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പ്രത്യോഘോത്ങ്ങള് ഒന 

ന ോ. ഒനബി. ഒനഎ. ഒനപ്രകോശ് ഒന 

(2017 ഒനനരവബ ഒന ഒന8) 

 

കള്ളപ്പണവഽും, അഴ഻മത഻യഽും ഇലലഺതഺക്കഽക എന്ന മഽഖ്യലക്ഷ്യുതഺീെ കറന്സ഻ 
അസഺധഽവഺക്ക഻യ഻ട്ട് രഽ വര്ഷും ത഻കയഽന്നഽജ ങ്ങള്  ക്കയവ഻ക്കയങള്ക്ക് ക്നമധഺ്മഺയഽും 
ഉനമുയഺഗ഻ച്ച഻രഽന്ന ീമഺതും കറന്സ഻യ഻്  86 ശതമഺ്വഽും അസഺധഽവഺക്കീപ്പട്ടുജ ുവണ്ടക്ത 
നമഽത഻യ കറന്സ഻ അച്ചെ഻ക്കഺീത ്െപ്പഺക്ക഻യ മ മാലും അതാതനമാര്വമഺയ കറന്സ഻ 
ക്ഷ്ഺമും സിഷ്ട഻ക്കീപ്പട്ടുജ നമഴയ കറന്സ഻ മഺറിയ഻ീയെഽക്കഺ്ഽും, ങഺകുകഽക്, എജെ഻ജഎും 
എന്ന഻വയ഻്  ്഻ന്നഽും നമണും നമ഻ന്വല഻്ക്കഽന്നത഻്ഽും ുറഷ്഻ുംഗ് സവതഺവത഻ലഽള്ള 
്഻യക്രണങള്  ഏര്ീപ്പെഽത഻ജ നമഽത഻യ 2000 രാനമ ു്ഺട്ടുക്  രാക്ഷ് ച഻ലലറ ക്നമശ്്ും 
സിഷ്ട഻ച്ചുജ ുവണ്ടക്ത നമഽത഻യ കറന്സ഻ അച്ചെ഻ച്ച്, ു്ഺട്ട് വ഻തരണും സഺധഺരണ 
്഻ലയ഻ീലതഺന്  അഞ്ചഽമഺസക്കഺലത഻ലധ഻കും ുവണ്ട഻ വന്നഽജ കറന്സ഻ അസഺധഽവഺക്ക്  
കെഽത കുപഺള വ഻രഽദ്ധ ്െനമെ഻യഺണ്ജ കുപഺള ചട്ടകാെ഻്  ക്നമവര്ത഻ക്കഽന്ന ഇരയയഽീെ 
സപദ്ഘെ്യഽീെ തഺളും ീതറിയ഻ക്കഽകയഽും, രഺങയീത സഺപത഻ക മഺന്ദ്യത഻ലഽും, 
ക്നമത഻സന്ധ഻യ഻ുലക്കഽും തള്ള഻വ഻െഺന്  ഇ മ ഇെയഺക്ക഻ജ ഇ മ മാലും സപന്നര്  ഴ഻ീക 
മീറിയലലഺവ഻തഺഗും ങ്ങളളുീെ ങ഼വ഻തും ദഽര഻തത഻ലഺകഽകയഽും ീച്തഽജ കറന്സ഻ 
അസഺധഽവഺക്ക്, സഺപത഻ക രുംഗത് സിഷ്ട഻ച്ച ക്നമതയഺഘഺതങളളുും, ക്നമത഻സന്ധ഻കളുും 
നമര഻ുശഺധ഻ക്കഽകയഺണ് ഈ ുലഖ്്ത഻് ജ 

ഇന്ത്യയില് ഒന ഒനഅനുഭരന്റെട്ട ഒനപ്രത്യോഘോത്ങ്ങള് ഒന 

ശര഼രത഻ീെ എലലഺ അവയവങളള഻ലഽും രതം ും ുവണ്ടക്ത അളവ഻്  എത഻ ുചരഺീത 
ശര഼രവഽും, ശര഼രതഺഗങളളുും തളരഽന്ന ുനമഺീല, കറന്സ഻ക്ഷ്ഺമും സപദ്ഘെ്യഽീെ സമസ്ത 
ുമഖ്ലകീളയഽും തളര്ത഻ജ രഺങയീത കറന്സ഻ സര്ക്കഽുലഷ്഻ലഽും, ങഺകുകഽവഺ്നമയ഻ലഽും 
ഇരയയ഻്  മഽന്് ഉണ്ടഺകഺത വ഻ധും ഇെ഻ ഉ ഉണ്ടഺയ഻ജ എണ്നമതഽശതമഺ്ുതഺളും  
ക്കയ വ഻ക്കയങള്  കറന്സ഻ ഉനമുയഺഗ഻ച്ച് ്െതഽന്ന ഇരയയഽീെ സപദ് വയവസ്ഥയ഻്  
അത഻രാക്ഷ്മഺയ കറന്സ഻ ക്ഷ്ഺമും എലലഺ സഺപത഻ക ക്നമവര്ത്ങളീളയഽും 
മന്ദ്഻തവ഻പ്പ഻ക്കഽകയഽും, ്഻ുക്ഷ്നമും, ഉ മനമഺദ്ും, ീതഺഴ഻്, ഉനമുതഺഗും എന്ന഻വയ഻്  വന്  
ുതഺത഻്  ഇെ഻ ഉ ഉണ്ടഺക്കഽകയഽും ീച്തഽജ ഇത഻ീെ ാഘഺതും ഏറിയവഽും രാക്ഷ്മഺയ഻ 
അ്ഽതവീപ്പട്ട മ അസുംഘെ഻തുമഖ്ലയ഻ലഽും, ീചറഽക഻െ ുമഖ്ലയ഻ലഽമഺണ്ജ സവയും ീതഺഴ഻്  
ീചയ്യുന്നവര്, ്ഺമമഺക്ത ീചറഽക഻െ കര്ഷകര് , കഺര്ഷ഻ക ുമഖ്ലയ഻ീല ീതഺഴ഻ലഺള഻ക്, 
മറിയു കഺഷവ്  ീതഺഴ഻ലഺള഻ക്, ്ഺമമഺക്ത ീചറഽക഻െ വയവസഺയ഻ക്, വഴ഻ുയഺര 
കച്ചവെക്കഺര്  തഽെങള഻യവരഽീെ സഺപത഻ക ക്നമവര്ത്ങള്  സ്തുംത്ഺവസ്ഥയ഻ുലക്കഽും, 
തകര്ച്ചയ഻ുലക്കഽും ്഼ങള഻ജ താര഻തഺഗും കഽെ഻്  വയവസഺയങളളുും, നമരപരഺഗത 
വയവസഺയങളളുും, ീചറഽക഻െ വയവസഺയങളളുും തകര്ന്നഽജ ു്ഺട്ട്് ഻ുരഺധ്ത഻ീെ 
തഺഗമഺയ഻ സഹകരണ ങഺകുക഻ുംഗ് സ്ഥഺനമ്ങളള഻്  ഏര്ീപ്പെഽത഻യ ്഻യക്രണങള്  
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ക്ഗഺമ഼ണ ുമഖ്ലയ഻ീല ങഺകുക഻ുംഗ് ക്നമവര്ത്ങളീളയഽും, വഺ്നമഺവ഻തരണീതയഽും 
സ്തുംതഺ്ഺവസ്ഥയ഻ലഺക്ക഻ജ രഺങയവയഺനമകമഺയ഻ ്െത഻യ രഽ സര്ുവയ഻്  നമീകുകെഽത 63 
ശതമഺ്ും ങ്ങളളുും, ു്ഺട്ടു്഻ുരഺധ്ും രാക്ഷ്മഺയ ക്നമശ്്ങളളുും, ക്നമത഻സന്ധ഻കളുും 
സിഷ്ട഻ച്ചതഺയ഻ അത഻ക്നമഺയീപ്പട്ടുജ രഺങയീത 32 സ഻വ഻്  ീസഺൂസറിയ഻ സുംഘെ്കളഺണ് ഈ 
സര്ുവ ്െത഻യ മ ൈൂെുംസ്  ഒഫ് ഇരയ, ്വുംങര്  8, 2017)ജ  

കോ ഒനഷികനമഖല 

ഇരയയ഻ീല കര്ഷകര഻്  74 ശതമഺ്വഽും കെങഺധയതയ഻ലഺീണന്നഺണ് ്ഺഷണ്  സഺപ഻്  
സര്ുവയഽീെ കണക്ക്ജ ഇവര഻്  കാെഽത്  കെങഺധയത ഉള്ള വ഻തഺഗും രഽ ീഹക്െറ഻്  
തഺീഴ താമ഻യഽള്ള ്ഺമമഺക്ത കര്ഷകരഺണ്ജ ു്ഺട്ട്്഻ുരഺധ്ും കഺര്ഷ഻കുമഖ്ലയ഻്  രാക്ഷ് 
ക്നമത഻സന്ധ഻ സിഷ്ട഻ച്ചുജ കഺര്ഷ഻ക ഉ മനമന്നങള്ക്ക് ഡ഻മഺെ് ഇലലഺത അവസ്ഥ, 
വ഻ലയ഻െ഻ ഉ, കഺര്ഷ഻കക്നമവര്തങള്  ്െതഺ്ഽള്ള കറന്സ഻ക്ഷ്ഺമും, കഺര്ഷ഻കവഺ്നമ 
ത഻ര഻ച്ചെ്ക്കഺന്  കഴ഻യഺത അവസ്ഥ, നമഽത഻യ വഺ്നമലതയമലലഺത സ്ഥ഻ത഻ തഽെങള഻യവ 
മാലും കര് ഷക ീതഺഴ഻ലഺള഻കളുും സഺപത഻കമഺയ഻ തകര്ന്നഽജ ഇുത തഽെര്ന്ന് 
നമലസുംസ്ഥഺ്ങളളുും കഺര്ഷ഻ക വഺ്നമ എഴഽത഻തള്ളഺന്  ്഻ര്ങന്ധ഻തരഺയ഻ജ ഏതഺണ്ട് 
88,000 ുകഺെ഻ രാനമയഽീെ വഺ്നമ എഴഽത഻തള്ള഻ജ 

സോമ്പത്തിക ഒനരളച, ഉപ ഒനോരനഭോഗവ, ഉപ ഒനബോുുകളുന്റി ഒനകിട്ടോകിവ 

ു്ഺട്ട്്഻ുരഺധ്ത഻ന് ുശഷും സഺപത഻കവളര്ച്ച ്഻രക്ക്, ങ്ങളളുീെ ഉനമുതഺഗ ീചല ഉ 
എന്ന഻വയ഻്  ഇെ഻വഽണ്ടഺയ഻ജ ങഺകുകഽകളുീെ ക഻ട്ടഺകെും വര്ദ്ധ഻ച്ചുജ  2015-16 സഺപത഻ക 
വര്ഷീത വളര്ച്ചഺ്഻രക്ക് 7ജ9 ശതമഺ്മഺയ഻രഽന്ന മ ൈുക്ഗഺസ് വഺലയാ ാഡ ), 2016-17 
്  6ജ6 ശതമഺ്മഺയ഻ കഽറഞ്ഞഽജ ു്ഺട്ട്്഻ുരഺധ്ും ്െപ്പ഻ലഺക്ക഻യത഻്ഽ ുശഷമഽള്ള 
അഞ്ചഽമഺസും ീകഺണ്ട് വളര്ച്ച്഻രക്ക് 2016-17 ്  1ജ3 ശതമഺ്ും കഽറഞ്ഞഽജ വയവസഺയും, 
്഻ര്മഺണും, വയഺനമഺരും, ഗതഺഗതും, വഺര്തഺവ഻്഻മയും, ന഻്ഺന്സ്, റ഻യ്  എുേറിയ്  
തഽെങള഻യ ുമഖ്ലകള഻ീല വളര്ച്ചഺ്഻രക്ക് ഗണയമഺയ഻ കഽറഞ്ഞഽജ വളര്ച്ചഺ്഻രക്ക഻്  രഽ 
ശതമഺ്ും കഽറവഽണ്ടഺവഽകീയന്നഺ്  രഺങയീത ഉദ്നമഺദ്ത഻്  1ജ5 ലക്ഷ്ും ുകഺെ഻യഽീെ 
കഽറവഽണ്ടഺയ഻ എന്നഺണ്ജ ഇതഽമാലും വന്ുതഺത഻്  ീതഺഴ഻ലവസരങളളുും ഇലലഺതഺയ഻ജ 
അസുംഘ഻െ഻ത ുമഖ്ലയ഻്  മഺക്തും 15 ലക്ഷ്ും ുനമര്ക്ക് ീതഺഴ഻്  ്ഷ്ടീപ്പട്ടതഺയ഻ 
സ഻ജഎുംജഐജഇജ കണക്കഺക്കഽന്നഽജ  ങ്ങളളുീെ ഉനമുതഺഗീചല ഉ ൈൂക്നമവറിയ് ൂന്്  
കണ്സുംഷന്  ീചല ഉ) ു്ഺട്ട്്഻ുരഺധ്ത഻ന് ുശഷമഽള്ള കവഺര്ട്ടറഽകള഻്  വന്ുതഺത഻്  
കഽറഞ്ഞ മ ഉ മനമന്നങള്ക്ക് കുപഺളത഻്  ഡ഻മഺെ് ഇലലഺത അവസ്ഥ സിഷ്ട഻ച്ചുജ 2017-18 
ീല ാദയ കവഺര്ട്ടറ഻്  ൈഏക്നമ഻്-ങാണ്) ഇ മ നമാങയും ശതമഺ്ത഻്ഽ തഺീഴയഺയ഻ ൈ-9)  
കഽറഞ്ഞഽജ ങ഻ജഡ഻ജനമ഻ യ഻്  ൂക്നമവറിയ് ൂന്്  കണ്സുംഷന്  ീചലവ഻ീെ വ഻ഹ഻തും 57ജ34 
ശതമഺ്മഺണ്ജ സഺപത഻ക ക്നമവര്തങള്  ലഺതകരമലലഺതഺയുതഺീെ ങഺകുക് വഺ്നമ 
ത഻ര഻ച്ചെ ഉ കഽറയഽകയഽും, ങഺകുകഽകളുീെ ക഻ട്ടഺകെും വര്ദ്ധ഻ക്കഽകയഽും ീച്തഽജ 2016 
ഡ഻സുംങറ഻്  ങഺകുകഽകള഻ീല ക഻ട്ടഺകെും 677,443 ുകഺെ഻യഺയ഻രഽന്ന മ 2017 ങാണ഻്  829,338 
ുകഺെ഻യഺയ഻ വര്ദ്ധ഻ച്ചുജ   
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കള്ളെണവ 

ു്ഺട്ട്്഻ുരഺധ്ും മാലും വന്ുതഺത഻്  കള്ളപ്പണും ഇലലഺതഺക്കഺന്  കഴ഻യഽീമന്ന ക്നമത഼ക്ഷ് 
യഺഥഺര്്യമഺയ഻ലലജ ്ഺതല മഽത്  അഞ്ചഽ ലക്ഷ്ും ുകഺെ഻ രാനമയഽീെ കള്ളപ്പണും രഺങയത് 
ക്നമചഺരത഻ലഽീണ്ടന്നഽും, അക്തയഽും തഽക ത഻ര഻ച്ച് ങഺകുകഽകള഻ുലക്ക് വര഻ലലീയന്നഽും 
ുകക്ന്ദ്സര്ക്കഺര്  കരഽത഻യ഻രഽന്നഽജ എന്നഺ്  അസഺധഽവഺക്ക഻യ 15ജ44 ലക്ഷ്ും ുകഺെ഻രാനമ 
മാലയമഽള്ള ു്ഺട്ടുകള഻്  99 ശതമഺ്വഽും ത഻ര഻ീച്ചത഻യതഺയ഻ റ഻സര് ഉ ങഺകുക് നമറയഽന്നഽജ  

നകരളത്തില് ഒന ഒനഅനുഭരന്റെട്ട ഒനപ്രത്യോഘോത്ങ്ങള് ഒന 

മറിയു സുംസ്ഥഺ്ങളള഻്  അ്ഽതവീപ്പട്ടത഻ു്ക്കഺ്  രാക്ഷ് സഺപത഻ക ക്നമതയഺഘഺതങളളഺണ് 
ുകരളത഻ലഽണ്ടഺയ മജ കഺര്ഷ഻ക ഉ്പ്പന്നങളളുീെ വ഻ലയ഻െ഻ ഉ, ീതഺഴ഻ല഻ലലഺ്മ, 
ഉ്പ്പന്നങള്ക്ക് ഡ഻മഺെ് ഇലലഺത അവസ്ഥ, സഹകരണ ങഺകുകഽകളുീെ സ്തുംത്ഺവസ്ഥ 
മാലമഽള്ള ക്നമത഻സന്ധ഻ തഽെങള഻യവ കഺര്ഷ഻ക ുമഖ്ല്ക്കഽും, അ്ഽങന്ധ ുമഖ്ലയഺയ 
മത്സ്യങന്ധ്ും, കന്നഽകഺല഻ വളര്ത്  ഇവീയ തളര്ത഻ജ നമരപരഺഗത വയവസഺയങളളുും, 
ീചറഽക഻െ വയവസഺയ ുമഖ്ലയഽും രാക്ഷ്ക്നമത഻സന്ധ഻യ഻ലഺയ഻ജ ്഻ര്മഺണ ുമഖ്ല 
സ്തുംത്ത഻ലഺവഽകയഽും, മറിയു സുംസ്ഥഺ്ങളള഻്  ്഻ന്നഽള്ള ീതഺഴ഻ലഺള഻ക്  വല഻യ 
ുതഺത഻്  മെങള഻ ുനമഺവഽകയഽും ീച്തഽജ ഗ്ഫ്  കഽെ഻ുയറിയക്കഺര്  വ഻ുദശത് ്഻ന്ന് അയച്ച 
വന്  ുതഺത഻ലഽള്ള നമണും ങഺകുക് വഴ഻ മഺറിയ഻ നമണമഺയ഻ ലത഻ക്കഺത സ്ഥ഻ത഻ ഉണ്ടഺയ഻ജ 
ഇതഽമാലും ലക്ഷ്കണക്ക഻ന് ഗ്ഫ്  കഽെഽുംങങള്  ഉനമുതഺഗത഻്ഽ ീചലവഺുക്കണ്ട തഽക 
ീചലവഺക്കഺന്  കഴ഻ഞ്ഞ഻ലലജ ൊറ഻േുകളുീെ വരവ഻്  ഗണയമഺയ ഇെ഻ ഉ ഉണ്ടഺക്ക഻യ മ ാ 
ുമഖ്ലയ഻്  വല഻യ മഺന്ദ്യും ഉണ്ടഺക്ക഻ജ സവയും ീതഺഴ഻്  ീച്തഽ ങ഼വ഻്ക്കഽന്നവരഽും, 
ീചറഽക഻െ കച്ചവെ, ുഹഺട്ട്  തഽെങള഻യവ ്െതഽന്നവരഽും രാക്ഷ്ക്നമത഻സന്ധ഻യ഻ലഺയ഻ജ 
ചഽരഽക്കത഻്  ു്ഺട്ടു്഻ുരഺധ്ും സഺപത഻ക ുമഖ്ലകള഻്  വന്  തകര്ച്ചയഽും, വന്  
ുതഺത഻്  ീതഺഴ഻്  ്ഷ്ടത഻്ഽും ഇെയഺക്ക഻ജ ീതഺഴ഻്  ീചയ്യുന്നവരഽീെ വരഽമഺ്ത഻്  
വന്  ഇെ഻വഽും സിഷ്ട഻ച്ചുജ 

ചഽരഽക്കത഻്  കുപഺള ചട്ടകാെ഻്  ക്നമവര്ത഻ക്കഽന്ന സപദ്ഘെ്യഽീെ തഺളും 
ീതറിയ഻ച്ച് സപദ്ഘെ്ീയ മഺന്ദ്യത഻ുലക്കഽും, തകര്ച്ചയ഻ുലക്കഽും ്യ഻ച്ച ്െനമെ഻യഺണ് 
ു്ഺട്ട്്഻ുരഺധ്ുംജ രാക്ഷ് സഺപത഻ക ക്നമതയഺഘഺതങളളഺണ് ുകരളത഻ലഽും അ്ഽതവീപ്പട്ട മജ 
ു്ഺട്ടു്഻ുരഺധ്ത഻ന് ുശഷും ്െപ്പ഻ലഺക്ക഻യ ചരക്ക് ുസവ് ്഻കഽത഻യഽും സുംസ്ഥഺ്തഽും, 
രഺങയതഽും മഺന്ദ്യവഽും, ക്നമത഻സന്ധ഻യഽും വര്ദ്ധ഻പ്പ഻ക്കഺു് ഇെയഺക്ക഻യ഻ട്ടുള്ളൂജ ചരക്ക് 
ുസവ് ്഻കഽത഻യ഻്  അെ഻മഽെ഻ മഺറിയും വരഽതഽകയഽും, അസുംഘ഻െ഻ത ുമഖ്ലയഽും, 
ീചറഽക഻െ ുമഖ്ലയഽും ഉുതങ഻പ്പ഻ക്കഺന്  സഹഺയകരമഺയ മഺന്ദ്യവ഻രഽദ്ധ നമഺുക്കങഽക്  
്െപ്പ഻ലഺക്ക഻യഺ്  മഺക്തുമ ഈ ക്നമത഻സന്ധ഻യ഻്  ്഻ന്ന് കരകയറഺന്  കഴ഻യാജ അതഽവീര 
സപദ് വയവസ്ഥ മഺന്ദ്യത഻്  തഽെരഺ്ഺണ് സഺധയതജ 

********** 

 

 

 


