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ആമുഖം 

 

ഇന്ത്യയുടെ സുസ്ഥിര വികസന ലക്ഷ്യങ്ങളിൽ (SDG) ശ്രദ്ധ കകശ്രീകരിച്്ച ശ്കിയാത്മകമായ 
ഗകവഷണങ്ങളിൽ ഏർടെെുന്ന കകശ്രമാണ് പബ്ലിക് അഫകയഴ്സ് ടസന്റർ (PAC). 
ഇന്ത്യയിടല ഭരണ നിർവഹണത്ണിിടന്റ ഗുണനിലവാരെ ടമച്ചടെെുിുന്നാിനായി 4    -ൽ 
സ്ഥാപിാമായ ലാകഭച്ഛയില്ലാി ഒരു ാിങ്ക് ൊങ്കാണ് PAC. 

ഇന്ത്യൻ സെസ്ഥാനങ്ങളിടല ഭരണിിടന്റ പരയാപ്ാായുെ ഗുണനിലവാരവുെ സെബന്ധിച്ച 
വാർഷിക വിലയിരുിലാണ് പബ്ലിക് അഫകയഴ്സ് ഇൻഡക്സ്. PAI2021 ഭരണമികവിടന്റ 

അെിസ്ഥാനിിൽ  ഗണിക്കടെട്ട “കകാെകപാസിറ്റ് ഇൻഡക്സിടന്റ” ആധാരമാക്കിയാണ് 
സെസ്ഥാനങ്ങടള റാങ്ക് ടെയ്യുന്നാ്. ടപാാുജനിിന് ലഭയമായ കകശ്ര സർക്കാർ ഡാറ്റ മാശ്ാെ 
ഉപകയാഗിച്്ച ടാളിവുകൾ അെിസ്ഥാനമാക്കി നിഷ്പക്ഷ്വുെ സവാശ്ന്ത്വുമായ ഒരു പഠനമാണ് 
PAI  2024. ശ്പിൻസിെൽ  കെകപാണന്റ ് അനലിസിസ് (PCA) എന്ന രാസ്ശ്ാീയ രീാി 
ഉപകയാഗിച്്ച കെപയൂട്ടർ  ജനകററ്റ് ടെയ്യുന്നാായാിനാൽ  വയക്തിപരമായ പക്ഷ്കഭദെ 
ഇല്ലാാാക്കുന്നു എന്നാാണ് പബ്ലിക് അഫകയഴ്സ് ഇൻഡക്സിടന്റ ഒരു സുശ്പധാന 
സവികരഷാ.  

പബ്ലിക് അഫയേഴ്സ് ഇൻഡക്സ്  2021 
സമാ, വളർച്ച, സുസ്ഥിരാ എന്നീ മൂന്്ന സ്ാെഭങ്ങൾ , അഞ്ച് ശ്പകമയങ്ങൾ, 14 SDGകൾ , 
43 സൂെകങ്ങൾ എന്നിവ നിർവെിക്കുന്ന സുസ്ഥിര വികസന കാരയിിടല ഭരണ മികവ് 

ആണ് PAI  2021 നിരീക്ഷ്ിക്കുന്നാ്. ഈ മൂന്്ന സ്ാെഭങ്ങൾ  പരിഗണിച്ചുള്ള റാങ്കിെഗുെ 

വിരകലനവുെ കൂൊടാ, കകശ്രെ സ്കപാൺസർ ടെയ്ാ പദ്ധാികളായ-മഹണത്ാത്മാ ഗാന്ധി 

ശ്ഗാമീണ ടാാഴിലുറെ് പദ്ധാി (MGNREGS), നാഷണൽ ടഹണത്ൽി് മിഷൻ (NHM), 
സെകയാജിാ രിരു വികസന കസവനങ്ങൾ (I CDS), സമശ്ഗ രിക്ഷ് അഭിയാൻ (SmSA), 
ഉച്ചഭക്ഷ്ണ പദ്ധാി (MDMS) എന്നിവയുടെ ഫലശ്പാപ്ാിയുടെ വിലയിരുിലുെ PAI  2021 
ഉൾടക്കാള്ളുന്നു. 
കകാവിഡ് -19 ടറസ്കപാൻസ്  ഇൻഡക്സ്  - അാായാ് ഈ മഹണത്ാമാരികയാെുള്ള  
സെസ്ഥാനങ്ങളുടെ ഭരണ ശ്പാികരണിിടന്റയുെ അാിടന്റ ആഘാാെ ലഘൂകരിക്കുന്നാിൽ 

കനെിയ വിജയിിടന്റയുെ വിരകലനമാണ് PAI2021-ടന്റ മടറ്റാരു ശ്പകായകാ.  
PAI  2021 ഒക്കൊബർ 29, 2021 ടവള്ളിയാഴ്െ ടബെഗളൂരുവിൽ പുറിിറക്കി. 
ഇന്ത്യയിടല സെസ്ഥാനങ്ങളുടെ ഭരണ ശ്പകെനിിടന്റ റാങ്കിെഗിടന്റ ാുെർച്ചയായ ആറാെ 
വർഷമാണിാ്. PAI  2021ടന്റ ഫലങ്ങൾ ഇശ്പകാരമാണ്: 
 
PAI  2021 സൂെിക - സ്കകാറുകളുെ റാങ്കിെഗുെ 

വലിയ സെസ്ഥാനങ്ങൾ  റാങ്ക് PAI 2021 സൂെിക സ്കകാർ  

കകരളെ 1 1.618 

ാമിഴ് നാെ്  2 0.897 
ടാലങ്കാന 3 0.891 
ഛിീസ് ഗഢ് 4 0.872 
ഗുജറാി് 5 0.782 
പഞ്ചാബ് 6 0.643 

കർണാെക 7 0.121 
ആശ്ന്ധാശ്പകദര് 8 0.077 
ഝാർഖണ്ഡ്  9 -0.071 
മധയശ്പകദര്  10 -0.113 
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രാജസ്ഥാൻ  11 -0.243 
മഹണത്ാരാഷ്ശ്െ 12 -0.360 
ഹണത്രിയാന 13 -0.431 
അസെ 14 -0.459 
പശ്ചിമബെഗാൾ  15 -0.553 
ഒഡിഷ 16 -0.910 
ബീഹണത്ാർ  17 -1.343 
ഉിർശ്പകദര് 18 -1.418 

 

 

ടെറിയ സെസ്ഥാനങ്ങൾ  റാങ്ക് PAI 2021 സൂെിക 
സ്കകാർ  

സിക്കിെ 1 0.907 

കഗാവ 2 0.748 

മികസാറെ 3 0.659 

ഹണത്ിമാെൽ  ശ്പകദര് 4 0.318 

ശ്ാിപുര 5 -0.009 

കമഘാലയ 6 -0.146 

അരുണാെൽ  ശ്പകദര് 7 -0.258 

നാഗാലാ  ൻഡ് 8 -0.317 

ഡൽഹണത്ി 9 -0.476 

ഉിരാഖണ്ഡ് 10 -0.643 

മണിെൂർ  11 -0.783 

 
കകശ്രഭരണശ്പകദരങ്ങൾ  റാങ്ക് PAI 2021 സൂെിക സ്കകാർ  

പുാുകച്ചരി 1 1.345 
ദാശ്ദ, നാഗർ ഹണത്കവലി, ദാമൻ , ദിയു 5 -0.445 
ലക്ഷ്ദവീപ് 4 -0.302 
ജമ്മു & കാര്മീർ  2 0.396 
െണ്ഡീഗഢ് 3 -0.298 
ആന്ത്മാൻ നികക്കാബാർ ദവീപുകൾ 6 -0.696 

 
റിയപോർട്ടിന്റെ പ്പസക്ത ഭോഗങ്ങള് : 
 

▪  പബ്ലിക് അഫകയഴ്സ് ഇൻഡക്സ് സീരീസ് എന്നാ് കകശ്ര സർക്കാരിടന്റ 
ഡാറ്റ കശ്സാാസ്സുകൾ മാശ്ാെ ഉപകയാഗിച്്ച സെസ്ഥാനങ്ങളുടെ 
ശ്പകെനടിക്കുറിച്ചുള്ള ടാളിവുകൾ അെിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള 
വിലയിരുിലാണ്. വിവിധ വിഭാഗങ്ങളിടല കജാാക്കൾ : 

▪  വലിയ സെസ്ഥാനങ്ങൾ  (LS)- കജാാക്കൾ  - കകരളെ, ാമിഴ് നാെ് , 
ടാലങ്കാന 

▪  ടെറിയ സെസ്ഥാനങ്ങൾ  (SS)- കജാാക്കൾ  - സിക്കിെ, കഗാവ, മികസാറെ 
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▪  കകശ്രഭരണ ശ്പകദരങ്ങൾ (UT) – കജാാക്കൾ - പുാുകച്ചരി, ജമ്മു 
കാര്മീർ , െണ്ഡീഗഢ് 

 വലിയ സെസ്ഥാനങ്ങളിൽ PAI  2021 ടന്റ ആടക റാങ്കിെഗിൽ, കകരളെ ഒന്നാെ 
സ്ഥാനി് ാുെരുന്നു. അാുകപാടല, ാമിഴ്നാെ് രണ്ാെ റാങ്ക് നിലനിർിി. PAI  
2020ടല റാങ്കിെഗിൽ മൂന്നാെ സ്ഥാനി് ഉണ്ായിരുന്ന ആശ്ന്ധാശ്പകദരിടന്റ 
സ്ഥാനി് ടാലങ്കാനയാണ്. ടാലങ്കാന, ഝാർഖണ്ഡ് , ഛിീസ്ഗഢ് 
സെസ്ഥാനങ്ങൾ അവരുടെ മാാൃസെസ്ഥാങ്ങടളക്കാൾ മികച്ച ശ്പകെനെ കാഴ്െവച്ചു 
എന്നാ് ശ്രകദ്ധയമാണ്.  

 ടാലങ്കാന, ഛിീസ്ഗഡ്, ജാർഖണ്ഡ്, ഗുജറാി് എന്നീ സെസ്ഥാനങ്ങൾ 
ടമാിിിലുള്ള സൂെികയിൽ മികച്ച ശ്പകെനെ കാഴ്െവച്ചു. മഹണത്ാരാഷ്ശ്െ, അസെ, 
കർണാെക, ആശ്ന്ധാശ്പകദര് എന്നീ സെസ്ഥാനങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ വർഷടി 
അകപക്ഷ്ിച്്ച റാങ്കിെഗിൽ പികന്നാട്ട് കപായി. 

 ഏറ്റവുെ ഉയർന്നാുെ  ാാഴ്ന്നാുമായ ശ്പകെനെ കാഴ്െ ടവച്ച സെസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് 
പുറടമ, കഴിഞ്ഞ വർഷെ മൂന്നാെ സ്ഥാനിുള്ള ആശ്ന്ധാശ്പകദര് ഇകവിറ്റി, വളർച്ച 
എന്നീ സ്ാെഭങ്ങളിൽ  ഉണ്ായ കനി ഇെിവ് മൂലെ PAI  2021ൽ 8ആെ 
സ്ഥാനിാണ്. അാുകപാടല,  ആെ സ്ഥാനിുള്ള കർണാെക 3 സ്ഥാനങ്ങൾ 
ാാഴ്ന്്ന 7-ആെ സ്ഥാനകിക്ക് പിന്ത്ള്ളടെട്ടു, (ഇകവിറ്റി സ്ാെഭിിൽ 12 -ൽ നിന്്ന 
16 -കലക്ക് ാാഴ്ന്നു) എന്നാൽ  സെസ്ഥാനിിന് അാിടന്റ വികസന പാാ 
വീടണ്െുക്കാൻ കശ്പാത്സാഹണത്നെ നൽകുന്ന രീാിയിൽ  സ്കകാർ കപാസിറ്റീവ് 
വരിാണ്. കഴിഞ്ഞ വർഷെ ഒൻപാാെ സ്ഥാനിായിരുന്ന ഗുജറാി് ഈ വർഷെ 
അഞ്ചാെ സ്ഥാനിാണ്. കഴിഞ്ഞ വർഷെ പശ്ന്ത്ണ്ാെ സ്ഥാനിുള്ള പശ്ചിമബെഗാൾ 
15 -ആെ സ്ഥാനകിക്ക് പിന്ത്ള്ളടെട്ടകൊൾ, കഴിഞ്ഞ വർഷെ ഏഴാെ സ്ഥാനിുള്ള 
മഹണത്ാരാഷ്ശ്െ പശ്ന്ത്ണ്ാെ സ്ഥാനകിക്ക് പിന്ത്ള്ളടെട്ടു (6ൽ  നിന്്ന 15കലക്ക് ഇകവിറ്റി 
സ്ാെഭിിൽ വന്ന കനി ഇെിവ്), പകർച്ചവയാധിയിൽ നിന്്ന കരകയറാൻ 
സെസ്ഥാനെ ബുദ്ധിമുട്ടുന്നുടവന്നാിടന്റ വയക്തമായ സൂെനയാണ് ഇാ്. 
അാിരയകരമായ ഒരു ഘെകെ വളർച്ചാ സ്ാെഭിിൽ  മൂന്നാെ സ്ഥാനി് 
നിൽക്കുന്ന ജാർഖണ്ഡിടന്റ 15ൽ  നിന്്ന 9 കലക്കുള്ള  പുകരാഗാിയാണ്. 

 മഹണത്ാമാരിയിൽ  സെസ്ഥാനങ്ങൾ കാരയമായ ശ്പായാഘാാങ്ങൾ കനരിടട്ടങ്കിലുെ, ടഡൽറ്റ 
അനാലിസിസ് കാണിക്കുന്നാ് ശ്പധാന വികസന സൂെകങ്ങളിടല വാർഷിക 
വളർച്ചയുടെ അെിസ്ഥാനിിൽ, ഒഡീഷയുെ നാഗാലാൻഡുെ ടമാിിിലുള്ള 
റാങ്കിെഗിടന്റ വാലറ്റിാടണങ്കിലുെ മികച്ച ശ്പകെനെ കാഴ്െവച്ചുടവന്നാണ്. 

 സ്കീെ സൂെിക, കകാവിഡ് -19 സൂെിക എന്നിവയിടല ശ്പകെനവുെ ടമാിിിലുള്ള 
ഭരണ മാാൃകയിടല സെസ്ഥാനങ്ങളുടെ ശ്പകെനിിന് അനുസൃാമാണ്. ബീഹണത്ാർ, 
ഉിർശ്പകദര്, മധയശ്പകദര് കപാടലയുള്ള കുറഞ്ഞ ശ്പാിരീർഷ ടമാി ആഭയന്ത്ര 
ഉൽ പാദനമുള്ള സെസ്ഥാനങ്ങൾ കമാരെ ശ്പകെനെ കാണിക്കുകയുെ റാങ്കിെഗിൽ 
ഏറ്റവുെ ാാടഴയായി എന്നാാണ് കകാവിഡ് -19 ശ്പാികരണ സൂെികയിൽ ശ്പകെമായ 
ശ്പവണാ. പകർച്ചവയാധി ശ്പാികരാധ ശ്പവർിനങ്ങളിൽ  ഈ സെസ്ഥാനങ്ങൾ 
നന്നായി ശ്പവർിിച്ചിട്ടുണ്് എന്നാ ്ശ്രകദ്ധയമായ ഒരു നിരീക്ഷ്ണമാണ്. ഇാ ്കമാരെ 
ആകരാഗയ ഇൻശ്ഫാസ്ശ്െക്െറുെ അാ് മൂലെ കകാവിഡ്-19 കരാഗികടള കടണ്ിുന്നാ് 
കുറഞ്ഞ് കരാഗികളുടെ എണ്ണെ കുറഞ്ഞ് മരണ നിരക്ക് കരഖടെെുിുന്നാ് 
കുറയുന്നാ് മൂലമാകാെ. 
 

PAI  2021ന്റെ ഒരു പ്രസവ സംപ്ഗരം 

കകാവിഡ് -19 ശ്പാിസന്ധിയിൽ  കഴിഞ്ഞ 2020-2021-ൽ സെസ്ഥാനങ്ങൾ എങ്ങടനയാണ് 
ഭരണ നിർവഹണത്ണെ നെിിയടാന്്ന മനസ്സിലാക്കാൻ PAI  2021 ഒരു സെകയാജിാ സമീപനെ 
സവീകരിച്ചിരിക്കുന്നു, െില സെസ്ഥാനങ്ങൾ എന്ത്് ടകാണ്് മികച്ച ശ്പകെനെ കാഴ്െ 
ടവച്ചടാന്നുെ മറ്റ ്െില സെസ്ഥാനങ്ങളുടെ  ശ്പകെനെ കുറഞ്ഞടാന്നുെ എടന്ത്ാടക്ക 
ഘെകങ്ങളാണ് അവയുടെ ശ്പകെനിിന് കാരണടമന്നുെ മനസ്സിലാക്കാൻ അാ ്ടാളിവുകൾ 
അെിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള വിരകലനെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നു. 
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ഇാ ്കകശ്രെ സ്കപാൺസർ ടെയ്യുന്ന െില സുശ്പധാന പദ്ധാികളികലക്കുെ ശ്രദ്ധ 
ക്ഷ്ണിക്കുന്നു, ഈ പദ്ധാികളുടെ മികച്ച ശ്പവർിനിിന് സെസ്ഥാനങ്ങൾ 
അഭിസെകബാധന ടെകയ്യണ് പദ്ധാി നെൊക്കുന്നാിടല അപരയാപ്ാാകളികലക്കുെ ഇാ് 
വിരൽ െൂണ്ുന്നു. 

PA 2021ടല െില ശ്പധാന കടണ്ിലുകൾ: 

1. ക്ലസ്റ്റർ  അനലിസിസ് 
വിരകലനെ ടെയ്ാ ഡാറ്റയുെ കടണ്ിലുകളുെ ശ്പകാരെ ഇന്ത്യൻ സെസ്ഥാനങ്ങടള 
ാാടഴ കാണിച്ചിരിക്കുന്നാുകപാടല മൂന്്ന ക്ലസ്റ്ററുകളായി ാിരിച്ചിരിക്കുന്നു: 
1-)൦ ക്ലസ്റ്ററിൽ കകരളെ, ഹണത്രിയാന, പഞ്ചാബ് എന്നീ വലിയ സെസ്ഥാനങ്ങളുെ 

അരുണാെൽ ശ്പകദര്, ഡൽഹണത്ി, കഗാവ, ഹണത്ിമാെൽ ശ്പകദര്, മണിെൂർ, 
കമഘാലയ, മികസാറാെ, നാഗാലാൻഡ്, സിക്കിെ, ശ്ാിപുര, ഉിരാഖണ്ഡ് 
എന്നിവയുൾടെടെയുള്ള എല്ലാ ടെറിയ സെസ്ഥാനങ്ങളുെ ഉൾടപെുന്നു. ഈ 
ക്ലസ്റ്ററിടന വളർ ച്ചാ സ്ാെഭെ നയിക്കുന്നാായി കാണിക്കുന്നു. കമൽെറഞ്ഞ 
സെസ്ഥാനങ്ങൾ കാർഷിക കമഖലയിൽ നിന്്ന കാർഷികകാര കമഖലയികലക്കുള്ള 
ഘെനാപരമായ മാറ്റിിടന്റ കാരയിിൽ മികച്ച ശ്പകെനെ കാഴ്െവച്ചു. ഈ 
സെസ്ഥാനങ്ങൾ അവരുടെ ശ്പകെനടി നയിക്കുന്ന ആകരാഗയ, വിദയാഭയാസ 
ഫലങ്ങളിൽ മികച്ച ശ്പകെനെ കാഴ്െവച്ചാായുെ കാണിക്കുന്നു. 

2-)൦ ക്ലസ്റ്ററിൽ ആശ്ന്ധ, ഛിീസ്ഗഢ്, ഗുജറാി്, കർണാെക, മധയശ്പകദര്, 
മഹണത്ാരാഷ്ശ്െ, രാജസ്ഥാൻ, ാമിഴ്നാെ്, ടാലങ്കാന എന്നീ ഒൻപാ് വലിയ 
സെസ്ഥാനങ്ങൾ ഉൾടെെുന്നു. സുസ്ഥിരാാ സ്ാെഭിിടല ശ്പകെനമാണ് ഈ 
ക്ലസ്റ്ററിടന നയിക്കുന്നാ്. ഉൽപാദിെിക്കുന്ന ഖരമാലിനയങ്ങൾ കകകാരയെ 
ടെയ്യുന്നാിൽ സമൂഹണത്ിിടന്റ പങ്കാളിിിിടന്റ കാരയിിലുെ  ാാഴ്ന്ന PM10 
നിലകൾ നിലനിർിാൻ സഹണത്ായിക്കുന്ന രുദ്ധമായ പാെക ഇന്ധനെ 
ഉപകയാഗിക്കുന്ന ഉയർന്ന രാമാനെ വീെുകളുടെ കാരയിിലുെ ഈ 
സെസ്ഥാനങ്ങൾ ടമച്ചടെട്ട ശ്പകെനെ കാണിക്കുന്നു. 

3-)൦ ക്ലസ്റ്ററിൽ അസെ, ബീഹണത്ാർ, ജാർഖണ്ഡ,് ഒഡീഷ, ഉിർശ്പകദര,് പശ്ചിമ 
ബെഗാൾ എന്നിവ ഉൾടെെുന്നു. വളർച്ചാ സ്ാെഭിിടല മിാമായ 
ശ്പകെനവുെ ഇകവിറ്റി, സുസ്ഥിരാ സ്ാെഭങ്ങളിടല കമാരെ ശ്പകെനവുമാണ് 
ഈ ക്ലസ്റ്ററിടന്റ സവികരഷാ. രുെിാവെ, കുെിടവള്ളെ, രുദ്ധമായ പാെക 
ഇന്ധനെ ാുെങ്ങിയ അെിസ്ഥാന സൗകരയങ്ങൾ നൽകുന്നാിൽ ഈ 
സെസ്ഥാനങ്ങൾ ബുദ്ധിമുട്ടുന്നു. കൂൊടാ ഉിർശ്പകദരുെ ബീഹണത്ാറുെ 
സ്ശ്ാീകൾക്കുെ നയൂനപക്ഷ്ങ്ങൾക്കുടമാിരായ കുറ്റകൃായങ്ങൾ 
കകകാരയെ ടെയ്യുന്നാിൽ കമാരെ ശ്പകെനെ കാഴ്െവച്ചു, ഏറ്റവുെ 
കൂെുാൽ സ്ശ്ാീധന മരണങ്ങളുെ ബലാത്സെഗ കകസുകളുെ ഇവിടെയാണ ് 
രജിസ്റ്റർ ടെയ്ാിരിക്കുന്നാ്(NCRB, 2019). നിാി ആകയാഗ് ാിരിച്ചറിഞ്ഞ 
ടമാിെ 112 ആസ്പികരഷണൽ  ഡിസ്ശ്െിക്റ്റുകളുടെ 50.8% വരുന്ന  57 
ജില്ലകൾ  ഈ ക്ലസ്റ്ററിന് കീഴിലുള്ള ആറ് സെസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് കീഴിലാണ്, 
അാിനാൽ ഈ ക്ലസ്റ്ററിടന കമാരെ ശ്പകെനെ കാഴ്െ ടവക്കുന്ന ക്ലസ്റ്റർ  
എന്ന് പറയാെ. 

ടറഫറൻസിനായി ക്ലസ്റ്റർമാെ് െുവടെ കെർിിരിക്കുന്നു  
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(സെകയാജിാ ക്ലസ്റ്റർമാെ്) 
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2. ഇകവിറ്റി 
i. ഇകവിറ്റി സ്ാെഭിിൽ  വലിയ സെസ്ഥാനങ്ങളിൽ  ഗുജറാിുെ ടെറിയ 

സെസ്ഥാനങ്ങളിൽ  സിക്കിമുെ കകശ്രഭരണശ്പകദരങ്ങളിൽ  പുാുകച്ചരിയുെ 
ശ്പഥമസ്ഥാനെ കനെി. 

ii. വലിയ സെസ്ഥാനങ്ങളിൽ  ഉിർശ്പകദരുെ ടെറിയ സെസ്ഥാനങ്ങളിൽ  
അരുണാെൽ ശ്പകദരുെ കകശ്രഭരണശ്പകദരങ്ങളിൽ  ദാശ്ദ, നഗർ ഹണത്കവലി, ദാമൻ, 
ദിയു അവസാന സ്ഥാനിാണ്. 

iii. ഏാ ്വിഭാഗിിൽ  ടപട്ടാാടണങ്കിലുെ സെസ്ഥാനങ്ങളുടെ ആടക ശ്പകെനടി 
ഇകവിറ്റി സ്ാെഭെ നന്നായി സവാധീനിക്കുന്നു. 

iv. പകർച്ചവയാധിയുടെ ശ്പായാഘാാങ്ങൾ രരിക്കുെ ഉയർന്നാ് ഒന്നാെ ാരെഗെ 
ഗുരുാരമായി ബാധിച്ച സെസ്ഥാനങ്ങളിലാണ്. അാായാ് കർണാെക, 
മഹണത്ാരാഷ്ശ്െ, ാമിഴ്നാെ് മുാലായവ (റികൊർട്ടിൽ വിരദമായി 
ശ്പാിപാദിച്ചിരിക്കുന്നു) 

3. വളർച്ച 
i. റാങ്കിെഗിടന്റ കാരയിിൽ ഏറ്റവുെ അസ്ഥിരമായ സ്ാെഭെ ഈ വർഷെ 

അാിരയകരമായ കൂട്ടികച്ചർക്കലുകളുള്ള വളർച്ച സ്ാെഭമാണ്. 
ii. വളർച്ചാ സ്ാെഭിിൽ  വലിയ സെസ്ഥാനങ്ങളിൽ ടാലങ്കാനയുെ, ടെറിയ 

സെസ്ഥാനങ്ങളിൽ  കഗാവയുെ,  കകശ്രഭരണ ശ്പകദരങ്ങളിൽ പുാുകച്ചരിയുെ 
ഒന്നാമാാണ്. 

iii. വലിയ സെസ്ഥാനളിൽ  ബീഹണത്ാറുെ ടെറിയ സെസ്ഥാനങ്ങളിൽ  കമഘാലയയുെ 
കകശ്രഭരണശ്പകദരങ്ങളിൽ  ആൻഡമാൻ നികക്കാബാർ ദവീപുകളുെ അവസാന 
സ്ഥാനിാണ്. 

iv. ഝാർഖണ്ഡ്  ഈ റാങ്കിെഗിൽ ഒരു അാിരയമാണ്, കാരണെ അാ ്ആദയ മൂന്്ന 
സ്ഥാനങ്ങളിൽ ഇെെ പിെിച്ചിരിക്കുന്നു. 

v. വലിയ സെസ്ഥാനങ്ങളുടെ വിഭാഗിിൽ, വളർച്ച സൂെികയിടല ശ്പകെനെ 
ടമാിിിലുള്ള സൂെികയിടല ശ്പകെനിിന് ഗണയമായ സെഭാവന നൽകുന്നു 

vi. ടെറിയ സെസ്ഥാനങ്ങളിലുെ കകശ്രഭരണ ശ്പകദരങ്ങളിലുെ വളർച്ച സൂെിക 
ടമാിിിലുള്ള സൂെികയിടല ശ്പകെനിിന് മിാമായ സെഭാവന നൽകുന്നു. 

vii. ഈ മഹണത്ാമാരിയിൽ  വലിയ ആഘാാെ കനരിട്ട സെസ്ഥാനങ്ങളുടെ വളർച്ചാ 
ശ്പകെനവുെ മരഗാിയിലായി. 

4. സുസ്ഥിരാ 
i. വലിയ സെസ്ഥാനങ്ങളിൽ  കകരളവുെ ടെറിയ സെസ്ഥാനങ്ങളിൽ  മികസാറമുെ 

കകശ്രഭരണശ്പകദരങ്ങളിൽ  പുാുകച്ചരിയുെ സുസ്ഥിരാാ സ്ാെഭിിൽ  
ഒന്നാമാായി. 

ii. വലിയ സെസ്ഥാനങ്ങളിൽ  ഉിർശ്പകദരുെ ടെറിയ സെസ്ഥാനങ്ങളിൽ  
ഡൽഹണത്ിയുെ കകശ്രഭരണശ്പകദരങ്ങളിൽ ലക്ഷ്ദവീപുെ അവസാന സ്ഥാനിാണ്. 

iii. സുസ്ഥിരാ സ്ാെഭെ വലിയ സെസ്ഥാനങ്ങളുടെ ശ്പകെനടി നയിക്കുന്നാാണ്, 
പകക്ഷ് ടെറിയ സെസ്ഥാനങ്ങളുടെയുെ കകശ്രഭരണ ശ്പകദരങ്ങളുടെയുെ 
ശ്പകെനടി ഇാ് മിാമായി ബാധിക്കുന്നു. 

5. ടഡൽറ്റ അനലിസിസ് 
ടഡൽറ്റ അനാലിസിസ് വർഷാവർഷെ ഉണ്ാകുന്ന പുകരാഗാിക്കായി 
സെസ്ഥാനങ്ങളുടെ ശ്പകെനിിടന്റ ഫലങ്ങൾ കാണിക്കുന്നു. 12 ശ്പധാന 
വികസന സൂെകങ്ങൾക്ക് ലഭയമായ കഴിഞ്ഞ 5 മുാൽ 10 വർഷടി 
ഡാറ്റയിടല റാങ്കിെഗുകൾ ടഡൽറ്റ മൂലയമായി കണക്കാക്കുന്നു. 

i. വലിയ സെസ്ഥാനങ്ങളിൽ ടമാിിിൽ ഛിീസ്ഗഢ് ഒന്നാമടാിിയകൊൾ 
ഉിർശ്പകദരാണ് അവസാന സ്ഥാനി്. ടെറിയ സെസ്ഥാനങ്ങളിൽ  
നാഗാലാൻഡ് ഒന്നാമടാിിയകൊൾ കമഘാലയ അവസാന സ്ഥാനിാണ്. 
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ii. ഇകവിറ്റിയിൽ   ഛിീസ്ഗഢ്, ഒഡീഷ, ടാലങ്കാന എന്നീ സെസ്ഥാനങ്ങൾ മികച്ച 
ശ്പകെനെ കാഴ്െവയ്ക്കുന്നു, എന്നാൽ  വലിയ സെസ്ഥാനങ്ങളിൽ  ജാർഖണ്ഡ്, 
അസെ, ഉിർശ്പകദര് എന്നിവയാണ് ഏറ്റവുെ പിന്നിൽ. 

iii. ടെറിയ സെസ്ഥാനങ്ങളിൽ  ഡൽഹണത്ി ാുെർന്്ന മണിെൂരുെ നാഗാലാൻഡുമാണ് 
ഏറ്റവുെ മികച്ച ശ്പകെനെ കാഴ്െവയ്ക്കുന്നാ് , ഉിരാഖണ്ഡ്, ഹണത്ിമാെൽ ശ്പകദര്, 
കഗാവ എന്നിവയാണ് ഏറ്റവുെ പിന്നിൽ. 

iv. വളർച്ച സ്ാെഭിിൽ, ടാലങ്കാന, കകരളെ, പശ്ചിമ ബെഗാൾ എന്നിവ 
ടഡൽറ്റയിൽ ഏറ്റവുെ ഉയർന്ന വളർച്ച കാണിച്ചു, എന്നാൽ  മധയശ്പകദര്, 
മഹണത്ാരാഷ്ശ്െ, ഗുജറാി് എന്നിവ വലിയ സെസ്ഥാനങ്ങളിൽ  ഏറ്റവുെ പിന്നിലാണ്. 

v.  ടെറിയ സെസ്ഥാനങ്ങളിൽ  നാഗാലാൻഡുെ ാുെർന്്ന സിക്കിമുെ ശ്ാിപുരയുെ 
ടഡൽറ്റയിൽ ഏറ്റവുെ ഉയർന്ന വളർച്ച കകവരിച്ചകൊൾ ഹണത്ിമാെൽ ശ്പകദര്, 
ഉിരാഖണ്ഡ്, കമഘാലയ എന്നിവയാണ് ഏറ്റവുെ പിന്നിൽ. 

vi. സുസ്ഥിരായിൽ, വലിയ സെസ്ഥാനങ്ങളിൽ  ാമിഴ് നാെ്, കകരളെ, ഒഡീഷ എന്നിവ 
ടഡൽറ്റയിൽ  ഏറ്റവുെ വലിയ വളർച്ച കാണിക്കുന്നു. ടാലങ്കാന, അസെ, 
ആശ്ന്ധാശ്പകദര് എന്നിവയാണ് ടഡൽറ്റ റാങ്കിെഗിൽ ഏറ്റവുെ ാാടഴയുള്ള 
സ്ഥാനങ്ങളിൽ  ഉള്ളാ്. ടെറിയ സെസ്ഥാനങ്ങളിൽ മികസാറെ, ഹണത്ിമാെൽ ശ്പകദര്, 
ശ്ാിപുര എന്നിവ മുന്നിലാണ്. എന്നാൽ  ഡൽഹണത്ി, കമഘാലയ, അരുണാെൽ 
ശ്പകദര് എന്നിവ പിന്നിലാണ്. 

vii. 12 ശ്പധാന വികസന സൂെകങ്ങളിൽ ഒഡിഷയുെ നാഗാലാൻഡുെ മികച്ച 
വാർഷിക പുകരാഗാി കാണിച്ചു. 

 
6. സ്കീെ അനലിസിസ് 
 I CDS ഒഴിടകയുള്ള സ്കീെ അനലിസിസിൽ  NHM, MDMS എന്നിവയുടെ കാരയിിൽ 

നാല ്വർഷടി ഡാറ്റയുെ MGNREGS, SmSA എന്നിവയുടെ കാരയിിൽ അഞ്ച് 
വർഷടി ഡാറ്റയുെ ഉപകയാഗിച്്ച കെെ-സീരീസ് അെിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള കമാഡൽ 
ആണ് സവീകരിച്ചിരിക്കുന്നാ്. 

 NHM  
▪  60:40 ഡിവിഷൻ സെസ്ഥാനങ്ങളിൽ മികച്ച ശ്പകെനെ കാഴ്െ ടവച്ച ആദയ 

മൂന്്ന സ്ഥാനക്കാർ കകരളെ, കഗാവ, ാമിഴ് നാെ് എന്നിവയാണ്. അവസാന 
മൂന്്ന സ്ഥാനക്കാർ  ഉിർശ്പകദര്, ജാർഖണ്ഡ്, ബീഹണത്ാർ എന്നിവയാണ്.  

▪  90:10 ഡിവിഷൻ സെസ്ഥാനങ്ങളിൽ, ഹണത്ിമാെൽ ശ്പകദര്, സിക്കിെ, 
മികസാറാെ എന്നിവയാണ് ആദയ മൂന്്ന സ്ഥാനക്കാർ; മണിെൂർ, അസെ, 
കമഘാലയ എന്നിവയാണ് അവസാന മൂന്്ന സ്ഥാനക്കാർ. 

 ICDS 
▪  60:40 ഡിവിഷൻ സെസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഒഡിഷ, ഛിീസ്ഗഢ്, മധയശ്പകദര് 

എന്നിവയാണ ്ആദയ മൂന്്ന സ്ഥാനക്കാർ. ാമിഴ് നാെ്  , ടാലങ്കാന, ഡൽഹണത്ി 
എന്നിവയാണ് അവസാന മൂന്്ന സ്ഥാനക്കാർ . 

▪  90:10 ഡിവിഷൻ സെസ്ഥാനങ്ങളിൽ, മണിെൂർ, അരുണാെൽ ശ്പകദര്, 
നാഗാലാൻഡ് എന്നിവയാണ് ആദയ മൂന്്ന സ്ഥാനക്കാർ; ജമ്മു കര്മീർ, 
ഉിരാഖണ്ഡ്, ഹണത്ിമാെൽ ശ്പകദര് എന്നിവയാണ് അവസാന മൂന്്ന 
സ്ഥാനക്കാർ. 

 MDMS 
 60:40 ഡിവിഷൻ സെസ്ഥാനങ്ങളിൽ, കഗാവ, പശ്ചിമ ബെഗാൾ, ഡൽഹണത്ി 

എന്നിവയാണ് ആദയ മൂന്ന് സ്ഥാനക്കാർ . ആശ്ന്ധാശ്പകദര,് ടാലങ്കാന, 
ബീഹണത്ാർ എന്നീ സെസ്ഥാനങ്ങൾ ആണ ്അവസാന മൂന്ന് സ്ഥാനക്കാർ . 

 90:10 ഡിവിഷൻ സെസ്ഥാനങ്ങളിൽ, മികസാറെ, ഹണത്ിമാെൽ ശ്പകദര,് 
ശ്ാിപുര എന്നിവയാണ് ആദയ മൂന്ന് സ്ഥാനക്കാർ. ജമ്മു & കാര്മീർ, 
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നാഗാലാൻഡ,് അരുണാെൽ ശ്പകദര് എന്നിവയാണ് അവസാന മൂന്ന ്
സ്ഥാനക്കാർ.  

 SmSA 
▪  പശ്ചിമ ബെഗാൾ, ബിഹണത്ാർ, ാമിഴ്നാെ് എന്നിവയാണ് 60:40 ഡിവിഷൻ 

സെസ്ഥാനങ്ങളിൽ ആദയ മൂന്്ന സ്ഥാനക്കാർ. എന്നാൽ  ഹണത്രിയാന, 
പഞ്ചാബ്, രാജസ്ഥാൻ എന്നിവയാണ് അവസാന മൂന്്ന സ്ഥാനക്കാർ . 

▪  90:10 ഡിവിഷൻ സെസ്ഥാനങ്ങളിൽ  മികസാറെ, അസെ, ശ്ാിപുര 
എന്നിവയാണ് ആദയ മൂന്്ന സ്ഥാനക്കാർ . നാഗാലാൻഡ്, ജമ്മു & കര്മീർ, 
ഉിരാഖണ്ഡ് എന്നിവയാണ് അവസാന മൂന്്ന സ്ഥാനക്കാർ . 

 MGNREGS 
▪  60:40 ഡിവിഷൻ സെസ്ഥാനങ്ങളിൽ കകരളെ, ആശ്ന്ധാശ്പകദര്, ഒഡിഷ 

എന്നിവയാണ് ആദയ മൂന്്ന സ്ഥനക്കാർ . മധയശ്പകദര്, ഝാർഖണ്ഡ്, കഗാവ 
എന്നിവയാണ് അവസാന മൂന്്ന സ്ഥാനക്കാർ . 

▪  90:10 ഡിവിഷൻ സെസ്ഥാനങ്ങളിൽ മികസാറെ, സിക്കിെ, നാഗാലാൻഡ് 
എന്നിവയാണ് ആദയ മൂന്്ന സ്ഥാനക്കാർ. മണിെൂർ, അസെ എന്നിവയാണ് 
അവസാന മൂന്്ന സ്ഥാനക്കാർ .  

 
 

7.  കകാവിഡ്-19 ശ്പാികരണ സൂെിക 

രാജയി ്ശ്പഥമ കരാഗിടയ കടണ്ിിയാ് മുാൽ, മാർച്്ച 31,2021 വടര ഈ 
മഹണത്ാമാരികയാെുള്ള ഇന്ത്യൻ സെസ്ഥാനങ്ങളുടെ ശ്പാികരണടി വിലയിരുിാനുള്ള 
ശ്രമമാണ് കകാവിഡ് -19 ശ്പാികരണ സൂെിക. ഇാ ്രണ്് ാീമാറ്റിക ്കമഖലകടള 
ഉൾടക്കാള്ളുന്നു - ായ്യാടറെുെുെ നിയശ്ന്ത്ണവുെ. 

▪   സൂെികയിടല ആദയ 5 സ്ഥാനങ്ങളിൽ നാടലണ്ണെ ദക്ഷ്ികണന്ത്യൻ 
സെസ്ഥാനങ്ങളാണ്. കകരളെ, ാമിഴ് നാെ്, ആശ്ന്ധാശ്പകദര് എന്നീ 
സെസ്ഥാനങ്ങൾ രണ്് കമഖലയിലുമുള്ള സ്ഥിരമായ ശ്പകെനെ കാരണെ 
ആദയ 3 സ്ഥാനങ്ങൾ കരസ്ഥമാക്കി, എന്നാൽ  ായ്യാടറെുെുകളിൽ  
നെിിയ  കഭദടെട്ട ശ്പകെനെ കർണ്ണാെകടയ 5 -ആെ സ്ഥാനിിന് 
അർഹണത്മാക്കി. 

▪  കകാവിഡ് -19 ശ്പാികരണ സൂെികയിൽ ശ്പകെമായ ശ്പവണാ 
ാാരാകമയന കമാരെ സാമ്പിിക സ്ഥിാി ഉള്ള സെസ്ഥാനങ്ങളുടെ 
റാങ്കിെഗാണ്. സെസ്ഥാങ്ങളുടെ ശ്പാിരീർഷ ടമാിെ ആഭയന്ത്ര 
ഉൽപാദനെ (GSDP) കുറഞ്ഞ ബിഹണത്ാർ, ഝാർഖണ്ഡ്, ഉിർശ്പകദര്, 
മധയശ്പകദര് ാുെങ്ങിയ സെസ്ഥാനങ്ങളാണിവ. 

▪  ഭരണ സൂെികയിൽ രണ്ാെ സ്ഥാനിുള്ള കഗാവ, കകാവിഡ് -19 
ശ്പാികരണ സൂെികയിൽ അവസാന സ്ഥാനിാണ്. കനടരമറിച്്ച, 
ായ്യാടറെുെിടല രക്തമായ ശ്പകെനെ കാരണെ ഡൽഹണത്ിക്ക് മികച്ച 
സ്ഥാനമാണ്, എന്നിരുന്നാലുെ, അാിടന്റ നിയശ്ന്ത്ണ ശ്രമങ്ങൾ കാരണെ 
11 ടെറിയ സെസ്ഥാനങ്ങളിൽ അാ ്പിാെ സ്ഥാനിാണ്. 

Contact 
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