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എ.എസ്.ഐ 2013-14 സ ർെ� 

 േ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��.  

2014-15-ൽ  നട�� എ.എസ്.ഐ സ ർെ�യിൽ  2013-14 സാ��ിക 

വ ർഷ�ിെല  െതരെ��� �ണി�ക�െട വിവര� ളാണ് േശഖരി��ത്.  

എ.എസ്.ഐ 2013-14 സ ർെ�  എ�ിേമഷനിെല  ��ധാന വിവര� ൾ  

 ടി സ ർെ� �കാരം സം�ാന�് സംഘടിത ഉത്പാദന േമഖലയി ൽ   
7132 ഫാ�റികളാണ് �വർ�ി��ത്. 

 ��ത �ണി�കൾ  2013-14 വ ർഷ�ിൽ  3.47 ല�ം േപ ർ�് െതാഴിൽ  
ന�ക�ം ഉത്പാദന േമഖലയി ൽ  13,701.55 േകാടി �പ�െട 
�ല�വ ർ�നവ്  (െന�് വാല� ആഡഡ്) സംഭാവന ഉ�ാ�ക�ം 
െച�ി��്. 

 �ിര �ലധനമായി 24,545.15 േകാടി �പ�ം നിേ�പ �ലധനമായി 
40,424.14 േകാടി �പ�ം നിേ�പി�തായി കണ�ാ�െ���. 

 7132 �ണി�കളി ൽ  ��ി�് നിൽ��ത് ഭ�� ഉൽപ���െട നി ർ�ാണ 
�ണി�കളാണ് (19.9 %). 

 െമാ�ം ഉത്പാദനം (ഔ�്��്) 1,35,732 േകാടി �പ�െട 44% വ��ത് 
േകാ�്, റിൈഫൻ � െപേ�ാളിയം ഉൽപ���െട നി ർ�ാണ 
വ�വസായ�ളിൽ  നി�ാ�. 
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 സം�ാന സ�ത് വ�വ�യി ൽ   വ�ാവസായിക േമഖല�ളള 
�ാധാന�ം കണ�ാ��തി�ളള ഒ� അള�േകാലാണ് �ല�വ ർ�നവ് 
നിർ�യം (െന�് വാല� ആഡഡ്) എ�ത്. 2013-14 വ ർഷ�ിൽ  
�ല�വ ർ�നവ് (െന�് വാല� ആഡഡ്) കണ�ാ�ിയിരി��ത് 13,701.55 
േകാടി �പയാണ്.       

 
മ�് വിവര�ൾ  

 

�മ.
നം. 

��ധാന ഘടക�ൾ  
(�വർ�ി��   ഓേരാ  
ഫാ�റി�െട 
അടി�ാന�ിൽ ) 

2012-13 
 

2013-14 
 

1 
ശരാശരി �ിര �ലധനം 
(fixed capital) 

317(ല�ം 
�പയിൽ ) 

406(ല�ം �പയിൽ ) 

2 
െതാഴിലിൽ  
ഏ ർെ��ിരി��വ�െട  
ശരാശരി  എ�ം 

63 57 

3 
െതാഴിലാളിക�െട  ശരാശരി  
എ�ം 

53 47 

4 ഉത്പാദനം 
2130 (ല�ം 
�പയിൽ ) 

2244(ല�ം 
�പയിൽ ) 

5 െന�് വാല� ആഡഡ് (NVA) 
199(ല�ം 
�പയിൽ ) 

226(ല�ം �പയിൽ ) 

6 
ഫാ�റികളിെല 
െതാഴിലാളിക�െട വ��ിഗത 
ഉത്പാദനം 

33,70,693�പ 39,07,370�പ 

7 

ഫാ�റികളിെല 
െതാഴിലാളിക�െട വ��ിഗത 
െന�് വാല� ആഡഡ് (NVA) 

3,15,278�പ 3,94,432�പ 

8 
െതാഴിലാളി�െട 
വാർഷിക�ലി 

1,04,764�പ 1,10,851�പ 


