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സമ്പദ്വ് യവ്സ്ഥയുടെ മേഖലകൾ
ഒരു സ്ഥാപനം, ഓർഗനനസേഷൻ, രാജ്യം മുതലായവയുടെ ോമ്പത്തിക
സ്ഥിതിടയ നിർവചിക്കുന്ന ടപാതുവായ പദമാണ് േമ്പദ്വ യവസ്ഥ. അതിനാൽ
േമ്പദ്വ യവസ്ഥ വളടര വലിയ പദമാണ്, നിരവധി വിഷയങ്ങൾ ഇതിന് കീഴിൽ
വരുന്നു . ഈ സലഖനത്തിൽ നമ്മൾ പ്പധാനമായും ചർച്ച ടചയ്യുന്നത് േമ്പദ്
വയവസ്ഥയുടെ വിവിധ സമഖലകടളക്കുറിച്ചാണ്.
േമ്പദ്വ യവസ്ഥയുടെ പ്പധാന സമഖലകൾ ഇവയാണ്:
ക ത വസ്ുത ക്കളുടെ സവർതിരിടച്ചെുക്കൽ 1. പ്രാഥേിക സമഖല - അേംസ്ൃ
ഖനനം, മത്സ്യബന്ധനം, കൃഷി.
2. ദവിതീയ സമഖല - പൂർത്തിയായ ോധനങ്ങൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നതിൽ
ബന്ധടപ്പട്ടിരിക്കുന്നു, ഉദാ. നിർമ്മാണ സമഖല, നിർമ്മാണം, യൂട്ടിലിറ്റികൾ,
ഉദാ. നവദയുതി.
3. തൃതീയ സമഖല - ഉപസ ാക്താക്കൾക്ക് അദൃശ്യമായ ചരക്കുകളും
ദ നം ടചയ്യുന്നതുമായി ബന്ധടപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. ഇതിൽ
സേവനങ്ങളും വാഗ്ാ
റീടട്ടയിൽ, െൂറിേം, ബാങ്ിംഗ്, വിസനാദം, ഐ.െി. സേവനങ്ങള്.
4. കവാമേണറി മേഖല- (വിജ്ഞാന േമ്പദ്വ യവസ്ഥ, വിദയാ യാേം,
ഗസവഷണം, വികേനം)
5. കവാമേണറി മേഖല- (വിജ്ഞാന േമ്പദ്വ യവസ്ഥ, വിദയാ യാേം,
ഗസവഷണം, വികേനം)

സമ്പദ്വ് യവ്സ്ഥയുടെ മേഖലകൾ

പ്രാഥേിക മേഖല

വി വങ്ങൾ സവർതിരിടച്ചെുക്കൽ,

ഖനനം

കൃഷി/ മത്സ്യബന്ധനം

ഉത്പാദനം
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ദവിതീയ മേഖല

നിർമ്മാണം
യൂട്ടിലിറ്റികൾ
റീടട്ടയിൽ

തൃതീയ സമഖല

െൂറിേം
ബാങ്ിംഗ്
വിസനാദം
ഐ.െി.
വിദയാ യാേം,

കവാമേണറി മേഖല

ഗസവഷണം
വികേനം
ടപാതു സമഖല

പ്രാഥേിക മേഖല
പ്പാഥമിക സമഖലടയ ചിലസപ്പാൾ സവർതിരിടച്ചെുക്കൽ സമഖല എന്ന് വിളിക്കുന്നു ക ത വസ്ുത ക്കൾ എെുക്കുന്നത് ഉൾടപ്പെുന്നു. മത്സ്യം,
കാരണം അതിൽ അേംസ്ൃ
കമ്പിളി, കാറ്റാെി ഊർജ്ജം തുെങ്ങിയ പുനരുൽപ്പാദിപ്പിക്കാവുന്ന വി വങ്ങൾ
ഇവയാകാം. അടെങ്ിൽ അത് എണ്ണ സവർതിരിടച്ചെുക്കൽ, കൽക്കരി ഖനനം
തുെങ്ങിയ പുനരുൽപ്പാദിപ്പിക്കാനാവാത്ത വി വങ്ങളുടെ ഉപസയാഗമാകാം.
1920-കളിൽ യുടക കൽക്കരി വയവോയത്തിൽ ഒരു ദശ്ലക്ഷത്തിലധികം
ആളുകൾ സജ്ാലി ടചയ്തിരുന്നു. േമ്പദ്വ യവസ്ഥയുടെ ഒരു പ്പധാന ാഗമായിരുന്നു
അത്. എന്നിരുന്നാലും, ടമച്ചടപ്പട്ട ോസങ്തിക വിദയയും മറ്റ് ഊർജ്ജ
സപ്ോതസ്സുകളുടെ വളർച്ചയും ഈ പ്പാഥമിക സമഖലയിടല വയവോയത്തിൽ
നാെകീയമായ ഇെിവ് വരുത്തി.
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ദവിതീയ മേഖല
ദവിതീയ സമഖല ോധനങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുകയും വിതരണം ടചയ്യുകയും ടചയ്യുന്നു.




ഉത്പാദനം - അലൂമിനിയത്തിൽ നിന്ന് കാറുകൾ നിർമ്മിക്കുന്നത്.
ട ികൾ നിർമ്മിക്കൽ
നിർമ്മാണം - വീെുകൾ, ഫാക്റ
യൂട്ടിലിറ്റികൾ - വീെുകൾക്ക് നവദയുതി, ഗയാേ്, ടെലിസഫാൺ തുെങ്ങിയ
ോധനങ്ങൾ നൽകുന്നു

നിർമ്മാണ വയവോയം അേംസ്ൃക ത വസ്ുത ക്കൾ എെുത്ത് അവടയ േംസയാജ്ിപ്പിച്ച്
ക ത
ഉയർന്ന മൂലയവർദ്ധിത ഉൽപ്പന്നം നിർമ്മിക്കുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന്, അേംസ്ൃ
ആെുകളുടെ കമ്പിളിയിൽ നിന്ന് ടമച്ചടപ്പട്ട ഗുണനിലവാരമുള്ള കമ്പിളി
രൂപടപ്പെുത്താൻ കഴിയും. ഈ കമ്പിളി പിന്നീെ് ടപ്തഡ് ടചയ്ത് ടനയ്ടതെുത്ത്
ധരിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ജ്മ്പർ നിർമ്മിക്കാം.
തുെക്കത്തിൽ, ഉൽപ്പാദന വയവോയം അധവാനടത്ത അെിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള
വയവോയമായിരുന്നു eg: 'കുെിൽ വയവോയം'. എന്നിരുന്നാലും, സ്ിപ ന്നിംഗ്
ടമഷീനുകൾ സപാലുള്ള ടമച്ചടപ്പട്ട ോസങ്തികവിദയയുടെ വികേനം വലിയ
ട ികളുടെ വളർച്ചടയ പ്പാപ്മ
ത ാക്കി. ോസങ്തികവിദയയുടെ പ്പസയാജ്നം
ഫാക്റ
ടകാണ്ട് ഉൽപാദനടച്ചലവ് കുറയ്ക്കാനും ടതാഴിൽ ഉൽപാദനക്ഷമത
വർദ്ധിപ്പിക്കാനും അവർക്ക് കഴിഞ്ഞു.

തൃതീയ മേഖല
ഈ സേവന സമഖല ഉൾടപ്പെുന്നത്






റീടട്ടയിൽ
ോമ്പത്തിക സേവനങ്ങൾ - ഇൻഷുറൻേ്, നിസക്ഷപം
വിസനാദവും ,ആതിഥയമരയാദയും
ആശ്യവിനിമയം, ഐ.െി
ഗതാഗതം

ദ നം ടചയ്യുന്നതിന്ടറ
ഉപസ ാക്താക്കൾക്കും ബിേിനസ്സിനും സേവനങ്ങൾ വാഗ്ാ
അദൃശ്യമായ വശ്വുമായി ബന്ധടപ്പട്ടതാണ് സേവന സമഖല. ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന
ോധനങ്ങളുടെ ചിെറ വിൽപ്പന ഇതിൽ ഉൾടപ്പെുന്നു. ഇൻഷുറൻേ്, ബാങ്ിംഗ്
തുെങ്ങിയ സേവനങ്ങളും ഇത് നൽകുന്നു. ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ, ടമച്ചടപ്പട്ട
ടതാഴിൽ ഉൽപ്പാദനക്ഷമതയും ഉയർന്ന ഡിേ്സപാേിബിൾ വരുമാനവും കാരണം
സേവന സമഖല വളർന്നു. െൂറിേം, ടറസറാറന്റുകൾ എന്നിവ സപാടലയുള്ള
'ആഡംബര' സേവന ഇനങ്ങൾ ഇതിൽ ഉൾടപ്പെുന്നു
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കവാമേണറി മേഖല




വിദയാ യാേം
ഗസവഷണവും, വികേനവും
ടപാതുസമഖലാ സ്ഥാപനങ്ങൾ

േമ്പദ്വ യവസ്ഥയുടെ ബൗദ്ധിക വശ്മാണ് കവാട്ടർനറി സമഖലടയന്ന്
പറയടപ്പെുന്നു. വിദയാ യാേം, പരിശ്ീലനം, ോസങ്തികവിദയയുടെ വികേനം,
ഗസവഷണവും വികേനവും എന്നിവ ഇതിൽ ഉൾടപ്പെുന്നു. മികച്ച ഉൽപ്പാദന
ദ നം ടചയ്യുന്ന
പ്പപ്കിയകൾ നവീകരിക്കുന്നതിനും േമ്പദ്വ യവസ്ഥയിൽ വാഗ്ാ
സേവനങ്ങളുടെ ഗുണനിലവാരം ടമച്ചടപ്പെുത്തുന്നതിനും േംരം കടര
ത ാക്കുന്ന പ്പപ്കിയയാണിത്. ോസങ്തികവിദയയുടെയും വിവരങ്ങളുടെയും
പ്പാപ്ര
ഈ വളർച്ച ഇടെങ്ിൽ, ോമ്പത്തിക വികേനം മന്ദഗതിയിസലാ
നിലവിലിൊത്തസതാ ആയിരിക്കും.
ഇത് വിജ്ഞാന േമ്പദ്വ യവസ്ഥ എന്നും അറിയടപ്പെുന്നു - ഇത് മനുഷയ
മൂലധനടത്ത അെിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള േമ്പദ്വ യവസ്ഥയുടെ ഘെകമാണ് - ഐെി,
അറിവ്, വിദയാ യാേം. ഇത് പ്പാഥമികമായി സേവന സമഖലയുമായി
ബന്ധടപ്പട്ടതാണ്, മാപ്തമെ നിർമ്മാണത്തിന്ടറ നഹടെക് ഘെകവുമായി
ബന്ധടപ്പട്ടതാണ്.

സമ്പദ്വ് യവ്സ്ഥയുടെ അളവ്്




ടമാത്ത ആ യന്തര ഉൽപ്പാദനം (ജ്ിഡിപി) എന്നത് ഒരു നിശ്ചിത
കാലയളവിൽ മൂന്ന് സമഖലകളും ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന എൊ ചരക്കുകളുടെയും
സേവനങ്ങളുടെയും മൂലയമാണ്.
ഒരു പ്പസതയക സമഖലയിൽ സജ്ാലി ടചയ്യുന്ന ൂരി ാഗം ടതാഴിലാളികളും
രാജ്യത്തിന്ടറ ോമ്പത്തികവും ോസങ്തികവുമായ പുസരാഗതിടയ
ചിപ്തീകരിക്കുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന്, ഒരു രാജ്യടത്ത ൂരി ാഗം ജ്നങ്ങളും
ഒരു പ്പാഥമിക സമഖലയിസലാ ദവിതീയ സമഖലയിസലാ സജ്ാലി
ടചയ്യുന്നുടണ്ടങ്ിൽ അതിനർത്ഥം, ഈ രാജ്യം വികേവര ഘട്ടത്തിലാണ്;
അസതേമയം, ൂരി ാഗം ആളുകളും തൃതീയ സമഖലയിലാണ് സജ്ാലി
ടചയ്യുന്നടതങ്ിൽ, രാജ്യം വികേിത ഘട്ടത്തിലാണ് എന്നാണ്
ത വന പരിഗണിക്കുസമ്പാൾ ഇന്തയ ഒരു വികേവര
അർത്ഥമാക്കുന്നത്. ഈ പ്പസ്ാ
രാജ്യമാടണന്ന് പറയാം.

www.byjusexamprep.com












പ്പാഥമിക സമഖലയിൽ നിന്ന് ഇന്തയ അതിന്ടറ വളർച്ച ആരം ിച്ചു, ഒരു
കാലഘട്ടത്തിൽ പ്കസമണ മറ്റ് സമഖലകളിലും േവയം വികേിച്ചു.
നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്ടറ ജ്ിഡിപിയിസലക്ക് ഏറ്റവും കൂെുതൽ േം ാവന
നൽകുന്നത് തൃതീയ സമഖലയാണ്.
ഇന്തയയിടല ജ്നേംഖയയുടെ വലിടയാരു ാഗം ഇസപ്പാഴും പ്പാഥമിക
സമഖലയിലാണ്.
പ്പാഥമിക സമഖലയിടല ടതാഴിലാളികൾ ഒരു വർഷത്തിൽ ൂരി ാഗം
േമയവും ടതാഴിലിൊടത തുെരുന്നു; അതിനാൽ, ഈ ടതാഴിലാളികളിൽ
ചിലടര പ്പാഥമിക സമഖലയിൽ നിന്ന് മറ്റ് സമഖലയിസലക്ക് മാറ്റിയാൽ,
പ്പാഥമിക സമഖലയിടല ടമാത്തം ഉൽപാദനത്തിൽ മാറ്റടമാന്നും ഉണ്ടാകിെ.
ഇത്തരത്തിലുള്ള ടതാഴിലിൊയ്മടയ അറിയടപ്പൊത്ത ടതാഴിലിൊയ്മ
എന്നാണ് അറിയടപ്പെുന്നത്.
പ്ഗാമീണ സമഖലയിടല ഗതാഗതവും ആശ്യവിനിമയവും
ന
ടമച്ചടപ്പെുത്തുന്നതിലൂടെ മറച്ചുടവച്ച ടതാഴിലിൊയ്മയുടെ പ്പശ്ങ്ങ
ൾ
ലഘൂകരിക്കാനാകും. ഈ ാഗങ്ങളിൽ താമേിക്കുന്നവർക്ക് ടതാഴിൽ
ആവശ്യങ്ങൾക്കായി സ്ഥലത്തുനിന്ന് മടറ്റാരിെസത്തക്ക് സപാകുന്നതിന് ഇത്
േഹായിക്കും.
ടചറുകിെ വയവോയങ്ങൾ സപാലുള്ള ബദൽ വരുമാന സപ്ോതസ്സുകടള നാം
സപ്പാത്സ്ാഹിപ്പിസക്കണ്ടതുണ്ട്. ഈ വയവോയങ്ങൾ ടതാഴിലിൊത്തവസരാ
പൂർണ്ണമായും ടതാഴിലിൊത്തവസരാ ആയ നിരവധി സപർക്ക്
ടതാഴിലവേരങ്ങൾ േൃഷ്ടിക്കുന്നു.
സദശ്ീയ പ്ഗാമീണ ടതാഴിലുറപ്പ് നിയമം 2005 (NREGA 2005) എന്നറിയടപ്പെുന്ന
ഗവൺടമന്റിന്ടറ നയം അനുേരിച്ച്, സജ്ാലി ടചയ്യാൻ കഴിയുന്ന, സജ്ാലി
ആവശ്യമുള്ള എൊ ആളുകൾക്കും ഒരു വർഷത്തിൽ 100 ദിവേടത്ത
ടതാഴിൽ ഉറപ്പ് നൽകും.

സംഘെിത മേഖല
•
•

•

ദ നം
സ്ഥിരമായി സ്ഥാപിതമായതും സ്ഥിരമായ സജ്ാലികൾ വാഗ്ാ
ടചയ്യുന്നതുമായ സമഖലടയ േംഘെിത സമഖല എന്നറിയടപ്പെുന്നു.
േംഘെിത സമഖലയിടല ജ്ീവനക്കാർ ഒരു ദിവേത്തിൽ നിശ്ചിത മണിക്കൂർ
സജ്ാലി ടചയ്യുന്നു. ഏടതങ്ിലും ജ്ീവനക്കാരൻ നിശ്ചിത
മണിക്കൂറുകൾക്കപ്പുറം സജ്ാലി ടചയ്താൽ, അയാൾ/അവൾക്ക് ഓവർനെമിന്
പണം നൽകും.
കൂൊടത, േംഘെിത സമഖലയിടല ജ്ീവനക്കാർക്ക് ശ്മ്പളസത്താെുകൂെിയ
അവധി, പ്പതിവാര അവധി (ശ്മ്പളം), ഉത്സ്വ അവധി (ശ്മ്പളസത്താെുകൂെിയ
അവധി), ടപ്പാവിഡന്റ് ഫണ്ട്, പ്ഗാറ്റുവിറ്റി, മറ്റ് ചില ആനുകൂലയങ്ങളും
സപ്പാത്സ്ാഹനങ്ങളും എന്നിങ്ങടന നിരവധി സനട്ടങ്ങളുണ്ട്.
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അേംഘെിത സമഖല എന്നത് ഉെമസ്ഥതയിസലാ പങ്ാളിത്തത്തിസലാ
പ്പവർത്തിക്കുന്ന ചരക്കുകളുടെയും സേവനങ്ങളുടെയും വിൽപ്പനയിസലാ
ഉൽപ്പാദനത്തിസലാ ഏർടപ്പട്ടിരിക്കുന്ന വയക്തികളുടെസയാ
കുെുംബങ്ങളുടെസയാ ഉെമസ്ഥതയിലുള്ളതും ടമാത്തം പത്തിൽ താടഴ
ടതാഴിലാളികളുള്ളതുമായ എൊ ഇൻസകാർപ്പസററ്റ് ടചയ്യടപ്പൊത്ത
േവകാരയ േംരം ങ്ങളും ഉൾടക്കാള്ളുന്നു. ഇവിടെയുള്ള ജ്ീവനക്കാർക്ക്
േംഘെിത സമഖലയിസലതുസപാടല ആനുകൂലയങ്ങടളാന്നും
ഉറപ്പുനൽകുന്നിെ, ഓവർനെം സപയ്ടമന്റ് എന്ന ആശ്യവുമിെ. കുറഞ്ഞ
സവതനം, ടതാഴിൽ അരക്ഷിതാവസ്ഥ തുെങ്ങിയ പരാധീനതകൾ ഇവിടെ
നിലനിൽക്കുന്നു.
ടതറ്റായതും ദുർബലവുമായ ഗവൺടമന്റിന്ടറ നയങ്ങളും അഴിമതിയും
കാരണം, അേംഘെിത സമഖലകളിടല ജ്ീവനക്കാർ അവരുടെ
ടതാഴിലുെമകളുടെ നകകളിൽ ചൂഷണം സനരിെുന്നു.
അനൗപചാരിക മാർഗങ്ങളിലൂടെ (നികുതി ടവട്ടിക്കുന്നതിന്) തങ്ങളുടെ
ചരക്കുകളും സേവനങ്ങളും നിർമ്മിക്കുന്ന നിരവധി േംഘെിത
സമഖലകളുണ്ട്, അതിനായി അവരുടെ ജ്ീവനക്കാടര അധിക മണിക്കൂർ
സജ്ാലി ടചയ്യാനായി നിർബന്ധിക്കുന്നു. ഈ ടതാഴിലാളികൾ വലിയ
സതാതിൽ നിരക്ഷരരും ദരിപ്ദരുമായതിനാൽ; അതിനാൽ, അവർക്ക് മറ്റ്
മാർഗങ്ങളിെ.
ഈ ദുർബലരായ ടതാഴിലാളികളുടെ അവകാശ്ങ്ങൾ േംരക്ഷിക്കാൻ
േർക്കാർ േംരക്ഷണ നിയമങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുകയും ആത്മാർത്ഥമായ നെപെി
േവീകരിക്കുകയും സവണം.
സമൽപ്പറഞ്ഞ കാരയങ്ങൾക്ക് പുറസമ, മറ്റുള്ള സമഖലകളിലും േർക്കാരിന്
കാരയമായ പങ്് വഹിക്കാനാകും −
o കുട്ടികളുടെ വിദയാ യാേം.
o പാവടപ്പട്ടവർക്ക് ടതാഴിൽ നൽകൽ.
o ദാരിപ്ദയസരഖയ്ക്ക് താടഴയുള്ള ജ്നങ്ങൾക്ക് േബ്േിഡികൾ
നൽകുന്നു.
o അെിസ്ഥാന ടമഡിക്കൽ േൗകരയങ്ങൾ, കുെിടവള്ളം, മറ്റ് ശ്ുചിതവ
േൗകരയങ്ങൾ എന്നിവ ല യമാക്കുന്നു.

