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 എഡിറ്റോറിയൽ 
  രോജ്യമെ സ്ഥിരിവിവര സാംവിധ നത്തിൽ ഡമച്ചഡപ്പട്ട ഒന്ന ണ് ജകരള സാംസ്ഥ നഡത്ത 

സ്ഥിരിവിവര സാംവിധ നാം.  സാംസ്ഥ നഡത്ത ഔള്യോഗിക സ്ഥിരിവിവരക്കണക്ക് കകകോരയം 
മെയ്യുന്ന ജന ഡൽ ഏജൻസി എന്ന നിൈയിൽ വകുപ്പ് വിവിധങ്ങള യ വിഷയങ്ങളിൽ വർഷം 
ളതോറും ഡ റ്റ  ജേഖരണാം നൈത്തി വിേകൈനാം മെയ്ത ് റിജപ്പ ർട്ടുകൾ രയ്യ റ ക്കി സെയ 
ബന്ധിതെോയി രപസിദ്ധീകരിച്ചുവരുന്നു.  വകുപ്പ ് ഡിറക്ടളററ്റിമെ വിവിധ വിഭോഗങ്ങൾ അവര 
വരുമ യി േന്ധഡപ്പട്ട പദ്ധരികളുഡൈ റിജപ്പ ർട്ടുകള ണ് ഇത്തരത്തിൽ  രപസിദ്ധീകരിക്കുന്നര്. 

നിർബന്ധെോയും ഡചയ്യുന്ന റിജപ്പ ർട്ടുകൾ കൂൈ ഡര ആനുക ൈിക രപ ധ നയമുളള 
വിഷയങ്ങളിൈുാം ഡ റ്റ  ജേഖരണാം നൈത്തി, വിേകൈനാം മെയ്്ത്് യഥ സമയാം സർക്കോരു 
കൾക്കും ഡ റ്റ  ഉപജയ ക്ത ക്കൾക്കുാം നൽകുന്നര് ആസൂരരണ രപരകിയയിൽ ഡ റ്റ യ്ക്ക ്
കൂൈുരൽ രപ ധ നയാം നൽകുന്നരിന് സഹ യിക്കുന്നര ണ്.  ഇത്തരത്തിൽ ഉളള ഒരു  ഉദയമാം 
എന്ന നിൈയിൈ ണ് ‘ecostat news’്  എന്ന രപസിദ്ധീകരണാം ഇവിഡൈ അവരരിപ്പിക്കുന്നര്. 2000 
വർഷത്തിൽ രുൈങ്ങി 2006 ൽ നിൈച്ചുജപ യ ഈ മ േസിൻ കൂൈുരൽ രപ ധ നയാം നൽകി ഡക ണ്ട് 
ഡമച്ചഡപ്പട്ട ജൈഖനങ്ങൾ ഉൾഡപ്പൈുത്തി മ സാം ജര റുാം രപസിദ്ധീകരിക്കുന്നരിന ണ് ഉജേേി 
ക്കുന്നര്. ഇത്തരത്തിൈുള്ള രപവർത്തനങ്ങൾ ഡ റ്റ യുഡൈ ഉപജയ േത്തിൈുളള കൂൈുരൽ 
കഡണ്ടത്തൈുകൾ നൈത്തുന്നരിനുാം ഡ റ്റ േയ പ് മനസ്സിൈ ക്കുന്നരിനുാം ഡ റ്റ യുഡൈ ഡമച്ചഡപ്പട്ട 
വിേകൈനത്തിനുാം അപരേഥനത്തിനുാം സ ഹ യിക്കുഡമന്ന ക രയത്തിൽ സാംേയമില്ല.  വകുപ്പ് 
ജേഖരിക്കുന്ന ഡ റ്റ യുഡൈ േുണജമന്മ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നരിനുാം ജപ ര യ്മകൾ പരിഹരി 
ക്കുന്നരിനുാം ഇത്തരത്തിൽ സവയാം  അപരേഥനാം നൈത്തി  റിജപ്പ ർട്ടുകൾ രയ്യ റ ക്കുന്നരിൈൂഡൈ 
സ ധയമ കുന്നര ണ്. ഈ രീരിയിൈുളള അപരേഥനങ്ങളുഡൈയുാം, ക ൈ ക ൈങ്ങളിൽ  നൈപ്പിൈ  
ക്കുന്ന രപവർത്തനങ്ങളുഡൈയുാം ഒരു സമ ഹ രമ ണ് ഈ മ േസിൻ. 

പുനര രാംഭിക്കുന്ന ecostat news-ഡെ ആദയപരിപ്പ് ജകരളപ്പിറവി ദിനമ യ 2022 നവാംേർ 
1- ാം രീയരി  രപക േനാം ഡചയ്യുകയ ണ്.  ഇരിൽ ഉൾഡപ്പൈുത്തുന്നരിന യ് ജൈഖനങ്ങൾ 
രയ്യ റ ക്കി നൽകിയ ഡയറക്ടജററ്റ്/ജില്ല /ര ൈൂക്ക് ഓഫീസുകളിഡൈ ഉജദയ േസ്ഥഡരഡയല്ല ാം 
രപജരയകാം അഭിനന്ദിക്കുന്നു.  

ecostat news-ഡെ ജപജ് ഡിപ്സനിാംേ്, ജൈ ഔട്്ട ജജ ൈികൾ എന്നിവ നിർവഹിച്ച 
ഡയറക്ടജററ്റിഡൈ ഐ & ഇ എസ് വിഭോഗെിമെ രേീ ഹരീഷ ്എസ്., പ്ൈപ്പ് ഡസറ്റിാംേ് ജജ ൈികൾ 
നിർവഹിച്ച ഡയറക്ടജററ്റിഡൈ ഡഫയർ ജക പ്പി വിഭ േത്തിഡൈ രേീ കിരൺ സുജരരന്ദൻ., രേീമരി 
ഷിനു ജി. എന്നിവജരയുാം, ഇരിന്  മുൻപ്ക എൈുത്ത കമ്പ്യൂട്ടർ വിഭോഗളെയും രപജരയകാം 
അഭിനന്ദിക്കുന്നു. 

ജകരളപ്പിറവി ദിനത്തിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതിനോൽ ഉളളൈക്കാം പരമ വധി മൈയ ള 
ത്തിൈ ണ്  രയ്യ റ ക്കിയിരിക്കുന്നര്. രുൈർന്നുളള  ൈക്കങ്ങൾ ഇാംഗ്ലീഷിൈുാം മൈയ ളത്തിൈു 
മ യി രപസിദ്ധീകരിക്കുന്നര യിരിക്കുാം. ഈ രപസിദ്ധീകരണഡത്ത വിൈയിരുത്തി ജപ ര യ്മകൾ 
ക ണുന്നുഡവങ്കിൽ  അര് പരിഹരിക്കുന്നരിനുാം േുണജമന്മ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നരിനും ആവശ്യ 
മ യ നിർജേേങ്ങൾ, കൂടോമത ജൈഖനങ്ങൾ എന്നിവ ഹ ർേമ യി സവോഗതം മെയ്യുന്നു. 

ഏവരുഡൈയുാം സഹകരണാം രപരീക്ഷിച്ചുഡക ണ്ട് 

                                                                                                                   സജീവ് പി. പി. 
രിരുവനന്തപുരാം                                                                      ചീഫ ്എഡിറ്റർ & ഡയറക്ടർ 
20/10/2022                                                                 സ മ്പ്ത്തിക സ്ഥിരിവിവരക്കണക്ക് വകുപ്്പ 
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ത ൊരു രൊജ്യത്തിതെയും വികസന  

ത്തിതെ അടിസ്ഥൊനും വിവിധങ്ങളൊയ 

ഡൊറ്റയതട സമൊഹരണവും, വിശകലനവും, വിനിയയൊഗ 

വമൊണ്.  ഇന്നതലകളുതട ചുവടുറപ്പിൽ നിന്ന് നൊതളകളുതട 

ഉയരങ്ങളിയലക്ക് എത്തണതമങ്കിൽ ഡൊറ്റയതട കൊരയ 

ക്ഷമമൊയ ഉപയയൊഗും നടപ്പിലൊയക്കണ്ടതുണ്ട്. ഇവിതട 

യൊണ് സ്റ്റൊറ്റിസ്റ്റിക്സിതെ പ്രൊധൊനയും ഉയർന്നുവരുന്ന ്. 

നിലവിലുളള വിഭവങ്ങൾ ഇന്നതത്ത ആവശയങ്ങൾക്ക് 

ഉപയയൊഗിക്കുന്നയ ൊതടൊപ്പും ഭൊവി ലമുറയ്ക്കു കൂടി ലഭയമൊക 

ത്തക്കവിധത്തിൽ കൊരയക്ഷമമൊയി വിനിയയൊഗിക്കുയപൊ 

ഴൊണ് സുസ്ഥിരവികസനും സൊധയമൊകുന്ന ്. ഇന്നിതെ 

ആവശയങ്ങതള നിവർത്തിക്കുന്നയ ൊതടൊപ്പും നൊതളയതട 

ഭൊവി തകട്ടിപ്പടുക്കുന്ന ിൽ ഡൊറ്റയതട പങ്ക് വളതര 

പ്രൊധൊനയയമറിയ ൊണ്.   

 രൊജ്യത്തിതെ ഭൊവിപ്രവർത്തനങ്ങൾ തമച്ചതപ്പടു 

ത്തൊൻ ഓയരൊ വർഷവും അവ രിപ്പിക്കുന്ന ബജ്റ്റുകളുതട 

പ്രൊധൊനയും നമുക്കറിയൊവന്ന ൊണ്.  ഇ ിനൊയി ഉപയയൊ 

ഗിക്കുന്ന ഡൊറ്റയതട നിലവൊരതത്ത ആശ്രയിച്ചൊണ് 

രൊജ്യത്തിതെ മുയന്നൊട്ടുളള പ്രവർത്തനങ്ങൾ സൊധയമൊ 

കുന്ന ്.  നൊും ഉപയയൊഗിക്കുന്ന ഡൊറ്റ ഗുണയമന്മയളള 

വയൊകണതമങ്കിൽ കൃ യ യളളതുും സമകൊലികവമൊയ 

വിവരങ്ങൾ ആയിരിക്കണും ലഭയമൊയകണ്ട ്.  ഗുണനില 

വൊരമുളള ഡൊറ്റ അടിസ്ഥൊന വിവരങ്ങളൊയിരിക്കുയപൊൾ 

അ ിൽ തകട്ടിതപ്പടുക്കുന്ന ഭൊവിയും സുരക്ഷി മൊയിരിക്കുും.  

ഒരു പ്രയ യക ലക്ഷയത്തിതലത്തിയച്ചരുന്ന ിനുളള പ്രശ്നപരി 

ഹൊരങ്ങൾക്കുും, ആയരൊഗയകരമൊയ വൊദങ്ങൾക്കുും സമീപന 

ങ്ങൾക്കുും ഏ ് യമഖലകളിലുും ഡൊറ്റ ഉപയയൊഗതപ്പ ടുത്തുന്നു. 

ഒരു രൊജ്യത്തിതെ നതട്ടല്ല് എന്ന ് കൃഷിയും വയവസൊയവും 

ഏ 

 

രോജയങ്ങളുകട  
സുസ്ഥിര വികസ ത്തിൽ  
സ്റ്റോറ്റിസ്റ്റിക്സികെ പങ്ക് 
 

 

സര ോജിനി പുൽപറമ്പിൽ 
സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ഇൻടവസ്റ്റികഗ്റ്റർ കപ്ഗ്ഡ്-2 

സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ഓഫീസ്                                                                                            
തളിപ്റമ്്പ 
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യസവനവും ഉൾതപ്പടുന്ന പ്രൊഥമിക, ദവി ീയ, തൃ ീയ 

യമഖലകളൊണ്. ഇന്ത്യതയയപ്പൊലുളള രൊജ്യങ്ങൾ കൊർഷിക 

യമഖലയിലധിഷ്ഠി മൊയ സപദ് വയവസ്ഥയളളവയൊണ്. 

കൊർഷിക യമഖലയിലുും അനുബന്ധ യമഖലക ളിലുമൊയി 

ത ൊഴിൽ തെയ്യുന്നവർ ധൊരൊളമുണ്ട്. ഇവയിതല ഓയരൊ 

ഡൊറ്റയതടയും വിശകലനും നിലവിലുളള അവസ്ഥകൾ 

അറിയന്ന ിനുും ഭൊവിയിൽ ഏ ് രീ ിയി ലുളള വികസന 

സൊധയ കൾ തകൊണ്ടുവരണതമന്ന  ീരുമൊ നങ്ങൾക്കുും 

അടിത്തറയിടുന്നു. ഇന്ത്യതയയപ്പൊലുളള വികസി  രൊജ്യങ്ങ 

ളിൽ വ്യാവ്സായിക യമഖലയും യസവനയമഖലയും 

വികസിച്ചു തകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. 2020-21 കൊലത്ത് ഇന്ത്യയിൽ 

തമൊത്തും ആഭയന്ത്ര ഉൽപൊദനത്തിയലക്ക് 25.92%-മൊണ് 

വയവസൊയ യമഖലയതട സുംഭൊവന. സർവീസ  യമഖല 54%, 

കൊർഷിക യമഖല 20.19% എന്നിങ്ങതനയൊണ്  സുംഭൊവന 
നൽകിയ ്. ഈ കണക്കുകളിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യതയയപ്പൊലുളള 

രൊജ്യങ്ങളിൽ യസവനയമഖലയതട പ്രൊധൊനയും വർദ്ധിച്ചു 

വരുന്ന ൊയി കൊണൊും. 

സൊമൂഹയയമഖലയിൽ ഉണ്ടൊകുന്ന വികസനും രൊജ്യ 

ത്തിതെ പുയരൊഗ ിതയ സൂെിപ്പിക്കുന്നു. യക്ഷമരൊഷ്ട്രും 

എന്ന ് മൊനസികവും ശൊരീരികവമൊയ ആയരൊഗയും നില 

നിൽക്കുന്ന ജ്ന യിലൂതട മൊത്രയമ സൊധയമൊകൂ. ആയരൊഗയ 

യമഖലയിൽ ഉണ്ടൊകുന്ന മൊറ്റങ്ങൾ െികിത്സയിൽ ഉയർന്നു 

വരുന്ന നൂ നസൊയങ്ക ികവിദയകൾ, യരൊഗികൾ യഡൊക്ടർ 

മൊർ, യനഴ്സുമൊർ തുടങ്ങിയവരുതട എണ്ണും, പു ിയ മരുന്നു 

കളുതട  ഉപയയൊഗും, യരൊഗമുക്തരൊയവരുതട എണ്ണും, വൊക്സി 

നുകളുതട വി രണും എന്നിങ്ങതന പല രും ഡൊറ്റൊകൾ 

ഉപയയൊഗിക്കുന്നുണ്ട്. ഇന്ത്യയിൽ 75% ജ്നങ്ങൾ  ഗ്രൊമീണ 
യമഖലയിൽ അധിവസിക്കുയപൊൾ കിടത്തി െികിത്സൊ 

സൗകരയും അടങ്ങിയ ആശുപത്രികൾ 30% മൊത്രയമയളളൂ 
എന്ന ് ആയരൊഗയയമഖലയിതല പിന്നാക്കാവ്സ്ഥ  വിളി 

യച്ചൊതുന്നു.  അതുയപൊതല ഇന്ത്യയിൽ തപൊതുയമഖലയിതല 

ആശുപത്രി സൗകരയങ്ങൾ 20% മൊത്രമൊണ്.  ബൊക്കിയ 

ളളവ സവകൊരയയമഖലയിലൊണ് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ്. 

 ഒരു രൊജ്യത്തിതെ സമ്പത്തിൽ പ്രധൊനമൊയ 

 ൊണ് ഉയർന്ന വിദയൊഭയൊസവും ജ്ീവി നിലവൊരവും ഉളള 

ജ്ന . 2020-ൽ യലൊകജ്നസുംഖയയതട 17.7%-മൊണ് 

ഇന്ത്യൻ ജ്നസുംഖയ എന്ന് കണക്കൊക്കുന്നു. 10 വർഷത്തി 

തലൊരിക്കൽ ഇന്ത്യയിൽ നടത്തുന്ന ജ്നസുംഖയൊകണ 

തക്കടുപ്പ് രൊജ്യത്തുളള ഏറ്റവും വലിയ ഡൊറ്റൊ യശഖരങ്ങളിൽ 

ഒന്നൊണ്.  ജ്നങ്ങളുതട ജ്ീവി നിലവൊരും, സ്ത്രീ-പുരുഷൊനു 

പൊ ും, ജ്നനമരണ നിരക്ക്, ജ്നസൊന്ദ്ര  ഇങ്ങതന 

വിവിധങ്ങളൊയ കണക്കുകൾ ഇ ിലൂതട ലഭയമൊകുന്നു.   

 ശൊസ്ത്ര-സൊയങ്ക ിക വിദയകളുതട വികൊസും 

അനുദിനും നടന്നുതകൊണ്ടിരിക്കുന്നു.  യലൊകത്തിതെ ഏ ് 

യകൊണിലുും ഏ ് യമഖലകളിലുും സൊയങ്ക ികവിദയകൾ ഉപ 

യയൊഗിക്കുന്നുതവന്ന് നമുക്കറിയൊും. ഡൊറ്റയതട ഉപയയൊഗും 

ഏറ്റവും കൂടു ൽ നടത്തതപ്പടുന്നവയൊണ് കപൂട്ടർ 

ശുംഖലകൾ. ഇന്ന് യലൊകത്തിതെ കണക്കു കൂട്ടലുകൾ ഈ 

കപൂട്ടർ ശുംഖലകളിലൂതടയൊണ്  ീരുമൊനിക്കതപ്പടുന്ന ്. 

ശൊസ്ത്രത്തിതെ വികസനത്തിലുും ഡൊറ്റൊകളുതട ഉപയയൊഗും 

നടക്കുന്നു.  കണക്കുകതള അടിസ്ഥൊനമൊക്കിയൊണ് ശൊസ്ത്ര 

ത്തിതെ ഓയരൊ ചുവടുവയ്പും. പ്രപഞ്ചത്തിതല ഏ ് 

ശൊസ്ത്രശൊഖയും ഓയരൊ രൊജ്യത്തിതെയും വികസ ത്തിലുളള 

ആണിക്കല്ലുകളൊണ്. മുനുഷയതെ ഉത്ഭവ്കൊലും മു ൽ 

ഇന്നുവതരയളള ശൊസ്ത്രസൊയങ്ക ിക വിദയകളുതട വികൊസും 

വിശൊലമൊയ യലൊകത്തിതല എണ്ണിയൊൽ  ീരൊത്ത 

ഡൊറ്റയയി നമുക്ക് മുൻപിലുണ്ട്. 

 രൊജ്യങ്ങളുതട വികസനപ്രവർത്തനങ്ങൾ പരി 

സ്ഥി ിയതടയും കൊലൊവസ്ഥയതടയും നിലനിൽപ്പിതന 

സൊരമൊയി ബൊധിക്കുന്നുണ്ട്.  മണ്ണ്, തവളളും, വൊയ, വന 

യമഖല ഇവതയല്ലൊും വികസന സമയത്ത് പരൊമൊവധി 

ചൂഷണും തെയ്യതപ്പടുന്നുണ്ട്.  ഓയരൊ വർഷവും  നിരത്തി 

ലിറങ്ങുന്ന വൊഹനങ്ങളുും, പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഫൊക്ടറികളുും 

അന്ത്രീക്ഷതത്ത എത്രമൊത്രും മലിനമൊക്കുന്നു എന്ന് നമുക്ക 

റിയൊും.  സുസ്ഥിരവികസനതമന്ന ് കൊരയക്ഷമമൊയി നട 

പ്പൊക്കണതമങ്കിൽ ഓയരൊ കണക്കുകളിലുും സൂക്ഷ്മ  നില 

നിർയത്തണ്ടതുണ്ട്.  എങ്കിയല ഭൊവി ലമുറയ്ക്കുകൂടി  മണ്ണും 

തവളളവും ശുദ്ധവൊയവും ലഭയമൊകൂ. മനുഷയകുലും എന്ന ് 

കഥകൾ മൊത്രമൊയി മൊറൊ ിരിക്കൂ. 

യലൊകത്തിതെ നിലനിൽപ്പു  തന്ന ഡാറ്റയിലാണ് 

എന്ന് നമുക്ക് നിസ്സംശയം പറയൊും.  ഇന്നതലയും ഇന്നുും 

നൊതളയും  മ്മിലുളള അന്ത്രും മനസിലൊക്കുവൊനുും, പു ിയ 

യലൊകും തകട്ടിപ്പടുക്കുവൊനുും വയക്തമൊയ ഡൊറ്റയതട 

അടിത്തറ  ീർച്ചയൊയും ഉണ്ടൊയിരിക്കണും. 
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ഔയദയൊഗിക ഡൊറ്റൊ ദൊ ൊവ് എന്ന നിലയിൽ 

സൊപത്തിക സ്ഥി ിവിവരക്കണക്ക് വകുപ്പിതെ പ്രൊധൊനയും 

വളതര വിലതപ്പട്ട ൊണ്. നിരവധി സ്ഥൊപനങ്ങളുും വയക്തി 

കളുും  ങ്ങളുതട പ്രവർത്തന യമഖലയതട അടിസ്ഥൊ 

നമൊയി വകുപ്പിതെ ഡൊറ്റൊ ഉപയയൊഗതപ്പടുത്തുന്നു. യസ്റ്ററ്റ് 

പ്ലൊനിങ് യബൊർഡ്  യ്യൊറൊക്കുന്ന സൊപത്തിക അവ 

യലൊകന റിയപ്പൊർട്ടിലുും സുംസ്ഥൊനവരുമൊനും കണക്കൊക്കു 

ന്ന ിലുും സുസ്ഥിരവികസന സൂെികയിൽ സ്ഥൊനും പരിഗ 

ണിക്കുന്ന ിലുും വകുപ്പ് നൽകുന്ന ഡൊറ്റൊകൾക്ക് പ്രയ യകും 

ചൂണ്ടിക്കൊണിക്കതപ്പയടണ്ട സ്ഥൊനമുണ്ട്. ഇത്തരത്തിലുള്ള 

ഔയദയൊഗിക ഉപയയൊഗങ്ങൾക്ക് പുറതമ ധൊരൊളും വയക്തി 

കൾ  ങ്ങളുതട ഗയവഷണ വിശകലന ആവശയങ്ങൾ 

ക്കൊയി ഉപയയൊഗതപ്പടുത്തുന്നതുും വകുപ്പിതെ ഡൊറ്റൊയൊണ്. 

നമ്മുതട വകുപ്പിതെ നതട്ടല്ല്  തന്നയൊയ ഇ.എ.ആർ. 

എ.എസ്-ലൂതട നടത്തുന്ന വിവരയശഖരണത്തിതെ ഉപ 

യയൊഗവയൊപ്തി വയക്തമൊക്കുന്ന െില പരിയശൊധനകൾ ആണ് 

ഇവിതട ഉയേശിക്കുന്ന ്. 

          സൊപത്തിക അവയലൊകന റിയപ്പൊർട്ട് 2021, ഈ 

സുംസ്ഥൊനത്തിതെ സൊപത്തിക വളർച്ചയതട വിശക 

ലനമൊണ്. അ ിനൊയി വിവിധ യമഖലകളുതട സൊപത്തിക 

പ്രവർത്തനങ്ങൾ വിശകലനും തെയ്യുന്നു. നമുക്ക് അറിയന്ന 

യപൊതല യകരളത്തിതെ സപദ്ഘടനയിൽ കൃഷി ഒരു 

 ന്ത്രപ്രധൊനമൊയ പങ്കുവഹിക്കുന്നുണ്ട്. അതുതകൊണ്ടു 

 തന്ന സപദ് വയവസ്ഥയതട മൊറ്റത്തിൽ ഘടനൊപരമൊയ 

സുംഭൊവന നൽകൊൻ കൊർഷിക യമഖലയ്ക്ക് ആകുും. 2013-14 

ൽ യകരളത്തിതെ തമൊത്ത സുംസ്ഥൊന മൂലയവർദ്ധി ത്തിൽ 

(GSVA) കൃഷിയതട പങ്ക് 12.37 % ആയിരുന്നു. 

2020-21 ആയയപ്പൊൾ അ ് 9.44% ആയി  

കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. യലൊകത്ത് ആകമൊനും പടർന്നു പിടിച്ച 

 

 

 

 

ജസ്റ്റിൻ എം. കജ. 
റിസർച്ച് ഓഫീസർ 

ജില്ല  ഓഫീസ്, ജക ട്ടയാം 
 

 



Department of Economics and Statistics  

 

6 Volume 1         November 2022 
  

e
c
o

st
a
t 

n
e
w

s 

യകൊവിഡ് 19 മഹൊമൊരിയതട ആഘൊ ും ആയിട്ടൊണ് ഈ 

കുറവിതന വിലയിരുത്തുന്ന ്. 

 

 

           

          രൊജ്യതത്ത മറ്റ് സുംസ്ഥൊനങ്ങളിൽ നിന്നുും വളതര 

വയ യസ്തമൊണ് യകരളത്തിതെ ഭൂവിനിയയൊഗവും കൃഷി 

രീ ിയും. ഭൂമിയതട കൊർഷിയക ര ഉപയയൊഗത്തിതല 

വർദ്ധനവും  രിശു പ്രയദശത്തിതെ വർദ്ധനവും ഇക്കൊല 

യളവിൽ നിരീക്ഷിക്കൊവന്ന ൊണ്. എന്നൊൽ 2019-20 

യനക്കൊൾ 2020-21 ൽ കൊർഷികയമഖലയതട തമൊത്ത 

ത്തിലുള്ള പ്രകടനും സുംസ്ഥൊനത്ത്പുയരൊഗ ി കൊണിച്ചു. 

സൊപത്തിക സ്ഥി ിവിവരക്കണക്ക് വകുപ്പ് ഡയറക്ട 

യററ്റിൽ നിന്നുള്ള ഡൊറ്റൊ അനുസരിച്ച് കൃഷിയതടയും അനു 

ബന്ധയമഖലയതടയും തമൊത്തും സുംസ്ഥൊന മൂലയ വർദ്ധി  

വിഹി ും 2019-20 തല 8.38% ത്തിൽ നിന്നുും  2020-21 ൽ 

9.44% ആയി വർദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുയപൊതല  തന്ന 

കഴിഞ്ഞ അഞ്ചു വർഷതത്ത കൊർഷികവളർച്ച യപൊസിറ്റീവ് 

നിരക്കൊണ് കൊണിക്കുന്ന ് 2020-21 ൽ അ ് 3.38% 

ആണ്. 

      യപൊയ വർഷങ്ങളിൽ ഭൂവിനിയയൊഗ രീ ിയിലുും വലിയ 

മൊറ്റങ്ങൾക്ക് സൊക്ഷയും വഹിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഭക്ഷയ വിളകളിൽ 

നിന്നുും ഭയക്ഷയ ര വിളകളിയലക്കുള്ള മൊറ്റങ്ങളുും കൊർഷി 

യക ര ഉപയയൊഗത്തിതല വർദ്ധനവും ഒതക്ക പ്രയ യകും 

ശ്രയദ്ധയമൊണ്. സുംസ്ഥൊനത്തിതെ തമൊത്തും  വിസ്തൃ ി 

യൊയ 38.86 ലക്ഷും തഹക്ടറിൽ 25.69 ലക്ഷും തഹക്ടർ 

കൃഷിയിടമൊണ്, അ ൊയ ് 66.10%. 2019-20 തന 

അയപക്ഷിച്ച് പയർ, മിതല്ലറ്റ് എന്നിവയതട ഉൽപൊദന 

ത്തിൽ വർദ്ധനവ് കൊണിക്കുന്നിതല്ലങ്കിലുും അരി (6.8%), 

മരച്ചീനി (16.8%) മധുരക്കിഴങ്ങ് (56.6%) എന്നിവയതട 

ഉൽപാദനത്തിൽ 2020-21 ൽ വർദ്ധനവ് കൊണിക്കുന്നുണ്ട്. 

സുഗന്ധവയഞ്ജനങ്ങളിൽ കുരുമുളകിതെ ഉൽപാദനത്തിൽ 

കുറവ് കൊണിച്ചയപ്പൊൾ ഇഞ്ചി, മഞ്ഞൾ എന്നിവയതട 

ഉൽപൊദനത്തിൽ വർദ്ധനവകൊണിച്ചു. യ ൊട്ടവിളകളൊയ 

യ യില, കൊപ്പി, ഏലും എന്നിവയതട ഉൽപാദനവും 

വർദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഏത്തവൊഴയതട ഉൽപൊദനും കുറഞ്ഞ 

യപ്പൊൾ മറ്റുവൊഴയതട ഉൽപൊദനും 1.5% വർദ്ധനവ് 

യരഖതപ്പടുത്തി. സുംസ്ഥൊനത്തിതെ തമൊത്തും കൃഷിവിസ്തൃ ി 

യിൽ നൊളിയകരും 29.9% വും, റബർ 21.43% വും, തനല്ല് 

7.86% വുംആണ്. 

     തനൽകൃഷിതയ പ്രയ യകമൊയി പരിയശൊധിക്കുയപൊൾ 

യലൊകത്ത് ചെന കഴിഞ്ഞൊൽ തനല്ല് ഉൽപൊദനത്തിൽ 

രണ്ടുും മൂന്നുും സ്ഥൊനത്തു നിൽക്കുന്ന രൊജ്യങ്ങളൊണ് ഇന്ത്യ 

യും ഇയന്ത്ൊയനഷയയും. 2020-21 ൽ യകരളത്തിൽ 2.02 

തഹക്ടർ സ്ഥലത്ത് തനൽകൃഷി നടത്തുകയും 6.27 ലക്ഷും 

ടൺ അരി ഉത്പൊദനും നടത്തുകയും തെയ്തു. അ ൊയ ് 

2019-20 തല 5.7% ഉൽപൊദനത്തിൽ നിന്നുും 6.8% ആയി 

ഉൽപൊദനും വർദ്ധിച്ചു. 

       സുംസ്ഥൊനതത്ത തമൊത്തും അരി ഉൽപൊദനത്തിതെ 
78.9% വും നൽകുന്ന ് പൊലക്കൊട്, ആലപ്പുഴ, തൃശ്ശൂർ, 
യകൊട്ടയും ജ്ില്ലകളൊണ് (പൊലക്കൊട് 38%, ആലപ്പുഴ 19.8%, 
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തൃശ്ശൂർ 11.8%, യകൊട്ടയും 9.2%). സൊപത്തിക അവയലൊക 
നവമൊയി ബന്ധതപ്പട്ട ഈ വിവരങ്ങളുതട മുഖയ യരൊ സ്സ് 
സൊപത്തിക സ്ഥി ിവിവരകണക്ക് വകുപ്പ് ആണ്. 

     വകുപ്പ് യശഖരിക്കുന്ന വിവരങ്ങളുതട അടിസ്ഥൊന 
ത്തിൽ രൂപതപ്പടുത്തുന്ന മതറ്റൊരു ഔയദയൊഗിക യരഖയൊണ് 
സുംസ്ഥൊന വരുമൊനും. സുംസ്ഥൊന സപദ്ഘടനയതട 
സുംസ്ഥൊന ല പ്രകടനും വിശകലനും തെയ്യുന്ന ്  നില 
വിതല വിലയിലുും സ്ഥിരവിലയിലുും വൊർഷികമൊയി  യ്യൊ 
റൊക്കുന്ന സുംസ്ഥൊന ആഭയന്ത്ര ഉൽപൊദനും നിരക്ക് (GDP) 
അടിസ്ഥൊനമൊക്കിയൊണ്. സപദ് വയവസ്ഥതയ പ്രൊഥ 
മികും, ദവീ ീയും, ത്രി ീയും എന്നീ യമഖലകളൊയി  രും 
 ിരിച്ചിരിക്കുന്നു. 

കൊർഷിക യമഖലയിതല ജ്ിഡിപി കണക്കൊ 

ക്കുന്ന ് ഉൽപൊദന അടിസ്ഥൊനത്തിലുള്ള വരുമൊനും 

കണക്കൊക്കിയൊണ്. സുംഘടി  ഉൽപൊദന യമഖലയിൽ 

നിന്നുള്ള വരുമൊനും കണക്കൊക്കുന്ന ിന് ASI സർയവ 

വിവരങ്ങൾ ഉപയയൊഗതപ്പടുത്തുയപൊൾ അസുംഘടി  

ഉൽപൊദന യമഖലയിതല വരുമൊനും എസ്റ്റിയമറ്റ് തെയ്യുന്ന ് 

സൊപത്തിക തസൻസസ്, യലബർ യഫൊഴ്സ് എന്നിവയതട 

തുടർ സർയവകളിൽ ഓയരൊ ത ൊഴിലൊളികളുതടയും മൂലയും 

യെർത്തുള്ള കണക്കുകൾ ഉപയയൊഗിച്ചൊണ് . 

        ഉൽപ്പൊദനക്ഷമ  കൂടി എന്നൊൽ ഇൻപുട്ടിൽ കുറവ് 

വരുത്തിതക്കൊണ്ട് ലഭയമൊയി തകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് 

ഉണ്ടൊക്കുക എന്ന ൊണ്. എന്നൊൽ കൊർഷിക ഉത്പന്ന 

ങ്ങളുതട അമി മൊയ വി രണും ആ ഉൽപ്പന്നത്തിതെ വില 

കുറയന്ന ിനുും കൊർഷിക ഉത്പൊദനമൂലയത്തിതെ കുറഞ്ഞ 

അനുപൊ ത്തിയലക്ക് നയിക്കുകയും തെയ്യുും. വികസി  

രൊജ്യങ്ങതള സുംബന്ധിച്ച് അവർക്ക് ഭക്ഷയ ഉൽപ്പന്നങ്ങ 

ളുതട കൂടു ൽ യരൊ സ്സുകളുും അ ിനൊവശയമൊയ മൂലധ 

നവും ഉണ്ടൊകുും. എന്നൊൽ വികസവര രൊജ്യങ്ങളുതട സ്ഥി ി 

അ ല്ല അവർക്ക് ആവശയമൊയ ് ലഭയമൊക്കൊൻ അവർ 

കൂടു ൽ സവയുംപരയൊപ്ത യിയലക്ക് അടുയക്കണ്ടിവരുും. 

ഇത്തരത്തിൽ വളതര സങ്കീർണമൊയ സൊഹെരയമൊണ് 

കൊർഷിക യമഖലയ്ക്കുള്ള ്. അ ിനൊൽ  തന്ന ആ യമഖല 

യിൽ നിന്നുും സുംസ്ഥൊന വരുമൊനത്തിയലക്കുള്ള പങ്ക് കണ്ടു 

പിടിക്കൊൻ ഡൊറ്റൊ ചമനിങ് അടക്കമുള്ള നൂ ന 

സൊയങ്ക ിക  ഉപയയൊഗതപ്പടുയത്തണ്ടിവരൊറുണ്ട്. 

ഇന്ന് വ്ളരെയധികം  െർച്ച തെയ്യതപ്പടുന്ന കൊരയ 
മൊണ് സുസ്ഥിരവികസനും. വികസനും എയപ്പൊഴും സ്ഥിരും 
ആയതുും പ്രകൃ ി സൗഹൊർദമൊയതുും സമതുലി മൊയതുും 
ആയിരിക്കണും. ഐകയരൊഷ്ട്ര സുംഘടനയതട ആഹവൊന 
പ്രകൊരും യലൊകരൊജ്യങ്ങൾ എല്ലൊും ഈ പൊ യിലൊണ് 
ഇന്ത്യയും അയ മൊർഗ്ഗും പിന്തുടരുന്നു. 17 യഗൊളുകൾ 
അതല്ലങ്കിൽ ലക്ഷയങ്ങൾ യനടുന്ന ിലൂതട ആണ് അ ് 
പൂർത്തീകരിക്കുക. 

         ലക്ഷയത്തിയലക്കുള്ള യൊത്ര കൊരയക്ഷമമൊകണതമ 
ങ്കിൽ അ ് വിശകലനും തെയ്യതപ്പടണും. അ ിലൂതട ലക്ഷയും 
വച്ച ടൊർജ്റ്റുകൾ യനടിതയടുക്കണും ഇ ് പരിയശൊധിക്കൊൻ 
െില ഇൻഡിയക്കറ്ററുകൾ ഉപയയൊഗതപ്പടുത്തുന്നു. നമ്മുതട 
സുംസ്ഥൊനത്ത് ഈ ഇൻഡിയക്കറ്ററുകൾക്ക് ഉത്തരും 
നൽയകണ്ട ് ഡൊറ്റൊപൊർട്ട്ണർ എന്ന നിലയിൽ 
സൊപത്തിക സ്ഥി ിവിവരക്കണക്കുവകുപ്പിതെ ചുമ ല 
യൊണ്. ഇ.എ.ആർ.എ.എസ് അടക്കമുള്ള സർയവ 
കളിലൂതട അക്കൊരയും നമ്മൾ നിർവഹിച്ചു തകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. 
അരിയതടയും യഗൊ പിതെയും ഉൽപ്പൊദനക്ഷമ , ഓയരൊ 
യജ്ൊലിക്കുും കൊർഷിക യമഖലയിൽ കൂട്ടിയച്ചർക്കതപ്പടുന്ന 
തമൊത്തും മൂലയും, കൊർഷിക ഉത്പൊദനവമൊയി ബന്ധതപ്പട്ട 
വൊയ്പയതട അനുപൊ ും തുടങ്ങി കൊർഷിക യമഖലയിതല 
വൊർഷിക വളർച്ചനിരക്ക് വതര വിവിധ ഇൻഡിയക്കറ്ററു 
കൾക്കുള്ള മറുപടി ആയി നൽകി വരുന്നു. 

നൊടിതെ പുയരൊഗ ിയും സപദ് വയവസ്ഥ അവ 
യലൊകനും തെയ്യുന്ന ിലുും വകുപ്പിന് അ ിപ്രധൊനമൊയ 
സ്ഥൊനമൊണുള്ള ്. ഇ ് തുടയരണ്ടതുണ്ട്. അ ിനൊയി 
വകുപ്പിതല ജ്ീവനക്കൊർ എന്നനിലയിൽ  നമ്മുതട ഓയരൊരു 
ത്തരുയടയും പങ്ക് ആത്മൊർത്ഥ യയൊയടയും ആത്മൊഭിമൊന 
യത്തൊയടയും നിർവ്വഹിക്കൊും. 
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The Galaxy of Brave New 
Data Science World 
 

 A. Meera Sahib* 

ata Science, big data analytics, digital 

repository, metadata, and IoT in the Statistical 

regime look great. Data science is the field of study 

that combines domain expertise, programming 

skills, and knowledge of mathematics and statistics 

to extract meaningful insights from data. Data 

science practitioners apply machine learning 

algorithms to numbers, text, images, video, audio, 

and more to produce artificial intelligence (AI) 

systems to perform tasks that ordinarily require 

human intelligence. In turn, these systems generate 

 

 

 

 

 

 insights which analysts and business users can 

translate into tangible business value.’ Further data 

Science refers to the umbrella of techniques where 

you are trying to extract information and insights 

from data. This includes MIS reporting on the lowest 

level to building predictive models on the higher 

level. The volume of data that one has to deal with 

has detonated to incredible levels in the past 

decade, and at the same time, the price of data 

storage has systematically taken the edge off. 

Private companies, research institutions, and data 

centers of Govt including the Planning Board, 

Statistics departments, and Universities capture 

terabytes of data about their users’ interactions, 

business, social media, and also sensors from 

devices such as mobile phones, etc. The challenge of 

this era is to make sense of this ocean of data. 

 

 

  

Big Data Analytics largely involves collecting 

data from different sources, munge it in a way that 

it becomes available to be consumed by analysts, 

and finally delivering data products useful to the 

organization's business. The process of converting 

large amounts of unstructured raw data, retrieved 

from different sources to a data product useful for 

organizations forms the core of Bigdata Analytics. I 

am not venturing into discussing the most 

fundamental concepts and methods of Big Data 

Analytics now. But this is the need of the time to 

D 

Courtesy: Brendan Tierney 

 

In the fast-growing digital 
space, the dissemination of 
data in the form of 
publications has many 
limitations. 
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share our thought on data science and big data 

analytics. 
 

Data Mining refers to the science of 

collecting all the past data and then searching for 

patterns in this data. You look for consistent 

patterns and/or relationships between variables. 

Once you find these insights, you validate the 

findings by applying the detected patterns to new 

subsets of data. The ultimate goal of data mining is 

prediction - and predictive data mining is the most 

common type of data mining and one that has the 

most direct business applications. Data Analysis is a 

loosely used term. People running reporting also say 

that they are analyzing data and so do predictive 

modelers. I would just take this as any attempt to 

make sense of data can be called data analysis. 
 

The data scientists should also think deeply 

to form a Digital repository of their own. The digital 

repository is a long-needed project to bring all data 

on a common platform and provide users with the 

direct capability to drill into the data according to 

their own selections of data dimensions in an 

interactive way. This is done through advanced data 

warehousing software like SAS and substantial 

efforts are necessary for harmonizing data. This is 

actually a continuation of efforts initiated sometime 

in early 2000 to data warehousing technology. 
 

The Directorate of Economics and Statistics 

(DES) has to acquire, preserve, and provide access to 

materials in digital formats that are indispensable to 

the research and teaching modules of the State 

Academy on Statistical Administration (SASA). The 

DES computer center should support several digital 

repositories to address the varying needs of 

different kinds of materials and provide services to 

members of the research communities in the 

Universities as well as to the core statisticians and 

economists in DES and other departments in the 

state. Some other states have initiated data portals 

along the lines of the national portal, which is a 

platform for supporting the Open Data initiatives of 

the governments. There are e-District - Transaction 

Statistics linked to it.  The portals are designed to be 

used by Departments/Organizations of the 

concerned Governments to publish datasets, 

documents, services, tools, and applications 

collected by them for public use. It aims to increase 

transparency in the functioning of the state 

governments and also open avenues for many more 

innovative uses of Government Data to give a 

different perspective. The help of the National 

Informatics Centre (NIC) can be sought in this 

mission. In the fast-growing digital space, the 

dissemination of data in the form of publications has 

many limitations. The main stated objective is to 

create a decision support system that will also serve 

as a knowledge repository for various information 

seekers such as researchers, academics, and the 

general public. Now the reports available in analog 

mode are not updatable. All past data should be 

converted to a digital mode. This is a major concern. 

The data science group (such a dedicated group has 

to be established within the directorate, can monitor 

the status and prompt the concerned officers to act. 

Now DES computer division is doing some exemplary 

initiatives in this line. But a project has to be 

sanctioned by the Government to digitalize all 

valuable past data, especially Prices data. which is 

available from the pre-independence era. 
  

The website and data portal with an 

updated data dashboard should focus more on data 
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dissemination and data analytics, which would 

attract the public and researchers who seek data on 

official and administrative statistics. The statistical 

wings, of other departments' functioning with the 

competent statistical personnel of the parent 

department (DES) and known as temporary addition 

in other departments, should also initiate web 

portals - data portals- and dashboards in the 

respective departments, with a link to the DES Web 

portal, and vice versa. These statistical wings are 

functioning since the pre-independence period and 

subscribe to the statistical database of the state., An 

open forum participating all stakeholders may be 

organized to discuss the viability of this in the 

presence of the officers at the helm of affairs. In the 

initial stage of the 1970s, the data tabulated in the 

DES were in analog mode and subsequently in 

typewritten and then in EXCEL sheets. Data 

published in the first two forms are not suitable for 

further processing and analysis in the hand of 

researchers and policymakers who needs to go 

beyond pre-decided cross-tabulations and do more 

incisive analysis to study changes and causes. 

Needless to add, the publications bring delays in 

dissemination besides additional human efforts, not 

always justified in terms of value addition and utility. 

Researchers and policymakers need to go beyond 

pre-decided cross-tabulations and do more incisive 

analyses to study changes and causes. Needless to 

add, the publications bring delays in dissemination 

besides additional human efforts, not always 

justified in terms of value addition and utility.  The 

data analytics group can begin with creating visual 

representations for the website. 

The department too needs a metadata 

library.  Metadata is data that provides information 

about other data. In other words, it is "data about 

data." It's one of the core components of data 

governance as it imposes management disciplines 

on the collection and control of data. Data scientists 

spend a significant amount of time gathering and 

understanding data. We can generate faster insights 

when we have access to underlying metadata.  

Ultimately the department has to voyage into the 

Internet of Things (IoT), the concept of connecting 

any device (so long as it has an on/off switch) to the 

Internet and to other connected devices. The IoT is a 

giant network of connected things and people – all 

of which collect and share data about the way they 

are used and about the environment around them. 

Hope the next generation -current also- with 

initiative and drive will join the digital revolution and 

drive the department to new heights. 
 

DES should initiate a digital library to acquire 

and provide access to unique and important print 

and multimedia, such as archival and audio and 

visual materials on the basic and advanced subjects 

relate to the disciplines. The Digital Collections 

program should digitize and preserve many of these 

materials and makes them easily searchable and 

openly accessible to all online. Acquired Materials - 

DES should acquire or organize from archives 

including historical data, newspapers, e-books, data 

sets, and more. We, in the DES, published two 

publications viz. Statistics since Independence and 

Statistics through (Five years) Plans by collecting 

data from various sources and validating. The 

majority of these collections are available in Archives 

-State and National -and or in national Digital 

repositories. 

 *Author is one of the former Directors of Economics and 
Statistics Department and present Director General of Institute 
for Monitoring Economic Growth, Thiruvananthapuram. 
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ര  സർക്കൊരിതെ  കൃഷി കർഷകയക്ഷമ മന്ത്രൊ 
ലയും നടപ്പിലൊക്കി വരുന്ന ഇുംപ്രൂവ്തമൻറ് ഓഫ് 

അഗ്രിക്കൾച്ചറൽ സ്റ്റൊറ്റിസ്റ്റിക്സ്  എന്ന പദ്ധ ിയിൻ കീഴിൽ 
സുംസ്ഥൊനത്ത് നടപ്പിലൊക്കിവരുന്ന പദ്ധ ിയൊണ് ഇ.എ. 
ആർ.എ.എസ്. സുംസ്ഥൊനത്ത് ഈ പദ്ധ ി നടപ്പിലൊക്കു 
ന്ന ിനൊയി ചുമ ലതപ്പടുത്തിയിട്ടുളള ഏജ്ൻസിയൊണ് 
സൊപത്തിക സ്ഥി ിവിവരക്കണക്ക് വകുപ്പ്. ഓയരൊ 
കൊർഷിക വർഷങ്ങളിലുും കൊർഷികവും കൊർഷിയക 
 രവമൊയ ആവശയങ്ങൾക്ക് ഉപയയൊഗിക്കുന്ന ഭൂമിയതട 
വിസ്തൃ ി, കൊർഷികവിളകളുതട വിസ്തൃ ി ഉത്പൊദനും, ജ്ല 
യസെനസുംബന്ധമൊയ വിവരങ്ങൾ തുടങ്ങിയ സുപ്രധൊന 
വിവരങ്ങൾ ടി സർയവ്വയിലൂതട യശഖരിക്കുന്നു. 
തനല്ല്്ഃ- 
       യകരളത്തിൽ കൂടു ലൊയി ഉൽപ്പൊദിപ്പിക്കുന്ന ധൊനയ 
വിളയൊണ് തനല്ല്. വളർച്ചയതട സമയത്ത് ധൊരൊളും ജ്ലും 
അവശയമൊയി വരുന്ന ഒന്നൊണ് തനൽതച്ചടി. തനൽ 
തച്ചടിയതട വളർച്ചയ്ക്ക് മണ്ണും കൊലൊവസ്ഥയും വളതര 
ഗണയമൊയ പങ്കൊണ് വഹിക്കുന്ന ്.       
 

കൃഷി യവളകൾ 
  

മണ്ണിതെ  പ്രയ യക യും കൊലൊവസ്ഥയും അടി 

സ്ഥൊനമൊക്കി 3 സീസണുകളിലൊണ് തനൽകൃഷി തെയ്യു 
ന്ന ്.  

1. വിരിപ്പ്   (ജൂചല – ഒയക്ടൊബർ)   
തമയ്-ജൂൺ  മൊസങ്ങളിൽ കൃഷിയിറക്കി തസപ്റ്റ്റും 
ബർ/ഒയക്ടൊബർ   മൊസങ്ങളിൽ തകൊയ്യുകയൊണ് 
പ ിവ്.                                                                                                      

2. മുണ്ടകൻ (നവുംബർ-തഫബ്രുവരി)  
ഒയക്ടൊബർ/നവുംബർ മൊസങ്ങളിൽ കൃഷിയിറക്കി 
ജ്നുവരി/തഫബ്രുവരി  മൊസങ്ങളിൽ തകൊയ്യുക 
യൊണ് പ ിവ്.                                                                                                      

3. പുഞ്ച  (മൊർച്ച് –ജൂൺ)   
മൂന്നൊും വിളയൊയിട്ടൊണ് തപൊതുതവ പുഞ്ചകൃഷി 
തെയ്യുന്ന ്. കുട്ടനൊട് തപൊതുതവ പുഞ്ചകൃഷിയ്ക്ക് 
യപരു യകട്ട ൊണ്.

ഭൊ 

ഇ.എ.ആർ.എ.എസ് വിഭോഗം 
ഡയറക്ടജററ്റ് 
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തനല്ല് - വിരിപ്പ് 

ജ്ില്ല  ിരിച്ചുളളവിസ്തൃ ി – തഹക്ടറിൽ 

 
Year Tvm Klm Pta Alp Ktm Idk Ekm Tsr Pkd Mlp Kzd Wyd Knr Kgd State 

2011-12 1205 620 45 9966 6810 260 3135 2740 37933 767 116 0 2517 2021 68135 

2012-13 596 171 34 10758 4360 208 1370 2577 37021 493 143 0 3618 1883 63232 

2013-14 875 275 8 6339 1106 62 911 1810 35561 121 79 0 2684 2091 51922 

2014-15 963 374 35 11073 5059 89 1330 2864 37371 494 62 0 2638 1629 63981 

2015-16 1074 417 28 10217 3661 81 1246 1865 36244 395 47 0 2750 2393 60418 

2016-17 791 297 43 8874 3192 129 1837 1362 35524 269 58 0 2666 1559 56601 

2017-18 689 311 81 9197 4622 125 1306 1638 35972 338 52 0 2803 1144 58278 

2018-19 998 354 24 11156 5609 91 1312 1720 35103 265 29 0 2872 1184 60718 

2019-20 888 391 54 9580 1851 53 984 1833 34523 243 26 0 2985 1283 54694 

2020-21 1107 808 18 8414 3141 201 1062 2198 34249 456 219 0 4447 2049 58369 

                                                                                                  
        
 യകരളത്തിൽ വിരിപ്പ് തനല്ലിതെ  വിസ്തൃ ി 
2011-12 യനക്കൊൾ കുറഞ്ഞു വരുന്ന ൊയൊണ് 
കൊണുന്ന ്. ഈ കൊലയളവിൽ വയനൊട് 
ജ്ില്ലയിൽ    വിരിപ്പ് തനല്ല് കൃഷി തെയ്തിട്ടില്ല. 
വിരിപ്പ് തനല്ലിതെ  വിസ്തൃ ി ഏറ്റവും കുറവ് 
2013-14 ലൊണ് (51922 തഹക്ടർ). തുടർന്നുളള 
വർഷങ്ങളിൽ വിരിപ്പ് തനല്ലിതെ  വിസ്തൃ ി 
വർദ്ധിച്ച ൊയി കൊണുന്നു. എന്നൊൽ 2019-
20ൽ വിരിപ്പ് തനല്ലിതെ  വിസ്തൃ ി 54694 

തഹക്ടറൊയി കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. 2020–21 വീണ്ടുും 
വിരിപ്പ് തനല്ലിതെ  വിസ്തൃ ി വർദ്ധിച്ച് 58369 
തഹക്ടറിതലത്തി. തകൊല്ലും, യകൊഴിയക്കൊട്, 
കണ്ണൂർ, കൊസറയകൊഡ് എന്നീ ജ്ില്ലകളിൽ 
വിരിപ്പ് സീസണിൽ 2011-12 തല തനൽ 
കൃഷിയതട വിസ്തൃ ിതയക്കൊൾ വർദ്ധന       

വൊണ് 2020-21 കൊർഷിക വർഷതത്ത തനൽ കൃഷിയതട വിസ്തൃ ി. മറ്റു ജ്ില്ലകളിൽ കുറവൊയിട്ടൊണ് കൊണുന്ന ്. 
 

തനല്ല് - മുണ്ടകൻ 

ജ്ില്ല  ിരിച്ചുളള വിസ്തൃ ി – തഹക്ടറിൽ 
 

 

Year 
 
 

Tvm Klm Pta Alp Ktm Idk Ekm Tsr Pkd Mlp Kzd Wyd Knr Kgd State 

2011-12 1078 1453 475 9115 2964 938 3877 10727 42405 5141 2276 7658 3127 1501 92735 

2012-13 1180 1071 399 5112 2309 877 2227 13045 39502 4723 2737 9196 3010 1363 86751 

2013-14 993 1083 489 11438 6817 560 2708 12580 42693 5630 1791 9959 2376 1707 100824 

2014-15 1064 952 473 4657 2890 575 2924 13236 42846 5968 1708 8651 2306 740 88990 

2015-16 903 1132 419 1697 4251 759 4048 13891 41037 6134 2377 8587 2721 1162 89118 

2016-17 290 886 529 3475 4685 559 2218 13048 29533 4989 1497 7495 1991 1058 72253 

2017-18 664 1285 369 5439 4504 636 2972 10994 37299 4996 1567 7391 2375 624 81115 

2018-19 844 1286 418 8606 6785 558 2946 10336 39297 5465 1519 7266 2262 862 88450 

2019-20 779 1370 513 3570 5131 558 2766 9203 38999 5679 1445 6901 2361 808 80049 

2020-21 953 1570 783 5754 6040 606 2961 11160 39968 6187 1466 7627 2595 837 88507 

 

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

80000State Paddy Area - Autumn

Paddy Area



Department of Economics and Statistics  

 

November 2022   Volume 1 13 
 

e
c
o

st
a
t 

n
e
w

s 

     ഈ കൊലയളവിൽ യകരള ത്തിൽ 
മുണ്ടകൻ തനല്ലിതെ  വിസ്തൃ ി ഏറ്റവും 

കൂടു ൽ 2013–14 കൊർഷികവർഷ 
ത്തിലൊണ് (100824 തഹക്ടർ). പിന്നീ 
ടുള്ള വർഷങ്ങളിൽ മുണ്ടകൻ തനല്ലി 

തെ  വിസ്തൃ ി കുറയകയും, 2016–17 
കൊർഷിക വർഷത്തിൽ മുണ്ടകൻ 
തനല്ലിതെ  വിസ്തൃ ി ഏറ്റവും കുറയകയും 
(72253 തഹക്ടർ) പിന്നീട് വർദ്ധിച്ചു 
വരുന്ന ൊയും കൊണുന്നു. തുടർന്ന് 

2020–21 കൊർഷിക വർഷും മുണ്ടകൻ 
തനല്ലിതെ  വിസ്തൃ ി 88507 തഹക്ടർ 
ആയി വർദ്ധിച്ചു.  
 
       തകൊല്ലും, പത്തനും ിട്ട, യകൊട്ടയും, 
തൃശൂർ, മലപ്പുറും എന്നീ ജ്ില്ലകളിൽ    
2011-12 തല തനൽ കൃഷിയതട വിസ്തൃ ി 
തയക്കൊൾ വർദ്ധനവൊണ് 2020-21 
കൊർഷികവർഷതത്ത തനൽകൃഷിയതട 
വിസ്തൃ ി. മറ്റു ജ്ില്ലകളിൽ കുറവൊയി 
ട്ടൊണ് കൊണുന്ന ്.  

 

 

തനല്ല്–പുഞ്ച 

ജ്ില്ല  ിരിച്ചുളളവിസ്തൃ ി – തഹക്ടറിൽ 
 

Year Tvm Klm Pta Alp Ktm Idk Ekm Tsr Pkd Mlp Kzd Wyd Knr Kgd 
Stat
e 

2011-12 112 24 2282 17170 11636 66 719 7705 3660 1620 528 1337 96 335 47290 

2012-13 40 145 1847 20325 10902 91 343 7476 2678 1458 631 1034 56 268 47294 

2013-14 133 5 1970 19626 7823 39 433 7884 4642 1798 563 1522 20 407 46865 

2014-15 66 1 2084 18685 9346 33 390 8051 2695 1940 551 1039 11 296 45188 

2015-16 142 6 2087 19810 8360 47 656 8869 3839 2158 448 617 7 288 47334 

2016-17 311 119 2068 20104 9339 7 675 6690 456 1882 432 327 14 120 42544 

2017-18 384 327 2637 21689 8300 64 1136 8846 2005 2456 909 635 12 293 49693 

2018-19 126 334 2727 18861 9778 28 743 9925 2542 2475 627 496 7 189 48858 

2019-20 143 336 2935 22504 10643 26 894 11597 3261 2703 657 425 6 178 56308 

2020-21 87.02 218 2951 26176 10509 13 718 10588 2699 2897 600 438 4 266 58164 

 

           ഈ കൊലയളവിൽ 
യകരളത്തിൽ പുഞ്ച തനല്ലിതെ  
വിസ്തൃ ി വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന ൊയി 

കൊണൊും. 2020–21 കൊർഷിക 
വർഷത്തിലൊണ് പുഞ്ചതനല്ലി 
തെ  വിസ്തൃ ി ഏറ്റവും കൂടു  ലൊയി 
കൊണുന്ന ് (58164 തഹക്ടർ).  

 

    2011–12 മു ൽ 2020–21 വതര 
യകരളത്തിൽ കൃഷി തെയ്ത 

വിരിപ്പ്, മുണ്ടകൻ, പുഞ്ച തനല്ലി 
തെ  വിസ്തൃ ി ചുവതട യെർ 
ക്കുന്നു.  
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വർഷും വിരിപ്പ് തനല്ല് മുണ്ടകൻ തനല്ല് പുഞ്ച തനല്ല് ആതക വിസ്തൃ ി 

2011-12 68135 92735 47290 208160 

2012-13 63232 86751 47294 197277 

2013-14 51922 100824 46865 199611 

2014-15 63981 88990 45188 198159 

2015-16 60418 89118 47334 196870 

2016-17 56601 72253 42544 171398 

2017-18 58278 81115 49693 189086 

2018-19 60718 88450 48858 198026 

2019-20 54694 80049 56308 191051 

2020-21 58369 88507 58164 205040 
 

2011–12 മു ൽ 2020–21 വതര യകരളത്തിൽ കൃഷി തെയ്ത വിരിപ്പ്, മുണ്ടകൻ, പുഞ്ചതനല്ലിതെ വിസ്തൃ ി സൂെിപ്പിക്കുന്ന 
ഡയഗ്രും ചുവതട യെർക്കുന്നു. 

  2011–12 മു ൽ 2020–21 വതരയള്ള കൊല 
യളവിൽ മൂന്ന് സീസണുകളിലുും കൂടിയള്ള തനല്ലി 
തെ  ആതക വിസ്തൃ ി ഏറ്റവും കൂടു ലുള്ള ്    

2011–12 ലൊണ് (208160 തഹക്ടർ). തനല്ലിതെ  

ആതക വിസ്തൃ ി ഏറ്റവും കുറവ് 2016–17 കൊർ 
ഷിക വർഷത്തിലുമൊണ് (171396 തഹക്ടർ). പിന്നീ 
ടുള്ള വർഷങ്ങളിൽ തനല്ലിതെ  ആതക വിസ്തൃ ി 

വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന ൊയി കൊണുന്നു. 2020–21 കൊർ 
ഷിക വർഷത്തിൽ തനല്ലിതെ  ആതക വിസ്തൃ ി 
205040 തഹക്ടറൊയി വർദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട്. എങ്കിലുും 
2011-12 കൊലയളവമൊയി  ൊര മയും തെയ്യുയപൊൾ 
2020-21 കൊർഷിക വർഷത്തിൽ 1.5 % ആതക 
വിസ്തൃ ിയിൽ കുറവണ്ടൊയിട്ടുണ്ട്. 
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2011–12 മു ൽ 2020–21 വതര യകരളത്തിൽ കൃഷി തെയ്ത വിരിപ്പ്, മുണ്ടകൻ, പുഞ്ച തനല്ലിതെ  ആതക വിസ്തൃ ി 
ജ്ില്ല  ിരിച്ച് ചുവതട യെർക്കുന്നു.  

Yea Tvm Klm Pta Alp Ktm Idk Ekm Tsr Pkd Mlp Kzd Wyd Knr Kgd State 

2011-12 2395 2097 2802 36251 21410 1264 7731 21172 83998 7528 2920 8995 5740 3857 208160 

2012-13 1816 1387 2280 36195 17571 1176 3940 23098 79201 6674 3511 10230 6684 3514 197277 

2013-14 2001 1363 2467 37403 15746 661 4052 22274 82896 7549 2433 11481 5080 4205 199611 

2014-15 2093 1327 2592 34415 17295 697 4644 24151 82912 8402 2321 9690 4955 2665 198159 

2015-16 2119 1555 2534 31724 16272 887 5950 24625 81120 8687 2872 9204 5478 3843 196870 

2016-17 1392 1302 2640 32453 17216 695 4730 21100 65513 7140 1987 7822 4671 2737 171398 

2017-18 1737 1923 3087 36325 17426 825 5414 21478 75276 7790 2528 8026 5190 2061 189086 

2018-19 19689 1974 3169 38623 22172. 677 5001 21981 76942 8205 2175 77612 5141 2235 198026 

2019-20 1810 2097 3502 35654 17625 603 4644 22633 76783 8625 2128 7326 5352 2269 191051 

2020-21 2147.02 2596 3752.04 40344 19690 820 4741 23946 76916 9540.4 2285 8065 7046 3152 205040 

 

     സുംസ്ഥൊനത്ത് ഏറ്റവും കൂടു ൽ തനൽകൃഷിയള്ള ജ്ില്ല പൊലക്കൊടൊണ്. 2011–12 കൊർഷിക വർഷും 
സുംസ്ഥൊനത്ത് ആതകയള്ള തനൽകൃഷി 208160 തഹക്ടറൊണ്. അ ിൽ 83998 തഹക്ടർ തനൽകൃഷി തെയ്തിട്ടുള്ള ് പൊലക്കൊട് 

ജ്ില്ലയിലൊണ്. 2011–12 കൊർഷിക വർഷും 40.35 % വും, 2020–21 കൊർഷിക വർഷും 37.5% വും പൊലക്കൊട് ജ്ില്ലയിലൊണ് കൃഷി 
തെയ്തിട്ടുള്ള ്.  
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ഡി. എസ്. ഷിബുകുമോർ 
ഡഡപയൂട്ടി ഡയറക്ടർ 

ഡയറക്ടജററ്റ് 
 
 
 
 
 
   യകരളസുംസ്ഥൊനും രൂപീകൃ മൊയ 1956 കൊല 
ഘട്ടത്തിൽ 135 ലക്ഷും ജ്നസുംഖയയണ്ടൊയിരുന്ന യകരള 
ത്തിൽ 23 ലക്ഷും യപർ കൊർഷികയമഖലതയ അടിസ്ഥൊന 
മൊക്കിയൊണ് കഴിഞ്ഞിരുന്ന ്, അ ൊയ ് 17%യപർ. 
ഇ ് അക്കൊലതത്ത ആതക working force ജ്നസുംഖയ 
യതട അടിസ്ഥൊനത്തിൽ പറഞ്ഞൊൽ 51% ആണ്. ഇ ് 
യദശീയ ശരൊശരിയയക്കൊൾ വളതര  ൊതഴയൊയിരുന്നു. 
1956 കൊലയളവിൽ രൊജ്യത്ത് 70% ജ്ന യും കൊർഷിക 
വൃത്തിയിലൊണ് ഏർതപ്പട്ടിരുന്ന ്. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
ഇയപ്പൊൾ ലഭയമൊയ 2011തല തസൻസസ് പ്രകൊരും 

സുംസ്ഥൊനത്ത് 26.7 ലക്ഷും ജ്നങ്ങൾ കൊർഷിക 
യമഖലതയ  അടിസ്ഥൊനമൊക്കിയൊണ് കഴിയന്ന ്, അ ൊ 
യ ് ആതക ജ്നസുംഖയയതട 7.9%. എന്നൊൽ ഇ ് 2011 
തല ആതക working force ജ്നസുംഖയയതട തവറുും 12.5% 
മൊത്രമൊയി ചുരുങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് കൊണൊവന്ന ൊണ്. 
 

 

 

 

 

   

 

 

 

1956 
 

2011 
എണ്ണും 

(ലക്ഷത്തിൽ) 
ശ മൊനും 

എണ്ണും 
(ലക്ഷത്തിൽ) 

ശ മൊനും 

ആതക 
ജ്നസുംഖയ 

 
135 

 

 
100% 

 

 
334 

 

 
100% 

 

ആതക working 
force 

45 33% 213 64% 

കൊർഷിക 
യമഖലയിതല 
working force 

23 17.1 % 26.7% 8% 

  

സംസ്ഥോ ത്തികെ ഔസദയോഗികകണക്കുകൾ 
ശ്പകോരം ക ൽകൃഷിേുകട വിസ്തൃതി ഏറ്റവും 
കൂടുതൽ സരഖകപ്പടുത്തിേത് 1974-75 ൽ 8.81 
ലക്ഷം കഹക്ടർ ഉം ഉൽപോദ ത്തികെ 
കോരയത്തിൽ 1972-73 ൽ 13.76 ലക്ഷം കമശ്ടിക് 
ടണ്ും ആണ്. ആധു ിക കൃഷിരീതികൾ 
അവലംബിക്കുന്നതു കകോണ്ും 
അതയുൽപ്പോദ  സരഷിേുള്ള വിത്തി ങ്ങൾ 
ശ്പസേോഗിക്കുന്നതു കകോണ്ും അരിേുകട 
ഉൽപ്പോദ ക്ഷമത വർഷം സതോറും വർദ്ധിച്ച് 
വരുന്നതോേോണ് കണക്കുകൾ 
സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. 
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സുംസ്ഥൊനതത്ത കൊർഷിക സപദ്ഘടന 

1956-57ൽ സുംസ്ഥൊനത്തിതെ ആതക വരുമൊന 
ത്തിതെ 53% (NSDP യതട അടിസ്ഥൊനത്തിൽ) കൊർ 
ഷിക യമഖലയിൽ നിന്നുും ആയിരുന്നു.മറ്റ് സുംസ്ഥൊന 
ങ്ങളുമൊയി  ൊര മയും തെയ്തൊൽ യകരളത്തിൽ കൊർഷിക 
യമഖലയിൽ നിന്നുമുള്ള വരുമൊനത്തിതെ യ ൊ ് അന്നു 
മു യല കുറവൊതണന്ന് കൊണൊവന്ന ൊണ്.  

ലഭയമൊയ ഏറ്റവും പു ിയ 2020-21 വർഷതത്ത 
കണക്ക്പ്രകൊരും ഇന്ന് കൊർഷിക അനുബന്ധ യമഖല 
യിൽ നിന്നുമുള്ള വരുമൊനത്തിതെ 10.2% (NSDP  ന ് 
വിലയതട അടിസ്ഥൊനത്തിൽ) മൊത്രമൊണ്.  കൊർഷിക 
വിളകളിൽ നിന്നുമുള്ള വരുമൊനും മൊത്രതമടുത്തൊൽ ഇ ് 
2.2% മൊത്രമൊണ്. 
 
 

 

 
1956-57 മു ൽ 2020-21 വതരയള്ള 64 

വർഷത്തി നിടയിൽ കൊർഷിക യമഖലയിൽ നിന്നുമുള്ള 
ആയളൊഹരി വരുമൊനും 243 രൂപയിൽ നിന്നുും 18420 
രൂപയൊയി മൊത്രമൊണ് വർദ്ധിച്ചിട്ടുള്ള ്. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ഭൂവിനിയയൊഗും 
1955-56 വർഷതത്ത യകരളത്തിതെ ഭൂവിനി 

യയൊഗും പരിയശൊധിച്ചൊൽ ആതക ഭൂവിസ്തൃ ിയതട 47.6 
ശ മൊനമൊയിരുന്നു കൃഷിക്കൊയി ഉപയയൊഗിച്ചിരുന്ന ് (Net 
area sown) എന്ന് കൊണൊവന്ന ൊണ്. എന്നൊൽ 
കൊലികവിളകൾ (Seasonal Crops) ധൊരൊളമൊയി ഇടവിള 
യൊയും മറ്റുും  കൃഷി തെയ്തിരുന്ന സുംസ്ഥൊനത്ത് 10.5% കൃഷി 
ഭൂമിയിൽ ഒന്നിയലതറ  വണ കൃഷിയിറക്കിയിരുന്നു എന്ന ് 
കൂടി കണക്കിതലടുത്തൊൽ ആതക കൃഷിതെയ്ത വിസ്തൃ ി 
(Gross Cropped Area)  58.1% വരുും. 

ഇയപ്പൊൾ ലഭയമൊയ ഏറ്റവും പു ിയ സ്റ്റൊറ്റിസ്റ്റിക്സ് 
(2020-21 കൊർഷിക വർഷും) പരിയശൊധിച്ചൊൽ Net Sown 
area 52.4% ആയും Gross Cropped area 66.1% ആയും 
വർദ്ധിച്ച ൊയി കൊണൊവന്ന ൊണ്. എന്നൊൽ 1955-56-ൽ 
ഉണ്ടൊയിരുന്ന ഭൂമിയുരെ  കൊർഷയക ര ഉപയയൊഗും 5% ൽ 
നിന്നുും 2020-21 ആയയപ്പൊയഴക്കുും 11.9% ആയി വർദ്ധിച്ചി 
ട്ടുണ്ട്. 

1955-56ൽ ആയളൊഹരി കൊർഷിക ഭൂമിയതട വിസ്തൃ 
 ി 30 തസെ് ഉണ്ടൊയിരുന്ന ് ഇന്ന് 2020-21 ആയയപ്പൊ 
യഴക്കുും 14.4 തസെൊയി കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് Cropping intensity. 
ഇക്കൊലയളവിൽ 122-ൽ നിന്നുും 126 ആയി വർദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട്. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
യകരളത്തിതല തനൽകൃഷി 
 

യകരളത്തിതല പ്രധൊന വിളകളിൽ ഒന്നൊയ തനല്ലി 
തെ കൃഷി വിസ്തൃ ി 1956-57 ൽ 7.59 ലക്ഷും തഹക്ടറുും 
ഉൽപാദനം 8.69 ലക്ഷും തമട്രിക് െണ്ണം ആയിരുന്നു. 
രൊജ്യത്തിതെ ആതക തനൽ കൃഷിയതട അടിസ്ഥൊനത്തിൽ 
പരിയശൊധിച്ചൊൽ യകരളത്തിതെ സുംഭൊവന 1956-57ൽ 
വിസ്തൃ ിയിൽ 2.4% ഉും ഉൽപൊദനത്തിൽ 3.2% ഉും ആയി 
രുന്നു. എന്നൊൽ തനല്ലിതെ ഉൽപൊദനക്ഷമ യിൽ യകരളും 
എക്കൊലവും  രൊജ്യത്തിതെ ശരൊശരിതയക്കൊൾ ഉയർന്ന 
നിരക്ക് യരഖതപ്പടുത്തിയ ൊയി കൊണൊവന്ന ൊണ്. 1955-
56 ൽ ഇ ് സുംസ്ഥൊനത്ത് തഹക്ടർ  ഒന്നിന് 1144  
കിയലൊഗ്രൊമുും രൊജ്യത്ത് 874 ഉും ആയിരുന്നു. 2020-21 തല 
കണക്ക് പ്രകൊരും സുംസ്ഥൊനതത്ത തനൽകൃഷിയതട 
ആതക വിസ്തൃ ി 2.05 ലക്ഷം രെക്ടറം  ഉൽപൊദനും 6.34 
ലക്ഷും തമട്രിക് ടണ്ണും ആണ്. ഉൽപൊദനക്ഷമ  3092 
കിലലാഗ്ാം/രെക്ടർ ആയി വർദ്ധിച്ചിട്ടുള്ള ൊയും കൊണൊവ 
ന്ന ൊണ് 
 

ഇനും 1956-57 2020-21 

കൊർഷിക യമഖലയതട പങ്ക് (%) 53% 10.2% 
കൊർഷികയമഖലയിൽ നിന്നുമുള്ള 
ആയളൊഹരി വരുമൊനും (Rs.) 

243 18420 

 

  
1955-56 

 
2020-21 

വിസ്തൃ ി 
(തസെിൽ) 

ശ മൊനും വിസ്തൃ ി 
(തസെിൽ) 

ശ മൊനും 

കൊർഷിയക ര 
ഉപയയൊഗും 

190611 50% 460917 11.9% 

 ൽക്കൊല  രിശ് 56657 1.5% 54255 1.4% 

മറ്റ്  രിശ് 147309 3.9% 42751 1.1% 

കൃഷി തെയ്ത ഭൂമി 
(Net area Sown) 

1811817 47.6% 2035128 52.9% 

ആതക കൃഷി തെയ്ത 
ഭൂമി(Gross Cropped 
Area) 

2212060 58.1% 2568959 66.1% 

ഒന്നിൽ കൂടു ൽ 
 വണ കൃഷി തെയ്ത 
ഭൂമി 

400243 10.5% 53831 13.7% 

 
Cropping intensity 

122  126  
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സുംസ്ഥൊനത്തിതെ െരിത്രത്തിൽ ഔയദയൊഗിക  
 
 
സുംസ്ഥൊനത്തിതെ ഔയദയൊഗികകണക്കുകൾ 

പ്രകൊരും തനൽകൃഷിയതട വിസ്തൃ ി ഏറ്റവും കൂടു ൽ യരഖ 
തപ്പടുത്തിയ ് 1974-75 ൽ 8.81 ലക്ഷും തഹക്ടർ ഉും ഉൽപാദ 
നത്തിതെ കൊരയത്തിൽ 1972-73 ൽ 13.76 ലക്ഷും തമട്രിക് 
ടണ്ണും ആണ്. ആധുനിക കൃഷിരീ ികൾ അവലുംബിക്കുന്നതു 
തകൊണ്ടുും അ ുൽപ്പൊദന യശഷിയള്ള വിത്തിനങ്ങൾ 
പ്രയയൊഗിക്കുന്നതു തകൊണ്ടുും അരിയതട ഉൽപ്പൊദനക്ഷമ  
വർഷും യ ൊറുും വർദ്ധിച്ച് വരുന്ന ൊയൊണ് കണക്കുകൾ 
സൂെിപ്പിക്കുന്ന ്. 
 
 
 
 
 
 
യകരളത്തിതെ നൊളിയകര ഉൽപ്പൊദനും 
 യകരവൃക്ഷങ്ങളൊൽ സമയദ്ധമൊയതുും മതറ്റങ്ങുും 
കൊണത്തവിധും നൊളിയകര വൃക്ഷയച്ചൊല തകൊണ്ടുും ഇ ി 
യനൊട് യെർന്ന കൊയയലൊരങ്ങൾ തകൊണ്ടുും സുന്ദരമൊയ 
സുംസ്ഥൊനത്തിതെ രൂപീകൃ യവളയിൽ യകരളും എന്ന 

ഔയദയൊഗിക നൊമും സവീകരിക്കുകയും  പിന്നീട് “ചദവ 

ത്തിതെ സവന്ത്ും നൊട്”എന്ന വിളിയപ്പര് കൂടി കൂട്ടിയച്ചർക്കു 
കയും തെയ്ത യകരളത്തിൽ 1955-56 വർഷും ഔയദയൊഗിക 
കണക്കുകൾ പ്രകൊരും 4.47 ലക്ഷും തഹക്ടർ ത ങ്ങ് കൃഷി 
വിസ്തൃ ിയും യ ങ്ങയതട ഉൽപൊദനും 3099 മില്ലയൺ 
എണ്ണവും ആയിരുന്നു. അക്കൊലത്ത് യദശീയ  ലത്തിൽ 
വിസ്തൃ ിയിൽ 68.9% ഉൽപ്പൊദനത്തിൽ 73.3% ഉും യകരള 
ത്തിതെ സുംഭൊവനയൊയിരുന്നു. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
മറ്റ് സുംസ്ഥൊനങ്ങളുമൊയി  ൊര മയും തെയ്യു   

യപൊൾ ഉൽപൊദനക്ഷമ യതട കൊരയത്തിലുും മുന്നിലൊ  
യിരുന്ന യകരളത്തിതെ ത ങ്ങ് കൃഷി വിസ്തൃ ി, ഉൽപ്പൊദനും 
എന്നിവ ക്രയമണ 1955-56 മു ൽ വർദ്ധനവൊണ് യരഖതപ്പടു 
ത്തിയിട്ടുള്ള ് എങ്കിലുും രൊജ്യ ത്തിതെ ആതക ത ങ്ങ് കൃഷി 
യതട വിസ്തൃ ി ഉൽപൊദനും എന്നിവയമൊയി  ൊര മയും 
തെയ്യുയപൊൾ ഇന്ന് വിസ്തൃ ിയിൽ 35% ഉും ഉൽപ്പൊ 
ദനത്തിൽ 33.5% ഉും ആയി യകരളത്തിതെ സുംഭൊവന 
ചുരുങ്ങിയിട്ടുള്ള ൊയും യദശീയ മന്ത്രൊലയത്തിതെ കണക്കു 
കൾ സൂെിപ്പിക്കുന്നു. 

 ഏറ്റവും പു ിയ സ്റ്റൊറ്റിസ്റ്റിക്സ് പ്രകൊരും 
2020-21 കൊർഷിക വർഷത്തിൽ യകരളത്തിതെ ത ങ്ങ് 
കൃഷിയതട വിസ്തൃ ി 7.69 ലക്ഷും തഹക്ടറുും ഉൽപൊദനും 4788 
മില്ലയൺ നൊളിയകരവും ഉൽപ്പൊദനക്ഷമ യും തഹക്ടർ 
ഒന്നിന് 6228 നൊളിയകരവും ആണ്. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

7.59 8.69
2.05 6.34

Area (lakh Ha) Production (lakh MT)

Paddy cultivation in Kerala

1955-56 2020-21

 വിസ്തൃ ി 
(ലക്ഷും 
തഹക്ടറിൽ) 

ഉൽപൊദനും 
(തമട്രിക് 
ടണ്ണിൽ) 

ഉൽപൊദനക്ഷമ  
കിയലൊഗ്രൊും, 
തഹക്ടർ 

1955-56 7.59 8.69 1144 

2020-21 2.05 6.34 3092 

 

 

4479 30997690 4788

Area ('00 Ha) Production (Million nuts)

Coconut cultivation in Kerala

1955-56 2020-21

 വിസ്തൃ ി 

(ലക്ഷും 

തഹക്ടറിൽ) 

ഉൽപ്പൊദനും 

(മില്ലയൻ 

നൊളിയകരും) 

ഉൽപ്പൊദന ക്ഷമ  

(നൊളിയകരും / 

തഹക്ടർ) 

1955-56 4.47 3099 6915 

2020-21 7.69 4788 6228 
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രു പ്രയദശത്തിതെ സുസ്ഥിര വികസനത്തിന് 
അടിസ്ഥൊന വിഭവങ്ങളൊയ മണ്ണ്, ജ്ലും, ചജ്വ 
സപത്ത് എന്നിവയതട സുംരക്ഷണും, പുനരുല്പൊദനും, 

നീ ിപൂർവമൊയ ഉപയയൊഗും എന്നിവ അനിവൊരയമൊണ്. 
ഗ്രൊമീണ ജ്നവിഭൊഗങ്ങളിൽ ഭൂരിപക്ഷവും അവരുതട 
ഉപജ്ീവന മൊർഗ്ഗമൊയി ആശ്രയിക്കുന്ന ് കൃഷിയും അനു 
ബന്ധ ത ൊഴിലുകളുമൊയ ിനൊൽ  തന്ന പരസ്പരും പൂരക 
ങ്ങളൊയ അടിസ്ഥൊന വിഭവങ്ങളുതട സുംരക്ഷണ 
ത്തിലൂന്നിയള്ള സ്ഥൊയിയൊയ വികസന പദ്ധ ികൾ 
ആവിഷ്കരിക്കുന്ന ിലൂതട മൊത്രയമ നൊടിതെ യഥൊർത്ഥ 
വികസനും സൊധയമൊകുകയള്ളൂ. മണ്ണസുംരക്ഷണത്തിനൊയി 
പല  രത്തിലുള്ള പദ്ധ ികൾ സുംസ്ഥൊന സർക്കൊർ 
നടപ്പിലൊക്കി വരുന്നുണ്ട്. നമ്മുതട സുംസ്ഥൊനത്ത് മണ്ണ 
സുംരക്ഷണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പ്രധൊനമൊയും ആവിഷ്കരി 
ക്കുന്നതുും നടപ്പിലൊക്കുന്നതുും മണ്ണപരയയവക്ഷണ മണ്ണസുംര    
ക്ഷണ വകുപ്പൊണ്. ഇത്തരത്തിൽ നടപ്പിലൊക്കുന്ന മണ്ണ 
സുംരക്ഷണ പദ്ധ ികളുതട വിലയിരുത്തൽ പഠനും എല്ലൊ 
വർഷവും സൊപത്തിക സ്ഥി ിവിവരക്കണക്ക് വകുപ്പ് 
നടത്തി വരുന്നു. 

 ഇന്ത്യയിൽ ആസൂത്രി മൊയ മണ്ണസുംരക്ഷണ 
പരിപൊടികൾ ആരുംഭിച്ച ് ഒന്നൊും പഞ്ചവത്സര പദ്ധ ി 
കൊലയളവിലൊണ്. 1953-ൽ യകന്ദ്രമണ്ണ സുംരക്ഷണ 
യബൊർഡ് സ്ഥൊപി മൊയി. ഭൊവി ല മുറയതട  ൊല്പരയും 
കണക്കിതലടുത്തുതകൊണ്ടുള്ള മണ്ണസുംരക്ഷണമൊണ് ഒന്നൊും 
പദ്ധ ിയിൽ വിഭൊവനും തെയ്ത ്. മതണ്ണൊലിപ്പിതെ  ീവ്ര  
ലഘൂകരിക്കുന്ന ിനൊയിട്ടൊണ് മണ്ണസുംരക്ഷണ പദ്ധ ി 
നിലവിൽ വന്ന ്. മതണ്ണൊലിപ്പു  ടയന്ന ിനുള്ള പല 
സ്കീമുകളുും ഇ ിതെ ഭൊഗമൊയി നിലവിൽ വന്നു. 
ഭൂവിനിയയൊഗരീ ി തമച്ചതപ്പടുത്തൽ, വനവൽക്കരണും, 
വനസുംര ക്ഷണും, ഭൂമിയതട സവഭൊവും അനുസരിച്ച് ഭൂമി 
ഉപയയൊഗതപ്പടുത്തുന്ന ിനുള്ള സൊയങ്ക ിക വിദയകൾ 
എന്നിവയൊണ് ഈ പദ്ധ ികളിൽ വിഭൊവനും തെയ്തി 
ട്ടുള്ള ്. റിവർവൊലിയമൊയി ബന്ധതപ്പട്ട മണ്ണസുംരക്ഷണ 
പരിപൊടികൾക്കൊണ് രണ്ടൊും പഞ്ചവത്സര പദ്ധ ിയിൽ 
ഊന്നൽ നൽകിയ ്. രണ്ടൊുംപഞ്ച വത്സര പദ്ധ ിയിതല 
യപ്രൊജ്ക്ടുകൾ നവീകരിച്ച് മൂന്നൊും പഞ്ചവത്സര പദ്ധ ി 
യിലുും തുടർന്നുള്ള പഞ്ചവത്സര പദ്ധ ികളിലുും നടപ്പി 
ലൊക്കി വരുന്നു. 

ഒ 

 
വിലേിരുത്തൽ വിഭോഗം 

ഡയറക്ടജററ്റ് 
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മണ്ണസുംരക്ഷണ പഠന സർയവയതട പ്രധൊന ഉയേശയ 
ലക്ഷയങ്ങൾ 

❖ പദ്ധ ിയ്ക്കു മുൻപുും യശഷവമുള്ള ഭൂവിനിയയൊഗത്തിതെ 
വിശദൊുംശങ്ങൾ വിലയിരുത്തുക. 

❖ മണ്ണസുംരക്ഷണ പദ്ധ ികൾ നടപ്പിലൊക്കിയതു മൂലും 
പദ്ധ ി പ്രയദശത്തിനുണ്ടൊയ പുയരൊഗ ി വിലയിരു 
ത്തുക. 

❖ ദീർഘകൊല വിളകളുയടയും കൊലിക വിളകളുയടയും 
വിസ്തൃ ി വിലയിരുത്തുക. 

❖ ദീർഘകൊല വിളകളിൽ നിന്നുും കൊലിക വിളകളിൽ 
നിന്നുും ലഭിക്കുന്ന ഉല്പൊദനും, മൂലയും ഇവ വിലയിരുത്തുക. 

❖ കൊർഷിക യമഖലയിൽ നിന്നുും ലഭിക്കുന്ന വരുമൊനും, 
തെലവ്, അറ്റൊദൊയും ഇവ വിലയിരുത്തുക. 

❖ പദ്ധ ിയ്ക്കു യശഷമുള്ള ജ്ലലഭയ  വിലയിരുത്തുക. 
കൊർഷിക വർഷും (July to June) അടിസ്ഥൊനമൊക്കി 

യൊണ് മണ്ണസുംരക്ഷണ പദ്ധ ികളുതട വിലയിരുത്തൽ 
പഠനും സൊപത്തിക സ്ഥി ിവിവരക്കണക്ക് വകുപ്പ് നട 
ത്തിവരുന്ന ്. മണ്ണപരയയവഷണ മണ്ണസുംരക്ഷണ വകുപ്പ് 
പദ്ധ ികൾ പൂർത്തീകരിച്ച പ്രയദശങ്ങളിൽ നിന്ന് ക്രമരഹി 
 മൊയി ത രതഞ്ഞടുക്കുന്ന പദ്ധ ി പ്രയദശത്തൊണ് ഓയരൊ 
ജ്ില്ലയിലുും വിലയിരുത്തൽ പഠനും നടത്തുന്ന ്. 
 മണ്ണിടിച്ചിൽ ഉളള പ്രയദശങ്ങളുതട ബലതപ്പടുത്തൽ, 
ശുദ്ധജ്ല സുംഭരണികളുതട വൃഷ്ടി പ്രയദശ തത്ത മണ്ണ ജ്ല 
സുംരക്ഷണും, നീർത്തടൊടിസ്ഥൊനത്തിലുളള മണ്ണ സുംരക്ഷ 
ണും എന്നിവയൊണ് മണ്ണ പരയയവഷണ മണ്ണ സുംരക്ഷണ 
വകുപ്പു നടത്തുന്ന പ്രധൊന പദ്ധ ികൾ.  ഇ ിൽ   മണ്ണജ്ല 
സുംരക്ഷണ പദ്ധ ി തവളളതപ്പൊക്കവും വരൾച്ചയും 

പരിമി തപ്പടുത്തുവൊനുും കൊർഷിയകൊല്പൊദനും വർദ്ധിപ്പിക്കു 
വൊനുും ലക്ഷയമിട്ടുതകൊണ്ട് നടപ്പിലൊക്കുന്ന പദ്ധ ികളൊണ്.  
യകൊണ്ടൂർ ബണ്ടുകൾ,  ട്ടു ിരിക്കൽ, പൊർശവഭിത്തി 
നിർമ്മൊണും,  ടയണ നിർമ്മൊണും, മഴക്കുഴി നിർമ്മൊണും, 
 ടതമടുക്കൽ, അയഗ്രൊ യഫൊറസ്ട്രി, പുല്ലുവച്ചുപിടിപ്പിക്കൽ, 
പു യിടൽ, ജ്ല സുംഭരണികൾ തുടങ്ങിയ പ്രവർത്തന 
ങ്ങളൊണ് പ്രധൊനമൊയും മണ്ണപരയയവഷണ, മണ്ണ 
സുംരക്ഷണ വകുപ്പു നടത്തുന്ന പദ്ധ ികളിൽ ഉൾതപ്പ 
ടുന്ന ്. ഇ ിൽ യകൊണ്ടൂർ ബണ്ടുകളുും  ട്ടു ിരിക്കലുും 
പ്രധൊനമൊയും നീർത്തട സുംരക്ഷണ  പദ്ധ ികളിൽ ഉൾ 
തപ്പട്ടവയൊണ്. പൊർശവഭിത്തിനിർമ്മൊണും തവളളതക്കട്ടുനി 
വൊരണ പദ്ധ ികളിലൊണ് പ്രധൊനമൊയും നടപ്പിലൊക്കു 
ന്ന ്. 

മണ്ണസുംരക്ഷണ പദ്ധ ി പഠന സർയവയ്ക്കൊയി 
മണ്ണസുംരക്ഷണ വകുപ്പ്,  യേശ സവയഭരണ സ്ഥൊപ 
നങ്ങൾ, മറ്റ് ഗവൺതമെ് ഏജ്ൻസികൾ എന്നിവർ മൂന്ന് 
വർഷും മുൻപ് നടപ്പിലൊക്കിയ പദ്ധ ിയിൽ നിന്നുും ഒരു 
പദ്ധ ി ത രതഞ്ഞടുത്ത് പദ്ധ ിയിലുൾതപ്പട്ട മുഴവൻ 
ഗുണയഭൊക്തൊക്കയളയും സർയവ നടത്തുന്നു.  ൊര മയ 
പഠനത്തിനൊയി പ്രയദശത്തിന് ചുറ്റുമുള്ള കുടുുംബങ്ങളിൽ 
നിന്ന് (ഗുണയഭൊക്തൊക്കളുതട എണ്ണത്തിതെ 20%) 
കൺയട്രൊൾ യപ്ലൊട്ടുകൾ ത രതഞ്ഞടുത്ത് സർയവ 
നടത്തുന്നു. പഠനയശഷും ജ്ില്ലൊ  ല റിയപ്പൊർട്ടുകൾ  യ്യൊറൊ 
ക്കി മണ്ണസുംരക്ഷണ വകുപ്പ്, പഞ്ചൊയത്ത്, സുംസ്ഥൊന 
പ്ലൊനിുംഗ് യബൊർഡ് എന്നിവയ്ക്കു നൽകുന്നു. ഇതുവഴി പഠന 
വിയധയമൊക്കിയ നീര്ത്ത്തടത്തിൽ തുടർ വികസനവും ഇയ  
മൊതൃകയിൽ മറ്റ് വൊട്ടർ തഷഡുകളിൽ സുംരക്ഷണ 
പ്രവർത്തികളുും നടപ്പിലൊക്കുന്ന ിന് പദ്ധ ികൾ  യ്യൊറൊ 
ക്കൊവന്ന ൊണ്.  

 
 
നടപ്പിലൊക്കിയ പദ്ധ ിയതട പഠനവിയധയമൊക്കിയ സൂെകങ്ങൾ 
 
1 ജ്നസുംഖയ സ്ത്രീ- പുരുഷ അനുപൊ ും, ജ്നസൊന്ദ്ര  

2 
പദ്ധ ി പ്രയദശതത്ത കുടുുംബങ്ങളുതട 

പ്രധൊന ത ൊഴിൽ 

കുടുുംബങ്ങതള യഹൊൾഡിുംഗ് വിസ്തൃ ിയതട അടിസ്ഥൊനത്തിൽ സ്ട്രൊറ്റ ങ്ങളൊയി 

 ിരിച്ച് പ്രധൊന ത ൊഴിലിതന കൃഷി, കൊർഷിയക രും  രും ി രിച്ചൊണ് പഠനും 

നടത്തുന്ന ്. 

3 ഭൂവിനിയയൊഗും 
യഹൊൾഡിുംഗുകളുതട ആതക വിസ്തൃ ിതയ കൃഷി തെയ്യുന്ന ഭൂമി, കൃഷിയ്ക്ക് 

ഉപയക്തമല്ലൊത്ത ്,  രിശ് എന്നിങ്ങതന  രും ിരിച്ചൊണ് പഠനും നടത്തുന്ന ് 

4 വിള വിസ്തൃ ിയും ഉല്പൊദനവും 
ഹ്രസവകൊല വിളകളുതടയും ദീർഘകൊല വിളകളുതടയും  കൃഷി, ഉല്പൊദനും, വരുമൊനും 

എന്നിവയിൽ പദ്ധ ി നടപ്പിലൊക്കിയതുമൂലും ഉണ്ടൊയ വയ യൊ സങ്ങൾ. 

5 മണ്ണിതെ ഫലഭൂയിഷ്ട , ഘടന 
പദ്ധ ി നടപ്പിലൊക്കിയതുമൂലും മണ്ണിതെ ഫലഭൂയിഷ്ട യിലുും ഘടനയിലുും ഉണ്ടൊയ 

മൊറ്റും. 

6 ജ്ലവി ൊനും 
പദ്ധ ിയ്ക്കു മുൻപുും പദ്ധ ിയ്ക്ക് യശഷവും പ്രയദശതത്ത കിണറുകളിയലയും 

യ ൊടുകളിയലയും ജ്ലവി ൊനും സുംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ 
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7 

മണ്ണ് ജ്ല സുംരക്ഷണ പ്രവർത്തന 

ങ്ങതളക്കുറിച്ച് ഗുണയഭൊക്തൊ ക്കൾക്കുള്ള 

അടിസ്ഥൊന അവയബൊധും 

പദ്ധ ികൾക്ക് മുൻപുും യശഷവും മണ്ണ് ജ്ലസുംരക്ഷണ പ്രവർത്തനങ്ങതളപ്പറ്റി 

ഗുണയഭൊക്തൊക്കൾക്കുള്ള അടിസ്ഥൊന അവയബൊധും സർയവ വിലയിരുത്തുന്നു. 

8 ഗുണയഭൊക്തൃ കമ്മിറ്റി 
പദ്ധ ി നടപ്പിലൊക്കുന്ന ിനൊയി രൂപീകരിച്ച ഗുണയഭൊക്തൃ കമ്മിറ്റിയതട പ്രവർത്ത 

നങ്ങൾ വിലയിരുത്തുന്നു. 

9 പൊരിസ്ഥി ിക പ്രശ്നങ്ങൾ 
പദ്ധ ിയ്ക്കു മുൻപുും യശഷവും പ്രയദശവൊസികൾ യനരിടുന്ന പൊരിസ്ഥി ിക 

പ്രശ്നങ്ങൾ. 

10 ഭൂക്ഷമ  പദ്ധ ിയ്ക്കു മുൻപുും യശഷവമുള്ള ഭൂക്ഷമ . 

11 
ഗുണയഭൊക്തൊക്കളുതട അനുബന്ധ 

വരുമൊനും 

പദ്ധ ിയ്ക്കു മുൻപുും യശഷവും ഗുണയഭൊക്തൊക്കളുതട അനുബന്ധ ത ൊഴിലുകളിൽ 

നിന്നുള്ള വരുമൊന വയ യൊസും വിലയിരുത്തുന്നു. 

          

യമൽ സൂെിപ്പിച്ച പ്രകൊരമുള്ള രീ ി അവലുംബിച്ച് 2020-21 വര്ത്ഷും വിലയിരുത്തൽ വിഭൊഗും മണ്ണസുംരക്ഷണ പഠന 
സര്ത്യവയ്ക്കൊയി ത രതഞ്ഞടുത്ത പദ്ധ ികളുതട വിശദ വിവരങ്ങള് ജ്ില്ല  ിരിച്ച് ചുവതട പട്ടികയില് യെര്ത്ത്തിരിക്കുന്നു. 

ക്രമ 

നും. 
ജ്ില്ല ത രതഞ്ഞടുത്ത പദ്ധ ികൾ 

ഗുണയഭൊക്തൊക്കളുതട 

എണ്ണും 

1  ിരുവനന്ത്പുരും െൊയും നീര്ത്ത്തട പദ്ധ ി 431 

2 തകൊല്ലും മുതുകുന്ന് നീര്ത്ത്തട പദ്ധ ി 214 

3 പത്തനും ിട്ട ളൊക്കൂർയ ൊട് ചമയക്രൊ നീര്ത്ത്തട പദ്ധ ി 347 

4 ആലപ്പുഴ യകൊടുംതുരുത്തു തവള്ളതക്കട്ടു നിവൊരണ പദ്ധ ി 95 

5 യകൊട്ടയും ആലിപ്പുഴ -മയരൊട്ടിപ്പുഴ നീര്ത്ത്തട പദ്ധ ി 166 

6 ഇടുക്കി 27 പുതുവൽ ലൊൻഡ് ചൈഡ് തസ്റ്റബിചലയസഷൻ സ്കീും 91 

7 എറണൊകുളും കടവങ്കൽയ ൊട് ഡ്രയിയനജ്് &ഫ്ലഡ് കൺയട്രൊൾ സ്കീും 191 

8 തൃശൂർ കപ്പയത്തൊട് നീര്ത്ത്തട പദ്ധ ി 197 

9 പൊലക്കൊട് കൊരക്കൊട് യ ൊട് ഡ്രയിയനജ്് &ഫ്ലഡ് കൺയട്രൊൾ സ്കീും 135 

10 മലപ്പുറും പുളിയയക്കൊട് നീര്ത്ത്തട പദ്ധ ി 155 

11 യകൊഴിയക്കൊട് ആനയൊുംകുന്ന് പൊറയത്തൊട് നീര്ത്ത്തട പദ്ധ ി 196 

12 വയനൊട് ഇരിയങ്ങൊഴ നീർത്തട പദ്ധ ി 181 

13 കണ്ണൂർ രണ്ടൊുംകടവ് നീര്ത്ത്തട പദ്ധ ി 110 

14 കൊസർയഗൊഡ് അടുക്കളുംപൊടി നീര്ത്ത്തട പദ്ധ ി 224  
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79-ോം റൗണ്് സദരീേ  
സോമ്പിൾ സർസവ 

 
 
 

ശ്ഫോൻസിസ് സതോമസ് 
അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർ 

എൻ.എസ്.എസ് വിഭ ോം. 
 

മൂഹിക പുയരൊഗ ിക്ക് ഉ കുന്ന പദ്ധ ി  
കളുതട ആസൂത്രണത്തിനുും അവയതട പുയരൊ 

ഗ ി വിലയിരുത്തുന്ന ിനുും വിവിധ സൊമൂഹിക സൊപത്തി 
ക യമഖലകതള സുംബന്ധിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ അ യന്ത്ൊയപ 
ക്ഷി മൊണ്. ഇ ിതെ പ്രൊധൊനയും മനസ്സിലൊക്കിയ ഇന്ത്യ 
യതട പ്രഥമ പ്രധൊനമന്ത്രി പണ്ഡിറ്റ് ജ്വഹർലൊൽ തനഹ്ററു 
1950 ൽ നൊഷണൽ സൊപിൾ സർയവയ്ക്കു രൂപും നൽകി.  

ഭൊര സർക്കൊരിതെ സ്ഥി ിവിവരക്കണക്ക് പദ്ധ ി 
നിർവഹണ മന്ത്രൊലയമൊണ് ഈ സർയവയതട നടത്തി 
പ്പുകൊർ. യദശവയൊപകമൊയി നടത്തിവരുന്ന ഈ സർയവ 
യിലൂതട സുംസ്ഥൊന ലത്തിലുള്ള വിവരങ്ങൾ മൊത്രയമ 
ലഭയമൊയിരുന്നുള്ളൂ. ആയ ിനൊൽ ജ്ില്ലൊ ല ത്തിലുള്ള 
വിവരങ്ങൾ കൂടിലഭയമൊക്കുക എന്ന ലക്ഷയത്തിനൊയി നമ്മുതട 
സുംസ്ഥൊനവും മറ്റ് സുംസ്ഥൊനങ്ങയളൊതടൊപ്പും ഈ സർയവ 
യിൽ പങ്കുയെരുന്നു. സുംസ്ഥൊനത്ത് സൊപത്തിക സ്ഥി ി 
വിവരക്കണക്ക് വകുപ്പൊണ് ഈ സർയവ നടത്തി വരുന്ന ്. 

 

       യദശീയസൊപിൾ സർയവയതട വിഷയ പരിധി 
 

1950-ൽ ആരുംഭിച്ച ഈ സർയവയിലൂതട രൊജ്യ 
ത്തിതെ സൊമൂഹിക സൊപത്തിക ഘടനതയകുറിച്ച് 
പഠനങ്ങൾ നടത്തുന്ന ിനൊയി  ൊതഴപ്പറയന്ന വിഷയ 
ങ്ങതളക്കുറിച്ച് വിവിധ റൗണ്ടുകളിലൂതട വിവരങ്ങൾ യശഖരി 
ക്കുന്നു 

1. ചകവശ ഭൂമി, കന്നുകൊലിസപത്ത് 
2. കടബൊധയ , നിയക്ഷപും. 
3. വിദയൊഭയൊസും, ആയരൊഗയ സുംരക്ഷണും 

എന്നിവയതട  സൊമൂഹിക ഉപയഭൊഗും.      
4. കുടുുംബ ഉപയഭൊഗതെലവകൾ. 
5. ത ൊഴിലുും ത ൊഴിലില്ലൊയ്മയും. 
6. അസുംഘടി  യമഖലയിതല കൊർഷിയക ര 

സുംരുംഭങ്ങൾ 

7. കുടിതവള്ളും, ശുെി വും, പൊർപ്പിടസ്ഥി ി, 
ഭിന്നയശഷിക്കൊരുതടഅവസ്ഥ 

8. യകന്ദ്ര മന്ത്രൊലയങ്ങൾക്കുും സുംസ്ഥൊന 
സർക്കൊരുകൾക്കുും മറ്റ് ഗയവഷണ 
സ്ഥൊപനങ്ങൾക്കുും ആവശയമൊയ വിവരങ്ങൾ 
  

79-ൊും റൗണ്ട് യദശീയസൊപിൾ സർയവ 
 

 2022 ജൂചല 1 ന് ആരുംഭിച്ച് 2023 ജൂൺ 30 ന് 
അവസൊനിക്കുന്ന  രത്തിലൊണ് 79-ൊും റൗണ്ട് നൊഷണൽ 
സൊപിൾ സർയവ സുംഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ്.  
 

   

ആയഗൊള സുസ്ഥിര വികസന സൂെികകളുതട 

അടിസ്ഥൊനത്തിലുള്ള വിവരങ്ങൾ Comprehensive Annual 

Modular Survey (CAMS) യിലൂതടയും ആയഷ് െികിത്സൊ 

സുംവിധൊനങ്ങളുമൊയി ബന്ധതപ്പട്ട വിവരങ്ങൾ Ayurveda, 

Yoga & Naturopathy, Unani, Siddha and Homoeopathy  

(AYUSH) സർയവയിലൂതടയും യശഖരിക്കുവൊനൊണ് ലക്ഷയ 

മിട്ടിട്ടുള്ള ്. ശൊസ്ത്രീയമൊയി  ിരതഞ്ഞടുക്കതപ്പട്ട വീടുകളിൽ 

നിന്ന് വിവരങ്ങൾ യശഖരിക്കുന്നു. 

സൊ 
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2030-ൽ രൊജ്യും ചകവരിയക്കണ്ട സുസ്ഥിര വിക 

സന ലക്ഷയങ്ങളുതട സൂെികകൾ  യ്യൊറൊക്കുന്ന ിനു യവണ്ടി 

ആയരൊഗയും, കുടിതവള്ളും, ശുെി വയസവനങ്ങൾ ഉപയയൊഗി 

ക്കുന്നവരുതട വിവരങ്ങൾ, കപൂട്ടർ, തമൊചബൽ തടലി 

യഫൊൺ, സ്മൊർട്ട്യഫൊൺ ലൊപ്റ് യടൊപ്, ഇെർതനറ്റ് എന്നി 

വയതട ഉപയയൊഗും, ബൊങ്ക് അക്കൗണ്ടുള്ള മു ിർന്നവയരയും 

സ്ത്രീകയളയും സുംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ, ജ്നനും രജ്ിസ്റ്റർ 

തെയ്ത അഞ്ച് വയസ്സിനു  ൊതഴയള്ള കുട്ടികതളയും സുംബ 

ന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ, സ്കൂൾ വിദയൊഭയൊസത്തിതെ ശരൊശരി 

ചദർഘയും, ഔപെൊരിക, അനൗപെൊരിക വിദയൊഭയൊസ 

ത്തിലുും പരിശീലനത്തിലുും യവൊക്കളുതടയും മു ിർന്നവരു 

തടയും പങ്കൊളിത്തും, തപൊതുഗ ൊഗ  സൗകരയും തുടങ്ങി 

യവ സുംബന്ധിച്ച സ്ഥി ിവിവരക്കണക്കുകൾ ഈ സർയവ 

യിലൂതട യശഖരിക്കുന്നു. 

ഇന്ത്യയിതല വിവിധ െികിത്സൊ രീ ികതള 

സുംയയൊജ്ിപ്പിച്ചുതകൊണ്ട് 09/11/2014-ൽ  ഭൊര  സർക്കൊർ 

ആയഷ് മന്ത്രൊലയും രൂപീകരിക്കുകയണ്ടൊയി. ആയർയവദും, 

യയൊഗ, പ്രകൃ ിെികിത്സ, യനൊനി, സിദ്ധ യഹൊമിയയൊപ്പ ി 

തുടങ്ങിയ െികിത്സൊ രീ ികളുതട സുംക്ഷിപ്തമൊണ് ആയഷ്. 

മിനിസ്ട്രി ഓഫ് ആയഷ് നിലവിൽ വന്ന ിനു യശഷും 

ആയഷ്-തന കുറിച്ച്  പൂർണമൊയ സർയവ നടന്നിട്ടില്ല. ഈ 

സർയവയതട പ്രധൊനലക്ഷയും ആയഷ് െികിത്സൊ രീ ികതള 

ക്കുറിച്ച് യപൊതുജ്നങ്ങൾക്കുള്ള അറിവും, എത്രമൊത്രും ജ്നങ്ങ 

ളൊണ് െികിത്സൊരീ ികൾ അവലുംബിക്കുന്ന ് എന്നറി 

യകയും അതുവഴി െികിത്സൊരീ ികളുതട യമന്മയും യപൊരൊ 

യ്മകളുും മനസിലൊക്കി കൂടു ൽ ജ്നകിയമൊക്കുന്ന ിന്   

സവീകരിക്കുക എന്ന ൊണ്. 

സർയവയിലൂതട യശഖരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ യകന്ദ്ര 

സുംസ്ഥൊന സർക്കൊരുകളുതട വിവിധ പദ്ധ ികൾ ആസൂ 

ത്രണും തെയ്യുന്ന ിനൊയി ഉപയയൊഗിക്കുന്നു. 

വിവരയശഖരണും 

സർയവയ്ക്ക് യവണ്ടി പ്രയ യകും  യ്യൊറൊക്കിയ യഫൊറ 

ങ്ങളിലൂതട വിവരയശഖരണും നടത്തുന്ന സൊപത്തിക 

സ്ഥി ിവിവരക്കണക്ക് വകുപ്പിതല ഉയദയൊഗസ്ഥരൊണ്. ഈ 

ഉയദയൊഗസ്ഥർ ശൊസ്ത്രീയ മൊർഗ്ഗങ്ങളിലൂതട  ിരതഞ്ഞടുക്ക 

തപ്പടുന്ന നഗര ഗ്രൊമപ്രയദശങ്ങൾ സന്ദർശിച്ച് പൊർപ്പിടങ്ങ 

ളുതടയും, പൊർപ്പിട നിവൊസികളുതടയും പട്ടിക  യ്യൊറൊക്കി, 

ത രതഞ്ഞടുക്കതപ്പടുന്ന കുടുുംബങ്ങളിൽ നിന്നുും വിവരങ്ങൾ 

യശഖരിക്കുന്നു. 

 

 

നിലവിൽ സർയവ യനരിടുന്ന തവല്ലുവിളികൾ 

സർയവക്കൊയി ഫീൽഡിൽ യപൊകുയപൊൾ ഇൻതവ 

സ്റ്റിയഗറ്റർമൊർക്കു പലവിധത്തിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടൊകൊ 

റുണ്ട്. നവമൊധയമങ്ങളിലൂതട ഉള്ളത റ്റൊയ പ്രെൊരണങ്ങളുും,  

ശരിയൊയ വിവരങ്ങൾ നൽകിയൊൽ എതന്ത്ങ്കിലുും നിയമ 

നടപടികൾ യനരിയടണ്ടിവരുയമൊ എന്ന ജ്നങ്ങളുതട ആശ 

ങ്കയും ആണ് പ്രധൊനമൊയള്ള ് .  ഇൻതവസ്റ്റിയഗറ്റർമൊതര 

വീടുകളിൽ കയറ്റൊ ിരിക്കുകയും ശരിയൊയ വിവരങ്ങൾ 

നൽകൊ ിരിക്കുകയും തെയ്യുന്നസ്ഥി ിയും ഉണ്ടൊകൊറുണ്ട്.  

എന്നൊൽ ശരിയൊയ വിവരങ്ങൾ നൽകുന്ന 

 ിനുള്ള തപൊതുജ്നങ്ങളുതട സഹകരണമൊണ് ഈ 

സർയവയതട വിജ്യത്തിന് സഹൊയകമൊകുന്ന ്.  ഏത  

ങ്കിലുും വയക്തിയിൽ നിയന്നൊകുടുുംബത്തിൽ നിയന്നൊ സ്ഥൊപന 

ത്തിൽ നിയന്നൊ ഇത്തരും സർയവകളിലൂതട യശഖരിക്കുന്ന 

വയക്തിഗ വിവരങ്ങൾ പൂർണ്ണമൊയും രഹസയമൊയി 

സൂക്ഷിക്കുന്ന യ ൊതടൊപ്പും അവമറ്റൊർക്കുും ചകമൊറുന്നില്ല 

എന്നുും ഉറപ്പു വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ആയ ിനൊൽ വിവര 

യശഖരണത്തിനൊയി സമീപിക്കുന്ന സൊപത്തിക സ്ഥി ി 

വിവരക്കണക്ക് വകുപ്പിതല ഉയദയൊഗസ്ഥർക്ക് ശരിയൊയ 

വിവരങ്ങൾ നൽകി നൊടിതെ പുയരൊഗ ിയിൽ പങ്കുയെരുക. 
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കയരൊഷ്ട്ര സുംഘടനയതട Food & Agriculture 
Organisation (FAO) എല്ലൊ രൊജ്യങ്ങളിലുും വയൊപ 

കമൊയി സുംഘടിപ്പിച്ചുവരുന്ന യലൊക കൊർഷിക തസൻസ 
സിതെ ഭൊഗമൊയൊണ് ഇൻഡയയിലുും യകന്ദ്ര സർക്കൊർ 
കൊർഷിക തസൻസസ് നടത്തിവരുന്ന ്. 1970-തല 1-ൊും 
യലൊക കൊർഷിക തസൻസസ് മു ൽ ഓയരൊ അഞ്ചു വർഷ 
ത്തിലുും ഓയരൊ കൊർഷിക തസൻസസ് മുടക്കും കൂടൊത  
നടത്തിവരുന്നു. ഇപ്രകൊരും 2015-16 വതര പത്ത് കൊർഷിക 
തസൻസസ് സുംസ്ഥൊനത്ത് പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. യകന്ദ്ര 
സർക്കൊരിതെ പൂർണ്ണമൊയ സൊപത്തിക സഹൊയയത്തൊ 
തടയൊണ് കൊർഷിക തസൻസസ് നടത്തിവരുന്ന ്. 

11-ൊമ ് കൊർഷിക തസൻസസ് രൊജ്യതമൊട്ടൊതക 
2021-22 അടിസ്ഥൊന വർഷമൊക്കി 2022-23 വർഷത്തിൽ 
നടക്കുകയൊണ്. 11-ൊമ ് തസൻസസിതെ ഔയദയൊഗിക 
ഉദ്ഘൊടനും 28/07/2022 ന് യകന്ദ്രകൊർഷിക കർഷക 
യക്ഷമ വകുപ്പ് മന്ത്രി ഡൽഹിയിൽ വച്ച് നിർവഹിച്ചു. 
തുടർന്ന് 10/08/2022 ന് സുംസ്ഥൊനങ്ങളുതട മൊസ്റ്റർ 
തട്രയിയനഴ്സിനുള്ള പരിശീലന പരിപൊടി ഡൽഹിയിൽ വച്ച് 
നടക്കുകയണ്ടൊയി. ഈ വര്ത്ഷും മു ൽ കൊർഷിക 
തസൻസസ് തമൊചബല് ആപ്പ് മുയഖനയൊണ് വിവര 
യശഖരണും നടത്തുന്ന ്. 

 
 
 

1. ലക്ഷയും 
 
ഇൻഡയൻ സപദ്ഘടനയതട നതട്ടല്ല് എന്നറിയ 

തപ്പടുന്ന കൊർഷിക യമഖലയതട അടിത്തറതയ സുംബ 
ന്ധിക്കുന്ന സ്ഥി ിവിവരകണക്കുകൾ കർഷകരിൽ നിന്നുും 
യനരിട്ട് യശഖരിക്കുക, കൃഷി ഭൂമിയതട പൂർണ്ണ വിവരങ്ങൾ, 
ഭുവിനിയയൊഗും, ഭുഉടമസ്ഥ , കൊർഷിക വിളകളുതട 
വിപണനും, ജ്ലയസെനും, വളും, കീടനൊശിനി എന്നിവയതട 
ഉപയയൊഗും, കൊർഷിക ഉപകരണങ്ങളുതട ഉപയയൊഗും  
തുടങ്ങിയ വിവരയശഖരണമൊണ് സർയവ്വയതട പ്രധൊന 
ലക്ഷയും.  കൂടൊത  പുത്തൻ കൊർഷിക നയരൂപീകരണ 
ത്തിനുും വിലയിരുത്തലിനുും ആവശയ മൊയ അടിസ്ഥൊന 
വിവരങ്ങൾ യശഖരിക്കുക ഭൊവിയിതല കൊർഷിക സർയവ്വ 
നടത്തുന്ന ിനൊവശയമൊയ െട്ടകൂട്  യ്യൊറൊക്കുക എന്നി 
വയും സർയവ്വയതട ലക്ഷയങ്ങളിൽതപടുന്ന ൊണ്. 

യകന്ദ്രസർക്കൊരിതെ നിർയേശമനുസരിച്ച് 11-ൊമ ് 
കൊർഷിക തസൻസസിതെ പ്രൊരുംഭപ്രവർത്തനങ്ങൾ 
സുംസ്ഥൊനത്ത് ആരുംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. മൂന്നു ഘട്ടങ്ങളിലൊയി 
നടത്തതപ്പടുന്ന കൊർഷിക തസൻസസിതെ ഒന്നൊുംഘട്ട 
പ്രവർത്തനങ്ങളൊണ് ഇയപ്പൊൾ ആരുംഭിച്ചിരിക്കുന്ന ്. 
യകരളത്തിതല എല്ലൊ  യേശസവയുംഭരണ സ്ഥൊപന 
വൊർഡുകളിതലയും മുഴവൻ ഭൂമിയതടയും ഉടമസ്ഥതരയും, 
പ്രസ്തു  ഭൂമിയിൽ കൃഷി നടത്തുന്നവതരയും ഉൾതപ്പടുത്തി 
വിവരയശഖരണും നടത്തണതമന്നൊണ് യകന്ദ്രസർക്കൊർ 
നിർയേശിച്ചിരിക്കുന്ന ്. വൊർഡുകളിതല ഒയരൊ ഭൂമിയും 
സുംബന്ധിച്ച അയനവഷണും നടത്തി അ  ് വൊർഡിതല 

ഐ 

 

 

കോർഷിക കസൻസസ് വിഭോഗം 
ഡയറക്ടജററ്റ് 

 

 



Department of Economics and Statistics  

 

November 2022                                             Volume 1         25 
 

e
c
o

st
a
t 

n
e
w

s 

കൃഷിഭൂമി ചകവശൊനുഭവ കർഷകതെയും ചകവശൊ 
നുഭവഭൂമിയതടയും വിവരങ്ങൾ സൊമൂഹിക വിഭൊഗും  ിരിച്ചുും 
യശഖരിക്കുന്നു. സ്ഥൊപനങ്ങളിതല കൊര്ത്ഷിക പ്രവര്ത്ത്തി 
സുംബന്ധിച്ചുും പ്രയ യക വിവരവും യശഖരിക്കുന്നു. വിവര 
യശഖരണത്തിനൊയി യകന്ദ്രസർക്കൊരിതെ ഏജ്ൻസി യൊയ 
National Institute of Electronics and Information Technology 
(NIELIT) പ്രയ യക software വികസിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. റവനൂ 
വകുപ്പിതെ ReLIS software-ൽ നിന്നുള്ള ഡൊറ്റൊ കൊര്ത്ഷിക 

തസന്സസിനൊയി  യ്യൊറൊക്കിയ application software–ല്  
തഷയർ തെയ്ത് പ്രസ്തു  വിവരങ്ങള് ഉപയയൊഗിച്ചൊണ് 
വിവരയശഖരണും നടത്തുന്ന ്.  

2. സമീപനും 
 കൊർഷികതസൻസസിതെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ 

പ്രധൊനമൊയും മൂന്നു ഘട്ടങ്ങളിലൊയൊണ്  നടത്തുന്ന ്.  
1. ഒന്നൊും ഘട്ടും (ലിസ്റ്റിുംഗ്) 

എല്ലൊ  യേശസവയുംഭരണ വൊർഡുകളിതലയും മുഴവൻ 
ഭൂമിയതടയും ഉടമസ്ഥരുതടയും കൊര്ത്ഷിക പ്രവര്ത്ത്തി 
നടത്തുന്നവരുതട എണ്ണവും, ഭൂവിസ്തൃ ിയും, സൊമൂഹയ 
വിഭൊഗും, തജ്ൻഡർ, ഉടമസ്ഥ , യഹൊൾഡിുംഗിതെ  രും 
തുടങ്ങിയ പ്രൊഥമിക വിവരങ്ങളുും യശഖരിക്കുന്നു. 

2. രണ്ടൊും ഘട്ടും (പ്രധൊന സർയവ്വ) 
സുംസ്ഥൊനതത്ത മുഴവൻ  യേശസവയും ഭരണ 
വൊർഡുകളുതട 20% വൊർഡുകളിൽ നിന്നുള്ള 
 ിരതഞ്ഞടുക്കുന്ന യഹൊൾഡിുംഗുകളിൽ നിന്ന് കൃഷി രീ ി, 
ജ്ലയസെനും തുടങ്ങിയ വിവരങ്ങൾ യശഖരിക്കുന്നു.  

3. മൂന്നൊും ഘട്ടും (പ്രധൊന സർയവ്വ) 
സുംസ്ഥൊനതത്ത മുഴവൻ  യേശസവയും ഭരണ 
വൊർഡുകളുതട 7% സൊപിൾ വൊർഡുകളിൽ നിന്ന്  
 ിരതഞ്ഞടുക്കുന്ന യഹൊൾഡിുംഗുകളുതട ഇൻപുട്ട് ഉപയയൊഗ 
രീ ിതയക്കുറിച്ചുളള വിവരങ്ങൾ യശഖരിക്കുന്നു.  

 

നടത്തിപ്പ് 
      ജ്ില്ലൊ  ലത്തിൽ കൊർഷിക തസൻസസിതെ നട 
ത്തിപ്പുചുമ ല തഡപൂട്ടി ഡയറക്ടർ, സൊപത്തിക സ്ഥി ി 
വിവരക്കണക്ക് വകുപ്പിനൊയിരിക്കുും. തസൻസസിതെ 
ഫീൽഡു യജ്ൊലികൾ സ്റ്റൊറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ഇൻതവസ്റ്റിയഗറ്റർ 
യഗ്രഡ് I&II മൊരുതട യമൽ യനൊട്ടത്തില്  ൊല്ക്കൊലികമൊയി 
 ിരതഞ്ഞടുത്ത എനൂമയററ്റർമൊർ ആണ് തെയ്യുന്ന ്. 
 
 
 

 

 

 

 

 

കൊര്ത്ഷിക തസന്സസ് 2021-22ന്തറ പ്രയ യക  കൾ 

1. Smart Phone, Tablet, Laptop, Computer എന്നിവ 
ഉപയയൊഗിച്ച് സര്ത്യവയ്ക്കൊയി പ്രയ യകമൊയി  യ്യൊറൊ 
ക്കിയിട്ടുള്ള യസൊഫ്റ്് തവയർ മുയഖനയൊണ് വിവര 
യശഖരണും നടത്തുന്ന ്. 

2. ഭൂമിയതട ഉടമസ്ഥ തയ സുംബന്ധിച്ച് നിലവില് 
റവനൂ വകുപ്പിൽ നിന്നുും ലഭിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ കൂടി 
സര്ത്യവയ്ക്കൊയി  യ്യൊറൊക്കിയ യസൊഫ്റ്് തവയറിൽ 
ഉള്തക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതു ഭൂമിയതട ഉടമതയ സുംബ 
ന്ധിച്ച് ശരിയൊയ വിവരങ്ങള് വളതരയവഗും യശഖരി 
ക്കുവൊൻ സഹൊയിക്കുും. 

3. സുംസ്ഥൊനതത്ത എല്ലൊ ഭൂമിയും  യേശ സവയും 
ഭരണ വൊര്ത്ഡ്  അടിസ്ഥൊനത്തിൽ യശഖരിക്കുന്നു. 

4.  ത്സമയ റിയപ്പൊര്ത്ട്ടിങ്ങുും, സൂക്ഷ്മപരിയശൊധനയും 
തവബ് യപൊര്ത്ട്ടലിതെ സഹൊയത്തൊൽ നടപ്പിലൊ 
ക്കുന്നു. 

  ഇന്ത്യയില് നടത്തിയ കൊര്ത്ഷിക തസന്സസു 
കളുതട വിവിധ  ലത്തിലുള്ള  അവയലൊകനും ചുവതട 
യെര്ത്ക്കുന്നു. 

1970-71 മു ൽ 2015-16 കൊലയളവ്  വതര ഇന്ത്യ 
യിൽ നടത്തിയ കൊര്ത്ഷിക തസന്സസിതെ അവയലൊ 
കനത്തിതെ ഗ്രൊഫ് ചുവതട യെര്ത്ക്കുന്നു. 

 

2010-11, 2015-16 എന്നീ വര്ത്ഷങ്ങളിൽ യകരളും, 

 മിഴ് നൊട് , കര്ത്ണൊടക, ആന്ധ്രൊപ്രയദശ്, ത ലുങ്കൊന 

എന്നി സുംസ്ഥൊനങ്ങളിതല ഓപ്പയറഷണല് യഹൊള്ഡിും 

ഗ്സിതെ വിവരങ്ങൾ ചുവതട യെര്ത്ക്കുന്നു. 
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  2010-11, 2015-16 എന്നീ വര്ത്ഷങ്ങളിതല യകരള 

ത്തിതല സ്ത്രീപുരുഷ അടിസ്ഥൊനത്തിലുള്ള ഓപ്പയറഷണല് 

യഹൊള്ഡിുംഗ്സിതെ എണ്ണവും, വിസ്തീര്ത്ണ്ണവും ഗ്രൊഫിൽ 

ചുവതട യെര്ത്ത്തിരിക്കുന്നു. 

 

 

യകരളത്തിതല 2005-06 മു ല് 2015-16 വതരയള്ള 

യജ്ൊയിെ് ഓപ്പയറഷണൽ യഹൊള്ഡിുംഗ്സിതെ എണ്ണവും, 

വിസ്തീര്ത്ണ്ണവും ചുവതട ഗ്രൊഫിൽ യെർത്തിരിക്കുന്നു. 
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ആഭയന്തര കമോത്ത വരുമോ ം 
(ജി.എസ്.ഡി.പി) 

 
സംസ്ഥോ വരുമോ  വിഭോഗം 

ഡയറക്ടജററ്റ്
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

രു സുംസ്ഥൊനത്തിതെ ആഭയന്ത്ര തമൊത്തവരുമൊനും 
(ജ്ി.എസ്.ഡി.പി) എന്നൊൽ ആ സുംസ്ഥൊനത്തിതെ 

ഒരു വർഷും ഉൽപൊദിപ്പിക്കതപ്പടുന്ന ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ, നടത്ത 
തപ്പടുന്നപ്രവർത്തനങ്ങൾ, യസവനപ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്നി 
വയതട എല്ലൊും ആതക മൂലയും രൂപയിൽ കണക്കൊക്കു 
ന്ന ൊണ്. വയ യസ്തമൊയയൂണിറ്റുകളിൽ യശഖരിക്കുന്ന ഇവ 
ആയ ിതെ മൂലയത്തിനനുസെിച്ച്  രൂപയിൽ  അളതന്നടു 
ത്ത് ഏകീകെിച്ചാണ് ജി.എസ്.ഡി.പി കണക്കൊക്കുന്ന ്. 

• സുംസ്ഥൊന വരുമൊനവമൊയി ബന്ധതപ്പട്ട് യകരള 
സർക്കൊരിതെ കീഴിലുള്ള സൊപത്തിക സ്ഥി ിവിവര 
ക്കണക്ക് വകുപ്പ്  യ്യൊറൊക്കുന്ന ഈ റിയപ്പൊർട്ടിൽ, യകരള 
ത്തിതെ തമൊത്ത സുംസ്ഥൊന ആഭയന്ത്ര വരുമൊനും സ്ഥിര 
മൊയ നിരക്കിലുും (Constant Price @ 2011-12) നിലവിതല 
വിലയിലുും (Current Price) ഉൾതപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നു. 

•     തകൊവിഡ്-19-തെ നിയന്ത്രണ നടപടികളുതട ഫലമൊയി 
യകരളത്തിതെ സൊപത്തിക വളർച്ച രൊജ്യത്തിതെയും 
യലൊകത്തിതെയും പല ഭൊഗങ്ങളിലുതമന്ന യപൊതല 
തനഗറ്റീവ് ആയിരുന്നു. നിലവിതല വിലയിൽ, 2019-20 തല 
3.13 ശ മൊനും വളർച്ചയിൽ നിന്ന് 2020-21 ൽ - 5.16 
ശ മൊനമൊയും GSVA 4.89 ശ മൊനും വളർച്ചയിൽ നിന്ന് 
- 6.27 ശ മൊനമൊയി കുറയകയും തെയ്തിരുന്നു. എന്നൊൽ         
2021-22 സൊപത്തിക വർഷത്തിൽ യകൊവിഡ്       മഹൊമൊ 
രിയതട ആഘൊ ത്തിൽ നിന്ന് കരകയറിയ സപദ് വ 
വയവസ്ഥ യകൊവിഡിന് മുൻപുള്ള വളർച്ചതയ മറികടന്ന് 
2021-22 കൊലയളവിൽ 15 ശ മൊനത്തിന് മുകളിലൊണ് 
യരഖതപ്പടുത്തിയിട്ടുള്ള ്. പലയമഖലകളിലുും വളർച്ചൊ 
നിരക്ക് 2021-22ൽ കു ിച്ചുയരുന്ന ൊയും  കർച്ച മറികടന്ന 

ഒ 
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 ൊയും വിലയിരുത്തുന്നു. മുൻവർഷതത്ത അയപക്ഷിച്ച് 
പ്ര ിശീർഷ വരുമൊനത്തിൽ ഉണ്ടൊയ - 5.63 ശ മൊനും 
സയങ്കൊെത്തിൽ നിന്നുും 2021-22 ൽ 17 ശ മൊനത്തി 
ലധികും വർദ്ധനവൊണ് യരഖതപ്പടുത്തുന്ന ്. 

• തമൊത്ത സുംസ്ഥൊന ആഭയന്ത്ര ഉൽപ്പൊദന 
ത്തിതെ (GSDP) സ്ഥിരമൊയ വിലയിൽ (GSDP@ Constant 
Price; Base Year@2011-12), 2020-21 വർഷതത്ത തപ്രൊവി 
ഷണൽ എസ്റ്റിയമറ്റൊയ 5,12,07,608/- ലക്ഷും രൂപ 2021-22 
വർഷത്തിൽ Quick എസ്റ്റിയമറ്റ് പ്രകൊരും 5.7 യകൊടി ലക്ഷും 
രൂപയിതലത്തുതമന്ന്കണക്കൊക്കതപ്പടുന്നു. 2020-21 തല        
(-8.43%) സയങ്കൊെവമൊയി  ൊര മയും തെയ്യുയപൊൾ 2021-
22 തല GSDP യിൽ 11 ശ മൊനത്തിനു മുകളിൽ വർദ്ധ നവ് 
ആണ് കൊണതപ്പടുന്ന ്. 

• ഇപ്രകൊരും തമൊത്ത സുംസ്ഥൊന ആഭയന്ത്ര ഉൽപ്പൊ 
ദനത്തിതെ നിലവിതല വിലയിൽ (GSDP@ Current Price) 
2020-21 വർഷതത്ത തപ്രൊവിഷണൽ എസ്റ്റിയമറ്റൊയ 
7,71,00,866/- ലക്ഷും രൂപ, 2021-22 വർഷത്തിതല എസ്റ്റി 
യമറ്റ് പ്രകൊരും 17 ശ മൊനത്തിനു മുകളിൽ വർദ്ധനവ് യരഖ 
തപ്പടുത്തിതക്കൊണ്ട് 9 യകൊടി ലക്ഷും രൂപയിതലത്തുതമന്ന് 
കണക്കൊക്കതപ്പടുന്നു. 

• 2019-20, 2020-21 കൊലയളവിൽ മത്സയയമഖല 
യിലുണ്ടൊയ  കർച്ച 2021-22 ൽ മറികടന്ന് രണ്ടക്ക വളർ 
ച്ചൊനിരക്ക് യരഖതപ്പടുത്തുന്നു. 
 

 
 
 
യമഖല  ിരിച്ചുളള വിശകലനും 
 

നിലവിതല വിലയിൽ 2019-20 വർഷത്തിൽ 
പ്രൊഥമിക യമഖലയിൽ നിന്നുും 11.49% ആണ് തമൊത്ത 
സുംസ്ഥൊന ആഭയന്ത്ര ഉൽപ്പൊദനത്തിയലക്കുണ്ടൊയിരുന്ന 

സുംഭൊവന. 2020-21 വർഷും 12.88% ആയും തുടർന്ന് 2021-
22 വർഷും 12% ആയി മൊറുകയും തെയ്തിട്ടുണ്ട്.  
 
 
2020-21, 2021-22 വർഷങ്ങൾ  ൊര മയും തെയയപൊൾ 
Current Price-ൽ തമൊത്ത സുംസ്ഥൊന ആഭയന്ത്ര ഉൽപ്പൊ 
ദനത്തിതെ (GSDP) പ്രൊഥമികയമഖലയിൽ 5% വളർച്ച 
നിരക്ക്ഉണ്ടൊയിരുന്ന ് 7 ശ മൊനത്തിനുമുകളിൽ ആയും 
ദവി ീയയമഖലയിൽ (-2.09%) ആയിരുന്ന ് 17 ശ മൊന 
ത്തിനുമുകളിൽ ആയും ത്രി ീയയമഖലയിൽ -9.75 ആയി 
രുന്നതു 20 ശ മൊനത്തിനു മുകളിൽ ആയും വർദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട്.  
യസവനയമഖലയിലൊണ് 2021-22 വർഷും ഏറ്റവും കൂടു ൽ 
വളർച്ചൊനിരക്ക്ചകവരിച്ചിട്ടുള്ള ്.  
 

 
2020-21 ൽ Constant Price-ൽ തമൊത്ത 

സുംസ്ഥൊന ആഭയന്ത്ര ഉൽപ്പൊദനത്തിതെ (GSDP) 
പ്രൊഥമിക യമഖലയിൽ (0.79%) ആയിരുന്ന വളർച്ച നിരക്ക് 
2021-22 തല എസ്റ്റിയമറ്റ് പ്രകൊരും 3 ശ മൊനത്തിനു 
മുകളിൽ ആയി ഉയർന്നു. ദവി ീയ യമഖലയിൽ (-2.82%) 
ആയിരുന്ന ് 3 ശ മൊനത്തിനു മുകളിൽ ആയും ത്രി ീയ 
യമഖലയിൽ  (-14.44%) ആയിരുന്ന ് 17 ശ മൊനത്തിനു 
മുകളിൽ ആയും വർദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട്.   

2020-21, 2021-22 വർഷങ്ങൾ  ൊര മയും 
തെയയപൊൾ Current Price-ൽ തമൊത്ത സുംസ്ഥൊന 
ആഭയന്ത്ര ഉൽപ്പൊദനത്തിതെ പ്രൊഥമിക യമഖലയിൽ 
ഏറ്റവും കൂടു ൽ വളർച്ച മൽസയയമഖലയിലുും ഏറ്റവും കുറവ് 
ഖനനത്തിലുമൊണ്. 

Current Price-ൽ ദവി ീയയമഖലയിൽ നിന്നുും 
തമൊത്ത സുംസ്ഥൊന ആഭയന്ത്ര ഉൽപ്പൊദനത്തിയലക്കുള്ള 
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2019-20 വർഷതത്ത 23.3% സുംഭൊവന ഉണ്ടൊയിരുന്ന ് 
2020-21, 2021-22 വർഷങ്ങളിൽ 24 ശ മൊനമൊയി. ഈ 
മൂന്ന് വർഷങ്ങളിലുും ദവി ീയയമഖലയിൽ നിന്നുും ഏറ്റവും 
കൂടു ൽ സുംഭൊവന ലഭിച്ചിട്ടുള്ള ് നിർമ്മൊണയമഖലയിൽ 
നിന്നൊണ്. 2021-22-ൽ ദവി ീയയമഖലയിതല വളർച്ചൊ 
നിരക്ക് ഏറ്റവും കൂടു ൽ യരഖതപ്പടുത്തിയിട്ടുള്ള ചവദു ി 
ജ്ലവി രണും ഗയൊസ് ഉൾതപ്പടുന്ന യമഖലയിലുും ഏറ്റവും 
കുറവ് നിർമൊണയമഖലയിലുമൊണ്.   

യസവനയമഖലയിൽ 2020-21ൽ വൊർത്തൊവിനി 
മയും, ബൊങ്കിങ്, ഇൻഷുറൻസ്, റിയൽ എയസ്റ്ററ്റ്, 
യസ്റ്റൊയറജ്് ഒഴിതകയള്ള എല്ലൊ യമഖലകളിലുും വളർച്ച 
നിരക്ക്  ൊയഴക്കൊയിരുന്നു. എന്നൊൽ 2021-22 ൽ എല്ലൊ 
യമഖലകളുും വളർച്ചൊ നിരക്കിൽ വർധനവ് ചകവരിച്ചു.  
എയർ ട്രൊൻസ് യപൊർട്ട്, യഹൊട്ടൽ & തറയസ്റ്റൊറെ് 
യമഖലകളിലൊണ് ഏറ്റവും കൂടു ൽ വർദ്ധനവ്വന്നിട്ടുള്ള ്. 
ഗ ൊഗ ും, വൊർത്തൊ വിനിമയും, സുംഭരണും മു ലൊയവ 
അടങ്ങുന്ന ് ത്രി ീയയമഖലയിൽ നിന്നുും ആണ് 
സുംസ്ഥൊനതമൊത്ത ആഭയന്ത്ര വരുമൊനത്തിയലക്കുള്ള 
(GSDP)വലിയ പങ്കു ലഭിക്കുന്ന ്. GSDP യതട സുംഭൊവന 
60 ശ മൊനത്തിനു മുകളിൽ യസവന യമഖലയിൽ 
നിന്നൊണ്.  2021-22 ലുും ഈ രീ ിയിൽ തുടരുന്നു. 
 

2021-22 വർഷതത്ത Quick Estimate പ്രകൊരും 
വിവിധ യമഖലകളിൽ നിന്നുും Current Price-ൽ സുംസ്ഥൊന 
തമൊത്ത ആഭയന്ത്ര വരുമൊനത്തിയലക്കുള്ള സുംഭൊവന 
(Contribution) വിലയിരുത്തുയപൊൾ 64 ശ മൊനവും 

യസവന യമഖലയിൽ നിന്നൊതണന്നുും ആയ ിൽ 
 തന്നയള്ള യട്രഡ്, യഹൊട്ടൽ &തറയസ്റ്റൊറെ് 
ഉപയമഖലയിൽ നിന്നൊണ് വലിയ പങ്കുും ലഭിക്കുന്നത ന്നുും 
കൊണൊൻ കഴിയും. 
 

 

 
Sectoral Decomposition of GVA of Kerala      

2021-22 സൊപത്തിക പ്രവർത്തനത്തിതെ അടിസ്ഥൊ 
നത്തിൽ  യ്യൊറൊക്കിയ Gross State Value at Basic Prices-

തെ വൊർഷിക എസ്റ്റിയമറ്റുും ആയ ിതെ പ്ര ിവർഷും 
യ ൊറുമുള്ള മൊറ്റങ്ങൾ ശ മൊനത്തിൽ കണക്കൊക്കിയതുും, 
തമൊത്ത സുംസ്ഥൊന ആഭയന്ത്ര ഉൽപ്പൊദനത്തിതെ Gross 
State Value വൊർഷിക എസ്റ്റിയമറ്റുകൾ, Per Capita  Income 
എന്നിവ 2018-19, 2019-20  2020-21 വർഷങ്ങളിതല സ്ഥിര 
വിലയിലുും (2011-12) നിലവിതല വിലയിലുും പട്ടികകളൊയി 
നൽകിയിരിക്കുന്നു.

 
 

TABLE:1 GROSS STATE DOMESTIC PRODUCT OF KERALA, 2018-19 to 2020-21 (At Current Prices) 
Base Year 2011-12 

(Rs. in lakhs) 

 
 

Sl.No. 

 
 
Item 

 
 

2018-19 

 
 

2019-20 

 
 

2020-21 (P) 

Percentage Change Over 
Previous Year 

     2019-20 2020-21 (P) 

1 Primary 8089528 8393434 8812745 3.76 5 

2 Secondary 17008181 17015967 16660318 0.05 -2.09 

3 Tertiary 44520540 47609893 42969478 6.94 -9.75 

4. TOTAL GSVA at basic prices 69618249 73019294 68442541 4.89 -6.27 

5 Gross State Domestic Product 78828558 81293463 77100866 3.13 -5.16 

P - Provisional Estimate 
 
 
 

Primary
12% Secondar

y
24%

Tertiary
64%
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Table 2 GROSS STATE DOMESTIC PRODUCT OF KERALA, , 2018-19 to 2020-21 (At Constant Prices) 
Base Year 2011-12          (Rs. in lakhs) 

Sl. 
No 

Item 2018-19 2019-20 2020-21(P) Percentage Change Over Previous 
Year 

2019-20 2020-21(P) 
 

Primary 4611402 4430627 4465768 -3.92 0.79 
 

Secondary 13045039 13248025 12874903 1.56 -2.82 
 

Tertiary 30366164 31718772 27139314 4.45 -14.44 

12. TOTAL GSVA   at basic prices 48022604 49397423 44479985 2.86 -9.95 

15. Gross State Domestic Product 55422831 55919418 51207608 0.90 -8.43 

 
Table 3- GROSS STATE VALUE OF KERALA BY ECONOMIC ACTIVITY (At 2011-12 Current  Prices) 

(Rs. in lakhs) 

Sl. 
No. 

 
Item 

 
2018-19 2019-20 

2020-21(P) 
Percentage Change Over 

Previous Year 

 2019-20 2020-21(P) 

1. Agriculture, forestry and fishing 7766775 8152343 8545065 4.96 4.82 

1.1 Crops 3018556 3128047 3271372 3.63 4.58 

1.2 Livestock 2265784 2435454 2603989 7.49 6.92 

1.3 Forestry and logging 1335104 1531565 1604191 14.71 4.74 

1.4 Fishing and aquaculture 1147331 1057278 1065513 -7.85 0.78 

2. Mining and quarrying 322753 241091 267680 -25.3 11.03 
 Primary 8089528 8393434 8812745 3.76 5 

3. Manufacturing 6756751 6738146 6675600 -0.28 -0.93 

4. Electricity, gas, water supply & other utility services 959636 1060465 1080068 10.51 1.85 

5. Construction 9291794 9217356 8904650 -0.8 -3.39 

 Secondary 17008181 17015967 16660318 0.05 -2.09 

6. Trade, repair, hotels and restaurants 13969141 15210848 11769938 8.89 -22.62 

6.1 Trade & repair services 12846879 13966302 11222259 8.71 -19.65 

6.2 Hotels & restaurants 1122262 1244546 547680 10.9 -55.99 

7. 
Transport, storage, communication & services related to 
broadcasting 

4735035 5003563 4379755 5.67 -12.47 

7.1 Railways 213233 223357 216437 4.75 -3.1 

7.2 Road transport 3095288 3144015 2570443 1.57 -18.24 

7.3 Water transport 45943 46222 45287 0.61 -2.02 

7.4 Air transport 66961 121171 42811 80.96 -64.67 

7.5 Services incidental to transport 161930 162296 117974 0.23 -27.31 

7.6 Storage 11379 11803 12643 3.73 7.12 

7.7 Communication & services related to broadcasting 1140300 1294699 1374160 13.54 6.14 

8. Financial services 3255543 3482866 3643620 6.98 4.62 

9. Real estate, ownership of dwelling & professional services 11481717 11961035 12427658 4.17 3.9 

10. Public administration 2678873 2674445 2496223 -0.17 -6.66 

11. Other services 8400231 9277137 8252285 10.44 -11.05 

 Tertiary 44520540 47609893 42969478 6.94 -9.75 

12. TOTAL GSVA at basic prices 69618249 73019294 68442541 4.89 -6.27 

13. Taxes on Products 9729215 8792102 9745453 -9.63 10.84 

14. Subsidies on products 518906 517933 1087128 -0.19 109.90 

15. Gross State Domestic Product 78828558 81293463 77100866 3.13 -5.16 

16. Population ('00)* 346656 348394 350147 0.50 0.50 

17. Per Capita GSDP (Rs.) 227397 233338 220196 2.61 -5.63 
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Table 4 GROSS STATE VALUE OF KERALA BY ECONOMIC ACTIVITY (At 2011-12 Constant  Prices) 

Sl. 
No. 

Item 2018-19 2019-20 2020-21(P) 

Percentage Change Over 
Previous Year 

2019-20 2020-21(P) 

1. Agriculture, forestry and fishing 4334271 4223374 4233349 -2.56 0.24 

1.1 Crops 2243944 2207388 2217508 -1.63 0.46 

1.2 Livestock 1168082 1146828 1170186 -1.82 2.04 

1.3 Forestry and logging 442348 469269 475152 6.09 1.25 

1.4 Fishing and aquaculture 479897 399889 370503 -16.67 -7.35 

2. Mining and quarrying 277131 207252 232419 -25.21 12.14 

 Primary 4611402 4430627 4465768 -3.92 0.79 

3. Manufacturing 5753666 5697196 5833120 -0.98 2.39 

4. 
Electricity, gas, water supply & other utility 
services 

643629 653736 623178 1.57 -4.67 

5. Construction 6647744 6897093 6418605 3.75 -6.94 

 Secondary 13045039 13248025 12874903 1.56 -2.82 

6. Trade, repair, hotels and restaurants 8545828 9117191 6579642 6.69 -27.83 

6.1 Trade & repair services 7858256 8368973 6271057 6.5 -25.07 

6.2 Hotels & restaurants 687571 748218 308585 8.82 -58.76 

7. 
Transport, storage, communication & services 
related to broadcasting 

3614947 3693878 3049037 2.18 -17.46 

7.1 Railways 157726 135689 106237 -13.97 -21.71 

7.2 Road transport 2356840 2329236 1813023 -1.17 -22.16 

7.3 Water transport 35343 33883 30583 -4.13 -9.74 

7.4 Air transport 50838 88822 28911 74.72 -67.45 

7.5 Services incidental to transport 136562 133032 89194 -2.58 -32.95 

7.6 Storage 8425 8273 8413 -1.8 1.69 

7.7 Communication & services related to broadcasting 869214 964943 972676 11.01 0.8 

8. Financial services 2600609 2660129 2761402 2.29 3.81 

9. 
Real estate, ownership of dwelling & professional 
services 

8048627 8301889 8201673 3.15 -1.21 

10. Public administration 1731993 1669810 1440222 -3.59 -13.75 

11. Other services 5824160 6275874 5107338 7.76 -18.62 

 Tertiary 30366164 31718772 27139314 4.45 -14.44 

12. TOTAL GSVA at basic prices 48022604 49397423 44479985 2.86 -9.95 

13. Taxes on Products 7817154 6930248 7572335 -11.35 9.26 

14. Subsidies on products 416927 408253 844712 -2.08 106.91 

15. Gross State Domestic Product 55422831 55919418 51207608 0.90 -8.43 

16. Population ('00)* 346656 348394 350147 0.50 0.50 

17. Per Capita GSDP (Rs.) 159878 160506 146246 0.39 -8.88 
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 സുംസ്ഥൊനത്തിതെ  സൊപത്തിക വളർച്ചയിൽ മുഖയ 

പങ്ക് വഹിക്കുന്ന വയവസൊയ യമഖലയിതല സുംഘടി  
ഉൽപൊദന യമഖലയതട സ്ഥി ിവിവരക്കണക്കിതെ മുഖയ 
യശ്രൊ സ്സൊണ് ആനുവൽ സർയവ ഓഫ് ഇൻഡസ്ടീ 
സ്.  സുംസ്ഥൊനത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന സുംഘടി യമഖല 
യിതല ഫൊക്ടറികളുതട എണ്ണും, നിയക്ഷപ മൂലധനും, 
ആതക ഇൻപുട്ട്, ആതക  ഔട്ട്പുട്ട്, യഗ്രൊസ് ഫിക്സഡ് 
കൊപ്പിറ്റൽ യഫൊര്ത്യമഷൻ, യഗ്രൊസ് വൊലൂ ആഡഡ്, 
തനറ്റ് വൊലൂ ആഡഡ്, അറ്റൊദൊയും, ലൊഭും എന്നിവ 
കൂടൊത  ഫൊക്ടറികളിൽ യജ്ൊലി തെയ്യുന്നവരുതട എണ്ണും, 
ത ൊഴില് ദിനങ്ങൾ, ശപളും എന്നീ ഘടകങ്ങളൊണ് 
ഈ സർയവയിലൂതട വിലയിരുത്തുന്ന ്. 

 

വോർഷിക വയവസോേ സർസവ വിഭോഗം 
ഡയറക്ടജററ്റ് 
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2011-12 മു ൽ 2018-19 വതരയളള വിവിധ പ്രധൊന ഉൽപൊദന യമഖലയിതല സവിയശഷ കളിതല വൊർഷിക 

പ്രവണ കൾ 

ക്രമ   
നും. 

 
സവിയശഷ കൾ 

സൊപത്തിക വർഷും 

2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 

1 
ഫൊക്ടറികളുതട 
എണ്ണും 

7021 7129 7132 7295 7584 7982 7596 7695 

2 സ്ഥിരും മൂലധനും 1559998 1793601 2454515 3312566 4069375 4784549 4369284 4907497 

3 നിയക്ഷപ മൂലധനും 2955044 3254204 4042414 4804167 5717150 6547340 6194820 7031597 

4 ആതക  ഔട്ട്പുട്ട് 10986032 12064788 13573186 14237493 12052212 13942718 16573151 22651833 

5 ആതക ഇൻപുട്ട് 9803836 10774729 12014395 12680764 10237768 11643987 14256475 20185943 

6 
യഗ്രൊസ് വൊലൂ 
ആഡഡ് 

1182196 1290059 1558791 1556729 1814445 2298731 2279897 2465890 

7 
യഗ്രൊസ് ഫിക്സഡ് 
കൊപ്പിറ്റല് 
യഫൊര്ത്യമഷന് 

214086 294297 802434 662239 947818 1154951 485582 696533 

8 
തനറ്റ് വൊലൂ 
ആഡഡ് 

1024346 1128481 1370155 1315095 1568912 2047964 1987576 2104452 

9 അറ്റൊദൊയും 919956 1009353 1235082 1092333 1377101 1863677 1799319 1861860 

10 ലൊഭും 313490 381847 573135 319992 509639 1043683 884010 824389 

 
        യകരളത്തിതല  സുംഘടി  ഉൽപൊദന യമഖലയിൽ 

പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഫൊക്ടറികളുതട എണ്ണും  2011-12 ൽ 7021  

ആയിരുന്ന ് ഗണയമൊയി വർദ്ധിച്ച് 2018-19 വർഷ 

ത്തിൽ 7695 ആയി.

ത ൊഴിലൊളികളുതട എണ്ണവും യവ ന വയവസ്ഥയും 

     ഉൽപൊദന യമഖലയിൽ ലിുംഗസമ വും വരുത്തുന്ന 

 ിന് ത ൊഴിൽ ഘടന പരിഷ്കരിക്കണും, പു ിയ യവ ന 

വയവസ്ഥകൾ വികസിപ്പിക്കൽ, ത ൊഴിലൊളികളുതട 

യവ ന പ്രവണ കൾ, ത ൊഴിലൊളികളുതട ലിുംഗൊധിഷ്ഠി  

പങ്കൊളിത്തും എന്നിവ വിലയിരുയത്തണ്ട ൊണ്.  ഫൊക്ടറി 

കളിൽ യജ്ൊലിയിൽ ഏർതപ്പട്ടിരിക്കുന്ന ആളുകളുതട എണ്ണും 

ഉല്പ്പൊദന യമഖലയിതല ത ൊഴിൽ അവസ്ഥതയ പ്ര ി 

ഫലിപ്പിക്കുന്നു.   

 

യടബിള് 1: 2011-12 മു ല് 2018-19 വതര സുംസ്ഥൊനതത്ത സുംഘടി  ഉല്പൊദന യമഖലയിതല 
ത ൊഴിലൊളികളുതട എണ്ണും 

 

 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 

ത ൊഴിലൊളികള് 310398 362971 287071 294750 317472 259160 256090 271485 

ത ൊഴിലൊളികള് ഒഴിതകയള്ള 
ജ്ീവനക്കൊർ 

51440 54175 58514 82641 61857 65021 67045 68838 

ശപളും ചകപ്പറ്റൊത്ത 
കുടുുംബൊുംഗങ്ങള്. 

1407 786 1774 1943 1573 2463 1638 2143 

ആതക 363245 357932 347359 379334 380901 326644 324773 342465 
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ഫൊക്ടറികളിൽ ഏർതപ്പട്ടിരിക്കുന്ന ത ൊഴിലൊളികതള യനരിട്ട് യജ്ൊലി തെയ്യുന്നവരുും യകൊൺട്രൊക്ടർമൊർ വഴി  യജ്ൊലി 

തെയ്യുന്നവരുമൊയി   രും ിരിച്ചിരിക്കുന്നു. 
 

2011-12 കൊലയളവിൽ യനരിട്ട് യജ്ൊലി തെയ്യുന്ന ത ൊഴിലൊളികളിൽ 33.8% പുരുഷന്മൊരുും 66.2% സ്ത്രീകളുമൊണ്.  2018-

19 കൊലയളവില് ഇവ യഥൊക്രമും 57% ഉും 43% ഉും ആയിരുന്നു.   
 

യടബിള് 2: യനരിട്ട് യജ്ൊലി തെയ്യുന്ന ത ൊഴിലൊളികളുതട ശ മൊനക്കണക്ക് 
 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 

പുരുഷന് 33.8 37.7 39.5 40.9 50 52.1 54 57 

സ്ത്രീ 66.2 62.3 60.5 59.1 50 47.9 46 43 
 

 
യകരളത്തിതല സുംഘടി  ഉൽപൊദന യമഖലയിതല ജ്ീവനക്കൊരുതട സുംഭൊവന ഉൾതപ്പതടയള്ള യവ നവും ശപളവും 2011-

12 വർഷും 5,62,506/- ലക്ഷും രൂപയിൽ നിന്നുും ഗണയമൊയ വർദ്ധനവിലൂതട 2018-19 വർഷും 10,37,471/- ലക്ഷും രൂപയൊയി. 
 

യടബിള്3: സുംഘടി  ഉൽപൊദന യമഖലയിതല ജ്ീവനക്കൊർക്ക് നൽകുന്ന യവ നും  

സൊപത്തിക വര്ത്ഷും ജ്ീവനക്കൊരുതട സുംഭൊവന ഉൾതപ്പതടയള്ള 
യവ നവും ശപളവും (ലക്ഷം രൂപയിൽ) 

2011-12 562506 

2012-13 627506 

2013-14 661948 

2014-15 781658 

2015-16 867462 

2016-17 819994 

2017-18 915447 

2018-19 1037471 

 
സ്ഥിര മൂലധനവും  നിയക്ഷപ മൂലധനവും 

 2011-12 മു ൽ 2016-17 വതര സ്ഥിരും മൂലധനവും  നിയക്ഷപമൂലധനവും വര്ത്ദ്ധിക്കുകയും 2017-18- ല് യനരിയ 

ഇടിവ് കൊണിക്കുകയും  2018-19- ല് വീണ്ടുും വര്ത്ദ്ധനവ് കൊണിക്കുന്നു. 
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ഉൽപൊദന യമഖലയിതല ഇൻപുട്ടുും ഔട്ട്പുട്ടുും  

 2011-12 മു ൽ 2014-15 വതരയളള കൊലയളവില് 

ഉൽപൊദന യമഖലയിതല  ഇൻപുട്ടിലുും ഔട്ട്പുട്ടിലുും വർദ്ധിച്ചു 

വരുന്ന പ്രവണ  കൊണിക്കുന്നു.  എന്നൊൽ  2015-16 ൽ   

ഇടിവ് പ്രവണ യും  തുടർന്നുളള 3 സൊപത്തിക വർഷങ്ങ 

ളിൽ (2016-17, 2017-18, 2018-19) വർദ്ധനവും കൊണിക്കുന്നു. 

 

അറ്റൊദൊയവും ലൊഭവും  

 2011-12 മു ൽ 2013-14 വതരയളള കൊലയളവിൽ 

അറ്റൊദൊയവും ലൊഭവും വർദ്ധിച്ചുവരുന്നു.  ഇ ് 2014-15 ൽ 

കുറവ് യരഖതപ്പടുത്തുകയും 2015-16 മു ൽ 2016-17 വതരയളള 

കൊലയളവിൽ വീണ്ടുും വർദ്ധിച്ച ൊയി കൊണുന്നു.  2017-18 ൽ 

അറ്റൊദൊയും കുറഞ്ഞുും 2018-19ൽ വർദ്ധനവും കൊണിക്കുന്നു. 

 

യഗ്രൊസ് ഫിക്സഡ് കൊപ്പിറ്റൽ യഫൊര്ത്യമഷൻ 

2011-12 മു ൽ 2013-14 വതര സുംഘടി  ഉൽപൊദന യമഖലയിതല യഗ്രൊസ് ഫിക്സഡ് കൊപ്പിറ്റൽ യഫൊര്ത്യമഷനുും 

ലൊഭവും ഒയരൊ വർഷവും വർദ്ധിച്ചുതകൊണ്ടിരിക്കുന്നു.  എന്നൊൽ 2014-15, 2017-18 വർഷങ്ങളിൽ കുത്തതന കുറയകയും  2018-19 

ൽ വർദ്ധിക്കുകയും തെയ്യുന്നു.   
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സുംഘടി  ഉൽപൊദന യമഖലയിതല അറ്റൊദൊയത്തിതെയും 

ലൊഭത്തിതെയും (ലക്ഷും രൂപയില്) വർഷും  ിരിച്ചുളള വി രണും.

Net Income

Profit
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യഗ്രൊസ് വൊലു ആഡഡ് (GVA) 

ഫൊക്ടറികളിതല ഉല്പൊദനത്തിതെ യഗ്രൊസ് 

വൊലു ആഡഡ്  2014-15, 2017-18 വർഷങ്ങളിൽ മുൻ 

വര്ത്ഷതത്ത അയപക്ഷിച്ച് യനരിയ കുറവ കൊണുന്നു.  

2016-17 ൽ GVA 22,98,731/- ലക്ഷും രൂപയിൽ നിന്നുും 

2017-18- ല് 22,79,897/- ലക്ഷും രൂപയൊയി 

കുറയകയും 2018-19 ൽ 24,65,890/-ലക്ഷും രൂപയൊയി 

വ്ർദ്ധിക്കുകയും രെയ്തു 

 

 

തുടർച്ചയൊയ 2 സൊപത്തിക വർഷങ്ങളിൽ സുംഘടി  
ഉൽപൊദന യമഖലയിതല സവിയശഷ കളുതട 

വളര്ത്ച്ചൊനിരക്ക് 

2017-18, 2018-19 കൊലയളവിതല വളർച്ച വിശക 

ലനും തെയ്യുവൊൻ നിരവധി ഫീച്ചറുകളുതട നിരക്ക് ഉപയയൊ 

ഗിക്കുന്നു. ഡൊറ്റൊ അനുസരിച്ച്  ഫൊക്ടറികളുതട എണ്ണും, 

സ്ഥിരമൂലധനും, നിയക്ഷപ മൂലധനും, തമൊത്തും ഉൽപൊദനും,  

തമൊത്തും ഇൻപുട്ട്, യഗ്രൊസ് വൊലൂ ആഡഡ്, തനറ്റ് വൊലൂ 

ആഡഡ്, യഗ്രൊസ് ഫികസഡ് കൊപിറ്റല് യഫൊര്ത്യമഷന്, 

അറ്റൊദൊയും, ലൊഭും എന്നിവ വർദ്ധിക്കുന്ന പ്രവണ  

കൊണുന്നു.  ലൊഭത്തിതെ വളർച്ചൊനിരക്കില്  (-6.74%) 

തനഗറ്റീവ് വളർച്ച കൊണിക്കുന്നു.  2018-19 ൽ ഉൽപൊദന 

ത്തിതെ യഗ്രൊസ് വൊലൂ ആഡഡ് 8.16% ആണ്.  കണ 

ക്കുകൾ പ്രകൊരും ഫൊക്ടറികളുതട എണ്ണും 1.3%, സ്ഥിര 

മൂലധനും 12.3%, നിയക്ഷപമൂലധനും 13.51%, തമൊത്തും 

ഔട്ട്പ്പുട്ട് 36.81%, തമൊത്തും ഇൻപുട്ട് 41.6%, യഗ്രൊസ് 

വൊലൂ ആഡഡ് 8.16%, യഗ്രൊസ് ഫിക്സഡ് കൊപിറ്റല് 

യഫൊര്ത്യമഷന് 43.44% എന്നിവയൊണ് വളർച്ചൊനിരക്ക്.  

എന്നൊൽ ഉല്പൊദന യമഖലയിതല  അറ്റവരുമൊനും 3.48% 

ആണ്.  

സൊപത്തിക സ്ഥി ിവിവരകണക്ക് വകുപ്പ് 

 യ്യൊറൊക്കുന്ന റിയപ്പൊര്ത്ട്ടിതല പ്രസക്ത ഘടകങ്ങളൊണ് 

ഇ ില് അവയലൊകനും തെയ്തിട്ടുളള ്. നിര്ത്ണ്ണയിച്ചി 

രിക്കുന്ന ഘടക ങ്ങള് ഉല്പൊദന യമഖലതയ യപ്രൊത്സൊഹി 

പ്പിക്കുന്ന ിനുും വയവസൊയങ്ങളുതട  വികസനത്തിനൊയി 

പു ിയ  ന്ത്രങ്ങള് രൂപീകരിക്കുന്ന ിനുും മുഖയ പങ്ക് 

വഹിക്കുന്നു.  
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യകരളത്തിതെസുംഘടി  ഉൽപൊദന യമഖലയിതല
യഗ്രൊസ് വൊലു ആഡഡ് (GVA)(ലക്ഷും  രൂപയില്)
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സവറ്റൽ സ്റ്റോറ്റിസ്റ്റിക്സ് വിഭോഗം 
ഡയറക്ടജററ്റ് 

 
 
ജ്നന നിരക്ക് സൂെകങ്ങളുതട അവയലൊകനും 

നസുംഖയയതടയും അ ിന്തറ ഘടകങ്ങളുതടയും 

പഠനത്തില് സ്ഥി ിവിവര കണക്കുകള്ക്ക് വള 

തരയധികും പ്രൊധൊനയമുണ്ട്.  സര്ത്ക്കൊരിന്തറ വിവിധ ജ്ന 

യക്ഷമ പരിപൊടികള് ആസൂത്രണും തെയ്യുന്ന ിനുും സൊമൂ 

ഹികവും സൊപത്തികവമൊയ വിവിധ പഠനങ്ങള്ക്കുും ജ്ന 

സുംഖയൊപരമൊയ സ്ഥി ിവിവര കണക്കുകള് അ യന്ത്ൊ 

യപക്ഷി മൊണ്. യക്ഷമ പരിപൊടികളുതട പ്രയ യകിച്ചുും 

ആയരൊഗയ രുംഗതത്ത യക്ഷമ പ്രവര്ത്ത്തനങ്ങളുതട പുയരൊഗ 

 ിയും ഫലപ്രൊപ്തിയും മറ്റുും വിലയിരുത്തുന്ന ിന് തെറിയ 

കൊലയളവില് ജ്നസുംഖയയില് വരുന്ന മൊറ്റും അറിയയ  

ണ്ട ് അ യൊവശയമൊയി വരുന്നു. ജ്നസുംഖയതയ നിയന്ത്രി 

ക്കുന്ന രണ്ട് പ്രധൊന ഘടകങ്ങള് ജ്നനവും മരണവ 

മൊണയല്ലൊ. ആയരൊഗയ സൊമൂഹിക സൊപത്തിക രുംഗങ്ങ 

ളില് പദ്ധ ികള് ആസൂത്രണും തെയ്യുന്ന ിനുും  ജ്നസുംഖയൊ 

വളര്ത്ച്ചതയപ്പറ്റി മനസ്സിലൊക്കുന്ന ിനുും ജ്നന മരണ 

നിരക്കുകതള കുറിച്ചുള്ള  കണക്കുകള് അനിവൊരയമൊണ്.  

ജ്നനങ്ങതള സുംബന്ധിക്കുന്ന പ്രധൊന നിരക്കുകളുും 

അനുപൊ ങ്ങളുും 

ജ്നനവമൊയി ബന്ധതപ്പട്ട പ്രധൊന സൂെകങ്ങള്/ 
നിരക്കുകള് ക്രൂഡ് ബര്ത്ത്ത് യററ്റ് (സി.ബി.ആര്ത്) അഥവൊ 
ജ്നന നിരക്ക്, ജ്നറല് തഫര്ത്ട്ടിലിറ്റി യററ്റ് (ജ്ി.എഫ്. ആര്ത്), 
യടൊട്ടല് തഫര്ത്ട്ടിലിറ്റിയററ്റ് (ടി.എഫ്.ആര്ത്), ജ്നന 
സമയതത്ത ആണ് തപണ് അനുപൊ ും (തസക്സ് യറയഷയൊ 
അറ്റ് ബര്ത്ത്ത്) മു ലൊയവയൊണ്. സൊപിള് റജ്ിയസ്ട്രഷന് 
സിസ്റ്റവമൊയി ബന്ധതപ്പട്ട സ്റ്റൊറ്റിസ്റ്റിക്കല് റിയപ്പൊര്ത്ട്ടുകള് 
പ്രകൊരും ഓയരൊ നിരക്കുകതളയും സുംബന്ധിച്ച് ഇന്ത്യ 
യിതലയും യകരളത്തിതലയും 2010 മു ല് 2020  വര്ത്ഷങ്ങ 
ളിതല വിവരങ്ങള് പട്ടികകളൊയി തകൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇവ 
പരിയശൊധിച്ചൊല് യകരളത്തിയലയും ഇന്ത്യയിയലയും ജ്നന 
നിരക്കില് കുറയന്ന പ്രവണ  കൊണൊന് കഴിയും. വിവിധ 
യടബിളുകളിതല റൂറല്-അര്ത്ബന്  ിരിച്ചുള്ള ഡൊറ്റ പരി 
യശൊധിക്കുകയൊതണങ്കില് നൊഷണല് തലവലില്   റൂറല്-

ജ് 

 



Department of Economics and Statistics  

 

38 Volume 1         November 2022 
  

e
c
o

st
a
t 

n
e
w

s 

അര്ത്ബന് വയ ിയൊനും പ്രകടമൊതണങ്കിലുും യകരളത്തില് 
ഇ ് കുറവൊതണന്നു കൊണുവൊന് കഴിയും. 
ക്രൂഡ് ബര്ത്ത്ത് യററ്റ് (സി.ബി.ആര്ത്) 

 ജ്നനങ്ങതള സുംബന്ധിക്കുന്ന നിരക്കുകളില് 
പ്രധൊനമൊയതുും വളതരയധികും പ്രെൊരത്തിലിരിക്കുന്നതു 
മൊയ സൂെകമൊണ്  ക്രൂഡ് ബര്ത്ത്ത് യററ്റ് (സി.ബി.ആര്ത്) 
അഥവൊ ജ്നന നിരക്ക്. സജ്ീവ ജ്നനങ്ങള് (ചലവ് 
ബര്ത്ത്ത്) മൊത്രമൊണ് ഇ ് കണക്കൊക്കുന്ന ിന് ഉപയയൊ 
ഗിക്കുന്ന ്. 1000 ജ്നങ്ങള്ക്ക് ഒരു വര്ത്ഷും എത്ര സജ്ീവ 
ജ്നനങ്ങള് ഉണ്ടൊകുന്നു എന്നൊണ് ഇ ് കൊണിക്കുന്ന ്.  

 ചുവതട യെര്ത്ത്ത പട്ടിക പരിയശൊധിച്ചൊല് നമ്മുതട 
രൊജ്യത്തുും സുംസ്ഥൊനത്തുും ജ്നന നിരക്കില്  കുറവ് 
സുംഭവിക്കന്ന ൊയിട്ട് കൊണൊന് കഴിയും. സൊപിള് റജ്ി 
യസ്ട്രഷന് സിസ്റ്റവമൊയി ബന്ധതപ്പട്ട സ്റ്റൊറ്റിസ്റ്റിക്കല് റിയപ്പൊ 
ര്ത്ട്ടുകള് പ്രകൊരും ഇന്ത്യയിതല ജ്നന നിരക്ക് 2010 ല് 22.1  
ആയിരുന്ന ് 2020 ല് 19.5 ആയി കുറഞ്ഞു. യകരളത്തി 
ലൊതണങ്കില് 2010 ല് 14.8  ആയിരുന്ന ് 2020 ല് 13.2 
ആയിട്ടൊണ് കുറഞ്ഞിട്ടുള്ള ്. ചുവതട യെര്ത്ത്തിട്ടുള്ള പട്ടിക 
യിതല റൂറല്-അര്ത്ബന്  ിരിച്ചുള്ള ഡൊറ്റ പരിയശൊധിക്കു 
കയൊതണങ്കില്  ഗ്രൊമീണ യമഖലയില് ഇന്ത്യയിതല ജ്നന 
നിരക്ക് 2010 ല് 23.7  ആയിരുന്ന ് 2020 ല് 21.1 ആയും  
നഗര യമഖലയില് ഇ ് 18.0 ല് നിന്ന് 16.1 ആയും 
കുറഞ്ഞ ൊയിട്ട് കൊണൊന് കഴിയും. എന്നൊല് 2010 ല് 
യകരളത്തില്  രണ്ട് യമഖലയിലുും  നിരക്ക് (14.8) ഒന്നു 
 തന്നയൊണ്.  എന്നൊല് 2020 ല് ഗ്രൊമീണ യമഖലയില് 13.1 
ആയും  നഗര യമഖലയില് 13.3 ആയും കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. 

Table: 1 CBR (Crude Birth Rate) by Residence, 
India and Kerala 

 

 

 

 

 

 

 

 

 അവലുംബും:- എസ്.ആര്ത്.എസ് സ്റ്റൊറ്റിസ്റ്റിക്കല് 
റിയപ്പൊര്ത്ട്ടുകള് (2010-2020) 

Chart : 1 CBR (Crude Birth Rate) by Residence,India and Kerala 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ജ്നറല് തഫര്ത്ട്ടിലിറ്റി യററ്റ് (ജ്ി.എഫ്.ആര്ത്) 

ജ്നനവമൊയി ബന്ധതപ്പട്ട മതറ്റൊരു നിരക്കൊണ് 

ജ്നറല് തഫര്ത്ട്ടിലിറ്റി യററ്റ്. ഒരു വർഷത്തിൽ പ്ര ുൽപൊദന 

പ്രൊയത്തിലുള്ള (15-49 വയസ്സ്) 1000 സ്ത്രീകൾക്ക് ഉണ്ടൊകുന്ന 

ജ്ീവനുള്ള ജ്നനങ്ങളുതട എണ്ണമൊണ് ഈ നിരക്ക് തകൊണ്ട് 

ഉയേശിക്കുന്ന ്. 2010 ല് ഇന്ത്യയിതല ജ്നറല് തഫര്ത്ട്ടിലിറ്റി 

യററ്റ് 83.9  ഉും യകരളത്തില് 52.8 ഉും ആണ്. 2020 ല്  

ജ്നറല് തഫര്ത്ട്ടിലിറ്റി യററ്റ് ഇന്ത്യയില് 67.0 ഉും യകരളത്തില് 

45.3  ആയും കുറഞ്ഞു. റൂറല്-അര്ത്ബന്  ിരിച്ച് പരിയശൊധി 

ച്ചൊല് 2010 ല് ഇന്ത്യയില് ഗ്രൊമീണ യമഖലയില് 91.9 ഉും 

നഗര യമഖലയില് 64.0 ഉും ആയിരുന്ന ് 2020 ല് ഇ ് 

യഥൊക്രമും 73.7 ഉും 53.7 ഉും ആയി കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എന്നൊല് 

യകരളത്തിതല ജ്നറല് തഫര്ത്ട്ടിലിറ്റി യററ്റ്  2010 ല് ഗ്രൊമീണ 

യമഖലയില് 53.0 ഉും നഗര യമഖലയില് 52.5  ഉും ആയി 

രുന്നു. ഇ ് 2020 ആയയപ്പൊള് ഗ്രൊമീണ യമഖലയില് 45.1 ഉും 

നഗര യമഖലയില് 45.4  ഉും ആയിട്ട് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. 
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Year 
 

India                                     Kerala 

Total Rural Urban Total Rural Urban 

2010 22.1 23.7 18.0 14.8 14.8 14.8 

2011 21.8 23.3 17.6 15.2 15.4 14.4 

2012 21.6 23.1 17.4 14.9 15.1 14.2 

2013 21.4 22.9 17.3 14.7 15.0 14.0 

2014 21.0 22.7 17.4 14.8 14.9 14.8 

2015 20.8 22.4 17.3 14.8 14.8 14.8 

2016 20.4 22.1 17.0 14.3 14.3 14.4 

2017 20.2 21.8 16.8 14.2 14.1 14.2 

2018 20.0 21.6 16.7 13.9 13.8 14.0 

2019 19.7 21.4 16.4 13.5 13.4 13.7 

2020 19.5 21.1 16.1 13.2 13.1 13.3 
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Table 2:- GFR (General Fertility Rate) by  
residence, India and Kerala 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

അവലുംബും:- എസ്.ആര്ത്.എസ് സ്റ്റൊറ്റിസ്റ്റിക്കല് 
റിയപ്പൊര്ത്ട്ടുകള്(2010-2020) 

Chart 2:- GFR (General Fertility Rate) by 
 residence, India and Kerala 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

യടൊട്ടല് തഫര്ത്ട്ടിലിറ്റി യററ്റ് (ടി.എഫ്.ആര്ത്) 

 ജ്നസുംഖയൊ വര്ത്ദ്ധനവമൊയി ബന്ധതപ്പട്ട് വളതര 
പ്രധൊനതപ്പട്ട സൂെകമൊണ് യടൊട്ടല് തഫര്ത്ട്ടിലിറ്റി യററ്റ് 
(ടി.എഫ്.ആര്ത്). സുംസ്ഥൊനത്ത് യടൊട്ടല് തഫര്ത്ട്ടിലിറ്റി യററ്റുും 
കുറയന്ന ൊയി കൊണുവൊന് സൊധിക്കുും.  യകരളത്തില് 
യടൊട്ടൽ തഫർട്ടിലിറ്റി യററ്റ് 2010 ല് 1.8 ആയിരുന്ന ് 2020 
ല് 1.5 ആയി കുറഞ്ഞു. ഇന്ത്യയില് ഇ ് 2.5 ല് നിന്ന് 2.0 
ആയിട്ട് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ചുവതട യെര്ത്ത്തിട്ടുള്ള പട്ടിക 

പരിയശൊധിച്ചൊല് െില വര്ത്ഷങ്ങളിതലൊഴിതക യകരളത്തില് 
യടൊട്ടല് തഫര്ത്ട്ടിലിറ്റി യററ്റില് ഗ്രൊമീണ നഗര വയ യൊസമി 
ല്ലൊതയന്ന് കൊണുവൊന് കഴിയും.  എന്നൊല് ഇന്ത്യയില് 2010 
ല് യടൊട്ടല് തഫര്ത്ട്ടിലിറ്റി യററ്റ് ഗ്രൊമീണ യമഖലയില് 2.8 ഉും 
നഗര യമഖലയില് 1.9 ഉും ആയിരുന്ന ് 2020 ല് ഇ ് 
യഥൊക്രമും 2.2 ഉും 1.6 ഉും ആണ്. 

Table 3:- TFR (Total Fertility Rate) by residence, India and 
Kerala 

 

 

 

 

 

 

 

 

അവലുംബും:-എസ്.ആര്ത്.എസ് സ്റ്റൊറ്റിസ്റ്റിക്കല് റിയപ്പൊര്ത്ട്ടു 
കള് (2010-2020) 

Chart 3:- TFR (Total Fertility Rate) by residence, India and 
Kerala 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Year 
 

India Kerala 

Total Rural Urban Total Rural Urban 

2010 83.9 91.9 64.0 52.8 53.0 52.5 

2011 81.2 88.9 62.0 54.2 55.2 51.3 

2012 80.3 87.6 61.5 53.4 54.3 50.9 

2013 78.5 85.5 60.5 53.3 54.3 50.3 

2014 77.6 85.4 61.7 53.5 54.4 52.7 

2015 76.2 83.8 60.8 53.0 53.5 52.5 

2016 74.4 81.8 59.5 51.1 51.5 50.7 

2017 72.4 79.6 58.0 49.8 50.2 49.5 

2018 70.4 77.4 56.7 48.6 48.7 48.4 

2019 68.7 75.6 55.2 46.7 46.6 46.8 

2020 67.0 73.7 53.7 45.3 45.1 45.4 
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India

Kerala

Year 
India Kerala 

Total Rural Urban Total Rural Urban 

2010 2.5 2.8 1.9 1.8 1.8 1.8 

2011 2.4 2.7 1.9 1.8 1.9 1.8 

2012 2.4 2.6 1.8 1.8 1.9 1.8 

2013 2.3 2.5 1.8 1.8 1.9 1.8 

2014 2.3 2.5 1.8 1.9 1.9 1.8 

       

2015 2.3 2.5 1.8 1.8 1.8 1.8 

2016 2.3 2.5 1.8 1.8 1.8 1.8 

2017 2.2 2.4 1.7 1.7 1.7 1.7 

2018 2.2 2.4 1.7 1.7 1.7 1.7 

2019 2.1 2.3 1.7 1.6 1.6 1.6 

2020 2.0 2.2 1.6 1.5 1.5 1.5 
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ജ്നന സമയതത്ത ആണ് തപണ് അനുപൊ ും 
 ( തസക്സ് യറയഷയൊ അറ്റ് ബര്ത്ത്ത്) 
 2011- തല തസൻസസ് പ്രകൊരും യകരളത്തിതല സ്ത്രീ 
പുരുഷ അനുപൊ ും 1084 ആണ്. 0-6 വയസ്സ് വതരയള്ള  
കുട്ടികളില് ഈ അനുപൊ ും 964 ആണ്. ഇന്ത്യയിയലയും 
യകരളത്തിയലയും 2010 മു ല് 2020 വതരയള്ള ജ്നന 
സമയത്തുള്ള അനുപൊ ും (തസക്സ് യറയഷയൊ അറ്റ് ബര്ത്ത്ത്) 
ചുവതട യെര്ത്ത്തിരിക്കുന്നു. പ്രസ്തു  പട്ടിക പ്രകൊരും 
യകരളത്തില് 2010 ല്  തസക്സ് യറയഷയൊ അറ്റ് ബര്ത്ത്ത് 966 
ആയിരുന്നു. എന്നൊല് 2020 ല് 974 ആണ്. ഇന്ത്യയില് 
ഇ ് യഥൊക്രമും 905 ഉും 907 ഉും ആണ്. യകരളത്തില് 2010 
ല് ഗ്രൊമീണ യമഖലയിതല  തസക്സ് യറയഷയൊ അറ്റ് ബര്ത്ത്ത് 
963 ഉും  നഗര യമഖലയിയല ് 974 ഉും ആയിരുന്ന ് 2020 
ല് ഇ ് യഥൊക്രമും 973 ഉും  975 ഉും ആയിട്ടുണ്ട്. ഇന്ത്യയില് 
2010 ല് ഗ്രൊമീണ യമഖലയില് 907 ഉും നഗര യമഖലയില് 
898 ഉും ആയിരുന്ന ് 2020 ല് ഇ ് യഥൊക്രമും 907 ഉും 910 
ഉും ആണ്.  

Table 4:- Sex Ratio (female per 1000 male) at birth by 
Residence, India and Kerala 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Year 
India Kerala 

Total Rural Urban Total Rural Urban 

2010 
(2008-10) 

905 907 898 966 963 974 

2011 
(2009-11) 

906 907 900 965 961 977 

2012 
(2010-12) 

908 909 904 966 963 979 

2013 
(2011-13) 

909 910 906 966 961 983 

2014 
(2012-14) 

906 907 905 974 970 985 

2015 
(2013-15) 

900 903 890 967 978 950 

2016 
(2014-16) 

898 902 888 959 972 946 

2017 
(2015-17) 

896 898 890 948 965 931 

2018 
(2016-18) 

899 900 897 957 967 947 

2019 
(2017-19) 

904 904 906 968 980 955 

2020 
(2018-20) 

907 907 910 974 973 975 

 

 

India

840
860
880
900
920
940
960
980

20
10

 (
20

08
-1

0)

20
11

 (
20

09
-1
1)

20
12

 (
20

10
-1

2)

20
13

 (
20

11
-1

3)

20
14

 (
20

12
-1

4)

20
15

 (
20

13
-1

5)

20
16

 (
20

14
-1
6)

20
17

 (
20

15
-1
7)

20
18

 (
20

16
-1

8)

20
19

 (
20

17
-1
9)

20
20

 (
20

18
-2

0)

India

Kerala

അവലുംബും:-എസ്.ആര്ത്.എസ് സ്റ്റൊറ്റിസ്റ്റിക്കല് റിയപ്പൊര്ത്ട്ടു 
കള് (2010-2020) 
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എ. ഉമ്മർ ഫോറൂക്്ക 
ര ൈൂക്്ക സ്റ്റ റ്റിസ്റ്റിക്കൽ ഓഫീസർ  

ജദവികുളാം 
 

രിദ്ര്യരഹി  ഇന്ത്യ എന്ന കൊഴ്ചപ്പൊട് സൊക്ഷൊ 
ല്കരിക്കൊൻ യകന്ദ്ര സർക്കൊർ  യ്യൊറൊക്കിയ 

പദ്ധ ിയൊണ് മിഷൻ അയന്ത്യൊദയ.  ൊതഴ പറയന്ന 
വിശൊലമൊയ ലക്ഷയങ്ങയളൊതട   യകന്ദ്ര ബജ്റ്റില് ഉള്തപ്പ 
ടുത്തിയൊണ് മിഷൻ അയന്ത്യൊദയ പദ്ധ ിയ്ക്കു തുടക്കമിട്ട ്.      

➢ വിവിധ സർക്കൊർ പദ്ധ ികതള ആസൂത്രണത്തിതെ 
അടിസ്ഥൊന യൂണിറ്റൊയ ഗ്രൊമപഞ്ചൊയത്തുകളുമൊയി 
സുംയയൊജ്ിപ്പിച്ച് വിഭവങ്ങളുതട ഫലപ്രദമൊയ വിനി 
യയൊഗും ഉറപ്പൊക്കുക.  

➢ ഓയരൊ ദൊരിദ്ര് കുടുുംബങ്ങൾക്കുും സുസ്ഥിരമൊയ ഉപ 
ജ്ീവനത്തിനൊയി യകന്ദ്രീകൃ  ചമയക്രൊ പ്ലൊൻ ഉപ 
യയൊഗിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുക.  

➢ പുയരൊഗ ി നിരീക്ഷിക്കുന്ന ിന് ഗ്രൊമപഞ്ചൊയത്ത്  ല 
ത്തിൽ അളക്കൊവന്ന ഫലങ്ങതളക്കുറിച്ച് വൊർഷിക 
സർയവ നടത്തുക.  

➢ ഗ്രൊമീണ യമഖലയിലുടനീളമുള്ള വികസന പ്രക്രിയ യിൽ 
ഗ്രൊമപഞ്ചൊയത്ത് വികസന പദ്ധ ിയിലൂതട (ജ്ിപി 
ഡിപി) പങ്കൊളിത്ത ആസൂത്രണ പ്രക്രിയതയ പരിയപൊഷി 
പ്പിക്കുക. ആയ ് യസവന വി രണും തമച്ചതപ്പടു 
ത്തുകയും പൗര വും വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ജ്നങ്ങളുതടയും 

ദൊ 



Department of Economics and Statistics  

 

42 Volume 1         November 2022 
  

e
c
o

st
a
t 

n
e
w

s 

സ്ഥൊപനങ്ങളുതടയും ഗ്രൂപ്പുകളുതടയും ഒത്തു യെര്ത്ന്ന 
പ്രവര്ത്ത്തനത്തിന്  യവഗ  വര്ത്ദ്ധിപ്പിക്കുകയും പ്രൊയദ 
ശിക  ലത്തിൽ ഭരണും കൂടു ൽ തമച്ചതപ്പടുത്തുകയും 
തെയ്യുും.  

➢ ഗ്രൊമീണ ഉപജ്ീവനമൊർഗങ്ങളുതട ഉപയഭൊഗും  വരി 
 തപ്പടുത്തുന്ന ിന് തപ്രൊഫഷണലുകൾ, സ്ഥൊപന 
ങ്ങൾ, സുംരുംഭങ്ങൾ എന്നിവയതട പങ്കൊളിത്തും 
യപ്രൊത്സൊഹിപ്പിക്കുക. 
മിഷൻ അയന്ത്യൊദയയതട ഒരു പ്രധൊന ഭൊഗ 

മൊണ് രൊജ്യത്തുടനീളമുള്ള ഗ്രൊമപഞ്ചൊയത്തുകളിതല വൊർ 
ഷിക സർയവ പഞ്ചൊയത്ത് രൊജ്് മന്ത്രൊലയത്തിതെ പീപ്പി 
ൾസ് പ്ലൊൻ കയൊപയ് നുമൊയി (പി.പി.സി) സഹകരിച്ചൊണ് 
ഇ ് നടപ്പിലൊക്കുന്ന ്. പങ്കൊളിത്ത ആസൂത്രണ പ്രക്രിയ 
യിലൂതടയള്ള ഗ്രൊമപഞ്ചൊയത്ത് വികസന പദ്ധ ിക്ക് 
(ജ്ി.പി.ഡി.പി) പിന്തുണ നൽകുക എന്ന ൊണ് ഇ ിതെ 
ഉയേശയും. 

ഗ്രൊമപഞ്ചൊയത്ത്  ലത്തിൽ ചകമൊറ്റും തെയ്യ 
തപ്പട്ട 29 വിഷയങ്ങതളക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ സർയവയി 
ലൂതട യശഖരിക്കുകയും ഗ്രൊമപഞ്ചൊയത്ത്  ിരിച്ചുള്ള 
റൊങ്കിുംഗ്, വികസനവിടവ് എന്നിവ സുംബന്ധിച്ച് റിയപ്പൊ 
ർട്ടുകള്  യ്യൊറൊക്കുകയും തെയ്തിട്ടുണ്ട്. കൂടൊത  ഓയരൊ ഗ്രൊമ 
പഞ്ചൊയത്തിനുും യശഖരിച്ച വിവരങ്ങളുതട അടിസ്ഥൊന 
ത്തില് മൊര്ത്ക്ക് നല്കി പ്രസിദ്ധീകരിക്കുകയും തെയ്തിട്ടുണ്ട്. 
29 വിഷയങ്ങളിലൊയി ലഭിക്കൊവന്ന പരമൊവധി മൊര്ത്ക്ക് 100 
ആണ്. (പട്ടിക-1)  

പട്ടിക -1 
Sl 
No.  

Sector Max Marks 

1 Agriculture 7 
2 Land Improvement & Minor Irrigation 9 
3 Animal Husbandry 6 
4 Fisheries 2 
5 Rural Housing 4 
6 Drinking water 3 
7 Roads 8 
8 Rural Electrification 3 
9 Non-Conventional Energy 1 
10 Maintenance of Community Assets 1 
11 Fuel & Fodder 1 
12 Libraries 1 
13 Cultural Activities 1 
14 Financial & Communication Infrastructure 9 
15 Public Distribution System 2 
16 Education 6 
17 Vocational Education 2 
18 Markets & Fairs 3 
19 Health & Sanitation 11 
20 Women & Child Development 7 
21 Social Welfare 0 
22 Family Welfare 1 
23 Welfare of the Weaker Sections 0 
24 Poverty Alleviation Programme 6 
25 Khadi, Village & Cottage Industries 3 
26 Social Forestry 1 
27 Minor Forest Produce 0 
28 Small Scale Industries 1 
29 Adult & Non-Formal Education 1 
Total Score 100 

 
 

യകരളത്തില് പ്രസ്തു  സര്ത്തവ്വ പ്രവര്ത്ത്തനങ്ങൾ 
നടത്തിയ ് സ്ഥി ിവിവരക്കണക്ക് വകുപ്പൊണ്. ഗ്രൊമ 
പഞ്ചൊയത്തുകളുതട െൊര്ത്ുള്ള സ്റ്റൊറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ഇന്തവ 
സ്റ്റിയഗറ്റര്ത്മൊർ തമൊചബൽ ആപ്പ് വഴി വിവരയശഖരണും 
നടത്തുകയും യലൊക്ക്  പഞ്ചൊയത്തുകളിതല എക്സ്റ്സ്റ്റന്ഷൻ 
ഓഫീസർ (പ്ലൊനിുംഗ് & യമൊണിറ്ററിുംഗ്) യമല്യനൊട്ടും വഹി 
ക്കുകയും തെയ്തു.          

യകരളത്തിതല വിയകന്ദ്രീകൃ ൊസൂത്രണപ്രക്രിയ 
യില് ഓയരൊ  യേശസവയുംഭരണ സ്ഥൊപനങ്ങളുും 
വൊര്ത്ഷിക പദ്ധ ി  രൂപീകരണത്തിതെ ആദയ പടിയൊയി 
ഓയരൊ വിഷയയമഖലയിലുും ഉള്ള പ്രവര്ത്ത്തക സമി ികള് 
(Working Group) അവസ്ഥൊയരഖ (Status Report) 
 യൊറൊയക്കണ്ടതുണ്ട്. ഓയരൊ വിഷയയമഖലയിയലയും വിപു 
ലമൊയ സ്ഥി ിവിവരകണക്കുകളുും ആയ ിതെ അടിസ്ഥൊ 
നത്തിൽ കതണ്ടത്തിയ പരിഹരിക്കതപ്പയടണ്ട വിഷയങ്ങളുും 
ആയ ിനൊവശയമൊയ ദീര്ത്ഘകൊല/ഹൃസവകൊല ലക്ഷയങ്ങളുും 
പദ്ധ ി നിര്ത്യേശങ്ങളുും ആയ ിൽ ഉള്തപ്പടുയത്തണ്ടതുണ്ട്. 
പ്രസ്തു  റിയപ്പൊര്ത്ട്ട്  യ്യൊറൊക്കുന്ന ിനുും ആവശയമൊയ പദ്ധ 
 ികള് കതണ്ടത്തുന്ന ിനുും മിഷൻ അയന്ത്യൊദയ സര്ത്യവ 
യിലൂതട കതണ്ടത്തിയ വികസനവിടവ് സുംബന്ധിച്ച 
റിയപ്പൊര്ത്ട്ട് (GAP REPORT) ഉപയയൊഗതപ്പടുയത്തണ്ട ൊണ്.         

യകരളത്തിതല വിയകന്ദ്രീകൃ  ആസൂത്രണവമൊയി 
ബന്ധതപ്പട്ട പദ്ധ ി രൂപീകരണ മൊര്ത്ഗയരഖയിൽ മിഷൻ 
അയന്ത്യൊദയ സര്ത്യവയിലൂതട കതണ്ടത്തിയ വികസന 
വിടവകൾ നികത്തുന്ന ിനുള്ള പദ്ധ ികള്ക്ക്  പ്രയ യക 
പ്രൊധൊനയും നല്കുന്ന ിന് ആവശയതപ്പടുകയും  യേശ 
സവയുംഭരണ സ്ഥൊപനങ്ങളുതട ഓണ്ചലൻ പദ്ധ ി രൂപീ 

കരണ സുംവിധൊനമൊയ ‘സുയലഖ’യിൽ ആയ ് ഉള്തപ്പടു 
ത്തുകയും തെയ്തിട്ടുണ്ട്. 

യകരളത്തില് ജ്നകീയൊസൂത്രണും ആരുംഭിച്ച് 25 
വര്ത്ഷും പിന്നിടുയപൊൾ വിയകന്ദ്രീകൃ ൊസൂത്രണും വഴി യനടിയ 
അടിസ്ഥൊന സൗകരയ വികസനങ്ങൾ രൊജ്യതത്ത മറ്റു 
സുംസ്ഥൊനങ്ങളുമൊയി  ൊര മയും തെയ്യുന്ന ിനുള്ള ശ്രമ 
മൊണ് ഈ റിയപ്പൊര്ത്ട്ടിലൂതട (പട്ടിക-2) നടത്തിയിരിക്കുന്ന ്. 
കൂടൊത  യകരളത്തിതല ജ്ില്ലകളുതട മൊര്ത്ക്കുകളുതട  ൊര 
 മയും കൂടി ഉള്തപ്പടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. (പട്ടിക-3)   

➢ രൊജ്യത്തൊതക സര്ത്യവയിൽ ഉള്തപ്പട്ട 2,67,466 ഗ്രൊമ 
പഞ്ചൊയത്തുകളില് 70 മൊര്ത്ക്കിനു മുകളില് യനടിയ ് 
3130 ഗ്രൊമ പഞ്ചൊയത്തുകള് ആണ്. ആയ ് 1% 
ആണ്. എന്നൊല് യകരളത്തിതല 941 ഗ്രൊമ പഞ്ചൊയത്തു 
കളിൽ 335 ഗ്രൊമ പഞ്ചൊയത്തുകൾ 70നു മുകളില് 
മൊര്ത്ക്ക് വൊങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ആയ ് 36 ശ മൊനും ആണ്. 
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➢ രൊജ്യത്ത് 60 മൊര്ത്ക്കിനു മുകളിൽ 5% ഗ്രൊമ പഞ്ചൊയ 
ത്തുകള് യനടിയയപ്പൊള് യകരളത്തില് ആയ ് 84 ശ  
മൊനും ആണ്. 

➢ രൊജ്യത്ത് 50 മൊര്ത്ക്കിനു മുകളിൽ 15% ഗ്രൊമപഞ്ചൊ 
യത്തുകള് യനടിയയപ്പൊള് യകരളത്തിൽ ആയ ് 98 
ശ മൊനും ആണ്. 

➢ രൊജ്യത്ത് 40 മൊര്ത്ക്കിനു  ൊതഴ  62% ഗ്രൊമപഞ്ചൊയ 
ത്തുകള് ഉള്ളയപ്പൊള് യകരളത്തിതല ഏക ഗിരിവര്ത്ഗ 
ഗ്രൊമപഞ്ചൊയത്ത് ആയ ഇടുക്കി ജ്ില്ലയിതല യദവികുളും 

 ൊലൂക്കിതല ഇടമലക്കുടി ഗ്രൊമപഞ്ചൊയത്ത് മൊത്രമൊണ് 
40 മൊര്ത്ക്കിനു  ൊതഴയള്ള ്.      

➢ യകരളത്തിതല ആതകയള്ള 941 ഗ്രൊമപഞ്ചൊയത്തു 
കളുതട മൊര്ത്ക്കിതെ ശരൊശരി 67.5 ആണ്. 

➢ യകരളത്തിതല എല്ലൊ ജ്ില്ലകളുതടയും മൊര്ത്ക്കുകളുതട 
ശരൊശരി 60 നു മുകളില് ആണ്. 

➢ യകരളത്തില് 80 മൊര്ത്ക്കില് കൂടു ല് യനടിയ 6 
ഗ്രൊമപഞ്ചൊയത്തുകള് ഉണ്ട്.   

 

പട്ടിക - 2 

Mission Antyodaya 2020 

State Name 
Total No. of 

GPs 
Covered 

>70 Marks >60 Marks >50 Marks >40 Marks <40 Marks 

No. % No. % No. % No. % No. % 

All India 267466 3130 1 14283 5 41041 15 101036 38 166430 62 

JAMMU AND KASHMIR 4187 1 0 27 1 254 6 1368 33 2819 67 

HIMACHAL PRADESH 3255 2 0 34 1 242 7 948 29 2307 71 

PUNJAB 13282 155 1 495 4 1575 12 5153 39 8129 61 

UTTARAKHAND 7791 7 0 55 1 303 4 1461 19 6330 81 

HARYANA 6237 46 1 323 5 1548 25 4233 68 2004 32 

RAJASTHAN 11341 76 1 328 3 879 8 2841 25 8500 75 

UTTAR PRADESH 58701 100 0 480 1 2620 4 13439 23 45262 77 

BIHAR 8387 22 0 120 1 624 7 2649 32 5738 68 

SIKKIM 186 0 0 0 0 21 11 94 51 92 49 

ARUNACHAL PRADESH 1994 0 0 2 0 14 1 73 4 1921 96 

NAGALAND 1257 0 0 2 0 28 2 112 9 1145 91 

MANIPUR 3087 0 0 4 0 26 1 144 5 2943 95 

MIZORAM 834 0 0 33 4 194 23 439 53 395 47 

TRIPURA 1181 5 0 60 5 337 29 820 69 361 31 

MEGHALAYA 5993 1 0 7 0 53 1 377 6 5616 94 

ASSAM 2691 0 0 6 0 35 1 260 10 2431 90 

WEST BENGAL 3231 9 0 70 2 436 13 1536 48 1695 52 

JHARKHAND 4359 7 0 32 1 141 3 505 12 3854 88 

ODISHA 6798 24 0 65 1 254 4 1172 17 5626 83 

CHHATTISGARH 11664 38 0 281 2 1324 11 4215 36 7449 64 

MADHYA PRADESH 22782 34 0 227 1 1096 5 4304 19 18478 81 

GUJARAT 14203 1712 12 6877 48 12163 86 13674 96 529 4 

MAHARASHTRA 27890 136 0 858 3 3363 12 9955 36 17935 64 

ANDHRA PRADESH 13369 89 1 851 6 3800 28 9375 70 3994 30 

KARNATAKA 6008 41 1 228 4 794 13 2404 40 3604 60 

GOA 191 2 1 8 4 72 38 154 81 37 19 

KERALA 941 335 36 792 84 921 98 940 100 1 0 

TAMIL NADU 12557 153 1 1197 10 4764 38 10239 82 2318 18 

ANDAMAN AND 
NICOBAR ISLANDS 

70 0 0 5 7 17 24 51 73 19 27 

TELANGANA 12768 135 1 811 6 3120 24 8022 63 4746 37 

LADAKH 193 0 0 0 0 5 3 47 24 146 76 

THE DADRA AND 
NAGAR HAVELI AND 
DAMAN AND DIU 

38 0 0 5 13 18 47 32 84 6 16 
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പട്ടിക -3 

Mission Antyodaya2020  
 

State Name Total No. of 
GPs 

Covered 

>80 Marks >60 Marks >50 Marks >40 Marks <40 Marks Avg. 
Marks No. % No. % No. % No. % No. % 

State Total 941 6 0.6 792 84 921 98 940 100 1 0 67.5 

ALAPPUZHA 72 0 0.0 58 81 70 97 72 100 0 0 66.6 

ERNAKULAM 82 0 0.0 75 91 82 100 82 100 0 0 69.8 

IDUKKI 52 0 0.0 30 58 49 94 51 98 1 2 62.8 

KANNUR 71 0 0.0 70 99 71 100 71 100 0 0 71.7 

KASARAGOD 38 0 0.0 24 63 36 95 38 100 0 0 62.1 

KOLLAM 68 0 0.0 60 88 67 99 68 100 0 0 69.2 

KOTTAYAM 71 0 0.0 44 62 64 90 71 100 0 0 61.5 

KOZHIKODE 70 0 0.0 57 81 70 100 70 100 0 0 65.8 

MALAPPURAM 94 1 1.1 88 94 94 100 94 100 0 0 68.2 

PALAKKAD 88 1 1.1 77 88 86 98 88 100 0 0 67.4 

PATHANAMTHITTA 53 1 1.9 52 98 53 100 53 100 0 0 73.0 

THIRUVANANTHAPURAM  73 3 4.1 72 99 73 100 73 100 0 0 73.0 

THRISSUR 86 0 0.0 67 78 83 97 86 100 0 0 65.3 

WAYANAD 23 0 0.0 18 78 23 100 23 100 0 0 64.3 

 

 
 

 

 

 

 

 

INDIA

less than 10

10 to 20

20 to 30

30 to 40

40 to 50

50 to 60

60 to 70

70 to 80

80 to 90

 

KERALA

less than 10

10 to 20

20 to 30

30 to 40

40 to 50

50 to 60

60 to 70

70 to 80

80 to 90

 

54.0

56.0

58.0

60.0

62.0

64.0

66.0

68.0

70.0

72.0

74.0

Average Marks - District wise
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അ ീഷ് കുമോർ ബി. 
ഡഡപയൂട്ടി ഡയറക്ടർ 

സ മ്പ്ത്തിക സ്ഥിരിവിവരക്കണക്്ക വകുപ്പ് 
രിരുവനന്തപുരാം ജില്ല 

 
 
 

യദശീയ കുടുുംബൊയരൊഗയ സർയവ 
 
       ഇന്ത്യൊ ഗവൺതമെിതെ ആയരൊഗയ-കുടുുംബ 
യക്ഷമമന്ത്രൊലയും രൊജ്യവയൊപകമൊയി നടത്തിവരുന്ന 
സർയവയൊണ് നൊഷണൽ ഫൊമിലി തഹൽത്ത് 
സർയവ (NFHS). ഈ സർയവ നടത്തിപ്പിതെ യനൊഡൽ 
ഏജ്ൻസി ഇൻറർനൊഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റൂട്ട് യഫൊർ 
യപൊപ്പുയലഷൻ സയൻസ് (IIPS) ആണ്. ജ്നസുംഖയ, 
ആയരൊഗയും, കുടുുംബൊസൂത്രണും, യപൊഷകൊ ഹൊരും 
എന്നിവയമൊയി ബന്ധതപ്പട്ട പ്രധൊന സൂെകങ്ങളൊയ 
പ്ര ുല്പൊദനനിരക്ക്, മരണനിരക്ക്, മൊതൃ-ശിശു, 
ആയരൊഗയും, സ്ത്രീകളുതടയും കുട്ടികളുതടയും യപൊഷകൊ 
ഹൊരും, ഗൊർഹികപീഡനും തുടങ്ങിയ വിഷയ ങ്ങൾ 
ഈ സർയവയിൽ പഠന വിയധയമൊക്കുന്നു. 

         ആയരൊഗയ കുടുുംബയക്ഷമമന്ത്രൊലയത്തിനുും മറ്റ് 
ഏജ്ൻസികൾക്കുും നയരൂപീകരണത്തിനുും ആസൂത്ര 
ണത്തിനുും ആവശയമൊയ ആയരൊഗയും, കുടുുംബയക്ഷമും 
എന്നീ വിഷയങ്ങതള സുംബന്ധിച്ച് അവശയ വിവര 

ങ്ങൾ നൽകുക, അയ ൊതടൊപ്പും ആയരൊഗയ കുടുുംബ 
യക്ഷമ കൊരയങ്ങളിൽ ഉയർന്നു വരുന്ന പ്രധൊനതപ്പട്ട 
മൊറ്റങ്ങൾ അറിയക എന്നിവയൊണ് ഈ സർയവയതട 
പ്രധൊനലക്ഷയങ്ങൾ.  

     1992-93 ലൊണ് ആദയ യദശീയ കുടുുംബൊ യരൊഗയ 
സർയവ (NFHS-1) നടത്തിയ ്. സ്ത്രീകൾക്കുും 
കുട്ടികൾക്കുും ഊന്നൽ നൽകി ജ്നസുംഖയ, ആയരൊഗയും, 
യപൊഷക ആഹൊരും എന്നിവതയക്കുറിച്ചുള്ള വിപുലമൊയ 
വിവരങ്ങൾ ഈ സർയവ യശഖരിച്ചു. തുടർന്ന് 1998-99 
(NFHS-2), 2005-06 (NFHS-3), 2015-16 (NFHS-4) ലുും ടി 
സർയവ രൊജ്യത്ത് നടത്തുകയണ്ടൊയി. ഈ യശ്രണി 

യിലുള്ള അഞ്ചൊമതത്ത സർയവ റിയപ്പൊർട്ട് NFHS-5 

2019-20 ആണ് യകന്ദ്ര ആയരൊഗയമന്ത്രൊലയും 
ഇയപ്പൊൾ പുറത്തുവിട്ടിരിക്കുന്ന ്.  
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      രണ്ട് ഘട്ടങ്ങളിലൊയൊണ് യദശീയകുടുുംബൊയരൊഗയ 

സർയവ നടത്തിയ ്. 2019 മു ൽ 2020 വതരയള്ള 

ഒന്നൊും ഘട്ടത്തിൽ 17 സുംസ്ഥൊനങ്ങതളയും 5 
യകന്ദ്രഭരണ പ്രയദശങ്ങയളയും ഉൾതപ്പടുത്തി. 11 
സുംസ്ഥൊനങ്ങയളയും 3 യകന്ദ്രഭരണ പ്രയദശങ്ങയളയും 
ഉൾതപ്പടുത്തിയ രണ്ടൊുംഘട്ടും 2020 ജ്നുവരി മു ൽ 
2021ഏപ്രിൽ വതര ആയിരുന്നു.  

NFHS 4 ൽ പരൊമർശിച്ചിരുന്ന ജ്നസുംഖയ, 
ആയരൊഗയും, കുടുുംബയക്ഷമും, ജ്നസുംഖയയതട 
സവിയശഷ കതളക്കുറിച്ചുും പ്ര ുല്പൊദനനിരക്ക്, കുടുും 
ബൊസൂത്രണും, ശിശുമരണനിരക്ക്, അമ്മയതടയും 
കുട്ടികളുതടയും ആയരൊഗയും, യപൊഷകൊഹൊരവും അനീമി 
യയും യരൊഗൊവസ്ഥയും ആയരൊഗയ പരിപൊലനവും, 
സ്ത്രീശൊക്തീകരണും എന്നിവ കൂടൊത ,  മരണ രജ്ിയസ്ട്ര 
ഷൻ, പ്രീ-സ്കൂൾ വിദയൊഭയൊസും, കുട്ടികളുതട പ്ര ിയരൊധ 
കുത്തിവയ്പ് സുംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ, കുട്ടികൾക്ക് 
ലഭയമൊകുന്ന യപൊഷക ഘടകങ്ങൾ, ആർത്തവ 
ശുെി വും, മദയത്തിതെയും പുകയിലയതടയും ഉപയയൊ 
ഗും,  സൊുംക്രമിയക ര യരൊഗങ്ങൾ,  പ്രയമഹും തുടങ്ങിയ 

അധിക വിവരങ്ങൾ ഉൾതപ്പടുത്തിയൊണ് NFHS-5 

സർയവ പൂർത്തീ കരിച്ച ്. ഐകയരൊഷ്ട്രസഭ ഉടപടിയ 

നുസരിച്ച് യനടിതയടുയക്കണ്ട 17 സുസ്ഥിര വികസന 
ലക്ഷയങ്ങളുതട ഉൽപന്നങ്ങയളയും അനന്ത്ര ഫല 
ങ്ങയളയും നിരീക്ഷണും നടത്തുന്ന ിനുും വിലയിരുത്തു 
ന്ന ിനുും യദശീയ കുടുുംബൊയരൊഗയ സർയവ ഫലങ്ങൾ 
വഴി കഴിയന്ന ൊണ്.   

യകരളും ആയരൊഗയ വിദയൊഭയൊസ രുംഗത്തു 
ചകവരിച്ച യനട്ടങ്ങൾ ടി റിയപ്പൊർട്ടിൽ പ്ര ിഫലി 
ക്കുന്ന ് കൊണൊവന്ന ൊണ്. സ്ത്രീ ശൊക്തീകരണവും 
തജ്ണ്ടർ ബജ്റ്റിങ്ങുും നടപ്പൊക്കുന്ന നമ്മുതട സുംസ്ഥൊന 
ത്തിന് അഭിമൊനിക്കൊവന്ന യനട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടൊയിട്ടുണ്ട 
ങ്കിലുും മൊറുന്ന ജ്ീവി  ചശലിയമൊയി ബന്ധതപ്പട്ടുള്ള 
ആയരൊഗയ, സൊമൂഹിക മൊറ്റങ്ങളിൽ നൊും കുയറകൂടി 
ശ്രദ്ധ യകന്ദ്രീകരിയക്കണ്ട ൊതണന്ന് കണക്കുകൾ 
സൂെിപ്പിക്കുന്നു. 

2015–16 തല കുടുുംബൊയരൊഗയ സർയവ 
അടിസ്ഥൊനമൊക്കിയള്ള ദൊരിദ്ര്യ സൂെികയിലുും നീ ി 

ആയയൊഗിതെ (Niti Aayog) ദൊരിദ്ര്യ സൂെികയിലുും 
ഏറ്റവും ദൊരിദ്ര്യും കുറവള്ള സുംസ്ഥൊനമൊണ് യകരളും. 

എങ്കിലുും യകരളത്തിതല കുട്ടികളിലുും സ്ത്രീകളിലുും യപൊഷ 
കൊഹൊരത്തിതെ അപരയൊപ്ത മൂലമുള്ള വിളർച്ച കൂടിയ 
തുും, നല്ല കുടി തവള്ള 

മുള്ള വീടുകളുതട എണ്ണത്തിൽ യനരിയ കുറവ് 
ഉണ്ടൊയിട്ടുള്ളതുും, തെറിയ കുട്ടികളിതല അമി  വണ്ണവും, 
സ്ത്രീകളിലുും പുരുഷ ന്മൊരിലുും അമി ഭൊരയമൊ 
തപൊണ്ണത്തടിയയൊ കൂടുന്നതുും ഒതക്ക  തന്ന ആശങ്ക 
ഉളവൊക്കുന്ന വസ്തു കളൊണ്.  

1. ജ്നസുംഖയയും അനുബന്ധ വിവരങ്ങളുും 

ആറു വയസ്സുും അ ിനുമുകളിലുും പ്രൊയമുള്ള 
വരിൽ സ്കൂൾ വിദയൊഭയൊസും ലഭിച്ച സ്ത്രീകൾ ഏറ്റവും 
കൂടു ൽ ഉള്ള സുംസ്ഥൊനങ്ങളിൽ ഒന്നൊണ് നമ്മുതട 
യകരളും. ഇക്കൊരയത്തിൽ നഗരഗ്രൊമങ്ങളിൽ ഉൾതപ്പതട 
യദശീയ ശരൊശരിക്കുും മുകളിൽ ആണ് നമ്മുതട 
സ്ഥൊനും.   

     തസക് സ് യറയഷയൊയിൽ  (1000 പുരുഷന്മൊർക്ക് 
എത്ര സ്ത്രീകൾ) ഇന്ത്യയിൽ ആദയമൊയി പുരുഷന്മൊരുതട 
എണ്ണയത്തക്കൊൾ കൂടു ലൊയി സ്ത്രീകളുതട എണ്ണും 
റിയപ്പൊർട്ട് തെയ്ത ൊയി കൊണൊവന്ന ൊണ്. സ്ത്രീകളുതട 

അനുപൊ ും NFHS-4 ൽ 991 ൽ നിന്നുും NFHS-5ൽ 

1020 ആയി ഉയർന്നു. NFHS-4 പ്രകൊരും, 1000 
ആൺകുട്ടികൾക്ക് 1047 തപൺകുട്ടികൾ എന്ന 
നിരക്കിൽ യകരളും ആയിരുന്നു രൊജ്യത്ത് മുന്നിൽ. 

എന്നൊൽ, NFHS-5 പ്രകൊരും ഇ ് 951ആയി കുറഞ്ഞു. 
ജ്നസുംഖയ സുംബന്ധമൊയ മറ്റ് സൂെികകളിൽ നൊും 
യദശീയശരൊശരിക്ക് മുകളിൽ ആതണങ്കിൽ കൂടി 
ശുദ്ധമൊയ കുടിതവള്ളും ലഭയമൊകുന്ന വീടുകളുതട 
എണ്ണത്തിൽ യനരിയ കുറവ് വന്ന ് ശ്രദ്ധ 
തെലുയത്തണ്ട ഒന്നൊണ്. മറ്റ് അനുബന്ധവിവരങ്ങൾ 
ചുവതടയെർത്തിരിക്കുന്നു. 
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2. വിദയൊഭയൊസവും ഇെർതനറ്റ് ഉപയയൊഗവും 
             (മു ിർന്നവരിൽ) 

  സൊക്ഷര യിലുും സ്കൂൾ വിദയൊഭയൊസത്തിലുും ഗ്രൊമ 
നഗര വി യൊസമില്ലൊത  യകരളും മുൻപന്ത്ിയിൽ 
 തന്നയൊണ്. യകരളത്തിൽ സ്ത്രീകളിതലയും പുരുഷ 
ന്മൊരിതലയും ഇെർതനറ്റ് ഉപയയൊഗും യദശീയ 
ശരൊശരിതയക്കൊൾ വളതര കൂടു ൽ ആണ്. ഇ ിൽ 
 തന്ന ഗ്രൊമപ്രൊയദശങ്ങളിൽ സ്ത്രീകളുതട ഇെ ർതനറ്റ് 

ഉപയയൊഗും യദശീയ ഗ്രൊമശരൊ ശരിയയക്കൊൾ 2 മടങ്ങ് 
കൂടു ൽ ആണ് എന്ന ് എടുത്തുപറയയണ്ട വസ്തു  
യൊണ്.

3. വിവൊഹവും പ്ര ുല്പൊദനവും 
യദശീയ  ലത്തിൽ പ്രൊയ പൂർത്തിയൊകൊത്ത 

വിവൊഹങ്ങളുതട ശരൊശരി കുറഞ്ഞ ൊയി കൊണൊും.   

NFHS-5 അനുസരിച്ച് രൊജ്യത്ത് 23.3% സ്ത്രീകൾ നിയമൊ 
നുസൃ മൊയ 18 വയസ്സ്  ികയന്ന ിന ന് മുപ് 

വിവൊഹി രൊയി. എന്നൊൽ യകരളത്തിൽ ഇ ് 6.3% 

ആണ്. യകരളത്തിൽ പ്രൊയപൂർത്തിയൊകൊത്ത വിവൊഹ 

ങ്ങളുതട ശരൊശരി യദശീയ ശരൊശരിയയക്കൊൾ 3 
മടയങ്ങൊളും കുറവൊണ്. പ്രൊയപൂർത്തിയൊകൊത്ത പുരുഷ 

ന്മൊരുതട വിവൊഹും രൊജ്യത്ത് NFHS-5 ൽ 17.7% ഉും 

NFHS-4ൽ 20.3% ഉും ആണ്. യകരളത്തിൽ ഇ ് 1.4% 

ഉും 2.8% ആണ്.  കൗമൊരക്കൊരിതല ഗർഭധൊരണും 

യദശീയ ലത്തിൽ 7.9% ൽ നിന്ന്6.8% ആയി കുറഞ്ഞു 

യകരളത്തിൽ ഇ ് 1.8%  മൊത്രമൊണ്.  
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രൊജ്യത്ത് പ്ര ുല്പൊദന നിരക്ക് (ഒരു 

സ്ത്രീശരൊശരി എത്ര കുട്ടികൾക്ക് ജ്ന്മും നൽകുന്നു 

എന്നുവിലയിരുത്തിയൊണ് പ്ര ുല്പൊദന നിരക്ക് 

കണക്കൊക്കുന്ന ്) ഇന്ത്യയിൽ 2.2%  ൽ നിന്നുും 2% 

ആയി കുറഞ്ഞു. യകരളത്തിൽ ഇ ് 1.8% ആണ്. 

രൊജ്യത്ത് വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിലൊയി നടപ്പൊക്കിയിട്ടുള്ള 

കുടുുംബൊസൂത്രണ പദ്ധ ികൾ വിജ്യും ചകവരിച്ച 

 ിതെ സൂെനയൊണിത ന്ന് അനുമൊനിക്കൊവന്ന 

 ൊണ്. NFHS-5 അനുസരിച്ച് രൊജ്യത്ത് 66.7% 
ആളുകൾ കുടുുംബൊസൂത്രണ മൊർഗങ്ങൾ അവലുംബി 

ക്കുന്നു. NFHS-4 ൽ 53.5% ആയിരുന്നു ഇ ്.
 

4. ശിശൂമരണ നിരക്ക്
ഒരു നിശ്ചി  കൊലയളവിൽ ആയിരും 

കുട്ടികൾ ജ്നിക്കുയപൊൾ ഒരു വയസ്സിന്  ൊതഴയള്ള 
എത്ര കുട്ടികൾ മരണതപ്പടുന്നു എന്ന ിതെ 
അടിസ്ഥൊനത്തിലൊണ് ശിശുമരണ നിരക്ക് 
കണക്കൊക്കുന്ന ്. യകരളത്തിതല ശിശുമരണനിരക്ക് 
കുറഞ്ഞു വരുന്ന ൊയി കൊണൊവന്ന ൊണ്. 

യകരളത്തിതെ 8 ഇരട്ടിയിൽ അധികമൊണ് 
ശിശുമരണ നിരക്കിൽ യദശീയ ശരൊശരി. 
 

5. മൊതൃ വവും കുഞ്ഞിതെ ആയരൊഗയവും 

രൊജ്യത്ത് ആയരൊഗയ യകന്ദ്രങ്ങളിൽ നടക്കുന്നപ്രസവങ്ങൾ 78.9% ൽ നിന്നുും 88.6% ആയി ഉയർന്നിട്ടുണ്ട്. 

എന്നൊൽ നമ്മുതട യകരളത്തിൽ 99.8% പ്രസവങ്ങളുും ആയരൊഗയ യകന്ദ്രങ്ങളിലൊണ് നടക്കുന്ന ്. യദശീയ 

ശരൊശരിയിൽ ഗ്രൊമങ്ങളിൽ വസിക്കുന്ന 87% പ്രസവങ്ങൾ ആയരൊഗയയകന്ദ്രങ്ങളിൽ നടക്കുയപൊൾ യകരളത്തിൽ 

ഇ ് 99.8% ആണ്.  

യകരളത്തിതല സർക്കൊർ ആശുപത്രികളിൽ 

നടക്കുന്ന ജ്നങ്ങൾ NFHS4-ൽ 38.3% 
ആയിരുന്ന ് NFHS 5-ൽ 34.1% ആയി കുറഞ്ഞു. 
എന്നൊൽ പ്ര ിയരൊധ കുത്തിവയ്പിനൊയി സർക്കൊർ 
ആശുപത്രികതള ആശ്രയിക്കുന്നവരുതട ശ മൊനും 

NFHS-4 ൽ 77.6% ആയിരുന്ന ് NFHS-5- ൽ 

87.3% ആയി ഉയർന്നു. 
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പ്ര ുല്പൊദന നിരക്ക് -ഇന്ത്യ 

നഗരം  ഗ്ഗാമം ആകെ 
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6. കുട്ടികളുതടയും മു ിർന്നവരുതടയും  യപൊഷകൊഹൊര നിലവൊരും  

വിളർച്ചയ്കതക്കൊപ്പും യപൊഷകൊഹൊരക്കുറവിതന തുടർന്നുണ്ടൊകുന്ന വളർച്ച മുരടിപ്പ് യകരളത്തിതല കുട്ടികളിൽ 

കൂടുന്ന ൊയി കണക്കുകൾ സൂെിപ്പിക്കുന്നു. NFHS-4 ൽ 35.7% കുട്ടികൾക്കൊയിരുന്നു വിളർച്ചതയങ്കിൽ NFHS-5 ൽ 
ഇ ് 39.4% ആയി വർധിച്ചു. യകരളത്തിൽ പ്രൊയത്തിതനൊത്ത ഉയരമില്ലൊത്ത അവസ്ഥ 23.4% യപർക്കുും 
ഭൊരക്കുറവ് 15.8% യപർക്കുമുണ്ട്.  NFHS-4 ൽ ഇ യഥൊക്രമും 19.7%, 15.7% എന്നിങ്ങതനയൊയിരുന്നു. കുട്ടികളിൽ 

4% യപർക്ക് അമി വണ്ണും ഉള്ളവരൊയി കൊണുന്നു ഇ ് ശീയശരൊശരിക്കുും മുകളിലൊണ്. 

യകരളത്തിതല സ്ത്രീകളിലുും പുരുഷന്മൊരിലുും അമി ഭൊരയമൊ തപൊണ്ണത്തടിയയൊ കൂടുന്ന ൊയി റിയപ്പൊർട്ട് 

സൂെിപ്പിക്കുന്നു. NFHS-4 ൽ സ്ത്രീകളിൽ 32.4%വും പുരുഷന്മൊരിൽ 28.5% ആയിരുതന്നങ്കിൽ NFHS-5ൽ യഥൊക്രമും 

38.1%, 36.4% യപർക്കുും അമി ഭൊരയമൊ തപൊണ്ണത്തടിയയൊ ഉണ്ട്

 
 

 

7. ലിുംഗവിയവെനവും അ ിക്രമവും 

രൊജ്യത്ത് വിവൊഹി രൊയ സ്ത്രീകളിൽ 29.3% 

യപരുും 18 വയസിനുും 49 വയസ്സിനുമിടയിൽ 
ജ്ീവി പങ്കൊളിയിൽ നിന്ന് പീഡനും യനരിടുന്നു. 

എന്നൊൽ യകരളത്തിൽ ഇ ് 9.9% മൊത്രമൊണ്. 

NFHS-4 ൽ രൊജ്യത്ത് ഇ ് 31.2% യകരളത്തിൽ 

14.3% വും ആയിരുന്നു. ജ്ീവി പങ്കൊളിയിൽ നിന്ന് 

പീഡനും യനരിടുന്ന ് രൊജ്യത്ത് 1.9 ശ മൊനും 

കുറഞ്ഞയപ്പൊൾ യകരളത്തിൽ ഇ ് 4.4% കുറഞ്ഞു. 
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ഗർഭിണികൾതക്ക ിരൊയ ശൊരീരിക അ ിക്രമും സുംസ്ഥൊനശരൊശരി 0.5% ഉും യദശീയ ശരൊശരി 3.1% 

വും ആണ്
. 

 

8. സ്ത്രീ ശൊക്തീകരണും 

യകരളത്തിൽ 88.7% സ്ത്രീകളുും രൊജ്യത്ത് 71% സ്ത്രീകളുും കുടുുംബത്തിൽ  ീരുമൊനങ്ങതളടുക്കുന്ന ിൽ 

പങ്കൊളികളൊകുന്നു. അയ ൊതടൊപ്പും സവന്ത്മൊയി ബൊങ്ക് അക്കൗണ്ടുള്ള സ്ത്രീകളുതട എണ്ണും രൊജ്യത്ത് 78.6% ആയി 

ഉയർന്നു മുൻസർയവയിൽ ഇ ് 53% ശ മൊനും ആയിരുന്നു. 

 
 

9. മു ിർന്നവർക്കിടയിതലപുകയില / മദയത്തിതെഉപയയൊഗും 
(15 വയസുും അ ിന് മുകളിലുും) 

        മദയപൊനത്തിൽ യദശീയ ശരൊശരിതയക്കൊളുും 

മുന്നിലൊണ് യകരളും. രൊജ്യത്ത് 18.8% പുരുഷന്മൊ 
രുും, യകരളത്തിൽ 19.9% പുരുഷന്മൊരുും മദയും ഉപ 
യയൊഗിക്കുന്നു.  യകരളത്തിതല ഗ്രൊമീണ യമഖലക 

ളിതല 18.7% പുരുഷന്മൊരുും, നഗര യമഖലയിതല 
21% പുരുഷന്മൊരുും മദയപിക്കുന്ന വരൊതണന്നുും 
സർയവ ചൂണ്ടിക്കൊണിക്കുന്നു. 
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2022 -ൽ വകുപ്പ്  ടത്തിേ  
ശ്പധോ  ശ്പവർത്ത ങ്ങൾ 

 

1. ഇടുക്കി താലൂക്ക് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ഓഫീസ് 

ഉദ്ഘാെനം 

     

ലകെള സർക്കാെിരെ നൂറദിന കർമ്മപെിപാെിയുരെ 

ഭാഗമായി 19/02/2022 രല സ.ഉ(കക)4/2022/ P&EA 

നമ്പർ ഉത്തെവ്് പ്രകാെം സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിവ്ിവ്െ 

ക്കണക്ക് വ്കുപ്പിന് പുതിയതായി അനുവ്ദിച്ച ഇടുക്കി 

താലൂക്ക് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ഓഫീസിരെ ഉദ്ഘാെനം 

ബഹു.ജലവ്ിഭവ് വ്കുപ്പ് മന്ത്രി ശ്രീ ല ാഷി അഗസ്റ്റിൻ 

26/04/2022 ന് ൊവ്ിരല കട്ടപ്പന പാ ക്കെവ്ിലുള്ള 

ലലാക്ക് പഞ്ചായത്ത് രകട്ടിെത്തിൽ നിർവ്വെിച്ചു.  

അഡവ.ഡീൻ കുെയാലക്കാസ് എം.പി ഓഫീസിൽ സന്നിെി 

തനായിരുന്നു. സർക്കാെിരെ  നിലനിൽപ്പിനും സാമ്പ 

ത്തിക ഭദ്രതയ്ക്കം മികച്ച പങ്കാളിത്തം നൽകുന്ന പ്രവ്ർത്ത 

നമാണ് സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിവ്ിവ്െക്കണക്ക് വ്കുപ്പ് കാഴ്ച 

വ്യ്ക്കന്നരതന്ന് മന്ത്രി ഉദ്ഘാെന െെങ്ങിൽ പൊമർശി 

ക്കുകയുണ്ടായി. വ്കുപ്പിന് ഇടുക്കി ജില്ലയിൽ ഉടുമ്പൻലൊല, 

ലദവ്ികുളം, പീരുലമെ്, രതാടുപുഴ എന്നീ നാലു താലൂക്ക് 

സ്റ്റാറ്റസ്റ്റിക്സ് ഓഫീസുകളാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്.  ഇതിൽ 

അതിവ്ിസ്തൃതമായ ഉടുമ്പൻ ലൊല താലൂക്ക് സ്റ്റാറ്റസ്റ്റിക്സ് 

ഓഫീസിരെ പെിധിയിൽ വ്രുന്ന പ്രലദശങ്ങരള വ്ിഭജി 

ച്ചാണ് മാർക്കറ്റ് രസെ ായ കട്ടപ്പന ആസ്ഥാനമാക്കി 

പു ിയ ഇടുക്കി താലൂക്ക് സ്റ്റൊറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ഓഫീസ്  

രൂപീകെിച്ചത്. 

 

ഇടുക്കി താലൂക്ക് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ഓഫീസിരെ പൂർണ്ണലതാ 

തിലുള്ള പ്രവ്ർത്തന ഉദ്ഘാെനം 17/08/2022 ന് ഇടുക്കി 

ജില്ലാ രഡപൂട്ടി ഡയ ക്ടർ ശ്രീ പി.രക അജിത്കകുമാർ നിർ 

വ്വെിച്ചു. പ്രസ്തു  െെങ്ങിൽ ഇടുക്കി താലൂക്ക് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ 

ഓഫീസിരെ പ്രവ്ർത്തന ഉത്തെവ്് സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി 

വ്ിവ്െക്കണക്ക് വകുപ്പ് ഇടുക്കി ജില്ലാ രഡപൂട്ടി ഡയ ക്ടർ 

പുതിയതായി നിയമിതനായ ഇടുക്കി താലൂക്ക് സ്റ്റാറ്റി 

സ്റ്റിക്കൽ ഓഫീസർ, ശ്രീ നിഖിൽ എൻ.പിയ്ക്ക് കകമാ ി.  

  

2. ലകെള മന്ത്രിസഭയുരെ ഒന്നാം വ്ാർഷികലത്താെ 

നുബന്ധിച്ച് ജില്ലാ ഓഫീസുകളിൽ സംഘെിപ്പിച്ച പെിപാ 

െികൾ 

ലകെള മന്ത്രിസഭയുരെ ഒന്നാം വ്ാർഷികലത്താെനുബ 

ന്ധിച്ച് ജില്ലാ ഓഫീസുകളിൽ വ്ിവ്ിധ പെിപാെികൾ 

സംഘെിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. 

സംസ്ഥാന സർക്കാെിരെ ഒന്നാം വ്ാർഷികാലഘാഷങ്ങ 

ളുരെ ഭാഗമായി തൃശൂർ ലതക്കിൻകാെ് കമതാനത്ത് 

സംഘെിപ്പിച്ച ‘എരെ ലകെളം’ രമഗാ എക്സിബിഷനിലും 

അതിലനാെനുബന്ധിച്ച് നെത്തിയ രസമിനാ ിലും  തൃശൂർ 
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സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിവ്ിവ്െക്കണക്ക്  വ്കുപ്പ് ജില്ലാ ഓഫീ 

സിരെ സജീവ് സാന്നിദ്ധയം ഉണ്ടായി. 2022 ഏപ്രിൽ 18 

മുതൽ 24 വ്രെ സംഘെിപ്പിച്ച പ്രദർശന വ്ിപണന 

ലമളിയിരല വ്കുപ്പിരെ സ്റ്റാൾ ഉന്നത വ്ിദയാഭയാസ മന്ത്രി  

ലഡാ.ആർ.ബിന്ദു ഉദ്ഘാെനം രെയ്യുകയുണ്ടായി. 

ലകെള മന്ത്രിസഭയുരെ ഒന്നാം വ്ാർഷികലത്താെനുബ 

ന്ധിച്ച് രകാല്ലം ജില്ലയിൽ 2022 ഏപ്രിൽ 25 മുതൽ ലമയ് 

1 വ്രെ രകാല്ലം ആശ്രാമം കമതാനത്ത് പ്രദർശന-

വ്ിപണന ലമള നെക്കുകയുണ്ടായി.  ഏപ്രിൽ 25 കവ്കിട്ട് 

4.00 മണിയ്ക്ക് രസെ് ലജാസഫ് െയർ രസക്കണ്ട ി സ്കൂൾ 

കമതാനത്ത് നിന്നും ആശ്രാമം കമതാനരത്ത പ്രദർ 

ശന നഗെിയിലലയ്ക്ക് വ്ിളംബെ ലഘാഷയാത്രലയാടു       

കൂെി ആെംഭിച്ച ഉദ്ഘാെന സലമ്മളനം ശ്രീ.രക.എൻ. 

ബാലലഗാപാൽ ഉദ്ഘാെനം രെയ്യുകയുണ്ടായി.  പ്രസ്തുത 

പെിപാെിയിൽ ബഹു.രകാല്ലം ജില്ലാ കളക്ടറം സവാഗത 

സംഘം രെയർലപഴ്സണുമായ ശ്രീമതി അഫ് സാന 

പർവ്ീൻ, ഐ.എ.എസ് സവാഗതം ആശംസിക്കുകയും  

ബഹു. മൃഗസംെക്ഷണ വ്കുപ്പ് മന്ത്രി ശ്രീമതി രജ.െിഞ്ചു 

 ാണി അദ്ധയക്ഷത വ്െിക്കുകയും രെയ്തു.  പ്രദർശനലത്താ 

െനുബന്ധിച്ച് എല്ലാ ദിവ്സവം കവ്കിട്ട് 5.00 മണി മുതൽ 

വ്ിവ്ിധ കലാപെിപാെികൾ, അവ്ലബാധ ക്ലാസ്സുകൾ 

എന്നിവ് സംഘെിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി.  സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി 

വ്ിവ്െക്കണക്ക് വ്കുപ്പിന് ലമളയിൽ അനുവ്ദിച്ച തീം 

സ്റ്റാൾ, രകാല്ലം ജില്ലാ രഡപൂട്ടി ഡയ ക്ടർ ശ്രീ 

വ്ിജയകുമാർ വ്ി ഉദ്ഘാെനം രെയ്യുകയുണ്ടായി. 

സംസ്ഥാന സർക്കാെിരെ ഒന്നാം വ്ാർഷികാലഘാ 

ഷത്തിരെ ഭാഗമായി 2022 രമയ് 10 മുതൽ 16 വ്രെ 

തീരൂർ ഗവ്ൺരമെ് ലബായ്സ് കെസ്കൂൾ സീതി 

സാെീബ് രമലമ്മാ ിയൽ ലപാളിരെക്നിക് ഗ്ൗണ്ടിലുമായി 

നെന്ന പ്രദർശന വ്ിപണനലമളയുരെ ഉദ്ഘാെനം ബഹു. 

കായിക വ്കുപ്പ് മന്ത്രി ശ്രീ വ്ി. അബ്ദുൾ  ഹ്മാൻ 

നിർവ്െിച്ചു. െി ലമളയിൽ മലപ്പു ം സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി 

വ്ിവ്െക്കണക്ക് വ്കുപ്പ് ജില്ലാ ഓഫീസിരെ െണ്ടു സ്റ്റാളു 

കൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. വ്കുപ്പിരെ പ്രവ്ർത്തനങ്ങരളക്കു ിച്ച് 

രപാതുജനങ്ങൾക്ക് ലളിതമായി മനസ്സിലാക്കുന്നിനായി 

കപ്രസ്, ഇ.എ.ആർ.എ.എസ്, കവ്റ്റൽ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റക്സ് 

എന്നിവ്യുരെ  ിലപ്പാർട്ടുകൾ വ്കുപ്പ് പ്രസിദ്ധീകെണങ്ങൾ 

എന്നിവ് സ്റ്റാളിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി.  

സുംസ്ഥൊന സർക്കൊരിതെ ഒന്നൊും വൊർഷികൊയഘൊഷ 

ത്തിതെ ഭൊഗമൊയി ‘എതെ യകരളും’ വിപണന യമളയയൊട 

നുബന്ധിച്ച് 27/05/2022 മു ൽ 02/06/2022 വതര 

കനകക്കുന്നിൽ സൊപത്തിക സ്ഥി ിവിവരക്കണക്ക് 

വകുപ്പ്   ിരുവനന്ത്പുരും ജ്ില്ലൊ ഓഫീസിതെ സ്റ്റൊൾ 

സജ്ജീകരിച്ചിരുന്നു.  ടി യമളയിൽ വകുപ്പിതെ പ്രവർത്തന 

ങ്ങൾ തപൊതുജ്നങ്ങതള അറിയിക്കുക എന്ന ഉയേശയ 

യത്തൊട് കൂടി വകുപ്പിതെ പവലിയനിൽ വിവിധ സ്ഥി ിവി 

വരക്കണക്കുകൾ  പ്രദർശിപ്പിക്കുകയും  വിവിധ മത്സര 

ങ്ങൾ സുംഘടിപ്പിക്കുകയും തെയ്തു. 
 

3. ആസാദി കാ അമൃത് മലൊത്സവ്് 

 
‘ആസാദി കാ അമൃത് മലൊത്സവ്്’ എന്ന പെിപാെി 

ലയാെനുബന്ധിച്ചുള്ള സൊപത്തിക സ്ഥി ിവിവരക്കണക്ക് 

വകുപ്പിതെ  പ്രവ്ർത്തനങ്ങളുരെ ഭാഗമായി 02/06/2022 ന് 

‘പ്രാലദശിക സ്ഥിതിവ്ിവ്െക്കണക്കുകൾ’ എന്ന വ്ിഷയ 

രത്ത ആസ്പദമാക്കി ഒരു പ്രഭാഷണം സംഘെിപ്പിച്ചു.  

ലകെളത്തിരെ മുൻ െീഫ് രസക്രട്ട ിയും രസെർ ലഫാർ 

മാലനജ് രമെ് രഡവ്ലപ്പ്രമെ് ഡയ ക്ടറമായ ശ്രീ 

എസ്. എം. വ്ിജയാനന്ദ് ഐ.എ.എസ് ( ിട്ട.) ആയി 

രുന്നു പ്രഭാഷകൻ. ആസാദി കാ അമൃത് മലൊത്സവ്് 

പെിപാെിലയാെനുബന്ധിച്ചുള്ള ഈ വ്കുപ്പിരല പ്രവ്ർത്ത 

നങ്ങൾക്ക് പ്രസ്തുത പെിപാെിയുരെ ലനാഡൽ ഓഫീസറം 

ഇഎആർഎഎസ് വ്ിഭാഗം ലജായിെ് ഡയ ക്ടറുമൊയ 

ശ്രീ െജത്ത് ജി. എസ് ലനതൃതവം നൽകി.  
  

5. പുതിയ രവ്ബ് കസറ്റ് 
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സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിവ്ിവ്െക്കണക്ക് വ്കുപ്പിരെ പുതിയ 

രവ്ബ് കസറ്റ് ‘www.ecostat.kerala. gov.in’ 22/06/2022  

ന് ബഹു.മുഖയമന്ത്രി ശ്രീ.പിണ ായി വ്ിജയൻ പ്രകാശനം 

രെയ്തു. പ്രസ്തുത െെങ്ങിൽ ബഹു.വ്കുപ്പ് ഡയ ക്ടർ ശ്രീ 

സജീവ്് പി.പി, കമ്പൂട്ടർ വ്ിഭാഗം രഡപൂട്ടി ഡയ ക്ടർ ശ്രീ 

ഷിബുകുമാർ ഡി.എസ് എന്നിവ്ർ സന്നിെിതൊയി രുന്നു.  

Xocortx Advanced Systems LLP എന്ന സ്റ്റാർട്ടപ് 

കമ്പനിയാണ് പുതിയ രവ്ബ് കസറ്റ് തയ്യാ ാക്കിയത്. 
 

 

പുതിയ രവ്ബ് കസറ്റിരെ പ്രലതയകതകൾ 

•സംസ്ഥാനത്തിരെ ഇക്കലണാമിരയ സംബന്ധിച്ച 

പ്രധാനരപ്പട്ട ഇൻഡിലക്കറ്ററകൾ ലൊം ഡാഷലബാർഡ് 

രൂപത്തിൽ ലഭയമാണ്. 

•പ്രധാനരപ്പട്ട സംസ്ഥാന-ജില്ലാതല ഡാറ്റാരയ സംബ 

ന്ധിക്കുന്ന ഡാറ്റാ അനലിറ്റിക്സ് ലൊം ലപജിൽ ലഭയമാണ്. 

•വ്കുപ്പ് 2004-05 മുതൽ ഇതുവ്രെ പ്രസിദ്ധീകെിച്ചിട്ടുള്ള 

480-ൽ പെം  ിലപ്പാർട്ടുകൾ PDF രൂപത്തിൽ രവ്ബ് കസ 

റ്റിൽ ഉൾരക്കാള്ളിച്ചിട്ടുണ്ട്. 

• ിലപ്പാർട്ടുകൾ ഉപലയാക്താവ്ിരെ താല്പെയ പ്രകാെം 

പ്രസിദ്ധീകെിച്ച വ്ർഷം, Reference Year, പദ്ധതി, 

രസക്ടർ എന്നിവ്യുരെ അെിസ്ഥാനത്തിൽ വ്ളരെ ലവ്ഗ 

ത്തിൽ തിെയാൻ (Filtering) സാധിക്കുന്നതാണ്. 

•വ്കുപ്പിരന സംബന്ധിച്ച് സർക്കാർ പു രപ്പടുവ്ിച്ചതും, 

വ്കുപ്പ് പു രപ്പടുവ്ിച്ചതുമായ ഉത്തെവകൾ, സർക്കുല 

റകൾ, അ ിയിപ്പുകൾ എന്നിവ് പ്രസിദ്ധീകെിച്ച തീയതി, 

വ്ിഭാഗം എന്നിവ്യുരെ അെിസ്ഥാനത്തിൽ ലവ്ഗത്തിൽ 

തിെയാൻ സാധിക്കും. 

•വ്കുപ്പ് നെപ്പിലാക്കുന്ന എല്ലാ പദ്ധതികളുലെയും വ്ിവ്െ 

ങ്ങൾ പുതിയ രവ്ബ് കസറ്റിൽ ഉൾരപ്പടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. 

•പുതിയ രവ്ബ് കസറ്റിരല ഓലൊ ലപജിലലയും ലാസ്റ്റ് 

അപ്ലഡറ്റ് ലഡറ്റ്, വ്ിസിറ്റർ കൗണ്ട് എന്നിവ് ഉപലയാ 

ക്താവ്ിന് അ ിയുവ്ാൻ സാധിക്കും. 

•ലൊം ലപജിൽ നിന്നു തരന്ന എല്ലാ ലപജുകളിലലക്കും, 

പദ്ധതികളിലലക്കും,  ിലപ്പാർട്ടുകളിലലക്കും, അ ിയിപ്പു 

കളിലലക്കും അതിലവ്ഗത്തിൽ എത്തുന്നതിനുള്ള നാവ്ിലഗ 

ഷൻ സൗകെയം ലഭയമാണ്. 

•ഓലൊ ജില്ലയ്ക്കം പ്രലതയകം ലപജുകൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. 

•ഏതു ലപജിൽ നിന്നുരകാണ്ടും ലാംലഗവജ് സവിച്ചിങ് 

ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് രെയ്തുരകാണ്ട് ആ ലപജ് തരന്ന മലയാളം, 

ഇംഗ്ലീഷ് എന്നീ െണ്ടു ഭാഷകളിൽ കാണുന്നതിന് 

സാധിക്കും. 
 

5.  സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ദിനാലഘാഷം 
 

ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിരെ പിതാവ്ായ രപ്രാഫ.പി.സി. 

മെലലനാബിസിരെ ജന്മദിനമായ ജൂൺ 29 ലദശീയ 

സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ദിനമായി ആലഘാഷിക്കുന്നു.  29/06/2022 

രല ആലഘാഷങ്ങൾ ആസാദി കാ അമൃത് മലൊത്സ 

വമായി ബന്ധരപ്പട്ട് ഒൊഴ്ച നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന പെിപാെി 

കളാണ് നെത്തിയത്.  ഇതിരെ ഭാഗമായി 29/06/2022 

ന് പതിനാ ാമത് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ദിനാലഘാഷലത്താ 

െനുബന്ധിച്ച് സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിവ്ിവ്െക്കണക്ക് വ്കുപ്പ് 

ആസ്ഥാന കാെയാലയത്തിൽ വ്ിവ്ിധ പെിപാെികൾ 

സംഘെിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി.  ബഹു.വ്കുപ്പ് ലമധാവ്ിയുരെ 

അദ്ധയക്ഷതയിൽ വ്കുപ്പ് പെിശീലന ൊളിൽ വ്ച്ച് 

ൊവ്ിരല ആെംഭിച്ച ആലഘാഷ പെിപാെിയിൽ അഡീഷ 

ണൽ ഡയ ക്ടർ (ജന ൽ) ശ്രീമതി.സി.എസ്.ലതാ 

കുമാെി സവാഗതം ആശംസിക്കുകയും തുെർന്ന് ബഹു. 

ഡയ ക്ടർ ശ്രീ.സജീവ്് പി.പി, സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ദിനത്തിരെ 

പ്രാധാനയരത്ത ഉൾരക്കാള്ളിച്ച് രകാണ്ട് രപ്രാഫ.പി.സി. 

മെലലനാബിസിരന അനുസ്മെിച്ച് രകാണ്ട് അദ്ധയക്ഷ 

പ്രസംഗം നെത്തുകയുണ്ടായി.   
  

ബഹു.ആസൂത്രണ സാമ്പത്തിക കാെയ വ്കുപ്പ് അഡീ 

ഷണൽ രസക്രട്ട ി ശ്രീമതി കഷനി ലജാർജ് പെിപാെി 

ഉദ്ഘാെനം രെയ്യുകയും സംസ്ഥാനത്തിരെ ആസൂത്രണ 

സാമ്പത്തിക ലമഖലകളിരല പ്രവ്ർത്തനങ്ങളുരെ ജീവ്നാ 

ഡിയാണ് സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിവ്ിവ്െക്കണക്ക് വ്കുരപ്പ 

ന്നും,  വ്കുപ്പ് ലശഖെിക്കുന്ന  ഡാറ്റായുരെ പ്രാധാനയരത്ത 
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ക്കു ിച്ചും ആയതിരെ വ്യാപ്തി വ്ർദ്ധിപ്പിലക്കണ്ടതിരന 

കു ിച്ചും ഉദ്ഘാെന പ്രസംഗത്തിൽ പൊമർശിക്കുക 

യുണ്ടായി. ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിരെ പിതാവ്ായ പ്രശാന്ത് 

െന്ദ്ര മെലലനാബിസിരെ ജീവ്െെിത്രവം വ്ിവ്ിധ 

ലമഖലകളിലുള്ള അലേെത്തിരെ പ്രവ്ർത്തനരത്ത 

സംബന്ധിച്ചും കമ്പൂട്ടർ വ്ിഭാഗം രഡപൂട്ടി ഡയ ക്ടർ 

ശ്രീ.ഡി.എസ് ഷിബുകുമാർ Power Point Presentation 

നെത്തുകയുണ്ടായി.  

 പതിനാ ാമത് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ദിനാലഘാഷത്തിരെ 

പ്രതിപാദയ വ്ിഷയമായ ‘Data for Sustainable Develo 

pment’സംബന്ധിച്ച് എൻ.എസ്.എസ് ലകാലളജ് 

നീ മൺകെ അസിസ്റ്റെ് രപ്രാഫസർ ലഡാ.ശുഭ. 

ആർ.നായർ മുഖയപ്രഭാഷണം നെത്തുകയുണ്ടായി. ഡാറ്റാ 

ലശഖെണത്തിരെ വ്യതയസ്ത തലങ്ങരളക്കു ിച്ചും ഡാറ്റാ 

യുരെ ഗുണലമന്മ ഉയർലത്തണ്ടതിരെ ആവ്ശയകതരയക്കു 

 ിച്ചും വ്ിവ്ിധ തലങ്ങളിരല ഡാറ്റായുരെ വ്ളർച്ച സംബ 

ന്ധിച്ചും വ്ിശദമായ അവ്തെണം നെത്തുകയുണ്ടായി.  

സീനിയർ ലജായിെ് ഡയ ക്ടർ ശ്രീ.റ്റി.പി. വ്ിലനാദൻ 

ലയാഗത്തിൽ നന്ദി അ ിയിക്കുകയും രെയ്തു.  

 

ജില്ലാ / താലൂക്ക് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ഓഫീസുകളിൽ വ്ിവ്ിധ 

തെത്തിലുള്ള ലപ്രാഗ്ാമുകൾ, ഈ വ്ർഷരത്ത തീം ആയി 

നിർലേശിച്ച ‘Data for Sustainable Development’ രനക്കു 
 ിച്ചുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ, കവിസ് മത്സെങ്ങൾ, പ്രഭാഷണങ്ങൾ, 

വ്കുപ്പ് ലശഖെിക്കുന്ന ഡാറ്റായുരെ പ്രാധാനയം രപാതു 

സമൂെത്തിരലത്തിക്കുന്നതിനുള്ള പെിപാെികൾ എന്നിവ് 

സംഘെിപ്പിച്ചു. 
 

6. ഇ.എ.ആർ.എ.എസ് വ്ാർഷിക പെിശീലന പെിപാെി 
 

2022 ജൂകല 5, 6 തീയതികളിൽ കതക്കാെ് രപാതു 

മൊമത്ത് വ്കുപ്പ്  സ്റ്റ് ൌസിൽ വ്ച്ച് നെത്തിയ 

സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിവ്ിവ്െക്കണക്ക് 2022-23 കാർഷിക 

വ്ർഷരത്ത കാർഷിക സ്ഥിതിവ്ിവ്െക്കണക്കുകൾ ലശഖെി 

ക്കുന്നതുമായി ബന്ധരപ്പട്ട ഇ.എ.ആർ.എ.എസ് പെിശീ 

ലന പെിപാെി ബഹു.വ്കുപ്പ് ഡയ ക്ടർ ശ്രീ സജീവ്് പി.പി, 

ഉദ്ഘാെനം രെയ്തു.  നാഷണൽ സാമ്പിൾ സർലവ് 

ഓഫീസ്, കാർഷിക വ്ികസന കർഷകലക്ഷമ വ്കുപ്പ്, 

അഗ്ികൾച്ചർ ഇൻഷു ൻസ് കമ്പനി, ലകെള ലൊർട്ടി 

കൾച്ചർ മിഷൻ, സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിവ്ിവ്െക്കണക്ക് 

വ്കുപ്പ് എന്നിവ്ിെങ്ങളിരല ഉലദയാഗസ്ഥർ ക്ലാസ്സുകൾ 

കകകാെയം രെയ്തു.  എല്ലാ ജില്ലകളിൽ നിന്നും രഡപൂട്ടി 

ഡയ ക്ടർമാർ, ജില്ലാ ഓഫീസർമാർ, അഡീഷണൽ 

ജില്ലാ ഓഫീസർമാർ,  ിസർച്ച് ഓഫീസർമാർ എന്നിവ്ർ 

ലകാൺഫ ൻസിൽ പരങ്കടുത്തു. 
 

7. എൻ.എസ്.എസ് പെിശീലന പെിപാെി 

 

എൻ.എസ്.എസ് 79-ാം  ൗണ്ട് സർലവ്യുരെ ഭാഗമായി 

സംസ്ഥാന സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിവ്ിവ്െക്കണക്ക് വ്കുപ്പ് 

എൻ.എസ്.എസ് ഡിവ്ിഷൻ 2022 ജൂകല 7, 8 തീയതി 

കളിലായി എൻ.എസ്.എസ് വ്ിഭാഗം ജീവ്നക്കാർക്കുള്ള 

സംസ്ഥാനതല പെിശീലന പെിപാെി കതക്കാെ് രപാതുമ 

ൊമത്ത് വ്കുപ്പ്  സ്റ്റ് ൌസിൽ വ്ച്ച് നെത്തുകയുണ്ടായി.  

പെിശീലന പെിപാെി ബഹു.വ്കുപ്പ് ഡയ ക്ടർ ശ്രീ സജീവ്് 

പി.പി, ഉദ്ഘാെനം രെയ്തു.  നാഷണൽ സാമ്പിൾ സർലവ് 

79-ാം  ൗണ്ട് Comprehensive Annual Module Survey 

(CAMS), AYUSH എന്നീ വ്ിഷയങ്ങളിലാണ് സർലവ് 

നെത്തുന്നത്. 
 

8. ഓണാലഘാഷം 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

സർക്കാർ നിർലേശത്തിരെ അെിസ്ഥാനത്തിൽ 2022 വ്ർ 

ഷരത്ത ഓണാലഘാഷലത്താെനുബന്ധിച്ച് 12/09/2022-

സർക്കൊർ നിർയേശത്തിതെ അടിസ്ഥൊനത്തിൽ 2022 

വർഷതത്ത ഓണൊയഘൊഷയത്തൊട് അനുബന്ധിച്ച്            

12/09/2022 ന് നെത്തിയ ലഘാഷയാത്രയിൽ സുസ്ഥിെ 

വ്ികസന ലക്ഷയങ്ങളും സ്ഥിതി വ്ിവ്െക്കണക്കുകളും എന്ന 

വ്ിഷയരത്ത അെിസ്ഥാനരപ്പടുത്തി ലലാട്ട് അവ്തെിപ്പിച്ചു.  

പ്രസ്തുത ലഘാഷയാത്രയിൽ ലലാട്ടിലനാരൊപ്പം ശിങ്കാെി 
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ലമളം, മുത്തുക്കുെ എന്നിവ് ഉണ്ടൊയിരുന്നു.  ഇവ ലഘാഷ 

യാത്രയിൽ വ്കുപ്പ് അവ്തെിപ്പിച്ച ലലാട്ടിന് കൂടുതൽ 

മിഴിലവ്കി.  ഡയ ക്ടർ ഉൾരപ്പരെ വ്കുപ്പിൽ നിന്നുളള 

ഉലദയാഗസ്ഥർ ലഘാഷയാത്രയിൽ പരങ്കടുത്തു 

 

 
 

 

9. കാർഷിക രസൻസസ് 2021-22 രെ സംസ്ഥാന തല 

പെിശീലന പെിപാെി 
    

 

കാർഷിക രസൻസസ് 2021-22രെ സംസ്ഥാനതല 

പെിശീലന പെിപാെി 14/09/2022ന് കതയ്ക്കാെ് രപാതു 

മൊമത്ത് വ്കുപ്പ്  സ്റ്റ് ൌസിൽ വ്ച്ച് നെത്തുക 

യുണ്ടായി. െി പെിശീലന പെിപാെിയുരെ ഉദ്ഘാെനം ലകന്ദ്ര 

കാർഷിക രസൻസസ് കമ്മീഷണർ ലഡാ.ഡലീപ് 

സിംഗ് ഓൺകലനായി നിർവ്വെിച്ചു. ബഹു.വ്കുപ്പ്  

ഡയ ക്ടർ ശ്രീ.സജീവ്് പി.പിയുരെ അദ്ധയക്ഷതയിൽ 

നെന്ന ലയാഗത്തിൽ അഡീഷണൽ ഡയ ക്ടർ 

(കപ്രസ്) ശ്രീ ശ്രീകുമാർ ബി സവാഗതം ആശംസിച്ചു. െി 

ലയാഗത്തിൽ അഡീഷണൽ ഡയ ക്ടർ (ലസ്റ്ററ്റ് ഇൻകം), 

ശ്രീ പി.ഡി.സലന്ത്ാഷ കുമാർ എല്ലാ ജില്ലകളിൽ നിന്നു 

മുള്ള രഡപൂട്ടി ഡയ ക്ടർമാർ, ജില്ലാ ഓഫീസർമാർ 

അഡീഷണൽ ജില്ലാ ഓഫീസർമാർ,  ിസർച്ച് ഓഫീസർ 

മാർ, സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ അസിസ്റ്റന്റുമാർ തുെങ്ങിയവ്ർ സന്നി 

െിതൊയിരുന്നു.  

 

10. കൺസൂമർ കപ്രസ് ഇൻഡക്സ് (R/U/C) സംസ്ഥാന 

തല പെിശീലന പെിപാെി 

ഉപയഭൊക്തൃവില (റൂറൽ / അർബൻ / കപയിൻഡ്) മൊയി 
ബന്ധതപ്പട്ട ഇൻതവസ്റ്റിയഗറ്റർമൊരുതടയും സൂപ്പർചവ 
സർമൊരുയടയും സുംസ്ഥൊന ല പരിശീലനും തസപ്തുംബർ 
26, 27, 28  ീയ ികളിൽ  ിരുവനന്ത്പുരത്ത് നടന്നു.  
പരിപൊടിയതട ഉദ്ഘൊടനും 26/09/2022 ന് ശ്രീ യഡൊ.      
വിയനൊജ്് എബ്രഹൊും (തപ്രൊഫസർ, തസെർ യഫൊർ 
തഡവലപ്റ്തമെ് സ്റ്റഡീസ്,  ിരുവനന്ത്പുരും) നിർവഹിച്ചു.  
യയൊഗത്തിൽ ഡയറക്ടർ ശ്രീ പി.പി.സജ്ീവ് അധയക്ഷ  
വഹിച്ചു. ശ്രീ ശ്രീകുമൊർ ബി (അഡീഷണൽ ഡയറക്ടർ 
സവൊഗ വും ശ്രീ.രൊയജ്ന്ദ്രൻ കുറ്റിക്കൊട് (അസിസ്റ്റെ് 
ഡയറക്ടർ) നന്ദിയും പറഞ്ഞു. ശ്രീ.യജ്ൊസ് കുരയൻ 
(യജ്ൊയിെ് ഡയറക്ടർ, ചപ്രസ് സ്റ്റൊറ്റിസ്റ്റിക്സ് വിഭൊഗും, 
എൻ.എസ്.ഒ, നൂ ഡൽഹി), ശ്രീമ ി സുനി  ഭൊസ്കർ 
(തഡപൂട്ടി ഡയറക്ടർ ജ്നറൽ, എൻ.എസ്.ഒ, 
റീജ്ിയണൽ  ഓഫീസ്,  ിരുവനന്ത്പുരും), ശ്രീമ ി 
സി.എസ് ല ൊകുമൊരി അഡീഷണൽ ഡയറക്ടർ  
(ജ്നറൽ), ശ്രീമ ി മൊയ എസ് (തഡപൂട്ടി ഡയറക്ടർ, 
ടൗൺ പ്ലൊനിുംഗ്, സ്റ്റൊറ്റിസ്റ്റിക്സ് വിഭൊഗും), ശ്രീമ ി 
അനി ൊര ഐ.പി (സീനിയർ സ്റ്റൊറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ഓഫീസർ, 
എൻ.എസ്.ഒ, റീജ്ിയണൽ ഓഫീസ്,  ിരുവനന്ത്പുരും) 
എന്നിവർ ആശുംസൊ പ്രസുംഗും നടത്തി.      
     ശ്രീ യജ്ൊസ് കുരയൻ, ശ്രീമ ി അനി ൊര ഐ.പി, 

ശ്രീമ ി മൊയ എസ്, ശ്രീ. രൊയജ്ന്ദ്രൻ കുറ്റിക്കൊട്, ശ്രീമ ി 

നസീറ, ശ്രീമ ി ശൊരുല  എന്നിവർ വിവിധ തസക്ഷനു 

കളിലൊയി ക്ലൊസ്സുകൾ ചകകൊരയും തെയ്തു. 

      26/09/2022 ന്  ിരുവനന്ത്പുരും, തകൊല്ലും, പത്തനും 

 ിട്ട, ആലപ്പുഴ, യകൊട്ടയും 

      27/09/2022 ന്  എറണൊകുളും, ഇടുക്കി, തൃശൂർ, 

യകൊഴിയക്കൊട് 

      28/09/2022 ന് വയനൊട്, കണ്ണൂർ, കൊസർയഗൊഡ്,  

മലപ്പുറും, പൊലക്കൊട് എന്നീ ജ്ില്ലകളിതല ഉയദയൊഗസ്ഥർ 

പരിശീലന പരിപൊടിയിൽ പതങ്കടുത്തു. 
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സസ്റ്ററ്റ് അക്കോദമി ഓൺ സ്റ്റോറ്റിസ്റ്റിക്കൽ 
അഡമ്ി ിസസ്ശ്ടഷൻ (സോസോ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

യഡൊ. സി. രുംഗരൊജ്ൻ കമ്മിറ്റിയതട ശിപൊർശ പ്രകൊരും 

രൊജ്യത്തിതെ സ്റ്റൊറ്റിസ്റ്റിക്കൽ സിസ്റ്റും തമച്ചതപ്പടുത്തുന്ന ി 

നു യവണ്ടി യലൊക ബൊങ്കിതെ സഹൊയയത്തൊതട യകന്ദ്ര 

സർക്കൊർ ആവിഷ്കരിച്ച India Statistical Strengthening 

Project (ISSP)-ൽ ഉൾതപ്പടുത്തി യകരള സർക്കൊർ രൂപീ 

കരിച്ച Kerala State Strategic Statistical Plan (KLSSSP) 

പദ്ധ ിയതട ഭൊഗമൊയി സൊപത്തിക സ്ഥി ിവിവര 

ക്കണക്ക് വകുപ്പിതെ പഠന ഗയവഷണ പരിശീലന സ്ഥൊപ 

നമൊയ യസ്റ്ററ്റ് അക്കൊദമി ഓൺ സ്റ്റൊറ്റിസ്റ്റിക്കൽ അഡ്മിനി 

യസ്ട്രഷൻ (SASA) 2015 ൽ സ്ഥൊപിച്ചു. 

വകുപ്പിതലയും മറ്റു വകുപ്പുകളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന 

സ്റ്റൊറ്റിസ്റ്റിക്കൽ തസല്ലുകളിയലയും ജ്ീവനക്കൊരുതട കൊരയ 

ക്ഷമ  വർദ്ധിപ്പിക്കൊനു കുന്ന  രത്തിൽ വിവിധ വിഷയ 

ങ്ങളിൽ ആവശയമൊയ പരിശീലനങ്ങൾ നൽകുക, സ്ഥി ി 

വിവരക്കണക്ക് സുംവിധൊനും ശക്തിതപ്പടുത്തുന്ന ിന് ശില്പ 

ശൊലകൾ / തസമിനൊറുകൾ സുംഘടിപ്പിക്കുക, പഠന 

ഗയവഷണ റിയപ്പൊർട്ടുകൾ  യ്യൊറൊക്കുക.ഇ ര സർക്കൊർ 

വകുപ്പുകൾക്കുും സ്ഥൊപനങ്ങൾക്കുും സൊയങ്ക ിക ഉപയദശും 

നല്കുക തുടങ്ങിയവയൊണ് SASA-യതട പ്രധൊന പ്രവർ 

ത്തനങ്ങൾ. 

 

 
 

VISION 

 

ഡൊറ്റൊ അധിഷ്ഠി മൊയ ഗയവഷണങ്ങളിലൂതട 

സുംസ്ഥൊനത്തിതെ സൊമൂഹിക സൊപത്തിക  യമഖല 

യിൽ നയരൂപീകരണത്തിന് നിർണ്ണൊയകമൊയ പങ്ക് 

വഹിക്കുകയും സ്റ്റൊറ്റിസ്റ്റിക്കൽ സിസ്റ്റും നവീകരിക്കുകയും 

പരിശീലന പഠന ഗയവഷണത്തിൽ SASA തയ മികവിതെ 

യകന്ദ്രമൊക്കി മൊറ്റുകയും തെയ്യുക.   

 

MISSION 

• നൂ ന ആശയങ്ങളുും രീ ിശൊസ്ത്രങ്ങളുും ശരി 

യൊയി രീ ിയിൽ സമനവയിപ്പിച്ച് പരിശീ 

ലനങ്ങളിലൂതട ആസൂത്രണ പ്രക്രിയയ്ക്ക് ഉ കുന്ന 

രീ ിയിൽ സ്ഥി ിവിവരക്കണക്ക് സുംവിധൊനും 

തമച്ചതപ്പടുത്തുക. 

 

• ആധുനിക സൊയങ്ക ിക വിദയയതട സഹൊയ 

യത്തൊതട സർക്കൊരിതെ നയരൂപീകരണത്തിന് 

ആവശയമൊയ പഠനങ്ങളുും ഗയവഷണങ്ങളുും 

നടത്തുക.  
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പരിശീലന പരിപൊടികൾ / തസമിനൊർ / ശില്പശൊലകൾ 

 

      SASA യതട പ്രവർത്തനും ആരുംഭിച്ച 30/09/2015      

മു ൽ 31/03/2022 വതരയള്ള കൊലയളവിൽ 37 

പരിശീലന പരിപൊടികൾ 2 ശില്പശൊലകൾ എന്നിവ  

സുംഘടിപ്പിക്കുകയും വകുപ്പിതല 1245 ജ്ീവനക്കൊർക്ക് പരി 

ശീലനും നൽകുകയും തെയ്തു. Equitable Distribution of 

Socio – Economic Resources for Local Level Planning – 

Role and Responsibility of Department of Economics and 

Statistics എന്ന വിഷയത്തിൽ  മറ്റ്  സുംസ്ഥൊനങ്ങ 

ളിതല ഉയദയൊഗസ്ഥതര പതങ്കടുപ്പിച്ചുതകൊണ്ട് ഒരു നൊഷ 

ണൽ  തസമിനൊറുും  സുംഘടിപ്പിച്ചു.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         സൊസൊയതട  പു ിയ തകട്ടിട നിർമ്മൊണത്തിതെ 

ശിലൊസ്ഥൊപനും 2018 ജ്നുവരിയിൽ ബഹു.യകന്ദ്ര സ്റ്റൊറ്റി 

സ്റ്റിക്സ് & യപ്രൊഗ്രൊും  മന്ത്രൊലയും മന്ത്രി ശ്രീ സദൊനന്ദ 

ഗൗഡ നിർവഹിക്കുകയും പൂർത്തീകരിച്ച തകട്ടിടത്തിതെ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ഉദ്ഘൊടനും 2021 തസപ്തുംബർ 9 ന്  ബഹു. യകന്ദ്ര 

സ്റ്റൊറ്റിസ്റ്റിക്സ്  & യപ്രൊഗ്രൊും മന്ത്രൊലയും മന്ത്രി ശ്രീ റൊവ. 

ഇന്ദർജ്ിത്ത് സിുംഗിതെ സൊന്നിദ്ധയത്തിൽ ബഹു. മുഖയ 

മന്ത്രി ശ്രീ. പിണറൊയി വിജ്യൻ നിർവഹിച്ചു. 

 

2022-23 വർഷും  സൊസൊ നടത്തിയ പരിശീല 
നങ്ങൾ 

 
2022-23 വർഷതത്ത പരിശീലന കലണ്ടർ 

പ്രകൊരും  ൊതഴ പറയന്ന പരിശീലന പരിപൊടികൾ 
സൊസൊയിൽ സുംഘടിപ്പിച്ചു. 

1. Training on Big Data Analysis and Application in 

official statistics - 23-25 August 2022 

2. Training on Effective office Management - 26-27 

August 2022 

3. Training on Data Presentation and report writing - 29 

september, 14 October 2022 

4. Trianing on Spatial Data Analysis - 20-22 October 

2022 
 

യമൽ പറഞ്ഞ പരിശീലന പരിപൊടികളിൽ സ്റ്റൊറ്റി 
സ്റ്റിക്കൽ അസിസ്റ്റെ്  മു ൽ തഡപൂട്ടി ഡയറക്ടർ വതര 
വിവിധ യകഡറിലുളള ഉയദയൊഗസ്ഥർ പതങ്കടുത്തു. 

 
സൊസൊയിൽ നടത്തിയ മറ്റ് പരിശീലന പരിപൊടികൾ 
 

സൊസൊയതട തട്രയിനിുംഗ് കലണ്ടർ ഉൾതപ്പ 

ടുത്തൊനൊയി  ൊതഴ പറയന്ന പരിശീലന പരിപൊടികളുും 

സൊസൊയിൽ തവച്ച് സൊപത്തിക സ്ഥി ിവിവരക്കണക്ക് 

വകുപ്പിതെ ഉയദയൊഗസ്ഥർക്കൊയി 2022 വർഷത്തിൽ 

നടത്തുകയണ്ടൊയി. 

 

1. ഒരു ദിവസതത്ത PFMS പരിശീലന പരിപൊടി - 

27/09/2022 

2. ഒരു ദിവസതത്ത  e-office  പരിശീലന 

പരിപൊടി - 18/10/2022. 

 

 




