന്ഫ ഭക്ഷത്യ െംസ്ക്കരണ 
യൂണതിറ്റുകളുസെ വ തിശദാംശം അനുബന്ം 3.1.30 ൽ 
സകാടുത്തിരതിക്കുന്നു.

എന് സടി.എച്.സടി. വഴടി 
ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷാ സംവടിധാനം 
നെപ്ടിലാക്ൽ

നാഷണൽ സെറെര് കഫാര് എച്.എ.െതി.െതി.പ തി 
െര്ട്ടതിഫതികക്ഷനം (എന്.െതി.എച്.െതി)  

സക-ബ തിപ്പും െംയുക്തമായതി കകരളത്തിനകത്ം 
മറ്റ് വ തിവ തിേ െംസ്ാനങ്ങളതിലും പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന 
ഭക്ഷത്യ െംസ്ക്കരണ യൂണതിറ്റുകളുസെ ആഡതിറ്റതിംഗ്, 
െര്ട്ടതിഫതികക്ഷന്, റരീ െര്ട്ടതിഫതികക്ഷന് 
തെങ്ങതിയവ ്കകാരത്യം സെയ്ത വരുന്നു. 
ഭക്ഷത്യ െംസ്കരണത്തിലും അനബന്ധ 
പ്രവര്ത്നങ്ങളതിലും ഏര്സ്പെട്ടതിരതിക്കുന്ന 
സൂക്ഷ്മ സെറുകതിെ ഇെത്രം െംരംഭങ്ങള്ക്് 
ഭക്ഷത്യ സുരക്ഷസയ െംബന്ധതിച അവകബാേം 
നൽകുന്നതതിന് നാഷണൽ സെറെര് കഫാര് 
എച്.എ.െതി.െതി.പ തിയുകെയും കകരളത്തിസല ഫുഡ് 
കെഫ്റ്റതി കമ്രീഷണകററ്റതിസറെയും ആഭതിമുഖത്യത്തിൽ 
2016 ഏപ്ര തിൽ മാെം 29 തരീയതതി സകാച തിയതിൽ 
‘ഭക്ഷത്യ സുരക്ഷാ കബാേവൽക്രണം’ എന്ന 
ശതില്ശാല െംഘെതി്പെ തിച്ചു. 

കകരളത്തടിടല കരകകൌശല 
വ്യവസായം
കകരളത്തിസല പര്രാഗത വത്യവൊയങ്ങളതിൽ 
ഒന്നാണ് കരകൗശല വത്യവൊയം. 
ആനസക്ാ്്, മുള, പനകയാല, കക്കള്, തെതി, 
െ തിരട്ട, കളതിമണ്്, തണതി, കയര്, കലാഹങ്ങള്, 
കല്ലുകള്, ലാകത്വയര് സവയര് തെങ്ങതിയവ 
ഉപകയാഗതിച് അതതിമകനാഹരങ്ങളായ 
ഉല്ന്നങ്ങള് നതിര്മ്തിക്കുന്ന ഒരു പാര്രത്യം 
കകരളത്തിനണ്്. െംസ്ാനത്് 
സകാട്ടാരങ്ങളതിലും, പുരാതന ഗൃഹങ്ങളതിലും, 
മ്യൂെതിയങ്ങളതിലും പ്രാെരീന കരകൗശല 
വ തിസ്യങ്ങള് കാണാം. ഇതതിൽ പണതിസയടുക്കുന്ന 
ബഹുഭൂരതിപക്ഷം കരകൗശല സതാെതിലാളതികളും 
ൊമൂഹതികവം ൊ്ത്തികവമായതി തരീസര 
പ തികന്നാക്ാവസ്യതിൽസ്പെട്ടവരാണ്. 

കരകകൌശല വ്യവസായത്തടിടറെ 
പ്ാധാന്യം
കകരള െംസ്ാന കരകൗശല അസ്പെസൈ് 

െഹകരണ െംഘം (സുരഭതി), കരകൗശല 
വ തികെന കകാര്്പെകറഷന്, കകരള 
ആര്ട്ടതിൊന്െ് വ തികെന കകാര്്പെകറഷന് 
(കാഡ്കകാ) എന്നതിവയാണ് കകരളത്തിസല 
കരകൗശല വത്യവൊയത്തിസറെ പ്രോന 
കപ്രാത്ാഹന ഏജന്െതികള്.
 

കകരള സംസ്ാന കരകകൌശല 
അടപ്ക്് സഹകരണ സംഘം 
(സുരഭടി)

പ്രാഥമതിക െഹകരണ െംഘങ്ങള് 
ഉത്പാദതി്പെ തിക്കുന്ന ഉത്പന്നങ്ങള് വ തിപണനം 
നെത്തി െംസ്ാനസത് കരകൗശല 
സതാെതിലാളതികളുസെ ജരീവ തിത നതിലവാരം 
ഉയര്ത്ക, കക�െംസ്ാന െര്ക്ാരുകളുസെ 
െഹായകത്ാസെ വ തിവ തിേ കക്ഷമ പദ്ധതതികള് 
നെ്പെ തിലാക്കുക എന്നരീ ലക്ഷത്യങ്ങകളാസെ 
സ്ാപ തിക്സ്പെട്ടതാണ് കകരള െംസ്ാന 
കരകൗശല അസ്പെസൈ് െഹകരണെംഘം 
(സുരഭതി). സുരഭതിയുസെ കരീെതിൽ 46 െഹകരണ 

പരമ്പരയാഗത വ്യവസയായങ്ങള്
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സാമ്പത്തിക അവല�ാകനം 2017, ലകരള സംസ്ാന ആസൂത്രണ ല�ാര്ഡ്  

െംഘങ്ങള് ഉണ്്. 2016-17 വര്ഷസത് അസ്പെസൈ് 
െഹകരണെംഘത്തിസറെ ആസക വ തിറ്റുവരവ് 
280.83 ലക്ഷം രൂപയാണ്. ‘കരകൗശല കമഖല  
അസ്പെസൈ് സ്ാപനങ്ങള്ക്് െഹായം’ എന്ന 
പദ്ധതതിയതിൽ നതിന്ന് അസപസൈ് സ്ാപനത്തിന് 
255.50 ലക്ഷം രുപ ലഭതിച്ചു. ഇത് പ്രോനമായും  
കരകൗശല വെ്തക്ളുസെ പ്രദര്ശനത്തിനം 
കഷാറൂമുകളുസെ അറ്റകുറ്റ്പെണതി 
നെത്ന്നതതിനമാണ് വ തിനതികയാഗതിച തിട്ടുള്ളത്. 
2016-17 വര്ഷത്തിൽ ‘സുരഭതി’ 11 
എസൈതിബ തിഷനകള് െംഘെതി്പെ തിക്കുകയും 1.25 
ലക്ഷം രൂപ ലാഭം കനടുകയും സെയ്ത. 30,000 
സതാെതിലുകള് ഈ കാലയളവ തിൽ സൃഷ് തിച്ചു  
(അനുബന്ം 3.1.31). 

കകരള ഹാറെരീ്ാഫ്റ്്സ് 
ടഡ്വലപ്്ടമറെ് 
കകാര്പ്കറഷന് 
(എച്.ഡ്ടി.സടി.ടക)

കകരള ഹാറെരീക്രാഫ്റ്റ്െ് സഡവല്പെ്സമറെ് 
കകാര്്പെകറഷന്, ഭാരതത്തിലുള്ള ്കരളതി 
എംകപാറതിയങ്ങളതിലൂസെയും ശ്രരീ മൂലം ഷഷ്ത്യബ്ദ തി 
പൂര്ത്തി സമകമ്ാറതിയൽ ഇന്സ്റതിറ്റ്യൂട്ടതിലൂസെയും 
(എെ്എം എെ്എംഐ) കരകൗശല 
കമഖലയതിസല സതാെതിലാളതികള് ഉത്പാദതി്പെ തിക്കുന്ന 
ഉത്പന്നങ്ങള്ക്്  നത്യായവ തില നൽകതിസക്ാണ്് 
ഇവയുസെ െംഭരണവം വ തിപണനവം 

നെത്തിവരുന്നു. നതിലവ തിൽ 19 വ തിപണന 
എംകപാറതിയങ്ങളുസെ ഒരു ശംഖല തസന്ന ഈ 
സ്ാപനത്തിനണ്്. കക� ഗവണ്സമറെതിസറെ 
െഹായകത്ാസെ കരകൗശല സതാെതിലാളതികള്ക്് 
ആകരാഗത്യ ഇന്ഷുറന്െ് പരതിരക്ഷ, പ്രോന 
ടൂറതിെ്റ്റ് കക�ങ്ങളതിൽ എസൈതിബ തിഷന്/ക്രാഫ്റ്റ് 
സഫയര് എന്നതിവയും െംഘെതി്പെ തിച്ചു വരുന്നു. 

സതാെതിലാളതികള്ക്് വ തിവ തിേ കരകൗശല 
ഉൽ്പെന്നങ്ങള് തയ്ാറാക്കുന്നതതിന് കവണ്തി 
ൌകരത്യമുള്ള ഒരു സപാത ൌകരത്യ കെവന 
കക�ം (െതിഎഫ്എെ് െതി) കകാര്്പെകറഷന് 
തതിരുവനന്പുരത്ണ്്. ‘അെതിസ്റന്െ് ടു 
അസപസൈ് ഓര്ഗ്നകെഷന്’, ‘കകാമണ് 
സഫെതില തിറ്റ് െര്വരീെ്  സെറെര്’ എന്നരീ രണ്് 
പദ്ധതതികളാണ് 2017-18 ൽ എച്.ഡതി.െതി.സക. 
നെ്പെ തിലാക്തിവരുന്നത്. ഈ കാലയളവ തിസല 
കകാര്്പെകറഷസറെ ആസക വ തിറ്റുവരവ് 1,229.35 
ലക്ഷം രൂപയാണ്. വ തിശദവ തിവരങ്ങള് 
അനുബന്ം 3.1.32 -ൽ കെര്ത്തിരതിക്കുന്നു.

കകരള ആര്ട്ടിസാന്സ് 
ടഡ്വലപ്്ടമറെ് 
കകാര്പ്കറഷന് (കാഡ്്കകാ)

കരകൗശല വ തിപണന സതാെതിലാളതികള്ക്് 
ഉത്പാദന യൂണതിറ്റ് ആരംഭതിക്കുന്നതതിനം, 
വ തിപണനം കപ്രാത്ാഹതി്പെ തിക്കുന്നതതിനം, 

കബയാക്് 3.1.7
പതഥിമൂന്യാം പഞ്വത്രപദ്ധതഥി സമീപനകരഖ-പരമ്പരയാഗത വ്യവസയായങ്ങള്

 

• പര്രാഗത വത്യവെങ്ങളുമായതി ബന്ധസ്പെട്ട് ഒരു ദത്വ തിമുഖ ഇെസപെലാണ് ഉകദ്ശ്തിക്കുന്നത്
i) ഒന്ന്, വത്യവൊയങ്ങളുസെ ആധുനതികവൽക്രണവം ഉത്പന്നങ്ങളുസെ ്വവ തിദ്ധത്യവൽക്രണവം.
ii) പര്രാഗതരരീതതിയതിലുള്ള ഉത്പാദനത്തിൽ നതിൽക്കുന്നവര്ക്് െര്ക്ാര് മാനത്യമായ കൂല തി, 

സതാെതിൽ, വരുമാനം എന്നതിവ ഉറപ്പു വരുകത്ണ്താണ്.
• ഉത്പാദന പ്രക്രതിയയതിസല യ�വത്കരണത്തിലൂസെ പര്രാഗത വത്യവൊയങ്ങളുസെ 

ആധുനതികവത്കരണം.
• ്വവ തിേത്യകമറതിയ പുതതിയ ഉൽ്പെന്നങ്ങള് ഉണ്ാക്കുകയും ഫലപ്രദമായ കചവെ വ തിതരണ ത�ങ്ങള് 

ആവ തിഷ്കരതിക്കുകയും സെയ്യുക.
• സതാെതിലാളതികസള നതിലനതിര്ത്തിസക്ാണ്ടു തസന്ന വത്യവൊയത്തിസറെ സമാത്ത്തിലുള്ള 

വ തിപുലരീകരണത്തിനം ഓകരാ സതാെതിലാളതികളുസെയും മൂലത്യവര്േതിത ഉത്പാദനത്തികലക്കും 
നയതിക്സ്പെടുന്ന ആധുനതികവത്കരണം.
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അദ്ധ്യായം 3, വധ്വസയായം, സസവനം, വധ്യാപയാരം

വത്യാപാര കമളകള്, വ തിപണന കക�ങ്ങള് 
വെതി സതാെതിലവെരങ്ങള് സൃഷ് തിക്കുന്നതതിനം 
െഹായതിക്കുന്ന െംസ്ാന ഏജന്െതികളതിൽ 
ഒന്നാണ് കകരള ആര്ട്ടതിൊന്െ് സഡവല്പെ്സമറെ് 
കകാര്്പെകറഷന് (കാഡ്കകാ).

മുള വ്യവസയായം

ഫലപ്രദവം നവരീകരതിക്ാവന്നതം പരതിസ്തിതതി 
ൌഹൃദവമായ ഒരു വ തിഭവമാണ് മുള. പരതിെര 
സുരക്ഷ, കപാഷകാഹാരം, ഉയര്ന്ന മൂലത്യമുള്ള 
നതിര്മ്ാണ ൊമഗ്തി എന്നതിവയ്ക് പുറസമ മറ്റ് 1,500 
വ തിവ തിേ ആവശത്യങ്ങള്ക്കും വര്ദ്ധതിച കതാതതിൽ 
മുള പ്രകയാജനസ്പെടുത്ന്നുണ്്. കലാകത്് 2.5 
ബ തിലെത്യണ് ആള്ക്ാര് വ തിവ തിേ രൂപങ്ങളതിൽ മുള 
ഉപകയാഗതിക്കുന്നതായതി കണക്ാക്തിയതിട്ടുണ്്. 
ഫലപ്രദമായ ഇന്ധകനാല്ാദനത്തിന് 
മുള ഉപകയാഗതിക്കുന്നതതിനള്ള ഗകവഷണ 
പ്രവര്ത്നങ്ങള് നെന്നു വരുന്നു.

കകരളത്തിൽ 28 വ തിവ തിേ ഇനം മുളകള് 
ലഭത്യമാണ്. കകരളത്തിസല വനങ്ങളതിൽ നതിന്നുള്ള 
മുള കുറഞ്ഞ നതിരക്തിൽ പ്രാോനമായും 
പള്്പെ്, റകയാണ് യൂണതിറ്റുകളതിലാണ് 
എത്തികചരുന്നത്. െംസ്ാനത്് ഏകകദശം 
ഒരു ലക്ഷം ആള്ക്ാര് മുള വത്യവൊയത്തിൽ 
ജരീവകനാപാേതി കസണ്ത്ന്നതായാണ് 
കണക്്. പഞ്ായത്കളതിൽ നതിന്ന് ഈയതിസെ 
ലഭത്യമായ വ തിവരങ്ങളനെരതിച് ഈ കമഖലയതിൽ 
നതിന്ന് ോരാളം സതാെതിലാളതികള് നതിര്മ്ാണ 
കമഖല കപാസലയുള്ള തൃതരീയ കമഖലകളതികലയ്ക് 
കെകക്റുന്നതായതി കസണ്ത്തിയതിട്ടുണ്്. വത്യവൊയ 
ആവശത്യത്തിനള്ള 67.3 ശതമാനം മുളയും 
വനത്തിൽ നതിന്നലെ മറതിച് പുരയതിെങ്ങളതിൽ 
നതിന്നുതസന്ന ലഭതിക്കുന്നു എന്നത് കകരളത്തിസല 
മുള വത്യവൊയത്തിസറെ മാ്ം പ്രകതത്യകതയാണ് 
(അവലംബം: കകരള ബാംബൂ മടിഷന് ടവബ്നസറ്്).

കകരള കസ്ററ്് ബാംബൂ മടിഷന് 
(ടക.എസ.്ബടി.എം)

2003 -ൽ രൂപരീകരതിച കകരള കസ്ററ്റ് ബാംബൂ 
മതിഷന് (സക എെ് ബ തി എം), െംസ്ാനത്തിസറെ 

ബാംബൂ വ തികെന ഏജന്െതി (ബ തി ഡതി എ) ആയതി 
നതികയാഗതിക്സ്പെട്ടതിരതിക്കുന്നു. സക-ബ തി്പെ തിന 
കരീെതിൽ കകരള കസ്ററ്റ് ബാംബൂ മതിഷന് രൂപം 
സകാണ്തതിന് കശഷം നെത്തിയ ഇെസപെലുകളതിൽ 
പ്രോനം മുളയുസെ പ്രൊരണവം, ഇതതിസറെ 
പ്രൊരത്തിന് അനകയാജത്യമായ ൊകങ്തതിക 
വ തിദത്യയും വ തികെനവം ഒത്കെര്ന്ന ഉൽ്പെന്നങ്ങളും 
മാതൃകകളും സൃഷ് തിക്ൽ എന്നതിവയാണ്.

2016-17 -ൽ കേരള കസ്ററ്റ് ബയാംബൂ മഥിഷന് 
നെപ്ഥിലയാക്ഥിയ പ്ധയാന പരഥിപയാെഥിേള് 

i. 2016 ഓഗെ്റ്റ് മാെം എറണാകുളത്് 
അങ്മാല തിയതിൽ ബാംബൂ ഇസന്നാകവഷന് 
സെറെര് സ്ാപ തിച്ചു. െംസ്ാനസത് 
മുള വത്യവൊയത്തിസറെ വ തികെനത്തിന് 
ഒരു റതികൊെ്െ് സെറെറായതി ഇത് 
പ്രവര്ത്തിക്കുന്നു.

ii. െംസ്ാനസത് മുള 
ഉത്പന്നങ്ങളുസെ വ തിപണന ഉദത്യമം 
കപ്രാത്ാഹതി്പെ തിക്കുന്നതതിസറെ ഭാഗമായതി 
2016 ഡതിെംബറതിൽ എറണാകുളത്്  
‘കകരള ബാംബൂ സഫെ്റ്റ് 2016’ 
െംഘെതി്പെ തിച്ചു.

iii. ബാംബൂ കലാകാരന്ാര്ക്ായതി വ തിവ തിേ 
്നപുണത്യ വ തികെന/പരതിശരീലന 
പരതിപാെതികള് െംഘെതി്പെ തിച്ചു.

iv. സപാത ൌകരത്യം സമച്പെടുത്ന്നതതിന് 
ഉൽ്പെന്ന നതിര്മ്തിതതിക്് െംഘങ്ങള്ക്് 
ഉപകരണങ്ങളും/ൊമഗ്തികളും വ തിതരണം 
സെയ്ത.

v. െംസ്ാനത്തിസറെ വ തിവ തിേ സ്ലങ്ങളതിസല 
കരകൗശല സതാെതിലാളതികള്/ശതില് പ തികള് 
എന്നതിവര്ക്് അെംെ്കൃത/െംെ്കൃത മുള 
ലഭത്യത ഉറ്പെ് വരുത്ാന് ബാംബൂ െ്ലൈ 
സെയതിന് െംവ തിോനനം ശക്തതിസ്പെടുത്തി.

കകരള കസ്ററ്് ബാംബൂ 
കകാര്പ്കറഷന്

മുള, ഈറ്റ, ചൂരൽ തെങ്ങതിയവയുമായതി 
ബന്ധസ്പെട്ട വത്യവൊയങ്ങളുസെ വ തികെനവം 
കപ്രാത്ാഹനവം ലക്ഷത്യമതിട്ട് 1971 -ൽ 
നതിലവ തിൽവന്ന സ്ാപനമാണ് കകരള കസ്ററ്റ് 
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സാമ്പത്തിക അവല�ാകനം 2017, ലകരള സംസ്ാന ആസൂത്രണ ല�ാര്ഡ്  

ബാംബൂ കകാര്്പെകറഷന്. മുള, ഈറ്റ, ചൂരൽ, 
റാട്ടണ് എന്നതിവസയ അെതിസ്ാനമാക്തിയുള്ള 
വത്യവൊയങ്ങസള കപ്രാത്ാഹതി്പെ തിക്കുകയും, 
കമൽ്പെറഞ്ഞ ഉത്പന്നങ്ങളുസെ ഉല്ാദനവം 
വ തിപണനവം ഏസറ്റടുത്് പര്രാഗത മുള 
സതാെതിലാളതികള്ക്് ൊ്ത്തിക, ൊകങ്തതിക, 
മാര്ഗനതിര്കദശങ്ങള്നൽകുക എന്നതാണ് 
കകാര്്പെകറഷസറെ പ്രോനലക്ഷത്യം.സവറും 900 
ലക്ഷം രൂപ മാ്ം മൂലേന അെതിസ്ാനമുള്ള 
കകാര്്പെകറഷന് ഇന്ന് കകരളത്തിസല 10,000-
ൽ അേതികം വരുന്ന മുളസതാെതിലാളതികളുസെയും 
കുടുംബങ്ങളുസെയും ആശ്രയകക�മാണ്.
ൊമൂഹത്യമായും ൊ്ത്തികമായും പ തിന്നാക്, 
പട്ടതികജാതതി/പട്ടതിക വര്ഗ് വ തിഭാഗത്തിൽസ്പെട്ട 
സതാെതിലാളതികളതിൽ ഭൂരതിഭാഗവം ദാരതിദത്യ കരഖയ്ക് 
താസെയായാണ് കെതിയുന്നത് (ബ തി പ തി എൽ).

കകാര്്പെകറഷസറെ പ്രോന ദൗതത്യം പര്രാഗത 
മുള വത്യവൊയ സതാെതിലാളതികള്ക്് സതാെതിലും 
ജരീവ തിതമാര്ഗ്വം ഉറപ്പുവരുത്ക എന്നതാണ്. 
കകാര്്പെകറഷന്, ഗവസമെറെതിസറെ വനം വകു്പെ തിന് 
കരീെതിലുള്ള ഭൂമതിയതിൽ നതിന്നും ഗുണകമന്കയറതിയ 
ഈറ്റ െത്വരൂപ തിക്കുകയും പര്രാഗത മുള, 
സനയ്ത്് സതാെതിലാളതികള്ക്് െബ്െതിഡതി 
നതിരക്തിൽ ഇത് വായ്്പെയായതി വ തിതരണം 
സെയ്യുകയും സെയ്യുന്നു. തെര്ന്ന് കകാര്്പെകറഷന് 
സനയ് മാറ്റുകസള കനരതിട്ട് െംഭരതിക്കുന്നു. 
ബാംബൂ മാറ്റുകള്, ബാംബൂ ്ലൈ, ്ാസറ്റന്ഡ് 
ബാംബൂ കബാര്ഡകള്, ബാംബൂ ക്ാറതിംഗ് 
്െൽ, ബാംബൂ ഫര്ണതിചര് തെങ്ങതിയവയാണ് 
കകാര്്പെകറഷസറെ പ്രോന ഉല്ന്നങ്ങള്.

ബാംബൂ കമഖലയടിടല 
പ്ശ്നങ്ങള്

• വനംവകു്പെ തിസറെ മരം മുറതിക്ലും 
കെത്മായതി ബന്ധസ്പെട്ട നതിയമങ്ങളും 
െട്ടങ്ങളും.

• ശരതിയായ വ തിതരണ ശംഖലയുസെ അഭാവം 
(മുളയ്ക്)

• കരകൗശല/എന്.ജതി.ഒ കളുസെ പ്രവര്ത്ന 
മൂലേനത്തിസറെ അഭാവം.

• എം.എെ്.എം ഇകലയ്ക്കുളള പരതിമതിതമായ 
വായ്പാ ഒഴുക്കും വ തിദഗ്േ 
മനഷത്യകശഷ തിയുസെ അഭാവവം.

• െംരംഭകതത്വ വ തികെന പരതിപാെതികളുസെയും 
്നപത്യണത്യ വ തികെന പരതിപാെതികളുസെയും 
കുറവ്.

• ഈ പ്രക്രതിയയതിൽ നെ്പെ തിലാക്കുന്ന 
ൊകങ്തതികവ തിദത്യസയ കുറതിച്ചുള്ള അജ്ത.

• ഡതി്െന്, വ തികെനം എന്നതിവയ്ക് 
അനസൃതമായതി ഉപകരണങ്ങള് 
രൂപസ്പെടുത്ന്നതതിൽ ഉള്ള 
അവകബാേമതിലൊയ്മ.

• ആധുനതികവൽക്രണം പുതതിയ 
ഡതി്െനകള്/നവരീനത എന്നതിവയുസെ 
അഭാവം 

• സ്റാന്ഡര്്ഡകെഷനം പാകക്ജതിംഗ് 
ൊകങ്തതികവ തിദത്യയും

• വ തിപണന ൌകരത്യത്തിസറെ അപരത്യാപ്ത/
കമൽത്ട്ട് കരീെ്ത്ട്ട് ല തികങ്ജതിന് 
ആവശത്യമായ ഹാറെ് കഹാള്ഡതിംഗ് 
െക്പൊര്ട്ട്.

ഒരു കെവന ദാതാവ് എന്നനതിലയതിൽ നതിന്ന് 
മാറതി ഒരു െംഘാെകസറെ ഭാഗം കൂെതി െര്ക്ാര് 
നതിര്ഹതിവ്വക്കുന്നുണ്്. അെതിസ്ാന ൌകരത്യ 
വ തികെനം, െത്വകാരത്യ നതികക്ഷപം ഉറ്പൊക്ൽ, 
ആധുനതികവൽക്രണം, എം.എെ്.എം. ഇ 
കമഖലയുസെ വ തിഭതിന്നതയും ആധുനതികതയും 
ഉറപ്പുവരുത്ൽ എന്നരീ ദൗതത്യങ്ങള് കൂെതി െര്ക്ാര് 
നതിര്വ്വഹതിച്ചുവരുന്നു.

തുണഥി വ്യവസയായം
രാജത്യത്തിസറെ ൊ്ത്തിക വളര്ചയതിൽ വത്യവൊ-
യതിക ഉത്പാദനം, സതാെതിലവെരങ്ങള് സൃഷ് തിക്-
ൽ, കയറ്റുമതതി വരുമാനം എന്നതിവയുസെ െംഭാവന 
കണക്തിസലടുക്കുക്ാള് ഇന്ത്യയതിസല തണതിവത്യവ-
ൊയം വളസര വല തിസയാരു പങ്് വഹതിക്കുന്നു. ഈ 
വത്യവൊയത്തിസറെ സമാത്ത്തിലുള്ള വളര്ചയും 
വ തികാെവം െ്ദ്ഘെനയുസെ അഭതിവൃദ്ധതിസയ 
കനരതിട്ട് െത്വാേരീനതിക്കുന്നു.

കേത്റഥി കമഖല, യ�ത്റഥി 
കമഖല, സ്ഥിന്ഥിംഗ് കമഖല

ഇന്ത്യയതിൽ, കാര്ഷ തിക കമഖല കെതിഞ്ഞാൽ 
43 ലക്ഷത്തികലസറ കപര്ക്് സനയ്ത്തിലും 
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അദ്ധ്യായം 3, വധ്വസയായം, സസവനം, വധ്യാപയാരം

അനബന്ധ കജാല തികളതിലുമായതി പ്രതത്യക്ഷമാകയാ 
പകരാക്ഷമാകയാ സതാെതിൽ നൽകുന്ന 
കമഖലയാണ് ്കത്റതി കമഖല. രാജത്യസത് 
തണതി ഉത്പാദനത്തിസറെ ഏകകദശം 15 
ശതമാനവം ഈ കമഖലയതിൽ നതിന്നാണ്. 
മാ്മലെ, രാജത്യസത് കയറ്റുമതതി വരുമാനത്തിലും 
പ്രെ്തത കമഖലയുസെ െംഭാവന 
വ തിലസ്പെട്ടതാണ്. യഥാര്ത്ഥത്തിൽ ്കത്റതി 
തണതിത്രങ്ങളതിൽ കലാകത്തിസല 95 ശതമാനവം 
ഉല്ാദതി്പെ തിക്സ്പെടുന്നത് ഇന്ത്യയതിലാണ്. 
ഇന്ത്യയുസെ നതിര്മ്ാണ ഉത്പാദനത്തിൽ  
10 ശതമാനവം സമാത്ം ആഭത്യന്ര 
ഉൽ്പൊദനത്തിസറെ 2 ശതമാനവം രാജത്യത്തിസറെ 
കയറ്റുമതതി വരുമാനത്തിസറെ 13 ശതമാനവം തണതി 
വത്യവൊയത്തിസറെ െംഭാവനയാണ്. (അവലംബം: 

വാര്ഷ ടിക റടികപ്ാര്ട്്  2016 -17, കക� ടെക്്നറ്ൽസ്  മ�ാലയം)

 
തണതി ഉൽ്പൊദനത്തിലും സതാെതിലുല്ാദനത്തിലും 
പ്രോന പങ്കു വഹതിക്കുന്ന ഒരു കമഖലയാണ് 
വ തികക�രീകൃത യ�ത്റതി കമഖല. 64.36 
ലക്ഷം ജനങ്ങള്ക്് സതാെതിലും സമാത്ം തണതി 
ഉൽ്പൊദനത്തിസറെ 60 ശതമാനവം ഈ കമഖല 
പ്രദാനം സെയ്യുന്നു.

സെറുതം വലുതമായ വത്യവൊയ കമഖലകളതിലായതി 
3,400 -ൽ അേതികം മതില്ലുകള് സെസൈ്റ്റയതിൽ കമഖ-
ലയതിലുണ്്. ഈ മതില്ലുകളതിലൂസെ ഏകകദശം 2,500 
മതിലത്യണ് െതരശ്ര മതിലത്യണ് കതികലാഗ്ാം മനഷത്യ-
നതിര്മ്തിത ്ഫബറും നൂലും ഉൽ്പൊദതി്പെ തിക്സ്പെ-
ടുന്നുണ്്. കദശരീയ ്കത്റതി വത്യവൊയവമായതി 
താരതമത്യസ്പെടുത്ക്ാള് കകരളത്തിസറെ വ തിഹതിതം 
കുറവായതിട്ടാണ് കാണുന്നത്. (അവലംബം: വാര്ഷ ടികറടി-

കപ്ാര്ട്് 2016-17, കക� ടെക്്നറ്ൽസ്  മ�ാലയം)

കകരളത്തിസറെ പര്രാഗത വത്യവൊയങ്ങളതിൽ 
സതാെതിലവെരങ്ങള് സൃഷ് തിക്കുന്ന കാരത്യത്തിൽ 
കയര് കമഖല കെതിഞ്ഞാൽ രണ്ാം സ്ാനം 
്കത്റതി കമഖലയ്കാണ്. കകരളത്തിസല 
തണതി വത്യവൊയം പര്രാഗത ്കത്റതി 
കമഖല, യ�ത്റതി കമഖല, ്തിന്നതിംഗ് 
കമഖല എന്നരീ വ തിഭാഗങ്ങളതിലുള്ളവയാണ്. 
െംസ്ാനസത് ്കത്റതി കമഖല പ്രോനമായും 
തതിരുവനന്പുരം, കണ്ണൂര് ജതിലെകളതിലും 
കകാെതികക്ാെ്, പാലക്ാെ്, തൃശ്ശൂര്, എറണാകുളം, 
സകാലെം, കാെര്കഗാഡ് ജതിലെകളുസെ െ തില 

ഭാഗങ്ങളതിലുമാണ് പ്രവര്ത്തിക്കുന്നത്. ഈ 
കമഖലയതിസല 96 ശതമാനം തറതികളും െഹകരണ 
കമഖലയതിലാണ് പ്രവര്ത്തിക്കുന്നത്. ബാക്തി 
4 ശതമാനം വത്യവൊയ െംരംഭകരുസെ 
്കകളതിലാണ്. 

മുണ്ടുകള്, അലങ്ാര വെ്തക്ള്, 
സബഡ്ഷരീറ്റുകള്, ഷര്ട്ടതിങ്ങുകള്, ൊരതികള്, 
ലുങ്തികള് എന്നതിവയാണ്്കത്റതി കമഖലയതിസല 
പ്രോന ഉത്പന്നങ്ങള്. ്കത്റതിയുസെ 
പാര്രത്യവം ്പതൃകവം പരതിഗണതിച് താസെ 
പറയുന്ന ഉല്ന്നങ്ങസള ഇന്ത്യയുസെ ഭൗമ സൂെ തിക 
നതിയമത്തിൽ കരീെതിൽ സകാണ്ടു വന്നതിട്ടുണ്്.

1. ബാലരാമപുരം ൊരതികളും പകതിട്ടാര്ന്ന 
കകാട്ടണ് തണതിത്രങ്ങളും

2. കാെര്കഗാഡ് ൊരതികള്
3. കുത്ാമ്ള്ളതി ൊരതികള്
4. കെന്മംഗലം മുണ്ടുകള്
5. കണ്ണൂര് ഗൃഹാലങ്ാര ൊമഗ്തികള്

 

ഹാന്ഡ്്  ലം ആറെ് 
ടെക്്നറ്ൽസ് ഡ്യറക്െകററ്റും 
നകത്തറടി കമഖലയടിടല 
ഏജന്സടികളും 
െംസ്ാന ്കത്റതി–വെ്് 
വത്യവൊയത്തിസറെ കപ്രാത്ാഹനത്തിനം 
വ തികെനത്തിനമായതി നയങ്ങള് 
രൂപരീകരതിക്കുന്നത് വത്യവൊയ വാണതിജത്യ വകു്പെ തിന് 
കരീെതിൽ പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന കകരള ഹാന്ഡ്  ലൂം 
ആറെ് സെസൈ്്റ്റൽെ് ഡയറക്െകററ്റാണ്. 
െംസ്ാനസത് അസപസൈ് െഹകരണ 
സനയ്ത്് െംഘങ്ങളുസെയും െഹകരണ 
്തിന്നതിംഗ് മതില്ലുകളുസെയും തലവനായതി 
പ്രവര്ത്തിക്കുന്നത്ഹാന്ഡ് ലൂം ആറെ് 
സെസൈ്്റ്റൽെ് ഡയറക്െറാണ്.

കകരള സംസ്ാന നകത്തറടി 
ടനയ്ത്ത് സഹകരണ സംഘം 
(ഹാടറെക്്)
കകരള െഹകരണ െംഘം നതിയമം 
അനെരതിച് 1961 -ൽ കകരള െംസ്ാന 
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സാമ്പത്തിക അവല�ാകനം 2017, ലകരള സംസ്ാന ആസൂത്രണ ല�ാര്ഡ്  

്കത്റതിസനയ്ത്െഹകരണെംഘം 
(ഹാസറെസൈ്) രജതിസ്റര് സെയ്ത. അെംെ്കൃത 
വെ്തക്ളുസെ െംഭരണം, കപ്രാസ്സ്തിംഗ്, 
വ തിപണനം, ഗുണനതിലവാരമുള്ള നൂലുകളുസെ 
കപ്രാസ്സ്തിംഗ്, കയറ്റുമതതിയതിലൂസെ  ്കത്റതി 
ഉല്ന്നങ്ങസള കപ്രാത്ാഹതി്പെ തിച്ചു സകാണ്ടുള്ള 
ബ തിെതിനസ്് എന്നതിങ്ങസന പ്രാഥമതിക  െഹകരണ 
െംഘങ്ങള്ക്ാവശത്യമായ കാരത്യങ്ങള്  
നെ്പൊക്കുന്ന അസപസൈ് സ്ാപനമാണ് 
ഹാസറെസൈ്. നതിലവ തിൽ ഹാസറെസൈതിൽ 518 പ്രാഥമതിക 
െഹകരണ െംഘങ്ങള് അംഗങ്ങളായുണ്്. 
ഇവയതിൽ 350 എണ്ം ആധുനതിക ൊകങ്തതിക 
വ തിദത്യയും പശ്ാത്ല ൌകരത്യങ്ങളും 
ഉപകയാഗതിച്ചുള്ള കര കൗശല തണതിത്രങ്ങള്, 
അലങ്ാര വെ്തക്ള്, ൊരതികള്, പര്രാഗത 
വെ്്ങ്ങള് എന്നതിവ രാജത്യത്തിനകത്ം 
പുറത്മുള്ള കയറ്റുമതതി വ തിപണതി ലക്ഷത്യമാക്തി 
പരതിസ്തിതതിൌഹൃദ രരീതതിയതിൽ ഉല്ാദതി്പെ തിക്കുകയും 
െംഭരതിക്കുകയും സെയ്യുന്ന പ്രവര്ത്നങ്ങളതിൽ 
ഏര്സ്പെട്ടതിരതിക്കുന്നു. നതിലവ തിൽ ഹാസറെസൈതിന് 92 
വ തില്നശാലകള് കകരളത്തിലുണ്്. 2015-16 
വര്ഷം ഹാസറെസൈതിനണ്ായ നഷ്ം 1,998.48 ലക്ഷം 
രൂപയതിൽ നതിന്നും 2016-17  വര്ഷത്തിൽ 1,837.87 
ലക്ഷം രൂപയായതി കുറഞ്ഞതിട്ടുണ്്. ഹാസറെസൈതിസറെ 
പ്രവര്ത്ന വ തിവരങ്ങള് അനുബന്ം 3.1.33 -ൽ 
കെര്ത്തിരതിക്കുന്നു. 

സഹകരണ കമഖല
ഫാക്െറതി മാതൃകയതിലും കുെതിൽ മാതൃകയതിലുമുള്ള 
െംഘങ്ങള് ഉള്സക്ാള്ളുന്നതാണ് െഹകരണ 
കമഖല. കകരളത്തിൽ രജതിസ്റര് സെയ്തിരതിക്കുന്ന 
പ്രാഥമതിക സനയ്ത്് െഹകരണ െംഘങ്ങള്, 
2016 മാര്ച തിൽ 600 ആയതിരുന്നത് 2017 
സെപ്റ്റംബറതിസല കണക്നെരതിച് 625 ആണ്. 
ഇതതിൽ 185 എണ്ം ഫാക്െറതി മാതൃകയതിലും 
440 എണ്ം കുെതിൽ മാതൃകയതിലും ഉള്സ്പെടുന്നു. 
സെപ്റ്റംബര് 2017 സല കണക്നെരതിച് ഈ 625 
െംഘങ്ങളതിൽ 409 എണ്ം പ്രവര്ത്നക്ഷമമാണ്. 
ഫാക്െറതി മാതൃകയതിലുള്ളവയതിൽ ഇക്പൊള് 
പ്രവര്ത്നക്ഷമായതിട്ടുള്ളത് 99 (24.2 ശതമാനം) 
എണ്വം കുെതിൽ മാതൃകയതിൽ 310 (75.8 ശതമാനം) 
എണ്വം ആണ്. വ തിശദാംശങ്ങള് അനുബന്ം 
3.1.34 -ൽ കെര്ത്തിരതിക്കുന.

കകരള സംസ്ാന നകത്തറടി 
വ ടികസന കകാര്പ്കറഷന് 
(ഹാന്വരീവ)്

്കത്റതി വത്യവൊയത്തിസല അെംഘെതിത 
പര്രാഗത ്കത്റതി സനയ്ത്കാരുസെ 
ഉന്നമനത്തിനായതി കണ്ണൂര് ആസ്ാനമായതി 
1968 ൽ രൂപം സകാണ് ഏജന്െതിയാണ് 
ഹാന്വരീവ്. വ തിപണതി െത്വഭാവം അനെരതിച് 
വ തിവ തിേതരം ്കത്റതി ഉല്ന്നങ്ങള് ഉല്ാദതി്പെ തിച് 
കകരളത്തിസല വ തിവ തിേ വ തില്ന ശാലകളതിലൂസെ 
വ തിപണനം സെയ്യുകയാണ് ഈ ഏജന്െതിയുസെ 
ലക്ഷത്യം. നതിലവ തിൽ കകാര്്പെകറഷന് 49 
പ്രദര്ശന ശാലകളും, 7 എെ് ക് ളൂെരീവ് 
ഏജന്െതി കഷാറൂമുകളും 32 ഉല്ാദന 
കക�ങ്ങളുമുണ്്. ഹാന്വരീവ തിസറെ പ്രവര്ത്ന 
വ തിവരങ്ങള് അനുബന്ം 3.1.35, 3.1.36 -ൽ 
കെര്ത്തിരതിക്കുന്നു. 2016-17 കാലയളവ തിൽ 
ഹാന്വരീവ തിസറെ വ തിറ്റുവരവ് 1,558.87 ലക്ഷം 
രൂപയും നഷ്ം 8,277.16 ലക്ഷം രൂപയുമാണ്. 
(താത്കാല തികം)

ഇന്്യന് ഇന്സ്റടിറ്യൂട്് ഓഫ് 
ഹാന്ഡ്്  ലം ടെക്കനാളജടി 
(ഐ.ഐ.എച്.െടി)

കകരള െര്ക്ാരതിസറെ നതിയ�ണത്തിലുള്ള 
വത്യവൊയ മ�ാലയത്തിന കരീെതിൽ 
പ്രവര്ത്തിക്കുകയും ്കത്റതി 
കമഖലയ്കാവശത്യമായ ൊകങ്തതിക വ തിവരങ്ങള്, 
മനഷത്യകശഷ തി െഹായങ്ങള് എന്നതിവ 
നൽകുകയും സെയ്യുന്ന കനാഡൽ ഏജന്െതിയാണ് 
ഐ.ഐ.എച്.െ തി. 1860 സല സൊ്െറ്റരീെ് 
രജതിെ്കട്രഷന് നതിയമം അനെരതിച് 1987 -ൽ 
ഇന്സ്റതിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഹാന്ഡ്  ലൂം ആറെ് സെസൈ്്റ്റൽ 
സെക്കനാളജതി (ഐ.എച്.െ തി.െ തി) എന്ന കപരതിൽ 
നതിലവ തിൽ വന്നു. പ തിന്നരീെ് ഈ സ്ാപനസത് 
ഭാരതെര്ക്ാരതിസറെ സെസൈ്്റ്റൽെ് 
മ�ാലയത്തിസറെ മാനദണ്ങ്ങള്ക്നെരതിച്  
പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന ഇന്ത്യന് ഇന്സ്റതിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് 
ഹാന്ഡ്  ലൂം സെക്കനാളജതിയുമായതി ലയതി്പെ തിച്ചു.
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അദ്ധ്യായം 3, വധ്വസയായം, സസവനം, വധ്യാപയാരം

കകരളത്തടിടല നകത്തറടി 
വ്യവസായം

പ�ണ്ാം പഞ്വത്ര കാലയളവ തിൽ 
 (2012-17) ്കത്റതി കമഖലയുസെ പദ്ധതതി 
വ തിഹതിതവം പദ്ധതതിസെലവം യഥാക്രമം 
349.9 കകാെതി രൂപയും 404.4 കകാെതി രൂപയും 
(115.6 ശതമാനം) ആയതിരുന്നു. 2017-18 
വാര്ഷ തിക പദ്ധതതി കാലയളവ തിൽ ്കത്റതി 
കമഖലയ്കനവദതിച പദ്ധതതി വ തിഹതിതം 71.9 
കകാെതി രൂപയും 2017 ഒക്കൊബര് വസരയുള്ള 
കണക്നെരതിച് പദ്ധതതി സെലവ് 9.6 കകാെതി 
രൂപ(13.3 ശതമാനം) യുമാണ്. പ�ണ്ാം 
പഞ്വത്ര പദ്ധതതിക്ാലത്ം 2017-18 വാര്ഷ തിക 
പദ്ധതതിക്ാലത്ം ്കത്റതി കമഖലയതിസല 
പ്രോന പദ്ധതതികള്ക്നവദതിച പദ്ധതതി 
വ തിഹതിതവം പദ്ധതതിസചലവം പട്ഥിേ 3.1.8 -ൽ 
കാണതിച തിരതിക്കുന്നു.
 

2016-17 കാലയളവടിൽ 
ഹാന്ഡ്്  ലം ആറെ് 
ടെക്്നറ്ൽസ് വകുപ്വഴടി 
നെപ്ടിലാക്ടിയ പ്ധാന 
പദ്ധതടികളും ഭകൌതടിക കനട്ങ്ങളും 

1.   കേത്റഥി സംഘങ്ങളുടെ ആധുനഥിേ 
വത്ക്രണവം മൂല്യ വർദ്ധഥിത 
ഉൽപ്ന്ങ്ങളുടെ കപ്യാത്യാഹനവം

      നവരീനവം മൂലത്യ വര്േതിതവമായ 
ഉൽ്പെന്നങ്ങളുസെ ഉൽ്പൊദനം, 
തറതികളുസെ ആധുനതികവത്ക്രണം, 
വ തിൽ്പെനശാലകളതിൽ കജാല തി സെയ്യുന്ന 
സതാെതിലാളതികളുസെ വ തിപണന ്വദഗ്ദ്ധത്യം 
സമചസ്പെടുത്ക, പ്രദര്ശന/വ തിൽ്പെന 
ശാലകളുസെ പുനരുദ്ധാരണം എന്നതിവയ്ക്കുള്ള 
േനെഹായമാണ് ഈ പദ്ധതതിയതിൽ 

പട്ഥിേ 3.1.8
കേത്റഥി കമഖലയഥിടല പ്ധയാന പദ്ധതഥിേളുടെ സംസ്ഥയാന 

പദ്ധതഥി വ ഥിഹഥിതവം പദ്ധതഥി ടചലവം

ക്രമ. 
നമ്പർ പദ്ധതഥിേള്

പ�ണ്യാം പഞ്വത്ര പദ്ധതഥി വയാർഷഥിേപദ്ധതഥി 2017-18

പദ്ധതഥി 
വഥിഹഥിതം

പദ്ധതഥി-
ടചലവ്  % പദ്ധതഥി 

വഥിഹഥിതം
പദ്ധതഥി-
ടചലവ്  %

1

നകത്തറടി സംഘങ്ങളുടെ 

ആധുനടികവൽക്രണവം 

മൂല്യ വര്ദ്ധടിത ഉല്ന്നങ്ങളുടെ 

കപ്ാത്സാഹനവം

49.0 33.0 67.3 10.0 0.22 2.2

2
നവദഗ്ദ്ധ്യ വ ടികസന/

പരടിശരീലന പദ്ധതടികള്
13.5 12.8 95.0 2.3 0.34 15.0

3 മൂലധന സഹായ പദ്ധതടികള് 50.2 48.6 96.8 9.1 4.5 49.0

4
കപ്ാത്സാഹന സഹായ 

പദ്ധതടികള്
49.3 39.8 81.0 1.1 0.32 29.0

5

വടിപണനം, വ്യാപാരം 

എന്നടിവടയ 

കപ്ാത്സാഹടിപ്ടിക്കുന്ന 

പദ്ധതടികള്

14.9 12.5 84.0 4.0 0.59 15.0

(അവലംബം: ഹാന്ഡ്് ലം ആന്ഡ്് ടെക്്നറ്ൽസ് ഡ്യറക്െകററ്്, കകരള സര്ക്ാര്)
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ഉള്സ്പെടുത്തിയതിരതിക്കുന്നത്. 4 പ്രാഥമതിക 
്കത്റതി സതാെതിലാളതി െഹകരണ 
െംഘങ്ങള്ക്് (പ തി.ച്. ഡബ്ളതിയു. െതി. 
എെ)് പണതിശാല നവരീകരതിക്കുന്നതതിനള്ള 
െഹായം, 73 സതാെതിലാളതികള്ക്കുള്ള 
െഹായം, 2 െംഘങ്ങള്ക്് ്ഡഹൗെ് 
ആധുനതിക വത്ക്രണത്തിനള്ള 
െഹായം, 6 പ്രാഥമതിക െഹകരണ 
െംഘങ്ങള്ക്് പുനരുദ്ധാരണ െഹായം, 
57 പ്രാഥമതിക െഹകരണ െംഘങ്ങള്ക്് 
ഉൽ്പെന്ന വ തികെന െഹായം, 18 
പ്രാഥമതിക െഹകരണ െംഘങ്ങള്ക്് 
തറതി അനബന്ധ ൌകരത്യങ്ങള്ക്കുള്ള 
െഹായം, 4 പ്രാഥമതിക െഹകരണ 
െംഘങ്ങള്ക്് ൊകങ്തതിക വ തിദത്യ 
സമചസ്പെടുത്ന്നതതിനള്ള െഹായം 
എന്നതിവ 2016-17 കാലയളവ തിൽ ഈ 
പദ്ധതതിയതിലുള്സ്പെടുത്തി നൽകതിയതിട്ടുണ്്.

2.   കേത്റഥി ടതയാഴഥിലയാളഥിേള്ക്കുള്ള 
കവദഗ്ദ്യ വ ഥിേസന പരഥിശീലന പരഥിപയാെഥി 

      പര്രാഗത സനയ്ത്് 
സതാെതിലാളതികള്ക്് പ്രകതത്യക 
ഡതി്െനകള് രൂപരീകരതിക്കുന്നതതിനം 
മൂലത്യ വര്ദ്ധതിതവം ്വവ തിദ്ധത്യകമറതിയതമായ 
ഉൽ്പെന്നങ്ങള് നതിര്മ്തിക്കുന്നതതിനം 
ആവശത്യമായ പരതിശരീലനം 
നൽകുന്നതതിനള്ള പദ്ധതതിയാണതിത്. 2016-
17 കാലയളവ തിൽ 120 സതാെതിലാളതികള്ക്് 
്വദഗ്ദ്ധത്യ പരതിശരീലനം നൽകതി. 

3. മൂലധന സഹയായ പദ്ധതഥിേള് 

      2016-17 ൽ പലതരത്തിലുള്ള 
പശ്ാത്ല സൌകരത്യങ്ങള് പ്രാഥമതിക 
െഹകരണ െംഘങ്ങള്ക്കും അസപക്സ്്  
െംഘങ്ങള്ക്കും ഈ പദ്ധതതിയതിലൂസെ 
നൽകതിയതിട്ടുണ്്. ൊകങ്തതിക 
വ തിദത്യ നതിലവാരം സമചസ്പെടുത്ൽ, 
പുനരുദ്ധാരണം, െംഘങ്ങളതിൽ 
കജാല തിക്നകൂലമായ ൊഹെരത്യങ്ങള് 
സൃഷ് തിക്കുക എന്നതിവയാണ് ഇതതിസറെ 
ലക്ഷത്യങ്ങള്. 2016-17 -ൽ 13 പ്രാഥമതിക 
െഹകരണ െംഘങ്ങള്, ഹാറെസൈ്, 
ഹാന്വരീവ് എന്നതിവയ്ക് െഹായം 
നൽകതിയതിട്ടുണ്്. 

4. പ്കചയാദന പദ്ധതഥിേള്

     സനയ്ത്്-അനബന്ധ 
സതാെതിലാളതികള്ക്കുള്ള പ്രകൊദന 
പദ്ധതതികള്, ഇന്കം െക്പൊര്ട്ട് സ്കരീം, 
അംശദാന മതിതവത്യയ പദ്ധതതി, ഗ്രൂ്പെ് 
ഇന്ഷുറന്െ് സ്കരീം എന്നതിങ്ങസനയുള്ള 
വ തിവ തിേ കപ്രരക പദ്ധതതികളതിലൂസെ 
ോരാളം സതാെതിലാളതികള്ക്് പ്രകയാജനം 
ലഭതിക്കുന്നു. 2016-17 -ൽ അംശദാന 
മതിതവത്യയ പദ്ധതതിയതിലൂസെ 4,890 
സനയ്ത്കാര്ക്കും ഗ്രൂ്പെ് ഇന്ഷുറന്െ് 
പദ്ധതതിയതിലൂസെ 8350 സനയ്ത്കാര്ക്കും 
പ്രകയാജനം ലഭതിച്ചു.  

 5. വഥിപണനം, വ്യയാപയാരം എന്ഥിവടയ 
കപ്യാത്യാഹഥിപ് ഥിക്കുന് പദ്ധതഥി

      ്കത്റതി വ തിപണനം, വത്യാപാരം 
എന്നതിവസയ കപ്രാത്ാപ തി്പെ തിക്കുന്നതതിസറെ 
ഭാഗമായതി, ്കത്റതി പ്രദര്ശനങ്ങള് 
െംഘെതി്പെ തിക്കുകയും പ്രദര്ശന ശാലകളുസെ 
നവരീകരണത്തിനള്ള െഹായങ്ങള് 
നൽകയും സെയ്ത.

കകരളത്തടിടല നകത്തറടി 
കമഖല 
്കത്റതി കമഖലയുസെ വ തികെനത്തിനായതി 
2016-17 വര്ഷത്തിൽ വായ്പയായതി 74.31 
ലക്ഷം രൂപയും ഗ്ാറൊയതി 565.00 ലക്ഷം രൂപയും 
ഗവണ്സമറെ് േനെഹായം നൽകതിയതിട്ടുണ്്. 
വ തിശാദാംശങ്ങള് അനുബന്ം 3.1.37 -ൽ 
നല്കതിയതിരതിക്കുന്നു. ്കത്റതി കമഖലയതിസല 
സമാത്ം ഉല്ാദന മൂലത്യം 2015-16 ൽ 339.25 കകാെതി 
രൂപയായതിരുന്നത് 2016-17 -ൽ 233.55 കകാെതി 
രൂപയായതി കുറഞ്ഞു. അതായത് 31 ശതമാനം 
കുറവ് കാണതിക്കുന്നു. സമാത്ം സതാെതിലാളതികളുസെ 
എണ്ം 2015-16 -ൽ 20,135 ആയതിരുന്നത് 2016-
17 -ൽ 4 ശതമാനം കുറഞ്ഞ് 19,321 ആയതിട്ടുണ്്. 
സമാത്ം െ്്രീസതാെതിലാളതികളുസെ എണ്വം 
2015-16 -ൽ 15,093 ആയതിരുന്നത് 2016-17 -ൽ 
13780 ആയതികുറഞ്ഞതിട്ടുണ്്. സമാത്ം സതാെതിൽ 
ദതിനങ്ങളുസെ എണ്വം 2015-16 -ൽ 67.37 ലക്ഷം 
മനഷത്യ ദതിനങ്ങള് ആയതിരുന്നത് 2016-17 ൽ 65.34 
ലക്ഷം മനഷത്യ ദതിനങ്ങളായതി കുറഞ്ഞു.  
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2016-17 സല സമാത്ം വ തിറ്റു വരവ് മൂലേന, 
കവതന സെലവ് ഉള്്പെസെ 78.94 കകാെതിയാണ്. 
്കത്റതി വത്യവൊയത്തിസല സതാെതിലാളതികള്ക്് 
ഒരു ദതിവെം കതിട്ടുന്ന ശരാശരതി കൂല തി 150 
മുതൽ 200 രൂപ വസരയാണ്. കകരളത്തിസല 
്കത്റതി വത്യവൊയത്തിസറെ ഉല്ാദന 
വ തിവരങ്ങള് അനുബന്ം 3.1.38 ലും ചഥിത്ം 3.1.8 
ലും കെര്ത്തിരതിക്കുന്നു. ്കത്റതി കമഖലയതിൽ 
സൃഷ് തിക്സ്പെട്ട സതാെതിൽ (ലക്ഷം മനഷത്യ 
ദതിനത്തിൽ) ചഥിത്ം 3.1.9 -ൽ കെര്ത്തിരതിക്കുന്നു.

്കത്റതി കമഖലയതിസല ഉല്ാദനത്തിലും ഉല്ാദന 
ക്ഷമതയതിലും 2012-13 മുതൽ 2015-16 വസര 
സ്തിരമായ വര്ദ്ധനവം 2016-17 ൽ കുറവം 
കാണതിക്കുന്നു. ഈ കമഖലയതിസല സതാെതിൽ 
സൃഷ് തിക്ല തിസറെ എണ്ത്തിൽ 2012-13 ലും  
2013-14 ലും താരതകമത്യന വര്ദ്ധനവം, പ തിന്നരീടുള്ള 
മൂന്ന് വര്ഷങ്ങളതിൽ കുറഞ്ഞു വരുന്നതായും 
കാണാം. 

 

ചഥിത്ം 3.1.8 
കേത്റഥി കമഖലയഥിടല പ്ധയാന പദ്ധതഥിേളുടെ സംസ്ഥയാന 

പദ്ധതഥി വഥിഹഥിതവം പദ്ധതഥി ടചലവം 
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(രൂ.കകാെതിയതിൽ)

                      (അവലംബം: ഹാന്ഡ്് ലം ആന്ഡ്് ടെക്്നറ്ൽസ് ഡ്യറക്െകററ്്, കകരള സര്ക്ാര്)

ചഥിത്ം 3.1.9 
കേത്റഥി കമഖലയഥിൽ സൃഷ്ഥിക്ടപ്ട് ടതയാഴഥിൽ ദഥിനങ്ങള് (ലക്ം മനുഷ്യദഥിനത്ഥിൽ) 
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                     (അവലംബം:ഹാന്ഡ് ലൂം ആന്ഡ്സെസൈ്്റ്റൽെ് ഡയറക്െകററ്റ്, കകരള െര്ക്ാര്)
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്കത്റതി വത്യവൊയം കനരതിടുന്ന 
സവല്ലുവ തിളതികളതിൽ പ്രോനസ്പെട്ടവ കുറഞ്ഞ 
കൂല തി കാരണം ്കത്റതി കമഖലയതിസലത്ന്ന 
സനയ്ത്കാരുസെ കുറവ്, കുറഞ്ഞ ഉല്ാദന 
ക്ഷമത, ൊകങ്തതിക വ തിദത്യയതിലുള്ള ന്യൂനത, 
മറ്റ് െംസ്ാനങ്ങളതിൽ നതിന്നുള്ള സെസൈ്്റ്റൽ 
യുണതിറ്റുകളതിൽ നതിന്നും യ�ത്റതിയതിൽ 
നതിന്നുമുള്ള മത്രം എന്നതിവയാണ്. മാറുന്ന 
സട്രന്ഡതിനനെരതിച് ഉല്ന്ന ്വദഗ്ദ്ധത്യ മതിലൊയ്മ, 
പ്രവര്ത്ന മൂലേനദൗര്ലഭത്യം, കെതിനൂല തിനം 
പരുത്തിക്കുമുള്ള വ തില വത്യതതിയാനം എന്നതിവ 
മറ്റു െ തില കാരണങ്ങളാണ്. െങ്രീര്ണ്മായ 
സനയ്ത്് തണതിത്രങ്ങള്, വ തിവ തികോകദ്ശത്യ 
യുക്തമായതം വ തിഭതിന്നങ്ങളുമായ തണതിത്രങ്ങള്, 
വ തിവ തിേങ്ങളായ ഡതി്െനകള്, പുതതിയ 
ഡതി്െനതികലക്് മാറാനള്ള കെതിവ് എന്നതിവ 
്കത്റതി കമഖലയുസെ ശക്തതി കക�ങ്ങളാണ്.
്കത്റതി കമഖലയതിസല സതാെതിലാളതികള് 
പ്രകതത്യകം ്വദഗ്േത്യം ലഭതിച തിട്ടുള്ളവരാണ്. 
പരതിസ്തിതതി ൌഹൃദമായ ൊകങ്തതികവ തിദത്യയും 
െംവ തിോനങ്ങളുമാണ് ഈ കമഖലയതിൽ 
ഉപകയാഗതിച്ചു വരുന്നത്.

ടെക്്നറ്ൽ കമഖല – 
നൂൽനൂൽപടിലും ടനയ്ത്തടിലും 
ഏര്ടപ്ട്ടിരടിക്കുന്ന മടില്ലുകള് 
കകരളത്തിസല സെസൈ്്റ്റൽ കമഖല, 
സപാതകമഖല, െഹകരണ കമഖല, സപാത 
കമഖലയതിലും െഹകരണ കമഖലയതിലും ഉള്ള 
െംകയാജതിത യൂണതിറ്റുകള് എന്നതിങ്ങസനയാണ് 
െംഘെതിതമായതിരതിക്കുന്നത്. െംസ്ാന 
െര്ക്ാരതിസറെ കരീെതിൽ സപാത/െഹകരണ 
കമഖലകളതിലായതി 17 ്തിന്നതിംഗ് മതില്ലുകളാണുള്ളത്.

കകരള സംസ്ാന ടെക്്നറ്ൽ 
കകാര്പ്കറഷന് ലടിമടിറ്ഡ്്  
(ടക.എസ.്െടി.സടി.)

െംസ്ാനത്് സെസൈ്്റ്റൽ മതില്ലുകള് സ്ാപ തിച് 
നെ്പെ തിലാക്കുക എന്ന ഉകദ്ശകത്ാസെ 1972-ൽ 
ഒരു കകരള െര്ക്ാര് െംരംഭമായതി സക.എെ്.
െ തി.െതി നതിലവ തിൽ വന്നു. കകാര്്പെകറഷസറെ കരീെതിൽ 
നാല് മതില്ലുകളും ഒരു റതിെര്ച് ആറെ് സെസ്റതിങ്ങ് 
സെറെറും ഉണ്്. പ്രഭുറാം മതിൽെ്, കകാട്ടയം 
മതിൽെ്, ഇെരതികക്ാെ് സെസൈ്്റ്റൽെ്, മലബാര് 

കബയാക്് നമ്പർ 3.1.8
പ�ണ്യാം പഞ്വത്ര പദ്ധതഥിക്യാലത്് കേത്റഥി കമഖലയഥിലുണ്യായ 

പ്ധയാന ഭൗതഥിേകനട്ങ്ങള്

• കകരളത്തിസല ഗവണ്സമറെ് െ്കൂളുകളതിൽ 1 മുതൽ 5 വസര ക്ാസ്സുകളതിൽ പഠതിക്കുന്ന 2.25 ലക്ഷകത്ാളം 
വ തിദത്യാര്ത്ഥതികള്ക്ായുള്ള ൌജനത്യ െ്ക്കൂള് യൂണതികഫാം പദ്ധതതിക്് തെക്ം കുറതിച്ചു. 

• കകരളത്തിസല ഏലൊ ജതിലെകളതിലുമുള്ള ്കത്റതി സതാെതിലാളതികള്ക്കും അംശദാനമതിതവത്യയ പദ്ധതതി 
പ്രകാരം െഹായം ലഭതിച്ചു. വല തിസയാരു വ തിഭാഗം സനയ്ത്കാര്ക്കും അവരുസെ കുടുംബാംഗങ്ങള്ക്കും 
െ തികതിത്, വ തിദത്യാഭത്യാെം, വ തിവാഹം എന്നതിവയ്ക്കുള്ള െഹായം ഈ പദ്ധതതിയതിലൂസെ ലഭതിച്ചു. 

• 11540 സനയ്ത്കാര്ക്് ആകരാഗത്യ ഇന്ഷുറന്െ് പദ്ധതതിയതിലൂസെ ൌജനത്യ ്വദത്യ െഹായം ലഭതിച്ചു.
• അസ്പെസൈ് െംഘങ്ങളുസെ കരീെ തിൽ പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന പ്രാഥമതിക ്കത്റതി സനയ്ത്് െഹകരണ 

െംഘങ്ങള്ക്കും അനബന്ധ െംഘങ്ങള്ക്കും പ്ര തിലൂം, കപാെ്റ്റ് ലൂം ൌകരത്യങ്ങള് എന്നതിവയ്ക്കുള്ള 
േനെഹായം ലഭതിച്ചു.

• ്കത്റതി വെ്്ങ്ങളുസെ പ്രൊരണത്തിനം, കപ്രാത്ാഹനത്തിനമായതി െ്ക്കൂളുകളതിലും 
കകാകളജുകളതിലും സപയതിന്റതിംഗ് മത്രങ്ങള്, സെമതിനാറുകള്, പ്രകശ്നാത്രതികള് എന്നതിവ െംഘെതി്പെ തിച്ചു.

• ്കത്റതി കമഖലയതിസല പ്രാഗത്ഭത്യമുള്ള െംരംഭകര്ക്് മാര്ജതിന് മണതിെഹായം നൽകതി.
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്തിന്നതിംഗ് ആറെ് വരീവ തിംഗ് മതിൽെ് എന്നതിവയാണ് 
കകാര്്പെകറഷസറെ കരീെതിൽ പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന 
മതില്ലുകള്. മറ്റു രണ്ടു യൂണതിറ്റുകളായ െരീതാറം 
സെസൈ്്റ്റൽസും, ട്രതിവാന്രൈം ്തിന്നതിംഗ് 
മതിൽെ് ല തിമതിറ്റഡം ഇക്പൊള് സക.എെ്.െ തി.െതി 
യുസെ ഭരണത്തിന് കരീെതിലാണ്. ഇത കൂൊസത 
കകാര്്പെകറഷന കരീെതിൽ ഒരു റതിെര്ച് ആറെ് 
സെസ്റതിംങ്ങ് (െതി.എ. ആര്.ഡതി.റ്റതി-സെറെര്കഫാര് 
അപ്്ളഡ് റതിെര്ച് & സഡവസലപ്സമറെ് ഇന് 
സെസൈ്്റ്റൽെ)് ഡതിവ തിഷനമുണ്്. തതിരുവനന്പുരം 
ജതിലെയതിസല ബാലരാമപുരത്ാണ് ഈ സ്ാപനം 
പ്രവര്ത്തിക്കുന്നത്.

കകരള സംസ്ാന സഹകരണ 
ടെക്്നറ്ൽ ടഫഡ്കറഷന് 
ലടിമടിറ്ഡ്് (ടെക്്ടഫഡ്)്

കകരളത്തിസല െഹകരണ കമഖലയതിസല 
സെസൈ്്റ്റൽ യൂണതിറ്റുകളുസെ സ്ാപനം, 
മാകനജ്സമറെ് എന്നതിവയതിൽ െഹായതിക്കുകയും 
കമൽകനാട്ടം വഹതിക്കുകയും സെയ്യുന്നതതിനായതി 
1992 -ൽ രൂപം സകാണ് സ്ാപനമാണ് 
സെസൈ്സഫഡ്. കകരളത്തിസല െഹകരണ 
്തിന്നതിംഗ് മതില്ലുകളുസെയും െംകയാജതിത 
യ�ത്റതി െഹകരണ െംഘങ്ങളുസെയും 
ഉന്നതാേതികാര െമതിതതിയാണ് സെസൈ്സഫഡ്. 
സെസൈ്്റ്റൽ വത്യവൊയത്തിസല വ തിവ തിേ 
ഭാഗങ്ങളായ ്തിന്നതിംഗ്, വരീവ തിംഗ്, കപ്രാസ്സ്തിംഗ്, 
ഗാര്സമറെതിംഗ് എന്നതിവസയ െംകയാജതി്പെ തിക്കുന്നത് 
െ തി സ്ാപനം വെതിയാണ്. സെസൈ്സഫഡതിസറെ കരീെതിൽ 
ഏെ് ്തിന്നതിംഗ് മതില്ലുകള്   അംഗങ്ങളായുണ്്. 
ഇതതിൽ അസഞ്ണ്ം െംസ്ാന ഗവണ്സമറെതിസറെ 
ഭരണത്തിൽ കരീെതിലും രസണ്ണ്ം 
തതിരസഞ്ഞടുക്സ്പെട്ട കബാര്ഡതിസറെ കരീെതിലുമാണ്. 
്തിന്നതിംഗതിലും വരീവ തിംഗതിലും ഏര്സ്പെട്ടതിരതിക്കുന്ന 
മതില്ലുകള് ഡതിമാറെ്-െ്ലൈ രംഗങ്ങളതിൽ പ്രശ്നങ്ങള് 
അഭതിമുഖരീകരതിക്കുന്നുണ്്. കാലഹരണസ്പെട്ട 
യ�ങ്ങള്, കടുത് മത്രം, അെംെ്കൃത 
വെ്തക്ളുസെ വ തിലക്യറ്റം, കുറഞ്ഞ ഉല്ാദന 
ക്ഷമത, കുറയുന്ന ലാഭം, പ്രവര്ത്ന മൂലേന 
ന്യൂനത എന്നതിവയും കകരളത്തിസല തണതി 
മതില്ലുകള്  അഭതിമുഖരീകരതിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങളാണ്. 
െംസ്ാനസത് ഭൂരതിപക്ഷം ്തിന്നതിംഗ് 
മതില്ലുകളും ഇരുപത്തിയഞ്് വര്ഷത്തിസലസറ 

പെക്ം സെന്നതം ഉപകയാഗതിക്കുന്ന യ� 
ൊമഗ്തികള് കാലഹരണസ്പെട്ടതമാണ്. 
ഭാഗരീക ആധുനതികവൽക്രണം 
നെ്പെ തിലാക്തിയതിട്ടുസണ്ങ്തിലും കാല തികമായ 
വത്യവൊയ നതിലവാരത്തികലക്് ഈ 
സ്ാപനങ്ങസള എത്തിക്ാന് കെതിഞ്ഞതിട്ടതിലെ. 

സഹകരണ ്പേടിന്നടിംഗ് 
മടില്ലുകളുടെ നവരീകരണം
െഹകരണ കമഖലയുസെ 
പുനരുജ്രീവനത്തിനായതി െംസ്ാന 
ഗവണ്സമറെ് പല ശ്രമങ്ങളും നെത്തിയതിട്ടുണ്്. 
നതിലവ തിസല യ�ങ്ങളും ൊകങ്തതിക വ തിദത്യയും 
നവരീകരതിക്കുന്നതതിനായതി മാളയതിലുള്ള സക. 
കരുണാകരന് സ്ാരക ്തിന്നതിംഗ് മതിൽ  , 
പ്ര തിയദര്ശനതി െഹകരണ ്തിന്നതിംഗ് മതിൽ 
(പ്ര തികകാമതിൽെ)്, മലബാര് െഹകരണ 
്തിന്നതിംഗ് മതിൽ എന്നതിവയ്ക് ഗവണ്സമറെ് േന 
െഹായം നൽകുന്നുണ്്. 
പ�ണ്ാം പഞ്വത്ര പദ്ധതതിക്ാലത്്, 
െഹകരണകമഖലയതിസല ്തിന്നതിംങ്ങ് 
മതില്ലുകളുസെ പുനരുദ്ധാരണത്തിനായതി 93.4 
കകാെതി രൂപ വകയതിരുത്കയും 179.2 കകാെതി 
രൂപ സെലവണ്ാകുകയും സെയ്ത. 2017-18 
വാര്ഷ തിക പദ്ധതതിയതിൽ െഹകരണ കമഖലയതിസല 
്തിന്നതിംഗ് മതില്ലുകള്ക്ായതി 27.00 കകാെതി രൂപ 
വകയതിരുത്തിയതിട്ടുണ്്. പഞ്ഞതിയുസെ ഉയര്ന്നവ തില, 
നൂല തിസറെ വ തിലയതിലുണ്ാകുന്ന കുറവ് മൂലം 
ഉണ്ാകുന്ന നഷ്ം എന്നതിവ ്തിന്നതിംഗ് കമഖല 
കനരതികെണ്തി വരുന്ന പ്രശ്നങ്ങളാണ്. ഇത് എലൊ 
വര്ഷവം െര്ക്ാര് നൽകുന്ന മൂലേന പ തിന്തുണ, 
അെംെ്കൃത വെ്തക്ളുസെ ഉപകയാഗകശഷ തി 
കുറയുന്നതനെരതിച് കുറയുന്നതതിന് ഇെയാക്കും. 
അതതിനാൽ ഈ പ്രതതിെന്ധതി മറതികെക്ാന് 
ഈ മതില്ലുകസള ശക്തതിസ്പെടുത്ാന് ശക്തമായ 
നെപെതികള് ആവശത്യമാണ്. 

യ�ത്തറടി വ്യവസായം
കകരളത്തിസല സനയ്ത് കമഖലയതിസല 
ഉല്ാദനക്ഷമതയുസെ നതിലവ തിസല 
സ്തിതതി അനെരതിച്ചു, ഈ കമഖല 
അ്കത്ാളംവ തികാെംപ്രാപ തിച തിട്ടതിലെ. വരീവ തിംഗ് 
കമഖലസയ ഉകത്ജതി്പെ തിക്കുന്നതതിനായതി 
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സാമ്പത്തിക അവല�ാകനം 2017, ലകരള സംസ്ാന ആസൂത്രണ ല�ാര്ഡ്  

ഗവണ്സമറെ് െംകയാജതിത യ�ത്റതി 
െഹകരണ െംഘങ്ങള്ക്് പദ്ധതതി െഹായം 
നല്കുന്നുണ്്. നതിലവ തിൽ 32 യ�ത്റതി 
െഹകരണ െംഘങ്ങള് കകരളത്തിൽ 
പ്രവര്ത്തിക്കുന്നുണ്്. െംസ്ാനസത് 637 
യ�ത്റതികളതിൽ 545 എണ്ം െഹകരണ 
കമഖലയതിലാണ്. 2016-17 -ൽ യ�ത്റതി 
വത്യവൊയത്തിസല ഉല്ാദനമൂലത്യം 19.0 
കകാെതിരൂപയും ഉത്പാദനക്ഷമത 7022 മരീറ്റര്/
ലും ആണ്. സമാത്ം വ തിറ്റുവരവ് 827.3 കകാെതി 
രൂപയുമാണ്. 2012-13 മുതൽ 2016-17 വസരയുള്ള 
കകരളത്തിസല യ�ത്റതി വത്യവൊയത്തിസല 
ഉല്ാദനവം ഉല്ാദന ക്ഷമതയും അനുബന്ം 
3.1.39 -ൽ സകാടുത്തിരതിക്കുന്നു.  പ�ണ്ാം 
പഞ്വത്ര ക്ാലകത്യും, 2017-18 
വാര്ഷ തിക പദ്ധതതിക്ാലകത്യും യ�ത്റതി 
വത്യവൊയത്തിസല പ്രോന പദ്ധതതികളുസെ 
പദ്ധതതിവ തിഹതിതവം സെലവം പട്ഥിേ 3.1.9 -ൽ 
കാണതിച തിരതിക്കുന്നു.

വ തിപണനത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങള്, ൊ്ത്തിക 
ന്യൂനത, അെംെ്കൃത വെ്തക്ളുസെ ദൗര്ലഭത്യം, 
ൊകങ്തതിക വ തിദത്യയതിസല ന്യൂനത, അെംെ്കൃത 
വെ്തക്സള ഉൽ്പെന്നമായതി മാറ്റുന്നതതിനള്ള 
ൌകരത്യക്കുറവ്, വ തിവ തിേ ൌകരത്യങ്ങസളക്കുറതിച്ചു 
സനയ്ത്കാര്ക്തിെയതിലുള്ള അവകബാേക്കുറവ് 
എന്നതിവ യ�ത്റതി കമഖലയതിൽ നതിലനതിൽക്കുന്ന 
െ തില പ്രശ്നങ്ങളാണ്.

ഉപസംഹയാരം

വെ്് വത്യവൊയത്തിസറെ 
ആധുനതികവത്കരണത്തിനായതി െ തില 

നെപെതികള് അവശത്യമായതിട്ടുണ്്. പ്രോനമായും 
ഉല്ന്ന ഗുണ നതിലവാരവം ഉല്ാദനക്ഷമതയും 
വര്ദ്ധതി്പെ തിക്കുവാനതകുന്ന തരത്തിൽ ൊകങ്തതിക 
വ തിദത്യ വ തികെതി്പെ തിക്കുക, ഉല്ാദനത്തിലും 
വ തിപണനത്തിലും കദശരീയ അന്ാരാഷ്ട്ര 
വ തിപണതികളതിൽ പ്രൊരണമുണ്ാക്കുന്നതതിനമായതി 
വ തിവര ൊകങ്തതിക വ തിദത്യ ൊേത്യത 
പ്രകയാജനസ്പെടുകത്ണ്താണ്. ഉല്ാദന ക്ഷമത 
വര്ദ്ധതി്പെ തിക്കുന്നതതിനായതി സനയ്ത്കാര്ക്് 
കനരതിട്ട് േന െഹായം ലഭതിക്കുന്ന തരത്തിൽ  
െഹായ പദ്ധതതികള് രൂപരീകരതിക്ാവന്നതാണ്. 
ആധുനതികവത്കരണം, യ�വത്കരണം, 
മൂലത്യ വര്ദ്ധനവ്, എന്നതിവയതിലൂസെ 
വരുമാനം വര്ദ്ധതി്പെ തിക്ാനം അത വെതി 
സതാെതിലാളതികളുസെ സകാെതിഞ്ഞ് കപാക്് 
തെയാനം ൊേതിക്കും. ്കത്റതി കമഖലയുസെ 
നവരീകരണത്തിസറെ ഭാഗമായതി ്ജവ 
തണതിത്രങ്ങള് ഉല്ാദതി്പെ തിച് ‘സമയ്ഡ് ഇന് 
കകരള’ ബ്ാറെ് കപ്രാത്ാഹതി്പെ തിക്ാവന്നതാണ്. 
്കത്റതി കമഖലയുസെ പാര്രത്യ 
തനതിമ പ്രദര്ശതി്പെ തിക്കുന്നതതിലൂസെ മറ്റു 
കമഖലകളുസെവ തികെനവം ൊേത്യമാകുന്നു. 

ഖയാദഥി ഗ്യാമ വ്യവസയായം

ഇന്്യയടിടല ഖാദടി ഗ്ാമ 
വ്യവസായം
ഗ്ാമരീണ കരകൗശല സതാെതിലാളതികള്ക്് 
കുറഞ്ഞ മൂലേനനതികക്ഷപത്തിൽ കവണ്് 
സതാെതിൽ അവെരം സൃഷ് തിക്കുന്നതതിന് ഖാദതി ഗ്ാമ 
വത്യവൊയ കമഖലയ്ക് വല തിയ ൊേത്യതയാണുള്ളത്. 

പട്ഥിേ 3.1.9
യ�ത്റഥികമഖലയഥിടലപ്ധയാനപദ്ധതഥിേളുടെസംസ്ഥയാന പദ്ധതഥി വഥിഹഥിതവം 

പദ്ധതഥിടചലവം (രൂപ കേയാെഥിയഥിൽ)

ക്രമ. 
നമ്പർ പദ്ധതഥിേള്

പ�ണ്യാം പഞ്വത്ര പദ്ധതഥി Annual Plan 2017-18

പദ്ധതഥി 
വഥിഹഥിതം

പദ്ധതഥി
ടചലവ്  % പദ്ധതഥി 

വഥിഹഥിതം
പദ്ധതഥി
ടചലവ്  %

1
യ�ത്റതി വത്യവൊയത്തിസറെ 
വ തികെനം

4.3 3.0 69.4 1.4 0.0002 0.01

2
യ�ത്റതികളുസെ 
ആധുനതികവത്കരണം

201.4 16.8 82.4 3.5 0.06 1.7
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അദ്ധ്യായം 3, വധ്വസയായം, സസവനം, വധ്യാപയാരം

ഖാദതി ഉൽ്പെന്നങ്ങളുസെ ഉല്ാദനം, വ തിപണനം 
എന്നതിവ കപ്രാത്ാഹതി്പെ തിക്കുന്നതതിതതിന് 
നതിയമപരമായതി പ്രവര്ത്തിക്കുന്നഒരു ഭാരത 
െര്ക്ാര് സ്ാപനമാണ് ഖാദതി ഗ്ാമ വത്യവൊയ 
കമ്രീഷന് (സക.വ തി.ഐ.െതി). കദശരീയതലത്തിൽ 
12 ലക്ഷത്തിലേതികം കപര് സക.വ തി.ഐ.െതി.യുസെ 
കരീെതിൽ ഉൽ്പൊദന പ്രക്രതിയയതിൽ പങ്ാളതികളാണ്. 
ഇതതിൽ ഭൂരതിഭാഗവം (70 ശതമാനം) 
െ്്രീകളാണ്.

ഇന്ത്യയതിസല ഖാദതി ഗ്മ വത്യവൊയ കമഖല 
ഉൽ്പൊദന രംഗത്് കെതിഞ്ഞ അഞ്് വര്ഷം 
സകാണ്് സ്തിര വളര്ചകനെതിയതിട്ടുണ്്. 2013-14 
ൽ ഉൽ്പൊദനം 811.0 കകാെതി രൂപയായതിരുന്നത് 
2015-16 -ൽ 1,066.0 കകാെതി രൂപയായതി വര്ദ്ധതിച്ചു. 
െമാനമായതി ഖാദതി വ തിൽപന 2013-14 -ൽ 
1,081.0 കകാെതി രൂപയായതിരുന്നത് 2015-16 -ൽ 
1,510.0 കകാെതി രൂപയായതി ഉയര്ന്നു. ഇന്ത്യയതിസല 
ഖാദതി വത്യവൊയ കമഖലയതിസല 2015-16 സല 
സതാെതിൽ സൃഷ് തിക്ൽ നതിരക്് 11.1 ലക്ഷമാണ്. 
2016-17 -ൽ ഖാദതി ഗ്ാമ വത്യവൊയ കമ്രീഷന് 

(സക.വ തി.ഐ.െതി), 130.7 ലക്ഷം കപര്ക്് സമാത്ം 
സതാെതിലവെരം നൽകുകയും 34,211.6 കകാെതി 
രൂപ വ തിലമതതിക്കുന്ന ഉത്പന്നങ്ങള് കദശരീയ 
തലത്തിൽ ഉല്്പാദതി്പെ തിക്കുകയും സെയ്തിട്ടുണ്്.

ഇന്ത്യന് ഖാദതി ഗ്ാമ വത്യവൊയ കമഖലയതിൽ 
ഉല്ാദനം, വ തിപണനം, സതാെതിൽ ദാനം എന്നരീ 
രംഗങ്ങളതിൽ കകരളത്തിസറെ പങ്് സമാത്ം 
ഇന്ത്യന് ജനെംഖത്യയുസെ കകരളത്തിസറെ 
വ തിഹതിതകത്ക്ാള് കുറവാണ് (പട്ഥിേ 3.1.10 
കാണുക).

കകരള ഖാദടി ഗ്ാമ വ്യവസായ 
കബാര്ഡ്്
കകരള ഖാദതി ഗ്ാമ വത്യവൊയസത് 
െംഘെതി്പെ തിക്ൽ, വ തികെതി്പെ തിക്ൽ, 
പരതികപാഷ തി്പെ തിക്ൽ എന്നരീ ദൗതത്യങ്ങള് 
നതിറകവറ്റുന്നതതിന് ഉകദ്ശതിച് രൂപരീകരതിച നതിയമ 
സ്ാപനമാണ് കകരള ഖാദതി ഗ്ാമ വത്യവൊയ 
കബാര്ഡ്. 2016-17 -ൽ കകരളത്തിസല ഖാദതി 

പട്ഥിേ 3.1.10
ഖയാദഥി ഗ്യാമ വ്യവസയായ കമഖലയഥിടല ഉല്്പയാദനം, വഥിപണനം, ടമയാത്ം ടതയാഴഥിൽ സൃഷ്ഥി

വർഷം ഉൽപ്യാദനം (കേയാെഥിയഥിൽ) വഥില്്പന (കേയാെഥിയഥിൽ) ടമയാത്ം ടതയാഴഥിൽ സൃഷ്ഥി
(ലക്ം ടതയാഴഥിൽ ദഥിനങ്ങള്)

കദ
ശ

ീയ
ം

കേ
ര

ളം

സ
ംസ്ഥ

യാന
 വ

ഥിഹ
ഥിത

ം 
(ശ

ത
മയാ

ന
ത്

ഥിൽ
)

കദ
ശ

ീയ
ം

കേ
ര

ളം

സ
ംസ്ഥ

യാന
 വ

ഥിഹ
ഥിത

ം 
(ശ

ത
മയാ

ന
ത്

ഥിൽ
)

കദ
ശ

ീയ
ം

േ
കര

ളം

സ
ംസ്ഥ

യാന
 വ

ഥിഹ
ഥിത

ം 
(ശ

ത
മയാ

ന
ത്

ഥിൽ
)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2011-12 21852.0 144.7 0.7 26797.1 167.5 0.6 119.1 1.3 1.1

2012-13 24024.2 145.8 0.6 27839.7 170.8 0.6 124.8 1.2 1.0

2013-14 26109.1 139.8 0.5 31152.4 172.6 0.6 140.4 1.2 0.8

2014-15 27569.4 136.4 0.5 33135.9 170.0 0.5 134.3 1.1 0.8

2015-16 34490.2 160.4 0.5 41894.6 161.3 0.4 137.8 1.1 0.8

*2016-17 
(P)

**34211.6 171.7 0.5 41623.6 163.5 0.4 130.7 1.1 0.8

അവലംബം: വാര്ഷടിക റടികപ്ാര്ട്് 2015-16 എം.സ്.എം.ഇ മ�ാലയം, ഭാരത സര്ക്ാര്&ഖാദടി ഗ്ാമ വ്യവസായ കബാര്ഡ്്, 
കകരളസര്ക്ാര്
*താൽക്ാലടികം 
**ഖാദടി ഗ്ാമ വ്യവസായ കബാര്ഡ്്, കകരള സര്ക്ാര്
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സാമ്പത്തിക അവല�ാകനം 2017, ലകരള സംസ്ാന ആസൂത്രണ ല�ാര്ഡ്  

ഗ്ാമ വത്യവൊയ കബാര്ഡതിസറെ പൂര്ണ 
നതിയ�ണത്തിലുള്ള സ്ാപനങ്ങളതിൽ നതിന്നും 
ആസക ഉല്ാദതി്പെ തിച ഉൽ്പെന്ന മൂലത്യം 171.7 കകാെതി 
രൂപയുകെ താണ്. 2011-12 കാലഘട്ടത്തിൽ 
കകരളത്തിസല ഖാദതി ഗ്ാമ വത്യവൊയ 
കമഖലയതിസല സമാത്ം സതാെതിലവെരം 1.3 
ലക്ഷത്തിൽ നതിന്ന് 2015-16 -ൽ 1.1 ലക്ഷമായതി 
കുറഞ്ഞു. ഈ കാലയളവ തിൽ ഉല്ാദനം 
വര്േതിച്ചുസവങ്തിലും െംസ്ാനത്തിനകസത് 
വ തിറ്റുവരവ് കുറഞ്ഞു വരുന്ന പ്രവണത 
കാണതിച്ചു. ഈ കമഖലയതിൽ സതാെതിലാളതികളുസെ 
എണ്ത്തിൽ കുറവവരുന്നതതിന പ്രോന 
കാരണം മതികച സതാെതിൽ അകനത്വഷ തിച്ചുള്ള 
സതാെതിലാളതികളുസെ സകാെതിഞ്ഞുകപാക്കും 
ഉന്നതവ തിദത്യാഭത്യാെ ലക്ഷത്യവമാണ്. വന്കതാതതിൽ 
ഉല്ാദതി്പെ തിക്ാനാവശത്യമായ അെംെ്കൃത 
വെ്തക്ളുസെ ലഭത്യതക്കുറവ്, രാജത്യത്് പവര്ലൂം 
കമഖലയുസെ വ് തിച വളര്ച, തണതിത്രങ്ങളുസെ 
ആവശത്യത്തിന്കമലുള്ള വത്യതതിയാനം, 

ഉല്ാദനക്ഷമമലൊത് െര്ക്കളുകെയും 
തറതികളുകെയും ഉപകയാഗം എന്നതിവ ഈ 
കമഖലയുസെ മുകന്നാട്ടുള്ള പ്രയാണസത് പ തികന്നാട്ടു 
വല തിക്കുന്നതതിനള്ള മറ്റ് പ്രോന കാരണങ്ങളാണ്.

ഖാദതി വത്യവൊയ കബാര്ഡതിന് 2015-16, 2016-17  
വര്ഷങ്ങളതിൽ വ തിവ തിേ തലങ്ങളതിൽ നതിന്നു ലഭതിച 
വ തിഹതിതവം അതതിസറെ സെലവം പട്ഥിേ 3.1.11 -ൽ 
കെര്ത്തിരതിക്കുന്നു.

പ�ണാം പഞ്ചവത്സര 
പദ്ധതടിയടിൽ ഖാദടി ഗ്ാമ 
വ്യവസായ കമഖലയുടെ പദ്ധതടി 
വ ടിഹടിതവം ടെലവം

പ�ണ്ാം പഞ്വത്ര പദ്ധതതിക്ാലത്് ഈ 
കമഖലയ്ക് വകയതിരുത്തിയ തക 6,735.2 ലക്ഷം 
രൂപയും സെലവ് 6,236.2 ലക്ഷം രൂപയുമാണ്. 

പട്ഥിേ 3.1.11
ഖയാദഥി വ്യവസയായ കബയാർഡഥിടറെ വഥിഹഥിതവം അതഥിടറെ ടചലവം

ഇനം
2015-16 2016-17

വരവ് ടചലവ് വരവ് ടചലവ്
െംസ്ാന െര്ക്ാര് ഗ്ാന്റ്-പദ്ധതതി 
വ തിഹതിതം

1. ഭരണ സെലവകള് (ബജറ്റ് വ തിഹതിതം)
2. ഇന്കം െക്പൊര്ട്ട് സ്കരീം (ഡതി ഐ െതി 

വെതിയുള്ള ഫണ്്)

196.0

2700.0

196.0

2700.0

1399.0

2964.5

1010.0

2964.5

െംസ്ാന െര്ക്ാര് ഗ്ാന്റ്-പദ്ധതതി-
കയതര

1. പദ്ധതതികയതര- ഭരണ സെലവകള്
2. പദ്ധതതികയതര-പ്രകതക ഇളവ്

3037.2
2213.0

3575.3
2213.0

3493.0
785.0

3845.1
785.0

സക വ തി ഐ െതി ഗ്ാന്റ്
1. പ തി.എം.ഇ.ജതി.പ തി. -മാര്ജതിന് മണതി 

െഹായം
2. പ തി.എം.ഇ.ജതി.പ തി. യുസെ ജതിലൊ തല 

കബാേവൽക്രണ കത്യാ് തിനം 
ജതിലൊ തല പ്രദര്ശനങ്ങള്ക്കു മുള്ള 
ഗ്ാന്റ്

3. കസ്റഷനറതി, പബ് തിെതിറ്റതി, യാ്ാബ-
ത്, പ തി.എം.ഇ.ജതി.പ തി. പദ്ധതതിസചല-
വകള് എന്നതിവയ്ക്കുള്ള ഗ്ാന്റ്

819.46
1.2

2.2

819.5
1.2

2.2

848.0
2.2

2.5

994.7
2.2

2.5

 അവലംബം: ഖാദടി ഗ്ാമ വ്യവസായ കബാര്ഡ്്, കകരള സര്ക്ാര്
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അദ്ധ്യായം 3, വധ്വസയായം, സസവനം, വധ്യാപയാരം

2012-3, 2013-14 വര്ഷങ്ങളതിൽപദ്ധതതി 
വ തിഹതിതസത്ക്ാള് സെലവ് കൂടുതലായതിരുന്നു. 
എങ്തിലും 2014-15 സലപദ്ധതതിസെലവ് സമാത്ം 
പദ്ധതതി തകയായ 1,397.6 ലക്ഷം രൂപയുസെ 24 
ശതമാനം മാ്മായതിരുന്നു. ഇതതിന പ്രോന 
കാരണം െമയബന്ധതിതമായതി പദ്ധതതി വ തിഹതിതം 
നൽകുന്നതതിന കനരതിട്ട കാലതാമെമാണ്. 
എന്നാൽ 2015-16, 2016-17 എന്നരീ വര്ഷങ്ങളതിൽ 
യഥാക്രമം 80 ശതമാനം 72 ശതമാനം 
എന്നതിങ്ങസന നതിരക്് വര്ദ്ധനവ് കരഖസ്പെടുത്തി.
പ�ണ്ാം പഞ്വത്ര പദ്ധതതിയതിസല 
ൊ്ത്തിക വ തിശദാംശങ്ങള് പട്ഥിേ 3.1.12  -ൽ 
സകാടുത്തിരതിക്കുന്നു.

ബജറ്് 2017 -18 

2017-18 വാര്ഷ തികപദ്ധതതിയതിൽ വകയതിരുത്തിയ 
പദ്ധതതി വ തിഹതിതം 1,691.0 ലക്ഷം രൂപയും 
സെലവ് 488.6 ലക്ഷം (നവംബര് 30, 2017 വസര)
രൂപയുമാണ് (28.9 ശതമാനം). ഈ കമഖലയതിൽ 
നെ്പെ തിലാക്തിയ ആസക പദ്ധതതികളുസെ എണ്ം 11 
ആണ്. ഇതതിൽ ‘ഖാദതി ഗ്ാമം പരതിപാെതി’ എന്ന 
പുതതിയ പദ്ധതതിയും ഉള്സ്പെടുന്നു.ഇതതിലൂസെ 3,000 
െര്ക്കളും 2,000 തറതികളും സ്ാപ തിക്ാന് 
ഉകദ്ശതിക്കുകയും ഗാര്ഹതിക തലത്തിൽഅഞ്്  
വര്ഷംസകാണ്് 5,000 കപര്ക്് സതാെതിൽ 
നല്കാന് ലക്ഷത്യമതിടുകയും സെയ്യുന്നു. പദ്ധതതി 
വ തിഹതിതവം സെലവം അനുബന്ം 3.1.40 -ൽ 
നൽകതിയതിരതിക്കുന്നു. കകരളത്തിൽ ഖാദതി ഗ്ാമ 
വത്യവൊയ കബാര്ഡ് നെ്പെ തിലാക്തിയ പ്രോന 
പദ്ധതതികളതിൽ െ തിലത് താസെ തന്നതിരതിക്കുന്നു:

കണ്ണൂര് ജടില്യടിടല 
ഏറ്റുകുടുക്യടിൽ പരുത്തടി 
സംസ്കരണ യൂണടിറ്ടിടറെ 
ആധുനടിക വൽക്രണം, 
നവരീകരണം
പരുത്തി െംസ്കരണ യൂണതിറ്റുകളുസെ പ്രവര്ത്നം 
ശക്തതിസ്പെടുകത്ണ്തതിനാൽ കണ്ണൂര് ജതിലെയതിസല 
ഏറ്റുകുടുക്യതിൽ നതിലവ തിലുള്ള പരുത്തി െംസ്കരണ 
യൂണതിറ്റ് വ തികെതി്പെ തിച് െംസ്കരതിച പരുത്തിയുസെ 
ഉൽ്പൊദനം വര്ദ്ധതി്പെ തിക്കുന്നതതിനം വകുപ്പുതല 
ഉല്ാദന കക�ങ്ങളതിസല നൂൽ നൂൽപ്പുകാര്ക്് 
ആവശത്യമുള്ളതം ഗുണകമന്യുള്ളതമായ 
സ്തിവര് താങ്ങാവന്ന വ തിലക്് നൽകുന്നതതിനം 
ലക്ഷത്യമതിടുന്നു. യ� െമഗ്ഹതികള് വാങ്ങൽ, 
അെംെ് കൃത വെ്തക്ളുസെ കശഖരണം, 
അെതിസ്ാന ൌകരത്യങ്ങള് നൽകുക 
മുതലായവയും ഈ പദ്ധതതിയതിൽ ഉള്സ്പെടുന്നു.

ഖാദടി നൂൽ നൂൽപ്കാര്ക്കും 
ടനയ്തുകാര്ക്കും 
ഉൽപ്ാദന കപ്ാത്സാഹനവം 
ഉത്സവബത്തയും
സനയ്ത്കാര്ക്കും നൂൽപ്പുകാര്ക്കും ഉൽ്പൊദന 
കപ്രാത്ാഹനവം ഖാദതി സതാെതിലാളതികള്ക്് 
ഉത്വബത്യും നൽകുന്നതതിന് പദ്ധതതി 
ലക്ഷത്യമതിടുന്നു.

പട്ഥിേ 3.1.12 
പ�ണ്യാം പഞ്വത്രപദ്ധതഥിയഥിടല സയാമ്പത്ഥിേ പ്േെനം

 (രൂപ ലക്ത്ഥിൽ) 

വർഷം വഥിഹഥിതം ടചലവ് %
2012-13 1210.0 1306.0 108.0
2013-14 1331.0 2490.0 187.0
2014-15 1397.6 341.6 24.0
2015-16 1397.6 1114.6 80.0
2016-17 1399.0 1010.0 72.2
ആടേ 6735.2 6262.2 93.0

   അവലംബം: ബജറ്് 2012-13 മുതൽ 2015-16 അക്കൌണ്സ് & പ്ാന്ക്പേസ്
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സാമ്പത്തിക അവല�ാകനം 2017, ലകരള സംസ്ാന ആസൂത്രണ ല�ാര്ഡ്  

വകുപ്തല ഗ്ാമ വ്യവസായ 
യൂണടിറ്റുകളുടെ സ്ാപനവം 
ശക്ടിടപ്ടുത്തലും
സറഡതിസമയ്ഡ് വെ്് നതിര്മാണ യൂണതിറ്റതിസറെയും 
്കക്െലാെ് നതിര്മാണ യൂണതിറ്റതിസറെയും 
പ്രവര്ത്നങ്ങള് ശക്തതിസ്പെടുത്ന്നതതിനള്ള 
പദ്ധതതിയാണതിത്.

പ്കത്യകടതാഴടിൽ ദാന 
പരടിപാെടി
സെറുകതിെ െംരംഭകര്ക്കും പര്രാഗത 
കരകൗശലസത്ാെതിലാളതികള്ക്കും ബാങ്് 
ബന്ധതിത കപ്രാജക്ടുകള്ക്് മാര്ജതിന് മണതി 
െബ്െതിഡതി നൽകാന് ഇത് നതിര്കദശതിക്കുന്നു 
(സപ്രാജക്െ് വ തിലയതിരുത്ാന് കയാഗത്യതയുള്ള 
അേതികാരതിയുസെ അെതിസ്ാനത്തിൽ).

കതനരീച വളര്ത്തൽ വടികസനം
 
കതനരീച വളര്ത്ൽ വത്യവൊയം 
കപ്രാത്ാഹതി്പെ തിക്കുന്നതതിനായതി കതനരീചസ്പെട്ടതികള് 
െബ് െതിഡതി നതിരക്തിൽ നൽകുന്നതതിനം 
വത്യവൊയ െംരംഭകര്ക്് കതനരീച വളര്ത്ല തിൽ 
പരതിശരീലനം നൽകുന്നതതിനം ഉകദ്ശതിക്കുന്നു.

ഖാദടി ഗ്ാമം പരടിപാെടി
ഇതതിലൂസെ 3,000 െര്ക്കളും 2,000 കലസറ 
തറതികളും സ്ാപ തിക്ാന് ഉകദ്ശതിക്കുകയും ഗാര്ഹതിക 
തലത്തിൽ അഞ്്  വര്ഷം സകാണ്് 5,000 കപര്ക്്
സതാെതിൽ നല്കാന് ലക്ഷത്യമതിടുകയും സെയ്യുന്നു.  
 
ഇതതിന് പുറസമ, െത്വാശ്രയ െംഘങ്ങള് വെതി 
582.0 കകാെതിരൂപ മൂലത്യമുള്ള ഉല്ന്നങ്ങള് 
ഉല്ാദതി്പെ തിക്കുകയും 596.0 കകാെതി രൂപയുസെ 
ഉല്ന്നങ്ങള് വ തിറ്റെതിചതതിലൂസെ 1,47,355 
സതാെതിലവെരങ്ങള് സൃഷ് തിക്കുവാന് 

കബയാക്് 3.1.9
2016-17 േയാലയളവഥിൽ ഖയാദഥി ഗ്യാമ വ്യവസയായ കബയാർഡ് കേവരഥിച പ്ധയാന

 ഭൗതഥിേ കനട്ങ്ങള് 

• 2016-17 കാലത്് പ തി.എം.ഇ.ജതി.പ തി പദ്ധതതിയതിലൂസെ 3,898 പുതതിയ സതാെതിലവെരങ്ങള് സൃഷ് തിച്ചു.
• 1,006.0 ലക്ഷം രൂപ മാര്ജതിന് മണതി ഗ്ാറൊയതിഗുണകഭാക്താക്ള്ക്് നൽകതി.
• 2016-17 കാലഘട്ടത്തിൽ പ തി.എം.ഇ.ജതി.പ തിപദ്ധതതിയതിലൂസെ 3,017.1 ലക്ഷം രൂപ സെലവ തിൽ 431 പുതതിയ 

വത്യവൊയ യൂണതിറ്റുകള് സ്ാപ തിച്ചു.
• 10,600 ഖാദതി കരകൗശല പണതിക്ര്ക്് സപ്രാഡക്ഷന് ഇന്സെറെതിവ്/സഫസ്റതിവൽ അലവന്െ് നൽകതി.
• പണതിപ്പുരകള്, സകട്ടതിെങ്ങളുസെ അറ്റകുറ്റ്പെണതികള്, െര്ക്കള്, സനയ് ത്യ�ങ്ങള്, യ�ഭാഗങ്ങള് 

വാങ്ങൽ, സ്റ്റൂളുകള്, കമശകള്, കൊയ് ലറ്റ് ൌകരത്യംസമചസ്പെടുത്ൽ, ്വദയുതരീകരണം, കുെതിസവള്ള 
ൌകരത്യം, ചുറ്റുമതതിൽ നതിര്മ്ാണം എന്നരീ പരതിപാെതികള്നെ്പെ തിലാക്തി.

• ഖാദതി സതാെതിലാളതികള്ക്കുള്ള സഫസ്റതിവൽ അലവന്െ് 1,250 രൂപയായതി ഉയര്ത്തി ഓണെമയത്് 
വ തിതരണം സെയ്ത.

• 2016-17 കാലയളവ തിൽ ഖാദതി സതാെതിലാളതികള്ക്് ഇന്കം െക്പൊര്ട്ട് സ്കരീമതിലൂസെ 30.0 കകാെതി രൂപ 
വ തിതരണം സെയ്ത.

• െര്ക്കള്, യ� ഭാഗങ്ങള് വാങ്ങൽ, സനയ്ത് യ�ങ്ങളുസെ അറ്റകുറ്റ്പെണതികള്, വാര്്പെ തിങ് 
യൂണതിറ്റ് തെങ്ങതിയവയുസെ പ്രവര്ത്നങ്ങള്ക്ായതി ‘ഗ്ാമ വത്യവൊയ െഹകരണ െംഘങ്ങള്ക്്/
സ്ാപനങ്ങള്ക്് േനെഹായം’ എന്ന പദ്ധതതിയതിലൂസെ െംഘങ്ങള്ക്്/സ്ാപനങ്ങള്ക്്കബാര്ഡ് 
േനെഹായം നൽകുകയുണ്ായതി.

• പ്രകതത്യക സതാെതിൽദാന പരതിപാെതി പ്രകാരം ജതിലൊ ഓഫരീസുകള്ക്് ഫണ്് ്കമാറ്റം സെയ്ത. ൊെ്ക് 
കഫാെ്െ് കമ്തിറ്റതിയതിൽ െംരംഭകസര തതിരസഞ്ഞടുക്കുന്ന പ്രക്രതിയ നെന്നുവരുന്നു.

• ‘കതനരീച വളര്ത്ൽ വ തികെനം’ പദ്ധതതി പ്രകാരം പത്നംതതിട്ട ജതിലെയതിൽ75 കതനരീച കര്ഷകര്ക്് 
പരതിശരീലനം നൽകാന് തക വ തിതരണം സെയ്ത.
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അദ്ധ്യായം 3, വധ്വസയായം, സസവനം, വധ്യാപയാരം

കെതിഞ്ഞു. ഖാദതി ഗ്ാമ വത്യവൊയ 
എയ്ഡഡ് െംഘങ്ങളുസെ ആകളാഹരതി 
ഉല്ാദനക്ഷമത ഖാദതിഗ്ാമവത്യവൊയവകു്പെ് 
യൂണതിറ്റുകളുകെതതികനക്ാള് ഉയര്ന്നതാസണന്ന് 
കാണാന് കെതിയും. ഖാദതി കബാര്ഡതിസറെ 2015-16, 
2016-17 വര്ഷങ്ങളതിസല ഉല്ാദനം, വ തിപണനം, 
കൂല തി, സതാെതിൽ  ദതിനങ്ങളുസെ എണ്ം എന്നതിവയും 
ജതിലെ തതിരതിച്ചുള്ള വ തില്ന കക�ങ്ങളുസെ വ തിവരങ്ങളും 
അനുബന്ം 3.1.41 അനുബന്ം 3.1.42 
എന്നതിവയതിൽ നൽകതിയതിരതിക്കുന്നു.

ഗ്ാമ, നഗര പ്രകദശങ്ങളതിൽ സൂക്ഷ്മ 
െംരംഭങ്ങള് ആരംഭതിച് സതാെതിലവെരങ്ങള് 
സൃഷ് തിക്കുന്നതതിനാണ് പ്രോനമ�തിയുസെ 
സതാെതിൽദാന പരതിപാെതി (പ തി.എം.ഇ.ജതി.
പ തി.) ആരംഭതിചത്. ഈ പദ്ധതതി പ്രകാരം 
ഗുണകഭാക്താക്ള്/െംരംഭകര് എന്നതിവര്ക്് 
െംസ്ാന െബ്െതിഡതി അവരുസെ 
ബാങ്് അക്ൗണ്ടുകളതികലയ്ക് വ തിതരണം 
സെയ്യുന്നതാണ്. പ്രോനമ�തിയുസെ സതാെതിൽദാന 
പരതിപാെതിയുസെ ആനകൂലത്യം ലഭതിക്ാത് 
സെറുകതിെെംരംഭകസരയും പര്രാഗത 
സതാെതിലാളതികസളയും ഉകദ്ശതിച്ചു നെ്പെ തിലാക്തിയ 
പദ്ധതതിയാണ് പ്രകതത്യക സതാെതിൽദാന പരതിപാെതി 
(എെ്. ഇ.ജതി.പ തി). 2016-17 -ൽ ഖാദതി കബാര്ഡ് 
‘എസറെ ഗ്ാമം’ പദ്ധതതിയായതി ഇത് നെ്പെ തിലാക്തി. 
2016-17 വര്ഷസത് ഈ പദ്ധതതിയുസെ 
സമാത്ം സെലവ് 556.0 ലക്ഷം രൂപയാണ്. 
ഇക്ാലയളവ തിൽ 737 സതാെതിലവെരങ്ങള് 
സൃഷ് തിക്കുകയും 245 പുതതിയ യൂണതിറ്റുകള് 
ആരംഭതിക്കുകയും സെയ്ത. 
െത്വയം  സതാെതിൽ  പദ്ധതതി വെതി 2016-17  
വര്ഷസത്  കനട്ടങ്ങള് ജതിലെ തതിരതിച്,  അനുബന്ം 
3.1.43 -ൽ കെര്ത്തിരതിക്കുന്നു.  

സാകങ്തടികവടിദ്യയും 
മൂല്യവര്ദ്ധനവം
ഖാദതി തണതിത്രങ്ങള് ഉപകയാഗതിച്ചും 
സറഡതിസമയ്ഡ് വെ്്ങ്ങള് നതിര്മ്തിച്ചുവരുന്നു. 
നതിലവ തിസല സ്ാപനങ്ങളുസെ ഉല്ാദനക്ഷമത 
കൂട്ടുന്നതതിന് ഖാദതി കബാര്ഡ് ഐ.ഐ.െതി 
മദാെതിസറെ െഹായകത്ാസെ പുതതിയ 
ൊകങ്തതികവ തിദത്യാ കൂട്ടതികചര്ക്ൽ പരതിപാെതി 
ആരംഭതിച തിട്ടുണ്്. 13-ാം പഞ്വത്രപദ്ധതതി 
കാലയളവ തിൽ 10,000 പുതതിയ 
സതാെതിലവെരങ്ങള് സൃഷ് തിക്കുവാനാണ് ഖാദതി 
കബാര്ഡ് ലക്ഷത്യമതിടുന്നത്. 

2016-17 ടല വ ടിപണനം
 
ഖാദതി കബാര്ഡതിന കരീെതിൽ 209 
വ തില്നകക�ങ്ങളുണ്്. ഇതതിൽ ഖാദതി ഗ്ാമ 
ൌഭാഗത്യ (42), ഖാദതി ൌഭാഗത്യ (51), 
ഗ്ാമൌഭാഗത്യ (ജതി.എെ്.ഡതിക്പൊ 116) 
എന്നതിവ കൂൊസത 3 സമാ്ബൽ വാനകളും 
പ്രവര്ത്തിക്കുന്നു. 2016 -ൽ ഖാദതികബാര്ഡ് 
ഓണം കമള െംഘെതി്പെ തിച്ചു. ലക്ഷത്യമതിട്ടതിരുന്ന 27 
കകാെതി രൂപസയ മറതികെന്ന് 30.4 കകാെതിരൂപയുസെ 
വ തില്ന നെത്വാന് 2016 ഓണം കമളയതിലൂസെ 
ൊേതിച്ചു. 2016-17 സല െംസ്ാനതല ഓണം 
കമള തതിരുവനന്പുരത്് നെക്കുകയും അതതിലൂസെ 
36.5 കകാെതി രൂപയുസെ വ തിൽ്പെന കനടുകയും 
സെയ്ത. 2016-17 സല ജതിലെ തതിരതിച്ചുള്ള വ തിപണനം 
(2017 മാര്ച് 31, വസര) അനുബന്ം 3.1.44 -ൽ 
കെര്ത്തിരതിക്കുന്നു.

ഖാദടിഗ്ാമവ്യവസായ 
വകുപ്ടിടല പരടിമടിതടികളും ഭാവ ടി 
ത�ങ്ങളും
ഈ കമഖലയതിൽ നതിന്നും സതാെതിലാളതികള് 
സകാെതിഞ്ഞു കപാകുന്നതതിന് പ്രോനകാരണം 
മറ്റുകമഖലകളതിസല ആകര്ഷണരീയ വരുമാനവം 
അവെരങ്ങളുമാണ്. വ തിറ്റെതിക്ാത് ഖാദതി 
ഉല്ന്നങ്ങളുസെ അമതിതകശഖരം, ബാങ്് വായ്പ 
കനടുന്നതതിനള്ള പ്രയാെം, പുതതിയ വ തിപണന 
ത�ങ്ങള് െത്വരീകരതിക്കുന്നതതിലുള്ള കപാരായ്മ, 
ഉല്ന്ന്വവ തിദ്ധത്യ കുറവ്, ഉല്ന്നങ്ങളുസെ കമാശം 
ഗുണനതിലവാരം, ഉയര്ന്ന ഉല്ാദനസെലവ് 
എന്നതിവയാണ് ഈ കമഖലസയ നതിശ്ലാവസ്യ്ക് 
കാരണമാക്കുന്ന മറ്റ് പ്രോനതെസ്ങ്ങള്. 
മാര്ക്റ്റതിംഗ് ൌകരത്യങ്ങളും, ഗകവഷണ 
വ തികെന പരതിപാെതികളും മറ്റ് പ തിന്തുണാ 
സ്ാപനങ്ങള്വെതി വര്ദ്ധതി്പെ തിക്കുന്നതതിനം 
ഊര്ജ്തിതസ്പെടുത്ന്നതതിനം കാരത്യക്ഷമമായ 
നെപെതികള് െത്വരീകരതിക്കുന്നതാണ്. 
പ്രരീ-കപ്രാെെതിങ് ഘട്ടത്തിസല യ�വൽക്രണം 
കപ്രാത്ാഹതി്പെ തിക്കുന്നതതിനം ഈ കമഖലയതിസല 
സതാെതിലാളതികള്ക്് കക്ഷമ പദ്ധതതികള് 
നെ്പെ തിലാക്കുന്നതതിനം കവണ്തി ഖാദതി ഗ്ാമ 
വത്യവൊയ കമഖലയതിൽ െംരംഭകതത്വവം സതാെതിൽ 
സൃഷ് തിയും കപ്രാത്ാഹതി്പെ തിക്കുന്നതതിന് ഫലപ്രദമായ 
നെപെതികള് കബാര്ഡ് െത്വരീകരതിക്കുന്നതാണ്.
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സാമ്പത്തിക അവല�ാകനം 2017, ലകരള സംസ്ാന ആസൂത്രണ ല�ാര്ഡ്  

േയർ വ്യവസയായം 

കലാകത്് ഏറ്റവം കൂടുതൽ കയര് 
ഉത്പാദതി്പെ തിക്കുന്ന രാജത്യമാണ് ഇന്ത്യ. ഇന്ത്യയുസെ 
െകതിരതി ഉൽ്പൊദനം കലാക ഉൽ്പൊദനത്തിസറെ 
80 ശതമാനത്തിൽ അേതികം വരും. ്െന, 
യു.എെ്.എ, സനതര്ലാറെ്, ൌത്് സകാറതിയ, 
സ്യതിന് തെങ്ങതിയ രാജത്യങ്ങളുള്സ്പെസെ 116 
രാജത്യങ്ങളതിൽ കയറും കയറുത്്പെന്നങ്ങളും കയറ്റുമതതി 
സെയ്യുന്നുണ്്. പസത്ാന്പതാം നൂറ്റാണ്തിലാണ് 
കകരളത്തിൽ കയര് വത്യവൊയത്തിന് തെക്ം 
കുറതിചത്. െംസ്ാനത്തിസല ്ദര്ഘത്യകമറതിയ 
തരീരകദശങ്ങള്, തൊകങ്ങള്, കായലുകള് 
എന്നതിവ കയര് വത്യവൊയത്തിന് അനകൂലമായ 
ഘെകങ്ങളായതി വര്ത്തിക്കുന്നു. തമതിെ്നാെ്, 
കര്ണ്ാെക, ആന്്ാപ്രകദശ്, ഒറരീസ്, 
പശ് തിമബംഗാള്, ആസ്ാം, ്തിപുര തെങ്ങതിയ 
െംസ്ാനങ്ങളതിൽ നാളതികകകരാത്പാദനം 
വര്ദ്ധതിചതതിസറെ അെതിസ്ാനത്തിൽ കയര് 
വത്യവൊയവം ഉയര്ന്നു വരുന്നുണ്്. 

ഇന്ത്യയുസെ സമാത്ം കയര് ഉത്പാദനത്തിസറെ 
ഭൂരതിഭാഗവം കകരളത്തിൽ നതിന്നാണ്. 
കയര് വത്യവൊയം പ്രോനമായും നാല് 
ഘെകങ്ങസള അെതിസ്ാനമാക്തിയാണ് 
പ്രവര്ത്തിക്കുന്നത്. അവ സതാണ്് കുതതിര്ത്് 
െകതിരതി നാര് കവര്തതിരതിസചടുക്കുന്ന കമഖല, പ തിരതി 
കമഖല, ഉല്ാദന കമഖല, കയറ്റുമതതി കമഖല 
എന്നതിവയാണ്. ഈ കൃഷ തി അേതിഷ് തിത ഗ്ാമ 
വത്യവൊയം കകരളത്തിസറെ തരീരകദശങ്ങളതിലുള്ള 
ഏകകദശം 2 ലക്ഷകത്ാളം കുടുംബങ്ങളുസെ 
ജരീവകനാപാേതിയാണ്. 

െ തില കണക്കുകളുസെഅെതിസ്ാനത്തിൽ 
കകരളത്തിൽ െഹകരണ കമഖലയതിലും െത്വകാരത്യ 
കമഖലയതിലുമായതി ഏകകദശം 3.75 ലക്ഷം ആളുകള് 
കജാല തി സെയ്യുന്നുണ്്. ഇതതിൽ 80 ശതമാനകത്ാളം 
െ്്രീകളാണ്. കയര് കമഖലസയ െഹകരണ 
കമഖല വളസരയേതികം െത്വാേരീനതിക്കുന്നുണ്്. 
കയര്, യാണ് ഉല്ാദകര്, ഉല്ന്ന നതിര്മ്ാതാക്ള്, 
കയറ്റുമതതിക്ാര് എന്നതിവരുസെയതിെയതിൽ െത്വകാരത്യ 
കമഖലയതിൽ നതിന്നുള്ളവര്ക്് വളസര വല തിസയാരു 
പങ്കുണ്്.  
 

കയര് വടികസന 
ഡ്യറക്െകററ്റും കയര് 
കമഖലയടിടല മറ്് 
ഏജന്സടികളും 

കകരളത്തിസല കയര് കമഖലയ്കാവശത്യമായ 
പദ്ധതതികളും പ്രവര്ത്നങ്ങളും 
ഏകകാപ തി്പെ തിക്കുന്ന ചുമതല കയര് വ തികെന 
ഡയറക്കട്രറ്റതിനാണ്. െംസ്ാനസത് 
കയര് വത്യവൊയത്തിസറെ സുഗമമായ 
പ്രവര്ത്നസത് കപ്രാത്ാഹതി്പെ തിക്കുന്നതം 
കയര് വ തികെന ഡയറക്കട്രറ്റാണ്.  കകരള 
െംസ്ാന െഹകരണ കയര് മാര്ക്റ്റതിംഗ് 
സഫഡകറഷന് (കയര് സഫഡ)്, കകരള 
െംസ്ാന കയര് കകാര്്പെകറഷന് ല തിമതിറ്റഡ് 
(സക.എെ്.െതി.െതി), കഫാം മാറ്റതിംഗ്െ് 
ഇന്ത്യ ല തിമതിറ്റഡ് (കഫാമതിൽ), കദശരീയ കയര് 
ഗകവഷണ മാകനജ്സമറെ് ഇന്സ്റതിറ്റ്യൂട്ട് (എന്.
െതി.ആര്.എം.ഐ), സെന്ട്രൽ കയര് റതിെര്ച് 
ഇന്സ്റതിറ്റ്യൂട്ട്, കയര് കബാര്ഡ് എന്നതിവയാണ് 
കയര് കമഖലയുസെ വ തികെനവമായതി ബന്ധസ്പെട്ട് 
പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന പ്രോനസ്പെട്ട സ്ാപനങ്ങള്. 
കകരളത്തിസല കയര് വത്യവൊയത്തിസറെ 
വ തികെനത്തിനം കപ്രാത്ാഹനത്തിനമായുള്ള 
കക� ഗവണ്സമറെതിസറെ െഹായം സകാച തി 
ആസ്ാനമായതി പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന കയര് 
കബാര്ഡ് വെതിയാണ് ലഭതിക്കുന്നത്. 

കകരള സംസ്ാന സഹകരണ 
കയര് മാര്ക്റ്ടിംഗ് 
ടഫഡ്കറഷന് (കയര്ടഫഡ്)്

കകരളത്തിസല കയര് വത്യവൊയ കമഖലയതിൽ 
വത്യാപ തിച്ചു കതിെക്കുന്ന പ്രാഥമതിക െഹകരണ 
െംഘങ്ങളുസെ അസ്പെസൈ് ഏജന്െതിയാണ് 
കയര്സഫഡ്. അംഗങ്ങളായുള്ള െഹകരണ 
െംഘങ്ങളതിൽ നതിന്നും കയര് ഉത്പന്നങ്ങള് 
കശഖരതിക്കുകയും വ തിപണനം സെയ്യുകയുമാണ് 
കയര് സഫഡതിസറെ പ്രോന പ്രവര്ത്നം. 
നതിലവ തിൽ കയര് സഫഡതിന് മൂലത്യ വര്ദ്ധതിത 
ഉല്ന്നങ്ങള്, റബ്ബര് അേതിഷ് തിത കയര് മാറ്റുകള് 
എന്നതിങ്ങസന രണ്് ഫാക്െറതികളുണ്്. കൂൊസത 
നാല് ഡരീ്ഫബറതിംഗ് യൂണതിറ്റുകളുമുണ്്. 
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കയര് സഹകരണ സംഘങ്ങള് 

കയറുൽ്പെന്ന നതിര്മ്ാണത്തിനാവശത്യമായ 
സതാണ്്, െകതിരതിനാര് കശഖരണം, െംസ്കരണം, 
വ തിവ തിേങ്ങളായ കയറുൽ്പെന്നങ്ങളുസെ 
നതിര്മ്ാണം എന്നരീ പ്രക്രതിയകളതിൽ, കയര് 
െഹകരണ െംഘങ്ങള് സുപ്രോന പങ്കു 
വഹതിക്കുന്നു. 2017 മാര്ച് 31 വസരയുള്ള 
കണക്നെരതിച് രജതിസ്റര് സെയ് കയര് 
െഹകരണ െംഘങ്ങളുസെ എണ്ം 1001 ആണ്. 
കയര് ഡയറക്െകററ്റതിസറെ കണക്നെരതിച് 
2016-17 ൽ 2015-16-കലതതികനക്ാള് 7 
യൂണതിറ്റുകളുസെ കുറവാണ് കാണതിച തിരതിക്കുന്നത്. 
എന്നാൽ പ്രവര്ത്കനാന്മുഖമായ െഹകരണ 
െംഘങ്ങളുസെ എണ്ം 2015-16 വര്ഷത്തിൽ 544 
ആയതിരുന്നത് 2016-17 -ൽ 564 ആയതി വര്ദ്ധതിച്ചു. 
വ തിശദാംശങ്ങള് അനുബന്ം 3.1.45 -ൽ 
കെര്ത്തിരതിക്കുന്നു. 

കകരള സംസ്ാന കയര് 
കകാര്പ്കറഷന്  
(ടക.എസ.്സടി.സടി) 
കകരളത്തിസല കയര് വത്യവൊയത്തിസറെ 
വത്യവസ്ാപ തിതമായ പുകരാഗതതിക്ായതി 
1969 ലാണ് കകരള െംസ്ാന കയര് 
കകാര്്പെകറഷന് സ്ാപ തിക്സ്പെട്ടത്. സെറുകതിെ 
കയര് ഉൽപാദകര്ക്് ഉൽപാദന-വ തിപണന 
ൌകരത്യങ്ങള് െജ്രീകരതിക്കുന്നത് 
കയര് കകാര്്പെകറഷനാണ്. കയര് 
പ തിരതി ഉൽ്പെന്നങ്ങളുസെയും അനബന്ധ 
ഉൽ്പെന്നങ്ങളുസെയും ഉല്ാദനവം 
കകാര്്പെകറഷനതിൽ നതിക്ഷ തിപ്മാണ്. കയര് 
കമഖലയതിൽ വ തില വത്യതതിയാന സ്തിരതാ ഫണ്് 
(പ തി.പ തി.എെ)് പദ്ധതതി നെ്പെ തിലാക്കുന്നത് കയര് 
കകാര്്പെകറഷന് മുകഖനയാണ്. ഈ പദ്ധതതി 
അനെരതിച് സെറുകതിെ ഉല്ാദകരതിൽ നതിന്നുള്ള 
ഉല്ന്നങ്ങള് ഇെനതിലക്ാസര ഒെതിവാക്തി 
കയര് കകാര്്പെകറഷന് കശഖരതിക്കുന്നു. കയര് 
കകാര്്പെകറഷസറെ കയറ്റുമതതി മൂലത്യം 2015-16 -ൽ 
8.14 കകാെതി രൂപയായതിരുന്നത് 2016-17 -ൽ 10.16 
കകാെതി രൂപയായതി വര്ദ്ധതിച്ചു. 

കഫാം മാറ്ടിംഗ്സ് ഇന്്യ 
ല ടിമടിറ്ഡ്് (കഫാമടിൽ)
മൂലത്യ വര്ദ്ധതിത കയര് ഉല്ന്നങ്ങളുസെ 
കപ്രാത്ാഹനത്തിനായതി 1979 -ൽ നതിലവ തിൽ വന്ന 
സ്ാപനമാണ് കഫാമതിൽ. ൊകങ്തതിക വ തിദത്യ, 
യ�ങ്ങള് എന്നതിവയുസെ ഉപകയാഗത്തിനാണ് 
കഫാമതിൽ പ്രോനത്യം നൽകുന്നത്. 
യ�ത്റതി കമഖലയതിസല കയറ്റുമതതിക്ാസര 
െഹായതിക്കുന്നതതിനായതി 2000 -ൽ ആധുനതിക 
രരീതതിയതിലുള്ള ഒരു ്ഡ ഹൗസും ആരംഭതിച തിട്ടുണ്്. 
കഫാമതിലെ തിസറെ കയറ്റുമതതി മൂലത്യം 2015-16 -ൽ 13.05 
ലക്ഷം രൂപയായതിരുന്നത് 2016-17 -ൽ 56.41 
ലക്ഷം രൂപയായതി വര്ദ്ധതിച തിട്ടുണ്്.  
കദശരീയ കയര് ഗകവഷണ 
മാകനജ്ടമറെ് ഇന്സ്റടിറ്യൂട്്  
(എന്.സടി.ആര്.എം.ഐ)
ഗകവഷണ വ തികെന പ്രവര്ത്നങ്ങളതിലൂസെ മൂലത്യ 
വര്ദ്ധതിത ഉത്പന്നങ്ങളും രൂപ കല്നാേതിഷ് തിത 
ഉത്പന്നങ്ങളും വ തികെതി്പെ തിച്, ‘നത്യായവ തിലയ്ക് 
കയര് ഉത്പന്നങ്ങള് ലഭത്യമാക്കുക’ എന്നതാണ് 
ഈ സ്ാപനത്തിസറെ പ്രോന പ്രവര്ത്നം. 
കദശരീയവം അന്ര്കദശരീയവമായ െമാന 
ഗകവഷണ സ്ാപനങ്ങളുമായുള്ള െഹ 
പ്രവര്ത്നത്തിലൂസെ പുതതിയ കയര് ൊകങ്തതിക 
വ തിദത്യകളതിൽ പഠനങ്ങളും എന്.െതി.ആര്.എം.ഐ 
നെത്ന്നുണ്്.

കക� കയര് ഗകവഷണ 
സ്ാപനം
കക� കയര് കബാര്ഡതിസറെ പ്രോനസ്പെട്ട ഒരു 
കയര് ഗകവഷണ സ്ാപനമാണ് ആലപ്പുെയതിസല 
കലവൂരതിലുള്ള കക� കയര് ഗകവഷണ സ്ാപനം. 
1959 -ൽ സ്ാപ തിതമായ ഈ സ്ാപനത്തിന് 
ഭാരത െര്ക്ാരതിസറെ കരീെതിലുള്ള ശാെ്് 
ൊകങ്തതിക വക്പെ തിസറെ അംഗരീകാരം ലഭതിച തിട്ടുണ്്. 
കയര് വത്യവൊയവമായതി ബന്ധസ്പെട്ട ഏലൊ 
ശാെ്് ൊകങ്തതിക പ്രവര്ത്നങ്ങളും 
നെ്പെ തിലാക്കുന്നത്  ഈ സ്ാപനമാണ് .
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കകരള സംസ്ാന കയര് 
യ� നടിര്മ്ാണ കമ്പനടി ല ടി. 
(ടക.എസ.്സടി.എം.എം.സടി) 
ആലപ്ഴ.
കകരളത്തിസല കയര് കമഖലയ്കാവശത്യമായ 
യ�ൊമഗ്തികള് നൽകുക എന്ന 
ഉകദ്ശകത്ാസെ 2014 സഫബ്രുവരതിയതിൽ 
ആലപ്പുെയതിൽ ആരംഭതിച സ്ാപനമാണ് 
സക.എെ്.െതി.എം.എം.െതി. ഇലക്കട്രാണതിക് 
റാട്ടുകള്, ആകട്ടാകമററഡ് ്തിന്നതിംഗ് യ�ങ്ങള്, 
ഡതി-്ഫബറതിംഗ് യ�ങ്ങള്, വ തികലൊവ തിംഗ് 
യ�ങ്ങള്, കയര്കമഖലയ്കാവശത്യമായ 
മറ്റനബന്ധ യ�ങ്ങള് തെങ്ങതിയവ ലഭത്യമാക്കുക 
വെതി കകരളത്തിസല കയര്കമഖലയുസെ 
കവഗത്തിലുള്ള യ�വത്ക്രണം 
നെ്പെ തിലാക്കുകയാണ് സക.എെ്.െതി.എം.എം.െതി 
യുസെ ഉകദ്ശലക്ഷത്യം.
 

കകരളത്തടിടല കയര് 
വ്യവസായം
പ�ണ്ാം പഞ്വത്ര കാലയളവ തിൽ 
(2012-17) കയര് കമഖലയുസെ പദ്ധതതി വ തിഹതിതവം 
പദ്ധതതിസെലവം യഥാക്രമം 562.95 കകാെതി 
രൂപയും 448.6 കകാെതി രൂപയും (79.7 ശതമാനം) 
ആയതിരുന്നു. 2017-18 വാര്ഷ തിക പദ്ധതതി 
കാലയളവ തിൽ കയര് കമഖലയ്കനവദതിച പദ്ധതതി 
വ തിഹതിതം 128.1 കകാെതി രൂപയും 2017 ഒക്കൊബര് 
വസരയുള്ള കണക്നെരതിച് പദ്ധതതി സെലവ് 14.1 
കകാെതി രൂപ (10.9 ശതമാനം) യുമാണ്. 

പ�ണ്ാം പഞ്വത്ര പദ്ധതതിക്ാലത്ം 
2017-18 വാര്ഷ തിക പദ്ധതതിക്ാലത്ം 
കയര്കമഖലയതിസല പ്രോന 
പദ്ധതതികള്ക്നവദതിച പദ്ധതതി വ തിഹതിതവം 
പദ്ധതതി  പദ്ധതതി സചലവം പട്ഥിേ 3.1.13 -ൽ
കാണതിച തിരതിക്കുന്നു. 

2016-17-ൽ േയർ വ ഥിേസന ഡയറേ്െകററ്റ് 
വഴഥി നെപ് ഥിലയാക്ഥി വരുന് പ്ധയാന 
പദ്ധതഥിേളുടെഅവകലയാേനം

1. േയർ കമഖലയഥിടല  യ�വത്േരണവം 
പശ്യാത്ലസൗേര്യവ ഥിേസനവം

     കയര് െഹകരണ െംഘങ്ങളുസെ 
ആധുനതികവത്ക്രണം, പുനരുദ്ധാരണം, 
വ തിവ തിേ തരത്തിലുള്ള പശ്ാത്ല 
ൌകരത്യ വ തികെനം എന്നതിവ ഉകദ്ശതിച്ചുള്ള 
പദ്ധതതിയാണതിത്. 2016-17 വര്ഷത്തിൽ 
ഈ പദ്ധതതിയതിലൂസെ 290 ആകട്ടാമാറ്റതിക് 
്തിന്നതിംഗ് യ�ങ്ങള് സ്ാപ തിക്കുകയും 
പലതരത്തിലുള്ള പശ്ാത്ല വ തികെന 
പ്രവര്ത്നങ്ങള് നെ്പെ തിലാക്കുകയും 
സെയ്തിട്ടുണ്്.  
2. വ ഥിപണനം, പരസ്യ പ്ചയാരണ വ്യയാപയാര 
പ്വർത്നങ്ങള് മുതലയായവയ്ക്കും 
കഷയാറൂമുേള് സ്ഥയാപഥിക്കുന്തഥിനുമുള്ള ധന 
സഹയായം.
 കയര് കമഖലയതിസല പലതരത്തിലുള്ള 
വ തിപണന പ്രവര്ത്നങ്ങള് 
ശക്തതിസ്പെടുത്ന്നതതിനം 
പ്രെരതി്പെ തിക്കുന്നതതിനം ഉകദ്ശതിച്ചുള്ളതാണ് 
ഈ പദ്ധതതി. ഈപദ്ധതതിയുസെഭാഗമായതി 
2016-17 -ൽ കയര് കകരള 2016, 
ഓണ്�്ലന് വ തിപണനകപ്രാത്ാഹനം 
എന്നതിവ െംഘെതി്പെ തിക്കുകയും സെയ്ത.  
3. േയർ, ചേഥിരഥി, നയാര് എന്ഥിവയടെ 
വ ഥിലസ്ഥഥിരതയ്ക്് കവണ്ഥിയള്ള വ ഥില 
വ്യതഥിയയാന സ്ഥഥിരത ഫണ്്

     കയര്, െകതിരതിനാര്, കയര് ഉൽ്പെന്നങ്ങള് 
എന്നതിവയുസെ വ തിലസ്തിരത 
ഉറ്പൊക്കുന്നതതിന് കവണ്തിയുള്ളതാണ് 
ഈ പദ്ധതതി. വ തില വത്യതതിയാന 
സ്തിരതാഫണ്തിസറെ കരീെതിൽ കകരള 
െംസ്ാന കയര് കകാര്്പെകറഷന്, 
കയര്സഫഡ്, കഫാമതിൽ എന്നതിവയ്ക് 
സെലവായ തകയുസെ നഷ്പരതിഹാരം 
േനെഹായമായതി നൽകതിയതിട്ടുണ്്. ഈ 
പദ്ധതതിയുസെ കരീെതിൽ സക.എെ്.െതി.െതി, 
കയര്സഫഡ് എന്നതിവ തിെങ്ങളതിൽ നതിന്നും 1 
ലക്ഷം കത്വ തിറെൽ െകതിരതിനാരും 100 കകാെതി 
രൂപ വ തില വരുന്ന കയര് ഉൽ്പെന്നങ്ങളും 
കശഖരതിച തിട്ടുണ്്.

 
4. േയർ ഭൂവസ്ത് വ ഥിേസന പരഥിപയാെഥി

     കയര് ഭൂവെ്്ം ഉപകയാഗതിച്ചുസകാണ്ടുള്ള 
കയര് അേതിഷ് തിത പുതതിയ ൊകങ്തതിക 
വ തിദത്യകളുസെ വത്യാപനമാണ് ഈ 
പദ്ധതതി സകാണ്ടുകദ്ശതിക്കുന്നത്. കയര് 
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അദ്ധ്യായം 3, വധ്വസയായം, സസവനം, വധ്യാപയാരം

പട്ഥിേ 3.1.13
േയർകമഖലയഥിടലപ്ധയാനപദ്ധതഥിേളുടെസംസ്ഥയാന പദ്ധതഥി വഥിഹഥിതവം 

പദ്ധതഥിടചലവം (രൂപ കേയാെഥിയഥിൽ)

ക്രമ.
നമ്പർ പദ്ധതഥിേള്

പ�ണ്യാം 
പഞ്വത്ര പദ്ധതഥി വയാർഷഥിേ പദ്ധതഥി 2017-18
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ന
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1 കയര്കമഖലയതിസല 
യ�വത്കരണവം 
പശ്ാത്ലൌകരത്യ 
വ തികെനവം

325.4 162.7 50.0 45.0 1.3 2.8

2 വ തിപണനം, പരെത്യ 
 പ്രൊരണ വത്യാപാര 
പ്രവര്ത്നങ്ങള്  
മുതലായവയ്ക്കും കഷാറൂമുകള് 
സ്ാപ തിക്കുന്നതതിനമുള്ള  
േന െഹായം 

33.5 28.7 85.7 8.8 0.03 0.3

3 കയര്, െകതിരതി, നാര്  
എന്നതിവയുസെ വ തിലസ്തിരതയ്ക് 
കവണ്തിയുള്ള വ തില വത്യതതിയാന 
സ്തിരത ഫണ്്

95.0 148.9 156.7 48.7 2.6 5.3

4 കയര് ഭൂവെ്് വ തികെന 
പരതിപാെതി

1.5 5.0 333.0 0.30 0.15 50.0

5 ഉല്ാദനവം വ തിപണന  
പ്രകൊദനവം

20.0 23.9 119.5 5.5 5.4 98.2

6 കയര്, കയറുല്ന്നങ്ങള് 
എന്നതിവയുസെ വ തില്നയ്ക്കുള്ള 
വ തിപണതി വ തികെന െഹായം

30.0 30.0 100.0 8.8 3.3 37.5

അവലംബം: 2012-13 മുതൽ 2016-17 വടരയുള്ള സംസ്ാന ആസൂ്ണ കബാര്ഡ്ടിടറെ ബഡ്്ജറ്്, പ്ാന് ക്പേസ്:   

ഭൂവെ്്സത് ഒരു സ്റാറെകര്ഡ്നതിര്മ്ാണ 
ഉൽ്പെന്നമായതി ഉപകയാഗതിക്കുന്നതതിന് 
ഉകദ്ശതിച്ചുള്ള പദ്ധതതിയാണതിത്. 
2016-17 ൽ എന്.െതി.ആര്.എം.ഐയ്ക് 
ഗകവഷണെഹായം നൽകതി. കയര് 
ഭൂവെ്്ങ്ങളുസെ ഉപകയാഗവം പരതിസ്തിതതി 
ൌഹൃദ പ്രവര്ത്നങ്ങളും െംബന്ധതിച 
പ്രദര്ശനവം 2,000 സതാെതിലാളതികള്ക്് 

പരതിശരീലനവം നൽകതിയതിട്ടുണ്്.

5. ഉല്യാദനവം വ ഥിപണന പ്കചയാദനവം

    കയര്-കയര് ഉല്ന്നങ്ങള് എന്നതിവയുസെ 
ഉല്ാദനം, വ തിപണനം, കയറ്റുമതതി 
എന്നതിവയ്ക്കുള്ള േനെഹായം 
നൽകുന്നതതിനകദ്ശതിച്ചുള്ളതാണ് ഈ 
പദ്ധതതി. 2016-17 -ൽ ഈ പദ്ധതതിയുസെ 
കരീെതിൽ 524 കയര് െഹകരണ 
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െംഘങ്ങള്ക്് ഉല്ാദന വ തിപണന 
പ്രകൊദന െഹായം നല്കതി. 

6. േയർ, േയറുല്ന്ങ്ങള് എന്ഥിവയടെ 
വ ഥില്നയ്ക്കുള്ള വഥിപണഥി വ ഥിേസന 
സഹയായം
പുതതിയ കഷാറൂമുകള്, പ്രൊരണം 
നതിലവ തിലുള്ള കഷാറൂമുകളുസെ 
പുനരുദ്ധാരണം, കഗാഡൗണുകള്, 
വ തിപണതിസയക്കുറതിച്ചുള്ള പഠനം, 
വ തിപണന ത�ങ്ങള് രൂപരീകരതിക്കുക 
എന്നതിവയ്ക്കുള്ളതാണ് ഈ പദ്ധതതി. 2016-17 
-ൽ ഈ പദ്ധതതി പ്രകാരം 25 കയര് മാറ്റ്െ് 
ആറെ് മാറ്റതിംഗ്െ് സൊ്െറ്റതികള്ക്കും 
കയര് കകാര്്പെകറഷനം കഫാമതിലെ തിനം 
വ തിപണതി വ തികെന െഹായം 
നൽകതിയതിട്ടുണ്്.

ടതാണ് കശഖരണവം 
െകടിരടിനാര് നടിര്മ്ാണവം 
കകരളത്തിസല കയര് െഹകരണ െംഘങ്ങള് 
2016-17 -ൽ 1.42 കകാെതി രൂപ സെലവ തിൽ 
1.13 കകാെതി എണ്ം സതാണ്ടും 22.34 കകാെതി 
രൂപ സെലവ തിൽ 11,745.08 െണ് െകതിരതി നാരും 
െംഭരതിച തിട്ടുണ്്. 42.96 കകാെതി രൂപ മൂലത്യത്തിന് 
ഏകകദശം 10,740.06 െണ് കയര് ഉല്ാദതി്പെ തിച തിട്ടുണ്്. 
2016-17ൽ 436 കയര് െഹകരണ െംഘങ്ങള് 
കയര് ഇെ നതിര്മ്ാണ കമഖലയതിലും 93 എണ്ം 
കയര് ഉല്ന്ന കമഖലയതിലും പ്രവര്ത്തിക്കുന്നു. 

2016-17-ൽ കയര് ഉല്ാദക കമഖലയതിലും ഉല്ന്ന 
കമഖലയതിലും നൽകതിയതിരതിക്കുന്ന സമാത്ം കൂല തി 
യഥാക്രമം 28.94 കകാെതി രൂപയും 7.53 കകാെതി 
രൂപയുമാണ്. ഇത്  െംബന്ധതിച കെതിഞ്ഞ 6 
വര്ഷസത് വ തിശദാംശങ്ങള് അനുബന്ം 3.1.46 
-ൽ സകാടുത്തിരതിക്കുന്നു. 
 

കയര്, കയറുൽപ്ന്നങ്ങള് 
എന്നടിവയുടെ കയറ്റുമതടി
2015-16 ൊ്ത്തിക വര്ഷം, കയറതിസറെയും 
കയറുൽ്പെന്നങ്ങളുസെയും കയറ്റുമതതി മൂലത്യവം 
അളവം 1,901.43 കകാെതി രൂപയും 752,020 MTയും 
ആയതിരുന്നത് 2016-17ൽ 2,281.65 കകാെതി 
രൂപയും 957,045 MTയും ആയതി വര്ദ്ധതിച തിട്ടുണ്്. 
അതായത്, 27.3 ശതമാനം വര്ദ്ധനവ് അളവ തിലും 
20 ശതമാനം മൂലത്യത്തിലും കരഖസ്പെടുത്തിയതായതി 
കണക്ാക്കുന്നു. കയര്നാര്, കയര് റഗ്െ്, 
കയര് പ തിത്്, കയര് കറാ്പെ്, കയര് യാണ്, കയര് 
ജതികയാ സെസൈ്്റ്റൽെ്, ്കത്റതി മാറ്റതിങ്ങ്െ്, 
യ�ത്റതി മാറ്റതിങ്ങ്െ്, റബ്ബ്റെ്ഡ് കയര്, 
തെങ്ങതിയവയാണ് 2016-17ൽ ഇന്ത്യയതിൽ 
നതിന്നുള്ള പ്രോന കയര് കയറ്റുമതതി ഉല്ന്നങ്ങള്. 
കെതിഞ്ഞ 5 വര്ഷസത് കകരളത്തിസല കയര് 
സപാതകമഖലാ സ്ാപനങ്ങള് വെതിയുള്ള കയര്, 
കയറുൽ്പെന്നങ്ങള് എന്നതിവയുസെ വ തിശദാംശങ്ങള് 
അനുബന്ം 3.1.47 ലും ചഥിത്ം 3.1.10 ലും 
കാണതിച തിരതിക്കുന്നു. 
 
കകരളത്തിസല കയര് സപാതകമഖലാ 

ചഥിത്ം 3.1.10
സംസ്ഥയാന ടപയാതുകമഖലയാ സ്ഥയാപനങ്ങളുടെ േയർ, േയറുല്ന് േയറ്റുമതഥി  
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                      (അവലംബം: കയര് വ ടികസന ഡ്യറക്െകററ്്, കകരള സര്ക്ാര്)
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അദ്ധ്യായം 3, വധ്വസയായം, സസവനം, വധ്യാപയാരം

ചഥിത്ം 3.1.11
കേരളത്ഥിലും കദശീയതലത്ഥിലും ഉള്ള േയർ ടപയാതുകമഖലയാ സ്ഥയാപനങ്ങളുടെ 

േയറ്റുമതഥി വളർചയാ നഥിരക്് (ശതമയാനത്ഥിൽ) 
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(ശതമാനം)

കകരളം-വളര്ചാനതിരക്് 
(ശതമാനം)

                      (അവലംബം: കയര് കബാര്ഡ്് സ്റാറ്ടിസ്റടിക് സ്, കയര് വ ടികസന ഡ്യറക്െകററ്്, കകരള സര്ക്ാര്)

കബയാക്് 3.1.10
പ�ണ്യാം പഞ്വത്രക്യാലത്് കേരളത്ഥിടല േയർ 

വ്യവസയായത്ഥിനുണ്യായ കനട്ങ്ങള്

• കയര് െഹകണ െംഘങ്ങള് വെതി സതാണ്് കശഖരണ പദ്ധതതി ഫലപ്രദമായതി നെ്പെ തിലാക്ാന് കെതിഞ്ഞു.
• ഇന്കം െക്പൊര്ട്ട് സ്കരീം പ്രകാരം 2015-16 ൽ 28,041 കയര് സതാെതിലാളതികള്ക്കും 2016-17 ൽ 23,045 

കയര് സതാെതിലാളതികള്ക്കും േനെഹായം നൽകതി
• 13,900 കയര് സതാെതിലാളതികള്ക്് വ തിരമതിക്ൽ ആനകൂലത്യം നൽകതി.
• ആലപ്പുെയതിസല കണതിച്ചുകുളങ്ങരയതിൽ കയര് കകാംപെതിററ് കബാര്ഡ് ഫാക്െറതി സ്ാപ തിച്ചു.
• പ തി.വ തി.െതി െഫ്റ്റഡ് യൂണതിറ്റതിസറെ ആധുനതികവത്ക്രണത്തിനം വ തിപുലരീകരണത്തിനമായതി 

കയര്സഫഡതിന് േനെഹായം അനവദതിച്ചു.
• കയര് െഹകരണ െംഘങ്ങളതിൽ 68 ഡതി്ഫബറതിംഗ് യ�ങ്ങള് സ്ാപ തിച്ചു.
• NREGP ബന്ധസ്പെടുത്തി ജലെംരക്ഷണം, മസണ്ാല തി്പെ് തെയൽ, കറാഡ നതിര്മ്ാണം എന്നരീ 

പ്രവര്ത്നങ്ങളതിൽ കയര് ഭൂവെ്്ത്തിസറെ ഉപകയാഗം ആരംഭതിച്ചു.
• ആലപ്പുെയതിൽ കയര് െ്ക്കൂള് ആരംഭതിച്ചു.
• കയര് വ തികെന പ്രവര്ത്നങ്ങളുസെ കമൽ കനാട്ടത്തിനായതി അസപസൈ് കബാഡതി കഫാര് കയര് 

പുന:െംഘെതി്പെ തിച്ചു.
• പ്രകൃതതിദത് കയര്, കയറുൽ്പെന്നങ്ങള് എന്നതിവയുസെ പ്രെരണത്തിനായതി ഓകരാ വര്ഷവം “കയര് 

കകരള” െംഘെതി്പെ തിച്ചു.
• കയര്സഫഡതിസറെ കയര് െംഭരണം 2016-17-ൽ 98,965.19 കത്വ തിറെലായതി ഉയര്ന്നു.
• കയര്സഫഡതിൽ നതിന്നുമുള്ള കയറതിസറെ വ തിൽ്പെന 2016-17 -ൽ 84,569.96 കത്വ തിറെലായതി ഉയര്ന്നു.
•  2016-17 ൽ കയര് സഫഡതിസറെ വ തിറ്റുവരവ് 63.96 കകാെതി രൂപയായതി ഉയര്ന്നു.
• കകരള െംസ്ാന കയര് കകാര്്പെകറഷസറെ വ തിറ്റുവരവ് 2006-07 ൽ 293 ലക്ഷമായതിരുന്നത് 2016-17 –ൽ 

10,500 ലക്ഷം രൂപയായതി വര്ദ്ധതിച്ചു.
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സാമ്പത്തിക അവല�ാകനം 2017, ലകരള സംസ്ാന ആസൂത്രണ ല�ാര്ഡ്  

സ്ാപനങ്ങളുസെ കയറതികറെയും കയര് 
ഉല്ന്നങ്ങളുസെയും കയറ്റുമതതി 2012-13 മുതൽ 
2016-17 വസര അനകൂലമായ ഗതതിയാണ് 
കാണതിക്കുന്നത്. മുന്വര്ഷവമായതി 
താരതമത്യസ്പെടുത്ക്ാള് 2016-17 -ൽ 25 
ശതമാനം കയറ്റുമതതി വര്ദ്ധനവാണുള്ളത്.
കദശരീയ തലത്തിൽ പല വര്ഷങ്ങളതിലും വത്യതതിയാനം 
കാണതിക്കുന്നുസണ്ങ്തിലും ഉല്ാദനത്തിലും 
കയറ്റുമതതിയതിലും അനകൂലമായ ഗതതിയാണ് 
കാണതിക്കുന്നത്. െംസ്ാന സപാതകമഖലാ 
സ്ാപനങ്ങളുസെ കയറ്റുമതതിയും കദശരീയ 
തലത്തിലുള്ള കയറ്റുമതതിയും തമ്തിലുള്ള താരതമത്യം 
ചഥിത്ം 3.1.11 -ൽ കാണതിച തിരതിക്കുന്നു. 
 

കയര് കമഖലയ്കായുള്ള കക� 
പദ്ധതടികള്

മഹടിള കയര് കയാജന 
കയര് വത്യവൊയ കമഖലയതിൽ ഗ്ാമരീണ 
വനതിതകള്ക്് െകതിരതി ഉല്ാദനകമഖലയതിലും 
അനബന്ധ കമഖലകളതിലും െത്വയം സതാെതിൽ 
െംരംഭങ്ങള് പ്രദാനം സെയ്യുക എന്ന ഉകദ്ശ 
ലക്ഷത്യകത്ാസെ നതിലവ തിൽ വന്ന ആദത്യ 
പദ്ധതതിയാണ് മഹതിളാ കയര് കയാജന. 
ഗ്ാമരീണ കമഖലയതിൽ െകതിരതി പ തിരതിക്കുന്നതതിന് 
യ�വൽകൃത റാട്ടുകള് ഉപകയാഗതിക്കുന്നതതിലൂസെ 
സതാെതിലവെരങ്ങള്, ഗുണം, ഉല്ാദനക്ഷമത, 
മതികച കജാല തി ൊഹെരത്യങ്ങള്, 
സതാെതിലാളതികള്ക്് ഉയര്ന്ന വരുമാനം 
എന്നതിവ വര്ദ്ധതി്പെ തിക്കുന്നതതിനള്ള ൊേത്യത 
സൃഷ് തിക്സ്പെടുന്നു.
 

കയര് ഉദ്യമടി കയാജന
കയര് വത്യവൊയ പുനരുദ്ധാരണം, നവരീകരണം, 
നൂതന ൊകങ്തതിക വ തിദത്യകള് വ തികെതി്പെ തിക്ൽ 
എന്നതിവയതിലൂസെ കയര് കമഖലയുസെ സുസ്തിര 
വ തികെനം ലക്ഷത്യമതിട്ട് വ തിഭാവനം സെയ് 
പദ്ധതതിയാണ് കയര് ഉദത്യമതി കയാജന. ഇതതിലൂസെ 
െ്്രീകള്ക്കും ഗ്ാമരീണ കമഖലയതിസല ദുര്ബല 
വ തിഭാഗങ്ങള്ക്കും കൂടുതൽ സതാെതിലവെരങ്ങള് 
സൃഷ് തിക്കുന്നതതിന് അവെരം ഉണ്ാക്കുന്നു.

കയര് വടികാസ് കയാജന
അെംെ്കൃത വെ്തക്ളുസെ ഉയര്ന്ന 

ഉപകയാഗം, ഗ്ാമരീണ ജനങ്ങളുസെ, പ്രകതത്യകതിച്  
െ്്രീകളുസെ ്വദഗ്ദ്ധത്യവം സതാെതിലും 
വ തികെതി്പെ തിക്കുക, രാജത്യത്തിനകത്ം 
പുറത്ം കയര് ഉത്പന്നങ്ങളുസെ 
വ തിപണനം ശക്തതിസ്പെടുത്ക മുതലായ 
പ്രവര്ത്നങ്ങളതിലൂസെ കയര് വത്യവൊയത്തിസറെ 
സുസ്തിരമായ വ തികാെമാണ് ഈ പദ്ധതതി 
സകാണ്ടുകദ്ശ്തിക്കുന്നത്. 

ഉപസംഹയാരം
കയര് പ്രകൃതതിദത് നാര് ആയതതിനാലും 
പ്രകൃതതിയതികലക്് മെങ്ങുക എന്ന െമരീപകാലസത് 
ആപ്വാകത്യവം കയര് വത്യവൊയസത് 
ഭാവ തിയുസെ പ്രതരീക്ഷയാക്തി തരീര്ത്തിട്ടുണ്്. 
സതാണ്് കശഖരണത്തിസല കുറവ്, വര്ദ്ധതിച 
ഉത്പാദനസചലവ്, െകതിരതിനാരതിസറെ ദൗര്ലഭത്യം, 
പര്രാഗതരരീതതിയതിലുളള സതാണ്് തലെലും 
പ തിരതിക്ലും മൂലമുണ്ാകുന്ന മല തിനരീകരണം, 
കൃ്തിമനാരുകളതിൽ നതിന്നുള്ള മത്രം, മറ്റ് 
കമഖലകളതികലക്കുള്ള സതാെതിലാളതികളുസെ കുെതികയറ്റം 
എന്നതിവയാണ് ഈ കമഖലയതിൽ നതിലനതിൽക്കുന്ന 
പ്രശ്നങ്ങള്. നവരീനവം, ശാെ്്രീയവം, 
സെലവ് കുറഞ്ഞതമായ മാര്ഗ്ങ്ങളതിലൂസെ ഈ 
പരതിമതിതതികസള മറതികെക്ാവന്നതാണ്.

േശുവണ്ഥി വ്യവസയായം 

കലാക വത്യാപകമായതി ഉപകയാഗതിക്കുന്നതം 
ഏറ്റവം പ്ര തിയങ്രവം ഭക്ഷത്യകയാഗത്യവമായ 
കശുവണ്തി പരതി്പെ തിസറെ ഉല്ാദനത്തിൽ ഇന്ത്യ 
മൂന്നാംസ്ാനത്ാണ്. (അവലംബം (www.casheinfo.

com/cashew-facts.html). 2014 സല കണക്കുകള് 
പ്രകാരം ഇന്ത്യയുസെ അെംെ് കൃത കശുവണ്തി 
ഉത്പാദനം 737,000 സമട്രതിക് െണ് ആണ്. 
ഇത് കലാകത്് ആസക ഉല്ാദതി്പെ തിച 4,092,241 
സമട്രതിക് െണ് കശുവണ്തിയുസെ 18 ശതമാനമാണ്. 
കലാകത്് ഇന്ത്യ ഏറ്റവം കൂടുതൽ അെംെ്കൃത 
കശുവണ്തി ഉൽ്പൊദകരായതി തെരുന്നു. 
ഐവറതികകാെ്റ്റ്, വ തിയറ്റ്നാം, ഗതിനതി-ബ തിൌ, 
ബ്െരീൽ, ൊന്ൊനതിയ, സമാൊംബ തിക്, 
ഇന്ത്യാകനഷത്യ തെങ്ങതിയവയാണ് മറ്റ് പ്രോന 
ഉത്പാദക രാജത്യങ്ങള്. കശുവണ്തി സകാകക്ാ 
വ തികെന ഡയറക്െകററ്റതിസറെ (ഡതി.െതി.െതി.
ഡതി) യുസെ കണക്കു പ്രകാരം 2015-16 
കാലഘട്ടത്തിൽ 670,000 സമട്രതിക് െണ് കശുവണ്തി 
ഉൽ്പൊദതി്പെ തിച തിരുന്ന സ്ാനത്് 2016-17 
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അദ്ധ്യായം 3, വധ്വസയായം, സസവനം, വധ്യാപയാരം

-ൽ 779,335 സമട്രതിക് െണ് കശുവണ്തിയാണ് 
ഉൽ്പൊദതി്പെ തിചത്. കലാകത്തിസല സതരസഞ്ഞടുത് 
രാജത്യങ്ങളതിസല കശുവണ്തി ഉല്്പാദനത്തിസറെ 
പങ്് ചഥിത്ം 3.1.12 -ൽ സകാടുത്തിരതിക്കുന്നു. 
2011 മുതൽ 2014 വസരയുളള സതരസഞ്ഞടുത് 
രാജത്യങ്ങളതിസല കശുവണ്തി ഉല്ാദനം പട്ഥിേ 3.1.14 
-ൽ സകാടുത്തിരതിക്കുന്നു. 

ഇന്ത്യയതിൽ കശുവണ്തി െംസ്കരണത്തിസറെ 50 
ശതമാനവം അെംഘെതിത കമഖലയതിലാണ് 
പ്രവര്ത്തിക്കുന്നത്. ഏകകദശം 1,800 
ഇെത്രവം 2,200 വലുതമായതിട്ടുള്ള കശുവണ്തി 
െംസ്കരണ യൂണതിറ്റുകള് പ്രവര്ത്തിക്കുന്നു. 
പണതിസയടുക്കുന്ന സതാെതിലാളതികളതിൽ ഭൂരതിഭാഗവം 
െ്്രീകളാണ്. കകരളം, കര്ണാെക, കഗാവ, 
മഹാരാഷ്ട്ര, പശ് തിമ തരീരപ്രകദശം, തമതിെ്നാെ്, 
ആ�ാപ്രകദശ്, ഒറരീസ്, (കതിെക്ന് തരീരപ്രകദശം), 
പശ് തിമ ബംഗാള്, ഛത്തിെ്ഗഡ് , ഗുജറാത്്, 
ജാര്ഖണ്് വെക്കു-കതിെക്ന് െംസ്ാനങ്ങള് 

എന്നരീ പ്രകദശങ്ങളതിലാണ് കശുമാവ് കൃഷ തി 
മുഖത്യമായും കണ്ടുവരുന്നത്. നതിലവ തിൽ 7.8 ലക്ഷം 
സമട്രതിക് െണ് ഉല്ാദനവം 753 കതികലാഗ്ാം/
സഹക്െര് ഉല്്പാദനക്ഷമതകയാടും കൂെതിയ 10.4 
ലക്ഷം സഹക്െര് പ്രകദശത്ാണ് കശുമാവ് 
കൃഷ തി സെയ് ത വരുന്നത്. ഏകകദശം 16 ലക്ഷം 
െണ് അെംെ് കൃത കശുവണ്തി ആവശത്യമായതി 
വരുന്നത് ഇെത്രവം വന്കതിെവമായ 
ആസക 1,800 സമട്രതിക് െണ് 2,200 െംസ്ക്കരണ 
യൂണതിറ്റുകളതിൽ നതിന്നാണ്. ഇവയതിൽ കൂടുതലും 
െ്്രീ സതാെതിലാളതികളാണ്. ബാക്തിയുള്ള 8.9 
ലക്ഷം സമട്രതിക് െണ് അെംെ് കൃത കശുവണ്തി 
ആഫതിക്ന് സതക്കു കതിെക്ന് ഏഷത്യന് 
രാജത്യങ്ങളതിൽ നതിന്നും ഇറക്കുമതതി സെയ്യുന്നു. 
2016-17 സല ഇന്ത്യയുസെ അെംെ് കൃത കശുവണ്തി 
ഇറക്കുമതതി 7.7 ലക്ഷം സമട്രതിക് െണ് ആയതിരുന്നു. 
(അവലംബം. DCCD, ടകാച ടി). 

 

പട്ഥിേ 3.1.14
ടതരടഞ്ടുത് രയാജ്യങ്ങളഥിടല േശുവണ്ഥി ഉല്്പയാദനം, 2011-2014 (ടമ്ഥിേ് െണ്ഥിൽ) 

രയാജ്യങ്ങള് 2011 2012 2013 2014
ഇന്ത്യ 692,000 674,000 728,000 737,000

ഐവറതികകാെ്റ്റ് 400,000 460,000 525,000 460,000
വ തിയറ്റ്നാം 300,002 264,810 252,000 425,000

ഗതിനതി-ബ തിൌ 190,000 176,400 158,000 220,000
ൊന്ൊനതിയ 149,999 130,000 126,000 120,000

        അവലംബം: കാഷയൂ എക്്കപാര്ട്് ടപ്ാകമാഷന് കകൌണ്സടിൽ, ടകാല്ം

ചഥിത്ം 3.1.12
കലയാേത്ഥിടല ടതടരടഞ്ടുത് രയാജ്യങ്ങളഥിടല േശുവണ്ഥി ഉല്്പയാദനം (2014) 
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                      അവലംബം: കാഷയൂ എക്്കപാര്ട്് ടപ്ാകമാഷന് കകൌണ്സടിൽ, ടകാല്ം
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സാമ്പത്തിക അവല�ാകനം 2017, ലകരള സംസ്ാന ആസൂത്രണ ല�ാര്ഡ്  

ഡതി.ജതി.െതി.ഐ & എെ് കണക്കുകളനെരതിച് 
(അവലംബം: സടിഇപടിസടിഐ, ടകാല്ം), 2015-16 
വര്ഷകാലയളവ തിൽ 4,952.1 കകാെതി രൂപ 
മൂലത്യമുള്ള 96,346 സമട്രതിക് െണ് കശുവണ്തി ്പെരതിപ്പും 
2016-17-ൽ 5,168.8 കകാെതി രൂപ മൂലത്യമുള്ള 82,302 
സമട്രതിക് െണ് കശുവണ്തി ്പെരതിപ്പും ഇന്ത്യയതിൽ 
നതിന്നും കയറ്റുമതതി സെയ്തിട്ടുണ്്. 2016-17 സല 
കയറ്റുമതതി അളവ തിൽ 15 ശതമാനം കുറയുകയും 
മൂലത്യം 4 ശതമാനം വര്ദ്ധതിക്കുകയും സെയ്ത. 
ഇന്ത്യയതിൽ ഉൽ്പൊദതി്പെ തിക്കുന്ന കശുവണ്തി 
പരതി്പെ തിസറെ പ്രോന അന്ാരാഷ്ട്രാ വ തിപണതി 
അകമരതിക്, യൂ്ണറ്റഡ് അറബ് എമതികററ്റ്െ്, 
ജ്പൊന്, ൌദതി അകറബത്യ, സനതര്ലാന്ഡ്, 
ഫാന്െ്, സകാറതിയ, ജര്മ്നതി, സബൽജതിയം, 
സ്യതിന് തെങ്ങതിയ രാജത്യങ്ങളാണ്. 2007-08 
മുതൽ 2016-17 വസര കശുവണ്തി കമഖലയതിൽ 
നതിന്നുള്ള വ തികദശ നാണത്യ വരുമാനം അനുബന്ം 
3.1.48 -ൽ കെര്ത്തിരതിക്കുന്നു.

പ്രോന കശുവണ്തി ഉത്പാദക െംസ്ാനങ്ങളതിൽ 
ഉൽ്പൊദനത്തിലും ഉൽ്പൊദനക്ഷമതയതിലും 
മുന്നതിൽ മഹാരാഷ്ട്ര െംസ്ാനമാണ്. 
ഉയര്ന്ന ഉൽ്പൊദനക്ഷമതയുള്ള 
വ തിത്തിനങ്ങളുസെ ഉപകയാഗം, സമചസ്പെട്ട 
കൃഷ തി പരതിപാലനം, കവണ്് ജലകെെന 
ൌകരത്യം എന്നതിവയതിലൂസെയാണ് മഹാരാഷ്ട്ര 
ഈ കനട്ടം ്കവരതിചത്. ഡതി.െതി.െതി.ഡതി 
കണക്കുകളനെരതിച് 2016-17 -ൽ അെംെ് കൃത 
കശുവണ്തി ഉൽ്പൊദനത്തിൽ കകരളം അഞ്ാം 
സ്ാനത്ാണ്. ഇന്ത്യയതിസല കശുമാവ് കൃഷ തിയുസെ 
വ തിസ്തരീര്ണ്ം, ഉല്ാദനക്ഷമത, ആഭത്യന്ര 
ഉൽ്പൊദനം ഇവ അനുബന്ം 3.1.49 - ൽ 
കെര്ത്തിരതിക്കുന്നു.  

കകരളത്തടിടല കശുവണടി 
വ്യവസായം
 
കകരളത്തിൽ കശുവണ്തി വത്യവൊയം മുഖത്യമായും 
സകാലെം ജതിലെയതിലാണ് കക�രീകരതിച തിരതിക്കുന്നത്.  
സകാലെസത് ‘കശുവണ്തി വത്യവൊയ കക�ം’ 
എന്നാണ് കക� െര്ക്ാര് വ തികശഷ തി്പെ തിച തിട്ടുള്ളത്. 
ോരാളം സതാെതിൽ ൊദ്ധത്യത നൽകുന്നതം 
ഏകകദശം 1.5 ലക്ഷകത്ാളം കപര് 
പണതിസയടുക്കുന്നതമായ ഈ കമഖലയതിൽ 
െ് ് രീ സതാെതിലാളതികളാണ് അേതികവം 
(90 ശതമാനത്തിന മുകളതിൽ). താെ്ന്ന 
വരുമാനക്ാരായ അകനകം കുടുംബങ്ങളുസെ 

വരുമാന മാര്ഗം കൂെതിയാണ് ഈ വത്യവൊയം.

2016-17 -ൽ സകാച തി തറമുഖം വെതി കയറ്റുമതതി 
സെയ് കശുവണ്തിയുസെയും കശുവണ്തി്പെരതി്പെ തിസറെയും 
സമാത്ം കയറ്റുമതതി 38,054 സമട്രതിക് 
െണ് ആയതിരുന്നു. ഇന്ത്യയതിസല ആഭത്യന്ര 
കശുവണ്തി ഉൽ്പൊദനത്തിസറെ 11 ശതമാനവം 
െംസ്കരണത്തിസറെ 35 ശതമാനവം കകരളം 
്കകാരത്യം സെയ്യുന്നു. െംസ്ാനത്തിസറെ 
വ തിവ തിേ ഇെങ്ങളതിലായതി പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന 800 
ഫാക്െറതികളുസെ ആവശത്യത്തിന് 6 ലക്ഷം സമട്രതിക് 
െണ് കശുവണ്തി പ്രതതിവര്ഷം ആവശത്യമാണ്. 
സകാച തിയതിൽ ഡതി.െതി.െതി.ഡതി കണക്് പ്രകാരം, 
നതിലവ തിൽ കകരളത്തിസല കശുവണ്തി കമഖല 
90,870 സഹക്െറാണ്. ഉല്്പാദനം 83,980 സമട്രതിക് 
െണ്ം, ഉല്്പാദന ക്ഷമത 962 കതികലാ ഗ്ാം/
സഹക്െറും ആണ് (അവലംബം-ഡ്ടി.സടി.സടി.ഡ്ടി ടകാച ടി). 
ൊ്ത്തിക സ്തിതതി വ തിവര ഡയറക്െകററ്റതിസറെ 
കണക്കു പ്രകാരം, കകരളത്തിസല കശുവണ്തി 
കമഖല 41,660 സഹക്െറും, ഉല്ാപാദനം 
27,944 സമട്രതിക് െണ്ം, ഉല്ാദനക്ഷമത 671 
കതികലാ ഗ്ാം സഹക്െറുമാണ്. ഡയറക്െകററ്റ് 
ഓഫ് കാഷ്യൂനട്ട് & സകാകക്ാ സഡവലപ്സമറെ്, 
സകാച തി കശുവണ്തിയുസെ യഥാര്ത്ഥ ഏരത്യ 
കസണ്ത്ന്നതതിനായതി ഒരു അെതിസ്ാന െര്സവ്വ 
1990 -ൽ നെത്തി. കഡറ്റായുസെ അെതിസ്ാനത്തിൽ 
സഡവലപ്സമറെ് ഡതി്പൊര്ട്ട്സമന്റുകളുസെ 
വ തികെനത്തിനായതി പ്രകദശത്് ്കവരതിച 
കനട്ടങ്ങള് തെര്ന്നുള്ള വര്ഷങ്ങളതിൽ 
കശുവണ്തിയുസെ കമഖലയതികലക്് കെര്ത്തിട്ടുണ്്. 
ൊ് തിള് െര്സവ്വ അെതിസ്ാനമാക്തിയുള്ള 
ഗകവഷണ മാനദണ്ങ്ങള് അനെരതിചാണ് 
ഉൽ്പൊദന ഡാറ്റാ കശഖരതിക്കുന്നത്.  ഈ രണ്് 
ഡയറക്െകററ്റുകളതിൽ നതിന്നുള്ള വ തിവരങ്ങള് കൂട്ടതി 
കയാജതി്പെ തികക്ണ്തണ്്.
 
അെംെ്കൃത കശുവണ്തി ഉൽ്പൊദനവമായതി 
ബന്ധസ്പെട്ട് 1990-കളുസെ തെക്ത്തിൽ 
ഇന്ത്യന് െംസ്ാനങ്ങളതിൽ കകരളം ഒന്നാം 
സ്ാനത്ായതിരുന്നു. എന്നാൽ, മഹാരാഷ്ട്ര, 
ആ�ാപ്രകദശ്, ഒഡരീഷ, കര്ണ്ാെകം എന്നതിവയ്ക് 
പ തിന്നതിൽ അഞ്ാം സ്ാനമാണ് ഇക്പൊള് 
കകരളത്തിസറെ സ്ാനം. 2010-11 മുതൽ 2016-17 
വസരയുള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ കശുമാവ് കൃഷ തിയുസെ 
വ തിെ്തൃതതിയുസെയും ഉല്്പാദനത്തികറെയും 
വ തിശദാംശം ചഥിത്ം 3.1.13 -ൽ  
െ തി്രീകരതിച തിരതിക്കുന്നു. 
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അദ്ധ്യായം 3, വധ്വസയായം, സസവനം, വധ്യാപയാരം

പതതിസനാന്നാം പഞ്വത്ര പദ്ധതതിയതിൽ 
കശുവണ്തി വത്യവൊയത്തിന് അനവദതിച 
പദ്ധതതിവ തിഹതിതം 186.50 കകാെതി രൂപയും സെലവ് 
179.10 കകാെതി രൂപയുമാണ് (96 ശതമാനം).

പ�ണ്ാം പഞ്വത്ര പദ്ധതതിയതിൽ കശുവണ്തി 
കമഖലയ്ക് അനവദതിച പദ്ധതതി വ തിഹതിതം 281 
കകാെതി രൂപയും ആസക പദ്ധതതി സെലവ് 261.49 
(93.06 ശതമാനം) കകാെതി രൂപയുമായതിരുന്നു. 
െംസ്ാനത്തിസറെ പ�ണ്ാം പഞ്വത്ര 
പദ്ധതതി കാലയളവ തിലും 2017-18 വാര്ഷ തിക 
പദ്ധതതിയതിലും കശുവണ്തി വത്യവൊയത്തിന് 

അനവദതിച പദ്ധതതി വ തിഹതിതവം സെലവം  
പട്ഥിേ 3.1.15 -ൽ കാണതിച തിരതിക്കുന്നു. 
 

കകരളത്തടിടല കശുവണടി 
സംസ്ക്കരണ ഏജന്സടികള്

കകരളത്തിസല കശുവണ്തി െംസ്കരണ കമഖലയതിൽ 
പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന രണ്ടു പ്രോന ഏജന്െതികളാണ് 
കകരള െംസ്ാന കശുവണ്തി വ തികെന 
കകാര്പകറഷനം (സക.എെ്.െതി.ഡതി.െതി) കകരള 
െംസ്ാന കശുവണ്തി സതാെതിലാളതി െഹകരണ 

ചഥിത്ം 3.1.13
കേരളത്ഥിൽ േശുമയാവകൃഷഥിയടെ വഥിസ്തൃതഥിയം േശുവണ്ഥിയടെ ഉൽപയാദനവം

 (ടമ്ഥിേ് െണ്ഥിൽ) 

                   

വഥിസ്തൃതഥി
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                                അവലംബം: ഡ്യറക്െകററ്് ഓഫ് കാഷയൂനട്് ആറെ് ടകാകക്ാ ടഡ്വലപ്ടമറെ്, ടകാച ടി 
                                  കാഷയൂ കയറ്റുമതടി ടസക്ഷന് കകൌണ്സടിൽ, ടകാല്ം 

പട്ഥിേ 3.1.15
പ�ണ്യാം പഞ്വത്ര പദ്ധതഥി േയാലയളവഥിടല േശുവണ്ഥി വ്യവസയായത്ഥിന്

അനുവദഥിച പദ്ധതഥി വ ഥിഹഥിതവം ടചലവം (രൂപ ലക്ത്ഥിൽ) 

വകുപ്പുേള്

പ�ണ്യാം പഞ്വത്ര പദ്ധതഥി വയാർഷഥിേ പദ്ധതഥി (2017-18)
പദ്ധതഥിവഥിഹഥിതവം ടചലവം % തഥിരഥിച്

വഥിഹഥിതം ടചലവ് ടചലവ് 
% വഥിഹഥിതം

ടചലവ് 
(09-10-2017 

വടര)

 % ടചലവ്
(09.10.2017 
വടരയള്ളത് )

കാസപസൈ് 6530 5529.9 84.7 225 200 88.8
സക .എെ്.െതി.ഡതി.െതി 19260 19060 98.9 4075 3000 73.6
സക.എെ്.എ.െതി.െതി 2310 1560 67.5 650 0 0
ആസക 28100 26149.9 93.06 4950 3200 64.6

    അവലംബം: അക്കൌണ്സ് & പ്ാന്ക്പേസ്, സംസ്ാന ആസൂ്ണ കബാര്ഡ്്
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സാമ്പത്തിക അവല�ാകനം 2017, ലകരള സംസ്ാന ആസൂത്രണ ല�ാര്ഡ്  

െംഘം (കാസപസൈ്). മറ്റ് ഏജന്െതികളാണ് കകരള 
കസ്ററ്റ് ഏജന്െതി കഫാര് ദതി എസൈ്പാന്ഷന് ഓഫ് 
കാഷ്യൂ കള്ട്ടതികവഷന് (സക.എെ്.എ.ഡതി.െതി), 
കാഷ്യൂ എസൈ്കപാര്ട്ട് സപ്രാകമാഷന് കൗണ്െതിൽ 
ഓഫ് ഇന്ത്യ (െതി.ഇ.പ തി.െതി.ഐ), ഡയറക്െകററ്റ് 
ഓഫ് കാഷ്യൂനട്ട് ആറെ് സകാകക്ാ സഡവലപ്സമറെ് 
എന്നതിവ.  
 

കകരള സംസ്ാന കശുവണടി 
വ ടികസന കകാര്പകറഷന്  
(ടക.എസ.്സടി.ഡ്ടി.സടി)
 
കകരള െംസ്ാന കശുവണ്തി വ തികെന 
കകാര്്പെകറഷസറെ കരീെതിൽ 30 ഫാക്െറതികളും 
11,000 സതാെതിലാളതികളുമുണ്്. കകാര്്പെകറഷന് 
അെംസ്കത കശുവണ്തി െംസ്ക്കരതിച് മൂലത്യവര്ദ്ധതിത 
ഉത്പന്നങ്ങള് ഉണ്ാക്കുന്നു. 2015-16 -ൽ 
ശരാശരതി 106 പ്രവര്ത്തിദതിനങ്ങകള നൽകുവാന് 
കെതിഞ്ഞുള്ളൂ. 2016-17 -ൽ 75 പ്രവര്ത്തി 
ദതിനങ്ങളാണ് ഉള്ളത്. 2015-16 -ൽ 1,126,992 
കപര്ക്് സതാെതിൽ നൽകതിയക്പൊള് 2016-17 
ൽ 807,675 കപര്ക്് സതാെതിൽ നൽകാന് 
കകാര്്പെകറഷന് ൊേതിച്ചു. കകാര്്പെകറഷസറെ 

ആസക വ തിറ്റുവരവ് 8,499 ലക്ഷം രൂപയാണ്.  
ഇത് മുന്വര്ഷസത് അകപക്ഷ തിച് 3,866 ലക്ഷം 
(119.8 ശതമാനം) കൂടുതലായതിരുന്നു. ഇന്ന് 
കകാര്്പെകറഷന് 1,944 ലക്ഷം രൂപ നഷ്ത്തിലാണ് 
പ്രവര്ത്തിക്കുന്നത്. ഇത് മുന്വര്ഷസത് നഷ്മായ 
2,388 ലക്ഷം രൂപസയ അകപക്ഷ തിച് 18.59 
ശതമാനം കുറവാണ്. കെതിഞ്ഞ 9 വര്ഷസത് 
കകാര്്പെകറഷസറെ പ്രവര്ത്ന പുകരാഗതതി 
അനുബന്ം 3.1.50 -ൽ സകാടുത്തിരതിക്കുന്നു. 
കശുവണ്തി കമഖലയുസെ ആധുനതിക വൽക്രണവം 
ബ്ാന്ഡ് ബ തിൽഡതിംഗും, നതിലവ തിസല 
െംവ തിോനങ്ങളുസെ ആധുനതികവൽക്രണവം 
സമചസ്പെടുത്ലും എന്നതിവയാണ് സക.എെ്.
െതി.ഡതി.െതി നെ്പെ തിലാക്തിവരുന്ന വ തിവ തിേ 
പദ്ധതതികള്.
 
പ്രവര്ത്നമൂലേനത്തിസറെ അപരത്യാപ്ത, 
അെംെ്കൃത വെ്തക്ളുസെ ഉയര്ന്ന വ തില, 
ഉൽപാദനസത് അകപക്ഷ തിച് ഉയര്ന്ന കൂല തി 
നതിരക്്, ആഭത്യന്രമായും അന്ര്കദശരീയമായും 
ഈ വത്യവെയത്തിലുണ്ായതിട്ടുള്ള വ് തിച 
കതിെമത്രം എന്നതിവയാണ് സക.എെ്.െതി.ഡതി.െതി 
കനരതിടുന്ന ഇന്നസത് പ്രോന സവല്ലുവ തിളതികള്. 
 

ചഥിത്ം 3.1.14
പ�ണ്യാം പഞ്വത്ര പദ്ധതഥിക്യാലടത് േശുവണ്ഥി കമഖലയടെ 

വരവ ടചലവേണക്കുേള്
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                 അവലംബം: അക്കൌണ്സ് & പ്ാന്ക്പേസ്, സംസ്ാന ആസൂ്ണ കബാര്ഡ്്
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അദ്ധ്യായം 3, വധ്വസയായം, സസവനം, വധ്യാപയാരം

കകരള സംസ്ാന കശുവണടി 
ടതാഴടിലാളടി അടപക്് 
സഹകരണ സംഘം 
(കാടപക്്)
കശുവണ്തി സതാെതിലാളതി പ്രാഥമതിക െഹകരണ 
െംഘങ്ങളുസെ ഉന്നത സ്പനമാണ് സകാലെം 
ആസ്ാനമാക്തി പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന കകരള 
െംസ്ാന കശുവണ്തി സതാെതിലാളതി അസപസൈ് 
െഹകരണ െംഘം (കാസപസൈ്). കശുവണ്തി 
കമഖലസയ വാണതിജത്യാെതിസ്ാനത്തിൽ 
െംഘെതി്പെ തിക്കുക, അെംെ്കൃത കശുവണ്തി 
െംഭരതിക്കുന്നതതിനം വ തിതരണം സെയ്യുന്നതതിനം 
അനബന്ധ െംഘങ്ങള്ക്് െഹായം 
നൽകുകയും ഫാക്െറതികളതിലും മറ്റ് വ തിവ തിേ 
െംഘങ്ങളതിലും ഉത്പാദതി്പെ തിക്കുന്ന കശുവണ്തി 
പരതി്പെ തിനം ഉല്ന്നങ്ങള്ക്കും കവണ്് 
േനെഹായം ഉറ്പൊക്കുക എന്നതിവയാണ് 
കാസപസൈതിസറെ പ്രോന ലക്ഷത്യങ്ങള്. കാസപസൈ് 
അതതിസറെ പ്രവര്ത്നം ആരംഭതിചത് 1985 
സറെ മേത്യത്തിലാണ്. കാസപസൈതിസറെ കരീെതിൽ 
പത്് ഫാക്െറതികളും ഒരു പാക്തിങ് സെറെറും 
പ്രവര്ത്തിക്കുന്നു.
 
2015-16 -ൽ 203 സതാെതിൽ ദതിനങ്ങള് പ്രദാനം 
സെയ്ക്പൊള് 2016-17 -ൽ 120 സതാെതിൽ 
ദതിനങ്ങള് പ്രദാനം സെയ്ാകന കാസപസൈതിന് 
കെതിഞ്ഞതിട്ടുള്ളൂ. കസപസൈ് ബ്ാന്ഡ് ഉത്പന്നങ്ങളുസെ 
വ തിതരണത്തിന് കകരളത്തിസറെ വ തിവ തിേ 
ഭാഗങ്ങളതിലായതി 36 െജരീവ വ തിതരണ കക�ങ്ങളും 
കകരളത്തിന് പുറത്് മറ്റ് 6 കക�ങ്ങളും, 
പ്രവര്ത്തിക്കുന്നു. 462,160 ആളുകള്ക്് കാസപസൈ് 

സതാെതിൽ നൽകുന്നു. 2016-17 സല സമാത്ം 
വ തിററു വരവ് 4,588 ലക്ഷം രൂപയാണ്. ഇത് മുന് 
വര്ഷസത് വ തിറ്റ് വരവായ 7,371.5 ലക്ഷം രൂപസയ 
അകപക്ഷ തിച് 37.76 ശതമാനം കുറവാണ്.
 
കാസപസൈ് ഫാക്െറതികളുസെ 
ആധുനതികവത്കരണവം, ഭാഗരീക 
യ�വല്കരണവം, ബ്ാന്ഡ് ബ തിൽഡതിംഗും 
ഇന്ത്യയതിലും അന്ാരാഷ്ട്ര കക്ാളങ്ങളതിലുമുള്ള 
കബാേവത്ക്രണ നെപെതികളുമാണ്  
കാസപസൈ് നെ്പെ തിലാക്കുന്ന വ തിവ തിേ പദ്ധതതികള്. 
കാസപസൈതിസറെ കെതിഞ്ഞ അഞ്് വര്ഷസത് 
പ്രവര്ത്ന പുകരാഗതതി അനുബന്ം 3.1.51 -ൽ 
സകാടുത്തിരതിക്കുന്നു. 

കനട്ങ്ങളും ഭാവടിപരടിപാെടികളും
ആകഗാളമായതി, പൂര്ണ്യ�വത്ക്രണം 
വല തിയ രരീതതിയതിൽ പ്രാബലത്യത്തിലായതിട്ടുണ്്. 
ആകഗാളതലത്തിൽ കശുണ്തിയുസെ കയറ്റുമതതിയതിൽ 
വ തിയറ്റ്നം ഇക്പൊള് ഒന്നാം സ്ാനകത്ക്് 
വരതികയും ഇന്ത്യ രണ്ാം സ്ാനകത്ക്് 
പ തിന്ള്ളസ്പെടുകയും സെയ്ത. പര്രാഗത 
രരീതതിയതിലുള്ള െംസ്ക്കരണത്തിസറെ ഫലമായതി 
ഇന്ത്യയതിൽ നതിന്നുള്ള കശുവണ്തിയുസെ നതിലവാരവം 
രുെ തിയും മഹത്രമായതി കണക്ാക്കുന്നു. 
അതസകാണ്്, കാസ്പെസൈ് ഗുണനതിലവാരത്തിൽ 
വ തിട്ടുവരീഴ്ച സെയ്ാസത യ�വത്ക്രണം വെതി 
ഉല്്പാദനക്ഷമത വര്ദ്ധതി്പെ തിക്കുന്നതതിനായതി 
ൊേത്യമായ എലൊ വെതികളും പരതികശാേതിക്കുന്നു. 
കാസ്പെസൈതിസറെ വ തിൽ്പെന, കയറ്റുമതതി, 
അറ്റാദായംഎന്നതിവ പട്ഥിേ 3.1.16 -ൽ 
സകാടുത്തിരതിക്കുന്നു. 

പട്ഥിേ 3.1.16
പ�ണ്യാം പഞ്വത്ര പദ്ധതഥി േയാലയളവഥിൽ േയാടപക്ഥിടറെ കനട്ങ്ങള്

 (രൂപ ലക്ത്ഥിൽ)

വർഷം ആഭ്യന്തര വഥില്്പന േയറ്റുമതഥി വഥില്്പന അറ്റയാദയായം
2012-2013 5,309.4 1,573.6 6,883
2013-2014 4,229.6 2,117.4 6,347
2014-2015 5,944.5 1,440.5 7,385
2015-2016 5,906.1 1,465.9 7,372
2016-2017 2,631.3 1,465.9 4,588

ആേട 24,020.9 8,079.2 32,575
         അവലംബം: കാടപക്്, ടകാല്ം
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സാമ്പത്തിക അവല�ാകനം 2017, ലകരള സംസ്ാന ആസൂത്രണ ല�ാര്ഡ്  

 
പ്രവര്ത്ന മൂലേനത്തിറെയും ബാങ്തിംഗം 
േനെഹായത്തിസറെയും കുറവ് കാസപസൈ് 
കനരതിടുന്നു. ബാങ്് വായ്പ പരതിമതിതസ്പെടുത്തി, 
പൂര്ണ്മായും പദ്ധതതി വ തിഹതിതത്തിസറെ 
മാ്ം അെതിസ്ാനത്തിലാണ് കാസപസൈ് 
പ്രവര്ത്തിക്കുന്നത്. െമയബന്ധതിതമായതിട്ടുള്ള 
പദ്ധതതി വ തിഹതിതത്തിസറെ ലഭത്യത കുറവ് 
െരീെണനെരതിച്ചുള്ള കശുവണ്തിയുസെ 
കരുതല തിസന തെസ്സ്പെടുത്ന്നു. അെംെ്കൃത 
പരതി്പെ് െരീെണനെരതിച്ചുള്ള കാര്ഷ തിക 
ഉല്ന്നമാണ്. ഇവ പ്രകതകതിച്ചും െരീെണനെരതിച് 
വാകങ്ങണ്വയാണ്. ആഭത്യന്രമായും 
അന്ര്കദ്ശതിയമായും വ തിപണതികളതിൽനതിന്നും 
ഉന്നത ഗുണകമന്യുള്ള അെംെ്കൃത കശുവണ്തി 
ലഭത്യമാക്തിയാസല ഇതതിസറെ പ്രകയാജനം 
കാസപസൈതിനം അവ തിെസത് സതാെതിലാളതികള്ക്കും 
ലഭതിക്കുകയുള്ളൂ. ഇത് സ്ാപനത്തിസറെ നഷ്ം 
കുറയ്ക്കുന്നതതിന് െഹായതിക്കും. 
 
250 ദതിവെത്തിൽ കൂടുതൽ സതാെതിലാളതികള്ക്് 
തെര്ചയായതി സതാെതിൽ നൽകുന്നതതിന് കുറഞ്ഞത് 
13,000 സമട്രതിക് െണ് അെംെ്കൃത കശുവണ്തി 
ആവശത്യമാണ്. ആഭത്യന്ര വ തിപണതിയതിലൂസെയും 
ഇറക്കുമതതി സെയ്യുന്നതതിലൂസെയും െലനാത്ക 
െംഭരണ ത�ങ്ങള് വെതി അെംെ്കൃത 
കശുവണ്തിയുസെ നതിരന്രമായ വ തിതരണം 
ഉറ്പൊക്ണം. സതാെതിലാളതികള്ക്് സ്തിരമയതി 
സതാെതിൽ നൽകുന്നതതിലൂസെ, വത്യവൊയത്തിസറെ 
പര്രാഗത കമഖലകള് പുനര്ജ്രീവ തി്പെ തിക്കും. 
െ തിലെറ കശുവണ്തിയുസെ ഉള്സ്പെസെയുള്ള സമചസ്പെട്ട 
മാര്ജ്തികനാസൊ്പെം കുടുതൽ കയറ്റുമതതി 
വ തിറ്റുവരവ് സൃഷ് തിക്കുന്നതതിനള്ള ശ്രമങ്ങള്  
കാസപസൈ് കാഷ്യൂ സറെ നതില ഉയര്ത്കയും    
ആകഗാള വ തിപണതിയതിൽ കാസപസൈതിന് സമചസ്പെട്ട 
മത്രം, മതികച മാര്ജതിന് എന്നതിവ ലഭതിയ്ക്കും.
 

കകരള കസ്ററ്് ഏജന്സടി കഫാര് 
ദടി എക്്പാന്ഷന് ഓഫ് കാഷയൂ 
കള്ട്ടികവഷന്  
(ടക.എസ.്എ.സടി.സടി)
െംസ്ാനത്തിസറെ കുറഞ്ഞു വരുന്ന 
കശുവണ്തി കൃഷ തിയുസെ വ തിെ്തൃതതി 
വ തിപുലരീകരതിക്കുന്നതതിനകദ്ശതിച് 2007 -ൽ കകരള 
െര്ക്ാര് സകാലെം ജതിലെ ആസ്ാനമാക്തി 
രൂപം നല്കതിയ ഏജന്െതിയാണ് കകരള 

െംസ്ാന കശുവണ്തി കൃഷ തി വ തികെന ഏജന്െതി 
(സക.എെ്.എ.െതി.െതി). െംസ്ാനസത് 
കശുവണ്തി ഉദ്്പൊദനം കുറഞ്ഞ ൊഹെരത്യം 
മറതികെക്കുവാനാണ് ഈ സ്ാപനം 
നതിലവ തിൽ വന്നത്. ഘട്ടംഘട്ടമായതി ആഭത്യന്ര 
അെംെ്കൃത കശുവണ്തിയുസെ ഉല്ാദനം 
പ്രതതിവര്ഷം 65,000 സമട്രതിക് െണ്തിൽ നതിന്ന് 
1,50,000 സമട്രതിക് െണ് ആക്കുക എന്നതാണ് 
സക.എെ്.എ.െതി.െതിയുസെ കാഴ്ച്പൊെ്. 
ഇതതിന് ഉയര്ന്ന വ തിളവ് നല്കുന്ന കശുമാവ് 
കൃഷ തിയുസെ വത്യാപനം, സ്തിരതകയാടുകൂെതിയ 
അെംെ്കൃത കശുവണ്തിയുസെ ലഭത്യത എന്നതിവ 
ഈ വത്യവൊയത്തിസറെ പ്രവര്ത്നത്തിന് 
അനതിവാരത്യമാണ്. 2008 മുതൽ കശുമാവ് 
കര്ഷകര്ക്കുംെംസ്ാനസത് ഈ കമഖലയതിൽ 
പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന മറ്റ് ഇതര സ്ാപനങ്ങള്ക്കും 
അതയുൽപാദനകശഷ തിയുള്ള ്തകള് വ തിതരണം 
സെയ്തം, കശുമാവ് കൃഷ തിക്് മതതിയായ 
ൊ്ത്തിക െഹായങ്ങള് നൽകതിയും 
കശുമാവ് കൃഷ തി വ തിപുലരീകരതിക്കുന്നതതിനമുള്ള 
കപ്രാത്ാഹന പരതിപാെതികള് സക.എെ്.എ.െതി.
െതി നെ്പെ തിലാക്തി വരുന്നു. 2007-2008 ലാണ് 
ഏജന്െതി “കള്ട്ടതികവഷന് ഓഫ് ഓര്ഗാനതിക് 
കാഷ്യൂ ആറെ് എസ്റാബ് തിസമെറെ് ഓഫ് റാ നട്ട് 
ബാങ്”് എന്ന പദ്ധതതി ആരംഭതിചത്. ഉന്നത 
ൊകങ്തതികവ തിദത്യയുസെ െഹായകത്ാസെ 
കശുവണ്തി ആവശത്യം കനരതിടുന്നതതിനായതി 
ഉൽപാദനവം ഉൽപാദനക്ഷമതയും 
വര്ദ്ധതി്പെ തിക്കുന്നതതിനായതി ഉയര്ന്ന ഉൽപാദനം 
നൽകുന്ന കശുമാവ തിന് ്ത വ തിതരണം, 
െംസ്ക്കരണം, മൂലത്യവര്ദ്ധനവ്, െത്വയം െഹായ 
െംഘങ്ങള്, െ്്രീ ശാക്തരീകരണ പരതിപാെതികള് 
കശുമാവ് കൃഷ തിയതിലും െംസ്ക്കരണത്തിലും കനരതിട്ടും 
അലൊസതയും ഉള്ള അേതിക സതാെതിൽ സൃഷ് തിക്ൽ, 
ഇറക്കുമതതി കുറയ്കൽ എന്നതിവയാണ് ഈ 
പദ്ധതതിയുസെ മുഖത്യ ലക്ഷത്യങ്ങള്. 2008-2009 മുതൽ 
2017-2018 വസരയുളള കാലഘട്ടത്തിൽ 33400 
സഹക്െര് സ്ലത്് കൂെതി കശുമാവ തിന് കൃഷ തി 
തെങ്ങതി. 

കശുമാവ് കൃഷ തി പ്രവര്ത്നങ്ങളതിൽ 
കകരളത്തിസല എന്.എച്.എം (നാഷണൽ 
കഹാര്ട്ടതികള്ചര് മതിഷന്) സറെ അംഗരീകരതിച 
കനാഡൽ ഏജന്െതിയായതി സക.എെ്.എ.െതി.
െതി പ്രവര്ത്തിക്കുന്നു. 2017 ആഗെ്റ്റ്  30 വസര 
ഈ പദ്ധതതിയതിലൂസെ 80,000 എണ്ം കശുമാവ തിന് 
്തകള് (ഏകകദശം 400 സഹക്െര്) കര്ഷകര്ക്് 
വ തിതരണം സെയ്ത.
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അദ്ധ്യായം 3, വധ്വസയായം, സസവനം, വധ്യാപയാരം

കാഷയു എക്്കപാര്ട്് പ്കമാഷന് 
കകൌണ്സടിൽ ഓഫ് ഇന്ഡ്്യ 
(സടി.ഇ.പ ടി.സടി.ഐ)
കശുവണ്തി പരതി്പെ്, കശുവണ്തി 
കതാസെണ്  എന്നതിവയുസെ കയറ്റുമതതി 
കപ്രാൽൊഹതി്പെ തിക്കുന്നതതിന്  
ലാകഭച്ഛ  കൂൊസത സകാലെം ആസ്ാനമായതി 
പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന സ്ാപനമാണ് കാഷയു 
എസൈ്കപാര്ട്ട്പ്രകമാഷന് കൗണ്െതിൽ 
ഓഫ് ഇന്ഡത്യ (െതി.ഇ.പ തി.െതി.ഐ). ഭാരത 
െര്ക്ാരതിസറെ ആസൂ്ണ പദ്ധതതികളും 
കയറ്റുമതതി നെത്ന്ന അംഗങ്ങള്ക്് വ തിവ തിേ 
കെവനങ്ങളും കൗണ്െതിൽ നെ്പെ തിലാക്കുന്നു. 
അന്ര്കദ്ശരീയ മാനദണ്ങ്ങള്ക്നസൃതമായതി 
പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന ഒരു ലകബാറട്ടറതിയും ൊകങ്തതിക 
വ തിഭാഗവം കൗണ്െതിൽ െജ്മാക്തിയതിട്ടുണ്്. 
കണ്ണൂര്, കകരള െര്വകലാശാലകളുസെ 
അംഗരീകാരമുള്ള കഡാക്െറൽ റതിെര്ച് 
സെറെറായതി ഇത് പ്രവര്ത്തിക്കുന്നു. െതി.ഇ.പ തി.െതി 
ലാബ തിസറെ കെവനം കശുവണ്തി വത്യവൊയത്തിന് 
മാ്മലെ, ഇന്ഡത്യയ്കകത്ം പുറത്മുള്ള 
എലൊ ഭക്ഷത്യെംസ്ക്കരണ വത്യവൊയങ്ങള്ക്കും 
ലഭത്യമാണ്. ഈ ലകബാറട്ടറതി വ തിജയകരമായതി ഒരു 
ലകബാറട്ടറതി നതിലവാര െംവ തിോനം സ്ാപ തിചതം 
ISO-IEC ്ഗഡ് 25 ൽ വ തിശദരീകരതിച തിട്ടുള്ള 
മാനദണ്പ്രകാരം, കക� ഗവണ്സമറെതിസറെ 
ശാെ്് ൊകങ്തതിക വകു്പെ തിസറെ കരീെതിലുള്ള 
സെസ്റതിംഗും കാല തികബ്ഷന് ലകബാറട്ടറതികളും 
(എന്.എ.ബ തി.എൽ) നാഷണൽ കബാര്ഡ് കഫാര് 
അക്രതിഡതികറ്റഷനം അംഗരീകരതിച തിട്ടുണ്്. 

കശുവണടിവ്യവസായത്തടിടല 
പരടിമടിതടികള്
അെംെ്കൃത വെ്തക്ളുസെ ഉയര്ന്ന 
വ തിലയും, ഉയര്ന്ന കവതനവം, ഉൽ്പെന്നങ്ങളുസെ 
മതെരാേതിഷ് തിതമായ വ തിപണതികളും 
കകരളത്തിസല കശുവണ്തി വത്യവൊയസത് 
ബാേതിക്കുന്ന പ്രോന പ്രതതിെന്ധതികളാണ്. 
ഇന്ത്യയതിലും കലാകത്തികലക്കും വച് കശ്രഷ്മായ 
കകരളം, ഇക്പൊള് കശുവണ്തി കൃഷ തിയും കശുവണ്തി 
പരതി്പെ തിസറെ ഉൽ്പൊദനത്തിലും പുറകതികലക്് 
കപാകുന്നു. മറ്റ് െംസ്ാനങ്ങളായ മഹാരാഷ്ട്ര, 
ആ�ാപ്രകദശ്, ഒഡരീഷ എന്നതിവ അെംെ്കൃത 
കശുവണ്തി ഉല്്പാദനത്തിൽ മുന്പന്തിയതികലക്് 
വരുന്നു. ഈ െംസ്ാനങ്ങള് സമക്ാനതിക്ൽ 
കപ്രാസ്െതിംഗ് വെതി വല തിയ കതാതതിൽ കശുവണ്തി 
െംസ്ക്കരണത്തികലക്് കെക്കുകയാണ്. 
അന്ാരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ, ആഫതിക്ന് രാജത്യങ്ങള് 
അെംെ്കൃത കശുവണ്തി കയറ്റുമതതിയതിലും, 
കശുവണ്തി പരതി്പെ് കയറ്റുമതതിയതിൽ വ തിയറ്റ്നാമും 
മുന്പന്തിയതിലാണ്. പ്രോന പ്രശ്നം, അെംെ്കൃത 
കശുവണ്തി പരതി്പെ തിസറെ കുറവം ഉയര്ന്ന 
വ തിലയുമാണ്. കകരളത്തിൽ അെംെ്കൃത 
കശുവണ്തി്പെരതി്പെ് കൃഷ തിയതിറക്കുന്നതതിസറെ 
അഭാവം കയറ്റുമതതി വത്യവൊയസത് ൊരമായതി 
ബാേതിക്കുന്നു.സതാെതിലാളതികളുസെ കവതനം, 
കക്ഷമം, സുരക്ഷ, ആകരാഗത്യം, കജാല തിൊഹെരത്യം 
എന്നതിവയ്ക് പ്രകതത്യക ഊന്നൽ സകാടുകക്ണ്തണ്്.
അവശത്യ വ തിതരണ െംവ തിോനത്തിസല അന്രം 
ലഘൂകരതിക്ൽ, െംസ്ക്കരണ കക�ങ്ങളതിസല 
വര്ദ്ധതിച യ�വല്ക്രണസെലവ്, 

കബയാക്് 3.1.11
േയാഷയൂ കബയാർഡ് ലഥിമഥിറ്റഡ് – ഒരു പുതഥിയ സംരംഭം

കകരള െംസ്ാന കശുവണ്തി കമഖല അഭതിമുഖരീകരതിക്കുന്ന വ തിവ തിേ പ്രശ്നങ്ങള് കനരതിടുന്നതതിനായതി സകാലെം 
ആസ്ാനമായതി “കകരള കശുവണ്തി കബാര്ഡ് ല തിമതിറ്റഡ്” എന്ന കപരതിൽ ഒരു ്പ്രവറ്റ് ല തിമതിറ്റഡ് ക്നതി 
രൂപരീകരതിച തിട്ടുണ്്. ഇതതിൽ തലത്യത മാനദണ്മനെരതിച് 49 ശതമാനം െര്ക്ാരും ബാക്തി 51 ശതമാനം 
സക.എെ്.െതി.ഡതി.െതി യും, കാസപക്സും മറ്റു ഏജന്െതികളും വത്യക്തതികളും ഉള്സ്പെടുന്ന ഒരു പ്രകതത്യക 
ഉകദത്യശയാനസമന്ന നതിലയതിൽ പ്രവര്ത്തിക്കുന്നു. ക്നതിയുസെ പ്രോന ലക്ഷത്യങ്ങള് താസെ കെര്ത്തിരതിക്കുന്നു. 

എ) ഇന്ത്യക്് അകത്ം, പുറത് നതിന്നും അെംെ്കൃത കശുവണ്തി ഇറക്കുമതതിയതിലൂസെ െംഭരതിക്കുകയും, 
െംസ്ക്കരതിച് മൂലത്യം തതിട്ടസ്പെടുത്തി ആഭത്യന്ര, അന്ാരാഷ്ട്രാ വ തിപണതികളതിൽ വ തിപണനം നെത്ക

ബ തി) ആഭത്യന്ര കശുവണ്തി ഉല്്പാദകര്ക്് നത്യായവ തിലയ്ക് അെംെ്കൃത കശുവണ്തി വ തിതരണം സെയ്യുന്നു.
െതി) ഭൂഉെമസ്ര്, ഉല്്പാദകര്, മറ്റ് കസ്റക്് കഹാള്ഡര്മാര് എന്നതിവര്ക്് ആഭത്യന്ര അെംെ്കൃത 

കശുവണ്തി പരതി്പെ് ഉല്്പാദനം വര്ദ്ധതി്പെ തിക്കുന്നതതിനായതി ശാെ്്രീയമായതി കശുമാവ് കൃഷ തി 
കപ്രാത്ാഹതി്പെ തിക്കുന്നു.
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സാമ്പത്തിക അവല�ാകനം 2017, ലകരള സംസ്ാന ആസൂത്രണ ല�ാര്ഡ്  

പാരതിസ്തിതതിക പ്രശ്നങ്ങള്, എന്നതിവയുസെ 
പരതിഹാരം, െംസ്ാനത്തിസറെ കശുവണ്തി 
വത്യവൊയത്തിസറെ സുസ്തിരവ തികെനത്തിന് 
അതത്യന്ാകപക്ഷ തിതമാണ്.
 

വടികസനലക്ഷ്യങ്ങള്
വര്ദ്ധതിച്ചുവരുന്ന കശുവണ്തി ആവശത്യസത് 
മുന്നതിൽ കണ്് െംസ്ാനത്് 
ഗകവഷണവ തികെനപരതിപാെതികള് 
പുനരാംരംഭതിച് കുറവകള് കസണ്ത്തി 
പരതിഹാരനെപെതികള് െത്വരീകരതികക്ണ്താണ്. 
ഇത് െംസ്ാനസത് കശുവണ്തി ഉല്ാദനത്തിൽ 
െത്വയം പരത്യാപ്ത ്കവരതിക്കുന്നതതിന് 
െഹായതിക്കും. കശുവണ്തിയുസെ ആവശത്യകത 
വര്ദ്ധതിക്കുന്നകതാസൊ്പെം കശുവണ്തി 
വ തിളകള്ക്ാവശത്യമായ പ്രകദശവം വര്ദ്ധതിക്കുന്നു. 
എന്നാൽ ഈ പ്രവണത തെസ്സ്പെട്ടു. നലെ 
കൃഷ തിരരീതതികള്, ഉയര്ന്ന വ തിളവ തിനങ്ങള്, 
കരീെപ്രതതികരാേമായ വ തിളകള്, മറ്റ് ൊകങ്തതിക 
വ തിദത്യകള് എന്നതിവയതിൽ ഗകവഷണ 
വ തികെനം നെത്തിയാൽ ഉല്്പാദനക്ഷമത 
ഗുണനതിലവാരമുള്ള കശുവണ്തി ഉല്്പാദതി്പെ തിക്ാന് 

ൊേതിക്കും. കശുവണ്തി െംസ്ക്കരണ കമഖലയതിസല 
ഉല്്പാദനക്ഷമത, കൃഷ തിയുസെ രരീതതികള്, 
വായ്പാ െംവ തിോനങ്ങള്, സവയര്ഹൗെതിംഗ് 
ൌകരത്യങ്ങള്, ഭക്ഷത്യസുരക്ഷാ നതിലവാരം 
എന്നതിവ സമചസ്പെടുത്ന്നതതിനാവശത്യമായ 
നെപെതികള് െംസ്ാനങ്ങള്ക്് ആവശത്യമാണ്. 
ഗകവഷണത്തിനം വ തികെനത്തിനം 
ഊന്നൽ നൽകൽ, കശുണ്തി കമഖലയതിസല 
മറ്റ് പ്രശ്നങ്ങസളക്കുറതിച് പഠതിക്ാനം ഒരു 
െര്സവയുസെ ആവശത്യമുണ്്. സതാെതിൽ, 
നത്യായമായ കവതനം, ഉല്്പാദനം ഇവയ്ക് 
ഊന്നൽ നൽകൽ, കശുവണ്തി ഉല്്പാദനം 
വര്ദ്ധതി്പെ തിക്ൽ, െംസ്ക്കരണം എന്നതിവയതിൽ 
ഗകവഷണ വ തികെന പരതിപാെതികള്, കാഷ്യൂ 
ആ്പെ തിള്, ഹാറെ് ക്രാഫ്റ്റ് കാഷ്യൂ എന്നതിവയതിൽ 
നതിന്നും മൂലത്യ വര്ദ്ധതിത ഉൽ്പെന്നങ്ങള്, 
കാഷ്യൂ ആ്പെ തിള് ഉപകയാഗതിക്കുന്നതതിനള്ള 
നെപെതികള് എന്നതിവക്ാണ് പ്രോന ഊന്നൽ 
നൽകതിയതിട്ടുള്ളത്. ആഭത്യന്ര, ക്ാബൽ 
മാര്ക്റ്റുകളതിൽ കകരള കശുവണ്തിക്് 
വന്കതാതതിൽ വ തില വര്ദ്ധതി്പെ തിക്ാന് ഈ 
നെപെതികള് സകാണ്് ൊേതിക്കും. 

 

വഥിവരസയാകങ്തഥിേ വഥിദ്യ

ആധുനതിക വത്യവൊയങ്ങളുസെ വ തികെനത്തിന് 
മാ്മലെ, െംസ്ാനത്തിസറെ സപാതവായ 
കക്ഷമത്തിനം ഡതിജതിറ്റൽ ൊകങ്തതിക വ തിദത്യ 
അനതിവാരത്യമാണ്. ഒന്പതാം പഞ്വത്ര 
പദ്ധതതിക്ാലം മുതൽ െംസ്ാന 
െ്ദ്ഘെനയുസെ വളര്ചസയ ശക്തതിസ്പെടുത്ന്ന 
പ്രോന കമഖലകളതിൽ ഒന്നാണ് വ തിവര 
വ തിനതിമയ ൊകങ്തതിക വ തിദത്യ. െംസ്ാനത്തിസറെ 
ൊ്ത്തിക പുകരാഗതതിയതിൽ വ തിവരൊകങ്തതിക  
വ തിദത്യയുസെ ത�പ്രോന പ്രാോനത്യം തതിരതിചറതിഞ്ഞ 
െര്ക്ാര്, െംസ്ാനസത് ഒരു ഡതിജതിറ്റൽ 
െംസ്ാനമാക്തി മാറ്റുന്നതതിനം അന്ാരാഷ്ട്ര 
നതിലവാരത്തിലുള്ള പശ്ാത്ല ൌകരത്യങ്ങള് 
ഈ കമഖലയതിൽ ഒരുക്കുന്നതതിനമായതി 
നെപെതികള് എടുത്തിട്ടുണ്്. വ തിവര വ തിനതിമയ 
ൊകങ്തതിക വ തിദത്യ പദ്ധതതികള്, ഇ-ഗകവണന്െ് 
െംരംഭങ്ങള്, ഇ-ൊക്ഷരത പദ്ധതതികള് 

എന്നതിവ നെ്പൊക്കുന്നതതിനം ഐ.റ്റതി. 
കമഖലയതിൽ അെതിസ്ാന ൌകരത്യങ്ങള് 
വ തികെതി്പെ തിക്കുന്നതതിലും െംസ്ാനസത് 
മുന്പന്തിയതിൽ ആക്കുന്നതതിന് ഈ 
നയങ്ങള് െഹായതിച തിട്ടുണ്്. നതിലവ തിൽ 
െംസ്ാനത്തിൽ കദശരീയ തലത്തിൽ 32 
ദശലക്ഷം കണക്ഷകനാടുകൂെതി ഏറ്റവം കൂടുതൽ 
സമാ്ബൽ കപനതികട്രഷനം, 20 ശതമാനം 
ഭവനങ്ങളതിലും കബ്ാഡ്ബാറെ് കണക്ഷനതിലൂസെയും 
15 ശതമാനം വരീടുകളതിൽ സമാ്ബൽ വെതിയും 
ഇറെര്സനറ്റ് വത്യാപനം എത്തിനതിൽക്കുന്നു. 
വ തിവര ശാക്തരീകരണ െ്ദ് വത്യവസ്യായതി 
െംസ്ാനസത് മാറ്റുന്നതതിൽ മുഖത്യ പങ്കുവഹതിച 
ഘെകങ്ങളാണതിവ. ഇന്ത്യയുസെ പ്രോന ഐ.റ്റതി. 
കക�ങ്ങളതിസലാന്നാണ് കകരളം. കൊഫ്റ്റ് 
സവയര് സെക്കനാളജതി പാര്ക്കുകളതിസല ഐ.റ്റതി., 
ഐ.റ്റതി.ഇ.എെ് യൂണതിറ്റുകളുസെ കയറ്റുമതതിയതിൽ 
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എട്ടാംസ്ാനം കകരളത്തിനണ്്. ഇന്ത്യയതിൽ 
കവഗത്തിൽ വളര്ന്നു വരുന്ന ഒരു ഡതിജതിറ്റൽ 
െംസ്ാനം കൂെതിയാണ് കകരളം.
 
കെതിഞ്ഞ പത്് വര്ഷങ്ങളതിൽ വ തിവര 
ൊകങ്തതിക കമഖല സുസ്തിരമായ 
വളര്ചയാണ് കരഖസ്പെടുത്തിയതിട്ടുണ്്. 
്ദനംദതിന ജരീവ തിതത്തിൽ വ തിവര ൊകങ്തതിക 
വ തിദത്യയുസെ വ തിവ തിേ തരത്തിലുള്ള അവെരങ്ങള് 
തറന്നതിട്ടതിട്ടുണ്്. ആര്ട്ടതിഫതിഷത്യൽ ഇറെല തിജന്െ് 
മുതൽ െത്വയം നതിയ�തിത വാഹനങ്ങള് 
വസരയും ഇറെര്സനറ്റ് അെതിസ്ാനമാക്തിയുള്ള 
ബ തിെതിനസ്് കമാഡലുകളുമാണ് ഇവ. 
െ്ദ്�വത്യവ സ്യതിസല എലൊ കമഖലകസളയും 
ഐ.റ്റതി കമഖല വ തിലൈവകരമാക്തി 
സകാണ്തിരതിക്കുന്നു. ഐറ്റതി കക�മായതി കകരളസത് 
മാറ്റുന്നതതിനായതി െ്ദ് വത്യവസ്യതികലക്് 
സകാണ്ടുവരുന്ന മൂലത്യവര്ദ്ധനസയ ഗണത്യമായതി 
വര്ദ്ധതി്പെ തികക്ണ്തണ്്. ഐ.െതി. കമഖലകളതിസല 
വളര്ന്നു വരുന്ന കമഖലകളതിൽ നതികക്ഷപം 
നെത്കയും സ്ാപ തിത ഐ.െതി./ഐ.െതി.ഇ.എെ്. 
പ്രവര്ത്നങ്ങളതിൽ മാ്ം ആശ്രയതിക്ാസത 
നതില്ക്കുകയുമാണ് കവണ്ത്. ഇന്ത്യന് ഐ.െതി. 
കമഖലയതിൽ കഫാക്െ് മാറുക്ാഴുണ്ാകുന്ന 
പ്രശ്നങ്ങളും, ആകഗാള ഐ.റ്റതി കമഖലയതിൽ 
ഉയര്ന്നു വരുന്ന പ്രശ്നങ്ങളും ഉള്സക്ാള്ളുന്ന 
ഇന്ത്യന് ഐ.െതി. കമഖലസയന്ന നതിലയതിൽ, 
ഈ മാറ്റങ്ങസള കകരളം ശ്രദ്ധതികക്ണ്തണ്്. 
അകത െമയം ജനങ്ങളുസെ ഡതിജതിറ്റൽ 
ശാക്തരീകരണത്തിലും ഐ.െതി. അവകബാേത്തിലും 
ആവശത്യമായ അെതിസ്ാന ൌകരത്യങ്ങളതിൽ 
നതികക്ഷപം തെരുകയും കാലാകാലങ്ങളതിൽ 
െംസ്ാനത്തിസറെ ആവശത്യങ്ങള് 
നതിറകവറ്റുന്നതതിനം ഉെ തിതമായ അെതിസ്ാന 
സൌകരത്യങ്ങള് വ തികെതി്പെ തിസചടുക്കുന്നതതിനം 
കനരസത് ഉണ്ാകുന്ന അറ്റകുറ്റപണതികള് 
ഒെതിവാക്കുന്നതതിനം കെതിയുന്നു.
 
കകരളത്തിസറെ െമഗ്മായ വ തികെനത്തിൽ 
ഐ.െതി.റ്റതിക്കുള്ള നതിര്ണായകമായ 
പ്രാോനത്യം കകരള െര്ക്ാര് തതിരതിചറതിയുകയും 
2017 സല ഇന്ഫര്കമഷന് സെക്കനാളജതി 
കപാളതിെതിയതിൽ െര്ക്ാരതിസറെ ഈ പ്രതതിബദ്ധത 
ഊന്നതിപറയുകയും സെയ്ത. 2020 ഓടുകൂെതി 
കകരളജനതസയ ഒരു ഡതിജതിറ്റൽ െമൂഹമാക്തി 
മാറ്റുക എന്നുള്ളതാണ് കകരളെര്ക്ാര് 
വ തിഭാവന സെയ്യുന്നത്. ഡതിജതിറ്റൽ പൗരതത്വം, 
ഡതിജതിറ്റൽ ജരീവ തിതരരീതതി, ഡതിജതിറ്റൽ സകാകമെ്െ് 

എന്നരീ കമഖലകളതിൽ ഡതിജതിറ്റൽ സെക്കനാളജതി 
ഉപകയാഗതിക്കുകയും െത്വാതന്ത്യം, ഉള്സ്പെടുത്ൽ, 
സുതാരത്യത, എലൊവരുകെയും സുരക്ഷ എന്നരീ 
തതത്വങ്ങളതിൽ അേതിഷ് തിതമായതം ൊകങ്തതികവ തിദത്യ 
പ്രവണതകള്, സപൗരന്മാര്, വത്യവൊയ 
ആവശത്യങ്ങള് എന്നതിവയുമായതി കയാജതിച് 
പൗരന്മാര്ക്് ൊമൂഹതികവം ൊ്ത്തികവമായ 
ശാക്തരീകരണം എന്നതിവയാണ് ഐ.റ്റതി കപാളതിെതി 
ലക്ഷത്യമതിടുന്നത്. 
 
ഡതിജതിറ്റൽ ൌകരത്യങ്ങള് ഉപകയാഗതിക്കുന്ന 
തതിനായതി കകരളത്തിന് ശക്തമായ അെതിസ്ാന 
ൌകരത്യങ്ങളും മനഷത്യ വ തിഭവകശഷ തിയുമുണ്്. 
ഐ.റ്റതി കമഖലയതിൽ വന്കതിെ നതികക്ഷപം 
കകരളത്തികലക്് ആകര്ഷ തിക്കുന്നതതിനം 
യുവെംരംഭകസര സ്റാര്ട്ട് അ്പെ തിലൂസെ 
കപ്രാത്ാഹതി്പെ തിക്കുന്നതതിനമായതി നമ്ള് മുകന്നാട്ട് 
കപാകകണ്തണ്്. 

കകരള കസ്ററ്റ് ഇന്ഫര്കമഷന് സെക്കനാളജതി 
മതിഷന് (സക.എെ്.ഐ.റ്റതി.എം.) ഇന്ത്യന് 
ഇന്സ്റതിറ്റയുട്ട് ഓഫ് ഇന്ഫര്കമഷന് സെക്കനാളജതി 
ആറെ് മാകനജ്സമറെ്-കകരള (ഐ.ഐ.ഐ.റ്റതി.
എം.സക), സെക്കനാപാര്ക്്, ഇന്കഫാപാര്ക്്, 
്െബര്പാര്ക്്, കസ്ററ്റ് ഇന്ഫര്കമഷന് 
സെക്കനാളജതി ഇന്ഫാെ്ട്രക്െര് ല തിമതിറ്റഡ് 
(സക.എെ്.ഐ.റ്റതി.ഐ.എൽ), ഇറെര്നാഷണൽ 
സെറെര് കഫാര് ഫരീ ആറെ് ഓ്പെണ് കൊെ്െ് 
കൊഫ്റ്റ് സവയര് (ഐ.െതി.കഫാെ)്, കകരള 
സ്റാര്ട്ട്പെ് മതിഷന് (സക.എെ്.യു.എം.), സെറെര് 
കഫാര് സഡവല്പെ്സമറെ് ഓഫ് ഇകമജതിംഗ് 
സെക്കനാളജതി (െതി-ഡതിറ്റ്) എന്നതിവയാണ് 
െംസ്ാനത്് വ തിവര ൊകങ്തതിക പദ്ധതതികള് 
നെ്പൊക്കുന്ന, വ തിവരൊകങ്തതിക വകു്പെ തിന് 
കരീെതിൽ പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന പ്രോന ഏജന്െതികള്.

െംസ്ാനസത് എലൊ ജതിലെകള്ക്കും 
കനട്ടമുണ്ാക്കുന്ന തരത്തിലാണ് െംസ്ാന 
െര്ക്ാര്, ഐ.റ്റതി. വത്യവൊയ വ തികെനത്തിനള്ള 
നെപെതികള് െത്വരീകരതിച തിരതിക്കുന്നത്. ഒരു ഹബ്ബ് 
ആറെ് ക്ാക്് മാതൃകയാണ് വ തിഭാവനം 
സെയ്തിരതിക്കുന്നത്. തതിരുവനന്പുരം 
(സെക്കനാപാര്ക്)്, സകാച തി (ഇന്കഫാ 
പാര്ക്)്, കകാെതികക്ാെ് (്െബര് പാര്ക്)് 
എന്നതിവ ഹബ്ബുകളായും ബാക്തിയുള്ള ജതിലെകള് 
ക്ാക്കുകളായും പ്രവര്ത്തിക്കുന്നു. 

ഐ.റ്റതി പശ്ാത്ലസൌകരത്യങ്ങള്ക്ം 
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ഐ.റ്റതി.ഇ.എെ്, ഇ-ഗവണന്െ് 
പ്രവര്ത്നങ്ങള്ക്കുമായതി പ�ണ്ാം പഞ്വത്ര 
പദ്ധതതിക്ാലത്് 1,623.12 കകാെതി രൂപ 
നൽകതിയതിട്ടുണ്്. ഇതതിൽ 1,159.74 കകാെതി രൂപ 
സെലവെതിക്കുകയും സെയ്തിട്ടുണ്്. (71.5 ശതമാനം). 
2017-18 വാര്ഷ തിക പദ്ധതതിയതിൽ, 549.31 കകാെതി 
രൂപ ഈ കമഖലയ്ക് വകയതിരുത്തിയതിട്ടുണ്്. ഇത് 
മുന്വര്ഷസത് അകപക്ഷ തിച് 13.76 ശതമാനം 
കൂടുതലാണ്. പദ്ധതതി വ തിഹതിതത്തിസറെയും 
സെലവാക്തിയ തകയുസെയും വ തിശദാംശങ്ങള് 
പട്ഥിേ 3.1.17 -ൽ നൽകതിയതിരതിക്കുന്നു.

കേരള കസ്ററ്റ് ഇന്ഫർകമഷന് 
ടെേ്കനയാളജഥി മഥിഷന് 

(ടേ.എസ്.ഐ.റ്റഥി.എം) 
കകരള കസ്ററ്റ് ഐ.െതി മതിഷന്,തതിരുവ തിതാംകൂര് 
സകാച തിന് ല തിറ്റററതി െയറെതിഫതിക്് ആറെ് 
ൊരതിറ്റബ തിള് സൊ്െറ്റരീെ് രജതിെ്കട്രഷന് 
ആക്െ് 1955 പ്രകാരം രജതിസ്റര് സെയ്തിട്ടുള്ള 
ഒരു സൊ്െറ്റതി ആണ്. വ തിവര ൊകങ്തതിക 
വകു്പെ തിസറെ കരീെതിൽ വരുന്ന ഒരു െത്വയംഭരണ 
ഐ.റ്റതി നതിര്വ്വഹണ ഏജന്െതിയാണതിത്.

പട്ഥിേ 3.1.17
പദ്ധതഥി വ ഥിഹഥിതവം ടചലവം (രൂപ ലക്ത്ഥിൽ)

ക്രമ 
നമ്പർ ഏജന്സഥി

12-യാം പദ്ധതഥി  
(2012-17)

വയാർഷഥിേ പദ്ധതഥി 
2016-17

വയാർഷഥിേ 
പദ്ധതഥി 
2017-18

വ ഥിഹഥിതംബജറ്റ് 
വ ഥിഹഥിതം ടചലവ് ബജറ്റ് 

വ ഥിഹഥിതം ടചലവ്

1 കകരള കസ്ററ്റ് ഐ.റ്റതി മതിഷന് 
(സക.എെ്.ഐ.റ്റതി.എം) 46465 22143.24 13058 6235.04 14748.00

2

ഇന്ത്യന് ഇന്സ്റതിറ്റ്യൂട്ട് 
ഓഫ് ഇന്ഫര്കമഷന് 
സെക്കനാളജതി ആറെ് 
മാകനജ്സമറെ് 
(ഐ.ഐ.ഐ.റ്റതി.എം.സക)

7990
6454.12

2050 2050 5200.00

3 ഐ.െതി. കഫാെ് 830 220 220 500.00

4 സെക്കനാപാര്ക്് 32146

64188.04

7600 9552.28 8400.00

5 ഇന്കഫാപാര്ക്് 26461 6161 8689.43 6705.00

6 ്െബര്പാര്ക്് 9037 2568 2510.57 2569.00

7
കകരള കസ്ററ്റ് ഐ.റ്റതി 
ഇന്ഫാെ്ട്രക്ചര്  ലതിമതിറ്റഡ് 
(സക.എെ്.ഐ.റ്റതി.ഐ.എൽ)

16485 6575.66 5780 1075.66 5560.00

8

ഇന്ത്യന്ഇന്സ്റതിറ്റ്യൂട്ട് 
ഓഫ്   ഇന്ഫര്കമഷന് 
സെക്കനാളജതി കകരള–പാലാ 
(ഐ.ഐ.ഐ.റ്റതി.സക-പാല)

500 5925.00 500 500 2250.00

9 സ്റാര്ട്ട്പെ് മതിഷന് 22295 9320.90 10000 1977.71 7999.00

10 െതി-ഡതിറ്റ് 1000.00

മറ്റുള്ളവ 103 1367.50 1

ആടേ 162312 115974.46 47938 32810.68 54931.00  അവലംബം: ബജറ്് എസ്റടികമറ്്
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വകു്പെ തിസറെ പ്രവര്ത്നങ്ങള്ക്ാവശത്യമായ 
മാകനജരീരതിയൽ, ൊകങ്തതിക െഹായം ഈ 
സ്ാപനം നൽകുന്നു. 

െര്ക്ാരതിനം, വത്യവൊയത്തിനം ഇെയതിലുള്ള 
മേത്യവര്ത്തിയായതി പ്രവര്ത്തിക്കുക, 
നതികക്ഷപകരുമായതി െംവദതിക്കുക, ഐ.റ്റതി, 
ഐ.റ്റതി അനബന്ധ വത്യവൊയ അെതിത്റ 
ശക്തതിസ്പെടുത്ക, െംസ്ാനത്് പ്രൊരണ 
പ്രവര്ത്നങ്ങൽ നെത്ക, ഡതിജതിറ്റൽ വ തിെവ് 
നതികത്ക, ഇ-ഗകവണന്െ്, ഐ.റ്റതി, 
ഐ.റ്റതി.ഇ.എെ് കമഖലകളതിൽ മനഷത്യ വ തിഭവങ്ങൽ 
വ തികെതി്പെ തിക്കുക, നയപരകാരത്യങ്ങളതിൽ 
െര്ക്ാരതിസന ഉപകദശതിക്കുക എന്നതിവയാണ് 
(സക.എെ്.ഐ.റ്റതി.എം) സറെ പ്രോന 

ലക്ഷത്യങ്ങള്. ഈ കപ്രാത്ാഹന നയങ്ങളുകെയും 
പദ്ധതതികളുകെയും ഫലമായതി കകരളം ഡതിജതിറ്റൽ 
െംസ്ാനം എന്ന ലക്ഷത്യത്തികലക്് ഉയര്ന്നു

ചഥില പ്ധയാനടപ്ട് കനട്ങ്ങള് തയാടഴപ്റയന്നു.
• 2016 സഫബ്രുവരതിയതിൽ ബഹു. ഇന്ത്യന് 

പ്രെതിഡറെ് കകരളസത് ഇന്ത്യയതിസല 
ആദത്യസത് ഡതിജതിറ്റൽ െംസ്ാനമായതി 
പ്രഖത്യാപ തിച്ചു. 

• ഇടുക്തിയതിൽ ഇന്ത്യയതിസല ആദത്യസത് 
്ഹ്രീഡ് ഗ്ാമരീണ കബ്ാഡ്ബാറെ് 
ശംഖല ഇന്ത്യാ ഗവണ്സമറെ് കമ്രീഷന് 
സെയ്ത.

• ഇന്ത്യയതിൽ 3 കകാെതിയതിൽ കൂടുതൽ 
ഇ-െര്ട്ടതിഫതിക്റ്റുകള് വ തിതരണം സെയ് 

കബയാക്് 3.1.12
ടേ.എസ്.ഐ.റ്റഥി.എം. ടറെ പ്ധയാന പ്വർത്നങ്ങള്

• ഇ-ഗകവണന്െതിനായുള്ള കക�ത്തിസറെ നതിര്മ്ാണം
• ക്്യൂട്ടര് എമര്ജന്െതി സറക്ാണ്െ് െരീം കകരള (കെര്ട്ട് കകരള)
• െതിറ്റതിെണ് കാള് സെറെര്
• ഡതി്പൊര്ട്ട്സമറെ് ഡബ്യു എ.എന്
• ഇ-ഡതിെ്ട്രതിക്െ്
• ഈ-ഗവണ്സമറെ് സപ്രാകത്വയര്സമറെ്(ഇ.ജതി.പ തി.)
• സവര്െത്വൽ ഐ.റ്റതി. കകഡറതിസറെ സ്ാപനം
• ഇ-ഓഫരീെ് 
• ഫണ്്െ്
• ഇന്ഫര്കമഷന് ആന്ഡ് ഡാറ്റാ എസൈ്കെഞ്് അഡത്വാന്െ്ഡ് െതിസ്റം (ഐഡതിയാെ്)
• ഇന്സവെ്റ്റ്സമറെ് പ്രകമാഷന് മാകനജ്സമറെ് സെൽ (ഐ.പ തി.എം.െതി)
• ഐ.പ തി.വ തി. 4-ൽ നതിന്നും ഐ.പ തി.വ തി. 6 കലക്് ്മകഗ്ഷന്
• കകരള ഈ-ഗകവണന്െ് അവാര്ഡകള്
• കകരള കസ്ററ്റ് ക്ഷത്യൽ ഡാറ്റാ ഇന്ഫാെ്ട്രക്െര് (സക.എെ്.ഡതി.ഐ)
• കകരള കസ്ററ്റ് ്വഡ് ഏരതിയാ സനറ്റ് വര്ക്് (സകെത്വാന്)
• സമാ്ബൽ ഗകവണന്െ് 
• ഈ-ഗകവണന്െ് പദ്ധതതികളതിൽ പ തി.ജതി. ഡതികലൈാമ 
• സെക്രകട്ടറതിയറ്റതിസല സറകക്ാര്ഡകളുസെ ഡതിജതി്റ്റകെഷന് 
• സെക്രകട്ടറതിയറ്റതിസല ്വഡ് ഏരതിയ സനറ്റ് വര്ക്് (സെക് വാന്)
• െര്വ്വരീെ് ലൈെ്
• കസ്ററ്റ് ഡാറ്റാ സെറെര്-കകാ ബാങ്് െവര്
• വരീഡതികയാ കകാണ്ഫറന്െതിംഗ്
• ഡതിജതിറ്റൽ ൊക്ഷരതാ കപ്രാഗ്ാം 
• പബ് തിക് ്വ.്ഫ. കപ്രാജക്െ്
• എന്.ഇ.ജതി.എ.പ തി.
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ആദത്യസത് െംസ്ാനം.
• ഒപ്റ്റതിക്ൽ ്ഫബര് സനറ്റ് വര്ക്് മുകഖന 

100 ശതമാനം ഗ്ാമപഞ്ായത്കകളയും 
ബന്ധതി്പെ തിച്ചു.

• െംസ്ാനത്് 2,600-ൽ അേതികം 
അക്ഷയ സെറെറുകള് (സപാത കെവന 
കക�ങ്ങള്) പ്രവര്ത്തിക്കുന്നു. 

• ആോറതിൽ 3.44 കകാെതിയതിൽ കൂടുതൽ 
ആളുകള് എന്കറാള് സെയ്ത.

• 100 ശതമാനം െതിവ തിൽ രജതിെ്കട്രഷനകളും 
െമയബന്ധതിതമായതി രജതിസ്റര് സെയ്ത.

• ബാങ്തിംഗ് എളു്പെത്തിൽ 
ഉപകയാഗതിക്കുന്നതതിന് 
െംസ്ാനത്ാകമാനം 9,000 -ൽ 
അേതികം എ.റ്റതി.എമ്മുകള്.

• 99 ശതമാനം സെല തികഫാണ് ൊ�ത – 
സ്ാര്ട്ട് കഫാണുകളുസെ ഉപകയാഗത്തിൽ 
തത്വരതിത വര്ദ്ധനവ്.

• 40.18 ശതമാനം ഉയര്ന്ന ഇറെര്സനറ്റ് 
വത്യാപ് തി

• െംസ്ാനത്് 30,000 
കതികലാമരീറ്ററതിലേതികം ഒപ്റ്റതിക്ൽ ്ഫബര് 
കകബ തിളുകള് സ്ാപ തിച്ചു.

• കെതിഞ്ഞ 3 വര്ഷങ്ങളായതി ഏകജാലക 
െംവ തിോനം വെതി 99,500-ൽ അേതികം 
ഇ-സെന്ണ്റുകള് നതിര്വ്വഹതിച്ചു.

• കകരളത്തിലുെനരീളം സപാതസ്ലങ്ങളതിൽ 
2,000 ൌജനത്യ ്വ.്ഫ 
കഹാട്ട്ക്ാട്ടുകള് സ്ാപ തിച്ചു.

 

കകരള കസ്ററ്് ഐ.റ്ടി. 
മടിഷടറെ ഇ-ഗകവണന്സ് 
കപ്ാഗ്ാമുകള്
കെവനങ്ങള് നൽകുന്നതതിൽ സുതാരത്യതയും 
വ തിശത്വാെത്യതയും ഉത്രവാദതിത്വം ഉറ്പൊക്തി 
െദ്ഭരണം നെ്പൊക്കുന്നതതിനള്ള ഒരു പ്രോന 
ഉപാേതിയാണ് ഇന്ന് ഇ-ഗകവണന്െ്. 
ഇ-ൊക്ഷരതാ പദ്ധതതിയും, ഇ-ഗകവണന്െ്, 
സമാ്ബൽ ഗകവണന്െ് എന്നതിവ 
കപ്രാത്ാഹതി്പെ തിക്കുന്നതതിലും പ്രോന പശ്ാത്ല 
ൌകരത്യങ്ങള് വ തികെതി്പെ തിക്കുന്നതതിലും കകരളം 
മുന് നതിരയതിൽ നതിൽക്കുന്നു.

ഓഫരീെ് നെപെതി ക്രമങ്ങള് ഇലക്കട്രാണതിക് 
ആയതി നെ്പൊക്കുന്നതതിലൂസെ ഡതിജതിറ്റൽ 
വ തിനതിമയത്തിസറെ ഗുണഫലങ്ങള് ഉപകയാഗതിച്ചു 

സകാണ്് െര്ക്ാര് ഓഫരീസുകള് കപ്പെര് 
രഹതിത ഓഫരീസുകളായതി പരതിവര്ത്നം 
സെയ്യുകയും ആശയവ തിനതിമയം വെതി കവഗത്തിൽ 
തരീരുമാനസമടുക്കുന്നതതിനമാണ് ഇ-ഓഫരീെ് 
ലക്ഷത്യമതിടുന്നത്. സെക്രകട്ടറതിയറ്റതിസല 
42 വകുപ്പുകളതിൽ 39 വകുപ്പുകളതിലും 
സെക്രകട്ടറതിയറ്റതിന് പുറത്് 22 വകുപ്പുകളതിലും 
ഇത് നെ്പൊക്തി കെതിഞ്ഞു. കൂൊസത, ജതിലെകളതിലും 
ഡയറക്െകററ്റുകളതിലും താലൂക്് ഓഫരീസുകളതിലും 
ഇ-ഓഫരീെ് നെ്പൊക്കുന്നതതിന് െര്ക്ാര് 
തരീരുമാനസമടുത്തിട്ടുണ്്. 

കക� െര്ക്ാരതിസറെ ഐ.റ്റതി. മ�ാലയത്തിന് 
കരീെതിലുള്ള നാഷണൽ ഇന്ഫര്മാറ്റതിസൈ് സെറെര് 
(എന്.ഐ.െതി.) രൂപകൽപന സെയ്ത് 
വ തികെതി്പെ തിച ഒരു കൊഫ്റ്റ് സവയറാണ് െര്വ്വരീെ് 
ലൈെ്. ഇതതിസറെ ്സൈതിബ തിളായ പ്രവര്ത്നം 
അകപക്ഷാ കഫാമുകള് ആവശത്യമായ രരീതതിയതിൽ 
രൂപകല്ന സെയ്യുന്നതതിനം ഇ-കെവനങ്ങള് 
കവഗത്തിൽ നെ്പൊക്കുന്നതതിനം െഹായതിക്കുന്നു. 

കകരള കസ്ററ്റ് ്വഡ് ഏരതിയ സനറ്റ്�വര്ക്് 
(സകെത്വാന്), സെക്രകട്ടറതിയറ്റ് ്വഡ് ഏരതിയ 
സനറ്റ് വര്ക്്(സെകത്വാന്), കസ്ററ്റ് ഡാറ്റാ 
സെറെര്, കസ്ററ്റ് െര്വ്വരീെ് സഡല തിവറതി 
കഗറ്റ് കവ എന്നതിവയാണ് െംസ്ാനസത് 
ഇ-ഗകവണന്െ് നെ്പൊക്കുന്നതതിനള്ള പ്രോന 
അെതിസ്ാന പശ്ാത്ല ൌകരത്യങ്ങള്. 
െംസ്ാനസത് 14 ജതിലെകസളയും 152 കബ്ാക്് 
പഞ്ായത്കസളയും തമ്തിൽ ബന്ധതി്പെ തിക്കുന്ന 
സകെത്വാന് ആണ് െംസ്ാന ഇന്ഫര്കമഷന് 
ഇന്ഫാെ്ട്രക്െറതിസറെ (എെ്.ഐ.ഐ) നസട്ടലെ്. 
െംസ്ാനസത് വ തിവ തിേ വകുപ്പുകളതിസല 3500 
ഓഫരീസുകസള വയര്സലസ്തിലൂസെയും മറ്റനവേതി 
ലരീെ്ഡ് ്ലന്, ലാന് എന്നതിവയതിലൂസെയും ഈ 
ശംഖല ബന്ധതി്പെ തിക്കുന്നു.
 
വ തിവ തിേ െര്ക്ാര് വകുപ്പുകള് നൽകുന്ന 
കെവനങ്ങസള ഒരു കുെക്രീെതിൽ സകാണ്് വരുന്ന 
തരത്തിലുള്ള സമാ്ബൽ ആലൈ തികക്ഷനാണ് 
എം. കകരളം. നൂകറാളം കെവനങ്ങളുമായതി 
ഉെന്തസന്ന എം-കകരളം ആരംഭതിക്കും. 

53 െര്ക്ാര് വകുപ്പുകളും 220 സപാതകമഖലാ 
സ്ാപനങ്ങളുസെയും/െത്വയംഭരണ 
സ്ാപനങ്ങളുസെയും/െര്ക്ാര് ഏജന്െതികളും 
ഉപകയാഗതിക്കുന്ന ഒരു സപാത സപ്രാകത്വയര്സമറെ് 
െംവ തിോനമണ് ഇ-ഗവണ്സമറെ് 
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സപ്രാകത്വയര്സമറെ് (ഇ.ജതി.പ തി). 1,764 ഓഫരീസുകസള 
(വ തിവ തിേ െര്ക്ാര് വകുപ്പുകളും മറ്റു െര്ക്ാര് 
സ്ാപനങ്ങളും) ഇ-സപ്രാകത്വയര്സമറെ് 
െംവ തിോനത്തികലക്് സകാണ്ടുവരുവാന് 
കെതിഞ്ഞതിട്ടുണ്്. 

14 ജതിലൊ ആസ്ാനങ്ങളതിലും ഫണ്്െ് 
ജനകെവനാ കക�ങ്ങള് ആരംഭതിച തിട്ടുണ്്. 
2016-17 ൊ്ത്തിക വര്ഷത്തിൽ 16.31 ലക്ഷം 
ഇെപാടുകള് നെത്കയും അതവെതി 183.48 കകാെതി 
രൂപ െര്ക്ാരതിന് വരുമാനം കനെതിസക്ാടുക്കുകയും 
സെയ്ത. 
 
വ തിവര ൊകങ്തതിക രംഗസത് വ തിെവ് നതികത്ക 
എന്ന ലക്ഷത്യകത്ാസെ അക്ഷയ 2002 നവംബര് 
18-ന് ആരംഭതിച്ചു. സപാത െത്വകാരത്യ പങ്ാളതിത് 
രരീതതിയതിലാണ് ‘അക്ഷയ’ പ്രവര്ത്തിക്കുന്നത്. 
കുടുംബത്തിസല ഒരാള്സക്ങ്തിലും ഇ-ൊക്ഷരത 
നൽകുക എന്നതായതിരുന്നു. തെക്ത്തിസല 
ഉകദ്ശത്യം. ക്രകമണ പൗരന്ാര്ക്് കെവനം 
നൽകുക എന്നതതികലക്് അക്ഷയ മാറതി. നതിലവ തിൽ 
െംസ്ാനത്െനരീളം പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന 2,679 
അക്ഷയ കക�ങ്ങളതിലായതി 7,774 കപര് കജാല തി 
സെയ്യുന്നു. െംസ്ാനത്െനരീളം 700-ൽപരം 
ആോര് എന്കറാള്സമറെ് കക�ങ്ങള് 
വ തിജയകരമായതി പ്രവര്ത്തിക്കുന്നു. വ തിവ തിേ 
ബാങ്കുകള്ക്ായതി ബാങ്തിംഗ് കതികയാസ്ക്കുകളായതി 
പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന 1,700-ൽ അേതികം അക്ഷയ 
കക�ങ്ങള് ഉണ്്. അക്ഷയ കക�ങ്ങളതിലൂസെ 
യു.ഐ.ഡതിയതിൽ 5.5 മതിലത്യണ് പൗരന്ാര് രജതിസ്റര് 
സെയ്തിട്ടുണ്്. അക്ഷയവെതിയുള്ള യു.ഐ.ഡതി 
എന്കറാള്സമറെതിൽ കദശരീയ ശരാശരതിയായ 
62 ശതമാനത്തികനക്ാളും 92.7 ശതമാനം 
കകരളത്തിനണ്്. യു.ഐ.ഡതി എന്കറാള്സമറെതിസല 
ഒരു പ്രമുഖ ഏജന്െതിയായ അക്ഷയ വെതിയാണ് 
കകരളത്തിസല സമാത്ം യു.ഐ.ഡതി. കളതിൽ 75 
ശതമാനവം എന്കറാള് സെയ്ത്. കകരളത്തിസല 
അക്ഷയ കക�ങ്ങസള െംബന്ധതിച കൂടുതൽ 
വ തിവരങ്ങള് അനുബന്ം 3.1.52-ൽ 
കെര്ത്തിരതിക്കുന്നു. 
 
അവയാർഡേളും അംഗീേയാരങ്ങളും

• കസ്കാച് അവാര്ഡ് 2016:- 2016-സല 
കദശരീയ കസ്കാച് അവാര്ഡ് 
സക.എെ്.ഐ.റ്റതി.എം. കരസ്മാക്തി.

• ലൈാറ്റതിനം അവാര്ഡ് – സക.എെ്.ഐ.റ്റതി.
എം-സറെ ഡതിജതിറ്റൽ എംപവര്സമറെ് 

കാ്യതിന് പദ്ധതതി ലൈാറ്റതിനം അവാര്ഡ് 
കരസ്മാക്തി.

• ഓര്ഡര് ഓഫ് സമറതിറ്റ് അവാര്ഡ് – ഇ 
– കവാട്ടര് സമാ്ബൽ ആലൈ തികക്ഷന്, 
അക്ഷയ െതിറ്റതിെണ് കെവനങ്ങള്, 
അക്ഷയ കതികയാസൈ് ബാങ്തിംഗ് എന്നതിവയ്ക് 
ഓര്ഡര് ഓഫ് സമറതിറ്റ് അവാര്ഡ്.

• ഐ.റ്റതി. ഇന്നകവഷന് അവാര്ഡ് 2016 – 
സക.എെ്.ഐ.റ്റതി.എം. രൂപ കല്ന സെയ് 
ഇ-കവാട്ടര് സമാ്ബൽ ആലൈ തികക്ഷന് 
നാകസ്കാം – കകരള മാകനജ്സമറെ് 
അകൊെതികയഷസറെ 2016 ഐ.റ്റതി. 
ഇന്നകവഷന് അവാര്ഡ്.

 •    ഇ-ഇന്ത്യ അവാര്ഡ് 2016:- സ്റ്റുഡന്െ്  
           കപാലരീെ് കകഡറ്റ് വെതിയുള്ള ഡതിജതിറ്റൽ 
           ൊക്ഷരതയ്ക്.

ഇന്ത്യന് ഇന്സ്റഥിറ്റയൂട്് ഓഫ് 
ഇന്ഫർകമഷന് ടെേ്കനയാളജഥി 

ആന്ഡ് മയാകനജ്ടമറെ് – 
കേരള  

(ഐ.ഐ.ഐ.റ്റഥി.എം–ടേ) 
ശാെ്് ൊകങ്തതിക മാകനജ്സമറെ് കമഖലകളതിൽ 
ഒരു ഉന്നത സ്ാപനസമന്ന നതിലയതിൽ 2000-ൽ 
ആരംഭതിച സ്ാപനമാണ് ഇന്ത്യന് ഇന്സ്റതിറ്റത്യട്ട് 
ഓഫ് ഇന്ഫര്കമഷന് സെക്കനാളജതി ആന്ഡ് 
മാകനജ്സമറെ് - കകരള. വ തിദത്യാര്ത്ഥതികള്ക്് 
ഗുണകമന്യുള്ള വ തിദത്യാഭത്യാെം നൽകുന്നതതിനം, 
െംരംഭകതത്വവം ൊമൂഹതിക ഉത്രവാദതിതത്വവമുള്ള 
സപ്രാഫഷണലുകസളയും കനതൃകശഷ തിയുള്ളവസരയും 
വളര്ത്തിസയടുക്കുന്നതതിനം ഈ സ്ാപനം 
പ്രാോനത്യം നൽകുന്നു. വ തിദത്യാഭത്യാെം, 
ഗകവഷണം, വ തികെനം, പ്രാകയാഗതിക വ തിവര 
ൊകങ്തതിക വ തിദത്യയതിലും മാകനജ്സമറെതിലും 
പരതിശരീലനം എന്നതിവയതിലും ഇന്സ്റതിറ്റ്യൂട്ട് ശ്രദ്ധ 
കക�രീകരതിച തിരുന്നു. 
എം.ഫതിൽ, എം.എസ്്.െതി.ബ തിരുദങ്ങള് 
നൽകുന്നത് സകാച തിന് യൂണതികവെ്െതിറ്റതി ഓഫ് 
െയന്െ് ആറെ് സെക്കനാളജതിയും (കുൊറ്റ്), 
ബ തിരുദാനന്ര ഡതികലൈാമ നൽകുന്നത് കകരള 
ൊകങ്തതിക വ തിദത്യാഭത്യാെ ഡയറക്െകററ്റുമാണ്. 
ബകയാസമട്രതിക് എംബഡഡ് െതിസ്റം സെകയുരതിറ്റതി 
ആന്ഡ് ഇറെര്സനറ്റ് ഓഫ് എംബഡഡ് തതിംഗ്െ്, 
കൊഫ്റ്റ് സവയര് എഞ്രീനതിയറതിംഗ് ആന്ഡ് 
കൊഫറ്റ് സവയര് കപ്രാജക്െ് മാകനജ്സമറെ് 
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യൂണതിറ്റ്, ്ലബ്റതി ആറെ് ഇന്ഫര്കമഷന് 
െര്വ്വരീെ് എന്നതിവയാണ് പൂര്ത്തിയാക്തിയ 
പ്രോന കപ്രാജക്ടുകള്. യു.ജതി.െതി/എ.ഐ.െതി.
റ്റതി.ഇ. മാര്ഗ് നതിര്കദ്ശങ്ങള് അനെരതിച് 
എലൊവ തിേ ൌകരത്യങ്ങകളാടും കൂെതിയ 
റെതിഡന്ഷത്യൽ അക്ാദമതിക് കത്യാ്െതിസറെ 
നതിര്മ്ാണം പുകരാഗമതിച്ചു വരുന്നു. 

ടെേ്കനയാപയാർക്്
സെക്കനാപാര്ക്് എന്നകപരതിലറതിയസ്പെടുന്ന
ഇലക്കട്രാണതിസൈ് സെക്കനാളജതി പാര്ക്് കകരള 
െര്ക്ാരതിസറെ കരീെതിൽ വരുന്ന ഒരു െത്വയം 
ഭരണസ്ാപനമാണ്. വ തിവര ൊകങ്തതിക 
വ തിദത്യയുസെ വ തികെനത്തിന് ആവശത്യമായ 
എലൊ െഹായവം നൽകുകയും ആകഗാള 
നതിലവാരമുള്ള പശ്ാത്ല ൌകരത്യങ്ങള് 
സൃഷ് തിക്കുകയുമാണ് ഇതതിസറെ ലക്ഷത്യം. 

1995 നവംബര് 18-നാണ് ഈ സ്ാപനം 
ഔകദത്യാഗതികമായതി രാഷ്ട്രത്തിന് െമര്്പെ തിചത്. 
അന്നു മുതൽ സെക്കനാപാര്ക്് അതതിസറെ 
വല തി്പെത്തിലും ജരീവനക്ാരുസെ എണ്ത്തിലും 
വളര്ന്നുസകാകണ്യതിരതിക്കുന്നു. മൂന്നാം ഘട്ട 
വ തികെനകത്ാസെ ഇന്ത്യയതിസല ഏറ്റവം വല തിയ 
ഐ.റ്റതി. പാര്ക്കുകളതിൽ ഒന്നായതി സെക്കനാപാര്ക്് 
മാറും. ഇവ തിസെ 330 ഏക്ര്ഭൂമതിയും 9.3 മതിലത്യണ് 
െതരശ്ര അെതി ബ തിൽറ്റ് അ്പെ് ഏരത്യയുമുണ്്. 
സെക്കനാപാര്ക്തിൽ 53,000 ഐ.റ്റതി. 
ജരീവനക്ാര്ക്് കനരതിട്ടും 150,000 ആളുകള്ക്് 
പകരാക്ഷമായും സതാെതിൽ ലഭത്യമാക്കുന്നു. 
കെക്കൂട്ടത്് സെക്കനാെതിറ്റതി കപ്രാജക്െ് 
വരുന്നകതാടുകൂെതി 424 ഏക്ര് വ തിെ്തൃതതിയതിൽ 
ഒരു ഏകരീകൃത ഐ.റ്റതി. ൌണ്ഷ തി്പൊകുകയും, 
കകരളത്തിസല തസന്ന ആദത്യസത് ഐ.റ്റതി. 
ഇെനാെതിയായതി മാറുകയും സെയ്യും. 2020 ഓസെ 
56,000 പുതതിയ സതാെതിലവെരങ്ങള് സൃഷ് തിക്ാന് 

കബയാക്് 3.1.13
ഐ.ഐ.ഐ.റ്റഥി.എം.ടേ. യടെ അക്യാദമഥിേ് പരഥിപയാെഥിേള്

• മാകസ്റെ്െ് കപ്രാഗ്ാം
• എം.ഫതിൽ കപ്രാഗ്ാം
• പ തി.എച്.ഡതി. കപ്രാഗ്ാം
• ബ തിരുദാനന്ര ഡതികലൈാമ കപ്രാഗ്ാം

കബയാക്് 3.1.14
സംസ്ഥയാന സമ്പദ് ഘെനയഥിൽ ടെേ്കനയാപയാർക്ഥിടറെ സംഭയാവന

• കത്യാ്െതിൽ നതിന്നുള്ള വാര്ഷ തിക ഉത്പാദനം – 12,000 കകാെതി രൂപ
• കത്യാ്െതിൽ നതിന്നുള്ള വാര്ഷ തിക കയറ്റുമതതി – 50,000 കകാെതി രൂപ
• ആസക ജരീവനക്ാര്-52,746 
• കകരളത്തിസല ഏറ്റവം വല തിയ സതാെതിൽ അേതിഷ് തിത കത്യാ്െ്.
• നഗരത്തിസലയും പ്രാന് പ്രകദശങ്ങളതിസലയും ദത്വ തിതരീയ കെവനങ്ങളായ െ തിലെറവത്യാപാര, കഹാ്തിറ്റാല തിറ്റതി, 

ഗതാഗത, ൊ്ത്തിക കെവനങ്ങളുസെ വളര്ചസയ ഉകത്ജതി്പെ തിക്കുന്നു.
• 424 ഏക്റതിലായതി സെക്കനാെതിറ്റതി പദ്ധതതി വരുന്നതതിലൂസെ കെക്കൂട്ടം – കകാവളം (എന്.എച് 66) 

കകരളത്തിസല ആദത്യസത് ഐ.റ്റതി ഇെനാെതിയാകും.
• മൂന്നാംഘട്ടം കമ്രീഷന് സെയ്യുന്നകതാടുകൂെതി, ഇന്ത്യയതിസല ഏറ്റവം വല തിയ ഐ.റ്റതി പാര്ക്കുകളതിൽ ഒന്നായതി 

സെക്കനാപാര്ക്് മാറും.            

              അവലംബം: ടെക്കനാപാര്ക്്
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സെക്കനാപാര്ക്് ലക്ഷത്യമതിടുന്നു. 760 ഏക്റതിലായതി 
വ തികെനത്തിസറെ വ തിവ തിേ തലത്തിലുള്ള 
5 കാ്സുകള് സെക്കനാപാര്ക്തിനണ്്. 
സെക്കനാപാര്ക്തിസറെ ഭൗതതിക കനട്ടങ്ങളും 
വളര്ചയും അനുബന്ം 3.1.53, 54 -ൽ 
നൽകതിയതിരതിക്കുന്നു.

ടെേ്കനയാപയാർക്ഥിനുള്ള 
ഭൂവഥിസ്തൃതഥി

സെക്കനാപാര്ക്തിനള്ള ആസക ഭൂവ തിെ്്തതി 
760 ഏക്റാണ്. 5 കാ്സുകളതിലായുള്ള 
ഭൂവ തിവരം െംബന്ധതിച വ തിശദാംശങ്ങള് താസെ 
സകാടുത്തിരതിക്കുന്നു. 
 ഘട്ടം I & II   - 239.54 ഏക്ര് 

ഘട്ടം III   - 90.00 ഏക്ര് 
സെക്കനാെതിറ്റതി - 424.00 എക്ര്

ടെേ്കനയാപയാർക്ഥിടല ബഥിൽറ്റ് 
അപ്് ഏരഥിയയടെ വളർച

സെക്കനാപാര്ക്തിസറെ ഭൂവ തിെ്തൃതതി 2015-16 ൽ 
72 ലക്ഷം െതരശ്ര അെതിയതിൽ നതിന്നും 2016-17 
ൽ 93 ലക്ഷം െതരശ്ര അെതിയായതി വര്ദ്ധതിച്ചു. 
സെക്കനാപാര്ക്തിസല ബ തിൽറ്റ്അപ് ഏരതിയയുസെ 
വളര്ച ചഥിത്ം 3.1.15- ൽ കാണതിച തിരതിക്കുന്നു. 

ടെേ്കനയാപയാർക്ഥിടല 
േമ്പനഥിേള്
12-ാംപദ്ധതതിയുസെ ആദത്യസത് 4 വര്ഷം 
സകാണ്് സെക്കനാപാര്ക്തിൽ പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന 
 ക്നതികളുസെ എണ്ത്തിൽ 
വര്ദ്ധനയുണ്ായതിട്ടുണ്്. 2012-13 ൽ 
സെക്കനാപാര്ക്തിൽ 285 ക്നതികള് 
പ്രവര്ത്തിച തിരുന്നു. 2015-16 ൽ ഇത് 390 
ആയതിരുന്നത്  2016-17 ൽ 370 ആയതി 
കുറയുകയും സെയ്ത. ആഗെ്റ്റ്  31, 2017 വസര 
സെക്കനാപാര്ക്തിസല ക്നതികളുസെ എണ്ം 
370 ആയതി തെരുന്നു. 2012-13 മുതൽ 2016-17 
വസരയുള്ള ക്നതികളുസെ എണ്ം െംബന്ധതിച 
വ തിവരം ചഥിത്ം 3.1.16 - ൽ കെര്ത്തിരതിക്കുന്നു.
  

ടെക്കനാപാര്ക്ടിൽനടിന്നുള്ള 
കയറ്റുമതടിയുടെ വളര്ച
സെക്കനാപാര്ക്തിൽനതിന്നുള്ളകയറ്റുമതതി 
2012-13 ൽ 3,493 കകാെതിയായതിരുന്നത് 
2015-16 ആയക്പൊള് 6250 കകാെതി രൂപയായതി 
വര്ദ്ധതിച്ചു. എന്നാൽ 2016-17 ൽ ഇത് 5,000 
കകാെതി രൂപയായതി കുറഞ്ഞു. അകമരതിക്യതിസല 
സതരസഞ്ഞടുപ്പു ഫലവം അതതിസനത്െര്ന്നുണ്ായ 
അകമരതിക്യുസെ നയ വത്യതതിയാനങ്ങളും വല തിയ 



186

സാമ്പത്തിക അവല�ാകനം 2017, ലകരള സംസ്ാന ആസൂത്രണ ല�ാര്ഡ്  

ചഥിത്ം 3.1.17
ടെേ്കനയാപയാർക്ഥിൽ നഥിന്നുള്ള േയറ്റുമതഥി

3493

4250

5100

6250

5000

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17

�
യ

�മ
ത

ി

വര്ഷം

                      അവലംബം:ടെക്കനാപാര്ക്്

ഒരളവ തിൽ ഇന്ത്യയതിൽ നതിന്നുള്ള കൊഫ്റ്റ് 
സവയര് കയറ്റുമതതിസയ ബാേതിച തിട്ടുണ്്. 
കെതിഞ്ഞ 5 വര്ഷമായതി സെക്കനാപാര്ക്തിൽ 
നതിന്നുള്ള കയറ്റുമതതി വ തിവരം ചഥിത്ം 3.1.17 - ൽ 
കരഖസ്പെടുത്തിയതിരതിക്കുന്നു. 
 

ടെക്കനാപാര്ക്ടിടല 
ടതാഴടില ടിലുണായ വര്ദ്ധനവ്
സെക്കനാപാര്ക്തിസറെ വളര്ച ആ 
സ്ാപനത്തിലുണ്ായ അവൊന അഞ്് 

വര്ഷസത് സതാെതില തിസറെ വളര്ചയുമായതി 
ബന്ധസ്പെട്ട് വ തിശകലനം സെയ്ാവന്നതാണ്. 
2012-13 -ൽ സതാെതിലവെരങ്ങള് 40,521 
ആയതിരുന്നത് 2016-17 (ആഗെ്റ്റ്  31, 2017) 
ആയക്പൊകെക്കും 52,746 ആയതി വര്ദ്ധതിച്ചു.  
 
കെതിഞ്ഞ 5 വര്ഷസത് സതാെതിലവെരങ്ങ- 
ളതിലുണ്ായ വര്ദ്ധന ചഥിത്ം 3.1.18-ൽ 
കരഖസ്പെടുത്തിയതിരതിക്കുന്നു.
 

ചഥിത്ം 3.1.16
ടെേ്കനയാപയാർക്ഥിടല േമ്പനഥിേളുടെ വളർച
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ചഥിത്ം 3.1.18
ടെേ്കനയാപയാർക്ഥിടല ടതയാഴഥിലവസരങ്ങളുടെ വർദ്ധന
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                      അവലംബം:ടെക്കനാപാര്ക്്

                       ടെേ്കനയാസഥിറ്റഥി

സെക്കനാപാര്ക്്, 424 ഏക്ര് ഭൂമതി, പള്ളതിപ്പുറത്് 
സെക്കനാെതിറ്റതി കപ്രാജക്െതിനകവണ്തി 
ഏസറ്റടുത്തിട്ടുണ്്. സെക്കനാപാര്ക്തിന് 
െ തി.െതി.എെ്, ഇന്കഫാെതിെ്, െണ്സെക്, 
സക.എ.എെ്.ഇ,ഐ.ഐ.ഐ.െതി.എം.സക 
എന്നതിങ്ങസനയുള്ള സ്ാപനങ്ങള്ക്ായുള്ള 
അെതിസ്ാന ൌകരത്യ പ്രവര്ത്നങ്ങള് 
ആരംഭതിച്ചു കെതിഞ്ഞതിട്ടുണ്്.  

             ഇന്കഫയാപയാർക്്
കകരളത്തിസല രണ്ാമസത് വല തിയ ഐ.റ്റതി 
ഹബ്ബാണ് സകാച തിയതിലുള്ള ഇന്കഫാപാര്ക്്. 
ഇതതിസറെ ക്ാക്കുകള് കെര്ത്ലയതിലും 
തൃശ്ശൂരതിലുമാണ്. ഐ.െതി./ഐ.െതി.ഇ. എെ് 
ക്നതികള്ക്് ആവശത്യമായ ്വദയുതതി, ജല 
വ തിതരണം, കണക്െതിവ തിറ്റതി, തെങ്ങതിയ കസ്ററ്റ് 
ഓഫ് ആര്ട്ട് അെതിസ്ാന ൌകരത്യങ്ങള് 
സൃഷ് തിക്കുകയാണ് ഇന്കഫാപാര്ക്തിസറെ ലക്ഷത്യം. 
നതിലവ തിൽ ഇന്കഫാപാര്ക്തിന്, സകാച തി – ഒന്നാം 
ഘട്ടത്തിലായതി 102.82 ഏക്ര് സ്ലത്ം, രണ്ാം 
ഘട്ടത്തിലായതി 160 ഏക്ര് സ്ലത്മായതി ഐ.റ്റതി 
പാര്ക്കുകളുണ്്. സകാരട്ടതിയതിൽ സ്തിതതിസെയ്യുന്ന 
തൃശ്ശൂര് ഇന്കഫാപാര്ക്് 30 ഏക്റതിലും 
കെര്ത്ല ഇന്കഫാപാര്ക്് 66 ഏക്റതിലുമായതി 
സ്തിതതിസെയ്യുന്നു. 

ഇന്കഫാപാര്ക്കും അതതിസറെ വ തികെന 
പങ്ാളതികള് കെര്ന്ന് (2004-ൽ ആരംഭതിചത 
മുതൽ) 66 ലക്ഷം െതരശ്ര അെതി ബ തിൽറ്റ് 
അപ് സ്ലം സൃഷ് തിക്കുകയും 298 ഐ.െതി 
ക്നതികളതിലൂസെ 33,116 ലേതികം ഐ.െതി 
സപ്രാഫഷണലുകള്ക്് സതാെതിൽ നൽകതിയതിട്ടുമുണ്്. 
ഇന്കഫാപാര്ക്് െ തി.ബ തി.െതി. -ൽ 25,845 െതരശ്ര 
അെതി വ തിസ്തരീര്ണമുള്ള കലൂര് അന്രാഷ്ട്ര 
കസ്റഡതിയത്തിസല ഭാഗരീകമായ ഫതിറ്റഡ് 
സ്ലം, 2013 വര്ഷത്തിൽ സക.എെ്.ഐ.െതി.
എം -ൽ നതിന്ന് ഏസറ്റടുത്. ആവശത്യമായ മറ്റ് 
നതിര്മ്ാണ പ്രവര്ത്നങ്ങളും നവരീകരണവം 
ഇന്കഫാപാര്ക്് നെത്തി, ഇക്പൊള് ഈ 
സൌകരത്യം സ്റാര്ട്ട് അപ് ക്നതികള്ക്കുള്ള 
ഓഫരീസുകള്ക്ായതി നൽകുന്നു. ഇന്കഫാപാര്ക്് 
റ്റതി.ബ തി.െതിയതിൽ ഏകകദശം 400 ആളുകള് 
കജാല തിസെയ്യുന്നു. ഇന്കഫാപാര്ക്തിസറെ 
ഭൗതതിക കനട്ടങ്ങള് അനുബന്ം 3.1.55 -ൽ 
കെര്ത്തിരതിക്കുന്നു.

കസബർ പയാർക്്
സകാച തി മുതൽ കാെര്കഗാഡ് വസരയുള്ള ഐ.റ്റതി. 
അെതിസ്ാന പശ്ാത്ല ൌകരത്യങ്ങളുസെ 
വ തിെവ് നതികത്ന്നതതിനായതി തതിരുവനന്പുരം 
സെക്കനാപാര്ക്്, സകാച തി ഇന്കഫാ പാര്ക്് 
എന്നതിവയുസെ ഹബ് ക്ാക്് മാതൃകയതിൽ 
ആരംഭതിചതാണ് ്െബര് പാര്ക്്. 
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സാമ്പത്തിക അവല�ാകനം 2017, ലകരള സംസ്ാന ആസൂത്രണ ല�ാര്ഡ്  

കകാെതികക്ാസട്ട ്െബര് പാര്ക്് ഹബ്ബായും 
കണ്ണൂരും കാെര്കഗാഡം ഉള്ള പാര്ക്കുകള് 
ക്ാക്കുകളായും െംസ്ാനത്തിസറെ 
വെക്ന് കമഖലകളതിസല ഐ.റ്റതി. പശ്ാത്ല 
ൌകരത്യവ തികെനത്തിനായതി പ്രവര്ത്തിക്കുന്നു. 
ൌഹൃദവം, സെലവ് കുറഞ്ഞതം, എന്നാൽ 
ഉയര്ന്ന ഗുണനതിലവാരത്തിലുള്ളതമായതി 
അെതിസ്ാന ൌകരത്യങ്ങള് ഐ.റ്റതി./ഐ.
റ്റതി.ഇ.എസ്്. നതികക്ഷപകര്ക്് ലഭത്യമാക്കുക 
എന്നതാണ് ്െബര് പാര്ക്തിസറെ ലക്ഷത്യം. 
അതവെതി കൊഫ്റ്റ് സവയറുകളുസെയും 
കൊഫ്റ്റ് സവയര് കെവനങ്ങളുസെയും 
കയറ്റുമതതി തത്വരതിതസ്പെടുത്ന്നതതിനം തദത്വാര 
മലബാര് കമഖലയതിസല സതാെതിലവെരങ്ങള് 
വര്ദ്ധതി്പെ തിക്കുന്നതതിനം ലക്ഷത്യമതിടുന്നു.
 
്െബര് പാര്ക്തിസറെ കെതിഞ്ഞ 5 വര്ഷസത് 
പ്രോന കനട്ടങ്ങള് താസെ സകാടുക്കുന്നു. 

• 2.88 ലക്ഷം െതരശ്ര അെതി വ തിസ്തരീര്ണ്ം ഉള്ള 
ആദത്യസത് ഐ.റ്റതി സകട്ടതിെം പൂര്ത്തിയാക്തി.

• െതി.എഫ്.െതി.യതിസല ലരീെതിന് നൽകതിയ 
ഐ.റ്റതി സ്ലത്് ഇക്ാലയളവ തിൽ 
പ്രവര്ത്നം ആരംഭതിച്ചു.

• പ�ണ്ാം പഞ്വത്ര 
പദ്ധതതിക്ാലയളവ തിൽ കയറ്റുമതതി 
വരുമാനം 5 കകാെതി രൂപയായതി.

• സമാത്ം 150 ഓളം സതാെതിൽ ഈ 
കാലയവ തിൽ സൃഷ് തിച്ചു.

• ഭൂമതി ഏസറ്റടുക്കുകയും 
വ തികെനപ്രവര്ത്നങ്ങള് 
പൂര്ത്രീകരതിക്കുകയും സെയ്ത.

• അെതിസ്ാന പശ്ാത്ല സൌകരത്യ 
പ്രവൃത്തികള് പൂര്ത്രീകരതിച്ചു. 

• 50000 ല തിറ്റര് വാട്ടര് ൊങ്കും വാട്ടര് 
്ലനകളും കമ്രീഷന് സെയ്ത.

• സമാത്ം പാര്ക്തിസല ്വദയുതതി 
ആവശത്യകതകള് നതിറകവറ്റുന്നതതിനായതി 
200 സക.വ തി.എ. എച്.റ്റതി. െബ് കസ്റഷസറെ 
നതിര്മ്ാണം പൂര്ത്രീകരതിച തിട്ടുണ്്.

• 11,000 െതരശ്ര അെതി െതി.എഫ് െതിപാര്ക്് 
സെറെര് പൂര്ത്രീകരതിക്കുകയും 4 ഐ.െതി 

യൂണതിറ്റുകള് ഇവ തിസെ ആരംഭതിക്കുകയും 80 
കപര്ക്് സതാെതിലവെരങ്ങള് നൽകുകയും 
3.5 കകാെതിയുസെ കയറ്റുമതതിയും നെത്തി.

 
്െബര് പാര്ക്തിസറെ ഭൗതതിക കനട്ടങ്ങള് 
അനുബന്ം 3.1.56 -ൽ കെര്ത്തിരതിക്കുന്നു.   

           കേരള കസ്ററ്റ് ഐ.റ്റഥി  
 ഇന്ഫ്രയാസ്് േ്ചർ ല ഥിമഥിറ്റഡ് 
 (ടേ.എസ്.ഐ.റ്റഥി.ഐ.എൽ)

1956-സല ക്നരീെ് ആക്െ് അനെരതിച് 
രൂപരീകരതിച പബ് തിക് ല തിമതിറ്റഡ് ക്നതിയാണ് 
കകരള കസ്ററ്റ് ഇന്ഫര്കമഷന് സെക്കനാളജതി 
ഇന്ഫാെ്ട്രക്െര് ല തിമതിറ്റഡ് (സക.
എെ്.ഐ.റ്റതി.ഐ.എൽ) െര്ക്ാരതിസറെ 
ഉെമസ്ാവകാശത്തിലുള്ള ഭൂമതി പാട്ടത്തിന് 
നൽകുകകയാ പ്രാകയാഗതികമായ ൊ്ത്തിക 
മാതൃകകളതിലൂസെ െത്വരൂപ തിക്കുന്ന ഫണ്് 
ഉപകയാഗതിച് സപാത െത്വകാരത്യ പങ്ാളതിത് 
മാതൃകയതിൽ െംസ്ാനത്് ഐ.റ്റതി. പശ്ാത്ല 
ൌകരത്യങ്ങള് വ തികെതി്പെ തിക്കുകയാണ് ക്നതി 
സെയ്യുന്നത്. 
 
ഭൂമതി ഏസറ്റടുത്് അതതിൽ ആവശത്യമായ 
അെതിസ്ാന ൌകരത്യങ്ങളായ ്വദയുതതി, 
ജലം, കറാഡ്, ചുറ്റമതതിൽ, സെെ് പദവ തി, 
മറ്റു െര്ക്ാര് അംഗരീകാരങ്ങള് എന്നതിവ 
ലഭത്യമാക്തി, വത്യക്തതികള്ക്് ഐ.റ്റതി. (സെെ)് 
കമഖലകള്, ഐ.റ്റതി. പാര്ക്കുകള് എന്നതിവ 
വ തികെതി്പെ തിക്കുന്നതതിനായതി െത്വകാരത്യ 
െംരംഭകര്ക്് നൽകുകയാണ് ക്നതിയുസെ 
ബ തിെതിനെ് മാതൃക.
 
കകാെതികക്ാെ് ഐ.റ്റതി. പാര്ക്്. കണ്ണൂര് ഐ.റ്റതി. 
പാര്ക്്. കാെര്കഗാഡ് ഐ.റ്റതി പാര്ക്്, സകാലെം 
ഐ.റ്റതി. പാര്ക്്, സകാരട്ടതി ഐ.റ്റതി. പാര്ക്്, 
കെര്ത്ല ഐ.റ്റതി. പാര്ക്്, അ്ലപ്പുെ ഐ.റ്റതി. 
പാര്ക്്, ഇന്കഫാെതിറ്റതി പാലാ, ഐ.ഐ..ഐ.റ്റതി.
സക, സെക്കനാ കലാഡ്ജെ് എന്നതിവയാണ് 
സക.എെ്.ഐ.റ്റതി.ഐ.എൽ നെ്പെ തിലാക്കുന്ന 
നതിലവ തിലുള്ള പ്രോന പദ്ധതതികള്. 
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അദ്ധ്യായം 3, വധ്വസയായം, സസവനം, വധ്യാപയാരം

കബയാക്് 3.1.15
ഐസഥികഫയാസഥിടറെ പ്ധയാന പ്വർത്നങ്ങള്

• കഫാെ് െംരംഭങ്ങളുസെ സ്റാര്ട്ട് അ്പെ് ആസൈതിലകറഷന്
• ഇ-ഗകവണന്സും മറ്റ് കഫാെ് പഠനങ്ങളും
• അക്ൗണ്തിങ്ങും മറ്റ് യൂട്ടതില തിറ്റതി കൊഫ്റ്റ് സവയറുകളുസെ പ്രാകദശതിക വൽക്രണവം
• സൂക്ഷ്മ, സെറുകതിെ, ഇെത്രം െംരംഭകര്ക്് വ തിവര ൊകങ്തതിക വ തിദത്യ െഹായം നൽകുക
• ൊകങ്തതിക വര്ക്്കഷാപ്പുകളും പരതിശരീലന പരതിപാെതികളും െംഘെതി്പെ തിക്കുക
• കഫാെ് െര്ട്ടതിഫതികക്ഷന്
• എഞ് തിനരീയറതിംഗ്/ൊകങ്തതിക വ തിഭാഗം വ തിദത്യാര്ത്ഥതികളുസെ കശഷ തി വര്ദ്ധതി്പെ തിക്ലും ്നപുണത്യ 

വ തികെനവം
• മലയാളം ക്്യൂട്ടതിംഗ്
• ഗകവഷണ പരതിപാെതികള്

    
              അവലംബം:   ഐസടികഫാസ്

         

        ഇറെർ നയാഷണൽ ടസറെർ    
   കഫയാർ ഫ്രീ ആന്ഡ് ഓപ്ണ്  
   കസയാഴ്സ് കസയാഫ്റ്റ് ടവയർ    
           (ഐ.സഥി. കഫയാ്്) 

ഇന്ത്യയതിസലയും വ തികദശസത്യും ഫരീ കൊഫ്റ്റ് 
സവയര് െംഘെനകളുമായതി കെര്ന്ന് ഫരീ കൊഫ്റ്റ് 
സവയറുകളുസെ വ തികെനവം പ്രകയാഗവം 
ഫരീകനാളഡ്ജും കപ്രാത്ാഹതി്പെ തിക്കുകയും സെയ്യുക 
എന്ന ലക്ഷത്യകത്ാസെ കകരള െര്ക്ാര് ആരംഭതിച 
അന്ാരാഷ്ട്രകക�മാണ് ഐ.െതി. കഫാസ്്. 
ഫരീ ആന്ഡ് ഓ്പെണ് കൊെ്െ് കൊഫ്റ്റ് 
സവയറുമായതി ബന്ധസ്പെട്ട കണ്െള്ട്ടന്െതി, 
ഗകവഷണ വ തികെന പരതിപാെതികള്, അക്ാദമതിക് 
പഠനം, കെവനം, പരതിശരീലനം, പ്രെതിദ്ധരീകരണം, 
െര്ട്ടതിഫതികക്ഷന്, അന്ാരാഷ്ട്ര തലത്തിലുള്ള 
െഹകരണം എന്നതിവയുമായതി ബന്ധസ്പെട്ട എലൊ 
പ്രവര്ത്നങ്ങളുകെയും കനാഡൽ ഏജന്െതിയാണ് 
ഐെതികഫാെ്. ഐെതികഫാെതിസറെ 
പ്രോന പരതിപാെതികള് കബയാക്്  3.1.15 -ൽ 
കെര്ത്തിരതിക്കുന്നു.  
           

            കേരള സ്റയാർട്പ്് മഥിഷന് 
          (ടേ.എസ്.യ.എം.)
െംരംഭകതത്വ വ തികെനം, ഇന്കുകബഷന് 

പ്രവര്ത്നങ്ങള് എന്നതിവ നെ്പെ തിലാക്കുന്നതതിനള്ള 
െംസ്ാന െര്ക്ാരതിസറെ കനാഡൽ 
ഏജന്െതിയാണ് കകരള സ്റാര്ട്ട്പെ് മതിഷന് 
(സക.എെ്.യു.എം.). സെക്കനാപാര്ക്് 
സെക്കനാളജതി ബ തിെതിനസ്് ഇന്കുകബറ്റര് 
ആയതി അറതിയസ്പെട്ടതിരുന്ന കകരള സ്റാര്ട്ട്പെ് 
മതിഷന് (സക.എെ്.യു.എം.) ഇന്ത്യയതിസല 
ആദത്യസത് വ തിജയകരമായ കനാണ് അക്ാദമതിക് 
ബ തിെതിനസ്് ഇന്കുകബറ്ററാണ്. 2007 ലാണ് 
ഇതതിസറെ പ്രവര്ത്നം ആരംഭതിചത്. 

കകരളത്തിസല യുവാക്ളതിലും വ തിദത്യാര്ത്ഥതി- 
കളതിലുമുള്ള െംരംഭകതത്വ കെതിവകള് 
തതിരതിചറതിയുന്നതതിനം, വ തികെതി്പെ തിക്കുന്നതതിനം, 
കകരളത്തിസറെ പര്രാഗത കമഖലകളതിൽ 
ൊകങ്തതിക വ തിദത്യയതിൽ അേതിഷ് തിതമായ 
െംരംഭകതത്വ വ തികെന ആവശത്യങ്ങള് ്കകാരത്യം 
സെയ്യുക, കകരളത്തിസറെ ൊമൂഹതിക ൊ്ത്തിക 
െംസ്ക്കാരത്തിന് അനകയാജത്യമായ തരത്തിലുള്ള 
പരതിശരീലന പരതിപാെതികള് െംഘെതി്പെ തിക്കുക, 
ൊകങ്തതിക ഉൽ്പെന്നങ്ങള്ക്കും കെവനങ്ങള്ക്കും 
ആവശത്യമായ വ തിപണതി കസണ്ത്ക, 
്വജ്ാനതിക, ഗകവഷണ വ തികെന 
സ്ാപനങ്ങളുമായും, വത്യവൊയതിക ൊ്ത്തിക 
സ്ാപനങ്ങളുമായും ബന്ധം സ്ാപ തിക്കുക, 
ഇന്സ്റതിറ്റ്യൂട്ടുകളതിൽ വ തികെതി്പെ തിക്കുന്ന ൊകങ്തതിക 
വ തിദത്യകള് യഥാര്ത്ഥ ഉപകഭാക്താക്ള്ക്് 
ലഭത്യമാക്കുന്നതതിനം കവഗത്തിൽ 
വാണതിജത്യവൽക്രതിക്കുന്നതതിനം ഒരു കവദതി 
സൃഷ് തിക്കുക എന്നതിവയാണ് ഇതതിസറെ ലക്ഷത്യം. 
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സാമ്പത്തിക അവല�ാകനം 2017, ലകരള സംസ്ാന ആസൂത്രണ ല�ാര്ഡ്  

കകരളത്തിസല യുവജനങ്ങളതിൽ െംരംഭകതത്വം 
വളര്ത്ക എന്ന ലക്ഷത്യകത്ാസെ െര്ക്ാര് 
യുവജന െംരംഭകതത്വ വ തികെന പരതിപാെതി 
ആരംഭതിച തിട്ടുണ്്. റാെ്ബറതി ്പ കപ്രാഗ്ാം, 
സ്റാര്ട്ട് അ്പെ് കബാസൈ് കത്യാംപയതിന്, സ്റാര്ട്ട് 
അ്പെ് ബൂട്ട് കത്യാ്്, സ്റാര്ട്ട് അ്പെ് ലരീഡര്ഷ തി്പെ് 
അക്ാഡമതിയും, പരതിശരീലന പരതിപാെതിയും, 
അന്ാരാഷ്ട്രാ െംരംഭകതത്വ വ തിനതിമയ 
പരതിപാെതി, ഫാബ് ലാബ് കപ്രാഗ്ാം, െംരംഭകതത്വ 
്രൈവ തിംഗ് കപ്രാഗ്ാം, സപര്കഫാര്മന്െ് 
ല തിങ്്ഡ് സ്കരീം, കപറ്റന്റ് െക്പൊര്ട്ട് സ്കരീം 
എന്നതിവയാണ് ഇതതിൽ ഉള്സ്പെടുന്ന പ്രോന 
െംരംഭങ്ങള്. കൂൊസത, കളമകശ്രതിയതിസല കതിന്ഫ 
്ഹസെക് പാര്ക്തിൽ വ തിവ തിേ കമഖലകളതിസല 
ഇന്കുകബറ്ററുകസള ഒരു കുെക്രീെതിൽ സകാണ്ടു 
വരുന്നതതിനായതി ഒരു സെക്കനാളജതി ഇന്നകവഷന് 
കൊണ് െര്ക്ാര് ആരംഭതിച തിട്ടുണ്്. 
കെതിഞ്ഞ അഞ്ചു വര്ഷസത് പ്രോനസ്പെട്ട 
കനട്ടങ്ങള് താസെ സകാടുത്തിരതിക്കുന്നു 

• സ്റ്റുഡന്െ് സ്റാര്ട്ടപ്പുകള് ഉള്സ്പെസെ 700 
സ്റാര്ട്ട് അപ്പുകള് ആരംഭതിച്ചു.

• 4 സ്ഷത്യ്ലെ്ഡ് ഇന്കുകബറ്റര് 
ഉള്സ്പെസെ 20 ഇന്കുകബറ്റര്/
ആസൈതിലകററ്ററുകള്

• 12-ാം പഞ്വത്രപദ്ധതതിക്ാലയളവ തിൽ 
1,000 കകാെതി സമാത് മൂലത്യം 
സൃഷ് തിച്സകാണ്് 26,500 കപര്ക്് സതാെതിൽ 
അവെരങ്ങള് സൃഷ് തിച്ചു. 

• കകാകളജുകളതിൽ 187 ബൂട്ട് കത്യാമ്കള് 
നെത്സ്പെട്ടു.

• ബൂട്ട് കത്യാ് തിലൂസെ 30 സ്റ്റുഡറെ് സ്റാര്ട്ടപ്പുകള് 
• ഐ.ഇ.ഡതി.െതി. െംഗമം നെത്തി. 

(2,000-ൽ അേതികം വ തിദത്യാര്ത്ഥതികള്) 
• ഇന്കുകബറ്ററുകള്ക്് 84 സ്റാര്ട്ട്പെ് 

കബാക്സുകള് വ തിതരണം സെയ്ത.
• 20,000 റാെ്പ്സബറതി ്പ കതിറ്റുകള് 

വ തിതരണം സെയ്ത. 
• 5483 ഇലക്കട്രാണതിക് കതിറ്റുകള് വ തിതരണം 

സെയ്ത.
• 2 െതില തിക്ണ് വാല തി െന്ര്ശനവം 

17 സ്റാര്ട്ടപ്പുകള്ക്് ബൗദ്ധതിക 
െന്ര്ശനത്തിനള്ള െഹായം നൽകതി.

• 2 ഫാബ് ലാബുകളും 20 മതിനതി ഫാബ് 
ലാബുകളും സ്ാപ തിച്ചു.

• 2 ഫാബ് ലാബ് അക്ാദമതി കകാെ്സുകള്  
നെത്തി.  
• 26 സ്റാര്ട്ടപ്പുകള്ക്കുള്ള െരീഡ് െഹായം. 
 

 
ടസറെർ കഫയാർ 

ഡവലപ്്ടമറെ്  ഓഫ്
ഇകമജഥിംഗ് ടെേ്കനയാളജഥി  

(സഥി-ഡഥിറ്റ)്
കകരള ഗവണ്സമറെതിസറെ കരീെതിലുള്ള ഒരു െത്വയം 
ഭരണ ഗകവഷണ പരതിശരീലന കക�മാണ് 
സെറെര് കഫാര് ഡവല്പെ്സമറെ് ഓഫ് ഇകമജതിംഗ് 
സെക്കനാളജതി (െതി-ഡതിറ്റ്) ഇകമജതിംഗ് 
സെക്കനാളജതിയതിസല ആശയവ തിനതിമയത്തിസറെ 
വ തികാെം കൂൊസത ഒരു ഗകവഷണ വ തികെന 
സ്ാപന െംഘെന എന്ന നതിലയതിലാണ് 
െതി-ഡതിറ്റതിസറെ പ്രാരംഭ പദവ തി. ഇതതിൽ നതിന്നും 
മാറതി കകരളത്തിസല ഐ.റ്റതി. സയ െംകയാജതി്പെ തിച് 
ഭരണ െംവ തിോനത്തിൽ െംയുക്തമായതി 
പ്രവര്ത്തിക്കുകയും എലൊ തകദ്ശസ്ാപനങ്ങളതിലും 
ക്്യൂട്ടര്വത്ക്രണത്തിനായുള്ള ഇന്ഫര്കമഷന് 
കകരള മതിഷന് രൂപരീകരതിക്ൽ, ഫണ്്െ് 
പൗരകെവന കക�ം എന്ന ്ാഗ്ഷ തി്പെ് 
പരതിപാെതിയുസെ നെത്തി്പെ്, െര്ക്ാര് 
വകുപ്പുകളതിലും, ഏജന്െതികളതിലും ക്്യൂട്ടര് 
വൽക്രണവമായതി ബന്ധസ്പെട്ട കെവനങ്ങള് 
ലഭത്യമാക്കുന്നതതിനള്ള ഒരു പരതിഹാര 
പരതിപാെതി നെ്പെ തിലാക്കുക എന്നതിവ ഉള്്പെസെ 
പല സുപ്രോനമായ പ്രവര്ത്നങ്ങള്ക്കും 
വെതിസയാരുക്കുന്നതതിന് െതി-ഡതിറ്റ് 
പ്രവര്ത്തിച തിട്ടുണ്്. 
 

      ഐ.റ്റഥി. കപയാളഥിസഥി 2017
വ തിജ്ാനത്തിൽ അെതിസ്ാനമാക്തിയുള്ള 
െമൂഹത്തികലക്് കകരളസത് 
രൂപാന്രസ്പെടുത്ക എന്നതാണ് െര്ക്ാര് 
പ്രഖത്യാപ തിച പുതതിയ ഐ.െതി. നയം 2017 ലക്ഷത്യം 
വയ്ക്കുന്നത്. കകരളസത് ഒരു മുന്നതിര ഐ.റ്റതി 
കക�മാക്തി മാറ്റുന്നതതിനം പ്രതത്യക്ഷ പകരാക്ഷ 
സതാെതിലവെരങ്ങള് സൃഷ് തിക്കുന്നതതിനം 
ഐ.െതി.െതി. വ തികെനത്തിന് അനകൂലമായ 
ഒരു പരതിസ്തിതതി സൃഷ് തിക്കുന്നതതിനം വ തിദത്യാഭത്യാെ 
– ്വദഗ്േത്യ വ തികെനത്തിലൂസെ നൂതന 
ൊകങ്തതിക വ തിദത്യ സൃഷ് തിക്കുന്നതതിനം 
ഉപകയാഗതിക്കുകയും സെകയ്ണ്തം 
കകരളത്തിനകകത്ക്കും പുറകത്ക്കുമുള്ള 
നതികക്ഷപങ്ങസള ആകര്ഷ തിച് കകരളസത് 
ഒരു ഐ.െതി. വത്യവൊയ കക�മാക്തി മാറ്റുക 
എന്നതിവയാണ് ഈ നയത്തിസറെ പ്രോന ലക്ഷത്യം. 
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അദ്ധ്യായം 3, വധ്വസയായം, സസവനം, വധ്യാപയാരം

 • ഇന്ഫര്കമഷന് കമ്്യൂണതികക്ഷന് 
സെക്കനാളജതി ജതി.ഡതി.പ തി.യ്ക്കും 
സതാെതിലവെരങ്ങള്ക്കും ഗണത്യമായതി 
െംഭാവന സെയ്യുന്നതതിനം ഐ.െതി., 
ഐ.െതി.ഇ.എെ് ഹബ്ബുകളതിൽ മുന്ഗണന 
നൽകുന്ന െംസ്ാനമാക്തി കകരളസത് 
വളര്ത്ക

• ആകഗാള ഐ.െതി. പ്രോനതികസള 
പാര്ക്തികലക്് ആകര്ഷ തിക്ാന് 
പദ്ധതതികള് ആവ തിഷ്ക്രതിക്കുക.

• 1 കകാെതി െതരശ്ര അെതി ബ തിൽറ്റ് അ്പെ് 
ക്െ് സൃഷ് തിക്കുകയും 2.5 ലക്ഷം 
സതാെതിലവെരങ്ങള് നൽകുകയും സെയ്യുക. 

• കകാര്്പെകററ്റുകളുസെ കശഷ തികളും വ തികദശ 
ഇന്ത്യക്ാരതിൽ നതിന്നുള്ള മൂലേനവം 
ഉപകയാഗതിച് പാര്ക്കുകള് വ തികെതി്പെ തിക്കുക 

• ഐ.െതി., ഐ.െതി.ഇ.എെ് കെവനങ്ങളുസെയും 
ഉത്പന്നങ്ങളുസെയും കയറ്റുമതതിയതിൽ സ്തിര 
വാര്ഷ തിക വളര്ച നതിലനതിര്ത്ക.

• ഗകവഷണം, വ തികെനം, നവരീകരണം 
എന്നതിവയ്ക്കുകവണ്തി ഒരു ശാെ്് 
ൊകങ്തതിക വ തിദത്യയതിൽ അേതിഷ് തിതമായ 
ഒരു പരതിതസ്തിതതി സൃഷ് തിക്കുക.

• സെറുതം ഇെത്രവമായ ഐ.െതി. 
സ്ാപനങ്ങളുസെ ്വദഗ്േത്യവം, 
ൊമര്ത്ഥത്യവം വര്ദ്ധതി്പെ തിക്കുകയും 
അവസര അന്ാരാഷ്ട്ര മാര്ക്റ്റുമായതി 
ബന്ധതി്പെ തിക്കുകയും സെയ്യുക.

• ൊകങ്തതിക െംരംഭകതത്വ െംസ്കാരം 

വളര്ത്കയും ൊകങ്തതിക വ തിദത്യാ 
കക�ങ്ങള് സൃഷ് തിച്ചുസകാണ്് ഒരു 
സ്റാര്ട്ട് അ്പെ് ഇകക്ാ െതിസ്റം 
രൂപവൽക്രതിക്കുകയും സെയ്യുക.

• സപാത കെവനത്തിന് ഉള്സക്ാള്ളാവന്ന, 
താങ്ങാവന്നതം പ്രാപത്യമായതമായ 
ഇലക്കട്രാണതിക് കെവന വ തിതരണ 
െംവ തിോനവം ലഭത്യമാക്കുക

• ഡതിജതിറ്റൽ മണ്ലത്തിൽ ഡാറ്റാ, 
വ തിവരങ്ങള് വ തിജ്ാന വ തിഭവങ്ങള് 
എന്നതിവയ്ക് ൊര്വ്തികമായ തറന്ന 
പ്രകവശനം ഉറ്പൊക്കുക

• െമൂഹത്തിസറെ െമഗ് വ തികെനം 
ഉറപ്പുവരുത്ന്നതതിന് എലൊ കമഖലകളതിലും 
ഐ.െതി.െതി. പ്രകയാജനസ്പെടുത്കയും 
െമദര്ശതിയായ വ തികെനം 
ൊേത്യമാക്കുകയും െംസ്ാനസത് 
100 ശതമാനം ഇ-ൊക്ഷരത 
െംസ്ാനമാക്തി മാറ്റുകയും സെയ്യുന്നു.

• മലയാള ഭാഷാ ക്്യൂട്ടതിംഗതിൽ 
ഗകവഷണത്തിനം വ തികെനത്തിനമായതി 
പ്രകതത്യകം ഊന്നൽ നൽകതിസക്ാണ്് 
ഇതതിനായതി ‘ടൂളുകള്’ വ തികെതി്പെ തിക്കുകയും 
സെയ്യുക.

• ഐ.െതി. കമഖലയതിസല ഗകവഷണ 
്വദഗ്േത്യ പഠനത്തിനള്ള മതികവ തിസറെ 
കക�ങ്ങളായതി ഐ.ഐ.ഐ.െതി.എം.സക., 
ഐ.െതി. കഫാസ്് എന്നതിവസയ മാറ്റുക.

• ഐ.െതി. അറ്റ് െ്കൂള് ശക്തതിസ്പെടുത്ക
• ്െബര് സുരക്ഷ, െത്വകാരത്യത, 

കബയാക്് 3.1.16 
പതഥിമൂന്യാം പഞ്വത്ര പദ്ധതഥി സമീപനം

• പതതിമൂന്നാം പഞ്വത്ര പദ്ധതതിക്ാലത്് ഒരു ലക്ഷം സതാെതിൽ സൃഷ് തിച് കൂടുതൽ സതാെതിലവെരങ്ങള് 
നൽകുക

• എലൊ വ തിദത്യാഭത്യാെ സ്ാപനങ്ങളതിലും ്നപുണത്യ വ തികെന പ്രവര്ത്നങ്ങളതിലൂസെ കൂടുതൽ പരതിശരീലനം 
സൃഷ് തിച മനഷത്യ വ തിഭവകശഷ തി ഉറ്പൊക്കുക

• പുതതിയ ഉൽ്പെന്നങ്ങള്, കെവനങ്ങള് എന്നതിവ വ തികെതി്പെ തിക്കുകയും സ്റാര്ട്ട് അപ്പുകസള തെര്ചയായ 
ഇന്നകവഷസന കപ്രാത്ാഹതി്പെ തിച്ചു സകാണ്് വളരുന്നതതിനാവശത്യമായ ഒരു പരതിസ്തിതതി സൃഷ് തിസചടുക്കുകയും 
സെയ്യുക

• െര്ക്ാറതിസറെ 4 മതിഷസറെ പ്രവര്ത്നങ്ങളുസെ നെത്തി്പെ തിനം കമാണതിറ്ററതിംഗതിനം ഇന്ഫര്കമഷന് 
സെക്കനാളജതിസയ പ്രാപ്മാക്കുക

• ്വ്ഫ കഹാട്ട്ക്ാട്ട് നൽകുന്നതതിലൂസെ ഡതിജതിറ്റൽ കെവനങ്ങള് സപാതജനങ്ങളതിൽ എത്തിക്കുക
• െര്ക്ാര് വകുപ്പുകളുകെയും ഏജന്െതികളുകെയും സ്ാപനങ്ങളുകെയും വ തിവ തിേങ്ങളായ വ തിവരങ്ങസള ഒറ്റ 

ലൈാറ്റ് കഫാമതിൽ സകാണ്ടു വരതിക
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സാമ്പത്തിക അവല�ാകനം 2017, ലകരള സംസ്ാന ആസൂത്രണ ല�ാര്ഡ്  

ഇറെര്സനറ്റ് െത്വാതന്ത്യം എന്നതിങ്ങസനയുള്ള 
ഡതിജതിറ്റൽ ജരീവ തിതരരീതതിക്ാവശത്യമായ 
സുരക്ഷ തിതമായ ഒരു െട്ടക്കൂെ് സൃഷ് തിക്കുകയും 
ഇലക്കട്രാണതിക് ഇെപാടുകള് 
കപ്രാത്ാഹതി്പെ തിക്കുന്നതതിനായതി പരതിശരീലന 
പരതിപാെതികളും, കബാേവല്ക്രണ 
പരതിപാെതികളും നെത്കയും സെയ്യുക.

• ്ദനംദതിന പ്രവര്ത്നങ്ങളതിലും 
ആശുപ്തികളതിൽ കെവനങ്ങള് 
ലഭത്യമാക്കുന്നതതിനം ഐ.െതി.യുസെ െത്വാേരീനം 
വര്ദ്ധതി്പെ തിക്കുക.

• സപാത മണ്ലത്തിൽ ഓ്പെണ് 
കൊെ്സും ഓ്പെണ് സെക്കനാളജതികളും 
െത്വരീകരതിക്കുകയും സൂക്ഷ്മ, സെറുകതിെ 
െംരംഭങ്ങളും വത്യവൊയങ്ങളതിലും 
കപ്രാത്ാഹതി്പെ തിക്കുക.

• ഇലക്കട്രാണതിസൈ് ൊേനങ്ങള്/ഘെകങ്ങള് 
ഉള്സ്പെസെയുള്ളവയുസെ ഉല്ാദനം 
വരീട്ടമ്മാര് ഉള്്പെസെ എലൊവരതിലും 
ൊേത്യമാക്കുക. 

• സകറെണതിസല പ്രവര്ത്നങ്ങള് 
ശക്തതിസ്പെടുത്തി മുന്കാലങ്ങളതിൽ പ്രാമുഖത്യം 
കനെതിസയടുക്കുക.

• കകരളത്തിൽ നതിന്നും കയറ്റുമതതി സെയ്യുന്ന 
പെങ്ങളുകെയും പചക്റതികളുകെയും 
മത്ത്യത്തികറെയും സുഗന്ധ 
വത്യജ്നങ്ങളുസെയും ഗുണനതിലവാരം 
സമചസ്പെടുത്ന്നതതിന് ഐ.െതി ൊകങ്തതിക 
വ തിദത്യ പ്രകയാജനസ്പെടുത്കയും 
്ജവ ൊകങ്തതിക വ തിദത്യകള് 
െമനത്വയതി്പെ തിക്ാനള്ള കമഖലയതിൽ 
ഗകവഷണ വ തികെന സ്ാപനങ്ങള് 
സ്ാപ തിക്കുകയും സെയ്യുക.

• ഐ.െതി. കമഖലയതിൽ കജാല തിസെയ്ാന് 
െ്്രീകള്ക്് അനകൂലമായ 
അെതിസ്ാന ൌകരത്യങ്ങള് ഒരുക്കുകയും 
കജാല തിസ്ലത്് സുരക്ഷ തിതമായ 
ഗതാഗതവം സുരക്ഷ തിതപരതിസ്തിതതി 
സൃഷ് തിക്കുകയും സെയ്യുക.

 

ഉപസംഹയാരം
 
ഐ.െതി. കമഖലയതിസല അെതിസ്ാന ൌകരത്യ 
വ തികെനവം സതാെതിലവെരങ്ങളും 
സൃഷ് തിക്കുന്നതതിലും കെതിഞ്ഞ അഞ്് വര്ഷസത് 
ആസൂ്ണ കാലയളവ തിൽ കകരളത്തിന് 
ശ്രകദ്ധയമായ പുകരാഗതതി കനെതി എടുക്ാന് 

കെതിസഞ്ഞങ്തിലും, െംസ്ാനസത് ഒരു 
കനാളഡ്ജ് െ്ദ് വത്യവസ്യാക്തി മാറ്റാനള്ള 
ഗകവഷണത്തിനം വ തികെനത്തിനമുള്ള 
അെതിസ്ാന ൌകരത്യങ്ങള് സൃഷ് തിക്കുന്നതതിൽ 
െംസ്ാനം പ തിന്നതിലാണ്. വരും 
വര്ഷങ്ങളതിൽ െംസ്ാനത്് പുതതിയ 
കവദതികള് വ തികെതി്പെ തിക്കുന്നതതിൽ ശ്രദ്ധ 
കക�രീകരതികക്ണ്തണ്്. ഐ.െതി.െതി. അേതിഷ് തിത 
വ തിദത്യാഭത്യാെം, ഗകവഷണം, വ തികെനം, 
നവരീകരണം എന്നതിവസയ പ്രാപ്മാക്തി 
അെതിസ്ാന ൌകരത്യ വ തികെനത്തിൽ 
െര്ക്ാരതിസറെ ഊന്നൽ ശക്തതിസ്പെടുത്ന്നതതിന് 
മുന് ്ക എടുക്ാനം തതിരതിചറതിഞ്ഞ് 
കപ്രാത്ാഹതി്പെ തിക്ാനമാണ്. അെതിസ്ാന 
ൌകരത്യ വ തികെനത്തിനം മാനവ വ തിഭവ കശഷ തി 
വ തികെനത്തിനം െമൂലമായ ൊ്ത്തിക 
വ തികെനത്തിനം ഗവണ്സമറെ് കൂടുതൽ ഊന്നൽ 
സകാടുക്കുകയും വ തിവര ൊകങ്തതിക വ തിദത്യയുസെ 
അര്ത്ഥവത്ായ  ഉപകയാഗത്തിന്  വല തിയ 
അവെരങ്ങള് തറക്കുകയും സെയ്യും.
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അദ്ധ്യായം 3, വധ്വസയായം, സസവനം, വധ്യാപയാരം

 3.2 വ ടികനാദ സഞ്ചാരം
കലാകടമമ്പാടുമുള്ള രാഷ്ട്രങ്ങളടിൽ സാമ്പത്തടിക വളര്ച, ടതാഴടിലവസരങ്ങള് സൃഷ്ടിക്ൽ, 
വ ടികസനം എന്നടിവയ്ക് അന്ര്കദശരീയ പ്ാകദശടിക വ ടികനാദസഞ്ചാരം സംഭാവന 
നൽകുന്നു. ആകഗാളതലത്തടിൽ ടമാത്തം ആഭ്യന്ര ഉത്പാദനത്തടിടറെ 10 ശതമാനവം 
ടമാത്തം കയറ്റുമതടിയുടെ 7 ശതമാനവം ടതാഴടില ടിടറെ കാര്യത്തടിൽ, 10ൽ ഒരാള്ക്് 
എന്ന കതാതടിൽ പങ്കു നൽകുന്നതുമായ ഒരു കമഖലയാണ് വ ടികനാദ സഞ്ചാരം. 2016 ൽ 
അന്ാരാഷ്ട്രാതലത്തടിൽ വടികനാദസഞ്ചാരടികളുടെ എണ്ണം 1.2 ബടില്യണ് ആയടിട്ണ്. 2030 
ആകുകമ്പാകഴക്കും1.8 ബടില്യണ്സഞ്ചാരടികള് രാജ്യാന്ര അതടിര്ത്തടികള് കെക്കുടമന്ന് 
പ്തരീക്ഷടിക്കുന്നു.

കലാക സാമ്പത്തടിക കഫാറം 2017-ടറെ സഞ്ചാര മത്സര സൂെടികയടിൽ ഇന്്യയുടെ സ്ാനം 
40-ആണ.്

നവവടിധ്യമായ ഭൂമടിശാസ്് ഘെന കകരളടത്ത ഏഷ്യയടിടല ഒരു പ്ധാന വടികനാദ 
സഞ്ചാര കക�മാക്കുന്നതടിൽ പ്ധാന പങ്കു വഹടിച ടിട്ണ്. കകരളത്തടിടറെ സാമ്പത്തടിക 
വളര്ചയുടെ മുഖമുദ്രയായ വടികനാദ സഞ്ചാര കമഖല സംസ്ാന സമ്പദ് വ്യവസ്യ്ക് 
പ്ധാന സംഭാവന നൽകുന്നു. ഇന്ന് കകരളം അന്ാരാഷ്ട്ര തലത്തടിടല ഒരു പ്ധാന 
വടികനാദ സഞ്ചാര കക�മായടി മാറടിയടിട്ണ്. കൂൊടത, വ്യാപാരം, ഗതാഗതം, ആതടികഥയ 
കമഖലയടിൽ വരുമാനവം ടതാഴടിലവസരങ്ങളും സൃഷ്ടിക്കുക വഴടി സുസ്ടിര പ്ാകദശടിക 
വ ടികസനത്തടിന് ഈ കമഖല സഹായടിക്കുന്നു. വ ടികനാദസഞ്ചാരം വ ടികദശവരുമാനം 
കനെടിത്തരുകയും പരമ്പരാഗത വ്യവസായങ്ങള് കപ്ാത്സാഹടിപ്ടിക്കുകയും ടെയ്യുന്നു.

കകരളത്തടിടല ടമാത്ത ആഭ്യന്ര ഉല്ാദനത്തടിൽ വടികനാദസഞ്ചാരത്തടിടറെ സംഭാവന 
ഏകകദശം 10 ശതമാനമാണ.്വടികനാദ സഞ്ചാരം ടതാഴടിൽ സൃഷ്ടിക്കുന്നു, വരുമാനം 
ടകാണ് വരുന്നു. രാജ്യത്തടിടറെ മറ്ടിെങ്ങളടികലക്കും കലാകത്തടികലക്കും സംസ്കാരത്തടിടറെ 
വാതടിൽ തുറക്കുന്നു.മറ്റു വ ടികസന കമഖലകളുമായുള്ള പര്പേര ബന്മാണ് വ ടികനാദ 
സഞ്ചാരത്തടിടറെ ഒരു പ്കത്യകത. ആകരാഗ്യം, ശുെരീകരണം, നഗര, ഗ്ാമ ആസൂ്ണം, 
ഗതാഗതം, കണക്െടിവ ടിറ്ടി, തക്ദേശ സ്ാപനങ്ങള്, ഇതര കമഖലകള് എന്നടിവയുടെ 
ഒരുകപാടലയുള്ള വടികസനം ഉണായടിടല്ങ്ടിൽ വ ടിജയകരമായ വ ടികനാദ സഞ്ചാരം 
സാധ്യമല്.

വഥിേസനത്ഥിനയായള്ള 
അന്തയാരയാഷ്് സുസ്ഥഥിര 

വ ഥികനയാദ സഞ്യാര വർഷം
സുസ്തിര ൊ്ത്തികത്തിനായുള്ള ആകഗാള 
അജണ്-2030, 17 സുസ്തിരവ തികെന ലക്ഷത്യങ്ങള് 
(എെ്.ഡതി.ജതി) എന്നതിവയുസെ വത്യാപനത്തിനായതി 
വ തികനാദെഞ്ാരത്തിസറെ ൊേത്യത 
കണക്തിസലടുത്് ഐകത്യരാഷ്ട്ര െംഘെന 
ജനറൽ അെംബ് തി വ തികെനത്തിനായുള്ള 

അന്ാരാഷ്ട്രാ സുസ്തിര വ തികനാദ െഞ്ാര 
വര്ഷമായതി 2017 സന പ്രഖത്യാപ തിച തിട്ടുണ്്. 
വ തികെന അജണ്യതിൽ വ തികനാദ െഞ്ാര 
കമഖലയുസെ െംഭാവന തതിരതിചറതിഞ്ഞത 
സകാണ്ാണ് ൊ്ത്തിക വളര്ച, 
ൊമൂഹതിക അംഗരീകാരം, ൊസ്ക്കാരതിക 
പാരതിസ്തിതതിക െംരക്ഷണം എന്നതിവയതികലക്് 
നയതിക്കുന്നതതിൽ ഈ കമഖലയ്ക്കുള്ള 
െംഭാവന കണക്തിസലടുത്സകാണ്ാണ് 
ഐകത്യരാഷ്ട്രെംഘെന ഇത്രത്തിലുള്ള 
പ്രഖത്യാപനം നെത്തിയതിരതിക്കുന്നത്.
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സാമ്പത്തിക അവല�ാകനം 2017, ലകരള സംസ്ാന ആസൂത്രണ ല�ാര്ഡ്  

പ�ണ്യാം പഞ്വത്ര പദ്ധതഥി 
കനട്ങ്ങള്

 
വ തികനാദെഞ്ാര കമഖലയ്ക് പ�ണ്ാം 
പഞ്വത്ര പദ്ധതതി കാലത്് അനവദതിച ബജറ്റ് 
വ തിഹതിതം 1,101.40 കകാെതിരൂപയും സെലവെതിചതക 
1,046.37 കകാെതി രൂപയും (95 ശതമാനം) 
ആയതിരുന്നു. ഇത് കൂൊസത, എെ്.ഡതി.ജതി 
മുകഖനയും ഫണ്് കശഖരതിക്കുകയുണ്ായതി. പ്രകദശ 
വ തികെനം, കമളകളും പരതിപാെതികളും, ഗകവഷണ 
അേതിഷ് തിത കപ്രാജക്ടുകള് എന്നതിവയ്ക് കക� 
െഹായവം ലഭത്യമായതിട്ടുണ്്.

വ തികനാദെഞ്ാര കമഖലയുസെ കരീെതിൽ 
ഉള്സ്പെട്ടതിരതിക്കുന്ന വകുപ്പുകള്/ഏജന്െതികള്

1. വ തികനാദെഞ്ാര വകു്പെ്
2. കകരള വ തികനാദെഞ്ാര കകാര്്പെകറഷന് 

(സക.റ്റതി.ഡതി.െതി)
3. കകരള ടൂറതിെം ഇന്ഫാെ്ട്രക്ചര് 

ല തിമതിറ്റഡ് (സക.റ്റതി.ഐ.എൽ)
4. കബക്ൽ റതികൊര്ട്ട്െ് വ തികെന 

കകാര്്പെകറഷന് (ബ തി.ആര്.ഡതി.െതി)
5. എകക്ാ ടൂറതിെം ഡയറക്െകററ്റ്
6. കകരളഇന്സ്റതിെ്യൂട്ട് ഓഫ് ട്രാവൽ ആറെ്  

ടൂറതിെം സ്റഡരീെ് (സക.ഐ.റ്റതി.റ്റതി.എെ)്
7. ഫുഡ് ക്രാഫ്റ്റ് ഇന്സ്റതിറ്റ്യൂട്ട് (എഫ്.െതി.ഐ)
8. കസ്ററ്റ് ഇന്സ്റതിെ്യൂട്ട് ഓഫ് കഹാെ്്പെ തിറ്റാല തിറ്റതി 

 മാകനജ്സമറെ് (എെ്.ഐ.എച്.എം)

പ�ണ്യാം പദ്ധതഥിക്യാലത്തു 
നെപ്ഥിലയാക്ഥിയ പ്ധയാന 

പദ്ധതഥിേള്
1. പശ്ാത്ല ൌകരത്യങ്ങള്, നതിര്മാണവം 

നവരീകരണവം - മാസ്റര് ലൈാനകള് മുഖന 
പ്രോന വ തികനാദെഞ്ാര കകന്ങ്ങളുസെ 
വ തികെനം നെ്പെ തിലാക്കുകയുണ്ായതി.
വ തികനാദെഞ്ാരതികളുസെ സുരക്ഷാ 
ഉറ്പൊക്തിസക്ാണ്് വ തികനാദ െഞ്ാര 
കക�ങ്ങളതിൽ അെതിസ്ാന ൌകരത്യങ്ങള് 
പ്രദാനം സെയ്യുന്നതതിൽ വ തികനാദെഞ്ാര 
വകു്പെ് ശ്രദ്ധ കക�രീകരതിച്ചു 

2. വ തിപണനം - വ തിപണതിയതിസല ആേതിപതത്യം 
നതിലനതിര്ത്ന്നതതിനായതി നൂതനവം 
പുതമയുള്ളതമായ വ തിപണന പ്രൊരണ 
പ്രവര്ത്നങ്ങള് െത്വകദശ, വ തികദശ 
വ തിപണതികളതിൽ കകരളം വ തികനാദെഞ്ാരം 
ആരംഭതിച്ചു

3.  കകരള വ തികനാദ െഞ്ാര കപ്രാത് ൊഹന, 
വ തിപണന പ്രവര്ത്നങ്ങള് 
-അന്ാരാഷ്ട്ര, കദശരീയ വ തികനാദെഞ്ാര 
കമളകളതിൽ കകരള വ തികനാദെഞ്ാരം 
സ്തിരമായതി പങ്ാളതിത്ം വഹതിക്കുന്നു. 
പ്രമുഖ അന്ാരാഷ്ട്ര കമളകളതിൽ 
കകരള വ തികനാദെഞ്ാരം പ�ണ്ാം 
പദ്ധതതിക്ാലത് പങ്ാളതിത്ം വഹതിച തിട്ടുണ്് 

4. മുെതിരതിെ് സഹറതികറ്റജ് &െ് ്പെ് റൂട്ട് 

കബയാക്് 3.2.1
2017-വ ഥിേസനത്ഥിനയായള്ള അന്തയാരയാഷ്്യാ സുസ്ഥഥിര വ ഥികനയാദ സഞ്യാര വർഷം

വ തികെനത്തിനായുള്ള സുസ്തിര വ തികനാദ െഞ്ാര വര്ഷം ലക്ഷത്യമതിടുന്നത് നയങ്ങള്, വത്യാപാര 
പ്രവര്ത്നങ്ങള്, ഉപകഭാക്താക്ളുസെ മകനാഭാവം എന്നതിവസയ കൂടുതൽ സുസ്തിരമായ വ തികനാദ 
െഞ്ാരത്തിനായതി മാറ്റതിസയടുക്കുന്നതതിന് െഹായതിക്കുകയും അതവെതി സുസ്തിര വ തികെന ലക്ഷത്യങ്ങള്ക്് 
(എെ്.ഡതി.ജതി) കാരത്യമായ െംഭാവന നൽകുകയും സെയ്യുക എന്നതാണ്. 

അന്ാരാഷ്ട്ര വര്ഷാെരണം താസെ്പെറയുന്ന അഞ്് സുപ്രോന കമഖലകളതിൽ വ തികനാദ െഞ്ാരത്തിസറെ 
പങ്് കപ്രാത്ാഹതി്പെ തിക്കുന്നതാണ്.

• സുസ്തിര വ തികെനത്തിസനാ്പെമുള്ള ൊ്ത്തിക വളര്ച.
• സതാെതിലവെരങ്ങള് സൃഷ് തിക്ലും ദാരതിദത്യ ലഘൂകരണവം ഉള്സ്പെടുന്ന ൊമൂഹത്യകമഖല 
• വ തിഭവങ്ങളുസെ കാരത്യക്ഷമത, പരതിസ്തിതതി െംരംക്ഷണം, കാലാവസ്ാ വത്യതതിയാനം 
• ൊംസ്ക്കാരതിക മൂലത്യങ്ങള്, ്വവ തിേത്യം, പാര്രത്യം 
• പര്ര ോരണ, െമാോനം, സുരക്ഷ തിതതത്വം

അവലംബം: കലാക വ ടികനാദ സഞ്ചാര സംഘെന (യു.എന്.ഡ്ബ്യൂ.റ്ടിഒ)
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അദ്ധ്യായം 3, വധ്വസയായം, സസവനം, വധ്യാപയാരം

കപ്രാജക്റ്റ് - മുെതിരതിെ് പദ്ധതതിയുസെ ആദത്യ 
ഘട്ടം പൂര്ത്തിയായതി. 100 മയുെതിയങ്ങള്, 
സകാട്ടാരങ്ങള്, കകാട്ടകള്, കക്ഷ്ങ്ങള്, 
പള്ളതികള്, െതിനകഗാഗുകള്, മറ്റു െരതി് 
സ്ാരകങ്ങള് എന്നതിവ ജലമാര്ഗം 
ബന്ധതി്പെ തിക്കുന്നതാണ് ഈ പദ്ധതതി. 
അതകപാസല, യുസനകസ്കായും മറ്റ് 
പങ്ാളതിത് രാജത്യങ്ങളുമായതികെര്ന്നുസകാണ്് 
വ തികനാദ െഞ്ാര വകു്പെ തിസറെ െംരംഭമായ 
െ് ്പെ് റൂട്ട് കകരളം െംസ്ാനം 
കക�രീകരതിച്ചു സകാണ്ടു ആകഗാള 
തലത്തിസല ഒരുപ്രകതത്യക വ തികനാദ െഞ്ാര 
െംരംഭമായതി മാറതിസക്ാണ്തിരതിക്കുന്നു 

5. ഉത്രവാദതിത് വ തികനാദ െഞ്ാരം 
- ഉത്രവാദതിത് വ തികനാദെഞ്ാര 
െംരംഭം മുകഖന വ തികനാദ െഞ്ാര 
പ്രവര്ത്നങ്ങളതിൽ െമൂഹ പങ്ാളതിത്ം 

വ തിജയകരമായതി നെ്പെ തിലാക്ാന് ൊേതിച്ചു

പ�ണ്യാം പദ്ധതഥിക്യാലത്തു 
നെപ്ഥിലയാക്ഥിയ പദ്ധതഥിേളുടെ 

സംഗ്ഹം
എ. വ ഥികനയാദ സഞ്യാര കേ� വ ഥിേസന
      സംരംഭങ്ങള്

• എറണാകുളസത് കഫാര്ട്ട് സകാച തി, 
കകാവളം-പൂവാര് വ തികനാദെഞ്ാര 
നെ്പൊത, കകാട്ടയം കുമരകം, കതക്െതിയതിലും 
അതതിസറെ െമരീപപ്രകദശങ്ങള് 
എന്നതിവയുസെ വ തികെനത്തിനായതി 30 
വര്ഷസത് വ തികെന പദ്ധതതികള്

• സകാലെം ജതിലെയതിസല അഷ്മുെതി, 
തതിരുവനന്പുരസത് കഗാള്ഡന്വല തി, 

പട്ഥിേ 3.2.1
പ�ണ്യാം പഞ്വത്ര പദ്ധതഥി വ ഥിഹഥിതവം ടചലവം &വയാർഷഥിേ പദ്ധതഥി 2017 -18  

ക്രമ 
നമ്പർ വകുപ്്/ഏജന്സഥി

പ�ണ്യാം പദ്ധതഥി 
2012-17

വയാർഷഥിേ പദ്ധതഥി 
2017-18

വ ഥിഹഥിതം ടചലവ് വ ഥിഹഥിതം (ടചലവ് 
30/9/17)

1 വ തികനാദെഞ്ാര വകു്പെ് 992.85 962.59 316.51 97.81
2 കകരള വ തികനാദെഞ്ാര  

കകാര്്പെകറഷന് 
(സക.റ്റതി.ഡതി.െതി)

32.00 19.00 7.20

3 കകരള ടൂറതിെം  
ഇന്ഫാെ്ട്രക്ചര് ല തിമതിറ്റഡ് 
(സക.റ്റതി.ഐ.എൽ)

11.00 8.91 1.67

4 കബക്ൽ റതികൊര്ട്ട് വ തികെന 
കകാര്്പെകറഷന്  
(ബ തി.ആര്.ഡതി.െതി)

7.00 3.45 3.00

5 എകക്ാ ടൂറതിെം ഡയറക്െകററ്റ് 17.05 15.44 3.85
6 കകരള ഇന്സ്റതിെ്യൂട്ട് ഓഫ് ട്രാവൽ 

ആറെ് ടൂറതിെം സ്റഡരീെ്  
(സക.ഐ.റ്റതി.റ്റതി.എെ)്, ഫുഡ്  
ക്രാഫ്റ്റ് ഇന്സ്റതിറ്റ്യൂട്ട്  
(എഫ്.െതി.ഐ)&കസ്ററ്റ്  
ഇന്സ്റതിെ്യൂട്ട് ഓഫ്  
കഹാെ്്പെ തിറ്റാല തിറ്റതി മാകനജ്സമറെ് 
(എെ്.ഐ.എച്.എം)

41.50 36.98 10.50 .5

ആടേ 1101.40 1046.37 342.73 98.31
  
അവലംബം :വാര്ഷ ടിക പദ്ധതടി കരഖ, സംസ്ാന ആസൂ്ണ കബാര്ഡ്്
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സാമ്പത്തിക അവല�ാകനം 2017, ലകരള സംസ്ാന ആസൂത്രണ ല�ാര്ഡ്  

കക്യം-സപരുവണ്ാമൂെതി, കാലെതി-
മലയാറ്റൂര്-അതതിര്പെള്ളതി വ തികനാദ െഞ്ാര 
െര്ക്യൂട്ട്, നതിലമ്പൂര് എന്നതിവയ്ായുള്ള 
മാസ്റര്ലൈാനകള് തയ്ാറാക്ൽ.

ബഥി. വ ഥികനയാദ സഞ്യാര കേ� 
        വ ഥിേസനത്ഥിനയായള്ള ഗ്ീന്േയാർടപറ്റ് 
        സംരംഭം

• വ തികനാദ െഞ്ാര കക�ങ്ങളതിസല ൊെ്ക് 
കഫാെ് സുകളും കമാണതിറ്ററതിങ് സെല്ലുകളും. 

• കകരളത്തിസല വ തികനാദ െഞ്ാര 
കക�ങ്ങള്ക്ായ് 10 കപായതിറെ് സപരുമാറ്റ 
െട്ടം.

സഥി. കേരള വ ഥികനയാദ സഞ്യാരത്ഥിടറെ വ ഥിപണഥി  
   സംരംഭങ്ങള് 

• 15 രാജത്യങ്ങളതിസല 17 െംഘങ്ങസള 
പസങ്ടു്പെ തിച്ചു സകാണ്ടുള്ള െ് ്പെ് റൂട്ട് 
അന്ര്കദശരീയ പാെക കമള 

• ഒരു െംസ്ാനത്തിസറെ തസന്ന ആദത്യസത് 
വാെ്െ് ആപ് കത്യാ്യതിന് ആയ '"മയാ"

• മതിഡതിൽ ഈസ്റതിൽ കകരള കമാഡൽ 
ൊസൈതികള് 

• 2015 -16 സന വ തിെതിറ്റ് കകരളവര്ഷമായതി 
പ്രഖത്യാപനം 

• വ തിെതിറ്റ് കകരളകയാെ് അനബന്ധതിച്ചുള്ള 
കദശരീയ പ്രൊരണ പ്രവര്ത്നങ്ങള് 

• 42 അന്ര്കദശരീയ വത്യാപാര കമളകളതിലും 
66 അന്ര്കദശരീയ കറാഡ് കഷാകളതിലും 
പങ്ാളതിത്ം 

• 37 ഇന്ത്യന് നഗരങ്ങളതിൽ കദശരീയ 
പങ്ാളതിത് െംഗമങ്ങള്, 50 ഭാരതരീയ 
നഗരങ്ങളതിൽ കദശരീയ വത്യാപാര കമളകള്, 
കദശരീയ രൈരീം െരീെണ് കത്യാ്യതിന് 

• ഡതിജതിറ്റൽ കത്യാ്യതിനകള് -രൈരീം 
ഡരീൽെ്, കൊഷത്യൽ മരീഡതിയ 
ഒപ്െ തി്മകെഷന്, ട്രതി്പെ് അ്ഡത്വെര് 
കത്യാ്യതിന്   

ഡഥി. കേരള വ ഥികനയാദ സഞ്യാരത്ഥിടറെ വ ഥിവര 
   സയാകങ്തഥിേ വ ഥിദ്യ സംരംഭങ്ങള് 

• 11 അന്ര്കദശരീയ ഭാഷകളതിലും 10 ഇന്ത്യന് 
ഭാഷകളതിലും കകരള വ തികനാദ െഞ്ാര 
സവബ്്െറ്റ് 

• സറക്ാണ്െരീവ് മാതൃകയതിലുള്ള 

സവബ്്െറ്റ് 
• പ്രോന വ തികനാദ െഞ്ാര 

കക�ങ്ങളുസെ വ തിര്െയുൽ െതിനതിമകളും 
കകരളത്തിസറെ ഏറ്റവം മതികച 
ദൃശത്യങ്ങള് പ്രദര്ശതി്പെ തിക്കുന്നതതിനായതി 
വ തിര്െയുൽവരീഡതികയാ കവാള് എന്നതിവ 
വ തികെതി്പെ തിച്ചു 

• സവബ്്െറ്റതിലൂസെ ഉത്വങ്ങളുസെയും 
മറ്റു പരതിപാെതികളുസെയും എെ് ഡതി 
മതികകവാസെയുള്ള തല്െമയം 
സവബ് കാസ്റതിംഗ് 

• മലബാറതിസല 100 സതയ്ം ഉത്വങ്ങസള 
െംബന്ധതിക്കുന്ന ഒരു ജതികയാ കകാഡഡ് 
കലണ്ര്, മണ്സൂണ് െരീെണതിൽ 
നെത്സ്പെടുന്ന ഉത്വങ്ങള് 
െംബന്ധതിക്കുന്ന വ തിവരങ്ങള് അെങ്ങതിയ 
ജതികയാ കകാഡഡ് മണ്സൂണ് കലണ്ര്, 
അഡത്വാന്െ്ഡ് ഓണ്്ലന് ടൂര് ലൈാനര് 
എന്നതിവ തയ്ാറാക്തി 

• െഞ്ാര വത്യവൊയത്തിനായതി സമചസ്പെട്ട 
നതിലവാരത്തിലുള്ളതം ലഘുവായ 
രജതിെ് കട്രഷന് നെപെതിക്രമങ്ങകളാെ് 
കൂെതിയതമായ ഒരു നൂതന സമകെജ് 
കബാര്ഡ് തയാറാക്തി 

• ടൂര് ഓ്പെകററ്റര്മാര്ക്് ഓണ്്ലന് 
അംഗരീകാര െംവ തിോനം 

• കകരളത്തിസല പാെക കലകളുസെ ഒരു 
ഓഡതികയാ വ തിഷത്വൽ ്ഗഡ്

• വ തികനാദ െഞ്ാരവമായതി ബന്ധസ്പെട്ട 
പ്രവര്ത്നങ്ങള്ക്കു കകരള വ തികനാദ 
െഞ്ാരത്തിന് നതിരവേതി അവാര്ഡകളും 
അംഗരീകാരങ്ങളും ലഭതിക്കുകയുണ്ായതി. 

വഥികനയാദ സഞ്യാര കമഖല 
2016-17 - അവകലയാേനം

കലാക വ ടികനാദ സഞ്ചാരത്തടിടറെ 
സംക്ഷടിംപ്തരൂപം

ആകഗാളതലത്തിൽ വ തികനാദ െഞ്ാരതികളുസെ 
എണ്ത്തിൽ 2016 ൽ 4 ശതമാനം വര്ദ്ധനകവാസെ 
ആസക 1.2 ദശലക്ഷം ആയതി. 2010 സല 
മാന്ത്യത്തിന കശഷം ഓകരാ വര്ഷവം ശരാശരതി 
4 ശതമാനകമാ അതതിലേതികകമാ വളര്ച 
അന്ാരാഷ്ട്ര െഞ്ാരതികളുസെ എണ്ത്തിൽ 
വര്ദ്ധനവ് കാണുവാന് ൊേതിക്കുന്ന തെര്ചയായ 
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ഏൊമസത് വര്ഷമാണതിത്. അന്ാരാഷ്ട്ര 
െഞ്ാരതികളുസെ വരവ തിൽ 2015 കനക്ാള് 
46 ദശലക്ഷം വര്ദ്ധനവ തിന് 2016 ൊക്ഷത്യം 
വഹതിച്ചു. വ തികെതിച്ചു സകാണ്തിരതിക്കുന്ന െ്ദ് 
വത്യവസ്കളതികലതതികനക്ാള് (+2 ശതമാനം) 
അേതികമാണ് വ തികെതിത രാഷ്ട്രങ്ങളതിസല 
െ്ദ് വത്യവസ്കളതിൽ (+5 ശതമാനം) 
ഈ വളര്ചാ നതിരക്്.യൂകറാ്പെ് കെതിഞ്ഞാൽ 
കലാകത്തിസല ഏറ്റവമേതികം ആളുകളാൽ 
െന്ര്ശതിക്സ്പെട്ട കമഖലകള് ഏഷത്യയും 
പെഫതിക്കുമാണ്. അന്ാരാഷ്ട്രാ വ തികനാദ 
െഞ്ാരതികളുസെ വരവ തിസറെ ഏറ്റവമേതികം 
െംഭാവന സെയ്തിരതിക്കുന്ന രാഷ്ട്രങ്ങള് ഫാന്െ് 
(6.7 ശതമാനം), യു.എെ്.ഏ, സ്യതിന് (6.1 
ശതമാനം) എന്നതിവയാണ്. ഇതതിൽ ഇന്ത്യയുസെ 
െംഭാവന 1.2 ശതമാനമാണ്. ഏഷത്യയതിലും 
പെഫതിക്തിലും ഉള്സ്പെടുന്നതം കൂസെ കെര്ന്നുള്ള 
വ തിവ തിേ വ തികനാദെഞ്ാര കക�ങ്ങളുസെ പ്രോന 
വ തിപണതി ഉറവ തിെമായതി ്െന ദ്രുതഗതതിയതിൽ 
മാറതിസക്ാണ്തിരതിക്കുന്നു. 2016-ൽ ഇലക്കട്രാണതിക് 
ടൂറതിെ്റ്റ് വ തിെ െംവ തിോനം ഏറ്റവമേതികം 
ഉപകയാഗസ്പെടുത്തിയ പ്രോനസ്പെട്ട രാജത്യങ്ങളാണ്  
യു.സക. യും  യു.എെ്.എ. യും.

വഥികദശ വ ഥികനയാദ 
സഞ്യാരഥിേളുടെ വരവഥിടറെ 

സമീപേയാല പ്വണത 
2015 കനക്ാള് 9.68 ശതമാനം വാര്ഷ തിക വളര്ച 
കരഖസ്പെടുത്തി സകാണ്് 2016 ൽ കകരളത്തിൽ 
വ തികദശ വ തികനാദ െഞ്ാരതികളുസെ എണ്ം 8.80 
ദശലക്ഷം ആയതി. ഇത് 2015 ൽ 8.3 ദശലക്ഷം 
ആയതിരുന്നു. 2016 ൽ രാജത്യത്്, വ തികനാദ 
െഞ്ാരത്തിൽ കകരളത്തിസറെ െംഭാവന 11.79 
ശതമാനമാണ് . ഇത് 2015 ൽ 12.18 ശതമാനം 
ആയതിരുന്നു. കകരളത്തികലക്കും ഇന്ത്യയതികലക്കുമുള്ള 
വ തികദശ വ തികനാദ െഞ്ാരതികളുസെ വരവ തിസറെ 
വാര്ഷ തിക വളര്ചാ നതിരക്്  ചഥിത്ം 3.2.1 - ൽ 
സകാടുത്തിരതിക്കുന്നു.

വ തികദശ വ തികനാദ െഞ്ാരതികളുസെ വരവ തിസറെ 
വളര്ചാ നതിരക്് ഇന്ത്യയതികലക്ാള് 
ഉയര്ന്നതാണ് കകരളത്തിൽ. എന്നാൽ കെതിഞ്ഞ 
10 വര്ഷത്തിനതിെയ്ക് 2014 ൽ െംസ്ാനസത് 
വ തികദശ വ തികനാദ െഞ്ാരതികളുസെ വളര്ച നതിരക്് 
കദശരീയ ശരാശരതികയക്ാള് കുറയുകയുണ്ായതി.  

ചഥിത്ം 3.2.1
കേരളത്ഥികലക്കും ഇന്ത്യയഥികലക്കുമുള്ള വഥികദശ വഥികനയാദ സഞ്യാരഥിേളുടെ വരവഥിടറെ 

വയാർഷഥിേ വളർചയാ നഥിരക്് (2006 മുതൽ 2016 വടര, ശതമയാനത്ഥിൽ)
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ചഥിത്ം 3.2.2
2010 മുതൽ 2016 വടര കേരളത്ഥിടലത്ഥിയ വഥികദശ വഥികനയാദ സഞ്യാരഥിേളുടെഎണ്ം 

(മയാസയാെഥിസ്ഥയാനത്ഥിൽ)
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എന്നാൽ 2010 മുതൽ െംസ്ാനത്് വ തികദശ 
വ തികനാദ െഞ്ാര വളര്ച നതിരക്് കുറഞ്ഞ് 
വരുന്നതായതി കരഖസ്പെടുത്തിയതിട്ടുണ്്. 2010 സല 
വളര്ചാ നതിരക്് 18.31 ശതമാനമായതിരുന്നത് 
2013 ൽ 8.12 ശതമാനമായതി കുറയുകയും 
2015 ആയക്പൊള് വരീണ്ടും കുറഞ്ഞ് 5.86 
ശതമാനമാകുകയും സെയ്ത. 2016-ൽ 
മുന്വര്ഷസത് അകപക്ഷ തിച് 6.23 ശതമാനം 
കൂടുതൽ വളര്ചാ നതിരക്് കരഖസ്പെടുത്തിയതിട്ടുണ്്. 
2006 മുതൽ വ തികദശ വ തികനാദ െഞ്ാരതികളുസെ 
വരവ തിസറെ കദശരീയ/െംസ്ാന വളര്ച നതിരക്് 
അനുബന്ം 3.2.1 -ൽ സകാടുത്തിരതിക്കുന്നു.

 
വ ഥികദശ വ ഥികനയാദ 
സഞ്യാരഥിേളുടെ 

ആഗമനത്ഥിടല േയാലഥിേത
ഇന്ത്യയതിസലത്ന്ന വ തികദശ വ തികനാദ 
െഞ്ാരതികസള െംബന്ധതിക്കുന്ന വ തിശകലനം 
സൂെ തി്പെ തിച തിരതിക്കുന്നത് 2016-ൽ ഏറ്റവമേതികം 
വ തികദശ വ തികനാദ െഞ്ാരതികള് എത്തികചര്ന്നത് 
നവംബര്-ഡതിെംബര് മാെങ്ങളതിലാണ്. 2015 
ലും ഇകത പ്രവണത കാണുവാന് ൊേതിക്കും. 
2015 ലും 2016 ലും ഏറ്റവം അേതികം വ തികദശ 
വ തികനാദ െഞ്ാരതികള് കകരളത്തിൽ എത്തിയത് 
സഫബ്രുവരതിയതിസല തെര്ന്ന് ജനവരതിയതിലുമാണ്. 

2016 ൽ െംസ്ാനം െന്ര്ശതിച സമാത്ം 
വ തികദശ വ തികനാദ െഞ്ാരതികളതിൽ ഏകകദശം 
13.6 ശതമാനം കപര് സഫബ്രുവരതിയതിലും 
ആണ് എത്തിയത്. ഏറ്റവം കുറഞ്ഞ തതിരക്് 
അനഭവസ്പെട്ടത് ജൂണ് മാെത്തിൽ ആണ്. 
2010 മുതൽ 2016 വസര കകരളത്തിസലത്തിയ 
വ തികദശ വ തികനാദ െഞ്ാരതികളുസെ എണ്ത്തിസറെ 
മാൊെതിസ്ാനത്തിലുള്ള താരതമത്യം ചഥിത്ം 3.2.2 
- ൽ സകാടുത്തിരതിക്കുന്നു. 

വഥികനയാദ സഞ്യാരഥിേളുടെ 
ആഗമനം സംബന്ഥിക്കുന് 

വഥിപണഥി ഉറവഥിെം
2016 ൽ ഇന്ത്യയതിസലത്തിയ വ തികദശ വ തികനാദ 
െഞ്ാരതികസള െംബന്ധതിക്കുന്ന വ തിവരങ്ങള് 
സൂെ തി്പെ തിക്കുന്നത് ഏകകദശം 15.68 ശതമാനം 
വ തികദശ വ തികനാദ െഞ്ാരതികള് കെന്നു വരുന്നത് 
ബം്ാകദശതിൽ നതിന്നും തെര്ന്ന് അകമരതിക് 
(14.73 ശതമാനം), യു.സക (10.7 ശതമാനം) 
എന്നതിവ തിെങ്ങളതിൽ നതിന്നുമാണ്. 
 
കകരളത്തിൽ, െംസ്ാനകത്ക്കു ഏറ്റവമേതികം 
വ തികദശ വ തികനാദ െഞ്ാരതികസള െംഭാവന 
സെയ്യുന്ന രാജത്യങ്ങളതിൽ 15 ശതമാനം െംഭാവന 
സെയ്തസകാണ്് യു സക മുന്പന്തിയതിലാണ്. 
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8.5 ശതമാനകത്ാസെ യു എെ് എ രണ്ാം 
സ്ാനത്ാണ്. സതാട്ടടുത് സ്ാനങ്ങള് ൌദതി 
അകറബത്യയ്ക്കും (8.4 ശതമാനം) ഫാന്െതിനമാണ് 
(7.7 ശതമാനം). 2016 ൽ കകരള വ തികനാദ 
െഞ്ാരത്തിസറെ പ്രോന വ തിപണതി ഉറവ തിെങ്ങളുസെ 
െംഭാവന അനുബന്ം 3.2.2 ലും 2007 മുതൽ 
2016 വസരയുള്ള കാലയളവ തിൽ െംസ്ാനകത്ക്കു 
ഏറ്റവമേതികം വ തികദശ വ തികനാദ െഞ്ാരതികസള 
െംഭാവന സെയ്യുന്നതതിൽ മുന്പന്തിയതിൽ 
നതില്ക്കുന്ന 10 രാജത്യങ്ങളുസെ െംഭാവന  
ചഥിത്ം 3.2.3  - ലും സകാടുത്തിരതിക്കുന്നു.

വഥികദശ വ ഥികനയാദ 
സഞ്യാരഥിേളുടെ ആഗമനം 

സംബന്ഥിക്കുന് വഥിവരങ്ങള് 
ജഥില്യാെഥിസ്ഥയാനത്ഥിൽ

കെതിഞ്ഞ കുറച്ചു വര്ഷങ്ങളായതി തതിരുവനന്പുരവം 
എറണാകുളവമാണ് െംസ്ാനത്് ഏറ്റവമേതികം 
വ തികദശ വ തികനാദ െഞ്ാരതികള് എത്തികചര്ന്ന 
രണ്് ജതിലെകള്. റതിക്പൊര്ട്ട് കാലയളവ തിൽ, 407,653 
വ തികദശ വ തികനാദ െഞ്ാരതികള് എറണാകുളം 
ജതിലെയും 383,608 െഞ്ാരതികള് തതിരുവനന്പുരം 
ജതിലെയും െന്ര്ശതിച്ചു. ഇത് െംബന്ധതിക്കുന്ന 

വ തിശദാംശങ്ങള് അനുബന്ം 3.2.3 -ൽ 
സകാടുത്തിരതിക്കുന്നു.

ആഭ്യന്തരവഥികനയാദ 
സഞ്യാരഥിേളുടെ ആഗമനം

2016 ൽ കകരളത്തിസലത്തിയ ആഭത്യന്ര 
വ തികനാദ െഞ്ാരതികളുസെ എണ്ം 13172535 
ആയതിരുന്നു. 2015 സല വ തികനാദ െഞ്ാരതികളുസെ 
എണ്കത്ക്ാള് 5.67 ശതമാനം വര്ദ്ധനവാണ് 
ഇത് സൂെ തി്പെ തിക്കുന്നത്. ആഭത്യന്ര വ തികനാദ 
െഞ്ാരത്തിൽ നതിന്നും ലഭത്യമായ വരുമാനം 
2016 ൽ 15348 കകാെതി രൂപയായതിരുന്നു. ഇത് മുന് 
വര്ഷകത്ക്ാള് 10.93 ശതമാനം കൂടുതലാണ്. 
2006 മുതൽ 2016 വസര കകരളത്തിസലത്തിയ 
െത്വകദശതികളായ.വ തികനാദ െഞ്ാരതികളുസെ 
വ തിവരങ്ങള് അനുബന്ം 3.2.4 ൽ 
സകാടുത്തിരതിക്കുന്നു.

കേരളത്ഥിടല ആഭ്യന്തര 
വ ഥികനയാദ സഞ്യാരഥിേളുടെ വരവ് 

മയാസയാെഥിസ്ഥയാനത്ഥിൽ 

2016 സല കകരളത്തിസല ആഭത്യന്ര വ തികനാദ 

ചഥിത്ം 3.2.3
വഥികദശ വഥികനയാദ സഞ്യാരഥിേടള സംഭയാവന ടചയ്യുന്തഥിൽ മുന്പന്തഥിയഥിൽ 

നഥില്ക്കുന് 10 രയാജ്യങ്ങള്
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ചഥിത്ം 3.2.4
കേരളത്ഥിടല ആഭ്യന്തര വഥികനയാദ സഞ്യാരഥിേളുടെ എണ്ം 2010 മുതൽ 2016 വടര
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                      അവലംബം: വ ടികനാദ സഞ്ചാര വകുപ്്, കകരള സര്ക്ാര്

െഞ്ാരതികളുസെ വരവ് െംബന്ധതിക്കുന്ന 
മാൊെതിസ്ാനത്തിലുള്ള വ തിവരങ്ങള് 
സൂെ തി്പെ തിക്കുന്നത് ഏറ്റവമേതികം െഞ്ാരതികളുസെ 
തതിരക്് അനഭവസ്പെട്ടത ഡതിെംബര് മാെത്തിലും 
ഏറ്റവം കുറവ് ജൂണ് മാെത്തിലുമാണ് 
ആഭത്യന്രവ തികനാദ െഞ്ാരതികളുസെ വരവ തിസറെ  
2010 മുതൽ 2016 വസരയുള്ള 
മാൊെതിസ്ാനത്തിലുള്ള വ തിവരങ്ങള്  
ചഥിത്ം 3.2.4 - ൽ സകാടുത്തിരതിക്കുന്നു. 
 

  ആഭ്യന്തര വ ഥികനയാദ സഞ്യാരം  
    പ്ദയാനം ടചയ്യുന് ഉറവഥിെം 

2016 സല കണക്കുകള് സൂെ തി്പെ തിക്കുന്നത് 
കകരളത്തിസല ആഭത്യന്ര വ തികനാദ 
െഞ്ാരതികളതിൽ ഏകകദശം 66.05 ശതമാനവം 
െംസ്ാനത്തിനകത്് നതിന്ന് തസന്നയുള്ള 
െന്ര്ശകര് ആസണന്നാണ്. െന്ര്ശകരുസെ 
വ തിതരണത്തിൽ മറ്റു െംസ്ാനങ്ങളുസെ 
കാരത്യത്തിൽ 8.23 ശതമാനം െന്ര്ശകസര 
െംഭാവന സെയ്തസകാണ്് തമതിെ് നാെ് 
ഒന്നാം സ്ാനത്ാണ്. കര്ണാെകവം (5.89) 

മഹാരാഷ്ട്രയും (3.72) ആണ് മറ്റു പ്രോനസ്പെട്ട 
െംസ്ാനങ്ങള്. കകരളത്തിസല ആഭത്യന്ര 
വ തികനാദ െഞ്ാരതികളുസെ വരവ തിൽ മുന്പന്തിയതിൽ 
നതിൽക്കുന്ന 15 െംസ്ാനങ്ങളുസെ െംഭാവന 
െംബന്ധതിക്കുന്ന വ തിശദാംശങ്ങള് അനുബന്ം 
3.2.5-ൽസകാടുത്തിരതിക്കുന്നു.

ആഭ്യന്തര വ ഥികനയാദ 
സഞ്യാരഥിേളുടെ വരവ് 
ജഥില്യാെഥിസ്ഥയാനത്ഥിൽ

 
കകരളത്തിസല ആഭത്യന്ര വ തികനാദെഞ്ാരതികളുസെ 
വരവ തിൽ എറണാകുളവം തതിരുവനന്പുരവം 
ആണ് മുന്പന്തിയതിൽ നതിൽക്കുന്ന ജതിലെകള്. 
െഞ്ാരതികസള ആകര്ഷ തിക്കുന്നതതിൽ 
ഏറ്റവം മുന്പന്തിയതിൽ നതിൽക്കുന്ന ജതിലൊ 
എറണാകുളവം െഞ്ാരതികസള ആകര്ഷ തിക്കുന്നത് 
പത്നംതതിട്ടയുമാണ്. 2015 ലും 2016 ലും 
കകരളത്തിസലത്തിയ ആഭത്യന്ര വ തികനാദ 
െഞ്ാരതികളുസെ എണ്ം ജതിലൊെതിസ്ാനത്തിൽ 
അനുബന്ം 3.2.6 -ൽ സകാടുത്തിരതിക്കുന്നു. 
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    വഥികനയാദ സഞ്യാരത്ഥിടറെ   
  സയാമ്പത്ഥിേ പ്തഥിഫലനം
 
2016 ൽ വ തികനാദ െഞ്ാര കമഖലയതിൽ നതിന്നുള്ള 
വ തികദശ നാണത്യ വരുമാനം 7,749.51 കകാെതി രൂപയും 
ആഭത്യന്ര വ തികനാദ െഞ്ാര വരുമാനം 15,348.64 
കകാെതി രൂപയുമായതിരുന്നു. കനരതിട്ടും അലൊസതയും 
ഈ കമഖലയ്ക് ലഭതിച വരുമാനം 29,658.56 
കകാെതി രൂപയാണ്. 2015 കലക്ാള് 11.12 
ശതമാനം വര്ദ്ധനവാണ് ഇത് സൂെ തി്പെ തിക്കുന്നത്. 
വ തിശദാംശങ്ങള് അനുബന്ം3.2.7 -ൽ 
സകാടുത്തിരതിക്കുന്നു. 2007 മുതൽ 2016 വസര 

കകരളത്തിസല വ തികനാദെഞ്ാരത്തിൽ നതിന്നും 
ലഭത്യമായ സമാത്ം വരുമാനം ചഥിത്ം 3.3.5 -  ൽ 
സകാടുത്തിരതിക്കുന്നു.

സംസ്ഥയാന, കേ� സർക്യാർ 
പദ്ധതഥി വ ഥിഹഥിതം

2012-13 മുതൽ 2016-17 വസരയുള്ള കാലയളവ തിൽ 
കകരളത്തിസല വ തികനാദ െഞ്ാര കമഖലയ്ക് ലഭതിച 
െംസ്ാന, കക� പദ്ധതതി വ തിഹതിതം െംബന്ധതിച 
വ തിശദാംശങ്ങള് പട്ഥിേ 3.2.2, 3.2.3 എന്നതിവയതിൽ 
നൽകതിയതിരതിക്കുന്നു. 

ചഥിത്ം 3.2.5
കേരളത്ഥിടല വഥികനയാദസഞ്യാരത്ഥിൽ നഥിന്നും ലഭ്യമയായ ടമയാത്ം വരുമയാനം,

 2007 മുതൽ 2016 വടര

                      അവലംബം: വ ടികനാദ സഞ്ചാര വകുപ്്, കകരള സര്ക്ാര്

പട്ഥിേ 3.2.2
സംസ്ഥയാന പദ്ധതഥി വ ഥിഹഥിതം(രൂപ കേയാെഥിയഥിൽ)

വർഷം വ ഥിഹഥിതം(എസ് ഡഥി ജഥി ഉള്ടപ്ടെ)
2012-13 1805.53
2013-14 214.89
2014-15 245.36
2015-16 230.45
2016-17 314.32

             അവലംബം: വ ടികനാദ സഞ്ചാര വകുപ്്, കകരള സര്ക്ാര് 
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പട്ഥിേ 3.2.3
കേ� പദ്ധതഥി വഥിഹഥിതം (രൂപ കേയാെഥിയഥിൽ)

വർഷം വ ഥിഹഥിതം
2012-13 78.26
2013-14 346.67
2014-15 -
2015-16 99.23
2016-17 194.43

     അവലംബം: വ ടികനാദ സഞ്ചാര വകുപ്്, കകരള സര്ക്ാര് 

        വഥികനയാദ സഞ്യാരത്ഥിന്  
        ലഭ്യമയായ കനട്ങ്ങള്,  
          പുരസ്ക്യാരങ്ങള്
കകരള വ തികനാദ െഞ്ാരസത് ഉന്നതതിയതിൽ 
എത്തിക്കുന്നതതിന് സപാത, െത്വകാരത്യ കമഖലകളുസെ 
െംയുക്തമായ പ്രയത്ത്തിസറെ ഫലമായതി 
ോരാളം പുരെ് ക്ാരങ്ങളും കനട്ടങ്ങളും കകരള 
വ തികനാദ െഞ്ാരത്തിന ലഭതിക്കുകയുണ്ായതി.

• പ തി.എ.െതി.എ കഗാള്ഡ് അവാര്ഡ് 
കഫാര് വ തിെതിറ്റ് കകരള സകാകമെ്െതിയൽ 
കത്യാംസപയതിന് 2016

• പ തി.എ.െതി.എ കഗാള്ഡ് അവാര്ഡ് കഫാര് 
ഇ-ന്യൂെ് സലറ്റര് 2016

• ട്രാവൽ ആന്ഡ് സലഷര് അവാര്ഡ് കഫാര് 
ഹണതിമൂണ് സഡസ്റതികനഷന് 2016.

• കകാണ്സെനാെ്റ്റ് ട്രാവലര് റരീകഡെ്െ് 
അവാര്ഡ് കഫാര് സബെ്റ്റ് സലഷര് 
സഡസ്റതികനഷന് 2016.

• കലാണ ്തി ലൈാസനറ്റ് ട്രാവൽ അവാര്ഡ് 
കഫാര് സബെ്റ്റ് സഡസ്റതികനഷന് കഫാര് 
ഫാമതിലരീെ്.

• കലാണ ്തി ലൈാസനറ്റ് ട്രാവൽ അവാര്ഡ് 
കഫാര് സബെ്റ്റ് സഡസ്റതികനഷന് ഓഫ് 
സറാമാന്െ്, ഇന്ത്യ – മൂന്നാര്, കകരളം 
2017.

• 2017 സല ഇന്ത്യയതിസല ഏറ്റവം 
പ്ര തിയങ്രമായ വാട്ടര് ഫണ്് 
സഡസ്റതികഷനള്ള സബറ്റര് കഹാളതികഡ 
അവാര്ഡ്

• ഏറ്റവം മതികച സവൽനസ്് ആറെ് 
്തിരതിചാല തിറ്റതി കക�ത്തിനള്ള 2017 സല 

ഔട്ടലുക്് ട്രാവലര് അവാര്ഡ്
• മതികച ഉപകഭാക്തൃ യാ് ലഘുകലഖയ്ക്കുള്ള 

പ തി.എ.െതി.എ കഗാള്ഡ് അവാര്ഡ് 2017.
• ഏറ്റവം മതികച ജലാശയങ്ങള്, ആയുകരത്വദം, 

്ാ, സവൽനസ്് എന്നതിവയ്ക്കുള്ള വ തി.റ്റതി.എച് 
ഇറെര് നാഷണൽ ടൂറതിെം കകാണ്കക്വ് & 
ട്രാവൽ അവാര്ഡകള്.

•  2016 ൽ നാഷണൽ കജാഗ്ാഫതിക്് 
ൊനല തിസറെ എറൗണ്് ദ കവള്ഡതിൽ 
സ്ാനം കനെതിയ ഒകരസയാരു 
െംസ്ാനമാണ് കകരളം. 

സയാംസ്ക്യാരഥിേ സംരംഭങ്ങള്
ഓണം 2016 – മതികച ജനപങ്ാളതിത്കത്ാസെ 
2016 സല ഓണം സെപ്റ്റംബര് മാെം 12 മുതൽ 
18 വസര നെത്കയുണ്ായതി.

നഥിശയാഗന്ഥി ടഫസ്റഥിവൽ-2016-ൽ ഭക്ഷത്യകമള, 
നൃകത്ാത്വം, കഥകളതി ഉത്വം എന്നതിവ 
ഉള്സ്പെടുത്തി ജനവരതി മാെം നതിശാഗന്ധതി 
സഫസ്റതിവൽ നെത്തി. 7 ദതിവെം പരതിപാെതി നരീണ്ടു 
നതിന്നു.
ഉൽസവം – പ്രാകദശതിക കലാപരതിപാെതികള് 
കപ്രാത്ാഹതി്പെ തിക്കുന്ന പരതിപാെതിയായ ഉത്വം 
തതിരസഞ്ഞടുക്സ്പെട്ട 14 കക�ങ്ങളതിൽ 2016 
സഫബ്രുവരതി 25 മുതൽ മാര്ച് 1 വസര നെത്തി.

വഥികനയാദ സഞ്യാരം – 
കപ്യാത്യാഹനവം പ്ചരണവം

വ തികനാദ െഞ്ാര  കപ്രാത്ാഹനത്തിനം  
പ്രെരണത്തിനമായതി വ തികനാദ െഞ്ാര വകു്പെ് 
നതിരവേതി നൂതന െംരംഭങ്ങള് നെത്കയുണ്ായതി. 
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2016-17 ൽ െംസ്ാന വ തികനാദ െഞ്ാര വകു്പെ് 
12 അന്ാരാഷ്ട്രാ വത്യാപാരകമളകളതിലും 18 
ശതില്ശാലകളതിലും പസങ്ടുത്.

അനുവദഥിച കപ്യാജേ്ടുേള്
2016-17 ൽ 212 കകാെതി രൂപയുസെ 223 
പദ്ധതതികള്ക്കും 194കകാെതി രൂപയുസെ രണ്് കക� 

പദ്ധതതികള്ക്കും അനമതതി ലഭതിക്കുകയുണ്ായതി. 
ഇതതിൽ കക� െര്ക്ാര് 37 കകാെതി രൂപ 
അനവദതിക്കുകയും സെയ്ത. കക� െഹായ 
പദ്ധതതികള് താസെ പറയുന്നവയാണ്.

I. െത്വകദശ് ദര്ശന് പദ്ധതതിയുസെ കരീെതിൽ 94 
കകാെതി രൂപയ്ക് ശ്രരീ പത്നാഭ, ആറന്മുള, 
ശബരതിമല എന്നതിവ ്തിരതിെത്വൽ െര്ക്യൂട്ട് 

കബയാക്് 3.2.2
പതഥിമൂന്യാം പദ്ധതഥി സമീപന കരഖ

• െംസ്ാനത്തിസറെ തെരുന്ന വാഗ്ാന ൊേത്യതയായതി വ തികനാദ െഞ്ാരം നതിലനതിൽക്കുന്നു. പാര്രത്യ 
കക�ങ്ങളായ സകാച തി, സകാച തിയുസെ സതസക് പ്രകദശങ്ങള്, മലകയാര പ്രകദശങ്ങള് എന്നതിവ ഇന്നും 
ൊേത്യതയുള്ളവയാണ്. സ്തിരതയാര്ന്നതം വര്ദ്ധതിച്ചു വരുന്നതമായ തരീര്ത്ഥാെകരുസെ വരവ തിസല 
വര്ദ്ധനവ് ഒരു ൊേത്യതയാണ്. വ തിെ്തൃതമായതം ഇതവസര ഉപകയാഗസ്പെടുത്തിട്ടതിലൊത്തം വ തികനാദ 
െഞ്ാരം ൊേത്യതകള് െംസ്ാനത്തിസറെ വെക്് ഭാഗങ്ങളതിലുണ്്. • 

• വ തികനാദ െഞ്ാര വ തികെനത്തിന് ൊകങ്തതിക ്വദഗ്ദ്ധത്യവം സമാത്ത്തിലുള്ള ആസൂ്ണവം 
ആവശത്യമാണ്. അത് എലൊ വ തിഭാഗ വ തികനാദ െഞ്ാരതികളുകെയും, സുഖകഭാഗ െഞ്ാരതികള് തെങ്ങതി 
കുറഞ്ഞ വരുമാനമുള്ള കുടുംബ െഞ്ാരതികളുകെയും യാസതാരു തയ്ാസറടുപ്പുമതിലൊസത ചുമല തിൽ 
ബാഗുമായതി എത്ന്നവരുകെയും താൽ്പെരത്യങ്ങള് െംരക്ഷ തിക്കുന്നതമായതിരതിക്ണം. അത് ഉത്രവാദതിതത്വ 
വ തികനാദ െഞ്ാരം ആയതിരതിക്ണം. വാഹക കശഷ തികയാെ് െംകവദതിക്കുന്നതം െംസ്ാനത്തിസറെ 
പരതിസ്തിതതിയുകെയും ജനങ്ങളുകെയും ആവശത്യത്തിന കയാജതിചതാകണം. ഈ സവല്ലുവ തിളതിയതിൽ തരീര്ചയായും 
നമുക്് വ തിജയതിക്ാനാകും.• 

• െംസ്ാനസത് വ തികനാദ െഞ്ാര കമഖലയ്ക്കു കവണ്തി പുതതിയ വളര്ചാ ത�ത്തിന് പതതിമൂന്നാം പദ്ധതതി 
ശ്രമതിക്കും. പ്രോന ഫലസൂെ തികകളായ വ തികദശത് നതിന്നു വരുന്ന െഞ്ാരതികളുസെ എണ്ം ഇരട്ടതിയാക്കും. 
ആഭത്യന്ര വ തികനാദ െഞ്ാരതികളുസെ എണ്ം 50 ശതമാനം കണ്് വര്ദ്ധതി്പെ തിക്കും. അതകപാസല 
പതതിമൂന്നാം പദ്ധതതിക്ാലത്് ഈ രംഗത്് ഏകകദശം 400,000 സതാെതിലുകള് സൃഷ് തിക്കും.• 

• അന്ര്കദശരീയമായതി വ തികനാദ െഞ്ാരത്തിന കവണ്തിയുള്ള െര്ക്ാര് സെലവെതിക്ൽ സപാതവ തിൽ 
ഊന്നൽ നൽ കുന്നത് പലതരത്തിൽ വ തികനാദ െഞ്ാരം പ്രെരതി്പെ തിക്കുന്നതതിനാണ്. അകതെമയം 
പശ്ാത്ല സൌകരത്യവം വ തികനാദ െഞ്ാര കക� വ തികെനവം പ്രോനമായും തകദ്ശ െത്വയംഭരണ 
സ്ാപനത്തിസറെ ചുമതലയാകുന്നു. കനസര മറതിചാണ് കകരളത്തിസല ൊഹെരത്യം. ഇവ തിസെ വ തികനാദ 
െഞ്ാര വ തികെനത്തിന കവണ്തി വകയതിരുത്ന്നതതിസറെ 60 ശതമാനത്തിലേതികവം പശ്ാത്ല 
ൌകരത്യത്തിനം 25 ശതമാനം വ തികനാദ െഞ്ാര പ്രെരണത്തിനം എടുക്കുന്നു. ഈ അെമതത്വം 
പതതിമൂന്നാം പദ്ധതതി ഭാഗതികമായതി ശരതിയാക്കും. സമാത്ം വകയതിരുത്ല തിസറെ ചുരുങ്ങതിയത് മൂന്നതിസലാന്ന് 
വ തിഹതിതസമങ്തിലും വ തികനാദ െഞ്ാര പ്രെരണത്തിനായതി മാറ്റതിസവയ്ക്കും.

• കെൽത്രീരം, െരതി്ം, ്പതൃകം, ൊംസ്ക്കാരതികം, വനം, പരതിസ്തിതതി വ തിഭവങ്ങള്, സമഡതിക്ൽ എന്നരീ 
കകരളത്തിസല വ തികനാദ െഞ്ാരത്തിസറെ പൂര്ണ് ൊേത്യതകള് കസണ്ത്കയും ഉപകയാഗതിക്കുകയും 
സെയ്ണം. അത് പാര്കരത്യതര വ തികനാദ െഞ്ാര കക�ങ്ങളുകെയും ഉൽ്പെന്നങ്ങളുകെയും വ തികെനസത് 
കപ്രാത്ാഹതി്പെ തിക്കും. അങ്ങതിസന ഏസതങ്തിലും പ്രകതത്യക െരീെണതിൽ മാ്ം ഒതങ്ങുന്ന നതിലവ തിലുള്ള 
വ തികനാദ െഞ്ാരസത് അതതിൽ നതിന്നും വര്ഷം മുഴുവനായും വത്യാപ തി്പെ തിക്കും.

• 
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സാമ്പത്തിക അവല�ാകനം 2017, ലകരള സംസ്ാന ആസൂത്രണ ല�ാര്ഡ്  

• 

• വ തികനാദ െഞ്ാര കക�ങ്ങള് വ തികെതി്പെ തിക്കുന്നതം ഈ കമഖലയതിൽ ൊേത്യതയുള്ള വ തിവ തിേ 
പ്രവര്ത്നങ്ങളായ ബ തിനാസല, കകരളത്തിസല പലതരം കലകളുസെ ഉത്വങ്ങള്, പരതിസ്തിതതി 
വ തികനാദ െഞ്ാരം, സുഗന്ധദവത്യ ഇെനാെതിയുമായതി ബന്ധസ്പെട്ട കക�ങ്ങളും പരതിപാെതികളും, 
ഉത്രകകരളത്തിസല താരതകമത്യന ഉപകയാഗസ്പെടുത്ാത് വ തികനാദ െഞ്ാര ൊേത്യതകള് തെങ്ങതിയവ 
വ തികെതി്പെ തിക്കുന്നതതിനം പതതിമൂന്നാം പദ്ധതതി വ തിഭവങ്ങള് വകയതിരുത്ം• 

• കകരളത്തിസല വ തികനാദ െഞ്ാര കമഖലയതിൽ ഉന്നത നതിലവാരമുള്ള കെവനങ്ങള് പ്രോനം 
സെയ്യുന്നതതിന് ്നപുണത്യ, ്വദഗ്ദ്ധത്യമുള്ള കൂടുതൽ യുവാക്സള ആവശത്യമുണ്്. ഇത് സെകയ്ണ്ത് 
െംസ്ാനസത് വ തികനാദ െഞ്ാര കമഖലയതിസല മനഷത്യവ തിഭവ കശഷ തി ഉയര്ത്ന്നതതിന മാ്മലെ, 
ഇന്യുസെ മറ്റു ഭാഗങ്ങളതിലും കലാകത്തസന്നയും ഈ രംഗത്് സതാെതിസലടുക്ാന് യുവാക്സള 
തയ്ാസറടുക്കുന്നതതിനമാണ്.

• കകരളത്തികലക്കു വരൂ വര്ഷ പ്രെരണം വ തിജയതിക്ണസമങ്തിൽ ഇകതാസൊ്പെം ആകരാഗത്യം, 
സപാതജനാകരാഗത്യം, ശുെരീകരണം, െവറുകള് വല തിസചറതിയുന്നത് നതികരാേതിക്ൽ, ഖരമാല തിനത്യ 
െംസ്ക്കരണം, ജലാശയങ്ങലുസെ ശുെരീകരണം എന്നതിവയും ആവശത്യമാണ്. ഈ ശ്രമം എലൊ 
അര്ത്ഥത്തിലും വ തിജയതിക്ണസമങ്തിൽ െംസ്ക്കാരം, പരതിസ്തിതതി, വനം, ആകരാഗത്യം, തകദ്ശ െത്വയംഭരണ 
െര്ക്ാരുകള്, പുരാവെ്തവം കാെ്ചബം്ാവം,കൃഷ തി തെങ്ങതിയ വകുപ്പുകളുസെ പ്രവര്ത്നങ്ങള് 
കയാജതി്പെ തിച്ചുസകാണ്ടുകപാകുവാന് െംഘാെക െമതിതതിയ്ക് കെതിയണം.

               അവലംബം: വ ടികനാദ സഞ്ചാര വകുപ്്, കകരള സര്ക്ാര് 

ആക്തിസകാണ്് െത്വകദശ ദര്ശന് സ്കരീമതിസറെ 
കരീെതിൽ വ തികെതി്പെ തിക്ൽ. ഇതതിൽ 18 കകാെതി 
രൂപ ഭാരത െര്ക്ാര് നൽകതിയതിട്ടുണ്്.

II.  കകരളത്തിസല പത്നംതതിട്ട ജതിലെയതിസല 
ശബരതിമല-എരുകമല തി-പ്-െന്നതിോനം 
ഒരു ്തിരതിെത്വൽ െര്ക്യൂട്ട് ആയതി 99 കകാെതി 
രൂപയ്ക്കു വ തികെതി്പെ തിക്കുന്നതതിന് െത്വകദശതി 
ദര്ശന് പദ്ധതതിയുസെ കരീെതിൽ, ഭാരത 
െര്ക്ാര് 19 കകാെതി രൂപ അനവദതിച്ചു.

ഉപസംഹയാരം
അയൽ രാജത്യങ്ങള്, െംസ്ാനങ്ങള് 
എന്നതിവ തിെങ്ങളതിൽ നതിന്നുമുള്ള വര്േതിച 
കതാതതിലുള്ള മത്രം, െംസ്ാനത്തിനകസത് 
വ തികനാദെഞ്ാര കക�ങ്ങള് തമ്തിൽ 
ബന്ധതി്പെ തിക്കുന്നതതിസല അപരത്യാപ്ത, 
അെതിസ്ാന ൌകരത്യങ്ങളുമായതി ബന്ധസ്പെട്ട 
പ്രശ്നങ്ങള്, മാല തിനത്യ നതിര്മ്ാര്ജനം, സുരക്ഷാ 
െംവ തിോനങ്ങള്, പ്രോനസ്പെട്ട പ്രാകദശതിക, 
അന്ര്കദശരീയ വ തിപണതികസള കകരളത്തികലക്് 
ബന്ധതി്പെ തിക്കുന്നതതിനാവശത്യമായ സമചസ്പെട്ട 
ൌകരത്യങ്ങളുസെ അപരത്യാപ്ത എന്നതിങ്ങസന 
വ തികനാദ െഞ്ാര കമഖലയതിസല സവല്ലുവ തിളതികള്/

പ്രശ്നങ്ങള് കനരതികെണ്തണ്്. വ തികനാദ െഞ്ാര 
കമഖലയുസെ വ തികെനത്തിനായതി ആകരാഗത്യം, 
ശുെ തിതത്വം, നഗര, ഗ്ാമ ആസൂ്ണം, 
ഗതാഗതം, കണക്െതിവ തിറ്റതി, തകദ്ശ 
െത്വയംഭരണ സ്ാപനങ്ങള്, മറ്റു കമഖലകള് 
എന്നതിവയുസെസയലൊം ഏകകാപ തിച്ചുള്ള പ്രവര്ത്നം 
എന്നതിവ വ തികനാദ െഞ്ാര വ തികെനത്തിന് 
അതത്യാവശത്യമാണ്.
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അദ്ധ്യായം 3, വധ്വസയായം, സസവനം, വധ്യാപയാരം

3.3 ശാസ്് കസവനങ്ങളും 
ഗകവഷണവം

കദശരീയ വ തികെനത്തിസല ഒരു പ്രോന 
ഘെകമാണ് ശാെ്്വം ൊകങ്തതികതയും. 
നൂതനവം വര്ദ്ധതിച കതാതതിലും ഉള്ള 
സതാെതിലവെരങ്ങള് സൃഷ് തിക്കുന്നതതിനം വരുമാന 
വര്ദ്ധനവ തിനം കാരണമാകുന്ന വ തിേത്തിലുള്ള 
െന്തുല തിതവം സുസ്തിരവമായ വളര്ചക്് 
െഹായകമാകുന്നതതിനം സമചസ്പെട്ട ൊ്ത്തിക 
വ തികെനം പ്രദാനം സെയ്യുന്നതതിനം ലക്ഷത്യമതിട്ടു 
സകാണ്ടുള്ളതാണ് കകരളത്തിസല ശാെ്് 
ൊകങ്തതിക കമഖലയതിസല സപാത നതികക്ഷപം. 

െംസ്ാനസത് ശാെ്് ൊകങ്തതിക 
കമഖലയതിൽ ഉള്സ്പെടുന്ന രണ്ടു പ്രോനസ്പെട്ട 
സ്ാപനങ്ങള് ആണ് കകരള െംസ്ാന 
ശാെ്് ൊകങ്തതിക പരതിസ്തിതതി കൗണ്െതിലും 
(സക എെ് െതി എെ് െ തി ഇ) തതിരുവനന്പുരസത് 
റരീജതിയണൽ കാന്െര് സെന്റ്ററും (ആര് െതി െതി).

I. കേരള ശയാസ്ത് സയാകങ്തഥിേ 
പരഥിസ്ഥഥിതഥി േൗണ്സഥിൽ 

(ടേ.എസ്.സഥി.എസ്.െഥി.ഇ)

കകരള െര്ക്ാരതിസറെ ശാെ്് ൊകങ്തതിക 
വകു്പെ തിസറെ കരീെതിലുള്ള ഒരു െത്വയംഭരണ 
സ്ാപനമായ സക.എെ്.െതി.എെ്.െ തി.ഇ 
ശാെ്്ൊകങ്തതികതയതിലൂസെ മാറ്റത്തിനം 
വ തികെനത്തിനമുള്ള ഒരു ഏജന്െതി ആയതി 
പ്രവര്ത്തിക്കുന്നു. കകരളത്തിസറെ മുഖത്യമ�തി 
പ്രെതിഡന്റും സക.എെ്.െതി.എെ്.െ തി.ഇ 
യുസെ എസൈതിക്യൂട്ടരീവ് ്വെ് പ്രെതിഡറെ് 
അേത്യക്ഷനായുള്ള എസൈതിക്യൂട്ടരീവ് കൗണ്െതിലും 
കെര്ന്നുള്ള കസ്ററ്റ് കൗണ്െതിൽ ആണ് സക.എെ്.
െതി.എെ്.െ തി.ഇ സയ നതിയ�തിക്കുന്നത്. 
പൂര്ണമായതി െജ്രീകരതിച 7 ഗകവഷണ 
വ തികെനകക�ങ്ങളും ഗകവഷണകക�ങ്ങളായതി 
വളര്ന്നുസകാണ്തിരതിക്കുന്ന രണ്ടു സ്ാപനങ്ങളും, 
െര്ക്ാരതിസറെ േനെഹായകത്ാസെ 
പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന രണ്ടു സ്ാപനങ്ങളും നതിലവ തിൽ 
സക എെ് െതി എെ് െ തി യുസെ കരീെതിൽ ഉണ്്. 
 
െംസ്ാനത്തിസറെ വ തികെനവമായതി ബന്ധസ്പെട്ട 

ശാെ്്, ൊകങ്തതിക, നൂതന നയങ്ങള്ക്് 
രൂപം സകാടുക്കുകയും ആവ തിഷ്കരതിക്കുകയും 
സെയ്യുകസയന്നതാണ് സക.എെ്.െതി.എെ്.
െ തി.ഇ യുസെ പ്രോന ലക് ഷത്യം. കൗണ്െതില തിസറെ 
പദ്ധതതികളും പരതിപാെതികളും െംസ്ാനത് 
ഉന്നതഗുണ നതിലവാരമുള്ള ശാെ്് വ തിദത്യാഭത്യാെ 
െംവ തിോനം വ തികെതി്പെ തിസചടുക്കുക എന്ന 
ലക്ഷത്യകത്ാസെയുള്ളവയാണ്.

െംസ്ാനസത് വ തികെനം െംബന്ധതിക്കുന്ന 
ശാെ്് ൊകങ്തതിക നൂതന പദ്ധതതി 
രൂപരീകരതിക്കുകയാണ് സക എെ് െതി എെ് 
െ തി ഇ യുസെ പ്രോന ലക്ഷത്യം. ശാെ്് 
പഠനത്തിസറെ അെതിസ്ാന ഗകവഷണത്തിനം 
കപ്രാത്ാഹനത്തിനം ആവശത്യമായ പശ്ാത്ല 
ൌകരത്യ വ തികെനത്തിലൂസെ െംസ്ാനത്് 
ഉന്നത നതിലവാരത്തിലുളള ശാെ്് പഠനവം 
ഈ കൗണ്െതില തിസറെ പദ്ധതതികളും പരതിപാെതികളും 
ലക്ഷത്യമതിടുന്നു. സതരസഞ്ഞടുത് ഗകവഷണ 
വ തികെന പ്രവര്ത്നങ്ങള്ക്് ഗകവഷണ 
വ തികെന കക�ങ്ങളുസെ ഗകവഷണത്തിനം 
പുകരാഗതതിക്കുമായതി പശ്ാത്ല ൌകരത്യം 
ഒരുക്ൽ, ഗകവഷണ ൌകരത്യങ്ങള് എന്നതിവക്് 
െഹായങ്ങള് സക.എെ്.െതി.എെ്. െ തി. ഇ. 
നൽകുന്നു കൗണ്െതില തിസറെ മറ്റു െംരംഭങ്ങള് 
താസെ സകാടുത്തിരതിക്കുന്നവയാണ്.

• ശാെ്് പ്രൊരണ പരതിപാെതികള്
• ഗകവഷണ വ തികെന പരതിപാെതികള്
• ആവാെ വത്യവസ്, 

പരതിസ്തിതതിപരതിപാെതികള്
• ശാെ്് കപ്രാത്ാഹനത്തിനായുളള 

അംഗരീകാരവം പുരസ്കാരങ്ങളും
• ൊകങ്തതിക വ തിദത്യ-വ തികെതി്പെ തിക്ലും 

്കമാറ്റവം
• െ്കൂള് തലപരതിപാെതികള് 

പ�ണ്യാം പഞ്വത്ര പദ്ധതഥി
പ�ണ്ാം പദ്ധതതിക്ാലസത് ബജറ്റ് വ തിഹതിതം 
435.45 കകാെതി രൂപയും സെലവ് 311.66 കകാെതി 
രൂപയും ആയതിരുന്നു. (പട്ഥിേ 3.3.1) 
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സാമ്പത്തിക അവല�ാകനം 2017, ലകരള സംസ്ാന ആസൂത്രണ ല�ാര്ഡ്  

                 പ�ണ്യാം പദ്ധതഥി  
 േയാലയളവഥിടല പ്ധയാന ഭൗതഥിേ  
                 കനട്ങ്ങള്

1. ടക എസ് സടി എസ് െടി ഇ 
യുടെ കരീഴടിലുള്ള ഗകവഷണ 
വടികസന സ്ാപനങ്ങള്

• ശാെ്്ത്തിസറെ െമകാലരീന 
കമഖലകളതിസല യുവ ്വജ്ാനതികര്, 
ഗകവഷകര്, ബ തിരുദാനന്രബ തിരുദ 
വ തിദത്യാര്ഥതികള് എന്നതിവര്ക്ായതി 
കാരത്യകശഷ തി വ തികെനത്തിന് കവണ്തി 

കകാട്ടയം ജതിലെയതിസല പാ്ാെതിയതിൽ 
2013-ൽ ശ്രരീനതിവാെ രാമാനജന് 
ഇന്സ്റതിറ്റ്യൂട്ട് കഫാര് കബെതിക് െയന്െെ് 
സ്ാപ തിതമായതി.

• തതിരുവന്പുരം, കകാെതികക്ാെ് 
എന്നരീ ജതിലെകള്ക്ായതി നാഷണൽ 
ട്രാന്ക്ാര്കറ്റഷന് ലൈാനതിംഗ് ആന്ഡ് 
റതിെര്ച് സെറെര് (നാറ്റ്പാക)് ഒരു 
െമഗ്മായ സമാബ തില തിറ്റതി ലൈാന് 
തയ്ാറാക്കുകയുണ്ായതി

• പശ് തിമ ഘട്ടത്തിസല മുഴുവന് െെത്യ 
െ്ത്തിസനയും െംബന്ധതിക്കുന്ന 
വ തിവരണം ജവഹര്ലാൽ സനഹ് റു 
കട്രാ്പെ തിക്ൽ സബാട്ടാണതിക്ൽ ഗാര്ഡന് 
ആന്ഡ് റതിെര്െ് ഇന്സ്റതിറ്റ്യൂട്ട് (സജ എന് 

പട്ഥിേ 3.3.1
വ ഥിഹഥിതവം ടചലവം,-പ�ണ്യാം പദ്ധതഥി&വയാർഷഥിേ പദ്ധതഥി 2017 -18 

(രൂപ കേയാെഥിയഥിൽ)

ക്രമ 
നമ്പർ

പദ്ധതഥിയടെ കപര്

പ�ണ്യാം പദ്ധതഥി
വയാർഷ ഥിേ പദ്ധതഥി 

2017 -18

വ ഥിഹഥിതം ടചലവ് വ ഥിഹഥിതം 
ടചലവ് 

(30/09/2017 
ൽ)

1 സക എെ് െതി എെ് െ തി ഇ യുസെ 
കരീെ തിലുള്ള ഗകവഷണ വ തികെന 
സ്ാപനങ്ങള്

240.20 100.90 63.58 0

2 സക എെ് െതി എെ് െ തി ഇ യുസെഅ-
െതിസ്ാന ൌകരത്യ വ തികെനം

9.55 2.24 2.26 0.37

3 സക എെ് െതി എെ് െ തി ഇ യുസെ 
പദ്ധതതികളും 
പരതിപാെതികളും

116.93 25.42 31.08 7.14

4 ഗകവഷണ വ തികെന 
സ്ാപനങ്ങള്ക്കുള്ള 
െര്ക്ാര് േനെഹായം

9.90 53.99 1.90 0

5 ബകയാസെക് കനാളജതി വ തികെന 
പരതിപാെതികള്

11.50 6.46 3.05 0.66

6 സക എെ് െതി എെ് െ തി ഇ യുസെ 
പ്രകതത്യക പരതിപാെതികള്

13.85 1.23 4.20 0.27

7 കരമന നദതി ശാെ്്രീയ പരതിപാലന 
പദ്ധതതി

29.00 12.83 3.00 0

8 മറ്റു പദ്ധതതികള് 4.52 108.59
ആസക 435.45 311.66 109.07 8.44

  
       അവലംബം: വാര്ഷ ടിക പദ്ധതടി, കകരള സംസ്ാന ആസൂ്ണ കബാര്ഡ്്
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അദ്ധ്യായം 3, വധ്വസയായം, സസവനം, വധ്യാപയാരം

െതി ബ തി ജതി ആര് ഐ) തയ്ാര് സെയ്ത 
പ്രെതിദ്ധരീകരതിച്ചു

• ജല വ തിഭവ വ തികെന മാകനജ് മറെ് കക�ം 
(െതി.ഡബ്്യൂ.ആര്.ഡതി.എം) ൊല തിയാര് നദരീ 
തെത്തിനായതി ഒരു മാകനജ് മറെ് ലൈാന്, 
സെറെര് കഫാര് എര്ത്് െയന്സും 
(സെെ)് കകരള വനഗകവഷണ 
കക�വം (സക എഫ് ആര് ഐ) ആയതി 
കയാജതിച്ചു സകാണ്് തണ്രീര്ത്െങ്ങള് 
െംബന്ധതിക്കുന്ന അറ്റ്ലെ് എന്നതിവ 
തയ്റാക്കുകയും െംസ്ാനസത് 
തതിരസഞ്ഞടുക്സ്പെട്ട പഞ്ായത്കളതിൽ 
കുെതിസവള്ള കാര്ഡകള് വ തിതരണം 
സെയ്യുകയും ഒരു ജല ്പതൃക മ്യൂെതിയം 
സ്ാപ തിക്കുകയും സെയ്ത

• ഇന്ത്യന് കഫാസറെ്റ് െര്വരീെതിലുള്ള 
ഉകദത്യാഗസ്ര്ക്കു പരതിശരീലനം 
നൽകുന്നതതിനള്ള സ്ാപനങ്ങളതിൽ 
ഒന്നായതി പരീച തിയതിലുള്ള കകരള വന 
ഗകവഷണ കക�സത് ഭാരതെര്ക്ാര് 
തതിരസഞ്ഞടുത്. റതികമാട്ട് സെന്െതിംഗ് 
ഉപകയാഗതിച് ്ജവ വ തിഭവ നതിര്ണയം 
നെത്ന്നതാണ് ഈ സ്ാപനത്തിസറെ 
ഒരു പ്രോന കനട്ടം 

II. ടക.എസ.്സടി.എസ.്
െടി.ഇ. യുടെ പദ്ധതടികളും 
പരടിപാെടികളും

• ക്രതിട്ടതിക്ൽ മതിനറൽ റതിെര്െ് 
ഇന്സ്റതിറ്റ്യൂട്ട് (െതി എം ആര് ഐ) - മൂലത്യ 
വര്ദ്ധനവ തിനായതി െമുദ കമഖലയതിസല 
ോതക്സള െംബന്ധതിക്കുന്ന ഉയര്ന്ന 
നതിലവാരത്തിലുള്ള ഗകവഷണത്തിനം 
വ തികെനത്തിനം അത് വെതി ഈ 
കമഖലയതിസല വത്യാവൊയതിക ൊകങ്തതിക 
കണ്ടുപ തിെതിത്ങ്ങള് വ തിപുലമാക്കുകയും 
സെയ്യുക എന്ന ലക്ഷത്യകത്ാസെയുള്ള ഒരു 
നൂതന െംരംഭം 

• കകാെതികക്ാെ് ജതിലെയതിസല ഫാറൂഖ് 
കകാകളജതിൽ കാെ് െ ്വകലത്യം 
ഉള്ളവര്ക്ായതി ഒരു കക�ം സെറെര് 
കഫാര് അെതിസ്റരീവ് സെക്കനാളജതി 
ആരംഭതിക്കുകയുണ്ായതി.

• കരമന നദതി ശാെ്്രീയ പരതിപാലന 
പദ്ധതതി ആരംഭതിച്ചു.

• ്വദഗ്േത്യ കമഖലകളതിൽ സവല്ലുവ തിളതികള് 
ഏസറ്റടുക്കുന്നതതിനായതി കഡാ.എ.പ തി.

സജ.അബ്ദുൽകലാം യൂത്് െലഞ്് 
കപ്രാഗ്ാം ആരംഭതിച്ചു.

•   വര്ഗരീെ് കുരത്യന് യുവ ശാെ്്ജ് 
സഫകലാഷ തിപ് ആരംഭതിച്ചു.

       2016-17 അവകലയാേനം 

എ. ശാസ്് ഗകവഷണത്തടിൽ 
ടക.എസ.്സടി.എസ.്റ്ടി.ഇ. യുടെ 
മുഖ്യ ശാഖകള് 

കൗണ്െതില തിസറെ കരീെതിൽ 7 ഗകവഷണ 
വ തികെന സ്ാപനങ്ങള് പ്രകതത്യക കമഖലകളതിൽ 
ഗകവഷണവം വ തികെന പ്രവര്ത്നങ്ങളും 
നെത്തി വരുന്നു. ഗകവഷണ വ തികെന 
സ്ാപനങ്ങളുസെ പ്രോന പ്രവര്ത്നങ്ങള് താസെ 
സകാടുത്തിരതിക്കുന്നു. 2016-17 കാലയളവ തിൽ 
56.50 കകാെതി രൂപ ബജറ്റ് വ തിഹതിതമായതി 
വകയതിരുത്കയും 43.38 കകാെതി രൂപ 
സെലവാകുകയും സെയ്ത.

കകരള വന ഗകവഷണ കക�ം 
(ടക.എഫ്.ആര്.ഐ)
പ്രകൃതതി വ തിഭവെംരക്ഷണം, സുസ്തിര 
വ തിനതികയാഗം, ശാെ്്രീയ പരതിപാലനം 
എന്നതിവക്് ഊന്നൽ നൽകതിസക്ാണ്് 
വനപരതിപാലനവമായതി ബന്ധസ്പെട്ട 
വ തിഷയങ്ങളതിൽ നയപരമായ 
തരീരുമാനങ്ങള് എടുക്കുന്നതതിന് ശാെ്്രീയ 
പ തിന്തുണ നൽകതിസക്ാണ്് ഉഷ്ണകമഖലാ 
വനപരതിപാലനത്തിൽ ഒരു മതികവ തിസറെ 
കക�മായതി കകരള വന ഗകവഷണ കക�ം (സക 
എഫ് ആര് ഐ)നതിലസകാള്ളുന്നു.വനം വകുപ്പും 
മറ്റു കസ്റക്് കഹാള്ഡര്മാരുമായും കൂെതികചര്ന്നു 
പ്രവര്ത്തിച്ചു സകാണ്് വനപരതിപാലനത്തിസല 
ശാെ്്രീയ അെതിത്റ സമചസ്പെടുത്ന്നതതിൽ സക 
എഫ് ആര് ഐ പ്രോന പങ്കു വഹതിക്കുന്നു. 
 

പ്ധാന കനട്ങ്ങള്
 
വ്യയാപന പ്വർത്നങ്ങള് 

• നാഷണൽ ബാംബൂ മതിഷസറെ (എന്.
ബ തി.എം) െഹകരണകത്ാസെ  
ബാംബൂസെക്നതിക്ൽ െക്പൊര്ട്ട് ഗ്രൂ്പെ തിസറെ 
കരീെതിൽ ബാംബൂ ്പ്രമറതി കപ്രാെസ്തിംഗ് 
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സാമ്പത്തിക അവല�ാകനം 2017, ലകരള സംസ്ാന ആസൂത്രണ ല�ാര്ഡ്  

സെറെറതിന രൂപം സകാടുത്. 
• വ തിവ തിേ ഇനം തെതി വൃക്ഷങ്ങള്, ഔഷേ 

െെത്യങ്ങള്, ആവാെ വത്യവസ്കള്ക്് 
അനകയാജത്യമായ വ തിേത്തിലുള്ള െെത്യ 
ഇനങ്ങള്, ആര് ഇ െതി െെത്യങ്ങള്, വനത്യ 
ഫലങ്ങള്, നാെന് കൊല മരങ്ങള്, 
എന്നതിവയുസെ 350,000 ൽ അേതികം 
ഗുണനതിലവാരമുള്ള നെരീൽ വെ്തക്ള് 
വ തികെതി്പെ തിസചടുക്കുകയും അവ വ തിവ തിേ 
െര്ക്ാര് വകുപ്പുകള്, െജ്രീകരതിച 
ക്സ്ററുകള്, കതാട്ടം ഉെമകള്, സപാത 
ജനങ്ങള് എന്നതിവര്ക്് വ തിതരണം 
സെയ്യുകയുമുണ്ായതി 

• വംശനാശ ഭരീഷണതി കനരതിടുന്ന 24 
തരംഓര്ക്തിടുകളും െതപ്പുനതിലങ്ങളും 
കസണ്ത്കയുണ്ായതി 

• സക എഫ് ആര് ഐയുസെ കക� 
ഇന്െ്ട്രസമറെഷന് സെന്ററതിൽ 1,000 
അകനത്വഷണങ്ങള് വ തിശകലനത്തിനായതി 
ലഭതിക്കുകയും അവയതിൽ 859 
ൊ് തിളുകളുസെ വ തിശകലനം നെത്കയും 
സെയ്ത. 2016-17 കാലയളവ തിൽ ഈ 
യൂണതിറ്റ് 2.7 ലക്ഷം രൂപയുസെ വരുമാനം 
കനെതി. ഇത് 2015-16 വര്ഷകത്ക്ാള് 59 
ശതമാനം കൂടുതലാണ്.

• നതിലവ തിലുള്ള ജനതിതക ദവത്യങ്ങള് 
െമ്ഷ്മാക്കുന്നതതിനായതി 95 തരം ഔഷേ 
െെത്യങ്ങള് കശഖരതിക്സ്പെടുകയുണ്ായതി

• കകരള കഫാസറെ്റ് െരീഡ് കക�ം മുകഖന 
44 െെത്യ ഇനങ്ങള് കശഖരതിക്സ്പെട്ടു. 
32,258.46 കതികലാ ഗ്ാം വ തിത്കള് 
കശഖരതിക്കുകയും 893.30 കതികലാഗ്ാം 
വ തിത്കള് െംസ്ക്കരതിച് 4.22 ലക്ഷം രൂപയ്ക്കു 
വ തിൽക്കുകയും സെയ്ത

ഗകവഷണ കപ്യാജേ്ടുേള് 

• കകരളത്തിസല വനങ്ങള്ക്ായതി ഒരു വ തിവര 
െംവ തിോനം എന്ന ശരീര്ഷകത്തിൽ 
കഫാറെ്ട്രതി ല തിറ്റകറചര് കഡറ്റാകബെ് 
വ തികെതി്പെ തിസചടുത്. സ്കാന് സെയ് 
പുസ്തകങ്ങള്, റതിക്പൊര്ട്ടുകള്, ആനകാല തിക 
കലഖനങ്ങള്, വര്ക്തിംഗ് ലൈാനകള്, 
മാകനജ് മറെ് ലൈാനകള്,പ്രബന്ധങ്ങള് 
എന്നതിവ ഉള്സ്പെടുന്ന 6,200 
സറകക്ാര്ഡകള് അെങ്ങതിയതാണ് ഈ 
ഡാറ്റാകബെ്. ഓകരാ സറകക്ാര്ഡതിനം 

സമറ്റാ കഡറ്റാ ഉള്സ്പെടുത്തിയതിട്ടുണ്്.
• ഭാരതത്തിസല വനകമഖലയുമായതി 

ബന്ധസ്പെട്ട 9600 കലഖനങ്ങളുസെ 
ഗ്ന്ഥസൂെ തി അവലംബം 
ഉള്സപടുത്കയുണ്ായതി. 

• 5 ആനകാല തിക പ്രെതിദ്ധരീകരണങ്ങളുസെ 
ഡതിജതിറ്റതികെഷന് പൂര്ത്തിയായതി.

• കതക്് മ്യൂെതിയത്തിനായതി ഒരു ഡതിജതിറ്റൽ 
്ലബ്റതിക്് രൂപം സകാടുത്. 1,200 
സറകക്ാര്ഡകളും കൂസെ കെര്ത്് സകാണ്് 
2004 ൽ വ തികെതി്പെ തിസചടുത് കഡറ്റാകബെ് 
പുതക്കുകയുണ്ായതി.

• കകരളത്തിസല കക� നെ്െറതികളതിൽ 
ഫംഗൽ ഡതിെരീെ് െര്കവ്വ 
നെത്കയുണ്ായതി.

• പ്രെതിദ്ധരീകരതിച കലഖനങ്ങളതിൽ 
നതിന്ന് കകരളത്തിസല കണ്ൽ 
കമഖലകള് െംബന്ധതിക്കുന്ന 
വ തിവരങ്ങള് കശഖരതിക്കുകയും ഗ്ൗണ്് 
ട്രൂതതിങ് നെ്പെ തിലാക്കുകയും കലൈാട്ടുകള് 
സ്ാപ തിക്കുന്നത് പൂര്ത്രീകരതിക്കുകയും 
സെയ്ത. ഈ കലൈാട്ടുകളതിസല കണ്ൽ 
ഇനങ്ങള് കസണ്ത്തി വ തിവരങ്ങള് 
കരഖസ്പെടുത്തി.

കദശീയ ഗതയാഗതആസൂത്ണ 
കേ�ം (നയാറ്റ് പയാക്)്

ഗതാഗത എഞ് തിനരീയറതിങ്, ഗതാഗത 
ആസൂ്ണം, കദശരീയ പാത എഞ് തിനരീയറതിംഗ്, 
സപാത ഗതാഗതം, സപാത ഗതാഗതത്തിന 
ബദൽ െംവ തിോനം, ട്രാന്െ് കപാര്ട്ട് എനര്ജതി, 
ഉള്നാെന് ജല ഗതാതം,വ തികനാദെഞ്ാര 
ആസൂ്ണം, ഗ്ാമരീണ കറാഡകള് എന്നതിവ 
െംബന്ധതിക്കുന്ന ഗകവഷണവം കണ്െള്ട്ടന്െതി 
കജാല തികളും ഏസറ്റടുക്കുന്ന സപാതകമഖലാ 
സ്ാപനം ആണ് നാറ്റ്പാക്.കറാഡ്, സറയതിൽ,ജല 
മാര്ഗം, തറമുഖങ്ങള്,വ തിമാനത്ാവളങ്ങള് 
എന്നതിവയതിസല മാതൃകാ െംവ തിോനങ്ങള് 
ഉള്സ്പെടുത്തി അെതിസ്ാനൌകരത്യ 
വ തികെനത്തിനായതി െര്കവ മുതൽ ൊകങ്തതിക 
ൊ്ത്തിക പഠനങ്ങള്, പ്രാകയാഗതിക 
വ തിശകലനങ്ങള്,വ തിശദമായ കപ്രാജക്റ്റ് 
റതിക്പൊര്ട്ടുകള് വസര തയാറാക്കുന്നതം 
നാറ്റ്പാക്തിസറെ പ്രവര്ത്ന പരതിേതിയതിൽ വരുന്നു. 
  
 



209

അദ്ധ്യായം 3, വധ്വസയായം, സസവനം, വധ്യാപയാരം

പ്ധാന കനട്ങ്ങള് 
• 2016 -17 കാലയളവ തിൽ നാറ്റ്പാക് 28 

ഗകവഷണ കപ്രാജക്ടുകള്, പുറസമ നതിന്ന് 
േന െഹായം ലഭത്യമായ 19 കപ്രാജക്ടുകള്, 
13 കറാഡ് സുരക്ഷാ കപ്രാജക്ടുകള് 
എന്നതിവ ഏസറ്റടുത് നെത്കയുണ്ായതി.

• തൃശൂര് ജതിലെക്ായതി വ തിശദമായ ഒരു 
സമാബ തില തിറ്റതി ലൈാന് തയ്ാറാക്തി.

• െംസ്ാനസത് കറാഡകള്ക്ായതി ജതി ഐ 
എെ് അെതിസ്ാനസ്പെടുത്തിയുള്ള കറാഡ് 
ഗതാഗത കഡറ്റാകബെ് തയ്ാറാക്തി.

• െംസ്ാനസത് വായു മല തിനരീകരണ 
സൂെ തിക തയ്ാറാക്തി.

• പ്രദര്ശന മാതൃകയതിൽ കകാെതികക്ാെ് 
ഡതിവ തിഷന് കദശരീയ പാതയ്ക് കവണ്തി ഒരു 
പരത്യകപ്രക്ഷണ പദ്ധതതി തയ്ാറാക്തി.

• കകരളത്തിസല കദശരീയ പാതകള്ക്ായതി 
ഒരു വ തികെന മാതൃക തയ്ാറാക്തി.

• നഗര പ്രകദശങ്ങസള ബന്ധതി്പെ തിക്കുന്ന 
കറാഡകളതിൽ െംഭവ തിക്ാന് 
ൊേത്യതയുള്ള അപകെങ്ങളുസെ എണ്ം 
കണക്ാക്കുന്നതതിന അപകെ ൊേത്യത 
പ്രവെന മാതൃകകള് തയാറാക്തി.

• കെതിഞ്ഞ 3 വര്ഷസത് അപകെങ്ങള് 
െംബന്ധതിക്കുന്ന വ തിവരങ്ങള് ഉപകയാഗതിച് 
അപകെ കമഖലകള് കസണ്ത്ന്നതതിനം 
അവസയ മുന്ഗണന അെതിസ്ാനത്തിൽ 
തരം തതിരതിക്കുന്നതതിനം ഒരു മാതൃക 
വ തികെതി്പെ തിച്ചു.

• മൂവായതിരത്തിൽ അേതികം കറാഡ് 
ഉപകയാക്താക്ളതിൽ എത്തികചരുക എന്ന 
ലക് ഷത്യം പൂര്ത്തിയാക്തിസകാണ്ടു െ് കൂളുകള്, 
പഞ്ായത്കള്, ്രൈവര്മാര്, മറ്റു 
കറാഡ് ഉപകയാക്താക്ള് എന്നതിവര്ക്ായതി 
ഏകകദശം നൂകറാളം കറാഡ് സുരക്ഷാ 
പദ്ധതതികള്/പരതിപാെതികള് നെ്പെ തിലാക്തി.

• െംസ്ാനസത് ഉള്നാെന് ജല 
െംവ തിോനങ്ങള് അെതിസ്ാനമായുള്ള 
അപകെങ്ങള്, മറ്റു സുരക്ഷാ 
െംവ തിോനങ്ങള് എന്നതിവസയ 
െംബന്ധതിക്കുന്ന പഠനങ്ങള് നെത്കയും 
ജല െംബന്ധതിയായ വ തിവരങ്ങള് 
കശഖരതിക്കുന്നതതിനം വ തിശകലനം 
സെയ്യുന്നതതിനം സൂക്ഷ തിക്കുന്നതതിനം 
കവണ്തി ഭൗമ വ തിവര െംവ തിോനം 
അെതിസ്ാനമാക്തി ഒരു ഡാറ്റാകബെ് 
തയ്ാറാക്തി. 

ജലവഥിഭവ വ ഥിേസന 
മയാകനജ്ടമന്റ് കേ�ം  

(സഥി.ഡബ്ളയു.ആർ.ഡഥി.എം)
 ജലവ തിഭവ കമഖലയതിസല ഒരു മുഖത്യ ഗകവഷണ 
സ്ാപനമാണ് സക എെ് െതി എെ് െ തി ഇ യുസെ 
കരീെതിൽ പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന െതി ഡബ്ളയു ആര് 
ഡതി എം. ജല വ തിഭവ െംരക്ഷണത്തിനം ജല 
െംബന്ധതിയായ ശാെ്്രീയ പഠനങ്ങള്ക്കും 
ഗകവഷണത്തിനം െതി ഡബ്ളയു ആര് ഡതി 
എം െംഭാവന നൽകുന്നു, പ്രകതത്യകതിച് വൃഷ് തി 
പ്രകദശ െംബന്ധതിയായ വ തിഷയങ്ങളതിൽ. 
നരീര്ത്െ വ തികെനം, തണ്രീര്ത്െ പരതിപാലനം, 
കൃഷ തിക്ാവശത്യമായ ജല െംരക്ഷണം, 
വനകമഖലയും നഗര പ്രകദശവം െംബന്ധതിക്കുന്ന 
ജല െംരക്ഷണം, നദതിമുഖം, പാെ്ജലം എന്നതിവ 
െംബന്ധതിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങള്, ഭൂഗര്ഭ ജല 
വ തികെനം, ജല ഗുണ നതിലവാര െംരക്ഷണം, 
ജല െംബന്ധതിയായ പാരതിസ്തിക പ്രശ്നങ്ങള് 
ജലകെെനവം പാെ് ജലവം െംബന്ധതിക്കുന്ന 
പ്രശ്നങ്ങള് എന്നരീ വ തിഷയങ്ങളതിൽ ഗകവഷണത്തിന് 
ആവശത്യമായ വ തിദഗ്േ െഹായങ്ങള് നൽകുന്നു. 
നതിലവ തിൽ ഈ സെറെറതിന് 9 ശാെ്്തിയ 
വ തിഭാഗങ്ങളും 3 എസൈ്റ്റന്ഷന് കക�ങ്ങളും ഉണ്്. 
 

പ്ധാന കനട്ങ്ങള് 

• ജലനതിേതികപ്രാജക്െതിനകവണ്തി 13 
ഗ്ാമപഞ്ായത്കള്ക്ായതി െതി ഡബ് ളയു 
ആര് ഡതി എം ജല സുരക്ഷ പദ്ധതതി 
തയ്ാറാക്തി-മലപ്പുറം, കകാെതികക്ാെ്, 
കാെറകഗാഡ് ജതിലെകളതിൽ രണ്ാം ഘട്ടം.

• കകരളത്തിസല നദരീ തെങ്ങള്ക്ായതി 
്ഹകരൈാളജതിക്ൽ ഇന്ഫര്കമഷന് 
െതിസ്റം തയ്ാറാക്തി.

• പഞ്ായത്കള്/മുനതിെതി്പൊല തിറ്റതികള്/
കകാര്പകറഷനകള്/മറ്റു സപാത 
െംവ തിോനങ്ങള് എന്നതിവയതിൽ നതിന്നുള്ള 
ആവശത്യങ്ങള്ക്് അനെരണമായതി 
ജലത്തിസറെ ഗുണനതിലവാര പരതികശാേന 
നെത്കയും വാട്ടര് കാര്ഡ് വ തിതരണം 
നെത്കയും സെയ്ത. 

• യൂണതിസെഫ് കപ്രാജക്െതിസറെ 
ഭാഗമായതി അട്ട്പൊെതി കബ്ാക്തിസല ജല, 
ശുെ തിതത്വ, ആകരാഗത്യ ൌകരത്യങ്ങള് 
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സാമ്പത്തിക അവല�ാകനം 2017, ലകരള സംസ്ാന ആസൂത്രണ ല�ാര്ഡ്  

വ തിലയതിരുത്കയുണ്ായതി.
• പ്രോന മ�തി കൃഷ തി െതിഞ്ായതി 

കയാജനയുസെ (പ തി എം സക എെ് 
്വ) കരീെതിൽ പാലക്ാെ്, ഇടുക്തി 
ജതിലെകള്ക്ായതി ജതിലൊ ജലകെെന പദ്ധതതി 
തയ്ാറാക്കുന്നതതിന് കനതൃതത്വം സകാടുത്. 

• വ തിവ തിേ കാര്ഷ തിക പാരതിസ്തിതതിക 
കമഖലകള്ക്ായതി നാളതികകരത്തിനം 
കുരുമുളകതിനമായതി ജലകെെന പട്ടതിക 
വ തികെതി്പെ തിസചടുത്.

• കവ്വായതി, കാട്ടാ്ള്ളതി തണ്രീര് 
തെങ്ങള്ക്ായതി െംരക്ഷണ കര്മ് 
പദ്ധതതികള് തയ്ാറാക്തി.

• കമസല കുട്ടനാെ് കമഖലയതിസല 
സവള്ളസ്പൊക് നതിവാരണത്തിനായതി 
ലഘൂകരണ നെപെതികള്ക്കുള്ള പ്രാഥമതിക 
അകനത്വഷണ റതിക്പൊര്ട്ട് തയ്ാറാക്തി.

• 2016-17 കാലയളവ തിൽ വരള്ചാ 
ദുരതിതങ്ങള് കനരതിടുന്നതതിനള്ള 
പ്രവര്ത്നങ്ങളതിൽ െതി ഡബ്ളയു ആര് ഡതി 
എം മുന്ഗണന എടുക്കുക ഉണ്ായതി. 

• 67 ഗകവഷണ, കണ്െള്ട്ടന്െതി 
സപ്രാസജക്ടുകള് െതി ഡബ്ളയു ആര് 
ഡതി എം 2016 -17 വര്ഷത്തിൽ 
ഏസറ്റടുക്കുകയും ഇതതിൽ 16 എണ്ം 
പൂര്ത്രീകരതിക്കുകയും സെയ്ത,. 
ഇതതിൽ 12 എണ്ം പുറസമ നതിന്നുള്ള 
ഏജന്െതികളുസെ േന െഹായകത്ാസെ 
പൂര്ത്തിയാക്തിയവയാണ്. 

• റതിക്പൊര്ട്ട് കാലയളവ തിൽ െതി ഡബ്ളയു ആര് 
ഡതി എം 29 കപ്പെറുകള് പ്രെതിദ്ധരീകരതിച്ചു, 
6 പുസ്തകങ്ങള് പ്രെതിദ്ധരീകരതിച്ചു, കൂൊസത 
കകാണ്സഫറന്സുകളതിൽ 12 കപ്പെറുകള് 
അവതരതി്പെ തിച്ചു. 

ജവഹർലയാൽ ടനഹ്രു 
ക്യാപ്ഥിക്ൽ ടബയാട്യാണഥിക്് 
ഗയാർഡന് ആന്ഡ് റഥിസർച് 

ഇന്സ്റഥിറ്റയൂട്്. 
(ടജ.എന്.െഥി.ബഥി.ജഥി.ആർ.ഐ)

കകരളത്തിസല െെത്യ വ തിഭവങ്ങളുസെ 
സുസ്തിര വ തിനതികയാഗത്തിനായതി സജ എന് 
െതി ബ തി ജതി ആര് ഐ ഗകവഷണപരതിപാെതികള് 
നെത്ന്നു. ഏഷത്യയതിസല ഏറ്റവം വല തിയ 
െംരക്ഷ തിത കതാട്ടമായതി കണക്ാക്സ്പെടുന്ന 

ഇവ തിസെ 4,000-ത്തിൽ അേതികം വ തിവ തിേ 
തരം പൂസചെതികളും ഏകകദശം 300 
തരത്തിലുള്ള വ തിവ തിേയതിനം പുഷ്പ തിക്ാത് 
െെത്യങ്ങളും നതിലവ തിൽ െംരക്ഷ തിക്സ്പെടുന്നു. 
തതിരുവനന്പുരസത് പുത്ന്കതാ്പെ തിൽ സ്തിതതി 
സെയ്യുന്നതം ബകയാ ഇന്കഫാമാറ്റതിസൈ് കക�ം 
സ്ാപ തിക്സ്പെട്ടതിട്ടുള്ളതമായ െരെത്വതതി തങ്കവലു 
കക�ം ഈ സ്ാപനത്തിസറെ എസൈ്റ്റന്ഷന് 
കക�ം ആണ്. ഭാരത െര്ക്ാര് ഈ കക�സത് 
കദശരീയ തലത്തിലുള്ള ഒരു മതികവ തിസറെ കക�മായതി 
അംഗരീകരതിച തിട്ടുണ്്. 

• കകരളത്തിസല മൂന്നു ജതിലെകളതിസല 17 ഗ്ാമ 
പഞ്ായത്കളതിസല 13 പട്ടതിക വര്ഗ 
വ തിഭാഗങ്ങള്ക്തിെയതിൽ എകത്ാസമഡതിക്ൽ 
െര്കവയും പര്രാഗത അറതിവകള് 
െംബന്ധതിക്കുന്നവ തിവര കശഖരണവം 
പൂര്ത്തിയായതി. 

• കകരളത്തിസല മൂന്നു സതക്ന്ജതിലെകളതിസല 
തരീരപ്രകദശങ്ങള് െംബന്ധതിക്കുന്ന 
എത് കനാ സബാട്ടാണതിക്ൽ െര്കവ്വ 
പൂര്ത്രീകരതിക്കുകയും അതതിസറെ 
അെതിസ്ാനത്തിൽ 422 ഭക്ഷത്യ 
കയാഗത്യമായ െെത്യങ്ങള്, 2,117 
ഔഷേങ്ങള്, 132 കാല തിത്രീറ്റകള്, 281 
മൽെത്യബന്ധന ഉപകരണങ്ങള്, 117 
ഇന്ധനങ്ങള് എന്നതിവയുള്സ്പെടുന്ന 
പര്രാഗത വ തിവരങ്ങള് കശഖരതിച്ചു 
കരഖസ്പെടുത്കയുണ്ായതി 

• പശ് തിമ ഘട്ടത്തിൽ മാ്ം കാണസ്പെടുന്ന 
െെത്യങ്ങളതിസല എണ്കള്, സകാഴുപ്പുകള് 
എന്നതിവ െംബന്ധതിക്കുന്ന ്ഫകറ്റാ 
സകമതിക്ൽ ഇന്സവസ്റതികഗഷന് 

• കകരള െര്ക്ാരതിസറെ, കകരള െംസ്ാന 
വത്യവൊയ വ തികെന കകാര്പകറഷസറെ 
െഹകരണകത്ാസെ ഹരതിത വത്യവൊയം 
കപ്രാത്ാഹതി്പെ തിക്കുന്നതതിനായതി 
തൃശൂര് ജതിലെയതിസല സകാടുങ്ങല്ലൂരതിസല 
കുഴൂര്പഞ്ായത്തിൽ ഒരു കക�ം സ്ാപ തിച്ചു 

• 43 ഗകവഷണ പ്രബന്ധങ്ങളും3 പുസ്തകങ്ങളും 
പ്രെതിദ്ധരീകരതിച്ചു 

കേരള സ്കൂള് ഓഫ് 
മയാത്മയാറ്റഥിക്് (ടേ.എസ്.ഒ.എം)

ഗണതിത ശാെ്്ത്തിൽ ഉന്നത പഠനവം 
ഗകവഷണവംനെത്ന്നതതിനായതി െംസ്ാന 
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െര്ക്ാരതിസറെ സക എെ് െതി എെ് െ തി ഇ യും, 
കക� െര്ക്ാരതിസറെ അണുശക്തതി വകുപ്പും 
െംയുക്തമായതി 2009 രൂപരീകരതിചതാണ് കകരളാ 
െ്കൂള് ഓഫ് മാത്മാറ്റതിസൈ്.

• റതിക്പൊര്ട്ട് കാലയളവ തിൽ ഈ സ്ാപനം 
നാലു ഗകവഷണ പ്രബന്ധങ്ങള് 
പ്രെതിദ്ധരീകരതിച്ചു.

• ഔട്ട് റരീെ് പരതിപാെതിയും പ�ണ്ടു പരതിശരീലന 
പരതിപാെതികള്/ശതില്ശാലകള് നെത്കയും 
സെയ്ത.

രേീനഥിവയാസ രയാമയാനുജന് 
ഇന്സ്റഥിറ്റയൂട്് കഫയാർ കബസഥിേ് 

സയന്സസ്  
(എസ്.ആർ.ഐ.ബഥി.എസ)്

അെതിസ്ാന ശാെ്്ത്തിൽ ഗകവഷണം, 
അേത്യാപനം, പഠനം എന്നതിവക്ായതി വ തിഭാവനം 
സെയ്തിട്ടുള്ളതം കാരത്യ കശഷ തി വ തികെനത്തിനം 
കവണ്തിയുള്ള സ്ാപനമാണ് ശ്രരീനതിവാെ 
രാമാനജന് ഇന്സ്റതിറ്റ്യൂട്ട് കഫാര് കബെതിക് 
െയന്െെ് (എെ് ആര് ഐ ബ തി എെ)്. 
ശാെ്് അനബന്ധ കമഖലകളതിൽ യുവ 
അേത്യാപകര്, ഗകവഷകര്, ബ തിരുദാനന്ര 
ബ തിരുദോരതികള് എന്നതിവര്ക്ായതി കെതിവകള് 
വ തിപുലമാക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള പരതിപാെതികള്ക്് 
രൂപം സകാടുക്കുകയും അവ നെ്പെ തിലാക്കുകയും 
സെയ്യുക എന്നതാണ് ഈ സ്ാപനത്തിസറെ 
ലക്ഷത്യം.

2016 കാലയളവ തിൽ ഈ സ്ാപനം 
ശാെ്്ത്തിസറെ വ തിവ തിേ വ തിവ തിേകമഖലകളതിൽ 
വ തിദത്യാര്ഥതികള്, അേത്യാപകര്, ഗകവഷകര് 
എന്നതിവര്ക്് പ്രകയാജനം സെയ്യുന്ന വ തിേത്തിൽ 
വ തിദത്യാഭത്യാെ െകമ്ളനങ്ങള്, സെമതിനാറുകള്, 
എന്നതിവ നെത്കയുണ്ായതി. 2016-17 
കാലയളവ തിൽ എെ് ആര് ഐ ബ തി എെ് 6 
വ തിദത്യാഭത്യാെ പരതിപാെതികള് നെത്തി.

മലബയാർ ടബയാട്യാണഥിക്ൽ 
ഗയാർഡന് ആന്ഡ് 

ഇന്സ്റഥിറ്റയൂട്് ഓഫ് പ്യാറെ് 
സയന്സസ്  

(എം.ബഥി.ജഥി.ഐ.പഥി.എസ്.)
വ തിവ തിേയതിനം ജലാശയ െെത്യങ്ങള്, സെറതിയ 

െെത്യങ്ങള്, മലബാര് കമഖലയതിസല വംശനാശ 
ഭരീഷണതി കനരതിടുന്ന െെത്യങ്ങള് എന്നതിവയുസെ 
െംരക്ഷണത്തിനം ഗകവഷണത്തിനമായതി 
പ്രവര്ത്തിക്കുന്നതം െെത്യശാെ്്ത്തിസറെ 
വ തിവ തിേ തലങ്ങസളെംബന്ധതിക്കുന്ന വ തിജ്ാനം 
പകര്ന്നു നൽകുന്നതതിനം കവണ്തിയുള്ള സക എെ് 
െതി എെ് െ തി ഇ യുസെ സ്ാപനമാണ് മലബാര് 
സബാട്ടാണതിക്ൽ ഗാര്ഡന് ആന്ഡ് ഇന്സ്റതിറ്റ്യൂട്ട് 
ഓഫ് ലൈാറെ് െയന്െെ്  
(എം.ബ തി.ജതി.ഐ.പ തി.എെ)്.

പ്ധാന കനട്ങ്ങള് 
• സുസ്തിര വ തിദത്യാഭത്യാെത്തിൽ പ്രാകദശതിക 

വ തിദഗ്േ കക�മായതി ഐകത്യരാഷ്ട്ര 
െംഘെനയുസെ വ തിദത്യാഭത്യാെ 
ഗകവഷണ ഘെകമായ ഐകത്യ രാഷ്ട്ര 
െര്വകലാശാല-ഇന്സ്റതിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് 
അഡത്വാന്െ്ഡ് സ്റഡരീെ് എം ബ തി ജതി ഐ 
പ തി എെതിസന അംഗരീകരതിച്ചു.

• സെെതികളതിസല വ തിറ്റാമതിന് ഉറവ തിെങ്ങസള 
വ തിശദരീകരതിക്കുന്ന ഒരു പുതതിയ വ തിഭാഗമായ 
ബകയാ കഫാര്ട്ടതിഫതികക്ഷന് ഗാര്ഡന് 
വ തികെതി്പെ തിസചടുത്.

• നതിലവ തിസല പാം ഗാര്ഡസന പാം പാര്ക്് 
ആയതി നവരീകരതിച്ചു.

• മലബാറതിസല സുഗന്ധ വ തിളകസള 
ഉള്സ്പെടുത്തിസക്ാണ്് ഒരു പുതതിയ വ തിഭാഗം 
ആരംഭതിച്ചു.

• ഓയതിൽ ഡരീകഗ്ഡതിങ് 
ബാക്റ്റരീരതിയകളുസെയും ആല്ഗകളുസെയും 
24 സജന് ബാങ്് െബ് മതിഷന്െ്. 

• ്മകക്രാസപ്രാപകഗഷന് സ്ാപ തിച്ചു.
• ഹരതിതകകരളം പരതിപാെതിയുസെ ഭാഗമായതി 

എം ബ തി ജതി ഐ പ തി എസും കകാെതികക്ാെ് 
കബ്ാക്് പഞ്ായത്ം കൂെതി കെര്ന്ന് 
സകാണ്് വനം വകുപ്പുമായതി െംകയാജതിച്ചു 
50,000 വനവൃക്ഷങ്ങളും 33 തരം 
ഫലവൃക്ഷങ്ങളും സപാതജനങ്ങള്ക്് 
വ തിതരണം സെയ്ത.

• എം ബ തി ജതി ഐ പ തി എെതിസറെ 
സഹര്കബറതിയത്തിൽ 500 മാതൃകകള് തരം 
തതിരതിക്കുകയും കശഖരതിക്കുകയും സെയ്ത.

• എട്ടു ഗകവഷണ വ തികെന 
സപ്രാജക്ടുകള്ക്കു അനമതതി നൽകതി.

• റതിക്പൊര്ട്ടതിംഗ് കാലയളവ തിസല 
പ്രെതിദ്ധരീകരണങ്ങളുസെ എണ്ം 4 ആണ്. 
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സാമ്പത്തിക അവല�ാകനം 2017, ലകരള സംസ്ാന ആസൂത്രണ ല�ാര്ഡ്  

 ഗകവഷണ സ്ഥയാപനങ്ങളുടെ 
പഠനപരമയായ കനട്ങ്ങള് 

 ഗകവഷണ പ്രെതിദ്ധരീകരണങ്ങള് -വത്യതത്യസ്ത 
കമഖലകളതിൽ വ തിജ്ാനെ്ാദനത്തിനായതി 
പ്രവര്ത്തിക്കുന്നവയാണ് സകഎെ് െതി എെ്  
റ്റതി യുസെ ഗകവഷണ വ തികെന സ്ാപനങ്ങള്. 
കദശരീയ അന്ര്കദശരീയ െകമ്ളനങ്ങളതിൽ 
ഗകവഷണ പ്രബന്ധങ്ങള്, ആനകാല തിക 
പ്രെതിദ്ധരീകരണം, പുസ്തക പ്രെതിദ്ധരീകരണം 
എന്നതിവയതിൽ ഈ സ്ാപനങ്ങള് 
പങ്ാളതികളാകുന്നു. 2012 കാലയളവ് മുതൽ 
ഗകവഷണസ്ാപനങ്ങള് പ്രെതിദ്ധരീകരതിച 
ഗകവഷണ പ്രബന്ധങ്ങളുസെ എണ്ം െ തി്ം 
3.3.1-ൽ കാണതിച തിരതിക്കുന്നു

കൗണ്െതില തിസറെ കരീെതിലുള്ള ഏഴു ഗകവഷണ 
വ തികെന സ്ാപനങ്ങളതിൽ ഗകവഷണ 
പ്രെതിദ്ധരീകരണങ്ങളുസെ കാരത്യത്തിൽ സജ 
എന് െതി ബ തി ജതി ആര് ഐ, െതി ഡബ്ള്യൂ ആര് 
ഡതി എം എന്നതിവയാണ് 2016-17 സല ഏറ്റവം 
മുന്നതിരയതിലുള്ള സ്ാപനങ്ങള്. 
2016-17ൽ സജ.എന്.െതി.ബ തി.ജതി.ആര്.ഐ. 3 
പുസ്തകങ്ങള് പ്രെതിദ്ധരീകരതിച്ചു. ഇകത കാലയളവ തിൽ 
െതി.ഡബ്ളയു.ആര്.ഡതി.എം. 6 പുസ്തകങ്ങള് 
പ്രെതിദ്ധരീകരതിക്കുകയും അന്ര്കദശരീയ/കദശരീയ/
പ്രാകദശതികെകമ്ളനങ്ങളതിൽ 44 പ്രബന്ധങ്ങള് 
അവതരതി്പെ തിക്കുകയും സെയ്ത. 

      മയാനവകശഷഥി പരഥിശീലനം
സക.എെ്.െതി.എെ്.െ തി.ഇ. യുസെ ഗകവഷണ 
വ തികെന സ്ാപനങ്ങള് 2016 ൽ 8 പ തി.എച്.ഡതി. 
കള് നൽകുകയും 488 കപര്ക്് ഗകവഷണത്തിലും 
170 കപര്ക്് ൊകങ്തതികതയതിലും പരതിശരീലനം 
നൽകുകയും സെയ്ത. സമചസ്പെട്ട മാനവകശഷ തി 
പ്രദാനം സെയ്യുന്നതതിലും കപറ്റന്റുകള്, 
ൊകങ്തതികത ്കമാറ്റം എന്നതിവയതിലും 
ഗകവഷണ വ തികെന സ്ാപനങ്ങളുസെ 
ഏകകാപ തിച്ചുള്ള പ്രവര്ത്നം പട്ഥിേ 3.3.2 - ൽ 
സകാടുത്തിരതിക്കുന്നു.

ബടി. ടക എസ് സടി എസ് 
െടി ഇയുടെ മറ്റു പദ്ധതടികളും 
പരടിപാെടികളും 
2016-17-ൽ സക.എെ്.െതി.എെ്.
െ തി യുസെ പദ്ധതതികളും പരതിപാെതികളും 
നെ്പെ തിലാക്കുന്നതതിനായതി 43.29 കകാെതി 
രൂപ അനവദതിക്കുകയും 32.08 കകാെതി രൂപ 
സെലവാക്കുകയും സെയ്ത. 

സയന്സ് റഥിസർച് സ്േീം (എസ്.ആർ.എസ്.)
കൗണ്െതില തിസറെ ശാെ്് ൊകങ്തതിക പ്രൊരണ 
വ തിഭാഗത്തിസറെ (എെ് െ തി ഡതി പ തി)്ാഗ് ഷ തിപ് 
പ്രവര്ത്നങ്ങളതിൽ ഒന്നാണ് എെ് ആര് എെ്. 

ചഥിത്ം 3.3.1
ഗകവഷണ പ്ബന്ങ്ങളുടെ എണ്ം (2012-13 മുതൽ 2016-17 വടര)

                      അവലംബം: ടക.എസ്.റ്ടി.ഇ. ശാസ്് ഭവന്, തടിരുവനന്പുരം
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അദ്ധ്യായം 3, വധ്വസയായം, സസവനം, വധ്യാപയാരം

െംസ്ാനസത് അെതിസ്ാന, പ്രാകയാഗതിക 
ഗകവഷണത്തിൽ വ തികെന, ഗകവഷണ 
പ്രവര്ത്നങ്ങള് കപ്രാത്ാഹതി്പെ തിക്കുന്നതതിന് 
ഈ പദ്ധതതി ലക്ഷത്യമതിടുന്നു ഈ പദ്ധതതിയുസെ 
കരീെതിൽ ശാെ്് ൊകങ്തതിക കമഖലകളതിൽ 
ഗകവഷണത്തിന് ൊ്ത്തിക െഹായം 
നൽകുന്നു. െര്വകലാശാല വ തിഭാഗങ്ങള്, 
കലാലയങ്ങള്, ഗകവഷണ വ തികെന 
സ്ാപനങ്ങള് എന്നതിവ തിെങ്ങളതിസല ഗകവഷണ 
സപ്രാജക്ടുകള്ക്ാണ് െഹായം നൽകുന്നത്. 
2016-17 ൽ അനവദതിച കപ്രാജക്ടുകളുസെ 
എണ്ം 37 ആണ്. കൂൊസത, െഹായം ലഭത്യമായ 
സപ്രാജക്ടുകളതിൽ നതിന്നും 7 കപറ്റന്റുകള് ഫയൽ 
സെയ്യുകയും ആനകാല തിക പ്രെതിദ്ധരീകരണങ്ങളതിൽ 
162 പ്രബന്ധങ്ങള് പ്രെതിദ്ധരീകരതിക്കുകയും  
40 പ തി.എച്.ഡതി. കള് നൽകുകയും സെയ്ത. 
 

ടക എസ് സടി എസ് െടി ഇ 
എമടിരറ്സ് സയറെടിസ്റ് 
സ് കരീം 
പ്രഗത്ഭരായ ശാെ്്ജ്ന്ാര്ക്് വത്യതത്യസ്ത 
കമഖലകളതിൽ അവരുസെ ്വദഗ്േത്യം 
സതളതിയതിക്കുന്നതതിനായതി ഗകവഷണം 
നെത്ന്നതതിന് പ തിന്തുണ നൽകുന്നതതിനം 
അവരുസെ കെതിവകള് െംസ്ാനത്തിസല 
പ്രോന പ്രശ്നങ്ങള് കനരതിടുന്നതതിന് 
വ തിനതികയാഗതിക്കുന്നതതിനം ലക്ഷത്യമതിടുന്നതാണ് ഈ 
പദ്ധതതി. 2016-17 ൽ ഈ പദ്ധതതിയുസെ കരീെതിൽ 9 
ശാെ്്ജ്ന്മാര്ക്് എമതിരറ്റെ് അവാര്ഡ് 
നൽകുകയും 54 കപ്പെറുകള് പ്രെതിദ്ധരീകരതിക്കുകയും 
11 പ തി.എെ്.ഡതികള് നൽകുകയും സെയ്ത. 

വടിദ്യാര്ത്ടികള്ക്ായുള്ള 
കപ്ാജക്ടുകള്
ഈ കപ്രാജക്െതിസറെ കരീെതിൽ െംസ്ാനസത് 
െര്വകലാശാല വകുപ്പുകളതികലയും 
കലാലയങ്ങളതിസലയും വ തിദത്യാര്ത്ഥതികള്ക്് 
ശാെ്്െംബന്ധമായ കപ്രാജക്ടുകള് 
സെയ്യുന്നതതിനായതി വ തിദത്യാര്ത്ഥതികള്ക്് 
ൊ്ത്തിക െഹായം നൽകുകയും 2016-17-
ൽ, സമാത്ം 424 കപ്രാജക്െ് സപ്രാക്പൊെലുകള് 
ലഭതിക്കുകയും അതതിൽ 204 എണ്ം ൊ്ത്തിക 
െഹായം ലഭത്യമാക്കുന്നതതിനായതി ശുപാര്ശ 
സെയ്സ്പെടുകയും സെയ്ത.

യുവ ശാസ്് പ്തടിഭകടള 
കപ്ാത്സാഹടിപ്ടിക്കുന്നതടിനുള്ള 
പരടിപാെടി (ന്പേറ്ടിസ)്
 8, 9 എന്നരീ ക്ാസ്സുകളതിസല വ തിദത്യാര്ത്ഥതികള്ക്് 
ശാെ്് കപ്രാജക്ടുകള് തയ്ാറാക്കുന്നതതിന് 
പുരെ് കാരങ്ങള് നൽകുന്നതതിനം (്്റ്റതിെ്-I)
 ശാെ്് ൊകങ്തതികയതിൽ നൂതന ആശയങ്ങള് 
ഉള്ള കകാകളജ് തലത്തിലുള്ള വ തിദത്യാര്ത്ഥതികള്ക്് 
സപ്രാജക്ടുകള് സെയ്യുന്നതതിന് ആവശത്യമായ 
ൊ്ത്തിക െഹായങ്ങള് നൽകുന്നതതിനം 
(്്റ്റതിെ്-II) കവണ്തിയുള്ളതാണ് ഈപദ്ധതതി. 
2016 -17 ൽ,132 കപ്രാജക്ടുകള്ക്കു െഹായം 
അനവദതിച തിട്ടതിട്ടുണ്് . 

 

പട്ഥിേ 3.3.2
ഗകവഷണ വഥിേസന സ്ഥയാപനങ്ങളുടെ പ്വർത്നം

ഗകവഷണ വ ഥിേസന സ്ഥയാപനം 2012 2013 2014 2015 2016
പ തി.എെ്.ഡതി. കള് 12 10 11 12 8

ഗകവഷണത്തിസല മാനവ കശഷ തി 
പരതിശരീലനം 
(പ തിഎെ് ഡതി അലൊസതയുള്ളവ)

171 1017 703 534 1086

ൊകങ്തതികതയതിസല മാനവകശഷ തി 
പരതിശരീലനം

146 283 473 243 488

ഫയൽ സെയ് കപറ്റന്റുകള് 1 1 - 1 1

ൊകങ്തതികത ്കമാറ്റം 3

        അവലംബം: ടക.എസ്.റ്ടി.ഇ,. ശാസ്് ഭവന്, തടിരുവനന്പുരം
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സാമ്പത്തിക അവല�ാകനം 2017, ലകരള സംസ്ാന ആസൂത്രണ ല�ാര്ഡ്  

ടക എസ് സടി എസ് െടി ഇ 
ഗകവഷണ ടഫകല്ാഷടിപ്കള് 
454 അകപക്ഷകള് ലഭതിചതതിൽ നതിന്ന് 2016-17- 
ൽ 50 ഗകവഷണ സഫകലാഷ തിപ്പുകള്ക്കു അനമതതി 
നൽകതി. 2016 ൽ 4 സ്ഷത്യൽ കഡാക്െറൽ 
സഫകലൊഷ തിപ്പുകള് സക എെ് െതി എെ് െ തി ഇ 
യതിൽ ആരംഭതിക്കുകയുണ്ായതി. 15 കപാെ്റ് 
കഡാക്െറൽ സഫകലാഷ തിപ്പുകളും 1 സ്ഷത്യൽ 
കപാെ്റ്റ് കഡാക്െറൽ സഫകലൊഷ തിപ്പും 2016-17-ൽ 
നൽകുകയുണ്ായതി. 

2016 -17 സല സക എെ് െതി എെ് െ തി ഇ 
ഗകവഷകരുസെ കനട്ടങ്ങള് ച ഥിത്ം 3.3.2-ൽ 
കാണതിച തിരതിക്കുന്നു.

ശാസ്് സാകങ്തടികതയടിടല 
പശ്ാത്തല വടികസന 
പരടിപാെടികള് 
ശാെ്് കമഖലയതിസല പ്രവര്ത്നങ്ങള് 
കപ്രാത്ാഹതി്പെ തിക്കുന്നതതിനം ഗകവഷണം 
വത്യാപ തി്പെ തിക്കുന്നതതിനം കലാലയങ്ങള്ക്കും 
വ തിദത്യാലയങ്ങള്ക്കും ആവശത്യമായ പശ്ാത്ല 
ൌകരത്യങ്ങള് പ്രദാനം സെയ്യുന്നതതിനായതി 
ലാബുകളും അനബന്ധ ൌകരത്യങ്ങളും 
ഈ വ തിദത്യാഭത്യാെ സ്ാപനങ്ങളതിൽ 
ക്രമരീകരതിക്കുന്നതതിനാവശത്യമായ ൊ്ത്തിക 

െഹായം കൗണ്െതിൽ നൽകുന്നുണ്്.
സെസലക്െതിവ് ഓസമെറെഷന് ഓഫ് 
റതിെര്െ് ആന്ഡ് സഡവലപ്സമന്റ് 
(എെ് എ ആര് ഡതി), ശാെ്്കപാഷ തിണതി 
എന്നരീ രണ്ടു പരതിപാെതികള് കൗണ്െതിൽ 
ഇതതിനായതി നെത്ന്നുണ്്. കലാലയങ്ങളതിലും 
െര്വകലാശാലകളതിലും നതിര്ദ്തിഷ് കമഖലകളതിൽ 
ഗകവഷണം വര്ദ്ധതി്പെ തിക്കുന്നതതിനാവശത്യമായ 
ൌകരത്യങ്ങള് സൃഷ് തിക്കുന്നതതിനായതി 
വ തിഭാവനം സെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് എെ് എ ആര് ഡതി 
പരതിപാെതി.ലകബാറട്ടറതികളതിസലൌകരത്യങ്ങള് 
സമചസ്പെടുത്ന്നതതിനം ഉപകരണങ്ങള് 
വാങ്ങുന്നതതിനം അവയുസെ അറ്റകുറ്റ 
പണതികള്ക്കുമായതി ഈ പരതിപാെതിയതിലൂസെ 
േനെഹായം നൽകുന്നു. ഇത്രത്തിൽ 
കകരളത്തിസല 57 െയന്െ് ബ തിരുദാനന്ര 
ബ തിരുദ ലകബാറട്ടറതികളതിലും ഗകവഷണ 
സ്ാപനങ്ങളതിലും അെതിസ്ാന ൌകരത്യങ്ങള് 
ഇതവസര വര്േതി്പെ തിച തിട്ടുണ്്. ്ഹെ്കൂള് 
തലത്തിൽ സമചസ്പെട്ട ശാെ്് അന്രരീക്ഷം 
സൃഷ് തിക്കുന്നതതിനായതി ഭൗതതിക ശാെ്്ം, 
രെത�ം, ജരീവശാെ്്ം എന്നരീ വ തിഷയങ്ങളതിൽ 
മാതൃക ലകബാറട്ടറതികള് സ്ാപ തിക്കുന്നതതിന് 
ലക്ഷത്യമതിടുന്നതതിന െഹായം നൽകതിയതിട്ടുണ്്. 
2016 -17 ൽ ഈ പദ്ധതതി നെ്പെ തിലാക്കുന്നതതിനായതി 
അഞ്ചു െര്ക്ാര് െ്കൂളുകള് 
സതരസഞ്ഞടുക്കുകയുണ്ായതി. 

 

ചഥിത്ം 3.3.2
ടേ.എസ്.സഥി.എസ്.െഥി.ഇ. ഗകവഷേരുടെ 2016 -17 ടല കനട്ങ്ങള്

                      അവലംബം: ടക.എസ്.റ്ടി.ഇ. ശാസ്് ഭവന്, തടിരുവനന്പുരം
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അദ്ധ്യായം 3, വധ്വസയായം, സസവനം, വധ്യാപയാരം

എഞ്ചടിനരീറടിങ് ആന്ഡ്് 
ടെക്കനാളജടി കപ്ാഗ്ാം  
(ഇ.റ്ടി.പ ടി)
എഞ് തിനരീയറതിംഗ്, ൊകങ്തതിക കമഖലയതിൽ 
ഉന്നത നതിലവാരത്തിലുള്ള ഗകവഷണ പ്രതതിഭകസള 
കപ്രാത്ാഹതി്പെ തിക്കുന്നതതിന കവണ്തിയുള്ള 
പരതിപാെതിയാണ് ഇ െതി പ തി. െംസ്ാനസത് 
എഞ് തിനരീറതിങ് കകാകളജുകളതിസല പ്രഗൽഭര്ക്കും 
ഗകവഷണ വ തികെന സ്ാപനങ്ങസള 
ശാെ്്ജ്ര്ക്കും കവണ്തി ആരംഭതിച തിട്ടുള്ളതാണ് 
ഈ പദ്ധതതി. 2012 -13 മുതൽ 2016-17 വസരയുള്ള 
കാലയളവ തിൽ ഇ.െതി.പ തിയുസെ കരീെതിൽ ലഭത്യമായതം 
അംഗരീകരതിക്സ്പെട്ടതമായ സപ്രാക്പൊെലുകളുസെ 
എണ്ം ചഥിത്ം 3.3.3 -ൽ സകാടുത്തിരതിക്കുന്നു.

സാകങ്തടിക വ ടിദ്യ വ ടികസനവം 
അനുരൂപരീകരണവം പരടിപാെടി 
(റ്ടി.ഡ്ടി.എ.പ ടി) 

നൂതനവം ആവശത്യാേതിഷ് തിതവമായ 
ൊകങ്തതിക വ തിദത്യയുസെ വ തികെനത്തിനം 
പരരീക്ഷണത്തിനം കവണ് െഹായം നൽകുക 
എന്നതാണ് ഈ പരതിപാെതിയുസെ ശരതിയായ 
ലക് ഷത്യം. ഇത്രത്തിലുള്ള ൊകങ്തതിക വ തിദത്യ 

വാണതിജത്യവത്കരണം വസര എത്തിക്കുക എന്നതം 
പരതിപാെതി ലക്ഷത്യമതിടുന്നു. 2016-17 ൽ ലഭതിച 18 
സപ്രാക്പൊെലുകളതിൽ 11 എണ്ത്തിന അനമതതി 
നൽകതിയതിട്ടുണ്്. 

ഗ്ാമരീണ സാകങ്തടിക പരടിപാെടി 
(ആര്.െടി.പ ടി)
 
പര്രാഗത ഗ്ാമരീണ ൊകങ്തതിക 
വ തിദത്യ കപ്രാത്ാഹതി്പെ തിക്കുന്നതതിനം 
അവ നവരീകരതിക്കുന്നതതിനം കവണ്തി 
േനെഹായത്തിസറെ രൂപത്തിൽ െഹായം 
പ്രദാനം സെയ്യുന്നതതിനം അതവെതി ൊകങ്തതിക 
വ തിദത്യ സമചസ്പെടുത്തി വത്യാപകമായതി 
ഉപകയാഗതിക്കുന്നതതിനം സതാെതിലവെരങ്ങള് 
സൃഷ് തിക്കുന്നതതിനം ഗ്ാമരീണ നതിവാെതികളുസെ 
കഠതിനമായ കജാല തിഭാരം കുറയ്ക്കുന്നതതിനം 
ലഷത്യമതിട്ടുസകാണ്ടുള്ളതാണ് ആര്.െതി.പ തി. പദ്ധതതി. 
അെതിസ്ാന തലത്തിലുള്ള വത്യക്തതികസളയും 
നൂതന കണ്ടുപ തിെതിത്ങ്ങള് നെത്ന്നവസരയും 
കപ്രാത്ാഹതി്പെ തിക്കുന്നതതിനം അതതിലൂസെ ഗ്ാമരീണ 
ൊകങ്തതിക കമഖലയതിലുള്ള നൂതന ആശയങ്ങള് 
സമചസ്പെടുത്ന്നതതിനം നൂതന കണ്ടുപ തിെതിത്ങ്ങള് 
െംരംഭക നതിലയതിൽ എത്തിക്കുന്നതതിനം ആണ് 
പ്രോനമായും ലക്ഷത്യമതിടുന്നത്. 2016-17 ൽ 
ലഭതിച 13 സപ്രാക്പൊെലുകളതിൽ 5 എണ്ത്തിന് 
അംഗരീകാരം നൽകതി. 

ചഥിത്ം 3.3.3
ഇ െഥി പഥിയടെ േീഴഥിൽ ലഭ്യമയായതും അംഗീേരഥിക്ടപ്ട്തുമയായ  

ടപ്യാകപ്യാസലുേളുടെ എണ്ം (2012-13 മുതൽ 2016-17 വടര)

                      അവലംബം: ടക.എസ്.റ്ടി.ഇ. ശാസ്് ഭവന്, തടിരുവനന്പുരം
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സാമ്പത്തിക അവല�ാകനം 2017, ലകരള സംസ്ാന ആസൂത്രണ ല�ാര്ഡ്  

കപറ്റെ് ഇന്ഫര്കമഷന് 
ടസറെര് കകരളം 
കകരള െംസ്ാനത്തിസല ജനങ്ങള്ക്് ഐ 
പ തി ആര് െംബന്ധതിക്കുന്ന കെവനങ്ങള് 
ലഭത്യമാക്കുന്നതതിനായതി സക എെ് െതി 
എെ് െ തി ഇ ഭാരത െര്ക്ാരതിസറെ ശാെ്് 
ൊകങ്തതിക വകു്പെ തിസറെ െഹകരണകത്ാസെ 
2003 ൽ കപറ്ററെ് ഇന്ഫര്കമഷന് സെറെര് 
ആരംഭതിച്ചു. കബാേവത്കരണ കത്യാ്യതിനകള്, 
പ്രെതിദ്ധരീകരണങ്ങള്, എന്നതിവയതിലൂസെ 
െംസ്ാനത്് ഐ പ തി ആര് പ്രെരതി്പെ തിക്കുന്നതതിനം 
കപ്രാത്ാഹതി്പെ തിക്കുന്നതതിനമായതി കപറ്ററെ് 
ഇന്ഫര്കമഷന് സെറെര് വ തിവ തിേ പരതിപാെതികള് 
നെ്പെ തിലാക്കുന്നുണ്്. കണ്ടുപ തിെതിത്ം നെത്ന്ന 
വത്യക്തതികള്ക്് തങ്ങളുസെ ഐ പ തി ആര് 
െംരക്ഷ തിക്കുന്നതതിനം കപറ്ററെ് െംബന്ധതിക്കുന്ന 
കരഖകള് ലഭത്യമാക്കുന്നതതിനം ഈ കക�ം 
മാര്ഗനതിര്കദ്ശം നൽകുന്നു. ഈ കക�ത്തിസറെ 
ആതത്യന്തിക ലക്ഷത്യം െംസ്ാനസത് ഐ പ തി 
ഔട്ട്പുട്ട് വര്േതി്പെ തിക്കുക എന്നതാണ്. 2012-13 
മുതൽ 2016-17 വസര ലഭതിച തിട്ടുള്ള കപറ്ററെ് 
അകപക്ഷയുസെ  എണ്ം  പട്ഥിേ 3.3.3 - ൽ 
സകാടുത്തിരതിക്കുന്നു.

സ്ത്ീേള്ക്യായള്ള ശയാസ്ത് 
പരഥിപയാെഥിേള് 

െ്്രീ ൊക്ഷരരുസെ എണ്ം കകരളത്തിൽ വളസര 
കൂടുതലാസണങ്തിലും ശാെ്് ഗകവഷണത്തിൽ 
അവരുസെ പങ്ാളതിത്ം വളസര കുറവാണ്. 
െ്്രീകസളയും സപണ്കുട്ടതികസളയും ശാെ്് 
രംഗകത്ക്കു ആകര്ഷ തിക്കുന്നതതിനം ഈ 
കമഖലയതിൽ നതിന്ന് സതാെതിൽ െത്വരീകരതിക്കുന്നതതിനം 
െഹായകരമാകുന്ന െംവ തിോനങ്ങള് പ്രദാനം 

സെയ്യുന്നതതിനമായതി ശാെ്്ം, ൊകങ്തതികത, 
എഞ് തിനരീറതിങ്, കൃഷ തി, ്വദത്യ ശാെ്്ം 
(എെ് െ തി ഇ എ എം) എന്നരീ കമഖലകളതിൽ 
െ്്രീകളുസെയും സപണ്കുട്ടതികളുസെയും പങ്ാളതിത്ം 
വര്േതി്പെ തിക്കുന്നതതിനായതി വളസരയേതികം 
പദ്ധതതികളും പരതിപാെതികളും സക എെ് െതി 
എെ് െ തി ഐയുസെ വനതിതാ ശാെ്് വ തിഭാഗം 
ആരംഭതിച തിട്ടുണ്്. ഈ കമഖലയതിൽ സകൗണ്െതിൽ 
നെ്പെ തിലാക്കുന്ന പ്രോന പരതിപാെതികള് താസെ 
കെര്ക്കുന്നു. 

വടിമന് ഇന് സയന്സ് 
 

I. ബയാേ് ടു ലയാബ് റഥിസർച് ടഫകലയാഷഥിപ് 
    പരഥിപയാെഥി-ഈ പരതിപാെതിയുസെ 

ഭാഗമായതി 14 പദ്ധതതികള്ക്് അനമതതി 
ലഭതിക്കുകയും, 1 കപറ്ററെ് അകപക്ഷ ഫയൽ 
സെയ്സ്പെടുകയും,48 അന്ര്കദശരീയ/കദശതിയ 
ആനകാല തികങ്ങള് പ്രെതിദ്ധരീകരതിക്കുകയും 
6 വത്യക്തതികള് പ തി എെ് ഡതി 
പൂര്ത്തിയാക്കുകയും സെയ്ത.

II. ജീവ ഥിതത്ഥിൽ മയാറ്റങ്ങള് ഉളവയാക്കുന്തഥിൽ 
ശയാസ്ത് പുകരയാഗതഥിയടെ പ്യാധയാന്യം 
സംബന്ഥിക്കുന് 3 അവകബാേ 
പരതിപാെതികള് ഈ കപ്രാജക്െതിസറെ 
ഭാഗമായതി അനവദതിച്ചു.

III. ശയാസ്ത്രംഗടത് കേരളത്ഥിടല 
സ്ത്ീേടള സംബന്ഥിക്കുന് കഡറ്റയാകബസ് 
തയ്യാറയാക്ൽ-െംസ്ാനസത് വ തിവ തിേ 
ശാെ്് കമഖലകളതിൽ െ്്രീകളുസെ 
സ്തിതതി സയ െംബന്ധതിക്കുന്ന അെതിസ്ാന 
വ തിവരങ്ങള് ലഭത്യമാക്കുന്നതതിനായതി 
തയ്ാറാക്തിയ ഓണ്്ലന് 
ഡതിറക്െറതിയതിൽ 506 രജതിെ് കട്രഷന് 
നെത്കയുണ്ായതി. 

പട്ഥിേ 3.3.3
ലഭഥിച ഥിട്ടുള്ള കപറ്ററെ് അകപക്യടെ എണ്ം

വർഷം കപറ്ററെ് അകപക്യടെ എണ്ം
2012-13 87
2013-14 89
2014-15 59
2015-16 60
2016-17 105

             അവലംബം: ടക.എസ്.റ്ടി.ഇ. ശാസ്് ഭവന്, തടിരുവനന്പുരം
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അദ്ധ്യായം 3, വധ്വസയായം, സസവനം, വധ്യാപയാരം

സ്റാര്സ് (ശാസ്്ത്തടിൽ 
ഗകവഷണം നെതുന്നതടിന് 
പ്ാഗത്്യവം അഭടിരുെടിയും 
ഉള്ള വടിദ്യാര്ത്ടികള്ക്ായുള്ള 
പരടിപാെടി)

I. പ്രതതിഭ കസ്കാളര്ഷ തിപ് പദ്ധതതി-200 
വ തിദത്യാര്ത്ഥതികസള ഈ കസ്കാളര്ഷ തി്പെ തിനായതി 
സതരസഞ്ഞടുത്. 
II. ് രീഡ് (വ തിദത്യാര്ത്ഥതികള്ക്ായതി പരരീക്ഷണ 
മാതൃകകളതിൽ മതികവ തിനള്ള പരതിപാെതി)-
2016-17 ൽ ഈ പരതിപാെതിയുസെ കരീെതിൽ 
അനവദതിച കപ്രാജക്ടുകളുസെ എണ്ം1 
ആണ്.

ശയാസ്ത്കസവനങ്ങള്ക്കും 
ഗകവഷണത്ഥിനും സർക്യാർ 

വ ഥിനഥികയയാഗം 
െംസ്ാനസത് വര്ദ്ധതിച്ചു ശാെ്് 
കെവനങ്ങള്ക്കും ഗകവഷണത്തിനം 
ആവശത്യമായതി വരുന്ന നതികക്ഷപങ്ങളുസെയും 
അതമായതി ബന്ധസ്പെട്ട സെലവകളുസെയും വര്േതിച്ചു 
വരുന്ന ആവശത്യകത മനസ്തിലാക്തിസക്ാണ്്, 
അഞ്ാം പഞ്വത്ര പദ്ധതതി കാലയളവ് 
മുതൽ െര്ക്ാര് ഈ കമഖലക്് കവണ്തി 
േന വ തിനതികയാഗം നെത്ന്നുണ്്. അഞ്ാം 
പദ്ധതതിക്ാലത് (1974-78) 7.98 കകാെതി 
ആയതിരുന്ന വ തിഹതിതം വര്േതിെ്  പ�ണ്ാം പദ്ധതതി 
(2012-17) ആയക്പൊള് 435.45 കകാെതി രൂപ 
ആയതി. 2012 -13 മുതൽ 2012 -17 വസരയുള്ള 
പദ്ധതതി വ തിഹതിതവം സെലവം പട്ഥിേ 3.3.4-ൽ 
സകാടുത്തിരതിക്കുന്നു. 

        

     റീജഥിയണൽ േ്യയാന്സർ  
     ടസറെർ (ആർ.സഥി.സഥി), 
         തഥിരുവനന്തപുരം 

ആകഗാളതലത്തിൽ കത്യാന്െര് കരാഗ 
നതിയ�ണത്തിൽ സപാതവായതി കനരതിടുന്ന 
സവല്ലുവ തിളതികള് കരാഗ നതിര്ണയവം 
െ തികതിത്യുസെ ലഭത്യതക്കുറവമാണ്. 2030 
ആകുക്ാകെക്കും കലാകവത്യാപകമായതി കാന്െര് 
ബാേതിത മരണങ്ങളുസെഎണ്ംവര്േതിച്ചു 13.1 
മതിലത്യനാകുസമന്ന് കണക്ാക്സ്പെടുന്നു. 
ഇന്ത്യന് കൗണ്െതിൽ ഓഫ് സമഡതിക്ൽ 
റതിെര്ച തിസറെ റതിക്പൊര്ട്ട് പ്രകാരം 2020 ൽ 
ബ്െ്റ്റ്, ശത്വാെകകാശം, ഗര്ഭാശയം എന്നരീ 
ശരരീരഭാഗങ്ങസള ഏറ്റവമേതികം ബാേതിക്കുന്ന 
വ തിേത്തിൽ ഇന്ത്യയതിൽ കത്യാന്െര് മുകഖന 
മരതിക്കുന്നവരുസെ എണ്ം 8.8 ലക്ഷം കവ തിയുകയും 
17.3 ൽ അേതികം പുതതിയ കകസുകളും 
ഉണ്ാകുസമന്നു കരുതന്നു. 

അര്ബുദകരാഗനതിര്ണ്യത്തിനം െ തികതിത്യ്ക്കും 
ആവശത്യമായ സൌകരത്യങ്ങള് പ്രോനം സെയ്യുന്ന 
രാജത്യസത് മുന്നതിര കത്യാന്െര് സെറെറുകളതിൽ 
ഒന്നാണ് തതിരുവനന്പുരം ആസ്ാനമായതി 
പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന റരീജണൽ കത്യാന്െര്   
സെറെര്. അര്ബുദ കരാഗ പഠന ്വദത്യ 
ശാെ്് കമഖലയതിസല വ തിവ തിേ കമഖലകസള 
െംബന്ധതിക്കുന്ന അെതിസ്ാന, പ്രാകയാഗതിക, 
സ്തിതതി വ തിവര ശാെ്് ഗകവഷണം നെത്ക 
എന്നതാണ് ഈ സെറെറതിസറെ പ്രോന ലക്ഷത്യം.
ഇവ തിസെ അെതിസ്ാന, പ്രാകയാഗതിക, 
െ തികതിത് െംബന്ധതിയായ ഗകവഷണങ്ങള് 
നെത്കയും വ തിജ്ാനം പ്രദാനം സെയ്യുകയും 
സെയ്യുന്നു. കത്യാന്െര് നതിയ�ണം, െ തികതിത്, 
ഗകവഷണം, പരതിശരീലനം എന്നതിവക്ാവശത്യമായ 

പട്ഥിേ 3.3.4
2012 -13 മുതൽ 2012 -17 വടരയള്ള പദ്ധതഥി വ ഥിഹഥിതവം ടചലവം 

വർഷം വ ഥിഹഥിതം ടചലവ്
2012-13 66.20 63.96
2013-14 78.95 51.36
2014-15 91.71 54.64
2015-16 99.79 66.24
2016-17 99.79 75.47

    അവലംബം: ടക.എസ്.റ്ടി.ഇ. ശാസ്് ഭവന്, തടിരുവനന്പുരം
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സാമ്പത്തിക അവല�ാകനം 2017, ലകരള സംസ്ാന ആസൂത്രണ ല�ാര്ഡ്  

കബയാക്് 3.3.1
പതഥിമൂന്യാം പഞ്വത്ര പദ്ധതഥി സമീപന കരഖ

• കക� െര്ക്ാരതിസറെ ശാെ്്, ൊകങ്തതിക വ തിദത്യ കമഖലയുസെ സമാത്ം നതികക്ഷപം െംസ്ാന 
െര്ക്ാരുകളുസെ സെലവെതിക്ല തികനക്ാള് കുറവാണ്. 2000 ത്തിസറെ ആദത്യ ദശകത്തിൽ െംസ്ാന 
െര്ക്ാരുകളുസെ സമാത്ം സെലവെതിക്ൽ കദശരീയ സെലവെതിക്ല തിസന അകപക്ഷ തിച്ചു ഏകകദശം 18 
ശതമാനത്തിൽ നതിന്ന് 16 ശതമാനത്തികലക്് താെ്ന്നു. എന്നതിരുന്നാലും ൊകങ്തതിക വ തിദത്യയതിൽ 
ഗകവഷണത്തിനം കണ്ടുപ തിെതിത്ങ്ങള്ക്കുമായതി പരതിപാെതികള് രൂപകൽപന സെയ്യുന്നതതിന് െംസ്ാന 
തലസെലവെതിക്ൽ അനതിവാരത്യമാണ്. അവ െംസ്ാനത്തിസറെ ൊേത്യതക്കും ആവശത്യങ്ങള്ക്കും 
അനെരതിച്ചു പരുവസ്പെടുത്തിയതിട്ടുള്ളതായതിരതിക്ണം. നതികക്ഷപം ആകര്ഷ തിക്കുന്നതതിനം പ്രാകദശതിക 
വ തിഭവങ്ങള് വ തികെതി്പെ തിക്കുന്നതതിനം കണ്ടുപ തിെതിത്ങ്ങള്ക്കു ൌകരത്യസമാരുക്കുന്നത്തിനം ശാെ്് 
ൊകങ്തതിക രംഗസത് െംസ്ാന തല നതികക്ഷപം െംസ്ാന െര്ക്ാരതിസറെ കശഷ തി സമചസ്പെടുത്ം. 

• 
• വത്യതത്യസ്ത പദ്ധതതികളതിലായതി ശാെ്്ം, ൊകങ്തതിക വ തിദത്യ, പരതിസ്തിതതി എന്നരീ സഹഡകളതിൽ കകരളത്തിസറെ 

പദ്ധതതി സെലവെതിക്ാന് മറ്റു െംസ്ാനങ്ങസള അകപക്ഷ തിച്ചു വളസരക്കൂടുതലാണ്. െംസ്ാനത് 
സ്ാപനങ്ങളുസെ ഒരു ശംഖല വ തികെതി്പെ തിച തിട്ടുണ്്. ഈസ്ാപനങ്ങളതിലൂസെ ശാെ്്, ൊകങ്തതിക വ തിദത്യ 
പ്രവര്ത്നങ്ങള്ക്് നതിര്കദശം നൽകുന്നതതിനം ഏകകാപ തി്പെ തിക്കുന്നതതിനം പുറസമ, ശാെ്് പ്രൊരണം 
ഉള്സ്പെസെ ഒരു കൂട്ടം വത്യതത്യസ്ത പ്രവര്ത്നങ്ങസള െഹായതിക്കുകയും സെയ്യുന്ന ഒരു അസപസൈ് ഏജന്െതിയായതി 
കകരളെംസ്ാനശാെ്്, ൊകങ്തതിക, പരതിസ്തിതതി സകൗണ്െതിൽ സ്ാപ തിച്ചു. ഈ പ്രവര്ത്നങ്ങളുസെ 
ൊേത്യത െംസ്ാനസത് ശാെ്് ൊകങ്തതിക വ തിദത്യ വ തികെനനത്തിസറെ സമാത്ത്തിലുള്ള 
െമരീപനനത്തിൽ നതിന്നും വത്യക്തമാണ്. ഗകവഷക സ്ാപനങ്ങള്, െര്വകലാശാല കക�ങ്ങള്, 
ഗകവഷണ കക�ങ്ങളായതി അംഗരീകരതിച തിട്ടുള്ള കകാകളജ് വകുപ്പുകള് എന്നതിവ നെത്ന്നത് ശാെ്്രീയ 
ഗകവഷണങ്ങളതിൽ തനതിയായതിരതിക്ണം പ്രോന ഊന്നസലന്നു നതിര്കദശതിക്കുന്നു. ശാെ്് ൊകങ്തതിക 
വ തിദത്യക്കുള്ള കക� െഹായത്തിന പകരം വയ്ക്കുന്നതതിനായലെ, മറതിച്ചു പരതികപാഷ തി്പെ തിക്കുന്നതതിനാണ് 
െംസ്ാനത്തിസറെ ഇെസപെലുണ്ാകവണ്ത് 

• ഗകവഷണ സ്ാപനങ്ങളുസെ പ്രവര്ത്നം പുകരാഗമതിക്കുക്ാള് തസന്ന കൃതത്യമായ അവകലാകനം 
നെത്ാന് അനകയാജത്യമായ വത്യവസ്യും ഉത്പന്നങ്ങളുസെ ഗുണനതിലവാരവം കദശരീയ അന്ര്കദശരീയ 
മതികച പ്രവര്ത്നങ്ങസള കണക്തിസലടുത് സകാണ്് ശക്തതിസ്പെടുകത്ണ്ത് അനതിവാരത്യമാണ്. 
നതിലവ തിലുള്ള പദ്ധതതികളുസെ ഇെയ്കതിസെയുള്ള അവകലാകനവം തെര്ന്നും േനെഹായം ലഭതിക്കുന്നതതിന് 
ആവശത്യമാണ്. ഉന്നത വ തിദത്യാഭത്യാെത്തികലാ നതിലവ തിലുള്ള ഗകവഷണ സ്ാപനങ്ങളതികലാ സ്തിതതി 
സെയ്യുന്ന ഗകവഷണത്തിന് കവണ് പുതതിയ വകുപ്പുകകളാ ഷ്പങ്ങകളാ വല തിയ പ്രകയാജനം സെയ്ാം. ഗകവഷണ 
കപ്രാജക്ടുകള്, ഗകവഷണ ഗ്ാന്റുകള്, കപ്രാജക്െ് വ തിലയതിരുത്ൽ, കൃതത്യ െമയസത് എത്തിച്ചു 
സകാടുക്ൽ മതതിയായ വത്യവസ്യും ഉറപ്പുവരുകത്ണ്തണ്്. 

• 
• കക�െഹായകത്ാസെ പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം സ്ാപനങ്ങള് െംസ്ാനത്ണ്് എന്നത് 

കകരളത്തിസറെ ശാെ്്ൊകങ്തതിക വ തിദത്യയുസെ പ്രകതത്യകതയാണ്. ഇവ െംസ്ാന തല ശാെ്് 
ൊകങ്തതിക സ്ാപനങ്ങളുസെ കശഷ തിയും വ തികെനം സപാതവ തിലും വര്േതി്പെ തിക്ാനള്ള ഒരു വ തിലകയറതിയ 
ക്ാതസ്ാണ്.

• 
• വത്യവൊയം, അക്ാദമതിക്,െര്ക്ാര് എന്നതിവ തമ്തിലുള്ള ബന്ധമാണ് ശാെ്് ൊകങ്തതിക 

രംഗസത് ആകഗാള തലത്തിൽ മുന്പന്തിയതിലുള്ള പ്രകദശങ്ങളതിസല ശക്തതി. ഇവ തിെങ്ങളതിൽ ഗകവഷണ 
സ്ാപനങ്ങളും െര്വകലാശാലകളും തമ്തിൽ ശക്തമായ ബന്ധമുണ്്. അത് ശാെ്്, ൊകങ്തതിക 
വ തിദത്യ അെതിസ്ാനസ്പെടുത്തിയുള്ള വത്യാവൊയതിക രംഗസത് മൂലത്യവര്ദ്ധനവ തിസറെ വളര്ച തത്വരതിതസ്പെടുത്ം. 
ഗകവഷണ സ്ാപനങ്ങളും ഉന്നത വ തിദത്യാഭത്യാെ വത്യവസ്യും വത്യവൊയവം െര്ക്ാരും തമ്തിലുള്ള 
െഹകരണവം കയാജതിച പ്രവര്ത്നവം െര്ക്ാര് കപ്രാത്ാഹതി്പെ തിക്ണം.

• 
• ഒരു വ തിഭ തിന്നവം ഉള്കചര്ചയുമുള്ള മനഷത്യ വ തിഭവ അെതിത്റ ശാെ്്, ൊകങ്തതികവ തിദത്യക്കു വല തിയ മൂലത്യം 

നൽകുന്നു. െ്്രീകളുസെ പങ്ാളതിത്ം സമചസ്പെടുത്ന്നതതിനം പട്ടതിക ജാതതി, പട്ടതിക വര്ഗ വ തിഭാഗങ്ങളതിസല 
ആളുകസള ശാെ്്, ൊകങ്തതിക വ തിദത്യയതിൽ പസങ്ടു്പെ തിക്കുന്നതതിനമുള്ള എലൊ ശ്രമങ്ങസളയും െര്ക്ാര് 
പ തിന്തുണക്ണം.

• • 
              അവലംബം: പതടിമൂന്നാം പഞ്ചവത്സരപദ്ധതടി സമരീപന കരഖ, സംസ്ാന ആസൂ്ണ കബാര്ഡ്്ഡ്
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അദ്ധ്യായം 3, വധ്വസയായം, സസവനം, വധ്യാപയാരം

മാര്ഗനതിര്കദശങ്ങള് നൽകുകയും നൂതന 
പ്രവര്ത്നങ്ങള് നെത്കയും സെയ്യുന്നു.
രാജത്യസത് നതിലവ തിലുള്ള 28 റരീജണൽ 
കത്യാന്െര് സെറെറുകളതിൽ മുന്പന്തിയതിലുള്ള 
മൂസന്നണ്ത്തിസലാന്നാണ് ആര്.െതി.െതി. 
അന്ാരാഷ്ട്ര െംഘെനകളായ കലാകാകരാഗത്യ 
െംഘെന, അന്ാരാഷ്ട്ര കത്യാന്െര് 
ഗകവഷണ കക�ം (ഫാന്െ)്, അന്ാരാഷ്ട്ര 
ആണകവാര്ജ് ഏജന്െതി (വ തിയന്ന), 
കദശരീയ കത്യാന്െര് ഇന്സ്റതിറ്റ്യൂട്ട് (യു.എെ്എ), 
കത്യാന്െര് ഗകവഷണ കക�ം (യു.സക), ലരീഡ്െ് 
യൂണതികവെ്െതിറ്റതി ( യു.സക), ആകരാഗത്യ ഗകവഷണ 
കക�ം (ജ്പൊന്) എന്നതിവയും മറ്റ് പ്രമുഖ 
െംഘെനകളുമായതി ആര്.െതി.െതി സമചമായ 
ബന്ധം നതിലനതിര്ത്ന്നു.

കെതിഞ്ഞ 36 വര്ഷങ്ങളായതി, കുറഞ്ഞ സെലവ തിൽ 
സമചസ്പെട്ട അര്ബുദ പരതികശാേനയും 

െ തികതിൽെയും നൽകതി സകാണ്് കകരളത്തിസലയും 
തമതിെ്നാെ്, കര്ണ്ാെക എന്നരീ 
െംസ്ാനങ്ങളതിസല െമരീപ പ്രകദശങ്ങളതിസലയും 
ജനങ്ങളുസെ വര്ദ്ധതിച്ചു വരുന്ന അര്ബുദ 
കരാഗാവശത്യങ്ങള് പരതിഗണതിക്കുന്നതതിൽ അര്.
െതി.െതി ഗണത്യമായ െംഭാവന സെയ്തിട്ടുണ്്. 
കൂൊസത, അര്ബുദ കരാഗം നതിയ�ണ 
വ തികേയമാക്കുന്നതതിനം അര്ബുദ െ തികതിൽെയുസെ 
വ തിവ തിേ കമഖലകളതിലാവശത്യമായ മാനഷ തിക 
കശഷ തി വളര്ത്ന്നതതിനം പുതതിയ െ തികതിത്ാ 
രരീതതികള് ലഭത്യമാക്കുന്നതതിനായതി ഗകവഷണം 
കപ്രാത്ാഹതി്പെ തിക്കുന്നതതിനായതി പ്രവര്ത്തിക്കുന്നതം 
ആര്.െതി.െതിയുസെ പരതിേതിയതിൽ ഉള്സ്പെടുന്നു.  

പ�ണാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതടി

പ�ണ്ാം പഞ്വത്ര പദ്ധതതിക്ാലത്് 
റരീജതിയണൽ കത്യാന്െര് സെറെറതിന കവണ്തി 

കബയാക്്  3.3.2
2017 കലയാേയാകരയാഗ്യ സംഘെന േ്യയാന്സർ പ്കമയം

 
2017 കലാകാകരാഗത്യ െംഘെന കത്യാന്െര് പ്രകമയം “കത്യാന്െര് പ്രതതികരാേവം നതിയ�ണവം ഒരു ഏകരീകൃത 
െമരീപനം”

2017 സമയ് 30ന് നെന്ന കലാകാകരാഗത്യ െകമ്ളനത്തിൽ, കലാകാകരാഗത്യ െംഘെന കത്യാന്െറതിസറെ 
പ്രതതികരാേവം നതിയ�ണവം ഏകരീകൃത െമരീപനം എന്ന ഒരു കരെ് പ്രകമയം െത്വരീകരതിക്കുകയുണ്ായതി. 
ൊരത്വ്തിക ആകരാഗത്യം കനെതിസയടുക്കുക എന്ന ലക്ഷത്യകത്ാസെ കത്യാന്െര് ഉള്്പെസെയുള്ള പകരാത് 
കരാഗങ്ങളാലുള്ള മരണം കുറയ്ക്കുക എന്ന ലക്ഷത്യകത്ാസെ 2030 ആകുക്ാെക്കും സുസ്തിര വ തികെന ലക്ഷത്യങ്ങള് 
കനെതിസയടുക്കുന്നതതിന് െര്ക്ാരുകള്ക്് കത്യാന്െറതിസറെ പ്രതതികരാേത്തിനം നതിയ�ണത്തിനമായതി ഒരു 
െമരീപനമാണ് ഈ പ്രകമയം മുകന്നാട്ട് വച തിരതിക്കുന്നത്. കത്യാന്െര് ബാേതിതരായ ആളുകള്ക്് കത്യാന്െര് 
പ്രതതികരാേം, കനരസത്യുള്ള കരാഗനതിര്ണ്യം, ശരതിയായ െ തികതിത്, പാല തികയറ്റരീവ് സകയര് എന്നതിവസയ 
െമബന്ധതിക്കുന്ന വത്യക്തമായ വ തിവരങ്ങള് നൽകുന്നതതിനം വത്യക്തമായ ഒരു മാര്ഗ്കരഖ ഈ പ്രകമയത്തിൽ  
പ്രതതിപാദതിക്കുന്നു. കത്യാന്െര് പ്രതതികരാേത്തിനം നതിയ�ണത്തിനമായതി വ തിവരങ്ങള്, മാര്ഗ് നതിര്കദ്ശങ്ങള് 
എന്നതിവയെങ്ങുന്ന ഒരു ആകഗാള റതിക്പൊര്ട്ട് തയ്ാറാക്കുന്നതതിസന കുറതിച്ചും ഈ പ്രകമയം പരാമര്ശതിക്കുന്നു.

    അവലംബം:  കലാകാകരാഗ്യ സംഘെന

 പട്ഥിേ 3.3.5
പ�ണ്യാം പഞ്വത്ര പദ്ധതഥി (2012-17) വയാർഷഥിേ വ ഥിഹഥിതം (രൂപ കേയാെഥിയഥിൽ)

വർഷം വ ഥിഹഥിതം ടചലവ് ടചലവ് (%)
2012-13 34.00 34.00 100
2013-14 42.17 42.17 100
2014-15 40.40 20.00 50
2015-16 53.50 00 00
2016-17 59.36 10.54 18
ആസക 229.43 106.71 47

         അവലംബം: വാര്ഷടിക പദ്ധതടി, സംസഥാന ആസൂ്ണ കബാര്ഡ്്  
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സാമ്പത്തിക അവല�ാകനം 2017, ലകരള സംസ്ാന ആസൂത്രണ ല�ാര്ഡ്  

അനവദതിച ബഡ്ജറ്റ് വ തിഹതിതം 229.43 കകാെതി 
രൂപയും സെലവ് 106.71 കകാെതി രൂപയുമാണ്  
(47 ശതമാനം). 

പ�ണ്യാം പഞ്വത്ര 
പദ്ധതഥിക്യാലടത് പ്ധയാന 

ഭൗതഥിേ കനട്ങ്ങള്

അെടിസ്ാന സകൌകര്യ 
വ്യാപനം

• കരാഗതികളുസെ വര്ദ്ധനവ് കണക്തിസലടുത്് 
പുതതിയ 10 നതില സകട്ടതിെത്തിസറെ 
പണതി പൂര്ത്രീകരതിച് പ്രവര്ത്നം 
ആരംഭതിക്കുകയുണ്ായതി. എലൊ ഔട്ട് കപഷറെ് 
വ തിഭാഗങ്ങള്, ന്യൂക്തിയാര് സമഡതിെതിന് 
ഡതിവ തിഷന്, കരീകമാസതറാ്പെ തി വാര്ഡകള്, 
സമഡതിക്ൽ സറകക്ാര്ഡകള്, 
അക്ാഡമതിക് ഓഫരീസുകള്, കത്യാന്െര് 
എ്പെ തിഡകമാളജതി, അഡ്മതിനതിെ്കട്രറ്റരീവ് 
ഓഫരീസുകള് എന്നതിവസയലൊം തസന്ന ഈ 
സകട്ടതിെത്തിൽ ഉള്സക്ാള്ളതിച തിട്ടുണ്്.

• പ തി ഇ റ്റതി -െതി.റ്റതി സ്കാനര്,, സ്ക്െ് 
ഗാമ കത്യാമറ, 4 ഡതി.െതി.റ്റതി സ്കാനര്, 
്ഹ എന്ഡ് യു.എെ്.എെ് 
സമഷരീന് എന്നരീ ഉപകരണങ്ങള് 
സെറെറതിൽ ലഭത്യമാക്കുകയും ഡതിജതിറ്റൽ 
ഓഡതികയാഗ്ാഫതി, കപാര്ട്ടബ തിള് എസൈ് 
കറ സഡസൈാ സ്കാനര്, എന്കഡാകസ്കാ്പെ തി 
െംവ തിോനം, കമാളതികയുലാര് സജനറ്റതിക് 
സൌകരത്യങ്ങള് എന്നതിവ സ്ാപ തിക്കുകയും 
സെല തിസമഡതിെതിന് സൌകരത്യങ്ങള് 
നവരീകരതിക്കയും സെയ്ത.

ഗകവഷണവം പരടിശരീലനവം
• മറ്റുള്ള െ തികതിത്ാ െംവ തിോനങ്ങളുമായതി 

കെര്ന്ന് സകാണ്് അെതിസ്ാന, ൊംക്രമതിക 
കരാഗ ശാെ്്, ട്രാന്െകലഷണൽ, 
ക്തിനതിക്ൽ ഏകരീകൃത ഗകവഷണം-155 തെര് 
ഗകവഷണ കപ്രാഗ്ാമുകളും 30 കഡാക്െറൽ 
ഗകവഷണ കപ്രാഗ്ാമുകളും നെ്പെ തിലാക്തി.

• 1,700 അേതികം കലഖനങ്ങളും, 
പൂസ്തകങ്ങളതിൽ/കകാണ്ഫറന്െ് 
കപ്പെറുകളതിൽ 600 അദ്ധത്യായങ്ങളും 

പ്രെതിദ്ധരീകരതിച്ചു.
• കെതിഞ്ഞ 5 വര്ഷത്തിനതിെയ്ക് പുസ്തകങ്ങളതിൽ 

489 കലഖനങ്ങളും 189 അദ്ധത്യായങ്ങളും 
പ്രെതിദ്ധരീകരതിച്ചു.

• 79 പ തി.എച്.ഡതി കള് നൽകുകയുണ്ായതി.(23 
എണ്ം കെതിഞ്ഞ 5 വര്ഷങ്ങളതിൽ)

കക്ഷമ പരടിപാെടികള്
• െര്ക്ാര്, െര്ക്ാരതിതര 

െഹായകത്ാസെയുള്ള പരതിപാെതികളതിലൂസെ 
കരാഗതികള്ക്കും അവരുസെ കുടുംബങ്ങള്ക്കും 
ൊ്ത്തിക െഹായം, സൌജനത്യ 
ഭക്ഷണം, സൌജനത്യ മരുന്നുകള്, 
വ തിവ തിേ പുനരേതിവാെ സൌകരത്യങ്ങള് 
എന്നതിവ നൽകുന്നതതിനായതി ആര്.
െതി.െതി വ തിവ തിേ പദ്ധതതികള് നെ്പെ തിലാക്തി. 
കരാഗതികള്ക്്സൌജനത്യമായും 
കുറഞ്ഞ നതിരക്തിലുമുള്ള വ തിവ തിേ 
െഹായ പദ്ധതതികള് കക� െംസ്ാന 
െര്ക്ാരുകള് ആരംഭതിച തിട്ടുണ്്. സുകൃതം, 
കത്യാന്െര് സുരക്ഷാ പദ്ധതതി, െ തിെ് 
ലൈസ്്, കാരുണത്യ ഫണ്്, താകലാലം, 
പട്ടതിക വര്ഗ് കരാഗതികള്ക്കുള്ള 
െഹായം, എന്കഡാെള്ഫാന് ദുരതിത 
ബാേതിതര്ക്കുള്ളപദ്ധതതിയായ കനേഹ 
െത്വാന്നം, പ്രോന മ�തിയുസെ െഹായ 
നതിേതി, ആകരാഗത്യമ�തിയുസെ രാഷ്ട്രരീയ 
ആകരാഗത്യ നതിേതി എന്നതിവയാണ് 
നെ്പെ തിലാക്തിയ പ്രോന പദ്ധതതികള്.

• റരീജതിയണൽ കത്യാന്െര് സെറെറതിൽ 
‘ന്യൂക്തിയാര് സമഡതിെതിന് ഇന്സ്റതിറ്റ്യൂട്ട്’, 
‘കഹാളതിസ്റതിക്് സമഡതിെതിന് കക�ം’ 
എന്നതിവ സ്ാപ തിച്ചു.

• കത്യാന്െര് സകയര് കഫാര് ്ലഫ് (െതി.
െതി.എൽ)-കത്യാന്െര് െ തികതിത്യ്ക്കുള്ള ഒരു 
ആകരാഗത്യ ഇന്ഷുറന്െ് പദ്ധതതിയാണതിത്. 
ജനങ്ങളതിൽ നതിന്നും വല തിയ കതാതതിൽ 
പ്രതതികരണം ലഭതിചതതിനാൽ ആര്.
െതി.െതി ഈ പദ്ധതതി കൂടുതൽ വ തിപുലമാക്തി 
സകാണ്തിരതിക്കുന്നു.

• ൌജനത്യ മരുന്നു ബാങ്്, കരാഗതികള്ക്് 
സൌജനത്യ ഭക്ഷണം (അക്ഷയ പാ്ം) 
തെങ്ങതിയ മറ്റ് െംരംഭങ്ങള്.

• ‘കതിങ്ങതിണതിസച്പെ്’ – പാവസ്പെട്ട 
കുഞ്ഞുങ്ങള്ക്് സൌജനത്യ ഭക്ഷണവം, 
െ തികതിത്യും െന്നദ്ധ കെവനമായതി 
നൽകുന്ന പരതിപാെതി. 
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അദ്ധ്യായം 3, വധ്വസയായം, സസവനം, വധ്യാപയാരം

റരീജടിയണൽ ക്യാന്സര് 
ടസറെറടിടന കസ്ററ്് ക്യാന്സര് 
ടസറെറായടി ഉയര്ത്തൽ
കത്യാന്െര്, പ്രകമഹം, കാര്ഡതികയാവാസ്ക്കുലാര് 
കരാഗങ്ങള്, പക്ഷാഘാതം എന്നരീ കരാഗങ്ങള് 
തെയുന്നതതിനം നതിയ�തിക്കുന്നതതിനമായുള്ള 
കദശരീയ പരതിപാെതിയുസെ (എന്.പ തി.െതി.ഡതി.െതി.
എെ)് കരീെതിൽ റരീജതിയണൽ കത്യാന്െര് 
സെറെറതിസന കസ്ററ്റ് കത്യാന്െര് സെറെറായതി 
ഉയര്ത്ന്നതതിനായതി 120 കകാെതി സെലവ് വരുന്ന 
പദ്ധതതിയ്ക് കക� െര്ക്ാര് അനമതതി  

 
നൽകതിയതിട്ടുണ്്. ഈ പദ്ധതതിയുസെ പദ്ധതതി 
സെലവ തിസറെ 60 ശതമാനം കക� െര്ക്ാരും 
40 ശതമാനം െംസ്ാന െര്ക്ാരുമാണ് 
വഹതിക്കുന്നത്. 2016-17 ൽ ഇതതിസറെ കക� 
വ തിഹതിതത്തിസറെ ആദത്യ തവണയായതി 46.95 
കകാെതി രൂപ അനവദതിയ്ക്കുകയുണ്ായതി. ഇകത വര്ഷം 
െംസ്ാന വ തിഹതിതമായതി 31.31 കകാെതി രൂപയും 
2017-18 ൽ 10.56 കകാെതി രൂപയും െംസ്ാന 
െര്ക്ാര് അനവദതിച്ചു. 
 
ആര് .െതി.െതി യുസെ രൂപ കരഖ പട്ഥിേ 3.3.6 -ൽ 
നൽകുന്നു.  

2012-13 മുതൽ 2016-17 വസര ഉളള കാലയളവ തിൽ 

പട്ഥിേ 3.3.6
ആർ.സഥി.സഥി യടെ 2015 -16 ടല രൂപ കരഖ ഒറ്റകനയാട്ത്ഥിൽ

രജതിസ്റര് സെയ് പുതതിയ കകസുകള് 16255
പുന: പരതികശാേനയക്ായതി രജതിസ്റര്  സെയ് കകസുകള്- 
234,271

234271

കതിെത്തി െ തികതിത്തിച കരഗതികള് 11416
കറഡതികയാ സതറാ്പെ തി 7141
ബ്െ തി സതറാ്പെ തി 1482
ശാെ്്ക്രതിയ െംബന്ധതിക്കുന്ന പ്രവര്ത്നങ്ങള് 6539
എന്കഡാകസ്കാ്പെ തിക് പ്രവര്ത്നങ്ങള് 2045
കരീകമാസതറാ്പെ തി 10572
മജ്മാറ്റതിവയ്കൽ 41
കത്യാന്െര് കരാഗ നതിര്ണ്യ പരതിപാെകള് 423
കത്യാന്െര് കരാഗ വ തിദത്യാഭത്യാെ പരതിപാെതികള്  280
നതിലവ തിലുള്ള ഗകവഷണ കപ്രാജക്ടുകള്  155

    അവലംബം: ആര്  .സടി.സടി, തടിരുവനന്പുരം   

പട്ഥിേ3.3.7
േഴഥിഞ് 5 വർഷങ്ങളഥിൽ റീജഥിയണൽ േ്യയാന്സർ ടസറെറഥിൽ രജഥിസ്റർ ടചയ്ത പുതഥിയ 

കേസുേള് (2012-13 മുതൽ 2016-17 വടര)
വർഷം പുതഥിയ കേസുേളുടെ എണ്ം

2012-13 14958
2013-14 14903
2014-15 15999
2015-16 16042
2016-17 16255
ആടേ 78157

    അവലംബം: ആര്  .സടി.സടി, തടിരുവനന്പുരം   
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സാമ്പത്തിക അവല�ാകനം 2017, ലകരള സംസ്ാന ആസൂത്രണ ല�ാര്ഡ്  

ചഥിത്ം3.3.4
വഥിവഥിധ ശരീരഭയാഗങ്ങളഥിൽ വ്യയാപഥിച അർബുദ കരയാഗത്ഥിടറെ വഥിവരങ്ങള് 

(കരയാഗഥിേളുടെ എണ്ം ശതമയാനത്ഥിൽ)

സനഞ്്. 
ഗ്ാെ്കട്രാഇറെസ്റരീ

നൽ , 23

്ഗനക്, ജനതികറ്റാ
യൂറതിനറതി 

, 17

സ്തനം, കക� 
നാഡരീ വ്യൂഹം , 16

ശതിരെ്,  കഴുത്  
, 16

ഹതിമകറ്റാ ലതിം 
കഫാറതിറ്റതികയുലാര് , 

കബാണ് , കൊഫ്റ്റ്
, െതിഷ്യൂ 

െര്കകാമ, 15

പരീഡതിയാട്രതിക്, 4

്തകറായതിഡ് , 9

                      അവലംബം: ആര്.സടി.സടി, തടിരുവനന്പുരം

 പട്ഥിേ3.3.8
2016-17 ൽ ച ഥിേഥിത് കതെഥിയഥിട്ടുള്ള കരയാഗഥിേളുടെ എണ്ം

 (പുതഥിയതും പുന: പരഥികശയാധഥിചതും ടസ്ഷ്യയാല ഥിറ്റഥി ക്ഥിനഥിക്് അെഥിസ്ഥയാനത്ഥിൽ)

ക്ീനഥിേ് പുതഥിയത് റഥിവയൂ ആടേ
സനഞ്്. ഗ്ാെ്കട്രാഇറെസ്റരീനൽ 3782 35009 38791
്ഗനക്, ജനതിറ്റതിനറതി 2764 33259 36023
സ്തനം, കക� നാഡരീ വ്യൂഹം 2621 48567 51188
സഹഡ്, സനക്് 2668 33773 36441
ഹതിമകറ്റാ ല തിം കഫാറതിറ്റതികയുലാര്, കബാണ്, 
കൊഫ്റ്റ്, െ തിഷ്യൂ െര്കകാമ

2378 45996 48374

പരീഡതിയാട്രതിക് 620 21924 22544
്തകറായതിഡ് 1422 15843 17265
ആടേ 16255 234371 250626

              അവലംബം: ആര്.സടി.സടി, തടിരുവനന്തപുരം 

ആര് െതി െതിയതിൽ രജതിസ്റര് സെയ്ത പുതതിയ 
കകസുകളുസെ എണ്ം പട്ഥിേ 3.3.7 -ൽ 
സകാടുത്തിരതിക്കുന്നു.
 
ചഥിത്ം 3.3.4 - ൽ വ തിവ തിേ ശരരീരഭാഗങ്ങളതിൽ 
വത്യാപ തിച അര്ബുദ കരാഗത്തിസറെ വ തിവരങ്ങള് 
2016-17 ൽ രജതിസ്റര്  സെയ് കരാഗതികളുസെ 
എണ്ത്തിസറെ ശതമാനത്തിൽ കാണതിച തിരതിക്കുന്നു. 
 
ഈ കാലയളവ തിൽ കൂടുതൽ പുതതിയ കകസുകള് 
രജതിസ്റര് സെയ്ത് സനഞ്് ഗ്ാെ്കട്രാഇറെസ്റരീനൽ 

അര്ബുദ കരാഗങ്ങള്ക്ാണ്. തെര്ന്ന് 
ഏറ്റവമേതികം രജതിസ്റര് സെയ്തിട്ടുള്ളത് ഗര്ഭാശയ, 
സജനതികറ്റാ യൂറതിനറതി, സബ്െ്റ്റ് കക�നാഡരീ 
വത്യവസ്ാ കത്യാന്െറുകളാണ്. 2016-17 
ൽ പുതതിയതായതി െ തികതിത് കതെതിയതിട്ടുള്ളതം 
പുന:പരതികശാേനയ്ക് വ തികേയമായതമായ 
കരാഗതികളുസെ എണ്ം പട്ഥിേ 3.3.8 -ൽ 
സകാടുത്തിരതിക്കുന്നു.
 
പ്രായം/എണ്ം എന്നതിവയുസെ 
അെതിസ്ാനത്തിലുള്ള വ തിശദാംശങ്ങള് 
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ചഥിത്ം 3.3.5
2016-17 ൽ രജഥിസ്റർ ടചയ്ത പുതഥിയ കരയാഗഥിേളുടെ പ്യായവം 

 ലഥിംഗവമനുസരഥിച്ചുളള േണക്് 

                      അവലംബം: ആര്.സടി.സടി, തടിരുവനന്പുരം

 പട്ഥിേ3.3.9
വഥിവഥിധ ടസ്ഷ്യയാലഥിറ്റഥി ക്ഥിനഥിക്കുേളഥിൽ രജഥിസ്ററർ ടചയ്ത പുതഥിയ കേസുേളുടെ എണ്ം 

(ലഥിംഗ അെഥിസ്ഥയാനത്ഥിൽ)

ക്ഥിനഥിക്് പുരുഷന്മയാർ സ്ത്ീേള്
സനഞ്്, ഗത്യാെ് കട്രാഇറെസ്റരീനതിയൽ 2698 1084
്ഗനക്, സജനതികറ്റായൂറതിനറതി 986 1778
സബ്െ്റ്റ്, കക� നാഡരീവത്യവസ് 224 2397
ശതിരസ്്, കഴുത്് 2016 652
സഹമകറ്റാല തിംഫററ്റതികയുകലര്, മജ്, 
കൊഫ്റ്റ്െ തിഷ്യൂെര്കക്ാമ

1419 959

പരീഡതിയാട്രതിക്് 348 272
്തകറായതിഡ് 266 1156
ആടേ 7957 8298

               അവലംബം: ആര്.സടി.സടി, തടിരുവനന്പുരം

സൂെ തി്പെ തിക്കുന്നത് രജതിസ്റര് സെയ് പുതതിയ 
കകസുകളതിൽ മേത്യവയസ്കരാണ് കൂടുതൽ കരാഗ 
ബാേതിതര് എന്നാണ്. പുരുഷന്ാരതിൽ   55-64 
പ്രായമുള്ളവരതിൽ ഏകകദശം 28.8 ശതമാനം കപര് 
കരാഗ ബാേതിതരാണ്. എന്നാൽ െ്്രീകളുസെ 
കാരത്യത്തിൽ ഇതതിലും കുറഞ്ഞ പ്രായമുള്ളവരാണ് 
കരാഗ ബാേതിതര്. അതായത് 24.5 ശതമാനം 
കത്യാന്െര് ബാേതിതരായ െ്്രീകള് 
ഉള്സ്പെടുന്നത്. 45-54 പ്രായ പരതിേതിയതിലാണ്. 
(25.1 ശതമാനം) ചഥിത്ം 3.3.5 -ൽ ല തിംഗ /
പ്രായമനെരതിച് 2016-17 ൽ ആര്.െതി.െതി 

യതിൽ  കാന്െര് െ തികതിത്യ്കായതി രജതിസ്റര് സെയ് 
കരാഗതികളുസെ വ തിവരങ്ങള് സകാടുത്തിരതിക്കുന്നു.

അര്ബുദ കരാഗടികളുടെ 
എണ്ണം ല ടിംഗാെടിസ്ാനത്തടിൽ 
(ശതമാനം) 
വ തിവ തിേ സ്ഷാല തിറ്റതി ക്തിനതിക്കുകളതിൽ 
രജതിസ്റര് സെയ് പുതതിയ കകസുകളുസെ എണ്ം 
പട്ഥിേ 3.3.9 - ൽ സകാടുത്തിരതിക്കുന്നു. പട്ഥിേ 
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 പട്ഥിേ3.3.10
ആർ.സഥി.സഥി യഥിടല എച്.ബഥി.സഥി.ആർ ടസറെർ രജഥിസ്റർ ടചയ്ത പ്േയാരം  

ലഥിംഗയാെഥിസ്ഥയാനത്ഥിൽ േ്യയാന്സർ കരയാഗഥിേളുടെ എണ്ം (ശതമയാനത്ഥിൽ) 2016-17

സഥിസ്റം പുരുഷന്മയാർ 
N=7172

സ്ത്ീേള് N 
=7329

സബ്യതിന്, നാഡരീ വത്യവസ് 2.4 1.9
ഓറൽ കത്യാവ തിറ്റതി&ഫാരതിങ്െ് 19.5 6.8
്തകറായതിഡ് 3.9 15.6

സറ്തികററ്ററതി െതിസ്റം 19.5 3.6
സബ്െ്റ്റ് 0.5 28.3
അന്നനാളം, ഉദരം 8.1 3.3
ദഹന വത്യവസ്യുമായതി ബന്ധസ്പെട്ട മറ്റ് 
അവയവങ്ങള്

13.1 6.8

യൂറതിനറതി ട്രാക്റ്റ് 3.7 1.1
റരീസപ്രാഡക്റ്റരീവ് െതിസ്റം 5.9 17.2
കബാണ്, െ തിഷ്യൂ, തത്വക്് 4.1 2.7
ലുക്രീമതിയ, സമകലാമ 9.4 7.2
ല തിംകഫാമ 7.4 3.6
മറ്റുള്ളവ 2.8 1.9

    
                                  അവലംബം: ആര്.സടി.സടി, തടിരുവനന്പുരം

 പട്ഥിേ3.3.11
എച്.ബഥി.സഥി.ആർ യൂണഥിറ്റ് – കരയാഗഥിേളുടെ എണ്ം (ലഥിംഗ അെഥിസ്ഥയാനത്ഥിൽ)

കസറ്റ്
പുരുഷന്യാർ സ്ത്ീേള് ആടേ

എണ്ം  % എണ്ം  % എണ്ം %
ഇകവെരീവ് 7172 90.2 7329 88 14501 89.2
കനാണ് ഇകവെരീവ് 785 9.8 969 12 1754 10.8

ആസക രജതിെ്ട്രര് സെയ്വ 7957 100 8298 100 16255 100
    അവലംബം: ആര്.സടി.സടി, തടിരുവനന്പുരം

3.3.10 -ൽ ല തിംഗാെതിസ്ാനത്തിൽ അര്ബുദ 
കരാഗതികളുസെ എണ്ം ശതമാനത്തിൽ 
സൂെ തി്പെ തിച തിരതിക്കുന്നു. െ തിലതരം അര്ബുദ 
കരാഗങ്ങള് ബാേതിക്കുന്നതതിസല ല തിഗംകഭദം 
കണക്തിസലടുത്ാൽ ഓറൽ കത്യാവ തിറ്റതി, 
ഫാരതിന്കെ് കത്യാന്െര്, ശത്വാെകകാശ 
കത്യാന്െര് എന്നതിവ െ്്രീകകളക്ാള് കൂടുതൽ 
പുരുഷന്മാസരയാണ് ബാേതിക്കുന്നത് എന്ന് 
കാണാം.
 
ആര്.െതി.െതി യതിസല എച്.ബ തി.െതി.ആര് 
സെറെറതിൽ 2016-17 ൽ രജതിസ്റര് സെയ് കത്യാന്െര് 

കരാഗതികളുസെ എണ്ം ല തിംഗാെതിസ്ാനത്തിൽ 
പട്ഥിേ 3.3.11- ൽ സകാടുത്തിരതിക്കുന്നു.  

2016-17 ൽ സമാത്ം രജതിസ്റര് സെയ് 16,258 
കകസുകളതിൽ 14,501 എണ്ം ഇകവെരീവ് 
കത്യാന്െറും 1,754 എണ്ം കനാണ് ഇകവെരീവ് 
കത്യാന്െറും ആണ്.
 

റഫറൽ സടിസ്റം
 
്തിദരീയ തലത്തിലുളള ഒരു റഫറൽ 
ആശുപ്തിയായ  ആര്.െതി.െതി. യതികലക്്  മറ്റ് 
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െര്ക്ാര്, െത്വകാരത്യ ആശുപ്തികളതിൽ നതിന്നുമുളള 
കരാഗതികസള റഫര് സെയ്സ്പെടുന്നു. 2016-17 
കാലയളവ തിൽ  ആര്.െതി.െതി യതികലക്്  ആസക 
16,255 കകസുകള് റഫര് സെയ്ത. 2016-17 
ൽ തതിരുവനന്പുരം ജതിലെയതിൽ നതിന്നുമാണ്  
മതിക്വാറും  കകസുകള് റഫര് സെയ്സ്പെട്ടത്. (3757 
കകസുകള്) തെര്ന്ന് സകാലെം(2,782), മലപ്പുറം 
(1,112), പാലക്ാെ് (1,037), ആലപ്പുെ(933) 
എന്നതിവ തിെങ്ങളതിൽ നതിന്നുമാണ്. കൂൊസത 
തമതിെ്നാട്ടതിൽ നതിന്നും 1908 കകസുകളും 
കര്ണ്ാെകയതിൽ നതിന്നും 29 ഉം ലക്ഷദത്വരീപ തിൽ 
നതിന്ന് 15 ഉം, മറ്റ് ഇന്ത്യന് െംസ്ാനങ്ങളതിൽ 
നതിന്നും 56 ഉം റഫര് സെയ്സ്പെട്ടതിടുണ്്. 2016-17 
ൽ മാല തിദത്വ രീപ തിൽ നതിന്ന് 178 കപകരയും മതിഡതിൽ 
ഈസ്റതിൽ നതിന്നും 16 കപകരയും റഫര് സെയ്തിട്ടുണ്്. 

കക� –സംസ്ാന സര്ക്ാര് 
പദ്ധതടികള്
കരാഗതികള്ക്് ൌജനത്യ നതിരക്തിലും കുറഞ്ഞ 
നതിരക്തിലും െ തികതിത് ലഭത്യമാക്കുന്നത് ഉറപ്പു 
വരുത്ന്നതതിനായതി കക�–െംസ്ാന 
െര്ക്ാരുകള് വ തിവ തിേ കാരുണത്യ പദ്ധതതികള് 
ആരംഭതിച തിട്ടുണ്്. വ തിശദാംശങ്ങള് പട്ഥിേ 3.3.12-ൽ 
സകാടുത്തിരതിക്കുന്നു. 

ആര്.സടി.സടിയുടെ പ്ധാന 
സംരംഭങ്ങള്
െര്ക്ാര് െഹായ പദ്ധതതികള്ക്കു പുറകമ 

 പട്ഥിേ 3.3.12
കേ� –സംസ്ഥയാന സർക്യാർ പദ്ധതഥിേള് (2016-17)

ക്രമ.നം പദ്ധതഥി
രജഥിസ്റർ ടചയ്ത 

കരയാഗഥിേള് 
(പുതഥിയത)്

പ്കയയാജനം 
ലഭഥിചവരുടെ 

എണ്ം

ടചലവയായ തുേ 
(ലക്ത്ഥിൽ)

1 പ്രോനമ�തിയുസെ ആശത്വാെ 
ഫണ്്

204 953 180.49

2 ആകരാഗത്യമ�തിയുസെ രാഷ്ട്രരീയ 
ആകരാഗത്യനതിേതി

505 2053 263.73

3 ആകരാഗത്യമ�തിയുസെ ഡതിെ്ക്രരീ-
ഷണറതി ഫണ്്

15 .42

4 ഇന്ത്യന് കത്യാന്െര് 
സൊ്െറ്റതി

26 202 35.37

സംസ്ഥയാന സർക്യാർ പദ്ധതഥിേള്
5 കത്യാന്െര് സുരക്ഷ പദ്ധതതി 541 4390 602.68
6 െ തിെ് ലൈസ്് 5232 27210 1416.25
7 കാരുണത്യ ഫണ്് 4179 17349 2929.58
8 സുകലം 2585 6043 1654.61
9 താകലാലം 13 83 4.74
10 പട്ടതിക വര്ഗ വ തിഭാഗത്തിലുള്ള 

കരാഗതികള്ക്ായുള്ള ഫണ്് 
24 305 24.11

11 എന്കഡാെള്ഫാന് ദുരതിത 
ബാേതിതര്ക്കുള്ള കനേഹ 
ൊന്ത്വനം പരതിപാെതി

3 37 4.22

ആടേ 13312 58640 7116.2
    അവലംബം: ആര്.സടി.സടി, തടിരുവനന്പുരം
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കാന്െര്  കരാഗതികുസളയും കുടുംബങ്ങസളയും 
താസെ പറയുന്ന മറ്റു പദ്ധതതികള് വെതിയും 
െഹായതിക്കുന്നു. 

1. േ്യയാന്സർ ടേയർ കഫയാർ കലഫ് (സഥി.
സഥി.എൽ) പദ്ധതഥി – കത്യാന്െര് കരാഗ 
െ തികതിത്യ്കായുളള ആകരാഗത്യ ഇന്ഷുറന്െ് 
പദ്ധതതിയാണതിത്. ജനങ്ങളതിൽ നതിന്നുമുളള 
പ്രതതികരണത്തിസറെ അെതിസ്ാനത്തിൽ 
ഈ പദ്ധതതി ആര്.െതി.െതി 
പരതിഷ്ക്രതിക്കുന്നുണ്്. 2015-16 ൽ ഈ 
പദ്ധതതി പ്രകാരം 179 കരാഗതികള് െ തികതിത് 
കനെതിയതിട്ടുണ്്.

2. സൗജന്യമരുന്് ബയാങ്് – പ്രകതത്യകമാര്ഗ് 
നതിര്കദ്ശങ്ങള്ക്നെരണമായതി, 
ആര്.െതി.െതിയുസെ ഡയറക്െര് 
രൂപരീകരതിച തിട്ടുളള ഒരു കമ്റ്റതിയുസെ 
നതിരരീക്ഷണങ്ങള്ക്കുനെരതിചാണ് ഈ 
ൌജനത്യമരുന്ന് ബാങ്് പ്രവര്ത്തിക്കുന്നത്. 
റതിക്പൊര്ട്ട് കാലയളവ തിൽ 3,440 
കരാഗതികള്ക്് പൂര്ണ്മാകയാ ഭാഗതികമാകയാ 
ഇതതിലൂസെ െഹായം ലഭത്യമാക്തിയതിട്ടുണ്്.  

3. സൗജന്യ ഭക്ണം (അക്യപയാത്ം)
      വ തിവ തിേ െഹായ െംഘെനകളുസെ 

െഹായകത്ാസെ 2016-17 ൽ സമചമലൊത് 
ൊമൂഹതിക ൊ്ത്തിക സ്തിതതിയതിലുളള 
6750 കരാഗതികള്ക്് ഭക്ഷണം  
ൌജനത്യമായതി നൽകതിയതിടുണ്്.

4. കരയാഗ ബയാധഥിതരയായ കുട്ഥിേള്ക്കുളള 
സഹയായം – ശതിശുകരാഗ വ തിഭാഗവമായതി 
കെര്ന്ന് പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന 
െന്നന്ധെംഘെനയായ ‘പ്രതത്യാശ’ 
കുട്ടതികള്ക്കും അവരുസെ കുടുംബങ്ങള്ക്കും 
ആവശത്യമായ ൊ്ത്തിക െഹായവം 
മാനെതിക പ തിന്തുണയും നൽകുന്നു. 

5. ഇന്ത്യന് കത്യാന്െര് സൊ്െറ്റതിയുസെ 
െഹായ പദ്ധതതി – കത്യാന്െര് കരാഗ 
െ തികതിത്ക്ായതി ഇന്ത്യന് കത്യാന്െര് 
സെറെറതിസറെ െഹായം ലഭതിക്കുന്ന 
രാജത്യത്െ നരീളമുളള 5 കത്യാന്െര് 
സെറെറുകളതിൽ ഒന്നായതി ആര്.െതി.െതി സയ 
സതരസഞ്ഞടുത്തിട്ടുണ്് . 

 

ഗകവഷണ വടികസന 
പരടിപാെടികള്
ഒരു മുന്നതിര കത്യാന്െര് ഗകവഷണ 
സ്ാപനസമന്ന നതിലയതിൽ ോരാളം പ തി.എച്.
ഡതികള് ആര്.െതി.െതി നൽകതിയതിടുണ്്. 2016-17 ൽ 
ഏകകദശം 25 ഗകവഷകര് ഗകവഷണം നെത്ന്നു, 
33 കപര് ്വദത്യശാെ്്ം, ശതിശുകരാഗം, 
െര്ജതിക്ൽ ഓകങ്ാളജതി എന്നരീ വ തിഷയങ്ങളതിൽ 
സൂ്പെര് സ്ഷത്യാല തിറ്റതി കകാെ്സുകളും 49 കപര് 
അനകസ്തഷത്യ, കരാഗനതിര്ണ്യ ശാെ്്ം, 
കറഡതികയാ ഡയകനോെതിെ്, കറഡതികയാ സതറാ്പെ തി 
വ തിഷയങ്ങളതിൽ ബ തിരുദാനന്ര ബ തിരുദവം 
പഠതിക്കുന്നു. 155 ഗകവഷണ പദ്ധതതികളും ആര്.
െതി.െതി. ഏസറ്റടുത്തിട്ടുണ്്. 

ക്യാന്സര് നടിയ�ണ 
പരടിപാെടികള്, 2016-17 
പരഥിശീലേർ-പരഥിശീലന പരഥിപയാെഥി  – 
െര്ക്ാര്, െര്ക്ാരതിതര സ്ാപനങ്ങളതിസല 
ആകരാഗത്യെംരക്ഷണദായകരായ 
കഡാക്െര്മാര്, ്വദത്യശാെ്് ബ തിരുദാനന്ര 
ബ തിരുദ വ തിദത്യാര്ത്ഥതികള്, പാരാസമഡതിക്ൽ സ്റാഫ് 
എന്നതിവര്ക്ായതി 53 പരതിശരീലകര്-പരതിശരീലന 
പരതിപാെതി നെത്കയും 2352 കപര്ക്് പരതിശരീലനം 
ലഭതിക്കുകയും സെയ്ത.

അന്തയാരയാഷ്് കേയാള്കപയാസ്കേയാപ് ഥി സ്കൂള് 
- 8 ്ഗനകക്ാളജതി വ തിദഗ്േര്ക്ത്വ തി.ഐ.എ, 
വ തി.ഐ.എൽ.ഐ, കകാള്കപാകസ്കാ്പെ തി 
എന്നതിവ െംബന്ധതിച് ഒരാഴ്ചസത് 
പരതിശരീലനവം 151 ബ തി.എെ്.െതി. (എം.എൽ.റ്റതി) 
വ തിദത്യാര്ത്ഥതികള്ക്്ഓറതിയകറെഷന് കപ്രാഗ്ാമും 
നെത്തി.

പ്ാരംഭദടിശയടിൽ ക്യാന്സര് 
കടണതുന്നതടിനുളള പരടിപാെടി 
2016
റതിക്പൊര്ട്ട് കാലയളവ തിൽ പ്രാരംഭദതിശയതിൽ 
കത്യാന്െര് കസണ്ത്ന്നതതിനളളവ തിഭാഗത്തിൽ 
10,483 കപര് പരതികശാേനയ്ക് വ തികേയരാവകയും 
7,111 കപര് ഔട്ട്റരീച് കത്യാമ്കളതിൽ പസങ്ടുക്കുകയും 
സെയ്ത. 
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അദ്ധ്യായം 3, വധ്വസയായം, സസവനം, വധ്യാപയാരം

ക്യാന്സര് ഔട്്റരീച് 
കപ്ാഗ്ാമുകള്-2016 
 
െംസ്ാനത്തിസറെ വ തിവ തിേ ഭാഗങ്ങളതിൽ നെന്ന 
102 പരതികശാേന കത്യാമ്കളതിൽ 2016-17 ൽ 
9,223 കപര് പരതികശാേനയ്ക് വ തികേയമായതി. 
െമൂഹത്തിൽ കത്യാന്െര് അവകബാേം 
നൽകുന്നതതിനായതി 6,971 കപര് െംബന്ധതിച 48 
കത്യാന്െര് കബാേവൽക്രണ പരതിപാെതികള് 
നെത്കയുണ്ായതി. കൂൊസത ഇടുക്തി ജതിലെയതിൽ 10 
കത്യാന്െര് കബാേവൽക്രണ പരതിപാെതികളും 9 
പരതികശാേന കത്യാമ്കളും നെത്കയുണ്ായതി.

ഉപസംഹയാരം
കത്യാന്െര് കരാഗം കനരസത് കസണ്ത്ന്നതതിന് 
പ്രാോനത്യം നൽകകണ്ത് വളസര 
അതത്യാവശത്യമാണ്. ഇതതിൽ പ്രാഥമതിക, ൊമൂഹതിക 
ആകരാഗത്യ കക�ങ്ങളതിസല കഡാക്െര്മാര്ക്് 
പ്രോന പങ്കു വഹതികക്ണ്തണ്്. ആയതതിനാൽ 
െര്ക്ാര് ഏജന്െതികളുസെ കൂടുതലായുള്ള 
ഇെസപെൽ ഇതതിനാവശത്യമാണ്. പ്രാഥമതിക, 
ദത്വ തിതരീയ കത്യാന്െര് തെയുന്നതതിന് വത്യാപകമായ 
രരീതതിയതിൽ ൊമൂഹത്യ അെതിസ്ാനത്തിലുള്ള 
ഗകവഷണ പ്രവര്ത്നങ്ങള് നെകത്ണ്ത് 
അതത്യാവശത്യമാണ്. 
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സാമ്പത്തിക അവല�ാകനം 2017, ലകരള സംസ്ാന ആസൂത്രണ ല�ാര്ഡ്  

3.4 വ ടികദശ രംഗം
ഇന്ത്യയതിൽനതിന്നുളള എലൊ ഇറക്കുമതതിയും 
കയറ്റുമതതിയും ഉള്സ്പെടുന്നതാണ്  
ഇന്ത്യയുസെ വ തികദശവാണതിജത്യം ഏകകദശം 
190 രാജത്യങ്ങളതികലക്്  7,500 വെ്തക്ള് 
ഇന്ത്യയതിൽ നതിന്നും കയററുമതതി സെയ്യുകയും 
6,000 വെ്തക്ള് 140 രാജത്യങ്ങളതിൽ നതിന്നും 
ഇന്ത്യയതികലയ്ക് ഇറക്കുമതതി സെയ്യുകയും സെയ്യുന്നു. 
കക� വാണതിജത്യ വത്യവൊയ മ�ാലയത്തിസറെ 
കണക്കു പ്രകാരം ഇന്ത്യയുസെ കയററുമതതി 
മൂലത്യത്തിൽ 2016-2017 വര്ഷം 4.71 ശതമാനം 
വളര്ച ഉണ്ായതിരുന്നു. 2015-16-ൽ ഇത് 
1,716,377.99 കകാെതി രൂപയായതിരുന്നത് 2016-
17-ൽ 1,841,314.39 കകാെതി രൂപയായതി വര്ദ്ധതിച്ചു. 
കെതിഞ്ഞ 12 മാെസത് കയറ്റുമതതിയതിലുള്ള 
വളര്ചയുസെ തെര്ചയായതി, കയറ്റുമതതി മുലത്യം 
ആഗെ്റ്റ് 2016-ൽ 144,570.03 കകാെതി 
രൂപയായതിരുന്നത് 2017 ആഗെ്റ്റ്  -ൽ 
5.39 ശതമാനം വര്ദ്ധതിച് 152,365.23 കകാെതി 
രൂപയായതി. ശുദ്ധതിസെയ് സപകട്രാളതിയം, രത്ങ്ങള്, 
അമൂലത്യമായ കലാഹങ്ങള്, നാണയങ്ങള്, 
വാഹനങ്ങള്, യ�ങ്ങള്, എന്ജതിനകള്, 
പമ്കള്, ്ജവ രാെവെ്തക്ള്, 
മരുന്നുകള്, ഭക്ഷത്യ ോനത്യങ്ങള്, ഇരു്്, ഉരുക്്, 
തണതിത്രങ്ങള്, ഇലക്കട്രാണതിക് ൊേനങ്ങള് 
എന്നതിവയാണ് കയറ്റുമതതി സെയ്യുന്ന 10 പ്രോന 
വെ്തക്ള്.  

പ്രോനമായും എന്ജതിനരീയറതിംഗ് ൊമഗ്തികള് 
(19.53 ശതമാനം), സപകട്രാളതിയം ഉല്ന്നങ്ങള് 
(36.56 ശതമാനം), ്ജവ അ്ജവ 
രാെവെ്തക്ള് (32.41 ശതമാനം), 
മരുന്നുകളും ഔഷേങ്ങളും (4.21 ശതമാനം), 
എലൊത്ണതിത്രങ്ങളുസെയും സറഡതിസമയതിഡ് 
ഗാര്സമറെ്െ് (0.56 ശതമാനം) എന്നതിവയുസെ 
കയറ്റുമതതിയതിലാണ് കെതിഞ്ഞ വര്ഷം 
ഇകത കാലയളവ തിസല കയറ്റുമതതികയക്ാള് 
വളര്ചയുണ്ായതിട്ടുള്ളത്. 2017-18  ഏപ്ര തിൽ 
മുതൽ ആഗെ്റ്റ് വസരയുള്ള കാലയളവ തിസല 
സമാത്ം കയറ്റുമതതി കെതിഞ്ഞ വര്ഷം ഇകത 
കാലയളവ തിസല കയറ്റുമതതിയായ 731,420.12 
കകാെതി രൂപയതിൽനതിന്നും 4.34 ശതമാനം വര്ദ്ധതിച് 
76,145.37 കകാെതി രൂപയായതി ഉയര്ന്നു.  
ഇറക്കുമതതി മുന്വര്ഷകത്ക്ാള് 2.43 ശതമാനം 

വര്ദ്ധന കരഖസ്പെടുത്തി. 2016-17 വര്ഷം 
2,550,926.19 കകാെതി രൂപയുസെ ഇറക്കുമതതി 
ഇന്ത്യ നെത്കയുണ്ായതി. മുന് വര്ഷം ഇത് 
2,490,298.03 കകാെതി രൂപയായതിരുന്നു. ആഗെ്റ്റ് 
2016-ൽ 196,154.44 കകാെതി രൂപയായതിരുന്ന 
ഇറക്കുമമൂലത്യം 15.65 ശതമാനം വര്ദ്ധതിച് 2017 
ആഗസ്റതിൽ 226,849.74 കകാെതി രൂപയായതി. 
2017-18 –ൽ ഏപ്ര തിൽ മുതൽ ആഗെ്റ്റ് വസരയുള്ള 
കാലയളവ തിൽ ഇന്ത്യ 1,169,589.74 കകാെതി 
രൂപ മൂലത്യം വരുന്ന ഇറക്കുമതതി നെത്തി. ഇത് 
കെതിഞ്ഞ വര്ഷസത് ഇകത കാലയളവ തിസല 
ഇറക്കുമതതി മൂലത്യമായ 961,178.43 കകാെതി 
രൂപകയക്ാള് 21.68 ശതമാനം കൂടുതലാണ്. 
എണ്, രത്ങ്ങള്, അമൂലത്യമായ കലാഹങ്ങള്, 
നാണയങ്ങള്, ഇലക്കട്രാണതിസൈ് ൊേനങ്ങള്, 
യ�ങ്ങള്, എന്ജതിനകള്, പമ്കള്, ്ജവ 
രാെവെ്തക്ള്, ലൈാസ്റതിസൈ്, ഇരുമ്രുക്് 
ൊേനങ്ങള്, മൃഗങ്ങളുസെയും െെത്യങ്ങളുസെയും 
സകാഴുപ്പുകളും എണ്കളും, അയതിരുകള്, 
കലാഹമാല തിനത്യം, കലാഹാവശതിഷ്ം, ൊരം, 
സമഡതിക്ൽ ൊകങ്തതിക ഉപകരണങ്ങള് 
എന്നതിവയാണ് ഇന്ത്യയതികലയ്ക് ഇറക്കുമതതി 
സെയ്യുന്ന 10 പ്രോനസ്പെട്ട ൊമഗ്തികള്. 

കെതിഞ്ഞവര്ഷം ഇകതകാലയളവ തിസന 
െംബന്ധതിച് ആഗെ്റ്റ് 2017-ൽ ഏറ്റവം 
കൂടുതൽ വളര്ച കരഖസ്പെടുത്തിയ ൊേനങ്ങള് 
സപകട്രാളതിയം, സപകട്രാളതിയം ഉല്ന്നങ്ങള് (14.22 
ശതമാനം), ഇലക്കട്രാണതിസൈ് ൊേനങ്ങള് 
(27.44 ശതമാനം), യ�ങ്ങള്, ഇലക്ട്രതിക്ലും 
ഇലക്ട്രതിക്ൽ അലൊത്വയും (18.35 ശതമാനം), 
െത്വര്ണ്ം (68.90 ശതമാനം), പവ തിെം, അമൂലത്യമായ 
കല്ലുകള് (30.88 ശതമാനം) എന്നതിവയാണ്.  

കയറ്റുമതതിയതിൽ തെര്ചയായുള്ള ഇെതിവ തിസറെ 
പ്രവണത കനരതിടുന്നതതിനം വത്യാപാര വത്യവൊയ 
പ്രവര്ത്നങ്ങള് എളു്പെമാക്കുന്നതതിനം 
നതിര്മ്ാണ കെവനകമലകളതിസല കയറ്റുമതതി 
കപ്രാത്ാഹതി്പെ തിക്കുന്നതതിനം ഊന്നൽ 
നല്കതിസക്ാണ്് ഒരു പുതതിയ വ തികദശ 
വത്യാപാരനയത്തിന് 2015-20 കാലഘട്ടത്തികലയ്ക് 
ഇന്ത്യാ ഗവസമെറെ് (എഫ്.െ തി.പ തി.) തെക്മതിട്ടു. 
കക�െര്ക്ാരതിസറെ ‘കമക്് ഇന് ഇന്ത്യ’, 
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അദ്ധ്യായം 3, വധ്വസയായം, സസവനം, വധ്യാപയാരം

‘ഡതിജതിറ്റൽ ഇന്ത്യ’ എന്നരീ പരതിപാെതികള് 
ഇതതികനാസൊ്പെം കൂട്ടതികചര്ക്കുന്നതതിനള്ള ഒരു 
രൂപകരഖയും ഇതതിൽ ഉള്സ്പെടുത്തിയതിട്ടുണ്്. 

കേരളത്ഥിടല വ ഥികദശ 
വയാണഥിജ്യം 

സുഗന്ധവത്യഞ്ജനങ്ങള്, െമുകദാല്ന്നങ്ങള് 
എന്നതിവയുസെ കയറ്റുമതതിയതിൽ നസലൊരുഭാഗം 
െംഭാവനസെയ്യുന്നതതിലൂസെ രാജത്യത്തിസറെ 
കയറ്റുമതതിയതിൽ കകരളം പ്രോന പങ്് 
വഹതിക്കുന്നു. കകരളത്തിസല വ തികദശവാണതിജത്യം 
പ്രോനമായും സകാച തി തറമുഖം വെതിയാണ് 
നെക്കുന്നത്. കശുവണ്തി, കയര്, കയറുല്ന്നങ്ങള്, 
കതയതില, കാ്പെ തി, കുരുമുളക്, ഏലം, ഇഞ് തി, മറ്റ് 
സുഗന്ധവത്യഞ്ജനങ്ങള്, സുഗന്ധവത്യഞ്ജനങ്ങളുസെ 
എണ്, െമുകദാല്ന്നങ്ങള്, യ�ൊമഗ്തികള്, 
രാെവെ്തക്ള്, കല്ക്രതി, രാെവളം, 
അെംെ്കൃതവെ്തക്ള് എന്നതിവയാണ് 
കകരളത്തിസറെ പ്രോന വ തികദശവത്യാപാര 
ൊേനങ്ങള്. 

ആഭത്യന്രവം വ തികദശവം ഉള്സ്പെസെ 
സകാച തിതറമുഖം 2015-16-ൽ 
്കകാരത്യംസെയ്തിരുന്ന സമാത്ം െരക്് 220.18 
ലക്ഷം സമട്രതിക് െണ്ായതിരുന്നത് 13.16 ശതമാനം 
വര്ദ്ധതിച് 2016-17 -ൽ 250.07 ലക്ഷം െണ്ായതി. 
2015-16-ൽ ഇതതിന് മുന്പുള്ള വര്ഷകത്ക്ാള് 
2.33 ശതമാനം വളര്ചകയ ഉണ്ായതിരുന്നുള്ളു. 
ഇതതിൽ, 47.59 ലക്ഷം െണ് കയറ്റുമതതിയും 202.48 

ലക്ഷം െണ് ഇറക്കുമതതിയുമാണ്. (പട്ഥിേ 3.4.1 
കാണുക) 
 
സകാച തിതറമുഖം വെതിയുള്ള വ തികദശ, ആഭത്യന്ര 
കയറ്റുമതതി 2016-17 – ൽ 21.59 ശതമാനം 
വര്ദ്ധതിച്ചു. (അനുബന്ം 3.4.1). ആഭത്യന്ര 
കയറ്റുമതതി 2015-16 – ൽ 12.86 ലക്ഷം 
െണ്ായതിരുന്നത് 2016-17-ൽ 14.18 ലക്ഷം 
െണ്ായും വ തികദശ കയറ്റുമതതി 2015-16-ൽ 26.28 
ലക്ഷം െണ്ായതിരുന്നത് 2016-17-ൽ 33.41 
ലക്ഷം െണ്ായും വര്ദ്ധതിച്ചു. അവകലാകന വര്ഷം 
സമാത്ം ഇറക്കുമതതി 2015-16 വര്ഷകത്ക്ാള് 
11.35 ശതമാനം വര്ദ്ധതിച് 202.48 ലക്ഷം െണ്ായതി 
ഉയര്ന്നു. ഈ കാലയളവ തിൽ വ തികദശ ഇറക്കുമതതി 
121.44 ലക്ഷം െണ്തിൽനതിന്നും 145.92 ലക്ഷം 
െണ്ായതി ഉയര്ന്നതാണ് ഇതതിന കാരണം. 
ആഭത്യന്ര ഇറക്കുമതതി ഈ കാലയളവ തിൽ 
മുന്വര്ഷകത്യ്കാള് 6.35 ശതമാനം 
കുറയുകയാണുണ്ായത്.  

കതയതില, കശുവണ്തി, കയര്, കയറുല്ന്നങ്ങള്, 
കാ്പെ തി, കുരുമുളക്, ഏലം, ഇഞ് തി, മറ്റ് 
സുഗന്ധവത്യഞ്ജനങ്ങള്, സുഗന്ധവത്യഞ്ജന 
എണ്, െമുകദാല്ന്നങ്ങള്, യ�ൊമഗ്തികള്, 
രാെവെ്തക്ള്, രാെവളം മറ്റ് അെംെ്കൃത 
ൊേനങ്ങള് എന്നതിവയാണ് സകാച തി തറമുഖം 
വെതി കയറ്റുമതതിസെയ്യുന്ന പ്രോന വെ്തക്ള്. 
മുന്വര്ഷങ്ങളതിൽ കരഖസ്പെടുത്തിയതകപാസല 
തസന്ന 2016-17 വര്ഷവം കതയതില, അെംെ്കൃത 
കശുവണ്തി എന്നതിവയുസെ കയറ്റുമതതിയതിസല കുറവ് 
തെരുകയാണുണ്ായത്. കതയതില, കശുവണ്തി്പെരതി്പെ് 

പട്ഥിേ 3.4.1
ടേയാചഥി തുറമുഖം വഴഥി കേേയാര്യം ടചയ്ത ചരക്കുേള്

 2011-12മുതൽ 2016-17വടര
(അളവ് : ലക്ം ടമ്ഥിേ്െണ്ഥിൽ)

വ്യയാപയാരം

േയറ്റുമതഥി ഇറക്കുമതഥി
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
ആഭത്യന്രം 14.86 14.05 17.18 16.48 12.86 14.18 51.74 52.12 60.63 52.15 60.4 56.56

വ തികദശം 28.25 24.29 25.32 24.10 26.28 33.41 106.06 107.99 105.73 123.22 121.44 145.92

ആടേ 43.11 38.34 42.50 40.58 39.14 47.59 157.80 160.11 166.36 175.37 181.84 202.48
 

അവലംബം: വാര്ഷ ടിക റടികപ്ാര്ട്് 2015-16 ടകാച ടിന് കപാര്ട്് ട്രസ്റ്്
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സാമ്പത്തിക അവല�ാകനം 2017, ലകരള സംസ്ാന ആസൂത്രണ ല�ാര്ഡ്  

എന്നതിവയുസെ കയറ്റുമതതിയതിൽ യഥാക്രമം 4.19 
ശതമാനത്തിസറെയും, 22.75 ശതമാനത്തിസറെയും 
കുറവ് കരഖസ്പെടുത്തി. ഏസറകാലങ്ങള്ക്കുകശഷം 
കയറതിസറെ കയറ്റുമതതിയതിൽ ഭരീമമായ 
വളര്ചയാണുണ്ായതിട്ടുള്ളത്. 2015-16-ൽ 
നതിന്ന് ഈ കാലയളവ തിസല കയറ്റുമതതി 69.89 
ശതമാനം വര്ദ്ധതിച് 211,177 സമട്രതിക് െണ്ായതി. 
കെല തിൽനതിന്നും ലഭതിക്കുന്ന ഭക്ഷത്യ െ്ത്്, 
കാ്പെ തി എന്നതിവയുസെ കയറ്റുമതതിയതിൽ യഥാക്രമം 
16.43 ശതമാനവം 2.11 ശതമാനവം വളര്ച ഈ 
കാലയളവ തിൽ ഉണ്ായതി. സമാത്ം കയറ്റുമതതി 
2015-16-ൽ 39.14 ലക്ഷം സമട്രതിക് െണ്ായതിരുന്നത് 
21.59 ശതമാനം വര്ദ്ധതിച് 2016-17-ൽ 47.59 
ലക്ഷം സമട്രതിക് െണ്ായതി. 2011-12-ൽ 43.11 ലക്ഷം 
സമട്രതിക് െണ്ായതിരുന്ന കയറ്റുമതതിയുസെ അളവ് 
ആറുവര്ഷസത് കാലയളവ തിൽ 10.39 ശതമാനം 
മാ്ം വളര്ച കരഖസ്പെടുത്തി 2016-17-ൽ 47.59 
ലക്ഷം സമട്രതിക് െണ്ായതി. (അനുബന്ം 3.4.1)

സകാച തിതറമുഖം മുകഖനയുള്ള ഇറക്കുമതതിയതിലുള്ള 
വര്ദ്ധന 2016-17ലും തെര്ന്നു. 2015-16-ൽ 181.84 
ലക്ഷം െണ്ായതിരുന്ന ഇറക്കുമതതി 11.36 ശതമാനം 
വര്ദ്ധതിച് 2016-17 -ൽ 202.48 ലക്ഷം െണ്ായതി. 
രാെവളം, അെംെ്കൃത വെ്തക്ള്, ഇരു്്, 
ഉരുക്്, യ�ൊമഗ്തികള്, പ്ക്െലാെ്, 
അെംെ്കൃത കശുവണ്തി, ഭക്ഷത്യോനത്യം, 
സപകട്രാളതിയം എന്നതിവയാണ് പ്രോന ഇറക്കുമതതി 
ൊേനങ്ങള്. 2016-17-ൽ രാെവളങ്ങളുസെയും
അെംെ്കൃത ൊേനങ്ങളുസെയും 
ഇറക്കുമതതിയതിൽ 0.41 ശതമാനം കുറവണ്ായതി. 
പലവക ൊേനങ്ങളുസെ ഇറക്കുമതതി 2016-
17-ൽ 11.74 ശതമാനം വര്ദ്ധതിച്ചു. 2015-
16-ൽ ഇത് 4.63 ശതമാനമായതിരുന്നു. 
ഇരുമ്രുക്്, യ�ൊമഗ്തികള് എന്നതിവയുസെ 
ഇറക്കുമതതിയതിൽ 2015-16 വര്ഷം 44.47 
ശതമാനം വര്ദ്ധനവണ്ായക്പൊള് 2016-17-
ൽ 35.33 ശതമാനം കുറവാണുണ്ായതിട്ടുള്ളത്. 
അവകലാകന കാലയളവ തിൽ സകാച തിതറമുഖം വെതി 
174,344 സമട്രതിക് െണ് ഭക്ഷത്യോനത്യം ഇറക്കുമതതി 
സെയ്ത. ഈ കാലയളവ തിൽ സകാച തിതറമുഖം 
വെതി പ്ക്െലാെ് ഇറക്കുമതതി സെയ്തിട്ടതിലെ. 
അെംെ്കൃത കശുവണ്തിയുസെ ഇറക്കുമതതിയതിൽ 
44.21 ശതമാനം കുറവണ്ായതി. അെംെ്കൃത 
കശുവണ്തി, വളവം അെംെ്കൃത വെ്തക്ളും, 
പലവക ൊേനങ്ങള് എന്നതിവസയാെതിസക 
എലൊത്തിസറെയും ഇറക്കുമതതിയതിൽ ഈ 
കാലയളവ തിൽ കുറവണ്ായതി. (അനുബന്ം 3.4.2 
കാണുക) 

             സമുകദ്രയാല്ന്ങ്ങളുടെ      
                േയറ്റുമതഥി 
അന്ാരാഷ്ട്ര കക്ാളത്തിൽ 
ഇന്ത്യയതിൽനതിന്നുള്ള ശരീതരീകരതിച സെമ്രീനതിനം 
മത്ത്യത്തിനമുള്ള ഡതിമാറെ് കുതതിച്ചുയരുക്ാള് 
ഇന്ത്യ 2016-17-ൽ 37,870.91 കകാെതി രൂപ 
മൂലത്യംവരുന്ന 11.35 ലക്ഷം സമട്രതിക് െണ് 
െമുകദാല്ന്നങ്ങള് കയറ്റുമതതി സെയ്യുകയുണ്ായതി. 
മുന്വര്ഷം ഇത് 30,420.83 കകാെതി രൂപ 
മൂലത്യമുള്ള 9.46 ലക്ഷം സമട്രതിക് െണ്ായതിരുന്നു. 
2015-16 വര്ഷവമായതി താരതമത്യംസെയ്യുക്ാള് 
െമുകദാല്ന്ന കയറ്റുമതതിയുസെ അളവ തിലും 
മൂലത്യത്തിലും 2016-17 -ൽ യഥാക്രമം 19.98 
ശതമാനവം 24.49 ശതമാനവം വര്ദ്ധനവണ്ായതി. 
കകരളത്തിൽനതിന്നുള്ള െമുകദാല്ന്ന 
കയറ്റുമതതിയുസെ അളവ തിലും മൂലത്യത്തിലും 2016-17-
ൽ മുന് വര്ഷസത് അകപക്ഷ തിച് വര്ദ്ധനവണ്ായതി. 
െമുകദാല്ന്ന കയറ്റുമതതി 2015-16-ൽ 1.49 
ലക്ഷംസമട്രതിക്െണ്ായതിരുന്നത് 2016-17 -ൽ 1.59 
ലക്ഷം സമട്രതിക്െണ്ായതി വര്ദ്ധതിച്ചു. കയറ്റുമതതിമൂലത്യം 
4,644.42കകാെതി രൂപയതിൽ നതിന്നും 5008.54 
കകാെതി രൂപയായതി ഉയര്ന്നു. ഇന്ത്യയതിൽ നതിന്നുള്ള 
െമുകദാല്ന്ന  കയറ്റുമതതിയതിൽ  കകരളത്തിസറെ 
പങ്് അവകലാകന കാലയളവ തിൽ 15.77 
ശതമാനത്തിൽ നതിന്നും 14.02 ശതമാനമായും 
മൂലത്യത്തിസറെ കാരത്യത്തിൽ 15.27 ശതമാനത്തി 
ൽനതിന്ന് 13.23 ശതമാനമായും കുറഞ്ഞു. 2010-11 
മുതൽ 2016-17 വസരയുള്ള കാലയളവ തിൽ 
ഇന്ത്യയതിൽനതിന്നും കകരളത്തിൽനതിന്നുമുള്ള 
െമുകദാല്ന്ന കയറ്റുമതതിയുസെ മൂലത്യത്തിൽ യ
ഥാക്രമം 193.54 ശതമാനവം 150.16 ശതമാനവം 
വര്ദ്ധനവണ്ായതി. (പട്ഥിേ 3.4.2 കാണുക).
സകാഞ്്, മത്ത്യം, സ്കതിഡ്, ഉണക്തിയ വ തിഭവങ്ങള്, 
തണു്പെ തിചതം അലൊത്തമായ െമുകദാല്ന്നങ്ങള് 
എന്നതിവയാണ് പ്രോന െമുകദാല്ന്ന കയറ്റുമതതി 
വ തിഭവങ്ങള്. 2016-17 -ൽ കകരളത്തിൽനതിന്നുമുള്ള 
െമുകദാല്ന്ന കയറ്റുമതതിയുസെ ഇനംതതിരതിച്ചുള്ള 
വ തിവരങ്ങള് അനുബന്ം 3.4.3 -ൽ 
സകാടുത്തിരതിക്കുന്നു. 

2016-17-ൽ ഇന്ത്യയതിൽ നതിന്നുള്ള സമാത്ം 
കയറ്റുമതതിയുസെ അളവ തിസറെ 38.28 ശതമാനവം 
മൂലത്യത്തിസറെ 65.25 ശതമാനവം കരഖസ്പെടുത്തി 
ശരീതരീകരതിച സെമ്രീന് കയറ്റുമതതിയതിൽ സ്തിരമായതി 
മുന്നതിലുള്ള സ്ാനം നതിലനതിര്ത്തി. 2015-16 -സന 
അകപക്ഷ തിച് ശരീതരീകരതിച സെമ്രീസറെ കയറ്റുമതതി 
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2016-17-ൽ അളവ തിൽ 16.21 ശതമാനവം 
മൂലത്യത്തിൽ 23.28 ശതമാനവം വര്ദ്ധതിച്ചു. 
കയറ്റുമതതിയതിൽ മുന് വര്ഷകത്ക്ാള് 28.84 
ശതമാനം വളര്ച ്കവരതിച് രണ്ാം സ്ാനത്് 
നതിൽക്കുന്ന ശരീതരീകരതിച മത്ത്യത്തിസറെ അളവ് 
സമാത്ം കയറ്റുമതതിയുസെ 26.15 ശതമാനവം മൂലത്യം 
11.78 ശതമാനവമാണ്.  

2013-14 മുതൽ കകരളത്തിൽനതിന്നുള്ള 
കയറ്റുമതതിയതിൽ ഏറ്റവം മുന്നതിൽ നതിൽക്കുന്ന 
ശരീതരീകരതിച സെമ്രീനതിസറെ കയറ്റുമതതിയുസെ 
അളവ തിലും മൂലത്യത്തിലും 2015-16-സന അകപക്ഷ തിച്  
2016-17-ൽ യഥാക്രമം 10.56 ശതമാനത്തികറെയും 
8.56 ശതമാനത്തികറെയും കുറവണ്ായതി.  
2016-17-ൽ 2,178.01 കകാെതിമൂലത്യം വരുന്ന 
45,133 സമട്രതിക് െണ് സെമ്രീന് കയറ്റുമതതി 
സെയ്യുകയുണ്ായതി. ഇത്  യഥാക്രമം സമാത്ം 
കയറ്റുമതതിയുസെ മൂലത്യത്തിസറെ 43.49 ശതമാനവം 
അളവ തിസറെ 28.36 ശതമാനവമാണ്. 
കയറ്റുമതതിയുസെ മൂലത്യത്തിസറെ 19.10 ശതമാനം 
കരഖസ്പെടുത്തി ശരീതരീകരതിച കണവയ്കാണ് 
കയറ്റുമതതിയതിൽ രണ്ാം സ്ാനം.

അകമരതിക്യും സതക്്-കതിെകക്ഏഷത്യയും 
തെര്ന്ന് യൂകറാപത്യന് യൂണതിയനം ജ്പൊനം 
െമുകദാല്ന്നങ്ങളുസെ ഇറക്കുമതതിയതിൽ 
മുന്പന്തിയതിലുള്ള സ്ാനങ്ങള് 2016-17 ലും 
നതിലനതിര്ത്തി. ഇന്ത്യയുസെ െമുകദാല്ന്ന 
കയറ്റുമതതി ഏറ്റവം കൂടുതൽ യു.എെ്.എ 

(30.32 ശതമാനം) യതികലയ്കാണ്. തെര്ന്ന് 
സതക്്-കതിെകക് ഏഷത്യ (30.27 ശതമാനം), 
യൂകറാപത്യന് യൂണതിയന് (18.20 ശതമാനം), 
ജ്പൊന് (6.92 ശതമാനം), മറ്റു രാജത്യങ്ങള് (5.92 
ശതമാനം), മകേത്യഷത്യ (4.83 ശതമാനം), ്െന 
(3.54 ശതമാനം) എന്നതിങ്ങസനയാണ് മറ്റ് 
പ്രകദശങ്ങളതികലയ്ക്കുള്ള െമുകദാല്ന്ന കയറ്റുമതതി. 
2016-17 ൽ ഇന്ത്യയതിൽ നതിന്നും 1,88,617 
സമട്രതിക് െണ് െമുകദാല്ന്നങ്ങള് യു.എെ്.എ. 
ഇറക്കുമതതി സെയ്ത. 2015-16 -സന അകപക്ഷ തിച് 
ഇറക്കുമതതിയുസെ അളവ തിൽ 22.72 ശതമാനവം 
മൂലത്യത്തിൽ 33 ശതമാനവം വളര്ചയാണ് ഈ 
കാലയളവ തിൽ കരഖസ്പെടുത്തിയതിട്ടുള്ളത്. 2016-
17-ൽ ഇന്ത്യയതിൽനതിന്നുള്ള െമുകദാല്ന്ന 
ഇറക്കുമതതിയതിൽ മുന്പന്തിയതിലുള്ള രാജത്യങ്ങളും 
അവരുസെ പങ്കും താസെ കാണതിച തിരതിക്കുന്ന 
െ തി്ത്തിൽ സകാടുത്തിരതിക്കുന്നു. (ചഥിത്ം 3.4.1 
കാണുക) 

േശുവണ്ഥി േയറ്റുമതഥി
കയറ്റുമതതി – ഇറക്കുമതതി കണക്കുകളനെരതിച് 
2015-16-ൽ രാജത്യത്തിസറെ സമാത്ം 
കയറ്റുമതതിയുസെ 6.84 ശതമാനം 
കാര്ഷ തികകാല്ന്നങ്ങളാണ്. അതതിൽ സമാത്ം 
കാര്ഷ തികകാല്ന്ന കയറ്റുമതതിയുസെ 4.28 ശതമാനം 
െംഭാവന സെയ്തസകാണ്് കശുവണ്തി ആറാം 
സ്ാനത്ാണ്. 2016-17-ൽ ഇന്ത്യയതിൽനതിന്നും 
5168.78 കകാെതി രൂപയുസെ 82,302 സമട്രതിക് 

പട്ഥിേ3.4.2
ഇന്ത്യയഥിടലയംകേരളത്ഥിടലയംസമുകദ്രയാല്ന്ങ്ങളുടെ േയറ്റുമതഥി 

(2010-11 മുതൽ 2016-17വടര)
(അളവ് െണ്ഥിലും, മൂല്യം ലക്ം രൂപയഥിലും)

വർഷം
ഇന്ത്യ കേരളം

കേരളത്ഥിടറെ ഓഹരഥി 
(ശതമയാനത്ഥിൽ)

അളവ് മൂല്യം അളവ് മൂല്യം അളവ് മൂല്യം 
2010-11 813,091 1,290,147 124,615 200,210 15.33 15.52
2011-12 862,021 1,659,723 155,714 298,833 18.06 18.00
2012-13 928,215 1,885,626 166,399 343,585 17.93 18.22
2013-14 983,756 3,021,326 165,698 470,636 16.84 15.58
2014-15 1051,243 3,344,161 166,754 516,608 15.86 15.45
2015-16 945,892 3,042,083 149,138 464,442 15.77 15.27
2016-17 1134,948 3,787,090 159,141 500,854 14.02 13.23

അവലംബം: സമുകദ്രാല്ന്നകയറ്റുമതടിവ ടികസനഅകതാറടിറ്ടി
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ചഥിത്ം 3.4.1
സമുകദ്രയാല്ന് േയറ്റുമതഥി 2016-17 

ജ്പൊന് 6.92

യു.എെ്.എ..30.3
2

യൂകറാപത്യന് 
യൂണതിയന് 18.2
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ജ്പൊന്

യു.എെ്.എ.

യൂകറാപത്യന് യൂണതിയന്

്െന

സതക്കുകതിെക്ന് ഏഷത്യ

മകദ്ധത്യഷത്യ

മറ്റുള്ളവര്

                      അവലംബം: ടകാച ടിതുറമുഖ ട്രസ്റ്്

െണ് കശുവണ്തി്പെരതി്പെ് കയറ്റുമതതി സെയ്ത. 
2015-16-ൽ ഇത് 4,952.12 കകാെതി രൂപയുസെ 
96,346 സമട്രതിക് െണ് കശുവണ്തിയായതിരുന്നു. 
കയറ്റുമതതിയുസെ അളവ തിൽ 14.58 ശതമാനത്തിസറെ 
കുറവം മൂലത്യത്തിൽ 4.38 ശതമാനത്തിസറെ 
വര്ദ്ധനയുമാണ് കരഖസ്പെടുത്തിയതിട്ടുള്ളത്. 
യു.എെ്.എ., യു.എ.ഇ., ജ്പൊന്, ൌദതി 
അകറബത്യ, സനതര്ലാറെ്, ഫാന്െ്, 
സ്യതിന്, ജര്മ്നതി, ബൽജതിയം, സകാറതിയ 
എന്നതിവയാണ് ഇന്ത്യന് കശുവണ്തിയുസെ 2016-
17-സല പ്രോന കക്ാളങ്ങള്. യു.എെ്.എ.സയ 
രണ്ാംസ്ാനത്ാക്തി ഇത് ആദത്യമായതി 
യു.എ.ഇ. ഇന്ത്യയതിൽ  നതിന്നും ഏറ്റവംകൂടുതൽ 
കശുവണ്തി ഇറക്കുമതതി സെയ്യുന്ന രാജത്യമായതി. 
സമാത്ം കശുവണ്തിയതിറക്കുമതതിയുസെ 23 
ശതമാനം യു.എ.ഇ. യതിലും 21 ശതമാനം 
യു.എെ്.എ.യതിലുമാണ്. പ്രോന കക്ാളങ്ങളതിൽ 
െതിങ്പ്പൂര്, ഖത്ര്, അള്ജരീരതിയ, കജാര്ദ്ാന് 
എന്നതിവ ഇറക്കുമതതിയുസെ അളവ തിൽ വര്ദ്ധന 
കരഖസ്പെടുത്തി. മറ്റ് പ്രോന കക്ാളങ്ങളതിൽ 
ഇറക്കുമതതി കുറയുന്ന പ്രവണതയാണ് 
കാണതിക്കുന്നത്. 

മുന്�വര്ഷസത് അകപക്ഷ തിച് 2016-17-
ൽ കശുവണ്തി്പെരതി്പെ തിസറെ കയറ്റുമതതിയതിൽ 
കുത്സനയുള്ള ഇെതിവാണുണ്ായതിട്ടുള്ളത്. 
അളവ തിൽ 24.87 ശതമാനവം മൂലത്യത്തിൽ 

6.36 ശതമാനവം കുറവ് ഈ കാലയളവ തിൽ 
കരഖസ്പെടുത്കയുണ്ായതി. 2016-17 -ൽ കശുവണ്തി 
കയറ്റുമതതി 2,415.32 കകാെതി രൂപയുസെ 38054 
സമട്രതിക് െണ്ായതിരുന്നു. എന്നാൽ 2015-16 -ൽ 
2,579.49 കകാെതി രൂപയുസെ 50,652 സമട്രതിക് 
െണ് കശുവണ്തിയാണ് കയറ്റുമതതി സെയ്ത്. 
2015-16 -ൽ ഇന്ത്യയുസെ സമാത്ം കശുവണ്തി 
കയറ്റുമതതിയുസെ അളവ തിൽ കകരളത്തിസറെ 
വ തിഹതിതം 52.57 ശതമാനമായതിരുന്നത് 2016-
17-ൽ 46.24 ശതമാനമായതി കുറഞ്ഞു. കയറ്റുമതതി 
മൂലത്യത്തിസറെ കാരത്യത്തിൽ 2015-16-ൽ 52.09 
ശതമാനമായതിരുന്നത് 2016-17-ൽ 46.73 
ശതമാനമായതി കുറഞ്ഞു. (പട്ഥിേ 3.4.3 കാണുക)

2015-16-ൽ ഇന്ത്യയതിൽ നതിന്നുള്ള 
കശുവണ്തികത്ാസെണ്ക്യറ്റുമതതി 57.59 കകാെതി 
രൂപയ്ക്കുള്ള 11,677 സമട്രതിക് െണ്ായതിരുന്നത് 
2016-17-ൽ 44 കകാെതി രൂപയ്ക്കുള്ള 11,422 സമട്രതിക് 
െണ്ായതി കുറഞ്ഞു. ഇതതിസറെ കയറ്റുമതതിയുസെ 
അളവ തിലും മൂലത്യത്തിലും യഥാക്രമം 2.18 
ശതമാനത്തിസറെയും 23.63 ശതമാനത്തിസറെയും 
കുറവാണുണ്ായതിട്ടുള്ളത്. 2015-16-ൽ 
സകാച തിതറമുഖം വെതിയുള്ള കയറ്റുമതതി 0.27 
കകാെതിരൂപയുസെ 111 സമട്രതിക് െണ്ായതിരുന്നു. 
(അനുബന്ം 3.4.4 കാണുക)
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അദ്ധ്യായം 3, വധ്വസയായം, സസവനം, വധ്യാപയാരം

കലാകത്തിസല അെംെ്കൃത കശുവണ്തി 
ഉല്ാദകരതിൽ ഒന്നാം സ്ാനത്തസന്ന ഇന്ത്യ 
തെരുകയാണ്. 2015-16-ൽ അെംെ്കൃത 
കശുവണ്തി ഉല്ാദനം 670,300 സമട്രതിക് 
െണ്ായതിരുന്നത് 2016-17-ൽ 779,335 സമട്രതിക് 
െണ്ായതി. വ തിയറ്റ്നാം, ബ്െരീൽ, താന്ൊനതിയ, 
ഐവറതികകാെ്റ്റ്, ഗതിനതിയ, സമാൊംബ തിക്്, 
ഇകന്ാകനഷത്യ എന്നതിവയാണ് മറ്റ് പ്രമുഖ 
അെംെ്കൃത കശുവണ്തി ഉല്ാദക രാജത്യങ്ങള്. 
2016-17-ൽ 8,839.42 കകാെതി രൂപയ്ക്കുള്ള 770,446 
സമട്രതിക് െണ് അെംെ്കൃത കശുവണ്തി 
ഇന്ത്യയതികലയ്ക് ഇറക്കുമതതിസെയ്ത. 2015-16-ൽ 
ഇത് 8,561.01 കകാെതി രൂപയ്ക്കുള്ള 958,339 സമട്രതിക് 
െണ്ായതിരുന്നു. അെംെ്കൃത കശുവണ്തിയുസെ 
യൂണതിറ്റ് വ തില കതി.ഗ്ാമതിന് 89.33 രൂപയതിൽ 
നതിന്നും 114.73 രൂപയായതി വര്ദ്ധതിചതാണ് 
അെംെ്കൃത കശുവണ്തിയുസെ ഇറക്കുമതതിമൂലത്യം 
ഉയര്ന്നതതിനകാരണം. അകതെമയം 
സകാച തിതറമുഖം വെതിയുള്ള അെംെ്കൃത 
കശുവണ്തി ഇറക്കുമതതി 2015-16-ൽ 157,905 
സമട്രതിക് െണ്ായതിരുന്നത് 45 ശതമാനം കുറഞ്ഞ് 
2016-17-ൽ 86,821 സമട്രതിക് െണ്ായതി. 

േയാപ്ഥി േയറ്റുമതഥി
2016-17 -ൽ ഇന്ത്യയതിൽ നതിന്നുള്ള കാ്പെ തി 
കയറ്റുമതതി 5,634.84 കകാെതി (താൽകാല തികം)
രൂപയ്ക്കുള്ള 355,665 സമട്രതിക് െണ്ാകുന്നു. 2015-16-
ൽ ഇത് 5,175.61 കകാെതിരൂപയ്ക്കുള്ള 318,039 സമട്രതിക് 
െണ് ആയതിരുന്നു. മുന്വര്ഷസത് അകപക്ഷ തിച് 

അളവ തിൽ 11.83 ശതമാനവം മൂലത്യത്തിൽ 8.87 
ശതമാനവം വര്ദ്ധനവണ്ായതി. 2016-17-ൽ 
കകരളത്തിൽ സകാച തിതറമുഖം വെതിയുള്ള കാ്പെ തി 
കയറ്റുമതതി 885.22 കകാെതിരൂപയ്ക്കുള്ള 55,874 
സമട്രതിക് െണ്ായതിരുന്നു. 2015-16-ൽ ഇത് 858.16 
കകാെതിരൂപയ്ക്കുള്ള 54,720 സമട്രതിക് െണ് ആയതിരുന്നു. 

കതയഥില േയറ്റുമതഥി
ഇന്ത്യയതിൽ നതിന്നുള്ള കതയതില കയറ്റുമതതി 2016-
17-ൽ 4,632.50 കകാെതി രൂപയ്ക്കുള്ള 227,630 സമട്രതിക് 
െണ്ായതിരുന്നു. 2015-16-ൽ ഇത് 4493.1 കകാെതി 
രൂപയ്ക്കുള്ള 232,920 സമട്രതിക് െണ് ആയതിരുന്നു. 
കയറ്റുമതതിയുസെ മൂലത്യത്തിൽ 3.1ശതമാനം 
വര്ദ്ധനവം അളവ തിൽ 2.27 ശതമാനം 
കുറവമുണ്ായതി. കകരള തറമുഖങ്ങളതിൽ  നതിന്നും 
2015-16 -ൽ 1,025.34 കകാെതി രൂപയ്ക്കുള്ള 69,706 
സമട്രതിക് െണ് കതയതില കയറ്റുമതതിസെയ്ത. 2014-15 
-ൽ ഇത് 948.78 കകാെതി രൂപയ്ക്കുള്ള 69,343 സമട്രതിക് 
െണ്ായതിരുന്നു. കതയതില കയറ്റുമതതി അളവ തിൽ 0.52 
ശതമാനവം മൂലത്യത്തിൽ 8.07 ശതമാനവം കനരതിയ 
വര്ദ്ധനവ് കരഖസ്പെടുത്തി. (പട്ഥിേ 3.4.4 കാണുക)

േയറും േയറുല്ന്ങ്ങളുടെയം 
േയറ്റുമതഥി

ഇന്ത്യയതിൽ  നതിന്നുള്ള കയറുല്ന്നങ്ങളുസെ 
കയറ്റുമതതി 2015-16-ൽ 1,901.43 കകാെതിയുസെ 
752,020 സമട്രതിക് െണ്ായതിരുന്നത് 2016-17 -ൽ 

പട്ഥിേ 3.4.3
േശുവണ്ഥി േയറ്റുമതഥി – കേരളം ഇന്ത്യ

(2010-11 മുതൽ 2016-17 വടര)
(അളവ് : ടമ്ഥിേ് െണ്, മൂല്യം : രൂപ കേയാെഥിയഥിൽ)

വർഷം
കേരളം * ഇന്ത്യ

കേരളത്ഥിടറെ വ ഥിഹഥിതം 
(ശതമയാനത്ഥിൽ)

അളവ് മൂല്യം അളവ് മൂല്യം അളവ് മൂല്യം
2010-11 56,578 1,478.67 105,755 2,819.39 53.50 52.45
2011-12 68,655 2,295.84 130,869 4,383.82 52.46 52.37
2012-13 53,624 2,138.47 100,105 4,046.23 53.57 52.85
2013-14 65,679 2,861.75 114,791 5,058.73 57.22 56.57
2014-15 68,150 3,098.75 118,952 5,432.85 57.29 57.04
2015-16 50,652 2,579.49 96,346 4,952.12 52.57 52.09
2016-17 38,054 2,415.32 823,02 5,168.78 46.24 46.73

   *ടകാച ടി തുറമുഖം വഴടിയുള്ള കയറ്റുമതടി 
  അവലംബം: കാഷയു എക്്കപാര്ട്് ടകകൌണ്സടിൽ ഓഫ് ഇന്്യ
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സാമ്പത്തിക അവല�ാകനം 2017, ലകരള സംസ്ാന ആസൂത്രണ ല�ാര്ഡ്  

പട്ഥിേ 3.4.4
കേരളത്ഥിടലയം ഇന്ത്യയഥിടലയം തുറമുഖങ്ങളഥിൽ നഥിന്നുള്ള കതയഥില േയറ്റുമതഥി

 (2010-11 മുതൽ 2016-17 വടര)
(അളവ്: ടമ്ഥിേ് െണ്, മൂല്യം: രൂപ കേയാെഥിയഥിൽ)    

വർഷം
കേരളം ഇന്ത്യ

അളവ് മൂല്യം അളവ് മൂല്യം
2010-11 48,104 552.12 222,019 3,058.31
2011-12 71,784 742.87 214,355 3,304.83
2012-13 69,017 904.62 216,231 4,005.93
2013-14 75,036 1,064.67 225,764 4,509.09
2014-15 69,343 948.79 199,077 3,823.64
2015-16 69,706 1,025.34 232,920 4,493.10

2016-17* 227,630 4,632.50
           അവലംബം: റ്രീകബാര്ഡ്് ഇന്്യ, *ഏപ് ടിൽ മുതൽ ടസപ്തംബര്വടര

228,164 കകാെതി രൂപയുസെ 957,045 സമട്രതിക് 
െണ്ായതി വര്ദ്ധതിച്ചു. കയര്മാറ്റു്, കയര്നാര്, 
കയറ്റുപായ, െകതിരതി, െവ തിട്ടതി, കാര്്പെറ്റ് മറ്റ് 
കയറുല്ന്നങ്ങള് എന്നതിവയാണ് പ്രോനമായും 
കയറ്റുമതതി സെയ്യുന്ന ൊേനങ്ങള് യു.എെ്.എ. 
(23 ശതമാനം), സനതര്ലാന്ഡ് (8 ശതമാനം), 
യു.സക. (4.85 ശതമാനം) എന്നതിവയാണ് 
കയറുല്ന്നങ്ങളുസെ 2016-17-സല പ്രോന 
കക്ാളങ്ങള്. ഈ കാലയളവ തിൽ യു.എെ്.എ. 
532.87 കകാെതി രൂപയുസെ 133,536.72 സമട്രതിക് 
െണ് കയറുല്ന്നങ്ങളും സനതര്ലാന്ഡ് 181.48 
കകാെതി രൂപയുസെ 82,487.53 സമട്രതിക് െണ് 
കയറുല്ന്നങ്ങളും ഇറക്കുമതതി സെയ്യുകയുണ്ായതി. 
2011-17 കാലയളവ തിൽ യു.എെ്.എ. 6.27 കകാെതി 
രൂപയുസെ 595.89 സമട്രതിക് െണ് കയറ്റുപായയും 

30.60 കകാെതി രൂപയുസെ 28,604.63 സമട്രതിക് 
െണ് െവ തിട്ടതിയും ഇറക്കുമതതി സെയ്യുകയുണ്ായതി. 
കമൽ്പെറഞ്ഞ കാലയളവ തിൽ കയര്നാരതിസറെ 
പ്രോനസ്പെട്ട കക്ാളങ്ങള് സനതര്ലാന്ഡം 
അതകെതിഞ്ഞാൽ ഇറ്റല തിയുമാണ്. 11.69 കകാെതി 
രൂപയുസെ 1,547.89 സമട്രതിക് െണ് െകതിരതിനാര് 
ഈ കാലയളവ തിൽ സനതര്ലാന്ഡ് ഇറക്കുമതതി 
സെയ്ത. 

2010-11 മുതൽ 2015-16 വസരയുള്ള വര്ഷങ്ങളതിസല 
കയറതിസറെയും കയറുല്ന്നങ്ങളുസെയും 
ഇറക്കുമതതിയുസെ പ്രവണത ചഥിത്ം 3.4.2 -ൽ 
കാണതിച തിരതിക്കുന്നു.

ചഥിത്ം 3.4.2
േയറഥിടറെയം േയറുല്ന്ങ്ങളുകെയം 

ടേയാചഥി തുറമുഖംവഴഥിയള്ള േയറ്റുമതഥി (അളവ് : ലക്ം ടമ്ഥിേ് െണ്)
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                      അവലംബം: ടകാച ടി തുറമുഖ ട്രസ്റ്്
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അദ്ധ്യായം 3, വധ്വസയായം, സസവനം, വധ്യാപയാരം

സുഗന്വ്യഞ്ജനങ്ങളുടെ 
േയറ്റുമതഥി

ഇന്ത്യയതിൽ നതിന്നുള്ള സുഗന്ധവത്യഞ്ജനങ്ങളുസെ 
കയറ്റുമതതിയതിലുള്ള വളര്ച 2016-17 -ലും 
തെരുകയും അളവ തിലും ആദായത്തിലും റതിക്ാര്ഡ് 
വര്ദ്ധന ്കവരതിക്കുകയും സെയ്ത. 2015-16 
-ൽ 16,238.23 കകാെതി രൂപയുസെ 843,255 സമട്രതിക് 
െണ് ആയതിരുന്ന ഇന്ത്യയുസെ സുഗന്ധവത്യഞ്ജന 
കയറ്റുമതതി 2016-17 -ൽ 17,664.61 കകാെതി രൂപ 
മൂലത്യംവരുന്ന 947,790 സമട്രതിക് െണ്ായതി വര്ദ്ധതിച്ചു. 
അളവ തിൽ 12.39 ശതമാനത്തിസറെയും മൂലത്യത്തിൽ 
8.78 ശതമാനത്തിസറെയും വര്ദ്ധനയാണ് ഇത് 
കാണതിക്കുന്നത്. 

കകരളത്തിൽനതിന്നുള്ള സുഗന്ധ 
വത്യഞ്ജനങ്ങളുസെ കയറ്റുമതതി (സകാച തി, 
തതിരുവനന്പുരം തറമുഖങ്ങള്വെതി) 2015-16 
-ൽ 3,905.18 കകാെതിയുസെ 100,076 സമട്രതിക് 
െണ്ായതിരുന്നത് 2016-17-ൽ 3857.88 
കകാെതി രൂപ മൂലത്യംവരുന്ന 84,656.95 സമട്രതിക് 
െണ്ായതി കുറയുകയാണുണ്ായത്. അളവ തിൽ 
15.41 ശതമാനത്തിസറെയും മൂലത്യത്തിൽ 
1.21 ശതമാനത്തിസറെയും കുറവാണ് ഇത് 
കാണതിക്കുന്നത്.  2016-17-ൽ കകരളത്തിൽ 
നതിന്നുമുള്ള സുഗന്ധ വത്യഞ്ജന കയറ്റുമതതിയതിൽ 
കുറവണ്ാസയങ്തിലും മഞ്ഞള്, ജരീരകം, സെലറതി, 
െതകു്പെ, സവളുത്ള്ളതി, ജാതതിക്, കൊളം, 
കറതിപൗഡര്/കൂട്ട് എന്നരീ സുഗന്ധ വത്യഞ്ജനങ്ങളുസെ 
കയറ്റുമതതിയതിൽ അളവ തിലും മൂലത്യത്തിലും മുന് 
വര്ഷസത് അകപക്ഷ തിച് വര്ദ്ധനയുണ്ായതിട്ടുണ്്. 
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സയാമൂഹ്യകസവനം
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അദ്ധ്യായം 4, സയാമൂഹധ്സസവനം

കകരളത്തിസല വ തിദത്യാഭത്യാെം എലൊ 
വ തിഭാഗങ്ങളതിസലയും ജനങ്ങസള 
ഉള്സ്പെടുത്തിയുള്ളതം ഏവര്ക്കും പ്രാപത്യവമാണ്. 
വളസര ഉയര്ന്ന ൊക്ഷരതാ നതിലവാരമുള്ള 
ഈ െംസ്ാനത്് രാജത്യസത് മറ്റ് 
െംസ്ാനങ്ങളതിൽ നതിന്നും വത്യതത്യസ്തമായതി 18 
വയസ്സു് വസരയുള്ള എലൊ കുട്ടതികള്ക്കും അവരുസെ 
ആവശത്യങ്ങള്ക്നെരതിച്ചുള്ള വ തിദത്യാഭത്യാെ 
വ തികെന െംവ തിോനം നെ്പൊക്തി വരുന്നു. വളസര 
കുറച്ചു വ തിഭാഗങ്ങള്സക്ാെതിസക െംസ്ാനത്് 
സകാെതിഞ്ഞുകപാകൽ അനപാതം ഏതാണ്്  
പൂജത്യം ആസണന്നു തസന്ന പറയാവന്നതാണ്. 

കുറഞ്ഞ ൊ്ത്തിക വളര്ചയും, ഉയര്ന്ന 
ൊമൂഹതിക വ തികെനവമുള്ള  കകരളത്തിസറെ 
െവ തികശഷ വ തികെന പ്രവര്ത്നങ്ങളതിൽ 
വ തിദത്യാഭത്യാെത്തിസറെ പങ്് െ്തതത്യര്ഹമാണ്.

െംസ്ാനത്് വ തിദത്യാഭത്യാെത്തിസറെ അവസ്യും 
നതിലവാരവം   വളസര ശ്രകദ്ധയമാസണങ്തിലും 
പ്രകതത്യകം െംകബാേന സെകയ്ണ് െ തില 
പ്രശ്നങ്ങള് നതിലനതിൽക്കുന്നുണ്്. വ തിദത്യാഭത്യാെ 
രംഗത്് പ്രകതത്യകതിച് ഉന്നതവ തിദത്യാഭത്യാെത്തിൽ, 
കകരളത്തിസറെ വ തിദത്യാഭത്യാെ കനട്ടങ്ങസള 
സമചസ്പെടുത്ന്നതതിനം െംരക്ഷ തിക്കുന്നതതിനം 

മാനവ വടികസനത്തടിനുകവണടിയുളള നടികക്ഷപത്തടിൽ കകരളം പ്സടിദ്ധമാണ്. പകൌരന്നാര്ക്കു 
കവണടിയുളള കക്ഷമത്തടിന് പ്ഥമ പരടിഗണന നല്കുന്നതാണ് കകരളത്തടിടറെ വടികസന ഗാഥയുടെ 
മുഖമുദ്ര. മാനവ വടികസനത്തടിടല കകരളത്തടിടറെ കനട്ങ്ങള് കദശരീയ – അന്ര്കദശരീയ ശ്ദ്ധ പടിെടിച്ചു 
കനെടിയടിട്ണ്. ജനങ്ങള്ക്് കവണടിയുളള സമര്പ്ടിത പ്വര്ത്തനങ്ങള് തുെരുന്നതടിടറെ ഭാഗമായടി 
വടിദ്യാഭ്യാസം, ആകരാഗ്യം, ഭവനം, ശുെടിത്വ പൂര്ണമായ പരടിസ്ടിതടി എന്നരീ കമഖലകളടിൽ നാലു 
മടിഷനുകള്ക്് സര്ക്ാര് തുെക്ം കുറടിചടിട്ണ്. സംസ്ാനകത്തയ്ക് കുെടികയറുന്നവര്ക്കുകവണടിയും 
കക്ഷമ പ്വര്ത്തനങ്ങള് വ്യാപടിചടിട്ണ്. കകരളത്തടിടറെ ഭൂമടിശാസ്് അതടിരുകള്ക്പ്റമുളള 
പ്വാസടി മലയാളടികള്ക്കും കവണടിയും സര്ക്ാര് നയപരമായ ഇെടപെലുകള് നെതുന്നുണ്. 
സംസ്ാനടത്ത ജനങ്ങളുടെ ജരീവടിത നടിലവാരം ടമചടപ്ടുതുന്നതടിന് സഹായകരമായ 
രരീതടിയടിലാണ് സമഗ്മായ നയങ്ങളും പദ്ധതടികളും രൂപകല്ന ടെയ്ടിരടിക്കുന്നത്..
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വഥിദ്യയാഭ്യയാസം

4.1 മാനവ കശഷടി
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സാമ്പത്തിക അവല�ാകനം 2017, ലകരള സംസ്ാന ആസൂത്രണ ല�ാര്ഡ്  

കവണ്തി വളസര സമചസ്പെട്ട രരീതതിയതിൽ 
പ്രവര്ത്തികക്ണ്തണ്്. വ തിദത്യാഭത്യാെത്തിസറെ 
ഗുണനതിലവാരം വര്ദ്ധതി്പെ തിക്കുന്നതതിനായതി 
െ്കൂള്, ഉന്നത വ തിദത്യാഭത്യാെ കമഖലകള്ക്് 
പ്രകതത്യക ഊന്നൽ നൽകകണ്ത് സുപ്രോന 
കെമയാണ്. അക്ാദമതിക കനട്ടങ്ങള്,  ്നപുണത്യ 
വ തികെന വ തിദത്യാഭത്യാെം, പാഠത്യപദ്ധതതിയതിൽ 
നൂതന ൊകങ്തതിക വ തിദത്യ നെ്പൊക്കുക, 
നതിലവാരം ഉയര്ത്ന്നതതിനം ്വദഗ്ദ്ധത്യം 
കനടുന്നതതിനം അദ്ധത്യാപകര്ക്് നൂതന 
പരതിശരീലന പരതിപാെതികള് െംഘെതി്പെ തിക്കുക, 
കലാകായതികയതിനങ്ങളതിൽ ശ്രദ്ധ കക�രീകരതിക്ൽ, 
്വകലത്യമുള്ള കുട്ടതികള്ക്് കവണ്തി പ്രകതത്യകമായതി  
പരതിപാെതികള് തയ്ാറാക്കുക, ല തിംഗപദവ തി 

പഠനം തെങ്ങതിയവയാണ് പ്രകതത്യകമായതി 
െംകബാേന സെകയ്ണ് പ്രോന പ്രശ്നങ്ങള്.   
അക്ാദമതിക മതികവം   എലൊവസരയും 
ഉള്സപടുത്ലും പദ്ധതതികളുസെ  പ്രാഥമതിക 
കര്ത്വത്യമായതി കരുതക്ാള് തസന്ന 
ഉൽ്പൊദന- ഉന്നത വ തിദത്യാഭത്യാെ കമഖലയുസെയും  
മാറതിസകാണ്തിരതിക്കുന്ന  കാലഘട്ടത്തിസറെയും   
ആവശത്യങ്ങള് മുന്കൂട്ടതി മനസ്തിലാക്തി 
പ്രവര്ത്തികക്ണ്താണ്.

വ തിദത്യാഭത്യാെകമഖലയതിസല ആധുനതിക 
ആവശത്യങ്ങളും അതതിസറെ പ്രാോനത്യവം 
ഉള്സക്ാണ്് 13-ാം പഞ്വത്ര പദ്ധതതിയതിൽ 
െര്ക്ാര് ഇെസപെല തിനള്ള പ്രോന 

കബയാക്് 4.1.1
ടപയാതുവഥിദ്യയാഭ്യയാസ സംരക്ണ യജ്ം

ടപയാതുവഥിദ്യയാഭ്യയാസ നവീേരണ പ്വർത്നം ലക്്യം 
1. 1000 വതിദത്യാലയങ്ങസള മതികവതിസറെ കക�ങ്ങളാക്തി ഉയര്ത്ക.

2. 9 സതാട്ട് 12 വസരയുള്ള എലൊ ക്ാെ്മുറതികസളയും നൂതന ൊകങ്തതികവതിദത്യ ഉപകയാഗതിക്കുന്ന ക്ാെ്   
     മുറതികളാക്തി മാറ്റുക.   
3.1000-ത്തിൽ കൂടുതൽ വതിദത്യാര്ത്ഥതികള് പഠതിക്കുന്ന െ്കൂളുകളതിസല അെതിസ്ാന ൌകരത്യ വതികെനം  
    സമചസ്പെടുത്ക.

4. ്പ്രമറതി െ്കൂളുകളതിസല അെതിസ്ാന ൌകരത്യ വതികെനം സമചസ്പെടുത്ക.

5. ഇം്രീഷ് ഭാഷാ പാെവസത് കപ്രാത്ാഹതി്പെതിക്കുക.

6. 50 ഉം 100 ഉം വര്ഷങ്ങള് പൂര്ത്തിയാക്തിയ െ്കൂളുകളുസെ നവരീകരണത്തിനള്ള പ്രകതത്യക പാകക്ജുകള്. 

സംഘെനയടെ ഘെന 
സപാതവതിദത്യാഭത്യാെ നവരീകരണ പ്രവര്ത്നങ്ങസള  കക്രാഡരീകരതിക്കുന്നതതിന് ബഹുമാനസ്പെട്ട മുഖത്യമതി�സയ 
സെയര്മാനം സപാതവതിദത്യാഭത്യാെ സെക്രട്ടറതിസയ മതിഷന് സെക്രട്ടറതിയായും െംസ്ാനതല മതിഷന് 
രൂപരീകരതിക്കുകയുണ്ായതി. മതിഷന് സെക്രട്ടറതിയായതി ജതിലൊ കളക്െറും  അേത്യക്ഷനായതി ജതിലൊ ആസൂ്ണ കമ്തിറ്റതി 
സെയര്കപെ്െനം ഉള്സ്പെടുന്ന ജതിലൊതല മതിഷനം രൂപരീകരതിചതിട്ടുണ്്. പ്രെ്തത കാം്യതിനതിസറെ പ്രവര്ത്നങ്ങസള 
കൂട്ടതികയാജതി്പെതിക്കുന്നതതിനായതി െംസ്ാന-ജതിലൊതല ചുമതലാ െംഘെനകസളയും രൂപരീകരതിചതിട്ടുണ്്.

1000 വഥിദ്യയാലയങ്ങടള മഥിേവഥിടറെ കേ�ങ്ങളയാക്ഥി നഥിലവയാരമുയർത്തുേ.
ഒരു െ്കൂളതിനകവണ്തി സമാത്ം സെലവതിസറെ 50ശതമാനം അസലെങ്തിൽ പരമാവേതി തക 5 കകാെതി രൂപയാണ്   
െംസ്ാന െര്ക്ാര് സെലവെതികക്ണ്ത്. ആവര്ത്നസെലവകള് വഹതിക്കുന്നതതിനായുള്ള ബാക്തി തക 
െ്കൂള് പതി.െതി.എകയാ, മറ്റ് ഏജന്െതികകളാ വഹതികക്ണ്താണ്.  ഇതതിസറെ പ്രാരംഭഘട്ടസമന്ന നതിലയതിൽ 37 
െ്കൂളുകളുസെ മാസ്റര് ലൈാന് കതിറ്റ്കകാ തയ്ാറാക്കുകയും പ്രെ്തത െ്കൂളുകള്ക്് െര്ക്ാര് ഭരണാനമതതി 
നൽകതിയതിട്ടുമുണ്്. രണ്ാം ഘട്ടത്തിൽ കതിറ്റ്കകാ 69 െ്കൂളുകളുസെ മാസ്റര് ലൈാന് തയ്ാറാക്കുകയും പ്രെ്തത 
െ്കൂളുകള്ക്് െര്ക്ാര് ഭരണാനമതതി നൽകുകയും സെയ്തിട്ടുണ്്.

       അവലംബം : ടപാതുവടിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്്
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അദ്ധ്യായം 4, സയാമൂഹധ്സസവനം

 കബയാക്്  4.1.2
ചങ്ങയാതഥി: കുെഥികയറ്റ ടതയാഴഥിലയാളഥിേളുടെ സയാക്രത പദ്ധതഥി

മലയാളം നന്നായതി എഴുതവാനം വായതിക്ാനം ലക് ഷത്യം വച്ചു സകാണ്് കുെതികയറ്റസത്ാെതിലാളതികള്ക്ായതി  
കകരള െംസ്ാന ൊക്ഷരതാ മതിഷന് അകതാറതിറ്റതിയുസെ പ്രകതത്യക പരതിപാെതിയാണ് െങ്ങാതതി. െംസ്ാനസത് 
ഏറ്റവം വലതിയ കുെതികയറ്റ സതാെതിലാളതികളുള്ള നഗരമായ എറണാകുളം ജതിലെയതിസല സപരു്ാവൂര് നഗരെഭയതിൽ 
ബഹു. മുഖത്യമ�തി ശ്രരീ. പതിണറായതി വതിജയന് 2016 ഡതിെംബര് 12 ന് പദ്ധതതിയ്ക് തെക്മതിടുകയുണ്ായതി. ഈ 
പരതിപാെതിക്് 'ഹമാരതി മലയാളം' (നമ്മുസെ മലയാളം)  എന്ന കപരതിൽ ഒരു പാഠപുസ്തകം തയ്ാറാക്തിയതിട്ടുണ്്. 
മനഷത്യാവകാശങ്ങള്, ഭരണഘെനാ മൂലത്യങ്ങള്, സതാെതിലാളതികളുസെ അവകാശങ്ങള്, ആകരാഗത്യകരമായതം 
ശുെതിതത്വമയവമായ ജരീവതിതത്തിസറെ ആവശത്യകത എന്നതിവ ഈ പാഠപുസ്തകത്തിൽ ഉള്സപടുത്തിയതിട്ടുണ്്. കുെതികയറ്റ 
സതാെതിലാളതികള്ക്് ്ദനംദതിന ജരീവതിതത്തിൽ ൌകരത്യപ്രദമായും സുതാരത്യമായും പ്രാകദശതിക ജനതയുമായതി 
ഇെസപൊന് കെതിയുന്ന വതിേത്തിലാണ് ഈ പുസ്തകം രൂപകൽ്പെന സെയ്തിരതിക്കുന്നത്. കുെതികയറ്റസത്ാെതിലാളതികസള 
തതിരതിചറതിയുന്നതതിന്, സപരു്ാവൂര് മുനതിെതി്പൊലതിറ്റതിയതിൽ നെത്തിയ െര്കവയതിൽ  3211 സതാെതിലാളതികളാനള്ളത്. 
432 കുെതികയറ്റസത്ാെതിലാളതികസള ഉള്സ്പെടുത്തിസകാണ്് 'െങ്ങാതതി ' എന്ന കപരതിൽ രജതിസ്റര് സെയ്ത് ഈ 
ക്ാസുകള് ആരംഭതിചതിട്ടുണ്്. മദെ ഹാളുകള്, ഫാക്െറതികള്, ്ലബ്റതി ഹാളുകള്, മറ്റ് സപാതസ്ലങ്ങള് 
ഉള്സ്പെസെയുള്ള വതിവതിേ സ്ലങ്ങളതിൽ 27 ബാച്ചുകളതിൽ ക്ാസുകള് നെന്നു വരുന്നു. സപരു്ാവൂരതിസല 
പരതിപാെതിയുസെ വതിജയത്തിസറെ അെതിസ്ാനത്തിൽ ൊക്ഷരതാ മതിഷന് അകതാറതിറ്റതിയുസെ പദ്ധതതി എലൊ 
ജതിലെകളതികലക്കും വത്യാപതി്പെതിചതിട്ടുണ്്. പദ്ധതതിയുസെ രണ്ാംഘട്ടം ഓകരാ ജതിലെയതിൽ നതിന്നും ഒരു പ്രാകദശതിക സ്ലം 
തതിരസഞ്ഞടുക്കുകയും തതിരസഞ്ഞടുക്സ്പെട്ട പ്രാകദശതിക സ്ലങ്ങളതിൽ െര്കവ നെത്കയും സെയ്യുന്നുണ്്. 
രണ്ാംഘട്ട പരതിപാെതിയതിൽ  കുെതികയറ്റക്ാരുസെ ഹതിന്തിയതിസല ൊക്ഷരതാ മാനദണ്ങ്ങള് സമചസ്പെടുത്ന്നതതിനം 
ആകരാഗത്യപരമായ ജരീവതിത്ശലതി ്കവരതിക്കുന്നതതിന  െഹായതിക്കുന്നതതിനമായാണ് ലക്ഷത്യമതിടുന്നത്. 
കുെതികയറ്റക്ാര്ക്്  പ്രകവശനം നൽകുന്നതതിനം അവസര ഈ പദ്ധതതിയുസെ ഭാഗമാക്കുന്നതതിനമായതി 
പ്രാകദശതിക സ്ാപനങ്ങളതിൽ പ്രകതത്യക കമ്തിറ്റതികള് രൂപരീകരതിചതിട്ടുണ്്. രാജത്യത്തിസറെ വതിവതിേ ഭാഗങ്ങളതിൽ നതിന്ന് 
െംസ്ാനത്തികലക്് കുെതികയറതിയ 25 ലക്ഷം സതാെതിലാളതികള്ക്് െംസ്ാന ഗവണ്സമന്റതിസറെ ഈ പ്രകതത്യക 
പദ്ധതതി പ്രകയാജനകരമായതിരതിക്കും

       അവലംബം: സംസ്ാന സാക്ഷരതാ മടിഷന് അകതാറടിറ്ടി

കമഖലകളതിൽ ഒന്നായതി  വ തിദത്യാഭത്യാെസത് 
ഉയര്ത്തിക്ാട്ടുന്നുണ്് . 2016-ൽ ആരംഭതിച 
നവകകരളാമതിഷസറെ നാലുഘെകങ്ങളതിൽ 
ഒന്നാണ് വ തിദത്യാഭത്യാെം. വ തിദത്യാഭത്യാെ മതിഷന് 
അഥവാ സപാതവ തിദത്യാഭത്യാെ െംരക്ഷണ യജ്ം 
ശാക്തരീകരതിക്കുന്നതതിന കവണ്തി പാഠത്യപദ്ധതതിയും 
ക്ാസ്് മുറതികളും നവരീകരതിക്കുന്നതതിന് തക 
വകയതിരുത്തിയതിട്ടുണ്്. വ തിദത്യാഭത്യാെത്തിസറെ മൂന്ന് 
കമഖലകളതിസല-െ്കൂള്, ഉന്നത-ൊകങ്തതിക 
വ തിദത്യാഭത്യാെ കമഖലകളതിസല-സുപ്രോന 
സവല്ലുവ തിളതികസള  കനരതിടുന്നതതിന് പ്രകതത്യകതിച്  
പ്രകതത്യക ഊന്നൽ നൽകകണ് കപ്രാജക്ടുകള് 
തയ്ാറാക്കുന്നതതിനായതി െംസ്ാന ആസൂ്ണ 
കബാര്ഡതിസറെ കനതൃതത്വത്തിൽ   വര്ക്തിംഗ്  
ഗ്രൂപ്പുകള് രൂപരീകരതിച തിട്ടുണ്്.   വ തിദഗ്ദ്ധരുമായുള്ള  
കയാഗങ്ങള്ക്കും കൂെതിയാകലാെനകള്ക്കും കശഷം 
ശുപാര്ശകളും അതതിസറെ അെതിസ്ാനത്തിലുള്ള 
കപ്രാജക്െ്  സപ്രാക്പൊെലുകളും 
ഉള്സ്പെടുന്ന റതിക്പൊര്ട്ടുകള് വര്ക്തിംഗ് ഗ്രൂ്പെ് 
െമര്്പെ തിക്കുകയുണ്ായതി.

സയാക്രത
ൊക്ഷരത കണക്തിസലടുക്കുക്ാള്, 
93.91ശതമാനം ൊക്ഷരത നതിരക്് 
കനെതിസക്ാണ്് ഇന്ത്യയതിൽ ഒന്നാം സ്ാനത്ാണ് 
കകരളം.  ലക്ഷദത്വരീപും (92.28ശതമാനം)  
മതികൊറാമും   (91.58ശതമാനം) കകരളത്തിസറെ 
സതാട്ടു പുറകതിലുണ്്. (സെന്െെ് ഓഫ് ഇന്ത്യ, 
2011). 1951-ൽ 47.18 ശതമാനമായതിരുന്ന 
കകരളത്തിസല ൊക്ഷരതാനതിരക്് 2011 
ആകുക്ാള് ഏകകദശം ഇരട്ടതിയായതിരതിക്കുന്നു.  
1951-ൽ 22ശതമാനം മായതിരുന്ന െ്്രീ-പുരുഷ 
ൊക്ഷരതാന്രം 2011-ൽ 4.41 ശതമാനമായതി 
താെ്ന്നു.  െ്്രീ ൊക്ഷരതയതിൽ കകരളം 
92 ശതമാനം നതിരകക്ാസെ രാജത്യത്് 
ഒന്നാമത് നതിൽക്കുന്നു.  ഇത് ഏറ്റവം കുറവ് 
രാജസ്ാനതിലാണ് (52.66 ശതമാനം). 1951 
മുതൽ 2011 വസരയുള്ള ൊക്ഷരതാ നതിരക്കുകള് 
അനുബന്ം 4.1.1-ൽ സകാടുത്തിരതിക്കുന്നു.
ൊക്ഷരതാ നതിരക്തിസറെ കാരത്യത്തിൽ ജതിലെകള് 
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തമ്തിലുള്ള വത്യതതിയാനം തകലാം കുറവാണ്. 
കകരളത്തിസറെ ൊക്ഷരതാനതിരക്് ജതിലെതതിരതിച് 
വ തിശകലനം സെയ്യുകയാസണങ്തിൽ 96.93 
ശതമാനകത്ാസെ പത്നംതതിട്ടയാണ് 
ഏറ്റവം മുന്നതിൽ. 96.41 ശതമാനകത്ാസെ 
കകാട്ടയം ജതിലെയും 96.26 ശതമാനകത്ാസെ 
ആലപ്പുെയും സതാട്ടുപ തിന്നതിലുണ്്. െംസ്ാനസത് 
ഏറ്റവം കുറഞ്ഞ ൊക്ഷരതാനതിരക്കുള്ള ജതിലെ 
പാലക്ാൊണ്. 88.49 ശതമാനം. ഇതതിന 
കാരണം ആകാവന്ന വെ്തത, ജതിലെയതിൽ  
ജനെംഖത്യയുസെ പട്ടതികജാതതി-പട്ടതിക വര്ഗ് 
അനപാതം വളസര  കൂടുതലാണ്  എന്നതാണ്.  
74.44ശതമാനം  ശരാശരതി ൊക്ഷരതയുള്ള  
പട്ടതിക വര്ഗ് ജനെംഖത്യയുസെ 11.01 ശതമാനം 
ഈ ജതിലെയതിലാണുള്ളത്(ജതിലെയതിസല എെ്.െ തി. 
ജനെംഖത്യയുസെ അനപാതം 1.67ശതമാനം 
ആണ)്.  പുരുഷ-െ്്രീ വ തിഭാഗം തതിരതിച്ചുള്ള 
ജതിലെകളതിസല ൊക്ഷരതാ നതിരക്കുകള്, 2005, 
2015 വര്ഷങ്ങളതികലത്, അനുബന്ം 4.1.2-ൽ 
സകാടുത്തിരതിക്കുന്നു. 

കകരള െംസ്ാന ൊക്ഷരതാ മതിഷന് 
ൊക്ഷരതാ തലത്യതാ പദ്ധതതികള് 

നെ്പൊക്കുന്നത് കപ്രരകു(ൊക്ഷരതാ  പരതിപാെതി 
ഫരീൽഡ് തലത്തിൽ പ്രെരതി്പെ തിക്കുന്നതതിനം 
നെ്പെ തിലാക്കുന്നതതിനമുള്ള തെര് വ തിദത്യാഭത്യാെ 
കക�ങ്ങളുസെ പ്രതതിനതിേതികള്)മാസര 
ഉപകയാഗതിചാണ്. ൊക്ഷരതാ മതിഷസറെ തലത്യതാ 
പരതിപാെതിയതിലൂസെ 2007-08 മുതൽ 2015-16 
വസര പ്രകയാജനം ലഭതിച വത്യക്തതികളുസെ എണ്ം 
അനുബന്ം 4.1.3-ൽ കാണാം. 7-ാം തരം 
തലത്യതാ പരതിപാെതിയുസെ പരരീക്ഷയ്കതിരുന്നവരുസെ 
എണ്ം കുറഞ്ഞു വരുന്നതായതി കാണുന്നു.  
2005-ൽ 11631 ആയതിരുന്നത് 2016-ൽ 4939 
ആയതി കുറഞ്ഞു.  ഇതതിനര്ത്ഥം 7-ാം ക്ാെ് 
വ തിദത്യാഭത്യാെ കയാഗത്യതസയങ്തിലും  ഇലൊത്വരുസെ 
എണ്ം െംസ്ാനത്് ഗണത്യമായതി കുറഞ്ഞു 
സകാണ്തിരതിക്കുന്നു എന്നാണ്.

സ്കൂള് വ ഥിദ്യയാഭ്യയാസം
2016-17-ൽ കകരളത്തിൽ 12981 െ്കൂളുകള് 
ഉണ്ായതിരുന്നു. ഇതതിൽ 4695 (36.17 ശതമാനം) 
എണ്ം െര്ക്ാര് െ്കൂളുകളായതിരുന്നു. കൂൊസത 
7220 (55.62 ശതമാനം) എയ്ഡഡ് െ്കൂളുകളും 
1066 (8.2 ശതമാനം) അണ് എയ്ഡഡ് 

ചഥിത്ം.4.1.1
സംസ്ഥയാനടത് സ്കൂളുേളുടെ എണ്ം (മയാകനജ്ടമറെ് തഥിരഥിച് ) 2016-17
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െ്കൂളുകളും ഉണ്്. െര്ക്ാര് തലത്തിസല അ്പെര് 
്പ്രമറതി, ്ഹെ്കൂളുകളുസെ എണ്വമായതി 
താരതമത്യസ്പെടുത്ക്ാള് െര്ക്ാര് കമഖലയതിൽ 
കൂടുതൽ കലാവര് ്പ്രമറതി െ്കൂളുകള് 
പ്രവര്ത്തിക്കുന്നുണ്്.  എലൊ വ തിഭാഗങ്ങളതിലും 
എയ്ഡഡ് െ്കൂളുകളുസെ എണ്ം െര്ക്ാര് 
െ്കൂളുകളുകെതതികനക്ാള് കൂടുതലാണ്.

െംസ്ാനത്് ഏറ്റവം കൂടുതൽ െ്കൂളുകള് 
മലപ്പുറം ജതിലെയതിലാണ് (1558 എണ്ം) 
സതാട്ടു പ തിന്നാസല കണ്ണൂരും (1308 എണ്ം), 
കകാെതികക്ാടുമാണ് (1283 എണ്ം). െംസ്ാനത്് 
ഏറ്റവം കൂടുതൽ െര്ക്ാര് െ്കൂളുകളും (553 
എണ്ം) അണ് എയ്ഡഡ് െ്കൂളുകളും (198 
എണ്ം) ഉള്ളതം മലപ്പുറത് തസന്ന. എന്നാൽ 
കണ്ണൂര് ജതിലെയതിലാണ് ഏറ്റവം കൂടുതൽ എയ്ഡഡ്  
െ്കൂളുകള് ഉള്ളത് (963 എണ്ം).  
അനുബന്ം 4.1.4 -ൽ ജതിലെ/മാകനജ്സമറെ്/തലം 
തതിരതിച് 2016-17 സല കകരളത്തിസല െ്കൂളുകളുസെ 
വ തിശദാംശങ്ങള് സകാടുത്തിട്ടുണ്്.

െംസ്ാനസത് 1436 െ്കൂളുകളതിൽ 
െംസ്ാന െര്ക്ാര് നതിര്കദ്ശതിച തിട്ടുള്ളതതിൽ 
നതിന്നും വത്യതത്യസ്തമായ പാഠത്യപദ്ധതതിയാണ് 
അനവര്ത്തിച്ചുകപാരുന്നത്. ഇതതിൽ 1229 െതി.ബ തി.
എെ്.ഇ. െ്കൂളുകളും, 157 ഐ.െതി.എെ്.ഇ. 
െ്കൂളുകളും, 36 കക�രീയവ തിദത്യാലയങ്ങളും, 
14 നകവാദയ വ തിദത്യാലയങ്ങളും ഉണ്്. എലൊ 
ജതിലെയതിലും ഓകരാ ജവഹര് നകവാദയ വ തിദത്യാലയം 
പ്രവര്ത്തിക്കുന്നു. കകരള െര്ക്ാര് പാഠത്യപദ്ധതതി 
അലൊത് പാഠത്യപദ്ധതതി അനവര്ത്തിക്കുന്ന 
2016-17 വര്ഷത്തിസല     െ്കൂളുകളുസെ 
വ തിശദാംശങ്ങള് ജതിലെ തതിരതിച് 
അനുബന്ം 4.1.5 -ൽ സകാടുത്തിട്ടുണ്്.

സര്ക്ാര് സ്കൂളുകളടിടല 
പശ്ാത്തല വടികസനവം 
സകൌകര്യങ്ങളും

കകരളത്തിസല എലൊ െര്ക്ാര് െ്കൂളുകളും 
പ്രവര്ത്തിക്കുന്നത് ഉറപ്പുള്ള സകട്ടതിെങ്ങളതിലാണ്. 
വാെകസക്ട്ടതിെത്തിൽ പ്രവര് ത്തിക്കുന്ന 126 
െര്ക്ാര് െ്കൂളുകള്ക്് െത്വന്ം സകട്ടതിെം 
നതിര്മ്തികക്ണ്തണ്്. സകട്ടതിെ ൌകരത്യമുള്ള 
െര്ക്ാര് െ്കൂളുകളുസെ വ തിശദാംശങ്ങള് ജതിലെ 

തതിരതിച് അനുബന്ം 4.1.6 -ൽ സകാടുത്തിട്ടുണ്്.
െംസ്ാനത്ള്ള െര്ക്ാര് െ്കൂളുകളുസെ 
പശ്ാത്ലവ തികെനവം ൌകരത്യങ്ങളും 
സമചസ്പെടുത്ന്നതതിനായതി തകദ്ശെത്വയംഭരണ 
സ്ാപനങ്ങളും  െര്വ്വശതിക്ഷാ അഭതിയാന് 
കപാലുള്ള പരതിപാെതികളും വളസരസയസറ 
െഹായതിച തിട്ടുണ്്. കണക്കുപ്രകാരം 98.16 
ശതമാനം െര്ക്ാര് െ്കൂളുകളതിൽ  
കുെതിസവള്ള ൌകരത്യവം, 99.95 ശതമാനം 
െര്ക്ാര് െ്കൂളുകളതിൽ മൂ്പ്പുര/കക്കൂെ് 
ൌകരത്യങ്ങളുമുണ്്. കുെതിസവള്ളം/ മൂ്പ്പുര/കക്കൂെ് 
ൌകരത്യങ്ങകളാടുകൂെതിയ െര്ക്ാര് െ്കൂളുകളുസെ 
2017-18 സല ജതിലെ തതിരതിച്ചുള്ള കണക്് അനുബന്ം 
4.1.7-ൽ കാണാം.

വടിദ്യാര്ത്ടികളുടെ പ്കവശനം
െംസ്ാനത്് െ്കൂളുകളതിൽ പ്രകവശനം കനടുന്ന 
കുട്ടതികളുസെ എണ്ത്തിൽ അടുത്കാലത്ായതി 
കുറവ് കാണുന്നുണ്്. 2016-17-ൽ  37.02 
ലക്ഷത്തിൽ നതിന്ന് 2017-18 (സപ്രാവ തിഷണൽ)-ൽ 
36.8 ലക്ഷമായതി കുറഞ്ഞു.  എന്നതിരുന്നാലും എൽ.
പ തി. വ തിഭാഗത്തിൽ 2016-17 സന അകപക്ഷ തിച് 
2017-18 ൽ 18066 കുട്ടതികളുസെ വര്ദ്ധനവ് 
വന്നതിട്ടുണ്്. യു.പ തി. വ തിഭാഗത്തിൽ ഇകത 
കാലയളവ തിൽ കുറഞ്ഞത് 11505 കുട്ടതികളാണ്. 
്ഹെ്കൂള് വ തിഭാഗത്തിലാകസട്ട 28641 
കുട്ടതികളുസെ കുറവാണ് ഇകത കാലയളവ തിൽ 
ഉണ്ായത്. കകരളത്തിസല െ്കൂളുകളതിൽ 
പ്രകവശനം ലഭതിച കുട്ടതികളുസെ എണ്ം വ തിഭാഗം 
തതിരതിച് 2013-14 മുതൽ 2017-18വസര അനുബന്ം 
4.1.8-ൽ സകാടുത്തിരതിക്കുന്നു. 2017-18-ൽ 
കകരളത്തിസല െ്കൂളുകളതിസല ഉെമസ്ത തതിരതിച്ചും, 
ക്ാെ് തതിരതിച്ചുമുള്ള കുട്ടതികളുസെ െ്കൂള് പ്രകവശനം 
െംബന്ധതിച വ തിശദാംശങ്ങള് അനുബന്ം 
4.1.9-ൽ സകാടുത്തിരതിക്കുന്നു. ജതിലെ തതിരതിച്, ഘട്ടം 
തതിരതിച്, ആണ്-സപണ് കണക്കുകള് എണ്ം 
തതിരതിച് 2017-18-ൽ കകരളത്തിസല െ്കൂളുകളതിൽ 
പ്രകവശനം കനെതിയവരുസെ വ തിശദാംശങ്ങള് 
അനുബന്ം 4.1.10-ൽ സകാടുത്തിരതിക്കുന്നു. 
െ്കൂള് കുട്ടതികളുസെ എണ്ത്തിൽ വന്ന കുറവ് 
ചഥിത്ം 4.1.2-ൽ കാണതിക്കുന്നു. 
െര്ക്ാര്, െര്ക്ാര് എയ്ഡഡ് െ്കൂളുകളതിസല 
വ തിദത്യാര്ത്ഥതികളുസെ പ്രകവശനത്തിൽ  ഒരു 
നലെ മാറ്റം കെതിഞ്ഞ വര്ഷം െംഭവ തിച തിട്ടുണ്്.  
2017-ൽ മുന് വര്ഷസത് അകപക്ഷ തിച് എൽ.പ തി. 
വ തിഭാഗത്തിൽ 14,268 വ തിദത്യാര്ത്ഥതികളുസെ 
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പട്ഥിേ 4.1.1
സ്കൂളുേളഥിടല വഥിദ്യയാർത്ഥിേളുടെ എന്കറയാള്ടമറെഥിൽ മയാറ്റം  

(2016-17 മുതൽ 2017 വടര 18)

മാകനജ് മറെ് ക്ാെ് തതിരതിച്ചുള്ള കണക്്   
ആസക      
I to X

 I II III IV ആസക V-VII VIII-X I-X
െര്ക്ാര് 5703 354 1346 667 8070 -5192 -2409 469
എയ്ഡഡ് 6495 -1243 216 1302 6770 -5798 -17143 -16171
അ. എയ്ഡഡ് -1122 63 -128 615 -572 -2834 -1729 -5135
ആസക 
സമാത്ം 11076 -826 1434 2584 14268 -13824 -21281 -20837

     അവലംബം : ടപാതുവടിദ്യാഭ്യാസ ഡ്യറക്െകററ്്

പട്ഥിേ 4.1.2
പട്ഥിേജയാതഥി/പട്ഥിേവർഗ്ഗ സ്കൂള്കുട്ഥിേളുടെ പ്കവശനം ശതമയാനത്ഥിൽ

മാകനജ്സമറെ് മറ്റുള്ളവ പട്ടതികജാതതി പട്ടതിക വര്ഗ്ം ആസക
ഗവണ്സമറെ് 82.66 13.48 3.86 82.66
്പ്രവറ്റ് എയ്ഡഡ് 88.23 10.33 1.44 88.23
്പ്രവറ്റ് അണ്എയ്ഡഡ് 95.41 4.13 0.46 95.41

          അവലംബം:-ടപാതു വ ടിദ്യാഭ്യാസ ഡ്യറക്െകററ്്

ചഥിത്ം 4.1.2
ഘട്ം തഥിരഥിച്ചുള്ള കേരളത്ഥിടല സ്കൂള് കുട്ഥിേളുടെ എണ്ം ( ലക്ത്ഥിൽ)

അവലംബം: ടപാതു വ ടിദ്യാഭ്യാസ ഡ്യറക്െകററ്്
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വര്ദ്ധനവം  െര്ക്ാര് െ്കൂളുകളതിൽ 
മാ്ം   8,070 വ തിദത്യാര്ത്ഥതികളുസെ വര്ദ്ധനവം 
ഉണ്ായതിട്ടുണ്്. ജനെംഖത്യ വര്ദ്ധനവ തിലുള്ള 
മാറ്റത്തിസറെ ഫലമായതി  കകരളത്തിസല 
കുട്ടതികളുസെ എണ്ം വര്ഷങ്ങളായതി കുറഞ്ഞു 
വരതികയാണ്. എന്നതിട്ടും െര്ക്ാര് െ്കൂളുകളതിസല 
കുട്ടതികളുസെ എണ്ത്തിസല വര്ദ്ധനവ് അണ് 
എയ്ഡഡ് വ തിദത്യാലയങ്ങളതിൽ നതിന്നു സപാത 
വ തിദത്യാലയങ്ങളതിസലക്കുള്ള വ തിദത്യാര്ത്ഥതികളുസെ 
മാറ്റം മൂലം ഉണ്ായതാണ്.  പട്ടതികയതിൽ 
കാണതിക്കുന്നതകപാസല, അണ് എയ്ഡഡ് 
െ്കൂളുകളതിൽ എന്കറാള്സമറെ് കുറയുന്നുണ്്. 

ടപണ്കുട്ടികളുടെ സ്കൂള് 
പ്കവശനം
െ്കൂളുകളതിസല ആസകയുള്ള വ തിദത്യാര്ത്ഥതികളതിൽ 
48.98 ശതമാനം സപണ് കുട്ടതികളാണ്. 
എലൊ ജതിലെകളതിലും ആണ്കുട്ടതികളുസെ എണ്ം 
സപണ്കുട്ടതികളുകെതതികനക്ാള് കൂടുതലാണ്. 
എന്നതിട്ടും െ്കൂള് പ്രകവശനത്തിസറെ 
കാരത്യത്തിൽ മറ്റുെംസ്ാനങ്ങസള അകപക്ഷ തിച് 
ല തിംഗെമതത്വത്തിസറെ വ തിെവ് കകരളത്തിൽ തകലാം 
കുറവാണ്. 
 
പട്ടികജാതടി, പട്ടികവര്ഗ്ഗ 
വടിദ്യാര്ത്ടികളുടെ എണ്ണം
 2017-18സല കണക്കു പ്രകാരം െംസ്ാനത്് 
ആസകയുള്ള വ തിദത്യാര്ത്ഥതികളതിൽ 10.60 
ശതമാനം പട്ടതികജാതതിയതിൽസ്പെട്ടവരാണ്. 
െര്ക്ാര്, െത്വകാരത്യ എയ്ഡഡ്, െത്വകാരത്യ 
അണ് എയ്ഡഡ് െ്കൂളുകളതിസല പട്ടതികജാതതി 
വ തിദത്യാര്ത്ഥതികളുസെ എണ്ം യഥാക്രമം (13.48), 
(10.33), (4.13) ശതമാനമാണ്. െര്ക്ാര് 
െ്കൂളുകളതിസല പട്ടതികജാതതി കുട്ടതികളുസെ ശതമാനം 
്പ്രവറ്റ് എയ്ഡഡ്, അണ്എയ്ഡഡ് 
െ്കൂളുകളതികലതതികനക്ാള് കൂടുതലാണ്.
2017-18 -ൽ െംസ്ാനത്് ആസക െ്കൂള് 
പ്രകവശനം കനെതിയ കുട്ടതികളതിൽ 2.107 ശതമാനം 
പട്ടതികവര്ഗ് വ തിഭാഗത്തിൽസ്പെട്ടവരാണ്. ഇത് 
യഥാക്രമം 2017-18-ൽ െര്ക്ാര്/എയ്ഡഡ്/
അണ്എയ്ഡഡ് െ്കൂളുകളതിൽ (3.86), 
(1.44), (0.46) ശതമാനം വരീതമാണ്. 2017-18 
സല െംസ്ാന പട്ടതികജാതതി/പട്ടതികവര്ഗ് 
വ തിദത്യാര്ത്ഥതികളുസെ ക്ാെ് തതിരതിച്ചുള്ള കണക്്  
അനുബന്ം 4.1.11 -ൽ സകാടുത്തിരതിക്കുന്നു. 

പട്ടതിക ജാതതി- പട്ടതികവര്ഗ് വ തിഭാഗത്തിസല 
സമാത്ം കുട്ടതികളതിൽ 4.38 ശതമാനം പട്ടതികജാതതി 
കുട്ടതികളും  2.5 ശതമാനം പട്ടതികവര്ഗ് കുട്ടതികളും 
മാ്മാണ് ്പ്രവറ്റ് അണ്എയ്ഡഡ് 
െ്കൂളുകളതിൽ പ്രകവശനം കനെതിയതിരതിക്കുന്നത്. 
ബാക്തിയുള്ള കുട്ടതികള് ഗവണ്സമറെ് - 
്പ്രവറ്റ് എയ്ഡഡ് െ്കൂളുകളതിലായതി 
പ്രകവശതിക്സ്പെട്ടതിരതിക്കുന്നു.

ടകാഴടിഞ്ഞുകപാകൽ നടിരക്്

ഇന്ത്യയതിസല മറ്റ് െംസ്ാനങ്ങസള അകപക്ഷ തിച് 
െ്കൂള് വ തിദത്യാര്ത്ഥതികളുസെ സകാെതിഞ്ഞുകപാകൽ 
ഏറ്റവം കുറവ് കകരളത്തിലാണ്.  2016-17 സല 
കണക്് അനെരതിച് െംസ്ാനത്് െ്കൂള് 
വ തിദത്യാര്ത്ഥതികളുസെ സകാെതിഞ്ഞുകപാകൽ നതിരക്് 
0.22 ശതമാനമാണ്.  യു.പ തി. തലത്തിൽ 
ഉള്ളതതികനക്ാള് സകാെതിഞ്ഞുകപാകൽ നതിരക്് 
എൽ.പ തി, ്ഹെ്കൂള് തലങ്ങളതിൽ ഉള്ളതായതി  
കാണുന്നു. ്ഹെ്കൂള് തലങ്ങളതിൽ െ്കൂള് 
വ തിദത്യാര്ത്ഥതികളുസെ സകാെതിഞ്ഞുകപാകൽ 
ഉയരുന്നതായതി കാണാം

െംസ്ാനസത് ജതിലെകളതിൽ കലാവര്   
്പ്രമറതി വ തിഭാഗത്തിൽ ഏറ്റവം കൂടുതൽ 
സകാെതിഞ്ഞുകപാകൽ ഉള്ളത് ഇടുക്തിയതിലാണ് 
(0.55 ശതമാനം). യു.പ തി. തലത്തിലും (0.58 
ശതമാനം) ്ഹെ്കൂള് തലത്തിലും (2.8 
ശതമാനം) വയനാട്ടതിലാണ്  സകാെതിഞ്ഞുകപാകൽ 
കൂടുതൽ.  ജതിലെ തതിരതിച്ചും ക്ാെ് തതിരതിച്ചും 
2016-17 സല സകാെതിഞ്ഞുകപാകൽ നതിരക്കുകള് 
അനുബന്ം 4.1.12-ൽ സകാടുത്തിട്ടുണ്്. 2016-17  
സല കണക്നെരതിച് കകരളത്തിസല പട്ടതികജാതതി 
വ തിഭാഗത്തിൽസ്പെടുന്ന വ തിദത്യാര്ത്ഥതികളുസെ 
സകാെതിഞ്ഞുകപാകൽ 0.26 ശതമാനവം, 
പട്ടതികവര്ഗ് വ തിഭാഗത്തിസല കുട്ടതികളുസെ 
സകാെതിഞ്ഞുകപാകൽ 2.27 ശതമാനവമാണ്. 
കകരളത്തിസല പട്ടതികജാതതി – പട്ടതികവര്ഗ് 
വ തിദത്യാര്ത്ഥതികളുസെ 2016-17- സല ജതിലെ തതിരതിച്ചും 
ക്ാെ് തതിരതിച്ചുമുള്ള സകാെതിഞ്ഞുകപാകല തിസറെ 
വ തിശദവ തിവരങ്ങള് അനുബന്ം 4.1.13-ലും 
4.1.14-ലും സകാടുത്തിരതിക്കുന്നു.
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അധ്യാപകരുടെ എണ്ണം
 റ്റതി.റ്റതി.ഐ. അേത്യാപകര് ഉള്സ്പെസെ കകരളത്തിൽ 
ആസക അേത്യാപകരുസെ എണ്ം 2016-17 -സല  
കണക്നെരതിച് 163160 ആണ്. ഇതതിൽ 97457  
(59.7 ശതമാനം) അേത്യാപകര് എയ്ഡഡ് 
െ്കൂളുകളതിലും 15457 (9.47 ശതമാനം) ്പ്രവറ്റ് 
അണ് എയ്ഡഡ് െ്കൂളുകളതിലുമാണ് കജാല തി 
സെയ്യുന്നത്. ബാക്തി 30.8 ശതമാനം അേത്യാപകര് 
െര്ക്ാര് െ്കൂളുകളതിൽ കജാല തി സെയ്യുന്നു. 
െംസ്ാനത്് ആസകയുള്ള അേത്യാപകരതിൽ 
51.53 ശതമാനം ്ഹെ്കൂളുകളതിലാണ് കജാല തി 
സെയ്യുന്നത്. ബാക്തിയുള്ളവരതിൽ 24.56 ശതമാനം 
യു.പ തി. െ്കൂളുകളതിലും, 23.51 ശതമാനം എൽ.പ തി. 
വ തിഭാഗം െ്കൂളുകളതിലും, പ തിസന്നയും ബാക്തിയുള്ള 
0.34 ശതമാനം െതി.െ തി.ഐകളതിലും പഠതി്പെ തിക്കുന്നു. 
െംസ്ാനത്് ആസക അേത്യാപകരതിൽ 
72.66 ശതമാനം െ്്രീകളാണ്. 2016-17-
ൽ കകരളത്തിൽ ഘട്ടം തതിരതിച്ചും മാകനജ്സമറെ് 
തതിരതിച്ചുമുള്ള അേത്യാപകരുസെ എണ്ം  
അനുബന്ം 4.1.15-ൽ സകാടുത്തിരതിക്കുന്നു. 

അണ് ഇക്കണാമടിക് 
സ്കൂളുകള്
വ തിദത്യാര്ത്ഥതികളുസെ എണ്ം പരത്യാപ്മലൊത്   
(ഒരു ക്ാസ്തിൽ ശരാശരതി 15 കുട്ടതികസളക്ാള് 
കുറവ്) െ്കൂളുകസളയാണ് അണ് ഇക്കണാമതിക് 
എന്ന് പറയുന്നത്. 2016-17 സല കണക്് പ്രകാരം 
കകരളത്തിൽ 5723 അണ്  ഇക്കണാമതിക് 
െ്കൂളുകളുണ്്. ഇത് കെതിഞ്ഞവര്ഷകത്ക്ാളും 
142എണ്ം കൂടുതലാണ്. ഇതതിൽ 2589 എണ്ം 
െര്ക്ാര് െ്കൂളുകളും 3134എയ്ഡഡ് 
െ്കൂളുകളുമാണ്. ജതിലെ തതിരതിച്ചുള്ള വ തിശകലനം 
കാണതിക്കുന്നത് ഏറ്റവം കൂടുതൽ അണ്  
ഇക്കണാമതിക് െ്കൂളുകള്  ഉള്ളത് കണ്ണൂര് 
ജതിലെയതിലാസണന്നാണ് (737 എണ്ം). 
കകാെതികക്ാെ് (603), കകാട്ടയം (562) 
എന്നതിവയാണ് സതാട്ടു പുറകതിൽ.  എയ്ഡഡ്  
കമഖലയതിൽ ഏറ്റവം കൂടുതൽ അണ് 
 ഇക്കണാമതിക് െ്കൂളുകള് ഉള്ളത് കണ്ണൂരും 
(583), സതാട്ടുപുറകതിൽ കകാെതികക്ാടു(426)
മാണ്. െര്ക്ാര് കമഖലയതിൽ എറണാകുളം 
ജതിലെയതിലാണ് ഏറ്റവം കൂടുതൽ അണ്  
ഇക്കണാമതിക് െ്കൂളുകളുള്ളത് (283 എണ്ം), 
രണ്ാം സ്ാനത്് തതിരുവനന്പുരം ജതിലെയാണ് 
(281 എണ്ം). െര്ക്ാര് കമഖലയതിസല അണ്  
ഇക്കണാമതിക് െ്കൂളുകളതിൽ 73.23 ശതമാനം 

എൽ.പ തി. െ്കൂളുകളാണ്. എയ്ഡഡ് കമഖലയതിലും 
78.05 ശതമാനം അണ് ഇക്കണാമതിക് 
െ്കൂളുകള് എൽ.പ തി. വ തിഭാഗത്തിലാണ്. ജതിലെ 
തതിരതിച് 2016-17 സല കകരളത്തിസല അണ്  
ഇക്കണാമതിക് െ്കൂളുകളുസെ വ തിശദവ തിവരങ്ങള് 
അനുബന്ം 4.1.16-ൽ സകാടുത്തിരതിക്കുന്നു.
 
സര് വേശടിക്ഷാ അഭടിയാന് 
(എസ.്എസ.്എ)  
6 വയസ്സുമുതൽ 14 വയസ്സുവസരയുള്ള 
എലൊ കുട്ടതികള്ക്കും ഉപകയാഗപ്രദവം 
പ്രെക്തവമായ പ്രാഥമതിക വ തിദത്യാഭത്യാെം 
നൽകുന്നതതിന കവണ്തി ഇന്ത്യാ ഗവണ്സമറെതിസറെ 
പ്രോന പദ്ധതതിയായതി 2000-2001-ൽ 
ആവ തിഷ്ക്രതിചതാണ് െര്വ്വശതിക്ഷാ അഭതിയാന്. 
ൊമൂഹതിക, ൊ്ത്തിക, പ്രാകദശതിക, ല തിംഗ 
വത്യതത്യാെങ്ങള് തെസ്മാവാസത െമൂഹത്തിസറെ 
െജരീവ പങ്ാളതിത്കത്ാസെ െ്കൂളുകള് 
നെത്തി സകാണ്ടു കപാകുന്നു. മാകനജ്സമറെ് 
നെ്പെ തിലാക്കുന്നു.  െ്കൂളുകളുസെ ഭൗതതിക 
അെതിസ്ാന ൌകരത്യ വ തികെനം,   കുട്ടതികള്ക്് 
ൌജനത്യമായതി പാഠപുസ്തകം വ തിതരണം 
സെയ്യുക, സപണ്കുട്ടതികളുസെ െ്കൂള് പ്രകവശനം 
കപ്രാത്ാഹതി്പെ തിക്കുക, അദ്ധത്യാപക പരതിശരീലനം 
തെങ്ങതിയവയാണ് ഈ പദ്ധതതിയതിലൂസെ വ തിഭാവനം 
സെയ്യുന്നത്.  പത്ാം പഞ്വത്ര പദ്ധതതിയതിൽ 
 75:25 എന്ന അനപാതത്തിൽ കക�-െംസ്ാന 
െര്ക്ാരുകള് ഫണ്് വകയതിരുത്തിയതിരുന്നു.  
ഫണ്തിങ്ങ് രരീതതി 60:40 എന്ന അനപാതത്തിലാക്തി 
മാറ്റതിയതിട്ടുണ്്.

ഹയര് ടസക്ണറടി വ ടിദ്യാഭ്യാസം 
കദശരീയ വ തിദത്യാഭത്യാെ നയത്തിന് 
അനസൃതമായതി  സെക്ണ്റതി വ തിദത്യാഭത്യാെം  
പുനഃക്രമരീകരതിക്കുന്നതതിനകവണ്തിയാണ് 
ഹയര്സെക്ണ്റതി കകാെ്സുകള് 1990-91 
കാലയളവ തിൽ െംസ്ാനത്് നതിലവ തിൽ വന്നത്. 
2016-ൽ െംസ്ാനത്് 2073 ഹയര്സെക്ണ്റതി 
െ്കൂളുകള് നതിലവ തിലുണ്്. അതതിൽ 833 എണ്ം 
(40.18 ശതമാനം) െര്ക്ാര് െ്കൂളുകളാണ്; 
854 എണ്ം  (41.2 ശതമാനം) എയ്ഡഡ് 
െ്കൂളുകളും ബാക്തി 386 എണ്ം (18.62 ശതമാനം) 
അണ്എയ്ഡഡ്/ സെക്നതിക്ൽ െ്കൂളുകളുമാണ്. 
ജതിലെകളതിൽ ഏറ്റവം കൂടുതൽ ഹയര്സെക്ണ്റതി 
െ്കൂളുകള് മലപ്പുറത്ാണ് (248 എണ്ം), സതാട്ടു 
പ തിന്നാസല  യഥാക്രമം എറണാകുളവം (209 
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എണ്ം) തൃശൂരുമാണ് (204 എണ്ം).

2017-ൽ 7,245 ബാച് ഹയര്സെക്ണ്റതി 
കകാെ്സുകള് ഉണ്ായതിരുന്നു. ഹയര്സെക്ണ്റതി 
െ്കൂളുകളതിൽ പ്രകവശനം കനെതിയത് 382,051 
കപരാണ്. ഏറ്റവം കൂടുതൽ ബാച്ചുകള് 
കകാെതികക്ാെ് ജതിലെയതിലാണ് (1,052 എണ്ം). 
ഇവ തിസെ 56,802 വ തിദത്യാര്ത്ഥതികള്ക്് 
പ്രകവശനം ലഭതിക്കുന്നു. ജതിലെ/മാകനജ്സമറെ് 
തതിരതിച്ചുള്ള ഹയര്സെക്ണ്റതി െ്കൂളുകളുസെ 
എണ്വം ബാച്ചുകളും  അനുബന്ം 4.1.17 –ൽ 
സകാടുത്തിട്ടുണ്്. ജതിലെതതിരതിച് ഹയര് സെക്ണ്റതി 
െ്കൂള് പ്രകവശനം കനെതിയ കുട്ടതികളുസെ 
കണക്കുകള്  അനുബന്ം 4.1.18- ൽ കാണാം.

ഹയര് സെക്ണ്റതി വ തിദത്യാര്ത്ഥതികളുസെ 
വ തിജയശതമാനം 2015-16-ൽ 73.18 
ശതമാനമായതിരുന്നത് 2016-17-ൽ 70.91 
ശതമാനമായതി കുറഞ്ഞു. 2017-ൽ 11911 
വ തിദത്യാര്ത്ഥതികള് എലൊ വ തിഷയങ്ങള്ക്കും 
എ ലൈെ് കനെതി. 3,053,737 വ തിദത്യാര്ത്ഥതികള്  
ഉന്നതപഠനത്തിന് കയാഗത്യത കനെതി. ഇതതിസറെ 
വ തിശദവ തിവരങ്ങള് അനുബന്ം 4.1.19, 4.1.20  
എന്നതിവ തിെങ്ങളതിൽ സകാടുത്തിട്ടുണ്്. 2015-16 സന 
അകപക്ഷ തിച് 2016-17-ൽ ഹയര് സെക്ണ്റതി 
െ്കൂള് വ തിദത്യാര്ത്ഥതികളതിൽ പട്ടതികജാതതി 
പട്ടതികവര്ഗ് വ തിഭാഗത്തിൽസ്പെട്ടവരുസെ 
വ തിജയശതമാനവം കൂെതിയതായതി  കാണുന്നു. 
57.77 ശതമാനത്തിൽ നതിന്ന്  പട്ടതികജാതതി 
വ തിദത്യാര്ത്ഥതികളുസെ വ തിജയശതമാനം 59.42  
ശതമാനമായതി കൂെതിയക്പൊള്  പട്ടതികവര്ഗ് 
വ തിഭാഗത്തിസല വ തിദത്യാര്ത്ഥതികളുസെ 
വ തിജയശതമാനം 58.12 ശതമാനത്തിൽ 
നതിന്നും 58.13 ശതമാനമായതി  കൂടുകയുണ്ായതി. 
വ തിശദവ തിവരങ്ങള് അനുബന്ം 4.1.21, 4.1.22 
എന്നതിവയതിലുണ്്.

ടവാകക്ഷണൽ 
ഹയര്ടസക്ണറടി വ ടിദ്യാഭ്യാസം
സവാകക്ഷണൽ ഹയര്സെക്ണ്റതി വ തിദത്യാഭത്യാെം 
െംസ്ാനത്് ആരംഭതിക്കുന്നത് 1983-84 
കാലഘട്ടത്തിലാണ്. കനരതിട്ടുള്ള വത്യക്തതിഗത 
സതാെതിൽ ൊേത്യത വര്ദ്ധതി്പെ തിക്കുക, കെതിവകള് 
വര്ദ്ധതി്പെ തിക്കുക,  എന്നരീ ലക്ഷത്യങ്ങകളാസെ 
ലൈെ് ടു തലത്തിലുള്ള വ തിദത്യാര്ത്ഥതികള്ക്് 
വ തിദത്യാഭത്യാെം നൽകുകയാണ് സവാകക്ഷണൽ 

ഹയര് സെക്റെറതി വ തിദത്യാഭത്യാെംസകാണ്് 
ലക്ഷത്യമതിടുന്നത്. 389 സവാകക്ഷണൽ ഹയര് 
സെക്റെറതി െ്കൂളുകളതിലായതി െംസ്ാനത്് 
1,101 ബാച്ചുകളുണ്്. ഇതതിൽ 261 െ്കൂളുകള് 
െര്ക്ാര് കമഖലയതിലും, 128 എണ്ം എയ്ഡഡ് 
കമഖലയതിലുമാണ്. 52 എണ്കത്ാസെ ഏറ്റവം 
കൂടുതൽ വ തി.എച്.എെ്.എസുകള് ഉള്ള ജതിലെ 
സകാലെവം സതാട്ടടുത്് 41 എണ്കത്ാസെ 
തതിരുവനന്പുരവമാണ്.  2017-18-ൽ ജതിലെ 
തതിരതിച് വ തിഎച്.എെ്.എെ്. കളും കകാെ്സുകളും 
അനുബന്ം 4.1.23 -ൽ സകാടുത്തിരതിക്കുന്നു.

മാര്ച് 2017 സല വ തി.എച്.എെ്.ഇ. പരരീക്ഷയതിൽ 
ഉന്നതവ തിദത്യാഭത്യാെത്തിന് അര്ഹത കനെതിയത് 
81.5 ശതമാനമാണ്. മാര്ച് 2016-ൽ ഇത് 74.92 
ശതമാനമായതിരുന്നു. 2010 മുതൽ 2017 വസര 
വ തി.എച്.എെ്.ഇ. പരരീക്ഷ  എഴുതതിയവരുസെയും  
പാസ്ായവരുസെയും എണ്വം െ്കൂളതിൽ കപാകുന്ന 
കുട്ടതികളുസെ റതിെൽട്ടുകളും  അനുബന്ം 4.1.24, 
4.1.25  എന്ഥിവയഥിൽ േയാണയാം. 

സ്കൂള് വടിദ്യാഭ്യാസം 
സംബന്ടിച 13-ാം പഞ്ച വത്സര 
പദ്ധതടിയടിടല  വര്ക്ടിങ് 
ഗ്രൂപ്് റടികപ്ാര്ട്് 

െ്കൂള് വ തിദത്യാഭത്യാെത്തിലുള്ള വര്ക്തിങ് ഗ്രൂ്പെ് 
നാലു പ്രോന വ തിഷയങ്ങസള അഭതിെംകബാേന 
സെയ്യുന്നു. ആദത്യകത്ത് െ്കൂള് സകട്ടതിെങ്ങള്, 
ക്ാെ് റൂം ൌകരത്യങ്ങള്, കളതിസ്ലങ്ങള്, ജല 
ൊപ്പുകള്, ്ലബ്റതികള്, ലകബാറട്ടറതികള്, 
കൊയ് ലറ്റുകള് എന്നതിവയുസെ അറ്റകുറ്റ്പെണതികള്, 
നതിലവാരം, ഉച ഭക്ഷണ പരതിപാെതി,  കാറെരീന് 
ൌകരത്യങ്ങള് എന്നതിവയ്ക്കുള്ള ൌകരത്യങ്ങള് 
എന്നതിവ ഉള്സക്ാള്ളുന്ന അെതിസ്ാന 
ൌകരത്യങ്ങളുമായതി ബന്ധസ്പെട്ടതിരതിക്കുന്നു. 
രണ്ാമകത്തതിൽ വ തിദത്യാലയങ്ങളതിൽ ഓണ്്ലന് 
ൌകരത്യങ്ങള്, സ്ാര്ട്ട് ക്ളാെ് മുറതികള്, 
അേത്യാപകരുസെ ഉന്നത നതിലവാരത്തിലുള്ള 
പരതിശരീലനം തെങ്ങതിയവ ഉള്സ്പെടുന്നു. മൂന്നാമത് 
കലാകവത്യാപകമായതി വ തിദത്യാഭത്യാെത്തിനള്ള 
ഉന്നത നതിലവാരത്തിനനെരതിച് പാഠത്യപദ്ധതതിയും 
െതിലബ തിയും രൂപസ്പെടുത്ന്നതാണ്. 
ആദതിവാെതികള്, ദളതിതര്, ഭാഷാ ന്യൂനപക്ഷ 
െമുദായങ്ങള്, തരീരകദശ കുട്ടതികള് എന്നതിവര് 
ഉള്സ്പെടുന്ന  പാര്ശത്വവത്കരതിക്സ്പെട്ടവരും 
പ തികന്നാക്ാവസ്യതിലുള്ളവരുമായ കുട്ടതികളുസെ 
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സാമ്പത്തിക അവല�ാകനം 2017, ലകരള സംസ്ാന ആസൂത്രണ ല�ാര്ഡ്  

കബയാക്്  4.1.3
 സ്കൂള് വഥിദ്യയാഭ്യയാസം- 13-യാം പഞ്വത്ര പദ്ധതഥി വർക്ഥിംഗ്  

 ഗ്രൂപ്് റഥികപ്യാർട്ഥിടല നഥിർക്ദേശങ്ങള് 

 13-ാം പഞ്വത്ര പദ്ധതതിയതിസല െ്കൂള് വതിദത്യാഭത്യാെ  വര്ക്തിംഗ്  ഗ്രൂ്പെ് റതിക്പൊര്ട്ടതിസല  
 സുപ്രോന നതിര്കദ്ശങ്ങള് 

• ഹയര് സെക്ന്ഡറതി, സവാകക്ഷണൽ ഹയര് സെക്ന്ഡറതി വതിദത്യാഭത്യാെം, എെ്എെ്എ, ആര്. എം 
.എെ്എ തെങ്ങതിയ വതിവതിേ വതിദത്യാഭത്യാെ വകുപ്പുകളുസെയും കക�ാവതിഷ്കൃത പദ്ധതതികളുസെയും പ്രവര്ത്നങ്ങളുസെ 
ഏകരീകരണവം ഏകകാപനവം  ഡയറക്െകററ്റ് ഓഫ് െ്കൂള് എജുകക്ഷന്  എന്ന  ഏക സ്ാപനത്തിന് കരീെതിൽ 
സകാണ്ടുവരതിക.

• െ്കൂളതിസല ശുെതിതത്വ പരതിപാലന പരതിപെതി:  െ്കൂള് കത്യാ്െതിസല ശുെരീകരണം, ആണ്കുട്ടതികള്ക്കും 
സപണ്കുട്ടതികള്ക്കുമായതി പ്രകതത്യക കൊയ് ലറ്റുകളുസെ നതിര്മാണവം പരതിപാലനവം, ഉചഭക്ഷണവതിതരണ  
കമഖലയുസെ  ശുെതിതത്വം, ൊനതിറ്ററതി നാപ്കതിനകളുസെയും മറ്റ് വെ്തക്ളുസെയും  നതിര്മ്ാര്ജ്നം, 
തെങ്ങതിയവയാണ്  െ്കൂള് കത്യാ്െ് ശുെതിതത്വ പരതിപാലന പരതിപാെതിയതിൽ ഉള്സ്പെടുത്തിയതിരതിക്കുന്നത്. 

• ആദതിവാെതി വതിദത്യാര്ത്ഥതികളതിൽ സകാെതിഞ്ഞുകപാകൽ നതിരക്് കുറയ്ക്കുന്നതതിനം പൂര്ണമായ ഉന്മൂലനം 
നെത്ന്നതതിനം ലക്ഷത്യമാക്കുന്ന ഒരു പുതതിയ ്ട്രബൽ വതിദത്യാഭത്യാെ പാകക്ജ് അവതരതി്പെതികക്ണ്തണ്്. 

• അക്ാദമതിക് പ്രകെനം, വതിദത്യാര്ത്ഥതികളുസെയും അേത്യാപകരുസെയും വതിവരങ്ങള്, വതിവതിേ മത്രങ്ങളതിൽ 
െ്കൂളുകളുസെ പ്രകെനം  തെങ്ങതിയ വതിദത്യാലയങ്ങളുസെ എലൊ പ്രകെന സൂെകങ്ങളും ഉള്സക്ാള്ളുന്ന ഒരു 'െ്കൂള് 
എജയുകക്ഷന് ഇന്കഫാര്കമഷന് െംവതിോനം (എെ് ഇ ഐ എെ് )' വതികെതി്പെതിക്കുക.

• ആകരാഗത്യം, ഭക്ഷണം, കപാഷകാഹാരം എന്നതിവ  കൂൊസത കുട്ടതികളുസെ ശാരരീരതികവം മാനെതികവമായ വതികാെം കൂെതി 
ലക്ഷത്യമതിടുന്ന െമഗ് െ്കൂള് ആകരാഗത്യ പരതിപാെതി വതികെതി്പെതിസചടുക്കുക.    കലാ, കായതിക കര കൗശലങ്ങള് എന്നതിവ 
െ്കൂള് പാഠത്യപദ്ധതതിയുസെ ഭാഗമാക്കുന്നതതിനം  പരതിപാെതിയതിൽ ലക്ഷത്യമതിടുന്നു . 

•  ൊകങ്തതിക വതിദത്യയതിലൂസെ  പഠനം ൊദ്ധത്യമാക്കുന്നതതിന് കവണ്തി  സ്ാര്ട്ട് ക്ാെ്റൂമുകള് സൃഷ്തിക്കുകയും  
വതികെതി്പെതിക്കുകയും സെയ്യുക.

• ക്ാെ്റൂം ്ലബ്റതികളും, വായനാമുറതികയാടുകൂെതിയ  െ്കൂള് ്ലബ്റതികളും നതിര്മ്തിക്കുക.

• പ്രകൃതതികയാടു ഇണങ്ങതി നതിന്നുള്ള പരതിസ്തിതതി പഠനം ൊേത്യമാക്കുന്നതതിനായതി  െ്കൂളുകളതിൽ ്ജവ ്വവതിേത്യ  
പാര്ക്കുകള് സ്ാപതിക്കുക

• ്വകലത്യമുള്ള കുട്ടതികളുസെ െമഗ് വതികെനം െ്കൂള് അന്രരീക്ഷത്തിൽ  ൊേത്യമാകുന്നതതിന  കവണ്തിയുള്ള പരതിപാെതി 
തയ്ാറാക്കുകയും, അതവെതി അത്രം കുട്ടതികസള കൂസെ  ഉള്സകാള്ളുന്ന വതിദത്യാഭത്യാെം  പ്രകയാഗത്തിൽ വരുത്കയും  
സെയ്യുക. 

• എയ്ഡഡ് െ്കൂളുകളതിസല അേത്യാപകരുസെ സതരസഞ്ഞടു്പെ്, നതിയമനം, െര്ക്ാര് െംരക്ഷതിതരായ അദ്ധത്യാപകസര 
െര്ക്ാര് െ്കൂളുകളതിൽ വതിനത്യെതിക്കുക എന്നതിവ കകരള പബ്തിക് െര്വരീെ് കമ്രീഷസന ഏൽ്പെതിക്കുക.

• ഒരു ഏകരീകൃത വതിദത്യാഭത്യാെ ഫണ്് രൂപസ്പെടുത്ന്നതതിലൂസെ െംസ്ാന-കക� ഗവസമെന്റുകള്,  മറ്റ് തല്ര 
ഏജന്െതികള് എന്നതിവയുസെ  വതിദത്യാഭത്യാെത്തിനായുള്ള  േനെഹായം െംകയാജതി്പെതിക്കുന്നതതിനം ഫലപ്രദമായതി  
ഉപകയാഗസ്പെടുത്ന്നതതിനം നതിരരീക്ഷതിക്കുന്നതതിനം കെതിയും.

• എെ് െതി ആര് െതി-സയ ഗകവഷണത്തിനം പരതിശരീലനത്തിനമായുള്ള  ഒരു െത്വയംഭരണ സ്ാപനമായതി പൂര്ണ്മായതി 
പരതിവര്ത്നം സെയ്യുക. 

• എെ്.ഇ.ആര്.െതി., ഡയറ്റ്, ബതിആര്െതികള്, െതി.ആര്.െതികള് എന്നതിവയുസെ പ്രവര്ത്നം െംകയാജതി്പെതിക്കുന്നതതിലൂസെ 
െ്കൂള് അേത്യാപകരുസെ പരതിശരീലനവം  അക്ാദമതിക കമാണതിറ്ററതിങ്ങും സമചസപടുത്ന്നതതിന ൊേതിക്കും.

• കദശരീയ തലത്തിൽ  അംഗരീകരതിചതിട്ടുള്ള വതിദഗ്േസര കൂെതി ഉള്സക്ാള്ളതിച് പാഠത്യപദ്ധതതി കമ്റ്റതി രൂപരീകരതിക്ണം.

•  പാഠപുസ്തകങ്ങളും പഠകനാപകരണങ്ങളും ൊകങ്തതികവതിദത്യയും തയ്ാറാക്കുകയും  അവ െമയബന്ധതിതമായതി 
െ്കൂളുകളതിൽ ലഭത്യമാകുന്നുകണ്ാ എന്നും   സെസൈ്റ്റ്ബുക്് കമ്തിറ്റതി നതിരരീക്ഷതിക്കുകയും സെകയ്ണ്താണ്.

         അവലംബം: 13-ാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതടിയടിടല സ്കൂള് വടിദ്യാഭ്യാസം വര്ക്ടിംഗ്  ഗ്രൂപ്് റടികപ്ാര്ട്്
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അദ്ധ്യായം 4, സയാമൂഹധ്സസവനം

ആവശത്യങ്ങസള അഭതിെംകബാേന സെയ്ാനം 
അവസര െമൂഹത്തിസറെ മുഖത്യോരയതിൽ 
സകാണ്ടുവകരണ്തം ആവശത്യമാണ്. 
വ തികലാംഗരായ കുട്ടതികള്ക്് കവണ്തിയുള്ള 
പാഠത്യപദ്ധതതി നതിലവ തിസല െതിസ്റവമായതി  
െമനത്വയതി്പെ തിക്ാനള്ള പ്രാോനത്യവം  ഈ 
റതിക്പൊര്ട്ട് ചൂണ്തിക്ാണതിക്കുന്നു.

സര്വേകലാശാലയും 
ഉന്നതവടിദ്യാഭ്യാസവം
െംസ്ാനത്് ആസക 14  
െര്വ്വകലാശാലകളുണ്്. ഇതതിൽ 4 െര്വ്വ 
കലാശാലകള്-  കകരള, മഹാത്ാഗാന്ധതി, 
കകാെതികക്ാെ്, കണ്ണൂര് എന്നതിവ - 
സപാതെത്വഭാവമുള്ളതം, വ തിവ തിേ കകാെ്സുകള് 
നെത്ന്നവയും ആണ്. ശ്രരീശങ്രാൊരത്യ 
െംെ്കൃത െര്വകലാശാല, സകാച തി 
ശാെ്്ൊകങ്തതിക െര്വകലാശാല, 
തഞ്സത്ഴുത്ച്ഛന് മലയാള െര്വകലാശാല, 
കകരള സവറ്റതിനറതി ആന്ഡ് ആനതിമൽ 
െയന്െ്  യൂണതികവെ്െതിറ്റതി, കകരള 
കാര്ഷ തികെര്വകലാശാല, കകരള ആകരാഗത്യ 
െര്വകലാശാല, കകരള മത്ത്യ, െമുകദാല്ന്ന 
പഠന  െര്വ്വകലാശാല, കകരള ൊകങ്തതിക 
െര്വകലാശാല തെങ്ങതിയവ പ്രകതത്യക 
വ തിഷയങ്ങളതിൽ ്വദഗ്ദ്ധത്യം കനടുന്നതതിന് 
െഹായകമായ കകാെ്സുകള് നെത്തിവരുന്നു. 
ഇതകൂൊസത 2005-ൽ സ്ാപ തിതമായ നവാൽെ്  
അഥവാ നാഷണൽ യൂണതികവെ്െതിറ്റതി ഓഫ് 

അഡത്വാന്െ്  ലരീഗൽ സ്റഡരീെ്, കാെര്കഗാഡ് 
സ്ാപ തിച കക� െര്വ്വകലാശാല എന്നതിവയും 
പ്രവര്ത്തിക്കുന്നു. 

ആര്െ്സ് ആറെ് സയന്സ് 
കകാകളജുകള്
െംസ്ാനത്് 217 ആര്െ്െ് ആറെ് െയന്െ്  
കകാകളജുകള് നതിലവ തിലുള്ളതതിൽ 156 െത്വകാരത്യ 
എയ്ഡഡ് കകാകളജുകളും 61 െര്ക്ാര് 
കകാകളജുകളും  ആണ്. എറണാകുളം 
ജതിലെയതിലാണ് െംസ്ാനത്് ഏറ്റവം കൂടുതൽ 
ആര്െ്െ് ആറെ് െയന്െ് കകാകളജുകള് ഉള്ളത് 
(25 എണ്ം). സതാട്ടുപുറകതിൽ തതിരുവനന്പുരം, 
കകാട്ടയം, (23 എണ്ം) ജതിലെകളാണ്.  
ഏറ്റവം കൂടുതൽ െര്ക്ാര് കകാകളജുകള് 
തതിരുവനന്പുരം, കകാെതികക്ാെ് ജതിലെകളതിലാണ് 
(10 എണ്ം). 2016-17 ൽ െംസ്ാനത്് 
നതിലവ തിലുള്ള ആര്െ്െ് ആറെ് െയന്െ് 
കകാകളജുകളുസെ  എണ്ം ജതിലെ തതിരതിച് അനുബന്ം 
4.1.26-ൽ സകാടുത്തിരതിക്കുന്നു. െംസ്ാനത്് 
െര്ക്ാര്, എയ്ഡഡ് കകാകളജുകള്ക്കു പുറസമ 
ോരാളം അണ്എയ്ഡഡ് ആര്െ്െ് ആന്ഡ് 
െയന്െ് കകാസളജുകളുമുണ്്.

വടിദ്യാര്ത്ടികളുടെ പ്കവശനം
കകരളത്തിസല  നാല് െര്വകലാശാലയ്ക്കു 
കരീെതിലുള്ള ആര്െ്െ് ആറെ് െയന്െ് 
കകാകളജുകളതി ൽ 2016-17- ൽ  2.96 ലക്ഷം 

പട്ഥിേ 4.1.3
2016-17-ൽ ആർെ്സ് ആറെ് സയന്സ് കേയാകളജുേളഥിടല കുട്ഥിേളുടെ പ്കവശനം

കേയാഴ്സടറെ കപര് ആടേ കുട്ഥിേള് ടപണ്കുട്ഥിേള് ആണ്കുട്ഥിേള് ടപണ്ട്ഥിേളുടെ 
ശതമയാനം

ബതി.എ 117,874 77,334 40,540 65.61
ബതി.എസ്്.െതി 99,017 73,809 25,208 74.54
ബതി.കകാം 42,519 26,819 15,700 63.08
ആസക 259,410 177,962 81,448 68.60
എം.എ 13,733 9,307 4,426 67.77
എം.എെ്.െതി 16,772 11,705 5,067 69.79
എം.കകാം 5,632 4,009 1,623 71.18
ആസക- ബതിരുദാനന്ര 
ബതിരുദം

36,137 25,021 11,116 69.24

ആടേ- ബഥിരുദം, 
ബഥിരുദയാനന്തര ബഥിരുദം

295547 202983 92564 68.68
 
അവലംബം: കകാകളജ് വ ടിദ്യാഭ്യാസ ഡ്യറക്െകററ്്.-
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സാമ്പത്തിക അവല�ാകനം 2017, ലകരള സംസ്ാന ആസൂത്രണ ല�ാര്ഡ്  

വ തിദത്യാര്ത്ഥതികള് പ്രകവശനം കനെതിയതിട്ടുണ്് (അണ് 
എയ്ഡഡ് കകാകളജുകള് ഒെതിസക). ഇതതിൽ 2.03 
ലക്ഷം (68.68ശതമാനം) സപണ്കുട്ടതികളാണ്.

ബ തിരുദ പഠനത്തിന് പ്രകവശനം കനെതിയതിട്ടുള്ള  
കുട്ടതികളതിൽ 45.43 ശതമാനം കപര് ബ തി.എയ്ക്കും, 
38.17 ശതമാനം കപര് ബ തി.എെ്.െതിയ്ക്കും, 
16.39 ശതമാനം കപര് ബ തി.കകാമതിനമാണ് 
കെര്ന്നതിട്ടുള്ളത്. ബ തിരുദ പഠനത്തിന് പ്രകവശനം 
കനെതിയ വ തിദത്യാര്ത്ഥതികളതിൽ 68.68 കപര് 
സപണ്കുട്ടതികളാണ്.
 
ബ തി.എ. ബ തിരുദ കകാെ്െതിന്  ആ��സക  27 വ തിഷയങ്ങ 
ളാണുള്ളത്.  ൊ്ത്തികശാെ്്മാണ് ഏറ്റവം 
കൂടുതൽ വ തിദത്യാര്ത്ഥതികള് പ്രകവശനം കനെതിയ 
വ തിഷയം. ബ തി.എെ്.െതി. കകാെ്െതിന കരീെതിൽ 
ആസക 31 വ തിഷയങ്ങള് പഠതിക്ാം. ഇവ തിസെ ഏറ്റവം 
കൂടുതൽ വ തിദത്യാര്ത്ഥതികള് പ്രകവശനം കനെതിയത് 
ഗണതിതശാെ്്ത്തിനാണ്. ബ തി.എ., ബ തി.എെ്.
െതി., ബ തി.കകാം കകാെ്സുകളതിലായതി ആര്െ്െ് 
ആറെ് െയന്െ് കകാകളജുകളതിൽ  പ്രകവശനം 
കനെതിയ വ തിദത്യാര്ത്ഥതികളുസെ വ തിശദാംശങ്ങള്  
അനുബന്ം 4.1.27 - 4.1.29 വസര 
സകാടുത്തിരതിക്കുന്നു. 2016-17 കാലഘട്ടത്തിൽ 
കകരളത്തിൽ 36137 വ തിദത്യാര് ത്ഥതികള് 
ബ തിരുദാനന്ര കകാെ്സുകള്ക്് 

പ്രകവശനം കനെതി. ഇതതിൽ 69.24  ശതമാനം 
സപണ്കുട്ടതികളാണ്. ആര്െ്െ് ആറെ് െയന്െ് 
കകാകളജുകളതിൽ എം.എ, എം.എെ്.െതി., എം.കകാം 
കകാെ്സുകള്ക്്  പ്രകവശനം കനെതിയവരുസെ 
വ തിശദമായ കണക്കുകള് അനുബന്ം 4.1.30 - 
4.1.32 വസര ഉള്സ്പെടുത്തിയതിരതിക്കുന്നു
(കബയാക്് 4.1.4).
 
പട്ടികജാതടി /പട്ടികവര്ഗ്ഗ 
വടിദ്യാര്ത്ടികള്

ബ തിരുദ ബ തിരുദാനന്ര കകാെ് സുകളതിൽ 
യഥാക്രമം 33968 ഉം 4847 ഉം പട്ടതികജാതതി 
വ തിഭാഗ വ തിദത്യാര്ത്ഥതികളാണ് പ്രകവശനം 
കനെതിയതിട്ടുള്ളത്.  2016-17- ൽ പ്രകവശനം കനെതിയ 
ആസക വ തിദത്യാര്ത്ഥതികളുസെ എണ്ത്തിൽ 13.13 
ശതമാനം പട്ടതികജാതതിയതിൽസ്പെട്ടവരാണ്.   
ഇങ്ങസന ആര്െ്െ് ആറെ് െയന്െ് 
കകാകളജുകളതിൽ പ്രകവശനം കനെതിയ പട്ടതിക 
വ തിഭാഗത്തിൽ സ്പെട്ടവരതിൽ    72.02 ശതമാനം 
സപണ്കുട്ടതികളാണ്.  

2016-17-ൽ ആര്െ്െ് ആറെ് െയന്െ് 
കകാകളജുകളതിൽ പ്രകവശനം കനെതിയവരതിൽ 
5952 പട്ടതികവര്ഗ് വ തിഭാഗത്തിൽസ്പെട്ട 
വ തിദത്യാര്ത്ഥതികളുണ്്. ഇതതിൽ 4623 

പട്ഥിേ 4.1.4  
ഉന്ത  വഥിദ്യയാഭ്യയാസത്ഥിടല  പട്ഥിേജയാതഥി-പട്ഥിേവർഗ്ഗ   

വഥിദ്യയാർത്ഥിേളുടെ  അനുപയാതം - 2016-17
കേയാഴ്സഥിടറെ 
 കപര്

ആടേ 
കുട്ഥിേളുടെ 

 എണ്ം

പട്ഥിേ 
ജയാതഥി 

കുട്ഥിേളുടെ 
എണ്ം

പട്ഥിേ ജയാതഥി 
കുട്ഥിേളുടെ 
ശതമയാനം

പട്ഥിേ വർഗ്ഗ
കുട്ഥിേളുടെ 

എണ്ം

പട്ഥിേ 
വർഗ്ഗ

കുട്ഥിേളുടെ 
ശതമയാനം

ആടേ 
എസ്.സഥി-

എസ്.റ്റഥി
കുട്ഥിേള്

എസ്.സഥി 
എസ്.റ്റഥി

കുട്ഥിേളുടെ  
ശതമയാനം

ബതി.എ 117874 13685 11.61 2946 2.50 117874 13685

ബതി.എസ്്.െതി 99017 14476 14.62 929 0.94 99017 14476

ബതി.കകാം 42519 5807 13.66 748 1.76 42519 5807

ആസകകുട്ടതികള് 
 - ബതിരുദം

259410 33968 13.09 4623 1.78 259410 33968

എം.എ 13733 2125 15.47 702 5.11 13733 2125

എം.എെ്.െതി 16772 1996 11.90 494 2.95 16772 1996

എം.കകാം 5632 726 12.89 133 2.36 5632 726

ആസകകുട്ടതികള്- 
ബതിരുദാനന്ര 
ബതിരുദം

36137 4847 13.41 1329 3.68 36137 4847

ആടേ-ബഥിരുദം, 
 ബഥിരുദയാനന്തര 
ബഥിരുദം

295547 38815 13.13 5952 2.01 295547 38815

        അവലംബം: ക�യാകേജ് വിദധ്യാഭധ്യാസ ഡയറക്ടകററ്്
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അദ്ധ്യായം 4, സയാമൂഹധ്സസവനം

കബയാക്് 4.1.4
ഉന്ത വഥിദ്യയാഭ്യയാസ  വർക്ഥിംഗ് ഗ്രൂപ്് - ശുപയാർശേള്

ഉന്നതവതിദത്യാഭത്യാെ കമഖലയതിൽ ഗുണപരമായ മാറ്റങ്ങള് അനതിവാരത്യമാക്കുന്ന വശങ്ങസള കുറതിച് 
വര്ക്തിംഗ് ഗ്രൂ്പെ് പരതികശാേതിക്കുകയുണ്ായതി. വതിദത്യാഭത്യാെത്തിസറെ ഗുണനതിലവാരം ഉയര്ത്ന്നതതിനം, 
ഉന്നതവതിദത്യാഭത്യാെത്തിസറെ ഗുണഫലങ്ങള്  സപാതജനങ്ങളതികലക്് എത്തിക്കുന്നതതിനം,   വതിദത്യാര്ത്ഥതികള്ക്കും 
സതാെതിലവെരങ്ങള് വര്േതി്പെതിക്കുന്നതതിനമായതി   അേത്യാപന-പഠന പ്രക്രതിയ, ഗകവഷണം, അെതിസ്ാന 
ൌകരത്യം, ്നപുണത്യ വതികെനം, നവരീകരണം എന്നരീ കമഖലകളതിൽ വര്ക്തിംഗ് ഗ്രൂ്പെ് പ്രകതത്യകം  ശ്രദ്ധ 
നൽകതിയതിട്ടുണ്്.   ഈ വശങ്ങള് പരതികശാേതിചതതിന കശഷം, 13-ാമത് പഞ്വത്രപദ്ധതതികളതിൽ െതില 
നതിര്കദശങ്ങളും കപ്രാജക്ടുകളും നെ്പെതിലാക്ാന് ശുപാര്ശ സെയ്തിട്ടുണ്്. ഇതതിസറെ ഭാഗമായതി െര്ക്ാര്, 
എയ്ഡഡ് കമഖലകളതിൽ മതികച ഗുണനതിലവാരമുള്ള വതിദത്യാഭത്യാെം ഉറപ്പുവരുത്ാന്, വതിവതിേ തലങ്ങളതിൽ 
നതിരരീക്ഷണ െംവതിോനങ്ങളും റതിക്രൂട്ട്സമറെ് പ്രക്രതിയകളും ശക്തതിസ്പെടുത്ന്നതതിന് വര്ക്തിംഗ് ഗ്രൂ്പെ് ശുപാര്ശ 
സെയ്യുന്നു. ഉന്നതവതിദത്യാഭത്യാെ കമഖലയതിസല അക്ാദമതിക് മതികവതിസറെ വളര്ചസയ തെസ്സ്പെടുത്ന്ന 
ഭരണപരമായതം അക്ാദമതികവമായ ഘെനകളുസെ പുനര്ക്രമരീകരണത്തിനള്ള  ശുപാര്ശകളും  
വര്ക്തിംഗ് ഗ്രൂ്പെതിൽ ഉള്സപടുത്തിയതിട്ടുണ്്.

 വർക്ഥിംഗ് ഗ്രൂപ്ഥിടറെ പ്ധയാന ശുപയാർശേള് ഇവയയാണ്:

• മാസ്തിവ് ഓ്പെണ് ഓണ്്ലന് കപ്രാഗ്ാമുകള് (MOOCS)
• കസ്ററ്റ് ഓ്പെണ് യൂണതികവെ്െതിറ്റതി
• കദശരീയ വതിജ്ാന ശംഖല (എന് സക എന്)
• ഇകറെണൽ കത്വാളതിറ്റതി അഷത്വറന്െ് സെൽ (IQAC).
• ശരതിയായ അേത്യാപക- വതിദത്യര്ത്ഥതി അനപാതം  ഉറ്പൊക്കുക
• വത്യവൊയ-വതിദത്യാര്ത്ഥതി-െര്വകലാശാല ബന്ധം
• വതിവതിേ സ്ാപനങ്ങള് തമ്തിലുള്ള െഹകരണവം െംകയാജനവം കപ്രാത്ാഹതി്പെതിക്കുകയും  

വതികെതി്പെതിക്കുകയും സെയ്യുക.
• ഇറുെയതിറ്റ് കപ്രാഗ്ാം നെ്പെതിലാക്കുക 
• സപാത ഗകവഷണ ഫണ്്.
• അന്ര് െര്വകലാശാല സെറെറുകള് കൂടുതൽ ൊ്ത്തിക വതിഭവങ്ങള് ഉപകയാഗതിച് 

ശക്തതിസ്പെടുത്ക
• ദത്വതി ബതിരുദ പരതിപാെതി ആരംഭതിക്കുക
• കാരത്യകശഷതി വതികെന െംരംഭങ്ങള് ആരംഭതിക്കുക
• വതിദത്യാര്ത്ഥതികള്ക്് വതിവതിേ കജാലതികളതിലുള്ള  പരതിശരീലനവം അപ്രറെരീെ്ഷതിപ്പും.
• ൊമൂഹത്യ ഇെപെകൽ കപ്രാത്ാഹതി്പെതിക്കുന്നതതിനള്ള പദ്ധതതി
• െയന്െ് ആന്ഡ് കൊഷത്യൽ െയന്െ് ജനകരീയ വത്ക്രതിക്കുന്നതതിനള്ള  പദ്ധതതികള്
• വതിദത്യാര്ത്ഥതികള്ക്കുള്ള െഹായ പദ്ധതതികള്
• ഫാക്ൽറ്റതി െക്പൊര്ട്ട് കപ്രാഗ്ാമുകള്
• എകമരതിറ്റെ് സപ്രാഫസ്ര്ഷതി്പെ്
• കസ്കാളര്ഷതി്പെ്െ്, ഗ്ാന്റുകളും മറ്റ് േനെഹായങ്ങളും വതിദത്യാര്ത്ഥതികള്ക്് നൽകുക
• പ്രവര്ത്നങ്ങളുസെ ആവര്ത്നം  ഒെതിവാക്ൽ
•  തെര് കപ്രാഗ്ാമുകളുസെ വതിലയതിരുത്ൽ
• അെതിസ്ാന ൌകരത്യങ്ങള്, ലാബ് / ്ലബ്റതി എന്നതിവയുസെ ഗുണ നതിലവാരം സമചസ്പെടുത്ൽ 
• മതിഡ് കരതിയര് ഫാക്ൽറ്റതി അവാര്ഡ് സ്കരീം
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സാമ്പത്തിക അവല�ാകനം 2017, ലകരള സംസ്ാന ആസൂത്രണ ല�ാര്ഡ്  

കപര് ബ തിരുദതലത്തിലും 1329 കപര്  
ബ തിരുദാനന്രബ തിരുദ തലത്തിലും പഠതിക്കുന്നു. 
പട്ടതികവര്ഗ് വ തിഭാഗത്തിസല വ തിദത്യാര്ത്ഥതികളതിൽ 
66.81 ശതമാനം സപണ്കുട്ടതികളാണ്. 2016-17-
ൽ കകരളത്തിസല ആര്െ്െ് ആറെ് െയന്െ് 
കകാകളജുകളതിൽ കെര്ന്ന പട്ടതികജാതതി പട്ടതികവര്ഗ് 
വ തിഭാഗത്തിൽസ്പെട്ട വ തിദത്യാര്ത്ഥതികളുസെ 
കണക്കുകള് അനുബന്ം 4.1.33 -ൽ കാണാം.

സ് കകാളര്ഷടിപ്കള്

13 തരം കക� - െംസ്ാനതല കസ്കാളര്ഷ തിപ്പുകള് 
വ തിദത്യാര്ത്ഥതികള്ക്് ലഭതിക്കുന്നു. ഇതതിൽ 2016-

17 കാലത്് നൽകതിയ കസ്കാളര്ഷ തിപ്പുകളതിൽ 
4000 കകരള െംസ്ാന  സുവര്ണ് ജൂബ തില തി 
കസ്കാളര്ഷ തിപ്പും, 11586 ജതിലെ സമറതിറ്റ്  കസ്കാളര്ഷ തിപ്പും 
121215 കപാെ്റ്റ് സമട്രതിക് കസ്കാളര്ഷ തിപ്പും 
ഉള്സ്പെടും. ഭാരത, കകരള െര്ക്ാരുകള് 
നൽകതിയ കസ്കാളര്ഷ തിപ്പുകളുസെ വ തിശദാംശങ്ങള് 
സകാളരീജതിയറ്റ് വ തിദത്യാഭത്യാെ ഡയറക്െര് 
സ്ാപ തിച തിട്ടുള്ള  എൽ..ഇ.ഡതി. കബാര്ഡതിൽ 
നതിന്നും ലഭതിക്കും. 2014-15 മുതൽ 2016-17 വസര 
ഇങ്ങസന നൽകതിയ കസ്കാളര്ഷ തിപ്പുകളുസെ വ തിവരം 
അനുബന്ം 4.1.34 -ൽ കാണാം.
 

ചഥിത്ം 4.1.3
ബഥിരുദ- ബഥിരുദയാനന്തര കേയാഴ്സഥിനുള്ള പട്ഥിേജയാതഥി പട്ഥിേ വർഗ്ഗ വഥിദ്യയാർത്ഥിേളുടെ 

ശതമയാനം

                             
അവലംബം: കകാകളജ് വടിദ്യാഭ്യാസ ഡ്യറക്െകററ്്

13.09 1.78

85.12

പട്ടതികജാതതി ബതിരുദ 
വതിദത്യാര്ത്ഥതികളുസെ 
ശതമാനം

പട്ടതിക വര്ഗ് ബതിരുദ 
വതിദത്യാര്ത്ഥതികളുസെ 
ശതമാനം

മറ്റ് ബതിരുദ 
വതിദത്യാര്ത്ഥതികളുസെ 
ശതമാനം

13.41
3.68

82.91

പട്ടതികജാതതി ബതിരുദാനന്ര 
ബതിരുദ വതിദത്യാര്ത്ഥതികളുസെ 
ശതമാനം

പട്ടതിക വര്ഗ് ബതിരുദാനന്ര 
ബതിരുദ വതിദത്യാര്ത്ഥതികളുസെ 
ശതമാനം

മറ്റ് ബതിരുദാനന്ര ബതിരുദ 
വതിദത്യാര്ത്ഥതികളുസെ ശതമാനം
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അദ്ധ്യായം 4, സയാമൂഹധ്സസവനം

അധ്യാപകര്

െംസ്ാനസത് ആര്െ്െ് ആറെ് െയന്െ് 
കകാകളജുകളതിസല 2016-17 സല അേത്യാപകരുസെ 
എണ്ം 9742 ആണ്. ഇതതിൽ 56.12 ശതമാനം 
െ്്രീകളാണ്.   2014-15 മുതൽ 2015-16 
വര്ഷങ്ങളതിൽ  െര് വകലാശാല തതിരതിച് 
കകരളത്തിസല ആര്െ്െ് ആറെ് െയന്െ് 
കകാകളജുകളതിസല അേത്യാപകരുസെ എണ്ം 
അനബന്ധം 4.1.35-ൽ കാണാം. ഇവരതിൽ 
3343 കപര് (34.31 ശതമാനം) പ തി.എച്ഡതി. 
ബ തിരുദമുള്ളവരാണ്.  വ തിശദവ തിവരങ്ങള് 
അനബന്ധം 4.1.36 –ൽ സകാടുത്തിട്ടുണ്്.  
2017-ൽ ഇകത കകാകളജുകളതിൽ 2393 കപര് 
ഗെ്റ്റ് ലക്െര്മാരായതി കജാല തിസെയ്തിട്ടുണ്്. 
ഇതതിസറെവ തിശദാംശങ്ങള്  അനുബന്ം 4.1.37-ൽ 
കാണാം.

കകരള െരടി്ഗകവഷണ 
കകൌണ്സടിൽ(ടക.സടി.എച്.ആര്)
െരതി്ത്തിലും പുരാവെ്തഗകവഷണത്തിലും മറ്റ് 
ൊമൂഹത്യ ശാെ്്വ തിഷയങ്ങളതിലും ഗകവഷണ 
പഠനങ്ങള് കപ്രാത്ാഹതി്പെ തിക്കുന്നതതിനായതി 2001-
ൽ സ്ാപ തിച ഒരു െത്വയംഭരണ സ്ാപനമാണ് 
കകരള െരതി്ഗകവഷണ കൗണ്െതിൽ. 
രാജത്യത്തിനകത്ം പുറത്മുള്ള പ്രമുഖ 
ഗകവഷണസ്ാപനങ്ങളുമായതി അക്ാദമതിക 
അംഗരീകാരമുള്ളതം കകരള െര്വകലാശാലയുസെ 
അംഗരീകരതിക്സ്പെട്ട ഗകവഷണ കക�വമാണ് 
കകരള െരതി്ഗകവഷണ കൗണ്െതിൽ. 
െരതി്ാതരീതകാലം മുതൽ വര്ത്മാനകാലം 
വസരയുള്ള കകരളത്തിസറെ െരതി്ം 
ശാെ്്രീയമായതി തയ്ാറാക്തി ഒരു െമഗ് 
വാലത്യമായതി പ്രെതിദ്ധരീകരതിക്ാന് കൗണ്െതിൽ 
തയ്ാസറടുക്കുകയാണ്. 

സകാടുങ്ങല്ലൂര്-പറവൂര് കൊണതിൽ 
നെ്പെ തിലാക്തിസക്ാണ്തിരതിക്കുന്ന  െരതി്-ടൂറതിെം 
കപ്രാജക്െതിന് ൊകങ്തതിക െഹായം നൽകുന്ന 
കനാഡൽ ഏജന്െതിയായതി  െരതി്ഗകവഷണ 
കൗണ്െതില തിസന സതരസഞ്ഞടുത്തിട്ടുണ്്. 2006-
07 മുതൽ കകരള െരതി്ഗകവഷണ കൗണ്െതിൽ 
“പട്ടണത്തിൽ” വ തിവ തിേ തലങ്ങളതിലുള്ള 
ഗകവഷണങ്ങള് നെത്തി വരതികയാണ്. 
കകരളത്തിസറെ ആദത്യകാല െരതി്സത് പുനര് 
നതിര്മ്തിക്ാന് കവണ്് സതളതിവകള് ഈ 
ഗകവഷണങ്ങളതിൽ നതിന്ന് ലഭതിച്ചുസകാണ്തിരതിക്കുന്നു.

കകരള സംസ്ാന നനപുണ്യ 
വ ടികസന കപ്ാജക്ടും അസാപ്ം 
യുവാക്ളുസെ  സതാെതിലവെരങ്ങള് 
വര്ദ്ധതി്പെ തിക്കുന്നതതിന് കവണ്തി 
െംസ്ാനത്തിനകത്ം പുറത്ം 
ഉൽ്പൊദനക്ഷമമായ സതാെതിലവെരങ്ങള് 
സൃഷ് തിക്കുന്നതതിന് അവെരസമാരുക്തിസകാണ്് 
കകരള െംസ്ാന ്നപുണത്യ വ തികെന 
പദ്ധതതി 2012 ജൂണതിൽ ആരംഭതിച്ചു. ഭാരത 
െര്ക്ാര് ൊ്ത്തിക കാരത്യ വകു്പെ 
ഏഷത്യന് സഡവലപ്സമറെ് ബാങ്് (എ.ഡതി.
ബ തി) സറെ െഹായകത്ാസെ ഏജന്െതിസയ 
ശക്തതിസ്പെടുത്ന്നതതിനം വ തിപുലസ്പെടുത്ന്നതതിനം 
െഹായതിക്കുന്നു.  വ തിദത്യാര്ത്ഥതികളുസെ താെ്ന്ന 
സതാെതിൽ ലഭത്യത പരതിഹരതിക്കുന്നതതിനായതി ഉന്നത 
വ തിദത്യാഭത്യാെ വകുപ്പും  സപാത വ തിദത്യാഭത്യാെ വകുപ്പും  
രൂപകൽപന നൽകതിയ ഒരു കപ്രാഗ്ാമാണ് 
അഡരീഷണൽ സ്കതിൽ അകത്വ തിെതിഷന് കപ്രാഗ്ാം. 
ഹയര്സെക്റെറതി തലം മുതൽ ഗ്ാകജത്വറ്റ് 
തലം വസരയുള്ള  ജനറൽ കരതിക്കുലവമയതി 
ബന്ധസപടുത്തി സുപ്രോന അെതിസ്ാന 
പരതിശരീലനം, സതാെതിലേതിഷ് തിത പരതിശരീലനം, 
കരതിയര് സകൗണ്െല തിംഗ് എന്നതിവയതിലൂസെ 
വ തിദത്യാഭത്യാെ സതാെതില തിലൊയ്മസയ കനരതിൊന് 
ഇത് ലക്ഷത്യമതിടുന്നു.  836 ഹയര് സെക്ന്ഡറതി 
െ്കൂളുകളതിലും, 26 വ തി എച് എെ് ഇ കളതിലും, 
108 കകാകളജുകളതിലും 2016-17 കാലയളവ തിൽ 
അൊപ്പും നെ്പെ തിലാക്കുകയാണ്. 2016-17 
കാലയളവ തിൽ ആസക 29411 വ തിദത്യാര്ത്ഥതികള് 
പരതിശരീലനം കനെതിയതിട്ടുണ്്. കപ്രാഗ്ാം 
നെത്തി്പെ തിനായതി  അൊപ്പു സെക്രകട്ടറതിയറ്റതിസന 
െഹായതിക്കുന്നതതിന് 200-ലേതികം കപ്രാഗ്ാം 
മാകനജര്മാസരയും, 1900 ്വദഗ്ദ്ധത്യ വ തികെന 
എസൈതികയുട്ടരീവകസളയും കമ്യൂണതികക്റ്റരീവ് 
ഇം്രീഷ്, ഇന്ഫര്കമഷന് സെക്കനാളജതിയതിൽ 
ഫൗകണ്ഷന് സട്രയതിനതിംഗ് നൽകുന്നതതിനായതി 
റതിക്രൂട്ട് സെയ്തിട്ടുണ്്.  2016-17 കാലഘട്ടത്തിൽ 30 
കമഖലകളതിലായതി 85 ്വദഗ്ദ്ധത്യ പരതിശരീലനങ്ങള് 
ഉള്സ്പെടുത്തിയതിട്ടുണ്്.

സാകങ്തടിക വ ടിദ്യാഭ്യാസം
െമൂഹത്തിസറെ കനട്ടത്തിനായതി 
ൊകങ്തതികവ തിദത്യയുസെ ഉപകയാഗം, ജരീവ തിത 
നതിലവാരം സമചസ്പെടുത്ൽ, െമൂഹത്തിസറെ 
സമാത്ത്തിലുള്ള വ തികെനത്തിനായതി 
വത്യവൊയ ഉൽ്പൊദനക്ഷമതയും സമചസ്പെടുത്ൽ 
ൊകങ്തതിക വ തിദത്യകളും വര്ദ്ധതി്പെ തിക്ൽ 
എന്നതിവയാണ് ൊകങ്തതികവ തിദത്യാഭത്യാെം സകാണ്് 
ലക്ഷത്യമതിടുന്നത്.  യുവാക്ള്ക്് ൊകങ്തതിക 
വ തിദത്യാഭത്യാെം നൽകുന്നതതിലൂസെ സുസ്തിര 
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സാമ്പത്തിക അവല�ാകനം 2017, ലകരള സംസ്ാന ആസൂത്രണ ല�ാര്ഡ്  

വ തികെനത്തിനം െമൂഹ ജരീവ തിതത്തിസറെ 
ഗുണനതിലവാരം സമചസ്പെടുത്ന്നതതിനം അവസര 
പ്രാപ്മാക്കുന്നതതിന് ൊേതിക്കുന്നു.

െംസ്ാനത്് ൊകങ്തതിക വ തിദത്യാഭത്യാെത്തിസറെ 
കനാഡൽ വകു്പൊയതി പ്രവര്ത്തിച്ചു വരുന്നത് 
ൊകങ്തതിക വ തിദത്യാഭത്യാെ ഡയറക്െകററ്റാണ്.  
ൊകങ്തതിക വ തിദത്യാഭത്യാെ ഡയറക്െകററ്റതിസറെ 
ഭരണപരവം ൊ്ത്തികവമായ 
നതിയ�ണത്തിന കരീെതിലുള്ള ൊകങ്തതിക 
സ്ാപനങ്ങളുസെ വ തിശദാംശങ്ങള് അനുബന്ം 
4.1.38-ൽ സകാടുത്തിരതിക്കുന്നു.

മനഷത്യവ തിഭവവ തികെന മ�ാലയം, ആള് 
ഇന്ത്യാ കൗണ്െതിൽ കഫാര് സെക്നതിക്ൽ 
എജ്യൂകക്ഷന് (എ.ഐ.െതി.റ്റതി.ഇ), ൊകങ്തതിക 
വ തിദത്യാഭത്യാെ ഗുണകമന്ാ വര്ദ്ധന പരതിപാെതി 
(റ്റരീകയുപ്), തതിരുവനന്പുരം എഞ് തിനരീയറതിംഗ് 
െയന്െ് ആറെ് സെക്കനാളജതി ബ തിെതിനസ്് 
ഇന്കയുകബകറ്റെ്െ് (റ്റതി.ബ തി.ഐ), 
ശാെ്്-ൊകങ്തതിക വകു്പെ് (ഡതി.എസ്്.
റ്റതി), യൂണതികവെ്െതിറ്റതി ഗ്ാറെ്െ് കമ്രീഷന് 

തെങ്ങതിയ വ തിവ തിേതരം ഏജന്െതികളതിൽ 
നതിന്നും ലഭത്യമാകുന്ന തക ഉപകയാഗതിച് 
പലതരം കപ്രാജക്ടുകള് നെ്പെ തിലാക്തി വരുന്നു. 
ഇതകൂൊസത,  വ തിവ തിേ സ്ാപനങ്ങളതിസല 
ലകബാറട്ടറതിയുസെ ആധുനതികവല്ക്രണവം 
ഉപകയാഗശൂനത്യമായവസയ നരീക്ം സെയ്യുക 
(എം.ഒ.ഡതി.ആര്.ഓ.ബ തി.എെ)്  എന്ന 
എ.ഐ.െതി.െതി.ഇ യുസെ പദ്ധതതിയതിലൂസെ വ തിവ തിേ 
സ്ാപനങ്ങളതിസല ലകബാറട്ടറതിയുസെ വ തികെനം 
നെ്പെ തിലാക്തി വരുന്നു

എഞ്ചടിനരീയറടിംഗ് കകാകളജുകള് 
2017-സല കണക്് പ്രകാരം െംസ്ാനത്് 
നതിലവ തിലുള്ള 180 എഞ് തിനതിയറതിംഗ് 
കകാകളജുകളതിലായതി 60376 കപര് പ്രകവശനം 
കനെതി.  ഇതതിൽ 168 എണ്ം (93.33 ശതമാനം) 
െത്വാശ്രയകകാകളജുകളും (അണ് എയ്ഡഡ)്, 
9എണ്ം (5 ശതമാനം) െര്ക്ാര് കകാസളജുകളും, 
3 എണ്ം (1.64 ശതമാനം) െത്വകാരത്യ എയ്ഡഡ് 
കകാകളജുകളുമാണ്.  ഏറ്റവം കൂടുതൽ 
അണ്എയ്ഡഡ് എഞ് തിനരീയറതിംഗ് കകാകളജുകള് 

കബയാക്്  4.1.5
സയാകങ്തഥിേ വഥിദ്യയാഭ്യയാസത്ഥിടറെ വർക്ഥിംഗ് ഗ്രൂപ്്

െംസ്ാനസത് ൊകങ്തതിക വതിദത്യാഭത്യാെ കമഖലയതിസല പ്രശ്നങ്ങള് പരതിഹരതിക്ാന് വര്ക്തിംഗ് ഗ്രൂ്പെതിസറെ 
പ്രോന നതിര്കദ്ശങ്ങള് ഇവയാണ്:

1. െംസ്ാന ്നപുണത്യ  സതാെതിലവെര നയം വതികെതി്പെതിക്കുക.
2. എന്.എെ്.കയു.എഫ് . മായതി കെര്ന്നു ഒരു കത്വാളതിറ്റതി അഷത്വറന്െ് സഫയതിംവര്ക്് വതികെതി്പെതിക്കുകയും 

നെ്പെതിലാക്കുകയും സെയ്യുക.
3. സപ്രാഫഷണൽ / സവാകക്ഷണൽ എഡ്യൂകക്ഷന് സട്രയതിനതിംഗതിൽ (െതി.വതി.ഇ.െതി) മതിനതിസ്റരീരതിയൽ, അക്ാദമതിക് 

ഉകദത്യാഗസ്ര് എന്നതിവര്ക്ായതി സപ്രാഫഷണൽ ആന്ഡ് കരതിയര് ഡവലപ്സമറെ് കപാളതിെതി (പതി.െതി.ഡതി) 
വതികെതി്പെതിക്കുക.

4. ആര് ആന്ഡ് ഡതി ഇന്സ്റതിറ്റ്യൂട്ടുകളും സവാകക്ഷണൽ വതിദത്യാഭത്യാെ െംവതിോനവമായതി ബന്ധതി്പെതിക്കുന്നതതിന് 
ഒരു െംഘെന രൂപരീകരതിക്കുക.  ഇത്രത്തിലുള്ള െംവതിോനം ഗകവഷണ-പഠനെഹായതികളുസെ ഗുണങ്ങള് 
ലഭതിക്ാന് സവാകക്ഷണൽ പരതിശരീലനം ലഭതിച വത്യക്തതിസയ െഹായതിക്കും.

5. സതാെതിലേതിഷ്തിത വതിദത്യാഭത്യാെത്തിസറെ ഗുണനതിലവാരം നതിലനതിര്ത്ന്നതതിനം വത്യവൊയത്തിൽ 
സതാെതിൽ പരതിശരീലനം കനെതിയ വത്യക്തതികളുസെ വതിശത്വാെത്യത വര്ദ്ധതി്പെതിക്കുന്നതതിനം കദശരീയതലത്തികലാ, 
ആകഗാളതലത്തികലാ അക്രതിഡതിസറ്റഷന് ലഭതിച സവാകക്ഷണൽ കക�രീയ സതാെതിൽ പരതിശരീലന നതിലവാര 
വത്യവസ് സകാണ്് വരതിക.

6. പ്രാകദശതിക അന്ര് കദശരീയ കജാലതി ൊദ്ധത്യതകള് പരതിഗണതിച്സകാണ്ടുള്ള  പരതിശരീലന ആവശത്യകത  
വതിശകലനം നെത്ക.  പ്രാകദശതികതലത്തിലുള്ള  സതാെതിൽ അവെരങ്ങള് സൃഷ്തിക്കുന്നതതിലൂസെ ൊമൂഹത്യ-
ൊ്ത്തിക വതികെനം ഉറ്പൊക്കുന്നതതിനം  ഭാവതിയതിൽ െന്തുലതിതാവസ് നതിലനതിര്ത്ന്നതതിനം 
െഹായതിക്കും.

7. 7.  നതിലവതിസല ഗുണപരമായ വതിദത്യാഭത്യാെത്തിസറെ ലക്ഷത്യങ്ങള് കനെതിസയടുക്ാന് അക്ാദമതിക െത്വയം 
ഭരണം  എന്ന ആശയം പരതികശാേതിക്കുകയും എലൊ കസ്റക്്കഹാള്ഡര്മാര്ക്കും ഉത്രവാദതിത്ം 
ഉറപ്പുവരുത്തിസകാണ്ടുള്ള  അക്ാദമതിക െത്വയം ഭരണാവകാശം വര്ക്തിംഗ് ഗ്രൂ്പെ് ശുപാര്ശ സെയ്യുന്നു.  

              അവലംബം :- സാകങ്തടിക വടിദ്യാഭ്യാസ ഡ്യറക്െകററ്്
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അദ്ധ്യായം 4, സയാമൂഹധ്സസവനം

കബയാക്് 4.1.6
എഞ്ഥിനീയറഥിംഗ് കേയാകളജുേളഥിലും കപയാളഥിടെേ്നഥിക്കുേളഥിലും ടെേ്കനയാളജഥി 

ബഥിസഥിനസ് ഇന്കുകബഷന് ടസറെറുേള്

വതിദത്യാര്ത്ഥതികളുസെ പ്രാരംഭ െംരംഭങ്ങള് കപ്രാത്ാഹതി്പെതിക്കുക എന്ന ലക്ഷത്യകത്ാസെയാണ്  െംസ്ാന 
െര്ക്ാര് വതിവതിേ എഞ്തിനരീയറതിംഗ് കകാകളജുകളതിലും കപാളതിസെക്നതിക്കുകളതിലും സെക്കനാളജതി ബതിെതിനെ് 
ഇന്കുകബറ്ററുകള് ആരംഭതിചത്.  കളമകശ്രതിയതിസല ഗവണ്സമറെ് എന്ജതിനരീയറതിങ് കകാസളജുകളതിലും 8 
ഗവണ്സമറെ്  എഞ്തിനരീയറതിംഗ് കകാകളജുകളതിലും 4 കപാളതിസെക്നതിക്കുകളതിലും സെക്കനാളജതി ഇന്കുകബഷന് 
സെറെര് െര്ക്ാര് അനവദതിചതിട്ടുണ്്. െംരംഭത്തിസറെ പ്രോന ലക്ഷത്യങ്ങള് ഇവയാണ്:

i. ൊകങ്തതികവതിദത്യയതിസല നൂതന ആശയങ്ങള് വളര്ത്തിസകാണ്ടുള്ള ൊേത്യതാ െംരംഭങ്ങസള  
െഹായതിക്കുകയും സ്റാര്ട്ട്  അ്പെ്  തലങ്ങളതിലുള്ള വതിജയകരമായ കകാര്പകററ്റ് സ്ാപനങ്ങസള 
കപ്രാത്ാഹതി്പെതിക്കുകയും  സെയ്യുക.
ii. പരതിശരീലനം ലഭതിച വളര്ന്നുവരുന്ന എഞ്തിനരീയര്മാര്ക്തിെയതിൽ നൂതനതത്വം കപ്രാത്ാഹതി്പെതിക്കുക.iii. 
നതിലവതിലുള്ള ഗകവഷണം വാണതിജത്യവത്ക്രതിക്കുക.
iv. വതിദത്യാര്ത്ഥതികളുസെ െംരംഭക കെതിവകള് വളര്ത്തിസയടുക്കുക.
നതിലവതിൽ െതിഇറ്റതി ൽ എട്ടു ഇന്കയുകബറ്ററുകളുണ്്. അതതികനാകൊ്പെം തസന്ന  പല ആശയങ്ങളും 
വതികെതി്പെതിച്സകാണ്തിരതിക്കുന്നുണ്് . തൃശൂര് ഗവണ്സമറെ് എന്ജതിനരീയറതിങ് കകാകളജതിൽ, കൂടുതൽ 
അെതിസ്ാനൌകരത്യങ്ങള് വതികെതി്പെതിച് വതിദത്യാര്ത്ഥതികള്ക്് കൂടുതൽ കെവനങ്ങള് നൽകതിസക്ാണ്് 
െതിബതിഐയുസെ കെവനം വതിപുലസ്പെടുത്ാന് നതിര്കദ്ശതിചതിട്ടുണ്്. ശ്രരീകൃഷ്ണപുരം എഞ്തിനരീയറതിംഗ് കകാകളജതിൽ 5 
ഉം,  കണ്ണൂരതിൽ എഞ്തിനരീയറതിംഗ് കകാകളജതിൽ 6 ഉം  വതിഭാഗങ്ങള് തയ്ാറാക്തിയതിട്ടുണ്്. M/s CAIRUZ,  M/s Lotus 
Button, M/s Mear Enterprises, M/s KRACKiT and M/s CREA8 എന്നതിവയാണ്  നതിലവതിസല ഇന്കുകബറ്ററുകള് 
അവലംബം :- സാകങ്തടിക വടിദ്യാഭ്യാസ ഡ്യറക്െകററ്്

ഉള്ളത് എറണാകുളം ജതിലെയതിലാണ് (33 
എണ്ം).  അത കെതിഞ്ഞാൽ തതിരുവനന്പുരം 
(28 എണ്ം).  സകാലെം, പത്നംതതിട്ട, ആലപ്പുെ, 
എറണാകുളം, മലപ്പുറം, കാെര്കകാഡ് 
ജതിലെകളതിൽ ഗവണ്സമറെ് എഞ് തിനരീയറതിംഗ് 
കകാകളജുകള് ഇലെ.  ജതിലെ തതിരതിച്ചും, മാകനജ്സമറെ് 
തതിരതിച്ചുമുള്ള എഞ് തിനരീയറതിംഗ് കകാകളജുകളുസെയും, 
അനവദതിച തിട്ടുള്ള െരീറ്റുകളുസെയും എണ്ം 
അനുബന്ം 4.1.39 -ൽ കെര്ത്തിട്ടുണ്്.  2016-ൽ 
അനവദതിക്സ്പെട്ട െരീറ്റുകളുസെ എണ്ം െര്ക്ാര് 
കകാകളജുകളതിൽ 3,340 ആണ് (5.48 ശതമാനം).  
ഇത് എയ്ഡഡ് കകാകളജുകളതിൽ 1,850 (3.22 
ശതമാനം) ഉം, അണ്എയ്ഡഡ് കകാകളജുകളതിൽ 
52,354 (90.98 ശതമാനം)ഉം ആയതിരുന്നു.
 
കകരളത്തിസല എഞ് തിനരീയറതിംഗ് കകാകളജുകളതിൽ 
ഏറ്റവമേതികം െരീറ്റുകള് ഉള്ളത് ഇലക്കട്രാണതിസൈ് 
ആറെ് കമ്്യൂണതികക്ഷന് വ തിഭാഗത്തിലാണ് 
(11,211). തെര്ന്ന് സമക്ാനതിക്ൽ 
എഞ് തിനരീയറതിംഗ് (10,912), െതിവ തിൽ 
എഞ് തിനരീയറതിംഗ് (10,038), കംപ്യൂട്ടര് െയന്െ് 
എഞ് തിനരീയറതിംഗ് (9,897) വ തിഭാഗങ്ങളതിലുമാണ്.  
2016-17-സല ശാഖ തതിരതിച്ചുള്ള െരീറ്റ് 
വ തിഭജനത്തിസറെ വ തിശദാംശങ്ങള് അനുബന്ം 
4.1.40 -ൽ കെര്ത്തിരതിക്കുന്നു. ഗവണ്സമറെ് 
എയ്ഡഡ് എഞ് തിനരീയറതിംഗ് കകാകളജുകളതിൽ 

പ്രകവശനം കനെതിയ കുട്ടതികളുസെ എണ്ം 2016-17-
സല 5,134 -ൽ നതിന്ന് 2017-18 -ൽ 6,222 ആയതി 
കൂെതിയതിട്ടുണ്്.  സപണ്കുട്ടതികളുസെ പ്രകവശനത്തിസറെ 
അനപാതം 2016-17 -സല 36.42 -ൽ നതിന്ന് 
2017-18-ൽ 39.86 ശതമാനമായതി കൂെതിയതിട്ടുണ്്.  
2017-18-ൽ 1,606 വ തിദത്യാര്ത്ഥതികള്ക്് െര്ക്ാര് 
എഞ് തിനരീയറതിംഗ് കകാകളജുകളതിൽ ബ തിരുദാനന്ര 
ബ തിരുദ കകാെ്സുകള്ക്ായതി പ്രകവശനം 
ലഭതിച്ചു.   െര്ക്ാര്-എയ്ഡഡ് കകാകളജുകളതിൽ 
ബ തിരുദാനന്ര ബ തിരുദ കകാെ്െതിെതിൽ 
പഠതിക്കുന്ന വ തിദത്യാര്ത്ഥതികളതിൽ 58.78 ശതമാനം 
സപണ്കുട്ടതികളാണ്.  വ തിശദാംശങ്ങള് അനുബന്ം 
4.1.41 ലും, 4.1.42 ലുമായതി കെര്ത്തിരതിക്കുന്നു. 

എഞ്ചരീനരീയറടിംഗ് 
കകാകളജുകളടിടല അക്ാദമടിക 
മടികവ്
ഗവണ്സമറെ് എഞ്രീനരീയറതിംഗ് കകാകളജു- 
കളതിസല അേത്യയന മതികവ് ഉയര്ന്നതം, 
ശ്ാഘനരീയവമാണ്.  വ തിജയശതമാനവം  
പ്രശസ്തമായ സ്ാപനങ്ങളതിൽ മതികച കജാല തി 
ലഭതിച വ തിദത്യാര്ത്ഥതികളുസെ കണക്കും (സലൈയ്സസ്റെ്) 
വളസര സമചസ്പെട്ടതാണ്.  കഗറ്റ്, കത്യാറ്റ് 
(െതി.എ.റ്റതി) തെങ്ങതിയ മത്ര പരരീക്ഷകള് എഴുതതി 
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സാമ്പത്തിക അവല�ാകനം 2017, ലകരള സംസ്ാന ആസൂത്രണ ല�ാര്ഡ്  

പട്ഥിേ 4.1.5
2016-17-ടല വഥിവഥിധ എഞ്ഥിനീയറഥിംഗ് കേയാകളജുേളഥിടല വഥിദ്യയാർത്ഥിേളുടെ  

കപ്സ്ടമറെഥിടറെ വഥിശദയാംശങ്ങള് 
ക്രമ നം കേയാകളജഥിടറെ കപര് കപ്സ്ടമന്റുേളുടെ എണ്ം
1 കകാകളജ് ഓഫ് എഞ്തിനരീയറതിംഗ്, തതിരുവനന്പുരം 960
2 െര്ക്ാര് എഞ്തിനരീയറതിംഗ് കകാകളജ്, 

ബാര്ട്ടര്ഹതിൽ
132

3 ആര്.ഐ.റ്റതി, കകാട്ടയം 129
4 െര്ക്ാര് എഞ്തിനരീയറതിംഗ് കകാകളജ്, ഇടുക്തി 13
5 െര്ക്ാര് എഞ്തിനരീയറതിംഗ് കകാകളജ്, തൃശ്ശൂര് 353
6 െര്ക്ാര് എഞ്തിനരീയറതിംഗ് കകാകളജ്, പാലക്ാെ് 35
7 െര്ക്ാര് എഞ്തിനരീയറതിംഗ് കകാകളജ്, 

കകാെതികക്ാെ്
4

8 െര്ക്ാര് എഞ്തിനരീയറതിംഗ് കകാകളജ്, വയനാെ് 3
9 െര്ക്ാര് എഞ്തിനരീയറതിംഗ് കകാകളജ്, കണ്ണൂര് 101

ആടേ 1,730  ഉറവടിെം :- സാകങ്തടിക വടിദ്യാഭ്യാസ ഡ്യറക്െകററ്്

പട്ഥിേ 4.1.6
കപയാളഥിടെേ്നഥിക്കുേളഥിടല വഥിദ്യയാർത്ഥി - അധ്യയാപേ അനുപയാതം 

സ്ഥയാപനങ്ങള് 2014 2015 2016 2017

െര്ക്ാര് 21 20 20 18

്പ്രവറ്റ് 
(എയ്ഡഡ് )

11 10 11 11

ആടേ 19 17 18 16

                            അവലംബം : സാകങ്തടിക വടിദ്യാഭ്യാസ ഡ്യറക്െകററ്്.

ഉപരതിപഠനത്തിന് അര്ഹത കനടുന്നവരുസെ 
എണ്വം കൂെതിയതിട്ടുണ്്.  വ തികപ്രാ, മഹരീ�ാ, റ്റതി.
െതി.എസ്്, കബാഷ് തെങ്ങതിയ ബഹുരാഷ്ട്ര 
ക്നതികളതിലാണ് കൂടുതൽ വ തിദത്യാര്ത്ഥതികള്ക്കും 
കജാല തി ലഭതിച തിട്ടുള്ളത്.  2016-17 -ൽ വ തിവ തിേ ഗവ. 
എഞ് തിനരീയറതിംഗ് കകാകളജ് വ തിദത്യാര്ത്ഥതികള്ക്് 
ലഭതിച കലൈസസ്റെതിസറെ വ തിശദാംശങ്ങള്, 
ചുവസെയുള്ള പട്ഥിേ 4.1.5 -ൽ കെര്ത്തിരതിക്കുന്നു.  

കപാളടിടെക്നടിക്കുകളും, 
ടെക്നടിക്ൽ നഹസ്കൂളുകളും
കകരളത്തിൽ 45 െര്ക്ാര് കപാളതിസെക്നതിക്കുകളും, 
6 െത്വകാരത്യ എയ്ഡഡ് കപാളതിസെക്നതിക്കുകളും 
ആണ് നതിലവ തിലുള്ളത്.  ഇവ തിെങ്ങളതിസല പ്രകവശനം 
2017-18 -ൽ യഥാക്രമം 10,749 -ഉം, 1,531 -ഉം 
ആണ്.  2017-18-ൽ 27,163 വ തിദത്യാര്ത്ഥതികള് 
ഗവണ്സമറെ് കപാളതിസെക്നതിക്കുകളതിലും, 
4209 വ തിദത്യാര്ത്ഥതികള് െത്വകാരത്യ എയ്ഡഡ് 

കപാളതിസെക്നതിക്കുകളതിലും പഠതിക്കുന്നുണ്്.  2015-16  
മുതൽ  2017-18 വസരയുള്ള വര്ഷങ്ങളതിൽ 
കപാളതിസെക്നതിക്കുകളതിസല വാര്ഷ തിക പ്രകവശനവം 
വ തിദത്യാര്ത്ഥതികളുസെ എണ്വം അനുബന്ം 
4.1.45, 4.1.46 -ൽ കാണാം.  2016-17 ലുള്ള 
കപാളതിസെക്നതിക്കുകളതിസല വാര്ഷ തിക പ്രകവശനം 
കട്രഡ് തതിരതിച് അനുബന്ം 4.1.47 -ൽ കാണാം.  
ഏറ്റവം കൂടുതൽ വ തിദത്യാര്ത്ഥതികള്ക്് പ്രകവശനം 
ലഭതിചത് ക്്യൂട്ടര് െയന്െ് എഞ് തിനരീയറതിംഗ് 
(2016), തെര്ന്ന് ഇലക്കട്രാണതിസൈ് 
എഞ് തിനരീയറതിംഗ് (2,000) സമക്ാനതിക്ൽ 
എഞ് തിനരീയറതിംഗ് (1,660)), െതിവ തിൽ 
എഞ് തിനരീയറതിംഗ്(1,310), എന്നതിവയ്ക്കുമാണ്.

െംസ്ാനസത് കപാളതിസെക്നതിക്കുകളതിൽ  
1,905 അേത്യാപകര് കജാല തി സെയ്യുന്നതതിൽ 
30.29ശതമാനം െ്്രീകളാണ്.  െര്ക്ാര് 
കപാളതിസെക്നതിക്കുകളതിസല വ തിദത്യാര്ത്ഥതി - 
അേത്യാപക അനപാതം പട്ഥിേ 4.1.6 കാണുക 



257

അദ്ധ്യായം 4, സയാമൂഹധ്സസവനം

പട്ഥിേ 4.1.7
കപയാളഥിടെേ്നഥിക്കുേളഥിടല പട്ഥിേ ജയാതഥി – പട്ഥിേ വർഗ്ഗ വഥിദ്യയാർത്ഥിേളുടെ ശതമയാനം

സ്ാപനം

2014-15 2015-16 2016-17

എെ്.
െതി

എെ്.
റ്റതി മറ്റുള്ളവര് ആസക

എെ്.
െതി

എെ്.
റ്റതി മറ്റുള്ളവര് ആസക

എെ്.
െതി

എെ്.
റ്റതി മറ്റുള്ളവര് ആസക

1.ഗവണ്സമറെ് 8.19 1.01 90.8 100 7.08 0.86 92.06 100 6.86 0.71 92.43 100

2. ്പ്രവറ്റ് 
(എയ്ഡഡ് ) 9.84 0.47 89.69 100 5.46 0.38 94.16 100 5.13 0.47 94.40 100

ആസക 8.4 0.94 90.66 100 6.86 0.79 92.36 100 6.62 0.68 92.70 100

അവലംബം : സാകങ്തടിക വടിദ്യാഭ്യാസ ഡ്യറക്െകററ്്

പട്ഥിേ  4.1.8
 പ�ണ്യാം പഞ്വത്ര പദ്ധതഥിയഥിടല പദ്ധതഥി വഥിഹഥിതവം ടചലവം രൂപ കേയാെഥിയഥിൽ 

ടസേ്െ
റുേള്

വയാർഷഥിേ പദ്ധതഥി 
2012-13

വയാർഷഥിേ പദ്ധതഥി 
2013-14

വയാർഷഥിേ പദ്ധതഥി 
2014-15

വയാർഷഥിേ പദ്ധതഥി 
2015-16

വയാർഷഥിേ പദ്ധതഥി 
2016-17 12-യാം പഞ്വത്ര പദ്ധതഥി

വഥിഹഥിതം ടചലവ് വഥിഹഥിതം ടചലവ് വഥിഹഥിതം ടചലവ് വഥിഹഥിതം ടചലവ് വഥിഹഥിതം ടചലവ് വഥിഹഥിതം ടചലവ് % 
ടചലവ്

െ്കൂള്  
വതിദത്യാഭത്യാെം 287.15 290.6698 333.15 318.5813 367.81 302.3843 379.75 341.6872 502.51 503.4127 1870.37 1756.735 93.92

ഉന്നത  
വതിദത്യാഭത്യാെം 202 188.8691 247.99 292.4577 367.97 206.5545 510.42 418.5926 592.81 243.0481 1921.19 1349.522 70.24

ൊകങ്തതിക 
വതിദത്യാഭത്യാെം 101.09 139.2316 117.86 152.9403 143.22 145.8392 184.45 366.6027 235.41 166.9842 782.03 971.598 124.24

ആടേ 590.24 618.7705 699 763.9793 879 654.778 1074.62 1126.883 1330.73 913.445 4573.59 4077.855 89.16

   അവലംബം : വാര്ഷടിക പദ്ധതടി കരഖകള് 

കപാളതിസെക്നതിക്കുകളതിസല അേത്യാപകരുസെയും, 
വ തിദത്യാര്ത്ഥതികളുസെയും വ തിശദാംശങ്ങള് , 
അനുബന്ം 4.1.48 -ൽ കാണാം.  ഇകത 
വര്ഷം ഇവ തിസെയുള്ള പട്ടതികജാതതി-പട്ടതിക 
വര്ഗ് വ തിഭാഗത്തിൽസപട്ട അേത്യാപകരുസെയും 
വ തിദത്യാര്ത്ഥതികളുസെയും എണ്ം അനുബന്ം 
4.49 -ൽ കാണാം.  പട്ടതികജാതതി – പട്ടതിക വര്ഗ് 
വ തിദത്യാര്ത്ഥതികളുസെ ശതമാനം കുറവാസണന്നും 
കെതിഞ്ഞ മൂന്നു വര്ഷങ്ങളതിലായതി ഈ അനപാതം 
കുറഞ്ഞുസകാണ്തിരതിക്കുന്നു എന്നും കാണുന്നു  
(പട്ഥിേ 4.1.7).

കകരളത്തിൽ 39 സെക്നതിക്ൽ ്ഹെ്കൂളുകള് 
പ്രവര്ത്തിക്കുന്നുണ്്.  2017-18-ൽ ഇവ തിസെ 
ആസക 7996 വ തിദത്യാര്ത്ഥതികളും 731 അേത്യാപകരും 
ഉണ്ായതിരുന്നു.  അേത്യാപകരതിൽ 26.13 ശതമാനം 
െ്്രീകളാണ്.  സെക്നതിക്ൽ െ്കൂളുകളതിസല 
2015-16 മുതൽ, 2016-17 വസരയുള്ള വര്ഷങ്ങളതിസല 
അേത്യാപക വ തിദത്യാര്ത്ഥതി വ തിവരങ്ങള് അനുബന്ം 
4.50 ലുണ്്.  കെതിഞ്ഞ വര്ഷവമായതി താരതമത്യം 
സെയ്യുക്ാള്, സെക്നതിക്ൽ ്ഹെ്കൂളുകളതിസല 
പട്ടതികജാതതി – പട്ടതിക വര്ഗ് വ തിദത്യാര്ത്ഥതികളുസെ 
എണ്ം  12.76 ശതമാനത്തിൽ നതിന്നും 9.36 
ശതമാനമായും 0.96 ശതമാനത്തിൽനതിന്നും 
0.63 ശതമാനമായും കുറവാണ് യഥാക്രമം 

കാണതിച തിരതിക്കുന്നത്.  ഇതതിസറെ വ തിശദവ തിവരങ്ങള്  
അനുബന്ം 4.1.51 -ൽ കെര്ത്തിരതിക്കുന്നു.

വ തിവ തിേ കമഖലകളതിൽ വര്ദ്ധതിച്ചുവരുന്ന 
സതാെതിൽ അവെരങ്ങള് കനരതിടുന്നതതിന് 
കകരളത്തിസല ഉന്നതവം ൊകങ്തതികവമായ 
വ തിദത്യാഭത്യാെസത് െജ്മാകക്ണ്തണ്്.  ഈ 
ആവശത്യങ്ങള് നതിറകവറ്റുന്നതതിനായതി കൂടുതൽ 
സതാെതിൽ-്നപുണത്യ- വത്യവൊയ കക�രീകൃത 
കകാെ്സുകള് െംസ്ാനം ആരംഭതികക്ണ്തണ്്.  
്നപുണത്യ വ തികെന കകാെ്സുകള് വ തിവ തിേ 
ഏജന്െതികളുമായതി െംകയാജതി്പെ തിച്ചുസകാണ്് 
ആവര്ത്നം ഒെതിവാക്തി നെ്പെ തിലാക്ാവന്നതാണ്.  

വടിദ്യാഭ്യാസത്തടിനുള്ള പദ്ധതടി 
വ ടിഹടിതവം ടെലവം 
പ�ണ്ാം പഞ്വത്ര പദ്ധതതിയുസെ ആദത്യ 
വര്ഷത്തിൽ വ തിദത്യാഭത്യാെ കമഖലയ്കായതി 590.24 
കകാെതി രൂപ വകയതിരുത്തിയതിരുന്നു. അതതിൽ 
98.78 ശതമാനം സെലവെതിച്ചു. ഈ അഞ്ചു 
വര്ഷക്ാലത്്  കാരത്യമായ വര്ദ്ധനവ് വരുത്തി  
2016-17 സല  പദ്ധതതി വ തിഹതിതം 1330.79 കകാെതി 
രൂപ വര്ദ്ധതി്പെ തിക്കുകയുണ്ായതി.  ഈ അഞ്് 
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സാമ്പത്തിക അവല�ാകനം 2017, ലകരള സംസ്ാന ആസൂത്രണ ല�ാര്ഡ്  

വര്ഷക്ാലയളവ തിൽ ഉന്നത വ തിദത്യാഭത്യാെത്തിസറെ 
ശതമാനം ഗണത്യമായതി വര്ദ്ധതിച തിട്ടുസണ്ങ്തിലും ഈ 
കാലയളവ തിൽ ൊകങ്തതിക വ തിദത്യാഭത്യാെത്തിസറെ 
സെലവ് നാമമാ്മാണ് വര്േതിച തിട്ടുള്ളത്. ഈ 
കാലഘട്ടത്തിൽ സപാതവ തിദത്യാഭത്യാെത്തിസറെ 
വ തിഹതിതം സമാത്ം വ തിഹതിതത്തിസറെ 80 
ശതമാനത്തിലേതികം വരും.  സെക്നതിക്ൽ 
വ തിദത്യാഭത്യാെത്തിനള്ള വ തിഹതിതത്തിസറെ 
ശതമാനക്ണക്് വളസര കുറവാണ്, 
എന്നാൽ അതതിസറെ ശതമാനസചലവ് 
സമചസ്പെടുന്നുണ്്.  ഈ അഞ്് വര്ഷങ്ങളതിലായതി 
മൂന്ന് ഉപവ തിഭാഗങ്ങളുകെയും സമാത്ം വ തിഹതിതം 
വര്ദ്ധതിക്കുകയാണ് സെയ്സതങ്തിലും 
(െ തി്ം 4.1.7 കാണുക) 

 
െ്കൂള് വ തിദത്യാഭത്യാെത്തിസറെ ശതമാനം 
അവൊന വര്ഷത്തിസലാെതിസക ഈ 
കാലയളവ തിൽ കുറയുന്ന  പ്രവണത കാണതിക്കുന്നു.  
2012-13-ൽ ഇത് 56 ശതമാനമായതിരുന്നത് 
2016-17 ൽ 37.8 ശതമാനമായതി കുറഞ്ഞു. 
െ്കൂള് വ തിദത്യാഭത്യാെത്തിൽ ഏറ്റവം 
പ്രാഥമതികമായ ലക്ഷത്യങ്ങള് കകരളം ഇതതിനകം 
കനെതിക്െതിഞ്ഞതാകാം ഇതതിന് കാരണം. 

ഭാവടി വരീക്ഷണം
ഇന്ത്യയതിസല കുട്ടതികളുസെ അവകാശങ്ങളുമായതി 
ബന്ധസ്പെട്ട് പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന ലൈാന് 

ഇറെര്നാഷണൽ എന്ന എന്.ജതി.ഒയുസെ 
ഈയടുത്് പുറത്് വ തിട്ട റതിക്പൊര്ട്ട് പ്രകാരം 
കഗാവയ്ക് കശഷം ഇന്ത്യയതിൽ സപണ്കുട്ടതികള്ക്് 
സുരക്ഷ തിതമായ ജരീവ തിക്ാന് കെതിയുന്ന 
രണ്ാമസത് സ്ലം കകരളമാണ്.  എന്നാൽ 
വ തിദത്യാഭത്യാെ സൂെ തികയതിൽ കകരളത്തിസറെ സ്ാനം 
എട്ടാമതാണ്.  68 നതിര്ണ്ായക സൂെ തികകള് 
വ തിദത്യഭത്യാെ സൂെ തിക  കണക്ാക്കുന്നതതിന് 
പരതിഗണതിച തിട്ടുണ്്.  വ തിദത്യാഭത്യാെത്തിന് െംസ്ാന 
ബഡ്ജറ്റതിൽ വകയതിരുത്ന്നതതിസറെ ശതമാനം 
കദശരീയ ശരാശരതികയക്ാള് താസെയാസണന്നാണ് 
റതിക്പൊര്ട്ട് ചൂണ്തി കാണതിക്കുന്നത്.  അതകപാസല 
സപണ്കുട്ടതികള്ക്് ശുെ തിതത്വമുള്ള സെയ് ലറ്റുകളും 
പ്രതരീക്ഷ തിചതകപാസലയതിലെ.  വ തിദത്യാഭത്യാെത്തിസല 
നതിലവാര കുറവ തിസന്പെറ്റതി പ�ണ്ാം പദ്ധതതി 
വ തിദഗ്ദ്ധ കമ്തിറ്റതിയും, എ.എെ്.ഇ.ആര് 
റതിക്പൊര്ട്ടുംപതതിമൂന്നാം പദ്ധതതി വര്ക്തിംഗ് ഗ്രൂ്പെ് 
റതിക്പൊര്ട്ടുകളും മുന്നറതിയതിപ്പുകള് നൽകുന്നുണ്്.  
ഇവസയാസക് ഗവണ്സമറെതിസറെ െതത്വര ശ്രദ്ധയും 
ഇെസപെലുകളും ആവശത്യസ്പെടുന്നു.  

ചഥിത്ം 4.1.4
12-യാം പഞ്വത്ര പദ്ധതഥിക്യാലത്് വഥിദ്യയാഭ്യയാസ കമഖലയടെ വഥിഹഥിതം       
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ടതയാഴഥിൽ

കകരളത്തടിടല 
ടതാഴടില ടില്ായ്മയുടെ അവസ്
സതാെതിലാളതികളുസെയും സതാെതിലകനത്വഷകരുസെയും 
എണ്ത്തിലുണ്ായ വര്ദ്ധനസയ തെര്ന്ന് 
െമരീപഭാവ തിയതിൽ അന്ാരാഷ്ട്ര 
സതാെതില തിലൊയ്മയുസെ കതാതം നതിരക്കും 
ഉയര്ന്നതായാണ് അന്ാരാഷ്ട്ര സതാെതിലാളതി 
െംഘെന 2017 -ൽ  പ്രെതിദ്ധരീകരതിച കവള്ഡ് 
എംകലൈായ് സമറെ് & കൊഷത്യൽ ഔട്ട് ലുക്് 
റതിക്പൊര്ട്ടതിൽ സൂെ തി്പെ തിക്കുന്നത്. പ്രകതത്യകതിച്  
അന്ാരാഷ്ട്ര സതാെതില തിലൊയ്മയുസെ നതിരക്് 
2016 -ൽ 5.7 ശതമാനമായതിരുന്നത് 2017 
ൽ 5.8 ശതമാനമായതി സെറതിയ കതാതതിൽ 
ഉയരുസമന്ന് പ്രതരീക്ഷ തിക്കുക്ാള് 2017 ൽ 
സതാെതില തിലൊയ്മ ഇന്ത്യന് ൊ്ത്തിക 
വളര്ചസയ പ തികന്നാക്ം വല തിക്ാനള്ള 
പ്രവണതയാണ് കാണതിക്കുന്നസതന്നും ൊമൂഹതിക 
അെമതത്വവ, സതാെതില തിലൊയ്മയും ഉയരുസമന്നും 
റതിക്പൊര്ട്ട് ചൂണ്തിക്ാണതിക്കുന്നു. 2017-18 ലും 
പുതതിയ സതാെതിലവെരങ്ങള് സൃഷ് തിക്ൽ 
അതതിസറെ ഗതതികവഗം കൂട്ടാത്തതിനാൽ 
സതാെതില തിലൊയ്മയുസെ ശതമാനം ഉയര്ന്ന് 
നതിശ്ലാവസ്യതികലക്് എത്തികചരും. ഇന്ത്യയതിൽ 
സതാെതില തിലൊയ്മ 2016 ൽ 17.7 ദശലക്ഷവം 
2017-ൽ 17.8 ദശലക്ഷം ആയതിരുന്നത് 2019 ൽ 18 
ദശലക്ഷമായതി കുതതിച്ചുയരുസമന്നും റതികപാര്ട്ടതിൽ 
പ്രതതിപാദതിക്കുന്നു, ശതമാനകണക്തിൽ  
2017-18 -ൽ ഇത് 3.4 ശതമാനമായതി 
തെരുന്നതാണ്. 

സതാെതിൽ സൃഷ് തി കകരളത്തിസറെ െഗൗരവ 
പരതിഗണനയതിലുള്ള വ തിഷയമാണ്.  
ഇന്ത്യന് ശരാശരതിയുസെ ഇരട്ടതികയാളമുള്ള 
സതാെതില തിലൊയ്മസയയാണ് ഇത് 
പ്രതതിഫല തി്പെ തിക്കുന്നത്. ഇത് െംസ്ാനത്തിസറെ 
ൊ്ത്തിക വളര്ചസയ പ തികന്നാട്ടെതിക്കുകയും 
ൊമൂഹതിക അരാജകതത്വം സൃഷ് തിക്കുകയും സെയ്യുന്നു. 
െമൂഹത്തിലും ൊ്ത്തിക കമഖലയതിലും 
ഗുണപരമായ മാറ്റങ്ങള് സൃഷ് തിക്കുവാനായതി 
തങ്ങള് കനെതിയ അറതിവം ്നപുണത്യങ്ങളും 

ഉപകയാഗരഹതിതമാക്കുന്നത് അഭത്യസ്വ തിദത്യരായ 
യുവജനങ്ങള്ക്തിെയതിൽ പ്രശ്നങ്ങള് സൃഷ് തിക്കുന്നു. 
കകരളത്തിൽ സുലഭമായതിട്ടുള്ള കെതിവറ്റ മനഷത്യ 
വ തിഭവസത് ഉപകയാഗതിക്ാന് െര്ക്ാര് പുതതിയ 
നയങ്ങള് രൂപരീകരതികക്ണ്താണ്.

2015-16 -സല  അഞ്ാം വാര്ഷ തിക സതാെതിൽ-
സതാെതില തിലൊയ്മ െര്സവ്വ അനെരതിച്  
കദശരീയതലത്തിൽ സതാെതിൽ പങ്ാളതിത് നതിരക്് 
(എൽ.എഫ്.പ തി.ആര്.) 50.3 ശതമാനമാണ് 
(യു.പ തി.എെ്. െമരീപനം). കദശരീയതലത്തിൽ  
െ്്രീകളുസെ  സതാെതിൽപങ്ാളതിത് നതിരക്്  
പുരുഷന്ാകരക്ാള് വളസരക്കുറവാണ്. െ്്രീ 
സതാെതിൽ പങ്ാളതിത് നതിരക്് 23.7 ശതമാനവം 
പുരുഷ സതാെതിൽപങ്ാളതിത് നതിരക്് 75 
ശതമാനവം ഭതിന്നല തിംഗ വ തിഭാഗക്ാരുസെ 
സതാെതിൽപങ്ാളതിത് നതിരക്് 48 ശതമാനവമാണ്. 
അതകപാസല കദശരീയതലത്തിൽ സതാെതിലാളതി 
ജനെംഖത്യാനപാതം 47.8 ശതമാനമായതി 
കണക്ാക്തിയതിരതിക്കുന്നു. ഇതതിൽ 27.7 ശതമാനം 
െ്്രീകളും 72.1 ശതമാനം പുരുഷന്ാരും 45.9 
ശതമാനം ഭതിന്നല തിംഗക്ാരും  ഉള്സ്പെടുന്നു. 
ഭാരത  സതാെതിൽ മ�ാലയം 2015-16-ൽ 
നെത്തിയ അഞ്ാമത് വാര്ഷ തിക സതാെതിൽ-
സതാെതില തിലൊയ്മ െര്സവ്വ പ്രകാരം    പ്രോന 
െംസ്ാനങ്ങളുസെ കൂട്ടത്തിൽ സതാെതില തിലൊയ്മാ 
നതിരക്് ഏറ്റവം കൂടുതൽ കരഖസ്പെടുത്തിയതിട്ടുളള 
െംസ്ാനങ്ങളതിസലാന്നാണ്  കകരളം (12.5 
ശതമാനം). കകരളത്തിസല സതാെതില തിലൊയ്മാ 
നതിരക്് കദശരീയ ശരാശരതി (5 ശതമാനം) 
കയക്ാള് കൂടുതലാണ്. (അനുബന്ം 4.1.52, 
ച ഥിത്ം 4.1.5) കകരളകത്ക്ാള് ഉയര്ന്ന 
സതാെതില തിലൊയ്മാനതിരക്്  കരഖസ്പെടുത്തിയത് 
െതിക്തിം, ്തിപുര എന്നരീ രണ്് സെറതിയ 
െംസ്ാനങ്ങളതിൽ മാ്മാണ് 
യു.പ തി.എെ്.  െമരീപനമനെരതിച്, ഏറ്റവം 
കുറഞ്ഞ സതാെതില തിലൊയ്മാ നതിരക്് 
കരഖസ്പെടുത്തിയ െംസ്ാനം ഗുജറാത്ം 
(0.9 ശതമാനം) കക� ഭരണ പ്രകദശം 
ദാമന്ദ്യൂയുമാണ് (0.3 ശതമാനം). കദശരീയ 
ശരാശരതി (5 ശതമാനം)കയക്ാള് കുറവ് 
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സതാെതില തിലൊയ്മാനതിരക്് കരഖസ്പെടുത്തിയ മറ്റ് 
െംസ്ാനങ്ങള് കര്ണ്ാെകം (1.5 ശതമാനം),  
ഛത്രീെ്ഗഡ് (1.9 ശതമാനം), മഹാരാഷ്ട്ര 
(2.1 ശതമാനം ശതമാനം), ആന്്ാ പ്രകദശ് 
(3.9 ശതമാനം), തമതിെ്നാെ് (4.2 ശതമാനം),  
മദ്ധത്യപ്രകദശ് (4.3 ശതമാനം),  പശ് തിമബംഗാള് 
(4.9 ശതമാനം) എന്നതിവയാണ്. 
സമാത്ം സതാെതിൽ ശക്തതിയതിൽ (15-60) 
സതാെതിൽ ഇലൊത്വരുസെ അനപാതമാണ് 
സതാെതില തിലൊയ്മ നതിരക്് എന്ന് നതിര്വ്വെ തിച തിട്ടുണ്്. 
യൂഷത്യൽ സ്റാറ്റെ്, വരീക് ല തി സ്റാറ്റെ്, സഡയ് ല തി 
സ്റാറ്റെ് എന്നതിങ്ങസന ഇതതിസന മാപനം സെയ്യുന്നു. 
യൂഷത്യൽ സ്റാറ്റെ്  സ്തിരസതാെതില തിലൊയ്സമയും 
വരീക് ല തി സ്റാറ്റസും സഡയ് ല തി സ്റാറ്റസും 
െരീെണതികലാ താൽക്ാല തികമായ 
സതാെതില തിലൊയ്മസയയും കാണതിക്കുന്നു. 
ചഥിത്ം 4.1.6 -ൽ വ തിവ തിേ െമരീപന പ്രകാരം 
കകരളത്തിസല ഗ്ാമപ്രകദശങ്ങളതിസല െ്്രീ 
പുരുഷ സതാെതില തിലൊയ്മ നതിരക്് കാണതിക്കുന്നു. 
ഏത് െമരീപനത്തിലൂസെയാസണങ്തിലും 
കകരളത്തിസല സതാെതില തിലൊയ്മ മൂന്ന് മുതൽ 
നാല് ഇരട്ടതി കദശരീയ ശരാശരതികയക്ാള് 
കൂടുതലാസണന്ന് കാണാം. യു.പ തി.െ് െമരീപ തിന 
പ്രകാരം കകരളത്തിസല സതാെതില തിലൊയ്മ 
നതിരക്് 9.8 ശതമാനമാണ്. എന്.എെ്.എെ്.ഒ 
കൂടുതൽ ശാെ്്രീയമായതി തയ്ാറാക്കുന്ന 
െമരീപനം ആയതതിനാൽ ഈ നതിരക്് കൂടുതൽ 
കൃതത്യതയുള്ള കണക്ായതി എടുക്വന്നതാണ്. 
െ്്രീകളതിസല സതാെതില തിലൊയ്മ, പ്രകതത്യകതിച് 
ഗ്ാമ പ്രകദശങ്ങളതിസല സതാെതില തിലൊയ്മ പ്രകതത്യക 
ശ്രദ്ധയാകര്ഷ തിക്കുന്ന വ തിഷയമായതിരതിക്കുകയാണ്. 

എന്നതിരുന്നാലും െ്്രീകളതിസല സതാെതിൽ 
പങ്ാളതിത്നതിരക്് കദശരീയ ശരാശരതിയായ 
23.7 ശതമാനകത്ക്ാള് കകരളത്തിൽ 
കൂടുതലാസണന്ന് കാണാം. (30.8 ശതമാനമാണ)് 
സതാെതില തിസറെയും സതാെതിൽ ഇലൊയ്മയുസെയും 
വത്യതത്യസ്ത സൂെ തികകള് കദശരീയ െംസ്ാന 
തലത്തിൽ അനുബന്ം 4.1.53-ലും 4.1.54-ലും 
നൽകതിയതിട്ടുണ്്. അഞ്ാം വാര്ഷ തിക സതാെതിൽ 
- സതാെതിൽ ഇലൊയ്മ െര്സവ്വ അനെരതിച് 
കകരളത്തിൽ നഗര പ്രകദശങ്ങളതിൽ 
ഉള്ളതതികനക്ാള് കൂടുതൽ സതാെതില തിലൊയ്മ 
നതിരക്് ഗ്ാമപ്രകദശങ്ങളതിലാസണന്ന് 
കാണാവന്നതാണ് (ചഥിത്ം 4.1.6). ഇന്ത്യയതിസല 
സതാെതിൽ-സതാെതില തിലൊയ്മ അവസ് 
െര്സവ്വ (എന്.എെ്.എെ്.  68-ാം തവണ) 
അനെരതിച്  സതാെതില തിലൊയ്മാനതിരക്് നഗര 
പ്രകദശങ്ങളതികലക്ാള്  ഗ്ാമപ്രകദശങ്ങ ളതിലാണ് 
കൂടുതൽ. 

ൊ്ത്തിക വ തികെനത്തിസറെ അവശത്യ ഘെക 
ങ്ങളതിസലാന്നാണ്  യുവജനങ്ങള്ക്കു കവണ്തി 
സൃഷ് തിക്സ്പെടുന്ന ഉല്ാദനപരമായ സതാെതിൽ 
അവെരങ്ങള്.  കകരളത്തിസറെ   ആസക 
ജനെംഖത്യയുസെ ഏകകദശം 23 ശതമാനമാണ് 
യുവാക്ള്. ഈ െര്സവ്വ റതിക്പൊര്ട്ടനെരതിച്  
യുവാക്ളതിസല സതാെതില തിലൊയ്മാ നതിരക്് 
സമാത്ം ജനവ തിഭാഗത്തിസറെ സതാെതില തിലൊയ്മാ 
നതിരക്തികനക്ാള് കൂടുതലാസണന്നത് 
സതാെതില തിലൊയ്മയുസെ തരീവ്രത തറന്ന് 
കാണതിക്കുന്നു.  യുവാക്ളതിസല സതാെതില തിലൊയ്മാ 
നതിരക്് ഗ്ാമ പ്രകദശങ്ങളതിൽ 21.7 ശതമാനവം 

ചഥിത്ം 4.1.5
പ്ധയാന സംസ്ഥയാനങ്ങളുടെ ടതയാഴഥിലഥില്യായ്മയാ നഥിരക്് 
(യ.പഥി.എസ്. സമീപനമനുസരഥിച് ) (ശതമയാനത്ഥിൽ)
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 അവലംബം: അഞ്ചാമത് വാര്ഷടിക ടതാഴടിൽ-ടതാഴടിലടില്ായ്മ സര്ടവേ2015-16 ഇന്്യാഗവടമെറെ്
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ചഥിത്ം 4.16
വഥിവഥിധ സമീപനങ്ങളഥിൽ േണക്യാക്ഥിയ കേരളത്ഥിടല  

ടതയാഴഥിലഥില്യായ്മയാനഥിരക്് 

                 അവലംബം: ഇന്്യയടിടല ടതാഴടിൽ/ടതാഴടിലടില്ായ്മയുടെ അവസ്, (എന്.എസ്.എസ്. അറുപടത്തട്ാമത് റകൌണ്,  
                 ജൂനല 2011 – ജൂണ് 2012) (പ്ായം 15-59 വയസ്് )
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ചഥിത്ം 4.1.7
ഇന്ത്യയഥികലയം കേരളത്ഥികലയം യവജനങ്ങളുടെ ടതയാഴഥിലഥില്യായ്മയാ നഥിരക്് 

(യ.പഥി.എസ്. സമീപനത്ഥിൽ േണക്യാക്ഥിയത് )

അവലംബം: ഇന്്യയടിടല ടതാഴടിൽ/ടതാഴടിലടില്ായ്മയുടെ അവസ്, (എന്.എസ്.എസ്. അറുപടത്തട്ാമത് റകൌണ്,  
ജൂനല 2011 – ജൂണ് 2012  (പ്ായ വടിഭാഗം :15-29)
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ചഥിത്ം 4.1.8
2011-12 േയാലയളവഥിടല വ്യത്യസ് സമീപനങ്ങളഥിൽ േണക്യാക്ഥിയ 
 ടതയാഴഥിടലടുക്കുന്വരുടെ അനുപയാതം (എല്യാ പ്യായത്ഥിലുളളവരും)

 

അവലംബം : ഇന്്യയടിടല ടതാഴടിൽ/ടതാഴടിലടില്ായ്മയുടെ അവസ്, എന്.എസ്.എസ്. റടികപ്ാര്ട്് നമ്പര് 554 
(എന്.എസ്.എസ്. അറുപടത്തട്ാമത് റൗണ്, ജൂനല 2011 – ജൂണ് 2012

നഗര പ്രകദശങ്ങളതിൽ 18.0 ശതമാനവമാണ്. 
കൂൊസത, യുവതതികളായ െ്്രീകളതിസല 
സതാെതില തിലൊയ്മാ നതിരക്് യുവാക്ളതിസല 
സതാെതില തിലൊയ്മാ നതിരക്തികനക്ാള് 
വളസര കൂടുതലാണ്.  ഗ്ാമ പ്രകദശത്് 
യുവാക്ളതിസല സതാെതില തിലൊയ്മാ നതിരക്് 9.7 
ശതമാനമാസണങ്തിൽ യുവതതികളതിൽ  ഇത്  47.4 
ശതമാനമാണ് (ചഥിത്ം 4.1.7). 
്നപുണത്യത്തിസറെ  കുറവം നൂതനകമഖലകളതിൽ 
പരതിെയകുറവമാണ്  യുവാക്ള്ക്തിെയതിൽ 
ഉയര്ന്ന സതാെതില തിലൊയ്മ നതിലനതില്ക്ാന് 
കാരണം.  കൂടുതൽ മതികചസതാെതിലവെരങ്ങള് 
കസണ്ത്ാന് നതിലവ തിലുള്ള സതാെതിൽദായക 
പദ്ധതതികളും ്നപുണത്യവ തികെന പരതിപാെതികളും 
പുനഃക്രമരീകരതികക്ണ്തായതിട്ടുണ്്.  
 
കകരളത്തിസല ഒരു പ്രോന െവ തികശഷത 
െ്്രീകള് സപാതസവ വ തിദത്യാഭത്യാെ െ്ന്നര് 
ആസണന്നുള്ളതാണ്. എന്നാൽ സതാെതിൽ 
കെവന പങ്ാളതിത് നതിരക്തിസനക്പൊസലതസന്ന 
െ്്രീകളതിൽ സതാെതിൽ എടുക്കുന്നവരുസെ 
അനപാതം പുരുഷന്മാരുസെ 
അനപാതകത്ക്ാള് വളസര കുറവാണ്. 

വത്യതത്യസ്ത െമരീപനങ്ങളതിൽ കണക്ാക്തിയ 
പുരുഷന്മാരുസെയും െ്്രീകളുസെയും 
സതാെതിസലടുക്കുന്നവരുസെ അനപാതം ചഥിത്ം 4.1.8 
-ൽ കാണാവന്നതാണ്. 
 
വ തിവ തിേ  പ്രായവ തിഭാഗങ്ങസള അെതിസ്ാന 
മാക്തിയുള്ള സതാെതിസലടുക്കുന്നവരുസെ 
അനപാതത്തിസറെ കണക്കുകള് സൂെ തി്പെ തിക്കുന്നത് 
ഗ്ാമപ്രകദശത്് ഏറ്റവം കൂെതിയ പങ്ാളതിത്മുള്ളത് 
40-44 പ്രായ വ തിഭാഗത്തിലാസണന്നാണ് 
(പുരുഷന്മാര്- 97.8 ശതമാനം, െ്്രീകള് 
47.0ശതമാനം) അകതെമയം നഗരപ്രകദശത്് 
ഉയര്ന്ന് പങ്ാളതിത്മുള്ളത് 35-39 
പ്രായവ തിഭാഗത്തിലാണ് (പുരുഷന്മാര് - 96.6 
ശതമാനം, െ്്രീകള് 39.6 ശതമാനം) വ തിവ തിേ 
പ്രായവ തിഭാഗങ്ങസള അെതിസ്ാനമാക്തിയുള്ള 
സതാെതിസലടുക്കുന്നവരുസെ അനപാതത്തിസറെ ഒരു 
കരഖാെ തി്ം ചഥിത്ം 4.1.9 -ൽ നൽകതിയതിട്ടുണ്്. 

സംഘെടിത കമഖലയടിടല 
ടതാഴടിൽ
കകരളത്തിസല െംഘെതിത കമഖലയതിൽ 
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ചഥിത്ം 4.1.9
2011-12  േയാലയളവഥിൽ വഥിവഥിധ പ്യായ വഥിഭയാഗങ്ങടള അെഥിസ്ഥയാനമയാക്ഥി  

ടതയാഴഥിടലടുക്കുന്വരുടെ അനുപയാതം (യ.പഥി.എസ്എസ് )
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പ്യായവഥിഭയാഗം (വർഷത്ഥിൽ )

ഗ്ാമങ്ങളതിസല പുരുഷന്ാര് ഗ്ാമങ്ങളതിസല �രീകള് നഗരങ്ങളതിസല പുരുഷന്ാര് നഗരങ്ങളതിസല �രീകള്

  അവലംബം: ഇന്്യയടിടല ടതാഴടിൽ/ടതാഴടിലടില്ായ്മയുടെ അവസ്, എന്.എസ്.എസ്.  
റടികപ്ാര്ട്് നമ്പര് 554 (എന്.എസ്.എസ്. അറുപടത്തട്ാമത് റകൌണ്, ജൂനല 2011 – ജൂണ് 2012)

സതാെതിലവെരങ്ങള് ഏകകദശം സ്തിരമായതി 
നതിൽക്കുന്ന പ്രവണതയാണ് കണക്കുകള് 
സൂെ തി്പെ തിക്കുന്നത്.  െംഘെതിത കമഖലയതിൽ 
നാമമാ് വര്ദ്ധനവ് മാ്മാണ് കാണതിക്കുന്നത്.  
2010 -ൽ 11.15 ലക്ഷം സതാെതിലാളതികള് 
പണതിസയടുത്തിരുസന്നങ്തിൽ 2017 ആയക്പൊകെക്കും 
അത് 11.73 ലക്ഷമായതി. അനൗകദത്യാഗതിക 
കമഖലകളായ നതിര്മ്ാണം, റതിയൽ എകസ്ററ്റ്, 
സെസൈ്റ്റയതിൽ എന്നരീ കൂടുതൽ സതാെതിൽ ദായക 
കമഖലകളതികലക്് സതാെതിലാളതികളുസെ മാറ്റമാണ് 
ഇതതിന് കാരണം. 

സപാതകമഖലയും, െത്വകാരത്യ കമഖലയും 
ഉള്സ്പെടുന്നതാണ് െംഘെതിത കമഖല. 2011-ന് 
കശഷം സപാതകമഖലസയ അകപക്ഷ തിച് െത്വകാരത്യ 
കമഖലയതിലാണ്  സതാെതിലവെരങ്ങള്  
കൂെതിവരുന്ന പ്രവണത കാണതിക്കുന്നത്.   2017 
ൽ െംഘെതിത കമഖലയതിൽ സതാെതിസലടുക്കുന്ന 
11.73 ലക്ഷം ആള്ക്ാരതിൽ 5.60 ലക്ഷം ആളുകള് 
(48 ശതമാനം) സപാതകമഖലയതിലും 6.13 ലക്ഷം 
ആളുകള്  (52 ശതമാനം) െത്വകാരത്യകമഖലയതിലും 
സതാെതിസലടുക്കുന്നു. (അനുബന്ം 4.1.55, ചഥിത്ം 
4.1.10 ). 

സപാതകമഖലയതിൽ സതാെതിസലടുക്കുന്നവരതിൽ 
46.2 ശതമാനവം െംസ്ാന െര്ക്ാര് 

ജരീവനക്ാരാണ്.  കക� െര്ക്ാര് 
ജരീവനക്ാരാകസട്ട 10.5 ശതമാനമാണുളളത്.  
അകത െമയം  െംസ്ാന അര്ദ്ധെര്ക്ാര് 
സ്ാപനങ്ങളതിൽ സതാെതിസലടുക്കുന്നവര്  23.7 
ശതമാനവം  കക� അര്ദ്ധ   െര്ക്ാര് 
സ്ാപനങ്ങളതിൽ  സതാെതിസലടുക്കുന്നവര് 14.8 
ശതമാനവം 4.6 ശതമാനം തകദ്ശ െത്വയംഭരണ 
സ്ാപനങ്ങളതിൽ കജാല തിസെയ്യുന്നവരുമാണ്.  
(ചഥിത്ം 4.1.11  അനുബന്ം 4.1.56). 

2017 മാര്ച തിസല കണക്നെരതിച് ജതിലെ തതിരതിച്ചുളള 
സതാെതില തിസറെ കണക്കുകള് സൂെ തി്പെ തിക്കുന്നത് 
ഏറ്റവം കൂടുതൽ ആളുകള് സതാെതിസലടുക്കുന്നത് 
എറണാകുളം ജതിലെയതിലും കുറവ് വയനാെ് 
ജതിലെയതിലുമാണ്. എറണാകുളം ജതിലെയതിൽ 
െംഘെതിത കമഖലയതിൽ സതാെതിസലടുക്കുന്നത് 
1.89 ലക്ഷം ആളുകളാണ്. ഇത് െംഘെതിത 
കമഖലയതിസല സമാത്ം സതാെതില തിസറെ 16 
ശതമാനം വരും. അകതെമയം വയനാെ് 
ജതിലെയതിൽ െംഘെതിത കമഖലയതിൽ 
സതാെതിസലടുക്കുന്ന ആളുകളുസെ എണ്ം 34,915 
ആണ്. ഇതാകസട്ട െംഘെതിത കമഖലയതിസല 
സതാെതില തിസറെ കകവലം 3 ശതമാനം മാ്കമയുളളു.  
സപാതകമഖലയതിസല സതാെതില തിസറെ കാരത്യത്തിൽ 
പുരുഷന്ാര് െ്്രീകകളക്ാള് എണ്ത്തിൽ 
കൂടുതലാണ്. എന്നാൽ െത്വകാരത്യ കമഖലയതിസല 
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ചഥിത്ം 4.1.12
                              സംഘെഥിത കമഖലയഥിടല ടതയാഴഥിൽ വഥിതരണം - മയാർച് 2017
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 അവലംബം: ഡ്യറക്െകററ്് ഓഫ് എംകപ്ായ്ടമറെ്, കകരള സര്ക്ാര് 2017

ചഥിത്ം 4.1.11
ടപയാതുകമഖലയഥിടല ടതയാഴഥിൽ 
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               അവലംബം: ഡ്യറക്െകററ്് ഓഫ് എംകപ്ായ്ടമറെ്, കകരള സര്ക്ാര്, 2017

ചഥിത്ം 4.1.10
കേരളത്ഥിൽ സംഘെഥിത കമഖലയഥിടല ടതയാഴഥിൽ (ലക്ം ആളുേള്)
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                              അവലംബം:  ഡ്യറക്െകററ്് ഓഫ് എംകപ്ായ്ടമറെ്, കകരള സര്ക്ാര്, 2017
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സതാെതില തിൽ െ്്രീകളാണ് എണ്ത്തിൽ കൂടുതൽ. 
സപാതകമഖലയതിസല സതാെതില തിൽ 66 ശതമാനവം 
പുരുഷന്ാരും െത്വകാരത്യ കമഖലയതിസല സതാെതില തിൽ 
52 ശതമാനം െ്്രീകളുമാണ് ്കകാരത്യം 
സെയ്യുന്നത്. (അനുബന്ം 4.1.57).

െംഘെതിത കമഖലയതിൽ സതാെതിസലടുക്കുന്നവരുസെ 
കമഖല തതിരതിച്ചുളള കണക്കുകള് പരതികശാേതിചാൽ 
കെവന കമഖലയതിസല എണ്ം വര്ദ്ധതിക്കുക്ാള് 
കാര്ഷ തിക കമഖലയതിസല എണ്ം കുറഞ്ഞു 
വരുന്നതായതി കാണാം. നതിര്മ്ാണം, 
വ തിദത്യാഭത്യാെം, േനകാരത്യം, ഇന്ഷ്വറന്െ് 
തെങ്ങതിയ കമഖലയതിസല സതാെതിലുമായതി താരതമത്യം 
സെയ്യുക്ാള് കാര്ഷ തിക കമഖലയതിൽ സതാെതിൽ 
കുറഞ്ഞു വരുന്നതായതി കാണാ. (അനുബന്ം 
4.1.58 & ച ഥിത്ം 4.1.12).
 
അസംഘെടിത കമഖലയടിടല 
ടതാഴടിൽ
സമാത്ം ആഭത്യന്ര ഉല്ാദനം, സതാെതിൽ, 
െ്ാദത്യം,  മൂലേന രൂപരീകരണം 
എന്നതിവയതികലയ്ക്കുള്ള െംഭാവന 
കണക്തിസലടുക്കുക്ാള് ഇന്ത്യന് െ്ദ് 
ഘെനയതിൽ അെംഘെതിത കമഖല ഒരു 
പ്രോന പങ്്  നതിര്വ്വഹതിക്കുന്നുണ്്.  സതാെതിൽ 
ശക്തതിയുസെ 90 ശതമാനത്തിലേതികം  
സതാെതില തികലര്സ്പെട്ടതിരതിക്കുന്നത് ഈ 
കമഖലയതിലാണ്.  സമാത്ം ആഭത്യന്ര 
ഉല്ാദനത്തിസറെ ഏതാണ്് 50 ശതമാനവം  
അെംഘെതിതകമഖലയുസെ െംഭാവനയാണ്.  
െമൂഹത്തിസല ൊ്ത്തികമായും, ൊമൂഹത്യമായും 
പ തികന്നാക്ം നതില്ക്കുന്ന സതാെതിലാളതികളതിൽ 
വല തിസയാരു വ തിഭാഗം, രാജത്യത്ം െംസ്ാനത്ം  
ഈ കമഖലയതിസല പ്രവര്ത്നങ്ങളതിൽ 
ഏര്സ്പെട്ടതിരതിക്കുന്നതായതി കാണാം. 2011-
12-സല നാഷണൽ ൊ് തിള് െര്കവ്വയുസെ 
അറുപത്തിസയട്ടാം റൗണ്തിസറെ ഭാഗമായതി എന്.
എെ്.എെ്.ഒ  നെത്തിയ സതാെതില തികനയും 
സതാെതില തിലൊയ്മകയയും െംബന്ധതിച ഏറ്റവം 
പുതതിയ െര്സവ്വ ഫലം അനെരതിച് യു.പ തി.
എെ്.എെ് െമരീപനത്തിൽ കകരളത്തിസല 
സമാത്ം സതാെതിലാളതികളതിൽ െത്വയംസതാെതിൽ 
കസണ്ത്തിയവരുസെ നതിരക്് 37.7 ശതമാനമാണ്.  
സ്തിരമായതി സതാെതിലും കവതനം/ശ്ളം വാങ്ങുന്ന 
ജരീവനക്ാരുസെ നതിരക്് 22.5 ശതമാനം വരും.  
കാഷത്വൽ സതാെതിലാളതികളുസെ നതിരക്് 39.8 
ശതമാനമാണ്. 

കുറഞ്ഞ സതാെതിൽ സുരക്ഷ തിതതത്വം, 
സതാെതിൽപരമായതി ഉയരുവാനള്ള ൊേത്യത 
കുറവ്, സപാത അവേതികള്ക്് ശ്ളകത്ാസെ 
ലരീവ തിലൊത് അവസ്,  നതിയമവ തിരുദ്ധമായതി 
സപരുമാറുന്ന സതാെതിലുെമകള്സക്തതിസര 
െംരക്ഷണമതിലൊയ്മ എന്നതിവ അെംഘെതിത 
കമഖലയതിസല സതാെതിലാളതികള് അനഭവ തിക്കുന്ന 
പ്രശ്നങ്ങളാണ്.  െമൂഹത്തിസല മറ്റ് വ തിഭാഗങ്ങള്  
അെംഘെതിത കമഖലയതിസല സതാെതിലാളതികസള 
ചൂഷണംസെയ്യുന്നു.  ഔകദത്യാഗതിക  കമഖലകളതിസല 
സതാെതില തികനാെ് ൊദൃശത്യമുള്ള സതാെതിലുകള് 
ആസണങ്തിലും കവതനം വളസരക്കുറവാണ്. 
അെംഘെതിത കമഖലയതിൽ നതിലനതിൽക്കുന്ന 
അനകരണരീയമലൊത് നെപെതികള് കുറയ്കാനം 
സതാെതിലകനത്വഷകര്ക്് കനട്ടങ്ങളുണ്ാക്ാനമായതി 
കകരളത്തിസല സതാെതിൽ വകു്പെ്  ഈ കമഖലയതിൽ 
അവെകരാെ തിതമായതി ഇെസപട്ടുവരുന്നു.  
അടുത്കാലത്ായതി അെംഘെതിത കമഖലയതിസല 
സതാെതിലാളതികളുസെ ൊമൂഹത്യസുരക്ഷ 
ഉറ്പൊക്കുന്നതതിനള്ള നതിരവേതി നെപെതികള് കകരള 
െര്ക്ാര് ്കസക്ാണ്തിട്ടുണ്്.  

നനപുണ്യവം 
ടതാഴടില ടില്ായ്മയും
കകരളത്തിൽ യൂണതികവെ്െതിറ്റതി വ തിദത്യാഭത്യാെം 
ലഭതിചവരതിസല സതാെതില തിലൊയ്മ നതിരക്് 
(സതാെതിൽ ശക്തതിയതിൽ സതാെതില തിലൊത്വരുസെ 
ശതമാനം) ബാക്തിയുള്ളവസരക്ാളും വളസര 
ഉയര്ന്നതാസണന്ന് കാണാം. സതാെതിൽ 
ശക്തതിയതിസല നാല തിൽ ഒന്ന് ബ തിരുദാനന്ര 
ബ തിരുദക്ാരും ആറതിസലാന്ന് വരീതം ൊകങ്തതിക 
ബ തിരുദമുള്ളവരും, സവാകക്ാഷണൽ പരതിശരീലനം 
ലഭതിചവരും സതാെതിൽ രഹതിതരാണ്. പട്ഥിേ 4.1.9 
കാണുക

എംകപ്ായ്ടമറെ് എക്്കെഞ്ചുകളും 
കസവനങ്ങളും രജടിസ്റര് ടെയ് 
ടതാഴടിലകന്വഷകര്
കകരളത്തിസല എംകലൈായ്സമറെ് എസൈ്കെഞ്ചുകളതിസല 
്ലവ് രജതിസ്ററുകളതിസല കണക്കുകളനെരതിച് 
2012 ഡതിെംബര് 31-ന് 44.99 ലക്ഷം 
സതാെതിലകനത്വഷകരാണ് ഉണ്ായതിരുന്നത്. 
എന്നാൽ  2017 ഒക്കൊബര് 31-ന് ഇത് 8.16 
ലക്ഷകത്ാളം കുറഞ്ഞ് 36.83 ലക്ഷമായതിട്ടുണ്്. 
എംകലൈായ്സമറെ് എസൈ് കെഞ്ചുകളതിൽ രജതിസ്റര് 



266

സാമ്പത്തിക അവല�ാകനം 2017, ലകരള സംസ്ാന ആസൂത്രണ ല�ാര്ഡ്  

സെയ് സതാെതിലകനത്വഷകരുസെ വര്ഷം തതിരതിച്ചുള്ള 
കണക്കുകള് അനുബന്ം 4.1.59 -ൽ 
സകാടുത്തിട്ടുണ്്.

അഖ തികലന്ത്യാതലത്തിസല 
സ്തിതതിവ തിവരക്ണക്തിന് വത്യതത്യസ്തമായതി 
കകരളത്തിൽ െ്്രീകളാണ് സതാെതിലകനത്വഷകരതിൽ 
കൂടുതൽ. സമാത്ം സതാെതിലകനത്വഷകരതിൽ 

60 ശതമാനം  െ്്രീകളാണ്. 
നതിരക്ഷരരായ 1291സതാെതിലകനത്വഷകരുണ്്. 
സതാെതിലകനത്വഷകരുസെ വ തിദത്യാഭത്യാെകയാഗത്യതസയ 
അെതിസ്ാനമാക്തിയുള്ള കണക്കുകള് 
സൂെ തി്പെ തിക്കുന്നത് എെ്.എെ്.എൽ.െതിക്് 
താസെ കയാഗത്യതയുള്ളവര് 10 ശതമാനം 
മാ്കമയുള്ളൂസവന്നാണ്. എെ്.എെ്.എൽ.
െതി കയാഗത്യതയുള്ള സതാെതിലകനത്വഷകര് 62 

ചഥിത്ം 4.1.13
2017 ജൂണ് 30 വടരയള്ള  കേരളത്ഥിടല ടതയാഴഥിലകന്വഷേരയായ 

സ്ത്ീേളും പുരുഷന്മയാരും

 അവലംബം. ഡ്യറക്െകററ്് ഓഫ് എംകപ്ായ്ടമറെ്, കകരള സര്ക്ാര്, 2017
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പട്ഥിേ 4.1.9
കേരളത്ഥിടല കനപുണ്യയാെഥിസ്ഥയാനത്ഥിടല ടതയാഴഥിലഥില്യായ്മ നഥിരക്്

(പ്യായം 15 നും അതഥിന് മുേളഥിലും)
ടപയാതുവഥിദ്യയാഭ്യയാസം ടതയാഴഥിലഥില്യായ്മ 

 നഥിരക്്
ടവയാകക്ഷണൽ ്യഥിനഥിംഗ് ടതയാഴഥിലഥില്യായ്മ നഥിരക്്

നതിരക്ഷര് 4.6 ഔപൊരതികം 14.9
കകവല ൊക്ഷര് 4.1 അനൗപൊരതികം 3.5
പ്രാഥമതികം 2.4 പരതിശരീലനം ലഭതിക്ാത്വര് 9.7
മതിഡതിൽ 4.1 ബതിരുദം 16.2
സെക്ണ്റതി 10.2 ഡതികലൈാമ 20.3
ഹയര് സെക്ണ്റതി 18.8 ബതിരുദാനന്ര ബതിരുദ ഡതിക്ാമ 25.7
ബതിരുദം 20.0
ബതിരുദാനന്ര ബതിരുദം 23.3 കയാഗത്യതയതിലൊത്വര് 7.7

 അവലംബം – 68-ാമത് റകൌണ് എന്.എസ്. എസ്. റടികക്ാര്ഡ്്



267

അദ്ധ്യായം 4, സയാമൂഹധ്സസവനം

കബയാക്് 4.1.7
കേവല്യ

കകരള െംസ്ാന സതാെതിൽ വകു്പെ്, എംകലൈായ്സമറെ് എസൈ്കെഞ്തിൽ പട്ടതിക കെര്ത്തിട്ടുള്ള വതിഭതിന്ന 
കശഷതിക്ാരായുള്ള ഉകദത്യാഗാര്ത്ഥതികള്ക്ായതി 2016 നവംബറതിൽ അവതരതി്പെതിച െമഗ് സതാെതിൽ 
പുനരേതിവാെ പദ്ധതതിയാണ് ്കവലത്യ. വതിഭതിന്ന കശഷതിക്ാരുസെ പൂര്ണ്ായ പങ്ാളതിത്വം 
ഏകരീകരണവം ൊേത്യമാകത്ക്രരീതതിയതിൽ ഭൗതതിക ൊമൂഹതിക ൊഹെരത്യങ്ങള് സൃഷ്തിക്കുക 
എന്നതാണ് ഇതതിസറെ പ്രോന ലക്ഷത്യം. ഇതതിൽ താസെ പറയുന്ന 4 ഘെകങ്ങള് ഉള്സക്ാള്ളതിചതിരതിക്കുന്നു. 

1.സതാെതിൽപരമായ െഹായം 2. കാരത്യക്ഷമത നതിര്മ്ാണം 3. മത്ര പരരീക്ഷകള്ക്ായുള്ള പരതിശരീലനം  
4.െത്വയം സതാെതിൽ ഉദത്യമങ്ങള് 

ഇതതിനായതി 2016-17 ൽ 168 ലക്ഷം രൂപ 505 വത്യക്തതികള്ക്് പ്രകയാജനം ലഭതിക്ത്ക് രരീതതിയതിൽ സെലവെതിച്ചു. 
2017- 18 വര്ഷത്തിൽ 4111 അകപക്ഷകരതിൽ നതിന്നും 803 ഗുണകഭാക്താക്ള്ക്ായതി 100 ലക്ഷം രൂപ 
അനവദതിച്ചുട്ടുണ്്.

ശതമാനമാണ് (അനുബന്ം 4.1.60). 
2017  ജൂണ് 30 സല കണക്നെരതിച് 
സപ്രാഫഷണൽ/ ൊകങ്തതിക കയാഗത്യതയുള്ള 
സതാെതിലകനത്വഷകര് 1.85 ലക്ഷമാണ്. ഇതതിൽ 
97 ശതമാനവം ഐ.െതി.ഐ. െര്ട്ടതിഫതിക്റ്റ് /
എഞ് തിനരീയറതിംഗതിൽ ഡതികലൈാമയുള്ളവര് ആണ്. 
എഞ് തിനരീയറതിംഗ് ബ തിരുദോരതികളായ 35,541 
സതാെതിലകനത്വഷകരുണ്് (അനുബന്ം 4.1.61).

കകരളത്തിസല ഒരു പ്രോന െവ തികശഷത 
എംകലൈായ്സമറെ് എസൈ് കെഞ്ചുകളതിസല 
സതാെതിലകനത്വഷകരതിൽ ഭൂരതിഭാഗവം 
െ്്രീകളാസണന്നുള്ളതാണ്. കകരളത്തിസല 
സതാെതിലകനത്വഷകരുസെ  ജതിലെ തതിരതിച്ചുള്ള എണ്ം 
ചഥിത്ം 4.1.13 -ൽ സകാടുത്തിട്ടുണ്്.
 
2017 ജൂണ് 30 വസരയുള്ള കണക്കുകള് 
പ്രകാരം സപാത വ തിഭാഗത്തിസലയും 
സപ്രാഫഷണൽ/ൊകങ്തതിക വ തിഭാഗത്തിസലയും 

സതാെതിലകനത്വഷകരുസെ എണ്ത്തിൽ 
തതിരുവനന്പുരം ജതിലെ ഒന്നാം സ്ാനത്് 
നതിൽക്കുന്നു. ജതിലെയതിൽ ആസക 5.19 ലക്ഷം 
സതാെതിലകനത്വഷകര് ഉള്ളതതിൽ 3.11 ലക്ഷം 
െ്്രീകളും 2.07 ലക്ഷം പുരുഷന്ാരുമാണ്. 
സതാെതിലകനത്വഷകരുസെ എണ്ത്തിൽ 
രണ്ാം സ്ാനത്് നതിൽക്കുന്നത് സകാലെം 
ജതിലെയാണ്. ഈ ജതിലെയതിൽ 4.16 ലക്ഷം 
സതാെതിലകനത്വഷകരാണുള്ളത്. ഏറ്റവം കുറവ് 
സതാെതിലകനത്വഷകരുള്ള ജതിലെ വയനാൊണ്. 
ഇവ തിസെ 96262  സതാെതിലകനത്വഷകര് മാ്കമയുള്ളു. 
97355  സതാെതിലകനത്വഷകരുള്ള കാെര്കഗാഡ് 
ജതിലെയാണ് വയനാെതിന് സതാട്ട് മുന്നതിലുള്ളത്.  
വ തിശദാംശങ്ങള്ക്് (അനുബന്ം 4.1.62) 
കാണുക. എംകലൈായ്സമറെ് എസൈ്കെഞ് തിൽ കപര് 
രജതിസ്റര് സെയ്തിട്ടുള്ള വ തിഭതിന്ന കശഷ തിക്ാരായുള്ള 
ഉകദത്യാഗാര്ത്ഥതികള്ക്ായതി സതാെതിലത്വകു്പെ് 
്കവലത്യ പദ്ധതതിയ്ക് തെക്ം കുറതിച തിട്ടുണ്്.  
(കബയാക്് 4.1.7 കാണുക)

കബയാക്് 4.1.8
നഥിയക്ഥി 2017

സതാെതിൽ വകു്പെതിസറെ െഹായകത്ാസെ െംസ്ാന െര്ക്ാര് നെ്പെതിലാക്തിയ വലതിയ നതിയമനയജ്മായതിരുന്നു 
നതിയുക്തതി – 2017. വതിദത്യാെ്ന്നരും, ്നപുണത്യമുള്ളവരുമായ യുവജനങ്ങള്ക്് െത്വകാരത്യ കമഖലയതിൽ 
സതാെതിൽ ലഭത്യമാക്കുന്നതതിനായ് തതിരുവനന്പുരം , എറണാകുളം, കകാെതികക്ാെ്  എന്നതിവതിെങ്ങളതിൽ ജനവരതി, 
സഫബ്രുവരതി മാെങ്ങളതിൽ െംഘെതി്പെതിച ഈ കമളയതിൽ 24824 സതാെതിലകനത്വഷകരും 252 സതാെതിൽദായകരും 
പങ്ാളതികളാവകയും 17,641 സതാെതിലവെരങ്ങള് റതിക്പൊര്ട്ട് സെയ്തതിൽ 6817 സതാെതിലവെരങ്ങളതികലക്് 
ഓഫറുകള് നൽകുകയും 333 ഉകദത്യാഗാര്ത്ഥതികള്ക്് നതിയമനം നൽകുകയും സെയ്ത.
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എംകപ്ായ്ടമറെ് 
എക്്കെഞ്ചകള് മുകഖന 
നെപ്ടിലാക്കുന്ന സ്വയം 
ടതാഴടിൽ പരടിപാെടികള് 
കകരളത്തിൽ എംകലൈായ്സമറെ് എസൈ് കെഞ്ചുകള് 
മുകഖന 3 െത്വയം സതാെതിൽ പരതിപാെതികള് 
നെ്പെ തിലാക്കുന്നുണ്്. 
 

1. കകരള കസ്ററ്് ടസൽഫ് 
കപ്ായ്ടമറെ് സ്കരീം കഫാര്  
രജടികസ്റര്ഡ്്  എംകപ്ായരീസ്  
(ടക. ഇ.എസ.്ആര്.യു)

സക.ഇ.എെ്.ആര്.യു എന്ന െത്വയം സതാെതിൽ 
പരതിപാെതി 1999 മാര്ച്ചു മുതൽ നെ്പൊക്തിവരുന്ന, 
എംകലൈായ്സമറെ് എസൈ് കെഞ്ചുകളതിൽ 
കപരു രജതിസ്റര് സെയ്തിട്ടുള്ളതതിൽ 21-50 
പ്രായവ തിഭാഗത്തിൽസ്പെടുന്നവരും വാര്ഷ തിക 
കുടുംബ വരുമാനം ഒരു ലക്ഷം 
രൂപയതിൽ താസെയുള്ള സതാെതിൽ 
രഹതിതര്ക്് സതാെതിൽ ലഭത്യമാക്കുന്നതതിന് 
ഉകദ്ശതിച്ചുള്ളതാണ് ഈ പരതിപാെതി. ൊകങ്തതിക 
കയാഗത്യതയുള്ളവര്, ഡതിഗ്തികനെതിയ വനതിതകള്, 
സതാെതില തിലൊയ്മകവതന പദ്ധതതിയുസെ 
ഗുണകഭാക്താക്ള്  എന്നതിവര്ക്് പ്രകതത്യക 
മുന്ഗണന നല്കുന്നു. ഈ പരതിപാെതി പ്രകാരം 
െത്വയം സതാെതിൽ െംരംഭങ്ങള് ആരംഭതിക്കുന്നതതിന് 
20 ശതമാനം െബ്െതിഡതികയാസെ ഒരു ലക്ഷം  
രൂപ വസര ബാങ്് വായ്പ, നൽകുന്നു. 2016-17 
ൽ 720 ഗുണകഭാക്താക്ള്ക്് 1.33 കകാെതിരൂപ 
വ തിതരണംസെയ്ത.

2. മള്ട്ടി പര്പ്സ് സര്വേരീസ് 
ടസറെര്/കജാബ്ക്ബ് (എം.
പ ടി.എസ.്സടി./ടജ.സടി.)

അെംഘെതിതകമഖലയതിൽ െംരംഭങ്ങള് 
സകട്ടതി്പെടുക്കുന്നതതിന് ഉകദ്ശതിച്ചുള്ള ഒരു ഗ്രൂ്പെ് 
അേതിഷ് തിത െത്വയം സതാെതിൽ പരതിപാെതിയാണതിത്. 
എംകലൈായ്സമറെ് എസൈ് കെഞ്ചുകളതിൽ കപരു രജതിസ്റര് 
സെയ്തിട്ടുള്ള 21-45 പ്രായവ തിഭാഗത്തിൽസ്പെടുന്ന 2 
മുതൽ 5 വസരയുള്ള സതാെതിൽ രഹതിതര് കെര്ന്ന് 

െത്വയം സതാെതിൽ ഗ്രൂ്പെ് െംരംഭങ്ങള് ആരംഭതിക്കു 
ന്നതതിന് പരമാവേതി 2 ലക്ഷം രൂപ 
െബ്െതിഡതികയാസെ 10 ലക്ഷം രൂപ വസര 
ബാങ്് വായ്പ ലഭത്യമാക്കുന്നതാണ്. ഈ പദ്ധതതി 
സക്രഡതിറ്റ് ഗത്യാരറെതി െ് ക്തിമതിൽ ലയതി്പെ തിച്ചു.  
2016-17 ൽ 62 കജാബ്ക്ബ്ബുകള്ക്ായതി ഒരു കകാെതി 
രൂപ അനവദതിച്ചു.
 
3. ശരണ്യ

വ തിേവകള്, വ തിവാഹകമാെനം കനെതിയ െ്്രീകള്, 
ഉകപക്ഷ തിക്സ്പെട്ട െ്്രീകള്, 30 വയസ്തിന് 
മുകളതിൽ പ്രായമായ അവ തിവാഹതിതരായ 
െ്്രീകള്, പട്ടതികവര്ഗ്ക്ാരതിസല 
അവ തിവാഹതിതരായ അമ്മാര് എന്നതിങ്ങസനയുള്ള 
ഏറ്റവം പ തികന്നാക്ം നതില്ക്കുന്നതം 
തനതിച്ചുപാര്ക്കുന്നതമായ െ്്രീകളുസെ ഉന്നമനം 
ലക്ഷത്യമതിട്ട് നെ്പൊക്കുന്ന ഒരു പരതിപാെതിയാണ് 
എംകലൈായ്സമറെ് സ്കരീം കഫാര് ദതി സഡസ്റതിറ്റ്യൂട്ട് 
വ തിമന്” (ശരണത്യ). ഈ പരതിപാെതി പ്രകാരം െത്വയം 
സതാെതിൽ െംരംഭങ്ങള് ആരംഭതിക്കുന്നതതിന് 50 
ശതമാനം െബ്െതിഡതികയാസെ  (പരമാവേതി 
25,000 രൂപ) 50,000 രൂപവസര പല തിശ രഹതിത 
ബാങ്് വായ്പ നല്കുന്നു. 2016-17 ൽ 3,200 
ഗുണകഭാക്താക്ള്ക്ായതി  16 കകാെതി രൂപ 
അനവദതിച്ചു.

ടതാഴടില ടില്ായ്മാകവതനം

കകരള െര്ക്ാര് 1982 -ലാണ് സതാെതില തിലൊയ്മാ 
കവതന പരതിപാെതി ആരംഭതിചത്. ഈ പരതിപാെതി 
പ്രകാരം  18 വയെ് പൂര്ത്തിയായതം 
എംകലൈായ്സമറെ് എസൈ് കെഞ് തിൽ കപര് 
രജതിസ്റര് സെയ്ത് മൂന്ന് വര്ഷക്ാലാവേതി 
പൂര്ത്തിയാക്തിയതമായ സതാെതിൽ രഹതിതര്ക്് 
പ്രതതിമാെം 120 രൂപ വരീതം സതാെതിൽ 
രഹതിത കവതനമായതി നൽകതി വരുന്നു. 
ശാരരീരതിക സവല്ലുവ തിളതികള് കനരതിടുന്നവസര 
െംബന്ധതിച തിെകത്ാളം രജതിെ്കട്രഷനകശഷം 
രണ്് വര്ഷ കാലാവേതി പൂര്ത്തിയാക്തിയാൽ 
മതതിയാകും. ഉയര്ന്ന പ്രായപരതിേതി 35 
വയൊണ്. വ തിദത്യാഭത്യാെ കയാഗത്യത; സപാത 
വ തിഭാഗത്തിൽസ്പെട്ടവര് എെ്.എെ്.എൽ.
െതി. വ തിജയതിച തിരതിക്ണം. പട്ടതികജാതതി/
പട്ടതിക വര്ഗ വ തിഭാഗത്തിൽസ്പെട്ടവസരയും 
ശാരരീരതിക സവല്ലുവ തിളതികള് കനരതിടുന്നവസരയും 
െംബന്ധതിച തിെകത്ാളം എെ്.എെ്.എൽ.
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െതി പരരീക്ഷയ്ക് ഹാജരായവരായതിരുന്നാൽ 
മതതിയാകും. വാര്ഷ തിക കുടുംബ വരുമാനം 12,000 
രൂപയതിലും പ്രതതിമാെ വത്യക്തതിഗത വരുമാനം 
100 രൂപയതിലും അേതികരതിക്ാന് പാെതിലെ. 
കകരള പഞ്ായത്് രാജ് നതിയമവം കകരള 
മുനതിെതി്പൊല തിറ്റതി നതിയമവം നതിലവ തിൽ വന്നകതാസെ  
ഈ പരതിപാെതിയുസെ നെത്തി്പെ് ചുമതല 1998 മുതൽ 
ഗ്ാമപഞ്ായത്കള്ക്കും നഗര തകദ്ശഭരണ  

 
സ്ാപനങ്ങള്ക്കും ്കമാറുകയുണ്ായതി. 
അര്ഹരായ അകപക്ഷകര്ക്് അവരുസെ 
അകപക്ഷ നതിശ് തിത കഫാറത്തിൽ തയ്ാറാക്തി 
ബന്ധസ്പെട്ട തകദ്ശഭരണ സ്ാപനത്തിന് 
െമര്്പെ തിക്ാവന്നതാണ്. തകദ്ശഭരണ 
സ്ാപനത്തിസറെ കക്ഷമകാരത്യ സ്റാന്ഡതിംഗ് 
കമ്തിറ്റതി അകപക്ഷ പരതികശാേതിച് അര്ഹതാ 
മാനദണ്ങ്ങള്ക്് വ തികേയമായതി 
തരീരുമാനസമടുക്കുന്നതാണ്. 2017 ഒക്കൊബര് 
വസര 193,071 ഗുണകഭാക്താക്ള്ക്ായതി 24.00 
കകാെതി രൂപ സതാെതില തിലൊയ്മ െഹായമായും 
5,280 ഗുണകഭാക്താക്ള്ക്ായു 24 കകാെതി 
രൂപ െത്വയം സതാെതിൽ െഹായവം വ തിതരണം 
സെയ്തിട്ടുണ്്. 
 

കകരളത്തടിൽ എംകപ്ായ്ടമറെ് 
എക്്കെഞ്ചുകള് വഴടിയുള്ള 
നടിയമനങ്ങള്
2010-ന് കശഷം കകരളത്തിൽ എംകലൈായ്സമറെ് 
എസൈ് കെഞ്ചുകള് വെതിയുള്ള നതിയമനങ്ങള് 
കുറയുന്നതായതി സതാെതിൽ പരതിശരീലന വകു്പെ് 
ലഭത്യമാക്തിയ കണക്കുകള് വത്യക്തമാക്കുന്നു. 
2010-ൽ 12,643 നതിയമനങ്ങള് നെന്നുസവങ്തിലും 
2016-ൽ 10,212 ആയും 2017 സെപ്റ്റംബര് 
30 വസരയുള്ള കണക്നെരതിച്  5,437 ആയും 
കുറഞ്ഞു. താൽക്ാല തിക ഒെതിവകള് ദതിവെ 
കവതന/കരാര് നതിയമന വത്യവസ്യതിൽ 
നതികത്ന്നതസകാകണ്ാ നതിയമനം നെത്ാസത 
ഒെതിച തിട്ടതിരതിക്കുന്നതസകാകണ്ാ ആകാം 
എംകലൈായ്സമറെ് എസൈ്കെഞ്ചുകള് വെതിയുള്ള 
നതിയമനങ്ങളതിൽ കുറവണ്ാകുന്നത്. കകരളത്തിൽ 
2010-ന കശഷം എംകലൈായ്സമറെ് എസൈ് കെഞ്ചുകള് 
വെതി നെന്ന നതിയമനങ്ങള് ചുവസെയുള്ള ഗ്ാഫതിൽ 
െ തി്രീകരതിച തിട്ടുണ്് (ചഥിത്ം 4.1.14). 

ചഥിത്ം 4.1.14
കേരളത്ഥിൽ എംകപ്യായ്ടമറെ് എക്്കചഞ്ചുേള് വഴഥി നെന് നഥിയമനങ്ങള്  
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സാമ്പത്തിക അവല�ാകനം 2017, ലകരള സംസ്ാന ആസൂത്രണ ല�ാര്ഡ്  

കെതിഞ്ഞ രണ്ടു ദശാബ്ദ കാലമായതി  കകരളത്തിസറെ  
വളര്ചാ നതിരക്്  കദശരീയ ശരാശരതിയ്ക്കു    മുകളതിൽ 
സ്തിരതകയാസെ നതിലസകാള്ളുന്നു.  വന്കതാതതിൽ 
കെവന കമഖലയതിലേതിഷ് തിതമായ െ്ദ്  
വത്യവസ്യതികലക്്  നയതിച ഈ കനട്ടത്തിന് 
കപ്രാത്ാഹനമായത്  പ്രോനമായും 
െ്ദ്  വത്യവസ്യുസെ ഘെനയതിലുണ്ായ 
മാറ്റമാണ്. ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്തിസറെ ആദത്യ 
കാല കാര്ഷ തിക െ്ദ്  വത്യവസ്യതിൽ 
നതിന്നും വളസര െവ തികശഷമായ മാറ്റമാണതിത്.  
72 ശതമാനത്തികലസറ നാഗരതിക പുരുഷ 
സതാെതിൽ ശക്തതിയും 68 ശതമാനത്തികലസറ 
നാഗരതിക െ്്രീ സതാെതിൽശക്തതിയും കെവന 
കമഖലയതിലാണ്  (എന്.എെ്.എെ് 2009-10), 
എന്നത്  സതാെതിൽ ഘെനയതിൽ വളസര  
വത്യക്തമായതി  കാണാവന്നതാണ്.  അതതിന് 
തത്ലത്യമായതി  ഗ്ാമരീണ കമഖലയതിസല പുരുഷ/
െ്്രീ  നതിരക്് യഥാക്രമം 57 ശതമാനവം 38 
ശതമാനവമാണ്. എന്നതിരുന്നാലും ഉയര്ന്നു 
വരുന്ന കമഖലകളതിൽ   വന്കതാതതിൽ  
സതാെതിലവെരങ്ങള്  സൃഷ് തിക്കുന്നതതിന്  
െ്ദ്  വത്യവസ്യതിലുള്ള ഘെനാപരമായ 
മാറ്റം  പരത്യാപ്മലെ. െംസ്ാനത്തിസറെയും 
രാജത്യത്തിസറെയും വളര്ചയ്ക്കും വ തികെനത്തിനം 
െംഭാവന സെയ്ാന് കെതിയുന്ന  ്നപുണത്യവം 
ൊകങ്തതിക കയാഗത്യതയുമുള്ള സതാെതിൽ ശക്തതി 
സൃഷ് തിക്കുന്നതതിനം   െര്ക്ാര് ലക്ഷത്യമതിടുന്നു. ഒ്പെം 
2022 ഓടു കൂെതി 500 ദശലക്ഷം ്നപുണത്യമുള്ള 
വത്യക്തതികസള സൃഷ് തിക്കുക എന്ന കദശരീയ 
ലക്ഷത്യം കനൊനം ഗുണകമന്യുള്ള പരതിശരീലനം 
നൽകതിസക്ാണ്് സതാെതില തിലൊയ്മ കുറയ്കാനം 
ലക്ഷത്യമതിടുന്നു.  കകരളത്തിൽ പഠതിച തിറങ്ങുന്ന 
ബ തിരുദ ോരതികളുസെ എണ്ം വര്ദ്ധതിച്ചു വരുന്നത്  
അെതിസ്ാനമാക്തി കദശരീയ ലക്ഷത്യത്തിസനാ്പെ 
സമത്ാന് വര്ഷം കതാറും 1.5 മുതൽ 2 ലക്ഷം വസര 
മനഷത്യ വ തിഭവസത് ്നപുണത്യമുള്ളവരാക്കുവാന്  
പരതിശരീല തി്പെ തികക്ണ്തണ്്.

കകരളത്തിസറെ ്നപുണത്യ വ തികെന 
പാന്ഥാവ തിൽ െമരീപ വര്ഷങ്ങളതിൽ 
മതികവ്  കാണാന് കെതിയുന്നുണ്്. എന്നാൽ  

കകരളത്തിസല നതിലവ തിസല ്നപുണത്യ പരതിശരീലന 
സ്ാപനങ്ങളുസെ പദവ തി ഇന്നും അന്ര്കദശരീയ 
നതിലവാരസത്ക്ാള് താസെയാണ്. 
െംസ്ാനത്തിസറെ  വ തിവ തിേ ്നപുണത്യ 
വ തികെന െംരംഭങ്ങസള ഏകകാപ തി്പെ തിക്കുന്നതതിനം 
സുഗമമാക്കുന്നതതിനം കകരള അക്ാഡമതി 
കഫാര്  സ്കതിൽ എസൈലന്െ്  (സകയതിെ)് 
എന്ന  ലാകഭശ്യതിലൊത്  ക്നതിസയ കകരള 
െര്ക്ാര് കനാഡൽ ഏജന്െതിയാക്തിയതിട്ടുണ്്. 
ഇതതിലൂസെ കകരളത്തിസല യുവ സതാെതിൽ 
ശക്തതിസയ  ്നപുണത്യമുള്ളവരാക്കുന്നതതിനം 
ഇന്ത്യയതിലും വ തികദശത്ം സതാെതിൽ സെയ്യുന്നതതിന് 
പ്രാപ്മായ  കലാക നതിലവാരത്തികലക്് 
അവരുസെ ്നപുണത്യങ്ങള് ഉയര്ത്ന്നതതിനം 
ലക്ഷത്യമതിടുന്നു. മസറ്റാരു  െംരംഭമാണ്  അേതിക 
കെതിവ് െത്വായത്മാക്ൽ  പദ്ധതതി (അൊ്പെ്).  
വത്യാവൊയ പ്രാോനത്യമുള്ള സതാെതിൽ 
്നപുണത്യങ്ങള് പകര്ന്നു സകാടുക്കുന്നതതിലൂസെ 
ഗുണകഭാക്താക്ള്ക്് പ്രോന ആശയ 
വ തിനതിമയ കമഖലകളതിൽ  സതാെതിൽ ൊദ്ധത്യതകള് 
വ തിപുലസ്പെടുത്ന്നതതിന്  അൊ്പെ് ലക്ഷത്യമതിടുന്നു. 
ഹയര് സെക്റെറതി വ തിദത്യാര്ത്ഥതികളും  ഉെന് 
കജാല തി അകനത്വഷ തിക്കുന്ന ബ തിരുദതലത്തിസല  
വ തിദത്യാര്ത്ഥതികളുമാണ് ഈ പദ്ധതതിയുസെ  പ്രോന 
ഗുണകഭാക്താക്ള്. െംസ്ാനത്െനരീളം 
949 വ തിദത്യാഭത്യാെ സ്ാപനങ്ങളതിലൂസെ 25528 
വ തിദത്യാര്ത്ഥതികസള ഉള്സ്പെടുത്തി സകാണ്് 22 
വത്യവൊയ കമഖലകളതിലായതി 76 ്നപുണത്യ 
കകാെ്സുകള് അൊ്പെ് നൽകുന്നു.  
െമരീപകാലത്് ശ്രദ്ധാര്ഹമായ അൊ്പെ തിസറെ 
മസറ്റാരു െംരംഭമാണ്  കമ്യുണതിറ്റതി  സ്കതിൽ 
പാര്ക്കുകള് സ്ാപ തിക്ൽ.  െംസ്ാനസത് 
ഓകരാ നതിയമെഭ മണ്ലങ്ങളതിലും 
ഓകരാ കമ്്യൂണതിറ്റതി സ്കതിൽ പാര്ക്കുകള് 
സ്ാപ തിക്കുന്നതതിന് പദ്ധതതി ലക്ഷത്യമതിടുന്നു. ഐ.റ്റതി.
ഐയതിസല  വ തിദത്യാര്ഥതികള്ക്കും എംകബ്ായ്സമറെ്  
എസൈ്സെഞ് തിൽ കപര് രജതിസ്റര് സെയ്തിട്ടുള്ളവര്ക്കും  
അേതിക കെതിവ് വളര്ത്ൽ (അസെ്പെ്) പദ്ധതതി 
വ തികെതി്പെ തിച തിട്ടുണ്്. ഇതകൂൊസത െംസ്ാനത്് 
സതാെതിൽ പരതിശരീലനം നൽകുന്നവരുസെ 
െഹായകത്ാസെ കമാഡലാര് സതാെതിൽ 

കനപുണ്യവഥിേസനം
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്നപുണത്യ പദ്ധതതിയും നെത്ന്നുണ്്.  കദശരീയ 
ഗ്ാമരീണ ഉപജരീവന (എന്.ആര്.എൽ.എം) 
മതിഷനതിലൂസെ നെ്പൊക്കുന്ന കക�ാവ തിഷ്കൃത 
്നപുണത്യ വ തികെന പദ്ധതതിയാണ്  ദരീന് ദയാൽ 
ഉപാദ്ധത്യായ ഗ്ാമരീണ് സകൗശലത്യ കയാജന (ഡതി.
ഡതി.യു.-ജതി.സക.്വ). ഗ്ാമരീണ യുവാക്ളുസെ 
സതാെതിൽ പ്രതരീക്ഷകള്ക്്  ്വവ തിേത്യം 
നൽകതിസകാണ്് ഗ്ാമരീണ കുടുംബങ്ങളുസെ വരുമാന 
ക്ാതസ്സുകള് ്വവ തിേത്യവൽക്രതിക്കുന്നതതിന്  
പദ്ധതതി ലക്ഷത്യമതിടുന്നു. 15 നം 35 നം മകദ്ധത്യ 
പ്രായമുള്ള ഗ്ാമരീണ യുവാക്സളയാണ്  പദ്ധതതി 
കക�രീകരതിക്കുന്നത്. കകരളത്തിൽ ഈ പദ്ധതതി 
നെ്പെ തിലാക്കുന്നതതിനള്ള കനാഡൽ ഏജന്െതി 
കുടുംബശ്രരീയാണ്. പരതിശരീലനം നൽകുന്നതതിന്  
വ തിവ തിേ വത്യവൊയങ്ങസള തമ്തിൽ ഈ പദ്ധതതി  
ബന്ധതി്പെ തിക്കുന്നു. വത്യവൊയ കൂെതികചരൽ 
ഉണ്ാകുന്നതതിലൂസെ വ തിദത്യാര്ത്ഥതികള്ക്്  
വത്യവൊയങ്ങളതിൽ സതാെതിൽ ലഭതിക്കുന്നു.

്ാഫ്റ്്സ്ാന് ടട്രയടിനടിംഗ് 
വ തിവ തിേ  പ്രാകദശതിക വത്യവൊയങ്ങളതികലക്്  
്നപുണത്യം കനെതിയ സതാെതിലാളതികളുസെ 
സ്തിരതയാര്ന്ന ഒെതിക്തിന വത്യാവൊയതിക 
പരതിശരീലന വ തിഭാഗത്തിന് കരീെതിൽ 87 ഗവസമെറെ് 
ഐ.െതി.ഐ. കളും ഒരു അെതിസ്ാന പരതിശരീലന 
കക�വം, ഒരു സ്റാഫ്  പരതിശരീലന ഇന്സ്റതിറ്റുട്ടും, 
രണ്്  എ.വ തി.റ്റതി.എെ്, 486 െത്വകാരത്യ ഐ.റ്റതി.
ഐകള്, പട്ടതിക  വര്ഗ് വകു്പെ തിന് കരീെതിൽ പട്ടതിക 
വര്ഗ്ക്ാര്ക്കുള്ള  ഐ.റ്റതി.ഐ എന്നതിങ്ങസന 
പ്രവര്ത്തിക്കുന്നു. ഇത കൂൊസത 44 ഐ.റ്റതി.
ഐകള്  പട്ടതിക ജാതതിക്ാര്ക്് മാ്മായും 2 
ഐ.റ്റതി.ഐകള് പട്ടതിക വര്ഗ്ക്ാര്ക്കു മാ്മായും 
യഥാക്രമം പട്ടതികജാതതി വ തികെന വകു്പെ തിന് 
കരീെതിലും പട്ടതിക വര്ഗ് വ തികെന വകു്പെ തിന് 
കരീെതിലുമുണ്്. ഏകകദശം 85 ബ്ാഞ്ചുകളതിൽ, 
സമാത്ം 97038 െരീറ്റുകളതിൽ  ക്രാഫ്റ്റ്സ്ാന് 
സട്രയതിനതിംഗതിന മാ്മായതി െരീറ്റുകള് മാറ്റതി  
സവച തിട്ടുണ്്. ഐ.റ്റതി.ഐ കളുസെയും അവയുസെ 
വ തിവ തിേ  ബ്ാഞ്ചുകളുസെയും വ തിശദ വ തിവരങ്ങള് 
അനബന്ധമായതി കെര്ത്തിട്ടുണ്്.
 
അപ്പ്റെരീസ്ഷടിപ്് പരടിശരീലനം  

1961 സല അപ്പ്രറെരീെ്ഷ തി്പെ് നതിയമം അനെരതിച് 
അപ്പ്രറെരീെ്ഷ തി്പെ് പരതിശരീലന പരതിപാെതികള് 
നെത്തി വരുന്നു. അപ്പ്രറെരീെ്ഷ തി്പെ് പരതിശരീലന 
പരതിപാെതികള് നതിയതി�ക്കുകയും അത വെതി  

നതിലവാരമുള്ള പാഠത്യപദ്ധതതി, പരതിശരീലന 
കാലയളവ് , ്നപുണത്യങ്ങള് ഉറ്പൊക്ൽ 
തെങ്ങതിയവയാണ് ഈ നതിയമത്തിസറെ 
പ്രോന ലക്ഷത്യങ്ങള്. വത്യവൊയങ്ങളതിൽ 
സതാെതിൽ ്നപുണത്യമുള്ള സതാെതിലാളതികളുസെ 
ആവശത്യം ൊധൂകരതിക്കുന്നതതിനായതി  
വത്യവൊയശാലകളതിസല ൌകരത്യം 
പ്രകയാജനസ്പെടുത്തി  ്നപുണത്യ പരതിശരീലനം 
നൽകുന്നു. അപ്പ്രറെരീെ്ഷ തി്പെ്  എന്നത് 
അപ്പ്രറെരീസും സതാെതിലുെമയും തമ്തിലുള്ള  ഒരു 
ഉെ്െതിയാണ്.  ഒരു നതിശ് തിത  കാലയളവ തിൽ,  ഒരു 
പ്രകതത്യക ്നപുണത്യം വ തികെതി്പെ തിസചടുക്കുന്നതതിന്  
പരതിശരീല തി്പെ തിക്കുകയും, പ്രെ്തത കാലയളവ തിൽ 
അപ്സപ്രറെതിെ്ഷ തി്പെ്  നതിയമം അനെരതിച്ചുള്ള 
ഒരു േന െഹായം നൽകുകയും സെയ്യുന്നു. 
കക�/െംസ്ാന െര്ക്ാരുകള് ഒരു മൂന്നാം 
കക്ഷ തിയായതി ഈ ഉെ്െതി നതിയതി�ക്കുകയും 
കമൽകനാട്ടം വഹതിക്കുകയും സെയ്യുന്നു. ഈ 
നതിയമം അനെരതിച് വത്യവൊയ ശാലകളതിസല 
്നപുണത്യ പരതിശരീലനത്തിനള്ള സൌകരത്യങ്ങളും 
ൊേത്യതകളും ഉപകയാഗസ്പെടുത്കയും  
നാഷണൽ കൗണ്െതിൽ കഫാര് സവാകക്ഷണൽ 
സട്രയതിനതിംഗ് സെര്ട്ടതിഫതികക്ഷന് നൽകുകയും 
സെയ്യുന്നു. കകരളത്തിസല കട്രഡ് അപ്പ്രറെരീെ്ഷ തി്പെ് 
സട്രയതിനതിംഗ് കക� െംസ്ാന െര്ക്ാരുകളുസെ 
െംയുക്ത കമൽകനാട്ടത്തിൽ നെത്ന്നു. 
െംസ്ാനസത് അപ്പ്രറെരീെ്ഷ തി്പെ് പദ്ധതതികള് 9 
ജതിലെകളതിൽ ഇന്െ്ട്രക്ഷന്  സെറെറുകള് വെതിയും 
ബാക്തി 5 ജതിലെകളതിൽ ഐ െതി ഐ മുകഖനയും 
നെത്തി വരുന്നു.

81 സതാെതിലുകളുസെ കട്രഡകള് അപ്കപ്രറെതിെ്ഷ തി്പെ്  
സട്രയതിനതിംഗതിന് നരീക്തി  സവച തിട്ടുണ്്. 10422 
െരീറ്റുകള് ഈ പദ്ധതതി പ്രകാരം നരീക്തി വയ്ക്കുകയും,  
അതതിൽ 4328 െരീറ്റുകള് ഉപകയാഗസ്പെടുത്കയും 
സെയ്തിട്ടുണ്്. ഈ പദ്ധതതി പ്രകാരം 2000 കത്ാളം 
സട്രയതിനതിംഗ് സെര്ട്ടതിഫതിക്റ്റുകള്  നൽകതി വരുന്നു. 
50 ശതമാനം അപ്പ്രറെരീെ്ഷ തി്പെ്  നതിയമനം 
െംസ്ാനത്് ഗവസമെറെ്   കമഖലയതിൽ  നെത്തി 
വരുന്നു.

നനപുണ്യ വടികസന 
പദ്ധതടികള് 
്നപുണത്യ വ തികെന പദ്ധതതികളുസെ ലക് ഷത്യം 
െ്കൂള് വ തിദത്യാഭത്യാെം പൂര്ത്തിയാക്കുന്നതതിന് 
മുന്പ്  വ തിട്ടുകപാന്നവര്ക്കും, നതിലവ തിൽ 
അെംഘെതിത കമഖലയതിൽ  കജാല തി  
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സെയ്യുന്നവര്ക്കും ൌജനത്യ  സതാെതിൽ ്വദഗ്േത്യം 
സകാടുക്കുക എന്നതാണ്. നതിലവ തിൽ ഉള്ളവരുസെ 
്നപുണത്യം /്വദഗ്േത്യം ഈ പദ്ധതതിയതിലൂസെ 
പരതികശാേതിക്കുകയും ൊക്ഷത്യസ്പെടുത്കയും 
സെയ്യുന്നു. വ തിജയകരമായതി  പരതിശരീലനം 
പൂര്ത്തിയാക്കുന്ന സട്രയതിനതികള്ക്്  എന്.
െതി.വ തി.റ്റതി യുസെ ൊക്ഷത്യ പ്വം നൽകുന്നു. 
കകരളത്തിൽ ്നപുണത്യ വ തികെന പരതിപാെതികള് 
നെ്പെ തിലാക്കുകയും നതിരരീക്ഷ തിക്കുകയും സെയ്യുന്നത് 
വത്യാവൊയതിക പരതിശരീലന വകു്പൊണ്.

സ്കടിൽ  അപ്്  കഡ്റ്ടിംഗ്  
ഇന്സ്റടിറ്യൂട്് കഫാര് സ്റാഫ്  
ടട്രയടിനടിംഗ് 
 ൊകങ്തതിക വ തികെനത്തിനനെരതിച്ചു  
ൊകങ്തതിക മതികവ തിൽ അദ്ധത്യാപകര്ക്കും, 
മറ്റുള്ളവര്ക്കും  പരതിശരീലനത്തിനായതി 
കകരളത്തിൽ സ്റാഫ്  സട്രയതിനതിംഗതിന് ആയുള്ള 
്നപുണത്യ വ തികെന ഇന്സ്റതിറ്റ്യൂട്ട് 1999 
ൽ തതിരുവനന്പുരത്്  കെക്കൂട്ടത്ാണ് 
ആരംഭതിചത്. പരതിശരീലന കകാെ്സുകള് 
തയ്ാറാക്കുക, പുതതിയ  പഠന രരീതതികള്ക്ായതി         
ഗകവഷണം,ൊകങ്തതിക ഉകദത്യാഗസ്രുസെ 
്നപുണത്യ വ തികെനം, െംസ്ാന പരതിശരീലന 
നയത്തിസറെ ഭാഗമായതി ഐ.എം.ജതി.യതിൽ 
പരതിശരീലനം, ഓഫ് കത്യാ്െ്  പരതിശരീലനം, 
സവര്െത്വൽ ക്ാസ്്   സട്രയതിനതിംഗ്, ഡതി.ജതി.ഇ. & റ്റതി 
യുസെ ഡതി.എൽ.പ തി സട്രയതിനതിംഗ്  ഏകകാപ തി്പെ തിക്ൽ 
എന്നതിവയാണ്  ഈ ഇന്സ്റതിറ്റ്യൂട്ടതിസറെ  
പ്രവര്ത്നങ്ങള്.
 

കകരള അക്ാദമടി കഫാര് 
സ്കടിൽസ് എക്ലന്സ് 
(ടക.എ.എസ.്ഇ)
പൂര്ണ്മായും  കകരളാ ഗവസമെറെതിസറെ 

ഉെമസ്തയതിലുള്ള സെക്ഷന് 25 പ്രകാരമുള്ള 
ക്നതിയാണ് കകരളാ അക്ാദമതി കഫാര് 
സ്കതിൽെ്  എസൈലന്െ്. െംസ്ാനത്െനരീളം 
പ്രകതത്യക ്നപുണത്യ വ തികെന 
കകാെ്സുകള് വെതി മാനവവ തിഭവ കശഷ തി 
വ തികെനത്തിന്  സൌകരത്യസമാരുക്കുക 
എന്നതാണ്  ഈ ക്നതിയുസെ ലക്ഷത്യം. 
ആതതിഥത്യം, വ തികനാദെഞ്ാരം, ഐ.റ്റതി  ആറെ് 
ഐ.റ്റതി.ഇ.എെ്, ഫതിനാന്െ്,  റരീസട്ടയതിൽ, 
നതിര്മ്ാണ പ്രവര്ത്നങ്ങള് തെങ്ങതിയവയാണ് 
പ്രമുഖ സപാത െത്വകാരത്യ വത്യവൊയങ്ങളുസെ 
പങ്ാളതിത്കത്ാടുകൂെതി വ തിഭാവനം സെയ്യുന്നത്. 
വ തിവ തിേ വ തിഭാഗത്തിൽസ്പെട്ട സതാെതിലാളതികള്ക്്  
ശാെ്്രീയമായതി രൂപ കല്ന സെയ് പ്രകതത്യക തരം 
കകാെ്സുകള് വെതി വത്യവൊയ െംരംഭങ്ങളതിസല 
എലൊത്രം കജാല തികള്ക്കുമായതി  വളസര 
ഉയര്ന്ന കാരത്യകശഷ തിയുള്ള കപ്രാഫഷണലുകളായ  
സതാെതിലാളതികസള വാര്സത്ടുക്കുകയാണ് 
പ്രോന ലക്ഷത്യം. അസനൗകദത്യാഗതിക  
കെതിവ തിസനയും ൊകങ്തതിക കെതിവ തിസനയും 
ശക്തതിസ്പെടുത്വാനം പരതിശരീലനങ്ങള് 
വെതി ൊേത്യമാകുന്നുണ്്. കതാെതിലാളതികസള 
അന്ര്കദശരീയ നതിലവാരത്തികലക്് 
ഉയര്ത്ന്നതതിസറെ  ഭാഗമായതി അസനൗകദത്യാഗതിക  
കെതിവകളായ ആശയ വ തിനതിമയ കെതിവകള്, ഭാഷാ 
്നപുണത്യം, സുരക്ഷസയ കുറതിച്ചും പരതിസ്തിതതിസയ 
കുറതിച്ചുമുള്ള അറതിവകള് തെങ്ങതിയവയ്കായുള്ള 
പരതിശരീലനം നൽകകണ്ത് ആവശത്യമാണ്. 
എന്തുസകാസണ്ന്നാൽ  നമ്മുസെ കതാെതിലാളതികളും 
വ തിവ തിേ കകാകളജുകളതിൽ നതിന്നും പഠതിച് ഡതിഗ്തി 
എടുക്കുന്ന സപ്രാഫഷണൽ വ തിദത്യാര്ഥതികള്ക്കും 
ഈ കെതിവകളുസെ അപരത്യാപ്തയുണ്്. 
കമൽകനാട്ടം വഹതിക്കുന്ന വത്യക്തതി മുതൽ 
സതാെതിലാളതികള് വസരയുള്ള വ തിഭാഗക്ാര്ക്ായതി  
കെതിവകള് വര്ദ്ധതി്പെ തിക്കുന്നതതിസറെ ഭാഗമായ 
പരതികൽ്പെനാപരവം പ്രാകയാഗതികവമായ 
പരതിശരീലനങ്ങളും നൽകുന്നതതിനം ഈ സ്ാപനം 
ലക്ഷത്യമതിടുന്നു. 

കബയാക്് 4.1.9
പതഥിമൂന്യാം പദ്ധതഥി രൂപീേരണത്ഥിവമയായഥി ബന്ടപ്ട്്   കനപുണ്യ  
വ ഥിേസനത്ഥിനയായള്ള േർമ് സമഥിതഥിയടെ പ്ധയാന നഥിർക്ദേശങ്ങള്

• വത്യതത്യസ്ത  വകുപ്പുകളുസെയും  മാ�ലയങ്ങളുസെയും കരീെ തിൽ ്നപുണത്യ വ തികെന െംരംഭങ്ങള്ക്ായുള്ള   
വ തിവ തിേ പദ്ധതതികളും നയങ്ങളും  വത്യാപ തിച്ചു കതിെക്കുന്നു. അതതിനാൽ ആവര്ത്നവം 
ഏകകാപനമതിലൊയ്മയും െംസ്ാനത്െനരീളമുള്ള പ്രശ്നങ്ങളാണ്. ഒകര ്നപുണത്യ കമഖല അസലെങ്തിൽ   
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കബയാക്് 4.1.10 
വ്യയാവസയായഥിേ പരഥിശീലന വകുപ്ഥിടറെ നൂതന സംരംഭം

ടവർച്വൽ ക്യാ്്   സംവഥിധയാനം 

ഇത് െംസ്ാനത്തിസറെ വ തികെനത്തിൽ മാര്ഗ്ം  സതളതിക്കുന്ന ഒന്നാണ്.  സവര്െത്വൽ ക്ാസ്്  
െംവ തിോനത്തിലൂസെ ഇ-കലണതിംഗ് പരതിപാെതികള് നെ്പെ തിലാക്കുന്നുണ്്. െംസ്ാന െര്ക്ാര് ഇത്  
അംഗരീകരതിക്കുകയും ഇ-ഗകവണന്് രതിപാെതിയതിൽ വകു്പെ തിന് മൂന്നാം സ്ാനം നൽകുകയും സെയ്ത.  
െംസ്ാനത്െനരീളം ഓകരാ ഐ.റ്റതി.ഐ കളതിലും മൂന്നു െംവ തിോനങ്ങളതിലായതി (രണ്ടു തതിയറതി ക്ാസ്സുകളും 
ഒരു പ്രാക്റ്റതി ക്ൽ  ക്ാസും) 34 ഐ.റ്റതി.ഐ കളതിലൂസെ സവര്െത്വൽ ക്ാസ്്  െംവ തിോനം നൽകുന്നുണ്്  

 
 
ഒകര ഗ്രൂ്പെ തിസന ലക്ഷത്യമാക്തിയുള്ള വത്യതത്യസ്ത പദ്ധതതികസള ഏകരീകരതിക്കുന്നതതിന്   ഒരു ഔകദത്യാഗതിക 
കാരത്യാലയത്തിസറെ ആവശത്യകതയുണ്്.  

െംസ്ാനസത് ്നപുണത്യ പ്രവെന െംവ തിോനമായതി കക�ം പ്രവര്ത്തിക്കുകയും പര്രം ബന്ധസ്പെട്ട 
വകുപ്പുകസള അവരുസെ പ്രകതത്യക ്നപുണത്യ ആവശത്യകതയ്ക്  ആവശത്യമായ ഉപകദശം നൽകുകയും 
സെയ്യും.

• അന്ര് കമഖല ബന്ധങ്ങകളാെ് കൂെതി െംസ്ാനത്് പരതിശരീലന സ്ാപനങ്ങളുസെ ഒരു ശംഖല 

സൃഷ് തിക്കുക.

• െംസ്ാനസത് എലൊ ഗവസമെറെ് ഐ.റ്റതി.ഐ കസളയും അന്ാരാഷ്ട്ര പരതിശരീലന 

സ്ാപനങ്ങളുസെതതിന് തലത്യമായ എസൈ ്ലറെ് ്നപുണത്യ വ തികെന കക�ങ്ങളാക്തി മാറ്റുക. 

• അനതിവാരത്യമായ ്നപുണത്യങ്ങള്ക്്  പ്രകതത്യക ഊന്നൽ നൽകുന്ന ഫാക്ൽറ്റതി വ തികെന കക�. 

• ്നപുണത്യ വ തിെവം പരതിശരീലനത്തിസറെ ആവശത്യകതയും നതിര്ണ്യതിക്കുന്നതതിന് വത്യവൊയ 

െംഘത്തിസറെ െഹായകത്ാസെ ്നപുണത്യ നതിര്ണ്യ ഉപാേതികള് വ തികെതി്പെ തിക്കുക.
• െംസ്ാനസത് വത്യതത്യസ്ത മണ്ലങ്ങളതിസല ്നപുണത്യ ഭൂപെം. 

• വ തിദത്യാഭത്യാെം, ്നപുണത്യം ആര്ജ്തിക്ൽ, സതാെതിൽ അകനത്വഷണം എന്നതിവയ്കായതി  തതിരതിസകസയത്ന്ന 
പ്രവാെതികളുസെ രൂപകരഖ പഠനം.

• സതാെതിൽ ശക്തതിയതികലക്്  പുതതായതി പ്രകവശതിക്കുന്നവര്ക്് ്നപുണത്യം നൽകുന്നകതാസൊ്പെം 

പ്രോനമാണ് നതിലവ തിസല സതാെതിൽ ശക്തതിയതിൽ വത്യവൊയ കമഖല  ആവശത്യസ്പെടുന്ന പ്രാോനത്യമുള്ള 
്നപുണത്യങ്ങള് ആര്ജ്തിക്ൽ.

• കകരളത്തിസല പ്രാകദശതിക വത്യവൊയങ്ങസള സമാത്ത്തിൽ പസങ്ടു്പെ തിച്ചു സകാണ്് കമഖലാ ്നപുണത്യ 
സകൗണ്െതിലുകള് വ തിപുലസ്പെടുത്ൽ.

• ്നപുണത്യ വ തികെന നയം തയ്ാറാക്ൽ. കകരള െംസ്ാന ്നപുണത്യ പദ്ധതതി 

രൂപ തികരതിക്കുന്നതതിനം നെ്പെ തിലാക്കുന്നതതിനമായതി (െംസ്ാന ്നപുണത്യ പദ്ധതതി) എമര്ജതിംഗ്  
സ്കതിൽെ്  കകരള എന്ന കപരതിൽ ഒരു അന്ര്കദശരീയ സെമതിനാര്  നെത്ക.
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സാമ്പത്തിക അവല�ാകനം 2017, ലകരള സംസ്ാന ആസൂത്രണ ല�ാര്ഡ്  

ത്ഥിമയാന (ത്ീ ഡഥി ) ഇറെറയാേ്റ്റീവ്  അധ്യയാപന സഹയായഥി 

 പരതിശരീലനത്തിൽ ്തിമാന ദൃശത്യങ്ങള്  പരമാവേതി പ്രകയാജനസ്പെടുത്ന്നതതിന് കവണ്തി വകു്പെ് ്തിമാന 
ഇറെറാക്റ്റരീവ്  അേത്യാപന െഹായതികള് വ തികെതി്പെ തിച തിട്ടുണ്്. 

• ഓകട്ടാസമാ്ബൽ സമക്ാനതിക് ,എഞ് തിനരീയറതിംഗ്  കരൈായതിംഗ്, രൈാഫ്റ്റ് സ്ാന് െതിവ തിൽ ആന്റ്  
ഇലക്ട്രരീഷത്യന്, ഫതിറ്റര്, െര്ണര്, സമഷ തിനതിെ്റ്റ്, സമക്ാനതിക് കമാകട്ടാര് സവഹതിക്തിള് എന്നരീ  കട്രഡകളതിൽ    
്തിമാന (്രീ ഡതി) ഇറെറാക്റ്റരീവ്  അേത്യാപന െഹായതി  വ തികെതി്പെ തിച തിട്ടുണ്്.

• ക്ാസ്തിൽ െജരീവമായതി ഇെപെകുന്നതതിനം പഠന പ്രക്രതിയയതിൽ കുട്ടതികളുസെ ശ്രദ്ധ വര്ദ്ധതി്പെ തിക്കുന്നതതിന്  
പദ്ധതതി മുഴുവനം വളസര പാര്രത്യ പ്രവര്ത്നവം ദൃശത്യങ്ങള് സകാണ്് െ്ന്നവമായതതിനാൽ 
പരതിശരീലകന് പരതിപാെതി െഹായതിക്കുന്നു.

• ്തിമാന (്രീ ഡതി ) ഇറെറാക്റ്റരീവ്  അേത്യാപന െഹായതി  തതിയറതിയും പ്രാക്റ്റതിക്ലും വളസര ആെത്തിൽ 
മനസ്തിലാക്കുന്നതതിന്  െഹായതിക്കുന്നു. 

•  ഐ.എെ്.ഒ െര്ട്ടതിഫതിക്റ്റ് കനെതിയ ഐ,റ്റതി.ഐ കളാണ്  നമ്മുസെ വത്യാവൊയതിക പരതിശരീലന 
സ്ാപനങ്ങളുസെ മുഖമുദ. പരതിശരീലനങ്ങളതിൽ വ തിവ തിേ നൂതന െകങ്തങ്ങള് അവലംബ തിച തിട്ടുണ്്. നമ്മുസെ 
സ്ാപനങ്ങളുസെ പ്രകെനംസമചസ്പെടുത്തി  മതികച പരരീക്ഷാഫലം ഉറ്പൊക്കുന്നതതിന് ലക്ഷത്യമതിടുന്നു. 
വകു്പെ തിസറെ ഇത്രം െംരംഭങ്ങസള തതിരതിചറതിഞ്ഞ് 24 ഐ.റ്റതി.ഐ കള്ക്് ഐ.എെ്.ഒ  സെര്റ്റതിഫതിക്റ്റ്  
നൽകതിയതിട്ടുണ്്. 

ഐ.എസ്.ഒ ടസർട്ഥിഫഥിക്റ്റ് കനെഥിയ ഐ.റ്റഥി.ഐ.േള് ചുവടെ ടേയാടുക്കുന്നു. 

വനതിതാ ഐ.റ്റതി.ഐ കകാെതികക്ാെ്, ഏറ്റുമാനൂര് ഐ.റ്റതി.ഐ, മാള ഐ.റ്റതി.ഐ,  വനതിതാ ഐ.റ്റതി.ഐ 
കളമകശ്രതി, കകാെതികക്ാെ് ഐ.റ്റതി.ഐ, കൽസപറ്റ ഐ.റ്റതി.ഐ, കണ്ണൂര് ഐ.റ്റതി.ഐ, വനതിതാ ഐ.റ്റതി.ഐ 
കെക്കുട്ടം, ആറ്റതിങ്ങൽ ഐ.റ്റതി.ഐ, സെന്നരീര്കര ഐ.റ്റതി.ഐ,  കളമകശ്രതി ഐ.റ്റതി.ഐ, വനതിത ഐ.റ്റതി.ഐ 
ൊലക്കുെതി,  അരരീകക്ാെ് ഐ.റ്റതി.ഐ, സെങ്ങന്നൂര് ഐ.റ്റതി.ഐ, േനസവചപുരം, ൊക് ഐ.റ്റതി.ഐ, വനതിത 
ഐ.റ്റതി.ഐ സകാലെം, പള്ളതിക്ാകത്ാെ്, കട്ട്പെന, ൊലക്കുെതി, മലമ്െ ഐ.റ്റതി.ഐ, വനതിത ഐ.റ്റതി.ഐ, 
കാെര്കകാെ് ഐ.റ്റതി.ഐ.

ബകയയാടമ്ഥിേ് ഹയാജർ സംവ ഥിധയാനം 

കസ്റക്്കഹാള്കഡെ്െതിന്  ഗുണനതിലവാരമുള്ള കെവനം ഉറ്പൊക്കുന്നതതിനം അചെക്മുള്ള സതാെതിൽ 
ശക്തതിസയ നതിലനതിര്ത്ന്നതതിനം വകു്പെ തിൽ ഒരു ബകയാസമട്രതിക് ഹാജര് െംവ തിോനം ആരംഭതിച തിട്ടുണ്്. 
അചെക്മുള്ള പ്രഫഷണലുകളുസെ ഒരു െഞ്യം സൃഷ് തിക്കുന്നതതിനായതി   സട്രയതിനതികസളയും ഇതതിന് കരീെ തിൽ 
സകാണ്ടുവന്നതിട്ടുണ്്.

ഡഥിജഥിറ്റൽ ഫയൽ മയാകനജ്ടമറെ് സഥിസ്റം 

വകു്പെ്, െമയ ബന്ധതിതമായ പ്രവര്ത്നവം മതികച കെവനവം നൽകുന്ന കപ്പെര് രഹതിത ഓഫരീെ്  
സൃഷ് തിക്കുക എന്ന കാഴ്ച്പൊകൊടുകൂെതി  വകു്പെ തിസറെ ഡയറക്െകററ്റതിൽ ഡതിജതിറ്റൽ ഫയൽ മാകനജ്സമറെ് 
െതിസ്റം നെ്പെ തിലാക്തി.

ഐ.റ്റഥി.ഐ േളുടെ ടവബ്കസറ്റുേളുടെ വ ഥിേസനം 

ഡതി.ജതി.ഇ.&റ്റതി യുസെ മാര്ഗ്നതിര്കദ്ശം അനെരതിച്  െര്ക്ാരതിസറെ പ്രകതത്യക വ തിഭാഗങ്ങളുസെ 
സവബ്്െറ്റുകള്  വകു്പെ് വ തികെതി്പെ തിച തിട്ടുണ്്. സ്ാപനങ്ങള്, കകാെ്സുകള്, പ്രകവശന വ തിവരങ്ങള്, 
ഫാക്ൽറ്റതി, കെവനങ്ങള്, പ്രകതത്യകതകള്, കണ്െള്ട്ടന്െതി, ഭാവ തി പരതിപാെതികള് എന്നതിവസയ കുറതിച്ചുള്ള 
വ തിവരങ്ങള് സവബ്്െറ്റ്  നൽകുന്നു. 
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അദ്ധ്യായം 4, സയാമൂഹധ്സസവനം

കബയാക്് 4.1.11 
2015-16 ടല നയാഴഥിേ േല്ലുേള്

• വകു്പെ തിസറെ  െംരംഭങ്ങള് അംഗരീകരതിച്ചുസകാണ്്  േനസവചപുരം, ൊക്, സകാലെം, സകാലെം(വനതിത), 
പള്ളതിക്ാകത്ാെ്, കട്ട്പെന, ൊലക്കുെതി, മലമ്െ, കണ്ണൂര് (വനതിത), കാെറകഗാഡ്  എന്നരീ  10 ഐ.റ്റതി.
ഐകള്ക്്  ഐ.എെ്.ഒ െര്ട്ടതിഫതിക്റ്റ് നൽകതി.  

• െമയ ബന്ധതിതമായ പ്രവര്ത്നവം മതികച കെവനവം നൽകുന്ന കപ്പെര് രഹതിത ഓഫരീെ്  
കപ്രാത്ാഹതി്പെ തിക്കുന്നതതിനായതി   വകു്പെ് ഡതിജതിറ്റൽ ഫയൽ മാകനജ്സമറെ് െതിസ്റം നെ്പെ തിലാക്തി.

• കപാഷകാഹാര പരതിപാെതി  ആരംഭതിച്ചു.  എലൊ  ഗവസമെറെ് ഐ.റ്റതി.ഐ കളതിസലയും  സട്രയതിനതികള്ക്്  
മുട്ടയും പാലും വ തിതരണം സെയ്ത.

• അട്ട്പൊെതി,നതിലമ്പൂര് , ആരത്യനാെ്  ഐ.റ്റതി.ഐ കളതിൽ ഉച ഭക്ഷണ പരതിപാെതി ആരംഭതിച്ചു.
• 2017 മാര്ച തിൽ മൂന്നു പ്രകദശങ്ങളതിലായതി സതാെതിൽ  കമള നെത്തി. ഇതതിലൂസെ ഐ.റ്റതി.ഐ കളതിൽ നതിന്നും 
പഠതിച തിറങ്ങതിയ  ഏകകദശം 2800 സട്രയതിനതികള്ക്്  ഉകദത്യാഗ നതിയമനം നൽകുവാനായതി. 
• കതിഫ്ബ തി  ഫണ്ടുപകയാഗതിച്  10 ഐ.റ്റതി.ഐ കസള അന്ാരാഷ്ട്ര നതിലവാരത്തികലക്് ഉയര്ത്ന്നതതിന്  
വകു്പെ്  നെപെതികള് ആരംഭതിച്ചു. സതരസഞ്ഞടുക്സ്പെട്ടഐ.റ്റതി.ഐ കളാണ് ഐ.റ്റതി.ഐ  േനസവചപുരം, 
ഐ.റ്റതി.ഐ സകാലെം, ഐ.റ്റതി.ഐ സെങ്ങന്നൂര്, ഐ.റ്റതി.ഐ ഏറ്റുമാനൂര്, ഐ.റ്റതി.ഐ കട്ട്പെന.

•  ഐ.റ്റതി.ഐ ൊലക്കുെതി, ഐ.റ്റതി.ഐ മലമ്െ, ഐ.റ്റതി.ഐ സകായതിലാണ്തി, ഐ .റ്റതി.ഐ കണ്ണൂര്, 
ഐ.റ്റതി.ഐ കയ്യൂര്. പദ്ധതതിയ്കായുള്ള വ തിശദമായ  സപ്രാജക്റ്റ്    റതിക്പൊര്ട്ട്  തയ്ാറാക്കുന്ന കജാല തി പ്രകതത്യക 
ഉകദ്ശ മാേത്യമമായ  സകയതിെതിൽ നതിക്ഷ തിപ്മാണ്.

•  എലൊ ഐ.റ്റതി.ഐ കളതിലും ലൈയ്െ് സമന്റ്  സെല്ലുകള് രൂപരീകരതിച തിട്ടുണ്്, 2017 മാര്ച്ചു വസര 1642  
സട്രയതിനതി കള്ക്് ഉകദത്യാഗ നതിയമനം ലഭതിച്ചു.

• പുതതിയ തലമുറയ്കനകയാജത്യമായ െംരംഭങ്ങളതികലക്്  വെതി നെത്ന്നതതിനാവശത്യമായ  ്നപുണത്യങ്ങളും 
ൊകങ്തതിക വ തിദത്യകളും ആര്ജ്തിക്കുന്നതതിനം യുവാക്ള്ക്തിെയതിൽ െംരംഭകതത്വ െംസ്ക്കാരം 
വളര്ത്ന്നതതിനം െംസ്ാനത് ജതിലൊ വത്യാവൊയ കക�ങ്ങളുസെ െഹായകത്ാസെ എലൊ ഐ.റ്റതി.ഐ 
കളതിലും െംരംഭകതത്വ  വ തികെന ക്ബ്ബുകള് രൂപരീകരതിച തിട്ടുണ്്. 

വയാർദ്ധേ്യം

ജരീവ തിതകതാസൊ്പെം ആരംഭതിച് ജരീവ തിതെക്രം 
മുഴുവന് തെരുന്ന ഒരു പ്രക്രതിയയാണ് 
വാര്ദ്ധകത്യം. ഇത് സവല്ലുവ തിളതികളും അവെരങ്ങളും 
പ്രദാനംസെയ്യുന്നു. പ്രായമായവര് അഥവാ 
വകയാജനങ്ങള് ആയ വത്യക്തതികള് മനഷത്യരുസെ 
ശരാശരതി ആയുെതികനാെ് അടുസത്ത്തിയവരാണ്. 
എലൊ െമൂഹങ്ങളതിലും വാര്ദ്ധകത്യത്തിസറെ  പ്രായ 
പരതിേതി ഒകര കപാസല അലൊത്തതിനാൽ ആയത 
കൃതത്യമായതി നതിര്വെ തിക്ാനാവ തിലെ. ഇന്ത്യന് 
നതിയമപ്രകാരം അറുപത വയകൊ  അതതിന 
മുകളതികലാ പ്രായമുള്ള ഇന്ത്യന് പൗരനായ 
ഒരാസള ഒരു മുതതിര്ന്നപൗരന്  എന്നാണ് 
അര്ത്ഥമാക്കുന്നത്. 

കകരളത്തടിടല ജനസംഖ്യ 
സം്മണം
ഉയര്ന്ന ജനനനതിരക്കും മരണനതിരക്കും 
എന്നതതിൽ നതിന്നും കുറഞ്ഞ ജനനനതിരക്കും 
മരണനതിരക്കും എന്നതതികലക്കുള്ള  മാറ്റമാണ് 
ജനെംഖത്യാ െംക്രമണം. ജനെംഖത്യാപരമായ 
പരതിവര്ത്നങ്ങളതിൽ െംസ്ാനത്തിസറെ 
ശ്രകദ്ധയമായ കനട്ടങ്ങള് ആശങ്കളും 
ഉയര്ത്തിയതിട്ടുണ്്. ജനനനതിരക്കുംമരണനതിരക്കും 
തമ്തിലുള്ള വത്യതതിയാനം ജനെംഖത്യയുസെ 
പ്രായഘെനയതിൽ ൊരമായ  മാറ്റങ്ങള് 
വരുത്തിയതിട്ടുണ്്. ജനെംഖത്യാ പ്രവണത 
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സാമ്പത്തിക അവല�ാകനം 2017, ലകരള സംസ്ാന ആസൂത്രണ ല�ാര്ഡ്  

വത്യക്തമാക്കുന്നത് ജനനനതിരകക്തിലും  
മരണനതിരക്തിലും  ഉണ്ായ മാറ്റം കപ്രകതത്യകതിച്ചും 
70-കളതിലും 80-കളതിലും കുത്സന ഉണ്ായ 
മാറ്റങ്ങളും തെര്ന്നു  പ്രായഘെനയതിൽ 
ഉണ്ായ  മാറ്റങ്ങളും  മൂലം കകരളം ജനെംഖത്യാ 
െംക്രമണത്തിസറെ   നതിര്ണായകമായ 
ഘട്ടത്തിലൂസെയാണ് ഇക്പൊള് കെന്നുകപാകുന്നത്. 
ജനെംഖത്യാ പരതിവര്ത്നത്തിസറെ 
പ്രോനസ്പെട്ട അന്രഫലം വാര്ദ്ധകത്യമാണ്. 
ഒരുജനെമൂഹത്തിസറെ പ്രായമാകൽ എന്നത 
പ്രായമായവരുസെ എണ്ത്തിലുള്ള ആകപക്ഷ തിക 
വര്ദ്ധനവാണ്. ജനനനതിരകക്തിലും  
മരണനതിരക്തിലും  ഉണ്ായ മാറ്റം 
പ്രായമായവരുസെ  എണ്ത്തിൽ നലെ മാറ്റങ്ങള് 
വരുത്തിയതായതി വത്യക്തമാണ്. മുതതിര്ന്നവര്ക്്   
അനകൂലമായതി  പ്രായഘെനയതിൽ ഉണ്ായ  
മാറ്റം  കകരളത്തിസറെ ൊമൂഹത്യ-ൊ്ത്തിക 
ൊഹെരത്യസത് ബാേതിക്കുന്നതാണ്.  

ഇന്്യയടിടലയും 
കകരളത്തടിടലയും അവസ്
പര്രാഗത ഇന്ത്യന് െംസ്കാരത്തിലും 
ൊമൂഹത്യക്രമങ്ങളതിലും കുടുംബങ്ങള്ക്് 
നൽകതിയതിരുന്ന ൊമൂഹത്യസുരക്ഷാ െ�ദായം  
പ്രാോനത്യമര്ഹതിക്കുന്നതാണ്. മുതതിര്ന്നവര്  
അവരുസെ കുടുംബത്തിലും അയൽക്ാരുസെ 
ഇെയതിലും  െമൂഹത്തിലും ആദരതിക്സ്പെട്ടതിരുന്നു. 
എന്നാൽ അണുകുടുംബങ്ങളുസെ 
ആവ തിര്ഭാവകത്ാസെ ഈ െംവ തിോനം 
ഏകകദശം പൂര്ണമായും ഇലൊതാകുകയും 
മുതതിര്ന്നവസര പരതിപാല തിക്കുന്നതതിനള്ള 
െംവ തിോനങ്ങള് ദുര്ബലമാവകയും  സെയ്ത. 
വളസരയേതികം  സെറു്പെക്ാര് ഉപജരീവനത്തിനള്ള 
സതാെതില തിനായതി മറ്റു കദശങ്ങളതികലക്കു  (പ്രകതത്യകതിച് 
ഗള്ഫ് രാജത്യങ്ങളതികലയ്ക്) കപായതിരതിക്കുന്നു എന്ന 
വെ്തത മുതതിര്ന്നവരുസെ ഒറ്റസ്പെെല തിന  കൂടുതൽ 
ഉൗന്നൽ നൽകതി. കൂൊസത, പര്രാഗതമായതി 
കുടുംബത്തിസന  പരതിെരതിച്ചുകപാന്നതിരുന്ന  പല 
െ്്രീകളും ഇക്പൊള് പുറത് കപായതി കജാല തി 
സെയ്യുന്നതതിനാൽ വകയാജന പരതിപാലനവം 
പുറംകജാല തിയും െംകയാജതി്പെ തികക്ണ്തിവരുന്നു. 

നഗര ഗ്ാമരീണ െംവ തിോനങ്ങളതിൽ 
പര്രാഗതമായ ക്രമരീകരണങ്ങള്  
ൊവോനത്തിൽ കുറയുന്നതായതി കാണുന്നു. 

2011 സല ജനെംഖത്യാ സെന്െെ് അനെരതിച്  
ഏതാണ്് 10.4 കകാെതി വൃദ്ധര് (60 വയസ്തിന 
കമൽ പ്രായമുള്ളവര്) ഇന്ത്യയതിൽ ഉണ്്; 5.3 
കകാെതി െ്്രീകളും 5.1 കകാെതി പുരുഷന്ാരും. 
കാലാകാലങ്ങളതിൽ പ്രായമായവരുസെ എണ്ം 
വര്േതിച്ചുവരതികയാണ്. 1961-ൽ 5.6 ശതമാനം 
ആയതിരുന്നത് 2011-ൽ 8.6 ശതമാനം ആയതി 
വര്ദ്ധതിച്ചു. പുരുഷന്ാരതിൽ ഇത് 8.2 ശതമാനവം 
െ്്രീകളുകെത് 9.0 ശതമാനവമാണ്. ഗ്ാമരീണ 
നഗര പ്രകദശങ്ങളതിൽ താരതമത്യസ്പെടുത്ക്ാള് 
71 ശതമാനം പ്രായമായ ജനങ്ങള് 
ഗ്ാമപ്രകദശങ്ങളതിൽ താമെതിക്കുന്നവരാണ് 
ബാക്തി 29 ശതമാനം നഗരപ്രകദശങ്ങളതിലാണ്. 
2009-13 കാലയളവ തിൽ  പുരുഷന്ാരുസെ 
ആയുര്്ദര്ഘത്യം 65.8 ഉം െ്്രീകളതിൽ 69.3 ഉം 
വയസ്ായതിരുന്നു. 

ഇന്ത്യയതിസല മറ്റു പ്രകദശങ്ങസളക്ാള്  
കവഗത്തിലാണ് കകരളത്തിസല വകയാജനങ്ങളുസെ 
വളര്ച. 60 വയെതിന മുകളതിലുള്ള  ജനെംഖത്യ 
1961 ൽ   5.1 ശതമാനമായതിരുന്നക്പൊള്   കദശരീയ 
ശരാശരതി  5.6 ശതമാനം ആയതിരുന്നു. 1980 
മുതൽ കകരളം മറ്റുപ്രകദശങ്ങസള പ തിന്നതിലാക്തി 
ബാക്തിയുള്ളത് 2001 ൽ ഇത്  താരതകമത്യന 
10.5 ശതമാനവം  7.5 ഉം ആയതിരുന്നത്. 
2011 ആകുക്ാകെക്കും ജനെംഖത്യയതിൽ 
ഏകകദശം 13 ശതമാനം കപര് 60 വയസ്് 
കെതിഞ്ഞവരായതിരതിക്കും. കകരളത്തിസല പ്രായമായ 
ജനെംഖത്യാവളര്ച 2.3 ശതമാനം നതിരക്തിസലന്നു  
ഒരു  പഠനറതിക്പൊര്ട്ടതിൽ (സെറെര് കഫാര് 
ഡവലപ്സമന്റ് സ്റഡരീെ്, 2013, "കകരളത്തിൽ 
പ്രായമാകല തിസന െംബന്ധതിച്ചുള്ള ഒരു െര്കവ്വ") 
പറയുന്നു. 70 അസലെങ്തിൽ 80 വയസ്തിന് 
മുകളതിലുള്ള പ്രായമായവരുസെ വളര്ചയാണ് 
ഏറ്റവം കൂടുതൽ. നതിലവ തിൽ കകരളത്തിസല 42 
ലക്ഷം ആളുകള് 60 വയസ്തിന മുകളതിലാണുള്ളത്. 
ഇതതിൽ 13 ശതമാനം കവഗത്തിൽ വളരുന്ന  80 
വയസും അതതിനമുകളതിലുള്ളവരുമാണ്.  അറുപത 
വയെതിന മുകളതിലുള്ള െ്്രീപുരുഷന്ാരതിൽ 
കൂടുതലും െ്്രീകളാണ്. അവരതിൽ ഭൂരതിഭാഗവം 
വ തിേവകളാണ്. കകരളമാണ് ഏറ്റവം ഉയര്ന്ന 
ആയുര്്ദര്ഖത്യമുള്ള െംസ്ാനം.  
എെ്.ആര്.എെ്. റതിക്പൊര്ട്ട് 2009 -13 
അനെരതിച് കകരളത്തിൽ പ്രരീതരീഷ തിത 
ആയുര്്ദര്ഘത്യം പുരുഷന്ാരതിലും  െ്്രീകളതിലും  
യഥാക്രമം 71.8 വയസും 77.8 വയസും ആണ്. 
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ൊോരണയായതി െ്്രീകളുസെ ആയുര്്ദര്ഘത്യം 
പുരുഷന്ാസരക്ാള് ഉയര്ന്നതാണ് (ഇന്ത്യയതിലും). 
എന്നാൽ കകരളത്തിൽ ഇത് വളസര കൂടുതലാണ്. 
പുരുഷന്ാര് തങ്ങകളക്ാള് പ്രായം കുറഞ്ഞ 
െ്്രീകസള വ തിവാഹം സെയ്യുന്നതസകാണ്ടുതസന്ന 
വകയാജനങ്ങളതിൽ വ തിേവകളുസെ എണ്ം 
കൂടുതലാണ്. 65ശതമാനം വൃദ്ധരും  
കരാഗതികളാസണന്നു എന്എെ്എെ് െര്കവ 2015 
വത്യക്തമാക്കുന്നു. 
 
വൃദ്ധജനങ്ങസള വൃദ്ധെദനത്തികലക്് 
അയയ്ക്കുന്ന െംസ്കാരം കകരളത്തിൽ വളസര 
കവഗത്തിൽ വ തികെതിക്കുകയാണ്. കകരളത്തിസല 
പ്രായമായവരതിൽ ഭൂരതിഭാഗവം വ തിേവകളാണ്. 
1991 ൽ 60-69 വസര പ്രായമുള്ളവരതിൽ 
53.8ശതമാനം വ തിേവകളാണ്. 70 വയസ്തിന 
മുകളതിൽ പ്രായമുള്ളവരതിൽ ഇത് 69.20 
ശതമാനമാണ്. 2025 ആകുക്ാകെക്കും 
നമ്മുസെ ജനെംഖത്യയതിൽ 20 ശതമാനവം 
പ്രായമായവരാകുസമന്നതതിനാൽ ൊമൂഹത്യ 
സുരക്ഷാ െംവ തിോനത്തിസറെ ആവശത്യം വളസര 
വല തിയ കതാതതിൽ ഉണ്ാകും.  അതതിനാൽ മുതതിര്ന്ന 
പൗരന്ാര്ക്് ൊമൂഹത്യ സുരക്ഷ എന്നത് 

െഹാനഭൂതതിയസലെന്നത് ഓര്ക്കുക, അത് 
അവരുസെ അെതിസ്ാന മനഷത്യാവകാശമാണ്. 
കകരളത്തിസല മുതതിര്ന്ന പൗരന്ാരുസെ പ്രായ 
െങ്ലനം പട്ഥിേ 4.1.10-ൽ സകാടുത്തിരതിക്കുന്നു
കകരളത്തിസല മുതതിര്ന്ന പൗരന്ാരുസെ 
ദാ്തത്യാവസ് പട്ഥിേ 4.1.11-ൽ  
സകാടുത്തിരതിക്കുന്നു. 
 
നതിലവ തിസല  വ തിവാഹതിതരുസെ   എണ്ം  
സതറ്റതിദ്ധാരണജനകമാണ്. നതിലവ തിൽ 
വ തിവാഹതിതര്  60.8ശതമാനവം ഇതതിൽ 
പുരുഷന്മാര്  88.9ശതമാനം വം െ്്രീകള് 
37.8ശതമാനവം മാ്മാണ്. കകരളത്തിസല 
മുതതിര്ന്നവരുസെ ദാ്തത്യ അവസ് 
പരതികശാേതിക്കുകയാസണങ്തിൽ ഭൂരതിപക്ഷം 
പുരുഷന്ാരുകെയും (89 ശതമാനം) ഭാരത്യമാര് 
പ്രായാവസ്യതിലും ജരീവ തിച തിരതിക്കുന്നവരാണ്.  
എന്നാൽ 38 ശതമാനം െ്്രീകളുസെ 
ഭര്ത്ാക്ന്ാര് മാ്കമ പ്രായമായതി 
ജരീവ തിച തിരതിക്കുന്നുള്ളൂ. പുരുഷന്ാര് തങ്ങകളക്ാള് 
പ്രായം കുറഞ്ഞ െ്്രീകസള വ തിവാഹം 
സെയ്യുന്നതസകാണ്ടുതസന്ന പുരുഷന്ാര്ക്് 
അറുപത് വയസ്സു പ്രായമാകുക്ാള് അവരുസെ 

പട്ഥിേ 4.1.10 
കേരളത്ഥിടല മുതഥിർന് പൗരന്യാരുടെ പ്യായസങ്ലനം (എണ്ത്ഥിൽ) 

പ്യായസങ്ലനം ആടേ പുരുഷന് സ്ത്ീ
ആസക ജനെംഖത്യ 33,406,061 16,027,412 17,378,649 

ആസക മുതതിര്ന്നവരുസെ 
ജനെംഖത്യ

4,193,393 1,853,595 2,309,798 

60-69 2,416,805 (58%) 1,114,368 (60%) 1,272,437 (55%)
70-79 1,234,739 (29%) 534,879 (29%) 699,860 (30%)
80+ 541,849 (13%) 204,348 (11%) 337,501 (15%)

   അവലംബം :  ടസന്സസ് 2011                                                                                 

 പട്ഥിേ 4.1.11 
കേരളത്ഥിടല മുതഥിർന് പൗരന്യാരുടെ ദയാമ്പത്യയാവസ്ഥ (ശതമയാനം)

ആടേ പുരുഷന് സ്ത്ീ
വ തിവാഹം കെതിക്ാത്വര് 2.6 1.8 3.3
നതിലവ തിൽ വ തിവാഹതിതരായവര് 60.8 88.9 37.8
വ തിേവ/വ തിഭാരത്യന് 35.7 8.8 57.0
മറ്റുള്ളവര് 0.9 0.5 1.9
പങ്ാളതിയതിലൊത്വര് 39.2 11.1 62.2

                      അവലംബം :  ടസന്സസ് 2011
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ഭാരത്യമാര് വളസര സെറു്പെമായതിരതിക്കും (അവരുസെ 
അന്പതകളുസെ  അവൊന കാലഘട്ടത്തിൽ). 
അതായത് 80 ൽ, 17ശതമാനം പുരുഷന്മാര് 
വ തിഭാരത്യരാണ്, 84.2ശതമാനം െ്്രീകള് 
വ തിേവകളാണ് (പട്ടതികയതിൽ കാണതിച തിട്ടതിലെ).
 
കകരള അംഗപരടിമടിത  
ടസന്സസ് 2015
2011 സെന്െെ് പ്രകാരം മുതതിര്ന്ന 
പൗരന്മാര് 41,93,393 ആണ്. എന്നാൽ 2015 ൽ 
അംഗപരതിമതിത  സെന്െെ് കണക്നെരതിച് 
8217434 കുടുംബങ്ങളതിൽ  34254086 
ജനെംഖത്യയുള്ളതതിൽ 42,33,474 മുതതിര്ന്ന  
കുടുംബ  അംഗങ്ങളാണുള്ളത് ഇത് ആസക 
കുടുംബാംഗങ്ങളുസെ12.36ശതമാനം ആണ്. 
മുതതിര്ന്ന അംഗങ്ങളതിൽ 19,34,758 പുരുഷന്ാരും 
2,298,716 െ്്രീകളുമാണുള്ളത്. 2011 
സെന്െെ് പ്രകാരം പ്രായമായവരുസെ ഏറ്റവം 
ൊോരണമായ ്വകലത്യം കലാകക്ാ കമാകട്ടാര് 
്വകലത്യവം ദൃശത്യ്വകലത്യവമായതിരുന്നു. 
അൽഷ തികമെ്െ്  കരാഗതികള് 35,041 കപരുണ്്. 
കകരളത്തിൽ വ തിവ തിേ സ്ാപനങ്ങളതിൽ 
ജരീവ തിക്കുന്ന ്വകലത്യമുള്ള മുതതിര്ന്ന 
പൗരന്ാരുസെ എണ്ം 4,260 ആണ്. ഇതതിൽ 2,352 
െ്്രീകളും 1,908 പുരുഷന്ാരും ആണ്. ഇതതിൽ 
80 വയസ്തിന മുകളതിലുള്ളവര്  570 കപരാണ്. 
സമാത്ം അംഗങ്ങള് െരീനതിയര് അംഗങ്ങള് ആയ  
432,953 കുടുംബങ്ങള് ആണുള്ളത്.  ഇത് ആസക 
കുടുംബങ്ങളുസെ 5.27 ശതമാനം ആണ്. മുതതിര്ന്ന 
വനതിതാ അംഗങ്ങളുസെ എണ്ം 2,298,716 ഉം  
മുതതിര്ന്ന പുരുഷ അംഗങ്ങളുസെ എണ്ം 1,934,758 
ഉം ആണ്.  ഇത് യഥാക്രമം 54.3 ഉം  45.7 ഉം  
ശതമാനമാണ്. 
 

വകയാജനങ്ങളുടെ 
വര്ദ്ധടിച്ചുവരുന്ന ആശ്യത്വം
ആശ്രതിതജനെംഖത്യയുസെ അനപാതം 
സതാെതിസലടുക്കുന്ന പ്രായ പരതിേതിയതിലുള്ളവരുസെ 
അനപാതവമായതി താരതമത്യസ്പെടുത്ന്നതാണ്  
ആശ്രയതത്വ   അനപാതം എന്ന് 
നതിര്വെ തിക്സ്പെട്ടതിട്ടുണ്്. ഓകരാ സതാെതിലാളതിയും 
വഹതിക്കുന്ന ൊ്ത്തിക ഭാരത്തിസറെ  ഒരു 
പ്രോന സൂെകമാണതിത്. 60 വയസും അതതിന 
മുകളതിലും പ്രായമുള്ള വത്യക്തതികളുസെ എണ്ം  

സതാെതിസലടുക്കുന്ന പ്രായ പരതിേതിയതിലുള്ളവരുമായതി  
താരതമത്യസ്പെടുത്ന്നതാണ്  വകയാജന 
ആശ്രയതത്വ   അനപാതം. 2011 സല സെന്െെ് 
പ്രകാരം ഇന്ത്യയതിസല 'ഓള്ഡ'് ഡതി്പെന്ഡന്െതി 
കറകഷത്യാ 142 ഉം കകരളത്തിൽ ഉയര്ന്ന 
ആയുര്്ദര്ഖത്യം മൂലം  ഇത് 196 ഉം ആണ്. 
വാര്ദ്ധകത്യകാല ആശ്രതിതതത്വ അനപാതം 
കകരളത്തിൽ വര്േതിച്ചുവരുന്ന പ്രവണത 
കാണതിക്കുന്നു ഇന്ത്യന് െംസ്ാനങ്ങളതിൽ ഏറ്റവം 
കൂടുതലാണതിത്. (എൽഡര്ല തി ഇന് ഇന്ത്യ 2016, 
സ്റാറ്റതിസ്റതിസൈ് ആന്ഡ് കപ്രാഗ്ാം ഇംലൈ തിസമകറെഷന് 
മ�ാലയം, ഭാരത െര്ക്ാര്). സമാത്ം 
ജനെംഖത്യയതിൽ മുതതിര്ന്നവരുസെ അനപാതം 
അേത്വാനതിക്കുന്ന ജനെംഖത്യക്കു അനപാതമായതി 
വര്േതിക്കുന്നതായതി ഡതിപന്ഡന്െതി അനപാതം 
സൂെ തി്പെ തിക്കുന്നു.

മുതടിര്ന്ന പകൌരനാര് 
അനുഭവ പരടിെയമുള്ള 
മനുഷ്യവടിഭവകശഷടി 
എന്നനടിലയടിൽ
െംസ്ാന െര്ക്ാര് കെവനത്തിലുള്ള 
വ തിരമതിക്ൽ പ്രായം 56 വയസ്ാണ്. മതിക് 
സപാതകമഖലാ സ്ാപനങ്ങളതിലും ഇത് 
60 ആണ്. പ്രായമാകൽ വത്യക്തതികളുസെ 
പ്രവര്ത്നജരീവ തിതം കുറയ്ക്കുന്നു. കകരളത്തിൽ 
വ തിരമതിച െര്ക്ാര് ജരീവനക്ാര്ക്് സപന്ഷന് 
ലഭതിക്കുന്നതതിനാൽ  അവര്ക്് സുഖപ്രദമായ 
ജരീവ തിതം നയതിക്ാന് കെതിയും. ഈ അനഭവ 
െ്ന്നരായ മനഷത്യശക്തതിസയ ശരതിയായതി 
വ തിനത്യെതിക്കുന്നത് ഉൽപാദനക്ഷമത 
വര്ദ്ധതി്പെ തിക്കുന്നതതിനള്ള ൊേത്യതയാണ്. 
പ്രായപൂര്ത്തിയായവര് തതിരക്കുപ തിെതിച്ചു കജാല തിയതിൽ 
ഏര്സ്പെടുക്ാഴും ആകരാഗത്യകത്ാസെ  കൂടുതൽ 
കാലം ജരീവ തിക്കുന്നു. എന്നാൽ അത്രം കജാല തി 
ഇലൊതതിരുന്നവര്ക്കും   മറ്റ് അെംഘെതിത 
കമഖലയതിസല സതാെതിലാളതികള്ക്കും  സപന്ഷനം 
വ തിരമതിക്ലും ഇലെ. െ തില വ തിഭാഗങ്ങളതിൽ സപന്ഷന് 
ആയതി നാമമാ്മായ തക മാ്ം ലഭതിക്കുന്നത് 
അവരുസെ സമഡതിക്ൽ ആവശത്യകതക്കു കപാലും  
െഹായതിക്തിലെ. വ തികെതിത രാജത്യങ്ങളതിൽ 
ൊമൂഹത്യസുരക്ഷാ െംവ തിദാനം വളസര 
ശക്തമായതസകാണ്് വാര്ദ്ധകത്യത്തിൽ അവര്ക്് 
വ തിഷമതികക്ണ് കാരത്യമതിലെ. 
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അദ്ധ്യായം 4, സയാമൂഹധ്സസവനം

പ്ായമായവര്ക്ായുള്ള കപാഷക 
പരടിഗണനകള്
അറുപത വയസ്തിന കമസലയുള്ള പ്രായമുള്ള 
വത്യക്തതികളുസെ എണ്വം വര്ദ്ധതിക്കുന്നു. 
മതിക്ക്പൊഴും ഇത് കപാഷകാഹാരക്കുറവള്ള 
ആകരാഗത്യപ്രശ്നങ്ങൽ ഏറ്റവം കൂടുതൽ 
ബാേതിക്കുന്ന ഒരു ഗ്രൂ്പൊണ്. ആവശത്യമായ 
ഊര്ജ്വം കപാഷകാഹാര ആവശത്യങ്ങളും 
നതിറകവറ്റുന്നതതിനായതി ശരതിയായ  അളവ തിലുള്ള 
ഭക്ഷണവം  ഭക്ഷണ രരീതതിയും ലഭതിക്കുന്നതതിൽ 
പ്രായമായവരതിൽ അേതികവം പരാജയസ്പെടുന്നു. 
വ തികെത്വര രാജത്യങ്ങളതിസല ജനങ്ങള് ഇക്പൊള് 
ൊമൂഹത്യവം ജനെംഖത്യാ െംബന്ധവമായ  
മാറ്റങ്ങൽ മൂലം കപാഷകാഹാരക്കുറവ തിസന 
അഭതിമുഖരീകരതിക്കുകയാണ്. അകതെമയം, 
സകാഴു്പെ്, മൃഗാേതിഷ് തിത ഉത്പന്നങ്ങള്, െംസ്കരതിച 
ഭക്ഷണൊേനങ്ങള് എന്നരീ നാരുകുറഞ്ഞ 
ഭഷത്യവെ്തക്ള്ക്കു   കൂടുതൽ പ്രാോനത്യം 
ലഭതിക്കുന്നുസവന്നും ഇതമൂലം സപാണ്ത്െതി, ്െ്പെ് 
2 ഡയബറ്റതിെ് കരാഗതികളുസെ എണ്ം കൂടുന്നതായും 
കസണ്ത്തിയതിട്ടുണ്്. പ്രായപരതിേതിയതിസല 
മാറ്റങ്ങള്ക്നെരതിച്ചു കപാഷക ആവശത്യങ്ങള്  
െംബന്ധതിച കൃതത്യമായ ശുപാര്ശകള് 
അെതിസ്ാനമാക്തിയുള്ള ഡാറ്റയുസെ കുറവ് 
കാരണം പ്രായമായവര്ക്കുള്ള ഭക്ഷണം ക്രമം ഒരു 
സവല്ലുവ തിളതിയാണ്. 

ആകരാഗ്യം
വാര്ദ്ധകത്യം ബാേതിക്ാത് ആരുമുണ്ാവ തിലെ. 
ഭൂമതിയതിലുള്ള എലൊ ജരീവജാലങ്ങളും 
െത്വാഭാവ തികമായതി നതിര്ണയതിക്സ്പെട്ട െക്രം 
പ തിന്തുെരുന്നു. അത് ഒരാസള കൗമാരപ്രായം, 
യൗവനം, വാര്ദ്ധകത്യം എന്നരീ ഘട്ടങ്ങളതിലൂസെ 
സകാണ്് കപാകുന്നു. ഓകരാ ഘട്ടത്തിനം 
അതതികറെതായ ശക്തതിയും  ഉത്രവാദതിത്ങ്ങളും  
പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്്.   ൊോരണഗതതിയതിൽ 
പ്രായത്തിസറെ പുകരാഗതതികയാസെ മുഴുവന് 
രംഗവം ഒരു വല തിയ മാറ്റത്തിന് വ തികേയമാകുന്നു. 
ഉത്രവാദതിത്ങ്ങള് അടുത് തലമുറയതികലക്് 
്കമാറ്റംസെയ്സ്പെടുകയും കെതിവകള് 
ൊവോനത്തിൽ മങ്ങുകയും  ഫലപ്രദതത്വസത് 
തെസ്സ്പെടുത്ന്ന  െങ്രീര്ണ പ്രശ്നങ്ങളുമായതി 
ക്രകമണ നയതിക്സ്പെടുന്നു. ഈ പ്രശ്നങ്ങള് ഒരു 
വത്യക്തതിയുസെ ആകരാഗത്യസത്  വ തിപരരീതമായതി 
ബാേതിക്കുന്നു. ഇന്ത്യയതിസല മതികച ആകരാഗത്യ 

പരതിപാലന െംവ തിോനമുള്ള െംസ്ാനമായതി  
കകരളം പരതിഗണതിക്കുന്നു. എന്നാൽ  ഏറ്റവം 
കരാഗാവസ്യുള്ള െംസ്ാനവം  കകരളമാണ്. 
കമാര്ബ തിഡതിറ്റതിയുസെ നാഷണൽ ൊ് തിള് 
െര്കവ 71-ാം റൗണ്് (ജനവരതി - ജൂണ്, 2015) 
പ്രകാരം ഇന്ത്യയതിലുെനരീളം നെത്തിയ 15 
ദതിവെസത് െര്കവയതിൽ പസങ്ടുത് 1000 
കപരതിൽ 89 കപരാണ് കരാഗബാേതിതസരന്നു 
റതിക്പൊര്ട്ട് സെയ്തിരതിക്കുന്നത്. കകരളത്തിൽ നതിന്നും 
റതിക്പൊര്ട്ട് സെയ്തിട്ടുള്ള കണക്കുപ്രകാരം 1000 ൽ 
310 ആണ്. അറുപത വയസ്തിന മുകളതിലുള്ളവരതിൽ 
ഇത് ഇന്ത്യയതിൽ  276 ഉം കകരളത്തിൽ 646 
ഉം ആയതിരുന്നു. ഇന്ത്യയതിൽ െംക്രമതികകതര 
കരാഗങ്ങള് കൂടുതലുള്ള െംസ്ാനമാണ് 
കകരളം. ഇന്ത്യയതിസല പ്രകമഹ കരാഗത്തിസറെ 
തലസ്ാനമാണ് കകരളം. സറജതിെ്ട്രാര് ജനറൽ 
ഓഫ് ഇന്ത്യയുസെ സമഡതിക്ൽ െര്ട്ടതിഫതികക്ഷന് 
ഓഫ് സഡത്് റതിക്പൊര്ട്ട് പറയുന്നത് 2013 ൽ 
പ്രകമഹം മൂലം ഇന്ത്യയതിൽ സവറും 3ശതമാനം കപര് 
മാ്മാണ് മരതിചസതങ്തിൽ അത് കകരളത്തിൽ 
10.2ശതമാനം ആയതിരുന്നു. രക്താതതിെമ്ര്ദ്ം, 
ഹൃദയ െംബന്ധമായ അസുഖങ്ങള് 
എന്നതിവയുസെ കാരണങ്ങളും  വത്യതത്യസ്തമലെ. ജരീവ തിത 
്ദര്ഖത്യവം   ജരീവ തിതനതിലവാരവം  കുറയ്ക്കുന്നതതിന   
ഇത് കാരണമാകുന്നു. കകരളത്തിസല എലൊ 
പ്രായവ തിഭാഗങ്ങകളയും ബാേതിക്കുന്ന സപാതവായ 
പ്രശ്നങ്ങളാണതിസതന്കതിലും, ആകരാഗത്യ പ്രശ്നങ്ങളതിൽ 
കൂടുതൽ ദുര്ബലരായ  പ്രായമായവസര ഇത് 
കൂടുതലായതി ബാേതിക്കുന്നു.
  

പ്ായമായവരുടെ കക്ഷമത്തടിൽ 
സര്ക്ാരടിടറെ പങ്്
െത്വാത�ത്യാനന്ര കാലം മുതൽക്കുതസന്ന 
െ തില ൊമൂഹത്യ കക്ഷമ പരതിപാെതികളതിലൂസെ  
നമ്മുസെ െമൂഹത്തിൽ മുതതിര്ന്ന 
ആളുകസള പ തിന്തുണയ്ക്കുന്നതതിന് 
െര്ക്ാര് പ്രതതിജ്ാബദ്ധമായതിട്ടുണ്്. 
ഐകത്യരാഷ്ട്രെഭയുസെ വാര്ഷ തിക വകയാജന 
വര്ഷം ആയതി 1999 പ്രഖത്യാപ തിച്ചു തെര്ന്നു 
പ്രായമായവസര അവര്ക്് ഗുണപ്രദമായ 
വെതികളതിൽ ശാക്തരീകരതിക്കുകയും കക്ഷമ 
നെപെതികള് കവഗത്തിലാക്കുകയും 
സെയ്യുന്നതതിനായതി 1999 ജനവരതി 13 ന് 
ഭാരതെര്ക്ാര് വകയാജനങ്ങള്ക്ായുള്ള കദശരീയ 
നയം അംഗരീകരതിച്ചു. മാതാപ തിതാക്ളുസെയും 
മുതതിര്ന്ന പൗരന്ാരുസെയും പരതിപാലന 
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സാമ്പത്തിക അവല�ാകനം 2017, ലകരള സംസ്ാന ആസൂത്രണ ല�ാര്ഡ്  

കബയാക്് 4.1.12 
മുതഥിർന് പൗരന്യാരുടെ സയാമൂഹ്യ സംരക്ണത്ഥിനയായള്ള  

പതഥിമൂന്യാം പദ്ധതഥി വഥിദഗ്ദ ഗ്രൂപ്ഥിടറെ പ്ധയാന ശുപയാർശേള്

• മുതതിര്ന്ന പൗരന്ാര്ക്ായതി പകൽ പരതിെരണ കക�ങ്ങള് തറക്ണം
• മുതതിര്ന്ന പൗരന്ാര്ക്ായതി വകു്പെതിസറെ രൂപരീകരണം
• മുതതിര്ന്ന പൗരന്ാരുസെ െംരക്ഷണത്തിനം  കക്ഷമത്തിനമുള്ള കസ്ററ്റ് കമ്രീഷന്
• മുതതിര്ന്ന പൗരന്ാര്ക്ായതി  െംസ്ാന ജതിലൊ കൗണ്െതിലുകള്
• മാതാപതിതാക്ളുസെയും മുതതിര്ന്ന പൗരന്ാരുസെയും പരതിപാലന കക്ഷമ നതിയമം, 2007  

നെ്പെതിലാക്കുന്നതതിലൂസെ മുതതിര്ന്നവസര അപമാനതിക്ൽ തെയുക. പഞ്ായത്കളും   ൊമൂഹത്യനരീതതി 
വകുപ്പും  മുതതിര്ന്ന പൗരന്മാരുസെ ക്ബുകള് അസലെങ്തിൽ വകയാജന െഭകള് പ്രാകദശതിക തലത്തിൽ  
ക്ാണ്െര് സെയ്ണം. അത് മൂലം മുതതിര്ന്ന പൗരന്മാകരാടുള്ള കമാശമായ െമരീപനം  ഫലപ്രദമായതി  
തെയാന് കെതിയും.

• മുതതിര്ന്ന പൗരന്ാര്ക്കുള്ള കക്ഷമനതിേതി
• ബതിപതിഎൽ വതിഭാഗത്തിലുള്ള മുതതിര്ന്ന പൗരന്ാര്ക്് ൌജനത്യവം െമഗ്വമായ ആകരാഗത്യ 

ഇന്ഷത്വറന്െ്  പരതിരക്ഷ നൽകകണ്താണ്.
• മുതതിര്ന്ന പൗരന്ാര് ഇെക്തിസെ െന്ര്ശതിക്കുന്ന സപാതസ്ലങ്ങള്, സകട്ടതിെങ്ങള്, യൂട്ടതിലതിറ്റതികള് എന്നതിവ 

കൂടുതൽ വാകയാൌഹൃദമായതി നതിലനതിര്ത്ണം

കക്ഷമ നതിയമം, 2007  മുതതിര്ന്നവരുസെ 
അവകാശങ്ങള്ക്് െംരക്ഷണം നല്കുന്നു. 
ഭരണഘെനാ വത്യവസ്കള്ക്് പുറസമ വൃദ്ധജന 
സുരക്ഷ, വൃദ്ധജന സപന്ഷന്, വകയാജന 
ഭവനങ്ങള്  സ്ാപ തിക്കുക, വാര്ദ്ധകത്യെഹജമായ 
കെവനങ്ങള് വ തികെതി്പെ തിക്കുക, 
മുതതിര്ന്നവര്ക്ായുള്ള ഭവന നയം 
ഉദാരവൽക്രതിക്ൽ എന്നതിവ  നെ്പെ തിലാക്കുന്നു. 

സംസ്ാന വകയാജന നയം 
2013
മുതതിര്ന്ന പൗരന്ാര്ക്ായതി ഒരു  നയം  
അവതരതി്പെ തിച ആദത്യ െംസ്ാനങ്ങളതിൽ 
ഒന്നാണ് കകരളം. ആദത്യസത് നയകരഖ 2006 ൽ 
നതിലവ തിൽവന്നു. പ തിന്നരീെ് െര്ക്ാര് 2006 സല 
വകയാജന  നയം  അവകലാകനം സെയ്യുകയും 
2013 സല പുതതിയ െംസ്ാന വകയാജന നയം 
പുറത്തിറക്കുകയും സെയ്ത. െംസ്ാനസത്  
എലൊ വകയാജനങ്ങള്ക്കും പരമാവേതി കക്ഷമ 
ൌകരത്യങ്ങള് ഉറ്പൊക്ാനാണ് നയം  
ലക്ഷത്യം വയ്ക്കുന്നത്. പ്രായമായവസര ചൂഷണം 
സെയ്യുന്നവര്സക്തതിസര െംസ്ാന െര്ക്ാര് 
കപാലരീെ് കകെ് രജതിസ്റര് സെയ്യും.

മുതടിര്ന്ന പകൌരനാരുടെ 
കദശരീയ നയം 2011
കദശരീയ നയം മുതതിര്ന്ന വത്യക്തതികളുസെ 
െ്ന്നമായ അനഭവസത് തതിരതിചറതിയുകയും 
അവസര പ്രോനസ്പെട്ട മനഷത്യവ തിഭവങ്ങള് 
എന്ന നതിലയതിൽ പരതിഗണതിക്കുകയും അവരുസെ 
അവൊനകാലത്തിൽ അന്സ്ായ 
ജരീവ തിതം ഉറപ്പുവരുത്കയും ശാരരീരതികവം 
ൊ്ത്തികവമായ സുരക്ഷ, ആകരാഗത്യ 
െംരക്ഷണം, അഭയം എന്നതിവ ഉറപ്പുവരുത്കയും 
െര്ക്ാര്  ഉറച തരീരുമാനസമടുകക്ണ്വ 
അംഗരീകരതിക്കുകയും സെയ്യുന്നു. കപ്രകതത്യകതിച്ചും  
മുതതിര്ന്ന െ്്രീകളുസെയും പാവസ്പെട്ട 
ഗ്ാമരീണരുസെയും കാരത്യത്തിൽ. ൊ്ത്തിക 
ഭക്ഷത്യ െംരക്ഷണം, ആകരാഗത്യപരതിെരണം, 
അഭയം, പ്രായമായവരുസെ മറ്റ് ആവശത്യങ്ങള്, 
വ തികെനത്തിൽ നരീതതിനതിഷ്മായ പങ്ാളതിത്ം, 
ചൂഷണത്തിസനതതിരായ െംരക്ഷണം, ജരീവ തിത 
നതിലവാരം ഉയര്ത്ന്നതതിന് കെവനങ്ങളുസെ 
ലഭത്യത ഉറപ്പുവരുത്ൽ എന്നതിവയ്കായതി െര്ക്ാര് 
പ തിന്തുണ നൽകതി. 
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അദ്ധ്യായം 4, സയാമൂഹധ്സസവനം

മാതാപടിതാക്ളുടെയും 
മുതടിര്ന്ന പകൌരനാരുടെയും 
പരടിപാലന കക്ഷമ നടിയമം, 
2007
മാതാപ തിതാക്ള്ക്കും മുതതിര്ന്ന പൗരന്ാര്ക്കും 
അവരുസെ കക്ഷമത്തിനം ആവശത്യമായ 
െംരക്ഷണം ഉറ്പൊക്കുന്നതതിനം 2007 
ഡതിെംബറതിൽ മാതാപ തിതാക്ളുസെയും മുതതിര്ന്ന 
പൗരന്ാരുസെയും പരതിപാലന കക്ഷമ നതിയമം, 
2007 നെ്പെ തിലാക്തി. മാതാപ തിതാക്ള് / 
മുതതിര്ന്ന പൗരന്ാര്ക്് മക്ളും ബന്ധുക്ളും 
െംരക്ഷണം നൽകുന്നത് നത്യായെഭകള് മുകഖന 
നതിര്ബ്ബന്ധതിതവം നതിയമപരവമായതി, ബന്ധുക്ൽ 
അവഗണതിചാൽ മുതതിര്ന്ന പൗരന്ാര്ക്് െത്വത്് 
്കമാറ്റം സെയ്ൽ പ തിന്വല തിക്ാവന്നതാണ്,  
മുതതിര്ന്ന പൗരന്ാസര ഉകപക്ഷ തിക്കുന്ന കാരത്യത്തിൽ 
പരീനൽ സപ്രാവ തിഷന്,  വകയാജന പരതിപാലന 
കഹാമുകള് സ്ാപ തിക്ൽ, മുതതിര്ന്ന പൗരന്ാരുസെ 
ജരീവനം െത്വത്തിനം െംരക്ഷണവം, മുതതിര്ന്ന 
പൗരന്ാര്ക്് ആവശത്യമായ ്വദത്യെഹായ 
ൌകരത്യങ്ങള് തെങ്ങതിയവക്കു  ഈ നതിയമം 
െംരക്ഷണം നൽകുന്നു. 

കകരളത്തടിടല മുതടിര്ന്ന 
പകൌരനാരുടെ  പരടിപാലന 
കക്ഷമ െട്ങ്ങള്  2008
ഈ െട്ടങ്ങള് പ്രകാരം െത്വയം പരതിപാലനം 
നെത്ാന് കെതിയാത് മുതതിര്ന്ന പൗരന്ാര്ക്കു 
പരതിപാലനത്തിനായതി സമയ്റെനന്െ് 
ട്രതിബ്യൂണല തിസന െമരീപ തിക്ാവന്നതാണ്. ഈ 
െട്ടങ്ങള് പ്രകാരം ഓകരാ െബ് ഡതിവ തിഷനതിലും 
സമയ്റെനന്െ് ട്രതിബുണല തിസറെ സപ്രെരീഡതിങ് 
ഓഫരീെര് ആയതി  സറവന്യൂ ഡതിവ തിഷണൽ 
ഓഫരീെര് നതിയമതിക്സ്പെടുന്നു. ജതിലൊ 
കളക്െര്മാസര ഓകരാ ജതിലെയുസെയും അ്പെകലറ്റ് 
ട്രതിബ്യൂണല തിസറെ സപ്രെരീഡതിങ്  ഓഫരീെര്മാരായതി 
നതിയമതിച തിരതിക്കുന്നു.   ഓകരാ ജതിലെയുസെയും 
പരതിപാലന ഓഫരീെറായതി ജതിലൊ സവൽസഫയര് 
ഓഫരീെര് നതിര്കദശതിക്സപട്ടതിരതിക്കുന്നു.
 
 

സാമൂഹ്യ നരീതടി ശാക്രീകരണ 
മ�ാലയം
ൊമൂഹത്യ നരീതതി ശാക്തരീകരണ മ�ാലയം 
കപര് സൂെ തി്പെ തിക്കുന്നത് കപാസല ൊമൂഹത്യ 
അെമതത്വങ്ങള്, ചൂഷണം, വ തികവെനം, 
അനരീതതി എന്നതിവ അനഭവ തിക്കുന്ന 
െമൂഹത്തിസല  വ തിഭാഗങ്ങള്ക്് തലത്യമായ 
നരീതതി  ഉറ്പൊക്കുന്നതതിന കവണ്തിയാണു 
നതിലസകാള്ളുന്നത്. മ�ാലയത്തിസറെ 
കൊഷത്യൽ ഡതിഫന്െ് ഡതിവ തിഷന് പ്രോനമായും 
മുതതിര്ന്ന പൗരന്മാരുസെ ആവശത്യങ്ങള് 
നതിറകവറ്റുന്നു. കൂൊസത മദത്യപാനത്തിസറെയും  
മറ്റു ലഹരതിവെ്തക്ളുസെയും ഇരകള്, 
ഭതിന്നല തിംഗക്ാര്, യാെകര്  / അഗതതികള് 
എന്നതിവരുമുള്സ്പെടുന്നു. മുതതിര്ന്ന  പൗരന്ാര്ക്്  
സുരക്ഷ തിതവം മാനത്യവം  ഉല്്പാദനക്ഷമവമായ 
ജരീവ തിതം നയതിക്ാന് മ�ാലയം െംസ്ാന 
െര്ക്ാരുകളും / യൂണതിയന്  സെറതിട്ടറതി 
അഡ്മതിനതിെ്കട്രഷന്  എന്നതിവയുമായതി 
െഹകരതിച്ചു മുതതിര്ന്ന പൗരന്ാരുസെ 
കക്ഷമത്തിനായുള്ള നതിയമങ്ങള്, നയങ്ങൽ, 
പരതിപാെതികൽ  എന്നതിവ  വ തികെതി്പെ തിക്കുകയും 
നെ്പൊക്കുകയും സെയ്യുന്നു. 

പ്ായമായവര്ക്് വകയാകശ്ഷ് 
സമ്ാന് അവാര്ഡ്്
എലൊ വര്ഷവം ഒക്കൊബര് 1 കലാകസമ്ാടും 
അന്ാരാഷ്ട്ര വകയാജന ദതിനമായതി  
ആകഘാഷ തിക്കുന്നു.  ഇതതിസറെ ഭാഗമായതി 
ൊമൂഹത്യനരീതതി ശാക്തരീകരണ മ�ാലയം  
എലൊ വര്ഷവം വ തിവ തിേ ആകഘാഷ 
പരതിപാെതികള് െംഘെതി്പെ തിക്കുകയും മുതതിര്ന്ന 
പൗരന്ാര്, െംഘെനകള്, പഞ്ായത്കള്  
എന്നതിവയ്ക് വകയാകശ്രഷ് െമ്ാന് അവാര്ഡ് 
നൽകുകയും സെയ്യുന്നു. പ്രായമായവരുസെ 
പ്രശ്നങ്ങള്ക്കും ആവശത്യങ്ങള്ക്കും െമൂഹസത് 
കബാേവൽക്രതിക്ാനം പ്രായമായവകരാടുള്ള  
ഗവണ്സമന്റതിന്സറ പ്രതതിബദ്ധതസയ 
ഊന്നതി്പെറയാനം മുതതിര്ന്ന പൗരന്ാര് നൽകുന്ന 
കെവനങ്ങസള അംഗരീകരതിക്കുക എന്നതാണ് 
ഇതതിന്സറ ലക് ഷത്യം. വ തിവ തിേ വ തിഭാഗങ്ങളതിലായതി 
10 അവാര്ഡകള് ഉള്സ്പെടുത്തിയതിട്ടുണ്്. 



282

സാമ്പത്തിക അവല�ാകനം 2017, ലകരള സംസ്ാന ആസൂത്രണ ല�ാര്ഡ്  

വാര്േകത്യസത് െംബന്ധതിച പ്രശ്നങ്ങള് 
പഠതിക്കുന്ന സ്ാപനങ്ങള്, വകയാജന കക്ഷമ 
കെവനം നൽകുന്ന അകൊെതികയഷനകള്, 
പ്രായമായവര്ക്തിെയതിൽ ൊമൂഹത്യപ്രവര്ത്നം 
തെരുന്ന 90 വയസ്തിന് മുകളതിൽ പ്രായമുള്ളവര്, 
തങ്ങളുസെ കുട്ടതികസള ഒരു സുരക്ഷ തിത 
സ്ാനകത്ക്് സകാണ്ടുവരാന് കഠതിനമായതി 
ശ്രമതിച നലെ അമ്മാര്, േരീരരായ വകയാജനങ്ങള്, 
ൊംസ്കാരതിക പ്രവര്ത്നങ്ങളതിൽ കദശരീയ / 
അന്ര്കദശരീയ അവാര്ഡകള് കനെതിയവര്, 
വാര്ദ്ധകത്യകാല കക്ഷമത്തിനായതി പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന 
മതികച പഞ്ായത്കള്, കായതികരംഗത്് 
പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന വൃദ്ധജനങ്ങള്, ൊ്ത്തിക 
അഭതിവൃദ്ധതിക്കുകവണ്തി കജാല തി സെയ്യുന്ന 
പ്രായമായ ആളുകള് എന്നതിവര്ക്് ബന്ധസ്പെട്ട 
ബഹുമതതികള്ക്് അകപക്ഷ തിക്ാവന്നതാണ്.

വകയാജനങ്ങള്ക്കുള്ള സാമൂഹ്യ 
സുരക്ഷാ പദ്ധതടികള്
മുതതിര്ന്ന പൗരന്ാര്ക്് കവണ്തിയുള്ള 
നയങ്ങളും പരതിപാെതികളും  വൃദ്ധെദനങ്ങള്, 
പകൽ പരതിെരണ കക�ങ്ങള്, സമാ്ബൽ 
്വദത്യെ തികതിത്ാ യൂണതിറ്റുകള് തെങ്ങതിയവയ്കായതി 
അവരുസെ കക്ഷമവം പരതിപാലനവം 
ലക്ഷത്യംവച്ചുള്ളതാണ്. 

രാഷ്ട്രരീയ വകയാശ്രീ  കയാജന 
- മുതടിര്ന്ന പകൌരനാര്ക്് 
ഭകൌതടിക സഹായവം 
സഹായ ഉപകരണങ്ങളും 
ലഭ്യമാക്കുന്നതടിനുള്ള ഒരു 
കക�പദ്ധതടി
ബ തിപ തിഎൽ വ തിഭാഗത്തിൽസപടുന്ന പ്രായപരതിേതി 
്വകലത്യങ്ങളുള്ള  മുതതിര്ന്ന പൗരന്ാര്ക്് ഈ 
കക� ഗവണ്സമന്റ് സ്കരീം െഹായവം െഹായ 
ഉപകരണങ്ങളും നൽകുന്നു. കാഴ്ച, കകള്വ തി, പലെ്, 
കലാകക്ാകമാകട്ടാര് എന്നരീ  ്വകലത്യങ്ങസള 
/കരാഗങ്ങസള   അഭതിമുഖരീകരതിക്ാന് 
ഈ പദ്ധതതി ലക്ഷത്യമതിടുന്നു. കവാക്തിങ് 
സ്റതിക് െ്, വാകക്െ് െ്/ക്രചെ്, ക്രാച്ചുകള്, 
്ട്രകപാഡ്െ്/കത്വാഡ്കപാഡ്െ്, കണ്െകള്, 
ശ്രവണെഹായതികള്, കൃ്തിമ ദന്ങ്ങള്, 

വരീൽസെയര് തെങ്ങതിയവ  ഈ പദ്ധതതിക്് 
കരീെതിൽ നൽകതി വരുന്ന  െഹായങ്ങളും െഹായ 
ഉപാേതികളുമാണ്. 
 

വകയാജനങ്ങള്ക്ായുള്ള 
സംകയാജടിത പദ്ധതടി - 
പ്ായമായവരുടെ ജരീവ ടിത 
നടിലവാരം ഉയര്തുന്നതടിനുള്ള  
കക�ാവടിഷ് കൃത  പദ്ധതടി
െര്ക്ാര് / െര്ക്ാരതിതര െംഘെനകള് 
/ പഞ്ായത്തിരാജ് സ്ാപനങ്ങള് / തകദ്ശ 
െത്വയംഭരണ സ്ാപനങ്ങള് / െമൂഹം എന്നതിവക്്  
പ തിന്തുണ നൽകുന്നതതിലൂസെ ഉൽപാദനക്ഷമവം 
െജരീവവമായ ജരീവ തിതം  കപ്രാത്ാഹതി്പെ തിക്കുക 
താമെം, ഭക്ഷണം, ്വദത്യ പരതിെരണം, വ തികനാദ 
അവെരങ്ങള്  എന്നരീ അെതിസ്ാന ആവശത്യങ്ങള്  
ലഭത്യമാക്തി പ്രായമായവരുസെ ജരീവ തിത നതിലവാരം 
ഉയര്ത്ക എന്നതിവയാണ്  ഈ പദ്ധതതിയുസെ മുഖത്യ 
ലക്ഷത്യം. പഞ്ായത്തി രാജ് സ്ാപനങ്ങള്ക്കും/ 
തകദ്ശെത്വയംഭരണ സ്ാപനങ്ങള്ക്കും 
അര്ഹരായ െര്ക്ാര് ഏജന്െതികള്ക്കും ഈ 
സ്കരീമതിൽ െഹായം ലഭതിക്കും. 

സംസ്ാന സര്ക്ാരടിടറെ 
പദ്ധതടികള്
വകയാജന സകൌഹൃദ 
പഞ്ചായതുകള്
െംസ്ാന വകയാജന നയം, 2013-സറെ 
ഭാഗമായതി ൊമൂഹത്യനരീതതി വകു്പെ് ഏസറ്റടുത്് 
നെ്പൊക്കുന്ന പദ്ധതതിയാണ് വകയാജന 
ൌഹൃദ പഞ്ായത്്.  െംസ്ാനസത് 
എലൊ പഞ്ായത്കളും വകയാജന 
ൌഹൃദ പഞ്ായത്കളായതി മാറ്റതിസയടുത്് 
വകയാജനങ്ങള്ക്്സമചസ്പെട്ട ആകരാഗത്യവം 
പങ്ാളതിത്വം ഉറ്പൊക്തി അവരുസെ 
ജരീവ തിതനതിലവാരം ഉയര്ത്ാന് ഈ പദ്ധതതി 
ലക്ഷത്യമതിെന്നു.

വകയാമടി്ം
കകരള ൊമൂഹതിക സുരക്ഷാ മതിഷന് 
െംസ്ാനസത് കകാര്്പെകറഷന് / 
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മുനതിെതി്പെൽ പ്രകദശങ്ങളതിൽ താമെതിക്കുന്ന 
65 വയസ്തിന് മുകളതിലുള്ള പ്രായമായവര്ക്് 
ആകരാഗത്യ പരതിരക്ഷയും പ തിന്തുണയും 
നൽകുന്ന വകയാമതി്ം പദ്ധതതി നെ്പൊക്കുന്നു. 
സമാ്ബൽ ക്തിനതിക്കുകള്, ൊന്ത്വന  
പരതിപാലനം, പ്രായമായവരുസെ െഹായ 
കക�ങ്ങള് എന്നതിവ വെതി ൌജനത്യ മരുന്നുകള് 
വകയാമതി്ം പരതിപാെതി നൽകുന്നു. അതാത 
പ്രകദശസത് തകദ്ശഭരണസ്ാപനവമായതി 
(മുനതിെതി്പൊല തിറ്റതി / കകാര്്പെകറഷന്) ഒരു െംയുക്ത 
െംരംഭമായതിട്ടാണ് പദ്ധതതി നെ്പൊക്കുന്നത്. 
ഈ പദ്ധതതി  വാര്ഡ് തലത്തിൽ ക്തിനതിക്കുകള് 
നെത്തിസക്ാണ്്  മരുന്ന് ൌജനത്യമായതി 
നൽകുന്നു. കെവനം ലഭത്യമാക്ാന് ൊ്ത്തിക 
മാനദണ്ങ്ങള് ഇലെ. ഓകരാ സമാ്ബൽ 
യൂണതിറ്റതിലും സമഡതിക്ൽ ഓഫരീെര്, സ്റാഫ് 
നെ്െ്, ജൂനതിയര് പബ് തിക് സഹൽത്് നെ്െ് 
എന്നതിവ ഉള്സ്പെടുന്നു. പദ്ധതതി കപ്രകദശസത്  
കതിെപ്പു കരാഗതികള്ക്് ൊന്ത്വന പരതിെരണ 
കെവനം നൽകുന്നു. പ്രകതത്യക പരതിശരീലനം 
ലഭതിച നെ്സുമാരുസെയും  സജ.പ തി.എെ്. 
എന് മാരുസെയും  കെവനം ലഭത്യമാണ്. 
വകയാമതി്ം കകാ-ഓര്ഡതികനറ്റര്മാര് ഈ 
പ്രകദശസത് ആവശത്യമുള്ള വകയാജനങ്ങള്ക്കു 
െഹായ കക�ത്തിസറെ കെവനം നൽകും. 
വകയാജനങ്ങള്ക്കു വകയാമതി്ം  ഓഫരീെതിൽ 
നതിന്ന് െഹായം ലഭത്യമാകാന് കെതിയും. ഈ 
പ്രകതത്യക സമഡതിക്ൽ കത്യാ് തിന പുറകമ െലൊപം, 
കനേഹയാ് എന്നരീ  വ തികനാദപരതിപാെതികള് 
വകയാജന ഭവനങ്ങളതിൽ അഗതതികള്ക്് കവണ്തി  
നെത്തിയതിട്ടുണ്്. വകയാമതി്ം ഗുണകഭാക്താക്ള്, 
എന്.ജതി.ഒകളുസെ െഹായകത്ാസെ 
ക്ാണ്െര്ഷ തി്പെ് പരതിപാെതികളും പ്രകതത്യക ദതിന 
പരതിപാെതികളും െംഘെതി്പെ തിക്കുന്നു.  വകയാമതി്ം 
കകാ-ഓര്ഡതികനറ്റര്മാര് സമാ്ബൽ 
ക്തിനതിക്കുകളതിൽ നതിന്നുള്ള കഡാക്െര്മാരുസെ 
െഹായകത്ാസെ  കൗണ്െതില തിങ് കെവനം 
നൽകതിവരുന്നു. വാര്േകത്യവമായതി ബന്ധസ്പെട്ട 
ൊമൂഹത്യ പ്രശ്നങ്ങളതിൽ വകയാമതി്ത്തിസറെ 
െജരീവ പങ്ാളതിത്വം ഉണ്്. കകരള കൊഷത്യൽ 
സെക്യൂരതിറ്റതി മതിഷന് ഈ പരതിപാെതി 6 മുനതിെതി്പെൽ 
കകാര്്പെകറഷനകളതിലും  14 ജതിലെകളതിലായതി   70 
മുനതിെതി്പൊല തിറ്റതികളതിലും നെ്പൊക്കുന്നുണ്്. 2016-17 
ൊ്ത്തിക വര്ഷത്തിൽ  െംസ്ാനസത്  
മുനതിെതി്പൊല തിറ്റതികളതിൽ 38 പുതതിയ വകയാമതി്ം 
യൂണതിറ്റുകള് ആരംഭതിച തിട്ടുണ്്. 2016-17 

കാലഘട്ടത്തിൽ ഗുണകഭാക്താക്ളുസെ എണ്ം 
1,75,865 ആണ്. 

വകയാ അമൃതം
ആകരാഗത്യപരതിരക്ഷാ കപ്രാകട്ടാകക്ാളുകളുസെ 
ഫലമായതി ആയുര്്ദര്ഖത്യം വര്േതിക്കുകയും 
വകയാജനങ്ങളുസെ എണ്ം വര്േതിക്കുകയും 
സെയ്ത. ഇന്നസത് െമൂഹത്തിസല അണു 
കുടുംബങ്ങള് വളസരയേതികം വൃദ്ധജന 
പരതിപാലന കക�ങ്ങള് ഉണ്ാകുന്നതതിന  
വെതിസയാരുക്തിയതിട്ടുണ്്. പ്രായമായ ആളുകള് 
പലക്പൊഴും ആണു കുടുംബങ്ങളതിൽ നതിന്നും 
ഒറ്റസ്പെൊന് നതിര്ബന്ധതിതരാകുന്നു. ശാരരീരതികവം 
മാനെതികവമായ ആകരാഗത്യപ്രശ്നങ്ങള്സക്ാ്പെം 
പ്രായമായ ജനെംഖത്യാ ൊമൂഹതിക ഒറ്റസ്പെെലും 
അനഭവ തിക്കുന്നു. ആകരാഗത്യപ്രശ്നങ്ങള് 
കനരതിടുന്ന അംഗങ്ങളുസെ െ തികതിത്യ്കായതി 
ഭാരതരീയ െ തികതിത് വകു്പെ തിസറെ  (ഐ.എെ്.
എം) െഹായകത്ാസെ 15 വൃദ്ധെദനങ്ങളതിൽ 
ൊമൂഹത്യനരീതതി വകു്പെ് ഈ പരതിപാെതി ഏസറ്റടുത് 
നെ്പെ തിലാക്തി. പ്രകമഹ കരാഗങ്ങള്, ആെ്ത്, 
തത്വക് കരാഗങ്ങള്, വാതം, കണ്്, സെവ തി 
കരാഗങ്ങള് തെങ്ങതിയ ആകരാഗത്യപ്രശ്നങ്ങളാണ് 
െ തികതിത്തിക്കുന്ന കകസുകളതിൽ ഭൂരതിഭാഗവം. 
ആകരാഗത്യ പരതിെരണത്തിൽ  കൗണ്െതില തിംഗും  
ൊന്ത്വന പരതിെരണവം ഉള്സ്പെടുന്നു. ഈ 
പദ്ധതതിയുസെ ഭാഗമായതി ൊമൂഹത്യനരീതതി 
വകു്പെ തിസറെ കരീെതിലുള്ള എലൊ വകയാജന 
ഭവനങ്ങളതിസലയും അകന്വാെതികള്ക്കും  
ആയുര്കവദ െ തികതിത് ലഭത്യമാകും. ഒരു 
കഡാക്െറുസെയും  അറ്റന്ഡറുസെയും െഹായം  
ഈ അകന്വാെതികള്ക്കു നൽകുന്നു.

മന്ദഹാസം
മുതതിര്ന്ന പൗരന്ാര്ക്് ൌജനത്യമായതി 
പലെ് നൽകുന്ന ൊമൂഹത്യ നരീതതി  വകു്പെ തിസറെ 
പദ്ധതതിയാണ്  മന്ഹാെം. പല്ലുകള് 
നഷ്സ്പെട്ടകശഷം പ്രായമായവര് കനരതിടുന്ന 
കപാഷകാഹാരവം ശാരരീരതികവം മാനെതികവമായ 
പ്രശ്നങ്ങള്  കുറയ്ക്കുന്നതതിന് ഈ പദ്ധതതി 
ലക്ഷത്യമതിടുന്നു. ഗുണകഭാക്താക്ള്ക്് 
െ തികതിത് ലഭത്യമാക്ാന് കെതിയുന്ന 
ഡന്റൽ കകാകളജുകളുസെയും  സഡന്റൽ 
ട്രരീറ്റ്സമറെ് സെറെറുകളുസെയും ല തിെ്റ്റ് 
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വകുപ്പു തയ്ാറാക്തിയതിട്ടുണ്്.  നതിലവാരവം 
മാനദണ്വം ഉറ്പൊക്കുന്നതതിലൂസെ കൃ്തിമ 
പലെ തിസറെ ഗുണനതിലവാരവം െ തികതിത്യുസെ 
ഗുണനതിലവാരവം ഉറ്പൊക്കും. ബ തിപ തിഎൽ 
വ തിഭാഗത്തിൽ വരുന്ന മുതതിര്ന്ന പൗരന്ാര് ഈ 
സ്കരീമതിസറെ പ്രകയാജനങ്ങള്ക്് കയാഗത്യരായതിരതിക്കും. 
ഒരു ഗുണകഭാക്താവ് അയ്ായതിരം രൂപയാണ് 
പരമാവേതി ൊ്ത്തിക െഹായം ലഭതിക്കുക. 

സായംപ്ഭ പദ്ധതടി - മുതടിര്ന്ന 
പകൌരനാര്ക്ായുള്ള സമഗ് 
പദ്ധതടി

തകദ്ശ െത്വയംഭരണ സ്ാപനങ്ങളുസെ 
െഹകരണകത്ാടുകൂെതി പകൽ പരതിെരണ 
ൌകരത്യങ്ങള് പ്രദാനം സെയ്യുന്ന ൊമൂഹത്യനരീതതി 
വകു്പെ തിസറെ പുതതിയ െംരംഭമാണ് ൊയംപ്രഭ 
പദ്ധതതി. ഈ പകൽ പരതിെരണ കക�ങ്ങള് 
മുതതിര്ന്നവര്ക്് തെസ്മതിലൊത് െത്വത� 
ലൈാറ്റ്കഫാമതിൽ ഏറ്റവം ആവശത്യമായ കെവനങ്ങളും 
െഹായവം നൽകും. മുതതിര്ന്ന പൗരന്ാര്ക്് 
അവരുസെ പ്രായക്ാരുമായതി  ഒത്കെരാനം 
പകൽ െമയത്് ഏകാന്ത അനഭവ തിക്കുന്ന 
വൃദ്ധര്ക്് ആശത്വാെം  നൽകാനം ഈ പകൽ 
പരതിെരണ ൌകരത്യങ്ങള് അവെരസമാരുക്കുന്നു. 
ആദത്യഘട്ടത്തിൽ 70 അത്രം പകൽ 
പരതിെരണ കക�ങ്ങള് തകദ്ശ െത്വയംഭരണ 
സ്ാപനങ്ങളാൽ രൂപരീകരതിക്കുകയും മുതതിര്ന്ന 
പൗരന്ാര്ക്് കൗണ്െതില തിംഗ് കപ്രാഗ്ാമുകളും 
കയാഗാ േത്യാന പരതിപാെതികളും നൽകുന്നുണ്്.

വ്യദ്ധസദനങ്ങളും പകൽ 
പരടിെരണ കക�ങ്ങളും  
ആരംഭടിക്കുന്നതടിനായടി തക്ദേശ 
സ്വയംഭരണ സ്ാപനങ്ങള്ക്് 
സഹായം
െംസ്ാനത്തിസറെ വകയാജന നയം 
നെ്പെ തിലാക്കുന്നതതിസറെ ഭാഗമായതി, ഭരണപരമായ 
സെലവകള്ക്ായതി ഓകരാ സ്ാപനത്തിനം 
2 ലക്ഷം രൂപ നൽകതിസക്ാണ്് വാര്ഡ് 
കഹാമുകള് / പകൽ പരതിെരണ കക�ങ്ങള് 
ആരംഭതിക്കുന്നതതിന് തകദ്ശെത്വയംഭരണ 

സ്ാപനങ്ങള്ക്് െര്ക്ാര് െഹായം 
നൽകും. സ്ാപനത്തിസറെ  നെത്തി്പെ തിന് 
കുടുംബശ്രരീസയ  ചുമതലസ്പെടുത്തിയതിട്ടുണ്്. 
അെതിസ്ാന ൌകരത്യങ്ങളും അറ്റകുറ്റ്പെണതികളും  
തകദ്ശ െത്വയംഭരണ സ്ാപനങ്ങളൽ നൽകും. 
ഇതതിനകവണ്തി ബന്ധസ്പെട്ട പ്രാകദശതിക െര്ക്ാര്  
ഒരു നതിരരീക്ഷക െമതിതതി രൂപവത്കരതിക്കും. 
അംഗരീകരതിച മാനദണ്ങ്ങള് അനെരതിച് 
ആവര്ത്ന  സെലവ് വകു്പെ് നൽകും. ഭൂമതി, 
സകട്ടതിെം, പശ്ാത്ല ൌകരത്യങ്ങള്, ്ദനംദതിന 
െംരക്ഷണം, പ്രാകദശതിക കുടുംബശ്രരീ അംഗങ്ങസള 
നെത്തി്പെ തിനായതി തതിരസഞ്ഞടുക്കുക എന്നതിവയാണ് 
ഈ പദ്ധതതിയതിൽ തകദ്ശ െത്വയംഭരണ 
സ്ാപനത്തിസറെ ചുമതല. 

വൃദ്ധസദനങ്ങളും   പകൽ 
പരടിെരണ കക�ങ്ങളും
ആരും െംരഷ തിക്ാനതിലൊത്  മുതതിര്ന്ന 
പൗരന്ാരുസെ െംരക്ഷണത്തിന  കവണ്തി 
ഈ സ്ാപനങ്ങള് പരതിപാല തിക്സ്പെടുന്നു. 
ഈ സ്ാപനങ്ങളതിൽ പ്രകവശനം കതടുന്നവര് 
സ്ാപനത്തിസല സൂപ്രണ്തിന് അകപക്ഷ 
നൽകണം. ജതിലൊ സപ്രാകബഷന് ഓഫരീെറുസെ 
അകനത്വഷണ റതിക്പൊര്ട്ട് ലഭതിചകശഷം പ്രകവശനം 
ഉറപ്പുവരുത്ം. അത്രത്തിലുള്ള പരതിെരണ 
കക�ങ്ങളുസെ എണ്ം 15 ഉം കതിെക്യുസെ എണ്ം 
1125-ഉം ആണ്.

കദശരീയ വാര്ധക്യകാല  
ടപന്ഷന് പദ്ധതടി
ഇന്തിരാഗാന്ധതി കദശരീയ വാര്േകത്യകാല  
സപന്ഷന് പദ്ധതതി എന്നത് 60 വയെതിനം 
അതതിന മുകളതിലുള്ളവര്ക്കും ദാരതിദത്യ കരഖയ്ക്കു 
താസെ ജരീവ തിക്കുന്നവര്ക്കുമുള്ള ഒരു കനാണ്-
കകാണ്ട്രതിബ്യൂട്ടറതി വാര്േകത്യകാല സപന്ഷന് 
പദ്ധതതിയാണ്.  ദാരതിദ്യകരഖക്കു താസെ 
ജരീവ തിക്കുന്ന 60 വയസ്തിന മുകളതിലുള്ള എലൊ 
വത്യക്തതികൽകും ഐ.ജതി.എന്.ഒ.എ.പ തി.എെ്. 
ന അകപക്ഷ നൽകാവന്നതാണ്. 60-79 
വയെ് പ്രായമുള്ള എലൊ ഐ.ജതി.എന്.ഒ.എ.പ തി.
എെ്. ഗുണകഭാക്താക്ള്ക്കും  പ്രതതിമാെം 
1,100 രൂപ സപന്ഷന് ലഭതിക്കുന്നു. 80 വയസ്സും 
അതതിനമുകളതിലും ഉള്ളവര്ക്് പ്രതതിമാെ 
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സപന്ഷന് ആനകൂലത്യം 1500 രൂപയും ലഭതിക്കുന്നു. 
ഇന്ത്യന് ഭരണഘെനാ കഭദഗതതി നതിയമം 
1993 പ്രകാരം വ തികക�രീകരണത്തിസറെ 
ഭാഗമായതി െംസ്ാന െര്ക്ാരതിസല 
റവന്യൂവകു്പെ് ്കകാരത്യം സെയ് ഇന്തിരാഗാന്ധതി 
കദശരീയ വാര്േകത്യകാല  സപന്ഷന് പദ്ധതതി 
നെ്പെ തിലാക്കുന്നതതിനായതി  തകദ്ശ െത്വയംഭരണ 
സ്ാപനങ്ങള്ക്് ്കമാറതിയതിട്ടുണ്്. നതിലവ തിൽ 
സപന്ഷന് അകപക്ഷ, െംസ്കരണം, വ തിതരണം 
എന്നതിവ തകദ്ശ െത്വയംഭരണ സ്ാപനങ്ങള്ക്് 
ചുമതലസ്പെടുത്തിയതിട്ടുണ്്.   

 
ടപാതു ഗതാഗത 
സംവടിധാനത്തടിൽ സംവരണം
ഷ തി്പെ തിംഗ്, കറാഡ് ഗതാഗതം, ്ഹകവ  
മ�ാലയത്തിസറെ  നതിര്കദശത്തിലൂസെ െംസ്ാന 
കറാഡ് ഗതാഗത സ്ാപനങ്ങളുസെ ബസുകളതിൽ  
മുന്നതിരയതിൽ മുതതിര്ന്ന പൗരന്ാര്ക്് 
രണ്് െരീറ്റുകളതിൽ െംവരണം നൽകുന്നു. 
കകരളത്തിസല െംസ്ാന ബെ് െര്വരീസുകളതിൽ 
65 വയസ്തിനം അതതിന മുകളതിലുള്ളവര്ക്കും 
രണ്ടു െരീറ്റുകളതിൽ െംവരണം ലഭതിക്ാന് 
അര്ഹതയുണ്്. സറയതിൽകവ മ�ാലയം മുതതിര്ന്ന 
പൗരന്ാര്ക്ായതി പാെഞ്ര് റതിെര്കവഷന്  
കക�ങ്ങളതിൽ ഷ തിഫ്റ്റതിസല ശരാശരതി ഡതിമാന്ഡ് 
120 െ തിക്റ്റതിന മുകളതിലാസണങ്തിൽ പ്രകതത്യക െതിക്റ്റ് 
സകൗണ്റുകള് നൽകുന്നു. കൂൊസത 60 വയെതിനം 
അതതിന മുകളതിലുമുള്ള പുരുഷന്ാര്ക്കും 45 വയസും 
അതതിന മുകളതിലുമുള്ള െ്്രീകള്ക്കും താസെയുള്ള  
സബര്ത്് നൽകും. കൂൊസത  60 വയെതിനം 
അതതിന മുകളതിലുമുള്ള പുരുഷന്ാര്ക്കും 58 വയസും 
അതതിന മുകളതിലുമുള്ള െ്്രീകള്ക്കും യഥാക്രമം 45  
ശതമാനവം   50  ശതമാനവം യാ്ക്കൂല തി ഇളവം 
പ്രായമായ യാ്ക്ാര്ക്ായതി കസ്റഷനകളതിൽ 
വരീൽ സെയറും നൽകും.

വീക്ണം
ഇന്ന് വകയാജനങ്ങളുസെ വളസര വല തിയ 
ജനവ തിഭാഗം കകരളത്തിലുണ്്. ഈ ജനെംഖത്യാ 
മാറ്റങ്ങള്  മറ്റു ദ്രുതഗതതിയതിലുള്ള ൊമൂഹതികവം 
ൊ്ത്തികവമായ മാറ്റങ്ങകളാസൊ്പെം മുതതിര്ന്ന 
ആളുകളുസെ ജരീവ തിതസത് മാറ്റതിമറതിക്കുന്നു. ഈ 
ൊഹെരത്യത്തിൽ എലൊ പ്രാകയാഗതിക നയങ്ങളും 

പുനഃപരതികശാേതികക്ണ്തം  പ്രായമായവരുസെ 
ആവശത്യങ്ങളും അവകാശങ്ങളും കണക്തിസലടുത്് 
ഒരു പ്രാകയാഗതിക െമരീപനമായതി  ഇത് 
നെ്പെ തിലാകക്ണ്തമാണ്. വരും വര്ഷങ്ങളതിൽ 
െംസ്ാനത്തിന മുന്പ തിലുള്ള പ്രോന സവല്ലുവ തിളതി 
പ്രായമായവരുസെ സതാെതിലവെരങ്ങള്, ൊമൂഹത്യ 
സുരക്ഷ,  സപന്ഷന് എന്നതിവയാണ്.
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സാമ്പത്തിക അവല�ാകനം 2017, ലകരള സംസ്ാന ആസൂത്രണ ല�ാര്ഡ്  

 

കവദ്യ ശുശ്രൂഷയം ടപയാതുജനയാകരയാഗ്യവം

െമൂഹത്തിസല ൊമൂഹത്യവ തികെനത്തിസറെ 
നതിര്ണായക കമഖലകളതിൽ ഒന്നാണ് ജനങ്ങളുസെ 
ആകരാഗത്യനതിലയതിസല പുകരാഗതതി. അെതിസ്ാന 
ജരീവ തിത ൌകരത്യങ്ങളും അവകാശങ്ങളും 
നതികഷേതിക്സ്പെട്ട വ തിഭാഗങ്ങളതികലക്് 
കൂെതി സമചസ്പെട്ട ആകരാഗത്യ കെവനങ്ങള് 
എത്തിക്ാന് കെതിഞ്ഞാൽ മാ്കമ ഇത് 
കനെതിസയടുക്ാന് കെതിയൂ.    ഇന്ത്യയതിസല മറ്റു 
െംസ്ാനങ്ങസള അകപക്ഷ തിച് കകരളം ഉയര്ന്ന 
ആകരാഗത്യനതിലവാരം ്കവരതിച്ചു. സമചസ്പെട്ട 
ൊക്ഷരതാ നതിരക്്, സപാതവ തിതരണ 
െ�ദായം, സതാെതിലളതിെംഘെനകളുസെ 
ൊന്നതിേത്യം മുകഖന സതാെതിലാളതി 
ചൂഷണത്തിലുണ്ായ കുറവ്   തെങ്ങതിയ മറ്റു 
ൊമൂഹത്യ ഘെകങ്ങസള കൂൊസത  ആകരാഗത്യ 
പരതിരക്ഷാ െംവ തിോനങ്ങളുസെ എളു്പെത്തിലുള്ള 
ലഭത്യതയും പ്രാപത്യതയും കകരളത്തിസറെ ആകരാഗത്യ 
നതിലവാരസത് െത്വാേരീനതിക്കുന്നതതിൽ പ്രോന 
പങ്് വഹതിച തിട്ടുണ്്. 1996 ന് കശഷം ജനാേതിപതത്യ 
വ തിക�രീകരണത്തിസറെ ഭാഗമായതി കകരളത്തിസല 
പ്രാഥമതിക, ദത്വ തിതരീയ ആകരാഗത്യ െംരക്ഷണ 
കക�ങ്ങളുസെ അെതിസ്ാന ൌകരത്യങ്ങളും 
െജ്രീകരണങ്ങളും സമചസ്പെടുകയും 
അതവെതി ആകരാഗത്യ െംരക്ഷണ ലഭത്യത 
വ തിെ്തൃതമാകുകയും സെയ്ത. കകരളത്തിൽ 
െമൂഹത്തിസല പാവസ്പെട്ടവര്ക്് ൊരത്വ്തികമായ 
ആകരാഗത്യ പരതിരക്ഷ ലഭത്യമാക്കുന്നതതിൽ 
അകലാ്പെതതിയും ആയുഷും നതിര്ണ്ായക പങ്് 
വഹതിക്കുന്നു.

ശതിശുമരണനതിരക്്, ജനനനതിരക്്, 
മരണനതിരക്്, പ്രതരീക്ഷ തിത ആയുര് ്ദര്ഘത്യം 
എന്നരീ ആകരാഗത്യ സൂെ തികകളതിൽ കകരളം 
വന്കുതതിപ്പുകള് നെത്തിയതിരതിക്കുന്നു.  ഈ 
കനട്ടങ്ങള് നതിലനതിര്ത്ാന്  െംസ്ാനം ബുദ്ധതിമുട്ടു 
കനരതികെണ്തിവരുന്നു. കൂൊസത ജരീവ തിത ്ശലരീ 
കരാഗങ്ങളായ പ്രകമഹം, ്ഹ്പെര്സെന്ഷന്, 
സകാകറാണറതി ഹാര്ട്ട് കരാഗങ്ങള്, അര്ബുദം,  
വാര്ദ്ധകത്യകാല കരാഗങ്ങള് തെങ്ങതിയവ 
െംസ്ാനത്് ്വഷമത്യം സൃഷ് തിക്കുന്നു.  
ൊംക്രമതിക കരാഗങ്ങളായ  െ തിക്കുന്ഗുനതിയ 

പനതി, ഡങ്തി്പെനതി, സലപ്കറ്റാ്്കറാെതിെ് 
അഥവാ എല തി്പെനതി, പന്നതി്പെനതി തെങ്ങതിയവയും 
വളസര ആശങ് ഉണ്ാക്കുന്നു.  ഇസതലൊം കൂൊസത 
െംസ്ാനസത് ആകരാഗത്യരംഗത്തിന് പുത്ന് 
ഭരീക്ഷണതികളായതി  മാനെതികകരാഗങ്ങള്, 
ആത്ഹതത്യ, മദത്യപാനത്തികറെയും 
മയക്കുമരുന്നതികറെയും വര്ദ്ധതിച്ചുവരുന്ന ഉപകയാഗം, 
കൗമാരകാലസത് ആകരാഗത്യപ്രശ്നങ്ങള്, 
വര്ദ്ധതിച്ചുവരുന്ന കറാഡ് ട്രാഫതിക് അപകെങ്ങള് 
എന്നതിവയും പ്രോന പ്രശ്നങ്ങളാണ്.  
ആദതിവാെതികള്, മത്ത്യസത്ാെതിലാളതികള് 
തെങ്ങതിയ പാര്ശത്വവത്കരതിക്സ്പെട്ട 
ജനെമൂഹത്തിസറെ  ആകരാഗത്യ നതിലവാരം 
സപാതെമൂഹവമായതി താരതമത്യസ്പെടുത്ക്ാള് 
പ തിന്നതിലാണ്. ഇസതാസക് ്കകാരത്യം സെയ്ാന് 
വ തിവ തിേ കമഖലകള്തമ്തിൽ ആത്ാര്ത്ഥവം 
അതരീവശ്രദ്ധകയാടുംകൂെതിയ ഏകകാപനം  
അതത്യാവശത്യമാണ്.

കകരളത്തടിടറെ ആകരാഗ്യ 
സൂെകങ്ങള്
കദശരീയ ശരാശരതിയുമായതി താരതമത്യം 
സെയ്തസകാണ്ടുള്ള കകരളത്തിസറെ പ്രോനസ്പെട്ട 
ആകരാഗത്യ ജനെംഖത്യാ സൂെകങ്ങള്  
പട്ഥിേ 4.2. 1-ൽ കെര്ത്തിരതിക്കുന്നു.

പതടിമൂന്നാം പഞ്ചവത്സര 
പദ്ധതടിയടിൽ ആകരാഗ്യ 
കമഖലയ്കള്ള കര്മ് സമടിതടികള്
പതതിമൂന്നാം പഞ്വൽെര 
പദ്ധതതിക്ാലയളവ തികലക്് ്വദത്യ ശുശ്രൂഷയും 
സപാതജനാകരാഗത്യവം, ആയുഷ് എന്നരീ പ്രകതത്യക 
കര്മ് െമതിതതികള് െംസ്ാന ആസൂ്ണ 
കബാര്ഡ് രൂപരീകരതിച തിരുന്നു. ആകരാഗത്യ 
കുടുംബകക്ഷമ വകു്പെ് അഡരീഷണൽ െരീഫ് 
സെക്രട്ടറതി ശ്രരീ.രാജരീവ് െദാനന്ന് ഐ.എ.എെ്, 
തതിരുവനന്പുരം ശ്രരീ െ തിത്തിര തതിരുനാള് 
ഇന്സ്റതിറ്റ്യൂട്ട് കഫാര് സമഡതിക്ൽ െയന്െ് ആറെ് 

4.2 ആകരാഗ്യവം ശുെരീകരണം
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അദ്ധ്യായം 4, സയാമൂഹധ്സസവനം

പട്ഥിേ 4.2.1 
ഇന്ത്യയമയായഥി തയാരതമ്യം ടചയ്തുള്ള കേരളത്ഥിടറെ ജനസംഖ്യ, 

സയാമൂഹഥിേ-സയാമ്പത്ഥിേ ആകരയാഗ്യ സൂചേം

സക്രമ 
നമ്പർ സൂചേം കേരളം ഇന്ത്യ

ആസക ജനെംഖത്യ (കകാെതിയതിൽ) ((സെന്െെ് 2011) 3.34 121.06
ദശവര്ഷ വളര്ച (ശതമാനത്തിൽ) 4.90 17.7
(സെന്െെ് 2001) 1084 943
ല തിംഗ അനപാതം (സെന്െെ് 2011) 964 919

1 ജനന നതിരക്്  14.3 20.4
2 മരണ നതിരക്്  7.6 6.4

പുരുഷന് 8.5 6.8
െ്്രീ 6.7 5.9

3 ൊോരണ വളര്ചാനതിരക്് # 6.8 14
4 ശതിശുമരണനതിരക്് # 10 34

പുരുഷന് 9 33
െ്്രീ 11 36

5 നവജാത ശതിശു മരണനതിരക്് * 6.00 25.00
6 സപരതിനാറ്റൽ   കമാര്ട്ടാലതിറ്റതി നതിരക്് * 9.00 23.00
7 ശതിശുമരണ നതിരക്് * 3.00 10.00
8 5 വയസ്തിന താസെയുള്ള മരണ 

നതിരക്് *
13.00 43.00

9 ഏര്ളതി നതികയാനാറ്റൽ കമാര്ട്ടാലതിറ്റതി 
കററ്റ് *

4.00 19.00

10 കലറ്റ് നതികയാനാറ്റൽ കമാര്ട്ടാലതിറ്റതി 
കററ്റ് *

2.00 6.00

11 കപാെ്റ്റ് നതികയാനാറ്റൽ കമാര്ട്ടാലതിറ്റതി 
കററ്റ് *

6.00 12.00

സെക്കനാളജതിയതിസല അെയുതകമകനാന് സെറെര് 
കഫാര് സഹൽത്് െയന്െ് സ്റഡരീെതിസല 
സപ്രാഫെറും തലവനമായ കഡാ:സക.ആര് 
തങ്്പെന് എന്നതിവര് െഹാേത്യക്ഷരും മറ്റ് 
പതതിമൂന്ന് അംഗങ്ങസളയും ഉള്സ്പെടുത്തിയാണ് 
്വദത്യ ശുശ്രൂഷയും സപാതജനാകരാഗത്യവം 
കമഖലക്കുള്ള കര്മ് െമതിതതി രൂപരീകരതിചത്. 
ആയുഷ് വകു്പെ് സെക്രട്ടറതി   കഡാ.ബ തി.അകശാക് 
ഐ.എ.എെ്, കഡാ.രവ തി എം നായര് എന്നതിവര് 
െഹാേത്യക്ഷരും മറ്റ് പതതിനാറ് അംഗങ്ങസളയും 
ഉള്സ്പെടുത്തി ആയുഷ് കര്മ്െമതിതതി 

രൂപരീകരതിച്ചു.  കകരളത്തിസറെ  ആകരാഗത്യകമഖല 
കനരതിടുന്ന സവല്ലുവ തിളതികസള്പെറ്റതിയും  
പതതിമൂന്നാം പഞ്വൽെര പദ്ധതതിക്ാലത്്  
അനവര്ത്തികക്ണ് ത�ങ്ങസള്പെറ്റതിയും 
കമ്തിറ്റതി വ തിശദമായതി െര്ച നെത്തി. പതതിമൂന്നാം 
പഞ്വത്ര പദ്ധതതിക്ായതി ആകരാഗത്യ 
കമഖലയതിസല മുന്ഗണനാ കമഖലകള് 
കര്മ് െമതിതതികള് കസണ്ത്തി റതിക്പൊര്ട്ടുകള് 
െമര്്പെ തിക്കുകയും പ്രെതിദ്ധരീകരതിക്കുകയും സെയ്ത. 
െമതിതതിയുസെ ശുപാര്ശകള് ആകരാഗത്യകമഖലയുസെ 
പദ്ധതതികളതിൽ ഉള്സ്പെടുത്തിസക്ാണ്തിരതിക്കുന്നു.  
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12 മരണ നതിരക്് *
എ) കുട്ടതികള് (0-4) 2.9 13.4
ബതി) കുട്ടതികള് (5-14) 0.3 0.7
െതി) കുട്ടതികള് (15-19) 2.60 3.10
ഡതി) വത്യക്തതികള്(60 ഉം  മുകളതിലും) 35.4 42.3
ഇ) ്വദത്യ ശുശ്രൂഷ ലഭത്യമായ 
മരണങ്ങളുസെ ശതമാനം *

െര്ക്ാര് 41.3 27.5
െത്വകാരത്യം 35.3 16.9
നതിര്ദ്തിഷ് 
കയാഗത്യതയുള്ളവര്

16.4 34.9

പരതിശരീലനം 
ലഭതിക്ാത്വര്/
മറ്റുള്ളവര്

7.1 20.7

13 ൊപതിള്ളയുസെ ജനന നതിരക്് * 5 4

14 പ്രത്യൂൽപാദന നതിരക്് * 1.80 2.30
15 ൊോരണ പ്രതയുൽപാദന നതിരക്് * 53.00 76.2
16 കൊട്ടൽ മാരതിറ്റൽ സഫര്ട്ടതിലതിറ്റതി കററ്റ്  * 4 4.6
17 കഗ്ാെ് റരീസപ്രാഡക്ഷന് കററ്റ് * 0.9 1.1
18 െ്്രീകളതിസല വതിവാഹ പ്രായം *

എ) 18-ന് മു്് 16.70 16.30
ബതി) 18-20 19.20 19.00
െതി) 21-ന് മുകളതിൽ 24.40 23.90
ഡതി) എലൊവരും 24.40 20.70

19 ക്പെതിള് സപ്രാട്ടക്ഷന്  കററ്റ് 62.30 52.00
20 മാതൃ മരണ നതിരക്് ** 61.00 167.00

21 പ്രതരീക്ഷ തിത ആയൂര്  ്ദര്ഘത്യം * 74.9 67.9

പുരുഷന് 72 66.4

െ്്രീ 77.8 69.6

അവലംബം: #  എസ്.ആര്.എസ് 2017 ടസപ്തംബര്  * എസ്ആര്എസ് സ്റാറ്ടിസ്റടിക്ൽ റടികപ്ാര്ട്് 2015 
##  എസ്.ആ ര്.എസ് 2009 ** ട്പേഷൽ ബുള്ളറ്ടിന് ഓണ് എംഎംആര് 2011-13
 *** എസ് ആര് എസ് നലഫ് കെബടിള് 2010-14

കര്മ്സമടിതടികളുടെ പ്ധാന 
ശുപാര്ശകള്

I. ആയഷ്
ഭയാരതീയ ച ഥിേഥിത്യാ വകുപ്് (ഐഎസ്എം)
• ആശുപ്തി മാനദണ്ങ്ങള്ക്കുള്ള കകരള 

അക്രഡതികറ്റഷന് സ്റാന്കഡര്ഡ്െ് / 
ഇന്ത്യന് സപാത ആകരാഗത്യ മാനദണ്ങ്ങള് 

എന്നതിവക്നെരണമായതി ഐഎെ്എം 
സ്ാപനങ്ങള് വ തികെതി്പെ തിക്ൽ

• ജതിലൊ താലൂക്് ആശുപ്തികളതിൽ  
സ്ഷല തിെ്റ്റ് കെവനം ലഭത്യമാക്കുക

• ആയൂര്കവദ ടൂറതിെം ശക്തതി ്കവരതിക്ാന് 
ആയൂര്കവദ ടൂറതിെം കണ്കൊര്ഷത്യം 
രൂപരീകരതിക്കുക 
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      ആയൂർകവദ ടമഡഥിക്ൽ വ ഥിദ്യയാഭ്യയാസ 
ഡയറേ്െകററ്റ് (ഡഥി.എ. എം.ഇ) 
 

• െര്ക്ാര് ആയുര്കവദ കകാകളജ് 
ആശുപ്തികസള സെറതിസഷറതി സ്ഷത്യാല തിറ്റതി 
സകയര് സെറെറുകളാക്തി വ തികെതി്പെ തിക്കുക

• പുതതിയ ആയുര്കവദ കകാകളജുകള് 
സ്ാപ തിക്കുക

• ആയുര്കവദ െ തികതിത്സയ 
സതളതിവ് അെതിസ്ാനമാക്തി 
പുനര്നതിര്ണയതിക്കുന്നതതിന് െംസ്ാന 
ഗകവഷണ ഇന്സ്റതിറ്റ്യൂട്ട് സ്ാപ തിക്കുക

• ഇ-സഹൽത്് കപ്രാഗ്ാം നെ്പെ തിലാക്കുക 

കഹയാമഥികയയാപ്തഥി

• ഇ-സഹൽത്് കപ്രാഗ്ാം നെ്പെ തിലാക്കുക
• കഹാംകകാ വ തികെതി്പെ തിക്കുക (കകരള 

െംസ്ാന കഹാമതികയാ്പെതതി കകാ-
ഓ്പെകററ്റരീവ് ഫാര്മെതി ല തിമതിറ്റഡ)്

• കഹാമതികയാ്പെതതിക്് മരുന്നു നതിയ�ണ 
വ തിഭാഗം സ്ാപ തിക്കുക

• കഹാമതികയാ്പെതതി സമഡതിക്ൽ വ തിദത്യാഭത്യാെ  
 ഡയറക്െകററ്റ് സ്ാപ തിക്കുക 
 
II. കവദ്യ ശുശ്രൂഷയം 
ടപയാതുജനയാകരയാഗ്യവം 

• ആര്ദം മതിഷന് നെ്പെ തിലാക്കുക
• പ്രാഥമതികാകരാഗത്യകക�ങ്ങസള  കുടുംബ 

ആകരാഗത്യ  കക�കളാക്തി വ തികെതി്പെ തിക്കുക    
• ജതിലൊ താലൂക്് ആശുപ്തികളുസെ 

സ്റാന്കഡര്്ഡകെഷന്
• സഹൽത്്സകയര് വ തിവരങ്ങളുസെ 

കക�രീകൃത ഡാറ്റാകബെ് സൃഷ് തിക്ാനം 
സപാതജനാകരാഗത്യ പ്രശ്നങ്ങസള 
സൂക്ഷ്മമായതി നതിരരീക്ഷ തിക്ാനം നതിയ�ണ 
നെപെതികള് കവഗത്തിലാക്ാനം 
ഇ-സഹൽത്് കപ്രാഗ്ാം നെ്പെ തിലാക്കുക

• പബ് തിക് സഹൽത്് കകഡര് സ്ാപ തിക്കുക
• െംസ്ാനസത് ആകരാഗത്യരംഗത്് ഒരു 

മാനവ വ തിഭവകശഷ തി വ തികെന പദ്ധതതി 
നെ്പെ തിലാക്കുക 
 
 

പതടിമൂന്നാം പഞ്ചവത്സര 
പദ്ധതടിക്കുള്ള സമരീപനം

• സപാതകമഖലയതിൽ ഏറ്റവം നലെ 
പ്രതതികരാേ, കരാഗനതിവാരണ, ൊന്ത്വന 
െംരക്ഷണം നൽകുക.

• ഇന്ഷുറന്െ് കവകറജ് വര്േതി്പെ തിക്കുക
• ശുെ തിതത്വവം, മാല തിനത്യ നതിര്മാര്ജനവം 

സകാതക് നശരീകരണവം ൊേത്യമാക്കുക
• സപാതകമഖലയതിൽ അെതിസ്ാന ൌകരത്യം 

സമചസ്പെടുത്ക
• ആര്ദം മതിഷന് ഒരു വ തിജയമാക്തി മാറ്റുക
• പ്രാഥമതികാകരാഗത്യകക�ങ്ങസള  കുടുംബ 

ആകരാഗത്യ  കക�കളാക്തി മാറ്റുക    
• സെക്ണ്റതി നതിലവാരത്തിൽ 

ഗുണകമന്യുള്ള െ തികതിത് കെവനങ്ങള് 
നൽകുക

• െര്ക്ാര് ആശുപ്തികളതിൽ കരാഗരീ 
ൌഹൃദ പരതിസ്തിതതി സൃഷ് തിക്കുക

• ആയുര്കവദത്തിന്സറ വ തിവ തിേ 
ശാഖകളതിൽ പഠനവം ഗകവഷണവം 
കപ്രാത്ാഹതി്പെ തിക്കുക. 

ആര്ദ്രം മടിഷന്

2017-18 കാലത്്  14 ജതിലെകളതിലായതി  170 
പ തി.എച്.െതി. കള് കുടുംബ ആകരാഗത്യ 
കക�ങ്ങളായതി  വ തികെതി്പെ തിക്കുന്നതതിനായതി  
െര്ക്ാര് കസണ്ത്തിയതിട്ടുണ്്. ഒരു സമഡതിക്ൽ 
ഓഫരീെര്, രണ്് സ്റാഫ് നെ്സുമാര്, ഒരു ലാബ് 
സെക്നരീഷത്യന് എന്നരീ തസ്തതികകള്  സൃഷ് തിച്ചു 
നതിയമനം നെത്തിയതമൂലം   പ്രാഥമതികാകരാഗത്യ 
കക�ങ്ങളതിൽ കുറഞ്ഞത് 3 കഡാക്െര്മാരും 4 
നെ്സുമാരും ഉണ്ാകും. 29 ഫാമതില തി സഹൽത്് 
സെറെറുകള് ഉദ്ഘാെനം സെയ്സ്പെടുകയും 
പ്രവര്ത്നം തെങ്ങുകയും സെയ്ത കൂൊസത 
26 എണ്ം ഉദ്ഘാെനത്തിനായതി തയ്ാറായതി. 
പ തി.എച്.െതി.  കള് കുടുംബ ആകരാഗത്യ 
കക�ങ്ങളായതി   പരതിവര്ത്നം സെയ്യുന്നത് 
െമൂഹം അംഗരീകരതിക്കുകയും അവരുസെ  
പ്രതതികരണം വളസര കപ്രാത്ാഹജനകമാസണന്ന് 
കസണ്ത്കയും സെയ്യുന്നു. ക്തിനതിക്ൽ സകയര്,  
സപാതജനാകരാഗത്യ   പ്രവര്ത്നങ്ങള് 
എന്നതിവയുസെ അെതിസ്ാനത്തിൽ 
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ഈ സ്ാപനങ്ങള് കെവനം  
വര്ദ്ധതി്പെ തിച തിരതിക്കുകയാണ്. ്വകുകന്നരം  6.00 
മണതി വസര ഔട്ട് കപഷത്യറെ് സകയര് നൽകതി വരുന്നു. 
ഇ-സഹൽത്് കപ്രാജക്െ് നെ്പെ തിലാക്കുന്നതതിലൂസെ 
കുടുംബ ആകരാഗത്യ രജതിെ്കട്രഷന് ഡാറ്റസയ 
അെതിസ്ാനസ്പെടുത്തി വത്യക്തതിഗത കരാഗ 
പരതിപാലന പദ്ധതതിയും കുടുംബ ആകരാഗത്യ 
പദ്ധതതിയും കൂടുതൽ വ തികെതി്പെ തിക്സ്പെടുസമന്ന് 
പ്രതരീക്ഷ തിക്കുന്നു. ഇ-ആകരാഗത്യ കെവനത്തിനള്ള 
രജതിെ്കട്രഷന് നെപെതിക്രമം ഇതതിനകം 
ആരംഭതിച തിട്ടുണ്്. പഞ്ായത്കളുമായും സപാതജന 
പങ്ാളതിത്കത്ാസെയും െഹകരതിച്ചു വാര്ഡ്, 
പഞ്ായത്് തലത്തിലുള്ള പ്രതതികരാേം, 
പരതിപാലനം, പുനരേതിവാെ െംരക്ഷണ 
കെവനങ്ങള് എന്നതിവയതിലൂന്നതി   ആകരാഗത്യ 
പദ്ധതതികള് വ തികെതി്പെ തിസചടുക്കും. ആര്ദം 
ദൗതത്യത്തിസറെ  ഭാഗമായതി ആകരാഗത്യകെന  എന്ന 
പുതതിയ സഹൽത്് കവാളറെതിയര്  െംവ തിോനം 
ആരംഭതിച തിട്ടുണ്്. കകരളരീയ  െമൂഹത്തിസറെ 
ൊംക്രമതിക കരാഗങ്ങസള അെതിസ്ാനമാക്തി 
പ്രാഥമതിക ആകരാഗത്യ പരതിപാലന െംവ തിോനം 

പുനഃെംഘെതി്പെ തിക്കുന്നതതിനകവണ്തിയുള്ള  
ഇെസപെലുകള് പ്രകതത്യകതിച്ചും  പകര്ചവത്യാേതികള് 
െംബന്ധതിച പരതിപാെതികൽ  ഇതതിസറെ ഒരു  
ശ്രകദ്ധയമായ കമഖലയാണ്. പ തി.എച്.െതി. 
തലത്തിൽ ്കകാരത്യം സെയ്സ്പെടുന്ന 53 
ൊോരണ െ തികതിത്ാ ഉപാേതികള്ക്കുള്ള 
െ തികതിത് മാര്ഗ്നതിര്കദ്ശങ്ങള് സമഡതിക്ൽ 
ഓഫരീെര്മാര്ക്ായതി തയ്ാറാക്കുകയും 
ലഭത്യമാക്കുകയും സെയ്യുന്നു. പരതിഷ്കരതിച സതാെതിൽ 
ഉത്രവാദതിത്ങ്ങളും കുടുംബ ആകരാഗത്യ 
പരതിപാലന പരതിവര്ത്ന മാര്ഗനതിര്കദശങ്ങളും 
ഇതതിനകം തയ്ാറാക്തിയതിട്ടുണ്്.  കൂൊസത  
ജരീവനക്ാര്ക്് സമാഡ്യൂള് അെതിസ്ാനത്തിൽ  
പരതിശരീലനം ആരംഭതിച തിട്ടുണ്്. 
 
സമഡതിക്ൽ കകാകളജ് ആശുപ്തികളും ജതിലൊതല 
ആശുപ്തികളും ദതിവെവം  ആയതിരക്ണക്തിന് 
കരാഗതികള്ക്് ഔട്ട് കപഷത്യറെ്  പരതിെരണം  
നൽകുന്നുസവന്ന വെ്തത കണക്തിസലടുത്് 
ഈ ആശുപ്തികളുസെ ഔട്ട്കപഷത്യറെ് 
വ തിഭാഗങ്ങള്  കരാഗരീൌഹൃദമാക്കുന്നതതിന  

കബയാക്് 4.2.1 
ആർദ്രം മഥിഷന്

കകരള െര്ക്ാരതിസറെ നവകകരള മതിഷസറെ ഭാഗമായതി ആകരാഗത്യ കമഖലയതിൽ ആര്ദം മതിഷന് ആരംഭതിച്ചു. 
ഈ ദൗതത്യം ആകരാഗത്യ കമഖലയതിൽ ഒരു കരാഗരീ ൌഹൃദ പരതിവര്ത്നം തസന്ന ഉകദ്ശതിച്ചുള്ളതാണ്. 
അെതിസ്ാന ൌകരത്യങ്ങളും കെവനങ്ങളും സമചസ്പെടുത്ന്നതതിലൂസെ െര്ക്ാര് ആശുപ്തികള് കരാഗരീ 
ൌഹൃദമാക്കുന്ന ഒരു പദ്ധതതിയാണ് ആര്ദം മതിഷന്. പല െര്ക്ാര് ആശുപ്തികളതിലും കരാഗതികളുസെ 
എണ്ം വളസര കൂടുതലാണ്. െര്ക്ാര് ആശുപ്തികളതിൽ ഔട്ട്കപഷത്യറെ് സമഡതിക്ൽ പരതികശാേനകളും  മറ്റ് 
പരതികശാേനകകളും    കുറഞ്ഞ െമയത്തിനള്ളതിൽ  നൽകതിസക്ാണ്ടും  ഗുണനതിലവാരമുള്ള ആകരാഗത്യപരതിരക്ഷ 
ഉറ്പൊക്തിസക്ാണ്ടും സപാതജന ൌഹൃദമാക്ാന് കെതിയും. ഇത് കതിെത്തിചതികതിത് ആവശത്യമായ കരാഗതികള്ക്കു 
കവണ്് ശ്രദ്ധ നൽകുന്നതതിന് െഹായതിക്കും. െര്ക്ാര് സമഡതിക്ൽ കകാളജ് ആശുപ്തികള്, ജതിലൊ 
താലൂക്് ആശുപ്തികള്, പ്രാഥമതികാകരാഗത്യ കക�ങ്ങള് എന്നതിങ്ങസന  മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങളതിലായാണ് ആര്ദം 
മതിഷന് നെ്പൊക്കുന്നത്. പ്രാഥമതികാകരാഗത്യ കക�ങ്ങസള കുടുംബആകരാഗത്യ  കക�ങ്ങളായതി മാറ്റതി   മതതിയായ 
മരുന്ന് വതിതരണം, ഉറ്പൊയ െതികതിത്ാ കപ്രാകട്ടാകക്ാളുകള് എന്നതിവയതിലൂസെ ജനങ്ങളുസെ സമചസ്പെട്ട 
ആകരാഗത്യം ഉറപ്പുവരുത്തി  സപാതജനാകരാഗത്യ വത്യവസ്യതിൽ അവരുസെ വതിശത്വാെം വര്ദ്ധതി്പെതിക്ാന് കെതിയും. 
െര്ക്ാര് ആശുപ്തികളതിസല  കെവനങ്ങളും ൌകരത്യങ്ങളും സമചസ്പെടുത്ന്നതതിനം നത്യായമായ സെലവതിലും  
െമയത്തിലും   െംതൃപ്തിയതിലും െതികതിത് നൽകുന്നതതിനം മതിഷന് ലക്ഷത്യമതിടുന്നു. മതിഷസറെ പ്രോന ലക്ഷത്യങ്ങള് 
താസെ പറയുന്നു.

1. സമഡതിക്ൽ കകാകളജ് ആശുപ്തികളുസെയും മറ്റ് ഗവണ്സമന്റ് ആശുപ്തികളുസെയും ഔട്ട്കപഷത്യറെ്  
 (ഒ.പതി.) വതിഭാഗങ്ങളുസെ കരാഗരീ ൌഹൃദ പരതിവര്ത്നം.

2. ജതിലെ താലൂക്് തല  ആശുപ്തികളുസെ സ്റാന്കഡര്ഡതികെഷന്

3. പ്രാഥമതികാകരാഗത്യകക�ങ്ങസള കുടുംബ ആകരാഗത്യ കക�ങ്ങളായതി  ഘട്ടം ഘട്ടമായതി വതികെതി്പെതിക്കുക

4. ആശുപ്തികളതിസല കരാഗതികളുസെ പരതിെരണത്തിൽ കപ്രാകട്ടാകക്ാള് അെതിസ്ാനത്തിലുള്ള 
 െതികതിത് മാര്ഗ്നതിര്കദ്ശങ്ങള് ഉറപ്പുവരുത്ക.
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ആര്ദം  മതിഷന്  മുന്ഗണന നൽകതിയതിട്ടുണ്്. 
ഒപ തി രജതിെ്കട്രഷന് കൗണ്റും കരാഗതിക്് 
കാത്നതിൽക്കുന്നത്തിനള്ള ൌകരത്യവം, 
ഇരതി്പെ തിെം, കൊക്ണ് െംവ തിദാനം, കുെതിസവള്ളം, 
കൊയ് ലറ്റ് ൌകരത്യം, പബ് തിക് അരൈസ്് 
െതിസ്റം, വ തിവര  വ തിദത്യാഭത്യാെ വാര്ത്ാവ തിനതിമയ 
െംവ തിോനങ്ങള്, െതികനേജ് െംവ തിോനങ്ങള് 
തെങ്ങതിയ െംകയാജതി്പെ തിച തിരതിക്കുന്നു. 
വല തിയ  സ്ാപനങ്ങള്ക്് താൽക്ാല തിക 
അെതിസ്ാനത്തിൽ കരാഗതി പരതിപാലന 
കകാര്ഡതികനറ്റര്മാരുസെ പ തിന്തുണയും നൽകും. 
ഗുണനതിലവാരമുള്ള  െ തികതിത്ാ െംവ തിോനങ്ങള് 
ഉറപ്പുവരുത്ന്നതതിനായതി കണ്െള്കട്ടഷന് 
മുറതികളതിൽ ആവശത്യമായ ഉപകരണങ്ങള്,  
ഒ.പ തി. ക്്യൂട്ടര്വൽക്രണം, നതിര്കദശങ്ങള്  
അെതിസ്ാനമാക്തിയുള്ള കകെ് മാകനജ്സമറെ് 
എന്നതിങ്ങസന ആസൂ്ണം സെയ്തിരതിക്കുന്നു. 
െര്ക്ാര് സമഡതിക്ൽകകാകളജ് ആശുപ്തികളതിൽ 
നതിര്മാണ  പരതിഷ്കരണ പ്രവര്ത്നങ്ങള് 
ആരംഭതിച തിട്ടുണ്്. ജതിലൊതല ആശുപ്തികളതിൽ ഉെന് 
പ്രവര്ത്നം തെങ്ങും

ഇ-ടഹൽത്ത് ടപ്ാജക്െ്

കകരളത്തിസല ആകരാഗത്യസ്ാപനങ്ങസള 
ക്്യൂട്ടര് ശ്രതിംഘലയായതി ബന്ധതി്പെ തിക്കുന്നതതിന് 
ഇ-സഹൽത്് സപ്രാജക്െ് ലക്ഷത്യമതിടുന്നു. 
കഡാക്െര്മാര്ക്്  എളു്പെത്തിൽ 
പരതികശാദതിക്ാവന്ന   വത്യക്തതിഗത സമഡതിക്ൽ 
കരഖകളുസെ ഒരു ഡാറ്റാകബെ് നതിര്മ്തിക്കുക 
എന്നതാണ് പദ്ധതതി ലക്ഷത്യമതിടുന്നത്. കരാഗതിയുസെ 
െവ തികശഷമായ തതിരതിചറതിയൽ, െംസ്ാനസത് 
വ തിവ തിേ പ്രാഥമതിക, ദത്വ തിതരീയ, തൃദരീയ  തലങ്ങളതിലുള്ള 
വ തിവ തിേ ആകരാഗത്യ പരതിപാലന വ തിതരണ 
യൂണതിറ്റുകള് തമ്തിലുള്ള ഡാറ്റ എസൈ്കെഞ്് 
എന്നതിവ ഇതതിൽ ഉള്സ്പെട്ടതിരതിക്കുന്നു. ഇത്  
മൂലം ആവര്ത്തിച്ചു വരുന്ന സമഡതിക്ൽ 
പരതികശാേനകള് ഒെതിവാക്ാനം കരാഗതിയുസെ 
സെലവ് കുറക്കുന്നതതിനം  ക്തിനതിക്കുകളതിലും 
ലാബുകളതിലും തതിരക്കു കുറയ്കാനം  കെതിയും. 
തതിരുവനന്പുരം  ്പലറ്റ് ജതിലെയായതി 
കകരളത്തിസല ഏെ് ജതിലെകളതിൽ  ഈ പദ്ധതതി 
നെ്പെ തിലാക്ാന് ഉകദ്ശതിക്കുന്നു. 
 
 
 
 

കദശരീയ ആകരാഗ്യ നയം 2017
പഞ്വത്ര പദ്ധതതികളതിൽ 

ആകരാഗത്യകമഖലകയാടുള്ള നയ 
െമരീപനം  വത്യക്തമാക്കുന്ന കദശരീയ 
ആകരാഗത്യ നയത്തിന് 1983 -ലും 2002 
- ലും അെക്ം രണ്ടു പ്രാവശത്യം  ഇന്ത്യ 
രൂപം നല്കുകയുണ്ായതി. പതതിനാലു 
വര്ഷങ്ങള്ക്കുകശഷം  പുതക്തിയ കദശരീയ 
ആകരാഗത്യനയം 2017 ൽ രൂപസ്പെടുത്തി. 
ഇതതിൽ  ൊര്വ്തിക ആകരാഗത്യ പരതിരക്ഷ, 
മാതൃമരണനതിരക്കും ശതിശുമരണനതിരക്കും 
കുറയ്കൽ,  സൌജനത്യമായതി  
പരതികശാേനയും മരുന്നുകളും ലഭത്യമാക്ൽ, 
കാലഘട്ടത്തിനനെരണമായതി 
നതിയമങ്ങളതിൽ മാറ്റംവരുത്ൽ എന്നതിവ 
ഉള്സ്പെടുന്നു. ൊകങ്തതികവ തിദത്യകള് 
ലഭത്യമാക്കുക, മനഷത്യ വ തിഭവങ്ങള് 
വ തികെതി്പെ തിക്കുക, സമഡതിക്ൽ ബഹുഭാഷാ 
കപ്രാത്ാഹതി്പെ തിക്കുക, വ തിവരകശഖരം, 
സമചസ്പെട്ട ൊ്ത്തിക െംരക്ഷണ 
ത�ങ്ങള് വ തികെതി്പെ തിക്ൽ, നതിയ�ണം 
ശക്തതിസ്പെടുത്ക, ആകരാഗത്യപരതിരക്ഷ 
ഉറ്പെ തിക്ൽ എന്നതിവക്ായതി 
ആകരാഗത്യരംഗത്് നതികക്ഷപം, 
ആകരാഗത്യ െംരക്ഷണ കെവനങ്ങള്, 
കരാഗപ്രതതികരാേത്തിലൂസെ  നലെ ആകരാഗത്യം 
കപ്രാത്ാഹതി്പെ തിക്ൽ  എന്നതിവയതിലൂസെ 
ആകരാഗത്യരംഗസത് രൂപസ്പെടുത്ന്നതതിൽ  
ഗവണ്സമറെതിസറെ പങ്ാളതിത്ം 
ശക്തതിസ്പെടുത്ന്നതതിനം മുന്ഗണന 
നൽകുന്നതതിനം 2017 സല കദശരീയ 
ആകരാഗത്യ നയം   ലക്ഷത്യം വയ്ക്കുന്നു. കദശരീയ 
ആകരാഗത്യനയം 2017-സറെ  സുപ്രോന 
െവ തികശഷതകള് ചുവസെ കെര്ത്തിരതിക്കുന്നു. 

• െര്ക്ാരതിസറെ ആകരാഗത്യസചലവ് ജതി.ഡതി.
പ തി യുസെ നതിലവ തിലുള്ള 1.15ശതമാനം 
ശതമാനത്തിനതിന്നും 2.5ശതമാനം വസര  
2025 ഓസെ വര്ദ്ധതി്പെ തിക്കുക.

• 2020 ഓസെ െംസ്ാന ആകരാഗത്യ 
പരതിരക്ഷാ ബജറ്റ് െംസ്ാന ബജറ്റതിസറെ 
8 ശതമാനത്തിൽ കൂടുതലായതി  
വര്േതി്പെ തിക്കുക.

• 2025 ഓസെ  ദുരന്പൂര്ണമായ ആകരാഗത്യ 
സെലവ്കനരതിടുന്ന വരീടുകളുസെ അനപാതം 
25 ശതമാനം ആയതി കുറയ്ക്കുക.

• 2020 ആകുക്ാകെക്് ആകരാഗത്യ 
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സാമ്പത്തിക അവല�ാകനം 2017, ലകരള സംസ്ാന ആസൂത്രണ ല�ാര്ഡ്  

െംവ തിോനത്തിസല വ തിവരങ്ങളുസെ 
ജതിലൊതല ഇലക്കട്രാണതിക് ഡാറ്റാകബെ് 
ഉറ്പൊക്കുക.

• 2020 ആകുക്ാകെക്് ആകരാഗത്യ 
നതിരരീക്ഷണ െംവ തിോനം 
ശക്തതിസ്പെടുത്കയും സപാതജനാകരാഗത്യ 
പ്രാോനത്യമുള്ള കരാഗങ്ങള്ക്് 
രജതിെ്കട്രഷന് നെത്കയും  സെയ്യുക.

• 2025 ആകുക്ാകെക്കും ആയുര്്ദര്ഖത്യം  
67.5 ൽ നതിന്ന് 70 ആക്കുക.

• 2025 ഓസെ 5 വയസ്തിൽ താസെഉള്ള  
മരണനതിരക്് 23  ആയും എം.എം.ആര് 
ഇക്പൊെസത് നതിലവാരത്തിൽ നതിന്നും 2020 
ആകുക്ാകെക്കും 100 ആയും കുറയ്ക്കുക.

• 2019 ൽ ശതിശു മരണനതിരക്് 28 ആയതി 
കുറയ്ക്കുക.

• 2025 ഓസെ നവജാത ശതിശു മരണനതിരക്് 
16 ആയും  സ്റതിൽ ബര്ത്് കററ്റ്  ഒറ്റ 
അക്ത്തികലക്കും കുറക്കുക. 

• 2025 ഓസെ സപാതജനാകരാഗത്യ 
ൌകരത്യങ്ങളുസെ ഉപകഭാഗം 50ശതമാനം 
ആയതി  ഉയര്ത്ക . 

• 2025 ആകുക്ാകെക്കും 90 
ശതമാനത്തിൽകൂടുതൽ 
നവജാതശതിശുക്ൽക്കും ഒരു 
വയസ്ാകുന്നകതാസെ  കപ്രതതികരാേ മരുന്ന് 
നൽകും.

•     പുകയതിലയുസെ ഉപകയാഗം 2020 
ആകുക്ാകെക്കും  15ശതമാനം ആയും 
2025 ൽ 30ശതമാനം ആയും കുറക്കുക. 
 
സംസ്ഥയാന ആകരയാഗ്യ നയം

െംസ്ാനത്് ഒരു പുതതിയ ആകരാഗത്യനയം 
രൂപരീകരതിക്കുന്നതതിസറെ ഭാഗമായതി ആസൂ്ണ 
കബാര്ഡ് അംഗം കഡാ.ബ തി.ഇക്ബാൽ 
തലവനായുള്ള 17 അംഗ െമതിതതി രൂപരീകരതിച്ചു.  
ആകരാഗത്യ കമഖലയതിൽ ൊോരണക്ാരസറെ 
ആവശത്യങ്ങള് ആരായുന്നതതിനായതി വ തിവ തിേ 
ജതിലെകളതിൽ െമതിതതി കയാഗം കെരുകയും  
സെയ്ത.  ആകരാഗത്യ കമഖലയുമായതി ബന്ധസ്പെട്ട 
വ തിദഗ്േര്, സതാെതിൽ സെയ്യുന്നവര്, വത്യക്തതികള് 
എന്നതിവരുമായതി െമതിതതി കൂെതിയാകലാെനകള് 
നെത്തി.   കരാഗ നതിര്ണ്യത്തിന് മുഖത്യ 
പങ്് വഹതിക്കുന്ന  പ്രാഥമതിക ആകരാഗത്യ 
കമഖലസയ ശക്തതിസ്പെടുത്ന്നതതിനം 
പകര്ചവത്യാേതികള് വത്യാപ തിക്കുന്നത് 
തെയുന്നതതിനമായതി താസെതട്ടതികലക്കുള്ള 

കരാഗപ്രതതികരാേം ശക്തതിസ്പെടുത്ന്നതതിനം 
െമതിതതി ഊന്നൽ നൽന്നു.  െ തികതിൽൊ 
സൌകരത്യങ്ങള് ശക്തതിസ്പെടുത്ന്നതതിന് 
പുറകമ കരാഗനതിവാരണത്തിന് ഊന്നൽ 
നൽകകണ്തതിസറെ ആവശത്യകതസയക്കുറതിച്ചും 
െമതിതതി പരതികശാേതിച്ചു. െര്ക്ാര് 
േനെഹായത്തിലുള്ള ൌജനത്യവം 
ൊര്വ്തികവം െമഗ്വമായ ആകരാഗത്യ 
െംരക്ഷണ െംവ തിോനത്തിലൂസെ 
മാതൃ-ശതിശു  മരണനതിരക്കുകൽ വ തികെതിത 
രാജത്യങ്ങളതിസല നതിരക്തിസലത്തിക്കുക, ജനങ്ങളുസെ 
ആയുര്്ദര്ഖത്യം  വര്ദ്ധതി്പെ തിക്കുക  എന്നതിവ 
ലക്ഷത്യമതിടുന്നു. കരെ് റതിക്പൊര്ട്ട് ഗവസമെറെതിന തെര്  
നെപെതികള്ക്് െമര്്പെ തിച തിരതിക്കുന്നു.

സുസ്ടിര വടികസന 
ലക്ഷ്യങ്ങള്: കകരളത്തടിടറെ 
ലക്ഷ്യം
െംസ്ാനസത് ആകരാഗത്യ കമഖലയതിൽ 
ഹ്രെത്വകാലകത്ക്കും ഇെക്ാലകത്ക്കും 
്കവരതികക്ണ് ലക്ഷത്യങ്ങള് പ്രഖത്യാപ തിക്കുന്നതതിന് 
െംസ്ാന െര്ക്ാര് തരീരുമാനതിച തിട്ടുണ്്.  
പ്രെ്തത ലക്ഷത്യങ്ങള് ആസൂ്ണം സെയ്യുന്നതതിന് 
ഐകത്യ രാഷ്ട്ര െഭ രൂപസ്പെടുത്തിയ സുസ്തിര 
വ തികെന ലക്ഷത്യങ്ങളതിൽസ്പെടുന്ന പ്രകതത്യകതിച്ചും 
എെ്.ഡതി.ജതി ന്ര് മൂന്ന് പരാമര്ശമായതി 
സതരസഞ്ഞടുത്് കദശരീയ അന്ര്കദശരീയ 
ലക്ഷത്യങ്ങകളാെ് തലനമുള്ള ലക്ഷത്യങ്ങള്ക്് 
അന്തിമരൂപം നൽകതി.  ഐകത്യരാഷ്ട്ര െഭ 
പ്രഖത്യാപ തിച ലക്ഷത്യങ്ങളതിൽ കകരളത്തിന് 
പ്രെക്തമായവ കര്മ് െമതിതതി വ തിശദമായതി 
പരതികശാേതിക്കുകയും െംസ്ാനത്തിസറെ 
ഇക്പൊഴുള്ള ൊംക്രമതികകരാഗ നതിലക്കും വത്യാപ് തിക്കും 
കയാജതിചവ സതരസഞ്ഞടുത്തിട്ടുണ്്.  ഐകത്യരാഷ്ട്ര 
െഭ കരഖയതിലുള്ള ലക്ഷത്യങ്ങള്കൂൊസത 
െംസ്ാനത്് പ്രാോനത്യകത്ാസെ പരതിഗണതി 
ക്സ്പെകെണ്തായ ദന്െംരക്ഷണം, കന് 
െംരക്ഷണം, പാല തികയറ്റരീവ് സകയര് എന്നരീ 
ലക്ഷങ്ങളും കകരളം ഉള്സ്പെടുത്തിയതിട്ടുണ്്. 
പ്രെ്തത ലക്ഷത്യങ്ങള് കനടുന്നതതിനള്ള പ്രോന 
മാര്ഗ്ങ്ങളും െമതിതതി നതിര്കദ്ശതിച തിട്ടുണ്്. 
്കവരതികക്ണ് ലക്ഷത്യങ്ങളുസെ പുകരാഗതതി 
നതിര്ണ്യതിക്കുന്നതതിനായതി  മൂലത്യങ്ങള് 
വ തിലയതിരുത്ന്നതതിന് 2021 ൽ ഒരു െര്കവ 
നെത്തി  െംസ്ാനത്തിസറെ പ്രവര്ത്നം 
വ തിലയതിരുത്ം. 
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അദ്ധ്യായം 4, സയാമൂഹധ്സസവനം

പദ്ധതടിക്ാലടത്ത 
ആകരാഗ്യകമഖലയ്കള്ള 
ധനസഹായം 
കെതിഞ്ഞ കുസറ വര്ഷങ്ങളായതി െംസ്ാനബജറ്റതില് 
നതിന്നും തക നരീക്തി വയ്ക്കുന്ന ഒരു പ്രോന 
കമഖലയാണ് ആകരാഗത്യം.  അടുത് കാലത്ായതി 
െര്ക്ാരതിസറെ ആകരാഗത്യ െംരക്ഷണ 
സെലവ് നതിരന്രമായതി വര്ദ്ധതിക്കുന്നതായതി 
കാണുന്നു. എന്നതിരുന്നാലും തകദ്ശ െത്വയംഭരണ 
വകു്പെ തിസറെയും മറ്റു വകുപ്പുകളുസെയും െംഭാവനസയ 
ഒെതിവാക്തിയാൽ സമാത്ം െംസ്ാന ബഡ്ജറ്റ് 
വ തിഹതിതത്തിസറെ 5 ശതമാനത്തിൽ താസെ 
മാ്മാണ് ആകരാഗത്യ െംരക്ഷണത്തിന് 
കകരളം സെലവെതിക്കുന്നത് എന്നതാണ് വെ്തത. 
പ�ണ്ാം പഞ്വത്ര പദ്ധതതിക്ാലത്് 
പദ്ധതതികള് നെ്പൊക്കുന്നതതിന് നരീക്തിവച തിരുന്ന 
തക 331,888.00 ലക്ഷം രൂപ (ബ തി.ഇ) ആയതിരുന്നു. 
പദ്ധതതി കാലയളവ തിൽ റതിക്പൊര്ട്ട് സെയ് ആസക 
സെലവ് 300,600.50 ലക്ഷം (90.57ശതമാനം). 
പതതിമൂന്നാം പദ്ധതതിയുസെ ആദത്യ വര്ഷത്തിൽ 
(2017-18) ആകരാഗത്യ കമഖലയ്ക് 131,495 ലക്ഷം 
രൂപ വകയതിരുത്തിയതിരുന്നു. 2017 സെപ്ംബര് 

വസര 26.88 ശതമാനം സെലവെതിച്ചു. കെതിഞ്ഞ 
നാല് വാര്ഷ തിക പദ്ധതതി കാലയളവ തിസല 
വകു്പെനെരതിച്ചുള്ള പദ്ധതതി വ തിഹതിതവം സെലവം 
2017 സെപ്റ്റംബര് വസര (2017-18) ആസക 
പദ്ധതതി വ തിഹതിതവം െ തിലവം പട്ഥിേ 4.2.2 
സകാടുത്തിട്ടുണ്്. 
 

കേരളത്ഥിടല പ്ധയാന 
ആകരയാഗ്യ  പ്ശ്നങ്ങള്

സാം്മടിക കരാഗങ്ങള്
കകരളത്തിൽ ൊംക്രമതിക ൊംക്രമതികകതര 
കരാഗങ്ങള് വര്ദ്ധതിച്ചുവരുന്നതായതി 
കണ്ടുവരുന്നു.  സഡങ്തി, െ തിക്ന്ഗുനതിയ, 
സലപ്കറ്റാ്്കറാെതിെ്, മകലറതിയ,  
സഹ്പെ്റ്ററ്റതിെ്,  എച്1 എന്1  
തെങ്ങതിയ ൊംക്രമതിക കരാഗങ്ങള് 
നതിയ�തിക്സ്പെട്ടതിരുന്നുസവങ്തിലും അടുത് 
കാലത്ായതി കരാഗനതിരക്കും മരണനതിരക്കും 
വര്ദ്ധതിക്ാന് ഈ കരാഗങ്ങളുസെ പുനരുജ്രീവനം 
നസലൊരു പങ്് വഹതിച തിട്ടുണ്്. സഡങ്തി, മകലറതിയ, 

പട്ഥിേ–4.2.2 
വകുപ്പു തഥിരഥിച്ചുള്ള  പദ്ധതഥി  വഥിഹഥിതവം  ടചലവം  (വയാർഷഥിേ  പദ്ധതഥി 2013-18 )  

രൂപ  ലക്ത്ഥിൽ 

വകുപ്്

വയാർഷഥിേ പദ്ധതഥി
2013-14

വയാർഷഥിേ പദ്ധതഥി
2014-15

വയാർഷഥിേ പദ്ധതഥി
2015-16

വയാർഷഥിേ പദ്ധതഥി
2016-17

വയാർഷഥിേ പദ്ധതഥി
(2017-18 ടസപ്റ്റംബർ 
വടര)

വഥിഹഥിതം ചഥിലവ്  
ശതമയാനം. വഥിഹഥിതം ചഥിലവ് 

ശതമയാനം വഥിഹഥിതം ചഥിലവ്  
ശതമയാനം. വഥിഹഥിതം ചഥിലവ്  

ശതമയാനം. വഥിഹഥിതം ചഥിലവ്  
ശതമയാനം.

ആകരാഗത്യ  
കെവന 
ഡയറക്െകററ്റ്

24530 97.67 29693 78.90 32216 67.86 52174 113.30 72402 36.15

സമഡതിക്ൽ 
വതിദത്യാഭത്യാെ 
ഡയറക്െകററ്റ്

22665 93.85 25750 97.40 26699 89.69 39388 77.56 47009 15.31

ഭാരതരീയ 
 െതികതിത്ാ 
വകു്പെ്

2330 95.11 2545 78.15 2670 93.85 3412 94.06 4320 25.10

ആയൂകരത്വദ 
വതിദത്യാഭത്യാെ 
ഡയറക്െകററ്റ്

2300 94.04 2567 84.10 2567 94.60 3364 55.50 4600j 4.20

കഹാമതികയാ്പെതതി 
ഡയറക്െകററ്റ് 1475 61.80 1440 88.76 1440 91.26 1983 76.26 2300 28.35

കഹാമതികയാ 
വതിദത്യാഭത്യാെ 
ഡയറക്െകററ്റ്

800 90.50 945 97.60 945 93.78 990 24.30 864 59.13

ആകസ 54100 94.72 62940 87.76 66537 79.65 101311 95.24 131495 26.88

അവലംബം: പ്ാന് ട്പേയടിസ്
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സാമ്പത്തിക അവല�ാകനം 2017, ലകരള സംസ്ാന ആസൂത്രണ ല�ാര്ഡ്  

ജാ്പെനരീെ് എന്സെഫ്ലറ്റതിെ്, െ്രുബ് 
്െഫെ് മുതലായ സവക്റ്റര് ജനത്യ  കരാഗങ്ങള് 
പല ജതിലെകളതിലും ഗണത്യമായതി വര്േതിച തിട്ടുണ്്. 
വ തിവ തിേ തരത്തിലുള്ള വയറതിളക്കരാഗങ്ങള്, 
്െകഫായ്ഡ്, സഹ്പെ്റ്ററ്റതിെ് തെങ്ങതിയ 
ജലജനത്യ അണുബാേകള് പല ജതിലെകളതിലും 
നതിരന്രമായതി കണ്ടുവരുന്നു. കെതിഞ്ഞ കുസറ 
വര്ഷങ്ങളായതി കുറവ് കരഖസ്പെടുത്തിയതിരുന്ന 
കകാളറ െ തില ജതിലെകളതിൽ കൂടുതലായതി 
കാണസ്പെട്ടുന്നു. വര്ഷങ്ങകളാളം പരതിശ്രമതിച തിട്ടും 
ഡതിഫ്തരീരതിയയും വ തിലെന് ചുമയും കപാലുള്ള    
വാസൈതിന് മൂലം  തെയാനള്ള കരാഗങ്ങള് 
ഇനതിയും നതിര്മാര്ജനം സെകയ്ണ്തിയതിരതിക്കുന്നു. 
പല തവണ കദശരീയ പരതിപാെതികള്ക്കു  ഒരു 
മാതൃകയായതിരുന്ന െംസ്ാനത്്  ഇത്രം  
കരാഗങ്ങൽ മൂലം ഉണ്ായ മരണം   കദശരീയവം 
അന്ര്കദശരീയവമായ െംഘെനകളാൽ 
ശ്രദ്ധതിക്സ്പെട്ടു. 

ടഡ്ങ്ടിപ്നടി
ഇക്പൊള് സവക്െര് ജനത്യ  കരാഗങ്ങളുസെ 
ഏറ്റവം വല തിയ കാരണമായതി മാറതിയതിരതിക്കുന്ന 
സഡങ്തി്പെനതി കകരളത്തിൽ 1998 ലാണ്  
പെര്ന്നു പ തിെതിചത്. 2015 വസര കരാഗം 
കൂടുതലും തതിരുവനന്പുരം, സകാലെം, കകാട്ടയം, 
പത്നംതതിട്ട, കകാെതികക്ാെ്, മലപ്പുറം എന്നരീ 
ജതിലെകളതിൽ വത്യാപകമായതിരുന്നു. എന്നാൽ 
2017 -ൽ എലൊ ജതിലെകളതിലും സഡങ്തി്പെനതി 
വത്യാപകമായതി റതിക്പൊര്ട്ട് സെയ്തിട്ടുണ്്. ഒരു 
ജതിലെയും ഒെതിവാക്സ്പെട്ടതിലെ. ഉയരത്തിൽ 
സ്തിതതിസെയ്യുന്ന ജതിലെകളതിൽ  കുറഞ്ഞ നതിരക്തിലും  
മറ്റുള്ള ജതിലെകളതിൽ  കൂടുതലായും കാണസ്പെടു. 
ഈ ്വവ തിേത്യമാര്ന്ന വ തിതരണത്തിസറെ 
മുഖത്യ കാരണം സഡങ്തി സവക്റ്റര്-ഈഡതിെ് 
സകാതകുകളുസെ  വത്യാപനത്തിന കാരണമാവന്ന 
തരത്തിൽ പരതിസ്തിതതി ഘെകങ്ങളതിസല 
മാറ്റങ്ങള് മൂലമാസണന്ന് കരുതന്നു. ഗ്ാമരീണ 
പശ്ാത്ലത്തിൽ മുന്കാലങ്ങളതിൽ കണ് ഈ 
സകാതക് ഇക്പൊള് ഗ്ാമങ്ങളതിലും പട്ടണങ്ങളതിലും 
വത്യാപ തിച്ചു. ഈ പ്രൊരണത്തിനള്ള  പ്രോന  
കാരണങ്ങള് മനഷത്യ ജരീവ തിതരരീതതിയതിസല 
മാറ്റങ്ങളും സകാതകതിസറെ ജരീവ വത്യതതിയാനങ്ങളും  
കാലാവസ്ാ മാറ്റങ്ങളുമാണ്. 

 

എലടിപ്നടി 
െംസ്ാനം അഭതിമുഖരീകരതിക്കുന്ന മസറ്റാരു 
സപാതജനാകരാഗത്യ സവല്ലുവ തിളതിയാണ് 
സലപ്കറ്റാ്്കറാെതിെ്. എണ്പതകളുസെ 
തെക്ത്തിൽ അപൂര്വകരാഗമായതി 
കണക്ാക്സ്പെട്ടതിരുന്ന ഇത്  ഇക്പൊള് എലൊ  
ജതിലെകളതിലും വത്യാപ തിച തിരതിക്കുന്നു. 2012-13  ൽ 
ഒരു വല തിയ പകര്ചവത്യാേതിയായതി  വെക്ന് 
ജതിലെകസള  കരാഗബാേതിതമാക്തിയ കരാഗം 
പ തിന്നരീെ് കകരളം മുഴുവനായും ബാേതിച്ചു. തെക്ത്തിൽ 
കരാഗം ബാേതിച എല തികളുസെ മൂ്ത്തിൽ 
നതിന്നും   പരതിസ്തിതതി  മല തിനരീകരണം മൂലമാണ് 
വത്യാപ തിചത്. പശുക്ള്, നായ്കള്, പന്നതികള് 
തെങ്ങതിയ  വളര്ത് മൃഗങ്ങളതിൽ കരാഗം റതിക്പൊര്ട്ട് 
സെയ്സ്പെട്ടതിട്ടുള്ളതസകാണ്് തസന്ന കൃഷ തി 
പ്രവര്ത്നങ്ങളതിൽ ഏര്സ്പെട്ടതിരതിക്കുന്നവര്ക്് 
കരാഗ  ൊേത്യതയുണ്്. സ്തംഭനാവസ്യതിലുള്ള  
കനാലുകളതിൽ   ശുെരീകരണത്തിൽ 
പസങ്ടുക്കുന്നവര്ക്കു  ഈ കരാഗം ബാേതിചതായതി 
റതിക്പൊര്ട്ട് സെയ്സ്പെട്ടതിരുന്നു. ഈയതിസെ സലപ്കറ്റാ 
്്കറാെതിെ് കാരണം മരണനതിരക്് 
ഉയരുന്നത  സവറ്റതിനറതി, മൃഗെംരക്ഷണ 
വകുപ്പുകളുസെ കൂട്ടായ പരതിശ്രമത്തിൽ  
ഫലപ്രദമായതി നതിയ�തികക്ണ്തണ്്. 

കകരളത്തിൽ 2012 -ൽ റതിക്പൊര്ട്ട് സെയ്തിട്ടുള്ള 
510 സലപ്കറ്റാ്്കറാെതിെ് കകസുകളതിൽ 
11 മരണമുണ്ാസയങ്തിൽ 2013 -ൽ അത് 613 
കകസുകളും 15 മരണവമായതി.  2014 -ൽ  717 
കകസുകള് റതിക്പൊര്ട്ട് സെയ്സ്പെടുകയും, 19 കപര്  
മരതിക്കുകയും സെയ്ത.  2015 -ൽ 666 കകസുകള് 
റതിക്പൊര്ട്ട് സെയ്സ്പെടുകയും, 15 ആളുകള് 
മരതിക്കുകയും സെയ്ത. 2016-17 കാലത്് െ തികതിത് 
കതെതിയ കരാഗതികളുസെ എണ്ം 967 ഉം 
മരണം െംഭവ തിചവരുസെ എണ്ം 25 ഉം 
ആയതിരുന്നു. ഇത് മു൯വര്ഷങ്ങസള അകപക്ഷ തിച് 
കൂടുതലാണ്.  2017-18 -ൽ (2017 ജൂലായ് വസര) 
റതിക്പൊര്ട്ട് സെയ്സ്പെട്ട കകസുകളുസെ എണ്ം 848 
ഉം മരണം റതിക്പൊര്ട്ട് സെയ്ത് 11ഉം ആണ്. 
2016-17 ലും 2017-18 ലും (2017 ജൂലായ് വസര)     
സലപ്കറ്റാ്്കറാെതിെ് കരാഗം മൂലം   െ തികതിത് 
കതെതിയവരുകെയും മരണം െംഭവ തിചവരുകെയും 
എണ്ം ജതിലെ തതിരതിച് അനുബന്ം 4.2.1 -ൽ 
സകാടുത്തിരതിക്കുന്നു.
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അദ്ധ്യായം 4, സയാമൂഹധ്സസവനം

െടിക്ന്ഗുനടിയ
2005-06 കാലയളവ തിൽ അറബ തിക്െല തിസല 
വ തിദൂര ദത്വ രീപുകളതിലാണ് ഈ കരാഗം ഉണ്ായത് 
എന്ന് വ തിശത്വെതിക്സ്പെടുന്നു. അടുത് രണ്് 
വര്ഷത്തിനള്ളതിൽ കകരളം മുഴുവന് അതതികവഗം 
വത്യാപ തിക്കുകയും നമ്മുസെ ജനെംഖത്യയുസെ 80 
ശതമാനത്തിലേതികം ജനങ്ങസള  ബാേതിക്കുകയും 
സെയ്ത. ഭാഗത്യവശാൽ  കരാഗംവത്യാപനം 
കുറയുകയും  ജനങ്ങള്ക്് ദരീര്ഘകാല തികമായ  
പ്രതതികരാേകശഷ തി ലഭതിക്കുകയും  സെയ്യുന്നു. 
കെതിഞ്ഞ രണ്് വര്ഷത്തിനതിെയതിൽ കകരളത്തിൽ 
200 കകസുകള് മാ്ം റതിക്പൊര്ട്ട് സെയ്യുകയും 
ഈ കാലയളവ തിൽ   മരണം ഒന്നുംതസന്ന 
റതിക്പൊര്ട്ട് സെയ്സ്പെടുകയും സെയ്തിട്ടതിലെ. ഇവ തിസെ 
കരാഗം ്കമാറ്റം സെയ്യുന്നത  ഈഡതിെ്  
സകാതകുകള് ആണ്. സഡങ്തി, െ തിക്കുന്ഗുനതിയ 
എന്നതിവ ഒകര സകാതകതിലൂസെ  പെര്ന്ന് സകാണ്തിരതി 
ക്കുന്നതതിനാലും  െതിക ്വറെ്, മഞ്ഞ്പെനതിയുസെ 
ഭരീഷണതി എന്നതിവക്കു   ഒകര സകാതകുകള് 
ഉത്രവാദതികള് ആയതതിനാലും  ഭാവ തിയതിൽ നാം 
ഇവസയ കനരതിൊന് ശ്രദ്ധാലുക്ളായതിരതിക്ണം.

കകരളത്തിൽ െ തിക്ന്ഗൂനതിയ ബാേതിചവരുസെ 
എണ്ം 2011 -ൽ 58 ആയതിരുന്നത് 2013 -ൽ 169 
കകസുകളായതി വര്ദ്ധതിച്ചു.  ഇതതിൽ 149 കകസുകള് 
തതിരുവനന്പുരത്ം, 11 കകസുകള് ഇടുക്തിയതിലും 
ആയതിരുന്നു.  2014 -ൽ 139 െ തിക്ന്ഗുനതിയ 
കകസുകള് റതിക്പൊര്ട്ട് സെയ്തതിൽ 106 എണ്വം 
തതിരുവനന്പുരത്ാണ്. 2015 -ൽ 104 
കകസുകള് റതിക്പൊര്ട്ട് സെയ്തതിൽ  99 കകസുകള് 
തതിരുവനന്പുരം ജതിലെയതിൽ മാ്മാണ്.  ഇത് 
2016-17 -ൽ യഥാക്രമം 90 ഉം 67 ഉം ആണ്.  ഇത് 
2017-18 കാലഘട്ടത്തിൽ യഥാക്രമം 63 ഉം 48 
ഉം ആയതിരുന്നു. കകരളത്തിൽ ആസക 2014-ൽ 
2046455 ്വറൽ പനതി റതിക്പൊര്ട്ട് സെയ്തിട്ടുണ്്. 
2016-17-ൽ ഇത് 1,541,441 ഉം  2017-18 -ൽ  
2,149,204 ഉം ആണ്.  2016-17 & 2017-18 (ജൂ്ല  
വസര) െ തിക്ന്ഗുനതിയക്കും  ്വറൽ പനതിക്കും 
െ തികതിത്കതെതിയവരുസെ ജതിലെ തതിരതിച്ചുള്ള വ തിവരം 
അനുബന്ം 4.2.2 -ൽ സകാടുത്തിരതിക്കുന്നു. 
 
മകലറടിയ
കെതിഞ്ഞ കുസറ ദശാബ്ദങ്ങളായതി നമ്മുസെ 
രാജത്യത്തിസറെ  സപാതജനാകരാഗത്യ കമഖല 
കനരതിടുന്ന സവല്ലുവ തിളതി  അകനാഫതിലെ്  
സകാതകുകളതിലൂസെ  പകരുന്ന  മകലറതിയ  

കരാഗമാണ്. ഇതതിസറെ നതിര്മാര്ജനം 
ലക്ഷത്യമതിടുന്ന വ തിവ തിേ കദശരീയ പരതിപാെതികള് 
പരതിമതിതമായ വ തിജയം കനടുന്നു. എഴുപതകളുസെ 
ആരംഭത്തിൽ കകരളത്തിൽ നതിന്നും മകലറതിയ 
കരാഗം നതിര്മാര്ജനം സെസയ്ങ്തിലും  ഒരു 
സപാതജനാകരാഗത്യ സവല്ലുവ തിളതിയായതി ഇക്പൊള് 
ഉയര്ന്നു വരുന്നു. മകലറതിയ കരാഗബാേതിത 
െംസ്ാനങ്ങളതിൽ നതിന്നുള്ള വന്കതാതതിലുള്ള 
കുെതികയറ്റം  കാരണം അടുത്കാലത്ായതി  പ്രശ്നം 
കൂടുതൽ വഷളായതി. ഫാൽെതിപ തിയം മകലറതിയയുസെ 
അനപാതം കകരളത്തിൽ ൊവോനത്തിൽ 
വര്േതിച്ചു വരതികയാണ്. തകദ്ശരീയമായതി  മകലറതിയ 
നരീക്ം സെയ്ൽ െംസ്ാനസത് എെ്.ഡതി.ജതി. 
ലക്ഷത്യങ്ങളതിൽ ഉള്സ്പെടുത്തിയതിട്ടുസണ്ങ്തിലും അത്  
നതിറകവറ്റുന്നതതിനള്ള  പ്രശ്നങ്ങള് പലതാണ്. 
ദ്രുത നഗരവൽക്രണം,  ജതിലെകളതിസല 
വ തിപുലമായ അെതിസ്ാന ൌകരത്യ വ തികെനം, 
നഗര പ്രകദശത്് അനതിയ�തിതമായ 
നതിര്മ്ാണ പ്രവര്ത്നങ്ങള്, കാലാവസ്ാ 
വത്യതതിയാനം നതിമതിത്ം സകാതകുകളുസെ ജരീവ തിത 
പരതിണാമത്തിൽ   ഉണ്ായ മാറ്റം  എന്നതിവയാണ് 
എെ്.ഡതി.ജതി ലക്ഷത്യം കനെതിസയടുക്കുന്നതതിൽ 
വല തിയ തെെം. കകരളത്തിസല മകലറതിയയുസെ 
വാര്ഷ തിക കണക്കുകള്  2000-ൽ കുറവം  
മരണനതിരക്് വളസര കുറവമാണ് എങ്തിലും  
പ്രോന പ്രശ്നം  ആഭത്യന്ര മകലറതിയ  വര്ദ്ധന 
യാണ്. തതിരുവനന്പുരം, സകാലെം, കകാെതികക്ാെ്, 
മലപ്പുറം, കണ്ണൂര് ജതിലെകളതിൽ കെതിഞ്ഞ ഏതാനം 
വര്ഷങ്ങളായതി തകദ്ശരീയ മകലറതിയ പ തിെതിമുറുക്കുന്നു. 
കര്ണാെകയതിസല  വളസര ഉയര്ന്ന മല്നതി 
നതിരക്കുള്ള ജതിലെകളുസെ െമരീപത്കയാൽ 
കാെര്കകാെ് ജതിലെയതിൽ   വര്ഷങ്ങളായതി 
വളസരയേതികം മല്നതി ഉണ്്. നമ്മുസെ 
െംസ്ാനസത് പെതിഞ്ഞാറന് തരീരത്ള്ള 
മരീന്പ തിടുത്ക്ാരുസെ െംഘം തരീരകദശ 
ജതിലെകളതിൽ മകലറതിയ പെരുന്നതതിനള്ള  ഒരു 
ഭരീഷണതിയാണ്. 

ജാപ്നരീസ് 
എന്ടസഫനലറ്ടിസ്
ഇത് മസ്തതിഷ്ക്സത് ബാേതിക്കുന്ന സകാതകു 
ജനത്യമായ എന്്െഫ്ലറ്റതിെതിസറെ  ഒരു 
രൂപമാണ്. സനൽവയലുകളുസെ ൊന്നതിേത്യം 
മൂലം കകരളത്തിൽ  ഈ കരാഗ ൊേത്യത 
കൂടുതലാണ് കാരണം ഈ കരാഗം പരത്ന്ന 
്വറെ് വാഹകരായ  സകാതകുകള്  
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സാമ്പത്തിക അവല�ാകനം 2017, ലകരള സംസ്ാന ആസൂത്രണ ല�ാര്ഡ്  

സനൽവയലുകളതിസല സവള്ളസക്ട്ടുകളതിൽ  
പെര്ന്ന് കതിെക്കുന്നു. മല തിനമായ സവള്ളത്തിൽ 
മുട്ടയതിടുന്ന കയുസലസൈ്  സകാതകതിസറെ തനതായ 
െത്വഭാവം മറ്റ് കമഖലകളതിൽ കരാഗ ൊദ്ധത്യതകള് 
വര്ദ്ധതി്പെ തിക്കും. ജാ്പെനരീെ് എന്സെഫ്ലറ്റതിെ്  
(സജ.ഇ.) കദശാെന പക്ഷ തികളുസെ ൊന്നതിദ്ധത്യം 
വെതി ്കമാറ്റം സെയ്സ്പെടുന്നു എന്നത്  അേതിക 
അപകെമാണ് കാരണം നമ്മുസെ നാട്ടതിൽ   
കദശാെന പക്ഷ തികസള ആകര്ഷ തിക്കുന്ന നതിരവേതി 
െകങ്തങ്ങളുണ്്. എന്നാൽ സജ.ഇ. സക്തതിസര 
ഫലപ്രദമായ വാസൈതിന് ഉള്ളതതിനാൽ വാസൈതികനഷന് 
ശക്തതിസ്പെടുത്ന്നതതിലൂസെ അതതിസറെ നതിയ�ണ 
പരതിപാെതിയതിൽ നമുക്് ശുഭാപ് തി വ തിശത്വാെമുണ്്. 

ജല ജന്യ കരാഗങ്ങള്
കെതിഞ്ഞ വര്ഷസത് അകപക്ഷ തിച് 2017 ൽ കടുത് 
വയറതിളക് കരാഗങ്ങളതിൽ കുറവണ്ായതിട്ടുണ്്. 
സഹ്പെ്റ്ററ്റതിെ്-എ, ്െകഫായ്ഡ് എന്നരീ 
കരാഗങ്ങളതിൽ  2017 ൽ ഗണത്യമായ കുറവണ്ായതി 
എന്നാൽ സഹ്പെ്റ്ററ്റതിെ് കരാഗബാേമൂലം 
മരണം നെന്നതായതി െംശയതിക്കുന്നു. ഈ വര്ഷം  
മലപ്പുറം, തൃശ്ശൂര്, കകാെതികക്ാെ്, പാലക്ാെ്, 
തതിരുവനന്പുരം, കണ്ണൂര് എന്നതിവ തിെങ്ങളതിലാണ് 
കൂടുതൽ ജല ജനത്യ കരാഗങ്ങള് റതിക്പൊര്ട്ട്  
സെയ്ത്. മലപ്പുറം, കകാെതികക്ാെ്, വയനാെ്, 
എറണാകുളം, സകാലെം, തൃശൂര്, പത്നംതതിട്ട 
എന്നതിവ തിെങ്ങളതിൽ സഹ്പെ്റ്ററ്റതിെ് എ കൂടുതൽ 
ആയതിരുന്നു. പാലക്ാെ് ജതിലെയതിൽ ഏറ്റവം കൂടുതൽ 
്െകഫായ്ഡ് സ്തിരരീകരതിച്ചു. 

ജതിലെയുസെ പല ഭാഗങ്ങളതിലും പ്രകതത്യകതിച് 
ആദതിവാെതി തരീരകദശ പ്രകദശങ്ങളതിൽ 
സുരക്ഷ തിതമായ കുെതിസവള്ള ലഭത്യതയതിസലെന്നത  
ജലജനത്യ കരാഗങ്ങള്ക്് പ്രോന കാരണമായതി  
ചൂണ്തിക്ാട്ടുന്നു. കതിണറുകള്, പ്്,  ൊങ്ര് 
കലാറതിയതിലൂസെ വ തിതരണം സെയ് സവള്ളം, സപാത 
ജലവ തിതരണ ്പ്പെ തിസല തകരാറുകള് നതിമതിത്ം 
കുെതിസവള്ളകത്ാസൊ്പെം  അഴുക്കുൊൽ സവള്ളം 
കലരുന്നത്, ജലക്ാതസ്സുകളതിൽ മാല തിനത്യങ്ങള് 
ഉള്സ്പെസെയുള്ള അവശതിഷ്ങ്ങള്, വാണതിജത്യ 
ആവെത്യങ്ങള്ക്കുള്ള ഐെ് ഉപകയാഗതിച് 
ശരീതള  പാനരീയങ്ങള് തയ്ാറാക്കുന്നത്, 
മല തിനമായ ജലം ഉപകയാഗതിച് സവൽക്ം രൈതിങ്് 
തയ്ാറാക്കുന്നത്  തെങ്ങതിയ സുരക്ഷ തിതമലൊത് 
ജല ക്ാതസ്സുകള്  ജല ജനത്യ കരാഗങ്ങള്ക്കു  
കാരണമണ്. ൊംക്രമതിക കരാഗങ്ങള് തെയാനം 
നതിയ�തിക്ാനം 2017 നവംബര് മുതൽ 2018 

ഡതിെംബര് വസര  "ജാഗ്ത" എന്ന കപരതിൽ 
നെ്പെ തിലാക്കുന്ന  ഒരു വര്ഷസത് പ്രവര്ത്ന 
പദ്ധതതി ആകരാഗത്യവകു്പെ്തയ്ാറാക്തിയതിട്ടുണ്്.

എച്.ഐ.വടി/എയ്ഡ്്സ്
ഇന്ത്യയതിൽ 2.4 ദശലക്ഷം ആളുകള് 
എച്.ഐ.വ തി  ബാേതിതരായതി കെതിയുന്നുസവന്ന് 
കണക്ാക്സ്പെടുന്നു. എച്.ഐ.വ തി യുസെ 
വത്യാപനം നതിയ�തി ക്കുക, എച്.ഐ.വ തി/
എയ്ഡ്െ് കരാഗത്തികനാെ് പ്രതതികരതിക്ാനള്ള 
െംസ്ാനത്തിസറെ കെതിവ് ശക്തതിസ്പെടുത്ക 
എന്നരീ ലക്ഷത്യങ്ങകളാസെ പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന 
അഗ്ഗാമതിയായ സ്ാപനമാണ് കകരള 
െംസ്ാന  എയ്ഡ്െ്  നതിയ�ണ 
സൊ്െറ്റതി.  കദശരീയ എയ്ഡ്െ് കണ്കട്രാള് 
പരതിപാെതി െംസ്ാനത്് നെ്പൊക്ാനാണ് ഈ 
സ്ാപനം രൂപരീകരതിചത്. 

െംസ്ാനസത് എച്.ഐ.വ തി മഹാമാരതി 
എന്ന പകര്ചാവത്യാേതി മുഖത്യമായും 
കക�രീകരതിച തിരതിക്കുന്നത്, മയക്കുമരുന്ന് 
കുത്തിവയ്ക്കുന്നവര്ക്തിെയതിൽ 4.95 
ശതമാനം, പുരുഷന്ാരുമായതി ്ലംഗതിക 
ബന്ധത്തികലര്സ്പെടുന്ന പുരുഷന്ാരുസെയതിെയതിൽ 
(എം.എെ്.എം) 0.36 ശതമാനം, െ്്രീ 
്ലംഗതിക സതാെതിലാളതികളുസെയതിെയതിൽ 
(എഫ്.എെ്.ഡബ് തിയു) 0.73ശതമാനം 
എന്ന കതാതതിലാണ്. െ്്രീ ്ലംഗതിക 
സതാെതിലാളതികള്ക്തിെയതിലും, പുരുഷന്ാരുമായതി 
്ലംഗതികബന്ധത്തികലര്സ്പെടുന്ന 
പുരുഷന്ാര്ക്തിെയതിലുമുള്ള  എച്.ഐ.വ തി 
വത്യാപനം ഒരു ശതമാനത്തിൽ താസെയും, 
മയക്കുമരുന്ന് കുത്തിവയ്ക്കുന്നവര്ക്തിെയതിൽ 
4.95 ശതമാനവമാണ്.   മയക്കുമരുന്ന് കുത്തി 
വയ്ക്കുന്നവര്ക്തിെയതിസല എയ്ഡ്െ്  വത്യാപനം 
2007-ൽ 9.57ശതമാനവം 2008-ൽ 5.3 
ശതമാനവം 2011-ൽ 4.95 ശതമാനവം 
ആയതിരുന്നു. ഇക്പൊഴുള്ള കണക്കുകള് 
സൂെ തി്പെ തിക്കുന്നത് െംസ്ാനസത് എച്.ഐ.വ തി 
കരാഗ െംക്രമണം മതിക്വാറും ഉയര്ന്ന അപകെ 
ൊദ്ധത്യതയുള്ള വത്യക്തതികളതിലും അവരുസെ 
്ലഗതിക പങ്ാളതികളതിലും ഒതങ്ങതി നതിൽക്കുന്നു 
എന്നാണ്. പ്രോന ൊംക്രമതിക കരാഗങ്ങളുസെ 
വത്യാപനം ൊംക്രമതിക കരാഗങ്ങളുസെ വത്യാപനം 
െംബന്ധതിച താരതമത്യ വ തിശകലനം പട്ഥിേ 4.2.3 
ൽ നൽകതിയതിട്ടുണ്്.
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അദ്ധ്യായം 4, സയാമൂഹധ്സസവനം

പട്ഥിേ 4.2.3
കേരളത്ഥിടല സയാംക്രമഥിേ കരയാഗങ്ങളുടെ വ്യയാപനം

കരാഗം 2013 2014 2015 2016 2017 
(ഒക്കൊബര് 

വസര)
കരാഗതി 

കള് മരണം കരാഗതി 
കള് മരണം കരാഗതി 

കള് മരണം കരാഗതി 
കള് മരണം കരാഗതി 

കള് മരണം

സഡങ്തി്പെനതി 7,938 29 2,548 13 4,114 29 7,218 21 18,943 34

മകലറതിയ 1,634 0 1,751 6 1,549 4 1,540 3 816 3

സ്തിരരീകരതിച െ തിക്കുന്-
ഗുനതിയ 247 0 264 0 152 0 124 0 70 0

ജാ്പെനരീെ് എന്സെ-
ഫ്ലറ്റതിെ് (സജ.ഇ.) 2 0 3 2 0 0 1 0 0 0

സലപ്കറ്റാ്്കറാ-
െതിെ് 814 34 1,075 43 1,098 43 1,710 35 1,028 13

സഹ്പെ്റ്ററ്റതിെ് - എ 6,166 8 2,833 6 1,980 10 1,351 10 717 7

കകാളറ 20 0 8 1 1 0 10 0 6 1

്െകഫായ്ഡ് 2,930 0 1,955 0 1,772 0 1,668 2 295 0

എ.ഡതി.ഡതി (ഡകയറതിയ) 411,819 2 442,109 5 467,102 4 493,973 14 379,413 5

െ്ക്രബ്ബ്   ്െഫെ് 68 0 433 6 1,149 15 633 3 205 1

കല അെര് 0 0 1 0 4 0 2 0 0 0

്കെനൂര്  കഫാറ-
െ്റ്റ് ഡതിെരീെ് 1 0 6 0 102 11 9 0 0 0

എെ് 1 എന് 1 32 1 62 15 900 80 22 1 1,328 75

പനതി
ഒ.പ തി. 2,922,351

23
2,655,507

29
2,676,842

26
2,641,311

18
2,858,291

95
ഐ.പ തി. 119,998 85,959 96,189 80,049 95,433

വയറതിളക്കരാഗങ്ങള് - - - - - - 326,517 10 293,431 4

എറെറതിക്  പനതി - - - - - - 1,192 0 250 0

മരീെതിൽെ് - - - - - - 870 3 347 0

െ തിക്ന് കപാസൈ് - - - - - - 12,698 1 20,185 9

അവലംബം: ആകരാഗ്യ വകുപ്് ഡ്യറക്െകററ്്

സാം്മടികകതര കരാഗങ്ങള്
മനഷത്യജരീവന് ഭരീഷണതിയായതിട്ടുള്ളത് 
അര്ബുദം, പ്രകമഹം, കാര്ഡതികയാവാസ്കുലാര് 
കരാഗങ്ങള്, ശത്വാെകകാശെംബന്ധമായ 
കരാഗങ്ങള് എന്നരീ ൊംക്രമതികകതര 
കരാഗങ്ങളാണ്.  ഇത്രം കരാഗങ്ങള് 
നതിയ�തിക്കുന്നതതിനം തെയുന്നതതിനമുള്ള 
നെപെതികള് െത്വരീകരതിച തിസലെങ്തിൽ ഭാവ തിയതിൽ 
ഉണ്ാക്ാനതിെയുള്ള കഷ്നഷ്ങ്ങള് വളസര 
വലുതായതിരതിക്കും.  പ്രായാേതികത്യവം ജരീവ തിത 
രരീതതികളും ഇതതിസന െത്വാേരീനതിക്കുന്നു.  താെ്ന്ന 
വരുമാനക്ാസര െംബന്ധതിച് മരുന്നുകളുസെ 
ഉയര്ന്ന വ തിലയും െ തികതിത്ക്ാവശത്യമായ 
സുദരീര്ഘമായ കാലപരതിേതിയും വ് തിച 
ൊ്ത്തിക ബാേത്യത വരുത്ന്നതാണ്. 
വന്കതാതതിൽ ആധുനതികവൽക്രണവം 

നഗരവൽക്രണവം, ജരീവ തിത രരീതതിയതിലുള്ള മാറ്റം, 
മദത്യം, പുകയതില എന്നതിവയതിലുള്ള ആശ്രയതത്വം, 
്വറ്റ് കകാളര് സതാെതിലുകള്ക്കുള്ള മുന്ഗണന, 
വ തിെ തി്മായ ഭക്ഷണരരീതതികള്, ശാരരീരതിക 
പ്രയത്ത്തിന് കുറഞ്ഞ മുന്ഗണന, ജനങ്ങളുസെ 
ഉയര്ന്ന തലത്തിലുള്ള മാനെതിക െമ്ര്ദ്ം 
എന്നതിവ െംസ്ാനത്് ൊംക്രമതികകതര 
കരാഗങ്ങള് ഉണ്ാകുന്നതതിന്   െ തില 
കാരണങ്ങളാണ്.

ഇന്ത്യയതിൽ അസക മരണത്തിസറെ 42ശതമാനം 
എന്.െതി.ഡതി. മൂലമാണ്. കകരളത്തിൽ 
ഈ അവസ് ഏറ്റവം ഗൗരവമുള്ളതാണ് 
എസന്ന്നാൽ 30 വയെതിനം 59 വയെതിനം 
ഇെയതിലുള്ള സമാത്ം മരണത്തിസറെ 52 
ശതമാനത്തിൽ അേതികവം എന്െതിഡതി 
മൂലമാണ്. ്ഹ്പെര്സെന്ഷന്, പ്രകമഹം, 
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സാമ്പത്തിക അവല�ാകനം 2017, ലകരള സംസ്ാന ആസൂത്രണ ല�ാര്ഡ്  

കാര്ഡതികയാ വാസ്കുലര് കരാഗങ്ങള്, െ്കട്രാക്്, 
കാന്െര് തെങ്ങതിയവയാണ് കകരളത്തിസല 
പ്രോന ൊംക്രമതികകതര  കരാഗങ്ങള്. 
കകരളത്തിസല പ്രായപൂര്ത്തിയായ പുരുഷന്ാരതിൽ 
27 ശതമാനവം പ്രകമഹ കരാഗതികളാണ്. 
ഇന്ത്യയതിൽ 15 ശതമാനവം. ജനെംഖത്യയതിൽ 19 
ശതമാനം െ്്രീകള്  പ്രകമഹകരാഗതികളാണ്.  
ഇന്ത്യയതിൽ ഇത്  11ശതമാനം മാണ്. ജനതിതക 
പ്രവണത, ഭക്ഷണ ശരീലങ്ങള്, ഉദാെരീനമായ 
ജരീവ തിതരരീതതി എന്നതിവ ഈ പ്രതതിഭാെത്തിന 
കാരണമായതി കരുതസ്പെടുന്നു. പ്രായപൂര്ത്തിയായ 
പുരുഷന്ാരതിൽ  40.6 ശതമാനം ഉം 
പ്രായപൂര്ത്തിയായ െ്്രീകളതിൽ 38.5 ശതമാനം 
ഉം ഇന്ഡത്യയതിൽ യഥാക്രമം 30.7 ശതമാനം ഉം 
31.9 ശതമാനം ഉം ്ഹ്പെര്സെന്ഷനള്ളവരാണ്. 
സപാണ്ത്െതി, ്ഹ്പെര്ല തിപ തിസഡമതിയ, 
ഹൃദയാഘാതം, െ്കട്രാക്് തെങ്ങതിയവ ഉയര്ന്ന 
നതിരക്തിലാണ്. കദശരീയ ശരാശരതിസയ അകപക്ഷ തിച് 
കകരളത്തിസല പുരുഷന്ാരതിൽ കാന്െര് 
മരണനതിരക്് വളസര കൂടുതലാണ്.

അെയുതകമകനാന് സെറെര് കഫാര് സഹൽത്് 
െയന്െ് സ്റഡരീെ് നെത്തിയ െര്കവ്വയതിൽ 
െംസ്ാനസത് എന്െതിഡതി ൊഹെരത്യം  
കൂടുതൽ വഷളായതിട്ടുണ്്. മൂന്ന് കപരതിൽ ഒരാള്ക്് 
്ഹ്പെര്സെന്ഷനം അഞ്് കപരതിൽ ഒരാള് 
പ്രകമഹവമുസണ്ന്നാണ് െര്കവ്വ പറയുന്നത്. 
രക്തത്തിസല പഞ്ൊരയും  രക്തെമ്ര്ദവം 
കനരസത് കസണ്ത്തിയാലും   ൊോരണ 
നതിലവാരം ലഭതിക്ാനളള ൊേത്യത 
മാനദണ്ങ്ങളുമായതി താരതമത്യം സെയ്യുക്ാള് 
വളസര കുറവാണ്. 18 വയസ്തിന മുകളതിലുള്ള 
മുതതിര്ന്ന ആളുകളതിൽ ശരാശരതി മൂന്നതിസലാന്ന് 
കപര്ക്്   ്ഹ്പെര്സെന്ഷനം അഞ് തിൽ   
ഒരാള്ക്കു പ്രകമഹവമാണ്. ്ഹ്പെര് സെന്ഷനം 
പ്രകമഹവമുള്ളവരതിൽ   ്ഹ്പെര്സെന്ഷന്  
നതിയ�ണവം  (140 എം.എം/എച്ജതി. യതിൽ 
കുറവം   ഡയകസ്റാളതിക് രക്തെമ്ര്ദ്ം 90 
എം.എം/ എച്ജതി യതിൽ കുറവം), ഡയബറ്റതിെ് 
നതിയ�ണവം (ഭക്ഷണത്തിന മുന്പ് 126 
മതിലെ തിഗ്ാം / ഡതി.എൽ.യതിൽ കുറവം) യഥാക്രമം 
13 ശതമാനം ഉം  16 ശതമാനം ഉം കുറവായതി 
കാണുന്നു. പാശ്ാതത്യ ജനതയതിസല നതിയ�ണ 
നതിരക്കുകള് 50 ശതമാനത്തിലേതികം 
വരും. കൂൊസത പ്രായപൂര്ത്തിയായ നാലു 
കപരതിൽ ഒരാളതിൽ  പുകയതിലയുസെ ഉപകയാഗം 
റതിക്പൊര്ട്ടുസെയ്യുകയും 30 ശതമാനത്തിലേതികം 
മദത്യം  ഉപകയാഗതിക്കുകയും സെയ്യുന്നു. ശരാശരതി 

69 ശതമാനം കപര് ശുപാര്ശസെയ്സ്പെട്ട 
നതിരക്ായ 5 ഗ്ാം / ദ തിവെം എന്നതതികനക്ാള് 
കൂടുതൽ ഉപ്പു ഉപകയാഗതിക്കുന്നവരാണ്. 
പഠനവ തികദയമാക്തിയവരതിൽ നാല തിൽ മൂന്ന് 
ആളുകളും  (77.8 ശതമാനം) ഒരു ദതിവെം 
ശുപാര്ശ സെയ്സ്പെട്ട 3  കനരകത്ക്ാള് കുറഞ്ഞ 
അളവ തിൽ പചക്റതി ഉപകയാഗതിക്കുന്നവരും 86 
ശതമാനം കപരും രണ്ടു കനരകത്ക്ാള് കുറഞ്ഞ 
അളവ തിൽ പെങ്ങള് ഉപകയാഗതിക്കുന്നവരും 
ആണ്. ഏറ്റവം പുതതിയ ക്ാബൽ അഡൽറ്റ് 
ടുബാകക്ാ െര്സവ്വ കണക്കുകള് പ്രകാരം 
കകരളത്തിൽ പുകയതില ഉപകയാഗം 
എട്ടുശതമാനമായതി   കുറഞ്ഞതിരതിക്കുന്നത്  
െംസ്ാനത്തിസറെ കനട്ടമാണ്. ്ഹ്പെര് 
സെന്ഷകറെയും പ്രകമഹത്തിസറെയും വളസര കുറഞ്ഞ 
അളവ തിലുള്ള നതിയ�ണം അെതിയന്തിരമായതി 
ശ്രദ്ധ സെലുകത്ണ്തണ്്. തകദ്ശ െത്വയംഭരണ 
സ്ാപനങ്ങളതിലൂസെയും െ്കൂളുകളതിലൂസെയും 
എന്.െതി.ഡതിയുസെ എലൊ അപകെൊേത്യതകളും  
(പുകയതില, മദത്യം, അനാകരാഗത്യകരമായ 
ഭക്ഷണക്രമം, ശാരരീരതിക പ്രവര്ത്തിയതിലൊയ്മ)  
കുറയ്ക്കുന്നതതിനള്ള ത�ങ്ങള് നെ്പെ തിലാക്കുന്നു. 
എന്നതിരുന്നാലും പ്രകമഹം,   ്ഹ്പെര് സെന്ഷന് 
എന്നതിവ നതിയ�തിക്കുന്നതതിന് സെക്ണ്റതി 
പ്ര തിവന്ഷന് കൂടുതൽ സമചസ്പെടുകത്ണ്തണ്്. 

അര്ബുദം
ജനെംഖത്യയുസെ എലൊവ തിഭാഗങ്ങസളയും 
ബാേതിക്കുന്ന ഒരു പ്രോന കരാഗമാണ് 
അര്ബുദം.  കകരളത്തിൽ എലൊവര്ഷവം 35,000 
പുതതിയ അര്ബുദകരാഗതികള് തങ്ങളുസെ കരാഗം 
തതിരതിചറതിയുന്നു.  വര്ഷാവര് ഷം ഒരു ലക്ഷം 
കപര് ഇതതിന െ തികതിത് കതടുന്നു.  സമഡതിക്ൽ 
കകാകളജുകള് കൂൊസത റരീജണൽ കാന്െര് 
സെറെര്, മലബാര് കത്യാന്െര് സെറെര്, 
സകാച തിന് കത്യാന്െര് ആന്ഡ് റതികെര്ച് സെറെര് 
എന്നരീ െര്ക്ാര് കമഖലയതിലുള്ള ആശുപ്തികളും 
അര്ബുദത്തിന് െ തികതിത് നൽകതി വരുന്നു.  
ഈ സ്ാപനങ്ങള് കൂൊസത എലൊ പ്രോന 
െര്ക്ാര് സമഡതിക്ൽ കകാകളജുകളും കത്യാന്െര് 
െ തികതിത് നൽകുന്നുണ്്. കനരകത്കരാഗം 
തതിരതിചറതിയാതതിരതിക്കുക, വന്െ തികതിത്ാസെലവ്, 
തച്ഛമായ െ തികതിത്ാ ൌകരത്യങ്ങള്, 
അവകബാേമതിലൊയ്മ എന്നരീ കാരത്യങ്ങള് 
ഈ കരാഗം വന്ന് മരതിക്കുന്നവരുസെ എണ്ം 
വര്ദ്ധതി്പെ തിക്കുന്നു. 
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മലബാര് ക്യാന്സര് ടസറെര്
കകരള െര്ക്ാരതിനകരീെതിലുള്ള ഒരു 
െത്വയംഭരണസ്ാപനമാണ് കണ്ണൂരതിസല 
മലബാര് കത്യാന്െര് സെറെര്.  വെക്ന് 
കകരളത്തിസല ജനങ്ങള്ക്് അര്ബുദെ തികതിത് 
നൽകാന് സ്ാപ തിതമായതാണ് മലബാര് 
കത്യാന്െര് സെറെര്.  ഇവ തിസെ 200 കപസര കതിെത്തി 
െ തികതിത്തിക്ാന് ൊേതിക്കും.  അര്ബുദകരാഗതികസള 
െ തികതിത്തിക്കുന്നതതിനായതി ഏറ്റവം പുതതിയ 
െംവ തിോനങ്ങള് ഇവ തിസെയുണ്്.  2016-17 
ൽ  മലബാര് കത്യാന്െര് സെറെറതിൽ െ തികതിത് 
ലഭതിചതതിൽ 3971 കപര് കതിെത്തി െ തികതിത് 
ലഭത്യമായവരും 60834 കപര് ഔട്ട്കപഷത്യറെ്സുമാണ്.  
ഓകരാ വര്ഷവം റതിക്പൊര്ട്ട് സെയ്യുന്ന പുതതിയ 
കകസുകളുസെ ശരാശരതി എണ്ം 4392 ആണ്.

മാനസടികാകരാഗ്യം
ഭാരതസെന്െെ് 2011 പ്രകാരം 
കകരളത്തിസല ജനെംഖത്യയുസെ 0.20ശതമാനം 
മാനെതിക കരാഗങ്ങളുള്ളവരും 0.20ശതമാനം 
മാനെതിക്വകലത്യമുള്ളവരുമാണ്.  
കദശരീയശരാശരതി യഥാക്രമം 0.06ശതമാനംവം 
0.12ശതമാനംവമാണ്.  കദശരീയ ശരാശരതിയുമായതി 
താരതമത്യം സെയ്യുക്ാള് കകരളത്തിസല നതിരക്് 
വളസര കൂടുതലാണ്.  ശാരരീരതികാകരാഗത്യത്തിന് 
നൽകുന്ന പ്രാോനത്യം കണക്തിസലടുക്കുക്ാള് 
മാനെതികാകരാഗത്യത്തിന് കകരളത്തിൽ പ്രാോനത്യം 
കുറവാണ്. 

ഒരു മാനെതികാകരാഗത്യനയത്തിന് 
െംസ്ാനെര്ക്ാര് 2013 സമയ് മാെം 
രൂപം നൽകതി അംഗരീകരതിച്ചു.  ഈ നയത്തിൽ 
നതിര്കദ്ശതിക്സ്പെട്ടതിട്ടുള്ള പ്രോന കാരത്യങ്ങള് 
ഇവയാണ്.  മാനെതികാെത്വസ്ത്യത്തിസറെ 
െ തികതിത് തെകങ്ങണ്ത് ്പ്രമറതി സഹൽത്് 
സെറെറുകളതിൽ നതിന്നാണ്.  ്െകത്യാട്രതിക് 
സമഡതിെതിന് വകുപ്പും മകനാകരാഗാശുപ്തികളും, 
റഫറൽ െംവ തിോനങ്ങളാക്ണം. കൂൊസത 
മാനെതികകരാഗം െ തികതിത്തിച്ചുകഭദമാക്കുന്നതതിനം 
തെയുന്നതതിനം ഗകവഷണം കപ്രാത്ാഹതി്പെ തിക്ണം.  
നയത്തിൽ നതിര്കദ്ശതിക്സ്പെട്ടതിട്ടുള്ള മസറ്റാരു 
കാരത്യം മകനാകരാഗങ്ങസള്പെറ്റതി സപാതജന 
അവകബാേം സൃഷ് തിക്കുന്ന ഒരു കബാേവത്കരണ 
പരതിപാെതിയാണ്.  പരതിശരീലനം കനൊന് 
തയ്ാറായതി മുകന്നാട്ട് വരുന്ന കഡാക്െര്മാര്ക്് 

അവര് െത്വകാരത്യ കമഖലയതിലായാലും െര്ക്ാര് 
കമഖലയതിലായാലും ൌജനത്യമായതി പരതിശരീലനം 
നൽകണം.  മാനെതികകരാഗതികളുസെ 
പുനരേതിവാെത്തിനം പരതിെരണത്തിനം വ തിവ തിേ 
വകുപ്പുകളുസെ ഏകകാപ തിച്ചുള്ള പ്രവര്ത്നവം 
പുതതിയ െംസ്ാന മാനെതികാകരാഗത്യനയം 
വ തിഭാവനം സെയ്യുന്നു. 
കകരളത്തിൽ മൂന്ന് മാനെതികാകരാഗത്യ കക�ങ്ങ 
ളതിലായതി 1366 കതിെക്കള് നതിലവ തിലുണ്്.  മാെം 
കതാറും 10080 ഔട്ട്കപഷത്യന്സുമായതി എലൊ 
ജതിലെകളതിലും ജതിലൊമാനെതികാകരാഗത്യപരതിപാെതി 
പ്രവര്ത്തിച്ചുവരുന്നു.  പ്രെ്തത കക�ങ്ങളതിലൂസെ 
പുനരേതിവാെ ൌകരത്യവം നൽകതിവരുന്നു.  
അവകബാേമതിലൊയ്മ, സപാതമകനാഭാവം, 
കുടുംബാംഗങ്ങളുസെ ശ്രദ്ധക്കുറവ്, തെര് 
നെപെതികളുസെ അഭാവം തെങ്ങതിയവയാണ് 
ശ്രദ്ധയതിൽസ്പെട്ടതിട്ടുള്ള പ്രോന പ്രശ്നങ്ങള്.  
െംസ്ാനെര്ക്ാര് 26 പകൽ വരീടുകള് ആരംഭതി 
ച തിട്ടുണ്്.  കരാഗം കഭദമായ 506 കപര്ക്് ഇതതിസറെ 
പ്രകയാജനം ലഭതിക്കുന്നു.

ജടില്ാ മാനസടിക ആകരാഗ്യ 
പരടിപാെടി
െംസ്ാനസത് 14 ജതിലെകളതിലും ജതിലൊ 
മാനെതികാകരാഗത്യ പരതിപാെതി (ഡതി.എം.എച്.പ തി) 
പ്രവര്ത്തിക്കുന്നു. 2014 -ഓടു കൂെതി തതിരുവനന്പുരം 
ജതിലെ മാനെതികാകരാഗത്യം പ്രാഥമതിക 
െ തികതിത്ാ പദ്ധതതികളതികലക്് വ തിജയകരമായതി 
െംകയാജതി്പെ തിച തിരതിക്കുന്നു. ഇക്പൊള് ജതിലെയതിസല 
എലൊ പ തി.എച്.െതികളതിലും െതി.എച്.െതികളതിലും  
ബന്ധസ്പെട്ട ആശുപ്തികളതിസല പരതിശരീലനം 
ലഭതിച കഡാക്െര്മാര്  മാനെതികാകരാഗത്യ 
ക്തിനതിക്കുകള് നെത്ന്നു. മരുന്നുകള് തങ്ങളുസെ 
അടുത്ള്ള പ്രാഥമതിക ആകരാഗത്യ കക�ങ്ങളതിൽ 
നതിന്ന് കരാഗതികള്ക്് ലഭത്യമാക്കും. െംസ്ാനം   
മുഴുവനം ഇത വത്യാപ തി്പെ തിക്ാന്  ശ്രമതിക്കുന്നു. 
െംസ്ാനത്് ഡതിഎംഎച്പ തിയതിൽ നതിന്ന് 
ഓകരാ മാെവം 17,000 കരാഗതികള് െ തികതിത് 
കതടുന്നുണ്്. സപാത ജനങ്ങള്ക്കു അവകബാേം 
സൃഷ് തിക്കുന്നതതിനായതി വ തിവര വ തിജ്ാന വ തിനതിമയ 
പ്രവര്ത്നങ്ങള്, മാനെതികാകരാഗത്യവം 
പ്രാഥമതികാകരാഗത്യവം ശരതിയായതി 
ബന്ധസ്പെടുത്ന്നതതിനായതി കഡാക്െര്മാര്ക്കും 
നെ് സുമാര്ക്കും ഫര്മെതിസ്റ്റുകള്ക്കും ആകരാഗത്യ 
പ്രവര്ത്കര്ക്കും  പരതിശരീലനം,  ലഹരതി 
വെ്തക്ളുസെ ദുരുപകയാഗം, ആത്ഹതത്യ തെയൽ, 
വകയാജന മാനെതികാകരാഗത്യം, മാനെതിക 
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െമ്ര്ദ്ം എന്നതിവ പ്രവര്ത്നങ്ങളാണ്. 
െമഗ് മാനെതികാകരാഗത്യ പദ്ധതതിയുസെ 
ഭാഗമായതി  മാനെതിക ്വകലത്യമുള്ളവര്ക്ായതി 
പകൽ പരതിെരണ കക�ങ്ങള് ആരംഭതിച്ചു. 
ഇക്പൊള് െംസ്ാനത്് 26 പരതിെരണ 
കക�ങ്ങള് പ്രവര്ത്തിക്കുന്നുണ്്. വ തിദത്യാലയ  
മാനെതികാകരാഗത്യ പരതിപാെതി എന്എച്എം 
െഹകരണകത്ാസെ െംസ്ാനത്് 
നെ്പെ തിലാക്കുന്നു. 

െംസ്ാനസത്ാട്ടാസകയുള്ള 170 ഫാമതില തി 
സഹൽത്് സെന്ററുകളതിൽ പ്രാഥമതിക 
പരതിെരണത്തിൽ ആശത്വാെം ഡതിപ്രഷന് 
മാകനജ്സമറെ് പദ്ധതതി ആരംഭതിച്ചു. പ തി. എച്. 
കയു. 9 ഉം മാനെതിക പ്രാഥമതിക െ തികതിത്യും   
ഉപകയാഗതിച്ചു പരതികശാേന നെത്ന്നതതിന്  
ആകരാഗത്യ പ്രവര്ത്കരും സ്റാഫ് നെ്സുമാരും 
പരതിശരീലനം കനെതിയക്പൊള്  പ്രാഥമതിക 
ശുശ്രൂഷയതിൽ വ തിഷാദ കരാഗനതിര്ണ്യത്തിലും 
മാകനജ്സമറെതിലും കഡാക്െര്മാസര 
പരതിശരീല തി്പെ തിക്ാനായതി. ഡതി.എം.എച്.പ തി 
മാനെതികകരാഗവ തിദഗ്ദ്ധന് കകണ്ക്ാവന്ന 
കകസുകള്ക്ായുള്ള റഫറൽ കപ്രാകട്ടാകക്ാള് ഈ 
പദ്ധതതിയതിൽ ഉള്സ്പെടുത്തിയതിട്ടുണ്്. ഇതവസര 4588 
കപസര പരതികശാേനയ്ക് വ തികേയരാക്തിയതതിൽ  626 
കപര് വ തിഷാദകരാഗതികളാണ്. ഫാര്മകക്ാസതറാ്പെ തി  
400 കപര്ക്്  ആരംഭതിചക്പൊള്  മാനെതിക  
ൊമൂഹതിക ഇെസപെൽ 472 കപര്ക്് ആരംഭതിച്ചു.

ആധുനടിക നവദ്യശാസ്്ം
കകരളത്തിൽ ആധുനതിക 
്വദത്യശാെ്്കെവനങ്ങള് സെയ്യുന്നത് 
ആകരാഗത്യകെവന ഡയറക്െകററ്റും (ഡതി.എച്.
എെ)് അതമായതി ബന്ധസ്പെട്ട വ തിദത്യാഭത്യാെ 
കമഖല്കകാരത്യം സെയ്യുന്നത് സമഡതിക്ൽ 
വ തിദത്യാഭത്യാെ ഡയറക്െകററ്റു(ഡതി.എം.ഇ)മാണ്.

ആകരാഗ്യ വകുപ്് 
ഡ്യറക്െറുടെ കരീഴടിലുള്ള 
ആകരാഗ്യ പരടിരക്ഷാ 
സ്ാപനങ്ങള്
 
ആകരാഗത്യ കെവനവകു്പെ തിന് കരീെതിലുള്ള 1280 
ആകരാഗത്യ പരതിരക്ഷാ സ്ാപനങ്ങളതിലായതി 38004 
കതിെക്കളും 5335 കഡാക്െര്മാരുമാണുള്ളത്. 
ഇതതിൽ 848 പ്രാഥമതികാകരാഗത്യ കക�ങ്ങള്, 

232 കമ്്യൂണതിറ്റതി സഹൽത്് സെറെറുകള്, 
81 താലൂക്് ആസ്ാന ആശുപ്തികള്, 
18 ജതിലൊആശുപ്തികള്, 18 ജനറൽ 
ആശുപ്തികള്, 3 മാനെതികകരാഗാശുപ്തികള്, 
8 െ്്രീകളുസെയും കുട്ടതികളുസെയും 
ആശുപ്തികള്, 3 കുഷ്കരാഗാശുപ്തികള് 
17 ക്ഷയകരാഗക്തിനതിക്കുകള്, 2 
ക്ഷയകരാഗാശുപ്തികള് 5 മറ്റ് 
സ്ഷത്യാല തിറ്റതി ആശുപ്തികള്, 45 
മറ്റ് ആശുപ്തികള് എന്നതിവയുണ്്. 
പ്രാഥമതികാകരാഗത്യകക�ങ്ങസളന്നാൽ എലൊത്രം 
പ്രാഥമതികതല കെവനങ്ങളും നൽകുന്ന 
സ്ാപനമാണ്.  ൊമൂഹത്യാകരാഗത്യ കക�ങ്ങളും, 
താലൂക്് ആസ്ാന ആശുപ്തികളും ദത്വ തിദരീയതല 
പരതിെരണം ലഭതിക്കുന്നയതിെങ്ങളാണ്. ജതിലൊ 
ആശുപ്തികള്, ജനറൽ ആശുപ്തികള്, 
െ്്രീകളുസെ  ആശുപ്തികള് എന്നതിവ 
സ്ഷത്യാല തിറ്റതി കെവനങ്ങളും െ തില സൂ്പെര് 
സ്ഷത്യാല തിറ്റതി കെവനങ്ങളും നൽകുന്നു.  
ൊമൂഹത്യകരാഗത്യ കക� തലം വസര എലൊ 
ആകരാഗത്യപരതിപാലന കക�ങ്ങളതിലും 
സ്ഷത്യാല തിറ്റതി കകഡര് നെ്പെ തിലാക്കുക, 
പ്രാഥമതികാകരാഗത്യ കക�ങ്ങസള കുടുംബാകരാഗത്യ 
കക�ങ്ങളാക്തി മാറ്റുക എന്നതിവയ്കാണ് പതതിമൂന്നാം 
പഞ്വത്ര പദ്ധതതി ഊന്നൽ നൽകുന്നത്.  
കകരളത്തിസല സബഡ് കപാപുകലഷന്  അനപാതം 
878 ഉം ശരാശരതി കഡാക്െര് സബഡ് അനപാതം 
6.95 ഉം ആണ്.  കകരളത്തിസല പ്രോന 
ആകരാഗത്യസ്ാപനങ്ങളും കതിെക്കളും ഇനം 
തതിരതിച്, ഇന്കപഷത്യറെ്, ഔട്ട് കപഷത്യറെ് വ തിവരങ്ങള് 
സെറുതം വലുതമായതി നെത്തിയ െര്ജറതികള്, 
ഡതി.എച്.എെതിന കരീെതിലുള്ള സമഡതിക്ൽ 
പാരാസമഡതിക്ൽ സ്റാഫുകള്, എന്നതിവ 
അനുബന്ം 4.2.3, 4.2 4,  4.2 5 എന്നതിവയതിൽ 
സകാടുത്തിരതിക്കുന്നു.

അപകെകരമായ ആകരാഗ്യ 
സംരക്ഷണെടിലവടിൽ 
നടിന്നുമുള്ള സാമ്പത്തടിക 
സുരക്ഷ
രാഷ്ട്രരീയ െത്വാസ്തത്യ ബരീമ കയാജന എന്നത് കക� 
െര്ക്ാരതിസറെ ഒരു ആകരാഗത്യ ഇന്ഷുറന്െ് 
പദ്ധതതിയാണ്.  ഇത് െമൂഹത്തിസല 
ദാരതിദത്യകരഖയ്ക് താസെയുള്ള കുടുംബങ്ങള്ക്് 
ൌജനത്യം ഗുണനതിലവാരമുള്ളതമായ കതിെത്തി 
െ തികതിത് ലഭത്യമാക്കുന്നു.  ഈ പദ്ധതതി പ്രകാരം 
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ഒരു കുടുംബത്തിസല പരമാവേതി 5 അംഗങ്ങള്ക്് 
ഒരു വര്ഷം തതിരസഞ്ഞടുക്സ്പെട്ട സപാതെത്വകാരത്യ 
ആശുപ്തികള് മുകഖന മുന്ോരണ പ്രകാരമുള്ള 
്വദത്യപരതികശാേന ശെ്്ക്രതിയ നതിരക്കുകളതിൽ 
ജനറൽ വാര്ഡതിൽ 30000 രൂപ വസരയുള്ള 
ൌജനത്യകതിെത്തി െ തികതിത് ഉറപ്പു വരുത്ന്നു.  
കദശരീയആകരാഗത്യ ഇന്ഷുറന്െ് പദ്ധതതി പുറം 
കരാഗതികള്ക്് െ തികതിത് നൽകുന്നതിലെ.  ഈ പദ്ധതതി 
പ്രകാരം ആനകൂലത്യം ലഭതിക്കുന്നതതിന് ഏറ്റവം 
കുറഞ്ഞത് 24 മണതിക്കൂസറങ്തിലും കതിെത്തി െ തികതിത് 
ആവശത്യമാണ്.  മുന്കൂട്ടതി നതിശ്യതിക്സ്പെട്ട 
നതിരക്തിൽ 1100-ൽ അേതികം ശെ്്ക്രതിയകള് 
ഈ പദ്ധതതിയതിൽ ഉള്സ്പെടുത്തിയതിരതിക്കുന്നു. ആസക 
ഇന്ഷുറന്െ് വരതി െംഖത്യയുസെ 60 ശതമാനം 
കക�െര്ക്ാരും ബാക്തി െംസ്ാന െര്ക്ാരും 
വഹതിക്കുന്നു.  കദശരീയ ആകരാഗത്യ ഇന്ഷുറന്െ് 
പദ്ധതതിയുസെ 3 പ്രോന െവ തികശഷതകള് 
ഇവയാണ്.  (1) ഈ പദ്ധതതിയതിൽ അംഗമായതി 
കെരുന്നതതിന് പ്രായപരതിേതിയതിലെ. (2) ഇത 
നതിലവ തിലുള്ള കരാഗങ്ങള്ക്കും െംരക്ഷണം 
നൽകുന്നു.  (3)  കരാഗതി ആശുപ്തി 
വ തിട്ടുകപാകുക്ാള് വാഹനബത്യതിനത്തിൽ 
100 രൂപ പണമായതി നൽകുന്നു.  ഒരു വര്ഷം 
പരമാവേതി നൽകാവന്ന വാഹനബത് 
1000 രൂപയായതി നതിജസ്പെടുത്തിയതിരതിക്കുന്നു.  
മുന് നതിശ്യപ്രകാരമുള്ള കവതനം നൽകലും 
ഇതതിസറെ ഒരു ഘെകമാണ്. െംസ്ാനത്തിസറെ 
ദാരതിദത്യ കരഖയ്ക് താസെയുള്ള കുടുംബങ്ങസള 
നതിര്ണ്യതിക്കുന്ന നതിര്വെന പ്രകാരം ലൈാനതിംഗ് 
കമ്രീഷസറെ നതിര്വെന പ്രകാരമുള്ളതതികനക്ാള് 
10 ലക്ഷം കുടുംബങ്ങള് കൂടുതലായതതിനാൽ 
െംസ്ാന െര്ക്ാര് ഈ കുടുംബങ്ങളുസെ 
ആവശത്യത്തികലക്ായതി പ്രകതത്യകം പദ്ധതതിയ്ക് രൂപം 
നൽകുകയുണ്ായതി.  ഈ രണ്് പദ്ധതതികളും െമഗ് 
ആകരാഗത്യ ഇന്ഷുറന്െ് പദ്ധതതി എന്ന കപരതിൽ 
നെ്പെ തിലാക്തിവരതികയാണ്.  െ തിയാക്(െമഗ് 
ആകരാഗത്യ ഇന്ഷുറന്െ് ഏജന്െതി, 
കകരളം) എന്ന് പ്രകതത്യകമായതി രൂപരീകരതിച 
സ്ാപനത്തിനാണ് ഈ പദ്ധതതി നെ്പൊക്ല തിസറെ 
ചുമതല.

കക� െര്ക്ാര് ഈ പദ്ധതതി മഹാത്ാഗാന്ധതി 
കദശരീയ ഗ്ാമരീണ സതാെതിലുറ്പെ് പദ്ധതതിയതിൽ 
കപായ വര്ഷം 15 ദതിവെത്തിൽ കൂടുതൽ 
സതാെതിൽ സെയ്വരുസെ കുടുംബങ്ങളതികലക്കും 
സതരുവ് കചവെക്ാര്, വരീട്ടു കജാല തിക്ാര് 
എന്നതിവരുസെ കുടുംബങ്ങളതികലയ്ക്കും വത്യാപ തി്പെ തിച്ചു.  
ഇതതിനപരതി അെംഘെതിത കമഖലയതിസല 
സതാെതിലാളതികസള ഈ പദ്ധതതിയതിൽ 
ഉള്സ്പെടുത്തി വരതികയാണ്.  െംസ്ാനത്് 
മറ്റ് വ തിഭാഗങ്ങളതിലുള്ള ജനങ്ങസളയും െ തിെ് 

പദ്ധതതിയതിൽ ഉള്സ്പെടുത്ന്നതതിനള്ള നെപെതി 
െത്വരീകരതിച്ചു വരുന്നു.  2014-15 വര്ഷത്തിൽ വ തിവ തിേ 
കക്ഷമനതിേതി കബാര്ഡകളതിസല അംഗങ്ങസളയും 
സപന്ഷന്കാസരയും പട്ടതികജാതതി പട്ടതികവര്ഗ് 
െമുദായങ്ങളതിൽസ്പെട്ടവസരയും മത്ത്യസത്ാെതിലാളതി 
കുടുംബങ്ങള്, മറ്റ് അെംഘെതിത കമഖലയതിസല 
സതാെതിലാളതികള് എന്നതിവയും ഉള്സ്പെടുത്തി.  ഈ 
രണ്ടു പദ്ധതതികളും കെര്ന്ന് െംസ്ാനസത് 
വളസര വല തിയ ഒരു ജനെമൂഹത്തിന് െംരക്ഷണം 
നൽകുന്നു. പദ്ധതതി പുകരാഗതതി അനുബന്ം 
4.2.6-ൽ നൽകതിയതിരതിക്കുന്നു.  2016-17-ൽ 
പദ്ധതതിയതിൽ ഉള്സ്പെസെ കുടുംബങ്ങളുസെ എണ്ം 
34.83 ലക്ഷമായതി വര്ദ്ധതിച്ചു. കദശരീയ ആകരാഗത്യ 
ഇന്ഷുറന്െ് പദ്ധതതിയതിസല അംഗങ്ങള്ക്കുള്ള 
ൊ്ത്തിക െംരക്ഷണം െത്വകാരത്യകമഖലയതിലും 
പ്രാപത്യമായതിട്ടുള്ളതാണ്.  െത്വകാരത്യ ആശുപ്തികസള 
ആശ്രയതിക്കുന്നവരുസെ അനപാതം ഓകരാ 
വര്ഷവം വര്ദ്ധതികക്ണ്ടുന്നതതിനപകരം െര്ക്ാര് 
ആശുപ്തികസള ആശ്രയതിക്കുന്നവരുസെ എണ്ം 
വര്ദ്ധതിക്കുകയാണുണ്ായത്. ഇത്  
അനുബന്ം 4.2.7 -ൽ സകാടുത്തിട്ടുണ്്.

ആര്.എെ്.ബ തി.്വ/െ തിെ് കാര്ഡ് 
ലഭത്യമാക്തിയതിട്ടുള്ള കുടുംബങ്ങള്ക്ായതി 
മാരക കരാഗങ്ങളായ കത്യാന്െര്, 
ഹൃകദാഗം, വൃക്കരാഗങ്ങള് മുതലായവയ്ക്കുള്ള 
്തിതരീയതലെ തികതിത് നൽകുന്നതിനായതി 
ആവ തിഷ്ക്രതിച പുതതിയ പദ്ധതതി പ്രകാരം 
2010-11 മുതൽ 70,000 രൂപ വസര 
ആനകൂലത്യം ലഭതിക്കുന്നതാണ്.  െ തിെ് 
ലൈെ് എന്ന് കപരതിട്ടതിരതിക്കുന്ന പദ്ധതതി 2011 
സഫബ്രുവരതി മേത്യകത്ാസെ ആരംഭതിച തിട്ടുണ്്.  
കരള്കരാഗം മസ്തതിഷ്ക്കരാഗം, 
അപകെങ്ങള്ക്കുള്ള അെതിയന്തിരെ തികതിത് 
എന്നതിവസയകൂെതി ഉള്സ്പെടുത്തി 2012-ൽ 
െ തിെ് ലൈസ്്പദ്ധതതി വത്യാപ തി്പെ തിക്കുകയുണ്ായതി.  
ഈ പദ്ധതതി െംസ്ാനസത് അഞ്് 
സമഡതിക്ൽകകാകളജുകള്, റരീജതിയണൽ 
കത്യാന്െര് സെറെര് തതിരുവനന്പുരം, 
മലബാര് കത്യാന്െര് സെറെര്, ജതിലൊ െര്ക്ാര് 
ആശുപ്തികള്, ജനറൽ ആശുപ്തികള്, 
താലൂക്് ആശുപ്തികള് എന്നതിവ വെതിയാണ് 
നെ്പെ തിലാക്കുന്നത്.  സകൽകട്രാണ് വ തികെതി്പെ തിച 
ഒരു കൊഫ്െ് സവയര് മുകഖനയാണ് െ തിയാക് 
ഈ പദ്ധതതിയ്ക് കമൽകനാട്ടം വഹതിക്കുന്നത്.  ഈ 
പദ്ധതതി ഇന്ഷുറന്െ് വെതിയലൊസത നെ്പെ തിലാക്തി 
വരതികയും 2016-17 വസര 357036 കരാഗതികള്ക്് 
പ്രകയാജനസ്പെടുകയും ആസക 361.43 കകാെതി 
രൂപ നഷ്പരതിഹാരം നൽകുകയും സെയ്ത. ഇത് 
അനുബന്ം 4.2.8 ൽ സകാടുത്തിട്ടുണ്്.
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്തി്രീയതല െ തികതിത് ആര്.എെ്.ബ തി.്വയുസെ 
ആനകൂലത്യത്തിൽ ഉള്സ്പെടുന്നതിലെ.  െ തിെ് ലൈെ് 
പദ്ധതതി പ്രകാരമുള്ള ഗുണകഭാക്താക്ള്ക്് 
സെറതിയ കതാതതിൽ ്തിതരീയതല െ തികതിത് 
ലഭത്യമാണ്.  ്തിതരീയ െ തികതിത്ാസെലവ് 
വഹതിക്ാന് കെതിയാത് മറ്റ് വ തിഭാഗങ്ങള് ഇതതിൽ 
പരതിഗണതിക്സ്പെടുന്നതിലെ.  ഇത്രത്തിലുള്ള 
ോരാളം കപര് െഹായത്തിനായതി അകപക്ഷ 
െമര്്പെ തിച തിരുന്നു.  ഇത്രത്തിലുള്ളവരുസെ 
ആവശത്യം മനസ്തിലാക്കുകയും അര്ഹതസ്പെട്ടവരുസെ 
്തിതരീയതലെ തികതിത്ാസെലവ് 
വഹതിക്കുന്നതതിനമായതി െംസ്ാന േനകാരത്യ 
മ�തി ആവ തിഷ്ക്രതിച പുതതിയ പദ്ധതതിയാണ് 
കാരുണത്യ സബനവലറെ് ഫണ്്.  ഈ പദ്ധതതിയതിൽ 
െ തികതിത്തിക്കുന്ന കഡാക്െര് നൽകുന്ന മതതി്പെ് 
െ തിലവ് െ തികതിത് കതെതിയ ആശുപ്തിയതിസല 
അേതികാരസ്പെട്ട വത്യക്തതിയുസെ കമസലാക്പൊടുകൂെതി 
മുന്കൂര് അനമതതി കതകെണ്താസണന്നത് 
പണമതിലൊസത െ തികതിത് നൽകുന്ന െ തിെ് 
പദ്ധതതിയതിൽ നതിന്നും കാരുണത്യസബനവലറെ് 
ഫണ്തിസന വത്യതത്യസ്തമാക്കുന്നു.  വ തിനതികയാഗ 
ൊക്ഷത്യപ്ം ഹാജരാക്കുന്ന മുറയ്ക് ആശുപ്തിയ്ക് 
തക ്കമാറുന്നു.  ഇത കൂൊസത ഒരു 
കുടുംബത്തിനം ഒറ്റത്വണ െഹായമായതി 
3000 രൂപ നൽകുന്നതതിനം വത്യവസ്യുണ്്.  
എലൊ െര്ക്ാര് ആശുപ്തികളതിലും 
തതിരസഞ്ഞടുക്സ്പെട്ട െത്വകാരത്യ ആശുപ്തികളതിലും 
െ തികതിത്കതൊവന്നതാണ്.

ആകരാഗ്യകടിരണം
കകരളെര്ക്ാരതിസറെ പ്രോന 
ആകരാഗത്യപദ്ധതതികളതിസലാന്നാണ് 
ആകരാഗത്യകതിരണം.  ജനനം മുതൽ 18 വയസ്് 
വസരയുള്ള അര്ഹതസ്പെട്ട എലൊകരാഗതികള്ക്കും 
പദ്ധതതി സൌജനത്യെ തികതിത്യും 
അനബന്ധ്വദത്യകെവനങ്ങളും നല്കുന്നു. ഈ 
പദ്ധതതിയതിലുള്സ്പെടുന്നത് ഒ.പ തി. രജതിെ്കട്രഷന് 
െ തിലവ്, കരാഗനതിര്ണ്യം/ മരുന്നുകള്/ 
ഇംലൈാന്റുകള് െ തികതിത്യ്ക്കുപകയാഗതിക്കുന്ന 
വെ്തക്ള് എന്നരീ െ തിലവകള്ക്ാണ്.  
കമൽ്പെറഞ്ഞ െ തിലവകള് നതിര്വ്വഹതിക്കുന്നത് 
ഓകരാ ജതിലെയ്ക്കും നൽകുന്ന കകാര്്പെെ് ഫണ്തിൽ 
നതിന്നാണ്.  2013 ഒക്കൊബര് മുതൽ 2017 ജൂ്ല 
വസരയുള്ള കാലയളവ തിൽ ഈ പദ്ധതതിയതിലൂസെ 
20,432,275 കരാഗതികള്ക്് പ്രകയാജനം ലഭതിച്ചു. 
2016-17 കാലഘട്ടത്തിൽ മാ്ം ഈ പദ്ധതതി 
7642497 കരാഗതികള്ക്് പ്രകയാജനസ്പെട്ടു.

 

കദശരീയ ആകരാഗ്യമടിഷന്
ഇന്ത്യാ ഗവണ്സമറെ് ആരംഭതിച കദശരീയ 
ആകരാഗത്യ മതിഷന് (എന്എച്എം) പരതിപാെതിയതിൽ 
എന് ആര് എച്എം, എന്യുഎച്എം  എന്നരീ 
രണ്് ഉപമതിഷനകള്  ഉള്സ്പെടുന്നു. കദശരീയ 
ആകരാഗത്യമതിഷന് അഞ്് േനെഹായഘെകങ്ങള് 
ഉണ്്.  ഇവ: 1) എന്.ആര്.എച്.എം/ ആര്.
െതി.എച് സ്സൈതി പൂള് 2) എന്.യു.എച്.എം 
സ്സൈതി പൂള് 3) ൊംക്രമതിക കരാഗങ്ങള്ക്കുള്ള 
സ്സൈതി പൂള് 4) ൊംക്രമതികകതര കരാഗങ്ങള്, 
അപകെങ്ങള്, അെതിയന്തിര ്വദത്യെഹായം 
എന്നതിവയ്ക്കുള്ള സ്സൈതി പൂള് 5) ഇന്ഫാെ്ട്രക്െര് 
സമയതിറെനന്െ്.  ഇന്ഫാെ്ട്രക്െര് 
സമയതിറെനന്െ് എന്ന ഘെകത്തിന് വ തിവ തിേ 
പദ്ധതതി കാലയളവകളതിൽ േനെഹായം 
ലഭത്യമായതിട്ടുണ്്.  ഭരണവം നെത്തിപ്പും (െംസ്ാന 
ജതിലൊതലങ്ങളതിൽ കുടുംബകക്ഷമ ബ്യൂകറാകള്) 
െബ്സെറെറുകള്, നഗര കുടുംബകക്ഷമ 
കക�ങ്ങള്, അര്ബന് റരീവാംബ തിംഗ് സ്കരീം 
(സഹൽത്് തസ്തതികകള്), എ.എന്.എം/
എൽ.എച്.വ തി പരതിശരീലന െ്ക്കൂളുകള്, 
ആകരാഗത്യകുടുംബകക്ഷമ സട്രയതിനതിംഗ് സെറെര്, 
പുരുഷസതാെതിലാളതികളുസെ പരതിശരീലനം എന്നരീ 
പ്രവര്ത്നങ്ങള്ക്് ശ്ളം നൽകുന്നതതിനാണ് 
തക അനവദതിക്കുന്നത്. 

ആകരാഗത്യ സ്ാപനങ്ങളുസെ വ തികെനത്തിന് 
കവണ്തിയാണ് എന്.എച്.എം െംസ്ാനത്് 
ഒരു കക�ാവ തിഷ്കൃത പദ്ധതതിയായതി 
പ്രവര്ത്തിക്കുന്നത്.  പദ്ധതതിയ്ക് കക� െര്ക്ാര് 
നല്കുന്ന ആസക വ തിഹതിതത്തിസറെ 40 ശതമാനം 
െംസ്ാന െര്ക്ാര് വ തിഹതിതമായതി നൽകുന്നു.  
സഹൽത്് െര്വ തിെെ് വകു്പെ്, സമഡതിക്ൽ 
വ തിദത്യാഭത്യാെ വകു്പെ്, ആയുഷ് എന്നതിവയ്ക് എന്.
എച്.എം േനെഹായം നൽകുന്നു.  ഒറ്റസ്പെട്ടതം 
വ തിദൂരവമായ പ്രകദശങ്ങളതിലുള്ള പാവസ്പെട്ടവര്ക്് 
നതിലവാരമുള്ളതം അഭതികാമത്യമായതം 
താങ്ങാന് കെതിയുന്നതം തതിട്ടസ്പെടുത്ാന് 
കെതിയുന്നതമായ ആകരാഗത്യകെവനങ്ങള് 
പ്രദാനം സെയ്യുന്നതതിനാണ് മതിഷന് ലക്ഷത്യം 
വയ്ക്കുന്നത്.  എന്ആര്എച്എം  ഗ്ാമത്തിൽ 
നതിന്ന് ജതിലെയതികലക്കുള്ള ഒരു െജരീവ ആകരാഗത്യ 
െംവ തിോനമാണ്. എന്.എച്.എം ന്  83 നഗര 
പ്രാഥമതികാകരാഗത്യകക�ങ്ങള് ഉണ്്. 2014-15 ൽ 
ഭാരതെര്ക്ാര് െംസ്ാനത്തിന് നൽകതിയത് 
224.94 കകാെതിയും, 2015-16 ൽ 219.19 കകാെതിയും 
2016-17 ൽ 191.94 കകാെതി രൂപയുമാണ്.
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അദ്ധ്യായം 4, സയാമൂഹധ്സസവനം

പ്ധാനമ�ടി സ്വാസ്ത്യ 
സുരക്ഷാ കയാജന (പ ടി.
എം.എസ.്എസ.്നവ)
പ്രോനമ�തി െത്വാസ്തത്യസുരക്ഷാകയാജന (പ തി.
എം.എെ്.എെ്.്വ) എന്ന കക�െര്ക്ാര് 
പദ്ധതതി സമഡതിക്ൽകകാകളജുകളതിസല 
അെതിസ്ാന ൌകരത്യങ്ങള് ൊകങ്തതിക 
വ തിദത്യകളും വര്ദ്ധതി്പെ തിക്കുന്നതതിന് 
കവണ്തിയുള്ളതാണ്. ഇതതിസറെ ഒന്നാം  ഘട്ടത്തിൽ 
തതിരുവനന്പുരം സമഡതിക്ൽകകാകളജതിനം, 
മൂന്നാം ഘട്ടത്തിൽ കകാെതികക്ാെ്, ആലപ്പുെ 
സമഡതിക്ൽകകാകളജുകള്ക്കും   150 കകാെതി രൂപ 
വരീതമുള്ള  പദ്ധതതി അംഗരീകരതിച തിട്ടുണ്്.  ഇതതിൽ 
30 കകാെതി രൂപ െംസ്ാന വ തിഹതിതമാണ്.  
തതിരുവനന്പുരം സമഡതിക്ൽകകാകളജതിറെ 
ഒന്നാംഘട്ടം ഇതതികനാെകം പൂര്ത്തിയാക്തിയതിട്ടുണ്്.  
അവകശഷ തിക്കുന്നവ 2017-18 ൽ തെരും.

കസ്ററ്് ഇന്സ്റടിറ്യൂട്് ഓഫ് 
ടമഡ്ടിക്ൽ എഡ്യൂകക്ഷന് 
ആറെ് ടെക്കനാളജടി (സടിമറ്)്
െംസ്ാന സമഡതിക്ൽ വ തിദത്യാഭത്യാെ ൊകങ്തതിക 
ഇന്സ്റതിറ്റ്യൂട്ട് (െതിമറ്റ്) സമഡതിക്ൽ വ തിദത്യാഭത്യാെവം 
ഗകവഷണവം പരതികപാഷ തി്പെ തിക്കുന്നതതിന് 2008 ൽ 
ആരംഭതിച സ്ാപനമാണ്.   ഈ സ്ാപനത്തിന് 
കരീെതിൽ 7 നെ്െതിംഗ് കകാകളജുകളതിലായതി 340 
കുട്ടതികള് വാര്ഷ തിക പ്രകവശനം കനടുന്നു.  2017 
ഒക്കൊബറതിൽ െതിമറ്റതിന് കരീെ തിലുള്ള നെ്െതിംഗ് 
കകാകളജുകളതിൽ ആസക 918 വ തിദത്യാര്ത്ഥതികള് 
പഠതിക്കുന്നുണ്്.
 
നെൽഡ്് ടഡ്വലപ്്ടമറെ് 
ടസറെര് (സടി.ഡ്ടി.എസ)്
ശതിശുെംരക്ഷണവം വ തിദത്യാഭത്യാെവം, കൗമാര 
പരതിെരണവം വ തിദത്യാഭത്യാെവം, വ തിവാഹപൂര്വ 
കൗണ്െതില തിംഗ്, വനതിതാകക്ഷമം, ശാെ്്രീയ 
മാര്ഗ്ങ്ങളതിലൂസെ ശതിശു്വകലത്യങ്ങള് 
ഇലൊതാക്ൽ എന്നരീ ലക്ഷത്യങ്ങകളാസെ െംസ്ാന 
െര്ക്ാരതിസറെ കരീെതിൽ െത്വയം ഭരണാേതികാരമുള്ള 
ഒരു മതികവ തിസറെ കക�മായാണ് 
ശതിശുവ തികെനകക�ം ആരംഭതിചത്.  
കുട്ടതികസളയും കൗമാരക്ാസരയും പൂര്ണ് 
ആകരാഗത്യവാന്മാരാക്തി വളര്ത്തി അവരതിലൂസെ 
ആകരാഗത്യകരമായ ഒരു യുവതലമുറസയ 

സൃഷ് തിക്ലാണ് ലക്ഷത്യം.  2015-16 ൽ െ തികതിത്തിച 
കരാഗതികളുസെ എണ്ം 14174 ഉം 2016-17 ൽ 
19051 ഉം ആണ്.  ഇവ തിസെ ഔട്ട് കപഷത്യറെ് 
കെവനങ്ങള് മാ്കമ ലഭതിക്കു.  കരാഗതികസള 
കതിെത്തി െ തികതിത്തിക്ാനള്ള ൌകരത്യം ലഭത്യമലെ. 
434 സമഡതിക്ൽ, നെ്െതിങ് വ തിദത്യാര്ത്ഥതികള് 
അക്ാദമതിക പരതിശരീലനം കനെതി.
 
ഡ്രഗ്സ് കണ്കട്രാള് വകുപ്് 
 
ഗുണനതിലവാരമുള്ള മരുന്നുകള് 
സപാതജനങ്ങള്ക്് ലഭതിക്കുന്നുസവന്ന് 
ഉറപ്പുവരുത്ക, കരഖസ്പെടുത്തിയതിരതിക്കുന്ന െ തിലെറ 
വ തിലകയക്ാള് കൂടുതൽ വ തില മരുന്നുകള്ക്് 
ഈൊക്കുന്നതിലൊസയന്ന് ഉറപ്പുവരുത്ക 
എന്നതാണ്  രൈഗ്െ് കണ്കട്രാള് വകു്പെ തിസറെ 
ചുമതലകള്.  വകു്പെ തിന് കരീെതിൽ 6 കമഖലാ 
ഓഫരീസുകള്, 11 ജതിലൊ ഓഫരീസുകള്, 
4 ആയുര്കവദവ തിഭാഗങ്ങള്, 2 മരുന്ന് 
പരതികശാേനാ ലകബാറട്ടറതികള് എന്നതിവയുണ്്.  
തതിരുവനന്പുരത്ം എറണാകുളത്ം മരുന്ന് 
പരതികശാേനാലകബാറട്ടറതികള് പ്രവര്ത്തിക്കുന്നു. 
2016-17 –ൽ വകു്പെ തിസറെ പ്രോനകനട്ടങ്ങള് പട്ഥിേ 
4.2.4-ൽ സകാടുത്തിരതിക്കുന്നു. 
ടമഡ്ടിക്ൽ വടിദ്യാഭ്യാസം
തതിരുവനന്പുരം, ആലപ്പുെ, കകാെതികക്ാെ്, 
കകാട്ടയം, മകഞ്രതി, ഇടുക്തി, എറണാകുളം, 
സകാലെം, തൃശ്ശൂര് എന്നതിവ തിെങ്ങളതിലുള്ള 9 സമഡതിക്ൽ 
കകാകളജുകളതിലൂസെയാണ് കകരളത്തിൽ 
സമഡതിക്ൽ വ തിദത്യാഭത്യാെം നെത്തി വരുന്നത്.  
തതിരുവനന്പുരം, കകാെതികക്ാെ്, കകാട്ടയം, 
ആലപ്പുെ, എറണാകുളം, തൃശ്ശൂര് ജതിലെകളതിൽ 
നെ്െതിങ് വ തിദത്യാഭത്യാെം നൽകുന്നതതിനായതി 
6 നെ്െതിങ് കകാകളജുകള് നതിലവ തിലുണ്്.  
തതിരുവനന്പുരം, കകാെതികക്ാെ്, ആലപ്പുെ, തൃശ്ശൂര്, 
കകാട്ടയം ജതിലെകളതിൽ 5 ദന്ൽകകാകളജുകള് 
പ്രവര്ത്തിക്കുന്നു.  ഇവ കൂൊസത 4 ഫാര്മെതി 
കകാകളജുകളും ഒരു പാരാസമഡതിക്ൽ 
ഇന്സ്റതിറ്റ്യൂട്ടുമുണ്്. 
 
െര്ക്ാര് സമഡതിക്ൽകകാകളജുകളതിൽ 2017-18 
-ൽ നെത്തിവരുന്ന സമഡതിക്ൽ പാരാസമഡതിക്ൽ 
കകാെ്സുകള്, വാര്ഷ തിക പ്രകവശനകണക്കുകള്, 
സമഡതിക്ൽ വ തിദത്യാഭത്യാെഡയറക്െറുസെ 
കരീെതിലുള്ള സമഡതിക്ൽകകാകളജുകളതിസല 
ക്തിനതിക്ൽ, കനാണ്ക്തിനതിക്ൽ വ തിഭാഗത്തിലുള്ള 
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സാമ്പത്തിക അവല�ാകനം 2017, ലകരള സംസ്ാന ആസൂത്രണ ല�ാര്ഡ്  

ജരീവനക്ാരുസെ എണ്ം എന്നതിവയുസെ 
വ തിശദാംശങ്ങള് അനുബന്ം 4.2.9 ലും 
4.2.10 ലും സകാടുത്തിരതിക്കുന്നു.  2016-
17 & 2017-18 വര്ഷങ്ങളതിൽ സമഡതിക്ൽ 
കകാകളജ് ആശുപ്തികളുസെയും അനബന്ധ 
സ്ാനങ്ങളുസെയും ഒരു താരതമത്യ വ തിശകലനം 
അനുബന്ം 4.2.11 ൽ കാണാം. കെതിഞ്ഞ 
വര്ഷസത് അകപക്ഷ തിച് 2017-18 കാലഘട്ടത്തിൽ 
സമഡതിക്ൽ കകാകളജ് സ്ാപനങ്ങളതിസല 
കതിെക്കൽ   330 എണ്ം വര്േതിച്ചു.  2016-
17 കാലയളവ തിൽ ഔട്ട്കപഷത്യറെതിസറെയും 
പ്രോന ശെ്്ക്രതിയകളുസെയും എണ്ം 
വര്ദ്ധതിച തിരതിക്കുന്നു. 2016-17 കാലഘട്ടത്തിൽ 
സമഡതിക്ൽ വ തിദത്യാഭത്യാെ വകു്പെ തിസറെ പ്രോന 
കനട്ടങ്ങളാണ്;എലൊ സമഡതിക്ൽ കകാകളജുകളതിലും 
ആര്ദം പദ്ധതതി ആരംഭതിച്ചുഎലൊ സമഡതിക്ൽ 
കകാകളജുകളതിലും ബകയാസമട്രതിക് പഞ് തിങ് 
െംവ തിോനം ആരംഭതിച്ചുഇ-ഗകവണന്െ് 
നെ്പൊക്കുന്നതതിനള്ള നെപെതികള് ആരംഭതിച്ചു. 
• കകാട്ടയത്ള്ള സമഡതിക്ൽ കകാകളജതിൽ ഹാര്ട്ട് 

ട്രാന്െ്�ലൈാറെ് ശെ്്ക്രതിയ വ തിജയകരമായതി 
സെയ്ത.

• തതിരുവനന്പുരം സമഡതിക്ൽ കകാകളജതിൽ 
കപാളതി ട്രൂമ സകട്ടതിെവം പ തി.എം.എെ്.എെ്. 
്വ. പദ്ധതതിയും സപാള്ളകലറ്റവര്ക്കുള്ള  
യൂണതിറ്റും പൂര്ത്തിയായതി

• തൃശ്ശൂരതിസല സമഡതിക്ൽ കകാകളജതിൽ കബണ്െ് 
യൂണതിറ്റ് ആരംഭതിച്ചു

• പാരതി്പെള്ളതി സമഡതിക്ൽ കകാകളജതിൽ 390 
തസ്തതികകള്  സൃഷ് തിച്ചു

• ഇടുക്തി സമഡതിക്ൽ കകാകളജതിൽ ഒന്നാം ഘട്ടം 
നതിര്മാണം പൂര്ത്തിയായതി    

കകരള യൂണടികവഴ്സടിറ്ടി ഓഫ് 
ടഹൽത്ത് ആറെ് അനലഡ്് 
സയന്സസ് 

കകരള യൂണതികവെ്െതിറ്റതി ഓഫ് സഹൽത്് 
ആറെ്  അ്ലഡ്   െയന്െെ് ആക്െ് 2010 
പ്രകാരം സ്ാപ തിതമായ ഈ െര്വകലാശാല 
കൃതത്യവം െ തിട്ടയുള്ളതമായ വ തിദത്യാഭത്യാെരരീതതി 
ഉറപ്പുവരുത്ാനം ആധുനതിക്വദത്യശാെ്്ം, 
കഹാമതികയാ, ഭാരതരീയ െ തികതിത്ാരരീതതി തെങ്ങതി 
എലൊ സമഡതിക്ൽ െ�ദായങ്ങളതിലും 
പരതിശരീലന ഗകവഷണപരതിപാെതികള് നെത്ാന് 
ഉകദ്ശതിച്ചുള്ളതാണ്.  2010-11 അദ്ധത്യയന 
വര്ഷത്തിലാണ് െര്വകലാശാലയതിൽ 
അദ്ധത്യയന പ്രവര്ത്നങ്ങള് ആരംഭതിചത്.  
െര്വകലാശാലയ്ക് കരീെതിൽ 2017 ഒക്കൊബര് 
വസര 284 സപ്രാഫഷണൽ കകാകളജുകളാണ്  
കെര്ക്സ്പെട്ടതിട്ടുള്ളത്.  ഇതതിൽ 37 െര്ക്ാര് 
കകാകളജുകള്, 5 െര്ക്ാര് േനെഹായമുള്ള 
കകാകളജുകള് 242 െത്വാശ്രയ കകാകളജുകള് 
എന്നതിവ ഉള്സ്പെടുന്നു.  അകലാ്പെതതി, ആയുര്കവദ, 
െതിദ്ധ, യുനാനതി, കയാഗ, നാച്ചുകറാ്പെതതി, 
നെ്െതിംങ് ഫാര്മെ്യൂട്ടതിക്ൽ െയന്െ്, 
പാരാസമഡതിക്ൽ തെങ്ങതി കകരളത്തിസല 
എലൊ സമഡതിക്ൽ െ�ദായങ്ങളതികലയും 
സപ്രാഫഷണൽ കകാകളജുകള് ഈ 
െര്വകലാശാലയുമായതി അഫതില തികയറ്റ് 
സെയ്തിട്ടുണ്്.  വ തിവ തിേ ആകരാഗത്യശാെ്് 
വ തിഭാഗങ്ങളതിലായതി ഏകകദശം 20000 
വ തിദത്യാര്ത്ഥതികള് പഠനം  നെത്ന്നു.  വ തിവ തിേ 
വ തിഭാഗങ്ങളതിലായതി അഫതില തികയറ്റ് സെയ്തിട്ടുള്ള 
ഗവണ്സമറെ്, എയ്ഡഡ്, അണ് എയ്ഡഡ് 

പട്ഥിേ 4.2.4
2016-17-ൽ ഡ്രഗ്സ് േണ്ക്യാള് വകുപ്ഥിടറെ പ്ധയാന കനട്ം

നെത്തിയ പരതികശാേനകളുസെ എണ്ം 13,712
എടുത് നെപെതികളുസെ എണ്ം 77
വതിൽക്ാന് അനവദതിക്കുന്ന ്ലെന്െ് െ്റെ് സെയ്വരുസെ എണ്ം 340
സെെ്റ്റ് സെയ് ൊ്തിളുകളുസെ എണ്ം 9,161
പുതതിയ നതിര്മ്ാണ്ലെന്സുകള് (അകലാ്പെതതിയതിലും കകാസസ്റ്റതിസൈ് ) 
വതിതരണം സെയ്വയുസെ എണ്ം

26

അമതിതവതില ഈൊക്കുന്നത് കസണ്ത്കയും അത് കദശരീയ ഔഷേവതില 
നതിയ�ണ അകതാറതിറ്റതിസയ അറതിയതിചവയുസെയും എണ്ം

27

പുതതിയ ബ്ഡ് ബാങ്് ്ലെന്െ് വതിതരണം സെയ്വരുസെ എണ്ം 15 
           അവലംബം: ഡ്രഗ്സ് കണ്കട്രാള് വകുപ്്
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അദ്ധ്യായം 4, സയാമൂഹധ്സസവനം

കകാകളജുകളുസെ വ തിശദാംശങ്ങള് പട്ഥിേ 4.2.5-ൽ 
സകാടുത്തിരതിക്കുന്നു. 
 
ഭാരതരീയ നവദ്യശാസ്് 
സ�ദായം
ആയുര്കവദ കരാഗങ്ങള് െ തികതിത്തിക്ാനള്ള 
ശാെ്്ം മാ്മലെ, മറതിച് െമ്പൂര്ണ്മായ 
ഒരു ജരീവ തിത്ശല തി കൂെതിയാണ്.  ആയുര്കവദ 
ആശുപ്തികള്, ഡതിസ്ന്െറതികള്, ഗ്ാറെ്-
ഇന്-എയ്ഡ് ആയുര്കവദ സ്ാപനങ്ങള്, െതിദ്ധ, 
യുനാനതി, വ തിഷ, കന്, പ്രകൃതതിജരീവനം എന്നരീ 
ശംഖലകളതിലൂസെ ആയുര്കവദ വകു്പെ് ജനങ്ങള്ക്് 
്വദത്യ െഹായം നൽകതി വരുന്നു.  ഈ വകു്പെ തിന് 
കരീെതിൽ മാനെരീകകരാഗാശുപ്തി, പഞ്കര്മ്, 
പ്രകൃതതി െ തികതിത്, മര്മ് തെങ്ങതിയ സ്ഷത്യൽ 
ആശുപ്തികളും പ്രവര്ത്തിച്ചു വരുന്നു.  ഐ.എെ്.
എം.സറെ കരീെതിൽ ഇക്പൊള് 127 ആശുപ്തികളും 
819 ഡതിസ്ന്െറതികളുമുണ്്.  െംസ്ാന 
ഔഷേകബാര്ഡ്, ഔഷേെെത്യങ്ങളുസെ കൃഷ തി, 
െംരക്ഷണം, ഗകവഷണം, വ തികെനം, വത്യാപനം, 
എന്നതിവ ഏകകാപ തി്പെ തിച്ചുസകാണ്ടുകപാകുന്നു.  
2016 ലും 2017 ലും ഐ.എെ്.എം.സറെ കരീെതിൽ 
പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന പ്രോനസ്ാപനങ്ങള് 
കതിെക്കള് കരാഗതികള് എന്നതിവ ജതിലെതതിരതിച് 
അനുബന്ം 4.2.12 -ൽ സകാടുത്തിരതിക്കുന്നു.

ൊോരണ ്വദത്യെ തികതിത്യ്ക്കുപുറകമ സ്ഷത്യൽ 
കപ്രാജക്ടുകളും ഭാരതരീയ െ തികതിത്ാവകു്പെ് 

നെ്പെ തിലാക്തി വരുന്നു.  2016-17-ൽ 
നെ്പെ തിലാക്തിയ അത്രം കപ്രാജക്ടുകളാണ്; 
ബാലമുകുളം, ഋത, പ്രൊദം, കൗമാരകസ്താലത്യം, 
ദൃഷ് തി, ജരീവനതി, പുനര്നവ, കരള്കരാഗമുക്തതി, 
കനേഹോര, ജറതിയാട്രതിക് സകയര്, കയാഗ, 
ക്ാര്െ്െ് സമഡതിെതിന്, പഞ്കര്മ്, 
ക്ഷാരസൂ്, മാനെതികം, വകയാഅമൃതം, ഭാമതിനതി 
മുതലായവ.

ആയുഷ് (ആയുര്�കവദ, കയാഗ, 
പ്കൃതടിെ ടികടിത്സ, സടിദ്ധ, 
യുനാനടി, കഹാമടികയാപ്തടി)
ഭാരതെര്ക്ാര് രണ്് നതിയ�ണ 
ഏജന്െതികള് സ്ാപ തിച തിട്ടുണ്്.  ഇവയതിൽ 
ആദത്യകത്ത് ആയുര്കവദം, യുനാനതി, െതിദ്ധ 
എന്നരീ ്വദത്യശാെ്് കമഖലകളുമായതി 
ബന്ധസ്പെട്ട വ തിദത്യാഭത്യാെസ്ാപനങ്ങളുസെയും 
പ്രാക്െരീഷണര്മാരുകെയും നതിയ�ണത്തിനായുള്ള 
ഇന്ത്യന് സമഡതിെതിന് സെന്ട്രൽ കൗണ്െതിൽ 
(ഐ.എം.െതി.െതി) ആക്െ് 1970 ന് കരീെ തിൽ 
ആരംഭതിച സെന്ട്രൽ സകൗണ്െതിൽ ഓഫ് 
ഇന്ഡത്യന് സമഡതിെതിന് (െതി.െതി.ഐ.എം) 
ആണ്.  രണ്ാമകത്ത് കഹാമതികയാ സമഡതിക്ൽ 
െംവ തിോനത്തിന് കരീെതിലുള്ള വ തിദത്യാഭത്യാെ 
സ്ാപനങ്ങളുസെയും പ്രാക്െരീഷണര്മാരുസെയും 
നതിയ�ണത്തിനള്ള കഹാമതികയാ്പെതതി 
സെന്ട്രൽ കൗണ്െതിൽ ആക്െ് 1973 കരീെതിൽ 

പട്ഥിേ 4.2.5
വഥിവഥിധ വഥിഭയാഗങ്ങളഥിൽ അഫഥിലഥികയറ്റ് ടചയ്തഥിട്ടുള്ള ഗവണ്ടമറെ്, എയ്ഡഡ്, അണ് 

എയ്ഡഡ് കേയാകളജുേളുടെ വഥിവരങ്ങള് ( ഒേ്കെയാബർ 2017 ടല എണ്ം)
വഥിഭയാഗം ഗവണ്ടമറെ് എയ്ഡഡ് അണ്

എയ്ഡഡ്
ആടേ

കമാകഡണ് സമഡതിെതിന് എയ്ഡഡ് ആസക 23 33
ആയുര്കവദ സമഡതിെതിന് 3 2 12 17
കഹാമതികയാ സമഡതിെതിന് 2 3 0 5
ദന്ൽ 5 0 20 25
െതിദ്ധസമഡതിെതിന് 0 0 1 1
യുനാനതി സമഡതിെതിന് 0 0 1 1
നെ്െതിംഗ് 6 0 113 119
പാരാസമഡതിക്ൽ 7 0 33 40
ഫാര്മെതി 4 0 37 41
ആയുര്കവദ ദഫാര്മെതി 0 0 1 1
ആയുര്കവദ നെ്െതിംഗ്  0 0 1 1
ആസക 37 5 242 284

 അവലംബം : കകരളയൂണടികവഴ്സടിറ്ടി ഓഫ് ടഹൽത്ത് ആറെ്  അനലഡ്് സയന്സസ്
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സാമ്പത്തിക അവല�ാകനം 2017, ലകരള സംസ്ാന ആസൂത്രണ ല�ാര്ഡ്  

ആരംഭതിച സെന്ട്രൽ കൗണ്െതിൽ ഓഫ് 
കഹാമതികയാ്പെതതിയാണ്.  നതിലവ തിൽ കയാഗയും 
പ്രകൃതതി െ തികതിത്യും പ്രകതത്യകം മരുന്നുകള് 
ഉപകയാഗതിക്ാത്തതിനാൽ ഇവസയ പൂര്ണ്മായും 
നതിയ�തിക്കുന്നതിലെ.
 
കദശരീയ ആയുഷ് മടിഷന്
കക�െര്ക്ാരതിസറെ ആകരാഗത്യകുടുംബകക്ഷമ 
മ�ാലയത്തിനകരീെതിലുള്ള ആയുഷ് വകു്പെ് 
(ആയുകരത്വ ത്വദ, കയാഗ, പ്രകൃതതിെ തികതിത്, െതിദ്ധ, 
യുനാനതി, കഹാമതികയാ്പെതതി) കദശരീയതലത്തിൽ 
ആയുമെ തിഷന് ആരംഭതിച തിരതിക്കുന്നു.  സെലവ് 
കുറഞ്ഞ രരീതതിയതിൽ ആയുഷ്കെവനങ്ങള്, 
വ തിദത്യാഭത്യാെ െംവ തിോനം ശക്തതിസ്പെടുത്ൽ, 
ആയുര്കവദ െതിദ്ധ-യുനാനതി-കഹാമതികയാ 
മരുന്നുകളുസെ ഗുണനതിലവാരം നതിയ�തിക്ൽ, 
ഔഷേെെത്യങ്ങള് എന്നരീ കമഖലകളതിൽ ആയുഷ് 
െംവ തിോനം ശക്തതിസ്പെടുത്കയാണ് കദശരീയ 
ആയുമെ തിഷസറെ ലക്ഷത്യം.  കക�െര്ക്ാരും 
െംസ്ാന െര്ക്ാരും തമ്തിൽ 60:40 എന്ന 
അനപാതത്തിൽ പദ്ധതതി വ തിഹതിതം വകയതിരുത്ം. 
ഓഗെ്റ്റ് 08, 2015 ന് െംസ്ാനത്് കകരള 
െര്ക്ാര് ആയുഷ് വകു്പെ് ആരംഭതിച്ചു. 2016-17 
കാലത്് കക� വ തിഹതിതം  858.63 ലക്ഷം രൂപയും 
2017-18 കാലഘട്ടത്തിൽ (30.09.2017 വസര) അത്  
1260.82 ലക്ഷം രൂപയും ആണ്.

ആയുര്കവദ മരുന്ന് 
നടിര്മ്ാണം-ഔഷധടി
ഇന്ത്യയതിൽ സപാതകമഖലയതിൽ 
പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന ഏറ്റവം വല തിയ ആയുര്കവദ 
മരുന്ന് നതിര്മ്ാണശാലയാണ് ഔഷേതി.  
ലാഭകരമായതി പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന വളസര ചുരുക്ം 
സപാതകമഖലാസ്ാപനങ്ങളതിസലാന്നാണതിത്.  
ആയുര്കവദ വകു്പെ തിന് കരീെതിലുള്ള െര്ക്ാര് 
ആശുപ്തികളതിലും ഡതിസ്ന്െറതികളതിലും 
ആയുര്കവദ മരുന്നുകള് പൂര്ണ്മായും വ തിതരണം 
സെയ്യുന്ന സ്ാപനം ഔഷേതിയാണ്.  കകരളത്തിൽ 
മരുന്നുകള് ഔഷേതി ആയുര്കവദവകു്പെ തിന് 
വ തിതരണം സെയ്യുന്നു.  ഇത് മാര്ക്റ്റ് 
വ തിലസയക്ാളും 30 ശതമാനം വ തിലക്കുറവ തിലാണ് 
നല്കുന്നത്.  ഐ.എെ്.എം ഈ മരുന്നുകള് 
െംസ്ാനസത് ദരതിദരായ കരാഗതികള്ക്് 
ൌജനത്യമായതി നൽകുന്നു.  െംസ്ാനത്െനരീളം 
600 പ്രകതത്യക ഏജന്െതികളതിലൂസെ 
സപാതജനത്തിനം ക്നതി മരുന്ന് എത്തിക്കുന്നു.  

2016-17-ൽ ക്നതിയുസെ വ തിറ്റ് വരവ് 95.76 കകാെതി 
രൂപയും ലാഭം 13.99 കകാെതി രൂപയുമാണ്.
 
ആയുര്�കവേദകകാകളജുകള്
തതിരുവനന്പുരം, തൃപ്പുണതിത്റ, 
കണ്ണൂര് എന്നതിവ തിെങ്ങളതിലായതി 1389 
കതിെക്കളുള്ള മൂന്ന് െര്ക്ാര് ആയുര്കവദ 
സമഡതിക്ൽകകാകളജുകളുണ്്.  2016-ൽ 6650 
ഇന്കപഷത്യന്െതിനം 523925 ഔട്ട്കപഷത്യന്െതിനം 
െ തികതിത് നൽകുകയുണ്ായതി.  ഇത് 2017-
ൽ (ഓഗെ്റ്റ് വസര) യഥാക്രമം 13100-
ഉം 460595-ഉം ആണ്.  തതിരുവനന്പുരം 
ആയുര്കവദ സമഡതിക്ൽകകാകളജതിന് കരീെ തിൽ 
പഞ്കര്മ്ാശുപ്തിയും, െ്്രീകളുസെയും 
കുട്ടതികളുസെയും ആശുപ്തിയുമുണ്്.  2 എയ്ഡഡ് 
ആയുര്കവദ കകാകളജുകളും, 11 െത്വാശ്രയ 
ആയുര്കവദ കകാകളജുകളും, ഒരു െത്വാശ്രയെതിദ്ധ 
കകാകളജും, ഒരു െത്വാശ്രയ യുനാനതി കകാകളജും, 
6 പാരാസമഡതിക്ൽ െത്വാശ്രയകകാകളജുകളും 
സമഡതിക്ൽ വ തിദത്യാഭത്യാെരംഗത്് 
പ്രവര്ത്തിക്കുന്നുണ്്.  ബ തിരുദകകാെ്െതിന് 
980, ബ തിരുദാനന്ര കകാെ്െതിന് 127, 
പാരാസമഡതിക്ൽ കകാെ്സുകള്ക്് 700 
എന്നതിങ്ങസന വ തിദത്യാര്ത്ഥതികള് വാര്ഷ തിക 
പ്രകവശനം കനടുന്നു.

കഹാമടികയാപ്തടി
െംസ്ാനത്് കഹാമതികയാ്പെതതി വകു്പെ തിന് കരീെതിൽ 
659 കഹാമതികയാ്പെതതി ഡതിസ്ന്െറതികളും 14 ജതിലൊ 
ആശുപ്തികള്, 17 താലൂക്് ആശുപ്തികള്, 2 
സെന് സബഡ്് ആശുപ്തികള്, 100 കതിെക്കള് 
ഉള്ള ഒരു ആശുപ്തി എന്നതിവയുണ്്. കൂൊസത 
കഹാമതികയാ്പെതതി ഡയറക്െകററ്റതിന് കരീെ തിൽ 
ആലപ്പുെയതിൽ പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന കകരള െംസ്ാന 
കഹാമതികയാ്പെതതിക് െഹകരണഫാര്മെതി 
(കഹാംകകാ) എന്ന മരുന്ന് നതിര്മ്ാണ 
യൂണതിറ്റ്.  കെതിഞ്ഞ 20 വര്ഷങ്ങളായതി കഹാംകകാ 
ലാഭത്തിലാണ് പ്രവര്ത്തിക്കുന്നത്.  2016 
& 2017 വര്ഷങ്ങളതിലായതി കഹാമതികയാ്പെതതി 
വകു്പെ തിന് കരീെതിൽ ജതിലെ തതിരതിച്ചുള്ള സ്ാപനങ്ങള്, 
കതിെക്കള്, െ തികതിത് കനെതിയ കരാഗതികളുസെ 
എണ്ം എന്നതിവ അനുബന്ം 4.2.13-ൽ 
സകാടുത്തിട്ടുണ്്.
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അദ്ധ്യായം 4, സയാമൂഹധ്സസവനം

2016-17 & 2017-18 
വര്ഷങ്ങളടിൽ കഹാമടികയാപ്തടി 
വകുപ്് നകവരടിച പ്ധാന 
കനട്ങ്ങള്
• ഓകരാ ജതിലെയതിലും ഒരു കഹാമതികയാ 

ഡതിസ്ന്െറതി കമാഡൽ ഡതിസ്ന്െറായതി 
അപ്കഗ്ഡ് സെയ്സ്പെട്ടു

• െര്ക്ാര് കഹാമതികയാ കഹാ്തിറ്റൽ 
കായങ്കുളത്  ക്തിനതിക്ൽ ലാബുകള് സ്ാപ തിച്ചു.

• എലൊ ജതിലൊ കഹാമതികയാ ആശുപ്തികളതിലും  
ൊന്ത്വന െ തികതിത്ാ െംവ തിദാനം ആരംഭതിച്ചു

• കഹാമതികയാ്പെതതി, ആയുര്കവദ, കയാഗ, 
നാച്ചുകറാ്പെതതി തെങ്ങതിയ വ തിഭാഗങ്ങളുസെ 
ഗുണങ്ങള് െംകയാജതി്പെ തിച്ചുസകാണ്് 
ജരീവ തിത്ശല തി കരാഗങ്ങള് 
നതിയ�തിക്കുന്നതതിനം ക്രമരീകരതിക്കുന്നതതിനമായതി 
തതിരുവനന്പുരം, സകാലെം,എറണാകുളം, 
മലപ്പുറം, കകാെതികക്ാെ്, എന്നരീ ജതിലെകളതിൽ 
ആയുഷ്കഹാളതിസ്റതിക് സെറെറുകള് ആരംഭതിച്ചു.

• െമൂഹത്തിൽ യാതന അനഭവ തിക്കുന്ന 
െ്്രീകള്ക്് മാ്മായതി നെ്പെ തിലാക്കുന്ന 
ല തിംഗാേതിഷ് തിത പദ്ധതതിയാണ് െരീതാലയം.  
എലൊ ജതിലൊ കഹാമതികയാ ആശുപ്തികളതിലും 
െ്്രീകള്ക്കുകവണ് പലവ തിേെഹായം, 
കക്ഷമം, ആകരാഗത്യപരതിരക്ഷാകെവനങ്ങള് 
എന്നതിവ പ്രെ്തത പദ്ധതതിയതിലൂസെ 
നൽകുന്നു.  പ്രെ്തത പദ്ധതതിയുസെ 
ഭാഗമായതി ലഹരതിവ തിമുക്തകക�ങ്ങളും 
വന്ധത്യതാക്തിനതിക്കുകളും പ്രവര്ത്തിച്ചുവരുന്നു.

• ആലപ്പുെ ജതിലെയതിസല കുട്ടനാസട്ട 
തരീരപ്രകദശങ്ങളതിൽ ക്ാട്ടതിംഗ് കഹാമതികയാ 
ഡതിസ്ന്െറതികള് ആരംഭതിച തിട്ടുണ്്.

• കഹാമതികയാ്പെതതി സ്ഷത്യാല തിറ്റതി സകയര് സെറെര് 
പദ്ധതതിയ്ക് കരീെതിൽ ഇടുക്തിയതിൽ എകറെസക്രയതിന് 
ഡതിെ് ഓര്ഡര് സെറെറും, കണ്ണൂരതിൽ മാതൃശതിശു 
പരതിപാലന കക�വം, ആലപ്പുെ, സകാലെം, 
കകാെതികക്ാെ്, കകാട്ടയം, വയനാെ് എന്നരീ 
ജതിലെകളതിൽ വകയാജനപരതിപാലനകക�വം, 
ഇടുക്തിയതിൽ സ്ഷത്യാല തിറ്റതി സമാ്ബൽ ക്തിനതിക് 
എന്നതിവ ആരംഭതിച തിട്ടുണ്്.

• ഉത്വകാലങ്ങളതിൽ വ തിവ തിേ 
തരീര്ത്ഥാെനകക�ങ്ങളതിൽ 16 താല്കാല തിക 
കഹാമതികയാ ഡതിസ്ന്െറതികള് 
ആരംഭതിച തിട്ടുണ്്.

• ഓകരാ ജതിലെയതിൽ ഒന്നുവരീതം 14 

കഹാമതികയാഡതിസ്ന്െറതികസള കമാഡൽ 
കഹാമതികയാ ഡതിസ്ന്െറതികളായതി അപ്കഗ്ഡ് 
സെയ്തം െംസ്ാനത്െനരീളം നതിലവ തിലുള്ള 56 
കമാഡൽ കഹാമതികയാ ഡതിസ്ന്െറതികളുസെ 
നതിലവാരം ഉയര്ത്തിയതിട്ടുമുണ്്.

• പാലാ ഗവണ്സമറെ് കഹാമതികയാ 
ആശുപ്തിയതിൽ ഒരു ക്തിനതിക്ൽ കസ്റാര്  
ആരംഭതിച തിട്ടുണ്്.

• കകാട്ടയം, മലപ്പുറം, കണ്ണൂര് എന്നതിവ തിെങ്ങളതിൽ 
റരീജതിയണൽ സമഡതിക്ൽ കസ്റാറുകള് 
ആരംഭതിച തിട്ടുണ്്.

• എലൊ ജതിലൊ കഹാമതികയാ ആശുപ്തികളതിലും 
അകഡാളസെറെ്  സഹൽത്് സകയര് & 
ബ തികഹവ തിയറൽ മാകനജ്സമറെ് കപ്രാഗ്ാം 
നെ്പെ തിലാക്തി

• കഹാംകകാ യുസെ രണ്ാം വട്ട പ്രവര്ത്ന 
വ തികാെത്തിന് തെക്മായതി.

കഹാമടികയാ ടമഡ്ടിക്ൽ 
വടിദ്യാഭ്യാസം
െര്ക്ാര്തലത്തിൽ തതിരുവനന്പുരത്ം 
കകാെതികക്ാടുമുള്ള രണ്് കഹാമതികയാ 
സമഡതിക്ൽകകാകളജുകള് വെതി കഹാമതികയാ 
സമഡതിക്ൽ വ തിദത്യാഭത്യാെം നെത്തി വരുന്നു. 
ഇവ കൂൊസത 3 എയ്ഡഡ് കകാകളജും, ഒരു 
അണ്എയ്ഡഡ് കകാകളജും വകു്പെ തിന് കരീെതിൽ 
പ്രവര്ത്തിക്കുന്നു.  തതിരുവനന്പുരം ഗവണ്സമറെ് 
കഹാമതികയാ്പെതതിക് സമഡതിക്ൽ കകാകളജതിസല 
ആസക കതിെക്കള് 118-ഉം 2016-17 ൽ െ തികതിത് 
ലഭതിച ഇന്കപഷത്യറെ്െ് 1,192-ഉം ഔട്ട് കപഷത്യറെ്െ് 
114,215-ഉം ആണ്.  കകാെതികക്ാെ് ഗവണ്സമറെ് 
കഹാമതികയാ്പെതതിക് സമഡതിക്ൽ കകാകളജതിസല 
ആസക കതിെക്കള് 100-ഉം 2016-17 -ൽ 
െ തികതിത് ലഭതിച ഇന്കപഷത്യറെ്െ് 1,678- ഉം ഔട്ട് 
കപഷത്യറെ്െ് 155,903-ഉം ആണ്.  6 കഹാമതികയാ 
സമഡതിക്ൽ കകാകളജുകളതിസലയും കകാെ്സുകള്, 
വ തിദത്യാര്ത്ഥതികളുസെ എണ്ം എന്നതിവ അനുബന്ം 
4.2.14 -ൽ സകാടുത്തിരതിക്കുന്നു.

കരാഗപ്തടികരാധവ്യാപനം
മരുന്നും പ്രതതികരാേകുത്തിവയ്പും സകാണ്് 
ഒെതിവാക്ാനാകുന്ന ആകരാഗത്യസത് 
ദുര്ബലസ്പെടുത്ന്ന വത്യാേതികള്, ്വകലത്യം, 
മരണം തെങ്ങതിയവയതികലക്് നയതിക്കുന്ന 
കരാഗങ്ങളൊയ ഡതിഫ്റ്റരീരതിയ, സഹ്പെ്റ്ററ്റരീെ് 
എ-യും ബ തി-യും, അഞ്ാം പനതി, മുണ്തിനരീര്, 
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ന്യൂകമാണതിയയും അനബന്ധകരാഗങ്ങളും, 
കപാളതികയാ, അതതിൊരം, സെറ്റനെ് തെങ്ങതിയവ 
സെറുക്കുന്നതതിന് ഏറ്റവം ഫലപ്രദവം 
െ തിലവ് കുറഞ്ഞതമായ ഇെസപെലാണ് 
പ്രതതികരാേകുത്തിവയ്പുകള്.  2013-14 മുതലുള്ള 
5 വര്ഷങ്ങളതിസല കരാഗവപ്രതതികരാേ വത്യാപന 
പരതിപാെതി അനുബന്ം 4.2.15- ൽ കാണാം. 

ഭയാവഥി വീക്ണം
ൊ്ത്തിക വ തികെനത്തിന വളസര 
പ്രാോനത്യകത്ാസെയും ഫലപ്രദമായും 
െംഭാവന സെയ്ാന് ഒരു ആകരാഗത്യമുള്ള 
െമൂഹത്തിന് മാ്കമ കെതിയൂ.  നരീണ്കാലസത് 
കരാഗാവസ്യും സെലകവറതിയ െ തികതിത്ാരരീതതിയും 
േനതികസരകപാലും ദരതിദരാക്കുന്നു. ജരീവ തിതത്തിസല 
എലൊ ഘട്ടങ്ങസളയും ആെത്വാദത്യമാക്കുന്നതതിന് 
നലെ ആകരാഗത്യം അനതിവാരത്യമാണ്.  കകരളത്തിൽ 
നലെ ആകരാഗത്യനതിലവാരം കനെതിസയടുക്കുന്നതതിൽ 
ഉന്നതവ തിദത്യാഭത്യാെനതിലവാരവം 
(പ്രകതത്യകതിച്ചും െ്്രീകള്ക്തിെയതിൽ) ഉയര്ന്ന 
ആകരാഗത്യ അവകബാേവം സുപ്രോന 

പങ്് വഹതിച തിട്ടുണ്്. എന്നതിരുന്നാലും 
കഗാ്   ജനവ തിഭാഗങ്ങള്ക്തിെയതിസലയും മറ്റ് 
പാര്ശത്വവത്കൃത െമൂഹങ്ങള്ക്തിെയതിസലയും 
ആകരാഗത്യ പ്രശ്നങ്ങള് ൊംക്രമതിക കരാഗങ്ങളുസെ 
പുനരാവ തിര്ഭാവം രണ്ാം തലമുറപ്രശ്നങ്ങളായ 
ജരീവ തിത ്ശല തി കരാഗങ്ങളുസെ വര്ദ്ധനവ് 
വകയാജനങ്ങളുസെ പ്രകതത്യകതിച്ചും െ്്രീകളുസെ   
ആകരാഗത്യ പ്രശ്നങ്ങള്, വര്ദ്ധതിച്ചുവരുന്ന 
ആകരാഗത്യ സെലവ്  എന്നതിവ ശ്രദ്ധ സകാടുകക്ണ് 
വ തിഷയങ്ങളാണ്. ഈ സവല്ലുവ തിളതികള് വരും 
വര്ഷങ്ങളതിൽ കനരതികെണ്തി വരും.   പതതിമൂന്നാം 
പദ്ധതതിക്ാലയളവ തിൽ സപാതജനാകരാഗത്യം, 
ഗ്ാമരീണ ആകരാഗത്യം, കഗാ്ാകരാഗത്യം, െ്്രീ 
ആകരാഗത്യം, മാതൃശതിശു ആകരാഗത്യം, ആകരാഗത്യ 
ഇന്ഷൂറന്െ്, ആകരാഗത്യടൂറതിെം എന്നരീ 
വ തിവ തിേങ്ങളായ വ തിഷയങ്ങള് വ തിവ തിേതരത്തിൽ 
പരതിഗണതികക്ണ്തായതിട്ടുണ്്.  ഈ സവല്ലുവ തിളതികസള 
കനരതിൊനായതിട്ട് ആകരാഗത്യ െംരക്ഷണ 
െംവ തിോനം ശക്തതിസ്പെടുകത്ണ്തണ്്. 
 
 
 

കുെഥിടവള്ളം

ഉയര്ന്ന മെ ലഭത്യത, നദതികള്, തൊകങ്ങള്, 
ഉള്നാെന് ജലക്ാതസുകള്, നതിരവേതി 
അരുവ തികള് ഇങ്ങസന ജലവ തിഭവങ്ങളുസെ 
ഭുമതിയായാണ് കകരളം കരുതസ്പെടുന്നത്. 
എന്നാൽ, കകരളത്തിസല നതിരവേതി ജതിലെകളതിൽ 
വരള്ചയും കടുത് ജല ദൗര്ലഭത്യവം 
അനഭവസ്പെടുന്നുണ്്. കകരളത്തിസല 
ഭൂരതിഭാഗം വരുന്ന ഗ്ാമരീണജനതയും 
സുരക്ഷ തിതമലൊത് കതിണറുകള് ൊങ്കുകള്, 
അരുവ തികള്, നദതികള് എന്നതിവസയയാണ് 
കുെതിസവള്ളത്തിനായതി ആശ്രയതിക്കുന്നത്. 
നഗരപ്രകദശത്തിലും പൂര്ണ്മായ കതാതതിൽ 
സുരക്ഷ തിതമായതിട്ടുള്ള കുെതിസവള്ളവ തിതരണം 
നെ്പെ തിലാക്തിയതിട്ടതിലെ. പഞ്വത്രപദ്ധതതികളതിൽ 
കുെതിസവള്ള പദ്ധതതികള്ക്് പ്രാോനത്യം 
നൽകതിയതിരുന്നുസവങ്തിലും െംസ്ാനത്തിലുെനരീളം 
ജലദൗര്ലഭത്യം ഒരു പ്രോന പ്രശ്നം തസന്നയായതി 
നതിലനതിൽക്കുന്നു. 13-ാം പഞ്വത്ര പദ്ധതതിയുസെ 

െമരീപനംതസന്ന എലൊവര്ക്കും, പ്രകതത്യകതിച് 
നഗരപ്രകദശങ്ങളതിൽ കുെതിസവള്ളം  എത്തിക്കുക 
എന്നതാണ്. കതിണറുകളുസെ െംരക്ഷണം 
നെത്ക, വ തിതരണ നഷ്ം കുറയ്ക്കുക എന്നതിവയും 
ലക്ഷത്യങ്ങളതിൽസ്പെടുന്നു.

കകരളത്തിസല കുെതിസവള്ള വ തിതരണത്തിൽ പങ്് 
വഹതിക്കുന്ന  രണ്് പ്രോന ഏജന്െതികളാണ് 
കകരള വാട്ടര് അകതാറതിട്ടതിയും (സക.ഡബ് തിയു.എ) 
സക.ആര്.ഡബ് തിയു.എെ്.എയും (ജലനതിേതി). 
തകദ്ശെത്വയംഭരണ സ്ാപനങ്ങളുസെ 
ഇെസപെലും വളസര പ്രോനമാണ്. എലൊ 
പൗരന്മാര്ക്കും കുെതിസവള്ളം ലഭത്യമാക്കുക എന്ന 
ലക്ഷത്യം ്കവരതിക്കുന്നതതിനായതി െംസ്ാന 
െര്ക്ാരുകള് ഗ്ാമനഗരപ്രകദശങ്ങളതിൽ 
നെ്പെ തിലാക്കുന്ന കുെതിസവള്ള പദ്ധതതികസള 
കക�െര്ക്ാര് െഹായതിക്കുന്നു.  അത കപാസല 
ഗ്ാമരീണ നഗര പ്രകദശങ്ങളതിൽ ജലവ തിതരണം 
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സമചസ്പെടുത്ന്നതതിന് െംസ്ാനവം പദ്ധതതി 
നെ്പെ തിലാക്കുന്നുണ്്. 
 
ജലക്ാതസുകള്      

പശ് തിമഘട്ടത്തിൽ ഉത്ഭവ തിച് പെതിഞ്ഞാകറാട്ട് 
ഒഴുകുന്ന 41 നദതികളും കതിെകക്ാട്ട് ഒഴുകുന്ന 3 
നദതികളുമാണ് കകരളത്തിൽ ഉള്ളത്. കകരളത്തിസല 
44 നദതികളതിൽ 4 ഇെത്രവം 40 സെറതിയ 
നദതികളുമാണുള്ളത് .  ഇതതിൽ െംസ്ാനത്തിന് 
കദശരീയ മാനദണ്ങ്ങള് അനെരതിച് ഒരു 
പ്രോന നദതി ഇലെ.  നതിരവേതി കായലുകളും, 
ഉള്നാെന് െ തിറകളും, കുളങ്ങളുമായതി  കകരളം 
അനഗൃഹരീതമാണ്. എന്നാൽ െംസ്ാനത്തിസറെ 
പല ഭാഗങ്ങളതിലും അനഭവസ്പെടുന്ന കടുത് 
ജല ദൗര്ലഭത്യവം ശ്രദ്ധതിക്സപസെണ് കാരത്യം 
തസന്നയാണ്. എലൊ ജലക്ാതസ്സുകളുസെയും 
അെതിസ്ാന ജലക്ാതസ്് മെയായതതിനാൽ, 
മെലഭത്യതയതിൽ ഉണ്ാവന്ന കുറവകള് 
െംസ്ാനത്തിസറെ കുെതിസവള്ള കശഷ തിസയ 
പ്രതതികൂലമായതി ബാേതിക്കുന്നു. കൂൊസത 
മെലഭത്യതയതിലുള്ള കുറവ് കാര്ഷ തിക കമഖലസയ 

പ്രതതികൂലമായതി ബാേതിക്കുകയും സെയ്യുന്നു

കകരളത്തിന്  രണ്് മെക്ാലങ്ങളാണ് പ്രതതിവര്ഷം 
ലഭതിക്കുന്നത്.  കകരളത്തിന് ലഭതിക്കുന്ന 
ശരാശരതി മെ 3,055 മതിലെ തിമരീറ്ററാണ്. ഇത് 
കദശരീയ ശരാശരതികയക്ാള് ഇരട്ടതികയാളം വരും. 
സതക്് പെതിഞ്ഞാറ് കാലവര്ഷത്തിലൂസെയാണ് 
(ജൂണ്-സെപ്റ്റംബര്) കകരളത്തിന് 69 
ശതമാനം മെയും ലഭതിക്കുന്നത്. വെക്കുകതിെക്ന് 
കാലവര്ഷത്തിലൂസെ (ഒക്കൊബര് 
-ഡതിെംബര്) പ്രതതിവര്ഷം 16 ശതമാനം 
മെയും ലഭതിക്കുന്നു. കകരളത്തിസറെ ഭൂമതിശാെ്് 
ഘെനപ്രകാരം ജലം വളസര സപസട്ടന്ന് തസന്ന 
കെല തികലക്് ഒല തിച്ചുകപാകുന്നു. അതതിനാൽ 
െംസ്ാനത്തിസറെ പല ഭാഗങ്ങളതിലും മണ്സൂണ് 
അലൊത് കാലത്് ജലത്തിസറെ  ദൗര്ലഭത്യം 
അനഭവസ്പെടുന്നു. ൊോരണ മെകയക്ാള് 
വളസര കുറഞ്ഞ(9ശതമാനം) ലഭത്യതയാണ് 
2017 വര്ഷത്തിൽ കാലവര്ഷത്തിലൂസെ 
ലഭതിചത്.  പട്ടതിക 4.2.6 പ്രകാരം കകരളത്തിസല 
മെലഭത്യതയുസെ ജതിലെ തതിരതിച്ചുള്ള വത്യതതിയാനത്തിസറെ 
കണക്കുകള് ഉയര്ന്നതാസണന്ന് കാണാം.  

പട്ഥിേ 4.2.6  
 2017-ൽ കേരളത്ഥിൽ ടതക്് പെഥിഞ്യാന് മണ്സൂണഥിൽ 

(2017 ജൂണ് 1 മുതൽ ടസപ്റ്റംബർ 30 വടര) ലഭഥിച മഴ   
ജഥില്േള് യഥയാർത്ത്ഥിൽ 

ലഭഥിചത്
സയാധയാരണ 

ലഭഥിക്യാറുള്ളത്
വ്യതഥിയയാനം

കകരള 1,855.9 2,039.6 -9

തതിരുവനന്പുരം 764 871.3 -12

സകാലെം 1,355.5 1,332.3 2

പത്നംതതിട്ട 1,754 1,715.7 2

ആലപ്പുെ 1,585.8 1,745.9 -9

കകാട്ടയം 1,929.1 1,897.3 2

ഇടുക്തി 2,057.6 2,276.2 -10

എറണാകുളം 2,002.9 2,065 -3

തൃശ്ശൂര് 1876 2,197.5 -15

പാലക്ാെ് 1,521.7 1,572.7 -3

മലപ്പുറം 1,926.9 2,060.4 -6

കകാെതികക്ാെ് 2,521.6 2,603.1 -3

വയനാെ് 1,652.1 2,632.1 -37

കണ്ണൂര് 2,301.3 2,669 -14

കാെര്കഗാഡ് 2,645.6 3,007.5 -12
        അവലംബം: മരീറ്കറാളജടിക്ൽ ടസറെര് , തടിരുവനന്പുരം
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സാമ്പത്തിക അവല�ാകനം 2017, ലകരള സംസ്ാന ആസൂത്രണ ല�ാര്ഡ്  

വയനാെ് ജതിലെയതിലാണ് ഏറ്റവം കുറവ് മെ 
ലഭതിചത് (59 ശതമാനം). ഇത് െംസ്ാനസത് 
ശരാശരതി മെക്കുറവ തികനക്ാള് (37 ശതമാനം)  
കുറവാണ്.  ഏറ്റവം കൂടുതൽ മെ ലഭതിച തിരതിക്കുന്നത് 
കാെര്കഗാഡാണ് (2,645.6 mm), കുറവ് 
തതിരുവനതപുരം ജതിലെയതിലുമാണ്(764 mm).  
മെയുസെ വത്യതതിയാനം ഏറ്റവം കുറവ് (37 ശതമാനം) 
വയനാെ് ജതിലെയതിലാണ്. ഈ ജതിലെ മണ്സൂണ് 
െരീെണതിസല എറ്റവം തണുത്തം ദുര്ബലവമായ  
പ്രകദശമാണ്.  ഇത് വളസരയേതികം ശ്രദ്ധ 
നൽകകണ് ഒരു കാരത്യമായതതിനാൽ ഇവ തിടുസത് 
വ തികെന ത�ങ്ങള് ഇതനെരതിച് 
പുനരാവ തിഷ്ക്രതികക്ണ്ത് ആവശത്യമാണ്.

എന്.എെ്.എെ്.ഒ 69-ാം െകമ്ളനത്തിസറെ 
റതിക്പൊര്ട്ട് പ്രകാരം ഇന്ത്യയതിസല ഗ്ാമ 
പ്രകദശങ്ങളതിൽ 85.8 ശതമാനവം, നഗര 
പ്രകദശങ്ങളതിൽ 89.6 ശതമാനവമാണ്  
കുെതിസവള്ളം ലഭത്യമാകുന്നത്.  ഇന്ത്യന് 
െംസ്ാനങ്ങളതിൽ ആവശത്യത്തിന് ഉയര്ന്ന 
അനപാതത്തിൽ കുെതിസവള്ളം ലഭത്യമാകുന്നത് 
ഉത്ര്പ്രകദശതിസല ഗ്ാമപ്രകദശങ്ങളതിലാണ്  
(97.1 ശതമാനം). കുെതിസവള്ളം കുറഞ്ഞ 
അനപാതത്തിൽ ലഭത്യമാകുന്നത് ജാര്ഖ�മാണ് 
(70.3 ശതമാനം).   ഇതകപാസല ആവശത്യത്തിന് 
കുെതിസവള്ളം ലഭതിക്കുന്ന കുടുംബങ്ങളുസെ 

അനപാതത്തിൽ പഞ്ാബ് (99.5 ശതമാനം) 
ഏറ്റവം മുന്നതിലും കകരളം (29.5 ശതമാനം) ഏറ്റവം 
പ തിന്നതിലുമാണ്.  അതകപാസല നഗരകമഖലയതിലും 
സമചസ്പെട്ട കുെതിസവള്ള ക്ാതസ്സുകളുസെ 
ശതമാനത്തിൽ ഏറ്റവം താണ അനപാതം 
കരഖസ്പെടുത്തിസക്ാണ്് കകരളം( 56.8 ശതമാനം) 
പട്ടതികയുസെ ഏറ്റവം ഒടുവ തിൽ നതിലസകാള്ളുന്നു. 
(അനബന്ധം 4.2.16) പ്രകദശങ്ങളുസെ 
അെതിസ്ാനത്തിൽ ജതിലെ തതിരതിച്ചുള്ള കുെതിസവള്ള 
അവകലാകന വ തിശകലനം അനുബന്ം 4.2.17 
നൽകതിയതിട്ടുണ്്.
 

വ്യാപനം
 

2017 മാര്ച്   31 -സല കണക്കുകള് പ്രകാരം 
3367.13 എം.എൽ.ഡതി (പ്രതതിദതിനം ദശലക്ഷം 
ല തിറ്റര്) സ്ാപ തിത കശഷ തിയുള്ള 1073 ജലവ തിതരണ 
പദ്ധതതികളാണ് സക.ഡബ് തിയു.എ യുസെ കരീെതിൽ 
പ്രവര്ത്തിക്കുന്നത്.  ്പപ്പു വെതി ലഭത്യമാകുന്ന 
കുെതിസവള്ളത്തിസറെ ശരാശരതി പ്രതതിശരീര്ഷ 
ലഭത്യത പ്രതതിദതിനം 104.20 ല തിറ്ററാസണന്നാണ് 
ഇതസകാണ്് അര്ത്ഥമാക്കുന്നത്.  സമാത്ം 1,073 
ജലവ തിതരണ പദ്ധതതികളതിൽ 989 എണ്ം ഗ്ാമരീണ 
കമഖലയതിലും 84 എണ്ം നഗരകമഖലയതിലും 
ആണ് നെ്പെ തിലാക്കുന്നത്.  കെതിഞ്ഞ വര്ഷസത് 

ചഥിത്ം .4.2.1
കേരളത്ഥിടല കുെഥിടവള്ള ലഭ്യത (ശതമയാനത്ഥിൽ)

അവലംബം : കകരള ജലഅകതാറടിറ്ടി  
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അദ്ധ്യായം 4, സയാമൂഹധ്സസവനം

(1,078) അകപക്ഷ തിച് െംസ്ാനത്് ജലവ തിതരണ 
പദ്ധതതികളുസെ എണ്ം കുറഞ്ഞുവരതികയാണ്. 
കണക്കുകള് പ്രകാരം തൃശ്ശൂര് ജതിലെയതിൽ 119 ജല 
വ തിതരണ പദ്ധതതികളും എണാകുളം ജതിലെയതിൽ 
98 പദ്ധതതികളും ഉണ്്.  സക.ഡബ്യു.എയുസെ 
ജലവ തിതരണ പദ്ധതതികളുസെ ഏറ്റവം കുറച് 
നെ്പെ തിലാക്കുന്ന  പ്രകദശം വയനാെ് ജതിലെയാണ്.  
(അനുബന്ം 4.2.18 കാണുക.) 2017 മാര്ച്   
31-സല കണക്നെരതിച് എൽപ തിെതിഡതി 
എറണാകുള (201.35) ത്ം ഏറ്റവം കുറവ് 
കാെര്കഗാഡമാണ് (35.77).   എന്നാൽ 
എലൊ ജതിലെകളതികലയും വത്യതത്യസ്ത ആവാെ 
വത്യവസ്കളതിൽ എൽപ തിെതിഡതിയതിൽ വത്യതതിയാനം 
െംഭവ തിക്കുന്നുണ്്. നതിലവ തിലുള്ള ശരാശരതി 
എൽപ തിെതിഡതി കണക്കുകള് അനുബന്ം 4.2.19 
-ൽ നൽകതിയതിട്ടുണ്്   എന്നാൽ വല തിയകതാതതിലുള്ള 
വ തിതരണ നഷ്ം കൂെതി കണക്തിസലടുത്ാൽ 
വ തിതരണത്തിൽ ലഭത്യമാക്ാവന്ന കുെതിസവള്ളം 
വളസര കുറവാണ്.  മതിക് ജലവ തിതരണ 
പദ്ധതതികളും നഗരപ്രകദശങ്ങളതിലാണ് 
നെ്പെ തിലാക്തിയതിരതിക്കുന്നത്.  തകദ്ശ ഭരണ 
സ്ാപനങ്ങളതികലക്് ്കമാറതിയ ജതിലെ തതിരതിച്ചുള്ള 
വാട്ടര് അകതാറതിറ്റതിയുസെ പദ്ധതതികളുസെ വ തിവരം 

അനുബന്ം 4.1.19 -ൽ സകാടുത്തിരതിക്കുന്നു.   
2017 മാര്ച്   31 -സല കണക്നെരതിച് 477 
പദ്ധതതികള് ഇപ്രകാരം ്കമാറതിയതിട്ടുണ്് 
(അനുബന്ം 4.2.20 കാണുക).  

ഗാര്ഹതിക കണക്ഷനം സപാതൊപ്പും 
ഉപകയാഗതിചാണ് കകരളവാട്ടര് അകതാറതിറ്റതി 
കുെതിസവള്ളവ തിതരണം നെത്ന്നത്.  
കകരളവാട്ടര് അകതാറതിറ്റതിയുസെ കണക്കുകള് 
പ്രകാരം െംസ്ാനസത് 54 ശതമാനം 
ജനെംഖത്യയുസെ 1.81 കകാെതി ജനങ്ങള്   കകരള ജല 
അകതാറതിറ്റതിയതിസല ജലവ തിതരണ പദ്ധതതികളുസെ  
പരതിേതിയതിൽ ഉള്സ്പെടുന്നുണ്്.    54.19 ശതമാനം 
ഗ്ാമരീണ ജനെംഖത്യയും 54.36 ശതമാനം നഗര 
ജനെംഖത്യയുമാണ് ്പ്പെ് വെതി കുെതിസവള്ള 
വ തിതരണം ലഭത്യമാകുന്നത്.  ഗ്ാമരീണ കമഖലയതിൽ 
100 എൽ.പ തി.െതിഡതി. യും നഗരകമഖലയതിൽ 
150 എൽപ തിെതിഡതി.യും മുഴുവന് ജനങ്ങള്ക്കും 
ലഭത്യമാക്കുകയാണ് കകരള വാട്ടര് അകതാറതിറ്റതിയുസെ 
ലക്ഷത്യം. 
കകരളത്തിസല 14 ജതിലെകളതിൽ ഏറ്റവം കൂടുതൽ 
കുെതിസവള്ള പദ്ധതതികള് ഉള്ളത്  എറണാകുളം 
ജതിലെയതിലും (83 ശതമാനം) രണ്ാമത് 

ചഥിത്ം 4.2.2 
കുെഥിടവള്ളത്ഥിടറെ ജഥില്യാതല വ്യയാപനം

അവലംബം : കകരള ജലഅകതാറടിറ്ടി  (2017, ടസപ് റ്ംബര് വടരയുള്ള  ഡ്ാറ്)
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തതിരുവനന്പുരം ജതിലെയതിലും (72 ശതമാനം) 
തൃശ്ശൂരതിലുമാസണന്നു (71 ശതമാനം) ജതിലൊതല 
കണക്കുകള് സൂെ തി്പെ തിക്കുന്നു.  സക.ഡബ് തിയു.എ. 
യുസെ ജലവ തിതരണ പദ്ധതതികളുസെ വത്യാപനം 
ഏറ്റവം കുറവള്ളത് കാെര്കഗാഡ് 
ജതിലെയതിലാണ്.  സവറും 21 ശതമാനം മാ്മാണ്.  
വ തിശദവ തിവരങ്ങള് ചഥിത്ം 4.2.2 -ലും അനുബന്ം 
4.2.21 -ലും നൽകതിയതിട്ടുണ്്. 
 
ഗ്ാമരീണ കുെതിസവള്ള വ തിതരണത്തിസറെ 
കാരത്യത്തിൽ സകാലെം ജതിലെ 75 ശതമാനകത്ാടുകൂെതി 
ഒന്നാമതാണ്.  സതാട്ടു പ തിറകതിൽ എറണാകുളം 
ജതിലെയും (74 ശതമാനം), തൃശൂര് (68 ശതമാനം), 
ആലപ്പുെ (68 ശതമാനം) ജതിലെകളുമാണ്.  
ഭൂമതിശാെ്്പരമായ പ്രകതത്യകതകള് കാരണം  
ഇടുക്തി (29 ശതമാനം)വം  കാെര്കഗാഡ് 
(28 ശതമാനം) മാണ്  കുെതിസവള്ള വ തിതരണം 
ലഭത്യമാകുന്നത്.  െംസ്ാനസത് ഗ്ാമരീണ 
കുെതിസവള്ള വ തിതരണത്തിസറെ ശരാശരതി വത്യാപനം  
54 ശതമാനമാണ്. (ചഥിത്ം 4.2.3 കാണുക).

നഗര പ്രകദശസത് കുെതിസവള്ള വ തിതരണത്തിസറെ 
കാരത്യസമടുത്ാലും കാെര്കഗാഡ് ജതിലെയാണ് 
ഏറ്റവം പ തിറകതിൽ (10 ശതമാനം.) കുെതിസവള്ള 

വ തിതരണത്തിസറെ വത്യാപനത്തിസറെ കാരത്യത്തിൽ 
നഗരപ്രകദശങ്ങളതിൽ  എറണാകുളം (87 
ശതമാനം)ഒന്നാമതം  തെര്ന്ന് തതിരുവനന്പുരം 
(76 ശതമാനം)   തൃശൂര് (72 ശതമാനം), പാലക്ാെ് 
(72 ശതമാനം) എന്നരീ ജതിലെകളതിലുമാണ്. 
 (ചഥിത്ം 4.2.4 കാണുക). 
 
2017 മാര്ച്  31, വസരയുള്ള കണക്കുകകള് 
പ്രകാരം സക ഡബ് തിയു എ യുസെ കരീെതിൽ ഗാര്ഹരീക 
ഗാര്ഹതികകതര വത്യാവൊയതിക കണക്ഷനകള് 
മു൯വര്ഷസത്ക്ള്  283496 എണ്ത്തിസറെ 
വര്ദ്ധനവാണ് കാണതിക്കുന്നത്.  വത്യാവൊയതിക 
ആവശത്യങ്ങള്ക്കുള്ള ജല കണക്ഷനകള് 1623 
മാ്മാണ്.  കണക്കുകള് പ്രകാരം 214097 
സപാതൊ്പെ് കണക്ഷനകളാണുള്ളത്.  ഇത് 
മുന്വര്ഷകത്ക്ാള് 6,063 എണ്ം കൂടുതലാണ്. 
പഞ്ായത്കളതിൽ സപാത ൊപ്പുകളുസെ എണ്ം 
159,463 ഉം, കകാര്്പെകറഷനകളതിൽ 20,239 ഉം, 
മുന്െതി്പൊല തിറ്റതികളതിൽ 34,395 ഉം ആണ്.  2015-
16-സല കണക്കുമായതി താരതമത്യം സെയ്യുക്ാള്  
162,568 സന അകപക്ഷ തിച് പഞ്ായത്തിൽ സപാത 
ൊപ്പുകളുസെ എണ്ത്തിൽ കുറവ് െംഭവ തിച തിട്ടുണ്്. 
(അനുബന്ം 4.2.22 കാണുക) 
 

ചഥിത്ം 4.2.3
 ഗ്യാമീണ ജനതയടെ ജഥില് തഥിരഥിച്ചുള്ള കുെഥിടവള്ള വ്യയാപനം
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അദ്ധ്യായം 4, സയാമൂഹധ്സസവനം

ചഥിത്ം 4.2.4 
നഗരത്ഥിടല ജഥില് തഥിരഥിച്ചുള്ള കുെഥിടവള്ള വ്യയാപനം
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      അവലംബം: കേരള ജല അകതയാറഥിറ്റഥി

കുെടിടവള്ളപദ്ധതടികളുടെ പ്വര് 
ത്തനം നടിലച്ചുകപായ ആവാസ 
വ്യവസ്കള്
ജതിലൊ അെതിസ്ാനത്തിൽ കകരളത്തിൽ 
നെ്പെ തിലാക്തിയ ഗ്ാമരീണ, നാഗര ജലവ തിതരണ 
പദ്ധതതികളക്കുറതിച്ചും ജതിലൊതലത്തിൽ 
വ തിട്ടുകപായ ആവാെ വത്യവസ്കസളക്കുറതിച്ചുമുള്ള 
വ തിശദാംശങ്ങള് പട്ഥിേ 4.2.7 -ൽ നൽകതിയതിട്ടുണ്്.  
മുന് വര്ഷവമായതി താരതമത്യം സെയ്യുക്ാള്  
കുെതിസവള്ളപദ്ധതതികളുസെ പ്രവര്ത്നം 
നതിലച്ചുകപായ ആവാെ വത്യവസ്കള്എണ്ം 17 
ആണ്.  കുെതിസവള്ളപദ്ധതതികളുസെ പ്രവര്ത്നം 
നതിലച്ചുകപായ ആവാെ വത്യവസ്കള് 0.14 
ശതമാനത്തിൽ നതിന്നും 0.71 ശതമാനമായതി 
വര്ദ്ധതിച്ചു.  കുെതിസവള്ളപദ്ധതതികളുസെ പ്രവര്ത്നം 
നതിലച്ചുകപായ ആവാെ വത്യവസ്കള് ഏറ്റവം 
കൂടുതൽ റതിക്പൊര്ട്ട് സെയ്ത് തൃശ്ശൂര് ജതിലെയതിലാണ് 
(57).  എന്നാൽ പത്നംതതിട്ട, വയനാെ് 
ജതിലെകളതിൽ കുെതിസവള്ള പദ്ധതതികളുസെ പ്രവര്ത്നം 
നതിലച്ചുകപായ ആവാെ വത്യവസ്കള് ഒന്നും 
തസന്ന ഇലെ.

ജലത്തടിടറെ ഗുണ കമന
അശാെ്്രീയമായ ശുെ തിതത്വ ശരീലങ്ങളും വ തികവെന 
രഹതിതമായ മാല തിനത്യ നതിര്മാര്ജ്നവം 
നതിമതിത്ം നമ്മുസെ െംസ്ാനത്തിസല ഭൂരതിപക്ഷം 

കുെതിസവള്ള ക്ാതസ്സുകളും മല തിനമാക്സപടുന്നു.  
ബാക്െരീരതിയകളുകെയും ൊന്നതിേത്യം നതിമതിത്ം 
കകരളത്തിസല ഭൂരതിപക്ഷം കുെതിസവള്ള 
ക്ാതസ്സുകളും വ തിഷല തിപ്മായതി കെതിഞ്ഞു.  മറ്റു 
കമഖലകളതിൽ കകരളം സമചസ്പെട്ടനതിലവാരം 
പുലര്ത്ന്നുസണ്ങ്തിലും ആകരാഗത്യ-ൊ്ത്തിക 
കമഖലകളതിൽ െത്വാേരീനം സെലുത്ന്ന 
കുെതിസവള്ള മാകനജ്സമറെതിസറെ കാരത്യത്തിൽ 
വളസര പ തിന്നതിലാണ്.  ജതിലെ തതിരതിച്ചുള്ള മാല തിനത്യ 
പരതികശാേനാ ക്ാതസ്് ചഥിത്ം 4.2.5-ൽ 
സകാടുത്തിട്ടുണ്്.
 
ജനൊ�തയും  വ തികവെന രഹതിതവം 
അനതിയ�തിതവമായ മല തിനരീകരണവം ജലജനത്യ 
കരാഗങ്ങള് കൂടുന്നതതിന് കാരണമാണ്.  
മരണത്തിന് കാരണമാകയക്ാവന്ന 
നതിരവേതി ജലജനത്യ കരാഗങ്ങളാണ് മല തിനജലം 
ഉപകയാഗതിക്കുന്നതതിലൂസെ പകരുന്നത്.  ജലജനത്യ 
കരാഗങ്ങളുസെ കണക്് പരതികശാേതിചാൽ 
വര്ഷങ്ങളായതി അത് വര്ദ്ധതിച്ചു വരതികയാസണന്ന് 
കാണാം.  2012-ൽ 366463-ഉം കകസും 
2015-ൽ 470863-ഉം  കകസുകളാണ് റതിക്പൊര്ട്ട് 
സെയ്സ്പെട്ടസതങ്തിൽ, 2016-ൽ അത് 497027 
ആയതി വര്ദ്ധതിച്ചു.  2017 സല കണക്നെരതിച് 
97089 ആയതി വര്ദ്ധതിക്കുകയുണ്ായതി.    
ജലജനത്യകരാഗങ്ങള് െംബന്ധതിച് വ തിശദമായ 
കണക്കുകള് അനുബന്ം 4.2.23-ൽ 
സകാടുത്തിട്ടുണ്്. 
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പട്ഥിേ 4.2.7
കേരളത്ഥിടല 2016-17-ൽ കുെഥിടവള്ളപദ്ധതഥിേള് നഥിന്നുകപയായ  ആവയാസ വ്യവസ്ഥേളുടെ 

ജഥില് തഥിരഥിച്ചുള്ള വ ഥിവരങ്ങള് 

ക്രമ നം. ജഥില് ആവയാസ  
വ്യവസ്ഥേള്

നഥിന്നുകപയായവ ആടേ  
ശതമയാനത്ഥിൽ 

(ആവയാസ വ്യവസ്ഥേള്)

1 തതിരുവനന്പുരം 1,462 17 1.16
2 സകാലെം 2,260 002 0.09
3 പത്നംതതിട്ട 1,491 0 0.00
4 ആലപ്പുെ 1,178 5 0.42
5 കകാട്ടയം 2,195 10 0.46
6 ഇടുക്തി 822 5 0.61
7 എറണാകുളം 1,538 19 1.24
8 തൃശ്ശൂര് 2,774 57 2.05
9 പാലക്ാെ് 1,883 15 0.80
10 മലപ്പുറം 1,972 10 0.51
11 കകാെതികക്ാെ് 1,455 10 0.69
12 വയനാെ് 461 0 0.00

13 കണ്ണൂര് 1,395 1 0.07

14 കാെര്കഗാഡ് 665 1 0.15
ആടേ 21,551 152 0.71

 അവലംബം: കകരള വാട്ടര് അകതാറതിറ്റതി

കകരളത്തിസല ജലവ തിഭവ വകു്പെ തിസറെ 
െഹായകത്ാടുകൂെതി ജല വ തിഭവങ്ങളുസെ 
ഗുണ നതിലവാരം ഉറപ്പുവരുത്ന്നതതിനായതി 
സെറെര് കഫാര്വാട്ടര് റതികൊെ്െ് 
ഡവല്പെ്സമറെ് ആറെ് മാകനജ്സമറെതിസറെ 
“എസ്റാബ് തിസമെറെ് ഓഫ് സമാ്ബൽ സെസ്റതിംഗ് 
ലകബാറട്ടറതി കഫാര് ദ കത്വാളതിറ്റതി അഷത്വറന്െ് 
ഓഫ് വാട്ടര് റതികൊെ്െ് ഇന് കകരള” 
ആവ തിഷ്ക്രതിച തിട്ടുണ്്.   ജല ക്ാതസ്സുകള് 
െംരക്ഷ തികക്ണ്തതിസറെ ആവശത്യസത്ക്കുറതിച്ചു 
അവകബാേം വളര്ത്കയാണ് സമാ്ബൽ 
ലകബാറട്ടറതി സകാണ്് ഉകദ്ശതിക്കുന്നത് . 
സമാ്ബൽ ലകബാറട്ടറതിയുസെ കെവനം 
ഏകകദശം 120  പഞ്ായത്കളതികലക്കും, 15  
മുനതിെതി്പൊല തിറ്റതികളതിലും, 3 കകാര്്പെകറഷനകളതിലും 
വത്യാപ തി്പെ തിച തിട്ടുണ്്. ഈ െംവ തിോനമുപകയാഗതിച് 
3000-ത്തിൽ കൂടുതൽ ൊ് തിളുകള് പരതികശാേന 
നെത്തിയതിട്ടുണ്്. പരതികശാേന നെത്തി ഒരു 
കുെതിസവള്ള കാര്ഡ് നൽകുകയും അതതിന് 
പ്രകാരം  സപാത ജനങ്ങള്ക്്  തങ്ങളുസെ 

പ്രകദശസത് കുെതിസവള്ളത്തിസറെ ഗുണനതിലവാരം 
മനെതിലാക്കുന്നതതിനം െഹായതിക്കുന്നു. 
 
മലടിനജല നടിയ�ണം
ഏകകദശം 90,000 കണക്ഷനള്സ്പെസെ 
തതിരുവനന്പുരം നഗരത്തിൽ  37 
ശതമാനകത്ാളം െതിവകറജ് കണക്ഷനകള് 
ഉണ്്.   ഗുരുവായൂരതിൽ മൂന്ന് എം.എൽ.
ഡതി മല തിന ശുദ്ധരീകരണ ലൈാറെതിസറെ പണതി 
ഏകകദശം പൂത്തിയാസയങ്തിലും െ തില അവൊന 
മതിനക്കുപണതികള് അവകശഷ തിക്കുന്നു.  ഈ 
പദ്ധതതി ഗുരുവായൂര് മുനതിെതി്പൊല തിറ്റതിയതിസല 
മുഴുവന് താമെക്ാസരയും ഉള്സ്പെടുത്തി 
നെ്പെ തിലാക്ാനാണ് ഉകദ്ശതിക്കുന്നത്.  
എറണാകുളത്് വളസര കനരതിയ കതാതതിലുള്ള 
മല തിനജലനതിവാരണ ശംഖലയാണുള്ളത്.  
ആസക ആയതിരം കണക്ഷനകളാണുള്ളത്.  
തതിരുവനന്പുരം മല തിനജല നതിവാരണ 
പദ്ധതതി 1931-ലാണ് രൂപസ്പെടുത്തിയത്.  
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മല തിനജലനതിവാരണത്തിനായതി പുതതിയ 
കണക്ഷന് െതിസ്റം പ്രകൃതതിയ്ക് അനകയാജത്യമായ 
രരീതതിയതിൽ  പ്രകതത്യക കബ്ാക്കുകള് എന്നരീ പ്രോന 
തത്ത്വത്തിലൂന്നതി വളസര ഫലപ്രദമായ മല തിനജല 
നതിവാരണമാണ് വ തിഭാവന സെയ്തിട്ടുള്ളത്.  
പദ്ധതതി എ, ബ തി, െതി,ഡതി, ഇ, എഫ്, ജതി എന്നരീ 7 
കബ്ാക്കുകളായതി തതിരതിച തിട്ടുണ്്.  ഇതതിൽ അവൊന 
നതിവാരണ സ്ലം വസര മുഖത്യമായ മല തിനജല 
്പപ്പുകളും, കശഖരണ ്പപ്പുകളും, ശാഖാ 
്പപ്പുകളും, ഇെയ്ക്കുള്ള പ് തിംഗ് സമയതിനകളും, 
പ് തിംഗ് കസ്റഷനകളും വ തിവ തിേ ഭാഗങ്ങളതിലായതി 
ഉള്സ്പെടുന്നു. ആദത്യ കബ്ാക്ായ എ 1931-ൽ 
കമ്രീഷന് സെയ്ത.  ബ തി കബ്ാക്് 1965-ലും, 
െതി കബ്ാക്് 1970-ലും കമ്രീഷന് സെയ്ത.  
എന്നാൽ ഡതിയും, ഇ-യും ഭാഗരീകമായതി 1994-ലും 
1990-ലും യഥാക്രമം കമ്രീഷന് സെയ്ത.  
മുട്ടത്റയതിസല െതിവകറജ് ഫാമതിംഗ് െംസ്കരണ 
രരീതതിയാണ്.  തതിരുവനന്പുരം െതിവകറജ് പദ്ധതതി 
ഭാഗരീകമായതി 74.93 സ്കത്വയര് കതികലാമരീറ്ററതിലുള്ള 50 
വാര്ഡകളുസെ മല തിനജലനതിവാരണം നെത്ന്നു.  
ഇക്പൊള് ഭാഗരീകമാകയാ മുഴുവനാകയാ എ. 
മുതൽ ഇ. വസരയുള്ള കബ്ാക്കുകളതിൽ െതിവകറജ് 
ൌകരത്യമുണ്്.  2013-ൽ ആസക 107 എം.എൽ.
ഡതി. ക്പൊെതിറ്റതിയുള്ള ഒരു െതിവകറജ് ട്രരീറ്റ്സമറെ് 
ലൈാന് കമ്രീഷന് സെയ്ത.  വ തിവ തിേയതിെങ്ങളതിലായതി 
സ്ാപ തിച തിട്ടുള്ള 10 പ് തിംഗ് കസ്റഷനകളതിസല 
മല തിനജലം െതിവകറജ് ട്രരീറ്റ്സമറെ് ലൈാറെതിൽ 

എത്തിക്കുന്നു.  നതിലവ തിൽ ഈ ലൈാറെതിൽ 
എ മുതൽ ഇ വസരയുള്ള കബ്ാക്കുകളതിസല 
മല തിനജലം ശുദ്ധരീകരതിക്സ്പെടുന്നു.  അമൃതതിലും 
െംസ്ാന പദ്ധതതിയതിലും െതിവകറജ് ൌകരത്യം, 
ഇലൊത്തിെകത്ക്് കൂെതി വത്യാപ തി്പെ തിക്കുന്നതതിനം, 
നതിലവ തിലുള്ളവസയ പുനരുജ്രീവ തി്പെ തിക്കുന്നതതിനം 
പ്രവര്ത്നങ്ങള് തെങ്ങതിയതിട്ടുണ്്. 

കകരളാ റൂറൽ വാട്ര് സനപ് 
ഏജന്സടി (ജലനടിധടി)
കകരളത്തിസല ഗ്ാമരീണ കമഖലയതിസല എെ്.
െതി/എെ്.റ്റതി (16ശതമാനം), ബ തി.പ തി.എൽ (52 
ശതമാനം) കാറ്റഗറതികളതിസല കുടുംബങ്ങള്ക്് 
തലത്യവം മുഴുവന് ആളുകസളയും ഉള്്പെടുന്നതം 
വ തികക�രീകൃതവമായതിട്ടുള്ള ജലവ തിതരണ 
പദ്ധതതിയാണ് വ തിഭാവന സെയ്തിട്ടുള്ളത്.  2005-ൽ 
പരരീക്ഷണാെതിസ്ാനത്തിൽ 4 ജതിലെകളതിലായതി 
നെത്തിയ ഈ പദ്ധതതി ആദത്യഘട്ടത്തിൽ 
നതിന്നുള്ള പാഠങ്ങള് ഉള്സക്ാണ്ടു സകാണ്് 
കകരളാ റൂറൽ വാട്ടര് െ്ലൈ ഏജന്െതി 
ആവശത്യത്തിനനസൃതമായതിട്ടുള്ളതം വ തികക�രീകൃത 
കെവന വ തിതരണ െമരീപനകത്ാടുകൂെതി 
ഇത് െംസ്ാനം മുഴുവനായതി വത്യാപ തി്പെ തിച്ചു.  
ജലവ തിതരണം നെത്ന്നതതിന് രണ്് തരത്തിലുള്ള 
രരീതതിയാണുള്ളത്.  കകരള വാട്ടര് അകതാറതിറ്റതി, 
ഗ്ാമപഞ്ായത്ം െഹകരതിച് പ്രോന വന്കതിെ 

ചഥിത്ം 4.2.5 
ജഥില് തഥിരഥിച്ചുള്ള മയാല ഥിന്യ പരഥികശയാധനയാ ക്യാത്് ശതമയാനത്ഥിൽ (11/11/2017-വടര)

അവലംബം : എന്.ആര്.ഡ്ടി.ഡ്ബ്യു.പ ടി. കുെടിടവള്ള ശുെരീകരണ മ�ാലയം ഗവണ്ടമറെ് ഓഫ് ഇന്്യ 
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ജലവ തിതരണ പദ്ധതതികള്ക്കുകവണ്തി ജതി-പാറ്റ്, 
(ഗ്ാമപഞ്ായത്് ആക്ഷന് െരീമുകള്) ഡബ് തിയു 
എൽ െതി – വാര്ഡ് തല കമ്തിറ്റതികള് എെ് 
എൽ െതി – കള്  (പദ്ധതതി തല കമ്തിറ്റതികള് 
എന്നതിങ്ങസനയുള്ള  സ്ാപന േനകാരത്യ 
മാതൃകകള് രൂപസ്പെടുത്തിയതിട്ടുണ്്. കകരള 
വാട്ടര് അകതാറതിറ്റതി എത്തിച്ചു നൽകുന്ന സവള്ളം 
ഗ്ാമപഞ്ായത്് മുകഖന കകരളാ റൂറൽ വാട്ടര് 
െ്ലൈ ഏജന്െതി  വ തിതരണം സെയ്യുന്നതാണ് 
രണ്ാമസത് രരീതതി.  െംസ്ാനത്് മെസവള്ള 
സകായ്ത്് നെ്പെ തിലാക്കുന്നതതിനള്ള കനാഡൽ 
ഏജന്െതി കകരളാ റൂറൽ വാട്ടര് െ്ലൈ 
ഏജന്െതി ആണ്.  ഇതതിന കവണ്തി കകരളാ 
റൂറൽ വാട്ടര് െ്ലൈ ഏജന്െതി യുസെ കരീെതിൽ 

മെ കക�ം  എന്ന കപരതിൽ ഒരു പ്രകതത്യക 
സെൽ രൂപരീകരതിച തിട്ടുണ്്.  െംസ്ാനസത് 
ജലവമായതി ബന്ധസ്പെട്ടതിട്ടുള്ള പ്രവര്ത്നങ്ങള് 
ഏകകാപ തി്പെ തിക്കുന്നതതിനായതി കകരളാ റൂറൽ വാട്ടര് 
െ്ലൈ ഏജന്െതി  – സയ.ഡബ് തിയു.എെ്.എെ്.ഒ. 
(വാട്ടര് ആറെ് ൊനതികട്ടഷന് ഓര്ഗ്നകെഷന്) 
ആയതി നതികയാഗതിച തിട്ടുണ്്.  2000-2008 
കാലഘട്ടത്തിലാണ് ജലനതിേതിയുസെ ആദത്യഘട്ടം 
നെ്പെ തിലാക്തിയത്.  ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ 10.56 
ലക്ഷം ആളുകള്ക്് ഉപകയാഗപ്രദമായ 3759 
സെറുകതിെ ജല വ തിതരണ പദ്ധതതികളും 19 വന്കതിെ 
ജല വ തിതരണ പദ്ധതതികളും കമ്രീഷന് സെയ്തിട്ടുണ്്. 
2012-13 കാലഘട്ടത്തിൽ നെ്പെ തിലാക്തിയ 
ജലനതിേതി II ജലനതിേതി I-സറെ തെര്ചയാണ്.   

കബയാക്് 4.2.2
സയാധ്യമയാകും വടര അസയാധ്യമയാടണന്് കതയാന്നും

തതിരുവനന്പുരത്ള്ള ജലത്തിസറെ പ്രോന ഉറവതിെങ്ങള് അരുവതിക്രയതിലും (2 ദശലക്ഷം ക്യൂബതിക് 
മരീറ്റര് കസ്റാകറജ് ക്പൊെതിറ്റതി), കപ്പൊറ (70 ദശലക്ഷം ക്യൂബതിക് മരീറ്റര് കസ്റാകറജ് കശഷതി)യുമാണ്.  ഇത്  
അരുവതിക്ര ജലെംഭരണതിയുസെ 25 കതികലാമരീറ്ററതിനള്ളതിലാണ്. അരുവതിക്ര, പതി പതി െതി നഗര്, സവള്ളയ്ലം 
എന്നതിവതിെങ്ങളതിലാണ് വാട്ടര് ട്രരീറ്റ്സമറെ് ലൈാന്റുകളതിൽ രണ്് ലക്ഷം ഉപകഭാക്താക്ള്ക്് 24 മണതിക്കൂറും 
കുെതിസവള്ളം ലഭത്യമാകുന്ന തരത്തിൽ വതിഭാവനം സെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്.  കൂൊസത, ഈ ജലവതിതരണ പദ്ധതതിക്് 
5,600 കതികലാമരീറ്റര് സനറ്റ �്വര്ക്് കണക്ഷനാണുള്ളത്.

2016 -ൽ കകരളത്തിൽ വാര്ഷതിക മെയുസെ 34 ശതമാനം കുറവ് കരഖസ്പെടുത്തിയത്. സ്തിതതിഗതതിയുസെ ഗൗരവം 
കണക്തിസലടുത്് കകരള മുഴുവന് െംസ്ാനം വരള്ച ബാേതിചതമാസണന്നു പ്രഖത്യാപതിക്കുകയുണ്ായതി. 
കുെതിസവള്ള ലഭത്യതയതിലുള്ള കുറവ് കാരണം തതിരുവനന്പുരം നഗരെഭയുസെ െരതി്ത്തിൽ ആദത്യമായതി 2016 
ഏപ്രതിൽ 18 മുതൽ കുെതിസവള്ളം കറഷനതിംഗ്  െ�ദായം ഏര്സ്പെടുകത്ണ്തി വന്നു.

നഗരത്തിസറെ കുെതിസവള്ള ലഭത്യത കുറവ് പരതിഹരതിക്ാന് ജലവതിഭവ വകു്പെതിന് സനയ്ാറതിൽ നതിന്നു 
അരവതിക്രയതികലക്് ജലവതിതരണം നെകത്ണ്തി വന്നു. അതതിന് പ്രകാരം അെതിയന്തിരമായതി രണ്് രൈഡ്ജതിംഗ് 
ഉപകയാഗതിച് സനയ്ാറതിൽ നതിന്നും  അരുവതിക്രയതികലക്് സവള്ളം പ്് സെകയ്ണ്തി വന്നു. 50 എം എൽ 
ഡതി ക്പൊെതിറ്റതിയുള്ള രണ്് പുതതിയ 180 എച് പതി പമ്കള് വാങ്ങാനം 100 എച് പതി യുസെ രണ്് പമ്കള് 
സവള്ളയ്ലത്് ലഭത്യമാക്ാനം അെതിയന്തിര തരീരുമാനം എടുക്കുകയുണ്ായതി. ഇത് നെ്പെതിലാകന്നതതിനള്ള 
കാലതാമെം ഒെതിവാക്കുന്നതതിന് നതിലവതിൽ കസ്റക്തിൽ ഉള്ള ്പപ്പുകളാണ് റതിെര്കവായറതിൽ നതിന്നും 
കനാലതികലക്് ബന്ധതി്പെതിക്കുന്നതതിന് ഉപകയാഗതിചത്.

21.04.2017 ൽ തെങ്ങതി സറകക്ാര്ഡ് കവഗത്തിൽ 14 ദതിവെം സകാണ്് പ്രവൃത്തി പൂര്ത്തികരതിക്കുകയുണ്ായതി. 
ഓകരാ ദതിവെവം  117 എം എൽ ഡതി സനയ്ാറതിൽ നതിന്നും കരമനയാറതികലക്് മാറ്റുന്നതതിന് 1 എം എൽ 
ഡതി ക്പൊെതിറ്റതിയുള്ള ഒരു സരൈഡ്ജതിംഗും 29 എം എൽ ഡതി ക്പൊെതിറ്റതിയുള്ള മസറ്റാരു രൈഡ്ജുമാണ് 
പ്രവര്ത്തി്പെതിചത്. കകരള വാട്ടര് അകതാറതിറ്റതി, ഇലക്ട്രതിസ്റതി കബാര്ഡ്, വനം വകു്പെ്, ജതിലൊ ഭരണകൂെം 
എന്നതിവയുസെ കയാജതിച്ചുള്ള പ്രവര്ത്നം ഈ പദ്ധതതിയുസെ വതിജയത്തിന് കാരണമായതി.

ആസൂ്ണത്തിസല സൂക്ഷ്മത, കൂട്ടായ പ്രവര്ത്നം, മതികവറ്റ കനതൃതത്വവം, കകരള വാട്ടര് അകതാറതിറ്റതിയതിസല 
എഞ്തിനരീയര്മാരുകെയും മറ്റ് വകുപുകളതിസല ഉകദത്യാഗസ്രുസെ അര്്പെണകബാേവം സകാണ്ാണ് ഈ വലതിയ 
ദൗതത്യം യാഥാര്ത്ഥത്യമാക്ാന് കെതിഞ്ഞത്. വകുപ്പുകളുസെ െമരീപകാല െരതി്ത്തിൽ ഏറ്റവം സവല്ലുവതിളതി നതിറഞ്ഞ 
പ്രവര്ത്നമായതിരുന്നു വകുപ്പുകള് കാഴ്ച വചത്.  പദ്ധതതികള് ഫലപ്രദമായതി നെ്പെതിലാക്കുന്നതതിൽ കയാജതിച 
പ്രവര്ത്നം എ്മാ്ം െഹായകരമാസണന്നതതിന് മാതൃകയാണതിത്.
അവലംബം – കകരള വാട്ര് അകതാറടിറ്ടി
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കബയാക്് 4.2.3  
ജല ക്യാമം പരഥിഹരഥിക്കുന്തഥിന് ടപയാതുജന പങ്യാളഥിത്കത്യാടുകൂെഥിയ പദ്ധതഥിേള്

1. ഹരഥിത കേരളം - സുസ്ഥഥിര കുെഥിടവള്ള പ്വൃത്ഥിേള് 
െംസ്ാന െര്ക്ാര് ആവതിഷ്കരതിച നവകകരള പദ്ധതതിയതിസല പ്രോന പദ്ധതതികളതിസലാന്നാണ് ഹരതിത 
കകരള പദ്ധതതി. കകരളത്തിസല ജലക്ാതസ്സുകളുസെ െംരക്ഷണത്തിനം, സുസ്തിരതയ്ക്കും, ഉപകയാഗത്തിലും 
പുതതിയ െംസ്കാരം വളര്ത്തിസയടുക്കുകയാണ് പ്രോന ലക്ഷത്യം. വര്ദ്ധതിച് വരുന്ന കുെതിസവള്ളത്തിസറെ ആവശത്യം 
നതിറകവറ്റുന്നതതിന് ജനപങ്ാളതിത്കത്ാസെ ശാെ്്രീയമായ രരീതതിയതിൽ നരീര്ത്ൊേതിഷ്തിത പദ്ധതതികളതിലൂസെ 
ജല ലഭത്യത വര്ദ്ധതി്പെതിക്കയാണ് ലക്ഷത്യം. പ്രകൃതതിദത്മായ ജലക്ാതസ്സുകളുസെ െംരക്ഷണം, അരുവതികള്, 
കതിണര് റരീചര്ജതിംഗ്, ജലത്തിസറെ പുനരു പകയാഗം, സവള്ളത്തിസറെ ഉപയുക്തതയതിസല വര്ദ്ധനവ്, മതിതമായ ജല 
ഉപകയാഗം, പ്രാകദശതികമായതി നെ്പെതിലാക്ാവന്ന പുതതിയ െംഭരണതികള്, വതിവതിേ ഘെകങ്ങളുസെ െംകയാജനം 
എന്നതിവയാണ് പ്രോനമായും ലക്ഷത്യമതിടുന്നത്. 

2. ജലരേീ
തതിരുവനന്പുരം ജതിലെയതിൽ സുസ്തിരമായ കുെതിസവള്ള െ്ത്് ഉറ്പെ് വരുത്ന്നതതിനള്ള പദ്ധതതിയാണതിത്. 
ക്ഷകയാന്മുഖമായ കുെതിസവള്ള ക്ാതസ്സുകള് ജനപങ്ാളതിത്കത്ാടു കൂെതി നവരീകരതിക്കുക , ജല 
ൊക്ഷരത എന്നതിവയാണ് ഈ പദ്ധതതിയുസെ സുപ്രോന ലക്ഷത്യം. കൂൊസത, നദതികളുസെ പുനരുദ്ധാരണവം 
െംരക്ഷണവം ഇതതിൽ ഉള്സ്പെടുന്നു. ജതിലൊ പഞ്ായത്തികറെയും ജതിലൊ ആസൂ്ണ മതിഷകറെയും െംകയാജതിത 
പദ്ധതതിയാസണങ്തിലും ഇത് െംസ്ാനത്തിസറെ ഹരതിത കകരളം പദ്ധതതിയുസെ കരീെതിലാണ് ഉള്സ്പെടുന്നത്. മൂന്ന് 
വര്ഷത്തിനള്ളതിൽ തതിരുവനന്പുരത്് നൂറ് ശതമാനം സവള്ളം ലഭത്യമാക്കുകയാണ് ഇതതിസറെ ലക്ഷത്യം.

3. ജല സൗഹൃദ വഥിദ്യയാലയം 
മെസവള്ള െംരക്ഷണം, ഭൂഗര്ഭ ജല റരീൊര്ജതിംഗ് എന്നതിവയുസെ ആവശത്യകത വതിദത്യാര്ത്ഥതികസള 
കബാേത്യസ്പെടുത്കയാണ് ഈ പദ്ധതതിയുസെ ലക്ഷത്യം. കകരളത്തിസല 14 ജതിലെകളതിസല 840 െര്ക്ാര്  

െ്കൂളകളതിലാണ് ഈ പദ്ധതതി നെ്പെതിലാക്തിയത്. ജലനതിേതിയും വതിദത്യാഭത്യാെ വകുപ്പും കെര്ന്നാണ് ഈ പദ്ധതതി 
നെ്പെതിലാക്കുന്നത്. ഈ പദ്ധതതി നെ്പെതിലാക്കുന്ന െ്കൂളുകസള വതിദത്യാഭത്യാെ വകു്പൊണ് സതരസഞ്ഞടുക്കുന്നത് 
. മെസവളളം  െംഭരതിക്ന്നതതിന് പതതിനായതിരം ലതിറ്റര് സഫകറാെതിമന്റ് ൊങ്് െ്കൂളുകളതിൽ സ്ാപതിക്കുന്ന 
പ്രവൃത്തി ഈ പദ്ധതതിയതിൽ ഉള്സ്പെടുന്നു. ജലനതിേതിയുസെ മെ കക�ത്തിൽ നതിന്നുള്ള നതിര്കദ്ശ പ്രകാരമാണ് 
പദ്ധതതി നെ്പെതിലാക്കുന്നത്. െ്കൂളുകളതിസല ജലലഭത്യതയതിസല കുറവ് ഒരു പരതിേതി വസര പരതിഹരതിക്കുന്നതതിന് 
ജലം കശഖരതിച് വയ്ക്കുന്നത് െഹായകരമാകുന്നുണ്്. നതിലവതിലുള്ള വരള്ച ൊഹെരത്യത്തിൽ ഈ പദ്ധതതിക്് 
വളസരയേതികം പ്രാോനത്യമുണ്്. 

31.03.2017-സല കണക്് പ്രകാരം 
14.90 ലക്ഷം ആളുകള്ക്് ജലനതിേതി I, II 
പദ്ധതതികളുസെ പ്രകയാജനം ലഭത്യമായതിട്ടുണ്്.  
പാവസ്പെട്ടവരും നതിരാലംബരുമായ 
ആളുകസള ഉള്സ്പെടുത്ന്നതതിനായതിട്ട് പദ്ധതതി 
രൂപകല്നയതിൽ പ്രകതത്യകം ശ്രദ്ധതിച തിരുന്നു.  
ഗുണകഭാക്തൃ െംഘങ്ങളതിൽ സപാത 
വ തിഭാഗകത്ക്ാളും കുറഞ്ഞ നതിരക്തിൽ 
പാവസ്പെട്ടവരുസെ വ തിഹതിതം നതിജസ്പെടുത്തിയാണ് 
ഇത് നെ്പെ തിലാക്തിയത്.  സതാെതിലാകയാ 
പണമാകയാ ഗുണകഭാക്തൃ വ തിഹതിതം നൽകാവന്ന 
രരീതതിയതിലാണ് ഈ പദ്ധതതി രൂപകല്ന 
സെയ്തിട്ടുള്ളത്.  കൂൊസത ആദതിവാെതികള്ക്് 
കവണ്തി ഒരു പ്രകതത്യക ഘെക പദ്ധതതി രൂപകല്ന 
സെയ്തിട്ടുണ്്.  

2017 മാര്ച് 31-ൽ ജനങ്ങള്ക്് കുെതിസവള്ളം 
വ തിതരണം നെത്ന്നതതിസറെ ജതിലെതതിരതിച്ചുള്ള 
വ തിശദവ തിവരം അനുബന്ം 4.2.24-ൽ 
നൽകതിയതിരുന്നു.  2017 മാര്ച് 31-സല ജലനതിേതി 
ൊനതികറ്റഷന് വ തിവരങ്ങള് അനുബന്ം 
4.2.25-ൽ സകാടുത്തിരതിക്കുന്നു. 2017 മാര്ച് 31 
സമാത്ം ഭൂഗര്ഭ റരീൊര്ജ്് െ്ട്രക്െറുകളുസെ 
എണ്ം 2429.  ഏറ്റവം കൂടുതൽ റരീ ൊര്ജ്് 
െ്ട്രക്െറുകള് ഉള്ളത് കകാട്ടയത്ാണ് (833).  
ആലപ്പുെയതിലും എറണാകുളത്ം ഇത്രം 
െ്ട്രക്െറുകള് ജലനതിേതി നതിര്മ്തിച തിട്ടതിലെ.  
അതകപാസല തസന്ന െംസ്ാനത്് ജതിലെ 
തതിരതിച്ചുള്ള സമാത്ം 24666 മെ സവള്ള െംഭരണതി  
െ്ട്രക്ചറുകള് ജലനതിേതി നതിര്മ്തിച്ചു നൽകതി.  
ഏറ്റവം കൂടുതൽ ഇടുക്തിയതിലാണ് (7149), 
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കബയാക്് 4.2.4

ജലസമൃദ്ധഥി പദ്ധതഥി - േയാട്യാക്െയഥിടല ജല സംരക്ണ പ്വർത്നങ്ങള്

തതിരുവനന്പുരം ജതിലെയതിസല കാട്ടാക്െപ്രകദശത്ള്ള ജലക്ാതസ്സുകള് പുനര് നതിര്മ്തിക്കുകയും 
പുനരുജ്രീവതി്പെതിക്കുകയും സെയ്യുകയാണ് പദ്ധതതിയുസെ ലക്ഷത്യം. വതിദത്യാര്ത്ഥതികസള ജലെംരക്ഷണ 
പ്രവര്ത്നങ്ങളതിൽ പങ്ാളതികളാക്ാനം കബാേവൽക്രണം നെത്ാനം െ്കൂള് തലത്തിൽ ക്ബ്ബുകള് 
രൂപരീകരതിചതിട്ടുണ്്. വതിദത്യാര്ത്ഥതികളുസെയും കുടുംബശ്രരീ, എന്ജതി ഒ, നാഷണൽ െര്വ്വരീെ് സ്കരീം, യുവജന 
ക്ബ്ബുകള്, സ്റ്റുഡറെ് കപാലരീെ് കകഡറ്റ് എന്നതിവരുസെ െഹകരണകത്ാസെ റാലതികള്, സപാതകയാഗങ്ങള് 
എന്നതിവയതിലൂസെ കബാേവൽക്രണ പരതിപാെതികള് െംഘെതി്പെതിച്ചു. ഇതതിന പുറസമ െ്കൂളുകളതിസല കുളങ്ങളുസെ 
നവരീകരണം, കതിണറുകളതിസല കൃ്തിമ ജലം നതിറയ്കൽ തെങ്ങതിയ പ്രവൃത്തികളും ഏസറ്റടുത് നെത്ന്നു. ജല 
െമുദ്ധതിയതിലൂസെ ജലക്ാതസ്സുകളുസെ െംരക്ഷണത്തിനായതി ശുെതിതത്വമതിഷനം യുവജന കബാര്ഡം കെര്ന്ന് 
ജലമതി്ം വളണ്തിയര്മാസര സതരസഞ്ഞടുകയുണ്ായതി.  ഈ പദ്ധതതിയതിൽ ഉകപക്ഷതിച കത്വാറതികളതിൽ നതിന്നും 
കതിണറുകളുസെ അടുത്് സ്ാപതിച റരീൊര്ജ് പതിറ്റതികലക്് ജലം തതിരതിച് വതിടുന്ന പ്രവൃത്തിയും ഉള്സ്പെടുന്നു. 
ൊ്പെ് ഉപകയാഗതിച് കത്വാറതിയതിൽ നതിന്നുള്ള സവള്ളത്തിസറെ ഒഴുക്് നതിയ�തിക്കുന്നു. പദ്ധതതിയുസെ ഭാഗമായതി 
കാട്ടാക്െ നതിയമെഭാ പരതിേതിയതിലുള്ള 6 കുളങ്ങള്  ജലെംരക്ഷണത്തിനായതി ഉപകയാഗതിച്ചു. മെക്കുെതി' 
നതിര്മ്തിക്ാന് നതിര്കദ്ശതിച ആറ് വാര്ഡകളതിൽ ഇതതിസറെ പ്രവര്ത്നം ആദത്യഘട്ടം പൂര്ത്രീകരതിച്ചു. ഉപകയാഗതിച 
സവള്ളം പുനരുപകയാഗതിക്കുന്നതതിനള്ള പദ്ധതതി മലയതിന് കരീെ് െ്കൂളതിൽ നെന്ന് വരുകയാണ്.   പള്ളതിചൽ 
പഞ്ായത്തിസല കണ്ംകകാെ് വാര്ഡതിൽ പ്രവര്ത്നം നതിലച ഗ്ാ്നറ്റ് കത്വാറതിയതിൽ നതിന്നുള്ള സവള്ളം 
ഉപകയാഗതിക്കുന്ന പദ്ധതതി വതിജയകരമായതി നെ്പെതിലാക്തി വരുന്നു.
 
ജലനതിേതിയുസെ െഹായം: ജലനതിേതിയുസെ െതിെതിഡതി യൂണതിറ്റ് ജലെമൃദ്ധതി പദ്ധതതി നെ്പെതിലാക്കുന്നതതിനായതി 
കാട്ടാകെയതിൽ 7 സട്രയതിനതിംഗ് കപ്രാഗ്ാമുകള് നെത്കയുണ്ായതി.  അതതിൽ 6 എണ്ം  പഞ്ായത്്തലത്തിലും 
ഒസരണ്ം കബ്ാക്് തലത്തിലുമാണ് നെത്തിയത്.  െ്കൂളുകള് (അദ്ധത്യാപകര്, കുട്ടതികള്) ആശാ 
വര്ക്ര്മാര്, അംഗനവാെതി െരീചര്മാര്, കുടുംബശ്രരീ, കപ്രരക്, സക.എെ്.പതി.യു, എന്.ജതി.ഒ തെങ്ങതിയവയുസെ 
പ്രതതിനതിേതികളാണ് സട്രയതിനതിംഗ് കപ്രാഗ്ാമതിൽ പസങ്ടുത്തിരുന്നത്.  ജലെംരക്ഷണം, ഗുണവനതിവാരം, 
പരതിഹാരമാര്ഗ്ങ്ങള്, ജലഗുണനതിലവാര കതിറ്റ് ഉപകയാഗതിച്ചുള്ള വത്യക്തതിഗത/സപാത ജലക്ാതസ്സുകളുസെ 
ഗുണനതിലവാര പരതികശാേന തെങ്ങതിയവയതിൽ പരതിശരീലനം നൽകുകയുണ്ായതി.  െതിെതിഡതി യൂണതിറ്റ് 250 
ഫരീൽഡ് സെസ്റതിംഗ്  കതിറ്റ്, ബാക്െരീരതിയ സെസ്റതിംഗതിന് കവണ്തിയുള്ള 2500 H2s െ്ട്രതി്പെ്, അവയുസെ ഫലം 
കരഖസ്പെടുത്വാനള്ള കഫാര്മാറ്റ് തെങ്ങതിയവ നൽകുകയുണ്ായതി.  ഇതതിൽ 76066 പരതികശാേനാ ഫലങ്ങളുസെ 
ഫരീഡ്ബാക്് ലഭതിക്കുകയുണ്ായതി.  ബാക്തിയുള്ള വതിവരങ്ങള് ഉെസന ലഭതിക്കുസമന്ന് പ്രതരീക്ഷതിക്കുന്നു.  
ജലഗുണനതിലവാരത്തിസറെ കതാതനെരതിച് സെലവ് കുറഞ്ഞ രരീതതിയതിലുള്ള പരതിഹാരമാര്ഗ്ങ്ങള് ഗ്ാമരീണ 
ജനങ്ങള്ക്് നതിര്ണ്യതിച് നൽകുകയും വതിവരങ്ങള് വതിശകലനം നെത്കയും സെയ്യും.

 ഗ്ാമരീണ ജനത സവള്ളം കശഖരതിക്കുന്ന െത്വകാരത്യ ജലക്ാതസ്സുകളുസെ ഗുണകമന് നതിരരീക്ഷതിക്കുന്നതതിനായതി 
പഞ്ായത്തിസറെ ഉത്രവാദതിത്മാക്തി മാറ്റുന്നതതിന് െതിെതിഡതി യൂണതിറ്റ് ഉകദ്ശതിക്കുന്നു.  സപാതജന 
പങ്ാളതിത്കത്ാസെ പഞ്ായത്തിസല െത്വയം െഹായ െംഘങ്ങളുസെ പതിന്തുണകയാടുകൂെതി 
നെ്പെതിലാക്കുന്നതതിനാണ് ഉകദ്ശതിക്കുന്നത്.  

കബയാക്് 4.2.5 
കുെഥിടവള്ളടത് സംബന്ഥിച്ചുള്ള പതഥിമൂന്യാം പഞ്വത് പദ്ധതഥി വർക്ഥിംഗ് ഗ്രൂപ്് മയാർഗ്ഗ 

നഥിർക്ദേശങ്ങള് 
 

• ക്ാതസ്തിസറെ സുസ്തിരത ഉറപ്പുവരുത്ന്നതതിനം  ജല ഗുണനതിലവാരം ഉറപ്പുവരുത്ന്നതതിനം  വകു്പെതിന് 
ഫലപ്രദമായതിട്ടുള്ള സ്ാപന െംവതിോനമുണ്ാക്കുന്നതതിനം   ഊന്നൽ നൽകുക

• ഗ്ാമ നഗര പ്രകദശങ്ങളതിൽ നെ്പെതിലാക്കുന്ന ്പപ്പു മുകഖനയുള്ള വതിതരണ െംവതിോനത്തിൽ തലത്യത 
ഉറപ്പുവരുത്ക

• ഭരണ െംവതിോനത്തിസറെ കാരത്യക്ഷമത ഉറ്പെ് വരുത്ക 
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•  വത്യതത്യസ്തങ്ങളായ കെവന വതിതരണ മാതത്യകകള് നെ്പെതിലാക്കുന്നതതിനായതി െമൂഹത്തിനം ്തിതല 
പഞ്ായത്് െംവതിോനങ്ങളുകെയും ൊകങ്തതികവം - ഭരണപരവമായ കശഷതികള് ശക്തതിസ്പെടുത്ക

• വതിവരങ്ങള് കൃതത്യതകയാടുകൂെതി കരഖസ്പെടുത്ൽ, വതിവരങ്ങളുസെ െമാഹരണം, കക്രാഡരീകരണം, 
വതിശകലനം, കൊര്ച കണ്ടു പതിെതിക്കുന്നതം തെയുന്നതമായ െകങ്തങ്ങളുകെയും    ൊകങ്തതിക വതിദത്യയുകെയും 
സമചസ്പെടുത്ൽ, സപ്രാജക്ടുകള് െമയബന്ധതിതമായ നെ്പെതിലാക്ൽ, കെവനാേതിഷ്തിതമായ െമരീപനം 
തെങ്ങതിയവ ആവശത്യമാണ് .

• കകരള വാട്ടര് അകതാറതിറ്റതി, ജലനതിേതി, തകദ്ശെത്വയംഭരണ സ്ാപനങ്ങള്, മറ്റ് െര്ക്ാര് വകുപ്പുകള്, 
െര്ക്ാര് ഇതര സ്ാപനങ്ങള് തെങ്ങതിയവ കുെതിസവള്ള കമഖലയതിൽ നെ്പെതിലാക്തിയ പദ്ധതതികള് ജതി ഐ 
എെ് ഉപകയാഗതിച് ഒകര തലത്തിൽ സകാണ്് വന്ന് വതിശകലനം നെത്തി കുെതിസവള്ള കമഖലയതിസല ന്യൂനത 
പരതിഹരതിച് ഭാവതി പരതിപാെതികള് ആസൂ്ണം സെയ്യുക.

• വതിവതിേങ്ങളായ ഏജന്െതികള് ൊധൂകരതിക്കുന്നതതികനാസെ്പെം ഒരു െമ്പൂര്ണ്മായ വതിവര 
ശാഖകൂെതി രൂപസ്പെടുകയും കുെതിസവള്ള കമഖലയതിസല വതിവതിേ ഗുണകഭാക്താക്ളുസെ പ്രവര്ത്നങ്ങള് 
കാലാനസൃതമായതി അവകലാകനം നെകത്ണ്തണ്്.  ഇതതിന കവണ്തി ജലവതിഭവ സെക്രട്ടറതി 
സെയര്മാനായും കകരള വാട്ടര് അകതാറതിറ്റതി, ഇറതികഗഷന്, െതി ജതി ഡബ്തിയു ബതി, മണ്് െംരക്ഷണം, 
ഭൂഗര്ഭ ജലവകു്പെ്, ലൈാനതിംഗ്, തകദ്ശെത്വയംഭരണം, സെന്ട്രൽ വാട്ടര് കമ്രീഷന്, ജലനതിേതി, കൃഷതി 
വകു്പെ് തെങ്ങതിയവയതിസല ഉന്നത ഉകദത്യാഗസ്സരയും ഉള്സ്പെടുത്തിയുള്ള  കെര്ന്നുള്ള ഒരു സെൽ 
രൂപരീകരതികക്ണ്തണ്് . 

• ജതി.ഐ.എെ് സഫയതിം വര്ക്തിൽ കൃ്തിമ റരീൊര്ജ്് െ്ട്രക്ചറുകള് കരഖസ്പെടുത്ക.  കുെതിസവള്ള 
ക്ാതസ്സുകളുസെ സുസ്തിരതയ്ക് കൃ്തിമമായതി റരീ ൊര്ജ്് സെയ്ാന് പറ്റുന്ന െ്ട്രക്ചറുകള് 
ആവശത്യമാണ്.  ഇതതിനകശഷമുള്ള വതിലയതിരുത്ൽ പഠനം ഭാവതിയതിൽ ആവശത്യമാണ്.  പദ്ധതതി അനമതതി 
വതിവരകശഖരണത്തിസറെ അെതിസ്ാനത്തിൽ മാ്ം നൽകതിയാൽ ആവര്ത്നം  ഒെതിവാക്ാം.

 • കതിണറതിസല സവള്ളം ഉപകയാഗതിക്കുന്നവരുസണ്ങ്തിൽ അതതിസറെ ഗുണകമന്മ ഉറപ്പു വരുകത്ണ്ത് 
തകദ്ശെത്വയംഭരണ സ്ാപനങ്ങളുസെ ചുമതലയാണ്. കുെതിസവള്ളത്തിസറെ ഗുണകമന്മസയ െംബന്ധതിച് 
സപാതജനത്തിന് അവകബാേം നൽകകണ്തം ജല ഗുണനതിലവാര പരതികശാേനാ ലാബുകള് 
ഏകരീകരതികക്ണ്തമാണ്.

• ജലക്ാതസ്സുകളുസെ മലതിനരീകരണം തെയുന്നതതിന് നതിലവതിലുള്ള നതിയമം കര്ശനമായതി 
ഉപകയാഗതികക്ണ്താണ്. 

• മെസവള്ള സകായ്ത്ം ഭൂഗര്ഭ ജല പുനരുജ്രീവനവം ഉറ്പെ് വരുകത്ണ്താണ്. 

• കുെതിസവള്ള െംഭരണ കമഖലയതിൽ തകദ്ശെത്വയംഭരണ സ്ാപനങ്ങളുസെ കര്ത്വത്യം 
വര്ദ്ധതി്പെതികക്ണ്താണ് 

• കാലാ  കാലങ്ങളായതി വരള്ച െമയങ്ങളതിൽ ജലദൗര്ലഭത്യം കനരതിടുന്ന പ്രകദശങ്ങള്ക്് കുെതിസവള്ള പ്രശ്നം 
പരതിഹരതിക്കുന്നതതിന് മുന്ഗണന നൽകകണ്താണ്. 

പ തിറസക കകാട്ടയം(4664), കാെര്കഗാഡ് (2765), 
പാലക്ാെ് (2242) ആണ് (അനുബന്ം 4.2.26 
കാണുക) 2017 മാര്ച് 31-സല ജലനതിേതിയുസെ 
വ തിവരകശഖരം അനെരതിച് ആസകയുള്ള 5072 
പദ്ധതതികളതിൽ 1293 പദ്ധതതികള് പ്രവൃത്ന 
രഹതിതമാണ്.  ഇത്, ൊകങ്തതികം, ൊമൂഹതികം, 
ൊ്ത്തികം എന്നരീ പ്രശ്നങ്ങളാലാണ്.  2017 
മാര്ച് 31 വസര നെ്പെ തിലാക്തിയ പദ്ധതതികള് 

പ്രവര്ത്തിക്കുന്നവ പ്രവര്ത്നരഹതിതമായവ 
എന്നതിവയുസെ വ തിവരങ്ങള് അനുബന്ം 4.2.27-ൽ 
സകാടുത്തിരതിക്കുന്നു. 

പ്ശ്നങ്ങളും ടവല്ലുവടിളടികളും

ശുദ്ധജലത്തിസറെ വര്ദ്ധതിച് വരുന്ന 
ആവശത്യകത െംസ്ാനത്തിസറെ ഒരു 
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സാമ്പത്തിക അവല�ാകനം 2017, ലകരള സംസ്ാന ആസൂത്രണ ല�ാര്ഡ്  

പ്രോന സവല്ലുവ തിളതിയാണ്.  മല തിനമാകാത് 
ജലക്ാതസ്സുകളുസെ ലഭത്യത െംസ്ാനത്് 
ദുര്ലഭവം  വളസര  കവഗത്തിൽ 
കുറയുന്നവയുമാണ്. ശരതിയായ ശുെ തിതത്വ 
െംവ തിോനത്തിസറെ അഭാവം  ലഭത്യമായ 
ജല ക്ാതസുകസള മാല തിനത്യമാക്കും. നഗര 
കക� രീകൃതമായ വളര്ചയുസെ സ്തിതതിമാറ്റം 
നഗരത്തിസറെ വ തിവ തിേ ഇെങ്ങളതിൽ ജനങ്ങള് 
വളസരയേതികം കക� രീകരതിക്കുന്നതതിനതിെയാകും.  
ഇതം അശാെ്്രീയമായ ശുെരീകരണ പ്രക്രതിയയും 
കൂെതി കെര്ന്നാൽ ലഭത്യമായ ജലക്ാതസ്സുകള് 
മല തിനമാക്സ്പെടും.  വത്യാവൊയതിക വളര്ചയും 
മല തിനരീകരണത്തിന് കാരണമാകുന്ന ഒരു 
പ്രോന ഘെകമാണ്.  െംസ്ാനസത് 
കുെതിസവള്ള പ്രതതിെന്ധതിയുസെ തരീവ്രത കനരതിടുന്ന 
പ്രശ്നങ്ങള് കുറയ്ക്കുന്നതതിനള്ള നെപെതികള് 
തത്വരതിതസ്പെടുകത്ണ്തതികലക്ാണ് വ തിരൽ 
ചൂണ്ടുന്നത്.  ജലത്തിസറെ ഗുണനതിലവാരവം 
മല തിനരീകരണവം, ഭൂഗര്ഭ ജല കശാഷണം, മെ 
ലഭത്യതയതിലുള്ള കുറവ്, അഴുക്് ൊൽ, വ തിവരങ്ങളുസെ 
ലഭത്യത കുറവ്, കുെതിസവള്ളം – ശുെ തിതത്വം എന്നരീ 
കമഖലകളതിലുള്ള ഏജന്െതികളുസെ ഏകരീകരണം,  
മെസക്ായ്ത്്, ഭൂഗര്ഭ ജല പരതികപാഷണം, 
ഉപരതിതല ജലം ഒഴുകതികപാകുന്നത് തെയുക, 
വരള്ച തെങ്ങതിയവയാണ് അെതിയന്തിര ശ്രദ്ധ 
പതതികയണ് കമഖലകള്. ജല പദ്ധതതികള് 
നെ്പെ തിലാക്കുന്നതതിനം  നതിലനതിര്ത്ന്നതതിനം 
പ്രാകദശതികമായതി ലഭത്യമായതിട്ടുള്ള ്വദഗ്ദ്ധത്യം 
ഉപകയാഗതികക്ണ്താണ്, ഇതതികലക്ായതി  
കമഖലയതിൽ കൂടുതൽ തക  വകയതിരുകത്ണ്തണ്്. 
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അദ്ധ്യായം 4, സയാമൂഹധ്സസവനം

ലഥിംഗപദവഥിയം വഥിേസനവം

4.3 സാമൂഹ്യ കസവനം

1. "'ഇന്്യയടിടല സ്്രീ ടതാഴടിലാളടികള് : എന്തുടകാണ് ധാരാളം കപരുടെ കൂട്ത്തടിൽ വളടര കുറച്ചു മാ്ം"' കസാണാലടി ദാസ് മറ്റുള്ളവരും1, 
മാര്ച് 2015  ഡ്ബ്യൂ/പടി/15/55  

യു.എന്.ഡതി.പ തി 2010 മുതൽ എലൊ വര്ഷവം 
പുറത്തിറക്കുന്ന ല തിംഗ അെമതത്വ സൂെ തിക 
(ജതി.ഐ.ഐ)യതിൽ 159 രാഷ്ട്രങ്ങളുസെ 
പട്ടതികയതിൽ 125-ാം സ്ാനത്ാണ് ഇന്ത്യ 
(മാനവ വ തികെന റതിക്പൊര്ട്ട് 2016). മൂന്ന് പ്രോന 
കമഖലകളതിസല ല തിംഗഅെമതത്വമാണ് ജതി.ഐ.ഐ 
കാണതിക്കുന്നത്. 1) പ്രതയുൽ്പൊദന ആകരാഗത്യം 
(മാതൃമരണനതിരക്കും കൗമാര ജനനനതിരക്കും വെതി 
കണക്ാക്കുന്നു.) 2) ശാക്തരീകരണം  (െ്്രീകള് 
വഹതിക്കുന്ന പാര്ലസമറെ് െരീറ്റുകളുകെയും 
സെക്റെറതി വ തിദത്യാഭത്യാെം ലഭതിച മുതതിര്ന്ന 
െ്്രീകളുകെയും പുരുഷന്ാരുകെയും അനപാതം 
വെതി കണക്ാക്കുന്നു). 3) സതാെതിൽ വ തിപണതി 
പങ്ാളതിത്ം വെതി പ്രകെമാകുന്ന ൊ്ത്തിക 
സ്തിതതി.  ആദത്യസത് 10 രാജത്യങ്ങളുസെ സൂെ തിക 
0.05 ലും താസെയായതിരതിക്കുക്ാള് ഇന്ത്യയുസെ 
അെമതത്വ സൂെ തിക 0.563 ആയതി വളസര ഉയര്ന്നു 
നതില്ക്കുന്നു. 
 
ഇത് സൂെ തി്പെ തിക്കുന്നത് നമ്മുസെ െര്ക്ാരതിസറെ 
നതിഷ്ഫലമായ നയങ്ങളും ല തിംഗഅെമതത്വങ്ങസള 
്കകാരത്യം സെയ്യുന്നതതിലുള്ള വല തിയ കതാൽവ തി 
യുമാണ്.  മറ്റ് െ തില  ഏഷത്യന് വ തികെത്വര 
െ്ദ് വത്യവസ്കളതിൽ നതിന്നും തതികച്ചും 
വത്യതത്യസ്തമായതി ഇന്ത്യയതിൽ െ്്രീകളുസെ സതാെതിൽ 
പങ്ാളതിത് നതിരക്് ഏറ്റവം കുറവാസണന്നത് 
അറതിവളള കാരത്യമാണ്. ഉയര്ന്ന വളര്ചാ 
നതിരക്കുകളുസണ്ങ്തിലും യഥാര്ത്ഥത്തിൽ 2000-
ങ്ങളുസെ മേത്യം മുതൽ തസന്ന സതാെതിൽ പങ്ാളതിത് 
നതിരക്് കുറഞ്ഞുവരുന്ന ഒരു പ്രവണതയാണ് 
കാണതിക്കുന്നത്.  വ തികെത്വര രാഷ്ട്രങ്ങളതിൽ 
ഏറ്റവം കുറഞ്ഞ െ്്രീ സതാെതിൽശക്തതി 
പങ്ാളതിത്നതിരക്കുകളുള്ള രാജത്യങ്ങളതിസലാന്നായ 
ഇന്ത്യ, ൊ്ത്തിക വളര്ച വര്ദ്ധതി്പെ തിക്കു 
ന്നതതിനായതി െ്്രീ സതാെതിലാളതികളുസെ എണ്ം 
വര്ദ്ധതി്പെ തിക്ണസമന്ന് ഒരു ഐ.എം.എഫ് 
വര്ക്തിംഗ് കപ്പെര് പറയുന്നു. 2011-12 -സല 

ഇന്ത്യയുസെ െ്്രീ സതാെതിൽ ശക്തതി പങ്ാളതിത്ം 
33 ശതമാനമാസണന്നത് വെ്തതാപരമായതി 
ആകഗാള ശരാശരതിയായ 50 ശതമാനകത്ക്ാള് 
കുറവാണ്.  ‘പ്രെക്തമായ നയങ്ങസള 
ആശ്രയതിച്ചുസകാണ്് ൊ്ത്തിക വളര്ചസയ 
1.5-നം 2.4 ശതമാനത്തിനമതിെയതിൽ ഓകരാ 
വര്ഷവം വര്ദ്ധതി്പെ തിക്ാന് കെതിയും’ എന്ന് 
20151-സല ഐ.എം.എഫ്  പഠനം പറയുന്നു. 
അതസകാണ്് െ്്രീകളുസെ സതാെതിൽപങ്ാളതിത് 
നതിരക്് വര്ദ്ധതി്പെ തിക്കുന്നതതിനായതി ഇത് 
ൊ്ത്തികവം വാണതിജത്യപരവമായ 
കബാേമുണ്ാക്കുന്നു.  അെതിയന്ര നയ 
ഇെസപെല തികറെയും െക്രതിയ െ തിന്യുസെയും 
െ്്രീകളുസെ ക്രമാനഗത കകാട്ടങ്ങസള 
മറതികെക്കുന്നതതിനായുള്ള സപാത നയങ്ങളുകെയും 
ആവശത്യകതയുസണ്ന്ന് 2015 വര്ഷം 
പ്രെതിദ്ധരീകരതിച മാനവ വ തികെന റതിക്പൊര്ട്ട് 
നതിരരീക്ഷ തിക്കുന്നു. 

കദശരീയ ൊഹെരത്യങ്ങള് തെരുക്ാള് തസന്ന  
ൊമൂഹത്യവ തികെനത്തിസറെ മാതൃകയായതി 
അറതിയസ്പെടുന്ന കകരളത്തിൽ െ്്രീകളുസെ 
അവസ്യുസെ െമാന്ര പ്രവണതകള് 
റതിക്പൊര്ട്ട് സെയ്സ്പെടുകയും സെയ്ത. 2011 
സെന്െെതിൽ റതിക്പൊര്ട്ട് സെയ് 1000 
പുരുഷന്ാര്ക്് 1084 െ്്രീകള് എന്ന 
അനപാതകത്ാസെ ശുഭകരമായ ല തിംഗാനപാതം 
സ്തിരമായതി തെരുന്ന രാജത്യസത് ഒകര ഒരു 
െംസ്ാനം കകരളമാണ്. കകരളത്തിസല 
മാനവവ തികെന സൂെ തികകളതിസല ശ്രകദ്ധയ 
കനട്ടങ്ങള് െ്്രീകളുസെ അവസ്കളതിലും 
ശരതിയായ പ്രഭാവം  ഉണ്ാക്തിയതിട്ടുണ്്.  മുകളതിൽ 
സൂെ തി്പെ തിച ല തിംഗ അെമതത്വ സൂെ തികകളതിൽ 
പ്രതതിപാദതിക്കുന്നത് കപാസല കുറഞ്ഞ മാതൃമരണ 
നതിരക്്, കുറഞ്ഞ കൗമാര ജനന നതിരക്്, 
സെക്റെറതി വ തിദത്യാഭത്യാെം ലഭതിച വനതിതകളുസെ 
കൂെതിയ നതിരക്് എന്നതിവയതിലും െംസ്ാനത്തിസറെ 
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പ്രവര്ത്നം ഏസറ ആശാവഹമാണ്.  
ൊ്ത്തിക ൊഹെരത്യങ്ങളതിലും (സതാെതിൽ 
വ തിപണതി) രാഷ്ട്രരീയത്തിസല2 ഭരണ 
വ തിനത്യാെത്തിസറെ ഉയര്ന്ന തലങ്ങളതിലും 
െ്്രീകളുസെ വര്ദ്ധതിച പങ്ാളതിത്ം എന്ന 
രണ്ടു പ്രോന സൂെ തികകളതിസല കനട്ടങ്ങസള 
വത്യാഖത്യാനതിക്കുവാന് െംസ്ാനത്തിന് അതതിസറെ 
പ്രവര്ത്നങ്ങള് സമചസ്പെടുകത്ണ്തിയതിരതിക്കുന്നു. 
സതാെതിൽ വ തിപണതി പങ്ാളതിത്വം പാര്ലസമറെ്  
െരീറ്റുകള് വഹതിക്കുന്ന െ്്രീകളുസെ അനപാതവം 
കാണതിക്കുന്നത് കകരളത്തിസറെ കണക്കുകള്തരീസര 
കുറഞ്ഞവയാസണന്നാണ്.  അത് കദശരീയ 
ശരാശരതികയക്ാളും കുറഞ്ഞവയാണ്. ഇസതാരു 
്വരുദ്ധത്യമാര്ന്ന സ്തിതതിവ തികശഷമാണ് 
മുകന്നാട്ടു വയ്ക്കുന്നത്.  കകരളത്തിൽ െ്്രീകളുസെ 
വ തിദത്യാഭത്യാെത്തികലയും ആകരാഗത്യസ്തിതതിയതികലയും 
കനട്ടങ്ങള് ആകര്ഷകമാണ്.  അകതെമയം 
അവരുസെ ൊ്ത്തിക സ്തിതതിയും രാഷ്ട്രരീയ 
പദവ തിയും (ഉന്നതതലത്തിൽ) ശരാശരതികയക്ാള് 
താസെയാണ്.  

എന്.എെ്.എെ്.ഒ പുറത്തിറക്തിയ 2011-12 
വ തിവരങ്ങള് (താസെ കാണതിച തിരതിക്കുന്നതകപാല) 
പ്രകാരം ഒരു വളസര സെറതിയ അനപാതം 
െ്്രീകള് മാ്കമ ഇന്ധനം, കാല തിതരീറ്റ, സവള്ളം3 

എന്നതിവ കശഖരതിക്കുന്നതതിൽ വത്യാപൃതരാകുന്നുള്ളൂ 
എന്നതതിനാൽ കുടുംബത്തിനള്ളതിൽ ഭാരതിച 
കജാല തികളതിൽ കകരളത്തിസല െ്്രീകള് വളസര 
കുറച്ചുമാ്ം ്കകാരത്യം സെയ്യുന്നുളളൂസയങ്തിലും 
കകരളത്തിസല െ്്രീകള് സതാെതിൽ ശക്തതിയതിൽ 
നതിന്നും സതാെതിലകനത്വഷകരായതി കപാലും ഇലൊസത 
വ തിട്ട് നതിൽക്കുന്നസതന്തുസകാണ്ാണ് എന്നത് 
ഇന്ത്യന് ൊഹെരത്യങ്ങളതിൽ നതിന്നും വത്യതത്യസ്തമായതി 
കകരളത്തിൽ ഉയര്ന്ന ഒരു െങ്രീര്ണ് പ്രശ്നമാണ്. 
കകരളത്തിസല  െ്്രീ സതാെതില തിലൊയ്മ 
നതിരക്് അഖ തികലന്ത്യാകണക്കുകകളക്ാള് 5 
ഇരട്ടതി കൂടുതലാണ്.  ഗ്ാമരീണ കമഖലകളതിൽ 
വ തിദത്യാഭത്യാെമുള്ളവരുസെ സതാെതില തിലൊയ്മ 
നതിരക്് 25.8 ശതമാനമായതി ഉയര്ന്നു 
നതിൽക്കുന്നു. (കദശരീയ തലത്തിൽ 9.7 ശതമാനം).  
എന്നതിരുന്നാലും അടുത്തിസെ സതാെതില തിലൊയ്മ 
നതിരക്തിൽ ഒരു കുറവ് കാണുന്നുണ്്.  ഒരു പകക്ഷ 
സതാെതിൽ വ തിമുഖത സകാണ്ാവാം െ്്രീകളതിസല 
സതാെതിലകനത്വഷകരുസെ അനപാതത്തിലും ഈ 
കുറവണ്ാകുന്നത്. 

എന്.എെ്.എെ്.ഒ യുസെ സതാെതിൽ നതിര്വെന 
പ്രകാരം ‘പ്രകതത്യക പ്രവര്ത്നങ്ങളതിൽ’ എന്ന 
വ തിഭാഗത്തിൽ കകരളത്തിസല െ്്രീകള് 
വരീടുകളതിൽ  സെയ്യുന്ന പ്രകതത്യക കജാല തികള് 
കണക്തിൽസ്പെടുത്ാന് കെതിഞ്ഞതിലെ.  അങ്ങസന 
സെയ്ാലും ആ കജാല തികളുസെ െതിംഹഭാഗവം 
കവതനമതിലൊത്കതാ ഏറ്റവം കുറഞ്ഞ 
ഉല്ാദന ക്ഷമതയുള്ളകതാ ആയത സകാണ്് 
കജാല തിയായതിട്ടുകപാലും കണക്തിൽസ്പെടുത്ാന് 
കെതിയുന്നതിലെ.

പതതിമൂന്നാം പഞ്വത്ര പദ്ധതതിയുസെ 
രൂപരീകരണവമായതി ബന്ധസ്പെട്ട് (2017-22) 
ല തിംഗപദവ തി എന്ന വ തിഷയത്തിൽ െംസ്ാന 
ആസൂ്ണകബാര്ഡ് ഒരു വര്ക്തിംഗ് ഗ്രൂ്പെ് 
രൂപരീകരതിച്ചു.  (എ) െ്്രീകള്ക്കും മറ്റു ദുര്ബ്ബല 
വ തിഭാഗങ്ങള്ക്കും അവശത്യ ്നപുണത്യം 
്കവരുത്ക വെതി വല തിയ കതാതതിൽ 
സതാെതിൽ സൃഷ് തിക്കുക (ബ തി) ല തിംഗാേതിഷ് തിത 
അതതിക്രമങ്ങസള തെയുക, പരതിഹാരം കാണുക, 
പുനരേതിവെതി്പെ തിക്കുക (െതി) െ്്രീകളുസെ 
കവതനമതിലൊത് കുടുംബകജാല തികളതിൽ സപാത 
നതികക്ഷപം വര്ദ്ധതി്പെ തിക്കുക, പ്രകതത്യകതിച് 
ശതിശുക്കളയും മുതതിര്ന്നവകരയും പരതിെരതിക്ൽ 
(ഡതി) തകദ്ശരീയ തലത്തിൽ ല തിംഗാേതിഷ് തിത ഭരണ 
ശാക്തരീകരണം (ഇ) ഭ തിന്ന ല തിംഗക്ാരുസെ 
പ്രശ്നങ്ങള് പരതിഹരതിക്കുക എഫ്) ഓകരാ 
വകു്പെ തികലയും ആസൂ്ണ നെപെതികസള 
ല തിംഗ പ്രതതികരണാത്ക  ബഡ്ജറ്റതിംഗുമായതി 
െംകയാജതി്പെ തിക്കുക എന്നതിവയുമായതി ബന്ധസ്പെട്ട 
പ്രശ്നങ്ങളുസെ െമ്പൂര്ണ്മാസയാരു പരതികശാേന 
വര്ക്തിംഗ് ഗ്രൂ്പെ് നെത്കയുണ്ായതി.  
െ്്രീകളും സതാെതിലും, വ തിദത്യാഭത്യാെവം 
്നപുണത്യവ തികെനവം, കുെതികയറ്റ െ്്രീ 
സതാെതിലാളതികള്, പാര്ശത്വവത്ക്രതിക്സ്പെട്ടവരുസെ 
പ്രശ്നങ്ങള്, എൽ.ജതിബ തി.റ്റതി.കളും െ്്രീകളും 
തകദ്ശ ഭരണവം എന്നതിവയാണ് വര്ക്തിംഗ് 
ഗ്രൂ്പെ് റതിക്പൊര്ട്ടതിസറെ വ തിവ തിേ വ തിഭാഗങ്ങളതിൽ 
പ്രതതി്പൊദതിക്കുന്നത്. (കബയാക്് 4.3.1). 

ജനസംഖ്യാ പ്കത്യകതകള്
 
ജനെംഖത്യയുസെ 52 ശതമാനം െ്്രീകസളന്ന 
പദവ തികയാസെ കകരളം അതതിസറെ ശുഭകരമായ 
ആണ്-സപണ്  അനപാതത്തിൽ അറതിയസ്പെടുന്ന 

2. തക്ദേശരീയ തലത്തടിൽ 50 ശതമാനത്തടിൽ കൂടുതൽ സ്്രീ പ്തടിനടിധടികള് ടതരടഞ്ടുക്ടപ്ട്ത് കകരളടത്ത മറ്റു സംസ്ാനങ്ങകളക്ാള് 
മുന്നടികലത്തടിച്ചു.  
3. തരീര്ചയായും കകരളത്തടിൽ െടില പ്കദശങ്ങളടിലും സാമൂഹ്യ സാമ്പത്തടിക സംഘങ്ങളടിലും  ദാരടിദ്രം ഉയര്ന്ന കതാതടിലാടണങ്ടിലും ഇവടിടെ 
അെടിസ്ാവ കസവനങ്ങള് സ്്രീകള്ക്് ശരാശരടി ടമചടപ്ട് നടിലയടിൽ ലഭ്യമാകുന്നുടണന്ന് ഇത് സൂെടിപ്ടിക്കുന്നു. 
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അദ്ധ്യായം 4, സയാമൂഹധ്സസവനം

ഒരു െംസ്ാനമാണ്. കകരളത്തിസല ആസകയുള്ള 
െ്്രീ-പുരുഷ അനപാതം 1000 പുരുഷന്മാര്ക്് 
1084 െ്്രീകള് എന്നത് 2001-ൽ 1058 
െ്്രീകള് ആയതിരുന്നു (അനുബന്ം 4.3.1). 
കുട്ടതികളതിസല ആണ്-സപണ് അനപാതം 
1991-2011 കാലയളവ തിൽ ഏസറക്കുസറ 
സുസ്തിരമായതിരുസന്നങ്തിലും 2001-ൽ 963 
ആയതിരുന്നത് 2011-ൽ 959 ആയത് ശ്രദ്ധതികക്ണ് 
കാരത്യമാണ്. എന്നാലും  2011 സെന്െെ് 
പ്രകാരം കകരളത്തിസല കുട്ടതികളുസെ ആണ്-സപണ് 
അനപാതം രാജത്യത്തിസല ശരാശരതിയായ 914 

-കനക്ാള് സമചസ്പെട്ടതാണ്. എന്നതിരുന്നാലും, 
കദശരീയ കുടുംബാകരാഗത്യ െര്�കവ്വ 2015-16 
പ്രകാരം അഞ്ചു വയസ്തിൽ താസെയുള്ളവരുസെ 
ആണ്-സപണ് അനപാതത്തിൽ 
സപണ്കുട്ടതികളുസെ അനപാതം ശുഭകരമാണ്.  
ഇത് ചഥിത്ം 4.3.1 -ൽ സകാടുത്തിരതിക്കുന്നു. 

0-5 പ്രായത്തിലുള്ള ശതിശുജനെംഖത്യയുസെ 
അനപാതം 7.5ശതമാനം.  ഇന്ത്യയതില തിത് 9.7 
ശതമാനകത്ാസെ ഉയര്ന്ന നതിരക്തിലാണ്.  
എന്നാൽ 60 വയസ്് പ്രായമുള്ളവരുസെ 

കബയാക്് 4.3.1
ലഥിംഗപദവഥിടയക്കുറഥിച്ചുള്ള 13-യാം പഞ്വത്ര പദ്ധതഥി വർക്ഥിംഗ് ഗ്രൂപ്്

െ്്രീകളുസെ കജാലതി, സതാെതിൽ, ്നപുണത്യ വതികെനം എന്നതിവസയക്കുറതിച് താസെ പറയുന്ന അഞ്ചു 
കമഖലകളതിൽ പ്രകതത്യക താല്രത്യകത്ാസെയുള്ള ഇെസപെലതിസറെ ആവശത്യകത സൂെതി്പെതിക്കുന്ന അഞ്ചു തരത്തിസല 
നയബന്ധങ്ങകളാസെ വര്ക്തിംഗ് ഗ്രൂ്പെ് നതിര്കദ്ശങ്ങള് മുകന്നാട്ടു വച്ചു.  (എ) പ്രത്യൂൽ്പൊദന പ്രക്രതിയയുസെ 
കക്ശം (ബതി) കവതനമുള്ള െ്്രീ സതാെതിലാളതികസള െംരക്ഷതിക്കുന്നതതിന കവണ്തിയുള്ള െട്ടങ്ങള് ഉണ്ാക്കുകയും 
നെപെതികള് എടുക്കുകയും സെയ്യുക (െതി) സുരക്ഷതിതമായ സപാത അെതിസ്ാന ൌകരത്യങ്ങള് നൽകുന്നതതിന് 
ഭരണ തലത്തിലുള്ള ഇെസപെലുകള് (ഡതി) സപാത വതിദത്യാഭത്യാെ െംവതിോനത്തിൽ സതാെതിലുമായതി ബന്ധസ്പെട്ട 
ഘെകങ്ങള് നൽകുക (ഇ) െ്്രീകള്ക്് സമചസ്പെട്ട കൂടുതൽ സതാെതിലവെരങ്ങള് സൃഷ്തിക്കുന്നതതിനായതി 
സതാെതിൽ ദാതാക്സള കപ്രരതി്പെതിക്കുന്നതതിനായതി ൊ്ത്തികകമാ മറ്റു കപ്രാത്ാഹനങ്ങകളാ ഉപകയാഗതിക്കുക 
(എഫ് ) െ്്രീകസള ലഭത്യമായ കജാലതികളതികലക്് ആകര്ഷതിക്കുന്നതതിനായതി കത്യാ്യതിന് നെത്ക.  ഇത്രം 
നയപരമായ കാരത്യങ്ങളതിൽ കൂസെ ോരാളം  പ്രകതത്യക കപ്രാജക്ടുകളും പദ്ധതതികളും വര്ക്തിംഗ് ഗ്രൂ്പെ് 
നതിര്കദ്ശതിക്കുകയുണ്ായതി.

അതകപാസല വതിദത്യാഭത്യാെകമഖലയതിസല ലതിംഗാേതിഷ്തിത പ്രശ്നങ്ങസള കനരതിടുന്നതതിനായതി അദ്ധത്യാപകര്ക്് 
ലതിംഗാവകബാേ പരതിശരീലനങ്ങള്, പാഠഭാഗങ്ങളതിൽ മാറ്റം വരുത്ക, ലതിംഗ പദവതിസയക്കുറതിച്ചുള്ള ഹ്രെത്വകാല 
കകാെ്സുകള് നെത്ക എന്നതിവയും നതിര്കദ്ശതിചതിട്ടുണ്്.

പ്രതതികരാേം, പരതിഹാരം, പുനരേതിവാെം എന്നതിങ്ങസന പ്രശ്നങ്ങളുസെ മൂന്നുവശങ്ങസള പരതിഗണതിച്ചുസകാണ്്, 
െ്്രീകള്ക്് കനസരയുള്ള അതതിക്രമങ്ങസള തെയുന്നതതിനായും പദ്ധതതികള് നതിര്കദ്ശതിചതിട്ടുണ്്.

എൽ.ജതി.ബതി.റ്റതിയ്ക്കു കവണ്തിയുള്ള ഇെസപെലുകള്ക്ായുള്ള പ്രോന കമഖലകള് പരതിഗണതിക്കുന്ന െര്ചകളും 
പ്രകതത്യക നതിര്കദ്ശങ്ങളും  വര്ക്തിംഗ് ഗ്രൂ്പെ് നെത്കയുണ്ായതി.  താസെ പറയുന്നവ വര്ക്തിംഗ് ഗ്രൂ്പെ് 
തതിരതിചറതിയുകയും നതിര്കദ്ശതിക്കുകയും സെയ്ത.
      എ)സുരക്ഷതിതമായ ജരീവകനാപാേതിയും മതതിയായ വരുമാനവം ലഭത്യമാസണന്ന് ഉറപ്പു വരുത്ന്നതതിന് 
സുനതിശ്തിതവം സുരക്ഷതിതവമായ നെപെതികള് െത്വരീകരതിക്കുക (ബതി) വതിദത്യാഭത്യാെം പൂര്ണ്മായും പ്രാപത്യമാക്കുകയും 
വതിദത്യാഭത്യാെ സ്ാപനങ്ങളതിൽ സുരക്ഷ ഉറപ്പു വരുത്കയും സെയ്യുക (െതി) പൂര്ണ് പൗരതത്വം ഉറ്പൊക്കുന്നതതിനള്ള 
സനറ്റ് വര്ക്കുകള് ഉള്സ്പെസെയുള്ള നെപെതികളും സ്ാപന ഘെനകളും (ഡതി) റ്റതി.ജതി. വത്യക്തതികള്ക്ായതി 
െത്വകാരത്യത െംരക്ഷതിക്കുന്നതതിനളള ഇതര ഗാര്ഹതിക സ്ലങ്ങള് കസണ്ത്ന്നതതിനം െഹായം നല്കുക.

“വതികക�രീരീകൃത ഭരണവം ലതിംഗപദവതിയുസെ കക�രീകരണവം” എന്ന കമഖല പരതിഗണതിക്കുക്ാള് തകദ്ശ 
സ്ാപനങ്ങളതിസല ജന്ഡര് ബഡ്ജറ്റതിംഗ്, ഓഡതിറ്റതിംഗ്, സെന്െതിറ്റരീവ്/ട്രാന്െ്കഫാകമറ്ററതി ലൈാനതിംഗ് 
എന്നതിവസയക്കുറതിച് വര്ക്തിംഗ് ഗ്രൂ്പെ് പ്രകതത്യക നതിര്കദ്ശങ്ങള് മുകന്നാട്ടു വച്ചു.  ദളതിതര്, മത്ത്യബന്ധന 
െമുദായത്തിലുള്ളവര് എന്കഡാെള്ഫാന് ബാേതിതര് തെങ്ങതിയ നതിരാലംബ െമുദായങ്ങളതിസല െ്്രീകളുസെ 
പ്രശ്നങ്ങള് പ്രകതത്യകമായതി പരാമര്ശതിച്ചു. 
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സാമ്പത്തിക അവല�ാകനം 2017, ലകരള സംസ്ാന ആസൂത്രണ ല�ാര്ഡ്  

ചഥിത്ം. 4.3.1
സ്ത്ീ പുരുഷയാനുപയാതത്ഥിടറെ തയാരതമ്യം – ഇന്ത്യയം കേരളവം
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ആസക ജനെംഖത്യയുസെ 
ആണ് -സപണ് അനപാതം

കെതിഞ്ഞ 5 വര്ഷത്തിൽ 
ജനതിച കുട്ടതികളുസെ ആണ് -
സപണ് അനപാതം

 

      ഉറവടിെം:- എന് .എഫ്.എച്.എസ് റടികപ്ാര്ട് 2015-16

ജനെംഖത്യ 12.6 ശതമാനകത്ാസെ 
കകരളത്തിൽ കദശരീയ ശരാശരതിയായ 8 
ശതമാനകത്ക്ാള് കൂടുതലാണ്.  പ്രായം 
അെതിസ്ാനമാക്തി ജനെംഖത്യ പട്ഥിേ 4.3.1 
-ൽ െ തി്രീകരതിച തിരതിക്കുന്നു. കകരളത്തിസല 
ശതിശുജനെംഖത്യാനപാതം പ്രായകമറതിയവരുസെ 
ജനെംഖത്യാനപാതകത്ക്ാള് കുറവാസണന്നും 
അത് കദശരീയ ശരാശരതിയതിസലത്ക്ാള് 
കനസരതതിരതിചാസണന്നും വത്യക്തമായതി  
സൂെ തി്പെ തിച തിരതിക്കുന്നു. (അനുബന്ങ്ങള് 
4.3.2,4.3.3,4.3.4). 

നഗര ഗ്ാമരീണ കമഖലയതിലുള്ള 15 വയസ്തിന 
മുകളതിൽ പ്രായകമറതിയവരുസെ കാരത്യത്തിൽ 
കകരളത്തിസല ല തിംഗാേതിഷ് തിത ജനെംഖത്യാ 
ഘെന െ്്രീകള്ക്നകൂലമാണ്.  14 വയസ്തിന 
താസെവസരയുള്ള പുരുഷ ജനെംഖത്യാനപാതം 
ഇന്ത്യയതിലും കകരളത്തിലും ഉയര്ന്ന കതാതതിലാണ്.  
പകക്ഷ അതതിസറെ വത്യതത്യാെം കകരളത്തിൽ 
താരതകമത്യന കുറവാണ്.

സാക്ഷരതയും വ ടിദ്യാഭ്യാസവം
കകരളത്തിസല െ്്രീ ൊക്ഷരതാ നതിരക്ായ 
92 ശതമാനം ഇന്ഡത്യയതിസല െംസ്ാനങ്ങളതിൽ  
ഏറ്റവം ഉയര്ന്നതാണ്. എന്നതിരുന്നാലും 
ല തിംഗപദവ തിയതിസല ഒരു സെറതിയ വ തിെവ് 

നതിലനതിൽക്കുന്നു. എന്നാൽ കെതിഞ്ഞ 6 
ദശകങ്ങളതിൽ ഈ വ തിെവ് കുറഞ്ഞ് വരുന്നതായതി 
കാണാം. (ചഥിത്ം 4.3.2)

കദശരീയ കുടുംബാകരാഗത്യ െര്കവ്വ നൽകുന്ന 
വ തിവരങ്ങളനെരതിച് കകരളത്തിസല മുതതിര്ന്ന 
െ്്രീകളുസെ വ തിദത്യാഭത്യാെ നതിലവാരം കദശരീയ 
ശരാശരതികയക്ാള് മു് തിലാണ്.  10 വര്ഷം 
വ തിദത്യാഭത്യാെം പൂര്ത്തിയാക്തിയ വനതിതകളുസെ 
അനപാതം ഇന്ത്യയതികലക്ാള് ഇരട്ടതിയാണ്. 
(പട്ഥിേ 4.3.2)
 
വ തിദത്യാഭത്യാെത്തിസറെ കാരത്യത്തിൽ 
്പ്രമറതി തലത്തിൽ ൊര്വ്തിക 
പ്രകവശനം ൊേത്യമായതിട്ടുണ്്. ല തിംഗപദവ തി 
തലത്യത ഇക്ാരത്യത്തിൽ കനെതിയതിട്ടുമുണ്്. 
െ്ക്കൂളുകളതിൽ സമാത്ം വ തിദത്യാര്ത്ഥതികളതിൽ 
48.98 ശതമാനം സപണ്കുട്ടതികളാണ്. 
ഹയര്സെക്റെറതി പ്രകവശനത്തിസറെ 
കാരത്യത്തിൽ 51.84  ശതമാനമുള്ള 
സപണ്കുട്ടതികള് ആണ്കുട്ടതികകളക്ാള് 
കൂടുതലാണ്. സകാെതിഞ്ഞുകപാക്് നതിരക്് 
ആണ്കുട്ടതികള്ക്കും സപണ്കുട്ടതികള്ക്കും കുറവാണ്. 
വ തിദത്യാഭത്യാെത്തിസറെ തൃതരീയതലത്തിലും 
സപണ്കുട്ടതികളുസെ പ്രകവശനം ആണ്കുട്ടതികളുകെ 
തതികനക്ാള് കൂടുതലാണ്. ഉദാഹരണത്തിന്, 
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ചഥിത്ം 4.3.2
കേരളത്ഥിടല സയാക്രതയാനഥിരക്്
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�രീ

അവലംബം: കകരള സംസ്ാന സാക്ഷരതാ മടിഷന് അകതാറടിറ്ടി

പട്ഥിേ 4.3.1
ലഥിംഗം, പയാർപ്ഥിെം അെഥിസ്ഥയാനത്ഥിലുള്ള വഥിവഥിധ പ്യായത്ഥിലുള്ളവരുടെ 

 ജനസംഖ്യയാ ശതമയാനം

പ്യായം

ആടേ ഗ്യാമം നഗരം

ആടേ പുരുഷന് സ്ത്ീ ആടേ പുരുഷന് സ്ത്ീ ആടേ പുരുഷന് സ്ത്ീ

0മുതൽ 5 
വയസ്സുവസര

ഇന്ത്യ 9.7 9.9 9.5 10.3 10.5 10.1 8.2 8.3 8

7.5 8 7.1 7.5 8 7.1 7.5 8 7 7

 0 മുതൽ 14 
വയസ്സുവസര

29.5 30 28.8 30.9 31.5 30.3 25.5 26.1 24.9 24.9

23.2 24.8 21.7 23.3 24.9 21.8 22.8 24.4 21.4 21.4

 15 മുതൽ-59 
വയസ്സുവസര

62.5 62.2 62.8 61 60.7 61.3 66.6 66.2 66.9 66.9

64.3 63.4 65 64.1 63.3 64.9 64.7 63.8 65.6 65.6

60 വയസ്സും 
അതതിന 
മുകളതിലും

8 7.7 8.4 8.1 7.8 8.4 7.9 7.6 8.2 8.2

11.8 13.3 12.6 11.8 13.4 12.4 11.8 13 13

       അവലംബം:  ഇന്്യ ടസന്സസ്, 2011

2015-16 ൽ നാല് യൂണതികവെ്െതിറ്റതികളതിലുമായതി 
ആര്െ്െ് ആറെ് െയന്െ് വ തിഷയങ്ങളതിലുള്ള 
ബ തിരുദ പ്രകവശനത്തിന് 68.6 ശതമാനം 
സപണ്കുട്ടതികളാണ് ഉണ്ായതിരുന്നത്. 
ബ തിരുദാനന്ര ബ തിരുദം പരതിഗണതിക്കുക്ാള് 
സപണ്കുട്ടതികളുസെ നതില 69.24 ശതമാനകത്ാസെ 

ഉയര്ന്നു നതിൽക്കുന്നു. അതസകാണ്് തസന്ന 
വ തിദത്യാഭത്യാെത്തിസറെ കാരത്യത്തിൽ കകരളത്തിൽ 
സപണ്കുട്ടതികളുസെ സ്ാനം ഉയര്ന്നതാണ്. 
എന്നാൽ എഞ് തിനരീയറതിംഗ് കകാകളജുകളതിസലയും 
കപാളതിസെക്നതിക്കുകളതിസലയും പ്രകവശനം 
പരതിഗണതിക്കുക്ാള്, അവസ് വത്യതത്യസ്തമാണ്. 
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പട്ഥിേ 4.3.3
വഥിവഥിധ തലങ്ങളഥിൽ ആണ്കുട്ഥിേളുടെയം ടപണ്കുട്ഥിേളുടെയം പ്കവശനം-2016-17 

 ആണ്കുട്ടതികള് സപണ്കുട്ടതി-
കള്

ആസക സപണ്കുട്ടതികളു-
സെ ശതമാനം

െ്ക്കൂള് വ തിദത്യാഭത്യാെം 1,877,953 1,802,787 3,680,740 48.98

ഹയര്സെക്റെറതി 183,979 198,072 382,051 51.84

ബ തിരുദം 81,448 177,962 259,410 68.60

ബ തിരുദാനന്രബ തിരുദം 11,116 25,021 36,137 69.24

ബ തിസെക് 9,083 6,536 15,619 41.85

എം.സെക് 662 944 1,606 58.78

ആസക എഞ് തിനരീയറതിംഗ് 4,404 3,424 7,828 43.74

കപാളതിസെക്നതിക് 18,616 9,245 27,861 33.18

           അവലംബം : ഡ്ടി.പടി.ഐ, ഡ്ടി.സടി.ഇ, ഡ്ടി.റ്ടി.ഇ-2017

എഞ് തിനരീയറതിംഗ് കകാകളജുകളതിൽ സമാത്ം 
കുട്ടതികളുസെ പ്രകവശനത്തിൽ 43.74 ശതമാനം 
സപണ്കുട്ടതികളും കപാളതിസെക്നതിക്കുകളതിൽ 
ഇത് 33.18 ശതമാനവമാണ്. (പട്ഥിേ 4.3.3) 
െ്്രീകളുസെ വ തിദത്യാഭത്യാെത്തിസറെ ഉയര്ന്ന 
നതിലവാരം വ തിപണന ്വദഗ്േത്യങ്ങളതിൽ 
കാണുന്നതിലെ. ഇത് താെ്ന്ന സതാെതിൽ 
പങ്ാളതിത്ത്തിൽ പ്രതതിഫല തിക്കുന്നു.
 

കകരളത്തടിടല സ്്രീകളുടെ 
ആകരാഗ്യസ്ടിതടി
കകരളത്തിൽ മതിക്വാറും എലൊ 
ആകരാഗത്യസൂെ തികകളും െ്്രീകള്ക്് 
അനകൂലമാണ്. കകരളത്തിസല െ്്രീകളുസെ 
ആകരാഗത്യ സൂെ തികകള് രാജത്യത്തിസല മറ്റ് 
െ്്രീകളുമായും കകരളത്തിസല പുരുഷന്ാരുമായും 
താരതമത്യം സെയ്യുക്ാള് വളസര സമചസ്പെട്ടതാണ്. 

കകരളത്തിസല െ്്രീകളുസെ ആയുര്്ദര്ഘത്യം 
76.9 വര്ഷം എന്നത് ഇന്ഡത്യയതിസല തസന്ന 
ഏറ്റവം ഉയര്ന്നതാണ്. ഇന്ഡത്യയതിസല 
െ്്രീകളുസെ ശരാശരതി ആയുര്്ദര്ഘത്യം 67.7 
വര്ഷമാണ്. രജതിെ്ട്രാര് ജനറൽ ഓഫ്ഇന്ഡത്യ 
പുറത്വ തിട്ട കണക്കുകള് അനെരതിച് ജനെംഖത്യാ 
ശാെ്്പരമായ എലൊ സൂെ തികകളും കകരളത്തിന് 
അനകൂലമാണ് (പട്ഥിേ 43.4).

2015-16-സല കദശരീയ കുടുംബാകരാഗത്യ െര്കവ്വ 
റതിക്പൊര്ട്ട് പ്രകാരം കകരളത്തിലും ഇന്ത്യയതിലും 
കബാഡതിമാെ് ഇന്ഡസൈ് ൊോരണയതിലും 
താസെ എന്ന നതിലയതിലുളള െ്്രീകള് 
പുരുഷന്മാകരക്ാള് കൂടുതലാണ്. ഇന്ത്യസയ 
അകപക്ഷ തിച് കകരളത്തിസല െ്്രീകളുസെ നതില 
സമചമാണ്.  പകക്ഷ അമതിത ഭാരത്തിസറെ 
കാരത്യസമടുക്കുക്ാള് കകരളത്തിസല െ്്രീകള് 
ഇന്ത്യയതികലതതികനക്ാളും െംസ്ാനസത് 

പട്ഥിേ 4.3.2
മുതർന് സ്ത്ീേളുടെ വ ഥിദ്യയാഭ്യയാസ നഥിലവയാരം (വയ്് 15-59) 

സൂചഥിേേള്
2005-06 2015-16

കേരളം ഇന്ത്യ കേരളം ഇന്ത്യ
ൊക്ഷരതാ െ്്രീകള് (%) 93 55.1 97.9 68.4
ൊക്ഷരരായ പുരുഷന്ാര് (%) 95.5 78.1 98.7 85.7
6 വയസ്തിനം അതതിന മുകളതിലുമുള്ള െ്കൂള് 
വ തിദത്യാഭത്യാെം ലഭതിച ജനെംഖത്യ(െ്്രീ) (%) 89.8 58.3 95.4 68.8

10 വര്ഷകമാ അതതിൽ കൂടുതകലാ െ്കൂള് 
വ തിദത്യാഭത്യാെം ലഭതിച് െ്്രീകള് (%) 48.7 22.3 72.2 35.7

 
എന്.എഫ്. എച്.എസ്-4, 2015-16
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പട്ഥിേ 4.3.4
ഇന്ഡ്യയഥിടലയം കേരളത്ഥിടലയം സ്ത്ീേളുടെ ആകരയാഗ്യസ്ഥഥിതഥി

ക്രമ 
നമ്പർ

സൂച ഥിേ കേരളം ഇന്ഡ്യ

1 മരണനതിരക്്  6.6 6.5
  പുരുഷന് 7.6 6.9
  െ്്രീ 5.7 6.1
2 ശതിശുമരണനതിരക്്  12 37
  പുരുഷന് 10 35
  െ്്രീ 13 39
3 മാതൃമരണനതിരക്് 61 167
4 വ തിവാഹപ്രായം  
  പുരുഷന് 27.3 23.2

 െ്്രീ 21.4 20
5 ആയുര്്ദര്ഘത്യം പുരഷന് 71.4 62.6

  െ്്രീ 76.9 67.7
          അവലംബം: എസ്. ആര്.എസ്. ബുള്ളറ്ടിന്, ഡ്യറക്െകററ്് ഓഫ് ടഹൽത്ത് സര്വരീസസ്.

പുരുഷന്ാകരക്ാളും മുന്നതിലാണ്.  അനരീമതിയയുസെ 
കാരത്യത്തിൽ കകരളത്തിസറെ അവസ് കദശരീയ 
ശരാശരതികയക്ാള് മുന്നതിലാസണങ്തിലും 2005-06- 
നം 2015-16-നം  ഇെയതിൽ  അനപാതം 
ഉയര്ന്നതായതി കാണുന്നു.  (പട്ഥിേ 4.3.5)

എങ്ങസനയായതിരുന്നാലും  എ) സതാെതിൽ 
െംബന്ധതിച ആകരാഗത്യം (ബ തി) അക്രമം 
സപാതജനാകരാഗത്യ പ്രശ്നമാക്കുക 
എന്നതിങ്ങസന പുകരാഗതതി കുറവള്ളതം 

ശാക്തരീകരതികക്ണ്താവശത്യമാസണന്നും 
11-ാം പദ്ധതതി തതിരതിചറതിഞ്ഞ കമഖലകളതിൽ 
െംസ്ാനത്തിന് കൂടുതൽ കാരത്യങ്ങള് 
സെയ്ാനണ്്.

ടതാഴടിൽ സംബന്ടിച 
ആകരാഗ്യം  
കവതനമുള്ള സതാെതിൽ വ തിപണതിയതിൽ വനതിതകള് 
പ്രകവശതിക്കുന്നുസണ്ങ്തിലും കുടുംബങ്ങളതിസല 

പട്ഥിേ 4.3.5
ഇന്ത്യയഥിടലയം കേരളത്ഥിടലയം ആകരയാഗ്യ നഥിലവയാരത്ഥിടറെ  ച ഥില സൂചഥിേേള്

സൂച ഥിേ 2005-06 2015-16
കേരളം ഇന്ത്യ കേരളം ഇന്ത്യ

പുരുഷന് സ്ത്ീ പുരുഷന് സ്ത്ീ പുരുഷന് സ്ത്ീ പുരുഷന് സ്ത്ീ
കബാഡതിമാസ്് ഇന്ഡസൈ് (ബ തി.
എം.ഐ) ലാോരണയതിൽ 
താസെ (%)

21.5 18.0 34.2 35.5 8.5 9.7 20.2 22.9

അമതിതഭാരം അസലെങ്തിൽ 
സപാണ്ത്െതി (%) 17.9 28.1 9.3 12.6 28.5 32.4 18.6 20.7

വ തിളര്ചയുസെ ശതമാനം  (15-49 
വയസ്് ) 8.0 32.8 24.2 55.3 11.3 34.2 22.7 53

രക്തത്തിസല ഉയര്ന്ന 
പഞ്ൊര NA

13.1 8.7 8.0 5.8

ൊോരണകയക്ാള്  
ഉയര്ന്ന രക്ത െമ്ര്ദ്ം

7.5 5.5 10.4 6.7

    എന്.എഫ്. എച്.എസ്-4, 2015-16
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സതാെതിൽ വ തിഭജനത്തിൽ താെ്ന്ന ല തിംഗകഭദം 
നതിലനതിൽക്കുന്നു.  ഉത്പാദനവം പ്രതയുൽ്പൊദനവം 
കൂട്ടതിക്കുെയ്ക്കുന്നതതിസറെ പ്രോനസ്പെട്ട ഒരു 
പരതിണതഫലം െ്്രീയുസെ ആകരാഗത്യം 
നഷ്സ്പെടുന്നു എന്നതാണ്.   ഞാറുനെരീൽ, 
കശുവണ്തി തലെൽ, കയറും പരുത്തിയും 
പ തിരതിക്കുക, ്കത്റതി സനയ്യുക, മത്ത്യ 
െംസ്ക്കരണം തെങ്ങതിയ കഠതിനമായ കജാല തികളതിൽ 
മണതിക്കൂറുകകളാളം  തചമായ ഇെകവളകകളാസെ 
വത്യപൃതരാവൽ, ക്രമം സതറ്റതിയുള്ള ഭക്ഷണം 
മുതലായവ ഇതതിന കാരണമാകുന്നു.  ദരതിദരായ 
െ്്രീ സതാെതിലാളതികളുസെ കവതനം ഉയര്ന്ന 
സതാെതിൽ തരീവ്രതയ്ക് ഒരു പരതിഹാരമാകുന്നതിലെ.  
ഈ കമഖലകളതിൽ നതിലനതിൽക്കുന്ന 
കക്ഷമ നതിേതികള് ൊോരണയായതി 
ആകരാഗത്യകാരത്യങ്ങളതിൽ ഒരു െഹായവം 
സെയ്യുന്നതിലെ.  െ തിലത് പ്രെവാനകൂലത്യങ്ങള് 
നൽകുന്നുസണ്ങ്തിലും വളസരക്കുറച് കപര്ക്് 
മാ്കമ അത് കനെതിസയടുക്ാന് കെതിയുന്നുള്ളു. 
െ തില പ്രകതത്യക സതാെതിലുകളതികലര്സ്പെടുന്നവസര  
ബാേതിക്കുന്ന ആകരാഗത്യ ഭരീഷണതികസളക്കുറതിച് 
പഠനം നെത്വാനായതി ഫാക്െറരീെ് 
ആറെ് കബായതികലെ്െ് വകു്പെ് നെപെതികള് 
െത്വരീകരതിച തിട്ടുണ്്.   ‘കശുവണ്തി സതാെതിലാളതികളുസെ 
ആകരാഗത്യ പ്രശ്നങ്ങള്’ എന്നതതിസനക്കുറതിച്ചുള്ള 
പഠനം പൂര്ത്തിയായതിട്ടുണ്്.  മറ്റു െ തില വ തിഷയങ്ങളും 
വകു്പെ് ഏസറ്റടുത്് പഠനം നെത്ാനതിരതിക്കുന്നു.  
ഈ കമഖലയതിൽ പ്രകതത്യക ശ്രദ്ധ 
കക�രീകരതികക്ണ്താവശത്യമാണ്.

അ്മം ടപാതുജനാകരാഗ്യ 
പ്ശ്നമാകുകമ്പാള്
മാനെതിക പ്രശ്നങ്ങള്, ഗര്ഭാവസ്യതിസല 
െങ്രീര്ണ്ത എന്നതിവ ഉള്സ്പെസെ ഹ്രെത്വകാലകമാ 
ദരീര്ഘകാലകമാ നതിലനതിൽക്കുന്ന ആകരാഗത്യ 
പ്രശ്നങ്ങളുണ്ാക്കുന്ന ഒരു സപാതജനാകരാഗത്യ 
പ്രശ്നമായും മനഷത്യാവകാശ ലംഘനമായും 
ല തിംഗാേതിഷ് തിത അതതിക്രമങ്ങസള (ജതി.
ബ തി.വ തി) തതിരതിചറതിഞ്ഞതിട്ടുണ്്. ഗാര്ഹതിക 
പരീഢനത്തിനതിരയായതിട്ടുള്ളവര്ക്കുള്ള ആകരാഗത്യ 
പ്രവര്ത്നങ്ങളുസെ പ്രതതികരണം ല തിംഗാേതിഷ് തിത 
അതതിക്രമം കനരതിടുന്നതതിൽ ഒരു അന്ാരാഷ്ട്ര 
മുന്ഗണനയായതി മാറതിയതിട്ടുണ്്.  അനകയാജത്യമായ 
ഇെസപെലും െഹായവം ലഭതിക്കുന്നതതിന് കവണ്തി 
അതതിക്രമം അനഭവ തിച െ്്രീകള്ക്് കവണ്തിയുളള 
സൂമെ പരതികശാേനയ്ക്കും ആകരാഗത്യ പ്രവര്ത്കര് 
െഹായതിക്കുന്നു. അതതിക്രമത്തിനതിരയായവസര 

തതിരതിചറതിയുന്നതതിനായതി മാതൃകാപരമായതി 
നതിയമതിച തിട്ടുണ്്.    ഇതതിനായതി ആകരാഗത്യ 
പ്രവര്ത്കര്ക്് തരീവ്രപരതിശരീലനവം ല തിംഗ 
െംകവദകതത്വവം ആവശത്യമാണ്. അവര് 
ൊോരണതത്വകത്ാസെ മു൯വ തിേതികളതിലൊസത 
അക്രമത്തിസനക്കുറതിച് ൊംൊരതിക്ാന് 
പഠതികക്ണ്തം അതതിക്രമത്തിന് ഇരയായവരുസെ 
സൂെനകസളക്കുറതിച് കൂടുതൽ കബാേവല്ക്രണം 
ഉണ്ാകകണ്തം ആവശത്യമാണ്.  ഭൂമതിക, 
െരീതാലയം, തെങ്ങതിയ പദ്ധതതികള് 
അങ്ങസനയുള്ള വനതിതകള്ക്ായതി പതതിസനാന്നാം 
പദ്ധതതിക്ാലത്് ആരംഭതിച തിട്ടുള്ളതം 
സുപ്രോന പങ്് വഹതിക്കുന്നവയുമാണ്.   
ദുരതിതമനഭവ തിക്കുന്ന െ്്രീകള്ക്് എലൊവ തിേ 
െഹായവം നൽകുന്നതതിനായതി 2015-ൽ 
കക�രീ െര്ക്ാര് പ്രഖത്യാപ തിച ഒണ് കസ്റാ്പെ് 
സെറെര്-ഓടു കൂെതി വര്ഷങ്ങള് സകാണ്് 
കുകറ മാറ്റങ്ങള് വന്നതിട്ടുണ്്.  ഇതവസര ലഭതിച് 
9 സെറെറുകള്ക്് പുറകമ  5 സെറെറുകള് 
പുതതായതി ലഭതിക്കുസമന്ന് കകരള െര്ക്ാര് 
പ്രതരീക്ഷ തിക്കുന്നു.  ്ലംഗതികാതതിക്രമ കകസുകളതിൽ 
എലൊ ൊ് തിളുകളും കശഖരതിക്കുന്നതതിന് 
കഡാക്െര്മാസര െഹായതിക്കുന്ന സെക്ഷത്വൽ 
അസ്ാള്ട്ട്  കഫാറന്െതിക്  എവ തിഡന്െ് 
(എെ്.എ.എഫ്.ഇ) കതിറ്റ്, കക�രീ െര്ക്ാരതികറെയും 
കദശരീയാകരാഗത്യമതിഷകറെുയും െഹായകത്ാസെ ഈ 
സെറെറുകള് സകാണ്ടുവന്നു.  രാജത്യത്ാദത്യമായതി 
കകരളത്തിസല കഡാക്െര്മാര്ക്കുകവണ്തി കെഫ് 
(SAFE) കതിറ്റ് സകാണ്ടുവന്നത് ഈ െര്ക്ാരതിസറെ 
ഒരു പ്രോന കൽസവയ്പാണ്.

സ്്രീകളുടെ ടതാഴടിൽ 
പങ്ാളടിത്തം
ഉയര്ന്ന മാനവ വ തികെനമുള്ള രാജത്യങ്ങളതിൽ 
െ്്രീകളുസെ ൊ്ത്തിക പങ്ാളതിത്ം 
കൂടുതലാസണന്നു കാണാം. മാനവ വ തികെന 
സൂെ തിക ഏറ്റവം ഉയര്ന്ന 10 രാജത്യങ്ങളതിൽ 
െ്്രീകളുസെ സതാെതിൽ പങ്ാളതിത്നതിരക്് (എൽ.
പ തി.ആര്) 60 ശതമാനവം പുരുഷന്ാരുകെത് 
70 ശതമാനവമാണ്(മാനവ വ തികെന 
റതിക്പൊര്ട്ട്, 2015). മാനവ വ തികെന 
സൂെ തിക ഇന്ഡത്യയുകെതതികനക്ാള് കുറഞ്ഞ 
െ തില അയൽ  രാജത്യങ്ങളതിൽ െ്്രീകളുസെ 
സതാെതിൽ പങ്ാളതിത്നതിരക്് വളസര 
കൂടുതലാസണന്നത് അതതിശയതി്പെ തിക്കുന്ന 
കാരത്യമാണ്. ഉദാഹരണമായതി, െ്്രീകളുസെ 
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സതാെതിൽ പങ്ാളതിത് നതിരക്് ഭൂട്ടാനതിൽ 66.4 
ഉം കംകബാഡതിയയതിൽ 78.9 ഉം ബം്ാകദശതിൽ 
57.3 ഉം കന്പൊളതിൽ 54.3 ഉം മത്യാന്മാറതിൽ 
85.7 ശതമാനവമാണ്. (അവലംബം : മാനവ 
വ തികെന സൂെ തിക റതിക്പൊര്ട്ട് 2014). 

കെതിഞ്ഞ ഏതാനം ദശകങ്ങളായതി െ്്രീകളുസെ 
സതാെല തിൽ വല തിയ മാറ്റങ്ങളാണ് െംഭവ തിചത്.  
അവര് വരീെതിന പുറത് കപാവകയും 
കവതനമുള്ള സതാെതില തിൽ ഏര്സ്പെടുകയും 
ശ്ളം കനടുകയും െത്വയം പരത്യാപ്തയുസെ 
പ്രതതിരൂപങ്ങളാവകയും സെയ്ത.  എന്നാൽ തസന്ന 
പുരുഷസതാെതിലാളതികള്ക്് ലഭതിക്കുന്നതതികനക്ാള് 
എ്കത്ാളം കുറവായതിട്ടാണ് െ്്രീകളുസെ 
കവതനം ഇക്പൊള് നതിലനതിൽക്കുന്നത് എന്നും 
ല തിംഗപദവ തി അന്രം കൂെതിസക്ാണ്തിരതിക്യാണ് 
എന്നും ഒരു തതിരതിചറതിവ് വന്നതിട്ടുണ്്.  അവര് 
പലക്പൊഴും പാര്ട്ട് ്െം കജാല തികളതിൽ തസന്ന 
നതിൽക്കുകകയാ െംരക്ഷണയും അവകാശങ്ങളും 
കുറഞ്ഞ അനൗപൊരതിക െ്ദ് വത്യവസ് 
വളര്ത്കകയാ ആണ്.  അകതെമയം 
യുവതതികള് പുരുഷന്ാകരക്ാള് വ തിദത്യാഭത്യാെ 
കനട്ടങ്ങളതിൽ (ൊകങ്തതിക ഇഞ് തിനരീയറതിംഗ് 
കമഖല ഒെതിസക) വളസര മുന്നതിലാണ്.  കല, 
ശാെ്്ങ്ങള് എന്നതിവയതിസല വ തിദത്യാര്ത്ഥതികളതിൽ 
പകുതതികപരും െ്്രീകളാണ്.  എന്നതിരുന്നാലും 
െ്്രീകളുസെ ൊന്നതിദ്ധത്യം സതാെതിൽ വ തിപണതിയതിൽ 
പുരുഷന്ാരുകെതതികനക്ാള് കുറവാണ്.   
കനതൃസ്ാനങ്ങളതിൽ െ്്രീകളുസെ വളര്ച 
വളസര കുറഞ്ഞ നതിരക്തിലാസണന്നത് ഏസറ 
ദുഃഖകരമാണ്.  സതാെതിൽ വ തിപണതിയതിസല ല തിംഗ 
പദവ തി അന്രസത്ക്കുറതിച് ഈയതിസെയുണ്ായ 
ഐ.എൽ.ഒ റതിക്പൊര്ട്ട് പ്രകാരം ഇപ്രകാരം 
സവളതിസ്പെടുത്ന്നു.

സതാെതിൽ കലാകം അഭതിമുഖരീകരതിക്കുന്ന 
ഏറ്റവം വല തിയ സവല്ലുവ തിളതികളതിസലാന്ന് 
ല തിംഗപദവ തി വത്യതത്യാെമാണ്. സതാെതിൽ 
വ തിപണതിയതിൽ പങ്ാളതിയാകാന് പുരുഷന്ാസര 
അകപക്ഷ തിച് െ്്രീകള്ക്് ൊദ്ധത്യത 
കുറവാണ്. സതാെതിൽ കെനയതിൽ ഉസണ്ങ്തിലും 
പുരുഷന്ാകരക്ാള് അവര്ക്് കജാല തികള് 
കസണ്ത്ാനം ൊദ്ധത്യത കുറവാണ്.  
അവര്ക്് ഗുണകമന്യുള്ള സതാെതിലുകളതിൽ 
എത്തിസ്പെൊനള്ള അവെരങ്ങളും പരതിമതിതമാണ്.  
എലൊറ്റതിനമുപരതി  കവതനമുള്ളതം ഇലൊത്തമായ 
സതാെതിലുകസള പരതിഗണതിക്കുക്ാള് െ്്രീകള് 

പുരുഷന്ാകരക്ാള് നരീണ് മണതിക്കൂറുകകളാളം 
കജാല തി സെയ്ാറുണ്്.  എന്നുമാ്മലെ 
കവതനമുള്ള സതാെതിലുകളതിൽ ശരാശരതി 
െ്്രീകള് കവതനത്തിനം ലാഭത്തിനമായതി 
കുറഞ്ഞമണതിക്കൂറുകകള കജാല തി സെയ്യുന്നുള്ളൂ. 
ഇതതിനകാരണം അവര് പാര്്ട്ടം 
കജാല തി തതിരസഞ്ഞടുക്കുന്നകതാ അവര്ക്് 
തതിരസഞ്ഞടുക്ാന് ആസക ലഭത്യമായുള്ളത് 
പാര്ട്ട്്െം കജാല തി മാ്മാണ് എന്നകതാ 
ആണ്.  കലാക വത്യാപകമായതി െ്്രീ 
ജനങ്ങള്, കവതനമുള്ള സതാെതിൽ തസന്ന 
തതിരസഞ്ഞടുക്കുന്നു എന്നാലും ഇത്രം ല തിംഗപദവ തി 
അന്രങ്ങള് നതിലനതിൽക്കുന്നു.   െ്്രീകളുസെ  
സതരസഞ്ഞടു്പെ് കുസറകയസറ ഘെകങ്ങളായതി 
നതിയ�തിക്സ്പെടുന്നുണ്് എന്ന കാരത്യം 
അെതിവരയതിടുന്നു. (കലാകസതാെതിൽ ൊമൂഹത്യ 
വരീക്ഷണം: െ്്രീകളുസെ പ്രവണതകള് 2017 
ഐ.എൽ.ഒ)

പല വ തികെന സൂെ തികകളതിലും കകരളത്തിസല 
െ്്രീകള് പുരുഷന്ാകരക്ാള് മുന്നതിലാണ്. 
എന്നാൽ ൊ്ത്തിക പ്രവര്ത്നങ്ങളതിൽ 
ഏര്സ്പെട്ടതിരതിക്കുന്നവരുസെ കാരത്യത്തിൽ 
പ്രവര്ത്നഫലം െ്്രീകള്ക്് 
അനകൂലമലെ. സതാെതിൽ സെയ്യുന്നവരുകെയും 
സതാെതില തിലൊത്വരുകെയും വ തിവരങ്ങള്ക്് 
പ്രോനമായും രണ്് ഉറവ തിെമാണുള്ളത്. ഒന്ന് 
സെന്െസും രണ്് എന്.എെ്.എെ്.ഒ യുസെ 
അഞ്് വര്ഷത്തിസലാരതിക്ലുള്ള സതാെതിലും 
സതാെതില തിലൊയ്മയും റൗണ്്െ് ആണ്. ഒരു 
രാജത്യത്തിസലകയാ െംസ്ാനത്തിസലകയാ, 
സതാെതിൽ സ്തിതതി മനസ്തിലാക്കുന്നതതിനായതി 
സപാതവായതി ഉപകയാഗതിക്കുന്നത് എന്.
എെ്.എെ്.ഒ യതിസല സതാെതിലാളതികസള 
ഉള്സ്പെടുത്തിയുള്ള നതിര്വെനത്തിലൂസെയാണ്. 
ജതിലൊതലത്തികലാ, അതതിലും താസെയുള്ള 
തലത്തികലാ ലഭതിക്കുന്ന കഡറ്റയാണ് 
സെന്െെതിസറെ കനട്ടം. ഇവ തിസെ 
വ തിശകലനത്തിനായതി കൂടുതലായതി 
ഉപകയാഗതിച തിരതിക്കുന്നത് എന്.എെ്.എെ്.ഒ 
കഡറ്റയാണ്.

എന്.എെ്.എെ്.ഒയുസെ 68-ാം റൗണ്് 
(2011-12 വര്ഷം) അനെരതിച് െംസ്ാനത്് 
പുരുഷന്ാരുകെയും െ്്രീകളുകെയും സതാെതിൽ 
പങ്ാളതിത്നതിരക്തിൽ വല തിയ വ തിെവ് ഉള്ളതായതി 
കാണാം. െംസ്ാനശരാശരതി 40.3 
ശതമാനമായതിരതിസക്, കകരളത്തിൽ െ്്രീകളുസെ 
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സതാെതിൽ പങ്ാളതിത് നതിരക്് 24.8 ശതമാനവം 
(100 ആള്ക്ാര്ക്)് പുരുഷന്ാരുകെത് 57.8 
ശതമാനവമാണ്. കകരളത്തിൽ പുരുഷന്ാരുകെയും 
െ്്രീകളുകെയും സതാെതിൽ പങ്ാളതിത് നതിരക്തിൽ 
വല തിയ വത്യതത്യാെം ഉണ്്. െ്്രീ സതാെതിൽകെന 
പങ്ാളതിത് നതിരക്് ഏറ്റവം കൂടുതലുള്ള 
െംസ്ാനം 49.8 ശതമാനമുള്ള ഹതിമാെൽ 
പ്രകദശാണ്. വെക്കുകതിെക്ന് െംസ്ാനങ്ങളായ 
നാഗാലാറെ്, െതിക്തിം, മണതിപ്പൂര്, മതികസ്ാറാം, 
അരുണാെൽപ്രകദശ്, കമഘാലയ എന്നരീ 
െംസ്ാനങ്ങളതിസല െ്്രീകളുസെ സതാെതിൽ 
പങ്ാളതിത് നതിരക്് കകരളത്തികലതതികനക്ാള് 
കൂടുതലാസണന്നത് അതതിശയതി്പെ തിക്കുന്ന 
കാരത്യമാണ്. അതതിനാൽ മറ്റു സ്ലങ്ങളതിസല 
അനഭവങ്ങള് മനസ്തിലാക്തി, ഈ ദതിശയതിൽ 
നമ്മുസെ ത�ങ്ങള് പുതകക്ണ്തണ്്. 
കകരളത്തിസല െ്്രീകസള ഉെ തിതമായ സതാെതിൽ 
നൽകതിസക്ാണ്് ശക്തതിസ്പെടുകത്ണ്തണ്്. 
കകരളത്തിൽ െ്്രീകളുസെ സതാെതിൽകെന 
പങ്ാളതിത്നതിരക്് ഗ്ാമരീണകമഖലയതിൽ 
ഇന്ഡത്യയുകെതതികനക്ാള് കുറവാണ്. 
എന്നാൽ നഗരകമഖലയതിൽ കകരളത്തിസല 
െ്്രീകളുസെ സതാെതിൽകെന പങ്ാളതിത് നതിരക്് 
അഖ തികലന്ത്യാതലകത്ക്ാള് കൂടുതലാണ്  
(പട്ഥിേ 4.3.6). 
 
കകരളത്തിസല പുരുഷന്ാരുകെയും െ്്രീകളുകെയും 
സതാെതിൽകെന പങ്ാളതിത് നതിരക്് 
താരതമത്യം സെയ്തസകാണ്ടുള്ള െ തി്ം 4.3.3-ൽ 

സകാടുത്തിട്ടുണ്്. ല തിംഗപദവ തി വത്യതത്യാെത്തിലുള്ള 
വ തിെവ് നാളുകള് കെതിയുകന്ാറും കൂെതി വരുന്നതായതി 
കാണാം. 
െ്്രീകളുസെ സതാെതിൽ പങ്ാളതിത് നതിരക്്, 
സതാെതില തിലുള്ള ല തിംഗപദവ തി വ തിെവ തിസനയും 
സവളതിസ്പെടുത്ന്നുണ്് (പട്ഥിേ 4.3.7). 
പുരുഷന്ാരുസെ സതാെതിൽ പങ്ാളതിത് 
നതിരക്് സെറതിയ ഉയര്ചകാണതിക്കുക്ാള് 
െ്്രീകളുസെ സതാെതിൽ പങ്ാളതിത് നതിരക്് 
കുറഞ്ഞുവരുന്നതായാണ് കാണുന്നത്. 
അഖ തികലന്ത്യാതലത്തിൽ കാണുന്നത് കപാസല 
കകരളത്തിലും നഗരപ്രകദശങ്ങളതിൽ െ്്രീകളുസെ 
സതാെതിൽ പങ്ാളതിത്നതിരക്് കൂടുതലാണ്.

പട്ഥിേ 4.3.8 ജ തിലൊതലത്തിലുള്ള െ്്രീകളുസെ 
സതാെതിൽ പങ്ാളതിത് നതിരക്് കാണതിക്കുന്നു.  
12 ശതമാനകത്ാടുകൂെതി മലപ്പുറമാണ് 
ഗ്ാമരീണ കമഖലയതിസല െ്്രീ പങ്ാളതിത് 
നതിരക്തിസല ഏറ്റവം കുറവ് കാണതിക്കുന്നത്.  
നഗര പ്രകദശങ്ങളതിൽ ഇത് 8 ശതമാനമാണ്.  
മലപ്പുറസത് പുരുഷന്ാരുസെ നതിരക്് ഗ്ാമത്തിൽ 
49-ഉം നഗരത്തിൽ 43 ഉം ശതമാനമാണ്.
കാെര്കഗാഡ്, ഇടുക്തി ജതിലെകളതിൽ നഗര ഗ്ാമ 
പ്രകദശങ്ങളതിസല െ്്രീ സതാെതിൽ, പങ്ാളതിത് 
നതിരക്് ചുരുങ്ങതിയ കതാതതിലാണ്.  സതാെതിൽ 
പങ്ാളതിത് നതിരക്തിലുള്ള ല തിംഗപദവ തി വത്യതത്യാെം 
നഗര ഗ്ാമ പ്രകദശങ്ങളതിൽ യഥാക്രമം 43.6 ഉം 
44.5 -മായതി കകാെതികക്ാെ് ഏറ്റവം കൂടുതലാണ്.  
 

പട്ഥിേ 4.3.6
ഇന്ഡ്യയഥിടലയം കേരളത്ഥിടലയം ടതയാഴഥിൽകസന പങ്യാളഥിത് നഥിരക്് (ശതമയാനം)- 

നഗരവം ഗ്യാമപ്കദശവം   (പ ഥി.എസ്+ എസ്.എസ)്4

വർഷം

ഗ്രയാമം നഗരം

ഇന്ഡ്യ കേരളം ഇന്ഡ്യ കേരളം

പുരുഷന് സ്ത്ീ പുരുഷന് സ്ത്ീ പുരുഷന് സ്ത്ീ പുരുഷന് സ്ത്ീ

1987-88 54.9 33.1 55.8 33.6 53.4 12.9 59 26.1

1993-94 56.1 33 56.8 26.4 54.3 16.5 59.9 25

1999-2000 54 30.2 58.7 27.3 54.2 14.7 59.1 25.4

2004-05 55.5 33.3 58.9 32.1 57 17.8 58.3 30.1

2009-10 55.6 26.5 58.3 26 55.9 14.6 56.4 23.3

2011-12 55.3 25.3 58.3 25.8 56.3 15.5 56.7 22.2

        അവലംബം: എന്.എസ്.എസ്.ഒ.യുടെ വടിവടിധ റടികപ്ാര്ട്കള്
4ടതാഴടിലാളടി എന്നതടിന് ഏറ്വം ഉള്ടക്ാള്ളുന്ന നടിര്വെനം, മുഖ്യസ്ടിതടികയാടൊപ്ം ഉപസ്ടിതടികയയും സൂെടിപ്ടിക്കുന്നു



331

അദ്ധ്യായം 4, സയാമൂഹധ്സസവനം

ചഥിത്ം 4.3.3 
കേരളത്ഥിടല പുരുഷന്യാരുകെയം സ്ത്ീേളുകെയം ടതയാഴഥിൽ  കസവന പങ്യാളഥിത് നഥിരക്്
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അവലംബം: എന്.എസ്.എസ്.ഒ.യുടെ വടിവടിധ റടികപ്ാര്ട്കള്

ടതാഴടിൽ ജനസംഖ്യാ 
നടിരക്ടിടല ല ടിംഗപദവടി 
വ്യത്യാസം (WPR)

ൊോരണ നതിലയതിലുള്ള സതാെതിൽ ജനെംഖത്യാ 
നതിരക്തിസല ല തിംഗപദവ തി വത്യതത്യാെം െ തി്ം 

4.3.4-ൽ സകാടുത്തിട്ടുണ്്.  നഗര ഗ്ാമരീണ 
പ്രകദശങ്ങളതിൽ െ്്രീ സതാെതിൽ ജനെംഖത്യാ 
നതിരക്് പുരുഷന്ാരുകെതതികനക്ാള് 
ശ്രകദ്ധയമായതി കുറവാണ്  ജതിലെകളതിൽ ഗ്ാമരീണ 
െ്്രീ സതാെതിൽ ജനെംഖത്യാ നതിരക്് ഏറ്റവം 
കുറവ് ഇടുക്തിയതിലും (35 ശതമാനം) നഗര 
പ്രകദശങ്ങളതിൽ ഏറ്റവം കൂടുതൽ വയനാടുമാണ്.  

പട്ഥിേ 4.3.7
കേരളത്ഥിടല പുരുഷന്യാരുകെയം സ്ത്ീേളുകെയം ടതയാഴഥിൽ പങ്യാളഥിത് നഥിരക്് 

വർഷം

ഗ്യാമം നഗരം

ഇന്ഡ്യ കേരളം ഇന്ഡ്യ കേരളം

പുരുഷന് സ്ത്ീ പുരുഷന് സ്ത്ീ പുരുഷന് സ്ത്ീ പുരുഷന് സ്ത്ീ

1987-88 53.9 32.3 56.7 31.6 50.6 15.2 59.2 21.8
1993-94 55.3 32.8 53.7 23.8 52 15.4 56 20.3
1999-
2000 53.1 29.9 55.3 23.8 51.8 13.9 55.8 20.3
2004-05 54.6 32.7 55.9 25.6 54.9 16.6 54.7 20
2009-10 54.7 26.1 56.4 21.8 54.3 13.8 54.7 19.4
2011-12 54.3 24.8 56.5 22.1 54.6 14.7 55.2 19.1

   അവലംബം: എന്.എസ്.എസ്.ഒ.യുടെ വടിവടിധ റടികപ്ാര്ട്കള്
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പട്ഥിേ 4.3.8. 
ജഥില്യാതലത്ഥിലുള്ള സ്ത്ീേളുടെ ടതയാഴഥിൽ പങ്യാളഥിത് നഥിരക്്

 ഗ്യാമം നഗരം
ജഥില് പുരുഷന് സ്ത്ീ പുരുഷന് സ്ത്ീ
തതിരുവനന്പുരം 54.4 23.9 53 20.6
സകാലെം 53.3 21.6 54.2 28
പത്നംതതിട്ട 62.6 25.7 56.7 15.6
ആലപ്പുെ 58.9 24.8 56.4 22.2
കകാട്ടയം 61.9 26.2 52.1 18.7
ഇടുക്തി 60.7 38.5 47.7 19.3

എറണാകുളം 58.9 25.9 56.9 22.2
തൃശ്ശൂര് 56 20.3 54.5 20.9
പാലക്ാെ് 51.9 20.9 53.9 16.8
മലപ്പുറം 48.9 11.6 42.4 7.6
കകാെതികക്ാെ് 56.2 12.6 55.3 10.8
വയനാെ് 61.4 22.3 56.1 27.9
കണ്ണൂര് 57.7 22 52.1 14.5
കാെറകഗാഡ് 51.6 31.8 43.1 18.9
ആടേ 55.6 21.4 53.7 17.7

                അവലംബം: എന്.എസ്.എസ്.ഒ  68-ാം റകൌണ് (pooled data, സാമ്പത്തടിക സ്ടിരവടിവര വകുപ്്, കകരള സര്ക്ാര്

(23 ശതമാനം) (അനുബന്ം 4.3.6).  രണ്ടു 
കമഖലകളതിലും ഏറ്റവം കുറഞ്ഞ െ്്രീ സതാെതിൽ 
ജനെംഖത്യാ നതിരക്് മലപ്പുറത്ാണ്.   നഗര 
പ്രകദശങ്ങളതിൽ 5-ഉം ഗ്ാമങ്ങളതിൽ 7-ഉം 
(ശതമാനം).  ഗ്ാമ പ്രകദശങ്ങളതിൽ 10 ശതമാനവം 
നഗര പ്രകദശങ്ങതിൽ 9 ശതമാനവമായതി 
കകാെതികക്ാെ് ജതിലെ സതാട്ടടുത് തസന്നയുണ്്. 
 
സെന്െസും എന്.എെ്.എെ്.ഒ യും 
കാണതിക്കുന്നത്, െ്്രീകളുസെ സതാെതിൽ 
പങ്ാളതിത് നതിരക്് കുറവാസണന്നാണ്, 
െ്്രീകള് വരീടുകളതിൽ സെയ്യുന്ന അംഗരീകാരം 
ലഭതിക്ാത് കജാല തികള് കൂെതി കണക്ാക്കുക്ാള്, 
െ്്രീകളുസെ സതാെതിൽ പങ്ാളതിത് നതിരക്് 
വളസര കൂടുതലാസണന്നത് വളസരയേതികം 
െര്ച സെയ്സ്പെടുന്ന ഒരു കാരത്യമാണ്. 
വരീട്ട് കജാല തിസയക്കുറതിച്ചുള്ള ോരണയുസെ 
വ തിശാലതയ്ക്കുകവണ്തി വളസരയേതികം ശ്രമം 
നെക്കുന്നുസണ്ങ്തിലും, കഡറ്റയുസെ സൂക്ഷ്മ 
പരതികശാേകരും (ഔകദത്യാഗതിക കഡറ്റാ 
കശഖരണം) െ്്രീകള് തസന്നയും ആ 
കജാല തിയുസെ പദവ തിസയക്കുറതിച് മനസ്തിലാക്കുന്നതിലെ. 
കകാെതിവളര്ത്ൽ, അടുക്ളകത്ാട്ടം, തയ്ൽ 

മുതലായ വരുമാനമുള്ള കജാല തികള് സെയ്യുന്ന, 
എന്നാൽ ൊോരണയായതി വരീട്ട് കജാല തികള് 
സെയ്യുന്ന െ്്രീകളായതി കണക്ാക്സ്പെടുന്നു. 
അങ്ങസന സതാെതില തിലൊത്വരാകുന്ന െ്്രീകളുസെ 
അനപാതം കാണതിക്കുന്ന പട്ഥിേ 4.3.9 ഒരു പരതിേതി 
വസര ഇത് മനസ്തിലാക്കുന്നതതിന് െഹായതിക്കുന്നു.

ഉയര്ന്ന വ തിദത്യാഭത്യാെമുള്ളവരും കുറഞ്ഞ 
കവതനത്തിൽ ഔപൊരതികമലൊത് കജാല തികള് 
സെയ്ാന് താല്രത്യമതിലൊത്വരുമായ െ്്രീകളുള്ള 
കകരളം കപാസലാരു െംസ്ാനത്് വരുമാനമുള്ള 
കജാല തികള് സെയ്യുന്ന െ്്രീകളുസെ അനപാതം 
കൂട്ടാന് െഹായതിക്കുന്ന െത്വയം സതാെതില തിസറെ പങ്് 
വളസര പ്രോനത്യമുള്ളതാണ്. ഇന്ഡത്യയതിസല മറ്റു 
െംസ്ാനങ്ങസളക്ാള് കകരളത്തിൽ, െത്വയം 
സതാെതില തിന് ോരാളം അവെരമുണ്ായതിട്ടും 
െത്വയം സതാെതിൽ സെയ്യുന്ന െ്്രീകളുസെ 
അനപാതം വളസര കുറവാസണന്നത് 
അതതിശയതി്പെ തിക്കുന്ന കാരത്യമാണ്. കകരളത്തിൽ 
ഗ്ാമരീണ കമഖലയതിൽ െത്വയം സതാെതിൽ സെയ്യുന്ന 
െ്്രീകളുസെ (എഫ്.എെ്.ഇ.ഡബ്്യൂ) ശതമാനം 
36.4 ഉം നഗരകമഖലയതികലത് 36.3 ഉം ആണ്. 
എന്നാൽ ഗ്ാമരീണ കമഖലയതിൽ സതാെതിൽ 
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ചഥിത്ം-4.3.4
ജഥില്യാതല ജനസംഖ്യയാ നഥിരക്ഥിടല ല ഥിംഗ പദവഥി വ്യത്യയാസം
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  അവലംബം: എന്.എസ്.എസ്.ഒ  68-യാം റൗണ്്  (പേർപ്് ഡയാറ്റയാ, സയാമ്പത്ഥിേ സ്ഥഥിരവഥിവര വകുപ്്, കേരള സർക്യാർ

പട്ഥിേ 4.3.9
പ്കത്യേ കജയാലഥിേള് ടചയ്യുന് സ്ത്ീേളുടെ ശതമയാനം (വീട്് കജയാലഥിേളഥിൽ ഏർടപ്ട്ഥിരഥിക്കു-

ന് 5 വയ്ഥിനുമുേളഥിലുള്ളവർ)- അഖഥികലന്ത്യ
ക്രമ 
നമ്പർ

പ്വർത്നം അഖ ഥികലന്ത്യയാ  അഖ ഥികലന്ത്യയാ  കേരളം കേരളം

ഗ്ാമം 2011-12 നഗരം 2011-
12

ഗ്ാമം 2011-
12

നഗരം 
2011-12

1 അടുക്ളകത്ാട്ടം നെത്ക 23.3 7.8 16.5 11.3
2 വളര്ത്മൃഗങ്ങളുസെ പരതിപാലനം 21.5 2.4 14.2 5.3
3 വ തിറക്, കാല തിതരീറ്റ കശഖരതിക്ൽ 43.5 5.3 16.5 3.6
4 ൊണകസ്പൊെതി തയ്ാറാക്ൽ 40.9 4.6 0.7 0.1
4 പുറത്നതിന്നും സവള്ളം സകാണ്ടു-

വരതിക
30.6 9.6 7.7 6.0

5 തയ്ൽ 27.3 23.5 10.0 11.7
6 െത്വന്ം കുട്ടതികസളകയാ മറ്റു 

കുട്ടതികസളകയാ പഠതി്പെ തിക്കുക
6.8 12.0 12.2 13.7

അവലംബം : എന്.എസ്.എസ്.ഒ റകൌണ് 68-വരീട്കജാലടികള് ഉള്ടപ്ടെ പ്കത്യക പ്വര്ത്തനങ്ങളടിൽ ഏര്ടപ്ട്ടിരടിക്കുന്ന സ്്രീകള്- 
റടികപ്ാര്ട്് നമ്പര് 559

സെയ്യുന്ന െ്്രീകളുസെ ശതമാനം അരുണാെൽ 
പ്രകദശതിൽ 89.5 ഉം ഹതിമാെൽ പ്രകദശതിൽ 
87.9 ഉം നാഗാലാറെതിൽ 94.9 ഉം െതിക്തിമതിൽ 
90.2 ഉം ആണ്. ഈ എലൊ വെക്കുകതിെക്ന് 
െംസ്ാനങ്ങളതിലും െത്വയം സതാെതിൽ സെയ്യുന്ന 
നതിരക്് 35 ശതമാനത്തിന മുകളതിലാണ്.(എന്.
എെ്.എെ്.ഒ റതിക്പൊര്ട്ട്, റൗണ്് 68). 

സതാെതില തിൽ ല തിംഗപദവ തി അനെരതിച്ചുള്ള 
വ തിവരങ്ങളതിൽ നതിന്നും െ്്രീകളുസെ ൊ്ത്തിക 
ഉള്സ്പെടുത്ല തിസറെ ശരതിയായ രൂപം 
ലഭതിക്കുന്നതാണ്. കകരളത്തിസല െ്്രീകളുസെ 
കമഖല തതിരതിച്ചുള്ള സതാെതിൽ (പട്ടതിക 4.3.10) 
കാണതിക്കുന്നത് പുരുഷന്ാസര അകപക്ഷ തിച് 
െ്്രീകളുസെ ഒരു വല തിയ അനപാതം കാര്ഷ തിക 
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സാമ്പത്തിക അവല�ാകനം 2017, ലകരള സംസ്ാന ആസൂത്രണ ല�ാര്ഡ്  

പട്ഥിേ 4.3.10
കേരളത്ഥിടല കമഖല തഥിരഥിച്ചുള്ള ടതയാഴഥിൽ

ആള്ക്യാർ കൃഷഥി വ്യവസയായം കസവനം
പുരുഷന്ാര് 22.8 32.4 44.8

െ്്രീകള് 31.9 30.4 37.7

ആടേ 25.5 31.8 42.7
                            അവലംബം: എന്.എസ്.എസ്.ഒ റടികപ്ാര്ട്്, 68-ാം റകൌണ്

കമഖലയതിൽ സതാെതിൽ സെയ്യുന്നവരാസണന്നാണ്. 
കെവന കമഖലയതിൽ കജാല തി സെയ്യുന്ന 
പുരുഷന്ാരുസെ ശതമാനം െ്്രീകകളക്ാള് 
വളസര കൂടുതലാണ്. എന്നാൽ വത്യവൊയത്തിൽ, 
െ്്രീ-പുരുഷ അനപാതത്തിൽ വല തിയ വത്യതത്യാെം 
കാണുന്നതിലെ. ഇത് എന്തുസകാസണ്ന്നാൽ 
ഉല്ാദനക്ഷമത കുറഞ്ഞവയതിലും ്കത്റതി, 
ഖാദതി, കയര്, കശുവണ്തി മുതലായ 
സതാെതിൽ കൂടുതലായുള്ള പര്രാഗത 
വത്യവൊയത്തിലും ോരാളം െ്്രീകള് സതാെതിൽ 
സെയ്യുന്നതതിനാലാണ്.

കകരളത്തിസല വ തിവ തിേ കക്ഷമനതിേതി 
കബാര്ഡകളതിസല െ്്രീകളുസെ 
അംഗതത്വം കാണതിക്കുന്നത്, െ തില പ്രകതത്യക 
വത്യവൊയങ്ങളതിൽ െ്്രീകള് കൂടുതൽ 
ഉള്സ്പെടുന്നതായാണ്(അനബന്ധം 
4.3.7 കാണുക). താരതകമത്യന കുറഞ്ഞ 
കവതനമുള്ള പര്രാഗത വത്യവൊയങ്ങളതിൽ 
െ്്രീകളുസെ പങ്ാളതിത്ം വളസര കൂടുതലാണ്. 
ഉദാഹരണത്തിന്, കശുവണ്തി സതാെതിലാളതികള്, 
ബരീഡതിസതാെതിലാളതികള് ഇവരുസെയതിെയതിൽ 

െ്്രീകളുസെ പങ്ാളതിത്ം യഥാക്രമം 95 
ശതമാനം, 99 ശതമാനം എന്നതിങ്ങസനയാണ്

കകരളത്തിൽ െ്്രീകളുസെ കുറഞ്ഞ സതാെതിൽ 
ശക്തതി പങ്ാളതിത് നതിരക്് അവരുസെ 
ൊ്ത്തികനതില കമാശമാക്കുകയും പ്രകതത്യകതിച് 
വ തിദത്യാഭത്യാെമുള്ള െ്്രീകള്ക്് ഉയര്ന്ന 
സതാെതിൽ എന്നത് കൂെതിയാകുക്ാള് അവരുസെ 
ൊ്ത്തിക അവസ് കൂടുതൽ വഷളാക്കുകയും 
സെയ്തിട്ടുണ്്. (പട്ഥിേ 4.3.11). അതതിനാൽ ോരാളം 
െ്്രീകള് കജാല തി കണ്ടുപ തിെതിക്ാനാവാസത 
കജാല തി അകനത്വഷ തിച് നതിൽക്കുന്നവരാണ്. 
അടുത് കാലത്ായതി സതാെതില തിലൊയ്മ 
നതിരക്കും സതാെതിൽ പങ്ാളതിത്നതിരക്കും കുറഞ്ഞു 
വരുന്നതതിസറെ ഒരു കാരണം, കൂടുതൽ നാള് 
സതാെതിൽ കക്ാളത്തിൽ സതാെതില തിനകവണ്തി 
കാത്തിരുന്നതിട്ട് അത് ലഭതിക്ാസത വരുന്നതതിസറെ 
നതിരാശയുസെ ഫലമായതി െ്്രീകള് സതാെതിൽ 
ശക്തതിയതിൽ നതിന്നും പുറത്ാകുന്നതാണ്. െ തില 
വ തിദഗ്ദ്ധര് വാദതിക്കുന്നത് െ്്രീകളുസെ സതാെതിൽ 
പങ്ാളതിത് നതിരക്് കുറയാനള്ള കാരണം 
വരീട്ടതിസല വരുമാനത്തിസറെ വര്ദ്ധനവ് മൂലം 

പട്ഥിേ 4.3.11
ഇന്ത്യയഥിടലയം കേരളത്ഥിടലയം പുരുഷന്യാരുടെയം സ്ത്ീേളുടെയം  

ടതയാഴഥില ഥില്യായ്മ  നഥിരക്്  (പ ഥി.എസ്+എസ്.എസ)്

വർഷം

ഗ്യാമം നഗരം
ഇന്ഡ്യ കേരളം ഇന്ഡ്യ കേരളം

പുരുഷന് സ്ത്ീ പുരുഷന് സ്ത്ീ പുരുഷന് സ്ത്ീ പുരുഷന് സ്ത്ീ
1987-88 1.8 2.4 5.2 6.00 5.2 6.2 6.0 6.3
1993-94 1.4 0.8 5.5 6.6 4.0 6.2 6.6 18.7
1999-
2000 1.7 1.0 5.7 5.6 4.5 5.7 5.6 20.0
2004-05 1.6 1.8 5.1 6.2 3.6 6.9 6.2 33.4
2009-10 1.6 1.6 3.2 2.9 2.8 5.7 2.9 16.8
2011-12 1.7 1.7 3.1 14.2 3.0 5.2 2.7 13.9

 അവലംബം: എന്.എസ്.എസ്.ഒ.യുടെ വടിവടിധ റടികപ്ാര്ട്കള്
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അദ്ധ്യായം 4, സയാമൂഹധ്സസവനം

സതാെതിൽ ശക്തതിയതിൽ നതിന്നും െ്്രീകള് 
പ തി൯വാങ്ങുന്നതതിസറെ ഫലമായതിട്ടാസണന്നാണ്. 
എന്ായാലും ഇതതിസനക്കുറതിച് കൂടുതൽ 
സൂക്ഷ്മപരതികശാേന ആവശത്യമാണ്.
 
കൂലടി നടിരക്ടിലുള്ള അസമത്വം

ഇന്ഡത്യയതിസലയും െംസ്ാനത്തിസലയും 
െ്്രീകള് കാര്ഷ തിക കജാല തിയതിലും 
പര്രാഗത വത്യവൊയത്തിലും (പ്രോനമായും 
ഔപൊരതികമലൊത് അെംഘെതിത കമഖലയതിൽ) 
ആണ് വത്യാപൃതരായതിരതിക്കുന്നത് (സെന്െെ് 
2011). എന്നാൽ അെംഘെതിതകമഖലയതിൽ 
കവതനത്തിസറെ കാരത്യത്തിൽ വല തിയ ല തിംഗപദവ തി 
അെമതത്വം നതിലനതിൽക്കുന്നുണ്്. പ്രകതത്യകതിച് 
കാര്ഷ തിക അെംഘെതിത കമഖലകളതിൽ കജാല തി 
സെയ്യുന്ന പുരുഷന്ാരുകെയും െ്്രീകളതികെയും 
കവതന നതിരക്തിസല അെമതത്വത്തിസറെ വത്യാപ് തി 
സതാെതിലും സതാെതിലാളതികക്ഷമവം  എന്ന 
കമഖലയതിൽ (ഭാഗം. 4) വ തിവരതിച തിട്ടുണ്്. 
ൊ്ത്തിക ശാക്തരീകരണവം ൊമൂഹത്യ 
ശാക്തരീകരണവം പര്ര പൂരകങ്ങളാണ്. 
െ്്രീകള് ൊ്ത്തിക ശാക്തരീകരണം 
കനെണസമങ്തിൽ അവര് സതാെതിൽ കെനയുസെ 
അവ തിഭാജത്യഘെകമായതി മാറുകയും വരീെതിസറെ 
മുഴുവന് ഭാരവം ചുമതലയും വഹതിക്ാസത 
വരുമാനമുള്ള കജാല തിയതികലര്സ്പെകെണ്തമാണ്. 
ഇത് അംഗരീകരതിക്സ്പെകെണ്ത് ആവശത്യമാണ്. 
വരുമാനം ലഭതിക്ാത് വരീട്ട്കജാല തിയുസെ ഭാരവം 
െംരക്ഷണ ചുമതലയും കുറയ്ക്കുന്നതതിനം 
വരീെതിനള്ളതിൽ തസന്ന അത് പങ്് വയ്ക്കുന്നതതിനമുള്ള 
ശ്രമം നെകത്ണ്തണ്്. ഇതതിന െഹായതിക്കുന്ന 
കപാളതിെതികള്/പദ്ധതതികള് രൂപകല്ന 
സെയ്യുന്നതതിന് െംസ്ാനം ഒരു പ്രോന പങ്് 
വഹതിക്കുന്നുണ്്. 
 
രാഷ്ട്രരീയ കനതൃത്വത്തടിടല 
സ്്രീകള്
മറ്റ് പല സൂെ തികകകളാസൊ്പെം െ്്രീകളുസെ 
രാഷ്ട്രരീയ പ്രാതതിനതിേത്യവം െ്്രീ പദവ തി 
അളക്കുന്നതതിനള്ള പ്രോനഘെകമായതി 
കണക്ാക്സ്പെടുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന് 
െ്്രീകള് വഹതിക്കുന്ന പാ൪ലസമറെറതിെരീറ്റതിസറെ 
അനപാതമാണ് യു.എന്.ഡതി.പ തി 
വ തികെതി്പെ തിസചടുത് ല തിംഗപദവ തി 
അെമതത്വസൂെ തിക പ്രകാരം ശാക്തരീകരണം 

അളക്കുന്നത്. കലാകൊ്ത്തിക കഫാറം 
വ തികെതി്പെ തിച ആകഗാളല തിംഗപദവ തി ന്യൂനത 
റതിക്പൊര്ട്ടതിൽ രാഷ്ട്രരീയ ശാക്തരീകരണം, 
ൊ്ത്തിക കാരത്യങ്ങളതിൽ അവെരവം പങ്കും, 
വ തിദത്യാഭത്യാെകനട്ടം, ആകരാഗത്യം, അതതിജരീവനം 
എന്നതിവ കണക്ാക്കുന്നുണ്്.

ആകരാഗത്യ വ തിദത്യാഭത്യാെ രംഗസത് കനട്ടങ്ങള് 
കകരളത്തിസല െ്്രീകസള ശാക്തരീകരതിക്കുകയും 
ജനാേതിപതത്യത്തിൽ പങ്ാളതികളാക്ാന് 
കെതിവറ്റവരാക്കുകയും സെയ്തിട്ടുണ്്. ഇത് 
തലത്യമായ ജനാേതിപതത്യ പൗരതത്വത്തിസറെ 
അവശത്യനതിബന്ധനയാസണങ്തിലും ഇത് 
ൊേത്യമാകണസമങ്തിൽ െ്്രീകള് 
കനരതിട്ട് തരീരുമാനങ്ങള് എടുക്കുന്നതതിലും 
തലത്യപങ്ാളതികളാകണം. നതിയമ 
നതിര്മ്ാണനെപെതികളതിസല െ്്രീ 
പ്രാതതിനതിേത്യം പ്രാോനത്യമര്ഹതിക്കുന്നത് 
ഇക്ാരത്യത്തിലാണ്. െ്്രീകളുസെ രാഷ്ട്രരീയ 
പ്രാതതിനതിേത്യം സതരസഞ്ഞടുപ്പുകളതിൽ കവാട്ട് 
കരഖസ്പെടുത്ന്നതതികലക്് മാ്മായതി 
പരതിമതിതസ്പെടുത്രുത്. പകരം തരീരുമാനങ്ങള് 
എടുക്കുന്ന െഭകളതിസല കനതൃതത്വസ്ാനത്് തസന്ന 
െ്്രീകള് ഉണ്ാകണം. നയരൂപരീകരണത്തിലുള്ള 
പങ്ാളതിത്ം സകാണ്് െംസ്ാനസത് െ്്രീകള് 
ശാക്തരീകരതിക്സ്പെടുന്നു. ഇതതിനള്ള ഏറ്റവം നലെ 
ഉദാഹരണം 50ശതമാനം െരീറ്റുകള് ഉന്നത 
സ്ാനങ്ങള് ഉള്സ്പെസെ െ്്രീകള്ക്് െംവരണം 
സെയ് കകരളത്തിസല തകദ്ശെത്വയംഭരണ 
സ്ാപനങ്ങളാണ്.

പാ൪ലസമന്റും െംസ്ാനനതിയമെഭയും 
കപാസലയുള്ള ഉയര്ന്ന െഭകളതിൽ തരീരുമാനങ്ങള് 
എടുക്ാനള്ള അേതികാരം െ്്രീകള്ക്കുണ്ായാൽ 
മാ്കമ ല തിംഗപദവ തി ശാക്തരീകരണം 
രാഷ്ട്രരീയത്തിൽ അര്ത്ഥവത്ാകൂ. ഉയര്ന്ന 
മാനവവ തികെനസൂെ തികയുള്ള വ തികെതിത 
രാജത്യങ്ങളതിസലാസക് െ്്രീകള്ക്് 
നതിയമനതിര്മ്ാണ െഭകളതിൽ ഉയര്ന്ന 
പ്രാതതിനതിേത്യമുണ്്. കനാര്സവ(39.6ശതമാനം), 
െത്വരീഡന് (44.7ശതമാനം), ഐെ് 
ലാറെ് (39.1ശതമാനം), സഡന്മാര്ക്് 
(39.1ശതമാനം), സബൽജതിയം 
(38.9ശതമാനം), ഫതിന ്ാറെ്(42.5ശതമാനം), 
സനതര്ലാറെ്(37.8ശതമാനം), ക്യൂബ 
(48.9ശതമാനം) ഇങ്ങസന മാനവ 
വ തികെനസൂെ തികയതിൽ ഉയര്ന്ന സ്ാനത്ള്ള 8 
രാജത്യങ്ങസള പരതിഗണതിക്കുക്ാള് അവയതിസലാസക് 
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നതിയമനതിര്മ്ാണെഭകളതിസല െ്്രീ 
പ്രാതതിനതിേത്യം 37ശതമാനം ന് മുകളതിലാസണന്ന് 
കാണാം. (ബ്ാക്റ്റതിൽ സകാടുത്തിരതിക്കുന്നത് ഓകരാ 
രാജത്യത്തിസലയും കദശരീയ പാര്ലസമന്റുകളതിസല 
െ്്രീ പ്രാതതിനതിേത്യമാണ്.)

െംസ്ാന നതിയമെഭയതികലക്കും ഇന്ത്യന് 
പാ൪ലസമറെതികലക്കുമുള്ള െ്്രീ പ്രാതതിനതിേത്യം 
കകരളത്തിൽ വളസര കുറവാസണന്ന് 
കാണാം. ഇന്ത്യ മുഴുവനായതി എടുക്കുക്ാഴും 
സ്തിതതി ഇത തസന്നയാണ്. എന്നാൽ 
മറ്റു പല െംസ്ാനങ്ങകളക്ാളും കദശരീയ 
ശരാശരതികയക്ാളും താസെയാണ് ഇക്ാരത്യത്തിൽ 
കകരളത്തിസല െ്്രീകളുസെ അവസ് എന്നത് 
അതതിശയതി്പെ തിക്കുന്നതാണ്. (പട്ഥിേ 4.3.12).

സ്്രീകള്ടക്തടിടരയുള്ള 
കുറ്കൃത്യങ്ങള്
െംസ്ാന ്ക്രം റതികക്ാര്ഡ്െ് ബ്യൂകറാ 
പുറത്വ തിട്ട കണക്കുകള് പ്രകാരം, െ്്രീകള്ക്് 
എതതിസരയുള്ള കുറ്റകൃതത്യങ്ങളുസെ കകസുകള് 
കാലാകാലങ്ങളായതി കൂെതി വരുന്നതായാണ് 
കാണുന്നത്. (െ തി്ം 4.3.5) ്ലംഗതികപരീഡന 
കകസുകളുസെ എണ്ം 2007-ൽ 500 ആയതിരുന്നത് 
2016-ൽ 1656 ആയതി കൂെതിയതിട്ടുണ്്(അനുബന്ം 
4.3.8). 

െ്്രീകള്സക്തതിസരയുള്ള കുറ്റകൃതത്യങ്ങളതിൽ 
ഭര്ത്ാവ തിസറെയും ഭര്തൃവരീട്ടുകാരുസെയും 

പരീഡനങ്ങള് ഒരു വല തിയ പങ്് വഹതിക്കുന്നുണ്്. 
െ്്രീകള് പുറത്തിറങ്ങണസമന്നും കജാല തികളതിൽ 
വത്യാപൃതരാകണസമന്നും നാം ആവശത്യസ്പെടുക്ാള് 
െ്്രീകളുസെ സുരക്ഷ തിതതത്വം ഒരു വല തിയ 
പ്രശ്നമായതി നതിലനതില്ക്കുന്നുണ്്. കുടുംബങ്ങള്ക്് 
പുറത്് കൂടുതൽ അര്ത്ഥവത്ായ ൊ്ത്തിക 
പ്രവൃത്തികള് െ്്രീകള് ഏസറ്റടുക്കുന്നതതിന് 
െ്്രീകസള കെതിവള്ളവരാക്തി മാറ്റുന്നതതിന് കവണ് 
വല തിയ ശ്രമങ്ങള് അതത്യാവശത്യമാണ്.

വര്ഷങ്ങള് കൂടുകന്ാറും കുറ്റകൃതത്യങ്ങളുസെ 
കൃതത്യമായ കണക്കുകള് കൂെതി വരുന്നുസണ്ങ്തിലും 
കുറ്റകൃതത്യങ്ങളുസെ അനപാതം കുറഞ്ഞു 
വരുന്നതായതി കാണാം.  ഒരു ലക്ഷം 
െ്്രീജനെംഖത്യയ്ക് കുറ്റകൃതത്യങ്ങള് 
െംഭവ തിക്കുന്നത് 2007-ൽ 1.9 ആയതിരുന്നത് 
2016-ൽ 1.1 ആയതി കുറഞ്ഞതിട്ടുണ്്. (പട്ഥിേ 4.3.13)

കകരളത്തടിടല 
ഭടിന്നലടിംഗക്ാര്ക്കുള്ള നയം
 
കകരളത്തിൽ െ്്രീകള്ക്് 
ോരാളം കെതിവകളുസണ്ന്ന് പരസക് 
അറതിയസ്പെടുന്നുസണ്ങ്തിലും, പലക്പൊഴും അവസയ 
അഭതികാമത്യമായതി പ്രവര്ത്തിപഥത്തിസലത്തിക്ാന് 
കെതിയുന്നതിലെ. എന്നാൽ ൊമൂഹതികനരീതതി 
വകു്പെ് ഭ തിന്നല തിംഗക്ാര്ക്തിെയതിൽ 
നെത്തിയ െര്കവ്വസവളതിസ്പെടുത്ന്നത് 
മാനത്യതയുള്ളതം ൌഖത്യകത്ാടുമുള്ള ഒരു 
ജരീവ തിതത്തിന് അതത്യാവശത്യമായ കെതിവകള് 

പട്ഥിേ 4.3.12.
കലയാേസഭയഥിടല ടതരടഞ്ടുക്ടപ്ട് സ്ത്ീ പ്തഥിനഥിധഥിേള്- ഇന്ത്യ, കേരളം 

വർഷം

വർഷം
അഖ ഥികലന്ത്യയാ കേരളം

ആടേ 
സീറ്റുേള് സ്ത്ീേള് സ്ത്ീേളുടെ 

ശതമയാനം
ആടേ 

സീറ്റുേള് സ്ത്ീേള് സ്ത്ീേളുടെ ശതമയാനം

2009 543 58 10.7 20 0 0
2014 543 62 11.5 20 1 5

നഥിയമസഭയഥിടല സ്ത്ീേളുടെ പ്യാതഥിനഥിധ്യം - കേരളം

നഥിയമസഭയടെ കപര് സ്ത്ീേളുടെ എണ്ം ആടേ 
 സീറ്റുേള് ശതമയാനം

2006 7 140 5
2011 7 140 5
2016 8 140 6

        അവലംബം: കലാകസഭ, രാജ്യസഭ, ടവബ്നസറ്്, കകരളത്തടിടല മുഖ്യടതരടഞ്ടുപ്് കമ്ടിഷണറുടെ ടവബ്നസറ്്
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ആര്ജ്തിക്ാന്കപാലും അവര്ക്് കെതിയുന്നതിലെ 
എന്നതാണ്. െ്്രീകളുസെ താല്രത്യങ്ങളും 
ഉന്നയതിക്കുന്ന ആവശത്യങ്ങളും ഭാഗതികമാസയങ്തിലും 
അംഗരീകരതിക്സ്പെട്ടതിട്ടുസണ്ങ്തിലും, അകത 
നതിലയതിലുള്ള താല്രത്യങ്ങളും ആവശത്യങ്ങളും 
വത്യാപകവം തരീവ്രവമായ യാഥാസ്തതികെമൂഹം 
ൊമൂഹതിക മാനദണ്ങ്ങള്ക്നെരതിചലൊത് 
്ലംഗതികത വച്ചു പുലര്ത്ന്നവര്ക്് (non-
normative sexual orientations) നതിയമത്തിസറെ 
അംഗരീകാരം ലഭതിച തിട്ടുസണ്ങ്തിൽ കൂെതി ഇവര് 
കടുത് അദൃശത്യതയും അവകഹളനങ്ങളും 

െഹതികക്ണ്തി വരുന്നു. “കകരളത്തിൽ (non-
normative sexual orientations) ഇവരുസെ 
അവസ് ഇലൊയ്മകളുസെത് മാ്മാസണന്നു് 
പണമതിലൊത്തതിലൂസെ കമാശം സ്തിതതിയതിലായത് 
എന്നു മാ്ം പറയാനാവ തിലെ. അതതികനക്ാളും 
അനകയാജത്യമായതി പറയാവന്നത് നതികൃഷ്മായത് 
എന്നതാണ് - കാരണം പൗരെമൂഹത്തിസറെയും 
െംസ്ാനത്തിസറെയും കണ്തിൽ നതിന്ന് ഇവര് 
നതിര്ബന്ധതിത അദൃശത്യത കനരതിടുന്നു”. (െംസ്ാന 
ആസൂ്ണകബാര്ഡ് ല തിംഗപദവ തിയ്കായുള്ള 
വര്ക്തിംഗ് ഗ്രൂ്പെ തിസറെ റതിക്പൊര്ട്ട് 2016). 

ചഥിത്ം 4.3.5
കേരളത്ഥിൽ സ്ത്ീേള്ടക്തഥിടരയള്ള കുറ്റകൃത്യങ്ങള് (2007-16)

 അവലംബം: സംസ്ാന ന്ം ടറകക്ാര്ഡ്്സ് ബയൂകറാ
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�രീകള്സക്തതിസരയുള്ള 
അതതിക്രമങ്ങള്

പട്ഥിേ 4.3.13
സ്ത്ീേള്ടക്തഥിടരയള്ള കുറ്റ കൃത്യങ്ങള് 

(ലക്ം ജനസംഖ്യയഥിൽ)

വർഷം േണക്യാക്ഥിയ സ്ത്ീ 
ജനസംഖ്യ

 ( ലേ്ഷത്തഥില്)

കുറ്റകൃത്യങ്ങള് 
 റഥികപ്യാർട്് ടചയ്തത്

കുറ്റകൃത്യങ്ങള്
 ലക്ത്ഥിൽ

2007 17,426 9381 1.9
2008 17,594 9,706 1.8
2011 17,379 13,279 1.3
2016 17,366 15,114 1.1
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സാമ്പത്തിക അവല�ാകനം 2017, ലകരള സംസ്ാന ആസൂത്രണ ല�ാര്ഡ്  

അതതിനാൽ ഭതിന്നല തിംഗകാര്ക്ായതിട്ടുള്ള 
ഇെസപെൽ ൊ്ത്തിക കാരത്യങ്ങളതിൽ മാ്ം 
പരതിമതിതസ്പെടുത്ാനാവ തിലെ. അടുത്തിസെ 
സുപ്രരീംകകാെതതി നെത്തിയ വ തിേതിയതിൽ 
ഭതിന്നല തിംഗക്ാരുസെ െ തില പ്രകതത്യക പ്രശ്നങ്ങള്ക്കുള്ള 
പരതിഹാരത്തിനം ഇെം നൽകതിയതിട്ടുണ്്. 
ൊമൂഹത്യ മാനദണ്ങ്ങള്ക്നെരതിചലൊത് 
്ലംഗതികത ഉളളവസര നതിയമപരമായതി 
അംഗരീകരതിക്ൽ ഇക്പൊഴും ഒരു വ തിദൂര 
െത്വപ്നമായതി നതിലനതിൽക്കുന്നു. എന്നതിരതിസക്, 
ബഹുമാനസ്പെട്ട ഇന്ത്യന് സുപ്രരീംകകാെതതി 
(2014, ഏപ്ര തിൽ 15-ാം തരീയതതിയതിസല 
വ തിേതിനത്യായപ്രകാരം) ഭ തിന്നല തിംഗക്ാര്ക്കും 
തലെത്യഅവകാശവം തലെത്യെംരക്ഷണവം 
വത്യക്തമായതി സ്ാപ തിക്കുന്നു, കൂൊസത അവരുസെ 
ജരീവ തിക്ാനള്ള അവകാശത്തിൽ ല തിംഗപദവ തി 
എന്ന നതിലയ്ക്കുള്ള വ തികവെനം പാെതിലെ എന്നും 
ഊന്നൽ നല്കതിയതിരതിക്കുന്നു. സുപ്രരീംകകാെതതി 
വ തിേതിസയ തെര്ന്ന് ഭ തിന്നല തിംഗക്ാര് കനരതിടുന്ന 
പ്രശ്നങ്ങസളക്കുറതിചറതിയുന്നതതിനായതി കകരള 
െര്ക്ാര്, ൊമൂഹത്യനരീതതി വകു്പെ് അവരുസെ 
ൊമൂഹത്യവത്യക്തതിജരീവ തിതത്തിസറെ വ തിവ തിേ തലങ്ങസള 
െംബന്ധതിക്കുന്ന വ തിവരങ്ങള് അറതിയുന്നതതിനായതി 
അവസയ ഉള്സക്ാള്ളതിച് സകാണ്് െര്കവ്വ നെത്തി. 
4000 ഭ തിന്നല തിംഗവത്യക്തതികളുസെ വ തിവരങ്ങള് 
െര്കവ്വയതിൽ കശഖരതിച്ചു. െര്കവ്വ സൂെ തി്പെ തിക്കുന്നത് 
കകരളത്തിൽ ഭതിന്നല തിംഗക്ാര് 250,005 
ത്തിലേതികം ഉണ്് എന്നാണ്.

2015-ൽ ഭതിന്നല തിംഗനയം പ്രഖത്യാപ തിച ഇന്ത്യയതിസല 
തസന്ന ആദത്യ െംസ്ാനമാണ് കകരളം. ഒരു 
വത്യക്തമായ െട്ടക്കൂെതിനള്ളതിൽ നതിന്ന് സകാണ്് 
ഭ തിന്നല തിംഗക്ാര്ക്് അവകാശ അേതിഷ് തിതമായ 
ഒരു െംസ്ാന നയമാണ് കകരളെര്ക്ാര് 
പ്രഖത്യാപ തിച തിട്ടുള്ളത്. ഇത് കൂൊസത 2014-സല 
സുപ്രരീംകകാെതതി വ തിേതിയ്ക് കയാജതിച വണ്ം ഒരു 
വത്യക്തതിയ്ക് ഭ തിന്നല തിംഗം ആസണന്ന് െത്വയം 
തതിരതിചറതിയുന്നതതിന് നയം അനവദതിക്കുന്നു. 
ഭതിന്നല തിംഗക്ാര്ക്് രജതിസ്റര് സെയ്യുന്നതതിനം 
തതിരതിചറതിയൽകാര്ഡ് നൽകുന്നതതിനം ജതിലൊതല 
ഭതിന്നല തിംഗകബാര്ഡകള് സ്ാപ തിക്കുന്നതതിനം 
നയം നതിര്കദ്ശതിക്കുന്നു. ഇത്രം കബാര്ഡകള് 
സ്ാപ തിക്കുന്നതതിനം അതതിനായതി എ്യും 
സപസട്ടന്ന് െര്ക്ാര് ഉത്രവ തിറക്കുന്നതതിനം 
ൊമൂഹത്യനരീതതി വകു്പെ് ആകലാെ തിക്കുന്നുണ്് 
(5 ൊമൂഹത്യനരീതതി വകു്പെ്, കകരളത്തിസല 

ഭതിന്നല തിംഗക്ാര്ക്കുകവണ്തിയുള്ള െംസ്ാന 
നയം, 2015 പ തി.8) 

ജന്ഡ്ര് ബഡ്്ജറ്ടിംഗ്
െ്്രീകളതിലും പുരുഷന്മാരതിലും വത്യതത്യസ്ത 
െത്വാേരീനമാണ് നയങ്ങളും പദ്ധതതികളും 
സെലുത്ന്നത്. അതസകാണ്് തസന്ന 
ല തിംഗാത്ക ഫലം കാണതിക്കുന്ന ബഡ്ജറ്റ് 
ശാക്തരീകരതികക്ണ്ത് അനതിവാരത്യമാണ്. 
ജന്ഡര് ബഡ്ജറ്റ് െ്്രീകള്ക്് കവണ്തിയുള്ള 
പ്രകതത്യക ബഡ്ജറ്റ് എന്നലെ മറതിച് അതതിൽ 
ല തിംഗ പദവ തിയ്ക് ഊന്നൽ നൽകുന്നു എന്നാണ്. 
െ്്രീകള്ക്ായതി വകയതിരുത്തിയതിട്ടുള്ള തകയുസെ 
എലൊ വ തിവരങ്ങളും ഒരുമതിച് സകാണ്ടുവരാന് 
െഹായതിക്കുന്ന പ്രോനസ്പെട്ട ഉപകരണമാണ് 
ജന്ഡര് ബഡ്ജറ്റ് കസ്ററ്റ്സമറെ്. ല തിംഗ അെമതത്വം 
കസണ്ത്ന്നതതിനള്ള ഒരു ഉപകരണമായതി 
ഇതതിസന ഇക്പൊള് കണക്ാക്കുന്നു. കൂൊസത 
ഒരു റതിക്പൊര്ട്ടതിംഗ് രരീതതിയായും െ്്രീകള്ക്് 
നരീക്തിവച തിരതിക്കുന്ന ഫണ്് സൂെ തി്പെ തിക്കുന്നതതിനം 
ഉപകയാഗസ്പെടുന്നു. പങ്ാളതിത് വ തികെനം 
ശാക്തരീകരതിക്കുന്നതതിനള്ള ഒരു പ്രോന ചുവടു 
വയ്പയാണതിത്.
 
െ്്രീകളുസെ െമഗ് മാറ്റത്തിലൂന്നതിയ 
ല തിംഗാവകബാേ ആസൂ്ണം ഏസറ്റടുത് 
ആദത്യെംസ്ാനം ഒരു പകക്ഷ കകരളമാണ്. 
ഒന്പതാം പദ്ധതതിക്ാലത്് വ തികക�രീകൃത 
ആസൂ്ണത്തിസറെ െന്ര്ഭത്തിലാണ് 
ആദത്യമായതി ഇത് ഏസറ്റടുത്ത്. 
തകദ്ശസ്ാപനങ്ങളുസെ വാര്ഷ തികപദ്ധതതിയതിൽ 
വനതിതാഘെകപദ്ധതതി (ഡബ്്യൂ.െതി.പ തി)സയ കൂെതി 
ഉള്സ്പെടുത്തി ബഡ്ജറ്റതിംഗ് പ്രക്രതിയയതിൽ ജന്ഡര് 
കൂെതി െമനത്വയതി്പെ തിക്കുന്നതതിനള്ള ശ്രമമായതിരുന്നു 
ഇത്. ഒന്പതാം പദ്ധതതിക്ാലത്് തസന്ന 
ജന്ഡര് സറക്ാന്െരീവ് ബഡ്ജറ്റതിംഗ് കകരള 
െംസ്ാനത്് നെ്പെ തിലാക്തി. െംസ്ാനം 
തകദ്ശെത്വയംഭരണ സ്ാപനങ്ങള്ക്് ഇതതിനായതി 
35-40ശതമാനം വസര ഫണ്് വ തിട്ടുനൽകതി ജന്ഡര് 
ബഡ്ജറ്റതിംഗതിസറെ ആദത്യരൂപം കകരളത്തിൽ 
ആരംഭതിചത് 1996 ലാണ്. അവ തിസെ ഓകരാ 
പഞ്ായത്തികനാടും അവ തിെസത് െ്്രീകളുസെ 
അവസ്സയക്കുറതിച് പദ്ധതതി കരഖയതിൽ ഒരു 
അേത്യായം ഉള്സക്ാള്ളതിക്ാനം നതിര്കദ്ശതിച്ചു. 
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തകദ്ശസ്ാപനങ്ങളുസെ പദ്ധതതി വ തിഹതിതത്തിസറെ 
10ശതമാനം വനതിതകളുസെ ആവശത്യങ്ങള്ക്കും 
വനതിതകളുസെ പ്രകതത്യക കപ്രാജക്ടുകള്ക്കും 
മാ്മായതി നരീക്തിവച്ചു. പതതിസനാന്നും പ�ണ്ടും 
(ആദത്യമൂന്ന് വര്ഷങ്ങളതിൽ) പദ്ധതതികളതിൽ 
തകദ്ശസ്ാപനങ്ങളുസെ പദ്ധതതി വ തിഹതിതത്തിസറെ 
ശതമാനവം വനതിതാഘെകപദ്ധതതികള്ക്കുള്ള 
സെലവം ചുവസെയുള്ള പട്ഥിേ 4.3.14 - ൽ 
സകാടുത്തിരതിക്കുന്നു. 
പദ്ധതതി വ തിഹതിതത്തിസറെ 10ശതമാനം 
വനതിതകള്ക്് നതിര്ബന്ധമായും നരീക്തി 
വയ്കണം, എന്നാൽ പട്ടതികയതിൽ നതിന്നും 
കാണാന് കെതിയുന്നത് 10ശതമാനത്തിന് 

മുകളതിൽ വകയതിരുത്തിയതിട്ടുണ്് എന്നാണ്. 
പതതിസനാന്നാം പദ്ധതതിയുമായതി താരതകമത്യം 
സെയ്യുക്ാള് പ�ണ്ാം പദ്ധതതിയതിൽ 
വനതിതാഘെകപദ്ധതതിയ്ക്കുള്ള വ തിഹതിതവം സെലവം 
കുറയുന്നതായാണ് കാണുന്നത്. വ തിഹതിതം 
13.22ശതമാനം നതിന്നും 8.84 ശതമാനമായും 
സെലവ് 12.35 ശതമാനത്തിൽ നതിന്നും 
10.22ശതമാനമായും കുറഞ്ഞു. പ�ണ്ാം 
പഞ്വത്ര പദ്ധതതിയുസെ അവൊന രണ്ടു 
വര്ഷങ്ങള്ക്കു കവണ്തിയുള്ള വനതിതാഘെക പദ്ധതതി 
വ തിഹതിതം നതിര്ബന്ധതിത വ തിഹതിതകത്ക്ാള്  
കുറവാണ് (പട്ഥിേ 4.3.15).

കബയാക്്-4.3.2
ഭഥിന്ലഥിംഗക്യാർക്കുകവണ്ഥി കേരളത്ഥിടല വ ഥിവ ഥിധ വകുപ്പുേള്ക്് േീഴഥിലുള്ള 

പദ്ധതഥിേളും പരഥിപയാെഥിേളും

പതതിമൂന്നാം പഞ്വത്ര പദ്ധതതി കാലയളവ തിൽ െമൂഹത്തിസല ഇത്രം ആളുകസള 
മുഖത്യോരയതികലക്് സകാണ്ടു വരുന്നതതിന കവണ്തി പ്രകതത്യക പദ്ധതതികളും പരതിപാെതികളും 
നെ്പെ തിലാക്ാന് ഉകദ്ശതിക്കുന്നു.

•	ഭതിന്നല തിംഗക്ാര്ക്കു കവണ്തി ൊക്ഷരാതാ തലത്യതാ പരതിപാെതികള് (സക.എെ്.എൽഎം.എ)

• ഭ തിന്നല തിംഗ സഹൽ്പെ് ്ലനം (24X7), ദുരന് നതിവാരണ നതിയ�ണ കക�വം ഈ കമഖലയതി-
ൽ പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന അേതികാരസ്പെടുത്തിയ െര്ക്ാരതിതര െംഘെനകളുസെ െഹായകത്ാസെ 
നെ്പൊക്കുക (ൊമൂഹത്യ നരീതതി വകു്പെ്)

• സതാെതിൽ പരതിശരീലനത്തിനം െത്വയം സതാെതില തിനം കവണ്തി ൊ്ത്തിക െഹായം നൽകുക 
(ൊമൂഹത്യ നരീതതി വകു്പെ്)

• 60 വയസ്തിന കമൽ പ്രായമുള്ള നതിരാലംബരായ ഭതിന്നല തിംഗക്ാര്ക്് സപന്ഷന് നൽകുക, 
(ൊമൂഹത്യ നരീതതി വകു്പെ്)

• അംഗരീകൃത എന്.ജതി.ഒ, ഭ തിന്നല തിംഗ ജനെംഖത്യയുസെ കക്ഷമത്തിനായതി പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന െതി.ബ തി.ഒ 
കള് എന്നതിവകരാസൊ്പെം ഭ തിന്നല തിംഗ കക്ഷമ പരതിപാെതികള്  െംഘെതി്പെ തിക്കുക (ൊമൂഹത്യ നരീതതി 
വകു്പെ്)

• െ്കൂള് സകാെതിഞ്ഞു കപാക്് കൂടുതലായതതിനാൽ അനകയാജത്യമായ വ തിദത്യാഭത്യാെത്തിനായതി 
ൊ്ത്തിക െഹായം നൽകുക, ്വകദത്യാപകദശം അെതിസ്ാനസ്പെടുത്തി െര്ക്ാര് ആശുപ-
്തികളതിൽ ല തിംഗപുനര് ക്രമരീകരണ ശെ്്ക്രതിയ (എെ്.ആര്.എെ)് നെത്ക, ഭതിന്നല തിംഗക്ാ-
രതി ക്ായതി എച്.ഐ.വ തി െരീകറാ െരത്വലന്െ് കക�ം  തറക്കുക (ൊമൂഹത്യ നരീതതി വകു്പെ്)

• സപാതജനസത് പ്രകതത്യകതിച് മാതാപ തിതാക്ള്, കുടുംബാംഗങ്ങള്,വ തിദത്യാഭത്യാെ സ്ാപനങ്ങളതി-
സല അദ്ധത്യാപകര്, അനദ്ധത്യാപകര് വ തിദത്യാര്ത്ഥതി െമൂഹം, ആകരാഗത്യ വകു്പെ തിസല ഉകദത്യാഗസ്ര്, 
തകദ്ശ െത്വയംഭരണ വകു്പെ്, എംകലൈായ്സമറെ് വകു്പെ്, സതാെതിൽ വകു്പെ് എന്നതിവസര കബാേവ-
ൽക്രതിക്കുക (ൊമൂഹത്യ നരീതതി വകു്പെ്)

• ഭ തിന്നല തിംഗ വ തിദത്യാര്ത്ഥതികള്ക്് കസ്കളര്ഷ തി്പെ് (ൊമൂഹത്യ നരീതതി വകു്പെ്)
അവലംബം:  പദ്ധതടി കരഖകള്, കകരള സര്ക്ാര്
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സാമ്പത്തിക അവല�ാകനം 2017, ലകരള സംസ്ാന ആസൂത്രണ ല�ാര്ഡ്  

വനതിതാഘെകപദ്ധതതിയതിന്കരീെതിൽ 
നെ്പെ തിലാക്കുന്ന പദ്ധതതികസള/കപ്രാജക്ടുകസള 
കുറതിച് ോരാളം െര്ചകള് നെക്കുന്നുണ്്. 
മതിക്വയും ജന്ഡര് സെന്െതിറ്റരീവ് 
പദ്ധതതികളായതിരുന്നതിലെ. എന്നാൽ വ തികക�രീകൃത 
ആസൂ്ണത്തിൽ ജന്ഡറതിന് നൽകതിയ 
പ്രകതത്യക പരതിഗണന മൂലം െംസ്ാനത്െനരീളം 
നലെ െ തില മാതൃകാ പദ്ധതതികളും ഫലങ്ങളും 
സൃഷ് തിക്ാന് കെതിഞ്ഞതിട്ടുസണ്ങ്തിലും 
ല തിംഗെമതത്വം ഉയര്ത്ന്നതതിൽ 
വനതിതാഘെകപദ്ധതതികള് പ്രതരീക്ഷ തിചതതികനക്ാള് 
വളസര താസെയാണ്. പതതിമൂന്നാം 
പദ്ധതതിയതിൽ ജനകരീയ പങ്ാളതിത്ത്തിനം 
തകദ്ശെത്വയംഭരണസ്ാപനങ്ങള്ക്കും പ്രകതത്യക 
ഊന്നൽ നൽകുന്ന െന്ര്ഭത്തിൽ ഇതതിസന 
വരീണ്ടും വ തിശകലനം സെകയ്ണ്തണ്്.

വാര്ഷ തികപദ്ധതതി വ തിഹതിതത്തിൽ പ്രകെമായ 
വര്ദ്ധനവ് വരുത്തിസക്ാണ്് െ്്രീ ൌഹൃദ 
അെതിസ്ാന ൌകരത്യങ്ങള് ഉള്സ്പെസെ 
െ്്രീകളുസെ ആവശത്യങ്ങള് പരതിഗണതിച് 
ആസൂ്ണ/ബഡ്ജറ്റതിംഗ് പ്രക്രതിയകളതിൽ 
ജന്ഡര് െമനത്വയതി്പെ തിച്ചുസകാണ്് കകരളത്തിസറെ 
പതതിസനാന്നാം പഞ്വത്രപദ്ധതതിയതിൽ 
ജന്ഡര് റക്ാണ്െരീവ് ബഡ്ജറ്റതിംഗതിന് 
കബാേപൂര്വമായ ശ്രമമുണ്ായതി. അന്നുമുതൽ 
ഒരു പ്രശ്നമുള്ളത് െ്്രീകള്ക്കും പുരുഷന്ാര്ക്കും 
പ്രകയാജനപ്രദമായ ോരാളം കപ്രാസജക്െ്കള് 
ഉസണ്ങ്തിലും ജന്ഡര് കവര്തതിരതിച്ചുള്ള കഡറ്റ 
ലഭത്യമലൊത്ത് കാരണം െ്്രീകള്ക്് മാ്ം 
പ്രകയാജനപ്രദമായ ആസക േനവ തിഹതിതം 
കസണ്ത്ക ൊേത്യമലെ എന്നുളളതാണ്.

 

പട്ഥിേ 4.3.14
ആടേ വ ഥിഹഥിതത്ഥിൽ വനഥിതയാഘെേ പദ്ധതഥിേള്ക്കുള്ള 

വഥിഹഥിതത്ഥിടറെയം ടചലവഥിടറെയം ശതമയാനം
പഞ്വത്രപദ്ധതഥി വനഥിതയാഘെേ പദ്ധതഥി 

വ ഥിഹഥിതത്ഥിടറെ ശതമയാനം
വനഥിതയാ ഘെേ പദ്ധതഥി ടചലവ് 

ശതമയാനം
പതതിസനാന്നാം പദ്ധതതി 13.22 12.35

പ�ണ്ാം പദ്ധതതി-ആദത്യ 
മൂന്ന് വര്ഷങ്ങള് 8.84 10.22

  
      അവലംബം: ഐ.ടക.എം. 2017

പട്ഥിേ 4.3.15
12-യാംപദ്ധതഥി  േയാലയളവഥിടല  ആടേ  വ ഥിഹഥിതവം  ടചലവഥിലും ഡബ്ളയു  സഥി  പ ഥി   

പദ്ധതഥിേള്ക്യായള്ള  വ ഥിഹഥിതവം  ടചലവം 

വ
ർഷ

ം

പദ്ധതഥി വ ഥിഹഥിതം ച ഥിലവ്

ആ
ടേ

വ
ന

ഥിത
യാഘ

െേ
 

പ
ദ്ധ

ത
ഥി വ

ഥിഹ
ഥിത

ം

വ
ന

ഥിത
യാഘ

െേ
 

പ
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ഥിഹ
ഥിത
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ത്

ഥിട
റെ

 ശ
ത

മയാ
ന

ം

ആ
ടേ

വ
ന

ഥിത
യാഘ

െേ
 

പ
ദ്ധ

ത
ഥി വ

ഥിഹ
ഥിത

ം

വ
ന

ഥിത
യാഘ

െേ
 

പ
ദ്ധ

ത
ഥി വ

ഥിഹ
ഥിത

-
ത്

ഥിട
റെ

 ശ
ത

മയാ
ന

ം

2012-13 3870.32 431.01 11.14 2741.97 294.20 10.73
2013-14 5057.59 530.34 10.49 3918.27 407.47 10.40
2014-15 9914.79 613.16 6.18 4033.94 441.32 10.94
2015-16 6069.18 604.57 9.96 4467.76 433.43 9.70
2016-17 6629.98 610.44 9.21 3839.88 366.35 9.54
ആടേ 31541.86 2789.52 8.84 19001.82 1942.77 10.22

  അവലംബം: വാര്ഷടിക പദ്ധതടി കരഖയടിൽ നടിന്നും
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അദ്ധ്യായം 4, സയാമൂഹധ്സസവനം

പതതിമൂന്നാം പഞ്വത്ര പദ്ധതതി ജന്ഡര് 
റക്ാണ്െതിംഗ് ബഡ്ജറ്റതിംഗതിന് ഊന്നൽ 
സകാടുക്കുന്നു.   പതതിമൂന്നാം പഞ്വത്ര പദ്ധതതി 
മാര്ഗ്കരഖകള് അനെരതിച് പദ്ധതതികള് 
രൂപരീകരതിക്കുകയും നെ്പെ തിലാക്കുകയും 
സെയ്യുക്ാള് ല തിംഗവരീക്ഷണ ആവശത്യങ്ങള് 
പരതിഗണതിക്ണസമന്ന് എലൊ വകുപ്പുകകളാടും 
നതിര്കദ്ശതിച തിട്ടുണ്്.   െ്്രീകള് ഏറ്റവം 
ആലംബരഹതിതരായതതിനാൽ ൊദ്ധത്യമായ  എലൊ 
വെതികളതിലും അവസര മുഖത്യ ോരയതിൽ സകാണ്ടു 
വരുസമന്ന്  ഉറപ്പു വരുത്ന്നതതിൽ മുഖത്യ ശ്രദ്ധ 
നൽകകണ്താണ്.  െ്്രീകള്, സപണ്കുട്ടതികള് 
എന്നതിവര് കനരതിട്ട് ശ്രദ്ധ കക�രീകരതിക്കുന്ന 
പ്രകതത്യക പദ്ധതതികള്/ഘെകങ്ങള്/
പരതിപാെതികസള കവര്തതിരതിസചടുക്കുക എന്നതാണ് 
ജന്ഡര് റക്ാണ്െരീവ് ബഡ്ജറ്റതിസറെ 
ലക്ഷത്യം.  ൊേത്യമായതിെസത്ലൊം  െ്്രീകള്/
സപണ്കുട്ടതികള് എന്നതിവസര പരതിഗണതിക്കുന്ന 
പ്രകതത്യക ആവശത്യാേതിഷ് തിത പരതിപാെതികസള 
ഉള്സ്പെടുത്ക എന്നതാണ് പതതിമൂന്നാം 
പഞ്വത്ര പദ്ധതതിയുസെ ലക്ഷത്യം.

പ്രോന  വകുപ്പുകള്ക്് കരീെതിൽ െ്്രീകള്ക്് 
പ്രകയാജനം ലഭതിക്കുന്ന പ്രോന പദ്ധതതികള് 
പട്ഥിേ 4.3.16 -ൽ  സകാടുത്തിരതിക്കുന്നു.

മുകളതിൽ വ തിവരതിചതതിൽ നതിന്നും കാണാന് 
കെതിയുന്നത് കകരളത്തിസറെ വ തികെനനയത്തിൽ 

ല തിംഗെമതത്വത്തിന് വളസരകയസറ പ്രാോനത്യം 
നൽകുന്നുണ്് എന്നതാണ്. കൂൊസത വ തിദത്യാഭത്യാെം, 
ആകരാഗത്യം എന്നരീ അെതിസ്ാന കയാഗത്യതകളതിൽ 
വളസര കുറഞ്ഞ ജന്ഡര് ഗത്യാ്പെ് (ല തിംഗവ തിെവ്) 
ആണ് മാനവ വ തിഭവ വ തികെനത്തിൽ 
പ്രതതിഫല തിക്കുന്നത്. എന്നതിരുന്നാലും മതികച 
അെതിസ്ാന കയാഗത്യതാസൂെ തികകള് ഉസണ്ങ്തിലും 
അത് െമൂഹത്തിൽ െ്്രീകള്ക്കുള്ള സ്ാനം 
സമചസ്പെടുത്ന്നതിലെ. ൊക്ഷരതയതിലും 
ആകരാഗത്യത്തിലും ഉയര്ന്ന നതിലവാരമുസണ്ങ്തിലും 
അത് െ്്രീകള്ക്് കവതനമുള്ള 
സതാെതില തികലകക്ാ ഉയര്ന്ന െലനാത്കമായ 
സതാെതിൽ കമഖലയതികലകക്ാ ഉള്ള വളര്ചയായതി 
പ്രകയാഗത്തിൽ വരുന്നതിലെ. കകരളത്തിൽ 
വ തിദത്യാെ്ന്നരായ െ്്രീകള്ക്തിെയതിലും 
കജാല തിയതിൽ പസങ്ടുക്കുന്നവരുസെ നതിരക്് 
(WPR) തകലാം കുറവാണ്. െ്്രീകള്ക്തിെയതിൽ 
ഉയര്ന്ന കതാതതിലുള്ള ്ലംഗതികാതതിക്രമങ്ങളും 
സപാതസ്ലങ്ങളതിസല സുരക്ഷ തിതമതിലൊയ്മയും 
അലട്ടുന്ന പ്രശ്നങ്ങളായതി അവകശഷ തിക്കുന്നു. 
െമകാല തിക കകരളത്തിൽ നതിലനതിൽക്കുന്ന 
പുരുഷനതിയ�തിതമായ വത്യവസ്തിതതിയതിൽ 
ഗാര്ഹതിക കജാല തികളതിൽ െ്്രീകളുസെ 
ൊമൂഹതിക പ്രതതിബദ്ധത അവസര സതാെതിൽ 
സെയ്യുന്നതതിൽനതിന്നും പ തി൯വല തിക്കുന്നത് മൂലം 
സതാെതില തിലൊയ്മ കൂടുതലായതി വര്ദ്ധതിക്കുന്നു, 
പ്രകതത്യകതിച്ചും വ തിദത്യാെ്ന്നര്ക്തിെയതിസല 
സതാെതില തിലൊയ്മ.

പട്ഥിേ  4.3.16
വനഥിതേള്ക്് പ്കയയാജനം ലഭഥിക്കുന് പ്ധയാന പദ്ധതഥിേള്

ക്രമ  
നമ്പർ

പദ്ധതഥിയടെ കപര് പദ്ധതഥിയടെ ലക്്യം

കൃഷഥിയം അനുബന് കമഖലേളും
1 തരീര്മ്തി, സെറുെംരഭക 

പദ്ധതതി
ഉപജരീവന ്വവ തിേത്യവൽക്രണം കപ്രാത്ാഹതി്പെ തിക്കുന്നതതിനം 
മത്ത്യബന്ധന കുടുംബങ്ങളതിസല വനതിതാ അംഗങ്ങളുസെ വരുമാന 
നതിലവാരം സമചസ്പെടുത്ന്നതതിനമായുള്ള സുസ്തിര പദ്ധതതി.

ഗ്യാമവഥിേസനകമഖല
2 ഇന്തിരാ ആവാെ് കയാജന 

(ഐ.എ.്വ)
ഭാരത െര്ക്ാരതിസറെ െമഗ്ഭവനപദ്ധതതി ഗ്ാമപ്രകദശങ്ങളതിസല 
പാവസ്പെട്ട ഭവനരഹതിതര്ക്് ഭവനങ്ങള് നതിര്മ്തിച്ചു നൽകുന്നു.

3 മഹാത്ാഗാന്ധതി കദശരീയ
ഗ്ാമരീണസതാെതിലുറ്പെ് പദ്ധതതി

ഭാരതെര്ക്ാരതിസറെ സതാെതിൽ സൃഷ് തിക്ല തിനള്ള ്ാഗ്ഷ തി്പെ് പദ്ധതതി. 
ഗുണകഭാക്താക്ള് ഭൂരതിഭാഗവം െ്്രീകളാണ്.

വ്യവസയായങ്ങള്
4 മഹതിളകയര് കയാജന കയര് വത്യവൊയത്തിസല ആദത്യ വനതിതാകക�രീകൃത െത്വയം സതാെതിൽ 

പദ്ധതതി, അത് ഗ്ാമവനതിതാ്ക്പെണതിക്ാര്ക്് െത്വയം സതാെതിൽ 
അവെരങ്ങള് നൽകുന്നു.
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ആകരയാഗ്യകമഖല
5 വനതിതകള്ക്കുള്ള ആകരാഗത്യ 

പരതിെരണകക�ങ്ങള് 
(െരീതാലയം)

െരീതാലയം പദ്ധതതിയതിലൂസെ െ്്രീകള്ക്് കഹാമതികയാ്പെതതി െ തികതിത് 
നൽകുന്നു..

6 ഭൂമതിക-ല തിംഗാേതിഷ് തിത അതതി-
ക്രമ നതിയ�ണ കക�ം (ജതി.
ബ തി.വ തി.എം.െതി)

്ലംഗതിക അതതിക്രമങ്ങള്ക്് ഇരയായവര്ക്് കൗണ്െല തിംഗ്, 
്വദത്യ, നതിയമ െഹായങ്ങളും നല്കുന്നു.

7 പ്രെവാശുപ്തികള്, പ്രെവ 
യൂണതിറ്റുകള്, െ്്രീകളുകെയും 
കുട്ടതികളുകെയും ആശുപ്തികള് 
(ആയുര്കവദവം ആധുനതിക െ തി-
കതിത്യും ഉള്സ്പെസെ)

െ്്കള്ക്കും കുട്ടതികള്ക്കും കവണ്തി പ്രകതത്യക അെതിസ്ാന ൌകരത്യ-
ങ്ങളും മറ്റു ൌകരത്യങ്ങളും

പട്ഥിേജയാതഥി-പട്ഥിേവഥിേസന കമഖലേള്
8 പട്ടതികജാതതി സപണ്കുട്ടതികള്ക്കു-

ള്ള വ തിവാഹ േനെഹായം
ദാരതിദ്യകരഖയ്ക് താസെയുള്ള പട്ടതികവര്ഗ് സപണ്കുട്ടതിയ്ക് വ തിവാഹത്തി-
ന് 50,000/- രൂപ നൽകുന്നു

9 പട്ടതികവര്ഗ് 
സപണ്കുട്ടതികള്ക്കുള്ള 
വ തിവാഹ േനെഹായം

പട്ടതികവര്ഗ് സപണ്കുട്ടതിയുസെ വ തിവാഹത്തിന് 50,000/- രൂപയും പട്ടതി-
കവര്ഗ് അനാഥസപണ്കുട്ടതിയുസെ വ തിവാഹത്തിന് 1 ലക്ഷം രൂപയും 
നൽകുന്നു.

10 ജനനതി-ജന്മരക്ഷ പ്രെവെമയസത് പരതിെരണത്തിന് െഹായം
11 വ തിവാഹകമാെ തിതര്/വ തിേവകള്/ 

ഉകപക്ഷ തിക്സ്പെട്ട െ്്രീകള്ക്കു-
ള്ള ഭവനപദ്ധതതി

ഇത്രം വ തിഭാഗത്തിൽസ്പെട്ടവര്ക്കുള്ള ഭവനപദ്ധതതി

വഥിദ്യയാഭ്യയാസം
12 െര്വ്വശതിക്ഷാഅഭതിയാന് െമഗ് പ്രാഥമതിക വ തിദത്യാഭത്യാെം ഉറ്പൊക്ൽ 
13 കൗമാരത്തിലുള്ള സപണ് 

കുട്ടതികള്ക്്  കൗണ്െതില തിംഗും 
പരതിശരീലന പരതിപാെതികളും

സപാത വ തിദത്യാഭത്യാെ വകുപ്പും ഉന്നത വ തിദത്യാഭത്യാെ ഡയറക്െകററ്റും 
അവകബാേം സൃഷ് തിക്ാനായതി നെ്പെ തിലാക്കുന്ന പദ്ധതതികള്

സയാമൂഹ്യസുരക്യം കക്മവം കമഖല
14 സുസ്ാപ തിത പരതിെരണം  

െ്്രീകള്ക്്
ൊമൂഹത്യനരീതതി വകു്പെ തിന് കരീെതിൽ 17 കക്ഷമ സ്ാപനങ്ങള് ദുരതിതമന-
ഭവ തിക്കുന്ന െ്്രീകള്ക്കുള്ള പരതിെരണം, െംരക്ഷണം പുനരേതിവാ-
െം എന്നതിവയ്കായതി നതിലസകാള്ളുന്നുണ്്.

15 വനതിതകള്ക്കുള്ള സപന്ഷന് 
പദ്ധതതി

ഇന്തിരാഗാന്ധതി കദശരീയ വ തിേവാസപന്ഷനം (IGNWP) അവ തിവാഹതി-
തരായ 50 വയസ്തിനമുകളതിലുള്ള െ്്രീകള്ക്കുമുള്ളതാണ് പ്രോന 
സപന്ഷന് പദ്ധതതികള്.

16 നതിര്ഭയ ്ലംഗതികചൂക്ഷണം കനരതിട്ട വനതിതകള്ക്് സതാെതിലവെരങ്ങ-
ള് നല്കുന്നതതിന് ്നപുണത്യപരതിശരീലനം നൽകുവാന് നതിര്ഭയ 
ഭവനങ്ങള് ആരംഭതിക്കുവാന് വ തിഭാവനം സെയ്യുന്നു. 9 ജതിലെകളതിലായതി 
അത്രം 10 ഭവനങ്ങളതിലൂസെ 200 കപര്ക്് ആശ്രയം നൽകുന്നു..

17
നതിര്ഭയ നതിവാെതികള്ക്ായതി-
ട്ടുള്ള  എെ്.ഒ.എെ് മാതൃകാ 
ഭവനങ്ങള്

എെ്.ഒ.എെ് ഭവനങ്ങളതിസലന്നകപാസല നതിര്ഭയ നതിവാെതികള്ക്് 
വാെസ്ലം ഒരുക്കുവാന് വ തിഭാവനം സെയ്യുന്നു

18 പ്രെവാനകൂലത്യ പദ്ധതതി ഗര്ഭതിണതികള്ക്കും മുലയൂട്ടുന്ന അമ്മാര്ക്കും  ഗര്ഭാവസ്കയാസെ 
ആദത്യ മൂന്നു മാെം മുതൽ പ്രെവകശഷം 6 മാെം വസര ൊ്ത്തിക 
െഹായം നൽകുക

19 വണ്കസ്റാ്പെ് കക�ം സപാത െത്വകാരത്യ സ്ലങ്ങളതിലത്വച് അക്രമത്തിനതിരയാകുന്ന െ്്രീക-
ള്ക്് െഹായം നൽകുക

20 െത്വോര് ഗ്ഹ് ൊമൂഹത്യവം ൊ്ത്കവമായതി യാസതാരു െഹായവമതിലൊത് 
െ്്രീകള്ക്് െംരക്ഷണം, െ തികതിത്,വാെസ്ലം, ആഹാരം, 
വെ്്ം എന്നരീ പ്രാഥമതിക ആവശത്യങ്ങള് നതിറകവറ്റുക.

21 ഉജ്ത്വല പദ്ധതതി മനഷത്യക്െത്് നതികരാേതിക്കുകയും വത്യാപാരത്തിനം ്ലംഗതിക 
ചൂഷണത്തിനമായതി കെത്തിസക്ാണ്ടു കപായ ഇരകസള രക്ഷസ്പെടുത്തി 
പുനരേതിവെതി്പെ തിച് പൂര്വ്വ സ്തിതതിയതിസലത്തിക്കുക.
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22 ജന്ഡര് പാര്ക്് െംസ്ാനസത് െര്ക്ാരതിതര െംഘെനകള്, അക്ാദമതിക-
ള് െതിവ തിൽ െമൂഹം എന്നതിവ ഒസത്ാരുമതിച് ല തിംഗെമതത്വത്തിൽ 
പഠനവം ഗകവഷണവം നെത്ന്നതതിനം നൂതനവം പുതതിയതമായ 
ഇെസപെലുകളതിലൂസെ െ്്രീ ശാക്തരീകരണത്തിനം ല തിംഗെമതത്വത്തി-
നം െഹായതിക്കുകയും സെയ്യുന്ന ഒരു കവദതിയാണതിത്.

23 കബഠതിബൊകവാ കബഠതി പഠാകവാ െംസ്ാനത്് സപണ്കുട്ടതികസള ശാക്തരീകരതിക്കുന്നതതിനം വ തിദത്യാഭത്യാ-
െം നല്കുന്നതതിനം േനെഹായം നൽകുന്നു.

24 കനേഹ്ര്ശം അവ തിവാഹതിതരായ അമ്മാരുസെ പ്രശ്നങ്ങള് പരതിഹരതിക്കുന്നതതിന് 
ലക്ഷത്യമതിടുന്നു.

25 കൗമാരക്ാരായ സപണ്കു-
ട്ടതികള്ക്കുള്ള രാജരീവ്ഗാന്ധതി 
പദ്ധതതി

ഗ്രൂ്പെ തിൽസ്പെട്ട കൗമാരക്ാരായ സപണ്കുട്ടതികളുസെ കപാക്ഷകാഹാരവം 
ആകരാഗത്യനതിലയും ശാക്തരീകരതിക്കുന്നതതിന് ഇത് ലക്ഷത്യമതിടുന്നു.

26 കകരള വനതിതാ കമ്രീഷന് കമ്രീഷന് ല തിംഗാവകബാേ പരതിപാെതികള് നെ്പെ തിലാക്കുകയും നതിയമ 
ശതില്ശാലകള്, സെമതിനാറുകള് അദാലത്കള്, ഡതി.എന്.എ പരതി-
കശാേന തെങ്ങതിയവ ഏസറ്റടുത്് നെ്പെ തിലാക്കുകയും സെയ്യുന്നു.

27 കകരള െംസ്ാന വനതിതാ 
വ തികെന കകാര്്പെകറഷന്

െ്്രീകള്ക്കു കവണ്തിയുള്ള െത്വയം സതാെതിൽ പദ്ധതതികള്, ല തിംഗാവ-
കബാേത്തിൽ ്ാഗ്ഷ തി്പെ് പരതിപാെതി,െ്്രീകള്/സപണ്കുട്ടതികള്ക്കു-
കവണ്തി ഫതിനതിഷ തിംഗ്സ്കള് (ഭൂരതിഭാഗവം ദതിരദകുടുംബങ്ങളതിൽ നതിന്നു-
ള്ളവര്) എന്നതിവയാണ് ഈ കകാര്്പെകറഷസറെ പ്രോന പരതിപാെതികള്.

തക്ദേശസ്വയംഭരണവകുപ്്

  28 കുടുംബശ്രതി െംസ്ാനത്തിസറെ ദാരതിദത്യനതിര്മ്ാര്ജ്നപദ്ധതതി കുടുംബത്തിസല 
വനതിതാ അംഗങ്ങസള കക�രീകരതിചാണ്. താസെതട്ടതിലുള്ള ൊമൂഹത്യ-
െംഘെനയായാണ് ഇത് പ്രവര്ത്തിക്കുന്നത്

അവലംബം: പദ്ധതടി കരഖകള്

കബയാക്് 4.3.3
ല ഥിംഗ അരക്ഥിതത്വ സൂചഥിേ

കക്ഷമത്തിൽ നതിന്നും ‘വ തികെനം’, ‘ശാക്തരീകരണം’, ഇക്പൊള് ‘െമഗ്ം’ എന്നതിങ്ങസന െ്്രീകള്ക്ായുള്ള 
നയെമരീപനങ്ങള് കാലങ്ങളായതി മാറതിസകാണ്തിരതിക്കുന്നു. ഇത് പ്രതത്യക്ഷത്തിൽ ല തിംഗ അനകൂലഫലങ്ങള് 
നൽകുന്നു. അക്പൊള് മുതൽ പാവസ്പെട്ട െ്്രീകസള െഹായതിക്കുവാനം ൊമൂഹതിക ൊ്ത്തിക 
രാഷ്ട്രരീയ കമഖലകളതിസല  ല തിംഗ പദവ തി വ തിെവ് നയങ്ങള്, പരതിപാെതികള്, പദ്ധതതികള് എന്നതിവ 
ഉയര്ന്ന് വരുന്നുണ്്.  ഇത് ്െൽഡ് ഡവലപ്സമറെ്  തയ്ാറാക്തിയ ല തിംഗ അരക്ഷ തിതതത്വ സൂെ തിക 
(ജതി.വ തി.ഐ)-ൽ  പ്രതതിഫല തിക്കുന്നുണ്്.  ഇതനെരതിച് കകരളം (ജതി.വ തി.ഐ 0.634) യ്ക് സതാട്ടടുത്ായതി 
സപണ്ക്കുട്ടതിക്കുകവണ്തിയുളള ഇന്ത്യയതിസല ഏറ്റവം സുരക്ഷ തിതമായ സ്ലമാണ്.  കഗാവ (ജതി.വ തി.ഐ മൂലത്യം 
0.649)യ്ക് സതാട്ടടുത്ായതി പ്രയാെകമറതിയ ൊഹെരത്യങ്ങളതിലുള്ള കുട്ടതികളുസെ പ്രകതത്യകതിച് സപണ്കുട്ടതികളുസെ 
വ തിവ തിേ പ്രശ്നങ്ങളുസെ വത്യാപ് തി െമഗ്മായതി മനസ്തിലാക്കുക എന്ന ലക്ഷത്യമാണ് എലൊകുട്ടതികള്ക്കുമുള്ള 
കാംപയതിനകവണ്തി എന്.ജതി.ഒ ലൈാനതിസറെ  ഗകവഷണം െംഘം വ തികെതി്പെ തിച ആ െങ്രീര്ണ് സൂെ തിക 
ലക്ഷത്യമതിടുന്നത്.   ഡൽഹതിയതിസല കദശരീയ കയാഗത്തിൽ വച് നവംബര് 1 -ന്  ല തിംഗ അരക്ഷ തിതതത്വ സൂെ തിക 
റതിക്പൊര്ട്ട് ലൈാന് ഇന്ത്യ പുറത്തിറക്തി.  ശതിശു സുരക്ഷ/ െംരക്ഷണം, ദാരതിദത്യം, ആകരാഗത്യം, വ തിദത്യാഭത്യാെം 
എന്നതിങ്ങസന സപണ്കുട്ടതികളുസെ അവസ്സയ െംബന്ധതിക്കുന്ന നാല് പ്രശ്നങ്ങള്   പരതികശാേതിച്ചുസകാണ്് 
കണക്ാക്തിയ ഒരു െംസ്ാനതല റാങ്തിംഗ് ഈ സൂെ തിക നൽകുന്നു.
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സാമ്പത്തിക അവല�ാകനം 2017, ലകരള സംസ്ാന ആസൂത്രണ ല�ാര്ഡ്  

 
പട്ഥിേജയാതഥി, പട്ഥിേ വർഗ്ഗം, മറ്റു പഥിന്യാക് വഥിഭയാഗം, 

നയൂനപക്ങ്ങള്, മുകന്യാക് വഥിഭയാഗം എന്ഥിവരുടെ കക്മം

2011 സല കാകനഷുമാരതി കണക്് (സെന്െ)് 
പ്രകാരം ഇന്ത്യയതിസല പട്ടതികജാതതി ജനെംഖത്യ 
16.6 ശതമാനവം പട്ടതികവര്ഗ് ജനെംഖത്യ 8.6 
ശതമാനവമാണ്.  ഇവ രണ്ടും കൂെതി കെര്ന്നാൽ 
ആസക ജനെംഖത്യയുസെ നാല തിസലാന്ന് 
വരും. കകരളത്തിസല പട്ടതികജാതതി ജനെംഖത്യ 
3039573 ആണ്. ഇത് െംസ്ാനസത് 
ആസക ജനെംഖത്യയുസെ 9.10 ശതമാനമാണ്. 
കകരളത്തിസല പട്ടതികവര്ഗ്ക്ാരുസെ 
ജനെംഖത്യ 484839 ആണ്. ഇത് െംസ്ാന 
ജനെംഖത്യയുസെ 1.45 ശതമാനമാണ്. പട്ടതികജാതതി 
വ തിഭാഗങ്ങളുസെയും പട്ടതികവര്ഗ് വ തിഭാഗങ്ങളുസെയും 
ഇന്ത്യയതിസലയും കകരളത്തിസലയും ജനെംഖത്യാ 
നപാതം പട്ഥിേ  4.3.17 -ൽ സകാടുക്കുന്നു.  

പാലക്ാെ് ജതിലെയതിലാണ് ഏറ്റവമേതികം 
പട്ടതികജാതതി ജനെംഖത്യയുള്ളത് (13.29 
ശതമാനം). സതാട്ടുപ തിന്നതിൽ തതിരുവനന്പുരം 
(12.27 ശതമാനം), സകാലെം (10.80 ശതമാനം), 
തൃശൂര് (10.67 ശതമാനം), മലപ്പുറം (10.14 
ശതമാനം). െംസ്ാനസത് പട്ടതികജാതതി 
ജനെംഖത്യയതിൽ 57.17 ശതമാനം കമല്റഞ്ഞ 
അഞ്ചു ജതിലെകളതിലായതി കാണുന്നു. കകരളത്തിൽ 
പട്ടതികവര്ഗ് വ തിഭാഗങ്ങള് എലൊയതിെത്മതിസലെന്നു 
മാ്മലെ ബഹുഭൂരതിപക്ഷവം ഗ്ാമരീണരുമാണ്. 
പട്ടതികവര്ഗ്ക്ാര് ഏറ്റവം കൂടുതൽ വയനാട്ടതിലാണ് 
ഉള്ളത് (31.24 ശതമാനം). സതാട്ടുപ തിന്നതിൽ 

ഇടുക്തി (11.51 ശതമാനം), പാലക്ാെ് (10.10 
ശതമാനം), കാെര്കഗാഡ് (10.08 ശതമാനം). 
പട്ടതികജാതതി പട്ടതികവര്ഗ് വ തിഭാഗ ജനെംഖത്യയുസെ 
ജതിലൊതല വ തിശദാംശങ്ങള് അനുബന്ം 4.3.10 
-ലും, 4.3.11 -ലും നല്കതിയതിട്ടുണ്്.  കകരളത്തിസല 
പട്ടതികജാതതി പട്ടതികവര്ഗ് വ തിഭാഗക്ാരുസെ 
ൊക്ഷരത, െ്രീപുരുഷാനപാതം എന്നതിവ 
കദശരീയതലവമായുള്ള താരതമത്യം അനുബന്ം 
4.3.12-ൽ സകാടുത്തിരതിക്കുന്നു.

കകരളത്തിസല പട്ടതിക ജാതതിക്ാരുസെയും പട്ടതിക 
വര്ഗ്ക്ാരുസെയും സതാെതിൽ പങ്ാളതിത് നതിരക്് 
അനുബന്ം 4.3.13-ൽ സകാടുത്തിരതിക്കുന്നു.  
1958-സല കകരള െംസ്ാന െകബാര്ഡതികനറ്റ് 
െര്വരീെ് െട്ടം 14 (a) പ്രകാരം പട്ടതികജാതതി/ 
പട്ടതികവര്ഗ് വ തിഭാഗക്ാര്ക്്  നതിയമനങ്ങളതിൽ  
െംവരണത്തിനള്ള  വത്യവസ്യുണ്് . 2017 
ആഗെ്റ്റ് 1-സല വാര്ഷ തിക അവകലാകന 
പ്രകാരം 2017 വര്ഷത്തിൽ സപാത െര്വരീെതിൽ 
പട്ടതികജാതതി പട്ടതികവര്ഗ് വ തിഭാഗങ്ങളുസെ 
സമാത്ം പ്രാതതിനതിേത്യം 12.79 ശതമാനമാണ്. 
82 വകുപ്പുകളതിൽ 33 വകുപ്പുകളുസെ അവകലാകനം 
മാ്മാണ് 2017 ജനവരതി ഒന്ന് വസര 
പൂര്ത്രീകരതിചത്. പട്ടതികജാതതി, പട്ടതികവര്ഗ് 
വ തിഭാഗങ്ങളുസെ െര്ക്ാര് െര്വ്വരീെതിലുള്ള 
പ്രാതതിനതിേത്യത്തിസറെ വ തിശദാംശങ്ങള് അനുബന്ം 
4.3.14-ൽ  സകാടുത്തിട്ടുണ്്.

പട്ഥിേ 4.3.17
ഇന്ത്യയഥിടലയം കേരളത്ഥിടലയം പട്ഥിേ ജയാതഥി പട്ഥിേവർഗ്ഗ ജനസംഖ്യയാനുപയാതം

വർഷം പട്ഥിേജയാതഥി പട്ഥിേവർഗ്ഗം
ഇന്ത്യ കേരളം ഇന്ത്യ കേരളം

1981 15.81 10.01 7.83 1.03
1991 16.48 9.94 8.08 1.10
2001 16.23 9.81 8.15 1.14
2011 16.60 9.10 8.60 1.45

           അവലംബം:-  ടസന്സസ്  1981, 1991, 2001, 2011
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അദ്ധ്യായം 4, സയാമൂഹധ്സസവനം

പട്ടികജാതടി- പട്ടികവര്ഗ്ഗ 
വടിഭാഗങ്ങള്ക്കുള്ള വടികസന 
പരടിപാെടികള്
െംസ്ാന പദ്ധതതി വ തിഹതിതത്തിൽ നതിന്ന് 
പട്ടതികജാതതി ജനെംഖത്യയുസെ ശതമാനത്തിന് 
ആനപാതതികമായതി പട്ടതികജാതതി ഉപപദ്ധതതിക്കും 
(എെ്.െതി.എെ്.പ തി), പട്ടതികവര്ഗ് ജനെംഖത്യയുസെ 
ശതമാനത്തിന് ആനപാതതികമായതി 
പട്ടതികവര്ഗ് ഉപപദ്ധതതിക്കും (റ്റതി.എെ്.പ തി) 
കകരള െര്ക്ാര് പണം നരീക്തിസവക്കുന്നു.  
ആസകയുള്ള പട്ടതികജാതതി ഉപപദ്ധതതി/ പട്ടതികവര്ഗ് 
ഉപപദ്ധതതി വ തിഹതിതത്തിൽ നതിന്നും ഒരു നതിശ് തിത 
ശതമാനം തക തകദ്ശ ഭരണ സ്ാപനങ്ങളുസെ 
പദ്ധതതി നെത്തി്പെ തിനം അവകശഷ തിക്കുന്നത് 
പട്ടതികജാതതി, പട്ടതികവര്ഗ് വ തികെന വകു്പെ തിനം 
വകയതിരുത്ന്നു. പട്ടതികജാതതി ഉപപദ്ധതതിയുസെയും  
പട്ടതികവര്ഗ് ഉപപദ്ധതതിയുസെയും ഒരു നതിശ് തിത 
ശതമാനം ഫണ്് കപ്രാജക്െ് െമരീപനത്തിസറെ 
ഭാഗമായതി സകാടുക്കുന്ന പദ്ധതതികള്ക്് 
നരീക്തിസവക്കുന്ന പൂള്ഡ് ഫണ്് എന്ന െംവ തിോനം 
2009-ൽ ഏര്സ്പെടുത്തി. ഈ വ തിഭാഗങ്ങളുസെ 
െര്�കവ്വാന്മുഖമായ വ തികെനത്തിന് 
െഹായകമാകുന്ന കമഖലകളതിസല 
കപ്രാജക്ടുകളാണ് ഇതതിൽ ഉകദ്ശതിക്കുന്നത്.  

പട്ടതികജാതതി, പട്ടതികവര്ഗ് വ തിഭാഗത്തിൽ 2016-17 
വര്ഷം യഥാക്രമം 2354.40 കകാെതി രൂപയും 
682.80 കകാെതി രൂപയും വകയതിരുത്തി. 2017-18-
ൽ പട്ടതികജാതതി വ തിഭാഗത്തിന് 2599.65 കകാെതി 
രൂപയും, പട്ടതികവര്ഗ് വ തിഭാഗത്തിന് 751.08 കകാെതി 
രൂപയും വകയതിരുത്തിയതിട്ടുണ്്. 2013-14 മുതൽ 
2017-18 വസര പട്ടതികജാതതി വകു്പെ തിനം പട്ടതിക 
വര്ഗ് വ തികെന വകു്പെ തിനം ഓകരാ വര്ഷവം 
വകയതിരുത്തിയ തകയുസെ  വ തിശദാംശങ്ങള് 
അനുബന്ം 4.3.15-ലും ചഥിത്ം 4.3.6- ലും 
സകാടുത്തിട്ടുണ്്.
 
പട്ടികജാതടി വ ടികസന 
വകുപ്ടിടറെ പരടിപാെടികള്
 
പട്ടതികജാതതി വ തികെനത്തിനായതി 
നരീക്തിസവച തിട്ടുള്ള ആസക പദ്ധതതി വ തിഹതിതം 
പട്ടതികജാതതി വ തികെന വകു്പെ തിനം 
തകദ്ശഭരണ സ്ാപനങ്ങള്ക്കുമായതിട്ടാണ് 
വകയതിരുത്തിയതിട്ടുള്ളത്.  പട്ടതികജാതതി 
വ തിഭാഗങ്ങളുസെ വ തികെനത്തിന കവണ്തിയുള്ള 
കക�ാവ തിഷ്കൃത പദ്ധതതികളും െംസ്ാന 
പദ്ധതതിയതിലുള്ള പരതിപാെതികളും കപ്രാജക്ടുകളും 
നെ്പെ തിലാക്കുന്നത് പട്ടതികജാതതി വ തികെന 
വകു്പൊണ്.   വ തിദത്യാഭത്യാെം, പരതിശരീലനം, 

ചഥിത്ം 4.3.6 
എസ്.സഥി.എസ്.പഥി/െഥി.എസ്.പഥി വഥിഹഥിതം
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കബയാക്് 4.3.4
വർക്ഥിംഗ് ഗ്രൂപ്ഥിടറെ ശുപയാർശേള്

 
പതതിമൂന്നാം പഞ്വത്ര പദ്ധതതിയുസെ ഭാഗമായതി പട്ടതികജാതതി പട്ടതികവര്ഗ്വതിഭാഗങ്ങളുസെ 
വതികെനത്തിനായതി മാര്ഗ് നതിര്കദ്ശങ്ങളും ത�ങ്ങളും രൂപരീകരതിക്കുവാനായതി െംസ്ാന ആസൂ്ണ 
കബാര്ഡ് വര്ക്തിംഗ് ഗ്രൂപ്പുകള് രൂപരീകരതിച്ചു. വര്ക്തിംഗ് ഗ്രൂ്പെതിസറെ പ്രോന ശുപാര്ശകള് താസെ്പെറയുന്നു. 

എ. പട്ഥിേജയാതഥി വഥിേസനം
1. െംസ്ാനസത് ഭൂരഹതിതരായ പട്ടതികജാതതി വതിഭാഗത്തിസല സതാെതിലാളതി കുടുംബങ്ങള്ക്് െര്ക്ാരതിസറെ 

അേരീനതയതിലുള്ളതം, നതിയമവതിരുദ്ധമായതി ്കവശം വചതതിന് െര്ക്ാര് പതിെതിസചടുത്തമായ 
ഭൂമതിയതിൽനതിന്നും കറഞ്ഞത് ഒന്നുമുതൽ അഞ്് ഏക്ര് വസര ഭൂമതി നല്കുക. തരതിശ്ായതി കതിെക്കുന്ന ഭൂമതിയും 
മറ്റ് കൃഷതിഭൂമതികളും പട്ടതികജാതതി സതാെതിലാളതികള്ക്് പാട്ട വത്യവസ്യതിൽ നൽകുക.  

2. ഉന്നതവതിദത്യാഭത്യാെം കപ്രാത്ാഹതി്പെതിക്കുന്നതതിന് പ്രകതത്യകതിച്ചും സപ്രാഫഷണൽ കകാെ്സുകള്ക്് പ്രകതത്യക 
പരതിശരീലനത്തിനള്ള ക്രമരീകരണങ്ങള്, സമറെര്െക്പൊര്ട്ട്, ൊ്ത്തിക െഹായം മുതലായവ ആവശത്യമാണ്.  
െംസ്ാനസത് മറ്റ് െത്വകാരത്യ മാകനജ്സമന്റുകസള കപാസല പട്ടതികജാതതി വതിദത്യാര്ഥതികളുസെ വതിദത്യാഭത്യാെം 
കപ്രാത്ാഹതി്പെതിക്കുന്നതതിനം, മറ്റതിതര െമൂഹങ്ങളുസെ  നതിലയതികലക്് അവസര എത്തിക്കുന്നതതിനമായതി 
സ്ാപനങ്ങസള മാകനജ് സെയ്യുന്നതതിന് പട്ടതികജാതതി െംഘെനകസള സതരസഞ്ഞടുകക്ണ്താണ്.

3. െംസ്ാനത്് പ്രകതത്യക റതിക്രൂട്ട്സമറെ് ്രൈവ് മുകഖന െര്ക്ാരതിസറെ െംവരണ ഒെതിവകള് 
നതികത്ന്നതതിനായതി കൂട്ടായ പരതിശ്രമം ആവശത്യമാണ്.

4. ആകരാഗത്യ കമഖലക്് കവണ്തി പ്രകതത്യക പരതിപാെതികള് ആവശത്യമാണ്.  െര്ക്ാരതിസറെ ക്ാണ്െര്ഷതി്പെതിലുള്ള 
ഒരു െമഗ് ആകരാഗത്യ പരതിരക്ഷ നെ്പെതിലാക്കുന്നത് ഏസറ പ്രകയാജനസ്പെടും

5. മറ്റ് ഏജന്െതികള്, സ്റാര്ട്ട് അപ് മതിഷന് എന്നതിവയുമായതി കെര്ന്ന് പുതതിയ ബതിെതിനസ്് െംരംഭങ്ങള് 
ആരംഭതിക്കുവാന് യുവജനങ്ങസള പ്രാപ്രാക്കുന്ന തരത്തിൽ അവര്ക്ാവശത്യമായ െംരംഭക 
്നപുണത്യവതികെന ്വദഗ്ദ്ധത്യ കമഖലയതിൽ പരതിശരീലനം നല്കുക. സതാെതിലേതിഷ്തിത കകാെ്സുകള് 
നൽകുന്നതതിലും പ്രകതത്യക ്വദഗ്ദ്ധത്യവം പുതതിയ കെതിവകളും വതികെതി്പെതിക്കുന്നതതിലുമായതിരതിക്ണം ശ്രദ്ധ 
കക�രീകരതികക്ണ്ത്. 

6. എെ്.െതി.എെ്.പതി/റ്റതി.എെ്.പതി ആക്െ്-എെ്.െതി.എെ്.പതി ഫണ്തിസറെ പ്രകയാജനം പൂര്ണ്മായും 
പട്ടതികജാതതി വതിഭാഗങ്ങള്ക്് ലഭത്യമാകന്നതതിനായതി ഫണ്തിസറെ നതിയ�ണത്തിനകവണ് നതിയമ നതിര്മ്ാണം.

ബഥി.  പട്ഥിേവർഗ്ഗ വഥിേസനം
പതതിമൂന്നാം പഞ്വത്ര പദ്ധതതി രൂപരീകരണമായതി ബന്ധസ്പെട്ട  പട്ടതികവര്ഗ് വതികെനത്തിനകവണ്തി 
താസെ്പെറയുന്ന ലക്ഷത്യങ്ങളുസെ അെതിസ്ാനത്തിൽ ആണ് വതികെന ത�ങ്ങള് ആവതിഷ്ക്രതിചതിരതികക്ണ്ത്. 

1. ൊമൂഹതിക ൊ്ത്തിക വതികെന പ്രക്രതിയ കവഗത്തിലാക്കുക
2. ചൂഷണം ഇലൊതാക്കുക
3. ജരീവതിത ഗുണനതിലവാരം ഉയര്ത്ക
4. കഗാ് ജനവതിഭാഗങ്ങളുസെ ജന്െതിദ്ധമായ കെതിവകള് വളര്ത്കയും അകതാസൊ്പെം അവസര െത്വയം 

പ്രാപ്രാക്കുകയും സെയ്യുക.
5. ഭൂമതി അനത്യവല്ക്രണം തെയുന്നതതിനം പുനസ്ാപതിക്കുന്നതതിനം കവണ്തി പ്രകതത്യക നതിയമനതിര്മ്ാണവം 

എസൈതികയുട്ടരീവ് ഉപാേതികളും െത്വരീകരതിക്കുക.
6. പട്ടതികവര്ഗ് വതിഭാഗക്ാര്ക്് ലഭത്യമാകുന്ന സപാത കെവന പ്രദാനത്തിസറെ അളവം ഗുണനതിലവാരവം 

സമചസ്പെടുത്വാന് നൂതന ത�ങ്ങള് രൂപരീകരതിക്കുക.
7. കക� െര്ക്ാരതിസറെയും െംസ്ാന െര്ക്ാരതിസറെയും പട്ടതികവര്ഗ് വതികെനത്തിനള്ള ത�ങ്ങളും 

മാര്ഗ്കരഖകളും തമ്തിൽ അനരഞ്ജനം ഉണ്ാകുക.
8. പ്രകൃതതി വതിഭവങ്ങളുസെ സുസ്തിരമായ നതിര്വ്വഹണവം പരതിസ്തിതതി െംരക്ഷണവം
9. പങ്ാളതിത് ൊമൂഹതിക പരതിപാലന വതികെനം.
10. ൊമൂഹതിക ൊംസ്ക്കാരതിക മൂലത്യങ്ങളുസെ െംരക്ഷണം.
11. വതിവതിേ കസ്ററ്റ് കഹാള്ഡര്മാരുസെ പ്രവര്ത്നങ്ങളുസെ ഏകരീകരണവം െംകയാജനവം.

        അവലംബം: വര്ക്ടിംഗ് ഗ്രൂപ്് റടികപ്ാര്ട്് എസ്.സടി, എസ്.െടി
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കബയാക്് 4.3.5
പട്ഥിേജയാതഥി വഥിേസന വകുപ്ഥിനു േീഴഥിലുള്ള പ്ധയാന സ്ഥയാപനങ്ങള്

ക്രമ 
നം.

സ്ഥയാപനത്ഥിടറെ കപര് എണ്ം ലഭ്യമയായഥിട്ടുള്ള സൗേര്യങ്ങള്/ആനുകൂല്യങ്ങള്

1 നെ്െറതി െ്കൂളുകള് 85 30 കുട്ടതികള്ക്് മാ്ം പ്രകവശനം നൽകതി വരുന്നു.  പ്രതതിദതിന 
ഫരീഡതിംഗ് ൊര്ജ്്- 30 രൂപ, യൂണതികഫാം ൊര്ജ്് 600 രൂപ, 
ലം്ം ഗ്ാറെ്-190 രൂപ.

2 കമാഡൽ റെതിഡന്ഷത്യൽ 
െ്കൂളുകള് 
(അയ്ങ്ാളതി സമകമ്ാറതിയൽ 
ഗവണ്സമറെ് കമാഡൽ 
റെതിഡന്ഷത്യൽ ക്ാര്െ്െ്  
െ്കൂള് ഉള്സ്പെസെ)

10 5-ാം ക്ാസ്് മുതലുള്ള വതിദത്യാര്ത്ഥതികള്ക്് പ്രകവശനം 
നല്കുന്നു.  രക്ഷതിതാക്ളുസെ വാര്ഷതികവരുമാനം 1 ലക്ഷം 
രൂപയതിൽ താസെ ആയതിരതിക്ണം.  5-ാം ക്ാസ്് മുതൽ 10-ാം 
ക്ാസ്് വസരയുള്ള വതിദത്യാര്ഥതികള്ക്് പ്രതതിമാെം 2,500 
രൂപയും, ലൈെ് ടു വതിദത്യാര്ഥതികള്ക്് പ്രതതിമാെം 2,875 രൂപയും 
ക്ാര്െ്െ് എം.ആര്.എസ്് വതിദത്യാര്ഥതികള്ക്് പ്രതതിദതിനം 
200 രൂപയും ഭക്ഷണത്തിനായതി നൽകുന്നു, 10-ാം ക്ാസ്് 
വസരയുള്ള വതിദത്യാര്ഥതികള്ക്് 119 രൂപയും ലൈെ്ടുവതിന് 150 
രൂപയും പ്രതതിമാെ കപാക്റ്റ് മണതി നല്കുന്നു.  3750 രൂപ 
യൂണതികഫാമതിനള്ള ബത്യായും, അവേതി ദതിവെങ്ങളതിൽ 
വരീടുകളതിൽ കപാകുവാനള്ള യാ്ാബത്യായും നല്കുന്നു.

3 ആണ്കുട്ടതികള്ക്കും 
സപണ്കുട്ടതികള്ക്കും പ്രകതത്യകം 
പ്രരീസമട്രതിക് കഹാസ്റലുകള് 
(തകദ്ശഭരണ 
സ്ാപനങ്ങള്ക്്  
്കമാറതിയതിട്ടുള്ള 
സ്ാപനങ്ങള്) 

87 5-ാം  ക്ാസ്് മുതൽ പ്രകവശനം. ഭക്ഷണം, രണ്് കജാെതി യൂണതികഫാം, 
സെരു്പെ്, ബാഗ്. പ്രതതിമാെം 130 രൂപ കപാക്റ്റ് മണതി, അവേതി 
ദതിവെങ്ങളതിൽ വരീട്ടതികലക്് കപാകുവാനള്ള യാ്ാബത്, ഭക്ഷണ 
സെലവ് പ്രതതിമാെം 2300 രൂപ 

4 ആണ്കുട്ടതികള്ക്കും 
സപണ്കുട്ടതികള്ക്കും 
പ്രകതത്യകമായുള്ള കപാെ്റ്റ് 
സമട്രതിക ്കഹാസ്റലുകള്

17 ഭക്ഷണം, കപാക്റ്റ് മണതി 190 രൂപ, അവേതി ദതിവെങ്ങളതിൽ 
വരീട്ടതികലക്് കപാകുവാനള്ള യാ്ാബത് ഭക്ഷണസെലവ് 
പ്രതതിമാെം 2,300 രൂപ

5 പ്രരീ എസൈാമതികനഷന് 
പരതിശരീലന കക�ങ്ങള്, 

4 എഞ്തിനരീയറതിംഗ്/സമഡതിക്ൽ പ്രകവശന പരരീക്ഷകള്ക്കും 
സതാെതിലേതിഷ്തിത കകാെ്സുകള്ക്കും, മറ്റ് മത്ര പരരീക്ഷകള്ക്കും 
്സ്റ്പെകറൊടുകൂെതിയുള്ള പരതിശരീലനം.

6 ഇന്സ്റതിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് െതിവതിൽ 
െര്വ്വരീെെ് എസൈാമതികനഷന് 
ട്രയതിനതിംഗ് സൊ്െറ്റതി 
(ഐ.െതി.എെ്.ഇ.റ്റതി) 

1 െംസ്ാന തലത്തിൽ പ്രകവശന പരരീക്ഷയതിലൂസെ 
സതരസഞ്ഞടുക്സ്പെട്ടവര്ക്് കദശരീയ  തലത്തിസല മത്രത്തിൽ 
പസങ്ടുക്കുന്നതതിന് ഒരു വര്ഷസത് പരതിശരീലനം നല്കുന്നു. 
താമെ ൌകരത്യവം ്ലബ്റതി ൌകരത്യവം നല്കതി വരുന്നു.



348
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ക്രമ 
നം.

സ്ഥയാപനത്ഥിടറെ കപര് എണ്ം ലഭ്യമയായഥിട്ടുള്ള സൗേര്യങ്ങള്/ആനുകൂല്യങ്ങള്

7 വത്യവൊയ പരതിശരീലന 
സ്ാപനങ്ങള് 

44 ഫരീൊനകൂലത്യം, യൂണതികഫാം ബത് 900 രൂപ,  ലം്ം ഗ്ാറെ് 
(ഒന്നാം വര്ഷ വതിദത്യാര്ഥതികള്ക്് 820 രൂപയും, രണ്ാം വര്ഷ 
വതിദത്യാര്ഥതികള്ക്് 630 രൂപയും), പ്രതതിമാെം 630 രൂപ വരീതം 
്സ്റ്പെറെ്.  കദശരീയ തലത്തിസല കട്രഡ് സഫസ്റതിവലതിൽ 
പരാജയസ്പെട്ട ഉകദത്യാഗാര്ത്ഥതികള്ക്് െ്യൂഷന് നല്കുന്നു

8 ഗകവഷണത്തിനം 
ൊമുഹതിക പരതിവര്ത്ന 
വതിദത്യാഭത്യാെത്തിനമായതി 
(CREST) കകാെതികക്ാടുള്ള 
സ്ാപനം (ഒരു െത്വയംഭരണ 
സ്ാപനം)

1 എഞ്തിനരീയറതിംഗ് കകാകളജതിസല വതിദത്യാര്ഥതികള്ക്് അവരുസെ 
പാഠത്യവതിഷയങ്ങളതിലും, പാകഠത്യതര വതിഷയങ്ങളതിലും, കാരത്യക്ഷമമായതി 
പങ്ാളതികളാകുന്നതതിനം, അവരുസെ പഠനത്തിലും 
ആശയവതിനതിമയത്തിലുമുള്ള പാെവം സമചസ്പെടുത്ന്നതതിനമായതി 
മൂന്നാഴ്ചസത് ഓറതിയകറെഷന് കകാെ്െ് നല്കതി വരുന്നു. ബതി.സെക് 
ഡതിഗ്തി കകാെ്െതിന് പഠതിക്കുന്ന വതിദത്യര്ഥതികള്ക്് കകാെ്െതിസറെ 
4 വര്ഷവം െതി.ആര്.ഇ.എസ്്.െതി എന്ന സ്ാപനം മുകഖന 
മാര്ഗ്നതിര്കദ്ശങ്ങള് നല്കതി വരുന്നു.  വതിദത്യാര്ഥതികളുസെ യാ്, 
ഭക്ഷണം, താമെൌകരത്യം എന്നതിവയ്ക് ആവശത്യമായ തക 
െതി.ആര്.ഇ.എസ്്.െതി വഹതിക്കുന്നു.

9 പാലക്ാെ് സമഡതിക്ൽ 
കകാകളജ്

1 പട്ടതികജാതതി വതിദത്യാര്ഥതികള്ക്് എം.ബതി.ബതി.എസ്തി-ന്  പ്രകവശനം 
നല്കതി വരുന്നു. 70 െരീറ്റുകള് പട്ടതികജാതതി വതിഭാഗക്ാര്ക്ായതി 
െംവരണം സെയ്തിട്ടുണ്്.  19 െതികതിത്ാ യൂണതിറ്റുകളും 500 
കതിെക്കളും നതിലവതിലുണ്്.

10 പാരാസമഡതിക്ൽ 
സ്ാപനങ്ങള്
(തൃശ്ശൂര്, തതിരുവനന്പുരം)

2 പാലക്ാെ് ജതിലെയതിൽ കുെൽമന്നത്് 57 വതിദത്യാര്ഥതികള്ക്് (40 
എെ്.െതി, 9 എെ്.െതി, 8 ജനറൽ) സഹൽത്് ഇന്സ്ക്െര് 
കകാെ്സും, കണ്ണൂര് ജതിലെയതിൽ പതിലാത്റയതിൽ 27 വതിദത്യാര്ഥതികള് 
വരീതമുള്ള 2 ബാചതിൽ ഡതികലൈാമ ഇന് സമഡതിക്ൽ ലകബാറട്ടറതി 
ട്രയതിനതിംഗ് കകാെ്സും (ഡതി.എം.എൽ.റ്റതി) നെത്തി വരുന്നു.  
850 രൂപ ലം്ം ഗ്ാന്റു്, 190 രൂപ കപാക്റ്റ് മണതി, 3500 രൂപ 
യഥാര്ത്ഥ താമെ ൌകരത്യത്തിനം നൽകുന്നു.

11 കമാഡൽ റെതിഡന്ഷത്യൽ 
കപാളതിസെക്നതിക്, 
പാലക്ാെ്

1 30 വതിദത്യാര്ഥതികള്ക്് പ്രകവശനം നല്കുന്നു

12 കമ്്യൂണതിറ്റതി കകാകളജ്, 
വെക്ാകഞ്രതി

1 െര്ട്ടതിഫതിക്റ്റ് കപ്രാഗ്ാം ഇന് പ്രതിെതിഷന് സമഷരീനതിെ്റ്റ് എന്ന 
ആധുനതിക ്ഹസെക് കകാെ്െതിൽ 20 കപര്ക്് പ്രകവശനം 
നല്കുന്നു.    ഇതതിസറെ ഭാഗമായതി ഒരു വര്ഷം സ്ാപനങ്ങളതിൽ 
പരതിശരീലനവം ഒരു വര്ഷം വത്യവൊയ പരതിശരീലനവം നല്കുന്നു.  
കഹാസ്റലതിൽ താമെതിക്കുന്നവര്ക്് 1500 രൂപയും, വരീട്ടതിൽ കപായതി 
വരുന്നവര്ക്് 500 രൂപയും ്സ്റ്പെറൊയതി നല്കുന്നു. 630 രൂപ 
ലം്ം ഗ്ാന്റും 2,500 രൂപ പഠനയാ്ാ ബത്യായും നല്കുന്നു.

13 ്െബര്ശ്രരീ 1 60 വതിദത്യാര്ഥതികള്ക്് പ്രകതത്യക പതിന്തുണയും മാര്ഗ് നതിര്കദ്ശവം 
നല്കുന്നു. പ്രതതിമാെ ്സ്റ്പെറെ് 1000 രൂപ

അവലംബം: പട്ടികജാതടി വടികസന വകുപ്്
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ഗകവഷണാേതിഷ് തിത പരതിപാെതികള് എന്നതിവ 
പട്ടതികജാതതി വ തികെനവകു്പെ തിസറെ വ തിവ തിേ 
സ്ാപനങ്ങള് വെതിയാണ് നെ്പെ തിലാക്തി വരുന്നത്.  
പട്ടതികജാതതി വ തിഭാഗക്ാരുസെ കക്ഷമത്തിന് 
കവണ്തി  പട്ടതികജാതതി വ തികെന വകു്പെ തിസറെ കരീെതിൽ 
പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന പ്രോനസ്പെട്ട സ്ാപനങ്ങളുസെ 
വ തിവരം കബയാക്് 4.3.5-ൽ കെര്ക്കുന്നു.  

12-ാം പഞ്ചവത്സരപദ്ധതടിയുടെ 
പുകരാഗതടി അവകലാകനം
12-ാം പദ്ധതതി കാലയളവ തിൽ െംസ്ാനത്തിസറെ 
ആസക വ തിഹതിതമായ 95010.00 കകാെതി 
രൂപയതിൽ നതിന്നും 9326.98 കകാെതി രൂപ 
പട്ടതികജാതതിക്ാര്ക്കുള്ള ഉപപദ്ധതതി (എെ്.
െതി.എെ്.പ തി) വ തിഹതിതമായതി നരീക്തി വച തിട്ടുണ്്.  
ഇത് ആസക െംസ്ാന വ തിഹതിതത്തിസറെ 
9.81 ശതമാനമാണ്.  ഈ തകയതിൽ നതിന്നും 
4780.09 കകാെതി രൂപ പട്ടതികജാതതി വ തികെന 
വകു്പെ തിനം 4546.89 കകാെതി രൂപ തകദ്ശ ഭരണ 
സ്ാപനങ്ങള്ക്കും അനവദതിച തിട്ടുണ്്.  അനവദതിച 
ബഡ്ജറ്റ് വ തിഹതിതത്തിൽ പട്ടതികജാതതി വ തികെന 
വകു്പെ് 81 ശതമാനം തക (3855.19 കകാെതി രൂപ) 
വ തിവ തിേ പദ്ധതതികളുസെ നതിര്വ്വഹണത്തിനായതി 
സെലവെതിച തിട്ടുണ്്.  6249.90 കകാെതി രൂപ പ്രാരംഭ 
ബാക്തി അെക്ം തകദ്ശ ഭരണ സ്ാപനങ്ങള്ക്് 

വ തിവ തിേ പദ്ധതതികളുസെ നെത്തി്പെ തിനായതി 
അനവദതിച്ചു. അതതിൽ 3942.30 കകാെതി രൂപ 
(66.1 ശതമാനം) സെലവെതിച തിട്ടുണ്്.  പദ്ധതതി 
കാലയളവ തിസല വര്ഷം തതിരതിച്ചുള്ള വ തിഹതിതവം 
സെലവം പട്ഥിേ 4.3.18-ൽ സകാടുത്തിരതിക്കുന്നു.  
പദ്ധതതി കാലയളവ തിസല പ്രോനസ്പെട്ട കനട്ടങ്ങള് 
അനുബന്ം 4.3.16-ൽ സകാടുത്തിരതിക്കുന്നു.

പട്ടികജാതടി വ ടികസന 
വകുപ്ടിടറെ പ്ധാന പദ്ധതടികള്

വ തിദത്യാഭത്യാെം, ൊ്ത്തിക വ തികെനം, 
ൊമൂഹത്യകക്ഷമം, ൊംസ്ക്കാരതികം എന്നരീ 
പരതിപാെതികളും നതിയമാേതിഷ് തിത കെവനങ്ങളുമാണ് 
പട്ടതികജാതതിക്കുള്ള ഉപപദ്ധതതിയ്ക് കരീെതിൽ 
പട്ടതികജാതതി വ തികെനവകു്പെ് നെത്തി വരുന്നത്. 
2016-17-ൽ 1,315.50 കകാെതി രൂപ പട്ടതികജാതതി 
വ തികെന വകു്പെ തിന് ലഭത്യമായതതിൽ 1,099.91 
കകാെതി രൂപ (84 ശതമാനം) സെലവെതിച്ചു.  2017-
18-ൽ 1,427.60 കകാെതി രൂപ ലഭത്യമായതതിൽ 
2017 ആഗെ്റ്റ് 31 വസര 234.26 കകാെതി 
രൂപ സെലവെതിച്ചു.   2016-17, 2017-18 (2017 
ആഗെ്റ്റ്  31 വസര) പട്ടതികജാതതി കക്ഷമത്തിനള്ള 
പദ്ധതതികളുസെ വ തിഹതിതവം സെലവം, ഭൗതതിക 
ലക്ഷത്യങ്ങളും കനട്ടങ്ങളും അനുബന്ം 4.3.17 
-ലും 4.3.18 -ലും യഥാക്രമം നല്കതിയതിട്ടുണ്്.  

പട്ഥിേ 4.3.18
പട്ഥിേജയാതഥി വഥിേസനവകുപ്ഥിടറെയം സ്ഥയാപനങ്ങളുടെയം പ�ണ്യാം പഞ്വത്ര പദ്ധതഥി-

യഥിടല പട്ഥിേജയാതഥി ഉപപദ്ധതഥിയടെ വഥിഹഥിതവം ടചലവം (രൂപ കേയാെഥിയഥിൽ) 
വർഷം ടമയാത്ം 

പദ്ധതഥി 
വഥിഹഥിതം

സംസഥയാന 
പദ്ധതഥി 
വഥിഹഥിതത്ഥിൽ 
ഉള്ടപ്ടുത്ഥിയ  
പട്ഥിേജയാതഥി  
ഉപപദ്ധ 
തഥിയടെ 
ശതമയാനം

തകദ്ശ ഭരണ സ്ാപനങ്ങള് പട്ടതികജാതതി വതികെന 
വകു്പെ്

ബഡ്ജറ്റ് 
വഥിഹഥിതം

ലഭ്യമയായ 
തുേ

ടചലവ് പ്യാരംഭ 
(ബയാക്ഥി 
ഉള്ടപ്ടെ)

വഥിഹഥിതം ടചലവ്

2012-13 1,374.38 9.81 824.63 1,066.56 665.97 549.75 519.48
2013-14 1,667.70 9.81 828.20 1,209.06 882.48 839.50 790.16

2014-15 1,962.00 9.81 927.58 1,253.97 811.55 1,034.42 693.45

2015-16 1,968.5 9.84 927.58 1,370.27 856.28 1,040.92 752.19
2016-17 2,354.40 9.81 1,038.90 1,345.04 726.02 1,315.50 1,099.91

ആടേ 9,326.98 9.81 4,546.89 6,244.9 3,942.3 4,780.09 3,855.19

  അവലംബം: ബഡ്്ജറ്് കരഖകള്
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സാമ്പത്തിക അവല�ാകനം 2017, ലകരള സംസ്ാന ആസൂത്രണ ല�ാര്ഡ്  

പട്ടതികജാതതി വ തികെന വകു്പെ് നെ്പെ തിലാക്കുന്ന 
പ്രോന പദ്ധതതികളുസെ വ തിവരങ്ങള് കബയാക്് 
4.3.6-ൽ സകാടുത്തിരതിക്കുന്നു.

2016-17 ടല പട്ഥിേ ജയാതഥി വഥിേസന  
വകുപ്ഥിടറെ മറ്റ് സംരംഭങ്ങളും കനട്ങ്ങളും

• വ തികദശത്് സതാെതിൽ കനടുന്നതതിനള്ള 
േനെഹായം 50,000 രൂപയതിൽ നതിന്നും 
100,000 രൂപയായതി വര്ദ്ധതി്പെ തിക്കുകയും 446 
കപര്ക്് േനെഹായം നല്കകയും സെയ്ത.

• വ തിവാഹ േനെഹായം 50,000 രൂപയതിൽ 
നതിന്ന് 75,000  രൂപയായതി ഉയര്ത്തി.

• 1,466 ദ്തതികള്ക്് 7.33 കകാെതി രൂപ 
മതിശ്രവ തിവാഹ േനെഹായമായതി  നല്കതി.

• വ തികദശപഠനത്തിന് 3 വ തിദത്യാര്ഥതികള്ക്കും 
കകരളത്തിന് സവളതിയതിൽ പഠതിക്കുന്നതതിന് 476 
വ തിദത്യാര്ഥതികള്ക്കും േനെഹായം നല്കതി.

• അംകബദ്കര് െത്വയം പരത്യാപ് ഗ്ാമം 
പദ്ധതതിയതിലൂസെ 196 പട്ടതികജാതതി 
കകാളനതികളുസെ വ തികെനത്തിനായതി 98 കകാെതി 
രൂപ അനവദതിച്ചു.

• 1551 പട്ടതികജാതതിക്ാര്ക്് പരതിശരീലനവം 
5401 കപര്ക്് സതാെതിലേതിഷ് തിത പരതിശരീലനവം 
30 വ തിദത്യാര്ഥതികള്ക്് െതിവ തിൽ െര്വ്വ രീെ് 
പരതിശരീലനവം നല്കതി.

 
പകൌരാവകാശ സംരക്ഷണവം 
അതടി്മങ്ങള് തെയാനുള്ള  
നടിയമം നെപ്ാക്ലും
സതാട്ടുകൂൊയ്മ ആെരതിക്കുന്നതതിനം, അത 
െംബന്ധതിച മതപ്രഭാഷണം നെത്ന്നതതിൽ 
നതിന്നുമുണ്ാകുന്ന ബുദ്ധതിമുട്ടുകള്ക്കുസമതതിസരയുള്ള 
ശതിക്ഷാനെപെതികള് നതിര്വ്വഹതിക്കുന്നതതിനം 
പട്ടതികജാതതി പട്ടതികവര്ഗ് വ തിഭാഗക്ാര്ക്് 
എതതിസരയുള്ള അതതിക്രമങ്ങള് തെയുന്നതതിനം 
‘1995 സല പൗരാവകാശ െംരക്ഷണ നതിയമവം, 
1989 -സല അതതിക്രമങ്ങള് തെയാനള്ള 
നതിയമവം പാര്ലസമറെ് പാൊക്തിയതിട്ടുണ്്.  
ഇത്രം കുറ്റകൃതത്യങ്ങള് നെത്ന്നവസര 
വ തിൊരണ സെയ്യുന്നതതിനായും അതതിക്രമങ്ങള്ക്് 
ഇരയായവര്ക്് ആശത്വാെവം പുനരേതിവാെവം 
നല്കുന്നതതിനമായതി പ്രകതത്യക കകാെതതി 

നതിലവ തിലുണ്്

നാഷണൽ ്ക്രം സറകക്ാര്ഡ്െ് ബ്യൂകറായുസെ 
കണക്നെരതിച് 2016-17-ൽ 267 കകസുകള് 
രജതിസ്റര് സെയ്ത. നഷ്പരതിഹാരമായതി 251.69 
ലക്ഷം രൂപ വ തിതരണം സെയ്ത. 2017-18 
ആഗെ്റ്റ് 31 വസര 96 കകസുകള് രജതിസ്റര് 
സെയ്യുകയും നഷ്പരതിഹാരമായതി 83.65 ലക്ഷം 
രൂപ വ തിതരണം സെയ്തിട്ടുണ്്. വ തിശദാംശങ്ങള് 
അനുബന്ം 4.3.23-ൽ സകാടുത്തിരതിക്കുന്നു.
 

പട്ടികജാതടി ഉപപദ്ധതടി 
പ്കാരമുള്ള പരടിപാെടികളടിടല 
നടിര്ണായക വടിെവനടികത്തൽ  
(കകാര്പ്സ് ഫണ)്
മനഷത്യവ തിഭവകശഷ തി വ തികെനം, 
അെതിസ്ാനാവശത്യങ്ങള്, ൊ്ത്തിക വ തികെനം 
എന്നതിവയ്ക് പ്രകതത്യക ഊന്നൽ നല്കതിസക്ാണ്് 
പട്ടതികജാതതി ഉപപദ്ധതതിയനെരതിച്ചുള്ള 
പരതിപാെതികളുസെ നതിര്ണ്ായക വ തിെവ നതികത്ല തിന് 
കപ്രാജക്ടുകളുസെ അെതിസ്ാനത്തിൽ വ തിവ തിേ 
പദ്ധതതികള്ക്് േനെഹായം നൽകതി വരുന്നു. 
2014-15 മുതൽ ജനെംഖത്യാെതിസ്ാനത്തിൽ 
ജതിലെകള്ക്് വ തിഹതിതത്തിസറെ മൂന്നതിസലാന്നു 
തക അനവദതിക്കുന്നു. പട്ടതികജാതതി/
പട്ടതികവര്ഗ്ക്ാര്ക്കുള്ള ജതിലൊതല െമതിതതി 
25 ലക്ഷം രൂപ വസരയുള്ള കപ്രാജക്ടുകള് 
അനവദതിക്കുന്നു, 25 ലക്ഷം രൂപയ്ക് മുകളതിൽ 
വരുന്ന പദ്ധതതികള്ക്് അനമതതി നല്കുന്നത് 
െംസ്ാനതല വര്ക്തിംഗ് ഗ്രൂപ്പുകള്/സ്ഷത്യൽ 
വര്ക്തിംഗ് ഗ്രൂപ്പുകളായതിരതിക്കും.  2016-17-ൽ 
െ തികതിത്ാ െഹായം, ദുരതിതാശത്വാെ ഫണ്്, െത്വയം 
പരത്യാപ്ഗ്ാമം പദ്ധതതി, സമാ്ബൽ സമഡതിക്ൽ 
യൂണതിറ്റ് ആരംഭതിക്ൽ, നവരീകരണ പ്രവൃത്തികള്, 
കുെതിസവള്ള പദ്ധതതി, സമഷരീനറതിയും ഉപകരണങ്ങളും 
വാങ്ങൽ എന്നരീ പരതിപാെതികള് പ്രെ്തത പദ്ധതതി 
പ്രകാരം നെ്പെ തിലാക്തി.  2012-13 മുതൽ 2017-18 
വസരയുള്ള ഈ പദ്ധതതിയുസെ വ തിഹതിതവം സെലവം 
അനുബന്ം 4.3.24 -ൽ നല്കതിയതിരതിക്കുന്നു. 

പൂള്ഡ്് ഫണ്  
കപ്രാജക്െ് അെതിസ്ാനത്തിൽ പട്ടതികജാതതി 
പട്ടതികവര്ഗ് കമഖലയതിൽ പദ്ധതതികള് 
ആവ തിഷ്കരതിക്കുന്നതതിന് കവണ്തി പട്ടതിക ജാതതി 
ഉപപദ്ധതതി പ്രകാരവം പട്ടതികവര്ഗ് ഉപപദ്ധതതി 
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അദ്ധ്യായം 4, സയാമൂഹധ്സസവനം

കബയാക്് - 4.3.6
പട്ഥിേജയാതഥി വഥിേസനത്ഥിനുള്ള പ്ധയാന പദ്ധതഥിേള്

പദ്ധതഥിേളുടെ 
കപര്

ലക്്യം കനട്ം

വതിദത്യാഭത്യാെ 
പരതിപാെതികള്

 താസെപറയുന്ന വതിഭാഗങ്ങളതിലായതി 
വതിദത്യാഭത്യാെ െഹായം നല്കൽ
• പ്രരീ സമട്രതിക് വതിദത്യാഭത്യാെം
• കപാെ്റ്റ് സമട്രതിക് വതിദത്യാഭത്യാെം
• കമാഡൽ റെതിഡന്ഷത്യൽ െ്കൂളുകളുസെ 
നെത്തി്പെ്
• ഐ.െതി.ഐ കളുസെ നെത്തി്പെ്

2016-17 വര്ഷം വതിദത്യാഭത്യാെ പദ്ധതതികള്ക്ായതി 132.59 
കകാെതി രൂപ സെലവെതിചതിട്ടുണ്്.  പ്രാഥമതിക വതിദത്യാഭത്യാെ െഹായം 
133420 വതിദത്യാര്ഥതികള്ക്കും, പ്രരീ-സമട്രതിക് ലം്ം ഗ്ാറെ് 392836 
വതിദത്യാര്ഥതികള്ക്കും ലഭത്യമായതി.  182780 വതിദത്യാര്ഥതികള്ക്് കക� 
െഹായമായതി കപാെ്റ്റ് സമട്രതിക് കസ്കാളര്ഷതി്പെ് ലഭത്യമായതി.  2322 
പട്ടതികജാതതി വതിദത്യാര്ഥതികള്ക്് ലാപ് കൊപ്പും, 313 സമഡതിക്ൽ 
വതിദത്യാര്ഥതികള്ക്് സസ്റതകസ്കാപ്പും  1199 വതിദത്യാര്ഥതികള്ക്് അയ്ങ്ാളതി 
കസ്കാളര്ഷതിപ്പും, 657 വതിദത്യാര്ഥതികള്ക്് എന്ട്രന്െ് പരതിശരീലനവം 
നല്കതി.  പട്ടതിക ജാതതി വതിദത്യാര്ഥതികള്ക്് 2016-17ൽ നല്കതിയ ലം്ം 
ഗ്ാറെ്, ്സ്റ്പെറെ്, കപാക്റ്റ് മണതി, താമെ ൌകരത്യത്തിനള്ള 
ഫരീെ് എന്നതിവ െംബന്ധതിച വതിവരങ്ങള് അനുബന്ം 4.3.19 ൽ 
സകാടുത്തിരതിക്കുന്നു.

ഭവന നതിര്മ്ാണ 
പദ്ധതതി

•ഭവന രഹതിതരായ പട്ടതികജാതതി 
 കുടുംബങ്ങള്ക്് പുതതിയ ഭവന  
 നതിര്മ്ാണം
•ഭാഗരീകമായതി നതിര്മ്തിച ഭവനങ്ങളുസെ 
പൂര്ത്രീകരണം
•ജരീര്ണ്തിച ഭവനങ്ങളുസെ പുനരുദ്ധാരണം

2016-17-ൽ  പദ്ധതതി വെതി 14,956 കുടുംബങ്ങള്ക്് പ്രകയാജനം 
ലഭതിച്ചു  (ചഥിത്ം 4.3.7).  2017-18-ൽ 2017 ആഗെ്റ്റ് 31 വസര, 
7000 ഭവനങ്ങള് നതിര്മ്തിക്കുന്നതതിന് അനമതതി നല്കുകയുണ്ായതി.  
അവയുസെ നതിര്മ്ാണ പ്രവര്ത്നങ്ങള് പുകരാഗമതിച്ചു വരുന്നു 
(അനുബന്ം 4.3.20)

ഭൂരഹതിതര്ക്് 
ഭൂമതി

അര്ഹതസ്പെട്ട പാവസ്പെട്ട ഭൂരഹതിതരായ 
പട്ടതികജാതതി കുടുംബങ്ങള്ക്് വരീടു 
നതിര്മ്തിക്ാന് സ്ലം വാങ്ങൽ

 2016-17-ൽ  174.89 കകാെതി  രൂപ  പദ്ധതതിക്്  സെലവെതിച്ചു  (100%)  
4465 കപര്ക്് പ്രകയാജനസ്പെടുകയും  സെയ്ത 2017-18 വര്ഷം 
പ്രെ്തത പദ്ധതതിയ്കായതി 2017 ആഗെ്റ്റ് 31 വസര 180 കകാെതി രൂപ 
അനവദതിക്കുകയും 1384 ഗുണകഭാക്താക്ള്ക്ായതി  29.60 കകാെതി രൂപ 
സെലവെതിക്കുകയും സെയ്ത. (അനുബന്ം 4.3.21) 

പട്ടതിക  
ജാതതിയതിൽ   സപട്ട 
ദുര്ബല  
വതിഭാഗ  
ങ്ങള്ക്കുള്ള   
വതികെന  
പരതിപാെതി 
കള്

•	പട്ടതികജാതതിയതിൽസ്പെട്ട പാവസ്പെട്ട 
ദുര്ബല വതിഭാഗങ്ങളതിസല ഭൂരഹതിത, 
ഭവനഹരഹതിത കുടുംബങ്ങള്ക്് 
5 സെറെ് ഭൂമതി വാങ്ങാനം വരീടു 
നതിര്മ്തിക്ാനം ൊ്ത്തിക െഹായവം 
പുനരേതിവാെവം
• ദുര്ബല വതിഭാഗങ്ങള്ക്് വതിദത്യാഭത്യാെം, 
െതികതിത്, കുെതിസവള്ളം, ്വദയുതതി, കറാഡ്, 
അെതിസ്ാന സൌകരത്യം, വാര്ത്ാ 
വതിനതിമയ ശംഖല തെങ്ങതിയവ 

2016-17-ൽ പദ്ധതതിക്ായതി 17.43 കകാെതി രൂപ സെലവെതിച്ചു.  378 
കുടുംബങ്ങള്ക്്  ഭവന നതിര്മ്ാണത്തിനം 210 ഭവനങ്ങള്ക്്  ഭൂമതി 
വാങ്ങുന്നതതിനം ഈ പദ്ധതതി വെതി േനെഹായം ലഭതിച്ചു, 

ആകരാഗത്യ 
പദ്ധതതി  ഗുരുതര 
മായതി അസുഖ 
ബാേതിതരായ 
വര്ക്് 
ൊ്ത്തിക  
െഹായം

കാന്െര്, ഹൃദയം, വൃക്, മസ്തതിഷ്കം 
തെങ്ങതിയ അവയവങ്ങളതിൽ ഗുരുതരമായതി 
കരാഗം ബാേതിച പട്ടതികജാതതിയതിൽസ്പെട്ട 
ദാരതിദ കരഖയ്ക് താസെയുള്ള നതിര്േനര്ക്് 
കഡാക്െര്മാരുസെ ശുപാര്ശ പ്രകാരം 
േനെഹായം നല്കുന്നു

2016-17-ൽ 18.80 കകാെതി രൂപ െതികതിത്ാ െഹായമായതി 23073 കപര്ക്് 
നല്കതി.  29 കഹാമതികയാ ആകരാഗത്യ പരതിപാലന കക�ങ്ങള് െജ്മാക്തി.  
പാലക്ാെ്, ഇടുക്തി, സകാലെം, കാെര്കഗാഡ് എന്നരീ ജതിലെകളതിൽ  
സമാ്ബൽ സമഡതിക്ൽ യൂണതിറ്റുകള് ആരംഭതിക്കുന്നതതിനായതി 91.95 
ലക്ഷം രൂപ സെലവെതിക്കുകയും സെയ്ത.

പട്ടതിക ജാതതി സപ 
ണ്കുട്ടതികളുസെ 
വതിവാഹ ത്തിന 
േന െഹായം

 പട്ടതികജാതതിയതിൽ സപട്ട 
മാതാപതിതാക്ളുസെ സപണ്മക്ളുസെ 
വതിവാഹ സെലവതിസറെ ൊ്ത്തിക ഭാരം 
കുറയ്കാന് ൊ്ത്തിക െഹായം

2016-17-ൽ 52.60 കകാെതി രൂപ പദ്ധതതിയ്കായതി സെലവെതിക്കുകയും 10523 
കപര്ക്് പ്രകയാജനസ്പെടുകയും സെയ്ത.         2017-18-ൽ 13.75 
കകാെതി രൂപ അനവദതിച്ചു നല്കുകയും  2017 ആഗെ്റ്റ് 31 വസര 2735 
കുടുംബങ്ങള്ക്് പ്രകയാജനസ്പെടുകയും സെയ്ത

െത്വയം സതാെതിൽ 
പദ്ധതതി

പട്ടതികജാതതിയതിൽ സ്പെട്ടവരുസെ പുതതിയ 
െംരംഭങ്ങള്ക്് ൊ്ത്തിക െഹായം 

2016-17-ൽ 3.68 കകാെതി രൂപ സെലവെതിക്കുകയും 542 കപര്ക്് 
പ്രകയാജനം ലഭതിക്കുകയും സെയ്ത.  2017-18-ൽ 2017 ആഗെ്റ്റ് 31 
വസര 58  കപര്ക്് പദ്ധതതി വെതി പ്രകയാജനം ലഭതിച്ചു.  (അനുബന്ം 
4.3.22)

  അവലംബം: പട്ടികജാതടി വടികസന വകുപ്്
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സാമ്പത്തിക അവല�ാകനം 2017, ലകരള സംസ്ാന ആസൂത്രണ ല�ാര്ഡ്  

പ്രകാരവം പൂള്ഡ് ഫണ്ായതി ഒരു വ തിഹതിതം 
വകയതിരുത്ന്ന െംവ തിോനമാണ് പൂള്ഡ് 
ഫണ്്. ഇതപ്രകാരം വ തിവ തിേ വ തികെന 
വകുപ്പുകളും ഏജന്െതികളും കപ്രാജക്ടുകള് 
തയ്ാറാക്തി െംസ്ാന ആസൂ്ണ കബാര്ഡതിന 
െമര്്പെ തിക്കുകയും െംസ്ാന ആസൂ്ണ 
കബാര്ഡ് പരതികശാേതിചകശഷം ഉപയുക്തമായവ 
െംസ്ാനതല വര്ക്തിംഗ് ഗ്രൂപ്പുകള്/
സ്ഷത്യൽ വര്ക്തിംഗ് ഗ്രൂ്പെ തിസറെ പരതിഗണനയ്ക് 
കവണ്തി പട്ടതികജാതതി/ പട്ടതികവര്ഗ് വ തികെന 
വകുപ്പുകളതികലക്യയ്ക്കുന്നു.  2012-13 മുതൽ 2017-18 
(2017 ആഗെ്റ്റ് 31) വസരയുള്ള ഈ പദ്ധതതിയുസെ 
വ തിഹതിതവം സെലവം അനുബന്ം 4.16-ലും ചഥിത്ം 
4.3.8-ലും സകാടുത്തിരതിക്കുന്നു. 

പട്ടികജാതടി ഉപപദ്ധതടിയ്കള്ള 
പ്കത്യക കക�സഹായം

പട്ടതികജാതതി കുടുംബങ്ങളുസെ ൊ്ത്തിക 
ഉന്നമന പരതിപാെതികള്ക്ായതി കക�െര്ക്ാരതിൽ 
നതിന്നും ലഭതിക്കുന്ന െഹായമാണ് പട്ടതികജാതതി 

ഉപപദ്ധതതിക്കുള്ള പ്രകതത്യക കക� െഹായം. 
ഒരു പദ്ധതതിയുസെ രരീതതി ഇതതിൽ വരുന്നതിലെ. 
പ്രെ്തത തക കക� െര്ക്ാര്, െംസ്ാന 
െര്ക്ാര്,  തകദ്ശഭരണ സ്ാപനങ്ങളുസെ 
പദ്ധതതികള് എന്നതിവയതിസല നതിര്ണ്ായക 
വ തിെവനതികത്ന്നതതിന് െഹായമാവന്നു. 
പട്ടതികജാതതി ഉപപദ്ധതതിക്കുള്ള പ്രകതത്യക 
കക�െഹായ പ്രകാരം ലഭതിക്കുന്ന 
ആസക േനെഹായത്തിസറെ 75 
ശതമാനം തക ജതിലെകളതിസല   പട്ടതികജാതതി 
ജനെംഖത്യയുസെ അെതിസ്ാനത്തിൽ ജതിലൊ 
കളക്െര്മാര്ക്്നല്കുന്നുണ്്. കശഷ തിക്കുന്ന 25 
ശതമാനം തക പട്ടതികജാതതി വ തികെനവകു്പെ് 
ഡയറക്െര്  ്കകാരത്യം സെയ്യും. 
പട്ടതികജാതതി കുടുംബങ്ങള്ക്് െബ്െതിഡതിയും 
േനകാരത്യസ്ാപന േനെഹായവം അെങ്ങതിയ 
വരുമാനദായകമായ പ്രവര്ത്നങ്ങള് ഈ 
പദ്ധതതിപ്രകാരം ഏസറ്റടുക്ാവന്നതാണ്. 
2012-13 മുതൽ 2017-18 വസരയുള്ള പട്ടതികജാതതി 
ഉപപദ്ധതതിക്കുള്ള പ്രകതത്യക കക�െഹായ 
വ തിഹതിതവം സെലവം അനുബന്ം 4.3.26-ൽ 
നൽകതിയതിരതിക്കുന്നു. 

ചഥിത്ം 4.3.7
2012-13 മുതൽ 2016-17 വടര ഭവന പദ്ധതഥിയഥിൽ നഥിന്നും പ്കയയാജനം ലഭഥിച  

കുടുംബങ്ങളുടെ എണ്വം പദ്ധതഥിയടെ വഥിഹഥിതവം ടചലവം
(രൂപ ലക്ത്ഥിൽ)
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അവലംബം: പട്ടികജാതടി വടികസന വകുപ്്
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ചഥിത്ം 4.3.8
2012-13 മുതൽ 2017-18 വടര പൂള്ഡ് ഫണ്് ഇനത്ഥിലുള്ള പദ്ധതഥിേളുടെ 

വഥിഹഥിതവം ടചലവം (രൂപ ലക്ത്ഥിൽ)
 

      അവലംബം: പട്ടികജാതടി വടികസന വകുപ്്
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പട്ടികവര്ഗ വടികസനവകുപ്ടിടറെ 
പരടിപാെടികള്
പട്ടതിക വര്ഗക്ാരുസെ  കക്ഷമത്തിന് കവണ്തിയുള്ള  
പട്ടതികവര്ഗ ഉപപദ്ധതതി അഞ്ാം പഞ്വത്ര 
പദ്ധതതിക്ാലത്ാണ് (1974-75) നതിലവ തിൽ 
വന്നത്.  ഒരു ഉപ പദ്ധതതി െമരീപനത്തിലൂസെ പട്ടതിക 
വര്ഗക്ാര്ക്് പ്രകതത്യക പരതിഗണന നൽകുക 
എന്നതാണ് പട്ടതിക വര്ഗ ഉപപദ്ധതതിയുസെ ലക്ഷത്യം.  
1983-84 മുതൽ പദ്ധതതിയുസെ െമരീപനത്തിൽ 
പലവ തിേ മാറ്റങ്ങള് വരതികയും ഇക്പൊള് അത് 
ജതിലൊതലത്തിൽ വ തികക�രീകരതിക്കുകയും 
സെയ്തിട്ടുണ്്.  73, 74 ഭരണഘെനാ കഭദഗതതികള്ക്് 
കശഷം,  പട്ടതികവര്ഗ വ തിഭാഗങ്ങളുസെ വ തികെനവം 
കക്ഷമവമായതി ബന്ധസ്പെട്ട വത്യക്തമായ 
ചുമതലകള് തകദ്ശഭരണ സ്ാപനങ്ങസള 
ഏൽ്പെ തിക്കുകയുണ്ായതി.   

കകരളത്തിസല ആദത്യസത് (1976) െംകയാജതിത 
പട്ടതികവര്ഗ് വ തികെന കപ്രാജക്ൊണ് (ഐ.റ്റതി.
ഡതി.പ തി) അട്ട്പൊെതിയതിസല പട്ടതികവര്ഗ വ തികെന 
കബ്ാക്്. പ തിന്നരീെ് പട്ടതിക വര്ഗ വ തിഭാഗത്തിസറെ 
പുകരാഗതതിക്ായതി പ്രകതത്യക അേതികാര 

പരതിേതിയതിൽ ആറതിലേതികം ഐ.റ്റതി.ഡതി.പ തി-കള് 
കൂെതി രൂപരീകരതിച്ചു. ഐ.റ്റതി.ഡതി.പ തി പ്രകദശത്തിന് 
പുറസമ അേതിവെതിക്കുന്ന പട്ടതിക വര്ഗ ക്ാരുസെ 
വ തികെനം ഇക്പൊള് 10 പട്ടതികവര്ഗ വ തികെന 
ഓഫരീസുകള് മുകഖനയാണ് (റ്റതി.ഡതി.ഒ കള്) 
നെ്പെ തിലാക്കുന്നത്.   

വളസര പ്രകതത്യകതയുള്ള െകങ്ത ആവാെ 
രരീതതികളും, ൊംസ്ക്കാരതിക ആൊരങ്ങളും, 
പാര്രത്യ െവ തികശഷതകളും  ഉള്ളതതിനാൽ 
പട്ടതിക വര്ഗ െമൂഹം വനത്തിസറെ 
ഉള്പ്രകദശങ്ങളതികലാ െമരീപകത്ാ കക�രീകരതിച് 
അേതിവെതിച്ചുവരുന്നു.  ഇക്ാരത്യങ്ങള് 
പരതിഗണതിച്ചുസകാണ്്,  പട്ടതികവര്ഗക്ാസര 
െംരക്ഷ തിക്കുന്നതതിനം അതതിലൂസെ അവരുസെ 
വ തികെനം കനെതിസയടുക്ലുമാണ്  പട്ടതികവര്ഗ 
ഉപപദ്ധതതിയുസെ ത�ം. ഇതനെരതിച്, 
െംസ്ാനസത് പട്ടതികവര്ഗ ജനെംഖത്യയുസെ 
(1.45 ശതമാനം) അനപാതത്തിലേതികം 
തക പട്ടതികവര്ഗക്ാരുസെ പ്രകതത്യക 
വ തികെനത്തിനായതി വകയതിരുത്ന്നുണ്്. 
ബഡ്ജറ്റതിൽ പട്ടതികവര്ഗ ഉപപദ്ധതതിക്് 
വകയതിരുത്ന്ന തക െംസ്ാനസത് പട്ടതികവര്ഗ 
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വ തിഭാഗങ്ങളുസെ വ തികെനത്തിന് കവണ്തിമാ്ം 
സെലവെതിക്കുന്നതതിന കവണ്തിയുള്ളതാണ്.   2016-
17-ൽ െംസ്ാന ബഡ്ജറ്റതിസറെ 2.84 ശതമാനവം 
2017-18-ൽ 2.83 ശതമാനവം തക  പട്ടതികവര്ഗ 
ഉപപദ്ധതതിക്ായതി വകയതിരുത്തിയതിട്ടുണ്്.

പട്ടതികവര്ഗ വ തികെനത്തിനായുള്ള  പ്രോന 
വ തിഭവ ക്ാതസ്സുകള് (i) െംസ്ാന പദ്ധതതി 
വ തിഹതിതം, (ii) കക�ാവ തിഷ്കൃത പരതിപാെതികളതിസല 
പട്ടതിക വര്ഗ ഉപപദ്ധതതിവ തിഹതിതം, (iii) പട്ടതികവര്ഗ 
ഉപപദ്ധതതിയുസെ പ്രകതത്യക കക�വ തിഹതിതം, 
(എെ്.െതി.എ റ്റു റ്റതി.എെ്.പ തി.) ഭരണഘെന 
ആര്ട്ടതിക്തിള് 275(1) പ്രകാരമുള്ള േനെഹായം, 
പട്ടതികവര്ഗ മാ�ലയം മുകഖന നെ്പെ തിലാക്കുന്ന 
മറ്റു പരതിപാെതികളുസെ വ തിഹതിതം, (iv) േനകാരത്യ 
സ്ാപനങ്ങളുസെ േനെഹായം എന്നതിവയാണ്.   

2016-17-ൽ പട്ടതികവര്ഗ വ തികെനവകു്പെ തിന് 
അനവദതിച 526.65 കകാെതി രൂപയതിൽ 475.41 
കകാെതി രൂപ (90.33 ശതമാനം) സെലവെതിച തിട്ടുണ്്. 
2017-18-ൽ പട്ടതികവര്ഗ വ തികെനത്തിനായതി 
നരീക്തിസവച തിട്ടുള്ള ആസക െംസ്ാന പദ്ധതതി 
വ തിഹതിതം 751.08 കകാെതി രൂപയാണ്. ഇതതിൽ 

575.08 കകാെതി രൂപ (76.57ശതമാനം)  
പട്ടതികവര്ഗ വ തികെന വകു്പെ തിനം 176.00 
കകാെതി  രൂപ (23.43ശതമാനം) തകദ്ശഭരണ 
സ്ാപനങ്ങള്ക്കും നൽകുകയുണ്ായതി. 50 
ശതമാനം, 100 ശതമാനം എന്നരീ കക�ാവ തിഷ്കൃത 
പദ്ധതതികള്ക്ായുള്ള കക�വ തിഹതിതമായതി  
യഥാക്രമം 21.30 കകാെതി രൂപയും 105.02 കകാെതി 
രൂപയും വകയതിരുത്കയുണ്ായതി. ഇതകൂൊസത 
13.00 കകാെതിരൂപ പട്ടതികവര്ഗ ഉപപദ്ധതതിക്കുള്ള 
പ്രകതത്യക കക�െഹായമായും പ്രതരീക്ഷ തിക്കുന്നു.  
2016-17-ലും 2017-18 (2017 ആഗെ്റ്റ് 31 
വസര)-ലും സെലവായ തകയുസെ വ തിവരങ്ങള് 
അനുബന്ം 4.3.27-ലും പട്ടതികവര്ഗ വ തികെന 
വകു്പെ് നെ്പെ തിലാക്തിയ പരതിപാെതികളുസെ 
ഭൗതതികകനട്ടങ്ങള് അനുബന്ം 4.3.28-ലും 
സകാടുത്തിട്ടുണ്്.

പ�ണാം പഞ്ചവത്സര 
പദ്ധതടിയുടെ അവകലാകനം
പ�ണ്ാം പഞ്വത്ര പദ്ധതതിക്ാലസത് 
െംസ്ാന പദ്ധതതി വ തിഹതിതമായ 95010.00 
കകാെതി രൂപയതിൽ പട്ടതിക വര്ഗ ഉപ പദ്ധതതിക്ായതി 

പട്ഥിേ 4.3.19
പ�ണ്യാം പഞ്വത്ര പദ്ധതഥിയഥിൽ വേയഥിരുത്ഥിയ പട്ഥിേ വർഗ ഉപ പദ്ധതഥിയടെ 

വഥിഹഥിതവം ടചലവം 
(തുേ കേയാെഥിയഥിൽ)
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2012-13 325.05 2.32 123.62 162.17 102.00 201.43 205.33

2013-14 389.85 2.29 124.30 183.11 136.89 265.55 267.10

2014-15 600.00 3.00 139.22 185.44 121.61 460.78 390.46

2015-16 604.50 3.02 139.22 225.83 149.64 465.28 366.69

2016-17 682.80 2.84 156.00 216.87 107.53 526.80 480.77

ആടേ 2602.25 2.74 682.36 973.42 617.67 1919.84 1710.37
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2602.25 കകാെതി രൂപ വകയതിരുത്തിയതിട്ടുണ്്.   
പതതിസനാന്നാം പഞ്വത്ര പദ്ധതതിയതിൽ 
അനവദതിച 2.05 ശതമാനം തകസയക്ാള് വളസര 
ക്കൂടുതലാണ് പ�ണ്ാം പഞ്വത്ര പദ്ധതതിയതിൽ 
പട്ടതിക വര്ഗക്ാരുസെ ഉന്നമനത്തിനായതി 
അനവദതിച 2.74 ശതമാനം തക.  2012-13 മുതൽ 
2015-16 വസരയുള്ള കാലയളവ തിൽ പട്ടതികവര്ഗ 
വ തികെന വകു്പെ തിസറെയും  തകദ്ശ ഭരണ 
സ്ാപനങ്ങളുസെയും പദ്ധതതി വ തിഹതിതവം സെലവം 
പട്ഥിേ 4.3.19 -ൽ സകാടുത്തിരതിക്കുന്നു.

പട്ടതികവര്ഗ വ തികെന വകു്പെ് നെ്പെ തിലാക്കുന്ന 
പ്രോന പരതിപാെതികള് വ തിദത്യാഭത്യാെം, പാര്്പെ തിെം, 
ആകരാഗത്യം, ൊമൂഹതിക-ൊ്ത്തിക ഉന്നമനം, 
നതിയമപരതിരക്ഷ എന്നതിങ്ങസന സപാതവായതി തരം 
തതിരതിക്ാം. 2016-17, 2017-18 (ആഗെ്റ്റ് 31, 2017 
വസര) എന്നരീ വര്ഷങ്ങളതിൽ വകു്പെ് നെ്പെ തിലാക്തിയ 
പ്രോന പരതിപാെതികളുസെ ലക്ഷത്യങ്ങളും കനട്ടങ്ങളും 
കബയാക്് 4.3.7-ൽ നൽകുന്നു. 
 
കകാര്പ്സ് ഫണ്
ഈ പരതിപാെതി പ്രകാരം വ തിവ തിേ വ തികെന 
പ്രവര്ത്നങ്ങള് ഏസറ്റടുക്ാന് 2016-17-
ൽ 5,057.69 ലക്ഷം രൂപ നരീക്തിവയ്ക്കുകയും  
അതതിൽ 4,754.41 ലക്ഷം രൂപ (94 ശതമാനം) 
സെലവെതിക്കുകയും സെയ്തിട്ടുണ്്. െത്വയം 
സതാെതിലുകള്, ്വദഗ്ദ്ധത്യ വ തികെനം, 
ജലവ തിതരണവം ശുെരീകരണവം, 
വാര്ത്ാവ തിനതിമയ ൌകരത്യങ്ങള്, നെ്പൊലങ്ങള്, 
ൊകങ്തതിക വ തിദത്യ ്കമാറ്റം, വ തിദത്യാഭത്യാെം  
സമചസ്പെടുത്ൽ, ആകരാഗത്യം തെങ്ങതിയവയാണ് 
കകാര്്പെെ് ഫണ്തിസല പ്രോന ഘെകങ്ങള്.     
2012-13 മുതൽ 2017-18 വസര (2017 ആഗെ്റ്റ് 
31 വസര) ഉള്ള കകാര്്പെെ് ഫണ്തിസറെ വ തിഹതിതവം 
സെലവം െംബന്ധതിച വ തിവരം അനുബന്ം 
4.3.37 ലും, ചഥിത്ം 4.3.10 -ലും ജതിലെ തതിരതിച്ചുള്ള 
2017-18 -സല വ തിവരങ്ങള് അനുബന്ം 
4.3.38-ലും നൽകതിയതിരതിക്കുന്നു. 

അധടിക പട്ടിക വര്ഗ 
ഉപപദ്ധതടിയ്കള്ള വടിഹടിതം 
(എ.റ്ടി.എസ.്പടി.ഫണ)്/പ്കത്യക 
പാകക്ജ്
െംസ്ാനസത് പട്ടതികവര്ഗ െകങ്തങ്ങളതിൽ 

വെതിക്കുന്ന പട്ടതികവര്ഗക്ാരുസെ ൊമൂഹതിക 
ൊ്ത്തിക വ തികെനത്തിന് കവണ്തി ൊോരണ 
വകയതിരുത്ന്ന പട്ടതികവര്ഗ വ തിഹതിതത്തിന് 
പുറസമ ഒരു പ്രകതത്യക പാകക്ജായാണ് എ.റ്റതി.
എെ്.പ തി. ഫണ്് വകയതിരുത്ന്നത്.  2014-15-ൽ  
150 കകാെതി രൂപ തതിരസഞ്ഞടുത് െകങ്തങ്ങളതിസല 
പട്ടതികവര്ഗക്ാരുസെ െംകയാജതിത സുസ്തിര 
വ തികെനത്തിനകവണ്തിയുള്ള ഒരു പുതതിയ 
ഉദത്യമമായതി വകയതിരുത്കയുണ്ായതി.  2015-16 ലും 
2016-17 ലും ഈ പദ്ധതതി തെര്ന്നു.  2016-17 ൽ 
ഈ പദ്ധതതിയതിലൂസെ ഭവന നതിര്മ്ാണത്തിനാണ് 
പ്രാോനത്യം നൽകതിയത്.  2017 ആഗെ്റ്റ് 31 
വസരയുള്ള കണക്നെരതിച് ഈ പദ്ധതതിയുസെ 
സെലവ് 156.44 കകാെതി രൂപയാണ്.  ഇത 
െംബന്ധതിച വ തിശദാംശങ്ങള് അനുബന്ം 
4.3.39-ൽ സകാടുത്തിട്ടുണ്്.

അംകബദ്ക്ര് ടസറ്ടിൽടമറെ് 
ടഡ്വലപ്്ടമറെ് സ്ക്കരീം (മുമ്പുള്ള 
എ.റ്ടി.എസ.്പടി.ഫണ് / പ്ത്യക 
പാകക്ജ)്

2017-18 വാര്ഷ തിക പദ്ധതതിയതിൽ ‘എ.റ്റതി.എെതി.
പ തി.ഫണ്് / പ്രതത്യക പാകക്ജ്’  എന്ന പദ്ധതതി 
അംകബദ്ക്ര് സെറ്റതിൽസമറെ് സഡവല്പെ്സമറെ് 
സ്ക്കരീം എന്ന് പുനര്നാമകരണം സെയ്ത് 100 
കകാെതി രൂപ വകയതിരുത്തി.  പട്ടതിക വര്ഗ വ തികെന 
വകു്പെ്,  സതരസഞ്ഞടുത്  90 കകാളനതികളതിൽ  ഈ 
പദ്ധതതി നെ്പെ തിലാക്ാന് ഉകദ്ശതിക്കുന്നു.  

 
പട്ടികവര്ഗ ഉപപദ്ധതടിക്കു 
കവണടിയുള്ള പ്കത്യക 
കക�സഹായം
(എസ.്സടി.എ റ്റു റ്ടി.എസ.്പടി)
െംസ്ാന പദ്ധതതികള്ക്കു പുറകമ 
കക�െര്ക്ാരതിൽ നതിന്ന് അേതിക വ തിഹതിതമായതി 
ലഭത്യമാകുന്ന  ഫണ്ാണ് പട്ടതിക വര്ഗ 
ഉപപദ്ധതതിക്കുള്ള പ്രകതത്യക കക�െഹായം. ഈ 
പദ്ധതതിയതിലൂസെ പട്ടതിക വര്ഗ് കുടുംബങ്ങള്ക്് 
പ്രകയാജനസ്പെടുന്ന വ തിദത്യാഭത്യാെം, 
ആകരാഗത്യം,  സതാെതിൽ പ്രദാനം സെയ്യുന്ന 
വരുമാനദായക പ്രവര്ത്നങ്ങള് എന്നതിവ 
ഏസറ്റടുക്കുന്നതതിന് ഉകദ്ശതിക്കുന്നു. 2009-10 
മുതൽ 2017-18 വസര (ആഗെ്റ്റ് 31, 2017 
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സാമ്പത്തിക അവല�ാകനം 2017, ലകരള സംസ്ാന ആസൂത്രണ ല�ാര്ഡ്  

കബയാക്് 4.3.7
പട്ഥിേവർഗ വഥിേസന വകുപ്ഥിടറെ പ്ധയാന പരഥിപയാെഥിേള്

പരഥിപയാെഥി യടെ 
കപര് ലക്്യങ്ങള്

 
കനട്ങ്ങള്

വ തിദത്യാഭത്യാെ 
പരതിപാെതികള്

* പ്രരീ സമട്രതിക് പഠനം
*കപാെ്റ്റ് സമട്രതിക് പഠനം
*മാതൃകാ റെതിഡന്ഷത്യൽ 
െ്കൂളുകളതിസല പഠനം 
*െത്വാശ്രയ കകാകളജുകളതിസല  
പഠനം
തെങ്ങതിയവയ്ക് വ തിദത്യാഭത്യാെ 
േനെഹായം നൽകൽ.

2016-17-ള് പ്രരീസമട്രതിക് പഠനത്തിന് 3.69 കകാെതി രൂപ സെലവെതിച് 
14918 വതിദത്യാര്ത്ഥതികള്ക്് പ്രകയാജനം നൽകതി.  ഇകത 
കാലയളവതിൽ 25.00 കകാെതി രൂപ കപാെ്റ്റ് സമട്രതിക് പഠനത്തിന് 
സെലവെതിച് 12612 വതിദത്യാര്ത്ഥതികള്ക്് പ്രകയാജനം നൽകതി. 
2017-18ൽ (2017 ആഗെ്റ്റ് 31 വസര) പ്രരീസമട്രതിക് പഠനത്തിന് 
1.27 കകാെതി രൂപ സെലവെതിച് 1784 വതിദത്യാര്ത്ഥതികള്ക്കും കപാെ്റ്റ് 
സമട്രതിക് പഠനത്തിന് 12.00 കകാെതി രൂപ സെലവെതിച് 15986 
വതിദത്യാര്ത്ഥതികള്ക്കും െഹായം ലഭതിച്ചു.  

2016-17-ൽ പട്ടതികവര്ഗ വതികെന വകു്പെ് വതിവതിേ വതിദത്യാഭത്യാെ 
പരതിപാെതികള് നെ്പെതിലാക്കുന്നതതിനായതി 155.30 കകാെതി രൂപ 
വകയതിരുത്തിയതതിൽ 121.40 കകാെതി രൂപ സെലവെതിച്ചു.  2017-
18 -ൽ (2017 ആഗെ്റ്റ് 31 വസര) 170.90  കകാെതി രൂപ 
വകയതിരുത്തിയതതിൽ 47.38 കകാെതി രൂപ സെലവെതിചതിട്ടുണ്്. 
(അനുബന്ം 4.3.29, 4.3.30, 4.3.31, 4.3.32) 

ഭവന 
പദ്ധതതി 

ഭവനരഹതിത പട്ടതിക വര്ഗ 
വതിഭാഗങ്ങള്ക്്പുതതിയ 
വരീടു നതിര്മാണത്തിന് േന 
െഹായം.

  2016-17-ൽ സപാത ഭവന നതിര്മ്ാണ പദ്ധതതി പ്രകാരമുള്ള 
വരീടുകളുസെ പണതി പൂര്ത്തിയാക്കുന്നതതിന് 50.47 കകാെതി രൂപ 
വകയതിരുത്കയും സമാത്ം തക സെലവെതിക്കുകയും സെയ്ത.  
കൂൊസത  എ.റ്റതി.എെ്.പതി. ഫണ്തിൽ  വകയതിരുത്തിയ 156.45 
കകാെതി രൂപയും  സെലവെതിക്കുകയുണ്ായതി.   

2017-18-ൽ (2017 ആഗെ്റ്റ് 31 വസര)സപാത ഭവന 
നതിര്മ്ാണ പദ്ധതതിക്് അനവദതിച 115.08 കകാെതി രൂപയതിൽ 
46.25 കകാെതി രൂപ സെലവെതിച്ചു.  (ചഥിത്ം 4.3.9 അനുബന്ം 
4.3.33, 4.3.34)

ആകരാഗത്യ 
പരതിപാെതി

ക്ഷയം, കുഷ്ം, സൊറതി, 
അരതിവാള് കരാഗം, 
ജലജനത്യകരാഗങ്ങള് 
മുതലായവയ്ക് േനെഹായം 
നൽകൽ

2016-17-ൽ 15.00 കകാെതി രൂപ ആകരാഗത്യ െംരക്ഷണ 
പ്രവര്ത്നങ്ങള്ക്് പദ്ധതതി വതിഹതിതമായതി വകയതിരുത്കയും 
14.78  കകാെതി രൂപ സെലവെതിക്കുകയും സെയ്ത.  2017-18 -ൽ 
20.00 കകാെതിരൂപ വകയതിരുത്തിയതതിൽ  13.47 കകാെതി രൂപ (2017 
ആഗെ്റ്റ് 31 വസര)സെലവായതിട്ടുണ്്.  (അനുബന്ം 4.3.35)

ഭൂരഹതിത പട്ടതിക 
വര്ഗ
ക്ാരുസെ 
പുനരേതി
വാെം

 ഭൂരഹതിത പട്ടതികവര്ഗ 
ക്ാര്ക്് മാസ്റര് ലൈാന് 
അെതിസ്ാനത്തിൽ ഒകരക്ര് 
മുതൽ പരമാവേതി അഞ്് 
ഏക്ര് വസര പരതിേതിക്് 
വതികേയമായതി ഭൂമതി നൽകുക.

ഈ പരതിപാെതിയതിൽ (2017 ആഗെ്റ്റ് 31 വസര)739  
കുടുംബങ്ങള്ക്് 278.96 ഏക്ര് ഭൂമതി വതിതരണം സെയ്തിട്ടുണ്്. 
ജതിലെതതിരതിച്ചുള്ള വതിവരങ്ങള്  അനുബന്ം 4.3.36-ൽ 
നൽകതിയതിരതിക്കുന്നു.

  
അവലംബം: പട്ടികവര്ഗ വടികസന വകുപ്്
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കബയാക്് 4.3.8
പട്ഥിേവർഗ വഥിേസന വകുപ്ഥിടറെ ഭരണ ചുമതലയഥിൽ ഉള്ള സ്ഥയാപനങ്ങള്

വതിദത്യാഭത്യാെ സ്ാപനങ്ങള് ആകരാഗത്യ സ്ാപനങ്ങള്
19 മാതൃക റെതിഡന്ഷത്യൽ വ തിദത്യാലയങ്ങള്
23 ഏകാദ്ധത്യാപക വ തിദത്യാലയങ്ങള്
13 നെ്െറതി വ തിദത്യാലയങ്ങള് 
9 കതിറെര്ഗാര്ട്ടനകള് 
7 ബാലവാെതി / വ തികാെ് വാെതി / ബാലവ തിജ്ാന കക�ങ്ങള്
പ്രാക്തന കഗാ് വര്ഗക്ാര്ക്കുള്ള ഏെ് സപരതി്പെതറ്റതിക് 
വ തിദത്യാഭത്യാെ കക�ങ്ങള്
106 പ്രരീസമട്രതിക് കഹാസ്റലുകള്
3 കപാെ്റ്റ് സമട്രതിക് കഹാസ്റലുകള്
12 പരതിശരീലന കക�ങ്ങള്
2 സതാെതിൽപരമായ പരതിശരീലന കക�ങ്ങള്

1 ആയുര്കവദ ആശുപ്തി
17 ആയുര്കവദ ഔഷേശാലകള്
5 ഔട്ട്കപഷത്യറെ് ക്തിനതിക്കുകള്
4 മതിഡ് ്വഫറതി കക�ങ്ങള്

           അവലംബം: പട്ടികവര്ഗ വടികസന വകുപ്്

അവലംബം: 4.3.9 
പട്ഥിേവർഗ വഥിേസന വകുപ്് നെപ്ഥിലയാക്ഥിവരുന് ഭവന പദ്ധതഥിയടെ വഥിഹഥിതവം ടചലവം
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  * (2017 ആഗസ്റ്് 31 വടര)
  അവലംബം: പട്ടികവര്ഗ വടികസന വകുപ്് & പ്ാന് ക്പേസ് റടികപ്ാര്ട്്

വസര)പട്ടതിക വര്ഗ ഉപപദ്ധതതിക്കുള്ള  പ്രകതത്യക 
കക� െഹായത്തിസറെ വ തിഹതിതവം സെലവം 

െംബന്ധതിച വ തിവരങ്ങള് അനുബന്ം 4.3.40-ൽ 
സകാടുത്തിരതിക്കുന്നു. 
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കകരള ഇന്സ്റടിറ്യൂട്് കഫാര് 
റടിസര്ച് ടട്രയടിനടിങ് ആറെ് 
ഡ്വലപ്്ടമറെ് സ്റഡ്രീസ് 
കഫാര് എസ.്സടി/എസ.്റ്ടി 

1970-ൽ കദശരീയ മാതൃകയതിൽ സ്ാപ തിച 
്ട്രബൽ റതിെര്ച് ആറെ് സട്രയതിനതിംഗ് 
സെറെറാണ് പ തിന്നരീെ് കകരള ഇന്സ്റതിറ്റ്യൂട്ട് 
കഫാര് റതിെര്ച് സട്രയതിനതിങ് ആറെ് 
ഡവല്പെ്സമറെ് സ്റഡരീെ് കഫാര് എെ്.െതി/
എെ്.റ്റതി (കതിര്ത്ാഡ്െ)് എന്ന സ്ാപനമായതി 
അംഗരീകരതിചത്.   ഈ സ്ാപനം െംസ്ാനസത് 
പട്ടതികജാതതി, പട്ടതിക വര്ഗക്ാസരക്കുറതിച് 
പഠനങ്ങളും ഗകവഷണവം നെത്ന്നു.

പട്ടതികജാതതി വ തികെനവകു്പെ്, പട്ടതികവര്ഗ 
വ തികെനവകു്പെ്, റവന്യൂ ഡതിവ തിഷണൽ 
ഓഫരീെര്മാര്, തഹെതിൽദാര്മാര്, ജതിലൊ 
കളക്െര് എന്നതിവരുസെ ആവശത്യ പ്രകാരം 
െംശയാ്ദമായ കകസുകളതിൽ പ്രെ്തത 

സ്ാപനം നരവംശ ശാെ്്പരമായതി 
അകനത്വഷണം നെത്തി റതിക്പൊര്ട്ട് നൽകുന്നുണ്്.  
ഈ സ്ാപനത്തിസറെ പ്രവര്ത്ന  
വ തിശദാംശങ്ങള് അനുബന്ം 4.3.41 -ൽ 
നൽകതിയതിട്ടുണ്്.

കതിര്ത്ാഡ്െതിസറെ പരതിശരീലന വ തിഭാഗം 
പട്ടതികവര്ഗ വ തികെനത്തിനായതി  
നതിരവേതി പരതിപാെതികള് നെ്പെ തിലാക്കുകയും 
ഏകകാപ തി്പെ തിക്കുകയും സെയ്യുന്നു. ഈ വ തിഭാഗം 
നതിരവേതി പരതിശരീലനപരതിപാെതികളും, 
കാരത്യകശഷ തി വര്േതി്പെ തിക്ൽ പരതിപാെതികളും 
ശാക്തരീകരണ പരതിപാെതികളും വ തിദത്യാഭത്യാെ 
പരതിപാെതികളും നെത്തിവരുന്നു. കൂൊസത 
െംസ്ാനസത് പട്ടതികജാതതി, പട്ടതികവര്ഗ 
വ തിഭാഗങ്ങളുസെ പാര്രത്യ നൃത്വം െംഗരീതവം 
ഉള്സ്പെടുത്തിസക്ാണ്ടുള്ള ആദതികലാഗ്ാമം 
പരതിപാെതികള് ഏസറ്റടുത് നെത്തിവരുന്നു. 
കതിര്ത്ാഡ്െതിസറെ വ തിവ തിേ പരതിപാെതികളുസെ 
വ തിഹതിതവം സെലവം അനുബന്ം 4.3.42-ൽ 
നൽകതിയതിട്ടുണ്്. 
 

ചഥിത്ം 4.3.10
കേയാർപ്സ് ഫണ്് വഥിഹഥിതവം ടചലവം, തുേ ലക്ത്ഥിൽ ടചലവം

 *  (2017 ആഗസ്റ്് 31 വടര)
അവലംബം: പട്ടികവര്ഗ വടികസന വകുപ്് & പ്ാന് ക്പേസ് റടികപ്ാര്ട്്
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കകരള സംസ്ാന പട്ടികജാതടി 
പട്ടികവര്ഗ്ഗ വടികസന 
കകാര്പ്കറഷന്

1956 സല ക്നതി ആക്െതിന കരീെതിൽ 
1972-ൽ കകരള െംസ്ാന പട്ടതികജാതതി 
പട്ടതികവര്ഗ് വ തികെന കകാര്്പെകറഷന് 
സ്ാപ തിതമായതി. കകാര്്പെകറഷന് പട്ടതികജാതതി/
പട്ടതികവര്ഗ് െമുദായങ്ങളതിസല െംരംഭകരുസെ 
ആവശത്യങ്ങള്ക്കും ആഗ്ഹങ്ങള്ക്കും 
കയാജതിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള കക്ഷമപരതിപാെതികള് 
ആവ തിഷ്ക്രതിക്കുകയും അവര്ക്് കവണ്തി 
വരുമാനദായകമായ വ തിവ തിേ പദ്ധതതികള് 
നെ്പെ തിലാക്കുകയും സെയ്യുന്നു.  കകാര്്പെകറഷന് 
നെ്പെ തിലാക്തിവരുന്ന പദ്ധതതികസള (i) ഒറ്റത്വണ 
വായ്പാ പദ്ധതതി (ii) കദശരീയ പട്ടതികജാതതി 
േനകാരത്യ വ തികെന കകാര്്പെകറഷന് (NSFDC) 
യുമായതി കെര്ന്നു നെ്പെ തിലാക്കുന്ന ഒറ്റത്വണ 
പദ്ധതതികള് ((ii) കദശരീയ പട്ടതികവര്ഗ് േനകാരത്യ 
വ തികെന കകാര്്പെകറഷന് (NDTFDC) വെതി 
നെ്പെ തിലാക്കുന്ന പദ്ധതതികള് എന്നതിങ്ങസന 
തരംതതിരതിക്ാവന്നതാണ്.

2016-17 വര്ഷം കകാര്്പെകറഷന് 55.35 കകാെതി 
രൂപ 5031 ഗുണകഭാക്താക്ള്ക്് വ തിതരണം 
സെയ്ത. 2017-18 ൽ 1809 ഗുണകഭാക്താക്ള്ക്് 
പദ്ധതതി വെതി േനെഹായം നൽകതി.  
കകാര്്പെകറഷസറെ പദ്ധതതി തതിരതിച്ചുള്ള ഭൗതതിക 
കനട്ടവം ൊ്ത്തിക കനട്ടവം  അനുബന്ം 
4.3.43 ൽ കെര്ത്തിട്ടുണ്്.

മറ്റു പ ടിന്നാക് വടിഭാഗക്ാരുടെ 
കക്ഷമം 
െമൂഹത്തിൽ ൊ്ത്തികമായും 
ൊമൂഹതികമായും പ തിന്നാക്ം നതിൽക്കുന്ന 
വ തിഭാഗങ്ങളുസെ  വ തികെനത്തിനായതി 2011-12 ൽ 
പ തിന്നാക് വ തിഭാഗ വ തികെന വകു്പെ് രൂപരീകരതിച്ചു.  
ഒ.ബ തി.െതി, ഒ.ഇ.െതി വ തിഭാഗങ്ങളതിൽസ്പെട്ട 
വ തിദത്യാര്ത്ഥതികള്ക്ായതി നതിരവേതി വ തിദത്യാഭത്യാെ 
പദ്ധതതികള് വകു്പെ് നെ്പെ തിലാക്തി വരുന്നു. 
ഒ.ബ തി.െതി വ തിഭാഗക്ാര്ക്കുള്ള വ തിദത്യാഭത്യാെ 
പദ്ധതതികളതിൽ പ്രരീ-സമട്രതിക് കസ്കാളര്ഷ തിപ്പുകളും, 
കപാെ്റ്റ് സമട്രതിക്  കസ്കാളര്ഷ തിപ്പുകളും 
ഉള്സ്പെടുന്നു.  2016-17 ൊ്ത്തിക വര്ഷത്തിൽ 
108042 ഒ.ബ തി.െതി വ തിദത്യാര്ത്ഥതികള്ക്് 

കപാെ്റ്റ് സമട്രതിക്  കസ്കാളര്ഷ തിപ്പും, 306826 
വ തിദത്യാര്ത്ഥതികള്ക്് പ്രരീ സമട്രതിക്  കസ്കാളര്ഷ തിപ്പും 
വെതി പ്രകയാജനം ലഭതിച്ചു.  ഒ.ഇ.െതി വ തിദത്യാഭത്യാെ 
േന െഹായ പദ്ധതതിയതിലൂസെ, 188376 
ഒ.ഇ.െതി വ തിദത്യാര്ത്ഥതികള്ക്് കപാെ്റ്റ് സമട്രതിക്  
കസ്കാളര്ഷ തിപ്പും 202230 വ തിദത്യാര്ത്ഥതികള്ക്് 
പ്രരീ സമട്രതിക്  കസ്കാളര്ഷ തിപ്പും ലഭതിച്ചു.  വകു്പെ് 
നെ്പെ തിലാക്തിവരുന്ന മറ്റ് പ്രോന പദ്ധതതികളതിൽ 
സതാെതിലവെരങ്ങള് ഉയര്ത്ന്ന  പരതിപാെതി, 
വ തികദശ പഠനത്തിനള്ള കസ്ക്കാളര്ഷ തി്പെ്, 
ആകട്ടാസമാ്ബൽ വത്യവൊയ കമഖലയതിസല 
സതാെതിൽ, കഹാസ്റൽ നതിര്മ്ാണം, പര്രാഗത 
സതാെതിലുകള്ക്കുള്ള  െഹായം എന്നതിവ 
ഉള്സ്പെടുന്നു.  2016-17 വര്ഷം മുതൽ ഗ്ാമരീണ 
കമഖലയതിസല പര്രാഗത ബാര്ബര്മാര്ക്്  
സ്ാപനം നവരീകരതിക്കുന്നതതിനള്ള 
െഹായപദ്ധതതിയും ആരംഭതിച്ചു.  പ്രാരംഭ 
വര്ഷത്തിൽ 2219 വത്യക്തതികള് ഈ പദ്ധതതിയുസെ 
ഗുണകഭാക്താക്ളായതി.  2016-17 വര്ഷം മറ്റു 
പ തിന്നാക് വ തിഭാഗക്ാരുസെ കക്ഷമത്തിന് 
ബഡ്ജറ്റതിൽ വകയതിരുത്തിയ 14,022 ലക്ഷം 
രൂപയതിൽ 8,804.26 ലക്ഷം രൂപ (62.78ശതമാനം) 
സെലവെതിച്ചു.

2017-18 വര്ഷത്തിൽ െംസ്ാന 
െര്ക്ാര് പ തിന്നാക് വ തികെന വകു്പെ തിന് 
വകയതിരുത്തിയതിരതിക്കുന്നത് 10340  ലക്ഷം 
രൂപയാണ്.  ഇതതിൽ 2820 ലക്ഷം രൂപ 
കക�ാവ തിഷ്കൃത പദ്ധതതിയുസെ െംസ്ാന 
വ തിഹതിതമാണ്. 2017-18 ൽ 5000 ലക്ഷം രൂപ 100 
ശതമാന കക� െഹായമായതി ലഭതിക്കുസമന്ന് 
പ്രതരീക്ഷ തിക്കുന്നു. 31.08.2017 വസരയുള്ള 
ആസക സെലവ് 3723.95 ലക്ഷം രൂപയാണ്. 
2016-17, 2017-18 (31.08.2017 വസര) എന്നരീ 
വര്ഷങ്ങളതിസല വകു്പെ് നെ്പെ തിലാക്തിയ വ തിവ തിേ 
പരതിപാെതികളുസെ സെലവം ഭൗതതിക കനട്ടവം 
അനുബന്ം 4.3.44-ലും അനുബന്ം 4.3.45-ലും 
കെര്ത്തിരതിക്കുന്നു.   
 

കകരള സംസ്ാന 
പടിന്നാക് വടിഭാഗ വ ടികസന 
കകാര്പ്കറഷന് (ടക.എസ.്
ബടി.സടി.ഡ്ടി.സടി)
െംസ്ാനസത് പ തിന്നാക് വ തിഭാഗത്തിസറെയും 
ന്യൂനപക്ഷത്തിസറെയും ൊമൂഹതികവം 
ൊ്കത്തികവമായ ഉന്നമനമാണ് 
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സാമ്പത്തിക അവല�ാകനം 2017, ലകരള സംസ്ാന ആസൂത്രണ ല�ാര്ഡ്  

കകാര്്പെകറഷസറെ ലക്ഷത്യം. സക.എെ്.ബ തി.െതി.
ഡതി.െതി ദാരതിദത്യ കരഖയ്ക്കു താസെയുള്ള പ തിന്നാക് 
ന്യൂനപക്ഷ വ തിഭാഗക്ാര്ക്് കുറഞ്ഞ പല തിശ 
നതിരക്തിൽ ൊ്ത്തിക െഹായം നൽകതി 
വരുന്നു.  സക.എെ്.ബ തി.െതി.ഡതി.െതി, വ തിവ തിേ 
കക്ഷമ പദ്ധതതികളായ വ തിവാഹേനെഹായ 
പദ്ധതതി, വ തിദത്യാശ്രരീ വായ്പ, വ തികദശത്് 
സതാെതില തിനായുള്ള വായ്പ, സുവര്ണ് ശ്രരീ 
വായ്പ എന്നരീ പദ്ധതതികള് തനതഫണ്ടും 
െംസ്ാന െര്ക്ാര് െഹായവം 
വ തിനതികയാഗതിച്  നെ്പെ തിലാക്തിവരുന്നു.   2016-17 
വര്ഷത്തിൽ 31,692.37 ലക്ഷം രൂപ കലാണായതി 
വ തിതരണം സെയ്യുകയും, ഇത് 37,766 കപര്ക്് 
പ്രകയാജനസ്പെടുകയും സെയ്ത.  ഇതതിൽ 
28,257 കപര് (74.82 ശതമാനം) െ്്രീകളാണ്.  
2017-18 ൽ 2017 ആഗെ്റ്റ്   31, വസരയുള്ള 
കണക്നെരതിച് 12,473.85 ലക്ഷം രൂപ 10368 
കപര്ക്ായതി 2017-18 വര്ഷത്തിൽ വ തിതരണം 
സെയ്തിട്ടുണ്്.  2016-17, 2017-18 (2017 ആഗെ്റ്റ്  
31 വസര) എന്നരീ വര്ഷങ്ങളതിസല കകാര്്പെകറഷസറെ 
വ തിഭവ ലഭത്യതയ്കനെരതിച്ചുള്ള സെലവം ഭൗതതിക 
കനട്ടവം അനുബന്ം 4.3.46 -ൽ സകാടുത്തിട്ടുണ്്.

കകരള സംസ്ാന 
പരടിവര്ത്തടിത ന്സ്തവ 
ശുപാര്ശടിത വ ടിഭാഗ വ ടികസന 
കകാര്പ്കറഷന്
പട്ടതിക ജാതതിയതിൽ നതിന്നും, മറ്റു ശുപാര് ശതിത 
െമുദായങ്ങളതിൽ   നതിന്നും ക്രതിെ്ത മതത്തികലക്് 
പരതിവര്ത്നം സെയ്വരുസെ  ൊമൂഹത്യ- 
വ തിദത്യാഭത്യാെ-ൊംസ്ക്കാരതിക- ൊ്ത്തിക 
ഉന്നമനമാണ് കകാര്്പെകറഷസറെ ലക്ഷത്യം.    
കൃഷ തിഭൂമതി വാങ്ങൽ, വ തികദശ സതാെതിൽ, പാര്്പെ തിെം, 
വ തിദത്യാര്ത്ഥതികള്ക്്  േനെഹായം, വ തിവാഹ 
വായ്പ, കൃഷ തിയും അനബന്ധ കമഖലയതിലുമുള്ള 
െഹായം, സെറുകതിെ  കചവെം, വ തിദത്യാഭത്യാെ 
വായ്പ തെങ്ങതിയവയാണ് കകാര്്പെകറഷന് 
നെ്പെ തിലാക്കുന്ന  മുഖത്യ പദ്ധതതികള്.  െംസ്ാന 
െര്ക്ാരതിൽ നതിന്നും ലഭതിക്കുന്ന േനെഹായവം 
എന്.ബ തി.െതി.എഫ്.ഡതി.െതി യതിൽ നതിന്നും 
ലഭതിക്കുന്ന വായ്പാെഹായവമാണ് 
കകാര്്പെകറഷസറെ േനക്ാതസ്സുകള്. െംസ്ാന 
െര്ക്ാര് െഹായകത്ാസെ നെ്പെ തിലാക്തിയ 
വായ്പാ പദ്ധതതികളുസെ വ തിശദാംശങ്ങള് 2012-13 
മുതൽ 2017-18 (2017 ആഗെ്റ്റ്  31 വസര) 
അനുബന്ം 4.3.47 -ൽ സകാടുത്തിരതിക്കുന്നു. 

കകാര്്പെകറഷസറെ വ തിവ തിേ പദ്ധതതികളുസെ 
ഭൗതതിക  കനട്ടങ്ങളും ൊ്ത്തിക കനട്ടങ്ങളുസെയും 
വ തിവരങ്ങള് അനുബന്ം 4.3.48 -ൽ 
സകാടുത്തിരതിക്കുന്നു.

നയൂനപക്ഷ കക്ഷമം   
ന്യൂനപക്ഷ വ തിഭാഗങ്ങളുസെ ൊമൂഹതിക 
ൊ്ത്തിക വ തിദത്യാഭത്യാെ പ തിന്നാക്ാവസ് 
പരതിഹരതിക്കുവാനായതി ജസ്റതിെ് രജരീന്ര് 
െചാര് കമ്തിറ്റതി റതിക്പൊര്ട്ട്, പാസലാളതി 
മുഹമ്ദ്കുട്ടതി കമ്തിറ്റതി റതിക്പൊര്ട്ട് എന്നതിവ  
നെ്പെ തിലാക്കുന്നതതിസറെ ഭാഗമായതി 2012 മുതൽ 
െംസ്ാനത്് ന്യൂനപക്ഷകക്ഷമ വകു്പെ് 
രൂപരീകൃതമായതി.  വ തിദത്യാഭത്യാെ േനെഹായം, 
വ തിവാഹബന്ധം കവര്സപടുത്തിയ/വ തിേവകളായ/
ഭര്ത്ാവ് ഉകപക്ഷ തിച/ന്യൂനപക്ഷ വ തിഭാഗത്തിസല 
െ്്രീകള്ക്കുള്ള ഭവന പദ്ധതതി, ന്യൂനപക്ഷ 
കക�രീകൃത കമഖലയതിസല  കുെതിസവള്ള വ തിതരണ 
പദ്ധതതി എന്നതിവയാണ് ന്യൂനപക്ഷകക്ഷമ വകു്പെ് 
നെ്പെ തിലാക്തിവരുന്ന പ്രോന പദ്ധതതികള്.  
2016-17 വര്ഷം കക�െഹായം ഉള്സ്പെസെ 
ബഡ്ജറ്റതിൽ വകയതിരുത്തിയ 10667 ലക്ഷം 
രൂപയതിൽ 9,392.4 (88.05 ശതമാനം) ലക്ഷം രൂപ 
സെലവെതിച്ചു.   2017-18 ൊ്ത്തിക വര്ഷത്തിൽ 
െംസ്ാന ഗവണ്സമറെ് വകയതിരുത്തിയ 8250 
ലക്ഷം രൂപയതിൽ 550 ലക്ഷം രൂപ കക�ാവ തിഷ്കൃത 
പദ്ധതതിയുസെ െംസ്ാന വ തിഹതിതമാണ്.  കൂൊസത 
1650 ലക്ഷം രൂപ, 2017-18 വര്ഷത്തികലക്കുള്ള 
ബഹുകമഖലാ വ തികെന പരതിപാെതികള്ക്ായുള്ള 
75 ശതമാനം കക� െഹായമായും 
പ്രതരീക്ഷ തിക്കുന്നു. 
2016-17, 2017-18 (2017 ആഗെ്റ്റ് 31 വസര) 
എന്നരീ വര്ഷങ്ങളതിൽ വകു്പെ് നെ്പെ തിലാക്തിയ 
പദ്ധതതികളൂസെ ഭൗതതിക കനട്ടങ്ങളും ൊ്ത്തിക 
കനട്ടങ്ങളും അനുബന്ം 4.3.49-ലും അനുബന്ം 
4.3.50-ലും കെര്ത്തിരതിക്കുന്നു. 

കകരള സംസ്ാന നയൂനപക്ഷ 
ധനകാര്യ വ ടികസന 
കകാര്പ്കറഷന്
കക� െര്ക്ാരതിസറെയും െംസ്ാന 
െര്ക്ാരതിസറെയും കാലാകാലങ്ങളതിലുള്ള 
നതിര്കദ്ശാനെരണം മതന്യൂനപക്ഷങ്ങളുസെയും 
ശുപാര്ശതിത വ തിഭാഗങ്ങളുസെയും കക്ഷമവം  
ൊ്ത്തിക വ തികെനവം ഉയര്ത്ന്നതതിനായതി  
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അദ്ധ്യായം 4, സയാമൂഹധ്സസവനം

െംസ്ാന െര്ക്ാര് കകരള െംസ്ാന 
ന്യൂനപക്ഷ േനകാരത്യ വ തികെന കകാര്്പെകറഷന്  
രൂപരീകരതിച്ചു. വായ്പകള്, അഡത്വാന്സുകള്, 
ഗത്യാരറെതികള്, സെക്യൂരതിറ്റതികള്, മറ്റു േനകാരത്യ 
െഹായങ്ങള് എന്നരീ ഇനങ്ങളതിൽ കകാര്്പെകറഷന് 
ൊ്ത്തിക െഹായം നൽകതി വരുന്നു.   
വരുമാനദായക കപ്രാജക്ടുകള്, ഭവന 
വായ്പ, വ തിദത്യാഭത്യാെ വായ്പകള്, സതാെതിൽ 
പരതിശരീലനം മുതലായവയാണ് ന്യൂനപക്ഷ 
വ തിഭാഗക്ാര്ക്ായുള്ള കകാര്്പെകറഷസറെ 
പ്രോന പദ്ധതതികള്.  ഓഹരതി മൂലേനമായതി 
കകാര്്പെകറഷന് 2017-18 ൽ ലഭതിചത് 1500 ലക്ഷം 
രൂപയാണ്.  കകാര്്പെകറഷസറെ ൊ്ത്തിക 
കനട്ടങ്ങളും ഭൗതതിക കനട്ടങ്ങളും അനുബന്ം 
4.3.51-ൽ നൽകതിയതിരതിക്കുന്നു.  

മുകന്നാക് സമുദായങ്ങളുടെ 
കക്ഷമം (സമുന്നതടി)
മുകന്നാക് വ തിഭാഗങ്ങളതിസല ൊ്ത്തികമായതി 
പ തികന്നാക്ം നതിൽക്കുന്ന വ തിഭാഗക്ാരുസെ  െമഗ് 
വ തികെനത്തിനായതി െംസ്ാന െര്ക്ാര് 

മുകന്നാക് െമുദായ കക്ഷമ കകാര്്പെകറഷന് 
രൂപരീകരതിച്ചു. കകാര്്പെകറഷന് നെ്പെ തിലാക്കുന്ന 
പ്രോന പരതിപാെതികളതിൽ  കസ്കാളര്ഷ തി്പെ് ,  
പരതിശരീലനത്തിനള്ള െഹായം, തവണ 
വായ്പാ െഹായം,  ്നപുണത്യ െംരംഭകതത്വ 
വ തികെനം, ജരീര്ണ്തിച അഗ്ഹാരങ്ങളുസെ 
പുനരുദ്ധാരണം എന്നതിവ ഉള്സ്പെടുന്നു.  2016-17 
വര്ഷത്തിൽ ബഡ്ജറ്റതിൽ വകയതിരുത്തിയ 
3,500 ലക്ഷം രൂപയതിൽ  1,923.14 ലക്ഷം രൂപ  
സെലവെതിച്ചു.  2017-18 വര്ഷത്തികലക്് വ തിവ തിേ 
പരതിപാെതികള്ക്ായതി കകാര്്പെകറഷനകവണ്തി 
വകയതിരുത്തിയതിരതിക്കുന്നത് 3000 ലക്ഷം 
രൂപയാണ്.  2016-17, 2017-18 (2017  ആഗെ്റ്റ്   
31 വസര) എന്നരീ വര്ഷങ്ങളതിൽ കകാര്്പെകറഷന് 
നെ്പെ തിലാക്തിയ പദ്ധതതികളുസെ ഭൗതതിക കനട്ടങ്ങളും 
ൊ്ത്തിക കനട്ടങ്ങളും അനുബന്ം 4.3.52-ൽ 
കെര്ത്തിരതിക്കുന്നു. 

സയാമൂഹ്യ സുരക്യം കക്മവം

ൊമൂഹതിക ൊ്ത്തിക  
ദുരതിതമനഭവ തിക്കുന്നവര്ക്് െംരക്ഷണവം 
പ തിന്തുണയും ഉറപ്പുവരുത്കയും ഇവസര 
െമൂഹത്തിസറെ  മുഖത്യോരയതികലക്്  
സകാണ്ടുവരതികയുമാണ് 
ൊമൂഹത്യസുരക്ഷാപരതിപാെതികളും 
കക്ഷമപരതിപാെതികളും സകാണ്് ഉകദ്ശതിക്കുന്നത്. 
ഐഎൽഒയുസെ നതിര്വെന പ്രകാരം  ൊമൂഹത്യ 
െംരക്ഷണം എന്നാൽ യാദൃച്ഛ തികമായതി 
കനരതികെണ്തിവരുന്ന വ തിവ തിേ പ്രശ്നങ്ങളുസെ 
ഭാഗമായുണ്ാകുന്ന അശ്രദ്ധകയാ 
വരുമാനത്തിലുണ്ാകുന്ന കുറകവാ മൂലം 
ൊമൂഹതിക ൊ്ത്തിക ദുരന്ങ്ങളതിൽ നതിന്നും 
െമൂഹം അതതിസല അംഗങ്ങള്ക്് െംരക്ഷണം 
നൽകുന്നതതിനള്ള സപാത മുന്കരുതലുകളും 
ജരീവ തിത െക്രത്തിസറെ വ തിവ തിേ ഘട്ടങ്ങളതിലൂസെയും 
മാനദണ്ങ്ങളതിലൂസെയും െമരീപ തിക്കുക 
എന്നതമാണ്. ഇതതിന് പ്രകാരം എലൊവര്ക്കും 

ൊമൂഹത്യസുരക്ഷ തിതതത്വം  എന്നതാണ്  വ തിഭാവനം 
സെയ്യുന്നത്, "രാഷ്ട്രരീയ, പാരതിസ്തിതതിക, 
ൊ്ത്തിക, അനതിശ് തിതതത്വങ്ങളുസെ 
അഭൂതപൂര്വ്വമായ ചൂഷണത്തിന് കാരണമായ 
ഒരു പ്രതതിെന്ധതികയറതിയ കലാകത്തിൽ 
എവ തിസെ ജരീവ തിക്കുന്നവരാസണങ്തിലും ൊമൂഹത്യ 
സുരക്ഷ തിതതത്വം ഒരു മനഷത്യാവകാശമാണ്, 
ഒരു തലത്തിസലങ്തിലും അെതിസ്ാന ൊമൂഹത്യ 
െംരക്ഷണം ഉറ്പൊക്ണം" (ഐ.എൽ.ഒ, 
എലൊവര്ക്കും ൊമൂഹത്യസുരക്ഷ തിതതത്വം, 2012). 
ഇത്രം ൊമൂഹത്യസുരക്ഷാപരതിപാെതികളും 
കക്ഷമപരതിപാെതികളും സവറുസത ഒരു  
കക്ഷമപ്ര തിെത്തിൽ ഒതക്തി നതിര്ത്ാസത  ഈ 
പരതിപാെതികസള അവകാശാെതിസ്ാനത്തിലുള്ള 
െട്ടക്കൂട്ടതികലക്് മാറ്റതിസയടുക്ണസമന്നുള്ള 
ആവശത്യം ഇക്പൊള് ഉയര്ന്നുവരുന്നുണ്്. 
ജനെംഖത്യയുസെ, ദാരതിദത്യകരഖയ്ക് താസെയുള്ള 
ഒരു വല തിയ വ തിഭാഗത്തിന്  കെവനങ്ങള് 
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സാമ്പത്തിക അവല�ാകനം 2017, ലകരള സംസ്ാന ആസൂത്രണ ല�ാര്ഡ്  

ലഭതിക്കുന്നതതിനം ൊ്ത്തിക വ തിപണതിയുസെ  
പ്രകയാജനം ലഭതിക്കുന്നതതിനം  കെതിയാസത വരുന്ന 
രാജത്യങ്ങളതിൽ ഇത്രത്തിലുള്ള െംരക്ഷണം  
അതത്യാവശത്യമാണ്. സുസ്തിര വ തികെന പദ്ധതതി 
ലക്ഷത്യമതിട്ട് കനട്ടങ്ങള് ്കവരതിക്കുന്നതതിനം 
ദാരതിദത്യസത് ലഘൂകരതിക്കുന്നതതിനമുള്ള  
ശക്തമായ ഉപകരണങ്ങളാണ് ൊമൂഹത്യ 
സുരക്ഷാ പദ്ധതതികള്. മുന്കാലങ്ങളതിൽ 
വ തികെന െതിദ്ധാന്ങ്ങള് ൊമൂഹത്യനയങ്ങസള  

അവഗണതിച തിരുസന്നങ്തിലും  ൊ്ത്തിക 
ൊമൂഹത്യ നയങ്ങസള  െംകയാജതി്പെ തികക്ണ്തതിസറെ 
ആവശത്യകത ഇക്പൊള് ഉയര്ന്നുവരുന്നു.  
ൊ്ത്തിക വ തികെനപ്രക്രതിയയതിൽ 
മുന്കൂട്ടതിത്സന്ന  രാജത്യം ൊമൂഹത്യ സുരക്ഷാ 
െ�ദായങ്ങള് സകട്ടതി്പെടുക്കുന്നത് സമാത്മായുള്ള 
വ തികെനത്തിന്  ഒരു മുതൽക്കൂട്ടാണ്. 

ശക്തമായ ൊമൂഹത്യ സുരക്ഷ തിതതത്വ വലയങ്ങള് 

കബയാക്്  4.3.9
പതഥിമൂന്യാം പഞ്വത്ര പദ്ധതഥിയടെ സമീപനം

1. ൊമൂഹത്യ സുരക്ഷതിതത്തിസല നതികക്ഷപം _ ദരതിദര്, ൊമൂഹത്യ വതികവെനത്തിന് ഇരയായവര്, 
ൊ്ത്തികമായതി പരാേരീനത ഉള്ളവര്, സതാെതിലതിലൊത്വര്, മുതതിര്ന്ന പൗരന്ാര്, വതിശപ്പുള്ളവര്, 
കരാഗതികള്, അംഗപരതിമതിതര് - കകരളത്തിസല പരതിഷ്കൃത രാഷ്ട്രരീയ െരതി്ത്തിസറെ ഭാഗമാക്ാനം 
െവതികശഷതയ്ക്കുമായതി.

2. ഭതിന്നകശഷതിക്ാര് _ പതതിമൂന്നാം പഞ്വത്ര പദ്ധതതിക്ാലത്് എലൊ ഭതിന്നകശഷതിക്ാര്ക്കും 
െംസ്ാനസത് എലൊ ജതിലെകളതിസലയും സപാത സകട്ടതിെങ്ങളതികലക്കുള്ള പ്രാപത്യത 
ഉറപ്പുവരുത്ന്നതതിനാവശത്യമായ പണം വതിനതികയാഗതിക്കും.  ആസൂ്ണകബാര്ഡ്, ഭതിന്നകശഷതിയുള്ള 
വതിഭാഗങ്ങള്ക്തിെയതിൽ പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന െംഘെനകള്, മറ്റ് വത്യക്തതികള് എന്നതിവരുമായതി കൂെതിയാകലാെതിച് 
വതിഭതിന്ന കശഷതിയുള്ള വത്യക്തതികളുസെ  െമ്പൂര്ണ് വതികാെത്തിനായുള്ള പരതിപാെതികള് രൂപരീകരതിക്കും. 
 
3. പതതിമൂന്നാം പദ്ധതതിയതിൽ പ്രതതികരാേ നെപെതികള്, പ്രാരംഭ കസണ്ത്ൽ, DEIC മുകഖന പ്രാരംഭ 
ഇെസപെൽ, പ്രകതത്യക അംഗന്വാെതികള് മുകഖന വതിദത്യാഭത്യാെ പതിന്തുണ, മാതൃകാ ശതിശു പുനരേതിവാെ 
കക�ങ്ങള്, സ്ഷത്യൽ െ്കൂളുകള്, െംകയാജതിത െ്കൂള് പരതിപാെതി, സവാകക്ഷണൽ സട്രയതിനതിംഗ്, 
അംഗപരതിമതിതര്ക്കുള്ള പ്രവര്ത്ന കക�ങ്ങള്, ൊമൂഹത്യാേതിഷ്തിത പുനരേതിവാെം, അെതിസ്റഡ് ലതിവതിംഗ് 
കപ്രാജക്ടുകള് എന്നതിവയ്ക് മുന്ഗണന നൽകുക.

4. കകരളത്തിസല പുരുഷന്ാരുസെയും െ്്രീകളുസെയും ജരീവതിത ്ദര്ഘത്യവം വതിവാഹ പ്രായവം തമ്തിലുള്ള 
അന്രം വതിേവകളുസെ എണ്ം വര്ദ്ധതിച്ചു വരുന്നതായതി സൂെതി്പെതിക്കുന്നു.  60 വയെതിന കമൽ പ്രായമുള്ള 
െ്്രീകളതിൽ 58 ശതമാനം കപരും വതിേവകളാണ്.  അവരുസെ ൊ്ത്തിക ആകരാഗത്യ കക്ഷമ 
ആവശത്യങ്ങള്ക്കു പ്രകതത്യക ശ്രദ്ധ നൽകകണ്താണ്.

5. െംസ്ാനസത് മുതതിര്ന്ന പൗരന്ാര്ക്കുള്ള സപന്ഷന് പദ്ധതതിയുസെ ൊദ്ധത്യതയും അളവം 
വര്ദ്ധതി്പെതികക്ണ്താണ്. ഇവരുസെ ആകരാഗത്യപ്രശ്നങ്ങള്ക്കു പ്രകതത്യക ഊന്നൽ നൽകുക, 
പകരാത്കരാഗങ്ങളുള്ളവര്ക്കും മുതതിര്ന്നവര്ക്കുമായതി പകൽ പരതിപാലന കക�ങ്ങള് തെങ്ങുക.
6. ലതിംഗപദവതിയും വതികെനവം – 13-ാം പദ്ധതതി ജന്ഡര് ബഡ്ജറ്റതിംഗ് നെ്പൊക്കുന്നു.

7. െ്്രീകളുസെ ൊ്ത്തിക െത്വാത�ത്യം വര്ദ്ധതി്പെതിക്ാനം രാഷ്ട്രരീയത്തിലും െമൂഹത്തിലും െത്വത� 
പങ്ാളതിത്ം ഉറ്പൊക്കുന്നതതിനം സപാതസ്ലങ്ങളതിൽ െത്വാത�ത്യം ഉണ്ാകുന്നതതിനമായതി നയങ്ങള് 
രൂപരീകരതിക്കുക.

8. െ്്രീകളുസെ സതാെതിൽ വരുമാനം, െത്വയം സതാെതിലും ജരീവതിതമാര്ഗ്ങ്ങളും, ്നപുണത്യ വതികെനം, 
കജാലതിസ്ലസത് പ്രകതത്യക ൌകരത്യങ്ങള്, ശതിശുെംരക്ഷണം, അതതിക്രമങ്ങളതിൽ നതിന്നുള്ള െംരക്ഷണം, 
അതതിക്രമത്തിനതിരയായവര് എന്നതിവയ്കായുള്ള വതിഹതിതങ്ങള് വര്ദ്ധതി്പെതിക്കുക. 

9. ഭതിന്നലതിംഗക്ാരുസെ വളര്ന്നു വരുന്ന പ്രശ്നങ്ങളും ലതിംഗവതികവെനവം പരതിഹരതിക്കുക.
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അദ്ധ്യായം 4, സയാമൂഹധ്സസവനം

ഉണ്ായതിട്ടും  വളസരയേതികം ജനങ്ങളും 
അവഗണന, മാരകകരാഗങ്ങള്, ്വകലത്യങ്ങള്, 
ദാരതിദത്യം എന്നതിവസയ ഫലപ്രദമായതി   
കനരതിടുന്നതതിന്  ഇക്പൊഴും  പ്രയാെസ്പെടുന്നു. 
ൊമൂഹത്യ സുരക്ഷ തിതതത്വ വലയങ്ങളതിൽ 
നതിന്നും  വ തിട്ടുനതിൽക്കുന്ന വ തിഭാഗങ്ങളുമുണ്്. 
പാര്ശത്വവൽക്രതിക്സ്പെട്ട എലൊ വ തിഭാഗത്തിനം 
അവെരങ്ങളും കെതിവകളും തത്ലത്യമായതി 
ലഭത്യമാക്കുന്നതതിനം കശ്രഷ്മായ ജരീവ തിതം 
നയതിക്കുന്നത് ഉറ്പൊക്കുന്നതതിനം പരതിഷ്കൃത 
െമൂഹം ഉത്രവാദതിതത്വസ്പെട്ടതിരതിക്കുന്നു. ലഭത്യമായ 
കെവനങ്ങള് ശക്തതിസ്പെടുത്ന്നതതിനം 
ഗുണകമന് വര്ദ്ധതി്പെ തിക്കുന്നതതിനം 
കമാണതിട്ടറതിംഗ് ഏകകാപ തി്പെ തിക്കുന്നതതിനം  
ആവശത്യമായ നെപെതികളുണ്ാകകണ്താണ്. 
ൊമൂഹത്യ സുരക്ഷ തിതതത്വത്തിസറെ ഒട്ടുമതിക് 
പദ്ധതതികളും കമൽ സൂെ തി്പെ തിചവസയ്കാസക്യായതി 
വ തിഭാവന സെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. െമഗ്മായ 
ഉള്സക്ാള്ളതിക്ല തിൽ കുറവ വന്നതിട്ടുസണ്ങ്തിൽ 
പുതതായതി എസന്ങ്തിലും ഇെസപെലുകള് 
ആവശത്യമുസണ്ങ്തിൽ കസണ്ത്ന്നതതിനം 
ഇരട്ടതിക്ല തിസന ഇലൊതാക്കുന്നതതിനം പ്രകതത്യക 
പ്രാോനത്യം നൽകകണ്താണ്. 

അംഗപരതിമതിതര്, മുതതിര്ന്നവര്, കക്ശകരമായ 
ജരീവ തിതം നയതിക്കുന്ന െ്്രീകള്, കുട്ടതികള് 
എന്നതിവര്ക്് ൊമൂഹത്യ സുരക്ഷാ നെപെതികള് 
്കസക്ാള്ളുന്ന കാരത്യത്തിൽ കകരളം ്കവരതിച 
കനട്ടങ്ങള് അനവേതിയാണ്. കകരളത്തിൽ 
ൊമൂഹത്യനരീതതി വകുപ്പും അതതിസറെ കരീെതിൽ 
പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന മറ്റ് ഏജന്െതികളുമാണ് 
ൊമൂഹത്യ സുരക്ഷ തിതതത്വവം കക്ഷമവമായതി 
ബന്ധസ്പെട്ട വ തിഷയങ്ങള് ്കകാരത്യം സെയ്യുന്നത്. 
ൊമൂഹത്യസുരക്ഷാ പരതിപാെതികള്ക്ായതി 
നതിലസകാള്ളുന്ന വകുപ്പുകളും ഏജന്െതികളും 
അവരുസെ പ്രോന പ്രവര്ത്നങ്ങളും അനുബന്ം 
4.3.53 -ൽ സകാടുത്തിരതിക്കുന്നു.

പതടിമൂന്നാം പഞ്ചവത്സര 
പദ്ധതടി - സാമൂഹ്യനരീതടി 
വകുപ്ടിടറെ വരീക്ഷണം
ൊമൂഹത്യതലത്യതയ്ക്കും െംരക്ഷണത്തിനമായതി: 

• മുതതിര്ന്ന പൗരന്ാര്, ഭ തിന്നകശഷ തിയുള്ളവര്, 
ൊമൂഹത്യവ തികവെനത്തിന് ഇരയായ 
സുരക്ഷ തിതമായതം കശ്രഷ്ജരീവ തിതം 

നയതിക്കുന്നവര്ക്കും
•  വ തികവെനരഹതിതവം അക്രമരഹതിതവമായ 

പരതിതസ്തിതതിയുസെ വ തികെനത്തിൽ 
െ്്രീകസള തലത്യപങ്ാളതികളാക്ാന് 
െംരക്ഷ തിതവം സുരക്ഷ തിതവമായ 
ൊഹെരത്യത്തിൽ വളര്ചയ്ക്കും 
വ തികാെത്തിനം അവെരങ്ങള് നൽകതി 
കുട്ടതികസള പരതികപാഷ തി്പെ തിക്കുക. 

കേരളത്ഥിടല സയാമൂഹ്യ 
സുരക്യാ പരഥിപയാെഥിേളുടെ തരം 

തഥിരഥിവ്
കകരളത്തിസല ൊമൂഹത്യ സുരക്ഷാ പരതിപാെതികസള 
രണ്് വ തിഭാഗമായതി തരം തതിരതിക്ാവന്നതാണ്.
എ. സ്ാപനങ്ങളതിലൂസെ നൽകുന്ന െംരക്ഷണം
ബ തി. ൊമൂഹത്യ െഹായ പരതിപാെതികള്

എ. സ്ാപനങ്ങളടിലടെ  
നൽകുന്ന സംരക്ഷണം
െംസ്ാനത്് െര്ക്ാരും െര്ക്ാരതിതര 
െംഘെനകളും മറ്റ് െന്നദ്ധ െംഘെനകളും 
കെര്ന്ന് െമൂഹത്തിൽ ദുര്ബലരായവര്ക്് 
സ്ാപനങ്ങളതിലൂസെയുള്ള പരതിെരണവം 
െംരക്ഷണവം നൽകുന്നു. ൊമൂഹത്യനരീതതി 
വകു്പെ തിസറെ കരീെതിൽ ദുര്ബലര്ക്് പരതിെരണവം 
െംരക്ഷണവം നൽകുന്ന 75 കക്ഷമ 
സ്ാപനങ്ങള് പ്രവര്ത്തിക്കുന്നു. ഇതതിൽ 
27 സ്ാപനങ്ങള് കുട്ടതികള്ക്കും, 16 എണ്ം 
െ്്രീകള്ക്കും, 16 എണ്ം വൃദ്ധര്ക്കും 16 
എണ്ം അംഗപരതിമതിതര്ക്കുമുള്ളതാണ്. 
സ്ാപനങ്ങളതിലൂസെയുള്ള കെവനം മുകഖന, 
ൊമൂഹത്യനരീതതി വകു്പെ് വ തിവ തിേ വ തിഭാഗങ്ങളതിസല 
2800 -ൽ അേതികം കപര്ക്കും െര്ക്ാരതിതര 
െംഘെനകളുസെ െഹായം മൂലം 80,000 ലേതികം 
കപര്ക്കും പുനരേതിവാെം നൽകതിയതിട്ടുണ്്. 
2016-17-ൽ 2,142 കപര്ക്കും 2017 ആഗെ്റ്റ് 
30 വസര 1,308 കപര്ക്കും ൊമൂഹത്യ നരീതതി 
കക്ഷമസ്ാപനങ്ങളതിലൂസെ പ്രകയാജനം 
ലഭതിച തിട്ടുണ്്. ഇതകൂൊസത, രജതിസ്റര് സെയ് വ തിവ തിേ 
കക്ഷമസ്ാപനങ്ങള് മുകഖന 2017    ആഗെ്റ്റ്  
30 വസര 2,068 കപര്ക്കും പ്രകയാജനം ലഭതിച തിട്ടുണ്്. 
ഈ കാലയളവ തിൽ ൊമൂഹത്യ നരീതതി വകു്പെ തിസറെ 
കരീെതിലുള്ള െ തില കക്ഷമ സ്ാപനങ്ങളതിസല 
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സാമ്പത്തിക അവല�ാകനം 2017, ലകരള സംസ്ാന ആസൂത്രണ ല�ാര്ഡ്  

അകന്വാെതികളുസെ എണ്ം അനവദനരീയമായ 
അംഗ െംഖത്യകയക്ാള് കുറവാസണന്ന് 
കാണാം. കൂടുതൽ അകന്വാെതികസള 
െംരക്ഷ തിക്ാനള്ള ൊ്ത്തിക ബുദ്ധതിമുട്ട് 
ഏറതി വരുന്നതതിനാലാകാം ഒരുപസക്ഷ ഈ 
സ്ാപനങ്ങളതിൽ അനവദനരീയമായ അംഗ 
െംഖത്യ നതിലനതിര്ത്ാന് കെതിയാസത കപാകുന്നത്. 
അനവദനരീയമായ അകന്വാെതികളുസെ 
അംഗെംഖത്യ 148,227 ആയതിരതിസക് 2016-ൽ 
ഈ സ്ാപനങ്ങളതിലുണ്ായതിരുന്ന ആസക 
അകന്വാെതികള് 85,178 കപര് മാ്മായതിരുന്നു. 
ഇത് സമാത്ം അനവദനരീയമായ 
അംഗെംഖത്യയുസെ 57 ശതമാനം വരും. 
ൊമൂഹത്യനരീതതി വകു്പെ തിസറെ കരീെതിൽ രജതിസ്റര് 
സെയ്ത് പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന നതിര്ഭയാ സഷൽട്ടര് 
കഹാമുകളതിലും ഭ തിക്ഷാെന കഹാമുകളതിലും 
അകന്വാെതികളുസെ എണ്ം അനവദനരീയമായ 
അംഗെംഖത്യകയക്ാള് കൂടൂതലും മാനെതിക 
്വകലത്യമുള്ളവര്, അനാഥര് എന്നതിവര്ക്കുളള 
സ്ാപനങ്ങളതിൽ കുറവം ആയതിരുന്നു.
 
െര്ക്ാര് തലത്തിൽ 75 കക്ഷമസ്ാപനങ്ങളാണ് 
നതിലവ തിലുള്ളത്. എന്നതിരുന്നാലും ഇറെലക്െത്വൽ 
ഡതിെബല തിറ്റരീെ് (ഓട്ടതിെം, സെറതിബ്ൽ പാള്െതി, 
മള്ട്ടതി്പെ തിള് ഡതിെബല തിറ്റരീെ്, ബുദ്ധതിമാന്ത്യം) 
ബാേതിച കുട്ടതികള്ക്കുള്ള ഏസതങ്തിലും തരത്തിലുള്ള 
പരതിെരണ സ്ാപനങ്ങകളാ/അെതിസ്റഡ് 
ല തിവ തിംഗ് കഹാമുകകളാ െംസ്ാനത്് ഇലൊത്ത് 
വളസര ഉത്കണ്ഠ ഉളവാക്കുന്ന കാരത്യമാണ്. 
മുന്പുള്ളതതിന് ഉപരതിയായതി പുതതിയ സ്ാപനങ്ങള് 
തെങ്ങാന് ഒരു െംകയാജതിത െമരീപനത്തിലൂന്നതിയ 
നയ രൂപരീകരണവം സൂക്ഷ്മമായ ആസൂ്ണവം 
ആവശത്യമാസണന്ന് ഈ കാരത്യങ്ങള് 
വത്യക്തമാക്കുന്നു. ൊമൂഹത്യ നരീതതി വകു്പെ തിസറെ 
കരീെതിലുള്ള പ്രോന കക്ഷമ സ്ാപനങ്ങളതിസല 
അകന്വാെതികളുസെ ജതിലെ തതിരതിച്ചുള്ള വ തിവരം 
അനുബന്ം 4.3.54 -ലും രജതിസ്റര് സെയ്ത 
പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന സ്ാപനങ്ങളുകെത് അനുബന്ം 
4.3.55 -ലും കെര്ത്തിട്ടുണ്്.

ബടി. സാമൂഹ്യ സഹായ 
പരടിപാെടികള്
െമൂഹത്തിൽ ഉപജരീവനത്തിന് വെതിയതിലൊത് 
പാവസ്പെട്ടവരുസെ ഇെയതിൽനതിന്ന് ദാരതിദത്യവം 
മറ്റ് പ തികന്നാക്ാവസ്യും തെച് നരീക്ാന് 

ലക്ഷത്യമതിട്ട പരതിപാെതികളാണ് ഈ വ തിഭാഗത്തിൽ 
ഉള്സ്പെടുന്നത്. വ തിവ തിേ ൊമൂഹത്യ െഹായ 
പരതിപാെതികള് ചുവസെ കെര്ക്കുന്നു.
 

തക്ദേശ സ്വയംഭരണ 
സ്ാപനങ്ങളടിലടെയുള്ള 
സാമൂഹ്യ സുരക്ഷാ ടപന്ഷന് 
പദ്ധതടികള്
വാര്ദ്ധകത്യകാല സപന്ഷന്, വ തികലാംഗ 
സപന്ഷന്, വ തിേവാ സപന്ഷന്, 50 വയസ്തിന് 
കമസല പ്രായമുള്ള അവ തിവാഹതിതരായ 
െ്്രീകള്ക്കുള്ള സപന്ഷന്, കര്ഷക സതാെതിലാളതി 
സപന്ഷന് എന്നതിവയാണ് പ്രോനസ്പെട്ട 
ൊമൂഹത്യ സുരക്ഷാ സപന്ഷന് പദ്ധതതികള്. 
ഇതതിൽ ആദത്യസത് മൂസന്നണ്ം കദശരീയ ൊമൂഹത്യ 
െഹായ പദ്ധതതിയുസെ ഭാഗമാണ്. ഈ 
സപന്ഷന് പദ്ധതതികള്ക്് കക� െഹായം 
ലഭതിക്കുന്നുണ്്. 2015, ഏപ്ര തിൽ മാെം മുതൽ 
ഡയറക്െ് സബനതിഫതിറ്റ് ട്രാന്െ്ഫര് (ഡതി.ബ തി.െ തി) 
വെതിയാണ് സപന്ഷന് വ തിതരണ നെപെതികള് 
നെ്പൊക്തിവരുന്നത്. 2017 മാര്ച് 31 വസര 
െംസ്ാനത്് 42.45 ലക്ഷം സപന്ഷന്കാര് 
ഉണ്ായതിരുന്നു. വാര്ദ്ധകത്യകാല സപന്ഷന് 
വ തിഭാഗത്തിലും (49.02 ശതമാനം) തെര്ന്ന് 
വ തിേവാ സപന്ഷനതിലുമാണ് (29.15 ശതമാനം) 
ഏറ്റവം കൂടുതൽ സപന്ഷന്കാര് ഉള്ളത് 
 (ചഥിത്ം 4.3.11 ). 
 
സപന്ഷന് പദ്ധതതികളതിൽ ഏറ്റവം കൂടുതൽ 
ഗുണകഭാക്താക്ള് തതിരുവനന്പുരം ജതിലെ 
യതിലും കുറഞ്ഞത് വയനാെ് ജതിലെയതിലുമാണ്. 
െംസ്ാനസത് എലൊ ൊമൂഹത്യ സുരക്ഷാ 
സപന്ഷനകളും ഒററ ശരീര്ഷകത്തിൽ നതിന്നും 
പ്രവര്ത്തി്പെ തിക്കുകയും സപന്ഷന്കാരുസെ 
െമഗ്മായ ല തിെ്റ്റ് തയ്ാറാക്കുകയും 
സെയ്ാൽ സപന്ഷന് പദ്ധതതികളുസെ യഥാര്ത്ഥ 
ഗുണകഭാക്താക്സള കസണ്ത്ാനം ഇതതിസറെ 
പരതിേതിയതിൽ വരാത് ദരതിദരായവര്ക്് കൂെതി ഈ 
പദ്ധതതിയുസെ ആനകൂലത്യം നൽകാനം കെതിയും. 
ജതിലെ തതിരതിച്ചുള്ള കണക്് അനുബന്ം 4.3.56 -ൽ 
കെര്ത്തിരതിക്കുന്നു. 
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അദ്ധ്യായം 4, സയാമൂഹധ്സസവനം

ചഥിത്ം 4.3.11 
തക്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥയാപനങ്ങള് വഴഥിയള്ള ടപന്ഷന് പദ്ധതഥിേളുടെ 

ഗുണകഭയാക്യാക്ള് 2016-17

നാഷണൽ വാര്ദ്ധ്കത്യ 
സപന്ഷന്

 വതികലാംഗ സപന്ഷന്

വതിേവ സപന്ഷന്

കാര്ഷതിക സപന്ഷന് 

 അവതിവാഹതിതരായ 
വനതിതകള്ക്ായുള്ള 
സപന്ഷന്

            അവലംബം: പഞ്ചായത്ത് ഡ്യറക്െകററ്്

അസംഘെടിത കമഖലയടിടല 
ടതാഴടിലാളടികള്ക്കുള്ള സാമൂഹ്യ 
സുരക്ഷയും കക്ഷമവം

അെംഘെതിത കമഖലയതിൽ ൊമൂഹത്യ സുരക്ഷാ 
പരതിപാെതികള് നെ്പൊക്കുന്നത് കക്ഷമനതിേതി 
കബാര്ഡകളാണ്. 32 കക്ഷമനതിേതി കബാര്ഡകള് 
പ്രവര്ത്തിക്കുന്നതതിൽ 16 എണ്ം സതാെതിൽ 
വകു്പെ തിസറെ കനരതിട്ടുളള നതിയ�ണത്തിലാണ്. 
കക്ഷമനതിേതി കബാര്ഡകസളലൊം തസന്ന ഒരു 
കുെക്രീെതിൽ സകാണ്ടുവരതികയാസണങ്തിൽ 
കമാണതിറ്ററതിംഗ് എളു്പെമാക്ാനം അവയുസെ 
പ്രവര്ത്നം ഏകരീകൃത രൂപത്തിലാക്തി മാറ്റാനം 
കെതിയുന്നതാണ്. 

മുതതിര്ന്ന പൗരന്ാരുസെ കക്ഷമം െംബന്ധതിച്ചുള്ള 
വ തിശദാംശങ്ങള് ഈ അദ്ധത്യായത്തിസല 
'വാര്ദ്ധകത്യം' എന്ന ഭാഗത്തിൽ സകാടുത്തിട്ടുണ്്  

അംഗപരടിമടിതരുടെ കക്ഷമം
അംഗപരതിമതിതര്ക്കുള്ള കെവനം പ്രകതത്യക 

ശ്രദ്ധയര്ഹതിക്കുന്നു. ആകഗാളതലത്തിൽ െര്ച 
സെയ്സ്പെടുന്നതകപാസല ഭതിന്നകശഷ തിക്ാസര 
ഇനതിയും സവറുസതയുള്ള ഒരു കക്ഷമ 
പ്ര തിെത്തിൽക്കൂെതി കനാക്തിക്ാണാസത ഈ 
പരതിപാെതികസള അവകാശാെതിസ്ാനത്തിലും 
വ തികെകനാന്മുഖമായും തതിരതിചറതികയണ്തണ്്. 
നതിഷ്ക്രതിയരായ ഗുണകഭാക്താക്ള് 
എന്നതതിലുപരതി വ തികെനരംഗത്് തലത്യപങ്് 
വഹതിക്കുന്നവരും കവണ് െംഭാവന 
സെയ്യുന്നവരുമായതി അംഗപരതിമതിതസര 
പരതിഗണതികക്ണ്തിയതിരതിക്കുന്നു. െംസ്ാന 
പരതിഗണനയതിലുള്ള അംഗപരതിമതിതരുസെ 
അവകാശാെതിസ്ാനത്തിലുള്ള െമഗ്മായ 
ജരീവ തിതെക്രെമരീപനത്തിന് പതതിമൂന്നാം 
പദ്ധതതിയതിൽ പ്രകതത്യക പ്രാോനത്യം നൽകതിയതിട്ടുണ്്. 
പ്രതതികരാേനെപെതികള്, പ്രാരംഭ നതിര്ണ്യം, 
െതി.ഇ.ഐ.െതി മുകഖനയും മറ്റും ആകരാഗത്യ, 
ൊമൂഹത്യ സ്ാപനങ്ങള് മുകഖനയും പ്രാരംഭ 
ഇെസപെൽ, സ്ഷത്യൽ അംഗന്വാെതികള് 
മുകഖനയുള്ള വ തിദത്യാഭത്യാെ പ തിന്തുണ, ബഡ്െ് 
െ്കൂളുകള്, മാതൃകാശതിശുപുനരേതിവാെ 
കക�ങ്ങള്, സ്ഷത്യൽ െ്കൂളുകള് ഉള്സ്പെസെയുള്ള 
വ തിദത്യാഭത്യാെം, സവാകക്ഷണൽ പരതിശരീലനം, 
സഷൽകറ്റഡ് ശതില്ശാലകള്, ൊമൂഹത്യാേതിഷ് തിത 



366

സാമ്പത്തിക അവല�ാകനം 2017, ലകരള സംസ്ാന ആസൂത്രണ ല�ാര്ഡ്  

കബയാക്്  4.3.10
പതഥിമൂന്യാം പഞ്വത്ര പദ്ധതഥി വർക്ഥിംഗ് ഗ്രൂപ്് – സയാമൂഹ്യ സുരക്ഥിതത്വം – 

അംഗപരഥിമഥിതർ 
പ്ധയാന നഥിർക്ദേശങ്ങള്

ഭഥിന്കശഷഥിക്യാർ

• ഭതിന്നകശഷതിക്ാര്ക്ായതി അവകാശാേതിഷ്തിത െമഗ് ജരീവതിതെക്ര െമരീപനം െത്വരീകരതിക്കുക.
• എലൊ െര്ക്ാര് സമഡതിക്ൽ കകാകളജുകളതിലും ഓട്ടതിെം കക�ങ്ങള് സ്ാപതിക്കുക.
• ്വകലത്യം തെയൽ, പ്രാരംഭ നതിര്ണ്യം, കസണ്ത്ൽ, ഇെസപെൽ എന്നതിവ ശക്തതിസ്പെടുത്ക.
• ഭതിന്നകശഷതി കമഖലയ്ക്കുകവണ്തി മനഷത്യ ശക്തതി വതിഭവങ്ങസള പരതിപാലകരായതി വളര്ത്തിസയടുക്കുക.
• അംഗപരതിമതിതരായ സപണ്കുട്ടതികള്/െ്്രീകള് എന്നതിവര്ക്ായതി കൂട്ടുഭവനങ്ങളും 

പ്രായപൂര്ത്തിയായവര്ക്കുള്ള കുടുംബഭവനങ്ങളും നതിര്മ്തിക്കുക.
• കുടുംബത്തിസല എലൊത്രം വതിഭവങ്ങളുസെയും 10-20 ശതമാനം വൃദ്ധര്ക്കും അംഗപരതിമതിതര്ക്കുമായതി  

കശഖരതിച്ചുവകയ്കണ്താണ്.

പുനരേതിവാെം, അെതിസ്റഡ് ലരീവ തിംഗ് 
കപ്രാജക്ടുകള് എന്നതിവ ഇതതിലുള്സ്പെടുന്നു. 
ഭതിന്നകശഷ തിക്ാരായ വ തിദത്യാര്ത്ഥതികള്ക്് െ്കൂള് 
പ്രകവശനം നല്കുന്നതതികനാസൊ്പെം തസന്ന 
അവര്ക്നകയാജത്യമായ യാ�തിക ഘെനകൂെതി 
തയ്ാറാകക്ണ്താണ്. ഇത്രം വ തിദത്യാര്ത്ഥതികളുസെ 
ആവശത്യങ്ങള് െംബന്ധതിച് അദ്ധത്യാപകര്ക്് 
അവകബാേം നൽകകണ്തമാണ്. 
ആശുപ്തികളതിൽ നതിലവ തിൽ നെ്െതിംഗ് 
പരതിശരീലനം നൽകുന്നതകപാസല സ്ഷത്യൽ 
എഡ്യൂകക്ഷന് പരതിശരീലന പരതിപാെതി കൂടുതൽ 
പ്രകയാഗതികമാകക്ണ്താണ്. നതിലവ തിലുള്ള 
െതിദ്ധാന്പരമായ െ�ദായം  മാകറണ്തണ്്.  
സപരുമാറ്റ ്വകലത്യമുള്ളവര് പ്രകതത്യക 
ശ്രദ്ധയര്ഹതിക്കുന്നു. വത്യക്തതി െംരക്ഷണ പദ്ധതതി 
രൂപരീകരണവം തെര്നെപെതികളും മസറ്റാരു വല തിയ 
െംരംഭമാണ്. ഇതതിന് കെവനങ്ങളുസെയും, 
വ തിഭവങ്ങളുസെയും, സ്ാപനങ്ങളുസെയും ഒരു 
െംകയാജനം ആവശത്യമാണ്.

കകരളത്തിൽ കകരള ൊമൂഹത്യ സുരക്ഷാമതിഷസറെ 
കനതൃതത്വത്തിൽ 2015 -ൽ ഒരു അംഗപരതിമതിത 
െര്കവ നെത്കയുണ്ായതി. 22 തരത്തിലുള്ള 
്വകലത്യം അെതിസ്ാനമാക്തി നെത്തിയ ഈ 
െര്കവ ഇന്ത്യയതിസല തസന്ന ആദത്യകത്യാണ്. 
ഇതനെരതിച് കകരളത്തിൽ 7.94 ലക്ഷം കപര് 
അംഗപരതിമതിതരാണ്. ഇത് െംസ്ാനത്തിസറെ 
സമാത്ം ജനെംഖത്യയതിൽ 2.32 ശതമാനം 
വരും. അംഗപരതിമതിതരതിൽ െ്്രീകള് 44.57 

ശതമാനവം, പട്ടതികജാതതി വ തിഭാഗത്തിലുള്ളവര് 
10.93 ശതമാനവം, പട്ടതികവര്ഗ്ക്ാര് 
2.15 ശതമാനവമാണ്. ഏറ്റവം കൂടുതൽ 
അംഗപരതിമതിതര് മലപ്പുറം ജതിലെയതിലും (12.5 
ശതമാനം) തെര്ന്ന് തതിരുവനന്പുരം (9.72 
ശതമാനം) ജതിലെയതിലും ഏറ്റവം കുറവ് വയനാെ്  
(2.91 ശതമാനം) ജതിലെയതിലുമാണ്. 
്വകലത്യത്തിസറെ ലക്ഷണം കനാക്തിയാൽ 
െലന്വകലത്യം ഏറ്റവം മുന്നതിലും (32.89 
ശതമാനം) ബഹുഗുണ്വകലത്യം (17.31 
ശതമാനം) രണ്ാമതമാണ്.

അംഗപരടിമടിതര്ക്ായുള്ള 
സംസ്ാന നയം
കകരള െര്ക്ാര് 2015-ൽ വ തികെന പ്രക്രതിയ, 
പ്രവര്ത്ന നെപെതി, മറ്റ് പരതിപാെതികള് തെങ്ങതിയ 
കമഖലകളതിൽ ്വകലത്യത്തിസറെ മാനം 
അനതിവാരത്യവം അതത്യന്ാകപക്ഷ തിതവമാസണന്ന് 
അംഗരീകരതിച്ചുസകാണ്് അംഗപരതിമതിതര്ക്ായുള്ള 
ഒരു നയം നതിയമമാക്തി. വ തികെനപ്രക്രതിയയതിൽ 
അംഗപരതിമതിതരുസെ പങ്ാളതിത്ം ഉറ്പൊക്കുക, 
്വകലത്യം ഒരു മനഷത്യാവകാശ പ്രശ്നമായതി 
കണക്ാക്കുക, അേതികക്ഷപത്തിൽ നതിന്നുള്ള 
െംരക്ഷണം ഉറ്പൊക്കുക, ഉള്സ്പെടുത്ൽ 
വ തികെനത്തിൽ അനകൂലമായ ൊഹെരത്യവം 
മകനാഭാവവം സൃഷ് തിക്കുക, അംഗപരതിമതിതരുസെ 
ശാക്തരീകരണം തെങ്ങതിയവയ്ക് ഈ നയം ഊന്നൽ 
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സകാടുക്കുന്നു. നതിഷ്ക്രതിയരായ ഗുണകഭാക്താക്ള് 
എന്നതതിലുപരതിയായതി വ തികെന രംഗത്് 
തലത്യപങ്് വഹതിക്കുന്നവരും കവണ് െംഭാവന 
സെയ്യുന്നവരുമായതി അംഗപരതിമതിതസര 
കണക്ാകക്ണ്തിയതിരതിക്കുന്നു.

 

അംഗപരഥിമഥിതരുടെ                  
ഉന്മനത്ഥിനയായഥി 

നഥിലടേയാള്ളുന് സ്ഥയാപനങ്ങള് 

നാഷണൽ ഇന്സ്റടിറ്യൂട്് ഓഫ് 
്പേരീച് ആറെ് ഹടിയറടിംഗ് (നടിഷ്)
്വകലത്യരംഗസത് പ്രമുഖ സ്ാപനമായ 
നതിഷ് അംഗപരതിമതിതരായവര്ക്് ഉന്നത 
വ തിദത്യാഭത്യാെം കനൊന് മതികച അവെരം 
ഒരുക്കുന്നു. നാഷണൽ യൂണതികവെ്െതിറ്റതി 
കഫാര് ഡതിെബ തില തിറ്റരീെ് സ്റഡരീെ് ആറെ് 
റരീഹാബ തില തികറ്റഷന് െയന്െെ് ആയതി നതിഷ തിസന 
പ്രഖത്യാപ തിച തിട്ടുണ്്. കകള്വ തികശഷ തി വ തിലയതിരുത്ൽ, 
്രീച് ലാംകഗത്വജ് റരീഹാബ തില തികറ്റഷന്, പ്രരീ-െ്ക്കൂള് 
പരതിപാെതികള്, ഇ.എന്.റ്റതി. കെവനങ്ങള്, 
മനഃശാെ്്കെവനം, ്രീച് സതറാ്പെ തി, 
കകള്വ തികശഷ തിയതിലൊത്വര്ക്ായുള്ള ഡതിഗ്തി 
കകാെ്സുകള്, മനഷത്യവ തിഭവ വ തികെനത്തിലുള്ള 
ഡതിഗ്തി, കപാെ്റ്റ് ഗ്ാഡകവറ്റ് കകാെ്സുകള് 
ഗകവഷണ പ്രവര്ത്നങ്ങള് തെങ്ങതിയ 
ൌകരത്യങ്ങള് ഈ സ്ാപനത്തിൽ ലഭതിക്കുന്നു.
 
2016 ഏപ്ര തിൽ മുതൽ 2017 മാര്ച് വസര നതിഷ തിസറെ 
പ്രാരംഭ ഇെസപെൽ പരതിപാെതി 226
സകയ്സുകള് (കുട്ടതികളുസെ എണ്ം) ്കകാരത്യം 
സെയ്യുന്നത കൂൊസത, ഹതിയറതിംഗ് ആറെ് ്രീച് 
ലാംകഗത്വജ് ഡതികൊഡര് പരതിപാെതിയതിൽ 4553 
സകയ്സുകളും ആകരാഗത്യ, മനഃശാെ്് തെര് 
കെവന പരതിപാെതിയതിൽ 2,165 സകയ്സുകളും 
്കകാരത്യം സെയ്ത. നതിഷ് നെത്തിയ അക്ാഡമതി 
പരതിപാെതികള് 188 വ തിദത്യാര്ത്ഥതികള്ക്് 
പ്രകയാജനസ്പെട്ടു. പരതിശരീലനം, വത്യാവൊയ 
ഉകദത്യാഗ നതിയമനം എന്നരീ പരതിപാെതികള് 24 
കപര്ക്കും കവാളണ്തിയറതിംങ്ങ് ആറെ് ഇകറെണ്ഷ തി്പെ് 
43 കപര്ക്കും അവെരം നല്കതി. 
  

കകരള സംസ്ാന വടികലാംഗ 
കകാര്പ്കറഷന്
അംഗപരതിമതിതരുസെ ൊ്ത്തിക ഉന്നമനത്തിനം 
പുനരേതിവാെത്തിനമുള്ള പ്രവര്ത്നങ്ങള് 
കകാര്്പെകറഷന് നെ്പൊക്കുന്നു. 2016-17-ൽ 
്ട്ര്െക്തിള്, വരീൽസെയര്, ശ്രവണ 
െഹായതി എന്നതിവ 1,455 അംഗപരതിമതിതര്ക്കു 
നൽകുകയുണ്ായതി. െ്്രീകള് ഉള്സ്പെസെ 23 
കപര്ക്് 10,000 രൂപ ക്രമത്തിൽ യ�വത്കൃത 
്ട്ര്െക്തിള് െബ്െതിഡതിയതിനത്തിൽ 
നൽകുകയുണ്ായതി. കദശരീയ വ തികലാംഗ 
ൊ്ത്തിക വ തികെന കകാര്്പെകറഷസറെ 
െഹായകത്ാസെ െത്വയം സതാെതിൽ പദ്ധതതിക്ായതി 
92 അംഗപരതിമതിതര്ക്് കകാര്്പെകറഷന് 
വായ്പ വ തിതരണം സെയ്ത (63 പുരുഷന്ാര്, 
29 െ്്രീകള്). ഇത കൂൊസത കകാര്്പെകറഷന് 
െത്വന്മായതി 214 കപര്ക്് (150 പുരുഷന്ാര്, 
64 െ്്രീകള്) െത്വയം സതാെതില തിനള്ള വായ്പ 
നൽകുകയും പാറശ്ാല വൃദ്ധമന്തിരത്തിൽ 
അംഗപരതിമതിതരായ 18 പുരുഷന്ാര്ക്കും 
6 െ്്രീകള്ക്കും  പുനരേതിവാെവം 
നൽകതി. ഗുരുതരമായ ഭതിന്നകശഷ തിയുള്ള 
കുട്ടതികള്ക്് 20,000 രൂപ ക്രമത്തിൽ ഫതിസൈഡ് 
സഡക്പൊെതിറ്റ് സ്കരീം പ്രകാരം 235 കുട്ടതികള്ക്് 
(111 സപണ്കുട്ടതികള്, 124 ആണ്കുട്ടതികള്) 
കകാര്്പെകറഷന് െഹായം നൽകതിയതിട്ടുണ്്. 
2017-18 -ൽ െഹായൊമഗ്തികളായ 
്ട്ര്െക്തിള്, വരീൽസെയര്, ശ്രവണ െഹായതി 
എന്നതിവ 648 അംഗപരതിമതിതര്ക്കു നൽകുകയും 
ഫതിസൈഡ് സഡക്പൊെതിറ്റ്  പദ്ധതതി പ്രകാരം 20,000 
രൂപ ക്രമത്തിൽ 35 കുട്ടതികള്ക്് െഹായം 
നൽകുകയും കദശരീയ വ തികലാംഗ ൊ്ത്തിക 
വ തികെന കകാര്്പെകറഷസറെ െഹായകത്ാസെ 
58 അംഗപരതിമതിതര്ക്് െത്വയം സതാെതില തിനള്ള 
വായ്പയും അനവദതിച്ചു.

അംഗപരടിമടിതര്ക്് കവണടിയുള്ള 
സംസ്ാന കമ്രീഷണകററ്്
കക�െര്ക്ാരതിസറെ 1995 -സല കപെ്െണ്െ് 
വ തിത്് ഡതിെബ തില തിറ്റരീെ് നതിയമപ്രകാരം 
സ്ാപ തിതമായതാണ് ഈ സ്ാപനം. 
അംഗപരതിമതിതര്ക്ായതി നെ്പൊക്കുന്ന 
പദ്ധതതികളുസെ ഏകകാപനം, െംസ്ാനത്് 
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ഇവര്ക്് കവണ്തി അനവദതിക്കുന്ന ഫണ്് യഥാവ തിേതി 
ഉപകയാഗതിക്കുന്നുകണ്ാസയന്ന് പരതികശാേതിക്കുക 
എന്നതമാണ് കമ്തിഷണകററ്റതിസറെ പ്രോന 
ചുമതല. കബാേവത്കരണ കത്യാമ്കള് നെത്ക, 
അംഗപരതിമതിതരുസെ പരാതതികള്ക്് പരതിഹാരം 
കാണുക, ഇവര്ക്് കവണ്തിയുള്ള സ്ാപനങ്ങളതിൽ 
പരതികശാേന നെത്ക എന്നതിവയാണ് 
കമ്രീഷണകററ്റതിസറെ മറ്റ് പ്രവര്ത്നങ്ങള്.

നാഷണൽ ഇന്സ്റടിറ്യൂട്് ഓഫ് 
ഫടിസടിക്ൽ ടമഡ്ടിസടിന് 
ആറെ് റരീഹാബടിലടികറ്ഷന് 
(എന്.ഐ.പടി.എം.ആര്)
ൊമൂഹത്യനരീതതി വകു്പെ തിസറെ കരീെതിലുള്ള ഒരു പുതതിയ 
െംരംഭമാണ് എന്.ഐ.പ തി.എം.ആര്. ബഹുഗുണ 
്വകലത്യമുള്ള കുട്ടതികള്ക്കും, സെറതിബ്ൽ 
പാള്െതി ഉള്സ്പെസെ മറ്റ് ക്രമകക്ടുകള് ബാേതിച 
മുതതിര്ന്നവര്ക്കുമുളള കരാഗ നതിര്ണ്യം, സതറാ്പെ തി 
െ തികതിത് എന്നതിവ ഈ സ്ാപനത്തിലൂസെ 
നൽകുന്നു. ഈ സ്ാപനത്തിസറെ ആഡതികയാളജതി 
്രീച് ലാംകഗത്വജ് പാകതാളജതി ഡതി്പൊര്ട്ടുസമറെ് 
ശരാശരതി 20 ഉപകഭാക്താക്ള്ക്് ഏസറയും 
കുട്ടതികള്ക്് ്രീച് സതറാ്പെ തി നൽകുന്നു. 
െ്കട്രാക്്, അപകെം എന്നതിവ വന്നവസരയും 
ഇവ തിസെ െ തികതിത്തിക്കുന്നുണ്്. കപ്രാസസ്തറ്റതിക് ആറെ് 
ഓര്കത്ാപരീഡതിയാക് വകു്പെ തിസറെ നവരീകരണം 
നെന്നു വരുന്നു. സമാ്ബൽ ഇറെര്സവന്ഷന് 
യൂണതിറ്റ് പ്രവര്ത്നം ആരംഭതിച തിട്ടുണ്്. ഇന്സ്റതിറ്റ്യൂട്ട് 
കഫാര് സകാനേതിറ്റരീവ് ആറെ് കമ്്യൂണതികക്റ്റരീവ്
ഡതികൊഡര് ആറെ് ന്യൂകറാ െയന്സും, 
്െൽഡ് ഡവല്പെ്സമറെ് സെറെറും ്വകലത്യ 
രംഗത്് പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന മറ്റ് സ്ാപനങ്ങളാണ്. 
ഈ സ്ാപനങ്ങസള െംബന്ധതിച്ചുള്ള വ തിവരങ്ങള് 
ആകരാഗത്യ സപാതജനാകരാഗത്യ അദ്ധത്യായത്തിൽ 
സകാടുത്തിട്ടുണ്്.

അംഗപരടിമടിതര്ക്കുള്ള 
പരടിപാെടികള്

അംഗപരതിമതിതരുസെ കക്ഷമത്തിനള്ള പദ്ധതതികള് 
ൊമൂഹത്യനരീതതി, ആകരാഗത്യം, വ തിദത്യാഭത്യാെം എന്നരീ 
വകുപ്പുകള് നെ്പൊക്കുന്നു. ൊമൂഹത്യനരീതതി വകുപ്പും 
കകരള ൊമൂഹത്യസുരക്ഷാ മതിഷനം ഏസറ്റടുക്കുന്ന 
പരതിപാെതികള് താസെ കെര്ക്കുന്നു. 

അംഗപരടിമടിതര്ക്് 
സര്ട്ടിഫടിക്റ്് നൽകുന്ന 
പദ്ധതടി

2015 -സല ഭതിന്നകശഷ തിവ തിഭാഗക്ാരുസെ 
െര്കവ്വ പ്രകാരം കകരളത്തിൽ 7-9 ലക്ഷം കപര് 
ഭതിന്നകശഷ തിക്ാരാണ്. അംഗപരതിമതിത നതിയമം, 
1995 പ്രകാരം എലൊ അംഗപരതിമതിതര്ക്കും 
െര്ട്ടതിഫതിക്റ്റ് നല്കകണ്ത് നതിര്ബന്ധമാണ്. 
2009 മുതൽ 2015 മാര്ച് വസര കകരള 
ൊമൂഹത്യസുരക്ഷാ മതിഷന് 1495 കത്യാമ്കള് 
െംഘെതി്പെ തിച് 283,277 കപര്ക്് തതിരതിചറതിയൽ 
കാര്ഡ് നൽകതി. 2017-18 -ൽ 31 കത്യാമ്കള് 
െംഘെതി്പെ തിച് 7,750 കപര്ക്് തതിരതിചറതിയൽ 
കാര്ഡ് നൽകതി. അംഗപരതിമതിതരായവര്ക്് ദൂസര 
സ്ലത്് കപായതി സമഡതിക്ൽ െര്ട്ടതിഫതിക്റ്റ് 
ലഭത്യമാക്കുന്നതതിനള്ള തെസ്ങ്ങള് ലഘൂകരതിക്ാന് 
ഇത്രത്തിലുള്ള കത്യാമ്കള് െഹായകമായതി.
 

ആശ്വാസകടിരണം

കടുത് മാനെതികസവല്ലുവ തിളതികള് 
കനരതിടുന്നവര്ക്കും ശാരരീരതിക ്വകലത്യം ബാേതിച് 
ശയ്ാവലംബ തികളായവര്ക്കും 100 ശതമാനം 
അന്ധതയുള്ളവസരയും, കത്യാന്െര്, സെറതിബ്ൽ 
പള്െതി, ഓട്ടതിെം, മാനെതിക പരാേരീനത 
ഉള്ളവസരയും പരതിെരതിക്കുന്ന െഹായതികള്ക്് 
കകരള ൊമൂഹത്യ സുരക്ഷാമതിഷന് വെതി 
േനെഹായം നൽകുന്നതാണ് ഈ പദ്ധതതി.  
2016-17 കാലയളവ തിൽ 90251 പരതിെരണ 
െഹായതികള്ക്് േനെഹായം നൽകതി.
 

വടിശപ് വടിമുക് നഗരം
ആഹാരം കവണ്വര്ക്്  മതിതമായ നതിരക്തിൽ 
ഭക്ഷണം നൽകാന് ഈ പദ്ധതതി  ലക്ഷത്യമതിടുന്നു. 
ഈ പദ്ധതതി ആദത്യമായതി ആരംഭതിചത് 
കകാെതികക്ാെ് നഗരത്തിലാണ്. 
2016-17-ൽ 970157 കപര് ഗുണകഭാക്താക്ളായതി.
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അദ്ധ്യായം 4, സയാമൂഹധ്സസവനം

കസ്ററ്് ഇനടികഷ്യറ്രീവ്സ് ഓണ് 
ഡ്ടിസബടിലടിറ്രീസ്
(എസ്.ഐ.ഡ്ടി)
്വകലത്യം തെയുക, നതിര്ണ്യതിക്കുക, മുന്കൂട്ടതി 
ഇെസപടുക, അംഗപരതിമതിതര്ക്് വ തിദത്യാഭത്യാെം, 
സതാെതിൽ, പുനരേതിവാെം എന്നതിവ 
ഉറ്പൊക്ാന് കവണ്തി െര്ക്ാര് പ്രകതത്യക 
താല്രത്യസമടുത്് നെ്പൊക്കുന്ന പദ്ധതതിയാണതിത്. 
ആകരാഗത്യം, വ തിദത്യാഭത്യാെം എന്നരീ വകുപ്പുകളുസെ 
പങ്ാളതിത്കത്ാസെ ൊമൂഹത്യനരീതതി വകു്പൊണ് 
ഈ പരതിപാെതി നെ്പൊക്കുന്നത്. ഈ പരതിപാെതിയുസെ 
പ്രോന കനട്ടങ്ങള് ചുവസെ കെര്ക്കുന്നു.
 

• എം.എം.ആർ വയാക്ഥികനഷന്: എം.എം.ആര് 
വാസൈതികനഷന് 2014 ജനവരതി മാെം മുതൽ 
െര്ക്ാരതിസറെ കരീെതിൽ പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന 
പ്രെവാശുപ്തികളതിൽ പുതതായതി 
ജനതിക്കുന്ന കുട്ടതികള്ക്് ൌജനത്യമായതി 
നൽകതി. 6 ലക്ഷം കഡാെ് വാസൈതിന് 
ലക്ഷത്യമതിട്ട ഈ പരതിപാെതിയതിൽ 4 ലക്ഷം 
കഡാെ് വാസൈതിന് നല്കതി. 

• യൂണഥികവഴ്സൽ ഹഥിയറഥിംഗ് സ്ക്രീനഥിംഗ്: 
പുതതായതി ജനതിക്കുന്ന കുട്ടതികളതിൽ 
കകള്വ തികശഷ തി പരതികശാേതിക്ാന് 5 
െര്ക്ാര് സമഡതിക്ൽ കകാകളജുകളതിൽ 
ഒകട്ടാ അകത്വസ്റതിക് എമതിഷന് 
െ്ക്രരീകനെ്െ് െജ്മാക്തി. 2014-15.
മുതൽ ആരംഭതിച ഈ പരതിപാെതിയതിലൂസെ 
275,337 നവജാതശതിശുക്സള െ്ക്രരീന് 
സെയ്ാന് ൊേതിച്ചു. ഇതതിൽ 31,450 
ശതിശുക്സള കൂടുതൽ പരതികശാേനയ്ക്കും പ്രശ്ന 
പരതിഹാരത്തിനമായതി അയച്ചു. 
 
• ഡഥിസ്്ഥിേ്െ് ഏർലഥി ഇടറെർവന്ഷന് 
ടസറെറുേള്: 14 ജതിലെകളതിലും 
ഡതി.ഇ.ഐ.െതി കള് തെങ്ങാന് സ്ലം 
കണ്ടുപ തിെതിച്ചു. അംഗപരതിമതിതര്ക്ായതി 
ഒരു പ്രകവശനകെവന 
കക�ം രക്ഷ തിതാക്ള്ക്കും മറ്റ് 
താല്രത്യകക്ഷ തികള്ക്കും വ തിദത്യാഭത്യാെവം, 
പരതിശരീലനവം ഏര്സ്പെടുത്ാനമുള്ള 
ൊഹെരത്യം ഉണ്ാക്തിസയടുക്കുക 
എന്നതാണ് ഡതി.ഇ.ഐ.െതിയുസെ 
പ്രതരീക്ഷ തിത ലക്ഷത്യം. 25 കബ്ാക്കുകളതിൽ 
സമാ്ബൽ ഇറെര്സവന്ഷന് 

സെറെറുകള് എന്.എച്.എമ്മുമായതി 
െംകയാജതിച് സ്ാപ തിക്കുകയും, 
മട്ടന്നൂര്, മ്െ എന്നതിവ തിെങ്ങളതിൽ 
മാതൃക ശതിശു പുനരേതിവാെ കക�ം 
സ്ാപ തിക്കുന്നതതിനള്ള കജാല തികള് 
ആരംഭതിക്കുകയും സെയ്ത. 

• അംഗപരഥിമഥിതരയായ പ്ീ-സ്കൂള് 
കുട്ഥിേള്ക്കുള്ള പ്കത്യേ അംഗ൯വയാെഥി:- 
ഈ പരതിപാെതി ൊമൂഹത്യനരീതതി വകു്പെ് 
ഒരു ്പലറ്റ് കപ്രാജക്െ് എന്ന 
നതിലയതിൽ കകാെതികക്ാട്ട് ആരംഭതിച്ചു. 
കുട്ടതികള്ക്് അവരുസെ ്ദനംദതിന 
കാരത്യങ്ങള് െത്വയം നതിര്വഹതിക്കുന്നതതിനം 
തെര്ന്നുള്ള വ തിദത്യാഭത്യാെത്തിന് ഇവസര 
പ്രാപ്രാക്കുന്നതതിനം മുഖത്യോരയതികലക്് 
വരുന്നതതിനള്ള തെസ്ം ഒെതിവാക്ാനം ഈ 
പരതിപാെതി െഹായകമാകുന്നു.

കസ്ററ്് ഇനടികഷ്യറ്രീവ് ഓണ് 
ഡ്ടിടമന്ഷ്യാ
ഡതിസമന്ഷത്യാ കരാഗതികസള പുനരേതിവെതി്പെ തിക്ാന് 
ലക്ഷത്യമതിട്ട ഈ പദ്ധതതി പ്രകാരം തൃശ്ശൂര് 
മുനതിെതി്പൊല തിറ്റതിയതിൽ ഒരു കഡ സകയര് 
സെറെറും എെവനക്ാെ് വൃദ്ധെദനത്തിൽ ഒരു 
പൂര്ണ്െമയ സെറെറും ൊമൂഹത്യനരീതതി വകു്പെ് 
ആരംഭതിച്ചു. 

ഇന് നസറ്് കപ്ാജക്െ്
അറതിവകനടുന്നതതിനം ആശയവ തിനതിമയം 
നെത്ന്നതതിനം അംഗപരതിമതിതര് കനരതിടുന്ന 
സവല്ലുവ തിളതികസള തരണം സെയ്ാനള്ള  
മാര്ഗ്ങ്ങള്  കസണ്ത്ന്നതതിനമായതി 
2007-ൽ  ഇന് ്െറ്റ് കപ്രാജക്െ് ആരംഭതിച്ചു.  
ആദത്യഘട്ടത്തിൽ ഈ പരതിപാെതി ഊന്നൽ 
നൽകതിയത് കാഴ്ച്വകലത്യമുള്ളവരതിലാണ്. 
2009 -ൽ  ോരണാശക്തതിസകാണ്ടു്  
തതിരതിചറതിയുന്നതതിൽ സവല്ലുവ തിളതികള് കനരതിടുന്ന 
കുട്ടതികള്ക്ായതി പരരീക്ഷണാെതിസ്ാനത്തിൽ 
ഒരു പരതിശരീലനപരതിപാെതികൂെതി ഈ കപ്രാജക്െതിൽ 
ഉള്സ്പെടുത്തി. കകരള െംസ്ാന  ഐ.െതി.
മതിഷസറെ േനെഹായകത്ാസെയുള്ള ഈ 
കപ്രാജക്െ് നെ്പൊക്കുന്നത് ‘ക്െ്’ എന്ന 
ലാഭരഹതിത െംഘെനയാണ്. 2013 -ൽ ഈ 
പദ്ധതതി  ൊമൂഹത്യനരീതതി വകു്പെ തിന് ്കമാറതി.  
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ഇതതിൽ കാഴ്ച ്വകലത്യമുള്ളവര്ക്ായുള്ള പദ്ധതതി 
നെ്പൊക്കുന്നതതിനായതി  കകരള സഫഡകറഷന് 
ഓഫ് ദ ്ബ്ന്ഡ്  എന്ന െംഘെനയ്ക് 
്കമാറുകയും  സകാനേതിറ്റരീവ് സവല്ലുവ തിളതികള് 
കനരതിടുന്ന  കുട്ടതികളുസെ പദ്ധതതി ‘ക്െ്’ 
തെരുകയും സെയ്ത. ഇവര്ക്ായുള്ള ഇന്്െറ്റ് 
കപ്രാജക്െ് 60 -ൽ കൂടുതൽ കുട്ടതികള്ക്് 
െഹായം നൽകുന്നു (അെതിസ്ാന്നപുണത്യവം 
വ തിദത്യാഭത്യാെപരമായ പരതിശരീലനവം 
ഉള്സ്പെസെ). പാര്രത്യ െ�ദായങ്ങളുസെയും 
പുതതിയ ൊകങ്തതിക വ തിദത്യയുസെയും ഒരു 
െംകയാജനമാണ് ഇത്. ക്െതിൽ പുതതിയ 
ൊകങ്തതിക വ തിദത്യ  ഉപകരണങ്ങളും  പ്രകയാഗവം  
പരരീക്ഷ തിക്കുകയും വ തികെതി്പെ തിക്കുകയും സെയ്യുന്നു. 
പരതിശരീലനകക�ങ്ങള് കൊഫ്റ്റ് സവയര് 
ഉപകരണങ്ങള് ഉപകയാഗതിച് വത്യക്തതിഗത 
വ തിദത്യാഭത്യാെ പദ്ധതതികള് നെ്പൊക്കുന്നതതിലൂസെ 
കുട്ടതികളതിലുണ്ാകുന്ന മതികവ് ക്രമപ്രകാരം 
നതിരരീക്ഷ തിക്കുന്നതതിന് ഉപകയാഗതിക്കുന്നു. 
പാഠഭാഗങ്ങള് തയ്ാറാക്കുന്നതതിനായതി 
നൂതന വ തിദത്യാഭത്യാെപരമായ പാഠഭാഗങ്ങളും 
ഉപകരണങ്ങളും വ തികെതി്പെ തിച്ചുവരുന്നു. പ്രകതത്യക
വ തിദത്യാഭത്യാെത്തിനള്ള ICT പരതിശരീലന 
പരതിപാെതികള്, പാഠഭാഗങ്ങള് തയ്ാറാക്ൽ, 
മാതാപ തിതാക്ള്ക്കുള്ള പരതിശരീലനം എന്നതിവയും 
നെ്പൊക്തിവരുന്നു. ഈ പരതിപാെതിയതിലൂസെ 
മറ്റു െംഘെനകള്ക്കും കനരതിട്ടലൊസത 
അറതിവ ലഭതിക്കുന്നു.  ഈ കപ്രാജക്െതിസറെ 
പ്രവര്ത്നങ്ങള്ക്് ശക്തതി പകരുകയും 
പ തിന്തുണ നൽകുകയും സെയ്യുന്നതതിലൂസെ 
കൂടുതൽ ജനങ്ങള്ക്് അറതിവ പകരുന്നതതിനം 
പരതിപാെതിയുസെ കനട്ടങ്ങള് ലഭത്യമാക്ാനം 
കെതിയുന്നു.

വനടിതാകക്ഷമം
െംസ്ാന ജനെംഖത്യയുസെ 52 ശതമാനം 
െ്്രീകളും കകരളത്തിസല െ്്രീ പുരുഷ 
അനപാതം 1000 പുരുഷന്ാര്ക്് 1084 
െ്്രീകളുമാണ്. ഇന്ത്യയതിൽ െ്്രീ ൊക്ഷരത 
ഏറ്റവം മുന്നതിൽ നതിൽക്കുന്ന െംസ്ാനം 
കകരളമാണ് (92 ശതമാനം). ഇന്ത്യയതിസല 
സ്തിതതിവ തികശഷവമായതി താരതമത്യം സെയ്യുക്ാള് 
ശതിശുമരണനതിരക്്  കകരളത്തിൽ വളസര 
കുറവാണ്. കകരളത്തിസല െ്്രീകളുസെ 
ഇക്പൊെസത് അവസ്ാവ തികശഷം സജന്ഡര് 
വ തികെനം എന്ന ഭാഗത്തിൽ വ തിശദരീകരതിച തിട്ടുണ്്. 

എന്നതിരുന്നാലും, വനതിതാശാക്തരീകരണത്തിനള്ള 
സ്ാപനങ്ങസളക്കുറതിച്ചും െ്്രീകളുസെ ൊമൂഹത്യ 
ൊ്ത്തിക പുനരേതിവാെത്തിനായുള്ള പ്രോന 
പദ്ധതതികസളക്കുറതിച്ചുമുള്ള വ തിവരങ്ങള് ചുവസെ 
കെര്ക്കുന്നു.

ഇന്ദടിരാഗാന്ടി മാതൃത്വ 
സഹകയാഗ് കയാജന
19 വയസ്തിന് മുകളതിൽ പ്രായമുള്ള ഗര്ഭതിണതികളായ 
െ്്രീകള്ക്് ആദത്യസത് രണ്് പ്രെവങ്ങള്ക്് 
േനെഹായം നൽകുന്ന ഈ കക� പദ്ധതതി 
പാലക്ാെ് ജതിലെയതിൽ നെ്പൊക്തി വരുന്നു. 

കനേഹ്പേര്ശം
കകരള ൊമൂഹത്യസുരക്ഷാ മതിഷന് നെ്പൊക്കുന്ന 
ഈ പദ്ധതതി മുഖാന്തിരം 1,000 രൂപ േനെഹായം 
നൽകതി അവ തിവാഹതിതരായ അമ്മാരുസെ 
പ്രശ്നങ്ങള്ക്് പരതിഹാരം കാണുന്നു. 2017-18 -ൽ  
2,044 കപര്ക്് ഇതതിസറെ പ്രകയാജനം ലഭതിച്ചു.

വനടിതാവടികസന പദ്ധതടികള്
െ്്രീേന നതികരാേനം, ഗാര്ഹതിക 
പരീഢനം, ്ലംഗരീക അേതികക്ഷപത്തിൽ 
നതിന്നും െ്്രീകസള െംരക്ഷ തിക്കുക, 
പ തിഢനത്തിന് ഇരയാകുന്നവരുസെ 
പുനരേതിവാെവം നഷ്പരതിഹാരവം, വനതിത 
കുടുംബനാഥയായതിട്ടുള്ളവര്ക്കും ബ തി.പ തി.എൽ 
കുടുബത്തിസല വനതിതകള്ക്കുമുള്ള െഹായം, 
െത്വയം സതാെതിൽ സെയ്യുന്ന കുറഞ്ഞ കവതനം 
പറ്റുന്ന െ്്രീകളുസെ കാരത്യകശഷ തി ഉയര്ത്ാനള്ള 
േനെഹായം എന്നരീ പ്രവര്ത്നങ്ങള്ക്് 
ഊന്നൽ നൽകതി ൊമൂഹത്യനരീതതി വകു്പെ് 
നെ്പൊക്കുന്ന ഒരു മുഖത്യ പദ്ധതതിയാണതിത്.
 

നടിര്ഭയാ പരടിപാെടികള്
ൊമൂഹത്യനരീതതി വകു്പെ തിസറെ നതിര്ഭയാ പദ്ധതതി 
്ലംഗതിക പരീഢനത്തിന് ഇരയായ െ്്രീകള്ക്് 
െംരക്ഷണം നൽകാനള്ള നതിര്ഭയാകക�ങ്ങള് 
െജ്മാക്കുന്നതതിന് വ തിഭാവനം സെയ്യുന്നു. 
്ലംഗതിക പരീഡനത്തിന് ഇരയായ െ്്രീകളുസെ 
െംരക്ഷണത്തിനായതി 12 സഷൽട്ടര് കഹാമുകള് 
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പ്രവര്ത്തിച്ചു വരുന്നു (തതിരുവനന്പുരം– 3, 
സകാലെം-1, എറണാകുളം-1, തൃശ്ശൂര്-1,  
കാെര്കഗാഡ്-1, കകാെതികക്ാെ്-1, മലപ്പുറം-1,
പാലക്ാെ്-1,  വയനാെ്-1,  ഇടുക്തി-1). ഈ 
പദ്ധതതിയുസെ കരീെതിൽ െംസ്ാനസത് 14 
ജതിലൊ ആശുപ്തികളതിലുമായതി 21 വണ്കസ്റാ്പെ് 
്ക്രെതിെ് സെൽ പ്രവര്ത്നമാരംഭതിച തിരുന്നു. 
്ലംഗതിക പരീഢനത്തിന് ഇരയാകുന്ന 
െ്്രീകള്ക്് കവണ്ടുന്ന അെതിയന്തിര ആകരാഗത്യ 
പരതിെരണം, മനഃ ശാെ്് കൗണ്െല തിംഗ്, 
കപാലരീെ് െഹായം, നതിയമെഹായം, സുരക്ഷ തിത 
സഷൽട്ടര് കെവനം എന്നതിവ ഈ സെല്ലുകളതിലൂസെ 
നൽകുന്നു. 2016-17-ൽ (2017 ആഗെ്റ്റ്  30 
വസര) ഈ കക�ങ്ങള് 331 െ്്രീകള്ക്് 
െഹായം നൽകതി. വനതിതകള്ക്കും കുട്ടതികള്ക്കും 
മാ്മായുള്ള 3 അതതികവഗ കകാെതതികള് 
തതിരുവനന്പുരം, എറണാകുളം, കകാെതികക്ാെ് 
എന്നതിവ തിെങ്ങളതിൽ സ്ാപ തിച്ചു. 
 

വണ് കസ്റാപ്് കക�ം
സപാതസ്ലങ്ങളതിലും െത്വകാരത്യ സ്ലങ്ങളതിലും 
വച് പരീഡനത്തിന് ഇരയാകുന്ന െ്്രീകള്ക്് 
െഹായവം പ തിന്തുണയും വണ് കസ്റാ്പെ് കക�ം 
മുകഖന നൽകതി വരുന്നു. തതിരുവനന്പുരത്് ഈ 
കക�ം പ്രവര്ത്തിച്ചു വരുന്നുണ്്. കക� െര്ക്ാര് 
2016-17 -ൽ പുതതിയ 4 വണ് കസ്റാ്പെ് കക�ങ്ങള് 

തൃശ്ശൂര്, മലപ്പുറം, കണ്ണൂര്, വയനാെ് ജതിലെകളതിൽ 
അനവദതിച തിട്ടുണ്്.

ഭടിന്നലടിംഗക്ാര്
ഇന്ത്യയതിൽ ആദത്യമായതി 
ഭ തിന്നല തിംഗക്ാര്ക്ായതിട്ടുള്ള നയം നെ്പൊക്തിയ 
െംസ്ാനം കകരളമാണ്.  ഇതതിൽ ഭൂരതിഭാഗം 
കപരും തസറെ വത്യക്തതിതത്വം സവളതിസ്പെടുത്ാന് 
തയ്ാറാകുന്നതിലെ.  ഭ തിന്നല തിംഗക്ാര് അവരുസെ 
്ദനംദതിന ജരീവ തിത പ്രവര്ത്നങ്ങള്ക്ായതി 
വളസരയേതികം കഷ്ക്പെകെണ്തിവരുന്നു. 
ഇവസര  െമൂഹത്തിസറെ മുഖത്യോരയതികലക്് 
സകാണ്ടുവരുന്നതതിന് പ്രകതത്യക ശ്രദ്ധ 
സെലുകത്ണ്തണ്്. കകരളത്തിൽ 2015-16 
-ൽ നെത്തിയ ഭതിന്നകശഷ തിക്ാരുസെ െര്കവ്വ 
പ്രകാരം 1,187  ഭ തിന്നല തിംഗക്ാരാണുള്ളത്. 
ഭ തിന്നല തിംഗക്ാരുസെ കക്ഷമത്തിനായതി 2016-17 
-ൽ വ തിവ തിേ  പദ്ധതതികള് നെ്പൊക്ാന് 
ഉകദ്ശതിച തിരുന്നു. 3  വ തിദത്യാര്ത്ഥതികള്ക്് 
കസ്കാളര്ഷ തി്പെ് നൽകുന്നതതിനം ഭതിന്നല തിംഗക്ാസര 
െമൂഹത്തിസറെ മുഖത്യോരയതികലക്്   
സകാണ്ടുവരുന്നതതിനം  ജരീവ തിക്ാന് ആവശത്യമായ 
പരതിശരീലനം നൽകുന്നതതിനം  ജതിലൊതല ശതില്ശാല 
െംഘെതി്പെ തിക്കുന്നതതിനം വകു്പെ തിന കെതിഞ്ഞതിട്ടുണ്്. 
2017-18 -ൽ ഭതിന്നല തിംഗക്ാര്ക്ായതി ഒരു 
പദ്ധതതി ആവ തിഷ്കരതിച തിട്ടുണ്്. പ്രോന ഘെകങ്ങള് 

കബയാക്്  4.3.11
ഭഥിന്ലഥിംഗക്യാർക്യായള്ള പദ്ധതഥി  

• ഭതിന്നലതിംഗ കമഖലയതിൽ പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന എന്.ജതി.ഒ.കളുസെ െഹായത്ാൽ ഭതിന്നലതിംഗ സഹൽ്പെ് ്ലന് 
(24x7), ്ക്രെതിെ് മാകനജ്സമറെ് സെറെര് ആരംഭതിക്ൽ

• സതാെതിൽ പരതിശരീലനത്തിനം െത്വയം സതാെതിലതിനമുള്ള േനെഹായം
• 60 വയസ്തിന് മുകളതിലുള്ള അനാഥരായ ഭതിന്നലതിംഗക്ാര്ക്് സപന്ഷന്
• ഭതിന്നലതിംഗക്ാരുസെ കക്ഷമത്തിനായതി പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന അംഗരീകൃത ഏജന്െതികള്, െതിബതി.ഒ-കള് 

എന്നതിവരുമായതി കെര്ന്നുള്ള കക്ഷമ പരതിപാെതികള് െംഘെതി്പെതിക്ൽ
• െ്കൂളുകളതിൽ നതിന്നും സകാെതിഞ്ഞ്കപാക്് കൂടുതലുള്ള പ്രകദശങ്ങളതിൽ ഉെതിതമായ വതിദത്യാഭത്യാെത്തിനള്ള 

ൊ്ത്തിക െഹായം, ആകരാഗത്യ ഉപകദശം അെതിസ്ാനമാക്തി െര്ക്ാര് ആശുപ്തികള് വെതി സെസൈ് 
റരീ-അെയതിന്സമറെ് െര്ജറതി, ഭതിന്നലതിംഗക്ാര്ക്് എച്.ഐ.വതി. െരീകറാ െര്വ്വയലന്െ് സെറെര് 
ആരംഭതിക്ൽ

• സപാതജനങ്ങസള പ്രകതത്യകതിച് രക്ഷതിതാക്ള്, കുടുബാംഗങ്ങള്, വതിദത്യാഭത്യാെ സ്ാപനങ്ങളതിസല െരീചതിംഗ് 
ആറെ് കനാണ്  -െരീചതിംഗ് സ്റാഫ്, സതാെതിൽ, എംകലൈായ്സമറെ്, തകദ്ശ െത്വയം ഭരണം, ആകരാഗത്യം എന്നരീ 
വകുപ്പുകളതിസല ഉകദത്യാഗസ്സര കക�രീകരതിച് സകാണ്ടുള്ള സൂക്ഷ്മ കബാേന പരതിപാെതികള്.

• ഭതിന്നലതിംഗക്ാരായ വതിദത്യാര്ത്ഥതികള്ക്്കസ്കാളര്ഷതി്പെ്. 
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ചുവസെ  കാണതിച തിരതിക്കുന്ന   കബയാക്് 4.3.11 -ൽ 
കെര്ത്തിരതിക്കുന്നു.

കബട്ടി ബചാകവാ കബട്രീ 
പഠാകവാ
ൊമൂഹത്യ നരീതതി വകു്പെ് തൃശ്ശൂര് ജതിലെയതിൽ ്പലറ്റ് 
ആയതി ആരംഭതിച ഈ പദ്ധതതി ഒരു കക� 
പദ്ധതതിയാണ്. െ്്രീകളുസെ പ്രശ്നങ്ങള്ക്് 
സുദരീര്ഘമായതി പരതിഹാരം കാണുവാനം 
കുറഞ്ഞുവരുന്ന ആണ്-സപണ് അനപാതത്തിസറെ 
ഗതതി തതിരതിച്ചുവ തിൊനം ഈ പദ്ധതതി ലക്ഷത്യമതിടുന്നു. 
സപണ്കുട്ടതികളുസെ ഉന്നമനത്തിനം 
വ തിദത്യാഭത്യാെത്തിനമുള്ള കക�െഹായം ഈ 
പദ്ധതതി പ്രകാരം െംസ്ാനത്തിന് ലഭതിക്കുന്നുണ്്. 
 

                               വനഥിതയാ  
      ശയാക്ഥിേരണത്ഥിനുള്ള 
             സ്ഥയാപനങ്ങള്

കകരള സംസ്ാന വനടിതാ 
കമ്രീഷന്
െ്്രീകള്സക്തതിസരയുള്ള നത്യായരഹതിതമായ 
ഏര്്പൊടുകസള്പെറ്റതി അകനത്വഷ തിക്ാനം 
പരതിഹാരം നതിര്കദ്ശതിക്ാനം, െ്്രീകളുസെ 
പദവ തി ഉയര്ത്ാനമായതി 1996 –ൽ കമ്രീഷന് 
നതിലവ തിൽ വന്നു. സജന്ഡര് അവകബാേന 
പരതിപാെതികള്, നതിയമ പരതിശരീലനം/സെമതിനാര്, 
അദാലത്കള് ഡതി.എന്.എ പരരീക്ഷണം എന്നരീ 
പ്രവര്ത്നങ്ങള് കമ്രീഷന് ഏസറ്റടുക്കുന്നു. 
2016-17 -ൽ െ്്രീകള് അഭതിമുഖരീകരതിക്കുന്ന 
വ തിവ തിേ വ തിഷയങ്ങസള്പെറ്റതിയുള്ള 262 
നതിയമപരതിശരീലനങ്ങള്/സെമതിനാറുകള്, 
പഞ്ായത്് ജാഗ്താെമതിതതി പ്രവര്ത്കര്ക്് 
വനതിതകളുമായതി ബന്ധസ്പെട്ട നതിയമങ്ങള് മറ്റ് 
നതിയമ നെപെതിക്രമങ്ങള് എന്നതിവസയക്കുറതിച്ചുള്ള 
46 കൗണ്െല തിംഗ്/്നപുണത്യ പരതിശരീലനങ്ങള് 
എന്നതിവ െംഘെതി്പെ തിച്ചു. കൂൊസത 120 
അദാലത്കള് െംഘെതി്പെ തിച് 3,350 
പരാതതികള്ക്് തരീരുമാനം എടുക്കുകയും സെയ്ത. 
സജന്ഡര് അവകബാേന പരതിപാെതികള് പ്രകാരം 
27 വ തിവാഹപൂര്വ കൗണ്െല തിംഗ് പരതിപാെതികള് 
വനതിതാ െര്ക്ാരതിതര െംഘെനകളുസെ 

പങ്ാളതിത്കത്ാസെ െംസ്ാനസമാട്ടാസക 
നെത്കയും, 309 വ തിദത്യാഭത്യാെ സ്ാപനങ്ങളതിൽ 
സജന്ഡര് സൂക്ഷ്മകബാേന  പരതിപാെതികള് 
െംഘെതി്പെ തിക്കുകയും സെയ്ത. 

2016-17 കാലയളവ തിൽ കമ്രീഷന് 6,402 
പരാതതികള് ലഭതിച്ചു. പരാതതികളുസെ െത്വഭാവം 
പരതികശാേതിചാൽ െ്്രീകള്സക്തതിസരയുള്ള 
ഗാര്ഹതികപരീഡനം, െ്്രീകള്സക്തതിസരയുള്ള 
അതതിക്രമം, കുടുംബപ്രശ്നങ്ങള് എന്നതിവ 
വര്ദ്ധതിച്ചുവരുന്നതായതി കാണാം. മാര്ച് 2017 
വസര പരാതതികളുസെ ഇനം തതിരതിച്ചും ജതിലെ 
തതിരതിച്ചുമുള്ള വ തിവരം അനുബന്ം 4.3.57 -ൽ 
കെര്ത്തിരതിക്കുന്നു. 
 

കകരള സംസ്ാന 
വനടിതാവടികസന 
കകാര്പ്കറഷന്
വനതിതകള്ക്കുള്ള െത്വയം സതാെതിൽ പദ്ധതതിയും 
സജന്ഡര് അവകബാേന മുന്നതിര പരതിപാെതി, 
ഫതിനതിഷ തിംഗ് െ്ക്കൂള് എന്നതിവയുസെ ്ാഗ്ഷ തി്പെ് 
പരതിപാെതികളുമാണ് കകാര്്പെകറഷസറെ പ്രോന 
പരതിപാെതികള്. നാഷണൽ കകാര്്പെകറഷസറെ 
െത്വയം സതാെതിൽ വായ്പാപദ്ധതതി പ്രകാരം 1,772 
വനതിതകള്ക്് 35.74 കകാെതി രൂപ വ തിതരണം 
നെത്തി. െംസ്ാന പദ്ധതതി വ തിഹതിതമായ 
3 കകാെതി രൂപ സപാതവ തിഭാഗത്തിൽസ്പെട്ട 
173  െ്്രീകള്ക്കും കകാര്്പെകറഷന് െത്വയം 
സതാെതിൽ വായ്പ നൽകതി. െംസ്ാനത്ാസക 
49 ഷരീ-കൊയതിലറ്റ് യൂണതിറ്റുകള് കകാര്്പെകറഷന് 
സ്ാപ തിച്ചു. ഇതതിൽ 8 എണ്ം പ്രോന സറയതിൽകവ 
കസ്റഷനകളതിലായതിരുന്നു. കൗമാരക്ാരായ 
സപണ്കുട്ടതികള്ക്കും െ്്രീകള്ക്കും 
ആര്ത്വെംബന്ധമായ ആകരാഗത്യവം 
ശുെ തിതത്വവം പാല തിക്കുന്നതതിന് ഉയര്ന്ന 
നതിലവാരമുള്ള ൊനതിട്ടറതി പാഡകള് മതിതമായ 
വ തിലയ്ക് നൽകുകയും െംസ്ാനത്െനരീളം 
623 െ്ക്കൂളുകളതിൽ സവന്ഡതിംഗ് സമഷ തിനം 
ഇന്െതിനകററ്ററും സ്ാപ തിക്കുകയും സെയ്ത. 
മുന്നതിര ഫതിനതിഷ തിംഗ് െ്കൂള് പരതിപാെതിയതിൽ 
ഉള്സ്പെടുത്തി, തതിരുവനന്പുരത്ം കണ്ണൂരും 
പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന റതികൊെ്െ് എന്ഹാന്സസ്റെ് 
അക്ാഡമതി കഫാര് കരതിയര് ്ഹറ്റ്െ് (റരീച്) 
മുകഖന 712 വ തിദത്യാര്ത്ഥതികള്ക്് ്നപുണത്യ 
പരതിശരീലനം നല്കതി. ഇ.ഡതി.പ തി/െത്വയം സതാെതിൽ 
പരതിശരീലന പരതിപാെതികള് 7 ജതിലെകളതിൽ 800 
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വനതിതകള്ക്കും പ്രകയാജനസ്പെട്ടു. സജന്ഡര് 
അവകബാേ പരതിപാെതിയുസെ ഭാഗമായതി 40 
വനതിതാ കകാകളജുകളതിൽ വനതിതാസെല്ലുകള് 
തെങ്ങുകയുണ്ായതി. െമൂഹത്തിൽ െംഭവ തിച്ചു 
സകാണ്തിരതിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങസളക്കുറതിച് 
യുവജനങ്ങള്ക്് അവകബാേം ഉണ്ാക്ാനം 
്ദനംദതിന പ്രവൃത്തികള് സുഗമമായതി 
നതിര്വ്വഹതിക്ാന് കെതിയത്ക് തരത്തിൽ 
െജ്രാക്കുകസയന്നതമാണ് വനതിതാ സെലെ തിസറെ 
പ്രോന ലക്ഷത്യം. ല തിംഗെമതത്വം െംബന്ധതിച് 
ആശയം പ്രെരതി്പെ തിക്കുന്നതതിനം ല തിംഗ 
ൌഹൃദമായ കാ്െ് ഉണ്ാക്കുന്നതതിനമായതി  
െംസ്ാനസത് മതിസൈഡ് കകാകളജുകളതിൽക്കൂെതി 
വനതിതാസെൽ ആരംഭതിക്ാന് തരീരുമാനതിച തിട്ടുണ്്.  
ദുരതിതമനഭവ തിക്കുന്ന െ്്രീകള്ക്ായതി  
വനതിതാശതിശു വ തികെന മ�ാലയം 
വ തിഭാവനം സെയ്കപാസല ഒരു സഹൽ്പെ് ്ലന് 
െംവ തിോനം  - അതത്യാവശത്യ ഉത്രവാദതിതത്വ 
െംവ തിോനം ഉണ്്. മതി് സഹൽപ് ്ലന് (181) 
2017 മാര്ച്  27-ന് കകരളത്തിൽ പ്രവര്ത്നം 
ആരംഭതിക്കുകയും ആവശത്യമായ െ്്രീകള്ക്് 
(24x7) െമരീപ തിക്ാവന്ന വ തിേത്തിലും 
അെതിയന്തിര ഉത്രവാദതിതത്വ കെവനങ്ങള് നൽകതി 
വ തിജയകരമായതി പ്രവര്ത്തിക്കുന്നു. 6,300 -ൽ പരം 
കകസുകളതിൽ ഈ സഹൽപ് ്ലന് ഫലപ്രദമായ 
ഇെസപെൽ നെത്തിയതിട്ടുണ്്.
 

ടജന്ഡ്ര് പാര്ക്്
ല തിംഗെമതത്വം, വനതിതാശാക്തരീകരണം 
എന്നതിവ െംബന്ധതിച്ചുള്ള പഠനം, ഗകവഷണം 
എന്നതിവയ്ക്കുള്ള ഒരു കവദതിയായാണ് ൊമൂഹത്യനരീതതി 
വകു്പെ് കകാെതികക്ാെ് സജന്ഡര് പാര്ക്് എന്ന 
ആശയം (ആരംഭതിചത് 2011 ലാസണങ്തിലും) 
2013-ൽ പ്രാവര്ത്തികമാക്തിയത്. െമൂഹം 
ഉയര്ത്ന്ന ൊമൂഹതികവം ൊ്ത്തികവം 
രാഷ്ട്രരീയപരവമായ കെ്കള് തരണം സെയ്ത 
ല തിംഗ െമതത്വത്തിനള്ള ഒരു പ്രകവശനമാര്ഗ്മായതി 
ഈ കവദതി പ്രകയാജനസ്പെടുന്നു. കൂൊസത, 
ൊ്ത്തിക െംസ്കാരതിക ൊമൂഹതിക 
കമഖലകളതിൽ െംസ്ാനത്തിനം രാജത്യത്തിനം  
കനട്ടം ഉണ്ാക്ാന് െഹായതിക്കുകയും സെയ്യുന്നു. 
പ്രോന പ്രവര്ത്നങ്ങള് വ തിഭാവനം സെയ്യുന്നത് 
ഗകവഷണം – നയരൂപരീകരണത്തിന് 
ഗകവഷണം; ്നപുണത്യ വ തികെന കക�ം  
- കഠതിനമായതം ഭാരകമറതിയതമായ 
യ�പ്രവര്ത്നങ്ങള് പഠതി്പെ തിക്കുന്നു; 

ഉല്ാദനകക�ം – എെ്.ഡതി.െതിയുസെ ഒരു വ തില്ന 
കക�കമാ െത്വത� െത്വഭാവമുള്ളകതാ ആയതി 
പ്രവര്ത്തിക്ാവന്നതാണ്; ്ലബ്റതിയും 
സഡാകയുസമകറെഷന് സെറെറും – ഗകവഷണ 
ഗ്ന്ഥങ്ങളും െ്്രീകളുസെ ്പതൃക െരതി്ങ്ങളും 
്പതൃക മ്യൂെതിയത്തിൽ സൂക്ഷ തിക്ണം,. 
െ്്രീകള്ക്്  കരൈായതിംഗ്, സപയതിറെതിംഗ്, 
ഡാന്െ്, െംഗരീതം, ൊംസ്കാരതികപരമായ 
മറ്റു കലകള് തെങ്ങതിയവയതിലുള്ള കെതിവകള് 
അവതരതി്പെ തിക്ാനതകുന്ന ഒരു ൊംസ്കാരതിക 
സ്ലം എന്നതിവ ഉള്സ്പെടുന്നു.  ഇതതിന് ഒരു ആംഭതി 
തതികയറ്ററും നതിയമകക�വം ഉണ്ായതിരതിക്ണം.
  
സജന്ഡര് പാര്ക്് ഏസറ്റടുത് ഷരീ ൊസൈതി  പദ്ധതതി  
ഇന്ത്യയതിസലത്സന്ന ആദത്യസത് 24x7 െമയം 
പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന വനതിതകള് നെത്ന്നതം 
സതാെതിസലടുക്കുന്നതമായ ഒരു പ്രവര്ത്നമാണ്. 
െ്്രീകളുസെ െംരംഭകതത്വം, െത്വയം സതാെതിൽ, 
സുരക്ഷ എന്നതിവ കപ്രാത്ാഹതി്പെ തിക്ാന് െതി പദ്ധതതി 
ലക്ഷത്യമതിടുന്നു.

വടിമുക് ഭെനാരുടെയും 
യുദ്ധാനന്ര വടിധവകളുടെയും 
കക്ഷമം
വ തിമുക്ത ഭെന്ാര്, യുദ്ധാനന്ര വ തിേവകള് 
ഇവരുസെ ആശ്രതിതര് എന്നതിവസര 
െന്നദ്ധമാക്ാന് െത്വയം സതാെതിൽ/
സതാെതിൽപരം/ൊകങ്തതികപഠനം 
എന്നതിവയതിലൂന്നതിയുള്ള പുനരേതിവാെ 
പരതിശരീലനമായതിരുന്നു പ്രോന പ്രവര്ത്നം. 
2017-18 കാലയളവ തിൽ തതിരുവനന്പുരം, 
കകാെതികക്ാെ്, തൃശ്ശൂര് എന്നതിവ തിെങ്ങളതിൽ 
പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന ക്്യൂട്ടര് പരതിശരീലന 
സെറെറുകള് വെതി 184 കപര്ക്് പുനരേതിവാെ 
സതാെതിൽ പരതിശരീലനം നൽകതി. ഇതതിൽ 57 കപര് 
വനതിതകളാണ്. ഫാഷന് ഡതി്െനതിംഗതിൽ 9 
വനതിതകള്ക്്  പരതിശരീലനം നൽകതി.

തെവകാരുടെ കക്ഷമം
കകരളത്തിസറെ ജയതിൽ െംവ തിോനത്തിൽ 
44 ജയതിലുകളും (വ തിൊരണ സെയ്ാനള്ള 
അകന്വാെതികളും സെറതിയ രരീതതിയതിൽ 
ശതിക്ഷയനഭവ തിക്കുന്നവര്ക്കും) 11 
പ്ര തിെണുകളുമുണ്് (ഗൗരവതരമായ 
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സാമ്പത്തിക അവല�ാകനം 2017, ലകരള സംസ്ാന ആസൂത്രണ ല�ാര്ഡ്  

കബയാക്്  4.3.12
ശഥിശു വഥിേസന വർക്ഥിംഗ് ഗ്രൂപ്ഥിടറെ പ്ധയാന നഥിർക്ദേശങ്ങള്

• 3 വയെതിൽ താസെയുള്ള കുട്ടതികള്ക്് സുരക്ഷതിതമായതി പാകം സെയ് ആഹാരം നതിശ്തിത അളവതിൽ 
െംസ്ാനസത്ാട്ടാസക വതിതരണം നെത്ക.

• ആകരാഗത്യകരമായ ജരീവതിതരരീതതിയും ഭക്ഷണവം കപ്രാത്ാഹതി്പെതിക്കുക.
• കൗമാരപ്രായത്തിനമുന്പുള്ള വളര്ചയും കപാഷകാഹാര പരതികശാേനയും
• ഗര്ഭതിണതികള്ക്് അനപൂരക ഭക്ഷണവം കപാഷകാഹാര പരതികശാേനയും
• ശതിശുക്ള്ക്കും സെറതിയ കുട്ടതികള്ക്കും ആഹാരം നൽകുന്നത് െംബന്ധതിച് മാര്ഗ്നതിര്കദ്ശങ്ങള്  

നെ്പൊക്ൽ
• പ്രരീ ്പ്രമറതി വതിദത്യാഭത്യാെം/കരതിക്കുലം നതിയ�ണം.
• അംഗന്വാെതികളുസെ അെതിസ്ാന ൌകരത്യങ്ങള് സമചസ്പെടുത്ൽ, അംഗന്വാെതി വര്ക്ര് മാര്ക്് 

പരതിശരീലനം,  6 വയസ്തിനതാസെയുള്ള കുട്ടതികള്ക്് കപാഷകാഹാരം ഉറപ്പു വരുത്ക.
• അംഗന്വാെതികളതിസല എലൊ ഗുണകഭാക്താക്ളതിലും െമയബന്ധതിതമായ ഇെസപെലതിനം 

തെര്നെപെതികള്ക്കുമായതി വതിശദാംശങ്ങള് ഡതിജതിറ്റ്ലസു സെയ്യുക.
• ഐ.െതി.ഡതി.എെതിന മാ്മായതി എലൊ െംവതിോനങ്ങളുമുള്ള ഭക്ഷത്യ പരതികശാേനാ ലകബാറട്ടറതി 

സ്ാപതിക്ൽ
• പ്രരീ െ്കൂള് കക�ങ്ങളുസെ തരം തതിരതിക്ലും അംഗരീകാരവം
• െതിൽരൈന്െ് കഹാമതിലുള്ള കുട്ടതികസള സ്ാപനങ്ങളതിൽ നതിന്നും മാറ്റതി  െമൂഹത്തിസറെ മുഖത്യോരയതികലക്് 

സകാണ്ടു വരതിക.
• കുട്ടതികളുസെ സകാെതിഞ്ഞു കപാക്് കസണ്ത്ാനായതി പഞ്ായത് തലത്തിൽ പരതിപാെതികള് 

െംഘെതി്പെതിക്കുകയും എെ്.എെ്.എയുസെ പതിന്തുണകയാസെ ഈ കുട്ടതികള്ക്് പുനര്പ്രകവശനം 
നൽകാനമുള്ള നെപെതികള്

കുറ്റകൃതത്യത്തിന് ദരീര്ഘകാലമായതി 
ശതിക്ഷയനഭവ തിക്കുന്നവര്ക്ായുള്ള) 2017
മാര്ച് വസര 7,542 തെവകാരുണ്ായതിരുന്നു. 
ഇതതിൽ 190 വനതിതാ തെവകാരാണ്. വനതിതാ 
തെവകാരുസെ അനപാതം കകരളത്തിൽ 2.5 
ശതമാനം ആസണങ്തിൽ മറ്റ് സതകക് ഇന്ത്യന് 
െംസ്ാനങ്ങളതിൽ ഈ അനപാതം 4 മുതൽ 
6 ശതമാനം വസരയാണ്. ജയതിലുകളുസെ 
ആധുനതികവല്ക്രണവം, തെവകാരുസെ 
കക്ഷമവമാണ് ജയതിൽ വകു്പെ തിസറെ രണ്് 
പ്രോന പരതിപാെതികള്. ജയതിലുകളതിൽ െതി.െതി.
െ തി.വ തി സ്ാപ തിക്ൽ, സെന്ട്രൽ ജയതിലുകളതിൽ 
നൂതനമായ ഇറെര്വയു ഹാള് നതിര്മ്ാണം, 
പബ് തിക് അരൈസ്് െതിസ്റം, ഭരണം െംബന്ധതിച 
െംസ്ാനതല ശതില്ശാല എന്നതിവ പ്രോനസ്പെട്ട 
പരതിപാെതികളായതിരുന്നു. 2016-17 -ൽ  
െരീകമനതി തറന്ന ജയതില തിൽ വ തിവ തിേ ഫാമുകള് 
സ്ാപ തിക്കുകയും കണ്ണൂര് സെന്ട്രൽ ജയതില തിൽ 
ക്്യൂട്ടര് ലാബ് സ്ാപ തിക്കുകയും തതിരുവനന്പുരം 
സെന്ട്രൽ ജയതില തിൽ  ഫരീ ഫാഷനതിെ്റ്റ് യൂണതിറ്റ്  

വത്യാപ തി്പെ തിക്കുകയും വകു്പെ് തലത്തിൽ സെയ്തിട്ടുണ്്. 
തതിരുവനന്പുരം, തൃശ്ശൂര് സെന്ട്രൽ ജയതിലുകളതിൽ 
പ്രാര്ത്ഥനാഹാള് നതിര്മ്തിക്കുകയും സെയ്തിട്ടുണ്്. 
ജയതിലുകളതിസല തെവകാസര െംബന്ധതിച വ തിവരം 
അനുബന്ം 4.3.58 -ൽ സകാടുത്തിട്ടുണ്്. 

കുട്ടികളുടെ കക്ഷമം
2011 സെന്െെ് പ്രകാരം, കകരളത്തിൽ 
പൂജത്യത്തിനം 18 വയസ്തിനം ഇെയതിൽ പ്രായമുള്ള 
കുട്ടതികളുസെ ജനെംഖത്യ െംസ്ാനസത് 
സമാത്ജനെംഖത്യയുസെ 30 ശതമാനം വരും. 
ഇതതിൽ പൂജത്യം മുതൽ 6 വയസ്സുള്ളവര് 9.36 
ശതമാനമാണ്. െംസ്ാനത്് 5 വയസ്തിൽ 
താസെയുള്ള മരണനതിരക്് 1,000 ൽ 12 
ആണ്. കുട്ടതികളുസെ നതിലനതില്്, വ തികാെം, 
സുരക്ഷ, പങ്ാളതിത്ം എന്നരീ അവകാശങ്ങള് 
െംരക്ഷ തിക്കുന്നതതിൽ കകരളം െമഗ് പുകരാഗതതി 
്കവരതിച തിട്ടുണ്്.
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അദ്ധ്യായം 4, സയാമൂഹധ്സസവനം

കുട്ടികളുടെ 
സംരക്ഷണാവകാശം
കുട്ടതികകളാടുള്ള അവഗണന, അതതിക്രമം, 
അേതികക്ഷപം, ചൂഷണം എന്നതിവയതിൽ 
നതിന്ന് അവസര കമാെ തി്പെ തിച് സുരക്ഷ തിതമായ 
അന്രരീക്ഷം ഒരുക്കുകസയന്നതാണ് കുട്ടതികളുസെ 
െംരക്ഷണം സകാണ്് ഉകദ്ശതിക്കുന്നത്. എലൊ 
തരത്തിലുമുള്ള കമാശമായ സപരുമാറ്റത്തിൽ 
നതിന്നും അതതിക്രമങ്ങളതിൽ നതിന്നും കുട്ടതികസള 
െംരക്ഷ തിക്കുന്നതതിൽ കകരളം വളസര മുകന്നാട്ട് 
കപായതിട്ടുണ്്. എന്നതിരുന്നാലും കുട്ടതികള്ക്് 
ൊമൂഹത്യ സുരക്ഷ തിതതത്വം  പ്രദാനം സെയ്യുന്ന 
കാരത്യത്തിൽ പ്രകതത്യകതിച് ദുരതിതമനഭവ തിക്കുന്ന 
കുട്ടതികള്ക്് നൽകകണ് സുരക്ഷ തിതതത്വത്തിൽ 
താസെ്പെറയുന്ന പരതിമതിതതികള് െംസ്ാനത്തിന് 
തെസ്മാകുന്നു.

കുട്ടികള്ടക്തടിടരയുള്ള 
അതടി്മം
കുട്ടതികള്സക്തതിസരയുള്ള കുറ്റകൃതത്യങ്ങളുസെ കതാത് 
തെര്ചയായതി ഉയര്ന്നു വരുന്നകതാസൊ്പെം 
തട്ടതിസക്ാണ്ടു കപാകലും ബലാത്ംഗവം 
കൂെതിവരുന്നു. കസ്ററ്റ് ്ക്രം സറകക്ാര്ഡ്െ് 
ബ്യൂകറാവ തിസറെ കണക്് പ്രകാരം 
കുട്ടതികള്സക്തതിസരയുള്ള കുറ്റകൃതത്യങ്ങള് 2016-ൽ 
2,881 എണ്വം 2017 ജൂ്ല വസര 2,037 
എണ്വമാണ്.

ടപണ്കുട്ടികള്

ഇന്ത്യയതിൽ പൂജത്യം മുതൽ ആറ് വയെ് 
വസര പ്രായമുള്ള കുട്ടതികളുസെ ആണ്സപണ് 
അനപാതത്തിൽ സപസട്ടന്ന് വന്നതിട്ടുള്ള കുറവ് 
വനതിതാശാക്തരീകരണത്തിസനതതിരായുള്ള 
ഒരു പ്രോന സൂെകമാണ്. 2001 -ൽ ഈ 
അനപാതം 1,000 ആണ്കുട്ടതികള്ക്് 927 
സപണ്കുട്ടതികള് എന്ന നതിരക്തിലായതിരുന്നു. 
എന്നാൽ 2011 -ൽ ഈ അനപാതം 919 
ആയതി  താണു. 2011 സെന്െെ് അനെരതിച് 
കകരളത്തിൽ പൂജത്യം മുതൽ ആറ് വയസ്സുവസരയുള്ള 
കുട്ടതികളുസെ ആണ്സപണ് അനപാതം (964) 
2001 സെന്െെതികനക്ാള് (960) നാല് 
കപായതിറെ് മുകളതിലാണ്. കകരളത്തിൽ എലൊ 
ജതിലെകളതിലും ഈ അനപാതം 1,000 ൽ 

താസെയാണ്. എന്നതിരുന്നാലും ആലപ്പുെ 
(951), എറണാകുളം (961), കാെര്കഗാഡ് 
(961), തൃശ്ശൂര് (950) എന്നരീ ജതിലെകളതിൽ ഈ 
അനപാതം െംസ്ാന ശരാശരതികയക്ാള് 
താസെയാസണന്നുള്ളത് ആപൽസൂെകമാണ്. 
സെസൈ് സെലക്ഷന് സെക്നതിക്കുകളുസെ ഉപകയാഗം 
നതിരുത്ാഹസ്പെടുത്ക, സപണ്കുട്ടതികള്ക്് 
പാരതികതാഷ തികം ഏര്സ്പെടുത്ക, അവകബാേനം 
സൃഷ് തിക്കുക എന്നരീ ഇെസപെലുകളതിലൂസെ 
സപണ്കുട്ടതികസള കപ്രാത്ാഹതി്പെ തിക്ാവന്നതാണ്.

നശശവ വടിവാഹം
കുട്ടതികളുസെ അവകാശങ്ങളുസെ ലംഘനമാണ് 
്ശശവ വ തിവാഹം. രാജത്യത്തിസറെ വെക്ന് 
പ്രകദശങ്ങളതിൽ നതിന്നുള്ള കുെതികയറ്റം കകരളത്തിൽ 
്ശശവവ തിവാഹം അടുത്കാലത്് 
വര്ദ്ധതിച തിട്ടുസണ്ന്ന് യൂണതിസെഫ് 
ചൂണ്തിക്ാണതിക്കുന്നു. യൂണതിസെഫതിസറെ റതിക്പൊര്ട്ട് 
പ്രകാരം െമരീപവര്ഷത്തിൽ ഹരതിയാനയതിസല 
യുവാക്ള്ക്് വധുക്സള കസണ്ത്ന്നതതിനള്ള 
ൌകരത്യപ്രദമായ സ്ലമായതി കകരളം 
മാറതിയതിട്ടുണ്്  (വെക്ന് െംസ്ാനങ്ങളതിൽ െ്്രീ 
പുരുഷാനപാതം കുറഞ്ഞതിരതിക്കുന്നതതിനാൽ). 
ഈ വ തിഷയം തെര് പരതികശാേനയ്ക് 
വ തികേയമാകക്ണ്തമാണ്. 

കുട്ടികള്ടക്തടിടരയുള്ള 
അധടികക്ഷപം
കുട്ടതികള്സക്തതിസരയുള്ള അേതികക്ഷപം പ്രകതത്യകതിച് 
സപണ്കുട്ടതികള്സക്തതിസരയുള്ള ്ലംഗതിക 
അേതികക്ഷപ െംഭവങ്ങള് കൂെതി വരുന്നുണ്്. കസ്ററ്റ് 
്ക്രം സറകക്ാര്ഡ്െ് ബ്യൂകറായുസെ കണക്് 
പ്രകാരം, കകരളത്തിൽ 2017 ജൂ്ല വസര 754 
്ലംഗതിക അേതികക്ഷപം നെന്നതിട്ടുണ്്. പദാര്ത്ഥ 
ദുരുപകയാഗം പ്രകതത്യകതിച് കൗമാര പ്രായക്ാരതിൽ 
കൂെതി വരുന്നു. മദത്യത്തിസറെ ഉപകയാഗം, ്െബര് 
കുറ്റകൃതത്യങ്ങള് എന്നതിവ ഉൽക്ണ്ഠ ഉളവാക്കുന്ന 
മറ്റ് പ്രോന പ്രശ്നങ്ങളാണ്.

കുട്ടികളുടെ വടികസനാവകാശം
കുട്ടതികളുസെ ബാലത്യകാലം അവരുസെ 
പുകരാഗതതിയുസെ ഏറ്റവം പ്രബലമായ 
കാലഘട്ടമാണ്. 18 വയസ്തിന താസെയുള്ള 
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സാമ്പത്തിക അവല�ാകനം 2017, ലകരള സംസ്ാന ആസൂത്രണ ല�ാര്ഡ്  

കുട്ടതികളുസെ ശാരരീരതികം, മാനെതികം, വ തികാരം, 
ൊമൂഹത്യം എന്നരീ തലങ്ങള് കക�രീകരതിച്ചുള്ള 
െമഗ് പുകരാഗതതിയാണ് ഇതതിൽ ഉള്സ്പെടുന്നത്. 
ഈ നാല് മണ്ലങ്ങളതിലുമുള്ള കുട്ടതികളുസെ 
വളര്ചസയ കപ്രാൽൊഹതി്പെ തിക്കുന്ന കാരത്യത്തിൽ 
കകരളം എക്പൊഴും മുന്പന്തിയതിലാണ്. 
എന്നതിരുന്നാലും കുട്ടതികളുസെ ബാലത്യകാല 
വ തികെനത്തിൽ െ തില തെസ്ങ്ങള് ഇക്പൊഴും 
നതിലനതിൽക്കുന്നു. പ്രതതികരാേകുത്തിവയ്പ് 
എടുക്കുന്ന കാരത്യത്തിൽ െംസ്ാനം വളസര 
മുന്നതിലാസണങ്തിലും (ഡതിെ്ട്രതിക്െ് സലവൽ 
സഹൽത്് െര്കവ്വ (ഡതി.എൽ.എച്.എെ)് 
- 4 പ്രകാരം 12 മുതൽ 23 മാെംവസര 
പ്രതതികരാേകുത്തിസവയ്പ് 82.5 ശതമാനം) 
കകരളത്തിസറെ വെക്ന് ജതിലെകളതിൽ 
വാസൈതികനഷസനതതിസരയുള്ള കത്യാ്യതിനകള് 
നെക്കുന്നുണ്്. അതകപാസലതസന്ന കകരളം 
പൂര്ണ്മായ മുലയൂട്ടൽ (ആദത്യസത് 6 മാെ 
്ശശവ ഘട്ടത്തിൽ) നെത്ന്നതതിൽ ൊവോന 
പുകരാഗതതിയാണ് പ്രകെതി്പെ തിക്കുന്നത് (ഡതി.
എൽ.എച്.എെ് -3 പ്രകാരം 0 മുതൽ 5 
വയസ്സുള്ള കുട്ടതികള്ക്് പൂര്ണ്മായ മുലയൂട്ടൽ 
നെത്ന്നതതിസറെ ആേതികത്യം 69.1 ശതമാനവം 
ഡതി.എൽ.എച്.എെ്-4 പ്രകാരം 69.8 
ശതമാനവമാണ)്. പാലൂട്ടല തിന് മു്ായതി 
ആഹാരം നൽകൽ, മുല്പൊൽ നൽകുന്നതതിനള്ള 
കാലതാെം, കു്പെ തി്പൊൽ നൽകൽ തെങ്ങതിയ 
അനാകരാഗത്യപരമായ ആഹാര ഊട്ടൽ 
െ�ദായം കകരളത്തിൽ നെക്കുന്നുസണ്ന്ന് 
അനവേതി ഗകവഷണ പഠനങ്ങള് വത്യക്തമാക്കുന്നു. 
െംസ്ാനത്് ൊര്വലൗകതികമായ പ്രരീ-െ്ക്കൂള് 
വ തിദത്യാഭത്യാെത്തിസറെ അഭാവം മസറ്റാരു 
പ്രോന പ്രശ്നമാണ്. ഇതതിന് അെതിയന്തിര 
ശ്രദ്ധ നൽകകണ്താണ്. റാ്പെ തിഡ് െര്കവ്വഓഫ് 
െ തിൽരൈന് (ആര്.എെ്.ഒ.െതി)-14 പ്രകാരം മൂന്ന് 
വയസ്തിനം 6 വയസ്തിനം ഇെയതിൽ പ്രായമായ 26.2 
ശതമാനം കുട്ടതികള്ക്് പ്രരീ-െ്ക്കൂള് വ തിദത്യാഭത്യാെം 
ലഭതിക്കുന്നതിലെ എന്ന് കാണുന്നു. കൂൊസത 
ശാെ്്രീയമായതി തയ്ാറാക്തിയ പാഠത്യപദ്ധതതിയുസെ 
അഭാവവം പരതിഹാരം കാകണണ് വ തിഷയമാണ്. 

കുട്ടികളുടെ 
അതടിജരീവനാവകാശം
ശതിശുമരണ നതിരക്കും നവജാത ശതിശുക്ളുസെ 
തൂക്കുറവ തിസറെ ബാഹുലത്യവം കുട്ടതികളുസെ 
അതതിജരീവനത്തിൽ ഉത്കണ്ഠ ജനതി്പെ തിക്കുന്ന 

കാരത്യങ്ങളാണ്. െംസ്ാനത്് ശതിശുമരണ 
നതിരക്് 1,000 ജനനത്തിന് 12 എന്നതതിൽ നതിന്ന് 
8 ആയതി കുറയ്കാനാണ് സുസ്തിര വ തികെന 
ലക്ഷത്യം (എെ്.ഡതി.ജതി) വ തിഭാവനം സെയ്യുന്നത്. 
അതകപാസല 2020 ആകുക്ാകെക്കും മാതൃമരണ 
നതിരക്് ഒരു ലക്ഷം ജനനത്തിന് 66 -ൽ നതിന്ന് 
30 ആയതി കുറയ്കാനം 5 വയസ്തിന് താസെയുള്ള 
ശതിശുമരണ നതിരക്് 1,000 ജനനത്തിന് 9 ആയതി 
കുറയ്കാനം ലക്ഷത്യമതിടുന്നു. മുകളതിൽ പറഞ്ഞതിട്ടുള്ള 
രംഗസത്ലൊം െംസ്ാനം കാരത്യമായ 
കനട്ടം ്കവരതിച തിട്ടുസണ്ങ്തിലും, കുട്ടതികളതിസല 
കപാഷക ്വകലത്യത്തിസറെ ബാഹുലത്യവം 
(ഡതി.എൽ.എച്-4 പ്രകാരം 5 വയസ്തിന് 
താസെ ഉകദ്ശം 21 ശതമാനം കുട്ടതികള്ക്് 
തൂക്കുറവം 19.4 ശതമാനം കുട്ടതികള്ക്് 
വളര്ചാമുരെതിപ്പും), കുട്ടതികളതിസല വ തിളര്ചയും (ഡതി.
എൽ.എച്-4 പ്രകാരം 34.6 ശതമാനം കുട്ടതികള് 
വ തിളര്ചയുള്ളവരും, 2.4 ശതമാനം കപര് കടുത് 
വ തിളര്ച ഉള്ളവരും) പ്രതതികരാേകുത്തിസവയ്്പെ തിസറെ 
ൊവോനത്തിലുള്ള പുകരാഗതതിയും 
(െംസ്ാനത്് ഉകദ്ശം 17 ശതമാനം 
കുട്ടതികള്ക്് അവരുസെ ആദത്യ ജന്ദതിനത്തിന് 
മു്ായതി 5 വാസൈതിനകള് ലഭതിക്കുന്നതിലെ) 
െംസ്ാനത്് െ തില ജതിലെകളതിൽ കൂടുതലാണ്. 
പ്രകതത്യകതിച് പട്ടതിക വര്ഗ്ക്ാരുസെയതിെയതിൽ. ഈ 
പ്രശ്നങ്ങള് എലൊം തസന്ന സുസ്തിര വ തികെന 
ലക്ഷത്യം കനെതിസയടുക്ാന് െര്ക്ാരതിന് ഒരു 
സവല്ലുവ തിളതിയായതി മാറും.

കുട്ടികളുടെ പങ്ാളടിത്താവകാശം
തരീരുമാനങ്ങള് എടുക്കുന്ന കവളയതിൽ കുട്ടതികളുസെ 
കാഴ്ച്പൊെ് െത്വത�മായതി അവതരതി്പെ തിക്ാനള്ള 
ഒരു ചുറ്റുപാെ് സൃഷ് തിക്കുകയാണ് കുട്ടതികളുസെ 
പങ്ാളതിത്ാവകാശം സകാണ്് ഉകദ്ശതിക്കുന്നത്. 
കുട്ടതികളുസെ ആകരാഗത്യത്തിന്െമഗ് 
െംഭാവന സെയ്യുന്നതതിന കവണ്തി തകദ്ശ 
െത്വയംഭരണ സ്ാപനങ്ങളതിലുള്ള അയൽക്കൂട്ട 
ശത്യംഖലയായ കകരളാ കമാഡൽ ബാലെഭകളും 
ബാലപഞ്ായത്കളും കദശവത്യാപകമായതി 
അംഗരീകാരം പ തിെ തിച്ചു  പറ്റതിയതാണ്.
 
കുട്ടതികളുസെ സുരക്ഷ, പരതിെരണം, വളര്ച 
എന്നതിവയ്ക്കുളള പ്രോന പരതിപാെതികള് 
ൊമൂഹത്യനരീതതി വകുപ്പും കകരള ൊമൂഹത്യ സുരക്ഷാ 
മതിഷനമാണ് കുട്ടതികളുസെ സുരക്ഷ, പരതിെരണം, 
വളര്ച എന്നതിവയ്കായുള്ള പരതിപാെതികളും 
പദ്ധതതികളും നെ്പൊക്കുന്നത്. കുട്ടതികള്ക്കുള്ള 
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അവകാശങ്ങള് നെ്പൊക്കുന്നതതിനായതി 
പ്രോനസ്പെട്ട നതിയമങ്ങള്, നയങ്ങള്, 
പരതിപാെതികള് എന്നതിവ താസെ പ്രതതിപാദതിക്കുന്നു.

ടപ്ാട്ക്ഷന് ഓഫ് 
െടിൽഡ്രന് ഫ്രം ടസക്ഷ്വൽ 
ഒഫന്സസ്(കപാകക്ാ) നടിയമം 
2012
കുട്ടതികള്സക്തതിസരയുള്ള 
അേതികക്ഷപങ്ങസളക്കുറതിച്ചും ്ലംഗരീക 
്കകയ്റ്റം, ്ലംഗരീക പരീഡനം, അശ്രീല 
ൊഹെരത്യം എന്നതിവയതിൽനതിന്ന് കുട്ടതികസള 
െംരക്ഷ തികക്ണ് മാര്ഗ്ങ്ങസളക്കുറതിച്ചും ഈ 
നതിയമം പ്രതതിപാദതിക്കുന്നു. പ്രെ്തത നതിയമം 
നെ്പൊക്കുന്നതതിൽ െംസ്ാനം ഒട്ടനവേതി 
കാരത്യങ്ങള് സെയ്തിട്ടുണ്്. ഈ നതിയമത്തിസറെ 
പരതിേതിയതിൽ വരുന്ന പരതിെരണവം സുരക്ഷയും 
കുട്ടതികള്ക്് നൽകാനായതി െംസ്ാനസത് 9 
ജതിലെകള് കക�രീകരതിച് 11 പ്രകതത്യക പരതിെരണ 
കക�ങ്ങള്ക്് തെക്ം കുറതിച്ചു. എലൊ ജതിലെകളതിലും 
സ്ഷത്യൽ ജുവ്നൽ കപാലരീെ് യൂണതിറ്റ് 
ആരംഭതിച്ചു. ഈ നതിയമത്തിസറെ കരീെതിൽ വരുന്ന 
കകസ്സുകള് സപസട്ടന്ന് വ തിൊരണ സെയ്ാന് 
പ്രകതത്യക കകാെതതികള് മുന്കൂട്ടതി പ്രഖത്യാപ തിച തിരുന്നു.

കകരള സംസ്ാന 
ബാലാവകാശ സംരക്ഷണ 
കമ്രീഷന്
ഈ കമ്രീഷന് നതിയമ പ്രകാരം പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന 
ഒരു സ്ാപനമാണ്. ബാലാവകാശം 
െംരക്ഷ തിക്ാന് നതിലവ തിസല നതിയമങ്ങള് 
പരതികശാേതിച് അവകലാകനം നെത്ക, 
കുട്ടതികളുസെ അവകാശ ലംഘനം നെന്നത് 
അകനത്വഷ തിക്കുക, കുട്ടതികളുസെ അവകാശങ്ങളുസെ 
പൂര്ണ് െത്വാത�ത്യത്തിന് തെസ്മായതി നതിൽക്കുന്ന 
ഘെകങ്ങള് കണ്ടു പ തിെതിക്കുക, വെ്തതകള് 
പരതികശാേതിച് പരതിഹാരം നതിര്കദ്ശതിക്കുക എന്നതിവ 
കമ്രീഷസറെ അേതികാര പരതിേതിയതിൽ വരുന്ന 
വ തിഷയങ്ങളാണ്. 2016-17 കാലയളവ തിൽ, 2,512 
പരാതതികള് കമ്രീഷന് ലഭതിച്ചു. ഇതതിൽ 1138 
പരാതതികള്ക്് പരതിഹാരം കണ്ടു. പരതിഹാരം 

കണ് പരാതതികളതിൽ 118 എണ്ം കപാകസൈാ 
ആക്ടുമായതി ബന്ധസ്പെട്ടതം, 128 എണ്ം ആര്.റ്റതി.
ഇമായും ബാക്തിയുള്ളത് കുട്ടതികളുസെ അവകാശ 
ലംഘനവമായതി ബന്ധസ്പെട്ടതമാണ്.
 

ദടത്തടുക്ൽ കസവനങ്ങള്
കകരളത്തിൽ 18 പ്രകതത്യക ദസത്ടുക്ൽ 
ഏജന്െതികളും, രാജത്യാന്ര ദസത്ടുക്ല തിന് 
കനതൃതത്വം സകാടുക്കുന്ന 5 അംഗരീകൃത ദസത്ടുക്ൽ 
ഏജന്െതികളും ്ലെന്സുള്ള മറ്റ് 
20 ദസത്ടുക്ൽ കക�ങ്ങളും പ്രവര്ത്തിക്കുന്നു. 
2013-14 മുതൽ 2016-17 വസര,  613 
രാജത്യത്തിനകത്ളള ദസത്ടുക്ലും 53 രാജത്യാന്ര 
ദസത്ടുക്ലും നെന്നു. 2016-17-ൽ കകരളത്തിൽ 
136 കുട്ടതികസള ദസത്ടുത്. ഇതതിൽ 67 കപര് 
സപണ്കുട്ടതികളാണ് (രാജത്യത്തിനകത്ള്ളത് 55 
ഉം, രാജത്യാന്രം 12 ഉം). ദസത്ടുത് കുട്ടതികസള 
െംബന്ധതിച വ തിവരം അനബന്ധം 4.3.59 -ൽ 
കെര്ത്തിരതിക്കുന്നു.

നെൽഡ്് നലന് 
കസവനങ്ങള്
അപകൊവസ്യതിൽസ്പെട്ട കുട്ടതികള്ക്് 24 
മണതിക്കൂറും പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന ഒരു കൊള്ഫരീ 
സെല തികഫാണ് (1098)കെവനമാണ് ്െൽഡ് 
്ലന്. ഇന്ഡത്യയതിൽ 278 നഗരങ്ങളതിൽ ഈ 
കെവനം ലഭത്യമാണ്. കകരളത്തിൽ 15 സ്ലത്് 
(ഗ്ാമങ്ങളതിൽ 3-ഉം,  നഗരങ്ങളതിൽ - 12 ഉം) ഈ 
െംവ തിോനം പ്രവര്ത്തിക്കുന്നു. 
െര്ക്ാരതിത െംഘെനകള്, െന്നദ്ധ 
െംഘെനകള് എന്നതിവരുസെ െഹായകത്ാസെ 
്െൽഡ് ്ലന് പ്രവര്ത്നം കൂടുതൽ 
ശക്തതിസ്പെടുകത്ണ്തിയതിരതിക്കുന്നു.

സംകയാജടിത ശടിശുവടികസന 
കസവനങ്ങള് (ഐ.സടി.
ഡ്ടി.എസ് )
കുട്ടതികളുസെ ബാലത്യത്തിൽതസന്നയുള്ള വളര്ച 
ൊേത്യമാക്ാന് കക�െര്ക്ാര് നെ്പൊക്കുന്ന 
ഒരു ്ാഗ്ഷ തി്പെ് പരതിപാെതികളതിസലാന്നാണതിത്. 
പൂരകകപാഷകാഹാരം, പ്രതതികരാേകുത്തിസവയ്പ്, 
ആകരാഗത്യപരതികശാേന, റഫറൽ െര്വരീെെ്, 
ആകരാഗത്യ കപാഷകാഹാര വ തിദത്യാഭത്യാെം, 
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പ്രരീ-െ്ക്കൂള് വ തിദത്യാഭത്യാെം എന്നതിവ ഉറ്പൊക്കുന്ന 
ഒരു െമഗ് പദ്ധതതിയാണതിത്. 6 വയസ്തിന് 
താസെയുള്ള കുട്ടതികള്, അമ്മാര്, പാലൂട്ടുന്ന 
അമ്മാര് എന്നതിവരാണ് ഈ പദ്ധതതിയുസെ 
ഗുണകഭാക്താക്ള്. 2016-17 -ൽ  33,114 
അംഗ൯വാെതികള് മുകഖന ഈ പദ്ധതതിയതിലൂസെ 
നെ്പൊക്കുന്ന പൂരകകപാഷകാഹാര പരതിപാെതി 
11.16 ലക്ഷം കപര്ക്കും, പ്രരീ-െ്ക്കൂള് 
വ തിദത്യാഭത്യാെ പരതിപാെതി 3 മുതൽ 6 വയസ്സുളള 
4.32 ലക്ഷം കുട്ടതികള്ക്കും പ്രകയാജനസ്പെട്ടു. 
പൂരകകപാഷകാഹാര പരതിപാെതിയതിൽ 2.57 ലക്ഷം 
കപര് ഗര്ഭതിണതികളും പാലൂട്ടുന്ന അമ്മാരും 
ആയതിരുന്നു. പ്രരീ-െ്ക്കൂള് വ തിദത്യാഭത്യാെ 
പരതിപാെതിയതിൽ 2.15 ലക്ഷം കപര് 3 വയസ്തിനം 6 
വയസ്തിനം ഇെയതിലുളള സപണ്കുട്ടതികളും ആണ് 
(അനുബന്ം 4.3.60).

െംസ്ാന െര്ക്ാരതിസറെ  െഹായകത്ാസെ 
തകദ്ശഭരണ സ്ാപനങ്ങള് വ തിവ തിേതരം 
നൂതനമായ പ്രക്രതിയകള് ഐ.െതി.ഡതി.എെതിസറെ  
കരീെതിൽ തെക്ം കുറതിച തിട്ടുണ്്. പട്ടതികവര്ഗ് 
പ്രകദശങ്ങളതിൽ കുട്ടതികളുസെ കപാഷകാവസ് 
സമചസ്പെടുത്ന്നതതിനായതി അമൃതം നൂട്രതിമതിസൈ് 
തയ്ാറാക്കുന്നതതിനായതി വയനാട്ടതിൽ  കുടുംബശ്രരീ 
ഉല്ാദന യൂണതിറ്റുകള്  ആരംഭതിച്ചു. ഗുരുതരമായ 
കപാഷകാഹാരക്കുറവ് പരതിഹരതിക്കുന്നതതിനായതി 
യൂണതിസെഫതിസറെ െഹായകത്ാസെ ഒരു 
ൊമൂഹത്യാേതിഷ് തിത കപാഷകാഹാര പുനരേതിവാെ 
പരതിപാെതി  അട്ട്പൊെതി പട്ടതിക വര്ഗ് കപ്രാജക്െ്  
പ്രകദശത്് ആരംഭതിച തിട്ടുണ്്. കപാഷകാഹാര 
അവസ്യുസെ തത്മയ കമാണതിറ്ററതിംഗതിനായതി 
GIS അേതിഷ് തിതമായ ജാതക്-ജനനതി 
അട്ട്പൊെതിയതിൽ ആരംഭതിച്ചു. കുട്ടതികളുസെ 5 
വയസുവസരയുള്ള വളര്ച നതിരരീക്ഷ തിക്കുന്നതതിനള്ള  
െംവ തിോനമാണ് ജാതക്.  സമാ്ബൽ 
ആലൈ തികക്ഷന് വെതി ശബ്ദകരഖയും െ തി്വം 
സ്ാനവം ഉള്സ്പെടുന്ന തത്മയ വ തിവരങ്ങള് 
ജാതകതിലൂസെ ലഭതിക്കുന്നു. ഇത് അട്ട്പൊെതിയതിലും 
മാനന്വാെതിയതിലും പ്രവര്ത്തിച്ചുവരുന്നു.  മും്ബ 
ആസ്ാനമായതിട്ടുള്ള െതിസ്്-സറെ ൊകങ്തതിക 
െഹായകത്ാസെ വയനാെ് ജതിലെയതിസല തതിരുസനലെ തി 
പഞ്ായത്തിലും തതിരുവനന്പുരം ജതിലെയതിസല 
കനമം കപ്രാജക്െതിലും ഐ.െതി.ഡതി.എെതിസറെ  
ൊമൂഹത്യ ആഡതിറ്റ് നെത്കയുണ്ായതി. 
ൊമൂഹത്യ ആഡതിറ്റതിസറെ മാനത്വലും  ടൂള് കതിറ്റും 
മലയാളത്തിൽ വ തികെതി്പെ തിസചടുത്തിട്ടുണ്്. 
െംസ്ാനസത് 33,115 അംഗന്വാെതി 
കക�ങ്ങളതിലും ൊമൂഹത്യ ആഡതിറ്റ് നെത്ന്നതതിന് 

െര്ക്ാര് നെപെതികള് െത്വരീകരതിക്കുന്നതാണ്. 
അംഗന്വാെതി വര്ക്ര്മാര്, സഹൽ്പെര്മാര് 
എന്നതിവരുസെ കക്ഷമത്തിനായതി അംഗന്വാെതി 
കക്ഷമനതിേതി കബാര്ഡ്  രൂപരീകരതിച തിട്ടുണ്്.  
കുട്ടതികളുസെ ബാലത്യത്തിൽത്സന്നയുള്ള വളര്ചയും 
െംരക്ഷണവം പ്രരീ െ്കൂള് വ തിദത്യാഭത്യാെ 
പരതിപാെതിയും അംഗന്വാെതികള് മുകഖന പ്രരീ 
െ്കൂള് വ തിദത്യാഭത്യാെവം ഇ.െതി.െതി.ഇ പദ്ധതതി 
പ്രകാരം നൽകുന്നു.

സംകയാജടിത ശടിശു സംരക്ഷണ 
പദ്ധതടി
സുരക്ഷയും െംരക്ഷണവം ആവശത്യമുള്ളവരും 
നതിയമക്കുരുക്തിൽ അകസ്പെട്ടവരുമായ 
കുട്ടതികള്ക്് പ്രതതികരാേം, നതിയമ സുരക്ഷ, 
പുനരേതിവാെ കെവനങ്ങള് എന്നതിവ നൽകുന്ന 
കക�ാവ തിഷ്കൃത പദ്ധതതിയാണതിത്. െംസ്ാനത്് 
സജ.സജ ആക്െതിൽ ഉള്സ്പെട്ട നതിബന്ധനകള് 
കവഗത്തിൽ നെ്പെ തിലാക്കുവാനായതി ശതിശു 
െംരക്ഷണ യൂണതിറ്റുകള്, ശതിശുകക്ഷമ 
കമ്റ്റതികള്, പ്രകതത്യക ജുവ്നൽ കപാലരീെ് 
യൂണതിറ്റുകള്, െംസ്ാന ശതിശു െംരക്ഷണ 
സൊ്െറ്റതി, ജതിലൊ ശതിശു െംരക്ഷണ യൂണതിറ്റ്, 
സജ.സജ കബാര്ഡകള് എന്നതിവ സ്ാപ തിച്ചു. 
്െൽഡ് മാകരത്യജ് റരീെ്റ്റ്സറയതിറെ് നതിയമം, 
കകരള യാെക നതികരാേന നതിയമം, ്െൽഡ് 
്ററ്റ്െ് കണ്സവന്ഷന് പരതിപാെതികള്, 
ദസത്ടുക്ലുമായതി ബന്ധസ്പെട്ട നതിയമങ്ങള് 
കപാലുള്ള വ തിവ തിേ ൊമൂഹത്യ നതിയമങ്ങളുമായതി 
ബന്ധസ്പെട്ട പരതിപാെതികള് ഈ പദ്ധതതിക്് 
കരീെതിൽ നെ്പൊക്കുന്നുണ്്. കപാകസൈാ നതിയമത്തിന് 
കരീെതിൽ രജതിസ്റര് സെയ്തിട്ടുള്ള ട്രയൽ കകസുകള് 
തരീര്്പൊക്ാന് പ്രകതത്യക കകാെതതികള് ആരംഭതിച്ചു. 
ഷഫരീക്് കമ്തിറ്റതി റതിക്പൊര്ട്ട്  നെ്പൊക്കുന്നതതിസറെ 
ഭാഗമായതി ‘ബാലസുരക്ഷ’ െംബന്ധതിച് 
ഒരു മാതൃകാ കപ്രാകട്ടാകക്ാള് െര്ക്ാര് 
പുറസ്പെടുവ തിച തിട്ടുണ്്. 1. കുട്ടതികള്സക്തതിസരയുള്ള 
അക്രമങ്ങള് തെയുന്നതതിനകവണ്തിയുള്ള 
പ്രവര്ത്നങ്ങള്, 2. കകസുകള് കസണ്ത്തി 
കനരസത് തസന്ന ഇെസപെൽ നെത്ക, 3. 
ഇരയ്ക് സുരക്ഷയും െംരക്ഷണവം നൽകുക, 
4. ആവര്ത്തിക്കുന്ന അക്രമങ്ങള് തെയൽ 
എന്നതിവ ഇതതിൽ സപടുന്നു. 12-ാം പദ്ധതതിയതിൽ 
കുട്ടതികള്സക്തതിസരയുള്ള അതതിക്രമങ്ങള് 
തെയാനായതി ൊമൂഹത്യ നരീതതി വകു്പെ് ഐ.െതി.
ഡതി.എെതിന കരീെതിൽ വളസരയേതികം 
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നെപെതികള് െത്വരീകരതിച തിട്ടുണ്്.  ദുര്ബലരായ 
കുടുംബങ്ങസള കസണ്ത്ന്നതതിനം, ഫണ്് ്ലന് 
ഏജന്റുമാരുസെ കെതിവ വ തികെതി്പെ തിക്കുന്നതതിനം 
കുട്ടതികള്സക്തതിസരയുള്ള ്ലംഗതികാതതിക്രമങ്ങള് 
തെയുന്നതം അദ്ധത്യാപകരുസെ കെതിവ 
വ തികെതി്പെ തിക്ൽ, കുട്ടതികള്സക്തതിരായ 
്ലംഗതികാതതിക്രമങ്ങള് തെയുന്നതതിനം 
റതിക്പൊര്ട്ടുസെയ്യുന്നതതിനം അദ്ധത്യാപകര്ക്് 
പരതിശരീലനം നൽകുന്നതതിനമുള്ള നെപെതികള് 
െത്വരീകരതിച തിട്ടുണ്്.

കകൌമാരക്ാരായ 
ടപണ്കുട്ടികളുടെ പദ്ധതടി 
(മുമ്പുള്ള രാജരീവ് ഗാന്ടി 
പദ്ധതടി)
സകാലെം, ഇടുക്തി, മലപ്പുറം, പാലക്ാെ് ജതിലെകളതിൽ 
നെ്പൊക്കുന്ന ഈ കക�ാവ തിഷ്കൃത പദ്ധതതി 11 
നം 18 നം മകദ്ധത്യ പ്രായമുള്ള കൗമാരക്ാരായ 
സപണ്കുട്ടതികളുസെ കപാഷകാകരാഗത്യ നതിലവാരം 
വര്ദ്ധതി്പെ തിക്കുന്നതതിന കവണ്തിയുള്ളതാണ്. 
ഈ ജതിലെകളതിലുള്ള 84 ഐ.െതി.ഡതി.എെ് 
കപ്രാജക്ടുകളതിലൂസെയാണ് ഈ പദ്ധതതി 
നെ്പെ തിലാക്കുന്നത്. 12-ാം പദ്ധതതി കാലയളവ തിൽ 
46.95 ലക്ഷം ഗുണകഭാക്താക്ള്ക്് ഇത വെതി 
പ്രകയാജനം ലഭതിച്ചു. 

കടികശാരടി ശക്ടി കയാജന
ഐ.െതി.ഡതി.എെ് കപ്രാജക്െ് മുകഖകന 
11-18 വയസ്് പ്രായമുള്ള കൗമാരക്ാരായ 
സപണ്കുട്ടതികളുസെ കപാഷകാഹാര നതിലവാരം 
സമചസ്പെടുത്ക എന്ന ലക്ഷത്യകത്ാസെയുള്ള 
ഒരു കക�ാവ തിഷ്കൃത പദ്ധതതിയാണതിത്. 
കൗമാരക്ാരായ സപണ്കുട്ടതികള്ക്കു 
സതാെതിലേതിഷ് തിത പരതിശരീലനം, ആകരാഗത്യ 
ക്തിനതിക്കുകള് ഉള്സ്പെസെയുളള ആകരാഗത്യ 
കപാഷകാഹാര ദതിനാകഘാഷം, വ തിവ തിേ 
തലങ്ങളതിലുള്ള നതിരരീക്ഷണവം വ തിശകലനവം, 
നവരീകരണം  തെങ്ങതിയ  പ്രവര്ത്നങ്ങളാണ് ഈ 
പദ്ധതതിയുസെ കരീെതിൽ വരുന്നത്.  
കാന്െര് സുരക്ഷയും ശതിശുകരാഗതികള്ക്കുള്ള 
താകലാലം പദ്ധതതിയും
കാന്െര്, മറ്റു ജരീവന ഭരീഷണതിയായ കരാഗങ്ങള് 
എന്നതിവയാൽ ബുദ്ധതിമുട്ടുന്ന 18 വയസ്തിൽ 
താസെയുള്ള കുട്ടതികള്ക്് െര്ക്ാര് അംഗരീകൃത 

ആശുപ്തികളതിൽ ൌജനത്യ െ തികതിത് നൽകുന്ന 
ൊമൂഹത്യ സുരക്ഷാ മതിഷസറെ പദ്ധതതിയാണതിത്. 
കാന്െര് സുരക്ഷ 12 െര്ക്ാര്  ആശുപ്തികള് 
മുകഖനയും താകലാലം പദ്ധതതി 18 െര്ക്ാര് 
ആശുപ്തികള് മുകഖനയും നെ്പൊക്തി 
വരുന്നു. 2017-18 വര്ഷം കാന്െര് സുരക്ഷാ 
പദ്ധതതിയതിലൂസെ 5791 കുട്ടതികള്ക്കും താകലാലം 
പദ്ധതതിയതിലൂസെ 13,801 കുട്ടതികള്ക്കും െഹായം 
ലഭതിച തിട്ടുണ്്.

കനേഹപൂര്വേം

മാതാപ തിതാക്ള് രണ്ടുകപരും നഷ്സ്പെട്ടകതാ 
ഒരാളതിലൊത്കതാ മകറ്റയാള്ക്് കുട്ടതിസയ 
െംരക്ഷ തിക്കുന്നതതിനള്ള ൊ്ത്തിക സ്തിതതി 
ഇലൊത്കതാ ആയ കുട്ടതികള്ക്് ൊ്ത്തിക 
െഹായം നൽകുന്ന കകരള ൊമൂഹത്യ സുരക്ഷാ 
മതിഷസറെ ഒരു പദ്ധതതിയാണതിത്.  കുട്ടതികള്ക്് 
ബ തിരുദ പഠനം വസര വ തിദത്യാഭത്യാെ െഹായം 
നൽകുന്നതതിന് ഉകദ്ശതിച തിട്ടുള്ളതാണ് ഈ 
പദ്ധതതി. HIV/AIDS ബാേതിതരായ കുട്ടതികളും 
ഈ പദ്ധതതിയതിൽ ഉള്സ്പെടുന്നു. മാര്ച് 2017 
വസര 58106 കുട്ടതികള്ക്് ഇതതിസറെ ഗുണഫലം 
ലഭതിച തിട്ടുണ്്. 

കനേഹ സാന്്വനം
െംസ്ാനസത് എന്കഡാെള്ഫാന് 
ദുരതിതബാേതിതര്ക്് ആശത്വാെ നെപെതികള് 
്കസക്ാള്ളുന്നതതിനാണ് ഈ പദ്ധതതി 
ലക്ഷത്യമതിടുന്നത്. ഈ പദ്ധതതി പ്രകാരമുള്ള 
ൊ്ത്തിക െഹായം 2010 ഡതിെംബര് 
മുതൽ നൽകതി വരുന്നു.  1 മുതൽ 7 വസരയുള്ള 
ക്ാസുകളതിൽ   പഠതിക്കുന്ന    കുട്ടതികള്ക്കും     
ബഡ്െ്    െ്കൂളതിൽ  പഠതിക്കുന്ന  കുട്ടതികള്ക്കും   
വ തിദത്യാഭത്യാെ െഹായം നൽകുന്നു. 
2016-17 -ൽ  ഈ പദ്ധതതിയതിൽ 10320 കപര് 
ഗുണകഭാക്താക്ളായതിരുന്നു. 

ഔവര് ടറക്പോണ്സടിബടിലടിറ്ടി 
ടു െടിൽഡ്രന് കകരള (ഒ.ആര്.
സടി)
കപാലരീെ്, വ തിദത്യാഭത്യാെ/ആകരാഗത്യ വകുപ്പുകള്, 
തകദ്ശെത്വയം ഭരണ സ്ാപനങ്ങള് 
മറ്റ് തല്രകക്ഷ തികള് എന്നതിവരുസെ 
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െഹായകത്ാസെ ദവത്യ ദുര്വ തിനതികയാഗം 
കപാലുള്ള ഹാനതികരമായ െത്വഭാവങ്ങളതിൽ നതിന്നും 
കുട്ടതികസള തെഞ്ഞ് അവര്ക്് മനഃശാെ്്     
ൊമൂഹത്യ – ്വകാരതിക പരമായ പ തിന്തുണ 
ഈ പദ്ധതതിയതിലൂസെ നൽകുന്നു. 12-ാം 
പദ്ധതതിക്ാലത്് തതിരുവനന്പുരം, കകാെതികക്ാെ്, 
എറണാകുളം, തൃശ്ശൂര് എന്നരീ ജതിലെകളതിസല 93 
സതരസഞ്ഞടുക്സ്പെട്ട സ്കുളുകളതിൽ ഈ പദ്ധതതി 
നെ്പെ തിലാക്തിയതിട്ടുണ്്.

കകൌമാരക്ാരായ 
ടപണ്കുട്ടികള്ക്കു കവണടിയുള്ള 
മനഃശാസ്് സാമൂഹ്യ 
കസവനങ്ങള്
ൊമൂഹത്യനരീതതി വകു്പെ തിസറെ ഈ പദ്ധതതി 
കൗമാരക്ാരായ സപണ്കുട്ടതികള്ക്് 
കൗണ്െതില തിംഗ്, മാര്കഗ്ാപകദശം 
തെങ്ങതിയ െഹായങ്ങള് നൽകുന്നു.  
തകദ്ശസ്ാപനങ്ങളുസെയും വ തിദത്യാഭത്യാെ 
വകു്പെ തികറെയും പ തിന്തുണകയാസെ 
സതരസഞ്ഞടുക്സ്പെട്ട 807 െ്കൂളുകളതിൽ 
മനഃശാെ്് ൊമൂഹത്യ കൗണ്െല തിംഗ് സെറെര് 
ആരംഭതിച്ചു. കുട്ടതികള്ക്് കൗണ്െല തിംഗും 
മാര്കഗ്ാപകദശവം നൽകുന്നതതിനായതി ഓകരാ 
െ്കൂളതിലും ഒരു ഫുള്്െം കൗണ്െതിലസറ 
നതിയമതിച തിട്ടുണ്്.

കുട്ടികളടിടല കകാക്ടിയര് 
ഇംപ്ാകറെഷന്

പ്രാകദശതിക െംസ്ാനതല ൊകങ്തതിക 
കമ്തിറ്റതികള് സതരസഞ്ഞടുത് അഞ്ചു 
വയസ്സുവസരയുള്ള കുട്ടതികള്ക്് കകരള ൊമൂഹത്യ 
സുരക്ഷാമതിഷന് (സക.എെ്.എെ്.എം) ഈ 
പദ്ധതതിയതിലൂസെ കകാക്തിയര് ഇംലൈാകറെഷന് 
െര്ജറതിക്കുളള െഹായം നൽകുന്നു. പ്രകതത്യക 
പട്ടതികയതിലുള്ള ആശുപ്തികളതിലൂസെ ശെ്്ക്രതിയ 
കെതിഞ്ഞ കുട്ടതികള്ക്് ആഡതിറ്ററതി സവര്ബൽ 
ഹബ തില തികറ്റഷന് (എ.വ തി.എച്) കവണ്തി ൊ്ത്തിക 
െഹായവം നൽകുന്നു. 2016-17 കാലയളവ തിൽ 
109 കുട്ടതികള്ക്് ഈ പദ്ധതതി വെതി െഹായം 
ലഭതിച്ചു. 

 അട്പ്ാെടിയടിടല ശടിശുക്ള്ക്് 
കവണടിയുള്ള ആദ്യ 1000 ദടിന 
പരടിപാെടി
അട്ട്പൊെതിയതിസല ശതിശുക്ള്ക്കു കവണ്തി 
നെ്പെ തിലാക്കുന്ന ൊമൂഹത്യ നരീതതി വകു്പെ തിസറെ 
ഒരു പ്രകതത്യക പരതിപാെതിയാണതിത്. ശതിശുക്ള്ക്കു 
കനരകത് മുലയൂട്ടല തിന് അമ്മാസര കപ്രരതി്പെ തിക്കുക, 
6 മാെമാകുക്ാള്ത്സന്ന മറ്റ് ആഹാരങ്ങള് 
യഥാെമയം നൽകുക, മുല്പൊല തിന പുറകമയുള്ള 
ആഹാരങ്ങള് നൽകുക്ാള് ശുെ തിതത്വം 
പാല തിക്കുക, എലൊ പ്രതതികരാേ കുത്തിവയ്പുകളും, 
വ തിറ്റാമതിന്-എയും വ തിരനാശക മരുന്നുകളും 
നൽകുക, എന്നതിവയതിൽ ശ്രദ്ധ കക�രീകരതിച്ചു 
സകാണ്ാണ് ഈ പദ്ധതതി നെ്പൊക്കുന്നത്.

മാനന്വാെടി കബ്ാക്ടിടല 
ജടി.ഐ.എസ് 
അെടിസ്ാനമാക്ടിയുള്ള 
അമ്യും കുഞ്ഞും ആകരാഗ്യ 
അനുഗമന വ്യവസ്
ജാതക്, ജനനതി എന്നരീ കൊഫ്റ്റ് സവയര് 
ആലൈ തികക്ഷനകളുസെ െഹായകത്ാസെ 
വയനാെ് ജതിലെയതിസല മാനന്വാെതി കബ്ാക്തിൽ 
കുട്ടതികളുകെയും ഗര്ഭതിണതികളുകെയും ആകരാഗത്യനതില 
അറതിയുന്നതതിന കവണ്തി ൊമൂഹത്യനരീതതി വകു്പെ് 
നെ്പൊക്കുന്ന ഒരു പ്രാരംഭ പദ്ധതതിയാണതിത്. 

മാതൃകാ അംഗന്വാെടികള്/
ജനകറഷന് അംഗന്വാെടികള്
മൂന്നു തലമുറയതിസല ജനങ്ങസള ഒരു കുെക്രീെതിൽ 
സകാണ്ടുവരതികസയന്നതാണ്  ഈ പദ്ധതതിയതിലൂസെ 
ഉകദ്ശതിക്കുന്നത്. മുതതിര്ന്ന പൗരന്ാര്ക്കും, 
6 വയസ്തിന താസെയുള്ള കുട്ടതികള്ക്കും, 
കൗമാരക്ാരായ സപണ്കുട്ടതികള്ക്കും, 
അമ്മാര്ക്കും ഒരു സപാത കക�ത്തിൽ വച് 
തമ്തിൽ ആശയവ തിനതിമയം നെത്ന്നതതിനം 
അവരവരുസെ പരതിെയം പങ്കുവയ്ക്കുന്നതതിനായുള്ള 
ഒരു അവെരം ഒരുക്കുക എന്ന ആശയമാണ് 
മാതൃകാ അംഗന്വാെതിയുകെത്. ഈ മാതൃകാ 
അംഗ൯വാെതി കക�ങ്ങളതിൽ ൊോരണ 
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അംഗന്വാെതികളതിസല കപാസല എലൊ 
ൌകരത്യങ്ങളും ഉള്ളതതിന പുറകമ മുതതിര്ന്ന 
പൗരന്ാര്ക്ായതി ഒരു വായനാമുറതിയുമുണ്്. 
ഭരണാനമതതി ലഭതിച 119 മാതൃകാ 
അംഗന്വാെതികളും നബാര്ഡ്, ആര്.ഐ.ഡതി.
എഫ്. സകട്ടതിെനതിര്മ്ാണ പദ്ധതതിയതിൽ 
ഉള്സ്പെടുത്തി  506 -ൽ ്പെരം അംഗന്വാെതികളും 
അനവദതിച തിട്ടുണ്്.

വീക്ണം
വ തിവ തിേ ഘെകങ്ങള് മൂലമുണ്ാകുന്ന 
സുരക്ഷ തിതതത്വമതിലൊയ്മയതിൽ നതിന്നും നഷ്ങ്ങളതിൽ 
നതിന്നുമാണ് അക്രമതിക്സ്പെൊനതിെയുള്ള 
സ്തിതതിവ തികശഷമുണ്ാകുന്നത്. പ്രതത്യാഘാതങ്ങസള 
െഹതിക്ാനം, കദാഷകരമായ അവസ്സയ 
കുറയ്ക്കുവാനം ൊമൂഹത്യ െംരക്ഷണ െ�ദായം  
െഹായതിക്കുന്നു.  ദാരതിദത്യമതിലൊതാക്കുന്നതതിനം  
ദാരതിദത്യത്തികലക്കു നയതിക്കുന്ന ൊ്ത്തിക 
ൊമൂഹത്യ സ്തിതതി വ തികശഷങ്ങസള 
ഇലൊതാക്കുവാകനാ കുറയ്ക്കുവാകനാ 
സെയ്യുന്നതതിനം അക്രമങ്ങസള തെയുന്നതതിനമുള്ള 
പ്രവര്ത്നങ്ങള് ൊമൂഹത്യ െംരക്ഷണ 
െ�ദായത്തിൽ ഉള്സ്പെടുന്നു. െംസ്ാനത്തിസല 
അവകാശാേതിഷ് തിതമായ ൊമൂഹത്യ സുരക്ഷ തിതതത്വ 
െട്ടക്കൂെതിൽ   (i) ഔപൊരതിക കമഖലയുസെ 

െംരക്ഷണ നെപെതികള് (ii) കപ്രാത്ാഹന 
നെപെതികള്  (a) അനൗപൊരതിക കമഖലയതിസല 
വരുമാന വര്ദ്ധനവ് (b) ൊമൂഹത്യ െഹായ 
സപന്ഷനകള്   (c) എം.ജതി.എന്.ആര്.ഇ.ജതി.
എെ് കപാസലയുള്ള സപാതസതാെതിൽ (d) ഭക്ഷത്യ 
സുരക്ഷ: ഐ.െതി.ഡതി.എസും ഉചഭക്ഷണ 
പരതിപാെതിയും (iii) െമൂഹത്തിസല അംഗപരതിമതിതര്, 
വൃദ്ധര്, അേതികക്ഷപത്തിനതിരയായവര്, 
ഭ തിന്നല തിംഗക്ാര്, മറുനാെന് സതാെതിലാളതികള് 
എന്നതിവര്ക്് െംരക്ഷണം എന്നതിവ പ്രോന 
ഘെകങ്ങളാണ്.  നതിയമപ്രകാരം അര്ഹമായവ 
ലഭത്യമാക്കുന്നതതിനള്ള  ൊമൂഹത്യ െംരക്ഷണ 
നെപെതികള് െത്വരീകരതികക്ണ്തണ്്. കകരളത്തിൽ 
തകദ്ശഭരണ സ്ാപനങ്ങള്ക്് െത്വന്മായതി 
(a) ്പ്രമറതി വ തിദത്യാഭത്യാെം, കുട്ടതികളുസെ 
കപാഷകാവസ്യും ആകരാഗത്യവം (b) എം.ജതി. 
എന്.ആര്.ഇ.ജതി.എെ് കക�രീകൃതമാക്തിസക്ാണ്് 
സതാെതിലും ജരീവ തിതസുരക്ഷയും (c) വൃദ്ധര്, 
വ തിേവകള്, ഭതിന്നകശഷ തിക്ാര്, കൃഷ തിക്ാര് 
എന്നതിവര്ക്ായുള്ള ൊമൂഹത്യസപന്ഷന്   (d) 
ആകരാഗത്യ െംരക്ഷണം (e) ഭക്ഷത്യസുരക്ഷ 
(f) ഭവനനതിര്മ്ാണം, കുെതിസവള്ളം, ശുെ തിതത്വം 
എന്നരീ 6  കമഖലകളതിൽ ൊമൂഹത്യ സുരക്ഷ തിതതത്വ 
പരതിപാെതികള് രൂപരീകരതിക്ാന് കെതിയുന്നു. 

ടതയാഴഥിലും  ടതയാഴഥിലയാളഥികക്മവം

സതാെതിലാളതികളുസെ അതതിജരീവനവമായതി 
ബന്ധസ്പെട്ട വ തിഷയങ്ങള് ആയതസകാണ്്തസന്ന 
സതാെതിൽ സതാെതിലാളതി കക്ഷമ കമഖല വളസര 
സുപ്രോനവം നതിര്ണ്ായകവമാണ്.   
ഈ ആകഗാളരീകരണ കാലഘട്ടത്തിൽ 
സതാെതിലാളതികളുസെ കക്ഷമത്തിനം 
വ തികെനത്തിനം കവണ്തിയുള്ള ആവശത്യങ്ങകളാെ് 
കദശരീയ െ്ദ് വത്യവസ്യതിൽ നതിന്ന് വളസര 
വത്യതത്യസ്തമായാണ് കകരളം പ്രതതികരതിച തിട്ടുള്ളത്.  
സതാെതിൽ വ തിപണതിയുസെ മാറുന്ന ആവശത്യങ്ങകളാെ് 
ഒരു അവകാശാേതിഷ് തിത െമരീപനമാണ്   
കകരളം  പ തിന്തുെര്ന്നതിട്ടളളത്. െംസ്ാനത്തിസറെ 
വളര്ചയ്ക് തലത്യ െംഭാവനകള് നൽകതിയതിട്ടുള്ള 
വത്യവൊയ കമഖലയുകെയും ഒ്പെം വത്യക്തതിഗത 

സതാെതിലാളതികളുകെയും െര്കവ്വാന്മുഖ വളര്ചയ്ക് 
െഹായതിക്കുന്ന രരീതതിയതിലാണ് ഗവണ്സമറെതിസറെ 
നയപരമായ ഇെസപെലുകള്.  ഒരാള്ക്് 
െത്വന്ം ഇഷ്പ്രകാരം കജാല തിസെയ്ാനള്ള 
അവകാശം, വ തികവെനത്തിസനതതിസരയുള്ള 
അവകാശം, ബാലകവല തെയൽ, െമൂഹത്യ 
സുരക്ഷ തിതതത്വം, കൂല തിയുസെ െംരക്ഷണം, 
പരാതതികളുസെ പരതിഹാരം, കട്രഡ് 
യൂണതിയനതിൽ കെരാനം െംഘെതിക്ാനമുള്ള  
അവകാശം, െംഘെതിതമായുള്ള വ തിലകപശൽ, 
ഭരണത്തിലുള്ള പങ്ാളതിത്ം എന്നതിങ്ങസന 
കകരളത്തിസല സതാെതിലാളതികളുസെ െംരക്ഷണം 
ഉറ്പൊക്ാനള്ള നതിരന്ര ഇെസപെൽ 
ഗവണ്സമറെ് നെത്തിസക്ാണ്തിരതിക്കുന്നു.  
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            അവലംബം: ടതാഴടിൽ മ�ാലയം, ഭാരത സര്ക്ാര്

ഓകരാ സതാെതിലാളതിയും കക്ഷമ കബാര്ഡതിൽ 
അംഗമായതിരതിക്ണസമന്നും അത വെതിഅവരുസെ 
ജരീവ തിതം െംരക്ഷ തിക്സ്പെെണസമന്നുമുള്ള 
അഭതിപ്രായമാണ് ഗവണ്സമറെതിനള്ളത്.  
നതിലവ തിൽ 32 സതാെതിലാളതികക്ഷമ കബാര്ഡകള് 
െംസ്ാനത്് നതിലനതിൽക്കുന്നു.  അതതിൽ 16 
എണ്വം കലബര് കമ്രീഷണകററ്റതിന് കരീെ തിലാണ്.

2002-03 മുതൽ എട്ട് ശതമാനം വാര്ഷ തിക 
വളര്ചാ നതിരക്് എന്ന ൊഹെരത്യം 
നതിൽനതിൽക്കുന്നുസണ്ങ്തിലും ഇന്ന് കകരളം 
സതാെതിൽ കമഖലയതിൽ അഭതിമുഖരീകരതിക്കുന്നത് 
വല തിയ പ്രശ്നങ്ങളാണ്.  അതതിന് കാരണം 
വല തിയ കതാതതിലുള്ള സതാെതില തിലൊയ്മയും, 
കുറഞ്ഞ കവതനത്തിൽ കജാല തി സെയ്യുന്ന 
അഭത്യസ്ത വ തിദത്യരും കുറഞ്ഞ ഉല്ാദനക്ഷമതയുള്ള 
സതാെതിലും, സതാെതിൽ ്വദഗ്ദ്ധത്യത്തിലും 
പരതിശരീലനത്തിലുമുള്ള കുറവം, സതാെതില തിൽ 
പസങ്ടുക്കുവാനള്ള സതാെതിലാളതികളുസെ 
്വമുഖയുവം, ജനെംഖത്യാനപാതതികമായതി 
സതാെതിലാളതികളുസെ കുറവമാണ്. 
ചുരുക്തിപറഞ്ഞാൽ സതാെതിലവെരങ്ങളും 
സതാെതിലേതിഷ് തിത വളര്ചയും െംസ്ാനം 
സൃഷ് തികക്ണ്തിയതിരതിക്കുന്നു എന്നതിരുന്നാലും 
കുറഞ്ഞ മൂലത്യ വര്ദ്ധതിത സതാെതില തിൽ നതിന്നും 
കൂെതിയ മൂലത്യ വര്ദ്ധതിത കമഖലയതികലക്് 

സതാെതിലാളതികസള കരകയറുവാനം സതാെതിൽ 
അേതിഷ് തിത വ തികെനം ്കവരതിക്കുവാനം 
സതാെതിൽ ലഭത്യത ഉറ്പൊക്കുവാനം െര്ക്ാര് 
നതിര്ബന്ധതിതമാണ്. ഗ്ാമരീണ- നഗര 
കമഖലകളതിൽ സതാെതിൽ ഉണ്ാക്കുന്ന രരീതതിയതിലുളള 
വ തികെനം കനെതിസയടുക്കുക, ൊമൂഹത്യ 
സുരക്ഷാ പദ്ധതതികള്ക്ായതി ഒരു ഏകരീകൃതവം 
െംകയാജതിതവമായ നതിയമ നതിര്മ്ാണം 
നെത്ക, ദുര്ബലരായ സതാെതിലാളതികള്ക്് 
ഗുണകരമാവംവ തിേം േനവ തിനതികയാഗ 
മുന്ഗണനാക്രമം പുനരാവ തിഷ്ക്രതിച്ചും, 
ഉല്ാദനക്ഷമതയുമായതി കെര്ത്്  
ദരീര്ഘകാലാേതിഷ് തിതമായതി തക വ തിനത്യെതിക്കുക, 
കാലഘട്ടത്തിനനസൃതമായതി സതാെതിൽ 
നതിയമങ്ങളതിൽ പരതിഷ്ക്ാരം വരുത്ക, 1947 സല 
വത്യവൊയതിക തര്ക് നതിയമത്തിൽ ആവശത്യമായ 
കഭദഗതതികള് വരുത്ക, െതിലബസും  
കരതിക്കുലവം നവരീകരതിക്കുക.വത്യാവൊയക 
പരതിശരീലന സ്ാപനങ്ങളതിസല  കമൽകനാട്ടം 
എന്നതിവയാണ് നതിലവ തിലുള്ള സതാെതിൽ നതിയമം 
വ തിഭാവനം സെയ്യുന്നത്.അന്ര്കദശരീയ- അന്ര് 
െംസ്ാന  സതാെതിലാളതി കുെതികയറ്റത്തിസറെ 
ൊഹെരത്യത്തിൽ സതാെതിൽ പരതിഷ്ക്ാരങ്ങളുസെ  
കമൽകനാട്ടവം വ തിലയതിരുത്ലും കൂസെ 
പരതിഗണതികക്ണ്താണ്. 
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അദ്ധ്യായം 4, സയാമൂഹധ്സസവനം

ദടിവസകവതനനടിരക്്
രാജത്യത്തിസറെമറ്റുഭാഗങ്ങളുമായതി 
താരതമത്യംസെയ്യുക്ാള് കാര്ഷ തിക-
കാര്ഷ തികകതര കമഖലകളതിസല സതാെതിലാളതികളുസെ 
കൂല തിനതിരക്് കകരളത്തിൽ വളസര കൂടുതലാണ്. 
ഇന്ത്യാഗവസമെറെതിസറെ കലബര് ബ്യൂകറാ 
പുറത്വ തിട്ട കണക്നെരതിച് കകരളത്തിസല 
ഗ്ാമരീണകമഖലയതിൽ പുരുഷന്ാര്ക്് കാര്ഷ തിക 
കജാല തികള്ക്് ശരാശരതി 658.93 രൂപാ 
ദതിവെക്കൂല തി ലഭതിക്കുന്നു.  ഈവ തിഭാഗത്തിൽസ്പെട്ട 
സതാെതിലാളതികള്ക്് ലഭതിക്കുന്ന കദശരീയ 
ശരാശരതികൂല തി 265.36 രൂപയാണ്. കകരളത്തിസല 
കൂല തി നതിരക്് കദശരീയ ശരാശരതിസയക്ാള് 2.5 
ഇരട്ടതിയാണ്.  ചഥിത്ം 4.3.12 -ൽ കകരളത്തിസല 
പുരുഷന്ാരുസെ ഗ്ാമരീണ-കാര്ഷ തിക കമഖലയതിസല 
കൂല തിനതിരക്് കദശരീയ ശരാശരതിയുമായും, മറ്റ് 
സതക്ന് െംസ്ാനങ്ങളുമായും താരതമത്യം 
സെയ്ത് കാണതിച തിരതിക്കുന്നു. 
 
കദശരീയ ശരാശരതി നതിരക്ായ 206.59 രൂപയുമായതി 
താരതമത്യം സെയ്യുക്ാള് കകരളത്തിസല 
െ്്രീകളുസെ ഗ്ാമരീണ കമഖലയതിസല കാര്ഷ തിക 
കൂല തിനതിരക്് 442.5 രൂപയാണ്. വ തിതയ്ക്കുകയും, 
വ തിളസവടുക്കുകയും സെയ്യുന്ന സതാെതിലാളതികള്ക്് 
കകരളത്തിൽ യഥാക്രമം 502.36 രൂപയും, 526.53 
രൂപയും വരീതം ലഭതിക്കുന്നു. ചഥിത്ം 4.3.13 -ൽ 

െ്്രീ കര്ഷക സതാെതിലാളതികള്ക്് സതക്ന് 
െംസ്ാനങ്ങളതിൽ ലഭതിക്കുന്നകൂല തിനതിരക്് 
താരതമത്യം സെയ്ത് കാണതിച തിരതിക്കുന്നു.

കകരളത്തിസല കാര്ഷ തിക കമഖലയതിസല 
കൂല തിനതിരക്് രാജത്യത്തിസറെ മറ്റ് ഭാഗങ്ങസള 
അകപക്ഷ തിച് കൂടുതലാസണങ്തിലും  
െ്്രീ/പുരുഷ  കൂല തി നതിരക്തിലുള്ള വത്യതത്യാെം 
വളസര ശ്രകദ്ധയമാണ്. വ തിളസവടുക്കുന്നതതിനം, 
സമതതിക്കുന്നതതിനം, അെതിച്ചുസപറുക്കുന്നതതിന 
(പാറ്റുന്നതതിനം)മുള്ള, ഗ്ാമരീണ കമഖലയതിസല 
ആണ്-സപണ്് കൂല തിനതിരക്തിലുള്ള വ തിെവ് 
33 ശതമാനമാണ് ചഥിത്ം 4.3.14 -ൽ  
കെര്ത്തിരതിക്കുന്നു. അതായത് പുരുഷന്ാരുസെ 
കൂല തിയുസെ 67 ശതമാനം മാ്കമ െ്്രീകള്ക്് 
ലഭതിക്കുന്നുള്ളൂ. കകരളത്തിസലയും മറ്റ് സതക്ന്  
െംസ്ാനങ്ങളതിസലയും കാര്ഷ തിക കമഖലയതിസല 
കൂല തിനതിരക്തിലുള്ള വത്യതത്യാെം ചഥിത്ം 4.3.15 -ൽ  
കെര്ത്തിരതിക്കുന്നു. 
 
കാര്ഷ തിക സതാെതിലാളതികളുകെതകപാസല തസന്ന 
കാര്ഷ തികകതര കജാല തികള്ക്കുള്ള കൂല തിനതിരക്കും 
കകരളത്തിൽ, രാജത്യത്തിസറെ മറ്റ് ഭാഗങ്ങളതിൽ 
ഉള്ളതതിസനക്ാള് കൂടുതലാണ് (ചഥിത്ം 4.3.16). 
ഇത് അനത്യ െംസ്ാനങ്ങളതിൽ നതിന്ന് 
ോരാളം സതാെതിലാളതികസള കകരളത്തികലക്് 
ആകര്ഷ തിക്കുന്നു. െ്്രീ/പുരുഷ കൂല തിയതിലുളള 

ചഥിത്ം 4.3.13
ഗ്യാമീണ കേരളത്ഥിൽ സ്ത്ീ േർഷേ ടതയാഴഥിലയാളഥിേള്ക്കുളള ശരയാശരഥി  കൂലഥി 

(2017 ജൂകല  അനുസരഥിച് ) 
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മുതലായവ)
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ചഥിത്ം 4.3.14
സ്ത്ീ- പുരുഷ േർഷേ ടതയാഴഥിലയാളഥിേള്ക്കുളള കൂലഥിയഥിലുളള  വഥിെവ് 
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ചഥിത്ം 4.3.15
കേരളത്ഥിടല  േയാർഷഥികേതര കജയാലഥിടചയ്യുന്വരുടെ 

ശരയാശരഥി കൂലഥി ജൂകല2017
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വത്യതത്യാെം ല തിംഗപദവ തിയതിലുളള െമതത്വം 
ൊക്ഷാത്കരതിക്കുന്നത് അതതി വ തിദൂരമാണ് 
എന്നതതിസറെ സൂെനയാണ്. 
 
ടതാഴടിൽ ഘെന
കകരളത്തിസല സതാെതിലാളതികള് പ്രോനമായും 
അനൗപൊരതികകമഖലയതിലും (കയറ്റതിറക്്, 
കാഷത്വൽ കജാല തി, സകട്ടതിെ നതിര്മ്ാണം, 

സതാെതിൽ, ഇഷ് തികനതിര്മ്ാണം, െത്വയംസതാെതിൽ 
മുതലായവ), പര്രാഗത വത്യവൊയത്തിലും 
(കയര്, കശുവണ്തി, ്കത്റതി, ബരീഡതി 
മുതലായവ), ഉല്ാദന കമഖലയതിലും (സെറുകതിെ, 
ഇെത്രം, വന്കതിെ വത്യവൊയങ്ങള്), 
ഐ.െതിവത്യവൊയത്തിലും കയറ്റുമതതി കപ്രാത്ാഹന 
കമഖലകളതിലും െ തിലകാലങ്ങളതിൽ മാ്ം  
കജാല തിസെയ്യുന്നവരും ആകുന്നു.
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ചഥിത്ം 4.3.16
ജൂകല 2016 മുതൽ ജൂകല 2017 വടരയളള  േയാലഘട്ത്ഥിൽ  കേരളത്ഥിടല  

കൂലഥിയഥിലുണ്യായ വളർച
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വ്യവസായബന്ങ്ങള്
വത്യാവൊയതിക വളര്ചയുസെ പ്രോനമാര്ഗ്മാണ് 
സതാെതിലാളതികളും സതാെതിലുെമയും 
തമ്തിലുള്ള ൌഹാര്ദ്പരമായ അന്രീക്ഷം 
നതിലനതിര്ത്ക എന്നത്. ആയതതിനാൽ 
വത്യവൊയതികളായ സതാെതിലുെമയുകെയും 
സതാെതിലാളതികളുകെയും ഇെയതിൽ ൌഹാര്ദ് 
അന്രരീക്ഷം സൃഷ് തിസചടുക്കുന്നത് സതാെതിൽ 
വകു്പെ തിസറെ ഉത്രവാദതിത്മാണ്. വത്യവൊയ 
കമഖലയതിലുളള െമരങ്ങള് കകരളത്തിൽ 

ൊരമായതി കുറഞ്ഞതിട്ടുണ്്.  അത് മൂലം വളര്ച, 
വത്യാവൊയതികാന്രരീക്ഷം, സുസ്തിര വ തികെനം 
എന്നതിവ ൊേത്യമാകുന്നു. 

സമരംമൂലം നഷ്ടപ്ട് ടതാഴടിൽ 
ദടിനങ്ങള് 
2017 -സല (ജൂ്ല വസര) കണക്കു പ്രകാരം 
85.120 ആയതിരം ആണ്.  2013 -ൽ ഇത് 2.68 
ലക്ഷമായതിരുന്നു. െമരംമൂലം നഷ്സ്പെട്ട സതാെതിൽ 
ദതിനങ്ങള് ചഥിത്ം. 4.3.17 സകാടുത്തിരതിക്കുന്നു. 
 

ചഥിത്ം 4.3.17
സമരം മൂലം നഷ്ടപ്ട് ടതയാഴഥിൽ ദഥിനങ്ങള്
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കബയാക്്  4.3.13
1947-ടല വ്യവസയായ തർക് നഥിയമപ്േയാരമുള്ള ആശയങ്ങളുടെ വ ഥിശദയാംശങ്ങള്

സമരം: നതിയമത്തിസല വകു്പെ് 2(9) അനെരതിച് െമരം എന്നത് ഏസതങ്തിലും വത്യവൊയ യൂണതിറ്റതിൽ 
പണതിസയടുക്കുന്ന സതാെതിലാളതികള് കജാലതിയതിൽ നതിന്നും െംഘെതിതമായതി വതിട്ടുനതിൽക്കുന്നകതാ അസലെങ്തിൽ 
സപാതവായ ആവശത്യങ്ങള് ഉന്നയതിച്ചുസകാണ്് വതിട്ടു നതിൽക്കുന്നകതാ ആണ്.

പണഥിനഥിറുത്ൽ: സെക്ഷന് 2(1) നതിര്വെതിചതിരതിക്കുന്ന സതാെതിലതിെം താൽക്ാലതികമായതി അെചതിടുകകയാ, 
പണതിമുെക്കമാ അസലെങ്തിൽ സതാെതിലും അയാള് സതാെതിൽ നൽകുന്ന വത്യക്തതികസള കജാലതിയതിൽ  
പ്രകവശതി്പെതിക്കുന്നത് നതികഷേതിക്കുകകയാ സെയ്യുന്നതാണ്.

സയാമ്പത്ഥിേമയാന്്യവം മറ്റും േയാരണം കജയാലഥിക്യാടര പഥിരഥിച്ചുവഥിടുേ: നതിയമത്തിസല സെക്ഷന് (2kkk) 
അനെരതിച് പലകാരണങ്ങള് സകാണ്് കജാലതിക്ാസര പതിരതിച്ചുവതിടുക എന്നത് അര്ത്ഥമാക്കുന്നത് 
ഇന്ധനങ്ങളുസെ ദൗര്ലഭത്യം, ഊര്ജ്ം, അെംെ്കൃത വെ്തക്ള് എന്നതിവയുസെ ദൗര്ലഭത്യം കാരണവം 
അസലെങ്തിൽ യ�തകരാര്, പ്രകൃതതി ദുരന്ങ്ങള് അസലെങ്തിൽ അതമായതി ബന്ധസ്പെട്ട എസന്ങ്തിലും 
കാരണത്ാൽ വത്യവൊയ സ്ാപനത്തിസറെ കജാലതിക്ാരുസെ കപരുവതിവര പട്ടതികയതിലുള്സ്പെട്ടതിട്ടുള്ള 
കജാലതിക്ാസര കജാലതിയതിൽ  പ്രകവശതിക്ാന് അനവദതിക്ാതതിരതിക്കുന്നതാണ്.
 
അവലംബം:- 2013-ൽ ഇന്്യയടിൽ പണടിനടിറുത്തലും കജാലടിക്ാടര പടിരടിച്ചുവടിെലും, കലബര് ബയൂകറാ, ടതാഴടിൽ മ�ാലയം, 

ഭാരതസര്ക്ാര്

കലാക്്ഔട്്മൂലം നഷ്ടപ്ട് 
ടതാഴടിൽ ദടിനങ്ങള്
 
കലാക്്ഔട്ട്മൂലം നഷ്സ്പെട്ട സതാെതിൽ ദതിനങ്ങള് 
കൂടുന്നതായതിട്ട് കാണുന്നു. കലാക്്ഔട്ട്മൂലം 

നഷ്സ്പെട്ട സതാെതിൽ ദതിനങ്ങള് 2014-ൽ 
2.91 ലക്ഷമാണ്. അത് 2016 പ്രകാരം 5.26 
ലക്ഷമായതിട്ട് കൂെതിയതിരതിക്കുന്നു. കലാക്്ഔട്ട്മൂലം 
നഷ്സ്പെട്ട സതാെതിൽ ദതിനങ്ങള് 2017 (ജൂ്ല 
വസര)-സല കണക്കു പ്രകാരം 3.59 ലക്ഷമാണ്.  

ചഥിത്ം 4.3.18
കലയാക്് ഔട്്മൂലം നഷ്ടപ്ട് ടതയാഴഥിൽ ദഥിനങ്ങള്
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ചഥിത്ം 4.3.19
കല ഓഫ് മൂലം നഷ്ടപ്ട് ടതയാഴഥിൽ ദഥിനങ്ങള്
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            അവലംബം: കലബര് കമ്രീഷണകററ്് ,  കകരള സര്ക്ാര്

ചഥിത്ം 4.3.18 കലാക്്ഔട്ട്മൂലം നഷ്സ്പെട്ട സതാെതിൽ 
ദതിനങ്ങളുസെ വ തിവരങ്ങള് നൽകുന്നു.കെതിഞ്ഞ 
പത്വര്ഷമായതി പ്രവര്ത്തിച്ചുസകാണ്തിരതിക്കുന്ന 
ഫാക്െറതികളുസെ എണ്ം കൂെതിസക്ാണ്തിരതിക്കുന്ന 
ൊഹെരത്യമാണുളളത്.

കല ഓഫ്മൂലം നഷ്ടപ്ട് 
ടതാഴടിൽ ദടിനങ്ങള്
കലഓഫ്മൂലം നഷ്സ്പെട്ട സതാെതിൽ ദതിനങ്ങള് 
2014 -ൽ 68,337 ആയതിരുന്നു. അത് 2016 
പ്രകാരം 424,650 ലക്ഷമായതിട്ട് കൂെതിയതിരതിക്കുന്നു. 
കലഓഫ്മൂലം നഷ്സ്പെട്ട സതാെതിൽ ദതിനങ്ങള് 
2017 (ജൂ്ല വസര) –സല കണക്കു പ്രകാരം 3.23 
ലക്ഷമാണ്.  ചഥിത്ം 4.3.19 –യതിസല കല ഓഫ് മൂലം 
നഷ്സ്പെട്ട സതാെതിൽ ദതിനങ്ങളുസെ വ തിവരങ്ങള് 
നൽകുന്നു. 

2005-ൽ വത്യവൊയശാലകളുസെ എണ്ം 17,641 
ആയതിരുന്നു. കകരളത്തിൽ പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന 
ഫാക്െറതികളുസെ എണ്ത്തിസറെ വ തിശദാംശങ്ങള്  
ചഥിത്ം 4.3.20 -ൽ സകാടുത്തിരതിക്കുന്നു. . 
അത് 2017-ൽ 22,998 ആയതി വര്ദ്ധതിച തിട്ടുണ്്. 
തത്ഫലമായതി സതാെതിലാളതികളുസെ സതാെതിൽ 
ലഭത്യത (ശരാശരതി ദതിവെ സതാെതിൽ) 2005-06 -ൽ 
4.46 ലക്ഷത്തിൽ നതിന്നും 7.02 ലക്ഷമായതി  
2016 -ൽ വര്ദ്ധതിച തിട്ടുണ്് (ചഥിത്ം 4.3.21).  2017 

(ജൂ്ല വസര) -സല കണക്കു പ്രകാരം 6.78 
ലക്ഷമാണ്.  

വ്യവസായ തര്ക്ങ്ങള്
 
ഒരുകക്ഷമരാഷ്ട്രത്തിസറെ ആവശത്യം അവരുസെ 
സതാെതിലാളതികളുസെ അവകാശങ്ങസള 
െംരക്ഷ തിക്കുക എന്നതം ആ ലക്ഷത്യം 
ഉയര്ത്തി്പെ തിെതിക്കുന്നതതിനായതി സതാെതിലുെമകളും 
സതാെതിലാളതികളും തമ്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങസള 
രമത്യതകയാടും ഇരുകൂട്ടര്ക്കും ശരതിയായരരീതതിയതിലുള്ള 
പരതിഹാരം കസണ്ത്ന്നതതിനം ഉെ തിതമായ കവദതി 
ഒരുക്കുക എന്നതമാണ്. 1947 -സല വത്യവൊയ 
തര്ക്നതിയമം തര്ക്പരതിഹാരത്തിസറെ 
നതിയമപരമായ കാഴ്ച്പൊെ് വത്യക്തമാക്തിയതിട്ടുണ്്.  
2012-13 ആരംഭത്തിലുണ്ായതിരുന്ന 3890 
സതാെതിൽ തര്ക്ങ്ങള് 2016-17 -ൽ 2,913 
ആയതി കുറഞ്ഞു (ചഥിത്ം 4.3.22). 2013-14 -ൽ 
തര്ക്പരതിഹാരത്തിനായതി പരതിഗണതിക്സ്പെട്ട 
5909 കകസുകളതിൽ  2384 കകസുകള്ക്ാണ് ഈ 
കാലയളവ തിൽ  പരതിഹാരം നതിര്കദ്ശതിക്സ്പെട്ടത്  
(40.3 ശതമാനം) (ചഥിത്ം 4.3.23). 2016-17-ൽ 
ആകസട്ട 6682 കകസുകള് തര്ക് 
പരതിഹാരത്തിനണ്ായതിരുന്നതതിൽ  3214 
എണ്മാണ് പരതിഹൃതമായത്  (48 ശതമാനം).  
കകരളത്തിസല പരാതതികളുസെ വ തിശദാംശം 
അനുബന്ം 4.3.61 -ൽ സകാടുത്തിരതിക്കുന്നു.  
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ചഥിത്ം 4.3.20
കേരളത്ഥിൽ പ്വർത്ഥിക്കുന് ഫയാേ്െറഥിേളുടെ എണ്ം
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ചഥിത്ം 4.3.21
ഫയാേ്െറഥി ടതയാഴഥിലയാളഥിേളുടെ എണ്ം
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            അവലംബം: കലബര് കമ്രീഷണകററ്് ,  കകരള സര്ക്ാര്

വ്യവസായ ശാലകളടിടല 
ടതാഴടിലാളടികള്ക്കുള്ള സുരക്ഷ
വ തിവ തിേ നതിയമങ്ങള്  നെ്പൊക്തി എലൊ 
സതാെതിലാളതികള്ക്കും ഫാക്െറതിയുസെ 
െമരീപവാെതികള്ക്കും സുരക്ഷ,  ആകരാഗത്യം,  
കക്ഷമം എന്നതിവ ഉറപ്പുവരുത്ന്ന നതിയമ 
പ്രകാരമുള്ള വകു്പൊണ് ഫാക്െറരീെ് 
ആറെ് കബായതികലെ്െ്. സതാെതിലാളതികളുസെ 
സുരക്ഷയ്കായതി വര്ഷാവര്ഷം വകു്പെ്  

വ തിവ തിേ പരതിപാെതികള് നെ്പൊക്കുന്നുണ്്. 
2017-18 (ജൂ്ല വസര) മുന്തിയ അപകെ 
ൊദ്ധത്യതയുള്ള വത്യവൊയശാലകളതിൽ 28 
മുന്ഗണനാപരതികശാേനകളും, അപകെ 
ൊദ്ധത്യതയുള്ള ഫാക്െറതികളതിൽ വ തിദഗ്ദ്ധരായ 
ഇന്സ്ക്െര് മാസര സകാണ്് 112 
പരതികശാേനകളും 24 വായുപരതികശാേന 
പഠനങ്ങളും ഫാക്െറതി സതാെതിലാളതികള്ക്ായതി 
ക്രഷര് ഫാക്െറതിയതിൽ ഒരു  ്വദത്യപരതികശാേനാ 
കത്യാമ്ം നെ്പെ തിലാക്തിയതിട്ടുണ്്. ഈ വകു്പെ് ഒകട്ടസറ 
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ചഥിത്ം 4.3.22
കേരളത്ഥിടല വ്യവസയായ തർക്ങ്ങളുടെ  വഥിവരങ്ങള് 
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വര്ഷാരംഭത്തിൽ പൂര്ത്രീകരതിക്ാത് 
സതാെതിൽ തര്ക്ങ്ങള്

ഈ വര്ഷം ്കകാരത്യം സെയ് 
സതാെതിൽ തര്ക്ങ്ങള്

തരീരുമാനമായ സതാെതിൽ തര്ക്ങ്ങള്

            അവലംബം: കലബര് കമ്രീഷണകററ്് , കകരള സര്ക്ാര്

പരതിശരീലന പരതിപാെതികള് സതാെതിലാളതികള്ക്് 
മാ്മലെ വത്യവൊയശാലകള്ക്് െമരീപമുള്ള 
െ്കൂള് കുട്ടതികള്, സപാതജനങ്ങള്ക്കും 
നൽകതിവരുന്നുണ്്.വത്യവൊയ  അപകെങ്ങളും  
ബാേതിക്സ്പെട്ട സ്ാപനങ്ങള്/സതാെതിലാളതികള് 

എന്നതിവ  അനുബന്ം 4.3.62 ലും 4.3.63 ലും  
നൽകതിയതിട്ടുണ്്.ഫാക്െറരീെ്  &  കബായതികലെ്െ്  
വകു്പെ തിസറെ  പരതിപാെതികള് അനുബന്ം 4.3.64 
നൽകതിയതിരതിക്കുന്നു. 
 

ചഥിത്ം 4.3.23
2013-2016  േയാലഘട്ത്ഥിൽ പരഥിഹരഥിക്ടപ്ട് കേരളത്ഥിടല  വ്യവസയായ  

തർക്ങ്ങള് (ശതമയാനത്ഥിൽ )
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            അവലംബം: കലബര് കമ്രീഷണകററ്് ,  കകരള സര്ക്ാര്
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സാമ്പത്തിക അവല�ാകനം 2017, ലകരള സംസ്ാന ആസൂത്രണ ല�ാര്ഡ്  

രാഷ്ട്രരീയ സ്വാസ്്യ ബരീമ 
കയാജന (ആര്.എസ.്ബടി.നവ)
അെംഘെതിതകമഖലയതിൽ  പണതിസയടുക്കുന്ന 
ദാരതിദത്യകരഖയ്ക്കു താസെയുള്ള സതാെതിലാളതികള്ക്കും 
അവരുസെ കുടുംബങ്ങള്ക്കുമായതി 2008-09 
വര്ഷത്തിൽ ആരംഭതിച കക� ആകരാഗത്യ 
ഇന്ഷത്വറന്െ് പദ്ധതതിയാണ് രാഷ്ട്രരീയ 
െത്വാസ്ത്യ ബരീമ കയാജന (ആര്.എെ്.
ബ തി.്വ). കക�െംസ്ാന െര്ക്ാരുകളുസെ 
പങ്ാളതിത്കത്ാസെയാണ് ആര്.എെ്.
ബ തി.്വ പദ്ധതതി കകരളത്തിസല  14 
ജതിലെകളതിലും  നെ്പൊക്കുന്നത്. സതാെതിലാളതികളുസെ 
ഭാരത്യ/ഭര്ത്ാവ്, കുട്ടതികള്, ആശ്രതിതരായ 
മാതാപ തിതാക്ള് ഉള്സ്പെസെ 5 അംഗങ്ങളുള്ള 
ഒരു കുടുംബത്തിസറെ വാര്ഷ തിക ഇന്ഷത്വറന്െ് 
പരതിരക്ഷ 30,000 രൂപയാണ്. സെണ്ര് 
നെപെതിയതിലൂസെയാണ് വാര്ഷ തിക 
ഇന്ഷത്വറന്െ് പ്രരീമതിയം തരീരുമാനതിക്കുന്നത്.  
കക�ഗവണ്സമറെതിസറെ പുതക്തിയ നതിര്കദ്ശം 
അനെരതിച് പ്രരീമതിയം തകയുസെ 60 ശതമാനം 
കക�ഗവണ്സമന്റും (സ്ാര്ട്ട് കാര്ഡതിസറെ 
സെലവ് ഉള്സ്പെസെ) 40 ശതമാനം തക 
െംസ്ാന െര്ക്ാരും (പ്രരീമതിയത്തിസറെ 
വ തിഹതിതവം ഭരണ സെലവകളും) വഹതിക്ണം. 
ഇത് നെ്പെ തിലാക്കുന്നത് െ തിയാക് എന്ന ഏജന്െതി 
വെതിയാണ്. ഗുണകഭാകതാക്ള് 30 രൂപ 
രജതിെ്കട്രഷന് ഫരീൊയതി നൽകകണ്തണ്്. ഈ 
പദ്ധതതി െംസ്ാനത്് ഒക്കൊബര്  2008 മുതൽ 
നെ്പെ തിലാക്തിവരുന്നു.
 

സമഗ് ആകരാഗ്യ ഇഷ്വറന്സ് 
പദ്ധതടി (െ ടിസ)്
മുന്കാല ആസൂ്ണ കമ്രീഷസറെ 
മാര്ഗ്കരഖകള് അനെരതിച് ആര്.എെ്.

ബ തി.്വ പദ്ധതതിയതിൽ അംഗമലൊത് 
ദാരതിദത്യകരഖയ്ക്കു താസെയലൊത് എന്നാൽ 
തരീര്ത്ം നതിര്ദ്ധനരുമായ കുടുംബങ്ങള്ക്ായതി 
െമഗ് ആകരാഗത്യ ഇന്ഷത്വറന്െ് പദ്ധതതി 
(െ തിെ)് വത്യാപ തി്പെ തിച തിട്ടുണ്്. ആര്.എെ്.ബ തി.്വ 
പദ്ധതതിയതിൽ ഉള്സ്പെൊത് കുടുംബങ്ങസള 
രണ്ായതി തതിരതിക്കുന്നു. എ) ആസൂ്ണ 
കമ്രീഷസറെ പട്ടതികയതിൽ ഉള്സ്പെൊത്വരും 
എന്നാൽ െംെഥാന െര്ക്ാര് തയ്ാറാക്തിയ 
ദാരതിദത്യകരഖ പട്ടതികയതിൽ ഉള്സ്പെടുന്നവരും. 
ബ തി) ആസൂ്ണ കമ്രീഷസറെ മാര്ഗ്കരഖ 
അനെരതിച് തയ്ാറാക്തിയതിട്ടുള്ള പട്ടതികയതിലും 
െംസ്ാനെര്ക്ാരതിസറെ പട്ടതികയതിലും 
ഉള്സ്പെൊത് എ.പ തി.എൽ കുടുംബങ്ങള്. 
എ വ തിഭാഗത്തിസല ഗുണകഭാക്താക്ള് 30 
രൂപ സ്ാര്ട്ട് കാര്ഡതിന് െംഭാവനയായതി 
നൽകകണ്താണ്. ആര്.എെ്.ബ തി.്വ കപാസല 
തസന്ന ഒരു കുടുംബത്തിന് 30,000 രൂപയാണ് 
ഇന്ഷത്വറന്െ് പരതിരക്ഷ ലഭതിക്കുന്നത്. ഈ 
പദ്ധതതിയുസെ സമാത് പ്രരീമതിയവം െംസ്ാന 
െര്ക്ാരാണ് നൽകുന്നത്.െര്ക്ാര് െത്വകാരത്യ  
ആശുപ്തികള് വെതി  പദ്ധതതിയുസെ നെത്തി്പെ തിസറെ 
വ തിവരങ്ങള് പട്ഥിേ  4.3.20 -ൽ നൽകതിയതിട്ടുണ്്. 
അംഗരീകരതിക്സ്പെട്ട െത്വകാരത്യ, സപാതകമഖല, 
െഹകരണ ആശുപ്തിയതിൽ കൂെതിയാണ് ഈ 
പദ്ധതതി ലഭത്യമാക്കുന്നത്. ഇതതിസറെ പരതിേതി 100,000 
ലക്ഷം രൂപയാക്ാന് ൊദ്ധത്യതയുണ്്. ആര്.എെ്.
ബ തി.്വ- െ തിെ് പദ്ധതതി കൂൊസത െ തിെ് ലൈെ് 
എന്ന പദ്ധതതിയുമുണ്്.  
 

ആംആദ്മടിബടിമകയാജന
രാജത്യത്് ആകമാനം 48 വ തിഭാഗത്തിൽസ്പെടുന്ന 
കുടുംബങ്ങള്ക്് ഇന്ഷൂറന്െ് പരതിരക്ഷ 
നൽകുന്ന കക�ഗവണ്സമറെതിസറെ ഇന്ഷത്വറന്െ് 
പദ്ധതതിയാണ് ആംആദ്മതിബരീമ കയാജന 
(എ.എ.ബ തി.്വ). ഈ പദ്ധതതി പ്രകാരം ഗ്ാമരീണ 

പട്ഥിേ 4.3.20
ആർ. എസ്.ബഥി . കവ/ചഥിസ് പദ്ധതഥിേളുടെ ഭൗതഥിേ സയാമ്പത്ഥിേ കനട്ങ്ങള്

വർഷം കരയാഗഥിേളുടെ എണ്ം (ലക്ത്ഥിൽ) തുേ (കേയാെഥിയഥിൽ)
ടപയാതു സ്വേയാര്യം ആടേ ടപയാതു സ്വേയാര്യം ആടേ

2015-2016 3.71 1.53 5.24 145.32 60.27 205.59
2016-2017 3.88 1.95 5.83 167.65 91.78 259.43
ആടേ 7.59 3.48 11.07 312.97 152.05 465.02

           അവലംബം: കലബര് കമ്രീഷണകററ്് 



391

അദ്ധ്യായം 4, സയാമൂഹധ്സസവനം

ഭൂരഹതിത കുടുംബങ്ങളതിസല കുടുംബനാഥസനകയാ 
അസലെങ്തിൽ വരുമാനം ആര്ജ്തിക്കുന്ന 
ഒരു വത്യക്തതിസയകയാ ഇന്ഷത്വര് സെയ്യുന്നു. 
പ്രാരംഭഘട്ടത്തിൽ കലബര് കമ്രീഷണര് മുകഖന 
നെ്പൊക്തിയ ഈ പദ്ധതതി ഇക്പൊള് െ തിയാക്തിൽ 
നതിക്ഷ തിപ്മാണ്. പദ്ധതതിയുസെ പ്രരീമതിയം തകയായ 
200 രൂപയുസെ 50ശതമാനം കക�െര്ക്ാര് 
പദ്ധതതിക്ായതി രൂപരീകരതിച ഫണ്തിൽ നതിന്നും 
െബ്െതിഡതിയായും കശഷ തിക്കുന്ന 50ശതമാനം 
െംസ്ാന ഗവണ്സമന്റും നൽകുന്നു.

എംകപ്ായരീസ് കസ്ററ്് 
ഇന്ഷ്വറന്സ് പദ്ധതടി 
അപകെകരമായ അസുഖങ്ങള്, സമകറ്റണതിറ്റതി, 
്വകലത്യം, കജാല തി െംബന്ധമായ 
അപകെമരണങ്ങള് എന്നതിവയതിൽ നതിന്നും 
സതാെതിലാളതികസള രക്ഷ തിക്കുകയും ഇന്ഷത്വര് 
സെയ്തിട്ടുള്ള സതാെതിലാളതികള്ക്കും കുടുംബത്തിനം 
െ തികതിത്ാെഹായം നൽകുകയുമാണ് 
എംകലൈായരീെ് കസ്ററ്റ് ഇന്ഷത്വറന്െ് പദ്ധതതി 
സകാണ്് ലക്ഷത്യമതിടുന്നത്. ഈ െംരംഭത്തിന് 
ൊമൂഹത്യസുരക്ഷാ പദ്ധതതി 1948-സല 
ഇ.എെ്.ഐ ആക്െ് അനെരതിചാണ് 
നെ്പൊക്തിവരുന്നത്. ഈ പദ്ധതതി പകത്ാ 
അതതിൽ കൂടുതകലാ സതാെതിലാളതികസള വച് മുഴുവന് 
െമയ ്വദയുതതി ഉപകയാഗതിച് പ്രവര്ത്തി്പെ തിച്ചു 
സകാണ്ടുകപാകുന്ന സ്ാപനങ്ങളതിലും, ഇരുപകതാ 
അതതിൽ കൂടുതകലാ സതാെതിലാളതികസള വച് 
്വദയുതതിയതിലൊസത പ്രവര്ത്തി്പെ തിക്കുന്ന 
സ്ാപനങ്ങളതിലുമാണ് ഏര്സ്പെടുത്തിയതിട്ടുള്ളത്. 
ഇതതിൽ കെകള്, കഹാട്ടലുകള്, റകസ്റാറന്റുകള്, 
െതിനതിമാതതികയറ്ററുകള്, കമാകട്ടാര് വാഹന 
വകു്പെ തിസറെകരീെതിൽ വരുന്ന സ്ാപനങ്ങള്, 
പ്കമാഫരീസുകള് എന്നതിവയും ഉള്സ്പെടും. 
ഓകരാ സതാെതിലാളതിയും അവരുസെ ഉെമയും 
അവരുസെ ശ്ളത്തിസറെ നതിശ് തിത തക 
ഓകരാമാെവം ഇ.എെ്.ഐ കകാര്ക്പെകറഷനതിൽ 
നതികക്ഷപ തികക്ണ്താണ്. പ്രരീമതിയംതക 
കാലാകാലങ്ങളതിൽ മാറ്റതി നതിശ്യതിക്കുന്നതാണ്. 
ഇസതാരു െത്വാശ്രയ പദ്ധതതി ആയതസകാണ്ടും 
തക അവരവരുസെ സതാെതിൽ ശ്ളത്തിസറെ 
ഒരു നതിശ് തിതതക ആയതസകാണ്ടും കനരതിട്ട് 
ആനകൂലത്യങ്ങള്  ലഭതിക്കുന്ന രരീതതിയതിലാണ് ഇത് 
രൂപസ്പെടുത്തിയതിരതിക്കുന്നത്. ഒരു സതാെതിലാളതി/ 
ഉകദത്യഗസ്ന് അവരുസെ ശ്ളത്തിസറെ 1.75 
ശതമാനവം സതാെതിലുെമ 4.75 ശതമാനവം 

(ആ സതാെതിലാളതിയ്ക്) തക ഇ.എെ്.ഐയതിൽ 
അെകയ്കണ്താണ്. സമാത്ം 6.5ശതമാനം 
മാെശ്ളത്തിസറെ ഭാഗം ഇതതിന കവണ്തി 
ഒടുകക്ണ്താണ്. എന്നതിരുന്നാലും, ഒരു 
സതാെതിലാളതിയുസെ ദതിവെവരുമാനം 
50/- രൂപയതിൽ താസെയാസണങ്തിൽ തക 
അെയ്ക്കുന്നതതിൽ നതിന്നും ഒെതിവാക്തിയതിട്ടുണ്്. എലൊ 
ആകരാഗത്യപരതിരക്ഷയും ൌജനത്യമായാണ് 
നല്കുന്നത്. അതായത് സതാെതിലാളതിയും 
അവരുസെ കുടുംബവം ൌജനത്യമായതി സമാത്ം 
ആകരാഗത്യ െ തികതിത്ക്് അര്ഹരാണ്. 
ഇ.എെ്.ഐ ഡതിസ്ന്െറതികള്, ക്തിനതിക്കുകള്, 
ഡയകനോസ്റതിക്് സെറെറുകള്, ഇ.എെ്.ഐ 
ആശുപ്തികള് എന്നതിവ വെതി െ തികതിത്, 
െംരക്ഷണം ലഭത്യമാക്തിയതിട്ടുണ്്. െ തില 
സതരസഞ്ഞടുക്സ്പെട്ട സൂ്പെര് സ്ഷത്യാല തിറ്റതി 
ആശുപ്തികളതിൽ െ തികതിത് ൌജനത്യമായതി 
ലഭത്യമാക്തിയതിട്ടുണ്്. ആറുതരം ആനകൂലത്യങ്ങളാണ് 
ഈ പദ്ധതതി വെതി നല്കുന്നത്. അത് 
ആകരാഗത്യം, അസുഖം, ഗര്ഭപരതിരക്ഷ, 
്വകലത്യങ്ങള്, ആശ്രതിതരുസെ ആകരാഗത്യം 
അസുഖം, മരണാനന്ര െെങ്ങുകള് 
തെങ്ങതിയവയാണ്. കകരളത്തിൽ 142 ഇ.എെ്.ഐ 
ആശുപ്തികളാണുള്ളത്. വ തിശദാംശങ്ങള്  
െ തിത്ം 4.3.24 നൽകതിയതിട്ടുണ്്.
 

കുെടികയറ്ടതാഴടിലാളടികള്
നതിലവ തിസല െംസ്ാനത്തിസറെ സതാെതിൽ 
കമഖലയതിൽ ബംഗാള്, ബരീഹാര്, ഒഡരീഷ, 
ഉത്ര്പ്രകദശ്, െത്രീെ്ഗഢ്, ജാര്ഖണ്് 
എന്നരീ െംസ്ാനങ്ങളതിൽ നതിന്നുമുള്ള കുെതികയറ്റ 
സതാെതിലാളതികളുസെ എണ്ം കൂെതി വരുന്നു. കുെതികയറ്റ 
സതാെതിലാളതികളുസെ കജാല തി െംബന്ധതിച് സതാെതിൽ 
ൊഹെരത്യങ്ങസളപറ്റതി ഇറെര് കസ്ററ്റ്  ്മഗ്റെ് 
വര്ക്്സമന് സറഗുകലഷന് ഓഫ് എംകലൈായ്സമറെ് 
ആറെ് കണ്രീഷന്െ് ഓഫ് െര്വരീെ് ആക്െ് 
1979-ലാണ് പരാമര്ശതിക്കുന്നത്. ഈ ആക്െ് 
പ്രകാരം കകാണ്ട്രാക്െ് സതാെതിലാളതികസള 
സതരസഞ്ഞടുക്കുക്ാള് കുെതികയറുന്ന 
െംസ്ാനത്തിൽ നതിന്ന് ്ലെന്െ് 
വാങ്ങതിയതിരതിക്ണം. ഇതപ്രകാരം കകാണ്ട്രാക്െറും 
കജാല തി നൽകുന്ന വത്യക്തതിയും ഈ ആക്െതിസല 
നതിയമങ്ങള് അനെരതികക്ണ്താണ്.  നതിയമസത് 
അെതിസ്ാനമാക്തി നെ്പൊക്കുന്നതതിസറെ 
കപാരായ്മ കാരണം ഈ ആക്െ് ഫലവത്ായതി 
പ്രവര്ത്തിക്കുന്നതിലെ. ഈ സതാെതിലാളതികളതിൽ 
പലരും ആകരാഗത്യ െംരക്ഷണമതിലൊസത തെരുന്ന 
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അവസ്യതിൽ ജരീവ തിക്കുന്നവരാണ്. നതിലവ തിൽ 
വ തിവ തിേ െംസ്ാനങ്ങളതിൽ നതിന്നുള്ള കുെതികയറ്റ 
സതാെതിലാളതികസള താസെ കാണും പ്രകാരമാണ് 
കകരളത്തിൽ വ തിനത്യെതിച തിരതിക്കുന്നത്. 
 
ഇതരെംസ്ാനങ്ങളതിൽ നതിന്നും കകരളത്തിൽ 
വന്ന കുെതികയറ്റ സതാെതിലാളതികളുസെ വ തിവരം  
ചഥിത്ം 4.3.25 –ൽ സകാടുത്തിരതിക്കുന്നു. 
കകരളത്തിസല അന്ര് െംസ്ാന 
സതാെതിലാളതികളതിൽ  47ശതമാനം 
പശ് തിമബംഗാളതിൽ നതിന്നാണ്. 15 ശതമാനം 
ഒഡരീഷയതിൽ നതിന്നും, 11 ശതമാനം ആൊമതിൽ 
നതിന്നുമാണ് എന്ന് കണക്കുകള് സൂെ തി്പെ തിക്കുന്നു. 
ജതിലൊെതിസ്ാനത്തിൽ കനാക്കുകയാസണങ്തിൽ 
17ശതമാനംഉം ആയതി ഒന്നാംസ്ാനത്് 
എറണാകുളവം, അതതിനകശഷം വയനാെ് 
13ശതമാനം, കണ്ണൂര് 11 ശതമാനം, വയനാെ് 
13ശതമാനം എന്നരീ നതിലകളതിലാണ്. 
ചുവസെ സകാടുത്തിരതിക്കുന്ന െ തി്ത്തിൽ 
ജതിലൊെതിസ്ാനത്തിലുള്ള കണക്കുകള്  
കാണാവന്നതാണ്.  (ചഥിത്ം 4.3.26)  
(കൂടുതൽ വ തിവരങ്ങള് അനുബന്ം 4.3.65 -ൽ  
സകാടുത്തിരതിക്കുന്നു) 
ഇവരുസെ സതാെതിൽ പരമായ കണക്കുകളതികലക്് 
കകണ്ാെതിക്കുകയാസണങ്തിൽ നമുക്് 
മനസ്തിലാക്ാന് കെതിയുന്നത് കൂടുതൽ 
സതാെതിലാളതികള് കൃഷ തി, സകട്ടതിെനതിര്മ്ാണം, 

കഹാട്ടൽ വത്യവൊയം, ഉത്പാദനം, വത്യാപാരം 
എന്നരീ കമഖലകളതിലാണ് പ്രവര്ത്തിക്കുന്നത് 
എന്നാണ്. െ തിലതതിൽ കുെതികയറ്റ സതാെതിലാളതികള്, 
െത്വകദശസതാെതിലാളതികകളക്ാള് കൂടുതൽ വരും. 
കണക്കുകള് പ്രകാരം 60 ശതമാനം കുെതികയറ്റ 
സതാെതിലാളതികള് നതിര്മ്ാണ കമഖലയതിലും, 
8ശതമാനം കപര് ഉത്പാദന കമഖലയതിലും, 
7ശതമാനം കപര് കഹാട്ടൽ റകസ്റാററെ് 
കമഖലയതിലും, 2 ശതമാനം കപര് വത്യാപാരവം, 
കൃഷ തി കമഖലയതിലും ബാക്തി 23 ശതമാനം മറ്റു പല 
കമഖലകളതിലുമായാണ് സതാെതിസലടുക്കുന്നത്.
സതാെതിൽ പങ്ാളതിത്നതിരക്് (എൽ.എഫ്.പ തി.ആര്)
എൽ.എഫ്.പ തി.ആര്, ഡബ് തിയു.പ തി.ആര്, 
ദതിവെകവതന നതിരക്്, വത്യാവൊയതിക 
ബന്ധങ്ങളതിസല പ്രവണത തെങ്ങതിയ 
സൂെകങ്ങളതിൽ നതിന്നും കകരളത്തിസല സതാെതിൽ 
ശക്തതിയുസെ അവസ് അളക്ാന് കെതിയും. 
എൽ.എഫ്.പ തി.ആറതിസറെ കുറഞ്ഞ നതിരക്്, 
ഇന്ത്യന് െംസ്ാനങ്ങസള അകപക്ഷ തിച് 
കകരളത്തിസല സതാെതിൽ വ തിപണതിയുസെ 
സ്തിരമായതി നതിലനതിൽക്കുന്ന െത്വഭാവമാണ്.  
നഗര പ്രകദശങ്ങളതിസല എൽ.എഫ്.പ തി.ആറതിസല 
കനരതിയ വര്ദ്ധനവ് ഒെതിച്ചുനതിറുത്തിയാൽ 
കെതിഞ്ഞ 2 വര്ഷമായതി സതാെതിൽ ശക്തതി 
പങ്ാളതിത്ം സ്തിരമായതി നതിലനതിൽക്കുകയാണ്. 
ഭാരതെര്ക്ാരതിസറെ സതാെതിൽ മ�ാലയത്തിസല 
സതാെതിൽ ബ്യൂകറാ നെത്തിയ 5-ാമത് 

ചഥിത്ം 2.3.24
കേരളത്ഥിടല ജഥില് തഥിരഥിച്ചുള്ള ഇ.എസ്. ഐ. ഡഥിടസ്ന്സറഥിേള്
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            അവലംബം: ഇന്ഷൂറന്സ്  ടമഡ്ടിക്ൽ സര്വരീസടിടറെ  ഡ്യറക്െകററ്് , തടിരുവനന്പുരം 
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അദ്ധ്യായം 4, സയാമൂഹധ്സസവനം

വാര്ഷ തിക സതാെതിലും സതാെതില തിലൊയ്മയും 
െര്സവ (2015-16) പ്രകാരം എൽ.എഫ്.
പ തി.ആര് കകരളത്തിൽ 50 ശതമാനമാണ്. 
ഇത് 2013-14 വര്ഷകത്തതികനക്ാളും 0.3 
ശതമാനം കനരതിയ വര്ദ്ധനവ് കാണതിക്കുന്നു. 
കദശരീയ ശരാശരതികയാസൊ്പെമാണ് നമ്ള് 

എന്നതിരുന്നാലും എൽ.എഫ്.പ തി.ആര് 
അയൽ െംസ്ാനങ്ങളതിൽ കൂടുതലാണ്, 
ആ�ാപ്രകദശ് 62.5 ശതമാനം, തമതിെ്നാെ് 
58.1 ശതമാനം, കര്ണ്ാെക 55.5 ശതമാനം. 
അതകപാസല ഗ്ാമപ്രകദശങ്ങളതിൽ നമ്ള് 
കദശരീയ ശരാശരതികയക്ാള് താസെയാണ് 

ചഥിത്ം 4.3.25
വഥിവഥിധ സംസ്ഥയാനങ്ങളഥിൽ നഥിന്നും  കേരളത്ഥിടലത്ഥിയ കുെഥികയറ്റ 

ടതയാഴഥിലയാളഥിേളുടെ  വഥിവരങ്ങള്
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മറ്റുള്ളവ

            അവലംബം: കലബര് കമ്രീഷണകററ്് ,  കകരള സര്ക്ാര്

ചഥിത്ം 4.3.26
കേരളത്ഥിടല കുെഥികയറ്റ ടതയാഴഥിലയാളഥിേള് - ജഥില്യാ അെഥിസ്ഥയാനത്ഥിൽ
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            അവലംബം: കലബര് കമ്രീഷണകററ്് ,  കകരള സര്ക്ാര്
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ചഥിത്ം 4.3.27
15 വയ്ഥിന് മുേളഥിലുളളവരുടെ ടതയാഴഥിൽ പങ്യാളഥിത് നഥിരക്് (യ. പഥി. എസ് )
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            അവലംബം: കലബര് കമ്രീഷണകററ്് ,  കകരള സര്ക്ാര്

എന്നുമാ്മലെ അയൽ െംസ്ാനങ്ങകളക്ാളും  
വളസര അകസലയാണ്. ആ�ാപ്രകദശതിലും 
തമതിെ്നാട്ടതിലും ഇത് 69.2, 65.8 ശതമാനം 
എന്ന നതിരക്കുകളതിലാണ്. ചഥിത്ം 4.3.27 
കകരളത്തിസലയും സതക്ന് െംസ്ാനങ്ങളതികലയും 
എൽ.എഫ്.പ തി.ആര് കാണതിക്കുന്നു. 
െ്്രീസതാെതിൽ ശക്തതിപങ്ാളതിത് നതിരക്തിസറെ 
കുറവാണ് മസറ്റാരു എടുത്പറകയണ് 
കാരത്യം. െ്്രീസതാെതിൽ പങ്ാളതിത്ം 
പരതിഗണതിക്കുക്ാള് 148 കലാകരാജത്യങ്ങളതിൽ 
ഇന്ത്യയുസെ സ്ാനം 136 ആണ്. വെക്കുകതിെക്ന് 
െംസ്ാനങ്ങളതിലും സതക്ന് െംസ്ാനങ്ങളതിലും 
സപാതവായതി സതാെതിൽ ശക്തതിപങ്ാളതിത്ം 
വെക്ന് െംസ്ാനങ്ങകളക്ാള് ഉയര്ന്ന 
നതിരക്തിലാണ്. കകരളത്തിസല െ്്രീ സതാെതിൽ 
പങ്ാളതിത് നതിരക്് 30.81 ആണ്. മറ്റു സതക്ന് 
െംസ്ാനങ്ങളായ  ആ�ാപ്രകദശ്  (46.6 
ശതമാനം) തമതിെ്നാെ് (39.2)  കര്ണ്ാെക (32.7) 
എന്നതിവകയക്ാള് കകരളത്തിസല നതിരക്് വളസര 
താസെയാണ്.
 

ടതാഴടിലാളടി ജനസംഖ്യാ 
നടിരക്് (ഡ്ബ്ടിയു.പ ടി.ആര്)
സതാെതിലവസ് വ തിശകലനം സെയ്യുന്നതതിനം 
െ്ദ് വത്യവസ്യതിൽ ൊേനങ്ങളുകെയും 

കെവനങ്ങളുകെയും ഉത്പാദനത്തിൽ 
ഊര്ജ്െത്വലമായതി െംഭാവന സെയ്യുന്ന 
ജനെംഖത്യാനപാതം അറതിയുന്നതതിനമുള്ള ഒരു 
സൂെകമാണ് സതാെതിലാളതി ജനെംഖത്യാനതിരക്് 
(ഡബ് തിയു.പ തി.ആര്). ഭാരതെര്ക്ാരതിസറെ 
സതാെതിൽ മ�ാലയത്തിസല സതാെതിൽ 
ബ്യൂകറാ നെത്തിയ 5-ാമത് വാര്ഷ തിക 
സതാെതിലും സതാെതില തിലൊയ്മയും െര്കവയതിൽ 
കാണതിക്കുന്നത് ഡബ് തിയു.പ തി.ആര് 
കുറഞ്ഞുവരുന്ന പ്രവണതയാണ്. കദശരീയ 
ശരാശരതികയാസൊ്പെം ഡബ് തിയു.പ തി.ആര് സതക്ന് 
െംസ്ാനങ്ങളതിലും കുറഞ്ഞുവരുന്നു. അഖ തികലന്ത്യ 
ശരാശരതി 47.8 ശതമാനമായതിരുന്നക്പൊള് 
കകരളത്തികറെത്   43.8 ശതമാനമാണ് . 
ആ�ാപ്രകദശതിൽ 60.1 ശതമാനമാസണന്നത് 
പ്രശംെനരീയമാണ്. സതാട്ടടുത്സ്ാനങ്ങളതിൽ 
54.8 ശതമാനം തമതിെ്നാെതിനം 54.7 ശതമാനം 
കര്ണ്ാെകത്തിനമുണ്്. കകരളത്തിസറെ 
ഗ്ാമപ്രകദശങ്ങളതിൽ ഡബ് തിയു.പ തി.ആര് 44.3 
ശതമാനമാണ്. എന്നാൽ ആ�ാപ്രകദശതിൽ 
ഇത് 66.6 ശതമാനവം തമതിെ്നാട്ടതിൽ 62.9 
ശതമാനവമാണ്. ചഥിത്ം 4.3.28 കകരളത്തിലും 
മറ്റു സതക്ന് െംസ്ാനങ്ങളതികലയും ഡബ് തിയു.
പ തി.ആര് പ്രവണതകള് കാണതിക്കുന്നു. 
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അദ്ധ്യായം 4, സയാമൂഹധ്സസവനം

ടതാഴടിൽ ശക്ടിയടിടല 
സ്വയംടതാഴടിൽ ടെയ്യുന്നവര്
 
െംസ്ാനത്് െത്വയംസതാെതില തിൽ വത്യാപൃതരായ 
സതാെതിൽ ശക്തതി 27 ശതമാനമാണ്. ഇത് കദശരീയ 
ശരാശരതികയക്ാള് 19.6 ശതമാനം കുറവാണ്. 
െംസ്ാനസത് സതാെതിൽ ശക്തതിയതിൽ 

െത്വയംസതാെതിൽ െ്്രീപുരുഷാന്രം 9.8 
ശതമാനമാണ്. ഇത് കദശരീയ ശരാശരതിയായ 
8.5 ശതമാനത്തികനക്ാള് 1.3 ശതമാനം 
കൂടുതലാണ്. കര്ണ്ാെകയതിൽ സതാെതിൽ 
ശക്തതിയതിൽ െത്വയം സതാെതില തിൽ ഏര്സ്പെടുന്നവര് 
കൂടുതലാസണന്നതിരതിക്ലും അവരതിസല 
െ്്രീപുരുഷാന്രം 14.8 ശതമാനം കൂടുതലാണ്. 

ചഥിത്ം 4.3.28
15 വയ്ഥിന്  മുേളഥിലുളളവരുടെ  ടതയാഴഥിൽ ജനസംഖ്യ നഥിരക്് (യ.പഥി.എസ് )
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            അവലംബം: കലബര് കമ്രീഷണകററ്് ,  കകരള സര്ക്ാര്

ചഥിത്ം 4.3.29
ടതയാഴഥിൽ ശക്ഥിയഥിടല സ്വയം ടതയാഴഥിൽ ടചയ്യുന്വരുടെ ശതമയാനം
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            അവലംബം: ഭാരതസര്ക്ാര് ടതാഴടിൽ മ�ാലയത്തടിടലകലബര്ബയൂകറാ
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ആ�ാപ്രകദശതിൽ ഈ ല തിംഗാന്രം 4.6 
ശതമാനമായതി കുറഞ്ഞു കാണസ്പെടുന്നു. സതാെതിൽ 
ശക്തതിയതിസല െത്വയംസതാെതിൽ സെയ്യുന്നവരുകെയും 
കകരളത്തികലയും മറ്റു െംസ്ാനങ്ങളതികലയും 
ല തിംഗാന്രങ്ങളും ചഥിത്ം 4.3.29 കാണതിക്കുന്നു. 
 

ലഭ്യമായ ടതാഴടിലാളടികളും 
യഥാര്ത്ത്തടിൽ 
കജാലടിടെയ്വരും
കകരളത്തിൽ 12 മാെകത്യ്ക് ലഭത്യമായ 
ആസക സതാെതിൽ ശക്തതിയതിൽ യഥാര്ത്ഥത്തിൽ 
12 മാെകത്യ്ക്കും സതാെതില തികലര്സ്പെട്ട 
സതാെതിലാളതികളുസെ ശതമാനം 63.4 ആണ്. ഈ 
നതിലവാരം കര്ണ്ാെകയതിലും, തമതിെ്നാട്ടതിലും 
ക്രമമായതി 70.8, 70.7 എന്നതിങ്ങസനയാണ്. 
കകരളത്തിൽ കാലാവേതി അനെരതിച്ചുള്ള 
തരംതതിരതിക്ൽ കാണതിക്കുന്നത് 24.7 ശതമാനം 
സതാെതിലാളതികള് 6 മുതൽ 11 മാെകത്യ്ക് 
സതാെതില തികലര്സ്പെട്ടു എന്നും 10.4 ശതമാനം 
സതാെതിലാളതികള് 1 മുതൽ 5 മാെകത്യ്ക് 
സതാെതില തികലര്സ്പെട്ടു എന്നുമാണ്. ചഥിത്ം 
4.3.30 -ൽ കകരളത്തിലും മറ്റു സതക്ന് 
െംസ്ാനങ്ങളതിലും 12 മാെകത്യ്ക് ലഭത്യമായ 
സതാെതിലാളതികളതിൽ യഥാര്ത്ഥത്തിൽ 
കജാല തിസെയ്വരുസെ വ തിവരങ്ങള് കാണതിക്കുന്നു. 

കകരളത്തിൽ ല തിംഗാെതിസ്ാനത്തിലുള്ള 
തരംതതിരതിക്ൽ കാണതിക്കുന്നത് 12 മാെകത്ക്് 
ലഭത്യമായ കജാല തികളതിൽ യഥാര്ത്ഥത്തിൽ 
ഏര്സ്പെട്ടതിട്ടുള്ള പുരുഷസതാെതിലാളതികള് 
69.3 ശതമാനവം െ്്രീ സതാെതിലാളതികള് 
അകത കാലാവേതിയതിൽ 50.6 ശതമാനവം 
ആസണന്നതാണ്. സപാതകവ െ്്രീ 
സതാെതിലാളതികകളക്ാള് കൂടുതൽ ദതിവെം 
യഥാര്ത്ഥത്തിൽ സതാെതിൽ സെയ്ത് പുരുഷ 
സതാെതിലാളതികളാണ്. 12 മാെകത്ക്് 
ലഭത്യമായ സതാെതിലാളതികളും യഥാര്ത്ഥത്തിൽ 
കജാല തി സെയ്തമായ െ്്രീ പുരുഷ വത്യതത്യാെം 
കകരളത്തിൽ 18.7 ശതമാനമാണ്. ഇത് 
കര്ണ്ാെകയതികലതതിസനക്ാള് 8 ശതമാനവം 
തമതിെ്നാെതികനക്ാള് 4.9 ശതമാനവം കദശരീയ 
ശരാശരതികയക്ാള് 14 ശതമാനവം കൂടുതലാണ്. 
ചഥിത്ം 4.3.31-ൽ 12 മാെകത്ക്് കകരളത്തിലും 
മറ്റു സതക്ന് െംസ്ാനങ്ങളതിലും ലഭത്യമായ െ്്രീ 
പുരുഷ സതാെതിലാളതികളതിൽ യഥാര്ത്ഥത്തിൽ 
കജാല തിസെയ്വസര കാണതിക്കുന്നു. 

സാമൂഹ്യ സുരക്ഷ 
പ്കയാജനടപ്ടുതുന്ന 
ടതാഴടിലാളടികള്
ഓകരാ സതാെതിലാളതികളുകെയും 

ചഥിത്ം 4.3.30
ലഭ്യമയായ ടതയാഴഥിലയാളഥിേളഥിൽ യഥയാർത്ത്ഥിൽ കജയാലഥിടചയ്തവരുടെ വഥിവരങ്ങള്
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ൊമൂഹത്യൊ്ത്തിക ഉപജരീവനത്തിൽ 
സതാെതിലാളതി ൊമൂഹതിക സുരക്ഷ ഒരു നതിര്ണ്ായക 
പങ്കു വഹതിക്കുന്നുണ്്. രാജത്യസത് മറ്റു ഭാഗങ്ങളുമായതി 
താരതമത്യം സെയ്യുക്ാള് കകരളത്തിസല ഒരു 
സതാെതിലാളതി കൂടുതൽ സുരക്ഷ തിതനാണ്. 
5-ാമസത് സതാെതിലും സതാെതില തിലൊയ്മയും 
െര്കവ റതിക്പൊര്ട്ട് പ്രകാരം കകരളത്തിസല 
െത്വയം സതാെതില തികലര്സ്പെട്ടതിരതിക്കുന്നവര്  ഒെതിസക 
ൊമൂഹതിക സുരക്ഷ ഉപകയാഗസ്പെടുത്ന്നവരുസെ 
ശതമാനം 23.2 ആണ്. ഇത് കദശരീയ 
ശരാശരതികയക്ാള് 1.6 ശതമാനവം 
ആ�ാപ്രകദശതികനക്ാള് 9.8 ശതമാനവം 
തമതിെ്നാെതികനക്ാള് 2.9 ശതമാനവം 
കൂടുതലാണ്. സതക്ന് െംസ്ാനങ്ങളുസെ 
കൂട്ടത്തിൽ കര്ണ്ാെകയതിൽ െത്വയം 
സതാെതില തികലര്സ്പെട്ടവര് ഒെതിസകയുള്ള 27.1 
ശതമാനം സതാെതിലാളതികള്ക്് ൊമൂഹത്യ 
സുരക്ഷ നൽകുന്നു. ഇത് കകരളകത്ക്ാള് 
3.9 ശതമാനം കൂടുതലാണ്. ചഥിത്ം 4.3.32 
കകരളത്തിലും മറ്റു ദക്ഷ തികണന്ത്യന് ഭാഗങ്ങളതിലും 
െത്വയം സതാെതില തികലര്സ്പെട്ടവര് ഒെതിസകയുള്ള, 
ൊമൂഹതിക സുരക്ഷ പ്രകയാജനസ്പെടുത്ന്ന 
സതാെതിലാളതികളുസെ വ തിവരങ്ങള് കാണതിക്കുന്നു. 
 
 

ശമ്പളകത്താടെയുള്ള അവധടിയും 
സാമൂഹ്യസുരക്ഷയും ലഭടിക്കുന്ന 
കാഷ്വൽ ടതാഴടിലാളടികള്
സ്തിരമായുള്ള സതാെതിൽ ശക്തതിയുസെ ഭാഗമലെ 
കാഷത്വൽ സതാെതിലാളതികള്. സതാെതിലാളതികളുസെ 
കൊദനത്തിലുണ്ാകുന്ന ഏറ്റക്കുറച തിലുകള് 
പരതിഹരതിക്കുന്നതതിനായതി സ്തിരമലൊസതകയാ 
കുറഞ്ഞകാലകത്കക്ാ കെവനം പ്രദാനം 
സെയ്യുന്നവരാണ് അവര്. െമൂഹത്തിസല സതാെതിൽ 
ൌഹൃദെമരീപനത്തിസറെ പ്രതതിരൂപമാണ് 
അവ തിെസത് കാഷത്വൽ സതാെതിലാളതികള്ക്് 
ലഭതിക്കുന്ന ആനകൂലത്യങ്ങള്. രാജത്യത്തിസറെ മറ്റ് 
െംസ്ാനങ്ങസള അകപക്ഷ തിച് കകരളത്തിസല 
കാഷത്വൽ സതാെതിലാളതികള്ക്് ലഭതിക്കുന്ന 
ആനകൂലത്യങ്ങള് വളസര സമചസ്പെട്ടതാണ്. 
കകരളത്തിൽ ൊമൂഹത്യസുരക്ഷ ലഭതിക്കുന്ന 
കാഷത്വൽ സതാെതിലാളതികള് 5.7 ശതമാനമാണ്. 
അത് കദശരീയ ശരാശരതികയക്ാള് 2.9 
ശതമാനം കൂടുതലാണ്. ശ്ളകത്ാസെയുള്ള 
അവേതി കകരളത്തിൽ 5.4 ശതമാനം കാഷത്വൽ 
സതാെതിലാളതികള്ക്് ലഭതിക്കുന്നുണ്്. അത് 
കദശരീയശരാശരതികയക്ാള് 3.7 ശതമാനവം 
ആ�ാപ്രകദശതികനക്ാള് 4.9 ശതമാനവം 

ചഥിത്ം 4.3.31
സ്ത്ീ പുരുഷ ടതയാഴഥിലയാളഥിേളഥിൽ യഥയാർത്ത്ഥിൽ കജയാലഥി ടചയ്തവർ 
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ചഥിത്ം 4.3.32
സ്വയം ടതയാഴഥിലഥികലർടപ്ട്വർ ഒഴഥിടേയള്ള, സയാമൂഹഥിേ സുരക് 

പ്കയയാജനടപ്ടുത്തുന് ടതയാഴഥിലയാളഥിേളുടെ വഥിവരങ്ങള് 

0

5

10

15

20

25

30

13.4 

27.1 

23.2 

20.3 
21.6 

                          അവലംബം: കലബര്ബയൂകറാ, ടതാഴടിൽ മ�ാലയം- ഭാരതസര്ക്ാര്

കര്ണ്ാെകകത്ക്ാള് 4.2 ശതമാനവം 
കൂടുതലാണ്. കകരളത്തിസലയും സതകക് ഇന്ത്യയുസെ 
മറ്റ് ഭാഗങ്ങളതിസലയും കാഷത്വൽ സതാെതിലാളതികള്ക്് 
ലഭതിക്കുന്ന ശ്ളകത്ാസെയുള്ള അവേതിയുകെയും 
ൊമൂഹത്യസുരക്ഷയുകെയും ശതമാനം  
ചഥിത്ം 4.3.33 -ൽ സകാടുത്തിരതിക്കുന്നു. 

യഥാര്ത്ഥത്തിൽ കുെതികയറ്റ 
സതാെതിലാളതികളുള്സ്പെസെ എലൊ 
സതാെതിലാളതികള്ക്കും സതാെതിൽ അവെരം 
ഒരുക്കുകയും കൂൊസത മതികച കൂല തി, സതാെതിൽ 
െഥലസത് സുരക്ഷ, സതാെതിലാളതികളുസെ 
കുടുംബങ്ങള് ഉള്സ്പെസെയുള്ള ൊമൂഹത്യ സുരക്ഷ, 

ചഥിത്ം 4.3.33
ശമ്പളകത്യാടെയള്ള അവധഥിയം സയാമൂഹ്യസുരക്യം ലഭഥിക്കുന് േയാഷ്വൽ 

ടതയാഴഥിലയാളഥിേളുടെ ശതമയാനം 
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ൊമൂഹത്യ സുരക്ഷ 

            അവലംബം: കലബര്ബയൂകറാ, ടതാഴടിൽ മ�ാലയം- ഭാരതസര്ക്ാര്



399

അദ്ധ്യായം 4, സയാമൂഹധ്സസവനം

വത്യക്തതിവ തികെനം, സപാതെമൂഹത്തിസറെ 
കൂസെകെരാനം, സതാെതിലാളതികളുസെ കാരത്യങ്ങള് 
തറന്നു പറയാനള്ള െത്വാത�ത്യം, െംഘെതി്പെ തിച്ചു 
തരീരുമാനങ്ങളതിൽ പങ്കുകെരാനള്ള അവെരങ്ങള് 
എന്നതിവ ഉറപ്പുവരുകത്ണ്താണ്. ഇത് 
അന്ാരാഷ്ട്ര സതാെതിൽ െംഘെനയുസെ 
ഡരീെറെ് വര്ക്് അജണ്യതിൽ ഉള്സ്പെടുന്ന 
കാരത്യമാണ്. സതാെതിലാളതികള്ക്് മാനത്യമായ 
ജരീവ തിതം ഉറപ്പുവരുത്ാന് സതാെതിൽ 

വകു്പെ തിസറെ പ്രവര്ത്നത്തിൽ കുറച്ചുകൂെതി മാറ്റം 
വരുകത്ണ്താണ്.അെംഘെതിത കമഖലയതിൽ 
കജാല തി സെയ്യുന്ന െ്്രീ സതാെതിലാളതികളും 
കുെതികയറ്റ സതാെതിലാളതികളും ഉള്സ്പെസെയുളള 
സതാെതിലാളതികള്ക്് കപ്രകതത്യക ശ്രദ്ധയും 
െംരക്ഷണവം  നൽകകണ്തണ്്. 

ഭവന നഥിർമ്യാണം

സകട്ടുറപ്പും സുരക്ഷ തിതതത്വവമുള്ള അനകയാജത്യമായ 
വാെസ്ലം, ജരീവ തിതത്തിസറെ മൗല തികാവശത്യവം  
ഒരു അെതിസ്ാന മനഷത്യാവകാശവമാണ്.  
കലാകം ഉെനരീളം പ്രകതത്യകതിച് ദക്ഷ തിണ 
പ്രകദശങ്ങളതിൽ ദ്രുതഗതതിയതിലുള്ള നഗര 
വളര്ചയുസെ ഫലമായതി വാെകയാഗത്യമായ 
നഗര പ്രകദശങ്ങള് സൃഷ് തിക്കുക എന്നത് 21-ാം 
നൂറ്റാണ്തിസറെ ഒരു വല തിയ സവല്ലുവ തിളതിയാണ്. 
കലാകത്തിസല പകുതതിയതികലസറ ജനെംഖത്യയും 
നഗരങ്ങളതിലാണ് പാര്ക്കുന്നത്.  2050-ഓടു കൂെതി 
കലാക ജനെംഖത്യയുസെ 70ശതമാനം വഹതിക്കുന്ന 
നഗരങ്ങളുസെയും പട്ടണങ്ങളുകെയും പ്രാോനത്യം 
‘സ്ായതിയായ വ തികെന’ത്തിന കവണ്തിയുള്ള 
2030 അജണ് തതിരതിചറതിഞ്ഞതിട്ടുണ്്.  നഗരങ്ങകളയും 
ജനങ്ങള് തതിങ്ങതി്പൊര്ക്കുന്നയതിെങ്ങകളയും 
സുരക്ഷ തിതവം ഉള്കചര്ന്നതം മാന്ത്യമുക്തവം 
നതിലനതിൽക്കുന്നതമായതി മാറ്റുന്നതതിലായതിരുന്നു 
എെ്.ഡതി.ജതി II-സറെ പ്രകതത്യക ഊന്നൽ.  2016-സല 
ഐകത്യരാഷ്ട്രെഭയുസെ ‘ഭവന നതിര്മ്ാണവം 
സ്ായതിയായുള്ള നഗര വ തികെനവം’ എന്ന 
വ തിഷയത്തിസനക്കുറതിച്ചുള്ള കയാഗം (ഹാബ തിറ്റാറ്റ് iii) 
സ്ായതിയായ നഗരവൽക്രണസത്1 എങ്ങസന 
ഏറ്റുവം നന്നായതി കപ്രാത്ാഹതി്പെ തിക്ാം എന്നതതിന 
കവണ്തി ഒരു െട്ടക്കൂെ് സ്ാപ തിക്കുന്നതതിനായതി ഒരു 
പുതതിയ നഗര കാരത്യപരതിപാെതിയുസെ ആവശത്യകത 
ഊന്നതി്പെറഞ്ഞതതിൽ അതതിശകയാക്തതി ഇലെ.  

എങ്ങസനയായാലും ോരാളം വ തികെത്വര 
രാജത്യങ്ങളും, വാെസ്ലം ഉള്സ്പെസെയുള്ള 
അെതിസ്ാന ൌകരത്യങ്ങള് നതിറകവറ്റുന്നതതിന് 

തച്ഛമായ വ തിഭവങ്ങളുമായാസണങ്തിലും 
നഗരവത്ക്രണത്തിസറെ പാതയതിലാണ്. 
2001നം 2011നം ഇെയതിലുള്ള 
കാലയളവ തിൽ കകരളം പ്രകെമായതിതസന്ന 
നഗരവത്ക്രതിക്സ്പെടുകയും ഇന്ത്യന് 
െംസ്ാനങ്ങളതിൽ 47.72 ശതമാനകത്ാടുകൂെതി 
നഗര ജനെംഖത്യയുസെ അനപാതത്തിൽ  
കകരളം ഏറ്റവം മുന്നതിലാവകയും സെയ്ത. 
(ഇന്ത്യസയാട്ടാസക 31.12 ശതമാനം).    
നഗരത്തിസല വരീടു നതിര്മ്ാണം 
അനകയാജത്യമായ രരീതതിയതിൽ ആസൂ്ണം 
സെകയ്ണ്താവശത്യമാണ് എന്ന  കാരത്യത്തിൽ 
െംശയമതിലെ.  അവസയ  എലൊവര്ക്കും 
ഉള്കചര്ക്സ്പെട്ടതം സ്ായതിയായതമായ 
ഭവനങ്ങളാക്കുക എന്നതതിലാണ് കാതലായ പ്രശ്നം 
സ്തിതതിസെയ്യുന്നത്.  2016 അവൊനത്തിൽ 
കകരളം െമാരംഭതിച ആശാവഹമായ ഒരു 
ഭവനനതിര്മ്ാണ/ജരീവകനാപാേതി പദ്ധതതിയായ 
്ലഫ്(ജരീവകനാപാേതി, ഉള്കചര്ക്ൽ, 
ൊ്ത്തിക ശാക്തരീകരണം), വ തികെനത്തിസറെ 
ഒരു സ്ായതിയായ മാതൃക എന്ന നതിലയതിൽ 
ഹാബ തിറ്റാറ്റ് III -സന യഥാര്ത്ഥത്തിൽ 
പ്രദര്ശതി്പെ തിക്കുന്നു.

വാെസ്ലം ഇലൊയ്മ കുറയ്ക്കുന്നതതിലും 
ഗുണകമന്യുള്ള ഭവന നതിര്മ്ാണത്തിലും 
കകരളം മറ്റുള്ള ഇന്ത്യന് െംസ്ാനങ്ങകളക്ാള് 
വളസര  മുന്നതിലാണ്.  പകക്ഷ െ തില പ്രകദശങ്ങളതിൽ 
ദരതിദര്ക്തിെയതിലുള്ള ഭവനമതിലൊയ്മയും 
െമൂഹത്തിസല ദുര്ബ്ബലവ തിഭാഗങ്ങള്ക്തിെയതിലുള്ള  

1കലാക വ്യാപകമായടി സ്ായടിയായ നഗര വടികസനടത്ത നയടിക്കുന്നതടിനായടി 20 
വര്ഷകത്തക്കുള്ള ഒരു മാര്ഗ്ഗ് നടിര്ക്ദേശം ഈ അജണ നൽകുന്നു.



400

സാമ്പത്തിക അവല�ാകനം 2017, ലകരള സംസ്ാന ആസൂത്രണ ല�ാര്ഡ്  

ഗുണനതിലവാരമതിലൊത് അപൂര്ണ്മായ 
വരീടുകളുമാണ് കകരളത്തിസല ഭവന നതിര്മ്ാണ 
കമഖലയതിസല പ്രോന പ്രശ്നങ്ങള്.  െംസ്ാന 
ആസൂ്ണകബാര്ഡ് ദുര്ബ്ബലവ തിഭാഗങ്ങളുസെ 
ഭവനനതിര്മ്ാണത്തിസനക്കുറതിച് നെത്തിയ 
െര്സവ്വ 2016-ൽ, 12.04 ശതമാനം 
ഉപകയാഗശൂനത്യമായ വരീടുകളതിലാണ് 
താമെതിക്കുന്നത്.  സതാണ്ണൂറുകളുസെ അവൊനം 
മുതലുള്ള വ തികക�രീകൃതാസൂ്ണവം 
തകദ്ശസ്ാപനങ്ങളുസെ ഭവന നതിര്മ്ാണവം 
ഭവന നതിര്മ്ാണകമഖലയുസെ പ്രശ്നങ്ങസള ഒരു 
പരതിേതിവസര പരതിഹരതിച്ചു.  
കകരളത്തിലുെനരീളമുള്ള ഗ്ാമരീണ നഗര 
തകദ്ശസ്ാപനങ്ങളതിസല ഭവന രഹതിത 
കുടുംബങ്ങളുകെയും ഭൂരഹതിത ഭവന രഹതിത 
കുടുംബങ്ങളുകെയും അളവ് വത്യതത്യാെസ്പെട്ടതിരതിക്കുന്നു.  
1011 പഞ്ായത്കള്, 59 മുനതിെതി്പൊല തിറ്റതികള്, 
5 കകാര്്പെകറഷനകള് എന്നതിവയതിൽ നതിന്ന് 
കക്രാഡരീകരതിച വ തിവരങ്ങള്പ്രകാരം 2009 
വര്ഷത്തിൽ 4,20,806 കുടുംബങ്ങള്ക്് 
വരീെതിസലെന്നും 1,57,562 കുടുംബങ്ങള്ക്് 
ഭൂമതിയതിസലെന്നും കാണാം (ഭവന 
നതിര്മ്ാണകമഖലയതിൽ െംസ്ാന ആസൂ്ണ 
കബാര്ഡതിസല  വ തിദഗ്ദ്ധ െമതിതതിയുസെ റതിക്പൊര്ട്ട് 
2016).  2010-2015  (മാര്ച് 2015) കാലയളവ തിൽ 
ഏകകദശം   1,35,769 പുതതിയ വരീടുകള് ഭവന 
രഹതിതര്ക്ായതി നതിര്മ്തിക്കുകയും 10,186 
കുടുംബങ്ങള്ക്ായതി ഭൂമതികയാടുകൂെതി വരീടുകള് 
അനവദതിക്കുകയും സെയ്ത.   ഇതതിസന 
അെതിസ്ാനമാക്തി 1) ഭൂമതിയുള്ളവര്ക്് 285037 
വരീടുകളുസെ അഭാവമുസണ്ന്നും 2) 147376 
കുടുംബങ്ങള് ഭൂരഹതിതരായതി കശഷ തിക്കുന്നതായും 
കണക്ാക്ാം.  ഭവന രഹതിതരായ 
കുടുംബങ്ങകളയും ഭൂരഹതിതരായ കുടുംബങ്ങകളയും 
രണ്ടു പ്രാവശത്യം കണക്ാക്കുസമകന്നാ പല 
എണ്ങ്ങളതിലും  കണക്ാക്കുസമകന്നാ കരുതതി 
സകാണ്് 432413 (ഭവന രഹതിതരും ഭൂരഹതിതരും)-
കനക്ാള് കുറവായതിരതിക്കും വരീടുകളുസെ അഭാവം 
എന്ന നതിഗമനത്തിൽ വ തിദഗ്ദ്ധ െമതിതതി 
എത്തിയതിട്ടുണ്്.  2017 മാര്ച് 31-ൽ ഇത് 
ഏകകദശം 3.5 ലക്ഷം വരീടുകളായതിരതിക്കുസമന്ന് 
(ഭൂരഹതിത ഭവന രഹതിത കുടുംബങ്ങള് ഉള്സ്പെസെ) 
അവര്   കണക്ാക്കുന്നു.

2011-സല പാര്്പെ തിെ സെന്െെ് പ്രകാരം ഓകരാ 
1000 കപര്ക്കും കകരളത്തിൽ 336 വരീടുകളുണ്്.  
(ഇന്ത്യ സമാത്ത്തിൽ ഇത് 1000 കപര്ക്് 273 
വരീടുകളാണ)്.  1961 മുതൽ 2011 വസരയുള്ള 

കാലയളവ തിൽ കകരളത്തിസല വാെകയാഗത്യമായ 
സകട്ടതിെങ്ങളുസെ വളര്ച 3 മെങ്ങും, 
കദശരീയതലത്തിൽ ഇത് 2 മെങ്ങുമാണ്.  2017-ൽ 
്ലഫ് മതിഷന് ഉറവ തിെങ്ങള് സൂെ തി്പെ തിച തിട്ടുള്ളതം 
ഭവന കമഖലയ്ക്കു കവണ്തി പതതിമൂന്നാം വര്ക്തിംഗ് 
ഗ്രൂ്പെ് റതിക്പൊര്ട്ട് െത്വരീകരതിച തിട്ടുള്ളതമായ 
വ തിവരങ്ങള് പ്രകാരം ആസകയുള്ള 4.32 
ലക്ഷം ഭവന രഹതിത കുടുംബങ്ങളതിൽ 1.58 
ലക്ഷം ഭൂരഹതിത ഭവന രഹതിതരും 2.3 ലക്ഷം 
ഭൂമതിയുസണ്ങ്തിലും വരീെതിലൊത്വരും 44000 
വരീടുകള് അപൂര്ണ്വമാണ്.  കകരളത്തിസല 
ശരാശരതി വരീടുകളുസെ വല തി്പെവം ഗുണവം 
രാജത്യസത് മറ്റതിെങ്ങകളക്ാള് വളസര നലെതാണ്.  
ഇന്ത്യസയാട്ടാസകയുള്ള 53.1 ശതമാനവമായതി 
താരതമത്യം സെയ്യുക്ാള് കകരളത്തിസല മൂന്നതിൽ 
രണ്തികലസറ കുടുംബങ്ങളും ഗുണനതിലവാരമുള്ള 
വരീടുകളതിലാണ് താമെതിക്കുന്നത്.  കകരളത്തിസല 
95 ശതമാനം വരീടുകളും ്വദയുതരീകരതിചവയാണ്. 
എന്നാൽ  അഖ തികലന്ത്യാതലത്തില തിത് 67 
ശതമാനം മാ്മാണ്.  അങ്ങതിസനയായതിരുന്നാലും 
കകരളത്തിസല ഒരു വരീെതിസറെ ഓകരാ 
യൂണതിറ്റതിസറെയും ശരാശരതിസെലവ് 
അഖ തികലന്ത്യാതലത്തികലതതികനക്ാള് 4 മെങ്ങ് 
കൂടുതലാണ്. സകട്ടതിെ നതിര്മ്ാണത്തിനകവണ്തി 
പരതിസ്തിതതി വ തിഭവങ്ങള് ഉപകയാഗതിക്കുന്നതം 
ഭവന നതിര്മ്ാണ കമഖലയതിൽ ഒരു വല തിയ 
സവല്ലുവ തിളതിയാണ്.   ഏറ്റവം പുതതിയ ഭവന 
സെന്െെ് കാണതിക്കുന്നത് കകരളത്തിസല 
കണസക്ടുത് ആസക വരീടുകളതിൽ 10.6 
ശതമാനകത്ാളം  ഒെതിഞ്ഞു കതിെക്കുന്നു എന്നാണ്. 
 
അടുത് 5 വര്ഷത്തിനള്ളതിൽ ഭവനരാഹതിതത്യം 
നതിര്മാര്ജ്നം സെയ്യുക എന്നലക്ഷത്യകത്ാസെ 
കകരള െര്ക്ാര്  ആരംഭതിച െമ്പൂര്ണ് 
ഭവന മതിഷന് അഥവാ കപ്രാജക്െ് 
്ലഫ് (ജരീവകനാപാേതി, ഉള്കചര്ക്ൽ, 
ൊ്ത്തിക ശാക്തരീകരണം), പതതിമൂന്നാം 
പദ്ധതതി കാലയളവ തിസല ഒരു മുഖത്യ 
ശ്രദ്ധാകക�മാകും. െംസ്ാനസത് ഭൂരഹതിത-
ഭവനരഹതിതര്ക്കുകവണ്തി ൊമൂഹത്യൊ്ത്തിക 
സുരക്ഷ തിതതത്വം, ശരതിയായ ജരീവകനാപാേതി 
ലക്ഷത്യമാക്തിയുള്ള ്നപുണത്യ നവരീകരണം 
എന്നതിവ കപാലുള്ള അവരുസെ നതിലനതിൽപ്പുമായതി 
ബന്ധസ്പെട്ടുള്ള പരതിപാെതികള് ഉള്സക്ാള്ളുന്ന ഒരു 
െമഗ് പുനരേതിവാെ പദ്ധതതിയാണ് ഈ  മതിഷന് 
വ തിഭാവനം സെയ്യുന്നത്. ഏകകദശം 200,000 
പാര്്പെ തിെങ്ങള് ആസക നതിര്മ്തിക്കുവാനാണ് 
്ലഫ് മതിഷന് ലക്ഷത്യമാക്കുന്നത്.  
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അദ്ധ്യായം 4, സയാമൂഹധ്സസവനം

ഇതതിസറെ കൂസെതസന്നയുള്ള പരതിശരീലനവം 
സതാെതിലവെരങ്ങള് സൃഷ് തിക്കുന്നതതിനള്ള 
പ്രവര്ത്നങ്ങളും ഏകകദശം 4.32 ലക്ഷം 
കുടുംബങ്ങള്ക്് കനരതിട്ടു്  ഗുണമുണ്ാകുസമന്ന് 
പ്രതരീക്ഷ തിക്കുന്നു.   ്ലഫ് മതിഷസറെ ലക്ഷത്യം 
പൂര്ത്രീകരതിക്കുന്നതതിനായതി തകദ്ശ െത്വയം 
ഭരണസ്ാപനങ്ങളുകെയും കുടുംബശ്രരീയുകെയും 
െഹായകത്ാസെ ഭൂരഹതിതര്, ഭവന രഹതിതര്, 
പൂര്ത്രീകരതിക്ാത് വരീടുകള് എന്നതിവയുസെ ഒരു 

െമഗ്മായ ല തിെ്റ്റ് തയ്ാറാക്തിയതിട്ടുണ്്. മറ്റു 
വകുപ്പുകളുസെ നതിലവ തിലുള്ള ഭവന നതിര്മ്ാണ 
പദ്ധതതികള് ഈ പദ്ധതതിയുസെ കുെക്രീെതിൽ 
സകാണ്ടുവകരണ്താണ്. ആദത്യഘട്ടമായതി  ്ലഫ് 
മതിഷസറെ പ്രഥമപ്രവര്ത്നങ്ങളതിസലാന്നായ 
ഗുണകഭാക്തൃ സതരസഞ്ഞടു്പെ് പുകരാഗമതിച്ചു വരുന്നു.  
ആദത്യ ഘട്ടത്തിൽ അപൂര്ണ്മായ വരീടുകളുസെ 
പൂര്ത്തിയാക്ൽ കജാല തികളതിലാണ് ശ്രദ്ധ 
കക�രീകരതിക്കുന്നത്. 

കബയാക്്  4.3.14
ഭവന നഥിർമ്യാണ കമഖലയഥിൽ പതഥിമൂന്യാം പഞ്വത്ര പദ്ധതഥിയ്ക്കുകവണ്ഥിയള്ള  

വർക്ഥിംഗ് ഗ്രൂപ്ഥിടറെ പ്ധയാന നഥിർക്ദേശങ്ങള്.

• അെതിസ്ാന ൌകരത്യവം (ഭൗതതികവം ൊമൂഹത്യവം)  ആവശത്യമായ  ഹരതിതാഭമായ തറന്ന 
സ്ലങ്ങള്ക്കു ൌകരത്യം നൽകുന്നതള്സ്പെസെയുള്ള പരതിസ്തിതതിയും കെര്ന്ന പൂര്ണ്തയുസള്ളാരു 
ഉൽ്പെന്നമായതി വാെസ്ലസത് പരതിഗണതികക്ണ്താണ്. കത്യാ്യതിന് രരീതതിയതിൽ ആവാെ 
െംസ്ക്കാരകത്യും ൊക്ഷരതസയയും കപ്രാത്ാഹതി്പെതികക്ണ്താണ്.  

• വരീടുകളുകെയും ഗുണകഭാക്താക്ളുകെയും വതിവരങ്ങള് ഉള്സ്പെസെ തകദ്ശ െത്വയംഭരണ തലത്തിലുള്ള 
വതിശത്വെനരീയവം െമഗ്വമായ ഒരു ഡാറ്റാസബയ്െ് തയ്ാറാക്കുക

• മാലതിനത്യ െംഭരണതികള്, സവള്ളസ്പൊക് ൊദ്ധത്യതയുള്ള സ്ലങ്ങള് എന്നതിവ കപാലുള്ള 
പ്രകൃതത്യാലുള്ളതം മനഷത്യ നതിര്മ്തിതവമായ അനഭതിലഷണരീയമായവസയ ഒെതിവാക്തി, സ്ാനം, 
എത്തികചരാന് കെതിയുന്നത്, ഭൂപ്രകൃതതി, ൊമരീപത്യം തെങ്ങതിയ മാനദണ്ങ്ങള് പരതികശാേതിചതതിനകശഷം 
ഭവനനതിര്മ്ാണത്തിനകവണ്തി സതരസഞ്ഞടുത് ഭൂമതി അനകയാജത്യമാസണന്ന് ഉറപ്പു വരുത്ക.

• തകദ്ശരീയമായ നതിര്മ്ാണ വെ്തക്ള്, അനകയാജത്യമായ ഇതര ൊകങ്തതിക വതിദത്യകള് 
എന്നതിവയുസെ ഉപകയാഗത്തിലൂസെ പരതിസ്തിതതി ൌഹൃദപരവം നതിര്മ്ാണ സെലവ് കുറയ്ക്കുന്നതമായ 
െമരീപനങ്ങള് പ്രെരതി്പെതിക്കുക

• വതിവതിേ വകുപ്പുകളുകെയും  സപാത ഏജന്െതികളുകെയും െഹായകത്ാസെ ൊ്ത്തികമായതിപതികന്നാക്ം 
നതിൽക്കുന്നവര്ക്കു കവണ്തിയുള്ള ഭവന നതിര്മ്ാണ പരതിപാെതികസള ഏകകാപതി്പെതിക്കുകയും 
െംകയാജതി്പെതിക്കുകയും സെയ്യുക

• ഗുണകഭാക്താക്ള് മുകന്നാട്ട് വരുന്നതതിനനെരതിച് ഭവന നതിര്മ്ാണത്തിസല വര്ദ്ധനവ് 
സുഗമമാക്കുക

• സ്ാനം, കാലാവസ്, വലതി്പെം, സ്ലത്തിസറെ ഭൂപ്രകൃതതി, സതാെതിൽ െംബന്ധമായ കാരത്യങ്ങള്, 
ൊമൂഹത്യ ൊംസ്ക്കാരതിക  ആവശത്യങ്ങള് മുതലായവ കണക്തിസലടുത് സകാണ്ാവണം വരീെതിസറെ 
രൂപകരഖ തയ്ാറാക്കുന്നത്.

• കുെതികയറ്റസതാെതിലാളതികള്, കതാട്ടം സതാെതിലാളതികള് എന്നതിവര്ക്കു വാെസ്ലം നൽകുന്നതതിന 
കവണ്തിയുള്ള പ്രകതത്യക പദ്ധതതികള്

• ഭവന നതിര്മമാണ പരതിപാെതികസള പരതിശരീലതിനവം ്നപുണത്യ നവരീകരണ പദ്ധതതികളുമായതി 
െംകയാജതി്പെതിക്കുകയും അങ്ങസന ഗുണകഭാക്തൃ പങ്ാളതിത്ം ഉറപ്പു വരുത്കയും അവര്ക്് 
ജരീവകനാപാേതിക്കുള്ള അവെരങ്ങള് നൽകുകയും സെയ്യുക

• ദുര്ബ്ബല വതിഭാഗങ്ങള്ക്ായുള്ള ഭവന നതിര്മ്ാണ പദ്ധതതികളുസെ നതിയ�ണം, നതിര്വ്വഹണം, 
നതിരരീക്ഷണം എന്നതിവ സമചസ്പെടുത്ന്നതതിനകവണ്തി വതിവര ൊകങ്തതിക വതിദത്യയുകെയും ബാങ്കുകളുസെയും 
കെവനങ്ങളും ഉപകയാഗസ്പെടുത്ക.

• ഓകരാ തകദ്ശ െത്വയംഭരണ തലങ്ങളതിലും ഒരു ഭവന നതിര്മ്ാണനതിേതി രൂപരീകരതിക്കുക.
• ഭവന ദൗര്ലഭത്യം പരതിഹരതിക്കുന്നതതിനകവണ്തി തകദ്ശ ഭവന നതിര്മ്ാണനതിേതി അപരത്യാപ്മായ 

സ്ലങ്ങളതിൽ കക� െംസ്ാന െര്ക്ാര് വതിഹതിതങ്ങള് ഉപകയാഗതിക്കുക
• ഗകവഷണ വതികെന ൌകരത്യങ്ങള് സൃഷ്തിക്കുന്നതതിനായതി േനം കരുതതി വയ്ക്കുക
• ്പതൃക സകട്ടതിെങ്ങസള െംരക്ഷതിക്കുകയും നതിലനതിറുത്കയും സെയ്യുക.
• ഗുണകഭാക്താക്കളയും െര്ക്ാരതികനയും ബന്ധതി്പെതിക്കുന്ന കണ്തിയായതി പ്രവര്ത്തിക്കുവാന്, 

ഭവനകമഖലയതിൽ വത്യാപൃതരായ വത്യക്തതി കക�രീകൃത െര്ക്ാരതിതര െംരംഭങ്ങസള 
ശാക്തരീകരതിക്കുകയും കപ്രാത്ാഹതി്പെതിക്കുകയും സെയ്യുക.
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സാമ്പത്തിക അവല�ാകനം 2017, ലകരള സംസ്ാന ആസൂത്രണ ല�ാര്ഡ്  

പതടിമൂന്നാം പഞ്ചവത്സര 
പദ്ധതടിയ്കകവണടിയുള്ള 
സമരീപനം
എലൊവര്ക്കും സുരക്ഷ തിതവം അന്സ്സുള്ളതം 
താങ്ങാനാവന്നതമായ ഭവനം എന്ന നയമാണ് 
കകരളത്തിസല ഭവന നതിര്മ്ാണ കമഖലയതിൽ 
പതതിമൂന്നാം പഞ്വത്ര പദ്ധതതിയതിലൂസെ 
ലക്ഷത്യമതിടുന്നത്. പതതിമൂന്നാം പദ്ധതതി 
കാലയളവ തിൽ നെ്പെ തിലാക്കുന്ന  ഭവന നതിര്മ്ാണ 
മതിഷസറെ പ്രഖത്യാപ തിത  ലക്ഷത്യങ്ങള് താസെ്പെറയുന്നവ 
ഉള്സക്ാള്ളുന്നതാണ്.

1. ൊമൂഹതികമായതി ഒെതിച്ചുനതിര്ത്സ്പെട്ടവര്ക്കും 
പാവങ്ങള്ക്കും കവണ്തി ഭവന 
നതിര്മ്ാണത്തിസല പ്രശ്നങ്ങളതിൽ 
പ്രകതത്യക ശ്രദ്ധ നൽകതിസക്ാണ്് വ തിഭവ 
െമാഹരണത്തിന് നൂതന രരീതതികള് 
പരരീക്ഷ തിക്കുക

2. ഭൂമതിയുസെ ലഭത്യത സമചസ്പെടുത്കയും 
ഉയരത്തിലുള്ള സകട്ടതിെങ്ങള് 
നതിര്മ്തിക്കുന്നതമുള്സ്പെസെയുള്ള 
മാര്ഗ്ങ്ങളതിലൂസെ ഭൂമതി ഫലപ്രദമായതി 
ഉപകയാഗതിക്കുകയും സെയ്യുക.

3. പുതതിയ ൊകങ്തതിക വ തിദത്യ, ്നപുണത്യം 
എന്നതിവയുസെ ഉപകയാഗം വെതി മൂലേന 
ഉല്ാദന ക്ഷമത സമചസ്പെടുത്ക

4. നഗര പ്രകദശം വത്യാപ തിക്കുന്നതതിസറെ 
പ്രശ്നങ്ങസള കനരതിടുന്നതതിനായതി 
ത�പരമായതി ൊമൂഹതിക ഭവന െകങ്തം 
സ്ാപ തിക്കുക

5. പുതതിയ ഉപജരീവന മാര്ഗ്ങ്ങളുസെ 
സൃഷ് തിയുമായതി ഭവന നതിര്മ്ാണ നയം 
ബന്ധതി്പെ തിക്കുക.

കുെതികയറ്റ സതാെതിലാളതികള്ക്കു കവണ്തിയുള്ള ഭവന 
നതിര്മ്ാണവം  കകരളെര്ക്ാര് ഗൗരവമായതി 
ഏടുകക്ണ്തം സതാെതിൽ കമഖലയതിൽ റതിക്പൊര്ട്ടു 
സെകയ്ണ്തമാണ്.
 

ഭവന നഥിർമ്യാണ കമഖലയഥിടല 
ഏജന്സഥിേള്
ൊ്ത്തിക ദുര്ബല വ തിഭാഗങ്ങസള 
െഹായതിക്കുവാനായതി കക� െംസ്ാന 
െര്ക്ാരുകള് ോരാളം പുതതിയ പദ്ധതതികളും 
പരതിപാെതികളുമായതി ഭവന നതിര്മ്ാണ 
കമഖലയതിൽ െജരീവമാണ്.  പട്ടതികജാതതി പട്ടതിക 

വര്ഗ് വ തിഭാഗങ്ങള്ക്ായുള്ള ോരാളം ഭവന 
പദ്ധതതികള് എന്.ആര്.ഇ.പ തി, ആര്.എൽ.ഇ.ജതി.
പ തി തെങ്ങതിയ കക�ാവ തിഷ്കൃത സതാെതിലുൽ്പൊദന 
പദ്ധതതികളുമായതി െംകയാജതി്പെ തിച തിട്ടുണ്്.   പാവസ്പെട്ട 
ഗ്ാമരീണരുസെ ഭവന നതിര്മ്ാണ പ്രശ്നങ്ങസള 
കനരതിടുന്നതതിനായതി 1996-ൽ സകാണ്ടു വന്ന കക� 
െര്ക്ാരതിസറെ ഒരു ഫ്ളാഗ്ഷ തി്പെ് പരതിപാെതിയാണ് 
ഇന്തിരാ ആവാെ് കയാജന. വാല്മരീകതി 
അംകബദ്കര് ആവാെ് കയാജന(വാംസപയ)്, 
െമഗ് ഭവന നതിര്മ്ാണ കെരതി വ തികെന പദ്ധതതി 
(ഐ.എച്.എെ്.ഡതി.പ തി), നഗര ദരതിദര്ക്ായുള്ള 
അെതിസ്ാന കെവനം (ബ തി.എെ്.യു.പ തി), 
മത്ത്യബന്ധനസതാെതിലാളതികള്ക്കുള്ള കദശരീയ 
കക്ഷമനതിേതി (എന്.എഫ്.ഡബ് തിയു. എഫ്.), 
നഗര ദരതിദര്ക്് ഭവന നതിര്മ്ാണത്തിനായുള്ള 
പല തിശ െബ്െതിഡതി പദ്ധതതി (ഐ.എെ്.എച്.
യു.പ തി), പങ്ാളതിത് വത്യസ്യതിൽ താങ്ങാനാവന്ന 
ഭവന നതിര്മ്ാണം (എ.എച്.പ തി) തെങ്ങതിയ 
കക�ാവ തിഷ്കൃത ഭവന നതിര്മ്ാണ പദ്ധതതികള് 
ൊമൂഹത്യ, ൊ്ത്തിക ദുര്ബല വ തിഭാഗങ്ങള്ക്് 
വരീടു നതിര്മ്ാണത്തിനായതി ൊ്ത്തിക 
െഹായം നൽകതി വരുന്നു. ജവഹര്ലാൽ 
സനഹ്റു  കദശരീയ നഗര നവരീകരണ മതിഷന് 
കപാലുള്ള പരതിപാെതികള്, നഗര ദരതിദര്ക്കുള്ള 
അെതിസ്ാന കെവനങ്ങളതിലും കെരതികളുസെ 
വ തികെനത്തിലും പ്രകതത്യക ശ്രദ്ധ നൽകതിസക്ാണ്് 
ഭൂമതി, വാെസ്ലം അെതിസ്ാന ൌകരത്യങ്ങള് 
എന്നതിവയുസെ വ തിതരണം വര്ദ്ധതി്പെ തി്ക്കുന്നതതിന് 
ലക്ഷത്യമതിടുന്നു.  രാജരീവ് ആവാെ് കയാജന 
നഗരത്തിസല പാവസ്പെട്ടവരുസെ ഭവന 
നതിര്മ്ാണ പ്രശ്നങ്ങള് പരഹരതിക്കുന്നതതിനള്ള  
പദ്ധതതിയാണ്.  ‘2022-ഓടു കൂെതി എലൊവര്ക്കും 
ഭവനം’ എന്ന ലക്ഷത്യം കനടുന്നതതിനായതി 
നെ്പെ തിലാക്തിയ കക� െര്ക്ാരതിസറെ ഏറ്റവം 
പുതതിയ പദ്ധതതിയാണ് പ്രോന മ�തി ആവാെ് 
കയാജന (പ തി.എം.എ.്വ).  പ തി.എം.എ.്വ. 
ഗ്ാമരീണം, പ തി.എം.എ.്വ നഗരം, എന്നതിങ്ങസന 
പ തി.എം.എ.്വക്് രണ്ടു ഘെകങ്ങളുണ്്.  
പ തി.എം.എ.്വ  (നഗരം)യുസെ നെത്തി്പെ തിന 
കവണ്തിയുള്ള െംസ്ാനതല കനാഡൽ ഏജന്െതി 
കുടുംബശ്രരീയും പ തി.എം.എ.്വ (ഗ്ാമരീണം) 
യുസെ നെത്തി്പെ് ഏജന്െതി നഗര വ തികെന 
കമ്രീഷണകററ്റുമാണ്. ഭവന രഹതിതരായതി 
പട്ടതിക ജാതതി വര്ഗ്ക്ാര്, കരാര് മുക്ത 
സതാെതിലാളതികള്, പട്ടതിക വ തിഭാഗങ്ങളതിൽസപൊത് 
ദാരതിദത്യകരഖയ്കുതാസെയുള്ള ദരതിദ ഗ്ാമരീണര് 
എന്നതിവര്ക്് വാെസ്ലങ്ങള് നൽകുക 
എന്നതാണ് ഈ പദ്ധതതിയുസെ ലക്ഷത്യം.  വാര്ഷ തിക 
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വരുമാനം ഒരു ലക്ഷത്തിൽ താസെയുള്ളതം 
ഒരു ്ഹെ്കൂള് വ തിദത്യാര്ത്ഥതി കുടുംബാംഗം 
ആയതിട്ടുള്ളതമായ പട്ടതികജാതതി കുടുംബങ്ങളുസെ 
വരീടുകളതിൽ ഒരു അേതിക മുറതികൂെതി നതിര്മ്തിക്കുവാന് 
ഇത് ൊ്ത്തിക െഹായം നൽകുന്നുണ്്. 
പ തി.എം.എ.്വ (നഗരം) പദ്ധതതി 2015 മുതൽ 
2022 വസര രാജത്യസത് 93 നഗരങ്ങളതിൽ 
നെ്പെ തിലാകക്ണ്തണ്്.

കകരളത്തിൽ 20-കലസറ ഏജന്െതികള് ഭവന 
നതിര്മ്ാണ പദ്ധതതികള് നെ്പെ തിലാക്കുന്നുണ്്. 
മതിക് പദ്ധതതികളതിലും ഭവന നതിര്മ്ാണത്തിനായതി 
സ്ാപന െഹായം നൽകുന്നതതിന് ദരതിദസര 
തതിരതിചറതിയുന്നതതിനള്ള കയാഗത്യതാ മാനദണ്ങ്ങള്  
സുതാരത്യമാണ്.  ഇത്രം മാനദണ്ങ്ങള് 
കയാജതിക്ാത്വര്ക്് സപാത പദ്ധതതികളുസെ ഗുണ 
കഭാക്താക്ളാകാന് മതിക്വാറും കെതിയാറതിലെ. 
ഭവന പദ്ധതതികളതിസല ഗുണകഭാക്താക്സള 
കസണ്ത്ന്നതതിൽ കകരളത്തിസല തകദ്ശ 
െത്വയംഭരണ സ്ാപനങ്ങള് ്ഷ്മായ ഒരു 
പങ്് വഹതിക്കുന്നുണ്്. ഓകരാ പദ്ധതതികളതിലും 
ഭവന നതിര്മ്ാണത്തിസറെ നതിയമങ്ങള്, 
ഓകരാന്നതികറെയും സെലവ്, ആകൃതതി, ഘെന, 
രൂപകരഖ, േനവ തിനതികയാഗക്രമം,െബ്െതിഡതി 
തക എന്നതിവ വ തിപുലമായ രരീതതിയതിൽ 
വത്യതത്യാെസ്പെട്ടതിരതിക്കുന്നു.   വത്യക്തതികള്ക്കുള്ള 
ഭവന പദ്ധതതികളതിൽ 2 മുതൽ 7 ലക്ഷം വസരയും 
്ാറ്റുകള്, ഇരട്ടവരീടുകള് എന്നതിവ കപാലുള്ള 
ൊമൂഹത്യഭവന പദ്ധതതികളതിൽ 15 മുതൽ 85 ലക്ഷം 
വസരയും ഓകരാന്നതിലും സെലവാകുന്നു എന്ന് 
വ തിവ തിേ വകുപ്പുകള്/നെത്തി്പെ് ഏജന്െതികളുസെ 
മാര്ഗ്കരഖകള് സൂെ തി്പെ തിക്കുന്നു.  ഓകരാ 
വകു്പെ തിസറെ/നെത്തി്പെ് ഏജന്െതിയുസെ തസന്ന 
വ തിവ തിേ പദ്ധതതികളതിൽ ഓകരാ വരീെതിനമുളള സെലവ് 
വത്യതത്യാെസ്പെട്ടതിരതിക്കുന്നത കാണാം.  അതകപാസല 
വത്യക്തതികള്ക്കുള്ള  വരീടുകളുസെ രൂപകരഖകളതിലും 
20 മുതൽ 60 സ്കത്വയര് മരീറ്റര് വസര വത്യതത്യാെമുണ്്.  
വ തിവ തിേ നെത്തി്പെ് ഏജന്െതികളുസെ വ തിവ തിേ 
പദ്ധതതികളുസെ കരീെതിലുള്ള െബ്െതിഡതി നതിരക്കുകളും  
വത്യതത്യസ്തമാണ്.  ഉദാഹരണത്തിന് ഗൃഹശ്രരീ, 
ൊഫലത്യം ഭവന പദ്ധതതികളുസെ അര്ഹമായ 
െബ്െതിഡതി 2 ലക്ഷമാസണങ്തിലും ഗൃഹശ്രരീ 
പദ്ധതതിയുസെ ഓകരാ വരീെതിസറെയും സെലവ് 4 
ലക്ഷവം ൊഫലത്യത്തിസറെത് 3.5 ലക്ഷവമാണ്. 
പട്ടതിക ജാതതി വ തികെനവകു്പെ് 2 ലക്ഷവം 
പട്ടതികവര്ഗ്വ തികെന വകു്പെ് 2.5 ലക്ഷവമാണ് 
അവരുസെ ഗുണകഭാക്താക്ള്ക്ായതി 
അനവദതിക്കുന്ന െബ്െതിഡതി തക.  മതിക് 

പദ്ധതതികളതിലും ഭവന നതിര്മ്ാണത്തിനായതി 
ഗുണകഭാക്തൃ വ തിഹതിതം കശഖരതിക്ണസമന്ന 
നതിര്കദ്ശമുസണ്ങ്തിലും വ തിവ തിേ കാരണങ്ങളാൽ 
അത് നതിര്ബന്ധമായും പാല തിക്സ്പെടുന്നതിലെ.  
ഗുണകഭാക്താക്ളുസെ സതരസഞ്ഞടു്പെ് 
മാനദണ്ങ്ങള് പരതിഗണതിക്കുക്ാള് 
വ തിവ തിേ വകുപ്പുകള് വത്യതത്യസ്ത നതിയമങ്ങളാണ് 
പ തിന്തുെരുന്നത്.  ദാരതിദത്യ കരഖയ്ക് മുകളതിലുള്ള 
ഗുണകഭാക്താക്ള്ക്് ഒരു ലക്ഷവം 
ദാരതിദത്യകരഖയ്ക് താസെയുള്ള ഗുണകഭാക്താക്ള്ക്് 
2 ലക്ഷവമാണ് ൊ്ത്തികെഹായം 
നൽകുന്നതതിനള്ള ഹൗെതിംഗ് കബാര്ഡതിസറെ 
വരുമാന പരതിേതിയായതി നതിശ്യതിച തിരതിക്കുന്നത്.  
ഇതതികലയ്കായതി ഗുണകഭാക്താവ തിന് ഭവന 
നതിര്മ്ാണത്തിനള്ള ൊ്ത്തിക െഹായം 
ലഭതിക്ണസമങ്തിൽ 2 മുതൽ 3 സെറെ് വസര ഭൂമതി 
്കവശമുണ്ാവണം.

കുടുംബശ്രരീ ഉള്സ്പെടുന്ന തകദ്ശെത്വയംഭരണ 
സ്ാപനങ്ങള്, കകരള െംസ്ാന 
ഭവന നതിര്മ്ാണ കബാര്ഡ്, കകരള 
െംസ്ാന നതിര്മ്തിതതി കക�ം, കകരള 
െംസ്ാന പട്ടതികജാതതി/പട്ടതിക വര്ഗ് 
വ തികെന വകു്പെ്, പട്ടതികജാതതി/പട്ടതിക വര്ഗ് 
വ തികെന കകാര്്പെകറഷന് തെങ്ങതിയവ 
ഉള്സ്പെസെയുള്ള പ്രോന ഏജന്െതികള് 
ോരാളമുണ്്. െര്ക്ാരതിതര ഏജന്െതികളായ 
കകാെ്റ്റ്കഫാര്ഡ്, ഹാബ തിറ്റാറ്റ് സെക്കനാളജതി 
ഗ്രൂ്പെ്,, കകരള െംസ്ാന െഹകരണഭവന 
സഫഡകറഷന്, െഹകരണ െംഘങ്ങള് 
മുതലായവയും ഭവന നതിര്മ്ാണ കമഖലസയ 
െഹായതിച തിട്ടുണ്്.  വ തിവ തിേ െര്ക്ാരതിതര 
െംഘെനകളും ഈ കമഖലയതിൽ കാരത്യമായതി 
െംഭാവനകള് നൽകതിയതിട്ടുണ്്.  സതാെതിൽ, 
മത്ത്യസത്ാെതിലാളതി, ്െനതികകക്ഷമം, നഗര 
കാരത്യം, ന്യൂനപക്ഷകക്ഷമം തെങ്ങതിയ വകുപ്പുകളും 
ൊ്ത്തിക ദുര്ബ്ബല വ തിഭാഗക്ാര്ക്കും 
പാവസ്പെട്ട  സതാെതിലാളതികള്ക്കും താങ്ങാനാകുന്ന 
തരത്തിലുള്ള വ തിവ തിേ ഭവന നതിര്മ്ാണ 
പദ്ധതതികള് നെ്പെ തിലാക്തി വരുന്നു.   ഈ 
ഏജന്െതികള്/വകുപ്പുകള് 2011-12 മുതൽ 2017 
മാര്ച് വസര ഏകകദശം 513795 വരീടുകളുസെ 
നതിര്മ്ാണത്തിന് െഹായം നൽകതിയതിട്ടുണ്്.  
കകരളത്തിസല വ തിവ തിേ ഭവന നതിര്മ്ാണ 
ഏജന്െതികള് നെ്പെ തിലാക്തിയ പ്രോനസ്പെട്ട ഭവന 
പദ്ധതതികളതിസല കനട്ടങ്ങള് അനബന്ധം 4.3.66-ൽ 
സകാടുത്തിരതിക്കുന്നു.
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സാമ്പത്തിക അവല�ാകനം 2017, ലകരള സംസ്ാന ആസൂത്രണ ല�ാര്ഡ്  

ഭവന പദ്ധതഥിേളും അതു 
നെപ്ഥിലയാക്കുന് ഏജന്സഥിേളും

കകരള സംസ്ാന ഭവന 
നടിര്മ്ാണ കബാര്ഡ്് 
നവരീന ഭവന പദ്ധതതി -  ദൂരകദശങ്ങളതിൽ നതിന്നും 
നഗര പ്രകദശങ്ങളതിൽ വന്നു താമെതിക്കുന്ന  
പാവസ്പെട്ട സതാെതിലാളതികള്ക്് വാെകയ്ക് ്ാറ്റുകള് 
നൽകുന്ന പദ്ധതതി.  2016-17 കാലയളവ തിൽ 
നതിര്മ്തിച 24 ്ാറ്റുകള് ഉള്സ്പെസെ ആസക 184 
്ാറ്റുകള് വ തിവ തിേ നഗര കക�ങ്ങളതിലായതി ഈ 
പദ്ധതതിയതിന് കരീെതിൽ നതിര്മ്തിച്ചു.

ഗൃഹരേീ ഭവന പദ്ധതഥി -  ഇതതിൽ 
ൊ്ത്തിക ദുര്ബ്ബല വ തിഭാഗങ്ങള്ക്കും 
താെ്ന്ന വരുമാനക്ാര്ക്കും വരീടു 
നതിര്മ്തിക്കുന്നതതിന് ഓകരാ വരീെതിനം 2 
ലക്ഷം രൂപ വരീതം ൊ്ത്തികെഹായം 
െര്ക്ാര് െബ്െതിഡതിയായതി നൽകുന്നു.  
െന്നദ്ധെംഘെനകളുസെ െഹായകത്ാസെ 
ഗുണകഭാക്താക്ളുസെ െത്വന്ം സ്ലത്ാണ് 
നതിര്മ്ാണം.  ഈ പദ്ധതതിയതിൽ 2016-17 
കാലയളവ തിൽ 1288 വരീടുകള്ക്കും 2017 ആഗെ്റ്റ് 
31 വസര 157 വരീടുകള്ക്കും  െഹായം നൽകതി. 
ഈപദ്ധതതിയതിന് കരീെതിൽ ആസക 2337 വരീടുകള് 
നതിര്മ്തിക്കുകയും സെയ്ത. ഈ പദ്ധതതിയുസെ 
ആസക ഗുണകഭാക്താക്ളായ 3144 കപരതിൽ 913 
കപര് െ്്രീകളാണ്. 
 
ൊഫലത്യം ഭവന പദ്ധതതി – (ദാരതിദത്യ 
കരഖയ്ക് താസെയുള്ളവര്ക്ായതി ്ാറ്റുകളുസെ 
നതിര്മ്ാണം) ദാരതിദത്യ കരഖയ്ക് താസെയുള്ളവര്ക്് 
്ാറ്റുകള് നതിര്മ്തിക്കുന്നതതിനായതി തകദ്ശ 
സ്ാപനങ്ങളുമായതി കെര്ന്ന് അെതിസ്ാന 
ൌകരത്യങ്ങളുകെയും ആനകൂലത്യകെവനങ്ങളുകെയും 
രൂപരീകരണമാണ് ഈ പദ്ധതതി വ തിഭാവനം 
സെയ്യുന്നത്.  280 െ.അെതി  നതിര്മ്തിക്കുന്നതതിന് 
സെലവ് 3.50 ലക്ഷം രൂപ  (2 ലക്ഷം രൂപ െര്ക്ാര് 
െബ്െതിഡതി ഒരു ലക്ഷം രൂപ- ഹഡ്കകാ കലാണ്, 
0.25 ലക്ഷം െര്ക്ാരതിതര െന്നദ്ധെംഘെനാ 
വ തിഹതിതം,  0.25 ലക്ഷം ഗുണകഭാക്തൃ വ തിഹതിതം). 
2016-17-ൽ ഏകകദശം 24 ്ാറ്റുകളും  ഇതവസര 
ആസക 72 ്ാറ്റുകളും ഈ പദ്ധതതിയതിന് കരീെതിൽ 
നതിര്മ്തിച്ചു. 
 

കകരള സംസ്ാന നടിര്മ്ടിതടി 
കക�ം
ഹരതിത ൊകങ്തതിക വ തിദത്യയുസെ 
ആശയങ്ങസളക്കുറതിച് വ തിദത്യാര്ത്ഥതികള്ക്കും 
സപാതജനങ്ങള്ക്കും അവകബാേം 
സൃഷ് തിക്കുന്നതതിനായതി  ‘െരീകറാ എനര്ജതി െരീകറാ 
ഡതിെ്ൊര്ജ്്’ സകട്ടതിെങ്ങള്ക്കു കവണ്തിയുള്ള 
ആശയ നതിര്കദ്ശത്തിൽ വ തിവ തിേ സ്ലങ്ങളതിലായതി 
8 പരതിശരീലനങ്ങളും ബകയാഗത്യാെ് യൂണതിറ്റതിസറെ 
നതിര്മ്ാണസത്ക്കുറതിച് 7  പരതിശരീലനങ്ങളും 
2016-17 കാലയളവ തിൽ നതിര്മ്തിതതി കക�ം 
െംഘെതി്പെ തിച്ചു. ദാരതിദത്യ കരഖയ്ക്കു താസെയുള്ള  
വ തിവ തിേ ഗുണകഭാക്താക്ള്ക്് െതിമറെ്, 
സ്റരീൽ തെങ്ങതിയ സകട്ടതിെ നതിര്മ്ാണ 
ൊമഗ്തികള് ‘ കലവറകള്’ വെതി  വ തിതരണം 
സെയ്ത. പാര്രത്യ സകട്ടതിെ നതിര്മ്ാണ 
വെ്തക്ള്, കരകൗശല ൊേനങ്ങള് 
തെങ്ങതിയവ പ്രദര്ശതി്പെ തിക്കുന്നതതിനായതി  
പ തി.റ്റതി.പ തി നഗറതിലുള്ള നതിര്മ്തിതതി കക�ം 
കത്യാ്െതിൽ കദശരീയ ഹാബ തിറ്റാറ്റ് മ്യൂെതിയം 
സ്ാപ തിച്ചു.  സകട്ടതിെ്പെണതി, മര്പെണതി സെലവ 
കുറഞ്ഞതം ഊര്ജ്കാരത്യക്ഷമതയുള്ളതം  
പരതിസ്തിതതിയ്കതിണങ്ങതിയതമായ നതിര്മ്ാണ 
ൊമഗ്തികളുസെ  നതിര്മ്ാണം  എന്നതിവയതിലും 
ഇതമായതി ബന്ധസ്പെട്ട ഭവനകല, സെറാകക്ാട്ട, 
ലാറെ്കസ്ക്പെ തിംഗ് തെങ്ങതിയ കമഖലകളതിലും 
നതിര്മ്തിതതി കക�ത്തിസറെ 14 പ്രാകദശതിക 
കക�ങ്ങളതിലായതി 652 കപര്ക്് ഗുണമുണ്ാകുന്ന 
രരീതതിയതിൽ 49 പരതിശരീലന പരതിപാെതികള് 
െംഘെതി്പെ തിച്ചു.  ഇതതിൽ 570 കപര് െ്്രീകളാണ്.  
ഈ പരതിശരീലനങ്ങള് വെതി ഗുണകഭാക്താക്ള്ക്് 
അതാത കമഖലകളതിൽ െത്വയം സതാെതിൽ 
അവെരങ്ങള് കസണ്ത്ാനാകും. 
ലാറതി കബക്ര് ഇറെര്നാഷണൽ െ്കൂള് 
ഓഫ് ഹാബ തിറ്റാറ്റ് സ്റഡരീെ് സെലവ 
കുറഞ്ഞതം പരതിസ്തിതതിക്തിണങ്ങതിയതമായ 
ൊകങ്തതിക വ തിദത്യസയക്കുറതിച് അവകബാേം 
സമചസ്പെടുത്ന്നതതിനായതി കകാകളജ് 
വ തിദത്യാര്ത്ഥതികള്ക്ായതി 8 പരതിശരീലന 
പരതിപാെതികള് െംഘെതി്പെ തിച്ചു. 
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അദ്ധ്യായം 4, സയാമൂഹധ്സസവനം

കകരള സംസ്ാന 
സഹകരണ ഭവന നടിര്മ്ാണ 
ടഫഡ്കറഷന്
സഫഡകറഷനതിൽ അംഗങ്ങളായുള്ള പ്രാഥമതിക 
െഹകരണ ഭവന നതിര്മ്ാണ െംഘങ്ങള്ക്് 
(പ തി,െതി.എച്.എെ)് ഭവന നതിര്മ്ാണത്തിനം 
പുനരുദ്ധാരണത്തിനം അറ്റകുറ്റ്പെണതികള്ക്കും 
ൊ്ത്തിക ൌകരത്യങ്ങള് നൽകുന്നു.  
ൊ്ത്തിക ദുര്ബ്ബലവ തിഭാഗം, 
താെ്ന്നവരുമാനക്ാര്, ഇെത്രവരുമാനക്ാര്, 
മറ്റുള്ളവര് എന്നതിവര്ക്ായതി 2016-17 കാലത്് 
1361  വരീടുകളുസെ നതിര്മ്ാണത്തിനായതി 
5948.47 ലക്ഷം രൂപയും 2017-18 ജൂ്ല 31 
വസര 452 വരീടുകള്ക്ായതി 1795.46 ലക്ഷം 
രൂപയും വ തിതരണം സെയ്ത. ഭവന നതിര്മ്ാണ 
സഫഡകറഷന് െഹായം നൽകതിയ വരീടുകളുസെ 
എണ്വം വ തിതരണം സെയ് തകയും അനബന്ധം 
4.3.67-ൽ കെര്ത്തിട്ടുണ്്.

ഭവന 
നടിര്മ്ാണത്തടികലര്ടപ്ട് മറ്് 
ഏജന്സടികള്
എ. തക്ദേശ സ്വയം ഭരണ വകുപ്്:  2016-17 
കാലയളവ തിൽ കുടുംബശ്രരീ നെ്പെ തിലാക്തിയ വ തിവ തിേ 
പദ്ധതതികളതിലായതി 829 വരീടുകളും ഗ്ാമവ തികെന 
കമ്രീഷണകററ്റ് 46166 വരീടുകളും നതിര്മ്തിച്ചു. നഗര 
കാരത്യ പഞ്ായത്് ഡയറക്െകററ്റുകള് വ തിവ തിേ 
പദ്ധതതികളതിലായതി 3450 വരീടുകള് നതിര്മ്തിച്ചു. 
 
ബഥി. പട്ഥിേ വർഗ്ഗവഥിേസന വകുപ്്: സപാതവ തിഭാഗ 
പദ്ധതതി-  ഭവന രഹതിതരായ പട്ടതികവര്ഗ്ക്ാര്ക്് 
വരീടു നതിര്മ്ാണം അറ്റകുറ്റ്പെണതികള് 
എന്നതിവയ്ക്കു കവണ്തി ൊ്ത്തിക െഹായം 
നൽകുക എന്നതാണ് ഈ പദ്ധതതിസകാണ്് 
ലക്ഷത്യമതിടുന്നത്.  പുതതിയ വരീടുകള് ഓകരാന്നതിനം 
3.5 ലക്ഷം രൂപയാണ് നൽകുന്നത്. ഇതവസര 
ഈ പദ്ധതതിയതിൽ ആസക 2498 വരീടുകള്ക്ാണ് 
െഹായം നൽകതിയതിട്ടുള്ളത്.  

സഥി. പട്ഥിേജയാതഥി വ ഥിേസന വകുപ്്:  ദുര്ബല 
െമുദായങ്ങളായ കവെന്, നായാെതി 
തെങ്ങതിയവര്ക്ായതിട്ടുള്ള  വ തികെന പരതിപാെതി. 
പട്ടതികജാതതിക്ാര്ക്് വാര്ഷ തിക വരുമാനം 
0.5 ലക്ഷം രൂപയതിൽ കൂടുതല തിസലെങ്തിൽ 

സ്ലം വാങ്ങുന്നതതികനാ വരീടു നതിര്മ്ാണം/
പുനരുദ്ധാരണം എന്നതിവകയ്കാ കവണ്തി 
7.25 ലക്ഷവം ൊ്ത്തിക െഹായം 
നൽകുന്നപദ്ധതതിയാണതിത്.  2016-17 
കാലയളവ തിൽ 102 വരീടുകള്ക്് ഈ പദ്ധതതിയതിൽ 
െഹായം നൽകതി.

ഡഥി. കസനഥിേ കക്മ ഭവന വകുപ്് : കരാര് 
കാലാവേതി തരീരുന്നതതിനമു്് അവശരായ 
ഭെന്ാര്, റതിക്രൂട്ട്െ്, യുദ്ധത്തിൽ മരതിചവരുകെയും 
കെവനത്തില തിരതിസക് മരതിചവരുകെയും വ തിേവകള് 
എന്നതിവര്ക്്  ഭവന നതിര്മ്ാണത്തിനായതി ഗ്ാറെ് 
നൽകുന്നു.  ഗുണകഭാക്താക്ളുസെ വാര്ഷ തിക 
വരുമാന പരതിേതി 1.5 ലക്ഷം രൂപയും ഇക്പൊെസത് 
ഗ്ാറെ് നതിരക്് 1 ലക്ഷം രൂപയുമാണ്.   
യുദ്ധത്തിൽ മരതിചവരുസെ വ തിേവകള്ക്കും 
അവശരായ വ തിമുക്തഭെന്ാര്ക്കും വരുമാന 
പരതിേതി ബാേകമലെ.  2016-17 കാലയളവ തിൽ ഒരു 
കുടുംബത്തിന് ഈ പദ്ധതതിയുസെ കരീെതിൽ െഹായം 
നൽകതി.(ഉറവ ടിെം: ഹകൌസടിംഗ് കമ്രീഷണകററ്്, തടിരുവനന്പുരം)
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േലയം സംസ്േയാരവം

4.4 മറ്റു കസവനങ്ങള്

വളസര െ്ന്നമാസയാരു കലാ ൊംസ്ക്കാരതിക 
്പതൃകത്തിന് കരീര്ത്തികകട്ട െംസ്ാനമാണ് 
കകരളം. െ്ദ് വത്യവസ്യുസെ മുഖത്യ ൊലക 
ശക്തതികളതിൽ ഒന്നായതി െംസ്ക്കാരസത് 
മാറ്റുന്നതതിന് െംസ്ാനം ലക്ഷത്യമതിടുന്നു . 
ൊംസ്ക്കാരതിക ഉൽ്പെന്നങ്ങളുസെ കൊദനം   
െംസ്ാനത്് വര്ദ്ധതിച്ചു വരുന്നു. കൊദനത്തിലുള്ള 
ഈ വര്ദ്ധനവ്  കനരതിടുന്നതതിനായതി െംസ്ാനം 
ഫലപ്രദമായ നെപെതികള് എടുക്കുന്നുണ്് . 
കകരളത്തിസറെ െംസ്ക്കാരസത് െമഗ്മായ 
രരീതതിയതിൽ പരതികപാഷ തി്പെ തിക്കുന്നതതിന് കകരളത്തിന്  
വന് അവെരങ്ങള് ഇന്നുണ്്.

പതതിമൂന്നാം പദ്ധതതി കകരളത്തിസറെ പ്രാകദശതിക 
െ്ദ് വത്യവസ്യുസെ ൊ്ത്തിക 
വളര്ചകയയും വ തികെനസത്യും മുകന്നാട്ടു 
നയതിക്കുന്നതതിന് ഉദതിച്ചു വരുന്ന കമഖലയായതി കലാ 
ൊംസ്ക്കാരതിക കമഖലസയ അംഗരീകരതിച തിട്ടുണ്്. 
പദ്ധതതിക്ാലത്്, െംസ്ാന െര്ക്ാര് ഇതതിസറെ 
െ്ന്നവം ്വവ തിേത്യവമായ െംസ്ക്കാരസത് 
പരതികപാഷ തി്പെ തിക്കുകയും കലയും ്പതൃകവം 
െംകയാജതി്പെ തിച ൊംസ്ക്കാരതിക ആസൂ്ണത്തിന് 
പ്രകതത്യക ഊന്നൽ നൽകുകയും സെയ്യും. കലയ്ക്കും 
െംസ്ക്കാരത്തിനമുള്ള വകയതിരുത്ൽ ഗണത്യമായതി 
ഉയര്ത്ം. കകരളത്തിസറെ െരതി്സത്യും 
ൊംസ്ക്കാരതിക ്പതൃകസത്യും പറ്റതിയുള്ള 
ഗകവഷണസത് കപ്രത്ാഹതി്പെ തിക്കും.

കലാ ൊംസ്ക്കാരതിക നയം ആധുനതിക 
മതനതിരകപക്ഷ ജനാേതിപതത്യ 
െമൂഹത്തിസറെ വ തികെനത്തിന് 
ൌകരത്യസമാരുക്കുന്നതായതിരതിക്ണം. 
കകരളത്തിസറെ ൊംസ്ക്കാരതിക നകവാത്ഥാന 
പാര്രത്യത്തിസറെ തെര്ചസയ പ്രതതിനതിോനം 
സെയ്യുന്നതായതിരതിക്ണം പ്രെ്തത നയം. അത് 
ഭൂരതിപക്ഷരീയതയതിൽ നതിന്നും നകവാത്ഥാനത്തിൽ 
നതിന്നും ഉയര്ന്നുവരുന്ന െമകാലരീന 
സവല്ലുവ തിളതികള്ക്കുള്ള പുകരാഗമനാത്കമായ 

പ്രതതികരണമായതിരതിക്ണം. കകരള ൊംസ്ക്കാരതിക 
െരതി്ത്തിസറെ അകനകം വത്യവസ്ാപ തിത 
പ്രകതത്യകതകളുസെ െംകയാജനം ആവശത്യമാണ്. 
ഗ്ാമരീണ ഗ്ന്ഥശാലകളും വായനശാലകളും, 
ൊംസ്ക്കാരതിക െംഘങ്ങള്, ഫതില തിം 
സൊ്െറ്റതികള്, പ്രാകദശതിക വായ്സമാെതി 
െരതി് കപ്രാജക്ടുകള്, മതനതിരകപക്ഷ 
െകന്ശമുള്സക്ാള്ളുന്ന ജനപ്ര തിയ കലാരൂപങ്ങള് 
എന്നതിവ ശക്തതിസ്പെടുത്ണം, നൂതന ൊകങ്തതിക 
വ തിദത്യകളുസെയും ൊമൂഹത്യ മാേത്യമങ്ങളുസെയും 
ൊേത്യതകള് ഉപകയാഗസ്പെടുത്ണം. 
മുതലായവയ്കാണ് പതതിമൂന്നാം പദ്ധതതിയുസെ 
െമരീപനത്തിൽ ഊന്നൽ നൽകതിയതിരതിക്കുന്നത്.

ൊംസ്ക്കാരതിക ്പതൃകത്തിസറെ 
കപ്രാത്ാഹനത്തിനം പ്രൊരണത്തിനമായതി 
ോരാളം സ്ാപനങ്ങള് െംസ്ാനത്് 
പ്രവര്ത്തിക്കുന്നുണ്്. കലാ ൊംസ്ക്കാരതിക 
കമഖലയ്ക്കുള്ള ൊ്ത്തിക െഹായം 
പ്രോനമായും നൽകുന്നത് ൊംസ്ക്കാരതിക 
കാരത്യ വകു്പെ് മുകഖനയാണ്. കമഖലയ്ക് കരീെതിൽ 
വരുന്ന പ്രോനസ്പെട്ട പദ്ധതതി നതിര്വ്വഹണ 
വകുപ്പുകളാണ് പുരാവെ്ത വകു്പെ്, പുരാകരഖ 
വകു്പെ്, ൊംസ്ക്കാരതിക ഡയറക്െകററ്റ്, 
കാഴ്ചബം്ാവ് മൃഗശാലാ വകു്പെ്, െലച തി് 
വ തികെന കകാര്്പെകറഷന് മുതലായവ. 
ൊംസ്ക്കാരതിക കാരത്യ വകു്പെ തിന് കരീെതിൽ വരുന്ന 
പ്രോന സ്ാപനങ്ങളാണ് കകരള െംസ്ാന 
െലച തി് അക്ാദമതി, കകരള കഫാക്് കലാര് 
അക്ാദമതി, കകരള ൊഹതിതത്യ അക്ാദമതി, കകരള  
െംഗരീത നാെക അക്ാദമതി, കകരള ലളതിതകലാ 
അക്ാദമതി, ഭാരത് ഭവന്, കുമാരനാശാന് 
നാഷണൽ ഇന്സ്റതിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് കള്ചര്, 
വാെ്തവ തിദത്യാ ഗുരുകുലം, കകരള കലാമണ്ലം, 
്വകലാ്പെ തിള്ളതി െംെ്കൃതതി ഭവന്, െംസ്ാന 
ഭാഷാ ഇന്സ്റതിറ്റ്യൂട്ട്, കകരള ബുക്് മാര്ക്റ്റതിംഗ് 
സൊ്െറ്റതി മുതലായവ. ഇത്രം സ്ാപങ്ങളുസെ 
പ്രവര്ത്നങ്ങളതിൽ ഏകകാപനമതിലൊയ്മ, 
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പ്രവര്ത്നങ്ങളുസെ വ തിലയതിരുത്ൽ, 
കമാണതിറ്ററതിംഗ് എന്നതിവയുസെ അഭാവം ഇവയാണ് 
കമഖലയതിലുള്ള പ്രോന പരതിമതിതതികള്. അതതിനാൽ 
ഇത്രം സ്ാപങ്ങളുസെ ഏകകാപനത്തിനായതി ഒരു 
ഉന്നത െമതിതതി രൂപരീകരതിക്കുവാന് ഉകദ്ശതിക്കുന്നു .

2017-18 വര്ഷത്തിൽ കലയും െംസ്ക്കാരവം 
കമഖലയ്ക് കരീെതിൽ വരുന്ന െ തില വകുപ്പുകള് 
്കവരതിച കനട്ടങ്ങളുസെ ഒരു െംക്ഷ തിപ് വ തിവരണം 
ചുവസെ സകാടുത്തിരതിക്കുന്നു.

പുരാവസ്തു വകുപ്്
വകു്പെ തിസറെ കനട്ടങ്ങളതിസലാന്നാണ് ജതിലൊ ്പതൃക 
മ്യൂെതിയങ്ങള് സ്ാപ തിക്ൽ. തതിരുവനന്പുരം, 
കകാെതികക്ാെ്, പത്നംതതിട്ട, ഇടുക്തി ജതിലെകളതിസല 
ജതിലൊ ്പതൃക മ്യൂെതിയങ്ങളുസെ കജാല തി 
പുകരാഗമതിക്കുന്നു. വകു്പെ്, മെവൂര് പാറയതിൽ ഒരു 
പരതിസ്തിതതി ൌഹാര്ദ് പാര്ക്് സ്ാപ തിക്കുകയും 
കുട്ടതികളുസെ പാര്ക്് നവരീകരതിക്കുകയും സെയ്ത. 
തൃപ്പൂണതിത്റയതിസല ഹതിൽപാലെ് മ്യൂെതിയം, 
ശ്രരീപാദം സകാട്ടാരം, പത്നാഭപുരം സകാട്ടാരം, 
പുതപള്ളതി സവണ്തിമല ശ്രരീരാമലക്ഷ്മണ കക്ഷ്ം 
എന്നതിവ തിെങ്ങളതിൽ അെതിയന്തിര നവരീകരണ 
കജാല തികള് സെയ്ത. വ തിവ തിേ എസൈതിബ തിഷനകള്, 
സെമതിനാറുകള് കകാെതികക്ാട്ടുള്ള പൂവ്ായതി, 
സനയ്ാറ്റതിന്കര, തൃശ്ശൂര്, സകാലെംകകാെ് സകാട്ടാരം, 
മുളയം എന്നതിവ തിെങ്ങളതിൽ ശാെ്്രീയ ഉത്ഖനന 
പ്രവര്ത്നങ്ങളും വകു്പെ് നെത്തി. സഫബ്രുവരതി 
26 മുതൽ 28 വസര ്ഹദാബാദതിസല പ്രവാെതി 
കകരളരീയര്ക്തിെയതിൽ ൊംസ്ക്കാരതികാവകബാേം 
സൃഷ് തിക്കുന്നതതിനായതി “കകരള സതലുങ്ാന 
സഹറതികറ്റജ് സഫെ്റ്റ് 2017” വകു്പെ് െംഘെതി്പെ തിച്ചു.

പുരാകരഖാ വകുപ്് 
െംസ്ാന െര്ക്ാര്, വ തിവ തിേ വകുപ്പുകള്, 
സ്ാപനങ്ങള്, വത്യക്തതികള് എന്നതിവയുമായതി 
ബന്ധസ്പെട്ട് സ്തിരമൂലത്യമുള്ളതം, നതിലവ തിൽ 
ഉപകയാഗത്തില തിലൊത്തമായ പ്രോന 
കരഖകളുസെ സൂക്ഷ തി്പെ തിന് ചുമതലസ്പെട്ട 
വകു്പൊണ് പുരാകരഖാ വകു്പെ്. സ്ായതിയായതി 
െംരക്ഷ തിക്സ്പെകെണ്തായ െരതി് പ്രാോനത്യമുള്ള 
കരഖകള്, താളതികയാലകള്, ്കസയ്ഴുത് 
പ്രതതികള്, െര്ക്ാര് കരഖകള് തെങ്ങതിയവയുസെ 
െംരക്ഷണം പുരാകരഖാ വകു്പെ് ഏസറ്റടുത് 
നെത്ന്നു. അത്രം കരഖകസള റഫറന്െ് 
ആവശത്യങ്ങള്ക്ായതി വകു്പെ് ശാെ്്രീയമായതി 

െംരക്ഷ തിച് സൂക്ഷ തിക്കുന്നു. 2017-18 വര്ഷത്തിൽ 
വകു്പെ് ്കവരതിച കനട്ടങ്ങള് ചുവസെ 
സകാടുത്തിരതിക്കുന്നു.

• സപാതജന പങ്ാളതിത്കത്ാസെ നെത്സ്പെടുന്ന 
കമ്്യൂണതിറ്റതി ആര്്ക്വ്െ് പദ്ധതതിയതിലൂസെ 
വകു്പെ തിന് ോരാളം െത്വകാരത്യ കരഖകള് 
കസണ്ത്തി െംരക്ഷ തിച് സൂക്ഷ തിക്ാന് കെതിയും. 
പ്രെ്തത പദ്ധതതിക്ായതി 50 ലക്ഷം രൂപയുസെ 
ഭണാനമതതി ലഭതിക്കുകയും പ്രാരംഭ കജാല തികള് 
തെങ്ങുകയും സെയ്തിട്ടുണ്്.

• 2017 സഫബ്രുവരതി 25 മുതൽ 27 വസര പ്രവാെതി 
കകരളരീയര്ക്തിെയതിൽ ്പതൃകാവകബാേം 
സൃഷ് തിക്കുന്നതതിനായതി പുരാകരഖാ 
പ്രദര്ശനങ്ങള്, സെമതിനാറുകള്, അവകബാേ 
പരതിപാെതികള് എന്നതിവ ്ഹദാബാദതിൽ 
വകു്പെ് െംഘെതി്പെ തിച്ചു.

• വകു്പെ തിസറെ ഡതിജതിറ്റൽ കരഖകളും കെവനങ്ങളും 
ഗകവഷണ വ തിദത്യാര്ത്ഥതികള്ക്കും, 
െരതി്കാരന്മാര്ക്കും, സപാതജനങ്ങള്ക്കും 
ലഭത്യമാക്കുന്നതതിനായതി ഇറെറാക്െരീവ് 
ഓണ്്ലന്  ആര്്ക്വ്െ് സവബ്്െറ്റ് 
വ തികെതി്പെ തിക്കുന്നതതിനള്ള കജാല തികള് 
ആരംഭതിച്ചു.

• വകു്പെ തിസറെ സതരസഞ്ഞടുത് 
കരഖകളതിസലാന്നായ “െരതി് 
രശ്തി” യുസെ പ്രെതിദ്ധരീകരണ 
കജാല തികള് അന്തിമഘട്ടത്തിലാണ്. 
“സപരു്െ്പെ് ഗ്ന്ഥവരതി”, “്വക്ം 
െതത്യാഗ്ഹസത്ക്കുറതിച്ചുള്ള സതരസഞ്ഞടുത് 
വ തിവരങ്ങള്”, “പ്രാെരീനല തിപ തി മാതൃകകള്” 
എന്നതിവയുസെ പുന:പ്രെതിദ്ധരീകരണത്തിനള്ള 
നെപെതികള് ആരംഭതിച്ചു.

• വകു്പെ്, 46,718 താളതികയാലകളുസെ  
      സമാെതിമാറ്റം സെയ്ത , െതി.ഡതിറ്റ് മുകഖന 6      
 ലക്ഷം കപ്പെര് കരഖകളും 2 ലക്ഷം ചുരുണ  
      ഇലകളും ഡതിജതിറ്റ്ലെ് സെയ്ത.   

കാഴ്ചബംഗ്ാവം മൃഗശാലയും 
വകുപ്് 
കാഴ്ച ബം്ാവം മൃഗശാലയും വകു്പെ് ൊംസ്ക്കാരതിക 
വകു്പെ തിസറെ നതിയ�ണത്തിന് കരീെതിലാണ് 
പ്രവര്ത്തിച്ചുവരുന്നത്. തതിരുവനന്പുരത്ള്ള 
സഹഡ് ഓഫരീസും, കാഴ്ചബം്ാവം, െ തി്ശാലയും, 
മൃഗശാലയും, കകാെതികക്ാട്ടുള്ള െ തി്ശാലയും, 
കൃഷ്ണകമകനാന് കാഴ്ചബം്ാവം ഈ വകു്പെ തിന് 
കരീെതിൽ പ്രവര്ത്തിച്ചു വരുന്ന സ്ാപനങ്ങളാണ്. 
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സാമ്പത്തിക അവല�ാകനം 2017, ലകരള സംസ്ാന ആസൂത്രണ ല�ാര്ഡ്  

വ തികനാദെഞ്ാരതികളുസെ പ്രോന ആകര്ഷണ 
കക�ങ്ങളാണ് ഈ സ്ാപനങ്ങള്. 2017-18 
വര്ഷത്തിൽ വകു്പെ തിസറെ പ്രോന കനട്ടങ്ങള് താസെ 
പറയുന്നവയാണ്.

• നാച്ചുറൽ ഹതിസ്ററതി മ്യൂെതിയത്തിൽ എയര് 
കണ്രീഷനതിംഗ് യൂണതിറ്റും ഗുണനതിലവാരമുള്ള 
ഇലക്ട്രതിക്ൽ െംവ തിോനങ്ങളും 
ഉള്സ്പെടുത്തിയുള്ള നവരീകരണ കജാല തികള് 
പുകരാഗമതിക്കുന്നു. തൃശ്ശൂര് കാഴ്ചബം്ാവ് 
മൃഗശാലയതിസല കത്യാറെരീന് നവരീകരതിച്ചു, 
പെയ ഗാര്ഡന് ഓഫരീെതിസല അെതിയന്തിര 
അറ്റകുറ്റ്പെണതികള് നെത്തി.

• എലൊ ആധുനതിക മ്യൂെതിയങ്ങളും 
ഭതിന്നകശഷ തിൌഹൃദമായതി 
പുനര്സൃഷ് തിക്കുന്നതതിലൂസെ 
ഭതിന്നകശഷ തിക്ാര്ക്കും മ്യൂെതിയങ്ങളുസെ 
മകനാഹാരതിത നന്നായതി സൂക്ഷ്മ പരതികശാേന 
നെത്ാനാകും. ആദത്യപെതിയായതി വകു്പെ തിസറെ 
കരീെതിലുള്ള വ തിവ തിേ മ്യൂെതിയങ്ങളതിൽ ല തിഫ്റ്റ് 
െംവ തിോനങ്ങള് സ്ാപ തിക്കുന്നതതിന് വകു്പെ് 
തരീരുമാനതിച തിട്ടുണ്്.

• തതിരുവനന്പുരസത്യും തൃശ്ശൂരതിസലയും 
മൃഗശാലകള് വര്ഷം മുഴുവന് ഇന്ത്യയ്കകത് 
നതിന്നും മറ്റു രാജത്യങ്ങളതിൽ നതിന്നുമുള്ള 
ോരാളം െന്ര്ശകസര ആകര്ഷ തിക്കുന്നുണ്്. 
വര്ഷംകതാറും െന്ര്ശകരുസെ എണ്ം 
വര്ദ്ധതിച്ചു സകാണ്തിരതിക്കുന്നു. മൃഗശാലയതിൽ 
വ തിവ തിേ െന്ര്ശക ൌകരത്യങ്ങളായ 
കുെതിസവള്ള കപായതിന്റുകള്, കൊയ് സലറ്റുകള്, 
വാഹന പാര്ക്തിംഗ് ൌകരത്യം, വരീൽ 
സെയറുകള്, ബാറ്ററതിയതിൽ പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന 
വാഹനങ്ങള്, സുവനരീര് കഷാ്പെ് മുതലായവ 
െജ്രീകരതിച തിട്ടുണ്്. നെപ്പു ൊ്ത്തിക 
വര്ഷം െന്ര്ശക ൌകരത്യങ്ങള് കൂടുതൽ 
വ തിപുലരീകരതിക്കുന്നതതിസറെ ഭാഗമായതി കൂടുതൽ 
ഇ-കൊയ് സലറ്റുകളും, ഷരീ-കൊയ് സലറ്റുകളും, 
ഭ തിന്നകശഷ തിക്ാര്ക്കുള്ള പ്രകതത്യക കൊയ് 
സലറ്റുകളും െജ്രീകരതിക്കുന്നുണ്്.

• തതിരുവനന്പുരം കാഴ്ചബം്ാവ് മൃഗശാല 
കത്യാ്െതിൽ നതിര്മ്തിച അകത്വാറതിയം 
െന്ര്ശകര്ക്് മുഖത്യാകര്ഷണമാണ്. 
അതതിനാൽ തൃശ്ശൂര് കാഴ്ചബം്ാവ് മൃഗശാല 
കത്യാ്െതിൽ  നതിലവാരമുള്ള അകത്വാറതിയം 
നതിര്മ്തിക്കുന്നതതിന് വകു്പെ് ലക്ഷത്യമതിടുന്നു. 
പ്രെ്തത ആവശത്യത്തിന് പരത്യാപ്മായ സ്ലം 
ലഭത്യമായതിട്ടുണ്്.

• വകു്പെ തിസറെ വാര്ഷ തിക പരതിപാെതിയാണ് 

വനത്യജരീവ തി വാരാകഘാഷം. കത്വ തിെ്, 
െ തി്രെന, പ്രെംഗം, ഉപനത്യാെ രെന 
തെങ്ങതി വ തിവ തിേ മത്രങ്ങള് െ്കൂള്, 
കകാകളജ് വ തിദത്യാര്ത്ഥതികള്ക്ായതി വനത്യജരീവ തി 
വാരാകഘാഷത്തിസറെ ഭാഗമായതി 
നെത്തിയതിട്ടുണ്്.

സാംസ്ക്കാരടിക കാര്യ 
ഡ്യറക്െകററ്്
2016-17 മാര്ച് വസര ൊംസ്ക്കാരതിക കാരത്യ 
ഡയറക്െകററ്റ്  പദ്ധതതി പദ്ധതതികയതര 
വ തിഹതിതത്തിൽ നതിന്നും തഞ്ന് സ്ാരകം 
ഉണ്ായതി വാരത്യര് സ്ാരകം ഉള്സ്പെസെ 
ഏകകദശം 21 ൊംസ്ക്കാരതിക സ്ാപനങ്ങള്ക്് 
േനെഹായം നൽകതി. ഡയറക്െകററ്റതിസറെ പുതതിയ 
പദ്ധതതികളാണ് യുവകലാകാരന്മാര്ക്കുള്ള 
വജ്രജൂബ തില തി സഫകലാഷ തി്പെ്, മ്യൂെതിയങ്ങളുസെ 
ശംഖലയും വ തികെനവം, കലാകാരന്ാര്ക്കുള്ള 
ഉപജരീവനം റൂറൽ ആര്ട്ട് ഹബ്ബുകള്, ൊംസ്ക്കാരതിക 
ഉന്നത െമതിതതി, കൂൊസത ൊംസ്ക്കാരതിക 
സ്ാപങ്ങള്ക്കുള്ള ആവര്ത്കനതര 
േനെഹായം, കകരള െംസ്ക്കാരത്തിസറെ 
വത്യാപനം എന്നരീ രണ്് തെര് പദ്ധതതികളും 
ഉണ്്. കകരള െംസ്ക്കാരത്തിസറെ വത്യാപനം 
എന്ന പദ്ധതതിയതിന് കരീെതിൽ ൊംസ്ക്കാരതിക 
കാരത്യ ഡയറക്െകററ്റ്  keralaculture.
org എന്ന കപരതിൽ ഒരു സവബ്്െറ്റ് 
ഉണ്ാക്കുകയും ൊംസ്ക്കാരതികകാത്വങ്ങളുസെ 
വരീഡതികയാകളും വ തിവ തിേ ൊംസ്ക്കാരതിക 
വരീക്ഷണങ്ങളും ഉള്സക്ാള്ളതിച് ഇതതിസന 
പരതിഷ്ക്രതിച തിട്ടുമുണ്്. ഭാരത് ഭവന്, പുരാവെ്ത, 
പുരാകരഖ വകുപ്പുകളുമായതി െംകയാജതിച് 2017 
ഒക്കൊബര് 14 മുതൽ 16 വസര ന്യൂഡൽഹതിയതിൽ 
്പതൃകകാത്വം എന്ന കപരതിൽ ൊംസ്ക്കാരതിക 
വ തിനതിമയ പരതിപാെതികള് വകു്പെ് െംഘെതി്പെ തിച്ചു.

കകരള സംസ്ാന െലചടി് 
വടികസന കകാര്പ്കറഷന്
2017-18 ൽ കകരള െംസ്ാന െലച തി് 
വ തികെന കകാര്്പെകറഷന് െ തിറ്റൂരതിലുള്ള 
െ തി്ാജ്ല തി തരീകയറ്ററതിസന രണ്് ഭാഗങ്ങളാക്തി 
കവര്തതിരതിച്ചുള്ള ആധുനരീകരണ കജാല തികള് 
ആരംഭതിച്ചു. 2017 ഡതിെംബകറാടുകൂെതി 
തതികയറ്റര് പ്രദര്ശനത്തിനായതി തറക്ാനാകും. 
കതിഫ്ബ തിയുസെ െഹായകത്ാടുകൂെതി ൊംസ്ക്കാരതിക 
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കാരത്യ വകു്പെ തിന് കരീെതിൽ കകരളത്തിസല എലൊ  
ജതിലെകളതിലും ൊംസ്ക്കാരതിക െമുചയങ്ങളുസെ 
നതിര്മ്ാണം, തതിരുവനന്പുരം െ തി്ജ്ല തി 
സ്റ്റുഡതികയാ ഫതില തിം െതിറ്റതിയാക്തി മാറ്റൽ, കകരള 
െംസ്ാന െലച തി് അക്ാദമതിക്കുകവണ്തി കകരളം 
മുഴുവന് 100 തരീകയറ്ററുകളുസെ നതിര്മ്ാണം, 
തതിരുവനന്പുരം െ തി്ാജ്ല തി സ്റ്റുഡതികയായതിൽ 
വ തിവ തികോകദ്ശത്യ ൊംസ്ക്കാരതികകാത്വ െമുചയ 
നതിര്മ്ാണം തെങ്ങതിയ 4 പ്രോന കപ്രാജക്ടുകള് 
നെ്പെ തിലാക്കുന്നതതിനള്ള പ്രകതത്യക ഉകദ്ശത്യ 
മാേത്യമമായതി (Special purpose vehicle) 
െര്ക്ാര് KSFDC സയ തതിരസഞ്ഞടുത്തിട്ടുണ്്. 
ഡതി.പ തി.ആര് തയ്ാറാകക്ണ് ഏജന്െതികസള 
തതിരസഞ്ഞടുക്കുന്നതതിനള്ള സെണ്ര് പ്രക്രതിയ 
അന്തിമ ഘട്ടത്തിലാണ്.

വാസ്തു വ ടിദ്യാ ഗുരുകുലം 
പര്രാഗത ശതിൽ്പെവ തിദത്യയും അനബന്ധ 
വ തിഷയങ്ങളും കപ്രാത്ാഹതി്പെ തിക്കുകയും 
െംരക്ഷ തിക്കുകയും സെയ്യുന്ന െര്ക്ാരതിന 
കരീെതിലുള്ള ഇന്ത്യയതിസല തസന്ന ഒകരസയാരു 
സ്ാപനമാണ് വാെ്ത വ തിദത്യ ഗുരുകുലം. 
ഭാരത  െര്ക്ാറതിസറെ മനഷത്യ വ തിഭവകശഷ തി 
വ തികെന മ�ാലയം വാെ്തവ തിലും മറ്റ് 
അനബന്ധ വ തിഷയങ്ങളതിലുമുള്ള അംഗരീകൃത 
കനാഡൽ ഏജന്െതിയായതി വാെ്ത വ തിദത്യാ 
ഗുരുകുലസത് അംഗരീകരതിച തിട്ടുണ്്. വാെ്തവ തിദത്യാ 
ഗുരുകുലസത് ഒരു കദശരീയ ഇന്സ്റതിറ്റ്യൂട്ട് 
ആയതി ഉയര്ത്ന്നതതിനള്ള നെപെതിക്രമങ്ങള് 
പുകരാഗമതിക്കുന്നു. വാെ്തവ തിദത്യയതിലും 
ചുമര്െ തി്കലയതിലും 5 അക്ാദമതിക് 
കകാെ്സുകള് വാെ്തവ തിദത്യാ ഗുരുകുലം 
നെത്ന്നു.  വാെ്തവ തിദത്യാ ഗുരുകുലത്തിസല 
ആസക വ തിദത്യാര്ത്ഥതികളുസെ എണ്ം 250 ആണ്. 
കക� ഗവസമെന്റും യു്ണറ്റഡ് കനഷന്െ് 
ഡവലപ്സമറെ് കപ്രാഗ്ാമും അവരുസെ വ തികനാദ 
െഞ്ാര കപ്രാജക്ടുകള് നെ്പെ തിലാക്കുന്നതതിനള്ള 
കക�ബ തിന്ദുവായതി ആറന്മുള ഗ്ാമസത് 
സതരസഞ്ഞടുത്തിട്ടുണ്്. ഇന്ത്യയതിൽ അവര് 
31 ഗ്ാമങ്ങള് തതിരസഞ്ഞടുത്തിട്ടുണ്്. ആ 
പട്ടതികയതിസല പ്രമുഖമായ ൊംസ്ക്കാരതിക 
്പതൃക ഗ്ാമങ്ങളതിസലാന്നാണ് ആറന്മുള. 
പ്രെ്തത കപ്രാജക്െ് നെ്പെ തിലാക്കുന്നതതിനള്ള 
ഏജന്െതിയായതി ഗുരുകുലസത് 
തതിരസഞ്ഞടുത്തിട്ടുണ്്. വ തികനാദ െഞ്ാര 
വകു്പെ തിനകവണ്തി കകരളത്തിസല എലൊ പാര്രത്യ 
ശതിൽ്പെവ തിദത്യാ നതിര്മ്തിതതികളും കഡാകയുസമറെ് 

സെയ്യുന്നത് വാെ്തവ തിദത്യാ ഗുരുകുലമാണ്. 
െംസ്ാന നഗരാസൂ്ണ വകു്പെ തിനകവണ്തി 
ആലപ്പുെയുസെയും തലകശ്രതിയുസെയും 
സഹറതികറ്റജ് ലൈാന് വാെ്തവ തിദത്യാ ഗുരുകുലം 
തയ്ാറാക്തിയതിട്ടുണ്്. ദക്ഷ തികണന്ത്യയതിസല 
സതരസഞ്ഞടുത് 50 പ്രോനസ്പെട്ട ശതിൽ്പെ 
നതിര്മ്തിതതികസള ഗുരുകുലം കഡാക്യൂസമറെ് 
സെയ്തിട്ടുണ്്. കകരള കലാമണ്ലത്തിസറെയും 
ആലപ്പുെ എെ്.ഡതി കകാകളജതിസറെുയും 
ചുമര് െ തി്ങ്ങളുസെ നവരീകരണ കജാല തികള് 
പൂര്ത്രീകരതിച തിട്ടുണ്്.

സംസ്ാന സര്വേവടിജ്ാന 
കകാശ പ്സടിദ്ധരീകരണ 
ഇന്സ്റടിറ്യൂട്് 
 
2017-18 വര്ഷത്തിൽ െംസ്ാന 
െര്വ്വവ തിജ്ാന കകാശ പ്രെതിദ്ധരീകരണ 
ഇന്സ്റതിറ്റ്യൂട്ട് വ തിശത്വൊഹതിതത്യ 
വ തിജ്ാനകകാശത്തിസറെ പത്ാം വാലത്യം 
പ്രെതിദ്ധരീകരതിച്ചു. സപാതവ തിജ്ാനകകാശം 
17 -ാം വാലത്യം തയ്ാറാക്കുന്ന കജാല തികള് 
പുകരാഗമതിക്കുന്നു. കൂൊസത നവൊകങ്തതിക 
വ തിദത്യാവ തിജ്ാന കകാശത്തിസറെയും കകരള 
വ തിജ്ാനകകാശത്തിസറെയും പ്രെതിദ്ധരീകരണ 
കജാല തികള് ആരംഭതിച തിട്ടുണ്്. 

കകരള സാഹടിത്യ അക്ാദമടി 
മലയാള ഭാഷയുസെയും ൊഹതിതത്യത്തിസറെയും 
കപ്രാത്ാഹനത്തിനം വ തികെനത്തിനമായതി 
സ്ാപ തിതമായ ഒരു െത്വയംഭരണ സ്ാപനമാണ് 
കകരള ൊഹതിതത്യ അക്ാദമതി. അക്ാദമതിയുസെ 
വജ്രജൂബ തില തി ആകഘാഷങ്ങളുസെ ഭാഗമായതി 
സതലുങ്്, കന്നഡ, തമതിെ്, സകാങ്തിണതി, മലയാളം 
ഭാഷകളതിസല പ്രമുഖരായ എഴുത്കാസര 
പസങ്ടു്പെ തിച്ചുസകാണ്് 2016 നവംബറതിൽ 
ശതിൽ്പെശാല െംഘെതി്പെ തിച്ചു. വ തിദത്യാര്ത്ഥതികള്ക്ായതി 
അക്ാദമതി 2016 ഡതിെംബര് 27 മുതൽ 
30 വസര െംസ്ാനതല വ തിദത്യാരംഗം 
െര്കഗ്ാത്വം നെത്തി. 2017 ജനവരതിയതിൽ 
ദക്ഷ തികണന്ത്യന് ഭാഷകളതിസല പ്രമുഖ കവ തികസള 
പസങ്ടു്പെ തിച്ചുസകാണ്് ദക്ഷ തികണന്ത്യന് കവ തിതാ 
തര്ജ്തിമയതിൽ 4 ദതിവെസത് ശതിൽ്പെശാല 
അക്ാദമതി െംഘെതി്പെ തിച്ചു. അന്ാരാഷ്ട്ര 
നാെകകാത്വത്തിസറെ ഭാഗമായതി 
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സാമ്പത്തിക അവല�ാകനം 2017, ലകരള സംസ്ാന ആസൂത്രണ ല�ാര്ഡ്  

നാെകരെനയതിൽ അഞ്ചുദതിവെസത് ശതിൽ്പെശാല 
െംഘെതി്പെ തിച്ചു. 

കകരള സംഗരീത നാെക 
അക്ാദമടി 
െംഗരീതം, നൃത്ം, നാെകം, കഥകളതി, നാെന് 
കലകള് എന്നരീ കമഖലകളതിൽ െംസ്ാനത്തിസറെ 
ൊംസ്ക്കാരതിക ്പതൃകം െംരക്ഷ തിച് 
പരതികപാഷ തി്പെ തിക്കുന്നതതിനകവണ്തി കകരള 
െംഗരീത നാെക അക്ാദമതി സ്ാപ തിക്സ്പെട്ടു. 
2016 ഒക്കൊബര് 30 മുതൽ നവംബര് 5 വസര 
സെ്് സമകമ്ാറതിയൽ െംഗരീത കകാകളജുമായതി 
െഹകരതിച് െംഗരീത നാെക അക്ാദമതി 
“നാെത്യ്കരളതി” കഥകളതി ഉത്വം െംഘെതി്പെ തിച്ചു. 
പ്രെ്തത ഉത്വത്തിൽ  പ്രമുഖ കഥകളതി 
കലാകാരന്ാരുസെ കഥകളതിയും സെമതിനാറുകളും 
അവതരതി്പെ തിച്ചു. 2016 നവംബര് 4 മുതൽ 6 വസര 
ഷഡ്കാല കഗാവ തിന് മാരാര് െംഗരീകതാത്വം 
എറണാകുളം ജതിലെയതിൽ െംഘെതി്പെ തിച്ചു. 2017 
സഫബ്രുവരതി 5 മുതൽ 8 വസര െതി.എം.എെ് 
കകാകളജതിൽ “ശ്രുതതി പഞ്മം” െത്വരവാകദത്യാത്വം 
െംഘെതി്പെ തിച്ചു. ഒന്പതാമത് അന്ാരാഷ്ട്ര 
നാെകകാത്വം 2017 സഫബ്രുവരതി 20 മുതൽ 28 
വസര തൃശ്ശൂരതിൽ െംഘെതി്പെ തിച്ചു. 15 അന്ര്കദശരീയ 
നാെകങ്ങളും 8 കദശരീയ നാെകങ്ങളും 7 മലയാളം 
നാെകങ്ങളും 9 ദതിവെസത് പരതിപാെതിയതിൽ 
അവതരതി്പെ തിച്ചു.

കകരള ലളടിതകലാ അക്ാദമടി 
കലാകാരന്ാരുസെ പ്രകതത്യകതിച്ചും 
െ തി്കാരന്ാരുസെയും ശതിൽ്പെ തികളുസെയും 
കലാവാെനകസള പരതികപാഷ തി്പെ തിക്കുന്ന 
പരതിപാെതികളാണ് കകരള ലളതിതകലാ 
അക്ാദമതി നെ്പൊക്തി വരുന്നത്. പ്രദര്ശനങ്ങള് 
െംഘെതി്പെ തിക്കുവാന് കലാകാരന്മാര്ക്് 
േനെഹായവം ലളതിതകലാ വ തിദത്യാര്ത്ഥതികള്ക്് 
കസ്കാളര്ഷ തിപ്പും അക്ാദമതി നൽകതി വരുന്നു. 
‘2017 പാവായതിൽ സഫസ്റതിസറെ’ ഭാഗമായതി 
കകാെതികക്ാസട്ട പാവായതിൽ ഒരു ദതിവെസത് 
െ തി്കലാ കത്യാ്് അക്ാദമതി െംഘെതി്പെ തിച്ചു. 
ഏകകദശം 50 കലാകാരന്മാര് ഇതതിൽ 
പസങ്ടുത്. 2017 സമയ് 4 മുതൽ 6 വസര 
കദശരീയ കാര്ട്ടൂണ് കത്യാ്് െംഘെതി്പെ തിച്ചു. 
എറണാകുളം ദര്ബാര്ഹാള് കലാകക�യതിൽ 
ജൂ്ല 14 മുതൽ 23 വസര െമനത്വയ 
എന്ന കപരതിൽ പത്് ദതിവെസത് കലാ 

ൊംസ്ക്കാരതിക പരതിപാെതികള് െംഘെതി്പെ തിച്ചു. 
ഭ തിന്നല തിംഗക്ാര്, കഗാ്വര്ഗ്ക്ാര് തെങ്ങതി 
പാര്ശത്വവൽക്രതിക്സ്പെട്ട വ തിഭാഗങ്ങളതിസല 
കലാകാരന്മാര് ഇതതിൽ പസങ്ടുത്. 40 
ഭ തിന്നല തിംഗ വ തിഭാഗത്തിൽസ്പെട്ടതം 18 കഗാ്വര്ഗ് 
വ തിഭാഗത്തിൽസ്പെട്ട കലാകാരന്മാരും ഉള്സ്പെസെ 
250 ഓളം കലാകാരന്മാര് ഇതതിൽ പസങ്ടുത്. 
വ തിദത്യാര്ത്ഥതികസള ശതിൽ്പെ നതിര്മ്ാണത്തിലും 
െ തി്കലയതിലും ആകര്ഷ തിക്കുന്നത് ലക്ഷത്യമതിട്ട് 
െര്ക്ാര് െ്കൂളുകളതിൽ െ തി്കലാ 
കത്യാമ്കളും ശതിൽ്പെ നതിര്മ്ാണവം അക്ാദമതി 
െംഘെതി്പെ തിക്കുന്നു. 

കകരള സംസ്ാന െലചടി് 
അക്ാദമടി 
മലയാളത്തിൽ നലെ െതിനതിമകള് 
കപ്രാത്ാഹതി്പെ തിക്കുന്നതതിനകവണ്തി 1998 ൽ കകരള 
െംസ്ാന െലച തി് അക്ാദമതി സ്ാപ തിച്ചു. 
െതിനതിമ, സെല തിവ തിഷന് രംഗസത്ക്കുറതിച്ചുള്ള 
നയപരതിപാെതികള് ആസൂ്ണം സെയ്യുന്നതതിൽ 
അക്ാദമതി ഗവസമെറെതിസന െഹായതിക്കുന്നു. 
അന്ര്കദശരീയ െലച തിക്ാത്വം, കദശരീയ 
െലച തിക്ാത്വം, അന്ര്കദശരീയ 
കഡാകയുസമറെറതി-ഹ്രെത്വ െലച തി്കമള 
എന്നരീ മൂന്ന് െലച തിക്ാത്വങ്ങളാണ് 
കകരള െംസ്ാന െലച തി് അക്ാദമതി 
പ്രോനമായും െംഘെതി്പെ തിക്കുന്നത്. 2017 
മാര്ച്  18 മുതൽ 21 വസര അക്ാദമതി 
കദശരീയ െലച തി്ങ്ങള് പ്രദര്ശതി്പെ തിച്ചു. ഫതില തിം 
സൊ്െറ്റതികള്, െ്കൂളുകള്, കകാകളജുകള്, 
ൊംസ്ക്കാരതിക െംഘെനകള് എന്നതിവയുമായതി 
െഹകരതിച്  ടൂറതിംഗ് ൊക്രീെ് (െഞ്രതിക്കുന്ന 
ഫതില തിം കഷാ) അക്ാദമതി െംഘെതി്പെ തിച്ചു. 
അക്ാദമതി സഫഡകറഷന് ഓഫ് ഫതില തിം 
സൊ്െറ്റതിയുമായതി െഹകരതിച് 2017 മാര്ച് 
6 മുതൽ 10 വസര കകാെതികക്ാെ് ൊകഗാര് 
തരീകയറ്ററതിൽ ആദത്യവനതിതാ അന്ര്കദശരീയ 
െലച തിക്ാത്വം െംഘെതി്പെ തിച്ചു. ഇന്ത്യന് 
െതിനതിമയതിസല പ്രമുഖ വനതിതാ വത്യക്തതിതത്വങ്ങളുസെ 
ൊന്നതിദ്ധത്യം െലച തിക്ാത്വത്തിസറെ 
മുഖത്യാകര്ഷണമായതിരുന്നു. 2017 ജൂണ് 16 
മുതൽ 20 വസര പത്ാമത് അന്ര്കദശരീയ 
കഡാകയുസമറെറതി – ഹ്രെത്വ െലച തിക്ാത്വം 
തതിരുവനന്പുരത്് െംഘെതി്പെ തിച്ചു. ഇതതിൽ 1500 
പ്രതതിനതിേതികള് പസങ്ടുക്കുകയും 218 െലച തി്ങ്ങള് 
പ്രദര്ശതി്പെ തിക്കുകയും സെയ്ത. െ തി്ാഞ്ജല തി 
സ്റ്റുഡതികയായതിൽ സ്തിരം തരീകയറ്റര് സഫസ്റതിവൽ 
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കകാംലൈസൈ് കെക്കൂട്ടസത് കതിന്ഫാ പാര്ക്തിൽ 
അന്ര്കദശരീയ െലച തി് പഠന ഗകവഷണ 
കക�ം/ഡതിജതിറ്റൽ ആര്്ക്വ തിസറെയും 
നതിര്മ്ാണം എന്നതിവയും  ആരംഭതിച തിട്ടുണ്്.

ഗുരുകഗാപടിനാഥ് നെന ഗ്ാമം 
വട്ടിയൂര്ക്ാവ്
വ തിവ തിേ ഇന്ത്യന് നൃത്രൂപങ്ങളുസെ ഒരു 
പഠന, പരതിശരീലന ഗകവഷണ കക�മായാണ്  
ഗുരുകഗാപ തിനാഥ് നെന ഗ്ാമം സ്ാപ തിതമായത്. 
പ്രാഗൽഭത്യമുള്ള കുട്ടതികള്ക്് നൃത്രൂപങ്ങളുസെയും 
െംഗരീകതാപകരണങ്ങളുസെയും പരതിശരീലന 
ക്ാസുകള് നെനഗ്ാമം നെത്തി വരുന്നു. 
കകരളത്തിസല നൃത്രൂപങ്ങസള കുറതിച്ചുള്ള 
സെമതിനാറുകളും ഇവ തിസെ സ്തിരമായതി നെത്തി 
വരുന്നു. 2017-18 വര്ഷത്തിൽ െ തിലസ്ാല തി 
തരീയറ്റര്, െംഗരീകതാപകരണങ്ങള്, 
മ്യൂെതിയത്തിസറെ ചുറ്റുമതതിൽ എന്നതിവ നവരീകരതിച്ചു. 
2017 സഫബ്രുവരതി 9 ന് “അന്ര്കദശരീയ മ്യൂെതിയ 
ശതിൽ്പെശാല” െംഘെതി്പെ തിച്ചു. കദശരീയ നൃത് 
മ്യൂെതിയസത് അന്ാരാഷ്ട്ര നതിലവാരത്തികലക്് 
ഉയര്ത്ന്നതതിനള്ള മാര്ഗ്കരഖ 
തയ്ാറാക്കുകയായതിരുന്നു ശതിൽ്പെശാലയുസെ 
മുഖത്യലക്ഷത്യം. ആെ്ട്രതിയ, ആെ്കട്രല തിയ 
തെങ്ങതിയ രാജത്യങ്ങളതിൽ നതിന്നുള്ള വ തിദഗ്ര് 
ഉള്സ്പെസെ ഏകകദശം 40 മ്യൂെതിയ െജ്രീകരണ 
വ തിദഗ്ര് ശതിൽ്പെശാലയതിൽ പസങ്ടുത്. 
2017 സഫബ്രുവരതി 7 മുതൽ 12 വസര കദശരീയ 
നൃകത്ാത്വം െംഘെതി്പെ തിച്ചു. ഇതതിൽ ഒഡരീഷ, 
മണതിപ്പൂര്, കര്ണ്ാെകം, തമതിെ്നാെ്, കകരളം 
എന്നതിവ തിെങ്ങളതിൽ നതിന്നുള്ള നൃത്െംഘങ്ങള് 
പസങ്ടുത്. 2017 ജനവരതിയതിൽ കകരളനെനം 
ഒന്നാംഘട്ട കഡാകയുസമകറെഷന് പൂര്ത്രീകരതിച്ചു.

സംസ്ാന ബാലസാഹടിത്യ 
ഇന്സ്റടിറ്യൂട്് 
െംസ്ാന ബാലൊഹതിതത്യ ഇന്സ്റതിറ്റ്യൂട്ട് 
മലയാള ഭാഷയതിൽ ബാലൊഹതിതത്യത്തിനള്ള 
പുസ്തകങ്ങള് പ്രെതിദ്ധരീകരതിക്കുകയും അവയുസെ 
െത്വരീകാരത്യത വര്ദ്ധതി്പെ തിച് ജനപ്ര തിയമാക്കുകയും 
സെയ്യുന്നു. കുട്ടതികള്ക്ായതി ‘തളതിര്’ എന്ന 
മാെതിക ഇന്സ്റതിറ്റ്യൂട്ട് പ്രെതിദ്ധരീകരതിക്കുന്നു. 
കുട്ടതികളതിസല വായനാശരീലവം െര്ഗ്ാത്കതയും 
വര്ദ്ധതി്പെ തിക്കുന്നതതിന് ആവശത്യമായ 
വ തിവ തിേ പരതിപാെതികളും കുട്ടതികളതിസല 

ൊഹതിതത്യാഭതിരുെ തി കപ്രാത്ാഹതി്പെ തിക്കുന്നതതിനള്ള 
മത്രങ്ങളും ഇന്സ്റതിറ്റ്യൂട്ട് ഏസറ്റടുത് 
നെത്ന്നു. ഇന്സ്റതിറ്റ്യൂട്ടതിസറെ പ്രോന 
പ്രവര്ത്നങ്ങളതിസലാന്നാണ് 2016 
നവംബറതിൽ സതസരസഞ്ഞടുത് െ്കൂളുകളതിൽ 
െംഘെതി്പെ തിച ‘അക്ഷരയാ്’. കുട്ടതികള്ക്തിെയതിൽ 
മാതൃഭാഷാ കനേഹം പകരുകയും വായനാശരീലം 
കപ്രാത്ാഹതി്പെ തിക്കുകയുമായതിരുന്നു ഈ 
പരതിപാെതിയുസെ ലക്ഷത്യം. ഈ പദ്ധതതിയതിലൂസെ 
കുട്ടതികള്ക്് നലെ പുസ്തകങ്ങള് കുറഞ്ഞ വ തിലയ്ക് 
നൽകതി. ഇന്സ്റതിറ്റ്യൂട്ട് 2017 ൽ 8 ജതിലെകളതിൽ 
അവേതിക്ാല കത്യാ്്  (െര്ഗ് വെന്ം ) നെത്തി. 
നാെകം, കവ തിത, കഥ, െ തി്രെന, മരീഡതിയ, 
ശാെ്്ം, പരതിസ്തിതതി തെങ്ങതിയവയായതിരുന്നു 
കത്യാ് തിസല 7 വ തിഷയങ്ങള്. രാഷ്ട്രരീയ മാേത്യമതിക് 
ശതിക്ഷാ അഭതിയാന് , ്ലബ്റതി കൗണ്െതിൽ 
എന്നതിവ മുകഖന നെത്തിയ പുസ്തകകമളകളതിലൂസെ 1
കകാെതി രൂപ വ തിലയുള്ള പുസ്തകങ്ങള് വ തിറ്റെതിക്ാന് 
ഇന്സ്റതിറ്റ്യൂട്ടതിന് കെതിഞ്ഞു. 

സംസ്ാന ഭാഷാ ഇന്സ്റടിറ്യൂട്് 
ഒരു അക്ാദമതിക പുസ്തക പ്രൊേക 
ഏജന്െതിയായ കകരള െംസ്ാന ഭാഷാ 
ഇന്സ്റതിറ്റ്യൂട്ട് പ്രാകദശതിക വ തികെനത്തിസറെ 
കദശരീയ നയത്തിസറെ ഭാഗമായതി 1968 ലാണ് 
സ്ാപ തിതമായത്. 2017 ജൂ്ല വസര 4260 
വ തിജ്ാന ൊഹതിതത്യ പുസ്തകങ്ങള് ഇന്സ്റതിറ്റ്യൂട്ട് 
പ്രെതിദ്ധരീകരതിച്ചു. ഭരണരംഗത്് മലയാള ഭാഷ 
ഉപകയാഗതിക്കുന്നതതിന് ഉകദത്യാഗസ്ര്ക്ായതി ഒരു 
സമാ്ബൽ ആ്പെ് ഇന്സ്റതിറ്റ്യൂട്ട് വ തികെതി്പെ തിച്ചു. 
സ്ൽസെക്്, ഗ്ാമര് സെക്് ഉള്സ്പെസെ മലയാളം 
ക്്യൂട്ടതിംഗ്, മലയാളം കഫാണ്ടുകള് നതിര്മ്തിക്ൽ, 
ഇ-കകാകമെ്െതിലൂസെ പുസ്തകങ്ങളുസെ വ തിൽ്പെന 
എന്നതിവയ്കായതി െതി-ഡാക്കുമായതി െഹകരതിച് 
ഇന്സ്റതിറ്റ്യൂട്ട് പ്രാരംഭ കജാല തികള് ആരംഭതിച തിട്ടുണ്്.
 

മാര്ഗടി 
കഥകളതി എന്ന കലാരൂപത്തിസറെ 
പരതികപാഷണത്തിനായതി 1970 ൽ 
സ്ാപ തിക്സ്പെട്ട സ്ാപനമായ മാര്ഗതി, 
കഥകളതി, കൂെതിയാട്ടം, നങ്ങത്യാര്കൂത്് തെങ്ങതിയ 
കലകസള കപ്രാത്ാഹതി്പെ തിക്കുന്ന ഒരു 
ൊംസ്ക്കാരതിക കക�മായതി മാറതിയതിരതിക്കുന്നു. 
കളതികയാഗ (സട്രയതിനതിംഗ് കം സപര്കഫാമതിംഗ് 
ഗ്രൂ്പെ്) മാതൃകയതിലാണ് സ്ാപനം 
പ്രവര്ത്തിച്ചുകപാരുന്നത്. കഥകളതി വ തിഭാഗത്തിൽ 
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സാമ്പത്തിക അവല�ാകനം 2017, ലകരള സംസ്ാന ആസൂത്രണ ല�ാര്ഡ്  

26 കലാകാരന്മാരുണ്്. ശനതിയാഴ്ചകളതിലും 
ഞായറാഴ്ചകളതിലും െ്കൂള് വ തിദത്യാര്ത്ഥതികള്ക്ായതി 
കഥകളതി, സെണ് എന്നതിവയതിൽ ൌജനത്യ 
പരതിശരീലനം നൽകുന്നു. കക� െംഗരീത നാെക 
അക്ാദമതിയുസെ െഹകരണകത്ാസെയാണ് 
കൂെതിയാട്ട വ തിഭാഗം പ്രവര്ത്തിക്കുന്നത്. 
കൂെതിയാട്ടസത് കപ്രാത്ാഹതി്പെ തിക്കുന്നതതിനായതി 
സെമതിനാറുകളും ക്ാസുകളും നെത്ന്നുണ്്. വര്ഷം 
കതാറും കകരളത്തിനകത്ം പുറത്മായതി 100 
ൽ കൂടുതൽ കഥകളതി, കൂെതിയാട്ടം പരതിപാെതികള് 
അവതരതി്പെ തിച തിട്ടുണ്്. 

കകരള സംസ്ാന ഗ്ന്ഥശാലാ 
കകൌണ്സടിൽ 
കകരള െംസ്ാന ഗ്ന്ഥശാല കൗണ്െതിൽ 
ഗ്ന്ഥശാലകളുസെ ഒരു െംകയാജതിത 
െ�ദായം ആവ തിഷ്കരതിക്കുവാന് തങ്ങളുസെ 
വ തിവ തിേങ്ങളായ പ്രവര്ത്നങ്ങളതിലൂസെ 
ശ്രമതിക്കുന്നു. കകരള പബ് തിക് ്ലബ്റരീെ് 
ആക്െ് 1989 പ്രകാരമുള്ള വ തിവ തിേങ്ങളായ 
പ്രവര്ത്നങ്ങളും ൊമൂഹതിക പ്രെക്തതിയുള്ള 
മറ്റ് പ്രവര്ത്നങ്ങളും ഈ സ്ാപനം 
ഏസറ്റടുത് നെത്ന്നു. ഗ്ന്ഥശാലാ കെവനം 
ൊര്വ്വ്തികമാക്കുക, വ തിവര കശഖരണത്തിനായതി 
ആധുനതിക ൌകരത്യസമാരുക്കുക, പഠതിക്ാന് 
കമാശമായ കുട്ടതികളുസെ പഠന നതിലവാരം 
സമചസ്പെടുത്ക, െ്്രീകള്ക്കും കുട്ടതികള്ക്കും 
വൃദ്ധന്മാര്ക്കും തെവകാര്ക്കും പ്രകതത്യക 
ഗ്ന്ഥശാലാ കെവനങ്ങള് ലഭത്യമാക്കുക 
എന്നതിവയാണ് ഗ്ന്ഥശാലാ കൗണ്െതില തിസറെ 
പ്രോന പ്രവര്ത്നങ്ങള്. മാതൃകാ ഗ്ാമരീണ 

ഗ്ന്ഥശാലകള്, 14 ജതിലെകളതിസലയും അക്ാദമതിക 
പഠന കക�ങ്ങള്, 15 ജയതിലുകളതിസല  ജയതിൽ 
്ലബ്റതി കെവനങ്ങള് എന്നതിവയതിലൂസെയാണ് 
െംസ്ാന ഗ്ന്ഥശാലാ കൗണ്െതിൽ ഇതതിസറെ 
കെവനങ്ങള് നൽകുന്നത്. അേതികമായതി 
മൂന്ന് ജയതിലുകളതിലും , 5 ജുവ്നൽ കഹാം 
്ലബ്റതികളും, 7 ആശുപ്തി ്ലബ്റതികളും, 
4 അനാഥാലയ ്ലബ്റതികളും ഉള്സ്പെടുത്തി 
െംസ്ാന ഗ്ന്ഥശാലാ കൗണ്െതിൽ ഇതതിസറെ 
കെവനങ്ങള്  വത്യാപ തി്പെ തിക്ാന് ലക്ഷത്യമതിടുന്നു.

മലയാളം മടിഷന് 
പ്രവാെതി മലയാളതികളുസെ കുട്ടതികള്ക്് മലയാള 
ഭാഷാ പഠനം ൊേത്യമാക്കുന്നതതിനം കകരള 
െംസ്കാരം പരതിെയസ്പെടുത്ന്നതതിനമായതി 
2009  ജനവരതി 19 ന് സ്ാപ തിക്സ്പെട്ടതാണ് 
മലയാള മതിഷന്.  മതിഷന് 10 വര്ഷ   കാലയളവള്ള 
4 കകാെ്സുകളുസെ പാഠത്യപദ്ധതതിയാണുള്ളത്. 
കണതിസക്ാന്ന എന്ന കപരതിലുള്ള െര്ട്ടതിഫതിക്റ്റ് 
കകാെ്െ് (2 വര്ഷം), സൂരത്യകാന്തി ഡതികലൈാമ 
കകാെ്െ് (2 വര്ഷം), ആ്ൽ ഹയര് ഡതികലൈാമ 
കകാെ്െ് (3 വര്ഷം), നരീലക്കുറുഞ്ഞതി െരീനതിയര് 
ഡതികലൈാമ കകാെ്െ് (3 വര്ഷം). 2016-17 -ൽ, 
മതിഷന് യു.സക.യതിലും കു്വറ്റതിലും 
പ്രവര്ത്നങ്ങള് തെങ്ങുന്നതതിനള്ള പ്രാരംഭ 
നെപെതി െത്വരീകരതിചത കൂൊസത തമതിെ്നാട്ടതിൽ ഒരു 
പുതതിയ പഠനകക�ം ആരംഭതിക്കുകയും സെയ്ത. 
 

വ തികദശ കുെതികയറ്റവം വ തികദശത് നതിന്ന് കതിട്ടുന്ന 
വരുമാനവം കകരള കമാഡൽ ഡവലപ്മറെതിസറെ  
രണ്ടു സുപ്രോന ഘെകങ്ങളാണ്. 
െംസ്ാനത്തിസറെ ൊ്ത്തിക ൊമൂഹതിക 
ജരീവ തിതത്തിൽ വ തികദശ കുെതികയറ്റം എന്ന പ്രകയാഗം 
നതിര്ണ്ായകമായ പങ്കു വഹതിക്കുന്നു. കജാല തിക്കു 
കവണ്തി രാജത്യത്തിസറെ പല െംസ്ാനങ്ങളതിൽ 

നതിന്നും കുെതികയറ്റമുസണ്ങ്തിൽ കപാലും  കജാല തി 
്നപുണത്യവം ൊഹെരത്യങ്ങള്ക്് ഇണങ്ങതി 
കജാല തി സെയ്യുന്ന വ തിഹതിതവം സതാെതിൽ  
കമഖലയതിൽ വരുന്ന ൊകങ്തതികമാറ്റങ്ങളും 
്കകാരത്യം സെയ്യുന്നതതിലും കകരളം മറ്റ് 
െംസ്ാനങ്ങസള അകപക്ഷ തിച് സമചസ്പെട്ട 
നതിലയതിലാണ്. ഇത് കകരളത്തിൽ നതിന്നും 

പ്വയാസഥി മലയയാളഥി കക്മം
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അദ്ധ്യായം 4, സയാമൂഹധ്സസവനം

കബയാക്്  4.4.1
13-യാം പദ്ധതഥിയടെ സമീപനം

• കലാകം മുഴുവനമുള്ള മലയാളതി പ്രവാെതികളുമായതി ഇെപാടുകള് ശക്തതിസ്പെടുത്സമന്ന് െംസ്ാന 
െര്ക്ാര് വത്യക്തമാക്തിയതിട്ടുണ്്. പ്രവാെതികള് നാട്ടതികലക്് അയയ്ക്കുന്ന പണം െംസ്ാനത്തിസറെ 
സമാത്ത്തിലുള്ള ൊ്ത്തിക വളര്ചയതിലും െ്ാദത്യ െത്വരുക്കൂട്ടലതിലും  െംഭാവന സെയ്തിട്ടുണ്്. 
യഥാര്ത്ഥത്തിൽ നാട്ടതികലക്കുവരുന്ന പണത്തിൽ, നതിന്നുള്ള വരുമാനം സകാണ്് കകരളത്തിൽ 
ഉത്പാദതി്പെതിക്കുന്ന  ഒരു നതിര ഭൗതതിക, ൊംസ്ക്കാരതിക, ഉത്പന്നങ്ങള്ക്് കൊദനം സൃഷ്തിചതിട്ടുണ്്. 
പ്രവാെതികള് കകരളത്തിലുള്ള അവരുസെ ബന്ധുക്കളാടും സുഹൃത്ക്കളാടും നതിലനതിര്ത്ന്ന ആത് 
ബന്ധം െംസ്ാനത്തിന് പലതരത്തിൽ, കകരളത്തിസല പുത തലമുറയ്ക് െംസ്ാനത്തിന പുറത്് 
സതാെതിൽ കസണ്ത്ന്നതതിന് ൊഹായതിക്കുന്നതള്സ്പെസെ, ഗുണകരമായതിട്ടുണ്്. 

• കകരള െമൂഹത്തിസറെ  ഒരു വലതിയ പരതികച്ഛദത്തിൽ പ്രവാെതികള് ഒരു പ്രോന ഭാഗമാകുന്നു. 
കകരളത്തിസറെ  െ്ദ്ഘെന, െമൂഹം, െംസ്ക്കാരം (ൊഹതിതത്യം, െംഗരീതം, െതിനതിമ, മതപരമായ 
െെങ്ങുകള്) എന്നതിവ ഉള്സ്പെടുന്ന ബഹുവതിേ മണ്ലങ്ങളതിൽ  അവര് െക്രതിയമായതി ഇെസപടുന്നു. 
അത്രസമാരു പശ്ാത്ലത്തിൽ പ്രവാെതികളതിസല അംഗങ്ങള്ക്് കകരളത്തിസല െംവാദങ്ങളതിലും 
ൊമൂഹതിക പ്രവര്ത്നങ്ങളതിലും പസങ്ടുക്ാസനാരവെരം സകാടുക്കുക എന്നത് വളസര പ്രോനസ്പെട്ട 
കാരത്യമാണ്. 

• പ്രവാെതികള്ക്കുകവണ്തി നയപരമായ പല ഇെസപെലുകളും ആരംഭതിക്ാന്  െംസ്ാനം ഉകദ്ശതിക്കുന്നുണ്്. 
കാലാകാലങ്ങളതിലുള്ള കുെതികയറ്റ െര്കവ്വകളും െംസ്ാനത്തിന പുറത് താമെതിക്കുന്ന കകരളരീയര്ക്ായതി 
ഒരു ഓണ് ്ലന്  തത്മയ സ്തിതതിവതിവര കണക്കു കശഖരവം (online real time data base) മുന്തിയ 
പരതിഗണനയതിലാണ്. അകതെമയംതസന്ന, കക� െര്ക്ാരതിസനാ്പെം െംസ്ാന െര്ക്ാരും 
വത്യക്തമാസയാരു കുെതികയറ്റ നയത്തിന രൂപം നൽകും. പതതിമൂന്നാം പദ്ധതതി കുെതികയറതിയവരതിൽ നതിയമ 
െഹായം ആവശത്യമുള്ളവര്ക്് അത നൽകാനള്ള നെപെതികള് എടുക്കും, വതികദശകത്ക്കു കപാകുന്നതതിന 
മുമ്ള്ള പരതിശരീലനത്തിലൂസെ കാരത്യകശഷതിയുള്ളവര്ക്് ്നപുണത്യ വതികെനത്തിസറെ പാഠങ്ങള് 
നൽകും, പ്രെക്തമായ കരഖകളുസെ  ആേതികാരതിത സതളതിയതിക്ൽ കവഗത്തിസലന്ന് ഉറപ്പുവരുത്ം, 
ഇെനതിലക്ാരുകെയും കെവന ദാതാക്ളുകെയും (വതിമാനക്നതി കപാലുള്ളവ) പ്രവര്ത്നങ്ങള് 
നതിയ�തിക്കും.  കുെതികയറ്റക്ാര്ക്് ഗുണകരമാവന്ന ഇ  ഷൂറന്െതിനം ൊമൂഹതിക സുരക്ഷാ 
പരതിപാെതികള്ക്കും െംസ്ാനം രൂപം സകാടുക്കും, തതിരതിച്ചു വരുന്ന പ്രവാെതികള്ക്ായതി ഒരു െമഗ് 
പുനരേതിവാെ  പരതിപാെതി ആവതിഷ്ക്രതിക്കും.  

വ തികദശത്് കുെതികയറുന്നവര്ക്്  അനകൂലമാണ്.  
ഇതതിസറെ ഗുണം പ്രവാെതിമലയാളതികള് ജതി.െതി.
െതി രാജത്യങ്ങളതിൽ മാ്മലൊസത കലാകം 
മുഴുവനം വത്യാപ തിചതായതി കാണാം. സപാതകവ 
അന്ര്കദശരീയ കുെതികയറ്റം കുെതികയറുന്ന 
രാജത്യങ്ങള്ക്കും കുെതികയറതിയ രാജത്യങ്ങള്ക്കും 
വ തികെന െംഭാവന നെത്ന്നു. വ തികദശ 
മലയാളതികള് നാെതിസറെ പുകരാഗതതിയതിൽ 
വഹതിക്കുന്ന പങ്് കുടുംബതലത്തിലും, പ്രാകദശതിക/
ൊമൂഹതികതലത്തിലും, കദശരീയതലത്തിലും 
ദൃശത്യമാണ്.  6-ാമത് കകരള കുെതികയറ്റ 
െര്കവ്വ 2014 അനെരതിച് ഇന്ത്യയ്ക് പുറത്് 
താമെതിക്കുന്ന  വ തികദശ മലയാളതികള് 36.5 
ലക്ഷമാണ്.  ഇത് 2011 -ൽ 34.3 ലക്ഷംവം 

2008 -ൽ 33.5 ലക്ഷവമായതിരുന്നു. ഈ 
കാലയളവ തിൽ വ തികദശ കുെതികയറ്റ മലയാളതികള് 
24 ലക്ഷമാണ്.  ഇത് 2011 -ൽ 22.8 ലക്ഷ  
വം 2008 -ൽ 21.9 ലക്ഷവമായതിരുന്നു. ഈ 
എണ്ം കകരളത്തിൽ നതിന്നും വ തികദശത്് 
കുെതികയറതിയവരുസെ  കനസരയുള്ള 
വളര്ചസയയാണ് ചൂണ്തി കാണതിക്കുന്നത്.  ഈ 
കാലയളവ തിൽ തസന്ന വ തികദശത്നതിന്നും 
മെങ്ങതിസയത്തിയ പ്രവാെതികളുസെ എണ്ം 
12.52 ലക്ഷമാണ്.  ഇത്  2011-ൽ 11.5 ലക്ഷം 
2008-ൽ 11.6 ലക്ഷവമായതിരുന്നു.  പുതതിയ 
ൊകങ്തതിക കെതിവകള് കനെതിയവര്ക്് 
അവെരങ്ങള്കതിട്ടാത്ത കാരണം മെങ്ങതി 
വന്നതായതിട്ട് കാണുന്നത്. ഈ ൊഹെരത്യം 
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സാമ്പത്തിക അവല�ാകനം 2017, ലകരള സംസ്ാന ആസൂത്രണ ല�ാര്ഡ്  

• പതതിമൂന്നാം പദ്ധതതി െംസ്ാനത്തിന പുറത് താമെതിക്കുന്ന കകരളരീയരുസെ െംരംഭകതത്വം 
കപ്രാത്ാഹതി്പെതിക്കുന്നതതിന് ലക്ഷത്യമതിടുകയും അവരതിൽ നതിന്ന്  കകരളത്തിൽ നതികക്ഷപം കതടുകയും സെയ്യും. 
“മസ്തതിഷ്ക കൊര്ചസയ കനസര തതിരതിചാക്കുക” (reverse brain drain)എന്നതതിസന കകരളം െത്വാഗതം 
സെയ്യും, അറതിവ്, ൊകങ്തതിക വതിദത്യ, പരതിെയെ്ത്് എന്നതിവ െംസ്ാനകത്ക്് കുെതികയറ്റക്ാര് വെതി 
്കമാറ്റം സെയ്യും.  െംസ്ാനത്തിന പുറത് താമെതിക്കുന്ന കകരളരീയരുള്സ്പെടുന്ന െംഘങ്ങളസെ 
െംസ്ാനത്തിനകകത്ക്കും പുറകത്ക്കുമുള്ള ബതിെതിനസ്്, ൊംസ്ക്കാരതിക െന്ര്ശനങ്ങസള െംസ്ാനം 
കപ്രാത്ാഹതി്പെതിക്കും. ഇവരുള്സ്പെടുന്ന ആകഗാള ൊംസ്ക്കാരതികകാത്വത്തിസന പദ്ധതതി പതിന്തുണയ്ക്കും.

• മസറ്റാരു  നയ മുന്ഗണന കകരള വതികെന ഫണ്് (Kerala Development Fund) എന്ന കപരതിൽ (ഇന്ത്യാ 
വതികെന ഫണ്് എന്നതകപാസല) ലാകഭച്ഛയതിലൊസത്ാരു ട്രെ്റ്റ്  െംസ്ാനത്തിന പുറത് താമെതിക്കുന്ന 
കകരളരീയരതിൽനതിന്നും െംഘെനകളതിൽ നതിന്നും  ഫണ്് െത്വരൂപതിക്കുന്നതതിനായതി രൂപരീകരതിക്കും. ഇത് 
കകരളത്തിനള്ളതിസല ഉത്പാദന കമഖലകളുസെ വതികെനത്തിനായതി പ്രവാെതികളതിൽ നതിന്നും നതികക്ഷപം 
നെത്തിക്ാന് െഹായതിക്കും.. 

• ്െനയുസെ അനഭവം കാണതിക്കുന്നത് വതിശത്വാെകയാഗത്യമായതം രാജത്യത്തിന പുറത് 
താമെതിക്കുന്നവരതിൽ വതിശത്വാെമുള്ളതമായ ഒരു െര്ക്ാര് തങ്ങളുസെ മാതൃ രാജത്യത്സണ്ങ്തിൽ ഭൗതതികവം 
ോര്മ്തികവമായ പതിന്തുണ പ്രവാെതികളതിൽ നതിന്നും നതികക്ഷപ െമാഹരണത്തിനം ൊ്ത്തിക 
വതികെനം തത്വരതിതസ്പെടുത്ന്നതതിനം ലഭതിക്കുസമന്നതാണ്.

െംസ്ാനസത് സതാെതിൽ കമഖലയതിൽ പുതതിയ 
സതാെതിലവെരം സൃഷ് തികക്ണ് അവസ്യാണ്. 
മെങ്ങതിവരുന്ന വ തികദശതികളുസെ കെതിവകസള 
വ തിലയതിരുത്തി  സതാെതിൽ ലഭത്യമാക്കുന്ന 
െംവ തിോനം  സതാെതിൽ കമഖലയതിൽ സമചസ്പെട്ട 
മാറ്റം സൃഷ് തിക്ാന് െഹായതിക്കും. 

കകരളത്തടിടല ജടില് തടിരടിച്ചുള്ള 
വടികദശ മലയാളടികള്
ജതിലെ തതിരതിച്ചുള്ള കണക്നെരതിച് ഇന്ത്യയ്ക് 
പുറത്് താമെതിച തിട്ടുള്ള  വ തികദശ മലയാളതികളുസെ 
എണ്ത്തിൽ മലപ്പുറമാണ് ഒന്നാം സ്ാനം (7.56 
ലക്ഷം 2014 -ൽ). തതിരുവനന്പുരം (4.61 ലക്ഷം), 
കണ്ണൂര് (4 ലക്ഷം) എന്നരീ ജതിലെകളാണ്  രണ്ടും 
മൂന്നും സ്ാനത്്. കകരളത്തിസല ജതിലെ തതിരതിച്ചുള്ള 
വ തികദശ മലയാളതികളുസെ വ തിശദാംശങ്ങള് ചഥിത്ം 
4.4.1 -ൽ സകാടുത്തിട്ടുണ്്. 
 
2011-2014 കാലയളവ തിൽ പ്രവാെതി 
മലയാളതികളുസെ സമാത് വര്ദ്ധനവ് 2.22 
ലക്ഷമാണ്.   ജതിലെ തതിരതിച്   പരതികശാേതിചാൽ 
1.93 ലക്ഷം അേതിക പ്രവാെതി മലയാളതികള് 
കരഖസ്പെടുത്തി മലപ്പുറമാണ് ഒന്നാം സ്ാനത്്. 

പത്നംതതിട്ട (0.71 ലക്ഷം), എറണാകുളം 
(0.62 ലക്ഷം) മാണ് രണ്ടും മൂന്നും സ്ാനത്്. 
ജതിലെതതിരതിച്ചുള്ള പ്രവാെതി മലയാളതികളുസെ 
വര്ദ്ധനവ്/കുറവ്  ചഥിത്ം 4.4.2-ൽ 
സകാടുത്തിരതിക്കുന്നു. ജതിലെ/വര്ഷം തതിരതിച്ചുള്ള 
വ തികദശ മലയാളതികളുസെ വ തിശദാംശങ്ങള് 
അനുബന്ം 4.4.1-ൽ സകാടുത്തിരതിക്കുന്നു.

കകരളത്തടിൽ  നടിന്നുള്ള വടികദശ 
കുെടികയറ്ക്ാര്
കുറച് വര്ഷങ്ങളായതി കകരളത്തിൽ നതിന്നും വ തിവ തിേ 
രാജത്യങ്ങളതികലക്് കുെതികയറുന്ന മലയാളതികളുസെ 
എണ്ത്തിൽ കുറവ് കാണസ്പെടുന്നു.   1998-2003 
കാലഘട്ടവമായതി താരതമത്യം സെയ്യുക്ാള് 
2011-14-ൽ അേതിക കുെതികയറ്റക്ാരുസെ എണ്ം 
4.77 ലക്ഷത്തിൽ നതിന്നും 1.19 ലക്ഷമായതി 
കുറഞ്ഞതായതി കരഖസ്പെടുത്ന്നു. വ തിവ തിേ 
കാലഘട്ടത്തിൽ ജതിലെ തതിരതിച്ചുള്ള കുെതികയറ്റക്ാരുസെ 
കണക്് ചഥിത്ം 4.4.3 - കാണതിച തിരതിക്കുന്നു.  ജതിലെ 
തതിരതിച്ചുള്ള കുെതികയറ്റക്ാരുസെ വ തിശദാംശങ്ങള് 
അനുബന്ം  4.4.2-ൽ സകാടുത്തിരതിക്കുന്നു. 
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ചഥിത്ം 4.4.1
കേരളത്ഥിടല ജഥില് തഥിരഥിച്ചുള്ള വഥികദശ മലയയാളഥിേളുടെ വഥിശദയാംശങ്ങള്

ചഥിത്ം 4.4.2
ജഥില് തഥിരഥിച്ചുള്ള പ്വയാസഥി മലയയാളഥിേള്- 2011-2014
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ജടില് തടിരടിച്ചുള്ള വടികദശ 
കുെടികയറ്ക്ാര്
മലപ്പുറം, കണ്ണൂര്, കാെര്കകാഡ് ജതിലെകളതിൽ 
2008 കനക്ാള് 2014 ൽ പ്രവാെതികളുസെ 
അനപാതം കൂെതിയതിട്ടുണ്്. കകരളത്തിസറെ 
സമാത്ം പ്രവാെതികളുസെ 19 ശതമാനം ഉള്ള 
മലപ്പുറം ആണ്ഏറ്റവം കൂെതിയ അനപാതം 
കാണതിക്കുന്നത് . കണ്ണൂരതിസല പ്രവാെതി 

അനപാതം 12 ശതമാനമാണ് തതിരുവനന്പുരം, 
പാലക്ാെ്, തൃശ്ശൂര് ജതിലെകളതിൽ 2008 കനക്ാള് 
2014 ൽ പ്രവാെതികളുസെ അനപാതം കുറഞ്ഞു. 
9 ശതമാനത്തിൽ നതിന്ന് 3 ശതമാനമായതി 
കുറഞ്ഞ പാലക്ാൊണ് ഏറ്റവം കൂടുതൽ കുറവ് 
കരഖസ്പെടുത്തിയത്. ജതിലെതതിരതിച്ചുള്ള വ തികദശ 
കുെതികയറ്റക്ാരുസെവ തിശദാംശങ്ങള് ചഥിത്ം  
4.4.4-ൽ സകാടുത്തിരതിക്കുന്നു.    
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കകരളത്തടിൽ തടിരടിച്ചുവരുന്ന 
പ്വാസടികളുടെ എണ്ണം
മകേത്യഷത്യയതിസല െത്വകദശതി നയങ്ങളും കലാകം 
മുഴുവന് വത്യാപ തിച ൊ്ത്തിക അസ്തിരതയും മൂലം 
കകരളത്തികലക്് തതിരതിച്ചു വരുന്ന പ്രവാെതികളുസെ 
എണ്ം കൂെതിസക്ാണ്തിരതിക്കുകയാണ്. 1998 
സല 7.3 ലക്ഷത്തിൽ നതിന്ന് 2014 ൽ തതിരതിച്ചു 
വന്ന പ്രവാെതികളുസെ എണ്ം 12.5 ലക്ഷമായതി 

വര്ദ്ധതിച തിട്ടുണ്്. ചഥിത്ം. 4.4.5-ൽ കകരളത്തിൽ 
തതിരതിച്ചുവരുന്ന പ്രവാെതികളുസെ എണ്ത്തിലുള്ള 
കണക്് കാണതിക്കുന്നു.

ജതിലെ തതിരതിച്ചുള്ള വ തിശകലനം കാണതിക്കുന്നത് 
തതിരതിച്ചു വരുന്ന പ്രവാെതികളുസെ എണ്ത്തിൽ 
മലപ്പുറം ഒന്നാം സ്ാനത്ം തതിരുവനന്പുരം, 
കകാട്ടയം  എന്നതിവ രണ്ടും മൂന്നും സ്ാനത്മാണ്.  
തതിരതിച്ചു വന്ന മലയാളതികളുസെ ജതിലെ തതിരതിച്ചുള്ള  
വ തിവരം ചഥിത്ം. 4.4.6 -ൽ കാണതിക്കുന്നു. 

ചഥിത്ം 4.4.3
ജഥില് തഥിരഥിച്ചുള്ള കേരളത്ഥിടല കുെഥികയറ്റക്യാർ
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ജഥില്തഥിരഥിച്ചുള്ള വഥികദശ കുെഥികയറ്റക്യാരുടെവഥിശദയാംശങ്ങള്
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ചഥിത്ം 4.4.5
തഥിരഥിച്ചു വന്  പ്വയാസഥിേള് 
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വ തിശദാംശങ്ങള് അനുബന്ം 4.4.3- ൽ 
സകാടുത്തിരതിക്കുന്നു. 
 

രാജ്യം തടിരടിച് കജാല ടിടെയ്യുന്ന 
വടികദശ മലയാളടികള്
രാജത്യം തതിരതിച് കണക്ാക്തിയാൽ ഏറ്റവം കൂടുതൽ 

വ തികദശ മലയാളതികള്കജാല തിയതികലര്സ്പെട്ടതിരതിക്കു 
ന്നതായതി കരഖസ്പെടുത്തിയതിട്ടുള്ളത് യുഎ.ഇ-ലാണ് 
37.5 ശതമാനം. 21.8 ശതമാനം കരഖസ്പെടുത്തിയ 
ൌദതി അകറബത്യയാണ് രണ്ാം സ്ാനത്്. 
രാജത്യം തതിരതിച്ചുള്ള വ തികദശ കുെതികയറ്റക്ാരതിൽ 86.3 
ശതമാനവം പശ് തികമഷത്യയതിലാണ്.  കാനഡ, 
യു.സക മറ്റ് സതക്് കതിെക്ന് രാജത്യങ്ങളതികലാട്ടുള്ള 
കുെതികയറ്റക്ാരുസെ എണ്ം വര്ദ്ധതിച്ചു വരതികയാണ്. 

ചഥിത്ം 4.4.6
ജഥില് തഥിരഥിച്ചുള്ള പ്വയാസഥി മലയയാളഥിേള്- 2011-2014
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            അവലംബം: കകരളാ പ്വാസ സര്കവേ, 2014 സംസ്ാന ആസൂ്ണ കബാര്ഡ്്, കകരള സര്ക്ാര് 



418

സാമ്പത്തിക അവല�ാകനം 2017, ലകരള സംസ്ാന ആസൂത്രണ ല�ാര്ഡ്  

ചഥിത്ം 4.4.7
രയാജ്യം തഥിരഥിച് കജയാലഥിടചയ്യുന് പ്വയാസഥിേള് 

            അവലംബം:-എക്കണാമടിക്് ആറെ് സ്റാറ്ടിസ്റടിക്് ഡ്ടിപ്ാര്ട്്ടമറെ്

2008-2014 വസരയുള്ള  രാജത്യം തതിരതിച് കജാല തി 
സെയ്യുന്ന വ തികദശ മലയാളതികളുസെ വ തിവരം   
ചഥിത്ം. 4.4.7-ൽ സകാടുത്തിരതിക്കുന്നു.
 

കജാല ടി തടിരടിച്ചുള്ള വടികദശ 
മലയാളടികള്
കകരളത്തിസറെ മനഷത്യ വ തിഭവ കശഷ തി 
കലാകസത്വ തിസെയും വത്യാപ തിച്ചു കതിെക്കുന്ന 
ഒന്നാണ്. കജാല തി അകനത്വഷണത്തിസറെ 
രരീതതി അനെരതിച് വ തികദശ രാജത്യങ്ങളതിൽ 
കുെതികയറതി്പൊര്ക്കുന്നവരുസെ രരീതതിയതിൽ മാറ്റം 
വന്നതിരതിക്കുകയാണ്. 1970 കാലഘട്ടത്തിൽ 
വ തികദശ രാജത്യങ്ങളതിൽ കുെതികയറതി പാര്ത്തിട്ടുള്ള 
ആസക സതാെതിലാളതികളതിൽ ്വദഗ്ദ്ധത്യം ഉള്ളവര് 
കുറവായതിരുന്നു. നതിലവ തിൽ വ തിദഗദ്ധ സതാെതിൽ 

സെയ്യുന്നവരായ കഡാക്െര്മാര്, നെ്സുമാര്, 
എഞ് തിനരീയര്മാര്, വ തിവര ൊകങ്തതിക വ തിദഗ്ദ്ധര്, 
അദ്ധത്യാപകര് എന്നതിവരുസെ എണ്ം കൂെതിയതിട്ടുണ്്. 
വ തിവ തിേ രാജത്യങ്ങളതിൽ കജാല തി സെയ്യുന്ന വ തികദശ 
മലയാളതികസള സതാെതിൽ തതിരതിച്ചു കനാക്തിയാൽ 
11.85 ശതമാനം കപര് ്രൈവര് സതാെതിൽ 
സെയ്യുന്നവരാണ്. 10.99 ശതമാനം കെകളതിലും 
മറ്റും ൊേനങ്ങള് വ തിൽക്കുന്നവരും, 6.37 
ശതമാനം നെ്സുമാരും, 3.78 ശതമാനം 
എന്ജതിനരീയര്മാരും 2.23 ശതമാനം വ തിവര 
ൊകങ്തതിക വ തിദഗ്ദ്ധരും, 0.53 ശതമാനം 
കഡാക്െര്മാരുമാണ്. പ തിസന്നയുള്ള 64.25 
ശതമാനം കപര് ബ തിെതിനെ്, അദ്ധത്യാപന, 
ബാങ്് മുതലായ കമഖലകളതിൽ കജാല തികള് 
സെയ്യുന്നവരുമാണ്. 
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കഡാക്െര്മാരതിൽ നതിന്നും 14.39 ശതമാനവമായതി 
തതിരുവനന്പുരത്ള്ള വരാണ് 
കജാല തിക്ാരത്യത്തിൽ ഏറ്റവം മുന്നതിൽ 
നതില്കുന്നത്.  14.38 ശതമാനമുള്ള കകാട്ടയം 
രണ്ാം സ്ാനത്ം 14.34 ശതമാനമുള്ള 
എറണാകുളം മൂന്നാം സ്ാനത്മാണ്. 
വ തികദശ മലയാളതി കഡാക്െര്മാര് ഏറ്റവം കുറവ് 
എണ്ം കരഖസ്പെടുത്തിയത് വയനാട്ടതിലാണ്. 
നെ്സുമാരുസെ കാരത്യത്തിൽ, 23.73 
ശതമാനം കരഖസ്പെടുത്തിയ കകാട്ടയമാണ് 
ഒന്നാം സ്ാനത്്, 20.75 ശതമാനമുള്ള 
പത്നംതതിട്ട രണ്ാം സ്ാനത്ം 18.16 
ശതമാനം കരഖസ്പെടുത്തിയ എറണാകുളം 
മൂന്നാം സ്ാനത്മാണ്. എഞ് തിനരീയര്മാസര 
െംബന്ധതിച് 13.47 ശതമാനമുള്ള 
എറണാകുളത്തിനാണ് ആദത്യ സ്ാനം. 13.23 
ശതമാനമുള്ള തൃശ്ശൂരും, 10.11 ശതമാനമുള്ള 
കകാട്ടയവമാണ് രണ്ടും മൂന്നും സ്ാനത്് ഉള്ളത്. 
അദ്ധത്യാപകസര െംബന്ധതിച് 16.69 ശതമാനം 
കരഖസ്പെടുത്തിയ പത്നംതതിട്ടയാണ് ആദത്യ 
സ്ാനത്്. 15.99 ശതമാനമുള്ള ആലപ്പുെ രണ്ാം 
സ്ാനത്ം 9.74 ശതമാനം കരഖസ്പെടുത്തിയ 

കകാട്ടയം മൂന്നാം സ്ാനത്മാണ്. 
സതാെതിസലടുക്കുന്ന പ്രവാെതികളുസെ ജതിലെതതിരതിച്ചുള്ള 
എണ്ം ചഥിത്ം. 4.4.8- ൽ കാണാവന്നതാണ്. 
െംസ്ാനത്തിസറെ ൊമൂഹത്യ – ൊ്ത്തിക – 
രാഷ്ട്രരീയ - ൊംകാരതിക വ തികെനത്തിൽ വ തികദശ 
മലയാളതികളുസെ നതിര്ണ്ായക പങ്് െംസ്ാന 
െര്ക്ാര് തതിരതിചറതിഞ്ഞതിട്ടുണ്്.  വ തികദശ 
മലയാളതികളുസെ എലൊകാ ആശങ്കളും പ്രശ്നങ്ങളും 
പരതിഹരതിക്കുന്ന രരീതതിയതിലുള്ള പ്രവര്ത്നങ്ങളുസെ 
നൂതനമായ െമരീപനം വരുന്ന 5 വര്ഷങ്ങളതിൽ 
െര്ക്ാരതിസറെ ഭാഗത്് നതിന്ന് ഉണ്ാവകയും 
സെയ്യും. 

ചഥിത്ം 4.4.8
വഥിവഥിധ തരത്ഥിലുള്ള ടതയാഴഥിലഥിൽ ഏർടപ്ട്് േഴഥിയന് പ്വയാസഥിേളുടെ 

ജഥില്തഥിരഥിച്ചുള്ള വഥിവരങ്ങള് 

            അവലംബം: എക്കണാമടിക്് ആറെ് സ്റാറ്ടിസ്റടിക്് ഡ്ടിപ്ാര്ട്്ടമറെ്
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കബയാക്്  4.4.2
പതഥിമൂന്യാം പദ്ധതഥിയഥിൽ ശുപയാർശ ടചയ്ടപ്ട് പ്ധയാന ഉപക്രമങ്ങള്

 
     •    സമചസ്പെട്ട സതാെതിൽ അവെരങ്ങളുസെ ൊേത്യതകസള വ തിലയതിരുത്ന്നതതിന്  കുെതികയറ്റ കമഖലസയ നതിരന്ര  
            വ തിശദമായ വ തിശകലനത്തിന  വ തികേയമാക്കും.

• വതികെതിത െ്ദ്ഘെനകളതിസലയും പുതതായതി വളര്ന്നുവരുന്ന വതിപണതികളതിസലയും സതാെതിലും 
സതാെതിലവെരങ്ങളും കക�രീകൃതമായ പ്രകവശനത്തിനായതി മാപ്പുസെയ്യും. 

• ഹ്രെത്വകാലയളവതികലക്കും ഇെക്ാലയളവതികലക്കും  വതികെതിത രാജത്യങ്ങളതികലക്്  വതിദഗ്ദ്ധരും കൂടുതൽ  
പ്രതതിഫലം ലഭതിക്കുന്നവരുമായ  സപ്രാഫഷണലുകസള വതിനത്യെതിക്കുന്നതതിന് പ്രാോനത്യം നൽകും.

• കലാകസത്്ാടുമുള്ള വതികെന കമഖലകളതിൽ മലയാളതികള്ക്് അവരുസെ കാലെതികള് ഉറ്പൊക്ാന് 
കെതിയുംവതിേം  അന്ാരാഷ്ട്ര നതിലവാരത്തികലക്് അവരുസെ കെതിവകസള ഉയര്ത്തി അംഗരീകാരമുള്ള 
ഏജന്െതികളുസെ െര്ട്ടതിഫതിക്റ്റ് ഉറ്പൊക്ണം. പ്രമുഖ അന്ാരാഷ്ട്ര സ്ാപനങ്ങളുസെ പ്രകതത്യക 
ആവശത്യകതകള് തതിരതിചറതിഞ്ഞ് അത്രം െംഘെനകളതിൽ വതിനത്യെതിക്കുന്നതതിന് ഉറ്പെ് നൽകതിസക്ാണ്് 
തതിരസഞ്ഞടുത് ഉകദത്യാഗാര്ത്ഥതികള്ക്്  വതിദഗ്േമായ പരതിശരീലനം നൽകും. 

• പ്രവാെതി മലയാളതികള്ക്് പുനരേതിവാെ പാകക്ജ് പുന:െംഘെതി്പെതിക്കുന്നതതിന് ബന്ധസ്പെട്ട കക്ഷതികളുസെ 
പങ്ാളതിത്വമായതി െഹകരതിച് കൂടുതൽ ശ്രകദ്ധയമായ ശ്രമങ്ങള് നെത്ം.

• റതിക്രൂട്ട്സമറെ് ഡതിവതിഷന് ശക്തതിസ്പെടുത്കയും കലാകസത്്ാടുമുളള  പ്രശസ്തരായ സതാെതിലുെമകള്  
കനാര്ക് റൂട്ട്െതിസന  അവരുസെ  സ്റാഫ് ആവശത്യങ്ങള്ക്ായതി സതരസഞ്ഞടുക്സ്പെെത്ക് രരീതതിയതിൽ 
െലനാത്കമായ  ഒന്നായതി  രൂപാന്രസ്പെടുത്ം.

• സതാെതിലാളതികളുസെ പ്രകതത്യകമായ കയാഗത്യതകളും സതാെതിൽപരതിെയങ്ങളും വതിശദമായതി നൽകകണ്താണ്. 
ജരീവനക്ാരുസെ കയാഗത്യതകള് ഉറപ്പുവരുത്ന്നതതിനം  അവയുസെ  കൃതത്യത ഉറ്പൊക്കുന്നതതിനം വതിദഗ്ദ്ധ 
ഏജന്െതിയുസെ െഹായം ലഭത്യമാക്കും.

• സുരക്ഷതിതമായ കുെതികയറ്റം ൊേത്യമാക്കുന്നതതിന്  വതികദശകത്ക്് പുറസ്പെടുന്നതതിന മുകന്നയുള്ള 
പരതിശരീലനവം ക്രമരീകരണവം ആധുനതികവൽക്രതിക്കും. കുെതികയറ്റം മൂലം കനട്ടമുണ്ാക്ാന് തരീവ്രമായ 
കബാേവൽക്രണ പ്രൊരണങ്ങള് ഉപകയാഗസ്പെടുത്ണം.

• പ്രവാെതികളുസെ ഓണ്്ലന് ഡാറ്റാ കബെ് അവരുസെ നതിലവതിസല സ്തിതതിയും മറ്റ് സുപ്രോന 
വതിവരങ്ങളും ്ഡനമതിക്ായതി പ്രതതിഫലതി്പെതിക്കുന്നതതിനായതി ഒരു സ്തിരം  ലൈാറ്റ്കഫാമായതി നതിര്മ്തിക്കുകയും 
പരതിപാലതിക്കുകയും സെയ്യും.

• പ്രവാെവം അനബന്ധ വതിഷയങ്ങളുമായതി ബന്ധസ്പെട്ടു ഉയര്ന്ന ഗകവഷണ  പഠനത്തിനായതി ്മകഗ്ഷന് 
പഠന ഇന്സ്റതിറ്റ്യൂട്ട്.

• െംസ്ാനവം  പ്രവാെതികളും തമ്തിലുള്ള ഇെസപെലതിനായതി  െംസ്ാന നതിയമെഭയതിസല അംഗങ്ങളും 
പ്രവാെ രാജത്യങ്ങളതിൽ/പ്രകദശങ്ങളതിലുള്ള  ജനെംഖത്യയുസെ അനപാതത്തിൽ െംസ്ാന ഗവണ്സമന്റ് 
നാമനതിര്കദ്ശം സെയ്യുന്ന   പ്രവാെതികളുസെ പ്രതതിനതിേതികളുമായതി കലാക കകരള െഭ രൂപരീകരതിക്കും.

• പ്രവാെതികള് ഉള്സ്പെടുന്ന ക്ാബൽ കകരള കള്ചറൽ സഫസ്റതിവൽ കപ്രാത്ാഹതി്പെതികക്ണ്താണ്. 

അതതിലൂസെ പ്രവാെതികസള െംസ്ാനത്തിസറെ ൊംസ്കാരതിക പ്രവര്ത്നങ്ങളതിൽ പസങ്ടു്പെതിക്ാന് 
കെതിയുകയും  അവര്  ഇക്പൊള് താമെതിക്കുന്ന രാജത്യം, പ്രകദശം, െംസ്ാനം എന്നതിവയുസെ കലയും 
െംസ്കാരവം പങ്കുസവക്ാനം കെതിയും.

• വതിെ തട്ടതി്പെതിസനക്കുറതിച്ചു കബാേവൽക്രണ പ്രെരണങ്ങള്ക്് മുന്ഗണന നൽകും. വത്യക്തതിഗത 
പരതിപാെതികളുസെ  വതിശദമായ പഠനത്തിനകശഷം കാലാകാലങ്ങളതിൽ ആവശത്യമായ  പരെത്യത്തിസറെ 
കാലയളവ്, ഇെകവള, രരീതതി എന്നതിവ െംബന്ധതിച ത�ങ്ങള് നതിര്മതിക്സ്പെടും.
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കബയാക്്  4.4.3
കലയാേ കേരള സഭ

പ്രവാെതികസള ഔകദത്യാഗതികമായതി അംഗരീകരതിക്കുക എന്നത് വളസര നതിര്ണ്ായകമാണ്.  ഒരു പ്രാതതിനതിേത്യ 
കവദതി സൃഷ്തിക്കുന്നത് അവര്ക്് ഒരുമതിച് കൂടുന്നതതിനം അവര്ക്് െത്വകദശവമായതി ബന്ധം പുലര്ത്ന്നതതിനം 
കവണ്തിയുള്ള അര്ത്ഥവത്ായ ഒരു മാര്ഗ്മാണ്.  െത്വകദശവം പ്രവാെതി മലയാളതികളും തമ്തിലുള്ള െ്ര്ക് 
പ്രാോനത്യം കണക്തിസലടുത്് നതിയമെഭ ൊമാജതികരും, ഓകരാ രാജത്യത്ം കമഖലയതിലുമുള്ള പ്രവാെതി 
മലയാളതികളുസെ ജനെംഖത്യയ്ക് ആനപാതതികവമായതി ഗവണ് സമറെ് നാമനതിര്കദ്ശം സെയ്യുന്ന പ്രതതിനതിേതികളും 
ഉള്സ്പെട്ട “കലാക കകരളെഭയ്ക് ” രൂപം നൽകുന്നതാണ്.  രാജത്യത്തിനകകത്ാ, പുറകത്ാ കമഖല 
അെതിസ്ാനത്തികലാ ആകഗാള കൂട്ടായ്മ എന്ന നതിലയതിൽ ഈ െഭയ്ക് രൂപം നൽകാവന്നതാണ്.  പ്രവാെതി 
മലയാളതികളുമായതി ബന്ധസ്പെട്ട വതിഷയങ്ങള് െര്ചയ്ക്കും വതിെതിന്നത്തിനം പ്രാപ്മാക്കുന്നതതിനം രാജത്യത്തിന് 
അകത്ം പുറത്മുള്ള കകരളരീയര് തമ്തിലുള്ള ബന്ധം നതിര്മ്തിസചടുക്കുന്നതതിനം കലാക കകരളെഭ 
െഹായതിക്കും.  ഈ െഭ വര്ഷത്തിൽ ഒരു പ്രാവശത്യസമങ്തിലും െകമ്ളതിക്ണം. ഉപകദശക െത്വഭാവമുള്ളതം 
പ്രവാെതി മലയാളതികളുസെ ആകുലതകളുസെ ശബ്ദം സവളതിവാക്കുന്നതതിനമുള്ള കവദതി ആയതിരതിക്കുകയും 
നയരൂപരീകരണത്തിനാവശത്യമായ െംഭാവനകള് നൽകുകയും കവണം.  ഈ െഭ 2 വര്ഷത്തിൽ 
ഒരതിയ്കസലങ്തിലും  കൂടുന്നതായതിരതിക്കും. പ്രവാെതികസള ബന്ധസ്പെട്ടുള്ള നയരൂപരീകരണത്തിന് ശുപാര്ശ 
നൽകുന്ന കവദതിയായതിരതിക്കും.

കബയാക്്  4.4.4
കനയാർക് റൂട്്സ് നൽകുന് പദ്ധതഥിേളും കസവനങ്ങളും- ഒരു അവകലയാേനം

തഥിരഥിടചത്തുന് പ്വയാസഥിേളുടെ പുനരധഥിവയാസം:  തതിരതിസചത്ന്ന പ്രവാെതികള്ക്് സതാെതിലവെരങ്ങള് 
കസണ്ത്ാന് െഹായതിക്കുക, അസലെങ്തിൽ അവര്ക്കു െത്വയം സതാെതിൽ കസണ്ത്ാന് അവെരസമാരുക്കുക 
എന്നതിവയാണ് ഈ പദ്ധതതിസകാണ്് വതിഭാവനം സെയ്യുന്നത്. തതിരതിച്ചുവരുന്ന പ്രവാെതികസള 
പുനരേതിവെതി്പെതിക്കുന്നതതിസറെ ഭാഗമായതി ഗവണ് സമറെ് കനാര്ക്ാ ഡതി്പൊര്ട്ട്സമറെ് കപ്രാജക്െ് കഫാര് 
റതികട്ടണ് ഡ് എമതിഗ്റെ്െ് എന്ന പ്ദേതതി ആരംഭതിച്ചു. സുസ്തിര ബതിെതിനെ് മാതൃക തയ്ാറാക്കുകയാണ് 
പദ്ധതതിയുസെ ഉകദ്ശത്യം. അഗ്തി-ബതിെതിനസ്്, വത്യാപാരം, കെവനം, നതിര്മ്ാണം എന്നരീ കമഖലകളതിസല 
െംരംഭകര്ക്് അവരുസെ പദ്ധതതി ആരംഭതിക്ാന് പത് ശതമാനം മൂലേന െബ്െതിഡതിയായതി നൽകും.

ൊന്ത്വനം:- വതികദശത്് രണ്ടു വര്ഷത്തിൽ കുറയാത് കെവനം നെത്തി തതിരതിസചത്തി 10 വര്ഷം കെതിയാസത, 
വാര്ഷതിക വരുമാനം 2 ലക്ഷത്തിൽ താസെയുള്ളവര്ക്ായതി ്വദത്യ െഹായം, കുട്ടതികളുസെ വതിവാഹാവശത്യങ്ങള് 
എന്നതിവയ്ക്കുള്ള െഹായ പദ്ധതതിയാണതിത്. ഈ പദ്ധതതിയുസെ കരീെതിൽ െതികതിത്ാ െഹായമായതി 50,000 രൂപയും,  
മരണത്തിനായതി 100,000 രൂപയും വതിവാഹ െഹായമായതി 15,000 രൂപയും വരീൽസചയറതിനം ക്രചസ്തിനം കൃ്തിമ 
കാലതിനം 10,000 രൂപയും നൽകുന്നുണ്്. 

സ്വപ്ന സയാഫല്യം: താെ്ന്ന തലങ്ങളതിൽ പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന പ്രവാെതി മലയാളതികള് വളസരയേതികം 
ദുരതിതങ്ങള്ക്് ഇരയാകുന്നു. ൌദതി അകറബത്യയതിൽ മാ്മായതി തങ്ങളുകെതലൊത് കുറ്റങ്ങളാൽ 
ജയതിലതിലായ പ്രവാെതി മലയാളതികള്ക്് അവര് ജയതിലതിൽ നതിന്ന് കമാെതിതരാവന്ന െമയത്് എയര്െതിക്റ്റ് 
നൽകുന്നതതിനകദ്ശതിച്ചുള്ളതാണ് ഈ പദ്ധതതി.

പ്വയാസഥി ലീഗൽ അസഥിസ്റന്സ് (പ്വയാസഥി ലീഗൽ എയ്ഡ് ടസൽ): കകരളത്തിൽ നതിന്നും മേത്യകതിെക്ന് 
രാജത്യങ്ങളതികലക്് കുെതികയറതി്പൊര്ക്കുന്ന സതാെതിലാളതികള് അഭതിമുഖരീകരതിക്കുന്ന ഒരു പ്രോന പ്രശ്നമാണ് അവര്
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കനരതിടുന്ന കകാെതതി കകസുകളും നതിയമ പ്രശ്നങ്ങളും. ഒരു വത്യക്തമായ നതിയമെഹായം ഇലൊത്തതിനാൽ 
പാവസ്പെട്ട പ്രവാെതികള് ജയതിലുകളതിൽ കപാലും എത്സ്പെടുകയും എലൊതരത്തിലുള്ള ശതിക്ഷകള്ക്് 
വതികേയരാകകണ്തി വരതികയും സെയ്യുന്നു. യഥാര്ത്ഥത്തിൽ നതിസ്ാര കകസ്സുകളതിൽ െതിലക്പൊള് യാസതാരു കുറ്റവം 
സെയ്ാസതകപാലും വലതിയ ശതിക്ഷയാണ് അനഭവതികക്ണ്തി വരുന്നത്. ഇത്രം കകസുകളുസെ ആേതികത്യം 
പരതിഗണതിച് അര്ഹരായവര്ക്് ഏസതങ്തിലും തരത്തിലുള്ള നതിയമ െഹായം െര്ക്ാര് നൽകണസമന്ന 
കുെതികയറ്റ സതാെതിലാളതികളുസെ ആവശത്യം കണക്തിസലടുകക്ണ്തണ്്.

24 മണഥികൂർ ടഹൽപ്് കലന്/കേയാള് ടസറെറുേള്: വതികദശ മലയാളതികളുസെ പരാതതികള് 
പരതിഹരതിക്കുന്നതതിനം വതിഷമഘട്ടത്തിലുള്ളവര്ക്് കൗണ് െതിലതിംഗ് നെത്ന്നതതിനം വതികദശത്് 
കപാകുന്നവര്ക്കും കപാകാന് ആഗ്ഹതിക്കുന്നവര്ക്കും അംഗരീകൃത കുെതികയറ്റത്തിസനക്കുറതിച്ചും ഈ കമഖലയതിൽ 
നെക്കുന്ന ചൂഷണങ്ങസളക്കുറതിച്ചും കബാേവൽക്രണം നെത്ക, പ്രവാെതി മലയാളതികള്ക്കു കവണ്തി എലൊ 
ൌകരത്യങ്ങളും സെയ്ത സകാടുക്കുന്ന െഹായതിയായതി നതിൽക്കുക തെങ്ങതിയവയ്കായതി െര്ക്ാരും കനാര്ക്ാ 
റൂട്ട്സും നെത്ന്ന വതിവതിേ പദ്ധതതികസളക്കുറതിച്ചുള്ള വതിവരവത്യാപനം നെത്ക എന്നതാണ് ഈ പദ്ധതതി 
സകാണ്ടുകദ്ശതിക്കുന്നത്.

പ്രരീഡതി്പൊര്ചര് ഓറതിയകറെഷന് കപ്രാഗ്ാം:- കുെതികയറ്റസത്ക്കുറതിച്ചു് സപാതവായും വതികദശ സതാെതിൽ 
നതിയമങ്ങസളക്കുറതിച്ചു് പ്രകതത്യകതിച്ചും സപാതജനങ്ങള്ക്് അവകബാേം കുറവാണ്. നതിയമാനസൃതമായ കുെതികയറ്റം 
ൊദ്ധത്യമാകുന്ന തരത്തിൽ സതാെതിൽ അകനത്വഷകര്ക്് പരതിശരീലനവം അവകബാേവം നൽകുന്നതതിനള്ള 
പദ്ധതതിയാണതിത്. െംസ്ാനത്് കൂടുതൽ ഗ്ാമരീണ കമഖലകളതികലക്് ഈ പരതിപാെതി വത്യാപതി്പെതിക്കുന്നത് വെതി 
വതിെതട്ടതി്പെ്, അനേതികൃത റതിക്രൂട്ടതിംഗ് ഏജന്െതികള് നതിയമാനസൃതമലൊത് കുെതികയറ്റം തെങ്ങതിയ കാരത്യങ്ങള് 
അവൊനതി്പെതിക്കുന്നതതിന് െഹായകരമായതിരതിക്കും.
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 പശ്യാത്ല സൗേര്യം

ഗതയാഗത പശ്യാത്ലം 

കദശരീയ സംസ്ാന സമ്പദ് വ്യവസ്യുടെ സമഗ് വടികസന നടിയ�ണത്തടിൽ പശ്ാത്തല 
സകൌകര്യങ്ങള് പ്ധാന പങ്കു വഹടിക്കുന്നു.  പ്ധാനടപ്ട് പശ്ാത്തലകമഖലകളായ 
കറാഡുകള്, കറാഡ്്ഗതാഗതം, ജലഗതാഗതം, തുറമുഖങ്ങള്, ഊര്ജം, നഗരവടികസനം, 
വാര്ത്താവടിനടിമയം, കായടികം എന്നടിവയാണ് പ്സ്തുത വ ടിഭാഗത്തടിൽ ഊന്നൽ 
നൽകടിയടിരടിക്കുന്നത്. സംസ്ാനടത്ത പശ്ാത്തല കമഖലയടിലുണാകുന്ന 
പരടിവര്ത്തനങ്ങള് വടികദശ സംരഭത്വം വര്ദ്ധടിപ്ടിക്കുന്നതടിന് സഹായമാകുന്നു. സമഗ് 
പശ്ാത്തല ടസകൌകര്യങ്ങള് ടമചടപ്ടുതുന്നതടിന്  ലക്ഷ്യമടിട്ടകാണ്  വ ടിവ ടിധ സര്ക്ാര് 
പദ്ധതടികള്, പരടിപാെടികള്, നയം എന്നടിവയാണ് ഈ അദ്ധ്യായം പ്തടിപാദടിക്കുന്നത്.   
പദ്ധതടി മുകഖനയും, പ്ധാനടപ്ട് നൂതന സ്ാപനമായ കകരളാ ഇന്ഫ്രാസ്ട്രക്െര് 
ഇന്ടവസ്റടമറെ് ഫണ് കബാര്ഡ്് (കടിഫ്ബടി) മുകഖനയും പശ്ാത്തല സകൌകര്യങ്ങള് 
സൃഷ്ടിക്ാവന്നതാണ.്  കകരളത്തടിൽ, സാമ്പത്തടിക വളര്ചയും, സാമൂഹ്യ പുകരാഗതടിയും 
ഉകത്തജടിപ്ടിക്കുന്ന തരത്തടിലുള്ള അെടിസ്ാന സകൌകര്യ വ ടികസനങ്ങള്ക്് സമരീപകാലത്ത് 
നൽകടി വരുന്ന പ്ാധാന്യം തുെകരണതാണ.്  തുല്യത ഉറപ്ാക്കുന്ന കപ്ാജക്ടുകള്ക്് 
ഊന്നൽ നൽകുന്ന പദ്ധതടികളടിൽ ശ്ദ്ധ കക�രീകരടിക്കുന്ന ടപാതു നടികക്ഷപങ്ങള് 
കടിഫ്ബടി വഴടി സമാഹരടിക്ാവന്നതാണ.്

ഒരു പ്രകദശത്തിസറെ ൊ്ത്തിക വ തികെനത്തിൽ 
ഗതാഗതത്തിന് ഗണനരീയമായ സ്ാനമാണു 
ള്ളത്. ഇന്ത്യയതിസല വ തിെ്തൃതമായ കറാഡ് 
ശംഖല ദശലക്ഷകണക്തിനള്ള ജനങ്ങളുസെ 
ഗതാഗത ആവശത്യങ്ങള് നതിറകവറ്റുന്നു. ഇന്ത്യന് 
കറാഡ് ശംഖല 4.88 ദശലക്ഷം കതികലാ മരീറ്റര് 
്ദര്ഘത്യത്തിൽ കലാകസത് മൂന്നാമസത് വല തിയ 
കറാഡ് ശംഖലയാണ്.  കലാകബാങ്കു് റതിക്പൊര്ട്ട് 
പ്രകാരം ഇന്ത്യയതിസല കദശരീയ പാതകളുസെ 
്ദര്ഘത്യം 92,851 കതി.മരീറ്ററാണ്.  ഇത് ആസക 

്ദര്ഘത്യത്തിസറെ 2 ശതമാനം മാ്മാസണങ്തിലും 
ആസക ട്രാഫതിക്തിസറെ 40 ശതമാനം കദശരീയപാത 
യതിലൂസെയാണ്.  കദശരീയ പാതകളുസെ ആസക 
്ദര്ഘത്യത്തിസറെ 24 ശതമാനം മാ്മാണ് 
നാലു വരതി്പൊതകള് ഉള്ളത്. ബാക്തിയുള്ളവ 
രണ്ടു വരതികയാ, അതതിൽ താസെകയാ മാ്മാണ്.  
ഒകരാറ്റ മാകനജ്സമറെതിസറെ കരീെതിൽ പ്രവര്ത്തി 
ക്കുന്ന ഇന്ത്യന് സറയതിൽസവ  (66,687 കതികലാമരീറ്റര് 
റൂട്ട് ്ദര്ഘത്യം)  കലാകസത് ഏറ്റവം വല തിയ 
രണ്ാമസത് സറയതിൽസവ ശംഖലയാണ്. 
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സറയതിൽസവയുസെ വരുമാനത്തിസറെ 67 ശതമാനം 
െരക്കു ഗതാഗതം മുകഖനയാണ്.  കവത്യാമഗതാഗത 
കമഖലയതിൽ അനക്രമമായ പുകരാഗതതി 
ഉണ്ാകുന്നകതാസൊ്പെം, െത്വകാരത്യ കമഖലയുസെ 
പങ്ാളതിത്വം, കവത്യാമഗതാഗത പശ്ാത്ല 
കമഖലയുസെ വ തികെനവം ൊേത്യമാകുന്നു.

െരക്കു ഗതാഗത കമഖലയതിൽ മറ്റ് ഗതാഗത 
മാര്ഗ്ങ്ങളായ ഉള്നാെന് ജലഗതാഗതവം 
തരീരകദശ ഗതാഗതവം െരക്കു നരീക്ത്തിൽ 
പ്രോന പങ്കു വഹതിക്കുന്നു.  7,512 കതി.മരീ 
തരീരകദശ കമഖലയുള്ള ഇന്ത്യയതിൽ 12 വന്കതിെ 
തറമുഖങ്ങളും 200 സെറുകതിെ തറമുഖങ്ങളും 
നതിലവ തിലുള്ളതതിൽ 30 തറമുഖങ്ങള് മുകഖന 
െരക്കുഗതാഗതം ൊേത്യമാകുന്നു. സെറുകതിെ 
വന്കതിെ തറമുഖങ്ങള് മുകഖന ഏകകദശം 53 
ദശലക്ഷം െണ് െരക്കുഗതാഗതം നെക്കുന്നതായതി 
കണക്ാക്സ്പെടുന്നു.  എന്നതിരുന്നാലും, ആഭത്യന്ര 
െരക്കു ഗതാഗത കമഖലയതിൽ തരീരകദശ ഉള്നാെന് 
ജലഗതാഗതത്തിസറെ പങ്് ഏകകദശം ഒരു 
ശതമാനം മാ്മാണ്. 

െംസ്ാന പശ്ാത്ല കമഖല 2.19 ലക്ഷം 
കതി.മരീറ്റര് കറാഡകള്, 1,588 കതി.മരീറ്റര് സറയതിൽസവ, 
1,687 കതി.മരീറ്റര് ഉള്നാെന് ജലഗതാഗതം, 18 
തറമുഖങ്ങള് എന്നതിവ ഉള്സ്പെടുന്നതാണ്.  38,863 
െ.കതി.മരീറ്റര് വ തിസ്തരീര്ണ്മുള്ളതം,  ്വവ തിേത്യമായ 
ഭൂപ്രകൃതതികയാടു കൂെതിയ കകരളത്തിസറെ സപാത 
ഗതാഗത കമഖലയതിൽ, കറാഡ് ഗതാഗതമാണ് 
മുഖത്യ പങ്കു വഹതിക്കുന്നത്. കകരളത്തിൽ ആസക 
25,449 ബസ്സുകള് നതിലവ തിലുള്ളതതിൽ 19,496 
െത്വകാരത്യ ബസ്സുകളും (77 ശതമാനം), 5,953 
(23 ശതമാനം) സക.എെ്.ആര്.റ്റതി.െതി 
ബസ്സുകളുമാണ്. തതിരുവനന്പുരം  ഒെതിസകയുള്ള 
എലൊ ജതിലെകളതിലും െത്വകാരത്യ ബസ്സുകളുസെ 
എണ്ം, സക.എെ്.ആര്.റ്റതി.െതി ബസ്സുകസളക്ാള് 
കൂടുതലാണ്. പാലക്ാെ്, തതിരുവനന്പുരം 
ഡതിവ തിഷനകളതിലായതി 1,588 കതി.മരീറ്റര് ട്രാക്് 
്ദര്ഘത്യത്തിൽ 1,257 റൂട്ട് ്ദര്ഘത്യത്തിൽ 
സറയതിൽസവ ശംഖല നതിലവ തിലുണ്്. കകരളത്തിൽ 
ജലഗതാഗത ക്ാതസ്സുകളായ നദതികള്, 
തൊകങ്ങള്, നദരീ മുഖങ്ങള്, കായലുകള് 
എന്നതിവയതിൽ 1,895 കതി.മരീറ്റര് ്ദര്ഘത്യത്തിൽ 
ഉള്നാെന് ജലഗതാഗതം ൊേത്യമാണ്. 
ഉള്നാെന് ജലഗതാഗതം പരതിസ്തിതതി ൌഹൃദവം 
കാരത്യക്ഷമവമായ ഗതാഗത മാര്ഗ്മാണ്.  
ദരീര്ഘദൂര െരക്കുഗതാഗതത്തിന് തരീരകദശ 
ഗതാഗതസത് അവലംബ തിക്കുന്നു.  ബഹുമാര്ഗ് 

ഗതാഗത െംവ തിോനം സമചസ്പെടുത്ന്നത 
വെതി, കകരളത്തിൽ ലഭത്യമായ 585 കതി.മരീറ്റര് 
തരീരകദശംെരക്കുഗതാഗത പ്രവര്ത്നങ്ങള്ക്് 
അനകയാജത്യമാക്തി മാറ്റാവന്നതാണ്.

കകരളത്തിൽ, ഒരു വന്കതിെ തറമുഖവം, 
17 സെറുകതിെ തറമുഖങ്ങളുമാണുള്ളത്. 
ബര്ത്തിംഗ്, െരക്് ്കകാരത്യം സെയ്ൽ, 
െരക്കു സൂക്ഷ തിക്കുന്നതതിനള്ള ൌകരത്യം 
എന്നതിവയുസെ അെതിസ്ാനത്തിൽ 
വ തിെതിഞ്ഞം, കബപ്പുര്, അെരീക്ൽ, സകാലെം 
എന്നരീ നാല് ഇെത്രം തറമുഖങ്ങളാണ് 
െംസ്ാനത്ള്ളത്.  തതിരുവനന്പുരം, 
സകാച തി, കകാെതികക്ാെ് എന്നതിങ്ങസന മൂന്ന് 
അന്ാരാഷ്ട്രാ വ തിമാനത്ാവളങ്ങളാണ് 
കകരളത്തിൽ നതിലവ തിലുള്ളത്.  നതിലവ തിലുള്ള 
എലൊ വ തിമാനത്ാവളങ്ങളും അന്ാരാഷ്ട്രാ 
നതിലവാരത്തിലുള്ളവയാസണന്ന പ്രകതത്യകത
കകരളത്തിന് െത്വന്മാണ്. കണ്ണൂര് അന്ാരാഷ്ട്രാ 
വ തിമാനത്ാവളം പൂര്ത്തിയാകുന്ന
കതാടുകൂെതി ഏറ്റവം കൂടുതൽ അന്ാരാഷ് 
വ തിമാനത്ാവളങ്ങളുള്ള െംസ്ാനമായ 
തമതിെ്നാെതിസനാ്പെം കകരളവം എത്തികചരും.  
നഗരങ്ങസള ബന്ധതി്പെ തിച്ചുള്ള ഗതാഗത 
പ്രവര്ത്നങ്ങള്ക്് സപാതഗതാഗത 
മാര്ഗ്ത്തിസറെ പ്രാകയാഗതികത മനസ്തിലാക്തി 
കകരള ഗവണ്സമറെ് സകാച തി സമകട്രാ പദ്ധതതി, 
തതിരുവനന്പുരം, കകാെതികക്ാെ് എന്നതിവ തിെങ്ങളതിൽ 
്ലറ്റ് സമകട്രാപദ്ധതതി എന്നതിവയ്ക് പ്രാരംഭം 
കുറതിച തിട്ടുണ്്. ഈ സപാതഗതാഗത മാര്ഗ്ം 
പ്രാവര്ത്തികമാകുന്നകതാടു കൂെതി പ്രോന 
നഗരങ്ങളതിസല ഗതാഗതബാഹുലത്യം കുറയ്ക്കുന്നതതിന് 
ൊേതിക്കും.

തകദ്ശ െത്വയം ഭരണ സ്ാപനങ്ങള്, 
സപാതമരാമത് വകു്പെ് (കറാഡകളും പാലങ്ങളും 
വ തിഭാഗം), കദശരീയ പാതകള്, മുന്െതി്പൊല തിറ്റതികള്, 
കകാര്്പെകറഷനകള്, ജലകെെന വകു്പെ്, വനം 
വകു്പെ്, സറയതിൽസവ എന്നരീ ഏജന്െതികളാണ്  
കകരളത്തിസല കറാഡകള് പരതിപാല തിക്കുന്നത്.  
കദശരീയ ഗതാഗത ആസൂ്ണ ഗകവഷണ 
സെറെര് (നാറ്റ്പാക)്, കമാകട്ടാര് വാഹന 
വകു്പെ്, കകരള െംസ്ാന കറാഡ് ഗതാഗത 
കകാര്്പെകറഷന്  (സക.എെ്.ആര്.െതി.െതി), 
കറാഡകളും, പാലങ്ങളും വ തികെന കകാര്്പെകറഷന്, 
കകരള (ആര്.ബ തി.ഡതി.െതി.സക), കകരള െംസ്ാന 
ഗതാഗത പദ്ധതതി (സക.എെ്.െ തി.പ തി), കകരള 
കറാഡ് ഫണ്് കബാര്ഡ് (സക.ആര്.എഫ്.ബ തി), 
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അദ്ധ്യായം 5, പശ്യാത്തല സൗകരധ്ം

പട്ഥിേ 5.1
പ�ണ്യാം പഞ്വത്ര പദ്ധതഥിയഥിൽ ഗതയാഗത കമഖലയ്ക്് വേയഥിരുത്ഥിയ തുേ, ടചലവയാക്ഥിയ തുേ, 
2017-18 വയാർഷഥിേ പദ്ധതഥിയഥിൽ അനുവദഥിച തുേ, ടചലവഴഥിച തുേ എന്ഥിവ സംബന്ഥിച വഥിവരങ്ങള്

ക്രമ 
നമ്പർ ഉപകമഖലേള്

പ�ണ്യാം പഞ്വത്ര പദ്ധതഥി വയാർഷഥിേപദ്ധതഥി   2017-18

വഥിഹഥിതം ടചലവ് വഥിഹഥിതം ടചലവ് (09/17)

1 തറമുഖ വകു്പെ് 121,627.00 78,063.12 
(64.18%)

13,811.00 10,085.25 (73.02%) **

2 കറാഡകളും പാലങ്ങളും 43,8942.00 980,699.54 
(223.42%)

135,094.00 79,484.39 (58.84%)

3 കറാഡ ഗതാഗതം 40,093.00 27,275.62 
(68.03%)

8,286.00 3,310.55 (39.95%)

4 ഉള്നാെന് 
ജലഗതാഗതം

72,600.00 18,378.68 
(25.31%)

16,307.00 263.45 (1.63%)

അവലംബം:ബജറ്്, സംസ്ാന ആസൂ്ണ കബാര്ഡ്്.
** വന്കടിെ പശ്ാത്തല വടികസന പദ്ധതടിയടിൽ ഉള്ടപ്ടുത്തടി ഒരുലക്ഷം രൂപ നാമമാ് വടിഹടിതം വകയടിരുത്തടിയടിട്ള്ള വടിഴടിഞ്ം 
അന്ാരാഷ്ട്രാ ആഴക്െൽ പദ്ധതടിയുടെ ടെലവായ 10,000 ലക്ഷം രൂപ ടെലവ് ഇതടിൽ ഉള്ടപ്ടുന്നു.

കറാഡ് ഇന്ഫാെ്ട്രക്െര് ക്നതി കകരള 
(ആര്.ഐ.െതി.സക) ല തിമതിറ്റഡ് എന്നതിവയാണ് 
ഗതാഗത കമഖലയുമായതി ബന്ധതിസ്പെട്ടതിരതിക്കുന്ന 
മറ്റ് ഏജന്െതികള്.

ഗതാഗത കമഖലയ്ക് പ�ണ്ാം പഞ്വത്ര 
പദ്ധതതിയതിൽ വകയതിരുത്തിയ തക, സെലവാക്തിയ 
തക, 2017-18 വാര്ഷ തിക പദ്ധതതിയതിൽ അനവദതിച 
തക, സെലവെതിച തക എന്നതിവ െംബന്ധതിച 
വ തിവരങ്ങള്  പട്ഥിേ 5.1 -ൽ സകാടുത്തിരതിക്കുന്നു.

പ�ണ്യാം പഞ്വത്ര പദ്ധതഥി 
– ധനേയാര്യ പ്വർത്നങ്ങള്

പ�ണ്ാം പഞ്വത്ര പദ്ധതതിയുസെ ആസക 
പദ്ധതതി വ തിഹതിതമായ 102,000 കകാെതി രൂപയതിൽ 
8,540.00 കകാെതി രൂപയാണ് ഗതാഗത കമഖലയ്ക് 
വകയതിരുത്തിയത്.  ഇത് സമാത്ം വ തിഹതിതത്തിസറെ 
8.37 ശതമാനമാണ്.  എന്നാൽ, പതതിസനാന്നാം 
പദ്ധതതിയതിൽ ഇത് 9.8 ശതമാനമായതിരുന്നു. 
പ�ണ്ാം പഞ്വത്ര പദ്ധതതിയതിൽ വന്കതിെ 
പശ്ാത്ല വ തികെന പദ്ധതതികള്,“കമജര് 
ഇന്ഫാെ്ട്രക്ചര് സഡവലപ്സമറെ് കപ്രാജക്െ്” 
എന്ന ശരീര്ഷകത്തികലക്് മാറ്റതിയതതിനാലാണ് 
ഗതാഗത കമഖലയുസെ വ തിഹതിതം കുറഞ്ഞു കപായത്.  
പ�ണ്ാം പഞ്വത്ര പദ്ധതതിയതിൽ കറാഡകളും 
പാലങ്ങളും വ തിഭാഗത്തിന് 438,942.00 ലക്ഷം രൂപ 
വകയതിരുത്തിയതതിൽ 980,699.51 ലക്ഷം രൂപ 
(223.42 ശതമാനം)  സെലവാക്തിയതിട്ടുണ്്.  കറാഡ് 

ഗതാഗത കമഖലയ്ക് വകയതിരുത്തിയ 40,093.00 
ലക്ഷം രൂപയതിൽ 27,275.62 ലക്ഷം രൂപ (68.03 
ശതമാനം)  സെലവാക്തിയതിട്ടുണ്്

കറയാഡേളും പയാലങ്ങളും കമഖല 

പ�ണ്ാം പഞ്വത്ര പദ്ധതതിയതിൽ 
ഗതാഗതകമഖലയതിൽ സെലവകള് വ തിശകലനം 
സെയ്യുക്ാള് ഏറ്റവം കൂടുതൽ (36.37 
ശതമാനം)  തക വ തിനതികയാഗതിചത് പ്രോന 
ജതിലൊ കറാഡകളുസെ വ തികെനത്തിനം, 
സമചസ്പെടുത്ല തിനമാണ്.  നബാര്ഡ്  
െഹായകത്ാസെ നതിര്മ്ാണ പ്രവര്ത്നങ്ങള് 
നെത്ന്ന ഗ്ാമരീണ കറാഡകള്ക്ായതി 9.56 
ശതമാനം തക സെലവെതിച തിട്ടുണ്്.  കലാകബാങ്് 
െഹായകത്ാസെ കറാഡകളുസെ വ തികെനവം 
സമചസ്പെടുത്ലും ലക്ഷത്യമതിടുന്ന കകരള െംസ്ാന 
ഗതാഗത പദ്ധതതി (സക.എെ്.െ തി.പ തി) ക്് 11.26 
ശതമാനം തക സെലവെതിച തിട്ടുണ്്.  പ�ണ്ാം 
പഞ്വത്ര പദ്ധതതിയതിൽ കറാഡകളും പാലങ്ങളും 
ഉപകമഖലയുസെ സെലവ് 223.42 ശതമാനമാണ്.   
ബജറ്റ് വ തിഹതിതകത്ക്ാള് അേതിക സെലവ് 
പ്രെ്തത ഉപകമഖലയതിൽ ഉണ്ാകുന്നത് താസെ 
പറയുന്ന കാരണങ്ങളാലാണ്  

• പതതിസനാന്നാം പഞ്വത്ര 
പദ്ധതതിയതിൽ ഉണ്ായതിട്ടുള്ള കുെതിശ്തിക 
ബ തില്ലുകള് പ�ണ്ാം  പദ്ധതതിയതിൽ 
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സാമ്പത്തിക അവല�ാകനം 2017, ലകരള സംസ്ാന ആസൂത്രണ ല�ാര്ഡ്  

ക്രമസ്പെടുത്ന്നതതിനാൽ
• ഭൗതതിക പുകരാഗതതി പ�ണ്ാം പഞ്വത്ര 

പദ്ധതതിക്ാലത്് തരീര്്പൊക്കുന്നതതിനാൽ
• ബജറ്റ് വ തിഹതിതം അേതികരതിച് 

പ്രവൃത്തികള്ക്് അനമതതി നൽകൽ

െ്ദ് വത്യവസ്യുസെ സുസ്തിര വ തികെനത്തിനം, 
സെലവ കുറഞ്ഞ രരീതതിയതിലുള്ള െരക്കു നരീക്ം, യാ് 
എന്നതിവയ്ക്കും കാരത്യക്ഷമമായ കറാഡ പശ്ാത്ലം 
ആവശത്യമാണ്.  കകരളത്തിസല കറാഡ ശംഖല  
പര്രം ഫലപ്രദമായതി ബന്ധസ്പെട്ടതിട്ടുസണ്ങ്തിലും, 
പാര്ശത്വങ്ങളതിൽ വ തികെന പ്രവര്ത്നങ്ങള് 
നെക്കുന്നതതിനാൽ വളസരയേതികം പരതിമതിതതികള് 
കനരതിടുന്നുണ്്.  നതിലവ തിൽ, കറാഡകളതിലൂസെയുള്ള 
ഗതാഗതം ഉള്സക്ള്ളാവന്നതതിലേതികമാണ്. 
കറാഡ ഗതാഗത വാര്ഷ തിക വളര്ച 10 മുതൽ 
11 ശതമാനമാണ്. നതിലവ തിലുള്ള കറാഡകള്ക്് 
ഗതാഗതം ഉള്സക്ാള്ളാനാവാത്തതിനള്ള 
കാരണം, ഭൂമതി ഏസറ്റടുക്കുന്നതതിനള്ള 
പ്രശ്നങ്ങളും, കറാഡതിസറെ വരീതതി വര്ദ്ധതി്പെ തിക്ാ 
നാവാത്തമാണ്.  ഗതാഗത കമഖലയതിസല 
പ�ണ്ാം പഞ്വത്ര പദ്ധതതി കാലത്ം 
2017-18 വാര്ഷ തിക പദ്ധതതിയതിലും അനവദതിച 
തക സെലവെതിച തക എന്നതിവ വകു്പെ് തതിരതിച്          
പട്ഥിേ 5.2 -ൽ സകാടുത്തിരതിക്കുന്നു. 

ഗതാഗത വാര്ത്ാ വ തിനതിമയ രംഗസത് 2010 
മുതലുള്ള വ തികെന സൂെ തികകള് അനുബന്ം 5.1 
-ൽ സകാടുത്തിരതിക്കുന്നു.  ഗതാഗത കമഖലയതിസല 
വളര്ചാ നതിരക്്  10 മുതൽ 11 ശതമാനം 
വസരയാണ്.  തത്ഫലമായതി െംസ്ാനസത് 
കറാഡ കമഖലയതിൽ അമതിത ഗതാഗത 
സഞരുക്ം അനഭവസ്പെടുന്നു.  കകരളത്തിസറെ  
കറാഡ ്ദര്ഘത്യം 2016-17 -ൽ 218,942.426 
കതി.മരീറ്ററാണ്.  ഇതതിൽ ഇന്ത്യന് കറാഡ് 
കകാണ്ഗ്െ് മാനദണ്ങ്ങള്ക്നെരതിച്ചുള്ളവയും 
അലൊത്വയും ഉള്സ്പെടുന്നു. െംസ്ാനസത് 
കറാഡ ൊ�ത 554.35 കരീ.മരീറ്റര്/100 െ.കരീ. 
മരീറ്ററാണ്.  ഇത് കദശരീയ ശരാശരതികയക്ാള് (387 
കതി.മരീറ്റര്/100 െ.കരീ.മരീറ്റര്) വളസര കൂടുതലാണ്.
ഒരു ലക്ഷം ജനെംഖത്യയ്ക്കു് ലഭത്യമായതിട്ടുള്ള കറാഡ 
്ദര്ഘത്യം 655.7 കരീ.മരീറ്ററാണ്. മതിക്വാറും 90 
ശതമാനം കറാഡകളും ഒറ്റവരതി പാതകളാണ്. 
കദശരീയ പാതകസള പ്രാഥമതിക കറാഡകളായും, 
െംസ്ാന പാതകസളയും പ്രോന ജതിലൊ 
കറാഡകസളയും ദത്വ തിതരീയ കറാഡകളായും 
കണക്ാക്സ്പെടുന്നു. കദശരീയ പാതകളതിലൂസെ 40 
ശതമാനം ഗതാഗതവം, െംസ്ാന പാതകള്, 
പ്രോന ജതിലൊ കറാഡകള് എന്നതിവയതിലൂസെ
40 ശതമാനം ഗതാഗതവം നെന്നു വരുന്നു. 
10 ശതമാനത്തിൽ താസെയുള്ള  

പട്ഥിേ 5.2
ഗതയാഗത കമഖലയഥിടല പ�ണ്യാം പഞ്വത്ര പദ്ധതഥി േയാലത്തും 2017-18 വയാർഷഥിേ പദ്ധതഥിയഥിലും 

അനുവദഥിച തുേ, ടചലവഴഥിച തുേ എന്ഥിവ വകുപ്് തഥിരഥിച്
(തുേ ലക്ത്ഥിൽ) 

ക്രമ.
നമ്പർ   വകുപ്പുേള്

പ�ണ്യാം പഞ്വത്ര പദ്ധതഥി വയാർഷഥിേ പദ്ധതഥി 2017-18

വഥിഹഥിതം ടചലവ് വഥിഹഥിതം ടചലവ് 
(09/17 വടര)

1 സപാതമരാമത്് വകു്പെ് 
(കറാഡകളും പാലങ്ങളും)

400,680.00 860,622.13 
(214.8%)

125,072.00 76,439.705 
(61.11%) 

2 സപാതമരാമത്് വകു്പെ് 
(കദശരീയ പാത)

38,262.00 120,077.41 
(313.83%)

10,022.00 3,044.69 
(30.38%)

           ആടേ (ടപയാതു മരയാമത്് വകുപ്് ) 438,942.00 980,699.54 
(223.42%)

135,094.00 79,484.39 
(58.84%)

3 സക.എെ്.ആര്.റ്റതി.െതി 26,165.00 22,065.00 
(84.33%)

4,468.00 3,070.00 
(68.71%)

4 കമാകട്ടാര് വാഹന വകു്പെ് 13,928.00 5,210.62 
(37.41%)

3,818.00 350.55 
(9.18%)

ആടേ (്യാന്കസ്യാർട്്) 40,093.00 27,275.62 
(68.03%) 

8,286.00 3,310.55 
(39.95%) 

  അവലംബം:ബജറ്്, സംസ്ാന ആസൂ്ണ കബാര്ഡ്്.
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അദ്ധ്യായം 5, പശ്യാത്തല സൗകരധ്ം

പട്ഥിേ 5.3
കേരളത്ഥിടല വഥിവഥിധ ഏജന്സഥിേള് പരഥിപയാലഥിക്കുന്  കറയാഡേള് സംബന്ഥിച  

വഥിവരങ്ങള് 2016-17
ക്രമ 
നമ്പർ വകുപ്പുേള് കദർഘ്യം        (േഥി.മഥി) %

1 പഞ്ായത്കള് (എൽ.എെ്.ജതി.ഡതി) 152,777.210 69.79
2 സപാതമരാമത് വകു്പെ് 

(കറാഡകളും പാലങ്ങളും)
31,812.106 14.54

3 മുനതിെതി്പൊലതിറ്റതികള് 18,411.870 8.41
4 കകാര്്പെകറഷനകള് 6,644.000 3.03
5 വനം വകു്പെ് 4,575.770 2.07
6 ജലകെെന വകു്പെ് 2,611.900 1.19
7 സപാതമരാമത് വകു്പെ് 

(കദശരീയ പാതകള്)
1,781.570 0.82

8 മറ്റുള്ളവ 
(സറയതിൽസവ, ്വദയുതതി വകു്പെ് )

328.000 0.15

ആടേ 218,942.426 100

   അവലംബം: വടിവടിധ വകുപ്പുകള്

കറാഡകളതിലൂസെയാണ് 80 ശതമാനത്തി 
ലേതികമുള്ള ഗതാഗതം നെക്കുന്നത്. 
െംസ്ാനസത് വ തിവ തിേ ഏജന്െതികള് 
പരതിപാല തിക്കുന്ന കറാഡകളുസെ  ്ദര്ഘത്യം 
െംബന്ധതിച വ തിവരങ്ങള് പട്ഥിേ 5.3 -ൽ  
സകാടുത്തിരതിക്കുന്നു.

െ തില  മാനദണ്ങ്ങള് അനെരതിച് വ തിവ തിേ 
തകദ്ശെത്വയം ഭരണ സ്ാപനങ്ങള് 2016-17 
ൽ  പരതിപാല തിച കറാഡകളുസെ ്ദര്ഘത്യമായ 
152,777.210 കരീ.മരീറ്റര് (69.79 ശതമാനം), 
അവയതിൽ 130,059 (85.13 ശതമാനം) ൊര് 
സെയ്വയും, 8498.35 കതി.മരീറ്റര് (5.56 ശതമാനം) 
കറാഡകള് െതിമറെ് കകാണ്ക്രരീറ്റുമാണ്.

ടപയാതുമരയാമത്തു വകുപ്്
കകരളത്തിസല െംസ്ാന പാതകള്, പ്രോന 
ജതിലൊ കറാഡകള് തെങ്ങതിയവ പരതിപാല തിക്കുന്നത് 
സപാതമരാമത് വകു്പെ് (കറാഡകളും പാലങ്ങളും) 
വ തിഭാഗമാണ്.  െംസ്ാനത്് ലഭത്യമായതിട്ടുള്ള 
കറാഡ് ശംഖലയുസെ 15 ശതമാനമായ 
സപാതമരാമത് വകു്പെ് കറാഡകളതിലൂസെ 80 
ശതമാനം കറാഡഗതാഗതമാണ് നെക്കുന്നത്.   
സപാതമരാമത് വകു്പെ് (കറാഡകളും പാലങ്ങളും) 
2016-17 -ൽ പരതിപാല തിച കറാഡ് ്ദര്ഘത്യം 
31,812.106 കതി.മരീറ്ററായതിരുന്നു. ഇതതിൽ 4,341.65 

(13.65 ശതമാനം) കതി.മരീറ്റര് കറാഡകള് 
െംസ്ാന പാതകളും, 27,470.455 (86.35 
ശതമാനം) കതി.മരീറ്റര് കറാഡകള് പ്രോന ജതിലൊ 
കറാഡകളുമാണ്.  െംസ്ാന പാതകളുസെ 
ആസക ്ദര്ഘത്യമായ 4,341.651 കതി.മരീറ്ററതിൽ, 
1,640 കതി.മരീറ്റര് കറാഡകള് ഇരട്ടവരതി്പൊതകളും, 
2,404 കതി.മരീറ്റര് ഒറ്റവരതി പാതകകളാ അതതിലും 
താസെയുള്ളവകയാ ആണ്.  27,470.455 കതി.മരീറ്റര് 
പ്രോന ജതിലൊ കറാഡകളതിൽ, 1,310 കതി.മരീറ്റര് 
സ്റാകറെര്ഡ് രണ്ടുവരതി്പൊതകളും 26,160 കതി.മരീറ്റര് 
ഒറ്റവരതിപാതകളുമാണ്. സപാതമരാമത്് വകു്പെ് 
പരതിപാല തിക്കുന്ന കറാഡകളതിൽ 2,950 കതി.മരീറ്റര് 
അതായത് 9.27 ശതമാനം കറാഡകള് മാ്കമ 
രണ്ടു വരതിപാതകളായുള്ളൂ.

സപാതമരാമത് വകു്പെ് പരതിപാല തിക്കുന്ന ആസക 
്ദര്ഘത്യമായ 31,812.106 കരീ.മരീറ്ററതിൽ ഏറ്റവം 
കൂടുതൽ ്ദര്ഘത്യം കകാട്ടയം ജതിലെയതിലും 3,456.214 
കരീ.മരീറ്റര് (10.86 ശതമാനം) ഏറ്റവം കുറവ് 
്ദര്ഘത്യം 1,029.314 കരീ.മരീറ്റര് (3.24 ശതമാനം) 
വയനാെ് ജതിലെയതിലുമാണ്.  സപാതമരാമത് വകു്പെ് 
പരതിപാല തിക്കുന്ന കറാഡ ്ദര്ഘത്യം 2017 മാര്ച് 
31വസരയുള്ളത് ജതിലെ തതിരതിച്  അനുബന്ം 5.2 -ൽ 
സകാടുത്തിരതിക്കുന്നു. 
സപാതമരാമത് വകുപ്പു കറാഡകളതിൽ 2017 
മാര്ച് 31 വസര 1,806 പാലങ്ങളും 51,400 
കലുങ്കുകളുമുണ്്.  അതതിൽ, 61 പാലങ്ങളും, 1,557 
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സാമ്പത്തിക അവല�ാകനം 2017, ലകരള സംസ്ാന ആസൂത്രണ ല�ാര്ഡ്  

കലുങ്കുകളും സുരക്ഷ തിതാവസ്യതിലലൊത്തതിനാൽ 
പുനര്നതിര്മ്ാണം/നവരീകരണം 
ആവശത്യമായതിട്ടുണ്്.  ഇത െംബന്ധതിച് 
കൂടുതൽ വ തിവരങ്ങള് അനുബന്ം 5.3, 5.4, 
5.5, 5.6 എന്നതിവയതിൽ സകാടുത്തിരതിക്കുന്നു.  
സപാതമരാമത് വകു്പെ തിസറെ (ആര്&ബ തി) 2016-17 
സല പ്രോന െംരംഭങ്ങള് കബയാക്് 5.1 -ൽ 
സകാടുത്തിരതിക്കുന്നു.

നയാഷണൽ  കഹകവ 
അകതയാറഥിറ്റഥി ഓഫ് ഇന്ത്യ 

(എന്.എച്.എ.ഐ) 
നാഷണൽ  ്ഹകവ അകതാറതിറ്റതി ഓഫ് 
ഇന്ത്യക്കു കവണ്തി െംസ്ാന പാതകള്, 
പ്രോന ജതിലൊ കറാഡകള്, കദശരീയ 
പാതകള് എന്നതിവയുസെ നതിര്മ്ാണ 
പരതിപാലനങ്ങള്ക്ാവശത്യമായ നയ രൂപരീകരണം, 
ആസൂ്ണം, മാതൃകകള് തയ്ാറാക്ൽ 
എന്നതിവ െംസ്ാന സപാതമരാമത് 
വകു്പെ തിൽ നതിക്ഷ തിപ്മാണ്.  പശ്ാത്ല 
വ തികെന പ്രവര്ത്നങ്ങളതിൽ  െംസ്ാന 
സപാതമരാമത് വകു്പെ തിന് വളസരയേതികം 
പ്രോനത്യമുണ്്. ആയതതിനാൽ, കാലാനസൃതമായ 
ആവശത്യങ്ങള് കനരതിടുന്നതതിനായതി െത്വകാരത്യ 
പങ്ാളതിത്ം, ബഹുരാഷ്ട്ര ഫണ്തിംഗ് 
ഏജന്െതികളായ ജ്പൊന് അന്ാരാഷ്ട്ര 
െഹകരണ ബാങ്് (സജ.ബ തി.ഐ.െതി), 

കലാകബാങ്്, എ.ഡതി.ബ തി എന്നതിവയുസെ 
െഹായം ലഭത്യമാക്കുന്നതതിനാവശത്യമായ 
നെപെതികള്ക്കുനസൃതമായതി 
പ്രവര്ത്തികക്ണ്തണ്്.  

സപാതമരാമത്വകു്പെ്   കറാഡകളും പാലങ്ങളും 
വ തിഭാഗം 2016-17 -ൽ 1,636 കരീ.മരീറ്റര് െംസ്ാന 
പാതകളുകെയും മറ്റു ജതിലൊ കറാഡകളുകെയും 
വ തികെനവം, സമചസ്പെടുത്ലും പൂര്ത്രീകരതിച്ചു.  
ഇതതിൽ 951 കതി.മരീറ്റര് (ബ തി.എം.&ബ തി.െതി)
ഉപരതിതലം സമചസ്പെടുത്ലും, 1036 കതി.മരീറ്റര് 
ൊോരണ സമചസ്പെടുത്ലുമായതിരുന്നു.  
കറാഡകളും, പാലങ്ങളും വ തിഭാഗം 7 പാലങ്ങളുസെ 
പ്രവൃത്തികള് പൂര്ത്രീകരതിച്ചു.  ഇതതിൽ കകരളാ 
ഗവണ്സമറെതിസറെ 2014-15 -ൽ പ്രഖത്യാപ തിച 
400 ദതിവെം സകാണ്് 100 പാലങ്ങള് എന്ന 
പദ്ധതതിയതിലുള്ള പാലങ്ങളും ഉള്സ്പെടുന്നു.   
ഭരണാനമതതി, ൊകങ്തതികാനമതതി തെങ്ങതിയവ 
കാലതാമെമതിലൊസത നൽകുന്നതതിനായതി ‘PRICE” 
കൊഫ്െ് സവയര് ഉപകയാഗതിച് എസ്റതികമറ്റുകള് 
തയ്ാറാക്തി. 

കദശീയ പയാതേള്
കക� ഗവണ്സമന്റു് അനവദതിക്കുന്ന തക
ഉപകയാഗതിച് െംസ്ാനസത് കദശരീയ 
പാതകളുസെ വ തികെനം നെത്ന്നത് 
െംസ്ാന സപാതമരാമത്് വകു്പെ തിസറെ 
കദശരീയപാത വ തിഭാഗമാണ്.  െംസ്ാനത്് 

കബയാക്്  5.1
ടപയാതുമരയാമത്തു വകുപ്ഥിടറെ  (കറയാഡേളും പയാലങ്ങളും) 2016-17 ടല  

പ്ധയാന സംരംഭങ്ങള് 
• പുതതിയ വന്കതിെ പദ്ധതതികളുസെ രൂപരീകരണത്തിനായതി കപ്രാജക്െ് പ്രതി്പെകറഷന് യൂണതിറ്റ് സപാതമരാമത്് 

വകു്പെതിൽ രൂപരീകരതിച്ചു.  
• ആനത്വതിറ്റതി അെതിസ്ാനത്തിൽ കറാഡ് ഇന്ഫാെ്ട്രക്ചര് ക്നതി, കകരള ലതിമതിറ്റഡ്, കസ്ററ്റ് കറാഡ് 

ഇംപ്രൂവ്സമന്റ് കപ്രാജക്െ് (എെ്.ആര്.ഐ.പതി) നെ്പെതിലാക്കുന്നു.
• കകരളാ ഇന്ഫാെ്ട്രക്െര് ഇന്�വെ്റ്റ്ഫണ്് കബാര്ഡ് (കതിഫ്ബതി)-ൽ ഉള്സ്പെടുത്ന്നതതിനായതി 

പശ്ാത്ല വതികെന പദ്ധതതികള് തയ്ാറാക്ൽ.
• വന്കതിെ പദ്ധതതികളതിൽ, പരതിസ്തിതതി നതിയ�ണ പ്രക്രതിയകള്, പരതിസ്തിതതി സെൽ ഉറപ്പു വരുത്ന്നു.
• PRICE – കൊഫ്റ്റ് സവയര് രണ്ാംഘട്ട പ്രവര്ത്നങ്ങള്.
• ഗുണനതിലവാര നതിയ�ണ യൂണതിറ്റുകള് - എലൊ ജതിലെയതിലും പ്രാകദശതിക ലകബാറട്ടറതികള്.
• കറാഡ് നതിര്മ്ാണത്തിൽ ഉപകയാഗ ശൂനത്യമായ ലൈാസ്റതിക്്, നാെയുറൽ റബ്ബര്, കമാഡതി്ഫഡ് ബതിറ്റുമതിന് 

(NRBM), കയര് എന്നതിവയുസെ ഉപകയാഗം.



431

അദ്ധ്യായം 5, പശ്യാത്തല സൗകരധ്ം

11 കദശരീയ പാതകളതിലായതി 1,781.57 കതി.മരീറ്റര് 
്ദര്ഘത്യമാണുള്ളത്. ഇതതിൽ, 1339 കതി.മരീറ്റര് 
(76.6 ശതമാനം) നതിര്മ്ാണത്തിസറെ വ തിവ തിേ 
ഘട്ടങ്ങളതിലായതി കദശരീയപാത അകതാറതിറ്റതി 
ഓഫ് ഇന്ത്യ (എന്.എച്.എ.ഐ) യുസെ 
കരീെതിലാണ്.  ബാക്തിയുള്ള 408 കതി.മരീറ്റര് 
െംസ്ാന സപാതമരാമത്് വകു്പെ തിസറെ 
കരീെതിലാണ്.  വ തിശദവ തിവരങ്ങള് പട്ഥിേ 5.4 -ൽ 
കെര്ത്തിരതിക്കുന്നു.

കമൽ്പെറഞ്ഞ 11 കദശരീയ പാതകളതിൽ വലൊര്പാെം 
– കളമകശ്രതി എന്.എച്.െതി (പുതതിയ എന്.എച് 
966 എ) യുസെ വ തികെന പ്രവര്ത്നങ്ങള് 
നാഷണൽ ്ഹകവ അകതാറതിറ്റതി ഓഫ് ഇന്ത്യ 
(എന്.എച്.എ.ഐ) യുസെ ചുമതലയതിലാണ് 
നെക്കുന്നത്.  െംസ്ാന സപാതമരാമത്് വകു്പെ് 
പരതിപാല തിക്കുന്ന 176 കരീ.മരീറ്റര് ്ദര്ഘത്യത്തിന 
പുറസമയുള്ള  കറാഡകള് വ തികെതി്പെ തിക്കുന്നതതിനള്ള 
തക സെലവാക്കുന്നത്  കറാഡ് ഗതാഗത ്ഹകവ 
മ�ാലയമാണ് (കമാര്ത്)്.  െംസ്ാന 
സപാതമരാമത്് വകു്പെ തിന് സെന്ട്രൽ കറാഡ് 
ഫണ്തിനത്തിൽ ലഭത്യമാകുന്ന  തക െംസ്ാന 
പാതകള്, മറ്റ് ജതിലൊ കറാഡകള് തെങ്ങതിയവയുസെ 

വ തികെനത്തിനായതി ഉപകയാഗതിക്സ്പെടുന്നു.  
ഈ കാലയളവ തിൽ 31  പ്രവൃത്തികള് തെര്ന്നു 
വരുന്നതം, 16 പുതതിയ  പദ്ധതതികള്ക്് തെക്ം 
കുറതിക്കുകയും സെയ്തിട്ടുണ്്. െംസ്ാന ഫണ്് 
ഉപകയാഗതിച് നെ്പെ തിലാക്കുന്ന പ്രോനസ്പെട്ട 
പദ്ധതതികള് പട്ഥിേ 5.5 -ൽ സകാടുത്തിരതിക്കുന്നു.

കേരളത്ഥിടല കദശീയപയാതയാ 
വ ഥിേസന പദ്ധതഥിേള്

കദശരീയപാത വ തികെന പദ്ധതതികളതിൽ മൂന്നാം 
ഘട്ടത്തിൽ 664 കതി.മരീറ്റര് ്ദര്ഘത്യത്തിൽ 
വ തികെതി്പെ തിക്കുന്ന കറാഡപ്രവൃത്തികളുസെ 
വ തിശദമായ കപ്രാജക്െ് റതിക്പൊര്ട്ട് 
രൂപരീകരണ പ്രവര്ത്നങ്ങള് അന്തിമ 
ഘട്ടത്തിലാണ്.  െംസ്ാനസത് പ്രോനസ്പെട്ട 
കറാഡകള് ബ തി.ഒ.െ തി അെതിസ്ാനത്തിൽ 
നാലുവരതിപാതകളാക്കുന്ന പ്രവര്ത്നങ്ങള് 
പുകരാഗമതിക്കുന്നു.  ബ തിഡ്തിംഗ് പ്രവൃത്തികള് 
ആരംഭതിച തിട്ടുണ്്.  കദശരീയപാത 47 -ൽ 83.20 
കതി.മരീറ്റര് ്ദര്ഘത്യത്തിൽ കണ്ണൂര്-കുറ്റതിപ്പുറം 
സെക്ഷസറെ കലലം െംബന്ധതിച പ്രവര്ത്നങ്ങള് 

പട്ഥിേ 5.4
കേരളത്ഥിടല കദശീയ പയാതേള്

ക്രമ 
നമ്പർ

പുതഥിയ 
നമ്പർ

പഴയ 
നമ്പർ 

കദശീയ പയാത പുതഥിയ കദശീയ 
പയാതേള് 

(കേരളത്ഥിൽ േഥി.മീ.)മുതൽ വടര

1 66
NH 17 തല്പൊെതി ഇെ്പെള്ളതി 420.777

669.437
NH 47 ഇെ്പെള്ളതി കളതിയതിക്ാവ തിള 248.660

2 544 NH 47 വാളയാര് ഇെ്പെള്ളതി 168.14

3 85 NH 49 കബാഡതിസമട്ടു കുണ്ന്നൂര് 167.593
4 744 NH 208 സകാലെം കഴുത്രുത്തി 81.280

5 766 NH 212
കകാെതികക്ാെ് മുത്ങ്ങ കകരള – കര്ണ്ാെക 

അതതിര്ത്തി
117.600

6 966 NH 213 കകാെതികക്ാെ് പാലക്ാെ് 125.304
7 183 NH 220 സകാലെം കതനതി  (തമതിെ് നാെ് അതതിര്ത്തി) 190.300
8 966 B NH 47 A സവലെ തിംഗ്െണ് 

ഐലറെ്
കുണ്ന്നൂര് 5.920

9 966 A NH 47 C വലൊര്പാെം കളമകശ്രതി 17.200
10 183 A - ഭരണതിക്ാവ് പത്നംതതിട്ട (വെതി) വണ്തി

സ്പെരതിയാര്
116.800

11 185 - അെതിമാല തി ്പനാവ് (വെതി) കുമതിളതി 96.000

ആടേ 1,781.57
അവലംബം: ടപാതുമരാമതു വകുപ്് (കദശരീയ പാതകള്) 
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സാമ്പത്തിക അവല�ാകനം 2017, ലകരള സംസ്ാന ആസൂത്രണ ല�ാര്ഡ്  

പട്ഥിേ 5.5
സംസ്ഥയാന ഫണ്ടുപകയയാഗഥിച്ചുള്ള പ്ധയാന പദ്ധതഥിേള് 

ക്രമ 
നമ്പർ പ്വൃത്ഥിയടെ കപര് കദർഘ്യം

ഭരണയാനുമതഥി 
ലഭഥിച തുേ 

(കേയാെഥി 
രൂപയഥിൽ)

1 സകാലെം-്ബ്പൊെ്-50% കക� 
െംസ്ാന െംയുക്ത െംരംഭം

13.00 352.05

2 ആലപ്പുെ ്ബ്പൊെ്- കക� െംസ്ാന 
െംയുക്ത െംരംഭം

6.80 348.43

3 കരമന-കളതിയതിക്ാവ തിള ഒന്നാംഘട്ടം-റരീച്  II 
പ്രവച്ലം-വെതിമുക്്

5.50 162.00

4 കകാെതികക്ാെ് ്ബ്പൊസ്തിൽ സതാണ്യാെ് 
്് ഓവര്

59.00

5 കകാെതികക്ാെ് ്ബ്പൊസ്തിൽ രാമനാട്ടുകര 
്് ഓവര്

85.00

 അവലംബം: ടപാതുമരാമത്ത് വകുപ്് (കദശരീയപാതകള്)

എന്.എച്.എ.ഐ ആരംഭതിച തിട്ടുണ്്.  പ്രെ്തത 
പദ്ധതതികള് ബ തി.ഒ.െ തി സല പദ്ധതതി രൂപരീകരണം 
മുതൽ പ്രവര്ത്നയുക്തമാക്തി ്കമാറുന്നത 
വസരയുള്ള (ഡതി്െന്, ബ തിൽഡ്, ഫതിനാന്െ്, 
ഓ്പെകററ്റ്, ട്രാന്െ്ഫര്) പ്രവൃത്തികള് മൂന്നാം ഘട്ട 
പ്രവര്ത്നങ്ങളതിൽ ഉള്സ്പെടുന്നു.  കളമകശ്രതി 
മുതൽ വലൊര്പാെം (17 കതി.മരീറ്റര്) വസരയുള്ള 557 
കകാെതി രൂപയുസെ പുതതിയ പദ്ധതതി നാഷണൽ 
അകതാററ്റതി ഓഫ് ഇന്ത്യ ഉെന്  തസന്ന 
ആരംഭതിക്കുന്നതാണ്.

ടേയാല്ം-ആലപ്പുഴ 
കബപ്യാസുേള് 

കദശരീയപാത 47 സല സകാലെം-ആലപ്പുെ 
്ബ്പൊസ്സുകള് കക� െംസ്ാന 
ഗവണ്സമന്റുകളുസെ ഒരു െംയുക്ത െംരംഭമാണ്.  
സമാത്ം പദ്ധതതി സെലവായ 700.48 കകാെതി 
രൂപയതിൽ െംസ്ാന വ തിഹതിതമായ 350.24 
കകാെതി രൂപ  െംസ്ാന ഗവണ്സമറെതിസറെ കമജര് 
ഇന്ഫാെ്ട്രക്െര് ഡവല്പെ്സമറെ് കപ്രാജക്െതിൽ 
ഉള്സ്പെടുത്തിയതിട്ടുണ്്. 

ആലപ്പുെ ്ബപാെതിസറെ (348.43 കകാെതി രൂപ) 
ആസക ്ദര്ഘത്യമായ 6.8 കതി.മരീറ്ററതിൽ 3.2 
കരീ.മരീറ്റര് എല തികവറ്റഡ് ്ഹകവയാണ്. കകാമാെതി 
ജംഗ്ക്ഷന് മുതൽ കളര്കകാെ് വസരയാണ് 
്ദര്ഘത്യം.  ഇ.പ തി.െതി പദ്ധതതി പ്രകാരം 2015 
മാര്ച്   16 ന്, പ്രവര്ത്നം തെങ്ങതിയ പ്രെ്തത 

കപ്രാജക്െ് അതതികവഗം പുകരാഗമതിക്കുന്നു. 274.34 
കകാെതി രൂപ സെലവ തിൽ M/s RDSCVOC (Jv) 
എന്ന ക്നതിയാണ്   2018 സമയ് മാെത്തിൽ 
പൂര്ത്തിയാക്കുന്നതതിനകദ്ശതിക്കുന്ന പ്രെ്തത 
പദ്ധതതിയുസെ പ്രവര്ത്നങ്ങള് നെത്ന്നത്.  
135.06 കകാെതി രൂപ  കക� െംസ്ാന 
ഗവണ്സമന്റുകള് ഇതവസര നല്കതി കെതിഞ്ഞതിട്ടുണ്്. 
67 ശതമാനം പ്രവൃത്തികള് പൂര്ത്തിയായതി 
കെതിഞ്ഞു

കാവനാടു മുതൽ കമവറം വസരയുള്ള 13 കരീ 
മരീറ്ററാണ് സകാലെം ്ബപാെതിസറെ ആസക 
്ദര്ഘത്യം.  352.05 കകാെതി രൂപ  സെലവ 
വരുന്ന പ്രെ്തത പദ്ധതതിയതിൽ മൂന്ന് 
പാലങ്ങളും, 7 കരീ.മരീറ്റര് പുതതിയ കറാഡകളും 
4 കരീ.മരീറ്റര് നതിലവ തിലുള്ള കറാഡകളുസെവരീതതി 
കൂട്ടലും ഉള്സ്പെടുന്നു.  ഇ.പ തി.െതി പദ്ധതതിയതിൽ 
2015 സമയ്  27 ന്, ആരംഭതിച ്ബപാെതിസറെ 
നതിര്മ്ാണം 2018 ആഗെ്റ്റ് മാെത്തിൽ 
പൂര്ത്രീയാക്കുന്നതതിനകദ്ശതിക്കുന്നു. 117.58 കകാെതി 
രൂപ ഇതവസര  കക� െംസ്ാന െര്ക്ാരുകള്  
നൽകതിക്െതിഞ്ഞ പ്രെ്തത പദ്ധതതിയുസെ 
70 ശതമാനം പ്രവൃത്തികള് പൂര്ത്തിയായതി 
കെതിഞ്ഞതിട്ടുണ്്.  

കേരള സംസ്ഥയാന ഗതയാഗത 
പദ്ധതഥി (ടേ.എസ്.െഥി.പ ഥി)

കലാകബാങ്് െഹായകത്ാസെ 2013, ജൂണ് 13 
ന്, 2,403 കകാെതി രൂപ (US $445) സെലവ തിൽ 
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അദ്ധ്യായം 5, പശ്യാത്തല സൗകരധ്ം

ആരംഭതിച കകരള െംസ്ാന ഗതാഗത പദ്ധതതി  
വായ്പാ ഉെ്െതി 2013 ജൂണ് 19 ആസണങ്തിലും, 
2013 സെപ്റ്റംബര് മാെമാണ് നതിലവ തിൽ 
വന്നത്.  വായ്പാ കാലാവേതി 2019 ഏപ്ര തിൽ 
മാെം വസരയാണ്.  പ്രെ്തത പദ്ധതതിയുസെ 
അനപാതം 56 ശതമാനം (കലാക ബാങ്കു)്,  44 
ശതമാനം കകരള ഗവണ്സമറെ് അര്ഹമായ 
ഇനങ്ങളതിൽ (ഭൂമതി ഏസറ്റടുക്ൽ പ്രവര്ത്ന 
സെലവ് ഒെതിസക) എന്ന വത്യവസ്യതിലാണ്.  
2,500 കകാെതി രൂപയ്ക്കുള്ള ഭരണാനമതതി കകരളാ 
ഗവണ്സമറെ് നൽകതിയതിട്ടുണ്്.

കലാക ബാങ്് െഹായകത്ാസെയുള്ള കകരള 
െംസ്ാന ഗതാഗത പദ്ധതതിയുസെ രണ്ാം 
ഘട്ട പ്രവര്ത്നങ്ങളാണ് നെന്നു വരുന്നത്.  
363 കതി. മരീറ്റര് കറാഡകളുസെ  െഞ്ാര ഗുണ 
നതിലവാരം സമചസ്പെടുത്തി  കറാഡ സുരക്ഷ ഉറപ്പു 
വരുത്ന്നതതിനകദ്ശതിക്കുന്നു.  മൂന്ന് പ്രോന 

ഘെകങ്ങളാണ് ഈ പദ്ധതതിയ്ക്കുള്ളത്.  (1)  363 
കരീ.മരീറ്റര്  കറാഡകളുസെ നതിലവാരം ഉയര്ത്ൽ 
(2) കറാഡ സുരക്ഷാ ആസൂ്ണം (3) വകുപ്പുതല 
സ്ാപന ശാക്തരീകരണം എന്നതിവയാണ് ഇതതിൽ 
ഉള്സ്പെടുന്നത്. ഈ പദ്ധതതിയുസെ താസെ പറയുന്ന 
പ്രവര്ത്നങ്ങള്  പുകരാഗമതിച്ചു വരുന്നു. വ തിശദ 
വ തിവരങ്ങള്  പട്ഥിേ 5.6 -ൽ സകാടുത്തിരതിക്കുന്നു.

ഭൂമതി ഏസറ്റടുക്കുന്ന പ്രവര്ത്നങ്ങള് ഏകകദശം 
99 ശതമാനവം പൂര്ത്തിയായതിട്ടുണ്്.  കകരള 
കറാഡ് സുരക്ഷാ അകതാറതിറ്റതി, സപാതമരാമത്് 
വകു്പെ് കലാകബാങ്തിസറെ കറാഡ് സുരക്ഷാ 
സമചസ്പെടുത്ൽ ഏജന്െതിയുമായതി ബന്ധസ്പെട്ട 
ക്ാബൽ കറാഡ് കെഫ്റ്റതി സഫെതില തിറ്റതി (ജതി.
ആര്.എെ്.എഫ്) എന്നതിവയുസെ നതിരന്രമായ 
വ തിശകലനങ്ങള്ക്കു കശഷം എം.െതി കറാഡതിസല 
കെക്കൂട്ടം-സവഞ്ഞാറമൂെ്-അടൂര് സെക്ഷന്, 
കെഫ് കകാറതികഡാര് സഡകമാണ്െ്കട്രഷന് 

പട്ഥിേ5.6
കേരള സംസ്ഥയാന ഗതയാഗത പദ്ധതഥി-നഥിലവഥിടല അവസ്ഥ

(തുേ കേയാെഥിയഥിൽ)

ക്രമ 
നമ്പർ കറയാഡേളുടെ കപര് ടചലവ് പൂർത്ഥിയയാക്കുന് 

വർഷം
ടചലവയായ 

തുേ
ഭൗതഥിേ കനട്ം 
(ശതമയാനം)

1 കാെര്കഗാഡ് -കാഞ്ഞങ്ങാെ്   
കറാഡ് (27.78 കതി.മരീ)

133.65 സഫബ്രുവരതി 2018 84.56 75

2 പ തിലാത്റ   - പാ്പെ തിനതികശ്രതി 
കറാഡ് 
(20.90 കതി.മരീ)

118.20 മാര്ച് 2018 71.72 74

3 തലകശ്രതി   -  കളകറാഡ് കറാഡ് 
(28.80 കതി.മരീ പുതക്തിയത്)

154.59 ജൂണ് 2018 13.34 15

4 കളകറാഡ്– വളവപാറ കറാഡ് 
(25.20 കതി.മരീ പുതക്തിയത്)

209.58 ഓഗെ്റ്റ് 2018 58.49 23

5 സെങ്ങന്നൂര് - എറ്റുമാനൂര് കറാഡ് 
(45.40 കതി.മരീ)

293.58 സഫബ്രുവരതി 
2018

190.00 73

6 തതിരുവലെ ്ബപാെ് 
(2.3 കതി.മരീ)

31.80
(കഭദഗതതി 

വരുത്തിയത്)

പ്രവൃത്തി 
പുകരാഗമതിക്കുന്നു

17.19 64

7 ഏറ്റുമാനൂര് - മൂവാറ്റുപുെ കറാഡ് 
(40.96 കതി.മരീ)

171.49 മാര്ച് 2018 115.71 80

8 സപാന്കുന്നം - സതാടുപുെ കറാഡ് 
(50 കതി.മരീ)

227.13 മാര്ച് 2018 210.15 99.2

9 സപരു് തിലാവ്  - സപരതിന്ൽമണ് 
കറാഡ് (41 കതി.മരീറ്റര്)

210 സഫബ്രുവരതി 
2018

100 100

10 കെക്കൂട്ടം-അടൂര് കെഫ് 
കകാറതികഡാര്
സഡകമാണ്െ്കട്രഷന് കപ്രാജക്െ്

142.67 ഏപ്ര തിൽ 2018 7.33 3 
(സമാബ തി 
്ലകെഷന്  
പ്രവര്ത്നങ്ങള്  
പുകരാഗമതിക്കുന്നു)

 അവലംബം: ടപാതുമരാമത്ത് വകുപ്് (ടക.എസ്.െടി.പടി)
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സാമ്പത്തിക അവല�ാകനം 2017, ലകരള സംസ്ാന ആസൂത്രണ ല�ാര്ഡ്  

കപ്രാജക്ൊയതി തതിരസഞ്ഞടുത്തിട്ടുണ്്.  കറാഡ് 
കെഫ്റ്റതി മാകനജ്സമറെും ക്പൊെതിറ്റതി ബ തിൽഡതിംഗ് 
കപ്രാഗ്ാമതിസറെ ഭാഗമായതി ആെ്കട്രല തിയയതിസല 
അന്ാരാഷ്ട്രാ ഏജന്െതിയായ M/s.VicRoads 
–സന കറാഡസുരക്ഷാ പ്രവര്ത്നങ്ങളതിൽ 
കണ്െള്ട്ടറൊയതി കകരള െംസ്ാന ഗതാഗത 
പദ്ധതതി ഏര്സ്പെടുത്തിയതിട്ടുണ്്. സ്ാപന 
ശാക്തരീകരണ പ്രവര്ത്നങ്ങളുസെ ഭാഗമായതി 
പ്രോനസ്പെട്ട ജതിലൊ കറാഡകള്, സക.എെ്.റ്റതി.
പ തിക്് ഗ്രീന് ബ തിൽഡതിംഗുകള്, സപാതമരാമത്് 
വകു്പെ് സഹഡ് കത്വാര്കട്ടെ്െ്, സപാതമരാമത്് 
വകു്പെ തിസറെ ഐ.െതി വ തിശകലനം കൂൊസത, 
മറ്റ്സെറതിയ പഠനങ്ങള് എന്നതിവ കലാകബാങ്് 
അംഗരീകാരകത്ാസെ നെത്ന്നതാണ്.

കേരള കറയാഡ് ഫണ്് കബയാർഡ്  
(ടേ.ആർ.എഫ്.ബഥി)

കകരള കറാഡ് ഫണ്് നതിയമം 2001 പ്രകാരം 
നതിലവ തിൽ വന്ന ഒരു സ്റാറ്റയുട്ടറതി  സ്ാപനമാണ് 
കകരളാ കറാഡ് ഫണ്് കബാര്ഡ്.  െംസ്ാനസത് 
കമാകട്ടാര് വാഹന നതികുതതിയുസെ 10 ശതമാനം 
വ തിഹതിതം പദ്ധതതികയതര വ തിഹതിതമായതി 
ലഭതിക്കുന്നതാണ് കബാര്ഡതിസറെ പ്രോന 
വരുമാനം.  സപാത െത്വകാരത്യ പങ്ാളതിത്കത്ാസെ 
നഗര കറാഡ് സമചസ്പെടുത്ൽ പദ്ധതതി 
നെ്പൊക്കുന്നത് കകരളാ കറാഡ് ഫണ്് 
കബാര്ഡാണ്.  ഈ പദ്ധതതി പ്രകാരം സപാത 
െത്വകാരത്യ പങ്ാളതിത് (അനത്വറ്റതി) പദ്ധതതിയതിലൂസെ  
തലസ്ാന നഗരത്തിസല 43 കരീ.മരീറ്റര് 
കറാഡകള്, നതിര്മ്ാണ കശഷം 15 വര്ഷസത് 
അറ്റകുറ്റ പണതികള് ഉറപ്പു വരുത്തി നതിര്മ്ാണം 
പൂര്ത്തിയാക്തി  കെതിഞ്ഞു.

കകാെതികക്ാെ് നഗര കറാഡ് സമചസ്പെടുത്ൽ 
പദ്ധതതിയതിലുള്സ്പെടുത്തി 30.55കരീ.മരീറ്റര് 
കറാഡകള് (7 എണ്ം) 401.42 കകാെതി 
രൂപയതിൽ ഡതി.ബ തി.എഫ്.ഒ.െ തി അനത്വറ്റതി പ്രകാരം 
നതിര്മ്തിക്കുന്നതതിന് ഭരണാനമതതി ലഭത്യമാക്തി, 
ഭൂമതി ഏസറ്റടുക്കുന്ന പ്രവര്ത്നങ്ങള് പുകരാഗമതിച്ചു 
വരുന്നു.  സകാച തി നഗര കറാഡ് സമചസ്പെടുത്ൽ 
പദ്ധതതിയതിൽ ഉള്സ്പെടുത്തി 69.146  കതി.മരീറ്റര് 
കറാഡകള് (19 എണ്ം) ്് ഓവറുകളും 
സറയതിൽസവ കമൽ്പൊലങ്ങളുമുള്്പെസെ 476.33 
കകാെതി രൂപയുസെ പദ്ധതതി കകരളാകറാഡ് ഫണ്് 
കബാര്ഡ്  ആരംഭതിച തിട്ടുണ്്.  

കറയാഡ് ഇന്ഫ്രയാസ്് േ്ചർ 
േമ്പനഥി കേരളയാ ല ഥിമഥിറ്റഡ് 

(റഥിേ)്
1956 സല  ഇന്ത്യന് ക്നതി നതിയമമനെരതിച് 
കകരളാ കറാഡ് ഫണ്് കബാര്ഡതിസറെ ഒരു പ്രകതത്യക 
ഉകദ്ശത്യയാനമാണ് കറാഡ് ഇന്ഫാെ്ട്രക്െര് 
ക്നതി കകരള ല തിമതിറ്റഡ്.   സതരഞ്ഞടുക്സ്പെട്ട 
െംസ്ാന പാതകള്, പ്രോന ജതിലൊ കറാഡകള് 
എന്നതിവ തിെങ്ങളതിൽ െംസ്ാന കറാഡ് 
സമചസ്പെടുത്ൽ പദ്ധതതി (എെ്.ആര്.ഐ.പ തി) 
പ്രകാരം കറാഡ് വ തികെന പ്രവര്ത്നങ്ങള് 
നെ്പെ തിലാക്കുന്നതതിനകദ്ശതിക്കുന്നു. ഈ പദ്ധതതി 
രണ്ടു പാകക്ജുകളതിലായാണ് നെ്പെ തിലാക്കുന്നത്. 
വാര്ഷ തിക തവണ വത്യവസ്യതിൽ പുനരേതിവാെ 
പാകക്ജ്, വ തിവ തിേ ഫണ്തിങ്ങ് ഏജന്െതികളുസെ 
െഹായകത്ാസെ നെ്പൊക്കുന്ന സമചസ്പെടുത്ൽ  
പാകക്ജ് എന്നതിവയാണ് രണ്് പാകക്ജുകള്. 
പുനരേതിവാെ പാകക്ജതിൽ ഉള്സ്പെടുത്തി 106.2 
കതി.മരീറ്റര് കറാഡകള്, രണ്ടു പാകക്ജുകള് എ &ബ തി 
എന്ന രരീതതിയതിൽ തതിരുവനന്പുരം, കകാട്ടയം, 
കാെര്കഗാഡ് ജതിലെകളതിൽ 209.91 കകാെതി 
രൂപാ സെലവ തിൽ നെ്പെ തിലാക്ാനകദ്ശതിക്കുന്നു. 
സമചസ്പെടുത്ൽ  പാകക്ജതിൽ ഉള്സ്പെടുത്തി 600 
കതി.മരീറ്റര് കറാഡകള് കജത്യാമട്രതിക്ൽ കറക്ഷന്, 
ജംഗ്ഷന് ഇംപ്രൂവ്സമറെ്  എന്നതിവയ്കാവശത്യമായ 
ഭൂമതി ഏസറ്റടുത്് സമചസ്പെടുത്ന്നതതിന് 
ഉകദ്ശതിക്കുന്നു.  സമചസ്പെടുത്ൽ പാകക്ജതിൽ 
ഉള്സ്പെടുത്തി 21.00 കകാെതി രൂപ സെലവ തിൽ 
തതിരുവനന്പുരം ജതിലെയതിസല കരമന –സവള്ളറെ 
കറാഡ് നതിര്മ്ാണത്തിനാവശത്യമായ ഭൂമതി 
ഏസറ്റടുക്ൽ പ്രവര്ത്നങ്ങള്ക്് ഭരണാനമതതി 
നൽകതിയതിട്ടുണ്്.  റതിക്തിസറെ 2016-17 സല 
പ്രോന പ്രവര്ത്നങ്ങള് കബയാക്് 5.2 -ൽ 
സകാടുത്തിരതിക്കുന്നു.

കറയാഡ കമഖലയഥിടല 
ഗകവഷണവം വ ഥിേസനവം

കറാഡ വത്യവസ്യതിൽ ആധുനതികവൽക്രണ 
പ്രവര്ത്നങ്ങള് നെത്ക്ാള് ഉണ്ാകാവന്ന  
സവല്ലുവ തിളതികള് കനരതിടുന്നതതിനം, ൊകങ്തതിക 
സമചസ്പെടുത്ൽ സപാതവായുള്ള പശ്ാത്ല 
ൌകരത്യ പ്രശ്നങ്ങള്ക്് പരത്യാപ്മായ 
പരതിഹാരങ്ങള് കസണ്ത്ൽ എന്നതിവയ്ക് 
ഗകവഷണ വ തികെന  പ്രവര്ത്നങ്ങളതിൽ പ്രോന 
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അദ്ധ്യായം 5, പശ്യാത്തല സൗകരധ്ം

കബയാക്് 5.2
റഥിക്ഥിടറെ 2016-17 ടല പ്ധയാന പ്വർത്നങ്ങള്

(1) ഡഥി.ബഥി.എഫ്.എം.െഥി (DBFMT) ആന്വഥിറ്റഥി പ്േയാരം പുനരധഥിവയാസ പയാകക്ജ്

(എ) പയാകക്ജ് എ- സംസ്ഥയാന കറയാഡ് ടമചടപ്ടുത്ൽ പദ്ധതഥി
 പാകക്ജ് എ-യതിൽ രണ്ടു കറാഡകളുസെ നതിര്മ്ാണം – ഉ്പെള-കാണതിയാന കറാഡ് (9 കതി.മരീ) 

വതിദത്യാനഗര്-െരീതകങ്ാളതി കറാഡ് (15.6 കതി.മരീ), 81 കകാെതി രൂപാ സെലവതിൽ ഒരു വര്ഷ 
നതിര്മ്ാണകാലാവേതിയും, 14 വര്ഷ അറ്റകുറ്റ കാലാവേതിയും ഉള്സ്പെടുത്തി 26.08.2016 ൽ പ്രവൃത്തി 
ആരംഭതിക്കുകയും, 80 ശതമാനം പ്രവൃത്തികള് പൂര്ത്തിയാക്കുകയും സെയ്ത.

(ബഥി) പയാകക്ജ് ബഥി – സംസ്ഥയാന കറയാഡ് ടമചടപ്ടുത്ൽ പദ്ധതഥി.
പാകക്ജ് ബതി –യതിൽ 2016 ആഗസ്റതിൽ ആരംഭതിച രണ്് കറാഡകളുസെ നതിര്മ്ാണം – കാഞ്ഞതിര്പെള്ളതി-

കാഞ്ഞതിരംകവതിള കറാഡ് (36.10 കതി.മരീ), സവള്ളനാെ്-ആരത്യനാെ്-സെറ്റചൽ കറാഡ് (21.90 കതി.മരീ), 
ആസക പദ്ധതതിതക 128.91 കകാെതി രൂപ. നതിര്മ്ാണകാലയളവ് രണ്ടു വര്ഷവം, അറ്റകുറ്റപണതികള് 
13 വര്ഷകത്യ്ക്കും. 50 ശതമാനം പ്രവൃത്തികള് പൂര്ത്തിയായതി.

(2) ടമചടപ്ടുത്ൽ
       കരമന-സവള്ളറ കറാഡ് – പ്രെ്തത കറാഡതിസറെ ഭൂമതി ഏസറ്റടുക്ൽ പ്രക്രതിയയ്ക് െര്ക്ാര് 

ഭരണാനമതതി നൽകതിയതിട്ടുണ്്. ഭൂമതി ഏസറ്റടുക്ൽ പ്രവര്ത്നങ്ങള് റവന്യൂ ഉകദത്യാഗസ്ര് ആരംഭതിച്ചു 
കെതിഞ്ഞു.

പങ്ാണുള്ളത്.  രൂപ കൽ്പെന, ഗകവഷണം, 
സൂക്ഷമ പരതികശാേന, ഗുണ നതിയ�ണം 
എന്നരീ കമഖലകളതിൽ  ഡതി്െന്, റതിെര്ച്,  
ഇന്�സവസ്റതികഗഷന് ആറെ്  കത്വാളതിറ്റതി  കണ്കട്രാള്  
കബാര്ഡ് (രൈതിക്് കബാര്ഡ)്,  കകരളാ ്ഹകവ 
റതിെര്ച്  ഇന്സ്റതിറ്റ്യൂട്ട് (സക.എച്.ആര്.ഐ) 
നാഷണൽ ട്രാന്ക്ാര്കട്ടഷന് ലൈാനതിംഗ് ആറെ് 
റതിെര്ച് സെറെര് (നാറ്റ്പാക്)് എന്നരീ ഗകവഷണ 
വ തികെന സ്ാപനങ്ങള് കറാഡ കമഖലയതിൽ 
നതിലവ തിൽ പ്രവര്ത്തിച്ചു വരുന്നു.

(എ) ഡ്രടിക്് കബാര്ഡ്്
2016-17 -ൽ രൈതിക്് കബാര്ഡതിസറെ രൂപ 
കൽ്പെനാ വ തിഭാഗം 8 സകട്ടതിെങ്ങള്, 44 
പാലങ്ങളുസെ ഘെന, 13 സപാത രൂപ കൽ്പെനകള്, 
31 വ തിശദമായ രൂപ കൽ്പെനകള് എന്നതിവ  
പൂര്ത്തിയാക്തി.  കൂൊസത, രൈതിക്് കബാര്ഡതിസറെ 
ഗകവഷണ കപ്രാജക്െ് തയ്ാറാക്ൽ വ തിഭാഗം 11 
കപ്രാജക്ടുകള് തയ്ാറാക്തി.
 

(ബടി) കകരളാ നഹകവ 
റടിസര്ച്ഇ ന്സ്റടിറ്യൂട്് 
സപാതമരാമത് വകു്പെ് ഏസറ്റടുക്കുന്ന 
കജാല തികളുസെ ഗുണ നതിലവാര നതിയ�ണം 

നെത്ന്ന ദക്ഷ തിണ കമഖലാ പ്രാകദശതിക 
ഓഫരീൊണ് കകരളാ ്ഹകവ റതിെര്ച് 
ഇന്സ്റതിറ്റ്യൂട്ട്. പത്നംതതിട്ട, ആലപ്പുെ, സകാലെം 
െബ് ഡതിവ തിഷനകളാണ് സക.എച്. ആര്.ഐ 
യുസെ പരതിേതിയതിൽസ്പെടുന്നത്.  സപാതമരാമത് 
വകു്പെ തിസല ൊകങ്തതിക, ൊകങ്തതികകതര 
ജരീവനക്ാര്ക്് സക.എച്.ആര്. ഇന്സ്റതിറ്റ്യൂട്ട് 
മുകഖന പരതിശരീലനം നൽകുന്നു.  രൈതിക്് 
കബാര്ഡ്,  സക.എച്.ആര്.ഐ എന്നതിവയുസെ 
2016-17 സല പ്രോന പ്രവര്ത്നങ്ങള്  
കബയാക്് 5.3 -ൽ സകാടുത്തിരതിക്കുന്നു. 
 
ഗുണനതിലവാര പരതികശാേനയുസെ  ഭാഗമായതി 
136  പരതികശാേനകള് നെത്കയും അവയുസെ 
ഫലം ബന്ധസ്പെട്ട െരീഫ് എഞ് തിനരീയര്മാര്ക്് 
അനന്രപ്രവര്ത്നങ്ങള്ക്ായതി നൽകുകയും 
സെയ്ത.  

(സടി) നാഷണൽ 
ട്രാന്ക്പോര്കട്ഷന് പ്ാനടിംഗ് 
ആറെ് റടിസര്ച് ടസറെര് 
(നാറ്്പാക്)്
 
ഗതാഗതവം, മറ്റ് ഗതാഗത അനബന്ധ 
കമഖലകളതിലും ഗകവഷണ, വ തികെന 
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സാമ്പത്തിക അവല�ാകനം 2017, ലകരള സംസ്ാന ആസൂത്രണ ല�ാര്ഡ്  

വ തിപുലരീകരണ പ്രവര്ത്നങ്ങളുമാണ് െയന്െ് 
ആറെ് സെക്കനാളജതി വകു്പെ തിസറെ കരീെതിൽ 
പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന കകരള കസ്ററ്റ് കൗണ്െതിൽ 
കഫാര് െയന്െ് സെക്കനാളജതി ആറെ് 
എന്വകയാണ്സമറെതിൽ (സക.എെ്.െതി.എെ്.
െ തി.ഇ) -ൽ ഉള്സ്പെടുന്ന  നാറ്റ്പാക്തിസറെ 
ലക്ഷത്യം.  ഗതാഗത ആസൂ്ണവം കറാഡ 
സുരക്ഷ, പ്രകദശതിക ഗതാഗതം, ്ഹകവ 
ആസൂ്ണവം, വ തികെനവം, ട്രാഫതിക് 
മാകനജ്സമറെ്, ജല ഗതാഗതം കൂൊസത 
വ തിവ തിേ പ്രാകയാജകര്ക്്പ്രവര്ത്ന 
കമഖലകള്ക്കുള്ളതിൽനതിന്നു സകാണ്്  ഉപകദശങ്ങള് 
നല്കൽ എന്നതിവയാണ് നാറ്റ്പാക്തിസറെ 
പ്രവര്ത്ന കമഖല. 
നാറ്റ്പാക്് 2016-17 ൽ 28 ഗകവഷണ 
കപ്രാജക്ടുകള്, 19 വ തികദശ ഫണ്് പദ്ധതതികള്ക്് 
കവണ്തിയുള്ള പഠനം  എന്നതിവയും 13 കറാഡ് 
സുരക്ഷ പരതിപാെതികള് കറാഡ് സുരക്ഷാ 
അകതാറതിറ്റതിക്കു (സക.ആര്.എസ്്.എ) കവണ്തി 
നെത്തി.  െംസ്ാനസത് ഗതാഗത 
പ്രശ്നങ്ങസള കുറതിച്ചുള്ള ഗകവഷണ വ തികെന 
പരതിപാെതികളായതിരുന്നു പദ്ധതതി പ്രവര്ത്നങ്ങളതിൽ 
ഉള്സ്പെട്ടതിരുന്നത്.  വ തികദശ െഹായ പദ്ധതതികളതിൽ 
െര്ക്ാര് ഏജന്െതികളായ സപാതമരാമത്് 
വകു്പെ്, ഗതാഗത കമഖല,  വ തികനാദ െഞ്ാര 

കമഖല, ജല വ തിഭവ വകു്പെ്, നഗരാസൂ്ണ വകു്പെ്, 
മറ്റ് ഏജന്െതികളായ സകാച തി സമകട്രാ സറയതിൽ 
ക്നതി, കദശരീയ ്ഹകവ അകതാറതിറ്റതി ഓഫ് 
ഇന്ത്യ (എന്.എച്. എ.ഐ) കകരളാ കറാഡകളും 
പാലങ്ങളും വ തികെന കകാര്്പെകറഷന് (ആര്.
ബ തി.ഡതി.െതി.സക), സെക്കനാപാര്ക്്, കകരളാ 
റാ്പെ തിഡ് ട്രാന്െതിറ്റ് കകാര്പകറഷന് ല തിമതിറ്റഡ് 
(സക.ആര്.െതി.എൽ), ഇന്ഫാെ്ട്രക്ചര് 
കകരള ല തിമതിറ്റഡ് (ഇന്സകൽ), ഉള്നാെന് 
ജല ഗതാഗത അകതാറതിറ്റതി (ഐ.ഡബ് തിയു.എ),  
മുതലായവയായതിരുന്നു ഉള്സ്പെട്ടതിരുന്നത്. 
 
വ തിവ തിേ യാ്ാ മാേത്യമങ്ങളായ ഉള്നാെന് 
ജലഗതാഗതം, യ�വൽകൃതമലൊത് 
ഗതാഗതം, പ്രാകദശതിക ബെ് ഗതാഗതം, 
നഗരബസ്് ഗതാഗതം, സമകട്രാ എന്നതിവസയ 
ഏകകാപ തി്പെ തിച്ചു സകാണ്് ഫലപ്രദമായ ഒരു 
ഗതാഗത െംവ തിോനം െംബന്ധതിച പഠനം 
നെത്തി.  സകാച തിയതിസല സപാതഗതാഗതം 
ഫലവത്ാക്കുന്നതതിനള്ള പഠനങ്ങള് നാറ്റ്പാക്് 
നെത്തി. തൃശ്ശൂര് നഗരത്തിനകവണ്തി ഒരു െമഗ് 
സമാബ തില തിറ്റതി ലൈാന് തയ്ാറാക്തി.  കകരളത്തിൽ 
ഒരു കജാഗ്ാഫതിക്ൽ ഇന്ഫര്കമഷന് െതിസ്റം 
(ജതി.ഐ.എെ)് അെതിസ്ാനമാക്തി ഒരു 
ട്രാഫതിക്് ഡാറ്റാകബെ് തയ്ാറാക്കുകയും ഇത് 

കബയാക്്  5.3
ഡ്രഥിക്് കബയാർഡ്,  ടേ.എച്.ആർ.ഐ യടെ 2016-17 ടല 

പ്ധയാന പ്വർത്നങ്ങള്

ഡ്രഥിക്് കബയാർഡ്

• കകാെതികക്ാെ് ബാലുകശ്രതി കറാഡ്, ്വക്ം സവച്ചൂര്, തതിരുവലെ-മലെ്പെള്ളതി കറാഡ്, ഈരാറ്റു കപട്ട-
വാഗമണ്, വെയതില-പെകുറ്റതി, കകചരതിനെ -11-ാം കലെ് കറാഡ് എന്നതിവയുസെ വതിശദമായ കപ്രാജക്െ് 
റതിക്പൊര്ട്ട് കതിഫ്ബതിക്ായതി നെത്തി.

• മൂവാറ്റുപുെ ൌണതിസറെ വതികെനത്തിനായതി വതിശദമായ കപ്രാജക്െ് റതിക്പൊര്ട്ട് തയ്ാറാക്ൽ
• വെതിമുക്കു മുതൽ കളതിയതിക്ാവതിള  വസരയുള്ള രണ്ാംഘട്ടം കറാഡ് അ്ലന്സമറെ് പൂര്ത്തിയാക്തി  
• പാരതി്പെള്ളതി കദശരീയപാത 66 -ൽ മുക്െ ജംഗ്ക്ഷന് നവരീകരണം.
• കാെര്കഗാഡ് കെര്ക്ള ജംഗ്ക്ഷന് ഡതി്െന് ഫരീെതിബതിലതിറ്റതി പരതികശാേതിച് നൽകതി
• ്വറ്റതില ്് ഓവര് നതിര്കദ്ശങ്ങള് െംബന്ധതിച് സപാതമരാമത്് വകു്പെ് (കദശരീയ പാത) റെകയും  

കതിറ്റ്കകായുകെയും താരതമത്യ പഠന-റതിക്പൊര്ട്ട് െര്ക്ാരതിന് െമര്്പെതിച്ചു.

കേരള കഹകവ റഥിസർച് ഇന്സ്റഥിറ്റയൂട്് (ടേ.എച്.ആർ. ഐ)

• സക.എച്.ആര്.ഐ യുസെ ഗുണനതിലവാര നതിയ�ണ പ്രവര്ത്നങ്ങളുസെ ഭാഗമായതി ഗുണനതിലവാര 
നതിയ�ണ യൂണതിറ്റ്, ലകബാറട്ടറതി ഇന്ഫര്കമഷന് മാകനജ്സമറെ് െതിസ്റം എന്നതിവ നെ്പെതിലാക്തി.

• സക.എച്.ആര്.ഐ സല ഓഫരീെ് ലാബ് സൌകരത്യങ്ങള് ആധുനതികവൽക്രതിച്ചു.
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അദ്ധ്യായം 5, പശ്യാത്തല സൗകരധ്ം

കറാഡപകെങ്ങള്, കപവ്സമറെ് മാകനജ്സമറെ് 
െതിസ്റം, വ തികനാദ െഞ്ാര വ തിവരങ്ങള് നൽകൽ 
എന്നതിവയ്കായതി പ്രകയാജനസ്പെടുത്ാവന്നതാണ്.  
കകാെതികക്ാെ് ഡതിവ തിഷന് കദശരീയപാത 
സെക്ഷന് ഒരു പരതികപ്രക്ഷത്യം തയ്ാറാക്കുകയും 
അത് കകരളത്തിസല കദശരീയപാതകളുസെ ഒരു 
വളര്ചാമാതൃകയായതി വ തിശദരീകരതിക്കുകയും 
സെയ്ത.  മൂവായതിരകത്ാളം കറാഡ് 
ഉപകയാക്താക്സള (െ്കൂളുകള്, പഞ്ായത്കള്, 
്രൈവര്മാര്, മറ്റ് കറാഡ് ഉപകയാക്താക്ള്) 
ലക്ഷത്യമാക്തി 100 കറാഡ് സുരക്ഷാ പദ്ധതതികള്/
പരതിപാെതികള് ഈ കാലയളവ തിൽ പൂര്ത്തിയാക്തി.

കറയാഡ് ഗതയാഗതം
െംസ്ാനസത് ഗതാഗത കമഖലയതിസല 
പ്രവര്ത്നങ്ങള് പ്രോനമായും കകരള 
െംസ്ാന കറാഡ് ഗതാഗത കകാര്്പെകറഷന് 
(സക.എെ്.ആര്.റ്റതി.െതി), കമാകട്ടാര് വാഹന 
വകു്പെ് എന്നതിവയതിലൂസെയാണ്.  കറാഡ് ഗതാഗത 
വത്യവൊയത്തിൽ പ്രോന പങ്് വഹതിക്കുന്നത് 
െത്വകാരത്യ കെവന ദാതാക്ളാണ്.  കറാഡ 
മുകഖനയുള്ള െരക്കു ഗതാഗതം പൂര്ണ്മായും 
െത്വകാരത്യ കമഖലയുസെ ്കവശമാണ്. 

കമയാകട്യാർ വയാഹന വകുപ്്
െംസ്ാനെ്ദ് വത്യവസ്യതിൽ പ്രോനസ്പെട്ടതം, 
അവ തിഭാജത്യവമായ ഘെകമാണ് കമാകട്ടാര് വാഹന 
കമഖല.  കകരളത്തിൽ 2017 മാര്ച് മാെം വസര 

110.30 ലക്ഷം കമാകട്ടാര് വാഹനങ്ങള് രജതിസ്റര് 
സെയ്സ്പെട്ടതിട്ടുണ്്.  കെതിഞ്ഞ രണ്ടു ദശകങ്ങളതിലായതി 
കമാകട്ടാര് വാഹനങ്ങളുസെ പ്രതതിവര്ഷ വളര്ചാ 
നതിരക്് 10 ശതമാനത്തിലേതികമാണ്.  2017 
മാര്ച തിസല കണക്നെരതിച് 1,000 ആളുകള്ക്് 
330 വാഹനങ്ങള് എന്ന നതിരക്തിലാണ് 
കരഖസ്പെടുത്തിയതിരതിക്കുന്നത്.  കലാക വ തികെന 
സൂെ തികകള് (2015) അനെരതിച് ഈ കണക്കുകള് 
ഇന്ത്യ 18, ്െന 47, അകമരതിക് 507 
എന്നതിങ്ങസനയാണ് കരഖസ്പെടുത്തിയതിട്ടുള്ളത്.

കകരളത്തിൽ കമാകട്ടാര് വാഹനങ്ങളുസെ 
എണ്ത്തിലുള്ള വര്ദ്ധനവ് കെതിഞ്ഞ 
വര്ഷകത്ക്ാള് 8 ശതമാനം കൂടുതലാണ്.  
കെതിഞ്ഞ പത്് വര്ഷങ്ങളതിൽ ഉണ്ായ 
വാഹനങ്ങളുസെ വര്ദ്ധന ചഥിത്ം 5.1 -ൽ 
സകാടുത്തിരതിക്കുന്നു. 
വാഹനങ്ങളുസെ  എണ്ം കെതിഞ്ഞ 
വര്ഷകത്യുമായതി താരതമത്യസ്പെടുത്ക്ാള് 2017 
മാര്ച് 31 വസര  ൊേത്യമായ രജതിെ്കട്രഷനള്ള 
വാഹനങ്ങളുസെ എണ്ം 10,171,813 -ൽ നതിന്നും 
11,030,037 ആയതി വര്ദ്ധതിച്ചു. വ തിശദ വ തിവരങ്ങള് 
അനബന്ധം 5.7 -ൽ സകാടുത്തിരതിക്കുന്നു. 
2016-17 ൽ പുതതിയതായതി രജതിസ്റര് സെയ് 
വാഹനങ്ങള് 939,580 ആണ്.  ഇത 
െംബന്ധതിച വ തിവരങ്ങള് അനബന്ധം  5.8 -ൽ 
കെര്ത്തിരതിക്കുന്നു.    െത്വകാരത്യ വാഹനങ്ങളുസെ 
എണ്ം മുന്വര്ഷസത് അകപക്ഷ തിച് വന് 
വര്ദ്ധനയാണ് കരഖസ്പെടുത്തിയതിരതിക്കുന്നത്.  
കകരളത്തിസല വാഹനങ്ങളുസെ വളര്ച ജതിലെ തതിരതിച് 

ചഥിത്ം  5.1
േഴഥിഞ് പത്് വർഷങ്ങളഥിൽ ഉണ്യായ വയാഹനങ്ങളുടെ വർദ്ധനവ്
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സാമ്പത്തിക അവല�ാകനം 2017, ലകരള സംസ്ാന ആസൂത്രണ ല�ാര്ഡ്  

അനബന്ധം 5.9 -ൽ സകാടുത്തിരതിക്കുന്നു. 2016-17 
വര്ഷത്തിൽ രജതിസ്റര് സെയ് വാഹനങ്ങളുസെ ഇനം 
ശതമാനം തതിരതിച്ചുള്ള കണക്് ചഥിത്ം 5.2 -ൽ 
സകാടുത്തിരതിക്കുന്നു. 

കകരളത്തിൽ ദതിനം പ്രതതി 2,574 വാഹനങ്ങള് 
പുതതായതി രജതിസ്റര് സെയ്യുസ്പെടുന്നതതിൽ 1,802 
എണ്ം ഇരുെക്ര വാഹനങ്ങളാണ്. കകരളത്തിൽ 
ഏറ്റവം കൂടുതൽ വാഹനങ്ങളുള്ളത് എറണാകുളം 
ജതിലെയതിലാണ്.  അതായത് 1,675,199 
വാഹനങ്ങള് (15.19 ശതമാനം), സതാട്ടടുത്് 
1,401,090 (12.7ശതമാനം) വാഹനങ്ങളുമായതി 
തതിരുവനന്പുരമാണ്.  വയനാെ് ജതിലെയതിലാണ് 
ഏറ്റവം കുറവ് വാഹനങ്ങള്. അതായത് 156,216 
(1.42 ശതമാനം). 2010 മുതൽ 2017 വസര വാഹന 
വളര്ചയതിലുണ്ായ വര്ദ്ധനവ് ഇനം തതിരതിച് 
അനബന്ധം 5.10 -ൽ കരഖസ്പെടുത്തിയതിരതിക്കുന്നു.  
കമാകട്ടാര് വാഹന വളര്ചയതിലും കറാഡ് ്ദര്ഘത്യം 
വര്ദ്ധതിക്കുന്നതതിലുമുള്ള അന്രം കകരളത്തിൽ 
ഗതാഗത സഞരുക്ത്തിനം, കറാഡപകെങ്ങള് 
വര്ദ്ധതിക്കുന്നതതിനം ഇെയാകുന്നു.  കകരള 
കമാകട്ടാര് വാഹന വകു്പെ തിസറെ വരുമാനം 2012-13 
ൽ 1,831.15 കകാെതിയായതിരുന്നത് 2016-17 ൽ 
3,026.42 കകാെതിയായതി വര്ദ്ധതിച്ചു. 

കറാഡ സുരക്ഷാ പ്രവര്ത്നങ്ങള്, സവഹതിക്തിള് 
സെസ്റതിംഗ് കസ്റഷനകള് സ്ാപ തിക്ൽ, സെക്് 
കപാസ്റ്റുകളുസെ നവരീകരണം എന്നതിവയാണ് 

കമാകട്ടാര് വാഹന വകു്പെ് നെ്പെ തിലാക്തി വരുന്ന 
പ്രോന പദ്ധതതികള്.  കെവായൂര് (കകാെതികക്ാെ്), 
എളവായൂര് (കണ്ണൂര്), പാറശ്ാല (തതിരുവനന്പുരം) 
എന്നതിവ തിെങ്ങളതിൽ വകു്പെ് ്രൈവര് സെസ്റതിംഗ് 
ട്രാക്കുകള് ആരംഭതിച തിട്ടുണ്്. മൂവാറ്റുപുെ, മുട്ടത്റ, 
കമാന്പെള്ളതി എന്നതിവ തിെങ്ങളതിൽ മൂന്ന് ട്രാക്കുകള് 
സ്ാപ തിക്കുന്നതതിനള്ള പ്രവര്ത്നങ്ങള് നെന്നു 
വരുന്നു.  പാലക്ാെ്, തൃശ്ശൂര്, കകാട്ടയം, കണ്ണൂര്, 
സകാലെം, എറണാകുളം എന്നതിവ തിെങ്ങളതിൽ 
റഡാര് െരത്വ്ലന്െ് െതിസ്റം (് രീഡ് കത്യാമറ 
െംവ തിോനം) നെ്പെ തിലാക്തി.  “കതര്ഡ് ഐ 
എന്കഫാെ്െ് സമറെ”് എന്ന പുതതിയ പദ്ധതതിയുസെ 
ഒന്നാംഘട്ട പ്രവര്ത്നങ്ങള് ആരംഭതിച്ചു.  ട്രാഫതിക്് 
നതിയമലംഘനങ്ങള് നെത്ന്നവരുസെ വരീഡതികയാ 
ക്തി്പെ തിംഗ്, കഫാകട്ടാ എന്നതിവ പബ് തിക്് സവബ് 
കപാര്ട്ടല തിൽ അപ് കലാഡ് സെയ്യുന്നത വെതി 
സപാതജനങ്ങള്ക്കും ട്രാഫതിക്് നതിയമലംഘനങ്ങള് 
തെയുന്നതതിൽ വകു്പെ് ഉകദത്യാഗസ്സര 
െഹായതിക്ാവന്നതാണ്.  കറാഡ സുരക്ഷാ 
നതിര്കദ്ശങ്ങള്/പ്രതതികരണങ്ങള് എന്നതിവയും 
പ്രെ്തത കപാര്ട്ടൽ വെതി നൽകാവന്നതാണ്.

ഇ-ഗകവണന്സ്

രജതിസ്റര് സെയ്സ്പെട്ടതിട്ടുള്ള വാഹനങ്ങസള 
െംബന്ധതിച വ തിവരങ്ങള്, നതികുതതി 
ഒടുക്കുന്നതതിനള്ള മാര്ഗ്ങ്ങള് തെങ്ങതിയവ 

ചഥിത്ം 5.2
2016-17  ൽ രജഥിസ്റർ ടചയ്ത കമയാകട്യാർ വയാഹനങ്ങള് ഇനം തഥിരഥിച്

നാലും അതതിന് 
മുകളതിലും െക്രങ്ങള് 
ഉള്ള വാഹനങ്ങള്

21%

ഓകട്ടാറതിക്ഷകള്
6%

െരക്കുവാഹനങ്ങള്
6%

ഇരുെക്ര വാഹനങ്ങള്
64%

ബസ്സുകള്
1%

മറ്റുള്ളവ
2%

 



439

അദ്ധ്യായം 5, പശ്യാത്തല സൗകരധ്ം

ആധുനതിക രരീതതിയതിൽ ഇലക്കട്രാണതിക് 
മാേത്യമത്തിസറെ െഹായകത്ാസെ ഗവണ്സമറെ് 
ശക്തതിസ്പെടുകത്ണ്താണ്.  ഗതാഗതസഞരുക്ം 
അനഭവസ്പെടുന്ന സ്ലങ്ങള്, അപകെ ൊേത്യത 
കൂടുതലുള്ള പ്രകദശങ്ങള് എന്നതിവ തിെങ്ങളതിൽ 
വാഹന ഗതതിവ തിഗതതികള് കസണ്ത്ന്നതതിനായതി 
ഇലക്കട്രാണതിക് കറാഡ് ്പ്രെതിംഗ് (ഇ.ആര്.പ തി) 
െംവ തിോനം ഏര്സ്പെടുകത്ണ്താണ്.  

ഓകട്ടാമാറ്റതിക്് ്രൈവര് ്ലെന്െതിംഗ് 
െ�ദായവം വാഹന പരതികശാേന 
െംവ തിോനവം

• എലൊ റരീജതിയണൽ ട്രാന്ക്ാര്ട്ട് 
ഓഫരീസുകളതിലും ഓകട്ടാമാറ്റതിക്് ്രൈവര് 
്ലെന്െതിംഗ് െ�ദായവം 
ഓകട്ടാമാറ്റതിക് വാഹന പരതികശാേന 
െംവ തിോനവം ഏര്സ്പെടുകത്ണ്താണ്.

• ്രൈവര് ്ലെന്െതിംഗ് 
െ�ദായത്തിൽ റതിയര്വ്യൂ മതിറര്, 
ഇറെതികക്റ്ററതിസറെ ഉപകയാഗം, െരീറ്റ് ബൽറ്റ് 
പാര്ക്തിംഗ് നെപെതി ക്രമങ്ങള് എന്നതിവയ്ക് 
പ്രാോനത്യം നൽകകണ്താണ്.

• കക� ഉപരതിതല ഗതാഗതവകു്പെ് 
(കമാര്ത്)് അനശാെതിക്കുന്ന 
്ലെന്െതിംഗ് െ�ദായവം, വാഹന 
രജതിെ്കട്രഷന് െംവ തിോനവം (വാഹന്, 
ൊരഥതി) നെ്പെ തിലാകക്ണ്താണ്.

• കലകണെ്െ് ്ലെന്െ് ഓണ്�്ലന് 
ആയതി നൽകൽ. 

• ഓണ്്ലന് സെക്കനാളജതി മുകഖന 
്ലെന്െതിംഗ് െ�ദായം

• ൊകങ്തതിക വ തിദത്യ അെതിസ്ാനത്തിൽ 
വാഹനങ്ങളുസെ ഫതിറ്റ്നെ് പരതികശാേന 

• െംസ്ാനത്് എവ തിസെ നതിന്നും 
വാഹന രജതിെ്കട്രഷനം, ്ലെന്െ് 
െ്ാദതിക്ലും.

കമാകട്ാര് വാഹന (കഭദഗതടി) 
ബടിൽ - 2016, ഭാരത സര്ക്ാര്

ഭാരത െര്ക്ാരതിസറെ കമാകട്ടാര് വാഹന 
െട്ടത്തിസറെ നതിലവ തിലുള്ള 223 സെക്ഷനകളതിൽ 
68 സെക്ഷനകള് കഭദഗതതി സെയ്യുന്നതതിനം 
അദ്ധത്യായം 10 നരീക്ം സെയ്യുന്നതതിനം, 
അദ്ധത്യായം 11 ൽ കതര്ഡ് പാര്ട്ടതി ഇന്ഷത്വറന്െ് 

സക്യതിം തരീര്്പൊക്ൽ തെങ്ങതിയവയതിൽ പുതതിയ 
നതിബന്ധനകള് കെര്ത്് ഉള്സ്പെടുത്ന്നതതിനം 
ബ തിലെ തിൽ ഉകദ്ശതിക്കുന്നു. പ്രോന കഭദഗതതി 
നതിര്കദ്ശങ്ങള് താസെ കെര്ത്തിരതിക്കുന്നു.

• പ തിെ വര്ദ്ധതി്പെ തിക്ൽ - മദത്യം, ലഹരതി 
മരുന്നുകള് ഇവ ഉപകയാഗതിച കശഷം 
വാഹനകമാെതിചാൽ പ തിെ 2,000 രൂപയതിൽ 
നതിന്നും 10,000 രൂപയായും, അമതിത 
കവഗത്തിൽ വാഹനകമാെതിചാൽ പ തിെ 
1,000 രൂപയതിൽ നതിന്നും 5,000 രൂപയായും 
വര്ദ്ധതി്പെ തിച്ചു.  

• കറാഡപകെങ്ങളതിൽസ്പെടുന്നവര്ക്് 
ൌജനത്യ െ തികതിത്ാ െഹായം.

• കറാഡപകെങ്ങളതിൽസ്പെട്ട് മരണം 
െംഭവ തിക്കുന്നവരുസെ കുടുംബങ്ങള്ക്് 
നൽകുന്ന േനെഹായം വര്ദ്ധതി്പെ തിക്ൽ 
- വാഹനാപകെങ്ങളതിൽ മരണം 
െംഭവ തിക്കുന്നവരുസെ കുടുംബങ്ങള്ക്്  
കക� ഗവണ്സമറെ് 2.00 ലക്ഷം രൂപയുസെ 
െഹായം നൽകുന്നു.

• ഗുഡ് െമരതിറ്റാന് മാനദണ്ങ്ങള് 
ഉള്സ്പെടുത്ൽ - ഗുഡ് െമരതിറ്റന് 
(നലെ ഉകദ്ശകത്ാസെ കൂെതി 
കറാഡപകെങ്ങളതിൽസ്പെട്ടവസര 
െഹായതിക്കുന്നവര്) െതിവ തിൽ, 
ക്രതിമതിനൽ ബാേത്യതകളതിൽ നതിന്നും 
ഒെതിവാക്കുന്നതതിനം, അവരുസെ ഐഡറെതിറ്റതി 
കപാലരീെതികനാകൊ സമഡതിക്ൽ 
ഓഫരീെകറാകൊ സവളതിസ്പെടുത്ന്നതതിനം 
ൊഹെരത്യം സൃഷ് തിക്കുക.

• കദശരീയഗതാഗതനയം - കറാഡഗതാഗതം, 
കറാഡഗതാഗത ആസൂ്ണം, 
സപര്മതിറ്റുകള് നൽകൽ, കറാഡഗതാഗത 
മുന്ഗണനാസൂ്ണം എന്നതിവയ്ക് 
പ്രാോനത്യം നൽകതി സകാണ്ടുള്ള കദശരീയ 
ഗതാഗതനയം ആവ തിഷ്ക്രതിക്ൽ.

• നതിര്ബന്ധതിത ഇന്ഷത്വറന്െ് – ഇന്ത്യയതിൽ 
കറാഡപകെങ്ങളതിൽസ്പെടുന്നവര്ക്് 
െത്വയകമവ ഇന്ഷത്വറന്െ് പരതിരക്ഷണം 
ലഭതിക്കുന്ന ഒരു പദ്ധതതി “കമാകട്ടാര് വാഹന 
അപകെ ഫണ്്” കക� ഗവണ്സമറെ് 
തയ്ാറാക്തിയതിട്ടുണ്്.

• കമാകട്ടാര് വാഹനങ്ങളുസെ ഫതിറ്റ്നസ്് - 
കമാകട്ടാര് വാഹനങ്ങളുസെ ഫതിറ്റ്നസ്് െത്വയം 
പരതികശാേതിക്കുന്നതതിനള്ള ഒരു പദ്ധതതി 
2018 ഒക്കൊബര് ഒന്നു മുതൽ നതിലവ തിൽ 
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സാമ്പത്തിക അവല�ാകനം 2017, ലകരള സംസ്ാന ആസൂത്രണ ല�ാര്ഡ്  

വരുന്നതാണ്.
• കമാകട്ടാര് വാഹന രജതിെ്കട്രഷനം 

്ലെന്സുകള് നൽകുന്നതതിനം 
കദശരീയ രജതിസ്റര് - ഉപരതിതല ഗതാഗത 
മ�ാലയത്തിസറെ ആഭതിമുഖത്യത്തിൽ 
വാഹനങ്ങള് രജതിസ്റര് സെയ്യുന്നതതിന് 
‘വാഹന്’, വാഹന ്ലെന്െ് 
നൽകുന്നതതിന് ‘ൊരഥതി’ തെങ്ങതിയ കദശരീയ 
രജതിസ്റര് നതിലവ തിൽ വന്നതിട്ടുണ്്.

• ഇലക്കട്രാണതിക് കമാണതിട്ടറതിംഗ്- 
നഗരങ്ങളതിസല കറാഡകളതിലും 
കദശരീയപാതകള്, െംസ്ാന പാതകള് 
എന്നതിവ തിെങ്ങളതിലും ഇലക്കട്രാണതിക് 
െര്വയതിലന്െ് െ�ദായം 
നെ്പെ തിലാകക്ണ്താണ്.

വാഹന് - 4 (കമാകട്ടാര് വാഹന രജതിെ്കട്രഷന് 
െംബന്ധതിച സവബ് അേതിഷ് തിത കൊഫ്റ്റ് 
സവയര്), ൊരഥതി - 4 (കമാകട്ടാര് വാഹന 
്രൈവ തിംഗ് ്ലെന്െ് െംബന്ധതിച സവബ് 
അേതിഷ് തിത കൊഫ്റ്റ് സവയര്) രാജത്യത്ാകമാനം 
നെ്പെ തിലാക്കുന്നത വെതി പ്രെ്തത ശംഖല 
ഓഫരീെ് പ്രവര്ത്ന െമയങ്ങളതിൽ കെവനം 
ലഭത്യമാവന്നതാണ്. ‘വാഹന്, ൊരഥതി’ 
ൌകരത്യങ്ങള് പ്രവര്ത്നക്ഷമമാകുന്നകതാടു 
കൂെതി നതിലവ തിലുള്ള ലൈാസ്റതിക്് ലാമതികനറ്റഡ് 
്ലെന്സുകളും രജതിെ്കട്രഷന് 
െര്ട്ടതിഫതിക്റ്റുകളും, സ്ാര്ട്ട് കാര്ഡ്, ലൈാസ്റതിക്് 
കാര്ഡ്എന്ന നതിലയതികലക്കും മാറുന്നതാണ്.

കറാഡ്പകെങ്ങള്
കമാകട്ടാര് വാഹന വകു്പെ് നതിയമങ്ങള് ശക്തമായതി 
നെ്പൊക്തിയതിട്ടും കപാലരീെ്, കറാഡ്  അചെക്ം 
പാല തിച തിട്ടും കറാഡപകെങ്ങള് വര്ദ്ധതിച് വരുന്നു. 
വര്ദ്ധതിച്ചു വരുന്ന കറാഡപകെങ്ങള് പ്രാോനത്യം 
അര്ഹതിക്കുന്നു. 1980-81 മുതലുള്ള കണക്കുകള് 
പരതികശാേതിചാൽ കറാഡപകെങ്ങള് ക്രമമായതി 
വര്ദ്ധതിച്ചു വരുന്ന രരീതതിയാണുള്ളത്.  1980-81 ൽ 
7064 ആയതിരുന്നത് 1990-91 ൽ 20,900 ആയും 
2000-01 ൽ 34,387 ആയും, 2010-11 ൽ 35,282 
ആയും, 2015-16 ൽ 39,137 ആയതി വര്ദ്ധതിക്കുകയും 
2016-17 ൽ 38,777 ആയതി കുറയുകയും സെയ്ത. 
വല തിയ െംസ്ാനങ്ങളായ ഉത്ര്പ്രകദശ്, 
ഗുജറാത്്, രാജസ്ാന് എന്നരീ െംസ്ാനങ്ങളതിൽ 
കകരളസത് അകപക്ഷ തിച് അപകെങ്ങള് കുറവാണ്.  
കകരളത്തിസല കറാഡപകെങ്ങള് ജതിലെ തതിരതിച്ചും 
അപകെത്തിൽസ്പെടുന്ന വാഹനങ്ങളുസെ ഇനം 

തതിരതിച്ചുമുള്ള വ തിവരങ്ങള്  യഥാക്രമം അനുബന്ം 
5.11, 5.12 എന്നതിവയതിൽ കെര്ത്തിരതിക്കുന്നു.
  
കകരളത്തിൽ 2016-17-ൽ,  38,777 (പ്രതതിദതിനം 
106) വാഹനാപകെങ്ങള് ഉണ്ായതിട്ടുണ്്.  
സക.എെ്. ആര്. െ തി.െതി  മുകഖന ഉണ്ായ 
അപകെങ്ങള് 1000 (ദതിനംപ്രതതി 3) എണ്വം, 
െത്വകാരത്യ ബസ്സുകള് മുകഖന 3501 (പ്രതതിദതിനം  
10) അപകെങ്ങളും ആണ്. 2016-ൽ 64.72  
ലക്ഷം ഇരുെക്രവാഹനങ്ങള് ഉണ്ായതിരുന്നത് 
2017-ൽ 65.77 ലക്ഷമായതി വര്ദ്ധതിച്ചു.   പ്രതതി 
വര്ഷ വളര്ചാ നതിരക്് 11 ശതമാനമാണ്.  
അതകപാസല ഇരുെക്ര വാഹനങ്ങള് മുകഖന 
ഉണ്ാകുന്ന അപകെങ്ങള് 2016 -ൽ 31,595 
(പ്രതതിദതിനം 87) ആയതിരുന്നത് 2017 -ൽ 15033 
(പ്രതതിദതിനം 41) ആയതി കുറഞ്ഞു.  െംസ്ാനത്് 
റതിക്പൊര്ട്ട് സെയ്സ്പെട്ടതിട്ടുള്ള കറാഡപകെങ്ങളതിൽ 
യഥാക്രമം 38 ശതമാനവം 28 ശതമാനവം 
ഇരുെക്ര വാഹനങ്ങള്, കാറുകള് മുകഖനയാണ് 
െംഭവ തിക്കുന്നത്.  കകരളത്തിസല കമാകട്ടാര് 
വാഹന അപകെങ്ങളുസെ പ്രവണത ചഥിത്ം 5.3 -ൽ 
കരഖസ്പെടുത്തിയതിരതിക്കുന്നു.

കകരളത്തിൽ  2017-ൽ 38,777 കറാഡപകെങ്ങള് 
രജതിസ്റര് സെയ്സ്പെട്ടതിട്ടുണ്്.  ഒരു ലക്ഷം 
വാഹനങ്ങള് ക്് 351 എണ്ം എന്ന നതിരക്തിലാണ്. 
കെതിഞ്ഞ എട്ട് വര്ഷങ്ങളതിൽ െംസ്ാനത്ണ്ായ 
വാഹന വളര്ചയും, കറാഡപകെങ്ങളുസെ 
എണ്വം  പട്ഥിേ 5.7 -ൽ  സകാടുത്തിരതിക്കുന്നു. 
കറാഡപകെങ്ങള് െംഭവ തിക്കുന്നത് വത്യതത്യസ് 
കാലയളവകളതിൽ വത്യതത്യസ് രരീതതികളതിൽ 
ആയതതിനാൽ പ്രകതത്യകമായതി ഒരു പ്രവണത 
മനസ്തിലാക്ാന് കെതിയുകയതിലെ. എന്നാൽ, 
2010-ന് കശഷം ഓകരാ വര്ഷവം അപകെങ്ങള് 
സ്തിരമായതി കുറയുന്ന ഒരു പ്രവണത 
എടുത്പറകയണ്താണ്. 

ട്രാഫതിക് കപാലരീെ് സറകക്ാര്ഡകള് അനെരതിച്, 
്രൈവര്മാരുസെ അശ്രദ്ധ മൂലമാണ് 
മതിക്വാറും കറാഡപകെങ്ങളും െംഭവ തിക്കുന്നത്.  
എന്നതിരുന്നാലും,  കമാകട്ടാര് വാഹനങ്ങള്ക്് 
പുറസമ കറാഡ് ഡതി്െനതിംഗതിലുള്ള 
കപാരായ്മ, കറാഡകളുസെ കമാശസ്പെട്ട 
അവസ്, വെതിയാ്ക്ാരുസെ അശ്രദ്ധ എന്നരീ 
വ തിവ തിേ കാരണങ്ങളാലാണ് അപകെങ്ങള് 
െംഭവ തിക്കുന്നത്. കറാഡപകയാഗതിക്കുന്ന 
വ തിവ തിേ വ തിഭാഗങ്ങളതിൽസ്പെട്ടവര്ക്് 
കറാഡ സുരക്ഷാപരതിശരീലനം, കറാഡ 
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ചഥിത്ം 5.3
കേരളത്ഥിടല കമയാകട്യാർ വയാഹന അപേെ പ്വണത
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ഡതി്െനതിംഗതിലുള്ള കപാരായ്മകള് 
പരതിഹരതിക്ൽ, കറാഡ നതിര്മ്ാണ പ്രാഥമതിക 
ഘട്ടത്തിൽ കറാഡ സുരക്ഷാ പ്രവര്ത്നങ്ങള് 
ആസൂ്ണം സെയ്ൽ എന്നതിവയതിലൂസെ 
കറാഡപകെങ്ങള് പരമാവേതി കുറയ്ക്കുന്നതതിന 
ൊേതിക്കും.  2016-17 -ൽ കകരളത്തിലുണ്ായ 
കറാഡപകെങ്ങളുസെ ശതമാനം വാഹനങ്ങളുസെ 
ഇനം തതിരതിച് ചഥിത്ം 5.4 -ൽ സകാടുത്തിരതിക്കുന്നു. 

കകരള സംസ്ാന കറാഡ്് 
ഗതാഗത കകാര്പ്കറഷന് 
(ടക.എസ.്ആര്.റ്ടി.സടി)

 െംസ്ാനസത് ഗതാഗത കമഖലയതിസല  ഏറ്റവം 
വല തിയ സപാതകമഖലാ സ്ാപനമാണ്  കകരള 
െംസ്ാന കറാഡ് ഗതാഗത കകാര്്പെകറഷന്.  

പട്ഥിേ 5.7
കേരളത്ഥിടല കറയാഡപേെ പ്വണത 2010-17

വർഷം കമയാകട്യാർ വയാഹനങ്ങളുടെ 
എണ്ം

അപേെങ്ങളുടെ 
എണ്ം

അപേെങ്ങള് 
/ ലക്ം 

വയാഹനങ്ങള്
2010 5,397,652 35,633 660
2011 6,072,019 34,946 576
2012 6,870,354 35,282 514
2013 8,048,673 37,204 462
2014 8,547,966 35,198 412
2015 9,421,245 37,253 395
2016 10,171,813 39,137 385
2017 11,030,037 38,777 351                                

                               അവലംബം കമാകട്ാര് വാഹനവകുപ്്, സംസ്ാന ന്ം റടികക്ാര്ഡ്് ബയൂകറാ
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സാമ്പത്തിക അവല�ാകനം 2017, ലകരള സംസ്ാന ആസൂത്രണ ല�ാര്ഡ്  

സക.എെ്.ആര്.െതി.െതി യുസെ 2016-17 
സല സമാത്ം വരുമാനം 1,827.45 കകാെതി 
രൂപയായതിരുന്നു.  സമാത്ം റവന്യൂ സെലവ് 
2,367.60 കകാെതി രൂപയും പ്രവര്ത്ന നഷ്ം 
(-)540.15 കകാെതി രൂപയുമായതിരുന്നു. 

സക.എെ്.ആര്.െതി.െതി യതിസല ആസകയുള്ള 5,953 
ബസ്സുകളതിൽ 1,095 (18.4 ശതമാനം) ബസ്സുകള് 
10 വര്ഷകമാ അതതിലേതികകമാ പെക്മുള്ളതാണ്.  
സക.എെ്.ആര്.െതി െതി ബസ്സുകളുസെ കാല്പെെക്ം 
െംബന്ധതിച വ തിവരങ്ങള് അനബന്ധം  5.13 
ൽ കരഖസ്പെടുത്തിരതിക്കുന്നു.  2015-16 -ൽ 
കകാര്്പെകറഷസറെ ശരാശരതി പ്രതതിദതിന വരുമാനം  
12,060 രൂപയായതിരുന്നത് 2016-17 -ൽ 11,465 
രൂപയായതി കുറഞ്ഞു. ഈ  കാലയളവ തിൽ 699 
പുതതിയ ബസ്സുകള് നതിരത്തില തിറക്കുകയും 460 
ബസ്സുകള് നതിരത്തിൽ നതിന്നും മാറ്റുകയും സെയ്ത.   
കകാര്്പെകറഷസറെ ബസ്സുകള് 5,771 ലക്ഷം കതി.മരീറ്റര് 
ഓടുകയും 10,403 ലക്ഷം ആളുകള് സക.എെ്.
ആര്.െതി.െതി ബസ്സുകളതിൽ യാ് സെയ്യുകയും 
സെയ്ത. സക.എെ്.ആര്.െതി.െതിയുസെ പ്രവര്ത്ന 
കണക്കുകള് െംബന്ധതിച വ തിവരങ്ങള് യഥാക്രമം 
അനുബന്ം 5.14, 5.15 -ൽ  കരഖസ്പെടുത്ന്നു. 

സക.എെ്.ആര്.െതി.െതിയുസെ നതിരക്കുകളതിൽ 
2016-17 ൽ മാറ്റമുണ്ായതിലെ.  കകാര്്പെകറഷസറെ 

ഓര്ഡതിനറതി, െതിറ്റതി ബസ്സുകളുസെ  യാ്ാ 
നതിരക്് കരീ.മരീറ്ററതിന് 64 ്പെയായതിരുന്നു. 
സൂ്പെര്ഫാെറ്റ് ബസ്സുകള്ക്് കതി.മരീറ്ററതിന് 72 
്പെയും, സൂ്പെര് ഡരീലസൈ് ബസ്സുകള്ക്് 90 
്പെയും, എ.െതി എയര് ബസ്സുകള്ക്് 110 
്പെയും, ്ഹസെക് കവാള്കവാ ബസ്സുകള്ക്് 
130 ്പെയുമാണ്.  സക.എെ്.ആര്.െതി.
െതി ബസ്സുകളുസെ യാ്നതിരക്്  ഘെന 
െംബന്ധതിച വ തിവരങ്ങള് അനുബന്ം 5.16 -ൽ 
സകാടുത്തിരതിക്കുന്നു. 
്രീറ്റ് പുനരുദ്ധാരണത്തിസറെ ഭാഗമായതി 
സക.എെ്.ആര്.െതി.െതി, സ്കാനതിയ മുതലായ 
മള്ട്ടതി ആസൈതിൽ ബസ്സുകള് ഡരീലര്മാരതിൽ നതിന്ന് 
ലഭത്യമാക്തി അന്ര് െംസ്ാന റൂട്ടുകളതിൽ 
പ്രവര്ത്തി്പെ തിച തിരുന്നു.  വര്ക്്കഷാപ്പുകള് 
ആധുനതികവത്കരതിക്കുന്നതതിനള്ള 
ഹനമന്റാവ റതിക്പൊര്ട്ടതിസറെ നതിര്കദ്ശ 
പ്രകാരം 2016-17 -ൽ സക.എെ്.ആര്.െതി.െതി 
യുസെ പ്രോന വര്ക്്കഷാപ്പുകള് ആധുനതിക 
ൊമഗ്തികള്സകാണ്് പുനരുദ്ധരതിച്ചു.

സക.എെ്.ആര്.െതി.െതി യൂണതിറ്റുകളുസെ പ്രവര്ത്നം 
വ തിശകലനം സെയ്യുക്ാള് 30 ശതമാനകത്ാളം 
യൂണതിറ്റുകളുസെ പ്രവര്ത്നം കമാശമാണ്. ജതിലെ 
തതിരതിച്ചുള്ള പ്രവര്ത്നങ്ങളുസെ വ തിശദാംശങ്ങള് 
അനുബന്ം 5.17 -ൽ നൽകതിയതിട്ടുണ്്. വര്ദ്ധതിച 

ചഥിത്ം 5.4
2016-17 ൽ കേരളത്ഥിൽ ഉണ്യായ കറയാഡപേെങ്ങളുടെ ശതമയാനം 

വയാഹനങ്ങളുടെ ഇനം തഥിരഥിച്
െ�.എസ്. ആര് .ടി.സി 
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പ്രവര്ത്ന സെലവ്, ഉയര്ന്ന സപന്ഷന് 
ബാേത്യത, പല തിശ തതിരചെവ് വര്ദ്ധന, 
ലാഭകരമലൊത് റൂട്ടുകളതിലുള്ള യാ്, ൌജനത്യ 
യാ്കള് അനവദതിക്കുന്നത് തെങ്ങതിയവയാണ് 
സക.എെ്.ആര്.െതി.െതി യുസെ പ്രവര്ത്നം 
കമാശമാക്കുന്നത്.

2009-10 -ൽ സക.എെ്.ആര്.െതി.
െതി യുസെ ഒക്യൂ്പെന്െതി കറകഷത്യാ 67.14 
ശതമാനമായതിരുന്നത് 2016-17-ൽ 75.09 
ശതമാനമായതി വര്ദ്ധതിസചങ്തിലും െത്വകാരത്യ 
ബസ്സുകളുമായതി താരതമത്യസ്പെടുത്ക്ാള് 
കുറവാണ്.  കകരളത്തിൽ സപാതഗതാഗത 
രംഗത്് െത്വകാരത്യ വാഹനങ്ങള്ക്ാണ് 
കമൽ്ക ഉള്ളത്. സക.എെ്.ആര്.െതി.െതി 
യുസെ വാഹന ഉപകയാഗം 81 ശതമാനമാണ്. 
12 ശതമാനത്തിലേതികം ബസ്സുകള്ക്് 
അറ്റകുറ്റപണതികള് ആവശത്യമായതിട്ടുള്ളതം, 25.9 
ശതമാനം ബസ്സുകള് പെക്ം സെന്നവയുമാണ്.  
പ്രതതി ബസ്് ജരീവനക്ാര് തമ്തിലുള്ള അനപാതം 
6.05 ആണ്.  സക.എെ്.ആര്.െതി. െതി ബസ്സുകളുസെ 
കബ്ക്് ഡൗണ് നതിരക്് ലക്ഷം കതി.മരീറ്ററതിന് 
6 എന്ന കണക്തിലാണ്.  എന്നാൽ അയൽ 
െംസ്ാനമായ കര്ണ്ാെക ആര്.െതി.െതി 
യതിലും ബാഗ്ളൂര് സമകട്രാ കപാളതിറ്റന്.െതി.െതി 
എന്നതിവ തിെങ്ങളതിൽ  ഇത് ഒന്നതിനം താസെയാണ്.    
സക.എെ്.ആര്െതി.െതി യുസെ ഉെമസ്തയതിലുള്ള 
ബസ്സുകള് െംബന്ധതിച  വ തിവരങ്ങള് അനുബന്ം 
5.18 -ൽ കാണതിച തിരതിക്കുന്നു. സക.എെ്. ആര്.െതി 
െതി യുസെ 2016-17 സല പ്രോന ആഭത്യന്ര 
സൂെകങ്ങള്  കബയാക്് 5.4 -ൽ കെര്ത്തിരതിക്കുന്നു. 

സക.യു.ആര്.റ്റതി.െതി യുസെ പ്രവര്ത്നക്ഷമത 
െംബന്ധതിച വ തിവരങ്ങള് അനുബന്ം 5.19 -ൽ 
സകാടുത്തിരതിക്കുന്നു.  
 
കുറഞ്ഞ പ്രവര്ത്ന ക്ഷമത, ഉയര്ന്ന ബെ്/
ജരീവനക്ാര് അനപാതം, ൊ്ത്തിക 
കനട്ടമതിലൊത് റൂട്ടുകളതിൽ െര്വരീെ്, 
പ്രാകയാഗതികമലൊത് ഡതിക്പൊകള് 
തെങ്ങതിയവയാണ് സക.എെ്.ആര്.െതി.െതി 
കനരതിടുന്ന പ്രശ്നങ്ങള്/സവല്ലുവ തിളതികള്. സക. എെ്.
ആര്.െതി.െതി കനരതിടുന്ന ഗുരുതരമായ പ്രശ്നങ്ങളും 
സവല്ലുവ തിളതികളും കനരതിടുന്നതതിന് നെപെതികള് 
നതിര്കദ്ശതിക്ാനം സപ്രാഫഷണൽ ൊകങ്തതിക 
ൊ്ത്തിക പഠനം നെകത്ണ്തണ്്.
  

കറാഡു ഗതാഗത കമഖല 
അഭടിമുഖരീകരടിക്കുന്ന പ്ശ്നങ്ങള്, 
ടവല്ലുവടിളടികള്, മുകന്നാട്ള്ള വഴടി

െംസ്ാനത്് മതിക്വാറും കറാഡകള്ക്് 
നതിലവ തിലുള്ള ഗതാഗത ബാഹുലത്യം 
കനരതിടുന്നതതിനാവശത്യമായ വരീതതിയുള്ളവയലെ.  
നാല തിസലാന്ന് കറാഡകള് മാ്കമ 
രണ്ടുവരതിപാതകകളാ നാലുവരതി പാതകകളാ 
ആയതിട്ടുള്ളൂ. കദശരീയ പാതകളതിൽ, ഏകകദശം 12 
ശതമാനം മാ്കമ നാലുവരതി പാതകളായതിട്ടുള്ളൂ.  
ബാക്തിയുള്ളവ ഒറ്റവരതിപാതകകളാ ഇെത്രം 
പാതകകളാ ആണ്.  സമാത്ം കറാഡ് 
ശംഖലയുസെ 8ശതമാനം മാ്ം വരുന്ന 
കദശരീയ പാതകള്, െംസ്ാന പാതകള് 

കബയാക്്  5.4
ടേ.എസ്.ആർ.െഥി.സഥി യടെ പ്ധയാന ആഭ്യന്തര സൂചേങ്ങള്

• ശരാശരതി ബസ്സുകള്       -   5,953
• പ്രവര്ത്നക്ഷമമായ ബസ്സുകള്         -   5,795
• ബസ്സുകളുസെ ശരാശരതി കാല്പെെക്ം (വര്ഷം)    -   7
• കാല്പെെക്മുള്ള വാഹനങ്ങള്                -   25.9%
• ജരീവനക്ാരുസെഎണ്ം                   -   35,083
• ബെ്ജരീവനക്ാര് അനപാതം (ആസക  ബസുകള്)               -   5.9
• ബെ് ജരീവനക്ാര് അനപാതം (പ്രവര്ത്നക്ഷമമായ ബസ്സുകള്)  -   6.05       
• ബെ് ജരീവനക്ാരുസെ കാരത്യക്ഷമത (കരീ.മരീ.)/ജരീവനക്ാര്/ദതിനം)         -  45.07
• ഇന്ധന ക്ഷമത  (കതി.മരീ./ലതിറ്റര്)           -  4.22
• ഒകയു്പെന്െതി കറകഷത്യാ                    -  75.09%
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എന്നതിവയതിലൂസെയാണ് അന്ര് െംസ്ാന 
അന്ര് നഗര ഗതാഗതം കൂടുതലും നെക്കുന്നത്. 
ഗതാഗതാവശത്യങ്ങള് കണക്തിസലടുക്കുക്ാള് 
നതിലവ തിലുള്ള കറാഡകളുസെ നതിലവാരം 
ഉയര്കത്ണ്താവശത്യമാണ്.  ട്രാഫതിക്് 
സഞരുക്ം, കാലതാമെം, ലക്ഷത്യസ്ാനങ്ങളതിൽ 
എളു്പെത്തിൽ എത്തികചരൽ, അപകെങ്ങള് 
കുറയ്കൽ എന്നരീ ഘെകങ്ങള് പരതിഗണതിക്കുക്ാള് 
നതിലവ തിലുള്ള കറാഡകളുസെ ഗുണനതിലവാരം 
സമചസ്പെടുകത്ണ്തണ്്.  മതിക്വാറും എലൊ 
സപാതമരാമത്് വകു്പെ് കറാഡകളുകെയും 
നതിലവാരം സമചസ്പെടുകത്ണ്തം, വരീതതി 
വര്ദ്ധതി്പെ തികക്ണ്തം, കറാഡ സുരക്ഷാ 
െംവ തിോനങ്ങള് ഏര്സ്പെടുകത്ണ്തമാണ്.

െംസ്ാനത്തിസറെ കറാഡ് വ തികെനത്തിൽ 
മുന്ഗണന നതിശ്യതിക്കുന്നതതിന് െ തില 
മാനദണ്ങ്ങള് ഏര്സ്പെടുകത്ണ്തണ്്.  
െംസ്ാന പാതകളും, പ്രോന ജതിലൊ കറാഡകളും 
ആവശത്യമായ സരൈയതികനജ് ൌകരത്യങ്ങകളാസെ 
നവരീകരതികക്ണ്തണ്്.  പുതതിയ കറാഡ് വ തികെന 
െംരംഭങ്ങളായ മലകയാര ്ഹകവ, തരീരകദശ 
്ഹകവ, ്ബ്പൊസ്സുകള് തെങ്ങതിയവ 

പതതിമൂന്നാം പഞ്വത്ര പദ്ധതതി കാലത്് 
പൂര്ത്തിയാകക്ണ്തണ്്.
 
കകരളത്തിസല െംസ്ാനപാതകള്, 
പ്രോനസ്പെട്ട ജതിലെകറാഡകള്, െതിറ്റതി കറാഡകള് 
എന്നതിവയതിൽ െ തില ഉെ തിതമായ ൊകങ്തതിക 
മാറ്റങ്ങളായ കജത്യാമട്രതിക്ൽ ഇംപ്രൂവ്സമന്റ്, 
ജംഗ്ക്ഷന് ഇംപ്രൂവ്സമന്റ്, സമയതിന്റനന്െ് 
കകാണ്ട്രാക്റ്റുകളതിൽ ഏര്സ്പെെൽ എന്നതിവ 
നെത്ന്നതതിനം പദ്ധതതികള് ആസൂ്ണം 
സെയ്ത് നെ്പൊകക്ണ്തണ്്.  കെവന നതിലവാരം 
ഉയര്ത്ന്നതതിനായതി, പ്രോന പ്രശ്നമായ 
കറാഡകളുസെ അരതികതിലുള്ള പാര്ക്തിംഗ് 
െ�ദായം സമചസ്പെടുകത്ണ്തണ്്.

ഭൗതതിക പശ്ാത്ല ദാതാക്ളായ 
സപാതമരാമത്് വകു്പെ്, സറയതിൽസവ, ഉള്നാെന് 
ജലഗതാഗത അകതാറതിറ്റതി, വ തിമാനത്ാവളങ്ങള്, 
െരക്കു ഗതാഗത ഏജന്െതികള് എന്നതിവയുസെ 
ഏകകാപനം ഗതാഗത പശ്ാത്ല കമഖലയുസെ 
പ്രവര്ത്നത്തിനാവശത്യമാണ്.  ബഹുവ തിേ 
ഗതാഗത ശംഖലയുസെ ഏകകാപനം പശ്ാത്ല 
കമഖലയുസെ പ്രവര്ത്നം സുഗമമാക്കുന്നു. 

കബയാക്്  5.5
പതഥിമൂന്യാം പദ്ധതഥിയഥിൽ കറയാഡ്, കറയാഡ് ഗതയാഗത കമഖലയടെ  സമീപനം

• പാരതിസ്തിതതിക - സുസ്തിര കകരളം എന്ന കാഴ്ച്പൊെതിനനസൃതമായതി ഹരതിത ഇെനാെതി വതികെതി്പെതിക്കുന്നതതിന് 
ഊന്നൽ നൽ കതി ഹരതിത വാഹനങ്ങളും കപ്രാത്ാഹതി്പെതിക്കുക (നൂതന ൊകങ്തതിക വതിദത്യകള് 
കപ്രാത്ാഹതി്പെതിച്ചുസകാണ്്  വാഹനങ്ങളുസെ നവരീകരണ പരതിപാെതികള്).

• നഗരങ്ങളതിൽ യ�വത്കൃതമലൊത് ഗതാഗത ൌകരത്യങ്ങളായ ആകാശ നെ്പൊതകള് (skywalks), 
കാൽനെ്പൊതകള് (foot bridges), അനബന്ധ ൌകരത്യങ്ങള് എന്നതിവയുസെ വതികെനം

• ദരീര്ഘകാലാെതിസ്ാനത്തിൽ കറാഡവെതിയുള്ള ഗതാഗതത്തിൽ നതിന്നും  സറയതിൽ ഗതാഗതത്തികലക്കുള്ള 
മാറ്റം

• ഗതാഗത കമഖലയതിൽ നയരൂപരീകരണത്തിൽ കറാഡസുരക്ഷാ പ്രവര്ത്നങ്ങള്ക്് പ്രാോനത്യം 
• കറാഡ സുരക്ഷാ പ്രവര്ത്നങ്ങളുസെ ഭാഗമായതി ്രീഡ് കത്യാമറകള് സ്ാപതിക്കുകയും, നതിയമം 

നെ്പെതിലാക്കുന്നതതിനായതി പുതതിയ നെപെതികളും, കറാഡ സുരക്ഷാ ഓഡതിറ്റതിംഗും
• കകരളത്തിസറെ സപാത ഗതാഗത െംവതിോനത്തിസല പ്രോന ഘെകമായ സക.എെ്.ആര്.െതി.

െതിയതിസല മനഷത്യ വതിഭവകശഷതി, പ്രവര്ത്ന പ്രശ്നങ്ങള്, ൊകങ്തതിക പ്രശ്നങ്ങള്, പശ്ാത്ല ൌകരത്യം/
വതിഭവങ്ങളുസെ കാരത്യക്ഷമമായ ഉപകയാഗം, എന്നതിവയതിലൂന്നതി പുനരുദ്ധരതിക്ാന് കവണ്  വതിവതിേ നെപെതികള് 
അവലംബതിക്ൽ

• സറയതിൽ, കറാഡ് ഗതാഗത െംവതിോനത്തികന്ലുള്ള െമ്ര്ദ്ം കുറയ്ക്കുന്നതതിനം, കകരളത്തിസറെ വതികനാദ 
െഞ്ാര ൊേത്യതകസള  വര്ദ്ധതി്പെതിക്കുന്നതതിനം കകരളത്തിസല ഉള്നാെന് ജലാശയങ്ങള് വെതിയുള്ള 
യാ്യും, െരക്കു ഗതാഗതവം കപ്രാത്ാഹതി്പെതിക്ൽ

• കൂടുതൽ െരക്കുകളും പാെഞ്ര് ട്രാഫതിക്കുകളും ആകര്ഷതിക്കുന്നതതിലൂസെ കദശരീയ ജലപാത-3 
പ്രവര് ത്നെജ്മാക്കുക.
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അദ്ധ്യായം 5, പശ്യാത്തല സൗകരധ്ം

പതതിമൂന്നാം പദ്ധതതിയതിൽ കറാഡ്, കറാഡ് 
ഗതാഗത കമഖലയുസെ  െമരീപനം കബയാക്് 5.5 -ൽ 
സകാടുത്തിരതിക്കുന്നു.

ടറയഥിൽടവ 
ഒറ്റ മാകനജ്സമറെതിന് കരീെതിലുള്ള കലാകസത് 
രണ്ാമസത് വല തിയ ശംഖലയാണ് 
ഇന്ത്യന്സറയതിൽസവ.  ഇന്ത്യയതിസല ഏറ്റവം 
കുറഞ്ഞ നതിരക്തിലുള്ള യാ് സറയതിൽസവ 
ൊേത്യമാക്കുന്നു. 90,803 കരീ.മരീറ്റര് ്ദര്ഘത്യമുള്ള 
സറയതിൽസവ ശംഖലയതിൽ 66,030 കരീ.മരീറ്റര് റൂട്ട് 
്ദര്ഘത്യവം, 7,137 കസ്റഷനകളും നതിലവ തിലുണ്്.  
കലാകസത് ഏറ്റവം വല തിയ നാലാമസത് 
സറയതിൽസവ ശംഖല (അകമരതിക്, റഷത്യ, ്െന) 
യാണ് ഇന്ത്യയുകെത്.  1,257 കതികലാ മരീറ്റര് 
റൂട്ട് ്ദര്ഘത്യത്തിൽ 1,588 കകാച്ചുകളതിൽ 
13 കസ്റഷനകകളാസെ ഇന്ത്യന് സറയതിൽസവ 
ഭൂപെത്തിൽ വളസര ഗണനരീയ സ്ാനമാണ് 
കകരളത്തിനള്ളത്.  ദക്ഷ തിണ സറയതിൽസവയുസെ 
തതിരുവനന്പുരം, പാലക്ാെ്ഡതിവഷനകളാണ് 
കകരളത്തിലുള്ളത്.  പാലക്ാെ് ഡതിവ തിഷനതിൽ 
76 എക്പ്രെ് സട്രയതിനകളും 49 പാെഞ്ര് 
സട്രയതിനകളും, പ്രതതിദതിനം 2.16 ലക്ഷം 
യാ്ക്ാരുമാണുള്ളത്.  തതിരുവനന്പുരം 
ഡതിവ തിഷനതിൽ 80 എസൈ്പ്രെ് സട്രയതിനകള്, 60 
പാെഞ്ര് സട്രയതിനകള് ദതിനംപ്രതതി 2.6 ലക്ഷം 
യാ്ക്ാര് എന്നതിങ്ങസനയാണ് നതിലവ തിലുള്ളത്.  
െംസ്ാനത്കൂെതി കെന്നു കപാകുന്ന 
സറയതിൽസവ ്ലനകള് കബ്ാഡ്കഗജ് ആക്തി 
മാറ്റതിയതിട്ടുണ്്.  െംസ്ാനത്് നതിലവ തിലുള്ള 
ഏകകദശം 200 സറയതിൽസവ കസ്റഷനകള്, 
െംസ്ാനത്തിനകസത് പ്രോന പ്രകദശങ്ങകളയും 
രാജത്യസത് പ്രോനസ്പെട്ട പ്രകദശങ്ങളുമായതി 
ബന്ധതി്പെ തിക്കുന്നു.  സറയതിൽസവ കമഖലയതിൽ പുതതിയ 
്ലനകള്ക്ായുള്ള ൊേത്യതാ പഠനങ്ങള് 
നെന്നു വരുന്നു.

കകരള ടറയടിൽ ടഡ്വലപ്്ടമറെ് 
കകാര്പ്കറഷന്  
(ടക.ആര്.ഡ്ടി.സടി.എൽ)

കകരളത്തിസല പ്രോന സറയതിൽസവ പശ്ാത്ല 
വ തികെന പദ്ധതതികള് നെ്പെ തിലാക്കുന്നതതിനായതി 
രൂപരീകരതിക്സ്പെട്ട കക� െംസ്ാന 
െര്ക്ാരുകളുസെ െംയുക്ത െംരംഭമാണ് 
കകരള സറയതിൽ സഡവല്പെ്സമറെ് കകാര്്പെകറഷന് 

(സക.ആര്.ഡതി.െതി.എൽ). 51 ശതമാനം 
െംസ്ാന െര്ക്ാര് ഓഹരതിയും, 49 ശതമാനം 
കക�െര്ക്ാര് ഓഹരതിയുമായതി െംസ്ാനത്് 
ഭാവ തിയതിൽ നതിലവ തിൽ വരുന്ന സറയതിൽസവ 
പദ്ധതതികള് നെ്പെ തിലാക്കുന്നതതിനള്ള പ്രകതത്യക 
ഉകദ്ശത്യയാനമാണതിത്.

പ്രെ്തത െംയുക്ത െംരംഭത്തിൽ പ്രാരംഭ 
സകാടുത് തരീര്ത് ഓഹരതി മൂലേനമായ 100 
കകാെതി രൂപ ഏസറ്റടുക്കുന്ന പദ്ധതതികളുസെ 
അനപാതത്തിലാണ്.  സറയതിൽസവ 
മ�ാലയത്തിസറെയും (സറയതിൽസവ 
കബാര്ഡ)് െംസ്ാന െര്ക്ാരതികറെയും 
അനമതതികയാസെ പ്രെ്തത മൂലേനത്തിൽ 
മാറ്റം വരുത്ാവന്നതാണ്.  സക.ആര്.ഡതി.െതി.
എൽ വ തികെനത്തിനായതി സതരസഞ്ഞടുത്തിട്ടുള്ള 
പദ്ധതതികള് െംബന്ധതിച വ തിവരങ്ങള് പട്ഥിേ 5.8 
-ൽ സകാടുത്തിരതിക്കുന്നു.

ടേയാച ഥി ടമക്യാ
സകാച തി നഗരത്തിസറെ  ഗതാഗത പ്രശ്നങ്ങള് 
പരതിഹരതിക്കുന്നതതിനായതി  കകരള െര്ക്ാരതിസറെ 
ഒരു ്ാഗ്ഷ തി്പെ് പരതിപാെതിയാണ് സകാച തി സമകട്രാ 
സറയതിൽ പദ്ധതതി (സക.എം.ആര്.പ തി).  ഭാരത 
െര്ക്ാരതിസറെയും, കകരള െര്ക്ാരതിസറെയും 
െംയുക്ത െംരംഭമായ പ്രെ്തത പദ്ധതതി സകാച തി 
സമകട്രാ സറയതിൽ ല തിമതിറ്റഡ് (സക. എം.ആര്.എൽ)  
എന്ന പ്രകതത്യക  ഉകദ്ശത്യയാനത്തിലൂസെയാണ് 
നെ്പെ തിലാക്കുന്നത്.  5,181.79 കകാെതി രൂപ അെങ്ൽ 
വരുന്ന ഈ പദ്ധതതിക്് 2012 ജൂ്ലയതിൽ ആലുവ 
മുതൽ കപട്ടവസരയുള്ള 25.6 കതി.മരീ. നരീട്ടുന്നതതിന് 
ഗവണ്സമറെ് അനമതതി നൽകതി.  പ്രെ്തത 
പദ്ധതതി നെ്പെ തിലാക്കുന്നതതിനായതി  സക.എം.
ആര്.എൽ, ഇന്ത്യ ഗവണ്സമറെ്, ഡൽഹതി സമകട്രാ 
സറയതിൽ കകാര്്പെകറഷന് ല തിമതിറ്റഡ് (ഡതി.എം.ആര്.
െതി) എന്നതിവയുമായതി ഒരു തൃകക്ഷ തി കരാര് ഒ്പെ് 
സവച തിട്ടുണ്്. വ തിശദ വ തിവരങ്ങള് പട്ഥിേ 5.9 -ൽ 
സകാടുത്തിരതിക്കുന്നു.  
 
സകാച തി സമകട്രാ സറയതിൽ പദ്ധതതിയുസെ ഒന്നാംഘട്ടം 
പ്രവര്ത്നങ്ങള്ക്് 2012 ജൂ്ല മാെത്തിലാണ് 
അനമതതി നൽകതിയത്. ഒന്നാംഘട്ടത്തിൽ 
വ തിഭാവന സെയ്തിരുന്നത് 25.612 കതി.മരീറ്റര് റൂട്ട് 
്ദര്ഘത്യത്തിൽ ആലുവ മുതൽ കപട്ട വസര  22 
കസ്റഷകനാസെ എല തികവറ്റഡ് സമകട്രാ വയാഡക്റ്റ് 
രരീതതിയതിലായതിരുന്നു.  പ്രെ്തത പദ്ധതതിയുസെ 
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സാമ്പത്തിക അവല�ാകനം 2017, ലകരള സംസ്ാന ആസൂത്രണ ല�ാര്ഡ്  

പട്ഥിേ 5.8
ടേ.ആർ.ഡഥി.സഥി.എൽ ടതരടഞ്ടുത്ഥിട്ടുള്ള പദ്ധതഥിേള്

ക്രമനം. പദ്ധതഥി
കദർഘ്യം

(േഥി.മീ) ലക്്യം

              ഒന്യാം ഘട്ം – അഞ്ചു പദ്ധതഥിേള്
1 ആര്.ആര്.റ്റതി.എെ്  

തതിരുവനന്പുരം-സെങ്ങന്നൂര്
125.56 നതിലവ തിലുള്ള

ശംഖലയുസെ കശഷ തി 
വര്ദ്ധതി്പെ തിക്ൽ

2 തലകശ്രതി-്മസൂര്പുതതിയ കബ്ാഡ്കഗജ്
്ലന്- കണ്ണൂര് അന്ാരാഷ്ട്രാ  
വ തിമാനത്ാവളം വെതി

206.51 പശ്ാത്ല വ തികെനം  
തത്വരതിത്പെടുത്ൽ

3 എറണാകുളം സെര്മതിനെ് (ഇ.ആര്.ജതി) 
സകാച തിയതിസല മൂന്നാമസത് അവൊന 
കസ്റഷനായതി വ തികെതി്പെ തിക്ൽ

5 സെര്മതിനൽ
ഇന്ഫാ െ്ട്രക്ചര്

4 സകാച തി അന്ാരാഷ്ട്രാ വ തിമാനത്ാവളം പുതതിയ 
കബ്ാഡ്കഗജ് ്ലന് & പുതതിയ പാസ്ഞ്ര് കസ്റഷന് 
& കണ്യ്നര് സെര്മതിനൽ

15 സെര്മതിനൽ 
ഇന്ഫാ െ്ട്രക്ചര്

5 വ തിെ തിഞ്ഞം-ബാലരാമപുരം പുതതിയ 
കബ്ാഡ്കഗജ് ്ലന് വ തിെ തിഞ്ഞം 
അന്ാരാഷ്ട്രാ തറമുഖവമായതി ബന്ധതി്പെ തിക്കുന്നു 

12 പശ്ാത്ല വ തികെനം 
തത്വരതിതസ്പെടുത്ൽ

              രണ്യാംഘട്ം– 2 പദ്ധതഥിേള്

1 എരുകമല തി-പുനലൂര് പുതതിയ 
കബ്ാഡ്കഗജ് പത്നംതതിട്ട
വെതി ശബരതി്ലനം, സകാലെം
സെകങ്ാട്ട പാതയും തമ്തിൽ ബന്ധതി്പെ തിക്ൽ

65 പശ്ാത്ല വ തികെനം 
തത്വരതിതസ്പെടുത്ൽ

2 ഏറ്റുമാനൂര്-പാല പുതതിയ കബ്ാഡ്കഗജ് ്ലന് 
ശബരതി പാതയും തതിരുവനന്പുരം എറണാകുളം 
പാതയും (15 കതി.മരീ) ബന്ധതി്പെ തിക്ൽ 

15 പശ്ാത്ല വ തികെനം 
തത്വരതിതസ്പെടുത്ൽ

              മൂന്യാം ഘട്ം – ഒരു പദ്ധതഥി
1 നതിലമ്പൂര്-നഞ്ന്ഗുഡ് പുതതിയ കബ്ാഡ്കഗജ് ്ലന് 

(സുൽത്ാന്ബകത്രതി വെതി)
236 പശ്ാത്ല വ തികെനം 

തത്വരതിതസ്പെടുത്ൽ
 അവലംബം: (ടക.ആര്.ഡ്ടി.സടി.എൽ)

സെലവ് 5,181.79 കകാെതി രൂപയായതിരുന്നു.  
പദ്ധതതിയ്ക് രണ്് അെതിസ്ാന നതിര്മ്ാണ 
ഘെകങ്ങളായതിരുന്നു ഉണ്ായതിരുന്നത്,  െതിവ തിൽ 
െ്ട്രക്ചറും, െതിസ്റംസും.  െതിവ തിൽ ഘെകത്തിൽ 
സമകട്രാ വയാഡക്റ്റ്,  22 സമകട്രാ കസ്റഷനകള്, 
ട്രാക്കുകള് എന്നതിവയും, െതിസ്റംെതിൽ കറാളതിംഗ് 
കസ്റാക്് (സമകട്രാ സറയതിൽ കകാച്ചുകള്), 
െതിനേല തിംഗ്, സെല തികകാം, ഇലക്ട്രതിഫതികക്ഷന് 
കഫാര് ട്രാക്ഷന്, പവര് െ്ലൈ ൌകരത്യങ്ങള് 
എന്നതിവയുമായതിരുന്നു. സട്രയതിനകളുസെ 

അറ്റകുറ്റ്പെണതിയ്കായതി 15.12 സഹക്െര് സ്ലത്് 
ഒരു സമകട്രാ സട്രയതിന് ഡതിക്പൊയും നതിര്മ്തിച തിട്ടുണ്്.

ആലുവ മുതൽ പാലാരതിവട്ടം വസരയുള്ള 13.4 
കതി.മരീറ്റര് ്ദര്ഘത്യത്തിലുള്ള 11 കസ്റഷനകള് 
ഉള്സ്പെടുന്ന ഒന്നാം റരീച തിസറെ ഉത്ഘാെനം 
ബഹുമാനസ്പെട്ട പ്രോനമ�തി 2017 ജൂണ് 
17-ാം തരീയതതി ഉത്ഘാെനം സെയ്യുകയും 
സപാതജനങ്ങള്ക്ായതി ജൂണ് 19-ാം തരീയതതി 
തറന്നു സകാടുക്കുകയും സെയ്ത.  പാലാരതിവട്ടം 
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അദ്ധ്യായം 5, പശ്യാത്തല സൗകരധ്ം

പട്ഥിേ  5.9
ടേയാചഥി ടമക്യാ– വഥിശദ വഥിവരങ്ങള്

ക്രമ നമ്പർ ബന്ഥിപ്ഥിക്കുന് സ്ഥലങ്ങള് കദർഘ്യം 
(േഥി.മീ)

അെങ്ൽ 
തുേ (രൂപ 

കേയാെഥിയഥിൽ)
ഒന്നാംഘട്ടം ആലുവ – കപട്ട (22 കസ്റഷനകള്) 25.6 5,181.79
ഒന്നാംഘട്ടം (എ) കപട്ട – എെ്.എന് ജംഗ്ഷന് 

(എസൈ്സറ്റന്ഷന്)
2.00 359.00

അവലംബം: കട.എം.ആര്.എൽ  

മുതൽ മഹാരാജാെ് കകാകളജ് വസരയുള്ള 4.892 
കതി.മരീറ്റര് ്ദര്ഘത്യത്തിൽ  5 കസ്റഷനകള് 
ഉള്സ്പെടുന്ന II എ റരീച തിസറെ ഉത്ഘാെനം 
ബഹുമാനസ്പെട്ട മുഖത്യമ�തി 2017 ഒക്കൊബര് 
3-ാം തരീയതതി ഉത്ഘാെനം സെയ്യുകയും 
സപാതജനങ്ങള്ക്ായതി  തറന്നു സകാടുക്കുകയും 
സെയ്ത. മഹാരാജാെ് കകാകളജ് മുതൽ 
കപട്ട വസര 7.32 കതി.മരീറ്റര് ്ദര്ഘത്യത്തിൽ 6 
കസ്റഷനകള് ഉള്ള II ബ തി റരീച്  2019 ൽ കമ്രീഷന് 
സെയ്ാന് ൊേതിക്കുസമന്ന് പ്രതരീക്ഷ തിക്കുന്നു.  
സമാത്ം പദ്ധതതിയുസെ 80 ശതമാനംപ്രവൃത്തികള് 
2017 സെപ്റ്റംബര് 30 വസര പൂര്ത്രീയായതിട്ടുണ്്.

തടിരുവനന്പുരം കകാഴടികക്ാെ് 
നഗരങ്ങളടിടല നലറ്് ടമകട്രാ 
പദ്ധതടി

ഒരു മാെ് റാപ തിഡ് ട്രാന്െതിറ്റ് െതിറ്റം (എം.ആര്.റ്റതി.
എസ്്) എന്ന നതിലയതിൽ തതിരുവനന്പുരത്ം, 
കകാെതികക്ാടും ്ലറ്റ് സമകട്രാ പദ്ധതതി 
നെ്പെ തിലാക്കുന്നതതിനായതി  കകരളാ റാപ തിഡ് 
ട്രാന്െതിറ്റ് െതിസ്റം കകാര്്പെകറഷന് ല തിമതിറ്റഡ് 
(സക.ആര്െതി.എൽ) എന്ന ഒരു പ്രകതത്യക 
ഉകദ്ശത്യയാനം  രൂപരീകരതിക്കുകയും,  ഡൽഹതി 
സമകട്രാ സറയതിൽ കകാര്്പെകറഷന് (ഡതി.എം. 
ആര്.െതി) ഇതതിസറെ വ തിശദമായ പദ്ധതതി 
റതിക്പൊര്ട്ട് (ഡതി.പ തി.ആര്) തയ്ാറാക്കുകയും 
സെയ്തിട്ടുണ്്. 13.33 കതി.മരീറ്റര് ്ദര്ഘത്യത്തിൽ 
14 കസ്റഷനകകളാസെ കകാെതികക്ാെ് 
സമകട്രാ സറയതിൽ പദ്ധതതി ഒന്നാംഘട്ടത്തിൽ 
നെ്പെ തിലാക്കുന്നതാണ്.തതിരുവനന്പുരം  ്ലറ്റ്  
സമകട്രാ പദ്ധതതിയുസെ  അെങ്ൽ തക 4,219.00 
കകാെതി രൂപയും, കകാെതികക്ാെ് ്ലറ്റ്  സമകട്രാ 
പദ്ധതതിയുകെത് 2,509.00 കകാെതി രൂപയും 
ഉള്സ്പെസെ ആസക 6,728.00 കകാെതി രൂപ 
(കക� നതികുതതി, ഭൂമതി ഏസറ്റടുക്കുന്ന സെലവ് 

ഉള്സ്പെസെ) യാസണന്ന് കണക്ാക്തിയതിട്ടുണ്്.  
തതിരുവനന്പുരം ്ലറ്റ് സമകട്രാ പദ്ധതതി 
അഞ്ചു വര്ഷം സകാണ്ടും, കകാെതികക്ാെ് ്ലറ്റ് 
സമകട്രാ പദ്ധതതി  നാലു വര്ഷം സകാണ്ടും 
പൂര്ത്തിയാക്കുന്നതതിനകദ്ശതിക്കുന്നു.

രാജത്യസത് പുതതിയ സമകട്രാ പദ്ധതതികള്ക്് 
കക� ഗവണ്സമറെതിൽ നതിന്നും േനെഹായം  
ലഭത്യമാക്കുന്നതതിന് നതിര്കദ്ശങ്ങള് 
െമര്്പെ തിക്കുന്നതതിനായതി 2017 ആഗെ്റ്റ് 
മാെത്തിൽ കക� ഗവണ്സമറെ് ഒരു 
മാര്ഗ്നതിര്കദ്ശം പുറസ്പെടുവ തിച തിട്ടുണ്്. നതിലവ തിൽ 
കക� ഗവണ്സമറെതിസറെ പരതിഗണനയതിലുള്ള 
സമകട്രാ സറയതിൽ പദ്ധതതികള്ക്കും ഈ 
മാര്ഗ്നതിര്കദ്ശങ്ങള് ബാേകമാണ്. 
ആയതതിനാൽ, തതിരുവനന്പുരം, കകാെതികക്ാെ് 
നഗരങ്ങളതിസല ്ലറ്റ് സമകട്രാ പദ്ധതതിയും 
പ്രെ്തത മാര്ഗ്നതിര്കദ്ശങ്ങള്ക്നസൃതമായതി 
കഭദഗതതി വരുകത്ണ്താവശത്യമാണ്.  െംസ്ാന 
ഗവണ്സമറെതിസറെ അനമതതിയ്കായതി കഭദഗതതി 
വരുത്തിയ നതിര്കദ്ശങ്ങള് െമര്്പെ തിക്കുന്നതാണ്.  
െംസ്ാന ഗവണ്സമറെതിസറെ അനമതതി 
ലഭത്യമായതതിനകശഷം കക� ഗവണ്സമറെതിസറെ 
അനമതതിയ്കായതി ഹൗെതിംഗ് ആറെ് അര്ബന് 
അഫകയെ്െ് മ�ാലയത്തികലക്് (എം.ഒ.എച്.
യു.എ) അയയ്ക്കുന്നതാണ്. 

തതിരുവനന്പുരസത്  ്ലറ്റ് സകട്രാ 
പദ്ധതതിയുമായതി ബന്ധസ്പെട്ട പ്രാഥമതിക 
മുസന്നാരുക് പദ്ധതതികളായ ശ്രരീകാരത്യം, പട്ടം, 
ഉള്ളൂര്, എന്നതിവ തിെങ്ങളതിൽ കമൽ്പൊലങ്ങളുസെ 
നതിര്മ്ാണപ്രവര്ത്നങ്ങള്ക്ായതി 
ഭരണാനമതതി ലഭത്യമാക്തിയതിട്ടുണ്്.  2.77 
സഹക്െര് െത്വകാരത്യ ഭൂമതി ഏസറ്റടുക്കുന്നതതിനള്ള 
സെലവള്സ്പെസെ 272.84 കകാെതി രൂപയാണ് 
എസ്റതികമറ്റ് തക. പ്രെ്തത പദ്ധതതിയ്ക്കുള്ള വ തിഹതിതം 
കതിഫ്ബ തി വെതി ലഭത്യമാകുന്നതാണ്.കകാെതികക്ാെ്  
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സാമ്പത്തിക അവല�ാകനം 2017, ലകരള സംസ്ാന ആസൂത്രണ ല�ാര്ഡ്  

്ലറ്റ് സമകട്രാ പദ്ധതതിയുസെ ഭാഗമായതി 
മാനാഞ് തിറ-മരീഞ്ന്  കറാഡ് വ തികെനത്തിനായതി 
ഭരണാനമതതി നൽകതിയതിട്ടുണ്്.  

ജല ടമകട്രാ പദ്ധതടി 

748 കകാെതി രൂപ സെലവ തിൽ 76 കതി.മരീറ്റര് 
്ദര്ഘത്യത്തിൽ 16 റൂട്ടുകളതിലൂസെ 38 
സജട്ടതികള് ഉള്സ്പെടുന്ന സകാച തി സമകട്രാ വാട്ടര് 
പദ്ധതതിയ്ക് എകയ്ാം കണ്കൊര്ഷത്യം ജനറൽ 
കണ്െള്ട്ടന്െതിയായതി 2017ജൂണ് 2-ൽ ഒപ്പു 
വച തിട്ടുണ്്. ഇന്ത്യാ ഗവണ്സമറെതിസറെ 15 ശതമാനം 
ഓഹരതിയായ 112.09 കകാെതി രൂപയും, കകരള 
ഗവണ്സമറെതിസറെ 85 ശതമാനം ഓഹരതിയായ 
635.88 കകാെതി രൂപയും വ തികദശ േനെഹായം 
എന്നതിവയും ഉള്സ്പെടുന്നു. 682.01 കകാെതി രൂപയുസെ 
ഭരണാനമതതി ലഭത്യമായതതിൽ, 579.71 കകാെതി രൂപ 
കലാണ് ഘെകവം 102.30 കകാെതി രൂപ െംസ്ാന 
വ തിഹതിതവമാണ്. കക� ഗവണ്സമന്റും  സക.എഫ്.
ഡബ്്യൂ., സക.എം ആര്.എൽ എന്നരീ ഏജന്െതികള് 
2016 ജൂണതിൽ ഒരു ്തികക്ഷ തി ോരണയതിൽ 
85 മതിലത്യണ് യൂകറാ ലഭത്യമാക്കുന്നതതിനായതി 
ഒപ്പു വച തിട്ടുണ്്. എകയ്ാം കണ്കൊര്ഷത്യസത് 
കണ്െള്ട്ടന്െതിയായതി തരീരുമാനതിച് 2017 ജൂണ് 
2-ന് കരാര് ഒപ്പുസവച്ചു.  വ തിശദാംശങ്ങള്  
പട്ഥിേ 5.10 -ൽ കെര്ത്തിരതിക്കുന്നു. 

പ്രാരംഭ പരതികശാേന നെപെതികള് ആരംഭതിച്ചു 
കെതിഞ്ഞു.  റൂട്ടുകളതി ൽ സരൈഡ്ജതിംഗ് 
നെത്ന്നതതിനായതി ബാത്തിസമട്രതിക്് െര്സവ 
നെത്തി. 38 സജട്ടതികളതിൽ 19 സജട്ടതികളുസെ 
നതിര്മ്ാണത്തിനായതി ഭൂമതി ഏസറ്റടുക്കുന്നതതിന് 
ഗവണ്സമന്റ് അനമതതിയ്കായതി നെപെതികള് 
പൂര്ത്തിയാക്തി.

കവ്യയാമ ഗതയാഗതം
കവത്യാമഗതാഗതെരതി്ത്തിൽ അന്ാരാഷ്ട്ര 

യാ്കള്ക്കുള്ള ആവശത്യം ഏറതി വരുകയും 
അന്ര് െംസ്ാന യാ്കള്ക്കുള്ള 
ആവശത്യം കുറഞ്ഞുവരതികയും സെയ്യുന്നു.  
െംസ്ാനത്് ഇന്റര്െതിറ്റതി െര്വരീസുകളും 
ആരംഭതിച തിട്ടുണ്്.  മറ്റു െംസ്ാനങ്ങളതിസലക്പൊസല 
കകരളത്തിലും തലസ്ാന നഗരത്തിൽ 
കവത്യാമഗതാഗതം കൂടുതലാണ്.  കകരളത്തിസല 
കവത്യാമഗതാഗതം പ്രോനമായും മൂന്ന് 
വ തിമാനത്ാവളങ്ങളതിലൂസെയാണ് നെക്കുന്നത്.  
ഇന്ത്യയതിസല പ്രോനസ്പെട്ട 15 അന്ാരാഷ്ട്രാ 
വ തിമാനത്ാവളങ്ങളതിൽ കകരളത്തിസറെ മൂന്ന് 
അന്ാരാഷ്ട്രാ വ തിമാനത്ാവളങ്ങള് ഉള്സ്പെടുന്നു. 
എട്ട് ലക്ഷത്തിലേതികം ആഭത്യന്ര യാ്ക്ാരും, 
50 ലക്ഷത്തിലേതികം അന്ാരാഷ്ട്ര യാ്ക്ാരും 
എലൊ വര്ഷവം  പ്രെ്തത വ തിമാനത്ാവളങ്ങളുസെ 
കെവനം ഉപകയാഗസ്പെടുത്ന്നു.  
 
കകരളത്തിൽ തതിരുവനന്പുരം, സകാച തി, 
കകാെതികക്ാെ് എന്നരീ മൂന്ന് അന്ാരാഷ്ട്ര 
വ തിമാനത്ാവളങ്ങളാണ് നതിലവ തിലുള്ളത്.  
കകരളത്തിസല വ തിമാനത്ാവളങ്ങസളലൊം തസന്ന 
അന്ാരാഷ്ട്രാ വ തിമാനത്ാവളങ്ങളാസണന്ന 
പ്രകതത്യകത കൂെതി കകരളത്തിനണ്്. സതസക് 
ഇന്ത്യയതിസല പ്രോനസ്പെട്ട  വ തിമാനത്ാവളമാണ് 
തതിരുവനന്പുരം അന്ാരാഷ്ട്രാ 
വ തിമാനത്ാവളം.  കലാക വ തിമാനത്ാവള 
ഭൂപെത്തിൽ ഒന്പത് അന്ാരാഷ്ട്രാ റൂട്ടുകള്, എട്ട് 
ആഭത്യന്ര എയര് റൂട്ടുകള്, എട്ട് വന്കതിെ സെറുകതിെ 
എയ്കറാകരൈാമുകളുസെ നതിയ�ണ കെവനം 
എന്നതിവയതിലൂസെ പ്രോന പങ്കു വഹതിക്കുന്നു.  
കാനഡയതിസല കമാണ്ട്രതിയൽ ആസ്ാനമായുള്ള 
എയര് കപാര്ട്ട് കൗണ്െതിൽ ഇറെര്നാഷണൽ 
(എ.െതി.ഐ) 2016 അെതിസ്ാനമാക്തി 
നെത്തിയ എയര്കപാര്ട്ട് െര്വരീെ് കത്വാളതിറ്റതി 
(എ.എെ്.ക്യൂ) െര്സവയതിൽ ഉള്സ്പെട്ട 15 
വ തിമാനത്ാവളങ്ങളതിൽ മൂന്നാം സ്ാനം 
െതിയാല തിനാണ്. െതിയാല തിസറെവ തികെനത�ം 
വളസര നൂതനവം െമഗ്വം സ്ായതിയായതിട്ടുള്ളതം 
സെലവ കുറഞ്ഞതമാണ്.  കണ്ണൂര്  അന്ാരാഷ്ട്രാ 

പട്ഥിേ 5.10
ജലടമക്യാ ധനേയാര്യ രീതഥി (തുേ കേയാെഥിയഥിൽ)

ക്യാത്് ഒന്യാം ഘട്ം രണ്യാം ഘട്ം അനുബന് 
പശ്യാത്ലം ആടേ

കലാണ് 181.81 132.78 265.12 579.71
ഓഹരതി(ഇകത്വ തിറ്റതി) 32.08 23.43 46.79 102.30

ആസക 213.89 156.21 311.91 682.01

     അവലംബം: ടക.എം.ആര്.എൽ
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വ തിമാനത്ാവളം പ്രവര്ത്നക്ഷമമാകുന്നകതാടു 
കൂെതി ഏറ്റവം കൂടുതൽ അന്ാരാഷ്ട്രാ 
വ തിമാനത്ാവളങ്ങളുള്ള തമതിെ്നാെതിസനാ്പെം 
കകരളവം എത്തികചരും.

കണ്ണൂര് അന്ര് കദശരീയ വ തിമാനത്ാവളം 
നതിര്മ്തിച്, പ്രവര്ത്തി്പെ തിക്കുന്നതതിന് 
കകരള െര്ക്ാര് കണ്ണൂര് അന്ാരാഷ്ട്രാ 
വ തിമാനത്ാവളം (കതിയാൽ) രൂപരീകരതിച തിട്ടുണ്്. 
രണ്ടു ഘട്ടങ്ങളതിലായാണ് കതിയാൽ, കണ്ണൂര് 
വ തിമാനത്ാവള വ തികെനം നെ്പെ തിലാക്കുന്നത്.  
ഒന്നാം ഘട്ടപ്രവര്ത്നങ്ങള് 2016-17 
മുതൽ 2025-26 വസരയും, രണ്ാംഘട്ട 
വ തികെന പ്രവര്ത്നങ്ങള് 2026-27 മുതൽ  
2045-46 വസരയുമാണ്. 4.67 ദശലക്ഷം 
യാ്ക്ാര് 60,758 െണ് െരക്കുകള് എന്നതിവ 
പ്രെ്തത വ തിമാനത്ാവളത്തിൽ നതിന്നും 
ൊേത്യമാകുന്നതാണ്.  റണ്സവയുസെ ്ദര്ഘത്യം 
3,050 മരീറ്റര്, 96,000 െ.മരീ വ തിെ്തൃതതിയുള്ള 
സെര്മതിനൽ സകട്ടതിെം, 20 പാര്ക്തിംഗ് സ്റാറെ് 
(ഏപ്രണ്), 22,000 െ.മരീ. കാര്/ബെ് പാര്ക്തിംഗ്, 
1,200 െ.മരീ. എ.െതി.െതി/സെക്നതിക്ൽ ബ തിൽഡതിംഗ്, 
7,750 െ.മരീ. ഗ്ൗണ്് െര്വരീെ് എകത്വ തിപ്സമറെ് 
പാര്ക്തിംഗ് ഏരതിയ തെങ്ങതിയ ൌകരത്യങ്ങള് 
ലഭത്യമാണ്. 
 
ഡയറക്െര് കബാര്ഡതിസറെ തരീരുമാന പ്രകാരം 
റണ്സവ ്ദര്ഘത്യം 3,050 മരീറ്ററതിൽ  നതിന്നും 3,400 
മരീറ്ററായതി വര്ദ്ധതി്പെ തിക്കുന്നതതിനാവശത്യമായ ഭൂമതി 
ഏസറ്റടുക്കുന്ന പ്രവര്ത്നങ്ങള് പുകരാഗമതിച്ചു 
വരുന്നു. എലൊ ൌകരത്യങ്ങള്ക്കുമുള്ള 
പ്രവൃത്തികള് അവൊന ഘട്ടത്തിലാണ്. 
നാവ തികഗഷന് പ്രവര്ത്നങ്ങള് എയര്കപാര്ട്ട് 
അകതാറതിറ്റതി ഓഫ് ഇന്ത്യ പൂര്ത്തിയാക്കുകയും, 
ഇന്െ്്രുസമറെ് ലാറെതിംഗ് െതിസ്റം (ഐ.എൽ.
എെ)്, കാല തികബ്ഷന് ആറെ് എയകറാകനാട്ടതിക്ൽ 
ഇന്ഫര്കമഷന് പബ് തികക്ഷന് എന്നതിവ 2018 
ആഗെ്റ്റ് മാെം അവൊനകത്ാസെ കമ്രീഷന് 
സെയ്ാന് ഉകദ്ശതിക്കുന്നു. ബ തി.െതി.എ.എെ്, 
്ലെന്െ് ഓഫ് ഡയറക്െര് ജനറൽ 
ഓഫ് ഫയര്, െതി.ഐ.എെ്.എഫ്, കസ്റംെ് 
ആറെ് എമതികഗ്ഷന്, സമറ്റരീരതികയാളജതിക്ൽ 
ഡതി്പൊര്ട്ട്സമറെ് ഉകദത്യാഗസ്രുസെ നതിയമനം 
എന്നതിവ പൂര്ത്തിയാക്തിയ കതിയാല തിസറെ വാണതിജത്യ 
പ്രവര്ത്നങ്ങള് 2018 സെപ്റ്റംബറതിൽ 
ആരംഭതിക്ാന് ഉകദ്ശതിക്കുന്നു. 

ജലഗതയാഗത കമഖല
കകരളത്തിൽ ജലഗതാഗതം, കറാഡ്സറയതിൽ 
ഗതാഗതത്തിന് ൊേത്യമായ ഇതര 
െംവ തിോനമാണ്. വല തിയ കതാതതിൽ 
ഭാരമുള്ള െരക്കുകളുസെ ദരീര്ഘദൂര നരീക്ത്തിന് 
അനകയാജത്യമായ െംവ തിോനമാണ് 
ജലഗതാഗതം. ജലഗതാഗതത്തിനായതി മൂന്ന് 
പ്രാഥമതിക വ തിഭാഗങ്ങള്ഉണ്്. െമുദ ഗതാഗതം, 
ഉള്നാെന് ജലഗതാഗതം, തരീരകദശ ക്പെൽ 
ഗതാഗതം എന്നതിവയാണ് മൂന്ന് വ തിഭാഗങ്ങള്. 
തരീരകദശ തറമുഖങ്ങള്, ഉള്നാെന് തറമുഖങ്ങള്, 
സറയതിൽ, വ തിമാനം, ട്രക്് റൂട്ടുകള് എന്നതിവ 
ഉള്സ്പെടുന്ന െങ്രീര്ണ ശംഖലയാണ്. ഇത് 
ൊ്ത്തിക അെതിത്റയുസെ മൂലാോരമായതി 
കലാകസമ്ാടും വത്യാപ തിച്ചുകതിെക്കുന്നു. പരതിസ്തിതതി 
ൌഹൃദവം ഏറ്റവം സെലവ കുറഞ്ഞതമായ 
ഗതാഗതമാര്ഗ്മാസണങ്തിലും, ഇതതിസറെ 
ൊേത്യതകള് ഇതവസര കവണ്വ തിേം പ്രകയാജന 
സ്പെടുത്തിയതിട്ടതിലെ. ജലഗതാഗതത്തിസറെ 
കാരത്യക്ഷമതയും സുസ്തിരതയും 
വര്ദ്ധതി്പെ തിക്കുന്നതതിലൂസെ, ജലഗതാഗതവമായതി 
ബന്ധസ്പെട്ട വന്കതിെ കാരത്യങ്ങള്ക്് ഒരു 
െമഗ്മായ െട്ടക്കൂെ് രൂപസ്പെടുകത്ണ്തണ്്. 
തറമുഖങ്ങളുകെയും ഉള്നാെന് ജലപാതകളുകെയും 
െമഗ്മായ വ തികെനത്തിനായതി വ തിവ തിേ 
െര്ക്ാര് പദ്ധതതികളും നയങ്ങളും ഈ 
അദ്ധത്യായത്തിൽ പ്രതതിപാദതിച തിരതിക്കുന്നു. തരീരകദശ 
ക്പെൽ ഗതാഗതം, വ തികദശ വത്യാപാരം, ഉള്നാെന് 
ജലഗതാഗതം എന്നതിവ കപ്രാത്ാഹതി്പെ തിക്കുന്നതം 
ഈ അേത്യായത്തിൽ ഉള്സ്പെടുത്തിയതിരതിക്കുന്നു.

തുറമുഖ കമഖല

ആകഗാളവത്ക്രണത്തിസറെ സുപ്രോന 
ഘെകമാണ് െമുദഗതാഗതം. വത്യാപാര 
വ തിതരണ ശംഖലകസള പ തിന്തുണയ്ക്കുന്ന 
അന്ര്കദശരീയ വത്യാപാരം ൊേത്യമാക്കുന്നതതിനം 
അതതിര്ത്തിരഹതിത ഗതാഗതം 
ൊേത്യമാക്കുന്നതതിനം െഹായതിക്കുന്നു. െമുദ 
ഗതാഗതം ഉള്സ്പെടുന്ന ൊ്ത്തിക കമഖല,  
സതാെതിൽ, വരുമാനം എന്നതിവ സൃഷ് തിക്കുകയും 
മറ്റ് കമഖലകളുസെ വ തികെനത്തിനം 
െഹായതിക്കുന്നു.  വത്യവൊയ വ തികെനത്തിസറെ 
ഭാഗമായതി, ഉപകഭാക്താക്ള്, മേത്യവര്ത്തികള്, 
വത്യവൊയശാലകള് എന്നതിവസയ 
ഒന്നതി്പെ തിക്കുന്നതതിലൂസെ   ക്പെൽ ഗതാഗതം 
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വത്യവൊയതിക വളര്ചസയ തത്വരതിതസ്പെടുത്ന്നത 
വെതി പ്രാകദശതിക ൊ്ത്തിക വത്യാപാര 
പ്രവര്ത്നങ്ങള് ഏകകാപ തി്പെ തിക്കുന്നു.  ക്പെൽ 
നതിര്മ്ാണം മുതൽ െരക്് ഗതാഗത 
മാര്ഗ്ം വസര െമുദ കമഖല, ൊ്ത്തിക, 
രാഷ്ട്രരീയ, ജനെംഖത്യ ശാെ്് ൊകങ്തതിക 
പ്രവര്ത്നങ്ങകളാെ് പ്രതതികരതിച്ചു സകാണ്് 
വ തികെതിച്ചുസകാകണ്യതിരതിക്കും. ഈ പ്രവണതകള് 
മനെതിലാക്കുന്നത് വത്യവൊയത്തിസറെ 
മൂലേനനതികക്ഷപത്തിസറെ പ്രവര്ത്നകശഷ തിയും 
പ്രവര്ത്ന ഫലപ്രാപ് തിയും സമചസ്പെടുത്ന്നതതിന് 
വളസര ആവശത്യമാണ്, ഇത് വ തിജയകരമായ 
ദരീര്ഘകാലാെതിസ്ാനത്തിലുള്ള വത്യാപാര 
ത�ത്തിന്  പശ്ാത്ലസമാരുക്കുന്നു.

ഇന്്യയടിടല തുറമുഖങ്ങള്

ഭാരതത്തിസറെ  7,500 കതി.മരീ ്ദര്ഘത്യമുള്ള  
കെകലാരത്് 12 വന്കതിെ തറമുഖങ്ങളും, 200 
സെറുകതിെ, ഇെത്ര തറമുഖങ്ങളും പശ് തിമപൂര്വ്വ 
ഇെനാെതികളതിൽ സ്തിതതി സെയ്യുന്നു.  വന്കതികെതര 
തറമുഖങ്ങളതിൽ പ്രവര്ത്നക്ഷമമായത് 139 
എണ്ം,  അതായത് 69.5 ശതമാനം മാ്മാണ്.  
കെൽ   മാര്ഗ്മുള്ള ഇന്ത്യയുസെ  അന്ാരാഷ്ട്ര 
വത്യാപാരത്തിസറെ പ്രകവശന കവാെമാണ് ഇന്ത്യന് 
തറമുഖങ്ങള്. ഇവ വ തികദശ വത്യാപാരത്തിസറെ 
90 ശതമാനം ്കകാരത്യം സെയ്യുന്നു.  കക� 
െര്ക്ാര് അേരീനതയതിലുള്ള 12 വന്കതിെ 
തറമുഖങ്ങള് ഇന്ത്യന്  കപാര്ട്ട് ട്രസ്റതിസറെ 
നതിയ�ണത്തിലാണ്. 139 സെറുകതിെ തറമുഖങ്ങള് 
അതാത് െംസ്ാന െര്ക്ാരുകളുസെ 
കരീെതിലുമാണ്.  വന്കതികെതര തറമുഖങ്ങള് 
എണ്ത്തിൽ കൂടുതലാസണങ്തിലും ഏകകദശം 
മൂന്നതിൽ ഒന്നു തറമുഖങ്ങള് മാ്കമ പതതിവ് 
വാണതിജത്യ പ്രവര്ത്നങ്ങളതിൽ ഏര്സ്പെടുന്നുള്ളു.  
ഇവ പ്രോനമായും ഗുജറാത്്, ആ�ാപ്രകദശ്, 
കഗാവ, മഹാരാഷ്ട്ര എന്നരീ െംസ്ാനങ്ങളതിൽ 
സ്തിതതി സെയ്യുന്നു.

സെ്ന്ന, കാമരാജര് (എണ്ണൂര്), വ തി.ഒ 
െ തിദംബരനാര് (തമതിെ്നാെ്), സകാച തി (കകരളം),              
കാണ്്�ല (ഗുജറാത്)്, സകാൽക്ത് (പശ് തിമ 
ബംഗാള്), മും്ബ, ജവഹര്ലാൽ സനഹ്റു 
കപാര്ട്ട് ട്രെ്റ്റ് (സജ.എന്.പ തി.െ തി., മഹാരാഷ്ട്ര), 
മര്മ്കഗാവ (കഗാവ), ന്യൂ മാംഗ്ളൂര് (കര്ണ്ാെക),
 പാരദത്വ രീപ് (ഒറരീെ), വ തിശാഖപട്ടണം 
(ആ�ാപ്രകദശ)് എന്നതിവയാണ് ഇന്ത്യയതിസല 
വന്കതിെ തറമുഖങ്ങള്. 

ഇന്്യയുടെ പ്ധാന 
തുറമുഖങ്ങളടിടല െരക്് 
ഗതാഗതം
2016-17 കാലഘട്ടത്തിൽ, ഇന്ത്യയതിസല വന്കതിെ 
സെറുകതിെ തറമുഖങ്ങള് സമാത്ം 11,330.9 ലക്ഷം 
െണ് െരക്് ്കകാരത്യം സെയ്ത.  ഇത് മുന് 
വര്ഷസത് (2015-16) അകപക്ഷ തിച് 5.7 ശതമാനം 
വര്ദ്ധനവാണ് കരഖസ്പെടുത്തിയതിരതിക്കുന്നത്.  
2016-17 -ൽ വന്കതിെ സെറുകതിെ തറമുഖങ്ങളതിൽ 
െരക്് ്കകാരത്യം സെയ്യുന്നതതിൽ 
കരഖസ്പെടുത്തിയതിരതിക്കുന്ന വളര്ച യഥാക്രമം  
6.8 ശതമാനവം  4.2 ശതമാനവമാണ്.  
ഇന്ത്യയതിസല വന്കതിെ തറമുഖങ്ങളതിൽ ്കകാരത്യം 
സെയ് െരക്തിസറെ പങ്് 2015-16 സല 56.5 
ശതമാനത്തിൽ നതിന്നും 2016-17 ൽ 57.2 
ശതമാനം ആയതി വര്ദ്ധതിച്ചു.
 
തറമുഖങ്ങള് വെതി ്കകാരത്യം സെയ്യുന്ന 
െരക്തിസറെ അളവ്  പ്രോനമായും ആകഗാള 
ആഭത്യന്ര പ്രവര്ത്നങ്ങളതിലുള്ള ഉയര്ചയും 
മാറ്റങ്ങളുമാണ് നതിര്ണ്യതിക്കുന്നത്.  ഇന്ത്യയുസെ 12 
വന്കതിെ തറമുഖങ്ങളതിലൂസെയുള്ള െരക്് ഗതാഗതം 
2015-16 -ൽ 6,063.7 ലക്ഷം െണ്ായതിരുന്നത് 6.8 
ശതമാനം ഉയര്ന്ന് 2016-17 -ൽ 6477.6 ലക്ഷം 
െണ്ായതിട്ടുണ്്. 

2016-17 സല ഗതാഗത വളര്ചാ നതിരക്തിൽഉ 
യര്ന്നകതാത് കരഖസ്പെടുത്തിയതിരതിക്കുന്നത് മര്മ 
കഗാവയതിലും (59.7 ശതമാനം) പുറകതിലായതി 
യഥാക്രമം പാരദത്വ രീപ് (16.5 ശതമാനം), 
സകാച തി (13.2 ശതമാനം), ന്യൂ മാംഗ്ളൂര് (12.3 
ശതമാനം), വ തിശാഖപട്ടണം (7.0 ശതമാനം), 
കാണ്്�ല (5.4 ശതമാനം), െ തിദംബരനാര് (4.4 
ശതമാനം), മുംസബ (3.2 ശതമാനം) ഹാൽദതിയ 
കഡാക് കകാംലൈസൈ് (1.9 ശതമാനം), സെസന്ന 
(0.3 ശതമാനം) എന്നതിവയുമാണ്.  2016-17-ൽ 
സനഗറ്റരീവ് വളര്ചാ നതിരക്് കരഖസ്പെടുത്തിയതിരുന്ന 
വന്കതിെ തറമുഖങ്ങള് കാമരാജര് (6.8 ശതമാനം), 
സകാൽക്ത് കഡാക്് െതിസ്റം (3.6 ശതമാനം), 
ജവഹര്ലാൽ സനഹ്റു കപാര്ട്ട് ട്രെ്റ്റ് (2.9 
ശതമാനം) എന്നതിവയുമാണ്. 

2016-17 ൽ, വന്കതിെ തറമുഖങ്ങളതിലൂസെയുള്ള 
െരക്് ്കകാരത്യം സെയ്യുന്നതതിസറെ 
കണക്നെരതിച് 105.44 ദശലക്ഷം കാണ്്�ല 
തറമുഖം (16.3 ശതമാനം)  ഒന്നാം സ്ാനത്ം 
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പ തിറകതിലായതി പാരദത്വ രീപ് (13.7 ശതമാനം), മും്ബ 
(9.7 ശതമാനം), സജ.എന്.പ തി.െ തി. (9.6 ശതമാനം), 
വ തിശാഖപട്ടണം (9.4 ശതമാനം), സെ്ന്ന 
(7.8ശതമാനം) എന്.എം.പ തി.െ തി. (6.2 ശതമാനം) 
െ തിദംബരനാര് (5.9 ശതമാനം), ഹാൽദതിയ 
കഡാക്് കകാംലൈസൈ് (5.3 ശതമാനം), മര്മ്കഗാവ 
(5.1 ശതമാനം), കാമരാജര് (46.6 ശതമാനം), 
സകാച തി (3.9 ശതമാനം), സകാൽക്ത് കഡാക്് 
(2.5 ശതമാനം) കാണതിക്കുന്നു. 
 
ഇന്ത്യയതിസല വന്കതിെ തറമുഖങ്ങളതിൽ ഉത്പന്നം 
തതിരതിച്ചുള്ള െരക്തിസറെ വ തിശദാംശങ്ങള് ചഥിത്ം 5.5 
-ൽ  കാണതിച തിരതിക്കുന്നു. 
ഇന്ത്യയുസെ വന്കതിെ തറമുഖങ്ങളതിൽ, ്കകാരത്യം 
സെയ്യുന്ന െരക്കുകളതിൽ ഏറ്റവമേതികം വ തിഹതിതം 
പ തി.ഒ.എൽ (സപകട്രാളതിയം ഓയതിൽ ലൂബ് തിക്ന്െ)് 
നാണ് (32.8 ശതമാനം). മറ്റു കാര്കഗാ (20.1 
ശതമാനം), കസണ്യ്നര് ട്രാഫതിക് (19.2 
ശതമാനം), കൽക്രതി (18.2 ശതമാനം), 
ഇരു്യതിര് (6.6 ശതമാനം), വളം, അെംെ്കൃത 
വെ്തക്ള് (2.2  ശതമാനം), ഭക്ഷത്യോനത്യങ്ങള് 
(1.0 ശതമാനം) എന്നതിങ്ങസനയാണ്.  (ഉറവ ടിെം: 
കപാര്ട്് സ്റാറ്ടിസ്റടിക്് 2016-17, ഷ ടിപ് ടിംഗ് മ�ാലയം, ഭാരത 

സര്ക്ാര്)
 
2012 മുതൽ 17 വസര ദക്ഷ തികണന്ത്യയതിസല വന്കതിെ 
തറമുഖങ്ങളതിസല െരക്് ഗതാഗതത്തിസറെ 
പ്രവണത ചഥിത്ം 5.6 -ൽ കാണതിച തിരതിക്കുന്നു. 
2012 മുതൽ 17 വസരയുള്ള 5 വര്ഷങ്ങളതിൽ, 

തറമുഖങ്ങളതിൽ ്കകാരത്യം സെയ് െരക്തിസറെ 
കതാതതിൽ, വ തിശാഖപട്ടണം ഒന്നാം സ്ാനത്ം, 
സെ്ന്ന രണ്ാം സ്ാനത്ം ന്യൂ മംഗ്ളൂര് 
മൂന്നാം സ്ാനത്ം നതിൽക്കുന്നു.  പ്രെ്തത 
തറമുഖങ്ങളതിൽ, 2016-17 -ൽ ്കകാരത്യം 
സെയ് െരക്് ഗതാഗതത്തിസറെ വളര്ചാ 
നതിരക്് യഥാക്രമം 6.99 ശതമാനം, 
0.31 ശതമാനം, 12.26 ശതമാനം എന്നരീ 
നതിരക്കുകളതിൽ ഉയര്ന്നതായാണ് കാണുന്നത്. 
മറ്റ് 3 തറമുഖങ്ങളതിൽ, െ തിദംബരനാര്, സകാച തി 
എന്നതിവയതിലും യഥാക്രമം 4.38 ശതമാനം, 13.16 
ശതമാനം എന്നതിങ്ങസന ഉയര്ന്ന പ്രവണത 
2016-17 ൽ കാണതിക്കുന്നുണ്് (അനുബന്ം 5.20). 

ഇന്്യയടിടല വന്കടികെതര 
തുറമുഖങ്ങളടിടല െരക്കു 
ഗതാഗതം
2016-17 കാലയളവ തിൽ രാജത്യസത് സമാത്ം 
നാവ തിക െരക്കു ഗതാഗതത്തിസറെ 42.8 
ശതമാനവം വന്കതികെതര തറമുഖങ്ങള് 
്കകാരത്യം സെയ്തിട്ടുണ്്. കെതിഞ്ഞ വര്ഷസത് 
1.0 ശതമാനം ഇെതിവ തിസന അകപക്ഷ തിച്, 
2016-17 കാലഘട്ടത്തിൽ വളര്ചാ നതിരക്് 4.1 
ശതമാനമാണ്.  2016-17-ൽ ഏറ്റവം കൂടുതൽ 
കതാതതിൽ െരക്് ്കകാരത്യം സെയ്തിരതിക്കുന്നത്  
ഗുജറാത്തിലാണ് (71.2 ശതമാനം), പ തിറകതിലായതി 
ആന്്ാപ്രകദശ് (14.3 ശതമാനം), മഹാരാഷ്ട്ര 

ചഥിത്ം 5.5
2016-17 –ടല വന്േഥിെ തുറമുഖങ്ങളഥിൽ ഉത്പന്ം 

തഥിരഥിച്ചുള്ള ചരക്ഥിടറെ വഥിശദയാംശങ്ങള്
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സാമ്പത്തിക അവല�ാകനം 2017, ലകരള സംസ്ാന ആസൂത്രണ ല�ാര്ഡ്  

(7.2 ശതമാനം) എന്നതിവയാണ്. 2016-17 
കാലയളവ തിൽ രാജത്യസത് സമാത്ം െരക്കു 
ഗതാഗതത്തിസറെ 90 ശതമാനത്തിലേതികവം 
ഗുജറാത്്, ആ�ാപ്രകദശ്, മഹാരാഷ്ട്ര എന്നരീ 
മൂന്ന് െംസ്ാനങ്ങളതിലായാണ് ്കകാരത്യം 
സെയ്തിരതിക്കുന്നത്.
 
2016-17-ൽ ്കകാരത്യം സെയ്തിരതിക്കുന്ന  സമാത്ം 
െരക്തിൽ മൂന്നതിൽ രണ്്, പ തി.ഒ.എൽ, കൽക്രതി 
എന്നതിവയാണ്. 2015-16-സല ഇരു്യതിരതിസറെ 
െരക്് 35.1 ശതമാനമായതിരുന്നതതിൽ നതിന്നും 
2016-17 ആയക്പൊള് 86.7 ശതമാനമായതി 
ഉയര്ന്നു. ഗതാഗതം 2016-17 കാലയളവ തിൽ 
പ തി.ഒ.എൽ, സകട്ടതിെ നതിര്മ്ാണ വെ്തക്ള്, 
മറ്റ് െരക്കുകളുസെ വളര്ചാനതിരക്് യഥാക്രമം 
2.9 ശതമാനം, 3.3 ശതമാനം, 13.0 ശതമാനം 
എന്നതിങ്ങസനയാണ്.  എന്നാൽ, കൽക്രതി, വളം 
എന്നതിവയുസെ വളര്ച  യഥാക്രമം  6.4 ശതമാനവം 
27.8 ശതമാനവം കുറഞ്ഞതിരതിക്കുന്നു. 

കകരളത്തടിടല തുറമുഖങ്ങള്
ഇന്ത്യന് ഉപഭൂഖണ്ത്തിസറെ സതക്് പെതിഞ്ഞാറന് 
മൂലയതിലാണ് കകരളത്തിസല തറമുഖങ്ങള് സ്തിതതി 
സെയ്യുന്നത്. കകരളത്തിന് 585 കതികലാമരീറ്റര് 

്ദര്ഘത്യവം വരീതതിയുമുള്ള കെകലാരമാണുള്ളത്.   
മുഖത്യ തറമുഖമായ സകാച തി കൂൊസത, 17 സെറതിയ 
തറമുഖങ്ങളുണ്്.   കകരളത്തിസല 17 സെറതിയ 
തറമുഖങ്ങളതിൽ, 4 തറമുഖങ്ങസള ക്പെലുകളുസെ 
നങ്കൂരമതിെൽ, െരക്കുകള് ്കകാരത്യം, െംഭരണ 
ൌകരത്യങ്ങള് എന്നതിവയുസെ അെതിസ്ാനത്തിൽ 
ഇെത്രം തറമുഖങ്ങളായതി പരതിഗണതിച തിട്ടുണ്്.  
വ തിെ തിഞ്ഞം, കബപ്പൂര്, അെരീക്ൽ, സകാലെം 
എന്നതിവയാണ് ഇെത്രം തറമുഖങ്ങള്. നരീണ്കര, 
ആലപ്പുെ, വല തിയതറ, കായംകുളം, മനകകാെം, 
മുന്ം, സപാന്നാനതി, വെകര, തലകശ്രതി, 
മകഞ്ശത്വരം, നരീകലശത്വരം, കണ്ണൂര്, കാെര്കഗാഡ് 
എന്നതിവയാണ്  െംസ്ാനസത് ബാക്തിയുള്ള 13 
സെറുകതിെ തറമുഖങ്ങള്.
 
െംസ്ാനസത് മതിക്വാറും സെറുകതിെ ഇെത്ര 
തറമുഖങ്ങള് കാല തികമാണ്.  വര്ഷംമുഴുവന് 
സെറുകതിെ ഇെത്രം ക്പെലുകസള കപാലും 
്കകാരത്യം സെയ്ാനള്ള അെതിസ്ാന 
ൌകരത്യങ്ങള് കവണ്്യതിലെ.  നതിലവ തിസല 
വ തിെതിഞ്ഞം, കബപ്പൂര്, അെരീക്ൽ, സകാലെം 
തറമുഖങ്ങളതിലാണ് പ്രോനമായും െരക്് 
്കകാരത്യം സെയ്ത് വരുന്നത്.  കബപ്പൂര് 
തറമുഖത്് ലക്ഷദത്വരീപ തികലക്കുള്ള യാ്ാ 
ഗതാഗതവം ്കകാരത്യം സെയ്ത വരുന്നു.  മത്ത്യ 
ബന്ധന തറമുഖസത് പ്രകയാജനസ്പെടുത്തി 

ചഥിത്ം 5.6
2012 മുതൽ 17 വടര ദക്ഥികണന്ത്യയഥിടല വന്േഥിെ തുറമുഖങ്ങളഥിടല 
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അദ്ധ്യായം 5, പശ്യാത്തല സൗകരധ്ം

സകാലെം തങ്കശ്രതിയതിൽ പുതതിയ െരക്് ഗതാഗത 
ൌകരത്യങ്ങള് ഒരുക്തിയതിട്ടുണ്്.  

സപാത െത്വകാരത്യ കമഖലാ പങ്ാളതിത്കത്ാസെ 
(പ തി.പ തി.പ തി)  അഞ്് വന്കതികെതര തറമുഖങ്ങസള 
വ തികെതി്പെ തിക്ാന് കകരള െര്ക്ാര് 
തരീരുമാനതിച തിട്ടുണ്്. അെരീക്ൽ, കബപ്പൂര്, 
സപാന്നാനതി, ആലപ്പുെ, സകാലെം എന്നതിവയാണ് 
ഈ തറമുഖങ്ങള്.  ഇതതിന പുറസമ, വ തിെ തിഞ്ഞം 
ഡരീ്പെ് വാട്ടര് ഇറെര്നാഷണൽ കസണ്യ്നര് 
ട്രാന്െ്ഷ തി്പെ്സമറെ് സെര്മതിനല തിസറെ നതിര്മ്ാണം 
പുകരാഗമതിക്കുന്നു.

ടകാചടി തുറമുഖടത്ത െരക്് 
ഗതാഗതം

2016-17 -ൽ ്കകാരത്യം സെയ് സമാത്ം 
െരക്്, മുന്വര്ഷസത് 220.98 ലക്ഷം െണ്തിൽ 
നതിന്നും 250.07 ലക്ഷം െണ്ായതി 13.16 ശതമാനം 
വര്ദ്ധനവാണ് കരഖസ്പെടുത്തിയതിരതിക്കുന്നത്.

2016-17 കാലയളവ തിൽ ്കകാരത്യം സെയ് 
ഇറക്കുമതതി മുന് വര്ഷസത് (2015-16) 
181.84 ലക്ഷം െണ്തിൽ നതിന്നും 202.48 ലക്ഷം 
െണ്ായതി 11.35 ശതമാനം വര്ദ്ധനവാണ് 
കരഖസ്പെടുത്തിയതിരതിക്കുന്നത്. ഇറക്കുമതതിയതിസല 
വന്കതിെ ഘെകങ്ങള് പ തി.ഒ.എൽ (97.33 
ശതമാനം) സതാട്ടുപ തിന്നതിൽ വളം, അെംെ്കൃത 
വെ്തക്ള് (1.24 ശതമാനം), ഭക്ഷത്യോനത്യങ്ങള് 
(0.86 ശതമാനം), കശുവണ്തി (0.44 ശതമാനം), 
അയണ് സ്റരീൽ, സമഷ തിനറതി (0.12 ശതമാനം) 
എന്നതിവയാണ് ഇറക്കുമതതി സെയ്യുന്ന വന്കതിെ 
ഘെകങ്ങള്. 
 
സമാത്ം കയറ്റുമതതി  മുന് വര്ഷം ്കകാരത്യം 
സെയ് 39.14 ലക്ഷം െണ്തിൽനതിന്ന് 47.59 ലക്ഷം 
െണ് ആയതി 21.59 ശതമാനം വര്ദ്ധനവാണ് 
കരഖസ്പെടുത്തിയതിരതിക്കുന്നത്. പ തി.ഒ.എൽ 
(88.29 ശതമാനം) കയര് ഉൽ്പെന്നങ്ങള് 
(4.43 ശതമാനം), െമുദ ഉല്ന്നങ്ങള് (3.421 
ശതമാനം), കതയതില (1.71 ശതമാനം), കാ്പെ തി (1.17 
ശതമാനം), കശുവണ്തി്പെരതി്പെ് (0.81 ശതമാനം), 
സുഗന്ധവത്യഞ്ജനങ്ങള് (0.50 ശതമാനം) എന്നരീ 
പ്രോന ഘെകങ്ങള് കയറ്റുമതതിയതിൽ ഉള്സ്പെടുന്നു. 
(അവലംബം: ടകാച ടിന് കപാര്ട്് ട്രസ്റ്്)

കകരളത്തടിടല ടെറുകടിെ 
ഇെത്തരം തുറമുഖങ്ങളടിടല െരക്് 
ഗതാഗതം

കകരളത്തിസല വന്കതികെതര തറമുഖങ്ങളതിൽ 
2016-17 ൽ ്കകാരത്യം സെയ് െരക്് 2015-16 
സല 143,458.58 െണ്തിൽ നതിന്നും താെ്ന്ന് 
140,542.9 (2.3 ശതമാനം) െണ്ായതിരതിക്കുന്നു.

2016-17-ൽ കബപ്പൂര്, സകാലെം,വ തിെ തിഞ്ഞം, 
അെരീക്ൽ എന്നരീ തറമുഖങ്ങളതിൽ  മാ്മാണ്  
െരക്കു ഗതാഗതം നെന്നത്. വ തിെ തിഞ്ഞം, കബപ്പൂര് 
എന്നരീ തറമുഖങ്ങളതിൽ ്കകാരത്യം സെയ് െരക്് 
യഥാക്രമം 20.78 ശതമാനം, 1.54 ശതമാനം 
വര്ദ്ധതിച തിരതിക്കുന്നു. സകാലെം,  അെരീക്ൽ എന്നരീ 
തറമുഖങ്ങളതിൽ യഥാക്രമം 95 ശതമാനം 38.34 
ശതമാനം താഴുകയും സെയ്ത.  കകരളത്തിസല 
ഇെത്രം സെറുകതിെ തറമുഖങ്ങളതിൽ നെന്ന െരക്കു 
തതിരതിച്ചുള്ള ഇറക്കുമതതി, കയറ്റുമതതി വ തിവരങ്ങള് 
(തരീരകദശവം വ തികദശവം) അനുബന്ം 5.21 -ൽ  
കാണതിച തിരതിക്കുന്നു.  2016-17 -ൽ 495 സ്റരീമറുകളും, 
സെയതില തിംഗ് സവസ്ലുകളും 140,542.93 
െകണ്ജ് ്കകാരത്യം സെയ്ത. 2015-16 -ൽ 356 
സ്റരീമറുകളും സവസ്ലുകളും കെര്ന്ന് ്കകാരത്യം 
സെയ്ത് 237,417.98  െകണ്ജ് ആയതിരുന്നു.  
സവസ്ലുകളുസെ എണ്ം കൂടുകയും ്കകാരത്യം 
സെയ് െരക്് കുറയുകയുംസെയ്ത എന്നാണ്  
ഇത് സൂെ തി്പെ തിച തിരതിക്കുന്നത്.  വ തിശദാംശങ്ങള് 
അനുബന്ം 5.22 -ൽ സൂെ തി്പെ തിച തിരതിക്കുന്നു.  
2016-17 -ൽ സെറുകതിെ തറമുഖങ്ങളതിൽ നതിന്നുളള 
റവന്യൂ വരുമാനം അനുബന്ം 5.23 -ൽ 
സൂെ തി്പെ തിച തിരതിക്കുന്നു. 
 
കകരളത്തിസല സെറുകതിെ തറമുഖങ്ങളതിസല െരക്് 
ഗതാഗതത്തിസല പ്രവണതയാണ് ചഥിത്ം 5.7 -ൽ 
കാണതിക്കുന്നത്. ഇറക്കുമതതിയുസെ ൊഞ്ാടുന്ന 
പ്രവണതയാണ്  ഇത് സൂെ തി്പെ തിക്കുന്നത്. 2011-12 
-ൽ ഇറക്കുമതതി താഴുകയും 2012-13 -ൽ 2.63 
ശതമാനം വളര്ച കാണതിക്കുകയും  സെയ്ത.  
2013-14 -ൽ ഇറക്കുമതതി വരീണ്ടും 18.14 ശതമാനം 
താെ്ന്നു. എന്നാൽ, 2014-15 -ലും, 2015-16 
-ലും  ഉയര്ചയാണ് കരഖസ്പെടുത്തിയതിരതിക്കുന്നത്.  
2015-16 ൽ മുന് വര്ഷകത്ക്ാള് 92 ശതമാനം 
വളര്ചാ നതിരക്ാണ് കരഖസ്പെടുത്തിയതിരതിക്കുന്നത്. 
എന്നതിരുന്നാലും, 2016-17 -ൽ ഇറക്കുമതതി 
കുത്സന മുന്വര്ഷസത്ക്ാള് 97 ശതമാനം 
കുറഞ്ഞതിരതിക്കുന്നു.  കയറ്റുമതതി 2012-13 -ൽ 
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1.50 ശതമാനം കുറയുകയും പ തിന്നരീെ് 2013-14 
-ൽ 5.05 ശതമാനം വര്ദ്ധതിക്കുകയുമുണ്ായതി.  
2014-15 -ൽ 13.18 ശതമാനം സമചസ്പെട്ട 
പുകരാഗതതി കാണതിച തിരുസന്നങ്തിലും, 2015-16 -ൽ, 
64.51 ശതമാനം കുത്സനയുള്ള താഴ്ചയാണ് 
കയറ്റുമതതിയതിൽ ഉണ്ായത്.  2016-17 ൽ ഇത് 
272.69 ശതമാനമായതി വര്ദ്ധതിച്ചു. 

തറമുഖ വകു്പെ്, ഹാര്ബര് എഞ് തിനരീയറതിങ് 
വകു്പെ്, ്ഹകരൈാഗ്ാഫതിക് െര്കവ വ തിഭാഗം 
എന്നതിവയാണ് തറമുഖവ തികെനത്തിനായുള്ള 
െര്ക്ാര് ഏജന്െതികള്. പതതിസനാന്നാം  
പദ്ധതതിയതിൽ,  ഈ കമഖലയ്കായതി ബജറ്റതിൽ 
വകയതിരുത്തിയ തക 51,463.00 ലക്ഷം 
രൂപയും, സെലവ് 56,594.65 ലക്ഷം രൂപയും 
(109.97 ശതമാനം) ആയതിരുന്നു. എന്നാൽ 
പ�ണ്ാം പഞ്വത്ര പദ്ധതതിക്ാലത്്, ഈ 
കമഖലക്ായതി ബജറ്റ് വ തിഹതിതം 70,027.00 ലക്ഷം 
രൂപ (പതതിസനാന്നാം പദ്ധതതികയക്ാള് 36.07 
ശതമാനം വര്ദ്ധനവ്) ആയതിരുന്നു. ഇതതിൽ,  
78,063.62 ലക്ഷം രൂപ (111.48 ശതമാനം) 
സെലവെതിച്ചു. 12-ാം പദ്ധതതി കാലയളവ തിലും, 
2017-18 വാര്ഷ തിക പദ്ധതതിയതിലും ഈ 
കമഖലയുസെ വ തിഹതിതവം സെലവം പട്ഥിേ 5.11-ൽ 
സകാടുത്തിരതിക്കുന്നു. 

തുറമുഖ വകുപ്്

തറമുഖ ഡയറക്െകററ്റ് തതിരുവനന്പുരത്ാണ് 
സ്തിതതി സെയ്യുന്നത്.  നരീണ്കര, ആലപ്പുെ, 

കകാെതികക്ാെ് എന്നതിങ്ങസന യഥാക്രമം 
മൂന്ന് തറമുഖ ഓഫരീസുകള് ഉണ്്.  തറമുഖ 
ഡയറക്െറും, തറമുഖ ഓഫരീെര്മാരും ഇന്ത്യന് 
കപാര്ട്ട് ആക്െ് (1950) പ്രകാരം നതിക്ഷ തിപ്മായ 
അേതികാരത്തിലൂസെ തറമുഖ പ്രവര്ത്നങ്ങള് 
നതിര്വഹതിച്ചു വരുന്നു.  തറമുഖങ്ങളതിൽ ആവശത്യമായ 
ആെം നതിലനതിര്ത്ാന് കവണ് കത്യാപ തിറ്റൽ, 
സമയതിറെനന്െ്, രൈഡ്ജതിങ്ങ് നെത്ക എന്നത് 
തറമുഖ വകു്പെ തിസറെ മസറ്റാരു ഉത്രവാദതിത്മാണ്. 
അപകൊവസ്യതിൽ കകരള തരീരത്് തതിരച തിൽ, 
രക്ഷാപ്രവര്ത്നങ്ങള് നെത്ന്നതം 
തറമുഖവകു്പെ തിസറെ ഉത്രവാദതിതത്വമാണ്. 
 
വടിഴടിഞ്ം അന്ാരാഷ്ട്ര ഡ്രീപ്് 
വാട്ര് മള്ട്ടി പര്പ്സ് സരീ കപാര്ട്്

കകരള െംസ്ാനത്തിസറെ അഭതിമാന 
പദ്ധതതിയായ വ തിെതിഞ്ഞം  ഇറെര്നാഷണൽ 
ഡരീ്പെ് വാട്ടര് മള്ട്ടതി പര്്പെെ് െരീക്പൊര്ട്ട് 
2015 ൽ ൊക്ഷാത്കരതിച്ചു. ഇത്  ഒരു െരതി് 
െംഭവമായ െത്വപ്ന പദ്ധതതിയാണ്. വല തിയ മദര് 
സവസ്ലുകള്ക്കുള്ള ട്രാന്ഷ തി്പെ്സമറെ്  കക�മായതി 
തറമുഖസത് വ തികെതി്പെ തിക്കുവാനാണ് ഈ പദ്ധതതി 
ലക്ഷത്യമതിടുന്നത്. കപര്ഷത്യന് ഗള്ഫ്- മലാക്ാ  
്ലന്െതിൽ  നതിന്നും 10-12 കനാട്ടതിക്ൽ 
്മൽ മാ്ം അകസലയുള്ള വ തിെതിഞ്ഞം തറമുഖം 
എലൊ കാലാവസ്യ്ക്കും അനകയാജത്യമായ ഒരു 
തറമുഖമാണ്. നതിര്ദതിഷ് ്െറ്റതിൽ ചുരുങ്ങതിയ 
സരൈഡ്ജതിങ്ങതിസറെ ആവശത്യകതസയയുള്ളു. 18.20 

ചഥിത്ം 5.7
കേരളത്ഥിടല ടചറുേഥിെ തുറമുഖങ്ങളഥിടല ചരക്് ഗതയാഗതം
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പട്ഥിേ 5.11
2017-18 വയാർഷഥിേ പദ്ധതഥിയഥിടലയം 12-യാം പദ്ധതഥിേയാലയളവഥിടലയം 

ഈ കമഖലയടെ വഥിഹഥിതവം ചലവം

വകുപ്്
പ�ണ്യാം പഞ്വത്ര പദ്ധതഥി വയാർഷ ഥിേ പദ്ധതഥി 2017-18
വ ഥിഹഥിതം ടചലവ് ശതമയാനം വ ഥിഹഥിതം ടചലവ് ശതമയാനം

തറമുഖ വകു്പെ് 59,849.00 74,104.41 123.83 11,786.00 10,027.57 85.08
ഹാര്ബര് 
എഞ് തിനരീയറതിങ് വകു്പെ്

6,710.00 2,453.84 36.56 1,465.00 43.67 2.98

്ഹകരൈാഗ്ാഫതിക് 
െര്കവ വ തിഭാഗം

3,468.00 1,505.37 43.40 560.00 14.01 2.50

ആടേ 70,027.00 78,063.62 111.48 13,811.00 10,085.25 **73.02

      **നാമമാ് വടിഹടിതമായ ഒരു ലക്ഷം രൂപ പദ്ധതടി വടിഹടിതമായടി ഉള്ടപ്ടുത്തടിയടിരടിക്കുന്ന വടിഴടിഞ്ം അന്ാരാഷ്ട്ര  
          തുറമുഖത്തടിടറെ ടെലവായ 10000 ലക്ഷം രൂപയും ടമാത്തം ടെലവടിൽ  ഉള് ടപ്ടുത്തടിയടിരടിക്കുന്നു.
 

മരീ. ആെമുള്ള  തറമുഖത്തിന് 18,000 മുതൽ 
22,000 റ്റതി.ഇ.യു വലു്പെമുള്ള പുതതിയ തരം  മദര് 
സവെലുകള് ്കകാരത്യം സെയ്ാനാവന്നതാണ്.

ഡതി്െന്, നതിര്മ്ാണം, േനകാരത്യ 
പ്രവര്ത്നം, ട്രാന്െ്ഫര് (ഡതി.ബ തി.എഫ്.ഒ.റ്റതി) 

എന്ന മാതൃകയതിൽ വ തിെതിഞ്ഞം തറമുഖത്തിസറെ 
വ തികെനം, അറ്റകുറ്റ്പെണതി, പ്രവര്ത്നം 
എന്നതിവയുസെ ചുമതല സമകസ്െ്െ് അദാനതി 
വ തിെ തിഞ്ഞം കപാര്ട്ട് ്പ്രവറ്റ് ല തിമതിറ്റഡതിന് 
(എ.വ തി.പ തി.പ തി.എൽ) നൽകതി. കകരള െര്ക്ാര് 
2015 ആഗെ്റ്റ് 17-ന് െ തി. ക്നതിയുമായതി 

കബയാക്്  5.6
2016-17 ടല തുറമുഖ വകുപ്ഥിടറെ പ്ധയാന കനട്ങ്ങള്

• അെരീക്ൽ, കബപ്പൂര് തറമുഖങ്ങളതിൽ കസണ്യ്നര് ്കകാരത്യം സെയ്യുന്ന സക്രയതിന് കമ്രീഷന് സെയ്ത.
• അെരീക്ൽ തറമുഖത്് 750 എച്പതി െഗ് കമ്രീഷന് സെയ്ത.
• വതിെതിഞ്ഞം, അെരീക്ൽ തറമുഖങ്ങളതിൽ ഒരു പതിറ്റ്ലെ് സവയതിംഗ് യ�ം സ്ാപതിച്ചു
• ആലപ്പുെ തറമുഖത്് ഓഫരീെ് സകട്ടതിെവം, അെരീക്ൽ തറമുഖത്് ചുറ്റുമതതിലും നതിര്മ്തിച്ചു
• വതിെതിഞ്ഞം തറമുഖത്് ട്രാന്െതിെ്റ്റ് സഷഡ് നതിര്മ്തിക്കുകയും  ലരീവാൽഡ് വാര്ഫ് വതികെതി്പെതിക്കുകയും 

സെയ്ത.
• കബപ്പൂരതിൽ ഇലക്കട്രാണതിക് തൂക്കു പാലം സ്ാപതിച്ചു.
• സകാലെം തറമുഖത്് പാെഞ്ര് സെര്മതിനലതിസറെ നതിര്മാണം പുകരാഗമതിക്കുന്നു.
• വലതിയതറയതിൽ ്െഡ് മതതിൽ െംരക്ഷണ പ്രവര്ത്നങ്ങള് പുകരാഗമതിക്കുന്നു.
• ആലപ്പുെയതിൽ സ്റാഫ് കത്വാര്കട്ടെ്െ് നതിര്മ്തിക്കുകയും  െതിനേൽ കസ്റഷന് നവരീകരതിക്കുകയും സെയ്ത.
• സകാലെം തറമുഖത് നതിന്നും സകാച്ചുപതിലാംമൂെ് വസരയുള്ള  കറാഡതിസറെ നതിര്മ്ാണം  പുകരാഗമതിക്കുന്നു.
• വലതിയതറയതിലുള്ള നതിലവതിലുള്ള രണ്് കഗാഡൗണുകള് പുതക്തി പണതിയുന്നു
• ആലപ്പുെയതിലും, കബപ്പൂര് െരീനതിയര് കപാര്ട്ട് കണ്െര്കവറ്ററുസെ ഓഫരീെതിലും, തലകശ്രതി കപാര്ട്ട് ഓഫരീെതിലും 

കൊളാര് പാനൽ സ്ാപതിക്കുകയും കമ്രീഷന് സെയ്യുകയും സെയ്ത.
• സകാടുങ്ങല്ലൂരതിൽ കകരള മാരതി്െം ഇന്സ്റതിറ്റ്യൂട്ട് പൂര്ത്തിയായതി.
• െംസ്ാനസത് സെറുകതിെ തറമുഖങ്ങള്, തരീരകദശ ക്പെൽ ഗതാഗതം, നാവതികഗഷന് എന്നതിവയുസെ 

വതികെനം ലക്ഷത്യമതിട്ട കകരള മാരതി്െം ബതിൽ പാൊയതി.  വതിവതിേ വകുപ്പുകള് നെത്ന്ന തരീരകദശ 
വതികെനവമായതി ബന്ധസ്പെട്ട പ്രവര്ത്നങ്ങള് ഏകകാപതി്പെതിക്കുക, നാവതിക പ്രവര്ത്നങ്ങള് 
നതിരരീക്ഷതിക്കുക എന്നതിവയാണ് കബാര്ഡതിസറെ  ലക്ഷത്യങ്ങള്
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സാമ്പത്തിക അവല�ാകനം 2017, ലകരള സംസ്ാന ആസൂത്രണ ല�ാര്ഡ്  

കണ്സെഷന് എഗ്തിസമന്റ് ഒപ്പു വച്ചു.  
പദ്ധതതിയുസെ സമാത്ം കണ്െഷകനര് കാലയളവ് 
4 വര്ഷസത് നതിര്മ്ാണ കാലയളവള്സ്പെസെ 40 
വര്ഷം ആണ്.

പദ്ധതതിയുസെ സമാത്ം തക 6,770 കകാെതി 
രൂപയാണ്. ഇതതിൽ 4,089 കകാെതി രൂപ െത്വകാരത്യ 
പങ്ാളതി നൽകുന്ന വ തിഹതിതമാണ്. 1,463 
കകാെതി രൂപ െംസ്ാന െര്ക്ാര് ഫണ്ഡ് 
പ്രവര്ത്തികള്ക്ായതി വയ്ക്കുന്നു. െംസ്ാന 
െര്ക്ാര് 817 കകാെതി രൂപ നൽകതി സകാണ്് 
സമാത്ം വയബ തില തിറ്റതി ഗത്യാ്പെ് ഫണ്് തകയായ 
1,635 കകാെതി തതികയ്ക്കും.  ഭൂമതിയും മറ്റ് വ തികെന 
ൌകരത്യങ്ങളായ  സവള്ളം, ്വദയുതതി, സറയതിൽ 
കണക്െതിവ തിറ്റതി കപാസലയുള്ള അെതിസ്ാന 
ൌകരത്യങ്ങള് െംസ്ാന െര്ക്ാരാണ് 
ഒരുക്കുന്നത്. കക� േനകാരത്യ മ�ാലത്തിൽ 
നതിന്ന്  വ തി.ജതി.എഫ് െഹായം ലഭതിക്കുന്ന 
െംസ്ാനസത് ആദത്യസത് പദ്ധതതിയും,  
രാജത്യസത് തസന്ന ആദത്യ തറമുഖവമാണതിത്. 
െംസ്ാന െര്ക്ാറതിന് പദ്ധതതിയുസെ 
തറമുഖയതിതര പ്രവര്ത്തികളുസെ  വരുമാനത്തിസറെ  
പങ്് 7 വര്ഷത്തിന് കശഷവം, തറമുഖ 
പ്രവര്ത്നങ്ങളുസെ പങ്് 15 വര്ഷത്തിന് കശഷവം 
ലഭതിക്കുന്നതാണ്. 
 
പ്രെ്തത പദ്ധതതിയുസെ മസറ്റാരു െവ തികശഷത 
“ഫണ്് വര്ക്്െ്” എന്ന ഘെകമാണ്. െത്വകാരത്യ 
പങ്ാളതി വ തികെതി്പെ തിസചടുക്കുകയും അതതിനായതി 
സെലവെതിച പണം െംസ്ാന െര്ക്ാര് തതിരതിസക 
സകാടുക്കുകയും സെയ്യുന്നു.  ഈ പദ്ധതതിയുസെ ഫണ്് 
പ്രവര്ത്തികളതിൽ ഉള്സ്പെടുന്നവയാണ് കബ്ക്് 
വാട്ടറതിസറെ നതിര്മ്ാണം (3.1 കതി.മരീ.), ഫതിഷ് 
ലാറെതിംഗ് ബര്ത്്, മത്ത്യബന്ധന തറമുഖസത് 
സകട്ടതിെങ്ങള്, പാര്ശത്വ ഭ തിത്തി വ തികെനം 
എന്നതിവ.  പ്രെ്തത പദ്ധതതിക്ായുള്ള കബ്ക്് 
വാട്ടറതിസറെ നതിര്മ്ാണം രാജത്യത്തിസറെ മാരതി്െം 
െരതി്ത്തിൽ തസന്ന ഒരു  അൊോരണ  
കനട്ടമായതിരതിക്കും.

തറമുഖങ്ങള് പ്രഥമമായതി െമുദ വ തിപണനത്തിസറെ 
പ്രകവശന കവാെമാണ്.  തറമുഖത്തിസറെ  
വ തികെനം വ തിവ തിേ തലങ്ങളതിലായാണ് 
നെക്കുന്നത്.  ഒന്നാം ഘട്ട വ തികെനം നാലു വര്ഷം  
സകാണ്ാണ് നെക്കുന്നത്.  വ തിവ തിേ ഘട്ടങ്ങളതിൽ 
വ തിഭാവനം സെയ്യുന്ന വ തികെന പ്രവര്ത്നങ്ങള് 
സകാടുത്തിരതിക്കുന്നു. 

ഘട്ം 1

• 3,100 മരീറ്റര് ആസക ്ദര്ഘത്യമുള്ള 
കബ്ക്് വാട്ടര് (2,960 മരീറ്റര് വന്കതിെ 
കബ്ക്് വാട്ടറും 140 മരീറ്റര് മത്ത്യബന്ധന 
തറമുഖത്തിനള്ള എസൈ്സറ്റന്ഷനം)

• ഇക്പൊെസത് ഏറ്റവം വല തിയ 20,000 
റ്റതി.ഇ.യുകസണ്യ്നര് സവസ്ലുകള് 
്കകാരത്യം സെയ്ാന് കെതിവള്ള 800 മരീറ്റര് 
കസണ്യ്നര് ബര്ത്്.

• 1 ദശലക്ഷം റ്റതി.ഇ.യുവാര്ഷ തിക കസണ്യ്നര് 
്കകാരത്യം സെയ്ൽ/സബര്ത്് കശഷ തി.

• 500 മരീറ്റര് വസര വരീതതിയുള്ള കസണ്യ്നര് 
യാര്ഡ് 

• തകദ്ശവാെതികളുസെ ഉപജരീവന 
വ തികെനത്തിന് ഒരു മത്ത്യബന്ധന      
തറമുഖം.

•    ഗതാഗതത്തിസറെ വളര്ചസയ 
ആശ്രയതിച്, തറമുഖത്തിസറെ തെര്ന്നുള്ള 
ഘട്ടങ്ങള് താസെ പറയുന്ന രരീതതിയതിൽ 
വ തികെതി്പെ തിക്കുവാനാണ് വ തിഭാവന 
സെയ്തിരതിക്കുന്നത്.

ഘട്ം 2  

•  400 മരീറ്റര് നരീളമുള്ള ബര്ത്തിസറെ 
നതിര്മ്ാണം

•  1.5 ദശലക്ഷം റ്റതി.ഇ.യു കശഷ തി 
വര്ദ്ധതി്പെ തിക്കുക.

• 200 മരീറ്റര് ്ദര്ഘത്യമുള്ള കബ്ക്് വാട്ടര് 
എസൈ്റ്റന്ഷസറെ നതിര്മ്ാണം. 

ഘട്ം 3 

•  400 മരീറ്റര് നരീളമുള്ള ബര്ത്തിസറെ 
നതിര്മ്ാണം

•  2.2 ദശലക്ഷം റ്റതി.ഇ.യു കശഷ തി 
വര്ദ്ധതി്പെ തിക്കുക.
•  കബ്ക്് വാട്ടറതിസറെ  വ തിപുലരീകരണ 
നതിര്മ്ാണ ്ദര്ഘത്യം 720 മരീ. വസര

 
ഘട്ം 4 

•  400 മരീറ്റര് നരീളമുള്ള ബര്ത്തിസറെ 
നതിര്മ്ാണം

       •  3.0 ദശലക്ഷം റ്റതി.ഇ.യു കശഷ തി 
സമചസ്പെടുത്ൽ. 
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അദ്ധ്യായം 5, പശ്യാത്തല സൗകരധ്ം

ഹാര്ബര് എഞ്ചടിനരീയറടിംഗ് 
വകുപ്്

ഫതിഷറരീെ് ആറെ് കപാര്ട്ടതിസറെ കെവന 
വകു്പെ് എന്ന നതിലയതിൽ ഹാര്ബര്  
എഞ് തിനരീയറതിംഗ് എന്ന പ്രകതത്യക വകു്പെ് 
1982 ൽ ആണ് രൂപരീകൃതമായത്.  കദശരീയ 
തലത്തിൽ കക� െര്ക്ാര് കകരള ഹാര്ബര് 

എഞ് തിനതിയറതിംഗ് വകു്പെ തിസന കകാസ്റൽ 
എഞ് തിനരീയറതിംഗ് ഫരീൽഡതിസല കണ്െള്ട്ടറൊയതി 
ഉള്സ്പെടുത്തിയതിട്ടുണ്്.  ഇന്ത്യയതിസല െംസ്ാന 
വകുപ്പുകളതിൽ ഏക വകു്പൊണതിത്. അകനത്വാഷണം, 
ആസൂ്ണം, രൂപകല്ന, വ തിലയതിരുത്ൽ, 
നെ്പൊക്ൽ, പ്രവര്ത്തി്പെ തിക്ൽ, കകെ്പാെ് 
തരീര്ത്് െംരക്ഷ തിക്ൽ, തെങ്ങതിയവയും, 
മാരതി്െം എഞ് തിനതിയറതിംഗതിലും, ൊകങ്തതിക 
പ്രവര്ത്നങ്ങളതിലും വ തികെന പദ്ധതതികളതിലും, 

കബയാക്്  5.7
വഥിഴഥിഞ്ം അന്തയാരയാഷ്് ഡീപ്് വയാട്ർ മള്ട്ഥി പർപ്സ് 

സീ കപയാർട്ഥിടറെ അന്തഥിമ സ്ഥഥിതഥി

പദ്ധതഥി നയാളഥിതുവടര കേവരഥിച പുകരയാഗതഥി തയാടഴ കചർത്ഥിരഥിക്കുന്തു പ്േയാരമയാണ്.

• 2015 ഡതിെംബര് 04 ആയതിരുന്നു പദ്ധതതി നെത്തി്പെതിനായതി ചുമതലസ്പെടുത്തിയത്. 2016 സമയ് 16 -ന് 
ഫതിനാന്ഷത്യൽ കക്ാസ്് ്കവരതിക്കുകയും സെയ്ത.

• പദ്ധതതിക്് ആവശത്യമുള്ള ഭൂമതിയുസെ 92 ശതമാനമായ 84.61 സഹക്െര് ഭൂമതി ക്നതിക്് നൽകതി.
• കബ്ക്് വാട്ടറതിസറെ ആസക നരീളം  3,100 മരീറ്ററാണ്.  അതതിൽ 565 മരീ നതിര്മ്ാണം നെന്നുസകാണ്തിരതിക്കുന്നു.
• നതികകത്ണ് സമാത്ം പ്രകദശമായ 53 സഹക്െറതിൽ 40 ശതമാനകത്ാളം സരൈഡ്ജതിംഗും നതികത്ലും 

പൂര്ത്തിയായതി.
• 2017 ജൂണ് 6 ന് സബര്ത്തിസറെ നതിര്മ്ാണം ഉദ്ഘാെനം ബഹു. മുഖത്യമ�തി നതിര്വ്വഹതിക്കുകയും നതിര്മ്ാണം 

പുകരാഗമതിക്കുകയും സെയ്യുന്നു. 

പുകരയാഗമഥിച്ചു വരുന്  മറ്റ് പ്വർത്നങ്ങള്/കനട്ങ്ങള് തയാടഴ കചർത്ഥിരഥിക്കുന്തു പ്േയാരമയാണ്.

• ബാഹത്യ പശ്ാത്ലം - ജല വതിതരണം: 2013 ഏപ്രതിലതിൽ െര്ക്ാര് നെ്പൊക്തിയ ൊമൂഹത്യകക്ഷമ 
നെപെതികളുസെ ഭാഗമായതി കപാര്ട്ട് പ്രവര്ത്നങ്ങള്ക്കും അതകപാസല തകദ്ശവാെതികള്ക്കും സവള്ളം 
വതിതരണം സെയ്യുന്നതതിനായതി 3.3 എം.എൽ.ഡതി  മരീറ്റര് കശഷതിയുള്ള വാട്ടര് ട്രരീറ്റ്സമറെ് ലൈാറെ് നതിര്മ്തിച്ചു. 
നതിലവതിൽ ശുദ്ധരീകരതിക്സ്പെട്ട കുെതിസവള്ളം ൊമൂഹത്യ കക്ഷമ പരതിപാെതിയുസെ ഭാഗമായതി പ്രാകദശതിക 
ജനങ്ങള്ക്് വതിതരണം സെയ്ത വരുന്നു.

• ബാഹത്യ പശ്ാത്ലം - ്വദയുതതി വതിതരണം : പൂവാര് 33 സക.വതി. െബ് കസ്റഷനതിൽ നതിന്ന് 11 സക.വതി 3.3 
എം.എം 2 യൂജതി കകബതിള് സ്ാപതിക്കുന്നത് പൂര്ത്തിയായതി. കാട്ടാക്െ െബ് കസ്റഷന് മുതൽ വതിെതിഞ്ഞം 
െബ്കസ്റഷന് വസരയുള്ള 220 സക.വതി പവര് ഇവാക്കുകവഷന് ്ലനതിസറെ  നതിര്മ്ാണം പുകരാഗമതിക്കുന്നു.

• ബാഹത്യ പശ്ാത്ലം - സറയതിൽ കണക്െതിവതിറ്റതി:  സറയതിൽ കണക്െതിവതിറ്റതിക്് വതിശദമായ പദ്ധതതി റതിക്പൊര്ട്ട് 
തയ്ാറാക്തി ദക്ഷതിണ റയതിൽകവയ്ക് അംഗരീകാരത്തിനായതി െമര്്പെതിചതിട്ടുണ്്. ഇതതികനാസൊ്പെം തസന്ന  
ഇത്  കക�െര്ക്ാരതിസറെ ൊഗര്മാല പദ്ധതതിയതിൽ ഉള്സക്ാള്ളതിക്കുന്നതതിനായതി പദ്ധതതി ഷതി്പെതിംഗ് 
മ�ാലയത്തിന് െമര്്പെതിചതിട്ടുണ്്.

• തറമുഖ നതിര്മ്ാണത്തിന് ആവശത്യമായ ഭൂമതി ഏസറ്റടുക്ൽ പുകരാഗതതിയതിലാണ്.
• ഭൂമതിയും സകട്ടതിെവം വതിട്ടു നൽകതിയ 88 കുടുംബങ്ങസള പുനരേതിവെതി്പെതിക്കുന്നതതിന് ഭൂമതിക്കും സകട്ടതിെത്തിനമുള്ള 

നഷ്പരതിഹാരത്തിന് പുറസമ  5 സെന്റ് ഭൂമതി െര്ക്ാര് നൽകതി.
• കപ്രാജക്റ്റ് ബാേതിതരായവര്ക്് െര്ക്ാര് നഷ്പരതിഹാരം നൽകതി വരതികയാണ്. 124 കഷാര്െരീന്, 252 

കലാബ്സ്റര്, 211 റതികൊര്ട്ട് വര്കക്െ്െ് എന്നതിവര്ക്് 22.16 കകാെതി നൽകതി.  ജതിലൊ കലക്െര് കനതൃതത്വം 
നൽകുന്ന എൽ.ഐ.എ.െതികമ്തിറ്റതിക്് മുന്പ് പതി.എ.പതി യുസെ കരഖകള് പരതികശാേതിച്ചുവരതികയാണ്.
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സാമ്പത്തിക അവല�ാകനം 2017, ലകരള സംസ്ാന ആസൂത്രണ ല�ാര്ഡ്  

ഫതിഷറരീെ് ആറെ് കപാര്ട്ട് വകു്പെ തിസന 
െഹായതിക്കുക എന്നതിവയാണ് ഈ വകു്പെ തിസറെ 
മുഖത്യ പ്രവര്ത്നങ്ങള്. 12-ാം പഞ്വത്ര 
പദ്ധതതിക്ാലത്് 6,710 ലക്ഷം രൂപയാണ് 
ഈ വകു്പെ തിന് അനവദതിചത്. ഇതതിൽ നതിന്നു 
സെലവാക്തിയത് 2,453.84 ലക്ഷം രൂപ (36.56 
ശതമാനം). 2017-18 ൽ അനവദതിച തക 1,465 
ലക്ഷം രൂപയാണ്. 

2016-17 കാലഘട്ത്തടിൽ 
ഹാര്ബര് എഞ്ചടിനരീയറടിങ് 
വകുപ്ടിടറെ വന്കടിെ കനട്ങ്ങള്.

• ഇരവ തിപുരം നതികയാജക മണ്ലത്തിസല 
ഇരവ തിപുരം പാലം മുതൽ  
മുക്ംസപാെതി വസരയുള്ള കറാഡതിസന 
ശക്തതിസ്പെടുത്ന്നതതിനം വരീതതി 
കൂട്ടുന്നതതിനമായതി 490.00 ലക്ഷം രൂപ 
ഭരണാനമതതി ലഭതിച്ചു.

• െര്സവ ഉപകരണങ്ങള്, എകക്ാ ൌണ്ര് 
എന്നതിവ വാങ്ങുന്നതതിനായതി 135 ലക്ഷം 
രൂപയുസെ ഭരണാനമതതി ലഭതിച്ചു. 

• കമകലശത്വരം ്െ്പെ് -2 കത്വാര്കട്ടെ്െതിസറെ 
നതിര്മാണം പുകരാഗമതിക്കുന്നു.

• വ തിെ തിഞ്ഞം െരീകവര്ഡ് കബ്ക്് വാട്ടറതിസറെ 
അറ്റകുറ്റപണതി പരതിഹരതിച്ചു.

• ക്്യൂട്ടര്, അനബന്ധ വെ്തക്ളുസെ 
കശഖരണം, ആധുനതിക കൊഫ്റ്റ് സവയര്, 
വ തിപുലരീകരതിച  െര്കവ്വ ഉപകരണങ്ങള്, 
ജതി.പ തി.എെ്, കഫാകട്ടാകകാ്പെ തികയെ്െ്, 
പബ് തിക് അരൈസ്തിങ് െതിസ്റം, കലാക്ൽ 
ഏരതിയ സനറ്റ് വര്ക്് െതിസ്റം മുതലായവ 
വാങ്ങതി.

• െബ് ഡതിവ തിഷന് ഓഫരീെ് തലം 
വസര ഇറെര്സനറ്റും സനറ്റ് വര്ക്തിങ് 
ൌകരത്യങ്ങളും ഏര്്പൊൊക്തി.

നഹകഡ്രാഗ്ാഫടിക് സര്കവേ 
വ ടിഭാഗം

കകരളത്തിസല സെറുകതിെ ഇെത്രം തറമുഖങ്ങളുസെ 
വ തികെനത്തിന കവണ്തി ്ഹകരൈാഗ്ാഫതിക് 
പരതികശാേനകള് നെത്ന്നതതിന് കവണ്തി കകരള 
െംസ്ാന  തറമുഖ വകു്പെ തിസറെ ഭാഗമായതി 
1968 -ൽ ്ഹകരൈാഗ്ാഫതിക് െര്കവ്വ വ തിഭാഗം 

രൂപരീകരതിച്ചു. സരൈഡ്ജതിംഗതിന് മുമ്ം കശഷവമുള്ള 
െര്കവ്വകള്, മണ്സൂണതിന് മുമ്ം പ തിമ്മുള്ള  
െര്കവ്വകള്, ഹാര്ബര് എഞ് തിനതിയറതിംഗ് 
വകു്പെ്, ഫതിഷറരീെ് വകു്പെ്, മറ്റ് െര്ക്ാര് 
സ്ാപനങ്ങള് എന്നതിവരുസെ ്ഹകരൈാഗ്ാഫതിക് 
െര്കവ്വ നെത്തി വരുന്നു.  കൂൊസത ഇന്ത്യന് 
കനവ തിയുസെ, ൊര്ട്ടുകള് കാലാനസൃതമായതി  
നവരീകരതിക്കുന്നതതിനാവശത്യമായ 
െര്കവ്വവ തിവരങ്ങള് ആവശത്യസ്പെടുന്ന- 
തതിനനെരതിച് ഈ വ തിംഗതിൽ നതിന്നും കനവൽ 
്ഹകരൈാഗ്ാഫതിക്  ഓഫരീെ് സഡറാഡൂണതിന് 
(ഇന്ത്യന് കനവ തി) നൽകതി വരുന്നു.

തതിരുവനന്പുരം ആസ്ാനമായതി പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന 
വ തിംഗതിസറെ തലവന് െരീഫ് ്ഹകരൈാഗ്ാഫര് 
ആണ്.  ്ഹകരൈാഗ്ാഫതിക് െര്സവ 
വ തിഭാഗത്തിന് മൂന്ന് കമഖലാ ഓഫരീസുകളാണ് 
ഉളളത്.  ഇതതിൽ മ്റന് െര്സവയര് 
തലവനായതി സകാലെം (െകതണ് കറഞ്്), 
കബപ്പൂര് (കനാര്ത്് കറഞ്്) എന്നതിവ തിെങ്ങളതിലും, 
അെതിസ്ററെ് മ്റന് െര്കവ്വയര് തലവനായതി 
കനാര്ത്് പറവൂരതിലുമായതി (സെന്ട്രൽ കറഞ്്) 
ഓകരാ കമഖലാ ഓഫരീസുകള് പ്രവര്ത്തിക്കുന്നു.  
കൂൊസത, സകാലെം മ്റന് െര്സവയസറ 
െഹായതിക്കുന്നതതിനായതി നരീണ്കരയതിൽ 
അെതിസ്ററെ് മ്റന് െര്കവ്വയറുസെ കരീെതിൽ ഒരു 
ഓഫരീസും പ്രവര്ത്തിക്കുന്നു.

 
2016-17 ടല നഹകഡ്രാഗ്ാഫടിക് 
സര്കവേ വ ടിഭാഗത്തടിടറെ പ്ധാന 
കനട്ങ്ങള്

• 2016-17 ൽ 49 െര്കവകള് നെത്തി. 
ഡതിജതി്റ്റകെഷന് പ്രവര്ത്നങ്ങള് 
ഏസറക്കുസറ പൂര്ത്തിയായതി. ഇതതിനപുറസമ, 
വനം വകു്പെ തിനായതി മുലെസ്പെരതിയാര് 
റതിെര്കവായര് െര്കവയും, കകരള 
െംസ്ാന മ്റന് വ തികെന 
കകാര്്പെകറഷന കവണ്തിയുള്ള കലൊര്കുട്ടതി 
െര്സവയും നെത്തി.

• കകരള ്ഹകരൈാഗ്ാഫതിക് െര്കവ 
സെറെറതിൽ നെന്ന ആറുമാെസത് 
അെതിസ്ാന ്ഹകരൈാഗ്ാഫതിക് 
കകാെ്െതിസറെ നാലാം ബാച് പൂര്ത്തിയായതി.  
കസ്റഷസറെ സമാത്മായതിട്ടുള്ള ഹ്രെത്വകാല 
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അദ്ധ്യായം 5, പശ്യാത്തല സൗകരധ്ം

കബയാക്്  5.8
തുറമുഖ കമഖലയടെ പതഥിമൂന്യാം പഞ്വത്ര പദ്ധതഥിയടെ വർക്ഥിംഗ് 

ഗ്രൂപ്് റഥികപ്യാർട്ഥിടറെ ശുപയാർശേള്-കവ കഫയാർകവഡ്

• ബതിെതിനസ്് മാതൃകകസള അെതിസ്ാനമാക്തി വതിെതിഞ്ഞം, സകാലെം, ആലപ്പുെ (മറരീന), സകാടുങ്ങല്ലൂര്, 
സപാന്നാനതി,  കബപ്പൂര്, അെതിക്ൽ എന്നരീ  7 തറമുഖങ്ങളുസെ വതികെനം.• 

• കായംകുളം, മുന്ം തറമുഖങ്ങളതിൽ നദരീ കെൽ പ്രവര്ത്നങ്ങള്ക്ാവശത്യമായ ൌകരത്യങ്ങള് 
െജ്രീകരതിച്ചു സകാണ്് ഉള്നാെന് െരക്് ഗതാഗതത്തിന് കവണ്തിയുള്ള വതികെന പ്രവര്ത്നങ്ങള്.

• വതിെതിഞ്ഞം, സകാലെം, മുന്ം, കബപ്പൂര്, അെരീക്ൽ (തരീരകദശ ക്പെൽ ഗതാഗതം) തറമുഖങ്ങളതിൽ 
യാ്ക്ാര്ക്്  മാ്മുള്ള ബര്ത്തിംഗ് ൌകരത്യം ഒരുക്കുക.• 

• വതിെതിഞ്ഞം തറമുഖത്് ഒരു പാെഞ്ര് സെര്മതിനലും  കബപ്പൂര് തറമുഖത്് ആധുനതിക ക്രാഫ്റ്റുകള്ക്കും 
ക്ാട്ടതിംഗ് സജട്ടതികള്ക്കും മാ്മുള്ള പാെഞ്ര്  സെര്മതിനലുകള് നൽകുക.• 

• കാര്കഗാ/പാെഞ്ര് ഓ്പെകറഷന് കവണ്തി അെരീക്ൽ തറമുഖത്് പുതതിയ കാര്കഗാ സെമതിനൽ നതിര്മതിക്കുക.
• എലൊ വന്കതികെതര  തറമുഖങ്ങളതിലും കപാര്ട്ട് കണക്റ്റതിവതിറ്റതി സമചസ്പെടുത്ക.• 
• കബപ്പൂര്, അെരീക്ൽ തറമുഖങ്ങളതിൽ അകപ്രാച് ൊനലതിസറെ ആെം 10 മരീറ്ററായതി വര്ദ്ധതി്പെതിക്കുന്നതതിന് കെൽ 

ഭതിത്തി ദരീര്ഘതി്പെതിക്കുക.• 
• ഉള്നാെന് ബന്ധം ഉറപ്പുവരുത്ന്നതതിനായതി കായംകുളം ഹാര്ബറതിൽ ബര്ത്് നതിര്മ്തിക്കുക.• 
• വന്കതികെതര തറമുഖങ്ങളുസെ വതികെന ആവശത്യങ്ങള് നതിറകവറ്റുന്നതതിനായതി മാരതി്െം കബാര്ഡം, 

ഹാര്ബര് എഞ്തിനരീയറതിംഗ് ഡതി്പൊര്ട്ടുസമന്റും വെതി കത്യാപതിററൽ സരൈഡ്ജതിംഗ് നെത്ക.

• വതിെതിഞ്ഞം തറമുഖത്് അലതാങ്ങതിയതിൽ നതിലവതിലുള്ള കാര്കഗാ വാര്ഫ് ശക്തതിസ്പെടുത്ക.• 
• അെരീക്ൽ, സകാലെം തറമുഖങ്ങളതിൽ സപകട്രാളതിയം കസ്റാകറജ് ൌകരത്യങ്ങള്  സ്ാപതിക്കുക, പതിപതിപതി/

മ്റന് കബാര്ഡ്/െത്വകാരത്യ കമഖല വെതി സപകട്രാളതിയം ഉത്പന്നങ്ങള്ക്ായതി പ്രകതത്യക തരീരകദശ ഗതാഗത 
കെവനങ്ങള് െംഘെതി്പെതിക്കുക.• 

• തറമുഖങ്ങളതിൽ ഇഡതിഐ ൌകരത്യം സ്ാപതിക്കുക.• 
• തരീരകദശ കമഖലയതിസല കദശരീയ സുരക്ഷ ഉള്സ്പെസെയുള്ള സുരക്ഷയും സുരക്ഷതിതതത്വവം

• ഓകരാ തറമുഖത്തിനമായതി ബതിെതിനെ് കമാഡലുകള് വതികെതി്പെതിക്കുക.• 
• കകരള മാരതി്െം കബാര്ഡ് രൂപവത്കരതിക്കുക.• 
• മാരതി്െം  വതിദത്യാഭത്യാെം  സമചസ്പെടുത്ക.• 
• മാരതി ്െം കബാര്ഡതിസറെ കരീെതിൽ എലൊ ബന്ധസ്പെട്ട ഗവണ്സമറെ് വകുപ്പുകസളയും  ഏജന്െതികസളയും  

െംകയാജതി്പെതിക്കുക.  • 
• തറമുഖ വകു്പെതിസല പരതിശരീലന സ്ാപനങ്ങളതിൽ അനകയാജത്യമായ പരതിശരീലന പരതിപാെതികള് നെത്ക.• 
• പ്രകദശത്തിസറെ െവതികശഷ െത്വഭാവസത്  കണക്തിസലടുത് സകാണ്് (1) മ്റന് ഉൽപന്നങ്ങള് (2) 

ഇലക്കട്രാണതിക് ഉപകരണങ്ങള് (3) വത്യാവൊയതിക ഘെകങ്ങള് (4) മരം ഫര്ണതിചറുകള് (5) സ്റരീൽ 
ഉത്പന്നങ്ങള് (6) ക്പെൽ നതിര്മ്ാണം എന്നതിവയ്കായതി  തറമുഖ െംബന്ധമായ വത്യവൊയ ക്സ്ററുകള് 
സ്ാപതിക്കുക• 

• സകാലെം, കബപ്പൂര്, അെരീക്ൽ, സപാന്നാനതി തറമുഖങ്ങളതിൽ  ഫുഡ് സപ്രാെെതിംഗ് ലൈാന്റുകള്, കശുവണ്തി 
ഉൽപന്നങ്ങള്, മരം ഫര്ണതിചറുകള് എന്നതിവയ്ക്കുള്ള  വത്യവൊയ പാര്ക്കുകള് സ്ാപതിക്കുക 

• 
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കകാെ്സും ആരംഭതിച്ചു. 
• ആലപ്പുെ െബ് ഓഫരീെതികലക്് 

ഒരു ഡതിജതിപ തിഎെ്, ഇകക്ാ 
ൌണ്ര്ഓകട്ടാമാറ്റതിക് സലവൽ, 
ക്്യൂട്ടറുകള് എന്നതിവ വാങ്ങതി.

• ്ഹകരൈാഗ്ാഫതിക് െര്സവ 
വ തിങ്ങതിനായതി തതിരുവനന്പുരത്് ഓഫരീെ് 
സകട്ടതിെത്തിസറെ നതിര്മ്ാണം പൂര്ത്തിയായതി

• ്ഹകരൈാഗ്ാഫതിക് െര്സവ വ തിംഗതിസറെ 
മുന്ം/പറവൂര് െബ് ഓഫരീെതിസറെ 
നതിര്മ്ാണം പൂര്ത്തിയായതി.

• സകാലെം മ്റന് െര്കവയറതിൽ 
ഓഫരീെ് സകട്ടതിെത്തിസറെ  നതിര്മ്ാണവം 
വ തിപുലരീകരണവം പൂര്ത്തിയായതി.

• കബപ്പൂരതിസല ഓഫരീെ് സകട്ടതിെത്തിന് 
കാര്സഷഡതിസറെ നതിര്മ്ാണം 
പൂര്ത്തിയായതി

പുതതിയ തറമുഖങ്ങള് വ തികെതി്പെ തിസചടുക്കുക, 
നതിലവ തിലുള്ള ൌകരത്യങ്ങള് സമചസ്പെടുത്ക, 
തറമുഖങ്ങളുസെ യ�വൽക്രണം, കണക്െതിവ തിറ്റതി, 
കലാജതിസ്റതിസൈ് എന്നതിവ വ തികെതി്പെ തിച്ചുസകാണ്് 
തറമുഖ കമഖലയതിസല നതികക്ഷപം വര്ദ്ധതി്പെ തിക്ാന് 
ഗവണ്സമറെ് നതിരവേതി നെപെതികള് 
്കസക്ാണ്തിട്ടുണ്്. െര്ക്ാരതിസറെ 
പ്രെ്തത നെപെതികള് ഉണ്ായതിരുന്നതിട്ടും, 
കകരള തറമുഖ കമഖലസയ കദശരീയകമാ 
അന്ര്കദശരീയകമാ ആയ മറ്റ് തറമുഖങ്ങളുമായതി 
താരതമത്യസ്പെടുത്ാനായതിട്ടതിലെ. ഈ കമഖല 
കനരതിടുന്ന പല സവല്ലുവ തിളതികളും ഈ കമഖലയുസെ 
വളര്ചയ്ക് പ്രതതികൂലമായതിത്രീര്ന്നതിരതിക്കുന്നു. 
തറമുഖ കമഖലയതിസല അപരത്യാപ്മായ കറാഡ് 
ശംഖലകള്, അപരത്യാപ്മായ െരക്് ്കകാരത്യം 
സെയ്ൽ, ഉപകരണങ്ങളും, യ�ങ്ങളും,  സറയതിൽ, 
കറാഡ്, ്ഹകവ, തരീരകദശക്പെൽ, ഉള്നാെന് 
ജലപാതകള് എന്നതിവയതിലൂസെയുള്ള കമാശം 
കണക്റ്റതിവ തിറ്റതി, അപരത്യാപ്മായ നാവ തികഗഷന് 
െഹായം, ൌകരത്യങ്ങള്, ഐെതി, രൈഡ്ജതിംഗ് 
കശഷ തിയുസെ കുറവ്,ൊകങ്തതിക വ തിദഗ്േരുസെ 
അഭാവം, വല തിയ അളവകള് ്കകാരത്യം 
സെയ്യുന്നതതിനള്ള ഉപകരണങ്ങളുസെ അഭാവം 
എന്നതിവ ഈ കമഖലയതിൽ ഉള്സ്പെടുന്നു.
പ്രവര്ത്നകശഷ തി വര്ദ്ധതി്പെ തിക്കുന്നതതിനം 
പ്രവര്ത്ന ക്ഷമത സമചസ്പെടുത്ന്നതതിനം 
കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ നൽകണം. നതിരവേതി നതിയ�ണ 
കരഖകളും നതിയമനതിര്മ്ാണങ്ങളും അെങ്ങതിയ 
റഗുകലറ്ററതി െട്ടക്കൂടും കൂടുതൽ െങ്രീര്ണ്മാണ്. 
ഏകരീകരണം സമചസ്പെടുത്ന്നതതിനം 
ഏകകാപനം സമചസ്പെടുത്ന്നതതിനം ഇത് 

ലളതിതമാകക്ണ്തണ്്. തരീരകദശത്തിസറെ തറമുഖ 
അേതിഷ് തിത വ തികെനത്തിൽ െംസ്ാനം 
പൂര്ണ്വം  സുസ്തിരവമായ ഉകത്ജനം 
നൽകകണ്തണ്്.

ൊ്ത്തിക വത്യാപാര പ്രവര്ത്നങ്ങളുമായതി 
െമുദ കമഖല  ഗഹനമായതി 
ബന്ധസ്പെട്ടതിരതിക്കുന്നു. തറമുഖ, വത്യാപാര 
പശ്ാത്ല ൌകരത്യങ്ങളുസെ ആവശത്യകത 
വത്യാപാരം ്വവ തിേത്യവത്കരതിക്സ്പെടുകയും 
വളരുകയും സെയ്യുന്നകതാസെ, കൂടുതൽ 
വളര്ന്നുസകാണ്തിരതിക്കുകയും തറമുഖ കമഖലയുസെ 
കവഗവം  കാരത്യക്ഷമവമായ വ തിപുലസ്പെടുത്ല തിന്  
നതിര്ണായകമാകുന്നതാണ്.

ഉള്നാെന് ജലഗതാഗതം
ഇന്ധനക്ഷമവം പരതിസ്തിതതി ൌഹൃദവമായ 
ഒരു ഗതാഗത മാര്ഗ്മാണ് ഉള്നാെന് 
ജലഗതാഗതം (ഐ.ഡബ്്യൂ.റ്റതി). ജലമാര്ഗ്മുള്ള 
യാ്, െരക്് ഗതാഗതത്തിൽ കറാഡ്, സറയതിൽ, 
എയര് മാര്ഗ്മുള്ള ഗതാഗതസത്ക്ാള് 
പ്രവര്ത്ന സെലവകളും പരതിസ്തിതതി 
മല തിനരീകരണവം കുറവായ ഒന്നാണ് 
ഐ.ഡബ്്യൂ.റ്റതി. അത് മറ്റ് ഗതാഗത രരീതതികളതിൽ 
കമലുള്ള െമ്ര്ദ്ം ഒെതിവാക്കുവാന് കെതിയും. 
ഉള്നാെന് ജലഗതാഗതത്തിന കവണ് 
അെതിസ്ാന ൌകരത്യങ്ങളതിൽ നാവ തികഗഷന് 
ഉപകരണങ്ങകളാടുകൂെതിയ കാരത്യക്ഷമമായ  
നാവ തികഗഷന്  റൂട്ടുകള്, യാ്ാ െരക്കുഗതാഗതം 
്കകാരത്യം സെയ്ാന് ആവശത്യമായ 
ൌകരത്യങ്ങകളാടു കൂെതിയ സെര്മതിനലുകള്, 
സജട്ടതികള്, വ തിവ തിേ ആവശത്യങ്ങള്ക്് 
അനകയാജത്യമായക്പെലുകള് എന്നതിവ ഉള്സ്പെടുന്നു. 
നദതികളും കായലുകളും ഉള്സ്പെടുന്ന കകരളത്തിസറെ 
ഉള്നാെന് ജലഗതാഗതമാര്ഗ്ം െരതി്പരമായ 
വന്കതിെ പങ്കു വഹതിച്ചുവരുന്നു. ഉള്നാെന് 
ജലപാതകള്ക്് സറയതിൽകവ, കറാഡകള് 
എന്നതിവയുമായതി താരതമത്യസ്പെടുത്ക്ാള് 
പ്രകൃതത്യാലുള്ള അനകൂലതകള് ഉണ്്. കകരളത്തിൽ 
എണ്മറ്റ കായലുകളുമായതി െംഗമതിച് 41 നദതികള് 
പെതിഞ്ഞാറ് ഭാഗകത്യ്ക് ഒഴുകുന്നു. നദതികള് 
പര്രം ബന്ധതി്പെ തിക്ാന് ഉള്നാെന് കനാലുകള് 
ആവശത്യമാണ്. വാണതിജത്യപരമായ പ്രാോനത്യമുള്ള 
വന്കതിെ സ്ലങ്ങള് അവയുസെ തരീരങ്ങളതിൽ 
സ്തിതതിസെയ്യുന്നു. െംസ്ാനസത് ഉള്നാെന് 
ജലപാതകളുസെ സമാത്ം ്ദര്ഘത്യം 1687 കതി.മരീ 
ആണ്. 
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അദ്ധ്യായം 5, പശ്യാത്തല സൗകരധ്ം

െംസ്ാനസത് വന്കതിെ ജലപാത സവെ്റ്റ് 
കകാെ്റ്റ് കനാൽ ആണ്. വെക്കുഭാഗത്ള്ള 
കഹാെ്ദുര്ഗുമായതി സതക്കുഭാഗത്് 
തതിരുവനന്പുരം - കകാവളസത് ബന്ധതി്പെ തിക്കുന്ന 
കനാല തിസറെ ്ദര്ഘത്യം 590 കതികലാമരീറ്ററാണ്. 
ഇതതിൽ, വെകരയതിൽ നതിന്നും വള്പെട്ടണം 
വസരയുള്ള  47 കതി.മരീ. വൃത്തിയതിലൊത് പാതയും 
ഉള്സ്പെടുന്നു. നദതികകളയും കായലുകകളയും 
ബന്ധതി്പെ തിക്കുന്ന ഉള്നാെന് കനാൽ െ�ദായം 
െംസ്ാനസത് െ്ദ് വത്യവസ്യതിൽ ഒരു 
പ്രോന പങ്കുവഹതിക്കുന്നു. ഈ ജലപാതയുസെ 
തരീരത്്, വത്യാവൊയതിക വാണതിജത്യ നഗരങ്ങളും 
ടൂറതിെം കക�ങ്ങളും ഇറെരീരതിയര് സ്ലങ്ങളതിൽ 
നതിന്ന് പശ് തിമ കകാെ്റ്റ് കനാല തികലക്് (ഡബ്യു.
െതി.െതി) ബന്ധതി്പെ തിക്കുകയും സെയ്യുന്നു. 
സവെ്റ്റ് കകാെ്റ്റ് കനാല തിന് താസെ പറയുന്ന 
അഞ്് വ തിഭാഗങ്ങളായതി വ തിഭജതിക്ാവന്നതാണ്. 

1. കകാവളം - സകാലെം - 74 കതി.മരീ.
2. കകാട്ടപ്പുറം - സകാലെം (എന്.ഡബ് തിയു. III) - 

168 കതി.മരീ.
3.കകാട്ടപ്പുറം - കകാെതികക്ാെ് - 160 കതി.മരീ.
4. കകാെതികക്ാെ് - നരീകലശത്വരം - 188 കതി.മരീ.
5.നരീകലശത്വരം - കാെര്കകാെ് - 41 കതി.മരീ.

ജലപാതകസള വ തികെതി്പെ തിക്കുന്നതതിനള്ള ഒരു 
പദ്ധതതിയുസെ ഭാഗമായതി കക�െര്ക്ാര് 37 കതി.മരീ. 
നരീളമുള്ള ഉകദത്യാഗ മണ്ൽ, െ്ക്ര കനാലുകള് 
ഉള്സ്പെസെ 168 കതി.മരീ. സകാലെം മുതൽ കകാട്ടപ്പുറം 
വസര സവെ്റ്റ്കകാെ്റ്റ് കനാല തിസന ‘കദശരീയ 
ജലപാത ന്ര് III’ എന്ന നതിലയതിൽ 1993-ൽ 
പ്രഖത്യാപ തിച്ചു. കദശരീയ ജലഗതാഗത നതിയമം 2016 
അനെരതിച്,  കദശരീയ ജലപാത ന്ര് III- സന 
കകാെതികക്ാെ് വസര വ തികെതി്പെ തിച്ചു.  കദശരീയ 
ജലപാത ന്ര് III-ൽ വരുന്ന കനാലുകള് 
താസെ്പെറയുന്നവയാണ്.

    1. സകാലെം - കകാട്ടപുറം 168 കതി.മരീ.
    2. കകാട്ടപ്പുറം - കകാെതികക്ാെ് (പുതതിയ 

വ തിപുലരീകരണം) - 160 കതി.മരീ.
    3.  ഉകദത്യാഗ മണ്ൽ കനാൽ -23 കതി.മരീ.
    4. െ്ക്ര കനാൽ -14 കതി.മരീ.
    5. ആലപ്പുെ - െങ്ങനാകശരതി കനാൽ (പുതതിയത)് 

-28 കതി.മരീ.
    6. ആലപ്പുെ- കകാട്ടയം-അതതിരമ്െ (പുതതിയത)് 

-38 കതി.മരീ.
    7. കകാട്ടയം ്വക്ം കനാൽ (പുതതിയത)്            

- 42 കതി.മരീ. 

ടവസ്റ്് കകാസ്റ്് കനാലടിടറെ 
നടിലവടിടല സാഹെര്യം

കകരളത്തിസല കനാൽ െംവ തിോന ശംഖലയ്ക് 
ആസക 1,700 കതികലാ മരീറ്റര് ്ദര്ഘത്യമുണ്്. 
പ്രാകദശതികമായ കബാട്ടുകളുസെ യാ്യ്കായതി 
ദരീര്ഘകാലം മു്് നതിര്മ്തിചതാണതിത്.  ഇതതിസറെ 
മതിക് ഭാഗങ്ങളതിലും മണ്് നതിറഞ്ഞും, ആെവം 
വരീതതിയും കുറഞ്ഞും ആവശത്യമായ പശ്ാത്ല 
ൌകരത്യങ്ങളായ സജട്ടതി, സെര്മതിനലുകള്, 
ഇതര നാവ തികഗഷന് എയ്ഡകള്, അതത്യാവശത്യ 
വ തികെനം എന്നതിവയുസെ അഭാവത്തിൽ 
പലയതിെത്ം യാ്ാതെസ്ം കനരതിടുന്നു. സകാലെം, 
കകാട്ടപ്പുറം എന്നരീ കദശരീയപാതകളും െ്ക്ര 
ഉകദത്യാഗ മണ്ല തിസല ഫരീഡര് കനാലുകളും ക്ാെ് 
-3 സ്റാന്കഡര്ഡ്, ബാര്ജ് െര്വരീസുകളതിൽ 
ഈ കനാലുകളതിൽ പ്രവര്ത്തിച്ചു. സകാലെം, 
ആലപ്പുെ, എറണാകുളം, കണ്ണൂര്, കാെര്കകാെ് 
എന്നതിവ തിെങ്ങളതിൽ പാെഞ്ര് കബാട്ട് 
െര്വ്വരീെ് നെത്ന്നുണ്്. മാ്മലെ, വ തികനാദ 
െഞ്ാരത്തിസറെ ഭാഗമായതി, ഹൗെ് കബാട്ടുകള്, 
ശതിങ്ാര് കബാട്ടുകള്, ്രീഡ് കബാട്ടുകള് 
തെങ്ങതിയവയും യാ് നെത്തിവരുന്നുണ്്. 
ജങ്ാര് കെവനം ആവശത്യമായ സ്ലങ്ങളതിൽ 
നൽകുന്നു. ക്ാെ് -3 സ്റാന്കഡര്ഡ് വ തികെനം  
ക്രമാനഗതമായതി നെത്തി  ജലഗതാഗത 
കമഖലയുസെ വന്കതിെ ലക്ഷത്യങ്ങളതിലുള്സ്പെടുന്ന 
കറാഡ് ഒെതിവാക്തി ജലപാതയതിലൂസെയുള്ള കറാഡ 
ഗതാഗതം, വ തികനാദ െഞ്ാരവ തികെനം 
എന്നതിവ നെത്ന്നതതിന് ൊേതിക്കുന്നു. 
2020 ആകുക്ാകെയ്ക്കും ഡബ്യുെതിെതി 
വ തികെതി്പെ തിസചടുക്കുന്നതതിന് മുന്ഗണന 
സകാടുത്തിട്ടുണ്്. വ തിവ തിേ തലങ്ങളതിലുള്ളവയുസെ 
നതിലവ തിസല സ്തിതതി പട്ഥിേ 5.12 -ൽ 
സകാടുത്തിരതിക്കുന്നു.
 
തരീരകദശ ക്പെൽ ഗതാഗതവം, ഉള്നാെന് 
നാവ തികഗഷന് വകുപ്പും (െതി.എെ്.ഐ.എന്.
ഡതി), െംസ്ാന ജല ഗതാഗത വകു്പെ് (എെ്.
ഡബ്്യൂ.െതി.ഡതി), കകരള ഷ തി്പെ തിംഗ് ആറെ് ഇന്ലാറെ് 
നാവ തികഗഷന് കകാര്്പെകറഷന് ല തിമതിറ്റഡ് 
(സക.എെ്.ഐ.എന്.െതി) എന്നതിവയാണ് 
െംസ്ാനസത് ഉള്നാെന് ജലഗതാഗത 
വ തികെനത്തിൽ ഏര്സ്പെട്ടതിരതിക്കുന്ന െര്ക്ാര് 
ഏജന്െതികള്. പതതിസനാന്നാം പഞ്വത്ര 
പദ്ധതതിയതിൽ ഈ കമഖലയതിൽ ബജറ്റ് വ തിഹതിതം 
45,888 ലക്ഷം രൂപയും സെലവ് 17,878.17 ലക്ഷവം 
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സാമ്പത്തിക അവല�ാകനം 2017, ലകരള സംസ്ാന ആസൂത്രണ ല�ാര്ഡ്  

(38.96 ശതമാനം) ആയതിരുന്നു. എന്നാൽ, 12-ാം 
പഞ്വത്ര പദ്ധതതിക്ാലത്് ഈ കമഖലയുസെ 
ബജറ്റ് വ തിഹതിതം 72,600 ലക്ഷം രൂപയായതിരുന്നു. 
(പതതിസനാന്നാം പദ്ധതതികയക്ാള് 58.21 
ശതമാനം കൂടുതൽ). അതതിൽ 18,378.68 ലക്ഷം 
(18.37 ശതമാനം) സെലവെതിക്കുകയും സെയ്ത. 
12-ാം പദ്ധതതി കാലയളവ തിലും, 2017-18 വാര്ഷ തിക 
പദ്ധതതിയതിലും ഈ കമഖലയുസെ വ തിഹതിതവം 
സെലവം പട്ഥിേ 5.13 -ൽ സകാടുത്തിരതിക്കുന്നു. 
 

കകാസ്റൽ ഷടിപ്ടിംഗ് ആറെ് ഇന് 
ലാറെ് നാവടികഗഷന് വകുപ്്
െംസ്ാനസത് വന്കതിെ ഉള്നാെന് കനാൽ 
പദ്ധതതികള് ഈ വകു്പെ തിലൂസെ നെ്പെ തിലാക്കുന്നു. 
2016-17 കാലഘട്ടത്തിൽ ഉള്നാെന് കനാൽ 
പദ്ധതതികളതിൽ ഉള്സ്പെടുത്തി സകാലെം-കകാവളം 
വ തികെനം, കകാട്ടപ്പുറം-വെകര ഭാഗം വ തികെനം, 

വെകര-മാഹതി, വളപട്ടണം-നരീകലശത്വരം 
വ തികെനം, പുതതിയ സജട്ടതികളുകെയും െരക്് 
സെര്മതിനലുകളുകെയും നതിര്മ്ാണം എന്നതിവ 
പുകരാഗമതിക്കുന്നു. പുതതിയ കപ്രാജക്ടുകള്ക്് 
കവണ്തി  പദ്ധതതികള് െമര്്പെ തിച തിട്ടുണ്്. 13-ാം 
േനകാരത്യകമ്രീഷന് കരുനാഗ്പെള്ളതിയതിൽ 
കകണ്റ്റതി കായൽ കദശരീയ പാതയതികലക്് 
ബന്ധതി്പെ തിക്കുന്ന ഫരീഡര് കനാല തിസറെ 
വ തികെനം, ആന്ാകതാെ് മുതൽ സപാന്നാനതി 
വസര (310.18 മുതൽ 321.556 കതി.മരീ വസര) 
യുള്ള പ തി.െതി കനാല തിസറെ വ തികെനം, താനൂര്- 
കൂട്ടായതി, കനാൽ - സവട്ടം മുതൽ പൂരപ്പുെ വസര 
ആെം കൂട്ടലും പാര്ശത്വഭതിത്തി വ തികെനവം  
പൂര്ത്തിയായതി. വെകര- മാഹതി കനാൽ 
രൂപരീകരണം ഒരു റരീച് പൂര്ത്തിയാക്തി മറ്റ് രണ്് 
റരീച്ചുകള് പൂര്ത്തിയായതി വരുന്നു. അന്സജകങ്ാ 
കായല തിൽ നതിന്ന് നെയറ കായല തിൽ വസര 
മൂന്ന് റരീച് ജലപാതകളുസെ വ തികെനവം 

പട്ഥിേ 5.12
ടവസ്റ്റ് കേയാസ്റ്റ് േനയാലഥിടല വ ഥിവ ഥിധ റീച്ചുേളഥിടല നഥിലവഥിടല സ്ഥഥിതഥി

ക്രമ 
നം. േനയാൽ റീച്ചുേള് എന്.ഡബ്യൂ/

ടേ.എസ്.ഡബ്യൂ

ടചയഥികനജ്
 (േഥി.മീ)

നീളം 
(േഥി.മീ

ഇകപ്യാഴടത് 
സ്ഥഥിതഥി

1 കകാവളം- ആക്കുളം സക.എെ്.ഡബ്്യൂ 0 -16.04 16.04 ജലഗതാഗത 
കയാഗത്യമലെ

2 ആക്കുളം-സകാലെം സക.എെ്.ഡബ്്യൂ 16.04 -74.14 58.10 ഭാഗതികമായതി 
ജലഗതാഗത 
കയാഗത്യം

3 സകാലെം-കകാട്ടപ്പുറം എന്.ഡബ്്യൂ 74.14 - 242.14 168  ജലഗതാഗത 
കയാഗത്യം

4 കകാട്ടപ്പുറം-കകാെതികക്ാെ് എന്.ഡബ്്യൂ 242.14 - 402.00 160 ഭാഗതികമായതി
 ജലഗതാഗത 
കയാഗത്യം

5 കകാെതികക്ാെ് ൌണ് ഭാഗം
(കകനാല തി കനാൽ)

സക.എെ്.ഡബ്്യൂ 402.14 - 412.00 9.86 ജലഗതാഗത 
കയാഗത്യമലെ

6 കകാെതികക്ാെ് -വെകര സക.എെ്.ഡബ്്യൂ 412.00 - 450.08 40.08 ഭാഗതികമായതി
ജലഗതാഗത 
കയാഗത്യം

7 വെകര-മാഹതി അണ്കട്ട് 
ഭാഗം

സക.എെ്.ഡബ്്യൂ 450.08 - 467.69 17.61 പ്രവര്ത്തികള് 
പുകരാഗമതിക്കുന്നു

8 മാഹതി വളപട്ടണം (26 കതി.മരീ 
അണ്കട്ട് ഭാഗവം 34.20 
കതി.മരീ നദരീ ഭാഗവം)

സക.എെ്.ഡബ്്യൂ 467.69 - 526.20 58.51 ജലഗതാഗത 
കയാഗത്യമലെ

9 വളപട്ടണം-നരീകലശത്വരം സക.എെ്.ഡബ്്യൂ 526.20 - 590 63.80 ജലഗതാഗത 
കയാഗത്യം

10 നരീകലശത്വരം-കാെര്കഗാഡ്    
അണ്കട്ട് ഭാഗം

സക.എെ്.ഡബ്്യൂ 590 - 631 41 പഠനം നെന്നു 
വരുന്നു

    (എന്.ഡ്ബ്യൂ- കദശരീയ ജലപാത, ടക.എസ്.ഡ്ബ്യൂ കകരള സംസ്ാന ജലപാത)
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അദ്ധ്യായം 5, പശ്യാത്തല സൗകരധ്ം

പുനരുദ്ധാരണവം പുകരാഗമതിച് വരുന്നു.  
നബാര്ഡതിസറെ കരീെതിൽ േര്മെം, പ തിണറായതി 
പഞ്ായത്തിൽ അഞ്രകണ്തി നദതിയതിൽ ജലപാത 
െഞ്ാരകയാഗത്യമാക്കുന്നതതിനായതി, സവെ്റ്റ് 
കകാെ്റ്റ് കനാൽ സമചസ്പെടുത്ൽ, വളപട്ടണം 
പുെയതിസല ജലപാതയതിൽ  രൈഡ്ജതിംഗ്, രാമന്ാളതി 
പഞ്ായത്തിൽ കബപ്പൂര്-കലൊയതി കനാല തിസറെ 
വ തികെനം, ആവശത്യമായ ഭാഗങ്ങളതിൽ 
ഇ.സക. കനാല തിസറെ സമചസ്പെടുത്ൽ രണ്് 
സതങ്ങ് കെവ തിലും മൗകവ്വൽകെവ തിലും രണ്് 
കബാട്ടുസജട്ടതികളുസെ നതിര്മ്ാണം എന്നതിവ 
പൂര്ത്തിയായതി. 
 

സംസ്ാന ജല ഗതാഗത വകുപ്്

ആലപ്പുെ ജതിലെ ആസ്ാനമാക്തി (ഡയറക്െകററ്റ്) 
െംസ്ാന ജല ഗതാഗത വകു്പെ് 1968-ൽ 
രൂപരീകൃതമായതി. വകു്പെ് തലവന് ഡയറക്െറാണ്. 
രൂപരീകരണ െമയത്്, കെവന പ്രവര്ത്നങ്ങള്  
ആലപ്പുെ, കകാട്ടയം, സകാലെം ജതിലെകളതിൽ 
മാ്മായതിരുന്നു. ഒരു സമക്ാനതിക്ൽ 
എഞ് തിനതിയറുസെ ഓഫരീസും, മൂന്ന് െരീനതിയര് 
സൂപ്രണ്ടുമാരുസെ കനതൃതത്വത്തിലുള്ള  എറണാകുളം, 
കകാട്ടയം (െങ്ങനാകശ്രതി) കാെര്കഗാഡ് 
എന്നരീ മൂന്നു ജതിലെകളതിൽ കമഖലാ ഓഫരീസുകളും 
സ്ാപ തിച്ചുസകാണ്്  പ തിന്നരീെ് പ്രവര്ത്തികളും, 
പ്രവര്ത്നങ്ങളും വത്യാപ തി്പെ തിച്ചു. ഇക്പൊള് വകു്പെ തിന് 
പതതിനാല് കസ്റഷന് ഓഫരീസുകളുണ്്. 
െംസ്ാന ജല ഗതാഗത വകു്പെ് ആലപ്പുെ, 
കകാട്ടയം, സകാലെം, എറണാകുളം, കണ്ണൂര്, 
കാെര്കകാെ് ജതിലെകളതിസല സവള്ളസക്ട്ട് പ്രകദശ 
നതിവാെതികളുസെ  ഗതാഗത ആവശത്യങ്ങള് 
നതിറകവറ്റതി സകാടുക്കുന്നു. പ്രെ്തത വകു്പെ് ഒരു 
വാണതിജത്യ വകു്പൊസണങ്തിൽ കൂെതി അതതിസറെ 

പ്രവര്ത്നം ഒരു കെവന വകു്പെ് കപാസലയാണ്. 
“ഗതാഗതം” അതത്യാവശത്യ കെവനത്തിസറെ 
കരീെതിൽ ആയതതിനകശഷം ഈ വകു്പെ് 
ഒരു ആവശത്യ കെവന വകു്പെ തിസറെ മാതൃക 
്കസക്ാണ്തിരതിക്കുകയാണ്. 
ഇക്പൊള് ടൂറതിെം െര്വരീസുകള് ഉള്്പെസെ 
പ്രതതിദതിനം 51 സഷഡ്യൂളുകള് പ്രബലത്യത്തിലുണ്്. 
തെതി/സ്റരീൽ, ്ഫബര് ്ാസ്് പാെഞ്ര് 
കബാട്ടുകള് ഉപകയാഗതിച് പ്രതതി വര്ഷം 150 ലക്ഷം 
യാ്ക്ാസര വഹതിച്ചു സകാണ്ടു കപാകുന്നുണ്്. 
ഏകകദശം 40,000 ആളുകള് പ്രതതിദതിനം അവരുസെ 
കെവനം ഉപകയാഗതിക്കുന്നുണ്്. വാഹനങ്ങള് 
വഹതിച്ചുസകാണ്് (ഇരുെക്ര വാഹനങ്ങള്) 
കെത്്കബാട്ട് കെവനങ്ങള് പ്രവര്ത്തിക്കുന്നു. 
പ്രതതിദതിനം ഏകകദശം 700 കതികലാമരീറ്റര് ദൂരം 
ആണ് ഓ്പെകററ്റ് സെയ്യുന്നത്. 

2016-17-ൽ സംസ്ാന 
ജലഗതാഗത വകുപ്ടിടറെ 
പ്ധാന കനട്ങ്ങള്

• ഇന്ത്യയുസെ ആദത്യ കൊളാര് കബാട്ട് 
നതിര്മാണം 2017 ജനവരതിയതിൽ 
പൂര്ത്തിയാക്കുകയും ്വക്ം-തവണകെവ് 
ജല മാര്ഗത്തിലൂസെ പ്രവര്ത്തിക്കുകയും 
സെയ്യുന്നു.

• എലൊ വന്കതിെ കസ്റഷന് ഓഫരീസുകളതിലും 
വകു്പെ് കബാട്ടുകളതിലും എൽഇഡതി 
സെല തിവ തിഷനകള് വാങ്ങതി.

• സറസ്ക്യൂ കബാട്ടുകളുസെ നതിര്മ്ാണവമായതി 
ബന്ധസ്പെട്ട് കജാല തിയുസെ മൂന്നാം 
ഘട്ടത്തികലക്കുള്ള സപയ്സമന്റ് 
തരീര്്പൊക്സ്പെട്ടു. 

പട്ഥിേ 5.13
12-യാം പദ്ധതഥിയഥിടലയം 2017-18 വയാർഷഥിേ പദ്ധതഥിയഥിടലയം  

ഈ കമഖലയടെ വ ഥിഹഥിതവം ടചലവം

വകുപ്്
പ�ണ്യാം പഞ്വത്ര പദ്ധതഥി വയാർഷ ഥിേ പദ്ധതഥി

വ ഥിഹഥിതം ടചലവ് ശതമയാനം വ ഥിഹഥിതം ടചലവ് ശതമയാനം
െതി.എെ്.ഐ-
.എന്.ഡതി

61744 13676.56 22.15 12785 72.39 0.57

എെ്.ഡബ്്യൂ.െതി.ഡതി 4854 2300.35 47.39 2200 193.06 8.78

സക.എെ്.ഐ-
.എന്.െതി

6002 2401.77 40.01 1322 0 0

ആസക 72600 18378.68 25.31 16307 265.45 1.63  
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സാമ്പത്തിക അവല�ാകനം 2017, ലകരള സംസ്ാന ആസൂത്രണ ല�ാര്ഡ്  

• പെയ ക്പെലുകളുസെ വന്കതിെ 
അറ്റകുറ്റ്പെണതികള്ക്ായതി വനം 
വകു്പെ തിൽനതിന്നും 39.39 മരീറ്റര് ക്യൂബ് തെതി 
വാങ്ങതി.

• ആലുവയതിസല എഫ്. ഐ. റ്റതി. ല തിമതിറ്റഡ് 
ഡയറക്െകററ്റതിസറെ പുനരുദ്ധാരണം.

• സവസ്ലുകളുസെ (എെ് -22, എെ് -16, 
എെ് -14) വന്കതിെ അറ്റകുറ്റ്പെണതികള് 
പൂര്ത്തിയാക്തി.

 

െംസ്ാന ജലഗതാഗതവകു്പെ തിസറെ പ്രവര്ത്ന 
സ്തിതതിവ തിവരക്ണക്കുകള് അനുബന്ം 5.24 
-ൽ സകാടുത്തിട്ടുണ്്

കകരളാ ഷ ടിപ് ടിംഗ് ആറെ് 
ഇന്ലാറെ് നാവടികഗഷന് 
കകാര്പകറഷന് ലടിമടിറ്ഡ്്
കകരള ഇന്ലാറെ് നാവ തികഗഷന് കകാര്്പെകറഷന് 
ല തിമതിറ്റഡ് (സക.ഐ.എന്.െതി.ഒ)കകരള 

കബയാക്് 5.9
2016-17 ടല പുതഥിയ സംരംഭം

കേരളത്ഥിടല ഉള്നയാെന് ജലഗതയാഗതത്ഥിടറെ സമകയയാചഥിതമയായ വഥിേസനം 
സയാധ്യമയാക്കുന്തഥിന് പ്കത്യേ ഉക്ദേശ്യയയാന പദ്ധതഥി രൂപീേരണം

കകരള െര്ക്ാരതിസറെയും സകാച തി ഇറെര്നാഷണൽ എയര്കപാര്ട്ട് ല തിമതിറ്റഡ് (െതിയാൽ) കറെയും 
െംയുക്തെംരംഭമായതി 49 ശതമാനം കകരള െര്ക്ാരതിസറെ വ തിഹതിതവം 49 ശതമാനം െതിയാൽ വ തിഹതിതവം 
മറ്റുള്ളവരുസെ 2 ശതമാനം ഓഹരതി പങ്ാളതിത്വം ഉള്സ്പെടുത്തി ഒരു പബ് തിക് ല തിമതിറ്റഡ് ക്നതിയായതി 
സ്ാപ തിക്സ്പെട്ടു. കദശരീയ ജലപത-3 -ൽ ഉള്സ്പെടുത്തിയതിട്ടതിലൊത്, പശ് തിമ തരീരകദശ കനാല തികനാസൊ്പെം 
അണ്കട്ട് ഭാഗങ്ങള് ഉള്സ്പെസെ കനാൽ െംവ തിോനങ്ങളുമായതി ബന്ധതി്പെ തികക്ണ് ഉള്നാെന് ജലപാതയുസെ 
വ തികെനത്തിനായുള്ള ഒരു പ്രകതത്യക  ഉകദ്ശയാനമായതി ഇത്  കെവനമനഷ് തിക്കും.  കകരളത്തിസറെ മുഖത്യ 
മ�തി ആകും  പബ് തിക് ല തിമതിറ്റഡ് ക്നതിയുസെ സെയര്മാന്. 
 
പുതതിയ പബ് തിക് ല തിമതിറ്റഡ് ക്നതിയുസെ മാകനജതിംഗ് ഡയറക്െര്മാസര െതിയാല തിസറെ ഡയറക്െര് 
കബാര്ഡാണ് നതിയമതിക്കുന്നത്. പബ് തിക് ല തിമതിറ്റഡ് ക്നതിയുസെ മാകനജതിംഗ് ഡയറക്െര്മാരുസെ  
പരമാവേതി എണ്ം 12 ആയതി പരതിമതിതസ്പെടുകത്ണ്താണ്. കകരള െര്ക്ാരും െതിയാലും തലത്യമായതി 
നാമനതിര്കദ്ശം സെയ്യുന്നതമാണ്. 

തയാടഴ പറയന് പ്വർത്നങ്ങള്ക്യായഥിരഥിക്കും എസ്.പ ഥി.വ ഥി ചുമതലടപ്ട്ഥിരഥിക്കുന്ത്. 

ഉള്നാെന് ജലഗതാഗത വകു്പെ തിസറെ  കരീെ തിൽ നെകക്ണ് ഉള്നാെന് ജലപാതകളുസെ വ തികെനത്തിനായതി 
ഭൂമതി ഏസറ്റടുക്ല തിസറെ  കമൽകനാട്ടകത്ാസൊ്പെം, ൊമൂഹത്യ പാരതിസ്തിതതിക ആഘാത വ തിലയതിരുത്ലും,  ഭൂമതി 
ഏസറ്റടുക്ൽ െട്ട പ്രകാരം ബുദ്ധതിമുട്ടുന്ന ജനങ്ങളുസെ പുനരേതിവാെവം ഉള്സ്പെടുന്നു. പാെഞ്ര്, ബള്ക് 
കാര്കഗാ ഗതാഗതം സുഗമമാക്കുന്നതതിന് കദശരീയ ജലപാത സ്റാന്കഡര്ഡകള്ക്് അനസൃതമായതി 
കനാലുകള് വ തിപുലസ്പെടുത്ൽ, പുതതിയ കനാലുകള് നതിര്മ്തിക്ൽ, രൈഡ്ജതിംഗ് പ്രവൃത്തികള് ഏസറ്റടുക്ൽ, 
രൈഡ്ജ് സെയ് വെ്തക്ള് നരീക്ം സെയ്ൽ, രൈഡ്ജതിംഗ് സമറ്റരീരതിയൽ ഡതിെ്ട്രതിബ്യൂഷന് മുതലായവ 
ഉള്സ്പെസെ എലൊ നതിര്മ്ാണ-വ തികെന പ്രവര്ത്നങ്ങളും ഏസറ്റടുക്കുന്നു. മുഖത്യ ഭൂപ്രകദശവമായതി ബന്ധം 
സ്ാപ തിക്കുന്നതതിനായതി കറാഡകള്, പാലങ്ങള്, നെ്പൊതകള് തെങ്ങതിയവയുസെ നതിര്മ്ാണം.

നതിര്ദ്തിഷ് സ്ലങ്ങളതിൽ ജലപാതകളുസെ വ തിനത്യാെം െഹതിതം സെര്മതിനൽ ൌകരത്യങ്ങള്, കബാട്ട് സജട്ടതികള്, 
ഇന്ധന ൌകരത്യങ്ങള് തെങ്ങതിയവയുസെ നതിര്മ്ാണം, പ്രവര്ത്നം, പരതിപാലനം, ഉള്നാെന് ജലഗതാഗത 
പദ്ധതതി നെ്പെ തിലാക്കുന്നതതിനള്ള വ തിഭവങ്ങള് ഒരുമതിച്ചു കൂട്ടുക, യാ്ക്ാര്ക്കും,  ബള്ക് കാര്കഗായുസെ 
ഗതാഗതത്തിനം  ഈ പദ്ധതതിയുസെ കരീെ തിൽ നതിലവ തിലുള്ളതം വ തിപുലരീകരതിക്സ്പെൊനള്ളതമായ കദശരീയ 
ജലപാതകളുസെ ഉപകയാഗസത് കപ്രാത്ാഹതി്പെ തിക്കുക.
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ഷ തി്പെ തിംഗ് കകാര്്പെകറഷന് (സക.എെ്.െതി) 
എന്നരീ രണ്് കകരള െര്ക്ാര് ക്നതികസള 
ഇണക്തി കെര്ത്് 1989 -ൽ ആണ് കകരള 
ഇന്ലാറെ്  നാവ തികഗഷന് കകാര്്പെകറഷന് 
രുപരീകരതിചത്. ഉള്നാെന് ജലഗതാഗതം, 
ക്പെൽ ഗതാഗതം, ജല ടൂറതിെം, വ തിശ്രമ 
പ്രവര്ത്നങ്ങള് എന്നതിവയ്ക് തെക്ം കുറതിച്ചു. 1980 
ൽ ഉള്നാെന് ജലപാതയതിലൂസെ യ�വൽകൃത 
െരക്് ഗതാഗതം ആരംഭതിച്ചു. 1990 -ൽ എണ് 
ബങ്റതിംഗ് തെങ്ങതി. 1999 -ൽ തരീരകദശ ക്പെൽ 
ഗതാഗതം ആരംഭതിച്ചു. ഇക്പൊള് പ്രോനമായും 
െരക്് ഗതാഗതം, ബങ്ര് െ്ലൈ, ടൂറതിെം, 
ക്പെലുകളുസെ നതിര്മ്ാണം, അറ്റകുറ്റ്പെണതികള് 
എന്നതിവയതിലാണ് സക.എെ്.ഐ.എന്.
െതി.ഏര്സ്പെട്ടതിരതിക്കുന്നത്. സകാച തി കപാര്ട്ട് ട്രസ്റതിൽ 
നതിന്നും പാട്ടത്തിസനടുത് ഒരു സ്തിപ് കവ, സകാച തി 
കതാപ്പുംപെതിയതിൽ 1991 മുതൽ പ്രവര്ത്തി്പെ തിച്ചു 
വരുന്നു. െത്വന്ം ക്പെലുകളുസെ നതിര്മ്ാണവം 
അറ്റകുറ്റ്പെണതികളും നതിര്വ്വഹതിക്കുന്നതതിന് പുറകമ, 
െംസ്ാന ജലഗതാഗത വകു്പെ്, തറമുഖ 
വകു്പെ്, സകാച തിന് കപാര്ട്ട് ട്രെ്റ്റ്, സെന്ട്രൽ 
ഇന്സ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഫതിഷറരീെ് ഡതി്പൊര്ട്ട്സമറെ്, 
പൂംപൂഹാര് ഷ തി്പെ തിംഗ് കകാര്്പെകറഷന് കപാസലയുള്ള 
െര്ക്ാര് ഏജന്െതികള്ക്കും, മറ്റ് െത്വകാരത്യ 
ഏജന്െതികള്ക്കും കവണ്തി ക്പെൽ നതിര്മ്ാണവം 
അറ്റകുറ്റ്പെണതിയും നതിര്വഹതിക്കുന്നുണ്്. 
ഇതവസര 50 ക്പെലുകള് സക.എെ്.ഐ.എന്.
െതി നതിര്മ്തിക്കുകയും വ തിതരണം സെയ്യുകയും 
സെയ്ത. സക.ഐ.വ തി നതിയമപ്രകാരം, സകാച തി 
കകാര്്പെകറഷന കവണ്തി കഫാര്ട്ട് കത്വ രീന് എന്ന 
വല തിയ യാ്ാ കബാട്ടാണ് പുതതിയതായതി 
നതിര്മ്തിചത്.

ഇക്പൊള് കകാര്്പെകറഷസറെ ്രീറ്റ് ശക്തതിയതിൽ 
വ തിവ തിേ െരക്് നരീക്കുന്നതതിനായതി ഏെ് 
പകത്മാരതികള്, രണ്് ടൂറതിെ്റ്റ് കബാട്ടുകള്, 
രണ്് ജംങ്ാറുകള് എന്നതിവയുണ്്.  ഫാക്െതിസറെ 
(എഫ്.എ.െതി.റ്റതി), സകാച തി ഉകദത്യാഗമണ്ൽ 
ഡതിവ തിഷനതികലക്് ഇറക്കുമതതി സെയ് വത്യവൊയ 
വളം, അെംെ്കൃത വെ്തക്ള്, കറാക്് 
കഫാെ്കഫറ്റ്, െള്ഫര്, കഫാെ്കഫാറതിക് 
ആെതിഡ് കപാലുള്ള അെംെ്കൃത വെ്തക്ളുസെ 
ഗതാഗതം, ജല ഗതാഗതത്തിലൂസെ ആദത്യമായതി 
നെത്തിയത് സക.എെ്.ഐ.എന്.െതി ആയതിരുന്നു.  
ഇക്പൊള് മൂന്ന് കാര്കഗാബാര്ഗുകള്, നാല് 
സപകട്രാളതിയം ബാര്ഗുകള്, ഒരു ആെതിഡ് ബാര്ഗ് 
എന്നതിവ പ്രവര്ത്തിക്കുന്നു. ഓകരാ വര്ഷവം 
ശരാശരതി 1.50 ലക്ഷം സമട്രതിക് െണ് കാര്കഗാ 

നരീക്കുന്നുണ്്. ക്നതിസതാെതിലാളതികള് ഉള്സ്പെസെ 
150 ഓളം ജരീവനക്ാര് സക.എെ്.ഐ.എന്.
െതിയതിൽ കജാല തി സെയ്യുന്നു. 2016-17 വര്ഷസത് 
വ തിറ്റുവരവ് 13 കകാെതി രൂപയാണ്. കെതിഞ്ഞ 
മൂന്ന് വര്ഷമായതി ക്നതി നഷ്ത്തിലാണ് 
പ്രവര്ത്തിക്കുന്നത്.

2017 ആഗെ്റ്റ് 23 -ൽ  നരീറ്റതില തിറങ്ങതിയ 
സനഫര്റ്റതിറ്റതി, സഡല തിവറതിക്് തയ്ാറായതിരതിക്കുന്ന 
അതതികവഗ സഹവ തികബാട്ട് ക്തികയാപാട്ര, 500 
സമട്രതിക്്െണ് ബള്ക്് ബാര്ജ് ഒറതിയന് 
തെങ്ങതിയവയാണ് സക.എെ്.ഐ.എന്.െതി യുസെ 
പുകരാഗമതിച്ചു സകാണ്തിരതിക്കുന്ന െംരംഭങ്ങള്. 
സഫറതി സെര്മതിനൽ ഉദ്ഘാെനത്തിനായതി 
തയ്ാറായതിസകാണ്തിരതിക്കുന്നു. സക.എെ്.ഐ.എന്.
െതി യുസെ പ്രവര്ത്ന സ്തിതതിവ തിവരക്ണക്കുകള് 
അനുബന്ം 5.24 -ൽ സകാടുത്തിരതിക്കുന്നു. 
 
ഇന്ത്യയതിസല ഗതാഗത ആസൂ്ണം 
ജലഗതാഗതത്തിസറെ വന്ൊേത്യതകസള 
ആകര്ഷ തിക്കുന്നതതിൽ പരാജയസ്പെട്ടു. 
കകരളവം ഇതതിന് അപവാദമലെ. 
ജലഗതാഗതത്തിലൂസെ െരക്കുകള്ക്് ഒരുഭാഗം 
വെതിതതിരതിച്ചുവ തിടുന്നതതിലൂസെ കറാഡകളുസെ തതിരക്് 
കുറയ്ക്കുക, അപകെങ്ങള്കുറയ്ക്കുക, ഇന്ധനസെലവ് 
കുറയ്ക്കുക എന്നതിവ ൊേത്യമാക്കുന്നതതിനള്ള 
നെപെതികള് വ തിജയതിച തിട്ടതിലെ. രൈഡ്ജതിംഗതിനള്ള 
തെസ്ം നരീക്കുക, ബങ്് െംരക്ഷ തിക്കുന്നതതിനം 
വരീതതികൂട്ടുന്നതതിനം, പാലങ്ങള്, നെ്പൊലങ്ങള് 
എന്നതിവ തിെങ്ങളതിൽ സവര്ട്ടതിക്ൽ സഹാറതികൊണ്ൽ 
ക്തിയറന്സുകള് സമചസ്പെടുത്ന്നതതിനം, 
മത്ത്യബന്ധന വലകള് മാറ്റതി സ്ാപ തിക്കുന്നതതിനം 
െര്ക്ാര് നെപെതി െത്വരീകരതിച്ചു. ക്പെൽ നതിര്മ്ാണ 
െബ്െതിഡതിയും, വായ്പപല തിശ െബ്െതിഡതിയും 
കപാലുള്ള ൊ്ത്തിക കപ്രാത്ാഹനവം 
ഏര്സ്പെടുത്തി. എന്നാൽ, നതിര്ഭാഗത്യവശാൽ 
അത് അേതികകാലം നരീണ്ടു നതിന്നതിലെ. 
രണ്ടുപതതിറ്റാണ്തിനകശഷവം, ജലപാതയുസെ 
വ തികെനം അപൂര്ണമാണ്. സഫയര് ക്പൊെതിറ്റതി, 
െരക്്, ക്പെലുകള്, ഐ.ഡബ്യു.െതി പ്രവര്ത്നം 
എന്നതിവ  െംബന്ധതിച് ൊര്ജറ്റ്കുറഞ്ഞു. 
കായൽ ടൂറതിെത്തിൽ മതികച കനട്ടം ഉണ്ായതി.  
കദശരീയ ജലപാത III -ൽ പദ്ധതതികള്  
നെ്പെ തിലാക്കുന്നതതിൽ കനരതിട്ട ബുദ്ധതിമുട്ടുകള് 
ഭൂവ തിനതികയാഗത്തിലുള്ള  കാലതാമെം, സരൈഡ്ജ് 
സെയ് സമറ്റരീരതിയല തിസറെ  ്കമാറ്റം തെസ്ങ്ങള്, 
കപ്രാജക്െ്നതിര്വഹണത്തിസല കാല താമെം, 
തക വ തിനതികയാഗതിക്കുന്നതതിലുള്ള കമാശം 
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കബയാക്് 5.10
മുകന്യാട്ടുള്ള വഴഥി – ഉള്നയാെന് ജലഗതയാഗത കമഖലയടെ പതഥിമൂന്യാം 

പഞ്വത്ര പദ്ധതഥിയടെ വർക്ഥിംഗ് ഗ്രൂപ്് റഥികപ്യാർട്ഥിടറെ ശുപയാർശേള്

പതഥിമൂന്യാം പദ്ധതഥിക്യാലടത് ശുപയാർശേള് ചുവടെ കചർക്കുന്നു.

• നാറ്റ്പാക്് കപാലുള്ള ഏജന്െതികള് വെതിയുള്ള പ്രകതത്യക ്ജവ്വവതിദ്ധത്യ (ഒ-ഡതി കജാഡതി) പഠനവമായതി 
ബന്ധസ്പെട്ട ജലപാതകളുകെയും ൊേത്യതയുള്ള ഫരീഡറുകളുകെയും വതികെനത്തിനം വര്ഗ്രീകരണത്തിനം 
കവണ്തിയുള്ള ഒരു െമഗ് വതികെന മാസ്റര് ലൈാന് തയ്ാറാകക്ണ്തണ്്.• 

• ഐ.ഡബ്്യൂ.റ്റതി യുസെ ഏകകാപതിത പ്രവര്ത്നങ്ങള്ക്ായതി, അനകയാജത്യമായ അളവതിലും, 
വതിെ്തൃതതിയതിലുമുള്ള ക്പെലുകളുസെ െഞ്ാരം ൊേത്യമാക്കുന്നതതിന് കവണ്തി െമഗ്മായ  മാസ്റര് ലൈാനതിസറെ 
അെതിസ്ാനത്തിൽ െംസ്ാന ജലഗതാഗതം, കപാഷക കനാലുകള് എന്നതിവ കസണ്ത്കയും 
തരംതതിരതിയ്ക്കുകയും വതികെതി്പെതിക്കുകയും സെകയ്ണ്താണ്.• 

• കകരള െംസ്ാന മാരതി്െം കബാര്ഡ്, ഐ.ഡബ്്യൂ.റ്റതി യുകെയും തരീരകദശ ക്പെലുകളുകെയും 
പ്രവര്ത്നങ്ങള് ഇതതിസറെ ഭരണത്തിന് കരീെതിൽ സകാണ്ടു വരുന്ന സുപ്രരീം സറഗുകലറ്ററതി കബാര്ഡ് 
സ്ാപതിക്കുക.• 

• ഉള്നാെന് ജലപാത  വതികെന പ്രവര്ത്നങ്ങള് നതിരരീക്ഷതിക്കുന്നതതിനം സുഗമമാക്കുന്നതതിനമായതി 
റവന്യൂ വകു്പെ്, ഐ.ഡബ്്യൂ.എ.ഐ,എൽ.എെ്.ജതി.ഡതി, െതി.എെ്.ഐ.എന്.ഡതി/ജലകെെന വകു്പെ്, 
ജനപ്രതതിനതിേതികള് എന്നതിവരതിൽ നതിന്നുള്ള പ്രതതിനതിേതികള്  അെങ്ങുന്ന െംസ്ാന, ജതിലൊതല നതിരരീക്ഷണ 
െമതിതതികള് രൂപരീകരതികക്ണ്താണ്. • 

• ജല ഗതാഗതത്തിൽ ദരീര്ഘകാല െരക്്/പാെഞ്ര് പ്രസ്ാനങ്ങള്ക്്  ്പലറ്റ് പതി.പതി.പതി പദ്ധതതികള് 
ആവതിഷ്ക്രതിക്കുക.• 

• തരീരകദശ ക്പെൽ ഗതാഗതവം ഉള്നാെന് ജലഗതാഗത െംവതിോനവം ൊേത്യമായ സ്ലങ്ങളതിൽ 
ഏകരീകരതിക്കുക. ഐ.ഡബ്്യൂ.റ്റതി യുസെ കരീെതിലുള്ള ൊഗരമാലയുമാകയാ മറ്റ് ഫണ്തിംഗ് ഓപ്ഷനകളതിലാകയാ 
സെറതിയ തറമുഖങ്ങളുസെ െംകയാജനം.• 

• ഐ.ഡബ്്യൂ.െതി ബന്ധസ്പെടുന്ന ടൂറതിെം പ്രവര്ത്നങ്ങളുസെ വതികെനം.• 
• പുതതിയ ഐ.ഡബ്്യൂ.റ്റതി ക്പെലുകള് നതിര്മ്തിക്ാനള്ള െബ്െതിഡതി സ്കരീമുകള്• 
• പതി.പതി.പതി കപ്രാജക്ടുകള്ക്് മതതിയായ ഗത്യാപ് ഫണ്തിംഗ്• 
• അപകെകരമായ െരക്കുകളുസെയും ൊേത്യമാക്കുന്നതിെത്് ബള്ക്് കാര്കഗായുകെയും 

നതിശ്തിത ശതമാനത്തികറെയും ഗതാഗതം നതിര്ബന്ധമായുംഉള്നാെന്ജലഗതാഗത 
മാര്ഗ്ത്തിലൂസെയാക്കുന്നതതിനള്ള നതിയമ നതിര്മ്ാണം.

• കകരള ഷതി്പെതിംഗ് ആറെ് ഇന്ലാറെ് നാവതികഗഷന്കകാര്്പെകറഷസറെ (സക.എെ്.ഐ.എന്.െതി) 
പ്രവര്ത്നസത്ക്കുറതിച് അവകലാകനം നെത്തി പരമാവേതി കെവനം നെ്പെതിലാക്കും.• 

• വെക്് കതിെക്ന് െംസ്ാന ജലപാതകളതിൽ ഐ.ഡബ്്യൂ.റ്റതി സെര്മതിനലുകളുസെ 2 കതികലാ മരീറ്റര് 
വത്യാെത്തിൽ  പുതതിയ വത്യവൊയ സ്ാപനങ്ങള് സ്ാപതിക്കുന്നതതിന് െര്ക്ാര് കപ്രരണ സെലുത്ക.• 

• വെക്് കകാെതികക്ാെ് മുതൽ കാെര്കഗാഡ് വസരയും,   സതക്് സകാലെം മുതൽ വതിെതിഞ്ഞം വസരയും 
എന്.ഡബ്്യൂ-3 നരീട്ടാന് കക� െര്ക്ാറതികനാെ് അഭത്യര്ത്ഥതിക്കുക.• 

• ഐ.ഡബ്്യൂ.എ.ഐ തയ്ാറാക്കുന്ന ഉള്നാെന് ക്പെലുകളുസെയും ഷതി്പെതിംഗ് ഡതിജതി തയ്ാറാക്കുന്ന നദതി, െമുദ 
ക്പെലുകളുകെയും നതിര്മ്ാണത്തിന കവണ്തിയുള്ള മാതൃക നതിയമങ്ങള് െത്വരീകരതിക്കുകയും  അവ െംസ്ാനത്് 
നെ്പെതിലാകക്ണ്തണ്്.

• 
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പ്രകെനംഎന്നതിവയാണ്. ജലഗതാഗതമാര്ഗ്ം 
മത്രാേതിഷ് തിതമാക്കുന്നതതിന്  സഫയര്സവ, 
ൊനൽ, സെര്മതിനൽെ്, ഇറെര്കമാഡൽ 
കണക്െതിവ തിറ്റതി എന്നതിവയുസെ കാരത്യക്ഷമമായ 
ആസൂ്ണം, പരത്യാപ്മായ സവസ്ലുകള്, 
സുരക്ഷ തിതമായ നാവ തികഗഷന് എയ്ഡ്െ്, 24 
മണതിക്കൂര് പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന ജലഗതാഗതവം 

ആവശത്യമാണ്.  ഇക്പൊള് നതിലവ തിലുള്ളതം 
പുതതിയതായതി സൃഷ് തികക്ണ്തം തമ്തിൽ ഒരു 
െന്തുല തിതാവസ് സകാണ്ടു വകരണ്തണ്്.
 

രാജത്യത്തിസറെ ൊമൂഹത്യ ൊ്ത്തിക 
വ തികെനത്തിനം മാനവ തിക കക്ഷമത്തിനം 
ഊര്ജ്ം നതിര്ണ്ായകമായ പങ്് വഹതിക്കുന്നു.  
കാരത്യക്ഷമവം ആശ്രയതിക്ത്ക്തമായ 
ഊര്ജ്ം മതിതമായ വ തിലയ്ക് ലഭത്യമാക്കുക 
എന്നത് ൊ്ത്തിക വളര്ചസയ 
തത്വരതിതസ്പെടുത്ന്നതതിനം തദത്വാര മനഷത്യ 
പുകരാഗതതിക്കും അതത്യാവശത്യ ഘെകമാണ്. 
വരുമാനം, സതാെതിൽ, ജരീവ തിതനതിലവാരം 
തെങ്ങതിയവ വര്ദ്ധതി്പെ തിക്കുന്നതതികനാസൊ്പെം ദാരതിദത്യ 
നതിര്മ്ാര്ജ്നത്തിനം തദത്വാര ൊ്ത്തിക 
വ തികെനത്തിനം ഈ കമഖല െംഭാവന 
നൽകുന്നു.  ആവശത്യമായ ഊര്ജ്ം മതിതമായ 
നതിരക്തിൽ ഗുണനതിലവാരകത്ാസെ  ലഭത്യമാക്കുക 
എന്നത് െര്ക്ാരതിസറെ ഉത്രവാദതിത്മാണ്. 
ഏസതാരു വ തികെത്വര രാജത്യത്തിസറെയും െമഗ് 
വ തികെനത്തിന് ഊര്കജ്ാല്ാദനം ഒെതിവാക്ാന് 
പറ്റാത് ഘെകമാണ്. 

ഇന്്യയടിടല ഊര്ജ കമഖല
ഇന്ത്യയതിൽ, താകപാര്ജ്ത്തിൽ നതിന്നുള്ള 
്വദയുതതിയാണ് ഊര്ജ് ക്ാതസ്സുകളതിൽ 
പ്രോനമായതിട്ടുള്ളത്.  ഇത് രാജത്യത്തിസറെ 
സമാത്ം സ്ാപ തിത കശഷ തിയുസെ 67 ശതമാനം 
വരുന്നു.  നാഷണൽ ഗ്തിഡതികലക്് വ തിവ തിേ 
ഊര്ജ് ക്ാതസ്സുകളതിൽ നതിന്നു് ആഗെ്റ്റ് 
31, 2017 അെതിസ്ാനമാക്തിയുള്ള ഊര്ജ് 
വ തിഹതിതവം അതതിസറെ ശതമാനവം പട്ഥിേ 
5.14 -ൽ സകാടുത്തിരതിക്കുന്നു. ഇതനെരതിച് 
രാജത്യത്തിസറെ സമാത്ം ഊര്ജ് സ്ാപ തിത കശഷ തി 
329,226 സമഗാവാട്ടാണ്. അടുത്കാലത്്,  

പുനരാവര്ത്ക ഊര്ജ്ക്ാതസ്സുകളതിൽ 
നതിന്നുള്ള ഊര്ജ് ഉൽപാദനം ജല ്വദയുതതി 
ഉൽപാദനസത് മൂന്നാം സ്ാനകത്ക്് പ തിന്ള്ളതി 
രണ്ാം സ്ാനസത്ത്തി. 
 
ഊര്കജ്ാൽ്പൊദനത്തിസറെ  കമഖല തതിരതിച്ചുള്ള 
ആസക കണക്കുകള് പട്ഥിേ 5.15 -ൽ 
ഉള്സ്പെടുത്തിയതിരതിക്കുന്നു. അതതിന് പ്രകാരം 
81,652 സമഗാവാട്ട് (24.8 ശതമാനം) െംസ്ാന 
കമഖലയതിൽ നതിന്നും, 102,933 സമഗാവാട്ട് 
(31.3 ശതമാനം) കക� കമഖലയതിൽ നതിന്നും 
144,641 സമഗാവാട്ട് (43.9 ശതമാനം) െത്വകാരത്യ 
കമഖലയതിൽ നതിന്നുമാണ്.
 

കകരളത്തടിടല ഊര്ജ കമഖല

ജലം, താപം, കാറ്റ്, സൂരത്യന് എന്നരീ നാല് 
ഊര്ജ് ക്ാതസ്സുകളതിൽ നതിന്നാണ് 
കകരളത്തിൽ ്വദയുകതാല്ാദനം നെക്കുന്നത്.  
ഇതതിൽ ഭൂരതിഭാഗവം ജലം, താപം എന്നരീ 
ക്ാതസ്സുകളതിൽ നതിന്നാണ്.  കാറ്റ്, സൂരത്യന് 
എന്നതിവയതിൽ നതിന്ന് നാമമാ്മായ ഉല്ാദനം 
മാ്കമ നെക്കുന്നുളളു. കകരളത്തിൽ ജല 
്വദയുത നതിലയങ്ങളുസെ പ്രവര്ത്നം 
പ്രോനമായും കാലവര്ഷസത് ആശ്രയതിചാണ് 
നതില നതിൽക്കുന്നത്.  മെ ലഭത്യതയതിലുണ്ാകുന്ന 
കുറവ് കകരളത്തിൽ ്വദയുതതി പ്രതതിെന്ധതി 
ഉണ്ാക്ാറുസണ്ന്നതിരതിക്തിലും ജല ്വദയുതതിയാണ് 
കൂടുതൽ വ തിശത്വാെവം ആശ്രയകയാഗത്യവമായ 
െംസ്ാനത്തിറെ പ്രോന ഊര്ജ് ക്ാതസ്്.
 

 
ഊർജ്ജ കമഖല
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2016-17 കാലയളവടിടല 
ഉൽപാദന കശഷടി വര്ദ്ധന 

കകരളത്തിസല 2017 മാര്ച് വസരയുള്ള സമാത്ം 
ഊര്ജ് സ്ാപ തിത കശഷ തി 2,961.11 സമഗാവാട്ട് 
ആണ്.  ഇതതിൽ 2,107.96 സമഗാവാട്ട് (71.19 
ശതമാനം) ജല ്വദയുത പദ്ധതതികളതിൽ നതിന്നും, 
718.46 സമഗാവാട്ട് സതര്മൽ പദ്ധതതികളതിൽ 
നതിന്നും, 59.27 സമഗാവാട്ട് കാറ്റതിൽ നതിന്നും, 
75.42 സമഗാവാട്ട് ൌകരാര്ജ്ത്തിൽ നതിന്നും 
ഉൽപാദതി്പെ തിക്കുന്നു.  ജലം, താപം, പുനരാവര്ത്ക 
ഊര്ജ് ക്ാതസ്സുകള് എന്നതിവയതിൽ 
നതിന്നുള്ളകകരളത്തിസറെ സമാത്ം സ്ാപ തിത 
കശഷ തി ചഥിത്ം 5.8 - ൽ സകാടുത്തിരതിക്കുന്നു.   
 
2016-17 വര്ഷം സമാത്ം സ്ാപ തിത കശഷ തിയതിൽ 

ഉണ്ായ വര്ദ്ധനവ് 55.03 സമഗാവാട്ട് ആണ്.  
അതതിസറെ സ്കരീം തതിരതിച്ചുള്ള വ തിശദാംശങ്ങള് 
പട്ഥിേ 5.16 -ൽ നൽകതിയതിരതിക്കുന്നു. 
ഊര്ജ് ക്ാതസ്് െംബന്ധതിച്ചും കെതിഞ്ഞ  
അഞ്ചു വര്ഷസത് സ്ാപ തിതകശഷ തി  െംബന്ധതിച്ചും 
ഉള്ള വ തിശദാംശങ്ങള് അനുബന്ം 5.25 -ലും 
കമഖല തതിരതിച്ചുള്ള വ തിശദാംശങ്ങള് അനുബന്ം 
5.26 -ലും നൽകതിയതിരതിക്കുന്നു.  2016-17 സല 
സമാത്ം സ്ാപ തിത കശഷ തിയായ 2,961.11 
സമഗാവാട്ടതിൽ, 2220.56 സമഗാവാട്ട് (74.99 
ശതമാനം) െംസ്ാന കമഖലയതിൽ നതിന്നും, 
359.60 സമഗാവാട്ട് (12.14 ശതമാനം) കക� 
കമഖലയതിൽ നതിന്നും, 380.95 സമഗാവാട്ട് (12.87 
ശതമാനം) െത്വകാരത്യ കമഖലയതിൽ നതിന്നുമാണ്.  
കെതിഞ്ഞ അഞ്ചു വര്ഷസത് ഊര്ജ് ലഭത്യത 
െംബന്ധതിച വ തിശദംശങ്ങള് അനുബന്ം 5.27 
-ൽ നൽകതിയതിരതിക്കുന്നു. 

പട്ഥിേ 5.14
2017 ആഗസ്റ്റ് 31 അനുസരഥിച്ചുള്ള ഇന്ത്യയടെ ടമയാത്ം സ്ഥയാപഥിതകശഷഥി

ഊർജ്ജം

30.9.2015 
അനുസരഥിച്ചുള്ള  

സ്ഥയാപഥിത
കശഷ ഥി

(ടമ.വയാ.)

ടമയാത്ം 
സ്ഥയാപഥിത

കശഷ ഥിയടെ
ശതമയാനം

30.9.2016 
അനുസരഥിച്ചുള്ള  

സ്ഥയാപഥിത
കശഷ ഥി

(ടമ.വയാ.)

ടമയാത്ം 
സ്ഥയാപഥിത

കശഷ ഥിയടെ
ശതമയാനം

31.8.2017 
അനുസരഥിച്ചുള്ള  

സ്ഥയാപഥിത
കശഷ ഥി

(ടമ.വയാ.)

 ശതമയാനം

1 2 3 4 5 6 7

താപ്വദയുതതി 194,200.00 69.68 213,228.90 69.60 219,490.00 66.67

ജല ്വദയുതതി 42,283.00 15.17 43,112.43 14.07 44,653.00 13.56
ആണകവാര്ജ്ം 5,780.00 2.07 5,780.00 1.89 6,780.00 2.06
പുനരാവര്ത്ക 
ഊര്ജ്ം 

36,471.00 13.08 44,236.92 14.44 58,303.00 17.71

ആടേ 278,734.00 100.00 306,358.25 100.00 329,226.00 100.00
 അവലംബം: കക� ഇലക്ട്രതിെതിറ്റതി അകതാറതിറ്റതി(CEA)

പട്ഥിേ  5.15
2017 ആഗസ്റ്റ് 31 അനുസരഥിച്ചുള്ള ഇന്ത്യയടെ ടമയാത്ം സ്ഥയാപഥിത കശഷഥി

കമഖല സ്ഥയാപഥിതകശഷ ഥി(ടമ.വയാ.) ശതമയാനം (ശതമയാനം)
െംസ്ാനകമഖല 8,1652 24.8
കക�കമഖല 102,933 31.3
െത്വകാരത്യകമഖല 144,641 43.9
ആടേ 329,226 100

                അവലംബം: കക� ഇലക്ട്രതിെതിറ്റതി അകതാറതിറ്റതി (CEA)
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കബയാക്് 5.11
പതഥിമൂന്യാം പഞ്വത്ര പദ്ധതഥി - ഊർജ്ജ കമഖല - സമീപന കരഖ

i    പതതിമൂന്നാം പദ്ധതതിക്ാലത്് ജല്വദയുതതി, ൌകരാര്ജ്ം, കാറ്റതിൽ നതിന്നുള്ള ഊര്ജ്ം എന്നതിവയതിലൂസെ 
ആഭത്യന്ര ഊര്കജ്ാത്പാദന കശഷതി വതികെതി്പെതിക്കുകയാണ് ലക്ഷത്യം.

iii   പ്രെരണവം  വതിതരണവം, പ്രകതത്യകതിച് ഉയര്ന്ന കവാള്കട്ടജ് െംകപ്രക്ഷണ പാതകള്, ഗണത്യമായതി 
ശക്തതിസ്പെടുത്വാന് ലക്ഷത്യമതിടുന്നു.

Iii   എലൊ ഭവനങ്ങളതിലും ്വദയുതതി
iv  പതതിമൂന്നാം പദ്ധതതിക്ാലത്്, വന്കതാതതിലുള്ള ൌകരാര്ജ് ്വദയുതതി ഉത്പാദനം ഗണത്യമായതി 

വര്ദ്ധതിക്കും. സെറുകതിെ ഉത്പാദന കശഷതിക്്  സ്റാന്ഡ്-എകലാണതിൽ  നതിന്നും ഗ്തിഡ് ബന്ധതിത 
െതിസ്റത്തികലക്് ഒരു മാതൃകാപരമായ മാറ്റം  ആവശത്യമാണ്.

v   നതിലവതിൽ  പാെകത്തിന ഗണത്യമായ ഉദത്വമനമുള്ള വാതകങ്ങകളയും ഇന്ധനസത്യും ആശ്രയതിക്കുന്ന 
വരീടുകള്ക്് ശുദ്ധ ഇന്ധനങ്ങളതികലക്്  മാറുന്നതതിന് പദ്ധതതി ആസൂ്ണം സെയ്യും.

കബയാക്് 5.12
കേരളം – സമ്പൂർണ് കവദയുത സംസ്ഥയാനം

വതികെനത്തിസറെയും പുകരാഗതതിയുകെയും കാരത്യത്തിൽ എക്പൊഴും കകരളം രാജത്യസത് മറ്റ് െംസ്ാനങ്ങള്ക്് 
മാതൃകയാണ്.  െംസ്ാനസത് എലൊ വരീടുകള്ക്കും ്വദയുതതി എന്ന ലക്ഷത്യം കകരളം ഇക്പൊള് 
കനെതിയതിരതിക്കുന്നു.  ഒന്നരലക്ഷം അകപക്ഷകര്ക്് ്വദയുതതി നൽകതി സകാണ്് െമ്പൂര്ണ് ്വദയുതതി 
െംസ്ാനമായതി 2017 സമയ് 29 ന് കകരളം മാറതി.

നതിബതിഡ വനങ്ങളതിൽ താമെതിക്കുന്ന 150 പട്ടതികവര്ഗ് കുടുംബങ്ങള് ഉള്സ്പെസെ 1,000 കുടുംബങ്ങള് ഒെതിസക 
മുഴുവന് കുടുംബങ്ങള്ക്കും െംസ്ാന ്വദയുത കബാര്ഡ് ്വദയുതതി ലഭത്യമാക്തി.  വനംവകു്പെതിസറെ അനമതതി 
ലഭത്യമലൊത്തതിനാലും കകാെതതികളതിൽ കകെ് നതിലനതിൽക്കുന്നതതിലുമാണ്  കമൽ സൂെതി്പെതിച കുടുംബങ്ങള്ക്് 
്വദയുതതി നൽകാന് കെതിയാത്ത്.

കകരളത്തടിടറെ  ഊര്ജ 
കമഖലയടിടല ടപ്ാജക്ഷനുകള്
സെന്ട്രൽ ഇലക്ട്രതിക് അകതാറതിറ്റതി നെത്തിയ 
19-ാം ഇലക്ട്രതിക് പവര് െര്കവ പ്രകാരം 
കകരളത്തിസറെ അടുത് 10 വര്ഷകത്ക്് 
ഊര്ജ് ഉപകഭാഗം 2017-18 ൽ 25,480 
മതിലത്യണ്  യൂണതിറ്റും (മതിലത്യണ് യൂണതിറ്റ്, 1 
യൂണതിറ്റ്= 1 കതികലാ വാട്ട് ഹവര്), 2020-21 ൽ 
29,924 മതിലത്യണ്  യൂണതിറ്റും, 2023-24 ൽ 34,393 
മതിലത്യണ്  യൂണതിറ്റും  2026-27 ൽ 38756 മതിലത്യണ്  
യൂണതിറ്റുമാണ് കണക്ാക്തിയതിട്ടുള്ളത്. ഈ 
െര്കവ കണക്തിസലടുത്ാൽ, 10 വര്ഷത്തിന് 

കശഷം കകരളത്തിസറെ ്വദയുതതി ഉപകഭാഗം  
നതിലവ തിസല ഉപകഭാഗസത്ക്ാള് 52 ശതമാനം  
കൂടുതലായതിരതിക്കും.

ഊര്ജ കമഖലയടിടല 
ഏജന്സടികളുടെ പ്വര്ത്തന 
കനട്ം 

കകരള െംസ്ാന ്വദയുതതി കബാര്ഡ് ല തിമതിറ്റഡ്, 
അനര്ട്ട്, ഇലക്ട്രതിക്ൽ ഇന്സ്ക്െകററ്റ്, 
എനര്ജതി മാകനജ്സമറെ് സെറെര് എന്നരീ നാല് 
ഏജന്െതികള് മുകഖനയാണ് മുഖത്യമായും 
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കകരളത്തിൽ ഊര്ജ് വ തികെന പ്രവര്ത്നങ്ങള് 
നെ്പെ തിലാക്തി വരുന്നത്. ഈ വകുപ്പുകളുസെ 
12-ാം പഞ്വൽെര പദ്ധതതിയതികലയും 
2017-18 വര്ഷസത്യും വ തിഹതിതം, സെലവ്, 
സെലവ് ശതമാനം  എന്നതിവ   പട്ഥിേ 5.17 -ൽ 
സകാടുത്തിരതിക്കുന്നു. 
 

2017-18 വര്ഷസത് വാര്ഷ തിക 
പദ്ധതതിയതിൽ 162,929.00 ലക്ഷം രൂപയാണ് 
ഊര്ജ്കമഖലയ്കായതി വകയതിരുത്തിയതിരതിക്കുന്നത്.  
2017 ഒക്കൊബര് 20 -ൽ റതിക്പൊര്ട്ട് സെയ്  
ആസക സെലവ് 48.06 ശതമാനമാണ്.  
വാര്ഷ തിക പദ്ധതതിയതിൽ 156,525.00 ലക്ഷം 
രൂപ സക.എെ്.ഇ.ബ തി ല തിമതിറ്റഡതിനം 4,830.00 

ചഥിത്ം 5.8
ടമയാത്ം സ്ഥയാപഥിത കശഷഥി

2107.96

718.46

75.42 59.28

ജല ്വദയുതതി 

താപം

കൊളാര്

കാറ്റ്

      അവലംബം: ടക.എസ്.ഇ.ബടി.എൽ. 

പട്ഥിേ 5.16
2016-17 ടല സ്ഥയാപഥിത കശഷഥി വർദ്ധന

ക്രമ 
നമ്പർ ഊർജ്ജ പദ്ധതഥിയടെ കപര് സ്ഥയാപഥിത കശഷ ഥി 

(ടമഗയാവയാട്്)
1 സവള്ളത്തൂവൽ 3.60
2 ൌകരാര്ജ്ം സക.എെ്.ഇ.ബ തി.എൽ, 

എെയാര്
1.25

3 ൌകരാര്ജ്ം സക.എെ്.ഇ.ബ തി.എൽ, 
സകാലെകങ്ാെ്

1.00

4 ബാരാകപാള് കൊളാര്  കനാൽ 
ബാങ്്, സക.എെ്.ഇ.ബ തി.എൽ

3.00

5 ബാരാകപാള് കൊളാര്  കനാൽ കൊ്പെ്, 
സക.എെ്.ഇ.ബ തി.എൽ

1.00

6 അനര്ട്ട്, കുെൽമന്ം 2.00
7 അ്ലത്റ ൌകരാര്ജ്പാര്ക്് 36.00
8 (െതിയാൽ)- അഡതിഷണൽ 7.18

ആടേ 55.03

                അവലംബം: കട.എസ്.ഇ.ബടി.എൽ.
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ലക്ഷം രൂപ അനര്ട്ടതിനം 814.00 ലക്ഷം രൂപ 
എനര്ജതി മാകനജ്സമറെ് സെറെറതിനം 760.00 
ലക്ഷം രൂപ ഇലക്െതിക്ൽ ഇന്്ക്െകററ്റതിനം 
വകയതിരുത്തിയതിട്ടുണ്്.  ലൈാന് സ്യ്െതിൽ 
റതിക്പൊര്ട്ട് സെയ് പ്രകാരം, 2017 ഒക്കൊബര് വസര 
78,299.17 ലക്ഷം രൂപയാണ് സെലവെതിച തിട്ടുള്ളത്, 
അതായത് സമാത്ം വ തിഹതിതത്തിസറെ 48.06 
ശതമാനം.  ഇതതിൽ,  സക.എെ്.ഇ.ബ തി എൽ 
76,522.29 ലക്ഷവം (48.89 ശതമാനം), അനര്ട്ട് 
1,587.27 ലക്ഷവം (32.86 ശതമാനം), ഇ.എം.െതി 
186.91 ലക്ഷവം (22.96 ശതമാനം) ഇലക്െതിക്ൽ 
ഇന്്ക്െകററ്റ് 2.70 ലക്ഷവം (0.35 ശതമാനം) 
ഫണ്് 2017 ഒക്കൊബര് വസര സെലവെതിച തിട്ടുണ്്.

കകരള സംസ്ാന നവദയുതടി 
കബാര്ഡ്് ല ടിമടിറ്ഡ്്
(ടക.എസ.്ഇ.ബടി.എൽ)

കകരള െംസ്ാനത്തിസറെ വ തികെനത്തിന് 
കനതൃതത്വം നൽകുന്ന പ്രോന സ്ാപനമാണ് 
സക.എെ്.ഇ.ബ തി.എൽ. െംസ്ാനത്് 
്വദയുതതി ഉല്ാദനം, പ്രെരണം, 
വ തിതരണം എന്നതിവ സക.എെ്.ഇ.ബ തി.എൽ 
നതിര്വഹതിക്കുന്നു. ഗാര്ഹതികാവശത്യങ്ങള്ക്കും 
കാര്ഷ തികാവശത്യങ്ങള്ക്കുംകവണ് ്വദയുതതി 
താങ്ങാവന്ന വ തിലയ്ക് ഉപകഭാക്താക്ള്ക്് 
നൽകുക എന്നതാണ് പ്രഖത്യാപ തിത ലക്ഷത്യം.

്വദയുതതി ആക്െ് 2003 പ്രകാരം കക�െര്ക്ാര് 
നതിര്കദ്ശങ്ങള്ക്നസൃതമായതി കകരള െര്ക്ാര് 

G.O (MS) ന്ര് 37/2008/PD തരീയതതി 
25/09/2008 ഉത്രവ തിലൂസെ സക.എെ്.ഇ.ബ തി.
യുസെ എലൊ ആസ്തതികളും ബാേത്യതകളും 
െര്ക്ാരതികലക്് മാറ്റതി വ തിജ്ാപനം 
പുറസ്പെടുവ തിച്ചു.  അങ്ങസന െര്ക്ാരതികലക്് 
കണ്ടുസകട്ടതിയ ആസ്തതി ബാേത്യതകള് മുഴുവന് 
ഇന്ത്യന് ക്നരീെ് ആക്െ് 1956 പ്രകാരം 
രൂപരീകരതിച പൂര്ണ്മായും െര്ക്ാര് 
ഉെമസ്തയതിലുളള സക.എെ്.ഇ.ബ തി. ല തിമതിറ്റഡതിന് 
2011 ജനവരതി 14 -ന് ്ക മാറതി.

ഉല്ാദനം

വത്യാപാരതികള്, െത്വത� ഊര്കജ്ാൽ്പൊദകര് 
(ഐ.പ തി.പ തി), കക� ഉൽ്പൊദക നതിലയങ്ങള്, 
സക.എെ്.ഇ.ബ തി.എൽ എന്നതിവയതിലൂസെയാണ് 
െംസ്ാനത്തിസറെ ഊര്ജ്ാവശത്യം 
നതിറകവറ്റുന്നത്. സക.എെ്.ഇ.ബ തി യുസെ 
ഉെമസ്തയതിലുള്ള 35 ജല ്വദയുത നതിലയങ്ങളും, 
2 സതര്മൽ പവര് പ്ളാന്റുകളും, കഞ് തികക്ാടുള്ള 
ഒരു കാറ്റാെതി്പൊെവം നതിലവ തിലുണ്്.  2016-17 
-ൽ െത്വത� ്വദയുത കപ്രാജക്ടുകള് വ തിവ തിേ 
ക്ാതസ്സുകളതിൽ നതിന്നായതി 55.03 സമഗാവാട്ട് 
്വദയുതതി അേതിക സ്ാപ തിതകശഷ തിയുംആസക 
2,961.11 സമഗാവാട്ടതിൽ കെര്ക്കുകയുണ്ായതി.  
എൽ.െതി/എച്.െ തി കപ്രാെയുകമെ്സുകളുസെ 
ൌകരാര്ജ് നതിലയങ്ങളതിൽ നതിന്നും ലഭത്യമായ 
6.19 സമഗാവാട്ട് ്വദയുതതി ഗ്തിഡതികലക്് 
കൂട്ടതി കെര്ത്(കപ്രാെയുകമെ്െ് – ഒകര െമയം 
ഉല്ാദകരും ഉപകഭാക്താക്ളും). 
 

പട്ഥിേ 5.17
12-യാം പഞ്വത്ര പദ്ധതഥിയഥിടലയം 2017-18 വർഷടത്യം വ ഥിഹഥിതവം ടചലവേളും 

(രൂപ ലക്ത്ഥിൽ)

ക്രമ  
നമ്പർ വകുപ്്

12-യാം പഞ്വൽസര പദ്ധതഥി   
(2012-17) വയാർഷ ഥിേ പദ്ധതഥി 2017-18

വ ഥിഹഥിതം ടചലവ്
ടചലവ് 
ശതമയാ-
നത്ഥിൽ

വഥിഹഥിതം
ടചലവ്

(ഒേ്കെയാബർ 
2017 വടര)

ടചലവ് 
ശതമയാ-
നത്ഥിൽ

1 സക.എെ്.ഇ.ബ തി.എൽ 658,267 520,999 79.15 156,525.00 76,522.29 48.89
2 അസനര്ട്ട് 21,154 7,404 35.00 4,830.00 1,587.27 32.86

3 ഇ.എം.െതി 3,074 2,204 71.7 814.00 186.91 22.96
4 ഇലക്ട്രതിക്ൽ 

ഇന്സ്ക്െകററ്റ്
2,310 1,715 74.24 760.00 2.70 0.35

ആസക 684,805 532,323 77.73 162,929.00 78,299.17 48.06 
  അവലംബം: പ്ാന്ക്പേസ്
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സാമ്പത്തിക അവല�ാകനം 2017, ലകരള സംസ്ാന ആസൂത്രണ ല�ാര്ഡ്  

സംസ്ാനത്ത് 
നടിര്മ്ാണത്തടിലടിരടിക്കുന്ന ജല 
നവദയുത പദ്ധതടികള്

െംസ്ാനസത് നതിര്മ്ാണത്തില തിരതിക്കുന്ന 
പ്രോന ജല ്വദയുതതി പദ്ധതതികളും അവയുസെ 
പ്രതരീക്ഷ തിക്കുന്ന പൂര്ത്രീകരണ മാെവം  
പട്ഥിേ 5.18 -ൽ നൽകതിയതിരതിക്കുന്നു.

പട്ഥിേ 5.18 -ൽ നതിന്ന്  മനസ്തിലാക്ാവന്നത് 
2017-18 വര്ഷം പൂര്ത്രീകരതിചത് ഒരു ജല 
്വദയുത പദ്ധതതി മാ്മാണ്. 2017-18 
-ൽ ഒന്നു കൂെതി പൂര്ത്രീകരതിക്കുസമന്ന് 
പ്രതരീക്ഷ തിക്കുന്നു.  നതിര്മ്ാണ പ്രവര്ത്നങ്ങള് 
നെന്നു സകാണ്തിരതിക്കുന്ന മറ്റു ജല ്വദയുതതി 
പദ്ധതതികളുസെ വ തിശദാംശങ്ങള് അനുബന്ം 5.28 
-ൽ നൽകതിയതിരതിക്കുന്നു.
 

നടിര്മ്ാണത്തടിലടിരടിക്കുന്ന 
സകൌകരാര്ജ പദ്ധതടികള്
െംസ്ാനത്് സക.എെ്.ഇ.ബ തി.എൽ സറെ 
നതിര്മ്ാണത്തില തിരതിക്ന്ന ൌകരാര്ജ് 
പദ്ധതതികളും അവയുസെ നതിലവ തിലുള്ള സ്തിതതിയും  
പട്ഥിേ 5.19 - ൽ കെര്ത്തിരതിക്കുന്നു.
 

കസാളാര് പാര്ക്്
കകരള െംസ്ാനത്തിനകത്ം പുറത്മായതി 
വ തിവ തിേ തരത്തിലുള്ള ൌകരാര്ജ് പദ്ധതതികളുസെ 
വ തികെനത്തിനായതി കൊളാര് എനര്ജതി 
കകാര്്പെകറഷന് ഓഫ് ഇന്ഡത്യ (SECI) യുമായതി 
സക.എെ്.ഇ.ബ തി.എൽ 2015 സഫബ്രുവരതി 18-ന് 
കരാറതികലര്സ്പെട്ടതിട്ടുണ്്.  കാെര്കഗാഡ് 200 
സമഗാവാട്ട് കശഷ തിയുള്ള കൊളാര് പാര്ക്് 
സ്ാപ തിക്കുന്നതതിനള്ള സപ്രാക്പൊെൽ മതിനതിെ്ട്രതി 
ഓഫ് റതിന്യൂവബ തിള് എനര്ജതി (MNRE) 2015 മാര്ച്   
19 -ന് തതത്വത്തിൽ അംഗരീകരതിച്ചു.  കാെര്കഗാഡ് 
ജതിലെയതിസല അ്ലത്റ, കതിനാലൂര്, കരതിന്ളം, 
്പകവല തി്ക്, മരീഞ്് വ തികലെജുകളതിൽ 200 
സമഗാവാട്ട് കശഷ തിയുള്ള  കൊളാര്പാര്ക്് 
സ്ാപ തിക്കുന്നതതിനായതി കകരളാ െര്ക്ാര് 
ഭരണാനമതതി നൽകതിയതിട്ടുണ്്.  കകരളത്തിൽ 
ഈ പദ്ധതതി നെ്പൊക്കുന്നതതിനായതി കൊളാര് 
എനര്ജതി കകാര്്പെകറഷന് ഓഫ് ഇന്ത്യയും 
സക.എെ്.ഇ.ബ തി.എല്ലും െംകയാജതിച് കൊളാര് 
പവര് പാര്ക്് സഡവല്പെര് (SPPD) എന്ന 
കജായതിറെ് സവഞ്ത്വര് ക്നതിക്് കകരള െര്ക്ാര് 
അനമതതി നൽകതിയതിട്ടുണ്്. എെ്.പ തി.പ തി.ഡതി 2016 
ജനവരതി  15 ന് െംകയാജതി്പെ തിച്ചു.സക.എെ്.ഇ.ബ തി.
എൽ നതിന്നും 50 ശതമാനം ഓഹരതി മൂലേനമായ 
50 ലക്ഷം രൂപ, കജായതിറെ് സവഞ്ത്വര് ക്നതിയ്ക് 
്കമാറതിയതിട്ടുണ്്. 200 സമഗാവാട്ടതിൽ, 50 

പട്ഥിേ 5.18
  നഥിർമ്യാണം പുകരയാഗമഥിക്കുന് സംസ്ഥയാനടത് പ്ധയാന ജല കവദയുത പദ്ധതഥിേള്

ക്രമ 
നമ്പർ പദ്ധതഥിയടെ കപര് സ്ഥയാപഥിത കശഷ ഥി 

(ടമ.വയാ)
പ്തീക് ഥിക്കുന് 
പൂർത്ീേരണ മയാസം

1 കതാട്ടതിയാര് എച്.ഇ.പ തി 40 ജൂണ് 2020
2 സെങ്കുളം  ഓസമെകറെഷന് പദ്ധതതി 85 എം.യു ജൂണ് 2020
3 ൊത്ന്കകാട്ടു നെ II എെ്.എച്.ഇ.പ തി 6 നവംബര് 2019
4 കക്യം  എെ്.എച്.ഇ.പ തി 3 സഫബ്രുവരതി 2018
5 സപരുംകന്നരുവ തി എെ്.എച്.ഇ.പ തി 6 കമ്രീഷന് സെയ്ത 

(23.10.17)
6 സപരതിങ്ങൽകുത്് എെ്.എച്.ഇ.പ തി 24 സമയ് 2018
7 ഭൂതത്ാന്സകട്ട് എെ്.എച്.ഇ.പ തി 24 ഡതിെംബര് 2018
8 അ്പെര് കലൊര് 2 ഓഗെ്റ്റ് 2018
9 പള്ളതിവാെൽ എസൈ്റ്റന്ഷന് 60 ഡതിെംബര് 2020

അവലംബം: ടക.എസ്.ഇ.ബടി. എൽ
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അദ്ധ്യായം 5, പശ്യാത്തല സൗകരധ്ം

സമഗാവാട്ട് നെ്പെ തിലാക്ാന് 2015 ഒക്കൊബര് 
29 ന് ഏൽ്പെ തിക്കുകയും, 50 സമഗാവാട്ട് 
്വദയുതതി ഗ്തിഡമായതി കെര്ക്കുകയും സെയ്ത. 
ഇതതിൽ 14 സമഗാവാട്ട് ഈ വര്ഷം ഗ്തിഡമായതി 
ബന്ധതി്പെ തിച തിരതിക്കുന്നു. എന്നതിരുന്നാലും, 
പാര്ക്തിന് വ തിഭാവനം സെയ്തിരുന്ന സമാത്ം 
വ തിെ്തൃതതിയതിൽ (500 ഏക്റതിസറെ) കുറവണ്ായതി. 
തന്മൂലം പദ്ധതതിയതിൽ നതിന്ന് പ്രതരീക്ഷ തിച സമാത്ം 
ൌകരാര്ജ് ഉല്ാദനത്തിൽ ആനപാതതികമായ 
കുറവ് ഉണ്ാകും.

ഊര്ജ ഉപകഭാഗത്തടിടറെ രരീതടി 
കകരളത്തിൽ സമാത്ം  ്വദയുത 
ഉപകഭാഗത്തിസറെ 51.18 ശതമാനം  ഗാര്ഹതിക 
കമഖലയതിലാണ്. ഗാര്ഹതിക ഉപകഭാക്താക്ളതിൽ 

നതിന്നുളള വരുമാനം സമാത്ം വരുമാനത്തിസറെ 
35.82 ശതമാനമാണ്.  ഗാര്ഹതിക ്വദയുതതി 
ഉപകഭാക്താക്ളുസെ എണ്ത്തിൽ 2.70 
ശതമാനത്തിലേതികം വര്ദ്ധനവണ്ായതി.  
ഗാര്ഹതിക ഉപകഭാക്താക്ളുസെ എണ്ം  
2015-16-സല 9,124,747-ൽ നതിന്ന് 2016-17-ൽ 
9,371,285 ആയതി വര്ദ്ധതിച്ചു.  2016-17-ൽ  
1,103,587 ലക്ഷം രൂപക്കുളള 20,087 മതിലത്യന് 
യൂണതിറ്റ് ്വദയുതതി (െംസ്ാനത്തിനകത്)് 
വ തിൽക്കുകയുണ്ായതി.  ഇത് മുന് വര്ഷസത് 19,325 
മതിലെത്യണ് യൂണതിറ്റതിസനക്ാള് 762 മതി.യൂണതിറ്റതിസറെ 
വര്ദ്ധനവാണ് കാണതിക്കുന്നത്.    2012-13 മുതൽ 
2016-17 വസരയുള്ള ്വദയുതതി ഉപകയാഗത്തിസറെ 
വ തിശദാംശങ്ങള്  പട്ഥിേ 5.20 -ലും  
2016-17-സല ഊര്ജ് ഉപകഭാഗ രരീതതിയുസെയും 
വരുമാനത്തിസറെയും കണക്് അനുബന്ം 
5.29-ലും  സകാടുത്തിരതിക്കുന്നു. 

പട്ഥിേ 5.19
 നഥിർമ്യാണത്ഥിലഥിരഥിക്കുന് സൗകരയാർജ്ജ പദ്ധതഥിേള്

ക്രമ 
നമ്പർ പദ്ധതഥിേള് കശഷ ഥി (േഥി വയാ) നഥിലവ ഥിലുള്ള സ്ഥഥിതഥി

1 ഏറ്റുമാനൂര് 1,000 പ്രവര്ത്നം പുകരാഗമതിക്കുന്നു
2 മുവാറ്റുപുെ 1,250 പ്രവര്ത്നം പുകരാഗമതിക്കുന്നു
3 കപാത്ന്കകാെ് 2,000 പ്രവര്ത്നം പുകരാഗമതിക്കുന്നു
4 പരീരുകമെ് 500 പ്രവര്ത്നം പുകരാഗമതിക്കുന്നു
5 കുറ്റതിപ്പുറം 500 പ്രവര്ത്നം പുകരാഗമതിക്കുന്നു
6 സപാന്നാനതി 500 പ്രവര്ത്നം പുകരാഗമതിക്കുന്നു
7 സനന്ാറ 1,500 പ്രവര്ത്നം പുകരാഗമതിക്കുന്നു
8 സകാട്ടതിയം 500 സെന്ഡര് പ്രക്രതിയയതിൽ
9 ്മലാട്ടതി 1,000 സെന്ഡര് പ്രക്രതിയയതിൽ
10 കപരുംകന്നരുവ തി 450 സെന്ഡര് പ്രക്രതിയയതിൽ
11 ഐ പ തി ഡതി എെ് (ൌത്്, സെന്ട്രൽ & 

കനാര്ത്്)
1,120 സെന്ഡര് പ്രക്രതിയയതിൽ

12 ഡതിെ്ട്രതിബ്യൂഷന് സകട്ടതിെങ്ങളുസെ മുകളതിൽ 
റൂഫ്കൊ്പെ്

460 പ്രവര്ത്നം പുകരാഗമതിക്കുന്നു  
പൂര്ത്രീകരണ ഘട്ടത്തിലാണ്

13 ട്രാന്സ്തിഷന് സകട്ടതിെങ്ങളുസെ മുകളതിൽ റൂഫ് 
കൊ്പെ്

910 പ്രവര്ത്നം പുകരാഗമതിക്കുന്നു  
പൂര്ത്രീകരണ ഘട്ടത്തിലാണ്

14 8 െ്കൂളുകളതിൽ 5 കതി വാട്ട് റൂഫ് കൊ്പെ് പദ്ധതതി 40 സെന്ഡര് പ്രക്രതിയയതിൽ
15 ജതിലൊ പഞ്ായത്തിസറെ കരീെതിലുള്ള 

െര്ക്ാര് സകട്ടതിെങ്ങള്ക്് റൂഫ് കൊ്പെ് 
കൊളാര് പദ്ധതതികളുമായതി ബന്ധതി്പെ തിച് 
ഗ്തിഡ് നെ്പെ തിലാക്കുക

1,285.5 സെന്ഡര് പ്രക്രതിയയതിൽ

16 ചൂല തികശ്രതി, മാെക്ത്റ 1,500 റരീ - സെന്ഡറതിങ്ങ് പ്രക്രതിയ
  അവലംബം: കട.എസ്.ഇ.ബടി. എൽ
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സാമ്പത്തിക അവല�ാകനം 2017, ലകരള സംസ്ാന ആസൂത്രണ ല�ാര്ഡ്  

പട്ഥിേ 5.20 -ൽ നതിന്നും മനസ്തിലാക്ാവന്നത് 
കകരളത്തിസല ്വദയുത ഉപകയാഗം 
അസ്തിരമായ രരീതതിയതിലുള്ള 
വളര്ചയാസണന്നതാണ്. 

നവദയുകതാര്ജ ഉപകഭാഗം
കകരളത്തിസല ്വദയുകതാര്ജ് ഉപകഭാഗം 
2015-16 വര്ഷസത് 19,325 മതി.യു -ൽ 
നതിന്ന് 2016-17 വര്ഷം 20,453 മതി.യു. ആയതി 
വര്ദ്ധതിച്ചു.  5.84 ശതമാനം വര്ദ്ധനവാണ് 
ഇക്ലായളവ തിലുണ്ായത്. 2012-13 
മുതൽ 2016-17 വസരയുള്ള കകരളത്തിസല 
്വദയുകതാര്ജ് ഉപകഭാഗം, ചഥിത്ം 5.9 -ൽ 
നൽകതിയതിരതിക്കുന്നു.

സംസ്ാനത്തടിടറെ 
അടുത്ത പത്ത് വര്ഷടത്ത 
പ്തരീക്ഷടിക്ാവന്ന നവദയുത 
ഉപകയാഗം

പട്ഥിേ 5.21-ൽ െംസ്ാനത്തിസറെ അടുത് 
പത്് വര്ഷസത് പ്രതരീക്ഷ തിക്ാവന്ന ്വദയുത 
ഉപകയാഗം കാണതിച തിരതിക്കുന്നു.  സെന്ട്രൽ 
ഇലക്ട്രതിെതിറ്റതി അകതാറതിറ്റതിയുസെ 19-ാം 
ഇലക്ട്രതിക് പവര് െര്കവ്വ പ്രകാരം െംസ്ാനത്് 
നതിലവ തിസല ഉപകഭാഗത്തിൽ നതിന്ന് 2026-27-ൽ 
സകാകമെ്െത്യൽ കമഖലയതിൽ 74 ശതമാനവം 
ഗാര്ഹതിക കമഖലയതിൽ 60 ശതമാനവം വര്ദ്ധന 
ഉണ്ാവസമന്ന് വത്യക്തമാകുന്നു.
 

നവദയുതടി വാങ്ങൽ കരാര് (PPA)
ദക്ഷ തിണ കമഖലയുമായതി ബന്ധസ്പെട്ട കക� 
്വദയുതതി ഉൽ്പൊദന കക�ങ്ങളതിൽ നതിന്ന് 
വ തിശതിഷത്യ  എന്.െതി.പ തി.െതി, സനയ്�കവല തി 
ല തി്നേറ്റ്കകാര്്പെകറഷന് (എന്.എൽ.െതി.) 
എന്നതിവ തിെങ്ങളതിൽ നതിന്ന് ്വദയുതതി വാങ്ങുവാന് 
സക.എെ്.ഇ.ബ തി.എൽ കരാറതിൽ ഏര്സ്പെട്ടതിട്ടുണ്്.  
2016-17 ൽ ഇതതിൽ 235.38 സമഗാവാട്ട് 
ഊര്ജ്ം ആണവ ഊര്ജ്കസ്റഷനതിൽ 
നതിന്നും, 1,245.77 സമ.വാ ഊര്ജ്ം വ തിവ തിേ 
സതര്മൽ കസ്റഷനകളതിൽ നതിന്നുമാണ്. 
പാര്കരത്യതര ഊര്ജ് ക്ാതസ്സുകള് 
കപ്രാൽൊഹതി്പെ തിക്കുന്നതതിസറെ ഭാഗമായതി, അഗളതി 
(18.60 സമ.വാട്ട്), രാമക്ൽകമെ് (14.25 സമ.വാട്ട്) 
എന്നരീ കാറ്റാെതി ്വദയുതതി പദ്ധതതികളതിൽ നതിന്നും, 
സെറുകതിെ ജല ്വദയുത നതിലയങ്ങളായ മരീന്വലെം 
(3 സമ.വാ), ഇരുട്ടുകാനം (3 സമ.വാ.), കരതിക്യം 
(10.5 സമ.വാ), ഉള്ളൂങ്ൽ (7 സമ.വാ), ഇരുട്ടുകാനം 
(4.5 സമ.വാ.), മാങ്ളം മതിനതി ്ഹകരൈാ (0.11 
സമ.വാ.) എന്നതിവ തിെങ്ങളതിൽ നതിന്നും ്വദയുതതി 
വാങ്ങുവാന് സക.എെ്.ഇ.ബ തി.എൽ കരാര് 
ഒപ്പുസവച തിട്ടുണ്്.  കകാജനകറഷന് ലൈാറൊയ എം.പ തി.
എെ്. സ്റരീല തിൽ നതിന്ന് (10 സമ.വാട്ട്)  ്വദയുതതി 
വാങ്ങതി സകാണ്തിരതിക്കുന്നു.  ്വദയുതതി വാങ്ങൽ 
കരാറതിൽ ഏര്സ്പെട്ടതിട്ടുള്ള വ തിവ തിേ നതിലയങ്ങളും 
അവയുസെ വ തിഹതിതവം െംബന്ധതിച വ തിവരങ്ങള് 
അനുബന്ം 5.30 -ൽ സകാടുത്തിരതിക്കുന്നു. 

പ്സരണം
കൂടുതൽ ദൂരത്തിൽ ഉയര്ന്ന കവാള്കട്ടജുള്ള 
പ്രകതത്യകതിച് 110 സക.വ തി.കയാ അതതിലുപരതികയാ 
കവാള്കട്ടജുള്ള  ്വദയുതതി സമാത്മായതി 
എത്തിക്കുക എന്നതാണ് ്വദയുതതി 

പട്ഥിേ   5.20
കേരളത്ഥിടല കവദയുതഥി ഉപകഭയാഗം

വർഷം ടമയാത്ം കവദയുതഥി 
ഉപകയയാഗം (മഥി.യ).

വളർചയാ നഥിരക്്  
(ശതമയാനം)

1 2 3
2012-13 16,838
2013-14 17,454 3.65
2014-15 18,426 5.57
2015-16 19,325 4.88
2016-17 20,453 5.84

                       അവലംബം: ടക.എസ്.ഇ.ബടി. എൽ
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പ്രെരണത്തിലൂസെ അര്ത്ഥമാക്കുന്നത്.  
െംസ്ാനത്തിന് പുറത് നതിന്നും ്വദയുതതി 
സകാണ്ടു വരുന്നതതിനം അതതിസറെ ഫലപ്രദമായ 
വ തിതരണത്തിനം സമചസ്പെട്ട പ്രെരണ  ൌകരത്യം 
അതത്യാവശത്യമാണ്.  ഭൂമതി ഏസറ്റടുക്ല തിസല 
പ്രശ്നങ്ങള്, ്ലന് വല തിക്കുന്നതതിസല പ്രശ്നങ്ങള് 
എന്നതിവ മൂലം പ്രെരണ രംഗത്് ഉകദ്ശതിച പല 
പ്രവൃ ത്തികളും സെയ്ാന് കെതിഞ്ഞതിട്ടതിലെ.  മൂന്ന് 
110 സക.വ തി ഉപനതിലയങ്ങള്, ഏെ് 33 സക.വ തി 
ഉപനതിലയങ്ങള്  കമ്രീഷന് സെയ്ൽ,  143.43 
കതികലാമരീറ്റര് നരീളത്തിൽ 33 സക.വ തി്ലന് 

ഉള്സ്പെസെയുള്ള ്ലനകളും പൂര്ത്തിയാക്ാനം, 
പുതതിയ ഉപനതിലയങ്ങള് ഉള്സ്പെസെ  498.8 
എം.വ തി.എ കശഷ തി വര്ദ്ധതി്പെ തിക്ൽ എന്നരീ കനട്ടങ്ങള് 
്കവരതിക്കുവാന്  2016-17 കാലയളവ തിൽ 
പ്രെരണ വ തിഭാഗത്തിന് കെതിഞ്ഞതിട്ടുണ്്. 

കകരളത്തിസറെ പ്രെരണ െംവ തിോനം 
െംബന്ധതിച വ തിവരങ്ങള് അനുബന്ം 5.31-ലും 
5.32  -ലും നൽകതിയതിരതിക്കുന്നു.   
െംസ്ാനത്തിസറെ ഊര്ജ്കമഖലയതിൽ 
പ്രെരണ വ തിഭാഗത്തിസറെ ദരീര്ഘകാല 

ചഥിത്ം 5.9
ടമയാത്ം സ്ഥയാപഥിത കശഷഥി

      അവലംബം: ടക.എസ്.ഇ.ബടി.എൽ. 

പട്ഥിേ   5.21
കേരളത്ഥിടല കവദയുതഥി ഉപകഭയാഗം

വഥിഭയാഗം 2017-18 2020-21 2023-24 2026-27
2017-18 ടന 
അകപക് ഥിച് 
വർദ്ധന %  

ഗാര്ഹതികം 11,123 13,098 15,293 17,805 60
വാണതിജത്യം 3,689 4,497 5,399 6,414 74
വത്യവൊയം 4,344 4,715 5,086 5,450 25
കൃഷ തി 313 339 365 391 25
സമാത്ം  പ്രദാനം 1,380 1,601 1,839 2,086 51
സതരുവ വ തിളക്കുകള് 428 513 605 703 64
സപാത വാട്ടര് വര്ക്് 392 437 484 534 36
സറയതിൽസവ  ട്രാക്ഷന് 231 260 292 335 45
ആടേ 21,900 25,460 29,363 33,718 54

       അവലംബം: കക� ഇലക്ട്രടിസടിറ്ടി അകതാറടിറ്ടിയുടെ 19-ാം ഇലക്ട്രടിക്് പവര് സര്ടവ
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പദ്ധതതിയായ ട്രാന്െ്ഗ്തിഡ് 2.0 രൂപരീകരതിക്ാനം 
ഫണ്് അനവദതിക്ൽ അെക്മുള്ള െര്ക്ാര് 
അനമതതി ലഭത്യമാക്ാനം കെതിഞ്ഞതാണ് ഈ 
കാലയളവ തിസല പ്രോന കനട്ടം.  ട്രാന്െ്ഗ്തിഡ് 
2.0 പദ്ധതതി   തയ്ാറാക്ാനം അത് കക� 
ഊര്ജ്മ�ാലയത്തിസറെ ദരീര്ഘകാല പ്രെരണ 
പദ്ധതതിയുമായതി ബന്ധസ്പെടുത്ാനം കെതിഞ്ഞത് 
െംസ്ാനത്് പ്രെരണ കമഖലയതിൽ ഉണ്ായ 
പ്രോന വ തികെനമാണ്.  െണ്ഢതിഗഡ്തിസല 
റായ്ഗറതിൽ നതിന്നും തമതിെ്നാെതിസല പുഗളൂരതിൽ 
എത്തി നതിൽക്കുന്ന എച്.വ തി.ഡതി.െതി (്ഹ 
കവാള്കട്ടജ് ഡയറക്െ് കററെ്) ല തിങ്തിൽ നതിന്നും 
തൃശ്ശൂര് മാെക്ത്റയതികലക്് 2,000 സമഗാവാട്ട് 
എച്.വ തി.ഡതി.െതി ല തിങ്് സ്ാപ തിക്കുന്നതതിനള്ള 
ശ്രമങ്ങള് ഭാവ തിയതിൽ െംസ്ാനത്തിസറെ 
ഊര്ജ്സുരക്ഷ ഭദമാക്കുന്നതതിന് 
െഹായതിക്കുകയും നാഷണൽ ഗ്തിഡതിസല നതിരക്് 
ഒെതിവാക്ാന് കെതിയുകയും സെയ്യും.  ഇെമണ്, 
സകാച തി ്ലന് പ്രവര്ത്തികള് 19 മാെസത് 
ഇെകവളയ്ക് കശഷം പുനരാരംഭതിക്ാന് കെതിഞ്ഞതം 
പ്രെരണ വ തിഭാഗത്തിസറെ പ്രോന കനട്ടമാണ്. 
 

ട്രാന്സ്ഗ്ടിഡ്് 2.0
ഗുണനതിലവാരമുള്ളതം വ തിശത്വെതിക്ാവന്നതമായ 
ഊര്ജ് പ്രെരണം ദരീര്ഘകാലകത്ക്് 
െംസ്ാനത്് ൊേത്യമാക്കുക എന്നതാണ് 

ട്രാന്െ്ഗ്തിഡ് 2.0 പദ്ധതതിയുസെ ലക്ഷത്യം. 
5 വര്ഷകത്യ്ക് 6,375 കകാെതി രൂപ സെലവ് 
കണക്ാക്കുന്ന ട്രാന്െ്ഗ്തിഡ് 2.0 പദ്ധതതിയ്ക് 
െര്ക്ാര് ഭരണാനമതതി നൽകതിയതിട്ടുണ്്.  രണ്് 
പ്രോന ഘട്ടങ്ങളതിലായതി ട്രാന്െ്ഗ്തിഡ് 2.0 
പദ്ധതതി പൂര്ത്രീകരതിക്ാനാണ് ആസൂ്ണം 
സെയ്തിരതിക്കുന്നത്. മസറ്റാരു ഘെകമായതി 
കക�െര്ക്ാരതിസറെ ൊ്ത്തിക 
െഹായകത്ാടുകൂെതി ഗ്രീന് കകാറതികഡാര്എന്ന 
പദ്ധതതിയും ട്രാന്െ്ഗ്തിഡതികനാടു കൂെതി 
കെര്ത്തിട്ടുണ്്.  ട്രാന്െ്ഗ്തിഡ്  പദ്ധതതിയ്കായതി 
കതിഫ്ബ തിയതിൽ നതിന്ന് 5200 കകാെതി രൂപയുസെ 
അംഗരീകാരം ലഭതിച തിട്ടുണ്്.  ൌകരാര്ജ്ത്തിൽ 
നതിന്നും കാറ്റതിൽ നതിന്നും ലഭത്യമാകുന്ന ഊര്ജ്ം 
പരമാവേതി പ്രകയാജനസ്പെടുത്ക എന്നതാണ് 
ട്രാന്െ്ഗ്തിഡതിറെകയും ഗ്രീന് കകാറതികഡാര് 
പദ്ധതതിയുകെയും െംകയാജനത്തിലൂസെ 
ലക്ഷത്യമതിടുന്നത്. (പട്ഥിേ 5.22).

ടമാത്തം സാകങ്തടിക വാണടിജ്യ 
(എ.റ്ടി.&സടി) നഷ്ങ്ങള്

 2016-17 വര്ഷം സമാത്ം ൊകങ്തതിക 
വാണതിജത്യ നഷ്ം 15.71 ശതമാനത്തിൽ നതിന്നും 
16.30ശതമാനം ആയതി വര്ദ്ധതിക്കുകയും 
പ്രെരണ വ തിതരണ നഷ്ം 13.93 ശതമാനം 

കബയാക്് 5.13
റഥിനയൂവബഥിള് എനർജഥി പ്യാന്

റതിന്യൂവബതിള് പര്കചെ് ഒബ്തികഗഷസറെ (ആര്.പതി.ഒ) കരീെതിൽ ഊര്ജ്മ�ാലയം പുറസ്പെടുവതിച 
താരതിഫ് കപാളതിെതിയുസെ ഭാഗമായതി ഓകരാ െംസ്ാനവം അവര്ക്ാവശത്യമായ ്വദയുതതിയുസെ ഒരു 
നതിശ്തിതഭാഗം ൌകരാര്ജ് നതിലയങ്ങളതിൽ നതിന്നും വാകങ്ങണ്തണ്്.  ഈ ആവശത്യം നതിറകവറ്റുന്നതതിനായതി 
െംസ്ാനങ്ങള്ക്് ൌകരാര്ജ്ം, കാറ്റ്, ബകയാഗത്യാെ് മുതലായവ ഉപകയാഗതിക്കുന്ന  ഊര്ജ്നതിലയങ്ങസള 
ആശ്രയതിക്ാവന്നതാണ്.  

കക� െര്ക്ാരതിസറെ പുതതിയ താരതിഫ് കപാളതിെതിയുസെ ഭാഗമായതി സക.എെ്.ഇ.ബതി.എൽ 2017-18 
-ൽ സമാത്ം ഉപകയാഗതിക്കുന്ന ്വദയുതതിയുസെ 14.25 ശതമാനം പുനരാവര്ത്ക ഊര്ജ്ത്തിൽ 
നതിന്നായതിരതിക്ണസമന്നും ഇതതിൽ 4.75 ശതമാനം ൌകരാര്ജ്വം, 9.5 ശതമാനം ൌകരാര്കജ്തരവം 
ആയതിരതിക്ണസമന്ന് നതിഷ്ക്ര്ഷതിക്കുന്നു. 2018-19 -ൽ ഇത് യഥാക്രമം 6.75 ശതമാനവം 10.25 ശതമാനവം 
ആയതിരതിക്കും.  പകൽ െമയം ഉപകയാഗതിക്കുന്ന ്വദയുതതിയുസെ 20 ശതമാനം മാ്മാണ് ഗ്തിഡതികലക്് 
നൽകാന് കെതിയുക.  അതായത് 2017-18 ൽ 878 മതിലത്യന് യൂണതിറ്റും, 2018-19 -ൽ 1,083 മതിലത്യണ്  
യൂണതിറ്റുമായതിരതിക്കും.
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ആയതി കുറയുകയും സെയ്ത. ഇന്ത്യയുസെ 
സമാത്ം ൊകങ്തതിക വാണതിജത്യ നഷ്ം 23.97 
ശതമാനമാണ്. ഇത് സൂെ തി്പെ തിക്കുന്നത് സമാത്ം 
ൊകങ്തതിക വാണതിജത്യ നഷ്ം  കുറച്ചു സകാണ്ടു 
വരുന്നതതിൽ മതികച കനട്ടം ്കവരതിക്ാന് 
സക.എെ്.ഇ.ബ തിയ്ക്കു കെതിഞ്ഞതിട്ടുണ്് എന്നതാണ്. 
കകൊയ മരീറ്റര് മാറ്റതി സ്ാപ തിചതതിലൂസെയും, 
ഊര്ജ് കമാഷണം തെഞ്ഞതതിലൂസെയും പുതതിയ 
്ലനകളും ഉപകസ്റഷനകളും സ്ാപ തിച്ചും, 
ഉപട്രാന്സ്തിഷന് സമചസ്പെടുത്തിയും  എ.പ തി.
ഡതി.ആര്.പ തി പദ്ധതതിയതിലൂസെ വ തിതരണശംഖല 
സമചസ്പെടുത്തിയും ആധുനതികവൽക്രണം 
നെത്തിയും 2016-17 വര്ഷം  ഒെതിസക കുറച്ചു 
വര്ഷങ്ങളായതി  സമാത്ം ൊകങ്തതിക വാണതിജത്യ 
നഷ്ം സ്തിരമായതി  കുറയ്കാന് കെതിഞ്ഞു.  
കെതിഞ്ഞ അഞ്ചു വര്ഷമായുളളഎ.റ്റതി.&െതി നഷ്ം 
അനബന്ധം 5.33–ൽ സകാടുത്തിരതിക്കുന്നു. െതി&ഡതി 
നഷ്ങ്ങള് സനറ്റ് വര്ക്തിസല എലൊ നഷ്ങ്ങളും 
പ തിെതിസചടുക്ാന് കെതിയാത്തതിനാൽ, സമാത്ം 
ൊകങ്തതിക-വാണതിജത്യ നഷ്ങ്ങള് (എ.റ്റതി.&െതി) 
എന്ന ആശയം അവതരതി്പെ തിച്ചു. സനറ്റ് വര്ക്തിസല 
ൊകങ്തതികവം വാണതിജത്യപരവമായ നഷ്ങ്ങള് 
എ.റ്റതി.&െതി നഷ്ം പ തിെതിസചടുക്കുന്നു, ഇത് 
െതിസ്റത്തിസല സമാത്ം നഷ്ങ്ങളുസെ യഥാര്ത്ഥ 
സൂെകമാണ്. കെതിഞ്ഞ അഞ്ചു വര്ഷമായതി, 
സമാത്ം ൊകങ്തതിക വാണതിജത്യ (എ.റ്റതി.&െതി) 
നഷ്ത്തിലും പ്രെരണ വ തിതരണ നഷ്ത്തിലും 
ഉണ്ായതിട്ടുള്ളപ്രവണത ചഥിത്ം 5.10 -ൽ 
സകാടുത്തിരതിക്കുന്നു. 

2012-13 മുതൽ 2016-17 വസര പ്രെരണ 
വ തിതരണ നഷ്ം 1.365 ശതമാനം ആയതി കുറഞ്ഞു.

വടിതരണം
വ തിതരണ വ തിഭാഗത്തിൽ, 59,252 കതികലാമരീറ്റര് 
11 സക.വ തി. ്ലനകള്, 277422 കതികലാ മരീറ്റര് 
എൽ.െതി. ്ലനകള്,  75,579 എണ്ം വ തിതരണ 
ട്രാന്െ്കഫാര്മറുകളും ഉണ്്.  2016-17 
ൊ്ത്തിക വര്ഷം 462,237 െര്വരീെ് 

കണക്ഷനകള് (400,000 എണ്മാണ്  
ലക്ഷത്യമതിട്ടത)് 1,844.4 കതി.മരീ. 11 സക.വ തി 
്ലനകള് (3050 കതി.മരീ. ആണ് ലക്ഷത്യമതിട്ടത)്  
5,356.71 കതി.മരീ. എൽ െതി ്ലനകള് 
(3,500 കതി.മരീ. ആണ് ലക്ഷത്യമതിട്ടത)് എന്നതിവ 
കമ്രീഷന് സെയ്ത.  2016-17 -ൽ വ തിതരണ 
വ തിഭാഗത്തിൽ ലക്ഷത്യമതിട്ടതിരുന്ന അെതിസ്ാന 
ൌകരത്യങ്ങളും കനട്ടങ്ങളും അനുബന്ം 5.34 -ൽ 
സകാടുത്തിരതിക്കുന്നു. 

പുന:സംഘെടിപ് ടിച 
ത്വരടിത ഊര്ജ വടികസന 
നവരീകരണ പദ്ധതടി 
(ആര്-എ.പടി.ഡ്ടി.ആര്.പ ടി)

ഈ പദ്ധതതിയുസെ പ്രാകയാജകര് ഭാരത 
െര്ക്ാരും പദ്ധതതിക്ാവശത്യമായ ഫണ്് 
വ തിതരണം സെയ്യുന്നത്-പവര്-ഫതിനാന്െ് 
കകാര്്പെകറഷനമാണ്(പ തി.എഫ്.െതി).
ഊര്ജ്പ്രാകയാജകര്ക്് ശക്തമായ വ തിവര 
ൊകങ്തതിക പശ്ാത്ല ൌകരത്യങ്ങള് 
പ്രകതത്യകതിച് ഡാറ്റാ സെറെര്, ്വഡ് ഏരത്യ സനറ്റ്  
വര്ക്് എന്നതിവ ഒരുക്കുക എന്നതാണ് ഈ 
പദ്ധതതിയതിസല പാര്ട്ട് എ സകാണ്് ഉകദ്ശതിക്കുന്നത്. 
സക.എെ്.ഇ.ബ തി യതിൽ ഈ പദ്ധതതിയുസെ 
പുകരാഗതതി താസെ ചുരുക്തി നല്കതിയതിരതിക്കുന്നു.

 
1. ഡയാറ്റയാടസറെർ:  സക.എെ്.ഇ.ബ തി 
യുസെ കംപ്യൂട്ടര് അേതിഷ് തിതകപ്രാഗ്ാമുകള് 
പ്രവര്ത്തിക്കുന്നതതിന് സെക്യൂരതിറ്റതി െതിസ്റംെ്, 
സനറ്റ്�വര്ക്തിംഗ്, കസ്റാകറജ്, സെര്വര് 
ഉള്സ്പെസെ പൂര്ണ്മായും െജ്മായ ഒരു 
ഡാറ്റാ സെറെര് തതിരുവനന്പുരസത് 
്വദയുതതി ഭവനതിൽ ആരംഭതിച്ചു.

2. കവഡ് ഏരഥിയയാ ടനറ്റ് വർക്്:  ്വഡ് 
ഏരതിയാ സനറ്റ് വര്ക്് സ്ാപ തിക്കുന്നതതിസറെ 
ഭാഗമായതി 680 ഇലക്ട്രതിക്ൽ സെക്ഷന് 

പട്ഥിേ   5.22
കേരളത്ഥിടല കവദയുതഥി ഉപകഭയാഗം

കവയാള്കട്ജ് ഉപനഥിലയങ്ങളുകെ കശഷ ഥി കലനുേള്   (സർേയൂട്് േഥി മീ)
400 സക വ തി 5 507
220 സക വ തി 24 1,965
110 സക വ തി 2,009

         അവലംബം: ടക.എസ്.ഇ.ബടി. എൽ
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ചഥിത്ം 5.10
(എ.റ്റഥി.&സഥി) നഷ്വം പ്സരണ വഥിതരണ നഷ്വം (ശതമയാനത്ഥിൽ)
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      അവലംബം: ടക.എസ്.ഇ.ബടി.എൽ.

ഓഫരീസുകള് ഡാറ്റാ സെര്വറുമായതി 
എം.പ തി എൽ.എെ് വ തി.പ തി.എന്.സനറ്റ് 
വര്ക്് വെതി ബന്ധതി്പെ തിച്ചു.  കശഷ തിക്കുന്ന 
ഇലക്ട്രതിക്ൽ സെക്ഷനകള്, ഇലക്ട്രതിക് 
െര്ക്തിളുകള്, ഡതിവ തിഷനകള് മുതലായവ 
ഡാറ്റാസെറെറുമായതി ബന്ധതി്പെ തിക്കുന്ന 
നെപെതികള് പുകരാഗമതിച്ചു വരുന്നു.

3.കേ�ീകൃത ഉപകഭയാക്തൃ കസവന കേ�ങ്ങള് 
(സഥി.സഥി.സഥി): കകാളുകള് ്കകാരത്യം 
സെയ്യുന്നതതിനം ഉപകഭാക്തൃ കെവനം ഉറപ്പു 
വരുത്ന്നതതിനം തതിരുവനന്പുരസത് 
്വദയുതതി ഭവനതിൽ ഉപകഭാക്തൃ കെവന 
കക�ങ്ങള് 2014 മുതൽ പ്രവര്ത്നം 
തെരുന്നു.  െംസ്ാനസത് വ തിവ തിേ 
ഇലക്ട്രതിക്ൽ സെക്ഷനകളതിലായതി ഏകകദശം 
28 കകാള് സെറെര് എസൈതിക്യൂട്ടതിവകള് 
ഉപകഭാക്താക്ളുസെ പരാതതികള്/
െംശയങ്ങള് ദൂരരീകരതിക്കുന്നതതിനായതി 
കമൽപറഞ്ഞ സെറെറുകളതിലായതി 
പ്രവര്ത്തിക്കുന്നു. കക�രീകൃത  ഉപകഭാക്തൃ 
കെവന കക�ത്തികലക്് 2015-16 വര്ഷം 
295,073 കകാളുകള് വരുകയും അതതിൽ 
248,069 പരാതതികള് രജതിസ്റര് സെയ്യുകയും 
സെയ്ത. പരാതതികള് രജതിസ്റര് സെയ്യുന്നതതിനം 
പരതിഹരതിക്കുന്നതതിനമായതി 680 ഇലക്ട്രതിക്ൽ 
സെക്ഷനകള് കക�രീകൃത ഉപകഭാക്തൃ 
കക�ങ്ങളുമായതി (െതി.െതി.െതി) ബന്ധസ്പെടുത്തി 
ഉപകഭാക്താക്ളുസെ ബ തില്ലുകള് എളു്പെത്തിൽ 
അെവാക്കുന്നതതിനായതി െതി.െതി.െതി യതിൽ 

കാഷ് സഡക്പൊെതിറ്റ് സമഷരീന് (െതി.ഡതി.എം) 
സ്ാപ തിച്ചു.  കകാര്്പെകററ്റ് ഉപകഭാക്താക്ളുസെ 
ബ തില്ലുകള് ഏകജാലക െംവ തിോനത്തിലൂസെ 
അെവാക്കുന്നതതിനായതി െതി.െതി.െതി-യതിൽ 
കകാര്്പെകററ്റ് െര്വരീെ് സെറെര് 
പ്രവര്ത്നമാരംഭതിച്ചു.

4. ടവബ് അധഥിഷ് ഥിത സ്വയം സഹയായങ്ങള്: ഇ 
കപയ്സമറെ്, ബ തിൽവ്യൂ , ഉപകഭാഗരരീതതി, മരീറ്റര് 
റരീഡതിംഗ് ഹതിസ്ററതി എന്നതിവ ഈ ഓണ്്ലന് 
കപാര്ട്ടൽ െംവ തിോനത്തിലൂസെ ൌകരത്യങ്ങള് 
ലഭത്യമാക്കുന്നു. ഉപകഭാക്തൃ കെവനത്തിനായതി 
680 ഇലക്ട്രതിക്ൽ സെക്ഷനകസള ഈ 
സവബ്്െറ്റുമായതി ബന്ധതി്പെ തിച തിരതിക്കുന്നു. 

    
 ആര്-എ.പ തി.ഡതി.ആര്.പ തി യുസെ പാര്ട്ട് 

ബ തി പ്രകാരം, 1078.3 കകാെതി രൂപയുസെ 
43 പദ്ധതതികള്ക്് അംഗരീകാരം 
ലഭതിച്ചു.  40 നഗരങ്ങളതിൽ 530.70 
കകാെതി രൂപ അെങ്ല തിലുള്ള പദ്ധതതികള് 
വകു്പെെതിസ്ാനത്തിൽ നെന്നു 
സകാണ്തിരതിക്കുന്നു. 2017 മാര്ച് 31 വസര 444.93 
കകാെതി രൂപയുസെ വര്ക്കുകള് പൂര്ത്തിയായതി. 
തതിരുവനന്പുരം, കകാെതികക്ാെ്, സകാച തി 
എന്നതിവ തിെങ്ങളതിസല 547.5 കകാെതി രൂപയുസെ 
പദ്ധതതികള് കെണ് കരീ അെതിസ്ാനത്തിൽ 
നെന്നു വരുന്നു.  2017 മാര്ച് 31 വസര 
456.16 കകാെതി രൂപയുസെ പ്രവൃത്തികള് 
പൂര്ത്രീകരതിച്ചു.   ഈ പദ്ധതതിയുസെ പ്രോന 
കനട്ടങ്ങള് ഇവയാണ്. 5 പുതതിയ 33 
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സക.വ തി െബ്കസ്റഷനകള് പൂര്ത്തികരതിച്ചു, 
നതിലവ തിസല 4 െബ്കസ്റഷനകളതിൽ കൂടുതൽ 
ട്രാന്െ്കഫാര്മറുകള് സ്ാപ തിച്ചു, 19 കതി.മരീറ്റര് 
33 സക.വ തി ഒ.എച് ്ലന് നതിര്മ്തിച്ചു, 9 
കതി.മരീറ്റര് 33 സക.വ തി യു.ജതി കകബ തിള് സ്ാപ തിച്ചു, 
1,629 കതി.മരീറ്റര് എച്.െ തി.ഒ.എച് ്ലന് 
നതിര്മ്തിച്ചു,  1,141 കതി.മരീറ്റര് എച്.െ തി.യു.ജതി 
കകബ തിള് സ്ാപ തിച്ചു, 629 കതി.മരീറ്റര് എച്.
െ തി റരീ കണ്ക്െറതിംഗ് നെത്തി,  89 കതി.മരീറ്റര് 
എച്.െ തി.എ.ബ തി.െതി െഥാപ തിച്ചു, 2846 എണ്ം 
വ തിതരണ ട്രാന്െ്കഫാര്മറുകള് സ്ാപ തിച്ചു, 
270 കതി.മരീറ്റര് എൽ.റ്റതി ്ലന് നതിര്മ്തിച്ചു, 
8,312 കതി.മരീറ്റര് എൽ.െതി റരീ കണ്ക്െറതിംഗ് 
നെ്പെ തിലാക്തി, 411 കതി.മരീറ്റര് എൽ.റ്റതി.എ.ബ തി.
െതി സ്ാപ തിച്ചു, 1,333,788 എണ്ം കകൊയകതാ 
സമക്ാനതിക്കലാ ആയ മരീറ്ററുകള് ഇലക്കട്രാ 
സ്റാറ്റതിക്് മരീറ്ററുകളാക്തി മാറ്റതി, 38,811 െ്ട്രരീറ്റ് 
്ലറ്റ് മരീറ്ററുകള് സ്ാപ തിച്ചു. 

സംകയാജടിത ഊര്ജ വടികസന 
പദ്ധതടി (ഐ.പടി.ഡ്ടി.എസ)്
നഗര പ്രകദശങ്ങളതിസല വ തിതരണ ൌകരത്യം 
സമചസ്പെടുത്ന്നതതിന് കക� െര്ക്ാരതിസറെ 
ഊര്ജജ മ�ാലയം ആവ തിഷ്ക്രതിച 
പദ്ധതതിയാണതിത്.  ഈ പദ്ധതതിയതിൽ, 33 സക.വ തി, 
66സക.വ തി െബ്കസ്റഷനകളുസെ നതിര്മ്ാണം, 
പവര് ട്രാന്െ്കഫാര്മറുകള്, ആര് & എം 
െബ്കസ്റഷന്, പുതതിയ 66 സക.വ തി, 33 സക.വ തി, 
11 സക.വ തി ഫരീഡറുകള്, 11 സക.വ തി ്ലന് റരീ 
കണ്ക്െറതിംഗ്, എബ തിെതി കകബ തിള്െ് (എച്െതി 
& എൽെതി), പുതതിയ 11 സക.വ തി യു.ജതി കകബ തിള്െ്, 
ഡതി.െ തി.ആറുകള് സ്ാപ തിക്ൽ, ഡതി.െ തി.
ആര്.കളുസെ കശഷ തി വര്ദ്ധതി്പെ തിക്ൽ, എച്.വ തി.ഡതി.
എെ്, മരീറ്ററതിംഗ്, ൌകരാര്ജ് നതിലയങ്ങള് 
എന്നതിവയാണ് ഉള്സ്പെടുത്തിയതിരതിക്കുന്നത്.  ഈ 
പദ്ധതതിയ്കായതി 100.95 കകാെതി രൂപ ലഭതിച തിട്ടുണ്്.  
അതതിൽ 6.51 കകാെതി രൂപ 2016-17-ൽ 
സെലവെതിച തിട്ടുണ്്. 

ദരീന് ദയാൽ ഉപാധ്യായ ഗ്ാമ 
കജ്യാതടി കയാജന
(ഡ്ടി.ഡ്ടി.യു.ജടി.ടജ.നവ)

എ.െതി.&.െതി.നഷ്ം കുറയ്ക്കുന്നതതിനം ്വദയുതതി 
എലൊ ഭവനങ്ങളതിൽ  എത്തിക്കുന്നതതിനം 24 

മണതിക്കൂറും ്വദയുതതി ലഭത്യമാക്കുന്നതതിനമായതി  
ഊര്ജ്മ�ാലയം ആവ തിഷ്ക്രതിചതാണ് 
ഈ പദ്ധതതി. കകരളത്തിസല 14 ജതിലെകളതിലും 
പദ്ധതതി നെ്പെ തിലാക്കുന്നതതിനായതി കക� 
െര്ക്ാര് 2016 ജനവരതി 5 ന്  485.37 
കകാെതി രൂപ അനവദതിച തിട്ടുണ്്.  ഈ പദ്ധതതി 
പ്രകാരം,  161,199 ഗ്ാമരീണ ഭവനങ്ങള്ക്് 
്വദയുതതി എത്തിക്കുന്നതതിനായതി 
ഉകദ്ശതിക്കുന്നു.  ഇതതിൽ 41,884 ഭവനങ്ങള്  
ദാരതിദത്യകരഖയ്ക് താസെയുള്ളവരാണ്.  33 
സക.വ തി. െബ്കസ്റഷനകളുസെയും  33 സക.വ തി 
്ലനകള് എന്നതിവയുസെ നതിര്മ്ാണം, വ തിതരണ 
ട്രാന്െ്കഫാര്മറുകളുസെ സ്ാപനം, ഊര്ജ് 
മരീറ്ററുകളുസെ മാറ്റതി സ്ാപ തിക്ൽ, ദാരതിദത്യ കരഖയ്ക് 
താസെയുള്ളവര്ക്്  െര്വ്വരീെ് കണക്ഷനകള് 
നൽകൽ എന്നതിവയാണ് ഈ പദ്ധതതിയതിൽ 
ഉള്സ്പെടുത്തിയതിരതിക്കുന്നത്.  ഈ പദ്ധതതിയ്കായതി 
86.93 കകാെതി രൂപ ലഭതിച തിട്ടുണ്്.  അതതിൽ 8.04 
കകാെതി രൂപ 2016-17 -ൽ  സെലവെതിച തിട്ടുണ്്.
നെ്പെ തിലാക്തി സകാണ്തിരുന്ന ആര്.ജതി.
ജതി.വ തി.്വ. പദ്ധതതിസയ ഈ പദ്ധതതിയതിൽ 
ഉള്സ്പെടുത്തിയതിരതിക്കുന്നു.

ഡതി.ഡതി.യു.ജതി.വ തി.്വ/ആര്.ജതി.ജതി.വ തി.്വ 
പദ്ധതതിയുസെ ൊ്ത്തിക–ഭൗതതിക കനട്ടങ്ങള് 
അനുബന്ം 5.35 -ൽ കെര്ത്തിരതിക്കുന്നു.

വടിവരസാകങ്തടിക വ ടിദ്യ 
അെടിസ്ാനമാക്ടിയ 
ടക.എസ.്ഇ.ബടി.എൽ -ടറെ 
പ്വര്ത്തനങ്ങള്

െംസ്ാനസത് ്വദയുത ഉപകഭാക്താക്ളുസെ 
ഉന്നമനത്തിനം സമചസ്പെട്ട 
ഊര്ജ്വ തിതരണത്തിനമായതി സക.എെ്.ഇ.ബ തി.
എൽ നതിരവേതി വ തിവര ൊകങ്തതിക വ തിദത്യ 
അെതിസ്ാനമാക്തിയ പദ്ധതതികള്ക്് 
തെക്മതിട്ടതിട്ടുണ്്. ഈ ലക്ഷത്യത്തിനായതി അടുത് 
കാലത്ായതി 
ആരംഭതിച രണ്് പദ്ധതതികള് താസെ പറയുന്നു.

1. ഊർജ്ജദൂത്, ഔകട്ക്് മയാകനജ്ടമറെ് സഥിസ്റം

്വദയുത ശംഖലയതിസല ഊര്ജ് തെസ്ങ്ങള് 
മുന്കൂട്ടതി എെ്.എം.എെ് വെതി ഉപകഭാക്താക്സള 
ൌജനത്യമായതി അറതിയതിക്കുന്നതതിനള്ള 
പദ്ധതതിയാണ്.  എ് െമയം ്വദയുത 



480

സാമ്പത്തിക അവല�ാകനം 2017, ലകരള സംസ്ാന ആസൂത്രണ ല�ാര്ഡ്  

തെസ്മുണ്ാവസമന്ന് ഇതവെതി മുന്കൂട്ടതി 
ഉപകഭാക്താക്സള അറതിയതിക്കുന്നു.  അപ്രതരീക്ഷ തിത 
തെസ്ങ്ങളും ഉപകഭാക്താക്സള അറതിയതിക്കുന്നു.  
മുന്കൂട്ടതി അറതിയതി്പെ്  ലഭതിക്കുന്നതതിലൂസെ  
ഉപകഭാക്താക്ള്ക്്  തങ്ങളുസെ കജാല തികള് 
ആസൂ്ണം സെയ്യുന്നതതിന് ൊേതിക്കുന്നു. 
അപ്രതരീക്ഷ തിത തെസ്ങ്ങളുസെ വ തിവരം 
ലഭതിക്കുന്നതതിലൂസെ ഉപകഭാക്താക്ള്ക്കുണ്ാകുന്ന 
ആശങ്കള് ഒെതിവാകുന്നു.  2016 ഒക്കൊബര് 25 
-ൽ ഈ പദ്ധതതി പ്രവര്ത്നമാരംഭതിച്ചു. ജനവരതി 
2017 വസര 4,872,093 എസ്്.എം.എെ്  ഇതവെതി 
നൽകതിയതിട്ടുണ്്.
 
2. ഊർജ്ജ സൗഹൃദ, ബഥിൽ വ ഥിവര സംവ ഥിധയാനം

എസ്്.എം.എസ്്  വെതിയും  ഇ-സമയതിൽ  വെതിയും 
്വദയുതതി ബ തിലെ തിസല വ തിവരങ്ങളുസെ ബ തിൽതക, 
അെകയ്കണ് തരീയതതി, ്വദയുതതി വ തികച്ഛദതിക്കുന്ന 
തരീയതതി എന്നതിവ ഉപകഭാക്താക്ളതിൽ എത്തിക്കുന്ന 
പദ്ധതതിയാണതിത്.  കക�രീകൃത ബ തിലെ തിംഗ് 
െംവ തിോനത്തിലൂസെ ബ തിൽ തയ്ാറാക്കുക്ാള് 
തസന്ന ഇത്രം വ തിവരങ്ങള് ഉപകഭാക്താക്ള്ക്് 
ലഭത്യമാവന്നു. നതിശ് തിത തരീയതതിക്കു മു്ായതി 
വരീണ്ടും എസ്്.എം.എെ് നൽകുന്നു.  
െമയാെമയങ്ങളതിൽ അറതിയതി്പെ് ലഭതിക്കുന്നത് 
മൂലം അവൊന നതിമതിഷസത് ബ തിലെെക്കുന്ന 
തതിരക്് ഒെതിവാക്ാനം ്വദയുതതി വ തികച്ഛദതിക്കുന്ന 
അവസ് ഇലൊതാക്ാനം കെതിയുന്നു.  ്വദയുതതി 
വ തികച്ഛദതിക്കുന്നതതിന് മു്് ലഭതിക്കുന്ന എസ്്.
എം.എസ്് വളസരയേതികം ഉപകാരപ്രദമാസണന്ന് 
ഉപകഭാക്താക്ള് െമ്തതിക്കുന്നു. 2016 
ഒക്കൊബര് 25 ന് ആരംഭതിച്, 2017 ജനവരതി വസര 
1,162,201 എെ്എംഎെ് ആണ് സകാടുത്ത്.

കവദയുതഥി ആവശ്യേത 
പരഥിപയാലന പ്വർത്നങ്ങള് 

വടിജടിലന്സ് & ടസകയൂരടിറ്ടി 
വ ടിംഗും ഊര്ജകമാഷണ വടിരുദ്ധ 
സ്ക്വാഡും (എ.പ ടി.റ്ടി.എസ)്
സക.എെ്.ബ തി.ഇ.എൽ-സല ഉകദത്യാഗസ്രുസെ 
അെതിമതതിയും കമാശമായ സപരുമാറ്റവം 
തെയുന്നതതിനായതി രൂപരീകരതിചതാണ് 
വ തിജതിലന്െ് വ തിംഗ്.  ്വദയുതതി കമാഷണം 
തെയുന്നതതിനായതി കപാലരീെ് ഐ.ജതിയുസെ കരീെതിൽ 

പ്രവര്ത്തിക്കുന്നതാണ് ഊര്ജ്കമാഷണ വ തിരുദ്ധ 
സ്കത്വാഡ്. (എ.പ തി.റ്റതി.എെ)്.

2016-17 ടല കനട്ങ്ങള് 

2016-17-ൽ വ തിവ തിേ കമഖലകളതിൽ നതിന്നും 
വ തിജതിലന്െ് വ തിംഗതിന് ലഭതിച 993 പരാതതികളതിൽ 
അകനത്വഷണം നെത്കയും 714 കകസുകളതിൽ 
റതിക്പൊര്ട്ട് നൽകുകയും സെയ്തിട്ടുണ്്.  
 
ഊര്ജ്കമാഷണ വ തിരുദ്ധ സ്കത്വാഡ് 2016-17-ൽ 
െംസ്ാനത്് 31706 പരതികശാേനകള് 
നെത്തി.  194  പരതികശാേനകളതിൽ ്വദയുത 
കമാഷണം കസണ്ത്കയും 495,501,027 രൂപയുസെ 
(നാൽ്പെത്തി ഒ്ത് കകാെതി അന്പത്തി അഞ്് 
ലക്ഷത്തി ആയതിരത്തി ഇരുപത്തി ഏെ് രൂപ)  
നഷ്ം കണക്ാക്കുകയും സെയ്തിട്ടുണ്്.  ഇതതിൽ 
220,890,875 രൂപ (ഇരുപത്തി രണ്് കകാെതി എട്ട് 
ലക്ഷത്തി ഒ്തതിനായതിരത്തി എണ്ണൂറ്റതി എഴുപത്തി 
അഞ്് രൂപ) ്വദയുതതി കമാഷണത്തിസറെ കപരതിൽ 
ബന്ധസ്പെട്ട ഉപകഭാക്താക്ളതിൽ നതിന്നും തതിരതിച്ചു 
പ തിെ തിച തിട്ടുണ്്.

ടക. എസ.്ഇ.ബടി എല്ടിടറെ 
2016-17 ടല കനട്ങ്ങള് 

1. സവള്ളത്തൂവൽ സെറുകതിെ ജല്വദയുത 
പദ്ധതതി (3.6 സമഗാവാട്ട്) കമ്രീഷന് 
സെയ്ത.

2. 110 സക.വ തി യുസെ 3 ഉപ നതിലയങ്ങളും, 33 
സക.വ തി യുസെ 7 ഉപ നതിലയങ്ങളും കമ്രീഷന് 
സെയ്ത.  

3. 73.96 െര്ക്യൂട്ട് കതികലാ മരീറ്റര് 110 സക.വ തി 
്ലനകളും 63.37 െര്ക്യൂട്ട് കതികലാ മരീറ്റര് 
33 സക.വ തി ്ലനകളും കൂട്ടതികചര്ത്. 
പുതതിയത് ഉള്സ്പെസെയുള്ള ആസക 
പ്രെരണകശഷ തി – 280.5 എം.വ തി.എ.

4. 462,237 പുതതിയ െര്വരീെ് കണക്ഷനകള് 
നല്കതി.  2,270 എണ്ം പുതതിയ വ തിതരണ 
ട്രാന്െ്കഫാര്മറുകള് സ്ാപ തിച്ചു.

5. 1,844 കരീ.മരീറ്റര് 11 സക.വ തി ്ലനകളും, 
5,357  കരീ.മരീറ്റര് എൽ.െതി ്ലനകളും 
നതിര്മ്തിച്ചു. 2,281 കരീ.മരീറ്റര് െതിംഗതിള് കഫെ് 
്ലനകള് ്രീകഫെ് ്ലനകളാക്തി, 
15,025 െര്ക്യൂട്ട് കതികലാ മരീറ്റര്റരീ 
-കണ്ക്െറതിങ്ങ് പൂര്ത്തിയാക്തി.

6. 469,285 എണ്ം കകൊയ മരീറ്ററുകള് 
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മാറ്റതിസ്ാപ തിച്ചു.   
7. കൂട്ടതികചര്ത് ൌകരാര്ജ് പദ്ധതതികള് 

സകാലെകങ്ാെ് െബ്കസ്റഷന് (1സമഗാവാട്ട്), 
ഇെയാര് െബ്കസ്റഷന് (1.25 
സമഗാവാട്ട്), ബാരാകപാള് കനാൽകൊ്പെ് 
(3 സമഗാവാട്ട്), ബാരാകപാള് കനാൽ 
ബാങ്് (1 സമഗാവാട്ട്), പെതിഞ്ഞാസറത്റ 
ഡാംകൊ്പെ് (440 കതികലാവാട്ട്), ഉൽ്പൊദന 
നതിലയങ്ങളുസെ കമൽക്കൂര (700 
കതികലാവാട്ട്), മറ്റുള്ളവ (65 കതികലാവാട്ട്).    

ഏജന്സടി കഫാര് കനാണ്-
കണ്ടവന്ഷണൽ എനര്ജടി 
ആറെ് റൂറൽ ടെക്കനാളജടി 
(അനര്ട്്)
കകരള െര്ക്ാരതിസറെ  ഊര്ജ് വകു്പെ തിന് 
കരീെതിൽ പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന ഒരു െത്വയം ഭരണ 
സ്ാപനമായാണ് ഏജന്െതി കഫാര് 
കനാണ്-കണ്സവന്ഷണൽ എനര്ജതി ആറെ് 
റൂറൽ സെക്കനാളജതി രൂപരീകരതിച തിട്ടുളളത്.  
കകരള െര്ക്ാരും, കക�െര്ക്ാരും 
െംസ്ാനത്് നെ്പെ തിലാക്കുന്ന പാര്കരത്യതര 
ഊര്ജ്പ്രെരണത്തിനം നെ്പൊക്ല തിനം 
അേതികാരമുളള കനാഡൽ ഏജന്െതിയാണ് 
അസനര്ട്ട്.

കൊളാര് കഫാകട്ടാകവാള്കട്ടക് പരതിപാെതികള്, 
കൊളാര് സതര്മൽ പരതിപാെതികള്, വ തിറെ് 
എനര്ജതി പരതിപാെതികള്, ബകയാ ഗത്യാെ് 
പരതിപാെതികള്, സമചസ്പെട്ട ചൂള, കബാേവത്ക്രണ 
പ്രൊരണ പദ്ധതതികള് തെങ്ങതിയവയാണ് 
അനര്ട്ട് നെത്ന്ന പ്രോന പ്രവര്ത്നങ്ങള്.
കക� നവരീന നവരീകരണ മ�ാലയത്തിസറെ 
(എം.എന്.ആര്.ഇ) െഹായങ്ങള് ഇത്രം 
പദ്ധതതികള്ക്് ലഭതിക്കുന്നുണ്്. അനര്ട്ടതിസറെ 
വ തിഹതിതവം സെലവകളും പട്ഥിേ 5.23 -ൽ 
സകാടുത്തിരതിക്കുന്നു.

അനര്ട്ടിടറെ 2016-17 ടല 
കനട്ങ്ങള്

1)  2016-17 വര്ഷം െംസ്ാനത്് 2,197 
ഗാര്ഹതിക ബകയാഗത്യാെ് ലൈാന്റുകളും 144 
കമ്്യൂണതിറ്റതി ചൂളകളും സ്ാപ തിക്കുവാന് 

അനര്ട്ടതിന് ൊേതിച്ചു.  
2) 9,519 സ്കത്വയര് മരീറ്റര് കളക്െര് ഏരതിയ 

ഉള്ള കൊളാര് വാട്ടര് ഹരീറ്റതിംഗ് െതിസ്റം 
സ്ാപ തിച്ചു.  ഇതവെതി ഒരു ദതിവെം 630,000 
ല തിറ്റര് സവള്ളം ചൂൊക്കുവാന് കെതിയും.

3) 2,761 ഗാര്ഹതിക ചൂളകള് സ്ാപ തിച്ചു.
4) 1 കതികലാവാട്ട് കശഷ തിയുള്ള 2 കൊളാര് 

ലൈാറെ് സ്ാപ തിച്ചു.
5) കൊളാര് കഹാം്ലറ്റതിംഗ് െതിസ്റം 2,316 

എണ്വം, തലത്യ കതാതതിലുള്ള കൊളാര് 
റാന്ലുകളും നൽകതി.

6) 1349 കതികലാവാട്ട് കശഷ തിയുള്ള 664 എണ്ം 
ഓഫ് ഗ്തിഡ് കൊളാര് സ്ാര്ട്ട് കപ്രാഗ്ം 
നെ്പെ തിലാക്തി.

എനര്ജടി മാകനജ്ടമറെ് ടസറെര് 
- കകരള (ഇ.എം.സടി)
എനര്ജതി മാകനജ്സമറെ് സെറെര് - (ഇ.എംെതി)  
കകരള ഊര്ജ് വകു്പെ തിസറെ കരീെതിൽ 
പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന ഒരു െത്വയം ഭരണ 
സ്ാപനമാണ്.  െംസ്ാനത്് ഊര്ജ് 
കാരത്യക്ഷമത വര്ദ്ധതി്പെ തിക്കുക, ഊര്ജ് 
െംരക്ഷണം കപ്രാത്ാഹതി്പെ തിക്കുക, ഗകവഷണം, 
പരതിശരീലനം, പ്രദര്ശന പരതിപാെതികള്, 
കബാേവൽക്രണം തെങ്ങതിയവയതിലൂസെ 
ഊര്ജ് െംരക്ഷണം, പരതിപാലനം 
എന്നതിവയുമായതി ബന്ധസ്പെട്ട ൊകങ്തതിക 
വ തിദത്യ വ തികെതി്പെ തിക്ൽ തെങ്ങതിയവ ഇ.എം.
െതിയുസെ പ്രോന പ്രവര്ത്നങ്ങളാണ്.  
െത്വകാരത്യ പങ്ാളതിത്കത്ാസെ 
സെറുകതിെ  ജല്വദയുതപദ്ധതതികള് 
വ തികെതി്പെ തിക്കുന്നതതിനായതി െംസ്ാനെര്ക്ാര് 
ഊര്ജ്വകു്പെ തിന് കരീെതിൽ െത്വരീകരതിച എെ്.
എച്.പ തി.സെൽ ഇ.എം.െതിയുമായതി കെര്ന്ന് 
പ്രവര്ത്തിക്കുന്നു. (പട്ഥിേ 5.24). 
 

ഇ.എം.സടി.യുടെ  2016-17  -ടല 
കനട്ങ്ങള്

1) ഊര്ജ് െംരക്ഷണ പ്രവര്ത്നങ്ങളുസെ 
ഫലമായതി െംസ്ാനത്് 300 മതി.യു. 
്വദയുതതിയും 3,192 സമട്രതിക് െണ് 
എണ്യും 4,100 സമട്രതിക് െണ് കൽക്രതിയും 
ലാഭതിക്കുവാനായതി.  

2) വത്യവൊയതികള്ക്ായതി 29 ഊര്ജ് 
െംരക്ഷണ കപ്രാഗ്ാമുകള് നെത്തി.

3) വ തിദത്യാഭത്യാെ സ്ാപനങ്ങള്ക്ായതി 1,020 
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പട്ഥിേ 5.23
അനർട്ഥിടറെ വ ഥിഹഥിതവം ടചലവേളും

(രൂപ ലക്ത്ഥിൽ)

ക്രമ 
നമ്പർ പദ്ധതഥിയടെ കപര്

12-യാം പഞ്വൽസര പദ്ധതഥി  
 (2012-17) വയാർഷ ഥിേ പദ്ധതഥി 2017-18

വ ഥിഹഥിതം ടചലവ് ടചലവ് 
ശതമയാനം വ ഥിഹഥിതം ടചലവ് ടചലവ് 

ശതമയാനം
1 പുനരാവര്ത്ക 

ഊര്ജ്ത്തിലുള്ള 
പരതിപാെതികള്

   3,065.00 313.76 10.24

2 പുനരാവര്ത്ക ഊര്ജ് 
സപാത െ്ര്ക്ം, ഔട്ട് 
റരീച്,പഠനങ്ങളും 
വ തികെനവം

   1,765.00 108.91 6.17

3 അനര്ട്ട്നെ്പെ തിലാക്കുന്ന-
പാര്കരത്യതരഊര്ജ് 
പരതിപാെതികള്         

8,150.00 4,796.51 58.85  373.32  

4 പാര്കരത്യതര
ഊര്ജ്ക്ാതസ്സുകള്
ഉപകയാഗതിച്ചുള്ള 
്വദയുതരീകരണം

11,328.00 2,395.08 21.14  895.32  

5 പാര്കരത്യതര
ഊര്ജ്ക്ാതസ്സുകളുസെ  
വ തിലയതിരുത്ൽ

500.00 51.17 10.23    

6 പരതികശാേനക്കും 
കണ്ത്ല തിനമുള്ള ലാബ്, 
മറ്റു അെതിസ്ാന ൌകരത്യ 
വ തികെനം

500.00 80.86 16.17    

7 പരതിശരീലനം, വത്യാപനം, 
വ തിപണനം

176.00 80.46 45.72    

8 ്മകക്രാ ്ഹഡൽ 
സപ്രാജക്റ്റുകള്

250.00 0.00     

9 വ തിന്ഡ് എനര്ജതി 
സപ്രാജക്റ്റുകള്

250.00 0.00     

ആടേ -അനർട്് 21,154.00 7,404.08 35.00 4,830.00 1,691.31 35.02
 

ഊര്ജ് െംരക്ഷണ കപ്രാഗ്ാമുകള് 
നെത്തി.

4) കദശരീയ ഊര്ജ് സ്ാപന ദതിനത്തിസറെ 
ഭാഗമായതി 14 ജതിലൊ ആസ്ാനങ്ങളതിൽ 
ഊര്ജ്െംരക്ഷണറാല തി 
െംഘെതി്പെ തിക്കുകയും 140 ജതിലൊ 
കക�ങ്ങളതിൽ സപാത കബാേവൽക്രണ 
പരതിപാെതികളും െംഘെതി്പെ തിച്ചു.  19 

സപാതകമഖലാ സ്ാപനങ്ങളതിലും 8 
എഞ് തിനതിയറതിംഗ് കകാകളജുകളതിലും 
കബാേവൽക്രണപരതിപാെതികള് 
നെത്തി.  െംസ്ാനത്തിസറെ വ തിവ തിേ 
ഭാഗങ്ങളതിലായതി 19 സെറെറുകളതിൽ 
എനര്ജതി ക്തിനതിക്് കപ്രാഗ്ാമുകളും 
െംഘെതി്പെ തിച്ചു.

5)  എനര്ജതി ക്തിനതിക്് കപ്രാഗ്ാമതിസറെ 
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ഭാഗമായതി 14 ജതിലെകളതിലായതി 700 
വനതിതകള്ക്് പരതിശരീലനം നൽകുകയും 
1,081 എനര്ജതി ക്തിനതിക്കുകള് 
െംഘെതി്പെ തിക്കുകയും സെയ്ത.

6) 2016-17 കാലയളവ തിൽ 
ഊര്ജ്കതിരണതിസറെ 
ഭാഗമായതി കകരളത്തിസല 140 
നതികയാജകമണ്ലങ്ങളതിൽ 
എന്.ജതി.ഒ-കളുമായതി െഹകരതിച് 304 
കബാേവൽക്രണ പരതിപാെതികള് നെത്തി

7) സട്രയതിനതിംഗ് നൽകതിയ വ തിദഗ്ദ്ധ 
വത്യക്തതികള് (ആര്.പ തി.മാര്) വെതി 2,278 
കബാേവൽക്രണ ക്ാസ്സുകള് നെത്തി.

8) ഊര്ജ് െംഭരണവമായതി ബന്ധസ്പെട്ട് 
ഇ.എം.െതി 12 പ്രദര്ശനങ്ങള് െംഘെതി്പെ തിച്ചു.

9) സ്ാര്ട്ട് എനര്ജതി കപ്രാഗ്ാമതിസറെ 
ഭാഗമായതി 41 വ തിദത്യാഭത്യാെ ജതിലെകളതിൽ 
നതിന്നായതി 4,270 െ്കൂളുകളതിസല 2 ലക്ഷം 
വ തിദത്യാര്ത്ഥതികള് പങ്ാളതിയായതി. 41 
സെന്െതിസറ്റകെഷന് കത്യാമ്കളും 37 
ഊര്കജ്ാത്വമത്രങ്ങളും 14 ജതിലൊതല 

കപ്രാഗ്ാമുകളും നെത്തി.
10) ജതിലൊതലവ തിജയതികളായ യു.പ തി, ്ഹസ്ക്കുള് 

വ തിദത്യാര്ത്ഥതികള്ക്ായതി 4 വത്യതത്യസ്ത 
മത്രങ്ങളതിലായതി കകരള കസ്ററ്റ് സ്റ്റുഡറെെ് 
എനര്ജതി കകാണ്ഗ്സ്് 2017 െംഘെതി്പെ തിച്ചു.

11) ഊര്ജ് െംരക്ഷണത്തിനായതി 3 ആര്&ഡതി 
കപ്രാജക്ടുകള്ക്കും വ തിദത്യാര്ത്ഥതികളുസെ 
16 കപ്രാജക്ടുകള്ക്കും ൊ്ത്തിക 
ൊകങ്തതിക െഹായം നൽകതി.

12)  5 സ്റാര് കററ്റതിംഗ് ഉള്ള ഫാന്, 
എൽ.ഇ.ഡതിബള്ബ്,  റ്റതി 5 എൽ.ഇ.ഡതി. 
െ്യൂബ് എന്നതിവ നൽകതിയത് വെതി 
െംസ്ാനസത് 70 െ്കൂളുകള് ഊര്ജ് 
െംരക്ഷണ സ്ാപനങ്ങളായതി മാറതി.

13)  ഐ.െതി.ഐ/ഡതികലൈാമ 
വ തിദത്യാര്ത്ഥതികള്ക്ായതി എനര്ജതി 
കണ്െര്സവഷന് െതിപ് ഷരീറ്റ് വ തികെതി്പെ തിച്ചു.

14) െംസ്ാനത്തിസറെ മലകയാര 
ഉള്പ്രകദശങ്ങളതിൽ ഒരു കതികലാവാട്ട് 
കശഷ തിയുള്ള 30 ്പകകാ ്ഹഡൽ 

പട്ഥിേ 5.24
ഇ.എം.സഥി യടെ വ ഥിഹഥിതവം ടചലവേളും

(രൂപ ലക്ത്ഥിൽ)

ക്രമ 
നമ്പർ പദ്ധതഥിയടെ കപര്

12-യാം പഞ്വൽസര പദ്ധതഥി  
 (2012-17) വയാർഷ ഥിേ പദ്ധതഥി 2017-18

വ ഥിഹഥിതം ടചലവ് ടചലവ് 
ശതമയാനം വ ഥിഹഥിതം ടചലവ് ടചലവ് 

ശതമയാനം
1 െംസ്ാന ഊര്ജ് 

െംരക്ഷണ 
അവാര്ഡകള്

98.00 93.00 94.90 25.00 9.12 36.48

2 ഊര്ജ് െംരക്ഷണ 
പ്രവര്ത്നങ്ങള്

670.00 658.97 98.35 345.00 104.81 30.38

3 പശ്ാത്ല വ തികെനവം 
സ്ാപനം 
ശക്തതിസ്പെടുത്ലും

1,200.00 1,080.00 90.00 72.00 25.29 35.13

4 കകരള െംസ്ാന ഊര്ജ് 
െംരക്ഷണ നതിേതി

441.00 356.59 80.86 372.00 47.69 12.82

5 െതി.എഫ്.എൽ- സറെ 
സുരക്ഷ തിത 
നതിര്മ്ാര്ജ്നം

25.00 15.00 60.00   

6 സെറുകതിെ ജല്വദയുത 
വ തികെനം  
(ആര് ഐ ഡതി എഫ്)

640.00 0.00 0.00   

ആടേ - ഇ എം സഥി 3,074.00 2,203.56 71.68 814.00 186.91 22.96 
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സാമ്പത്തിക അവല�ാകനം 2017, ലകരള സംസ്ാന ആസൂത്രണ ല�ാര്ഡ്  

കപ്രാജക്ടുകള് സ്ാപ തിച്ചു.
15) ബൂട്ട് പദ്ധതതിയുസെ കരീെതിൽ 8 സമഗാവാട്ട്  

കശഷ തിയുള്ള പത്ാംകയം സെറുകതിെ 
ജല്വദയുത പദ്ധതതി ബഹു. മുഖത്യമ�തി 
ഉത്ഘാെനം സെയ്ത.

16) എറണാകുളം ജതിലെയതിസല െ തിറ്റാനതിക്ര 
പഞ്ായത്് ഊര്ജ് പരത്യാപ് 
പഞ്ായത്ായതി മാറതി.

17)  കക� ഊര്ജ് മ�ാലയം  നൽകുന്ന 
ഏറ്റവം നലെ സഡെതികനേറ്റഡ് 
ഏജന്െതിക്കുള്ള അവാര്ഡതിൽ മൂന്നാം 
സ്ാനം ഇ.എം.െതി ക്് ലഭതിച്ചു.

ഡ്ടിപ്ാര്ട്ടമറെ് ഓഫ് 
ഇലക്ട്രടിക്ൽ ഇന്ട്പേക്െകററ്്

കകരള ഊര്ജ് വകു്പെ തിസറെ കരീെതിൽ 
പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന വകു്പൊണ് ഇലക്ട്രതിക്ൽ 
ഇന്്ക്െകററ്റ്. െംസ്ാനത്് ഊര്ജജ 
വകു്പെ തിസറെ കരീെതിലാണ് സുരക്ഷാ 
പരതികശാേനകള് നെത്ന്നതം ്ഹസെന്ഷന്, 
എസൈ്ട്രാ ്ഹസെന്ഷന്, മരീഡതിയം കവാള്കട്ടജ് 
ഇന്സ്റകലഷന് പ്രവര്ത്നങ്ങള്ക്് അനവാദം 
നൽകുന്നതം ഇലക്ട്രതിക്ൽ ഇന്സ്ക്െകററ്റ് 
ആണ്. വ തിവ തിേ ഇലക്ട്രതിക്ൽ ഉപകരണങ്ങളുസെ 
പരതികശാേന, കാല തിബകറഷന് എന്നതിവ നെത്ക 
എന്നതാണ് മരീറ്റര് സെസ്റതിംഗ് ആറെ് സ്റാകറെര്ഡ് 
ലകബാറട്ടറതിയുസെ ലക്ഷത്യം.  കവാള്കട്ടജ്, 
കററെ്, സറെതിസ്റന്െ്, ഫരീകത്വന്െതി, പവര്, 
പവര് ഫാക്െര്, എനര്ജതി മുതലായവയുസെ 
കാല തികബ്ഷന് അളക്കുന്നതതിനള്ള ൌകരത്യങ്ങള് 
നതിലവ തിൽ ഇവ തിസെ  ലഭത്യമാണ്.  സപ്രാട്ടക്ഷന് 
റതിസല, ഇന്െ്ടുസമറെ് ട്രാന്െ്കഫാര്മര് 
എന്നതിവയ്ക്കുള്ള പ്രരീ കമ്രീഷണതിംഗ് സെസ്റതിംഗ് 
ൌകരത്യം എന്നതിവ ഇതതിലുള്സ്പെടുന്നു.  പവര് 
ട്രാന്െ്കഫാര്മറുകള്, കകബ തിളുകള്, െര്ക്്യൂട്ട് 
കബ്ക്കുകള് എന്നതിവയ്ക്കുള്ള പ്രരീ കമ്രീഷണതിംഗ് 
സെസ്റ്റുകള് എന്നതിവ ഇവ തിസെ നെത്സ്പെടുന്നു.  
ഇവ തിസെ നെത്ന്ന എലൊ  കാല തിബകറഷനകളും 
സെസ്റ്റുകളും  കദശരീയ, അന്ര് കദശരീയ 
നതിലവാരത്തിസനാത്താണ്. െംസ്ാനസത് 
എലൊ ഇലക്ട്രതിക്ൽ അപകെങ്ങളും 
അകനത്വഷ തിക്കുന്നതം അകനത്വഷണ റതിക്പൊര്ട്ടുകള് 
െര്ക്ാരതിന െമര്്പെ തിക്കുന്നതം അപകെങ്ങള്ക്് 
ഉത്രവാദതിയായ വത്യക്തതി/അേതികാരതികള് 
എന്നതിവര്സക്തതിസര നെപെതികള് എടുക്കുന്നതം 
ഈ വകു്പൊണ്. (പട്ഥിേ 5.25). 

ഇലക്ട്രടിക്ൽ 
ഇന്ട്പേക്െകററ്ടിടറെ 2016-17 
ടല കനട്ങ്ങള്

1) ്വദയുതതി െംരക്ഷണ കബാേവത്കരണ 
പരതിപാെതികള് െംഘെതി്പെ തിക്കുക വെതി 
്വദയുതതി മൂലമുണ്ാകുന്ന അപകെ നതിരക്് 
30 ശതമാനം കുറയ്കാന് ൊേതിച്ചു.

2) ഇലക്കട്രാ സെക്നതിക്ൽ കാല തിബകറഷന 
കവണ്തിയുള്ള നാഷണൽ കബാര്ഡ് കഫാര് 
സെസ്റതിംഗ് & കാല തിബകറഷന് ലകബാറട്ടറതി, 
(എന്.എ.ബ തി.എൽ) തതിരുവനന്പുരം 
എം.െതി.എെ്.എൽ-ൽ പ്രവര്ത്തിച്ചു വരുന്നു.

3) ഐ.എെ് 15700:2005 പ്രകാരമുള്ള 
ബ്യൂകറാ ഓഫ് ഇന്ഡത്യന് സ്റാറെകഡ്െതിസറെ 
കെകവാത്മം െര്ട്ടതിഫതികക്ഷന് 
(sevothamam certification)(കെവന 
ഗുണകമന് കമൽകനാട്ട െതിസ്റം 
െര്ട്ടതിഫതിക്റ്റ്)നതിലനതിര്ത്ന്നു.

4)  കത്വാളതിറ്റതി കണ്കട്രാള് ഉത്രവ്, 2003 
ഫലപ്രദമായതി നെ്പെ തിലാക്കുന്നു. വത്യാപാര 
സ്ാപനങ്ങളതിൽപരതികശാേനയും 
കബാേവൽക്രണവം നെത്ന്നു.

5) ്വദയുത അതത്യാഹതിത നതിവാരണ 
നതിരരീക്ഷണ അതത്യാഹതിത വ തിഭാഗം 
ശക്തതിസ്പെടുത്ന്നതമായതി ബന്ധസ്പെട്ട് 
തതിരുവനന്പുരം എം.െതി.എെ്.എൽ-ൽ 
രണ്ടു നതിലകള് നതിര്മ്തിക്കുന്ന പ്രവൃത്തി 
പുകരാഗമതിക്കുന്നു.

6) പതതിസനാന്ന് കമഖലാ മരീറ്റര് സെസ്റതിംഗ് 
&സ്റാന്കഡര്ഡ്െ് ലകബാറട്ടറതികള് 
െംസ്ാനത്് ആരംഭതിച്ചു.

7) 2013-സല ൌകരാര്ജ് നയത്തിസറെ 
ഭാഗമായതി ൌകരാര്ജ് ഉപകരണങ്ങള് 
പരതികശാേതിക്കുന്നതതിനായതി ലാബ് 
ൌകരത്യങ്ങള് ലഭത്യമാക്കുന്നതതിനള്ള 
പ്രവര്ത്നങ്ങള് നെന്നു വരുന്നു.

8) കകാെതികക്ാടും എറണാകുളത്മുള്ള 
റരീജതിയണൽ സെസ്റതിംഗ് 
ലകബാറട്ടതികളതികലക്് പൂര്ണ്മായും 
ഓകട്ടാമാറ്റതിക് ആയ 0.05 കൃതത്യതയുള്ള 
എനര്ജതി മരീറ്റര് സെെ്റ്റ് ബഞ്് (കുറഞ്ഞത് 
10 സ്ാനം) ലഭത്യമാക്തി.

9) എൽ.ഇ.ഡതി പരതികശാേനയ്ക്കുള്ള കകാ്ാക്റ്റ് 
െതിസ്റം ലഭത്യമാക്തി.

10)  ്വദയുത സുരക്ഷയുമായതി 
ബന്ധസ്പെട്ട അന്ാരാഷ്ട്ര െകമ്ളനം 
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അദ്ധ്യായം 5, പശ്യാത്തല സൗകരധ്ം

പട്ഥിേ 5.25
ഇലേ്് ഥിക്ൽഇന്ടസ്േ്െകററ്റഥിടറെ വ ഥിഹഥിതവം ടചലവേളും

(രൂപ ലക്ത്ഥിൽ)

ക്രമ 
നമ്പർ പദ്ധതഥിയടെ കപര്

12-യാം പഞ്വൽസര പദ്ധതഥി  
 (2012-17) വയാർഷ ഥിേ പദ്ധതഥി 2017-18

വ ഥിഹഥിതം ടചലവ് ടചലവ് 
ശതമയാനം വ ഥിഹഥിതം ടചലവ് ടചലവ് 

ശതമയാനം
1 മരീറ്റര് സെസ്റതിംഗ്  & 

സ്റാന്കഡര്ഡ്െ് 
ലകബാറട്ടറതി (എം.റ്റതി.
എെ്.എൽ)

1,910.00 1,415.38 74.1 380.00 0.39 0.10

2 ഗുണനതിലവാര 
നതിയ�ണ ഓര്ഡര് 
ഫലപ്രദമായതി 
നെ്പെ തിലാക്ൽ

400.00 300.08 75.02 200.00 1.35 0.68

3 ഇ-കെഫ് കകരള 180.00 0.95 0.53
ആടേ 2,310.00 1,715.46 74.26 760.00 2.69 0.35

  
െംഘെതി്പെ തിക്കുകയും എസൈതിബ തിഷന് 
നെത്കയും സെയ്ത.

11) എലൊ ജതിലെകളതിലും ഫരീസുകള് 
(ഇന്സ്ക്ഷന് ഫരീ, ഡ്യൂട്ടതി ഫരീ, 
മറ്റു ഫരീസുകള്) ഓണ്്ലനായതി 
അെക്കുന്നതതിനായതി ഇ-ട്രഷറതി കപാര്ട്ടൽ 
െംവ തിോനം ഏര്സ്പെടുത്തി.

കകരള സംസ്ാന നവദയുതടി 
നടിയ�ണ കമ്രീഷന് 
(ടക.എസ.്ഇ.ആര്.സടി)
ഇലക്ട്രതിെതിറ്റതി സറഗുകലറ്ററതി കമ്രീഷന്െ് 
ആക്െ് പ്രകാരം 2002-ൽ സ്ാപ തിതമായ കകരള 
കസ്ററ്റ് ഇലക്ട്രതിെതിറ്റതി സറഗുകലറ്ററതി കമ്രീഷന് 
(സക.എെ്.ഇ.ആര്.െതി) അര്ദ്ധ ജുഡരീഷത്യൽ 
െത്വഭാവമുളള  ഒരു സ്റാറ്റ്യൂട്ടറതി ഓര്ഗ്നകെഷന് 
ആണ്. െംസ്ാനസത് ഊര്ജ് രംഗത്് 
ഫലപ്രദവം കാരത്യക്ഷമവമായ നതിയ�ണ 
നെപെതിക്രമങ്ങള് സ്ാപ തിക്കുന്നതതിന് കമ്രീഷന് 
ൊേതിച തിട്ടുണ്്.   
ടക.എസ.്ഇ.ആര്.സടി. യുടെ 
2016-17 ടല പ്ധാന 
പ്വര്ത്തനങ്ങള്

2016-17 കാലയളവ തിൽ കമ്രീഷന് ലഭതിച തിട്ടുള്ള 
കകസുകള് തരീര്്പൊക്കുന്നതതിനായതി 68 

ഹതിയറതിംഗുകള് നെത്തി.  കൂൊസത, ്ദനംദതിന 
ഭരണ നതിര്വഹണ പ്രവര്ത്നങ്ങളുസെ 
ഭാഗമായും െട്ടങ്ങള് രൂപരീകരതിക്കുന്നതതിസറെയും 
അന്തിമമാക്കുന്നതതിസറെയും ഭാഗമായും 
സപറ്റരീഷനകള് െത്വരീകരതിക്കുന്നതമായതി 
ബന്ധസ്പെട്ടും ്ലെന്െതികളുസെ അഗ്കഗറ്റ്   
റവനയു റതികത്വയര്സമന്റും എസൈ്സപക്റ്റഡ് റവന്യൂ 
ൊര്ജ്ജുകളുസെ (എ.ആര്.ആര് & ഇ.ആര്.െതി) 
കാരത്യങ്ങള്ക്കു കവണ്തിയും ൊോരണ ഇകറെണൽ 
മരീറ്റതിംഗുകളും കമ്രീഷന് ഇക്ാലയളവ തിൽ 
നെത്കയുണ്ായതി. 

ഇക്ാലയളവ തിൽ, കമ്രീഷന ലഭതിച 
57പരാതതികളതിൽ ്ലെന്െതികളുസെ എ.ആര്.
ആര്. & ഇ.ആര്.െതി െംബന്ധതിചവ ആയതിരുന്നു. 
29 മുന് വര്ഷ പരാതതികള്  ഉള്സ്പെസെ 51 
പരാതതികളതിൽ ഉത്രവ് പുറസ്പെടുവ തിക്കുവാന് 
കമ്രീഷന ൊേതിച്ചു. 

ഉപകഭാക്താക്ളുസെ പരാതതികള് 
പരതിഹരതിക്കുന്നതതിനായതി 2003 സല ്വദയുത 
െട്ടപ്രകാരം സ്ാപ തിചതാണ് ഉപകഭാക്തൃ പരാതതി 
പരതിഹാര കഫാറം (െതി.ജതി.ആര്.എഫ്). ഈ 
കഫാറത്തിൽ ഇക്ാലയളവ തിൽ 634 പരാതതികള് 
ലഭതിക്കുകയും (മുമ്ണ്ായതിരുന്ന 197 പരാതതികള് 
ഉള്സ്പെസെ) 584 പരാതതികള് തരീര്്പൊക്കുകയും 
സെയ്ത. 
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സാമ്പത്തിക അവല�ാകനം 2017, ലകരള സംസ്ാന ആസൂത്രണ ല�ാര്ഡ്  

െതി.ജതി.ആര്.എഫ് മുകഖന പരതിഹാരം 
ലഭതിക്ാത് ഉപകഭാക്താക്ളുസെ 
പരാതതികള്പരതിഹരതിക്കുന്നതതിനായതി 
സക.എെ്.ഇ.ആര്.െതി നതികയാഗതിച തിരതിക്കുന്ന 
സ്റാറ്റ്യൂട്ടറതി അകതാറതിറ്റതി ആണ് ഇലക്ട്രതിെതിറ്റതി 
ഓംബുഡ്സ്ാന്.  ഇക്ാലയളവ തിൽ 
ഓംബുഡ്സ്ാന് 103 പരാതതികള് െത്വരീകരതിക്കുകയും  
(പെയ 61 പരാതതികള് ഉള്സ്പെസെ) 136 പരാതതികള് 
തരീര്്പൊക്കുകയും സെയ്ത. 
 
താസെ പറയുന്ന െട്ടങ്ങള് 2017-18 കാലയളവ തിൽ 
രൂപരീകരതിച്ചു.

1. കകരള ഇലക്ട്രതിെതിറ്റതി െ്ലൈ കകാഡ് 
(റതിമൂവൽ ഓഫ് ഡതിഫതിക്ൽറ്റരീെ)് തരീയതതി 
26-10-2016.
2. കകരള ഇലക്ട്രതിെതിറ്റതി െ്ലൈ കകാഡ് 
(കഭദഗതതി) തരീയതതി 24-01-2017.
3. സക.എെ്.ഇ.ആര്.െതി (താരതിഫ് കഭദഗതതി 
2017 സറെ െട്ടങ്ങളും നതിബന്ധനകളും) 
തരീയതതി20-03-2017.
4. സക.എെ്.ഇ.ആര്.െതി (ബ തിെതിനെ് കഭദഗതതി 
2017) തരീയതതി 26-07-2017. 

മുകന്നാട്ള്ള വഴടി

വരും വര്ഷങ്ങളതിൽ െംസ്ാനം  നതിരവേതി 
സവല്ലുവ തിളതികള് കനരതികെണ്തണ്്. കാലാവസ്ാ 
വത്യതതിയാനസത്ക്കുറതിച്ചുള്ള പാരതിെ് 
കരാറതിനനെരതിച് ഇന്ത്യയുസെ ലക്ഷത്യം 
ൊക്ഷാത്കരതിക്ാനായതി രൂപകൽ്പെന സെയ് 
സെന്ട്രൽ ഗവണ്സമറെതിസറെ നയങ്ങള്ക്് 
അനെരതിച് പുനരവര്ത്കഊര്ജ്ത്തികലക്കുള്ള 
മാറ്റം ശക്തതിസ്പെടുകത്ണ്തണ്്.  എങ്തിലും 
കക�െര്ക്ാര് കദശരീയതലത്തിലും 
െംസ്ാനതലത്തിലും നെ്പെ തിലാക്തിയതിട്ടുള്ള 
കാരത്യനതിര്വ്വഹണ ഭരണക്രമത്തിലൂസെ ഊര്ജ് 
കമഖലയതിസല ഘെനയതിലുള്ള പരതിവര്ത്നം, 
ഇതതിസനത്െര്ന്നുള്ള മറ്റു സവല്ലുവ തിളതിയാണ്. 
ഊര്ജ്കമഖലയുമായതി ബന്ധസ്പെട്ട എലൊ 
കാരത്യങ്ങളും സപാത കമഖലയതിൽ തസന്ന മുഖത്യമായും 
നതിലനതിര്ത്ണം എന്നുള്ളതംസമാത്ത്തിലുള്ള 
വളര്ചയും വ തികെനവം െംബന്ധതിച 
െംസ്ാനത്തിസറെ കാെ്ച്പൊടുകളും, ഈ 
െന്ര്ഭത്തിൽ അത്രം മാറ്റങ്ങള് സവല്ലുവ തിളതി 
സൃഷ് തിക്കുന്നു. 

 

            ഉപസംഹയാരം
ഊര്ജ്ം പരത്യാപ്മായ െംസ്ാനമായതി 
കകരളസത് മാറ്റുന്നതതിസറെ ഭാഗമായതി ഊര്ജ് 
കമഖലയതിസല ഏജന്െതികളുസെ ഉണര്വള്ള  
പരതിശ്രമം അനതിവാരത്യമാണ്. കാറ്റതിൽ നതിന്നുള്ള 
്വദയുതതി ഉത്പാദനം, കൊളാര് കഫാകട്ടാ 
കവാള്ട്ടായതിസൈ്, സെറുകതിെ, ഇെത്രം ജല്വദയുത 
പദ്ധതതികള് കപ്രാത്ാഹതി്പെ തികകണ്താണ്. 
ഈ കമഖലയുസെ വ തികെനത്തിന 
ആവശത്യമായ മൂലേനം ആകര്ഷ തിക്കുകയും 
ഉപകയാഗപ്രദവമായ കപ്രാജക്ടുകള് 
ഉള്സ്പെടുന്നനവരീനപദ്ധതതികള് രൂപരീകരതിച് 
നെ്പെ തിലാക്കുകയും സെയ്യുന്നതതിലൂസെ്വദയുതതി 
കമഖലയതിസലഏജന്െതികളുസെ പ്രകെനം 
സമചസ്പെടുകത്ണ്തണ്്. സ്ാപനപരമായ 
മാറ്റങ്ങള്, വര്ദ്ധതിച ഉൽ്പൊദനകശഷ തി, വര്ദ്ധതിച 
പുനരാവര്ത്ക ഊര്ജ് ഉൽ്പൊദനം, ഡതിമാറെ് 
്െഡ് മാകനജ്സമറെ്, ഊര്ജ് െംരക്ഷണ 
പ്രവര്ത്നങ്ങള് എന്നതിവ ഉള്സ്പെടുന്ന 
ഒരുെംകയാജതിത െമരീപനം ഭാവ തിയതിൽ ഈ 
കമഖലയതിൽ ആവശത്യമാണ്. 

കകരളത്തടിടല തപാൽ ശംഖല
ഇന്ത്യയുസെ തപാൽ െംവ തിോനം കലാകത് 
തസന്ന ഏറ്റവം  വ തിപുലമായതാണ്.  രാജത്യത്് 
നതിലവ തിലുള്ള 1.55 ലക്ഷം  തപാലാഫരീസുകളതിൽ 
1.39 ലക്ഷം (89.78 ശതമാനം) ഗ്ാമരീണ 
കമഖലയതിലും 15,826 (10.22 ശതമാനം)  
നഗരപ്രകദശങ്ങളതിലുമാണ്.   സഹഡ് കപാെ്റ്റ് 
ഓഫരീസുകള്, െബ് കപാെ്റ്റ് ഓഫരീസുകള്, 
എസൈ്ട്രാ ഡതി്പൊര്ട്ടുസമറെ്  െബ് കപാെ്റ്റ് 
ഓഫരീസുകള്, എസൈ്ട്രാ ഡതി്പൊര്ട്ടുസമറെൽ  
ബ്ാഞ്് കപാെ്റ്റ് ഓഫരീസുകള് എന്നതിങ്ങസന 
നാലു വ തിഭാഗത്തിലുളള കപാെ്റ്റ് ഓഫരീസുകള് 
കെര്ന്നതാണ് ഇന്ത്യയുസെ തപാൽ ശംഖല.

കകരള െംസ്ാനം സമാത്മായും, ലക്ഷദത്വരീപ്, 
മാഹതി എന്നരീ കക�ഭരണ  പ്രകദശങ്ങളും  
ഉള്സക്ാള്ളുന്നതാണ് കകരളത്തിസല തപാൽ 
ശംഖല.   എലൊ വ തികലെജുകളതിലും  കുറഞ്ഞത് 
ഒരു  തപാലാഫരീസെങ്തിലും  ഉള്ള  ഒകരകയാരു 
െംസ്ാനമാണ് കകരളം.  2017 സെപ്റ്റംബര് 
31 വസരയുള്ള കണക്നെരതിച് കകരള 
െര്ക്തിളതിസറെ കരീെതിൽ 5,065 കപാെ്റ്റ്  
ഓഫരീസുകളാണുള്ളത്. ഇതതിൽ 1,457 
ഡതി്പൊര്ട്ട്സമറെ് തപാലാഫരീസുകളും ബാക്തിയുള്ള  
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അദ്ധ്യായം 5, പശ്യാത്തല സൗകരധ്ം

കബയാക്് 5.14
13-യാം പഞ്വത്ര പദ്ധതഥി  - ഊർജ്ജ കമഖലയഥിടല 

വർക്ഥിംഗ് ഗ്രൂപ്ഥിടറെ രൂപീേരണം

13-ാം പഞ്വത്ര പദ്ധതതിയുസെ രൂപരീകരണവമായതി ബന്ധസ്പെട്ട് ഊര്ജ് കമഖലയതിസല വര്ക്തിംഗ്  ഗ്രൂ്പെ് ശ്രരീ. 
കപാള് ആറെണതി അഡരീഷണൽ െരീഫ് സെക്രട്ടറതി, ഊര്ജ് വകു്പെ്,  ശ്രരീ പ്രബരീര് പുര്ക്യാസ്ത, പ്രെതിഡണ്്, 
സെറെര് കഫാര് സെക്കനാളജതി & ഡവല്പെ്സമറെ്, ന്യൂഡൽഹതി  & സെയര്കപെ്െണ്, കനാളജ് കകാമണ്െ് 
എന്നതിവസര കകാ സെയര്കപെ്െണ്മാരായതി നതികയാഗതിച് പുന െംഘെതി്പെതിച്ചു.  ഊര്ജ് രംഗത് വതിവതിേ 
കമഖലകളതിസല പ്രഗൽഭരായ വതിദഗ്ദ്ധരാണ് കമ്തിറ്റതിയതിലുള്ളത്. വര്ക്തിംഗ് ഗ്രൂ്പെ് റതിക്പൊര്ട്ടതിസറെ പ്രോന 
ശുപാര്ശകള്ഇവയാണ്:

1 ഉല്യാദനം
     നതിലവതിലുള്ള ആവശത്യകത – 4,200 സമഗാവാട്ട്, സപ്രാജക്റ്റഡ് ഡതിമാന്ഡ്- 5400 സമഗാവാട്ട്. ഇത്  

കനെതിസയടുക്കുന്നതതിനായതി, ജല്വദയുതതി (സെറുതം മതിനതി അെക്മുള്ള) പദ്ധതതികളതിൽ നതിന്ന്  - 300 MW, 
ഗ്തിഡമായതി ബന്ധതി്പെതിച കൊളാര് പദ്ധതതികളതിൽ നതിന്ന് - 600 MW, റൂഫ് കൊ്പെ് കൊളാര് പദ്ധതതികളതിൽ 
നതിന്ന്  - 500 MW, കാറ്റതിൽ നതിന്ന്  - 100 MW എന്നതിവ ലക്ഷത്യമതിടുന്നു

2 വഥിതരണം
     100 ശതമാനം ്വദയുതരീകരണം, അടുത് 5 വര്ഷം 11 സക.വതി. ്ലനകള്  18,000 കതികലാമരീറ്റര് 

സെയ്യുന്നതതിന് ലക്ഷത്യമതിടുന്നു, അതായത് 3,600 കതിമരീ / വര്ഷം.പുനര്നതിര്മ്ാണം - 10000 കതികലാമരീറ്റര് 
പെയ 11 സക.വതി. ്ലനകള്, പുതതിയ നതിര്മ്ാണങ്ങള് - 3000 കതി.മരീ, പുതതിയ 11 സക.വതി. ്ലനകളുസെ 
നതിര്മ്ാണം - 5000 കതി.മരീ. 

3 പ്സരണം
     നതിര്ദ്തിഷ് െബ്കസ്റഷനകളും ട്രാന്സ്തിഷന് ്ലനകളും ഇവയാണ്: മൂന്ന്(3) പുതതിയ 400 kV 

െബ്കസ്റഷനകള് - നരീകലശത്വരം,  മയതിലാട്ടതി (2*500 MVA), കകാട്ടയം, ഏറ്റുമാനൂര് (2 * 315 MVA), 
സകാലെം, കുണ്റ (2*315 MVA), ട്രാന്െ്കഫാര്മറതിസറെ കാരത്യ കശഷതി വര്ദ്ധതി്പെതിക്ൽ - (എ) കകാെതികക്ാെ് 
400 kV െബ്കസ്റഷന് (1 * 315) (ബതി) മെക്ത്റ പതി.ജതി.െതി.ഐ.എൽ. എച്.വതി.ഡതി.െതി 2000 MW. 
ദരീര്ഘകാല പ്രെരണ  പദ്ധതതിയായ ട്രാന്െ്ഗ്തിഡ് 2.0. സമാത്ം ൊകങ്തതിക വാണതിജത്യ (എ.െതി.&െതി.) 
നഷ്ം 10ശതമാനം ആയതി കുറക്കുവാന് ലക്ഷത്യമതിടുന്നു.   

4. മറ്റ് പ്ധയാന ശുപയാർശേള്

i   പ്രാകയാഗതികത പരതികശാേതിക്കുന്നതതിനായതി പരരീക്ഷണാെതിസ്ാനത്തിൽ സെറതിയ വതിന്ഡ്  
െര്്ബനകള് സ്ാപതിക്കുക.

Ii    വലതിയ അളവതിലുള്ള ൌകരാര്ജ്ം സകാണ്ടുവരുന്നതതിന് വത്യവസ്കളും സ്ാപനപരമായ 
ക്രമരീകരണങ്ങളും രൂപകൽ്പെന സെയ്ണം.

Iii  െര്ക്ാര് സ്ാപനങ്ങള് പ്രകതത്യകതിച് തകദ്ശ ഭരണ സ്ാപനങ്ങള്, െ്കൂളുകള്, കകാകളജുകള് 
തെങ്ങതിയവയതിൽ റൂഫ് കൊ്പെ് കൊളാര് പതിവതി. െംവതിോനം സ്ാപതിക്ൽ 

iv  പസ്െ്  കസ്റാകറജ് നതിര്മ്തിക്ാനള്ള ആവശത്യമായ പദ്ധതതിക്് അനകയാജത്യമായ  ഇളവ് നൽകുക. 
v   പുകയതിലൊത് അടുപ്പുകള്, ബകയാഗത്യാെ് ലൈാന്റുകള് മുതലായവയുസെ ഉപകയാഗം 

കപ്രാത്ാഹതി്പെതിക്കുന്നത് വെതി, ജനങ്ങളുസെ പ്രകതത്യകതിച് െ്്രീകളുസെ ആകരാഗത്യെംരക്ഷണം 
ലക്ഷത്യമതിടുന്നു.

vi  ഊര്ജ് െംരക്ഷണത്തിനം ്വദയുത സുരക്ഷക്കും ഊന്നൽ നൽകുന്നു.
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സാമ്പത്തിക അവല�ാകനം 2017, ലകരള സംസ്ാന ആസൂത്രണ ല�ാര്ഡ്  

3,557 എണ്ം കജാല തി ഭാരമനെരതിച് കുറഞ്ഞത് 
മൂന്ന് മണതിയ്ക്കുറും കൂെതിയത് അഞ്് മണതിയ്ക്കുറും 
പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന എസൈ്ട്രാ ഡതി്പൊര്ട്ടുസമറെൽ 
കപാസ്റാഫരീസുകളായും  പ്രവര്ത്തിക്കുന്നു.  
കകരളത്തിൽ (ശരാശരതി) തപാലാഫരീെ് 
ഒന്നതിന് 7.69 െതരശ്ര കതി. മരീ.  പരതിേതിയും 6,610 
ജനെംഖത്യയുമുണ്്.  കദശരീയ ശരാശരതി  21.21 
െ. കരീ. മരീറ്ററും 7,175 ജനെംഖത്യയുമാണ്.  83 
ശതമാനം തപാലാഫരീസുകളും ഗ്ാമരീണ 
കമഖയതിലാണ് പ്രവര്ത്തിച്ചു വരുന്നത്.  കകരള 
തപാൽ െര്ക്തിളതിസറെ പ്രോന പ്രവര്ത്നങ്ങള്  

കബയാക്് 5.15 -ൽ സകാടുത്തിരതിക്കുന്നു.  
 
ഇന്ത്യന് തപാൽ െര്വരീെതിസറെ ഇത്രം 
പ്രവര്ത്നങ്ങളുസെ ഫലമായതി, ഓകരാ വത്യക്തതിക്കും 
അവരവരുസെ വരീെതിന െമരീപം എളു്പെം 
പ്രാപത്യമായ കക�ം എന്ന നതിലയ്ക്കും കകരളത്തിസല 
തപാലാഫരീസുകളുസെ പ്രവര്ത്നങ്ങള് 
സമചസ്പെട്ടതിട്ടുണ്്.  വ തിശദ വ തിവരങ്ങള് അനുബന്ം 
5.36, 5.37, 5.38, 5.39 എന്നതിവയതിൽ 
കെര്ത്തിരതിക്കുന്നു. 
 

               വയാർത്യാവഥിനഥിമയം
െ്ദ് വത്യവസ്യുസെ ദ്രുതഗതതിയതിലുള്ള 
വളര്ചയ്ക്കും ആധുനതികവൽക്രണത്തിനം 
ആവശത്യമായ  കെവനമാണ് വാര്ത്ാവ തിനതിമയം.  
െത്വാത�ത്യാനന്രം  ഇന്ത്യയതിസല  വാര്ത്ാ 
വ തിനതിമയ കെവന ൌകരത്യങ്ങള് വളസരയേതികം 
സമചസ്പെട്ടതിട്ടുണ്്.  കകരളാ സെല തികകാം കമഖലയതിൽ 
കകരളം, കക� ഭരണ പ്രകദശങ്ങളായ ലക്ഷദത്വരീപ്, 
പുതകശ്രതി (മാഹതി) എന്നതിവ ഉള്സ്പെടുന്നു. 
െര്ക്തിളതിൽ പ്രോനസ്പെട്ട 11 എെ്.എെ്.എ 
കളും, ലക്ഷത്വദത്വ രീപ് എെ്.എെ്. എയും ഉള്സ്പെടുന്നു.  
കകരളത്തിസല സെല തികകാം കമഖലയുസെ സ്തിതതി 
വ തിവരം കബയാക്്  5.16 -ൽ സകാടുത്തിരതിക്കുന്നു. 
കൂടുതൽ വ തിവരങ്ങള് അനുബന്ം 5.40 -ൽ 
കെര്ത്തിരതിക്കുന്നു. 

വയാർത്യാവഥിനഥിമയ 
പശ്യാത്ല കമഖല  

െംസ്ാനസത് ഇ-ഗകവണന്െതിസറെ 
പ്രോന പശ്ാത്ലം കകരളാ കസ്ററ്റ് 
്വഡ് ഏരതിയ സനറ്റ് വര്ക്് (സക.എെ്.
ഡബ്്യൂ.എ.എന്), സെക്രട്ടറതികയറ്റ് ഏരതിയ 
സനറ്റ് വര്ക്്, കസ്ററ്റ് ഡാറ്റാ സെറെര്, കസ്ററ്റ് 
െര്വരീെെ് സഡല തിവറതി കഗറ്റ് കവ, പബ് തിക്് 
്വ്ഫ കപ്രാജക്െ് എന്നതിവയാണ്.  

െംസ്ാനസത്, തതിരുവനന്പുരം, സകാച തി, 
കകാെതികക്ാെ് ജതിലെകസള ബന്ധതി്പെ തിക്കുന്നതം, 14 
ജതിലെകളതിൽ വത്യാപ തിച തിരതിക്കുന്നതം, 152 കബ്ാക്് 
പഞ്ായത്കസള ബന്ധതി്പെ തിക്കുന്നതമായ 
സകെത്വാന് (സക.എെ്.ഡബ്്യൂ.എ.എന്) ആണ് 
െംസ്ാന ഇന്ഫര്കമഷന്  ഇന്ഫാെ്ട്രക്ചര് 
(എെ്.ഐ.ഐ) വളസര കവഗത്തിൽ 
വ തിവരങ്ങളുസെ ്കമാറ്റം ൊേത്യമാക്കുന്നത്.  
സെല തികകാം ്ലന് ഈ ശംഖല വെതിയും 
സ്തിരമായ ഉപകയാഗത്തിനായതി വാെകയ്ക് 
എടുത്തിട്ടുള്ള സെല തികമ്്യൂണതികക്ഷന് 
ൊനൽ, കലാക്ൽ ഏരതിയ സനറ്റ് വര്ക്് 
മുകഖനയും ഗവണ്സമറെ് വകുപ്പുകളതിസല 3500 
ഓഫരീസുകളുമായതി ബന്ധതി്പെ തിക്കുന്നു.  ഒരു 
സുരക്ഷ തിത സെല തികമ്്യൂണതികക്ഷന് ശംഖല 
വെതി  െംസ്ാനസത്  ഗവണ്സമറെ് തമ്തിലും 
ഗവണ്സമറെും സപാതജനങ്ങളും തമ്തിലുമുള്ള 
ബന്ധം നതിലനതിര്ത്ന്നതതിന് കസ്ററ്റ് ഡാറ്റാ 
സെറെറും, സകെത്വാനം തമ്തിലുള്ള ഏകകാപനം 
ൊേത്യമാക്കുന്നു.

2017-ടല പുതടിയ സംരംഭം

െംസ്ാനസത് ൊ്ത്തികമായതി പ തികന്നാക്ം 
നതിൽക്കുന്നവര്, വ തിദത്യാഭത്യാെ സ്ാപനങ്ങള്, 
ഗ്ാമ പ്രകദശങ്ങള് എന്നരീ കമഖലകസള  
ഗവണ്സമറെുമായതി ബന്ധതി്പെ തിക്കുന്നതതിന് 

 
വയാർത്യാവഥിനഥിമയ പശ്യാത്ല സൗേര്യം
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അദ്ധ്യായം 5, പശ്യാത്തല സൗകരധ്ം

കബയാക്്  5.15
കേരള തപയാൽ സർക്ഥിളഥിടറെ പ്ധയാന പ്വർത്നങ്ങള്

• െര്ക്തിളതിസല 1508 ഡതി്പൊര്ട്ടുസമറെൽ കപാസ്റാഫരീസുകള് കംപ്യൂട്ടര്വൽക്രതിക്കുകയും, eMO  കെവനങ്ങള് 
ഏര്സ്പെടുത്കയും സെയ്ത.• 

• പരാതതികള് ക്്യൂട്ടര് വെതി നൽകുന്നതതിനം, പരാതതി തരീര്്പൊക്കുന്നതവസരയുള്ള വതിവതിേ ഘട്ടങ്ങള് 
അറതിയുന്നതതിനമുള്ള െംവതിോനം.

• ഇലക്കട്രാണതിക് അെതിസ്ാനമാക്തിയുള്ള പുതതിയ മൂലത്യാേതിഷ്തിത കെവനങ്ങള് നെ്പെതിലാക്തി.

• രജതികസ്റര്ഡ്, ഇന്ഷത്വര് സെയ്തിട്ടുള്ളവ, ്രീഡ് കപാെ്റ്റ്, ഇ. എം. ഒ വതികദശത് നതിന്നുള്ള ൊേനങ്ങള് 
എന്നതിവയ്ക്കും അവയുസെ തെക്ം മുതൽ അവൊനം വസരയുള്ള വതിവതിേ ഘട്ടങ്ങള് www.indiapost.gov.in 
എന്ന  െംവതിോനത്തിലൂസെ അറതിയുന്നതതിനള്ള െംവതിോനം • 

• ഇന്ത്യയതിൽ നതിന്നും  മറ്റ് രാജത്യങ്ങളതികലക്് കെവനം ലഭത്യമാക്കുന്ന അന്ര്കദശരീയ ്രീഡ് കപാെ്റ്റ് – ഇ 
എം.എെ് ആരംഭതിച്ചു• 

• പായ്ക് കപാകസ്റാഫരീെ് – കലാകസത്വതികെയ്ക്കും 30 കതികലാ.ഗ്ാം ൊേനങ്ങള് തപാലാഫരീസുകള് മുകഖന 
അയയ്ക്കുന്നതതിനള്ള സൌകരത്യം തതിരുവനന്പുരം ജതിലെയ്ക്കുള്ളതിൽ ആരംഭതിച്ചു.

• 220 രാജത്യങ്ങളുമായതി ബന്ധസ്പെടുത്ന്ന കവള്ഡ് സനറ്റ് എസൈ്പ്രെ് െര്വരീെ് (ഡബ്ള്യൂ എന് എസൈ് ) 
െ�ദായം ഏര്സ്പെടുത്തി.

• രണ്് പുതതിയ പാെ്െൽ കപ്രാഡക്െ് ഓഫ് ഇന്ത്യ െംവതിോനമായ “എസൈ്പ്രെ് പാെ്െൽ” “ബതിെതിനസ്് 
പാെ്െൽ” െര്വരീസുകള് ഏര്സ്പെടുത്തി• 

• കെവനങ്ങളും ഉപകരണങ്ങളും എത്തിച്ചു സകാടുക്കുന്ന പ്രക്രതിയ വെതി, ഉപകഭാക്താക്ള്ക്് ദ്രുതഗതതിയതിൽ 
െരക്് അയയ്കാന്/എത്തിക്ാന് കലാജതിസ്റതിക് കപാെ്റ്റ് എയര് നെ്പെതിലാക്തി. 

• െംസ്ാനസത് 1,498 കപാെ്റ്റ് ഓഫരീസുകള് (51 സഹഡ് കപാസ്റാഫരീസുകള്, 1441 െബ് 
കപാസ്റാഫരീസുകള്) എന്നതിവ  കകാര് ബാങ്തിംഗ് െ�ദായത്തികലക്കു മാറ്റതി.

• ഏത വത്യക്തതിക്കും അവരവരുസെ  കഫാകട്ടാപതതിച വത്യക്തതിഗത സ്റാമ്കള് ലഭത്യമാക്ാന് “്മ 
സ്റാ്് ”ൌകരത്യം നെ്പെതിലാക്തി.• 

• മഹാത്ാഗാന്ധതി സതാെതിലുറപ്പു പദ്ധതതിയുസെ കവതനം വതിതരണം സെയ്യുന്നതതിനായതി പബ്തിക് ഫണ്് 
കമാണതിറ്ററതിംഗ് െതിസ്റം  (പതി.എഫ്.എം.എെ് ) അസലെങ്തിൽ എന്.ഇ.എഫ്.എം.എെ് ).

• കകാര്്പെകററ്റ് ഇ – കപാസ്റതിനായതി കകരള െംസ്ാന െര്ക്ാരുമായതി ്െ അ്പെ്• 
i. റരീസട്ടയതിൽ കപാെ്റ്റ് മുഖാന്തിരം അകപക്ഷാ ഫാറം വതിൽ്പെന െംബന്ധതിച് പ്രകവശന പരരീക്ഷാ 
കമ്രീഷണറുമായതി ്െ അ്പെ്.
ii. എൽ.ബതി.എെ് സെറെര് കഫാര് െയന്െ് ആറെ് സെക്കനാളജതി ഡയറക്ടുമായതി ്െ അ്പെ്.
iii. കകരള ജല അകതാറതിറ്റതിയുമായതി ഇ – കപയ്സമറെ്
iv. ബതി.എെ്.എന്.എല്ലുമായതി ഇ – കപയ്സമറെ്
v. നതികുതതി പതിരതിവമായതി ബന്ധസ്പെട്ട് തകദ്ശെത്വയം ഭരണ സ്ാപനങ്ങളുമായതി ്െ അ്പെ്
vi. 2016-17 അേത്യായന വര്ഷം െംസ്ാനത്െനരീളം പാഠ പുസ്തകങ്ങള് വതിതരണം സെയ്യുന്നതതിന് 
കകരള ബുസൈ് ആറെ് പബ്തികക്ഷന് സൊ്െറ്റതി (സക.ബതി.പതി.എെ് ) യുമായതി ്െ അ്പെ്
 viii. തപാലാഫരീസുകള് മുകഖന സപറൊ സമാ്ബലുകളുസെ വതിൽ്പെന
viii. പാെഞ്ര് റതിെര്കവഷന് െ�ദായത്തിലൂസെ (പതി.ആര്.എെ് ) സറയതിൽസവ െതിക്റ്റ് ബുക്തിംഗ്.
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സാമ്പത്തിക അവല�ാകനം 2017, ലകരള സംസ്ാന ആസൂത്രണ ല�ാര്ഡ്  

െംസ്ാന െര്ക്ാരതിസറെ വാര്ത്ാവ തിനതിമയ 
പശ്ാത്ല കമഖലയായ കകരള ്ഫബര് 
ഒപ്റ്റതിക് സെറെര്, സക-കഫാണ് െംവ തിോനം 
ഗവണ്സമറെ് പ്രഖത്യാപ തിച തിട്ടുണ്്.  കകരള െംസ്ാന 
വ തിദയുച്ഛക്തതി കബാര്ഡതിന് െമാന്രമായതി എലൊ 
പൗരന്മാര്ക്കും ലഭത്യമാകുന്ന രരീതതിയതിൽ  ഒരു 
അെതിസ്ാന ഇറെര്സനറ്റ് ൌകരത്യം െര്ക്ാര് 
ൌകരത്യത്തിലൂസെ ലഭത്യമാകുന്നതാണ്.  1028.20 

കകാെതി രൂപയുസെ ഭരണാനമതതി ലഭത്യമായ ഈ 
പദ്ധതതിയുസെ വ തിശദമായ കപ്രാജക്െ് റതിക്പൊര്ട്ടതിന് 
കതിഫ്ബ തി 823.00 കകാെതി  രൂപയുസെ അനമതതി 
നൽകതിയതിട്ടുണ്്.

കബയാക്് 5.16
കേരളത്ഥിടല ടെലഥികേയാം കമഖല 2017 മയാർച് 31  വടര

• സെലതികഫാണ് എസൈ്കെഞ്ചുകളുസെ എണ്ം  :    1306
• െജ്രീകരണ കശഷതി    :    3328931
• പ്രവര്ത്നക്ഷമമായ കണക്ഷനകള്      :    1962582
• െ: കതി. മരീറ്റര് കണക്തിൽ ശരാശരതി സെലതികഫാണ് :     61.41
• സെലതികഫാണ് ൊ�ത    :     1000 ന് 70.235

 
േയായഥിേ അെഥിസ്ഥയാന സൗേര്യങ്ങള്

കായതിക വ തികനാദത്തിസറെ  വ തികെനം എന്നാൽ  
ഒരു െംസ്ാനത്തിസറെ ൊ്ത്തികവം 
ൊമൂഹതികവമായ പുകരാഗതതിയുമായതി 
ബന്ധസ്പെടുത്തിയുള്ളതാണ്. ൊമൂഹത്യ 
പുകരാഗതതിയുസെ കാരത്യത്തിൽ, ക്ാര്െ്െതിൽ 
ഉള്ള െജരീവ പങ്ാളതിത്ം ആകരാഗത്യവം 
ഉൽപാദനക്ഷമതയും സമചസ്പെടുത്കയും, 
സമഡതിക്ൽ സെലവകള് കുറയ്ക്കുകയും, കൂൊസത 
ൊമൂഹത്യ മാനദണ്ങ്ങളതിലേതിഷ് തിതമായ അചെക് 
െത്വഭാവങ്ങള് െമൂഹസത് പുകരാഗതതിയതികലക്് 
നയതിക്ാനം െഹായതിക്കുന്നു. ഒരു സമഗാ 
ക്ാര്െ്െ് പരതിപാെതി െംഘെതി്പെ തിക്കുന്നത് 
അെതിസ്ാന ൌകരത്യവ തികെനത്തിനം  
സതാെതിൽ സൃഷ് തിക്കുന്നതതിനം വരുമാനം  
വര്ദ്ധതി്പെ തിക്കുന്നതതിനം അതവെതി ൊ്ത്തിക 
പ്രവര്ത്നങ്ങള് സുഗമമാക്കുന്നതതിനം 
െഹായതിക്കുന്നു. കായതിക വ തികനാദ 
െംസ്ക്കാരത്തിസറെ കാരത്യത്തിൽ രാജത്യത്തിന് 

തസന്ന അഭതിമാനമാകും വ തിേം  കകരളം 
പ്രശസ്തമാണ്. ഇന്ഡത്യയതിസല പല പ്രശസ്തരായ 
കായതിക വത്യക്തതികളുസെയും വളര്ചയ്ക് പ തിന്നതിസല 
കകരളത്തിസറെ പങ്് സുസ്തിര്ഹമാണ് .  കൂൊസത, 
കകരളത്തിസല കെതിവള്ള യുവതരീയുവാക്ള് 
അന്ാരാഷ്ട്ര കായതികരംഗത്്  മതികച പ്രകെനം 
കാഴ്ച വയ്ക്കുകയും  ഇത് പലക്പൊഴും കായതികരംഗത്് 
രാജത്യത്തിന് അഭതിമാനതിക്ാവന്ന ഒന്നായതി 
മാറുകയും സെയ്തിട്ടുണ്്.   െംസ്ാനസത് 
കായതിക വ തികനാദങ്ങള്  കപ്രാത്ാഹതി്പെ തിക്കുകയും 
വ തിപുലസപടുത്കയും സെയ്യുക, കായതിക 
പ്രവര്ത്നങ്ങസള ഏകകാപ തി്പെ തിക്കുകയും, 
കായതിക വ തികനാദങ്ങളതിൽ  പ്രകതത്യകതിച് 
ഗ്ാമരീണ കായതികതാരങ്ങളുസെ കെതിവകസള 
പ്രകയാജനസ്പെടുത്കയും സെയ്യുക എന്നതാണ്  
െര്ക്ാരതിസറെ  പ്രോന ഉത്രവാദതിതത്വം. 
ഇതതിനപുറസമ, പ്രാകദശതിക െത്വയംഭരണ 
സ്ാപനങ്ങള്, വ തിദത്യാഭത്യാെ സ്ാപനങ്ങള്, 



491

അദ്ധ്യായം 5, പശ്യാത്തല സൗകരധ്ം

െന്നദ്ധെംഘെനകള്, ജനപ്രതതിനതിേതികള് 
തെങ്ങതിയ ഏജന്െതികള് ഉള്സ്പെടുത്തി 
അെതിസ്ാന ൌകരത്യം  നൽകുകയും കവണം. 

െംസ്ാനത്് ക്ാര്െ്െ് പ്രവര്ത്നങ്ങള് 
ശക്തതിസ്പെടുത്ന്നതതിൽ െര്ക്ാര് ഇക്പൊള് 
അനകൂലമായ മകനാഭാവവം നതിലപാടും  
പ്രദര്ശതി്പെ തിച തിരതിക്കുകയും, ഗ്ാമ പഞ്ായത്് 
തലം മുതൽ പ്രാകദശതിക, ജതിലൊ, െബ് ജതിലൊ 
തലങ്ങളതിസല ഉത്രവാദതിതത്വം വര്ദ്ധതി്പെ തിക്കുകയും   
െംസ്ാനസത് പുകരാഗതതിയതികലക്് 
നയതിക്കുകയും സെയ്യുന്നു. ഗ്ാമ പഞ്ായത്്. 
ഇത് ഡതി്പൊര്ട്ട്സമന്റതിസല നതിലവ തിലുള്ള 
ഭരണ െംവ തിോനം  ശക്തതിസ്പെടുത്ന്നതതിനം 
െഹായതിക്കുന്നു.

കായടിക യുവജനകാര്യ വകുപ്് 
1986 ൽ കായതിക വ തികനാദത്തിസറെ 
വ തികെനത്തിനായതി കായതിക യുവജനകാരത്യ 
വകു്പെ് ആരംഭതിക്കുകയുണ്ായതി. ക്ാര്െ്െ് 
പ്രവര്ത്നങ്ങള് കപ്രാത്ാഹതി്പെ തിക്കുക വെതി, 
ജനകരീയ പങ്ാളതിത്ം ഉറ്പൊക്കുകയും കദശരീയ, 
അന്ര്കദശരീയ പുരസ്കാരങ്ങള് കനെതിസയടുക്കുകയും 
സെയ്യുകയാണ് വകു്പെ തിസറെ ലക് ഷത്യം. 
െംസ്ാനത്് കായതിക വ തികെനത്തിന് 
െര്ക്ാര് ഫണ്തിന പുറസമ െത്വകാരത്യ കമഖല 
ഉള്സ്പെസെയുള്ള വ തിവ തിേ ക്ാതസുകളതിൽ നതിന്ന് 
പണം െമാഹരതിക്കുന്നതതിന് ലക്ഷത്യമതിട്ടുസകാണ്് 
കകരള ക്ാര്െ്െ് സകൗണ്െതില തിന്സറ 
ശുപാര്ശയുസെ അെതിസ്ാനത്തിൽ 
ക്ാര്െ്െ് സഡവലപ്സമറെ് ഫണ്് ട്രെ്റ്റ് 
സ്ാപ തിക്കുകയുണ്ായതി.  വ തിവ തിേയതിനം 
പ്രവര്ത്നങ്ങള് വകു്പെ് വെതി നെത്തി വരുന്നുണ്്. 
ഓകരാ വര്ഷവം, കായതികകാഉപകരണങ്ങള്/ 
മത്രങ്ങള്, പരതിശരീലന കത്യാ്് എന്നതിവയ്ക്കും  
തതിരസഞ്ഞടുക്സ്പെട്ട സ്ാപനങ്ങള്ക്കും 
വത്യക്തതികള്ക്കും ൊ്ത്തിക െഹായം 
നൽകുകയും സെയ്യുന്നു. കായതിക യുവജനകാരത്യ 
വകു്പെ തിസറെ കരീെതിൽ പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന രാജരീവ് 
ഗാന്ധതി ക്ാര്െ്െ് സമഡതിെതിന് സെറെര് 
കായതിക വ തികനാദ പ്രവര്ത്നങ്ങള്ക്്  
ശാെ്്രീയവം സപസട്ടന്നുള്ള ്വദത്യെഹായവം 
പുനരേതിവാെ െ തികതിത്യും നൽകതി വരുന്നുണ്്. 
െ്കൂളുകളതിൽ ്പ്രമറതി തലത്തിൽ കായതിക 
വ തികനാദം  വ തികെതി്പെ തിക്കുന്നതതിനായതി  
‘കളതിയതിലൂസെ ആകരാഗത്യം’  എന്ന പരതിപാെതിയും 

നെത്തി വരുന്നു. അെതിയന്തിര ൊഹെരത്യത്തിൽ 
ആവശത്യമുള്ള കെതിവകള് വ തികെതി്പെ തിക്ാനള്ള 
മസറ്റാരു പരതിപാെതിയാണ് െത്വ തിം എന് 
െര്്വവ്. ജതി.വ തി.രാജ ക്ാര്െ്െ് െ്കൂളതിസല 
ഭരണനതിര്വ്വഹണം കായതിക യുവജനകാരത്യ 
വകു്പെ് നൽകുകായും സെയ്തിട്ടുണ്്. െംസ്ാനസത് 
വ തിവ തിേ അെതിസ്ാന ൌകരത്യ വ തികെന 
പദ്ധതതികള് നെ്പെ തിലാക്കുന്നതതിനായതി വകു്പെ തിസറെ 
കരീെതിൽ ക്ാര്െ്െ് എഞ് തിനതിയറതിംഗ് വ തിംഗ് 
പ്രവര്ത്തിക്കുന്നുണ്്. ആകരാഗത്യകരമായ ജരീവ തിതം 
നയതിക്ാനം ജരീവ തിത്ശല തി കരാഗങ്ങള് 
കുറയ്കാനം ൊമൂഹത്യ ക്ാര്െ്െ് കപ്രാഗ്ാം 
െംസ്ാനതലത്തിൽ നെ്പെ തിലാക്തി വരുന്നു. 
കവാളതികബാള്, ബാസ്ക്കറ്റ്കബാള്, സെന്നരീെ്, 
ആധുനതിക െതിന്റ്റതിക് ഉപരതിതലം ഉപകയാഗതിച് 
മറ്റ് സെറതിയ സഗയതിമുകള് എന്നതിവയുള്സ്പെസെയുള്ള 
കായതികയതിനങ്ങള്ക്ായതി  ബഹുതരം കായതിക 
സ്ലങ്ങള് വ തികെതി്പെ തിച തിട്ടുണ്്.  

കായതിക  വ തികനാദ ൌകരത്യങ്ങളുസെ 
വ തികെനത്തിസറെ ഭാഗമായതി താസെ പറയുന്ന 
ൌകരത്യങ്ങള് െംസ്ാനത്െനരീളം 
വ തികെതിച്ചുസകാണ്തിരതിക്കുകയാണ് .

• ആധുനതിക ൊകങ്തതികവ തിദത്യ 
ഉപകയാഗതിച്ചുള്ള നരീന്ൽക്കുളം

• െതിന്റ്റതിക് റണ്റക്പൊടുകൂെതിയ  കലാംഗ് ജ്് 
ട്രതി്പെ തിള് ജ്് പ തിറ്റ്

• നാല് ്ലനകളുള്ള റണ്തിംഗ് ട്രാക്്
• ്ഹ ജ്് റണ്പ്പും   ലാന്ഡതിംഗ് പ തിറ്റ്സും
• കബഡതി ക്ാര്, െതിന്റ്റതിക് ഫുെ്കബാള് 

െര്ഫ്, ഷട്ടതിൽ ബാഡ്മതിറെണ് കകാര്ട്ട്
• കുട്ടതികള്ക്കുള്ള സെറതിയ ക്ാര്െ്െ് പാര്ക്്
• ഫെ്െൽ മാ്പെ തിള് വഡ് ക്ാറതിങ്ങ

കകരള കസ്ററ്് ക്പോര്െ്സ് 
കകൌണ്സടിൽ
കകരള ക്ാര്െ്െ് ആക്െ് 2000 പ്രകാരം 
രൂപരീകരതിചതാണ് കകരള കസ്ററ്റ് ക്ാര്െ്െ് 
കൗണ്െതിൽ. കകരള കസ്ററ്റ് ക്ാര്െ്െ് 
കൗണ്െതിൽ 1954 ൽ ൊരതിറ്റബ തിള് 
സൊ്െറ്റരീെ് രജതിെ്കട്രഷന് ആക്െ് 
പ്രകാരം സ്ാപ തിതമായതി. കകരള ക്ാര്െ്െ് 
കൗണ്െതിൽ എന്ന കപരതിൽ ക്ാര്െ്െ് 
കപ്രാത്ാഹതി്പെ തിക്കുന്നതതിനായതി  1974 -ൽ 
പുന:സ്ാപ തിക്കുകയുണ്ായതി. 2008 സല കകരള 
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സാമ്പത്തിക അവല�ാകനം 2017, ലകരള സംസ്ാന ആസൂത്രണ ല�ാര്ഡ്  

കായതിക വ തികനാദ നതിയമം നതിലവ തിൽ വരതികയും 
കകരള കായതിക വ തികനാദ നയം 2000 ത്തിസറെ 
അെതിസ്ാനത്തിൽ   കകരള ക്ാര്െ്െ് 
കൗണ്െതിൽ പ തിരതിച്ചുവ തിടുകയും കകരള കസ്ററ്റ് 
ക്ാര്െ്െ് കൗണ്െതിൽ നതിലവ തിൽ വരതികയും 
സെയ്ത. കസ്ററ്റ് ക്ാര്െ്െ് കൗണ്െതിൽ കരീെതിൽ   
25 കക�രീകൃത ക്ാര്െ്െ് കഹാസ്റലുകളും, 
53 കകാകളജ് ക്ാര്െ്െ് കഹാസ്റലുകളും, 43 
െ്കൂള് ക്ാര്െ്െ് കഹാസ്റലുകളും കകരളത്തിൽ 
പ്രവര്ത്തികച് വരുന്നു. വ തിവ തിേ കമഖലകളതിൽ 
വ തിവ തിേയതിനം പരതിശരീലന പരതിപാെതികളും 
െംഘെതി്പെ തിക്ാറുണ്്.

ഓപ്കറഷന് ഒളടിമ്പടിയ -2024
ഓ്പെകറഷന് ഒളതി്ത്യ 2024, െംസ്ാനസത് 
11 കായതിക കമഖലകളതിൽ നതിന്നുള്ള 250 ഓളം 
കായതികതാരങ്ങസള പരതിെയസ്പെടുത്കയും 
അവര്ക്് വ തികദശ പരതിശരീലകരുസെയും 
അന്ാരാഷ്ട്ര കകാച്ചുകളുസെയും 
കെവനം ഉള്സ്പെസെയുള്ള പരതിശരീലന 
സൌകരത്യകത്ാടുകൂെതിയ പരതിശരീലനം  
വ തിഭാവനം സെയ്യുന്നു. െ്്രീകളുസെ കബാസൈതിംഗ്, 
റസ്തിംഗ്, ഷൂട്ടതിംഗ്, ആര്ചറതി, വള്ളം തെയൽ, 
സെറുകതാണതി തെയൽ, വള്ളം കളതി, വാള്്പെയറ്റ് , 
ബാഡ്മതിന്റണ്, ്െക്തിംഗ്, നരീന്ൽ 
എന്നതിവയതിലാണ് പ്രോനമായും പരതിശരീലനം 
നൽകതി വരുന്നു.

കായടിക ക്ഷമതാ മടിഷന്
100ശതമാനം ൊക്ഷരത ്കവരതിച ആദത്യ 
െംസ്ാനമായ കകരളം, കായതിക മതിഷന് വെതി 
100ശതമാനം ശാരരീരതിക ക്ഷമതയും ഫതിെതിക്ൽ 
ഫതിറ്റ്നസും ്കവരതിക്ാന് രാജത്യസത് 
ആദത്യസത് െംസ്ാനമാകാന് പരതിശ്രമതിച്ചു 
വരതികയാണ്. പദ്ധതതിയുസെ ഒന്നാം ഘട്ടത്തിസറെ 
ഭാഗമായതി െ്കൂളതിസല വ തിദത്യാര്ത്ഥതികളുസെ 
സമാത്ത്തിലുള്ള ഫതിറ്റ്നെ് വ തിലയതിരുത്ന്നുണ്്. 
മൂലത്യനതിര്ണ്യത്തിൽ വ തിദത്യാലയങ്ങളതിൽ ഏറ്റവം 
കൂടുതൽ വ തിദത്യാര്ത്ഥതികള്ക്കുള്ള ഫതിറ്റ്നെ് 
നതില ആവശത്യമുള്ള ഫതിറ്റ്നെ് തലത്തിൽ 
കുറവാകണാ എന്ന് പരതികശാേതിക്കുകയും സെയ്യുന്നു. 
അതസകാണ്് കായതിക ക്ഷമതാ മതിഷസറെ 
രണ്ാംഘട്ടത്തിൽ വ തിദത്യാര്ത്ഥതികളുസെയും ശാരരീരതിക 
ഫതിറ്റ്നെ് നതിലവാരം സമചസ്പെടുത്കയും, 
ശാരരീരതിക ക്ഷമതസയക്കുറതിച്ചുള്ള അവകബാേം 

സൃഷ് തിക്കുകയും  സെയ്യുന്നു. പദ്ധതതിക്ായതി 
നെ്പൊക്ാനം നതിരരീക്ഷ തിക്ാനമായതി 
െംസ്ാനസത് മുഴുവന് ജനെംഖത്യസയയും 4 
ആയതി തരംതതിരതിച തിരതിക്കുന്നു. അതായത്

• നെ്െറതി മുതൽ നാലാം ക്ാെ് വസര
• അഞ്ാം ക്ാെ് മുതൽ ലൈെ് ടു, 

യൂണതികവെ്െതിറ്റതി വ തിദത്യാര്ത്ഥതികള് 
• യുവജനവം സതാെതിലാളതികളും
• മുതതിര്ന്ന പൗരന്ാര്

ഈ പരതിപാെതി കകരള കസ്ററ്റ് ക്ാര്െ്െ് 
കൗണ്െതിൽ, വ തിദത്യാഭത്യാെ വകു്പെ്, 
തകദ്ശെത്വയംഭരണ വകു്പെ് എന്നരീവ തിവ തിേ 
വകുപ്പുകളുസെ െഹകരണകത്ാസെ 
നെ്പെ തിലാക്കുന്നതാണ് . 

യുവജന കാര്യങ്ങള്
യുവജനങ്ങളാണ് ഒരു രാജത്യത്തിസറെ 
പ്രതത്യാശയും ഭാവ തിയും പ്രതതിനതിേരീകരതിക്കുന്നത്. 
എലൊ ൊമൂഹതിക തതിന്കള്ക്കും എതതിരായതി 
ൊമൂഹതിക അവകബാേം വളര്ത്തിസയടുക്കുകയും 
ശക്തതിസ്പെടുത്കയും രാജത്യത്തിന ഐകത്യവം 
െമൃദ്ധതിയും കനെതിസയടുസക്ന്െത്തിൽ 
യുവാകള് സുപ്രോന പങ്് വഹതിക്കുന്നു. 
ഒരു പ്രോന ശക്തതിയായതി ൊമൂഹതിക-
ൊ്ത്തിക വത്യവസ്തിതതിസയ വളര്ത്ന്നതതിൽ  
യുവാക്ളുസെ പങ്് എടുത് പറകയണ്താണ്. 
യുവാക്ള്ക്് അവരുസെ വത്യക്തതിതത്വം, 
അവരുസെ പ്രവര്ത്നകശഷ തി വ തികെതി്പെ തിക്ൽ, 
നത്യായമായ അവകാശങ്ങള് െംരക്ഷ തിക്ൽ, 
ൊേത്യമായ ചൂഷണം ഒെതിവാക്ാനള്ള 
യത്ങ്ങള് കൂടുതൽ സതാെതിൽ അവെരങ്ങള് 
സൃഷ് തിക്കുക യുവജനങ്ങളുസെ കക്ഷമത്തിനായതി 
പ്രവര്ത്തി്പെ തിക്കുക എന്നതിവയാണ് ആവശത്യമായും 
നൽകകണ് കമഖലകള്.

കകരള െംസ്ാന യുവജന കമ്രീഷന്
യുവജനങ്ങസള കബാേവത്കരതിക്കുന്നതതിനം 
ശക്തതിസ്പെടുത്ന്നതതിനം അവരുസെ 
അവകാശങ്ങള് െംരക്ഷ തിക്കുന്നതതിനമായതി 
പരതിപാെതികള് രൂപരീകരതിക്കുകയും നെ്പെ തിലാക്കുകയും 
സെയ്യുന്നതതിനായതി കകരള കസ്ററ്റ് യൂത്് കമ്രീഷന് 
രൂപരീകരതിക്കുകയുണ്ായതി. ഗവസമെറെ് പ്രഖത്യാപ തിച 
ഓര്ഡതിനന്െ് വെതി ആരംഭതിച  ഒരു കത്വാെതി 
ജുഡരീഷത്യൽ സ്ാപനമാണതിത്. പതതിമൂന്നാം 
പഞ്വത്ര പദ്ധതതിയതിൽ  വ തിവ തിേ പരതിപാെതികള് 
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ഏസറ്റടുക്ാന് കമ്രീഷന് ഉകദ്ശതിക്കുന്നു. 
വര്ഗരീയത, മദത്യം, മയക്കുമരുന്ന്, ്െബര് 
കുറ്റകൃതത്യങ്ങള് എന്നതിവ ഒെതിവാക്തിസക്ാണ്് 
യുവജനങ്ങസള ശക്തതിസ്പെടുത്കയും തങ്ങളുസെ 
ചുമതലകസളയും ഉത്രവാദതിത്ങ്ങസളയും 
കുറതിച് കബാേവൽക്രതിക്കുകയും സെയ്യുകയാണ് 
കമ്രീഷസറെ ലക് ഷത്യം .

കകരളാ കസ്ററ്് യൂത്ത് 
ടവൽഫയര്ഫണ് കബാര്ഡ്്
കകരകളാൽസവം
അപൂര്വ്വവം അതലത്യവമായ ഒരു 
യുവജനാകഘാഷത്തിലൂസെ യുവാക്ള്ക്് 
ൊംസ്കാരതികവം ശാരരീരതികവമായ 
കെതിവകള് പ്രദര്ശതി്പെ തിക്ാന് നസലൊരു കവദതി 

ലഭത്യമാക്കുകയാണ് ഇതതിലൂസെ ലക്ഷത്യമതിടുന്നത്. 
ഈ ആകഘാഷത്തിൽ െംസ്ാന, ജതിലൊ/
കബ്ാക്് തല മൽെരങ്ങളതിൽ 15 മുതൽ 35 
വയസുവസര പ്രായമുള്ള യുവാക്ള് കലാ-
ൊംസ്കാരതിക-കായതിക മൽെരങ്ങളതിൽ 
പസങ്ടുക്കുന്നുണ്്. കവണ്് പ്രശസ്തതി ലഭതിക്ാത് 
െ തില തതിരസഞ്ഞടുത് ൊംസ്കാരതിക ഇനങ്ങള് ഈ 
ഉത്വത്തിൽ ഉള്സ്പെടുത്തിയതിട്ടുണ്്.  ഇക്പൊള് 
കകരളത്തിസല യുവാക്ള്, കകരകളാൽെവം 
കദശവത്യാപകമായതി ആകഘാഷ തിച് വരതികയാണ്. 
അതതിനാൽ കകരളത്തിസല യുവജനങ്ങള്ക്് 
അവരവരുസെ കെതിവകള് പ്രദര്ശതി്പെ തിക്ാനള്ള 
അവെരം ലഭത്യമാകുന്നുണ്്. വര്ണ്ാഭമായ 
രരീതതിയതിലാണ് കകരകളാൽെവം എന്ന യൂത്് 
സഫസ്റതിസവൽ എലൊ വര്ഷവം െംഘെതി്പെ തിച് 
വരുന്നത്. 

കബയാക്്  5.17
13-യാം പദ്ധതഥിയഥിടല സമീപന കരഖ

• കകരളത്തിസല കായതികപവതികനാദ െംസ്കാരസത് പരതികപാഷതി്പെതിക്കുകയാണ് 13-ാം പഞ്വത്ര 
പദ്ധതതിയുസെ പ്രോന ലക്ഷത്യം. മത്രാേതിഷ്തിതവം ഉന്നത പ്രകെനവമുള്ള പരതിപാെതികളതിൽ 
പസങ്ടുക്ാന് കായതികതാരങ്ങസള കപ്രാത്ാഹതി്പെതികക്ണ്താണ്. കായതികപവതികനാദ 
െംസ്കാരസത് പരതികപാഷതി്പെതിക്ന്നതതിനായതി നലെ ആകരാഗത്യം, ൊംസ്കാരതിക നന്, വതിശാലമായ 
അെതിസ്ാനൌകരത്യങ്ങള്, ൊമൂഹതിക ഉള്ക്ഷമത എകന്ന ൊമൂഹതിക ലക്ഷത്യങ്ങള് ്കവരതികക്ണ്ത് 
അതത്യാവശത്യമാണ്.

• 
• 13-ാം പദ്ധതതിയതിൽ ക്ാര്െ്െതിൽ മൂന്നു തരത്തിലുള്ള ഇെസപെലുകള് നെകത്ണ്ത് ആവശത്യമാണ്. 

ആദത്യസത്ത്, വതിദത്യാഭത്യാെ സ്ാപനങ്ങള് സഭൗതതിക വതിദത്യാഭത്യാെം  െ്കൂള് പാഠത്യപദ്ധതതിയുമായതി  
െമനത്വയതി്പെതിച്ചുസകാണ്ടുള്ള പദ്ധതതി ആസൂ്ണം സെകയ്ണ്തം, ക്ാര്െ്െ് കഹാസ്റലുകളും പരതിശരീലന 
സ്ാപനങ്ങളും അപ്കഗ്ഡ് സെസയ്ണ്തമാണ്.  രണ്ാമസത്ത്,  കസ്റഡതിയങ്ങള്,  ഉപകരണങ്ങള്, മറ്റ് 
വസ്ത്ക്ള്  എന്നതിവ ഉള്സ്പെടുന്ന ആധുനതിക അെതിസ്ാന സൌകരത്യങ്ങള് ഉള്സകാള്ളുന്ന പദ്ധതതികള്ക്കും 
അവയുസെ  പരതിപാലനത്തിനമായതി ഫണ്് വര്ദ്ധതി്പെതികക്ണ്താണ്. മൂന്നാമതായതി, പദ്ധതതികള് വെതി 
ക്ാര്െ്െതിസന ജനപ്രതിയമാക്ാന് ശ്രമതിക്കും. വതികലാംഗരായ വക്തതികള്ക്ായുള്ള കായതിക വതികനാദങ്ങള് 
കപ്രാത്ാഹതി്പെതിക്കുന്നതതിനായതി  പ്രകതത്യക പദ്ധതതികള് ആസൂ്ണം സെയ്യും.

• 
• ക്ാര്െ്െ് ഡയറക്െകററ്റ്, ക്ാര്െ്െ് കൗണ്െതിൽ എന്നതിവയാണ് കകരളത്തിസല ക്ാര്െ്െ് 

കമഖലയതിസല പ്രോനസ്പെട്ട രണ്് സ്ാപനങ്ങള്. ഇക്പൊള് അവയുസെ രണ്തിസറെയും പ്രവര്ത്നങ്ങള് 
െമാനതകളുള്ളതാണ്.  പതതിമൂന്നാം പദ്ധതതി അവകയാകരാന്നതിസറെയും യഥാര്ത്ഥ പ്രവര്ത്നങ്ങള് 
പുന:സ്ാപതിക്കുന്നതതിന് ശ്രമതിക്കും.  പശ്ാത്ല ൌകരത്യങ്ങള് ഉണ്ാക്കുന്നതതിസറെയും ഉപകരണങ്ങള് 
വാങ്ങുന്നതതിസറെയും ഉത്രവാദതിതത്വം ഡയറക്െകററ്റതിനാണ്.  കായതിക നയത്തിസറെ ലക്ഷത്യങ്ങള് 
യാഥാര്ത്ഥത്യമാകുന്നുസവന്ന് ഉറപ്പു വരുകത്ണ്ത് കൗണ്െതിലാണ്. 
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യുവശക്ടി
        
യുവജനങ്ങളുസെ കെതിവകസള പരമാവേതി 
ഉപകയാഗസ്പെടുത്ക എന്ന ലക്ഷത്യകത്ാസെയാണ് 
കകരളാ കസ്ററ്റ് യൂത്് സവൽസഫയര് കബാര്ഡ് 
യുവശക്തതി എന്ന പദ്ധതതി ആരംഭതിച തിരതിക്കുന്നത്. 
തകദ്ശ െത്വയംഭരണ സ്ാപനത്തിസറെ 
കൂട്ടായ്മകയാടുകൂെതി പഞ്ായത്്-
മുനതിെതി്പൊല തിറ്റതി തലങ്ങളതിൽ കകാ-ഓഡതികനഷന് 
കമ്തിറ്റതികള് വെതിയാണ് പ്രെ്തത പദ്ധതതി 
നെ്പൊക്കുന്നത്. ഓകരാ ജതിലെകളതിലും 
അഞ്് മുനതിെതി്പൊല തിറ്റതികള്ക്കും 100 ഗ്ാമ 
പഞ്ായത്കള്ക്കുമാണ് ഇതതിസറെ പ്രകയാജനം 
ലഭത്യമാകുന്നത്. െര്ക്ാര് േനെഹായം 
ഉപകയാഗതിച് വ തിവ തിേ തകദ്ശ െത്വയംഭരണ 
സ്ാപനങ്ങളതിൽ യുവജന പ്രവര്ത്നങ്ങള് 
ശാക്തരീകരതിക്കുന്നതതിന് ഈ കപ്രാജക്െ് 
െഹായതിക്കുന്നു. മൂന്ന് വ തിഷയവ തിദദ്ധരെങ്ങുന്ന 
ഏകകാപന െമതിതതിയതിൽ 11 അംഗങ്ങളുണ്്. ഈ 
തകദ്ശ െത്വയം ഭരണ സ്ാപനങ്ങള്ക്കും ഓകരാ 
യുവ കകാ-ഓര്ഡതികനറ്റര് തതിരസഞ്ഞടുത്തിട്ടുണ്്. 
രജതിെ് സെയ് യുവജന ക്ബ്ബുകളുസെയും 
അകൊെതികയഷനകളുസെയും െഹായം 
യുവാശക്തതി അതതിസറെ പ്രവത്നങ്ങള് 
നെ്പൊകുന്നതാണ് .

യുവ കര്മ് കസന
യുവാക്ളതിൽ ഉള്ള കെതിവകള് ഗ്ാമരീണ 
കമഖലയതിലും പ്രകയാജനസ്പെടുത്ക എന്നതാണ് 
യുവ കര്മ് കെനയുസെ സുപ്രോന ലക്ഷത്യം. 
എലൊത്രത്തിലുമുള്ള കെവനങ്ങള്ക്കും 
തയ്ാറായതി ആയതിരക്ണക്തിന് യുവാക്ള് 
െത്വമനസ്ാസല മുകന്നാട്ട് വരുന്നുണ്്. 
െംസ്ാനസത് 152 കബ്ാക്കുകളതിൽ 
യുവാക്ളുസെ ഇത്രത്തിലുള്ള കെവനങ്ങള് 
എത്തിക്കുന്നകതാസൊ്പെം തസന്ന ഓകരാ യൂത്് 
കമ്്യൂണതിറ്റതിയുസെ ഉത്തിരവാദതിത്ം കബ്ാക്് 
യൂത്് കകാ-ഓഡതികനറ്ററതിൽ നതിക്ഷ തിപ്മാണ്. 
പ്രഥമ ശുശ്രൂഷ നൽകുന്നതതിനം, ൊമൂഹത്യ 
പ്രവര്ത്നങ്ങള്ക്കും, ദുരതിതാശത്വാെ 
പ്രവര്ത്നങ്ങള്ക്കുമായതി ഓകരാ കബ്ാക്തിൽ 
നതിന്നും 50 െന്നദ്ധ യുവാക്സള 
സതരസഞ്ഞടുക്കുകയും അവര്ക്് രണ്് ദതിവെസത് 
തരീവ്രപരതിശരീലനം നല്കതി വരതികയും സെയ്യുന്നു. 
ഈ യുവാക്ള്ക്് ആവശത്യമായ ഉപകരണങ്ങളും 
തതിരതിചറതിയൽ കാര്ഡം നല്കുന്നുണ്്. 
ഇത്രത്തിൽ പരതിശരീലനം ലഭത്യമായ 7,600 ഓളം 

യുവാക്ള് െംസ്ാനത്ണ്്. പ്രകൃതതികക്ഷാഭങ്ങള് 
ഉള്ളക്പൊഴും, യാദൃശ് തികമായുണ്ാകുന്ന 
അപകെങ്ങളും ലഹളകള് ഉള്ളക്പൊഴും 
ഇത്രത്തിൽ പരതിശരീലനം കനെതിയതിട്ടുള്ള 
യുവാക്ള് െമൂഹത്തിസന െഹായതിക്ാന് 
െന്നദ്ധത പ്രകെതി്പെ തിക്കുന്നത് ഒരു അനഗ്ഹം 
തസന്നയാണ്. കകരളത്തിൽ സതാെതിൽ 
രഹതിതരായ യുവാക്ളുസെ എണ്ം ദതിനം 
പ്രതതി വര്ദ്ധതിച്ചു വരതികയാണ്. ആകസ്തിക 
ദുരന്ങ്ങള്, അപ്രതരീക്ഷ തിത അപകെങ്ങള്, 
കലാപം തെങ്ങതിയവയുസെ െമയത്് ഈ 
െന്നദ്ധകെവകരുസെ കെവനം വല തിയ 
അനഗ്ഹമായതിരതിക്കും.

വ തിവ തിേ കബാേവത്ക്രണ പരതിപാെതികള്, 
പാരതിസ്തിതതിക കബാേവൽക്രണം, 
ൊമൂഹത്യ വനപരതിപാലന പരതിപാെതികള്, 
പ്രാകദശതിക തലങ്ങളതിൽ കനചര് ക്ബ്ബ് എന്നതിവ 
െംഘെതി്പെ തിക്കുന്നതതിന് യൂത്് ക്ബുകള്ക്് 
സുപ്രോന പങ്കു വഹതിച്ചു വരുന്നു. 

എച് ഐ വടി/എയ്ഡ്്സ് 
പ്തടികരാധം പരടിപാെടി

എച്ഐവ തി /എയ്ഡ്െ് തെയുന്നതതിനം 
കബാേവൽക്രണത്തിനം െര്ക്ാര് നതിരവേതി 
നെപെതികള് ്കസക്ാണ്തിട്ടുണ്്. യൂത്് 
സവൽഫയര് കബാര്ഡ്, െംസ്ാന/ജതിലൊ 
യൂത്് സെറെറുകളതിസല പ്രവര്ത്നങ്ങളുസെ ഒരു 
ശംഖല രൂപരീകരതിച് താസെത്ട്ടതിലുള്ള യൂത്് 
ക്ബുകള് കൂൊസത െംസ്ാന/ജതിലൊ യുവജന 
കക�ങ്ങളുസെയും കൂട്ടായതി പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന മറ്റ് 
െന്നദ്ധ െംഘെനകളും െംസ്ാന എയ്ഡ്െ് 
സെല്ലും യു.എന്/നാഷണൽ എയ്ഡ്െ് 
കണ്കട്രാള് ഓര്ഗ്നകെഷനമായതി 
െഹകരതിചാണ് കബാര്ഡ്  എച്.ഐ.വ തി/
എയ്ഡ്െ് തെങ്ങതിയ മാരക കരാഗങ്ങള്ക്ായുള്ള 
നതിവാരണ പരതിപാെതികള് െംഘെതി്പെ തിക്കുന്നത്

സാഹസടിക പ്വര്ത്തനങ്ങള്
യുവജനെംബന്ധമായ പ്രവര്ത്നങ്ങള്ക്് 
െംസ്ാന െര്ക്ാര് പ തിന്തുണ നൽകുന്നുണ്്. 
സെറു്പെക്ാരുസെ ഇെയതിസല ൊഹെതികതസയ 
കപ്രാത്ാഹതി്പെ തിക്കുന്നതതിന ഉകദ്ശതിക്കുന്ന 
യുവാക്ളുസെ ൊഹെതിക പരതിശരീലന 
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പരതിപാെതിക്് കകരള െംസ്ാന യുവജനകക്ഷമ 
കബാര്ഡ് പ തിന്തുണ നൽകുന്നു. കകരളത്തിൽ 
നതിന്നുള്ള യുവജനങ്ങളുസെ ൊഹെതികതയുസെ 
ഗണത്യമായ മാറ്റത്തിന് ഉദാഹരണമാന് േരീരത 
അവാര്ഡതിന് എന്ട്രതികള് കൂടുതലാനന്നള്ളത്. 
ഇടുക്തി ജതിലെയതിസല മൂന്നാറതിസല കദവ തികുളത്ാണ് 
മൂന്നാമസത് നാഷണൽ അഡത്വഞ്ര് അക്ാഡമതി 

സ്ാപ തിച തിരതിക്കുന്നത്. പാരാ്്ഡതിംഗ്, 
മലകയറ്റം, സട്രക്തിങ്ങ് തെങ്ങതിയ ൊഹെതിക 
പരതിശരീലന പരതിപാെതികള് അക്ാദമതി നെത്തി 
വരുന്നു.

കബയാക്് 5.18
13-യാം പദ്ധതഥിയഥിടല  സമീപനകരഖ

• കകരളത്തിൽ 18-നം 39-നം ഇെയതിലുള്ള ജനങ്ങള് യുവാക്ളായതിട്ടാണ് നതിര്വെതിചതിരതിക്കുന്നത്. 
എലൊയതിെത്ം  സൂെതി്പെതിചതകപാസല, പതതിമൂന്നാം പദ്ധതതിയുസെ പ്രോന ലക്ഷത്യങ്ങളതികലാന്നാണ് 
യുവജനങ്ങള്ക്് സതാെതിൽ സൃഷ്തിക്ൽ. ഈ പദ്ധതതി യുവാക്സള കാര്ഷതിക കമഖലയതികലക്് 
ആകര്ഷതിക്ാന് ശ്രമതിക്കുകയും. കാര്ഷതിക ൊ്ത്തിക കമഖലസയ കപ്രാത്ാഹതി്പെതിക്കുകയും 
ബുദ്ധതിപരമായതി കപ്രാത്ാഹതി്പെതിക്കുകയും സെയ്യുന്നു.   ഗ്ാമരീണ ൊ്ത്തിക പ്രവര്ത്നങ്ങള്ക്് 
സതാെതിലതിസല ൊകങ്തതിക മാറ്റം ആവശത്യമാണ്. അക്പൊള് മാ്കമ യുവാക്ള് ഗ്ാമരീണ കമഖലകളതിൽ 
തതിരതിസചത്ാന് കെതിയൂ. പതതിമൂന്നാം പഞ്വത്ര പദ്ധതതി, യുവാക്ള്ക്് കെതിവകള് വതികെതി്പെതിക്ാനം, 
ആധുനതിക കരകൗശല കമഖലകളതിൽ ആകഗാള തലത്തിലും, ആഭത്യന്രമായും സതാെതിലവെരങ്ങള് 
സൃഷ്തിക്ാനം അവസര വതികെതി്പെതിക്ാനം ലക്ഷത്യമതിടുന്നു.• 

• കകരളത്തിസല യുവാക്ളുസെ മതനതിരകപക്ഷ െത്വഭാവവം ശാെ്്രീയ താത്പരത്യവം ശക്തതിസ്പെടുത്ന്നതതിന് 
13-ാം പദ്ധതതിക്് പരതിപാെതികള് െഹായതിക്കും. ലതിംഗ നരീതതിയും െ്്രീകളുസെ െത്വത�വം ഉറ്പെ് 
വരുത്ന്നതതിന് ജനകരീയ കത്യാ്്ന കള് ആവശത്യമാണ്. ഈ കാരത്യത്തിൽ യുവാക്ള്ക്് ഊന്നൽ 
നൽകുന്ന പരതിപാെതികള് ആസൂ്ണം സെയ്യുന്നതാണ്.

കേരള ഇന്ഫ്രയാസ്്േ്ചർ ഇന്ടവസ്റ്റ്ടമറെ് 
ഫണ്് കബയാർഡ്

കകരള ഇന്ഫാെ്ട്രക്ചര് ഇന്വെ്റ്റ്സമറെ് 
ഫണ്് മാകനജ് സെയ്യുന്നതതിനായതി കകരള 
ഇന്ഫാെ്ട്രക്ചര് ഇന്സവെ്റ്റ്സമറെ് ഫണ്് 
ആക്െ് 1999 പ്രകാരം 1999 നവംബര് 11 ലാണ് 
കകരള ഇന്ഫാെ്ട്രക്ചര് ഇന്വെ്റ്റ്സമറെ് 
ഫണ്് കബാര്ഡ് (KIIFB) നതിലവ തിൽ വന്നത്.  ആദത്യ 
കബാര്ഡ് സെയര്മാനായതി െംസ്ാന െരീഫ് 
സെക്രട്ടറതിയും മറ്റ് െംസ്ാന ഗവണ്സമറെ് 
ഡതി്പൊര്ട്ട്സമറെ് സെക്രട്ടറതിമാരും രണ്് 
ൊ്ത്തിക വ തിദഗ്ദ്ധരും അംഗങ്ങളായതിരുന്നു.  
ഫതിനാന്െ് റതികൊെ്െ് സെക്രട്ടറതി ഫണ്് 
മാകനജറായതിരുന്നു. KIIF(കഭദഗതതി) ആക്െ് 
2016 പ്രകാരം KIIF ആക്െ് പരതിഷ്ക്രതിച്ചു.  

ഇതതിനാൽ െംസ്ാനത്് വന്കതാതതിൽ 
ഇന്ഫാെ്ട്രക്െര് നതികക്ഷപം നെത്ാന് 
KIIFB യുസെ ഘെന മാറ്റുകയും െര്ക്ാരതിസറെ 
പ്രോന കരമായതി ശാക്തരീകരതിക്കുകയും സെയ്ത. 
കപ്രാജക്ടുകള്ക്കുള്ള വ തിവ തിേ ൊ്ത്തിക 
െഹായങ്ങള് ലഭത്യമാക്കുന്നതതിന് പുറസമ 
സെക്യൂരതിറ്റരീെ് & എസൈ്കെഞ്് കബാര്ഡ് ഓഫ് 
ഇന്ത്യ (SEBI), റതിെര്വ് ബാങ്് ഓഫ് ഇന്ത്യ 
(RBI) അംഗരീകാരം നൽകതിയതിട്ടുള്ള പുതതിയ 
ഇന്ഫാെ്ട്രക്െര് ഫണ്് സമാബ തി്ലകെഷന് 
ഘെനകള് ഉപകയാഗസ്പെടുത്ാനം ഈ കഭദഗതതി 
അനവദതിക്കുന്നു.  ഈ കഭദഗതതി ആക്െ് പ്രകാരം 
കബാര്ഡതിസറെ പരതിഷ്കരതിച ഘെന പട്ഥിേ 5.26 
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പട്ഥിേ 5.26 
കബയാർഡഥിടറെ പരഥിഷ്േരഥിച ഘെന

1 മുഖത്യമ�തി സെയര്കപെ്െണ്
2 േനകാരത്യ മ�തി ്വെ് സെയര്കപെ്െണ്

3 െരീഫ് സെക്രട്ടറതി സമ്ര്
4 ്വെ് സെയര്കപെ്െണ്,

െംസ്ാന ആസൂ്ണ കബാര്ഡ്
സമ്ര്

5 നതിയമവകു്പെ് സെക്രട്ടറതി സമ്ര്
6 േനകാരത്യ വകു്പെ് സെക്രട്ടറതി സമ്ര്
7 ഫതിനാന്െ് റതികൊെ്െ് സെക്രട്ടറതി സമ്ര്
8 േനകാരത്യം, ബാങ്തിംഗ്, ഇക്കണാമതിസൈ്  

സമ്ര്  എന്നതിവയതിസലാകന്നാ  അതതിലേതികകമാ 
കമഖലകളതിൽ കദശരീയ ഖത്യാതതിയുള്ള ഒരു 
സ്ാപനത്തിൽ പ്രവര്ത്തിച തിട്ടുള്ള ഏെ് 
വ തിദഗ്ദ്ധര് െത്വത� അംഗങ്ങള്

സമ്ര്

9 െരീഫ് എസൈതിക്യൂട്ടരീവ് ഓഫരീെര് സമ്ര് സെക്രട്ടറതി

-ലും  കബാര്ഡതിസറെ എസൈതിക്യൂട്ടരീവ്  കമ്തിറ്റതി 
അംഗങ്ങള്  പട്ഥിേ 5.27 -ലും സകാടുത്തിരതിക്കുന്നു.

മുകളതിൽ പറഞ്ഞ കബാര്ഡതിസറെ െത്വത� 
അംഗങ്ങളതിൽ സപ്രാഫ. സുശരീൽഖന്ന,  
ശ്രരീ. െലരീം ഗംഗാേരന്, ശ്രരീ. സജ.എന് ഗുപ് 
എന്നതിവസര എസൈതിക്യൂട്ടരീവ്  കമ്തിറ്റതിയുസെ െത്വത� 
അംഗങ്ങളായതി നതിയമതിച തിരതിക്കുന്നു.  കഡാ. സക. 
എം. എബ്ഹാം CFA IAS, െരീഫ് സെക്രട്ടറതി, ഗവ. 
(ഫതിനാന്െ)് ആണ് നതിലവ തിൽ KIIFB യുസെ െരീഫ് 
എസൈതിക്യൂട്ടരീവ്  ഓഫരീെര്. ഗവണ്സമറെ് ഫതിനാന്െ് 
വകു്പെ തിസറെ -ഫതിനാന്െ് (ഇന്ഫാെ്ട്രക്െര്) 
വകു്പെ്  കരീെ തിൽ KIIFB യുസെ ഒരു  പ്രകതത്യക 
ഭരണകാരത്യ വ തിഭാഗം സ്ാപ തിക്കുകയുണ്ായതി.  ഈ 
വ തിഭാഗം KIIFB കയാസൊ്പെം പ്രവര്ത്തിക്കുന്നു.  

െംസ്ാനസത് വ തിവ തിേ പ്രോനസ്പെട്ട 
ഇന്ഫാെ്ട്രക്െര് കപ്രാജക്ടുകള്ക്് ഫണ്ടുകള് 
െമാഹരതിക്കുന്നതതിനം വ തിതരണം സെയ്യുന്നതതിനം 
KIIFB  ഒരു പ്രോന സ്ഷത്യൽ പര്പെ് 
സവഹതിക്തിള് (SPV) ആയതി പ്രവര്ത്തിക്കും.  KIIFB 
യുസെ െംഘെതിതവം സപ്രാഫഷണൽ െമരീപനവം 
വെതി   െര്ക്ാരതിസറെ പ്രോന കരമായതി 
പ്രവര്ത്തിക്കുകയും െംസ്ാനത്തിസറെ കക്ഷമവം 
െമൃദ്ധതിയും ഉറപ്പുവരുത്ന്നതതിന് ഭൗതരീകവം 
ൊമൂഹതികവമായ അെതിസ്ാന ൌകരത്യങ്ങളുസെ 

ആസൂ്ണം, തെസ്രഹതിതവം സുസ്തിരവമായ 
വ തികെനം ൊേത്യമാക്കുകയും സെയ്യുന്നു.  
ഇതതിന് സമാത്ം പദ്ധതതി തക കുറഞ്ഞത് 
100 കകാെതി രൂപയ്ക് മുകളതിൽ ആയതിരതിക്ണം.  
എലൊ കമഖലകളതിലും ദ്രുതഗതതിയതിലുള്ള 
ൊമൂഹരീകവം ൊ്ത്തികവമായ 
വ തികെനം െമാന്രമായതി സ്ാപ തിക്ാന് 
ൊമൂഹത്യവം ഭൗതരീകവമായ അെതിസ്ാന 
ൌകരത്യ വ തികെന കപ്രാജക്ടുകളാണ് 
നതികക്ഷപത്തിനായതി പരതിഗണതിക്സ്പെടുന്നത്.  
ആധുനതിക നതികക്ഷപ ഘെനകളായ 
ഇന്ഫാെ്ട്രക്െര് ഇന്സവസ്റസമറെ് ട്രെ്റ്റ് 
(InVIT),  ഇന്ഫാെ്ട്രക്െര് സഡറ്റ് ഫണ്് (IDF), 
ഓള്ട്ടര്കനറ്റരീവ് ഇന്സവെ്റ്റ്സമറെ് ഫണ്് 
(AIF), ൊ്ത്തിക ഉപകരണങ്ങളായ ജനറൽ 
ഒബ് തികഗഷന് കബാണ്ടുകളും ലാറെ് കബാണ്ടുകളും 
ഇന്ഫാെ്ട്രക്െര് കബാണ്ടുകളും കകരളാ 
കസ്ററ്റ് ഫതിനാന്െതിംഗ് എറെര്്പ്രെെ് 
(KSFE) കപാലുള്ള െര്ക്ാര് ഫതിനാന്ഷത്യൽ 
ഏജന്െതികള് വെതി നതിലവ തിലുള്ള നതികക്ഷപ 
പാകക്ജുകള്;  ഗ്ാന്റുകള്, ആനത്വ തിറ്റരീെ്, 
ഗവണ്സമറെതിസറെ വ തിവ തിേ ഗത്യാരറെരീെ് കപ 
സമന്റുകള്, ഇന്സവസ്റസമറെതിൽ നതിന്നുള്ള  
റതികട്ടണുകള്, ആഭത്യന്ര/ഉഭയകക്ഷ തി/ബഹുരാഷ്ട്ര 
ൊ്ത്തിക സ്ാപനങ്ങളതിൽ നതിന്നുള്ള 
വായ്പകള് തെങ്ങതിയ ഒന്നതിലേതികം നതികക്ഷപ 
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പട്ഥിേ 5.27 
കബയാർഡഥിടറെ എക്ഥിേയുട്ീവ് േമ്ഥിറ്റഥി അംഗങ്ങള്

a) േനകാരത്യമ�തി സെയര്കപെ്െണ്
b) െരീഫ്സെക്രട്ടറതി സമ്ര്

c) നതിയമ വകു്പെ് സെക്രട്ടറതി സമ്ര്
d) േനകാരത്യ വകു്പെ് സെക്രട്ടറതി സമ്ര്

e) ഫതിനാന്െ് റതികൊെ്െ് സെക്രട്ടറതി സമ്ര്
f) ഗവണ്സമറെ് സതരസഞ്ഞടുക്കുന്ന 

മൂന്ന് െത്വത� അംഗങ്ങള്
സമ്ര്

g) െരീഫ് എസൈതികയുട്ടരീവ് ഓഫരീെര് സമ്ര് സെക്രട്ടറതി

നതിലവ തിൽ കബാര്ഡതിസല െത്വത� അംഗങ്ങള്
1. കഡാ. ഡതി. ബാബുകപാള്, മുന് ഫതിനാന്െ് സെക്രട്ടറതി, ഗവ. ഓഫ് കകരള
2. സപ്രാഫ. െതി.പ തി. െ�കശഖര്, സപ്രാഫെര്, സെറെര് കഫാര് ഇക്കണാമതിക് 

സ്റഡരീെ് & ലൈാനതിംഗ്, ജവഹര്ലാൽ സനഹ്റു യൂണതികവെ്െതിറ്റതി, ന്യൂഡൽഹതി
3. സപ്രാഫ. സുശരീൽ ഖന്ന, സപ്രാഫെര്, (ഇക്കണാമതിസൈ് & ഫതിനാന്െ്), ഇന്ത്യന് 

ഇന്സ്റതിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മാകനജ്സമറെ്, സകാൽക്ത്
4. ശ്രരീ. െലരീം ഗംഗാേരന്, മുന് റരീജണൽ ഡയറക്െര്, റതിെര്വ് ബാങ്് ഓഫ് 

ഇന്ത്യ, തതിരുവനന്പുരം
5. ശ്രരീ. സജ.എന് ഗുപ്, മുന് എസൈതികയുട്ടരീവ് ഡയറക്െര്, SEBI & മാകനജതിംഗ് ഡയറ-

ക്െര്, കസ്റക്് കഹാള്കഡെ്െ് എംപവര്സമറെ് െര്വ്വരീെെ്
6. ശ്രരീ. രാോകൃഷ്ണന് നായര്, മുന് എസൈതികയുട്ടരീവ് ഡയറക്െര്, സെകയുരതിറ്റരീെ് 

ആറെ് എസൈ്കെഞ്് കബാര്ഡ് ഓഫ് ഇന്ത്യ (SEBI)
7. കഡാ. സുദരീകപ്ാ മുകണ് ്, പതതിനാലാമത് ഫതിനാന്െ് കമ്രീഷന് സമ്ര്, 

െ്ട്രാറ്റജതി ആറെ് കപാളതിെതി ഡതി്പൊര്ട്ട്സമറെ്, ഏഷത്യന് ഡവല്പെ്സമറെ് ബാങ്് 
(ADB) മുന് ഡയറക്െര്, എമറതികറ്റെ് സപ്രാഫെര് ആറെ് സമ്ര്, കബാര്ഡ് 
ഓഫ് ഗവകണെ്െ് നാഷണൽ ഇന്സ്റതിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് പബ് തിക് ഫതിനാന്െ് ആറെ് 
കപാളതിെതി (NIPFP).

വെതികളതിലൂസെ KIIFB അതതിസറെ വ തിഭവങ്ങള് 
ഉപകയാഗസ്പെടുത്ന്നതാണ്.  

2016-17 -സല പരതിഷ്ക്രതിച ബഡ്ജറ്റ് 
പ്രെംഗത്തിൽ 24,192 കകാെതി രൂപയുസെയും 
2017-18- സല ബഡ്ജറ്റ് പ്രെംഗത്തിൽ 
23,251 കകാെതി രൂപയുസെയും സമാത്ം 92 
ഇന്ഫാെ്െ്കെര് കപ്രാജക്ടുകള് KIIFB 
യതിലൂസെ നെ്പെ തിലാക്ാന് പ്രഖത്യാപ തിച്ചു.  KIIFB 
യുസെ കപ്രാജക്ടുകളുസെ ആശയം, രൂപകല്ന, 
െമര്്പെ തിക്ൽ എന്നതിവയ്ക് വ തിശദമായ മാര്ഗ് 
നതിര്കദ്ശങ്ങള് െര്ക്ാര് നൽകതിയതിട്ടുണ്്.     KIIFB  
ഫണ്ടു സെയ് കപ്രാജക്ടുകള്ക്് ബാേകമാകുന്ന 
സെകറെജ് ൊര്ജുകളുസെ പല തിശ നതിരക്കുകളും 

പണം അെയ്കൽ വത്യവസ്കളും െര്ക്ാര് 
നതിശ്യതിച തിട്ടുണ്്.  സ്ഷത്യൽ പര്പെ് 
സവഹതിക്തിള് (SPV) പബ് തിക് ഏജന്െതി, KIIFB 
എന്നതിവയ്കതിെയതിലുള്ള ്തിപാ്ം കരാറതിസറെ നെപെതി 
ക്രമവം, കഫാര്മാറ്റും െര്ക്ാര് പുറസ്പെടുവ തിച തിട്ടുണ്്.  
േന വ തിപണതിയതിൽ നതിന്ന് വായ്പസയടുക്ാന് 
KIIFB യുസെ വ തിത്് മൂലേന കകാര്്പെെതിന് 
2,498.42 കകാെതി രൂപ വകയതിരുത്ന്നതതിന് പുറസമ 
കമാകട്ടാര് സവഹതിക്തിള് ൊസൈ് വ തിഹതിതത്തിന് 281.43 
കകാെതി രൂപയും സപകട്രാളതിയം ഉല്ന്നങ്ങളുസെ 
സെൊയതി 448.1 കകാെതി രൂപയും െര്ക്ാര് 
വകയതിരുത്തിയതിട്ടുണ്്.  2017-18 -സല നതിശ് തിത 
ഓഹരതിയുസെ ആദത്യ ഗഡവായതി കമാകട്ടാര് 
സവഹതിക്തിള് ൊസൈ് വ തിഹതിതത്തിസറെ 210 കകാെതി 
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സാമ്പത്തിക അവല�ാകനം 2017, ലകരള സംസ്ാന ആസൂത്രണ ല�ാര്ഡ്  

രൂപയും സപകട്രാളതിയം ഉല്ന്നങ്ങളുസെ സെെതിൽ 
165 കകാെതി രൂപയും െര്ക്ാര് അനവദതിച്ചു.  
ഈ തക KIIFB ക്് ഉെന് ്കമാറും. വ തിത്് 
മൂലേന കകാര്്പെെ്, ട്രഷറതിയതിൽ പല തിശ 
രഹതിത അക്ൗണ്തിൽ സൂക്ഷ തിക്കുന്നു.  വ തിവ തിേ 
കപ്രാജക്ടുകള് ഫണ്ടുകസള ്ക്പെറ്റുന്ന പ്രക്രതിയ 
ആരംഭതികക്ണ്തതിനാൽ  മറ്റ് തകസയലൊം വ തിവ തിേ 
സ്തിര നതികക്ഷപങ്ങളതിൽ നതികക്ഷപ തിക്കുകയും 
സെയ്തിട്ടുണ്്.  

KIIFB, കപ്രാജക്ടുകളുസെ കവഗത്തിലുള്ള 
അംഗരീകാരത്തിനം പ്രശ്ന രഹതിതമായ ഫണ്് 
റതിലരീെതിനം കവണ്തി നാഷണൽ ഇന്ഫര്മാറ്റതിസൈ് 
സെറെറതിസറെ (NIC) െഹായകത്ാസെ 
െമഗ്മായ ഒരു ഓണ്്ലന് കപ്രാജക്െ് 
െമര്്പെണം, പണമതിെപാെ് െംവ തിോനം 
സ്ാപ തിക്കുകയുണ്ായതി.  2016 -ൽ കബാര്ഡ് 
പുനഃെംഘെതി്പെ തിചതതിന കശഷം ബഹു. മുഖത്യമ�തി 

സെയര്മാനായ KIIFB ജനറൽ കബാഡതി 
നാലു തവണ കൂെതിക്ാഴ്ച നെത്തി.   ഇതവസര 
സമാത്ം അെങ്ൽ തകയായ 9,281.56 
കകാെതി രൂപ 144 കപ്രാജക്ടുകള്/െബ് 
കപ്രാജക്ടുകള്ക്് അംഗരീകാരം നൽകതിയതിട്ടുണ്്.  
കപ്രാജക്ടുകള് നെ്പൊക്കുന്നതതിനള്ള നെപെതി 
പുകരാഗമതിക്കുകയാണ്.  KIIFB അംഗരീകരതിച 
കപ്രാജക്ടുകളുസെ എണ്വം സമാത്ം അെങ്ൽ 
തകയും പട്ഥിേ 5.28 -ൽ കെര്ത്തിരതിക്കുന്നു.

പട്ഥിേ 5.28
KIIFB അംഗീേരഥിച കപ്യാജേ്ടുേളുടെ എണ്വം ടമയാത്ം അെങ്ൽ തുേ*

(രൂപ കേയാെഥിയഥിൽ)

ക്രമ 
നം. കമഖല കപ്യാജേ്ടുേളുടെ 

എണ്ം
ടമയാത്ം അെങ്ൽ 

തുേ

1. കറാഡ് 55 1,761.99
2. സറയതിൽകവ ഓവര് ബ് തിഡ്ജ് 15 447.56

3. ബ് തിഡ്ജ് 19 263.09
4. ്് ഓവറുകള് (്ലറ്റ് സമകട്രാ 

്് ഓവറുകള് ഉള്സ്പെസെ)
6 453.01

5. െ്കൂളുകള് 24 562.61
6. ക്ാര്െ്െ് 8 117.89
7. ആകരാഗത്യം 4 293.68
8. വ തികനാദെഞ്ാരം 1 39.42
9. ഇന്ഫര്കമഷന് സെക്കനാളജതി (IT) 3 1,174.13
10. വനകമഖല 1 100
11. സപാത വ തിദത്യാഭത്യാെം (Hi-Tech) 1 493.5
12. കദവെത്വം 1 141.75
13. ഊര്ജ് കമഖല 2 521.73
14. ജലകെെനം 1 88.93
15. ഇന്ഡെ്ട്രരീെ് 2 1565.17
16. ജലവ തിഭവം 1 1257.1

ആടേ 144 9,281.56    
                     അവലംബം: KIIFB 
                     *2017 ടസപ്റ്ംബര് വടരയുള്ള കണക്്                     
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അദ്ധ്യായം 5, പശ്യാത്തല സൗകരധ്ം

വയാർത്യാവഥിതരണവം പ്ചയാരണവം

കകരളത്തിൽ  െര്ക്ാരതിസറെ നയങ്ങള്, 
പരതിപാെതികള്, പദ്ധതതികള്, െംരംഭങ്ങള്, 
കനട്ടങ്ങള് തെങ്ങതിയവസയക്കുറതിച്ചുള്ള  
വ തിവരങ്ങള് വ തിവ തിേ മാേത്യമങ്ങളതിലൂസെ 
സപാത ജനങ്ങളതിസലത്തിക്ാനള്ള കനാഡൽ 
ഏജന്െതിയായതി  പ്രവര്ത്തിക്കുന്നത്  വ തിവര 
സപാതജന െ്ര്ക് വകു്പൊണ് . ഈ വകു്പെ് 
െര്ക്ാരതിനം അതതിസറെ ഭാഗമായ സപാത 
ജനതയ്ക്കും ഇെയതിലുള്ള ആശയ വ തിനതിമയ ോര 
നതിലനതിര്ത്കയും അത വെതി ജനങ്ങളുസെ 
പ്രതതികരണങ്ങള് സുഗമമാക്കുകയും സെയ്യുന്നു. 

പ് പ്രവര്ത്നം, ദൃശത്യ വാര്ത്ാവ തിനതിമയം 
,തെങ്ങതിയ കമഖലകളതിൽ ആധുനതിക ൊകങ്തതിക 
വ തിദത്യയുസെ പ തിന്ബലകത്ാസെ സപാത െത്വകാരത്യ 
രംഗങ്ങളുസെ ഭരണപരവം ൊകങ്തതികവം 
പ്രെരണപരവമായ കാരത്യങ്ങള് ഇവ ഏസറ്റടുത് 
നെത്ന്നു. െര്ക്ാരതിസറെ നയങ്ങളും 
പ്രവര്ത്നങ്ങളും  ജനപ്ര തിയമാക്കുവാന് 
കവണ്തി ആധുനതിക മാേത്യമങ്ങള് ജന െ്ര്ക് 
ൊകങ്തതിക വ തിദത്യകള് എന്നതിവയുസെ 
െഹായകത്ാസെ െര്ക്ാര് മാേത്യമ ബന്ധങ്ങള് 
ഉണ്ാക്കുക, സപാത ജന െ്ര്ക് വകു്പെ് 
ജരീവനക്ാരുസെ കെതിവ് വ തികെതി്പെ തിക്കുകയും 
കമചസ്പെട്ട സതാെതിൽ പശ്ാത്ലം നൽകുകയും 
തെങ്ങതിയ പുതതിയ പ്രവര്ത്ന രരീതതികള് 
ആരംഭതിക്കുവാന് ഈ വകു്പെ് ആഗ്ഹതിക്കുന്നു. 
2016-17 വര്ഷം വകു്പെ് നെത്തിയ 
പ്രവര്ത്നങ്ങളുസെയും  പരതിപാെതികളുസെയും 
വ തിശദാംശങ്ങളുസെ െംക്ഷ തിപ് വ തിവരണം  
കബയാക്്  5.19 -ൽ സകാടുത്തിരതിക്കുന്നു.

ഇലേ്ക്യാണഥിേ്  മീഡഥിയയാ 
വ ഥിഭയാഗം 

വാര്ത്ാ വ തിതരണം ,ദൃശത്യ ശ്രാവത്യ 
കഡാക്കുസമസറെഷന്, ഇലക്കട്രാണതിക്  
മരീഡതിയാ പരെത്യ മാര്ക്റ്റതിംഗ് ,സവബ് & ന്യൂ 
മരീഡതിയ എന്നരീ നാലു വ തിഭാഗങ്ങളതിലായതി 2008 
ഒക്കറ്റാബറതിലാണ് ഇലക്കട്രാണതിക്  മരീഡതിയാ 

വ തിഭാഗം രൂപരീകരതിചത്. മരീഡതിയാ ൊനലുകള്ക്് 
വരീഡതികയാ ന്യൂെ്  ക്തിപ്പുകള് നൽകൽ, 
പരെത്യങ്ങളുസെ നതിര്മ്ാണവം നതിയ�ണവം 
കെതിവറ്റതാക്ൽ, കഡാക്കുസമറെറതികള്, മുഖത്യ 
മ�തിയുസെ നാം മുകന്നാട്ട് പരതിപാെതി, വരീഡതികയാ 
ആര്്ക്വകള് പരതിപാല തിച്ചു നതിലനതിര്ത്ൽ 
എന്നതിവ പ്രോന പ്രവര്ത്നങ്ങളതിൽസ്പെടുന്നു. 
ഇലക്കട്രാണതിക്  മരീഡതിയാ വ തിഭാഗത്തിസല  
ആഡതികയാ വരീഡതികയാ കമ്്യൂണതികക്ഷന് 
വ തിഭാഗമാണ്  വ തിവ തിേ വരീഡതികയാ മാഗെതിന് 
പരതിപാെതികള് നതിര്മ്തിക്കുകയും പ്രകക്ഷപണം 
സെയ്യുകയും സെയ്യുന്നത് .

നയാം മുകന്യാട്് 
ബഹുമാനസ്പെട്ട മുഖത്യ മ�തിയുസെ പരാതതി 
പരതിഹാര െര്ചാ പരതിപാെതിയായ നാം മുകന്നാട്ട് 
(സുതാരത്യ കകരളത്തിസറെ പുതതിയ പതതി്പെ്) 
വകു്പൊണ് നെ്പെ തിലാക്കുന്നത്. ദൂരദര്ശനാണ് 
പരതിപാെതി െംകപ്രക്ഷണം സെയ്യുന്നത്, ഇതതിസറെ 
ശ്രവത്യാവ തിഷ്ക്ാരം ആകാശവാണതിയുസെ 
എലൊ കസ്റഷനകളതിലൂസെയും പ്രകക്ഷപണം 
സെയ്യുന്നുമുണ്്. പ്രോനസ്പെട്ട മലയാളം വാര്ത്ാ  
ൊനലുകളതിലൂസെയും പരതിപാെതി െംകപ്രക്ഷണം 
സെയ്യുന്നതതിന് വകു്പെ് ആകലാെ തിക്കുന്നുണ്് .

മീഡഥിയയാ ബന്ങ്ങള് - 
പത് പ്സ്യാവനയം കഫയാകട്യാ 

പ്ചയാരണവം 
െര്ക്ാരതിസറെ പ്രവര്ത്നങ്ങസള കുറതിച്ചുള്ള 
വാര്ത്ാ റതിക്പൊര്ട്ടുകളും മറ്റു ഔകദത്യാഗതിക 
വ തിജ്ാപനങ്ങളും സ്തിരമായതി വ തിതരണം 
സെയ്യുന്നത് വകു്പെ തിസറെ പ് പ്രസ്താവന 
വ തിഭാഗമാണ്. അവേതി ദതിവെമുള്സ്പെസെ   എലൊ 
ദതിവെവം പ�ണ്ടു മണതിക്കൂറും ഈ വകു്പെ് 
പ്രവര്ത്തിക്കുന്നു . പ്രെ് മരീറ്റുകള് നെത്ക, 
റതിക്പൊര്ട്ടതിംഗ് സുഗമമാക്കുന്നതതിന് സമചസ്പെട്ട 
സൌകരത്യങ്ങള് മരീഡതിയാ റതിക്പൊര്ട്ടര്മാര്ക്് 
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സാമ്പത്തിക അവല�ാകനം 2017, ലകരള സംസ്ാന ആസൂത്രണ ല�ാര്ഡ്  

നൽകൽ എന്നതിവയാണ് മരീഡതിയാ റതികലഷന്െ്  
വ തിഭാഗത്തിന് കരീെതിൽ വരുന്ന പ്രോന 
പ്രവര്ത്നങ്ങള്. എലൊ മാെവം ഈ വ തിഭാഗം 
പ് പ്രസ്താവന പുറത്തിറക്ാറുണ്്. എലൊ ജതിലൊ 
ഇന്ഫര്കമഷന് ഓഫരീസുകളും സ്തിരമായതി പ് 
പ്രസ്താവന പുറത്തിറക്ാറുണ്്. ഈ പ്രസ്താവനകള് 
മരീഡതിയയ്ക്  ഇ-സമയതിൽ സെയ്യുകയും വകു്പെ തിസറെ 
സവബ് ്െറ്റതിൽ പ്രെതിദ്ധസ്പെടുത്കയും സെയ്യും .

ഗവടമെറെ് ടവബ്  
കപയാർട്ലും ടമയഥിൽ ടസർവർ 

നഥിലനഥിർത്ലും   
െംസ്ാനത്തിസറെ ൊമൂഹത്യ ൊ്ത്തിക 
ൊംസ്ക്കാരതിക രാഷ്ട്രരീയ െരതി്സത് കുറതിച്ചുള്ള 
വ തിവരങ്ങളും വ തിവ തിേ െര്ക്ാര് വകുപ്പുകളുസെ 
പ്രവര്ത്നങ്ങളും വ തിവരതിക്കുന്ന െര്ക്ാര് സവബ് 

കപാര്ട്ടലായ www.kerala.gov.in എന്ന സവബ് 
കപാര്ട്ടല തിസറെ ഉള്ളെക്ം ്കകാരത്യം സെയ്യുന്നത് 
സവബ്  ആറെ് ന്യൂ മരീഡതിയാ വ തിഭാഗമാണ്. 
ഈ കപാര്ട്ടലാണ് ഗവസമെറെ് ഉത്രവകളും 
െര്ക്കുലറുകളും, കാബ തിനറ്റ്  തരീരുമാനങ്ങസള 
തെര്ന്ന് വരുന്ന ഉത്രവകളും ലഭത്യമാക്കുന്നത് .

ഫീൽഡ് പബ്ഥിസഥിറ്റഥി, 
പ്ദർശനങ്ങള്, ടസ്ഷ്യൽ 

പബ്ഥിേ്  റഥികലഷന്സും, 
സംസ്ക്യാരവം  

െര്ക്ാര് നയങ്ങസളയും പദ്ധതതികസളയും 
കുറതിച് െംസ്ാന, ജതിലൊതലങ്ങളതിൽ  കവണ്് 
പ്രൊരണം നൽകുന്നതതിനായതി വ തിവ തിേ 
കബാേവൽക്രണ പരതിപാെതികളും പദ്ധതതികളും 

കബയാക്്  5.19
പ്ധയാന പ്വർത്നങ്ങള് 

• െര്ക്ാരതിസറെ നയങ്ങളും പരതിപാെതികളും പ്രെതിദ്ധസ്പെടുത്കയും പ്രെരതി്പെതിക്കുകയും സെയ്യുക.
• െര്ക്ാര് ഏസറ്റടുത് നെത്ന്ന വതികെന കക്ഷമ പദ്ധതതികസള കുറതിച് അചെതി, ദൃശത്യ, ശ്രാവത്യ,നൂതന 

മാേത്യമങ്ങളതിലൂസെ വന് പ്രൊരം നൽകുക.
• ഇം്രീഷതിൽ കകരളാ കാളതിംഗ്, മലയാളത്തിൽ െമകാലതിക ജനപഥം  തെങ്ങതിയ മാെതികകള് 

പ്രെതിദ്ധരീകരതിക്കുക. ൊമൂഹത്യ വതികെന വതിഷയങ്ങളതിൽ ലഘുകലഖകള് പ്രെതിദ്ധരീകരതിക്കുക.
• ഗവസമെറെ് സവബ്  കപാര്ട്ടൽ ,ന്യൂെ്  കപാര്ട്ടലുകളായ www.kerala.gov.in, www.keralanews.

in,മറ്റു സവബ്്െറ്റുകളായ  www.prd.kerala.gov.in, www.rti.kerala.gov.in., മ�തിമാരുസെ 
സവബ്്െറ്റുകളുസെയും ഉള്ളെക്ം ്കകാരത്യം സെയ്ൽ.

• ഗവസമെറെതിസറെ പ്രവര്ത്നങ്ങളതിൽ സപാതജനങ്ങളുസെ അഭതിപ്രായങ്ങളും പ്രതതികരണങ്ങളും നൽകൽ.
• െംസ്ക്കാരം, വതിദത്യാഭത്യാെം, പാര്രത്യ കലാരൂപങ്ങള്, പ്രമുഖ വത്യക്തതിതത്വങ്ങള്, ജതിലൊ ്കപുസ്തകം, 

കകരളസത് കുറതിച്ചുള്ള ആേതികാരതികമായ ്ക പുസ്തകം എന്നരീ വതിഷയങ്ങളതിലുള്ള പുസ്തകങ്ങള് 
പ്രെതിദ്ധരീകരതിക്ൽ.

• മുഖത്യ മ�തിയുസെ പരാതതി പരതിഹാര സെലതിവതിഷന് പരതിപാെതി തയ്ാറാക്ൽ.
• എലൊ ജതിലെകളതിസലയും ഇന്ഫര്കമഷന് ഓഫരീസുകളുസെയും വാര്ത്ാ പ്രെരണ കക�ങ്ങളുസെയും 

പ്രവര്ത്നം. 
• െംസ്ാനത്തിസറെ ൊമൂഹത്യ ൊംസ്ക്കാരതിക താൽപരത്യത്തിന് കയാജതിച വകു്പെ് നതിര്മ്തിചകതാ വാങ്ങതിയകതാ 

ആയ ഫരീചര് ഫതിലുമുകള്, കഡാക്യുസമറെറതികള്, ഹ്രെത്വ െതി്ങ്ങള് മുതലായവയുസെ െ്ക്രരീനതിംഗ്.
• െര്ക്ാര് പരെത്യങ്ങള് പ്രെതിദ്ധസ്പെടുത്ന്നതതിനള്ള ഔകദത്യാഗതിക ഏജന്െതി.
• ദൃശത്യ കലകള് ഉള്സ്പെസെ മള്ട്ടതി മരീഡതിയാ ൊകങ്തതികവതിദത്യ ഉപകയാഗതിച്ചുള്ള പ്രൊരണ പരതിപാെതികള് 

െംഘെതി്പെതിക്ൽ.
• കകബതിള് റ്റതി.വതി.ആക്റ്റ്, പ്രസ്് & രജതിെ്കട്രഷന് ഓഫ് ബുസൈ് ആക്റ്റ് എന്നതിവയ്ക്കുള്ള എംകഫാെ്സസ്ന്റ്  

ഏജന്െതിയായതി പ്രവര്ത്തിക്കുന്നു.
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അദ്ധ്യായം 5, പശ്യാത്തല സൗകരധ്ം

ഫരീൽഡ് പബ് തിെതിറ്റതി വ തിഭാഗം െംഘെതി്പെ തിക്കുന്നു. 
ഇതതിനായതി പ്രദര്ശനങ്ങള്, സെമതിനാറുകള്, 
ശതിൽ്പെശാലകള്, െമൂഹ മാേത്യമങ്ങള് ,വ തിവ തിേ 
മാേത്യമ പരതിപാെതികള് ,കലാ ൊംസ്ക്കാരതിക 
രൂപങ്ങള് എന്നതിവ ഉപകയാഗതിക്കുന്നു.

െയാകഗയാർ തീകയറ്ററഥിടറെ 
നവീേരണം 

ൊകഗാര് തരീകയറ്ററതിസറെ നവരീകരണം 
പൂര്ത്തിയായതി. െംസ്ാനത്് പ്രകതത്യകതിച്ചും 
തലസ്ാന നഗരതിയതിൽ വളസര പ്ര തിയമുള്ള 
ൊംസ്ക്കാരതിക കക�ങ്ങളതിസലാന്നായതി തരീകയറ്റര് 
മാറതി.
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അദ്ധ്യായം 6, പ്യാദേശിക സർക്യാരുകൾ 

പ്യാകദശഥിേ സർക്യാരുേള് 

അ
ദ്

ധ്യാ
യ

ം
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അദ്ധ്യായം 6, പ്യാദേശിക സർക്യാരുകൾ 

അ
ദ്

ധ്യാ
യ

ം

പ്യാകദശഥിേ സർക്യാരുേള് 

കഴടിഞ് രണ് പതടിറ്ാണ്ടുകാലടത്ത കകരളത്തടിടറെ വടികക�ന്ദരീകരണ ഉദ്യമങ്ങള് ടപാതു ഭരണ 
നടിര്വേഹണ രംഗത്ത് നെപ്ടിലാക്ടിയ ഏറ്വം മടികച സ്ാപനതല പരടിഷ്ക്ാരങ്ങളടിൽ 
ഒന്നായടി ആകഗാളതലത്തടിൽ തടന്ന അംഗരീകരടിക്ടപ്ട്ടിട്ണ്.  1996 ആഗസ്റ്് 15 ന് 
ജനകരീയാസൂ്ണ ക്യാംപയടിനടിലടെ ഒരു മഹാ വ ടിസ്കഫാെന സമരീപനകത്താടെയായടിരുന്നു 
(Big bang approach) കകരളത്തടിൽ വടികക�ന്ദരീകൃതാസൂ്ണം ആരംഭടിചത്. ഭരണഘെനാ 
കഭദഗതടിടയ തുെര്ന്ന് കകരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് നടിയമവം (1994), കകരള നഗര പാല ടിക 
നടിയമവം (1994) നടിര്മ്ടിചതടിന് തുെര്ചയായടിഒന്പതാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതടിക്ാലത്താണ് 
കകരളത്തടിൽ വടികക�ന്ദരീകൃതാസൂ്ണം ആരംഭടിചത്. പത്താം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതടിക്ാലത്ത് 
വ ടികക�ന്ദരീകൃതാസൂ്ണ പ്്ടിയ പുനരാവടിഷ്ക്രടിച് 'കകരള വ ടികസന പദ്ധതടി' എന്ന കപരടിൽ 
നെപ്ടിലാക്ടി. 'ജനകരീയാസൂ്ണത്തടിടറെ' ആശയങ്ങള്ക്് കൂടുതൽ ഊന്നൽ നൽകടിടക്ാണ് 
വ ടികക�ന്ദരീകരണത്തടിടറെ സ്ാപനവൽക്രണ പ്്ടിയ പൂര്ത്തടിയാക്കുക എന്ന 
ലക്ഷ്യകത്താടെപതടിടനാന്നാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതടിക്ാലത്ത് പ്്ടിയ പൂര്ണ്ണമായും നവരീകരടിച്ചു.  
വ ടിവര സാകങ്തടിക വ ടിദ്യയുടെ സാധ്യതകള് പ്കയാജനടപ്ടുത്തടി ആസൂ്ണ പ്്ടിയ 
ശക്ടിടപ്ടുതുന്നതടിന് കവണ നെപെടികള്ക്ാണ് പ�ണാംപഞ്ചവത്സര പദ്ധതടിക്ാലത്ത് 
ഊന്നൽ നൽകടിയത്.  ജനകരീയ ആസൂ്ണത്തടിടറെ രണാഘട്ത്തടിലും കകരളത്തടിൽ തുെക്ം 
കുറടിച ടിട്ണ്. സാമൂഹടിക സാമ്പത്തടിക രംഗത്ത് സംസ്ാനം അഭടിമുഖരീകരടിക്കുന്ന രണാം തലമുറ 
പ്ശ്നങ്ങള്ക്് പരടിഹാരം കാണുകയാണ് പതടിമൂന്നാം പദ്ധതടിയുടെ പ്ധാന ദകൌത്യം.ശക്മായ 
ഭരണ രാഷ്ട്രരീയ ഇെടപെലുകള് നെതുന്നതടിടനാപ്ം യഥാര്ത് ജനപങ്ാളടിത്തം ഉറപ്ാക്ടി 
രണാം തലമുറ പ്ശ്നങ്ങള്ക്് പരടിഹാരം കാണുന്നതടിനാണ് ജനകരീയാസൂ്ണത്തടിടറെ 
രണാംഘട്ത്തടിൽ ലക്ഷ്യമടിടുന്നത്.

6.1 വ ടികക�ന്ദരീകൃത ആസൂ്ണം

കകരളത്തിസല വ തികക�ന്രീകരണത്തിസറെ ഏറ്റവം 
െവ തികശഷമായ ഘെകം സുതാരത്യവം,  
െമതത്വവം മാനദണ്ങ്ങളതിൽ അേതിഷ് തിതവമായ 
േനകാരത്യ വ തികക�ന്രീകരണം ആണ്.  
ഇപ്രകാരം െംസ്ാനത്തിസറെ സമാത്ം 
പദ്ധതതി വ തിഹതിതത്തിൽ നതിന്നുംഒരു നതിശ് തിത 

തക വ തികെന ഫണ്ായതി പ്രാകദശതിക 
പദ്ധതതികള് ആവ തിഷ്ക്രതിച് നെ്പൊക്കുവാന് 
പ്രാകദശതിക െര്ക്ാരുകള്ക്്നൽകുന്നുണ്്. 
വ തികക�ന്രീകരണത്തിസറെ ആരംഭകാലം 
(1997-98) മുതൽ െംസ്ാനത്തിസറെ 
പദ്ധതതി വ തിഹതിതത്തിസറെ ഏകകദശം 25 
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ശതമാനം തക പ്രാകദശതിക െര്ക്ാരുകള്ക്് 
വ തികെന ഫണ്ായതി ലഭതിച തിട്ടുണ്്.  ഇതതിന 
പുറസമ െംസ്ാനത്തിസറെ തനത് നതികുതതി  
വരുമാനത്തിസറെ 3.5 ശതമാനം തക  ജനറൽ 
പര്്പെെ് ഫണ്ായും 5.5 ശതമാനം തക 
സമയതിറെനന്െ്  ഫണ്ായും എലൊ വര്ഷവം 
നൽകുന്നു.  െര്ക്ാര് പുറസ്പെടുവ തിക്കുന്ന 
സപാത  മാര്ഗ് നതിര്കദ്ശങ്ങള്ക്് വ തികേയമായതി 
മുന്ഗണനാെതിസ്ാനത്തിൽ പദ്ധതതികള്ക്് രൂപം 
നൽകുന്നതതിനം അവ നെ്പെ തിലാക്കുന്നതതിനം ഉള്ള 
െത്വാത�ത്യം തകദ്ശ ഭരണ സ്ാപനങ്ങള്ക്കുണ്്. 

കകരളത്തിൽ 941 ഗ്ാമ്പെഞ്ായത്കള്, 
152 കബ്ാക്്പഞ്ായത്കള്, 14 ജതിലൊ 
പഞ്ായത്കള്, 87 മുനതിെതി്പൊല തിറ്റതികള്, 
6 കകാര്കറഷനകള് ഉള്സ്പെസെ 1200 
തകദ്ശഭരണ സ്ാപനങ്ങളുണ്്. തകദ്ശ 
ഭരണസ്ാപനങ്ങള്ക്്  സപാതവ തിഭാഗം, 
പട്ടതിക ജാതതിക്ാര്ക്കുള്ള പ്രകതത്യകപദ്ധതതി (എെ്.
െതി.എെ്.പ തി), പട്ടതിക വര്ഗ് ഉപപദ്ധതതി (െ തി.
എെ്.പ തി) എന്നരീ മൂന്ന് വ തിഭാഗങ്ങളതിലായാണ് 
വ തികെനഫണ്് അനവദതിക്കുന്നത്. നാലാം 
െംസ്ാന േനകാരത്യ കമ്രീഷസറെ ശൂപാര്ശയുസെ 
അെതിസ്ാനത്തിലാണ് 2011-12 മുതൽ 
2015-16 വസരയുള്ള കാലയളവ തിൽ ഓകരാ 
വ തിഭാഗത്തിലും വ തികെന ഫണ്് അനവദതിചത്.  
തെര്ന്നുള്ള വര്ഷങ്ങളതിൽ െംസ്ാന പദ്ധതതി 
വ തിഹതിതത്തിൽ ഉണ്ായ വര്ദ്ധനവ തിനനെരതിച് 
പ്രാകദശതിക െര്ക്ാരുകള്ക്കുള്ള വ തിഹതിതവം 
വര്ദ്ധതി്പെ തിച തിട്ടുണ്്. 2011-12 മുതൽ 2015-16 
വസരയുള്ള കാലയളവ തിൽ സമാത്ം െംസ്ാന 
പദ്ധതതി വ തിഹതിതത്തിസറെ കുറഞ്ഞത് 25 ശതമാനം 
തക തകദ്ശ ഭരണസ്ാപനങ്ങളുസെ വ തികെന 
പ്രവര്ത്നങ്ങള്ക്് ്കമാറണസമന്ന്  
നാലാം േനകാരത്യ കമ്രീഷന് ശുപാര്ശ 
സെയ്തിരുന്നു. പ്രെ്തത തകയതിൽ  കക� 
േനകാരത്യ കമ്രീഷന് ഗ്ാന്റും കലാക ബാങ്് 
െഹായമുള്ള കപ്രാജക്ൊയ 'കകരള കലാക്ൽ 
ഗവസമെറെ് െര്വ്വരീെ്സഡല തിവറതി കപ്രാജക്െതിൽ 
(സക.എൽ.ജതി.എെ്.ഡതി.പ തി) നതിന്നും തകദ്ശഭരണ 
സ്ാപനങ്ങള്ക്കുള്ള ഫണ്ടും ഉള്സ്പെടുന്നു. 

പ�ണാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതടി 
അവകലാകനം

പ�ണ്ാം പഞ്വത്ര പദ്ധതതിയുസെ തെക്ത്തിൽ 
പദ്ധതതി മാര്ഗ്കരഖയതിൽ   െ തില മാറ്റങ്ങള് 

വരുത്തിയതിരുന്നു. മുഖത്യമായും കമഖലാപരതിേതിയതിലും 
പദ്ധതതിയുസെപരതികശാേനയതിലുമാണ് 
മാറ്റങ്ങളുണ്ായത്. ആദത്യ നാലു വര്ഷങ്ങളതിൽ 
ഉല്ാദന കമഖലയതിൽ കുറഞ്ഞ പരതിേതി 
ഉണ്ായതിരുന്നതിലെ. പശ്ാത്ലകമഖലയതിൽ, 
സപാതവ തിഭാഗത്തിസല പദ്ധതതി 
വ തിഹതിതത്തിൽ  ഗ്ാമപഞ്ായത്കള്ക്കും 
കബ്ാക്്പഞ്ായത്കള്ക്കും 45 ശതമാനവം 
മുനതിെതി്പൊല തിറ്റതികള്ക്കും കകാര്്പെകറഷനകള്ക്കും 
55 ശതമാനവം ജതിലൊ പഞ്ായത്കള്ക്് 50 
ശതമാനവം പരതിേതിനതിശ്യതിച തിരുന്നു. ഇതതിന 
പുറസമ വ തികെനഫണ്തിസറെ 10 ശതമാനം 
വനതിത ഘെക പദ്ധതതിക്കും 5 ശതമാനം കുട്ടതികള്, 
വൃദ്ധര്, ഭ തിന്നകശഷ തിയുള്ളവര്, ൊന്ത്വന െ തികതിത് 
ആവശത്യമുള്ളവര്, മറ്റു ദുര്ബല വ തിഭാഗങ്ങള് 
എന്നതിവര്ക്് കവണ്തിയും മാറ്റതിസവച്ചു. എന്നാൽ 
പ�ണ്ാം പഞ്വത്ര പദ്ധതതിയതിസല ആദത്യ 
നാല് വര്ഷസത് അനഭവം പുതതിയ െര്ക്ാര്  
വ തിലയതിരുത്തിയതതിന കശഷം 2016-17 
വാര്ഷ തിക പദ്ധതതിയതിൽ ഉല്ാദന കമഖലയ്ക് 
കുറഞ്ഞത് 20 ശതമാനവം ശുെ തിതത്വ മാല തിനത്യ 
െംസ്കരണത്തിന് കുറഞ്ഞത് 10 ശതമാനവം 
നതിര്ബന്ധമാക്തിയതിരുന്നു. പ�ണ്ാം 
പദ്ധതതിക്ാലത്് തകദ്ശ ഭരണ സ്ാപനങ്ങള്ക്് 
ബഡ്ജറ്റതിൽ വ തികെന ഫണ്് ഇനത്തിൽ 
വകയതിരുത്തിയ തകയുസെ കണക്കുകള്  
പട്ഥിേ 6.1.1 -ൽ കെര്ക്കുന്നു.

ഒരു ൊ്ത്തിക വര്ഷം പ്രാകദശതിക 
െര്ക്ാരുകള്ക്് ലഭത്യമാകുന്ന 
സമാത്ം വ തികെന ഫണ്തിൽ മുന്വര്ഷം 
വ തിനതികയാഗതിക്ാന് കെതിയാത് തക കൂെതി 
ഉള്സ്പെട്ടതിരുന്നു. എന്നാൽ മുന്വര്ഷത്തിൽ 
സെലവെതിക്ാന് കെതിയാത് തക അടുത് 
ൊ്ത്തിക വര്ഷസത്  പ്രാരംഭബാക്തിയായതി 
വകയതിരുത്തി ഉപകയാഗതിക്കുന്ന രരീതതി 2016 
ഏപ്ര തിൽ 1 മുതൽ നതിര്ത്ലാക്തി.  12-ാം 
പഞ്വത്ര പദ്ധതതിക്ാലത്്  പ്രാകദശതിക 
െര്ക്ാരുകള്ക്് വ തികെന ഫണ്ായതി 
ബഡ്ജറ്റതിൽ വകയതിരുത്തിയതിരുന്ന തക 
21,728.00 കകാെതി രൂപയാണ്.  ഇതതിൽ 
19,001.75 കകാെതി രൂപ സെലവെതിച്ചു (പട്ഥിേ 6.1.2 
കാണുക).  ഇത്  സൂെ തി്പെ തിക്കുന്നത് ബഡ്ജറ്റതിൽ 
വകയതിരുത്തിയതിരുന്ന തകയുസെ 87 ശതമാനം 
തക വ തിവ തിേ പ്രാകദശതിക െര്ക്ാരുകള് 
സെലവെതിച തിട്ടുണ്് എന്നാണ്.
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അദ്ധ്യായം 6, പ്യാദേശിക സർക്യാരുകൾ 

പട്ഥിേ 6.1.1
തക്ദേശ ഭരണ സ്ഥയാപനങ്ങള്ക്കുള്ള വഥിേസന ഫണ്്-പ�ണ്യാം പദ്ധതഥി

(രൂപ കേയാെഥിയഥിൽ)

വർഷം സംസ്ഥയാന പദ്ധതഥി 
വഥിഹഥിതം*

തക്ദേശ ഭരണ 
സ്ഥയാപനങ്ങള്ക്കുള്ള 

വഥിേസന ഫണ്്

ടമയാത്ം 
സംസ്ഥയാന പദ്ധതഥി 

വഥിഹഥിതത്ഥിടറെ 
ശതമയാനം

2012-13 14010.00 3228.00 23.04
2013-14 17000.00 4000.00 23.52
2014-15 20000.00 4700.00 23.50
2015-16 20000.00 4800.00 24.00
2016-17 24000.00 5000.00 20.83
ആടേ 95010.00 21728.00 22.90

                * ടക.എസ്.ഇ.ബടി വടിഹടിതം ഉള്ടപ്ടെ

പട്ഥിേ 6.1.2
വഥിേസന ഫണ്്-പ�ണ്യാം പഞ്വത്ര പദ്ധതഥിയഥിടല  
വർഷം തഥിരഥിച്ചുള്ള വഥിഹഥിതവം ടചലവം (രൂപ കേയാെഥിയഥിൽ)

വര്ഷം ബഡ്ജറ്റ് വതിഹതിതം സെലവ്
ബഡ്ജറ്റ് 

വതിഹതിതത്തിസറെ 
ശതമാനം

2012-13 3,228.00 2,741.97 85.00
2013-14 4,000.00 3,918.27 98.00
2014-15 4,700.00 4,033.94 86.00
2015-16 4,800.00 4,467.76 93.00
2016-17 5,000.00 3,839.81 76.00
ആസക XII -ാം 
പദ്ധതതി 21,728.00 19,001.75 87.00

                *ടക.എസ്.ഇ.ബടി വടിഹടിതം ഉള്ടപ്ടെ                    

13-ാം പഞ്ചവത്സര 
പദ്ധതടിയുടെ ആദ്യ വര്ഷം 
പ്ാവര്ത്തടികമാക്ടിയ പ്ധാന 
മാറ്ങ്ങള്  

രണ്് പതതിറ്റാണ്ടുകളായതി കകരളം പ തിന്തുെരുന്ന 
വ തികക�ന്രീകൃത ആസൂ്ണ അനഭവം 
െമാനതകള് ഇലൊത്തം കലാകമാസക 
അംഗരീകരതിച തിട്ടുള്ളതം ആണ്.  പതതിമൂന്നാം 
പഞ്വത്ര പദ്ധതതിക്ാലത്് െംസ്ാനം 
വ തിഭാവനം സെയ്യുന്നത് മുന് അനഭവങ്ങളുസെ 
പശ്ാത്ലത്തിൽ ജനാേതിപതത്യ ഭരണ 
നതിര്വ്വഹണത്തിസറെ പൂര്ണ്കതാതതിലുള്ള 
നവരീകരണമാണ്.  അവകലാകന വര്ഷത്തിൽ 
കകരളത്തിസല പ്രാകദശതികതല പങ്ാളതിത് 
ആസൂ്ണത്തിസറെ രരീതതിശാെ്്ത്തിൽ 
പ്രോനസ്പെട്ട മാറ്റങ്ങള് സകാണ്ടുവന്നതിട്ടുണ്്. 

ഈ മാറ്റങ്ങള് 13-ാം പഞ്വത്ര പദ്ധതതിയുസെ 
െമരീപനകരഖയ്ക്  അനെരണമായതിട്ടായതിരുന്നു.  
പ്രാകദശതികതല പദ്ധതതി രൂപരീകരണത്തിനം 
അതതിസറെ നെത്തി്പെ തിനം കവണ്തി പുതതിയ 
മാര്ഗ്കരഖ പുറസ്പെടുവ തിച്ചുസകാണ്ാണ് 
കകരളത്തിസല രണ്ാം ജനകരീയാസൂ്ണ 
പ്രവര്ത്നങ്ങള് ആരംഭതിചത്. നെപെതിക്രമങ്ങള്  
ലഘൂകരതിക്കുകയും അതവെതി പദ്ധതതി നെത്തി്പെ തിസല 
കാലവ തിളംബം ഒെതിവാക്കുകയും സെയ്യുക 
എന്നതാണ് പുതതിയ മാര്ഗ്നതിര്കദ്ശങ്ങളുസെ 
പ്രോന ലക്ഷത്യം. ഇതവസര പദ്ധതതി 
ആസൂ്ണത്തിലും നെത്തി്പെ തിലും ഉണ്ായതിരുന്ന 
െങ്രീര്ണ്മായ നെപെതിക്രമങ്ങള് കാരണം 
പദ്ധതതി രൂപരീകരണത്തിനം അതതിസറെ 
അംഗരീകാരത്തിനം പദ്ധതതി നെത്തി്പെ തിസനക്ാള് 
കൂടുതൽ െമയം ആവശത്യമായതി വന്നതിരുന്നു.  
അതതിനാൽ പ്രാകദശതിക െര്ക്ാരുകള് 
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സാമ്പത്തിക അവല�ാകനം 2017, ലകരള സംസ്ാന ആസൂത്രണ ല�ാര്ഡ്  

ൊ്ത്തിക വര്ഷത്തിസറെ അവൊന 
മാെങ്ങളതിൽ തതിരക്തിട്ട് പദ്ധതതികള് 
നെ്പൊക്കുന്നതതിന് നതിര്ബന്ധതിതരായതിരുന്നു. 
ഇതമൂലം സെലവകള്മാര്ച് മാെത്തിൽ 
കുമതിഞ്ഞുകൂടുന്ന സ്തിതതി െംജാതമായതി. പുതക്തിയ 
പദ്ധതതി മാര്ഗ്കരഖ നെ്പെ തിൽ വരുത്തിയകതാസെ 
െംസ്ാനസത് ഏലൊ തകദ്ശ ഭരണ 
സ്ാപനങ്ങള്ക്കും 2017-18 വര്ഷസത് പദ്ധതതി 
രൂപരീകരണ പ്രവര്ത്നങ്ങള് 2017 ജൂണ് 15 -ന് 
മു്് പൂര്ത്തിയാക്ാന് കെതിഞ്ഞു.  കകരളത്തിസല 
വ തികക�ന്രീകൃതാസൂ്ണ െരതി്ത്തിസല മുന് 
അനഭവമതിലൊത് ഒരു കനട്ടമായതി ഇതതിസന 
കണക്ാക്ാം.  ഇക്ാരണത്ാൽ  പദ്ധതതി 
നതിര്വ്വഹണം കാകലക്കൂട്ടതി ആരംഭതിക്ാന് കെതിഞ്ഞു.  
2018-19 വാര്ഷ തിക പദ്ധതതി  രൂപരീകരണത്തിനള്ള 
പ്രവര്ത്നങ്ങള്  തകദ്ശ ഭരണ സ്ാപനങ്ങള് 
ഇതതിനകം തസന്ന ആരംഭതിച തിട്ടുണ്്.  ൊ്ത്തിക 
വര്ഷം  ആരംഭതിക്കുന്നതതിന മുമ് തസന്ന അടുത് 
വര്ഷസത് പദ്ധതതിക്് അംഗരീകാരം കനടുകയാണ് 
ലക്ഷത്യം.  ഇതതിസറെ പരണതിത ഫലമായതി, 2018-19 
കാലയളവ തിൽ തകദ്ശ ഭരണ സ്ാപനങ്ങളുസെ 
വാര്ഷ തിക പദ്ധതതിയും ബഡ്ജറ്റും ആദത്യമായതി 
െംകയാജതി്പെ തിക്ാന് കെതിയുസമന്ന് പ്രതരീക്ഷ തിക്കുന്നു.

തത്വരതിതഗതതിയതിൽ  നെന്നു സകാണ്തിരതിക്കുന്ന 
നഗരവത് ക്രണത്തിസറെ ഫലമായതി 
ഉണ്ാകുന്ന  പ്രശ്നങ്ങള്ക്് 13 -ാം പദ്ധതതിയതിൽ 
പ്രകതത്യക ഊന്നൽ നൽകുന്നുണ്്. 
നഗരവത് ക്രണത്തിസറെ ഫലമായുണ്ാകുന്ന 
സവല്ലുവ തിളതികസള തരണം സെയ്യുന്നതതിനം 
അവെരങ്ങസള മുതലാക്കുന്നതതിനം പ്രകതത്യക 
പദ്ധതതികളും അനകയാജത്യ ത�ങ്ങളും 
ആവ തിഷ്ക്രതികക്ണ്തണ്്. ഈ കാരത്യങ്ങസളലൊം 
കണക്തിസലടുത്് ആദത്യമായതി നഗര തകദ്ശ ഭരണ 
സ്ാപനങ്ങളുസെ പദ്ധതതി ആസൂ്ണത്തിന് 
പ്രകതത്യകം മാര്ഗകരഖ പുറസ്പെടുവ തിച്ചു. ഇതകപാസല 
നെ്പെ് ൊ്ത്തിക വര്ഷം തെക്ം കുറതിച 
പ്രോനസ്പെട്ട മസറ്റാരു പ്രവര്ത്നമാണ് ജതിലൊ 
പദ്ധതതി രൂപരീകരണം.  ജതിലൊ ആസൂ്ണ 
െമതിതതികളുസെ ഭരണഘെനാപരമായ 
ചുമതലയാണ് ജതിലെയതിസല വ തിവ തിേ തലങ്ങളതിൽ 
ഉള്ള തകദ്ശ ഭരണ സ്ാപനങ്ങളുസെ 
പദ്ധതതികള് െംകയാജതി്പെ തിക്കുകയും ജതിലെയ്ക് 
സമാത്ത്തിൽ ബാേകമായ ജതിലൊ പദ്ധതതി 
രൂപരീകരതിക്കുകയും സെയ്യുക എന്നത്.  ജതിലൊ 
പദ്ധതതി രൂപരീകരതിക്കുന്നതതിനള്ള മാര്ഗ്കരഖ 
െംസ്ാന െര്ക്ാര് ഇതതികനാെകം  തസന്ന 
പുറസ്പെടുവ തിക്കുകയും െംസ്ാനസത് ജതിലൊ 

ആസൂ്ണ െമതിതതികള് പദ്ധതതി രൂപരീകരതിക്കുന്ന 
പ്രവര്ത്നങ്ങളുമായതി വളസരകയസറ മുകന്നാട്ട് 
കപാകുകയും സെയ്തിട്ടുണ്്. അതതിനാൽ ജതിലൊ 
പദ്ധതതിയതിസല നതിര്കദ്ശങ്ങള് തകദ്ശ ഭരണ 
സ്ാപനങ്ങളുസെ 2018-19 -സല പദ്ധതതിയുസെ 
ഭാഗമാക്ാന് കെതിയും.

പദ്ധതതി നതിര്വഹണത്തിൽ ജനപങ്ാളതിത്ം 
ഉറ്പൊക്കുക എന്ന ലക്ഷത്യകത്ാസെയാണ് 
ഗുണകഭാക്തൃ െമതിതതികള് 
രൂപരീകരതിച തിരുന്നസതങ്തിലും  കാലക്രമത്തിൽ 
അവ അെതിമതതിയുസെ ഏജന്െതികളായതി മാറതി 
എന്നതാണ്പല പഠനങ്ങളും സതളതിയതിക്കുന്നത്. 
13-ാം പദ്ധതതിക്ാലത്് ഇത്രത്തിലുള്ള  
പഴുതകള് പൂര്ണ്മായും ഇലൊതാക്ാന് 
ലക്ഷത്യമതിടുന്നു. കാരത്യമായതി ഇെസപൊന് കെതിയുന്ന 
കമഖലകളതിൽ മാ്മായതി ഗുണകഭാക്തൃെമതിതതി 
വെതിയുള്ള നതിര്വ്വഹണം പരതിമതിതസ്പെടുത്ന്നതതിനം 
ഇ-സെണ്റതിംഗ് കപ്രാത്ാഹതി്പെ തിക്കുന്നതതിനം 
പ്രാോനത്യം നൽകുന്നതതിനം പുതതിയ മാര്ഗ്കരഖ 
നതിഷ്കര്ഷ തിക്കുന്നു.  മരാമത്് പണതികളുസെ 
നെത്തി്പെ തിസല ഈ മാറ്റത്തിലൂസെ സെലവ തിൽ 
വല തിയ മതിചം ഉണ്ാകും എന്ന് പ്രതരീക്ഷ തിക്കുന്നു. 
പ്രാകദശതിക തലത്തിൽ തരീരുമാനങ്ങള് 
എടുക്കുന്നതതിനള്ള െത്വാത�ത്യത്തിസറെ വത്യാപ് തി   
വര്ദ്ധതിക്കുന്ന രരീതതിയതിലാണ് പുതക്തിയ 
മാര്ഗ്കരഖ തയ്ാറാക്തിയതിരതിക്കുന്നത്.  
തകദ്ശ ഭരണ സ്ാപനങ്ങളുസെ പദ്ധതതികള് 
വെതി നൽകുന്ന െബ്െതിഡതികള് കൂടുതൽ  
കമഖലകളതികലക്്  വത്യാപ തി്പെ തിച്ചുസകാണ്ാണ്  ഇത് 
ലക്ഷത്യമതിടുന്നത്.  ഇതതിന പുറസമ,  െബ്െതിഡതി 
മാനദണ്ങ്ങള് പ്രകാരം ഏസറ്റടുക്ാന് 
കെതിയാത് നൂതന പദ്ധതതികള് ആവ തിഷ്ക്രതിച് 
നെ്പൊക്കുന്നതതിനള്ള അനമതതിയും  തകദ്ശ ഭരണ 
സ്ാപനങ്ങള്ക്്നൽകതിയതിട്ടുണ്്. മറ്റു പ്രോന 
മാറ്റങ്ങള് താസെ പറയുന്നു.

സപാതവ തിഭാഗം ഫണ്തിൽ ഉല്ാദന കമഖലയതിൽ 
നതിര്ബന്ധതിതമായതി ്തിതല പഞ്ായത്കള്   
കുറഞ്ഞത്  30 ശതമാനവം െഗരെഭകള് 
10 ശതമാനവം തക വകയതിരുത്തിയതിരുന്നത് 
ഉറപ്പുവരുത്തി.  അതകപാസല കുട്ടതികളുസെയും   
ഭ തിന്നകശഷ തി  ഉള്ളവരുസെയും വ തികെനത്തിന് 
5 ശതമാനവം വകയാജനങ്ങളുസെ കക്ഷമത്തിന്  
5 ശതമാനവം, വനതിതാ ഘെക പദ്ധതതിക്് 10 
ശതമാനവം ശുെ തിതത്വത്തിന് 10 ശതമാനവം തക 
നതിര്ബന്ധമാക്തി. 
എലൊ തകദ്ശ ഭരണ സ്ാപനങ്ങളും പദ്ധതതി 
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അദ്ധ്യായം 6, പ്യാദേശിക സർക്യാരുകൾ 

 

കബയാക്്  6.1.1
ജഥില്യാ പദ്ധതഥി

ബഹുതല  ആസൂ്ണം  കപ്രാത്ാഹതി്പെതിക്കുന്നതതിനം  വതിവതിേ  തലങ്ങളതിസല തകദ്ശ  ഭരണ  സ്ാപനങ്ങളുസെയും 
െംസ്ാനത്ം ജതിലൊതലത്തിലുമുള്ള വത്യതത്യസ് ൊമൂഹത്യ ൊ്ത്തിക ജനവതിഭാഗങ്ങളുസെയും വതികെന 
ആവശത്യങ്ങളുസെയും മുന്ഗണനകളുസെയും ഏറ്റവം നലെ രരീതതിയതിലുള്ള െംകയാജനം ഉറ്പൊക്കുന്നതതിനായതി 
ജതിലൊ പദ്ധതതി രൂപരീകരണം ആരംഭതിച്ചു. െംസ്ാനത്തിന് കരീെതിൽ ജതിലെയ്ക്കുള്ള ഭരണ െംവതിോനത്തിൽ 
ആസൂ്ണത്തിന് പ്രമുഖ സ്ാനമാണുള്ളത്.  ജതിലെയതിസല വതിവതിേ വതികെന ഏജന്െതികളുസെയും വതിവതിേ 
തട്ടുകളതിസല പ്രാകദശതിക െര്ക്ാരുകളുസെയും െംകയാജനത്തിനം ഏകകാപനത്തിനം ജതിലൊതലത്തിൽ ഒരു 
െമഗ് ജതിലൊ പദ്ധതതി രൂപരീകരതികക്ണ്തണ്്.  പ്രാകദശതിക െര്ക്ാരുകസളയും മറ്റു െര്ക്ാര് വകുപ്പുകസളയും 
ഏകകാപതി്പെതിക്കുന്നതതിനം അതവെതി െംകയാജതിത കപ്രാജക്ടുകള് ഏസറ്റടുക്കുന്നതതിനം ജതിലൊ പദ്ധതതിയതിലൂസെ 
ൊേത്യമാകും.  ഈ പശ്ാത്ലത്തിലാണ് ബഹുതല ആസൂ്ണം ൊേത്യമാക്തിസക്ാണ്് െമഗ്മായ ജതിലൊ 
പദ്ധതതികള് പതതിമൂന്നാം പഞ്വത്ര പദ്ധതതി ക്ാലത്് രൂപരീകരതിക്കുവാന് ലക്ഷത്യമതിടുന്നത്.

സ്ലപര െംകയാജനം, കമഖലാപരമായ െംകയാജനം, വതിഭവങ്ങളുസെ െംകയാജനം, വതിവതിേതല 
െര്ക്ാരുകളുസെ തതിരശ്രീനവം ലംബവമായുള്ള ഏകകാപനം എന്നതിങ്ങസനയുള്ള  വതിവതിേ െംകയാജന 
ഏകകാപന ൊേത്യതകള് ഉറ്പൊക്തി ജതിലെകളുസെ െന്തുലതിതവം, െംകയാജതിതവം, െമഗ്വം ആയ വതികെനം 
ൊേത്യമാക്കുക എന്നതാണ് ജതിലൊ പദ്ധതതിസകാണ്് അര്ത്ഥമാക്കുന്നത്.  ഇതവെതി ജതിലെകളുസെ ഏകകാപതിതമായ 
വതികെനം ൊേത്യമാക്കുന്നതതിനം െംസ്ാനത്തിസറെയും രാജത്യത്തിസറെയും മുന്ഗണനകളുമായതി കൂടുതൽ 
സുതാരത്യത ഉറ്പൊക്ാന് െഹായകമാകും. 

ഗവര്ണുറുസെ 2017-സല നയപ്രഖത്യാപനത്തിനനെരണമായതി 2017 സെപ്റ്റംബര് 29-സല െ.ഉ.(പതി)19/2017/
ലൈാനതിംഗ് ന്ര് ഉത്രവ് പ്രകാരം ജതിലൊ ആസൂ്ണ െമതിതതികളുസെ കനതൃതത്വത്തിൽ ജതിലൊ പദ്ധതതി 
തയ്ാറാക്കുന്നതതിനകവണ് വതിശദമായ മാര്ഗകരഖ െര്ക്ാര് പുറസ്പെടുവതിച്ചു. എലൊ ജതിലൊ ആസൂ്ണ 
െമതിതതികളും ജതിലൊ പദ്ധതതി രൂപരീകരണത്തിനള്ള ഉപെമതിതതികള് രൂപരീകരതിചതിട്ടുണ്്.  െര്ക്ാലര് അംഗരീകരതിച 
കലണ്ര് പ്രകാരം ജതിലെകള് കരെ് ജതിലൊ പദ്ധതതി തയ്ാറാക്തി 2018 ജനവരതി ആദത്യവാരം ആംഗരീകാരത്തിനായതി 
െര്ക്ാതിരതിന് അയച്ചുസകാടുകക്ണ്തണ്്. 

ആസൂ്ണം, നതിര്വഹണം, കമാണതിട്ടറതിംഗ് എന്നരീ 
പ്രവര്ത്നങ്ങള്ക്ായതി ആസൂ്ണ െമതിതതികള് 
രൂപരീകരതിച തിട്ടുണ്്.  ഇതവെതി തല്രരായ എലൊ 
വ തിഭാഗം ആള്ക്ാരുസെയും പൂര്ണ് പങ്ാളതിത്ം 
2017-18  പദ്ധതതി രൂപരീകരണത്തിൽ ഉറ്പൊക്ാന് 
കെതിഞ്ഞു.

എലൊ  തകദ്ശ ഭരണ സ്ാപനങ്ങളും 2017-18 
കാലയളവ തിൽ അവസ്ാ വ തിശകലന 
കരഖ തയ്ാറാക്തിയതിട്ടുണ്്. െംസ്ാനം 
അഭതിമുഖരീകരതിക്കുന്ന നതിരവേതി വ തികെന 
പ്രശ്നങ്ങള്ക്് പരതിഹാരം കാണുക എന്ന 
ലക്ഷത്യകത്ാസെ രൂപരീകരതിച തിട്ടുള്ള  വ തികെന 
മതിഷനകളായ ആര്ദം, ഹരതിതകകരളം, ്ലഫ്, 
സപാതവ തിദത്യാഭത്യാെ െംരക്ഷണയജ്ം 
തെങ്ങതിയവ തകദ്ശ ഭരണ സ്ാപനങ്ങളുസെ 
പദ്ധതതികളുമായതി െമനത്വയതി്പെ തിച് 
നെ്പെ തിലാക്കുന്നതതിന് നെപെതി െത്വരീകരതിച തിട്ടുണ്്. 

തക്ദേശ ഭരണ സ്ാപനങ്ങളുടെ 
പദ്ധതടിയടിടല ധന വടിന്യാസം– 

2016-17 വാര്ഷടിക പദ്ധതടി 
 
തകദ്ശഭരണ സ്ാപനങ്ങള്ക്് ലഭത്യമായ പ്രോന 
ൊ്ത്തിക വ തിഭവങ്ങള്- വ തികെന  ഫണ്്  
തനത ഫണ്്, കക�ാവ തിഷ്കൃത പദ്ധതതികള്, 
െംസ്ാനാവ തിഷ്കൃത പദ്ധതതികള്, ഗുണകഭാക്തൃ 
വ തിഹതിതം എന്നതിവയാണ്. തകദ്ശഭരണ 
സ്ാപനങ്ങളുസെ 2016-17 വാര്ഷ തിക 
പദ്ധതതിയുസെ സമാത്ം അെങ്ൽ തക 11,644.6 
കകാെതി രൂപ ആണ്.  ഇതതിൽ 5,724.9 കകാെതി 
രൂപയാണ്  വ തികെനഫണ്ായതി  തകദ്ശ ഭരണ 
സ്ാപനങ്ങള്ക്് വ തിതരണം സെയ്ത്. ഇത് 
വ തിവ തിേ ക്ാതസ്സുകളതിൽ നതിന്നുള്ള സമാത്ം 
വ തിഹതിതത്തിസറെ 49 ശതമാനമാണ്.  സമാത്ം 
വ തിഹതിതത്തിൽ 9 ശതമാനം തനത ഫണ്ടും ബാക്തി 
മറ്റ് ക്ാതസുകളതിൽനതിന്നു മായതിരുന്നു.  ചഥിത്ം 
6.1.1 -ൽ 2015-16 സലയും 2016-17 സലയും 
ക്ാതസ്സു് തതിരതിച്ചുള്ള ഫണ്തിസറെ വ തിശദാംശങ്ങള് 
കെര്ത്തിരതിക്കുന്നു. ക്ാതെ്/ഉപകമഖല 
വ തിശദാംശങ്ങള് അനുബന്ം 6.1.1-ലും 6.1.2 -ലും 
സകാടുത്തിട്ടുണ്്.  
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ചഥിത്ം 6.1.1
തക്ദേശ ഭരണ സ്ഥയാപനങ്ങളുടെ പദ്ധതഥി വഥിഭവ ക്യാതസ്സുേള് (ശതമയാനത്ഥിൽ) 

(2015-16, 2016-17)
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                  അവലംബം: ഇന്ഫര്കമഷന് കകരള മടിഷന്, 2017

ചഥിത്ം6.1.2
വഥിവഥിധക്യാതസ്സുേളഥിടല ടചലവഥിടറെ ശതമയാനം (2016-17)

* 'മറ്റുള്ളവ'എന്ന വടിഭാഗത്തടിൽ സംസ്ാനാവടിഷ്കൃതം, കക�ാവടിഷ്കൃതം, സഹകരണസ്ാപനങ്ങളടിൽനടിന്നുള്ള വായ്പ, പുറകമനടിന്നുള്ള 
ധനസഹായം,  സന്നദ്ധകസവനം. ഗുണകഭാക്തൃവടിഹടിതം, മറ്് ക്ാതസുകള് (വടികസന ഫണ്, തനതുഫണ് ഒഴടിച്ചുള്ളവ) എന്നടിവ 
ഉള്ടപ്ടുന്നു.                
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പട്ഥിേ 6.1.3
തക്ദേശ ഭരണ സ്ഥയാപനങ്ങള്ക്് 2016-17 ലും 2017-18ലും  

ബഡ്ജറ്റ് വഥിഹഥിതമയായഥി അനുവദഥിച 
വഥിഹഥിതത്ഥിടറെ വഥിഭയാഗം തഥിരഥിച്ചുള്ള വഥിവരങ്ങള് (രൂപ കേയാെഥിയഥിൽ) 

തക്ദേശ ഭരണ 
സ്ഥയാപനങ്ങള്

2016-17 2017-18

ടപയാതു 
വഥിഭയാഗം

എസ്.
സഥി.എസ്.

പഥി

റ്റഥി.എസ്.
പഥി

ആടേ ടപയാതു 
വഥിഭയാഗം

എസ്.
സഥി.എസ്.

പഥി

റ്റഥി.
എസ്.

പഥി

ആടേ

ഗ്ാമപഞ്ായത്് 1968.25 516.46 88.62 2573.34 2409.97 582.66 99.98 3092.22

കബ്ാക്് 
പഞ്ായത്്

361.66 178.69 30.76 571.11 556.20 201.59 34.71 792.50

ജതിലൊ പഞ്ായത്് 361.66 178.69 30.76 571.11 556.20 201.59 34.71 792.50

മുനതിെതി്പൊലതിറ്റതി 642.33 95.82 5.82 743.98 761.67 108.10 6.57 876.34

കകാര്്പെകറഷന് 471.19 69.22 0.01 540.43 595.81 78.10 0.02 673.94

ആസക 3805.10
(4529.6)

1038.90
(1039.3)

156.00
(156.01)

5000.00
(5724.9)

4879.85 1172.04 175.99 6227.50

(ബ്ാക്റ്ടിൽ നൽകടിയടിരടിക്കുന്നത് പുതുക്ടിയ ബഡ്്ജറ്് എസ്റടികമറ്് പ്കാരം അനുവദടിച തുക) 
അവലംബം: അനുബന്ം IV 2016-17& 2017-18.                

അനുബന്ം 6.1.3 പരതികശാേതിചാൽ 2016-17 
സല സമാത്ം പദ്ധതതി അെങ്ൽ തകയതിൽ  
വ തികെന ഫണ്് വ തിഹതിതം 49 ശതമാനമാസണന്ന് 
കാണാന് കെതിയും.  അകത െമയം സമാത്ം 
സെലവ തിൽ 70.6 ശതമാനം വ തികെന ഫണ്ാണ്. 
ഇത് കാണതിക്കുന്നത് വ തിവ തിേ സെലവകള്ക്കു 
കവണ്തി തകദ്ശ ഭരണ സ്ാപനങ്ങള് കൂടുതലായതി  
വ തികെന ഫണ്തിസന ആശ്രയതിക്കുന്നു 
എന്നതം െത്വന്ം വരുമാനമായ തനതഫണ്് 
ആര്ജ്തിക്കുന്നതതിനള്ള   ൊേത്യതകള് 
ഫലപ്രദമായതി ചൂഷണം സെയ്യുന്നതിലൊസയന്നുമാണ്.

തക്ദേശ ഭരണ സ്ാപനങ്ങളുടെ 
പ്വര്ത്തന വടിലയടിരുത്തൽ - 
വ ടികസന ഫണ്

2016-17-ലും 2017-18-ലും തകദ്ശ ഭരണ 
സ്ാപനങ്ങള്ക്് ബഡ്ജറ്റ് വ തിഹതിതമായതി 
അനവദതിച വ തിഹതിതത്തിസറെ വ തിഭാഗം തതിരതിച്ചുള്ള 
വ തിവരങ്ങള് പട്ഥിേ 6.1.3 -ൽ നൽകതിയതിരതിക്കുന്നു.

െംസ്ാന േനകാരത്യ കമ്രീഷസറെ ശുപാര്ശയ്ക്കും 
തദനെരണമായ െര്ക്ാര് തരീരുമാനങ്ങള്ക്കും  
അനെരണമായതിട്ടാണ് തകദ്ശ ഭരണ 
സ്ാപനങ്ങളുസെ വ തിഹതിതം നതിശ്യതിക്കുന്നത്. 
െംസ്ാന ബഡ്ജറ്റതികനാസൊ്പെം 
പ്രെതിദ്ധരീകരതിക്കുന്ന അനുബന്ം IV -ൽ ഓകരാ 
തകദ്ശ ഭരണ സ്ാപനത്തിനം ഉള്ള വ തികെന 

ഫണ്് വ തിഹതിതം വത്യക്തമായതി കരഖസ്പെടുത്ന്നുണ്്.

തകദ്ശ ഭരണ സ്ാപനങ്ങളുസെ 
മുന്ഗണനയുസെയും പദ്ധതതി മാര്ഗ് 
നതിര്കദ്ശത്തിസറെയും അെതിസ്ാനത്തിൽ തകദ്ശ 
ഭരണ സ്ാപനങ്ങള് വ തികെന ഫണ്് വ തിഹതിതം 
ഉൽ്പൊദനം, കെവനം, പശ്ാത്ലം എന്നതിങ്ങസന 
മൂന്ന് കമഖലകളതിലായാണ് വകയതിരുത്ന്നത്.  
ഉൽപാദന കമഖലയതിൽ  കൃഷ തിയും അനബന്ധ 
വ തിഭാഗങ്ങളും, മണ്ംജലെംരക്ഷണവം, 
ജലകെെനം, വത്യവൊയം എന്നതിവയും 
കെവനകമഖലയതിൽ വ തിദത്യാഭത്യാെവം ബന്ധസ്പെട്ട 
കമഖലകളും, ആകരാഗത്യവം അനബന്ധ 
കെവനങ്ങളും, െ്്രീകളുസെയും കുട്ടതികളുസെയും 
കക്ഷമം, സതാെതിലും, സതാെതിലാളതി കക്ഷമവം 
ഉള്സ്പെടുന്നു.  പശ്ാത്ല കമഖലയതിൽ 
ഊര്ജ്ം, ഗതാഗതം, സകട്ടതിെ നതിര്മ്ാണം 
ഉപകമഖലകളാണ് ഉള്സ്പെടുന്നത്.

2016-17 വര്ഷത്തിൽ വ തികെന ഫണ്് ഇനത്തിൽ 
െര്ക്ാര് വ തിതരണം സെയ്ത്  5,724.90 കകാെതി 
രൂപയാണ്.  ഇത് ബഡ്ജറ്റ് വ തിഹതിതമായ 5000 
കകാെതി രൂപസയക്ാളും കൂടുതലാണ്.  സമാത്ം 
അനവദതിച തകയതിൽ 3,839.88 കകാെതി രൂപ 
വ തിവ തിേ കമഖലകള്ക്ായതി 2016-17 -ൽ 
സെലവെതിച്ചു.  അതായത് 67.07 ശതമാനംതക 
വ തിനതികയാഗതിച്ചു.  ഇത് മുന്�വര്ഷസത് സെലവ് 
ശതമാനമായ 73.6 ശതമാനകത്ക്ാള് 
കുറവാണ്.  2016-17 -ൽ വ തിവ തിേ തലങ്ങളതിലുള്ള 
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ചഥിത്ം 6.1.3
വഥിേസന ഫണ്്  ഇനത്ഥിൽ (2016-17) വഥിഭയാഗം തഥിരഥിച് വഥിതരണം ടചയ്ത തുേ 

(രൂപ കേയാെഥിയഥിൽ)
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സപാത വതിഭാഗം

എെ്.െതി.പതി

റ്റതി.എെ്.പതി

തകദ്ശ ഭരണ സ്ാപനങ്ങളുസെ സെലവ് 
ശതമാനത്തിൽ  പ്രകെമായ വത്യതതിയാനങ്ങള് 
കാണുന്നുണ്്. ്തിതല പഞ്ായത്കളതിൽ  
കബ്ാക്് പഞ്ായത്കള് 70 ശതമാനം തക 
സെലവെതിച്  മതികച  പ്രകെനം നെത്തിയക്പൊള് 
ഗ്ാമ പഞ്ായത്കള് 69 ശതമാനവം ജതിലൊ 
പഞ്ായത്കള് 68 ശതമാനവം  2016-17 
-ൽ സെലവെതിച തിട്ടുണ്്.  മുനതിെതി്പൊല തിറ്റതികളും 
(64 ശതമാനം) കകാര്്പെകറഷനകളും (59 
ശതമാനം) കുറഞ്ഞ സെലവ് ശതമാനമാണ് 
കരഖസ്പെടുത്തിയതിട്ടുള്ളത്.  2015-16 -സലയും 
2016-17-സലയും വ തിഹതിതം, വകയതിരുത്തിയ തക, 
സെലവ് എന്നതിവ െംബന്ധതിച് വ തിഭാഗം തതിരതിച്ചുള്ള 
വ തിവരങ്ങള് ചഥിത്ം 6.1.3-ലും അനുബന്ം 6.1.3 & 
6.1.4 -യതിലും നൽകതിയതിരതിക്കുന്നു.  

വഥിഭയാഗം തഥിരഥിച്ചുള്ള പ്േെനം
തകദ്ശ ഭരണ സ്ാപനങ്ങള്ക്് അവയുസെ 
വ തികെനഫണ്് വ തിഹതിതം സപാതവ തിഭാഗം, 
പട്ടതികജാതതിക്ാര്ക്കുള്ള പ്രകതത്യക പദ്ധതതി (എെ്.
െതി.എെ്.പ തി), പട്ടതികവര്ഗ ഉപപദ്ധതതി (െ തി.എെ്.
പ തി) എന്നതിങ്ങസന മൂന്ന് വ തിഭാഗങ്ങളതിലായാണ് 
അനവദതിക്കുന്നത്.  െംസ്ാന േനകാരത്യ 
കമ്രീഷസറെ  ശുപാര്ശയ്കനെരതിചാണ് ഓകരാ 
കമഖലയതിസലയും തക നതിശ്യതിക്കുന്നത്.  2016-17 
-ൽ വ തിവ തിേ വ തികെന കമഖലകള്ക്ായതി 
5,724.90 കകാെതി രൂപ വ തിതരണം സെയ്തതിൽ 

സപാത വ തിഭാഗം, എെ്.െതി.എെ്.പ തി, െ തി.എെ്.
പ തി എന്നതിവയുസെ ശതമാന വ തിഹതിതം യഥാക്രമം 
79 ശതമാനം, 18 ശതമാനം, 3 ശതമാനം 
എന്നതിങ്ങസനയാണ്. 2016-17 വര്ഷസത് 
വ തികെന ഫണ്് വ തിനതികയാഗത്തിസറെ കമഖല 
തതിരതിച് അവകലാകനം  സെയ്ാൽ സപാത 
വ തിഭാഗത്തിൽ സമാത്ം അനവദതിച തകയുസെ 
66 ശതമാനവം എെ്.െതി.എെ്.പ തി ഫണ്തിൽ 
അനവദതിച തകയുസെ 70 ശതമാനവം 
െതി.എെ്.പ തി ഫണ്തിൽ അനവദതിച തകയുസെ 80 
ശതമാനവം സെലവെതിചതായതി കാണാം.  മുന് 
വര്ഷങ്ങളതിൽ എലൊ തലത്തികലയും തകദ്ശ ഭരണ 
സ്ാപനങ്ങളതിൽ എെ്.െതി.എെ്.പ തി, െ തി.എെ്.
പ തി. വ തിഹതിതങ്ങളതിസല സെലവ് ശതമാനം കുറയുന്ന 
പ്രവണതയാണ് ഉണ്ായതിരുന്നത്.  എന്നാൽ 
2016-17 -ൽ എെ്.െതി.എെ്.പ തി, െ തി.എെ്.
പ തി വ തിഭാഗത്തിസല സെലവ് ശതമാനം ജനറൽ 
വ തിഭാഗസത്ക്ാള് കൂടുതലായതിരുന്നു.  ഇസതാരു 
മതികച കനട്ടമാണ്. 2016-17 വര്ഷസത് വ തിഭാഗം 
തതിരതിച്ചുള്ള സെലവ തിസറെ  വ തിവരങ്ങള് െ തി്ം 
6.1.4 ലും അനുബന്ം 6.1.5 -ലും 6.1.6 -ലും 
നൽകതിയതിരതിക്കുന്നു.
 
കമഖലയാതല വ ഥിശേലനം
തകദ്ശ ഭരണ സ്ാപനങ്ങള് അവയ്ക് ലഭത്യമാകുന്ന 
ഫണ്ടുകള് ഉല്ാദനം, കെവനം, പശ്ാത്ലം 
എന്നതിങ്ങസന മൂന്ന് കമഖലകള്ക്ായാണ് 
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വ തിഭജതിച് വകയതിരുത്ന്നത്. 2016-17 ൊ്ത്തിക 
വര്ഷം തകദ്ശ ഭരണ സ്ാപനങ്ങളുസെ ആസക 
സെലവ തിൽ ഉല്ാദനം, കെവനം, പശ്ാത്ലം 
എന്നരീ കമഖലകളുസെ വ തിഹതിതം യഥാക്രമം 
11 ശതമാനം, 64 ശതമാനം, 25 ശതമാനം 
എന്നതാണ്.  ഇതതിൽ, ഉല്ാദന കമഖലയതിൽ 
മുന് വര്ഷസത് അകപക്ഷ തിച്  അവകലാകന 
വര്ഷത്തിൽ  സെലവ് വര്ദ്ധതിച തിട്ടുണ്് എന്നത് 
വളസര ശ്രകദ്ധയമായ കാരത്യമാണ്.  പകക്ഷ ഇത് 
ഇക്പൊള് ഉല്ാദന കമഖലയ്ക് നതിശ്യതിച തിട്ടുള്ള 
കമഖലാ വകയതിരുത്ല തിസറെ കുറഞ്ഞ 
നതിരക്തിസനക്ാളും വളസര  താസെയാണ്. ഉല്ാദന 
കമഖലയതിസല സെലവ തിൽ ഉണ്ായതിരതിക്കുന്ന ഈ 
പുകരാഗതതി കാര്ഷ തികകമഖലയുസെയും അനബന്ധ 
കമഖലകളുസെയും പുനര്ജരീവനത്തിസറെ സൂെന 
യാണ് നൽകുന്നത്. ഉല്ാദന കമഖലയതിസല 
സെലവ തിൽ  ഗ്ാമ പഞ്ായത്കളുസെ 
കാരത്യത്തിൽ പുകരാഗതതി ഉണ്ായക്പൊള്  നഗര 
പ്രകദശങ്ങളതിസല തകദ്ശ ഭരണ സ്ാപനങ്ങളതിൽ  
നതിരാശാജനകമായ െ തി്മാണ് കാണുന്നത്.  
2016-17  ൊ്ത്തിക വര്ഷസത് കമഖല 
തതിരതിച്ചുള്ള സെലവ തിസറെ വ തിവരങ്ങള്  
പട്ഥിേ 6.1.4 ലും 2015-16 -സലയും  
2016-17-സലയും ഉപകമഖല തതിരതിച്ചുള്ള സെലവ് 
വ തിവരങ്ങള് അനുബന്ം 6.1.5 -ലും 6.1.6 -ലും 
നൽകതിയതിരതിക്കുന്നു. 

ഉല്ാദന കമഖല
ഉല്ാദന കമഖലയതിൽ പ്രോനമായും ഉള്സ്പെടുന്ന 
ഉപ കമഖലകള് കൃഷ തി, മൃഗെംരക്ഷണം, 
ജലകെെനം, ക്ഷരീര വ തികെനം, വത്യവൊയം, 
ഊര്ജ് െംരക്ഷണം, മത്ത്യ ബന്ധനം 
തെങ്ങതിയവയാണ്.  2016-17 ൊ്ത്തിക 
വര്ഷത്തിൽ ഉല്ാദന കമഖലയതിൽ ആസക 
434.32 കകാെതി രൂപ വ തികെന ഫണ്തിൽ നതിന്നും 
സെലവെതിച തിട്ടുണ്്. എലൊ തട്ടുകളതിസലയും പ്രാകദശതിക 
െര്ക്ാരുകള് കെര്ന്ന് സെലവെതിച സമാത്ം 
തകയതിൽ 44ശതമാനംതകയുംവ തിനതികയാഗതിചത് 
കൃഷ തി-അനബന്ധ ഉപകമഖലയുമായതി 
ബന്ധസ്പെട്ട പ്രവര്ത്നങ്ങള്ക്ാണ്; 
അതായത് പ്രാകദശതിക െര്ക്ാരുകള് ഉല്ാദന 
കമഖലയതിസല മറ്റ് ഉപകമഖലകസളക്ാള് 
കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ നല്കതിയതിരതിക്കുന്നത് 
കാര്ഷ തിക അനബന്ധ കമഖലകളതിലാണ്.  
അവകലാകന കാലയളവ തിൽ വത്യവൊയതിക 
കമഖലയ്ക് കവണ്് പരതിഗണന ലഭതിച തിട്ടതിലെ 
എന്ന് കാണാം.  ്തിതല പഞ്ായത്കള് 
പ്രകതത്യകതിച് ഗ്ാമ പഞ്ായത്കള് ഉല്ാദന 
കമഖലയതിൽ കൂടുതൽ പ്രാമുഖത്യം കാര്ഷ തിക 
കമഖലയ്ക്കും അകതാെനബന്ധതിച ഉപകമഖലയ്ക്കും 
നല്കതിസക്ാണ്് കൂടുതൽ തക സെലവെതിച തിട്ടുണ്്.  
2016-17 സല ഉല്ാദന കമഖലയതിസല 

ചഥിത്ം 6.1.4
2016-17 ടല വഥിഭയാഗം തഥിരഥിച്ചുള്ള ടചലവഥിടറെ  വഥിവരങ്ങള് 

(വഥിതരണം ടചയ്ത തുേടയ അെഥിസ്ഥയാനമയാക്ഥിയള്ള ശതമയാനം) 
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         അവലംബം: ഇന്ഫര്കമഷന് കകരളാ മടിഷന്
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ഉപകമഖലകളുസെ സെലവ തിസറെ വ തിവരങ്ങള് 
ചഥിത്ം 6.1.5 -ലും അനുബന്ം 6.1.7-ലും 
നല്കതിയതിരതിക്കുന്നു. 
 
കസവന കമഖല
കെവന കമഖലയ്കാണ് പ്രാകദശതിക െര്ക്ാരുകള് 
അവയുസെ പദ്ധതതി വ തിഹതിതത്തിൽ നതിന്നും 
ഏറ്റവം കൂടുതൽ പദ്ധതതി തക വകയതിരുത്ന്നത്.   

കെവന കമഖലയതിൽ പ്രോനമായും 
ഉള്സ്പെടുന്ന ഉപകമഖലകള് പാര്്പെ തിെം, 
വ തിദത്യാഭത്യാെം, ശുെ തിതത്വം, മാല തിനത്യ പരതിപാലനം 
എന്നതിവയാണ്.  കെവന കമഖലയതിസല 
നതികക്ഷപങ്ങള്ക്് പ്രാകദശതിക സപാതഭരണ 
രംഗത്് നതിര്ണ്ായകമായ സ്ാനം ഉണ്്.  തകദ്ശ 
ഭരണ സ്ാപനങ്ങളുസെ കെവന കമഖലയതിസല 
ഈ മുന്ഗണന കക്ഷമപ്രവര്ത്നങ്ങളതിലൂസെ 

പട്ഥിേ 6.1.4
2015-16 ടലയം 2016-17 ടലയം കമഖല തഥിരഥിച്ചുള്ള ടചലവ് ശതമയാനം 

 (ആടേ ടചലവഥിടറെ അെഥിസ്ഥയാനത്ഥിൽ) 

തക്ദേശഭരണ 
സ്ഥയാപനങ്ങള്

2015-16 2016-17
ഉല്യാദന 
കമഖല

കസവന 
കമഖല

പശ്യാത്ല
കമഖല

ആടേ ഉല്യാദന 
കമഖല

കസവന 
കമഖല

പശ്യാത്ല 
കമഖല

ആടേ

ഗ്ാമ   
പഞ്ായത്കള്

8.81 53.21 37.98 100 12.22 63.73 24.05 100

കബ്ാക്് 
പഞ്ായത്കള്

7.92 59.43 32.65 100 14.84 62.27 22.89 100

ജതിലൊ 
പഞ്ായത്കള്

6.93 60.43 32.64 100 14.73 67.71 17.55 100

നഗരെഭകള് 5.27 51.37 43.35 100 7.25 61.94 30.81 100
കകാര്്പെകറ- 
ഷനകള്

4.30 48.59 47.10 100 3.14 65.55 31.31 100

ആടേ 7.68 54.47 37.85 100 11.31 63.94 24.75 100
  അവലംബം: ഇന്ഫര്കമഷന് കകരള മടിഷന്, 2017

ചഥിത്ം 6.1.5
ഉല്യാദന കമഖലയഥിടല ഉപകമഖല തഥിരഥിച്ചുള്ള ടചലവ് ശതമയാനം 2016-17 

(ഉല്യാദന കമഖലയഥിടല ആടേ ടചലവഥിടന അെഥിസ്ഥയാനമയാക്ഥി)
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അദ്ധ്യായം 6, പ്യാദേശിക സർക്യാരുകൾ 

ജനങ്ങള്ക്്നൽകുന്ന അെതിസ്ാന 
കെവനങ്ങളുസെ ഗുണ നതിലവാരം 
വര്ദ്ധതി്പെ തിക്കുന്നതതിന് കെതിയുന്നുണ്്.  കെവന 
കമഖലയതിസല വ തികെന ഫണ്്  വ തിനതികയാഗം 
2016-17 കാലയളവ തിൽ ഉല്ാദന പശ്ാത്ല 
കമഖലകസളക്ാള് സമചസ്പെട്ടുസകാണ്്  64 
ശതമാനം കനട്ടം ്കവരതിച തിട്ടുണ്്.  2016-17 
കാലയളവ തിൽ െര്ക്ാര് ഉത്രവപ്രകാരം 
കെവന കമഖലയതിസല െംഭാവനതകയായതി 
സെലവെതിച തക 449.11 കകാെതി രൂപയാണ്.  
കെവനകമഖലയതിൽ  2016-17 വര്ഷം സമാത്ം 
സെലവെതിച തക 24,505.24 കകാെതി രൂപയാണ്. 
ഇത് കെതിഞ്ഞ വര്ഷസത്ക്ാളും കൂടുതലാണ്.  
കെവന കമഖലയതിൽ സെലവെതിച സമാത്ം 
തകയുസെ െതിംഹഭാഗവം പാര്്പെ തിെത്തിനം 
അനബന്ധ സെലവകള്ക്കുമാണ്. 434.76 
കകാെതി രൂപ ഈ കമഖലകള്ക്് സെലവെതിച തിട്ടുണ്്.  
ശുെ തിതത്വവം മാല തിനത്യ െംസ്ക്കരണവം ആണ് 
കെവന കമഖലയതിൽ പദ്ധതതി തക കൂടുതലായതി 
സെലവെതിച  (299.44 കകാെതി രൂപ) മസറ്റാരു 
ഉപകമഖല.  വ തിദത്യാഭത്യാെ കമഖലയതിലും 
കപാഷകാഹാരത്തിനമായതി യഥാക്രമം 287.9 
കകാെതി രൂപയും 198.01 കകാെതി രൂപയും യഥാക്രമം  
സെലവെതിച തിട്ടുണ്്.  2016-17 ൊ്ത്തിക 
വര്ഷസത് കെവന കമഖലയതിസല സെലവ തിസറെ  
വ തിവരങ്ങള് അനുബന്ം 6.1.8 -ലും  
ചഥിത്ം 6.1.6 -ലും നൽകതിയതിരതിക്കുന്നു. 
  

പശ്ാത്തല കമഖല
2016-17 ൊ്ത്തിക വര്ഷം തകദ്ശ ഭരണ 
സ്ാപനങ്ങള് അവയുസെ സമാത്ം സെലവ തിസറെ 
25 ശതമാനമാണ് പശ്ാത്ലകമഖലയതിസല 
പ്രവര്ത്നങ്ങളായ വെതിവ തിളക്് സ്ാപ തിക്ൽ, 
ഗതാഗതം, സപാത നതിര്മ്ാണ പ്രവൃത്തികള് 
എന്നതിവയ്കായതി സെലവെതിചത്.  2015-16 
ൊ്ത്തിക വര്ഷവമായതി താരതമത്യം 
സെയ്യുക്ാള് പ്രാകദശതിക െര്ക്ാരുകള് 
2016-17 -ൽ പശ്ാത്ലകമഖലയതിൽ സെലവെതിച 
വ തിഹതിതത്തിൽ കുറവണ്ായതിട്ടുണ്്. അതായത് 
സെലവ് ശതമാനം 38 ശതമാനത്തിൽ 
നതിന്നും  25 ശതമാനമായതി കുറഞ്ഞു.    
പശ്ാത്ലകമഖലയതിസല സമാത്ം സെലവ തിൽ 
ഭൂരതിഭാഗവം കറാഡകള്, പാലങ്ങള് എന്നതിവ 
ഉള്സ്പെടുന്ന ഗതാഗത ഉപകമഖലയ്കാണ് 
സെലവെതിചത്.  പശ്ാത്ലകമഖലയതിൽ 
ആസക 950.32 കകാെതി രൂപ എലൊ 
തലത്തിസലയും പ്രാകദശതിക െര്ക്ാരുകള് 
കെര്ന്ന് സെലവെതിചതതിൽ ഏറ്റവം കൂടുതൽ 
തക സെലവെതിചത് ഗ്ാമപഞ്ായത്കളും 
(492.44 കകാെതി രൂപ) സതാട്ടു പുറകതിൽ 
മുനതിെതി്പൊല തിറ്റതികളുമാണ് (164.77 കകാെതി 
രൂപ).  2016-17 സല പശ്ാത്ല കമഖലയതിസല 
ഉപകമഖല തതിരതിച്ചുള്ള സെലവ തിസറെ വ തിശദാംശങ്ങള് 
അനുബന്ം 6.1.9 -ലും ചഥിത്ം 6.1.7 -ലും 
നൽകുന്നു. 

ചഥിത്ം 6.1.6
കസവന കമഖലയഥിടല ഉപകമഖല തഥിരഥിച്ചുള്ള ടചലവ് ശതമയാനം 2016-17 

(കസവന കമഖലയഥിടല ആടേ ടചലവഥിടറെ അെഥിസ്ഥയാനമയാക്ഥി)

11.73

5.14

7.66

12.20

17.71
7.74

8.06

5.87

18.29

5.6 വഥിദ്യയാഭ്യയാസം

ആകരയാഗ്യം

കുെഥിടവള്ളം

ശുചഥിത്വം, മയാലഥിന്യ സംസ്ക്രണം

ഭവന നഥിർമ്യാണവം, കവദയൂതീേരണവം

സയാമൂഹ്യകക്മം, സയാമൂഹ്യ സുരക്

കപയാഷേയാഹയാരം

അംഗനവയാെഥിേള്

സർക്യാർ ഉത്രവ് പ്േയാരമുള്ള സയാമ്പത്ഥിേ 
വേയഥിരുത്ൽ
മറ്റുള്ളവ



516516

സാമ്പത്തിക അവല�ാകനം 2017, ലകരള സംസ്ാന ആസൂത്രണ ല�ാര്ഡ്  

പട്ടികജാതടിക്ാര്ക്കുള്ള 
ഉപപദ്ധതടിയും (എസ.്സടി.എസ.്പടി) 
പട്ടികവര്ഗ്ഗ ഉപപദ്ധതടിയും 
(െടി.എസ.്പടി) 
ഇന്ത്യന് ഭരണഘെനയുസെ ആര്ട്ടതിക്തിള് 46 
പ്രകാരം പട്ടതികജാതതി പട്ടതികവര്ഗ് വ തിഭാഗങ്ങള്ക്് 
പ്രകതത്യക െംരക്ഷണം ഉറപ്പുവരുത്കയും 
അവരുസെ താൽപരത്യം െംരക്ഷ തിക്കുകയുമാണ് 
പട്ടതിക ജാതതിക്ാര്ക്കുള്ള പ്രകതത്യക പദ്ധതതിയുസെയും 
പട്ടതിക വര്ഗ് ഉപപദ്ധതതിയുസെയും ലക്ഷത്യം.  
ഭരണഘെനാ വത്യവസ്പ്രകാരം ൊമൂഹത്യനരീതതി 
ഉറപ്പു വരുത്വാനള്ള െമഗ്മായ നെപെതികള് 
വെതി ഒരു െമതത്വാേതിഷ് തിത ഭരണക്രമം 
നതിര്മ്തിക്കുന്നതതിന് െംസ്ാനങ്ങള് 
പ്രതതിജ്ാബദ്ധമാണ്. പട്ടതികജാതതി പട്ടതിക 
വര്ഗ്ക്ാരുസെ ൊമൂഹതിക ൊ്ത്തിക 
സ്തിതതി സമചസ്പെടുത്കയും ൊമൂഹത്യെമതത്വം 
ശാക്തരീകരതിക്കുന്നതതിന് ജരീവ തിതനതിലവാരം 
ഉയര്ത്കയും സെയ്യുകസയന്നത് 
വ തികക�ന്രീകൃതാസൂ്ണത്തിസറെ പ്രോന 
ലക്ഷത്യങ്ങളതിസലാന്നാകയാൽ പ്രകതത്യക 
ഘെക പദ്ധതതികള്ക്കുള്ള േന വ തിനതികയാഗം 
കാരത്യക്ഷമമായതി  നെ്പെ തിലാക്കുന്നതതിൽ അതരീവ 
പ്രാോനത്യമാണുള്ളത്. 

െംസ്ാനസത് സമാത്ം പട്ടതികജാതതി/
പട്ടതികവര്ഗ് ജനെംഖത്യയ്ക് 
ആനപാതതികമായതിട്ടാണ് െംസ്ാന 
പദ്ധതതി വ തിഹതിതത്തിൽ നതിന്നും എെ്.
െതി.പ തിയ്ക്കും െ തി.എെ്.പ തിയ്ക്കും പദ്ധതതി വ തിഹതിതം 
വകയതിരുത്ന്നത്.  സമാത്ം എെ്.െതി.പ തി/ 
െ തി.എെ്.പ തി   വ തിഹതിതത്തിൽ  നതിന്നും, ഒരു 
നതിശ് തിത ശതമാനം തക വ തികക�ന്രീകൃതാസൂ്ണ 

പദ്ധതതികളുസെ നെത്തി്പെ തികലക്ായതി തകദ്ശഭരണ 
സ്ാപനങ്ങള്ക്കു കവണ്തി വകയതിരുത്ന്നു. 
പ�ണ്ാം പദ്ധതതി കാലയളവ തിൽ പട്ടതികജാതതി/
പട്ടതിക വര്ഗ് വ തിഭാഗങ്ങളുസെ പദ്ധതതികള്ക്ായതി 
വകയതിരുത്തിയ വ തിഹതിതത്തിസറെയും 
സെലവ തിസറെയും കണക്കുകള് പട്ഥിേ 6.1.5 -ൽ 
സകാടുത്തിരതിക്കുന്നു.

തകദ്ശ ഭരണ സ്ാപനങ്ങളുസെ  
പട്ടതിക ജാതതിക്ാര്ക്കുള്ള ഉപപദ്ധതതി, പട്ടതിക വര്ഗ 
ഉപപദ്ധതതി വ തിനതികയാഗത്തിൽ അവകലാകന 
വര്ഷം (2016-17) കാരത്യമായ പുകരാഗതതി 
ഉണ്ായതിട്ടുണ്്. പ്രകതത്യക ഘെക പദ്ധതതിയുസെ 
കാരത്യത്തിൽ വ തിതരണം സെയ് തകയുസെ 70 
ശതമാനം സെലവെതിച്ചു.  അകത െമയം പട്ടതിക 
വര്ഗ ഉപപദ്ധതതി വ തിഹതിതത്തിസല സെലവ് 
80 ശതമാനമാണ്.  ഇത് കാരത്യക്ഷമമായ 
ഫണ്് വ തിനതികയാഗത്തിസറെ സൂെനയാണ് 
നൽകുന്നത്.  പട്ടതിക ജാതതിക്ാര്ക്കുള്ള ഉപപദ്ധതതി 
വ തിനതികയാഗത്തിസല വ തിവ തിേ തട്ടുകളതിസല സെലവ് 
െംബന്ധതിച കണക്കുകള് കാണതിക്കുന്നത് 
കബ്ാക്് പഞ്ായത്കളും മുനതിെതി്പൊല തിറ്റതികളും 
വ തിനതികയാഗത്തിൽ മുന്നതിലാസണന്നാണ്.  
അകത െമയം പട്ടതികവര്ഗ ഉപപദ്ധതതിയുസെ 
വ തിനതികയാഗത്തിൽ ജതിലൊ പഞ്ായത്കളാണ് 
മുന്നതിൽ.  കകാര്്പെകറഷനകള്, പട്ടതിക 
ജാതതിക്ാര്ക്കുള്ള ഉപപദ്ധതതി, പട്ടതിക വര്ഗ 
ഉപപദ്ധതതി ഫണ്ടുകള് ഫലപ്രദമായതി 
വ തിനതികയാഗതിച തിട്ടതിലെ  (അനുബന്ം 6.1.4).

പ്കത്യക വ ടിഭാഗങ്ങള്ക്കുള്ള  
പദ്ധതടികളുടെ നടിര്വേഹണം 
വനതിതാ ഘെകപദ്ധതതിയും ദുര്ബല 
വ തിഭാഗങ്ങള്ക്കുള്ള (വൃദ്ധര്, കുട്ടതികള്, 

ചഥിത്ം 6.1.7
2016-17 വർഷടത് പശ്യാത്ല കമഖലയഥിടല ഉപകമഖല  

തഥിരഥിച്ചുള്ള ടചലവ് ശതമയാനം 2016-17
(പശ്യാത്ല കമഖലയഥിടല ആടേ ടചലവഥിടന അെഥിസ്ഥയാനമയാക്ഥി)

12.29

68.10

16.06

3.55 സതരുവ വതിളക്്, ഓഫരീെ് 
്വദയുതരീകരണം

ഗതാഗതം

ഉല്ാദന കെവന 
കമഖലയതിൽസ്പെൊത് 
സപാത സകട്ടതിെങ്ങള്
മറ്റുള്ളവ
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അദ്ധ്യായം 6, പ്യാദേശിക സർക്യാരുകൾ 

ഭതിന്നകശഷ തിയുള്ളവര്, ൊന്ത്വന പരതിെരണം 
ആവശത്യമുള്ളവര്) പദ്ധതതിയുമാണ് കകരളത്തിസല 
വ തികക�ന്രീകരണത്തിസറെ ഒരു െവ തികശഷത. 
2016-17 വാര്ഷ തിക പദ്ധതതിയതിൽ തകദ്ശ 
ഭരണ സ്ാപനങ്ങളുസെ സമാത്ം പദ്ധതതി 
വ തിഹതിതത്തിസറെ കുറഞ്ഞത് 10 ശതമാനം തക 
വനതിതാ ഘെകപദ്ധതതിക്കും 5 ശതമാനം തക 
കുട്ടതികള്, ഭ തിന്നകശഷ തിയുള്ളവര് എന്നതിവരുസെ 
പ്രകതത്യക പദ്ധതതിക്കും 5 ശതമാനം തക 
വകയാജനങ്ങള്, പാല തികയറ്റരീവ് പരതിെരണം 
ആവശത്യമുള്ളവര് എന്നതിവരുസെ പദ്ധതതിക്കും 
നതിര്ബന്ധമായും  വകയതിരുത്ണം. 

2016-17-ൽ ആസക സെലവ തിസല വനതിതാ ഘെക 
പദ്ധതതിയുസെ സെലവ് 9.5 ശതമാനമാണ്.  
ഇത് നതിര്ബന്ധമായും സെലവെതികക്ണ് 10 
ശതമാനത്തിൽ അൽപം കുറവാസണന്ന് 

കാണാം.  കുട്ടതികളുസെ പദ്ധതതിക്് 3.5 ശതമാനവം 
ഭതിന്നകശഷ തിയുള്ളവരുസെ പദ്ധതതിക്് 2.3 
ശതമാനവം തക സെലവെതിച തിട്ടുണ്്. 2016-17-ൽ 
പ്രകതത്യക പദ്ധതതികള്ക്് സെലവെതിച തകയുസെ 
വ തിവരങ്ങള് പട്ഥിേ 6.1.6 -ൽ നൽകുന്നു.  വ തിവ തിേ 
തലങ്ങളതിസല തകദ്ശ ഭരണ സ്ാപനങ്ങളുസെ  
2015-16 -സലയും 2016-17 -സലയും സെലവ് 
വ തിവരങ്ങള് അനുബന്ം 6.1.10 -ലും 6.1.11 -ലും 
നൽകുന്നു.

ജടില്ാ ആസൂ്ണ 
സംവടിധാനത്തടിടറെ 
ശാക്രീകരണം
ജതിലെയ്ക് സമാത്ത്തിൽ ബാേകമായ ജതിലൊ പദ്ധതതി 
തയ്ാറാക്കുന്നതതിനം, അതതിനതാസെ ആസൂ്ണം 

പട്ഥിേ: 6.1.5
തക്ദേശ ഭരണ സ്ഥയാപനങ്ങള്ക്കുള്ള എസ്.സഥി.എസ്.പഥി/റ്റഥി.എസ്.പഥി വേയഥിരുത്ലും 

ടചലവം  (2012-13  മുതൽ 2016-17 വടര (രൂപ കേയാെഥിയഥിൽ)           

വർഷം
എസ്.സഥി.എസ്.പഥി റ്റഥി.എസ്.പഥി
ബഡ്ജറ്റ്
വതിഹതിതം

സെലവ്* ബഡ്ജറ്റ്
വതിഹതിതം

സെലവ്*

2012-13 739.46 661.58 110.98 99.65 

2013-14 828.2 882.49 124.3 136.89 

2014-15 927.58 811.56 139.21 121.61 
2015-16 927.58 857.03 139.21 149.78
2016-17 1038.90* 726.02 156.00 124.69
ആസക 4461.72 3938.68 669.7 632.62 

                     *പുതുക്ടിയ വകയടിരുത്തൽ 1039.29 കകാെടി രൂപ         
                                    അവലംബം:  ബഡ്്ജറ്് അനുബന്ം IV & ഇന്ഫര്കമഷന് കകരള മടിഷന്,2017

പട്ഥിേ 6.1.6
പ്കത്യേ വഥിഭയാഗങ്ങള്ക്കുള്ള പദ്ധതഥിേള് (2016-17)

 
പ്കത്യേ പദ്ധതഥിേള് ടചലവ്  

(രൂപ കേയാെഥിയഥിൽ)
(ആടേ ടചലവഥിടറെ 

ശതമയാനം)

വനതിതാ ഘെക പദ്ധതതി 366.35 (ആസക സെലവതിസറെ 
ശതമാനം)

കുട്ടതികള്ക്ായുള്ള പദ്ധതതി 134.72 3.5
വകയാജന പദ്ധതതി 56.88 1.2
ഭതിന്നകശഷതിയുള്ളവര്ക്കുള്ള പദ്ധതതി 89.8 2.3
ൊന്ത്വന പരതിരക്ഷ 66.61 1.7
യുവജനകക്ഷമം 77.55 2.0

           * അവലംബം:  ഇന്ഫര്കമഷന് കകരള മടിഷന്,2017   
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സാമ്പത്തിക അവല�ാകനം 2017, ലകരള സംസ്ാന ആസൂത്രണ ല�ാര്ഡ്  

സെയ്യുന്നതതിനം കവണ്തി ഭരണ ഘെനയുസെ 
അനകശ്ദം 243 ZD പ്രകാരം ഓകരാ ജതിലെയതിലും 
ജതിലൊ ആസൂ്ണ െമതിതതി രൂപരീകരതിക്സ്പെട്ടതിട്ടുണ്്. 
വ തികക�കൃതാസൂ്ണത്തിസറെ ആദത്യകാലം 
മുതൽ തസന്ന ഒരു ജതിലെയുസെ ഏകകാപ തിതവം 
അര്ത്ഥവത്മായ വ തികെന ത�മായതി 
ജതിലൊ ആസൂ്ണം അംഗരീകരതിക്സ്പെട്ടതിട്ടുണ്്. 
കകരളത്തിൽ 14 ജതിലെകളതിലും ജതിലൊ 
ആസൂ്ണ  െമതിതതികള് നതിലവ തിലുണ്്. 
തകദ്ശഭരണസ്ാപനങ്ങളുസെ പ്രാകദശതിക 
പദ്ധതതികളുസെ രൂപരീകരണത്തിന് കമൽകനാട്ടം 
വഹതിക്ൽ,   അംഗരീകാരം, പദ്ധതതി 
രൂപരീകരണത്തിന്  ആവശത്യമായ നതിര്കദ്ശങ്ങള് 
നൽകൽ, പദ്ധതതി നെത്തി്പെ തിസറെ കമാണതിട്ടറതിംഗ്, 
തകദ്ശഭരണസ്ാപനങ്ങളുസെ പദ്ധതതികള് 
ജതിലൊതലത്തിൽ െംകയാജതി്പെ തിക്ൽ, െംസ്ാന 
പദ്ധതതിയുമായതി ബന്ധതി്പെ തിക്ൽ മുതലായ 
കാരത്യങ്ങള്ക്് ജതിലൊ ആസൂ്ണെമതിതതി പ്രോന 
പങ്് വഹതിക്കുന്നു.  ജതിലൊപഞ്ായത്് പ്രെതിഡറെ് 
തലവനം ജതിലൊകളക്െര് സമ്ര്സെക്രട്ടറതിയും 
ഉള്സ്പെസെ പതതിനഞ്് അംഗങ്ങളുള്ള ഒരു 
െംവ തിോനമാണ് ജതിലൊ ആസൂ്ണ െമതിതതി. 
എലൊ എം.പ തിമാരും എം.എൽഎമാരും 
ജതിലൊ ആസൂ്ണ െമതിതതിയതിസല സ്തിരം 
ക്ഷണതിതാക്ളും ജതിലൊതല ഉകദത്യാഗസ്ര് എസൈ്-
ഒഫരീകഷത്യാ കജായതിറെ് സെക്രട്ടറതിമാരുമാണ്. 

െംസ്ാനത്് എലൊ ജതിലൊ ആസൂ്ണ 
െമതിതതികളും പൂര്ണ്മായും പ്രവര്ത്തിക്കുന്നു.  
ഏകകാപന ചുമതലയുള്ള കജായതിറെ് 
സെക്രട്ടറതിയായ ജതിലൊ ലൈാനതിംഗ് ഓഫരീെര്, 
ജതിലൊ ആസൂ്ണെമതിതതിയുസെ കയാഗങ്ങള് 
നെത്ന്നതതിനം, അജണ് തയ്ാറാക്കുന്നതതിനം 
കയാഗത്തിസറെ മതിനതിറ്റ്െ് തയ്ാറാക്കുന്നതതിനം മറ്റ് 
സെക്രകട്ടറതിയറ്റ് ചുമതലകള് നതിറകവറ്റുന്നതതിനം 
സമ്ര് സെക്രട്ടറതിസയ െഹായതിക്കുന്നു. 
തകദ്ശ ഭരണ സ്ാപനങ്ങളതികലക്് സപാത 
തതിരസഞ്ഞടുപ്പു നെക്കുന്നതതിസന തെര്ന്ന് 
അഞ്് വര്ഷത്തിസലാരതിക്ൽ മുെക്മതിലൊസത 
വത്യവസ്ാനെരണം ഡതി.പ തി.െതി 
പുനഃെംഘെതി്പെ തിക്കുന്നു. എറണാകുളം, തൃശ്ശുര്, 
കാെര്കഗാഡ്, വയനാെ്, കണ്ര്, ആലപ്പുെ, 
എന്നരീ ജതിലെകളതിൽ  ജതിലൊ ആസൂ്ണ െമതിതതി 
മന്തിരങ്ങളുസെ പണതി പൂര്ത്തിയാക്കുകയും 
പ്രവര്ത്നം ആരംഭതിക്കുകയും സെയ്തിട്ടുണ്്. മറ്റ് 
ജതിലെകളതിസല പ്രവൃത്തികള് വ തിവ തിേ ഘട്ടങ്ങളതിലായതി 
പുകരാഗതതിയതിലാണ്.    

കബയാക്് 6.1.2 
കേരള കലയാക്ൽ ഗവടമെഥിന്റു് സർവ്വീസ് ടഡലഥിവറഥി കപ്യാജേ്െ് 

(ടേ.എൽ.ജഥി.എസ്.ഡഥി.പ ഥി)

2011-12 ൊ്ത്തിക വര്മൊണ് കലാക ബാങ്് േനെഹായകത്ാസെയുള്ള കകരള കലാക്ൽ ഗവസമെമന്റു് 
െര്വ്വരീെ് സഡലതിവറതി കപ്രാജക്െ് കകരളത്തിൽ ആരംഭതിചത്. ഈ പദ്ധതതിയുസെലക്ഷത്യം മതികചതം 
സുസ്തിരമായതമായ കെവനങ്ങളും അെതിസ്ാന ൌകരത്യങ്ങളും പ്രദാനം സെയ്യുന്നതതിന്  കകരളത്തിസല 
പ്രാകദശതിക ഭരണ െംവതിോനസത് ശക്തതിസ്പെടുത്ക എന്നതാണ്.  ഈ പദ്ധതതി 2011 മുതൽ 2015 
ഡതിെംബര് 31 വസരയുള്ള കാലയളവതിൽ നെ്പൊക്കുന്നതതിനാണ് ഉകദ്ശതിചതിരുന്നത്.  എന്നാൽ ഇത് 
ഡതിെംബര് 2017 വസര ദരീര്ഘതി്പെതിച്ചു നൽകതിയതിട്ടുണ്്.  ഈ പദ്ധതതിയുസെ നാല് പ്രോന ഘെകങ്ങള് (1) ഗ്ാമ 
പഞ്ായത്കള്ക്കും  മുനതിെതി്പൊലതിറ്റതികള്ക്കും  ഉള്ള സപര്കഫാമന്െ് ഗ്ാറെ് (2) കാരത്യകശഷതി വതികെനം (3) 
െംസ്ാനതല കമാണതിട്ടറതിംഗ് െംവതിോനം ശക്തതിസ്പെടുത്ൽ (4) കപ്രാജക്െ് മാകനജ്സമറെ് എന്നതിവയാണ്.  
സപര്കഫാമന്െ് ഗ്ാറെതിസറെ ഭാഗമായതി വതിവതിേ ഗ്ാമ പഞ്ായത്കളും മുനതിെതി്പൊലതിറ്റതികളും 2017 മാര്ച്  
31 വസര വതിവതിേ കമഖലകളതിലായതി 40,000 കപ്രാജക്ടുകള് പൂര്ത്തിയാക്കുകയും സ്ായതിയായ ആസ്തതികളുസെ 
െംരക്ഷണം  നെത്കയും സെയ്തിട്ടുണ്്.  ഇതതിൽ ബഡ് െ്ക്കൂളുകള്ക്കുയള്ള സകട്ടതിെങ്ങള്, കറാഡ് നതിര്മ്ാണം, 
ബെ് കസ്റഷനകള്, സെക്് ഡാമുകള്, അങ്ണവാെതികള്,  മത്ത്യ മാര്ക്റ്റുകള് തെങ്ങതിയവ ഉള്സ്പെടുന്നു.  ഈ 
കപ്രാജക്ടുകള് കലാക ബാങ്തിസറെ വാങ്ങള് നെപെതിക്രമങ്ങളനെരതിച്ചും പാരതിസ്തിതതിക ൊമൂഹതിക പരതിപാലന 
െട്ടക്കൂെതിസറെ മാനദണ്ങ്ങള്ക്െനെരണമായതിട്ടാണ് പൂര്ത്തിയാക്തിയത്.
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പട്ഥിേ 6.1.7 
ടേ.എൽ.ജഥി.എസ്.ഡഥി.പഥിയടെ പുതുക്ഥിയ കപ്യാജേ്െ് വഥിഹഥിതം

(രൂപ കേയാെഥിയഥിൽ)
ഘെേങ്ങള് കേരള സർക്യാർ കലയാേ ബയാങ്് ആടേ
സപര്കഫാര്മന്െ് ഗ്ാറെ് 471.32 1,019.59 1,490.91
കാരത്യകശഷതി വതികെനം 0.00

73.75 73.75െംസ്ാനതല കമാണതിട്ടറതിംഗ് 
െംവതിോനം ശക്തതിസ്പെടുത്ൽ 0.00

കപ്രാജക്െ് മാകനജ് സമറെ് 0.00
ആടേ കപ്യാജേ്െ് തുേ 471.32 1,093.34 1,564.66

പട്ഥിേ 6.1.8
ടേ.എൽ.ജഥി.എസ്.ഡഥി.പഥി ഘെേങ്ങള് തഥിരഥിച്ചുള്ള ടചലവ് (31.03.2017 വടര)

(രൂപ കേയാെഥിയഥിൽ)
ഘെേങ്ങള് 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 ആടേ
സപര്കഫാര്മന്െ് ഗ്ാറെ് 93.54 190.35 271.19 115.30 276.57 217.95 1164.90
കാരത്യകശഷതി വതികെനം 0.09 2.82 4.18 3.14 2.49 7.27 19.99
െംസ്ാനതല 
കമാണതിട്ടറതിംഗ് െംവതിോനം 
ശക്തതിസ്പെടുത്ൽ

0.02 0.49 0.53 0.59 0.90 1.32 3.85

കപ്രാജക്െ് മാകനജ് സമറെ് 1.02 1.99 5.02 4.04 2.95 3.64 18.66
ആടേ 94.67 195.6 280.92 123.07 282.91 230.18 1207.4
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6.2 ഗ്ാമവടികസന പരടിപാെടികള്
ഇന്ത്യയതിസല ബഹുഭൂരതിപക്ഷം ജനങ്ങളും 
ഗ്ാമപ്രകദശങ്ങളതിൽ വെതിക്കുന്നതതിനാൽ   
ഗ്ാമവ തികെനത്തിന് ഇന്ത്യയതിൽ വല തിയ 
പ്രാോനത്യമുണ്്.  2011-സല സെന്െെ് പ്രകാരം 
ഇന്ത്യന് ജനെംഖത്യയുസെ 68.86 ശതമാനം (833.75 
ദശലക്ഷം) കപര് ഗ്ാമരീണ കമഖലയതിലാണ് 
വെതിക്കുന്നത്.  എന്നാൽ കകരളത്തിൽ ഇത് 
ജനെംഖത്യയുസെ 52.30 ശതമാനം (17.47 
ദശലക്ഷം) ആകുന്നു. 

ദാരതിദത്യ നതിര്മ്ാര്ജ്നം, സതാെതിലവെരങ്ങള് 
സൃഷ് തിക്ൽ, ഗ്ാമരീണ അെതിസ്ാന ൌകരത്യങ്ങള് 
വര്ദ്ധതി്പെ തിക്ൽ, മാല തിനത്യെംസ്കരണം, ശുെ തിതത്വം, 
അവശത്യ അെതിസ്ാനകെവനങ്ങള് പ്രദാനം 
സെയ്ൽ, കാരത്യകശഷ തി വ തികെനം എന്നതിവയ്കായുളള 
നതിരവേതി പദ്ധതതികള് ഗ്ാമരീണ കമഖലയതിൽ  
നെ്പെ തിലാക്കുന്നുണ്്. ഈ പദ്ധതതികസളലൊം തസന്ന 
കനരതികട്ടാ പകരാക്ഷമാകയാ െംസ്ാനസത് 
ഗ്ാമരീണകമഖലയുസെ െമഗ് വ തികെനവമായതി 
ബന്ധസ്പെട്ടതിരതിക്കുന്നു. ഗ്ാമവ തികെനകമഖലയതിൽ 
നെ്പെ തിലാക്തി വരുന്ന പ്രോന പദ്ധതതികളുസെ 
ഹ്രെത്വമായ ഒരവകലാകനം ചുവസെ 
കെര്ത്തിരതിക്കുന്നു.

മഹയാത്യാഗയാന്ഥി കദശീയ 
ഗ്യാമീണ ടതയാഴഥിലുറപ്് പദ്ധതഥി 
(എം.ജഥി.എന്.ആർ.ഇ.ജഥി.പ ഥി.)

ഗ്ാമ പ്രകദശങ്ങളതിസല അവ തിദഗ്ദ്ധ 
കായതികാേത്വാനത്തിന െന്നദ്ധതയുള്ള ഓകരാ 
കുടുംബത്തികലയും മുതതിര്ന്ന അംഗങ്ങള്ക്് 
ഒരു ൊ്ത്തിക വര്ഷത്തിൽ കുറഞ്ഞത്  
ശ്ളകത്ാടുകൂെതിയ 100 ദതിവെസത്സയങ്തിലും 
സതാെതിലവെരം ഏര്സ്പെടുത്തി നതിര്കദ്ശതിക്കുന്ന 
ഗുണകമന്മയും നതിലനതിൽപ്പുമുള്ള 
ഉല്ാദനപരമായ ആസ്തതികള് സൃഷ് തിക്കുക 
എന്നതാണ് 2005 സെപ്റ്റംബര് 7-ന് 
പ്രഖത്യാപ തിച മഹാത്ാഗാന്ധതി കദശരീയ ഗ്ാമരീണ 
സതാെതിലുറ്പെ് നതിയമം (2005) വത്യവസ് സെയ്യുന്നത്. 
പാവസ്പെട്ടവരുസെ ഉപജരീവനഉപാേതിയുസെ 
അെതിസ്ാനം ശക്തതിസ്പെടുത്ന്നതതിനം 

ൊമൂഹത്യ ഉള്സ്പെടുത്ൽ മുന്കൂട്ടതിത്സന്ന 
ഉറ്പൊക്കുന്നതതിനം പഞ്ായത്രീരാജ് 
സ്ാപനങ്ങസള   ശക്തതിസ്പെടുത്ന്നതതിനം ഈ 
നതിയമം ലക്ഷത്യമതിടുന്നു. 2017 ഏപ്ര തിൽ 1 മുതൽ 
കകരളത്തിൽ ഈ പദ്ധതതി പ്രകാരമുള്ള കവതന 
നതിരക്് പ്രതതിദതിനം 258 രൂപയാണ്. 2017-18 
മുതൽ ഈ പദ്ധതതിയുസെ പ്രവര്ത്നങ്ങള് 
‘ഹരതിതകകരളം മതിഷനമായതി’ െംകയാജതി്പെ തിച് 
നെ്പെ തിലാക്തിവരുന്നു.  

2016-17 -ൽ എം.ജതി.എന്.ആര്.ഇ.ജതി.പ തി.യുസെ 
സെലവ് 2,426.33 കകാെതി രൂപയായതിരുന്നു. 
അസക്ാലെം അനവദതിച സമാത്ം തകയുസെ 
96.5 ശതമാനമാണതിത്. ഇക്ാലത്് 
സൃഷ് തിക്സ്പെട്ട സമാത്ം സതാെതിൽദതിനം 6.85 
കകാെതിയായതിരുന്നു. ഇതതിൽ 1.16 കകാെതി 
സതാെതിൽദതിനങ്ങള് പട്ടതികജാതതി വ തിഭാഗത്തികറെതം 
0.28 കകാെതി സതാെതിൽദതിനങ്ങള് പട്ടതികവര്ഗ് 
വ തിഭാഗത്തികറെതമായതിരുന്നു. 2017-18 ൽ 
(2017 ആഗെ്റ്റ് 31 വസര) 393.48 കകാെതി രൂപ 
സെലവെതിക്കുകയും 0.99 കകാെതി സതാെതിൽദതിനങ്ങള് 
സൃഷ് തിക്കുകയും സെയ്ത. ഈ പരതിപാെതിയുസെ  
2016-17-സലയും 2017-18 -സലയും (2017 
ആഗെ്റ്റ് 31 വസര) ൊ്ത്തികവം 
ഭൗതതികവമായ കനട്ടങ്ങള് അനുബന്ം 6.2.1, 
6.2.2, 6.2.3, 6.2.4  എന്നതിവയതിൽ നൽകതിയതിട്ടുണ്്.

പ്ധയാനമ�ഥി ആവയാസ് 
കയയാജന–ഗ്യാമീണ്  

(പ ഥി.എം.എ.കവ.-ജഥി.)
സുരക്ഷ തിതവം ഉറപ്പുള്ളതമായ 
വാെസ്ലസമന്നത് മനഷത്യസറെ ഒരു അെതിസ്ാന 
ആവശത്യമാണ്. അതതിനാൽ പാര്്പെ തിെ നതിര്മ്ാണം 
ഗ്ാമവ തികെന കമഖലയതിസല ഒരു പ്രോന 
പ്രവര്ത്നമായതി ഉള്സ്പെടുത്തിയതിട്ടുണ്്. 

ൊമൂഹത്യ ൊ്ത്തിക ജാതതി സെന്െെ് 
(എെ്.ഇ.െതി.െതി. - 2011) -സല വ തിവരങ്ങള് 
അെതിസ്ാനമാക്തിയാണ് പ്രോനമ�തി 
ആവാെ് കയാജന – ഗ്ാമരീണ് പദ്ധതതിയുസെ 
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അദ്ധ്യായം 6, പ്യാദേശിക സർക്യാരുകൾ 

ഗുണകഭാക്താക്സള സതരസഞ്ഞടുക്കുന്നത്. 
ശുെ തിതത്വകത്ാടുകൂെതി ഭക്ഷണം പാെകം 
സെയ്യുന്നതതിനള്ളയതിെം ഉള്സ്പെസെ 25 
െതരശ്ര മരീറ്ററാണ് ഒരു യൂണതിറ്റതിസറെ (വരീെ്) 
ഏറ്റവം കുറഞ്ഞ വ തിെ്തൃതതി. 2016-17 
മുതൽ വരീസൊന്നതിനള്ള േനെഹായം 
െമതല പ്രകദശങ്ങളതിൽ 1.20 ലക്ഷം രൂപയും 
എത്തിസ്പെടുവാന് പ്രയാെകമറതിയ മലകയാര 
പ്രകദശങ്ങളതിൽ 1.30 ലക്ഷം രൂപയുമാണ്. 
60:40 എന്ന അനപാതത്തിലാണ് കക� 
െംസ്ാന െര്ക്ാരുകള് പദ്ധതതിവ തിഹതിതം 
വകയതിരുത്ന്നത്. ഗുണകഭാക്താവ് െന്നദ്ധന്/
െന്നദ്ധയാസണങ്തിൽ 70,000 രൂപ വസര 
േനകാരത്യ സ്ാപനങ്ങളതിൽ നതിന്നും വായ്പ 
ലഭത്യമാക്കുന്നതതിനള്ള െഹായം സെയ്ത 
സകാടുക്കുന്നതമാണ്. ശൗൊലയം നതിര്മ്തിക്കുക 
എന്നത് പ്രോനമ�തി ആവാെ് കയാജന 
– ഗ്ാമരീണ് പദ്ധതതിയതിലൂസെ നതിര്മ്തിക്കുന്ന 
ഭവനങ്ങളുസെ ഒരു അവ തിഭാജത്യ ഘെകമാണ്.  
െത്വച്ഛ് ഭാരത് മതിഷന് (ഗ്ാമരീണ്) അസലെങ്തിൽ 
എം.ജതി.എന്.ആര്.ഇ.ജതി.എെ്. എന്നരീ 
പദ്ധതതികളതിലൂസെകയാ അതമസലെങ്തിൽ മറ്റ് 
ൊ്ത്തിക ക്ാതസ്് മുകഖന ലഭത്യമാകുന്ന 
തകയും ഇതതിനായതി സെലവെതിക്കുന്നു.

ഭവന നതിര്മ്ാണത്തിന് െംസ്ാനസത് 
തകദ്ശഭരണ സ്ാപനങ്ങള് നൽകുന്ന 
തകയുമായതി ഏകരീകരതിക്കുന്നതതികലക്ായതി 
കക�െര്ക്ാര് പ തി.എം.എ.്വ.യ്കായതി 
നതിശ്യതിച തകയ്ക് പുറകമയുള്ള അേതികതക ഗ്ാമ-
കബ്ാക്്-ജതിലൊ പഞ്ായത്കള് 25:40:35 എന്ന 
അനപാതത്തിൽ കസണ്കത്ണ്താണ്.

പ്രോനമ�തി ആവാെ് കയാജന – ഗ്ാമരീണ് 
പദ്ധതതിയതിലൂസെ 2016-17 -ൽ 184.70 കകാെതി 
രൂപ സെലവെതിച് 46,166 പുതതിയവരീടുകളുസെ 
നതിര്മ്ാണവം 2017-18 (2017 ആഗെ്റ്റ് 31 
വസര) 64.04 കകാെതി രൂപ സെലവെതിച് 6,377 
പുതതിയ വരീടുകളുസെ നതിര്മ്ാണവം പൂര്ത്രീകരതിച്ചു. 
2017-18 മുതൽ കകരളത്തിൽ പ്രോനമ�തി 
ആവാെ് കയാജന – ഗ്ാമരീണ് പദ്ധതതിയുസെ 
പ്രവര്ത്നങ്ങള് ‘്ലഫ് മതിഷസറെ’ ഭാഗമായാണ് 
നെ്പെ തിലാക്തി വരുന്നത്. ഈ പദ്ധതതിയുസെ 2016-
17-സലയും 2017-18-സലയും (2017 ആഗെ്റ്റ് 
31 വസര) ഭൗതതികവം ൊ്ത്തികവമായ 
കനട്ടങ്ങള് യഥാക്രമം അനുബന്ം 6.2.5, 6.2.6 
എന്നതിവയതിൽ നൽകതിയതിട്ടുണ്്. 

പ്ധാനമ�ടി ഗ്ാമ സഡ്ക് 
കയാജന (പ ടി.എം.ജടി.എസ.്
നവ.)
ഗ്ാമങ്ങസള തമ്തിൽ ബന്ധതി്പെ തിക്കുക, 
ഒറ്റസ്പെട്ടുകതിെക്കുന്ന  ആവാെകക�ങ്ങസള തമ്തിൽ 
കയാജതി്പെ തിക്കുക എന്നരീ കാഴ്ച്പൊകൊടുകൂെതിയാണ് 
100 ശതമാനം കക�െഹായം ലഭതിക്കുന്ന 
കക�ാവ തിഷ്കൃത പദ്ധതതിയായ പ തി.എം.ജതി.എെ്.
്വ. 2000 ഡതിെംബര് 25-ന് ആരംഭതിചത്. 
ഒറ്റസ്പെട്ടു കതിെക്കുന്ന ഗ്ാമരീണ ആവാെ 
കക�ങ്ങസള തമ്തിൽ കയാജതി്പെ തിച്ചുസകാണ്് ഏത് 
കാലാവസ്യതിലും ഉപകയാഗതിക്കുവാന് കെതിയുന്ന 
കറാഡകള് നതിര്മ്തിക്കുകസയന്നതാണ് പ തി.എം.
ജതി.എെ്.്വ. പദ്ധതതിയുസെ ലക്ഷത്യം. 2015-16 
മുതൽ കക� െംസ്ാന െര്ക്ാരുകള് 
പദ്ധതതി വ തിഹതിതം വകയതിരുത്ന്നത് 60:40 
എന്ന അനപാതത്തിലാണ്. കകരള െംസ്ാന 
ഗ്ാമരീണ കറാഡ് വ തികെന ഏജന്െതി (സക.
എെ്.ആര്.ആര്.ഡതി.എ.) ആണ് പദ്ധതതി 
നെത്തി്പെ തിനള്ള െംസ്ാനതല നതിര്വ്വഹണ 
ഏജന്െതി. 

ഈ പദ്ധതതി പ്രകാരം കറാഡ് നതിര്മ്തിക്കുന്നതതിന് 
അെങ്ൽ അനെരതിച്ചുള്ള യഥാര്ത്ഥ നതിര്മ്ാണ 
സെലവ് മാ്കമ ഭാരതെര്ക്ാര് അനവദതിക്കുന്ന  
ഫണ്തിൽനതിന്ന് ഉപകയാഗതിക്കുവാന് 
ൊേതിക്കുകയുള്ളൂ.  അതതിനാൽ അെങ്ൽ തകയതിൽ 
അേതികരതിച്ചുവരുന്ന സെലവകളും ൊേന 
ൊമഗ്തികള് സകാണ്ടുകപാകുന്നതതിനം കനരസത് 
സൃഷ് തിച ആസ്തതികളും മറ്റും െംരക്ഷ തിക്കുന്നതതിനമുള്ള 
സെലവകളും 2010-11 മുതൽ െംസ്ാന 
ബഡ്ജറ്റതിൽ നതിന്നും പ തി.എം.ജതി.എെ്.്വ.യ്ക്കുള്ള 
െംസ്ാന െഹായം എന്ന കപരതിൽ നൽകതി 
വരുന്നു.

2016-17-ൽ പ തി.എം.ജതി.എെ്.്വ (കക�ാ 
വ തിഷ്കൃത പദ്ധതതി) യതിലൂസെ 218.50 കകാെതി രൂപയും 
പ തി.എം.ജതി.എെ്.്വ. - യ്ക്കുള്ള െംസ്ാന 
െഹായം എന്ന പദ്ധതതിയതിലൂസെ 90.15 കകാെതി 
രൂപയും സെലവെതിച തിട്ടുണ്്. 2017-18-ൽ (2017 
ആഗെ്റ്റ് 31 വസര) 84.42 കകാെതി രൂപ പ തി.എം.
ജതി.എെ്.്വ. (കക�ാവ തിഷ്കൃത പദ്ധതതി) യതിലൂസെ 
സെലവെതിച തിട്ടുണ്്. 2016-17, 2017-18 (2017 
ആഗെ്റ്റ് 31 വസര) എന്നരീ വര്ഷങ്ങളതിലായതി ഈ 
പദ്ധതതിയതിലൂസെ 5,753.59 കതികലാമരീറ്റര് ്ദര്ഘത്യം 
കറാഡ് പൂര്ത്രീകരതിച തിട്ടുണ്്. 
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സാമ്പത്തിക അവല�ാകനം 2017, ലകരള സംസ്ാന ആസൂത്രണ ല�ാര്ഡ്  

പ്ധാനമ�ടി കൃഷടി സടിഞ്ചായ് 
കയാജന (പ ടി.എം.ടക.എസ.്
നവ.)-നരീര്ത്തെ ഘെകം 
2015 ജൂ്ല 1 മുതൽ െംകയാജതിത നരീര്ത്െ 
പരതിപാലന പരതിപാെതി (ഐ.ഡബ്ളതിയു.എം.പ തി.) 
എന്ന പദ്ധതതി പ്രോനമ�തി കൃഷ തി െതിഞ്ായ് 
കയാജന (പ തി.എം.സക.എെ്.്വ.) - നരീര്ത്െ 
ഘെകം എന്ന് പുനര്നാമകരണം സെയ്തിട്ടുണ്്.   
കക� െംസ്ാന െര്ക്ാരുകള് പദ്ധതതി 
വ തിഹതിതം വകയതിരുത്ന്നത് 60:40 എന്ന 
അനപാതത്തിലാണ്.
 
ഒഴുക്കുസവള്ളം ഫലപ്രദമായതി ്കകാരത്യം 
സെയ്ൽ, മണ്തിസറെ ഗുണനതിലവാരം 
സമചസ്പെടുത്ക, ഈര്്പെം െംരക്ഷ തിക്കുക 
എന്നരീ കാരത്യങ്ങള്ക്ായതി കുന്നതിന് പ്രകദശങ്ങസള 
തട്ടുകളാക്തി രൂപസ്പെടുത്ക, അഴുക്കുൊൽ 
ശുെരീകരണം, മെസവള്ള െംഭരണം, ഈര്്പെം 
അകതകപാസലതസന്ന നതിലനതിര്ത്ക, 
നരീര്ത്െ അെതിസ്ാനത്തിലുള്ള മറ്റ് 
അനബന്ധ പ്രവര്ത്നങ്ങള് എന്നതിവ ഇതതിൽ 
ഉള്സ്പെടുത്തിയതിരതിക്കുന്നു. തതിരസഞ്ഞടുത് 
പ തിന്നാക് വൃഷ് െ തി കമഖലകളതിസല പര്രാഗത 
ജലാശയ ഉറവ തിെങ്ങളുസെ നവരീകരണം ഉള്സ്പെസെ 
ജലാശയങ്ങളുസെ നതിര്മ്ാണത്തിനായതി 
സതാെതിലുറ്പെ് പദ്ധതതിയുസെ പൂര്ണ് ൊേത്യതകള്  
പ്രകയാജനസ്പെടുത്ന്നതം ഈ പരതിപാെതിയതിൽ 
ഉള്സ്പെടുന്നുണ്്.

പ തി.എം.സക.എെ്.്വ.- നരീര്ത്െ ഘെകം 
പദ്ധതതിയതിലൂസെ 2016-17-ലും 2017-18 ലുമായതി 
(2017 ആഗെ്റ്റ് 31 വസര) 581.97 കകാെതി രൂപ 
സെലവെതിക്കുകയും 616 സെറതിയ നരീര്ത്െങ്ങളുസെ 
നതിര്മ്ാണം പൂര്ത്രീകരതിക്കുകയും സെയ്തിട്ടുണ്്.  
2017-18 മുതൽ ഈ പദ്ധതതിയുമായതി ബന്ധസ്പെട്ട 
പ്രവര്ത്നങ്ങള് െംസ്ാനത്് ‘ഹരതിതകകരളം 
മതിഷസറെ’ ഭാഗമായതി നെ്പെ തിലാക്തിവരുന്നു.  

ശുചഥിത്വ മഥിഷന്   
കകാര്്പെകറഷനകള്, മുന്െതി്പൊല തിറ്റതികള്, ഗ്ാമ 
പഞ്ായത്കള് എന്നതിവസയ ശുെ തിതത്വം, ഖര-ദവ 
മാല തിനത്യ െംസ്കരണം എന്നതിവയുള്സ്പെസെയുള്ള 
എലൊ മാല തിനത്യ നതിര്മ്ാര്ജ്ന കമഖലകളതിലും 
െഹായതിക്കുന്ന നതിര്വ്വഹണ ഏജന്െതിയായതി 
ശുെ തിതത്വ മതിഷന് പ്രവര്ത്തിക്കുന്നു. 

നൂതന സംരംഭങ്ങള്
ഹരഥിത ടപരുമയാറ്റചട്ം - മാല തിനത്യസൃഷ് തി 
കുറയ്ക്കുന്നതതിന് െഹായതിക്കുന്ന ഹരതിത 
സപരുമാറ്റചട്ടം 2015-സല കദശരീയ സഗയതിംെതിൽ 
വ തിജയകരമായതി നെ്പെ തിലാക്കുകയും  അതതിസറെ 
തെര്ചയായതി വ തിവ തിേ െര്ക്ാര്, െത്വകാരത്യ 
പരതിപാെതികളതിലും ആകഘാഷങ്ങളതിലും  
പ തിന്തെര്ന്നുവരതികയും സെയ്യുന്നു. െ്കൂള് 
കകലാത്വം, ആറ്റുകാൽ സപാങ്ാല, 
ബഹുമാനസ്പെട്ട മുഖത്യമ�തിയുസെ ജനെ്ര്ക് 
പരതിപാെതി തെങ്ങതി 2016-17-ൽ െംസ്ാനത്് 
നെത്തിയ പ്രോന പരതിപാെതികളതിൽ ഹരതിത 
സപരുമാറ്റചട്ടം പാല തിച തിട്ടുണ്്.  

ശുെ തിതത്വ കകരളം, െത്വച്ഛ് ഭാരത് മതിഷന് (ഗ്ാമരീണം) 
എന്നരീ പദ്ധതതികളുസെ ഗ്ാമരീണ കമഖലകളതിസല 
നതിര്വ്വഹണ ഏജന്െതിയാണ് ശുെ തിതത്വ മതിഷന്.

ശുെടിത്വ കകരളം
ൊര്വ്വ്തികമായതി അംഗരീകരതിച തിട്ടുള്ള 
മാല തിനത്യമുക്ത മാനദണ്ങ്ങള്ക്നസൃതമായതി 
പ്രാകദശതിക കൂട്ടായ്മയതിൽ കക�ന്രീകരതിച്ചുള്ള 
മാല തിനത്യമുക്ത കകരളം എന്ന പദ്ധതതിയുസെ 
നതിര്വ്വഹണ ഏജന്െതിയാണ് ശുെ തിതത്വ 
മതിഷന്. മനഷത്യ വ തിെര്ജ്ത്യങ്ങളുസെ സുരക്ഷ തിത 
നതിര്മ്ാര്ജ്നം, ഗാര്ഹതിക ശുെരീകരണം, 
ഭക്ഷത്യ സുരക്ഷ, വത്യക്തതി ശുെ തിതത്വം, ഖരമാല തിനത്യ 
നതിര്മ്ാര്ജ്നം, ദവമാല തിനത്യ നതിര്മ്ാര്ജ്നം, 
കുെതിസവള്ളം സുരക്ഷ തിതമായതി ്കകാരത്യം 
സെയ്ൽ, ൊമുഹത്യ-പാരതിസ്തിതതിക 
ശുെരീകരണം എന്നതിവയാണ് ൊര്വ്വ്തികമായതി 
അംഗരീകരതിച തിട്ടുള്ള ഏെ് പ്രവര്ത്നങ്ങള്.  2017-18 
മുതൽ ഈ പദ്ധതതി ‘ഹരതിതകകരളം മതിഷനതിൽ’ 
ഉള്സ്പെടുത്തി നെ്പെ തിലാക്തിവരുന്നു.  
2016-17-ൽ 26.00 കകാെതി രൂപ 
വകയതിരുത്തിയതിരുന്നുസവങ്തിലും ഇതതിൽ 15.00 
കകാെതി രൂപ മാ്ം വ തിട്ടുകതിട്ടുകയും ഇതതിൽ 11.21 
കകാെതി രൂപ സെലവെതിക്കുകയും സെയ്ത.  2017-
18-ൽ 51.67 കകാെതി രൂപ വകയതിരുത്കയും 
3.71 കകാെതി രൂപ (2017 സെപ്ംബര് 30 വസര)  
സെലവെതിക്കുകയും സെയ്ത.
 
സ്വച്് ഭാരത് മടിഷന് (ഗ്ാമരീണ്)  
ൊര്വ്വ്തികമായ സപാതശുെ തിതത്വനതിലവാരം 
്കവരതിക്കുന്നതതിനള്ള ഉദത്യമങ്ങസള 
തത്വരതിതസ്പെടുത്ന്നതതിനം ശുെ തിതത്വത്തിൽ ശ്രദ്ധ 
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അദ്ധ്യായം 6, പ്യാദേശിക സർക്യാരുകൾ 

കക�ന്രീകരതിക്കുന്നതതിനമായതി ഭാരത െര്ക്ാര് 
2014 ഒക്കൊബര് 2-ന് ആരംഭതിചതാണ്  
െത്വച്ഛ് ഭാരത് മതിഷന്. മഹാത്ാഗാന്ധതിയുസെ    
150-ാം ജന്വാര്ഷ തികത്തിന് െമുെ തിതമായ 
ശ്രദ്ധാഞ്ജല തിയായതി 2019-ൽ ശുെ തിതത്വ ഭാരതം 
്കവരതിക്കുകസയന്നതാണ് ഈ മതിഷസറെ 
ലക്ഷത്യം. ഖര ദവ മാല തിനത്യ നതിര്മ്ാര്ജ്ന 
പ്രവര്ത്നങ്ങളതിലൂസെ ശുെ തിതത്വത്തിസറെ നതിലവാരം 
സമചസ്പെടുത്കയും ഗ്ാമങ്ങസള സവളതിയതിെ 
വ തിെര്ജ്ന വ തിമുക്തവം വത്യത്തിയും ശുെ തിതത്വവം 
ഉള്ളവയാക്കുകയുമാണ് ഗ്ാമരീണ ഭാരതത്തിൽ 
െത്വച്ഛ് ഭാരത് മതിഷന് പദ്ധതതിസകാണ്ടുകദ്ശതിക്കുന്നത്. 
2015-16 മുതൽ കക� െംസ്ാന െര്ക്ാരുകള് 
പദ്ധതതി വ തിഹതിതം 60:40 എന്ന അനപാതത്തിൽ 
വകയതിരുത്ന്നു.

2016-17-ലും  2017-18 -ലുമായതി (2017 
സെപ്ംബര് 30 വസര) യഥാക്രമം 100.00 
കകാെതി രൂപയും 102.50 കകാെതി രൂപയും (കക� 
വ തിഹതിതവം െംസ്ാന വ തിഹതിതവം ഉള്സ്പെസെ) 
വകയതിരുത്കയും 154.27 കകാെതി രൂപയും 
153.32 കകാെതി രൂപയും ഈ പദ്ധതതിയതിലൂസെ 
സെലവെതിക്കുകയും സെയ്ത.

സവളതിയതിെ വ തിെര്ജ്ന വ തിമുക്തമായതി 
പ്രഖത്യാപ തിച ഗ്ാമരീണ കകരളത്തിസറെ 
ജതിലെതതിരതിച്ചുള്ള വ തിവരങ്ങള് അനുബന്ം 6.2.7-ൽ 
സകാടുത്തിരതിക്കുന്നു. 

രാഷ്ട്രരീയ ഗ്ാമ സ്വരാജ് 
അഭടിയാന് (ആര്.ജടി.എസ.്എ.)
 
സുസ്തിര വ തികെന ലക്ഷത്യങ്ങള് 
പ്രദാനം സെയ്യുന്നതതിനായതി 

പഞ്ായത്രീരാജ് സ്ാപനങ്ങളുസെ 
ഭരണകാരത്യക്ഷമത സമചസ്പെടുത്ന്നതതിന് 
െഹായതിക്കുന്നതതിനായാണ് രാഷ്ട്രരീയ ഗ്ാമ 
െത്വരാജ് അഭതിയാന് (ആര്.ജതി.എെ്.എ. - മുന്പ് 
രാജരീവ് ഗാന്ധതി പഞ്ായത്് ശശാക്തരീകരണ് 
അഭതിയാന് - ആര്.ജതി.പ തി.എെ്.എ.) ആരംഭതിചത്. 
പുതതിയ ചുറ്റുപാെതിൽ പഞ്ായത്രീരാജ് 
സ്ാപനങ്ങള്ക്് അഭതിമുഖരീകരതികക്ണ്തിവരുന്ന 
സവല്ലുവ തിളതിസയ താസെ്പെറയുന്ന മാര്ഗ്ങ്ങളതിലൂസെ 
അഭതിെംകബാേന സെയ്യുകസയന്നുള്ളതാണ് 
പുന: ക്രമരീകരതിച തിരതിക്കുന്ന ഈ പദ്ധതതിയുസെ 
ലക്ഷത്യം.
• പ്രക്രതിയകളതിലും നെപെതിക്രമങ്ങളതിലും കൂടുതൽ 

സുതാരത്യത.
• െമൂഹത്തിസല ഏറ്റവം 

പാര്ശത്വവൽക്രതിക്സ്പെട്ട/
ദുര്ബലവ തിഭാഗങ്ങളുസെ ആവശത്യങ്ങകളാടും 
ആഗ്ഹങ്ങകളാടും ഗ്ാമ പഞ്ായത്കളുസെ 
പ്രതതികരണം.

• ഇരുപത്തിസയാന്നാം നൂറ്റാണ്തിൽ 
ഗ്ാമപഞ്ായത്കസള അടുത് തലത്തികലക്് 
സകാണ്ടുകപാകാന് ൊകങ്തതികവ തിദത്യയുസെ 
നൂതന പ്രകയാഗം. െമൂഹത്തിസല ഏറ്റവം 
പാര്ശത്വവൽക്രതിക്സ്പെട്ട/ദുര്ബല 
വ തിഭാഗങ്ങളതികലക്് എത്ന്നതതിനായും 
അവരുസെ ജരീവ തിത നതിലവാരം 
സമചസ്പെടുത്ന്നതതിനായും, ഡതിജതിറ്റൽ 
വ തിഭജനം കുറയ്ക്കുന്നതതിനായും പഞ്ായത്തിസറെ 
പ്രവര്ത്നങ്ങസള ഡതിജതി്റ്റകെഷന് സെയ്യുക 
എന്നതാണ് ഇതതിൽ  ഉള്സ്പെടുന്നത്.

• ആകരാഗത്യം, ശുെ തിതത്വം, വ തിദത്യാഭത്യാെം, 
സപണ്കുട്ടതികളുസെ ഉന്നമനം, 
പട്ടതികജാതതി/ പട്ടതികവര്ഗ്ക്ാരുസെ 

കബയാക്്  6.2.1
ടവളഥിയഥിെ വഥിസർജ്ജന വഥിമുക് (ഒ.ഡഥി.എഫ്.) കേരളം

2016 നവംബര് 1ന് െംസ്ാന െര്ക്ാര് ഗ്ാമരീണ കകരളസത് സവളതിയതിെ വതിെര്ജ്ന വതിമുക്തമായതി 
പ്രഖത്യാപതിച്ചു. െത്വച്ഛ് ഭാരത് മതിഷന് (ഗ്ാമരീണ്) പദ്ധതതിയതിലൂസെ ഇതവസര സവളതിയതിെ വതിെര്ജ്ന വതിമുക്തമായതി 
പ്രഖത്യാപതിചതിട്ടുള്ളതതിൽ മൂന്നാമസത്തം ഏറ്റവം വലുതമായ െംസ്ാനമാണ്  കകരളം. സവളതിയതിെ വതിെര്ജ്ന 
വതിമുക്ത പരതിപാെതിയതിലൂസെ ഗ്ാമരീണ കകരളത്തിസല ഒറ്റസ്പെട്ടുനതിൽക്കുന്ന ആദതിവാെതി ഊരുകളും സവള്ളം 
സകട്ടതിനതിൽക്കുന്ന കമഖലകളും ഉള്സ്പെസെയുള്ള നതിര്ണ്ായകമായ കമഖലകളതിൽ 174,720 കക്കൂസുകള് നതിര്മ്തിച്ചു. 
വത്യക്തതിഗത കക്കൂെ് നതിര്മ്ാണ സെലവ് 15,400 രൂപയാണ്.   ഇതതിൽ 12,000 രൂപ ഗ്ാമപ്രകദശങ്ങളതിൽ 
െത്വച്ഛ് ഭാരത് മതിഷന് (ഗ്ാമരീണ്) പദ്ധതതിയുസെ വതിഹതിതമായതി നൽകുകയും ബാക്തി തക അതാത് തകദ്ശ ഭരണ 
സ്ാപനങ്ങള് കസണ്ത്കയും സെയ്ത. 
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സാമ്പത്തിക അവല�ാകനം 2017, ലകരള സംസ്ാന ആസൂത്രണ ല�ാര്ഡ്  

കക്ഷമം, ഭ തിന്നകശഷ തിയുള്ളവരുകെയും 
വകയാജനങ്ങളുകെയും കക്ഷമം തെങ്ങതിയ 
ൊമൂഹത്യ കമഖലയതിസല പ്രശ്നങ്ങസള  
അഭതിെംകബാേന സെയ്യുന്നതതിനായതി 
ജനപങ്ാളതിത്ത്തിന് അവെരം സൃഷ് തിക്കുക.

2016-17 -ലും 2017-18 -ലുമായതി (2017 സെപ്ംബര് 
30 വസര) യഥാക്രമം 10.82 കകാെതി രൂപയും 5.48 
കകാെതി രൂപയും (കക� വ തിഹതിതവം െംസ്ാന 
വ തിഹതിതവം പ്രാരംഭ ബാക്തിയും ഉള്സ്പെസെ) ഈ 
പദ്ധതതിയതിലൂസെ സെലവെതിച്ചു. ഈ കാലയളവ തിൽ 
ആര്.ജതി.എെ്.എ.യുസെ െഹായകത്ാകെ 
22 പുതതിയ ഗ്ാമപഞ്ായത്് സകട്ടതിെങ്ങളുസെ 
നതിര്മ്ാണവം 33 സവര്െത്വൽ ക്ാസ്് മുറതികളുസെ 
രൂപരീകരണവം പൂര്ത്തിയാക്കുകയും ഇകതാസൊ്പെം 
14 സവര്െത്വൽ ക്ാസ്് മുറതികളുസെ രൂപരീകരണം 
പുകരാഗമതിക്കുകയും സെയ്യുന്നു. കൂൊസത കാരത്യകശഷ തി 
വ തികെന പരതിപാെതികളതിലൂസെ 25,000 പരതിശരീലന 
ദതിനങ്ങള് സൃഷ് തിക്കുകയും സെയ്ത.

കേരള ഇന്സ്റഥിറ്റയൂട്് ഓഫ് 
കലയാക്ൽ അഡ്മഥിനഥിസ്ക്ഷന് 

(േഥില)
െംസ്ാനസത് തകദ്ശഭരണ സ്ാപനങ്ങളുസെ 
(ഗ്ാമവം നഗരവം ഉള്സ്പെസെ)  കാരത്യക്ഷമത 
വര്ദ്ധതി്പെ തിക്കുന്നതതിൽ വത്യാപൃതമായതിരതിക്കുന്ന 
ഒരു െത്വയംഭരണ സ്ാപനമാണ് കതില. 
1990-ൽ സ്ാപ തിതമായത മുതൽ പരതിശരീലനം, 
ആക്ഷന് റതിെര്ച്, പ്രെതിദ്ധരീകരണങ്ങള്, 
െര്ചാകയാഗങ്ങളും ശതില്ശാലകളും, 
വ തിദഗ്ദ്ധാഭതിപ്രായകെവനം, പ്രമാണവത്കരതിക്ൽ, 
്കത്ാങ്ങ്, വ തിവരകെവനങ്ങള് തെങ്ങതിയ 
തകദ്ശ ഭരണത്തിലും വ തികക�ന്രീകരണത്തിലും 
കാരത്യക്ഷമത വര്ദ്ധതി്പെ തിക്കുന്നതതിൽ 
ഏര്സ്പെട്ടതിരതിക്കുകയാണ് കതില.

പരതിശരീലന സ്ാപനങ്ങളായ െംസ്ാന 
ഗ്ാമവ തികെന ഇന്സ്റതിറ്റ്യൂട്ട് (എെ്.ഐ.ആര്.
ഡതി. – മാനവ വ തിഭവ വ തികെന കക�ം എന്ന് 
പുനര്നാമകരണം സെയ്ത), അട്ട്പൊെതി ഹതിൽ 
ഏരതിയ സഡവലപ്സമറെ് സൊ്െറ്റതി – 
െമഗ്പങ്ാളതിത് വ തിഭവ പരതിപാലന കക�ം 
(അഹാഡ്െ് – െതി.െതി.പ തി.ആര്.എം.), മൂന്ന് 
എസൈ്സറ്റന്ഷന് സട്രയതിനതിംഗ് സെറെറുകള് (ഇ.റ്റതി.
െതി.) എന്നതിവ കതിലയുമായതി െംകയാജതി്പെ തിച്ചു. 
 

2016-17-ൽ കതിലയ്ക്കും മാനവ വ തിഭവ വ തികെന 
കക�ത്തിനമായതി (മുന്പ് എെ്.ഐ.ആര്.
ഡതി. - കക� വ തിഹതിതവം െംസ്ാന വ തിഹതിതവം 
ഉള്സ്പെസെ) യഥാക്രമം 22.00 കകാെതി രൂപയും 
2.00 കകാെതി രൂപയും വകയതിരുത്കയും 
അതതിൽ യഥാക്രമം 5.65 കകാെതി രൂപയും 2.51 
കകാെതി രൂപയും സെലവെതിക്കുകയുമുണ്ായതി. 
2016-17-ൽ 1383 വ തിഭാഗങ്ങളതിലായതി 76 
പരതിശരീലന പരതിപാെതികള് െംഘെതി്പെ തിക്കുകയും 
98088 പ്രവത്യത്തി ദതിനങ്ങളതിലായതി 79160 കപര് 
പസങ്ടുക്കുകയും സെയ്ത. ഇതതിൽ 12 പരതിശരീലന 
പരതിപാെതികള് കദശരീയവം അന്ര്കദശരീയവമായ 
പരതിശരീലനം, ശതില്ശാലകള്, െകമ്ളനങ്ങള് 
എന്നതിവ മാ്മാണ്.  2016-17 -ലും  
2017-18 -ലുമായതി (2017 ആഗെ്റ്റ് 31 വസര) കതില 
നെത്തിയ വ തിവ തിേ പരതിശരീലന പരതിപാെതികളുസെ 
വ തിശദാംശങ്ങള് യഥാക്രമം അനുബന്ം 6.2.8 
-ലും 6.2.9 -ലും സകാടുത്തിരതിക്കുന്നു.

കുടുംബരേീ 
െ്്രീ ശാക്തരീകരണത്തിലൂസെ ദാരതിദത്യ 
നതിര്മ്ാര്ജ്നം എന്ന ലക്ഷത്യവമായതിട്ടാണ് 
െംസ്ാന ദാരതിദത്യ  നതിര്മ്ാര്ജ്ന 
മതിഷനായ കുടുംബശ്രരീ രൂപരീകരതിച തിരതിക്കുന്നത്. 
പത് വര്ഷത്തിനള്ളതിൽ െമ്പൂര്ണ് ദാരതിദത്യ  
നതിര്മ്ാര്ജ്നം നെത്ന്നതതിനായതി 1998 
-ൽ കകരള െര്ക്ാര് ആരംഭതിച നൂതനവം 
െ്്രീ കക�ന്രീകൃതവമായ പങ്ാളതിത് ദാരതിദത്യ  
നതിര്മ്ാര്ജ്ന പരതിപാെതിയാണതിത്. െ്്രീകളുസെ 
ൊമൂഹതികം, ൊ്ത്തികം, സമാത്ത്തിലുള്ള 
ല തിംഗാേതിഷ് തിത ശാക്തരീകരണം എന്നതിങ്ങസന 
മൂന്ന് തലങ്ങളതിലാണ് മതിഷന് അതതിസറെ 
പ്രവര്ത്നങ്ങസള കക�ന്രീകരതിച തിരതിക്കുന്നത്. 
ദാരതിദത്യ  നതിര്മ്ാര്ജ്ന ലക്ഷത്യം 
നതിറകവറ്റുന്നതതിനായതി ഒരു പ്രവര്ത്ന 
െമരീപനത്തിന് ഉപരതിയായതി ഒരു പ്രക്രതിയ 
െമരീപനസത്യാണ് മതിഷന് പ തിന്തുെരുന്നത്. 
പര്രാഗത െമരീപനത്തിൽനതിന്നും 
വത്യതത്യസ്തമായ കാഴ്ച്പൊെതിൽ ദാരതിദത്യസത് 
ഏസതങ്തിലും തരത്തിലുള്ള ഇലൊയ്മയായതിട്ടാണ് 
കണക്ാക്കുന്നത്. സതാെതിലവെരങ്ങള് പ്രദാനം 
സെയ്യുന്നതതിനള്ള ഉദത്യമങ്ങളും ദാരതിദത്യത്തിസറെ 
അെതിസ്ാന കാരണങ്ങസള അഭതിെംകബാേന 
സെയ്തം അതതിലൂസെ ൊമൂഹതികവം 
ൊ്ത്തികവം ല തിംഗാേതിഷ് തിതവമായ 
ശാക്തരീകരണത്തിന് െഹായതിക്കുകയും സെയ്യുന്നു. 
ഇന്ന് െംസ്ാനത്് 43.07 ലക്ഷം വനതിതകള് 
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മതപരമായ വ തിശത്വാെങ്ങള്ക്കും രാഷ്ട്രരീയ 
ആശയങ്ങള്ക്കും അതരീതമായതി  കുടുംബശ്രരീ 
പ്രസ്ാനത്തിൽ പസങ്ടുക്കുന്നു. 2016-17 -ൽ 
130.00 കകാെതി രൂപ കുടുംബശ്രരീയുസെ െംസ്ാന 
പദ്ധതതിക്ായതി വകയതിരുത്കയും അതതിൽ 124.25 
കകാെതി രൂപ സെലവെതിക്കുകയും സെയ്ത.

െംസ്ാനത്് വ തിവ തിേ കക�ാവ തിഷ്കൃത 
പരതിപാെതികള് നെ്പെ തിലാക്കുന്നതതിനള്ള 
നതിര്വ്വഹണഏജന്െതി കൂെതിയാണ് കുടുംബശ്രരീ. 
കദശരീയ ഗ്ാമരീണ ഉപജരീവന മതിഷന് (എന്.
ആര്.എൽ.എം.), ദരീന് ദയാൽ ഉപാദ്ധത്യായ 
ഗ്ാമരീണ് കൗശലത്യ കയാജന (ഡതി.ഡതി.യു.ജതി.സക.
്വ.), സ്റാര്ട്ട്-അപ് ഗ്ാമരീണ െംരംഭകതത്വ 
പരതിപാെതി (എെ്.വ തി.ഇ.പ തി.),  മഹതിളാ കതിൊന് 
ശശാക്തരീകരണ് പരതികയാജന (എം.സക.എെ്.
പ തി.) എന്നതിവ കുടുംബശ്രരീ മുകഖന െംസ്ാനത്് 
വ തിജയകരമായതി നെ്പെ തിലാക്തി വരുന്നു.

താസെ പറയുന്നവയാണ് കുടുംബശ്രരീ മതിഷന് 
മുകഖന െംസ്ാനത്് നെ്പെ തിലാക്തി വരുന്ന 
പ്രോനസ്പെട്ട നൂതന പരതിപാെതികള്.

● ടജന്ഡർ റഥികസയാഴ്സ് ടസറെർ 
തകദ്ശഭരണ സ്ാപനത്തിന കരീെതിൽ 
സജന്ഡര് വ തികെനത്തിനം െ്്രീ 
ശാക്തരീകരണത്തിനമുള്ള പ്രവര്ത്നങ്ങള്  
ഏകകാപ തി്പെ തിക്കുന്നതതിനായതി തകദ്ശ 
െത്വയംഭരണ സ്ാപനങ്ങളുമായതി െഹകരതിച് 
സ്ാപ തിചതാണ് സജന്ഡര് റതികൊെ്െ് 
സെറെര്.

● സൂക്മതല നഥിയമന യജ്ജം
 (കമകക്രയാ പ്യഥിസ്ടമറെ് കഡ്രവ്)

സൂക്ഷമതല നതിയമന യജ്ം എന്നത് കുറഞ്ഞ 
എണ്ത്തിലുളള സതാെതിലകനത്വഷകര്ക്ായതി 
ഒകന്നാ രകണ്ാ സതാെതിൽ ദാതാക്സള ഒരു 
സെറതിയ സ്ലത്് െജ്രീകരതിക്കുന്നതതിന് 
െഹായതിക്കുന്ന ഉദത്യമമാണ്. ഈ 
ആശയം ഡതി.ഡതി.യു.ജതി.സക.്വ. യതിസല 
മത്രാര്ത്ഥതികസള അവരുസെ െത്വന്ം 
പ്രകദശത്് കജാല തി ലഭതിക്കുന്നതതിന് 
െഹായതിക്കുന്നു. 

 

● ദീന് ദയയാൽ ഉപയാദ്ധ്യയായ  
 ഗ്യാമീണ് േൗശല്യ കയയാജന  
 (ഡഥി.ഡഥി.യ.ജഥി.ടേ.കവ.) യ്ക്യായള്ള 
 സയാമൂഹ്യയാെഥിസ്ഥയാനത്ഥിലുള്ള  
 സംവഥിധയാനം

2015-16-ൽ തെങ്ങതിയ ഒരു കക�ാവ തിഷ്കൃത 
പദ്ധതതിയാണ് ദരീന് ദയാൽ ഉപാദ്ധത്യായ 
ഗ്ാമരീണ് കൗശലത്യ കയാജന (ഡതി.ഡതി.യു.
ജതി.സക.്വ.). ഗ്ാമരീണ കമഖലയതിസല 
ദരതിദരായ യുവജനങ്ങസള ്വദഗ്ദ്ധത്യം 
ഉള്ളവരാക്തി തരീര്ക്കുകയും അവര്ക്് 
െംഘെതിത കമഖലയതിൽ സതാെതിൽ നൽകുകയും 
സെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതതിസറെ ലക്ഷത്യം. 
കുടുംബശ്രരീ അതതിസറെ ൊമൂഹത്യവ തികെന 
െംഘങ്ങള്, കമഖലാവ തികെന െംഘങ്ങള്, 
അയൽക്കൂട്ടങ്ങള് എന്നരീ ഘെനയതിലൂസെ 
നതിരവേതി കത്യാമ്കള് ഗ്ാമ, കബ്ാക്്, ജതിലൊ 
പഞ്ായത്് തലത്തിൽ െംഘെതി്പെ തിച തിട്ടുണ്്. 
െമാഹരണത്തിലും തെര്നെപെതികളതിലും 
ഉള്ള െജരീവപങ്ാളതിത്ത്തിലൂസെ 
21,617 വ തിദത്യാര്ത്ഥതികളുസെ പരതിശരീലനം 
പൂര്ത്രീകരതിക്കുന്നതതിനം 12,000 
ഉകദത്യാഗാര്ത്ഥതികള്ക്് ഉകദത്യാഗനതിയമനം 
നല്കുന്നതതിനം കുടുംബശ്രരീക്് 
ൊേതിച തിട്ടുണ്്.  ൊമൂഹത്യപ തിന്തുെരല തിനം 
െംഘെതി്പെ തിക്ല തിനമായതി ൊമൂഹത്യാെതി 
സ്ാനത്തിലുള്ള െന്നദ്ധ 
കെവകരുസെെംഘസത് ഉള്സ്പെടുത്ന്ന 
ഒരുപുതതിയ പദ്ധതതി കുടുംബശ്രരീ ആരംഭതിച്ചു. ഈ 
പദ്ധതതിയുസെ ഭാഗമായതി ഓകരാ ൊമൂഹതിക 
വ തികെന കക�ങ്ങളും ’്നപുണത്യ’ രജതിസ്റര് 
(്വദഗ്ദ്ധത്യ രജതിസ്റര്) ഉണ്ാക്കുകയും 
പ തിന്തെരുകയും, െംഘെതി്പെ തിക്കുകയും, 
പരതിപാല തിക്കുകയും സെയ്യുന്ന 
ഉത്രവാദതിതത്വം ഏസറ്റടുക്കുന്നതതിനായതി 
ഒരു ൊമൂഹത്യ െന്നദ്ധകെവകസന 
സതരസഞ്ഞടുക്കുന്നതതിനായതി ഉപകദശതിക്കുകയും 
സെയ്യുന്നു.
 

● ഉപജീവന ഉപയാധഥി : 
 കുടുംബരേീ സൂക്്മസംരംഭങ്ങള്

30,000 -ൽ കൂടുതൽ സൂക്ഷ്മെംരംഭങ്ങള് 
ഉള്ള കുടുംബശ്രരീ അതതിസറെ സൂക്ഷ്മെംരംഭ 
പ്രവര്ത്നങ്ങളതിലൂസെ പ്രശസ്തമാണ്. 
സൂക്ഷ്മെംരംഭങ്ങളതിൽ കാറെരീന് 
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സാമ്പത്തിക അവല�ാകനം 2017, ലകരള സംസ്ാന ആസൂത്രണ ല�ാര്ഡ്  

യൂണതിറ്റുകളും തയ്ൽ  യൂണതിറ്റുകളുമാണ്  
പ്രോനസ്പെട്ടവ. സകാച തിന് ക്പെൽശാലയതിസല 
ഹൗെ് കരീ്പെ തിംഗ് കെവനം; സകാച തിന് 
സമകട്രായുമായതി ബന്ധസ്പെട്ട ഹൗെ് കരീ്പെ തിംഗ്, 
പാര്ക്തിങ്ങ്, കാറെരീന്, ഉപകഭാക്താക്സളയും 
ജനത്തിരക്തികനയും നതിയ�തിക്ൽ, 
െതിക്റ്റ് നൽകൽ തെങ്ങതിയ കെവനങ്ങള്; 
റരീജതിയണൽ കാന്െര് സെറെറതിസല 
െത്വരീകരണകാരത്യാലയത്തിൽ കെവനങ്ങള് 
നൽകതി വരുന്നവര്; എറണാകളം, തൃശ്ശൂര് 
സറയതിൽകവ  കസ്റഷനകളതിസല പാര്ക്തിങ്ങ് 
കക�ങ്ങളതിൽ നതിന്നുമുള്ള ഫരീെ് കശഖരണം, 
പാര്ക്തിങ്ങ് കക�ങ്ങളുസെ പരതിപാലനം 
തെങ്ങതിയ പ്രവര്ത്നങ്ങളതിൽ കുടുംബശ്രരീ 
വളസര പ്രോനസ്പെട്ട പങ്് വഹതിക്കുന്നുണ്്. 
ഇത്രം െംരംഭങ്ങള്  െ്്രീകളുസെ 
വരുമാനം ഉറ്പൊക്കുകയും സപാതജനശ്രദ്ധ 
ആകര്ഷ തിക്കുകയും സെയ്യുന്ന െ തില 
കമഖലകളാണ്. തതിരുവനന്പുരം, സകാലെം, 
എറണാകുളം, തൃശ്ശൂര് എന്നരീ സറയതിൽകവ 
കസ്റഷനകളതിസല വ തിശ്രമമുറതികളുസെ 
പരതിപാലനം നതിലവ തിൽ കുടുംബശ്രരീ 
കൂട്ടായ്മയതിലൂസെയാണ് നെത്ന്നത്. 
ദക്ഷ തിണ സറയതിൽകവയുമായതി െഹകരതിച് 
തതിരുവനന്പുരം ഡതിവ തിഷസറെ കരീെതിലുള്ള 
പാര്ക്തിങ്ങ് സ്ലവം എ.െതി. വ തിശ്രമമുറതിയും 
്കകാരത്യം സെയ്യുന്നതതിലൂസെ കുടുംബശ്രരീയ്ക് 
82 വത്യക്തതികള്ക്് കജാല തി നൽകുന്നതതിനം 
കസ്റഷസന ആശ്രയതിച് പ്രതതിമാെ 
വരുമാനമായതി 8,000 രൂപ മുതൽ 10,000 രൂപ 
വസര നൽകുന്നതതിനം ൊേതിക്കുന്നു.

●  സൂക്്മ സയാമ്പത്ഥിേ പ്വർത്നങ്ങള് 
മാച തിംഗ് ഗ്ാറെ്, ല തികങ്ജ് ബാങ്തിംഗ്, 
െ്ാദത്യശരീലവം വായ്പയും, പല തിശ 
െബ്െതിഡതി, ൊ്ത്തിക ൊക്ഷരതാ 
പ്രെരണ പ്രവര്ത്നങ്ങള്, യുവശ്രരീ എന്നതിവ 
സൂക്ഷ്മ ൊ്ത്തിക പ്രവര്ത്നങ്ങളതിൽ 
ഉള്സ്പെടുന്നു. 1,073 ൊമൂഹത്യ വ തികെന 
െംഘങ്ങളും 19,854 കമഖലാ വ തികെന 
െംഘങ്ങളും 277,175 അയൽക്കൂട്ടങ്ങളും 
ഉള്സ്പെട്ടതാണ് കുടുംബശ്രരീ ശംഖല. 2016-
17-ൽ 25,082 അയൽക്കൂട്ടങ്ങള് കഗ്ഡ് 
സെയ്സ്പെടുകയും 35,689 അയൽക്കൂട്ടങ്ങള് 
വ തിവ തിേ ബാങ്കുകളുമായതി ല തിങ്് സെയ്സ്പെടുകയും 
1,334.75 കകാെതി രൂപ അയൽക്കൂട്ടങ്ങള്ക്് 
വായ്പയായതി നൽകുകയും സെയ്ത.  542.91 

കകാെതി രൂപ ആഭത്യന്ര വായ്പയായും 
1,963.79 കകാെതി രൂപ ്തിഫ്റ്റായും 
നൽകുകയുണ്ായതി.  ല തികങ്ജ് ബാങ്തിംഗ് 
പദ്ധതതിയുകെയും, െ്ാദത്യശരീലത്തികറെയും 
വായ്പ പ്രവര്ത്നങ്ങളുകെയും ജതിലെതതിരതിച്ചുള്ള 
വ തിവരങ്ങള് യഥാക്രമം അനുബന്ം 6.2.10, 
6.2.11 എന്നതിവയതിൽ സകാടുത്തിരതിക്കുന്നു.

●  ബയാലസഭ
2016-17 -ൽ െംസ്ാനത്് 44,234 
ബാലെഭകള് 6.47 ലക്ഷം കുട്ടതികളുസെ 
പങ്ാളതിത്കത്ാസെ പ്രവര്ത്തിക്കുന്നുണ്്. 
ബാലെഭയുസെ ജതിലെതതിരതിച്ചുള്ള വ തിവരങ്ങള്  
അനുബന്ം 6.2.12 - ൽ സകാടുത്തിട്ടുണ്്.

●  കഗയാത്വർഗ്ഗ പ്കത്യേ ഇെടപെൽ
അട്പ്യാെഥി കവദഗ്ദ്യ പരഥിശീലന 
പരഥിപയാെഥി-ഡതി.ഡതി.യു.ജതി.സക.്വ.യുസെ 
ഭാഗമായതി അട്ട്പൊെതി പ്രകദശത്് കുടുംബശ്രരീ 
ഒരു പരതിശരീലന കക�ം തെങ്ങുകയും 
ഇലക്ട്രരീഷത്യന്, സവൽഡതിംഗ്, ലൈംബ തിംഗ് 
കകാെ്സുകളതിൽ  ഇവ തിസെ പരതിശരീലനം 
നൽകുകയും സെയ്യുന്നു. ഈ സതാെതിൽ 
കമഖലകളതിലായതി 60 വ തിദത്യാര്ത്ഥതികളുസെ 
പരതിശരീലനം ഇവ തിസെ നെന്നുവരുന്നു.

കഗയാത്സമയാഹരണം-കുെംബശ്രരീ 
‘വരീടുവരീൊന്രം’ പ്രെരണം നെത്കയും 48 
ഊരുകസള (2017 ആഗെ്റ്റ് 31 വസര) ഇതതിൽ 
ഉള്സ്പെടുത്കയും സെയ്ത. െമൂഹത്തിൽ 
അവകബാേം വര്ദ്ധതി്പെ തിക്കുന്നതതിനം, ഡതി.ഡതി.
യു.ജതി.സക.്വ. പരതിപാെതിക്് കൂടുതൽ 
ഉകദത്യാഗാര്ത്ഥതികസള ആകര്ഷ തിക്കുന്നതതിനം 
ഇത് കുടുംബശ്രരീസയ െഹായതിച്ചു.

അട്പ്യാെഥിയഥിടല ബ്ഥിഡ്ജ് വ ഥിദ്യയാലയങ്ങളും 
ബ്ഥിഡ്ജ് പയാഠ്യപദ്ധതഥിയം -
ഇെയ്ക്കുസവച് വ തിദത്യാഭത്യാെം മുെങ്ങതിക്പൊയ 
കുട്ടതികസള മുഖത്യോരാ വ തിദത്യാഭത്യാെവമായതി 
കൂട്ടതിയതിണക്കുന്നതതിനായതിട്ടാണ് ബ് തിഡ്ജ് 
വ തിദത്യാലയങ്ങള് തെങ്ങതിയത്.  നതിലവ തിൽ 
ഈ കമഖലയതിൽ മൂന്ന് ബ് തിഡ്ജ് 
വ തിദത്യാലയങ്ങളതിലായതി 63 കുട്ടതികളും െ തി.െ തി.
െതി കയാഗത്യതയുള്ള അേത്യാപകരും 
ഉണ്്. വ തിദത്യാര്ത്ഥതികള്ക്് താമെതിച്ചു 
പഠതിക്കുന്നതതിനള്ള ൌകരത്യങ്ങളും 
നൽകുന്നുണ്്. നതിലവ തിൽ ഇവര് 
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അദ്ധ്യായം 6, പ്യാദേശിക സർക്യാരുകൾ 

്പ്രമറതി, അ്പെര്്പ്രമറതി, 10, 11 എന്നരീ 
ക്ാസ്സുകളതികലക്ായതി ൊക്ഷരതാ മതിഷന് 
നെത്ന്ന തലത്യതാ പരരീക്ഷകള്ക്് 
ഹാജരാകുന്നതതിനായതി രജതിസ്റര് സെയ്യുന്നു. 

ദതിവെവം വരീട്ടതിൽ നതിന്നും വന്ന് 
പഠതിക്കുന്നവര്ക്്  ഊരുകളതിൽതസന്ന 
െ്യൂഷന് നൽകുന്നതതിനായതി ബ് തിഡ്ജ് 
പാഠത്യപദ്ധതതികളും നെ്പെ തിലാക്കുന്നു. 
ഇവ തിസെനതിന്നും പാഠത്യപദ്ധതതിയ്ക് 
പുറകമ കുട്ടതികള് നതിതത്യജരീവ തിതത്തിൽ 
അനവര്ത്തികക്ണ്തായ ശുെ തിതത്വ 
െ�ദായങ്ങള് പഠതിക്കുന്നു. കൂൊസത 
വ തിദത്യാര്ത്ഥതികള്ക്് ൊമൂഹത്യ അടുക്ളയതിൽ 
നതിന്നും ഭക്ഷണം നൽകുകയും സെയ്യുന്നു.

ഉപസംഹാരം
ഉപജരീവന ഉപാേതികള് സമചസ്പെടുത്ന്നതതിനം 
ദാരതിദത്യ നതിര്മ്ാര്ജ്നത്തിനമായതി 
നതിരവേതി ഏജന്െതികളും പദ്ധതതികളും 
പ്രവര്ത്തിക്കുന്നുണ്്. ഈ ഏജന്െതികളുസെയും 
പദ്ധതതികളുസെയും അകനത്യാനത്യമുള്ള 
പ്രവൃത്തികളും െംകയാജനൊേത്യതകളും 
ശക്തതിസ്പെടുകത്ണ്തണ്്.
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6.3 പശ്ാത്തല വടികസനം
രാജത്യത്തിസറെ സുസ്തിര ൊ്ത്തിക 
വ തികെനത്തിനള്ള ഒരു അവശത്യ ഘെകമാണ്  
അെതിസ്ാന ൌകരത്യ വ തികെനസമന്ന് 
തതിരതിചറതിഞ്ഞതിട്ടുണ്്. വര്ദ്ധതിച്ചു വരുന്ന നഗര 
വത്ക്രണത്തിന്  കൂടുതൽ നതികക്ഷപം 
പശ്ാത്ല ൌകരത്യ വ തികെനത്തിൽ 
ആവശത്യമായതി വരുന്നു.  വ തിവ തിേ നഗര 
പശ്ാത്ല വ തികെന പരതിപാെതികള് 
രൂപസ്പെടുത്ന്നതതിന് കകരളത്തിസറെ 
നഗരവത്ക്രണത്തിസറെ പ്രകതത്യകത, 
ഭൂമതി ശാെ്്പരമായ െവ തികശഷതകള് 
എന്നതിവ പ്രകതത്യകം പരതിഗണതികക്ണ്തണ്്.  
െംസ്ാനസത് ഉയര്ന്ന ജനൊ�തയും 
പ്രകതത്യക രരീതതിയതിലുള്ള നഗരവത്ക്രണവം നഗര 
പശ്ാത്ല വ തികെനം ഒരുക്കുന്നതതിന്  വല തിയ 
സവല്ലുവ തിളതികളാണ്.

കുെതിസവള്ള വ തിതരണം, മാല തിനത്യ പരതിപാലനം, 
നഗര ശുെരീകരണ പദ്ധതതികള്, സപാത 
ശൗൊലയങ്ങള് സ്ാപ തിക്ലും അവയുസെ 
വത്യാപനവം, അഴുക്കുൊലുകളുസെ നതിര്മ്ാണവം 
സമചസ്പെടുത്ലും, ഓവൊലുകളുസെ നതിര്മ്ാണം, 
ഫലപ്രദമായ വാഹന പാര്ക്തിംഗ് നയവം 
ആധുനതിക യ�വത്കൃത പാര്ക്തിംഗ് 
െംവ തിോനവം, നഗരങ്ങളുസെ മകനാഹാരതിത 
വര്ദ്ധതി്പെ തിക്ലും ഹരതിത നഗരം സൃഷ് തിക്ലും, 
യ�വത്കൃതമലൊത് നഗര ഗതാഗത 
െംവ തിോനങ്ങള് സ്ാപ തിക്ൽ എന്നതിവ 
നഗര പശ്ാത്ല വ തികെന പരതിപാെതികളതിൽ 
ഉള്സ്പെടുന്നു.  വ തിവ തിേ വകുപ്പുകള് മുകഖനയാണ് 
ഈ പദ്ധതതികള് നെ്പെ തിലാക്കുന്നത്.  
െംസ്ാനത്് നെ്പൊക്തിവരുന്ന പ്രോന നഗര 
പശ്ാത്ല വ തികെന പരതിപാെതികള് ചുവസെ 
വ തിവരതിക്കുന്നു.

1. അെൽ മടിഷന് കഫാര് 
റടിജുവകനഷന് ആറെ് അര്ബന് 
ട്രാന്സ്കഫാര്കമഷന് (അമൃത)്
കക� നഗര വ തികെന മ�ാലയത്തിസറെ 
കരീെതിൽ 2015 ജൂണതിൽ ആരംഭതിച പുതതിയ 
െംരംഭങ്ങളതിൽ ഒന്നാണ് അമൃത്.  2015-16 മുതൽ 

2019-20  വസരയുള്ള അഞ്് വര്ഷമാണ് അമൃത്   
പദ്ധതതിയുസെ കാലയളവ്. നതിലവ തിൽ  അ്കതാളം 
നഗരങ്ങള് അമൃതതിന കരീെതിൽ വരുസമന്നാണ് 
കണക്ാക്കുന്നത്. കകരള െംസ്ാനത്് നതിന്നും 
ആറ് കകാര്്പെകറഷനകളും ആലപ്പുെ, പാലക്ാെ്, 
ഗുരുവായൂര് എന്നരീ മുനതിെതി്പൊല തിറ്റതികളും ഉള്സ്പെസെ 
ഒന്പത് നഗരങ്ങസള അമൃത് പദ്ധതതിയതിൽ 
ഉള്സ്പെടുത്തിയതിട്ടുണ്്. കുടുംബങ്ങള്ക്് 
അെതിസ്ാന ൌകരത്യങ്ങള് പ്രദാനം സെയ്യുക,  
നഗരങ്ങളതിൽ അെതിസ്ാന ൌകരത്യങ്ങള് 
ഏര്സ്പെടുത്ക എന്നതിവയതിലൂസെ എലൊവരുകെയും 
പ്രകതത്യകതിച് പാവങ്ങളുകെയും പ്രതതികൂല ജരീവ തിത 
ൊഹെരത്യമുള്ളവരുകെയും ജരീവ തിത നതിലവാരം 
ഉയര്ത്ക എന്നതാണ് ഈ പദ്ധതതിയതിലൂസെ 
ലക്ഷത്യമതിടുന്നത്. ജനങ്ങള്ക്് സമചസ്പെട്ട രരീതതിയതിൽ 
കെവനങ്ങള് ലഭത്യമാക്കുന്നതതിനള്ള പശ്ാത്ല 
ൌകരത്യ വ തികെനമാണ് ഈ പദ്ധതതി 
ഊന്നൽ നൽകുന്നത്.  കുെതിസവള്ള വ തിതരണം, 
കക്കൂെ് മാല തിനത്യം ഉള്സ്പെസെയുള്ള മാല തിനത്യ 
െംസ്ക്കരണത്തിനള്ള ൌകരത്യം, സവള്ളസ്പൊക്ം 
കുറയ്ക്കുന്നതതിനായുള്ള മെസവള്ള ഓവ ൊലുകള്, 
നെ്പൊതകള്, യ�വത്കൃതമലൊത് സപാത 
ഗതാഗത മാര്ഗ്ങ്ങള്, പാര്ക്തിംഗ് സ്ലങ്ങള്, 
വ തികനാദ െഞ്ാര കക�ങ്ങള് എന്നതിവയുസെ 
നതിലവാരം ഉയര്ത്ന്നതതിലൂസെ നഗര 
പ്രകദശങ്ങളുസെ വ തികെനം ൊേത്യമാക്കുക, 
കാരത്യകശഷ തി വര്ദ്ധതി്പെ തിക്കുക എന്നതിവയാണ്  ഈ 
പദ്ധതതിയതിലുള്സ്പെട്ട പ്രോനസ്പെട്ട പശ്ാത്ല 
ൌകരത്യ വ തികെന ഘെകങ്ങള്.

2015 സെപ്റ്റംബര് മുതൽ 2017 സെപ്റ്റംബര് 
വസരയുള്ള കാലയളവ തിൽ െംസ്ാനത്് 
നതിന്നും മൂന്ന് െംസ്ാനതല വാര്ഷ തിക കര്മ് 
പദ്ധതതികള് (SAAP)  തയ്ാറാക്കുകയും കക� 
െര്ക്ാരതിസറെ  അംഗരീകാരം കനടുകയും സെയ്ത.  
255 പദ്ധതതികള്ക്് വ തിശദമായ പദ്ധതതി റതിക്പൊര്ട്ട് 
(ഡതി.പ തി.ആര്) തയ്ാറാക്കുകയും  അതതിൽ 217 
പദ്ധതതികള്ക്്  ഭരണാനമതതി ലഭതിക്കുകയും 45 
പദ്ധതതികള്ക്് ൊകങ്തതികാനമതതി കനടുകയും 
സെയ്ത.  2016-17 കാലയളവ തിൽ 3.08 കകാെതി രൂപ 
സെലവെതിക്കുകയും 2017 ആഗെ്റ്റ് 31 വസരയുള്ള 
െഞ് തിത സെലവ് 5.58 കകാെതി രൂപയുമാണ്.
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2. സ്ാര്ട്് സടിറ്ടി മടിഷന് 
 (എസ.്സടി.എം)
അഞ്് വര്ഷക്ാലയളവ തിനള്ളതിൽ (2015-16 
മുതൽ 2019-20 വസര) 100 നഗരങ്ങസള 
ഉള്സ്പെടുത്തിസക്ാണ്് കക� െര്ക്ാര് നെത്ന്ന 
ഒരു ്ാഗ്ഷ തി്പെ് പരതിപാെതിയാണ് സ്ാര്ട്ട് െതിറ്റതി 
മതിഷന്. പ്രാകദശതിക അെതിസ്ാനത്തിലുള്ള 
വ തികെനത്തിനം െമഗ്മായ വ തികെനത്തിനം 
ഊന്നൽ നൽകുന്ന സ്ാര്ട്ട് െതിറ്റതി പദ്ധതതിയതിൽ 
ആദത്യഘട്ടത്തിൽ െംസ്ാനത്് നതിന്നും 
സകാച തി നഗരസത് സതരസഞ്ഞടുക്കുകയും 
2015-16 -ൽ സകാച തി നഗരത്തിന് സ്ാര്ട്ട് 
െതിറ്റതി ലൈാന് തയ്ാറാക്കുന്നതതിന് 2 കകാെതി  രൂപ 
നൽകുകയും സെയ്ത.  പ്രാകദശതിക അെതിസ്ാന 
വ തികെന ഘെകത്തിൽ കഫാര്ട്ട് സകാച തിയതിലും 
മട്ടാകഞ്രതിയതിലും, നഗരത്തിസറെ മേത്യഭാഗത്മുള്ള  
്പതൃക സ്ലങ്ങസള സതരസഞ്ഞടുക്കുകയും 
വാട്ടര് സമകട്രാ വെതി ബന്ധതി്പെ തിക്ാന് 
തരീരുമാനതിക്കുകയും സെയ്ത.  െമഗ്മായ 
വ തികെന ഘെകത്തിൽ സകാച തി സ്ാര്ട്ട് െതിറ്റതി 
സതരസഞ്ഞടുത് കമഖലകളതിൽ നഗര െഞ്ാരം, 
വ തികനാദ െഞ്ാരം, നഗര ഗതാഗതം, കൊഫ്റ്റ് 
സവയര് വ തികെനം എന്നതിവയ്ക് മുന്ഗണന 
നൽകുകയും ഈ കമഖലകളതിൽ കപ്രാജക്ടുകള് 
തയ്ാറാക്കുകയും സെയ്ത.  2076 കകാെതി രൂപയ്ക്കുള്ള 
പദ്ധതതി  കക�െര്ക്ാരതിൽ െമര്്പെ തിക്കുകയും 
അനമതതി കനടുകയും സെയ്ത.

ഒരു കപ്രാജക്െതിന് വ തിശദമായ പദ്ധതതി റതിക്പൊര്ട്ട് 
(ഡതി.പ തി.ആര്) തയ്ാറാക്കുകയും ഭരണാനമതതിയും 
ൊകങ്തതികാനമതതിയും ലഭതിക്കുകയും സെയ്ത.  
2016-17 കാലയളവ തിൽ 1.75 കകാെതി രൂപ 
സെലവെതിക്കുകയും 2017 ആഗെ്റ്റ് 31 വസരയുള്ള 
െഞ് തിത സെലവ് 1.89 കകാെതി രൂപയുമാണ്.  
2017-18 -ൽ സ്ാര്ട്ട്  െതിറ്റതി പദ്ധതതിയുസെ  മൂന്നാം 
ഘട്ടത്തിൽ തതിരുവനന്പുരം നഗരസത്യും 
സതരസഞ്ഞടുത്തിട്ടുണ്്.  തതിരുവനന്പുരം സ്ാര്ട്ട് 
െതിറ്റതി കപ്രാജക്െതിനകവണ്തി െമര്്പെ തിച 1538.19 
കകാെതി രൂപയ്ക് അംഗരീകാരവം ലഭതിച്ചു.

3. തലസ്ാന കമഖലാ വ ടികസന 
പദ്ധതടി 
നതിര്ണ്ായക അെതിസ്ാന ൌകരത്യങ്ങളായ 
കറാഡകള്, കുെതിസവള്ള വ തിതരണം, ഖരമാല തിനത്യ 
െംസ്ക്കരണ െംവ തിോനം, ഓെകളുസെ 
നതിര്മ്ാണം, നഗര ൌന്രത്യവൽക്രണം, ബസ്് 

സെര്മതിനലുകള് എന്നതിവ സമചസ്പെടുത്ന്നതതിലൂസെ 
തലസ്ാന നഗരതിയതിസല ജനങ്ങളുസെ 
ജരീവ തിത നതിലവാരം സമചസ്പെടുത്ക എന്ന 
ലക്ഷത്യകത്ാസെ 2002–ൽ ആരംഭതിച പദ്ധതതിയാണ് 
തലസ്ാന കമഖല വ തികെന കപ്രാജക്െ്. 
2016-17 കാലഘട്ടത്തിൽ തലസ്ാന കമഖല 
വ തികെന   പദ്ധതതിയുസെ ഒന്നാം ഘട്ടത്തിനായതി 
1.71 ലക്ഷം രൂപയും 2017-18 കാലഘട്ടത്തിൽ 
2017 ആഗെ്റ്റ് 31 വസര 23.64 കകാെതി  രൂപയും 
സെലവെതിച തിട്ടുണ്്.  തലസ്ാന കമഖല വ തികെന 
കപ്രാജക്െതിസറെ ഒന്നാം ഘട്ടത്തിൽ ഏസറ്റടുത് 
കപ്രാജക്ടുകളുസെ വ തിവരം അനുബന്ം 6.3.1-ൽ 
സകാടുത്തിരതിക്കുന്നു.

2012-ൽ തലസ്ാന കമഖലാ വ തികെന 
കപ്രാജക്െതിസറെ രണ്ാം ഘട്ടം വ തിഭാവനം 
സെയ്യുകയുണ്ായതി.  നഗരപ്രാന് പ്രകദശങ്ങള് 
ഉള്സ്പെസെ തലസ്ാന കമഖലയുസെ എലൊ 
പ്രകദശങ്ങളുകെയും െംകയാജതിത വ തികെന 
പ്രക്രതിയ ആരംഭതിക്കുകസയന്നതായതിരുന്നു 
രണ്ാം ഘട്ടത്തിസറെ ലക്ഷത്യം.  അതതിനകവണ്തി 
കസണ്ത്തിയ കപ്രാജക്ടുകസള സപാതജനങ്ങളുസെ 
െഞ്ാരക്ഷമതയും കറാഡ് സുരക്ഷ തിതതത്വവം 
സമചസ്പെടുത്ക, ൊ്ത്തിക വ തികെനം 
എന്നതിങ്ങസന രണ്ായതി കവര്തതിരതിച തിട്ടുണ്്.  ഇതതിൽ  
നഗരത്തിസല കറാഡകള് വ തികെതി്പെ തിക്കുക, 
കാൽനെയാ്ക്ാര്ക്്  സുരക്ഷ തിത 
പശ്ാത്ല ൌകരത്യങ്ങള് ഏര്സ്പെടുത്ക, 
പാതയതിസല കവലകള് സമചസ്പെടുത്ക, 
പാര്ക്തിംഗ് ൌകരത്യങ്ങള്, പാര്ക്തിംഗ് നയം 
ആവ തിഷ്കരതിക്കുക എന്നതിവ ഉള്സ്പെടുന്നു. 2017 
ആഗെ്റ്റ് 31 വസര ഈ കപ്രാജക്െതിസറെ രണ്ാം 
ഘട്ടത്തിസല െഞ് തിത സെലവ് 4.99 കകാെതി 
രൂപയാണ്.

4.  നഗര ഗ്ാമാസൂ്ണ വകുപ്്
മാസ്റര് ലൈാനകളും വ തിശദമായ നഗര ലൈാനകളും 
തയ്ാറാക്കുക, ഗകവഷണവം വ തികെനവം, 
ഭൂമതി ശാെ്്പരമായ വ തിവരകശഖരണം, 
പ്രാകദശതിക വ തികെന പദ്ധതതികളും  െംകയാജതിത 
ജതിലൊ വ തികെന പദ്ധതതികളും തയ്ാറാക്കുക 
എന്നതിവയാണ് നഗര ഗ്ാമാസൂ്ണ വകു്പെ് 
നെ്പെ തിലാക്കുന്ന  പ്രോന പദ്ധതതികള്.  2016-17, 
2017-18 കാലയളവ തിൽ ഗകവഷണ വ തികെന 
പദ്ധതതിയുസെ ഭാഗമായതി കകാെതികക്ാെ് 
നഗര പ്രകദശത്തിനായതി പാര്ക്തിംഗ് നയം 
രൂപരീകരതിക്കുകയും തല്ര കക്ഷ തികളുമായതി 
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സാമ്പത്തിക അവല�ാകനം 2017, ലകരള സംസ്ാന ആസൂത്രണ ല�ാര്ഡ്  

കൂെതികയാകലാെ തിച് അത് പൂര്ത്രീകരതിക്കുന്ന  
നെപെതി അന്തിമഘട്ടത്തിലുമാണ്.  അകതാസൊ്പെം 
സകാച തി നഗര കമഖലയതിസല  സനൽവയൽ, െതപ്പു 
പ്രകദശങ്ങളുസെ െംരക്ഷണവം വ തികെനവം 
െംബന്ധതിച്ചുള്ള പഠനം പൂര്ത്തിയായതിട്ടുണ്്.  
ഭൂമതിശാെ്്പരമായ വ തിവരകശഖരണ 
െംവ തിോനവം വാനഭൂപെ നതിര്മ്ാണവമായതി 
ബന്ധസ്പെട്ട് എലൊ അംഗരീകരതിച/പ്രെതിദ്ധരീകരതിച 
മാസ്റര് ലൈാനകളും ലാസ്റര്  അസലെങ്തിൽ  സവറ്റര്   
രരീതതിയതിൽ സപാത ജനങ്ങള്ക്്  കാണാന് 
കെതിയുന്ന വ തിേത്തിൽ സവബ് ്െറ്റതിൽ 
ഉള്സ്പെടുത്ന്നതതിനം കകരള െംസ്ാന ഐ.െതി  
മതിഷനമായതി െര്ച സെയ്ത് ഇറെറാക്െരീവ് 
സവബ് ജതി.ഐ.എെ് വ തികെതി്പെ തിക്കുന്നതതിനമുള്ള 
നെപെതികളും െത്വരീകരതിച തിട്ടുണ്്.  മാസ്റര് ലൈാനകളും  
വ തിശദമായ നഗര ലൈാനകളും  തയ്ാറാക്കുന്ന 
പദ്ധതതിയുസെ ഒന്നാംഘട്ടമായതി 32 നഗരങ്ങളുകെയും 
രണ്ാം ഘട്ടമായതി  31 നഗരങ്ങളുകെയും  മൂന്നാം 
ഘട്ടമായതി  24 നഗരങ്ങളുകെയും വ തികെന 
പദ്ധതതികള് തയ്ാറാക്ാന് തെങ്ങതിയതിട്ടുണ്്. 
ഒന്നാംഘട്ടത്തിൽ ഉള്സ്പെട്ട എലൊ മാസ്റര് 
ലൈാനകളുകെയും  രണ്ാം ഘട്ടത്തിസല 14 
മാസ്റര് ലൈാനകളുകെയും  ൊകങ്തതികപരമായ 
പ്രവര്ത്നങ്ങള് പൂര്ണ്മാവകയും  
ബാക്തിയുള്ളവ രൂപരീകരണത്തിസറെ വ തിവ തിേ 
ഘട്ടങ്ങളതിലുമാണ്.  2016-17 കാലഘട്ടത്തിൽ 3.40 
കകാെതി രൂപ അനവദതിചതതിൽ 2.96 കകാെതി രൂപ 
സെലവായതിട്ടുണ്്.  അതായത് അനവദതിചതതിസറെ 
87.23 ശതമാനം.  2017-18  കാലഘട്ടത്തിൽ 
3.65 കകാെതി രൂപ അനവദതിചതതിൽ 2017 
ആഗെ്റ്റ് 31 വസര 79 ലക്ഷം രൂപ അതായത് 
അനവദതിചതതിസറെ 21ശതമാനം സെലവെതിച്ചു.   
മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങളതിലുമായതി  രൂപരീകരതിച മാസ്റര് 
ലൈാനതിസന  െംബന്ധതിച വ തിവരം  അനുബന്ം 
6.3.2 -ൽ സകാടുത്തിരതിക്കുന്നു. 

5. വ ടികസന അകതാറടിറ്ടികള്
വ തികെന അകതാറതിറ്റതികളുസെ ലക്ഷത്യം എന്നത് 
അവയുസെ പരതിേതിയതിൽ വരുന്ന പ്രകദശത്തിസറെ 
സുസ്തിര െമഗ് വ തികെനം കനടുക 
എന്നുള്ളതാണ്. കഷാ്പെ തിംഗ് കകാംലൈക്സുകള്, 
ബെ് സ്റാന്റുകളും സെര്മതിനലുകളും, 
പാര്ക്തിംഗതിനള്ള സപാത സ്ലം, നഗരങ്ങളതിൽ 
സകട്ടതിെ നതിര്മ്ാണത്തിനം പ്രോന കറാഡകളുസെ 
വരീതതി കൂട്ടുന്നതതിനം സ്ലങ്ങള്  ഏസറ്റടുക്കുക 
മുതലായവയാണ് വ തികെന അകതാറതിറ്റതികള് 
നെ്പൊക്കുന്ന പ്രോന പ്രവൃത്തികള്.  അഞ്് 

വ തികെന അകതാറതിറ്റതികള് മു്് ഉണ്ായതിരുന്നു. 
എന്നാൽ  ഗവണ്സമറെ് ട്രതിഡസയയും  ജതി.െതി.
ഡതി.എ യും മാ്ം നതിലനതിര്ത്തിസക്ാണ്് 
കാല തിക്റ്റ്, സകാലെം, തൃശ്ശൂര് വ തികെന 
അകതാറതിറ്റതികസള 2017-18 ൽ പ തിരതിച്ചുവ തിട്ടു.  
പ�ണ്ാം പദ്ധതതി കാലഘട്ടത്തിൽ 150.25 കകാെതി 
രൂപ അഞ്് വ തികെന അകതാറതിറ്റതികള്ക്കുമായതി  
അനവദതിക്കുകയും  44.98 കകാെതി രൂപ 
(അതായത് 29 ശതമാനം) സെലവെതിക്കുകയും 
സെയ്ത.  2017-18 വര്ഷം യഥാക്രമം 25 
കകാെതി രൂപയും, 7 കകാെതി രൂപയും ട്രതിഡയ്ക്കും  
ജതി.െതി.ഡതി.എ യ്ക്കുമായതി അനവദതിചതതിൽ 2017 
ആഗെ്റ്റ് 31 വസര ഒരു തകയും അകതാറതിറ്റതികള് 
സെലവെതിച തിട്ടതിലെ.  തതിരുവനന്പുരം വ തികെന 
അകതാറതിറ്റതി ഏസറ്റടുത് പ്രോന കപ്രാജക്ടുകസള 
െംബന്ധതിച വ തിവരം അനുബന്ം 6.3.3 -ൽ 
നൽകതിയതിരതിക്കുന്നു.  

6 . പ്ധാനമ�ടി ആവാസ് 
കയാജന (പ ടി.എം.എ.നവ) 
(നഗരം)
2015 ഡതിെംബര് 8 ന് ആരംഭതിച ഈ പദ്ധതതി 
െംസ്ാനസത് 93 നഗര തകദ്ശ ഭരണ 
സ്ാപനങ്ങളതിൽ നെ്പെ തിലാക്തി വരുന്നു. 2022 
ഓടുകൂെതി എലൊവര്ക്കും വരീസെന്ന നതിര്കദ്ശം 
നെ്പൊക്ാനായതി നഗരത്തിൽ താമെതിക്കുന്ന 
കെരതി നതിവാെതികള് ഉള്സ്പെസെയുള്ള എലൊ 
ദരതിദരുസെയും ഭവന പ്രശ്നത്തിന പരതിഹാരം 
കസണ്ത്ാനാണ് മതിഷന് ശ്രമതിക്കുന്നത്.  2015 
ജൂണതിൽ ഇന്ത്യാ ഗവണ്സമറെ് രാജരീവ് ആവാെ് 
കയാജന പദ്ധതതിസയ പ തി.എം.എ.്വ യുമായതി 
െംകയാജതി്പെ തിച്ചു. 93 നഗര െഭകള്ക്ായതി 
ഗുണകഭാക്തൃ വ തിഹതിത ഭവന നതിര്മ്ാണ 
ഘെകത്തിൽ 1,107.54 കകാെതി രൂപ മുെക്തിൽ 
36,918 വരീടുകള് വയ്ക്കുന്നതതിനള്ള വ തിശദമായ 
കപ്രാജക്െ് റതിക്പൊര്ട്ടതിന് കക� ഭവന നഗരകാരത്യ 
മ�ാലയം അംഗരീകാരം നൽകതിയതിട്ടുണ്്.  
2016-17 കാലയളവ തിൽ 12,168 വരീടുകളുസെ 
നതിര്മ്ാണം ആരംഭതിക്കുകയും 229 വരീടുകള് 
പൂര്ത്രീകരതിക്കുകയും സെയ്ത.  സമാത്ം 
പദ്ധതതി സെലവ് 1,476.72 കകാെതി രൂപയാണ്.  
പ തി.എം.എ.്വ പദ്ധതതിയുസെ ൊ്ത്തിക 
കനട്ടങ്ങസള െംബന്ധതിച വ തിവരം  അനുബന്ം 
6.3.4 -ൽ നൽകതിയതിരതിക്കുന്നു.
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7.  സ്വച്് ഭാരത് മടിഷന് (നഗരം)

രാജത്യത്ാകമാനം ശുെ തിതത്വം, മാല തിനത്യ 
െംസ്ക്കരണം, വൃത്തി എന്നതിവ ്കവരതിക്കുകയും 
ഉറ്പൊക്കുകയും സെയ്യുക എന്ന ലക്ഷത്യകത്ാടുകൂെതി 
കക� ഗവണ്സമറെതിസറെ നഗര വ തികെന 
മ�ാലയം ആവ തിഷ്ക്രതിച തിട്ടുള്ള ഒരു 
കക�ാവ തിഷ്കൃത ശുെ തിതത്വ പദ്ധതതിയാണതിത്.  
ഭവനങ്ങള്കതാറും കക്കൂസുകള് (ഐ.എച്.
എച്.എൽ), സപാത കക്കൂസുകള് എന്നതിവയുസെ 
നതിര്മ്ാണം, ഖര ദവ മാല തിനത്യങ്ങള് ്കകാരത്യം 
സെയ്ൽ, വ തിവര വ തിദത്യാഭത്യാെ വ തിനതിമയ 
െംവ തിോനം, കാരത്യകശഷ തി വര്ദ്ധതി്പെ തിക്ൽ 
എന്നതിവയാണ് ഈ പദ്ധതതിയുസെ പ്രോന 
ഘെകങ്ങള്.  െംസ്ാന ഗവണ്സമറെ് 2016 
നവംബര് 1 ന് ഗ്ാമ പ്രകദശങ്ങസള സവളതിയതിെ 
വ തിെര്ജ്നവ തിമുക്തമായതി (ഒ.ഡതി.എഫ്) 
പ്രഖത്യാപ തിച്ചു. നഗര പ്രകദശങ്ങളതിൽ 2017 
മാര്ച് 31 ന് 93 നഗര െഭകളതിൽ 92 നഗര 
െഭകള് സവളതിയതിെ വ തിെര്ജ്ന മുക്തമായതി 
പ്രഖത്യാപ തിക്കുകയും അതതിൽ 20 നഗര െഭകസള 
ഇന്ത്യാ ഗവണ്സമറെ് ൊക്ഷത്യസ്പെടുത്കയും 
സെയ്ത.  നഗര െഭകളതിൽ 29,559 വത്യക്തതിഗത 
കക്കൂസുകള്  നതിര്മ്തിക്ാന് ഉകദ്ശതിചതതിൽ 
29,456 എണ്ം പൂര്ത്തിയായതി.  2016-17 
കാലഘട്ടത്തിൽ 26,681 കക്കൂസുകളും, 2017-18 
വര്ഷം 2017 ആഗെ്റ്റ് 31 വസര 2040 
കക്കൂസുകളുസെയും  നതിര്മ്ാണവം പൂര്ത്തിയാക്തി.  
നഗര പ്രകദശങ്ങളതിൽ നെ്പെ തിലാക്തിയ 
സവളതിയതിെ വ തിെര്ജ്ന മുക്ത കപ്രാജക്െതിസന 
െംബന്ധതിച വ തിവരങ്ങള് അനുബന്ം 6.3.5-ൽ 
സകാടുത്തിരതിക്കുന്നു.

8. കദശരീയ നഗര ഉപജരീവന 
ദകൌത്യം (എന്.യു.എൽ.എം)

നഗരത്തിസല പാവസ്പെട്ടവരുസെ 
ദാരതിദത്യവം കഷ്്പൊടും ലഘൂകരതിക്കുന്നതതിന് 
നതിലവ തിലുണ്ായതിരുന്ന പദ്ധതതിയായ െത്വര്ണ് 
ജയന്തി ഷഹരതി കറാെ്ഗാര് കയാജന (എെ്.
സജ.എെ്.ആര്.്വ.) -ക്് പകരം കക� 
ഗവണ്സമറെ് നെ്പൊക്തിയ പദ്ധതതിയാണ് 
കദശരീയ നഗര ഉപജരീവന മതിഷന്.  ഒന്നാം 
ഘട്ടത്തിൽ ഈ പദ്ധതതി സതരസഞ്ഞടുക്സ്പെട്ട 14 
നഗരങ്ങളതിൽ ആരംഭതിക്കുകയും 2016 നവംബര് 
മുതൽ ബാക്തിയുള്ള 79 നഗര തകദ്ശ ഭരണ 
സ്ാപനങ്ങളതികലക്് കൂെതി വത്യാപ തി്പെ തിക്കുയും 

സെയ്തിട്ടുണ്്.  ഈ അവകലാകന ഘട്ടത്തിൽ 4987 
പുതതിയ അയൽക്കൂട്ട ഗ്രൂപ്പുകള് രൂപരീകരതിക്കുകയും, 
333 വത്യക്തതിഗത െംരംഭങ്ങള്, 39 ഗ്രൂ്പെ് 
െംരംഭങ്ങള്  എന്നതിവ ആരംഭതിക്കുകയും 
180 െംരംഭങ്ങള്ക്് പല തിശയതിളവ് വായ്പ 
െഹായം നൽകുകയും സെയ്ത.  നഗരത്തിസല 
വെതികയാര കചവെക്ാര്ക്് െഹായം നൽകുക 
എന്ന പദ്ധതതി ഘെകത്തിലൂസെ  93 നഗര 
െഭകളതിൽ നതിന്നായതി 19,838 വെതികയാര 
കചവെക്ാസര സതരസഞ്ഞടുക്കുകയും 1357 
വെതികയാര കചവെക്ാര്ക്് തതിരതിചറതിയൽ 
കാര്ഡ് നൽകുകയും സെയ്ത.  നഗരത്തിസല 
വരീെതിലൊത്വര്ക്് വരീെ് എന്ന പദ്ധതതി 
ഘെകത്തിലൂസെ 3,195 ഗുണകഭാക്താക്സള  
കസണ്ത്കയും 10 നഗരങ്ങളതിലായതി 26 
അഭയകക�ങ്ങള് നതിര്മ്തിക്കുകയും സെയ്ത.  
2016-17 വര്ഷം 48.78 കകാെതി രൂപയും 2017-18 
വര്ഷം 2017 ആഗെ്റ്റ് 31 വസര 12.19 കകാെതി 
രൂപയും ഈ പദ്ധതതിയതിൽ സെലവെതിച തിട്ടുണ്്.  എന്.
യു.എൽ.എം പദ്ധതതിയുസെ ൊ്ത്തിക കനട്ടങ്ങള് 
അനുബന്ം 6.3.6 ലും അവകലാകന ഘട്ടത്തിസല 
ഭൗതതിക കനട്ടങ്ങള് അനുബന്ം  6.3.7-ലും 
നൽകതിയതിരതിക്കുന്നു.

9. അയ്യങ്ാളടി നഗര ടതാഴടിലുറപ്് 
പദ്ധതടി

2009-10-ലാണ് അയ്ങ്ാളതി നഗര സതാെതിലുറ്പെ് 
പദ്ധതതി ആരംഭതിചത്.  നഗരത്തിസല 
ജനങ്ങളുസെ സതാെതില തിലൊയ്മയും കയാഗത്യതക്് 
അനെരതിച്ചുള്ള സതാെതില തിസറെ അഭാവവം 
പരതിഹരതിക്ാന് ഉകദ്ശതിച്ചുള്ള ഒരു പദ്ധതതിയാണ് 
ഇത്.  2016-17–വര്ഷം 1,500 ലക്ഷം രൂപ ഈ 
പദ്ധതതിക്ായതി വകയതിരുത്കയും സമാത്ം 
തകയും മുനതിെതി്പൊല തിറ്റതികളും കകാര്്പെകറഷനകളും 
മുകഖന സെലവെതിക്കുകയും സെയ്ത.  തകദ്ശ ഭരണ 
സ്ാപനങ്ങളതിൽ ഈെ് നതിൽക്കുന്ന ആസ്തതികള് 
ഉണ്ാക്ാനാണ് പ്രെ്തത തക വ തിനതികയാഗതിചത്. 
ഈ പദ്ധതതിയതിലൂസെ 2017 ആഗെ്റ്റ് 31 വസര 
403,022 സതാെതിൽ ദതിനങ്ങള് സൃഷ് തിക്കുകയും 
സെയ്ത.  പ്രെ്തത പദ്ധതതിയതിൽ  തകദ്ശ ഭരണ 
സ്ാപനങ്ങള് വെതി  വ തിതരണംസെയ് തകസയ 
െംബന്ധതിച വ തിവരങ്ങള് അനുബന്ം 6.3.8-ൽ 
നൽകതിയതിരതിക്കുന്നു.



532532

സാമ്പത്തിക അവല�ാകനം 2017, ലകരള സംസ്ാന ആസൂത്രണ ല�ാര്ഡ്  

2017-18 വാര്ഷടിക 
പദ്ധതടികയാടുകൂെടി 
നടിര്ത്തലാക്ടിയ പ്ധാന 
പശ്ാത്തല സകൌകര്യ വ ടികസന 
കപ്ാജക്ടുകള്     
ഏഷത്യന് വ തികെന ബാങ്തിസറെ െഹായകത്ാസെ 
ആരംഭതിച കകരള സുസ്തിര നഗര വ തികെന 
പദ്ധതതിയുസെ വായ്പാ കാലാവേതി 2016 
ജൂണ് 30-ന് അവൊനതിച്ചു.  കക�ാവ തിഷ്കൃത 
പദ്ധതതികളായ  ജവഹര്ലാൽ സനഹ്റു കദശരീയ 
നഗര നവരീകരണ ദൗതത്യം (സജ.എന്.എന്.
യു.ആര്.എം), സെറുകതിെ ഇെത്രം പട്ടണങ്ങളുസെ 
പശ്ാത്ല ൌകരത്യ വ തികെന പദ്ധതതി, രാജരീവ് 
ആവാെ് കയാജന (ആര്.എ.്വ), െംകയാജതിത 
പാര്്പെ തിെ കെരതി വ തികെന പരതിപാെതി (ഐ.എച്.
എെ്.െതി.പ തി), നഗരത്തിസല പാവ്പെട്ടവര്ക്് 
അെതിസ്ാന കെവനങ്ങള് (ബ തി.എെ്.
യു.പ തി) എന്നതിവയാണ് 2017-18 വാര്ഷ തിക 
പദ്ധതതികയാടുകൂെതി  നതിര്ത്ലാക്കുന്ന  പശ്ാത്ല 
ൌകരത്യ വ തികെന പദ്ധതതികള്. 

കകരള സുസ്തിര നഗര വ തികെന പദ്ധതതിയതിൽ 
ആസക അംഗരീകരതിച 102 പാകക്ജുകളതിൽ 88 
എണ്ം പൂര്ത്തിയായതി.  ആസക 11 െതിവകറജ് 
പാകക്ജുകളും, സകാലെം കകാര്്പെകറഷനതിസല 
കക്കൂെ് മാല തിനത്യ െംസ്ക്കരണ ലൈാന്റും, സകാലെം, 
തൃശ്ശൂര് കകാര്്പെകറഷനതിസല  ഖരമാല തിനത്യ 
െംസ്ക്കരണ ലൈാന്റും പൂര്ത്തിയാകക്ണ്തണ്്.  
2016-17 വര്ഷം 27.19 കകാെതി രൂപയാണ് 
സെലവായതിട്ടുള്ളത്.  2017-18 വര്ഷം  പദ്ധതതി 
പൂര്ത്രീകരണത്തിനം  മുന്കാല വര്ഷങ്ങളതിസല 
കജാല തികള് പൂര്ത്രീകരതിക്കുന്നതതിനമായതി 87 
കകാെതി രൂപ വകയതിരുത്തിയതിട്ടുണ്്.  സക.എെ്.
യു.ഡതി.പ തി പദ്ധതതിയുസെ വര്ഷം തതിരതിച്ചുള്ള പദ്ധതതി 
വ തിഹതിതവം സെലവം െംബന്ധതിച വ തിവരങ്ങള് 
അനുബന്ം 6.3.9-ലും   സക.എെ്.യു.ഡതി.
പ തിയതിൽ ഉള്സ്പെട്ട പ്രോന കപ്രാജക്ടുകസള  
െംബന്ധതിച വ തിവരങ്ങള് അനുബന്ം 6.3.10 
-ലും സകാടുത്തിരതിക്കുന്നു.

ജവഹര്ലാൽ സനഹ്റു കദശരീയ നഗര 
നവരീകരണ ദൗതത്യം (സജ.എന്.എന്.യു.ആര്.എം) 
പദ്ധതതിയുസെ ഒന്നാംഘട്ടത്തിൽ തതിരുവനന്പുരം, 
സകാച തി നഗരങ്ങളതിസല ബെ് കപ്രാജക്ടുകള് 
പൂര്ത്രീകരതിച തിട്ടുണ്്.  സപാത എതതിര്്പെ് കാരണം  
മൂന്ന് കപ്രാജക്ടുകള് ഒെതിവാകക്ണ്തിവരുകയും 

ഒരു കപ്രാജക്െ് പൂര്ത്രീകരതിക്ാനം കെതിഞ്ഞതിട്ടതിലെ.  
ബാക്തിയുള്ള കപ്രാജക്ടുകള് ്തിൽ ഓവര് 
കപ്രാജക്െതിൽ ഉള്സ്പെടുത്തിയതിട്ടുണ്്.  2016-17 
വര്ഷം പദ്ധതതിയുസെ ഒന്നാം ഘട്ടത്തിനായതി 12.48 
കകാെതി രൂപ സെലവെതിച്ചു.  ഈ കപ്രാജക്െതിസറെ 
രണ്ാം ഘട്ടത്തിൽ കകാെതികക്ാെ്, കൽ്പെറ്റ, 
മലപ്പുറം, കകാട്ടയം, സതാടുപുെ, പത്നംതതിട്ട, 
കണ്ണൂര്, കാെര്കഗാഡ്, തൃശ്ശൂര്, പാലക്ാെ്, 
സകാലെം, ആലപ്പുെ എന്നരീ സ്ലങ്ങളതിൽ 110 
എ.െതി. കലാ ക്ാര് ബസുകളും 279 കനാണ് 
എ.െതി. കലാ ക്ാര് ബസുകളും വാങ്ങതി.  
കശഷ തിക്കുന്ന  ബസുകള് വാങ്ങുന്നത് വ തിവ തിേ 
ഘട്ടങ്ങളതിലാണ്.  2016-17 വര്ഷം 99.96 കകാെതി 
രൂപ സെലവായതിട്ടുണ്്.  2017-18 വര്ഷം പദ്ധതതി 
പൂര്ത്രീകരണത്തിനം മുന്കാല വര്ഷങ്ങളതിസല 
കജാല തികള് പൂര്ത്രീകരതിക്കുന്നതതിനമായതി 63 
കകാെതി രൂപ വകയതിരുത്തിയതിട്ടുണ്്.  സജ.എന്.
എന്.യു.ആര്.എം പദ്ധതതിയുസെ വര്ഷം തതിരതിച്ചുള്ള 
പദ്ധതതി വ തിഹതിതവം സെലവം െംബന്ധതിച 
വ തിവരങ്ങള്  അനുബന്ം 6.3.11 ലും സജ.എന്.
എന്.യു.ആര്.എം പദ്ധതതിയതിൽ അംഗരീകരതിച് 
നെ്പെ തിലാക്തിയ കപ്രാജക്ടുകസള െംബന്ധതിച 
വ തിവരങ്ങള് അനുബന്ം 6.3.12-ലും  
സകാടുത്തിരതിക്കുന്നു.

സജ.എന്.എന്.യു.ആര്.എം പദ്ധതതിയുസെ 
ഉപപദ്ധതതിയായ സെറുകതിെ ഇെത്രം 
പട്ടണങ്ങള്ക്കു കവണ്തിയുള്ള അെതിസ്ാന 
ൌകരത്യ വ തികെനം (യു.ഐ.ഡതി.എെ്.എെ്.
എം.െതി) പദ്ധതതിയതിൽ അഞ്് കുെതിസവള്ള വ തിതരണ 
കപ്രാജക്ടുകള് പൂര്ത്രീകരതിച തിട്ടുണ്്. സപാത 
എതതിര്പ്പും ഭൂമതിയുസെ അഭാവവം കാരണം 
ഒ്ത് ഖരമാല തിനത്യ െംസ്ക്കരണ പദ്ധതതികള് 
മുെങ്ങതിക്പൊയതി.  നതിലവ തിൽ അഞ്്  കുെതിസവള്ള 
വ തിതരണ പദ്ധതതികളും രണ്്  ഖരമാല തിനത്യ 
െംസ്ക്കരണ പദ്ധതതികളും ്തിൽ ഓവര് 
കപ്രാജക്ടുകളായതി പുകരാഗമതിക്കുന്നു. 2016-17 
വര്ഷം 56.39 കകാെതി രൂപ സെലവെതിച തിട്ടുണ്്.  2017 
ആഗെ്റ്റ് 31 വസരയുള്ള െഞ് തിത സെലവ് 453.28 
കകാെതി രൂപയാണ്.  

2014 ഏപ്ര തിൽ 01 മുതലുള്ള മൂന്ന് 
വര്ഷക്ാലയളവായ യു.ഐ.ഡതി.എെ്.
എെ്.എം.െതി യുസെ രണ്ാം ഘട്ടത്തിൽ ആറ് 
കപ്രാജക്ടുകള്ക്ായതി 184.47 കകാെതി രൂപ 
അനവദതിചതതിൽ ഖരമാല തിനത്യ െംസ്ക്കരണ 
കപ്രാജക്െതിസറെ തകയായ 14.66 കകാെതി രൂപ 
ഇന്ത്യാ ഗവണ്സമറെതിൽ നതിന്നും ലഭതിച തിട്ടുണ്്.  
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യു.ഐ.ഡതി.എെ്.എെ്.എം.െതി പദ്ധതതിയുസെ 
വര്ഷം തതിരതിച്ചുള്ള പദ്ധതതി വ തിഹതിതവം സെലവം 
െംബന്ധതിച വ തിവരങ്ങള് അനുബന്ം 6.3.13 
-ലും യു.ഐ.ഡതി.എെ്.എെ്.എം.െതി പദ്ധതതിയതിൽ 
അംഗരീകരതിച കപ്രാജക്ടുകസള െംബന്ധതിച 
വ തിവരങ്ങള് അനുബന്ം 6.3.14 -ലും 
സകാടുത്തിരതിക്കുന്നു.

നരീതതിപൂര്വ്വകവം എലൊവസരയും 
ഉള്സക്ാള്ളുന്ന നഗരങ്ങളുള്ള കെരതിരഹതിത 
ഇന്ത്യ എന്ന ലക്ഷത്യകത്ാസെ 2010 ജൂണതിൽ 
ആരംഭതിച പദ്ധതതിയാണ് രാജരീവ് ആവാെ് 
കയാജന (ആര്.എ.്വ).  കുടുംബശ്രരീസയ 
െംസ്ാനതല കനാഡൽ ഏജന്െതിയാക്തി 
2011 ലാണ് ഈ പദ്ധതതി ആരംഭതിചത്.  ആറ് 
കകാര്്പെകറഷനകളതിലുള്ള 811 കെരതികള് ഈ 
പദ്ധതതിയതിൽ  ഉള്സ്പെടുന്നു.  2015 ജൂണതിൽ ഇന്ത്യാ 
ഗവണ്സമറെ് ആര്.എ.്വ. പദ്ധതതിസയ പ്രോന 
മ�തി ആവാെ് കയാജന (പ തി.എം.എ.്വ) 
പദ്ധതതിയുമായതി െംകയാജതി്പെ തിച തിട്ടുണ്്.  
ആര്.എ.്വ. പദ്ധതതിയതിൽ 2017 ആഗെ്റ്റ് 
31 വസര 123 വരീടുകള് പൂര്ത്തിയാക്തിയതിട്ടുണ്്.  
ആര്.എ.്വ. പദ്ധതതിയതിൽ നെ്പെ തിലാക്തിയ 
കപ്രാജക്ടുകസള െംബന്ധതിച വ തിവരം 
അനുബന്ം 6.3.15 -ൽ സകാടുത്തിരതിക്കുന്നു.

കക�ാവ തിഷ്കൃത പദ്ധതതിയായ െംകയാജതിത 
പാര്്പെ തിെ കെരതി വ തികെന പരതിപാെതി (ഐ.എച്.
എെ്.ഡതി.പ തി) നഗര പ്രകദശങ്ങളതിസല കെരതികളുസെ 
പൂര്ണ് വ തികെനമാണ് ലക്ഷത്യമതിടുന്നത്.  45 നഗര 
തകദ്ശ ഭരണ സ്ാപനങ്ങളതിൽ ഐ.എച്.എെ്.
ഡതി.പ തി പദ്ധതതി നെ്പെ തിലാക്കുന്നു.  ഈ പദ്ധതതിയുസെ 
നതിര്വ്വഹണം െംസ്ാനതല കനാഡൽ 
ഏജന്െതിയായ കുടുംബശ്രരീയാണ് നെത്ന്നത്.  
കൂത്പറ്്, തലകശ്രതി, മലപ്പുറം എന്നരീ മൂന്ന് 
തകദ്ശ ഭരണ സ്ാപനങ്ങളതിൽ ഈ പദ്ധതതി 
പൂര്ത്തിയായതിട്ടുണ്്.  സമാത്ം പദ്ധതതി സെലവ് 
273.32 കകാെതി രൂപയും സെലവെതിചത് 169.37 
കകാെതി രൂപ, അതായത്  62 ശതമാനവമാണ്.

സജ.എന്.എന്.യു.ആര്.എം പദ്ധതതിയുസെ 
ഉപദൗതത്യമായ നഗരത്തിസല പാവസ്പെട്ടവര്ക്്  
അെതിസ്ാന കെവനങ്ങള് (ബ തി.എെ്.യു.പ തി) 
പദ്ധതതിയതിലൂസെ നഗരത്തിസല പാവസ്പെട്ടവര്ക്്  
താമെ ൌകരത്യം, അെതിസ്ാന കെവനങ്ങള്, 
നഗരത്തിസല പാവസ്പെട്ടവര്ക്കുപകരതിക്കുന്ന 
മറ്റു അെതിസ്ാന ൌകരത്യങ്ങള് എന്നതിവ 
നൽകതിസക്ാണ്് കെരതികളുസെ െമഗ് 

വ തികെനമാണ് ഉകദ്ശതിക്കുന്നത്.  ബ തി.എെ്.
യു.പ തി പദ്ധതതിയതിൽ െംസ്ാനത്് നതിന്നും 
തതിരുവനന്പുരം, സകാച തി, കകാര്്പെകറഷനകസള 
സതരസഞ്ഞടുത്തിട്ടുണ്്.  സമാത്ം പദ്ധതതി 
അെങ്ൽ 343.67 കകാെതി രൂപയും പദ്ധതതിക്ായതി 
സെലവായത് 226.13 കകാെതി രൂപയുമാണ് 
(66ശതമാനം).  ഐ.എച്.എെ്.ഡതി.പ തി, 
ബ തി.എെ്.യു.പ തി  പദ്ധതതികള് 2017 മുതൽ  
നതിര്ത്ലാക്തിയതിട്ടുണ്്.  ഐ.എച്.എെ്.ഡതി.പ തി 
പദ്ധതതിയതിൽ 31.08.2017 വസര 8718 വരീടുകള് 
നതിര്മ്ാണം പൂര്ത്തിയാക്കുകയും 10,819 വരീടുകള് 
നവരീകരതിക്കുകയും സെയ്ത.  ബ തി.എെ്.യു.പ തി 
പദ്ധതതിയതിൽ 18004 വരീടുകള് നതിര്മ്തിക്കുകയും 809 
വരീടുകള് നവരീകരതിക്കുകയും സെയ്ത.  ഐ.എച്.
എെ്.ഡതി.പ തി, ബ തി.എെ്.യു.പ തി പദ്ധതതികളുസെ 
ഭൗതതിക കനട്ടങ്ങസള  െംബന്ധതിച വ തിവരങ്ങള് 
അനുബന്ം 6.3.16 -ൽ സകാടുത്തിരതിക്കുന്നു.
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ഹരഥിത കേരളത്ഥികലക്്

ഭൂതലത്തടിടറെ െരടിവ്, നരീര്ൊൽ സാ�ത, നരീടരാഴുക്്, ഇെക്ടിടെയുള്ള മഴ, വറ്ാത്ത 
അരുവടികള്, നദടികള് എന്നടിവ സംസ്ാനടത്ത വൃത്തടിയുള്ള പരടിസ്ടിതടി കമഖലയായടി 
നടിലനടിര്ത്താന് സഹായടിക്കുന്നു. ശുെടിത്വ കമഖലയടിൽ സംസ്ാനം നെത്തടിയടിട്ള്ള 
ഫലപ്ദമായ ഇെടപെലുകളും കനട്ങ്ങളും ഈ കനട്ങ്ങടള കൂടുതൽ ഫലപ്ദമാക്ടിയടിട്ണ്. 
മനുഷ്യ വര്ഗ്ഗത്തടിടറെ അന്സ്് നടിലനടിര്തുന്നതടിന് കവണടിയുള്ള ജനകരീയ 
മുകന്നറ്ങ്ങളുടെ ഫലമായടി കതാട്ടികവല ഏന്ന മനുഷ്യത്വരഹടിതമായ ശുെരീകരണരരീതടി 
പൂര്ണ്ണമായും നടിര്ത്തലാക്ടിയ രാജ്യടത്ത ആദ്യ സംസ്ാനമാണ് കകരളം.  കൂൊടത 
രാജ്യടത്ത മൂന്ന് ടവളടിയടിെ വ ടിസര്ജന രഹടിത സംസ്ാനങ്ങളടിൽ ഒന്നാണ് കകരളം. 
ശുെടിത്വത്തടിടറെ പ്ാഥമടിക ലക്ഷ്യം നകവരടിച ടിട്ടണങ്ടിലും, വ ടിവ ടിധങ്ങളായ ദ്വ ടിതരീയ 
പ്ശ്നങ്ങള് കകരളത്തടിടല ശുെടിത്വ സ്ടിതടിടയ വളടര കദാഷകരമായടി ബാധടിക്കുന്നു.  
പുറം തള്ളടപ്ടുന്ന ഖര-ദ്രവ മാല ടിന്യത്തടിടറെ ബാഹുല്യം, ഭൂഗര്ഭ ജലത്തടിൽ കക്കൂസ് 
മാല ടിന്യം കലരുന്നത്, വ്യവസായങ്ങള് പുറടപ്ടുവടിക്കുന്ന മാനടിന്യങ്ങള്, കറാഡുകള്ക്്   
ഉള്ടക്ാള്ളാന് കഴടിയുന്നതടിനും ഉപരടിയായ വാഹന ഗതാഗതം, രാസവളത്തടികറെയും 
കരീെനാശടിനടികളുടെയും വ ടികവെനരഹടിതമായ പ്കയാഗങ്ങള് എന്നടിവ സംസ്ാനത്തടിടറെ 
പാരടിസ്ടിതടിക ശുദ്ധടിടയ ഗുരുതരമായടി ബാധടിക്കുന്നു.

മയാല ഥിന്യ ഉത്പയാദനത്ഥിടറെ 
അവസ്ഥ

ഒരു പ്രകതത്യക സ്ലത്ം െമയത്ം 
ആവശത്യമതിലൊത്തം ഉപകയാഗശൂനത്യവമായ 
ഏത വെ്തക്കളയും, പദാര്ത്ഥങ്ങസളയും, 
അസലെങ്തിൽ ഉകപാൽ്പെന്നങ്ങസളയും മാല തിനത്യം 
എന്ന് നതിര്വെ തിക്ാവന്നതാണ്.  അപ്രകാരം 
പരതിഗണതിക്കുക്ാള്  കാര്ഷ തികാവശതിഷ്ങ്ങള്, 
ഭക്ഷത്യാവശതിഷ്ങ്ങള്, ഇലക്കട്രാണതിക് 
മാല തിനത്യങ്ങള്, ആശുപ്തി മാല തിനത്യങ്ങള്, 
വത്യാവൊയതിക മാല തിനത്യങ്ങള്, നഗര 
മാല തിനത്യങ്ങള് എന്നതിവയാണ് മാല തിനത്യ 
ഉറവ തിെങ്ങളതിൽ മുഖത്യമായും ഉള്സ്പെടുന്നത്. 

കാര്ഷടിക മാല ടിന്യങ്ങള്
ഇന്ത്യയതിസല കാര്ഷ തിക മാല തിനത്യങ്ങള് പ്രതതിവര്ഷം 
ഏകകദശം 620 ദശലക്ഷം െണ് ആസണന്നു 
കണക്ാക്സ്പെടുന്നു, അതതിൽ 43 ശതമാനവം 
മൃഗങ്ങളുസെ വ തിെര്ജ്ത്യവം അറവ മാല തിനത്യവമാണ് 
(െതിംഗ്, പ്രഭ 2017). കകരളം പ്രതതിവര്ഷം 99,198  
െണ് മൃഗങ്ങളുസെ മാംെവം 1,189,115 െണ് 
പക്ഷ തി മാംെവം ഉത്പാദതി്പെ തിക്കുക്ാള് 15,680 
യൂണതിറ്റുകളതിൽ നതിന്നായതി 38,100 െണ് അറവ 
മാല തിനത്യങ്ങളും സൃഷ് തിക്സ്പെടുന്നു. (ഇകക്ാസ്റാറ്റ്-
കകരള, 2014). 2,435 കകാെതിക്െകള്, 148 
കശാ്പെ് ശാലകള്, 685 ഇറച തിക്െകള്, 168 
കശാപ്പുശാലകയാെ് കെര്ന്നുള്ള ഇറച തിക്െകളും, 
കകാെതിയും മാംെവം ്കകാരത്യം സെയ്യുന്ന 
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53 അറവശാലകളും ഇതതിൽ ഉള്സ്പെടുന്നു. 
ഈ യൂണതിറ്റുകളതിൽ 75.30 ശതമാനവം 
യാസതാരുവ തിേ അനമതതിപ്വമതിലൊസത 
പ്രവര്ത്തിക്കുന്നവയാണ്.  അതതിൽ 809 
യൂണതിറ്റുകള്ക്് മാല തിനത്യ നതിര്മ്ാര്ജ്നത്തിനള്ള 
ൌകരത്യമതിലൊത്വയുമാണ്. 490 യൂണതിറ്റുകള് 
തറന്നകുെതികളതിലും 4,104 യൂണതിറ്റുകള് അെഞ്ഞ 
കുെതികളതിലും മാല തിനത്യം നതിര്മ്ാര്ജ്നം സെയ്യുന്നു.  
മറ്റു മാല തിനത്യ െംസ്കരണ ൌകരത്യങ്ങള്  
ഉപകയാഗസ്പെടുത്ന്നുണ്് എന്ന് 8,700 
യൂണതിറ്റുകള് അവകാശസ്പെടുന്നുസണ്ങ്തിലും 
ഇവസയ മാല തിനത്യ നതിര്മ്ാര്ജ്ന 
ൌകരത്യങ്ങസളാന്നുമതിലൊത് യൂണതിറ്റുകളായതി 
തസന്ന പരതിഗണതിക്ാവന്നതാണ്. നതിലവ തിൽ 
666 യൂണതിറ്റുകള്ക്് മാ്മാണ് മാല തിനത്യ 
നതിര്മ്ാര്ജ്ന െംസ്ക്കരണ ശാലകളുള്ളത്.

ആശുപ്ടി മാല ടിന്യങ്ങള്
ഇന്ത്യയതിൽ ആകരാഗത്യെംരക്ഷണ 
സ്ാപനങ്ങള് ഏറ്റവം കൂടുതലുള്ളത് (27 
ശതമാനം) കകരളത്തിലാണ്. കകരളത്തിസല 
ആശുപ്തികളതിസല സമാത്ം കതിെക്കളുസെ 
എണ്ം 113,530 ആണ്. അതതിൽ 43,273 
എണ്ം െര്ക്ാര് കമഖലയതിലും 2,740 എണ്ം 
െഹകരണ കമഖലയതിലും 67,517 എണ്ം 
െത്വകാരത്യ കമഖലയതിലുമാണ് (െതി.പ തി.െതി.
ബ തി, 2011). ഓകരാ കതിെക്യതിലും ഓകരാ 
ദതിവെവം ഏകകദശം 1.5 കതി.ഗ്ാം മുതൽ 2 
കതി.ഗ്ാം വസര ഖരമാല തിനത്യങ്ങളും 450 ല തിറ്റര് 
ദവമാല തിനത്യങ്ങളും ഉത്പാദതി്പെ തിക്സ്പെടുന്നുസവന്ന് 
കണക്ാക്സ്പെടുന്നു. ഖരമാല തിനത്യത്തിൽ 85 
ശതമാനം  അപകെകരമലൊത്വയും, 10 
ശതമാനം  കരാഗവത്യാപന ൊദ്ധത്യതയുള്ളതം 
5 ശതമാനം  വ തിഷാംശം ഉള്ളവയുമാണ്. 
അതനെരതിച് െംസ്ാനസത് ആശുപ്തികളതിൽ 
പ്രതതിവര്ഷം ഏകകദശം 83,000 െണ് 
മാല തിനത്യങ്ങള് ഉത്പാദതി്പെ തിക്സ്പെടുന്നുസണ്ന്നാണ് 
കണക്ാക്കുന്നത്. ഇതതിൽ പ്രതതിവര്ഷം ഏകകദശം 
12,500 െണ് കരാഗവത്യാപന ൊദ്ധത്യതയുള്ളകതാ 
വ തിഷാംശമുള്ളകതാ ആയ ബകയാസമഡതിക്ൽ 
മാല തിനത്യമാണ് (രവരീണ, 2012). െംസ്ാനത്് 
ഉത്പാദതി്പെ തിക്കുന്ന ആശുപ്തി മാല തിനത്യത്തിസറെ 
ഏതാണ്് 90 ശതമാനവം ്കകാരത്യം സെയ്യുന്നത് 
ഇന്ത്യന് സമഡതിക്ൽ അകൊെതികയഷന് 
സ്ാപ തിച  ഇകമജ് എന്ന സ്ാപനമാണ്. 
 

അപകെകരമായ വ്യവസായ 
മാല ടിന്യങ്ങള്
ദ്രുതഗതതിയതിലുള്ള വത്യവൊയവൽക്രണം 
വത്യവൊയ കമഖലയതിൽ വന്കതാതതിലുള്ള 
ഖര ദവ മാല തിനത്യങ്ങളുസെ ഉത്പാദനത്തിന 
കാരണമായതിട്ടുണ്്. മല തിനരീകരണ നതിയ�ണ 
നെപെതികള് പാല തികക്ണ്താസണങ്തിലും, അത് 
സെയ്ാസത മാല തിനത്യങ്ങള് െംസ്ക്കരതിക്ാസത 
ഭൂമതിയതിൽ കുന്നുകൂട്ടുകകയാ ജലാശയങ്ങളതികലയ്ക് 
ഒഴുക്തിവ തിടുകകയാ സെയ്യുന്ന സ്തിതതിയാണ് 
സപാതസവ നതിലവ തിലുള്ളത്. ഇത് പരതിസ്തിതതി 
മല തിനരീകരണത്തിനം ഗുരുതരമായ 
ആകരാഗത്യ പ്രശ്നങ്ങള്ക്കും കാരണമാകുന്നു. 
ഇന്ത്യയതിൽ ഉത്പാദതി്പെ തിക്കുന്ന 10 മുതൽ 
15 ശതമാനം വസരയുള്ള വത്യാവൊയതിക 
മാല തിനത്യങ്ങളും (പ്രതതിവര്ഷം 4.43 ദശലക്ഷം 
െണ്) അപകെകാരതികളാണ്.  അതതിസറെ 
വാര്ഷ തിക വര്ദ്ധനവ് 2 മുതൽ 5 ശതമാനം 
വസരയാണ് (ഇ.എ.ഐ, 2010). 542 
വത്യാവൊയതിക യൂണതിറ്റുകളതിൽ  നതിന്നും 
പ്രതതിവര്ഷം 71,058 െണ് അപകെകരമായ 
മാല തിനത്യം കകരളത്തിൽ ഉത്പാദതി്പെ തിക്സ്പെടുന്നു. 
അപകെകരമായ മാല തിനത്യ ഉത്പാദനത്തിസറെ 
71 ശതമാനം ഭൗകമാപരതിതലത്തിൽ 
നതിര്മാര്ജനം സെയ്ാവന്നതം, 24 ശതമാനം 
പുനരുൽ്പൊദതി്പെ തിക്ാവന്നതം 0.3 ശതമാനം 
െംസ്ക്കരതിക്ാവന്നതമാണ് (ഖന്നയും 
മറ്റുള്ളവരും, 2009, രത്ാകര്, േര്കമ്�, 2012). 
കകരളത്തിസല അപകെകരമായ മാല തിനത്യ 
ഉത്പാദനത്തിസറെ 64 ശതമാനം എറണാകുളം 
ജതിലെയതിലും 26 ശതമാനം സകാലെം ജതിലെയതിലും 4 
ശതമാനം തതിരുവനന്പുരം ജതിലെയതിലുമാണ്. 
എറണാകുളത്് ഒരു സപാതെംസ്ക്കരണ െംഭരണ 
നതിര്മ്ാര്ജ്ന ൌകരത്യം (െ തി.എെ്.ഡതി.എഫ്) 
സ്ാപ തിക്കുന്നതതിനള്ള നെപെതി ആരംഭച തിട്ടുണ്്. 17 
യൂണതിറ്റുകള്ക്് െത്വന്മായതി െ തി.എെ്.ഡതി.എഫ് 
ഉണ്്. െംസ്ാനത്് യഥാക്രമം  പ്രതതിവര്ഷം 
250 െണ്ം 1,500 െണ്ം പ്രവര്ത്ന കശഷ തിയുള്ള 
ഓകരാ സപാത െംസ്ക്കരണ െംവ തിോനങ്ങള് 
നതിലവ തിലുണ്്.  (കകരള സംസ്ാന മല ടിനരീകരണ നടിയ�ണ 

കബാര്ഡ്്, 2010). 

പ്രതതിവര്ഷം 1.85 ദശലക്ഷം െണ് 
ഇലക്കട്രാണതിക് മാല തിനത്യം ഉത്പാദതി്പെ തിക്കുന്ന 
ഇന്ത്യയ്ക്കു് കലാകത്് കൂടുതൽ ഇലക്കട്രാണതിക് 
മാല തിനത്യം ഉത്പാദതി്പെ തിക്കുന്ന രാജത്യങ്ങളതിൽ 
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അദ്ധ്യായം 7, ഹരിത കേരളത്ികേക്ക്

അഞ്ാമസത് സ്ാനമാണുള്ളത്. 2020 
ഓസെ ഇന്ത്യയതിസല ഇലക്കട്രാണതിക് 
മാല തിനത്യത്തിസറെ ഉല്ാദനം പ്രതതിവര്ഷം 5.2 
ദശലക്ഷം ആകുസമന്ന് കണക്ാക്സ്പെടുന്നു. 
ഇന്ത്യയുസെ ഇലക്കട്രാണതിക് മാല തിനത്യത്തിസറെ 
95 ശതമാനവം വരുന്നത് അെംഘെതിത 
കമഖലയതിൽ നതിന്നാണ്. ഇന്ത്യയതിസല 
സമാ്ബൽ കഫാണ് ഉപകയാക്താക്ളുസെ 
എണ്ം 2016 -ൽ 1.1 ശതകകാെതിയാണ്. ഇത് 
അകമരതിക്കയക്ാളും നാലുമെങ്ങ് കൂടുതലാണ്. 
57 ദശലക്ഷം കംപ്യൂട്ടറുകളുസെ ഉപകയാഗവം മറ്റ് 
അനബന്ധ ഉപകരണങ്ങളുസെയും ഉപകഭാക്തൃ 
ഇലക്കട്രാണതിസൈതിസറെയും ആേതികത്യവം ഉണ്്. 
വര്ഷം കതാറും ഏതാണ്് നാലു ശതമാനം 
ഇലക്കട്രാണതിക് മാല തിനത്യം ഇന്ത്യയതിലുണ്ാകുന്നു 
എന്ന് കണക്ാക്കുന്നു.  (അഗര്വാള്, കഘാഷ് 
2016, കഘാഷ് 2017) അകൊെതികയറ്റഡ്  കെ്ര് 
ഓഫ് സകാകമെ്െ് ആന്ഡ് ഇന്ഡെ്ട്രതി ഓഫ് 
ഇന്ഡത്യ-സക.പ തി.എം.ജതി (അകൊെം-സക.
പ തി.എം.ജതി) പഠനം സൂെ തി്പെ തിക്കുന്നത് ഇന്ത്യയതിൽ 
ഉത്പാദതി്പെ തിക്കുന്ന സമാത്ം ഇ-മാല തിനത്യത്തിൽ 
70 ശതമാനം ക്്യൂട്ടറുകളും 12 ശതമാനം 
സെല തികമ്്യൂണതികക്ഷന് ഉപകരണങ്ങളും 
െംഭാവന സെയ്യുന്നുസവന്നാണ്. കകരളത്തിസല 
ഇലക്കട്രാണതിക് മാല തിനത്യത്തിസറെ 
ഉത്പാദനസത്ക്കുറതിച് വത്യക്തമായ 
കണക്കുകള് ലഭത്യമലെ. കകരളത്തിൽ 32.6 
ശതമാനം കുടുംബങ്ങളും സമാ്ബൽ 
കഫാണുകളും ലാറെ്  കഫാണുകളും ഉള്ളവരും 
20.4 ശതമാനം ക്്യൂട്ടര് ഉള്ളവരുമാണ്.  
ഇത് കദശരീയ ശരാശരതിയായ യഥാക്രമം 11.7 
ശതമാനം  18.7 ശതമാനം എന്നതതിസനക്ാള് 
കൂടുതലാണ്.  ഇലക്കട്രാണതിക് മാല തിനത്യസമന്നത് 
കകരളത്തിസല ഒരു പ്രോന ഖര മാല തിനത്യ 
ഉറവ തിെമായതി മാറതിയതിരതിക്കുന്നു. കകരളത്തിൽ 
ഉല്ാദതി്പെ തിക്കുന്ന ഇലക്കട്രാണതിക് മാല തിനത്യത്തിൽ 
പലതം പുനരുത്്പൊദതി്പെ തിക്ാവന്നവയാണ്. 
ഇത് എളു്പെമാക്ാന്, പ്രതതിവര്ഷ 
438,086 െണ് ഇ-മാല തിനത്യം, അതായത് 
സമാത്ം ഉത്പാദനത്തിസറെ 24 
ശതമാനം, ശാെ്്രീയമായതി ്കകാരത്യം 
സെയ്യുന്നതതിനായതി 178 വ തികയാജതി്പെ തിക്കുന്ന/ 
പുനരുത്പാദതി്പെ തിക്കുന്ന അംഗരീകൃത ഏജന്െതികസള 
പട്ടതികസ്പെടുത്തിയതിട്ടുണ്്.  ഇത് സൂെ തി്പെ തിക്കുന്നത്  
അെംഘെതിത കമഖലയതിസല ഇലക്കട്രാണതിക് 
മാല തിനത്യത്തിസറെ ഭൂരതിഭാഗവം അശാെ്്രീയമായതി 
്കകാരത്യം സെയ്യുന്നു എന്നാണ്. കകരളത്തിൽ 
ഇലക്കട്രാണതിക് മാല തിനത്യം ്കകാരത്യം 

സെയ്യുന്നതതിനായുള്ള െംസ്ക്കരണ ശാലയതിലെ. 
ആയതതിനാൽ മാല തിനത്യങ്ങള് അേതികവം 
അശാെ്്രീയമായ രരീതതിയതിൽ മറവ 
സെയ്യുന്നതതികനാ, പുനരുപകയാഗതിക്കുന്നതതികനാ, 
പുനെംക്രമണം സെയ്യുന്നതതികനാ ആയതി  
അെംഘെതിത വ തിപണതിയതികലക്് കപാകുന്ന 
സ്തിതതിയാണുള്ളത് (പകട്ടൽ, ബാലെ�ന്, 2016).
 

നഗരപ്കദശങ്ങളടിടല 
ഖരമാലടിന്യം
ഇന്ത്യയതിൽ ഇക്പൊള്, ഗാര്ഹതിക സ്ാപന, 
വാണതിജത്യ, കമഖലകളതിലായതി പ്രതതിദതിനം 130,000 
െണ് (പ്രതതിവര്ഷം 47.5 ദശലക്ഷം െണ്) നഗര 
ഖരമാല തിനത്യം ഉത്പാദതിക്സ്പെടുന്നുണ്് (െതി.
പ തി.െതി.ബ തി, 2012).  കദശരീയ വരുമാനത്തിൽ 
ഒരു ശതമാനം വര്ദ്ധനവ് ഉണ്ാകുക്ാള് 
നഗര ഖരമാല തിനത്യം 0.7 ശതമാനം കണ്് 
വര്ദ്ധതിക്കുന്നുസവന്നാണ് പഠനങ്ങള് 
സൂെ തി്പെ തിക്കുന്നത്.  2001 മുതൽ ഒരു 
ദശകത്തികലസറയായതി രാജത്യസത് നഗര 
ഖരമാല തിനത്യത്തിസറെ ഉത്പാദനത്തിൽ 
294 മെങ്ങ് വര്ദ്ധനയുണ്ായതിട്ടുസണ്ന്ന് 
59 നഗരങ്ങളതിൽ നെത്തിയ പഠനങ്ങള് 
സൂെ തി്പെ തിക്കുന്നു (കജാഷ തി, അഹമ്ദ്, 2016).  
നഗര ഖരമാല തിനത്യത്തിസറെ 51 ശതമാനവം 
വളമാക്തി മാറ്റാവന്നവയും 18 ശതമാനം 
പുനരുപകയാഗതിക്ാവന്നവയും 31 ശതമാനം 
നതിഷ്പ്രകയാജനകരവമാസണന്ന് ഈ പഠനം 
സൂെ തി്പെ തിക്കുന്നു.  പുനരുപകയാഗതിക്കുന്നവയതിൽ 
6  ശതമാനം കെലാസും 3 ശതമാനം 
തണതിത്രങ്ങളും 1 ശതമാനം തകലും 4 ശതമാനം 
ലൈാസ്റതിക്കുകളും 2 ശതമാനം കലാഹങ്ങളും  2 
ശതമാനം ്ാസ്് പദാര്ത്ഥങ്ങളുമാണ്.  നഗര 
ഖരമാല തിനത്യത്തിൽ 47 ശതമാനം ഈര്്പെം  
അെങ്ങതിയതിരതിക്കുന്നു. ഇതതിസറെ ശരാശരതി കകലാറതി 
മൂലത്യസമന്നത് കതികലാഗ്ാമതിന് 1,751 കകലാറതി 
മാ്വമാണ് (െതി.പ തി.െതി.െതി, 2013).  കലാക 
ബാങ്തിസറെ സതകക് ഏഷത്യന് ജല-ശുെ തിതത്വ 
കപ്രാജക്െതിസറെ  ആഭതിമുഖത്യത്തിൽ നെത്തിയ 
ഖരമാല തിനത്യ നതിര്മ്ാര്ജ്നസത്ക്കുറതിച്ചുള്ള 
െമഗ് കമഖലാ അവസ്ാ പഠനം അനെരതിച് 
ഖര മാല തിനത്യത്തിസറെ പ്രതതിശരീര്ഷ ഉത്പാദനം 
വല തിയ നഗരങ്ങളതിൽ പ്രതതിദതിനം 400 
ഗ്ാമും മുനതിെതി്പൊല തിറ്റതികളതിൽ 300 ഗ്ാമും 
ഗ്ാമ പ്രകദശങ്ങളതിൽ 200 ഗ്ാമുമാസണന്ന് 
കണക്ാക്തിയതിട്ടുണ്് (എെ്.ഇ.യു.
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എഫ്, 2006).  െംസ്ാനസത് വല തിയ 
നഗരങ്ങളതിൽ നെത്തിയതിട്ടുള്ള വ തിശദമായ 
പഠനങ്ങള് സൂെ തി്പെ തിക്കുന്നത് െംസ്ാനസത് 
നഗരപ്രകദശങ്ങളതിസല  മാല തിനത്യ ഉത്പാദനം കമൽ 
സൂെ തി്പെ തിച കണക്കുകസള അകപക്ഷ തിച് ഏകകദശം 
17.5 ശതമാനം കൂടുതസലന്നാണ് (വര്മ്, 2014).  
അതതിന് പ്രകാരമുള്ള കകരളത്തിസല ഖരമാല തിനത്യ 
ഉത്പാദനം പട്ഥിേ 7.1 -ൽ സകാടുത്തിരതിക്കുന്നു.  
കകരളത്തിൽ വര്ഷം കതാറും 3.7 ദശലക്ഷം െണ് 
നഗര ഖരമാല തിനത്യം ഉത്പാദതി്പെ തിക്കുന്നു. 

കകരളത്തിൽ ഏകകദശം 50 ശതമാനം 
ഖരമാല തിനത്യങ്ങളും  ഉത്പാദതിക്സ്പെടുന്നത്  
വരീടുകളതിലാസണന്നാണ് വ തിവ തിേ പഠനങ്ങള് 
സൂെ തി്പെ തിക്കുന്നത്. മാല തിനത്യത്തിസറെ ഏതാണ്് 
83 ശതമാനവം നതിശ് തിത ക്ാതസ്സുകളതിൽ 

നതിന്നുതസന്ന ഉത്പാദതിക്സ്പെട്ടതായതി (ചഥിത്ം 
7.1) സൂെ തി്പെ തിക്കുന്നു.  കംകപാെ്റ്റ് സെയ്ാവന്ന, 
അഴുകുന്ന തരത്തിലുള്ള മാല തിനത്യമാണ് 
ഉത്പാദതി്പെ തിക്സ്പെടുന്ന മാല തിനത്യത്തിലേതികവം.  
നഗരങ്ങളുസെ വലു്പെ വത്യതത്യാെമനെരതിച് ഇതതിൽ 
സെറതിയ മാറ്റങ്ങളും കാണാം (ചഥിത്ം 7. 2, 
 7.3).  മാല തിനത്യത്തിസല ഈര്്പെം 55 മുതൽ 70 
ശതമാനം വസരയും ശരാശരതി കകലാറതി മൂലത്യം 
ഒരു കതികലാഗ്ാമതിന്  ഏകകദശം 1,700 കതികലാ 
കകലാറതി എന്ന നതിരക്തിലുമാണ്.  അഴുകുന്ന 
മാല തിനത്യത്തിസറെ മുഖത്യപങ്കും ഭക്ഷത്യവശതിഷ്ങ്ങളാണ്. 
ഏഷത്യന് രാജത്യങ്ങളതിൽ ഭക്ഷത്യവശതിഷ്ങ്ങളുസെ 
വര്ദ്ധന 2005-2025 കാലഘട്ടത്തിൽ 
ഏകകദശം 44 ശതമാനം വസരയാകുസമന്നാണ്  
പ്രതരീക്ഷ തിക്സ്പെടുന്നത്.  അതായത്   2005-ൽ 278 
ദശലക്ഷം െണ് ഉത്പാദനം ഉണ്ായതിരുന്നത് 2025 

പട്ഥിേ 7.1
കേരളത്ഥിടല ഖരമയാല ഥിന്യ ഉത്പയാദനം

കമഖല ജനസംഖ്യ (2011)
നഗര ഖരമയാല ഥിന്യത്ഥിടറെ 

പ്തഥിശീർഷ ഉത്പയാദനം 
(ഓകരയാ ദഥിവസടത്യം ഗ്യാം 

േണക്ഥിൽ)

ടമയാത്ം ഖരമയാല ഥിന്യ 
ഉത്പയാദനം (പ്തഥിദഥിനം 

െണ് േണക്ഥിൽ)

കകാര്്പെകറഷനകള് 3,011,629 470 1,415
മുനതിെതി്പൊല തിറ്റതികള് 12,923,297 350 4,523
ഗ്ാമ പഞ്ായത്കള് 17,471,135 235 4,106
ആസക 33,406,061 10,044

  അവലംബം: വര്മ്, 2013, 2014     

ചഥിത്ം 7.1
നഗരമയാലഥിന്യ ഉൽപയാദനത്ഥിടറെ ഉറവഥിെങ്ങള് 

ഗാര്ഹതികം, 
50.1

വാണതിജത്യകക�ങ്ങള് , 9.9

കഹാട്ടലുകള് , ലഘു 
ഭക്ഷണശാലകള് , 7.8

സതരുവതിസല െപ്പു 
െവറുകള് , 12.2

കക്ാളങ്ങള് , 5.6

നതിര്മ്ാണ കമഖല, 5.1

സ്ാപനങ്ങള് , െ്കൂളുക
ള് , ഓഫരീസുകള് , 4.4

ആശുപ്തി 
(നഗരമാലതിനത്യം 

മാ്ം), 2.7 വതിവാഹഹാളുകള് , 1.1

അറവശാലകള്, 1.1

ഗാര്ഹതികം

വാണതിജത്യകക�ങ്ങള്

കഹാട്ടലുകള് , ലഘു ഭക്ഷണശാലകള്

സതരുവതിസല െപ്പു െവറുകള്

കക്ാളങ്ങള്

നതിര്മ്ാണ കമഖല

സ്ാപനങ്ങള് , െ്കൂളുകള് , ഓഫരീസുകള്

ആശുപ്തി (നഗരമാലതിനത്യം മാ്ം)

വതിവാഹഹാളുകള്

അറവശാലകള്
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ചഥിത്ം 7.3
ടചറഥിയ നഗര കേ�ങ്ങളഥിൽ ഉൽപയാദഥിപ്ഥിക്കുന് 

വഥിവഥിധ തരം നഗര ഖര മയാലഥിന്യങ്ങള്

വളമാക്തി 
മാറ്റാവന്നവ, 81.6

കപ്പെര് , 3.8

നതിര്ജ്രീവമായവ, ൊരം,
 മണ്്, 6.7

ലൈാസ്റതിക്, 3.4

റബ്ബര് , തകൽ , തണതിത്
രങ്ങള് , 1.8

്ാസ്്, 1 കലാഹങ്ങള് , 0.9 ഗാര്ഹതികമായ 
അപകെകരമായവ, 0.8

വളമാക്തി മാറ്റാവന്നവ

കപ്പെര്

നതിര്ജ്രീവമായവ, ൊരം, മണ്്

ലൈാസ്റതിക്

റബ്ബര് , തകൽ , തണതിത്രങ്ങള്

്ാസ്്

കലാഹങ്ങള്

ഗാര്ഹതികമായ അപകെകരമായവ

           

ചഥിത്ം 7.2
പ്ധയാന നഗര കേ�ങ്ങളഥിൽ ഉൽപയാദഥിപ്ഥിക്കുന് വഥിവഥിധ തരം 

നഗര ഖര മയാലഥിന്യങ്ങള് 

വളമാക്തി 
മാറ്റാവന്നവ, 81.6

കപ്പെര് , 3.8

നതിര്ജ്രീവമായവ, ൊരം,
 മണ്്, 6.7

ലൈാസ്റതിക്, 3.4

റബ്ബര് , തകൽ , തണതിത്
രങ്ങള് , 1.8

്ാസ്്, 1 കലാഹങ്ങള് , 0.9 ഗാര്ഹതികമായ 
അപകെകരമായവ, 0.8

വളമാക്തി മാറ്റാവന്നവ

കപ്പെര്

നതിര്ജ്രീവമായവ, ൊരം, മണ്്

ലൈാസ്റതിക്

റബ്ബര് , തകൽ , തണതിത്രങ്ങള്

്ാസ്്

കലാഹങ്ങള്

ഗാര്ഹതികമായ അപകെകരമായവ

           

ആകുക്ാള് 416 ദശലക്ഷം െണ് ആകുസമന്ന് 
പ്രവെ തിക്സ്പെടുന്നു.  ഇതതിസറെ ഫലമായതി 
മരീസഥയ്ന് (CH4) വാതകത്തിസറെ ബഹതിര്ഗമനം 
34 ദശലക്ഷത്തിൽ നതിന്ന് 48 ദശലക്ഷം െണ് 
ആയതി വര്ദ്ധതിക്കുസമന്നും പ്രതരീക്ഷ തിക്കുന്നു (കടിരണും 

മറ്റുള്ളവരും, 2014).

 

കക്കൂസ് മാല ടിന്യവം അജരീര്ണ്ണ 
അവശടിഷ്ങ്ങളും
കതിണറും ശൗൊലയവം ഉള്സ്പെടുന്ന വരീടുകളും, 
ചുറ്റതിനം പുരയതിെവം എന്ന രരീതതിയതിലുള്ള 
ആവാെവത്യവസ്യാണ് കകരളത്തിൽ സപാതസവ 
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സാമ്പത്തിക അവല�ാകനം 2017, ലകരള സംസ്ാന ആസൂത്രണ ല�ാര്ഡ്  

കാണസ്പെടുന്നത്. സവള്ളസമാെതിച് വൃത്തിയാക്കുന്ന  
ശൗൊലയങ്ങള് സപാതസവ സെപ്റ്റതിക് 
ൊങ്കുമാകയാ ഒറ്റ അസലെങ്തിൽ ഇരട്ട കക്കൂെ് 
കുെതിയുമാകയാ ബന്ധസ്പെടുത്തിയതിട്ടുള്ളതമാണ്.  
കകരളത്തിസല 78 ശതമാനം കുടുംബങ്ങളും കക്കൂെ് 
മാല തിനത്യം അവരുസെ പരതിെരത്തസന്നയുള്ള 
െംഭരണതികളതിൽ സകട്ടതി നതിര്ത്ന്ന ഉറവ തിെ-
ശുെ തിതത്വ  െംവ തിോനമാണ് െത്വരീകരതിച തിട്ടുള്ളത്.  
2012 -സല നാഷണൽ ൊ് തിള് െര്സവ്വയുസെ 
69-ാമത് റൗണ്് പഠനങ്ങള് പ്രകാരം 
കകരളത്തിസല ഗ്ാമങ്ങളതിൽ 97 ശതമാനവം 
നഗരങ്ങളതിൽ 99 ശതമാനവം കുടുംബങ്ങള് 
സമചസ്പെട്ട ശൗൊലയ ൌകരത്യങ്ങള് 
ഉള്ളവരാണ്.  എന്നാൽ കദശരീയ ശരാശരതി 
യഥാക്രമം 39 ശതമാനവം 90 ശതമാവം 
മാ്മാണ്. കകരളത്തിസല ശൗൊലയ 
ൌകരത്യങ്ങസളക്കുറതിച്ചുള്ള വ തിശദവ തിവരങ്ങള് 
പട്ഥിേ 7.2 -ൽ നൽകതിയതിരതിക്കുന്നു (സെന്െെ് 
2011).  ഇക്പൊള് കകരളം പൂര്ണ്മായും 
സവളതിയതിെ മലവ തിെര്ജ്നം ഒെതിവാക്തിയതം 
എലൊ വരീടുകളതിലും ശൗൊലയങ്ങള് ഉള്ള 
െംസ്ാനമാണ്. എന്നാൽ ഉറവ തിെ ശുെ തിതത്വ 
െംവ തിോനം ആശ്രയതിക്കുന്നത് മൂലം സെപ്റ്റതിക് 
ൊങ്കുകളതിലും കക്കൂെ് കുെതികളതിലും ആയതി  
ഉത്പാദതി്പെ തിക്സ്പെടുന്ന കക്കൂെ് മാല തിനത്യം 
െംഭരതിക്സ്പെട്ടുസവച തിരതിക്കുന്നു എന്ന പ്രശ്നം 
നതിലനതിൽക്കുന്നു.

കകരളത്തിസല കക്കൂെ് മാല തിനത്യ  ഉല്ാദനത്തിസറെ 
അവസ്യും പരതിപാലനവം ‘വര്മ് (2015-16)’ 

യുസെ പഠനങ്ങളതിൽ പരതികശാേതിക്സ്പെട്ടതിട്ടുണ്്.  
സെന്െെ് കരഖകള് പ്രകാരം കകരളത്തിൽ 
39.5 ലക്ഷം സെപ്റ്റതിക് ൊങ്കുകളും 23 ലക്ഷം 
കുെതി കക്കൂസുകളും ഉണ്്.  പസക്ഷ സെപ്റ്റതിക് 
ൊങ്കുകള് മതിക്വയും ശാെ്്രീയ മാനദണ്ങ്ങള് 
പാല തിച് നതിര്മ്തിചവയലെ.  സെപ്റ്റതിക് ൊങ്കുകളുസെ 
മാല തിനത്യ വാഹകകശഷ തി പ്രകദശസത് ഭൂപ്രകൃതതി, 
ഭൂമതിയുസെ ലഭത്യത, കുടുംബത്തിസറെ ൊ്ത്തിക 
സ്തിതതി എന്നതിവ അനെരതിച് വല തിയ കതാതതിൽ 
വത്യതത്യാെസ്പെട്ടതിരതിക്കുന്നു.  ൊോരണയായതി 
സെപ്റ്റതിക് ൊങ്തിസറെ  വലു്പെം വത്യക്തതിഗത 
വരീടുകളതിൽ ഒന്നു മുതൽ നാലുവസര  ഘനമരീറ്ററും, 
മറ്റ് സപാത ഇെങ്ങളതിലും അ്പൊര്ട്ട്സമന്റുകളതിലും  
10 മുതൽ 100 വസര  ഘനമരീറ്ററും ആയാണ് 
കണ്ടുവരുന്നത്. ൊോരണ ഗതതിയതിൽ 
സെപ്റ്റതിക് ൊങ്കുകള് കാല തിയാക്കുന്ന 
പ്രവര്ത്നങ്ങള് അതതിസറെ വത്യാപ് തി, ഉപകയാഗം, 
അവകബാേം എന്നതിവ അനെരതിച് 2-10 
വര്ഷത്തിസലാരതിക്ലാണ് നെന്നുവരുന്നത്.  
മല തിന ജല കുെതികള്  പൂര്ണ്മായതി നതിറഞ്ഞ്  
ഉപകയാഗശൂനത്യമാകുക്ാള് 10-20 
വര്ഷം കൂടുക്ാൊണ് ൊോരണയായതി 
കാല തിയാക്കുന്നത്.  മല തിന ജല കുെതികളുസെ അളവ് 
1-10 ഘനമരീറ്റര് വസര വത്യതത്യാെസ്പെട്ടതിരതിക്കുന്നു.  
സപാതസവ താെ്ന്ന പ്രകദശങ്ങളതിലും 
തരീരകദശങ്ങളതിലും ഉള്ള മാല തിനത്യ  കുെതികളുസെ 
ആെം ഉയര്ന്ന ഭൂഗര്ഭജല വ തിതാനം മൂലം 
ചുരുക്സ്പെട്ടതിട്ടുണ്്.  അത്രം കുെതികളതിൽ നതിന്ന് 
കുറഞ്ഞ കാലയളവകളതിൽ തസന്ന മാല തിനത്യം 
നരീക്ംസെകയ്ണ്തായതിട്ടുണ്്.  കകരളത്തിൽ 

പട്ഥിേ 7.2
കേരളത്ഥിടല വ ഥിവ ഥിധതരം ശുചഥിത്വ സൗേര്യങ്ങള്

നം. സൗേര്യങ്ങള് ഗ്യാമം നഗരം കേരളം ഇന്ത്യ
1 കുടുംബങ്ങളുസെ എണ്ം 4,095,674 3,620,696 7,716,370 167,826,730

2
്പ്പെ് െംവ തിോനമുള്ള 
െത്വ തിവകറജ് െംവ തിോനം (%)

9.9 14.3 12.0 11.9

3 സെപ്റ്റതിക് ൊങ്് (%) 44.6 56.7 50.3 22.2

4 കുെതി കക്സുകള്(%) 33.0 21.4 27.2 7.6

5 തറന്ന കുെതികള് (%) 1.0 0.4 0.7 1.8

6 തറന്ന ഓെകള്  (%) 4.7 4.5 4.6 0.5

7 സപാത കക്കൂസുകള് (%) 1.2 0.9 1.0 3.2

8
സവളതിയതിെ 
മലവ തിെര്ജ്നം (%)

5.6 1.7 3.8 49.8

      അവലംബം: ടസന്സസ്, 2011    
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ഓകരാ ദതിവെവം 7,966 ഘനമരീറ്റര് കക്കൂെ് 
മാല തിനത്യം സെപ്റ്റതിക് ൊങ്കുകളതിൽ നതികന്നാ 
മല തിന ജല കുെതികളതിൽ നതികന്നാ നതിര്മ്ാര്ജ്നം 
സെകയ്ണ്തായുണ്് (വര്മ് 2016).  കകരളത്തിസല 
14 ജതിലെകളതിൽ 6 ജതിലെകളതിസല നഗര 
പ്രകദശങ്ങളതിലാണ് (തതിരുവനന്പുരം, ആലപ്പുെ, 
എറണാകുളം, തൃശ്ശൂര്, കകാെതികക്ാെ്, കണ്ണൂര്) 
കക്കൂെ് മാല തിനത്യ നതിര്മ്ാര്ജ്നത്തിസറെ 70 
ശതമാനവം ആവശത്യമുള്ളത്. മറ്റു ജതിലെകളതിൽ 
ഗ്ാമപ്രകദശങ്ങളതിലാണ് നഗരങ്ങസള 
അകപക്ഷ തിച്, കൂടുതൽ മാല തിനത്യ  ഉല്ാദനം 
നെക്കുന്നത്.  ജതിലെ തതിരതിച്ചുള്ള മാല തിനത്യ ഉല്ാദന 
രരീതതി ചുവസെ  കെര്ക്കുന്നു.

മലടിനജല ഉല്ാദനം
സെപ്റ്റതിക് ൊങ്കുകളതിൽ കശഖരതിക്സ്പെടുന്ന 
കക്കൂെ് മാല തിനത്യത്തിനം മറ്റ് മാല തിനത്യങ്ങള്ക്കും    
പുറസമ അടുക്ളയതിൽ നതിന്നും കുളതിമുറതിയതിൽ 
നതിന്നും പുറകത്ക്് ഒഴുകുന്ന മല തിനജലവം  
മല തിനരീകരണത്തിന് കാരണമാകുന്നുണ്്.  
മൂന്ന് ഗ്ാമപഞ്ായത്കളതിലും രണ്് 
മുനതിെതി്പൊല തിറ്റതികളതിലും ഒരു കകാര്്പെകറഷനതിലും 
നെത്തിയ വ തിവരകശഖരണം സൂെ തി്പെ തിക്കുന്നത് 
പ്രതതിദതിനം നഗരപ്രകദശങ്ങളതിൽ 129 ല തിറ്ററും 
ഗ്ാമപ്രകദശങ്ങളതിൽ  127 ല തിറ്ററും മല തിനജലം 
പ്രതതിശരീര്ഷം ഉല്ാദതി്പെ തിക്സ്പെടുന്നുണ്് എന്നാണ്.  

ഇതതിൽ 60 ശതമാനവം പുനരുപകയാഗം 
സെയ്ാവന്നതാണ് (െതി.ഡബ്ള്യൂ.ആര്.ഡതി.എം., 
2011).  ഇതതിന് പ്രകാരം െംസ്ാനസത്  
മല തിനജല ഉല്ാദനം പ്രതതിദതിനം 4.3 ദശലക്ഷം 
ഘനമരീറ്ററാണ്.  ഇതതിൽ പുനരുപകയാഗം 
സെയ്ാന് കെതിയുന്ന മല തിനജലം പ്രതതിദതിനം 2.6 
ദശലക്ഷം ഘനമരീറ്ററാണ്. കകരളത്തിൽ നഗര/
ഗ്ാമപ്രകദശങ്ങളതിസല ജനെംഖത്യ ഏകകദശം 
തലത്യമായതതിനാൽ പ്രതതിദതിനം മല തിനജല 
ഉല്ാദനം  നഗരങ്ങളതിലും ഗ്ാമങ്ങളതിലും 
ഏതാണ്് തലത്യമാണ്. കക്കൂെ് മാല തിനത്യത്തിസറെ  
ഉല്ാദനത്തിസലന്നകപാസല 6 ജതിലെകളതിസല 
നഗരജനെംഖത്യയാണ് ദതിനംപ്രതതിയുള്ള 
മല തിനജല ഉല്ാദനത്തിസറെ 66 ശതമാനഉം 
െംഭാവന സെയ്യുന്നത്.  ഉത്പാദതി്പെ തിക്സ്പെടുന്ന 
മല തിനജലത്തിസറെ 45 ശതമാനവം മാല തിനത്യ 
കുെതികളതികലക്കും, 25 ശതമാനം  ഓവൊല തികലക്കും, 
30 ശതമാനം  സപാതഇെങ്ങളതികലക്കും ആണ് 
ഒഴുക്തിവ തിടുന്നത് (ഹരതികുമാര്, 2015).

മലടിനരീകരണാവസ്
വ തിവ തിേതരം മാല തിനത്യങ്ങള്ക്കു പുറസമ 
വ തിഷമയ പദാര്ത്ഥങ്ങളുസെ പുറന്ള്ളലുകള് 
കകരളത്തിസറെ പരതിസ്തിതതിക ശുെ തിതത്വസത്യും 
ൌന്രത്യസത്യും ബാേതിക്കുകയും അതവെതി 
പരതിസ്തിതതിയുസെ െത്വാഭാവ തിക െത്വാംശരീകരണ 

ചഥിത്ം 7.4
 വഥിവഥിധ ജഥില്േളഥിടല േകൂസ് മയാലഥിന്യ ഉല്യാദനം (ഘന മീറ്റർ പ്തഥിദഥിനം)
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സാമ്പത്തിക അവല�ാകനം 2017, ലകരള സംസ്ാന ആസൂത്രണ ല�ാര്ഡ്  

കശഷ തിസയ കുറയ്ക്കുകയും സെയ്യുന്നുണ്്.  
പരതിസ്തിതതിയുസെ െത്വാംശരീകരണ കശഷ തിസകാണ്് 
അര്ത്ഥമാക്കുന്നത് പരതിസ്തിതതിയതികലക്് 
അതായത് ഒരു പ്രകദശസത് ജലം, മണ്്, 
അന്രരീക്ഷം, ്ജവപരതിസ്തിതതിക്്, പ്രകൃതതി 
വ തിഭവങ്ങളുസെ ഗുണകമന്സയ ബാേതിക്ാത് 
വ തിേത്തിൽ ഉള്സക്ാള്ളാന് ൊേതിക്കുന്ന 
മല തിനരീകരണം എന്നതാണ്.  ഇപ്രകാരം 
ജലത്തിസറെ െത്വാംശരീകരണ കശഷ തി എന്നത്  ആ 
ജലാശയത്തിന് ഹാനതികരമലൊത് രരീതതിയതിലും 
ജല ആവാെ വത്യവസ്യ്ക്  കദാഷകരമലൊത് 
രരീതതിയതിലും  ജലം ഉപകയാഗതിക്കുന്ന മനഷത്യര്ക്് 
കദാഷകരമലൊത് രരീതതിയതിലും  മാല തിനത്യങ്ങകളാ 
വ തിഷ പദാര്ത്ഥങ്ങകളാ ആഗരീരണം സെയ്ത് 
െത്വയം ശുെരീകരതിക്സ്പെടുന്നതതിനള്ള ജലത്തിസറെ 
കെതിവാണ്. അതകപാസലതസന്ന വായുവ തിസറെ 
കാരത്യത്തിൽ വത്യവസ്ാപ തിതമായ ഗുണകമന്സയ 
ബാേതിക്ാത് രരീതതിയതിൽ കലര്ത്സ്പെൊന്, 
വത്യാപ തി്പെ തിക്സ്പെൊന്, ആഗരീരണം സെയ്സ്പെൊന് 
കെതിയുന്ന പരമാവേതി മല തിന വായുവ തിസറെ 
അളവാണ്.  മണ്തിസറെ കാരത്യത്തിൽ അതതിസറെ 
ഉല്ാദനക്ഷമതകയ്കാ ഫലപുഷ്തകയ്കാ കദാഷം 
വരാത് രരീതതിയതിൽ  ഉള്സക്ാള്ളാന് കെതിയുന്ന 
മല തിനരീകരണകതാതാണ്.

മണ്ണ് മല ടിനരീകരണം
്വവ തിദ്ധത്യമാര്ന്ന പത്് തരം മണ്കളാൽ 
െമ്ഷ്മാണ് കകരളം. തത്വരതിതഗതതിയതിൽ 

ഉത്പാദനം വര്ദ്ധതി്പെ തിക്കുന്നതതിനകവണ്തിയുള്ള 
െമ്ര്ദ്ം മണ്തിസറെ ഗുണനതിലവാരം 
കുറയ്ക്കുന്നതതിനം മണ്തിസല മല തിനരീകരണകതാത് 
വര്ദ്ധതിക്കുന്നതതിനം കാരണമായതിട്ടുണ്്.  കെതിഞ്ഞ 
ഏതാനം വര്ഷങ്ങളായതി കകരളത്തിസല വളം 
ഉപകയാഗം ചഥിത്ം 7. 5 -ൽ നൽകതിയതിരതിക്കുന്നു 
(ഐ.പ തി.എന്.ഐ 2017).  2013-14 -ൽ 
കകരളത്തിസല രാെവള  ഉപകഭാഗം 266,200 
െണ് ആയതിരുന്നു (124,000 െണ് N, 55,500 െണ് 
P2O5 , 86,700 െണ് K2O).  അമതിതമായ രാെവള 
പ്രകയാഗം മണ്തിസറെ ്നെര്ഗ്തികമായ 
ഉല്ാദന ക്ഷമത കുറയുന്നതതിനം മണ്തിസല 
അേതിക സപാട്ടാെത്യത്തിസറെ അളവ് വ തിറ്റാമതിന് 
െതിയുസെയും പെങ്ങളതിസലയും പചക്റതികളതിസലയും 
കകരാട്ടരീനതിസറെയും അളവ് കുറയുന്നതതിനം 
കാരണമായതിട്ടുണ്്.  കകരളത്തിസല കൃഷ തി 
ഇെങ്ങളതിസല ഓകരാ സഹക്െറതിലും 170 
കതി.ഗ്ാം രാെവളം പ്രകയാഗതിക്കുന്നസണ്ന്നും 
തന്മൂലം മണ്്  മല തിനരീകരണ ൊേത്യത 
െംസ്ാനത്്  വളസര ഉയര്ന്നതാസണന്നതം 
ഒരു വെ്തതയാണ്.   1940 മുതൽ പ്രാണതികള്, 
ഫംഗെ് ബാക്െരീരതിയ, ്വറെ്, കളകള്, വ തിള 
നശതി്പെ തിക്കുന്ന ജരീവ തികള് എന്നതിവസയ്കതതിസര  യുള്ള 
കരീെനാശതിനതികളുസെയും കളനാശതിനതികളുസെയും  
ഉപകയാഗം വത്യാപകമായതിരുന്നു.  ഡതി.ഡതി.
റ്റതി,  ഗാസമസൈതിന് തെങ്ങതിയ കരീെനാശതിനതികള് 
ആണ് ഇതതിൽ ആേതിപതത്യം സ്ാപ തിച തിരുന്നത്.  
ഇതതിന തെര്ചയായതി രൂപം നൽകസ്പെട്ട, 
ബ തി.എച്.െതി., കക്ാറതികനറ്റഡ് ്ഹകരൈാ 

ചഥിത്ം 7.5
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കാര്ബണ്െ്, ഓര്ഗകനാ കഫാെ്കഫറ്റ്, 
ആൽരൈതിന്, മാലത്തികയാന്, ്ഡൽരൈതിന്, 
ഫ്യൂറഡാന്,  എന്കഡാ െൽഫാന് എന്നതിവ 
പ്രൊരത്തിലായതി. കകരളത്തിൽ ഏറ്റവം കുറഞ്ഞത് 
46 ഇനം കരീെനാശതിനതികള് വത്യാപകമായതി 
ഉപകയാഗതിച് വരുന്നു (ഇന്തിരാകദവ തി 2010).  കൃഷ തി 
നശതി്പെ തിക്കുന്ന ജരീവജാലങ്ങള് ഈ മതിശ്രതിതങ്ങസള 
പ്രതതികരാേതിക്ാന് തെങ്ങുക്ാള്  ഒസന്നങ്തിൽ 
മതിശ്രതിതങ്ങള് കൂടുതൽ ഉപകയാഗതികചാ അസലെങ്തിൽ 
പുതതിയ മതിശ്രതിതങ്ങള് ഉപകയാഗതികചാ അവസയ 
തെകയണ്തായതി വരുന്നു.  കരീെനാശതിനതിയുസെ 
ഉപകയാഗം 1991-92 -ൽ 724 െ തി.പ തി.എ. 
ആയതിരുന്നത് പെതിപെതിയായതി ഉയര്ന്ന് പ്രതതിവര്ഷം 
1,381 െണ് (1994-95), 272 െണ് (2003-04), 
695 െണ് (2012-13), 2013-14 -ൽ 1,162 െണ് 
ആയതിട്ടുണ്്.  ഇതതിൽ 73 ശതമാനം  കുമതിള് 
നാശതിനതികളും 16 ശതമാനം കരീെനാശതിനതികളും, 
11 ശതമാനം കളനാശതിനതികളും ഉള്സ്പെടുന്നു.   
സപാതസവ പറഞ്ഞാൽ ഇവയുസെ ഉപകയാഗം 
കൂടുതലാണ്. കരീെനാശതിനതി 95 ശതമാനവം 
കളനാശതിനതി 96 ശതമാനവം, കുമതിള് നാശതിനതി 
42 ശതമാനവം ആവശത്യത്തിലേതികമായതി 
ഉപകയാഗതിക്കുന്നു എന്നാണ് കാണുന്നത്. 
2009-10 കാലഘട്ടത്തിൽ കകരളം 627 െണ് 
കുമതിള്നാശതിനതികളും കളനാശതിനതികളും 
കരീെനാശതിനതികളും ഉപകയാഗതിച തിരുന്നതായതി 
കരഖസ്പെടുത്തിയതിട്ടുണ്്. 

ജല മലടിനരീകരണം 
ജലസുരക്ഷയുസെ കാരത്യത്തിൽ കകരളം ഇരട്ട 
പ്രശ്നമാണ് അഭതിമുഖരീകരതിക്കുന്നത്: ജല ലഭത്യത 
കുറയുകയും ജല മല തിനരീകരണം വര്ദ്ധതിക്കുകയും 
സെയ്യുന്നു. പട്ഥിേ 7.3 -ൽ വ തിശദരീകരതിച തിരതിക്കുന്ന 
പ്രകാരത്തിലുളള ഇെതതിങ്ങതിയ നദരീ ശംഗലയാണ് 
കകരളത്തിലുള്ളത്.  മല തിനരീകരണം, മണ്തിെതിച തിൽ, 
്കകയ്റ്റം തെങ്ങതിയ കാരണങ്ങളാൽ 
െംസ്ാനസത് ജലക്ാതസ്സുകളതിൽ 
ഭൂരതിഭാഗവം പാരതിസ്തിതതിക െമ്ര്ദ്ം 
കനരതിടുന്നവയാണ്. െംസ്ാനസത് 
ജലമല തിനരീകരണം പ്രോനമായും 
വത്യാവൊയതിക മാല തിനത്യങ്ങള്, ഗാര്ഹതിക 
മാല തിനത്യങ്ങള്, കക്കൂെ് മാല തിനത്യങ്ങള്, കാര്ഷ തിക 
മാല തിനത്യങ്ങള് തെങ്ങതിയവ കാരണമാസണന്ന് 
സൂെ തി്പെ തിക്സ്പെട്ടതിട്ടുണ്്. 
 
വത്യാവൊയതിക പ്രവര്ത്നങ്ങളതിൽ നതിന്നുള്ള 
പാെ്ജലം പലക്പൊഴും വ തിഷല തിപ്മായ 
്ജവ അ്ജവ വെ്തക്ള് സകാണ്് 
മല തിനസ്പെട്ടതിരതിക്കുന്നു. അവയതിൽ െ തിലത് 
തെര്ചയായ മല തിനരീകരണകാരതികളും, 
വര്ഷങ്ങകളാളം  പരതിസ്തിതതിയതിൽ തങ്ങതി 
നതിൽക്കുന്നതമാണ്. കകരളത്തിൽ മല തിനരീകരണ 
നതിയ�ണ മാനദണ്ങ്ങളുസെ പരതിേതിയതിൽ 
വരുന്ന  52,348 വത്യവൊയങ്ങളുണ്്. 

പട്ഥിേ 7.3
കേരളത്ഥിടല നദീ�ംഗല

ക്രമ 
നം ജലയാശയത്ഥിടറെ തരം എണ്ം വഥിസ്ീർണ്ം (ടഹ.)

1 നദതി 44 85,000
2 റതിെര്കവായര് 53 42,890
3 െത്വകാരത്യകുളം 35,763 21,986
4 പഞ്ായത്് കുളം 6,848 1,487
5 കക്ഷ്ക്കുളം 2,689 480
6 പാറമെയതിസല കുളം 879 34
7 ഗ്ാമകുളങ്ങളും സവള്ളസക്ട്ടുകളും 185 496
8 ജലെകെന െംഭരണതി 852 2,835

9 ശുദ്ധജല മത്ത്യകൃഷ തി (െത്വകാരത്യം) 13 85

10 ശുദ്ധജല തൊകം 13 85
11 തെയണ 150 486
12 ബണ്ടുകള് 70 879
13 ആടേ 158,358

            അവലംബം: എസ്.പ ടി.ബടി, 2014   
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സാമ്പത്തിക അവല�ാകനം 2017, ലകരള സംസ്ാന ആസൂത്രണ ല�ാര്ഡ്  

ഇതതിൽ 96 ശതമാനം സെറുകതിെ വത്യവൊയ 
വ തിഭാഗത്തിൽസ്പെടുന്നു. െംസ്ാനത്് 851 വല തിയ 
വത്യവൊയങ്ങളും 951 ഇെത്രം വത്യവൊയങ്ങളും 
മാ്മാണ് ഉള്ളത്. (സക.എെ്.പ തി.െതി.ബ തി, 
2016) ഈ വത്യവൊയങ്ങള് 6.5 ദശലക്ഷം 
ഘനമരീറ്റര് വത്യാവൊയതിക മാല തിനത്യങ്ങള്, 
ദതിവകെന കകരളത്തിസല നദതികളതികലക്കും 
അെതിമുഖങ്ങളതികലക്കും പുറന്ള്ളുന്നു. സകാച തിയതിസല 
പത് പ്രോന വത്യവൊയങ്ങള് മാ്ം പ്രതതിദതിനം  
57,000 ഘനമരീറ്റര് എന്ന കതാതതിൽ മാല തിനത്യം 
ഉൽ്പൊദതി്പെ തിച്ചുസകാണ്തിരതിക്കുന്നു. ഈ മാല തിനത്യ 
ഉദത്വമനങ്ങള് വല തിയകതാതതിൽ അകമാണതിയ 
(432-560 മതി.ഗ്ാം/ല തി), സപകട്രാളതിയം ്ഹകരൈാ 
കാര്ബണ് (14.4 മതിലെ തിഗ്ാം/ല തി), ഫ്ലൂ്റഡ് 
(1.5 മതിലെ തിഗ്ാം/ല തി), ്നകട്രറ്റ് രൂപത്തിലുള്ള 
കപാഷകഘെകങ്ങള് (6.5 μmol/l), ്നകട്രറ്റ് (6.44 
μmol/l), കഫാെ്കഫറ്റ് (27.8 μmol/l), െതില തികക്റ്റ് 
(534.9 μmol/l) തെങ്ങതിയവ വഹതിക്കുന്നവയാണ്. 
വര്ഷങ്ങള്സകാണ്് വന്കതിെ-ഇെത്രം 
വത്യവൊയങ്ങളതിൽ ഭൂരതിഭാഗവം മാല തിനത്യ 
െംസ്കരണ ലൈാന്റുകള് സ്ാപ തിച്ചു. എന്നതിരുന്നാലും, 
മു്് പുറന്ള്ളതിയ മാല തിനത്യങ്ങളും നതിബന്ധനകള് 
പാല തിക്ാസത െ തിലക്പൊള് പുറം തള്ളുന്ന 
മാല തിനത്യങ്ങള് മൂലവം ജലക്ാതസ്സുകളതിൽ 
ൊ�ത കൂെതിയ  കലാഹങ്ങള് വന്കതാതതിൽ 
അെതിഞ്ഞുകൂെതിയതിട്ടുണ്്  (പട്ഥിേ 7.4). 
അവശതിഷ്ങ്ങളതിസല  ഉയര്ന്ന ്ജവ കാര്ബണ് 
ൊന്നതിേത്യം അെതിമുഖങ്ങളുസെ മല തിനരീകരണത്തിന  
കാരണമാകുന്നു. അഷ്മുെതി തൊകത്തിസറെ 
കതിെക്് ഭാഗസത് 10 ശതമാനം വസര 
വര്ദ്ധതിത കതാതതിലുള്ള കാര്ബണ് കശഷ തിപ്പുകള്  
പുനലൂര് കപ്പെര് മതിൽ പ്രവര്ത്തിച തിരുന്നക്പൊള് 
അെതിഞ്ഞുകൂെതിയതിട്ടുള്ളതാകുന്നു എന്നാണ് 
കണക്ാക്സ്പെടുന്നത്. 

69 ലക്ഷം സെപ്റ്റതിക് ൊങ്കുകളതിലും കക്കൂെ് 
മല തിനജല കുെതികളതിലുമായതി പ്രതതിദതിനം 
8,000 ഘനമരീറ്റര് കക്കൂെ് മാല തിനത്യമാണ് 
െംഭരതിക്സ്പെടുന്നത്. ഈ മാല തിനജലം ഭൂഗര്ഭ 
ജല വ തിതാനവമായതി െ്ര്ക്ത്തിലാകുക്ാള് 
പസത്ാജനതിക്  ബാക്െരീരതിയ, ്വറസുകള്, 
കപ്രാകട്ടാകൊവ, മറ്റകനകം െങ്രീര്ണ്മായ 
ബഹുകകാശജരീവ തികള് എന്നതിവയുമായതി 
കൂട്ടതിക്ലര്ന്ന് വല തിയ  മല തിനരീകരണത്തിന 
കാരണമാകുന്നു (വര്മ്, 2016). കകരളത്തിൽ 
ആെം കുറഞ്ഞ തറന്ന കതിണറുകളതിൽ 90 
ശതമാനത്തിലും ബാക്െരീരതിയ മല തിനരീകരണം 
ഉസണ്ന്ന് കസണ്ത്തിയതിട്ടുണ്് (ഹരതികുമാര്, 
2016). മല തിനരീകരണത്തിൽ 56 ശതമാനവം 
അശാെ്്രീയ കക്കൂെ് നതിര്മാണം   മൂലവം   
11 ശതമാനം മൃഗക്ാതസ്സുകള് മൂലവം,  
33 ശതമാനം ഇവ രണ്ടും  മൂലവമാസണന്ന് 
പഠനങ്ങള് സൂെ തി്പെ തിക്കുന്നു (ഹരതികുമാര് & 
കകാക്ൽ, 2009). കക്കൂെ് കുെതിയതിൽ നതിന്ന് 7.5 
മരീറ്ററതിനള്ളതിൽ സ്തിതതി സെയ്യുന്ന 46 ശതമാനം 
കതിണറുകളതിലും കക്കൂെ്  കുെതിയതിൽ നതിന്ന് 7.5 
മരീറ്ററതിലേതികം അകലം പാല തിക്കുന്ന 12 ശതമാനം 
കതിണറുകളതിലും ഇ സകാളതിയുസെ ൊന്നതിദ്ധത്യം 
കാണസ്പെടുന്നു.  ഇക്പൊള് െംസ്ാനത് 
ദതിവെവം 500 ഘനമരീറ്റര് സെപ്റ്റതിക്്/
അജരീര്ണ് അവശതിഷ്ങ്ങള്  നരീക്ം സെയ്യുന്നു 
എന്നാണ് കണക്ാക്തിയതിട്ടുള്ളത്.  സകാച തിയതിസല 
ബ്ഹ്മപുരത്ള്ള കക്കൂെ് മല തിനത്യ െംസ്ക്കരണ 
ശാലയുസെ കശഷ തി പ്രതതിദതിനം 100 കതികലാല തിറ്റര് 
മാ്മായതതിനാലും തതിരുവനന്പുരത്ള്ള 
മല തിന ജല െംസ്ക്കരണ ശാലയതികലയ്ക് 
കക്കൂെ്/ഫരീക്ൽ മാല തിനത്യത്തിസറെ ഒരു ഭാഗം 
മാ്കമ എത്തികചരുന്നുള്ളൂ എന്നതതിനാലും 
നരീക്ം സെയ്യുന്ന കക്കൂെ് അജരീര്ണ് 

പട്ഥിേ 7.4
ജല ക്യാതസ്സുേളഥിൽ അെഥിഞ്ഞുകൂെഥിയ സയാ�ത കൂെഥിയ കലയാഹങ്ങള് (മഥില് ഥിഗ്യാം /ല ഥിറ്റർ)

കലയാഹം ആക്കുളം കബപ്പൂർ അഷ്മുെഥി കവമ്പനയാെ് ശരയാശരഥി

കക്രാമതിയം 39-118 -- 80-155 85-120 90

ഈയം 88-243 43-172 29-98 30-165 20

െ്ങ്് 71-109 79-187 57-208 35-780 95

സെ്് 20-39 3-9 20-42 27-49 45

കാഡ്മതിയം -- -- 4-27 5-8.5 0.3

രെം 0.09-0.27 0.05-2.0 0.22-0.85 0.12-11.5 0.4
        അവലംബം: വര്മ്യും മറ്റുള്ളവരും,. 2007 
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അദ്ധ്യായം 7, ഹരിത കേരളത്ികേക്ക്

മാല തിനത്യങ്ങളുസെ മുഖത്യഭാഗവം ആതത്യന്തികമായതി 
ജലക്ാതസ്സുകളതികലക്് എത്തികചരുന്ന 
സ്തിതതിയാണുള്ളത്. ഇതതിസറെ ഫലമായതി 
െംസ്ാനത്തിസറെ ജലക്ാതസ്സുകളതിൽ 
2,100 െണ് ഖര BOD മാല തിനത്യം എത്തികചരുന്നു 
എന്ന് കണക്ാക്സ്പെടുന്നു. പ്രതതിദതിനം 4,100 
െണ് െംസ്കരതിക്ാത് ഖര മാല തിനത്യങ്ങള് 
എത്തികചരുന്നതതിസറെ ഫലമായതി 2,200 ഘനമരീറ്റര് 
മല തിന ദാവകം അഥവാ 11 െണ് സകമതിക്ൽ 
ഓസൈതിജന് ആവശത്യകതയും ഉണ്ാകുന്നു (വര്മ്, 
2017). അേതിക ഇരു്്, കുറഞ്ഞ പ തി.എച്., 
അേതിക ഫ്ളൂ്റഡ്, ഓരു ജലം എന്നതിവയുമായതി 
ബന്ധസ്പെട്ട് ജലത്തിസറെ പ്രാകദശതിക 
ഗുണനതിലവാര പ്രശ്നങ്ങളുമുണ്്. കാര്ഷ തിക 
പ്രവര്ത്നങ്ങളതിൽ നതിന്നുമുള്ള  വളം, കരീെനാശതിനതി 
അവശതിഷ്ങ്ങളും ഖര- ദവ മാല തിനത്യങ്ങളതിൽ 
നതിന്നുള്ള കപാഷകഘെകങ്ങള് പുറന്ള്ളുന്നതമായതി 
ബന്ധസ്പെട്ട മല തിനരീകരണവമുണ്്. തത്ഫലമായതി, 
െംസ്ാനസത് ജലെംഭരണതികളതിൽ 
ഭൂരതിഭാഗവം ജല െെത്യങ്ങളുസെ ശക്തമായ 
വളര്ചയും, അതമൂലമുള്ള കപാഷക ഘെക 
ൊന്നതിദ്ധത്യവം കാണതിക്കുന്നു. 

വായു മലടിനരീകരണം
അനകൂല കാലാവസ്യും, ോരാളം  ഇലകളുള്ള  
വൃക്ഷങ്ങളുസെ ഉയര്ന്ന ൊ�തയും  കകരളത്തിസല 
അന്രരീക്ഷത്തിസറെ മല തിനരീകരണ ആഗതിരണ 
കശഷ തി സമചസ്പെടുത്ന്ന ഘെകങ്ങളാണ്. 
െംസ്ാനസത് 30 കസ്റഷനകളതിൽ 
നെത്തിയ വായുവ തിസറെ  ഗുണകമന്  

പരതികശാേന  സൂെ തി്പെ തിക്കുന്നത് െള്ഫര് 
ഡകയാ്സൈഡ്, ്നട്രജന് ഓ്സൈഡ്, 
കാര്ബണ് കമാകണാ്സൈഡ്, ഓകൊണ് 
എന്നതിവയുസെ വാര്ഷ തിക ശരാശരതി ൊ�തകള് 
ഒരതിക്ലും പരതിമതിതമായ അളവകകളക്ാള് 
കൂടുതലായതി  കാണാറതിസലെന്നാണ് (സക.
എെ്.പ തി.െതി.ബ തി 2012). എന്നാൽ 
ശത്വെനവായുവ തിൽ അെങ്ങതിയതിരതിക്കുന്ന 
സൂക്ഷ്മ ധൂളതിയുസെ വാര്ഷ തിക ശരാശരതി 
അളവ്  െംസ്ാനസത് ഏെ് സ്ലങ്ങളതിൽ 
പരതിേതിയതിൽ കവ തിയുന്നതായതി കസണ്ത്തിയതിട്ടുണ്്.  
അതായത് തതിരുവനന്പുരത്് ഒരു സ്ലത്ം, 
എറണാകുളത്ള്ള 5 സ്ലങ്ങളതിലും, തൃശൂരതിൽ 
ഒരു സ്ലത്മാണ് വര്ദ്ധന കാണസ്പെടുന്നത്. 
ഗതാഗത തെസ്ങ്ങളും വാഹന ഗതാഗതത്തിസറെ 
ഭാഗമായതി ്ഹകരൈാ കാര്ബണുകളുസെ 
ജത്വലനവമാണ് ഇതതിസറെ  പ്രോന കാരണം. 
കകരളത്തിസല ഏറ്റവം പ്രോന  വത്യവൊയ 
കമഖലയായ  സകാച തിയതിൽ, വത്യവൊയ   
കമഖലസയക്ാള്  4 മെങ്ങ് കൂടുതൽ പുക 
വാഹനങ്ങള് പുറസ്പെടുവ തിക്കുന്നുണ്്. 1960 ൽ 
കകരളത്തിൽ വാഹനങ്ങളുസെ എണ്ം വളസര 
കുറവായതിരുന്നു കകവലം  0.24 ലക്ഷം മാ്ം.  
എന്നാലത്  1990 -ൽ 5.81 ലക്ഷം, 2000 
-ൽ 19.1 ലക്ഷം 2010 -ൽ 53.98 ലക്ഷവം 
2016 ൽ 102 ലക്ഷമായും ഉയര്ന്നു. 2005-06 
മുതൽ 2012-13 വസരയുള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ 
കകരളത്തിസല കറാഡകളുസെ ്ദര്ഘത്യം 66 
ശതമാനം വര്േതിച്ചു. (160,944 കതികലാമരീറ്ററതിൽ 
നതിന്നും 243,373 കതികലാമരീറ്റര് ആയതി),  അകത 

കബയാക്്  7.1
ബ്ഹ്മപുരം േകൂസ് മയാല ഥിന്യ പരഥിപയാലന മയാതൃേ

കക്കൂെ് മാലതിനത്യം മുതലായവ ്കകാരത്യം സെയ്യുന്നതതിലുള്ള നതിര്ണ്ായക ആവശത്യം കണക്തിസലുത്് 
സക.എെ്.യു.ഡതി.പതി യുസെ െഹായകത്ാസെ ബ്ഹ്മപുരത്് 4.20 കകാെതി രൂപ മുതൽ  മുെക്തിൽ  ഒരു മാതൃകാ 
കക്കൂെ് മാലതിനത്യ െംസ്ക്കരണ ശാല സ്ാപതിച് സകാചതി നഗര െഭ ഇക്ാരത്യത്തിൽ  വെതികാട്ടതിയായതി.  2015-ൽ  
ഉത്ഘാെനം  നതിര്വ്വഹതിക്സ്പെട്ട ഈ െംസ്ക്കരണ ശാലയുസെ കാരത്യക്ഷമത പ്രതതിദതിനം 100 കതികലാലതിറ്റര്  ആണ്. 
തകലാം കുറഞ്ഞ െംസ്ക്കരണകശഷതിയുള്ള ഈ ലൈാറെ്  അരലക്ഷം കുടുംബങ്ങള്/സ്ാപനങ്ങള്ക്് മാ്മാണ് 
പരത്യാപ്മാവന്നത്.  ഇവതിസെ ദതിവകെന ഒരു കലാഡതിന് 400 രൂപ നതിരക്തിൽ  10 മുതൽ  20 െണ് വസര കക്കൂെ് 
മാലതിനത്യം െത്വരീകരതിച് വരുന്നു.  മലതിനരീകരണ നതിയ�ണ കബാര്ഡതിസറെ നതിര്കദ്ശാനെരണം ഇവതിസെ നതിന്നുള്ള 
മലതിനജലം സപാത ഓെകളതികലക്് ഒഴുക്കുകയും നരീക്ം സെയ്യുന്ന സെളതി വളമാക്കുന്നതതിനായതി കശഖരതിക്കുകയും 
പരതികശാേനയ്ക് കശഷം വളമായതി ഉപകയാഗതിക്കുകയും സെയ്തവരുന്നു. കകരളത്തിസല ആദത്യസത് കക്കൂെ് 
മാലതിനത്യ െംസ്ക്കരണ ശാലയായ ഇത് സ്ാപതിചതം ഇതതിസറെ പ്രവര്ത്നവം നെത്തിപ്പും നതിര്വ്വഹതിച് വരുന്നതം 
തതിരുവലെയതിലുള്ള ഐ.എം.ജതി. ഏന്ജതിനരീയറതിംഗ് എന്ന സ്ാപനമാണ്.
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സാമ്പത്തിക അവല�ാകനം 2017, ലകരള സംസ്ാന ആസൂത്രണ ല�ാര്ഡ്  

കാലയളവ തിൽ കമാകട്ടാര് വാഹനങ്ങളുസെ എണ്ം 
157.8 ശതമാനം വര്േതിച്ചു, അതായത് 2005 ൽ 
3,122,082 ലക്ഷമായതിരുന്നത് 2013 ൽ 8,048,673 
ലക്ഷമായതി.  ഏറ്റവം പുതതിയ കണക്കുകള് 
പ്രകാരം െംസ്ാനത്് ഓകരാദതിവെവം 3,171 
വാഹനങ്ങള് പുതതായതി നതിരത്തില തിറങ്ങുന്നുണ്്. 
വാഹനങ്ങളുസെ വര്ദ്ധനയുസെ  ഫലമായതി  
െംസ്ാനത്് പ്രതതിദതിനം 3,100 റരീസട്ടയതിൽ 
ഔട്ട് സലറ്റുകളതിലൂസെ 40 ലക്ഷം ല തിറ്റര് സപകട്രാളും 
80 ലക്ഷം ല തിറ്റര് ഡരീെലും വ തിൽക്സ്പെടുന്നു. 
കഫാര്മാൽ ഡതി്ഹഡ് (37 ശതമാനം), 
്ഹകരൈാകാര്ബണുകള് (35 ശതമാനം), 
അെറ്റാൽഡതി്ഹഡ് (64 ശതമാനം)  
തെങ്ങതി വ തിഷല തിപ്മായ വാതകങ്ങളുസെ 
ഉത്ര്ജനങ്ങള്ക്് പ്രോനമായും കാരണം  
ഇരുെക്രവാഹനങ്ങളാസണന്നാണ്   
കസണ്ത്തിയതിട്ടുള്ളത്.  ഭൂരതിഭാഗം കാര്ബണ് 
കമാകണാ്സൈഡ് (34 ശതമാനം), സബന്െരീന് 
(48 ശതമാനം), അൽഡതി്ഹഡ് (40 ശതമാനം) 
എന്നതിവയുസെ ഉത്ര്ജ്നങ്ങള്ക്് പ്രോന 
കാരണം െത്വകാരത്യ കാറുകളാണ് എന്നാണ് 
കസണ്ത്തിയതിട്ടുള്ളത്. വല തിയ വാണതിജത്യ 
വാഹനങ്ങളാണ് 46 ശതമാനം  ധൂളതികള് 
പുറത് വ തിടുന്നത് എന്നും കസണ്ത്തിയതിട്ടുണ്്. 
ഏറ്റവമേതികം കാര്ബണ് ഡകയാ്സൈഡ് (30-34 
ശതമാനം) പുറസ്പെടുവ തിക്കുന്നത് കാറുകളാണ്  
എന്നും   പഠനം കാണതിക്കുന്നു (ആനണ് 2016, 
സക.എെ്.പ തി.െതി.ബ തി., 2012).  കറാഡ് അവസ് 
കമാശമായ  സ്ലങ്ങള്, നതിര്മാണ സ്ലങ്ങള്, 
മസണ്ടുക്കുന്ന  സ്ലങ്ങള് എന്നതിവ തിെങ്ങളതിൽ 
ഉയര്ന്ന കതാതതിൽ സപാെതി പെലങ്ങള് 
ഉണ്ാകുന്നതായും കാണാം. 
 

          മല ഥിനീേരണത്ഥിടറെ
   പയാരഥിസ്ഥഥിതഥിേ ആഘയാതം 

ആകരാഗ്യ കമഖലയടിടല 
പ്തടിഫലനം
 
മനഷത്യ വ തിെര്ജത്യം നതിര്മാര്ജ്നം 
െംബന്ധതിച്ചുള്ള ആദത്യ തലമുറ പ്രശ്നങ്ങസള 
െംസ്ാനത്തിന ഫലപ്രദമായതി കനരതിൊന് 
കെതിസഞ്ഞങ്തിലും, ഉറവ തിെ നതിര്മാര്ജനവമായതി 
ബന്ധസ്പെട്ട  ജലമല തിനരീകരണത്തിസറെ 
ഗുരുതരമായ രണ്ാം തലമുറ പ്രശ്നങ്ങള് ഇന്ന് 
കനരതികെണ്തിവന്നതിരതിക്കുന്നു. െംസ്ാനസത് 

താരതകമത്യന ഉയര്ന്ന ജരീവ തിത നതിലവാരം 
മൂലം  ഗ്ാമങ്ങളതിൽ കപാലും ഖര, ദവ മാല തിനത്യ 
ഉത്പാദനം ഉയര്ന്നതാണ്. കര, ജല, വായു 
മല തിനരീകരണത്തിസറെ  അളവം  താരതകമത്യന 
ഉയര്ന്നതിരതിക്കുന്നത പരതിസ്തിതതിയുസെ 
െത്വാംശരീകരണ കശഷ തി കുറയ്ക്കുന്നതതിന് 
കാരണമായതിട്ടുണ്്. കകരളത്തിസല ഉയര്ന്ന 
കരാഗ ൊേത്യതകയാസൊ്പെം കരാഗഭാരം 
വര്ദ്ധതിക്കുകയുമാണ്. ശതിശുമരണനതിരക്്, 
സഫര്ട്ടതില തിറ്റതി എന്നരീ കാരത്യങ്ങളതിൽ കകരളം 
ശ്രകദ്ധയമായ കനട്ടങ്ങള് ്കവരതിക്കുക്ാള് 
തസന്ന കരാഗഭാരം വര്ദ്ധതിച്ചുണ്ാകുന്ന ൊഹെരത്യം 
നതിലനതിൽക്കുന്നു. ഉയര്ന്ന ൊക്ഷരതാ 
നതിലവാരം, സമചസ്പെട്ട ആകരാഗത്യപരതിരക്ഷാ 
ൌകരത്യങ്ങള്, ആകരാഗത്യ െംരക്ഷണ 
കെവനങ്ങളുസെ ലഭത്യത എന്നതിവ ഉള്ളക്പൊള് 
തസന്ന പ്രതത്യക്ഷമാകയാ പകരാക്ഷമാകയാ 
െംസ്ാനസത് ശുെ തിതത്വ പ്രശ്നങ്ങളും പരതിസ്തിതതി 
മല തിനരീകരണ പ്രശ്നങ്ങളും വര്ദ്ധതിക്കുകയാണ്. 
കെതിഞ്ഞ കുറച്ചു വര്ഷങ്ങളായതി െംസ്ാനത്് 
വയറതിളക് കരാഗങ്ങള്, ശത്വാെകകാശകരാഗങ്ങള്, 
സഹ്പെ്റ്ററ്റതിെ്, പള്കമാണറതി െ്യൂബര് 
കുകലാെതിെ്, മകലറതിയ, സഡങ്തി്പെനതി, ജ്പൊന് 
ജത്വരം  മുതലായ പകര്ചവത്യാേതികളും മറ്റ് 
കരാഗങ്ങളും ഉണ്ാകുകയും അവയുസെ  ൊേത്യത 
വര്ദ്ധതിക്കുകയും സെയ്തിട്ടുണ്്. െംസ്ാനത്് 
വര്ദ്ധതിച്ചുവരുന്ന ശത്വെന-ജലജനത്യകരാഗങ്ങളുസെ 
കാരണം ശുെ തിതത്വമാലൊയ്മയും, പാരതിസ്തിതതിക 
മല തിനരീകരണ പ്രശ്നങ്ങളും, സുരക്ഷ തിതമായ 
കുെതിസവള്ളമതിലൊയ്മ തെങ്ങതിയവയാസണന്നും 
മനെതിലാക്ാം.  

ആവാസ വ്യവസ്യടിടല 
പ്തടിഫലനം
െ തിട്ടയതിലൊത് കറാഡ് നതിര്മ്ാണവം നദതികളതിസല 
ജലെംഭരണ നതിര്മ്തിതതികളും ജലനതിര്ഗ്മസത് 
തെസ്സ്പെടുത്ന്ന സ്തിതതിയുണ്്.  മതിക് 
നരീര്ചാലുകളും മണ്െതിഞ്ഞും മാല തിനത്യം നതിറഞ്ഞും 
ഒഴുക്കു നതിലച് നശരീകൃതാവസ്യതിലാണ്. 
്ജവാവശതിഷ്ങ്ങള് വളത്തിസറെ 
കശഷ തിപ്പുകള് എന്നതിവ വ തികവെനരഹതിതമായതി 
ജലാശയങ്ങളതികലയ്ക് തള്ളുന്നത് കളകളുസെ 
അനെ്യൂതമായ  വളര്ചയ്ക് കാരണമായതിട്ടുണ്്. 
ജലാശയങ്ങളതിൽ അമതിത കപാഷണ പ്രശ്നങ്ങള് 
വത്യാപകമാക്കുന്നതതിനം ഇത് കാരണമാകുന്നു. 
ജലാശയങ്ങളതിസല വര്ദ്ധതിതമായ ജരീവവായു 
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ആവശത്യകതയും മണ്തിെതിച തിലും  ജലാശയങ്ങള് 
ചുരുങ്ങുന്നതതിനം നശരീകൃതമാകുന്നതതിനം 
കാരണമാകുന്നു. 1990 ന കശഷമുള്ളകാലം 
കെവനകമഖല ദ്രുതഗതതിയതിൽ വളര്ന്നതതിസറെ 
ഫലമായതി (ദത്വ തിതരീയ കമഖലയതിസല അനബന്ധ 
ഘെകങ്ങളുസെ വളര്ച, ഉദാഹരണത്തിന്, 
നതിര്മ്ാണ കമഖലയുസെ വളര്ച) 
മാല തിനത്യങ്ങളുസെ വര്ദ്ധന കാരണമുള്ള ജല 
മല തിനരീകരണം, ജലനതിര്ഗ്മന ൊലുകളുസെ 
മാര്ഗ് തെസ്ങ്ങള് മൂലമുള്ള സവള്ളസക്ട്ട് 
സകാതക് ജനത്യ ൊംക്രമതികകരാഗങ്ങള് 
ഇവ വര്ദ്ധതിക്കുകയുണ്ായതി. ജലത്തിസറെ 
ഗുണനതിലവാരം,  ൊംക്രമതികകരാഗങ്ങളുസെ 
വര്ദ്ധന മുതലായ സൂെകങ്ങള് സവച്ചു 
കനാക്കുക്ാള്  കകരളം ജരീവ തിക്ാന് 
അനകയാജത്യമലൊത് സ്ലമായതി 
മാറതിസക്ാണ്തിരതിക്കുന്നു എന്നും 
പറകയണ്തിയതിരതിക്കുന്നു. കാലാവസ്ാ 
വത്യതതിയാനം, പ്രകതത്യകതിച് തരീവ്രമായ കാലാവസ്ാ 
പ്രതതിഭാെങ്ങളുസെ ആവര്ത്നവം തരീവ്രതയും 
പ്രശ്നങ്ങള്  കൂടുതൽ െങ്രീര്ണ്മാകുന്നു.  
ശുെ തിതത്വത്തിസറെയും വൃത്തിയുള്ള 
പരതിെരത്തിസറെയും നതിര്ണ്ായക പ്രാോനത്യം  
മനസ്തിലാക്തി െംസ്ാനം ഈ പ്രശ്നങ്ങള് 
പരതിഹരതിക്കുന്നതതിനായതി വ തിവ തിേങ്ങളായ 
ഇെസപെലുകള് നെത്തിയതിട്ടുണ്്.

വടികനാദസഞ്ചാര കമഖലയടിടല 
പ്തടിഫലനം 
വ തികനാദെഞ്ാരം, പ്രകതത്യകതിച് കകരളത്തിൽ 
സകട്ടതി്പെടുത്തിയതിട്ടുള്ളത് പരതിസ്തിതതിയുസെ 
ആന്രതികമൂലത്യം അെതിസ്ാനമാക്തിയാണ്. 
അതസകാണ്ടുതസന്ന   പരതിസ്തിതതി വ തിഭവങ്ങളാണ് 
കകരളത്തിസല വ തികനാദെഞ്ാര കമഖലയുസെ 
മൂലേനം ‘്ദവത്തിസറെ െത്വന്ം നാെ്’ 
എന്ന  വത്യാപാരമുദ െംസ്ാനത്തിസറെ 
അതതിരുകളതിലൊത് പ്രകൃതതി ൌന്രത്യം 
ആെത്വദതിക്ാന് വ തികനാദെഞ്ാരതികള്ക്കുള്ള 
പകരാക്ഷമായ  ക്ഷണമാണ്. അതസകാണ്ടുതസന്ന 
പാരതിസ്തിതതിക ആവാെവത്യവസ്യതിസല 
ഏത പ്രതതികൂല മാറ്റവം െംസ്ാനസത് 
വ തികനാദെഞ്ാരത്തിസറെ വളര്ചസയ 
മന്രീഭവ തി്പെ തിക്കും.  വ തിവ തിേ  സ്ലങ്ങളതിൽ 
മാല തിനത്യം  കുന്നുകൂടുന്നത്, െപ്പുെവറുകള് നതിറഞ്ഞ 
കറാഡകളും  സപാതസ്ലങ്ങളും, മല തിനമായ 
ജലാശയങ്ങള്, സകട്ടതിക്തിെക്കുന്ന മാല തിനത്യങ്ങള്, 

അെതിമുഖങ്ങളതികലയും ജലാശയങ്ങളതികലയും 
അമതിതകപാഷണം തെങ്ങതിയവ വ തികനാദെഞ്ാര 
കക�ങ്ങളുസെ പരതിെര ശുെ തിതത്വകത്യും 
മകനാഹാരതിതകയയും കദാഷകരമായതി 
ബാേതിക്കുന്നു. കകരളത്തിസല വ തികനാദെഞ്ാര 
നയത്തിസറെ അെതിസ്ാനം ‘ഉത്രവാദതിത് 
വ തികനാദെഞ്ാരം’ (ആര്.െതി) ആണ്. 
സുസ്തിര വ തിഭവങ്ങളുസെ ഉപകയാഗം, മാല തിനത്യ 
നതിര്മാര്ജനം, പ്രകൃതതി ്വവ തിേത്യം െംരക്ഷ തിക്ൽ 
എന്നതിവ ആര്.െതി നയത്തിസറെ അെതിസ്ാന 
ഘെകങ്ങളാണ്.  എന്നാൽ ആര്.െതി നയരരീതതികള് 
പരരീക്ഷണാെതിസ്ാനത്തിൽ െ തില െന്ര്ഭങ്ങളതിൽ 
നെ്പെ തിലാക്തി എന്നതതിനപ്പുറകത്യ്ക് ഇനതിയും 
വത്യാപ തി്പെ തികക്ണ്തിയതിരതിക്കുന്നു.

സ്വീേരഥിച നെപെഥിേള്

സ്ാപനപരമായ മാറ്ങ്ങള്
1900 -ൽ തതിരുവനന്പുരത്് ബക്റ്റ് രരീതതിയതിലുള്ള 
കക്കൂസുകള് ആദത്യമായതി ഉപകയാഗതിച്ചു തെങ്ങതിയത 
മുതൽ ആരംഭതിച കകരളത്തിസറെ ശുെ തിതത്വ െരതി്ം 
അന്ാരാഷ്ട്ര ഏജന്െതികളുസെ പ തിന്തുണകയാസെ 
തതിരസഞ്ഞടുത് െ തില സ്ലങ്ങളതിൽ നന്നായതി 
പുകരാഗമതിക്കുകയുണ്ായതി. 1996 -ൽ തെങ്ങതിയ  
‘ജനകരീയാസൂ്ണം’ പ്രവര്ത്നങ്ങളതിൽ 
പ്രാകദശതിക ഭരണകൂെങ്ങള്ക്് ശുെ തിതത്വത്തിസറെ 
ഉത്രവാദതിത്ം നല്കതിയത് ശുെ തിതത്വ കമഖലയതിൽ 
വല തിയ കനട്ടങ്ങള് ഉണ്ാക്കുന്നതതിന് െഹായതിച്ചു. 
ശുെ തിതത്വ െ�ദായങ്ങള് ജരീവ തിത്ശല തിയായതി 
മാറ്റതി  സമചസ്പെട്ട വൃത്തിയും പരതിെര ശുെ തിതത്വവം  
ആര്ജ്തിക്ാനായതി തകദ്ശെത്വയംഭരണ 
സ്ാപനങ്ങസള പ തിന്തുണയ്ക്കുന്നതതിന് കകരള 
െര്ക്ാര് െമ്പൂര്ണ് ശുെ തിതത്വ ആകരാഗത്യ മതിഷന് 
(സക.റ്റതി.എെ്.എച്.എം) ആരംഭതിക്കുകയുണ്ായതി. 
ഈ മതിഷസറെ പ്രയത്ഫലമായതി മറ്റ് 
െംസ്ാനങ്ങസളക്ാള് മുക് ഏതാണ്് 
97 ശതമാനം കുടുംബങ്ങളതിലും കക്കൂസുകള് 
വത്യാപ തി്പെ തിച് സവളതിയതിെ വ തിെര്ജ്നരഹതിത 
പദവ തിയ്കടുത് സ്ാനം െംസ്ാനം കനെതിസയടുത്. 
എന്നാൽ ഖരമാല തിനത്യത്തിസറെ ആേതികത്യം 
മൂലമുള്ള പ്രശ്നങ്ങള് വര്ദ്ധതിക്കുകയും അവ 
കനരതിടുന്നതതിന് പ്രാകദശതിക െര്ക്ാരുകള്ക്്, 
ൊകങ്തതിക െഹായം, പരതിശരീലനം െതിദ്ധതിച 
മനഷത്യകശഷ തി, ൊ്ത്തിക കശഷ തി എന്നതിവ 
ഇലൊതതിരതിക്കുകയും സെയ് ൊഹെരത്യം ശുെ തിതത്വ 
പ്രശ്നങ്ങസള രൂക്ഷമാക്തി.  നഗര മാല തിനത്യങ്ങളതിൽ 
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ലൈാസ്റതിക്തിസറെ അളവ് വര്േതിചതതിനാൽ 
െന്കളതിൽ നതിന്നും മറ്റുമുള്ള മാല തിനത്യങ്ങള് 
കൃഷ തി സ്ലങ്ങളതിൽ ഉപകയാഗതിക്കുന്നതതിന് 
കൃഷ തിക്ാര് വ തിമുഖരായകതാസെ െംസ്ാനസത് 
രണ്് പ്രോന നഗരങ്ങളായ കകാെതികക്ാസട്ട 
സഞളതിയന്പറ് തിലും തതിരുവനന്പുരസത് 
വ തിള്പെ തിൽശാലയതിലും 2000 -ൽ കക�രീകൃത 
കക്ാസ്റതിംഗ് ലൈാന്റുകള് സ്ാപ തിച്ചു. 2000 സല 
മുനതിെതി്പെൽ കൊളതിഡ് കവെ്റ്റ് (മാകനജ്സമറെ് 
& ഹാന്ഡതില തിംഗ)് നതിയമങ്ങള് അനെരതിച് 
ൊകങ്തതിക െഹായം, െഹായ േനം എന്നതിവ 
നൽകതിസക്ാണ്് പ്രാകദശതിക െര്ക്ാരുകസള 
പ തിന്തുണയ്കാന് െര്ക്ാര് 2004 -ൽ ക്രീന് 
കകരള മതിഷന് (െതി.സക.എം) രൂപരീകരതിച്ചു. െ തില 
തകദ്ശ ഭരണ സ്ാപനങ്ങളതിൽ കക�രീകൃത 
ലൈാന്റുകളും, െന്കളതിലും സ്ാപനങ്ങളതിലും 
പ്രകതത്യകതിച് വ തികക�രീകൃത മാല തിനത്യ െംസ്കരണ 
െംവ തിോനങ്ങളും സ്ാപ തിക്ാന് ഇത് 
െഹായതിച്ചു. 2006 -ൽ മുനതിെതി്പെൽ ഖരമാല തിനത്യ 
പരതിപാലനസത്ക്കുറതിച്ചുള്ള ഒരു വ തിശദമായ 
പഠനം  കലാകബാങ്തിസറെ ൌത്് ഏഷത്യ 
വ തിഭാഗത്തിസറെ  ജല-ശുെ തിതത്വപരതിപാെതിയുസെ 
െഹായകത്ാസെ നെത്കയുണ്ായതി. പഠനത്തിൽ 
നതിന്നു ലഭത്യമായ വ തിശദ വ തിവരങ്ങളും  െമ്പൂര്ണ് 
ശൂെ തിതത്വ ആകരാഗത്യ മതിഷന്, ക്രീന് കകരള 

മതിഷന് എന്നതിവയുസെ അനഭവങ്ങളും 2007 ൽ 
ഒരു മാല തിനത്യ മുക്ത കകരളം ആക്ഷന് ലൈാന് 
തയ്ാറാക്ാന് െംസ്ാനസത് പ്രാപ്മാക്തി. 
അകതാസെ, ശൂെ തിതത്വ ആകരാഗത്യ മതിഷനം, ക്രീന് 
കകരള മതിഷനം കൂട്ടതികചര്ത്് ഒരു സ്ാപന 
പരതിഷ്കരണം നെത്കയും ശൂെ തിതത്വ മതിഷന് 
(എെ്.എം) എന്ന ഏകരീകൃത മതിഷന് 2008 ൽ  
രൂപരീകരതിക്കുകയും  സെയ്ത. ശൂെ തിതത്വ മതിഷന് 
പ്രെരതി്പെ തിച ഓവര്ക്ാ കവെ്റ്റ് മാകനജ്സമന്റ് 
(ഒ.ഡബ്യുഎം) ത�ം മാല തിനത്യം തരംതതിരതിച്ചു 
കശഖരതിക്കുന്നതതിനം ്ജവാവശതിഷ്ങ്ങള് 
പരമാവേതി ഉറവ തിെങ്ങളതിൽത്സന്ന 
െംസ്കരതിക്കുന്നതതിനള്ള നെപെതികള്ക്കു മുന്തൂക്ം 
ലഭത്യമാക്തി. ഈ ത�ത്തിന് സപാതവ തിൽ 
െത്വരീകാരത്യത ലഭതിച്ചുവരസവ തസന്ന െ തില 
നഗരങ്ങളതിസല കക�രീകൃത മാല തിനത്യ നതിര്മാര്ജന 
െംവ തിോനങ്ങളതിസല അപരത്യാപ്മായ ൊമൂഹത്യ 
പാരതിസ്തിതതിക സുരക്ഷാ െംവ തിോനങ്ങള്  
ചൂണ്തിക്ാട്ടതി പ്രാകദശതിക പ്രകക്ഷാഭങ്ങള് 
ഉയര്ന്നുവരതികയുണ്ായതി. ഈ പശ്ാത്ലത്തിൽ, 
2012 -ൽ െര്ക്ാര് മാല തിനത്യത്തിൽനതിന്ന് 
ഊര്കജ്ാല്ാദനം ൊേത്യമാക്കുന്ന  കക�രീകൃത 
മാല തിനത്യ  ഊര്ജ് ലൈാന്റുകള് സ്ാപ തിക്ാന് 
ഉകദ്ശതിസചങ്തിലും അത് ൊേത്യമായതിലെ.  തെര്ന്ന്, 
മാല തിനത്യ നതിര്മാര്ജനത്തിസറെ ഉത്രവാദതിതത്വം 

കബയാക്്  7.2
വ ഥിളപ് ഥിൽശയാല മയാല ഥിന്യ നഥിർമ്യാർജ്ജന പ്യാറെ്

നഗരത്തിൽ  ഉൽ്പൊദതി്പെതിക്കുന്ന നഗര ഖര മാലതിനത്യം െംസ്കരതിക്കുന്നതതിന് 2000 -ൽ തതിരുവനന്പുരം 
മുനതിെതി്പെൽ കകാര്്പെകറഷന് വതിള്പെതിൽശാലയതിൽ ഒരു എയകറാബതിക് കക്ാസ്റതിംഗ് ലൈാറെ് സ്ാപതിച്ചു. ബതി.ഒ.െതി 
സ്കരീമതിന കരീെതിൽ നതിര്മതിച ലൈാറെ് പ്രതതിദതിനം 300 െണ് നഗര ഖര മാലതിനത്യം െംസ്കരതിക്ാന് കെതിവള്ളതാസണന്നു 
അവകാശസ്പെട്ടതിരുന്നു. നഗരെഭ ആവശത്യത്തിന്  മാലതിനത്യം വതിതരണം സെയ്ാത്തതിന്  ഓ്പെകററ്റര് നഷ്പരതിഹാരം 
ആവശത്യസ്പെടുകയും സെയ്ത.  എന്നാൽ  ലൈാറെതിൽ നഗര ഖര മാലതിനത്യം  മുഴുവനായും െംെ് കരതിക്കുന്നതതിന 
പകരം ഓ്പെകററ്റര്, കകാസ്ൗണ്തിനള്ളതിൽ ഗണത്യമായ ഒരു ഭാഗം കൂട്ടതിയതിടുകയായതിരുന്നു സെയ്തവന്നത്. 
വലതിയ അളവതിലുള്ള മലതിനജലം മൂലമുള്ള  മലതിനരീകരണസത് നതിയ�തിക്കുക, തറന്ന മാലതിനത്യക്കൂനകളുസെ 
പ്രതതികൂല പ്രതത്യാഘാതങ്ങള് ലഘൂകരതിക്കുക, ലൈാസ്റതിക്കുകളും മറ്റ് അജരീര്ണ മാലതിനത്യങ്ങളും ്കകാരത്യം 
സെയ്യുക, ഉകപഷതിക്സ്പെട്ടവ സുരക്ഷതിതമായതി കുെതിച്ചുമൂടുക, എന്നരീക്ാരത്യങ്ങള്ക്കുള്ള പരതിസ്തിതതി മാകനജ്സമറെ് 
െംവതിോനങ്ങള് ഒന്നും തസന്ന ഈ ലൈാറെതിൽ  ഉണ്ായതിരുന്നതിലെ, പ്രതതിദതിനം 150 െണ് ്ജവ മാലതിനത്യങ്ങള് മാ്ം 
െംസ്ക്കരതിക്ാനള്ള കശഷതി മാ്കമ ലൈാറെതിനള്ളുസവന്നു ഒരു ൊകങ്തതിക െമതിതതി കസണ്ത്തി. വര്ദ്ധതിച്ചുവരുന്ന 
മാലതിനത്യ ഭാരം, െമരീപവാെതികള്ക്കുണ്ാകുന്ന ബുദ്ധതിമുട്ടുകള്, കമാശം പ്രവര്ത്നവം  പരതിപാലനവം  എന്നതിവ  
തകദ്ശവാെതികസള ലൈാറെതിസനതതിസര െമരം സെയ്ാന് നതിര്ബന്ധതിതരാക്തി. കകാര്പകറഷന് ലൈാറെതിസറെ 
ചുമതല ഏസറ്റടുസത്ങ്തിലും, ഒരു പരതിപൂര്ണ് പരതിസ്തിതതി സുരക്ഷാ മാനദണ്ങ്ങള്  ഏര്സ്പെടുത്തി ലൈാറെതിസറെ 
പ്രവര്ത്നം തതിരതിസക സകാണ്ടുവരാന് കകാര്്പെകറഷന് ആസൂ്ണം സെയ് പദ്ധതതികള് നെ്പെതിലാക്ാന് വളസര 
്വകതിയതിരുന്നു. ആതത്യന്തികമായതി 2012 ൽ ലൈാറെ് അെച്ചുപൂട്ടതി.
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കബയാക്്  7.3
ഓവർക്യാ കവസ്റ്റ് മയാകനജ്ടമറെ് ഓപ്ഷന്

മാലതിനത്യ നതിര്മ്ാര്ജ്നത്തിന് കവണ്തിയുള്ള ഓവര്ക്ാ മാകനജ്സമറെ് ഓപ്ഷന് ലക്ഷത്യംവയ്ക്കുന്നത് 
്ജവമാലതിനത്യസത് പരമാവേതി മാലതിനത്യസത് ഉറവതിെത്തിൽ തസന്ന െംസ്ക്കരതിക്കുന്നതതിനം കുറയ്ക്കുന്നതതിനം 
കവണ്തി കെതിയുന്ന് സെറതിയ െംസ്ക്കരണ യൂണതിറ്റുകള് ക്ാതസ്തിൽ തസന്ന  ഏര് സ്പെടുത്ക എന്നതാണ്. 
ഈ ക്ാതസ്സുകളതിൽ െംസ്ക്കരതിക്ാനാകാസത അേതികമായതി വരുന്ന ്ജവമാലതിനത്യങ്ങള് വതികക�കൃതമായതി 
സ്ാപതിക്സ്പെടുന്ന സപാത ലൈാന്റുകളതിൽ  െംസ്ക്കരതിക്കുന്നതതിനം അതതിലുമേതികമുസണ്ങ്തിൽ     ഒരു കക�രീകൃത 
െംവതിോനത്തിസലത്തിച്ചു െംസ്ക്കരതിക്കുന്നതതിനമാണ് വതിഭാവനം സെയ്യുന്നത്. അതവെതി കക�രീകൃത 
വത്യവസ്യുസെ ആവശത്യകതയും െമ്ര്ദ്വം ക്രകമണ കുറച്ചുസകാണ്ടുവരുന്നതതിനം പരതിപാലനം കൂടുതൽ  
സുഗമമാക്കുന്നതതിനം ൊേതിക്കും. അതതിനര്ത്ഥം മാലതിനത്യ െംസ്ക്കരണം പരമാവേതി കാരത്യക്ഷമതകയാസെ 
ക്ാതസ്തിൽതസന്ന നതിയ�തിക്കുന്ന പ്രാകദശതിക ഭരണകൂെത്തിന് ഒരു കക�രീകൃത െംവതിോനം ഇലൊസത തസന്ന 
മുകന്നാട്ടുകപാകാം എന്നാണ്. എന്നതിരുന്നാലും, അ്ജവ മാലതിനത്യങ്ങളുസെ പുനര്നതിര്മ്തിതതിയും പുനരുപകയാഗവം 
പുനെംക്രമണക്ഷമതയും മാലതിനത്യത്തിസറെ അളവതിനനസൃതമായതി വര്ദ്ധതിക്കുന്നു എന്നതതിനാൽ  അ്ജവ 
മാലതിനത്യങ്ങള് കക�രീകൃതമായ രരീതതിയതിൽ  ്കകാരത്യം സെകയ്ണ്തതിസറെ ആവശത്യകതയും സൂെതി്പെതിക്കുന്നു.

കബയാക്്  7.4
ആലപ്പുഴ നഗരസഭ

കവ്നാട്ട് കായലതിസറെ തരീരത്് രണ്് വലുതം  104 സെറുകനാലുകളുമുള്ള  ‘കതിെക്തിസറെ  സവനരീെ് ’ എന്നറതിയസ്പെടുന്ന 
ആലപ്പുെ നഗരം െഞ്ാരതികളുസെ പറുദരീെയായാണ് കരുതസ്പെടുന്നത്. 2012 -ൽ  െര്കവാദയപുരസത് 
കക�രീകൃത മാലതിനത്യ െംസ്കരണ നതിര്മ്ാര്ജ്ന െംവതിോനം അെച്ചുപൂട്ടതിയതമൂലം  പ്രതതിദതിനം 60 െണ് നഗര 
ഖര മാലതിനത്യം (എംഎെ്ഡബ്യുഡതി) ഉല്ാദതി്പെതിക്കുന്ന ഈ നഗരത്തിൽ ഒരു ബദൽ െംവതിോനം ആവശത്യമായതി 
വരുന്നു. ആലപ്പുെ നതികയാജകമണ്ലത്തിൽ  നതിന്നുള്ള നതിയമെഭാംഗത്തിസറെ  കനതൃതത്വത്തിൽ വലതിയ 
അെതിസ്ാന ൌകരത്യ െംവതിോനങ്ങളതിലൊസത തസന്ന ഖരമാലതിനത്യം ്കകാരത്യം സെയ്ൽ ഒരു സവല്ലുവതിളതിയായതി 
ഏസറ്റടുക്ാനായതി ‘ക്രീന് കഹാം - ക്രീന് െതിറ്റതി’ എന്ന കപരതിൽ ഒരു പ്രൊരണ പരതിപാെതി ഇത്രത്തിൽ   ആരംഭതിച്ചു.  
ശുെതിതത്വമതിഷസറെ െഹായകത്ാസെ 3,000 ഗാര്ഹതിക  ബകയാഗത്യാെ് ലൈാന്റുകളും 2,800 ്പ്പെ് കക്ാെ്റ്റ് 
യൂണതിറ്റുകളും ആദത്യം സ്ാപതിക്കുകയും അതതിസറെ ഉപകയാഗം ഉറപ്പുവരുത്കയും സെയ്ത. അതതിനകശഷം  
തമ്പൂര്മൂെതി മാതത്യക എന്നറതിയസ്പെടുന്ന 220 എയ്കറാബതിക് ബതിന്നുകള് 18 യൂണതിറ്റുകളതിലായതി സ്ാപതിക്കുകയും 
അതതിസറെ പ്രവര്ത്നത്തിനം െംരക്ഷണത്തിനം പതിന്തുണനൽകുകയും സെയ്ത.  ഇകതാസൊ്പെം പ്രതതിദതിനം 
14 െണ് അ്ജവമാലതിനത്യങ്ങള് എയ്കറാബതിക് ബതിന്നുകള്ക്കു െമരീപം സ്ാപതിചതിട്ടുള്ള 10 സെറുതം, ഒരു 
കക�രീകൃതവമായ സമറ്റരീരതിയൽ റതിക്വറതി െംവതിോനത്തികലക്് (എംആര്എഫ് ) സ്തിരമായതി മാറ്റുന്നു. തെര്ന്ന്   
കൂടുതൽ എയ്കറാബതിക് ബതിന്നുകള് സ്ാപതിക്കുകയും 50 ശതമാനം വരീടുകളതിലും ഉറവതിെ െംസ്കരണത്തിനള്ള 
നെപെതിസയടുക്കുകയും സെയ്ത. മുനതിെതി്പൊലതിറ്റതിയതിസല ശുെതിതത്വ ജരീവനക്ാര്, കുടുംബശ്രരീ കെവന െരീം, 
െ്കൂള് ജലശുെതിതത്വ ക്ബ്ബുകള്  എന്നതിവ ഈ െംവതിോനം നതിലനതിര്ത്ന്നതതിൽ പ്രോന പങ്് വഹതിക്കുന്നു. 
കക്ാെ്റ്റ് സെയ്ാനള്ള തമ്പൂര്മൂെതി മാതൃക വതിജയതിചകതാസെ, ഇക്പൊള് െംസ്ാനത്് മറ്റതിെങ്ങളതിലും ഈ രരീതതി 
നെ്പെതിലാക്കുന്നുണ്്. ഐകത്യ രാഷ്ട്ര െഭയുസെ  പരതിസ്തിതതി പരതിപാെതി  കലാകസത് അഞ്് മാതത്യകാ നഗരങ്ങളതിൽ 
ഒന്നായതി ആലപ്പുെസയ പ്രഖത്യാപതിചത്  അതത്യപൂര്വമായ ഒരു  കനട്ടമായതി കണക്ാക്സ്പെടുന്നു. 
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മാല തിനത്യം ഉത്്പൊദതി്പെ തിക്കുന്നവര്ക്കു നൽകതി 
െര്ക്ാര് മാല തിനത്യ നതിര്മാര്ജന ത�ം 
പരതിഷ്കരതിക്കുകയുണ്ായതി. ഇതതിന് 
അനെരതിച്, തകദ്ശ ഭരണ സ്ാപനങ്ങള്ക്കും 
അവയുസെ പ്രവര്ത്നങ്ങള്ക്കും ശുെ തിതത്വ 
മതിഷന് െഹായം നൽകതി വരുന്നുണ്്.  ഈ 
ൊഹെരത്യം പ്രകയാജനസ്പെടുത്തി ആലപ്പുെ 
മുനതിെതി്പൊല തിറ്റതി ശ്രകദ്ധയമായ വ തികക�രീകൃത 
മാല തിനത്യ െംസ്ക്കരണ പദ്ധതതി ആവ തിഷ്ക്രതിച് 
നെ്പെ തിലാക്തി.  വ തിജയകരമായതി നെ്പെ തിലാക്തിയ 
ഈ പദ്ധതതിയതിലൂസെ സുസ്തിര ഖരമാല തിനത്യ 
പരതിപാലന െ�ദായത്തിലൂസെ മല തിനരീകരണ 
നതിയ�ണത്തിനായതി പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന 
കലാകത്തിസല അഞ്് നഗരങ്ങളതിൽ ഒസന്നന്ന   
ഐകത്യരാഷ്ട്രെഭയുസെ അംഗരീകാരം ആലപ്പുെ 
നഗരെഭയ്ക് ലഭതിച്ചു.

െംസ്ാനത്തിസറെ ശുെ തിതത്വ, 
മാല തിനത്യ നതിര്മാര്ജന പരതിപാെതികള് 
നെ്പെ തിലാക്കുന്നതതിനള്ള െര്ക്ാരതിസറെ 
കനാഡൽ ഏജന്െതിയാണ് ശുെ തിതത്വ   മതിഷന്.  
ഖര-ദവ മാല തിനത്യ പരതിപാലന കശഷ തി 
സമചസ്പെടുത്ന്നതതിന് വ തിവ തിേ പരതിപാെതികള് 
രൂപകല്ന സെയ്യുക, ശുെ തിതത്വത്തിൽ 
സമചസ്പെട്ട ശരീലവൽക്രണത്തിനായതി 
കബാേവൽക്രണം നെത്ക, ശുെ തിതത്വ മാല തിനത്യ 
നര്മ്ാര്ജ്ന കാരത്യങ്ങളതിൽ നതിലവ തിലുള്ളതം 
ഉയര്ന്നുവരുന്നതമായ പ്രശ്നങ്ങസള കനരതിൊന്  
തകദ്ശഭരണ സ്ാപനങ്ങളുസെ കശഷ തി 
വര്ദ്ധതി്പെ തിക്കും, ൊമൂഹത്യ ശുെ തിതത്വം, പരതിെര വൃത്തി 
എന്നതിവ ഉറ്പൊക്കുന്നതതിനായതി തകദ്ശരീയമായ 
ശുെരീകരണ പരതിപാെതികള് െംഘെതി്പെ തിക്ാന് 
െഹായതിക്കുക തെങ്ങതിയ പ്രവര്ത്നങ്ങളാണ് 
ശുെ തിതത്വ മതിഷന് സെയ്തവരുന്നത്. 
കക�ാവ തിഷ്കൃത പദ്ധതതിയായ െത്വച് ഭാരത് 
അഭതിയാന് നഗര, ഗ്ാമരീണ കമഖലകളതിൽ 
നെ്പൊക്ാനള്ള കനാഡൽ ഏജന്െതിയുമാണ് 
ശുെ തിതത്വ മതിഷന്. ശുെ തിതത്വ കാരത്യങ്ങള്ക്് 
കമ്്യൂണതികക്ഷന് ആറെ് ക്പൊെതിറ്റതി ബ തിൽഡതിംഗ് 
യൂണതിറ്റ് (െതി.െതി.ഡതി.യു) പ്രവര്ത്തി്പെ തിക്കുന്നതതിനം  
ഭാരത െര്ക്ാര് മതിഷസന െഹായതിക്കുന്നുണ്്.
 

   ശുച ഥിത്വ  കേരളം  പദ്ധതഥി
നഗര ഖരമാല തിനത്യ (എം.എെ്.ഡബ്യു.) 
പരതിപാലനമാണ് ഈ പദ്ധതതിയതിസല പ്രോന 
പ്രവര്ത്നം. െമഗ്, ആവശത്യാേതിഷ് തിത 
മാല തിനത്യ നതിര്മ്ാര്ജന ഉപാേതികള്ക്കുള്ള 

മാല തിനത്യ െംസ്കരണ ലൈാന്റുകളുസെ 
നതിര്മ്ാണം, നതിലവ തിലുള്ള െംവ തിോനങ്ങള് 
പരഷ്ക്രതിക്കുന്നതതിന് വ തിശദമായ പദ്ധതതി 
റതിക്പൊര്ട്ടുകള് (ഡതിപ തിആര്) തയ്ാറാക്ാന് 
പ്രാകദശതിക െര്ക്ാരുകസള പ്രാപ്രാക്കുക 
എന്നതിവയാണ് പ്രോന ദൗതത്യം. വ തിശദമായ 
പദ്ധതതി റതിക്പൊര്ട്ടുകളുസെ  സൂക്ഷ്മ പരതികശാേനയും 
സമചസ്പെടുത്ലും  ൊകങ്തതിക അംഗരീകാരവം 
100 ശതമാനം വസര ൊ്ത്തിക പ തിന്തുണയും 
ശുെ തിതത്വ മതിഷന് ലഭത്യമാക്കുന്നു. വരീടുകളതിലും, 
സ്ാപനങ്ങളതിലും, ൊമൂഹത്യതലത്തിലും 
്ജവമാല തിനത്യ നതിര്മ്ാര്ജ്നത്തിനായതി 
െംസ്ക്കരണ ലൈാന്റുകളുസെ  നതിര്മാണം / 
സമചസ്പെടുത്ലും  അ്ജവ മാല തിനത്യങ്ങള്,  
ഇലക്കട്രാണതിക് മാല തിനത്യങ്ങള് എന്നതിവയ്കായതി 
ഭൗതതിക കശഖരണത്തിനം വരീസണ്ടുക്ാനമുള്ള 
(ഏം.ആര്.എഫ്) ലൈാസ്റതിക് സ�ഷഡ്തിംഗ് യൂണതിറ്റുകള് 
ഉള്്പെസെയുള്ള െംവ തിോനം എന്നതിവ ഈ 
പദ്ധതതിയതിൽ ഉള്സ്പെടുന്നു. മാല തിനത്യനതിര്മ്ാര്ജന 
യാര്ഡകളും അവയ്ക്  ഹരതിത വലയം 
തരീര്ക്കുന്നതതിനം മതിഷന് െഹായം നല്കുന്നു. 
 
വരീടുകള്, ഫ്ളാറ്റുകള്, ജനവാെമുള്ള 
കകാളനതികള്, സ്ാപനങ്ങള്, ആശുപ്തികള്, 
വ തിപണതികള്, വ തിദത്യാലയങ്ങള് എന്നതിവെങ്ങളതിൽ 
ഖര  മാല തിനത്യത്തിസറെ ്ജവ ഘെകങ്ങസള 
ഉറവ തിെങ്ങളതിൽ തസന്ന  കവര്തതിരതിസചടുക്ാനം 
െംസ്കരതിക്ാനമുള്ള പ്രവര്ത്നങ്ങസള  
മതിഷന് കപ്രാത്ാഹതി്പെ തിക്കുന്നു. ബകയാഗത്യാെ് 
ലൈാന്റുകള്ക്കു 75 ശതമാനം െബ്െതിഡതി 
നൽകതിസക്ാണ്് ഈ െംരംഭങ്ങസള 
കപ്രാത്ാഹതി്പെ തിക്കുന്നു (ശുെ തിതത്വ  മതിഷന് 
െബ്െതിഡതിയുസെ 50 ശതമാനം പരമാവേതി 
5,000 രൂപയും, പ്രാകദശതിക െര്ക്ാരുകള്  25 
ശതമാനവം)റതിങ് കക്ാസ്റതിംഗ്, ബക്റ്റ് ബ തിന് 
കക്ാസ്റതിംഗ്, കപാട്ട് കക്ാസ്റതിംഗ് മുതലായ 
ഉറവ തിെ കക്ാസ്റതിംഗ് െംവ തിോനങ്ങളുസെ 
കാരത്യത്തിൽ 90 ശതമാനം െബ്െതിഡതിയും (75 
ശതമാനം ശുെ തിതത്വ  മതിഷനം 15 ശതമാനം തകദ്ശ 
െത്വയം ഭരണ സ്ാപനങ്ങളും). കഹാട്ടലുകള്, 
െ തിക്ന് സ്റാളുകള്, ആശുപ്തികള്, െ്കൂളുകള്, 
ഓഫരീസുകള്,  എന്നതിവ തിെങ്ങളതിൽ ഉറവ തിെ  മാല തിനത്യ  
ൌകരത്യങ്ങസളാരുക്ാന്    50 ശതമാനം 
െബ്െതിഡതി  പരമാവേതി ഒരു ലക്ഷം രൂപ വസര 
നൽകതിവരുന്നു.
 
െംസ്ാനസത് മാംെത്തിസറെയും/
മുട്ടയുസെയും ആവശത്യകത കൂടുതലും അയൽ 
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അദ്ധ്യായം 7, ഹരിത കേരളത്ികേക്ക്

െംസ്ാനങ്ങളതിൽ നതിന്നുള്ള മൃഗങ്ങള്/ 
കകാെതികളും സകാണ്ാണ്  നതിറകവറ്റതിവരുന്നത്.  
ഇവയതിൽ  ഭൂരതിഭാഗവം രജതിസ്റര് 
സെയ്ാത്തം അനമതതിപ്മതിലൊത്തമായ 
അറവശാലകളതിലാണ് കശാ്പെ് സെയ്സ്പെടുന്നത്. 
െംസ്ാനത്് 26.5 ദശലക്ഷം ആടുകസളയും 
3 ദശലക്ഷം കന്നുകാല തികസളയും  കശാപ്പു 
സെയ്യുന്നതതിലൂസെ കകരളത്തിൽ 4 ലക്ഷം 
െണ് മട്ടനം 6 ലക്ഷം െണ് കഗാമാംെവം 
പ്രതതിവര്ഷം ഉൽ്പൊദതി്പെ തിക്സ്പെടുന്നു എന്ന് 
ബഹുമാനസ്പെട്ട സുപ്രരീംകകാെതതി നതികയാഗതിച 
കമ്റ്റതി കണക്ാക്തിയതിരതിക്കുന്നു. െംസ്ാനസത് 
ഭൂരതിഭാഗം അറവശാലകളും ആധുനതിക 
അറവശാലകള്ക്കുകവണ് മാനദണ്ങ്ങള് 
അനെരതിച്ചുള്ള വൃത്തിയും കവണ്് 
ൌകരത്യങ്ങളതിലൊത്വയുമാസണന്ന് കമ്തിറ്റതി 
നതിരരീക്ഷ തിച്ചു. െംസ്ാനസത് ജനെംഖത്യയും, 
മാംെത്തിസറെ ആവശത്യകത എന്നതിവ 
പരതിഗണതിക്കുക്ാള് കുറഞ്ഞത് 7 വല തിയ 
അറവശാലകളും, 22 ഇെത്രംഅറവശാലകളും 
225 സെറതിയ അറവശാലകളും ആവശത്യമുണ്് 
എന്നാണ് കണക്ാക്തിയതിട്ടുള്ളത്. ശുെ തിതത്വ 
മതിഷന്  നഗരകാരത്യ ഡയറക്െകററ്റുമായതി കെര്ന്ന് 
ആധുനതിക അറവശാലകള് നതിര്മ്തിക്കുന്നതതിനള്ള 
ൊകങ്തതിക-േനെഹായം നൽകുന്നതതിന് 
വത്യവസ്യുണ്്. അതതിനള്ള ഫണ്് ലഭത്യമാക്കുന്നത് 
കകരള ഇന്ഫാെ്ട്രക്െര് ഇന്സവെ്റ്റ്സമറെ് 
ഫണ്് കബാര്ഡ് (സക.ഐ.ഐ.എഫ്.ബ തി) ആണ്.
 
ശുെ തിതത്വ മതിഷനം നഗരകാരത്യ ഡയറക്െകററ്റുമായതി 
കെര്ന്ന് തകദ്ശെത്വയംഭരണ സ്ാപനങ്ങളതിൽ  
ആധുനതിക ശ്ശാനം, പ്രകതത്യകതിച് എൽ.പ തി.
ജതി. അെതിസ്ാനമാക്തിയുള്ള ആധുനതിക 
ശ്ശാനങ്ങളുസെ നതിര്മ്ാണത്തിന് ൊകങ്തതികവം 
ൊ്ത്തികവമായ െഹായം നൽകതിവരുന്നുണ്്.
 
കകരളം പ്രതതിദതിനം 8,000 ഘനമരീറ്റര് കക്കൂെ് 
മാല തിനത്യം ഉത്പാദതി്പെ തിക്കുന്നുണ്്. എന്നാൽ 
നതിലവ തിൽ സകാച തി ബ്ഹ്മപുരത്് പ്രതതിദതിനം 100 
കതികലാല തിറ്റര് കശഷ തിയുള്ള ഒകര ഒരു െംവ തിോനം 
മാ്കമ ഉള്ളൂ. തതിരുവനന്പുരം കകാര്്പെകറഷനതിൽ 
നതിന്നും ലഭതിക്കുന്ന യ�വൽക്കൃത ട്രക്കുകള് 
വെതി നരീക്ം സെയ്യുന്ന കക്കൂെ് മാല തിനത്യം 
തതിരുവനന്പുരത്ള്ള െതികവജ് ട്രരീറ്റ്സമന്റ് 
പ്ളാറെതിലും െത്വരീകരതിക്കുന്നുണ്്. ഈ പ്രശ്നം 
പരതിഹരതിക്കുന്നതതിനള്ള ദൗതത്യം ശുെ തിതത്വ 
മതിഷന് ഏസറ്റടുത്തിട്ടുണ്് എങ്തിലും പുകരാഗതതി 
അപരത്യാപ്മാണ്. ഇത കൂൊസത, ആശുപ്തികള്,  

വരീടുകള്, ജനവാെ കകാളനതികള്, സ്ാപനങ്ങള് 
തെങ്ങതിയവ പുറത് വ തിടുന്ന ദാവക മാല തിനത്യങ്ങള് 
പ്രോനമായും  ജലാശയങ്ങള്ക്് വളസര 
ഗുരുതരമായ ഭരീഷണതി ഉയര്ത്ന്നുണ്്. 
 
സ്ാപനതല ദവ മാല തിനത്യ പരതിപാലന 
െംവ തിോനത്തിന് വ തിശദമായ പദ്ധതതി റതിക്പൊര്ട്ട് 
തയ്ാറാക്കുന്നതതിന് മതിഷന് ൊകങ്തതിക വ തിദത്യയും 
േനെഹായവം നൽകുന്നു. 

മെക്ാലങ്ങളതിൽ സകാതകും, മറ്റു ജരീവ തികളും  
വത്യാപ തിക്കുന്നത് മൂലമുള്ള ൊംക്രമതിക 
കരാഗങ്ങള്  തെയുന്നതതിനായതി ശുെ തിതത്വ മതിഷന് 
മെക്ാലപൂര്വ്വ ശുെരീകരണം െംഘെതി്പെ തിക്കുകയും 
്രൈകഡ ആെരതിക്കുകയും സെയ്ത് വരുന്നു. 
സമചസ്പെട്ട ശുെ തിതത്വ സപരുമാറ്റത്തിനള്ള 
പ്രൊരണ പരതിപാെതികള്, ഹരതിത  സപടുമാറ്റ 
െട്ടം പ്രെരതി്പെ തിക്കുക, ഉറവ തിെങ്ങളതിസല മാല തിനത്യ 
നതിര്മ്ാര്ജനം, ഉപകയാഗതിച്ചുകപക്ഷ തിക്കുന്ന 
ലൈാസ്റതിക്കുകള് ഉള്സ്പെസെയുള്ളവയുസെ ഉപകയാഗം 
കുറയ്ക്കുക, പ്രകൃതതി ൌഹൃദ ഉത്പന്ന ഉൽ്പൊദനം 
വര്ദ്ധതി്പെ തിക്കുക, (തണതികള്, കപ്പെര് ബാഗുകള്, 
കപ്പെര്, കപന മുതലായവ) എന്നതിവയാണ്. 

െംസ്ാനത്് ഉൽ്പൊദതി്പെ തിക്സ്പെടുന്ന 
ലൈാസ്റതിക്കുകള് ഉള്സ്പെസെയുള്ള ഭൂരതിഭാഗം 
അ്ജവ മാല തിനത്യങ്ങള്ക്കും നലെ പുനരുത്പാദന 
മൂലത്യമുള്ളതതിനാലും  പുനരുത്പാദനം 
പരതിസ്തിതതി ൌഹൃദമായ പ്രവര്ത്നങ്ങളതിൽ 
ഒന്നായതതിനാലും, ഇത് പ്രെരതി്പെ തിക്ാന് 
മതിഷന് വ തിവ തിേ പദ്ധതതികള് ഏസറ്റടുത്തിട്ടുണ്്. 
അതതിനായതി തകദ്ശ ഗവണ്സമന്റുകളതിൽ 
നതിന്നുള്ള അ്ജവമാല തിനത്യം കശഖരതിക്ാനം, 
തരം തതിരതിക്ാനം പുനരുപകയാഗതിക്ാനം 
പുനെംക്രമണം സെയ്ാനം  ഉപകരതിക്കുന്ന 
സമറ്റരീരതിയൽ റതിക്വറതി സഫെതില തിറ്റരീെ് 
(എം.ആര്.എഫ്.) സ്ാപ തിക്കുന്നതതിനായതി 
ൊകങ്തതികവം ൊ്ത്തികവമായ െഹായം 
മതിഷന് ലഭത്യമാക്കുന്നു. 

സമചസ്പെട്ട ശുെ തിതത്വ, മാല തിനത്യ നതിര്മാര്ജന 
െംവ തിോനങ്ങള് നതിര്മ്തിക്കുന്നതതിനം 
പ്രവര്ത്തി്പെ തിക്കുന്നതതിനം തകദ്ശ െത്വയംഭരണ 
സ്ാപനങ്ങസള  പ്രാപ്മാക്കുന്നതതിന് 
മതിഷന് അവരുസെ ൊകങ്തതിക പ തിന്തുണാ 
ശാഖസയ ശക്തതിസ്പെടുത്തിയതിട്ടുണ്്. 
തകദ്ശ സ്ാപനങ്ങളതികലക്് കെവനം 
വത്യാപ തി്പെ തിക്കുന്നതതിന  പരതിെയെ്ന്നരായ 
അംഗരീകൃത ഏജന്െതികസള  ചുമതലസ്പെടുത്കയും 
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സാമ്പത്തിക അവല�ാകനം 2017, ലകരള സംസ്ാന ആസൂത്രണ ല�ാര്ഡ്  

വ തിവ തിേ മാല തിനത്യ നതിര്മാര്ജ്ന 
ഇന്സ്റകലഷനകള് സ്ാപ തിക്ാന് കശഷ തിയുള്ള  
കെവന ദാതാക്സള പട്ടതികസ്പെടുത്കയും 
സെയ്ത. ഈ കമഖലയതിസല ൊകങ്തതിക 
വ തിദഗ്ദ്ധരുസെ െഹായകത്ാസെ  മതിഷന്  
പുതതിയ ൊകങ്തതിക വ തിദത്യകളും ഏജന്െതികളും 
കസണ്ത്ാന് പരതിശ്രമതിക്കുകയും, തകദ്ശ ഭരണ  
സ്ാപനങ്ങള്ക്കും മറ്റു സ്ാപനങ്ങള്ക്കും  
കൂടുതൽ ആധുനതിക ൊകങ്തതിക ൊദ്ധത്യതകള് 
നൽകുന്നതതിനായതി അവസര കവനദാതാക്ളായതി 
പട്ടതികസ്പെടുത്കയും സെയ്ത. പദ്ധതതിയുസെ 
പങ്ാളതികള്ക്് മതിഷന്  തെര്ചയായ കശഷ തി 
വ തികെന  പ്രവര്ത്നങ്ങള് നൽകുകയും 
പ്രാകദശതിക െര്ക്ാരുകസള പ തിന്തുണയ്കാന് ഓകരാ 
ജതിലെയതിലും വ തിദഗ്ദ്ധരുസെ ഓകരാ  െംഘങ്ങസള  
രൂപരീകരതിക്കുകയും സെയ്ത. 
 

സ്വച്് ഭാരത് അഭടിയാന്
വത്യക്തതിഗതവം കമ്്യൂണതിറ്റതി അേതിഷ് തിതവമായ 
കക്കൂസുകള് നതിര്മ്തിക്കുന്നതതിലൂസെ സവളതിയതിെ 
വ തിെര്ജ്നം ഒെതിവാക്കുകയും അതതിലൂസെ 
ശുെ തിതത്വം ഉറ്പെ് വരുത്ന്നതതിനകവണ്തിയുള്ള 
ഒരു പ്രൊരണമാണതിത്.  നഗരങ്ങളതിസലയും 
ഗ്ാമങ്ങളതിസലയും കറാഡകള്, സതരുവകള് 
എന്നതിവ വൃത്തിയാക്കുന്നതതിനം പശ്ാത്ല 
ൌകരത്യങ്ങള് സൃഷ് തിക്കുന്നതതിനം ഈ പദ്ധതതി 
ലക്ഷത്യമതിടുന്നു.  െമ്പൂര്ണ് ശുെ തിതത്വ പരതിപാെതിയുസെ 
തെര്ചയായ മതിഷന്,  പ്രൊരണ െഹായം 
ശക്തതിസ്പെടുത്കയും, നതിരരീക്ഷണ െംവ തിോനം 
കര്ശനമാക്കുകയും നൂതനമായ രരീതതികള് 
അവലംബ തിക്കുകയും സെയ്ത.  മഹാത്ാ 
ഗാന്ധതിയുസെ 150-ാo ജന്വാര്ഷ തികമായ 
2019 ഒക്കൊബര് 2-ാo തരീയതതി കക� 
െംസ്ാന െര്ക്ാരുകളുസെ െഹായകത്ാസെ 
ഇന്ത്യസയ സവളതിയതിെ വ തിെര്ജ്ന 
വ തിമുക്തമാക്കുന്നതതിനായതി 2014 ഒക്കൊബര് 
2-ാo തരീയതതി ആരംഭതിച പദ്ധതതിയാണ് െത്വച്ഛ് 
ഭാരത് അഭതിയാന്.  െത്വച്ഛ് ഭാരത് അഭതിയാന് 
(ഗ്ാമം), െത്വച്ഛ് ഭാരത് അഭതിയാന് (നഗരം) 
എന്നരീ രണ്് ഉപദൗതത്യത്തിലൂസെയാണ് ഈ 
പദ്ധതതി നെ്പെ തിലാക്കുന്നത്.  െത്വച്ഛ് ഭാരത് 
അഭതിയാന് (ഗ്ാമം)പദ്ധതതിയതിൽ ഓകരാ വരീെതിനം 
കക്കൂസുകള്, ഗ്ാമരീണ ശുെ തിതത്വ മാര്ട്ടുകള് (ആര് 
എെ് എം), ഖര-ദവ മാല തിനത്യ പരതിപാലനം, 
സമചസ്പെട്ട ശുെ തിതത്വത്തിനം, പരതിസ്തിതതി 
മതികവറ്റതാക്ാനമുള്ള  വ തിവര വ തിദത്യാഭത്യാെ 
വ തിനതിമയ പ്രവര്ത്നങ്ങള് എന്നതിവയ്കാണ് 

ൊ്ത്തിക െഹായം നൽകുന്നത്. െത്വച്ഛ് 
ഭാരത് അഭതിയാന് (നഗരം) പദ്ധതതിയതിൽ 
വരീെ്, സപാത കക്കൂസുകള്, ഖര-ദവ മാല തിനത്യ 
പരതിപാലനം, വ തിവര വ തിദത്യാഭത്യാെ വ തിനതിമയ 
പ്രവര്ത്നങ്ങള്, കാരത്യകശഷ തി വര്ദ്ധതി്പെ തിക്ൽ 
തെങ്ങതിയ പ്രവര്ത്നങ്ങള്ക്് ൊ്ത്തിക 
െഹായം നല്കുന്നത കൂൊസത നഗരത്തിസല 
ഖരമാല തിനത്യങ്ങള് കശഖരതിച് നരീക്ം സെയ്യുന്ന 
പ്രക്രതിയ, സവളതിയതിെ  വ തിെര്ജ്ന വ തിമുക്ത/
കക്കൂസുകളുസെ നതിലവ തിസല അവസ്, കാരത്യകശഷ തി 
വര്ദ്ധതി്പെ തിക്ൽ, സപാത/കമ്്യൂണതിറ്റതി 
കക്കൂസുകളുസെ ലഭത്യത, വ തിവര വ തിദത്യാഭത്യാെ  
വ തിനതിമയ പ്രവര്ത്നങ്ങള് എന്നരീ 
പ്രവര്ത്നങ്ങളുസെ നതിലവാരം 
നതിര്ണ്യതിക്കുന്നതതിനായതി െത്വച്ഛ് െര്കവക്ഷന് 
2017 െംഘെതി്പെ തിക്കുകയും സെയ്ത. െത്വച്ഛ് 
െര്കവക്ഷനതിൽ െംസ്ാനസത് നഗരങ്ങളുസെ 
പ്രവര്ത്നം ആശാവഹമസലെങ്തിലും െത്വച്ഛ് ഭാരത്  
അഭതിയാന് (ഗ്ാമം) പദ്ധതതിയതിൽ 
ഗ്ാമപ്രകദശങ്ങസള സവളതിയതിെ വ തിെര്ജ്ന  
വ തിമുക്തമായതി പ്രഖത്യാപ തിക്കുകയും നഗര  
പ്രകദശങ്ങസള ഈ പ്രഖത്യാപനത്തിനടുസത്- 
ത്തിക്കുകയും സെയ്തിട്ടുണ്്.

വടിനടിമയ നനപുണ്യ 
വ ടികസന വടിഭാഗം 
(സടി.സടി.ഡ്ടി.യു)
ശുെ തിതത്വ കമഖലയതിൽ െംസ്ാനസത് 
െംബന്ധതിച്ചുള്ള വ തിവര കശഖരം വ തികെതി്പെ തിക്കുക, 
വ തിദത്യാഭത്യാെ  വാര്ത്ാവ തിനതിമയ ത�ം 
വ തികെതി്പെ തിക്കുക,  എലൊ തലങ്ങളതിലും 
പ്രവര്ത്കരുസെ കശഷ തി വ തികെതി്പെ തിക്കുക എന്നരീ 
ലക്ഷത്യങ്ങള്ക്് കവണ്തി ഭാരത െര്ക്ാര് ശുെ തിതത്വ 
കമഖലയ്ക് ആവശത്യമായ വ തിനതിമയ ്നപുണത്യ 
വ തികെന വ തിഭാഗത്തിന് അനമതതി നല്കതി.  ഈ 
സ്ാപനം െത്വച്ഛ് ഭാരത് മതിഷനതിൽ ഏസറ്റടുത് 
കപ്രാജക്ടുകള്ക്് െഹായം നല്കുകയും 
ശുെ തിതത്വ മതിഷസറെ ഐ.ഇ.െതി. / എച്ആര്ഡതി 
പ്രവര്ത്നങ്ങള്ക്് െഹായം നൽകുകയും 
സെയ്യുന്നുണ്്.
 

ശുെടിത്വ, മാല ടിന്യ സംസ്കരണ 
കമഖലയടിടല സമരീപകാല 
കനട്ങ്ങള്
2016-17ൽ െത്വച്ഛ് ഭാരത് മതിഷന് (ഗ്ാമതിണ്) 
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അദ്ധ്യായം 7, ഹരിത കേരളത്ികേക്ക്

ഒറ്റസ്പെട്ട  പട്ടതികവര്ഗ് ഊരുകളതിലും സവള്ളസക്ട്ട്  
പ്രകദശങ്ങളതിലുമുള്്പെസെ ആവശത്യമായതിരുന്ന 
ബാക്തി 1,74,720 കക്കൂസുകള് കൂെതി 
നതിര്മ്തിച്ചുസകാണ്് ഗ്ാമ പ്രകദശങ്ങസള സവളതിയതിെ 
വ തിെര്ജ്ന വ തിമുക്തമായതി (ഒഡതിഎഫ്) 
പ്രഖത്യാപ തിച രാജത്യസത് മൂന്നാമസത്യും ഏറ്റവം 
വലുതമായ െംസ്ാനമാണ് കകരളം  
(പട്ഥിേ 7.5). നഗരകമഖലയതിൽ 93 
നഗരെഭകളതിൽ 92 എണ്വം ഇക്പൊള് ഒ.ഡതി.
എഫ് ആയതിട്ടുണ്് (പട്ഥിേ 7.6). 
 

ഖരമാലടിന്യ പരടിപാലന 
പശ്ാത്തല സകൌകര്യം 
വ ടികസടിപ്ടിക്ൽ
ഉറവ തിെത്തിൽ തസന്നയുള്ള മാല തിനത്യ 
െംസ്കരണത്തിനായതി െംസ്ാനത്തിന് 

അനകയാജത്യമായ തകദ്ശരീയമായ ൊകങ്തതിക 
വ തിദത്യകള് ശുെ തിതത്വ മതിഷന് കസണ്ത്തി 
അംഗരീകാരം നല്കതിയതിട്ടുണ്്. ഇതതിൽ റതിംഗ് 
കക്ാസ്റതിംഗ്, ബകയാഗത്യാെ് ലൈാന്റുകള്, 
സവര്മതിന് കക്ാസ്റതിംഗ് എന്നതിവ കൂൊസത 
്പ്പെ് കക്ാസ്റതിംഗ്, കപാട്ട് കക്ാസ്റതിംഗ്, 
ബക്റ്റ് കക്ാസ്റതിംഗ്, ബകയാ-ബ തിന് 
കക്ാസ്റതിംഗ്, സപഡസ്റൽ കക്ാസ്റതിംഗ് 
മുതലായവയും ഉള്സ്പെടുത്തിയതിട്ടുണ്്. തകദ്ശ 
ഭരണ സ്ാപനങ്ങള്ക്് മാല തിനത്യ െംസ്കരണ 
കെവനങ്ങള് ലഭത്യമാക്കുന്നതതിനായതി 74 പുതതിയ 
കെവനദാതാക്ള്ക്് കൂെതി (21 കെവന 
ദാതാക്ളും, 2 അംഗരീകൃത ഏജന്െതികളും 
കൂൊസത) മതിഷന് അംഗരീകാരം നൽകതി. ഗ്ാമരീണ, 
നഗര തകദ്ശസ്ാപനങ്ങളതിസല എഞ് തിനരീയറതിങ്, 
ആകരാഗത്യ കമഖലകളതിസല ഉകദത്യാഗസ്ര്ക്് 
ആധുനതിക അറവശാലകസളക്കുറതിച് മതിഷന് 

പട്ഥിേ 7.5
കേരളത്ഥിടല വ ഥിവ ഥിധതരം ശുചഥിത്വ സൗേര്യങ്ങളുടെ വ ഥിശദവഥിവരങ്ങള്
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ർത്
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ഥിയ
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് ട
ല

റ്റുേ
ളുട
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മയാ
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യ
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ഖ
്യയാ

പ
ഥിച

 ഗ്
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 പ
ഞ്

യായ
ത്തു

േ
ള്

1 തതിരുവനന്പുരം 73 14,211 14,211 100 73

2 സകാലെം 68 12,777 12,777 100 68

3 പത്നംതതിട്ട 53 10,182 10,182 100 53

4 ആലപ്പുെ 72 14,985 14,985 100 72

5 കകാട്ടയം 71 9,141 9,141 100 71

6 ഇടുക്തി 52 21,081 21,081 100 52

7 എറണാകുളം 82 7,808 7,808 100 82

8 തൃശ്ശൂര് 86 3,002 3,002 100 86

9 പാലക്ാെ് 88 23,075 23,075 100 88

10 മലപ്പുറം 94 12,011 12,011 100 94

11 കകാെതികക്ാെ് 70 12,799 12,799 100 70

12 വയനാെ് 23 13,777 13,777 100 23

13 കണ്ണൂര് 71 7,182 7,182 100 71

14 കാെര്കഗാഡ് 38 12,689 12,689 100 38

ആടേ 941 174,720 174,720 100 941 3.2
 അവലംബം:  ശുെ ടിത്വ മടിഷന്, 2017    
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സാമ്പത്തിക അവല�ാകനം 2017, ലകരള സംസ്ാന ആസൂത്രണ ല�ാര്ഡ്  

പട്ഥിേ 7.6
നഗരങ്ങളഥിടല ടവളഥിയഥിെ വ ഥിസർജ്ജന രഹഥിത സ്ഥഥിതഥിവ ഥിവരം - ജഥില് തഥിരഥിച്

ക്ര
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1 തതിരുവനന്പുരം 5 6317 16 6301 5

2 സകാലെം 5 3,397 0 3397 5

3 പത്നംതതിട്ട 4 1,673 0 1,673 4

4 ആലപ്പുെ 6 1,711 0 1,711 6

5 കകാട്ടയം 6 1,395 0 1,395 6

6 ഇടുക്തി 2 445 0 445 2

7 എറണാകുളം 14 1,686 120 1,566 13

8 തൃശ്ശൂര് 8 2,546 0 2,546 8

9 പാലക്ാെ് 7 894 0 894 7

10 മലപ്പുറം 12 2,058 0 2,058 12

11 കകാെതികക്ാെ് 8 2,855 0 2,855 8

12 വയനാെ് 3 912 0 912 3

13 കണ്ണൂര് 10 1,198 0 1,198 10

14 കാെര്കഗാഡ് 3 770 0 770 3

ആടേ 93 27,857 136 27,721 92 3.2

            അവലംബം:  ശുെ ടിത്വ മടിഷന്, 2017   

പരതിശരീലനം നല്കതി. 18 മുനതിെതി്പൊല തിറ്റതികള്ക്കും 
8 ഗ്ാമപഞ്ായത്കള്ക്കും വ തിശദമായ പദ്ധതതി 
കരഖ (ഡതി.പ തി.ആര്) തയ്ാറാക്ാന് െഹായം 
നല്കുകയും ൊങ്തതിക പഠനത്തിന കശഷം 38 
നഗര െഭകള്ക്് ഉറവ തിെത്തിൽ തസന്നയുള്ള  
മാല തിനത്യ െംസ്ക്കരണത്തിനം 18 നഗരെഭകള്ക്് 
സപാത ൌകരത്യങ്ങള്ക്കും കവണ്തിയുള്ള 
വ തിശദമായ പദ്ധതതി കരഖയ്ക് ൊകങ്തതികാനമതതി 
നല്കുകയും സെയ്ത. ഉറവ തിെത്തിൽ തസന്നയുള്ള 
മാല തിനത്യെംസ്ക്കരണത്തിനം നഗര തകദ്ശ 
ഭരണ സ്ാപനങ്ങളുസെ നതിലവ തിലുള്ള സപാത 
ൌകരത്യങ്ങളുസെ നവരീകരണത്തിനമായതി 50 
കകാെതി രൂപ യുസെ പദ്ധതതി നെ്പെ തിലാക്തി. 12 
മുനതിെതി്പൊല തിറ്റതികളതിലും 4 ഗ്ാമപഞ്ായത്കളതിലും 
കശാ്പെ് ശാലകള് നതിര്മ്തിക്കുന്നതതിനള്ള 

ൊകങ്തതിക അനമതതി നല്കുകയും 50 ശതമാനം 
േനെഹായം നല്കുകയും സെയ്ത. നഗര, 
ഗ്ാമരീണ തകദ്ശഭരണ സ്ാപനങ്ങള്ക്് 
അനവദതിച ഖരമാല തിനത്യ പരതിപാലന പദ്ധതതി 
പട്ഥിേ 7.7, 7.8, 7.9 എന്നതിവയതിൽ വ തിശദമായതി 
നൽകുന്നു.
 

ദ്രവമാലടിന്യ 
സംസ്ക്കരണത്തടിനുള്ള 
പശ്ാത്തല സകൌകര്യം 
വ ടികസടിപ്ടിക്ൽ
കക്കൂെ് മാല തിനത്യം ഉള്സ്പെസെയുള്ള 
മാല തിനത്യങ്ങള് ്കകാരത്യം സെയ്യുന്നതതിനായതി 
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ഒരു െഹകരണ െംസ്ക്കരണ ശാലസയന്ന 
അെതിസ്ാനത്തിൽ സകാച തി എളംകുളത്് ഒരു 
മല തിനജല െംസ്ക്കരണ ശാല സ്ാപ തിക്കുന്നതതിന് 
ജല അകതാറതിറ്റതിക്് ശുെ തിതത്വ മതിഷന് ഒരു 
കകാെതി രൂപ ൊ്ത്തിക െഹായം  നല്കതി. 
കക്കൂെ് മാല തിനത്യ െംസ്ക്കരണത്തിന് 
മാ്മുള്ള െംവ തിോനങ്ങസളാരുക്കുന്നതതിന് 
ജതിലൊഭരണകൂെങ്ങളുസെ െഹായകത്ാസെ 
എലൊ ജതിലെകളതിലും മതിഷന് അനകയാജത്യമായ 
സ്ലം  കസണ്ത്തിയതിട്ടുണ്്.  കകരളത്തിന് 
അനകയാജത്യമായ ഒരു കക്കൂെ് മാല തിനത്യ 

െംസ്കരണ ശാലയ്ക്കുള്ള രൂപകരഖയും 
മതിഷന് തയ്ാറാക്തിയതിട്ടുണ്്.  പരതിസ്തിതതി 
െംരക്ഷ തിക്കുന്നതതിസറെ ഭാഗമായതി ശാസ്താംകകാട്ട 
താലൂക്ാശുപ്തിക്ടുത്് ഒരു മല തിന ജല 
െംസ്ക്കരണ ശാല ആരംഭതിച്ചു.  മല തിനജല 
െംസ്ക്കരണ െംവ തിോനം ഒരുക്കുന്നതതിന് 
ശുെ തിതത്വ മതിഷന് വ തിവ തിേ നഗരെഭകള്ക്് 
െഹായം നല്കതി.  ഖരദവ മാല തിനത്യ െംസ്ക്കരണ 
കപ്രാജക്ടുകള്ക്് െഹായം നല്കുന്നതതിന് 
കെവനദാതാക്ളായ ഏജന്െതികളുസെ പട്ടതിക 
മതിഷന് തയ്ാറാക്തിയതിട്ടുണ്് (പട്ഥിേ 7.10). 

പട്ഥിേ 7.7
നഗര സഭേളഥിടലയം കേയാർപ്കറഷനുേളഥിടലയം കപ്യാജേ്ടുേള്
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യാസ്റ
ഥിംഗ
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2011-12 20767 146841 27    

2012-13 16333 140565 3    

2013-14 6313 21235     

2014-15 1991 9693 4 19   

2015-16 626 21081 1    

2016-17 2327 18519 4  17 528

ആടേ 48559 357934 39 19 17 528

 അവലംബം:  ശുെ ടിത്വ മടിഷന്, 2017    

പട്ഥിേ 7.8
ഗ്യാമ പഞ്യായത്തുേളുടെ കപ്യാജേ്ടുേള്

വർഷം ബകയയാഗ്യയാസ് 
പ്യാന്റുേള്

വ്യക്ഥിഗത 
അെഥിസ്ഥയാനത്ഥിലുള്ള 

േകമ്പയാസ്റഥിംഗ് 
സംവ ഥിധയാനങ്ങള്

എയകറയാബഥിേ് 
േകമ്പയാസ്റഥിംഗ് 
യൂണഥിറ്റുേള്

എം.ആർ.എഫ്

2011-12 4,601 18,403 -- --

2012-13 39,853 453,855 -- --

2013-14 7,490 71,174 -- --

2014-15 1,830 7007 -- --

2015-16 6,020 57,049 -- --

2016-17 6,456 16,724 31 4

ആടേ 66,250 624,212 31 4

      അവലംബം:  ശുെ ടിത്വ മടിഷന്, 2017   
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പട്ഥിേ 7.9
സംസ്ഥയാനടത് ടമറ്റീരഥിയൽ റഥിക്വറഥി ടഫസഥിലഥിറ്റഥി, പ്യാസ്റഥിക്് ട്ഷഡഥിംഗ് യൂണഥിറ്റുേളും, 

എയകറയാബഥിേ് േമ്യൂണഥിറ്റഥി  േകമ്പയാസ്റഥിംഗ് യൂണഥിറ്റുേളുടെയം എണ്ം

ക്രമ 
നം ജഥില്

എം.ആർ.എഫ് പ്യാസ്റഥിക്് ട്ഷഡഥിംഗ് 
യൂണഥിറ്റുേള്

തുമ്പൂർമൂഴഥി 
എയ്കറയാബന്നുേള്
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1 തതിരുവനന്പുരം 3 23 46 1 3 15 0 12 7

2 സകാലെം 7 9 18 0 0 7 36 44 187

3 പത്നംതതിട്ട 2 2 7 0 0 9 7 0 9

4 കകാട്ടയം 0 5 17 2 2 18 11 3 9

5 ആലപ്പുെ 12 6 14 0 1 8 23 52 54

6 എറണാകുളം 9 7 40 2 0 18 4 5 31

7 ഇടുക്തി 0 0 6 1 3 9 0 0 7

8 പാലക്ാെ് 4 1 4 2 3 12 0 7 9

9 തൃശ്ശൂര് 16 5 29 7 2 13 2 9 9

10 മലപ്പുറം 4 4 15 1 3 12 0 0 0

11 കകാെതികക്ാെ് 6 3 93 5 0 34 7 0 44

12 വയനാെ് 0 0 6 7 0 1 0 0 1

13 കണ്ണൂര് 7 8 15 2 7 2 7 0 3

14 കാെര്കഗാഡ് 0 0 12 1 0 4 0 0 10

ആടേ 70 73 322 31 24 162 97 132 380

അവലംബം:  ശുെ ടിത്വ മടിഷന്, 2017    

വടിവരവടിദ്യാഭ്യാസ വടിനടിമയവം 
കാര്യകശഷടി വര്ദ്ധടിപ്ടിക്ലും
ഉപകയാഗതിച്ചുകപക്ഷ തിക്കുന്ന തരം വെ്തക്ള് 
പരമാവേതി ഒെതിവാക്കുന്നതതിനം നതിലവ തിസല സപാത 
െംവ തിോനങ്ങളുസെ നതിലവാരം ഉയര്ത്ന്നതതിനം 
ഉറവ തിെത്തിൽ തസന്നയുള്ള മാല തിനത്യ 
െംസ്ക്കരണത്തിനം ശുെ തിതത്വ മതിഷന് ഐ.ഇ.െതി 
ത�ങ്ങള് നെ്പെ തിലാക്തിയതിട്ടുണ്്.  മതിഷന് 
വ തിവ തിേ തരത്തിലുള്ള പരതിശരീലന പരതിപാെതികള് 
െംഘെതി്പെ തിച തിട്ടുണ്്.  അപ്രകാരം 2016 ഏപ്ര തിൽ 
മുതൽ 2017 സെപ്റ്റംബര് വസര െംഘെതി്പെ തിച 

പരതിശരീലന പരതിപാെതികസള െംബന്ധതിച വ തിവരം 
പട്ഥിേ 7.11-ൽ സകാടുത്തിരതിക്കുന്നു.  

ഹരടിത ടപരുമാറ്ചട്വം 
സ്വാപ് കഷാപ്ം 
സമചസ്പെട്ട ശുെ തിതത്വ െത്വഭാവ രൂപരീകരണത്തിനം 
ഉപകയാഗതിച് ഉകപക്ഷ തിക്കുന്ന തരം വെ്തക്ളുസെ 
ഉപകയാഗം കറയ്ക്കുന്നതതിനമായ് മതിഷന് ഒരു 
ഹരതിത സപാരുമാറ്റ െട്ടം രൂപരീകരതിച തിട്ടുണ്്.  
2015 കദശരീയ സഗയതിംെതിലാണ് ഹരതിത 
സപരുമാറ്റെട്ടം ആദത്യമായതി നെ്പെ തിലാക്തിയത്.  
തെര്ന്ന് െര്ക്ാരും െത്വകാരത്യ സ്ാപനങ്ങളും 
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പട്ഥിേ 7.10
കസവന ദയാദയാക്ളയായ ഏജന്സഥിേളുടെ എണ്ം

വഥിഭയാഗങ്ങള് ഏജന്സഥിേളുടെ 
എണ്ം

വത്യക്തതി ഗത സ്ാപന ൊമൂഹതിക അെതിസ്ാനത്തിലുള്ള കക്ാസ്റതിംഗ് 114

കമ്്യൂണതിറ്റതി സമാബ തി്ലകെഷന് 19
മാല തിനത്യം പൂര്ണ്മായും നതിര്മ്ാര്ജ്നം സെയ്യുന്നതതിന് തകദ്ശ 
സ്ാപനങ്ങള്ക്് നതിര്കദ്ശം നൽകുക.

7

മാല തിനത്യ വര്ദ്ധന തെയുന്നതതിന് പരതിഹാരം/പുനരുപകയാഗം 2
ൊമൂഹതികാെതിസ്ാനത്തിലുള്ള ഖര മാല തിനത്യ പരതിപാലനം 
(5 റ്റതി.പ തി.ഡതി. വസര)

4

ദവമാല തിനത്യ പരതിപാലന കപ്രാജക്ടുകളുസെ ഡതി.പ തി.ആര് രൂപരീകരണം 10

ദവമാല തിനത്യ പരതിപാലന കപ്രാജക്ടുകള് നെ്പെ തിലാക്ൽ 21

ശ്ശാനങ്ങള്ക്് കവണ്തിയുള്ള പദ്ധതതി രൂപരീകരണവം നെ്പെ തിലാക്ലും 5
മാംെ െംസ്ക്കരണ യൂണതിറ്റുകള് ആസൂ്ണം സെയ്യുന്നതം അവ 
നെ്പെ തിലാക്കുന്നതം

2

            അവലംബം:  ശുെ ടിത്വ മടിഷന്, 2017     

പട്ഥിേ 7.11
2016 ഏപ്ഥിൽ  മുതൽ 2017 ടസപ്റ്റംബർ വടര സംഘെഥിപ്ഥിച പരഥിശീലന പരഥിപയാെഥിേള്

ക്രമ 
നം. പങ്യാളഥിത് വ ഥിഭയാഗം പരഥിശീലനങ്ങളുടെ 

എണ്ം
പടങ്ടുത്വരുടെ 

എണ്ം
1 ശുെ തിതത്വ മതിഷനതിസല ഉകദത്യാഗസ്ര് 9 550

2 െന്നദ്ധ െംഘെനകള് 4 175

3 െഹ വകുപ്പുകളതിലുള്ള ഉകദത്യാഗസ്ര് 10 2,470

4 സതരസഞ്ഞടുക്സ്പെട്ട പ്രതതിനതിേതികള് 4 179

5 തകദ്ശ ഭരണ സ്ാപനങ്ങളതിസല ഉകദത്യാഗസ്ര് 8 680

6 െന്നദ്ധ പ്രവര്ത്കര് 16 975

7 വ തിദഗ്ദ്ധര് 5 417

8 െ്ക്രാ്പെ് ഡരീകലെ്െ് 14 2,000

9
സകട്ടതിെ നതിര്മ്ാണ സതാെതിലാളതികള് 
(ഒ.ഡതി.എഫ് പ്രൊരണം)
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 ആടേ 71 7,521
      അവലംബം:  ശുെ ടിത്വ മടിഷന്, 2017 

നെത്തിയ വ തിവ തിേ പരതിപാെതികളതിൽ ഹരതിത 
സപരുമാറ്റെട്ടം നെ്പെ തിലാക്തിയതിട്ടുണ്്.  2016-17 
വര്ഷം െംസ്ാനസത് കലാരംഗത്ള്ള ഏറ്റവം 
വല തിയ ആകഘാഷമായ െ്കൂള് കകലാത്വത്തിൽ 
ഹരതിത സപാരുമാറ്റെട്ടം നെ്പെ തിലാക്തി. ഏറ്റവം 
കൂടുതൽ െ്്രീകള് പങ്ടുക്കുന്നസതന്ന്  (40 
ലക്ഷം) ഗതിന്നെ് ബുക്തിൽ ഇെം കനെതിയ 
ആറ്റുകാൽ സപാങ്ാലയതിലും മാല തികനത്യാത്പാദനം 
കുറയ്ക്കുന്നതതിസറെ ഭാഗമായതി ഹരതിത സപരുമാറ്റെട്ടം 
നെ്പെ തിലാക്തി.  അതതിന് കശഷം രാഷ്ട്രരീയ 

പാര്ട്ടതികള്, ൊമൂഹത്യസ്ാപനങ്ങള്, മതപരമായ 
സ്ാപനങ്ങള് എന്നതിവസയലൊം െംഘെതി്പെ തിച 
വ തിവ തിേ പരതിപാെതികളതിലും ഹരതിത സപാരുമാറ്റെട്ടം 
വ തിജയകരമായതി നെ്പെ തിലാക്തി.  

‘െത്വാപ് കഷാ്പെ്’ എന്ന ആശയവം മതിഷന് 
യാഥാര്ത്ഥത്യമാക്തി മാറ്റതി. മാല തിനത്യം 
കുറയ്ക്കുന്നതതിനായതി  ഉപകയാഗതിച വെ്തക്സള 
മറ്റുള്ളവര്ക്് വരീണ്ടും ഉപകയാഗതിക്ാന് കെതിയുന്ന 
വെ്തക്ളാക്തി മാറ്റുന്നതതിനള്ള ഒരു സപാത 
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സാമ്പത്തിക അവല�ാകനം 2017, ലകരള സംസ്ാന ആസൂത്രണ ല�ാര്ഡ്  

െംവ തിോനമാണ് െത്വാ്പെ് കഷാ്പെ് ലക്ഷത്യമതിടുന്നത്.  
93 നഗരങ്ങളതിൽ ആരംഭതിച െത്വാപ് കഷാപ്പുകള് 
മതിക്വയും വ തിജയകരമായതി പ്രവര്ത്തിക്കുന്നു. 
മാൊെതിസ്ാനത്തികലാ വാരാെതിസ്ാനത്തികലാ 
പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന 16 സ്തിരം െത്വാപ് കഷാപ്പുകളുണ്്.  
62 താല്കാല തിക െത്വാപ് കഷാപ്പുകളുമുണ്്. 

സാമ്പത്തടിക അവസ്
മതിഷസറെ നാല് പ്രോന പദ്ധതതികളുസെ 
ൊ്ത്തിക അവസ്സയ െംബന്ധതിച 
വ തിവരങ്ങള് പട്ഥിേ 7.12 -ൽ സകാടുത്തിരതിക്കുന്നു.  
ഗ്ാമപ്രകദശങ്ങളതിസലയും നഗരങ്ങളതികലയും 
ശുെ തിതത്വ കകരളം പദ്ധതതിക്് കെതിഞ്ഞ 5 വര്ഷം 
സകാണ്് ലഭതിച ശരാശരതി വ തിഹതിതം 2,414 ലക്ഷം 
രൂപ, 3,112 ലക്ഷം രൂപ എന്നതിങ്ങസന ആണ്.  91 
ശതമാനവം, 74 ശതമാനവമാണ് ഗ്ാമങ്ങളതിലും 
നഗരങ്ങളതിലുമുള്ള ശരാശരതി സെലവ്. ഗ്ാമ 
പ്രകദശങ്ങളതിൽ െത്വച്ഛ് ഭാരത് അഭതിയാന് വെതി 
ലഭതിച ശരാശരതി വ തിഹതിതം 10,299 ലക്ഷം 
രുപയും ശരാശരതി സെലവ് 85 ശതമാനവമാണ്.  
നഗരപ്രകദശങ്ങളതിൽ െത്വച്ഛ് ഭാരത് അഭതിയാനള്ള 
വ തിഹതിതം 2015-16 മുതലാണ് ലഭത്യമായത്.  
ശരാശരതി വ തിഹതിതം 3,040 ലക്ഷം രൂപയും സെലവ് 
32 ശതമാനവമാണ്.  ൊ്ത്തിക അവസ്യുസെ 
കാരത്യക്ഷമതസയ െംബന്ധതിച വ തിവരങ്ങള്  
പട്ഥിേ 7.12 -ൽ സകാടുത്തിരതിക്കുന്നു. 
 

പ്ാസ്റടിക് മാല ടിന്യങ്ങളും 
ഇലക്കട്രാണടിക് മാല ടിന്യങ്ങളും
ഉപകയാഗതിച് ഉകപക്ഷ തിക്കുന്ന ലൈാസ്റതിക്കുകളും 
ഇലക്കട്രാണതിക് മാല തിനത്യങ്ങളും ്കകാരത്യം 
സെയ്യുന്നരരീതതി പ്രകതത്യക ശ്രദ്ധ അര്ഹതിക്കുന്നുണ്്. 
ആദത്യകത്ത് ഗുരുതരമായ ദത്വ തിതരീയ 
പ്രതത്യാഖാതങ്ങളും, രണ്ാമകത്ത്       ഗുരുതര 
മല തിനരീകരണവമുണ്ാക്കുന്നു.  അകതെമയം 
ശരതിയായ രരീതതിയതിൽ കശഖരതിച് കവര്തതിരതിച് 
പാരതിസ്തിതതിക പ്രശ്നങ്ങളതിലൊത് വ തിേം 
െംസ്ക്കരതിചാൽ ഇവ പുന:ഛംക്രമണ 
ൊേത്യത വളസരയേതികമുള്ള വെ്തക്ളാണ്. 
മാല തിനത്യങ്ങളുസെ നതിര്മ്ാര്ജ്നത്തികനാസൊ്പെം 
അവസയ ഒരു ഉറവ തിെമായതി ഉപകയാഗതിക്ൽ, 
എന്നരീ രണ്ടു ഗുണങ്ങള് കണക്തിസലടുത്്, 
െര്ക്ാര് 2013ൽ ഗ്രീന് കകരള ക്നതി ല തിമതിറ്റഡ് 
എന്ന സ്ാപനം ആരംഭതിച്ചു.  പ്രാരംഭത്തിൽ, പുറം 
തള്ളതിയ ലൈാസ്റതിക്കും, ഇലക്കട്രാണതിക് മാല തിനത്യവം 
കശഖരതിച് പുന:ഛംക്രമണം സെയ്യുകയായതിരുന്നു 
ക്നതിയുസെ ദൗതത്യം.  ഇക്പൊള് തകദ്ശ െത്വയം 
ഭരണ സ്ാപനങ്ങള് സ്ാപ തിച സമറ്റരീരതിയൽ 
കളക്ഷന് സഫെതില തിറ്റതി (എം.െതി.എഫ്) ൽ 
നതിന്നും ്ജവ വ തിഘെനത്തിന് വ തികേയമാകുന്ന 
മാല തിനത്യങ്ങള് കശഖരതിക്ൽ, റതികൊെ്െ് റതിക്വറതി 
സഫെതില തിറ്റരീെ് (ആര്.ആര്.എഫ്) ആരംഭതിച്ചു 
പ്രവര്ത്തി്പെ തിക്കുക എന്നരീ ചുമതലകള് കൂെതി 
ക്നതിക്കുണ്്. 

കബയാക്്  7.5
ഹരഥിത ടപരുമയാറ്റചട്ം

മാലതിനത്യം  ഇലൊയ്മ സെയ്യുക, സമചസ്പെട്ട  ശുെതിതത്വം കനടുക  എന്നരീ  കാരത്യങ്ങളതികലക്്  വത്യക്തതിയുസെയും  
െമൂഹത്തിസറെയും മകനാഭാവവം ശരീലങ്ങളും മാറ്റതിസയടുക്കുന്നതതിനള്ള മാര്ഗ് നതിര്കദ്ശങ്ങളാണതിത്.  ഉപകയാഗതിച്ചു 
ഉകപക്ഷതിക്കുന്ന തരം വെ്തക്ള് ഒെതിവാക്കുന്നതതിനം പുനരുപകയാഗ പുനെംക്രമണ ൊേത്യതയുള്ളവയുസെ 
ഉപകയാഗം കപ്രാത്ാഹതി്പെതിക്കുക, മാലതിനത്യം കുറയ്ക്കുക, മാലതിനത്യം ഉറവതിെത്തിൽ തസന്ന തരം തതിരതിക്കുക, 
്ജവ വെ്തക്ള് ഉറവതിെത്തിൽ തസന്ന െംസ്ക്കരതിക്കുക, അ്ജവ വെ്തക്ളുസെ പുനരുപകയാഗവം പുന 
െംക്രമണവം ൊേത്യമാക്കുക മുതലായ കാരത്യങ്ങള്ക്്  കപ്രരതി്പെതിക്കുകയാണ് മാര്ഗ്നതിര്കദ്ശങ്ങള് സകാണ്് 
ഉകദ്ശതിക്കുന്നത്.  ഇത് 2015 -ൽ നെന്ന കദശരീയ ഗയതിംെതിലാണ് ആദത്യം പരരീക്ഷതിചത്.  തെര്ന്ന് മറ്റു സെറുതം 
വലുതമായ സപാത െത്വകാരത്യ പരതിപാെതികളതികലക്കും വത്യാപതി്പെതിച്ചു.  ഇക്പൊള്  കൂടുതൽ സ്ാപനങ്ങള്  ഹരതിത 
സപരുമാറ്റ െട്ടം െത്വരീകരക്കുന്നുണ്്, പ്രകതത്യകതിച് കലത്യാണങ്ങള്, ഉത്വങ്ങള്, തരീര്ത്ഥാെനങ്ങള് കപാസലയുള്ളവ.  
ഇത് പരതിസ്തിതതി ൌഹൃദ വെ്തക്ളുസെ ഉപകയാഗം കൂട്ടുകയും ഉപകയാഗതിച്ചുകപക്ഷതിക്കുന്ന തരം വെ്തക്ള് 
കുന്നുകൂടുന്നത് തെയുകയും സെയ്യുന്നു.   എലൊ വകുപ്പുകള്ക്കും കാരത്യാലയങ്ങള്ക്കും ഹരതിത സപരുമാറ്റ െട്ടം 
പാലതിക്ാന് െര്ക്ാര് ഇക്പൊള് കര്ശന നതിര്കദ്ശം നൽകതിയതിട്ടുണ്്.  ശുെതിതത്വ മതിഷന് ഹരതിതമതിഷസറെ 
സകാെതിക്രീെതിൽ കകരളത്തിലുെനരീളം ഹരതിത സപരുമാറ്റെട്ടം പാലതിക്കുന്നത് പ്രെരതി്പെതിക്കുവാന് ഒരു പദ്ധതതി 
തയ്ാറാക്തി നൽകതി വരുന്നു.
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അദ്ധ്യായം 7, ഹരിത കേരളത്ികേക്ക്

പട്ഥിേ 7.12
സ്േീം തഥിരഥിച്ചുള്ള സയാമ്പത്ഥിേ അവസ്ഥ

വർഷം
ശുച ഥിതവ കേരളം സ്വച്് ഭയാരത് അഭഥിയയാന്

ഗ്യാമം നഗരം ഗ്യാമം നഗരം

2013-14 100 91 71 --

2014-15 88 89 90 --

2015-16 86 87 89 73

2016-17 69 75 90 18

2017-18* 91 29 85 5.4
                    അവലംബം:  ശുെ ടിത്വ മടിഷന്, 2017 
                      * 30.9.2017 വടര;

െതി.സക.െതി ഇതവസര, കതികലാഗ്ാമതിന് 
2 രൂപ നതിരക്തിൽ, തകദ്ശ െത്വയംഭരണ 
സ്ാപനങ്ങളതിൽ നതിന്നും 108 െണ് താെ്ന്നയതിനം 
ലൈാസ്റതിക് അവശതിഷ്ങ്ങള് കശഖരതിക്കുകയും, 
9.91 ലക്ഷം രൂപ വരുമാനമുണ്ാക്കുയും സെയ്ത.  
കക� ഗവസമെറെതിസറെ ഉപരതിതല ഗതാഗത 
മ�ാലയത്തിസറെ െമരീപകാല അറതിയതി്പെ് 
പ്രകാരം, 5 ലക്ഷം ജനെംഖത്യയുള്ള നഗരങ്ങളുസെ 
50 കതി.മരീ ചുറ്റുവട്ടത്തിൽ പണതിയുന്ന കറാഡകളുസെ 
നതിര്മ്ാണത്തിന് ൊറതിസനാ്പെം ലൈാസ്റതിക്് 
മാല തിനത്യങ്ങളും മതിശ്രണം സെകയ്ണ്തണ്്. 
2016-17 കാലഘട്ടത്തിൽ കകരളത്തിസല തകദ്ശ 
െത്വയംഭരണ സ്ാപനങ്ങള് നതിര്മ്തിച 10 
ശതമാനം കറാഡകളതിൽ ലൈാസ്റതിക് സപാെതികള് 
കെര്ത് താറുപകയാഗതിക്ാന് തരീരുമാനതിച്ചു.  
ഇതനെരതിച് 2016-17 -ൽ, 152 തകദ്ശഭരണ 
സ്ാപനങ്ങളുസെ 28.3 കതി.മരീ കറാഡകള്, 42 
െണ് ലൈാസ്റതിക്് സപാെതി കെര്ത്് നതിര്മ്തിച്ചു.  ഇത് 
കൂൊസത െംസ്ാന സപാതമരാമത്് വകു്പെ തിസറെ 
കറാഡകളതിൽ 8 െണ് ലൈാസ്റതിക്കും ഉപകയാഗതിച്ചു.  
ക്നതി തകദ്ശ െത്വയംഭരണ സ്ാപനങ്ങളതിൽ 
നതിന്നും കതികലാഗ്ാമതിന് 15 രൂപ നതിരക്തിൽ 
സപാെതിയാക്തിയ ലൈാസ്റതിക്് കശഖരതിക്കുകയും, 
കതികലാഗ്ാമതിന് 20 രൂപ നതിരക്തിൽ വ തിറ്റ്, 7.7 
ലക്ഷം രൂപ വരുമാനമുണ്ാക്കുകയും സെയ്ത.  3.75 
മരീ വരീതതിയുളള 1 കതി.മതി കറാഡ് നതിര്മ്തിക്ാന്, 
1.3 െണ് ലൈാസ്റതിക്്  ആവശത്യമാസണന്നാണ് 
കണക്ാക്സ്പെട്ടതിരതിക്കുന്നത്.  2017-18 -ൽ, 
സപാെതിച ലൈാസ്റതിക്തിസറെ കശഖരണം വര്ദ്ധതി്പെ തിച് 
35000 െണ് വസര കറാഡ് നതിര്മ്ാണത്തിന് 
ഉപകയാഗതിക്ാന് തരീരുമാനതിച്ചു.  ഇതതിനായതി 
െതി.സക.െതി, ലൈാസ്റതിക്് സ�ഷഡ്തിംഗ് സമഷരീനകള് 
സ്ാപ തിക്ാന് തകദ്ശ സ്ാപനങ്ങസള 

െഹായതിക്കുകയും, അനബന്ധ ൊകങ്തതിക 
െഹായങ്ങള് നല്കുകയും സെയ്യുന്നു.  ഇതവെതി 
െംസ്ാനത്് 10,000 സതാെതിലവെരങ്ങള് 
സൃഷ് തിക്സ്പെടുസമന്ന് പ്രതരീക്ഷ തിക്സ്പെടുന്നു. 

കക� മല തിനരീകരണ നതിയ�ണ കബാര്ഡതിസറെ 
അംഗരീകാരമുള്ള സമകസ്െ്െ് എര്ത്് സെന്െ് 
റരീ്െക്തിള് ്പ്രവറ്റ് ല തിമതിറ്റഡ് എന്ന 
ഏജന്െതിയുമായതി, പ്രാകദശതിക െര് ക്ാരുകള് 
ഉള്്പെസെയുള്ള െര്ക്ാര് സ്ാപനങ്ങള്, 
കശഖരതിച ഇലക്കട്രാണതിക് മാല തിനത്യം 
െത്വരീകരതിച്, പുനരുത്പാദനം നെത്ാനള്ള 
കരാര് ഉണ്ാക്തിയതിട്ടുണ്്. ഇതനെരതിച് വ തിവ തിേ 
െര്ക്ാര് സ്ാപനങ്ങളായ, സകാച തിന് 
യൂണതികവെ്െതിറ്റതി (43,835 കതി.ഗ്ാം), കകരള 
െര്വകലാശാല (37,947 കതി.ഗ്ാം), തൃക്ാക്ര 
എന്ജതിനരീയറതിംഗ് കകാകളജ് (13,865 കതി ഗ്ാം), 
സകാലെം കകാര്്പെകറഷന് (6,048 കതി ഗ്ാം), ജതിലൊ 
കപാലരീെ് കമോവ തി, കണ്ണൂര് (5,690 കതി ഗ്ാം), 
തതിരുവനന്പുരം സകൽകട്രാണ് (6,020 കതി ഗ്ാം), 
ഹതിന്ദുസ്ാന് ന്യൂെ് പ്ര തിറെ് (3,905 കതി ഗ്ാം), 
എറണാകുളം െതിവ തിൽ കസ്റഷന് (10,580 കതി ഗ്ാം), 
മറ്റ് 10 സ്ാപനങ്ങള് എന്നതിവെങ്ങളതിൽ നതിന്നായതി 
ആസക 320 െണ് ഇ-മാല തിനത്യം കശഖരതിച തിട്ടുണ്്.  
ഇ-മാല തിനത്യങ്ങളുസെ കൂട്ടത്തിൽ, ഉകപക്ഷ തിക്സ്പെട്ട 
െ്യൂബ് ്ലറ്റ്, െതി.എഫ്.എൽ െ്യൂബുകള്, 
ബള്ബ്, പ്ര തിറെര് കാട്രതിഡ്ജ് എന്നതിവയുണ്്.  
അപകെകരമായ വ തിഭാഗത്തിൽസ്പെടുന്ന 
മാല തിനത്യങ്ങള് ആസകയുള്ള ഇലക്കട്രാണതിക് 
മാല തിനത്യത്തിസറെ 20 ശതമാനം വരും.  ഇവ 
്കകാരത്യം സെയ്ാന് ഏജന്െതിക്് കതികലാ 
ഗ്ാമതിന് 35 രൂപ എന്ന നതിരക്തിൽ നല്കുകയും  
മറ്റുള്ള ഇലക്കട്രാണതിക് മാല തിനത്യങ്ങള് കതികലാ 
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സാമ്പത്തിക അവല�ാകനം 2017, ലകരള സംസ്ാന ആസൂത്രണ ല�ാര്ഡ്  

ഗ്ാമതിന് 32 രൂപ നതിരക്തിൽ ക്നതിക്് 
വ തില്ക്കുകയും സെയ്യുന്നു.
 

മലടിനരീകരണ 
നടിയ�ണത്തടിടല 
ഇെടപെലുകൽ
മല തിനരീകരണ നതിയ�ണ നെപെതികള്ന 
െ്പൊക്ാനള്ള നതിയമാനസൃത അകതാറതിറ്റതിയാണ് 
കകരള െംസ്ാന മല തിനരീകരണ നതിയ�ണ 
കബാര്ഡ്  (സക.എസ്്.പ തി.െതി.ബ തി) 1974 
ൽ െംസ്ാനസത് ജലമല തിനരീകരണ 
നതിയ�ണം ലക്ഷത്യമതിട്ടാണ് ഇത് ആരംഭതിചത്.  
പരതിസ്തിതതിയുസെ  വ തിവ തിേ വശങ്ങസള 
െംരക്ഷ തിക്ാനള്ള പുതതിയ നതിയമങ്ങകളാസൊ്പെം, 
ഇതതിസറെ പ്രെക്തതി വര്ദ്ധതിച്ചു.  ഇക്പൊള് 
താസെ്പെറയുന്ന െട്ടങ്ങള് നെ്പൊക്ാന് കബാര്ഡ് 
ചുമതലസ്പെട്ടതിരതിക്കുന്നു. 

തതിരുവനന്പുരസത് ആസ്ാന മന്തിരം, 
തതിരുവനന്പുരം, എറണാകുളം, കകാെതികക്ാെ് 
എന്നതിവ തിെങ്ങളതിൽ 3 കമഖലാ ഓഫരീസുകള്, 
ലകബാറട്ടറതി ൌകരത്യമുള്ള 14 ജതിലൊ ഓഫരീസുകള്, 
എറണാകുളത്് ഒരു സെന്ട്രൽ ലകബാറട്ടറതി, 
കകാെതികക്ാെ് ഒരു കമഖലാ ലകബാറട്ടറതി 
എന്നതിവയാണ് കബാര്ഡതിസറെ നതിലവ തിസല 
പശ്ാത്ല ൌകരത്യങ്ങള്.  മല തിനരീകരണ 
ൊേത്യതയുസെ ൊ�ത കണക്തിസലടുത്് 
എറണാകുളം ജതിലെയതിൽ 3 ജതിലൊ ഓഫരീസുകള് 
ഉണ്്.  ഒന്നാമകത്ത്, കണയന്നൂര്, സകാച തി, 
ആലുവ താലൂക്കുകള്ക്കും, രണ്ാമകത്ത് 
കകാതമംഗലം, കുന്നത്നാെ്, മൂവാറ്റുപുെ 
താലൂക്കുകള്ക്കും, മൂന്നാമകത്ത് ഏലൂര് 
പരതിസ്തിതതി െംരക്ഷണ കക�ം, ഏലൂര്-എെയാര് 
പ്രകദശങ്ങളതിസല വത്യവൊയങ്ങള്, വെക്ന് 
പറവൂര് താലൂക്് എന്നതിവയ്ക് കവണ്തിയുള്ളതാണ്. 
െംസ്ാന മല തിനരീകരണ നതിയ�ണത്തിനായതി 
ഒരു െമഗ് പദ്ധതതി ആസൂ്ണം സെയ്ത 

പട്ഥിേ 7.13
ടേ.എസ്.പഥി.സഥി.ബഥി. നെപ്ഥിലയാക്കുന് ചട്ങ്ങള് 

ക്രമ 
നം. ആേ്െ് റൂള്സ്/കനയാട്ഥിഫഥികക്ഷന്

1
ജല മല തിനരീകരണ നതിയ�ണവം 
തെയലും നതിയമം-1974

ജല മല തിനരീകരണ നതിയ�ണവം തെയലും
റൂള്െ് 1976

2
ജല മല തിനരീകരണ നതിയ�ണവം 
തെയലും സെസ്് ആക്െ് 1977

ജല മല തിനരീകരണ നതിയ�ണവം തെയലും
സെസ്് റൂള്െ് 1979

3
വായു മല തിനരീകരണ നതിയ�ണവം 
തെയലും ആക്െ് 1981

വായു മല തിനരീകരണ നതിയ�ണവം തെയലും
റൂള്െ് 1984

4
പരതിസ്തിതതി (െംരക്ഷണ) നതിയമം, 
1986

(i) പരതിസ്തിതതി (െംരക്ഷണം), റൂള്െ് 1986

(ii)
അപകെകരമായതം മറ്റ് മാല തിനത്യങ്ങളും (മാകനജ്സമറെ് & 
ട്രാന്െ് ബൗണ്റതി പ്രസ്ാനം) റൂള്െ് (2016) 

(iii)
അപകെകരമായ രാെവെ്തക്ളുസെ നതിര്മ്ാണം, 
െംഭരണം, ഇറക്കുമതതി – റൂള്െ് 1989

(iv)
പാരതിസ്തിതതിക ആഘാത വ തിശകലന വ തിജ്ാപനം 
റൂള്െ് 2006

(v)
ബകയാസമഡതിക്ൽ കവെ്റ്റ്
റൂള്െ് 1998

(vi) ലൈാസ്റതിക്് കവെ്റ്റ് മാകനജ്സമറെ് റൂള്െ്, 2016

(vii) കൊളതിഡ് കവെ്റ്റ് മാകനജ്സമറെ് റൂള്െ്, 2016

(viii) ബാറ്ററതികള് (മാകനജ്സമറെ് & ഹാറെതിംഗ്) റൂള്െ്, 2001

(ix) ഇലക്കട്രാണതിക് മാല തിനത്യം(മാകനജ്കമറെ്) റൂള്െ്, 2016

(x) ഇ-കവെ്റ്റ് (മാകനജ്സമറെ്) റൂള്െ്, 2016

(xi)
കണ്െ്ട്രക്ഷന് & ഡതികമാളതിഷന് കവെ്റ്റ് മാകനജ്സമറെ് 
റൂള്െ്, 2016
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അദ്ധ്യായം 7, ഹരിത കേരളത്ികേക്ക്

നെ്പൊക്ാനം, കമൽകനാട്ടം വഹതിക്ാനം 
ചുമതലസ്പെട്ട ഒരു നതിയമാനസൃത അേതികാര 
സ്ാപനം കൂെതിയാണ് കബാര്ഡ്.

മലടിനരീകരണ നടിയ�ണ 
മാര്ഗ്ഗങ്ങള് നെപ്ാക്ൽ
െംസ്ാനസത് ആശുപ്തികള്, 
വത്യവൊയങ്ങള്, മുനതിെതി്പൊല തിറ്റതികള്, മറ്റു 
സ്ാപനങ്ങള് ഇവസയസയലൊം െത്വരീകാരത്യമായ 
പ്രവര്ത്ന രരീതതിയതികലക്് സകാണ്ടു വരതിക, 
മല തിനരീകരണത്തിസനതതിസര അവകബാേം 
സൃഷ് തിക്കുക, െംസ്ാനത്തിസറെ പാരതിസ്തിതതിക 
സമചസ്പെടുത്ൽ ഉറ്പൊക്കുക എന്നതിവയാണ് 
കബാര്ഡതിസറെ ലക്ഷത്യങ്ങള്.  വ തിവ തിേ അെതിസ്ാന 
ൌകരത്യ െംബന്ധതിയായ പ്രശ്നങ്ങളുസണ്ങ്തിലും, 
കബാര്ഡ് 15,000 ലേതികം വത്യവൊയങ്ങള്, 
4,000 ആശുപ്തികള്, 42 മുനതിെതി്പൊല തിറ്റതികള്, 
മറ്റ് സ്ാപനങ്ങള് എന്നതിവസയ െത്വരീകാരത്യമായ 
പ്രവര്ത്ന രരീതതിയതികലക്് സകാണ്ടുവന്നതിട്ടുണ്്.

കെതിഞ്ഞ 4 വര്ഷങ്ങളതിൽ സക.എസ്്.പ തി.െതി.
ബ തിയ്ക് അനവദതിച തിരുന്ന 2,430 ലക്ഷം രൂപയതിൽ 
72 ശതമാനം സെലവെതിച തിട്ടുണ്്. നതിയ�തിത 
െംവ തിോനം നെ്പെ തിലാക്കുന്നതതിന് 300 
ലക്ഷം രൂപ, പാരസ്തിതതിക പരതികശാേന 
മാകനജ്സമറെതിന് 1,430 ലക്ഷം രൂപ, കശഷ തി 
നതിര്മ്ാണം 55 ലക്ഷം രൂപ, അെതിസ്ാന 
ൌകരത്യ വ തികെനത്തിന് 635 ലക്ഷം രൂപ 
എന്നതിങ്ങസന ആണ് ഇനം തതിരതിച്ചുള്ള കണക്കുകള്.  
നതിയ�ണ െംവ തിോനത്തിലൂസെ മല തിനരീകണ 
നതിയ�ണത്തിനായതി ഇന്സെറെരീവ് നല്കുകയും 
നതിയമങ്ങള്/പരതിസ്തിതതി പ്രശ്നങ്ങള് എന്നതിവ 
െംബന്ധതിച് പദ്ധതതികളുസെ പങ്ാളതികള്ക്് 
പരതിശരീലനം നല്കുകയും, സമചസ്പെട്ട പരതിസ്തിതതി 
െംരക്ഷണത്തിനായതി സപാതജനാവകബാേം 
സൃഷ് തിക്ാന് ശ്രമങ്ങള് നെത്കയും സെയ്തിട്ടുണ്്.  
പാരതിസ്തിതതിക പരതികശാേനയും പരതിപാലനവം 
എന്ന പദ്ധതതിയുസെ ഭാഗമായതി സപരതിയാര് നദരീജല 
ഗുണനതിലവാര, നതിരരീക്ഷണ പദ്ധതതി, ശബരതിമല 
പരതിസ്തിതതി െംരക്ഷണ പ്രവര്ത്നങ്ങള്, 
മല തിനമായ പ്രകദശങ്ങളുസെ പരതിസ്തിതതി 
മാകനജ്സമറെ്, മല തിനരീകരതിക്സ്പെട്ട പ്രകദശങ്ങളതിൽ 
പാരതിസ്തിതതികാഘാതം നതിരരീക്ഷ തിക്ൽ, 
കവളതി-ആക്കുളം കായല തിലും ചുറ്റുമുള്ള സ്ലങ്ങളതിലും 
ശുെ തിതത്വ ൌകരത്യങ്ങള് സമചസ്പെടുത്ൽ, ശബ്ദ 
വത്യാപനം കരഖസ്പെടുത്ൽ, പരതിസ്തിതതി സ്തിതതി 
വ തിവര റതിക്പൊര്ട്ട് തയ്ാറാക്ൽ, െംസ്ാനസത് 

ജലാശയങ്ങളുസെ വര്ഗ്രീകരണം, ജലവായു 
ലഭത്യതാ സൂെ തിക തയ്ാറാക്ൽ, ആംബ തിയറതിംഗ് 
എയര് & വാട്ടര് കമാണതിറ്ററതിംഗ് കസ്റഷനകളുസെ 
അറ്റകുറ്റ്പെണതികള് എന്നതിവ നെന്നതിട്ടുണ്്.  മാല തിനത്യ 
െംസ്ക്കരണത്തിസല മതികച പ്രവര്ത്നങ്ങള്ക്് 
തകദ്ശ െത്വംഭരണ സ്ാപനങ്ങള്ക്കും, 
സപാതജനാകരാഗത്യ കക�ങ്ങള്ക്കും കപ്രാത്ാഹനം 
നല്കതിയതിട്ടുണ്്.  ബകയാസമഡതിക്ൽ അവശതിഷ് 
െംസ്ക്കരണ ൌകരത്യങ്ങള്, അപകെകരമായ 
അവശതിഷ്ങ്ങളാൽ മല തിനരീകരതിക്സ്പെട്ട 
പ്രകദശങ്ങളുസെ പുനര്നതിര്മ്ാണം, അരൂര്, 
െന്തിരൂര് ഇവ തിെങ്ങളതിൽ മല തിന വെ്തക്ള് 
െംസ്ക്കരതിക്കുന്ന സപാതവായുള്ള ലൈാറെ് (ഇ.റ്റതി.പ തി) 
എന്നതിവയുസെ നതിര്മ്ാണത്തിനം നെപെതികള് 
എടുത്തിട്ടുണ്്.  ജരീവനക്ാരുസെ പ്രവര്ത്നകശഷ തി 
സമചസ്പെടുത്ാനള്ള കശഷ തി വ തികെന 
പരതിപാെതികള് നെത്തി.  അെതിസ്ാന ൌകരത്യ 
വ തികെനത്തിനായതി ലാബ് ഉപകരണങ്ങള് 
വാങ്ങുകയും, കബാര്ഡതിസറെ ലകബാറട്ടറതികസള 
എന്.എ.ബ തി.എൽ നതിലവാരത്തികലക്് 
ഉയര്ത്കയും, െലനാത്കമായ സവബ് ്െറ്റ് 
വ തികെതി്പെ തിച്ചു ഓകട്ടാകമഷന് സമചസ്പെടുത്തി 
അവതരതി്പെ തിക്കുകയും സെയ്ത. 
വത്യവൊയങ്ങള്/ആകരാഗത്യ സ്ാപനങ്ങള്/മറ്റ് 
സ്ാപനങ്ങള് എന്നതിവ ആരംഭതിക്കുന്നതതിനം 
(ഐ.ഇ.െതി.) പ്രവര്ത്തിക്കുന്നതതിനമുള്ള 
(ഐ.ഒ.െതി.)  െംകയാജതിത അനമതതി 
നൽകൽ പ്രക്രതിയയാണ്  മല തിനരീകരണ 
നതിയ�ണ നതിയമങ്ങളും മാര്ഗ് നതിര്കദ്ശങ്ങളും 
ഫലപ്രദമായതി പാല തിക്സ്പെടുന്നുകണ്ാസയന്ന് 
വ തിലയതിരുത്ന്നതതിനള്ള മാനദണ്ം. 
(ഐ.െതി.ഇ/ഐ.െതി.ഒ) എന്നതിവയാണ്  
മല തിനരീകരണ നതിയ�ണ  നതിയമങ്ങളുസെയും 
മാര്ഗ്നതിര്കദ്ശങ്ങളുസെയും ഫലപ്രാപ് തി 
അളക്ാനള്ള മാനകങ്ങള്. ഇവ 2017 ജൂണ് 15 
മുതൽ ഓകട്ടാകമറ്റഡ് ആക്കുകയും, 2016 ജൂ്ല 
18 വസര 6,744 സ്ാപനാനമതതി (ഐ.െതി.ഇ) 
യും 32,541 പ്രവര്ത്നാനമതതി (ഐ.െതി.ഒ) 
നല്കുകയും സെയ്ത.  വത്യവസ്കള് പാല തിക്ാത് 
സ്ാപനങ്ങള്ക്് ജല മല തിനരീകരണ നതിവാരണ 
നതിയ�ണ നതിയമത്തിസറെ സെക്ഷന് 41 
പ്രകാരവം വായൂ മല തിനരീകരണ നതിവാരണ 
നതിയ�ണ നതിയമത്തിസറെ സെക്ഷന് 
31(എ) പ്രകാരവം  അെച്ചു പൂട്ടൽ നതിര്കദ്ശം 
നൽകതിയതിട്ടുണ്്.  ഇത്രം നെപെതികള് 
കവഗത്തിലാക്ാനായതി, അെച്ചു പൂട്ടൽ നതിര്കദ്ശം 
നൽകാനള്ള അേതികാരം കബാര്ഡതിസറെ ജതിലൊ 
ഓഫരീെര്മാര്ക്് നല്കതിയതിരതിക്കുന്നു. 
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സാമ്പത്തിക അവല�ാകനം 2017, ലകരള സംസ്ാന ആസൂത്രണ ല�ാര്ഡ്  

         ഹരഥിതകേരളം പദ്ധതഥി

ശുെ തിതത്വം, ജലെമൃദ്ധതി, വ തിഷരഹതിത 
കാര്ഷ തിക വ തിളകള് എന്നതിവയതിസലലൊം 
കകരളത്തിനണ്ായതിരുന്ന ഗതകാല കമന് 
വരീസണ്ടുക്കുന്നതതിസനാ്പെം, കാലാവസ്ാ 
വത്യതതിയാനമുയര്ത്ന്ന സവല്ലുവ തിളതികസള 
കനരതിൊനമുകദ്ശതിച് 2016 -ൽ െര്ക്ാര് 
വ തിഭാവനം സെയ് പദ്ധതതിയാണ് 
ഹരതിതകകരളം മതിഷന്. ജലെംരക്ഷണം, 
മാല തിനത്യനതിര്മ്ാര്ജ്നം, ്ജവരരീതതികള്ക്് 
പ്രാമുഖത്യം സകാടുത്സകാണ്ടുള്ള കൃഷ തി, പരതിസ്തിതതി 
സുരക്ഷ എന്നരീ ലക്ഷത്യങ്ങള് കനെതിസയടുക്കുന്നതതിന് 
ഇവയുസെ പര്ര ബന്ധവം െംകയാജന 
ൊേത്യതകളും ഉപകയാഗസ്പെടുത്ക എന്നാണ് 
ഉകദ്ശതിച തിട്ടുള്ളത്. ഇതനെരതിച് ജലെംരക്ഷണം, 
്ജവകൃഷ തി, മാല തിനത്യ നതിര്മ്ാര്ജ്നം 
എന്നരീ 3 ഉപദൗതത്യങ്ങളതിലൂസെയാണ് 
ഹരതിതകകരളം മതിഷന് പ്രവര്ത്തിക്കുന്നത്. 
ഭൂഗര്ഭജലനതിര്പെ് ഉയര്ത്ാനള്ള പദ്ധതതികള്, 
പര്രാഗത ജലാക്ാതസ്സുകളുസെ 
നതിര്മ്ാണവം, പുനരുദ്ധാരണവം, 
ജലെംഭരണതികളതിസല മണലും, സെളതിയും 
നരീക്ം സെയ്ൽ, നദതികളുസെയും ഉറവകളുസെയും 
പുനരുജ്രീവനം ൊദ്ധത്യമായതിെസത്ലൊം 
മെസവള്ളസക്ായ്ത്തിനായുള്ള െംവ തിോനങ്ങള്, 
ജലാശയങ്ങള് ശുദ്ധതിയാക്ൽ തെങ്ങതി 
ജലെംരക്ഷണം ഉറ്പൊക്ാനള്ള 
പ്രവര്ത്നങ്ങളാണ് ജലെംരക്ഷണ 
ഉപമതിഷനതിൽ ലക്ഷത്യമതിടുന്നത്. സൂക്ഷ്മ 
നരീര്ത്ൊേതിഷ് തിത ഇെസപെലുകളതിലൂസെയാണ് 
ഇവ നെ്പെ തിലാക്ാന് ഉകദ്ശതിച തിട്ടുള്ളത്.  
ഭക്ഷത്യസുരക്ഷ ഉറ്പൊക്കുന്നതതിന്, 3 ലക്ഷം 
സഹക്െറതികലക്് സനല്ലുല്ാദനം വത്യാപ തി്പെ തിക്കുക 
സുരക്ഷ തിതമായ കൃഷ തി രരീതതികള് അവലംബ തിച് 
സകാണ്്  ൊേത്യമായതിെസത്ലൊം പചക്റതി 
കൃഷ തി കപ്രാത്ാഹതി്പെ തിക്കുക, ഫലെെത്യങ്ങളും  
വൃക്ഷങ്ങളും വത്യാപ തി്പെ തിക്കുക തെങ്ങതിയ 
ലക്ഷത്യങ്ങളാണ് കൃഷ തി ഉപദൗതത്യത്തിൽ 
പ്രോനമായും ഉള്സക്ാള്ളതിച തിട്ടുള്ളത്.  ഓവര് 
ഫ്കളാ മാകനജ്സമറെ് ഓപ്ഷന് അനെരതിച് 
മാല തിനത്യ െംസ്ക്കരണം സമചസ്പെടുത്ാന് ശുെ തിതത്വ 
–മാല തിനത്യ െംസ്ക്കരണ ഉപമതിഷന്  ലക്ഷത്യമതിടുന്നു.  
ഉറവ തിെത്തിൽ തസന്ന മാല തിനത്യങ്ങസള കവര്തതിരതിച് 
്ജവമാല തിനത്യങ്ങസള കെതിയുന്നതം ഉറവ തിെത്തിൽ 
തസന്ന വളം/ഗത്യാെ് ആക്തി മാറ്റുകയും, ഇതതിന് 
ബുദ്ധതിമുട്ടുള്ളതിെങ്ങളതിൽ വ തികക�രീകൃത കക്ാസ്റതിംഗ് 

കക�ങ്ങളും അേതികം വരുന്നവയ്കായതി കക�രീകൃത 
െംസ്ക്കരണശാലകള് നതിര്മ്തിക്കുകയും 
സെയ്യുന്നു.  സമറ്റരീരതിയൽ കളക്ഷന് സഫെതില തിറ്റതി 
വെതി ്ജവവ തിഘെനത്തിന് വ തികേയമാകാത്, 
ലൈാസ്റതിക് കപാലുള്ള മാല തിനത്യങ്ങള് കശഖരതിച് 
റതികൊെ്െ് റതിക്വറതി സഫെതില തിറ്റതി വെതി 
പുനരുപകയാഗം, പുന:ഛംക്രമണം എന്നതിവ 
നെത്ന്നു.  വല തിയ നഗരങ്ങള്ക്ായതി കക�രീകൃത 
മാല തിനത്യ െംസ്ക്കരണ െംവ തിോനവം വ തിവ തിേ 
ജതിലെകളതിൽ കക�രീകൃത കക്കൂെ് മാല തിനത്യ 
െംസ്ക്കരണകക�ങ്ങളും നെ്പൊക്ാനം 
ലക്ഷത്യമതിടുന്നു.  

തകദ്ശ െത്വയംഭരണ സ്ാപനങ്ങള്ക്് 
പദ്ധതതിെഹായം, കശഷ തി വ തികെനം, ൊങ്തതിക 
െഹായം എന്നതിവസയ കൂട്ടതിയതിണക്തിയും 
വ തിവ തിേ പദ്ധതതികളതിൽ/ക്ാതസ്സുകളതിൽ 
നതിന്നും യുക്തതിെഹമായതി ൊ്ത്തിക 
െഹായം െംകയാജതി്പെ തിച്ചും വ തികെന 
വകുപ്പുകളുസെ കെവനം തകദ്ശ സ്ാപനങ്ങള്ക്് 
ഉറ്പൊക്തിയും ഹരതിതകകരളം ലക്ഷത്യങ്ങള് 
കനടുന്നതതിനാണ് ലക്ഷത്യമതിട്ടതിട്ടുള്ളത്.  2016 
ഡതിെംബര് 8 ന് ആരംഭതിച പദ്ധതതി, പ്രാകദശതിക 
അവകലാകനങ്ങള്, പ്രവര്ത്നങ്ങള് 
തരീരുമാനതിക്കുന്നതതിനള്ള ശതില്ശാലകള് 
എന്നതിവ നെത്തിയാണ് സപാതെമരീപനം 
രൂപരീകരതിചത്. െംസ്ാന ജതിലൊ പ്രാകദശതിക 
ഗവണ്സമറെ് തലങ്ങളതിൽ ഏപ്ര തിൽ 2017 ഓസെ 
വ തികെനദൗതത്യം രൂപരീകരതിക്ാന് പ്രാകദശതിക 
തല െര്ചകള് , കതിലയുസെ ആഭതിമുഖത്യത്തിലുള്ള 
പരതിശരീലന പരതിപാെതികള്, െംഘാെന 
പ്രവര്ത്നങ്ങള് എന്നതിവ നെത്കയുണ്ായതി.  
ശുെ തിതത്വ മതിഷന്, മഹാത്ാഗാന്ധതി 
കദശരീയ സതാെതിലുറ്പെ് പദ്ധതതി, കുടുംബശ്രരീ, 
ൊക്ഷരതാ മതിഷന് എന്നതിവയുമാസയാസക് 
െഹകരതിച് ജലെംരക്ഷണം, ശുെരീകരണം, 
മാല തിനത്യെംസ്ക്കരണം, കൃഷ തി കപ്രാത്ാഹനം 
എന്നതിവ െംബന്ധതിയായ നതിരവേതി 
പരതിപാെതികള് െംഘെതി്പെ തിച്ചു.  ജലജാഗ്താ 
യജ്ം, കയര് ഭൂവെ്് കപ്രാത്ാഹനം, 
ഹരതിതൊകങ്തതിക വ തിദത്യാകക�ങ്ങള്, 
പരതിസ്തിതതി ൊക്ഷരതാ യജ്ം, 
പരതിസ്തിതതിദതിനത്തിൽ 1 കകാെതി വൃക്ഷ്ത്കള് 
നെൽ എന്നതിവ െംഘെതി്പെ തിക്കുകയും കവണ് 
െഹായങ്ങള് നല്കുകയും സെയ്ത.  
ജലെംരക്ഷണ യജ്ത്തിസറെ ഫലമായതി 
8000 കതിണറുകളുകെയും കുളങ്ങളുകെയും 
നതിര്മ്ാണം, 36,500 ജലാശയങ്ങളുസെ 
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നവരീകരണം എന്നതിവ ൊേത്യമായതി.  തകദ്ശ 
സ്ാപനങ്ങള്ക്് 8 സെറുനദതികള് ജന 
പങ്ാളതിത്കത്ാസെ പുനരുജ്രീവ തി്പെ തിക്ാനള്ള 
ആത് വ തിശത്വാെം മതിഷന് പകര്ന്നു നല്കതി.  
2017 ജൂണ്  മുതൽ െംസ്ാനതലത്തിലും 
ജതിലൊതലത്തിലും പ്രവര്ത്കസര നതിയമതിച് 
ജതിലൊ തലത്തിലും പ്രാകദശതിക തലത്തിലും, 
മാല തിനത്യ നതിര്മ്ാര്ജ്നത്തിനം 
ജലെംരക്ഷണത്തിനമായുള്ള െമഗ് 
മാര്ഗ്  നതിര്കദ്ശങ്ങളുസെ അെതിസ്ാനത്തിൽ 
സമചസ്പെട്ട പ്രവര്ത്നങ്ങള് നെത്ന്നതതിന് 
ൊേത്യമായതിട്ടുണ്്. 
 

മാലടിന്യത്തടിൽ നടിന്ന് 
സ്വാത�ൃം
െംസ്ാനസത് മാല തിനത്യ നതിര്മ്ാര്ജ്ന 
പ്രവര്ത്നങ്ങള്ക്് ശക്തതി പകരാന് 2017 
ആഗെ്റ്റ് 15ന് ഒരു മാെം നരീണ് പങ്ാളതിത് 
പ്രെരണ-പ്രവര്ത്ന പരതിപാെതികള് 
അെങ്ങുന്ന ഒരു വ തിപുലമായ കാ്യതിന് 
തെക്ം കുറതിക്കുകയുണ്ായതി. വരീടുകളതിസലയും 
സ്ാപനങ്ങളതിസലയും നതിലവ തിസല 
മാല തിനത്യ നതിര്മ്ാര്ജ്ന രരീതതികസള്പെറ്റതി 
പങ്ാളതിത്പഠനം നെത്തി സമചസ്പെട്ട ഒരു 
പ്രവര്ത്ന പദ്ധതതി ഓകരാ വാര്ഡതികലക്കും 
തയ്ാറാക്തി മാല തിനത്യത്തിൽ നതിന്നും കമാെനം 
കനടുന്നതതിനള്ള പ്രവര്ത്നങ്ങളാണ് ലക്ഷത്യമതിട്ടത്. 
വ തിവ തിേതലത്തിസല 3.1 ലക്ഷം ആള്ക്ാര്ക്് 
പരതിശരീലനം ലഭത്യമാക്തിയാണ് പ്രവര്ത്നങ്ങൽ 
െംഘെതി്പെ തിചത്.  കവാളറെതിയര്മാര്, വ തിദഗദ്ധര്, 
സതരസഞ്ഞടുക്സ്പെട്ട പ്രതതിനതിേതികള് 
എന്നതിവരുള്്പെസെ 1.54 ലക്ഷം അംഗെംഖത്യയുളള 
സ്കത്വാഡ് ഏകകദശം 56 ശതമാനം വരീടുകളും 
െന്ര്ശതിച് മാല തിനത്യനതിര്മ്ാര്ജ്നത്തിസന്പെറ്റതി 
പഠനം നെത്കയും അവകബാേം 
സൃഷ് തിക്കുന്നതതിനള്ള പ്രവര്ത്നം 
നെത്കയുമുണ്ായതി.77 ശതമാനം കുടുംബങ്ങളും 
്ജവമാല തിനത്യങ്ങള് ഉറവ തിെത്തിൽതസന്ന 
നതിര്മ്ാര്ജനം സെയ്യുന്നുസവന്നും 45 ശതമാനം 
കപര് ഏസതങ്തിലും തരത്തിസല കക്ാസ്റതിംഗ് 
രരീതതികള് അവലംബ തിക്കുസന്നന്നും പഠനത്തിൽ 
കസണ്ത്തി. 32 ശതമാനം വരീടുകള് സമചസ്പെട്ട 
കക്ാസ്റതിംഗ് രരീതതികള് ഉപകയാഗതിക്കുന്നു 
എന്നും  39 ശതമാനം വരീടുകള് മാല തിനത്യം 
തറസ്ായ സ്ലത്് ഉകപക്ഷ തിക്കുന്നു എന്നുമാണ് 
കസണ്ത്തിയത്.  27 ശതമാനം വരീടുകള് 

മല തിനജലം കുെതികളതിൽ നതിര്മ്ാര്ജനം സെയ്യുന്നു 
എന്നും ബാക്തിയുള്ളവര് സപാത ഓെകളതികലാ 
തറന്ന സ്ലകത്ാ ഒഴുക്തിവ തിടുകയാസണന്നും 
പഠനങ്ങള് സൂെ തി്പെ തിച്ചു.  കക്കൂെ് കുെതികള്/
സെപ്റ്റതിക് ൊങ്കുകളതിൽ നതിന്നുള്ള എതാണ്് 
7 ശതമാനം മനഷത്യമലമാല തിനത്യം 
യ�െഹായത്ാൽ കശഖരതിച് ട്രക്കുകളും വെതി 
നതിര്മ്ാര്ജനത്തിന് സകാണ്ടുകപാകുന്നുസണ്ങ്തിലും 
അവയതിൽ വല തിസയാരളവ് ആതത്യന്തികമായതി 
ജലാശയത്തിസലത്ന്ന സ്തിതതിയാണുള്ളത്.  
49 ശതമാനം കുടുംബങ്ങളും സമചസ്പെട്ട മാല തിനത്യ 
പരതിപാലന കെവനങ്ങള്ക്ായതി പണം 
മുെക്ാന് തയ്ാറാണ് എന്നും പഠനം സൂെ തി്പെ തിച്ചു.  
ഓകരാ തകദ്ശ ഭരണ സ്ാപനങ്ങളും അതത് 
പ്രകദശസത് സ്തിതതിവ തിവരക്ണക്കുകളുസെ 
അെതിസ്ാനത്തിൽ കപ്രാജക്െ് പരതികശാേന 
ക്തിനക്കുകളും െര്ചകളും നെത്തി അതതിസറെ 
അെതിസ്ാനത്തിൽ അവരുസെ ശുെ തിതത്വ മാല തിനത്യ 
െംസ്ക്കരണ കമഖലയതിസല പ്രവര്ത്നങ്ങള് 
അവകലാകനം സെയ്യുകയുണ്ായതി. ഏകകദശം 
300 തകദ്ശ െത്വയംഭരണ സ്ാപനങ്ങള് 
അവരുസെ മാല തിനത്യ നതിര്മ്ാര്ജ്ന 
കപ്രാജക്ടുകളതിൽ മാറ്റം വരുത്കയും 2017 
നവംബര് 1 മുതൽ കപ്രാജക്െ് നെ്പൊക്ാന് 
തരീരുമാനതിക്കുകയും സെയ്ത.  ഈ കപ്രാജക്ടുകള് 
ഉറവ തിെത്തിൽ മാല തിനത്യങ്ങള് കവര്തതിരതിക്ൽ, 
ഹരതിതകര്മ്കെനയുസെ െഹായകത്ാസെയുള്ള 
അ്ജവമാല തിനത്യങ്ങളുസെയും ആവശത്യസമങ്തിൽ 
്ജവമാല തിനത്യങ്ങളുസെയും കശഖരണം. 
അ്ജവമാല തിനത്യങ്ങള്ക്ായുള്ള പ്രകതത്യക 
സമറ്റരീരതിയൽ കളക്ഷന് സഫെതില തിറ്റതിയും 
റതികൊെ്െ് റതിക്വറതി സെറെറുകളും സ്ാപ തിക്ൽ 
്ജവമാല തിനത്യങ്ങള്ക്ായതി ഭവനങ്ങളതിലും, 
സ്ാപനങ്ങളതിലും െംസ്ക്കരണ െംവ തിോനവം 
വ തികക�രീകൃത െംസ്ക്കരണ ലൈാന്റുകളും 
സ്ാപ തിക്ൽ, ഹരതിത െഹായ സ്ാപനം, ക്രീന് 
കകരള ക്നതി ഇവയുസെ െഹായം െത്വരീകരതിക്ൽ 
എന്നരീ ഘെകങ്ങകളാടു കൂെതിയ െമഗ് മാല തിനത്യ 
നതിര്മ്ാര്ജ്നം ലക്ഷത്യമതിടുന്നു.  പ്രവര്ത്നം 
തെങ്ങതിയ കപ്രാജക്ടുകള് 2018 ജനവരതി 1 ഓസെ 
പൂര്ണ്മായതി പ്രവര്ത്ന െജ്മാക്കുന്നതതിനം 
2018 മാര്ച് 31 ഓസെ എലൊ തകദ്ശ െത്വയംഭരണ 
സ്ാപനങ്ങളതിലും മാല തിനത്യ നതിര്മ്ാര്ജ്ന 
പ്രവര്ത്നങ്ങള് ആരംഭതിക്കുന്നതതിനമാണ് 
ലക്ഷത്യമതിട്ടത്. 
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സാമ്പത്തിക അവല�ാകനം 2017, ലകരള സംസ്ാന ആസൂത്രണ ല�ാര്ഡ്  

അനുഭവ പയാഠം
കകരളത്തിസല താരതകമത്യന ദുര്ബലമായ 
പാരതിസ്തിതതിക സ്തിതതി കണക്തിസലടുക്കുക്ാള് 
നതിയ�തിതമായ ജരീവ തിതരരീതതിക്കും, 
പരതിമതിതമായ വ തികെന ഇെസപെലുകള്ക്കുമുള്ള 
വാഹകകശഷ തിയാണ് െംസ്ാനത്തിനള്ളത്.  
ഉല്ാദന ഉപകഭാഗകമഖലകളതിസല വ തികെന 
പ്രവര്ത്നങ്ങളുസെ രരീതതിയും തരീവ്രതയും 
പാരതിസ്തിതതികാഘാതമുണ്ാകാത് രരീതതിയതിൽ 
ക്രമരീകരതിചാൽ മാ്കമ െംസ്ാനത്തിസറെ 
ജരീവ തിതനതിലവാരം ഇനതി ഉയര്ത്ാന് 
ൊേതിക്കുകയുള്ളു.  ആയതതിനാൽ സമചസ്പെട്ട 
പ്രകൃതതി വ തിഭവ െംരക്ഷണവം, കുറഞ്ഞ 
മല തിനരീകരണ നതിരക്കും ഉറ്പൊക്തിസക്ാണ്് 
മാ്കമ കകരളത്തിസറെ വളര്ചാകശഷ തി 
സുസ്തിരമാക്ാന് ൊേതിക്കുകയുള്ളു.  
മണ്്-ജല- ്ജവമണ്ലങ്ങളുസെ  
പാരതിസ്തിതതിക സുരക്ഷ ഉറ്പൊക്തിയും, കുറ്റമറ്റ 
മാല തിനത്യ പരതിപാലനവം മല തിനരീകരണ 
നതിയ�ണവം  അതത്യന്ാകപക്ഷ തിതമാണ്. 
ജലസുരക്ഷ, ്ജവ െമൃദ്ധതി, കാര്ബണ് 
െന്തുല തിതാവസ്, പരതിസ്തിതതി 
സുരക്ഷ  എന്നതിവ ഉറപ്പുവരുത്ന്നതതിന് 
പ്രാകദശതിക െര്ക്ാരുകസളയും വ തികെന 
വകുപ്പുകസളയും ശാക്തരീകരതിക്കുന്നതതിന് മതിഷന് 
രരീതതിയതിലുള്ള െംസ്ാന െര്ക്ാരതിസറെ 
പരതിശ്രമങ്ങള് കകരളസത് ഹരതിത 
വ തികെന രരീതതിയതികലസക്ത്തിക്കുസമന്ന് 
പ്രതരീക്ഷ തിക്സ്പെടുന്നു.  കകരളത്തിസല ഖര-ദവ 
മാല തിനത്യ പരതിപാലനത്തിന് വ തികക�രീകൃത രരീതതിക്് 
പ്രാമുഖത്യം നൽകതിസക്ാണ്ടും മാല തിനത്യത്തിസറെ 
െവ തികശഷതകള് പരതിഗണതിച് കക�രീകൃതരരീതതി 
അവലംബ തിച്ചുസകാണ്ടുമുള്ള ‘ഓവര് ക്ാ മാല തിനത്യ 
പരതിപാലന ത�’ മാണ്  കകരളത്തിന് 
അനകയാജത്യസമന്നും കസണ്ത്തിയതിട്ടുണ്്.  

 
 



ശബ്ദാവല തി

അെതിസ്ാന വ തില
ഒരു  ഉൽപാദകന്  അയാളുടെ  
ഉൽപാദനത്തടിടറെകയാ വ ടിൽപ്നയുടെകയാ 
ഫലമായടി  തടറെ  ഉല്ന്നത്തടിടറെ  
(സാധനത്തടിടറെകയാ  കസവനത്തടിടറെകയാ) 
ഒരു യൂണടിറ്ടിന് വാങ്ങുന്ന ആളടിൽ 
നടിന്നും  സ്വരീകരടിക്കുന്ന തുകയടിൽ നടിന്നും 
അെകക്ണ നടികുതടികള് കടിഴ ടിച്ചും , ലഭടികക്ണ 
സബ്സടിഡ്ടികള്  സംകയാജടിപ് ടിച്ചും ഉളളതാണ് 
അെടിസ്ാന വടില.  ഉദ്പാദകന് പ്കത്യകമായടി 
വരുതുന്ന ഗതാഗത ടെലവകള്  ഇതടിൽ നടിന്നും 
ഒഴടിവാക്ടിയടിരടിക്കുന്നു.
െമഗ് ആകരാഗത്യ ഇന്ഷുറന്െ് 
പദ്ധതതി (െതി.എച്.ഐ.എെ)്
പ്ാനടിംഗ് കമ്രീഷടറെ മാര്ഗ്ഗ നടിര്ക്ദേശപ്കാരം 
ആര്. എസ്.ബടി.നവയുടെ കരീഴ ടിൽ വരുന്ന  
ദാരടിദ്രകരഖയ്ക താടഴ (തരീടര ദരടിദ്രര്)  അല്ാത്ത 
എല്ാ കുടുംബങ്ങള്ക്കും പ്സ്തുത പദ്ധതടിയുടെ  
പ്കയാജനം ലഭടിക്കുന്നതാണ്.

ഉപകഭാക്തൃവ തില സൂെ തിക (െതിപ തിഐ)
ഒരു നടിശ്ടിത കാലയളവടിനുളളടിൽ നടിശ്ടിത 
ഇനങ്ങളടിൽടപ്ട്  െരക്കുകളുടെയും 
കസവനങ്ങളുടെയും  െ ടില്റ വ ടിൽപന വടിലയടിൽ  
ഉണാകുന്ന വ്യതടിയാനമാണ്  ഉപകഭാക്തൃവടില 
സൂെടിക സൂെടിപ് ടിക്കുന്നത്.  ഒരു പ്കത്യക 
സ്ലടത്ത,  പ്കത്യകം നടിര്ക്ദേശടിക്ടപ്ട്  
ജനങ്ങളുടെ  സംഘങ്ങളടിൽ നടിന്നും  ഒരു 
ശരാശരടി കുടുംബം ഒരു നടിശ്ടിത കാലയളവടിൽ  
ഉപകയാഗടിക്കുന്ന  െരക്കുകളുടെയും  
കസവനങ്ങളുടെയും  വ ടില വ്യത്യാസത്തടിടറെ  
അെടിസ്ാനത്തടിലാണ് ഇത് കണക്ാക്കുന്നത്.

െതി.ഡതി.എെ്
കററെ് ടഡ്യടില ടി സ്റാറ്സ്: സടി.ഡ്ടി.എസ്, 
സടി.ഡ്ബ്യൂ.എസ്., യു.പ ടി.എസ്., യു.പ ടി.എസ്.
എസ്., എന്നരീ നാല് ആശയങ്ങളാണ് ടതാഴടിൽ 

ടതാഴടിൽ രഹടിത സര്ടവേയടിൽ ടതാഴടിലാളടികള്, 
ടതാഴടിൽരഹടിതര്, ബാഹ്യടതാഴടിലാളടികള് 
എന്നരീ ടതാഴടിൽസ്ടിതടി കണക്ാക്ാനായടി 
ഉപകയാഗടിക്കുന്നത്. സടി.ഡ്ടി.എസ്. 
രരീതടിയടിൽ, പരാമര്ശടിക്ടപ്ടുന്ന ആഴ്ചയടിടല 
ഓകരാദടിവസകത്തയും ടതാഴടിൽസ്ടിതടി 
നടിര്ണ്ണയടിക്കുന്നു (സര്ടവേയ്കമുമ്പുള്ള 7 ദടിവസം).  
ദടിവസത്തടിൽ ഒരു മണടിക്കൂറടിൽ  ക്കൂടുതലും 
നാല് മണടിക്കൂറടിൽക്കുറവം പണടിടയടുക്കുന്ന 
വ്യക്ടി പകുതടി ദടിവസം കജാല ടിടെയ്തായടി 
കണക്ാക്കുന്നു.  നാല് മണടിക്കൂറടിൽ കൂടുതൽ 
കജാല ടിടെയ്വര് ഒരു ദടിവസം കജാല ടിടെയ്തായടി 
കണക്ാക്കുന്നു.

െതി.ഡബ്്യൂ.എെ്.
കററെ്  വരീക്ടില ടി സ്റാറ്സ്: ഇതടിൽ 
ടതാഴടിൽസ്ടിതടി കണക്ാക്ാനായടി 
പരാമര്ശടിക്കുന്ന കാലയളവ് സര്ടവേ നെതുന്ന 
ദടിവസത്തടിന് മുമ്പുള്ള 7 ദടിവസങ്ങളാണ്.  
ആഴ്ചയടിൽ ഏടതങ്ടിലും ഒരു ദടിവസം ഒരു 
മണടിക്കൂര് ടതാഴടിൽടെയ്യുകയും കനട്മുണാക്കുന്ന 
ടതാഴടിൽ തുെരുകയും ടെയ്യുന്നയാടള 
ടതാഴടിലുള്ള വ്യക്ടിയായടി കണക്ാക്കുന്നു. 
കജാല ടിയ്ക്തൽപരനായടി അകന്വഷടിച ടിട്ം ആഴ്ചയടിൽ 
ഒരു മണടിക്കൂര്കപാലും കജാല ടി ലഭടിക്ാത്തവടര 
ടതാഴടില്രഹടിതരായടി കണക്ാക്കുന്നു.

ദരീന് ദയാൽ  ഉപാദ്ധത്യായ് ഗ്ാം  കജത്യാതതി 
കയാജന (ഡതി.ഡതി.യു.സജ.്വ.സജ.)
ഗ്ാമ പ്കദശങ്ങളുടെ  അെടിസ്ാന സകൌകര്യ 
വ ടിതരണം ടമചടപ്ടുതുന്നതടിനും  എല്ാ 
ഗ്ാമരീണ കുടുംബങ്ങള്ക്കും  24x7   നവദയുതടി 
ലഭ്യത ഉറപ്വരുതുന്നതടിനുമായടി  ഊര്ജ 
മ�ാലയം  സമാരംഭടിച  പുതടിയ പദ്ധതടിയാണ്   
ദരീന് ദയാൽ  ഉപാദ്ധ്യായ് ഗ്ാം  കജ്യാതടി കയാജന. 
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ജനൊ�ത 
ജനങ്ങള് തടിങ്ങടിപ്ാര്ക്കുന്ന  അവസ്  
മനസ്ടിലാക്കുന്ന  സൂെകങ്ങളടിൽ  പ്ധാനടപ്ട്  
ഒന്നാണ്  ജനസാ�ത. ഒരു െതുരശ് 
കടികലാമരീറ്റടിൽ  അധടിവസടിക്കുന്ന ജനങ്ങളുടെ 
എണ്ണടത്തയാണ്  ജനസാ�ത എന്ന പദം 
ടകാണ്ടുക്ദേശടിക്കുന്നത്.  ഭൂമടിശാസ്്പരമായ  
യൂണടിറ്്, വാര്ഡ്്, െകൌണ്,  ജടില്, സംസ്ാനം, 
മുതലായവയാകാം.   

ഇ-സപ്രാക്യൂര്സമന്റ് 
ഇറെര്ടനറ്് വഴടിയുള്ള  സാധന  കസവന  
്യവടി്യ രരീതടി

സമാത്ം കദശരീയ വരുമാനം 
(ജതി.എന്.ഐ)
ടമാത്തം ആഭ്യന്ര  ഉൽപാദനത്തടിൽ 
നടിന്നു  നടിര്മാണത്തടിനും ഇറക്കുമതടിക്കുമുള്ള  
നടികുതടികളും ടതാഴടിലാളടികള്ക്കുള്ള നഷ് 
പരടിഹാരവം  മറ്റു രാജ്യങ്ങള്ക്കു നൽകകണ 
ആസ്തടി വരുമാനവം  കുറവ് ടെയ്തടിനു കശഷം  
സമ്പത്തടികനാെ് മറ്റു രാജ്യങ്ങളടിൽ നടിന്ന് 
ലഭടികക്ണ വരുമാനം കൂട്ടികചര്ത്താൽ ലഭടിക്കുന്ന 
സംഖ്യയാണ്  ടമാത്തം കദശരീയ വരുമാനം.  
മടറ്ാരു രരീതടിയടിൽ പറഞ്ാൽ  
ടമാത്തം ആഭ്യന്ര  ഉൽപാദനത്തടിൽ 
നടിന്നു പ്വാസടി യൂണടിറ്റുകള്ക്്  നൽകകണ 
പ്ാഥമടിക വരുമാനം കടിഴ ടിവ് ടെയ്ത്  
പ്വാസടി യൂണടിറ്റുകളടിൽ നടിന്നും  ലഭടിക്കുന്ന 
പ്ാഥമടിക വരുമാനം  കൂട്ടികചര്ക്കുകമ്പാള് 
ലഭടിക്കുന്നതാണ്  ടമാത്തം കദശരീയ വരുമാനം.  
ഇത് കണക്ാക്കുന്നതടിനുള്ള  മടറ്ാരു മാര്ഗ്ഗം  
എല്ാ കമഖലയടിടലയും ടമാത്തം പ്ാഥമടിക  
വരുമാനങ്ങളുടെ അടക  മൂല്യം കണക്ാക്ടി 
നടിശ്യടിക്കുക  എന്നതാണ്.  (ടമാത്തം 
ആഭ്യന്ര ഉൽപാദനത്തടിനനുസരടിചായടിരടിക്കും 
ടമാത്തം കദശരീയ വരുമാനം  എന്നതു പ്കത്യകം  
ശ്ദ്ധടിക്കുക).  

സമാത് കദശരീയ ഉത്പന്നം   
(ജതി.എന്.പ തി)
ഒരു വര്ഷത്തടിൽ ഉൽപ്ാദടിപ് ടിച എല്ാ 
െരക്കുകളുടെയും കസവനങ്ങളുടെയും ആടക 
ടമാത്തം വ ടിപണടി മൂല്യമാണ് ടമാത്ത കദശരീയ 
ഉത്പന്നം (ജടി.എന്.പ ടി)

കഗ്ാെ്  വാലയു ആഡഡ് (ജതി.വ തി.എ.)
സമ്പദ് വ്യവസ്യടിടല ഒരു പ്കദശകത്താ, 
വ്യവസായത്തടികലാ സമ്പദ് വ്യവസ്യടിടല ഒരു 
കമഖലയടികലാ ഉല്ാദടിപ് ടിച സാധനങ്ങളുടെയും 
കസവനങ്ങളുടെയും മൂല്യമാണ് ജടി.വ ടി.എ. കദശരീയ 

കണക്ടിൽ ഉല്ന്നത്തടിൽനടിന്ന് ഇറെര്മരീഡ്ടിയറ്് 
ഉപകഭാഗം കുറചാണ് ജടി.വ ടി.എ കണക്ാക്കുന്നത്.  
നാഷണൽ അക്കൌണടിടല ഉല്ാദനകണക്ടിടന 
സന്തുലടിതമാക്കുന്ന ഒരു ഘെകമാണടിത്.

സമാത്ം െംകയാജതിത മൂലത്യം (ജതിവ തിഎ)
 (ജടിവ ടിഎ) എന്നാൽ  ഒരു സമ്പദ് 
വ്യവസ്യുടെ  ഒരു കമഖലയടിൽ അടല്ങ്ടിൽ 
ഒരു വ്യവസായത്തടിൽ അടല്ങ്ടിൽ ഒരു 
പ്കദശതു ഉദ്പാദടിപ് ടിക്കുന്ന സാധനങ്ങളുടെയും 
കസവനങ്ങളുടെയും മൂല്യത്തടിടറെ  അളവാണ്.

അെതിസ്ാന വ തിലയതിസല സമാത്ം  
െംകയാജതിത മൂലത്യം 
അെടിസ്ാന വടിലയടിൽ  ഉല്ന്നത്തടിടറെ  
മൂല്യത്തടിൽ നടിന്ന്  വാങ്ങുന്ന ആളടിടറെ വ ടിലയടിൽ 
ഇെക്കുള്ള  ഉപകഭാഗത്തടിടറെ മൂല്യം  കുറചതടിടന  
അെടിസ്ാന വടിലയടിൽ ടമാത്തം  സംകയാജടിത 
മൂല്യം എന്ന് നടിര്വെടിച ടിരടിക്കുന്നു. ഉല്ന്നത്തടിടറെ 
മൂല്യം കണക്ാക്കുന്ന വടിലയാണ് ഇവടിടെ  ജടി 
വ ടി എ എന്ന് അറടിയടപ്ടുന്നത്.  ഉൽപാദകടറെ  
കാഴ്ചപ്ാെടിൽ  നടിന്ന് കനാക്ടിയാൽ നടികവശത്തടിനു  
കര്ത്താവടിടറെ വ ടിലയും ഉൽപ്ന്നത്തടിന് 
അെടിസ്ാന വടിലയുമാണ് യഥാര്ത്ത്തടിൽ  
ടകാടുക്കുകയും സ്വരീകരടിക്കുകയും ടെയ് ത 
വ ടിലടയ പ്തടിനടിധാനം ടെയുന്നത്.  അവയുടെ 
ഉപകയാഗം ടമാത്തം സംകയാജടിത മൂല്യം 
കണക്ാക്കുന്നതടികലയ്ക്  നയടിക്കുകയും പ്കത്യകടിച്  
ഉദ്പാദകന്  പ്സക്മാകുകയും ടെയ്യുന്നു.

ശതിശു മരണ നതിരക്് 
ഒരു ശടിശുവടിടറെ  ഒരു വയസു തടികയുന്നതടിനു 
മുന്പുള്ള മരണടത്തയാണ് ശടിശു മരണം എന്ന് 
പറയുന്നത്.  ഓകരാ ആയടിരം  ശടിശു ജനനത്തടിലും 
ഉണാകുന്ന  ശടിശു മരണ കണക്ടിടനയാണ്  
ശടിശു മരണ നടിരക്് എന്ന് പറയുന്നത്.  

ജനശ്രരീ ബരീമാ കയാജന (സജ.ബ തി,്വ)
ആം ആദ്മടി ബരീമാ കയാജനയടിൽ 
ഉള്ടപ്ൊത്തവരും 18-നും 55-നും ഇെയടിൽ 
പ്ായമുള്ള കുടുംബനാഥകനാ നാഥയ് കക്ാ ആയടി 
നെപ്ടിലാക്കുന്ന പദ്ധതടിയാണ്.

സജ സജ ആക്െ്  2000
ജുവനനൽ ജസ്റടിസ് ആക്െ് 2000 (കുട്ടികളുടെ 
പരടിെരണം, സംരക്ഷണം എന്നടിവ സംബന്ടിച 
നടിയമം). ഇന്്യയടിൽ ജുവനനൽ  നരീതടി 
വ്യവസ്യുടെ പ്ാഥമടിക നടിയമ െട്ക്കൂൊണ്. 
കുട്ടികള്ടക്തടിടരയുള്ള നരീതടി നടികഷധം   
തെയുന്നതടിനും അവടര സംരക്ഷടിക്കുന്നതടിനുമുള്ള   
പ്കത്യക  സമരീപനം ഈ ആക്െ് വ ടിഭാവനം 
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ടെയ്യുന്നു.  കുട്ടികളുടെ സംരക്ഷണം, 
പുനരധടിവാസം, സ്വഭാവ രൂപരീകരണം 
എന്നടിവ ഉറപ്ാക്ാന് ജുവനനൽ ജസ്റടിസ് 
സംവടിധാനത്തടിലന്നടിയുള്ള  പ്വര്ത്തനങ്ങള് 
ഈ ആക്െടിൽ  ഉള്ടപ്ടുത്തടിയടിട്ണ്.  

സതാെതിലാളതി പങ്ാളതിത് നതിരക്്  
(എൽ.എഫ്.പ തി.ആര്.)
രാജ്യടത്ത ഒരു സമപ്ായത്തടിൽടപ്ട്  
ജനസംഖ്യയും  ടതാഴടിൽ  ശക്ടിയും  തമ്ടിലുള്ള 
അനുപാതമാണ്  ടതാഴടിലാളടി പങ്ാളടിത്ത 
നടിരക്്.

ൊക്ഷരതാ നതിരക്് 
ഏഴു വയസടിനു മുകളടിൽ പ്ായമുള്ള  ജനങ്ങളടിൽ  
നടിത്യ ജരീവ ടിതത്തടിൽ ഉപകയാഗടികക്ണടി 
വരുന്ന  ഭാഷയടിൽ എഴുതാനും വായടിക്ാനും  
അറടിയാവന്നവരുടെ ശതമാനമാണ്  
സാക്ഷരതാ   നടിരക്്. 
 
കദശരീയ കുടുംബ ആകരാഗത്യ െര്കവ്വ 
ഇന്്യയടിടലാട്ാടക ടതടരടഞ്ടുക്ടപ്ട് 
കുടുംബങ്ങടള ആ്പേദമാക്ടി നെത്തടിവരുന്ന 
വടിപുലമായ സര്കവേയാണ് കദശരീയ കുടുംബ 
ആകരാഗ്യ സര്കവേ.

അറ്റ കദശരീയ ഉത്പന്നം 
അറ് കദശരീയ ഉത്പന്നം ഘെകവടിലയടിൽ  അഥവാ 
കദശരീയവരുമാനം എന്നത് വര്ഷത്തടിൽ െരക്് 
കസവനങ്ങള് എന്നടിവ ഉത്പ്ാദടിപ് ടിക്കുന്നതടിന് 
ഉത്പ്ാദന ഉപാധടികള്ക്് കൂലടി, വാെക. 
പല ടിശ, ലാഭം എന്നരീ ഇനങ്ങളടിൽ നൽകുന്ന 
പ്തടിഫലത്തടിടറെ ആടക തുകയാണ് .
വാര്േകത്യ ആശ്രയ നതിരക്് 
60-നും അതടിനുമുകളടിലും പ്ായമുള്ളവരും 
15  മുതൽ 59  പ്ായമുള്ളവരും തമ്ടിലുള്ള 
അനുപാതമാണ്  ആശ്യ നടിരക്് .

െമതത്വ സൂെ തിക 
സമ്പത് വ്യവസ്യടിടല വ ടിലയുടെ 
അസ്ടിരതകളുടെ പരടിണത ഫലമായടി 
കര്ഷകര്ക്് ഉണായ കനട്ങ്ങളുടെയും 
നഷ്ങ്ങളുടെയും ആനുപാതടികമായ കണക്ാണ് 
സമത്വ സൂെടിക.  

കപെ്െണ്െ്   വ തിത്് ഡതിെബ തില തിറ്റതി 
ആക്െ്   1995
ഇന്്യന് ഭരണഘെനയുടെ  (ഇനം 13, യൂണടിയന്  
ല ടിസ്റ്് ) ആര്ട്ടിക്ടിള് 253 ൽ    ഈ നടിയമം 
വ്യവസ് ടെയ്ടിരടിക്കുന്നു  ഏഷ്യ, പസഫടിക്  
റരീജടിയണടിലുള്ള  നവകല്യമുള്ളവരുടെ  

ടമാത്തത്തടിലുള്ള പങ്ാളടിത്തവം  തുല്യ 
പദവടിയും  ഈ ആക്െടിൽ ഉറപ്വരുതുന്നു.  
നവകല്യമുള്ളവരുടെ വ ടിദ്യാഭ്യാസം , ടതാഴടിൽ, 
സാമൂഹ്യ സുരക്ഷ,  പ്തടിബന്മുക്മായ 
ചുറ്റുപാെ്, തുെങ്ങടിയവയും  ഈ നടിയമം ഉറപ് 
വരുതുന്നു.  

കപ്രരക്മാര് 
 അനകൌപൊരടികമായ  വ ടിദ്യാഭ്യാസത്തടിനു  
കനതൃത്വം നൽകടിടകാണ്  തുെര് 
വ ടിദ്യാഭ്യാസ കകന്ദ്രങ്ങളുടെയും  പ്ാകദശടിക 
വ ടികസന പ്വര്ത്തനങ്ങളുടെയും  ചുമതല 
വഹടിക്കുന്നവരാണ് കപ്രക്മാര്.

കപ്രാസൈതി ഇറെതികകറ്റര് 
അളക്ാന് പറ്ാത്തതും സൂെടിപ് ടിക്ാന് 
കഴടിയാത്തതു ആയ ഏടതങ്ടിലും പ്തടിഭാസടത്ത 
കനരടിട്ല്ാടത മാര്ഗത്തടിലടെ ഏകകദശ 
രൂപത്തടിൽ അളക്കുകകയാ സൂെടിപ് ടിക്കുകകയാ 
ടെയ്യാന് കപ്ാക്ടി ഇറെടികകറ്ര്  ഉപകയാഗടിക്കുന്നു. 
ഉദാഹരണത്തടിന് ബടിസടിനസ്് രംഗതുള്ള 
സ്്രീ ഉെമ അടല്ങ്ടിൽ എക്ടികുട്രീവകകളാ ആയ 
സ്്രീകളുടെ ശതമാനത്തടിടറെ ഒരു കപ്ാക്ടി 
ഇറെടികകറ്ര് ആണ് ഒരു കെംബര് ഓഫ് 
ടകാകമഴ്സടിലുള്ള സ്്രീ അംഗങ്ങളുടെ എണ്ണം. 
 
്ലംഗതിക  അതതിക്രമങ്ങളതിൽ നതിന്നും  
കുട്ടതികസള  െംരക്ഷ തിക്കുന്ന ആക്െ്, 
2012
 ഈ ആക്െ്   കുട്ടികള്ക്് കനടര 
ഉണാവന്ന  അധടികക്ഷപങ്ങടളക്കുറടിച്ചു  
പ്തടിപാദടിക്കുകയും  നലംഗടിക കകയ്യറ്ം,  
നലംഗടിക പരീഡ്നം  എന്നടിവയടിൽ നടിന്ന്  
കുട്ടികടള  സംരക്ഷടിക്ാനുള്ള രക്ഷാമാര്ഗ്ഗങ്ങള്  
നടിര്ക്ദേശടിക്കുകയും  ടെയ്യുന്നു.

രാഷ്ട്രരീയ  െത്വാസ്ത്യ  ബരീമാ കയാജന  
(ആര്.എെ്.ബ തി.്വ)
പ്ാനടിംഗ് കമ്രീഷന്  ദാരടിദ്ര്യകരഖയ്ക 
താടഴയുള്ള  ടതാഴടിലാളടികളായടി  നടിര്വെടിക്കുന്ന 
അസംഘെടിത  കമഖലയടിടല  ടതാഴടിലാളടികള്ക്കും  
അവരുടെ  കുടുംബങ്ങള്ക്കും  ഏര്ടപ്ടുത്തടിയ  
ആകരാഗ്യ  ഇന്ഷുറന്സ്  പദ്ധതടിയാണടിത്.

െ തിലെറ വ തില്ന വ തില 
െടില്റ വ ടില്ന  വ ടിലടയന്നത്  ഉപകഭാക്ാക്ള് 
ഒരു സാധനം ടെറടിയ അളവടിൽ വാങ്ങുകമ്പാള്  
നൽകകണടി വരുന്ന വടിലയാണ്.
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െ് കൂള് മാകനജ് മറെ് കമ്തിറ്റതികള് 
പ്ാകദശടിക ഉകദ്യാഗസ്ര് രക്ഷാകര്ത്തകള് 
അധ്യാപകര് എന്നടിവര് ഉള്ടപ്ടുന്ന 
കമ്ടിറ്ടിയാണടിത്.  സര്ക്ാര് ഗ്ാന്റുകളുടെ 
വ ടിനടികയാഗവം സ് കൂളടിടറെ അെടിസ്ാന 
സകൌകര്യങ്ങളും ഈ കമ്ടിറ്ടി നടിരരീക്ഷടിക്കുന്നു.

െ്്രീ പുരുഷ അനപാതം 
ജനസംഖ്യ സ്ടിതടി  വ ടിവരക്ണക്കുകളടിടല 
സവടികശഷ  സൂെകങ്ങളടിൽ  പ്ധാനടപ്ട്  
ഒന്നാണ് സ്്രീ-പുരുഷ അനുപാതം. ഒരു 
പ്കദശത്ത് ആയടിരം  പുരുഷനാര്ക്് എ് 
സ്്രീകളുടണന്നു  കണക്ാക്ടിയാണ്  സ്്രീ-
പുരുഷ അനുപാതം  നടിര്ണയടിക്കുന്നത്.   
മരണത്തടിടലയും കുെടികയറ്ത്തടിടലയും 
സ്്രീ-പുരുഷ അനുപാതം എന്നടിവയടിടല  
വ്യതടിയാനങ്ങള് സ്്രീ-പുരുഷ അനുപാതടത്ത 
നടിര്ണയടിക്കുന്നു.

ഉദയ് (ഉജ്ത്വൽ ഡതിെ് കകാം  
അശത്വരന്െ് കയാജന) 
കെടപ്ട് കടിെക്കുന്ന ഊര്ജ വടിതരണ 
കമ്പനടികടള സാമ്പത്തടികമായടി 
പുനരുജരീവടിപ് ടിക്കുവാനും അതടിനു സുസ്ടിരമായ 
പരടിഹാരം ഉറപ് വരുതുവാനും ഉദയ് 
ലക്ഷ്യമടിടുന്നു.

യൂഷത്വൽ പ്ര തിന്െതി്പെൽ സ്റാറ്റെ് 
(യു.പ തി.എെ)് 
സമരീപനത്തടിന് കരീഴ ടിൽ ഒരുവ്യക്ടി 
പ ടിന്തുെരുന്ന പ്വര്ത്തനം തരീരുമാനടിക്ാനായടി 
ഉപകയാഗടിക്കുന്നതടിടറെ മുഖ്യ സമയ മാനദണ്ം  
365 ദടിവസത്തടിടന അെടിസ്ാനമാക്ടിയാണ്. 
അപ്കാരം ഒരു വ്യകതടി  ടെലവഴടിക്കുന്ന കൂടുതൽ 
സമയ(183 ദടിവസകമാ അതടിലധടികകമാ)മാണ് 
ആ വ്യക്ടി ടതാഴടിൽശക്ടിയടിൽ ഉള്ടപ്ട്ടിട്കണാ 
ഇല്കയാ എന്നു തരീരുമാനടിക്കുന്നത്.  ഈ 
സമരീപനത്തടിലടെ ഒരു വ്യക്ടിക്് ടതാഴടില ടില് 
എന്നു കണാൽ അത് െ ടിരസ്ായടിയായ 
ടതാഴടില ടില്ായ്മടയയാണ് പ്തടിഫലടിപ് ടിക്കുന്നത്. 
അവസാന പന്്ണ്ടു മാസങ്ങള് എന്നു മാറുന്ന 
ഒരു പരാമര്ശ കാലാവധടിക്കു കവണടിയാണ് 
യൂഷ്വൽ പ്ടിന്സടിപ്ൽ സ്റാറ്സ് കണക്കുകള് 
അനുമാനം  നെതുന്നത്.

യൂഷത്വൽ പ്ര തിന്െതി്പെൽ ആറെ് െബ്െതി-
ഡതിയറതി സ്റാറ്റെ് 
(യു.പ തി.എെ്.എെ)് െമരീപനം
ടതാഴടിൽശക്ടിയുടെ അളവകള് 
കണക്ാക്കുന്നതടിനുള്ള മടറ്ാരു പ്ധാന 

സമരീപനമാണ് യൂഷ്വൽ പ്ടിന്സടിപ്ൽ ആറെ് 
സബ്സടിഡ്ടിയറടി സ്റാറ്സ് (യു.പ ടി.എസ്.
എസ)് സമരീപനം.  ഇത്തരം സമരീപനത്തടിൽ  
കൂെടിയ സമയ മാനദണ്ം കുറഞ് സമയ 
കാലാവധടി (30 ദടിവസം അടല്ങ്ടിൽ 
അതടിൽ കൂടുതൽ ഏടതങ്ടിലും സാമ്പത്തടിക 
പ്വര്ത്തനത്തടിൽ പടങ്ടുക്കുക) എന്നരീ രണ്ടു 
കാര്യങ്ങളും പരടിഗണടിച്ചുടകാണ് ഒരു മടിശ് 
സമരീപനമാണുള്ളത്.  അങ്ങടന ഒരു വ്യക്ടി 
അവസാന  12 മാസകാലയളവടിൽ 30 
ദടിവസകമാ അതടിൽ കൂടുതകലാ ഏടതങ്ടിലും 
കവതനം ലഭടിക്കുന്ന കജാല ടി ടെയ്ാൽ അത് ഈ 
സമരീപനത്തടിൽ ടതാഴടിലുള്ളതായടി പരടിഗണടിക്കും.  
ഈ സമരീപനത്തടിൽ പരാമര്ശ കാലാവധടി 
യൂഷ്വൽ പ്ടിന്സടിപ്ൽ സ്റാറ്സ് സമരീപന(യടി.
പ ടി.എസ)്ത്തടികലതു കപാടല തടന്നയാണ്.  ഇത് 
യൂഷ്വൽ പ്ടിന്സടിപ്ൽ സ്റാറ്സ് സമരീപനം എന്നും 
അറടിയടപ്ടുന്നു.

സമാത് വത്യാപാര വ തില സൂെ തിക  
(ഡബ്്യൂപ തിഐ)
 കകരളത്തടിൽ  ഉത്പാദടിപ് ടിച്ചു വ ടിതരണം 
നെതുന്ന   പതടികനഴ് കാര്ഷടിക ഉത്പന്നങ്ങളുടെ  
ടമാത്ത വ്യാപാര വ ടിലയടിൽ ഒരു പ്കത്യക  
കാലയളവടിലുണാവന്ന ശരാശരടി വ്യത്യാസം  
1952-53 വര്ഷടത്ത അെടിസ്ാന വര്ഷമായടി  
കണക്ാക്ടി അളക്കുന്ന സൂെടികയാണ്  ടമാത്ത 
വ്യാപാര വ ടില സൂെടിക.  ഈ സൂെകങ്ങള്  എല്ാ 
മാസവം   കണക്ാക്കുന്നുണ്.  സൂെകത്തടിനു 
പൂര്ണ്ണമായ പ്ാതടിനടിത്യം നകവരുന്നതടിന് 
ഉൽപ്ന്നങ്ങളുടെ  വ ടിലക്്  ആനുപാതടികമായടി 
അധടിക വ ടില നൽകുകയാണ് ടെയ്യുന്നത്.     
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ചുരുക്കപ്പേരുകള്

ചുരുക്ക്പെരുകള്

എഎകവ  : അകന്്യാദയ അന്ന കയാജന
എ ഇ യ   : അകഗ്ാ എകക്ാളജടി യൂണടിറ്് 
എഐബ ഥിപ ഥി  : ആക്ടിലകററ്ഡ്് ഇറടികഗഷന്
    ടബനടിഫടിറ്് കപ്ാഗ്ാം  
എഎംആർ യ റ്റഥി : അെൽ മടിഷന് കഫാര് റരീ ജുവകനഷന്
    ആറെ് അര്ബന് ട്രാന്സ്കഫാര്കമഷന് 
അനർട്്  : ഏജന്സടി കഫാര് കനാണ്   
                                  കടണ്വന്ഷണൽ  എനര്ജടി  ആന്ഡ്്     
                                  റൂറൽ  ടെക്കനാളജടി 
എഎന്പ ഥി  : അന്നപൂര്ണ്ണ പദ്ധതടി 
എപ ഥിഎൽ  : ദാരടിദ്ര്യകരഖയ്ക് മുകളടിലുള്ളവര്
എ.പ ഥി.റ്റഥി.എസ് : ആന്റടി പവര് ടതഫ്റ്് സ്വാഡ്്
എ.എസ്.സഥി. : അകഗ്ാ സര്വരീസ് ടസറെര്
എസ്.എ.പ ഥി : അഡ്രീഷണൽ സ്കടിൽ അക്വ ടിസടിഷന് 
    കപ്ാഗ്ാം
എ.എസ്.ഇ.പ ഥി. : അഡ്രീഷണൽ സ്കടിൽ എന്ഹാന്ടസ്റെ്
    കപ്ാഗ്ാം
എ.റ്റഥി.എം.എ. : അഗ്ടികള്ചറൽ ടെക്കനാളജടി 
                                   മാകനജ്ടമറെ്ഏജന്സടി.
എ.വ ഥി.റ്റഥി.എസ്  : അഡ്്വാന്സ് ടവാകക്ഷണൽ 
     ട്രയടിനടിംഗ് സടിസ്റം
ആയഷ്  : ആയുര്കവേദ, കയാഗ ആന്ഡ്് 
                                  നാചകറാകപ്ാതടി , സടിദ്ധ, യുനാനടി  
                                  ആന്ഡ്്  കഹാമടികയാപതടി 
ബ ഥിഡഥി എ   : ബാംബു ടഡ്വലപ്ടമറെ്  
ഏജന്സടി 
ബ ഥി .ഇ.   : ബജറ്് എസ്റടികമറ്്
ബ ഥി എംസഥി  : ബകയാഡ്യ് കവഴ്സടിറ്ടി  മാകനജ്ടമറെ് 
                                  കമ്ടിറ്ടി
ബ ഥി.പ ഥി.എൽ : ദാരടിദ്രയ് കരഖയ്ക് താടഴയു ള്ളവര്
ബ ഥി.ആർ.ഡഥി.സഥി : കബക്ൽ റടികസാര്െ്സ് വ ടികസന 
    കകാര്പ്കറഷന്
ബ ഥി.എസ്.എന്.എൽ : ഭാരത് സഞ്ചാര് നടിഗം ല ടിമടിറ്ഡ്്
ബ ഥി.എസ്.യ.പ ഥി : നഗര ദരടിദ്രര്ക്കു കവണടിയുള്ള
        അെടിസ്ാന കസവനങ്ങള്
േയാടപക്്  : കകരള കസ്ററ്്  കാഷയൂ വര്കക്ഴ്സ്  
                                  അപ്ക്്  കകാ ഓപ്കററ്രീവ് ടസാനസറ്ടി
സഥി.ബ ഥി.എസ്.ഇ  : ടസന്ട്രൽ കബാര്ഡ്് ഓഫ് ടസക്റെറടി

    എഡ്യൂകക്ഷന്
സഥി സഥി ഡഥി യ  : കമ്യൂണടികക്ഷന്  ആന്ഡ്് കപ്ാസടിറ്ടി  
                                  ടഡ്വലപ്്ടമറെ് യൂണടിറ്്
സഥി ഡഥി സഥി  : നെൽഡ്് ടഡ്വലപ്ടമറെ്  
                                   ടസറെര്സ്
 സഥി-ഡഥിറ്റ്   : ടസറെര് കഫാര് 
ടഡ്വലപ്്ടമറെ് ഓഫ്      
ഇകമജടിംഗ് ടെക ്കനാളജടി
സഥി.ഡഥി.എസ്  : ടസറെ കഫാര് ടഡ്വലപ്്ടമറെ്   
     സ്റഡ്രീസ്
സഥി.ഡഥി.എസ് േള്  : കമ്യൂണടിറ്ടി ഡ്വടലപ്്ടമറെ്   
     ടസാനസറ്ടികള്
സഥിഇപ ഥിസഥി.ഐ  : കാഷയു എക്്കപാര്ട്് ടപ്ാകമാഷന്  
    കകൌണ്സടിൽ ഓഫ് ഇന്്യ
സഥി ഇ ആർ റ്റഥി : കംമ്പയൂട്ര് എമര്ടജന്സടി ടറസ്   
                                   കവാണ്സ്  റ്രീം
സഥിഎഫ്പ ഥിഐ : കണ്സയൂമര് ഫുഡ്് നപ്സ് ഇന്ഡ്ക് ്
സഥി  എഫ് എസ് സഥി : കകാമണ് ടഫസടില ടിറ്ടി സര്വരീസ്
                                   ടസറെര്
ച ഥിയയാേ്  : സമ്പൂര്ണ്ണ ആകരാഗ്യ ഇന്ഷുറന്സ് 
    ഏജന്സടി കകരള
ച ഥിസ്  :  സമഗ് ആകരാഗ്യ ഇന്ഷുറന്സ്  
     പദ്ധതടി
സഥി ഐ  എ എൽ :  ടകാച ടിന് ഇറെര്നാഷണൽ 
                                   എയര്കപാര്ട്് ല ടിമടിറ്ഡ്്
സഥിഎംആർഐ : ്ടിട്ടിക്ൽ മടിനറൽ റടിസര്ച് ഇന്സ്റടിറ്യൂട്് 
േയർ ടഫഡ് : കകരള സംസ്ാന കയര് -ഓപ്കററ്രീവ്  
    കയര് മാര്ക്റ്ടിംഗ് ടഫഡ്കറഷന്
സഥി പ ഥി സഥി  : ടസറെറലയ്സ്ഡ്്  കപ്ാസസ്ടിംഗ്  
                                     ടസറെര്
സഥിപ ഥിഐ   : കണ്സയൂമര് നപ്സ് 
ഇന്ഡ്ക്്
സഥിപ ഥിഐഎസ്  : കകരവൃക്ഷ ഇന്ഷുറന്സ് ക്രീം
സഥിപ ഥിഎസ്ഇേള് : കക� ടപാതുകമഖലാ സ്ാപനങ്ങള്
സഥിആർഡഥിപ ഥി :  ക്യാപടിറ്ൽ റടിജണൽ ഡ്വടലപ്്ടമറെ് 
    കപ്ാജക്െ്
സഥിഎസ്ഐഎന്ഡഥി : കകാസ്റൽ ഷടിപ്ടിംഗ് ആറെ് 
നാവടികഗഷന് 
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    ഡ്ടിപ്ാര്ട്്ടമറെ് 
സഥിഎസ്ഒ  : ടസന്ട്രൽ  സ്റാറ്ടിസ്റടിക്ൽ 
                                      ഓര്ഗനനകസഷന്  
സഥിഎസ്എസ്  :  കക�ാവടിഷ്കൃത പദ്ധതടി
സഥിഡബ്യൂആർഡഥിഎം: ടസറെര് കഫാര് വാട്ര് റടികസാഴ്സ്  
    ഡ്വടലപ്്ടമറെ് ആറെ് മാകനജ്ടമറെ്
സഥി റ്റഥി സഥി ആർ ഐ   : ടസന്ട്രൽ െയൂബര് ക്ാപ്സ് റടിസര്ച്   
                                  ഇന്സ്റടിറ്യൂട്്
കുസയാറ്റ്  : ടകാച ടിന് യൂണടികവഴ്സടിറ്ടി  ഓഫ് 
                                  സയന്സ് ആന്ഡ്് ടെക്കനാളജടി
 ഡഥി.സഥി.ആർ.സഥി.എസ് : ഡ്ടിസ്ട്രടിക്െ് ഡ്ടിസ്എബടില ടിറ്ടി
       റരീഹാബടില ടികറ്ഷന് ടസകറെഴ്സ്
ഡഥി എ എം ഇ : ഡ്യറക്െകററ്് ഓഫ്  ആയുര്കവദ 
                                  ടമഡ്ടിക്ൽ എഡ്യൂകക്ഷന് 
ഡഥി ബ ഥി എഫ് ഒ റ്റഥി : ഡ്ടിനസന് ,ബടിൽറ്് , ഫടിനാന്സ്  
                                  ഓപ്കററ്് ആന്ഡ്് ട്രാന്സ്ഫര്
ഡഥിഇഎസ്  : ഡ്യറ്കകററ്് ഓഫ് എക്കണാമടിക്്  
    ആറെ് സ്റാറ്ടിസ്റടിക്്
ഡഥി.ജഥി.ഇ.ആറെ് റ്റഥി : ഡ്യറക്െര് ജനറൽ ഓഫ്  
    എംകപ്ാ-യ്ടമറെ് ആറെ് ട്രയടിനടിംഗ്
ഡഥിഐസഥി  : ഡ്യറക്െകററ്് ഓഫ് 
ഇറെ്സ്ട്രരീസ് 
    ആറെ് കകാകമഴ്സ്
ഡഥിഎംആർസഥി : ഡ്ൽഹടി ടമകട്രാ റയടിൽ കകാര്പ്കറഷന്
ഡഥി സഥി ബ ഥി : ഡ്ടിസ്ട്രരീക്െ് കകാ ഓപ്കററ്രീവ് ബാങ്്
ഡഥി.ആർ.ഡഥി.ഒ  : പ്തടികരാധ ഗകവഷണ വടികസന  
    കക�ം
ഡഥി ആർ ഐ േയൂ  കബയാർഡ് : ഡ്ടിനസന് റടിസര്ച് 
                                               ഇന്ടവസ്റടികഗഷന്  ആന്ഡ്് 
                                               ക്വാളടിറ്ടി കണ്കട്രാള്  കബാര്ഡ്്
ഇ ഡഥി സഥി  : എകക്ാ ടഡ്വലപ്ടമറെ്  കമ്ടിറ്ടി
ഇ എം സഥി  : എനര്ജടി മാകനജ്ടമറെ് ടസറെര്
ഇന് വ ഥിഐഎസ്  : പാരടിസ്ടിതടിക വ ടിവര സംവ ടിധാനം 
ഇപ ഥിസഥി  : എഞ്ച ടിനരീയറടിംഗ് ടപ്ാകയുയര്ടമറെ്  
    ആറെ് കണ്സ്ട്രക്ഷന്
ഇഎസ്ഐ : എംകപ്ായരീസ് കസ്ററ്് ഇന്ഷുറന്സ്
ഇ എസ് എസ് : ഓണ്ട്രപ്ണര് സകപ്ാര്ട്് സ്കരീം
എഫ് എ ഒ : ഫുഡ്് ആന്ഡ്് അഗ്ടികള്ചര് 
                                   ഓര്ഗനനകസഷന്
എഫ്എംസഥിജഥി : ഫാസ്റ്് മൂവ ടിംഗ് കണ്സയൂമര് ഗുഡ്്സ്
എഫ്എംഡഥി : ഫൂട്് ആറെ് ടമകൌത്ത് ഡ്ടിസരീസ്
എഫ്ഒഎംഐഎൽ : കഫാം മാറ്ടിംഗ്സ് ഇന്്യ ല ടിമടിറ്ഡ്്
എഫ്എസ്ഐ : കഫാറസ്റ്് സര് കവേ ഓഫ് ഇന്്യ
കഗറ്റ്   : ഗ്ാഡുകവറ്് ആപ്റ്ടിറ്യൂഡ്് ടെസ്റ്് ഇന് 
    എഞ്ച ടിനരീയറടിംഗ്
ജഥി സഥി എഫ് : ഗ്രീന്  നക്മറ്് ഫണ്
ജഥിസഥിഡഥിഎ : വടിശാല ടകാച ടി വ ടികസന അകതാറടിറ്ടി
ജഥിഇസഥി  : സര്ക്ാര് എഞ്ച ടിനരീയറടിംഗ് കകാകളജ്
ജഥിഎച്ജഥി  : ഹരടിത ഗൃഹ വാതകം
ജഥിഒഐ  : ഭാരത സര്ക്ാര്
ജഥിഎസ് റ്റഥി  : ഗുഡ്്സ് ആറെ് സര് വേരീസ് ൊക്്
ജഥിഎസ് വ ഥിഎ : കഗ്ാസ് കസ്ററ്് വാലയൂ ആഡ്ഡ്്
ജഥിവ ഥിഎ  : കഗ്ാസ് വാലയൂ ആഡ്ഡ്്
എചഡഥിസഥി.ടേ : കകരള നകടത്താഴടിൽ വ ടികസന 

    കകാര്പ്കറഷന്
എച് വ ഥി ഡഥി സഥി : നഹ കവാള്കട്ജ് ഡ്യറക്െ് കററെ് 
എച്ഡഥിഐ : മാനവ വ ടികസന സൂെടിക
എച് എസ്  : നഹസ്കൂള്
എച്എസ് സഥി : ഹയര് ടസക്ന്ഡ്റടി കകാഴ്സ്
ഹഡ്കേയാ  : ഹകൌസടിംഗ് ആറെ് അര്ബന്  
    ഡ്വടലപ്്ടമറെ് കകാര്പ്കറഷന്
ഐഎകവ : ഇന്ദടിര ആവാസ് കയാജന
ഐസഥിഡഥിഎസ്  : സംകയാജടിത ശടിശുവടികസന പദ്ധതടി
ഐസഥിപ ഥിഎസ്  : സംകയാജടിത ശടിശു സംരക്ഷണ പദ്ധതടി
ഐസഥിഎസ് ഇ : ഇന്്യന് സര്ട്ടിഫടിക്റ്് ഓഫ്  
    ടസക്ണറടി എഡ്യുകക്ഷന്
ഐസഥിറ്റഥി  : വടിവര വ ടിനടിമയ സാകങ്തടികവടിദ്യ
ഐ സഥി എഫ് ഒ എസ് എസ് : ഇറെര്നാഷണൽ ടസറെര് 
                                   കഫാര് ഫ്രരീ ആന്ഡ്് ഓപ്ണ്
                                   കസാഴ്സ് കസാഫ്റ്് ടവയര് 
ഐജഥിഎന്ഒ എപ ഥിഎസ്: ഇന്ദടിരാഗാന്ടി കദശരീയ വാര്ദ്ധക്യ  
        ടപന്ഷന് സ്കരീം.
ഐഎച്എസ്ഡഥിപ ഥി : സംകയാജടിത ഭവന കെരടി വ ടികസന 
    പരടിപാെടി
ഐഐഐറ്റഥിഎംടേ: ഇന്്യന് ഇന്സ്റടിറ്യൂട്് ഓഫ്  
    ഇന്കഫാര്കമഷന് ടെക്കനാളജടി ആറെ്  
    മാകനജ്ടമറെ് കകരള
ഐഐഎസ് സഥി : ഇന്്യന് ഇന്സ്റടിറ്യൂട്് ഓഫ് സയന്സ്
ഐഐറ്റഥി  : ഇന്്യന് ഇന്സ്റടിറ്യൂട്് ഓഫ്  
    ടെക്കനാളജടി
ഐ ജഥി സഥി : ഇന്ഡ്സ്ട്രടിയൽ കഗ്ാത്ത് 
                                  ടസടറെഴ്സ്
ഐഎൽ ഒ : അന്ര്കദശരീയ ടതാഴടിൽ സംഘെന
ഐഎന്ഡഥിസഥി : ഇന്്യാസ് ഇടറെന്ടഡ്ഡ്് നാഷണലടി 
    ഡ്ടിറ്ര്നമറെ് കകാണ്ട്രടിബയൂഷന്  
ഐ സഥി ഐ : ഇറെര്നാഷണൽ  നക്മറ്് 
                                   ഇനടികഷ്വറ്രീവ്
ഐ പ ഥി ഡഥിഎസ് : ഇറെ കഗ്റ്ഡ്്  പവര് ഡ്ടവലപ്്ടമറെ്  
                                  സ്കരീം
ഐപ ഥിസഥി  : ഇന്്യന് പരീനൽ കകാഡ്്
ഐയ സഥി എന് : ഇന്രനാഷണൽ  യൂണടിയന് കഫാര് 
                                  കണ്സര്കവഷന് ഓഫ് കനചര്
ഐഎസ്എം : അന്ര് സംസ്ാന കുെടികയറ്ക്ാര്
ഐഎസ്ആർഒ : ഇന്്യന് ബഹടിരാകാശ ഗകവഷണ  
    കക�ം
ഐറ്റഥി  : വടിവര സാകങ്തടി വ ടിദ്യ
ഐറ്റഥിഐ  : ഇന്ഡ്സ്ട്രരീയൽ ടട്രയടിനടിംഗ്  
    ഇന്സ്റടിറ്യൂട്്
ടജടജ  : ജുവനനൽ ജസ്റടിസ്
ടജ എന് പ ഥി റ്റഥി : ജവഹര്ലാൽ ടനഹ്റു കപാര്ട്്  ട്രസ്റ്്
ടജറെറം  : ജവഹര് ലാൽ ടനഹ്രു കദശരീയ നഗര 
    നവരീകരണ ദകൌത്യം
ടജഎന്റ്റഥിബ ഥിജഥിആർഐ: ജവഹര് ലാൽ ടനഹ്രു കട്രാപ് ടിക്ൽ
    ടബാട്ാണടിക് ഗാര്ഡ്ന് ആറെ്  
    റടിസര്ച് ഇന്സ്റടിറ്യൂട്്
േയാഡ്കേയാ : കകരള ആര്ട്ടിസാന്സ് 
                                  ടഡ്വലപ്്ടമറെ് കകാര്പ്കറഷന്
ടേഎഎസ്ഇ : കകരള അക്ാദമടി കഫാര് സ്കടിൽ  
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    എക്ലന്സ്
ടേഎയ  : കകരള കാര്ഷടിക സര് വേകലാശാല
ടേസഥിസഥി  : കടിസാന് ട്ഡ്ടിറ്് കാര്ഡ്്
ടേസഥിഎച്ആർ : കകരള െരടി് ഗകവഷണ കകൌണ്സടിൽ
ടേസഥിഎംഎംഎഫ്  : കകരള സഹകരണ ക്ഷരീരവടിപണന 
    ടഫഡ്കറഷന്
കേരടഫഡ്  : കകരള സംസ്ാന കകര കര്ഷക  
    സഹകരണ ടഫഡ്കറഷന്
ടേ  ഇ എസ് ആർ യ : കകരള ടസൽഫ് എംകപ്ായ്ടമറെ് സ്കരീം  
                                    കഫാര്  ടറജടിസ്കട്രര്ഡ്് അണ്
                                    എംകപ്ായ്ഡ്്
േഥിഫ്ബ ഥി  : കകരള ഇന്ഫ്രാസ്ട്രക്ചര് 
                                   ഇന്ടവസ്റ്്ടമറെ് ഫണ് കബാര്ഡ്്
േഥില  : കകരള ഇന്സ്റടിറ്യൂട്്  ഓഫ് കലാക്ൽ 
                                  അഡ്്മടിനടിസ്കട്രഷന്
ടേഎഫ്സഥി : കകരള ഫടിനാന്ഷ്യൽ കകാര്പ്കറഷന്
ടേഎഫ്ആർഐ : കകരള വന ഗകവഷണ കക�ം
സകഎഫ്ഡബ്യു എഫ്ബ തി: കകരള ഫടിഷര്ടമന് ടവൽടഫയര് 
    ഫണ് കബാര്ഡ്്
ടേഎച്ആർഐ : കകരള നഹടവ റടിസര്ച് ഇന്സ്റടിറ്യൂട്്
ടേഐഇഡഥി : കകരള സംരംഭകത്വ വ ടികസന കക�ം
ടേഐഎൽഇ : കകരള ഇന്സ്റടിറ്യൂട്് ഓഫ് കലബര് 
    ആറെ് എംകപ്ായ്ടമറെ്
േഥിന്ഫ്ര  : കകരള ഇന്ഡ്സ്ട്രരീയൽ  
    ഇന്ഫ്രാസ്ട്രക്ചര് ഡ്വടലപ്്ടമറെ്  
    കകാര്പ്കറഷന്
ടേ ആർ ഡഥി സഥി എൽ: കകരള ടറയടിൽ   ടഡ്വലപ്്ടമറെ് 
                                     കകാര്പ്കറഷന്
ടേ ആർ എഫ് ബ ഥി : കകരള കറാഡ്്  ഫണ് കബാര്ഡ്്
ടേഐറ്റഥിറ്റഥിഎസ്  : കകരള ഇന്സ്റടിറ്യൂട്് ഓഫ് ടൂറടിസം ആറെ്  
    ട്രാവൽസ് സ്റഡ്രീസ്
ടേഎൽഡഥിബ ഥി : കകരള നലവ് കസ്റാക്് ഡ്വടലപ്്  
    ടമറെ് കബാര്ഡ്്
ടേഎസ്എസഥിസഥി : കകരള സംസ്ാന കശുമാവ് കൃഷ ടി  
    വ ടികസന ഏജന്സടി
ടേ എസ് ബ ഥി ബ ഥി : കകരള കസ്ററ്്  ബകയാ നഡ്കവഴ്സടിറ്ടി  
                                   കബാര്ഡ്്
ടേഎസ്ബ ഥി എം : കകരള കസ്ററ്് ബാംബൂ മടിഷന്
ടേ എസ് ബ ഥി സഥി ഡഥി സഥി : കകരള  കസ്ററ്് ബാക്് കവര്ഡ്് 
                                          ക്ാസസ് ഡ്വലപ്്ടമറെ് 
                                          കകാര്പ്കറഷന്
ടേഎസ് സഥിഎആർഡഥിബ ഥി :  കകരള സംസ്ാന കാര്ഷടിക  
    സഹകരണ പ്ാകദശടിക വ ടികസന 
    ബാങ്്
ടേഎസ് സഥിസഥി : കകരള സംസ്ാന കയര് 
    കകാര്പ്കറഷന്
ടേ എസ് സഥി ഡഥി സഥി: കകരള കസ്ററ്് കാഷയൂ ടഡ്വലപ്്ടമറെ് 
                                   കകാര്പ്കറഷന്
ടേ എസ് ഇ ബ ഥി  എൽ: കകരള കസ്ററ്് ഇലക്ട്രടിസടിറ്ടി 
                                      കബാര്ഡ്് ല ടിമടിറ്ഡ്്
ടേ എസ് സഥി എം എം സഥി: കകരള സ്ററ്് കയര് ടമഷടിനറടി 
                                          മാനുഫാക്ചറടിംഗ് കമ്പനടി ല ടിമടി.
ടേ എസ് ഡഥി ഐ : കകരള കസ്ററ്് ക്പേഷ്യൽ  ഡ്ാറ്  
                                  ഇന്ഫ്രാ സ്ട്രക്ചര്

ടേ എസ് ഐ റ്റഥി ഐ ഐ: കകരള കസ്ററ്് ഇന്ഫര്കമഷന്
                                           ടെക്കനാളജടി ഇന്ഫ്രാ 
                                   സ്ട്രക്ചര് ല ടിമടി.
ടേ എസ് ഐ റ്റഥി എം: കകരള കസ്ററ്് ഇന്ഫര്കമഷന് 
                                   ടെക്കനാളജടി മടിഷന്
ടേഎസ് സഥിഎസ് റ്റഥി ഇ : കകരള സംസ്ാന ശാസ്് 
    സാകങ്തടിക പരടിസ്ടിതടി ടകകൌണ്സടിൽ
ടേഎസ് സഥി ഡബ്യൂ ഡബ്യൂ എഫ്ബ ഥി : കകരള സംസ്ാന  
    കയര് ടതാഴടിലാളടി കക്ഷമ നടിധടി 
    കബാര്ഡ്്
ടേഎസ്ഇആർസഥി :  കകരള സംസ്ാന നവദയുതടി നടിയ�ണ 
    കമ്ടിഷന്
ടേ എസ് സഥി എഡഥിസഥി : കകരള കസ്ററ്് കകാസ്റൽ ഏര്യ 
                                       ഡ്വലപ്്ടമറെ് കകാര്പ്കറഷന്
ടേഎസ്ഐഡഥിസഥി :  കകരള സംസ്ാന വ്യവസായ വടികസന 
    കകാര്പ്കറഷന്
ടേഎസ്ഐഎന്സഥി : കകരള ഷടിപ്ടിംഗ് ആറെ് ഇന് ലാന്ഡ്്   
    നാവ ടികകഷന് കകാര്പ്കറഷന്
ടേഎസ്ഒഎം  : കകരള സ്കൂള് ഓഫ് മാത്തമാറ്ടിക്്
ടേ എസ് പ ഥി സഥി ബ ഥി  : കകരള കസ്ററ്് ടപാലയൂഷന് 
കണ്കട്രാള്
                                    കബാര്ഡ്്
ടേഎസ്ആർആർഡഥിഎ : കകരള സംസ്ാന ഗ്ാമരീണ പാത
     വ ടികസന ഏജന്സടി.
ടേഎസ്ആർറ്റഥിസഥി :  കകരള സംസ്ാന കറാഡ്് ട്രാന്ക്പോര്ട്്  
    കകാര്പ്കറഷന്
ടേഎസ്എസ് ഇഡഥിഎം : കകരള കസ്ററ്്  എറെര്പ്ണര് 
    ടസൽഫ് ഡ്വടലപ്്ടമറെ് മടിഷന്
ടേഎസ്എസ്എം : കകരള കസാഷ്യൽ ടസകയൂരടിറ്ടി മടിഷന്
ടേ എസ് ഡബ്യൂ  എ എന്: കകരള കസ്ററ്് നവഡ്് ഏര്യ 
                                           ടനറ്്  വര്ക്്
ടേഎസ് യഡഥിപ ഥി : കകരള സനസ്റണബടിള് അര്ബണ്  
    ഡ്വടലപ്്ടമറെ് കപ്ാജക്െ്
ടേഎസ് യഎം : കകരള സ്റാര്ട്പ്് മടിഷന്
ടേറ്റഥിഡഥിസഥി : കകരള ടൂറടിസം ഡ്വടലപ്്ടമറെ് 
    കകാര്പ്കറഷന്
ടേറ്റഥിഐഎൽ : കകരള ടൂറടിസം ഇന്ഫ്രസ്ട്രക്ചര് 
    ല ടിമടിറ്ഡ്്
എൽബ ഥിഐ : നലവ് ല ടി ഹുഡ്് ബടിസടിനസ്്  
    ഇന്കുകബകറ്ഴ്സ്
എൽഇഎഡഥിഎസ് : ലരീഡ്് ഫാര്മര് കാന്കഡ്ര്ഡ്്   
    എക്്റ്ന്ഷന് ആറെ് അനഡ്്വസറടി  
    ടഡ്ലടിവറടി സര് വേരീസസ്്
എൽഇഡഥി  : നലറ്് എമടിഷന് ഡ്കയാഡ്്
എൽഎഫ്പ ഥിആർ : കലബര് കഫാഴ്സ് പാര്ട്ടിസടികപ്ഷന് കററ്്
കലഫ്  : നലവടില ടി ഹുഡ്് ,ഇന്ക്ലൂഷന് ആന്ഡ്്  
                                   നഫനാന്ഷ്യൽ   എംപവര്ടമറെ്
എൽപ ഥിജഥി  : ദ്രവരീകൃത ടപകട്രാളടിയം വാതകം
എൽഎസ്ജഥിേള് : തക്ദേശ സ്വയം ഭരണ സ്ാപനങ്ങള്
എൽ റ്റഥി ആർ സഥി എഫ്: കലാംഗ് കെം റൂറൽ ട്ഡ്ടിറ്് ഫണ്
എംഎഎച് : കമജര് ആക്ടിഡ്റെ് ഹസ്ാഡ്്
മയാർടക്റ്റ് ടഫഡ്  : കകരള സംസ്ാന സഹകരണ  
    വ ടിപണന ടഫഡ്കറഷന് ല ടിമടിറ്ഡ്്
എംബ ഥിജഥിഐപ ഥിഎസ് : മലബാര് കബാട്ാണടിക്ൽ ഗാര്ഡ്ന് 
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    ആറെ് ഇന്സ്റടിറ്യൂട്് ഓഫ് പ്ാറെ്  
    സ്റഡ്രീസ്
എംസഥിസഥി  : മലബാര് കാന്സര് ടസറെര്
എംഡഥിഎഫ് : കമാഡ്കററ്് ടഡ്ന്സ് കഫാറസ്റ്്
എംഡഥിജഥി   : മടികലനടിയം ഡ്വടലപ്്ടമറെ് കഗാള്ഡ്്
എം ഇ   : ടമക്ാ എറെര്നപ്സ്
എംഇഎസ് : കമാഡുലര് എംകപ്ായബടിള് സ്കടിൽ
എം  ഇ പ ഥി  : മടിനടിമം  എക്്കപര്ട്് നപ്സ്
എംഎഫ്ഐ : നമക്ാ നഫനാന്സ്  
    ഇന്സ്റടിറ്യൂഷന്സ്
എംജഥിഎന്ആർഇജഥിഎസ് : മഹാത്ാഗാന്ടി കദശരീയ ഗ്ാമരീണ 
    ടതാഴടിൽ ഉറപ് പദ്ധതടി.
എം ഐ ഡഥി എച് : മടിഷന് കഫാര്  ഇറെകഗ്റ്ഡ്് 
                                  ടഡ്വലപ്്ടമറെ് ഓഫ്  
                                  കഹാര്ട്ടികള്ചര്
എംഐസഥിഇ : മരീറ്ടിംഗ് ഇന്ടസന്റ്രീവ്  
      കകാണ്ഫറന്സ് ആറെ് ഇടവറെ്സ്
എംഎൽഎ : നടിയമസഭാ സാമാജടികന്
എംഎന്എഐഎസ് : പരടിഷ്കൃത കദശരീയ കാര്ഷടിക  
    ഇന്ഷുറന്സ് സ്കരീം.
എംഒഎഫ്പ ഥിഐ  : മടിനടിസ്ട്രടി ഓഫ് ഫുഡ്് കപ്ാസസ്ടിംഗ്  
    ഇന്ഡ്സ്ട്രരീസ്
എംഎസ്എംഇ  : സൂക്ഷ്മ ടെറുകടിെ ഇെത്തരം 
    സംരംഭങ്ങള്
എംറ്റഥി    : ടമട്രടിക് െണ്
മുദ്ര   : നമട്ാ യൂണടിറ്്സ് ഡ്വടലപ്്ടമറെ്  
    ആറെ് റരീ - നഫനാന്സ് ഏജന്സടി 
    ല ടിമടിറ്ഡ്്
എംവ ഥിഐപ ഥി : മുവാറ്റുപ്ഴ വാല ടി ജലകസെന കപ്ാജക്െ്
എംവ ഥിആർസഥി  : മുംനബ ടറയടിൽ വ ടികാസ്  
    കകാര്പ്കറഷന്
എന് എ എഫ് സഥി സഥി : നാഷണൽ  അഡ്ാപ്കെഷന് ഫണ്  
                                     ഓണ് നക്മറ്് ടെയ്ഞ്ച്
നബയാർഡ് :  കദശരീയ കാര്ഷടിക ഗ്ാമ വ ടികസന 
     ബാങ്്
എന്എസഥി : നാഷണൽ അട്ഡ്ടികറ്ഷന്
    കകൌണ്സടിൽ
നയാറ്റ്പയാക്് : കദശരീയ ഗതാഗത ആസൂ്ണ  
    ഗകവഷണ കക�ം
എന്ബ ഥിഎസ്എസ് ആറെ് എൽ യപ ഥി : നാഷണൽ ബയൂകറാ  
    ഓഫ് കസായടിൽ സര് കവേ ആറെ് ലാറെ്
    യൂസ് പ്ാനടിംഗ്
എന്സഥിഇയഎസ് : നാഷണൽ കമ്ടിഷന് കഫാര്  
    എറെര്നപ്സസ്് ഇന് ദടി 
    അണ്ഓര്ഗനനസ്ഡ്് ടസക്െര്
എന്സഥിഐപ ഥി : കദശരീയ വ ടിള ഇന്ഷുറന് പദ്ധതടി
എന്സഥി ആർബ ഥി : നാഷണൽ ന്ം ടറകക്ാര്ഡ്്സ്  
    ബയൂകറാ
എന്സഥിആർഎംഐ : നാഷണൽ കയര് റടിസര്ച് ആറെ്  
    മാകനജ്ടമറെ് ഇന്സ്റടിറ്യൂട്്
എന്സഥിവ ഥിറ്റഥി : നാഷണൽ ടകകൌണ്സടിൽ കഫാര്  
    കവാകക്ഷണൽ ടട്രയടിനടിംഗ്
എന്എഫ്എച് എസ്:  കദശരീയ കുടുംബാകരാഗ്യ സര്ടവേ

എന്എഫ്എസ്എ : നാഷണൽ ഫുഡ്് ടസകയൂരടിറ്ടി ആക്്െ്
എന്ജഥിഒേള് : സര്ക്ാര് ഇതര സംഘെനകള്
എന് എച് എ ഐ : നാഷണൽ നഹകവ അകതാറടിറ്ടി ഓഫ് 
                                  ഇന്ഡ്്യ
എന് ഐ സഥി : നാഷണൽ ഇന്ഫര്മാറ്ടിക്് ടസറെര്
എന് ടേ ടേ പ ഥി : നവ കകരളം  കര്മ് പദ്ധതടി
എന്എംഎഫ്പ ഥി : കദശരീയ ഭക്ഷ്യസംരക്ഷണ ഭകൌത്യം
എന് എന് ഐ : ടനറ്്  നാഷണൽ ഇന്കം
കനയാർക്  : കനാണ് റസടിഡ്റെ് കകരനളറ്്  
    അഫകയഴ്സ്
എന്പ ഥിആർഡഥി  : നാഷണൽ കപ്ാഗ്ാം കഫാര് 
    കപഴ്സണ്സ് വടിത്ത് ഡ്ടിടസബടിലടിറ്ടിസ്
എന്ആർഡഥിഡബ്യൂപഥി : കദശരീയ ഗ്ാമരീണ കുെടിടവള്ള പദ്ധതടി
എന്ആർഐേള് : വടികദശവാസടികളായ ഇന്്യക്ാര്
    എന്ആര്ടകകള് കനാണ്ടറസടിഡ്റെ്
    കകരനളറ്്സ്
എന് ആർ ടേ : കനാണ് ടറസടിഡ്റെ്  കകരനളറ്്സ്
എന്ആർഎൽഎം : നാഷണൽ റൂറൽ നലവ് ല ടിഹുഡ്്  
    മടിഷന്
എന്എസ്എസ്ഒ : നാഷണൽ സാമ്പടിള് സര് കവേ ഓഫരീസ്
എന്റ്റഥിഎഫ്പ ഥി : കനാണ് െടിമ്പ ടിള് കഫാറസ്റ്് കപ്ാഡ്ക്െ്
എന് യ എൽ എം : നാഷണൽ അര്ബന്  നലവടില ടിഹുഡ്്  
                                  മടിഷന്
എന് യഎഎൽഎസ് : നാഷണൽ യുണടികവഴ്സടിറ്ടി ഓഫ് 
    അഡ്്വാന്സ് പ്ാനടിംഗ് ആറെ് ലരീഗൽ  
    സ്റഡ്രീസ്
എന് യഇപ ഥിഎ : നാഷണൽ യൂണടികവഴ്സടിറ്ടി ഓഫ്  
    എഡ്യൂകക്ഷണൽ പ്ാനടിംഗ് ആറെ് 
    അഡ്്മടിനടിസ്കട്രഷന്
ഒഎഫ്  : ഓപ്ണ് കഫാറസ്റ്്
ഒഎസ് സഥിസഥി : വണ് കസ്റാപ് ന്സടിസ് ടസൽ 
പ ഥിഎസഥിഎസ് : പ്ാഥമടിക കാര്ഷടിക വായ്പാ  
    സംഘങ്ങള്
പ ഥിഎഐഎസ്  : കപഴ്സണൽ ആക്ടിഡ്റെ് ഇന്ഷുരന്സ്  
    സ്കരീം പാര്െ് നര്ഷടിപ്് ഇന്  
    ടെക്കനാളജരീസ്
പ ഥിബ ഥിഡഥി  : പ്വാസടി ഭാരതരീയ ദടിവസ് 
പ ഥി ഡഥി എസ് : പബ്ളടിക് ഡ്ടിസ്ട്രടിബയൂഷന് സടിസ്റം
പ ഥി എഫ്  :സംരക്ഷടിത വനകമഖലകള്
പ ഥി ജഥി എസ് :പാര്ട്ടിസടികപ്റ്റടി ഗ്യാരറെടി സടിസ്റം
പ ഥിഐഎസ്   : പാസഞ്ചര് ഇന്ഫര്കമഷന് സടിസ്റം
പ ഥിഎംഎകവ : പ്ധാനമ�ടി ആവാസ് കയാജന
പ ഥി എം എ കവ -ജഥി : പ്ധാന് മ�ടി ആവാസ് കയാജന -
                                  ഗ്ാമരീണ്
പ ഥി എം എ കവ –യ : പ്ധാന് മ�ടി ആവാസ് കയാജന- 
                                  അര്ബണ്
പ ഥിഎംഇജഥിപ ഥി : പ്ധാനമ�ടിയുടെ ടതാഴടിൽ  
    ദാന പദ്ധതടി
പ ഥിഎംജഥിഎസ് കവ : പ്ധാനമ�ടി ഗ്ാം സഡ്ക് കയാജന
പ ഥി എം ടേ വ ഥി കവ : പ്ധാനമ�ടി കകൌശൽ വ ടികാസ് 
    കയാജന
പ ഥിഎംടേഎസ് കവ : പ്ധാനമ�ടി കൃഷടി സഞ്ചയ് 
കയാജന
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പഥിഒസഥിഎസ്ഒ ആേ്റ്റ് : നലംഗടിക അതടി്ങ്ങളടിൽ നടിന്നും
    കുട്ടികടള സംരക്ഷടിക്കുന്ന നടിയമം
പ ഥിഒഎൽ  : ടപകട്രാല ടിയം ഓയടിൽ ആറെ്  
    ലബ് ടിക്റെ്സ്
പ ഥി പ ഥി എ  : പവര് പര്കചസ് എഗ്ടിടമറെ്
പ ഥിപ ഥിപ ഥി  : ടപാതുസ്വകാര്യ പങ്ാളടിത്തം 
പ ഥിആർഡഥി  : ടപാതുജന സമ്പര്ക് വകുപ്്
പ ഥിഎസ്  : നപ്മറടി സ്കൂള്
പ ഥി എസ് യ : പബ്ടിക് ടസക്െര് അണര്കെക്ടിംഗ്സ്
പറ്റഥിഎ  : അദ്ധ്യാപക രക്ഷാകര്തൃ സമടിതടി
പ ഥിഡബ്യൂഡഥി : ടപാതുമരാമത്ത് വകുപ്്
പ ഥി ഡബ് ഥിയ ഡഥി : കപര്സണ്സ് വ ടിത്ത് ഡ്ടിസബടിളടി റ്രീസ്
ആർസഥിസഥി : റരീജണൽ ക്യാന്സര് ടസറെര്
ആർഎകവ : രാജരീവ് ആവാസ് കയാജന
ആർ ബ ഥി ഡഥി സഥി ടേ : കറാഡ്്സ് ആന്ഡ്് 
ബ് ടിഡ്്ജസ് 
                                   ഡ്വലപ്്ടമറെ് കകാര്പകറഷന് ഓഫ് 
                                   കകരള
റീച്  : റടികസാഴ്സ് എന്ഹാന്ടസ്റെ്  
    അക്ാഡ്മടി കഫാര് കരടിയര് നഹറ്്സ്
ആർഇറ്റഥി  : എന്കഡ്ന്കജര്ഡ്് ആറെ് ്ട്ന്ഡ്്  
    പ്ാറെ്സ്
ആർഎഫ്   : റടിസര് ഡ്് കഫാറസ്റ്്സ്
ആർഎഫ്എ : ടറകക്ാര്ഡ്ഡ്് കഫാറസ്റ്്സ് ഏരടിയ
ആർ ജഥി എസ് എ : രാഷ്ട്രരീയ ഗ്ാം സ്വരാജ്  അഭടികയന്
ആർഐഎബ ഥി : റരീ-സ്ട്രക്െറടിംഗ്ആറെ് ഇകറെര്ണൽ  
    ആഡ്ടിറ്് കബാര്ഡ്്
ആർഐഡഥിഎഫ് : ഗ്ാമരീണ അെടിസ്ാന സകൌകര്യ  
    വ ടികസന നടിധടി
ആർഐഎസ് സഥി : റയടിന്ഫാള് ഇന്ഷുറന്സ് സ്കരീം കഫാര്  
    കകാഫടി
ആർ ഐ സഥി ടേ : കറാഡ്് ഇന്ഫ്രാ സ്ട്രകചര് കമ്പനടി 
                                   കകരള
ആർഐറ്റഥി : രാജരീവ് ഗാന്ടി ഇന്സ്റടിറ്യൂട്് ഓഫ്  
    ടെക്കനാളജടി
ആർടേവ ഥികവ : രാഷ്്ട്രരീയ കൃഷ ടി വ ടികാസ് കയാജന
ആർപ ഥിഐ : റബ്ബര് പ്ാകറെഷന് ഇന്ഷുറന്സ്
ആർആർബ ഥി : പ്ാകദശടിക ഗ്ാമരീണ ബാങ്്
ആർഎസ്ബ ഥികവ : രാഷ്ട്രരീയ സ്വാസ്്യ ബരീമാ കയാജന
ആർഎസ്ഇെഥിഐ : ഗ്ാമരീണ സ്വയം ടതാഴടിൽ പരടിശരീലന  
    കക�ങ്ങള്
ആർ എസ് പ ഥി എം  : ടറ്പേയറബടിള് സട്പേറെഡ്് 
                                   പര്ട്ടിക്കുകലറ്് മാറ്ര്
ആർറ്റഥിഇ   : വടിദ്യാഭ്യാസാവകാശം
ആർ ഡബ് ഥിയ ബ ഥി സഥി ഐ എസ്: റരീ സ്ട്രക്കചര്ഡ്് ടവതര് 
                                                    ടബയ്സ്ഡ്് ക്ാപ്് 
                                                    ഇന്ഷുറന്സ് സ്കരീം
റബ്ബർമയാർക്്  : കകരള സംസ്ാന സഹകരണ റബ്ബര്  
    വ ടിപണന ടഫഡ്കറഷന് ല ടിമടിറ്ഡ്്
എസ്.ബ ഥി.എം  : സ്വച്ഭാരത് മടിഷന്
എസ് എ എഫ്  : ടസാനസറ്ടി  കഫാര് അസടിസ്ററെ്സ്  
                                   ടു ഫടിഷര് വമന്
എസ് എപ ഥി സഥിസഥി  : കസ്ററ്് ആക്ഷന് പ്ാന് ഓണ് നക്മറ്് 
                                   ടെയ്ഞ്ച്

എസ്എഎസ്എച്  : സടിംഗടിള് ഫാമടില ടി അകഫാര്ഡ്ബടിള്  
     കസാളാര് ടഹകൌസടിംഗ്
എസ് എ ഇസെ് : ട്പേഷ്യൽ അഗ്ടികള്ചറൽ കസാണ്സ്
എസ് സഥി സഥി എഫ് : ട്പേഷ്യൽ നക്മറ്്  ടെയ്ഞ്ച് ഫണ്
എസ് സഥി എം : സ്ാര്ട്് സടിറ്രീസ് മടിഷന്
എസ് സഥി/എസ് റ്റഥി  : പട്ടികജാതടി പട്ടികവര്ഗ്ഗം
എസ് ഡഥി ജഥി  : സസ് നറ്നബടിള് ഡ്വലപ്്ടമറെ് 
                                   കഗാള്സ്
എസ് സഥി. എം  : സ്ാര്ട്് സടിറ്ടി മടിഷന്
എസ് സഥിബ ഥി  : ടഷഡ്യൂള്ഡ്് കകാകമഴ്സ്യൽ ബാങ്കുകള്
എസ് ഇ സഥി ഡബ് ഥിയ എ എന്: ടസ്ട്റടികയറ്് നവഡ്് ഏര്യ 
                                                ടനറ്വര്ക്്
സ്ക്രഥിപ്റ്റ്   : കസ്ററ്് ടസറെര് റടികസാഴ്സ് ഇന്സ്റടിറ്യൂട്്
എസ് സഥിെഥിഐഎംഎസ് റ്റഥി : ശ്രീെ ടിത്തടിര തടിരുനാള്  
     ഇന്സ്റടിറ്യൂട്് ഓഫ് ടമഡ്ടിക്ൽ  
     സയന്സ് ആറെ് ടെക്കനാളജടി
എസ് സഥിവ ഥിറ്റഥി  : കസ്ററ്് ടകകൌണ്സടിൽ കഫാര്  
    ടവാകക്ഷണൽ ടട്രയടിനടിംഗ്
എസ് ഡഥിഐ  :  സ്കടിൽ ഡ്വലപ്ടമറെ് ഇനടികഷ്യറ്രീവ്
എസ്ഇജഥിപ ഥി :  പ്കത്യക ടതാഴടിൽ ദാന പരടിപാെടി
എസ്എഫ്ഡഥിഎ : സംസ്ാന വന വ ടികസന ഏജന്സടി
എസ്എച്ജഥിേള് :  സ്വയം സഹായ സംഘങ്ങള്
എസ് എച് എം :  കസ്ററ്് കഹാര്ട്ടി കള്ചര് മടിഷന്
എസ്ഐഎച്എം : കസ്ററ്് ഇന്സ്റയൂട്് ഓഫ് കഹാ്പേടിറ്ാല ടിറ്ടി  
    മാകനജ്ടമറെ്
എസ്ടജഡഥി : സാമൂഹ്യനരീതടി വകുപ്്
എസ് ഐ ഡഥി : കസ്ററ്് ഇനടികഷ്യറ്രീവ്സ് ഓണ് 
                                   ഡ്ടിസബടിളടിറ്രീസ്
എസ് ഐ - ടമറ്റ് :  കസ്ററ്്  ഇന്സ്റടിറ്യൂട്് ഓഫ്  ടമഡ്ടിക്ൽ
                                   എഡ്യൂകക്ഷന് ആന്ഡ്് ടെക്കനാളജടി
എസ്എൽബ ഥിസഥി : കസ്ററ്് ലവൽ ബാകങ്ഴ്സ് കമ്ടിറ്ടി
എസ്എൽ  ബ ഥിപ ഥി : ട്പേഷ്യൽ നലവ്കസ്റാക്് ബ്രീഡ്ടിംഗ്  
   കപ്ാഗ്ാം.
എസ്എൽഎൽ : പ്കത്യകവം പ്ാകദശടികവമായ  
   നടിയമങ്ങള്
എസ്എൽപ ഥിഇേള് : സംസ്ാനതല ടപാതുകമഖലാ  
   സംരംഭങ്ങള്
എസ്എംസഥി : സ്കൂള് മാകനജ്ടമറെ് സടിസ്റം
എസ്ഒഎന്െഥിആർ : കസ്ററ്്സ് ഓണ് കനാണ്ൊക്് റവനയൂ
എസ്ഒെഥിആർ : കസ്ററ്്സ് ഓണ് ൊക്് റവനയൂ
എസ്ആർഇപ ഥി : സ്ട്രാറ്ജടിക് റടിസര്ച് ആറെ്  
    എക്റ്ന്ഷന് പ്ാന്
എസആ്ർഐബഥിഎസ ് : ശ്രീനടിവാസ രാമാനുജന് ഇന്സ്റയൂറ്്  
    കഫാര് കബസടിക് സയന്സസ്
എസ്എസ്എൽസഥി : ടസക്റെറടി സ്കൂള് ലരീവ ടിംഗ്  
    സര്ട്ടിഫടിക്റ്്
എസ് പ ഥി ബ ഥി : കസ്ററ്് പ്ാനടിംഗ് കബാര്ഡ്്
എസ് റ്റഥിഡഥി  : സബ്സ്ന്ബര് ട്രങ്് ഡ്യലടിംഗ് 
എസ്െഥിഇസഥി : ശാസ്് സാകങ്തടിക പരടിസ്ടിതടി  
    കമ്ടിറ്ടി
എസ് യ ഐ ഐ റ്റഥി : സ്കടിൽ അപ്കഡ്റ്ടിംഗ് ഇന് സ്റയുറ്യൂട്് 
                                  കഫാര് സ്റാഫ് ടട്രയടിനടിംഗ്
സകപ്കേയാ : കകരള സംസ്ാന സടിവ ടിൽ സനപ്സ്  
    കകാര്പ്കറഷന്
എസ് ഡബ് ഥിയ റ്റഥി ഡഥി: കസ്ററ്് വാട്ര്  ട്രാന്സ് കപാര്ട്് 
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                                  ഡ്ടിപ്ാട്്ടമറെ്ഗ്
െഥിബ ഥിഐ  : ടെക്കനാളജടി ബടിസടിനസ്  
    ഇന്കയൂകബകറ്ഴ്സ്
റ്റഥിസഥിപ ഥിസഥി  : ടട്രയടിനടിംഗ് ടകകൌണ്സടില ടിംഗ് ആറെ്  
    കപ്ടസ്റെ് ടസൽസ്
െഥി ഡഥി എ പ ഥി : ടെക്കനാളജടി    ടഡ്വലപ്ടമറെ് 
                                   ആന്ഡ്് അഡ്ാപ്കെഷന്   കപ്ാഗ്ാം
റ്റഥിഐഎസ്എസ്  : ൊറ്ാ ഇന്സ്റടിറ്യൂട്് ഓഫ് കസാഷ്യൽ  
    സയന്സസ്
്ഥിഡ  : തടിരുവനന്പുരം വ ടികസന അകതാറടിറ്ടി
െഥി.ആർ.ഇ.േയു.ഐ.പ ഥി: ടെക്നടിക്ൽ എഡ്യൂകക്ഷന്   
                                    ക്വാളടിറ്ടി ഇംപ്രൂവ്ടമറെ്  കപ്ാഗ്ാം
റ്റഥി ആർ ഇ എസ് റ്റഥി : ട്രടിവാന്ട്രം എന്ഞ്ച ടിനരീയറടിംഗ് 
                                  സയന്സ് ആന്ഡ്്  ടെക്കനാളജടി
റ്റഥി റ്റഥിഎ  : അദ്ധ്യാപക പരടിശരീലന സ്ാപനങ്ങള്
യഎ  : അര്ബന് അകഗ്ാമകറഷന്
യ എ എം  : ഉകദ്യാഗ്  ആധാര് ടമാകമ്ാറാന്ഡ്ം
യഡഥിഐഎസ്എസ്എംെഥി :അര്ബന് ഇന്ഫ്രാസ്ട്രക്െര്  
    ഡ്വലപ്ടമറെ്
യനസ്കേയാ : യുനണറ്ഡ്് കനഷന്സ് എഡ്യൂകക്ഷന്  
    സയറെടിഫടിക് ആറെ് കള്ചറൽ  
    ഓര്ഗനനകസഷന്
യൂണഥികസഫ് : യുനണറ്ഡ്് കനഷന്സ്  
        ഇറെര്നാഷണൽ െടിൽഡ്രന്സ്  
     എമര്ജന്സടി ഫണ്
യഎന്ഡബ്യൂറ്റഥിഒ : യുനണറ്ഡ്് കനഷന്സ് കവള്ഡ്്  
    ടൂറടിസം ഓര്ഗനനകസഷന്സ്
യപ ഥിഎസ്  : അപ്ര്നപ്മറടി സ്കൂള്
യപ ഥിഎസ്എസ്  : യൂഷ്വൽ പ് ടിന്സടിപ്ൽ സബ്സടിഡ്ടിയറടി  
    സ്റാറ്സ്
യ ആർ  : അണ് എംകപ്ായ്ടമറെ് കററ്്
യറ്റഥി  : യൂണടിയന് ടെറടിട്റടി
വയാംടബ  : വാൽമരീകടി അംകബദ്കര് ആവാസ്  
    കയാജന
വയാറ്റ്   : മൂല്യ വര്ധടിത നടികുതടി
വ ഥിഡഥിഎഫ് : അതടിനടിബടിഢ വനം
വ ഥിഡഥിപ ഥിഐപ ഥിഎം : ടവജടിറ്ബടിള് ഡ്വലപ്ടമറെ് കപ്ാജക്െ്  
   ഇറെകഗ്റ്ഡ്് ടപസ്റ്് മാകനജ്ടമറെ്
വ ഥിഎസ് പ ഥിസഥി : ടവജടിറ്ബടിള് ആറെ് ഫ്രൂട്് കപ്ാകമാഷന്  
    ടകാണ്സടിൽസ് കപ്ാഗ്ാം
വ ഥിജഥിഎഫ്  : വയബടിലടിറ്ടി ഗ്യാപ് ഫണ്
വ ഥിഎച്എസ്ഇ : ടവാകക്ഷണൽ ഹയര് ടസക്ണറടി  
   വയബടിലടിറ്ടി ഗ്യാപ് ഫണ്
വ ഥി.ജഥി.എഫ്. : കവള്ഡ്് വാട്ര് ടഡ്വലപ്ടമറെ് 
                                        റടികപ്ാര്ട്്

വടിദ്യാഭ്യാസം
വ ഥി.ഒ.എ. : വ ഥിസയാ ഓണ് അകറവൽ
വ ഥി.ഒ.റ്റഥി.വ ഥി. : കവയായ്സ് ഓഫ് ടെയാബയാകക്യാ വ ഥിേ്െ ഥിംസ്
വ ഥി.എസ്.എ.സ് : വന സംരക്ണ സമഥിതഥിേള്
വ ഥി.റ്റഥി.പ ഥി. : ടവയാകക്ഷണൽ ട്യഥിനഥിംഗ് ടപ്യാവ കകഡഴ്സ്
ഡബ്യൂ.എഫ്.ബ ഥി. : കക്മനഥിധഥി കബയാർഡേള്
ഡബ്യൂ.പ ഥി.ആർ. : വർക്ർ കപയാപ്പുകലഷന് കറകഷ്യയാ
ഡബ്യൂ.പ ഥി.ഐ. : ടമയാത് വ ഥില സൂച ഥിേ

കജാല തിശക്തതി: കനട്മുള്ള കജാല ടി ടെയ്യുന്ന 
വ്യക്ടികളുടെ ആടക എണ്ണം (കജാല ടിയുള്ളവര്)

സതാെതിൽ ശക്തതി: ജനസംഖ്യയടിൽ 
കജാല ടി ടെയ്യുന്നവരും (കജാല ടിയുള്ളവര്), 
കജാല ടി അകന്വഷടിക്കുന്നവകരാ, കജാല ടിക്് 
ലഭ്യമയാട്ള്ളവരും കജാല ടി ഇല്ാത്തവര്) 
ആയവടര ടതാഴടിൽ ശക്ടിഎന്നു 
നടിര്വ ്വെ ടിച ടിരടിക്കുന്നു. 

സതാെതിൽ ശക്തതി പങ്ാളതിത് 
നതിരക്് (എൽ.എഫ്.പ തി.ആര്):ഓകരാ 
100/1000 കപര്ക്കും ടതാഴടിൽശകതടിയടിലുള്ള 
വ്യക്ടികളുടെ എണ്ണം എന്ന് ഇതടിടന 
നടിര്വെ ടിച ടിരടിക്കുന്നു.

കജാല തി ശക്തതി പങ്ാളതിത് നതിരക്് 
(ഡബ് തിയു.എഫ്.പ തി.ആര്) : ഡ്ബ്ടിയു.എഫ്.
പ ടി.ആര് എന്നത് ഓകരാ 100/1000 കപര്ക്് 
കജാല ടിയടിലുള്ള വ്യക്ടികളുടെ എണ്ണം ആണ്. 

സതാെതില തിലൊത് വത്യക്തതികള്: ഓകരാ 
100/1000 കപര്ക്് ടതാഴടില ടില്ാത്ത വ്യക്ടികളുടെ 
എണ്ണം.

 




