


പെൻഷൻ തുക 600 രൂെ 1600 രൂെ

പെൻഷൻ 
കുടിശ്ിക

18 മാസം കുടിശ്ിക
യുഡിഎഫിപറെ 

കാലപതെ കുടിശ്ിക 
വിതരണം പെയ്തു.
എല്ാ മാസവം 

പെൻഷൻ വിതരണം.

ഗുണഭ�ാക്ാക്കളുപട 
എണ്ം

34 ലക്ം 59.5 ലക്ം

പെൻഷൻവിതരണം 9011 ഭകാടി രൂെ 32034 ഭകാടി രൂെ

സാമൂഹിക സുരക്, 
വികസന 
ഭമഖലകളിപല പെലവ്

46,202
ഭകാടി രൂെ

പെൻഷൻ മാസാമാസം ഭനരിട്്  വീട്ിപലത്തുന്നു

ഭകാവിഡ്  കാലതെ്  കമ്മ്യൂണിറ്ികിച്ചൻ

73,280
ഭകാടി രൂെ

മുടക്കമില്ല, കുടിശ്ികയില്ല;  
ഇരട്ിയിലധികമാക്കി ക്ഷേമപെൻഷനുകൾ

പ്രതിസന്ികളില് താങ്ായി  
ദുരിതാശ്ാസനിധി

ആപക  
പെലവഴിച്ചത്

802.79
ഭകാടി രൂെ

 1703 ഭകാടി രൂെ +
 3729 ഭകാടി രൂെ

 (പ്രളയം)

ഗുണഭ�ാക്ാക്കളുപട 
എണ്ം

5,61,954
(5 വർഷം)

6,58,998
(5/2/2021 വപര)

ആരും െട്ിണി കിടന്ില്ല;  
സുഭിഷേും, ഭദ്ും ഈ ക്കരളും

പൊതുവിതരണം
ശക്ിപപെടുത്തുന്നതിന്

5242 ഭകാടി
രൂെ

 10697 ഭകാടി രൂെ
(മാഭവലി ഭറ്ാറിപല 

13 ഇനം
�ക്ഷ്യ സാധനങ്ങളുപട

വില 2016 നു
ഭശഷം വർധിപെിച്ചിട്ില്.)

ജനകീയ ഭഹാട്ലുകൾ 0 876

നഷ്യായ വിലക്ക് ഊണ് െദ്ധതിയില് 20 രൂെ

ലലഫാണ്  ലലഫ്

നിർമ്മിച്ചത് ഏഭകാെിത 
െദ്ധതിയില്.

2,51,684 നിർമ്മിച്ചു 
(1.50 ലക്ം വീടുകളുപട 

നിർമ്മാണം 
പുഭരാഗമിക്കുന്നു)

വീടിനുള്ള ധനസഹായം 2.5 ലക്ം രൂെ 4 ലക്ം രൂെ

സംഭയാജിത ഗൃഹനിർമാണ െദ്ധതിയിലൂപട 
വീടുകൾ പൂർതെിയാക്കിയത് LDF സർക്കാർ

സു�ിക്ഭകരളം: 19555 പഹക് ടർ തരിശിൽ കൃഷി
16 ഇനം ഫല- െച്ചക്കറികൾക്ക്  തറവില

വീട്  മാത്രമല്ല, ഭൂമിയും

െട്യ വിതരണം 1.15 ലക്ം 1.76 ലക്ം

മുൻ സർക്കാർ

മുൻ സർക്കാർ

മുൻ സർക്കാർ

മുൻ സർക്കാർ

മുൻ സർക്കാർ

െിണറായി സർക്കാർ

െിണറായി സർക്കാർ

െിണറായി സർക്കാർ

െിണറായി സർക്കാർ

െിണറായി സർക്കാർ
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കതിരണിഞ്്   
കാർഷിക ക്മഖല

പനൽവയൽ
(പഹക്ടർ)

 1.7 ലക്ം 2.23 ലക്ം

പനല്് ഉത്ൊദനം  
(പമട്ിക് ടണ്)

 549.275 587.078

െച്ചക്കറി ഉത്ൊദനം
(പമട്ിക് ടണ്)

 6.28 ലക്ം 15 ലക്ം

പ്രകൃതിദുരന്തങ്ങൾക്കിടയിലും പനല്ലുൽൊദനതെിൽ വർധന

ഏപ്രിൽ ഒന്നു മുതൽ റബ്ബറിപറെ തറവില  170  രൂെ

പനല്ിപറെ സം�രണവില   28  രൂെയായി ഉയർത്തുന്നു

നാളിഭകരതെിപറെ സം�രണവില  27 രൂെയിൽ നിന്നും 32 രൂെ 

ൊല് ഉത്ൊദനും  
സ്യും െര്ാപ്തതയിക്ലക്ക് 

അനഷ്യ സംസ്ാനങ്ങളിൽ 
നിന്നുള്ള ൊൽ ഇറക്കുമതി 4 ലക്ം ലിറ്ർ 1.5 ലക്ം

ൊൽ ഉത്ൊദനം 26180.42
ലക്ം ലിറ്ർ

31421.38
ലക്ം ലിറ്ർ

നിറപയ കുട്ികൾ; അടച്ചുപൂട്ല് ഭീഷണി 
ഇല്ലാപത സർക്കാർ സ് കൂളുകൾ

പൊതു 
വിദഷ്യാലയങ്ങളിപല 
കുട്ികൾ

4.99 ലക്ം
കുറവ്

 6.79 ലക്ം
വർദ്ധനവ്

ഹഹപടക് ക്ാസ് 
മുറികൾ

ഇല്

ഇല്

45000

ക്ാസ്സുകളിൽ 
വിതരണം പെയ്ത 
ലാെ് ഭടാപ്പുകൾ

119054

സ്കൂൾ
വിദഷ്യാ�ഷ്യാസതെിന്  
വകുയിരുതെിയത് 

14000 ഭകാടി രൂെ 20800 ഭകാടി രൂെ

ൊഠപുസ്തക 
വിതരണം

െരീക് ആരം�ിച്ചിട്ം 
പുസ്തകം ല�ഷ്യമായില്

അധഷ്യയന വർഷം  
തുടങ്ങുന്നതിനു 

മുൻെ് വിതരണം 
പൂർതെിയാക്കി

മഹാമാരിക്കിടയിലും മുടക്കമില്ാപത എസ് എസ് എൽ സി, ഹയർ 
പസക്കറെറി െരീക്കൾ
അധഷ്യയന വർഷം നഷ്ടപപെടുതൊപത 2020 ജൂണ് 1 മുതൽ 
ഓണ്ഹലൻ ക്ാസുകൾ സുഗമമായി നടതെി

െവർഫുള്ായി െവർ പസക്ടർ

ഹവദയുതി ഉത്ൊദന 
ഭശഷി വർദ്ധനവ്

88 പമഗാവാട്് 236 പമഗാവാട്്

2017 ൽ സമ്പൂർണ് ഹവദയുതീകരണം.
400 പക.വി ഇടമണ്പകാച്ചി െവർഹലൻ 2019ൽ കമ്മീഷൻ പെയ്തു.
ഫിലപമറെ് രഹിത ഭകരളം.

മുൻ സർക്കാർ

മുൻ സർക്കാർ

മുൻ സർക്കാർ

മുൻ സർക്കാർ

െിണറായി സർക്കാർ

െിണറായി സർക്കാർ

െിണറായി സർക്കാർ

െിണറായി സർക്കാർ
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യക്േഷ്ും കുടിപവള്ും

കുടിപവള്ള 
കണക് ഷൻ

4.9 ലക്ം 11.33 ലക്ം

പുനരുജ്ീവിപെിച്ച ജലഭരോതസ്സുകൾ

 പുഴകൾ  390  കി. മീ

 ക്താടുകൾ  41529  കി. മീ

 കിണറുകൾ  54362  എണ്ും.

സുഗമമായ വീേികൾ

നവീകരിച്ച  
ഭറാഡുകൾ

778 കി. മീ 11580 കി. മീ (4530 കി. മീ  
ഭറാഡുകളുപട പുനരുദ്ധാരണം 

ഉടൻ പൂർതെിയാകും)
ആപക ഭറാഡ് 
ഹദർഘഷ്യം

205511 കി. മീ 331904.1 കി. മീ

പകാലൊതകം

�വന ഭ�ദനം
ഭമാഷണം
കവർച്ച

1791
15241

385
22,124

1378
10,424
15,884
327

സംസ്ാന ഹ്രം പറഭക്കാർഡ് സ് ബ്്യൂഭറായുപട കണക്കുകൾ  
അടിസ്ാനമാക്കി തയ്ാറാക്കിയത്

ഭദശീയൊത വികസനം, ജലൊത, വാട്ർ പമഭട്ാ, മലഭയാര ഹഹപവ

സമാധാനപൂർണും ജീവിതും

മികവ് പുലർത്ി ആക്രാഗ് രുംഗും;  
തുടർച്ചയായി അുംഗീകാരങ്ൾ

ആപക ആശുെത്ി 
പബ്ഡുകൾ

56,943 57,713

പൊതുആഭരാഗഷ്യ സംവിധാന 
ഉെഭയാഗം

38 % 48 %

ശിശു മരണ നിരക്ക് (1000ൽ) 12 7

പുതിയ തസ്തികകൾ 3722 7263

കുടുംബാര�ാഗ്യ രകന്ദ്രങ്ങൾ 0 461
മെഡിക്കല് രകാരേജുകൾ മെൻറർ ഓഫ് എക്സലൻെ് ആയി.. ആധുനിക 
ചികിത്ാ ഉപക�ണങ്ങൾ, പശ്ാത്തല ൌക�്യങ്ങൾ വിപുലൊക്കി.
കാൻെർ ചികിത്ാ�ംഗത്ത് വിപ്ലവം. മകാച്ിയില് റീജിയണല്  
കാൻെർ മെൻറർ.
2019 ഏപ്ില് 1 െുതല് കാ�ുണ്യ ആര�ാഗ്യ െു�ക്ഷ പദ്ധതി.
ജീവിതശൈലീ ര�ാഗ നിയന്ത്രണത്തിന് അമൃതം ആര�ാഗ്യം പദ്ധതി. ഐക്യ�ാഷ്ട്ര-
െഭയുമട എൻെിഡി കണരട്ാൾ അവാർഡ്.
െമ്പൂർണ ആര�ാഗ്യ പദ്ധതി. 41 ലക്ഷം കുടുംബങ്ങൾ  
പദ്ധതിയില് �ജിസ്റ്റർ മചയ്ു.

മാലിന്മുക്ത ക്കരളും

സമ്പൂർണ് ശുെിത്വ െദവി ഭനടിയ 
തഭദേശ സ്വയം�രണ സ്ാെനങ്ങൾ 0 661

661

661

ഉറവിട മാലിനഷ്യ സംസ് കരണ 
സംവിധാനമുള്ള െഞ്ായത്തുകൾ

2

3പ്ാറ്ിക് മാലിനഷ്യ സംസ് കരണ  
സംവിധാനമുള്ള െഞ്ായത്തുകൾ

2019 പല മഴക്കാലപൂർവ ശുെീകരണവം, ഭദശീയ ൊതഭയാര  
ശുെീകരണവം - 2452.19 പമട്ിക് ടണ് മാലിനഷ്യം
2020 പല ഭദശീയ ൊതഭയാരശുെീകരണം - 944.47 പമട്ിക് ടണ് മാലിനഷ്യം
ഭകാവിഡ് 19 പ്രതിഭരാധവം, മഴക്കാല പൂർവ്വ ശുെീകരണവം 9839807 kg മാലിനഷ്യം

മുൻ സർക്കാർ

മുൻ സർക്കാർ

മുൻ സർക്കാർ

മുൻ സർക്കാർ

മുൻ സർക്കാർ

െിണറായി സർക്കാർ

െിണറായി സർക്കാർ

െിണറായി സർക്കാർ

െിണറായി സർക്കാർ

െിണറായി സർക്കാർ
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ഭരണനിർവഹണത്ിനുള്  
ISO അുംഗീകാരും

ഗ്ാമ െഞ്ായത്തുകൾ 162 939

ഭ്ാക്ക് െഞ്ായത്തുകൾ 0 152

കൂടുതല് പതാഴില് അവസരങ്ൾ

െി എസ് സി നിയമനങ്ങൾ 1,50,355 1,57,911

െി.എസ്.സി റാങ്് ലിസ്റ്റുകളുപട 
എണ്ം 3113 4012

റ്ാർട്പ്പുകൾ 300 3900

പതാഴിൽ സംരം�ങ്ങൾ 10177 30176

സൂക്ഷ്മ പെറുകിട ഇടതെര
സംരം�ങ്ങൾ

82000 1.40 ലക്ം

ഭകരളതെിപല സംഘടിത  
ഭമഖലയിൽ പതാഴിൽ 
പെയ്യുന്നവർ

11.75 ലക്ം 12.54 ലക്ം

158000 2020 ക്കാവിഡ് മഹാമാരി കാരണും െി എസ് സി െരീഷേ നടത്ിപ്ും 
റാങ്് ലിസ്്് പ്രസിദ്ീകരണവും ലവകിപയങ്ിലും എല്ഡിഎഫ് സർക്കാർ 
നാലര വർഷത്ിനുള്ില് 1. 58 ലഷേും നിയമനങ്ൾ നടത്ി

4031  2013 ല് യഡിഎഫ്  ഭരണകാലത്്  അലഡ്സ്  പമക്്ാ നല്കിയ 4,031 
പകഎസ് ആർടിസി കണ്ടക്ടർമാപര നിയമിച്ചത്  എല്ഡിഎഫ്  സർക്കാർ

ശബ്രിമല വികസനം മാറ്ർപ്ാൻ ഉൾപപെപട 
456.21 ഭകാടി

കിഫ്ബ്ി ഫണ്് 
ഉൾപപെപട 1519.22 

ഭകാടി രൂെ

ശബ്രിമല മാറ്ർപ്ാൻ 115 ഭകാടി രൂെ 163.9 
ഭകാടി രൂെ

ശബരിമല വികസനും

മലബ്ാർ ഭദവസ്വം 
ഭബ്ാർഡ്

71.458
ഭകാടി രൂെ

201.97
ഭകാടി രൂെ

ക്ദവസ്ും ക്ബാർഡ്

ആപക തുറമുഖങ്ങൾ  1
8 (ഇതിൽ മൂപന്നണ്ം 

മാർച്ചിൽ 
പൂർതെിയാകും)

ഉണർക്വാപട പൊതുക്മഖലാ സ്ാെനങ്ൾ
ലാ�തെിലുള്ള പൊതുഭമഖല  
സ്ാെനങ്ങൾ 8 17

പൊതുഭമഖലാ 
സ്ാെനങ്ങളുപട ഉത്ൊദനം 2799 ഭകാടി രൂെ 3148 ഭകാടി

പൊതുഭമഖല സ്ാെനങ്ങളുപട
സഞ്ിത ലാ�ം/നഷ്ടം

213 ഭകാടി രൂെ നഷ്ടം 102 ഭകാടി രൂെ ലാ�ം

തുറമുഖ വികസനും

മുൻ സർക്കാർ മുൻ സർക്കാർ

മുൻ സർക്കാർ

മുൻ സർക്കാർ

മുൻ സർക്കാർ

െിണറായി സർക്കാർ െിണറായി സർക്കാർ

െിണറായി സർക്കാർ

െിണറായി സർക്കാർ

െിണറായി സർക്കാർ

1 1

2

1

1

1

2

3

2

1

2

3

4

5

6



പെണ്കരത്ിപനാപ്ും കുടുുംബശ്ീ

കുടുംബ്ശ്ീ അംഗത്വം 40 ലക്ം 45 ലക്ം

കുടുംബ്ശ്ീ വായ്പ 5717
ഭകാടി രൂെ

11,804 ഭകാടി രൂെ

എന്ും പ്രവാസികക്ളാപടാപ്ും

പ്രവാസി 
ഭക്മതെിന്

68 ഭകാടി രൂെ 180 ഭകാടി രൂെ

പ്രവാസി ഭക്മനിധി 
അംഗത്വം

1.1 ലക്ം  5.06 ലക്ം

ഭനാർക്ക വകുപെിന് 
വകയിരുതെിയത് 25.33 ഭകാടി രൂെ 78.53 ഭകാടി രൂെ

21700000  സാന്്ന െദ്തി പ്രകാരും മടങ്ിപയത്ിയ പ്രവാസികൾക്ക് 21.7 
ക്കാടി രൂെ ഈ സാമ്പത്ിക വർഷും വിതരണും പെയ്തു.

അടിസ്ാന സൗകര്  
വികസനത്ിന് മുൻഗണന

പകാച്ചി പമഭട്ാ 
വികസനം

ഒന്നാം ഘട്തെിപല
71% െണി

പൂർതെീകരിച്ചു.

ഒന്നാം ഘട്വം, രണ്ാം 
ഘട്വം, മൂന്നാം ഘട്വം 

100%പൂർതെിയാക്കി 
നാടിന് സമർപെിച്ചു.

വിവരസാക്ങ്തിക രുംഗും

നിയമനങ്ൾ

ഐ ടി 
ൊർക്കുകളിൽ ഇടം

85.1 ലക്ം
െതുരശ് അടി

102.7 ലക്ം  
െതുരശ് അടി

ഐ ടി കയറ്റുമതി 6250 ഭകാടി 7350 ഭകാടി

മുൻ സർക്കാർ

മുൻ സർക്കാർ

മുൻ സർക്കാർ

െിണറായി സർക്കാർ

െിണറായി സർക്കാർ

െിണറായി സർക്കാർ

െിണറായി സർക്കാർ

െിണറായി സർക്കാർ

മുൻ സർക്കാർ

മുൻ സർക്കാർ

1 1

2 2

1
1

6

7

8

9

101

2

3

തസ്ിക

എൽ. ഡി. സി                 17711                          19120

എൽ. െി. എ. സ്. എ              1630                          7322

യു. െി. എസ്. എ                  802                         4446

റ്ാഫ് നഴ്്  
(പഹൽതെ് )                  1608                        3607

അസിറ്റെ് സർജൻ 
(പഹൽതെ് )                2435                         3324

റ്ാഫ് നഴ്് 
(പമഡിക്കൽ 
വിദഷ്യാ�ഷ്യാസം)                  924                         2200





തലയുയർത്തി 
കേരളം
അംഗീോരങ്ങൾ

 സുസ്തിര വതിേസന സൂചതിേയതില് രാജ്യത്ത് ഒന്ാമതത്

 േുറഞ്ഞ മാതൃ മരണനതിരക്തിനുള്ള പ്രധാനമന്ത്തിയുടെ ്രുരസത് ോരം

 2019 ല് ടസന്റർ ക�ാർ മീഡതിയ സ്റ്റഡീസും പൊൻസ്പരൻസതി ഇന്റർനാഷണല് 
ഇന്്യയും കലാക്ല് സർക്തിൾസും നെത്തിയ ഇന്്യ േറ്രത്ഷൻ 
സർടവയതില് ഏറ്റവും അഴതിമതതി േുറഞ്ഞ സംസ്ാനം

  ഐേ്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ ജീവതിതശൈലതി കരാഗപ്രതതികരാധ 
നതിയന്ത്ണത്തിനുള്ള അവാർഡത്

 2016, 2017, 2018,2019, 2020 വർഷങ്ങളതില് മതിേച്ച ഭരണം ോഴത്ച ടവച്ച  
ഇന്്യൻ സംസ്ാനം

  2018-‐2019 ല് 100 ൈതമാനം കറാഡത് േണേത്റ്റതിവതിറ്റതിയും ടസല്ുലർ 
സാന്ദ്രതയും

  നാഷണല് ശപേം ടറകക്ാർഡത് സത്  ബ്യൂകറാ റതിക്ാർട്ത് പ്രോരം  
വർഗീയ േലാ്രങ്ങൾ ഇല്ാത് നാെത്

  നീതതിആകയാഗത് ആകരാഗ്യകമഖലക്ത് തയ്ാറാക്തിയ പ്രകത്യേ റതിക്ാർട്തില് 
തുെർച്ചയായ രണ്ു വർഷങ്ങളതില് ഒന്ാം സ്ാനം

  പ്രതതികരാധേുത്തിടവ്ത്  നല്േുന്തതില് മതിേച്ച സംസ്ാനം

 നാഷണല് �ാമതിലതി ടെല്ത്ത് സർടവയതില് ഒന്ാമതത്

  2019ടല ഭതിന്കൈഷതി ൈാക്ീേരണ പ്രവർത്നങ്ങളതില് ഏറ്റവും  
മതിേച്ച സംസ്ാനത്തിനുള്ള കേൈീയ ്രുരസ്ാരം

  സ്ൂൾവതിേ്യാഭ്യാസ നതിലവാരം വതിലയതിരുത്ുന് സ്ൂൾ എഡ്യുകക്ഷൻ  
കേന്ദ്ര വതിേ്യാഭ്യാസവതിേസന സൂചതിേയതില് ഒന്ാമതത്

  ട്രണേുട്തിേൾക്ത് ്രഠനസൗേര്യം ഉറ്ാക്ുന്തതില്  
കേൈീയതലത്തില് ഒന്ാമതത്


