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ആമുഖം
കേരളത്തിലെ എട്ടാമലത്ത വെിയ ജില്ലയാണ് ലോല്ലം. ജനസംഖ്യയില് ഈ ജില്ല ഏഴാം സ്ഥാനത്ത്
നില്ുന്നു. അതിസമ്പന്നമായ ഒരു ചരിത്രവം ഭൂതോെവം നമുക്ക് വഴിോട്ടുന്നു. 1509 മുതല് ഒരു പ്രധാന
തുറമുഖ് പട്ടണലമന്ന നിെയില് ലോല്ലത്തിലെ പ്രശസ്തി കേശാന്തരങ്ങകളാളം എത്തിയിരുന്നു എന്നത് ചരിത്രം.
1809 ജനുവരി 15 ന് കേയ്യില് േിട്ടിയ ആയുധങ്ങളുമായി വികേശീയലര കനരിടാന് കുണ്ടറ വിളംബരത്തിലൂലട
അഭ്യര്ത്ഥിുേയും 1809 മാര്ത്ച് 29 ന് ജീവതയാഗം ലചയ്യുേയും ലചയ്ത കവലുത്തമ്പി േളവ നമ്മുലട കേശാഭ്ിമാന
കബാധത്തിലെ പ്രതീേമായി ഇന്നും നിെ ലോള്ളുന്നു. കവവിധയമാര്ത്ന്ന ഭൂപ്രകൃതിയും, ോയലും േടലും
സഹ്യപര്ത്വത നിരേളും അതിരുേളാകുന്നതും നമ്മുലട സവികശഷതയാണ്. തീരപ്രകേശം, ഇടനാട്, മെനാട്
എന്നീ അവസ്ഥാവികശഷങ്ങളില് ഫെഭൂയിഷ്ഠമായ മണ്ണ്, പടിഞ്ഞാറ് ജില്ലയിലുടനീളം അതിരിടുന്ന േടല്തീരം,
പ്രകൃതി േനിഞ്ഞനുഗ്രഹ്ിച േരിമണലും അതിലെ ധാതുനികേപവം, ജില്ലക്ക് അന്താരാഷ്ട്ര പ്രശസ്തി കനടിത്തന്ന
േശുവണ്ടി വയവസായം, പരമ്പരാഗത ലതാഴില് കമഖ്െേളായ േയറം കേത്തറിയും, സംസ്ഥാനലത്ത
ഏറ്റവം വെിയ ജെകസചന പദ്ധതിയായ േല്ലടയും ഏറ്റവം വെിയ ശുദ്ധജെതടാേമായ ശാസ്താംകോട്ടയും
ഇന്തയയിലെ തലന്ന ആേയലത്ത ഇകക്കാ ടൂറിസം പദ്ധതിയായ ലതന്മെയും, കേരളത്തിലെ ഒകരലയാരു
തൂുപാെം സ്ഥിതി ലചയ്യുന്ന പുനലൂരും ലോല്ലത്തിനു മാത്രം സവന്തം. കൊേത്തിലെ തലന്ന കൂടിയ
ആയുര്ത്കേര്ത്്യവം കുറഞ്ഞ ശിശുമരണ നിരും നമുക്ക് അഭ്ിമാനകമകുന്നു. കനടിയ കനട്ടങ്ങലളല്ലാം മുറലേ
പിടിുന്നതികനാലടാപ്പം തലന്ന വരുംോെ ലവല്ലുവിളിേള് സമഗ്രതകയാലട അഭ്ിമുഖ്ീേരിുേ എന്നതാണ് ഈ
വിേസന പരികപ്രേയത്തിലൂലട നാം മുകന്നാട്ടു വയ്ക്കുന്ന ആശയം.
കേരളത്തിലെ സമസ്ത ജനവിഭ്ാഗങ്ങളുലടയും അടിസ്ഥാനപരമായ ആവശയങ്ങള് സമഗ്രമായി
േണ്ടറിഞ്ഞു പരിഹ്രിുേ എന്നതാണ് ശ്രീ.പിണറായി വിജയന് സര്ത്ക്കാര്ത് മുകന്നാട്ടു വയ്ക്കുന്ന നവകേരളം എന്ന
വിേസന ആശയം. അതിനായി നാം കനരിടുന്ന വിേസന പ്രശ്നങ്ങലള ഉള്ക്കാഴ്ചകയാലട സമീപിുവാനും
ഉചിതമായി പരിഹ്രിക്കാനുമുള്ള ശ്രമങ്ങളാണ് നടുന്നത്. കേരളത്തിലെ ഭ്വനരഹ്ിതര്ത്ക്കായി കെഫ്,
നഷ്ടലപ്പട്ടുകപാകുന്ന പചപ്പം നന്മയും വീലണ്ടടുുവാന് ഹ്രിതകേരളം, മനുഷയലെ കരാഗാവസ്ഥേളില്
കേത്താങ്ങായി ആര്ത്രം. കൊേത്തിനു തലന്ന മാതൃേയാകുന്ന ലപാതു വിേയാഭ്യാസ സംരേണ യജ്ഞം
എന്നിവ പൂര്ത്ണ്ണമാകുകമ്പാള് സൃഷ്ടിക്കലപ്പടുന്നത് ഒരു പുതിയ കേരളം തലന്നയായിരിും എന്ന ോരയത്തില്
നാടിലന കേഹ്ിുന്നവര്ത്ക്ക് തര്ത്ക്കമുണ്ടാോനിടയില്ല.
ഇകതാലടാപ്പം തലന്ന ജില്ലയുലട നലട്ടല്ലായ
പരമ്പരാഗത വയവസായങ്ങലള സംരേിക്കാന് നടത്തുന്ന ശ്രമങ്ങളും ആകവശേരമാണ്. ലോല്ലം കേന്ദ്രമാക്കി
ോഷൂകബാര്ത്ഡ് രൂപീേരിുന്നത് അകങ്ങയറ്റം ഉചിതമാണ്. ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രവര്ത്ത്തനങ്ങള് സംസ്ഥാന
ത്താലേയും വിശിഷയ, നമ്മുലട ജില്ലയിലും വിേസന മുകന്നറ്റത്തികെതായ ഒരന്തരീേം സൃഷ്ടിും എന്ന്
നമുുറപ്പിക്കാം.
ഏറ്റവം സമഗ്രമായ വിേസന മുകന്നറ്റത്തിന് വി്ാതമാകുന്ന ഒകട്ടലറ േടമ്പേള് നമ്മുലട മുന്നിലുണ്ട്.
പദ്ധതി രൂപീേരണത്തിലും നിര്ത്വഹ്ണത്തിലും ബന്ധലപ്പട്ട വകുപ്പേള് മാത്രം ഇടലപടുന്നതും വിവിധ
വകുപ്പേളും ത്രിതെ പഞ്ചായത്ത് സംവിധാനങ്ങളും ഏകോപിച് സംകയാജിത പദ്ധതിേള് തയ്യാറാക്കാത്തതും
നമ്മുലട വിേസനത്തിലെ ഫെശ്രുതിലയ കുറയ്ക്കുന്നുലവന്നത് നാം േണ്ടറിഞ്ഞ യാഥാര്ത്ഥയമാണ്. പത്ത്
വര്ത്ഷങ്ങള്ക്കപ്പറത്തുള്ള ഒരു വിേസിത ലോല്ലലത്ത സവപ്നം ോണുേയും, അതിനനുസരിച് സമഗ്രമായ
പദ്ധതിേള് തയ്യാറാുേയും അതിലന സമഞ്ജസം ഏകോപിപ്പിുേയും അത് സമയബന്ധിതമായി
പൂര്ത്ത്തീേരിുേയും ലചയ്യുകമ്പാള് മാത്രമാണ് നാം ആഗ്രഹ്ിുന്ന ഒരു വിേസന മുകന്നറ്റം സാദ്ധയമാകുേ.
അതിനാവശയമായ അകനവഷണങ്ങളുലട സമാഹ്രമാണ് നിങ്ങളുലട മുന്നിലെത്തുന്ന ഈ വിേസനകരഖ്.
മാറന്ന കേരളത്തിലെയും മാകറ്റണ്ട ലോല്ലത്തിലെയും വിേസനപൂര്ത്ത്തീേരണത്തിനായുള്ള
ഒരകനവഷണമാണ് ഈ കരഖ്േള് മുകന്നാട്ടുവയ്ക്കുന്ന ആശയം. വിപുെമായ സംവാേത്തിലൂലട ഇത് കൂടുതല്
സംപുഷ്ടമാുവാന് നമുക്ക് േഴിയും. കൂടുതല് ലമചലപ്പട്ട ആശയങ്ങള് ഇതു സംബന്ധമായി വിവിധ
തെങ്ങളില് സം്ടിപ്പിക്കലപ്പടുന്ന ചര്ത്ചേളിലൂലട ഉരുത്തിരിഞ്ഞു വരുലമന്നും അതുവഴി പൂര്ത്ണ്ണമായ ഒരു
വിേസന പരികപ്രേയം രൂപലപ്പടുത്താന് േഴിയുലമന്നും ഉറപ്പിക്കാം. അതിനായി എല്ലാ മുന്വിധിേളും മാറ്റി
വച്ചുലോണ്ടുള്ള ഒരു സമഗ്ര അകനവഷണത്തിന് തുടക്കമിടുവാന് േഴിയലട്ട എന്ന് ആത്മാര്ത്ഥമായി
ആഗ്രഹ്ിുന്നു. സമൂഹ്ത്തിലെ ഏറ്റവം അടിത്തട്ടില് േഴിയുന്ന മനുഷയലെ ജീവിതാവസ്ഥേള് പരിഹ്രിുവാന്
ഏതു സംഹ്ിതയ്ക്കാകണാ േഴിയുന്നത് അതിലന ഞാന് വിേസനലമന്നു വിളിും എന്ന ഗാന്ധി വചനം നലെ
നയിക്കലട്ട.
ഒപ്പ്
ഒപ്പ്
ലമമ്പർ ലസക്രട്ടറി ജില്ലാ ആസൂത്രണ സമിതി
ലചയർകപഴ്സൺ ജില്ലാ ആസൂത്രണ സമിതി
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ആമുഖ വിവരങ്ങള്
വിഭവ ലഭയത
വി സനത്തികെ സ്ഥലമാനങ്ങള്
വി സനമമഖല ള് - അവസ്ഥയം േരിമേക്ഷ്യവം
4.1 നീർത്തടാധിഷ്ഠിത വി സനം
4.2 മൃഗസംരക്ഷ്ണവം ക്ഷ്ീരവി സനവം
4.3 മത്സ്യവി സനം
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4.9 ോർപിടം,ദ്ാരിദ്ര്യ ലഘൂ രണം
4.10 വിദ്യാഭയാസം
4.11 ായി വി സനം,സംസ്കാരം,യവജനമക്ഷ്മം
4.12 ഊർജം
4.13 േശ്ചാത്തല സൗ രയം
4.14 വിമനാദ് സഞ്ചാരം
4.15 േമതയ േരിഗണന അർഹിക്കുന്ന വിഭാഗങ്ങള്
4.16 കുട്ടി ള്,വനിത ള്,വമയാജനങ്ങള്
ഭാഗം - 2
ജില്ലാ േദ്ധ്തി നിർമേശങ്ങള്
മ ന്ദ്ര-സംസ്ഥാന േദ്ധ്തി ള്
തമേശ ഭരണ സ്ഥാേനങ്ങളുകട 2017-18 വാർഷി േദ്ധ്തി
അവമലാ നം
േരിമേക്ഷ്യത്തികെയം നിർമേശങ്ങളുകടയം സംഗ്രഹവം
ഉേസംഹാരവം
അനുബന്ധങ്ങള്

1-25
26-59
60 -108
109-560
109-149
150-180
181-197
198-219
220-233
234-248
249-289
290-305
306-337
338-362
363-390
391-400
401-428
429-442
443-516
517-556
557-600
601-616
617-779

ഭാഗം - 1
ജില്ലാ വി സന
േരിമേക്ഷ്യം

ജില്ലാപദ്ധതി 2018 - ക ാല്ലം

അദ്ധ്യായം 1

ആമുഖ വിവരങ്ങള്
1 .1 ഭൂപ്രകൃതി
പ്രകൃതി
നിഞ്ഞേ ിയ എല്ലാ മഞ്ഞനാഹാരിത ളം ഒത്തിണങ്ങിയ പ്രൗഢഗംഭീരമായ
ഭൂപ്രകൃതിയാണ് ക ാല്ലം ജില്ലയുഞ്ഞേത്. സഹയൻ മുതൽ സമുദ്രം വകര മലനാോയും ഇേനാോയും
തീരപ്രഞ്ഞേശമായും അതിരിടുന്ന ഞ്ഞ രളത്തികെ പരിഞ്ഞേേം തകന്നയാണഞ്ഞല്ലാ ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായി ക ാല്ലം.
ഗിരിനിര ളാലം ഹരിതഭൂമിയാലം രിമണൽ പ്രഞ്ഞേശങ്ങളാലം അനുഗ്രഹീതമായ ക ാല്ലം ഞ്ഞ രളത്തികെ
ഏ ഞ്ഞേശം കതഞ്ഞേയറ്റത്തായി സ്ഥിതികെയ്യുന്നു. വിസ്തീർണ്ണത്തിൽ എട്ാംസ്ഥാനം അലങ്കരിക്കുന്ന
ജില്ലയുകേ വിസ്തൃതി 2491 െതുരശ്ര ിഞ്ഞലാമീറ്ററാണ്. ാടു ളാലം ാട്ാറു ളാലം സമ്പുഷ്ടമായ ഈ
പ്രഞ്ഞേശം ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായി വേഞ്ഞേ അക്ാംശം 8045' മുതൽ 9028' വകരയും ിഴഞ്ഞേ ഞ്ഞരഖാംശം 76029'
മുതൽ 77017' വകരയും വയാപിച്ചു ിേക്കുന്നു. കതക്കുവേക്കു നിന്നുള്ള ഏറ്റവം കൂേിയ ദൂരം 83.7 ിഞ്ഞലാമീറ്ററും
ിഴക്കുപേിോറ് നിന്നുള്ള ഏറ്റവം കൂേിയദൂരം 77 ിഞ്ഞലാമീറ്ററുമാണ്. മാത്രമല്ല, സംസ്ഥാനത്തികെ 590
ിഞ്ഞലാമീറ്റർ വരുന്ന േഞ്ഞലാരത്തികെ 37.84 ിഞ്ഞലാമീറ്റർ ദൂരം ഈ ജില്ലയ്ക്ക് അവ ാശകെട്താണ്.
പുരാതനമായ ഞ്ഞവണാേ് രാജയത്തികെ തലസ്ഥാനമായിരുന്നു നൂറ്റാണ്ടു ൾ പഴേമുള്ള ക ാല്ലം നഗരം.
മഞ്ഞനാഹാരിതയിലം പ്രശസ്തിയിലം ഉയരങ്ങളിൽ വിരാജിച്ചിരുന്നതിനാൽ 'ദേവത്തികെ സവന്തം
തലസ്ഥാനം' എന്നും വിളിോറുണ്ട്.
േലം ായലം ദ ഞ്ഞ ാർക്കുന്ന പ്രകൃതി മഞ്ഞനാഹരമായ ധാരാളം സ്ഥലങ്ങളൾകെകേ
തീരപ്രഞ്ഞേശം മുതൽ മലനാേ് വകര െരിത്ര പ്രാധാനയമുള്ള ദവവിധയമാർന്ന ഭൂപ്രഞ്ഞേശമാണ്
ക ാല്ലത്തിഞ്ഞെത്. ഭൂപ്രകൃതിയുകേ അേിസ്ഥാനത്തിൽ ജില്ലകയ പേിോറുനിന്നും ിഴഞ്ഞോട്് തീരപ്രഞ്ഞേശം,
ഇേനാേ്, മലനാേ്, എന്നിങ്ങകന മൂന്നു ഭൂവിഭാഗങ്ങളായി തിരിോം. അവയിൽ േലിഞ്ഞനാടു ഞ്ഞെർന്നു
ിേക്കുന്ന സമതല പ്രഞ്ഞേശങ്ങളാണ് തീരപ്രഞ്ഞേശങ്ങൾ. ഇത് ക്രഞ്ഞമണ െരിഞ്ഞുയർന്ന് കെറുകുന്നു ളം
താഴ്വര ളം നിറേ് 80 മുതൽ 600 വകര മീറ്റർ ഉയരത്തിൽ ിേക്കുന്ന പ്രഞ്ഞേശമാണ് ഇേനാേ്.
അതിനും ിഴേ് പശ്ചിമ ഘട്ത്തികെ ഭാഗമായ മലനിര ളം വനനിബിഢമായ താഴ്വര ളം
പർവ്വതങ്ങളം നിറേ പ്രഞ്ഞേശമാണ് മലനാേ്. പേിോറു നിന്നും
ിഴഞ്ഞോട്് ഞ്ഞപാകുഞ്ഞന്താറും
സമുദ്രനിരെിൽ നിന്നുള്ള ഉയരം വർദ്ധിച്ച് ഏ ഞ്ഞേശം 3500 അേി ഉയരത്തിൽ എത്തുന്നു. പുനലൂർ
താലൂേിലാണ് മലനാേികെ തനതായ രൂപം ദൃശയമാകുന്നത്. ഈ താലൂേികല മുതിര മലയാണ്
ജില്ലയികല ഏറ്റവം ഉയരം കൂേിയഭാഗം (1219 മീറ്റർ). ഈ താലൂേികെ ിഴഞ്ഞേ അതിർത്തിയിലള്ള
ആരയങ്കാവ് ചുരം സഹയപർവ്വതം താണ്ടി തമിഴ് നാട്ിഞ്ഞലേ് ഞ്ഞപാ ാനുള്ള പാതകയാരുക്കുന്നു.
1.2 പ്രാഥമിക സ്ഥിതി വിവര കണക്കുകള്-കകാല്ലം ജില്ല
1. സ്ഥാനം
ഇന്തയയുകേ കതേ് - പേിോറ് തീരം
വേഞ്ഞേ അക്ാംശം - 80 45’മുതല് 90 28’ വകര
ിഴഞ്ഞേ ഞ്ഞരഖാംശം - 760 29’മുതല് 770 17’വകര
2. വിസ്തീര്ണ്ണ്ണം
2491 െ. ി. (വലെത്തിൽ സ്ഥാനത്ത് 8 -ആം സ്ഥാനം )
3. േഞ്ഞലാരം
37.840 ി.മീ.
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1.2 പ്രാഥമിക സ്ഥിതി വിവര കണക്കുകള്-കകാല്ലം ജില്ല (തുടര്ച്ച)
4. അതിരു ള്
വേേ് ആലപ്പുഴ ജില്ല, കതേ് തിരുവനന്തപുരം ജില്ല
ിഴേ് പത്തനംതിട് ജില്ല, തമിഴ് നാേ് സംസ്ഥാനം,
പേിോറ് അറബിേേല്
5. മണ്ണികെ തരം
തീരപ്രഞ്ഞേശം (മണല് ലര്ണ്ന്നത്)
ഇേനാേ് (കൃഷിസ്ഥലങ്ങളം കുന്നു ളം)
മലനാേ് (മുഖയമായും വനപ്രഞ്ഞേശം)
6. പ്രധാന നേി ള്
അച്ചന്ഞ്ഞ ാവില് ആറ് - 72 ി.മീ.
ല്ലേ ആറ് - 120 ി.മീ., ഇത്തിേര ആറ് - 56 ി. മീ
7. തോ ങ്ങള്
ശാസ്താംഞ്ഞ ാട് ശുദ്ധജലതോ ം - 3.73 െ. ി.
അഷ്ടമുേി ായല് - 61.42 െ. ി.
പരവൂര്ണ് ായല് - 6.62 െ. ി.
8. തുറമുഖങ്ങള്
ക ാല്ലം, നീണ്ട ര
9. ഞ്ഞ ാറസ്റ്റ് ഡിവിഷനു ള്
പുനലൂര്ണ് (മുഴുവനായും), കതന്മല (മുഴുവനായും)
കെന്തുരുണി (മുഴുവനായും), ഞ്ഞ ാന്നി (ഭാഗി ം)
അച്ചന്ഞ്ഞ ാവില് (ഭാഗി ം), തിരുവനന്തപുരം (ഭാഗി ം)
10. ഗതാഗത സൗ രയങ്ങള്
ഞ്ഞറാഡു ള് - ആക 1872.520 ി. മി
എൻ. എച്ച് 66 (പഴയ എൻ.എച്ച് 47) - 57. ി.മി
എൻ.എച്ച് 744 (പഴയ എൻ.എച്ച് 208) - 81. ി.മി
എൻ.എച്ച് 183(പഴയ എൻ.എച്ച് 20) - 210. ി.മി
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1.3 ഭൂവിജ്ഞാനീയം
ജില്ലയികല താലൂക്കു ളിൽ രുനാഗെള്ളി പൂർണ്ണമായും ക ാല്ലം താലൂേ് ഭാഗി മായും
നിമ്നതേത്തിലം മദ്ധയതേത്തിലമായും കുന്നത്തൂർ,ക ാട്ാരേര എന്നിവ പൂർണ്ണമായും മദ്ധയതേത്തിലം
പത്തനാപുരം
പുനലൂർ
താലൂക്കു ൾ
ഉന്നതതേത്തിലം
സ്ഥിതികെയ്യുന്നു.
ജില്ലയികല
ശിലാഘേനകയക്കുറിച്ച് പറയു യാകണങ്കിൽ ഏറ്റവം താഴകത്ത അേരു ളിൽ ആർേിയിൻ
ല്െത്തികല ഗ്രാദനറ്റു ളം കനയ്സു ളമാണ്. ഈ ല്പത്തിഞ്ഞലതായ മറ്റിനം ശില ളം ദപഞ്ഞറാക്സിൻ
ഗ്രാനുദലറ്റ്, ൊർണ്ണദേറ്റ്-കനയ്സസ്, ഗാർണ്ണറ്റ്-ഞ്ഞ ാർഡിയദററ്റ് കനയ്സസ്, ഗാർണ്ണറ്റ്-സിലിമിദനറ്റ്
കനയ്സസ്, ാൾേ്ഗ്രാനുദലറ്റ് എന്നിവ ഉൾകെടുന്നു. ഞ്ഞമൽെറേ ശില ളകേ അേരു ളിഞ്ഞലേ്
തുളച്ചു യറിയ രീതിയിൽ ാണകെടുന്ന ഞ്ഞഡാളദററ്റ്-ദഡയ്കു ളം ുലഭമാണ്. കതക്കുപേിോറ്
േിശയിൽ നമിക്കുന്ന അക്തലങ്ങഞ്ഞളാടു കൂേിയ സമനതി വലനങ്ങകള (Iso Clinal Folder) ഒരു
ഞ്ഞശ്രണിയായി പരിഗണിോവന്ന വിധത്തിലാണ് ആർേിയിൻ സ്തരങ്ങളകേ കമാത്തത്തിലള്ള ിേെ്.
ഇവയ്ക്കു മു ളിലായി ക ാല്ലംവൂഹത്തിലം വർേലവൂഹത്തിലം കപട് അേരു ളാണുള്ളത്. ഇവയിൽ
ക ാല്ലം വൂഹത്തികല ശിലാപേലങ്ങളിൽ മുഖയമായും ചുണ്ണാമ്പ് ല്ല്, മണൽ, ളിമണ്ണ് തുേങ്ങിയവയും
വർേല വൂഹത്തിൽ ളിമണ്ണ് ലർന്ന ചുണ്ണാമ്പ് ല്ല്, രിമയ ളിമണ്ണ്, ലിദൈറ്റികെ ഞ്ഞനരിയ
പേലങ്ങൾ എന്നിവയുൾകെടുന്നു.
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െിത്രം 1.2
ഭൂഘേന – താലൂേ് അേിസ്ഥാനത്തിൽ

െിത്രം 1.3 ക ാല്ലം ജില്ലാ ഭൂപേം - ഭൂമിശാസ്ത്രം

െിത്രം 1.4 ക ാല്ലം ജില്ലാ ഭൂപേം - മണ്ണ്

െിത്രങ്ങള് അവലംബം: സാമ്പത്തി സ്ഥിതി വിവര ണേ് വകുെ്, ക ാല്ലം
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ജില്ലയിൽ കമാത്തത്തിൽ ഉപരിപേലങ്ങൾ അപെയത്തിനു വിഞ്ഞധയമായി ലാറ്റദററ്റ്
അേരു ളായി മാറിയിരിക്കുന്നു. കുന്നു ൾേിേയികല നിരന്നഭാഗങ്ങളിലം കെരിവ് കുറേ
താഴ്വാരങ്ങളിലം എേൽമണ്ണിനാണ്
പ്രാമുഖയം. േഞ്ഞലാരത്ത് തീരമണ്ണ്
നത്തിൽ അേിഞ്ഞു
ാണുന്നു.
1.4 വനഞ്ഞമഖല
സാന്ദ്രഹരിതവം ദജവദവവിദ്ധയവം നിറേ വനപ്രഞ്ഞേശങ്ങളാണ് സഹയപർവ്വതത്തികെ
പേിോഞ്ഞറ അരി ിലായി ക ാല്ലത്തികെ ിഴഞ്ഞേ അതിർത്തി അലങ്കരിക്കുന്നത്. ജില്ലയുകേ ആക
വിസ്തൃതിയുകേ മൂന്നികലാന്ന് വനപ്രഞ്ഞേശമാണ്. ജില്ലയുകേ ിഴക്കു ഭാഗത്തുള്ള പശ്ചിമഘട് പ്രഞ്ഞേശമാണ്
വനഭൂമിയിൽ ഭൂരിഭാഗവം. പത്തനാപുരം, പുനലൂർ താലൂക്കു ളിലാണ് വനപ്രഞ്ഞേശങ്ങൾ ാണകെടുന്നത്.
വനവിസ്തൃതിയുകേ അേിസ്ഥാനത്തിൽ വനഞ്ഞമഖലകയ നാല ഡിവിഷനു ളായി തിരിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇവയിൽ
അച്ചൻഞ്ഞ ാവിൽ, കതമല, പുനലൂർ എന്നിവ പൂർണ്ണമായും, കുളത്തൂപ്പുഴ ഭാഗി മായും ക ാല്ലം ജില്ലയുകേ
പരിധിയിലാണ്. ജനവാസമുള്ള അച്ചൻഞ്ഞ ാവിൽ, ഞ്ഞറാസ് മല, കെമ്പനരുവി, ട്ളൊറ എന്നീഗ്രാമങ്ങൾ
വനത്തിനു നടുവിലാണ് സ്ഥതികെയ്യുന്നത്. ഞ്ഞ രളത്തികല പ്രധാനകെട് വനയജീവിസഞ്ഞങ്കതമായ
കെന്തരുണി, കതമല ഡിവിഷനിലാണ്. സഹയകെ മേിത്തട്ിൽ കുന്നു ളാലം പുഴ ളാലം ഞ്ഞതാടു ളാലം
സമൃദ്ധമായ കതമലയിൽ തകന്നയാണ് ഞ്ഞ രളത്തികല ഏറ്റവം വലിയ ജലഞ്ഞസെനപദ്ധതിയായ
ല്ലേജലഞ്ഞസെനപദ്ധതി. 1000 സ്ക്വയർ ിഞ്ഞലാമീറ്റർ വിസ്തൃതിയിൽ വയാപിച്ചു ിേക്കുന്ന കുളത്തൂപ്പുഴ
ബഞ്ഞയാസ്ഫിയർ, റിസർവ്വ് വനങ്ങളകേയും ഉഷ്ണഞ്ഞമഖലാ മഴോടു ളകേയും ഉഷ്ണഞ്ഞമഖലാ ഇലകപാഴിയൽ
ാടു ളകേയും ഗണത്തിൽ കെടുന്നവയാണ്. ബ്രിട്ീഷ്ഭരണ ാലത്ത് സവാഭാവി
വനങ്ങൾ
കവട്ികത്തളിച്ച് ഞ്ഞതേ്, ഞ്ഞതയില, യൂോലി ഞ്ഞപാലള്ള ഞ്ഞതാട്ങ്ങൾ നിർമ്മിേകെട്ടു. ഇന്തയയികല ആേയകത്ത
ഇഞ്ഞോടൂറിസം പദ്ധതി കതമലയിലാണ്. ഭൂപ്രകൃതിയനുസരിച്ച് 75 മീറ്റർ മുതൽ 900 മീറ്റർ വകര
ഉയരമുള്ള കുന്നു ളം മല ളം വകര കതമലയിൽ ാണാം. ഉഷ്ണഞ്ഞമഖലാ നിതയഹരിതവനങ്ങൾ, അർദ്ധ
നിതയഹരിതവനങ്ങൾ, ഗിരിശീർഷ ഹരിതവനങ്ങൾ എന്നീ വിഭാഗത്തിൽകെടുന്ന ഹരിതവനങ്ങൾ
കതമല വനയമൃഗ സംരക്ണ ഞ്ഞ ന്ദ്രത്തിലണ്ട്.
1.5 സസയ ദവവിധയങ്ങൾ
അമിതമായ മനുഷയ ചൂഷണം നിമിത്തം പ്രകൃതിക്കു ഞ്ഞപാലം മാറ്റം വന്ന പശ്ചാത്തലത്തിൽ
ദനസർഗ്ഗി മായ സസയജാലങ്ങൾ ഏകറക്കുകറ നാമാവഞ്ഞശഷമായി. പുനലൂർ താലൂേികല വനപ്രഞ്ഞേശ
ങ്ങളിലാണ് ഞ്ഞ രളത്തികെ സവിഞ്ഞശഷതയായ പച്ചൊർന്ന കുന്നു കളയും മല കളയും ാണാൻ
ഴിയുന്നത്. മലകെരിവ ളിൽ മഴോടു ൾ ഇഞ്ഞൊഴും അവഞ്ഞശഷിക്കുന്നു. തഴച്ചു വളരുന്ന
ഈറോടു ളം ചൂരൽോടു ളം ഈ വനങ്ങളകേ സാമ്പത്തി പ്രാധാനയം ഇരട്ിെിക്കുന്നു. പാലി,
കവള്ള ിൽ, ആേിലി, ചുരുളി, പൂതംക ാല്ലി, തമ്പ ം, കുളമാവ്, കെങ്കുറുേി തുേങ്ങി 45 മീറ്ററിലധി ം
ഉയരത്തിലള്ള മരങ്ങൾ ഈ മഴോടു ളിൽ ുലഭമാണ്. ഞ്ഞവനൽോലത്ത് ഉയരത്തിൽ വളരുന്ന
വൃക്ങ്ങൾ, ഇലക ാഴിയു യും
ീഴ് പേർപ്പു ൾ ഭാഗി മായി ഉണങ്ങു യും കെയ്യുന്ന
പത്രപാതിവനങ്ങൾ എന്നിവ ഇവിടുകത്ത മകറ്റാരു പ്രഞ്ഞതയ തയാണ്. പാതിരി, പൂൊതിരി, ഞാറ, നല,
ാേിരം, ഇലവ്, ഞ്ഞവഴ്, ക ാന്ന, താന്നി, ഞ്ഞതമ്പാവ്, റുവ, ഞ്ഞവങ്ങ, പിണറ്, ഉതി തുേങ്ങി വിവിധയിനം
വൃക്ങ്ങളം കുറുഞ്ഞന്താട്ി, ശതാവരി, േലാേി തുേങ്ങിയ ഔഷധി ളം കതച്ചി, തൂശിമുല്ല, തുമ്പ, ശവംനാറി,
അവിൽകൊരി തുേങ്ങിയ കെേി ളം ദ തക്കൂട്ങ്ങളം വംശനാശത്തികെ ഭീഷണിയിലാകണങ്കിലം
ഇവികേ ദൃശയമാണ്.
1.6 ണ്ടൽോടു ൾ
പ്രകൃതിയികല അമൂലയ വരോനമായ വിവിധയിനം ണ്ടൽ സസയങ്ങളകേ ഒരു ലവറ
തകന്നയാണ് ജില്ലയികല അഷ്ടമുേിോയലികെ തീരപ്രഞ്ഞേശങ്ങളം േവീപു ളം. ആശ്രാമം, പള്ളിയാതുരുത്ത്,
ആയിരംകതങ്ങ് തുേങ്ങിയ ായൽ തീരങ്ങളിൽ ഇവ ധാരാളമായി ണ്ടുവരുന്നു. തീരപ്രഞ്ഞേശകത്ത
േലാക്രമണങ്ങളിൽ നിന്നും സംരക്ിോനുള്ള പ്രധാനകെട് ഒരു മണ്ണ് സംരക്ണ ഘേ മായും
കെമ്മീൻ ഉൾകെകേ വിവിധയിനം മത്സ്യങ്ങളകേ പ്രജനനഞ്ഞ ന്ദ്രമായും
ണ്ടൽ സസയങ്ങൾ
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പ്രവർത്തിക്കുന്നു.
സാധാരണ സസയങ്ങകള അഞ്ഞപക്ിച്ച് 32% ാർബൺ ഡഞ്ഞയാക്ദസഡ്
ആഗിരണം കെയ്ത് ആഞ്ഞഗാള താപനകത്ത ഒരു പരിധിഞ്ഞയാളം കുറയ്ക്കുന്ന സസയങ്ങളാണ് ണ്ടല ൾ.
സംസ്ഥാനകത്ത ആേയ ദജവദവവിധയ ദപതൃ സ്ഥാനമാണ് ആശ്രാമം ണ്ടൽോേിനുള്ളത്.
1.7 ജല ഞ്ഞരാതസ്സു ൾ
പ്രധാനമായും രണ്ടു നേി ളം മൂന്ന് ായല ളമാണ് ജില്ലയികല പ്രധാന ജല ഞ്ഞരാതസ്സു ൾ.
ല്ലേയാർ, ഇത്തിേരയാർ, ശാസ്താംഞ്ഞ ാട് ായൽ, അഷ്ടമുേിോയൽ, പരവൂർ ായൽ എന്നിവ
യാണത്. അച്ചൻഞ്ഞ ാവിലാർ ജില്ലയിലാണ് ഉത്ഭവിക്കുന്നകതങ്കിലം പത്തനംതിട്, ആലപ്പുഴ ജില്ല ളിലൂ
കേയാണ് കൂടുതലായും ഒഴുകുന്നത്. ഇേവാ-നേയറ ായല ൾ ഭാഗി മായി മാത്രഞ്ഞമ ക ാല്ലം ജില്ലയിൽ
ഉൾകെടുന്നുള്ളു. കുളത്തൂപ്പുഴയാറ്, കെന്തരുണി ആറ്, ൽത്തുരുത്തിയാറ് എന്നീ ഞ്ഞപാഷ നേി ൾ
ഞ്ഞെർന്ന് കുളത്തൂപ്പുഴ കുന്നു ളിലാണ് ല്ലേയാർ ഉത്ഭവിക്കുന്നത്. 121 ിഞ്ഞലാമീറ്റർ നീളമുള്ള ല്ലേയാർ
പുനലൂർ, പത്തനാപുരം, ക ാട്ാരേര എന്നീ പട്ണങ്ങകള തഴു ി അഷ്ടമുേിോയലിൽ പതിയ്ക്കുന്നു. ഈ
പുഴയുകേ നേീ മാർഗ്ഗത്തിൽ അഞ്ഞന ം കവള്ളച്ചാട്ങ്ങളണ്ട്. ല്ലേ നേീതേത്തികെ വിസ്തീർണ്ണം 1535
െതുരശ്ര ിഞ്ഞലാമീറ്റർ ആണ്. ല്ലേയാറിനു കുറക പുനലൂർ പട്ണത്തിലള്ള തൂക്കുപാലം അതികെ
അപൂർവ്വ സൃഷ്ടിയാൽത്തകന്ന സവിഞ്ഞശഷമാണ്. ല്ലേ ജലഞ്ഞസെനപദ്ധതി പ്രാവർത്തി മാേിയഞ്ഞതാകേ
ഈ ആറ്റികല ജലത്തികെ സിംഹഭാഗവം ജലഞ്ഞസെനത്തിന് ഉപഞ്ഞയാഗകെട്ടു തുേങ്ങിയിരിക്കുന്നു. കതമല
ഇഞ്ഞോടൂറിസത്തികെ വാേം എന്നറിയകെടുന്ന പ്രഞ്ഞേശമാണ് ഒറ്റേൽ ഔട്് ലേ്. ല്ലേയാറ്റിൽ
ഉണ്ടാേിയ ബണ്ട് മൂലം ഇവികേ ഒരു കെറിയ തോ ം രൂപകെട്ിട്ടുണ്ട്. ല്ലേയാറുമായി താരതമയം
കെയ്യുഞ്ഞമ്പാൾ നഞ്ഞന്ന കെറിയ പുഴയാണ് ഇത്തിേരയാർ. 56 ിഞ്ഞലാമീറ്റർ നീളമുള്ള ഈ പുഴയുകേ
പ്രഭവഞ്ഞ ന്ദ്രം 285 മീറ്റർ മാത്രമുയരമുള്ള മേത്തറ കുന്നു ളാണ്. പരവൂർ ായലിൽ ലയിക്കുന്ന
ഇത്തിേരയാറികെ നേീ തേ വിസ്തൃതി 691 െതുരശ്ര ിഞ്ഞലാമീറ്ററാണ്. പത്തനംതിട് ജില്ലയികല
അടൂർതാലൂേിൽ നിന്നാരംഭിക്കുന്ന പള്ളിേലാറ് ജില്ലയികല ശൂരനാേ്, കതാേിയൂർ പൊയത്തു ളിലൂകേ
േന്നുഞ്ഞപാകുന്നു.
ജില്ലയികല 37.84 ിഞ്ഞലാമീറ്റർ നീളം വരുന്ന തീരഞ്ഞമഖലയിൽ ഉേനീളം ദനസർഗ്ഗി ഞ്ഞമാ,
മനുഷയനിർമ്മിതഞ്ഞമാ ആയ ഞ്ഞതാടു ളിലൂകേ പരസ്പരം ബന്ധകെട് കെറുതും വലതുമായ ായല ൾ
ാണാം. ഇവയിൽ അഷ്ടമുേിോയലാണ് ഏറ്റവം വലത്. ഞ്ഞപരു സൂെിെിക്കുന്നതുഞ്ഞപാകല എട്ടുപിരിവ
ളായി അനിയതാകൃതിയിൽ വയാപിച്ചു ിേക്കുന്ന ഈ ജലാശയത്തികെ കമാത്തം വിസ്തീർണ്ണം 61.4
െതുരശ്ര ിഞ്ഞലാമീറ്ററാണ്. നീണ്ട ര അഴിയിലൂകേ അറബിേേലം അഷ്ടമുേിോയലം തമ്മിൽ ബന്ധകെ
ട്ിരിക്കുന്നു. അഷ്ടമുേിോയലികെ സവിഞ്ഞശഷത ളികലാന്ന് ജലാതിർത്തി തൂോയുള്ള കുന്നിൻ കെരിവ
ളാകണന്നുള്ളതാണ്. താരതഞ്ഞമയന വയാപ്തികുറേ പരവൂർ ായലികെ മദ്ധയഭാഗം അഗാധവം ദുർഗമ
വമാണ്. സംസ്ഥാനകത്ത ഏറ്റവം വലിയ ശുദ്ധജല തോ മായ ശാസ്താംഞ്ഞ ാട് ായൽ ക ാല്ലം
ജില്ലയിലാണ്. 3.73 െതുരശ്ര ിഞ്ഞലാമീറ്റർ വിസ്തീർണ്ണമുള്ള ശാസ്താംഞ്ഞ ാട് ായലികെ ഏറ്റവംകൂേിയ ആഴം
14.32 മീറ്റർ ആണ്. എടുത്തു പറയത്തേ ഏകതങ്കിലം നീകരാഴുേില്ലാത്ത സാഹെരയത്തിൽ ഈ
തോ ത്തികല ജലസെയത്തിന് നിോനം ഊറ്റുറവ ളാകണന്നാണ് അനുമാനം. 12.69 െതുരശ്ര
ിഞ്ഞലാമീറ്റർ വൃഷ്ടിപ്രഞ്ഞേശമുള്ള ഈ ശുദ്ധജലതോ കത്തയാണ് ജില്ല കുേികവള്ളത്തിനായി
ആശ്രയിക്കുന്നത്.
1.8 മഴ ലഭയത
ദവവിധയമാർന്ന ഭൂപ്രകൃതിയുകേ 14% വരുന്ന മലനാടും 23% വരുന്ന ഇേനാടും 63% വരുന്ന
തീരപ്രഞ്ഞേശങ്ങളം ജില്ലയുകേ ാലവസ്ഥകയ സവാധീനിക്കുന്ന മുഖയ ഘേ ങ്ങളാണ്. ഉയർന്ന താപനിലയും
നല്ല വർഷപാതവമുള്ള ഉഷ്ണഞ്ഞമഖലാ ാലാവസ്ഥയാണ് ഈ ജില്ലയിൽ ഉള്ളത്. ഇേവൊതി, തുലാവർഷം
എന്നിവയാൽ വർഷത്തിൽ സാമാനയം നല്ല ഞ്ഞതാതിൽ ജില്ലയിൽ മഴ ലഭിക്കുന്നു. വർഷപാതത്തികെ
ശരാശരി ഞ്ഞതാത് 250 കസ.മീ. ആണ്. ഴിേ അമ്പത്
വർഷത്തിനിേയിൽ ജില്ലയിൽ ഏറ്റവം
കൂടുതൽ മഴ ലഭിച്ചത് 1969 ലം ഏറ്റവം കുറവ് 1982 ലമാണ്. ജൂൺ മാസത്തിൽ ശരാശരി 487 മി.മീ.
മഴവകര ലഭിച്ച വർഷങ്ങൾ ഉണ്ട്. ശരാശരി താപനില 270 കസൽഷയസാണ്. മഴയുകേ ലഭയത
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പേിോറ് ഭാഗങ്ങളിഞ്ഞലതിഞ്ഞനോൾ ിഴേ് കൂടുതലാണ്. ിഴക്കു ഭാഗത്തുള്ള പശ്ചിമഘട് പ്രഞ്ഞേശം
ലക്േവീപ് േലിൽ നിന്നും വരുന്ന ഈർെഞ്ഞമറിയ ാറ്റികന തേയുന്നതാണ് ഇതിനു ഞ്ഞപ്രര മായ ഘേ ം.
പട്ി 1.1
വാർഷി മഴ (mm)
2011
2012
2013
2014 2015 2016
2293.3 2491.5 2491.1 2480.6 2399 1795
അവലംബം: സാമ്പത്തി സ്ഥിതി വിവര ണേ് വകുെ്, ക ാല്ലം

ഞ്ഞമൽ ക ാടുത്തിരിക്കുന്ന പട്ി യികല 2011 മുതലള്ള ഴിേ അഞ്ചു വർഷകത്ത വാർഷി മഴ
താരതമയം കെയ്താൽ വലിയ വയതയാസങ്ങൾ ഉള്ളതായി ാണുന്നില്ല. എന്നാൽ 2016 ൽ ഈ ഞ്ഞതാത്
1795 mm ആയിരുന്നു. 2016 വർഷം മുൻവർഷങ്ങകള അഞ്ഞപക്ിച്ച് മഴയുകേ ലഭയത കുറേ
വർഷമായിരുന്നു. ജില്ലകയ സംബന്ധിച്ച് ശുദ്ധജലത്തികെ ഉറവിേം മഴ മാത്രമാണ്. ജൂൺ മുതൽ
കസപ്തംബർ വകര ലഭിക്കുന്ന കതക്കുപേിോറൻ ാല വർഷവം, ഒഞ്ഞടാബർ-നവംബർ മാസങ്ങളിൽ
ലഭിക്കുന്ന വേേ് ിഴേൻ തുലാ വർഷവം ഞ്ഞവനൽ മഴയുമാണ് നമ്മുകേ ജലഞ്ഞരാതസ്സ്. അനിയന്ത്രി
തമായ മനുഷയ ഇേകപേല ൾ ാരണം ദജവ ഭൗതി പരിസ്ഥിതിയിൽ ഉണ്ടായ മാറ്റങ്ങൾ മഴ
ലഭയതാ വയതിയാനകത്ത മാത്രമല്ല ഞ്ഞസവേന ബാഷ്പീ രണകത്തയും സവാധീനിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന്
അനുമാനിോവന്നതാണ്.
1.9 ാലാവസ്ഥ
ഠിനമായ ചൂടും ധാരാളം മഴയുമുള്ള ആർദ്രതഞ്ഞയറിയ ഉഷ്ണഞ്ഞമഖലാ ാലാവസ്ഥയാണ്
ജില്ലയിൽ അനുഭവകെടുന്നത്. അറബിേേലിനഅറ സാമീപയമാണ് ക ാല്ലത്ത് കപാതുകവ ഈ
ാലാവസ്ഥേ് ാരണം. മാർച്ച് മാസത്തിൽ ആരംഭിക്കുന്ന ഉഷ്ണ ാലം കമയ് അവസാനം വകര നീളം.
മിതമായ ചൂോണ് ഇവിടുകത്ത ഞ്ഞവനൽോലത്തികെ പ്രഞ്ഞതയ ത. ഈ ാലയളവിൽ പരമാവധി
താപനില 34 ഡിഗ്രി കസൽഷയസ് വകരയാകും. പുനലൂർ ആണ് ഏറ്റവം ചൂേ് കൂേിയ സ്ഥലം.
സംസ്ഥാനത്ത് പാലോേ് ഴിഞ്ഞുളള രണ്ടാം സ്ഥാനമാണ് പുനലൂരിനുളളത്. ജൂൺ-ജൂദലയിൽ
ആരംഭിക്കുന്ന കതേ് പേിോറൻ മൺസൂണിൽ ക ാല്ലത്ത് നല്ല മഴ ലഭിക്കും. ഏറ്റവം കൂടുതൽ മഴ
ലഭിക്കുന്നത് സാധാരണയായി ജൂൺ മാസത്തിലാണ്. ശരാശരി 487 mm. ഇത് കസപ്റ്റ്റംബർ ആേയം
വകര തുേരും. ഒഞ്ഞടാബർ-നവംബർ മാസങ്ങളികല വേേ്- ിഴേൻ മൺസൂണിലം ഇവികേ ഞ്ഞമാശമല്ലാത്ത
മഴ ലഭിോറുണ്ട്. ഡിസംബർ മാസത്തിൽ ഇവികേ തണുെ് ാലം ആരംഭിക്കും. തുേർന്നുള്ള മാസങ്ങളിൽ
വരൾച്ച അനുഭവകെടും. ഇത് ക ബ്രുവരി വകര തുേരും. തണുെ് ാലത്തും ഇവികേ മഴ കപയ്യാറുണ്ട്.
വര്ണ്ഷപാതത്തികെ ശരാശരിഞ്ഞതാത് 250 കസെിമീറ്ററും ശരാശരി താപനിലയാ കട് 270 കസൽഷയും
ആണ്.
1.10 ഭൂവിനിഞ്ഞയാഗം
െിത്രം 1.5
ഭൂവിനിഞ്ഞയാഗം
A - Arable Land
F - Forest Land
G - Grass Land
P - Plantation
W - Waste Land

അവലംബം: സാമ്പത്തി സ്ഥിതി വിവര ണേ് വകുെ്, ക ാല്ലം
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ജില്ലയികല ഭൂമികയ വനഭൂമി, കൃഷിഞ്ഞയാഗയമായ ഭൂമി, പ്ലാഞ്ഞെഷൻ ഭൂമി, തരിശ് ഭൂമി, ഗ്രാസ് ലാെ്
എന്നിങ്ങകന തരം തിരിോം.

1.11 ജനസംഖ്യ
ഇന്തയയിൽ, ജനസംഖയാ വിവരങ്ങൾ പത്തു വർഷം കൂടുഞ്ഞമ്പാൾ നേത്തകെടുന്ന കസൻസസ്
മുഖാന്തിരമാണ് ഞ്ഞരഖകെടുത്തുന്നത്. ഇന്തയൻ ജനസംഖയ, സാക്രത, വിേയാഭയാസം, സാമ്പത്തി
സംരഭങ്ങൾ, ഭവനവം ഭവന സൗ രയങ്ങളം, നഗരവൽേരണം, ജനന-മരണ നിരക്കു ൾ, പട്ി ജാതി
പട്ി വർഗ്ഗ ണക്കു ള്, ഭാഷ, മതം കുേിഞ്ഞയറ്റം, ഭിന്ന ഞ്ഞശഷിോർ, തുേങ്ങി സാമൂഹി വം സാംസ്ക്ാരി
വമായ ഒഞ്ഞട്കറ വിവരങ്ങൾ നൽകുവാൻ സാധിക്കുന്ന ഏറ്റവം വിശവസനീയമായ ഒരു പ്രക്രിയ ആണ്
ഇന്തയൻ ജനസംഖയാ കസൻസസ്. കസൻസസ് മുഖാന്തിരമാണ് ഗവൺകമന്റു ൾേ് നയ രൂപീ രണം,
പദ്ധതി രൂപീ രണം, ഭരണം തുേങ്ങിയ ാരയങ്ങൾ ല പ്രേമായി നിർവഹിക്കുവാനാവശയമായ വിവര
ങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നത്. ഴിേ പത്തുവർഷകത്ത രാജയകത്ത പുഞ്ഞരാഗതി, നേെിലാേികോണ്ടിരിക്കുന്ന
പദ്ധതി ളകേ അവഞ്ഞലാ നം, ഏറ്റവം പ്രധാനമായും, ഭാവിയിഞ്ഞലക്കുളള പദ്ധതി രൂപീ രണം
തുേങ്ങിയവർക്കുളള അേിസ്ഥാനമാണ് കസൻസസ് വിവരങ്ങൾ. 2011 കല ഇന്തയൻ കസൻസസികെ
മുദ്രാവാ യം തകന്ന “നമ്മുകേ കസൻസസ് നമ്മുകേ ഭാവി” എന്നതായിരുന്നു. ഇന്തയയിൽ ആേയമായി
കസൻസസ് നേത്തിയത് 1872 ലാണ്. 1881 ലാണ് ഇന്തയയിൽ ആേയമായി സമ്പൂർണ്ണ കസൻസസ്
നേത്തകെട്ത്. പതിനൊമത് േശവത്സ്ര കസൻസസാണ് നമ്മൾ 2011 ൽ പൂർത്തിയാേിയത്.
2011 കസൻസസ് പ്ര ാരമൂള്ള ക ാല്ലം ജില്ലയുകേ ജനസംഖയ സംഗ്രഹവം 2001 കലയും 2011
കലയും താരതമയവം ചുവകേ ഞ്ഞെർക്കുന്നു.
പട്ി 1.2
ജനസംഖയ സംഗ്രഹം - ക ാല്ലം ജില്ല
വർഷം
വർദ്ധനവ് /
വിവരങ്ങൾ
കുറവ് % ൽ
2001
2011
ജനസംഖയ
25,85,208 26,35,375
1.94
പുരുഷൻ
12,49,621 12,46,968
-0.21
സ്ത്രീ
13,35,587 13,88,407
3.95
ജനസംഖയ വളർച്ച
7.38%
1.94%
-5.44
ജനസാന്ദ്രത ( ി.മീ/സവ യർ)
1,038
1,061
2.22
ഞ്ഞ രളത്തികല ജനസംഖയയുകേഅനുപാതം
8.12%
7.89%
-0.23
സ്ത്രീ പുരുഷാനുപാതം ( 1000)
1069
1113
4.12
കുട്ി ളികല ആൺ-കപൺ അനുപാതം (0-6 )
960
973
1.35
ശരാശരി സാക്രത
91.18%
94.09%
2.91
പുരുഷൻ
94.43%
96.09%
1.66
സ്ത്രീ
88.18%
92.31%
4.13
ജനസംഖയ കുട്ി ൾ (0-6 Age)
2,92,599 2,54,260
-13.10
ആൺ (0-6 Age)
1,49,255
1,28,899
-13.64
കപൺ (0-6 Age)
1,43,344
1,25,361
-12.55
സാക്രർ
20,90,444 22,40,273
7.17
പുരുഷൻമാർ
10,39,111 10,74,345
3.39
സ്ത്രീ ൾ
10,51,333 11,65,928
10.90
ശിശു അനുപാതം (0-6 )
11.32%
9.65%
-1.67
ആൺ
11.94%
10.34%
-1.6
കപൺ
10.73%
9.03%
-1.7
അവലംബം: കസന്സസ് റിഞ്ഞൊര്ണ്ട്് -2011
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1.12 ജനസംഖയാ വളർച്ച
1901 കല കസൻസസ് പ്ര ാരം ക ാല്ലം ജില്ലയുകേ ജനസംഖയ 4,06,013 ആയിരുന്നു. 1901-1911
ാലയളവിൽ 14.7 ശതമാനവം 1921-1931 ാലയളവിൽ 26.4 ശതമാനവം വളർച്ചിഞ്ഞലേ് ജില്ല
എത്തകെട്ടു. അതിനുഞ്ഞശഷം ക ാല്ലം ജില്ലയുകേ ജനസംഖയ 1931-41 ാലയളവിൽ 22.7 ശതമാമം താഴ്ച
ഞ്ഞരഖകെടുത്തികയങ്കിലം 1941-51 ലം 1951-61 ലം
വീണ്ടും ഉയർന്ന നിരേിഞ്ഞലേ് എത്തകെട്ടു.
െരിത്രത്തികല ഏറ്റവം ഉയർന്ന വളർച്ചാ നിരോയ 31.6 ശതമാനം 1951-61 ാലയളവിലാണ്
ഞ്ഞരഖകെട്ത്. എന്നാൽ 1971 മുതൽ ജില്ലയുകേ വളർച്ചാ നിരേ് സ്ഥിരമായ ഇേിവ് ഞ്ഞരഖകെടുത്തി
കോണ്ടിരിക്കുന്നതായി ാണുവാൻ ഴിയും.
ജില്ലയുകേ 2001-2011 ാലഘട്ത്തികല വളർച്ചാ നിരേ് 1.9% ആണ്. ഇത്തവണ ജില്ലയികല
താലൂക്കു ളിൽ രുനാഗെളളി താലൂേിലാണ് ഏറ്റവം വലിയ വളർച്ചാ നിരേ് ഞ്ഞരഖകെടുത്തിയത്, 4.4
ശതമാനം. പത്തനാപുരം താലൂേ് 2001 കസൻസസിൽ ഞ്ഞരഖകെടുത്തിയ 4,32,954 എന്ന സംഖയയിൽ
നിന്ന് 50 ഞ്ഞപർ കുറേ് 4,32,904 എന്ന സംഖയയിഞ്ഞലകേത്തി. ജില്ലയിൽ െരിത്രത്തികല ഏറ്റവം വലിയ
ജനസംഖയാ വളർച്ചാ നിരേ് ഞ്ഞരഖകെടുത്തകെട്ത് 1981-91 ാലഘട്ത്തിൽ കുന്നത്തൂർ താലൂേിലാണ് 11.5
ശതമാനം.
ജില്ലയുകേ ജനസംഖയയുകേ 54.95% ഞ്ഞപർ ഗ്രാമീണ ഞ്ഞമഖലയിലം 45.05% ഞ്ഞപർ നഗര ഞ്ഞമഖല
യിലം അധിവസിക്കുന്നു.
ജില്ലയുകേ വിവിധ താലൂക്കു ളകേ ജനസംഖയയുകേ 2001 കലയും 2011 കലയും താരതമയം
പട്ി യിലം ഗ്രാ ിലം ചുവകേ ഞ്ഞെർക്കുന്നു
പട്ി 1.3
താലൂേ് തിരിച്ചുളള ജനസംഖയ (2001-2011)
വർഷം
വളർച്ചാ നിരേ്
സ്ഥലം
(%)
2001
2011
ഞ്ഞ രളം
31841374 33406061
4.9
ക ാല്ലം
2585208 2635375
1.9
കുന്നത്തൂർ താലൂേ്
194015
199456
2.8
ക ാല്ലം താലൂേ്
969891
987779
1.8
പത്തനാപുരം താലൂേ്
432954
432904
0
ക ാട്ാരേര താലൂേ്
577778
586434
1.5
രുനാഗെളളി താലൂേ് 410570
428802
4.4
അവലംബം: കസന്സസ് റിഞ്ഞൊര്ണ്ട്് -2011

െിത്രം I.6
താലൂേ് തിരിച്ചുളള ജനസംഖയ
1200000
1000000
800000
600000
400000
200000
0

969891

194015
199456

987779

432954 432904

കുന്നത്തൂർ താലൂേ് ക ാല്ലം താലൂേ്
2001

പത്തനാപുരം
താലൂേ്

577778 586434

ക ാട്ാരേര
താലൂേ്

410570

428802

രുനാഗെളളി
താലൂേ്

2011
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1.13 ജനസംഖയ –തഞ്ഞേശ സവയം ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലൂകേ
2011 കസൻസസ് പ്ര ാരം ക ാല്ലം ജില്ലയികല ഗ്രാമ പൊയത്തു ളിൽ ഏറ്റവം കുറേ
ജനസംഖയ ഞ്ഞരഖകെടുത്തിയത് ക ാല്ലം താലൂേികല മൺഞ്ഞരാതുരുത്ത് ഗ്രാമപൊയത്തിലാണ് (9440
ഞ്ഞപർ), ഏറ്റവം കൂടുതല് ജനസംഖയ ക ാല്ലം താലൂേികല തകന്ന തൃഞ്ഞോവിൽവട്ം ഗ്രാമപൊയത്തിലം
(61,287 ഞ്ഞപർ). മുനിസിൊലിറ്റി ളിൽ ഏറ്റവം കൂടുതല് ജനസംഖയ
രുനാഗെളളിയിലം (49,604),
ഏറ്റവം കുറവ് ക ാട്ാരേരയിലമാണ് (30055). ഈ രണ്ടു മുനിസിൊലിറ്റി ളം പുതിയതായി രൂപം
ക ാണ്ടതാണ്. 6 വയസ്സിൽ താകഴയുളള കുട്ി ളകേ
ണേില് മൺഞ്ഞറാതുരുത്തും (819)
തൃഞ്ഞോവിൽവട്വം (6501) ഗ്രാമപൊയത്തു ളകേ വിഭാഗത്തിലം, ക ാട്ാരേരയും (2569) രുനാഗ
െളളിയും (5017) മുനിസിൊലിറ്റി ളകേ വിഭാഗത്തിലം കുറവം കൂടുതലമായ സംഖയ ൾ ഞ്ഞരഖകെടുത്തി.
പട്ി ജാതി വിഭാഗത്തില് കുറവ് രുനാഗെളളി താലൂേികല ആലൊേ് ഗ്രാമപൊയത്തിലം
(361) കൂടുതല് ക ാല്ലം താലൂേികല ല്ലുവാതുേൽ ഗ്രാമപൊയത്തിലമാണ് (9394). മുനിസിൊലിറ്റി
ളിൽ കുറവ് പുനലൂരിലം (4054) കൂടുതല് രുനാഗെള്ളിയിലമാണ് (4572).
1.14 സാക്രത
2001 ൽ ജില്ലയുകേ സാക്രത നിരേ് 91.2 ശതമാനം ആയിരുന്നുകവങ്കിൽ 2011 ല് അത്
അൽപം വർദ്ധിച്ച് 94.09 ശതമാനത്തിഞ്ഞലകേത്തി. കുന്നത്തൂർ താലൂക്കും ക ാട്ാരേര താലൂക്കും 94.4
ശതമാനം സാക്രത ദ വരിച്ച് ജില്ലയിൽ ഒന്നാമകതത്തിയഞ്ഞൊൾ 93.6 ശതമാനം സാക്രത
ഞ്ഞയാടുകൂേി മലഞ്ഞയാര ഞ്ഞമഖലയായ പത്തനാപുരം താലൂേ് പിന്നിലായി.
പട്ി 1.4
സാക്രതാ നിരേ് താലൂേേിസ്ഥാനത്തിൽ (ഗ്രാമം - നഗരം തരം തിരിച്ച് )
ആക
ഗ്രാമം
നഗരം
പ്രഞ്ഞേശം
2001
2011
2001
2011
2001
2011
ഞ്ഞ രളം
90.9
94
90
93
93.2
95.1
ക ാല്ലം
91.2
94.1
91.1
94.1
91.5
94.1
രുനാഗെളളിതാലൂേ് 90.6
94
90.7
93.9
87.8
94
കുന്നത്തൂർതാലൂേ്
91.1
94.4
91.1
94.4
----പത്തനാപുരംതാലൂേ്
90.8
93.6
90.6
93.6
92.9
94.3
ക ാട്ാരേരതാലൂേ്
91.8
94.4
91.8
94.3
--96.4
ക ാല്ലംതാലൂേ്
91.3
94.1
91.1
94.5
91.5
94
അവലംബം: കസന്സസ് റിഞ്ഞൊര്ണ്ട്് -2011

െിത്രം 1.7
സാക്രതാനിരേ് താലൂേേിസ്ഥാനത്തിൽ

സാക്രതാ നിരേ് താലൂേേിസ്ഥാനത്തിൽ
96

94.4

94

ശതമാനം

94
92

90.6

94.4

93.6

91.1

90.8

91.8

94.1
91.3

90
88

രുനാഗെളളി
താലൂേ്

കുന്നത്തൂർ താലൂേ്

പത്തനാപുരം
താലൂേ്

2001

ക ാട്ാരേര
താലൂേ്

ക ാല്ലം താലൂേ്

2011

അവലംബം: കസന്സസ് റിഞ്ഞൊര്ണ്ട്് -2011
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തഞ്ഞേശസവയം ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിഞ്ഞലേ് വരുഞ്ഞമ്പാൾ ഗ്രാമപൊയത്തു ളകേ വിഭാഗത്തിൽ
96.82% സാക്രതഞ്ഞയാടുകൂേി ക ാട്ാരേര താലൂേികല കനടുവത്തൂർ ഗ്രാമപൊയത്തും, 87.39 %
സാക്രതഞ്ഞയാടുകൂേി പത്തനാപുരം താലൂേികല ആരയങ്കാവ് ഗ്രാമപൊയത്തും, മുന്നിലം പിന്നിലം
നിൽക്കുന്നു .മുനിസിൊലിറ്റി ളിൽ ഇത് പരവൂരും ക ാട്രാേരയുമാണ്.
1.15 സ്ത്രീ-പുരുഷ അനുപാതം
1000 പുരുഷമാർേ് എത്ര സ്ത്രീ ൾ എന്നതാണ് സ്ത്രീ-പുരുഷ അനുപാതം ക ാണ്ട് ഉഞ്ഞേശിക്കുന്നത്,
2001 കല ണേ് പ്ര ാരം ക ാല്ലം ജില്ലയികല സ്ത്രീ-പുരുഷ അനുപാതം 1069 ആയിരുകന്നങ്കിൽ 2011
ആയഞ്ഞൊഞ്ഞഴക്കും അത് 1113 ആയി ഉയർന്നു. താലൂക്കു ളിൽ ക ാട്ാരേര (1139) മുന്നിലം രുനാഗെളളി
(1099) പിന്നിലമാണ്.
സ്ത്രീ-പുരുഷ അനുപാതത്തിൽ ക ാല്ലം ജില്ലയികല ഗ്രാമപൊയത്തു ളിൽ രുനാഗെളളി
താലൂേികല ആലൊേ് (1026) ഏറ്റവം പിന്നിലം, ക ാല്ലം താലൂേികല പൂതക്കുളം (1219) മുന്നിലം
നിൽക്കുന്നു. മുനിസിൊലിറ്റി ളിൽ രുനാഗെള്ളി (1077) പിന്നിലം പരവൂർ (1267) മുന്നിലമാണ്.
പട്ി 1.5
സ്ത്രീ പുരുഷാനുപാതം-താലൂേേിസ്ഥാനത്തിൽ
പ്രഞ്ഞേശം
2001
2011
ഞ്ഞ രളം
1058
1084
ക ാല്ലം ജില്ല
1069
1113
രുനാഗെളളി താലൂേ് 1057
1099
കുന്നത്തൂർ താലൂേ്
1056
1103
പത്തനാപുരം താലൂേ്
1076
1125
ക ാട്ാരേര താലൂേ്
1092
1139
ക ാല്ലം താലൂേ്
1059
1101
അവലംബം: കസന്സസ് റിഞ്ഞൊര്ണ്ട്് -2011

െിത്രം 1.8
സ്ത്രീ പുരുഷാനുപാതം-താലൂേേിസ്ഥാനത്തിൽ

സ്ത്രീ പുരുഷാനുപാതം താലൂേേിസ്ഥാനത്തിൽ
1160

1139

1140

1125

1120
1100
1080
1060

1103

1099

1101

1092
1076

1057

1059

1056

1040
1020
1000

രുനാഗെളളി താലൂേ്

കുന്നത്തൂർ താലൂേ്

പത്തനാപുരം താലൂേ് ക ാട്ാരേര താലൂേ്
2001

ക ാല്ലം താലൂേ്

2011

അവലംബം: കസന്സസ് റിഞ്ഞൊര്ണ്ട്് -2011

11

ആമുഖവിവരങ്ങൾ

ജില്ലാപദ്ധതി 2018 - ക ാല്ലം

1.16 ജനസാന്ദ്രത
ഒരു െതുരശ്ര ിഞ്ഞലാമീറ്ററിലളള ജനസംഖയയാണ് ജനസാന്ദ്രത ക ാണ്ട് സൂെിെിക്കുന്നത്. 2011
കല ണേിൽ ക ാല്ലം ജില്ലയുകേ ജനസാന്ദ്രത 1061 ആണ്. 2001-ൽ ഇത് 1038 ആയിരുന്നു.
താലൂക്കു ളിൽ പത്തനാപുരം ഒഴിക മകറ്റല്ലായിേത്തും ജനസാന്ദ്രത വർദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ജനസാന്ദ്രത ളിൽ
മുന്നിൽ ക ാല്ലം താലൂോണ്.
ഗ്രാമപൊയത്തു ളിൽ ജനസാന്ദ്രതയിൽ ഏറ്റവം പിന്നിൽ പത്തനാപുരം താലൂേികല
ആരയങ്കാവം (56) ഏറ്റവം മുന്നിൽ ക ാല്ലം താലൂേികല ക ാറ്റങ്കര ഗ്രാമപൊയത്തുമാണ് (3729).
മുനിസിൊലിറ്റി ളിൽ ഇത് യഥാക്രമം രുനാഗെളളിയും (748) ക ാട്ാരേരയുമാണ് (2464).
പട്ി 1.6
ജനസാന്ദ്രത - താലൂേേിസ്ഥാനത്തിൽ -ക ാല്ലം ജില്ല
പ്രഞ്ഞേശം
2001 2011
ക ാല്ലം
1038 1061
രുനാഗെളളി താലൂേ് 2276 2377
കുന്നത്തൂർ താലൂേ്
1405 1444
പത്തനാപുരം താലൂേ്
350
350
ക ാട്ാരേര താലൂേ്
1049 1065
ക ാല്ലം താലൂേ്
2551 2598
അവലംബം: കസന്സസ് റിഞ്ഞൊര്ണ്ട്് -2011

െിത്രം 1.9
ജനസാന്ദ്രത - താലൂേേിസ്ഥാനത്തിൽ -ക ാല്ലം ജില്ല
3000
2598
2377

2500 2276

2551

2000
1500

1405

1444
1065

1000

1049

500
0

350
രുനാഗെളളി
താലൂേ്

350

കുന്നത്തൂർ താലൂേ് പത്തനാപുരം താലൂേ് ക ാട്ാരേര താലൂേ്
2001

ക ാല്ലം താലൂേ്

2011

അവലംബം: കസന്സസ് റിഞ്ഞൊര്ണ്ട്് -2011

1.17 വിഞ്ഞേശ കുേിഞ്ഞയറ്റം
ക ാല്ലം ജില്ലയിൽ നിന്നും ഞ്ഞലാ ത്തികല വിവിധ രാജയങ്ങളിഞ്ഞലേ് ഞ്ഞജാലിോയി ആള ൾ
കുേിഞ്ഞയറുന്നുണ്ട്. ജില്ലയിൽ നിന്നും ഏറ്റവം കൂടുതൽ ആള ൾ കുേിഞ്ഞയറിയത് ഗൾ ് രാജയമായ സൗേി
അഞ്ഞറബയയിഞ്ഞലോണ്. 44,569 ഞ്ഞപർ. ക ാല്ലം ജില്ലയിൽ നിന്നും ഏറ്റവം കൂടുതൽ ആള ൾ വിഞ്ഞേശ
ഞ്ഞത്തേ് ഞ്ഞപാകുന്നത് അവിേഗ്ധ കസടറിലാണ്. ഏറ്റവം കുറച്ച് ഞ്ഞപാകുന്നത് ഞ്ഞഡാടർമാരും.
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രാജയം
യു.എസ്.എ
ാനഡ
യു.ക
ജർമനി
മറ്റ് യുഞ്ഞറാപയൻ
രാജയങ്ങൾ
ദനജരിയ
ലിബിയ
മറ്റ് ആഫ്രിേൻ
രാജയങ്ങൾ
കസൗേി അഞ്ഞറബയ
യു.എ.ഇ
കുദവറ്റ്

പട്ി 1.7
ജില്ലയികല പ്രവാസി ളകേ എണ്ണം
കതാഴികലടുക്കുന്നവർ
രാജയം
5530
ഒമാൻ
284
ഖത്തർ
1190
ബഹറിൻ
95
ഇറാേ്

കതാഴികലടുക്കുന്നവർ
10049
6798
4463
105

372

ഇറാൻ

67

107
101

സിങ്കപ്പൂർ
മഞ്ഞലഷയ
മറ്റ്
ഏഷയൻരാജയങ്ങൾ
നൂസീലാന്റ്
ആഞ്ഞേലിയ
മറ്റ് രാജയങ്ങൾ

518
243

413
44569
33331
6901

477
61
303
489

അവലംബം: സാമ്പത്തി സ്ഥിതി വിവര ണേ് വകുെ്, ക ാല്ലം

പട്ി 1.7 (A)
കതാഴിലേിസ്ഥാനത്തിൽ ജില്ലയികല പ്രവാസി ളകേ എണ്ണം
കതാഴിൽ

ഞ്ഞഡാടർ
നഴ്സ്
എെിനീയർ
ബാങ്കിംഗ് ഞ്ഞമഖല
ഐ.റ്റി.കസടർ
അദ്ധയാപ ർ
മാഞ്ഞനജർ
ദൈവർ
ബിസിനസ്സ്
കസയിൽസ്മാൻ
മറ്റ് കതാഴികലടുക്കുന്നവർ

പുരുഷൻ
372
618
3672
668
2738
356
1918
14479
5494
7603
71677

സ്ത്രീ
174
2456
358
93
183
406
72
--205
132
2792

ആക
546
3074
4030
761
2921
762
1990
14479
5699
7735
74469

അവലംബം: സാമ്പത്തി സ്ഥിതി വിവര ണേ് വകുെ്, ക ാല്ലം

1.18 കതാഴിൽ പങ്കാളിത്ത നിരേ്
സാമ്പത്തി ഞ്ഞനട്ം സാധയമാകുന്ന ഏകതങ്കിലം പ്രവർത്തനത്തിൽ ലാഭവിഹിതഞ്ഞമാ ഞ്ഞവതനഞ്ഞമാ
ദ െറ്റിഞ്ഞയാ അല്ലാകതഞ്ഞയാ പങ്കാളി ളാകുന്നതികന കതാഴിൽ പങ്കാളിത്തം അഥവാ വർേ്
പാർട്ിസിഞ്ഞെഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ഇതിൽ തകന്ന, ജനസംഖയാ കസൻസസ് ണകേടുെിൽ
കതാട്ടുമുൻപുളള വർഷത്തിൽ 6 മാസത്തിൽ കൂടുതൽ കതാഴികലടുത്തവകര പ്രധാന കതാഴിലാളി ള്
(Main Workers) എന്നും 6 മാസത്തിൽ താകഴ മാത്രം കതാഴികലടുത്തവകര ഭാഗി കതാഴിലാളി ള്
(Marginal Workers) എന്നും വിളിക്കുന്നു. ഈ ാലയളവിൽ സാമ്പത്തി ഞ്ഞനട്മുണ്ടാക്കുന്ന യാകതാരു
പ്രവർത്തിയിലം ഏർകെോത്തവകര കതാഴികലടുോത്തവർ ( Non workers) എന്നും വിളിക്കുന്നു.
2001 കല കസൻസസ് പ്ര ാരം ക ാല്ലം ജില്ലയികല ആക ജനസംഖയയുകേ 25.4 % പ്രധാന
കതാഴിലാളി ളം 6.7 ശതമാനം ഭാഗി കതാഴിലാളി ളം, 67.9% കതാഴികലടുോത്തവരുമായിരു
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കന്നങ്കിൽ 2011 ൽ അത് പ്രധാന കതാഴിലാളി ൾ 27.9% ഭാഗി കതാഴിലാളി ൾ 6.9%,
കതാഴികലടുോത്തവർ 65.2% എന്ന് ഞ്ഞരഖകെടുത്തകെട്ടു.
താലൂക്കു ളിൽ, പത്തനാപുരം താലൂേ് ഏറ്റവം അധി ം കതാഴിൽ പങ്കാളിത്തം ക ാണ്ട്
ശ്രദ്ധിേകെട്ടു. ആക ജനസംഖുയുകേ 35.7% ഞ്ഞപരും അവികേ കതാഴികലടുക്കുന്നുണ്ട്. 2001 കല 31
ശതമാനത്തിൽ നിന്നാണ് പത്തനാപുരം താലൂേ് ഈ കുതിച്ചു ൊട്ം നേത്തിയത് എന്നതും ശ്രഞ്ഞദ്ധയം.
ഏറ്റവം കുറച്ച് ആള ൾ കതാഴിലിൽ പങ്കാളി ളാകുന്ന താലൂേ് രുനാഗെളളിയാണ്. ആക
ജനസംഖയയുകേ 32.2% ഞ്ഞപർ. 2001 ലം രുനാഗെളളി താലൂേിൽ തകന്നയായിരുന്നു ഏറ്റവം കുറവ്
(30.3%). എന്നാൽ പ്രധാന കതാഴിലാളി ൾ, ജില്ലയിൽ, കൂടുതൽ ക ാല്ലം താലൂേിലം (27.8%) കുറവ്
രുനാഗെളളിയിലമാണ് (24.8%).
പട്ി 1.8
കതാഴിൽ പങ്കാളിത്ത നിരേ്-ക ാല്ലം ജില്ല
പ്രധാന
കതാഴിലാളി ൾ
(main workers)

ആക

പ്രഞ്ഞേശം

2001
ഞ്ഞ രളം
32.3
ക ാല്ലം ജില്ല
32.1
രുനാഗെളളി താലൂേ് 30.3
കുന്നത്തൂർതാലൂേ്
34.6
പത്തനാപുരം താലൂേ്
31
ക ാട്ാരേര താലൂേ്
32.8
ക ാല്ലം താലൂേ്
32.3

2011
34.8
34.6
32.2
35.4
35.7
34.9
34.8

2001
25.9
25.4
24.8
26.7
24.3
24.7
26.1

2011
27.9
26.4
24.8
26
26.6
25.1
27.8

ഭാഗി
കതാഴിലാളി ൾ
(marginal
workers)

കതാഴികലടുോ
ത്തവർ
( Non workers)

2001
6.4
6.7
5.5
7.9
6.7
8.1
6.2

2001
67.7
67.9
69.7
65.4
69
67.2
67.7

2011
6.9
8.2
7.4
9.4
9.1
9.8
7

2011
65.2
65.4
67.9
64.5
64.4
65.1
65.1

അവലംബം: സാമ്പത്തി സ്ഥിതി വിവര ണേ് വകുെ്, ക ാല്ലം

െിത്രം 1.10
കതാഴിൽ പങ്കാളിത്ത നിരേ്-ക ാല്ലം ജില്ല
കതാഴിൽ പങ്കാളിത്ത നിരേ്-ക ാല്ലം ജില്ല

38
34.6

ശതമാനം

36
34
32

35.7

35.4

34.9
32.8

32.2

31

30.3

34.8
32.3

30
28
26

രുനാഗെളളി
താലൂേ്

കുന്നത്തൂർ താലൂേ്

പത്തനാപുരം
താലൂേ്

2001

ക ാട്ാരേര
താലൂേ്

ക ാല്ലം താലൂേ്

2011

അവലംബം: സാമ്പത്തി സ്ഥിതി വിവര ണേ് വകുെ്, ക ാല്ലം

1.19 ജനസംഖയാ കപ്രാജക്ൻ
ജനസംഖയാ വളർച്ചയുകേ നാളിതുവകര
ണ്ടുവരുന്നതും ഇഞ്ഞൊൾ നിലവിലളളതുമായ
പ്രവണത കള അേിസ്ഥാനകെടുത്തി നമുേ് ഭാവിയിഞ്ഞലക്കുളള ഒരു ഏ ഞ്ഞേശ ജനസംഖയ
തിട്കെടുത്തുവാൻ സാധിക്കും. ഇതിനായി 4 രീതി ൾ അവലംബിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ഇത്തരത്തിൽ 4 രീതി ളിലം ജനസംഖയാ വർദ്ധനവ് കണ്ടത്തി, അവയുകേ ശരാശരി
ണക്കുകൂട്ി, വരും വർഷങ്ങളികല ജനസംഖയ പ്രവെിോവന്നതാണ്. ഞ്ഞമൽെറേ രീതിയിൽ
14
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കണ്ടത്തിയ ക ാല്ലം ജില്ലയികല ഇനി വരും വർഷങ്ങളികല ജനസംഖയാ കപ്രാജക്ൻ
ചുവകേ ഞ്ഞെർക്കുന്നു.
പട്ി 1.9
ജനസംഖയാ കപ്രാജക്ൻ ക ാല്ലം ജില്ല
വർഷം
ജനസംഖയ
2016
26,93,172
2021
27,50,968
2031
28, 62,607

ണക്കു ൾ

അവലംബം: സാമ്പത്തി സ്ഥിതി വിവര ണേ് വകുെ്, ക ാല്ലം

ആഭയന്തര വരുമാനവം പ്രതിശീര്ണ്ഷ വരുമാനവം
സംസ്ഥാനത്ത് 2016-17 ാലയളവില് ആഭയന്തര വരുമാനത്തില് 5.53 ശതമാനം വര്ണ്ദ്ധനവ്
ഞ്ഞരഖകെടുത്തി 42458889 ലക്ം രൂപയായിരുന്നഞ്ഞൊള് ക ാല്ലം ജില്ലയില് 5.6 ശതമാനം വര്ണ്ദ്ധിച്ച്
3825637 ലക്ം രൂപയായി ഉയര്ണ്ന്നു. പ്രതി ശീര്ണ്ഷ വരുമാനത്തില് 2015-16 ല് മൂന്നാം സ്ഥാന
ത്തായിരുന്ന ക ാല്ലം ജില്ല 2016-17 ല് 143638 രൂപയായി വര്ണ്ദ്ധിച്ച് രണ്ടാം സ്ഥാനത്തായി. ക ാല്ലം
ജില്ലയികല പ്രതി ശീര്ണ്ഷ വരുമാനം സംസ്ഥാന ശരാശരിയായ 123707 ഞ്ഞനോളം ഉയര്ണ്ന്ന നിരേിലാണ്
ഉള്ളത്. സംസ്ഥാനകത്തയും സമീപ ജില്ല ളകേയും ആഭയന്തര വരുമാനവം പ്രതിശീര്ണ്ഷ വരുമാനവം
പട്ി 1.10 ല് ക ാടുത്തിരിക്കുന്നു.
പട്ി 1.10
ആഭയന്തര വരുമാനവം പ്രതിശീരഷ വരുമാനവം – സമീപ ജില്ല ളകേ ഒരു താരതമയം
2016-17 (2011-12 വിലയില്)
ആഭയന്തര വരുമാനം പ്രതിശീര്ണ്ഷ വരുമാനം വളര്ണ്ച്ചാ നിരേ്
ജില്ലയുകേ ഞ്ഞപര്
റാങ്ക്
(തു ലക്ത്തില്)
(രൂപയില്)
(ശതമാനം)
ക ാല്ലം
3825637
143638
5.40
2
തിരുവനന്തപുരം
4311759
129137
5.26
7
പത്തനംതിട്
1218492
103460
7.62
12
ആലപ്പുഴ
3069069
143542
4.92
3
ഞ്ഞ ാട്യം
2627009
132267
4.78
6
സംസ്ഥാനം
42458889
123707
5.01
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1.20 വികസന ചരിത്രം
പ്രകൃതി ൊരുത
നിഞ്ഞു ിട്ിയ ഭൂപ്രഞ്ഞേശമായതിനാലം ദജവദവവിധയവം വിഭവ
സമ്പന്നതയും ഞ്ഞലാ ശ്രദ്ധയിൽ വന്നതിനാലം അതിപ്രാെീന ാലം മുതൽ ക ാല്ലം െരിത്രത്തിൽ ഇേം
ഞ്ഞനേിയിരുന്നു. ഇൻഡയയികല പ്രമുഖ വാണിജയ ഞ്ഞ ന്ദ്രമായി അറിയകെട്ിരുന്നതിനാൽ ഞ്ഞറാമാോർ,
അറബി ൾ, ദെനാോർ, ഗ്രീക്കു ാർ ഞ്ഞപർഷയോർ എന്നിവരുമായി വയാപാരബന്ധങ്ങളണ്ടായിരുന്നു.
അങ്ങാേി ളകേ ദവപുലയം, െല ളകേ ആധി യം, ജനങ്ങളകേ ശുെിതവപൂർണ്ണമായ ജീവിത രീതി,
പുലർത്തിയിരുന്ന മതസൗഹാർേവം സഹിഷ്ണതയും ഒകേ ാരണമായി വയാപാരബന്ധങ്ങളിൽ മാത്രമല്ല
സാമൂഹി ബന്ധങ്ങളിലം ക ാല്ലം മുന്നിട്് നിന്നിരുന്നതായി ഇവികേ വന്നുഞ്ഞപായ പ്രസിദ്ധ സൊരി
ളകേ ഓർമ്മ പുസ്ത ങ്ങളിൽ ഞ്ഞരഖകെടുത്തകെട്ടു. സൊരി ളിൽ പ്രമുഖനായ ഇബ്നു ബത്തൂത്ത
ക ാല്ലകത്ത വിഞ്ഞശഷിെിച്ചത് ഏറ്റവം ഭംഗിയുളള നഗരം എന്നാണ്.
അറബി സൊരിയായ
ുദലമാൻ രാജയകത്ത പ്രധാന തുറമുഖകമന്നാണ് ഞ്ഞരഖകെടുത്തിയത്. നിഞ്ഞോഞ്ഞളാഞ്ഞ ാണ്ടി, ഞ്ഞോളമി
എന്നിവരും അവരുകേ യാത്രാക്കുറിപ്പു ളിൽ ക ാല്ലകത്ത പരാമർശിക്കുന്നുണ്ട്.
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ക ാല്ലം എന്ന പേം ഉണ്ടായതികന കുറിച്ച് െരിത്ര ാരമാർേ് ഏ ാഭിപ്രായമില്ല. മകല, ൗലം
മകല, ചുലം, കൂലൻ, ക ായ് ലൻ, ക ായ് ലൂർ എന്നിങ്ങകന പല ഞ്ഞപരു ളിലം പ്രാെീന സൊരി ൾ
ക ാല്ലകത്ത പരാമർശിച്ചിട്ടുണ്ട്. ‘ഞ്ഞ ാൻ’എന്നറിയകെട്ിരുന്ന രാജാേമാരുകേ ഇല്ലം എന്നർത്ഥത്തിൽ
‘ഞ്ഞ ാൻഇല്ലം’ എന്നു പറഞ്ഞുവന്നത് ഞ്ഞലാപിച്ച് ക ാല്ലം ആയതാ ാം എന്ന് ഒരു പക്മുണ്ട്. ദെനീസ്
ഭാഷയിൽ ക ായലാൻ, ക ാലമ്പം എന്നീ വാക്കു ൾേ് വിപണി വലിയങ്ങാേി എന്നർത്ഥമുണ്ട്.
പുരാതന ാലത്തുതകന്ന ദെനാോരുമായി വാണിജയബന്ധം പുലർത്തിയിരുന്നതിനാൽ ഈ തുറമുഖ
നഗരത്തിന് ദെനീസ് വാക്കുമായി ബന്ധമുളള ക ാല്ലം എന്ന ഞ്ഞപരു വന്നതാ ാം എന്നും ഒരു കൂട്ർ
വാേിക്കുന്നുണ്ട്.
െീനച്ചട്ി, െീനഭരണി, െീനവല തുേങ്ങിയ ദെനീസ് ഉൽപന്നങ്ങൾ ഇവികേ
ധാരാളമായി വിറ്റഴിേകെട്ിരുന്നു.
െീനേേ െിന്നേേയായി പരിണമിച്ചതാ ാകമന്ന് രുതുന്നു.
ഞ്ഞ ായിൽ+ഇല്ലം ഞ്ഞ ായില്ലവം പിന്നീേ് ക ാല്ലവമായതാ ാ കമന്നാണ് പ്രശസ്ത പണ്ഡിതൻ ഇളംകുളം
കുേൻപിളള അഭിപ്രായകെട്ിട്ടുളളത്. പാശ്ചാതയരുകേ വരവ പല മാറ്റങ്ങൾക്കും ാരണമായി
ക ാല്ലത്ത് ആേയമായി വയാപാര ഞ്ഞ ന്ദ്രം സ്ഥാപിച്ച പാശ്ചാതയശക്തി ഞ്ഞപാർച്ചുഗീു ാരാണ്. 1502 ൽ
വാഞ്ഞസ്ക്ാഡിഗാമയുകേ രണ്ടാം സന്ദർശനത്തിൽ ുഗന്ധവയഞ്ജനങ്ങൾ സംഭരിക്കുന്നതിന് രണ്ട്
െല ൾ ക ാല്ലകത്തത്തി. കുരുമുള ് വയാപാരമായിരുന്നു അവരുകേ ലക്യം. കസെ് ഞ്ഞതാമസ് പള്ളി
പണി ഴിെിച്ചത് ഞ്ഞപാർട്ടുഗീു ാരായിരുന്നു. ഞ്ഞപാർട്ടുഗീു ാർ ക ട്ിയ ഞ്ഞ ാട്യുകേ അവശിഷ്ടങ്ങൾ
ഇന്നും നമുേ് ാണാവന്നതാണ്. പറങ്കിമാവ് ക ാല്ലകത്തത്തിയത് ഞ്ഞപാർച്ചുഗീു ാരിലൂകേയാണ്.
പതിഞ്ഞനഴാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഡച്ചു ാരുഞ്ഞേയും ബ്രിട്ീഷു ാരുഞ്ഞേയും വരഞ്ഞവാകേ ഞ്ഞപാർട്ടുഗീസ് ശക്തി ക്യിച്ചു.
1695-ൽ അഞ്ചുകതങ്ങിൽ ഞ്ഞ ാട് ക ട്ികോണ്ട് ബ്രിട്ീഷു ാർ ഡച്ചു ാരുമായുളള മത്സ്രം ശക്തമാേി.
1741-ൽ കുളച്ചൽ വച്ച് തിരുവിതാംകൂർ രാജാവായ മാർത്താണ്ഡവർമ്മയും ഡച്ചു ാരും തമ്മിൽ നേന്ന
യുദ്ധത്തിൽ ഡച്ചുശക്തി നാമാവഞ്ഞശഷമായി. ഇംഗ്ലീഷു ാരാണ് തങ്കഞ്ഞേരിയികല വിളക്കുമാേം നിർമ്മിച്ചത്.
പകത്താമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടികെ ആരംഭഞ്ഞത്താടുകൂേി ക ാല്ലത്തികെ പ്രതാപം ക്യിച്ചു തുേങ്ങി.
വയവസായവം കൃഷിയും വയാപാരവം അധ:പതിക്കു യും സാമ്പത്തി രംഗം പിഞ്ഞന്നാേം ഞ്ഞപാവ യും
കെയ്തു. കതാട്ടുകൂോയ്മ, തീണ്ടിക്കൂോയ്മ, സ്ത്രീ ൾേ് മാറ് മറയ്ക്കാനുളള അവ ാശമില്ലായ്മ തുേങ്ങിയ
അനാൊരങ്ങൾ ാരണം സാമൂഹി മായും ക ാല്ലം പിന്നിലായി.
1811 ൽ റാണി ഗൗരി ലക്ഷ്മീഭായി ഞ്ഞ ണൽ മൺഞ്ഞരാകയ േിവാനായി നിയമിച്ചു. അഞ്ഞേഹത്തിന്
താമസിോനായി നിർമ്മിച്ച മന്ദിരമാണ് ക ാല്ലം ആശ്രാമത്തികെ പേിോറ് ഭാഗത്തായി സ്ഥിതി
കെയ്യുന്ന റസിഡൻസി മന്ദിരം. ക ാല്ലത്ത് കവയർഹൗസ്, ഞ്ഞ ാേതി ൾ എന്നിവ സ്ഥാപിച്ചത്
ഇഞ്ഞേഹമാണ്. ക ാല്ലം - ല്ലുപാലം നിർമ്മിച്ചതും ഇഞ്ഞേഹത്തികെ ാലത്താണ്. വിേയാഭയാസ പ്രവർത്ത
നങ്ങളകേ കെലവ് വഹിക്കുന്നതിനുഞ്ഞവണ്ടി റാണി ഗൗരീ പാർവ്വതീഭായി ഞ്ഞ ാട്യം െർച്ച് മിഷൻ
കസാദസറ്റിയ്ക്ക് നൽ ിയ പ്രഞ്ഞേശമാണ് ‘മൺഞ്ഞരാ തുരുത്ത്’ആയി അറിയകെടുന്നത്. ഞ്ഞ ണൽ മൺഞ്ഞരാ
ഞ്ഞയാടുളള ബഹുമാന സൂെ മായി െർച്ച് മിഷൻ കസാദസറ്റിയാണ് ഈ ഞ്ഞപര് നൽ ിയത്. 1829-ൽ
അധി ാരഞ്ഞമറ്റ സവാതി തിരുനാൾ ഹജൂർ ഞ്ഞച്ചരി തിരുവനന്തപുരഞ്ഞത്തയ്ക്ക് മാറ്റിയഞ്ഞതാകേയാണ്
ക ാല്ലത്തികെ പ്രാധാനയം കുറേത്.
1.21 സാമൂഹയ രാഷ്ട്രീയ രംഗം
സവാതന്ത്രയ സമര െരിത്രത്തിൽ വളകര നിർണ്ണായ പങ്കാണ് ക ാല്ലം വഹിച്ചിട്ടുളളത്.
ഞ്ഞവലത്തമ്പിയുകേ ഐതിഹാസി ഞ്ഞപാരാട്ം തകന്നയാണ് ഏറ്റവം ശ്രഞ്ഞദ്ധയമായത്. സാമൂഹയനീതിയ്ക്കും,
ജനാധിപതയം പുലരുന്നതിനും കതാഴിലാളി ളകേ അവ ാശ സംരക്ണത്തിനുമായി
എണ്ണമറ്റ
സമരങ്ങൾേ്
ഞ്ഞവേിയായിട്ടുണ്ട് ക ാല്ലം. അന്ധവിശവാസങ്ങളിലം അനാൊരങ്ങളിലം ജാതി
സ്പർദ്ധയിലം, തീണ്ടിക്കൂോയ്മയിലം ആണ്ടു ിേന്ന ജനതകയ നഞ്ഞവാത്ഥാനപാതയിഞ്ഞലേ് നയിോൻ
ശ്രീനാരായണ ഗുരുവികെയും െട്മ്പി സവാമി ളകേയും ആർഷപ്രഭാവങ്ങൾക്കും തഞ്ഞതവാപഞ്ഞേശങ്ങൾക്കും
ഴിഞ്ഞു. ജീർണ്ണിച്ച ൊതുർവർണയ വയവസ്ഥിതികേതിരായ മനുഷയ മനസാക്ിയുകേ ഉയിർകത്ത
ഴുഞ്ഞന്നൽെിന് ളകമാരുോൻ അയ്യൻ ാളി, സഞ്ഞഹാേരൻ അയ്യെൻ ഉൾകെകേയുളളവരുകേ പ്രവർത്ത
നങ്ങൾേ് ഴിഞ്ഞു. വസ്ത്രം ധരിോനും, വിേയാഭയാസത്തിനുമായി നേത്തിയ ഞ്ഞപാരാട്ങ്ങൾ െരിത്രത്തി
ലിേം ഞ്ഞനേി. അേിസ്ഥാന ജനവിഭാഗങ്ങളികല സ്ത്രീ ൾേ് മാറ് മറയ്ക്കാനും ആഭരണം ധരിോനുമുളള
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അവ ാശം ലഭയമാകുന്നതിനു ഞ്ഞവണ്ടി ല്ലുമാല കപാട്ികച്ചറിേ് നേത്തിയ ഐതിഹാസി സമരം 1915ൽ കപരിനാട്ാണ് നേന്നത്. അവർണ്ണർേ് ഞ്ഞക്ത്രത്തിൽ പ്രഞ്ഞവശിക്കുന്നതിന് അനുവാേം ലഭിേ
ണകമന്നുളള ആവശയം ആേയം ഉയർന്നതും ക ാല്ലത്താണ്. പിഞ്ഞന്നാേ വിഭാഗത്തിൽകെട്വർേ്
നിയമസഭയിലം സർോർ ഉഞ്ഞേയാഗങ്ങളിലം പ്രാതിനിധയം ലഭിേണം എന്ന് ആവശയകെട്ടു ക ാണ്ട്
റ്റി.ക .മാധവകെ ഞ്ഞനതൃതവത്തിൽ നേന്ന നിവർത്തന പ്രഞ്ഞക്ാഭത്തിൽ ക ാല്ലത്ത് നിന്നും സി.ഞ്ഞ ശവൻ,
പി.ക .കുേ്, എൽ.വി.ഞ്ഞജാസ ് എന്നീ പ്രമുഖ ഞ്ഞനതാേൾ പകങ്കടുത്തിരുന്നു. ശ്രീമൂലം അസംബ്ലി
യിഞ്ഞലേ് കതരകേടുേകെട് േി.എം.വർഗ്ഗീസ് ഉത്തരവാേഭരണം എത്രയും ഞ്ഞവഗം ഏർകെടുത്തണ
കമന്നാവശയമുന്നയിച്ച് പ്രഞ്ഞമയം അവതരിെിച്ചു. സി.ഞ്ഞ ശവൻ, സി.വി.കുേിരാമൻ, േി.എം.വർഗ്ഗീസ്,
ഇ.വി.ഞ്ഞ ശവൻ, എം.ജി.ഞ്ഞ ാശി, ജി.പി.നീല ണ്ഠെിളള, കുമ്പളത്തു ശങ്കുെിളള, ആർ.ശങ്കർ,
സി.എം.സ്റ്റീ ൻ എന്നീ ഞ്ഞനതാേകളല്ലാം ക ാല്ലത്തികെ സംഭാവനയാണ്.
ാർഷിഞ്ഞ ാത്പ്െന്നങ്ങൾ വിറ്റഴിേകെട്ിരുന്ന ഒരു പ്രധാന വിപണന ഞ്ഞ ന്ദ്രമായിരുന്നു േയ്ക്കൽ.
ഇവികേ ഏർകെടുത്തിയ അനയായമായ െന്തെിരിവികനതികര
ർഷ ർ 1938 ൽ നേത്തിയ
ഐതിഹാസി സമരമാണ് ഞ്ഞ രളെരിത്രത്തിൽ തകന്ന ഒരു പ്രധാന സംഭവമായ േയ്ക്കൽ വിപ്ലവം.
സംഘേിതമായ ഒരു കതാഴിലാളി വർഗ്ഗ പാരമ്പരയമാണ് ക ാല്ലത്തിനുളളത്. ക ാല്ലം ജില്ലയികല വിവിധ
ഞ്ഞമഖല ളികല കതാഴിലാളി കള സംഘേിത ശക്തിയാേി മാറ്റിയവരിൽ പ്രധാനി ളാണ് എം.എൻ.
ഞ്ഞഗാവിന്ദൻനായർ, എൻ.ശ്രീ ണ്ഠൻനായർ, ണ്ണഞ്ഞന്താേത്ത് ജനാർേനൻനായർ, േി.ക .േിവാ രൻ,
ഞ്ഞബബി ഞ്ഞജാൺ, എം.ക .കുമാരൻ, ആർ.എസ്.ഉണ്ണി, എൻ.ശ്രീധരൻ എന്നീ ജന ീയ ഞ്ഞനതാേൾ.
ജില്ലയിൽ ഇേതു പക് പ്രസ്ഥാനങ്ങൾേ് ഞ്ഞവഞ്ഞരാട്മുണ്ടാേിയത് ഈ ഞ്ഞനതാേളാണ്. ക ാല്ലകത്ത
ഞ്ഞ ാട്ൺ മിൽ കതാഴിലാളി സമരം ഞ്ഞരഡ് യൂണിയൻ െരിത്രത്തിൽ അവിസ്മരണീയമാണ്. ചൂഷണങ്ങളം
പീഡനങ്ങളഞ്ഞമറ്റുവാങ്ങിയ
ശുവണ്ടികത്താഴിലാളി ളകേ അവ ാശങ്ങൾ ഞ്ഞനേികയടുക്കുന്നതിനായി
എം.എൻ.ഞ്ഞഗാവിന്ദൻ നായരുകേ ഞ്ഞനതൃതവത്തിൽ നേന്ന സമരങ്ങൾ വിജയം ണ്ടതികെ ലമാണ്
ഇന്ന് ആ ഞ്ഞമഖലയികല കതാഴിലാളി ൾേ് ലഭിക്കുന്ന ആനുകൂലയങ്ങൾ പലതും. ഓട്ടു മ്പനി
കത്താഴിലാളി ൾ, ദ ത്തറികത്താഴിലാളി ൾ, യർ കതാഴിലാളി ൾ, മത്സ്യകത്താഴിലാളി ൾ,
ർഷ കത്താഴിലാളി ൾ, കപാതുഞ്ഞമഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളികല കതാഴിലാളി ൾ തുേങ്ങി സമസ്ത
ഞ്ഞമഖല ളിലം ഞ്ഞരഡ് യൂണിയനു ൾ ശക്തമായതും ക ാല്ലകത്ത രാഷ്ടീയ ഞ്ഞനതൃതവങ്ങളകേ പ്രവർത്തന
വിജയമാണ്.
1.22 സാംസ്ക്ാരി െരിത്രം
ഞ്ഞ രളത്തികെ സാംസ്ക്ാരി െരിത്രത്തിൽ ക ാല്ലത്തികെ സ്ഥാനം
തങ്കലിപി ളാൽ
എഴുതകെട്ിട്ടുളളതാണ്. ഞ്ഞവണാേികെ തലസ്ഥാനമായിരുന്നഞ്ഞൊൾ ധാരാളം പണ്ഡിതമാരും ലാ
ാരമാരും ക ാല്ലം നഗരത്തിൽ താമസിച്ചിരുന്നു. രവിവർമ്മകുലഞ്ഞശഖരകെ ഭരണ ാലത്ത് സമുദ്ര
ബന്ധൻ, വിഭൂഷൺ തുേങ്ങി പ്രസിദ്ധരായ പല വി ളം ഇവികേ വസിച്ചിരുന്നു.
“പ്രേുമ്നാഭുേയം” എന്ന നാേ ത്തികെ ർത്താവ് കൂേിയാണ് രവിവർമ്മ കുലഞ്ഞശഖരൻ.
സഞ്ഞന്ദശ ാവയങ്ങളായ ശു സഞ്ഞന്ദശം, ഉണ്ണനീലി സഞ്ഞന്ദശം, മയൂര സഞ്ഞന്ദശം എന്നിവയിൽ ക ാല്ലം
നഗരത്തികെ ആ ർഷ ങ്ങളായ വർണന ളണ്ട്.
‘ ക ാല്ലം കതാല്ലം ഭവതു
നിതാരാം പികന്നയും ക ാല്ലഞ്ഞമവ‘
‘ക ാല്ലം എത്ര പഴയതായികോളളകട്, എന്നും അതു ക ാല്ലമായി നിലനിൽക്കും’ എന്നാണ്
ഉണ്ണനീലി സഞ്ഞന്ദശത്തിൽ പരാമർശിക്കുന്നത്.
1.23 ജില്ലാ രൂപീ രണം
1949 ജൂദല 1 നാണ് ക ാല്ലം ജില്ല അേിസ്ഥാനപരമായി രൂപം ക ാളളന്നത്. തിരുകോച്ചി
സംസ്ഥാനത്തികെ ഭാഗമായിരുന്ന ക ാല്ലം പ്രവിശയയാണ് ക ാല്ലം ജില്ലയായി മാറിയത്. ക ാല്ലം,
ക ാട്ാരേര, പത്തനാപുരം, കെഞ്ഞങ്കാട്, കുന്നത്തൂർ, പത്തനംതിട്, ാർത്തി െളളി, രുനാഗെളളി,
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മാഞ്ഞവലിേര, തിരുവല്ല, അമ്പലപ്പുഴ, ഞ്ഞെർത്തല എന്നിങ്ങകന 12 താലൂക്കു ൾ ഉൾകെട്തായിരുന്നു അന്ന്
ക ാല്ലം ജില്ല. 1956 ൽ ഭാഷാേിസ്ഥാനത്തിൽ സംസ്ഥാന രൂപീ രണം നേന്നഞ്ഞൊൾ കെഞ്ഞങ്കാട്
താലൂേ് മേിരാശി സംസ്ഥാനത്തികെ ഭാഗമായി പിന്നീേ് 1957 ൽ ആലപ്പുഴ ജില്ല രൂപീ രിച്ചഞ്ഞൊൾ
ഞ്ഞെർത്തല, അമ്പലപ്പുഴ, ാർത്തി െളളി, മാഞ്ഞവലിേര, തിരുവല്ല എന്നീ താലൂക്കു ൾ ക ാല്ലം
ജില്ലയിൽ നിന്നും ഞ്ഞവർകപടുത്തകെട്ടു. 1983-ൽ പത്തനംതിട് ജില്ലയുകേ രൂപീ രണഞ്ഞത്താകേ പത്തനംതിട്
താലൂക്കും കുന്നത്തൂർ താലൂേികെ കുകറ ഭാഗവം കൂേി ഒഴിവാേകെട്ടു. അവഞ്ഞശഷിച്ച ക ാല്ലം, രുനാ
ഗെള്ളി, കുന്നത്തൂർ, ക ാട്ാരേര, പത്തനാപുരം എന്നിങ്ങകന 5 താലൂക്കു ൾ ഉൾകെട്തായിരുന്നു
ക ാല്ലം ജില്ലകയങ്കിൽ പത്തനാപുരം താലൂേ് വിഭജിച്ച് പുനലൂർ താലൂേ് രൂപീ രിച്ചഞ്ഞതാകേ ഇന്ന് 6
താലൂക്കു ളം (ക ാല്ലം, രുനാഗെളളി, കുന്നത്തൂർ, ക ാട്ാരേര, പുനലൂർ, പത്തനാപുരം) ഒരു
റവനൂഡിവിഷനും (പുനലൂർ ഞ്ഞ ന്ദ്രമാേി പുതികയാരു റവനൂ ഡിവിഷൻ സർോർ പരിഗണനയിലാണ്)
104 വിഞ്ഞല്ലജു ളമാണുളളത്. ത്രിതല പൊയത്ത് ഭരണ സംവിധാനം നിലവിൽ വരുഞ്ഞമ്പാൾ ജില്ലയിൽ
71 പൊയത്തു ളം 3 മുനിസിൊലിറ്റി ളം 13 ഞ്ഞബ്ലാേ് പൊയത്തു ളമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. 2000
ഒഞ്ഞടാബർ 1 ന് ക ാല്ലം മുനിസിൊലിറ്റി ക ാല്ലം മുനിസിെൽ ഞ്ഞ ാർെഞ്ഞറഷനായി മാറി. ഇഞ്ഞൊൾ
ജില്ലയിൽ
68 പൊയത്തു ളം 11 ഞ്ഞബ്ലാേ് പൊയത്തു ളം
4 മുനിസിൊലിറ്റി ളം, ഒരു
ഞ്ഞ ാർെഞ്ഞറഷനുമാണ് ഉളളത്. ജില്ലയിൽ 12 നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇഞ്ഞൊൾ 11
ആയി കുറഞ്ഞു. മൂന്ന് ഞ്ഞലാ സഭാ മണ്ഡലങ്ങളാണ് ജില്ലയിൽ ഉൾകെടുന്നത്. ക ാല്ലം (പൂർണം),
മാഞ്ഞവലിേര (ഭാഗി ം) ആലപ്പുഴ (ഭാഗി ം)
1.24 പ്രാഥമി ഞ്ഞമഖല വളർച്ചയും തളർച്ചയും
ാർഷി ഞ്ഞമഖലയ്ക്ക് വളകരപ്രാധാനയമുളള ജില്ലയായ ക ാല്ലം ഒരു ാലത്ത് കനല്ല്
ഉൾകെകേയുളള ാർഷി വിള ളാൽ സമ്പന്നമായിരുന്നു. ഭക്യവിള ളകേ ഉല്പാേനത്തിൽ നിന്നും
നാണയവിളയായ റബ്ബറിഞ്ഞലക്കും മറ്റും ഇന്നകത്ത ർഷ ർ ചുവടുമാറ്റിയിരിക്കുന്നു.
കൃഷി ഒരു സംസ്ക്ാരം എന്ന് വിശവസിച്ച് സവന്തം ഭൂമിയിൽ കൃഷി കെയ്തിരുന്നവരാണ്
പഴയ ാലകത്ത ർഷ ർ. ർഷ കത്താഴിലാളി കള ക ാണ്ട് കൂലിേ് കൃഷികെയ്യിക്കുന്ന ഇന്നകത്ത
ആള ൾ കൃഷി ലാഭ രമല്ല എന്ന വാേം ഉയർത്തി കൃഷിഭൂമി തരിശിടു ഞ്ഞയാ ാർഷിഞ്ഞ തര
ാരയങ്ങൾേ് ലാഭ രമായി വിനിഞ്ഞയാഗിക്കു ഞ്ഞയാ കെയ്യു യാണ്.
ലഭൂയിഷ്ഠമായ ഞ്ഞമൽമണ്ണ്
നശിച്ചഞ്ഞൊൾ കൃഷികയ മാത്രമല്ല കുേികവളള ഞ്ഞരാതസ്സു കളക്കൂേിയാണ് പ്രതികൂലമായി ബാധിച്ചത്.
സമുദ്രനിരെിൽ നിന്നും 6 മീറ്റർമാത്രം ഉയരമുളള ആലൊേ് പൊയത്തു മുതൽ 1172 മീറ്റർ
ഉയരമുളള ആരയങ്കാവ് പൊയത്ത് വകരയുളള
ക ാല്ലം ജില്ല ഭൂപ്രകൃതിയിൽ ദവവിദ്ധയം
നിറേതാണ്. 2015-16 ൽ ജില്ലയുകേ ആക ഭൂവിസ്തൃതിയായ 249100 കഹടറിൽ 81438 കഹടർ
വനപ്രഞ്ഞേശമാണ്.
28314 കഹടർ ാർഷിഞ്ഞ തര ആവശയങ്ങൾേ് ഉപഞ്ഞയാഗിക്കുന്നു.1691 കഹടർ
കൃഷിയ്ക്ക് ഉപയുക്തമല്ലാത്ത തരിശും 2673 കഹടർ സ്ഥലം കൃഷിേ്ഉപഞ്ഞയാഗിോവന്നതാകണങ്കിലം അത്
പ്രഞ്ഞയാജനകെടുത്തുന്നില്ല. ആക കൃഷിേ് ഉപഞ്ഞയാഗിക്കുന്നത് 123563 കഹടർ സ്ഥലമാണ്.
ഇത്
ആക ഭൂവിസ്തൃതിയുകേ 49.67% മാത്രമാണ്. 1985-86 വർഷംഇത് യഥാക്രമം 248788കഹടർ, 81438
കഹടർ, 20504 കഹടർ, 905 കഹടർ, 801 കഹടർ, 142795 കഹടർ എന്നിങ്ങകന ആയിരുന്നു.
അതായത് ജില്ലയിൽ 1985-86 ൽ നിന്നും 2015-16 ൽ എത്തിയഞ്ഞൊൾ കൃഷിഭൂമിയുകേ വിസ്തീർണ്ണത്തിൽ
7.73% കുറവണ്ടായി. മറ്റ് ാർഷിഞ്ഞ തര ഉപഞ്ഞയാഗത്തിനുളള ഭൂമിയുകേ വിസ്തീർണ്ണം 3.14% വർദ്ധിച്ചു.
തവരിത ഗതിയിലളള നഗരവത്പ് രണവം അണുകുടുംബങ്ങളകേ വയാപനവമാണ് ഈ സ്ഥിതി
സംജാതമാേിയത്. 1985-86 ൽ നിന്നും 2015-16 ൽ എത്തിയഞ്ഞൊൾ ആക തരിശ് ഭൂമിയിൽ 1.91%
വർദ്ധനവണ്ടായി.
ജില്ലയുകേ സമ്പദ്ഘേനയിൽ നകല്ലാരു പങ്ക് വഹിക്കുന്ന ഞ്ഞമഖലയാണ് മത്സ്യബന്ധനവം
അനുബന്ധ കതാഴില ളം. േഞ്ഞലാരകത്ത എല്ലാ ഭാഗത്തുനിന്നും മീൻ പിേിക്കുന്നുകണ്ടങ്കിലം നീണ്ട രയും
വാേിയുമാണ് പ്രധാനകെട് മത്സ്യബന്ധന ഞ്ഞ ന്ദ്രങ്ങൾ. ജില്ലയിൽ 37 ി.മീ. േൽതീരമുണ്ട്. ഇവികേ 27
മദറൻ മത്സ്യഗ്രാമങ്ങളം 26 ഇൻലാൻഡ് ഗ്രാമങ്ങളമുണ്ട്. മത്സ്യഞ്ഞമഖലയിൽ ജില്ലയികല ആക
ജനസംഖയ 127401 ആണ്. ഇതിൽ 93022 മദറൻ വിഭാഗത്തിലം 34379 ഇൻലാൻഡ്
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വിഭാഗത്തിലമുൾകെടുന്നു. 1998-99 ൽ ആക ജനസംഖയ 130567 ആയിരുന്നു. ഇതിൽ മദറൻ
വിഭാഗത്തിൽ 95752 ഉം ഇൻലാൻഡ് വിഭാഗത്തിൽ 34815 ഉം ആയിരുന്നു. മദറൻ വിഭാഗത്തിൽ
20531 ഉം ഇൻലാൻഡ് വിഭാഗത്തിൽ 7642 ഉം ഉൾകെകേ 28173 മത്സ്യ കതാഴിലാളി ൾ ഉണ്ടായിരുന്നു.
2015-16 കല ണേ് പ്ര ാരം
18546 മദറൻ വിഭാഗത്തിലം 7317 ഇൻലാൻഡ് വിഭാഗത്തിലം
ഉൾകെകേ ആക
മത്സ്യകതാഴിലാളി ൾ 25863 ആണ്. 108686 കമരി ് േൺ മത്സ്യം മദറൻ
ഞ്ഞമഖലയിൽ നിന്നും 19757 കമരി ് േൺ മത്സ്യം ഇൻലാൻഡ് ഞ്ഞമഖലയിൽ നിന്നും 2015-16 വർഷം
ലഭിക്കു യുണ്ടായി.
ജില്ലയിൽ മൃഗങ്ങളകേ എണ്ണം കുറഞ്ഞുവരുന്നതായി ണക്കു ൾ സൂെിെിക്കുന്നു. 1987-88 ൽ
3.12 ലക്ം ന്നു ാലി ളാണ് ജില്ലയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്. 2007 കല കസൻസസ് പ്ര ാരം ആക
ദലവ് ഞ്ഞസ്റ്റാേ് 2.56 ലക്ം ആയി കുറഞ്ഞു. ഇതിൽ ആക
ന്നു ാലി ൾ 124390 ഉം, 4475
ഞ്ഞപാത്തു ളം, 125905 ആടു ളം 663168 ഞ്ഞ ാഴി ളം 71019 താറാവ ളം ഉണ്ടായിരുന്നു. 2012
കസൻസസ് പ്ര ാരം ആക ദലവ് ഞ്ഞസ്റ്റാേ് 220402 ആയി കുറഞ്ഞു. ഇതിൽ ന്നു ാലി ൾ 102279
ഉം, ഞ്ഞപാത്തു ൾ 5792 ഉം, ആടു ൾ 111342 ഉം 969 പന്നി ളം ഉൾകെടുന്നു. ആക ഞ്ഞ ാഴി ൾ 661786
ഉം, താറാവ ൾ 108975 ഉം ആണ്. 2007 ൽ നിന്നും 2012കലത്തിയഞ്ഞൊൾ ഞ്ഞപാത്തു ൾ, താറാവ ൾ
എന്നിവയുകേ എണ്ണത്തിൽ വർദ്ധന ഞ്ഞരഖകെടുത്തി. എന്നാൽ ന്നു ാലി ൾ , ആടു ൾ, ഞ്ഞ ാഴി ൾ
എന്നിവയുകേ എണ്ണം കുറയു യാണുണ്ടായത്. സംരക്ണകച്ചലവ് കൂേിയതും ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ
നിന്നും ഇവ വില കുറച്ച് ലഭിക്കുന്നതും തീറ്റപ്പുൽകൃഷിയ്ക്ക് സ്ഥലം ലഭിോത്തതും ഇന്ന് മൃഗസംരക്ണ
ഞ്ഞമഖല ഞ്ഞനരിടുന്ന പ്രതിസന്ധിേ് ാരണങ്ങളാണ്.
334 സംഘങ്ങൾ ഉളള ുസ്ഥാപിതമായ ഒരു ശംഖലയാണ് റീജിയണൽ ഞ്ഞ ാ-ഓെഞ്ഞററ്റീവ്
യൂണിയന് ഉളളത്. ഇതിൽ 270 എണ്ണം APCOS മാതൃ യിലം 64 എണ്ണം പരമ്പരാഗത രീതിയിലം
പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പാലൽൊേനം 2009 ൽ 169.4 ലക്ം ലിറ്റർ ആയിരുന്നത് 2012 ൽ എത്തിയഞ്ഞൊൾ
142.35 ലക്ം ലിറ്റർ ആയി കുറഞ്ഞു. ജില്ലയിൽ 5 ശീതീ രണ യൂണിറ്റു ൾ ഉണ്ട്. ജില്ലയികല
പ്രധാനകെട് ക്ീര സംസ്ക്രണ ഞ്ഞ ന്ദ്രമാണ് ഞ്ഞതവളളിയികല ഡയറി. 10 ാലിെന്ത ളം 58
അറവശാല ളം താൽോലി മായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന 175 അറവശാല ളം ജില്ലയിലണ്ട്.
ന്നു ാലി
പ്രജനന പ്രവർത്തനങ്ങൾേ് പ്രധാന പങ്കുവഹിക്കുന്ന ക . എൽ. ഡി ഞ്ഞബാർഡികെ ഒരു പ്രാഞ്ഞേശി
ഓ ീസ് കുളത്തൂപ്പുഴയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ഞ്ഞ രളഞ്ഞസ്റ്ററ്റ് പൗൾരി കഡവലപ്റ്കമെ് ഞ്ഞ ാർെഞ്ഞറഷന്
ക ാട്ിയത്ത് ഒരു ാം ഉണ്ട്.
1.25 വയാവസായി രംഗം
അതിപുരാതന ാലത്ത് തകന്ന
ക ാല്ലം ഒരു വലിയ വയവസായ ഞ്ഞ ന്ദ്രമായിരുന്നു.
ഇന്തയയികല വാണിജയ തുറമുഖങ്ങളിൽ ഏറ്റവം പ്രധാനകെട് ഒന്നായിരുന്നു ക ാല്ലം. ഇെി, കുരുമുള ്,
ുഗന്ധ ദ്രവയങ്ങൾ എന്നിവ ഇവികേ നിന്ന് വിഞ്ഞേശ രാജയങ്ങളിഞ്ഞലേ് യറ്റി അയച്ചിരുന്നു. ക ാല്ലകത്ത
മൺപാത്ര വയവസായകത്തക്കുറിച്ചും െരിത്ര ാരമാർ പ്രശംസാപരമായി പ്രതിപാേിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ധാതുമണൽ, ചുണ്ണാമ്പു ല്ല്, ളിമണ്ണ്, ഞ്ഞബാക്ദസറ്റ് എന്നീ ധാതുേളകേ നിഞ്ഞക്പം ക ാല്ലം
ജില്ലയിലണ്ട്. ഇവയിലധിഷ്ഠിതമായ വയവസായങ്ങൾ ജില്ലയുകേ സാമ്പത്തി വളർച്ചയ്ക്ക് രുത്താകും.
1840-ൽ ഓട്ടു മ്പനി സ്ഥാപിതമായഞ്ഞതാകേയാണ് ആധുനി വയവസായം ക ാല്ലത്ത് ആരംഭിക്കുന്നത്.
1910-ൽ സ്ഥാപിതമായ H&C ജില്ലയുകേ വയവസായി
അഭിവൃദ്ധിയിൽ വലിയ പങ്കു വഹിച്ച
സ്ഥാപനമാണ്. ഞ്ഞ രളത്തികല ഏറ്റവം വലിയ എെിനീയറിംഗ് സ്ഥാപനമായിരുന്നു ഇത്. ഒരു
സവ ാരയ സ്ഥാപനമായി ആരംഭിച്ച പാർവ്വതിമിൽ ഇന്ന് നാഷണൽ കേക്ദസ്റ്റൽസ് ഞ്ഞ ാർെഞ്ഞറഷകെ
അധീനതയിലളള ഞ്ഞ ന്ദ്രസ്ഥാപനമാണ്. ഈ സ്ഥാപനം ഇന്ന് ഒരു തുണിേേ മാത്രമായി ചുരുങ്ങി.
ഞ്ഞ രള മിനറൽസ് ആെ് കമറ്റൽസ് ലിമിറ്റഡ് െവറ, യുദണറ്റഡ് ഇലക്ട്രിേൽസ് ഇൻഡേീസ് (മീറ്റർ
മ്പനി), പുനലൂർ ഞ്ഞപെർ മിൽ, പുനലൂരിലം കുണ്ടറയിലമുളള ദപ്ലവഡ് ാടറി ൾ, അലിൻഡ് കുണ്ടറ,
കുണ്ടറ സിറാമിക്സ്, െവറ പ്രീഞ്ഞമാ ദപെ് ാടറി എന്നിവയായിരുന്നു ജില്ലയികല പ്രധാന വയവസായ
ശാല ൾ. ഇവയിൽ പുനലൂർ ഞ്ഞപെർ മിൽ, കുണ്ടറ സിറാമിക്സ് എന്നിവ ഇന്ന് ഞ്ഞശാെയാവസ്ഥ യിലാണ്.
പുനലൂർ ദപ്ലവഡ് ാടറി, െവറ പ്രീഞ്ഞമാ ദപെ് ാടറി എന്നിവ ഇന്ന് നിലവിലില്ല. ലക്ഷ്മി സ്റ്റാർച്ച്
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ാടറി കുണ്ടറ, ഞ്ഞ രള അഞ്ഞഗ്രാ ഫ്രൂട്് ഞ്ഞപ്രാഡട് പുനലൂർ, ഹാരിസൺസ് ആെ് ഞ്ഞക്രാസ് ീൽഡ് ഇന്തയാ
ലിമിറ്റഡ്, കുണ്ടറ ഞ്ഞതാമസ് സ്റ്റീ ൻ ആെ് മ്പനി, ക ാല്ലം, ഞ്ഞ ാ-ഓെഞ്ഞററ്റീവ് സ്പിന്നിംഗ് മിൽ,
ൊത്തന്നൂർ, ഞ്ഞ രക ഡ്
രുനാഗെളളി എന്നിവയും ജില്ലയികല പ്രധാന വയവസായ ശാല ളാണ്.
ജില്ലയികല പ്രധാന ഐ.േി സ്ഥാപനമാണ് കുണ്ടറയിൽ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ച കേഞ്ഞനാപാർേ്. കൂോകത
സംസ്ഥാന കതാഴിൽ വകുെികെ അധീനതയിൽ ഒരു Institute of Infrastructure Development Academy
െവറയിൽ പ്രവർത്തന സജ്ജമാകുന്നുണ്ട്.
1991 ൽ ജില്ലയികലാട്ാക 6535 കെറു ിേ വയവസായ സംരംഭങ്ങൾ രജിസ്റ്റർ കെയ്തിരുന്നു.
ഇതിൽ 417 എണ്ണം പട്ി ജാതി വിഭാഗോരും 804 എണ്ണം സ്ത്രീ ളം സംരംഭ രായിട്ടുളളതാണ്. ആക
നിഞ്ഞക്പം 7350.77 ലക് രൂപയും. ഈ സംരംഭങ്ങളിലൂകേ 89234 ഞ്ഞപർേ് കതാഴിലം ലഭിച്ചു. 1997 ൽ
ആക 16332 കെറു ിേ വയവസായ യൂണിറ്റു ൾ രജിസ്റ്റർ കെയ്തതിൽ 1529 എണ്ണം പട്ി ജാതി
വിഭാഗോരും 3613 എണ്ണം സ്ത്രീ ളം നേത്തുന്ന യൂണിറ്റു ളായിരുന്നു. ആക നിഞ്ഞക്പം 20463.77
ലക്മായി വർദ്ധിച്ചു. 138814 ഞ്ഞപർേ് കതാഴിലം ലഭിച്ചു. ഇന്ന് ജില്ലയികലാട്ാക വയവസായഞ്ഞ ന്ദ്രം വഴി
രജിസ്റ്റർ കെയ്ത 7909 വയവസായ യൂണിറ്റു ൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ആക ഇൻകവസ്റ്റ്കമെ് 95766.56
ലക്ം. 51384 കതാഴിലാളി ൾ ഞ്ഞജാലി കെയ്യുന്നു. ജില്ലയിൽ രണ്ട് ഇൻഡേിയൽ ഏരിയ ളം 23 മിനി
ഇൻഡേിയൽ ഏരിയ ളം ഉണ്ട്.
ശുവണ്ടി വയവസായമാണ് ഏറ്റവം കൂടുതൽ സ്ത്രീകത്താഴിലാളി ൾേ് കതാഴിൽ നൽകുന്നത് .
ശുവണ്ടി വയവസായത്തികെ ഈറ്റില്ലമായ ക ാല്ലത്ത് ഒന്നര ലക്ത്തിലധി ം കതാഴിലാളി ൾ
കതാഴികലടുക്കുന്നു. ഞ്ഞ രളത്തിൽ ഏറ്റവം കൂടുതൽ ശുവണ്ടി ാടറി ൾ ഉളളത് ക ാല്ലം ജില്ലയിലാണ്.
157 ശുവണ്ടി
ാടറി ളിൽ 27 എണ്ണം സർോർ ഉേമസ്ഥതയിലളള ശുവണ്ടി വി സന
ഞ്ഞ ാർെഞ്ഞറഷകെ ീഴിലാണ്. 10 എണ്ണം ാകെക്സികെ ഉേമസ്ഥതയിലമാണ്. ഞ്ഞലാ വിപണി ീഴേേിയ
വയവസായമായിരുന്നു ശുവണ്ടി. എന്നാൽ ഞ്ഞലാ വിപണിയിലണ്ടായ മാന്ദയവം ലാഭകോതി പൂണ്ട
സവ ാരയ മുതലാളിമാർ ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളിഞ്ഞലേ് അവരുകേ വയവസായകത്ത പറിച്ചുനട്തും എല്ലാം
ജില്ലയിൽ ഈ വയവസായകത്ത ആശ്രയിച്ചുഞ്ഞപാന്ന ലക് ണേിന് കതാഴിലാളി ളകേ അതിജീവനത്തിന്
കവല്ലുവിളിയാകുന്നു.
വയവസായിഞ്ഞ ാൽപന്നങ്ങൾേ് വിപണി
കണ്ടത്തു ,
ആധുനി
സാഞ്ഞങ്കതി
വിേയ
ഉപഞ്ഞയാഗിച്ച് ഉല്പാേന കച്ചലവ് കുറയ്ക്കു , ഉൽപന്ന ദവവിധയം നേെിലാക്കു , ഉൽപന്നങ്ങളകേ
ഗുണനിലവാരം കമച്ചകെട്താക്കു , സ്ത്രീ ളിൽ നിന്നും പട്ി ജാതി പട്ി വർഗ്ഗ വിഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും
സംരംഭ കര കണ്ടത്തി പരിശീലനവം ഞ്ഞബാധവൽേരണവം നൽകു , ഇവർേ് പലിശരഹിത
മൂലധനം ലഭയമാക്കു തുേങ്ങി കതാഴിൽ ഞ്ഞമഖല ൾ വിപുലകെടുത്തു എന്ന ാഴ്ചൊഞ്ഞോകേ ഒഞ്ഞട്കറ
ാരയങ്ങൾ ജില്ലാ പൊയത്തിനും തഞ്ഞേശസവയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും കെയ്യാൻ ഴിയും.
1.26 വിേയാഭയാസ വയാപനം
1834 ൽ തിരുവനന്തപുരത്ത് പ്രീസ്കൂൾ തുേങ്ങിയഞ്ഞതാകോെം ക ാല്ലത്തും ഒരു ഡിേിട് സ്കൂൾ
ആരംഭിച്ചു. 1867 ൽ ക ാല്ലത്ത് സ്ഥാപിച്ച മലയാളം പള്ളിക്കൂേം പിൽോലത്ത് മലയാളം മിഡിൽ സ്കൂളം
മലയാളം ദഹസ്കൂളം ആയി മാറി. 1885 ജൂദല-മാസത്തിൽ തങ്കഞ്ഞേരിയിൽ സ്ഥാപിതമായ മൗണ്ട്
ാർമൽ ആംഞ്ഞഗ്ലാ ഇൻഡയൻ ഞ്ഞഗൾസ് ദഹസ്കൂളാണ് ജില്ലയിൽ ഇംഗ്ലീഷ് വിേയാഭയാസത്തിന് തുേേം
കുറിച്ചത്.
ഴിേ 50 വർഷത്തിനിേയിൽ ഗണയമായ മാറ്റമാണ് വിേയഭയാസ രംഗത്ത് ഞ്ഞ രളവം
വിശിഷയാ ക ാല്ലം ജില്ലയും ദ വരിച്ചിട്ടുളളത്. കപാതുവിേയഭയാസഞ്ഞമഖലയും സവ ാരയ ഞ്ഞമഖലയും
പരസ്പര പൂര മായി പ്രവർത്തിച്ചതികെ
ലമായാണ് ഈ ഞ്ഞനട്ങ്ങൾ ദ വരിോനായത്.
ഉച്ചഭക്ണം, പ്രഭാതഭക്ണം എന്നീ പരിപാേി ൾ സാമ്പത്തി മായി പിഞ്ഞന്നാേം നിൽക്കുന്ന കുട്ി ൾേ്
ഏകറ അനുഗ്രഹമാണ്.
1960-61 ാലഘട്ത്തിൽ ജില്ലയിൽ ആക 635 എൽ.പി.സ്കൂള ളാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്.
ഇവയിൽ 365 സർോർ സ്കൂള ളം 265 എയ്സഡഡ് സ്കൂള ളം 5 എണ്ണം അൺ എയഡഡ്
സ്കൂള ളമായിരുന്നു. 193 യു.പി.സ്കൂള ളിൽ 54 എണ്ണം ഗവൺകമന്റും 139 എണ്ണം എയ്സഡഡും
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ആയിരുന്നു., 101 ദഹസ്കൂള ളിൽ 20 ഗവൺകമെ് സ്കൂള ളം 81 എണ്ണം എയ്സഡഡ് സ്കൂള ളമായിരുന്നു.
1995-96 ൽ എത്തിയഞ്ഞൊൾ എൽ.പി.സ്കൂള ളകേ എണ്ണം 482 ആയി കുറഞ്ഞു. ഇതിൽ 275 സർോർ
സ്കൂള ളം 190 എയ്സഡഡ് സ്കൂള ളം 17 അൺ-എയ്സഡഡ് സ്കൂള ളമായി. ഈ ാലയളവിൽ
യു.പി.സ്കൂള ളകേ എണ്ണം 211 ആയി വർദ്ധിച്ചു. 62 സർോർ സ്കൂള ളം 142 എയ്സഡഡ് സ്കൂള ളം 7
അൺ എയ്സഡഡ് സ്കൂള ളമായിരുന്നു. ഈ ാലയളവിൽ ദഹസ്കൂള ളകേ എണ്ണത്തിൽ 109%
വർദ്ധന ഞ്ഞരഖകെടുത്തി അവയുകേ എണ്ണം 211 ആയി. എൽ.പി, യു.പി.സ്കൂള ൾ അപ്റ്ഞ്ഞഗ്രഡ് കെയ്തതാണ്
ഈ ഉയർന്ന വർദ്ധനയ്ക്ക് ാരണം.
ക ാല്ലം ജില്ലയിൽ നിലവിലളള 499 ദപ്രമറി സ്കൂള ളിൽ 275 എണ്ണം സർോർ ഞ്ഞമഖലയിലം
180 എണ്ണം എയ്സഡഡ് ഞ്ഞമഖലയിലം 44 എണ്ണം അൺ എയ്സഡഡ് ഞ്ഞമഖലയിലമാണ്.
225 അെർ
ദപ്രമറി സ്കൂള ളിൽ 66 എണ്ണം സർോർ സ്കൂള ളം 133 എണ്ണം എയ്സഡഡ് സ്കൂള ളം 26 എണ്ണം
അൺ എയ്സഡഡ് സ്കൂള ളമാണ്. ആക യുളള 232 ദഹസ്കൂള ളിൽ 88 എണ്ണം കപാതുഞ്ഞമഖലയിലം
127 എണ്ണം സവ ാരയ എയ്സഡഡ് ഞ്ഞമഖലയിലം 17എണ്ണം അൺ എയ്സഡഡ് ഞ്ഞമഖലയിലമാണ്. 142HSS
ഉളളതിൽ 67 എണ്ണം സർോർ, 55 എയ്സഡഡ് 20 അൺഎയ്സഡഡ്
എന്നിങ്ങകനയാണ്.
കവാഞ്ഞേഷണൽ ഹയർകസേണ്ടറിയിൽ ആക 52 സ്കൂള ളാണുളളത്. ഇതിൽ 20 എണ്ണം സർോർ
സ്കൂള ളം 32 എണ്ണം സവ ാരയ എയ്സഡഡ് സ്കൂളമാണ്. ജില്ലയിൽ ഒരു ഞ്ഞ ന്ദ്രീയ വിേയാലയവം ഒരു
നഞ്ഞവാേയ വിേയാലയവം 35 സി.ബി.എസ്.ഇ സ്കൂള ളം 18 ഐ.സി.എസ്.ഇ. സ്കൂള ളം ഒരു
ഐ.ജി.സി.എസ്.ഇ സ്കൂളം പ്രവർത്തിക്കുന്നു.
ജില്ലയിൽ ഉന്നത വിേയാഭയാസം നേത്തുന്നതിന് ധാരാളം സ്ഥാപനങ്ങളണ്ട്.
1958 ൽ
സ്ഥാപിതമായ േി.ക .എം. എെിനീയറിംഗ് ഞ്ഞ ാഞ്ഞളജാണ് ആേയഞ്ഞത്തത്. ഇഞ്ഞൊൾ ജില്ലയിൽ 5
എെിനീയറിംഗ് ഞ്ഞ ാഞ്ഞളജു ൾ ഗവൺകമെ്/എയ്സഡഡ് ഞ്ഞമഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. കൂോകത 12
ഞ്ഞ ാഞ്ഞളജ് സവാശ്രയ ഞ്ഞമഖലയിലം പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പാരിെളളി ഇ.എസ്.ഐ. ഗവ.കമഡിേൽ
ഞ്ഞ ാഞ്ഞളജുൾകെകേ 5 കമഡിേൽഞ്ഞ ാഞ്ഞളജു ൾ ക ാല്ലത്തിനുണ്ട്.
ഇതിൽ 2 എണ്ണം ആയുർഞ്ഞവേ
ഞ്ഞമഖലയിലളളതാണ്. 8 സർോർ ITI ൾ കൂോകത 52 സവ ാരയ ITI ളം പട്ി ജാതി വകുെ്
നേത്തുന്ന മൂന്ന് എസ്.സി.ഡി സ്ഥാപനങ്ങളംജില്ലയിൽപഠനസൗ രയകമാരുക്കുന്നു.
രുനാഗെളളി,
എഴുഞ്ഞ ാൺ , പുനലൂർ എന്നിവിേങ്ങളിൽ മൂന്നു ഗവ.ഞ്ഞപാളികേനിക്കു ളം എയ്സഡഡ് ഞ്ഞമഖലയിൽ ക ാട്ിയം
SN
ഞ്ഞപാളികേനിക്കും ഞ്ഞെർന്ന് 4 സ്ഥാപനങ്ങൾ വിേയാർത്ഥി ൾേ് സാഞ്ഞങ്കതി വിേയാഭയാസ
സൗ രയകമാരുക്കുന്നു. ആതുര ശുശ്രൂഷാരംഗകത്ത മാലാഖമാകര വാർകത്തടുക്കുന്നതിന് 10 കനഴ്സിംഗ്
ഞ്ഞ ാഞ്ഞളജു ൾ ജില്ലയിലണ്ട്. ാഷൻ കേഞ്ഞനാളജി പഠിക്കുന്നതിന് 2 സ്ഥാപനങ്ങളം MCA പഠനത്തിന് 5
സ്ഥാപനങ്ങളം നിലവിലണ്ട്. B Ed പഠനത്തിന് 17 ഞ്ഞ ാഞ്ഞളജു ൾ അവസരകമാരുക്കുന്നു. കൂോകത
അെലിൽ യൂണിഞ്ഞവഴ്സിറ്റിയുകേ B Ed കസെറും പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ജില്ലയിൽ ആക 14 ആർട്്സ് ആെ്
സയൻസ് ഞ്ഞ ാഞ്ഞളജു ൾ ഉളളതിൽ ഗവൺകമെ് ഉേമസ്ഥതയിലളള രണ്ട് ഞ്ഞ ാഞ്ഞളജു ളാണുളളത്.
ബാേിയുളളത് സവ ാരയ എയ്സഡഡ് ഞ്ഞമഖലയിലം സവാശ്രയഞ്ഞമഖലയിലമാണ്. 1948 ൽ സ്ഥാപിതമായ
എസ്.എൻ.ഞ്ഞ ാഞ്ഞളജാണ് ജില്ലയികല ആേയകത്ത ആര്ണ്്സ് ആെ് സയൻസ് ഞ്ഞ ാഞ്ഞളജ്.
ജില്ലയിൽ
വിേയാഭയാസത്തിന് ഞ്ഞമൽപ്രസ്താവിച്ച പ്ര ാരം ധാരാളം സ്ഥാപനങ്ങളം ഞ്ഞ ാഴ്സു ളമുണ്ട്. വിേയാർത്ഥി ൾേ്
ജില്ലയിൽതകന്ന അവർേ് അനുഞ്ഞയാജയമായ പഠന ഞ്ഞ ാഴ്സു ൾ കതരകേടുോനുളള അവസരം
മുകമ്പന്നഞ്ഞത്തോളം ഇഞ്ഞൊൾ ലഭയമാണ്.
1.27 ആഞ്ഞരാഗയ രംഗം
ആഞ്ഞരാഗയമുളള ജനതയാണ് ഒരു രാഷ്ട്രത്തികെ ഏറ്റവം വലിയ സമ്പത്ത്. അത് ലക്യമിട്്
ഞ്ഞ രളം നേെിലാേിയ പദ്ധതി ൾ വിജയം ണ്ടതികെ ഭാഗമായി ആഞ്ഞരാഗയ രംഗകത്ത ഞ്ഞ രള
ഞ്ഞമാഡൽ ആഞ്ഞഗാളതലത്തിൽ തകന്ന െർച്ചയ്ക്ക് വിഞ്ഞധയമായിട്ടുണ്ട്. കുറേ ശിശുമരണനിരേ് , കൂേിയ
ആയുർദേർഘയം, പ ർച്ച വയാധി ളകേയും
പരാമ്പരയ ഞ്ഞരാഗങ്ങളകേയും നിയന്ത്രണം എന്നീ
ഞ്ഞമഖല ളിൽ വി സിത രാജയങ്ങഞ്ഞളാേ് ിേപിേിേത്തേ പുഞ്ഞരാഗതി ദ വരിോൻ ഞ്ഞ രളത്തിന്
ഴിേിട്ടുണ്ട്. ഇത്തരം മുഞ്ഞന്നറ്റത്തിന് സർോർ ഞ്ഞമഖലയ്സകോെം സവ ാരയഞ്ഞമഖലയ്ക്കും ാരയമായ
പങ്കുവഹിോൻ ഴിേിട്ടുണ്ട്. ഞ്ഞ രളത്തികെ ആഞ്ഞരാഗയഞ്ഞമഖലയിൽ ഗണയമായ പങ്കുവഹിച്ചിട്ടുളള
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സർോർ ഞ്ഞമഖലയുകേ ഇന്നകത്ത ഞ്ഞശാെയാവസ്ഥ നകല്ലാരുഭാഗം ജനങ്ങകള ഈ ഞ്ഞമഖലയിൽ നിന്നും
അ റ്റുന്നതിന് ാരണമായിട്ടുണ്ട്.
ആധുനി െി ിത്സ്മാർഗ്ഗങ്ങൾ കെലഞ്ഞവറിയതും സാധാരണ
ജനങ്ങൾേ് താങ്ങാൻ പറ്റാത്തതുമാണ്. ജീവൻ രക്ാ ഔഷധങ്ങൾേ് ഞ്ഞപാലം വളരയധി ം വില
നൽഞ്ഞ ണ്ടിവരുന്നു എന്നത് ദുഖ രമായ ഒരു വസ്തുതയാണ്.
ക ാല്ലം ജില്ലയികല ആഞ്ഞരാഗയസംരക്ണ സംവിധാനങ്ങൾ സംസ്ഥാനതലത്തിൽ തകന്ന
ശ്രദ്ധിേകെടുന്നതാണ്. അമ്മമാർക്കും, കുട്ി ൾക്കും ഞ്ഞവണ്ടി സ്ഥാപിതമായ വിഞ്ഞടാറിയ ഞ്ഞഹാസ്പിറ്റലാണ്
ജില്ലയികല ആേയ സർോർ ആതുരാലയം. 1948 ൽ സ്ഥാപിതമായ കബൻസിഗർ ആശുപത്രിയാണ്
ജില്ലയികല ആേയകത്ത സവ ാരയ ആശുപത്രി. 1959 ൽ 32 കമഡിേൽ സ്ഥാപനങ്ങളാണ് ജില്ലയിൽ
ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഇതിൽ 4 ഗവൺകമെ് ആശുപത്രി ളം, 19 ഡിസ്കപൻസറി ളം, 2 ഗ്രാെ് ഇൻ
എയ്സഡ് സ്ഥാപനങ്ങളമുണ്ടായിരുന്നു. ഇവയിൽ എല്ലാംകൂേി 898 ിേേ ളാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. 1997
കലത്തിയഞ്ഞൊൾ സർോർ ആശുപത്രി ളകേ എണ്ണം 11 ആയും പി.എെ്.സി ൾ 66 ആയും
സി.എെ്.സി. ൾ 6 ആയും വർദ്ധിച്ചു. ിേേ ളകേ എണ്ണം 2070 ആയി. ഇഞ്ഞത ാലയളവിൽ
ആയുർഞ്ഞവേ ആശുപത്രി ൾ 9 ഉം ിേേ ളകേ എണ്ണം 190 ആയി. ഞ്ഞഹാമിഞ്ഞയാ വിഭാഗത്തിൽ 3
ആശുപത്രി ളം 29 ഡിസ്കപൻസറി ളം പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു. 75 ിേേളാണ് ഞ്ഞഹാമിഞ്ഞയാ
വിഭാഗത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്. സവ ാരയ ഞ്ഞമഖലയിൽ ഒട്ാക 369 സ്ഥാപനങ്ങൾ അഞ്ഞലാെതി
ഞ്ഞമഖലയിലം 397 സ്ഥാപനങ്ങൾ ആയുർഞ്ഞവേഞ്ഞമഖലയിലം 230 എണ്ണം ഞ്ഞഹാമിഞ്ഞയാ വിഭാഗത്തിലം
ഞ്ഞരാഗി ൾേ് ഞ്ഞസവനം നൽ ിയിരുന്നു. 1550ൽെരം ഞ്ഞഡാടർമാരാണ് ഇവികേ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നത്. .
ഇന്ന് ജില്ലയിൽ ഒരു സർോർ കമഡിേൽ ഞ്ഞ ാഞ്ഞളജും രണ്ട് സവ ാരയ കമഡിേൽ
ഞ്ഞ ാഞ്ഞളജു ളം 2 ആയുർഞ്ഞവേ കമഡിേൽഞ്ഞ ാഞ്ഞളജു ളം (സവ ാരയം) പ്രവർത്തിക്കുന്നു. കൂോകത ഒരു
ഡസനിൽപരം മൾട്ിസ്കപഷയാലിറ്റി , സൂെർ സ്കപഷയാലിറ്റി ഞ്ഞഹാസ്പിറ്റല ൾ, ജില്ലാ ഞ്ഞഹാസ്പിറ്റൽ , 8
താലൂേ് ഞ്ഞഹാസ്പിറ്റല ൾ, 17 CHC ൾ, 58 PHC ൾ, ഇവയ്ക്ക് പുറഞ്ഞമ ഒരു TB കസെറും, 50 ൽെരം
കമച്ചകെട് സവ ാരയ ആശുപത്രി ളം ESI ആശുപത്രി ളം, ധാരാളം ക്ലിനിക്കു ളം ഉൾകെട് ബൃഹത്തായ
ഒരു ആതുര ശുശ്രുഷാ ശംഖല ക ാല്ലം ജില്ലയിലണ്ട്.
1.28 ഗതാഗതം ഒരു വി സന ഞ്ഞനർോഴ്ച
ഒരു പ്രഞ്ഞേശത്തികെ നാഡി ളാണ് ഞ്ഞറാഡു ൾ. കമച്ചകെട് ഗതാഗത സംവിധാന മാർഗങ്ങൾ
ഒരു പ്രഞ്ഞേശത്തികെ പുഞ്ഞരാഗതിയുകേ ചൂണ്ടുപല യാണ്. വയാവസായി ഞ്ഞമഖലയുകേ പുഞ്ഞരാഗതിേ് കുറ്റമറ്റ
ഗതാഗതസംവിധാനം അതയന്താഞ്ഞപക്ിതമാണ്.
ക ാല്ലം കെഞ്ഞങ്കാട് ഞ്ഞറാഡാണ് ജില്ലയികല ആേയകത്ത പ്രധാന ഞ്ഞറാഡു ളികലാന്ന്. ഇന്ന്
ജില്ലയിൽ എല്ലാ പ്രഞ്ഞേശങ്ങകളയും ബന്ധിെിച്ചുക ാണ്ടുളള ഞ്ഞറാഡ് ശയംഖല ഉണ്ട്. ഒന്നാംഘട്
ജന ീയാസൂത്രണത്തികെ ലമായി ഗ്രാമീണ ഞ്ഞമഖല ളിൽ ഞ്ഞറാഡു ളകേ ാരയത്തിൽ ഒരു വിപ്ലവം
തകന്ന സൃഷ്ടിച്ചു എന്ന് പറയാതിരിോനാവില്ല. NH-66(47), NH-183 (NH-220), NH-744 (208), NH-183A
എന്നീ നാഷണൽ ദഹഞ്ഞവ ൾ ജില്ലയിലൂകേ േന്നു ഞ്ഞപാകുന്നു. തിരുവനന്തപുരം-അങ്കമാലി ഞ്ഞസ്റ്ററ്റ്
ദഹഞ്ഞവ-1 ഉൾകെകേ 7 സംസ്ഥാന പാത ളാണ് ജില്ലയികല ഞ്ഞറാഡ് ഗതാഗതകത്ത ുഗമമാക്കുന്നത്.
1994 ൽ ജില്ലയിൽ ആക 10927.78 ി.മീ. ഞ്ഞറാഡ് ദേർഘയമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. 139.64 ി.മീ.
ഞ്ഞേശീയപാതയും 131.9 ി.മീ. സംസ്ഥാന പാതയും 1389.44 ി.മീ. ജില്ലാ ഞ്ഞറാഡും 8672.08 ി.മീ.
പൊയത്ത് ഞ്ഞറാഡുമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്.
ഞ്ഞ രളത്തികല ഏറ്റവം ദേർഘയഞ്ഞമറിയ ഞ്ഞേശീയപാത
NH-66 (669 ി.മി) കെ 58.4 ി.മി (കൃഷ്ണപുരം – േമ്പാട്ടുഞ്ഞ ാണം ) ക ാല്ലം ജില്ലയിലാണ്. ക ാല്ലംഞ്ഞതനി NH 183 കെ 62.1 ി.മീ.(ക ാല്ലം H.S ജംഗ്ഷൻ - ആേിലിമൂേ്) ഉം ക ാല്ലം - തിരുമംഗലം NH
744 കെ 81.250 ി.മീ. (ക ാല്ലം- ഞ്ഞ ാട്വാസൽ) ഉം ഭരണിോവ് – ഡിണ്ടിഗൽ NH 183 A യുകേ
(ഭരണിോവ് – ഇലവിങ്കൽ) 116.8 ി.മീ. ഉം ഉൾകെകേ 318.55 ി.മീ. ഞ്ഞേശീയപാതയാണ് ഇന്ന് ക ാല്ലം
ജില്ലയിലളളത്. കൂോകത NH 66 കെ ാവനാേ് മുതൽ ഞ്ഞമവറം വകരയുളള 13 ി.മീ.ദബൊസികെ
നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അന്തിമഘട്ത്തിലാണ്.
123.786 ി.മീ. ഞ്ഞസ്റ്ററ്റ് ദഹഞ്ഞവയും 1738.616
ി.മീ. പ്രധാന ജില്ലാ ഞ്ഞറാഡു ളം ജില്ലാ പൊയത്ത് ഞ്ഞറാഡ് ഉൾകെകേ 14926.315 ി.മീ. പൊയത്ത്
ഞ്ഞറാഡു ളം ജില്ലയിലണ്ട്.
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ാളവണ്ടിയും വില്ല് വണ്ടിയുമായിരുന്നു ആേയ ാലത്ത് ജനങ്ങൾ യാത്രയ്ക്കും
മറ്റും
ഉപഞ്ഞയാഗിച്ചിരുന്നത്.
KSRTC ജില്ലയുകേ എല്ലാ ഭാഗഞ്ഞത്തയ്ക്കും സർവ്വീു ൾ നേത്തുന്നു. ജില്ലയിൽ
KSRTC യ്ക്ക് 8 ഡിഞ്ഞൊ ളം മൂന്ന് ഞ്ഞസ്റ്റഷൻ മാസ്റ്റർ ഓ ീു ളമുണ്ട്. ഞ്ഞറാഡു ഗതാഗത രംഗത്ത്
സവ ാരയ ഞ്ഞമഖലയും അവരുഞ്ഞേതായ സംഭാവന ൾ നൽകുന്നു.
ക ാല്ലം ജില്ലയിൽ ഒട്ാക 132 ി.മി. റയിൽൊതയാണുളളത്.ഇതിൽ 51 ി.മി. ഞ്ഞബ്രാഡ്ഞ്ഞഗജ്
പാതയും 81 ി.മി. മീറ്റർഞ്ഞഗജ് പാതയുമാണ്. ക ാല്ലം മുതൽ കഷാർണൂർ വകരയുളളതാണ് നിലവിലളള
ഞ്ഞബ്രാഡ്ഞ്ഞഗജ്പാത. ഞ്ഞ രളത്തികല ആേയകറയിൽ പാത ക ാല്ലം – കെഞ്ഞങ്കാട് മീറ്റർഞ്ഞഗജ്പാതയാണ്.
പുനലൂർ കെഞ്ഞങ്കാട്വഴി വിരുതുനഗറിഞ്ഞലക്കും തുേർന്ന് മധുര തിരുച്ചിറെളളി, വില്ലുപുരം എന്നിവിേങ്ങളിഞ്ഞലക്കും
ഞ്ഞപാകുന്ന മീറ്റർഞ്ഞഗജ് പാത ക ാല്ലത്തു നിന്നുമാണ് ആരംഭിക്കുന്നത്. ഇത് ഞ്ഞബ്രാഡ്ഞ്ഞഗജ് ആക്കുന്നതിനുളള
പ്രവർത്തനങ്ങൾ അന്തിമഘട്ത്തിലാണ്. തമിഴ് നാട്ികല പ്രധാന ഞ്ഞ ന്ദ്രങ്ങളമായി ഞ്ഞനരിട്ടു വയാപാരം
നേത്തുന്നതിന് സഹായ രമായ ഈ പാത ക ാല്ലം പട്ണത്തികെ ഉയർച്ചയിൽ പ്രധാന
പങ്കുവഹിക്കുന്നു. തിരുവിതാംകൂർ രാജാവായ ശ്രീമൂലംതിരുനാളികെ ാലത്താണ് (1904 ജൂൺ 1)
ക ാല്ലം റയിൽഞ്ഞവഞ്ഞസ്റ്റഷൻ നിർമ്മിച്ചത്. ക ാല്ലം മുതൽ പുനലൂർ വകരയുളള പാതയും ഉദ്ഘാേനം
കെയ്യകെട്ടു. ഇന്ന് ഞ്ഞ രളത്തികല രണ്ടാമകത്ത വലിയ റയിൽഞ്ഞവ ഞ്ഞസ്റ്റഷനാണ് ക ാല്ലം. പ്ലാറ്റ്ഞ്ഞ ാമികെ
നീളത്തികെ ാരയത്തിൽ ഞ്ഞലാ ത്തിൽതകന്ന രണ്ടാംസ്ഥാനമുണ്ട്. 7 രാക്കു ളം 6 പ്ലാറ്റ്ഞ്ഞ ാമു ളം
കമമുകഷഡും ക ാല്ലം ഞ്ഞസ്റ്റഷന് സൗ രയകമാരുക്കുന്നു. പ്രധാനമായും ക ാല്ലം ജില്ലയിൽ 21
ഞ്ഞസ്റ്റഷനു ളണ്ട്. സബർബൻ കരയിൻ സർവ്വീസ് യാഥാർത്ഥയമായാൽ കരയിൻ യാത്രോർേ് അത്
വലികയാരനുഗ്രഹമായിരിക്കും. ശബരി റയിൽപാതയുംക ാല്ലം ഉൾകെടുന്ന ഞ്ഞ രളത്തികെ ഒരാവശയം
തകന്നയാണ്.
ജലഗതാഗതം പുരാതന ാലം മുതഞ്ഞല നിലവിലണ്ടായിരുന്നു. കതേ് തിരുവനന്തപുരം മുതൽ
വേേ് ഞ്ഞഹാസ് ദുർഗ് വകരയുളള ജലഗതാഗതം സാധയമാക്കുന്ന പശ്ചിമതീരജലപാതയുകേ പ്രധാന
ഞ്ഞ ന്ദ്രം ക ാല്ലമാണ്. പരവൂർ ായലികനയും അഷ്ടമുേിോയലികനയും തമ്മിൽ ബന്ധിെിക്കുന്ന ക ാല്ലം
ഞ്ഞതാേ് ജലഗതാഗതത്തിന് വളകര പ്രാധാനയം ഞ്ഞനേിയ ഒന്നായിരുന്നു. എന്നാൽ ഇന്ന് ഈ ഞ്ഞതാേ്
അവഗണനമൂലം ഗതാഗത ഞ്ഞയാഗയമല്ലാതായിരിക്കുന്നു. ഈ അവസ്ഥയിലം ക ാല്ലം
KSRTC യ്ക്ക്
സമീപത്തു നിന്നും അഷ്ടമുേിോയലിൽ ജലഗതാഗത വകുെ്
ഞ്ഞബാട്് സർവീു ൾ വിവിധ
ഭാഗങ്ങളിഞ്ഞലേ് നേത്തുന്നുണ്ട്. കൂോകത സവ ാരയ വയക്തി ൾ നേത്തുന്ന സർവ്വീു ളം ലക്വറി ഞ്ഞബാട്്
സർവ്വീും നിലവിലണ്ട്. ജലഗതാഗതത്തികെ സാധയത ൾ പരമാവധി പ്രഞ്ഞയാജനകെടുത്തി ടൂറിസം
ഞ്ഞമഖല ശക്തികെടുത്താവന്നതാണ്.
ഞ്ഞ രളത്തിൽ ആേയമായി വിമാനം ഇറങ്ങിയത് ക ാല്ലം ആശ്രാമം ദമതാനത്താണ്. എന്നാൽ
ഞ്ഞ രളത്തികല ആേയവിമാനത്താവളമായ തിരുവനന്തപുരം അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളം ഇവികേ നിന്നും
71 ി.മി. അ കലയാണ്. ഞ്ഞ രളത്തിലാേയം സീകപ്ലയിൻ ലാൻഡു കെയ്തതും ആശ്രാമത്താണ്.
നീണ്ട രയും ക ാല്ലവമാണ് ജില്ലയികല തുറമുഖങ്ങൾ.
1.29 ഊർജ്ജ ഞ്ഞമഖല
ഞ്ഞ രളം ഊർജ്ജരംഗത്ത് ആശ്രയിക്കുന്നത് പ്രധാനമായും ജലദവേൂത പദ്ധതി കളയാണ്.
ആധുനി മനുഷയകെ ദേനംേിന പ്രവർത്തനങ്ങൾേ് ഒഴിച്ചു കൂോനാവാത്ത ഒന്നായി ദവേുതി
മാറിയിരിക്കുന്നു. വയാവസായി പുഞ്ഞരാഗതി ദ വരിക്കുന്നതിന് ദവേുതി അേിസ്ഥാനഘേ മാണ്.
ഇോരണങ്ങളാൽ ദവേുതി സവയം പരയാപ്തത ദ വരിക്കുന്നതിനുളള ശ്രമത്തിലാണ് ഞ്ഞ രളം. ഇതിന്
അനുകൂലമായ പ്രകൃതി സാഹെരയങ്ങൾ നമുക്കുണ്ട്. 1924 ലാണ് ജില്ലയിൽ ദവേുതികയത്തുന്നത്.
ജില്ലയിൽ ആക ഒരു ജലദവേുതി പദ്ധതി മാത്രമാണ് ഉളളത് ല്ലേ ദഹഞ്ഞൈാഇലക്ട്രി ് ഞ്ഞപ്രാജട്
കതമല. 15 കമഗാവാട്് സ്ഥാപിതഞ്ഞശഷിയാണ് ഇതിനുളളത്. 1994 ജനുവരിയിൽ മ്മീഷൻ കെയ്ത
ഇതികെ വാർഷി ഉല്പാേനഞ്ഞശഷി 65 കമഗായൂണിറ്റാണ്. 1996-97 ൽ 51.25 കമഗായൂണിറ്റും 2009-10 ൽ
60.41 കമഗായൂണിറ്റും 2014-15 ൽ 68 .99 കമഗായൂണിറ്റുമായിരുന്നു ഉത്പ്പാേനം. ജില്ലയിൽ വൻ ിേ
ജലഞ്ഞസെനപദ്ധതിക്കുളള സാധയത വിരളമാണ്. ഒറ്റേൽ , പാലരുവി ഞ്ഞപാലളള സ്ഥലങ്ങളിൽ മിനി
പദ്ധതി ൾേ് സാധയതയുണ്ട്.
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1993-94 ാലയളവിൽ ജില്ലയിൽ 110 ക വി സബ് ഞ്ഞസ്റ്റഷനു ൾ 2 എണ്ണവം 66 ക വി സബ്
ഞ്ഞസ്റ്റഷനു ൾ 2 എണ്ണവം മാത്രമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്നാൽ ഇന്ന് 220 ക വി സബ് ഞ്ഞസ്റ്റഷനു ൾ 2
ഉം 110 ക വി സബ് ഞ്ഞസ്റ്റഷനു ൾ 9 ഉം 66 ക വി 4 ഉം 33 ക വി 8 ഉം ആയി വർദ്ധിച്ചിരിക്കുന്നു,.
ഞ്ഞ രളത്തികല ആേയകത്ത 110 ക വി(GIS) ക ാല്ലത്താണ് ( 50 കമഗാവാട്് ആംപിയർ)
സ്ഥാപിതമായത്. 46 ഇലക്ട്രിേൽ കസക്ൻ ആ ീു ൾ ഇഞ്ഞൊൾ നിലവിലണ്ട്.
ജില്ലയിൽ
649,228 ഗാർഹി ണക്നു ളം 4604 ാർഷി
ണക്നു ളം 9875
വയവസായി
ണക്നു ളം 95264 വാണിജയ ണക്നു ളം ഉണ്ട്.
1.30 ധന വിനിമയഞ്ഞ ന്ദ്രങ്ങൾ
ഒരു പ്രഞ്ഞേശത്തികെ വി സന സവപ്നങ്ങൾേ് ഉഞ്ഞത്തജ മാഞ്ഞ ണ്ടത് ബാങ്കു ളാണ്. സമ്പത്
വയവസ്ഥയുകേ നകട്ല്ലാണ് അവ. നിഞ്ഞക്പ സമാഹരണം ാർഷി
ാർഷിഞ്ഞ തര ഞ്ഞമഖല ളികല
വി സനപ്രവർത്തനങ്ങൾേ് ആവശയമായ ണ്ട് കണ്ടത്തൽ എന്നീ പ്രധാന ചുമതല ളാണ്
ബാങ്കു ൾ നിർവഹിക്കുന്നത്. 1969 കല ബാങ്ക് ഞ്ഞേശസാൽ രണത്തിലൂകേ ബാങ്കിംഗ് ഞ്ഞമഖലകയ
ജനസൗഹൃേമാേിമാറ്റു യായിരുന്നു അന്നകത്ത പ്രധാനമന്ത്രിയായിരുന്ന ശ്രീമതി. ഇന്ദിരാഗാന്ധി
കെയ്തത്. ുധീരമായ ഈ നേപേി സാധാരണ ർഷ കര വട്ിെലിശോരിൽ നിന്നും രക്ിക്കുന്നതിന്
സഹായ മായി. ബാങ്ക് ഞ്ഞേശസാൽ രണംമൂലം രാജയത്തുേനീളം വാണിജയബാങ്കു ളകേ ധാരാളം
ശാഖ ൾ സ്ഥാപിേകെട്ടു. കപാതുജന ഞ്ഞസവനമായിരുന്നു ബാങ്കു ളകേ അേിസ്ഥാന ലക്യം. എന്നാൽ
ഇന്ന് എല്ലാ ഞ്ഞസവനങ്ങൾക്കും നികുതി ഈോക്കുന്ന തരത്തിഞ്ഞലേ് ബാങ്കു ൾ മാറിേഴിഞ്ഞു.
വാണിജയ ബാങ്കു കളഞ്ഞൊകല തകന്ന സഹ രണ ഞ്ഞമഖലയും ജനങ്ങളകേ സാമ്പത്തി
ആവശയങ്ങൾ നിറഞ്ഞവറ്റുന്നതിന് പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമാണ്.
സംസ്ഥാന സഹ രണബാങ്കും ജില്ലാ
സഹ രണബാങ്കു ളം പ്രാഥമി സഹ രണബാങ്കു ളം മറ്റ് കക്രഡിറ്റ് കസാദസറ്റി ളം ഉൾകെട്
ുശക്തമായ ഒരു സഹ രണബാങ്കിംഗ് സംവിധാനം ഞ്ഞ രളത്തിന് മാത്രം അവ ാശകെട്താണ്.
383 വാണിജയ ബാങ്ക്ശാഖ ൾ ഇഞ്ഞൊൾ ജില്ലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ജില്ലാ സഹ രണ ബാങ്ക്
ശാഖ ൾ 63 ആയും പ്രാഥമി ാർഷി
വി സന ബാങ്കു ളകേ എണ്ണം 6 ആയും
വർദ്ധിച്ചു.അഗ്രിേൾച്ചറൽ
കക്രഡിറ്റ്
കസാദസറ്റി ൾ
ഉൾകെകേയുളള
പ്രാഥമി
സഹ രണബാങ്കു ളകേ എണ്ണം 198 ആയും വർദ്ധിച്ചു. 4 അർബൻ സഹ രണ ബാങ്കു ളം ജില്ലയിൽ
പ്രവർത്തിക്കുന്നു.
2015-16 വർഷം ബാങ്കു ളിൽ ലഭിച്ച ആക കഡഞ്ഞൊസിറ്റ് 2449708 ലക്ം രൂപയും, ആക
വായ്പ 1489272 ലക്ം രൂപയും ആയിരുന്നു. ഇതിൽ മുൻഗണനാ ഞ്ഞമഖലയിൽ 1097747 ലക്ം രൂപയും,
ാർഷി ഞ്ഞമഖലയിൽ 500261 ലക്ം രൂപയും വയവസായ ഞ്ഞമഖലയിൽ 283427 ലക്ം രൂപയും
വിേയാഭയാസ ഞ്ഞലാൺ ഇനത്തിൽ 75849 ലക്ം രൂപയും കെലവഴിച്ചു. ഞ്ഞേശീയ തലത്തിൽ മുൻഗണനാ
വിഭാഗത്തികല വായ്പാ ഞ്ഞതാത് 40%
ആയിരിക്കുഞ്ഞമ്പാൾ ക ാല്ലം ജില്ലയിൽ 67.81% ആണ്.
ാർഷി ഞ്ഞമഖലയിൽ ഇത് യഥാക്രമം 18%, 29.46% എന്നിങ്ങകനയാണ്. അവശവിഭാഗങ്ങൾക്കുളള
വായ്പാ ഞ്ഞതാത് ഞ്ഞേശീയതലത്തിൽ 10% ഉം ക ാല്ലം ജില്ലയിഞ്ഞലത് 19% ഉം ആണ്.
ജില്ലയികല
ബാങ്കു ളകേ ാരയക്മമായ പ്രവർത്തനമാണ് ഇത് കവളിവാക്കുന്നത്.
1.31 വിഞ്ഞനാേ സൊരരംഗം
ക ാല്ലത്തികെ പ്രകൃതിരമണീയത ധാരാളം ആഭയന്തര വിഞ്ഞനാേസൊരി കള ആ ർഷിക്കുന്നു.
കുളിർമ്മഞ്ഞയകുന്ന ജലപാതങ്ങളം ായല ളം േൽത്തീരവം ഒരുക്കുന്ന മഞ്ഞനാഹാരിത ഏകതാരാകളയും
ആ ർഷിക്കുന്നതാണ്. തങ്കഞ്ഞേരി, അഷ്ടമുേിോയൽ (നീർത്തേങ്ങളകേ സംരക്ണകത്തയും അവയുകേ
സന്തുലിത ഉപഞ്ഞയാഗകത്തയും കുറിച്ചുളള റിംസാർ (ഇറാൻ)ഉേമ്പേിയിൽ സ്ഥാനംപിേിച്ച ഞ്ഞ രളത്തികല
ഏ നീർത്തേം), അഡവെർപാർേ്, ഞ്ഞതവളളി ക ാട്ാരം, ക ാല്ലം ബീച്ച് (മഹാത്മഗാന്ധി പാർേ്),
ശ്രീമൂലം തിരുനാൾ പാലസ്, െീനകോട്ാരം, അച്ചൻഞ്ഞ ാവിൽ(പാലരുവി കവളളച്ചാട്ം,), പുനലൂർ
തൂക്കുപാലം, ആലം േവ്, ആരയങ്കാവ്, നീണ്ട ര തുറമുഖം, ഓച്ചിറ പരബ്രഹ്മഞ്ഞക്ത്രം, ശാസ്താം ഞ്ഞ ാട്
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തോ ം, തഴവ, കതമല ഇഞ്ഞോടൂറിസം, െേയമംഗലം ജോയുൊറ എന്നിവ ജില്ലയികല പ്രധാന ടൂറിസ്റ്റ്
ഞ്ഞ ന്ദ്രങ്ങളാണ്.
വളളിോവ് അമൃതാനന്ദമയീ മഠം, ഞ്ഞ ാട്ടുേൽ ഗുഹാ ഞ്ഞക്ത്രം, തിരുമുല്ലവാരം ബീച്ച്,
കുംഭാവരുട്ി കവളളച്ചാട്ം, ഇൻഡയയികല ആേയകത്ത ഞ്ഞപാലീസ് മൂസിയം (സർോർ വല്ലഭായി പഞ്ഞട്ൽ
ഞ്ഞപാലീസ് മൂസിയം, ക ാല്ലം ) എന്നിവയും , പത്തനാപുരം മുസ്ീംപളളിയികല െന്ദനക്കുേ മഞ്ഞഹാത്സ്വവം,
12 വർഷത്തികലാരിേൽ അെൽ പനയഞ്ഞെരി ഞ്ഞേവീ ഞ്ഞക്ത്രത്തിൽ നേക്കുന്ന മുേി എഴുന്നളളത്ത്,
ക ാല്ലം പൂരം എന്നീ ആഞ്ഞഘാഷങ്ങളം ധാരാളം ആള കള ആ ർഷിക്കുന്നവയാണ്.
1.32 ായി വി സനം
ക ാല്ലത്തികെ
ായി സവപ്നങ്ങൾേ് െിറ ് മുളയ്ക്കുന്നതിന് അവസരകമാരുോൻ നമ്മുകേ
െിര ാല അഭിലാഷമായ ഒരു ഞ്ഞസ്റ്റഡിയം 1988 ൽ ഉദ്ഘാേനം കെയ്യകെട്ടു. ഇതാണ് ലാൽബഹുദൂർ
ശാസ്ത്രി ഞ്ഞസ്റ്റഡിയം. ഇവികേ സായി സ്ഞ്ഞപാർട്്സ് സ്കൂൾ , ജൂനിയർ ഫു്ബാൾ അോഡമി എന്നിവ
പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ഞ്ഞ രളത്തികല അെ് സായി (സ്ഞ്ഞപാർട്്സ് അഞ്ഞതാറിറ്റി ഓ ് ഇൻഡയ) ഞ്ഞ ന്ദ്രങ്ങളിൽ
ഒന്ന് ക ാല്ലത്താണ്. ഇവികേ അത് ലറ്റിക്സ്, ഞ്ഞബാക്സിംഗ്, ബാസ്ക്കറ്റ്ബാൾ, ഫു്ബാൾ, ഞ്ഞഹാേി, ബഡി,
റഗ്ബി എന്നിവയ്ക്ക് പരിശീലനം നൽകുന്നു. മുെതിനായിരം ഞ്ഞപർേ് ഇരിോവന്നതരത്തിലാണ് ഈ
ഞ്ഞസ്റ്റഡിയം നിർമ്മിച്ചിട്ടുളളത്.
ജില്ലയ്ക്ക് ഏറ്റവം അഭിമാനിോവന്ന ഒന്നാണ് 2015 ജനുവരി 27 ൽ തുറന്ന അന്തർഞ്ഞേശീയ
ഞ്ഞഹാേി ഞ്ഞസ്റ്റഡിയം. 5000 ഞ്ഞപർേ് ഇരുന്ന് ളി ആസവേിോൻ ഴിയുന്ന ഈ ഞ്ഞസ്റ്റഡിയം അഞ്ഞോ
േർ ് രീതിയിൽ പ്രതലം ഒരുേിയിട്ടുളള സംസ്ഥാനകത്ത ആേയ ഞ്ഞസ്റ്റഡിയമാണ്. 2015 കല നാഷണൽ
കഗയിംസിനും സാ ് കഗയിംസിനും ഇവിേം ഞ്ഞവേിയായിരുന്നു. 2011 ൽ തലഞ്ഞേരിയിൽ വച്ച് നേന്ന
53ംംമത് സീനിയിർ പുരുഷ ഞ്ഞഹാേി മത്സ്രത്തിൽ തൃശൂരികന അട്ിമറിച്ച് ക ാല്ലം ഞ്ഞജതാേളായി.
അഭിമാന രമായ നിരവധി വിജയങ്ങൾ നാം ഞ്ഞനേിയിട്ടുകണ്ടങ്കിലം 2017 ൽ നേന്ന സംസ്ഥാന സ്കൂൾ
ായി ഞ്ഞമളയിൽ കവറും ഒരു കവങ്കലം മാത്രം ഞ്ഞനേി 14 ജില്ല ളിൽ 14-ംംമതായി ക ാല്ലം ജില്ല എന്നത്
ായി ഞ്ഞപ്രമി കള നിരാശയിലാഴ്ത്തുന്നതാണ്. സ്ഞ്ഞപാർട്്സ് അഞ്ഞതാറിറ്റി ഓ ് ഇൻഡയയുമായി ഞ്ഞെർന്ന്
ഞ്ഞ രളസർോർ െേയമംഗലത്ത് വനിതാ അത് ലറ്റ് ൾേ് ഞ്ഞവണ്ടി ഒരു സ്ഞ്ഞപാർട്്സ് അോഡമി
സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് 2008 ൽ മന്ത്രിസഭ തീരുമാനകമടുത്തിരുന്നു. എന്നാൽ അതികെ തുേർനേപേി ൾ
ഉണ്ടായില്ല.
ായല ളം നേി ളം ധാരാളമുളള ജില്ലയിൽ അ വാട്ി ് സ്ഞ്ഞപാർട്്സിന് വലിയ
സാധയത ളാണുളളത്. 1969 ൽ ആരംഭിച്ച ല്ലേ ജഞ്ഞലാത്സ്വവം 2011 ൽ ആരംഭിച്ച പ്രസിഡൻസി
ഞ്ഞരാ ി വളളം ളിയും െതയേിനത്തികല ശ്രീനാരായണ ഞ്ഞരാ ി വളളം ളിയും ധാരാളം ആള കള
ആ ർഷിക്കുന്നതാണ്.
ഞ്ഞ രളെിറവിേിനമായ നവംബർ 1 നാണ് പ്രസിഡൻസി ഞ്ഞരാ ി
അഷ്ടമുേിോയലിൽ നേത്തുന്നത്. പുതിയ തലമുറകയ ായി രംഗഞ്ഞത്തേ് ആ ർഷിോൻ ഴിയുന്ന
രീതിയിൽ ഒരു പുത്തൻ ായി സംസ്ക്ാരം വളർത്തികയടുഞ്ഞേണ്ടതുണ്ട്.
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അദ്ധ്യായം 2

വിഭവലഭയത
2.1 മനുഷ്യ വിഭവം

“ഒരു വയക്തി ഉള്കകകാള്ളുന്ന അറിവ്, ഴിവു ള്ക, വവദഗ്ധ്യം ഇതാണ് മനുഷ്യവിഭവം”
മനുഷ്യവിഭവശേഷ്ി അഥവാ മനുഷ്യ മൂല്ന രൂപീ രണത്തില് വിദയാഭയാസത്തിന് മുഖ്യമായ
സ്ഥാനമാണുള്ളത്. ശേഷ്ിയം വവദഗ്ധ്യവുമുള്ള ആളു കെ വാര്ത്കത്തടുക്കുവാന് വിദയാഭയാസത്തിനു
മാത്രകമ ഴിയ യള്ളൂ. അതിനാല് ആശരാഗ്യവും വിദയാഭയാസവുമുള്ള ജനസമൂഹമാണ് ഒരു പ്രശദേകത്ത
മാനവവിഭവശേഷ്ിയകെ അെിസ്ഥാനം.
ഒരു സമൂഹത്തികെ വെര്ത്ച നിര്ത്ണയിക്കുന്നതില് ജനസംഖ്യ വര്ത്ദ്ധനവ്/നിയന്ത്രണം ഒരു
നിര്ത്ണായ ഘെ മാണ്. മാനവ വിഭവശേഷ്ി നിര്ത്ണയിക്കുന്നതില് ജനസംഖ്യ വര്ത്ദ്ധനവ് നിയന്ത്രണം
മാത്രമല്ല ജനങ്ങളുകെ വാങ്ങല് ശേഷ്ി, വിഭവ ലഭയത, വിഭവങ്ങകെ ഉല്പാദന പ്രക്രിയയ്ക്ക്
വിശ്യമാക്കുന്നതിന് ാരയക്ഷമതയള്ള കതാഴില്ശസന, അതിനനുസൃതമായ സാശേതി വി സനം,
ശസവന വയവസ്ഥ ള്ക ാരയക്ഷമമാക്കുന്നതിന് ശേഷ്ിയം പരിചയവും വെര്ത്ത്തികകാണ്ടുവരുന്നതിനുള്ള
ഘെ ങ്ങള്ക, അതിനുതകുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളുകെ ലഭയത, ഗ്ശവഷ്ണ പഠന പ്രവര്ത്ത്തനങ്ങള്കക്കുള്ള
സൗ രയം, പശ്ചാത്തല സൗ രയം എന്നിവകയല്ലാം നിര്ത്ണായ ഘെ ങ്ങൊണ്. കൂൊകത ഒരു
സമൂഹത്തിന് ലഭയമാകുന്ന വിദയാഭയാസ നിലവാരവും, ആശരാഗ്യ പരിപാലനത്തിനുള്ള സൗ രയവും
മാനവവിഭവശേഷ്ി രൂപകപടുത്തുന്നതില് പ്ര്ാനകപട്ട പേ് വഹിക്കുന്നു.

2.1.1 ജനസംഖ്യ

ജനസാന്ദ്രത
2011 കല കസന്സസ് പ്ര ാരം ക ാല്ലം ജില്ലയകെ ജനസംഖ്യ 26.35 ലക്ഷമാണ്. ഇത് ശ രെ
ജനസംഖ്യയകെ 7.8 േതമാനം മാത്രമാണ്.
ജനസംഖ്യയകെ വലിപത്തില് ജില്ലയ്ക്ക് ആറാം
സ്ഥാനമാണുെെത്. 2001 കല കസന്സസ് പ്ര ാരം ജില്ലയികല ജനസാന്ദ്രത 1038 ആയിരുന്നു.
ആയത് 2011ല് 1056 ആയി വര്ത്ദ്ധിചിരിക്കുന്നു. ജനസംഖ്യയില് ഉണ്ടായ വര്ത്ദ്ധനവാണ് ഇത്
സൂചിപിക്കുന്നത്. ജനസാന്ദ്രത കൂെിയ ജില്ല െില് ആറാം സ്ഥാനമാണ് ക ാല്ലം ജില്ലയ്ക്ക് ഉള്ളത്.
പട്ടി 2.1.1
ജനസംഖ്യ – ജനസാന്ദ്രത വിവരങ്ങള്ക (ജില്ലാെിസ്ഥാനത്തിൽ)
ക്രമ
നമ്പർ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

ജില്ലാ

മലപ്പുറം
തിരുവനന്തപുരം
എറണാകുെം
തൃശ്ശൂര്ത്
ശ ാഴിശകാെ്
പാലകാെ്
ക ാല്ലം
ണ്ണൂര്ത്
ആലപ്പുഴ
ശ ാട്ടയം
ാസർശ ാെ്
പത്തനംതിട്ട
ഇടുകി
വയനാെ്
ആക

ജനസംഖ്യ
2001

2011

3,629,640
3,234,707
3,098,378
2,975,440
2,878,498
2,617,072
2,584,118
2,412,365
2,105,349
1,952,901
1,203,342
1,231,577
1,128,605
786,627
31,838,623

4,112,920
3,301,427
3,282,388
3,121,200
3,086,293
2,809,934
2,635,375
2,523,003
2,127,789
1,974,551
1,307,375
1,197,412
1,108,974
817,420
33,406,061

ജനസാന്ദ്രത( ച. ി.മി)
2001
2011

1,022
1,476
1,050
981
1,228
584
1,038
813
1,496
722
604
574
252
369

1,058
1,509
1,069
1,026
1,318
627
1,061
852
1,501
896
654
453
254
383
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2001 കല കസന്സസ് പ്ര ാരം ജില്ലയകെ ജനസംഖ്യ 2584118 ആയിരുന്നു. എന്നാല് 2011
ആയശതാകെ ജനസംഖ്യ 2635375 ആയി വര്ത്ദ്ധിചിരിക്കുന്നു. ജില്ലയികല ജനസംഖ്യ വെര്ത്ചാ നിരക് 1981
മുതല് 2011 വകര സംസ്ഥാന നിരകിശനകാള്ക കുറഞ്ഞുനില്ക്കുന്നതായി ാണാന് സാ്ിക്കും. 1991
വകര ദോബ്ദ വെര്ത്ച നിരക് 10.68 ആയിരുകന്നേില് 2001, 2011 എന്നീ ാലഘട്ടങ്ങെില് ഇത്
യഥാക്രമം 7.38, 1.94 എന്നിങ്ങകനയാണ്. 2011-12 വര്ത്ഷ്ങ്ങെികല സ്ഥിതിവിവര ണക്കു ള്ക താരതമയം
കചയ്താല് ഗ്രാമ ജനസംഖ്യ കുറഞ്ഞു നില്ക്കുന്നതായം നഗ്ര ജനസംഖ്യ വര്ത്ദ്ധിചിരിക്കുന്നതായം
ാണാം. കതാഴിലവസരങ്ങള്കക്കു ശവണ്ടി ഗ്രാമപ്രശദേങ്ങെില് നിന്നും നഗ്രപ്രശദേങ്ങെിശലക്കുണ്ടായ
കുെിശയറ്റമാണ് ഇതികെ പ്ര്ാന ാരണം.
2001 കല കസന്സസ് പ്ര ാരം സ്ത്രീ-പുരുഷ്ാനുപാതം 1069 ആയിരുന്നു. 2011 ആയശതാകെ ഇത്
1113 ആയി മാറി. 1981 മുതല് ജില്ലയകെ സ്ത്രീ-പുരുഷ്ാനുപാതം വര്ത്ദ്ധിച്ചു വരുന്നതായി ാണാവുന്നതാണ്.
പട്ടി 2.1.2
ക ാല്ലം ജില്ലയിലുള്കകപട്ട പ്രശദേകത്ത 1981, 1991, 2001, 2011 എന്നി വര്ത്ഷ്ങ്ങെികല
ജനസംഖ്യകയ സംബന്ധിച വിവരങ്ങള്ക
1981
1991
2001
2011
വിവരങ്ങള്ക
ആക
2175339 2407566 2585208 2635375
ജനസംഖ്യ

പുരുഷ്ന്

1076052

1182810

1249621

1246968

സ്ത്രീ
ആക

1099287
1838186

1224756
1961530

1335587
2137761

1388407
1448217

പുരുഷ്ന്

908959

962181

1030662

680687

സ്ത്രീ

929227
337153

999349
446036

1107099
447447

767530
1187158

167093

220629

218959

566281

170060

225407

228488

620877

%

84.5

81.5

82.69

54.95

%

15.5

18.5

17.3

45.05

ലിംഗ്ാനുപാതം

1026

1035

1069

1113

വെര്ത്ചനിരക്

18.37

10.67

7.38

1.94

ജനസാന്ദ്രത ( ച. ി.മി)

873.3

967

1038

1061

ഗ്രാമ ജനസംഖ്യ

നഗ്ര ജനസംഖ്യ
ഗ്രാമജനസംഖ്യാനുപാതം
(കമാത്തം ജനസംഖ്യയമായി)
നഗ്ര ജനസംഖ്യാനു പാതം
(കമാത്തം ജനസംഖ്യയമായി)

ആക
പുരുഷ്ന്
സ്ത്രീ

അവലംബം : കസന്സസ് ഓഫ് ഇന്്യ ,പഞ്ചായത്ത് തലസ്ഥിതി വിവര ണക് – ക ാല്ലം ജില്ല

2011 കല കസന്സസ് പ്ര ാരം ജില്ലയികല ജനനനിരക് 12.43 ഉം മരണനിരക് 7.72 ഉം ആണ്.
കുറഞ്ഞ മരണനിരകികെ ാരയത്തില് ഏഴാം സ്ഥാനമാണ് ജില്ലയശെത്. ആശരാഗ്യശമഖ്ലയില്
ഉണ്ടായ അതയാധുനി രീതിയിലുള്ള സൗ രയങ്ങളുകെ വെര്ത്ചയാണ് ജനന നിരക് കൂടുന്നതികെയം
മരണനിരക് കുറയന്നതികെയം പ്ര്ാന ാരണം.
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പട്ടി 2.1.3
ജനസംഖ്യ - ജനന മരണ നിരക് (ജില്ലാെിസ്ഥാനത്തിൽ)
ക്രമ
ജനസംഖ്യ
ജനന മരണ നിരക്
ജില്ലാ
നമ്പർ
2001
2011
ജനന നിരക് മരണ നിരക്
1
മലപ്പുറം
3,629,640
4,112,920
21.66
4.88
2 വയനാെ്
786,627
817,420
17.87
5.28
3
ാസർശ ാെ്
1,203,342
1,307,375
16.42
5.45
4 ഇടുകി
1,128,605
1,108,974
12.71
6.14
5 പാലകാെ്
2,617,072
2,809,934
14.5
6.45
6
ണ്ണൂര്ത്
2,412,365
2,523,003
18.81
6.99
7 ക ാല്ലം
2,584,118
2,635,375
12.43
7.72
8 ശ ാഴിശകാെ്
2,878,498
3,086,293
18.61
8.14
9 ആലപ്പുഴ
2,105,349
2,127,789
10.03
8.19
10 എറണാകുെം
3,098,378
3,282,388
13.46
8.96
11 തൃശ്ശൂര്ത്
2,975,440
3,121,200
16.23
9.17
12 തിരുവനന്തപുരം
3,234,707
3,301,427
15.47
9.42
13 ശ ാട്ടയം
1,952,901
1,974,551
14.34
9.88
14 പത്തനംതിട്ട
1,231,577
1,197,412
13.8
10.06
ആക
31,838,623 33,406,061
അവലംബം : കസന്സസ് ഓഫ് ഇന്്യ - വാര്ത്ഷ്ി വവറ്റല് റിശപാർട്ട് - 2013 - സാമ്പത്തി അവശലാ നവകുപ്

അവലംബം : കസന്സസ് ഓഫ് ഇന്്യ ,പഞ്ചായത്ത് തലസ്ഥിതി വിവര ണക് – ക ാല്ലം ജില്ല
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ആക
33406061 2635375

മതംസൂചിപിചിട്ടില്ലാ
ത്തവര്ത്
6480
88155

619
7618

മറ്റുള്ളവര്ത്

63
4489

വജനമതം

272
4752

ബുദ്ധമതം

208
3814

സിക്കുമതം

421598
6141269

ക്രിസ്ത്യന്

508500
8873472

മുസ്ീം

ഹിന്ദു
1697635

2256

18282492

2348

6057427

ആക

423745

ശ രെ
സംസ്ഥാനം

31806974 2585208

474071

2

7863842

മറ്റുള്ളവര്ത്

ക ാല്ലം
ജില്ല

1685044

ക്രിസ്ത്യന്

1

17883449

ഹിന്ദു

ക്രമ
നമ്പര്ത്

മുസ്ീം

2.1.2 ജനവിഭാഗ്ങ്ങെികല വവവിദ്ധയം
ശ രെത്തില് മകറ്റല്ലായിെത്തും എന്നശപാകല ക ാല്ലം ജില്ലയിലും ജാതിമത വവവിദ്ധയം
പ്ര െമാണ്. 64.4%, 19.29%, 17% എന്നിങ്ങകന യഥാക്രമം ഹിന്ദു-മുസ്ീം ക്രിസ്ത്യന് വിഭാഗ്ങ്ങള്ക 1, 2, 3
സ്ഥാനം വ കകാള്ളുന്നു. ജില്ലയകെ ചില ഭാഗ്ങ്ങെില് നൂനപക്ഷ മത വിഭാഗ്ങ്ങളും ാണകപടുന്നു
(2011 ണക് പ്ര ാരം). ശ രെത്തികെ വിവി് ഭാഗ്ങ്ങെില് ാണകപടുന്ന നൂനപക്ഷ വിഭാഗ്ങ്ങൊയ
സിക്കുമതം, വജനമതം, ബുദ്ധമതം എന്നിവയില്കപട്ട ജനങ്ങളും ജില്ലയില്
കചറിയ ശതാതില്
ാണകപടുന്നു.
പട്ടി 2.1.4
മതകത്ത അെിസ്ഥാനമാകിയള്ള ജനസംഖ്യയികല തരംതിരിവ് - 1981-2011
2001
2011
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2.1.3 പട്ടി ജാതി
2011 കല ണക് പ്ര ാരം ജില്ലയികല എസ്.സി വിഭാഗ്ങ്ങളുകെ എണം 328263 ആണ്. ഇതില്
157801 പുരുഷ്ന്മാരും 170462 സ്ത്രീ ളുമാണ്.
2001 ണക് പ്ര ാരം ജില്ലയകെ ജനസംഖ്യയില് 12.48% ശപര്ത് പട്ടി ജാതി വിഭാഗ്ത്തില്
ആയിരുന്നത് 2011 ആയശതാകെ 12.46 േതമാനമായി കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നതായി ാണാം. 2001 മുതലുള്ള
സ്ഥിതിവിവര ണക്കു ള്ക പരിശോ്ിചാല് ജില്ലയകെ ജനസംഖ്യയില് പട്ടി ജാതി വിഭാഗ്കാരുകെ
എണത്തില് കുറവ് വന്നതായി ാണാന് സാ്ിക്കും. ജില്ലയില് ല്ലുവാതുകല്, വമനാഗ്പള്ളി,
പിറവന്തൂര്ത് എന്നീ പഞ്ചായത്തു െിലാണ് കൂടുതല് പട്ടി ജാതി വിഭാഗ്ങ്ങള്ക അ്ിവസിക്കുന്നത്.
പട്ടി 2.1.5
ക ാല്ലം ജില്ല- ജനസംഖ്യ - പട്ടി ജാതി

പുരുഷ്ന്

സ്ത്രീ

2001

2585208
2137761
447447
1249621
1030662
218959
1335587
1107099

228488
322887
285631
37256

156880

138646
18234
166007
146985
19022

2635375
1448217
1187158
1246968
680687
566281
1388407
767530

620877
328263
208474
119789

157801

99761
58040
170462
108713
61749

ഗ്രാമം
പട്ടണം
ആക
ഗ്രാമം
പട്ടണം

ആക

ആക

സ്ത്രീ

പട്ടണം
ആക
ഗ്രാമം
പട്ടണം

പുരുഷ്ന്

ആക
ഗ്രാമം
പട്ടണം
ആക
ഗ്രാമം
പട്ടണം
ആക
ഗ്രാമം

ആക

പട്ടി ജാതി

2011

വർഷ്ം

ജനസംഖ്യ

അവലംബം : കസന്സസ് ഓഫ് ഇന്്യ ,പഞ്ചായത്ത് തലസ്ഥിതി വിവര ണക് – ക ാല്ലം ജില്ല

2.1.4 പട്ടി വര്ത്ഗം
2011 കല ണക് പ്ര ാരം ജില്ലയികല പട്ടി വര്ത്ഗ വിഭാഗ്ങ്ങളുകെ എണം 10761 ആണ്. ഇതില്
5195 പുരുഷ്ന്മാരും 5566 സ്ത്രീ ളുമാണ്.
ജില്ലയില് ജനസംഖ്യയില് 2001 ജനസംഖ്യ ണക് പ്ര ാരം 0.20 േതമാനം പട്ടി വര്ത്ഗ
വിഭാഗ്ങ്ങൊണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. 2011 ആയശതാകെ ഇത് 0.40 േതമാനമായി വര്ത്ദ്ധിക്കു യണ്ടായി.
പട്ടി വര്ത്ഗ വിഭാഗ്ങ്ങളുകെ വെര്ത്ച യില് കചറിയ ശതാതിലുള്ള വര്ത്ദ്ധ നവ് ാണാന് ഴിയം.
ജില്ലയില് പട്ടി വര്ത്ഗ വിഭാഗ്ങ്ങള്ക ഏറ്റവും കൂടുതല് ാണകപടുന്നത് കുെത്തൂപ്പുഴ പഞ്ചായത്തിലാണ്.
പിറവന്തൂര്, തലവൂര്ത്, പത്തനാപുരം, ആരയോവ്, വിെക്കുെി, കവസ്റ്റ് ല്ലെ, കുന്നത്തൂര്ത്, കതന്മല, ചിതറ
എന്നീ പഞ്ചായത്തു െിലാണ് പട്ടി വര്ത്ഗ വിഭാഗ്ങ്ങള്ക താരതശമയന കൂടുതലായി അ്ിവസിക്കുന്നത്.
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4362
828

2447

2215
232
2743
2417
326

7886
2875

5195

3821
1374
5566
4065
1501

ആക
ഗ്രാമം
പട്ടണം
ആക
ഗ്രാമം
പട്ടണം

5190
10761

ആക
ഗ്രാമം
പട്ടണം

228488 പട്ടണം

സ്ത്രീ

620877

ആക

പട്ടി 2.1.6
ക ാല്ലം ജില്ല- ജനസംഖ്യ - പട്ടി വര്ത്ഗം
ജനസംഖ്യ
പട്ടി വർഗം
പുരുഷ്ന്
സ്ത്രീ
ആക
പുരുഷ്ന്

2635375 2585208 ആക
1448217 2137761 ഗ്രാമം
1187158 447447 പട്ടണം
1246968 1249621 ആക
680687 1030662 ഗ്രാമം
566281
218959 പട്ടണം
1388407 1335587 ആക
767530 1107099 ഗ്രാമം

2011

2001

വർഷ്ം
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2.1.5 പ്രായഘെനയം സ്ത്രീ-പുരുഷ് അനുപാതവും
2011 കല കസന്സസ് പ്ര ാരം ആക ജനസംഖ്യയില് 583023 (22.12%) ശപര്ത് 0-14 എന്ന
പ്രായവിഭാഗ്ത്തില് ഉള്കകപടുന്നവരും 1700534 (64.53%) ശപര്ത് 15-59 എന്ന പ്രായവിഭാഗ്ത്തില്
ഉള്കകപടുന്നവരും 351818 (13.35%) ശപര്ത് 60 വയസ്സിനു മു െില് വരുന്നവരുമാണ്.
2011 കല കസന്സസ് പ്ര ാരം ജനസംഖ്യയില് 0-6, 7-14 എന്നീ പ്രായവിഭാഗ്ത്തില്
വരുന്നവരില് 50.85 േതമാനം ആണ്കകുട്ടി ൊണ്. എന്നാല് 15-59 വകരയള്ള പ്രായഘെനയില്
വരുന്നത് 46 േതമാനം പുരുഷ്ന്മാരും 54 േതമാനം സ്ത്രീ ളുമാണ്.
2011 കല ണക് പ്ര ാരം ജില്ലയികല ജനസംഖ്യയില് 1246968 പുരുഷ്ന്മാരും 1388407
സ്ത്രീ ളുമാണ്. ഇത് ാണിക്കുന്നത് 1000 പുരുഷ്ന്മാര്ത്ക് 1113 സ്ത്രീ ള്ക ഉകണ്ടന്നാണ്.
പട്ടി 2.1.7
വയതയസ്ത് പ്രായ വിഭാഗ്ത്തില്കപടുന്ന ജനസംഖ്യ 2011
പ്രായവിഭാഗ്ം
പുരുഷ്ന്
സത്രീ
ആക
7-14
167596
161167
328763
15-59
791778
908756
1700534
60 ന് മു െില്
157806
192206
350012
പ്രായം കവെികപടുത്താത്തത്
889
917
1806
ആക
1246968
1388407
2635375
അവലംബം : കസന്സസ് ഓഫ് ഇന്്യ

2.1.6 സ്ത്രീ-പുരുഷ്ാനുപാതം- പട്ടി ജാതി-പട്ടി വര്ത്ഗ വിഭാഗ്ങ്ങെില്
2011 കസന്സസ് പ്ര ാരം ജില്ലയികല പട്ടി ജാതി വിഭാഗ്ം 3,28,263 ആണ് ഇതില് 157801
പുരുഷ്ന്മാരും 170462 സ്ത്രീ ളുമാണ്. ശ രെത്തികെ പട്ടി ജാതി ജനസംഖ്യയകെ 10.8 േതമാനമാണ്
ജില്ലയകെ പട്ടി ജാതി ജനസംഖ്യ.
2011 കസന്സസ് പ്ര ാരം ക ാല്ലം ജില്ലയില് പട്ടി വര്ത്ഗം 10761 ശപരാണ്. ഇതില് 5195
പുരുഷ്ന്മാരും 5566 സ്ത്രീ ളുമാണുള്ളത്.
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പട്ടി 2.1.8
പട്ടി ജാതി-പട്ടി വര്ത്ഗത്തികല സ്ത്രീ-പുരുഷ്അനുപാതം ( 2011 കല ണക് പ്ര ാരം)
എസ്.സി
എസ്.റ്റി
ശ രെം
ക ാല്ലം

1057
1080

1035
1071

അവലംബം : കസന്സസ് ഓഫ് ഇന്്യ ,പഞ്ചായത്ത് തലസ്ഥിതി വിവര ണക് ,ക ാല്ലം ജില്ല

2011 കസന്സസ് പ്ര ാരം ജില്ലയികല പട്ടി ജാതി–പട്ടി വര്ത്ഗ വിഭാഗ്ങ്ങളുകെ സ്ത്രീപുരുഷ്ാനുപാതം 1080, 1071 എന്നീ ക്രമത്തിലാണ്. ആയത് സംസ്ഥാന സ്ത്രീ-പുരുഷ്ാനുപാതശത്തകാള്ക
വെകര കൂടുതലാണ്.
2.1.7 കുെിശയറ്റം
കുെിശയറ്റ കതാഴിലാെി ള്ക സംസ്ഥാനകത്ത ഒരു പ്ര്ാന സാമ്പത്തി േക്തിയാണ്. ഗുലാത്തി
ഇന്സ്റ്റിറ്റൂട്ട് ഓഫ് ഫിനാന്സ് & ൊക്ശസഷ്കെ 2013 കല പഠനമനുസരിച് ശ രെത്തില് ഏ ശദേം 2.5
മിലയണ്ക (25 ലക്ഷം) ആഭയന്തര കുെിശയറ്റകാര്ത് ഉള്ളതായം ക ാല്ലം ജില്ലയില് ഏ ശദേം 2.5 ലക്ഷം
കതാഴിലാെി ള്ക കതാഴികലടുക്കുന്നതായം പറയകപടുന്നുണ്ട്. എന്നാല് ശ രെത്തികല ഇതര സംസ്ഥാന
കതാഴിലാെി ളുകെ വിവര ശേഖ്രണം നാെിതുവകര യാകതാരു ഏജന്സി ളും നെത്തിയിട്ടില്ല.
അതിനാല് െി കതാഴിലാെി കെ സംബന്ധിച ആ്ി ാരി ശരഖ് കൊന്നും തകന്ന നിലവിലില്ല.
കമചകപട്ട കതാഴിലവസരങ്ങള്ക, ശ രെത്തികല ജീവിത നിലവാരം, ഉയര്ത്ന്ന ആശരാഗ്യ
സൂചി ള്ക, കുട്ടി ള്കകായള്ള വിദയാഭയാസം എന്നിവ ശ രെത്തിശലക്കുള്ള കുെിശയറ്റകത്ത
ആ ര്ത്ഷ്ിക്കുന്നു. കൂൊകത കതാഴില് രംഗ്കത്ത പുശരാഗ്തി ശ രെത്തില് കൂടുതല് ആശരാഗ്യ പരിരക്ഷ
ഉറപാക്കുന്നുണ്ട്.
ശറാ്് നിര്ത്മാണം, ക ട്ടിെ നിര്ത്മാണം, ഇഷ്ടി നിര്ത്മാണം, വാറി ള്ക, ശഹാട്ടലു ള്ക, ശതാട്ടം
ശമഖ്ല, കൃഷ്ി ആവേയങ്ങള്ക, ശുവണ്ടി വയവസായം എന്നീ ശമഖ്ല െിലാണ് പ്ര്ാനമായം ഇതര
സംസ്ഥാന കതാഴിലാെി ള്ക ശജാലി കചയ്യുന്നത്. ഇന്തയയികല മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങെില് മാത്രമല്ല
സാര്ത്ക് രാജയങ്ങെിലും നല്കുന്നതിശനകാള്ക ഉയര്ത്ന്ന ശവതനമാണ് കതാഴിലാെി ള്കക് ശ രെം
ഇശപാള്ക നല്കുന്നത്. ഇതും ഇതര സംസ്ഥാന കതാഴിലാെി ള്ക ശ രെത്തിശലക്കു വരാനുള്ള പ്ര്ാന
ാരണമാണ്.
ശ രെത്തില് നിന്നും പുറംരാജയങ്ങെില് ശപായി പണികയടുക്കുന്നവകരയം മറ്റ് നാടു െില് നിന്നും
ഇവികെ കുെിശയറി ശജാലി കചയ്യുന്നവകരയം സംബന്ധിച് സമീപ ാല ണക്കു കൊന്നും ലഭയമല്ല.
എന്നാല് 1980-ല് സാമ്പത്തി സ്ഥിതി വിവര ണക് വകുപ് കതാഴില് സംബന്ധമായി ജില്ലയില്
നിന്നും അനയ സംസ്ഥാനങ്ങെിശലക്കും അനയരാജയങ്ങിശലക്കും കുെിശയറിയവകരപററി ഒരു കസന്സസ്
സര്ത്ശേ നെത്തിയിരുന്നു.
ഇതുപ്ര ാരം ജില്ലയില് നിന്നും 24683 ശപര്ത് ഇന്തയയികല ഇതര
സംസ്ഥാനങ്ങെിശലക്കും 14205 ശപര്ത് പുറംരാജയങ്ങെിശലക്കും ശജാലി ശതെി ശപായതായി ാണുന്നു.
ശ രെത്തികെ എന്ന ശപാകല ജില്ലയകെയം സാമൂഹി സാമ്പത്തി ഘെനകയ കമചകപടുത്തുന്ന
ഒരു ഘെ ം വിശദേത്തു ശപായി ശജാലി കചയ്യുന്നവര്ത് നാട്ടികലത്തിക്കുന്ന പണമാകണന്നുള്ളത് ഒരു
വസ്തുതയാണ്. കൂൊകത മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങെില് ശജാലി കചയ്യുന്നവരും ജില്ലയകെ സാമൂഹയ ഘെനയില്
നിര്ത്ണായ സവാ്ീനം കചലുത്തുന്നുണ്ട്.
1961 മുതലുള്ള സ്ഥിതി വിവര
ണക്കു ള്ക പരിശോ്ിചാല് ഗ്രാമ പ്രശദേങ്ങെികല
ജനസംഖ്യാനുപാതം കുറഞ്ഞുവരുന്നതായം നഗ്രവാസി ളുകെ അനുപാതം കൂടുന്നതായം ാണാം.
ഇങ്ങകന സംഭവിക്കുന്നതിന് പിന്നില് പല ാരണങ്ങള്ക ഉകണ്ടേിലും ഗ്രാമവാസി ൊയ ജനങ്ങളുകെ
നഗ്രത്തിശലക്കുള്ള കുെിശയറ്റവും മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങെില് നിന്നും പ്രശതയ ിച്, തമിഴ് നാട്ടില് നിന്നും ശജാലി
സംബന്ധമായി ( ായി ാദ്ധവാനം ആവേയമുള്ള നിര്ത്മാണ ശസവന ശുചീ രണ ശമഖ്ല െില്) ഇവികെ
കുെിശയറിയവരില് ഏറിയ പങ്കം നഗ്രത്തില് താമസിക്കുന്നതുമാവാം പ്ര്ാന ാരണങ്ങള്ക.
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ജില്ലയികല 15--59 പ്രായവിഭാഗ്ത്തിലുള്ള പുരുഷ്ന്മാരുകെ എണത്തില് സ്ത്രീ കെ അശപക്ഷിച്
കുറവ് വരുവാനുള്ള ഒരു പ്ര്ാന ാരണം പ്രാഥമി വിദയാഭയാസശമാ കമട്രിക്കുശലഷ്ശനാ അകല്ലേില്
ഏകതേിലും കതാഴില്ിഷ്ഠിത വിദയാഭയാസശമാ ശനെിയതിന് ശേഷ്ം പുരുഷ്ന്മാരില് ഒരു വിഭാഗ്ം
കതാഴില്ശതെി വിശദേ രാജയങ്ങെിശലാ ഇന്തയയികല തകന്ന മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങെിശലശകാ
ശപാകുന്നതാകണന്ന് അനുമാനികാവുന്നതാണ്. അനയസംസ്ഥാനങ്ങെില് നിന്നും ഇവികെ ശജാലി ശതെി
വരുന്ന ആളു കെല്ലാം തകന്ന ായി ാദ്ധവാനം ആവേയമുള്ള ശമഖ്ല െിലാണ് പണികയടുക്കുന്നത്. ഈ
ശമഖ്ലയില് പണികയടുക്കുവാന് ഇവികെയള്ള കതാഴില് അശനവഷ് ര്ത് തയ്യാറല്ലാത്തതും കുറഞ്ഞ ശവതന
നിരകില് മററ് സംസ്ഥാനങ്ങെികല കതാഴിലാെി ള്ക ശജാലി കചയ്യാന് തയ്യാറാവുന്നതും ഇതിന്
ാരണമാകുന്നു. എന്നാല് ഇവികെനിന്നും ഗ്ള്കഫ് രാജയങ്ങെിലും മററം ശജാലി ശതെി ശപാകുന്ന അവിദഗ്ധ്
കതാഴിലാെി െില് മികശപരും അവിെങ്ങെില് നിര്ത്മാണരംഗ്ത്തും ായി ാദ്ധവാനം ആവേയമുള്ള
രംഗ്ങ്ങെിലും കമചമല്ലാത്ത ശസവന ശവതന വയവസ്ഥ െില് പണികയടുക്കുന്നുകവന്നതാണ് വസ്തുത.
നമ്മുകെ കതാഴില് മശനാഭാവത്തില് ാതലായ വയതിയാനം ഉണ്ടായാല് കതാഴിലില്ലാത്തവര്ത്ക്
ഇവിടുകത്ത കതാഴിലവസരങ്ങള്ക പ്രശയാജനകപടുത്തുവാനും ശേേങ്ങള്ക സഹിച് പുറംരാജയങ്ങെില്
ശപായി പണികയടുക്കുന്നതില് നിന്ന് ശമാചനം ശനടുവാനും സാ്ിക്കും.
2.1.8 കതാഴില്ശസനയം കതാഴില് പോെിത്തവും
18 വയസ്സിനും 100 വയസ്സിനുമിെയില് പ്രായമുള്ള, കതാഴികലടുക്കുവാന് മാനസി വും ായി വും
ആയി ശേഷ്ിയള്ള ജനവിഭാഗ്കത്ത കതാഴില് ശസനയില് ഉള്കകപടുത്താവുന്നതാണ്. 2001 ണക്
പ്ര ാരം ജനസംഖ്യയകെ 32.1% കതാഴിലാെി ൊണുണ്ടായിരുന്നത്. ഇതില് പുരുഷ്ന്മാരുകെ
പോെിത്തം 48.4% ഉം സ്ത്രീ ളുശെത് 16.8% ഉം ആണ്. 2011 ഓകെ ഇത് 51.7%, 19.3% എന്നിങ്ങകന
കചറിയ ശതാതില് വര്ത്ദ്ധനവുണ്ടായതായി ാണകപടുന്നു.
2.1.9 കതാഴില്ഘെന
2011 കല കസന്സസ് പ്ര ാരം ജില്ലയികല ആക കതാഴിലാെി ള്ക 912025 ആണ്. ഇതില്
644362 പുരുഷ്ന്മാരും 277663 സ്ത്രീ ളുമാണ്. ആക കതാഴിലാെി ള്ക കമാത്തം ജനസംഖ്യയകെ
34.61% ആണ്. ജില്ലയികല ആക കതാഴിലാെി െില് 695299 ശപര്ത് മുഖ്യകതാഴിലാെി ളും 216726 ശപര്ത്
മാര്ത്ജിനല് കതാഴിലാെി ളുമാണ്. ജില്ലയികല പ്രവാസി ളുകെ എണം 199933 ആണ്.
പട്ടി 2.1.9
കതാഴില്ഘെന
ഇനം
ആക
പുരുഷ്ന്
സ്ത്രീ
കതാഴിലാെി ള്ക
912025
644362
277663
കമയിന് വര്ത്ശകഴ്സ്
695299
509909
185390
134453
മാര്ത്ജിനല് വര്ത്ശകഴ്സ്
216726
82273
അവലംബം : കസന്സസ് ഓഫ് ഇന്്യ ,പഞ്ചായത്ത് തലസ്ഥിതി വിവര ണക് – ക ാല്ലം ജില്ല

2.1.10 പരമ്പരാഗ്ത കതാഴില്ശമഖ്ല
ജില്ലയികല പരമ്പരാഗ്ത വയവസായങ്ങൊണ് യര്ത്, ശുവണ്ടി, വ ത്തറി, മത്സ്യബന്ധനം
എന്നിവ. രാജയത്തികെ ശുവണ്ടി യറ്റുമതി 80 േതമാനവും ക ാല്ലം ജില്ലയില് നിന്നുമാണ്.
2.1.11 സാക്ഷരതാ നിലവാരം
2011 കല കസന്സസ് പ്ര ാരം ജില്ലയികല സാക്ഷരതാ നിരക് 93.77 ആയിരിക്കുശമ്പാള്ക
സ്ത്രീ ളുശെത് 91.95 ഉം പുരുഷ്ന്മാരുശെത് 95.83 ഉം ആണ്. 88.55 സാക്ഷരതാ നിരശകാകെ കനടുവത്തൂര്ത്
പഞ്ചായത്ത് ഒന്നാം സ്ഥാനത്തും 88.13 സാക്ഷരതാ നിരശകാകെ ക ാട്ടാരകര പഞ്ചായത്ത് രണ്ടാം
സ്ഥാനത്തും നില്ക്കുശമ്പാള്ക കുെത്തൂപ്പുഴ പഞ്ചായത്ത് 81.67 സാക്ഷരത നിരശകാകെ ജില്ലയില് ഏറ്റവും
പിന്നിലാണ്. സ്ത്രീ സാക്ഷരത ഏറ്റവും ഉയര്ത്ന്നത് കനടുവത്തൂര്ത് പഞ്ചായത്തിലും (88.04) ഏറ്റവും താഴ്ന്നത്
ആരയോവ് പഞ്ചായത്തിലും (77.65) ആണ്. പട്ടി ജാതി-വര്ത്ഗ വിഭാഗ്ത്തില് സാക്ഷരതാ നിരക്
യഥാക്രമം 88.5, 85.7 എന്നിങ്ങകനയാണ്.
1991 കല ാശനഷുമാരി വിവരങ്ങള്ക അനുസരിച് സാക്ഷരതാ നിരക് 89.81 ആയിരുന്നു.
പുരുഷ്ന്മാരുകെ 93.62 ഉം സ്ത്രീ ളുകെ 86.17 ഉം ആണ്. സാക്ഷരതാ നിരകില് ഗ്ണയമായ
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പുശരാഗ്തിയാണ് 1991-2011 ാലഘട്ടത്തിലുണ്ടായകതന്ന് മനസ്സിലാകാം. സംസ്ഥാന നിരകിശനകാള്ക
വെകര മുന്നിലാണ് ജില്ലയികല പുരുഷ് സാക്ഷരതാ നിരക് എന്നുള്ളതും സവിശേഷ്തയാണ്.
2.1.12 വിദയാഭയാസ നിലവാരം
2011 കല കസന്സസ് പ്ര ാരം ജില്ലയികല ജനസംഖ്യയകെ 20.05 േതമാനം ശപര്ത് വപ്രമറി
സ്കൂള്ക വിദയാഭയാസം സിദ്ധിചവരാണ്. ഇക്കൂട്ടരില് 51 േതമാനം ശപര്ത് പുരുഷ്ന്മാരാണ്. കമട്രിക്കുശലഷ്ന്
വകര വിദയാഭയാസം ലഭിച 12.53 േതമാനം ശപരില് 52 േതമാനവും സ്ത്രീ ൊണ്. എന്നാല്
ഹയര്ത്കസകെറി പാസ്സായിട്ടുള്ളവരില് 51 േതമാനവും സ്ത്രീ ൊണ്. കൂൊകത സാശേതി വിദയാഭയാസം
ലഭിചവരില് 35 േതമാനം സ്ത്രീ ൊണ്. ബിരുദശമാ, ബിരുദാന്തര ബിരുദശമാ ഉള്ളവരില് 55 േതമാനവും
സ്ത്രീ ൊണ്. ഈ ണക്കു ള്ക പരിശോ്ിക്കുശമ്പാള്ക സ്ത്രീ ള്ക വിദയാഭയാസത്തില് പുരുഷ്ന്മാശരകാള്ക
മുന്നിലാകണന്ന് മനസ്സിലാകാം.
2.1.13 ആശരാഗ്യരംഗ്ം
1991 മുതല് നെത്തിയിട്ടുള്ള സ്ഥിതിവിവര ണക്കു െനുസരിച് ജില്ലയിലുണ്ടായിട്ടുള്ള ജനസംഖ്യ
വര്ത്ദ്ധനവ് സംസ്ഥാനകത്ത കമാത്തത്തിലുണ്ടായ ജനസംഖ്യ വര്ത്ദ്ധനവിശനകാളും കുറവാണ്.
അതുശപാകല മരണനിരകിലും ഗ്ണയമായ കുറവ് ഉണ്ടാകു യം േരാേരി ആയൂര്ത്വദര്ത്ഘയം കൂടു യം
കചയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇകതാകക തകന്ന ശ രെ സര്ത്കാര്ത് ആതുര ശുശ്രൂഷ് രംഗ്ത്തും കുടുംബാസൂത്രണ രംഗ്ത്തും
നെപിലാകിയ
ാരയക്ഷമമായ പദ്ധതി ളുകെ ഫലമാകണന്ന്
ാണാം. സവ ാരയ വയക്തി ളും
സ്ഥാപനങ്ങളും ആതുര ശുശ്രൂഷ് രംഗ്ത്ത് ാരയമായ സംഭാവന ള്ക നല് ിയത് വിസ്മരികാനാവില്ല.
ശ രെ സംസ്ഥാന രൂപീ രണത്തിന് ശേഷ്മുള്ള അവസ്ഥ പരിശോ്ിചാല് ആശരാഗ്യ
പരിപാലന രംഗ്ത്ത് ജില്ലയില് വമ്പിച ശനട്ടങ്ങള്ക ഉണ്ടാക്കുവാന് സാ്ിചിട്ടില്ലാകയന്ന് മനസിലാകാം.
അശലാപതി, ആയര്ത്ശവദം, ശഹാമിശയാപതി തുെങ്ങി എല്ലാ ചി ിത്സ്ാ സമ്പ്രദായങ്ങെിലും ചി ിത്സ്ാ
സൗ രയങ്ങള്ക ഉപശയാഗ്കപടുത്തു യം കചയ്യുന്നതായി ാണാം. ഇതികെ ഫലമായി ജനങ്ങളുകെ
കപാതു ആശരാഗ്യനില കമചകപടു യം മരണനിരക് ഗ്ണയമായി കുറയ യം കചയ്തിട്ടുണ്ട്. 2011 കല
ണക് അനുസരിച് ജില്ലയില് ശരാഗ്ി കെ ിെത്തി ചി ിത്സ്ിക്കുവാന് സൗ രയമുള്ള 100 സര്ത്കാര്ത്
ആശുപത്രി ളും 2335 ിെക ളും ഉണ്ട്. കൂൊകത, സവ ാരയ ശമഖ്ലയില് 1007 ആശരാഗ്യപരിപാലന
ശ ന്ദ്രങ്ങളും പ്രവര്ത്ത്തിക്കുന്നു. ഇവയികലാട്ടാക 1550 ശ്ാക്ടര്ത്മാര്ത് ശസവനമനുഷ്ഠിക്കുന്നു.
ശ രെത്തികല ജനങ്ങളുകെ ആയര്ത്വദര്ത്ഘയം 1996-2000 ത്തില് 1991-96 വകരയള്ള
ആയര്ത്വദര്ത്ഘയശത്തകാള്ക കൂടുതലാകണന്ന്
ാണാം. 1996-2000 ത്തില് പുരുഷ്ന്മാരുകെ
ആയര്ത്വദര്ത്ഘയം 68.2 വയസാകണേില് സ്ത്രീ ളുശെത് 73.6 വയസാണ്. ഇത് 1991-96-ല് യഥാക്രമം
67.2, 72.3 ഉം ആയിരുന്നു. ശദേീയ തലത്തില് 1996-2000 കല ആയര്ത്വദര്ത്ഘയം യഥാക്രമം 62.8
വയസം 64.2 വയസമാണ്. സംസ്ഥാനകത്ത ഈ പ്രവണത ക ാല്ലം ജില്ലയിലും നിലനില്ക്കുന്നു.
ആയര്ത്വദര്ത്ഘയം കൂടുന്നതിശനാകൊപം േിശുമരണ നിരക് വെകരയ്ി ം കുറക്കുന്നതിനും
ആശരാഗ്യ പരിപാലന രംഗ്കത്ത ദീര്ത്ഘവീക്ഷണമുള്ള പരിപാെി ളുകെ ഫലമായി സാ്ിചിട്ടുണ്ട്.
േിശുമരണം കുറയ്ക്കുന്ന ാരയത്തില് വെകര വലിയ ശനട്ടം തകന്നയണ്ടാക്കുവാന് ക ാല്ലം ജില്ലയ്ക്ക്
സാ്ിചിട്ടുകണ്ടന്ന് ണക്കു ള്ക ാണിക്കുന്നു.1981-ല് 100 ജനത്തിന് 46 മരണം സംഭവിചിരുന്നുകവേില്
1991 ല് അത് 25 ആയി കുറഞ്ഞു. ഇത് സംസ്ഥാന േരിേരിശയകാള്ക വെകര കുറഞ്ഞ നിരകാണ്.

2.2 പ്രകൃതി വിഭവങ്ങള്
2.2.1 കപാതു ഭൂമിോസ്ത്രം
ഭൂമിോസ്ത്രപരമായി ഉത്തര അക്ഷാംേം 8045'നും 9028'നും പൂര്ത്േ ശരഖ്ാംേം 76029'നും
77017'നും ഇെയിലായി സ്ഥിതി കചയ്യുന്ന 2491 ച. ീ വിസ്ത്ീര്ത്ണമുള്ള ക ാല്ലം ജില്ലയകെ 1402 ച. ീ
വനഭൂമിയാണ്. ജില്ലയകെ വെക്കും കതക്കും ഭാഗ്ങ്ങള്ക തമിലുള്ള ഏറ്റവും കൂെിയ അ ലം 83.7 ി.മീ ഉം
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പെിഞ്ഞാറം ിഴക്കും തമിലുള്ള ഏറ്റവും കൂെിയ ദൂരം 77.3 ി.മീ.ഉം ആണ്.
തീരപ്രശദേമാ കട്ട പെിഞ്ഞാറ ഭാഗ്ത്തായി 37 ി.മീ നീെത്തിലാണ്.

ജില്ലയ്ക്ക് ആക യള്ള

നിശനാന്നതിയകെ അെിസ്ഥാനത്തില് ക ാല്ലം ജില്ലകയ പെിഞ്ഞാറ് അറബികെലിശനാെ്
ശചര്ത്ന്നു ിെക്കുന്ന തീരസമതലങ്ങൾ ഉള്കകപടുന്ന താഴ്ന്ന പ്രശദേം, കചറകുന്നു ളും താഴ്വര ളും അെങ്ങിയ
മദ്ധയതെം, ിഴക് വനനിബി്വും ഇടുങ്ങിയ താഴ്വര ളുള്ളതുമായ ഉന്നതതെം എന്നിങ്ങകന മൂന്നായി
തിരികാം. ഇവികെ നിനതെകമന്നത് സമുദ്രനിരപില് നിന്നും 10 മീറ്റര്ത് വകര മാത്രം ഉയരമുള്ള തീരസമതല
പ്രശദേങ്ങളും, മദ്ധയതെം എന്നത് 10 മുതല് 100 മീറ്റര്ത് വകര ഉയരമുള്ള ഇെനാടും, ഉന്നതതെം എന്നത് 100
മീറ്ററിനുമു െില് ഉയരമുള്ള മലനാടും എന്നാണ് വിവക്ഷിചിട്ടുള്ളത്. ഇവികെ നിന്നും ിഴശകാട്ട്
സമുദ്രനിരപില് നിന്നുള്ള ഉയരം ക്രശമണ വര്ത്ദ്ധിച്ചു േരാേരി 3500 അെി വകര ഉയരകമത്തുന്ന
ിഴക്കുവേം വെശകാട്ടും കതശകാട്ടും ചരിഞ്ഞതുമാണ്. ആക വിസ്തൃതിയകെ 63% തീരസമതലപ്രശദേവും
23% ഇെനാടും, 14% മലനാടും ആകണന്നു ാണാം. ജില്ലയികല താലൂക്കു െില് രുനാഗ്പള്ളി
നിനതെത്തിലും മ്യതെത്തിലുമായം, കുന്നത്തൂര്ത്, ക ാട്ടാരകര എന്നീ താലൂക്കു ൾ പൂര്ത്ണമായം
മദ്ധയതെത്തിലുമായി സ്ഥിതികചയ്യുന്നു.
ജില്ലയികല ഏറ്റവും താഴ്ന്ന പ്രശദേമായ പെിഞ്ഞാശറ തീരപ്രശദേം /സമതലപ്രശദേങ്ങള്ക ചവറയ്ക്ക്
വെശകാട്ടും ക ാല്ലം താലൂകില് ഉമന്നൂരിനു പെിഞ്ഞാറഭാഗ്ം വകരയം കതക്കുപെിഞ്ഞാറ് തട്ടാമലയകെ
കതക്കുഭാഗ്ം വകരയം പെിഞ്ഞാറ് വട്ടകായലിനു വെക്കുഭാഗ്ം വകരയം വയാപിച്ചു ിെക്കുന്നു.
ല്ലെ,
ഇത്തികര എന്നീ നദി ളുകെ പ്രാന്ത പ്രശദേങ്ങൊയ ക ാട്ടാരകര, ഏനാത്ത്, പിലവൂര്ത്ശകാണം,
ഉമന്നൂര്ത്, കപരുങ്കെം തുെങ്ങിയ കുന്നു ളും താഴ് വര ളും ശചര്ത്ന്ന സ്ഥലങ്ങള്ക ഇെനാടു പ്രശദേത്തില്
ഉള്കകപടുന്നു. ഏരൂര്ത്, അയിരനല്ലൂര്ത്, വെക ട്ടിമല, കതന്മല തുെങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങള്ക 100 മുതല് 300
വകര മീറ്റര്ത് ഉയരമുള്ള അപ് ലാന്റ് ശമഖ്ലയില് കപടുന്നു. 300 മുതല് 600 വകര മീറ്റര്ത് ഉയരമുള്ള
പ്രശദേങ്ങള്ക പശ്ചിമഘട്ട മലനിര ൊണ്. 600 മീറ്ററിനുശമല് ഉയരമുള്ള ിഴുകാംതൂകായ മലനിര ള്ക
അെങ്ങിയ ആരയോവ് തുെങ്ങിയ പ്രശദേങ്ങൊണ് ഏറ്റവും ഉയരം കൂെിയ പ്രശദേം. ജില്ലയികല ഏറ്റവും
ഉയര്ത്ന്ന പ്രശദേം 1759 മീറ്റര്ത് ഉയരത്തിലുള്ള രിമവല െയ്ക്കല് ആണ്.
2.2.2 മണ്
ജില്ലയികല മണ്കതരങ്ങൊയ കവട്ടു ല് മണ്, വനപ്രശദേ മണ്, നദീതെ എകല് മണ്,
ഓണാട്ടു ര മണ്, കചേല് മണ് തുെങ്ങിയവകയ പട്ടി 2.2.1 പ്ര ാരം ോസ്ത്രീയമായി ശവര്ത്തിരിചിട്ടുണ്ട്.

നം
1
2
3
4
5
6
7
8
34

പട്ടി 2.2.1
മണ് തരം തിരിവ് – ക ാല്ലം ജില്ല
ജില്ലയികല വിസ്തൃതി
മണ്-തരങ്ങൾ
(കഹക്ടർ)
മാന്നാര്ത് സീരീസ്
12800
ല്ലെ സീരീസ്
6440
വമനാഗ്പള്ളി സീരീസ്
13500
വർകല സീരീസ്
19900
ഉമന്നൂർ സീരീസ്
31600
കനടുമങ്ങാെ് സീരിസ്
42570
വമലം സീരീസ്
3200
പാശലാെ് സീരിസ്
61000

ആക വിസ്തൃതിയകെ
േതമാനം
5.39
2.71
5.68
8.37
13.29
17.91
1.34
25.70
വിഭവലഭയത
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10

ചണശപട്ട സീരീസ്
കനടുമ്പന സീരീസ്
ആക

38500
8108
2,37,618

16.20
3.41

അവംലംബം . ജില്ലാ പദ്ധതി 1997-2002

ശമല് പട്ടി യില് 1-3 വകര സീരീസ ള്ക സമുദ്രനിരപില് നിന്നും 20 മീറ്റര്ത് വകര മാത്രം ഉയരമുള്ള
തീരപ്രശദേങ്ങെിലും 4-7 വകര സീരീസ ള്ക 20 മുതല് 100 മീറ്റര്ത് വകര ഉയരമുള്ള സമതലപ്രശദേങ്ങെിലും
8 സീരീസ് 100 മുതല് 300 മീറ്റര്ത് വകര ഉയരമുള്ള മദ്ധയതെങ്ങെിലും 9 സീരീസ് 300 മുതല് 600 മീറ്റര്ത്
വകര ഉയരമുള്ള ഉന്നതതെങ്ങെിലും 10 സീരീസ് 600 മീറ്ററിന് മു െില് ഉയരമുള്ള ഉന്നതതെങ്ങെിലും
ാണകപടുന്നു.
പട്ടി 2.2.2
മണികെ വിവി് തരങ്ങള്ക
മണികെ
നം
വിസ്ത്ീര്ത്ണം
വിവരണം
പഞ്ചായത്ത് തലത്തില് % ഉള്കകപകെ
തരം
വെകര ആഴത്തിലുള്ള
നീര്ത്വാഴ്ചയള്ള മണല് നിറഞ്ഞ
ോപന (45%), ഓചിറ (20%),
25.95
മണ് താരതശമയന ഈര്ത്പം
1 ക 01
കുലശേഖ്രപുരം(70%), രുനാഗ്പള്ളി
ച. ി.മീ
ഉള്ളതും ചതുശപാെ് കൂെിയതും
(60%)
ലെിത മകണാലി പ്പുമുള്ള
പ്രശദേം

2

3

4

35

ക 02

ക 04

ക 05

വെകര ആഴത്തിലുള്ളതും നല്ല
നീര്ത്വാഴ്ചയള്ള മണല് നിറഞ്ഞ
മണ് സാമാനയം താഴ്ചയിലുള്ള
ജലനിരപ്പും കചറിയ ചരിശവാെ്
കൂെിയത്

ോപന (55%), ഓചിറ (80%),
കുലശേഖ്രപുരം(15%), ആലപാെ്(85%)
രുനാഗ്പള്ളി (8%)

67.00
ച. ി.മീ

വെകര ആഴത്തിലുള്ളതും
നീര്ത്വാഴ്ച കുറവുള്ളതും ശനരീയ
ജലനിരപ്പുള്ള പേിമരാേിമണ്
കവള്ളകക ട്ടുള്ള ചതുപ്
സ്ഥലങ്ങെില് ാണുന്ന മണ്

കുലശേഖ്രപുരം (15%), തഴവ (40%),
രുനാഗ്പള്ളി (30%), കതാെിയൂര്ത്
(10%), വമനാഗ്പള്ളി (30%), പന്മന
(20%), ചവറ(5%), ശതവലകര (5%),
കപരിനാെ് (15%),തൃകെവൂര്ത്(10%),
വെശകവിെ, ക ാറ്റന് ര, തൃശകാവില്
വട്ടം

15.50
ച. ി.മീ

വെകര ആഴത്തിലുള്ളതും
നീര്ത്വാഴ്ച കുറവുള്ളതും
െിമണ് ലര്ത്ന്ന താഴ്
വാരങ്ങെിലുമുള്ള ഉയര്ത്ന്ന
ജലനിരപ്പുള്ള കചറിയ
മകണാലിപ് പ്രശദേം

ആലപാെ് (10%), പന്മന(5%), ചവറ
(5%), േക്തികുെങ്ങര (10%),
തൃകരുവ(3%), ിെിക ാല്ലൂര്ത് (80%),
ക ാല്ലം (2%)

17.58
ച. ി.മീ

വിഭവലഭയത
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ക 07

261.00
ച. ി.മീ

വെകര ആഴത്തിലുള്ള കൂടുതല്
നീര്ത്വാഴ്ചയള്ള ഗ്രാവല്
ലര്ത്ന്ന പേിമരാേി
മണ്സാ്ാരണ രീതി

വെകര ആഴത്തിലുള്ള ഗ്രാവല്
ലര്ത്ന്ന പേിമരാേി മണ്
ഇെനാട്ടി ലുള്ള
സാ്ാരണരീതിയില് ചരുവുള്ള
കചേല്ല് ലര്ത്ന്നതും കചറിയ
രീതിയില് മകണാലിപ്പു
ള്ളതുമാണ്.

6

ക 09

394.00
ച. ി.മീ

7

ക 12

741.00
ച. ി.മീ

8

ക 31

36

366.00
ച. ി.മീ

തഴവ(60%), കതാെിയൂര്ത്(85%),
വമനാഗ്പള്ളി (50%), ശൂരനാെ് കതക്,
പന്മന (75%), ചവറ(90%), ശതവലകര
(85%), നീണ്ട ര(50%), കതക്കുംഭാഗ്ം
(100%), മണ്കശറാതുരുത്ത് (50%),
കപരിനാെ്(85%), േക്തികുെങ്ങര (80%,
തൃകരുവ(90%), തൃകെവൂര്ത്(85%),
ഇരവിപുരം(100%), വെശകവിെ(45%),
ക ാറ്റേര(80%), മയ്യനാെ്(95%),
തൃശകാവില്വട്ടം(90%), പൂയപള്ളി(2%),
ആദിചനല്ലൂര്ത്(90%), ചാത്തന്നൂര്ത്(100%),
പൂതക്കുെം(75%), ല്ലുവാതുകല്(95%),
ക ാല്ലം(98%), പരവൂര്ത്(80%)

കവട്ടികവല (50%), ഉമന്നൂര്ത്(45%),
നിലശമല്(60%),പട്ടാഴിവെശകകര(98%),
പത്തനാപുരം(45%), വിെക്കുെി(45%),
പിറവന്തൂര്ത്(40%), രവാളൂര്ത്(60%),
ഇെമുെയ്ക്കല്(85%), ഏരൂര്ത്(60%),
അലയമണ്ക(25%), കുെത്തൂപ്പുഴ(10%),
കതന്മല(10%), പുനലൂര്ത് (60%)
കതാെിയൂര്ത് (5%), ശൂരനാെ് വെക്(100%),
ശൂരനാട്കതക്(40%), ശപാരുവഴി(100%),
ോസ്ത്ാംശ ാട്ട(85%), കുന്നത്തൂര്ത്(95%),
പെിഞ്ഞാശറ ല്ലെ(100%),ശതവലകര(5%),
മണ്കശറാതുരുത്ത്(50%), ിഴശക
ല്ലെ(95%),ശപരയം(80%),കുണ്ടറ(100%),
വമലം(100%), ശമലില(100%),
വെകര ആഴത്തിലുള്ള കൂടുതല്
കവട്ടികവല(50%),ഉമന്നൂര്ത്(55%),
നീര്ത്വാഴ്ചയള്ള കചറിയ ഉരുെന്
കനടുവത്തൂര്ത്(100%),എഴുശ ാണ്ക(100%),
ല്ലുള്ള കചമണ് നിറഞ്ഞ
രീപ്ര(100%), പൂയപള്ളി(90%),
ചതുശപാ ടുകൂെിയ ഇെനാെ്,
കവെിയം(100%), ക ാട്ടാരകര(100%),
കചേശല്ലാടുകൂെിയ താഴ്വാര
കനടുമ്പന(100%), ആദിചനല്ലൂര്ത്(50%),
പ്രശദേം അെങ്ങിയത്
ഇെമാെ്(100%), കവെിനല്ലൂര്ത് (100%),
ചെയമംഗ്ലം(100%), നിലശമല്(40%),
െയ്ക്കല്(5%), ഇട്ടിവ(10%), ചിതറ(98%),
പട്ടാഴി(100%), പട്ടാഴി വെശകകര(2%),
തലവൂര്ത്(100%), വിെക്കുെി(55%),
രവാളൂര്ത്(40%), ഏരൂര്ത്(15%),
അലയമണ്ക(15%), പുനലൂര്ത്(40%), അഞ്ചല്
വെകര ആഴത്തിലുള്ളതും
ചിതറ (2%), കുെത്തൂപ്പുഴ(25%),
നീര്ത്വാഴ്ചയള്ളതും ഗ്രാവല്
കമന്മല(80%), ആരയോവ്(55%)
ലര്ത്ന്ന മണ് കുത്തകന
വിഭവലഭയത
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ക 32

265.00
ച. ി.മീ

10

ക 34

3.56
ച. ി.മീ

11

ക 36

156.00
ച. ി.മീ

12

ക 35

14.86
ച. ി.മീ

13

ക 37

5.76
ച. ി.മീ

14

ക 38

43.32
ച. ി.മീ

ചരിശവാെ് കൂെിയ മല നിര ളും
നിബി് വൃക്ഷങ്ങളും
ാണുന്നു. സാമാനയ രീതിയില്
മകണാലിപ്പു ാണുന്നു.
ആഴത്തിലുള്ളതും
നീര്ത്വാഴ്ചയള്ളതും പേപ്പുള്ള
െിമശണാടു കൂെിയത്.
ചരിശവാെ് കൂെിയ മല ളും താഴ്
വാരങ്ങളും അെങ്ങിയ പ്രശദേം.
സാമാനയം നല്ല രീതിയില്
മകണാലിപ്പു ാണുന്നു.
വെകര ആഴത്തിലുള്ളതും
നീര്ത്വാഴ്ച കുറഞ്ഞതും
സാമാനയം ആഴത്തില്
ജലവിതാനമുള്ളതും നിരപായ
താഴ്വാരവും കചറിയ
ശതാതില് മകണാലിപ്പുള്ളതും
ആകുന്നു.
നല്ല ആഴത്തിലുള്ള
നീര്ത്വാഴ്ചയള്ള കുത്ത
കനയള്ള ചരിവുള്ള െിമണ്
ലര്ത്ന്ന മണ്,
നിബി്വനങ്ങള്ക നിറഞ്ഞ
ശനരീയ മകണാലിപ്പുള്ളത്.
ആഴത്തിലുള്ളതും
നീര്ത്വാഴ്ചയള്ളതും ഗ്രാവല്
ലര്ത്ന്ന െിമണ് നല്ല
ചരിവുള്ളതും താഴ് വാരങ്ങളും
മലമെക്കു ളും അെങ്ങിയത്
നല്ല ആഴമുള്ളതും
നീര്ത്വാഴ്ചയള്ളതുമായ
െിമണ്
സാമാനയം ആഴമുള്ളതും
നീര്ത്വാഴ്ചയള്ളതും കുത്തകന
ചരിവുള്ളതും
വനപ്രശദേങ്ങെില് ാണുന്ന
വനമണ് ഇതില് പേിമരാേി
മുതല് െിമണ് വകര
ാണുന്നു.

പത്തനാപുരം(55%), കുെത്തൂപ്പുഴ(25%),
കതന്മല(80%), ആരയോവ്(55%)

കുെത്തൂപ്പുഴ(3%)

കുെത്തൂപ്പുഴ

പിറവന്തൂര്ത്(20%)

ആരയോവ് (10%)

ആരയോവ് (15%), പിറവന്തൂര്ത് (20%),
കുെത്തൂപ്പുഴ

അവംലംബം . ജില്ലാ പദ്ധതി 1997-2002

37

വിഭവലഭയത

ജില്ലാപദ്ധതി 2018 - ക ാല്ലം

ചിത്രം 2.2.1
കപാതു ഭൂമിോസ്ത്രം-ക ാല്ലം ജില്ല

അവംലംബം . സംസ്ഥാന ലാെ് യൂസ് ശബാർ്്

ചിത്രം 2.2.2
മണ്-തരങ്ങൾ

അവംലംബം . സംസ്ഥാന ലാെ് യൂസ് ശബാർ്്
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2.2.3 ്ാതുകള്ക
ക ാല്ലം ജില്ലയില് ണ്ടുവരുന്ന പ്ര്ാന സാമ്പത്തി വിഭവങ്ങെില് ചിലതാണ് ചുണാമ്പ് ല്ല്,
ചീന െിമണ്, അഗ്നിസഹ െിമണ്, ഇല്മവനറ്റ്, ശമാശണാവസറ്റ്, റൂട്ടയില്, സിര്ത്ശകാണ്ക,
ഗ്രാവഫറ്റ്, ശബാക്വസറ്റ്, വമക തുെങ്ങിയ ്ാതുകള്ക.
ചുണാമ്പ് ല്ല് ക ാല്ലം നഗ്രത്തിന് 8 ിശലാമീറ്റര്ത് വടുക്കു ിഴകായി പെപകരയില് യശഥഷ്ടം
ാണകപടുന്നു. പുെികര, പരവൂര്ത് എന്നീ സ്ഥലങ്ങളുകെ പെിഞ്ഞാറഭാഗ്ത്തുള്ള തൂക്കുപാറകകട്ടു െിലും
ചുണാമ്പു ല്ലുള്ളതായി ശരഖ്കപടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അഷ്ടമുെികായലികെ വെക്കു ിഴക്കും ഇത്തികര നദിയകെ
നീര്ത്മറി പ്രശദേത്തും സ്ഥിതികചയ്യുന്ന ആദിചനല്ലൂര്ത് പ്രശദേത്ത് ഈ ്ാതുവികെ നിശക്ഷപമുണ്ട്.
ഇല്മവനറ്റ്, ശമാശണാവസറ്റ്, റൂട്ടയില്, സിര്ത്ശകാണ്ക എന്നീ ്ാതുകളുകെ സമൃദ്ധമായ നിശക്ഷപം
നീണ്ട ര, ചവറ, കപാന്മന, ആലപാെ് എന്നീ െല്ത്തീരങ്ങെില് ാണകപടുന്നു. െിമണ്ക നിശക്ഷപം
ഏറ്റവും അ്ി മുള്ളത് കുണ്ടറയിലും സമീപ പ്രശദേത്തുമാണ്. ഏതാണ്ട് 183 മീറ്റര്ത് ഉയരമുള്ള വര്ത്കല
പരമ്പര ലാറ്റവററ്റാല് ആവരണം കചയ്ത തൂക്കുപാറകകട്ടികെ
ീഴ്ഭാഗ്ത്ത് ചീനകെിമണികെ
നിശക്ഷപമുണ്ട്. ഇതിനും താകഴയായി ഏ ശദേം 15 മീറ്റര്ത് ഘനത്തില് അഗ്നിസഹ െിമണ്ക
ശേഖ്രമുണ്ട്. ക ാല്ലം ജില്ലയില് ്ാരാെമായി കവട്ടു ല്ല് ാണകപടുന്നു. ചില പ്രശദേങ്ങെികല
കവട്ടു ല്ലില് ്ാരാെം ഗ്രാവഫറ്റ് നിശക്ഷപമുള്ളതായി ശരഖ് ളുണ്ട്. പുനലൂരിനടുത്തുള്ള പിറവന്തൂര്ത് ഇതിന്
നല്ല ഉദാഹരണമാണ്. ഓചിറയ്ക്ക് ഏതാണ്ട് 1.5 ിശലാമീറ്റര്ത് വെക്കും പുനലൂരിന് 8 ിശലാമീറ്റര്ത്
വെക്കു ിഴക്കുള്ള ാ പാനീയകമന്ന സ്ഥലത്ത് കവട്ടു ല്ലില് വമകയകെ സമൃദ്ധമായ നിശക്ഷപമുണ്ട്.
ഇതുശപാകല ്ാരാെം വമക അെങ്ങിയ മസ്കവവറ്റ് എന്ന ്ാതു വര്ത്കല പരമ്പരയകെ അെിത്തട്ടില്
കണ്ടത്തിയിട്ടുണ്ട്.
1996-ല് ശ ന്ദ്രസര്ത്കാര്ത് സ്ഥാപനമായ അശറ്റാമി ് എനര്ത്ജി വകുപിനു ീഴില് പ്രവര്ത്ത്തിക്കുന്ന
അശറ്റാമി ് മിനറല് ്ിവിഷ്ന് നെത്തിയ പഠനത്തികെ അെിസ്ഥാനത്തില്, ക ാല്ലം, ആലപ്പുഴ
ജില്ല ളുകെ തീരപ്രശദേങ്ങെില് വന്്ാതുമണല് നിശക്ഷപമുകണ്ടന്ന്
കണ്ടത്തിയിട്ടുണ്ട്.
ഈ
പഠനറിശപാര്ത്ട്ട് പ്ര ാരം നീണ്ട ര മുതല് ായംകുെം വകരയള്ള 22.54 ി.മീ തീരപ്രശദേത്ത് ഏ ശദേം
60 ദേലക്ഷം െണ്ക ഇല്മവനറ്റും, 4 ദേലക്ഷം െണ്ക റൂവട്ടലും 3.9 ദേലക്ഷം െണ്ക സിര്ത്കണും, 20
ദേലക്ഷം െണ്ക സിലിമവനറ്റും ഉകണ്ടന്നാണ് കണ്ടത്തിയിട്ടുള്ളത്. ഇതില് നിലവിലുള്ള സാശേതി വിദയ
ഉപശയാഗ്ിച് ഏ ശദേം 45 ദേലക്ഷം െണ്ക ഇല്മവനറ്റും 1.02 ദേലക്ഷം െണ്ക റൂവട്ടലും 1 ദേലക്ഷം
െണ്ക സിര്ത്കണും, 4 ദേലക്ഷം െണ്ക സിലിമവനറ്റും ശവര്ത്തിരികചടുകാന് ഴിയം. നിലവില് 2 ലക്ഷം
െണ്ക ഇല്മവനറ്റും, 12,000 െണ്ക റൂവട്ടലും 16000 െണ്ക സിര്ത്കണും, 16000 െണ്ക സിലിമവനറ്റും
ഉത്പാദിപികാനുള്ള ശേഷ്ി ക .എം.എം.എല് നും ഉണ്ട്.
ശ ന്ദ്ര കപാതുശമഖ്ലാ സ്ഥാപനമായ ഐ.ആര്ത്.ഈ.എല്, സംസ്ഥാന കപാതുശമഖ്ല
സ്ഥാപനമായ ക .എം.എം.എല് എന്നീ രണ്ട് സ്ഥാപനങ്ങൊണ് ശ രെത്തില് ്ാതുമണല് ശമഖ്ലയില്
പ്രവര്ത്ത്തിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതില് ഐ.ആര്ത്.ഈ.എല് ്ാതുമണല് ഖ്നനത്തിശനാകൊപം ്ാതുകള്ക
ശവര്ത്തിരിക്കുന്ന പ്രക്രിയ കചയ്യുശമ്പാള്ക ക .എം.എം.എല് ്ാതുകെില് നിന്നും മൂലയവര്ത്ദ്ധിത
ഉല്പന്നങ്ങൊയ സിന്തറ്റി ് റൂവട്ടല്, വെറ്റാനിയം, കെശട്രാശോവറ്്, വെറ്റാനിയം
്ശയാക്വസ്് പികെെ്, വെറ്റാനിയം സശപാഞ്ച് എന്നിവ ഉല്പാദിപിക്കുന്ന പ്രക്രിയ കൂെി
കചയ്യുന്നുണ്ട്. 2006-2011 ല് അ്ി ാരത്തിലുണ്ടായിരുന്ന സർകാർ പ്രസ്തുത വെറ്റാനിയം സശപാഞ്ച്
പദ്ധതി നെപിലാക്കുന്നതികെ ഫലമായി വെറ്റാനിയം സശപാഞ്ച് ഉത്പാദിപിക്കുന്ന ഏഴാമകത്ത
രാജയകമന്ന അംഗ്ീ ാരം ഇന്തയക് ലഭിച്ചു. ഈ രംഗ്ത്ത് വെറ്റാനിയം കമറ്റലും വെറ്റാനിയം
അശല്ലായി ളും ഉല്പാദിപികാന് ഴിയന്ന പദ്ധതി ള്കക് രൂപം നല് ാന് ഴിയന്നതാണ്.
2.2.4 ജലവിഭവങ്ങള്ക
ക ാല്ലം ജില്ലയില് 464.95 ദേലക്ഷം ഘനമീറ്റര്ത് ഭൂജലമുകണ്ടന്നും അതില് 101.32 ദേലക്ഷം
ഘനമീറ്റര്ത് ജലം ഉപശയാഗ്ിക്കുന്നതായം ണകാകിയിട്ടുണ്ട്. ജില്ലയികല പ്ര്ാന നദി ള്ക ല്ലെയാറം
ഇത്തികരയാറമാണ്. ല്ലെയാറ് അഷ്ടമുെികായലിലും ഇത്തികരയാറ് പരവൂര്ത് ായലിലും പതിക്കുന്നു.
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ജില്ലയികല ജലവിഭവങ്ങകെ ഉപരിതല ജലവിഭവങ്ങകെന്നും ഭൂഗ്ര്ത്ഭ ജലവിഭവങ്ങകെന്നും രണ്ടായി
തിരികാം. ഉപരിതല ജലശസ്ത്രാതസ്സു െില് ല്ലെയാര്ത്, ഇത്തികരയാര്ത്, പള്ളികലാര്ത് എന്നീ നദി ളും
ശുദ്ധജലതൊ മായ ോസ്ത്ാംശ ാട്ട തൊ ം, ായലു ൊയ പരവൂര്ത് ായല്, അഷ്ടമുെികായല്
തുെങ്ങിയവും പ്ര്ാനകപട്ട ജലശസ്ത്രാതസ്സു ൊണ്.
പട്ടി 2.2.3
ജലാേയങ്ങൾ
നം

ജലാേയങ്ങള്ക

1
2
3
4
5
6

പഞ്ചായത്ത് കുെങ്ങള്ക
ഇറിശഗ്ഷ്ന് നാല്
ശക്ഷത്ര കുെങ്ങള്ക
സവ ാരയ ജലാേയങ്ങള്ക
കപാതു ജലാേയങ്ങളും ശതാടു ളും
കചറകുെങ്ങളും ചതുപ്പു ളും

എണം
586
17
188
1366
553
122

വിസ്തൃതി
(ഏകര്ത്)
135.74
375.2
61.31
662.68
1552.65
99.3

അവംലംബം . പാൻ ഫിഷ്് ബുക് 2011 ്യറശേറ്റ് ഓഫ് ഫിഷ്റീസ്

ല്ലെയാറികെ ഉത്ഭവസ്ഥാനം രിമവല െയ്ക്കല് എന്ന സ്ഥലത്താണ്. ജില്ലയികല ഏറ്റവും
വലിയ ജലശസചന പദ്ധതിയായ ല്ലെ ജലശസചന പദ്ധതി കതന്മലയില് സ്ഥിതികചയ്യുന്നു.
ല്ലെയാര്ത് അഷ്ടമുെികായലില് പതിക്കുന്നു. കുെത്തൂപ്പുഴ, കചന്തുരുണി, പാലരുവി എന്നിവ ല്ലെയാറികെ
ശപാഷ് നദി ൊണ്.
ഇത്തികരയാര്ത് മാനാറം െപറത്തുശതാടും ശചര്ത്ന്നാണ് ഉത്ഭവിക്കുന്നത്.
ഇത്തികരയാര്ത് പരവൂര്ത് ായലില് പതിക്കുന്നു. വലംശതാെ്, കുെത്തിശകാെ്, പള്ളിമണ്ക ആറ് എന്നിവ
ഇത്തികരയാറികെ ശപാഷ് നദി ൊണ്. ശുദ്ധജല തൊ മായ ോസ്ത്ാംശ ാട്ട തൊ ം 440 കഹക്ടര്ത്
വിസ്തൃതിയം 1269 ചതുരശ്ര ിശലാ മീറ്റര്ത് വൃഷ്ടിപ്രശദേവുമുള്ള ജില്ലയികല ഏ ശുദ്ധജലതൊ മാണ്. മറ്റു
ായലു ളുകെ വിസ്തൃതി താകഴ പറയം പ്ര ാരമാണ്.
പട്ടി 2.2.4
ായലു ളും വിസ്തൃതിയം
ക്രമ നമ്പർ
ായലു ൾ
വിസ്തൃതി
1
ായംകുെം ായല്
140.58 കഹക്ടര്ത്
2
അഷ്ടമുെി ായല്
6424.15 കഹക്ടര്ത്
3
പരവൂര്ത് ായല്
662.46 കഹക്ടര്ത്
ആക
7227.91 കഹക്ടര്ത്
അവംലംബം. സാമ്പത്തി സ്ഥിതി വിവര ണക്

ക ാല്ലം ജില്ലയികല ഏ റിസര്ത്ശവായര്ത് ല്ലെ റിസര്ത്ശവായര്ത് ആണ്. ഇതികെ വിസ്ത്ീര്ത്ണം
2590 കഹക്ടര്ത് ആണ്. കൂൊകത ഓരു ജല പ്രശദേങ്ങള്ക ആക 8603 കഹക്ടര്ത് ഉണ്ട്. ഇതു
രുനാഗ്പള്ളി താലൂകില് 2716-ഉം ക ാല്ലം കുന്നത്തൂര്ത് താലൂക്കു െില് യഥാക്രമം 5403, 484
എന്നിങ്ങകനയമാണ്.
2.2.5 ഭൂഗ്ര്ത്ഭ ജലവിഭവങ്ങള്ക
ക ാല്ലം ജില്ലയകെ തീരപ്രശദേത്ത് അണ്ക ണ്കവഫന്്് ആയിട്ടുള്ള അ വികഫറ ള്ക
(ജലഭൂതങ്ങള്ക) 5 മുതല് 15 മീറ്റര്ത് വകര ആഴത്തില് ാണകപടുന്നു. ഇത്തരം അ വികഫറില് നിന്നാണ്
ഫില്ട്ടര്ത് ശപായിെ്, ിണര്ത്, തുറന്ന ിണര്ത് എന്നിവയില് ജലം ലഭിക്കുന്നത്.
ടുത്ത ശവനലില്
ഇതികല ജലവിതാനം ാരയമായി കുറയന്നു. കൂൊകത തീരപ്രശദേത്ത് 80 മീറ്റര്ത് മുതല് 500 മീറ്റര്ത് വകര
ആഴത്തില് സമ്പന്നമായ ഭൂഗ്ര്ത്ഭ ജലശേഖ്രങ്ങളുണ്ട്. വഹശരാ ജിശയാെജികല് പരയശവഷ്ണം മൂലം
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ഇത്തരം
ജലശസ്ത്രാതസ്സു ള്ക
കണ്ടത്തി
ആഴത്തില്
രില്ലിംഗ്്
നെത്തിയാണ്
ശുദ്ധജലവിതരണത്തിനായി െൂബ് കവല്ലു ള്ക നിര്ത്മിക്കുന്നത്. ക ാല്ലം ജില്ലയകെ തീരപ്രശദേങ്ങെില്
ഇത്തരം
ിണറ ളുകെ നിര്ത്മാണത്തിന് അനുശയാജയമായ ശമഖ്ല ള്ക
കണ്ടത്താവുന്നതാണ്.
മണിക്കൂറില് 30,000 മുതല് 1.5 ലക്ഷം ലിറ്റര്ത് വകര ജലശേഷ്ിയള്ള െൂബ് കവല്ലു ള്ക ഇശപാള്ക
പ്രവര്ത്ത്തനക്ഷമമാണ്.
മലനാെ്, ഇെനാെ് പ്രശദേങ്ങെില് ക്രിസ്റ്റവലന് േിലാപെലങ്ങള്കക് മു െിലുള്ള ശമല്മണിലുള്ള
അ വികഫറ ള്ക ടുത്ത ശവനലില് വറ്റിശപാകുന്നവയാണ്. പശക്ഷ ഈ പ്രശദേങ്ങെില് ക്രിസ്റ്റവലന്
േിലാപെലങ്ങെികല (പാറ െികല) വിള്ളലു െിലുള്ള ജലശേഖ്രങ്ങകെ ജിശയാ ഫിസികല്
പരയശവഷ്ണങ്ങെിലൂകെ കണ്ടത്തി രില്ലിംഗ്് നെത്തിയാണ് ശബാര്ത്കവല്ലു ള്ക നിര്ത്മിക്കുന്നത്. ഇങ്ങകന
ലഭിക്കുന്ന അ വികഫറ ള്ക വറ്റിശപാകുന്നവയല്ല.
ശവനല്കാലത്ത് ജില്ലയികല മിക സ്ഥലങ്ങെിലും ടുത്ത ശുദ്ധജലക്ഷാമം അനുഭവകപടുന്നു.
ജില്ലയില് നിര്ത്മിയ്കാവുന്ന ിണറ ളുകെ വിവരങ്ങള്കതാകഴ ശരഖ്പടുത്തുന്നു
പട്ടി 2.2.5
വിവി് തരം ിണറ ൾ
ക്രമ നമ്പർ വിവി്തരം ിണറ ള്ക
അനുശയാജയമായ ശമഖ്ല ള്ക
ഫിന്റര്ത് ശപായിന്റ്
1
മണല് ക ാണ്ട് നിറഞ്ഞ തീരപ്രശദേം
ിണര്ത്
തീരപ്രശദേകത്ത മണല് ലാറ്റവററ്റ് എന്നിവ ക ാണ്ട് മൂെകപട്ട
2
തുറന്ന ിണര്ത്
പ്രശദേം, ഇെനാെ് പ്രശദേകത്ത ലാറ്റവററ്റ് നിശക്ഷപമുള്ള പ്രശദേം.
മലനാട്പ്രശദേത്ത് ശമല്മണിന് നംകൂടുതലുള്ള സ്ഥലം
ഇെനാെ്, മലനാെ് പ്രശദേം (ശമല് മണിനുശേഷ്ം
ക്രിസ്റ്റവലന്
3
ശബാര്ത് കവല്
േിലാപെലങ്ങള്ക ാണകപടുന്നപ്രശദേം) ഇത്തരം ിണറ ള്കക്
തീരപ്രശദേം ഒഴിക യള്ള ജില്ലയികല ശമഖ്ല ള്ക അനുശയാജയം
തീരപ്രശദേങ്ങള്ക (പൂതക്കുെം, പരവൂര്ത്, മയ്യനാെ്,ഇരവിപുരം,
ആഴം കൂെിയ െൂബ്
4
ക ാല്ലം, ിെിക ാല്ലൂര്ത്, ോസ്ത്ാംശ ാട്ട, ചവറ മുതല്
കവല്
രുനാഗ്പള്ളി, ഓചിറ )
അവലംബം. ക ാല്ലം ജില്ലാ പദ്ധതി 2002

കമചകപട്ട ഗുണനിലവാരമുള്ളതാണ് ക ാല്ലം ജില്ലയികല ഭൂഗ്ര്ത്ഭ ജലം.
ഘെ ങ്ങള്ക ഒന്നും ഇവിടുകത്ത ഭൂഗ്ര്ത്ഭജലത്തില് കണ്ടത്തിയിട്ടില്ല.

ഹാനി രമായ

2.2.6 വനഭൂമി
വനം വകുപികെ അ്ീനതയിലുള്ള വനഭൂമിയകെ ണക്കു െനുസരിച് ജില്ലയികല കമാത്തം
വിസ്തൃതിയകെ 29.55% (736 ച. ി.മീറ്റര്ത്) വനമാണ്. ഇതില് 129.03 ച. ി.മീറ്റര്ത് പ്രശദേത്ത്
ശതാട്ടങ്ങൊണ്. യഥാര്ത്ഥ വനങ്ങൊയി ഇശപാള്ക നിലനില്ക്കുന്നത് 338.56 ച. ി.മീറ്റര്ത് പ്രശദേം
മാത്രമാണ്. അചൻശ ാവിൽ, കതന്മല, പുനലൂർ, കുെത്തൂപ്പുഴ (ഭാഗ്ി ം) എന്നിങ്ങകന നാലു
്ിവിഷ്നു ൊയി തിരിചിരിക്കുന്ന വനശമഖ്ല ള്ക ക ാല്ലം ജില്ലയിലുണ്ട്. ഇവകയ റിസര്ത്വ് ശഫാറസ്റ്റ്
(ഏരൂര്ത്, കുെത്തൂപ്പുഴ ഭാഗ്ങ്ങെില്- െയ്ക്കാമണ്ക, ായിക്കുന്ന്, ആയിരനല്ലൂര്ത്, ആയിരവല്ലി- കമാത്തം
വിസ്ത്ീര്ത്ണം 668.75 ച. ി.മീറ്റര്ത്), കുറ്റികാെ് നിറഞ്ഞ തുറന്ന സ്ഥലം (ഏ ശദേം 7 ച. ി.മീറ്റര്ത്
ഒറ്റകപട്ടതായി ാണുന്നു), പുല്പ്രശദേം (ഉശേേം 1.6 ച. ി.മീറ്റര്ത് വിസ്ത്ീര്ത്ണത്തില് മലനിര ളുകെ
ഉയര്ത്ന്ന പ്രശദേങ്ങെില്) എന്നിങ്ങകന തിരിചിരിക്കുന്നു. ജില്ലയികല അചൻശ ാവിൽ, ശറാസ് മല,
കചമ്പനരുവി, ട്ടെപാറ എന്നീഗ്രാമങ്ങൾ വനത്തിനു നടുവിലാണ് സ്ഥതികചയ്യുന്നത്.
ശ രെത്തികല പ്ര്ാനകപട്ട വനയമൃഗ്സശേതമായ കചന്തുരുണി, പത്തനാപുരം താലൂകില് സ്ഥിതി
കചയ്യുന്നു. ജില്ലയകെ വനഭൂമിയകെ ഏ ശദേം മൂന്നികലാന്നു ഭാഗ്ം കതന്മല ്ിവിഷ്നിലുള്കകപട്ട സംരക്ഷിത
വനശമഖ്ലയായ ഈ വനയമൃഗ് സശേതമാണ് (100.32 ച. ി.മീറ്റര്ത്). ആന, പുലി, ാട്ടുശപാത്ത്, ടുവ,
41

വിഭവലഭയത

ജില്ലാപദ്ധതി 2018 - ക ാല്ലം

സിംഹവാലന് കുരങ്ങ്, മാന് തുെങ്ങിയ വനയജീവി ള്ക ഇവികെ ാണകപടുന്നു. ശ രെത്തികല ഏറ്റവും വലിയ
ജലശസചനപദ്ധതിയായ ല്ലെജലശസചനപദ്ധതിയം ഉശേേം 26 ച. ി.മീറ്റര്ത് വിസ്ത്ീര്ത്ണമുള്ള മനുഷ്യനിര്ത്മിത
തൊ വും കതന്മലയിൽ തകന്നയാണ്. ഇന്തയയികല ആദയകത്ത ഇശകാടൂറിസം പദ്ധതിയം കതന്മലയിലാണ്.
വിനയാസത്തിലും സവഭാവത്തിലും വെകര വവവിദ്ധയം പുലര്ത്ത്തുന്ന ഉഷ്ണശമഖ്ലാ
നിതയഹരിതവനങ്ങൾ, അർദ്ധ നിതയഹരിതവനങ്ങൾ, ഗ്ിരിേീർഷ് ഹരിതവനങ്ങൾ മുതല് നിബിഢത
കുറഞ്ഞ ഇലകപാഴിയം ാടു ള്ക, പുല്ശമടു ള്ക എന്നിവ വകര ഉള്കകപട്ടതാണ് നമ്മുകെ വനസമ്പത്ത്.
ശതക്, യൂകാലിപ്റ്റ്റസ്, അശകഷ്ിയ, വീട്ടി, ആഞ്ഞിലി, അബീസിയ, ഉറപ്പു കുറഞ്ഞ മറ്റു മരങ്ങള്ക ഇവ നട്ടു
വെര്ത്ത്തിയ ശതാട്ടങ്ങളും നമ്മുകെ വനങ്ങെിലുണ്ട്. വയാവസായി ാവേയങ്ങള്കക്കും
മറ്റുമുള്ള
പല
തെിയിനങ്ങള്ക കൂൊകത ഈറ, മുെ, ഴ ള്ക തുെങ്ങിയ തെി ഉല്പന്നങ്ങളും ആനകകാമ്പ്, ശതന്, കമഴു ്,
ചൂരല്, മരകറ, പുല്വത്തലം, ശമചില്പ്പുല്ല്, എണക്കുരുകള്ക, സഗ്ന്ധദ്രവയങ്ങള്ക, ഔഷ്് സസയങ്ങള്ക
എന്നിങ്ങകന അനവ്ി വിഭവങ്ങള്ക വനത്തില് നിന്നു ലഭിക്കുന്നു.
സസയജന്തുസമ്പത്തികെ
ലവറകയന്നതിനുപരിയായി ാലാവസ്ഥ നിയന്ത്രണം, മണ് സംരക്ഷണം, ജല സംരക്ഷണം എന്നീ
ശമഖ്ല െില് നിസ്തുല ശസവനമാണ്
വനങ്ങള്ക നിര്ത്േഹിക്കുന്നത്.
ശപാഷ് ഘെ ങ്ങളുകെ
പുന:ചക്രമണം സാ്യമാക്കുന്നതും വനങ്ങൊണ്.
നാെിശെയം പുതിയ ജീവി ളുകെയം
നിലനില്പിനാ്ാരമായ പ്രകൃതിദത്തമായ വജവവിഭവ സമുചയമാണ് വനങ്ങള്ക.
2.2.7 വനസംരക്ഷണം
തെിശയതര വനവിഭവങ്ങളുകെ ോസ്ത്രീയമായ രീതിയിലുള്ള സംഭരണം ഉല്പാദനം, വിപണനം
തുെങ്ങിയ പ്രവര്ത്ത്തനങ്ങെിലൂകെ വനകത്ത ആശ്രയിച് വനത്തിന് ചുറ്റും താമസിക്കുന്ന ജനങ്ങളുകെ
കതാഴില് സാദ്ധയത ളും ജീവിത നിലവാരവും സാമ്പത്തി സ്ഥിതിയം സ്ഥിരമായി കമചകപടുത്തി
സസ്ഥിര വി സനം ഉറപ്പു വരുത്താവുന്നതാണ്. ഇതുമായി ബന്ധകപടുത്തി ്ാരാെം വി സന
പ്രവര്ത്ത്തനങ്ങള്ക ആസൂത്രണം കചയ്യുന്നതിനുള്ള സാദ്ധയത ളും നിലനില്ക്കുന്നു.
പലയിെത്തും നല്ല മരങ്ങള്ക കവട്ടികത്തെിച് ശതക്, യൂകാലിപ്റ്റ്റസ്, മറ്റ് കവള്ള മരങ്ങള്ക
തുെങ്ങിയവ നട്ടത് നമ്മുകെ മകണാലിപിനും വനങ്ങളുകെ വിസ്ത്ീര്ത്ണം കുറക്കുവാനും ാരണമായി . ശതാട്ടം
കവച്ചു പിെിപിക്കുന്നതികെ പ്രരംഭ നെപെിയായി കചയ്തിരുന്ന തീകവയ്പ്പ്, വനസസയശത്താടുകൂെി
അനുവദിചിരുന്ന ശൊേിയ കൃഷ്ി തുെങ്ങിയവ മകണാലിപ്, ഉരുള്കകപാട്ടല് എന്നിവക് കൂടുതല്
ാരണമായി. ഇവയ്ക്ക് പരിഹാരമായി താകഴ പറയന്ന മാര്ത്ഗങ്ങള്ക അവലംബിയ്ക്കാവുന്നതാണ്.
1. വനവിഭവങ്ങള്ക ശേഖ്രിക്കുവാന് ശപാകുന്നവകര ശബാ്വല്കരിക്കു .
2. തെിവിറ ് വിഭവങ്ങളുകെ കുറവു നി ത്താന് സാമൂഹയ വനവല്കരണം സാര്ത്േത്രി മാക്കു യം
വനങ്ങളുകെ ആശരാഗ്യം സംരക്ഷിക്കു യം കചയ്യു .
3. വയവസായാവേയങ്ങള്കക്കുള്ള അസംസ്കൃത വിഭവങ്ങളും മറ്റും വനത്തില് നിന്നു മാത്രം
ശേഖ്രിക്കുന്നത് അവസാനിപിച് സവ ാരയവയക്തി കെകകാണ്ട് ഇതിനായള്ള വൃക്ഷങ്ങളും മറ്റും
നട്ടു വെര്ത്ത്തുവാന് ശപ്രാത്സ്ാഹിപിക്കു .
2.2.8 വജവസമ്പത്ത്
ജില്ലയികല
വജവവിഭവങ്ങകെ
പ്രകൃതിദത്ത
വജവവിഭവങ്ങകെന്നും രണ്ടായി തരംതിരികാം.

വജവവിഭവങ്ങകെന്നും

ാര്ത്ഷ്ി

2.2.9 പ്രകൃതിദത്ത വജവവിഭവങ്ങള്ക
ണ്ടല്
ാടു ള്ക,
ാവു ള്ക, പുല്ശമടു ള്ക, വനയജീവി ള്ക, ഇഴജന്തുകള്ക, പക്ഷി ള്ക
തുെങ്ങിയവ പ്രകൃതിദത്ത സമ്പത്തു ൊണ്. ജില്ലയില് സമ്പന്നമായിരുന്നതും സമീപ ാലത്ത് നേിപിച്ചു
ക ാണ്ടിരിക്കുന്നതുമായ ഏ
ണ്ടല്കാെ് ആശ്രാമത്താണ്. വിവി് ഇനം അപൂര്ത്േപക്ഷി ളും
സസയങ്ങളും ഇശപാഴും ഈ അവശേഷ്ിക്കുന്ന ആശ്രാമം ണ്ടല്കാെ് പ്രശദേത്തുണ്ട്.
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2.2.10 വനാന്തരങ്ങെില് ാണുന്ന ഔഷ്് സസയങ്ങള്ക
കുന്തിരികം, രിങ്ങാലി, കുപശമനി, മലവരങ്ങി, െലാെി, വയമ്പ്, ആെശലാെ ം, കചറൂല,
റ്റാര്ത്വാഴ, ചിറ്റരത്ത, ഏഴിലമ്പാല, പറേിമാവ്, ീരിശചന, ിരിയാത്ത്, കപരുംതുമ്പ, അെയ്ക്ക, മലശന്തക്,
ര്ത്ണ ിഴങ്ങ്, കചറിയരയന്, വലിയരയന്, പ്ലാവ്, സതാവരി, ശവപ്, എഷ്ാര്ത് ്, മുെ, ല്ത്താമര,
മുക്കുറ്റി, കുെമാവ്, ഴഞ്ചി, എരുക്, ാട്ടുശതയില, ഉഴിഞ്ഞ, മലതാങ്ങി, േങ്കപുഷ്പം, ാപി, ഞവര,
മഞ്ഞള്കവള്ളി, ാട്ടുള്ളി, ജീര ം, നീലപന, മഞ്ഞള്ക, യ്യൂര്ത് ിഴങ്ങ്, പുല്ലത്താെി, കതരുവപ്പൂല്ല്, റ ,
കചറപുല്ലെി, വലം, നൂറാന്, പാറകിഴങ്ങ്, കനടുവാന്, സീതത്താെി, മരപന്നകിഴങ്ങ്, അ ില്, യ്യൂന്നി,
അനച്ചുവെി, കനല്ലിക, മുയല്കചവി, പറണ്ട കുണ്ടലപാല, മുരുക്, ചിലന്തികിഴങ്ങ്, നാഗ്പച, വിഷ്ണു
(ക്രാന്തി), മുറിവികപാറതി, ശപരാല്, ആത്തി, ഇത്തി, വതശവല, നറനണ്ടി,
ല്ലാല്മരം,
അെകപാതിയന്, പാല ം, നാലമരി, ചൂട്ടിത്തിരുതാെി, മഞ്ഞകത്തറ്റി, അമൃതപാല, പിച ം, കുറവെി,
ശചാലം, ഉദി, കൂത്താലം, കുതിരവള്ളി, ല്ചട്ട, ഉറവു, ീരികിഴങ്ങ്, മുരിങ്ങ, ഞാതി, മുശകരിവള്ളി,
നീലനാര ം, ഓരിലത്താമര, ഈറ, തുെസി, ാരയില, കുഴിമിണ്ടന്, ആനൂരികനല്ല്, ശവലിപരുത്തി
ീഴാകനല്ലി, കവറ്റില, തീപല്ലി, നല്ലമുെ ്, ക ാടുശവലി, പൂതം ക ാല്ലി, പ്ലാമഞ്ഞള്ക, പാദംപരത്തി, ശപര,
ാെിശവങ്ങ, രക്തചന്ദനം, എല്ലൂരിപട്ട, സര്ത്പഗ്ന്ധി, ആവണക്, ല്ലൂര്ത്വഞ്ചി, ചിലന്തിപച, ഏ നായ ം,
ചന്ദനം, ാട്ടുകൂവ, മുള്ളുക്കുറയവ്, കുറശന്താട്ടി, െം ത്തിരി, വാ , കനയ് വള്ളി, ാഞ്ഞിരം, പുെി, താന്നി,
ടുക, മരുത്, പട്ടുവള്ളി, കുറവന് ണ്ടമുലി, റ്റാല് വയല, അമൃത്, ക ാെിത്തൂവ, ആശരാഗ്യപച,
പൂവിറകി, രാമചം, കനാചി, നീരുറ്റി ിഴങ്ങ്, ഇഞ്ചി, ക ാലിഞ്ചി, കതാെലി, ശഹമ ണ്ടിപച എന്നിവ
വനാന്തരങ്ങെില് ാണുന്ന ഔഷ്് സസയങ്ങൊണ്.
2.2.11 ജന്തു ജീവി സമ്പത്ത്
ജില്ലയികല വനഭൂമിയില് ാണുന്ന വനയജീവി ള്ക, ഇഴജന്തുകള്ക, പക്ഷി ള്ക മുതലായവകയപറ്റി
വിേദമായ സര്ത്ശേ പഠനങ്ങകൊന്നും തകന്ന നെന്നിട്ടില്ല.
വനയജീവി ളുകെ ലഭയമായ പഠന
റിശപാര്ത്ട്ടനുസരിച് 47 സസ്ത്ന സ്പീഷ്ീസ ളുണ്ട്. വെകര സമ്പന്നമായ പക്ഷി സമ്പത്താണ് ജില്ലയ്ക്കുള്ളത്.
ഇത് 95 സ്പീഷ്ീസ െില്കപട്ട ജീവി ള്ക ഉള്കകപടും.

ക്രമ നമ്പർ
1
2
3
4
5
6

പട്ടി 2.2.6
ജീവി വവവിദ്ധയം
ജീവി ള്ക
സസ്ത്നി ള്ക
പക്ഷി ള്ക
ഇഴജന്തുകള്ക
ഉഭയജീവി ള്ക
ശുദ്ധജല മത്സ്യങ്ങള്ക
പ്രാണി ള്ക

സ്പീഷ്ീസ ളുകെ എണം
47
95
56
26
40
10
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2.2.12 സസയസമ്പത്ത്
നെന്നിട്ടുള്ള പഠനങ്ങള്ക പ്ര ാരം 154 കുടുംബങ്ങെില്കപട്ട 857 ജനുസ്സു െിലായി 1757
സ്പീഷ്ീസ െില്കപട്ട സപുഷ്പി ൊയ സസയങ്ങള്ക ജില്ലയിലുണ്ട്. ഇവയില് 77 കുടുംബങ്ങെില്കപട്ട 222
ജനുസ്സു െിലായി 384 സ്പീഷ്ീസ ള്ക പശ്ചിമഘട്ട തനതുസ്പീഷ്ീസ ൊണ് ഇവയില് അപൂര്ത്േവും
വംേനാേ ഭീഷ്ണി ശനരിടുന്നതുമായ 137 സ്പീഷ്ീസ ളുണ്ട്.
ഇവ 52 കുടുംബങ്ങെികല 102
ജനുസ്സു െിലായി വയാപിച്ചു ിെക്കുന്നു. അപുഷ്പി ളും പന്നല്വര്ത്ഗങ്ങളും പായല് വര്ത്ഗങ്ങളും തുെങ്ങി
അശന ം സസയഗ്ണങ്ങള്ക ഇശപാഴും അറിയകപൊത്തവയം ഉണ്ട്.
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പട്ടി 2.2.7
സസയ വർഗം
ക്രമനമ്പർ
സസയവര്ത്ഗം
സ്പീഷ്ീസ്
1
സപുഷ്പി ള്ക
1757
2
അപുഷ്പി ള്ക
3
3
പശ്ചിമഘട്ടതനതു സപുഷ്പി ള്ക
384
4
അപൂര്ത്േ സസയങ്ങള്ക
37

ജീന്സ്
857
3
222
103

കുെംബം
154
3
77
52
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2.2.13 ാര്ത്ഷ്ി
ാലാവസ്ഥാശമഖ്ല
ക ാല്ലം ജില്ലയകെ വവവിദ്ധയമാര്ത്ന്ന ഭൂപ്രകൃതി ഇവിെകത്ത ാലാവസ്ഥകയ സവാ്ീനിക്കുന്ന
പ്ര്ാന ഘെ മാണ്.
ാര്ത്ഷ്ി
ാലാവസ്ഥാശമഖ്ല (അശഗ്രാ വേമാറ്റി ് ശസാണ്ക) അനുസരിച്
ക ാല്ലം ജില്ലകയ താകഴപറയം പ്ര ാരം തരംതിരിചിട്ടുണ്ട്.
1. ഓണാട്ടു ര ശമഖ്ല
2. തീരപ്രശദേമണൽ ശമഖ്ല
3. ദക്ഷിണമദ്ധയതെ ശമഖ്ല
4. ഉന്നതതെ ശമഖ്ല
ചിത്രം 2.2.3
ാര്ത്ഷ്ി
ാലാവസ്ഥാശമഖ്ല

അവംലംബം . സംസ്ഥാന ലാെ് യൂസ് ശബാർ്്

2.2.14 ാര്ത്ഷ്ി ശമഖ്ല
ജില്ലയില് പ്ര്ാനമായി കൃഷ്ികചയ്യുന്ന വിെ ളുകെ ശപരും വിസ്ത്ീര്ത്ണവും ചുവകെ ശചര്ത്ക്കുന്നു.
പട്ടി 2.2.8
വിെ ളുകെ ശപരും വിസ്ത്ീര്ത്ണവും
ക്രമ നമ്പർ
വിെ ളുകെ ശപര്
വിസ്ത്ീര്ത്ണം കഹക്ടര്ത്)
1
കനല്ല്
28,460
2
കനല്ല് ഉള്കകപട്ട ഭക്ഷയ്ാനയങ്ങള്ക
29,776
3
വാഴ മുതലായവ
5,115
4
രിമ്പ്
50
44
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5
6
7
8
9
10
11
12
13

കുരുമുെ ്
ഇഞ്ചി
മു ്
ശുമാവ്
കതങ്ങ്
ശതയില
റബ്ബര്ത്
പചകറി ള്ക
എണക്കുരുകള്ക

8,164
328
2,024
6,100
76,658
1,362
32,819
38,322
77,880

അവലംബം . ജില്ലാ കൃഷ്ി വകുു പ്

ജില്ലയികല നാട്ടുമൃഗ്ങ്ങള്ക, പക്ഷി ള്ക എന്നിവയകെ സ്ഥിതിവിവര ണക്കു ള്ക താകഴ ശചര്ത്ക്കുന്നു.
പട്ടി -2.2.9
ജില്ലയികല നാട്ടുമൃഗ്ങ്ങള്ക, പക്ഷി ള്ക
ക്രമ നം.
ഇനം
എണം
1
ന്നു ാലി ള്ക
3,09,388
2
എരുമ
11,524
3
ആെ്
1,83,556
4
കചമരിയാെ്
4,850
5
പന്നി
311
6
ഇറചിശകാഴി
13,80,034
7
താറാവ്
60,887
8
െര്ത്കി
4,941
9
പട്ടി, ശ ാഴി തുെങ്ങിയ
1,58,791
10
മുയല്
1,955
അവലംബം . ജില്ലാ മൃഗ്സംരക്ഷണ വകുു പ്, ക ാല്ലം

2.2.15 ഭൂവിനിശയാഗ്ം
ഭൂവിനിശയാഗ്കത്ത ആസ്പദമാകി ക ാല്ലം ജില്ലകയ 5 ആയി തരംതിരികാം
പട്ടി - 2.2.10
ക്രമ നം
ഇനം
1
കൃഷ്ിഭൂമി
2
വനഭൂമി
3
നിബി് ഹരിതവനഭൂമി
4
ജലാേയങ്ങള്ക
5
പാറകകട്ടു ള്ക
അവംലംബം . സംസ്ഥാന ലാെ് യൂസ് ശബാർ്്

ഇതില് ആദയകത്ത മൂന്നുവിഭാഗ്ങ്ങകെ വീണ്ടും പലതായി തിരിചിട്ടുണ്ട്. ഭൂവിനിശയാഗ്ം
ാണിക്കുന്ന ചാര്ത്ട്ട് താകഴ ശചര്ത്ത്തിരിക്കുന്നു.
പട്ടി - 2.2.11
ഭൂവിനിശയാഗ് വിവരങ്ങൾ
ക്രമ
വിസ്ത്ീര്ത്ണം
വിസ്ത്ീര്ത്ണം
ഭൂവിനിശയാഗ്ം
നമ്പർ
(ച. ി.മീ)
(%)
1
കൃഷ്ിഭൂമി
378.75
15.41
2
ാര്ത്ഷ്ി വിെ ള്ക
900
36.62
45
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ശതയില
ശുമാവ്
രിമ്പ്
3
4
5

വാസസ്ഥലം
വനം
ശതകിന്ശതാട്ടം

6
7
8
9
10

യൂകാലിപ്റ്റ്റസ്
റബ്ബര്ത്
എണപന
കുറ്റികചെി നിറഞ്ഞപ്രശദേം
വനം തരിേ്
പാറ െിലും മറ്റുംവെരുന്ന വിെ ള്ക
പുതുശമെ്
ജലാേയം

18.75
1.25
3.25
23.13
66.75
88.13
16.88
12.5
6.25
4.88
2
1.88
16.25
76.25

6.75
0.02
0.14
0.94
27.22
3.59
0.69
4.58
0.25
0.2
0.8
0.08
0.66
3.1

അവലംബം . ജില്ലാ കൃഷ്ി വകുു പ്

ഭൂവിനിശയാഗ്ത്തികെ
ാരയത്തില് ക ാല്ലം ജില്ല വെകര വവവി്യമാര്ത്ന്ന സവഭാവം
പ്ര െിപിക്കുന്നു. വെകര വിപുലമായ വവവി്യമാര്ത്ന്ന ഭൂവിനിശയാഗ്മാണ് ജില്ലയിലുള്ളത്. കൃഷ്ിഭൂമിയകെ
വിസ്തൃതിയില് പ്രശതയ ിച്ചും കനല്കൃഷ്ിയില് വന്നിട്ടുള്ള കുറവു ളും, കൃഷ്ിഭൂമി
ാര്ത്ഷ്ിശ തര
ആവേയങ്ങള്കക് വിനിശയാഗ്ിക്കുന്ന രീതിക് മാറ്റം വന്നാശല ജില്ലയികല ഭൂവിനിശയാഗ്ം പ്രശയാജനപ്രദവും
ഉല്പാദനക്ഷമവും, സസ്ഥിരവുമായി നില്ക്കു യള്ളൂ.
വിശവ രഹിതമായ ഭൂവിനിശയാഗ്ം നമ്മുകെ
വജവവിദ്ധയത്തിനും സസയജീവി സമ്പത്തിനും ാര്ത്ഷ്ി ഉല്പാദനത്തിനും നത്ത ആഘാതശമല്പിക്കു
കമന്നതിനാല് ഈ രംഗ്ത്ത് ഒരു പുനര്ത് ചിന്തനം അനിവാരയമായിരിക്കുന്നു.
2.2.16 മത്സ്യ സമ്പത്ത്
37 ി.മീ നീെത്തില് വയാപിച്ചു ിെക്കുന്ന തീരപ്രശദേകത്ത 3500 സ്കവയര്ത് ി.മീ പ്രശദേവും, 219
ിശലാമീറ്റര്ത് നീെത്തിലായി ഒഴുകുന്ന ഉള്കനാെന് ശുദ്ധജല ശശ്രാതസ്സു ൊയ ല്ലെയാര്ത്, പള്ളികലാര്ത്,
ഇത്തികരയാര്ത് എന്നിവയം, 7227.19 കഹക്ടര്ത് പ്രശദേത്തായി വയാപിച്ചു ിെക്കുന്ന ഓര് ജല ശശ്രാതസ്സു ൊയ
അഷ്ടമുെി, ായംകുെം, പരവൂര്ത് ായലു ള്ക എന്നിവയം ഇവശയാെടുത്ത് വിവി് ഉള്കനാെന് ശമഖ്ല െിലായി
720 കഹക്ടര്ത് പ്രശദേത്ത് സ്ഥിതികചയ്യുന്ന ശുദ്ധജല/ ഓര് ജല കുെങ്ങള്ക കവള്ളക ട്ടു ള്ക ചതുപ്പുനിലങ്ങള്ക
എന്നിവയം ജില്ലയകെ മത്സ്യശമഖ്ലാ വി സനത്തിന് വെകര അനുകൂലമാണ്. മത്സ്യ കൃഷ്ിയില് വയാപൃതരായ
144 ഓരുജല ര്ത്ഷ് രും 2598 ശുദ്ധജല ര്ത്ഷ് രും ജില്ലയില് ഉണ്ട്. സമുദ്ര ഉള്കനാെന് മത്സ്യ ബന്ധന
ശമഖ്ല െിലായി 22081 ര്ത്ശമാന്മുഖ് മത്സ്യകതാഴിലാെി ളും 22421 അനുബന്ധ മത്സ്യ കതാഴിലാെി ളും
ജില്ലയിലുണ്ട്. ജില്ലയില് ആക
48135 മത്സ്യകതാഴിലാെി ളുള്ളതില് 22081
ര്ത്ശമാന്മുഖ്
മത്സ്യകതാഴിലാെി ളും 22421 അനുബന്ധ മത്സ്യകതാഴിലാെി ളും, 60 വയസ്സിനുമു െില് പ്രായമുള്ള
കപന്ഷ്ന് പറ്റുന്ന 3277 മത്സ്യകതാഴിലാെി ളും, മത്സ്യകതാഴിലാെി ശക്ഷമനി്ിയില് അംഗ്തവമില്ലാത്ത 356
മത്സ്യകതാഴിലാെി ളും ഉണ്ട്.
മത്സ്യ ഉത്പാദനം വര്ത്ദ്ധിപിക്കുന്നതിലൂകെ മത്സ്യകതാഴിലാെി- മത്സ്യ ര്ത്ഷ് സമൂഹങ്ങളുകെ
ഉന്നമനവും മത്സ്യ വയവസായ വി സനവും സാ്യമാക്കുന്ന രിതിയിലുള്ള മത്സ്യശമഖ്ലാ വി സനം പ്രകൃതി
സൗഹാര്ത്േ മത്സ്യബന്ധന-മത്സ്യകൃഷ്ി രീതി ള്ക അവലംബിച് സാശേതി വിദയയകെ സഹായശത്താകെ
വരും വര്ത്ഷ്ങ്ങെില് നെപിലാകാന് ഴിയം. ജില്ലയികല വിവി് മത്സ്യഗ്രാമങ്ങെിലും െശലാരപ്രശദേങ്ങെിലും
വാസശയാഗ്യമായ ഭവനങ്ങള്ക, ശൊയലറ്റ്, കുെികവള്ളം, വവദുതി സൗ രയങ്ങള്ക, വിദയാഭയാസ സ്ഥാപനങ്ങള്ക,
ആശരാഗ്യശ ന്ദ്രങ്ങള്ക, മത്സ്യം സംസ്ക്കരണ, വിപണനശ ന്ദ്രങ്ങള്ക എന്നിവയള്കകപകെയള്ള അെിസ്ഥാന
സൗ രയങ്ങളും സാമൂഹയ സരക്ഷാക്രമീ രണങ്ങളും മാനസി , ോരീരി , സാമൂഹി , പ്രകൃതി ശക്ഷാഭ
ദുരന്തങ്ങള്ക ശനരിടുന്നവര്ത്ക് ആവേയമായ സഹായങ്ങളും ശബാ്വല്കരണവും നല്കു ,
46
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മത്സ്യഗ്രാമങ്ങെികല കുട്ടി ളുകെ
ഉറപാശകണ്ടതാണ്.

ായി ക്ഷമത

വര്ത്ദ്ധിപിക്കുന്നതിനുള്ള

പരിേീലനം

എന്നിവ

2.2.17 ാലാവസ്ഥ
ക ാല്ലം ജില്ല താപനില കപാതുകവ ഏറ്റക്കുറചിലു െില്ലാകത നില്ക്കുന്ന, ഉയര്ത്ന്ന ചൂടും ്ാരാെം
മഴയമുള്ള ആര്ത്ദ്രതശയറിയ ഉഷ്ണശമഖ്ലാ ാലാവസ്ഥയള്ള പ്രശദേമാണ്. ഓശരാ വര്ത്ഷ്വും ശവനല്,
കതക്കുപെിഞ്ഞാറന് മണ്കസൂണ്ക (ഇെവപാതി, റീട്രീറ്റിംഗ്് മണ്കസൂണ്ക (തുലാവര്ത്ഷ്ം), വെക്കു ിഴകന്
മണ്കസൂണ്ക എന്നിങ്ങകന നാലു ഋതുകള്ക ചാക്രി മായി ആവര്ത്ത്തിക്കുന്നു.
ജൂണ്ക-കസപ്തംബര്ത്
മാസങ്ങെില് ലഭിക്കുന്ന ഇെവപാതിയിലാണ് ജില്ലയില് നത്ത മഴ ലഭിക്കുന്നത്. ആക മഴയകെ 6055% ഇങ്ങകന ലഭിക്കും. മഴയകെ ലഭയത പെിഞ്ഞാറ ഭാഗ്ങ്ങെിശലതിശനകാള്ക ിഴക്കുഭാഗ്ങ്ങെില്
കൂടുതലാണ്. ിഴക്കുഭാഗ്ത്തുള്ള പശ്ചിമഘട്ട പ്രശദേം, ലക്ഷദവീപ് െലില്നിന്നും വരുന്ന ഈര്ത്പശമറിയ
ാറ്റികന തെയന്നതാണ്. ഇതിനു ശപ്രര മായ ഘെ ം. പശ്ചിമഘട്ടത്തികെ പ്രതിമുഖ് പ്രശദേങ്ങെില്
ഇെവപാതികാലത്ത് മഴയകെ ലഭയത വെകര കുറവാണ്. തുലാവര്ത്ഷ്കാലത്തും, ശവനല്മഴയിലും,
വെക്കു ിഴകന് മണ്കസൂണ്ക ാലത്തും മഴയകെ ലഭയത ിഴക്കുനിന്നും പെിഞ്ഞാശറാട്ട് കൂടുതലായി ാണാം.
ഈ സമയങ്ങെില് പശ്ചിമഘട്ടത്തികെ പ്രതിമുഖ് പ്രശദേങ്ങെില് സാമാനയം നല്ല മഴ ലഭികാറണ്ട്.
പട്ടി 2.2.12
വാര്ത്ഷ്ി മഴ താരതമയം
വാർഷ്ി മഴ
2012
2013
2014
2015
2016
േരാേരി(mm)
1655.6
2688.9
2511.4
2336.4
1916
അവലംബം . സാമ്പത്തി സ്ഥിതി വിവര ണക് വകുപ്,

ശമല് ക ാടുത്തിരിക്കുന്ന പട്ടി യികല വാര്ത്ഷ്ി മഴ ള്ക താരതമയം കചയ്താല് വാര്ത്ഷ്ി മഴയകെ
ലഭയതയില് ഏറ്റക്കുറചിലു ള്ക ഉള്ളതായി ാണാം. 2016 കല സവാഭാവി േരാേരി 1916 മില്ലീമീറ്റര്ത് ആയി
ണകാകിയിരിക്കുന്നു. 2015-16 കല സവാഭാവി േരാേരി മഴയകെ മാസക്രമത്തിലുള്ള വിതരണം താകഴ
ശചര്ത്ത്തിരിക്കുന്നു.
പട്ടി 2.2.13
മഴ നിലവാരം- മാസാെിസ്ഥാനത്തിൽ
േരാേരി മഴ
ക്രമ നമ്പർ
മാസം
(മില്ലീമീറ്റര്ത്)
1
ജൂലായ്
185
2
ആഗ്സ്റ്റ്
141.1
3
കസപ്തംബര്ത്
247.6
4
ഒശക്ടാബര്ത്
386
5
നവംബര്ത്
307.6
6
്ിസംബര്ത്
68.6
7
ജനുവരി
1.0.0
8
കഫബ്രുവരി
50.3
9
മാര്ത്ച്
54.6
10
ഏപ്രില്
64.8
11
ശമയ്
384.4
12
ജൂണ്ക
508.5
അവലംബം . സാമ്പത്തി സ്ഥിതി വിവര ണക് വകുപ്,

ഴിഞ്ഞ 20 വര്ത്ഷ്ത്തിനുള്ളില് ഏറ്റവും കൂടുതല് മഴ ലഭിചത് 1969-ല് ആണ്. 4780 മില്ലീമീറ്റര്ത്
മഴയായിരുന്നു അന്ന് ലഭിചത്. ഏറ്റവും കുറച് മഴ ലഭിചതാ കട്ട 1982-ലാണ്. ആക ലഭിച മഴ 897
മില്ലീമീറ്റര്ത് ആയിരുന്നു.
ജില്ലയില് ഓശരാ വര്ത്ഷ്വും ലഭിക്കുന്ന മഴയില് ഏറ്റവും കൂടുതല്
കതക്കുപെിഞ്ഞാറന് മണ്കസൂണ്ക ാലത്തും കുറവ് വെക്കു ിഴകന് മണ്കസൂണ്ക ാലത്തുമാണ്.
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2.2.18 ക ാല്ലം ജില്ലയകെ വാണിജയ-സാംസ്കാരി -സാമ്പത്തി ാഭിവൃദ്ധി
ശ രെത്തികല ആദയകത്ത വാണിജയനഗ്രമാണ് ക ാല്ലം. സമൃദ്ധിയം പ്രകൃതി സൗന്ദരയവും
ക ാണ്ട് അനുഗൃഹീതമായ ഈ നഗ്രം സന്ദര്ത്േിചവകരല്ലാം ഈ പ്രശദേത്തികെ സമൃദ്ധിയില്
ആകൃഷ്ടരായിട്ടുണ്ട്.
വിോലമായ സമുദ്രവും ഒരു വേത്തും ആകരയം ആ ര്ത്ഷ്ിക്കുന്ന
അഷ്ടമുെികായലികെ സാമീപയം മറവേത്തും ഉള്ള മശനാഹരമായ ഒരു പ്രശദേമാണ് ക ാല്ലം.
ക്രിസ്തുവര്ത്ഷ്ാരംഭത്തിന് മുമ്പ് തകന്ന വിദൂരവിശദേ രാജയങ്ങളുമായി വയാപാരബന്ധവും
സാംസ്കാരി ബന്ധവും ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു തുറമുഖ് നഗ്രമായിരുന്നു ക ാല്ലം. ക ാല്ലം പട്ടണത്തികെയം
പരിസരപ്രശദേങ്ങളുകെയം രാഷ്ട്രീയ സംവി്ാനം, വാണിജയ പുശരാഗ്തി, സാമ്പത്തി ാഭിവൃദ്ധി,
ജനങ്ങളുകെ ജീവിതരീതി, ആചാരക്രമം എന്നിവകയപറ്റി എല്ലാം സഹസ്രാബ്ദങ്ങള്കക്കു മുമ്പുതകന്ന ക ാല്ലം
സന്ദര്ത്േിക്കു ശയാ ക ാല്ലകത്തപറ്റി ശ ട്ടറിയ ശയാ കചയ്തിട്ടുള്ള വിശദേീയരുകെ വിവരങ്ങെില് ാണാം.
അതിപ്രാചീന ാലത്തുതകന്ന ശപര്ത്ഷ്യ, ഗ്രീസ്, വചന, ശപാര്ത്ച്ചുഗ്ല് എന്നിങ്ങകന ശലാ ത്തികല
പല രാജയങ്ങളുമായം ക ാല്ലത്തിന് വിപുലമായ വാണിജയബന്ധം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഈ രാജയങ്ങെില്
നിന്നുള്ള പലു ള്ക ക ാല്ലം തീരത്തു അടുക്കു യം സഗ്ന്ധദ്രവയങ്ങളും മറ്റ് ഉല്പ്പന്നങ്ങളും വിപണനം
കചയ്തിരുന്നു.
വചനയമായള്ള
വാണിജയബന്ധം
ക ാല്ലത്ത്
അതികെ
സ്മാര ങ്ങള്ക
അവശേഷ്ിപിചിട്ടുണ്ട്. ചീനപട്ട്, ചീനവല തുെങ്ങിയവ നമുക്കു സപരിചിതമാണശല്ലാ. ക ാല്ലം നഗ്രത്തികല
പ്ര്ാന വയവസായ ശ ന്ദ്രമായ ചിന്നകെ ഒരു ാലത്ത് ചീനകെയായിരുന്നു. അകാലത്ത് ക ാല്ലം
തുറമുഖ്ം അഷ്ടമുെികായലായിരുന്നു എന്ന് സഞ്ചാരി ളുകെ വിവരങ്ങെില് നിന്നും മനസ്സിലാകാം. ക ാല്ലം
നഗ്രത്തികെ വാണിജയാഭിവൃദ്ധിയില് അഷ്ടമുെികായല് സപ്ര്ാനമായ പോണ് വഹിചിട്ടുള്ളത്.
കുരുമുെ ്, ഇഞ്ചി, സഗ്ന്ധദ്രവയങ്ങള്ക മുതാലായ ാര്ത്ഷ്ി ഉല്പന്നങ്ങളുകെ യറ്റുമതികയ
ആശ്രയിചായിരുന്നു ക ാല്ലത്തികെ പ്രാചീന ാലകത്ത വാണിജയം. ഇവിടുകത്ത മണ്കപാത്രങ്ങകെ കുറിച്
അല് വസിനിയം കതങ്ങിന് െെില്നിന്നും ിട്ടുന്ന ലഹരിയള്ള മദയകത്തക്കുറിച് മാര്ത്ശകാശപാശൊയം
പ്രതിപാദിക്കുന്നുണ്ട്. പ്രാചീന ാലകത്ത ആളു ള്ക മണ്കപാത്രങ്ങള്ക, ആഭരണങ്ങള്ക തുെങ്ങിയവയകെ
നിര്ത്മാണ ത്തിലും കൃഷ്ിപണിയിലും വവദഗ്ധ്യമുള്ള വരായിരുന്നു. ശ ാട്ടയം തുെങ്ങിയ ജില്ല െില്
നിന്നും ഇവികെ ഇറക്കുമതി കചയ്യുന്ന പച ക നീറ്റി കുമായ വയാപാരം നെത്തുന്നത് ഇവികെ ഒരു പ്ര്ാന
കതാഴിലായിരുന്നു. പുതിയ രീതിയിലുള്ള വയവസായങ്ങള്ക ക ാല്ലത്ത് ആരംഭിക്കുന്നത് പകത്താന്പതാം
നൂറ്റാണ്ടികെ അവസാനശത്താടു കൂെിയാണ്. ഓടു നിര്ത്മാണ ോല ൊണ് ആദയകത്ത വയവസായ
ോല ള്ക. ാമശറാണ്ക എന്ന ഇംഗ്ലീഷു ാരന് 1880-ല് ക ാല്ലത്ത് ആദയമായി ഓട്ടു മ്പനി സ്ഥാപിച്ചു.
വിോഖ്ം തിരുനാെികെ ശപരണയിലും സഹായത്തിലും ആലപ്പുഴയികല ഇംഗ്ലീഷ്് വയവസായി കജയിംസ്
്ാറ അഷ്ടമുെികായലികെ തീരത്ത് 16 ഏകര്ത് സ്ഥലത്ത് 1884-ല് സ്ഥാപിച തുണിമില്ലാണ് ഇന്നകത്ത
പാര്ത്േതിമില്. ക ാല്ലകത്ത പ്ര്ാന വയവസായം ശുവണ്ടി വയവസായമാണ്. ഇവികെ സംസ്കരിക്കുന്ന
ശുവണ്ടിയകെ ഏറിയഭാഗ്വും ിഴശക ആഫ്രികയില് നിന്നും ഇറക്കുമതി കചയ്യു യാണ്. നിരവ്ി ഓട്ട്
മ്പനി ളും ശുവണ്ടി ഫാക്ടറി ളും നാരു മ്പനി ളും യര്ത്പിരിപ് ശ ന്ദ്രങ്ങളും വ ത്തറി തറി ളും
ശചര്ത്ന്നതായിരുന്നു ക ാല്ലത്തികെ വയവസായ ശംഖ്ല.
ോസ്ത്ാംശ ാട്ട ായലില് നിന്നാണ് ക ാല്ലം നഗ്രത്തിന് ആവേയമായ കുെികവള്ളത്തികെ
ഏറിയ പങ്കം വകന്നത്തുന്നത്. ജലത്തികെ അക്ഷയ ശസ്ത്രാതസ്സ് എന്ന് രുതിയിരുന്ന ഈ ശുദ്ധജല
തൊ ം ഇന്ന് അപ െസ്ഥിതിയിലാണ്. കൂൊകത നഗ്രത്തിശലക് ജലം എത്തിക്കുവാന് സ്ഥാപിചിട്ടുള്ള
വപപ് വലനു ള്ക ാലപഴകം ക ാണ്ട് ശ ടുപാടു ള്ക സംഭവിചിരിക്കുന്നു.
ാര്ത്ഷ്ി ശമഖ്ല തെര്ത്ചയിലാണ്.
പരമ്പരാഗ്തമായി കൃഷ്ി കചയ്യുന്നവരുകെ എണം
വദനംദിനം കുറഞ്ഞുവരുന്നു.
അതുശപാകല തകന്നയാണ് കൃഷ്ി സ്ഥലത്തികെ വിസ്ത്ീര്ത്ണവും.
കപരുങ്കെം, ാരിക്കുഴി ശപാലുള്ള ഏല െില് വര്ത്ഷ്ങ്ങൊയി നിരവ്ി ശ്രമങ്ങള്ക നെത്തികയ േിലും
കനല്കൃഷ്ി പ്രതീക്ഷയ്പ്കകാത്ത് പുന.സ്ഥാപിക്കുവാന് ഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. നമ്മുകെ കപാതുയിെങ്ങെില്
കൃഷ്ിശയാഗ്യമായ സ്ഥലങ്ങള്ക തരിോയി ിെക്കു യാണ്. കതങ്ങുകൃഷ്ിയകെ സ്ഥിതിയം ആോവഹമല്ല.
മു ്, ിഴങ്ങ് വര്ത്ഗങ്ങെ്, കുരുമുെ ്, ജാതി തുെങ്ങിയവയകെ ഉല്പാദനം നാള്കക്കുനാള്ക കുറഞ്ഞുവരുന്നു.
എന്നാല് അടുത്ത ാലത്തായി അഭയസ്ത് വിദയരായ യവതി-യവാകള്ക, വനിതാ ഗ്രൂപ്പു ള്ക, സാമൂഹയ48
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സാംസ്കാരി
പ്രസ്ഥാനങ്ങള്ക തുെങ്ങിയവ ാര്ത്ഷ്ി രംഗ്ത്ത് താല്പരയം പ്ര െിപിക്കു യം പചകറി
വിെ ള്ക വീടു െിലും തരിശുനിലങ്ങെിലും കൃഷ്ി കചയ്യാന് തുെങ്ങു യം കചയ്തു.
മൃഗ്സംരക്ഷണ-ക്ഷീരവി സന ശമഖ്ലയകെയം സ്ഥിതി വയതയസ്ത്മല്ല.
പാലിനും മുട്ടയ്ക്കും
ഇറചിയ്ക്കുമായി നാം ഇന്നും അയല് സംസ്ഥാനകത്ത ആശ്രയിക്കു യാണ്.
ാലിവെര്ത്ത്തലും ശ ാഴി
വെര്ത്ത്തലും പരമാവ്ി ശപ്രാത്സ്ാഹിപികാന് ഴിയണം. ആധുനി രീതിയിലുള്ള ്യറി ഫാമു ള്ക
സൃഷ്ടിച് യവതി-യവാകളുകെ കതാഴില് സാദ്ധയത കമചകപടുത്തുവാന് ഴിയണം.
ശുവണ്ടി ശമഖ്ലയാണ് ക ാല്ലകത്ത ഏറ്റവും പ്ര്ാനകപട്ട കതാഴില്ശമഖ്ല.
ിെിക ാല്ലൂരും
ഇരവിപുരവും ശുവണ്ടി ഗ്രാമം എന്ന ശപരിലാണ് അറിയപടുന്നത്. ഫാക്ടറി ളുകെ എണം ക ാണ്ടും
സംസ്കരികകപടുന്ന ശുവണ്ടിയകെ അെവുക ാണ്ടും ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് നിന്നിരുന്ന ഈ പ്രശദേങ്ങള്ക
ഇന്ന് നിരവ്ി പ്രശ്നങ്ങെ് ശനരിടുന്നു. ഈ രംഗ്ത്ത് പണികയടുക്കുന്ന കതാഴിലാെി കുടുംബങ്ങളുകെ
ആശരാഗ്യ-വിദയാഭയാസ-പാര്ത്പിെ പ്രശ്നങ്ങള്കക് പരിഹാരം
ാണുന്നതിനാവേയമായ പദ്ധതി ള്ക
ആവിഷ്കരിശകണ്ടതാണ്.
പ്രതിസന്ധി ശനരിടുന്ന മകറ്റാരു പ്ര്ാന ശമഖ്ലയാണ് മത്സ്യബന്ധനം. േക്തികുെങ്ങര,
നീണ്ട ര ശ ന്ദ്രീ രിച് യന്ത്രവത്കൃത മത്സ്യബന്ധനം ഉണ്ടാവു യം വിപുലമാ കു യം കചയ്തതികെ
ഫലമായി ഴിഞ്ഞ ാലങ്ങെില് ആ പ്രശദേത്ത് സാമ്പത്തി അഭിവൃദ്ധി ഉണ്ടായി. എന്നാല് പിെിക്കുന്ന
മത്സ്യത്തില് ഉണ്ടാകുന്ന കുറവും െലികല മത്സ്യസമ്പത്തികെ ശോഷ്ണവും പ്രശദേകത്ത സാമ്പത്തി
അഭിവൃദ്ധിക് ശ ാട്ടമുണ്ടാകിയിട്ടുണ്ട്. തേശേരി, വാെി, മൂതാകര, ഇരവിപുരം ശപാലുള്ള മത്സ്യഗ്രാമ
ങ്ങളുകെയം സ്ഥിതി വയതയസ്ത്മല്ല. കതാഴിലില്ലായ്മയം ആശരാഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളും ഈ ഗ്രാമങ്ങെികല ജനങ്ങകെ
നിരന്തരം ശവട്ടയാടുന്നു. ഉള്കനാെന് മത്സ്യ വി സനം, വിപണനം എന്നിവ പഴയ സ്ഥിതിയില്
തകന്നയാണ്. ഉള്കനാെന് മത്സ്യ ബന്ധനവുമായി ബന്ധകപട്ട് നമ്മുകെ കചറതും വലുതുമായ
ജലാേയങ്ങെില് വയതയസ്ത് രീതി ളുള്ള കൃഷ്ിമുറ ള്ക അനുവര്ത്ത്തിച് മത്സ്യസമ്പത്തും കതാഴിലും
പരിശപാക്ഷിപിശകണ്ടത് അതയാവേയമാണ്. മത്സ്യശമഖ്ലയില് പ്രവര്ത്ത്തിക്കുന്ന കുടുംബങ്ങളുകെ ആശരാഗ്യവിദയാഭയാസ-പാര്ത്പിെ പ്രശ്നങ്ങള്കക് മുന്ഗ്ണന നല്ശ ണ്ടതുണ്ട്. മത്സ്യം ശ ടു കൂൊകത സൂക്ഷികാനും
മൂലയവര്ത്ദ്ധിത ഉല്പന്നങ്ങൊകി മാറ്റുവാനും ആവേയമായ ആധുനി സാശേതി വിദയ കെ പരമാവ്ി
പ്രശയാജനകപടുശത്തണ്ടതുണ്ട്.
അറബികെലും അഷ്ടമുെികായലും ഉള്കകപകെയള്ള വിോലമായ ജലസമ്പത്തികന
വിശനാദസഞ്ചാരത്തിന് അനുകൂലമായ സൗ രയങ്ങശൊടുകൂെി വി സിപികചടുകാന് നമുക് ഇനിയം
ഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. ായല് ടൂറിസം, ഇശകാ ടൂറിസം, കഹറിശറ്റജ് ടൂറിസം, മവറന് അവ്വഞ്ചര്ത് ടൂറിസം
എന്നിവയ്ക്ക് അനുശയാജയമായ നഗ്രമാണ് ക ാല്ലം.

2.3 ്നവിഭവവും ്നശസ്രാതസ്സു ളും
ഏകതാരു സമ്പദ് വയവസ്ഥയകെയം ജീവ രക്തമാണ് അവികെ വിനിശയാഗ്ം കചയ്യകപടുന്ന ്നം.
മനുഷ്യ പ്രയത്നത്തികെ ഭാഗ്മായി സാ്നങ്ങളും ശസവനങ്ങളും സൃഷ്ടികകപടുന്നതിശനാകെപം തത്തുലയ
മൂലയമുള്ള ്നവും സൃഷ്ടികകപടുന്നു. ്നത്തികെ വ മാറ്റ പ്രക്രിയ എത്രമാത്രം തവരിത ഗ്തിയിലാക്കു
ന്നുശവാ അത്രമാത്രം ശവഗ്ത്തിൽ സമ്പദ് വയവസ്ഥയികല സാമ്പത്തി പ്രവർത്തനങ്ങളും വർദ്ധിച
ശതാതിൽ നെക്കും. ആയതിനാൽ ചലനാത്മ മായ ഒരു സാമൂഹയ സാമ്പത്തി
വയവസ്ഥ
നിലനിൽകണകമേിൽ പരമാവ്ി ്നവിഭവം അവികെ ലഭയമാശകണ്ടതുണ്ട്.
ഇന്നകത്ത സാഹചരയത്തിൽ വയവസ്ഥാപിതമായ പല ്നാഗ്മ മാർഗങ്ങളും നിലവിലുണ്ട്.
അതിൽ പ്രാ്നകപട്ടത് സർകാർ ബഡ്ജറ്റു െിലുകെ ഓശരാ വർഷ്വും ലഭയമാക്കുന്നതാണ്. രാജയത്ത്
നെക്കുന്ന വിവി് വി സന പ്രവർത്തനങ്ങൾക് ്ന വിഭവം പ്ര്ാനമായം കണ്ടത്തുന്നത് സർകാർ
ബഡ്ജറ്റിൽ നിന്നും മറ്റ് നിശക്ഷപ ശമഖ്ല െിൽ നിന്നുമാണ്. ഈ പറയകപടുന്നവ കൂൊകത മറ്റ് പല
്നാഗ്മ മാർഗങ്ങളും നിലവിലുണ്ട്. അന്താരാഷ്ട്ര ഏജൻസി ൾ, വാണിജയ ബാങ്ക ൾ, ശലാ ബാേ്
തുെങ്ങിയവയാണവ.
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2.3.1 ഫണ്ട് വിഭാഗ്ങ്ങളും ശസ്രാതസ്സു ളും
ക ാല്ലം ജില്ലയകെ സാമ്പത്തി
വി സനകത്ത കുറിച് ചിന്തിക്കുശമ്പാൾ ഏകറക്കുകറ
പരമ്പരാഗ്തമായ സവിശേഷ്ത ൾ ഉള്ള ജില്ലയാകണന്ന് ാണാം. അതുക ാണ്ട് തകന്ന മറ്റ് പല
ജില്ല ശെയം അശപക്ഷിച് വെകര കൂടുതൽ ്നവിഭവം കണ്ടത്തി നാനാതുറ െിലും നിശക്ഷപം നെത്തി
വി സന ാരയത്തിൽ ഒരു തവരിത ഗ്മനം നെശത്തണ്ടതുണ്ട്. ഒരു ജില്ലാ പദ്ധതി തയ്യാറാകി
അംഗ്ീ രിച് നെപാക്കുശമ്പാൾ പ്ര്ാനമായം ലഭയമാകുന്ന ്ന ശസ്രാതസ ൾ താകഴ പറയന്നവയാണ്.
1. സംസ്ഥാന പദ്ധതി വിഹിതം
2. ശ ന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധതി ൾക്കുള്ള വിഹിതം
3. തശേേ സവയം ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുകെ പദ്ധതി ൾ
4. എം.പി മാരുകെ പ്രശദേി വി സന ഫണ്ട്.
5. എം.എൽ.എ മാരുകെ പ്രശതയ വി സന ഫണ്ട്
6. മണ്ഡല ആസ്ത്ി വി സന ഫണ്ട്
7. വിവി് ്ന ാരയ സ്ഥാപനങ്ങെിൽ നിന്നുള്ള മുൻഗ്ണന ശമഖ്ല വായ്പ ൾ
8. ശ ാർപശററ്റ് ശസാഷ്യൽ കറസശപാൺസിബിലിറ്റി ഫണ്ട്.
2.3.2 പ്രതീക്ഷിത വിഭവ ശസ്രാതസ് – 2017-22
2017-18 - 2017-22 ാലയെവിൽ വിവി് ശസ്രാതസ െിൽ നിന്ന് ജില്ലക് ലഭയമാക്കുകമന്നു
പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ്നവിഭവം സംബന്ധിച വിേദാംേം പട്ടി 2.3.1 ൽ ക ാടുത്തിരിക്കുന്നു. 2017-18 ൽ
1463.19 ശ ാെി രൂപയാണ് . ഓശരാ വർഷ്വും ഴിയശമ്പാൾ 2022 കല പ്രതീക്ഷിത ്നലഭയത 2106.98
ശ ാെി രൂപയായി വർദ്ധിക്കുകമന്ന് ണകാകിയിരിക്കുന്നു.
പട്ടി 2.3.1
പ്രതീക്ഷിത ്നലഭയത – 2017 -18 മുതൽ 2021-22 വകര (രൂപ ലക്ഷത്തിൽ)
ക്രമ
പദ്ധതി വിഹിതം
2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 2021-22
നമ്പർ
1
2
3
4
5
6
7
8
9

സംസ്ഥാന പദ്ധതി വിഹിതം
തശേേ സവയം ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുകെ
പദ്ധതി ൾ
തശേേ സവയം ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുകെ
തനത് ഫണ്ട്
തശേേ സവയം ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുകെ
കമയിെനൻസ് ഫണ്ട്
എം.പി മാരുകെ പ്രശദേി വി സന ഫണ്ട്.
എം.എൽ.എ മാരുകെ പ്രശതയ വി സന
ഫണ്ട്
മണ്ഡല ആസ്ത്ി വി സന ഫണ്ട്
വിവി് ്ന ാരയ സ്ഥാപനങ്ങെിൽ
നിന്നുള്ള മുൻഗ്ണന ശമഖ്ല വായ്പ ൾ
ശ ാർപശററ്റ് ശസാഷ്യൽ
കറസശപാൺസിബിലിറ്റി ഫണ്ട്.
ആക

57500.00

63250.0
0

69575.00

76532.50

84185.70

54707.00

60177.70

66195.40

72814.90

80096.30

9507.00

10457.70

11503.40

12653.70

13919.00

15956.08

17551.68

19306.78

21237.38

23361.08

1000.00

1000.00

1000.00

1000.00

1000.00

1100.00

1100.00

1100.00

1100.00

1100.00

5500.00

5500.00

5500.00

5500.00

5500.00

949.38

1044.28

1148.68

1263.48

1389.78

100.00

110.00

121.00

133.10

146.40

146319.46

160191.36

175450.26

192235.06

210698.26

അവലംബം . സംസ്ഥാന ആസൂത്രണ ശബാർ്്

2.3.3 സംസ്ഥാന വാർഷ്ി പദ്ധതി വിഹിതം
പഞ്ചവത്സ്ര പദ്ധതിയികല വാർഷ്ി പദ്ധതിയിൽ ഉൾകപടുത്തി താകഴ പറയന്ന ശമഖ്ല ളുകെ
വി സനത്തിനായി പദ്ധതി തു ലഭയമാക്കുന്നുണ്ട്
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9
10
11

161.57

321

7623.02

60

0

2199.1 10364.7

18.03

300
0
50
3210
2051

0
16
0
0
380

5219.21
980
5100
812.35
65

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

1266.6 6785.79
0
996
0
5150
0
4022.35
0
2496

11.8
1.73
8.96
7
4.34

0

0

30

0

0

320.46

2569

17639.6

139.2

0

71.4

13

448.5

0

0
0
6164.4

0
700
3999

170.5
402
38490.2

0
0
199.2

ആക

ാറ്റഗ്റി -4

ാറ്റഗ്റി -3

8

ാറ്റഗ്റി -2

7

ാറ്റഗ്റി -4

2
3
4
5
6

കൃഷ്ിയം
അനുബന്ധശമഖ്ല ളും
ഗ്രാമവി സനം
ജലശസചനം
ഊർജ്ജം
വയവസായം
ഗ്താഗ്തം
ോസ്ത്രം, സാശേതി
വിദയ, പരിസ്ഥിതി
കപാതു സാമ്പത്തി
ശസവനങ്ങൾ
സാമുഹി
ശസവനങ്ങൾ
കപാതു ശസവനങ്ങൾ
സഹ രണം
ആക

ാറ്റഗ്റി -3

1

ാറ്റഗ്റി -2

കൃഷ്ിയം അനുബന്ധശമഖ്ല ളും
ഗ്രാമവി സനം
സഹ രണം
ജലശസചനവും കവള്ളകപാക നിയന്ത്രണവും
ഊർജ്ജം
വയവസായം
ഗ്താഗ്തം
ോസ്ത്രം, സാശേതി വിദയ, പരിസ്ഥിതി
കപാതു സാമ്പത്തി ശസവനങ്ങൾ
സാമുഹി ശസവനങ്ങൾ
കപാതു ശസവനങ്ങൾ
സംസ്ഥാന വാർഷ്ി പദ്ധതി (2017-18)വിഹിതമായി വിവി് വി സന വകുപ്പു ൾക്
സംസ്ഥാന പദ്ധതി വിഹിതം, ശ ന്ദ്രവിഷ്കൃതം എന്നി ഇനങ്ങെിലാണ് തു ലഭയമാക്കുന്നത്. ാറ്റഗ്റി -1,
ാറ്റഗ്റി -2, ാറ്റഗ്റി -3, ാറ്റഗ്റി -4 എന്നിങ്ങകനയാണ്. ാറ്റഗ്റി 1 ൽ സംസ്ഥാനത്ത് എവികെയം
ഗുണം ലഭിക്കുന്ന ഫണ്ട് വിനിശയാഗ്മാണ്.
വിവി് ഫണ്ട് വിഭാഗ്ങ്ങൾ താകഴ പട്ടി യിൽ
നൽ ിയിരിക്കുന്നു.
പട്ടി 2.3.2
ശമഖ്ല തിരിച്ചുള്ള ഫണ്ട് വിനിശയാഗ്ം ( രൂപ ലക്ഷത്തിൽ)
സംസ്ഥാന പദ്ധതി
ശ ന്ദ്രാവിഷ്കൃതം
ക്രമ
നമ്പ
ശമഖ്ല
ർ

30

0.05

3763.2

24431.5

42.49

0

0

532.9

0.93

0
1419.3
1419.3

0
0

170.5
2521.3
57501

0.3
4.38
100

7228.9

അവലംബം . സംസ്ഥാന ആസൂത്രണ ശബാർ്്
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2.3.4 തശേേ സവയം ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുകെ പദ്ധതി ൾക്കുള്ള ്നസഹായം
തശേേ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുകെ 2017-18 കമാത്തം അെേൽ തു 1463.19 ശ ാെി രൂപയാണ്.
സർകാരിൽ നിന്നുള്ള സാ്ാരണ വിഹിതമായി ജില്ലയ്ക്ക് 286.50 ശ ാെി രൂപയാണ് തശേേ ഭരണ
സ്ഥാപനങ്ങൾക് ലഭിക്കുന്നത്. പട്ടി ജാതികാരുകെയം പട്ടി വർഗകാരുകെയം താൽപരയങ്ങൾ
സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് ഉശേേിചിട്ടുള്ള പ്രശതയ ഘെ പദ്ധതി, പട്ടി വർഗ ഉപ പദ്ധതി എന്നീ ഇനങ്ങെിൽ
ലഭിക്കുന്നത് യഥാക്രമം 122.63 ശ ാെി രൂപയം 2.46 ശ ാെി രൂപയമാണ്.
പട്ടി 2.3.3
തശേേ സവയം ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുകെ പദ്ധതിവിഹിതം - 2017-18
(രൂപ ലക്ഷത്തില്)
പതിന്നാലാം
പ്രശതയ
പട്ടി
ക്രമ
തശേേ ഭരണ
സാ്ാരണ
്ന ാരയ ആക
ഘെ
വർഗ ഉപ ആക
നമ്പർ
സ്ഥാപനം
വിഹിതം
മീഷ്ൻ
പദ്ധതി
പദ്ധതി
1
2
3
4
5
6
7
(5+6+7)
1
ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
13176
7229
20405
6231
135.6
26771
ശലാക് പഞ്ചായത്ത്
2
4643
0
4643
2131
45.64
6819
3
ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്
4639
0
4639
2131
45.56
6815
4
മുനിസിപാലിറ്റി
1666
1900
3567
593.6
19.71
4180
5
ശ ാർപശറഷ്ൻ
4526
4418
8944
1178
0.09
10121
6
ആക
28650
13547
42198
12263
246.6
54708
അവലംബം . ഇൻഫർശമഷ്ൻ ശ രെ മിഷ്ൻ

2.3.5 തനത് ഫണ്ട്
തനത് ഫണ്ടിനത്തിൽ തശേേ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ 2017-18 ൽ 35.07 ശ ാെി രൂപയാണ്
വി സന പ്രവർത്തനങ്ങൾകായി വ യിരുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് 14.47 ശ ാെി രൂപ,
ശലാക് പഞ്ചായത്ത് 16.75 ശ ാെി രൂപ, ഗ്രാമപഞ്ചായത്തു ൾ 55.30 ശ ാെി രൂപയം മുനിസിപാലിറ്റി
4.29 ശ ാെി രൂപയം ശ ാർപശറഷ്ൻ 4.24 ശ ാെി രൂപയം ഈയിനത്തിൽ വ യിരുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
പട്ടി 2.3.4
തശേേ സവയം ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുകെ തനത് ഫണ്ട് വിഹിതം - 2017-18 (രൂപ ലക്ഷത്തില്)
ക്രമ നമ്പർ
തശേേ സവയം ഭരണ സ്ഥാപനം
തു (ലക്ഷത്തിൽ)
1
ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്
1447.27
2
ശലാക് പഞ്ചായത്ത്
1675.75
3
ഗ്രാമപഞ്ചായത്തു ൾ
5530.39
4
മുനിസിപാലിറ്റി
429.66
5
ശ ാർപശറഷ്ൻ
424.31
ആക
9507.38
അവലംബം . ഇൻഫർശമഷ്ൻ ശ രെ മിഷ്ൻ

2.3.6 കമയിെനൻസ് ഫണ്ട്
വ മാറി ിട്ടിയ ശറാ്്/ ശറാ്ിതര അസ്ത്ി ളുകെ സംരക്ഷണത്തിനും പരിപാലനത്തിനും
ശവണ്ടി ലഭിക്കുന്ന തു യാണിത്. 2017-18 ൽ ജില്ലയികല തശേേ സവയം ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾക് 54.21
ശ ാെി രൂപയാണ് ശറാഡു ളുകെ സംരക്ഷണത്തിനായി ലഭിക്കുന്നത്. ശറാ്ിതര അസ്ത്ി ളുകെ
സംരക്ഷണത്തിനായി 105.34 ശ ാെി രൂപയം ലഭിക്കും വിേദവിവരങ്ങള്ക പട്ടി 3.5 ൽ ശചർക്കുന്നു
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പട്ടി 2.3.5
തശേേ സവയം ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുകെ കമയിെനൻസ് ഫണ്ട് വിഹിതം - 2017-18
(രൂപ ലക്ഷത്തില്)
ക്രമ നമ്പർ
തശേേ സവയം ഭരണ സ്ഥാപനം
ശറാ്്
ശറാ്ിതരം
ആക
1
ജില്ല പഞ്ചായത്ത്
851.29
1862.95
2714.24
2
ശലാക് പഞ്ചായത്ത്
585.64
0.00
585.64
3
ഗ്രാമപഞ്ചായത്തു ൾ
2855.96
6444.89
9300.85
4
മുനിസിപാലിറ്റി
386.83
777.84
1164.67
5
ശ ാർപശറഷ്ൻ
741.90
1448.78
2190.68
ആക
5421.62
10534.46
15956.08
അവലംബം . ഇൻഫർശമഷ്ൻ ശ രെ മിഷ്ൻ

2.3.7 ബാങ്ക ളും വായ്പ സംവി്ാനവും
വാണിജയ ബാങ്ക ൾ, ശദേസാൽകൃത ബാങ്ക ൾ, സഹ രണ ബാങ്ക ൾ, ഗ്രാമീണ ബാങ്ക ൾ
എന്നിവ ഉൾകപകെ വിപുലമായ ഒരു ബാേിംഗ്് ശംഖ്ല ജില്ലയിൽ നിലനിൽക്കുന്നു. 2017 മാർച്
അവസാനം ജില്ലകയാട്ടാക 383 ബാേ് ോഖ് ൊണുള്ളത്. വി സന പ്രവർത്തനങ്ങളും മുൻഗ്ണന
ശമഖ്ല ൾക്കും യശഥഷ്ടം വായ്പ ലഭയമാകുന്നത്തിന് ബാങ്ക ളുകെ നിശക്ഷപ സമാഹരണത്തിന് വലിയ
പോണുള്ളത്. 2017 മാർച് അവസാനം ജില്ലയികല കമാത്തം ബാേ് നിശക്ഷപം 24493.08 ശ ാെി
രൂപയാണ്.
പട്ടി 2.3.6
2013-14 മുതല് 2017-18 വകരയള്ള ജില്ലയികല ക്ര്ിറ്റ് പ്ലാൻ
(തു ശ ാെിയില്)

ക്രമ നം.
1
2
3

ശമഖ്ല
ാര്ത്ഷ്ി ം
എം .എസ്.എം.ഇ
മറ്റ് പ്ര്ാന
ശമഖ്ല ള്ക
ആക

2013-14
2068.76
1946.38

2014-15
2675.35
2304.09

2015-16
2597.85
2351.90

2016-17
4383.40
1931.68

3214.43

3250.66

3422.10

2317.32

7769.57

8230.10

8371.85

8632.43

20117-18
4695.32
2107.56
2691.05
9493.93

അവലംബം . ലീ്് ബാേ് , ക ാല്ലം

ജില്ലയികല പ്രവാസി ളുകെ നിശക്ഷപത്തികെ ഴിഞ്ഞ അഞ്ച് വര്ത്ഷ്ങ്ങെികല
മുതല് 2017-18 വകര പട്ടി 2.3.7 ല് ക ാടുത്തിരിക്കുന്നു.

ണക് (2013-14

പട്ടി 2.3.7
പ്രവാസി ളുകെ നിശക്ഷപം (2013-14 മുതല് 2017-18 വകര)
(തു ശ ാെിയില്)

വര്ത്ഷ്ം
2013-14
2014-15
2015-16
2016-17
2017-18

നിശക്ഷപ തു
7059.56
8230.34
9845.24
8764.13
10894.35

അവലംബം . ലീ്് ബാേ് , ക ാല്ലം

53

വിഭവലഭയത

ജില്ലാപദ്ധതി 2018 - ക ാല്ലം

പട്ടി 2.3.8
ബാേിംഗ്് ശമഖ്ല 2017-18
ക്രമ നമ്പർ
ഇനം
1
വാണിജയ ബാങ്ക ൾ
2
ജില്ലാ സഹ രണ ബാേ് ോഖ് ൾ
3
പ്രാഥമി
ാർഷ്ി വി സന ബാങ്ക ൾ
4
പ്രാഥമി സഹ രണ ബാങ്ക ൾ
5
അർബൻ സഹ രണ ബാങ്ക ൾ
6
ബാങ്ക െിൽ ലഭിച ആക നിശക്ഷപം
7
ആക വായ്പ

എണം / തു
383
63
6
108
4
2779708 ലക്ഷം രൂപ
1489272 ലക്ഷം രൂപ

അവലംബം . ജില്ലാ ക്ര്ിറ്റ് പ്ലാൻ , ക ാല്ലം 2017-18

2.3.8 എം.പി മാരുകെ പ്രാശദേി വി സന ഫണ്ട്
പ്രശദേി വി സനത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വി സന അസന്തുലിതാവസ്ഥ ഇല്ലാതാക്കുന്നതിനും
വി സനം അവേയമുള്ളതും, എന്നാൽ ശ്രദ്ധികകപൊകത ഉൾഗ്രാമങ്ങെിൽ നിലനിൽക്കുന്ന
പ്രശദേി മായ പിശന്നാകാവസ്ഥ പരിഹരിക്കുന്നതിനുശവണ്ടി ബഹു പാർലകമെംഗ്ങ്ങൾ നിർശേേിക്കുന്ന
പ്രവൃത്തി ൾ നിർേഹണം നെത്തുന്നതിനായാണ് എം.പിമാരുകെ പ്രാശദേി
വി സന ഫണ്ട്
ഉപശയാഗ്ിക്കുന്നത്. ഒരു പാർലകമെംഗ്ത്തിന് പ്രതി വർഷ്ം 5 ശ ാെി രൂപയകെ പ്രവൃത്തി ൾ
നിർശേേിക്കുവാൻ ഴിയം. ക ാല്ലം ശലാ സഭ മണ്ഡലം പൂർണമായം, മാശവലികര, ആലപ്പുഴ
ശലാ സഭ മണ്ഡലങ്ങൾ ഭാഗ്ി മായം ക ാല്ലം റവനു ജില്ലയിൽ ഉൾകപടുന്നും. ഈ മണ്ഡലത്തിൽ
നിന്നുള്ള ബഹു ശലാ സഭാംഗ്ങ്ങൾ കൂൊകത സംസ്ഥാനത്ത് നിന്നുള്ള രാജയസഭാംഗ്ങ്ങൾക്കും
പാർലകമെികല ശനാമിശനറ്റ്് അംഗ്ങ്ങൾക്കും ജില്ലയിൽ വി സന പ്രവൃത്തി നിർശേേികാവുന്നതാണ്.
ഒരു വർഷ്ം ലഭയമാക്കുന്ന് തു പട്ടി 2.3.7 ക ാടുത്തിരിക്കുന്നു.
പട്ടി 2.3.9
എം.പി മാരുകെ പ്രാശദേി വി സന ഫണ്ട്
ക്രമ നമ്പർ
മണ്ഡലം
തു (ലക്ഷത്തിൽ)
1
ക ാല്ലം ശനാ്ൽ
500.00
2
ക ാല്ലം നിർേഹണ ജില്ല
500.00
ആക
1000.00
അവലംബം . സംസ്ഥാന ആസൂത്രണ ശബാർ്്

എം പി മാരുകെ പ്രാശദേി വി സന ഫണ്ടില് ഓശരാ എം പി യം
ജില്ലയ്ക്ക് ലഭിച തു യം കചലവും താകഴ പട്ടി യില് ക ാടുത്തിരിക്കുന്നു.
പട്ടി 2.3.10
എം.പി മാരുകെ പ്രാശദേി വി സന ഫണ്ട്
വര്ത്ഷ്ം

അനുവദിച
അനുവദിച
കചലവഴിച
തു
പ്രവൃത്തി ള്ക
തു
1. ശ്രീ. എന് ക ശപ്രമചന്ദ്രന് എം പി (ശലാ സഭ)

2014-15
2015-16
2016-17
2017-18
54

451.37
539.34
504.16
561.21

77
125
89
77

425.89
461.96
247.09
45.11

ഴിഞ്ഞ

ാലങ്ങെില്

(തു ലക്ഷത്തില്)

പൂര്ത്ത്തിയാകിയ
പ്രവൃത്തി ള്ക

നിലവിലുള്ള
പ്രവൃത്തി ള്ക

77
108
58
0

0
17
31
77
വിഭവലഭയത
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2. ശ്രീ. ക ാെിക്കുന്നില് സശരഷ്് എം പി (ശലാ സഭ)
2014-15
455.67
77
420.53
2015-16
590.14
83
487.93
2016-17
507.57
97
187.82
2017-18
317.78
59
14.96
3. ശ്രീ.ക .ശസാമപ്രസാദ് എം.പി (രാജയ സഭ)
2016-17
546.63
62
160.93
2017-18
75.65
9
0
4. ശ്രീ.ക .എന്.ബാലശഗ്ാപാല് (രാജയസഭ)
2010-11
237.39
16
232.37
2011-12
469.96
57
446.89
2012-13
558.05
90
529.40
2013-14
416.12
82
399.85
2014-15
524.28
75
450.00
2015-16
751.26
132
622.52

74
72
40
8

3
11
57
51

26

36
9

16
57
88
82
71
112

0
0
2
0
4
20

അവലംബം . ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ്് ഓഫീസ്, ക ാല്ലം

2.3.9 എം.എൽ.എ മാരുകെ ഫണ്ട്
ബഹു. നിയമസഭാംഗ്ങ്ങൾക് തങ്ങളുകെ മണ്ഡലത്തിൽ നിർേഹണം നെത്തുന്നതിനായി
എം.എൽ.എ മാരുകെ പ്രശതയ വി സന ഫണ്ടിൽ ഉൾകപടുത്തി പ്രതി വർഷ്ം ഒരു ശ ാെി രൂപയകെ
പ്രവൃത്തി ൾ നിർശേേികാവുന്നതാണ്. ജില്ലയികല 11 നിയമസഭാമണ്ഡലങ്ങൾ ക്കുമായി പ്രതി വർഷ്ം 11
ശ ാെി രൂപ ഈയിനത്തിൽ ലഭിക്കുന്നു. കൂൊകത ഒശരാ എം.എൽ.എ യ്കം 500 ലക്ഷം രൂപയകെ അസറ്റ്
മാശനജ്കമെ് ഫണ്ടായം ലഭിക്കുന്നു. പട്ടി 2.3.8
പട്ടി 2.3.11
എം.എൽ.എ മാരുകെ പ്രശതയ വി സന ഫണ്ട്
തു (ലക്ഷത്തിൽ)
ക്രമ നമ്പർ
മണ്ഡലം
പ്രശതയ വി സന ഫണ്ട് അസറ്റ് മാശനജ്കമെ് ഫണ്ട്
1
രുനാഗ്പള്ളി
100
500
2
ചവറ
100
500
3
ക ാട്ടാരകര
100
500
4
പത്താനപുരം
100
500
5
പുനലൂർ
100
500
6
ചെയമംഗ്ലം
100
500
7
കുണ്ടറ
100
500
8
ക ാല്ലം
100
500
9
ഇരവിപുരം
100
500
10
ചാത്തന്നൂർ
100
500
11
കുന്നത്തൂർ
100
500
അവലംബം . സംസ്ഥാന ബജറ്റ് 2017-18

2.4 സ്ഥാപന വിഭവങ്ങള്

ഏകതാരു തലത്തിലുള്ള സമ്പദ് വയവസ്ഥയകെയം ഊടും പാവുമാണ് വയതയാസ്ഥ
ശമഖ്ല െിലായി അവികെ നിലനിൽക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾ. ഈ സ്ഥാപനങ്ങളുകെ തവരിത ഗ്തിയിലുള്ള
പ്രവർത്തനമാണ് ജില്ലായകെതായാലും സംസ്ഥാനത്തികെതായാലും സാമ്പത്തി
വെർചശയയം
55

വിഭവലഭയത
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പുശരാഗ്തിശയയം നിശ്ചയിക്കുന്നത്. ക ാല്ലം ജില്ലയിൽ മറ്റ് ജില്ല കെ അശപക്ഷിച് വെകര
വയതയാസ്ഥങ്ങൊയ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഉള്ളതായി ാണാം.
ശ ന്ദ്ര സംസ്ഥാന സർകാർ ഉെമസ്ഥയിലുള്ള വയവസായ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഉൽപാദന
ശമഖ്ലയിലുള്ള വിവ് തരം സ്ഥാപനങ്ങൾ, ബാേിംഗ്് സ്ഥാപനങ്ങൾ, വിദയാഭയാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ ,
ആശരാഗ്യ ശമഖ്ലയികല വിവിഘ തലങ്ങെിലുള്ള ആശുപത്രി ൾ ജനങ്ങൾക് ഭരണ പരമായ
ശസവനങ്ങൾ നൽകുന്നതിനുള്ള സർകാർ വകുപ്പു ളും ആഫിസ ളും.
2.4.1 വയവസായം
പ്ര്ാന വയവസായ സ്ഥാപനങ്ങള്ക
ശ ന്ദ്രസര്ത്കാര്ത് സ്ഥാപനങ്ങള്ക
(1) ഇന്്യന് കറയര്ത് എര്ത്ത്തസ
് ്, ചവറ
(2) പാര്ത്വതി മില്പ്ലസ്, ക ാല്ലം
സംസ്ഥാന സര്ത്കാര്ത് സ്ഥാപനങ്ങള്ക
(1) ശ രെ സിറാമിക്സ് ലിമിറ്റ്്, കുണ്ടറ
(2) ശ രെ ഇലേികല് &അവല്് എഞ്ചിനിയറിംങ്ങ് മ്പനി, കുണ്ടറ
(3) ശ രെ മിനറല്സ് &കമറ്റല്സ് ലിമിറ്റ്്, ചവറ
(4) യവണറ്റ്് ഇലേികല് ഇന്്സ്ട്രീസ്, ക ാല്ലം
(5) ശ രെ ആശഗ്രാഫ്രൂട്ട്സ് ശപ്രാ്ക്ട്സ്, പുനലൂര്ത്
(6) വ കറ്റാസാന്, മത്സ്യ കഫ്്, നീണ്ട ര
(7) ശ രെ ഫീഡ്സ് ഇെകുെങ്ങര, രുനാഗ്പള്ളി
(8) ശ രകഫ്് ഓയില് ംകപ്ലക്സ്, രുനാഗ്പള്ളി
സഹ രണ - സവ ാരയ സ്ഥാപനങ്ങള്ക
(1) അലൂമിനിയം ഇന്്സ്ട്രീസ്, കുണ്ടറ
(2) ശ ാ-ഓപശററ്റീവ് സ്പിന്നിംങ്ങ് മില്, ചാത്തന്നൂര്ത്
(3) പുനലൂര്ത് ശപപര്ത്മില്, പുനലൂര്ത്
പട്ടി 2.4.1
ക ാല്ലം ജില്ലയകെ വയവസായി രംഗ്ം - ഒറ്റ ശനാട്ടത്തിൽ(2015-16)
ക്രമ നം.
ഇനം
എണം/വിവരണം
1
രജിസ്റ്റർ കചയ്തിട്ടുെെ വയവസായ യൂണിറ്റു ൾ
7909
2
ആക ഇൻകവസ്റ്റ്കമെ് ( രൂപ ലക്ഷത്തിൽ)
95766.56
3
ആക കതാഴിലാെി ൾ
51384
4
ലാർജ്, മീ്ിയം ഇൻ്സ്ട്രിയികല കതാഴിലാെി ൾ
1900
5
ഇൻ്സ്ട്രിയൽ ഏരിയ ്ിഎ /്ിപി
2
6
മിനി ഇൻ്സ്ട്രിയൽ ഏരിയ
23
ഉറവിെം: ജില്ലാ വയവസായ ശ ന്ദ്രം, ക ാല്ലം

പട്ടി 2.4.2
സ്ഥാപന രംഗ്ം - ക ാല്ലം ജില്ല
ഇനം
താലൂക്കു ൾ
റവനൂ ്ിവിഷ്നു ൾ
വിശല്ലജു ൾ
ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തു ൾ
ശലാക് പഞ്ചായത്തു ൾ
മുനിസിപാലിറ്റി ൾ
56

എണം
6
1
104
68
11
4
വിഭവലഭയത
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ശ ാർപശറഷ്ൻ
നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങൾ
ശലാ സഭാ മണ്ഡലങ്ങൾ
ആശരാഗ്യംസർകാർ കമ്ികൽ ശ ാശെജു ൾ
സവ ാരയ കമ്ികൽ ശ ാശെജ്
ആയർശവദ കമ്ികൽ ശ ാശെജ്
ജില്ലാ ആശുപത്രി
താലൂക് ആശുപത്രി
മൂണിറ്റി കഹൽത്ത് കസെർ
വപ്രമറി കഹൽത്ത് കസെർ
െൂബർ കുശലാസിസ് കസെർ
ഇ.എസ്.ഐ.ആശുപത്രി ൾ

1
11
3
1
2
2
1
8
17
58
2
3

ഉറവിെം: ജില്ലാ കമ്ികല് ഓഫീസ് , ക ാല്ലം

പട്ടി 2.4.3
ക ാല്ലം ജില്ലയകെ വിദയാഭയാസ രംഗ്ം
499
സർകാർ
വപ്രമറി സ്കൂളു ൾ
എയ്പ്്്്
അൺ എയ്പ്്്്
232
സർകാർ
വഹസ്കൂളു ൾ
എയ്പ്്്്
അൺ എയ്പ്്്്
52
കവാശകഷ്ണൽ ഹയർകസകെറി
സർകാർ
സ്കൂൾ
എയ്പ്്്്
63
സർകാർ
ഐ.െി.ഐ
സവ ാരയം
എസ് സി ്ി ്ി
കനഴ്സിംഗ്് ശ ാശെജു ൾ
10
14
ആർട്ട്സ് ആെ് സയൻസ്
സർകാർ
ശ ാശെജു ൾ
എയ്പ്്്്
225
സർകാർ
അപർ വപ്രമറി സ്കൂളു ൾ
എയ്പ്്്്
അൺ എയ്പ്്്്
142
ഹയർകസകെറി സ്കൂളു ൾ
സർകാർ
57

275
180
44
88
127
17
20
32
8
52
3
2
12
66
133
26
67
വിഭവലഭയത
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എയ്പ്്്്
അൺ എയ്പ്്്്
എഞ്ചിനീയറിംഗ്് ശ ാശെജു ൾ
കമ്ികൽ ശ ാശെജു ൾ

55
20
17

5 (2 എണംആയർശവദ ശമഖ്ല)

എയ്പ്്്് കട്രയിനിംഗ്്
ശ ാശെജു ള്ക

2
4

ശപാെി കെക്നിക്കു ൾ

സർകാർ
എയ്പ്്്്

മാശനജ്കമെ് പഠന ശ ന്ദ്രങ്ങള്ക

3
1
8

ഉറവിെം : ്ി ്ി വിദയാഭാസം, ക ാല്ലം

പട്ടി 2.4.4
മൃഗ്സംരക്ഷണം – സ്ഥാപനരംഗ്ം
ഇനം
ജില്ലാ മൃഗ് സംരക്ഷണഓഫീസ്
ജില്ലാ കവറ്റിനറി ശ ന്ദ്രം
ഐ സി ്ി പികപ്രാജക്റ്് ഓഫീസ്
ആര്ത് പികചക് ശപാസ്റ്റ്
ആര്ത് പിവിജിലന്സ് യണിറ്റ്
റീജിയണല്അനിമല് കഹല്ത്ത് കസെര്ത്
വലവ് ശസ്റ്റാക് മാശനജ്കമെ് കട്രയിനിംഗ്് കസകെര്ത്
വഹ കെ ് ്യറിഫാം
്ിസ്ട്രിക്െര്ത്കി ഫാം
കവറ്റിനറി ശപാെി േിനിക്കു ൾ
ജില്ലാേിനികല് ലാബ്
മൃഗ്ാശുപത്രി ൾ
കവറ്റിനറി ്ിസകപൻസറി ൾ
കമാവബല്കവറ്റിനറി ശഹാസ്പിറ്റല്
ഐ സി ്ി പിസബ് കസകെര്ത്
ന്നു ാലി ചന്ത ൾ
ാഫ് ഫീഡ്സബ്സി്ി സ്കീം ഓഫീസ്

എണം
1
1
1
1
1
4
1
1
1
4
1
22
55
1
146
5
1

ഉറവിെം : ജില്ലാ മൃഗ്സംരക്ഷണ വകുപ് , ക ാല്ലം

പരിമിതി ള്ക
ഏറ്റവും പുതിയ സ്ഥിതി വിവര ണക്കു ള്ക ഈ വിേ ലനത്തിനുശവണ്ടി ഉപശയാഗ്ിക്കുവാന്
ശ്രമിച്ചുകവേിലും പ്രതീക്ഷിച രീതിയില് അവ ലഭയമായില്ല. ആയതിനാല് പ്ര്ാനമായം 2011 കല
കസന്സസ് വിവരങ്ങകെ അെിസ്ഥാനകപടുത്തിയള്ള വിേ ലനം നെത്തുവാകന സാ്ിചിട്ടുള്ളൂ. വിവര
ശേഖ്രണത്തിനും അത്
ാലാ ാലങ്ങെില് പുതുകി സൂക്ഷിക്കുന്നതിനും എല്ലാ സ്ഥാപനങ്ങളും
ആത്മാര്ത്ഥമായ ശ്രമം അെിയന്തിരമായം നെശത്തണ്ടതുണ്ട്. ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് തലത്തില് സമസ്ത്
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ശമഖ്ല െികലയം സ്ഥിതി വിവര ണക്കു ള്ക കൃതയമായി ശേഖ്രിച്ചു വി സന പ്രവര്ത്ത്തനങ്ങള്ക
ആസൂത്രണം കചയ്യുന്നതിന് ശവണ്ടി ലഭയമാകാനുള്ള സാഹചരയം ഉണ്ടായാല് ഇന്നനുഭവകപടുന്ന ശ്റ്റ
ഗ്ാപ് ഒഴിവാക്കുന്നതിന് േരിയായ സ്ഥിതി വിവര
ണക്കു ള്ക ഉപശയാഗ്ിച് േരിയായ
നിഗ്മനത്തികലത്തുന്നതിനും അതനുസരിച് പദ്ധതി ള്ക ആസൂത്രണം കചയ്യുന്നതിനും ഴിയം.
ഉപസംഹാരം
ജില്ലാ, ശലാക് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് തലത്തില് ലഭയമായിട്ടുള്ള മനുഷ്യവിഭവത്തികെ
പ്രശതയ ത കെ സംബന്ധിച വിേ ലനം പ്ര്ാനമായം 2011 കല കസന്സസികന
അെിസ്ഥാനമാകിയാണ് നെത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഓശരാ പ്രശദേത്തികെയം വി സനത്തിന് അവിെവികെ
ലഭയമായിട്ടുള്ള മനുഷ്യ വിഭവങ്ങകെ എങ്ങകന ഉപശയാഗ്ികണകമന്ന് അതത് പ്രശദേത്ത് ലഭയമായിട്ടുള്ള
മറ്റ് വിഭവങ്ങള്ക കൂെി ണകികലടുത്ത് വി സന പദ്ധതി ആസൂത്ര ര്ത്ക് തീരുമാനികാവുന്നതാണ്.
പ്രാശദേി വി സനത്തിനുശവണ്ടി പദ്ധതി ള്ക ആസൂത്രണം കചയ്യുന്നതിശനാകൊപം തകന്ന ജില്ലയില്
വയാപ മായി ഉല്പാദിപികകപടുന്ന ാര്ത്ഷ്ി വിെ ൊയ റബ്ബര്ത്, നാെീശ രം തുെങ്ങിയ ഉല്പന്നങ്ങകെ
അെിസ്ഥാനമാകിയിട്ടുള്ള കചറതും വലുതുമായ വയവസായങ്ങള്ക ആരംഭിശകണ്ടതും പരമ്പരാഗ്ത
ശമഖ്ല ൊയ യര്ത്, ശുവണ്ടി, മത്സ്യബന്ധനം എന്നീ രംഗ്ങ്ങകെ കൂടുതല് സജീവമാശകണ്ടതുമാണ്.
ഇത് ജില്ലയകെ സാമൂഹി സാമ്പത്തി രംഗ്ങ്ങെില് വലിയ വി സനത്തിന് വഴി കതെിക്കും.
അതുശപാകലതകന്ന വിവരസാശേതി വിദയ (ഇന്ഫര്ത്ശമഷ്ന് കെശക്നാെജി) രംഗ്കത്ത അനന്ത കതാഴില്
സാദ്ധയത ള്ക സവായത്തമാകാന് പറ്റിയ തരത്തില് നമ്മുകെ മനുഷ്യവിഭവകത്ത വാര്ത്കത്തടുക്കുവാന്
ശ്രമം നെശത്തണ്ടതും ാലഘട്ടത്തികെ ആവേയമാണ്.
ഇന്ഫര്ത്ശമഷ്ന് കെശക്നാെജി ഉല്പാദന രംഗ്ത്തും വിപണന രംഗ്ത്തും അനന്ത സാദ്ധയത ള്ക
പ്രദാനം കചയ്യുന്നു. ഈ സാദ്ധയത ള്ക പ്രശയാജനകപടുത്തി ഈ രംഗ്ത്ത് വയവസായ സാ്യത
വിപുലകപടുത്താന് ഴിഞ്ഞാല് കതാഴില് ശസനയകെ ഫലപ്രദമായ വിനിശയാഗ്ം പ്രാവര്ത്ത്തി മാകാം.
അഭയസ്ത് വിദയരായ കതാഴില് രഹിതരുകെ ശസവനം ഈ രംഗ്ത്ത് പ്രശയാജനകപടുത്താന് ഴിയം.
മ്പൂട്ടര്ത്, ഇലശോണി ് ഉപ രണ നിര്ത്മാണം, ശസാഫ്റ്റ് കവയര്ത് ്ിവസന് കചയ്യല് ഇവയില് വന്
സാദ്ധയത ള്ക നിലനില്ക്കുന്ന പരിസര മലിനീ രണം ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വയവസായ സാദ്ധയത എന്ന ഒരു
പ്രശതയ ത കൂെി ഇതിനുണ്ട്.
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3.1 ആമുഖം

വികസനത്തിന്റെ സ്ഥലമാനങ്ങള്

അദ്ധ്യായം 3

സ്ഥലപരാസൂത്രണ സമീപനത്ത്താകെയുള്ള ജില്ലാ പദ്ധതി തയ്യാറാക്കുന്നതിന് ഭൂപ്രകൃതി, ജന
സംഖ്യാ വിതരണം, കതാഴില്ഘെന, ഭൂവിനിത് ാഗം, അധിവാസത് ന്ദ്രങ്ങളുകെ ക്രമം, വല ളുകെ ക്രമം,
പ്രവര്ത്ത്തനസവഭാവം, നഗരവല്കരണം തുെങ്ങി അധിവാസത് ന്ദ്രങ്ങളുകെ സ്ഥലപരമാ സവി
ത്േഷത ളും ജില്ല ില് നിലവിലുള്ള വിവിധ വി സന ത്മഖ്ല ളുകെ സ്ഥലപരമാനവം സംത് ാജിപ്പിത്ക
ണ്ടതുണ്ട്. ഈ അധയാ ത്തില് അധിവാസത് ന്ദ്രങ്ങളുകെ സ്ഥലപര ഘെ ങ്ങളുകെ നിലവികല സ്ഥിതിയും
വരം ാലങ്ങളില് ഉണ്ടാ ാനിെയുള്ള മാറ്റങ്ങകളയും സംബന്ധിച്ചാണ് പ്രതിപാദിക്കുന്നത്. അധിവാസ
ത് ന്ദ്രങ്ങളുകെ പഠനത്തികെ അെിസ്ഥാനത്തില് ഉരത്തിരിഞ്ഞുവരന്ന സ്ഥലപര രൂപമാതൃ യും ഈ
അധയാ ത്തില് ഉള്കപ്പടുത്തി ിരിക്കുന്നു.
പ്രാത്ദേി ക്രമീ രണം
ത് രളത്തികെ കതക്കുപെിഞ്ഞാറന് തീരത്ത് 90 28II നം 80 45II നം ഇെയ്ക്ക് അക്ാംേത്തിലും, 760
28II നം 770 17II നം ഇെയ്ക്ക് ത്രഖ്ാംേത്തിലുമാണ് ക ാല്ലം സ്ഥിതി കെയ്യുന്നത്. വെക് ആലപ്പുഴപത്തനംതിട്ട ജില്ല ളും, ിഴക് പശ്ചിമഘട്ട നിര ത്ളാെ് ത്െര്ത്ന്ന് തമിഴ് നാടും, കതക് തിരവനന്തപുരം
ജില്ലയും, പെിഞ്ഞാറ് ലക്ദവീപ് െലുമാണ് ക ാല്ലം ജില്ലയുകെ അതിര ള്.
ഗതാഗത ബന്ധം
ജില്ലയ്ക്കുളളില് ഏ ത്ദേം 135 ി. മീ ദദര്ത്ഘയം വരന്ന മൂന്ന് ത്ദേീ പാത ളും (എന്. എച്ച് 66,
എന്. എച്ച് 744, എന്. എച്ച് 183), കറ ില്ത്വ ജംഗ്ഷത്നാടു കൂെി കറ ില് ശംഖ്ലയും ഉളളതിനാല്
ക ാല്ലം ജില്ലയ്ക്ക് കപാതുകവ കമച്ചകപ്പട്ട ഗതാഗത ബന്ധങ്ങളാണുളളത്. െി. എസ്. നാല്, ാ ലു ള്,
ല്ലെ ാറ്, ഇത്തികര ാറ്, അച്ചന്ത് ാവിലാറ് എന്നിവ ഉപത് ാഗകപ്പടുത്തിയുളള ജലഗതാഗതമാ
ിരന്നു മുന് ാലങ്ങളില് ജില്ല ികല മുഖ്യഗതാഗത സമ്പ്രദാ ം. ത് ാട്ടപ്പുറം മുതല് ക ാല്ലം വകരയുളള
കവസ്റ്റ് ത് ാസ്റ്റ് നാല് ഭാഗം മൂന്നാം നമ്പര്ത് ത്ദേീ ജലപാത ാ ി പ്രഖ്യാപിച്ചത്താകെ ഈ ജലപാത
അതികെ ഗത ാല പ്രതാപം വീകണ്ടടുക്കുകമന്ന് പ്രതീക്ികാം. ജില്ലയുകെ ഗതാഗത ബന്ധങ്ങള് െിത്രം 3.2
ല് ാണിച്ചിരിക്കുന്നു. ത്വയാമഗതാഗതത്തികെ ാരയത്തില് ഏറ്റവം സമീപത്തുള്ള വിമാനത്താവളം
തിരവനന്തപുരത്ത് സ്ഥിതി കെയ്യുന്നു (66 ി. മീ).
സംസ്ഥാന തലസ്ഥാനമാ തിരവനന്തപുരവമായും വാണിജയ തലസ്ഥാനമാ
കുളവമായും കറ ില് വഴിയും ത്റാഡ് വഴിയും ക ാല്ലം ബന്ധകപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.

എറണാ

ജില്ല ികല ഗതാഗത ശംഖ്ല പരസ്പരം സമാന്തരമാ ി ത്പാകുന്നവ ാണ്. നിര്ത്ദിഷ്ട തീരത്ദേ
ദൈകവ, മലത് ാര ദൈകവ എന്നിവ ജില്ലയുകെ ഗതാഗത - വാണിജയ- വയവസാ ബന്ധങ്ങള്
കമച്ചകപ്പടുത്താന് സൈാ രമാകും എന്ന് രതാവന്നതാണ്. നിലവികല സംസ്ഥാന ദൈകവ ളുകെ
വി സനവം മറ്റു പ്രധാന ത്റാഡു ളുകെ വി സനവം ാഥാര്ത്്യമാ ാല് ജില്ലയ്ക്ക് ഒര വയവസാ വാണിജയ സൗഹൃദ മുഖ്ം ദ വരികാവന്നതാണ്.
ഭൂപ്രകൃതി
ഭൂപ്രകൃതി അനസരിച്ച് ജില്ലക തീരപ്രത്ദേം, ഇെനാെ്, ഇെനാട്ടികല ഉ ര്ത്ന്ന പ്രത്ദേം,
കുന്നിന്പ്രത്ദേം, പര്ത്വതപ്രത്ദേം എന്നിങ്ങകന അഞ്ചാ ി തരംതിരികാം (െിത്രം 3.3). ക ാട്ടാരകര
താലൂക് പൂര്ത്ണമായും ഇെനാെ് പ്രത്ദേമാണ്. എന്നാല് കുന്നത്തൂര്ത്, പത്തനാപുരം, പുനലൂര്ത് താലൂക്കു ള്
കുന്നിന്പ്രത്ദേവം പര്ത്വത പ്രത്ദേവം ഉളളതാണ്. അഞ്ചല് ത്ലാക് പ്രധാനമായും പര്ത്വതപ്രത്ദേങ്ങളും
കുന്നിന് പ്രത്ദേങ്ങളും ഉള്കപ്പടുന്നതാണ്. ജില്ല ില് ഏറ്റവം കൂടുതല് വനപ്രത്ദേം ഉളളതും അഞ്ചല്
ത്ലാകിലാണ്.
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െിത്രം 3.1
ക ാല്ലം ജില്ലയുകെ സ്ഥാനം

Bharanikkavu

Kollam District

Kundara

Kannanallur
Kottiyam

അവലംബം . ജില്ലാ നഗര ഗ്രാമ ആസൂത്രണ വകുപ്പ്

െിത്രം 3.2 - ജില്ല ികല ഗതാഗത ശംഖ്ല

Adoor

അവലംബം . ജില്ലാ നഗര ഗ്രാമ ആസൂത്രണ വകുപ്പ്

രനാഗപ്പളളി, ക ാല്ലം, താലൂക്കു ള് ഇെനാെിലും തീരപ്രത്ദേത്തുമാ ി സ്ഥിതി കെയ്യുന്നു. ജില്ലയുകെ
കമാത്തം ഭൂവിസ്തീര്ത്ണത്തികെ ഏതാണ്ട് 10% തീരപ്രത്ദേവം, 38% ഇെനാെികല താഴ്ന്ന പ്രത്ദേവം 27%
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ഇെനാട്ടികല ഉ ര്ത്ന്ന പ്രത്ദേവമാണ്. കുന്നിന് പ്രത്ദേങ്ങള് ഏ ത്ദേം 18 േതമാനവം, പര്ത്വത
പ്രത്ദേങ്ങള് ഏതാണ്ട് 7 േതമാനവമാണ്.
െിത്രം 3.3
ജില്ലയുകെ ഭൂപ്രകൃതി
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െിത്രം 3.4
ജില്ല ികല ഭൂമിയുകെ െരിവ്
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തീരപ്രത്ദേത്തും ഇെനാട്ടിലും കപാതുകവ െരിവ് കുറഞ്ഞ നിരപ്പാ പ്രത്ദേമാകണന്നും ഇെനാട്ടികല
ഉ ര്ത്ന്നപ്രത്ദേം, കുന്നിന്പ്രത്ദേം, പര്ത്വതപ്രത്ദേം എന്നിവിെങ്ങളില് െരിവ് കൂടുതലാകണന്നും
ാണാവന്നതാണ്. ഭൂതലത്തികെ െരിവ് 15 േതമാനം വകരയുള്ള ഭാഗം താമസാവേയത്തിനം 30
േതമാനം വകരയുള്ള പ്രത്ദേങ്ങള് ാര്ത്ഷി ാവേയത്തിനം, 50 േതമാനം വകരയുള്ള പ്രത്ദേം
ത്ൈാര്ത്ട്ടി ള്ച്ചറല് പ്രവര്ത്ത്തനത്തിനം അനത് ാജയമാണ്. െരിവ് 50 േതമാനത്തിലും കൂെതലാകണങ്കില്
െി പ്രത്ദേത്ത് വനവല്കരണ പ്രവര്ത്ത്തനങ്ങളാണ് അഭി ാമയം.

3.2 ജനസംഖ്യ
3.2.1 ജനസംഖ്യ വലിപ്പം
2011 ാത്നഷുമാരി പ്ര ാരം ജില്ല ികല ആക ജനസംഖ്യ 2635375 ആണ്. സംസ്ഥാനകത്ത
ആക ജനസംഖ്യയുകെ 7.09% ആണിത്. ജനസംഖ്യയുകെ വലിപ്പം സംസ്ഥാനകത്ത ഇതര ജില്ല ളുമാ ി
താരതമയം കെയ്യുത്മ്പാള് ജില്ലയ്ക്ക് ഏഴാം സ്ഥാനമാണുള്ളത്. ആക ജനങ്ങളില് 14481217 (54.95%)
ഗ്രാമങ്ങളിലും 1187158 (45.05%) നഗരത്തിലുമാണ് വസിക്കുന്നത്.
ഴിഞ്ഞ 4 ദേ ങ്ങളില് ജില്ല ികല ജനസംഖ്യയുകെ വലിപ്പത്തിലുണ്ടാ വയതി ാനം (െിത്രം 3.5)
ല് നല് ി ിരിക്കുന്നു. 1991-2001 ാലത്ത് 1,77,656 കെ വര്ത്ദ്ധനവ് ഉണ്ടാ ിരന്നത് 2001-2011
ആ ത്പ്പാത്ഴക്കും 50,311 ആ ി കുറഞ്ഞതാ ി ാണുന്നു. ഇതില് നിന്നും സമീപഭാവി ില് തകന്ന
ജില്ലയുകെ ജനസംഖ്യ ില് ഏറ്റക്കുറച്ചില് ഇല്ലാകത തുെരന്ന സാൈെരയം ഉണ്ടാകും എന്ന് പ്രതീക്ികാ
വന്നതാണ്. വളര്ത്ച്ചാ നിരകിലുള്ള ത്ോഷണമാണ് ഇത് സൂെിപ്പിക്കുന്നത്.
െിത്രം 3.5
ജനസംഖ്യ - ാലാനസൃതമാ വയതി ാനം
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3.2.2

വളര്ത്ച്ചാനിരക്
സംസ്ഥാനകത്ത വിവിധ ജില്ല ളികല ജനസംഖ്യാവളര്ത്ച്ചാനിരക് പരിത്ോധിച്ചാല് (െിത്രം 3.6)
മലപ്പുറം ഒഴിക മകറ്റല്ലാ ജില്ല ളിലും ജനസംഖ്യാവളര്ത്ച്ചാനിരകില് ത്ോഷണം സംഭവിച്ചതാ ി ാണുന്നു.
2011-കല കസന്സസ് പ്ര ാരം ഴിഞ്ഞ ദേ ത്തില് ജില്ല ികല ജനസംഖ്യയുകെ വളര്ത്ച്ചാ നിരക് 1.9%
ആണ്. ഇത് സംസ്ഥാന േരാേരി ാ
4.9 േതമാനത്തികനകാള് കുറവാണ്. ജില്ല ികല
ജനസംഖ്യയുകെ വളര്ത്ച്ചാ നിരകികല
ാലാനസൃതമാ
വയതി ാനം സംസ്ഥാനത്തിത്െതുമാ ി
താരതമയം കെയ്തത് െിത്രം 3.7-ല് നല് ി ിരിക്കുന്നു. സംസ്ഥാനതലത്തില് ജനസംഖ്യാവളര്ത്ച്ചാനിരകില്
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വന്ന കുറവിത്നകാള് വലി ത്താതിലുള്ള കുറവാണ് ജില്ല ികല ജനസംഖ്യ വളര്ത്ച്ചാനിരകില് വന്നിരിക്കു
ന്നകതന്ന് ാണാവന്നതാണ്.
െിത്രം 3.6
ജനസംഖ്യ വളര്ത്ച്ചാനിരകികെ ജില്ലാതലത്തിലുള്ള വിനയാസം-2001-ലും 2011-ലും

.
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െിത്രം 3.7
ക ാല്ലം ജില്ല ികല ജനസംഖ്യയുകെ വളര്ത്ച്ചാനിരകിലുള്ള ാലാനസൃതമാ വയതി ാനം
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െിത്രം 3.8
ജനസംഖ്യാ വളര്ത്ച്ചാ നിരക് - സമീപ ജില്ല ളുമാ ി താരതമയം
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എന്നിരന്നാലും സമീപ ജില്ല ളുമാ ി താരതമയം കെയ്യുത്മ്പാള് മറ്റുള്ള സമീപജില്ല കള അത്പ
ക്ിച്ച് കൂടുതല് വളര്ത്ച്ചാനിരക്കുള്ള തിരവനന്തപുരം ജില്ലയുകെ വളര്ത്ച്ചാനിരകില് നിന്ന് വലി അന്തര
മില്ലാത്ത നിരക് ക ാല്ലം ജില്ലയ്ക്കുകണ്ടന്നത് ജില്ലയുകെ വളര്ത്ച്ചാസാധയതക സൂെിപ്പിക്കുന്നു. ജില്ലത് ാെ്
ത്െര്ത്ന്നു ിെക്കുന്ന പത്തനംതിട്ട, ആലപ്പുഴ എന്നീ ജില്ല ളില് വളകര കുറഞ്ഞ വളര്ത്ച്ചാനിരക് ത്രഖ്കപ്പടു
ത്തി ത്പ്പാഴാണ് ക ാല്ലം ജില്ല ില് ഇത്രക ങ്കിലും വളര്ത്ച്ചാനിരക് ഉള്ളകതന്നതുക ാണ്ട് തകന്ന സംസ്ഥാ
നത്തികെ കതകന് റീജി ണില് ജില്ലയ്ക്ക് വയക്തമാ സ്ഥാനം ഉകണ്ടന്ന് ണകാകാവന്നതാണ്.
3.2.3

ജനസംഖ്യ വളര്ത്ച്ചാനിരകികെ വിതരണം
െിത്രം 3.9 ല് ജില്ല ികല വിവിധ തത്ദേസവ ംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളില് ത്രഖ്കപ്പടുത്തി
വളര്ത്ച്ചാനിരകില് വന്ന വയതി ാനം ത്രഖ്കപ്പടുത്തി ിരിക്കുന്നു. 2011 കല കസന്സസ് പ്ര ാരം കപാതുകവ
തീരത്ദേകത്തയും തീരത്ദേത്ത്താെടുത്തുനില്ക്കുന്ന ഇെനാട്ടികല തത്ദേസവ ംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുകെയും
വളര്ത്ച്ചാനിരക് മറ്റുള്ള പ്രത്ദേകത്ത അത്പക്ിച്ച് കൂടുതലാകണന്നു ാണാം. 1971-1981 ല് ജില്ലയുകെ
തീരപ്രത്ദേങ്ങളികലയും ഴികന് മലമ്പ്രത്ദേങ്ങളികലയും തത്ദേ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളികല ജനസംഖ്യ
വളര്ത്ച്ചാനിരക് ഇെനാട്ടിത്നകാള് കൂടുതലാ ിരന്നു. 1981-1991കല ജനസംഖ്യ വളര്ത്ച്ചാനിരകികെ
സ്ഥലപരവിനയാസം പരിത്ോധിച്ചാല് മുന്ദേ ങ്ങകള അത്പക്ിച്ച് ജില്ല ികല ിഴകന് പ്രത്ദേങ്ങളില്
വളര്ത്ച്ചാനിരക് താരതത്മയന കുറഞ്ഞതാ ി ാണാവന്നതാണ്. 1991-2001 ല് ജില്ലയുകെ ിഴകന്
മലമ്പ്രത്ദേങ്ങളിലും ഇെനാട്ടിലും വളകര കുറഞ്ഞ വളര്ത്ച്ചാനിരക്കും തീരപ്രത്ദേങ്ങളില് കൂെി
വളര്ത്ച്ചാനിരക്കും അനഭവകപ്പട്ടിരന്നു. 2001-2011 ദേ ത്തില് ജനസംഖ്യാ വളര്ത്ച്ചാനിരക്
തീരപ്രത്ദേത്തിന് സമാനമാ
രീതി ില് (ഇെനാട്ടികല ചുരകം െില പ്രത്ദേകമാഴിവാകി ാല്)
വര്ത്ദ്ധിച്ചിട്ടികല്ലന്ന് ാണാവന്നതാണ്. മുന് ാലകത്ത അത്പക്ിച്ച് ഇെനാട്ടില് വന്ന വളര്ത്ച്ചാനിരകികെ
കുറവ് ാര്ത്ഷിത് തര പ്രവര്ത്ത്തനങ്ങളാ ി ജനങ്ങള് പട്ടണ സമീപത്ത്തക് കുെിത് റി തിനാലാ ാന്
സാധയതയുകണ്ടന്ന് വില ിരത്തുന്നു.
3.2.4

ജനസാന്ദ്രത
ത് രളത്തികല വിവിധജില്ല ളില് കമാത്തം ജനസാന്ദ്രത െിത്രം 3.10 ല് താരതമയം കെയ്തിരിക്കുന്നു.
വെകന് ജില്ല ാ ത് ാഴിത്കാെിന് ഉ ര്ത്ന്ന ജനസാന്ദ്രത ഉള്ളതാ ി ാണാം. കതകന് ജില്ല ളികല
ജനസാന്ദ്രത ഏ ത്ദേം തുലയമാകണന്നും ാണാം.
ക ാല്ലം ജില്ല ികല കമാത്ത ജനസാന്ദ്രത െ. ി.മീ-ന് 1061 ത്പരാണ്. ഇത് സംസ്ഥാന
ജനസാന്ദ്രതക കാള് (െ. ി.മീറ്ററിന് 859) കൂടുതലാണ്. ജില്ല ികല കമാത്തം ജനസാന്ദ്രത മറ്റു സമീപ
ജില്ല ളികല ജനസാന്ദ്രതയുമാ ി െിത്രം 3.11-ല് താരതമയം കെയ്തിരിക്കുന്നു. ജില്ലയുകെ ജനസാന്ദ്രത
തിരവനന്തപുരം, ആലപ്പുഴ എന്നീ ജില്ല ളുത്െതിത്നകാള് കുറവം പത്തനംതിട്ട ജില്ലത് കാള് കൂടുതലും
ആകണന്ന് െിത്രത്തില് നിന്ന് മനസിലാകാം. ജനവാസത്തിനാ ി ഉപത് ാഗികാവന്ന പ്രത്ദേങ്ങള്
മാത്രം ണകികലടുത്തുക ാണ്ടുള്ള അറ്റജനസാന്ദ്രത ജില്ല ല് െ. ി.മീറ്ററിന് 1449 ആണ്.
കമാത്ത ജനസാന്ദ്രതയുകെ സ്ഥലപരവിനയാസം
ജില്ല ികല തത്ദേ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളികല കമാത്ത ജനസാന്ദ്രതയുകെ വിനയാസം െിത്രം 3.12-ല്
ാണിച്ചിരിക്കുന്നു. തീരത്ദേകത്ത ക ാല്ലം ത് ാര്ത്പത്റഷനം 4 ഗ്രാമപഞ്ചാ ത്തും ഉ ര്ത്ന്ന ജനസാന്ദ്രത
(െ. ി.മീ-ന് 3000 ല് കൂടുതല്) ഉള്ളതായും തൃത്കാവില്വട്ടം, ഇളമ്പള്ളൂര്ത് ഗ്രാമപഞ്ചാ ത്തു ളിലും ഇത്തര
ത്തിലുള്ള കൂെി ജനസാന്ദ്രത ഉള്ളതായും ാണുന്നു. ഇതില് നിന്നും ത് ാര്ത്പത്റഷകെ ിഴകന് പ്രാന്ത
പ്രത്ദേങ്ങളികല ജനസാന്ദ്രത മറ്റ് പ്രത്ദേങ്ങകള അത്പക്ിച്ച് കൂടുന്ന പ്രവണതയുകണ്ടന്ന് ണകാകാ
വന്നതാണ്.
തീരപ്രത്ദേകത്ത മറ്റ് തത്ദേസവ ംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളില് കപാതുകവ ഉ ര്ത്ന്ന ജനസാന്ദ്രത
(െ. ി.മീറ്ററിന് 2000-3000) ഉള്ളതായും ഇെനാട്ടില് കപാതുകവ മിതമാ ജനസാന്ദ്രത (െ. ി.മീറ്ററിന് 10002000) യും ഇെനാട്ടികല ഉ ര്ത്ന്ന പ്രത്ദേം, കുന്നിന്പ്രത്ദേം, പര്ത്വതപ്രത്ദേം എന്നിവ ഉള്കപ്പടുന്ന
ിഴകന് പ്രത്ദേങ്ങളികല ജനസാന്ദ്രത താരതത്മയന കുറവായും ാണകപ്പടുന്നു.
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െിത്രം 3.9
ജനസംഖ്യയുകെ വളര്ത്ച്ചാ നിരകികെ സ്ഥലപരവിനയാസം മുന്ദേ ങ്ങളില്

അവലംബം . ജില്ലാ നഗര ഗ്രാമ ആസൂത്രണ വകുപ്പ്

െിത്രം 3.10
ജനസാന്ദ്രത ജില്ല ളില് 2001, 2011

െിത്രം 3.11
ക ാല്ലം ജില്ല ികല കമാത്തം ജനസാന്ദ്രത മറ്റ് സമീപ ജില്ല ളുമാ ി താരതമയം കെയ്യുത്മ്പാള്
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തീരപ്രത്ദേകത്ത മറ്റ് തത്ദേസവ ംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളില് കപാതുകവ ഉ ര്ത്ന്ന ജനസാന്ദ്രത
(െ. ി.മീറ്ററിന് 2000-3000) ഉള്ളതായും ഇെനാട്ടില് കപാതുകവ മിതമാ ജനസാന്ദ്രത (െ. ി.മീറ്ററിന് 10002000) യും ഇെനാട്ടികല ഉ ര്ത്ന്ന പ്രത്ദേം, കുന്നിന്പ്രത്ദേം, പര്ത്വതപ്രത്ദേം എന്നിവ ഉള്കപ്പടുന്ന
ിഴകന് പ്രത്ദേങ്ങളികല ജനസാന്ദ്രത താരതത്മയന കുറവായും ാണകപ്പടുന്നു.
െിത്രം 3.12
കമാത്തം ജനസാന്ദ്രത (2011 കസന്സസ്) തത്ദേ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളില്

3.2.5

അവലംബം . ജില്ലാ നഗര ഗ്രാമ ആസൂത്രണ വകുപ്പ്

സ്ത്രീപുരഷാനപാതം

1000 പുരഷന്മാര്ത്ക് എത്ര സ്ത്രീ ള് എന്നതാണ് സ്ത്രീപുരഷാനപാതം ക ാണ്ട് അര്ത്്മാ
ക്കുന്നത്. ക ാല്ലം ജില്ല ികല സ്ത്രീപുരഷാനപാതം 1113 ആണ്. ഇത് സംസ്ഥാന േരാേരി ാ 1084ത്നകാള് കൂടുതലും പത്തനംതിട്ട ജില്ല ികല സ്ത്രീപുരഷാനപാതത്ത്തകാള് കുറവമാണ്.
െിത്രം 3.13
സ്ത്രീപുരഷാനപാതം – 2011
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0-5 പ്രാ വിഭാഗത്തികല സ്ത്രീപുരഷാനപാതം ജില്ല ില് 973 ആണ്. സംസ്ഥാന േരാേരി ാ
964-ത്നകാള് കൂടുതലാണ്. മറ്റു സമീപ ജില്ല ളുമാ ി താരതമയം കെയ്യുത്മ്പാള് ജില്ല ികല 0-5
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പ്രാ വിഭാഗത്തികല സ്ത്രീപുരഷാനപാതം പത്തനംതിട്ട ജില്ലത് കാള് കുറവം മറ്റു സമീപ
ജില്ല ളുത്െതിത്നകാള് കൂടുതലുമാണ് (െിത്രം 3.14). സ്ത്രീ ള്ക് കപാതുകവ ഉ ര്ത്ന്ന ദലഫ്
എക്സ്കസ്പറ്റന്സി ഉള്ളതിനാല് സ്ത്രീ പുരഷ അനപാതത്തില് വരം വര്ത്ഷങ്ങളില് വലി ഏറ്റക്കുറച്ചില്
ഇല്ലാകത തുെരം എന്ന് അനമാനികാവന്നതാണ്.
െിത്രം 3.14
സ്ത്രീപുരഷാനപാതം – 2011 ( പ്രാ ം 0-5)
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ജനസംഖ്യ ത് ന്ദ്രീ രണം
ജില്ല ികല താമസത് ാഗയമാ സ്ഥലങ്ങള് പരിഗണിക്കുത്മ്പാള് ഏറ്റവം കൂടുതല് ആളു ള്
എവികെ ാണ് ത് ന്ദ്രീ രിച്ചിരിക്കുന്നകതന്ന് (മുമ്പ് സംത് ാജിത ജില്ലാ വി സന രൂപത്രഖ്
തയ്യാറാക്കുത്മ്പാള് സവീ രിച്ച മാര്ത്ഗം അനവര്ത്ത്തിച്ചുക ാണ്ട് തയ്യാറാകി ത്) െിത്രം 3.15 ല്
ത്രഖ്കപ്പടുത്തി ിരിക്കുന്നു. ഇതനസരിച്ച് ജില്ലയുകെ മൂന്നില് ഒന്ന് ജനവിഭാഗവം തീരത്ദേപ്രത്ദേത്ത്
ത് ന്ദ്രീ രിച്ചിരിക്കുന്നതായും പകുതി ജനങ്ങള് തീരത്ദേവം അതിത്നാെ് ത്െര്ത്ന്ന പ്രത്ദേത്തും
ത് ന്ദ്രീ രിച്ചിരിക്കുന്നതായും ാണാവന്നതാണ്.
െിത്രം 3.15
ജനസംഖ്യ ത് ന്ദ്രീ രണത്തികെരീതി

അവലംബം . ജില്ലാ നഗര ഗ്രാമ ആസൂത്രണ വകുപ്പ്

3.2.7

ഭാവി ജനസംഖ്യ
ജനസംഖ്യാവളര്ത്ച്ചയുകെ നാളിതു വകര ണ്ടുവരന്നതും ഇത്പ്പാള് നിലവിലുള്ളതുമാ പ്രവണത
കള അെിസ്ഥാനകപ്പടുത്തി നമുക് ഭാവി ിത്ലക്കുള്ള ഒര ഏ ത്ദേ ജനസംഖ്യ തിട്ടകപ്പടുത്തുവാന്
സാധിക്കും. ഇതിനാ ി 5 രീതി ള് അവലംബിച്ചിട്ടുണ്ട്.
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1.

അരിത്തകമറ്റികല് ഇന്ക്രീസ് കമത്ത്തഡ് - ഴിഞ്ഞ ദേ ങ്ങളിലുണ്ടാ ജനസംഖ്യാ
വര്ത്ദ്ധനവ ളുകെ േരാേരിയുകെ അെിസ്ഥാനത്തില് ജനസംഖ്യ കപ്രാജക്ട് കെയ്യുന്ന രീതി
2. ത്ജയാകമട്രികല് ഇന്ക്രീസ് കമത്ത്തഡ് - ഴിഞ്ഞ ദേ ങ്ങളിലുണ്ടാ ജനസംഖ്യാ
വര്ത്ദ്ധനവ ളുകെ േരാേരി ത്താത് (Rate)
ണകാകികകാണ്ടുള്ള ജനസംഖ്യാ
പ്രവെന രീതി.
3. ഇന്ക്രികമെല് ഇന്ക്രീസ് കമത്ത്തഡ് - ഴിഞ്ഞ ദേ ങ്ങളിലുണ്ടാ ജനസംഖ്യാ
വര്ത്ദ്ധനവ ളുകെ വര്ത്ദ്ധനവ്
ണകാകകാണ്ട് ഭാവി ിത്ലക്കുള്ള ജനസംഖ്യ
ണ്ടുപിെിക്കുന്ന രീതി.
4. ത്മല്പറഞ്ഞ മൂന്നുരീതി ളുകെയും േരാേരി ണകാകികകാണ്ട് ജനസംഖ്യ കപ്രാജക്ട്
കെയ്യുന്ന രീതി.
എന്നാല് ഉ ര്ത്ന്ന വിദയാഭയാസ നിലവാരവം പൗരത്ബാധവം ാരണം ക ാല്ലം ജില്ല ില്
ജനസംഖ്യാ നി ന്ത്രണം മി ച്ച രീതി ില് സാധയമാകുന്നുണ്ട്. 1971 മുതല് ജില്ലയുകെ വളര്ത്ച്ചാനിരക്
സ്ഥിരമാ ഇെിവ് ത്രഖ്കപ്പടുത്തികകാണ്ടിരിക്കുന്നതാ ി ാണുവാന് സാധിക്കും. ഈ സാൈെരയത്തില്
മൂലയക് രീതി അഥവാ decreasing rate method എന്ന ഒര രീതി കൂെി ജനസംഖ്യാ കപ്രാജക്ന്
ണകാക്കുത്മ്പാള് പരിഗണിത്കണ്ടതുണ്ട്.
5. മൂലയക് രീതി - ഴിഞ്ഞ ദേ ങ്ങളില് ജനസംഖ്യ വര്ത്ദ്ധിച്ചുകവങ്കിലും അതികെ
വര്ത്ദ്ധനവികെ ത്താതില് കുറവാണ് ഉണ്ടാ ിട്ടുണ്ട്. ഇത്ത കുറഞ്ഞ ജനസംഖ്യാ
വര്ത്ദ്ധനത്താത് വരം ദേ ങ്ങളിലും തുെരം എന്നുള്ള നിഗമനത്തില് ജനസംഖ്യ
പ്രവെിക്കുന്ന രീതി ാണിത്.
പട്ടി 3.1
ക ാല്ലം ജില്ലയുകെ ജനസംഖ്യ കപ്രാജക്ന്

3.3

കതാഴില്ഘെന

3.3.1

കതാഴില്േക്തി

2011

2635375

2021

2750968

2031

2862607

2011 കസന്സസ് അനസരിച്ച് ജില്ല ികല ആക കതാഴിലാളി ളുകെ എണം 9.1 ലക്മാണ്.
അതിനാല് ജില്ലയുകെ കതാഴില്േക്തി (കതാഴില്പങ്കാളിത്ത നിരക്) 34.6% ആണ് മുന്ദേ ത്തില്
കതാഴില്പങ്കാളിത്ത നിരക് 32% ആ ിരന്നു. സംസ്ഥാനത്തികെ കതാഴില് പങ്കാളിത്ത നിരക് 34.78%
ആണ്. ഇതില് നിന്നും ജില്ലയുകെ കതാഴില്േക്തി
ാരയമാ
രീതി ില് വര്ത്ദ്ധിച്ചിട്ടുകണ്ടന്ന്
മനസ്സിലാകാവന്നതാണ്. ജനസംഖ്യയുകെ 34.6% കതാഴികലടുക്കുന്നവര്ത് ആകണങ്കിലും അതില് 8.22%
ആളു ളും നാമമാത്ര കതാഴിലാളി ള് (വര്ത്ഷത്തില് 180 ദിവസത്തില് താകഴ കതാഴില് ദിനങ്ങള്
ലഭയമാകുന്നവര്ത്) ആണ് മുന് ദേ ത്തില് ഇത് 7% ആ ിരന്നു.
പ്രധാന കതാഴിലാളി ളുകെയും നാമമാത്ര കതാഴിലാളി ളുകെയും മുന്ദേ ങ്ങളില് വന്ന
വയതി ാനം െിത്രം 3.3.1 ല് നല് ി ിരിക്കുന്നു. കമാത്തം കതാഴിലാളി ളുകെ എണം ഴിഞ്ഞ മൂന്നു
ദേ ങ്ങളിത്ലതികനകാള് കൂടുതലാ ി 2001-2011 ല് വര്ത്ദ്ധികച്ചങ്കിലും നാമമാത്ര കതാഴിലാളി ളുകെ
എണമാണ് കൂടുന്നകതന്നതിനാല് ജില്ലയുകെ കതാഴില്രംഗം അത്ര ണ്ട് അഭിവൃദ്ധി ിത്ലകാണ്
നീങ്ങുന്നകതന്ന്
രതാന്
ഴി ില്ല. എന്നിരന്നാലും ജില്ല ികല കമാത്തം കതാഴിലാളി ളുകെ
വളര്ത്ച്ചാനിരക് (10.07%), കമാത്തം ജനസംഖ്യയുകെ വളര്ത്ച്ചാനിരകികന (1.9%)കാള് കൂടുതലാ തിനാല്
ജില്ല ില് കതാഴിലവസരങ്ങള് കൂടുതലാ ി സൃഷ്ടികകപ്പടുന്നുകണ്ടന്ന് ണകാകാവന്നതാണ്.
69

വി സനത്തികെ സ്ഥലമാനങ്ങള്

ജില്ലാപദ്ധതി 2018 - ക ാല്ലം

െിത്രം 3.16
കതാഴില് പങ്കാളിത്ത നിരക്
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െിത്രം 3.17
പ്രധാന കതാഴിലാളി ളും നാമമാത്ര കതാഴിലാളി ളും
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െിത്രം 3.18
കമാത്തം കതാഴിലാളി ളുകെയും പ്രധാന കതാഴിലാളി ളുകെയും എണത്തില്
ാലാനസൃതമാ ി ഉണ്ടാ വയതി ാനം
1000000
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െിത്രം 3.19
കുെില്വയവസാ ത്തില് ഏര്ത്കപ്പട്ടിരിക്കുന്ന കതാഴിലാളി ളുകെ ത് ന്ദ്രീ രണം
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െിത്രം 3.20
ര്ത്ഷ കത്താഴിലാളി ളുകെ ത് ന്ദ്രീ രണം
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െിത്രം 3.21
ര്ത്ഷ കത്താഴിലാളി ളുകെ ത് ന്ദ്രീ രണം തത്ദേ ഭരണസ്ഥാപനാെിസ്ഥാനത്തിൽ

അവലംബം . ജില്ലാ നഗര ഗ്രാമ ആസൂത്രണ വകുപ്പ്

71

വി സനത്തികെ സ്ഥലമാനങ്ങള്

ജില്ലാപദ്ധതി 2018 - ക ാല്ലം

3.3.2

മുഖ്യകതാഴിലാളി വിഭാഗങ്ങളുകെ സ്ഥലപര ത് ന്ദ്രീ രണം

സംത് ാജിത ജില്ലാ വി സന രൂപത്രഖ് ില് അനവര്ത്ത്തിച്ചിരിക്കുന്ന രീതി നസരിച്ച് ജില്ല ികല
കുെില്വയവസാ കതാഴിലാളി ള്, ര്ത്ഷ ര്ത്, ര്ത്ഷ കത്താഴിലാളി ള്, മറ്റ് കതാഴിലാളി ള് എന്നീ
നാല് വിഭാഗങ്ങളില്കപ്പട്ട കതാഴിലാളി ളുകെ ത് ന്ദ്രീ രണം എവികെ ാകണന്ന് ണകാകി ിട്ടുണ്ട്.
കുെില് വയവസാ ത്തില് ഏര്ത്കപ്പട്ടിരിക്കുന്ന കതാഴിലാളി ളുകെ ത് ന്ദ്രീ രണം െിത്രം 3.19 ല് നല് ി ി
രിക്കുന്നു. പ്രസ്തുത വിഭാഗം കതാഴിലാളി ള് തീരപ്രത്ദേത്തും ഇെനാട്ടിലുമാണ് ത് ന്ദ്രീ രിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന്
െിത്രത്തില് നിന്ന് വയക്തമാകും. ിഴകന്ത്മഖ്ല ില് കപാതുകവ കുെില് വയവസാ ത്തില് ഏര്ത്കപ്പട്ടി
രിക്കുന്നവര്ത് ജില്ലാ േരാേരിക കാള് കുറവാകണന്നും െിത്രത്തില് നിന്നും ാണാവന്നതാണ്.
കുെില് വയവസാ ത്തില് ഏര്ത്കപ്പട്ടിരിക്കുന്ന കതാഴിലാളി ളുകെ ത് ന്ദ്രീ രണ സൂെ ത്തികെ
വയതി ാനം െിത്രം 3.19 ലും ര്ത്ഷ കത്താഴിലാളി ളുകെ ത് ന്ദ്രീ രണം െിത്രം 3.20 ലും നല് ി ിരിക്കുന്നു.
ര്ത്ഷ കത്താഴിലാളി ള് ഇെനാട്ടിലും മലമ്പ്രത്ദേങ്ങളിലുമാണ് ത് ന്ദ്രീ രിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന്
െിത്രത്തില് നിന്ന് വയക്തമാകും. െിത്രം 3.20 ല് ര്ത്ഷ രകെ ത് ന്ദ്രീ രണം ഏകതാകക തത്ദേ
സവ ംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലാകണന്ന് വയക്തമാകി ിരിക്കുന്നു. ഇതില് നിന്നും ര്ത്ഷ ര്ത് ത് ന്ദ്രീ രി
ച്ചിരിക്കുന്നത് ഇെനാട്ടിലും മലമ്പ്രത്ദേങ്ങളിലുമാ ാകണന്ന് വയക്തമാണ്.
ഓത്രാ വിഭാഗം കതാഴിലാളി ളും ത് ന്ദ്രീ രിച്ചിരിക്കുന്നത് ഏകതല്ലാം തത്ദേ ഭരണ
സ്ഥാപനങ്ങളിലാണ് എന്ന് വിേ ലനത്തില് വയക്തമാ ത് പട്ടി 3.1 ല് നല് ി ിരിക്കുന്നു.
പട്ടി 3.1
കതാഴിലാളി ളുകെ ത് ന്ദ്രീ രണം
കുെില് വയവസാ
ര്ത്ഷ കത്താഴിലാളി ള്
ര്ത്ഷ ര്ത്
കത്താഴിലാളി ള് ത് ന്ദ്രീ രിച്ചി
ത് ന്ദ്രീ രിച്ചിരിക്കുന്ന
ത് ന്ദ്രീ രിച്ചിരിക്കുന്ന
രിക്കുന്ന തത്ദേഭരണ സ്ഥാപന
തത്ദേഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്
തത്ദേഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്
ങ്ങള് (ത് ന്ദ്രീ രണ സൂെ ം > 1.5
(ത് ന്ദ്രീ രണ സൂെ ം > 1.5
(ത് ന്ദ്രീ രണ സൂെ ം > 1.5
ഇളമാെ്
അഞ്ചല്
അഞ്ചല്
പൂതക്കുളം
ശൂരനാെ് വെക്
കുളത്തൂപ്പുഴ
െവറ
ഇളമാെ്
കനടുവത്തൂര്ത്
ഇെമുളകല്
കനടുവത്തൂര്ത്
പൂ പ്പള്ളി
കുണ്ടറ
പട്ടാഴി വെത്കകര
കവളി ം
ത്തവലകര
െയ്ക്കല്
നിലത്മല്
ഉമ്മന്നൂര്ത്
െിതറ
ദമലം
അല മണ്
അല മണ്
ത്പാരവഴി
രവാളൂര്ത്
കവളിനല്ലൂര്ത്
വിളക്കുെി
ശൂരനാെ് കതക്
കവട്ടികവല
െെ മംഗലം
ആരയങ്കാവ്
ഏരൂര്ത്
െെ മംഗലം
രവാളൂര്ത്
പിറവന്തൂര്ത്
ശൂരനാെ് വെക്
തലവൂര്ത്
ത്മലില
െിതറ
കവട്ടികവല
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ഏരൂര്ത്
കവളിനല്ലൂര്ത്
നിലത്മല്
ഇെമുളയ്ക്കല്
ഇട്ടിവ
കുളത്തൂപ്പുഴ

തലവൂര്ത്
പട്ടാഴി
െയ്ക്കല്
ഇളമാെ്
ഇട്ടിവ
പട്ടാഴി വെത്കകര
പിറവന്തൂര്ത്
കുന്നത്തൂര്ത്
ഇെമുളയ്ക്കല്
ഉമ്മന്നൂര്ത്
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3.3.3

കതാഴില് ഘെന

ജില്ല ികല കതാഴിലാളി കള ര്ത്ഷ ര്ത്, ര്ത്ഷ കത്താഴിലാളി ള്, കുെില്വയവസാ കതാഴിലാ
ളി ള്, മറ്റ് കതാഴിലാളി ള് എന്നീ നാലുവിഭാഗങ്ങളാ ാണ് 2011 കസന്സസ് പ്ര ാരം തരം തിരിച്ചി
രിക്കുന്നത്. 2001 കല കസന്സസികല ത്പാകല തകന്ന മത്സ്യകതാഴിലാളി ള്, ഖ്നനകത്താഴിലാളി ള്,
ത്താട്ടം കതാഴിലാളി ള് എന്നിങ്ങകന പ്രാഥമി ത്മഖ്ലയുമാ ി ബന്ധകപ്പട്ട വകരയും മറ്റ് കതാഴിലാളി ള്
എന്ന വിഭാഗത്തിലാണ് 2011 കസന്സസിലും ഉള്കപ്പടുത്തി ിരിക്കുന്നത്. 2011 കസന്സസ് പ്ര ാരം
ക ാല്ലം ജില്ലയുകെ കതാഴില് പരമാ ഘെന െിത്രം 3.22 ല് നല് ി ിരിക്കുന്നു.
പ്രധാന കതാഴിലാളി ളുകെ 16% മാത്രമാണ് ര്ത്ഷ രം ര്ത്ഷ കത്താഴിലാളി ളും, 81%
കതാഴിലാളി ളും, മറ്റു കതാഴിലാളി ള് എന്ന വിഭാഗത്തില് ഉള്കപ്പടുന്നു. സമീപ ജില്ല ളുമാ ി താരതമയം
കെയ്യുത്മ്പാള് (െിത്രം 3.23) ആലപ്പുഴ ജില്ല ില് മാത്രമാണ് ജില്ലത് കാള് കൂടുതല് ര്ത്ഷ രകെയും
ര്ത്ഷ കത്താഴിലാളി ളുകെയും പ്രാതിനിധയം കൂടുതലാ ി ാണുന്നത്. മറ്റ് സമീപ ജില്ല കള അത്പക്ിച്ച്
ജില്ല ില് ാര്ത്ഷി പ്രവര്ത്ത്തനങ്ങള്ക്കുള്ള പ്രാധാനയമാണ് ഇതില് നിന്നും മനസ്സിലാകുന്നത്. ഇതില്
മത്സ്യകത്താഴിലാളി ള്, ഖ്നനകത്താഴിലാളി ള്, ത്താട്ടം കതാഴിലാളി ള് എന്നിങ്ങകനയുള്ള പ്രാഥമി
ത്മഖ്ല ികല കതാഴിലാളി ളും ഉള്കപ്പടുന്നു. മറ്റ് കതാഴിലാളി ളില് 20% ത്പര്ത് ഈ പ്രാഥമി കതാഴിലാളി
വിഭാഗത്തിലാണ് എന്ന് രതി ാല് ത്പാലും, മറ്റ് കതാഴിലാളി ളില് 61% ത്പര്ത് തൃതീ ത്മഖ്ല ില്
പണിക ടുക്കുന്നവരാണ് എന്നുപറ ാം.
3.3.4

കതാഴില് ഘെന- നഗര-ഗ്രാമപ്രത്ദേങ്ങളികല വയതി ാനം
കതാഴില്ഘെന നഗര ഗ്രാമപ്രത്ദേങ്ങളില് എങ്ങകന വയതയസ്ഥമാ ിരിക്കുന്നു എന്ന് െിത്രം 3.3.8
ല് നല് ി ിരിക്കുന്നു.
ഇതില് നിന്നും നഗര പ്രത്ദേങ്ങളില് ര്ത്ഷ രം ര്ത്ഷ കതാഴിലാളി ളും ആക കതാഴിലാ
ളി ളുകെ 5% ആണ് ഉളളകതന്നും, അത്തസമ ം 22% ആണ് ഗ്രാമപ്രത്ദേങ്ങളില് ഉളളകതന്നും
വയക്തമാണ്. എന്നാല് കുെില് വയവസാ ങ്ങളില് ഏര്ത്കപ്പട്ടിരിക്കുന്ന കതാഴിലാളി ള് നഗരപ്രത്ദേങ്ങളിലും
ഗ്രാമ പ്രത്ദേങ്ങളിലും 4%, 2% വീതം മാത്രമാകണന്നു ാണാം. നഗരപ്രത്ദേങ്ങളികല കതാഴിലാളി ള് 91%
ആളു ളും തൃതീ ത്മഖ്ല ില് ത്ജാലി കെയ്യുത്മ്പാള് ഗ്രാമപ്രത്ദേങ്ങളില് ഇത് 50% ല് കൂടുതല്
വരന്നതാ ി ാണുന്നു. (മറ്റ് കതാഴിലാളി ള് 20% ത്ത്താളം പ്രാഥമി ത്മഖ്ലയുമാ ി ബന്ധകപ്പട്ട്
പണിക ടുക്കുന്നവരാകണന്ന് അനമാനിച്ചിക്കുന്നു). ഗ്രാമപ്രത്ദേങ്ങളില്ത്പ്പാലും പ്രാഥമി ത്മഖ്ല മന്ദീഭവി
ക്കുന്നു എന്നാണ് ഇതില് നിന്നും മനസ്സിലാകുന്നത്.
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െിത്രം 3.22
ജില്ല ികല കതാഴില്ഘെന
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െിത്രം 3.23
സമീപ ജില്ല ികല കതാഴില്ഘെന
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െിത്രം 3.24
ജില്ല ികല നഗര-ഗ്രാമപ്രത്ദേങ്ങളികല കതാഴില്ഘെന
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3.3.5

കതാഴില് ഘെന- ാലാനസൃതമാ വയതി ാനം
െിത്രം 3.25
കതാഴില് ഘെന- ാലാനസൃതമാ വയതി ാനം

അവലംബം . ജില്ലാ നഗര ഗ്രാമ ആസൂത്രണ വകുപ്പ്

ഇതില് നിന്നും ര്ത്ഷ രകെയും ര്ത്ഷ കത്താഴിലാളി ളുകെയും എണത്തില് 1981 കന
അത്പക്ിച്ച് 2011 ല് വലി ത്താതില് കുറവ് (ഏ ത്ദേം 50%) സംഭവിച്ചതാ ി ാണാവന്നതാണ്.
അത്തസമ ം മറ്റ് കതാഴിലാളി ളുകെ എണത്തില് 81% വര്ത്ദ്ധനവാണുണ്ടാ ത്. ജില്ല ികല ജനങ്ങള്
പ്രാഥമി
ത്മഖ്ല കള തിരസ്കരിച്ച് ത്രിതീ ത്മഖ്ലക
സവീ രിച്ചതാ ി
ണകാകാവന്നതാണ്.
നഗരപ്രത്ദേത്തും തൃതീ ത്മഖ്ലയ്ക്ക് ഏതാണ്ട് പൂര്ത്ണാധിപതയം ഉള്ളതായും ഗ്രാമപ്രത്ദേങ്ങളില്
സമാനസാൈെരയം നിലനില്ക്കുന്നതായും ാണാവന്നതാണ്. ഗ്രാമപ്രത്ദേങ്ങളില് ഉല്പാദനത്മഖ്ല
ത്ോഷിച്ചുവരന്നത് ജില്ല ില് അനി ന്ത്രിതമാ രീതി ില് നഗരവല്കരണം നെകാന് സാധയത
യുകണ്ടന്നാണ് ഇത് ഉല്പാദനത്മഖ്ലയുകെ നാേത്തിന് വഴികവയ്ക്കും. ജില്ലയുകെ തനത് വയവസ്ഥക യും
ാര്ത്ഷി സംസ്കാരത്തിന് മങ്ങത്ലല്പിക്കു യും കെയ്യുകമന്നതിനാല് ജില്ല ില് അെിസ്ഥാനത്മഖ്ലയ്ക്ക്
ഊന്നല് നല്ത് ണ്ടതുണ്ട്. 2001-2011 ാലത്ത് പ്രാഥമി ത്മഖ്ല ികല കതാഴിലാളി ളുകെ എണത്തില്
ത്നരി ത്താതികലങ്കിലും വര്ത്ദ്ധനവ് വിന്നിട്ടുള്ളതിനാല് ജില്ല ില് പ്രാഥമി ത്മഖ്ലയ്ക്ക് കെറി അളവി
ലാകണങ്കിലും പ്രാധാനയം ദ വരന്നുകണ്ടന്ന് ണകാകാവന്നതാണ്.
െിത്രം 3.26
നഗര പ്രത്ദേങ്ങളികല കതാഴിലാളി ളുകെ വയതി ാനം
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െിത്രം 3.27
ഗ്രാമപ്രത്ദേങ്ങളികല കതാഴിലാളി ളുകെ വയതി ാനം
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3.3.6

ഭാവി ികല കതാഴില് ഘെന (പ്രവണതയുകെ അെിസ്ഥാനത്തില് ണകാകി ത്)
ജില്ലയുകെ കതാഴില്പരമാ ഘെന കപ്രാജക്ട് കെയ്യുന്നതിന് മുമ്പാ ി 2021 കലയും 2031 കലയും
കതാഴില് പങ്കാളിത്ത നിരക് (ഡലൂപിആര്ത്) കപ്രാജക്ട് കെത്യ്യണ്ടത് അതയാവേയമാണ്. പട്ടി 3.2
ജില്ലയുകെ കതാഴില് പങ്കാളിത്ത നിരക് കപ്രാജക്ട് കെയ്തത് െിത്രം 3.29 ല് നല് ി ിരിക്കുന്നു.
പട്ടി 3.2
കതാഴിലാളു ളുകെ എണം കപ്രാജക്ന്
വര്ത്ഷം
ഇനം
കതാഴില് പങ്കാളിത്ത നിരക്

1981
30

1991
33

2001
32

2011
34.6

2021
35

2031
35

2175525

2407566

2565208

2635375

2750968

2862607

കതാഴിലാളി ള്
667088
783500
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828945

912025

952028

990663

ജനസംഖ്യ

െിത്രം 3.28
കതാഴിലാളു ളുകെ എണം കപ്രാജക്ന്
3500000
3000000
2500000
2000000

2407566

2565208 2635375
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P\-kw-Jy

1500000
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1000000
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നഗര പ്രത്ദേങ്ങളികല കതാഴില്പങ്കാളിത്ത നിരക് ഇകാല ളവില് കുറഞ്ഞുവരി ാ ിരന്നു
എന്ന് ഇതില് നിന്ന് വയക്തമാണ്. എന്നാല് ഗ്രാമപ്രത്ദേങ്ങളികല കതാഴില് പങ്കാളിത്ത നിരക് 1981-1991
ദേ ത്തില് വര്ത്ദ്ധിക്കു യും അടുത്ത ദേ ത്തില് മാറ്റമില്ലാകത നിലക ാള്ളു യും കെയ്തു. എന്നാല്
2001-2011 ദോബ്ദ ാല ളവില് ഗ്രാമപ്രത്ദേങ്ങളികല കതാഴില്പങ്കാളിത്ത നിരക് ഉ ര്ത്ന്നതാ ി
ാണുന്നു. നഗരപ്രത്ദേകത്ത കതാഴില് പങ്കാളിത്ത നിരക് ഗ്രാമപ്രത്ദേകത്ത അത്പക്ിച്ച്
കുറഞ്ഞുനില്ക്കുന്നു എന്ന വസ്തുത, നഗരപ്രത്ദേങ്ങളാണ് കൂടുതല് കതാഴിലവസരങ്ങള് സൃഷ്ടിക്കുന്നത്
എന്ന സാമാനയവിേവാസകത്ത ത ിെം മറിക്കുന്നു.
ഒര പ്രത്ദേത്തികെ പാരിസ്ഥിതി വം സാമ്പത്തി വമാ നിലനില്പികെ അെിസ്ഥാനത്തില് ഈ
പ്രവണതയ്ക്ക് മാറ്റം വരത്ത്തണ്ടതാണ്. അകല്ലങ്കില് നഗരപ്രത്ദേങ്ങളില് നിന്ന് ജനങ്ങള് ഗ്രാമ
പ്രത്ദേങ്ങളിത്ലക് കുെിത് റു യും കൃഷിസ്ഥലം, ജലാേ ം, പാരിസ്ഥിതി മാ ി പ്രാമുഖ്യമുളള ത്മഖ്ല ള്
എന്നിങ്ങകന ഗ്രാമ പ്രത്ദേങ്ങളികല വിഭവങ്ങകളല്ലാം പാര്ത്പ്പിൊവേയങ്ങള്കാ ി ഉപത് ാഗകപ്പടുത്തി
നേിപ്പികാനം, അങ്ങകന ജില്ലയുകെ ാര്ത്ഷി സമ്പദ് വയവസ്ഥയുകെ അെിത്തറ ത രാനം ഇെ ാകും.
പട്ടി 3.3
ജില്ലയുകെ കതാഴില് പങ്കാളിത്ത നിരക്
1991
2001
2011
2021

വര്ത്ഷം
കതാഴില് പങ്കാളിത്ത
നിരക്

33

32

34.6

35

2031
35
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െിത്രം 3.29
ജില്ലയുകെ കതാഴില് പങ്കാളിത്ത നിരക്
sXmgnÂ ]¦mfn¯ \nc¡v
35.5
35
34.5
34
33.5
33
32.5
32
31.5
31
30.5

35

35

34.6

33

sXmgnÂ ]¦m-fn¯
\nc¡v
32

1991

2001

2011

2021

2031
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3.4 ജില്ല ികല ഭൂവിനിത് ാഗം
2005 കല ഭൂവിനിത് ാഗ സര്ത്കവ അനസരിച്ച് ജില്ലയുകെ ആക വിസ്തീര്ത്ണം 2524 െ. ി. മീ.
ആണ്. ജില്ല ില് 993 െ. ി.മീ കൃഷിസ്ഥലവം 712 ി. മീ. പാര്ത്പ്പിെ പ്രത്ദേവം ഉണ്ട്. ജലാേ ങ്ങളുകെ
വിസ്തീര്ത്ണം 105.88 െ. ി. മീറ്ററും വനങ്ങളുത്െത് 596.48 െ. ി. മീറ്ററും ആണ്. ജില്ല ികല ആക ഭൂമിയുകെ
മുഖ്യപങ്കം പ്രധാനമായും മൂന്നുതരം ഉപത് ാഗങ്ങള്കാണ് വിനിത് ാഗിക്കുന്നത്. കൃഷിഭൂമി (41%),
പാര്ത്പ്പിൊവേയം (29%), വനഭൂമി (24%) എന്നിവ ാണവ.
77

വി സനത്തികെ സ്ഥലമാനങ്ങള്

ജില്ലാപദ്ധതി 2018 - ക ാല്ലം

പട്ടി 3.4
ജില്ലയുകെ ഭൂവിനിത് ാഗത്തികെ വിഭജനം
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3.4.1

ഭൂവിനിത് ാഗത്തികെ ത് ന്ദ്രീ രണം
ജില്ലയുകെ സ്ഥലപരഘെന നിശ്ച ിക്കുന്നതില് ഭൂവിനിത് ാഗത്തിന് വലി പ്രാധാനയമാണുള്ളത്.
വി സനത്തികെസ്ഥലമാനങ്ങള് അപഗ്രഥിക്കുന്നതിന് പ്രധാനമായും വാണിജയം, വയവസാ ം, ാര്ത്ഷി ം,
വനം എന്നീ പ്രധാന ഭൂവിനിത് ാഗത്തികെത് ന്ദ്രീ രണം ജില്ലയുകെ ഏകതാക ഭാഗത്താകണന്ന്
മനസ്സിലാത്കണ്ടതുണ്ട്. ഇതിനാ ി സംത് ാജിത ജില്ലാ വി സന രൂപത്രഖ് ില് അനവര്ത്ത്തിച്ചിരിക്കുന്ന
രീതിോസ്ത്രമനസരിച്ച് ത്മല്പറഞ്ഞ ഭൂവിനിത് ാഗത്തികെത് ന്ദ്രീ രണമാപ്പ് തയ്യാറാകി താകഴ
ക ാടുത്തിരിക്കുന്നു.
3.4.1.1 വാണിജയ ഭൂവിനിത് ാഗത്തികെ ത് ന്ദ്രീ രണം
െിത്രം 3.31 ല് വാണിജയ ഭൂവിനിത് ാഗത്തികെത് ന്ദ്രീ രണം നല് ി ിരിക്കുന്നു. ഇതനസരിച്ച്
പ്രധാന ഗതാഗത ഇെനാഴി ള് െന്നുത്പാകുന്നതും നഗരപ്രത്ദേങ്ങളിലും വാണിജയ ഉപത് ാഗം
ത് ന്ദ്രീ രിച്ചിരിക്കുന്നു.
3.4.1.2 വയാവസാ ി ഭൂവിനിത് ാഗത്തികെ ത് ന്ദ്രീ രണം
വയാവസാ ി ഭൂവിനിത് ാഗത്തികെത് ന്ദ്രീ രണം െിത്രം 3.32 നല് ി ിരിക്കുന്നു. ഇതില് നിന്നും
ക ാല്ലം ത് ാര്ത്പ്പത്റഷനിലും സമീപ പ്രത്ദേങ്ങളിലുമാണ് വയാവസാ ി ഭൂവിനിത് ാഗത്തികെത് ന്ദ്രീ രണം
ാണുന്നകതന്ന് മനസ്സിലാകാം.
3.4.1.3

ാര്ത്ഷി ഭൂവിനിത് ാഗത്തികെത് ന്ദ്രീ രണം
ാര്ത്ഷി ഭൂവിനിത് ാഗത്തികെത് ന്ദ്രീ രണം പരിത്ോധിച്ചാല് ജില്ലയുകെ ാര്ത്ഷി പ്രവര്ത്ത്തനം
മുഖ്യമായും ഇെനാട്ടില് ത് ന്ദ്രീ രിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് ാണാവന്നതാണ്.
3.4.1.4 വനഭൂമിയുകെ ത് ന്ദ്രീ രണം
കുളത്തൂപ്പുഴ, പിറവന്തൂര്ത്, കതډല, ആരയങ്കാവ്, അല മണ് എന്നീ അഞ്ച് തത്ദേഭരണ
സ്ഥാപനങ്ങളില് മാത്രമാണ് വനഭൂമിയുള്ളത് എന്നതുക ാണ്ടുതകന്ന ജില്ലയുകെ വനപ്രത്ദേങ്ങള്
പ്രധാനമായും ിഴകന്ഭാഗത്ത് ത് ന്ദ്രീ രിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാകാവന്നതാണ് (െിത്രം 3.34).
ജില്ലയുകെ മുഖ്യവനഭാഗങ്ങളുകെ വിസ്തീര്ത്ണം 597 െ. ി. മീറ്റര്ത് ആണ്. ഇത് ജില്ലയുകെ കമാത്തം
വിസ്തീര്ത്ണത്തികെഏ ത്ദേം 24 % വരം.
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െിത്രം 3.30
ജില്ലയുകെ ഭൂവിനിത് ാഗത്തികെ വിഭജനം
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െിത്രം 3.31
വാണിജയപരമാ ഭൂവിനിത് ാഗത്തികെ ത് ന്ദ്രീ രണ സൂെ ം
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െിത്രം 3.32
വയാവസാ ി ഭൂവിനിത് ാഗത്തികെ ത് ന്ദ്രീ രണ സൂെ ം
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െിത്രം 3.33
ാര്ത്ഷി ഭൂവിനിത് ാഗത്തികെ ത് ന്ദ്രീ രണ രൂപമാതൃ
OACHIRA
SOORANAD NORTH
CLAPPANA
THAZHAVA
PATHANAPURAM
PATTAZHY VADAKEKKARA
PORUVAZHY
KULASHEKARAPURAM
PIRAVANTHUR
ALAPPAD
SOORANAD SOUTH
PATTAZHY
THODIYUR
KUNNATHUR
KULAKKADA
KARUNAGAPALLY
SASTHAMCOTTA
THALAVOOR
MYNAGAPALLY
MYLOM
VILAKKUDY
WEST KALLADAPAVITHRESWARAM
PANMANA
EAST KALLADA
PUNALUR
MELILA
NEDUVATHUR
THEVALAKKARA
KOTTARAKKARA
MUNROETHURUTH
VETTIKKAVALA KARAVALOOR
EZHUKONE
PERAYAM
CHAVARA
KUNDARA
THEKKUMBHAGOMPANAYAMPERINADU
NEENDAKARATHRIKKARUVA
KAREEPRA
UMMANNUR
ANCHAL
YEROOR
ELAMPALLOOR
VELIYAM
EDAMULAKKAL
THRIKKADAVURKOTTAMKARA
ELAMADU
NEDUMPANA
KOLLAM CORPORATION

THRIKKOVILVATTOM
POOYAPPALLY
VELINALLOOR
ADICHANALLUR

MAYYANADCHATHANNUR

ITTIVA

ARYANKAVU
THENMALA

ALAYAMON
KULATHUPUZHA

CHADAYAMANGALAM
VELINALLOOR

KALLUVATHUKKAL

NILAMEL

PARAVUR
POOTHAKKULAM

KADAKKAL
CHITHARA

Legend
AGRI_CI
0.00 - 0.45
0.46 - 0.90
0.91 - 1.35
1.36 - 1.80
1.81 - 2.25
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െിത്രം 3.34
ജില്ലയുകെ വനപ്രത്ദേങ്ങള്

OACHIRA
SOORANAD NORTH
CLAPPANA
THAZHAVA
PATHANAPURAM
PATTAZHY VADAKEKKARA
PORUVAZHY
KULASHEKARAPURAM
PIRAVANTHUR
ALAPPAD
SOORANAD SOUTH
PATTAZHY
THODIYUR
KUNNATHUR
KULAKKADA
KARUNAGAPALLY
SASTHAMCOTTA
THALAVOOR
MYNAGAPALLY
MYLOM
VILAKKUDY
WEST KALLADAPAVITHRESWARAM
PANMANA
EAST KALLADA
PUNALUR
MELILA
NEDUVATHUR
THEVALAKKARA
KOTTARAKKARA
MUNROETHURUTH
VETTIKKAVALA KARAVALOOR
EZHUKONE
PERAYAM
CHAVARA
KUNDARA
THEKKUMBHAGOM PANAYAMPERINADU
NEENDAKARATHRIKKARUVA
KAREEPRA
UMMANNUR
ANCHAL
YEROOR
ELAMPALLOOR
VELIYAM
EDAMULAKKAL
THRIKKADAVURKOTTAMKARA
ELAMADU
NEDUMPANA
KOLLAM CORPORATION

THRIKKOVILVATTOM
POOYAPPALLY
VELINALLOOR
ADICHANALLUR

MAYYANADCHATHANNUR

ITTIVA

ALAYAMON
KULATHUPUZHA

CHADAYAMANGALAM
VELINALLOOR

KALLUVATHUKKAL

NILAMEL

PARAVUR
POOTHAKKULAM

ARYANKAVU
THENMALA

KADAKKAL
CHITHARA

Legend
FRST_CI
0.00 - 0.45
0.46 - 0.90
0.91 - 1.35
1.36 - 1.80
1.81 - 2.25
2.26 - 3.00
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െിത്രം 3.35
ക ാല്ലം ജില്ല ികല വിവിധ തത്ദേസവ ംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുകെ പ്രവര്ത്ത്തന സവഭാവം
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3.6
3.6.1

അധിവാസത് ന്ദ്രങ്ങളുകെ ക്രമം
അധിവാസത് ന്ദ്രങ്ങളുകെ നിലവികല ക്രമം
ജില്ല ികല വിവിധ തത്ദേസവ ംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളില് 2017 കല ആസ്തിവിവരകണക് പ്ര ാരം
ലഭയമാ സൗ രയങ്ങള് ണകികലടുത്തുക ാണ്ട് തയ്യാറാകി സഞ്ചിത പ്രവര്ത്ത്തനങ്ങളുകെ സൂെ ം
അനസരിച്ച് ക ാല്ലം ത് ാര്ത്പത്റഷന് ഒന്നാംക്രമ അധിവാസത് ന്ദ്രമായും ക ാട്ടാരകര മുനിസിപ്പാലിറ്റി,
പുനലൂര്ത് മുനിസിപ്പാലിറ്റി, രനാഗപ്പള്ളി മുനിസിപ്പാലിറ്റി എന്നിവ രണ്ടാംക്രമ അധിവാസത് ന്ദ്രങ്ങളായും
ആദിച്ചനല്ലൂര്ത്, െയ്ക്കല്, ദമലം, , പരവൂര്ത് മുനിസിപ്പാലിറ്റി, അഞ്ചല്, കതാെിയൂര്ത്, ൊത്തന്നൂര്ത്, മയ്യനാെ്,
പത്തനാപുരം, പവിത്ത്രേവരം, ആരയങ്കാവ്, എഴുത് ാണ്, ത്തവലകര, കുലത്േഖ്രപുരം, ക ാറ്റങ്കര,
കവട്ടികവല, ഇട്ടിവ, ഓച്ചിറ, ോസ്താംത് ാട്ട, കുണ്ടറ എന്നിവ മൂന്നാംക്രമ അധിവാസത് ന്ദ്രങ്ങളായും
ജില്ല ികല ഇതര തത്ദേസവ ംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള് ഏറ്റവം കുറഞ്ഞ ക്രമത്തില് വരന്നതുമാണ്.
ഇവയുകെ സ്ഥലപരവിനയാസം െിത്രത്തില് ക ാടുത്തിരിക്കുന്നു
3.6.2

അധിവാസത് ന്ദ്രങ്ങളുകെ ഭാവി ികല ക്രമം
ക ാല്ലം
ജില്ലയുകെ
നിലവികല
വി സിതത് ന്ദ്രങ്ങള്
ണകികലടുത്തുക ാണ്ട്
അധിവാസത് ന്ദ്രങ്ങളുകെ ഭാവി ികല ക്രമം
ണകാകി ിട്ടുണ്ടണ്്.* അവ പട്ടി
3.6 ല്
ക ാടുത്തിരിക്കുന്നു. *ക്രിസ്റ്റല്ലറുകെ ത് ന്ദ്രസ്ഥാന സിദ്ധാന്തം അനവര്ത്ത്തിച്ചുക ാണ്ട് സംത് ാജിത ജില്ലാ
വി സന രൂപത്രഖ് ില് പരാമര്ത്േിക്കുന്ന രീതിോസ്ത്രം അനസരിച്ച്
പട്ടി 3.5
അധിവാസത് ന്ദ്രങ്ങളുകെ ഭാവി ികല ക്രമം
അധിവാസ
7
ഇട്ടിവ
ക്രമ
ത് ന്ദ്രങ്ങളുകെ
അധിവാസത് ന്ദ്രം
8
ദമലം
നമ്പര്ത്
ക്രമം
9
ഏഴുത് ാണ്
ക ാല്ലം
10
ഓച്ചിറ
1
1
ത് ാര്ത്പത്റഷന്
11
ല്ലുവാതുകല്
1
അഞ്ചല്
12
രീപ്ര
2
ൊത്തന്നൂര്ത്
13
ക ാറ്റങ്കര
ക ാട്ടാരകര
14
തൃത്കാവില്വട്ടം
3
മുനിസിപ്പാലിറ്റി
15
കവട്ടികവല
4
പുനലൂര്ത് മുനിസിപ്പാലിറ്റി
16
കുളകെ
രനാഗപ്പള്ളി
17
ആരയങ്കാവ്
5
മുനിസിപ്പാലിറ്റി
18
പൂ പ്പള്ളി
2
6
കുണ്ടറ
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1
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20
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2
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21
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3
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22
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4
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23
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5
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24
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6
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25
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3
7
പരവൂര്ത് മുനിസിപ്പാലിറ്റി
26
വിളക്കുെി
4
1
മയ്യനാെ്
27
ഉമ്മന്നൂര്ത്
2
ആദിച്ചനല്ലൂര്ത്
28
കപരിനാെ്
3
ത്തവലകര
29
ഇളമാെ്
4
പവിത്ത്രേവരം
30
കുമിള്
5
കതാെിയൂര്ത്
31
െിതറ
6
കുലത്േഖ്രപുരം
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ജില്ല ില് ഴിഞ്ഞ അഞ്ചുവര്ത്ഷത്തിനള്ളില് ആസൂത്രണം കെയ്ത മുന്ന് പ്രധാന പദ്ധതി ളാണ്
കുണ്ടറ ികല നിര്ത്ദിഷ്ട ഐ.റ്റി പാര്ത്ക്കും, െെ മംഗലകത്ത ജഡായുപാറ ടൂറിസം പദ്ധതിയും, പാരിപ്പള്ളി
കമഡികല് ത് ാത്ളജം. അതില് നിലവില് നാലാംക്രമത്തിലുള്ള െെ മംഗലം ഗ്രാമപഞ്ചാ ത്തില്
സര്ത്കാരികെ സവപ്ന പദ്ധതി ാ ജഡായു പാറ വിത്നാദത് ന്ദ്രത്തികെ പ്രവര്ത്ത്തനം ഏതാണ്ട് തുെങ്ങാ
റാ ിരിക്കുന്നു. പ്രതിദിനം 2000 മുതല് 3000 വകര വിത്നാദസഞ്ചാരി ള് ജഡായുപാറ സന്ദര്ത്േിക്കുകമന്ന്
ണകാകകപ്പടുന്നു. ആ തിനാല് െി വിത്നാദസഞ്ചാര ത് ന്ദ്രത്തിത്നാെനബന്ധിച്ച് വിത്നാദസഞ്ചാരി ള്ക്
ആവേയമാ
രീതി ിലുള്ള സൗ രയങ്ങള് വി സിപ്പികച്ചടുത്കണ്ടതുണ്ട് ഇതിനാ ി െെ മംഗലം ഗ്രാമ
പഞ്ചാ ത്തികെ ക്രമം നാലില് നിന്ന് മൂന്നാ ി ഉ ര്ത്ത്ത്തണ്ടതുകണ്ടന്ന് ണകാക്കുന്നു. കുണ്ടറ ികല ഐ.റ്റി
പാര്ത്ക് പ്രവര്ത്ത്തന ക്മമാകുത്മ്പാള് െി ഗ്രാമപഞ്ചാ ത്തില് 10,000 ല് കൂടുതല് കതാഴിലവസരങ്ങള്
ഉണ്ടാ ാനം അതുവഴി െി പ്രത്ദേത്ത്തക് ആളു ളുകെ കുെിത് റ്റം ഉണ്ടാ ാനമുള്ള സാധയത കൂടുതലാണ്.
കൂൊകത ഇവിടുകത്ത ഐ.റ്റി വയവസാ ം വളരന്നതികെ ഭാഗമാ ി വലി ത്താതിലുള്ള പശ്ചാത്തല
ത്മഖ്ലയുകെയും വാണിജയ ത്മഖ്ലയുകെയും വി സനം ഉണ്ടത് ണ്ടതുണ്ട്. ഇതിന പുറകമ പൂട്ടികിെക്കുന്ന അലിന്ഡ്
ഫാക്ടറി പൂര്ത്ണത്താതില് പ്രവര്ത്ത്തനക്മമാകുത്മ്പാള് ഇത്താെനബന്ധിച്ച് മറ്റ് വി സന പ്രവര്ത്ത്തനങ്ങളും െി
ഗ്രാമ പഞ്ചാ ത്തില് ഉണ്ടാകും. ആ തിനാല് കുണ്ടറ ഗ്രാമ പഞ്ചാ ത്തികന രണ്ടാം ക്രമ അധിവാസ
ത് ന്ദ്രമാ ി ണകാകി ഭാവി വി സനം നെത്ത്തണ്ടതാണ്. എന്നിരന്നാലും ക ാട്ടാരകര മുനിസിപ്പാലിറ്റി ില്
നിന്നും അധി ം ദൂരത്ത ല്ലാകത സ്ഥിതി കെയ്യുന്ന ഈ ഗ്രാമപഞ്ചാ ത്തികന രണ്ടാം ക്രമ
അധിവാസത് ന്ദ്രമാകി മാറ്റുന്നതിന് ത്ബാധപൂര്ത്വമാ ഇെകപെല് ഉണ്ടാത് ണ്ടതാണ്. പാരിപ്പള്ളി കമഡികല്
ത് ാത്ളജ് ഉള്കപ്പടുന്ന
ല്ലുവാതുകല് ഗ്രാമപഞ്ചാ ത്തിത്നാെ് ത്െര്ത്ന്നുനില്ക്കുന്ന ൊത്തന്നൂര്ത്
ഗ്രാമപഞ്ചാ ത്ത് നിലവികല ഉ ര്ത്ന്ന ക്രമത്തിലുള്ള ഗ്രാമപഞ്ചാ ത്താ തിനാല് ൊത്തന്നൂരികന തകന്ന
ഭാവി ികല രണ്ടാംക്രമ അധിവാസത് ന്ദ്രമാ ി ണകാകി ിരിക്കുന്നു. തത്ദേസവ ംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുകെ
നിര്ത്ദിഷ്ട ക്രമം െിത്രത്തില് ക ാടുത്തിരിക്കുന്നു.
3.7
വല ളുകെ ക്രമം
3.7.1
വല ളുകെ നിലവിലുളള ക്രമം
ത്റാഡു ള് സന്ധിക്കുന്ന ഒത്ന്നാ അതിത്ലകറത് ാ സന്ധിസ്ഥാനങ്ങള്ക് ചുറ്റുമാ ി തത്ദേഭരണ
സ്ഥാപനത്തികെവാണിജയ ത് ന്ദ്രമാ ി നിലക ാളളുന്ന പ്രവര്ത്ത്തന പ്രത്ദേത്തികെസഞ്ച കത്ത ാണ് വല
എന്ന പദം ക ാണ്ടുത്ദേിക്കുന്നത്. ഉത്ദേിക്കുന്നത്. ജില്ല ികല വല ളുകെ പ്രവര്ത്ത്തി ളുകെ വയാപ്തി ആ
വല ളില് സന്ധിക്കുന്ന ത്റാഡു ളുകെ ക്രമത്തിനനസരിച്ചാണ്. ജില്ല ികല വലുതും കെറുതുമാ
വല ള്
വാണിജയ ത്മഖ്ല ളുകെ വി സനത്തില് പ്രതയക്ത്തിലും മറ്റ് ത്മഖ്ല ളുകെ വി സനത്തില് പത്രാക്മായും
സവാധീനം കെലുത്തുന്ന ഘെ മാണ്.
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ജില്ല ില് ഴിഞ്ഞ 8 വര്ത്ഷത്തിനളളില് വല ളുകെ പ്രവര്ത്ത്തന വയാപ്തിക സവാധീനിക്കുന്ന തരത്തില്
പ്രാധാന ത്റാഡു കളാന്നും നിര്ത്മ്മിതമാ ിട്ടികല്ലന്നതിനാല് സംത് ാജിത ജില്ലാ വി സന ത്മഖ്ല ില്
അനവര്ത്ത്തിച്ച രീതിോസ്ത്രമനസരിച്ച് ക ാല്ലം ജില്ല ില് ഇത്പ്പാഴും ഒന്നാം ക്രമ വല ാ െിന്നകെ ക്
പുറത്മ രണ്ടാം ക്രമത്തിലുളള ക ാട്ടാരകര െന്തമുക്, രനാഗപ്പളളി, പുനലൂര്ത് ക .എസ്.ആര്ത്.െി.സി ജംഗ്ഷന്
വല ളും മൂന്നാം ക്രമത്തിലാ ി മുകെ ആര്ത്.ഒ ജംഗ്ഷന്, ക ാട്ടി ം, പത്തനാപുരം, ആയൂര്ത്, പൂ പ്പളളി,
പാരിപ്പളളി എന്നിങ്ങകന 7 വല ളും ഉണ്ട്. പരവൂര്ത് വല ഉള്കപ്പകെയുളള മറ്റ് വല ള് നാലാം
ക്രമത്തിത്ലാ അതിന് താകഴത് ാ ആകണന്ന് ണകാകാവന്നതാണ്. നിലവികല ക്രമവം സ്ഥലപര
വിനയാസവം നല് ി ിരിക്കുന്നു
3.7.2 വല ളുകെ നിര്ത്ദിഷ്ട ക്രമം
2011 കല കസന്സസ് പ്ര ാരം ജില്ല ികല ജനസാന്ദ്രതയുകെ വിതരണത്തിലും ജനസംഖ്യയുകെ
വിതരണത്തിലും ാരയമാ മാറ്റം വരാത്തതിനാല് വല ളുകെ നിര്ത്ദിഷ്ടക്രമത്തില് വലി ത്താതിലുളള മാറ്റം
പ്രതീക്ികാവന്നതല്ല. ക ാല്ലം - കെത്ങ്കാട്ട കറ ില്പാത ാഥാര്ത്്യമാകുത്മ്പാള് പുനലൂര്ത്, ക ാട്ടാരകര
എന്നീ വല ളുകെ വാണിജയാെിസ്ഥാന മൂലയം ക്രമാതീതമാ ി ഉ രം, എങ്കിലും ഒന്നാം ക്രമ വല ാ
െിന്നകെയുകെ വാണിജയാെിസ്ഥാനമൂലയത്തില് ാരയമാ മാറ്റം ഉണ്ടാകുന്നില്ല. ക ാല്ലം - ത്തനി ത്ദേീ
പാതയുത്െയും അത്താെനബന്ധിച്ചുളള പാലങ്ങളും പൂര്ത്ത്തി ാകുത്മ്പാള് ഇത്പ്പാള് ഏറ്റവം കുറഞ്ഞ ക്രമത്തിലുള്ള
അധിവാസ ത് ന്ദ്രമാ
മണ്ത്ട്രാതുരത്തില് വിത്നാദ സഞ്ചാര ത്മഖ്ലയ്ക്ക് കൂടുതല് സാധയതയു
ണ്ടാകുന്നതാകണന്ന് ണകാകാവന്നതാണ്. ഇതുമൂലം മണ്ത്ട്രാതുരത്തികന നാലാംക്രമത്തിലുള്ള വല ാ ി
ഉ ര്ത്ത്ത്തണ്ടതുകണ്ടന്ന്
ണകാക്കുന്നു. കൂൊകത ജഡായുപാറ വിത്നാദസഞ്ചാര ത് ന്ദ്രത്തികെ
വി സനവമാ ി ബന്ധകപ്പെ് െെ മംഗലം വലയും മൂന്നാം ക്രമത്തിത്ലക് ഉ ര്ത്ത്ത്തണ്ടതുണ്ട്. മുകെ ആര്ത്.ഒ
ജംഗ്ഷന് മൂന്നാംക്രമത്തിലുള്ള വല ാ ി തകന്ന തുെരം എന്നും അനമാനിക്കുന്നു. ത്മല്വിവരിച്ച മാറ്റങ്ങള്
ഉള്കപ്പടുത്തിക ാണ്ട് തയ്യാറാകി
വല ളുകെ ക്രമം െിത്രം 3.39 ല് നല് ി ിരിക്കുന്നു. ഇതനസരിച്ച്
ഭാവി ികല വല ളുകെ ക്രമം താകഴ പട്ടി രൂപത്തില് നല് ി ിരിക്കുന്നു.
പട്ടി 3.6
ഭാവി ികല വല ളുകെ ക്രമം
വല ളുകെ ക്രമം
I

II

III

വല ളുകെ ത്പര്
1.െിന്നകെ
2. രനാഗപ്പള്ളി
3.ക ാട്ടാരകര
4.അഞ്ചല്
5.പുനലൂര്ത്
6.പാരിപ്പള്ളി
1.ോസ്താംത് ാട്ട
2.െവറ
3.ത്തവലകര
4. കുണ്ടറ
5. ക ാട്ടി ം
6.പരവൂര്ത്

7. െയ്ക്കല്
8.കതന്മല
9.പത്തനാപുരം
10.പൂ പ്പള്ളി
11.െെ മംഗലം
12.ആയൂര്ത്
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3.8

നഗരവത്ക്കരണം

3.8.1 നിലവികല അവസ്ഥ
നഗരവത്ക്കരണം എന്നത് ക ാണ്ട് ഉത്ദേിക്കുന്നത് ഗ്രാമപ്രത്ദേങ്ങള് അതികെ പ്രവര്ത്ത്തന സവഭാവം
മാറി നഗരപ്രത്ദേങ്ങളാ ി പരിണമിക്കുന്ന അവസ്ഥ ാണ്. 5000 ല് കൂടുതല് ജനസംഖ്യയുളളതും ജനസാന്ദ്രത
ഒര െ. ി. മീറ്ററില് 400 ആളു ളില് കൂടുതല് ഉളളതും ആക പുരഷ കതാലാളി ളില് 75% ആളു ളും
ാര്ത്ഷിത് തര പ്രവര്ത്ത്തനങ്ങളില് ഏര്ത്കപ്പട്ടിരിക്കുന്നവര്ത് ആ ിരിക്കുന്നതുമാ പ്രത്ദേകത്ത ാണ് കസന്സസ്
നഗരം എന്നു പറയുന്നത്. ത് രളത്തില് ഇരപതാം നൂറ്റാണ്ടികെതുെകത്തില് ഇത്തരത്തിലുളള
നഗരവാസി ളുകെ ജനസംഖ്യ ആക 7.11% ആ ിരകന്നങ്കില് 2011 കസന്സസ് പ്ര ാരം ഇത് ഏതാണ്ട് 47%
ആ ി ഉ ര്ത്ന്നിരിക്കു ാണ്. സംത് ാജിത ജില്ലാ വി സന രൂപത്രഖ് ില് കണ്ടത്തി തില് നിന്നും
വിഭിന്നമാ ി 2011 കല ഗ്രാമജനസംഖ്യയും വളര്ത്ച്ചാ നിരക്കും പരിത്ോധിക്കുത്മ്പാള് (പട്ടി 3.7) ഗ്രാമങ്ങളികല
ജനസംഖ്യാ വളര്ത്ച്ചാനിരക് വളകര ധി ം താഴുന്നതായും നഗരങ്ങളിത്ലത് കുത്തകന ഉ രന്നതായും ാണുന്നു.
സംസ്ഥാനകത്ത ആക
ജനസംഖ്യാവളര്ത്ച്ചാനിരക് പരിത്ോധിക്കുത്മ്പാള് 1991-2001 ല് 9.42%
ഉണ്ടാ ിരന്നതില് നിന്നും 4.91% ആ ി 2001-2011 ല് കുറയു ാണ് കെയ്തത്. ഇതില് നിന്നും ഒത്ട്ടകറ
ഗ്രാമപ്രത്ദേങ്ങള് കസന്സസ് ൌണ് ആ ി മാറി തിനാലാണ് നഗര ജനസംഖ്യ അസാധാരണമാ
വിധത്തില് വര്ത്ദ്ധികാനം ഗ്രാമീണജനസംഖ്യാവര്ത്ദ്ധനവ് കുറ ാനം ാരണം എന്ന് അനമാനികാവന്നതാണ്.
ഇത്തരത്തിലുള്ള നഗരവല്കരണം മൂലം സംസ്ഥാനത്തികെ ഗ്രാമങ്ങളുകെ അെിസ്ഥാന സവഭാവം തകന്ന
മാറുവാനം പ്രാഥമി ത്മഖ്ല ളാ കൃഷി, മൃഗസംരക്ണം മുതലാ വി സനത്മഖ്ല ള് ത്നര്ത്ത്തു ത്പാകു യും
കെയ്യും.

ആക
ഗ്രാമം
നഗരം

പട്ടി 3.7
2011 കല ഗ്രാമജനസംഖ്യയും വളര്ത്ച്ചാ നിരക്കും
ജനസംഖ്യ (2011) ജനസംഖ്യ (2001) കമാത്തം ജനസംഖ്യയുകെ വളര്ത്ച്ചാനിരക്
33,406,061
31,841,374
4.91
17,471,135
23,574,449
-25.88
15,934,926
8,266,925
92.75
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2011 കല കസന്സസ് അനസരിച്ച് ക ാല്ലം ജില്ല ികല ആക ജനസംഖ്യ (2635375) യുകെ
45.05% നഗര ജനസംഖ്യ ാണ്. 2001 കസന്സസ് പ്ര ാരം ക ാല്ലം ജില്ല ില് ക ാല്ലം ത് ാര്ത്പ്പത്റഷന
പുറത്മ പരവൂര്ത്, പുനലൂര്ത് മുനിസിപ്പാലിറ്റി ള് എന്നിങ്ങകന മൂന്ന് വയവസ്ഥാപിത നഗരപ്രത്ദേങ്ങളാണ്
ഉണ്ടാ ിരിക്കുന്നത്. എന്നാല് സംത് ാജിത ജില്ലാ വി സന രൂപത്രഖ് ില് പ്രവെിച്ചതുത്പാകല
രനാഗപ്പളളി, ക ാട്ടരകര എന്നീ മുനിസിപ്പാലിറ്റി ള് നിലവില് വന്നത്താകെ വയവസ്ഥാപിത
നഗരപ്രത്ദേത്തിന്ത്റ എണം 5 ആ ി വര്ത്ദ്ധിച്ചു (െിത്രം 3.40). കൂൊകത തൃകെവൂര്ത് ഗ്രാമപഞ്ചാ ത്ത് ക ാല്ലം
ത് ാര്ത്പ്പത്റഷനമാ ി കൂട്ടിത്ച്ചര്ത്ത്തതിനാല് െി പ്രത്ദേവം വയവസ്ഥാപിത നഗരപ്രത്ദേമാ ിമാറി ിട്ടുണ്ട്.
നീണ്ട ര ഗ്രാമപഞ്ചാ ത്ത് കസന്സസ് നഗരമാകണങ്കിലും നിലവില് ഗ്രാമപഞ്ചാ ത്താ ി തുെര ാണ്.
ജില്ല ികല നഗര ജനസംഖ്യയുകെ ത്താത് മറ്റ് ജില്ല ളുമാ ി താരതമയം കെയ്യുത്മ്പാള് ഏഴാമതാണ്. നഗര
ജനസംഖ്യയുകെ ത്താത് 2011 കല 18.02% ത്തില് നിന്നും 45.05% ആ ി ഉ ര്ത്ന്നതാ ി ാണുന്നു.
എന്നിരന്നാലും നഗര ജനസംഖ്യയുകെ വളര്ത്ച്ചാ നിരക്കും നഗരപ്രത്ദേത്തിത്നാെ് കതാട്ട് ത്െര്ത്ന്ന് ിെക്കുന്ന
ഗ്രാമപഞ്ചാ ത്തു ളുകെ വളര്ത്ച്ച നിരക്കു ളും താരതമയം കെയ്യുത്മ്പാള് ഗ്രാമപ്രത്ദേങ്ങളികല ജനസംഖ്യ
വളര്ത്ച്ച നിരക് നഗരങ്ങകള അത്പക്ിച്ച് കൂടുതലാകണന്നും അതില് നിന്നും നഗരപ്രത്ദേത്തുള്ളവര്ത്
ഗ്രാമങ്ങളിത്ലക് കുെിത് റി ിട്ടുള്ളതാകണന്നും അനമാനികാവന്നതാണ്.
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പട്ടി 3.8
ജില്ല ികല നഗര ജനസംഖ്യയുകെ ത്താത് മറ്റ് ജില്ല ളുമാ ി താരതമയം
ജനസംഖ്യ 2011
2011 കല നഗര
ക്രമ
ജില്ല
ജനസംഖ്യയുകെ ത്താത്
നമ്പർ
ആക
ഗ്രാമം
നഗരം
അനസരി ച്ചുള്ള സ്ഥാനം
1
എറണാകുളം
3282388 1048025 2234363
68.07
2
തൃശൂര്ത്
3121200 1024794 2096406
67.17
3
ത് ാഴിത്കാെ്
3086293 1013721
2072572
67.15
4
ണ്ണൂര്ത്
2523003 882017
1640986
65.04
5
ആലപ്പുഴ
2127789 979643
1148146
53.96
6
തിരവനന്തപുരം 3301427 1529831
1771596
53.66
7
ക ാല്ലം
2635375 1448217
1187158
45.05
8
മലപ്പുറം
4112920 2295709
1817211
44.18
9
ാസര്ത്ത്ഗാഡ് 1307375 798328.00 509047.00
38.94
10 ത് ാട്ട ം
1974551 1409158
565393
28.63
11 പാലകാെ്
2809934 2133124
676810
24.09
12 പത്തനംതിട്ട
1197412 1065799
131613
10.99
13 ഇടുകി
1108974 1056929
52045
4.69
14 വ നാെ്
817420
785840
31580
3.86
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3.8.2

നിര്ത്ദിഷ്ട നഗരവല്കരണം
ജില്ല ികല ഒട്ടുമിക പ്രത്ദേത്തും ജനങ്ങള് ാര്ത്ഷി പ്രവര്ത്ത്തനങ്ങള് കുറച്ചുക ാണ്ട് ത്സവന
ത്മഖ്ല ളിത്ലക് ചുവടുമാറുന്ന പ്രവണത ണ്ടുവരന്നു. ഇത്തരത്തില് ജനങ്ങള് ാര്ത്ഷിത് തര കതാഴില്
ത്മഖ്ല കതരകഞ്ഞടുക്കുത്മ്പാള് അവികെ വസിക്കുന്ന 75% ത്തിലധി ം പുരഷന്മാരം ാര്ത്ഷിത് തര
കതാഴിലാളി ള് ആ ാനം െി പ്രത്ദേം കസന്സസ് പ്ര ാരം നഗരം ആ ാനം സാധയത ഏകറ ാണ്.
ഭാവി ികല നഗര തത്ദേ സവ ംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള് ഏകതാകക ാ ാനാണ് സാധയത, എന്നത് നിലവില്,
കസന്സസ് പ്ര ാരം നഗരപ്രത്ദേമാത്ണാ തത്ദേസവ ംഭരണ സ്ഥാപനത്തികെ, ഇത്പ്പാഴകത്ത ത്ഗ്രഡ്
എന്താണ്, നഗരവല്കരണകത്ത തവരിതകപ്പടുത്തുന്ന ത്പ്രാജക്ടു ള് എകന്താകക ാണ്, അധിവാസ
ത് ന്ദ്രത്തികെ ക്രമം ഏതാണ് മുതലാ ഘെ ങ്ങകള ആശ്ര ിച്ചിരിക്കുന്നു. ത്മല്പറഞ്ഞ ഘെ ങ്ങള്
ഓത്രാന്നാ ി വിേ ലനം കെയ്ത് ചുവകെ സംക്ിപ്തമാ ി വിവരിച്ചിരിക്കുന്നു.
കസന്സസ് നഗരപ്രത്ദേം
2011 കസന്സസ് അനസരിച്ച് ാര്ത്ഷിത് തര പുരഷകതാഴിലാളി ളുകെ എണം 70% ത്തില്
കൂടുതലുള്ള ഗ്രാമപ്രത്ദേങ്ങളാ (രീതീോസ്ത്രം - സംത് ാജിത ജില്ലാ വി സന രൂപത്രഖ് വാലയം1 ത്ലത്)
ആദിച്ചനല്ലൂര്ത്, ൊത്തന്നൂര്ത്, ദമനാഗപ്പള്ളി, ക്ലാപ്പന, തഴവ, ത്തവലകര, തൃകെവൂര്ത്, ക ാറ്റങ്കര,
കുലത്േഖ്രപുരം, ക ാട്ടാരകര, രനാഗപ്പള്ളി, കുണ്ടറ, മയ്യനാെ്, ഓച്ചിറ, പന്മന, കപരിനാെ്, പൂതക്കുളം,
കതാെിയൂര്ത്, തൃകരവ, തൃത്കാവില്വട്ടം എന്നിവ കസന്സസ് പ്ര ാരം നഗരപ്രത്ദേങ്ങളാ ി ണകാ
കാവന്നതാണ്. ഇതില് ക ാട്ടാരകരയും രനാഗപ്പള്ളിയും 2011 കസന്സസിനത്േഷം നഗരസഭ ളാ ി
മാറി തിനാലും തൃകെവൂര്ത് ത് ാര്ത്പത്റഷനില് ല ിപ്പിച്ചതിനാലും ഇവക പ്രധാന പട്ടി ില് നിന്നും മാറ്റി
നിര്ത്ത്തി ാല് 17 തത്ദേസവ ംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങകള ഭാവി ികല കസന്സസ് പ്ര ാരമുള്ള നഗര
പ്രത്ദേങ്ങളാ ി ണകാകാവന്നതാണ്.
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ജില്ലാപദ്ധതി 2018 - ക ാല്ലം

െിത്രം 3.40 - വയവസ്ഥാപിത നഗരപ്രത്ദേം

അവലംബം . ജില്ലാ നഗര ഗ്രാമ ആസൂത്രണ വകുപ്പ്

െിത്രം 3.41 - തത്ദേസ്ഥാപനങ്ങളുകെ ജനസംഖ്യ വളര്ത്ച്ച നിരക്

അവലംബം . ജില്ലാ നഗര ഗ്രാമ ആസൂത്രണ വകുപ്പ്

െിത്രം 3.42 - നിര്ത്ദിഷ്ട നഗരവല്കരണം

അവലംബം . ജില്ലാ നഗര ഗ്രാമ ആസൂത്രണ വകുപ്പ്
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തത്ദേസവ ംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുകെ ത്ഗ്രഡ്
ത്മല് വിവരിച്ച 17 തത്ദേസവ ംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളില് ദമനാഗപ്പള്ളി, കതാെിയൂര്ത് എന്നിവ
ഒന്നാംത്ഗ്രഡില് ഉള്കപ്പടുന്ന ഗ്രാമപഞ്ചാ ത്തു ളാണ്. അവ ഒര ാരണവോലും ഈ പദ്ധതി ാല ളവില്
നഗര തത്ദേഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള് ആ ാന് സാധയത ില്ലാത്തതിനാല് അവക ഒഴിവാകി ാല് മറ്റ് 15
സ്കപഷയല് ത്ഗ്രഡ് ഗ്രാമപഞ്ചാ ത്തു കള തുെര്ത്ന്നുള്ള വിേ ലനത്തിന് പരിഗണികാവന്നതാണ്.
നഗരവല്കരണകത്ത തവരിതകപ്പടുത്തുന്ന പദ്ധതി ള്
ജില്ല ില് നഗരവി സനങ്ങള്ക് ആകം കൂട്ടുന്ന പദ്ധതി ള് തങ്കത്േരി ൈാര്ത്ബര്ത് നീണ്ട ര തുറമുഖ്ം
കുണ്ടറ ഐ.റ്റി പാര്ത്ക്, ജഡായുപാറ ടൂറിസം പദ്ധതി മുതലാ വ ാണ്. ഇതികെപ്രതയക്ത്തിലുള്ള
പ്രതിഫലനമുണ്ടാകുന്നത് ക ാല്ലം ത് ാര്ത്പത്റഷനിലും, കുണ്ടറ, െവറ, െെ മംഗലം എന്നീ
ഗ്രാമപഞ്ചാ ത്തു ളിലുമാണ്.
ആ തിനാല്
െവറ,
െെ മംഗലം
ഗ്രാമപഞ്ചാ ത്തു കളയുംകൂെി
ഉള്കപ്പടുത്തികകാണ്ട്
ഭാവി
നഗരതത്ദേസവ ംഭരണ
സ്ഥാപനത്തിനാ ി
പരിഗണികാവന്ന
തത്ദേസവ ംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുകെ എണം 17 ആ ി ണകാകാവന്നതാണ്.
അധിവാസത് ന്ദ്രങ്ങളുകെ ക്രമം
മുമ്പ് സൂെിപ്പിച്ചിരന്നതുത്പാകല ജില്ല ികല അധിവാസത് ന്ദ്രങ്ങളുകെ ക്രമം പരിത്ോധിക്കുത്മ്പാള്
ക്ലാപ്പന, തഴവ, കപരിനാെ്, പൂതക്കുളം, തൃകരവ, െെ മംഗലം എന്നിവ ഏറ്റവം കുറഞ്ഞ ക്രമത്തില്
ഉള്ളതാണ്. െെ മംഗലം ജില്ലയുകെ ിഴകന്പ്രത്ദേകത്ത ഒര പ്രധാന വിത്നാദ സഞ്ചാര ത് ന്ദ്രമാകു
കമന്നതിനാല് െെ മംഗലം ഒഴിക യുള്ള കുറഞ്ഞ ക്രമത്തിലുള്ള 5 ഗ്രാമപഞ്ചാ ത്തു കള ഒഴിവാകാ
വന്നതാണ്. മിച്ചം വരന്ന 12 തത്ദേസവ ംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള് ഭാവി ില് നഗര തത്ദേഭരണ സ്ഥാപന
ങ്ങളാ ാന് സാധയതയുണ്ട്. ഇതിന പുറകമ അഞ്ചല് ഗ്രാമപഞ്ചാ ത്ത് ഭാവി ില് രണ്ടാം ക്രമ
അധിവാസത് ന്ദ്രമാത് ണ്ടുന്ന ഗ്രാമപഞ്ചാ ത്ത് ആ തിനാല് അതു കൂെി ഉള്കപ്പടുത്തികകാണ്ട് 13 തത്ദേ
സവ ംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള് ഭാവി ില് നഗര തത്ദേസവ ംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളാ ാന് സാധയതയുള്ള
ഗ്രാമപഞ്ചാ ത്തു ള് ആകണന്ന് ണകാകാവന്നതാണ്.
ത്മല്വിവരിച്ച 13 തത്ദേ സവ ംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളില് ഏറ്റവം കൂടുതല് ജനസംഖ്യാവളര്ത്ച്ചാനിരക്കും
മറ്റ് പ്രത്ദേങ്ങളുമാ ി ത്ദേീ പാത വഴി ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതുമാ മയ്യനാെ്, ക ാറ്റങ്കര, ൊത്തന്നൂര്ത്, കുണ്ടറ
എന്നിവ 2021 ന ം നഗര തത്ദേ സവ ംഭരണ സ്ഥാപനമാകുകമന്നും മറ്റുള്ള 9 തത്ദേ സവ ംഭരണ
സ്ഥാപനങ്ങളാ െെ മംഗലം, അഞ്ചല്, കുലത്േഖ്രപുരം, ത്തവലകര, െവറ, ആദിച്ചനല്ലൂര്ത്, ഓച്ചിറ, പന്മന,
തൃത്കാവില്വട്ടം എന്നിവ വരന്ന 2031 ന ം നഗരതത്ദേസവ ംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളാകുകമന്നും
രതാവന്നതാണ്. ആ തില് െി 14 തത്ദേസവ ംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളും ഭാവി ില് നഗരസവഭാവം
ആര്ത്ജിക്കും എന്നത് ണകികലടുത്തുക ാണ്ടുത്വണം ഭാവി വി സന പ്രവര്ത്ത്തനങ്ങള് ആസൂത്രണം
കെത്യ്യണ്ടത്
3.9. വി സനത്തികെ സ്ഥലമാനങ്ങള്
(അധിവാസത് ന്ദ്രങ്ങളുകെ പഠനകത്ത മാത്രം അെിസ്ഥാനമാകികകാണ്ടുള്ളത്)
അധിവാസത് ന്ദ്രങ്ങളുമാ ി ബന്ധകപ്പട്ട പഠനത്തില് നിന്നും വി സനത്തികെസ്ഥലമാനങ്ങള്
ഉള്കകാള്ളുന്ന സ്ഥലപര രൂപമാതൃ രൂപീ രിക്കുന്നത് ജില്ലയുകെ പ്രവര്ത്ത്തന രൂപമാതൃ യും അധിവാസ
ത് ന്ദ്രങ്ങളുകെയും വല ളുകെ ക്രമവം നിര്ത്ദിഷ്ട ത്റാഡ് ശംഖ്ലയും എന്നിവയുകെ അെിസ്ഥാനത്തിലാണ്
3.9.1

പ്രവര്ത്ത്തന രൂപമാതൃ
ജില്ലയുകെ പ്രവര്ത്ത്തന രൂപമാതൃ രൂപീ രിക്കുന്നത് ഭൂവിനിത് ാഗത്തികെത് ന്ദ്രീ രണം, പ്രവര്ത്ത്തന
സവഭാവം, നഗരവല്കരണ രീതി എന്നിവക അെിസ്ഥാനമാകി ാണ്. ഒര തത്ദേസവ ംഭരണ സ്ഥാപനം
നഗരവല്കരണത്തികെപഠനത്തില് നഗരമായും ഭൂവിനിത് ാഗത്തികെത് ന്ദ്രീ രണ പ്ര ാരം ാര്ത്ഷിത് തര
മാ ഭൂവിനിത് ാഗത്തികെത് ന്ദ്രീ രണമുഖ്ത്തും പ്രവര്ത്ത്തനസവഭാവം നഗരസവഭാവവമുണ്ട് (പട്ടി 3.10) െി
പ്രത്ദേത്തിന് ഏറ്റവം അനത് ാജയമാ പ്രവര്ത്ത്തനം നാഗരി പ്രവര്ത്ത്തനങ്ങളാണ് ഇത്തരത്തില് ജില്ല ില്
നഗരപ്രവര്ത്ത്തനങ്ങള്ക് ഏറ്റവം അനത് ാജയമാ സ്ഥലം െിത്രം 3.43 ല് നല് ി ിരിക്കുന്നു.
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നഗരവല്കരണ രീതി നസരിച്ച് നഗരമല്ലാതിരിക്കു യും ഭൂവിനിത് ാഗത്തികെ ത് ന്ദ്രീ രണമനസരിച്ച്
ാര്ത്ഷി മാ ിരിക്കു യും പ്രവര്ത്ത്തന സവഭാവം ഗ്രാമമാ ിരിക്കു യും കെയ്യുന്ന പ്രത്ദേത്തിന്കറഏറ്റവം
അനത് ാജയമാ പ്രവര്ത്ത്തനം ഗ്രാമീണം ആകണന്നാണ് തീവ്ര ാര്ത്ഷി പ്രവര്ത്ത്തനങ്ങള്ക് ഏറ്റവം
അനത് ാജയമാ
പ്രത്ദേമാണിത്. െിത്രത്തില് ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രത്ദേം ത്രഖ്കപ്പടുത്തി ിരിക്കുന്നു.
അധിവാസത് ന്ദ്രം നഗരമല്ലാത്തതും ഭൂവിനിത് ാഗത്തികെത് ന്ദ്രീ രണമനസരിച്ച് വനം ആവ യും
പ്രവര്ത്ത്തനസവഭാവം ഗ്രാമം ആകു യുx കെയ്താല് അത്തരത്തിലുള്ള പ്രത്ദേത്ത് വനവല്കരണത്തിന്
ൈാനി രമല്ലാത്ത ഗ്രാമീണ പ്രവര്ത്ത്തനങ്ങള്കാണ് ഏറ്റവം അനത് ാജയം.െിത്രത്തില് ഇത്തരത്തിലുള്ള
പ്രത്ദേം ത്രഖ്കപ്പടുത്തി ിരിക്കുന്നു. ഇത്തരത്തില് ദവിതീ പ്രവര്ത്ത്തനങ്ങള്ക് അനത് ാജയമാ സംത് ാജനം
ഏതാകണന്ന് പട്ടി ിൽ ദവിതീ പ്രവര്ത്ത്തന പ്രത്ദേളിലും നല് ി ിരിക്കുന്നു.
െിത്രം 3.43
ജില്ല ില് നഗരപ്രവര്ത്ത്തനങ്ങള്ക്
ഏറ്റവം അനത് ാജയമാ പ്രത്ദേം

െിത്രം 3.44
തീവ്ര ാര്ത്ഷി പ്രവര്ത്ത്തനങ്ങള്ക്
ഏറ്റവം അനത് ാജയമാ പ്രത്ദേം

അവലംബം . ജില്ലാ നഗര ഗ്രാമ ആസൂത്രണ വകുപ്പ്

െിത്രം 3.45
വനവല്കരണത്തിന് ൈാനി രമല്ലാത്ത ഗ്രാമീണ
പ്രവര്ത്ത്തനങ്ങള്ക് ഏറ്റവം അനത് ാജയമാ പ്രത്ദേം

െിത്രം 3.46
ദവിതീ പ്രവര്ത്ത്തനങ്ങള്ക് ഏറ്റവം
അനത് ാജയമാ പ്രത്ദേം

അവലംബം . ജില്ലാ നഗര ഗ്രാമ ആസൂത്രണ വകുപ്പ്
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നഗരവല്കരണ രീതി നസരിച്ച് നഗരമല്ലാത്തതും പ്രവര്ത്ത്തന സവഭാവം അനസരിച്ച് അര്ത്ദ്ധ
നഗരത്മാ അര്ത്ദ്ധ ഗ്രാമത്മാ ആ തുമാ
പ്രത്ദേം കെറു ിെ വയവസാ ങ്ങള്ക്കും കൃഷി നബന്ധ
പ്രവര്ത്ത്തനങ്ങള്ക്കും അനത് ാജയമാ പ്രത്ദേമാണ് ഇവികെ ഭൂവിനിത് ാഗത്തികെ ത് ന്ദ്രീ രണം വനം
ഒഴിക യുള്ള ാര്ത്ഷി ത്മാ ാര്ത്ഷിത് തരത്മാ ആ ാവന്നതാണ്.
പട്ടി 3.9
ാര്ത്ഷി ാനബന്ധ പ്രവര്ത്ത്തനത്മഖ്ല
നഗരത്രഖ്ാെിത്രം ഭൂവിനിത് ാഗ ത് ന്ദ്രീ രണം
പ്രവര്ത്ത്തന സവഭാവം
പ്രവര്ത്ത്തനം
നഗരം
ാര്ത്ഷിത് തരം
നഗരം
നഗരമല്ല
ാര്ത്ഷി ം
അര്ത്ദ്ധനഗരം
കൃഷി, മൃഗപരിപാലനം,
കുെൽ വയവസാ ം
വനം
അര്ത്ദ്ധഗ്രാമം
ഗ്രാമം
അവലംബം . ജില്ലാ നഗര ഗ്രാമ ആസൂത്രണ വകുപ്പ്

െിത്രം 3.47
പ്രവര്ത്ത്തനങ്ങളുകെ സ്ഥലപരവിനയാസം സംത് ാജിപ്പിച്ചുക ാണ്ട് ജില്ലയുകെ പ്രവര്ത്ത്തന ഘെന
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െിത്രം 3.48
ജില്ല ികല അധിവാസത് ന്ദ്രങ്ങളുകെ ഭാവി ികല ക്രമവം വല ളുകെ ഭാവി ികല ക്രമവം
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3.9.2 അധിവാസത് ന്ദ്രങ്ങളുകെയും വല ളുകെയും ക്രമം
ജില്ല ികല അധിവാസത് ന്ദ്രങ്ങളുകെ ഭാവി ികല ക്രമവം
വല ളുകെ ഭാവി ികല ക്രമവം
ത്െര്ത്ത്തുക ാണ്ട് തയ്യാറാകി മാപ്പ് െിത്രം 3.48 ല് നല് ി ിരിക്കുന്നു.
3.9.3 നിര്ത്ദിഷ്ട ത്റാഡ് ശംഖ്ല
ജില്ല ികല ഉ ര്ത്ന്ന ക്രമത്തിലുള്ള അധിവാസത് ന്ദ്രങ്ങളും വല ളും തമ്മില് ത് ാജിപ്പിക്കുന്ന പ്രധാന
ത്റാഡ് ശംഖ്ലയും താഴ്ന്ന ക്രമത്തിലുള്ള അധിവാസ ത് ന്ദ്രങ്ങളും ഉ ര്ത്ന്ന ക്രമത്തിലുള്ള അധിവാസ ത് ന്ദ്രങ്ങ
ളുമാ ി ത് ാജിപ്പിക്കുന്ന സബ് ത്മജര്ത് ത്റാഡു ളും താഴ്ന്ന ക്രമത്തിലുള്ള അധിവാസ ത് ന്ദ്രങ്ങകള തമ്മില് ത് ാജി
പ്പിക്കുന്ന ദമനര്ത് ത്റാഡു ളും ഉണ്ടാത് ണ്ടതാണ്. സംത് ാജിത ജില്ലാ വി സന രൂപത്രഖ് ില് നിര്ത്ത്ദേിച്ചി
രന്ന ക ാല്ലം - ത്തനി ത്ദേീ പാതയുകെ ജില്ല ികല നിര്ത്ദിഷ്ട ദിേ െിന്നകെ ില് നിന്നും ണനല്ലൂര്ത്, കുണ്ടറ,
ഭരണികാവ്, െക്കുവള്ളി വഴി ശൂരനാെ് വകര ാ ിരന്നു. എന്നാല് ത്ദേീ പാത അത്താറിറ്റി അംഗീ രിച്ച
ക ാല്ലം- ത്തനി ത്ദേീ പാത (എന്.എച്ച് 183) യുകെ ജില്ല ികല നിര്ത്ദിഷ്ട ദിേ ക ാല്ലം (ദൈസ്കൂള് ജംഗ്ഷന്)ത്തവള്ളി -അഞ്ചാലുംമൂെ് - ഇളമ്പള്ളൂര്ത് -ഈസ്റ്റ് ല്ലെ-ഭരണികാവ്-െക്കുവള്ളി- ശൂരനാെ് -പത്തനംതിട്ട വഴി
ത്തനി വകര ാണ്. നിലവികല ത്ദേീ പാത 183 മണ്ത്ട്രാതുരത്തുമാ ി ബന്ധിപ്പികാന് നിര്ത്ത്ദേമുണ്ട്. ഇതു
മൂലം ഭാവി ികല വിത്നാദസഞ്ചാരത് ന്ദ്രങ്ങളില് ഒന്നാ മണ്ത്ട്രാതുരത്തുമാ ി ഒന്നാം ക്രമ അധിവാസ ത് ന്ദ്ര
മാ െിന്നകെക ഉ ര്ത്ന്ന ക്രമത്തിലുള്ള ത്റാഡ് മുത്ഖ്ന ബന്ധിപ്പികാവന്നതാണ്. െെ മംഗലത്തികനയും
െിന്നകെക യും തമ്മില് ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് ക ാല്ലം - ണനല്ലൂര്ത് - പൂ പ്പള്ളി -ആയൂര്ത് ത്റാഡികന ഉ ര്ത്ന്ന
ക്രമത്തിത്ലക് ക ാണ്ടുവത്രണ്ടതുണ്ട്. കവളി ം ഗ്രാമപഞ്ചാ ത്തികല മുട്ടറ മരതിമല വിത്നാദസഞ്ചാര ത് ന്ദ്ര
മാ ി വളരത്മ്പാള് എന്.എച്ച് 66 ല് നിന്നും കവളി ം വഴി െന്നു ത്പാകുന്ന ഇത്തികര-കവളി ം-ഓെനാവട്ടംക ാട്ടാരകര ത്റാഡും ഉ ര്ത്ന്ന ക്രമത്തിത്ലക് വി സിപ്പിത്കണ്ടതുണ്ട്. ക ാല്ലത്തികെ ഐ.റ്റി പാര്ത്ക് സ്ഥിതി
കെയ്യുന്ന കുണ്ടറക ആലപ്പുഴ, തിരവനന്തപുരം തുെങ്ങി ജില്ല ളുമാ ി എളുപ്പത്തില് ബന്ധിപ്പികാന് ക ാട്ടി
ം, ണനല്ലൂര്ത്, കുണ്ടറ, ഭരണികാവ്, രനാഗപ്പള്ളി ത്റാഡ് ത്മജര്ത് ത്റാഡാ ി വി സിപ്പിത്കണ്ടതാണ്. കൂ
ഈ ത്റാഡ് ക ാല്ലം പട്ടണത്തികന പൂര്ത്ണമായും ഒഴിവാകികകാണ്ടുള്ള ഒര ദബപ്പാസ് ആ ിരിക്കും. സംസ്ഥാ
നത്തികെ നിര്ത്ദിഷ്ട മലത് ാരപാത മെത്തറ, കുളത്തൂപ്പുഴ, ഏരൂര്ത്, ആര്ത്.ഒ ജംഗ്ഷന്, പുനലൂര്ത്, പത്തനാപുരം
എന്നീ ജംഗ്ഷന ളിലൂകെ ാണ് ഉത്ദേിക്കുന്നത്. ഇത് ജില്ലയുകെ ഉ ര്ത്ന്ന ക്രമത്തിലുള്ള ത്റാഡാ ി
ണകാത്കണ്ടതുണ്ട്. ഇത്താകൊപ്പം ജില്ല ികല തീരത്ദേപാതത് യും ഒന്നാം ക്രമത്തില് ഉള്കപ്പടുത്ത്തണ്ടതുണ്ട്.
ത്റാഡികെ ക്രമമനസരിച്ച് ത്മജര്ത്, സബ് ത്മജര്ത്, ദമനര്ത് എന്നിങ്ങകന തരം തിരിച്ച് താകഴ ക ാടുത്തിരിക്കുന്നു.
ത്മജര്ത് ത്റാഡു ള്
1. ത്ദേീ പാത ാ എന്.എച്ച് 66, എന്.എച്ച് 744, ക ാല്ലം - ത്തനി ത്റാഡ് (എന്.എച്ച് 183).
2. സംസ്ഥാന പാത ളാ എം.സി ത്റാഡ് (എസ്.എച്ച് 1)
3. മലത് ാര ദൈകവ
4. തീരത്ദേ ദൈകവ
5. ക ാട്ടി ം - ണനല്ലൂര്ത് - കുണ്ടറ - ഭരണികാവ്
6. പുതി ാവ് - ത്പാരവഴി ത്റാഡ്
7. രനാഗപ്പള്ളി - ആഞ്ഞിലുമൂെ് (ോസ്താംത് ാട്ട വഴി) ഭരണികാവ്
സബ് ത്മജര്ത് ത്റാഡു ള്
1. െവറ -ോസ്താംത് ാട്ട ത്റാഡ്
2. പരവൂര്ത് - വര്ത്കല ത്റാഡ്
3. പരവൂര്ത് - പാരിപ്പള്ളി ത്റാഡ്
4. െിന്നകെ - ണനല്ലൂര്ത് - പൂ പ്പള്ളി - ആയൂര്ത് ത്റാഡ്
5. ക ാട്ടാരകര - പൂ പ്പള്ളി - ൊത്തന്നൂര്ത് ത്റാഡ്
ദമനര്ത് ത്റാഡു ള്
1. ക ാട്ടാരകര - പത്തനാപുരം ത്റാഡ്
2. അഞ്ചല് - െയ്ക്കല് ത്റാഡ്
3. അഞ്ചല് - കതാല ത്റാഡ്
4. ഭരണികാവ് - െന്തമുക് ത്റാഡ്
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െിത്രം 3.49
നിര്ത്ദിഷ്ട ത്റാഡ് ശംഖ്ല

.

അവലംബം . ജില്ലാ നഗര ഗ്രാമ ആസൂത്രണ വകുപ്പ്

3.9.4 സ്ഥലപര രൂപമാതൃ
ത്മല് വിവരിച്ച പ്രവര്ത്ത്തന രൂപമാതൃ , അധിവാസത് ന്ദ്രങ്ങളുകെയും വല ളുകെയും ക്രമം,
ത്റാഡ് ശംഖ്ല എന്നിവ സംത് ാജിപ്പിച്ചുക ാണ്ട് തയ്യാറാകി സ്ഥലപരരൂപമാതൃ െിത്രം 3.50 ല്
നല് ി ിരിക്കുന്നു.
െിത്രം 3.50
ജില്ലയുകെ സ്ഥലപര രൂപമാതൃ

അവലംബം . ജില്ലാ നഗര ഗ്രാമ ആസൂത്രണ വകുപ്പ്

.

3.10 ഉപസംൈാരം
അധിവാസ ത് ന്ദ്രത്തികെ പഠനത്തില് നിന്നും രൂപീ രിച്ച സ്ഥലപരമാതൃ ക
അെി
സ്ഥാനമാകികകാണ്ട് ജില്ലയുകെ വിവിധ ഗ്രാമപഞ്ചാ ത്തു ള് ഊന്നല് നല്ത് ണ്ട ത്മഖ്ല ളും ഭാവി ില്
കൂടുതല് ഭൗതി സൗ രയങ്ങള് നല്ത് ണ്ട പ്രത്ദേങ്ങളും ജില്ലയുകെ എല്ലാ ത്മഖ്ല ിലും നിര്ത്ദിഷ്ട വി സനം
ദ വരിക്കുന്നതിന് ആവേയമാ
ത്റാഡ് ശംഖ്ലയും വയക്തമാകി ിരിക്കുന്നു. വി സന ത്മഖ്ലയുകെ
പഠനത്തില് നിന്നും വയക്തമാകുന്ന സ്ഥലപര രൂപമാതൃ യും കൂെി ണകികലടുത്തുക ാണ്ട് ജില്ലാ വി സന
ത്തിനായുള്ള
ഉത്ദേയ
ലക്യങ്ങകള
അെിസ്ഥാനമാകി
ജില്ലയുകെ
വി സന
പരിത്പ്രക്യം
രൂപീ രികാവന്നതാണ്.
&&&&&&&&&&&&&&&&
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ആമുഖം

സ്ഥലപരവിതരണത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയ വികസന കാഴ്ചപ്പാട്

അദ്ധ്യായം 3 എ

ജില്ലാ പദ്ധതിരേഖയിൽ ജില്ലാ വി സനത്തിനായുള്ള ദീര്ഘവീക്ഷണരത്താകെയുള്ള വി സന
ാഴ്ചപ്പാെ് എന്താകണന്ന് നിര്വചിരേണ്ടതം പ്രസ്തുത ാഴ്ചപ്പാെിനനുസേിച്ച് ഓരോ വി സന രമഖലയും ഭാവി
വി സന പേിരപ്രക്ഷയം തയ്യാറാേിയിേിരേണ്ടതമുണ്ട്. ഇതിനായി സംസ്ഥാന വി സന പേിരപ്രക്ഷയ
ത്തിലൂന്നികോണ്ട് ജില്ലയുകെ വി സന ലക്ഷയങ്ങളം അവ രനടുന്നതിനുള്ള ഉരേശ്യങ്ങള് എകന്താകേ
യാകണന്നം നിശ്ചയിക്കു യും അധിവാസഗൃഹങ്ങളകെയും വി സന രമഖല ളകെയും സംരയാജിത വിശ് ല
നങ്ങളിലൂന്നി ഭാവി വി സന ാഴ്ചപ്പാെിന് രൂപം നല്കു യുമാണ് കചയ്യുന്നത്. ഈ അദ്ധയായത്തില്ക
ഇത്തേത്തിലുള്ള സംരയാജിത വിശ് ലനത്തിലൂകെയുള്ള ജില്ലയുകെ കമാത്തത്തിലുള്ള വി സന ാഴ്ചപ്പാെ്
രൂപീ േണമാണ് ഉള്കപ്പടുത്തിയിേിക്കുന്നത്.
വി സന ലക്ഷയങ്ങള്
സംസ്ഥാന പേിരപ്രക്ഷയത്തികന അെിസ്ഥാനമാേി ക ാല്ലം ജില്ലയുകെ വി സന ലക്ഷയങ്ങള് താകെ
ക ാടുത്തിേിക്കുന്ന.
പേിസ്ഥിതി സംേക്ഷണവം സാമൂഹയനീതിയും ഉറപ്പാേികോണ്ടം ജില്ലയികല പേമപ്രധാനമായ
ഉല്കപാദനരമഖല കളയും അനുപൂേ രമഖല കളയും സ്ഥലപേമായി ഏര ാപിപ്പിച്ചുക ാണ്ട് ലഭയമായ
വിഭവങ്ങകള പേമാവധി ാേയക്ഷമമായി ഉപരയാഗിക്കു വെി ജില്ലയുകെ സാമ്പത്തി അെിത്തറ ശ്ക്തമാേി
സന്തുലനവം സുസ്ഥിേവമായ വി സനം ക വേിക്കു .
സവയംപേയാപ്തതയും ഗുണരമന്മയും ലക്ഷയമാേികോണ്ട് ഭക്ഷയവസ്തുേളകെ ഉല്കപാദനം പേമാവധി
വര്ദ്ധിപ്പിക്കു .
പാര്ശ്വവല്കേേിേകപ്പട്ട ജനവിഭാഗങ്ങള്േ് ആവശ്യമായ അെിസ്ഥാനസൗ േയങ്ങള് ഉറപ്പാക്കുന്നതി
രനാകൊപ്പം വിവിധ വി സന രമഖല ളകെ വളര്ച്ചയ്ക്കാവശ്യമായ േീതിയിലുള്ള പശ്ചാത്തല സൗ േയങ്ങള്
ഒരുക്കു .
വി സന ഉരേശ്യങ്ങള്
രമല്കപറഞ്ഞ വി സന ലക്ഷയങ്ങളിരലകേത്തുതിനുള്ള വി സന ഉരേശ്യങ്ങള് എകന്താകേയാകണന്ന്
ചുവകെ രചര്ത്തിേിക്കുന്ന.
1. സാമൂഹയ-സാമ്പത്തി വളര്ച്ചയ്ക്കായി ആശ്രയിോവന്ന വി സന രമഖല ള് കണ്ടത്തി
അനുപൂേ രമഖല കള സ്ഥലപേമായി ഏര ാപിപ്പിച്ച് മുതല്കമുെേ് നെത്തുന്നതിന് അനു
രയാജയമായ പദ്ധതി ള് ആവിഷ് േിച്ച് നെപ്പാക്കു .
2. പേിസ്ഥിതി പ്രാധാനയമുള്ള പ്രരദശ്ങ്ങള് തിേിച്ചറിഞ്ഞ് അവ
ാേയക്ഷമമായി സംേക്ഷി
ക്കുന്നതിനുള്ള പ്രവര്ത്തനങ്ങള് കപാതജനപങ്കാളിത്തരത്താകെ നെപ്പാക്കു .
3. വി സനപദ്ധതി ളകെ ആസൂത്രണഘട്ടത്തില്ക തകന്ന പേിസ്ഥിതി സംേക്ഷണം ഉള്കപ്പടുത്തു
4. വി സന പ്രക്രിയയില്ക പാര്ശ്വവല്കേേിേകപ്പട്ടവര് ഉള്കപ്പകെയുള്ള ജനവിഭാഗങ്ങളകെ
പങ്കാളിത്തം ഉറപ്പാക്കു .
5. മണ്ണ്, വായു, ജലം എന്നിവ സംേക്ഷിച്ചുക ാണ്ടള്ള കജവകൃഷിേീതി അവലംബിച്ചുക ാണ്ടള്ള
ഭക്ഷയവസ്തുേളകെ ഉല്കപാദനം പേമാവധി വര്ദ്ധിപ്പിക്കു .
6. ജില്ലാ വി സനത്തിന് അനുരയാജയമായ രറാഡ് ശംഖല രൂപകപ്പടുത്തു .
7. ഭരക്ഷയാല്കപാദനത്തില്ക സവയംപേയാപ്തത എന്ന ലക്ഷയത്തിരലകേത്താന് ുടുംബ തലം മുതല്ക
ജില്ലാതലം വകേയുള്ള പ്രവര്ത്തനങ്ങള് ജനപങ്കാളിത്തരത്താകെ ഏര ാപിപ്പിച്ച് നഷ്ടകപ്പട്ട
ാര്ഷി സംസ് ാേം വീകണ്ടടുക്കുന്നതിന് രബാധപൂര്വമായ ഇെകപെല്ക നെത്തു .
8. സാമൂഹയമായും സാമ്പത്തി മായും പിരന്നാേം നില്കക്കുന്ന ജനവിഭാഗങ്ങകള കണ്ടത്തി അവര്േ്
ആവശ്യമായ അെിസ്ഥാന സൗ േയങ്ങള് പ്രദാനം കചയ്യുന്നതിനുള്ള പദ്ധതി ള് ആവിഷ് േിച്ച്
നെപ്പാക്കു യും ലഭയമാേിയ സൗ േയങ്ങള് നിലനിര്ത്തുന്നതിനാവശ്യമായ വരുമാനം
ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള കതാെിലവസേങ്ങള് സൃഷ്ടിക്കു
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9. ജില്ലാ വി സനത്തിന് അനുരയാജയമായ ഉയര്ന്ന ക്രമത്തിലുള്ള കപാതസൗ േയങ്ങള് പ്രാരദശ്ി
പ്രരതയ ത ളകെ അെിസ്ഥാനത്തിലും വി സന രമഖല ളകെ വളര്ച്ചയ്ക്ക് ഉതുന്ന േീതിയിലും
ജനസംഖയാവിതേണത്തിന് ആനുപാതി വമായി ഉയര്ന്ന ക്രമത്തിലുള്ള അധിവാസ
ര ന്ദ്രങ്ങളകെയും വല ളകെയും പുനക്രമീ േണം സാധയമാക്കു .
വി സന ാഴ്ചപ്പാെ് രൂപീ േണം
ജില്ലയുകെ
സ്ഥലപേമായ
പ്രരതയ ത ളം
ജനങ്ങകളപ്പറ്റിയുള്ള
പഠനം
ഉള്കപ്പടുന്ന
അധിവാസര ന്ദ്രങ്ങളകെ പഠനത്തില്ക നിന്നം രൂപീ േിച്ച സ്ഥലപേ രൂപമാതൃ യും ജില്ലയില്ക ഭൗതി മായ
സാന്നിധയമുള്ള വി സനരമഖല ളകെ പഠനങ്ങകള അെിസ്ഥാനമാേി രൂപീ േിക്കുന്ന സ്ഥലപേരൂപമാതൃ യും
സംരയാജിപ്പിച്ചുക ാണ്ട് വിശ് ലനം നെത്തി ജില്ലയികല സമാനസവഭാവമുള്ള പ്രരദശ്ങ്ങള് രമഖല ളായി
തിേിച്ച് വി സന ലക്ഷയങ്ങകള സ്ഥാനാധിഷ്ടിതമാേികോണ്ടാണ് വി സന ാഴ്ചപ്പാെ് രൂപീ േിക്കുന്നത്.
ജില്ലയികല വി സന രമഖല ളകെ അെിസ്ഥാന വിശ് ലനങ്ങളില്ക നിന്നം കൃഷി, മൃഗസംേക്ഷണം,
വയവസായം, വിരനാദസഞ്ചാേം, പേിസ്ഥിതി എന്നീ രമഖല ള് ജില്ലയുകെ സ്ഥലപേഘെനയില്ക ഭൗതി
സാന്നിധയമുള്ള രമഖല ളാകണന്ന് വയക്തമാണ്. പ്രസ്തുത രമഖല ളകെ സ്ഥലപേ രൂപമാതൃ യുകെ വിശ് ലനം
ചുവകെ നല്ക ിയിേിക്കുന്ന.
കൃഷി
വിവിധ ാര്ഷി വിള ളകെ വിതേണം, മണ്ണികെ തേം മുതലായവ ണേികലടുത്തുക ാണ്ടള്ള
ജില്ലയുകെ സംരയാജിത ാര്ഷി രമഖലയുകെ രൂപമാതൃ അനുസേിച്ച് തീേരദശ്വം അതിരനാെ് രചര്ന്ന
പ്രരദശ്ങ്ങള് കപാതകവ കതങ്ങുകൃഷിേ് കൂടുതല്ക സാധയതയുള്ള പ്രരദശ്ങ്ങളായും കതാട്ടുരചര്ന്ന ിെക്കുന്ന
പ്രരദശ്ങ്ങള് കനല്ല്, ശുമാവ്, പച്ചേറി, വാെ തെങ്ങിയ സമ്മിശ്രവിള ള്േ് അനുരയാജയവം ഇെനാട്ടികല
ഭൂേിഭാഗം പ്രരദശ്ങ്ങളം റബ്ബര്, ശുമാവ്, കപനാപ്പിള്, വാെ എന്നിവയുകെ കൃഷിേ് ഏറ്റവം സാധയതതായി
ണോേിയിേിക്കുന്ന. പര്വത പ്രരദശ്ങ്ങള് വനവിഭവങ്ങള്േ് പ്രാധാനയമുള്ളതം റബ്ബര്, ുരുമുള ് എന്നിവയ്ക്ക്
സാധയതയുള്ള പ്രരദശ്മായും ണോേിയിേിക്കുന്ന.
മൃഗസംേക്ഷണം
മൃഗസംേക്ഷണരമഖലയുകെ വിശ് ലനത്തില്ക നിന്നം ന്ന ാലി ള്, ആെ്, എരുമ, താറാവ്, ര ാെി
എന്നിവയുകെ പേിപാലനത്തിന് ഏറ്റവം അനുരയാജയമായ രമഖല ഏതാകണന്ന് കണ്ടത്തി ചിത്രം 3എ1 ല്ക
ക ാടുത്തിേിക്കുന്ന. ര ാര്പരറഷനും അതിരനാെ് രചര്ന്ന ിെക്കുന്ന പ്രരദശ്ങ്ങളം ക ാല്ലം - രതനി രദശ്ീയപാത
െന്നരപാുന്ന പ്രരദശ്ങ്ങളം ഒെിക യുള്ള എല്ലാ തരേശ്സവ യംഭേണ സ്ഥാപനങ്ങളിലും ാര്ഷി രമഖലേ്
വലിയ സാധയത ളാണുള്ളത്.
മത്സ്യബന്ധനം
ജില്ലയുകെ മത്സ്യബന്ധനരമഖല പ്രധാനമായും ലക്ഷദവീപ് സമുദ്രം, ഉള്നാെന് ജലാശ്യങ്ങളായ
അഷ്ടമുെി, പേവൂര്, വെോയല്ക തെങ്ങിയ ജലാശ്യങ്ങകള അെിസ്ഥാനമാേിയാണ് വി സിച്ചിേിക്കുന്നത്.
മത്സ്യബന്ധനരമഖലയുകെ സ്ഥലപേരൂപമാതൃ ചിത്രം 3എ2 ല്ക ക ാടുത്തിേിക്കുന്ന.
വയവസായം
വയവസായ സംേംഭങ്ങളകെ നിലവിലുള്ള സ്ഥലപേ വിതേണകത്ത അെിസ്ഥാനമാേികോണ്ടള്ള രൂപ
മാതൃ ചിത്രം 3എ3 ല്ക ക ാടുത്തിേിക്കുന്ന. ഇതനുസേിച്ച് തീേരദശ്രമഖലയും കതാട്ടു രചര്ന്ന ിെക്കുന്ന പ്രരദശ്
ങ്ങളിലുമാണ് വയവസായരമഖലയ്ക്ക് കൂടുതല്ക സാധയത ാണുന്നത്. ക ാല്ലം - കചരങ്കാട്ട കറയില്കപാതയുകെ
വി സനം വയാവസായി ാവശ്യത്തിനുള്ള അസംസ്കൃത വസ്തുേളകെയും ഉല്കപന്നങ്ങളകെയും വാണിജയാെി
സ്ഥാനത്തിലുള്ള ക മാറ്റം കൂടുതല്ക സുഗമമാക്കുന്നതില്ക നിര്ണായ പങ്ക് വഹിക്കുന്നതാണ്.
പേിസ്ഥിതി പ്രാധാനയമുള്ള പ്രരദശ്ങ്ങള്
ജില്ലയുകെ ിെേന് രമഖലയില്ക പേിസ്ഥിതിയുകെ ാവലാളായി നിലക ാള്ളുന്ന വനരമഖലയും
പെിഞ്ഞാറുവശ്ത്ത് നിലവിലുള്ള റംസാര് തൊ മായ അഷ്ടമുെിോയലും മറ്റ് പ്രധാന ജലാശ്യങ്ങളായ പേവൂര്
ായല്ക, രന്നറ്റി ായല്ക, വട്ടോയല്ക തെങ്ങിയവയും സമുദ്ര തീേവം ഉള്കപ്പടുത്തികോണ്ട് തയ്യാറാേിയ
പേിസ്ഥിതിയുകെ സ്ഥലപേമായ രൂപമാതൃ ചിത്രം 3എ4 ല്ക ക ാടുത്തിേിക്കുന്ന.
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ചിത്രം 3എ1
ന്ന ാലി ൾേ് അനുരയാജയമായ രമഖല ൾ

അവലംബം – ജില്ലാ നഗേ ഗ്രാമ ആസൂത്രണ വുപ്പ്

ചിത്രം 3 എ2
മത്സ്യബന്ധനരമഖലയുകെ സ്ഥലപേരൂപമാതൃ

അവലംബം – ജില്ലാ നഗേ ഗ്രാമ ആസൂത്രണ വുപ്പ്

ചിത്രം 3എ3
വയവസായരമഖല ൾ
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ചിത്രം 3എ4
പേിസ്ഥിതി പ്രാധാനയമുള്ള പ്രരദശ്ങ്ങള്

അവലംബം – ജില്ലാ നഗേ ഗ്രാമ ആസൂത്രണ വുപ്പ്

വിരനാദസഞ്ചാേം
ജില്ലയുകെ നിലവിലുള്ളതം ഭാവിയില്ക വിരനാദ സഞ്ചാേ വി സനത്തിനായി സാധയതയുള്ളതമായ പ്രരദശ്ങ്ങകള
ര ാര്ത്തിണേികോണ്ടള്ള വിരനാദസഞ്ചാേരമഖലയുകെ സ്ഥലപേരൂപ മാതൃ താകെ ക ാടുത്തിേിക്കുന്ന. ഇതനുസേിച്ച്
തീേരദശ്കത്ത ബീച്ചു ള്, അഷ്ടമുെിോയല്ക എന്നിവ ഉള്കപ്പടുന്ന പ്രരദശ്വം കതന്മല, മരുതിമല, ജഡായുപാറ എന്നിവയും
ര ാര്ത്തിണേികോണ്ടള്ള പ്രധാന ഗതാഗത ശംഖലയും വിഭാവനം കചയ്യുന്ന. ക ാല്ലം - കചരങ്കാട്ട കറയില്കപാത
രദശ്ീയ വിരനാദ സഞ്ചാേ ഭൂപെത്തില്ക തകന്ന സ്ഥാനം പിെിച്ചിേിക്കു യാണ്. ഇത് യാഥാര്്യമാുന്നരതാകെ തമിെ്
നാട്ടിരലക്കും തിേിച്ചുമുള്ള യാത്ര എളപ്പമാുന്നരതാകൊപ്പം തകന്ന ജില്ലയികല വിരനാദ സഞ്ചാേരമഖല ഏകറ
ഗുണ േമാവ യും കചയ്യും. പശ്ചിമഘട്ട വനാന്തേങ്ങളകെ വശ്യവം വനയവമായ സൗന്ദേയവം പതിമൂന്ന് ണ്ണറപ്പാല
ത്തിലൂകെയും ആേയങ്കാവ് ചുേത്തിലൂകെയുമുള്ള യാത്രയും സഞ്ചാേി ള്േ് ആസവാദയ േമാവം. പാലരുവി കവള്ളച്ചാട്ടം,
കതന്മല, ുംഭാവരുട്ടി, ഴുതരുട്ടി, അച്ചന്ര ാവില്ക തെങ്ങി നിേവധി മരനാഹേങ്ങളായ വിരനാദസഞ്ചാേ ര ന്ദ്രങ്ങളിരലേ്
കൂടുതല്ക സഞ്ചാേി കള ആ ര്ഷിക്കുന്നതിനും ഈ പാത സഹായ േമാണ്.
ചിത്രം 3എ5
വിരനാദ സഞ്ചാേ രമഖല ള്

അവലംബം – ജില്ലാ നഗേ ഗ്രാമ ആസൂത്രണ വുപ്പ്

രമല്കവിവേിച്ച സ്ഥലപേ രൂപ മാതൃ കളയും അധയായം 3 ല്ക വിവേിച്ച സ്ഥലപേ രൂപ മാതൃ കയയും
സംരയാജിപ്പിച്ചുക ാണ്ട് രൂപീ േിച്ച വി സന ാഴ്ചപ്പാെ് താകെ ക ാടുത്തിേിക്കുന്ന. ഇതനുസേിച്ച് ജില്ലകയ 6
പ്രധാന വി സന രസാണു ളായും ഓരോ വി സന രസാണിനും അനുരയാജയമായ പ്രവര്ത്തനങ്ങള്
എകന്താകേയാകണന്ന് വയക്തമാേിയിേിക്കുന്ന.
96

വി സനത്തികെ സ്ഥലമാനങ്ങള്

ജില്ലാപദ്ധതി 2018 - ക ാല്ലം

വിവിധ വി സനരമഖലയ്ക്ക് അനുരയാജയമായ പ്രവര്ത്തനങ്ങള്
1. കജവസംേക്ഷിതരമഖല (രസാൺ - എ)
കജവസംേക്ഷിതരമഖലയില്ക വനസംേക്ഷണത്തിനായുള്ള പ്രവര്ത്തനങ്ങള്ോണ് ഊന്നല്ക
നല്കര ണ്ടത്.
ാര്ഷി വിള ളായ
റബ്ബര്,
കപനാപ്പിള്,
ുരുമുള ്,
വാെ
എന്നിവയും
മൃഗസംേക്ഷണപ്രവര്ത്തനങ്ങളം ഈ രമഖലയ്ക്ക് അനുരയാജയമാണ്. ആേയങ്കാവ്, കതന്മല, ുളത്തൂപ്പുെ,
പിറവന്തൂര് എന്നീ പ്രരദശ്ങ്ങള് ഇതില്ക ഉള്കപ്പടുന്ന.
2. ാര്ഷി വി സന രമഖല (രസാൺ - ബി)
തീവ്ര ാര്ഷി പ്രവര്ത്തനങ്ങള്േ് ഊന്നല്ക നല്കര ണ്ട രമഖലയാണിത്. റബ്ബര്, കപനാപ്പിള്,
ശുമാവ്, വാെ എന്നിവയുകെ കൃഷിോണ് അനുരയാജയം. മൃഗസംേക്ഷണത്തിനും ഈ രമഖല പ്രാധാനയം
നല്കുന്ന.
3. കൃഷി, അനുബന്ധ രമഖല (രസാൺ - സി)
ാര്ഷി അനുബന്ധ പ്രവര്ത്തനങ്ങള്േ് ഏറ്റവം അനുരയാജയമായ രമഖലയാണിത്. കനല്കകൃഷിേ്
ജില്ലയില്ക ഏറ്റവം സാധയതയുള്ള പ്രരദശ്വം ാര്ഷി അെിസ്ഥാന വയവസായങ്ങള്, സംഭേണശ്ാല ള്
മുതലായവയും ഈ രസാണില്ക ഉരേശ്ിക്കുന്ന. മറ്റു വിള ളായ കതങ്ങ്, ശുമാവ് മുതലായവയ്ക്കം ഈ രസാൺ
അനുരയാജയമാണ്.
4. പ്രരതയ വി സന രമഖല (രസാൺ - ഡി)
ഏകതങ്കിലും പ്രരതയ തേത്തിലുള്ള ാര്ഷിര തേ പ്രവര്ത്തനങ്ങള്േ് ഊന്നല്ക നല്ക ികോണ്ടാണ്
പ്രരതയ വി സന രമഖല രൂപീ േിച്ചിേിക്കുന്നത്. ഈ രസാണികന നാലായി തേംതിേിച്ച് അനുരയാജയമായ
പ്രവര്ത്തനങ്ങള് ഏകതാകേയാകണ് വയക്തമാേിയിേിക്കുന്ന.
• പ്രരതയ വി സന രമഖല (സബ് രസാൺ - 1)
ആധുനി
സാരങ്കതി വിദയയില്ക അധിഷ്ഠിതമായ വയവസായങ്ങള്േ് സാധയതയുള്ള ചാത്തന്നൂര്
ഗ്രാമപഞ്ചായത്തികന സബ് രസാൺ - 1 ആയി ണോേിയിേിക്കുന്ന.
• പ്രരതയ വി സന രമഖല (സബ് രസാൺ - 2)
ളിമണ്ണ്,
ശുവണ്ടി, രലാഹര ബിള് നിര്മ്മാണം മുതലായവകയ അെിസ്ഥാനമാേിയുള്ള
ഉല്കപാദനരമഖലയികല വയവസായങ്ങള്ക്കും ഐ.റ്റി വയവസായത്തിനും പ്രാധാനയമുള്ള ുണ്ടറ
ഗ്രാമപഞ്ചായത്തികന ഈ സബ് രസാണില്ക ഉള്കപ്പടുത്തിയിേിക്കുന്ന.
• പ്രരതയ വി സന രമഖല (സബ് രസാൺ - 3)
വിരനാദസഞ്ചാേ വി സനത്തിന് ആവശ്യമായ കപാതസൗ േയര ന്ദ്രങ്ങള്ോയി പനയം, കപേിനാെ്,
രപേയം മുതലായ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തു ളം ജഡായുപാറ വിരനാദസഞ്ചാേ പദ്ധതി ഉള്കപ്പടുന്ന ചെയമംഗലം
ഗ്രാമപഞ്ചായത്തികനയും ഈ സബ് രസാണിലാണ് ഉള്കപ്പടുത്തിയിേിക്കുന്നത്.
• പ്രരതയ വി സന രമഖല (സബ് രസാൺ - 4)
മൂലയവര്ദ്ധിത വയവസായങ്ങള്േ് (മത്സ്യബന്ധനം, പ്ലാസ്റ്റി ്, ക മിേല്ക മുതലായവ) വന്രതാതില്ക
സാധയതയുള്ള പ്രരദശ്ങ്ങകള സബ് രസാൺ - 4 ല്ക ഉള്കപ്പടുത്തിയിേിക്കുന്ന.
5. ജലകജവ സംേക്ഷിതരമഖല (രസാൺ - ഇ)
ശ്ാസ്ാംര ാട്ട ായല്ക, അഷ്ടമുെിോയല്ക, പേവൂര് - ഇെവ - നെയറ ായല്ക എന്നിവയുകെ
സംേക്ഷണത്തിനായി മൂന്ന് സബ് രസാണു ളായി തേം തിേിച്ചാണ് ജലകജവസംേക്ഷണ രമഖല രൂപീ
േിച്ചിേിക്കുന്നത്.
6. വിവിരധാരേശ്യരമഖല (രസാൺ - എഫ്)
വിവിധതേത്തിലുള്ള നാഗേി പ്രവര്ത്തനങ്ങള്േ് ഊന്നല്ക നല്കര ണ്ട രമഖലയാണിത്. േണ്ട
ക്രമത്തിലായി ഈ രമഖലയുകെ പ്രവര്ത്തനങ്ങള് നിര്രേശ്ിക്കുന്ന.
❖ വിവിരധാരേശ്യരമഖല (ഒന്നാം ക്രമം)
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ഉന്നത വിദയാഭയാസ സൗ േയങ്ങള്, ചി ിത്സ്ാ സൗ േയങ്ങള്, ഗതാഗതസൗ േയങ്ങള് എന്നിവ
പ്രദാനം കചയ്യുന്ന ക ാല്ലം ര ാര്പരറഷനും അതിരനാെ് രചര്ന്ന ിെക്കുന്ന പ്രരദശ്ങ്ങളമാണ് ഇതില്ക
ഉള്കപ്പടുന്നത്.
❖ വിവിരധാരേശ്യരമഖല (േണ്ടാംക്രമം)
ാര്ഷി ഉല്കപന്നങ്ങകള അെിസ്ഥാനമാേിയുള്ള വയവസായവം േണ്ടാംക്രമത്തിലുള്ള നാഗേി
പ്രവര്ത്തനങ്ങളം ജില്ലയികല വിവിധ പ്രരദശ്ങ്ങള്േ് രസവനം നല്കുന്ന ര ന്ദ്രങ്ങളം ഉള്കോള്ളുന്നതിനായി
രുനാഗപ്പള്ളി, ക ാട്ടാേേേ, പുനലൂര്, പേവൂര് എന്നീ മുനിസിപ്പാലിറ്റി ളം അഞ്ചല്ക, ുണ്ടറ എന്നീ
ഗ്രാമപഞ്ചായത്തു ളം ഈ സബ്രസാണില്ക ഉള്കപ്പടുത്തിയിേിക്കുന്ന.
ചിത്രം 3എ6
വി സന രസാണു ള്

അവലംബം – ജില്ലാ നഗേ ഗ്രാമ ആസൂത്രണ വുപ്പ്

ചിത്രം 3എ7
ഉല്കപന്നങ്ങകള അെിസ്ഥാനമാേിയുള്ള വി സന രസാണു ള്
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വി സന ാഴ്ചപ്പാെിന് അനുസേിച്ച് ഓരോ തരേശ്സവയംഭേണ സ്ഥാപനവം ഏകതാകേ രമഖല
യിലാണ് ഉള്കപ്പടുന്നത് എന്ന് പട്ടി രൂപത്തില്ക നല്ക ിയിേിക്കുന്ന.
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ക്രമ
നം.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്/
മുനിസിപ്പാലിറ്റി /ര ാര്പരറഷന്
അലയമണ്
അഞ്ചല്ക
ആേയങ്കാവ്
ഇെമുളയ്ക്കല്ക
േവാളൂര്
ുളത്തൂപ്പുെ
കതന്മല
ഏരൂര്
തൃേരുവ
ചെയമംഗലം
ചിതറ
ഇളമാെ്
ഇട്ടിവ
െയ്ക്കല്ക
നിലരമല്ക
കവളിനല്ലൂര്
ചവറ
നീണ്ട േ

19
20
21
22

പന്മന
കതക്കുംഭാഗം
രതവലേേ
ിെരേ ല്ലെ

23
24
25

ുണ്ടറ
മരരാതരുത്ത്
പനയം

26
27
28
29

രപേയം
കപേിനാെ്
ആദിച്ചനല്ലൂര്
ചാത്തന്നൂര്

30
31
32
33
34
35
36

ചിറേേ
ല്ലുവാതേല്ക
കനടുമ്പന
പൂതക്കുളം
ആലപ്പാെ്
കമനാഗപ്പള്ളി
കതാെിയൂര്
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പട്ടി 3 എ1
വി സന രസാണു ള്
പ്രവര്ത്തനരസാൺ
ാര്ഷി വി സന രസാൺ
ാര്ഷി വി സന രസാൺ, ബഹുമുഖ പ്രവര്ത്തന രസാൺ
കജവപേിേക്ഷാ രസാൺ
ാര്ഷി വി സന രസാൺ
ാര്ഷി വി സന രസാൺ
കജവപേിേക്ഷാ രസാൺ
കജവപേിേക്ഷാ രസാൺ
ാര്ഷി വി സന രസാൺ
ജലകജവപേിേക്ഷാ രസാൺ
ാര്ഷി വി സന രസാൺ, പ്രരതയ വി സന രസാൺ
ാര്ഷി വി സന രസാൺ
ാര്ഷി വി സന രസാൺ
ാര്ഷി വി സന രസാൺ
ാര്ഷി വി സന രസാൺ
ാര്ഷി വി സന രസാൺ
ാര്ഷി വി സന രസാൺ
ജലകജവപേിേക്ഷാ രസാൺ , പ്രരതയ വി സന രസാൺ
ജലകജവപേിേക്ഷാ രസാൺ , പ്രരതയ വി സന രസാൺ,
ബഹുമുഖ പ്രവര്ത്തനരസാൺ
പ്രരതയ വി സന രസാൺ
ജലകജവപേിേക്ഷാ രസാൺ
ജലകജവപേിേക്ഷാ രസാൺ, പ്രരതയ വി സന രസാൺ
പ്രരതയ വി സന രസാൺ, ാര്ഷി ാനുബന്ധ വി സന രസാൺ,
ജലകജവ പേിേക്ഷാരസാൺ
പ്രരതയ വി സന രസാൺ, ബഹുമുഖ പ്രവര്ത്തനരസാൺ
ജലകജവപേിേക്ഷാ രസാണ്
ജലകജവപേിേക്ഷാ രസാണ് , ബഹുമുഖ പ്രവര്ത്തനരസാണ്,
പ്രരതയ വി സന രസാണ്
ജലകജവപേിേക്ഷാ രസാണ് , പ്രരതയ വി സന രസാണ്
ജലകജവപേിേക്ഷാ രസാണ് , പ്രരതയ വി സന രസാണ്
ാര്ഷി ാനുബന്ധ വി സന രസാണ്
പ്രരതയ വി സന രസാണ്, ാര്ഷി ാനുബന്ധ വി സന രസാണ്,
ബഹുമുഖ പ്രവര്ത്തനരസാണ്
പ്രരതയ വി സന രസാണ്, ാര്ഷി ാനുബന്ധ വി സന രസാണ്
പ്രരതയ വി സന രസാണ്, ാര്ഷി ാനുബന്ധ വി സന രസാണ്
ാര്ഷി ാനുബന്ധ വി സന രസാണ്
ജലകജവപേിേക്ഷാ രസാണ് , പ്രരതയ വി സന രസാണ്
ജലകജവപേിേക്ഷാ രസാണ് , പ്രരതയ വി സന രസാണ്
ാര്ഷി നുബന്ധ വി സന രസാണ്, പ്രരതയ വി സന രസാണ്
ാര്ഷി നുബന്ധ വി സന രസാണ്
വി സനത്തികെ സ്ഥലമാനങ്ങള്
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37
38
39
40
41
42
43
44

എഴുര ാണ്
േീപ്ര
കനടുവത്തൂര്
പൂയപ്പള്ളി
കവളിയം
ഇളമ്പള്ളൂര്
ക ാറ്റങ്കേ
മയ്യനാെ്

45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59

തൃരോവില്കവട്ടം
ക്ലാപ്പന
ുലരശ്ഖേപുേം
ഓച്ചിറ
തെവ
പത്തനാപുേം
പട്ടാെി
പട്ടാെി വെരേേേ
ുമിള്
പിറവന്തൂര്
തലവൂര്
വിളക്കുെി
ുന്നത്തൂര്
രപാരുവെി
ശ്ാസ്ാംര ാട്ട

60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73

ശൂേനാെ് വെേ്
ശൂേനാെ് കതേ്
പെിഞ്ഞാകറ ല്ലെ
ുളേെ
രമലില
കമലം
പവിരത്രശ്വേം
ഉമ്മന്നൂര്
കവട്ടിേവല
ക ാല്ലം ര ാര്പരറഷന്
പേവൂര് മുനിസിപ്പാലിറ്റി
പുനലൂര് മുനിസിപ്പാലിറ്റി
രുനാഗപ്പള്ളി മുനിസിപ്പാലിറ്റി
ക ാട്ടാേേേ മുനിസിപ്പാലിറ്റി

ാര്ഷി ാനുബന്ധ വി സന രസാണ്,
ാര്ഷി ാനുബന്ധ വി സന രസാണ്
ാര്ഷി വി സന രസാണ്
ാര്ഷി വി സന രസാണ്
ാര്ഷി വി സന രസാണ്
പ്രരതയ വി സന രസാണ്, ാര്ഷി ാനുബന്ധ വി സന രസാണ്
ബഹുമുഖ പ്രവര്ത്തനരസാണ്
ബഹുമുഖ പ്രവര്ത്തനരസാണ്, ജലകജവ പേിേക്ഷാ രസാണ്,
പ്രരതയ വി സന രസാണ്
ബഹുമുഖ പ്രവര്ത്തനരസാണ്
പ്രരതയ വി സന രസാണ്
പ്രരതയ വി സന രസാണ്
പ്രരതയ വി സന രസാണ്
ാര്ഷി ാനുബന്ധ വി സന രസാണ്
ാര്ഷി വി സന രസാണ്
ാര്ഷി വി സന രസാണ്
ാര്ഷി വി സന രസാണ്
ാര്ഷി വി സന രസാണ്
കജവപേിേക്ഷാ രസാണ്
ാര്ഷി വി സന രസാണ്
ാര്ഷി വി സന രസാണ്
ാര്ഷി ാനുബന്ധ വി സന രസാണ്
ാര്ഷി ാനുബന്ധ വി സന രസാണ്
ജലകജവ പേിേക്ഷാരസാണ്, പ്രരതയ വി സന രസാണ്,
ാര്ഷി ാനുബന്ധ വി സന രസാണ്
ാര്ഷി ാനുബന്ധ വി സന രസാണ്
ാര്ഷി ാനുബന്ധ വി സന രസാണ്
ജലകജവ പേിേക്ഷാ രസാണ്, പ്രരതയ വി സന രസാണ്
ാര്ഷി ാനുബന്ധ വി സന രസാണ്
ാര്ഷി വി സന രസാണ്
ാര്ഷി വി സന രസാണ്
ാര്ഷി ാനുബന്ധ വി സന രസാണ്
ാര്ഷി വി സന രസാ രസാണ്
ാര്ഷി വി സന രസാണ്
ബഹുമുഖ പ്രവര്ത്തന രസാണ്, ജലകജവ പേിേക്ഷാ രസാണ്
പ്രരതയ വി സന രസാണ്, ജലകജവ പേിേക്ഷാ രസാണ്
ാര്ഷി വി സന രസാണ്, ബഹുമുഖ പ്രവര്ത്തന രസാണ്
പ്രരതയ വി സന രസാണ്, ബഹുമുഖ പ്രവര്ത്തന രസാണ്
ാര്ഷി ാനുബന്ധ വി സന രസാണ്, ബഹുമുഖ പ്രവര്ത്തന
രസാണ്
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രറാഡു ശംഖല
ജില്ലയുകെ ഉയര്ന്ന ക്രമത്തിലുള്ള അധിവാസര ന്ദ്രങ്ങകളയും വല കളയും രമഖലാ വി സനത്തിന്
പ്രധാനയം നല്ക ികോണ്ടം രൂപീ േിരേണ്ടതായ രറാഡു ളകെ ക്രമം താകെ ക ാടുത്തിേിക്കുന്ന.
രമജര് രറാഡു ള് (നാലുവേിപ്പാത - ുറഞ്ഞ വീതി 21 മീറ്റര്)
1. രദശ്ീയപാതയായ എന്.എച്ച് 66, എന്.എച്ച് 744, ക ാല്ലം - രതനി രറാഡ് (എന്.എച്ച് 183).
2. സംസ്ഥാന പാത ളായ എം.സി രറാഡ് (എസ്.എച്ച് 1)
3. മലരയാേ കഹകവ
4. തീേരദശ് കഹകവ
5. ക ാട്ടിയം - ണ്ണനല്ലൂര് - ുണ്ടറ - ഭേണിോവ്
സബ് രമജര് രറാഡു ള് (േണ്ടവേിപ്പാത - ുറഞ്ഞ വീതി 16 മീറ്റര്)
1. ചവറ -ശ്ാസ്ാംര ാട്ട രറാഡ്
2. പേവൂര് - വര്േല രറാഡ്
3. പേവൂര് - പാേിപ്പള്ളി രറാഡ്
4. ചിന്നേെ - ണ്ണനല്ലൂര് - പൂയപ്പള്ളി - ആയൂര് രറാഡ്
5. ക ാട്ടാേേേ - പൂയപ്പള്ളി - ചാത്തന്നര് രറാഡ്
കമനര് രറാഡു ള് (േണ്ടവേിപ്പാത - ുറഞ്ഞ വീതി 12 മീറ്റര്)
1. ക ാട്ടാേേേ - പത്തനാപുേം രറാഡ്
2. അഞ്ചല്ക - െയ്ക്കല്ക രറാഡ്
3. അഞ്ചല്ക - കതന്മല രറാഡ്
4. ഭേണിോവ് - ചന്തമുേ് രറാഡ്
വല ളകെയും അധിവാസര ന്ദ്രങ്ങളകെയും ക്രമം
ജില്ലയ്ക്കാ മാനം ഉയര് ക്രമത്തിലുള്ള കപാതസൗ േയങ്ങളകെയും വാണിജയസൗ േയങ്ങളം ലഭയമാക്കു
ന്നതിനായി വി സിപ്പിരേണ്ടതായ വല ളകെയും അധിവാസര ന്ദ്രങ്ങളകെയും ക്രമം താകെ ക ാടു
ത്തിേിക്കുന്ന.
കപാതനയം
പേിസ്ഥിതി സംേക്ഷണം ഓരോ വി സന പങ്കാളിയുകെയും ഉത്തേവാദിതവമാക്കു യും മതിയായ
േീതിയിലുള്ള അെിസ്ഥാന സൗ േയങ്ങള് പ്രദാനം കചയ്തുക ാണ്ടം, സാരങ്കതി വിദയ ളകെ സാധയത ള്
ഉപയുക്തമാേികോണ്ടം ഭക്ഷയവസ്തുേളകെ ഉല്കപാദനത്തില്ക സവയം പേയാപ്തതയും ഭക്ഷയസുേക്ഷ ഉറപ്പുവ
രുത്തികോണ്ടം ഉല്കപാദന വിതേണ പ്രക്രിയയില്ക പാര്ശ്വവല്കേേിേകപ്പട്ട ജനവിഭാഗങ്ങള് ഉള്കപ്പകെ
യുള്ളവര്േ് തലയ അവസേങ്ങള് നല്ക ികോണ്ടം തനത് വിഭവങ്ങകള പേമാവധി പ്രരയാജനകപ്പടുത്തി ജില്ലയു
കെ സാമ്പത്തി അെിത്തറ ശ്ക്തികപ്പടുത്തു യും ജനങ്ങളകെ ജീവിതനിലവാേം ഉയര്ത്തുന്നതിനാവശ്യമായ
സൗ േയങ്ങള് ഏര്കപ്പടുത്തു യും കചയ്യു .
കൃഷി
ഭക്ഷയവിള ളില്ക ഒേളവവകേ സവയംപേയാപ്തത ക വേിച്ചും വാണിജയവിള ളകെ ഉല്കപാദനം
വര്ദ്ധിപ്പിച്ചും മൂലയവര്ദ്ധനവം യറ്റുമതിയും സാധയമാേിയും ര്ഷ സൗഹാര്േപേമായ വിപണന ശംഖലയും
ആ ര്ഷ മായി കതാെില്ക സാഹചേയവം സജ്ജമാേിയും ഒരു സുസ്ഥിേ ാര്ഷി വി സന പ്രരദശ്മായി
ക ാല്ലകത്ത മാറ്റു
മൃഗസംേക്ഷണം
പാല്ക, മുട്ട, ഇറച്ചി എന്നിവയുകെ ഉല്കപാദനത്തില്ക സവയം പേയാപ്തത രനടു യും മൃഗസംേക്ഷണ
രമഖലകയ ആധുനി വല്കേേിച്ചു ക ാണ്ട് ജില്ലയുകെ പ്രധാന വരുമാന രരാതസ്സായി ഉയര്ത്തു യും കചയ്യു .
മത്സ്യബന്ധനം
ക ാല്ലം ജില്ലയില്ക ഉള്നാെന്- ആെേെല്ക മത്സ്യബന്ധനത്തിനും ജലകൃഷിക്കും ഉള്ള സാധയത ള്
പേിഗണിച്ചും തറമുഖത്തികെ സാമീപയം ണേികലടുത്തും അരതസമയം ജലവിഭവങ്ങളകെ സംേക്ഷണത്തിനും
മത്സ്യകത്താെിലാളി സമൂഹത്തികെ രക്ഷമത്തിനും ഊന്നല്ക നല്ക ിയും 2031 ഓകെ ജില്ല ഒരു പ്രധാന
സമുരദ്രാല്കപ യറ്റുമതി രസാണ് ആയി മാറ്റു
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വയവസായം
2031 ഓടുകൂെി കതാെില്കകവദഗ്ദ്ധ്യമുളളവകേ സൃഷ്ടിച്ചുക ാണ്ട് വിവേ സാരങ്കതി രമഖലയ്ക്കം ആരോഗയ
രസവന രമഖലയ്ക്കം ഊന്നല്ക നല്കുന്നരതാകൊപ്പം ക ാല്ലകത്ത ഒരു പേിസ്ഥിതി സൗഹൃദ, ാര്ഷി
സംസ് േണ പേമ്പോഗത വയവസായങ്ങളകെ ലക്ഷയസ്ഥാനമാേി മാറ്റു എന്നളളതാണ് ജില്ലയുകെ
വയവസായ നയം.
വിരനാദസഞ്ചാേം
ക ാല്ലത്തികെ പ്രകൃതിവിഭവങ്ങളം ലയും സംസ് ാേവം പാേമ്പേയവം ഉപരയാഗിച്ചും അവകയ
ര േളത്തികെ ഒരു തനിപ്പ ര്പ്പായി പ്രദര്ശ്ിപ്പിച്ചും ഒരു സമ്പൂര്ണ്ണ വിരനാദസഞ്ചാേസ്ഥാനം ഏതസമയത്തും
എന്ന േീതിയില്ക ക ാല്ലകത്ത ഉത്തേവാദിത്തമുള്ള ഒരു മാതൃ ാ വിരനാദ സഞ്ചാേ സ്ഥാനമാക്കു .

വി സന തന്ത്രങ്ങള്
സാമ്പത്തി അെിത്തറ ശ്ക്തമാേല്ക
ാര്ഷി
വാണിജയവിള ളായ റബ്ബര്, കതങ്ങ്, ുരുമുള ്, വാെ,
ഉല്കപാദനവം ഉല്കപാദനക്ഷമതയും വര്ദ്ധിപ്പിക്കു .

ശുമാവ് എന്നിവയുകെ

റബ്ബര് കൃഷി
വിസ്തൃതി വയാപനം - ുളത്തൂപ്പുെ, ആേയങ്കാവ്, കതന്മല, പിറവന്തൂര്
ഉല്കപാദനക്ഷമത വര്ദ്ധിപ്പിേല്ക - നല്ലയിനം കത ള് ഉപരയാഗിച്ചുള്ള റീപ്ലാെിംഗ്
മൂലയവര്ദ്ധനവം വിപണനവം - പിറവന്തൂേികല റബ്ബര് പാര്േ് പ്രവര്ത്തനക്ഷമമാേല്ക
കതങ്ങ് കൃഷി
വിസ്തൃതി വയാപനം - പന്മന, ചവറ, നീണ്ട േ, രതവലേേ, ക്ലാപ്പന, ുലരശ്ഖേപുേം, ഓച്ചിറ,
കമനാഗപ്പള്ളി, ശ്ാസ്ാംര ാട്ട, ആലപ്പാെ്, പൂതക്കുളം, ല്ലുവാതേല്ക,
പേവൂര് മുനിസിപ്പാലിറ്റി
ഉല്കപാദനക്ഷമത വര്ദ്ധനവ് - കതങ്ങ് കൃഷി പുനരുദ്ധാേണം
മൂലയവര്ദ്ധനവ് - നീേ ഉല്കപാദനം, ച ിേിരച്ചാറ് രമ്പാസ്റ്റ് യൂണിറ്റ് (ജലകജവപേിേക്ഷാ രസാണിന്
സമീപം)
കവളികച്ചണ്ണ നിര്മ്മാണത്തിന് എ ്സ്കപല്ലര് യൂണിറ്റു ള് (ക ാട്ടാേേേ, ല്ലുവാതേല്ക)
ക്ലസ്റ്റര് അെിസ്ഥാനത്തില്ക രതങ്ങാപ്പാല്കകപാെി, ഉരുക്കുകവളികച്ചണ്ണ മുതലായവ ഉല്കപാദിപ്പിേല്ക –
രുനാഗപ്പള്ളി, ല്ലുവാതേല്ക, ക ാട്ടാേേേ
ുരുമുള ് കൃഷി
വിള വിസ്തൃതി വര്ദ്ധിപ്പിേല്ക - പിറവന്തൂര്, ുളത്തൂപ്പുെ, കതന്മല, ആേയങ്കാവ്, ചാത്തന്നൂര്, ചിറേേ, പുനലൂര്
ഉല്കപാദനക്ഷമത വര്ദ്ധിപ്പിേല്ക - എ, ബി. സി രസാണു ളില്ക
വാെകൃഷി
ഇെവിളയായി ഊര്ജ്ജിത വാെകൃഷി - എ, ബി, സി, ഡി രസാണു ളികല കതേകഞ്ഞടുത്ത പഞ്ചായത്തു
ളിലും ക ാട്ടാേേേ, പുനലൂര്, അഞ്ചല്ക
ഏത്തോയുകെ മൂലയവര്ദ്ധനവ് - ഏത്തേകപ്പാെി, ചിപ്സ് മുതലായവയുകെ ഉല്കപാദന യൂണിറ്റു ള് –
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അഞ്ചല്ക, ക ാട്ടാേേേ
ശുമാവ് കൃഷി
വിള വിസ്തൃതി വര്ദ്ധിപ്പിേല്ക

- റവനൂ പുറരമ്പാക്കു ള്, കപാതരമഖലാ സ്ഥാപനങ്ങള്, സര്ോര്
ഓഫീസ് വളപ്പു ള് , തീേരദശ് വനം പദ്ധതി പ്രരദശ്ം
ഉല്കപാദനക്ഷമത വര്ദ്ധിപ്പിേല്ക - അതുല്കപാദനരശ്ഷിയുള്ള കത ള് കവച്ചുപിെിപ്പിേല്ക
ജലരസചനം
- കചറു ിെ ജലരസചന പദ്ധതി ളകെയും ക .ഐ.പി യുകെയും രശ്ഷി
ഉപരയാഗകപ്പടുത്തല്ക
മണ്ണ് സംേക്ഷണം
- ാര്ഷി വനവല്കേേണം, കജവരവലി, യര് ഭൂവസ്ത്രം, തെയ
ണ ള്, തീേരദശ്ങ്ങളില്ക ണ്ടല്ക വനവല്കേേണം മുതലായവ.

മൃഗസംരക്ഷണ മമഖലയുത്തട വികസനം
• വന് ിെ ഡയറി ഫാമു ള് (50 പശുേള്) - ുന്നത്തൂര്, രപാരുവെി, ശ്ാസ്ാംര ാട്ട, ുളേെ,
ല്ലുവാതേല്ക, ചിറേേ, കവളിനല്ലൂര്, കവളിയം, പവിരത്രശ്വേം, കമനാഗപ്പള്ളി എന്നിവിെങ്ങളില്ക
• ഇെത്തേം ഡയറി ഫാമു ള് (10 പശുേള്) - തെവ, ശൂേനാെ് വെേ്, ശൂേനാെ് കതേ്, കതാെിയൂര്,
ഇെമുളയ്ക്കല്ക
• ഡയറി ഫാമു ളകെ ഉല്കപാദനക്ഷമത വര്ദ്ധിപ്പിേല്ക
• വന് ിെ ര ാെി / ാെ വളര്ത്തല്ക ര ന്ദ്രങ്ങള് - ചാത്തന്നൂര്, അഞ്ചല്ക, ക ാട്ടാേേേ, ഇളമ്പള്ളൂര്,
മയ്യനാെ്, തൃരോവില്കവട്ടം, രുനാഗപ്പള്ളി
• സങ്കേയിനം ര ാെി ളകെ രപേെ് രസ്റ്റാേ്, മുട്ട വിേിയിേല്ക ര ന്ദ്രം, ര ാെി വളര്ത്തല്ക ര ന്ദ്രം ക ാല്ലം ര ാര്പരറഷനികല ുേീപ്പുെയില്ക
• ഇറച്ചി ഉല്കപാദനം വര്ദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് - മൂേി ിൊേളകെ പേിപാലനം, മലബാറി ആടു ളകെ രപേെ
രസ്റ്റാേ് വളര്ത്തല്ക ര ന്ദ്രങ്ങളം ഉപര ന്ദ്രങ്ങളം - പിറവന്തൂേികല ുേിരയാട്ടുമല, മറ്റ് സാധയതയുള്ള
ഗ്രാമപഞ്ചായത്തു ള്
• പന്നി വളര്ത്തല്ക, മുയല്ക വളര്ത്തല്ക, ഇറച്ചിരോെി ര ന്ദ്രങ്ങള് - പിറവന്തൂര്, ക ാട്ടാേേേ,
ഇെമുളയ്ക്കല്ക, കതന്മല, പൂയപ്പള്ളി, പത്തനാപുേം, പവിരത്രശ്വേം, ക ാല്ലം ര ാര്പരറഷന്,
തൃരോവില്കവട്ടം, മയ്യനാെ്, പുനലൂര്, ചിറേേ, ചാത്തൂര്, അഞ്ചല്ക, രുനാഗപ്പള്ളി
മത്സ്യമമഖലയുത്തട വികസനം
• വിത്തുല്കപാദന ര ന്ദ്രങ്ങള് - ഓച്ചിറ, തെവ, രുനാഗപ്പള്ളി, കതാെിയൂര്, ചവറ, രതവലേേ
• ഹാച്ചറി ള് വി സിപ്പിേല്ക - ഓച്ചിറ, തെവ, രുനാഗപ്പള്ളി, കതാെിയൂര്, രതവലേേ, ചവറ, ഏരൂര്,
ഇെമുളയ്ക്കല്ക
• ഉള്നാെന് മത്സ്യലാെിംഗ് ര ന്ദ്രങ്ങള് സ്ഥാപിേല്ക - രുനാഗപ്പള്ളി വട്ടോയല്ക, അഷ്ടമുെി ായല്ക,
പേവൂര് ായല്ക
• അഷ്ടമുെി അെിമുഖത്ത് സമുദ്ര കജവരശ്ഖേം സ്ഥാപിേല്ക -പള്ളിയം തരുത്ത്
• വിരനാദസഞ്ചാേ രമഖലയുമായുള്ള സംയുക്ത സംേംഭങ്ങളായ കഗയിം മത്സ്യബന്ധനം, അ വാ
കെ ്രനാപാര്േ്, ഓഷയാരനറിയം, (ര ാര്പരറഷന്) ആെേെല്ക, മത്സ്യബന്ധന യാത്ര, ഫിഷറീസ്
മൂസിയം (രതവള്ളി)
• ുളത്തൂപ്പുെയില്ക മത്സ്യസംേക്ഷണ ര ന്ദ്രം
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വയവസായ മമഖലയുത്തട വികസനം
• ാര്ഷി ഭക്ഷയസംസ് േണ വയവസായങ്ങള്
• ഭരക്ഷയാല്കപന്ന പാര്േ് - ുണ്ടറ, രുനാഗപ്പള്ളി, ക ാട്ടാേേേ, പുനലൂര്, പേവൂര്, ക ാല്ലം
ര ാര്പരറഷന്
• ക്ഷീേസംസ് േണ - ക്ഷീരോല്കപന്ന ഫാക്ടറി സ്ഥാപിേല്ക - അഞ്ചല്ക
• സൂക്ഷമ ഭക്ഷയസംസ് േണ യൂണിറ്റു ള് – അലയമണ്, ഇെമുളയ്ക്കല്ക, പത്തനാപുേം, ഏരൂര്, െയ്ക്കല്ക,
ഉമ്മന്നൂർ, കവട്ടിേവല, ശൂേനാെ് വെേ്, ശൂേനാെ് കതേ്, കതാെിയൂര്, േീപ്ര, ുളേെ
• കപകട്ടന്ന് പാച ം കചയ്യാവന്ന ഉല്കപങ്ങളകെ നിര്മ്മാണം. – ഫ്ളവര് മില്ലു ള്, റിപൗഡര്
യൂണിറ്റു ള്- ാര്ഷി വി സന രസാണ്
• പേമ്പോഗത വയവസായങ്ങളകെ ശ്ാക്തീ േണവം നവീ േണവം
• യന്ത്രവല്കേേണ സംവിധാനം ഉപരയാഗകപ്പടുത്തിയുള്ള യര് ഭൂവസ്ത്രം, ചവിട്ടി ള്, യറ്റുപായ,
അലങ്കാേ വസ്തുേള്, േ ൗശ്ല വസ്തുേള് മുതലായവയുകെ നിര്മ്മാണം - ുലരശ്ഖേപുേം, പേവൂര്
മുനിസിപ്പാലിറ്റി
• ച ിേിരച്ചാര് ഉപരയാഗിച്ച് ഡികസന് രബാര്ഡ്, പാര്ട്ടീഷയന് രബാര്ഡ് എന്നിവയുകെ നിര്മ്മാണം രതവലേേ
• യര് മാറ്റ് & മാറ്റിംഗ്സ് സഹ േണ സംഘം - പൂതക്കുളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
• കപാത സൗ േയ രസവനര ന്ദ്രം - ചാത്തന്നൂേില്ക (കനടുരങ്ങാലം ക ത്തറി കസാകസറ്റിയുകെ
സ്ഥലം) (നൂലിന് നിറം മുക്കുന്നതിനും തണി മിനുസകപ്പടുത്തുന്നതിനും)
• നിലവിലുള്ള ക ത്തറി സംഘങ്ങകള പുനരുജ്ജീവിപ്പിേല്ക - സ്കൂള് യൂണിരഫാമിനാവശ്യമായ
തണിത്തേങ്ങള്, സര്ോര് ആശുപത്രി ള്, മറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങള് എന്നിവിെങ്ങളിരലോവശ്യമായ
വിേി ളം മറ്റും ക ത്തറി സഹ േണ സംഘങ്ങള് വെി ഉല്കപാദിപ്പിേല്ക.
• ളിമണ്ണ് വയവസായ യൂണിറ്റ് (ചാത്തന്നൂര്) - ളിമണ് പാത്രങ്ങള്, പൂപ്പാത്രങ്ങള്, പ്രതിമ ള്
എന്നിവ നിര്മ്മിക്കുന്നതിന്
• മൂലയവര്ദ്ധിത ശുവണ്ടിപ്പേിപ്പ് ഉല്കപാദന യൂണിറ്റു ള് - ഇളമ്പള്ളൂര്, എഴുര ാണ്, ല്ലുവാതേല്ക,
േീപ്ര, ുന്നത്തൂര്, പവിരത്രശ്വേം
• മുളയുല്കപന്നങ്ങള് നിര്മ്മിക്കുന്നതിനായുള്ള യൂണിറ്റു ള് - പിറവന്തൂര്, ുളത്തൂപ്പുെ, കതന്മല, ആേയങ്കാവ്
മറ്റ് സംേംഭങ്ങള്
• ബരയാ കമഡിേല്ക ഉപ േണ നിര്മ്മാണ യൂണിറ്റ് - ചാത്തന്നൂര്
• ആയുര്രവദ ഔഷധ നിര്മ്മാണ യൂണിറ്റ് - പുനലൂര്
• ഐ.െി പാര്േ് – പേവൂര്, ുണ്ടറ
• റബ്ബര് പാര്േ് - പിറവന്തൂര്
വിമനാദസഞ്ചാര മമഖല
• വിരനാദസഞ്ചാേ ശംഖല രൂപകപ്പടുത്തികയടുക്കു (ബീച്ച്, ായല്ക, പാറകേട്ടു ള്, കപതൃ
പ്രാധാനയമുള്ള സ്ഥലങ്ങള് എന്നിവ രയാജിപ്പിച്ചുക ാണ്ട്).
• ഗ്രാമീണ ടൂറിസം - അഷ്ടമുെിോയല്ക, വട്ടോയല്ക, പേവൂര് ായല്ക
• വാട്ടര് സ്രപാര്െ്സ് ര ന്ദ്രങ്ങള് - താന്നി, മുേം, വട്ടോയല്ക, ല്ലെ, രന്നറ്റി
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• ബീച്ചു ളകെ വി സനം തങ്കരേേി, തിരുമുല്ലവാേം
• ബീച്ചു ളകെ നവീ േണം- മുണ്ടയ്ക്കല്ക, പേവൂര്, കപാെിേേ.
• ഇരോ ടൂറിസം - മീന്പിെിപ്പാറ, മരുതിമല, ജഡായുപാറ, ആയിേംകതങ്ങ്, ചിറ്റുമല ചിറ, രപാളച്ചിറ,
പൂതക്കുളം ചിറ അെിസ്ഥാന സൗ േയവി സനം
മറ്റ് മമഖലകള് / സംരംഭങ്ങള്
• പ്രാഥമി
ാര്ഷി
ചന്ത ള്
രുനാഗപ്പള്ളി, ചാത്തന്നൂര്, പുനലൂര്, അഞ്ചല്ക,
െയ്ക്കല്ക,
ക ാട്ടാേേേ
• ദവിതീയ ാര്ഷി ചന്ത - ക ാറ്റങ്കേ പഞ്ചായത്ത്
• രസവന ര ന്ദ്രങ്ങള് - ക ാല്ലം ര ാര്പരറഷന്, രുനാഗപ്പള്ളി, ചാത്തന്നൂര്, ക ാട്ടാേേേ, പുനലൂര്,
അഞ്ചല്ക
• തീറ്റപ്പുല്ക ഉല്കപാദന യൂണിറ്റു ള് - തെവ, ശൂേനാെ് വെേ്, ശൂേനാെ് കതേ്, കതാെിയൂര്, ചിറേേ,
കമനാഗപ്പള്ളി, ുന്നത്തൂര്, രപാരുവെി, ുളേെ, ശ്ാസ്ാംര ാട്ട
• കസരലജ് ഉല്കപാദന യൂണിറ്റു ള് - തെവ, ശൂേനാെ് വെേ്, ശുേനാെ് കതേ്, കതാെിയൂര്, ചിറേേ
• കമാകബല്ക റവ യൂണിറ്റു ള് - മൃഗസംേക്ഷണ രമഖലയ്ക്ക് പ്രാധാനയമുള്ള പഞ്ചായത്തു ളില്ക
• ചില്ലിംഗ് പ്ലാന്റു ള് - രുനാഗപ്പള്ളി, ുണ്ടറ
• വിപണന ര ന്ദ്രങ്ങള് - ലിപര് ാസ് (കലവ്രസ്റ്റാേ് കപ്രാഡക്ഷന് ര ാ-ഓപ്പരററ്റീവ് കസാകസറ്റി)
• മാംസസംസ് േണ യൂണിറ്റു ള് - പുനലൂര്, പത്തനാപുേം, ക ാട്ടാേേേ, ആദിച്ചനല്ലൂര്, രുനാഗപ്പള്ളി
• മാതൃ ബരയാകെ ്രനാളജി കസെര് - ുളത്തൂപ്പുെ, അഞ്ചല്ക
• തങ്കരേേി തറമുഖ വി സനം - വാര്രഫജ്, ണ്ടയ്നറു ള് ക ാേയം കചയ്യുന്നതിനുള്ള കക്രയിന്
• സമുരദ്രാല്കപ യറ്റുമതി രസാണ് - മത്സ്യസംസ് േണ സൗ േയങ്ങള്, ശ്ീതീ േണി ള്, മാലിനയ
സംസ് േണ സൗ േയങ്ങള് മുതലായ അെിസ്ഥാന സൗ േയങ്ങരളാകെ സമുരദ്രാല്കപ യറ്റുമതി
രസാണ് സ്ഥാപിക്കു
• തങ്കരേേി, നീണ്ട േ, അെീേല്ക എന്നീ മത്സ്യബന്ധന തറമുഖങ്ങളകെയും അവരയാെനുബന്ധിച്ചുള്ള
പീലിംഗ് കഷഡു ളകെയും ആധുനി വല്കേേണം
• വിപണനത്തിനുള്ള അെിസ്ഥാന സൗ േയങ്ങളായ ചന്ത ളകെ ആധുനി വല്കേേണം
• ശ്ീതീ േണി ളം ശ്ീതീ േണ സംവിധാനശംഖല ളം സ്ഥാപിേല്ക
• മത്സ്യവിപണന ര ന്ദ്രം - നീണ്ട േ
• ഗ്രാമടൂറിസം കഫസിലിരറ്റഷന് കസെര് - കപേിനാെ്
• ഭരക്ഷയാല്കപാദനത്തില്ക സവയംപേയാപ്തത
• വിത്തുല്കപാദനത്തില്ക സവയംപേയാപ്തത
• കനല്കവിത്ത് ഗ്രാമങ്ങള് - കമലം, കനടുവത്തൂര്, തലവൂര്, ശൂേനാെ് വെേ്
• കനല്കവിത്ത് സംസ് േണ ര ന്ദ്രം - ക ാട്ടാേേേ
• പച്ചേറി വിത്ത് ഗ്രാമങ്ങള് - ഇെമുളയ്ക്കല്ക, അഞ്ചല്ക, ഏരൂര്
• പച്ചേറി വിത്ത് സംസ് േണ യൂണിറ്റ് - അഞ്ചല്ക
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• കൃഷിയനുബന്ധ വി സന രസാണു ളിരലയും ാര്ഷി വി സന രസാണു ളിരലയും രപാളച്ചിറ,
ചിറ്റുമലച്ചിറ തെങ്ങിയ ഏലാ ളികലയും കനല്കകൃഷി നിലനിര്ത്തു , ഉല്കപാദനക്ഷമത
വര്ദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും
വിത്ത്
വിതേണം,
കതാെില്കബാങ്കു ള്,
കപാതകമതിേളങ്ങള്,
സൗജനയയന്ത്രവല്കേേണം, കനല്ലുല്കപന്നങ്ങള്ോയി കചറു ിെ വയവസായം മുതലായവയുമായി
ബന്ധകപ്പട്ട പദ്ധതി ള് ആവിഷ് േിച്ച് നെപ്പാക്കു
• തേിശ്് നിലങ്ങളില്ക കൃഷിയിറക്കു
• കനല്ല് സംസ് േണ ര ന്ദ്രങ്ങള് തെങ്ങു - െയ്ക്കല്ക, ശ്ാസ്ാംര ാട്ട, ക ാട്ടാേേേ
• ഒന്നാം ക്രമ വിവിരധാരേശ്യ രമഖല കയാെിക യുള്ള സ്ഥലങ്ങളില്ക ഇേിപ്പുനിലങ്ങളില്ക മൂന്നാം
വിളയായും കതങ്ങിന്രതാപ്പു ള്േ് ഇെവിളയായും പച്ചേറി, മേച്ചീനി, മറ്റ് ിെങ്ങുവര്ഗങ്ങള് എന്നിവ
കൃഷി കചയ്യു
• ഗ്രാമങ്ങളികല പുേയിെകൃഷിയുകെ രപ്രാത്സ്ാഹനം
• കജവകൃഷിേീതി നെപ്പാക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ സാരങ്കതി വിദയ, കജവവളങ്ങള് മുതലായവ
ര്ഷ ര്േ് ലഭയമാക്കു .
• പാല്ക, മുട്ട, ഇറച്ചി എന്നിവയുകെ ഉല്കപാദനം വര്ദ്ധിപ്പിക്കു
• പാലികെയും ക്ഷീരോല്കപന്നങ്ങളകെയും, മറ്റ് ഭക്ഷയവസ്തുേളകെയും ഗുണരമന്മ ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിന്
ലരബാറട്ടറി ള് സ്ഥാപിക്കു - ബഹുമുഖ പ്രവര്ത്തന രസാൺ 1 ല്ക
• ഭക്ഷയവിള ളകെ ഉല്കപാദനത്തിനായുള്ള ഭൂമി മറ്റ് ആവശ്യങ്ങള്ോയി ഉപരയാഗിക്കുന്നത്
നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനായി നിയമനിര്മ്മാണം നെത്തു .
• ാര്ഷി , കൃഷിയനുബന്ധ, കജവസംേക്ഷണ രമഖല ളികല നിര്മ്മാണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള്
ാര്ഷി രമഖലകയ രദാഷ േമായി ബാധിോത്ത േീതിയില്ക ക്രമീ േിക്കുന്നതിന് ക ട്ടിെനിര്മ്മാണ
ചട്ടങ്ങളില്ക പ്രരതയ വയവസ്ഥ ള് ക ാണ്ടവേി .
• മത്സ്യ ഉല്കപാദനത്തില്ക സവയം പേയാപ്തത ക വേിക്കുന്നതിനായി വയക്തിയധിഷ്ഠിത ജലകൃഷി
(ശുദ്ധജല മത്സ്യകൃഷി, നില്ലും മീനും പദ്ധതി, സംരയാജിത പന്നി - മത്സ്യകൃഷി, മത്സ്യ - ര ാെികൃഷി,
ുളങ്ങളകെ നവീ േണം)
• സാമൂഹി മത്സ്യകൃഷി (തറ ജലാശ്യങ്ങളില്ക വിത്തിെല്ക)
പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണം
• ഓര്ഗാനി ് ഫാമിംഗ്, ജലസംേക്ഷണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള് എന്നിവ ാര്ഷി രമഖലയുകെ ഭാഗമാേി
കോണ്ട് മണ്ണ്, ജലം എന്നിവ സംേക്ഷിക്കു .
• ണ്ടല്കോടു ളകെ സംേക്ഷണവം ണ്ടല്ക വനവല്കേേണവം
• അഷ്ടമുെിോയലികെ സംേക്ഷണത്തിനായി മലിനജലം ായലിരലേ് ഒഴുക്കുത് തെയു , ക്കൂസ്
മാലിനയം പുറന്തള്ളുന്നത് ഒെിവാക്കു , കതാണ്ടഴുേല്ക യൂണിറ്റ് ആധുനി വല്കേേിക്കു , ണ്ടല്കോ
ടു ള് കവച്ചുപിെിപ്പിക്കു മുതലായ പ്രവര്ത്തനങ്ങള് കൃതയമായി നെപ്പാക്കു
• ായല്ക സംേക്ഷണത്തിന് അരതാറിറ്റി രൂപീ േിക്കു .
• മണല്കവാേല്ക നിരോധനം, ായലിന് ചുറ്റുമുള്ള തരേശ്സവയംഭേണ സ്ഥാപനങ്ങളികല ഖേമാലിനയം
സംസ് േിക്കുന്നതിന് സൗ േയം ഏര്കപ്പടുത്തു മുതലായ പ്രവര്ത്തനങ്ങള് വെി ശ്ാസ്ാംര ാട്ട
ായല്ക സംേക്ഷിക്കു
• സമാനേീതിയില്ക പേവൂര് ായലും മറ്റ് ജലാശ്യങ്ങളം സംേക്ഷിക്കു
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• ര ാര്പരറഷനിലും മുനിസിപ്പാലിറ്റി ളിലും ഖേമാലിനയപ്ലാെ് ശ്േിയായ േീതിയില്ക നിര്മ്മിച്ച്
ഉപയുക്തമാക്കു .
• ഒന്നാംക്രമ ബഹുമുഖ പ്രവര്ത്തനരസാണില്ക സീരവജ് ട്രീറ്റ്കമെ് പ്ലാെ് സ്ഥാപിക്കു
• കജവരമഖലകയ സംേക്ഷിക്കുന്നതിനായി വനവല്കേേണം, ാട്ടുതീ തെയല്ക, വനം രയ്യറ്റം
തെയുന്നതിന് അതിര്ത്തി നിശ്ചയിേല്ക തെങ്ങിയ മാര്ഗങ്ങള് അവലംബിക്കു .
• ഉല്കപാദന വിതേണ രമഖല ളില്ക പാര്ശ്വവല്കേേിേകപ്പട്ടവരുകെ പങ്കാളിത്തം ഉറപ്പാക്കു .
• സാമ്പത്തി മായി പിരന്നാേം നില്കക്കുന്നവകേ ഉള്കപ്പടുത്തി ഗ്രൂപ്പ് അെിസ്ഥാനത്തില്ക
തേിശുനിലത്തില്ക കൃഷിയിറക്കുന്നതിന് പഞ്ചായത്തുതലത്തില്ക നെപെി സവീ േിക്കു .
• സര്ോര് പുറരമ്പാേ് ഭൂമിയില്ക ശുമാവ് കൃഷി നെത്തലും വിളപേിപാലനവം.
• ദാേിദ്രയരേഖയ്ക്ക് താകെയുള്ളവര്േ് വരുമാനം ഉറപ്പാക്കുന്ന ഉപാധിയാേി മാറ്റു
• ുടുംബശ്രീ രപാകലയുള്ള സവയംസഹായ സംഘങ്ങള് ഉല്കപാദനരമഖലയികല രപ്രാജക്ടു ള്
ഏകറ്റടുത്തു നെത്താനുള്ള സാമ്പത്തി സാരങ്കതി സഹായങ്ങള് നല്കു .
• പേമ്പോഗത രമഖല കള പുനരുജ്ജീവിപ്പിച്ചുക ാണ്ട് സാമ്പത്തി മായി പിരന്നാേം നില്കക്കു
ന്നവര്ോയി കൂടുതല്ക കതാെിലവസേങ്ങള് സൃഷ്ടിക്കു
• ജനങ്ങളകെ ജീവിത നിലവാേം ഉയര്ത്തുന്നതിനായുള്ള സൗ േയങ്ങള് ഏര്കപ്പടുത്തു
• മത്സ്യഗ്രാമങ്ങള്ോയി അെിസ്ഥാന സൗ േയങ്ങള് ഏര്കപ്പടുത്തല്ക
• ജില്ലയികല മുഴുവന് ജനങ്ങള്ക്കും സുേക്ഷിത താമസസൗ േയം, ുെികവള്ളം, കവദുതി എന്നിവ
ലഭയമാേല്ക.
• പ്രരതയ പേിഗണന അര്ഹിക്കുന്ന വനിത ള്, ുട്ടി ള്, വൃദ്ധജനങ്ങള്, അംഗപേിമിതിയുള്ളവര്
മുതലായ ജനവിഭാഗങ്ങളകെ വിഷമങ്ങള് പേിഹേിക്കുന്നതിനുള്ള പദ്ധതി ള് ആവിഷ് േിച്ച്
നെപ്പാക്കു .
• ജീവിതനിലവാേം പാരെ പിരന്നാട്ടെിക്കുന്ന ആത്മഹതയ, സ്ത്രീധനസമ്പ്രദായം, മയക്കുമരുന്നികെ
ഉപരയാഗം, ഭ്രൂണഹതയ, കപണ്വാണിഭം തെങ്ങിയ സാമൂഹി വിപത്തു കള ഉന്മൂലനം കചയ്യു .
• കമച്ചകപ്പട്ട ആരോഗയ സംേക്ഷണ - വിദയാഭയാസ - ുെികവള്ള സൗ േയങ്ങള് ഉറപ്പുവരുത്തു .
• സാരങ്കതി വിദയ ഉപയുക്തമാേല്ക
• ാര്ഷി
രമഖലയികല
ഗരവഷണ-ഉല്കപാദന
സംബന്ധമായ
ആവശ്യ ത ള്
നിര്വഹിക്കുന്നതിനാണ് ഒരു കജവസാരങ്കതി വിദയ - ജനിത
എന്ജിനീയറിംഗ് പാര്േ്
സ്ഥാപിേല്ക.-അഞ്ചല്ക
• മത്സ്യവിജ്ഞാന ര ന്ദ്രം - നീണ്ട േ.(മത്സ്യബന്ധന വുപ്പികെ ക വശ്ം ഉളള സ്ഥലം)
• സംേംഭ തവ വി സന പേിശ്ീലന ര ന്ദ്രം - ക ാല്ലം ര ാര്പരറഷനില്ക (ജില്ലാ വയവസായ ര ന്ദ്രം)
• ഗരവഷണ വിഷയങ്ങള് ജില്ലയുകെ ഉല്കപാദനരമഖലയുകെ വളര്ച്ചയ്ക്ക് ഉതുന്ന േീതിയില്ക കതേകഞ്ഞ
ടുക്കുന്നതിനും സാരങ്കതി
സര്വ ലാശ്ാല ളകെ സഹായം വി സന പ്രക്രിയയില്ക ഉറപ്പു
വരുത്തുന്നതിനുമാവശ്യമായ നെപെി ള് സവീ േിക്കു .
• സാരങ്കതി വിദയ ള് സാധാേണോര്േ് പ്രാപയമാക്കുന്ന േീതിയില്ക ലളിതവല്കേേിച്ച് ജനങ്ങള്േ്
എത്തിക്കുന്നതിന് നെപെി സവീ േിക്കു .
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വികസന ദർശന പ്രസ്താവന
2031 ഓകെ ക ാല്ലം ജില്ല കൃഷി, മൃഗസംേക്ഷണം, മത്സ്യബന്ധനം, വയവസായം, വിരനാദസഞ്ചാേം
തെങ്ങിയ മര്മ്മ പ്രധാനമായ വി സന രമഖല ള് മതിയായ േീതിയിലുള്ള പശ്ചാത്തല സൗ േയങ്ങള്
ഉപരയാഗകപ്പടുത്തിയും അനുപൂേ രമഖല കള സംരയാജിപ്പിച്ചും വിഭവങ്ങകള ഏര ാപിപ്പിച്ചും ഭരക്ഷയാല്കപാ
ദനത്തില്ക സവയംപേയാപ്തതയും സുേക്ഷയും ക വേിക്കുന്നതിരനാകൊപ്പം സാമ്പത്തി ാെിത്തറ ശ്ക്തമാേിയും
പേിസ്ഥിതി സംേക്ഷിച്ചുക ാണ്ടം സാമൂഹി നീതിയും തലയതയും ഉറപ്പാേികോണ്ടം ജനങ്ങള്ോവശ്യമായ
ഉയര്ന്ന ക്രമത്തിലുള്ള ഗുണരമന്മയുള്ളതമായ ഭൗതി -സാമൂഹി -സാമ്പത്തി പശ്ചാത്തല സൗ േയങ്ങള്
നല്ക ിയും സുസ്ഥിേവം സംതലിതവമായ വി സന ലക്ഷയം രനടും.'
ഉപസംഹാരം
ക ാല്ലം ജില്ലയുകെ സന്തുലിതവം സുസ്ഥിേവമായ വി സനത്തിനാവശ്യമായ സംരയാജിത വി സന
ാഴ്ചപ്പാടും വി സന നയങ്ങളം തന്ത്രങ്ങളം അെിസ്ഥാനമാേി ഓരോ രമഖലയുകെയും വി സന പേിരപ്രക്ഷയം
രൂപീ േിരേണ്ടതം സംരയാജിത വി സന പദ്ധതി ള് ആസൂത്രണം കചയ്ത് ഏറ്റവം അനുരയാജയമായ
സ്ഥലങ്ങളില്ക നെപ്പാക്കുന്നതിനുള്ള ര്മപദ്ധതി ള് ആവിഷ് േിച്ച് നെപ്പാരേണ്ടതമുണ്ട്. തരേശ് സവയം
ഭേണ സ്ഥാപനങ്ങളില്ക ജില്ലയുകെ വി സന ാഴ്ചപ്പാെിന് അനുസേിച്ചുള്ള പദ്ധതി ള് ആവിഷ്കേിച്ച്
നെപ്പാക്കുന്നതിന് ഒരു മാര്ഗദര്ശ്ിയായി ജില്ലാ പദ്ധതി രേഖ മാറുന്നതവെി ഭേണഘെനയില്ക വിഭാവനം
കചയ്യുന്ന േീതിയില്ക കപാതവിഭവങ്ങള് പങ്കുകവച്ചുക ാണ്ടം പേിസ്ഥിതി സംേക്ഷണം നെപ്പാേിയും അെിസ്ഥാന
സൗ േയങ്ങള് വി സിപ്പിച്ചുക ാണ്ടം ഉള്ള േെ് ജില്ലാ പദ്ധതിയുകെ രൂപീ േണം സാധയമാുന്ന.
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