
1 
 

എ.എസ്.ഐ   2012-13   

   േദശീയ തല�ിൽ  െസൻ �ടൽ  �ാ�ി�ി�ൽ  
ഓഫീസ്(സി.എസ്.ഒ) എ�ാ വർഷ�ം വ�വസായ സ ർെ� നട�ിവ��. 
വാർഷിക വ�വസായ സ ർെ� വ�ാവസായിക േമഖല �തിഫലി�ി�� �ധാന 
ഘടക��െട വിവര� ൾ  ലഭ�മാ��. സി.എസ്.ഒ-�െട 
മാർ�നിർേ�ശ�കാരം സാ��ിക�ിതിവിവരകണ�് വ��് 

സം�ാന�് വാർഷിക വ�വസായ സ ർെ� നട�ിയ ഡാ��ം 
എ ൻ .എസ്.എസ്.ഒ നട�� ടി സർെ��െട ഡാ��ം സംേയാജി�ി� ് ജി�ാ 
തല�ിൽ  വിവര�ൾ  േ�ാഡീകരി� ് റിേ�ാർ�്  �സി�ീകരി�ക�ം 

െച��. സം�ാന വ�വസായ �ിതിവിവരകണ�ി െ� �ഖ� േ�ാത�ാണ് 

��ത സ ർെ�. വ�വസായ േമഖലയി ൽ  (സംഘടിത േമഖലയി ൽ ) 

ഉത്പാദന�ി ൽ  ഏ ർെ��ിരി���ം േസവനം നട���മായ ഫാ�റീസ് 

ആ�്-1948 �കാരം രജി�ർ  െച� ഉത്പാദന �ണി�ക�െട ഘടന, 
ഉത്പാദനരീതി �ട�ിയവ നി ർ�യി��തി�ം വിലയി���തി�ം 
വ�വസായനയം �പീകരി��തി�ം ��ത വിവര� ൾ  ഉപേയാഗി��.  

 2013-14-ൽ  നട�� എ.എസ്.ഐ സ ർെ�യിൽ  2012-13 

സാ��ിക വ ർഷ�ിെല  െതരെ��� �ണി�ക�െട വിവര� ളാണ് 

േശഖരി��ത്.  
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എ.എ�.ഐ 2012-13  

 

േകരള�ിെല മിക� അ�് വ�വസായ�ൾ (2-ഡിജി�് NIC-08) 

റാ�് സവിേശഷതകൾ  
  ഫാ�ടറികള�െട 

എ�ം 

 

�ിര മൂലധനം െതാഴിൽ  െമാ�ം 

ഉ�പാദനം 

മൂല�വർ�ന� 

(Net Value Added) 

1 ഭ�� ഉൽ���ൾ 

(19.83%)              

േകാ�്, റിൈഫന� 

െപേ�ടാളിയം 

ഉൽ���ൾ 

 (28.93%)                                                                        

ഭ�� 

ഉൽ���ൾ 

  (44.01%)                 

േകാ�്, റിൈഫന� 

െപേ�ടാളിയം 

ഉൽ���ൾ 

(43.74%)                                                                        

ഭ�� ഉൽ���ൾ 

 (21.42%)                 

2 മ�് േനാ  ൺ  െമ�ാലി� 

ധാതു  ഉൽ���ൾ 

 (14.66%)       

ഭ�� ഉൽ���ൾ 

  (13.19%) 

റ�ർ, 

�ാ�ി� 

ഉൽപ��ൾ 

  (6.92%) 

ഭ�� ഉൽ���ൾ 

  (16.50%)                 

രാസവ�തു�ള�ം രാസ 

ഉ�പ��ള�ം 

 (11.83%)                                                                  

3 പുകയില 

ഉൽ���ൾ 

(10.73%) 

മ�്  േനാ ൺ  

െമ�ാലി� ധാതു  

ഉൽ���ൾ 

(8.48%)       

െട�ൈ�ൽ                           

(6.55%) 

റ�ർ, �ാ�ി� 

ഉൽപ��ൾ 

(9.96%) 

റ�ർ, �ാ�ി� ഉൽപ��ൾ 

(11.15%) 

4 തടി ഉ�പ��ൾ                                         

 (10.37%) 

റ�ർ, �ാ�ി� 

ഉൽപ��ൾ 

 (8.14%) 

പുകയില 

ഉൽ���ൾ

(5.53%) 

രാസവ�തു�ള�ം 

രാസ 

ഉ�പ��ള�ം 

(6.09%)                                                                 

േകാ�്, റിൈഫന� െപേ�ടാളിയം 

ഉൽ���ൾ 

(10.52%)                                                                        

5 റ�ർ, �ാ�ി� 

ഉൽപ��ൾ 

(8.35%) 

രാസവ�തു�ള�ം 

രാസ ഉ�പ��ള�ം 

(7.30% )                                                                

മ�്  േനാ ൺ   

െമ�ാലി� 

ധാതു  

ഉൽ���ൾ 

(4.55%)       

അടി�ാന 

േലാഹ�ൾ 

 (3.24%) 

മ�്  േനാ ൺ  െമ�ാലി� ധാതു  

ഉൽ���ൾ 

(9.75%)                                                  

*ആെക        7129 1793601 357932 12064788 1128481 

* �ിര മൂലധനം, ഉ�പാദനം,  എൻ .വി.എ  എ�ിവ ല�ം രൂപയിൽ  കണ�ാ�ിയിരി�ു�ു 

 * NIC-08-നാ�ണൽ  ഇൻഡ��ടിയൽ  �ാസിഫിേ�ഷൻ  2008 
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േകരള�ിെല മിക� അ�് ജില�ക ൾ  (2-ഡിജി�് NIC-08) 

റാ�് സവിേശഷതകൾ  

ഫാ�ടറികള�െട 

എ�ം 

 

�ിര 

മൂലധനം 
െതാഴിൽ  െമാ�ം  

ഉ�പാദനം 
മൂല�വർ�ന� 

(Net Value Added) 

1 എറണാകുളം 

(16.58%) 

എറണാകുളം 

(53.41%) 

െകാല�ം 

(32.78%) 

എറണാകുളം 

(62.40%) 
 

എറണാകുളം 

(42.37%) 

2 െകാല�ം 

(14.78%) 

തൃ��ർ                                   

(6.35%) 

എറണാകുളം                    

(17.87%)                

േകാ�യം                                

(6.20%) 

തൃ��ർ  

 (9.80%)                                     

3 ക��ർ                                        

(13.02%) 

പാല�ാ�                                     

(6.30%) 

ആല��ഴ                                        

(7.22%) 

ആല��ഴ                                         

(5.25%) 

െകാല�ം                              

   (9.39%) 

4 തൃ��ർ                                  

(12.60%) 

േകാ�യം                              

(6.20%) 

ക��ർ                                          

(7.19%) 

െകാല�ം                                

(5.10%) 

േകാ�യം                              

(7.07%) 

5 ആല��ഴ                                         

(7.56%) 

െകാല�ം                                

(4.50%) 

തിരുവന�പുരം                            

(6.10%) 

തൃ��ർ             

(4.85%) 

തിരുവന�പുരം                              

 (5.36%) 

*ആെക 7129 1793601 357932 12064788 1128481 

* �ിര മൂലധനം, ഉ�പാദനം, എൻ .വി.എ   എ�ിവ ല�ം രൂപയിൽ  കണ�ാ�ിയിരി�ു�ു. 

*NIC-08-നാ�ണൽ  ഇൻഡ��ടിയൽ  �ാസിഫിേ�ഷൻ  2008 


