


                          
                                     േ��� �ർ�ാർ 

                        െ�ാ�ം ി� 
 

���ം��� ���ി  

�ി��ി��� ���ം 2020 21 
 

 

 

"#$%  �ാ&ർെ'()  ���ി 
                �ാ*�ി� +ി�ി�ി�����) �$,)   

�ി���-.�ം 
2022 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



/ീ �ീ�) �ി �ി 

    (�12ർ 

�ാ*�ി� +ി�ി�ി�����) �$,) (�12േ13) 

�ി�ാ�) 4�ൻ , �ി���-.�ം ,695 033 

േ;ാൺ �ം  : +91- 471-2305318 

;ാB) �ം : +91- 471-2305317 

െ�Cൈ�3)  www.ecostat.kerala.gov.in 

 

 

അ��ാ�ി� 

�U'VെW �ി��ിൽ,ി�) അ�ി4ാV�ാ� YZ�[�ാ�) ��ം �\ം. ഒ�ി^) 

�_) `�െ,Zാൻ ആ�ി�േ�ാ�ം �ർ'�ാ�) േ�b�). �ൺc�ിെW ��ാZ�ാ� 

േ���ം �deെZ �f-ം േghം iZി�ാ�). േghീ� h�ാh�ിെ��ാൾ �bി�&ി �d �ർ'ം 

േ�ാkം �4ിl%b), എnാൽ opq4��ിെW േ�ാ�) �ാrn അ�+eം `��ാ� 

��ാ�\ം �ാം pൗ���ാ�ി �ാ��ം. ആേpാ� �ാ���ിെW iZി ;��ാ�ി 

ഉbാ$n �ാ�ാ�+ാ �V�ി�ാ�ം �ം+ാ�uം അU4�െ,v #Z[ി�ിvb). 

�d�ാ�[�ിൽ െ�wെ,ാ�ം, x��ം �dെ�ാ%�ാ1ി�ാൽ ��ൾy, ��ാ�ം 

എnാ�ി �ാ1ിെ�ാbി�ിl��ാ�). �_), �ം, ൈ��*�) എnി�െ� അ�eെZ 

xz�ി���ാ� ��{��ിൽ �ം��ി| �ാ}േ� ~+ി��ാ� �ി���ം എn ��Vം 

ൈ���ി�ാ�ാ$. േ����ിൽ �െ�ാ� 4ാpം �dെ�w\ം ഒr�ിേ,ാ$n�ി�ാൽ 

െ�k#ം ��#�ാ� �ീർ�Z[ൾ ���ാ�ി ���ാ��ി �dെ�wെ� �ീrnിZ�) 

�ാേdാേ&�െ�n �ാ�y,ാZിൽ �ം��ിേ�bി�ി�ിl%. 

           ;�o�ി��ാ� �_ാ�) 4'V�ി���െZ �ി��ിൽ,ി�ാ�hV�ാ� x�ാ� 

YZ�ം. �െ_ാ�ി,) �_ിെW ;�o�ി�� ��െ,�un�ിെ�ാ,ം �ാർ'ി� 

�ി4�[�െZ ഉൽ,ാg��ി�ം opർ4��ിെW അ��ി�ം ��ി� $1�) ��u%. 

ഉ��ി�� �_ിെW ��ം ഒdി�ാln�ിUം �െ_ാ�ി,) �Zen�ിUം ���ാ��ി �ം 

�ം��ിln�ിUം േ�bി �ി���ി �ിർ�ി�ി�ൾ ഉ�േ�ാpി�ാkb). z�V�ാ� 

+ാ� �ിർ_�ം �Z�ി ഇ��ം �ിർ�ി�ി�ൾ ��ി�ാൽ ��� �ം����ി�) 

��െ� ��ാ����ാ�ി�ിlം. ഇ��ം �ിർ�ി�ി�ൾ�ാ�ി �ി�ീ��\ം 



�ി��ി��ൽ ���\ം ആ�hV�ാ�). ഇ� േ�&[ൾ െ��ിെ,�u� �ാ}�� #Zർ 

x�ർ��[�ിൽ  ഊnൽ െ�ാ�േ�b�ാ� ��[െ� �ിർേ�hിl�eം െ��ം. 

        �ം+ാ��) ��-� �ം��� x�ർ�ി�ൾ �_) ��Vേ��� 

���ം��� �$�ം �3) �ർ�ാർ �$���ം, �േ�h �f�ം4�� +ാ��[�ം, 

�f-ം �ി��ം, ���ാ�ി�േ�ാ�iZിeം �Z,ി�ാ�ി��%b). ഇ��ം 

���ി��െZ അ�-� ;�[ൾ ���ി�ാln�ിUം ആc}� x�ർ��[ൾ�) 

ഉ�e��ാln�ിU�ാ�ി �ി��ി��ൽ ���ം �$,) �Z�ി ��%. 

ി�ാ���ിൽ 14  ി���ി�ം xേ�V� 1ിേ,ാർv�ൾ x�ി�ീ��ിl%. ഇ# �dി ി�ാ 

ആc}���ി�ി�ൾ�) ഈ �ി'��ിൽ ഇZെ�ZാUം �3) �ീർ�Z �ി��� ���ി 

x�ർ��[ൾ i��ൽ �ാ�V���േ�ാെZ �ിർ���ം �Zun�ി�) �േ�h 

�ർ�ാ��ൾ�) �ാർ��ിർേ�hം �ൽ$n�ിUം �ാ�ിlം. iZാെ� �ിgVാ4Vാ� 

x�ർ��ർlം, pേ�'�ർlം, ഈ േ�Y��ിൽ x�ർ�ിln ����ിെ� 

എ�ാ�ർlം x�� 1ിേ,ാർ&)  xേ�ാ�െ,�െ�n) x�ീ�ിl%. 

       �ർേ��) ി�ാ���ിൽ െ(��&ി (�12ർ�ാ�ം 1ി�ർy) 

ഓ;ീ�ർ�ാ�ം േ�ൽേ�ാ&ം ��ി|. �ി��േh���\ം (ാ3ാ എൻ�ിeം �Z�ി��) 

�ാ3ി�ി�ൽ ഇൻെ��ിേp3ർ�ാ�ാ�). �ർെ�eെZ x�ർ��[�ിൽ ��ാ�ം 

�4V�ാ�ി� ����Vേ��� ���ം��� �$,ിെ� ഉേgVാp+ർlം, �േ�h 

�f�ം4�� �$,ിെ� �x�ി�ി�ി�ൾlം, ഉേ�Vാp+ർlം ഈ അ����ിൽ 

xേ�V�ം ��ി േ��െ,�u%. 

1ിേ,ാർ&ിേ��w അ4ിxാ�[�ം �ിർേgh[�ം �fാp�ം െ��%. 
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"#$%  �ാ&ർ െ'()  ���ി ി�ാ ���ം��� ഓ;ീ�kെZ 
1ിേ,ാq&) 

 

 
െ� �ി ��ി�ാ�  

ി�ാ ���ം��� 
ഓ;ീ�q  

       െ�ാ�ം ി��ിെ� ���ാ.�ം �ാ��ിൽ �ി�lZി, 
�� ർ �^ാ�u��ിെ� 925 െ�2ർ xേghം 
ഉൾെ,�n�ാ�) "#$n)  �ീർ�Zം.  �ി�lZി 

{ാ��^ാ��ിെW 10/06/2010  െ� �ീ3ിംpിൽ 1 (2)-ാം  
�*ർ  �ീ��ാ� x�ാ�ം "#$n) �ീർ�Z ���ി 
�Z,ാln�ി�ാ�hV�ാ� �Z�Zി �fീ��ിln�ി�) 
ി�ാ ���ം��� ആ;ീ�േ1ാZ) അ4Vർ£ി| 
�ീ��ാ�ിl�ebാ�ി. ആ��U��ിy)  ���ിേ�� 
�¤ാ1ാl�eം  �ി�lZി �^ാ��ിെW 03/08/2012 െ� 

3 (1)-ാം �*ർ �ീ��ാ� x�ാ�ം Zി �^ാ��ിെ� 4,11,12,13,14,15 എnീ �ാർ¥��ിൽ 
ഉൾെ,�n �_ാം$dി �¦ി�Y& �ി��� ���ി x�ർ��ം ആ�ം4ിyിvw�ി�ാൽ 
x�� xേgh[ൾ ഒdി�ാ�ി "#$n) �ീർ�Z ���ി x�ർ��[ൾ 
�Z,ാln�ി�) ി�ാ ���ം��� ഓ;ീ�േ1ാZ) അ4Vർ£ിy) �ീ��ാ�ിl�eം  
െ�§ിvb). 

െ�ാ�ം ി�ാ ���ം��� ഓ;ീ�ർ ¨©. ����Vേ�'� �� �ം��� 

�$,) (�12ർ�) ��ർ,ിy ���ി േ���) 19/03/2012-ാം �ീ��ി�ിെ� z'ി (IFA) 
�$,ിെW G.O(Rt) No. 631/2012/AD �*ർ ഉ���ാ�ി �¨ാർ() ����ാ�േ�ാെZ  
RIDF XVII-ൽ ഉൾെ,��ി 4��ാU��ിeം ¨©. ����Vേ�'� ���ം��� 

�$,) (�12kെZ 10/07/2012 െ� PG (2) 10225/2011-ാം �*ർ ഉ���) x�ാ�ം 
�ി�ി� �_) ��ം��� x�ർ��[ൾ �Z,ി�ാln�ി�) 64 ��ം `�eെZ 
�ാേ��ി�ാU��ിeം �4ിl�ebാ�ി. 

 925 െ�2ർ ഉൾെ,�n "#$n) �ീർ�Z�ിൽ േ1ാ(), േ�ാZ) #Z[ി� 
xേgh[ൾ ഒdിെ�ew 740 െ�2ർ xേgh�ാ�) �ി�ി� �_) ��ം��� 
x�ർ��[ൾ �Z,ാln�ി�ാ�ി അU��ി �4ിyി�n�). ഈ ���ി xേghം 



h�ാh�ി 35% ��ി\w�ാ�).���ി �Z,ാln�ി�) െ��െ¶�ln ����) Zി 
xേgh�) 300 �&ി�ാ�ി-�&ി��ർ� �ി4ാpം ഉൾെ,െZ 10,100-ഓ�ം ��ം�V 
ഉw�ാ�ി ���ാ�ി�ി�%. 580 ·�േ4ാ�ാ�ൾ�) ���ിeെZ xേ�ാ�ം 
�4ിlെ�n) ���ാ�ി�ി�%. 

 ���ിeെZ ~p�\ം ~�ാ�V\�ാ� �Z�ി,ിU േ�bി ¨©. ��ം-
േ¸ാർ¹�)-�ി�ി�ാ �$,) �ºി�ാ�ി�n /ീ.െ�.¨ി.pേ�') $�ാർ അ�ർ��െZ 
അ�V���ിൽ 13/10/2012 �ാ�ിെ� 10.30-�) അ��ീhf�ം p�.എൽ.�ി.»�ിൽ �y) 
·�േ4ാ¼ ��ി3ി `�ീ��ിln�ി�ാ�ി ·�േ4ാ¼ േ�ാpം േ���ebാ�ി. 
¨©.½�� �^ാ��) അംp[ൾ ഉൾെ,െZ �െ��� x�� േ�ാp�ിൽ               
200-ഓ�ം ·�േ4ാ�ാ�ൾ �െ��u. ����ം��� ���ി��െZ x��ിെ� 
$1ിy) �ിhg�ാ� �ി���[ൾ �ൽ�ി� ¨©. �ºി ���ിeെZ ~p�\ം 
~�ാ�V\�ാ� �Z�ി,ി�ാ�ി ·�േ4ാ¼ ��ി3ി `�ീ��ിേ�b�ിെW 
ആ�hV��eം അ1ി�ിl�ebാ�ി. x�� േ�ാp�ിൽ �ി%ം 11 ·�േ4ാ�ാ�െ� 
�ിർേ�hിl�eം െ��െ¶�l�eം െ�¾.  ആ��ിൽ �ി%ം /ീ.~േ�') ¨ാ¿, 
�ംpീ� 4�ൻ, െ���À�ിെ� ��ി3ി �ൺ�ീ�1ാ�ി െ��െ¶�l�eം െ�¾.  

 Zി ��ി3ിeെZ േ�½�f�ിൽ 4/11/2012 ൽ ���ി x�ർ��[ൾ 
ആ�ം4ിl�ebാ�ി. �ി�l��ിൽ �n �V�Vാ�ം, ���ി xേghെ� YZ�ാ 
�V�Vാ�ം എnി� x�ാ�ം ���ി�) 15/12/2012, 6/02/2014, 20/02/2015 എnീ 
�ീ��ി��ിൽ .#�ി� �ാേ��ി�ാU��ിeം �4ിyി�%.���ി xേgh�) �ി�ി� 
��-��ം��� x�ർ��[�ാ� േ�ാÁ1ിൽ iെZew �Â�¤ാ�, �ൺ�¤ാ�, 
.Â�Zീൽ, െZ1�ിംp), �ം��� 4ി�ി�ൾ, �Z���ൾ, �ി�ർ, േÃാ�) ¨ാq , 
1ാം�) എnീ ���ി x�ർ��[ൾ �Z,ാl�ebാ�ി. ���ി xേgh�) �ി�ി� 
��-��ം��� x�ർ��[ൾ�ാ�ി 62,67,230/-`� െ���dിyിvb).  
31/12/2016-ൽ ���ി x�ർ��[ൾ Äർ�ീ��ി|. 

 Zി ���ി �Z,ാ�ി��ിെW xേ�ാ�ം ���ി xേghെ� "r�ൻ 
·�േ4ാ�ാ�ൾlം  േ��ിേ&ാ �േ�ാ��ാേ�ാ �4ിl�ebാ�ി.  ���ി 
x�ർ��[ൾ �Z,ാ�ി�# ��ം Zി xേgh�) ��ി+ി�ി���ാ� ��െ���ി�ം 
·�[ൾ �4V�ാ\�eം െ�§ിvb). �ി�ി� ����ം��� x�ർ��[ൾ 
�Z,ാ�ി�#െ�ാÅ �െn x�� xേghെ� opർ4 ��ി�ാ�ം ഉ�ർun�ിUം 
ആ��ിൽ �ി%ം ��ൾyാ �ാ�uw $Zിെ�w�ാ�ം ��െ���ി�ം 
��ി��ിln�ിUം �dി¶ിvb). ���ി x�ർ��[ൾ �Z,ാ�ി�# ��ം 



��Ækw  േ�ൽ�_) ഒ�ി|േ�ാ$n�) �ZÇ �ിർ�ാൻ �dിÇ. ആ�#െ�ാb) 
�െn �ീർ�Z xേgh�) �ാർ'ി��ി���െZ �ി��) �ർ�ി,ിln�ിUം, ആ��) 
�dി �ർ'��െZ ���ാ�ം �ർ�ി,ിln�ിUം ��െ���ി�ം ��ാ���ാ�ി.  
iZാെ� hാÈീ��ാ� �ീ�ി�ിൽ �െ_ാ�ി,) �Zen�ിUw �ി�ി� z'ി �ീ�ി�െ� 
$1ിy) �ർ'�ർ�) െ��ി�ിംpി�െZeം  z'ിo�ി�ിൽ െ�n) േ��ിvം അ�േ¨ാ�ം 
�ൽ�ി��ി�െZ xേgh�) hാÈീ� �ീ�ി�ി�w z'ി�ീ�ി��ം അ��ം¨ിl�ാൻ 
�dി¶ിvb). �ീർ�ZാZി+ാ��ിൽ  �Z,ാ�ി� ����ം��� 
x�ർ��[�െZ ·�;�ം �ി��ി�ം #Zർ%ം Zി xേghേ�eം ��ീ� 
xേgh[�ിേ�eം �[ൾlം ീ�ാ�[ൾlം ��V��ാgി�ൾlം �4V�ാ�ി 
െ�ാേb�ി�ിlം. 

                                                                

                                                                       (ഒ,)) 
െ� �ി ��ി�ാ�   

ി�ാ ���ം��� ഓ;ീ�q , 
                     െ�ാ�ം 

 

 

 

 

 

 

 



  



 

"#$%  �ാ&ർ െ'()  ���ി - �É�ീ�kെZ 1ിേ,ാq&)  

 

                 "#$n) �ീർ�Z ���ി�ി�െZ Zി xേghെ� �ി�ി� ���ി�w 

���ം��� x�ർ��[ൾ �Z�ി ��ം �\ം �ം��ിl�ാUം opർ4 

��ിെW െ��ൽ ഉ�ർu�ാUം �dി¶ിvb). Zി xേghെ� �ി�k��ിൽ 

��ിെW െ��ൽ ഉ�ർnിvb). iZാെ� േ��ൽ�ാ�െ� �gൗർ�4V�ി�) ഒ� 

��ി�ി�െ� ��ി�ാ�ം �ാ�ാUം �ാ�ിyിvb). 1Ê1ി�) െZ1�) െ�&� , �ാv��) 

�¤ാ� �ിർ�ാ�ം, േ�ാZിെW ൈ�() �ാ1 ഉ�േ�ാpിy) െ�&ി ¨�െ,�u�, ��� 

�െ_ാ�ി,) ഉw xേgh[�ിൽ �ാ1 ഉ�േ�ാpിy) 4ി�ി �ിർ�ാ�ം, േ�ാ���ിൽ 

�%�ാ�ി�െ� ഇ1l�ാ�ാ�ി 1ാË�ൾ, േ�ാZിെW ഉwിൽ െ��) (ാ"�ൾ, 

�ി�k��െZ �ിർ�ാ�ം, $�[�െZ ��ീ���ം എnീ x�ർ�ി��ാ�) Zി 

���ി�ിൽ ഉൾെ,��ി�ി�ിln�). Zി �ാ&ർെ'(ിൽ �4V�ാ�ി�n �ാv�Â�ൾ 

ഉ�േ�ാpി|w �ിZി�െ�&ൽ �ി�\$1¶ x�ർ�ി ആ��ി�ാൽ i��ൽ 

xേgh[�ിൽ െ���ാൻ �ാ�ി|. 1Ê1ിെW hാÈീ��ാ� �ീ�ി�ി�w Ìാ3)-എ�,) 

�\ം ��ം �ം��ിln�ിെ�ാ,ം 1Ê1ിെW ആേ�ാpV���ാ� ��ർy�) 

��ാ����ാ�ി. േ�ാZിെW �h[ൾ �ാ1 ഉ�േ�ാpിy) 4ി�ിെ�&ി 

¨�െ,��ി��ി�ാൽ േ�ാZിെW �h[ൾ ഇZി¶) �ാrn#ം �����ിേ�lം 

�����ിൽ �ിn) േ�ാ���ിേ�lം �_) ഇZി¶ി1[ി z'ി�ൾ �hിln�) 

�Z�ാ�ാ�ി. േ�ാ���ിെ� െ��) (ാ"��ിെ� �ിർ�ാ�ം �െ� ഒ� ��ി�ി �െ� 

�ZÇ�ിർ�ി o�ി�ിേ��) ഊർnി1Ín�ിെW �VാÎി �ർ�ി,ിl�ാUം അ�) �dി 

��ീ�െ� �ി�k��ിൽ െ�w�ിെW �4V� �ർ�ി,ിl�ാUം �dി¶ിvb). 

േ�ാZിെW അZി4ാp�) �ി%w �െ_ാ�ി,) �Z¶) േ�ാZ) $dി¶) �h[ൾ 

ഇZി¶) �ാrn�) �Ze�ാUം �dി¶ിvb). iZാെ� ��4ാp[�ിൽ ��ി� അ��ിൽ 



�ീെ�ാrlw �ാ���ിൽ �Z���ൾ െ�&ി��ിെW ;��ാ�ി ��ി� അ��ിൽ 

���_ിെW �v��ിേ�lw �െ_ാ�ി,) �Z�ാൻ �dിÇ. �ാ�Vാ�ാ�ിേ�ാZ) 

അംpൻ�ാZി�) ഒ� �ി�ർ �ിർ�ിy) െ�ാ��ാൻ ആ��) ഈ ���ിeെZ ഏ3\ം �� 

x�ർ�ി�ാ�ി p�ി�ാ\n�ാ�). 

"#$n) �ാ&ർെ'() xേghെ� ��ം �\ം �ം��ിy) z'ിeെZ 

�ി����ി�) .േ�ാp�ി ഉbാ�ി ���ാ��ി ·�േ4ാ�ാ�ൾ�) എ�ി�ാൻ 

�dി¶ിvb). 

2013-2017 �ാ�Y&�ിൽ �ാ&ർെ'() ഓ;ീ�ർ�ാ�െZ �ാnി�V�ിൽ 64 

��ം `�eെZ �ർl�ൾ Äർ�ീ��ി�ാൻ ���¨Ðി��ാ�ി �ാ�ി|. 
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x�ാ� ����ൾ 

െ�ാ�ം ി��ിൽ ���ാ.�ം  �ാ��ിൽ �ി�lZി, �� q   എnീ {ാ�  

�^ാ�u��ിെ� 925 െ�2ർ ഉൾെ,�n "#$n) �ീർ�Z�ിൽ േ1ാ(), േ�ാZ) 

#Z[ി� xേgh[ൾ ഒdിെ�ew 740 െ�2ർ xേghu 62,67,230/-  `� "Z�ി 

���ം��� �$,) �Z,ി�ാ�ി� "#$% �ാ&ർെ'() ���ിeെZ �ി��ി��ൽ 

����ിെW �ി��[�ാ�) ഈ 1ിേ,ാർ&ിൽ ഉൾെ,��ി�ിvw�) 

 �ി�lZി  {ാ� �^ാ��ിെ� 4,5,6,7 �ാq¥��ി�ം, �� q  {ാ� 

�^ാ��ിെ�  10, 11,12 എnീ �ാർ¥��ി��ാ�ി   4-11-2012  -ൽ ആ�ം4ിy 

ഈ ���ി   31-12-2016-ൽ Äർ�ി�ാ�ി. 

 �V�ിp� o�ി��� x�ർ��[�ാ� േ�ാÁ1ി�  iെZew �Â�¤ാ�, 

�É�¤ാ�, .��Zീ�, െZ1�ിംp), �ം���4ി�ി�Ú , �Z���Ú , 

�ി�ർ 1ീyാqിംp), േÃാÛ¨ാq  ,1ാം�) എnി�െ�ാെ� ���ി�ിെ� 

x�ർ��[�ാ�ി�%. 

 1526 $�ം¨[�ി�ാ�ി 2942 .�'�ാ�ം 2784 Èീ��ം ഉÚെ,െZ 5726 

ആ���ാ�) ���ി xേghu �ാ��ിln�). 

 െ��  z'ി�ാ�)  ���ി xേghെ�  x�ാ�  z'ി.   

 ���ി xേghu �ാ��ിln 1526   $�ം¨[�ിൽ  80% \ം ���ം��� 

x�ർ��[ൾ �Z,ി�ാ�ി���ാ�). എnാൽ അ��ിൽ 10%  �ാ}േ� Zി 

+�[�ിൽ �ർ'ം േ�ാk"w ��ി�ാ��ം �Zu%Ü. 

 ���ി�ി�െZ �Z,ി�ാ�ി� േ�ാÁq  ¨b), �dldി, �ി�ർ 1ീyാqിംp), 

�ീqyാ�  �ിq�ാ�ം, .��ിZി� , #Z[ി��െ��ാം xേgh�) ~+ി� 

�ാർ'ിേ�ാൽ,ാg��ിUw �ാ���V"bാ�ി എ%w�ാ�) 

xേgh�ാ�ി��െZ െ�ാ# അ4ിxാ�ം.  



 ��ൾyeം �െ_ാ�ി�ം �� �ീ�ി�ിൽ �Zen�ി�) ���ി�ാെ��ി�ം 

�െ_ാ�ി�ം ��ൾye"w +�[ൾ ���ി �Z,ി�ാ�ി� േh'\ം 

xേghub) . 

 .^ �ീ��ിൽ േ�ാ&ിൽ �ി%w �ീെ�ാr�) �ി��n�ി�ാൽ 

�േ����ിUw അ��VാÎ� ��ം �ാZ[ൾ �ി�un x��� 

xേgh�) �ി��ിൽl%. 

  



 

ി� - െ�ാ�ം 

�ിേ�)   - �ി�$Zി, �� q     

���ി ആ�ം4ിy �ീ��ി - 04 .11.2012 

 

���ി അ��ാ�ിy  �ീ��ി    - 31.12.2016 

 

���ി അZ�ൽ  #�               - 62.67230 ��ം 

���ി �Z,ി�ാ�ി� Ýീം         - RIDF 

 

x�ാ� ���ി - �Â�¤ാ�, �É�¤ാ�, 
.Â�Zീ� , െZ1�ിംp), 
�Z���Ú , �ി�q  1ീ�ാqിംp), 
േÃാÛ¨ാq , 1ാ*),  �ാർhf4ി�ി  
�ിർ�ാ�ം 
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                                  അ�Vാ�ം-1 
        ���ം��� ���ി �ി��ി��ൽ  ��� �ർേ� 
 
1.1 ആ"�ം 

 

            xz�ി �ി4�[�െZ xേ�V�ിy) �_), �ം, ൈ��*�) എnി�eെZ 

�ം���ം, .���,ാg�ം, �ീ�ിÄq��ാ� ഉ�േ�ാpം എnി� �ാ�� �ി��� 

x�q��[�ിൽ ��ിln �ã ��െ� xാ�ാ�V�q�ിl%. ഈ �% 

YZ�[�െZeം അ�ി�ä'�ം ഒdി�ാ�ിെ�ാb) xz�ി �ി4�[�െZ hാÈീ�\ം 

.���േ�ാp\ം .���,ാg�\ം "nി��Å െ�ാÅw ~+ി��ി��� �ാå,ാZ) 

അ�ി�ാ�V�ാ�). അ�ി���ി xz�ി �ി4�[�െZ �ാേ�lw ���ൽ iZി "nി�  

�Åെ�ാÅw�ാ��ം �ി��� �ാ½��Ú. �ാVെ� {ാ�[�ി�  à�ി��\ം 

അ��െZ ഉ�ീ�� �ാqp�ാ�ി ആ/�ിln�) z'ിeം അU¨Ð െ�ാdി����ാ�). 

�deെZ �4V��ി�  ഉbാ$n �V�ി�ാ�ം �ാq'ി� േ�Y��ിൽ æ�ിln 

x�ി�Ðി {ാ�ീ���eെZ �ാqhf�����\ം gാ�ിçV\ം i��ൽ 

��ി��ാ$n�ിU �ാ���ാ$ം. {ാ�ീ� ��eെZ ീ�ി�ം അ}േ�ൽ xz�ി 

�ി4�[െ�eം  �ാ�ാ�+െ�eം ആ/�ിyി�ിl%. �ാq'ി� �ി���െZeം 

�%�ാ�ി �*�ിെWeം $1¶ ഉ�,ാg����, �_ിെW ;�o�ിÞ��ി�  

�nിvw േhാ'�ം, xz�ി �ി4�[�െZ $1�) ഇ� {ാ�ീ� േ�Y��ിെ� 

gാ�ിçV�ിെW േ�ാ# �q�ി,ിl%.  ഈ �ാèാqèVം  "nിൽ �Åെ�ാÅw {ാ� 

�ി��� gാ�ിçVé��� x�q��[ൾ ആc}�ം െ��n�ി�) xz�ി 

�ി4�[െ� �ം��ി| െ�ാÅw ഇZെ�Z���ം �_ിെW ഉ�,ാg���� 

�q�ി,ിln�ിU�$n x�q��[�ം ആ�hV�ാ�). ഈ��Vം �ാ�V�ാ$n�ിU 

�ി�ി� േ�Y��െ� �ംേ�ാി,ി|െ�ാb) ��{�ാ� ആc}� �ീ�ി�ാ�) ആ�hVം. 

                à�ിe�ാ�ി ¨Ðെ,v �Zln എ�ാ ഉ�,ാg� x�q��[�ം ആ 

xേghെ� àxz�ിeം �_ിെW YZ�eം �4V�ാ� ൈ��*uം ഏേ�ാ�ി,ി| 
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െ�ാÅw �ീq�Zം അZി+ാ��ാ�ിew  x�ർ��[�ി�െZേ� �ാ�V�ാ$�eê. 

�ീq�Zം ��ീq�\ം ���ാë�\ം ആ� xz�ി�ിൽ �ാ��ി� x�ി¨���ിൽ 

ഊnിew x�q��[ൾ   �Zln xേgh�ാ�). ��{�ാ� �ി��� ��Vം 

"Ñ�ിq�ി ഉ�,ാg� YZ�[െ� h�ി�ാ� �ീ�ി�ിൽ  Ã�ീ��ി|െ�ാÅ ���ി 

ആc}�ം �ീq�Z xേghu �Zേ�b#b). 

േ����ിെW ആെ� �ിì�ിeെZ 48% ��n ���ാZ) xേgh\ം ഉൾ�ാZൻ 

$nിൽ xേgh[�ം iZി േ�ർ�ാൽ േ����ിൽ z'ി o�ിeെZ o�ി4ാp\ം 

��ിേ�ാ�[�ാ�ി�ി�ം. 

  ഇ��ം o�ി�ിൽ z'ി�) അUേ�ാV�ാ� �ീ�ി�ിൽീ��[�ം �ാംh\ം 

�ി��ിq�ിെ�ാÅw ���ം��� �ം�ി�ാ�[ൾ ഏർെ,�േ�b#�ാ�). 

ഇ�ി�ാ�ി  ൈ�"1�േ�ാെZാ,ം xാേghി��ാ�ി �4ിln 1ിേ�ാí�ിU xാ�ാ�Vം 

���ിെ�ാÅw �ിർ�ി�ി�ൾ iZി xാ�ർ�ി��ാേ�b�) അ�ി�ാ�V�ാ�).  

 

  12 "�ൽ 47 h��ാ�ം �െ� ��ി\w xേgh[�ിൽ �v�ി�ി��ാ�) �� -� 

�ം����ി�) അUേ�ാVം.  �4V�ാ� േ�ൽ�_ിെW �$�ി�ിൽ i��ൽ ആd�ിൽ 

�_ി��ി �ാ3ി  �ി�,ാ�ാൻ ഉ�േ�ാpിln�) േ�ൽ �_ി�) "��ിൽ ;�o�ിÞി 
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$1¶ അZി�_) ���ാൻ �ാ���ാ$% എn�ാ�) ഈ �ീ�ിeെZ ��ി�ി�ി.  �_) 

�ം���ം z'ി�ാർ�)  i��ൽ ഉî�ാg��ിUം �ി��ിUം �ാ}�� 4ാ�ി 

��"1�iZി xേ�ാ�െ,�n�ാ�). 

1.2  ����Vേ��� ���ം��� �$,) �Zun ���ം��� ���ി�Ú   

        �_), �ം, ൈ��*�) എnീ അ��V[�ാ� xz�ി �ി4�[�െZ hാÈീ    

��ാ� �ി��േh���ം �Zu�eം �_ിെW YZ�, �ാ�-4ൗ�ി� �f4ാ�[Ú , 

�dി\�Ú , ��ി�ി�ി�Ú  എnി� z�V�ാ�ി അ�{èിy) അ�ിെW  അZി+ാ��ി�  

ആ xേgh�ിെW  ~+ി� �ി����ി�ാe�� �ി��� ���ി��ം, �ി�ി�  

��� �ം��� ���ി��ം hാÈീ��ാ�ി �Z,ി�ാl� എn  x�ാ�  

��Vേ�ാെZ�ാ�)  �ം+ാ��)  ����Vേ��� ���ം��� �$,) 

x�q�ിln�). �ീർ�ZാZി+ാ��ി�  ഉ�� �ി���  x�q��[Úlം 

�_ിെW ആേ�ാpV ��ി�ാ���ിUം o�ി4� ��ാ����ിUം ഊn�      

�ൽ�ി�ാ�) ഈ �$,) x�q�ിln�). ����Vേ��� x�q��[Ú�ാ�ി 

����Vേ��� (േ�ാ�ി�  �qേ�) �ി4ാp\ം ���ം��� x�q��[Ú�ാ�ി 

���ം��� (േ�ാ�ി�  �É�qേ�'Ñ) �ി4ാp\ം x�q�ിl%.  

         �_ിZിyി�w xേgh[�െZ ¨�െ,��� ,  ï� � �ം4��ി��െZ Ô�ി 

xേghെ� ��-� �ം���ം, �ീq�ZാZി+ാ��ി��� ���ം���ം  

എnി��ാ�)  ����Vേ��� ���ം��� �$,) �Zun x�ാ� ���ി�ൾ. 

ഇ�ിൽ �ീq�ZാZി+ാ��ി��� ��� �ം��� ���ി െ�wെ,ാ�\ം 

�ാq'ി� ��Úyeം ��ി�ി�െ,�u�ാUം �ാq'ിേ�ാðാg�ം �q�ി,ിl�ാUം 

��V�ിvെ�ാb) �ീർ�ZാZി+ാ��ി�  �¨ാർ(ിെW {ാ�ീ� അZി+ാ� 

�ൗ��V �ി��� ;b) (ആq.ഐ.(ി.എ;)) ഉ�േ�ാpിy) �Zun ���ി�ാ�) . 

േ�ാÁർ ��Ë�ൾ, �&) �ി�ി�ൽ, �ാർhf4ി�ി �ിർ�ാ�ം, �Z�� �ിർ�ാ�ം , 

�dldി �ിർ�ാ�ം, �Zെ���ൽ #Z[ി� x�ർ��[�ാ�) x�ാ��ാeം 
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����Vേ��� ���ം��� �$,) �Zun ���ി��ിൽ ഉൾെ,�n�) . Zി 

x�ർ��[െ� $1ി|w �ò �ി���ം അU¨Ð�ാ�ി �ൽ�ി�ിvb) 

1.3  ���ം��� ���ി �ി��ി��ൽ ��� �ർേ�eെZ ഉേ�hV��V[ൾ 

 ���ം��� ���ി�ൾ �Z,ി�ാ�ി��) ��ം ���ി xേgh�ിUbാ� 
.േ�ാp�ി �ി��ി�u� 

 ���ം��� ���ി�ൾ �Z,ി�ാ�ി��) ��"w  o�ി�ിേ�ാp �ാ3ം  
�ി��ി�u� 

 gീർY�ാ� �ി���ിൽ �ി%ം �ാ�ി� �ി���ിൽ �ി%ം �4ിln ഉൽ,ാg�ം, 
��Vം ഇ� �ി��ി�u� 

 ���ി�) േh'"w � �4V� �ിh���ം െ��� 

 �Z,ി�ാ�ി� ���ി��െZ ��ി�ാ��ം �ി��ി�u� 

 ���ം��� �$,) "േ����ാെ� �Z,ി�ാ�ി� ���ം��� 
x�ർ��[ൾ ���ി�ാl� 

 ���ി xേghu �Z�ാUw #Zർ x�ർ��[�ം xâ ¨ാ�ി� +�[�ം 
äbി�ാv� 

1.4  �ി��ി��ൽ ��� �ീ�ി 

����Vേ��� ���ം��� �$,) �ി�ി� ി���ിൽ �Z,ി�ാln 

���ി��ിൽ �% �q'ം "ൻ�) Äർ�ീ��ിy ���ി��ിൽ �ി%ം �ി*ിൾ 

1ാൻ(ം �ാംÌിß) "േ�െ��ാ�) �ി��ി��ൽ ����ിUw ���ി�ൾ 

െ��െ¶�ln�). ���ി xേghu �ാ��ിln��ം അ�ാ����ാ� "r�ൻ 

·�േ4ാ�ാ�െ�eം ഉൾെ,��ി �ർേ�  `��ി�ാ�) �ി��ി��ൽ ���ം 

�Zun�). ·�േ4ാ�ാ�ൾ�) .1െ� ���ി xേghu �ാ��ിln "r�ൻ 

$�ം¨[�െZeം �ി��[ൾ �ർേ��ി�െZ േh��ിl%. ���ി ·��� 

�ാ�ി�േnാ എn1ിen�ി�ാ�ി �ാർ'ി� �ി���െZ ഉî�ാg�ം, �ിì�ി, � 

�4V�, �_ിെW ;�o�ി�� #Z[ി�� ���ി�) "ൻ.ം േh'\ം �ർേ��ി�െZ 

�ാ���Vം െ��%. 
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���ി �ി��ി��ൽ ���ം i��ൽ ;�xg�ാ$n�ിേ��ാ�ി ���ി 

xേghെ� ·�േ4ാ�ാ�െ� ൈ��ho�ിeെZ (�ാൻ() േ�ാൾ(ി[)) 

�ിì�ിeെZ അZി+ാ��ിൽ ó�െZ െ�ാ��ി�ിln �ീ�ി�ിൽ 4 ôാ3[�ാ�ി 

�ി�ിyാ�) �ി��ി��ൽ �Zun�) . 

�&ി�-1 

I 100 െ�Wിൽ �ാെd 

II 100 "�ൽ 300 െ�Wിൽ �ാെd 

III 300 "�ൽ 500 െ�Wിൽ �ാെd 

IV 500 െ�õം അ�ിU "��ി�ം 

 

1.5 . �ി��ി��ൽ ��� �ാ����) 

        �ാർ'ി� �ർ'ം അZി+ാ��ാ�ി�ാ�) ���ം��� ���ി��െZ 

�ി��ി��ൽ ���ം �ാ*�ി� +ി�ി �ി�����) �$,) �Z�ി ��n�). 

2020 -21 �ാർ'ി� �ർ'ം ( 2020 öൈ�-2021 öൺ ) �Z�ി� ����ിെW 

�ി��[�ാ�) ഈ 1ിേ,ാർ&ിൽ ഉൾെ,��ി�ിvw�). 

1.6 .  �ി��ി��ൽ ��� +�ം  

         ����Vേ��� ���ം��� �$,) ���ി�ൾ Äർ�ീ��ിy 

xേgh[�ിൽ �ി%ം Ã���ി��ാ�ി െ�െ�െ¶�ln ���ി xേgh�ാ�) ഓേ�ാ 

ി��ി�ം �ാ����ാ�ി �ി��ി��ൽ ���ം �Zun�). െ�ാ�ം ി��ിൽ 

���ാ.�ം  �ാ��ിൽ �ി�lZി, �� q   എnീ {ാ�  �^ാ�u��ിെ� 925 െ�2ർ 

ഉൾെ,�n "#$n) �ീർ�Z�ിൽ േ1ാ(), േ�ാZ) #Z[ി� xേgh[ൾ ഒdിെ�ew 

740 െ�2ർ xേghu 6267230/-`� "Z�ി ���ം��� �$,) �Z,ി�ാ�ി� 

"#l% �ാ&ർെ'() ���ി�ാ�) �ി��ി��ൽ ��� +��ാ�ി 2020-21 �ർ'ം 

െ�െ�െ¶���) . 
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അ�Vാ�ം-2 
 

"#$% �ാ&ർെ'() ���ി 
 

2.1 �ീർ�Zം (�ാ&ർെ'()) 

ഒ� െ�ാ# ��ിq��� �ാ�ിേ��) ഏെ��ാം xേgh�) �ി%ം �d െ�wം 

ഒr�ിെ�u%േbാ ആ xേgh�ാെ� ��ിq��� �ാ�ിെW �ീq�Zം                   

എn1ി�െ,�%. അ�ാ��) ഒ� .d / േ�ാZ) / അ��ി�ിേ��) എ} �ാ}ം 

xേghെ� െ�wം ഒr�ിെ�u%േ�ാ ആ xേghെ� ആ .d / േ�ാZ) / അ��ിeെZ 

�ീർ�Zം എn) �ി�ിl%. ഒ� �ീർ�Zെ� ���ം െ��n ഉ�ർn 

ox��[�ാ�ി�ിlം അ�ിെW അ�ിർ�ി�ൾ. ഏെ�ാ� �ീqyാ�ിേ��ം �ം 

ഒr�ിെ�un "r�Ñ  xേgh�ിെWeം അ�ിq�ി, ഉ÷� +ാ�ം, �ീq�1ി േ��, 

xz�ിg� �ീർyാ��ൾ, � {�� േ���, ആേgh േ��� എnി�െ�ാെ� 

�ീർ�Z�ിെW 4ാp�ാ�). �ീർ�Z�ിെW ��ി,�U��ിy) c× �ീർ�Zം, െ�k 

�ീർ�Zം, �ò �ീർ�Zം,  ഉ� �ീർ�Zം, �gീ�Zം എnി[െ� ��ം �ി�ിl%. 

�ി}ം :  �ീർ�Zം ( �ാ&ർെ'()) 
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2.2. �ീർ�Zാ�ിÞി� �ി���ം  

    o"�െ� ഏെ�ാ� #Åo�ിeം ഏെ��ി�ം ഒ� �ീർ�Z�ിെW 

4ാp�ാ�ി�ിlം.  �ീർ�Zം എn�) �_), �ം, ൈ� �*�) എnി�eെZ ��¸� 

¨Ðി��ാ� xz�ിeെZ ഒ� ø�ി3) ആ��ി�ാൽ �െn ~+ി� �ി���ം 

ആc}�ം െ��n�ിUം �Z,ി�ാln�ിUം ഏ3\ം അUേ�ാV�ാ� ø�ി3ാ�) 

ഇ�). അZി+ാ� �ി4�[�ാ� �_), �ം, ൈ� �*�) എnി��ിൽ 

ഒnിUbാ$n ആYാ�ം �ù �bിെ�eം ¨ാ�ിlെ�%w�ി�ാ�ം ��ിെW 

�4V�, �_ിെW ��ം, ��V-ú ാ�[�െZ �ാ�ി�Vം എnി� ഓേ�ാ 

�ീർ�Z�ി�ം �V�Vû�ാ��ി�ാ�ം �ീർ�Zാ�ിÞി� �ി���ം xാ�ാ�V�ർ�ിl% . 

xz�ി�ാൽ �ിർ_�ി�െ,& അ�ിർ�ി�ൾ �ാ3�ി�ാ��)  ആ��ി�ാൽ  �ി�ി� 

�$��ൾ ��ി+ി�ി�ൗüg ~+ി��ി������ി�ൾ  �ീർ�ZാZി+ാ� 

�ി�ാ�)  ആc}�ം  െ��n�). 

    �ി}ം : അZി+ാ� �ി4�[ൾ - �_),�ം, ൈ�ാ�[ൾ 
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2.3. "#$%  �ാ&ർെ'()  ���ി 

    �¨ാർ(ിെW ����ാ�േ�ാെZ RIDF-XVII-ാം ���ി�ിൽ ഉൾെ,��ി 

െ�ാ�ം ി��ിെ� ���ാ.�ം �ാ��ിൽ ���ാ.�ം േýാ�ിൽെ,�n �ി�lZി 

�^ാ��ിെ� 4,5,6,7 �ാർ¥��ി�ം �� ർ �^ാ��ിെ� 10,11,12 

�ാർ¥��ി��ാ�ി 499 െ�2ർ +��ാ�) "#$n) �ാ&ർെ'() ���ി 

�Z,ി�ാ�ി�ി�ിln�). ��ി��ാ� �െ_ാ�ി,), xേghെ� േ�ൽ�_ിെW ;�.�ി 

ഇ�ാ�ാ$�eം, അhാÈീ��ാ� z'ി�ീ�ി, x�ാ� �ാർ'ി� �ി���െZ 

ഉþ�ാg�l1�), േ��ൽ�ാ��) ഉbാ$n ��� $Zിെ�w�ാ�ം, �_ിUം � 

�ം����ിU�ാ�ി xേghu ഒ� �ീർ�Z���ി അ�ി�ാ�Vം ആെ�%w 

�ീർ�Z �ം��� ��ി�ി�ിൽ �ി%w h��ാ� ആ�hVം എnി��ാ�)  Zി 

xേgh�)  ഒ� �ീർ�Z ���ി ആ�ം4ിl�ാUbാ� �ാ��[ൾ. ��-� 

�ം��� x�ർ��[െ�l1ിy) �ർ'��ിൽ അ�േ¨ാ�ം æ�ി�ാUം 

�ർ'��െZ ീ�ി� �ി��ാ�ം െ�yെ,�u�ാUം ഈ ���ി�ി�െZ �ാ�ി|. Zി 

���ി�ാ�ി 64,00,000/- `� (അk��ി�ാ�) ��ം `� �ാ}ം) 

െ���dിl�ebാ�ി. ആെ� 214 �V�ിp� ·�േ4ാ�ാ��ാ�w�). 

2.3.1 �ാർhf4ി�ി�ിർ�ാ�ം 
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           േ�ാ���െZeം അ��ി��െZeം �_ിZിÇ �ീ�) �ീെ�ാr�) 

�Z�െ,�n�) �Z�ാ�ാ�) �ാർhf4ി�ി �ിർ�ിln�). 2000 �ീ3ർ �ീ��ിൽ 

�Âെ�ാb) േ�ാZി�)  �ാർhf4ി�ി �ിർ�ിyിvb) . 

 2.3.2   �Z���ൾ 

        +ി��ാ�ി ഒrlw േ�ാ���ി�ം ഉ��gി�Úlം $kെ� �ിq�ിln 

�ിq�ാ� x�q��[�ാ�) �Z���ൾ. �ം േh��ിlnേ�ാെZാ,ം �ിq�ിln 

xേgh�ിെW xേ�V�� അU��ിy) o�� ��ിേ�ാ���ിUം �Z���Ú  

ഉ�േ�ാpി�ാkb).   "#$%  �ാ&ർ െ'()  ���ി�ി�  �െ_ാ�ി� �Zen�ിUം 

�ീെ�ാrl �ി�ºിln�ിU�ാ�ി  �Z���ൾ  �ിർ�ിyിvb) . 

              ���ം��� �$,) �Z,ി�ാ�ി� ���ി�ൾ iZാെ� േ�ാÁർ¨bിംß), 

�dldി, �ി�ർ 1ീyാർിß), �ീർyാൽ �ിർ�ാ�ം, .��ിZൽ എnീ ���ം��� 

x�ർ��[�ം ���ി xേgh�) �Z,ി�ാ�ി�ിvb).  

2.3.3  േ�ാÁർ ¨bിംp) 

                ��ി\w xേgh[�ിൽ �v�ൾ �ി�ിy) z'ി െ��n �ീ�ി�ാ�) േ�ാÁർ 

¨bിംp). 

 



���ം��� ���ി �ി��ി��ൽ  ��� �ർേ�-2020-21- െ�ാ�ം ി� 

 

�ാ*�ി� +ി�ി�ി�����) �$,), �ി���-.�ം Page 10 

 

 

2.3.4  �dldി 

 �dെ�wെ� �_ി�ാ�ി opർ4��ി�ാ�ം ഉ�ർ�ാൻ .��ിZ[�ി�ം 

z'ി+�[�ി�ം $dിln $dി��ാ�) �dldി�ൾ 

 



���ം��� ���ി �ി��ി��ൽ  ��� �ർേ�-2020-21- െ�ാ�ം ി� 

 

�ാ*�ി� +ി�ി�ി�����) �$,), �ി���-.�ം Page 11 

 

 

2.3.5   �ി�ർ1ീyാർിß) 

േ�ൽl���ിൽ �ീrn �dെ�wം�ം4�ിy) ï�ീ��ിy) �ി�k��ിേ��) 

ഇ1ln �ീ�ി�ാ�) �ി�ർ 1ീyാർിß) 

 

2.3.6 .Â �|�ിZി,ി�ൽ 

         ��ി\w xേgh[�ി�ം, �ി�,ാ� xേgh[�ി�ം, �െ_ാ�ി,) �Zen�ി�) 

�ാ�ി�ീ3��) �v�ിZി,ിl%. 
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2.3.7    െZ1�ിംp)  
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അ�Vാ�ം-3 

���ം��� �ി��ി��ൽ ���ം - x�ാ�െ,& c��[ൾ 
 

3.1. ആ"�ം  

          ����Vേ�'� ���ം��� �$,) െ�ാ�ം ി��ിൽ �Z,ി�ാ�ി� 

"#$%  �ാ&ർ െ'()  ���ിeെZ �ി��ി��ൽ ����ാ�) ഈ അ�Vാ��ിൽ 

x�ി�ാgിln�). െ�ാ�ം ി��ിെ� ���ാ.�ം �ാ��ിൽ ���ാ.�ം 

േýാ�ിൽെ,�n �ി�lZി �^ാ��ിെ� 4,5,6,7 �ാർ¥��ി�ം �� ർ 

�^ാ��ിെ� 10,11,12 �ാർ¥��ി��ാ�ി 740 െ�2ർ +��ാ�) "#$n) �ാ&ർ 

െ'() ���ി �Z,ി�ാ�ി�ി�ിln�). ഇ�ി�  �qേ� �Z�ി� 499 െ�2ർ 

+�െ� �ി��[�ാ�) ഇ�ിെZ x�ി�ാgിln�). 

3.2. െ�ാ#�ി��[ൾ  

 െ�ാ�ം ി��ിെ� ���ാ.�ം �ാ��ിൽ ���ാ.�ം േýാ�ിൽെ,�n 

�ി�lZി �^ാ��ിെ� 4,5,6,7 �ാർ¥��ി�ം �� ർ �^ാ��ിെ� 10,11,12 

�ാർ¥��ി��ാ�ി 740 െ�2ർ +��ാ�) "#$n) �ാ&ർ െ'() ���ി 

�Z,ി�ാ�ി��). ���ി �Z,ാln�ി�) െ��െ¶�ln ����) 580 

·�േ4ാ�ാ�ൾ�) ���ിeെZ xേ�ാ�ം �4ിlെ�n) ���ാ�ി�ി�%. ���ി 

xേghെ� ആ���െZ x�ാ� െ�ാdിൽ �ാq'ിേ����ാ�). ���ി xേghെ� 

x�ാ� z'ി 1Ê1ാ�). ���ി xേgh�) 12  അംp��ാZി��ം 3 എൽ �ി �) i�ം 2  

e �ി �) i�ം ഉw�ാ�ി �ർേ� 1ിേ,ാർ&)  െ��%. ���ി xേgh�) 

ൈ�»��േ�ാ ��qെ��Ñ(1ി »��േ�ാ ആർ¹�) ആൻ() ��ൻ�) 

േ�ാേ�Õ�േ�ാ െxാെ;'�ൽ േ�ാേ�Õ�േ�ാ ഒ%ം �െn x�ർ�ിlnി�. ���ി 
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xേgh�) ഒ� െ���) �¨) െ�Wkം  ഒ� ;�q  േ�'Uം ഒ� FCI േpാ(ൗ�ം , 

2 �ï�bി  ;ാ21ി��ം, 5 േ�ാേ�ാ�ി�) �) ;ാ21ി��ം, ഒ� ഇ�ി� ä�eം 

x�ർ�ിl%b). iZാെ�  ഒ� �ീ������ �ംY\ം 2 ����� ¨ാã��െZ 

�ാ���ം ���ി xേgh�) x�ർ�ിl%b). ഏ�േghം 15 "��  28 അZി �െ� 

ആd"w 1224 �ി�k��ം 50 അZി "��  70 അZി �െ� ആd"w 10 $d�  �ി�k��ം 

���ി xേghub). 

3.2.1. ��ം�V  

  ���ി �Z,ാln�ി�) െ��െ¶�ln ����) Zി xേgh�) 300 

�&ി�ാ�ി-�&ി��ർ� �ി4ാpം ഉൾെ,െZ 10,100-ഓ�ം ��ം�V ഉw�ാ�ി 

���ാ�ി�ി�%. ഇ�ി�  �qേ� �Z�ി� 499 െ�2ർ +��) 1526 

$�ം¨[�ി�ാ�ി 5726 ആ���ാ�) ���ി xേghu �ാ��ിln�). .�'�ാ�െZ 

എ_ം (2942) Èീ��െZ എ_െ� (2784 ) അേ��ി| i���ാ�). ���ിxേghെ� 

$�ം¨[�ി�  �ാൻÛെൻ(ർ �ി4ാp�ി�െ,& ആ�ം �െn ഇ�.  

           �&ി�-2  

Èീ�ൾ .�'ൻ�ാർ �ാൻÛെൻ(ർ ആെ� 

2784 2942 - 5726 

 

3.2.1.1. ·�േ4ാ�ാ��െZ �ാ��ി��ി4ാpം 

     ���ിxേghെ� $�ം¨[�െZ എ_ം �ാ��ി��ി4ാpം �ി�ി|ം �ാ��ി� 

അ�+ �ി�ി|ം ó�െZ �&ി��ിൽ േ�ർ�ി�ിl%. ഇ�ിൽ 400 േ�ർ �&ി�ാ�ി  

�ി4ാp�ി�ം 26 േ�ർ �&ി��ർ��ി4ാp�ി�ം 5300 േ�ർ  �ù �ി4ാp�ി�ം  

ഉൾെ,�%. �&ി�ാ�ി  $�ം¨[�ിൽ APL �ി4ാp�ിൽ 16 ഉം  BPL �ി4ാp�ിൽ 94 

ഉം $�ം¨[ൾ ഉൾെ,�%. �&ി��ർ� $�ം¨[�ിൽ APL �ി4ാp�ിൽ 2 ഉം  BPL 
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�ി4ാp�ിൽ 5 ഉം $�ം¨[ൾ ഉൾെ,�%. �ùw��ിൽ APL �ി4ാp�ിൽ 903 ഉം, BPL 

�ി4ാp�ിൽ 506 ഉം $�ം¨[�ാ�) ഉw�).  

           �&ി�-3  

$�ം¨[ൾ APL BPL 

�&ി� ാ�ി 16 94 

�&ി��ർ�ം  2 5 

�ùw�ർ 903 506 

ആെ� 921 605 

 

 

         ���ിxേghu �ാ��ിln �&ി�ാ�ി�ാ�െZ എ_ം ���ി xേghെ� 

ആെ� ��ം�VeെZ 6.99% ഉം �&ി��q��ാ�െZ എ_ം ���ി xേghെ� ആെ� 

��ം�VeെZ 0.45% ഉം ആ�). 
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         ആെ� $�ം¨[�െZ 7.21% �&ി�ാ�ി�ിൽെ,&��ാ�). �&ി�ാ�ി 

$�ം¨[�ിൽ 85.45% േ��ം �&ി��q� $�ം¨[�ിൽ 71.43% േ��ം �ùw 

$�ം¨[�ിെ� 35.91 %  േ��ം BPL �ി4ാp�ിൽെ,�n��ാ�) .     

3.2.2. ���ിxേghെ� $�ം¨[�െZ x�ാ� െ�ാdിൽ 

          ���ി xേghെ� $�ം¨[െ� അ��െZ േ�ാൾ(ിß)  �ി�) ½�ിeെZ 

അZി+ാ��ിൽ  4 ôാ3[�ാ�ി �ി�ിyി�ിl%. ���ി xേghെ� $�ം¨[�െZ 

x�ാ� െ�ാdിൽ ôാ3ം �ി�ിy)  ó�െZ �&ി��ിൽ �ൽ�ി�ിvb) .അ�ിൻx�ാ�ം 

8.45% $�ം¨[�െZ x�ാ� െ�ാdിൽ z'ിeം 46.33% $�ം¨[�േZ�) 

�ാർ'ിേ���\�ാെ�% �ാ�%. ആെ� $�ം¨[�െZ എ_�ിെW 6.09% 

�ർ'� െ�ാdി�ാ�ി��ം 32..11 % �ാർ'ിേ��� െ�ാdി�ാ�ി��ം ആെ�n) �ർേ� 

1ിേ,ാർv െ��%. �ù െ�ാdി��ൾ െ��n�ർ 7.01 % ആ�).  

        $�ം¨[�െZ േ�ാൾ(ിß) �ിì�ി ��ിേhാ�ിyാൽ 92.79% $�ം¨[ൾ 

lം 100 െ�Wിൽ �ാെd �ാ}േ� േ�ാൾ(ിß) ഉê എn) �ാ�ാം . iZാെ� 6.62% 

$�ം¨[ൾ ôാ3ം 2 �ം  0.33% $�ം¨[ൾ ôാ3ം 3 �ം 0.26%  $�ം¨[ൾ ôാ3ം 4 

�ം ഉÚെ,�n��ാ�). 

      z'ി x�ാ� െ�ാdി�ാ�ി �fീ��ിyി�ിln $�ം¨[�ിൽ �ാ3ം-1ൽ (100 

െ�Wിൽ �ാെd) 59.69% $�ം¨[�ം ôാ3ം -2 ൽ (100 "�ൽ 300 െ�Wിൽ �ാെd 

�െ�) 35.65% $�ം¨[�ം ôാ3ം3 ൽ (300 "�ൽ 500 െ�Wിൽ �ാെd �െ�) 2.33% 

$�ം¨[�ം 500 െ�WിU"��ിൽ ��n ôാ3ം4 ൽ 2.33% $�ം¨[�ം ഉൾെ,�%. 

   �ാർ'ിേ��� െ�ാdി���ിൽ ഏർെ,&ി�ിln�ർ ôാ3ം-1 ൽ 94.34% 

$�ം¨[�ം ôാ3ം 2 ൽ5.38% ഉം ôാ3ം-3ൽ 0.14% ഉം, ôാ3ം 4 ൽ 0.14% ഉം   

$�ം¨[�ാ�). �ർ'� െ�ാdി�ാ�ി��ാ�ി ôാ3ം 1 ൽ 98.92% ഉം ôാ3ം -2 ൽ 1.08% 

ഉം $�ം¨[�ാ�w�). �ാർ'ിേ��� െ�ാdി�ാ�ി�ൾ ôാ3ം-1 ൽ 99.39% ഉം ôാ3ം-2 
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ൽ 0.61% ഉം $�ം¨[�ി�b).  �ùെ�ാdി���ിൽ ഏർെ,&ി�ിln�ർ ôാ3ം-1 ൽ 

86.92% $�ം¨[�ം ôാ3ം 2 ൽ 12.15%ഉം ôാ3ം-3ൽ 0.93% ഉം $�ം¨[�ാ�). 

   �&ി� -4   

x�ാ� െ�ാdി�    ôാ3ം 1 ôാ3ം 2 ôാ3ം 3 ôാ3ം 4 ആെ� 

z'ി  77 46 3 3 129 

�ാർ'ിേ���ം  668 38 1 1 708 

�ർ'�െ�ാdി�ാ�ി  92 1 0 0 93 

�ാർ'ിേ���െ�ാdി�ാ�ി 487 3 0 0 490 

�ùw�  93 13 1 0 107 
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3.2. ���ിxേghെ� $�ം¨[�െZ അU¨Ð െ�ാdിൽ. 

�&ി�-5  

അU¨Ð െ�ാdിൽ അZി+ാ��ിൽ ·�േ4ാ�ാ��െZ എ_ം 

     െ�ാdിൽ ôാ3ം 1 ôാ3ം 2 ôാ3ം 3 ôാ3ം 4 ആെ� 

z'ി 166 19 2 0 187 

�ï��ർ�ൽ 40 7 0 1 48 

ആ���ർ�ൽ 24 1 0 0 25 

േ�ാdി��ർ�ൽ 56 4 0 0 60 

�ീൻ ��ർ�ൽ  0 2 0 0 2 

േ�ാu ��ർ�ൽ  1 0 0 0 1 

�ാ1ാ�) ��q��   3 0 0 0 3 

z'ി, �ï��ർ�ൽ   2 2 0 0 4 

z'ി,  േ�ാdി��ർ�ൽ 10 1 0 0 11 

z'ി, �ï��ർ�ൽ,  
ആ���ർ�ൽ,�ീൻ ��ർ�ൽ, 
േ�ാdി��ർ�ൽ, 
േ�ാu��ർ�ൽ 

0 0 0 1 1 

�ï��ർ�ൽ, 
ആ���ർ�ൽ 

2 1 0 0 3 

�ï��ർ�ൽ, 

േ�ാdി��ർ�ൽ,  
7 0 0 0 7 

�ï��ർ�ൽ, േ�ാdി��ർ�ൽ,  
ആ���ർ�ൽ 

1 0 0 0 1 

ആ���ർ�ൽ, 
േ�ാdി��ർ�ൽ 

24 1 0 0 25 

അU¨Ðെ�ാdിൽ ഇ�ാ��ർ 1080 63 3 2 1148 
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 )*ി അ,-. െ�ാ/ി�ാ�ി �0ീ��ി2ി34 88.77 % $9ം-:;ം <ാ=ം 1 >  

ഉ@െ%A�ാ�#. േB*ിCD�ി>  10.16 % $9ം-:@  <ാ=ം 2 >  ഉ@െ%A�ാ�#. 

	FGH�>  അ,-. െ�ാ/ി�ാ�ി �0ീ��ി2ി34 $9ം-:Gി>  83.33% 

$9ം-:;ം <ാ=ം 1 Jം 14.58% $9ം-:@  <ാ=ം 2 Jം ഉ@െ%A�ാ�#. 

ആ9GH�>  അ,-. െ�ാ/ി�ാ�ി �0ീ��ി2ി34 $9ം-:Gി>  96% 

$9ം-:;ം <ാ=ം 1 >   ഉ@െ%A�ാ�#. േ�ാ/ിGH�>  അ,-. െ�ാ/ി�ാ�ി 

�0ീ��ി2ി34 $9ം-:Gി>  93.33% $9ം-:;ം <ാ=ം 1 >   ഉ@െ%A�ാ�#. �ീO  

GH�>  അ,-. െ�ാ/ി�ാ�ി �0ീ��ി2ി34 2 $9ം-:;ം <ാ=ം 2 >   

ഉ@െ%A�ാ�#. േ	ാPGH�>  അ,-. െ�ാ/ി�ാ�ി �0ീ��ി2ി34 ഒ�  

$9ം-ം  <ാ=ം 1 >   ഉ@െ%A�ാ�#. 

3.3. Rി�ിേ�ാSം  

   	
�ിTേUB�ിെV Rി�ിേ�ാSം 	�ിേBാWി2ാ>  ആെ� ിX�ിYെZ 

91.33% TേUBPം ��േ�[��ി�. 0.75% ��ിFR�ിYം 1.61% )*ി"# ഉ	Y\��ാ� 

TേUB]�ാ�#. 14.70% TേUBം �ിH^ി�ി�@Cം �_ �ാH*ിേ��� 

ആB`:@C�ാ�ി ഉ	േ�ാSി2ി�ിCa.  

)*ി െ[bാ��ി,4 �ാ��:Gാ�ി, )*ി"# ഉ	Y\�ാ�ാ��ി�ാ>  

)*ി െ[cDി� എD# 6 $9ം-:;ം ആUാ�����ാ��ി�ാ>  )*ി െ[cDി� 

എD# 8 $9ം-:;ം !� 	�ി�ി�ിe��ാ�# )*ി െ[bാ�െ�D# 16 $9ം-:;ം 

`\�ാ"ി. 	
�ി TേUBെ� ആെ� R�ിYെZ 8.67% �ാf�ാ�# ��േ�[�g4�#. 

	
�ി TേUBെ� TWാ� )*ി�@  െ��#, ��2ീ�ി, ാ/, 	2"hി�@  

എDി�ാ�#. iZാെ� 	�j Hk:@,ഇmി, �n@, ൈ	�ാ%ി@, �@-hി, േ[�, 

േ[ #, $�gG�# എDിYം )*ി െ[ca. 
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3.3.1. á�f�ാ� �ി��Ú   

              ���ിxേgh�) z'ി െ��n á�f�ാ� �ി���െZ �ിì�ി ó�െZ 

�&ി��ി�  ���ി�ി�ിl%.                                             

     �&ി� 6    

á�f�ാ� �ി��Ú  �ിì�ി (െ�W)) 

െ��) 759 

��yീ�ി 1165 

��ർ�ർ �[ൾ 103 

ഇ^ി 133 

�¶ൾ   110 

�ാd 1673 

ഏ��ാd  6023 

�y�1ി�ൾ  589 

ൈ��ാ,ിൾ 42 

�ൾ¨1ി  1 

േ��, േ�*)   163 

�ാdz'ി�ാ�) ഇ�ി�െ� �ാZേh��[�ി�   x�ാ��ാeം �Z% ��n�). 

iZാെ� െ��), ��yീ�ി, ��k�q�[Ú, ഇ^ി, �¶Ú, �y�1ി�Ú, ൈ��ാ,ിÚ, 

േ��, േ�*) എnി�eം  ഇ�ി�െ� �ാZേh��[�ി�   z'ി െ�¾ ��%b).  
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3.3.2. +ീ-.�ാ� ി/�0  

                	1ി� 7  

+ീർ.�ാ�ി/�ൾ (എ6ം)   �ാ8�#  �ാ9ാ��# 

െ�:#   4047 1948 

�;�# 1823 544 

$�;/�# 2081 260 

�<�ാ# 443 53 

=>ർ 50184 8247 

?ാ#  1815 667 

�ാ%ി 12 8 

െ�ാെ"ാ  4 2 

�ാ#  1387 750 

ആAി�ി. �BാC�ി,േ�"#     891 593 

     

  	
�ി Dേ+EFG �ാHIJം �ാ9ാ�J�ാ�  +ീ-.�ാ� ി/�KെL 

എ6ം 	1ി��ിM  േN-�ിOP# . 	
�ിDേ+E�# ഏRSം TU�VG�# =>-  

WXി�ാ�#. 4047 �ാHI െ�Zം 1948 �ാ9ാ� െ�Zം 	
�ി Dേ+E�# ഉP#. 

	
�ിDേ+E�# 1823 �ാHI �;$ം 544 �ാ9ാ� �;$ം 1387 �ാHI �ാSം 750 

�ാ9ാ� �ാSം 1815 �ാHI ?ാSം 667 �ാ9ാ� ?ാSം ഉP#. TLാെ� $�;/�#,  

�<�ാ#, െ�ാേ"ാ, �ാ%ി, ആAി�ി, �BാC�ി, േ�"# എIി`ം 	
�ി Dേ+E�# 

WXി െNabP# . 

3.4. 	
�ി Dേ+E�# �L%ി�ാ"ി� ���ം��� 	
�ി�KെL ി�:0   

  	
�ി Dേ+Eെ� 88.93% $Uംd:Kം ���ം��� D-��:0  

�L�ാ��ാ�#. 	
�ിDേ+E�# RIDF 	
�ി�ിiെL ���ം��� 

D-��:0  �L�ി�ിOG 214 $Uംd:KP#. ിിj 	
�ി�0  ;kാ'ി�ം 
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���ം��� x�q��[Ú  �Z�ി�ിvw $�ം¨[�െZ ôാ3ം �ി�ി|w 

�ി��[Ú  ó�െZ ���ി�ിvw �&ി��ി��ി%ം ��
ി�ാ�ാ\n�ാ�). ആെ� 

�Z,ി�ാ�ി�  ���ം��� x�q��[�െZ 80.54% \ം ôാ3ം I �ാ�) 

�Z,ി�ാ�ി�ിvw�). MGNREGS ���ി�ി�െZ 38.91% $�ം¨[�ാ�) ���ം��� 

x�q��[Ú  �Z,ി�ാ�ി��). 

�&ി� 8    

�ം��� ���ി  ôാ3ം 1 ôാ3ം 2 ôാ3ം 3 ôാ3ം 4 ആെ� 

RIDF 172 39 2 1 214 

�^ാ��) 8 1 1 0 10 

MGNREGS 151 32 2 1 186 

�f-ം �ി��ിൽ 54 10 1 3 68 

�Z,ാ�ി�ി&ി�  1079 35 2 1 1117 
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3.5. 	
�ി ,േ-.�# �/%ി�ാ"ി� ���ം��� ,0��12   

              �ി�3െ/ 4�ി.ാ5	��ാ� ,േ�6���ൾ"8��ി9#  ിി: �� 

�ം��� ,ർ��1;ാ�# �/%ി�ാ"ി�ി<=�#. േ�ാ>ർ  ?@ിംA#, െ/B�ിംA#, 

�CDCി �ി0Eാ�ം, �ി�ർ BിFാർ�ിംA#, (GH	ി/ി%ി"I ,  ൈ�K# ാ2  

�ി0Eാ�ം എMി�ാ�# 	
�ി,േ-.�# ,:ാ��ാ3ം �/�ി�ി<=�#. �� 

�ം��� ,0��12  �/�ി� $Nം?1Oെ/ PാQം �ി�ിH= ി�12  

Rെ/ 	Sി��ിI  േF0DT. 

     	Sി� -9    

 ���ം��� �ീ�ി PാQം 1 PാQം 2 PാQം 3 PാQം 4 ആെ� 

േ�ാ>ർ  ?@ിംA# 130 35 3 3 171 

െ/B�ിംA#  57 18 0 0 75 

�CDCി 148 31 2 1 182 

�ി�ർ BിFാർ�ിംA#  2 1 0 0 3 

(GH	ി/ി%ി"I , 

ൈ�K# ാ2  

53 3 0 0 56 

 

3.5.1. Y�േZാ[ാ"Oെ/ 4�ി �ം?\ി9 ി�12   

                 	
�ി ,േ-.�# ഏ�േ-.ം 6691.5 െ�_ിI  േ�ാ>ർ  ?@ിംYം 3623 

െ�_ിI  െ/B�ിംYം െF`ി<@#. 	
�ി ,േ-.�# ഏ�േ-.ം 1530 �CDCി�2  

�ി0Eി9ി<@#. a/ാെ� (GH	ി/ി%ി"I ,  ൈ�K# ാ2  �ി0Eാ�ം എMി 1023 

െ�_ിI  െF`ി<@#. 
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3.6. ���ി xേgh�) �Z,ി�ാ�ി� ���ിeെZ �ി��ി���   

           �Z,ി�ാ�ി� ���ിeെZ �ി��ി���ി�ാ�ി  �ി�ി� �ി��[Ú  

എ�ാ ·�േ4ാ�ാ��ി��ി%ം �qേ��ി�െZ േh��ിyി�%. Zി �ി��[�ം 

·�േ4ാ�ാ��െZ അ4ിxാ�[Ú  േÃാ(ീ��ിy#ം ഇ�ിെZ �ിh���ം െ��%. 

3.6.1. �� �ം���ം �Z�ി�ിvw +�[�ി�  �q'ംേ�ാk"w ��ി�ാ��ം  

           ���ി xേghെ� ·�േ4ാ�ാ��ി�  3.41% $�ം¨[Ú  Zി 

+�[�ി�  �q'ംേ�ാk"w  ��ി�ാ��ം �Zu%െb%ം ��ി�ാ���ി�ാ�ി #� 

െ���ാ$െnെb%ം 1ിേ,ാq&)  െ�¾. ��ി�ാ��ം �Z�ാ��ിUw  �ാ��ം 

��ി�ാ��ം �Zേ�b�ിെW ആ�hV�ി�  എnാ�) 96.42% $�ം¨[�ം 

അ4ിxാ�െ,&�). 

3.6.2. �_ിെW ;�o�ി�� 

 

 

 

���ിxേgh�) ���ം��� 

x�q��[Ú   �Z,ി�ാ�ി��) ��ം 

�_ിെW ;�o�ി�� �ാ�ാ�Vം 

െ�yെ,&�ാ�ി 97.07% $�ം¨[�ം 

അ4ിxാ�െ,v. �_ിെW ;�o�ി�� 

��െ���ി�ം െ�yെ,&�ാ�ി 2.93% 

$�ം¨[Ú   അ4ിxാ�െ,v. 

3.6.3. �_ിെW YZ�  

���ിxേgh�) ���ം��� x�q��[Ú   �Z,ി�ാ�ി��) ��ം 

�_ിെW YZ� �ാ�ാ�Vം �q�ിy�ാ�ി  89.51% േ��ം അ4ിxാ�െ,&േ,ാÚ  8.54% 

േ�q  ���ി ��ം �_ിെW YZ��ി�  �ാ3"bാ�ി&ി� എn)   അ4ിxാ�െ,v. 

2.93

97.07

;�o�ി��

��െ���ി�ം 
െ�yെ,v 
�ാ�ാ�Vം െ�yെ,v
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3.6.4. 	
�ി-െ. (േ�ാ/�ിെ�$0ി12 അ4ി5ാ�ം  

   	
�ി-െ. (േ�ാ/�ിെ�$0ി12 അ4ി5ാ�ം 6െ. 	7ി��ി8  

േ9:�ി�ി;<. 

        	7ി� -10 

(േ�ാ/�ി            % 

ി>�ീ�ി�ിെ� ർ
� 49.27 

ി>-െ. �ാ@��ിെ� ർ
� 51.95 

ഉൽ%ാB� �ി�"# ർ
� 65.37 

ാർCി���ാ�ം ർ
� 66.1 

      

	
�ി �.%ാ"ി�DE�ം ി>�ീ�ി�ി8  :
�# ഉFാ�ിG2�ാ�ി 49.27% 

േ	�ം ി>�ാ@��ി8  :
�-Fാ��ാ�ി 51.95% േ	�ം ഉK	ാB��ി�"# 

:
ിL�ാ�ി 65.37% േ	�ം ാ:Cി� ��ാ�ം :
ിL�ാ�ി 66.1% േ	�ം 

അ4ി5ാ�െ%G. 5േBMാ�ി�N"# 	
�ി 5േ�ാ��െ%G എP# ഈ 

അ4ി5ാ�R>ി8  �ി<ം ST�ാ�#  .   

  

1.95

89.51

8.54

�UിVെ0 W.�  

X�ാ�ീ��ാ�ി 
ർ
ി1
�ാ�ാ�Sം 
ർ
ി1
�ാY�ി� 
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3.6.5. ���ിeെZ �ി��[Ú  അ1ി¶�) �ം¨Ðിy)  

·�േ4ാ�ാ��ി�  6.83% േ�q  ���ം��� ���ി ഉേgVാp+q  

"േ���ാ�) ���ിെ� $1ി|w �ി��[Ú  അ1ി¶�). 77.32% േ�q  {ാ�, േýാ�), 

�^ാ��)  അ�ി�ാ�ി��ി�  �ിnാ�) ���ിെ� $1ി|w �ി��[Ú  

��
ി�ാ�ി��). 1.95% $�ം¨[Ú  ~üu�Ú  �dിeം ·�േ4ാ�) ½ ��ി3ി 

അംp[�ി�  �ി%�ാ�) ���ിെ� $1ി|w �ി��[Ú  ��
ി�ാ�ി��) . 13.9% 

$�ം¨[Ú  ���ിെ� $1ിy) അ1ി�ി� എnാ�) അ4ിxാ�െ,&�). 

 

 

28.00 

317.00 

8.00 

57.00 

���ിeെZ �ി��[Ú അ1ി¶�)  

�_) �ം��� ���ി 
ഉേgVാp+ർ "േ�� 

{ാ�, േýാ�), �^ാ��) 
അ�ി�ാ�ി��ിൽ �ിn) 

~üu�Ú , ·�േ4ാ�) ½ 
��ി3ി 

അ1ി�ി�
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3.6.6. ���ി ��ിhീ��ം  

6.59% ·�േ4ാ�ാ�Ú �) ���ിെ�$1ി|w ��ിhീ��ം �4ിyിvെb%  

1ിേ,ാq&)  െ�¾. ¨b) �ിർ�ാ�ം, �v��ാ�ൽ, െ��) (ാ"�ൾ, �ീർyാ��ൾ,  

�É�¤ാ� �ിq�ാ�ം  "��ാ���ി�ാ�) ��ിhീ��ം �4ിyിvwെ�%ം അ1ി�ാÑ  

�dിÇ. 

3.6.7. �ി�1ിെ� ��ി�ാ�ം (�ീ31ി�)ഏxി�  /െ��)  �ാ�[�ി�   

 ���ി xേgh�) ഏ�േghം 15 "��  20  അZി �െ� ആd"w 1224 �ി�k��ം 

ഏ�േghം 50 "��  70 അZി �െ� ആd"w 10 $d��ി�k��ം ഉb). �ി�1ിെ� 

��ി�ാ��ി�) ���ിlേh'ം ��ി� �ാ3ം �nിvെbn) o�ി��ം േ��ം 

അ4ിxാ�െ,v. ���ിlേh'ം 1 �ീ3q  ��ി�ാ�"w �ി�k��െZ എ_�ി�ം 2 

�ീ3q  ��ി�ാ�"w �ി�k��െZ എ_�ി�ം ��ി� �V�Vാ�"w�ാ�ി o�ി4ാpം 

·�േ4ാ�ാ��ം അ4ിxാ�െ,v. �ി�ി� ��-��ം��� x�ർ��[ൾ 

�Z,ാ�ി�#െ�ാÅ �െn x�� xേghെ� opർ4 ��ി�ാ�ം ഉ�ർun�ിUം 

ആ��ിൽ �ി%ം ��ൾyാ�ാ�uw $Zിെ�w�ാ�ം ��െ���ി�ം ��ി��ിln 

�ിUം �dി¶ിvb).  

3.6.8. ·�േ4ാ¼ ��ി3ി  

       "#$% �ാ&ർ െ'()  ���ി ;�xg�ാ�ി �Z,ി�ാln�ി�) 

/ീ.~േ�') ¨ാ¿, �ംpീ� 4�ൻ, െ���À�ിെ� �É�ീ�1ാ�ി 11 അംp 

·�േ4ാ¼ ��ി3ി `�ീ��ിyി�%.  

 

3.6.9. ��� �ം��� x�q��[െ� $1ി|w അZി+ാ� അ�േ¨ാ�ം   

���ി�) "Ñ.ം ���ി�) േh'\ം ��-� �ം��� x�q��[െ� 

$1ി|w ·�േ4ാ�ാ��െZ അZി+ാ� അ�േ¨ാ�ം �qേ� �ി��ി��ി. 40.19% 
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േ�q �ാ�) ���ി �Z,ി�ാln�ി�) "Ñ�) ��-� �ം��� x�q��[െ� 

$1ി|w അ1ി�) ഉbാ�ി�n�). ���ി �Z,ി��ി��ിUേh'ം അ�) 95.79% ആ�ി 

എn) �qേ� 1ിേ,ാq&) െ��%. 11.68% ·�േ4ാ�ാ�Ú�ാ�) ���ി�) "Ñ�) 

�ാ&q െ'()  ���ിെ� $1ിy) അ1ി\bാ�ി�n�). ���ി�) േh'ം 96.73% 

·�േ4ാ�ാ��ം അ�q�)  �ാ&q െ'()  ���ിെ� $1ിy) �ാ�� ഉw�ാ�ി 

അ4ിxാ�െ,v. ���ി�) "Ñ �)   7.01% $�ം¨[�ാ�) �ù ��-� �ം��� 

x�q��[Ú  / �ാ&q െ'()  x�q��[Ú  xേghu �Z�ി�ിvw�) . ���ി�) 

േh'ം 40.65% $�ം¨[Ú  �ù ��-� �ം��� x�q��[Ú  / �ാ&q െ'()  

x�q��[Ú  xേghu �Z�ി�ിvb).  

3.6.10. o���  

    ���ിxേgh�ിെW o���െ�l1ിy) xേgh�ാ�ി�Ú�) ���ി�) 

"Ñ.ം ���ി�) േh'\"w അ4ിxാ�ം �q േ��ി�െZ േh��ി| . ���ി�) "Ñ�)  

���ിxേghം ½Îി���ാ� YZ�eം േh'ിeം ഉw o�ി അ� എn) 65.89% 

·�േ4ാ�ാ�Ú  അ4ിxാ�െ,v. ���ി�) േh'ം ���ിxേghം ½Îി���ാ� 

YZ�eം േh'ിeം ഉw o�ി ആെ�n) 98.6% ·�േ4ാ�ാ�Ú  അ4ിxാ�െ,v. 

���ി�) "Ñ�) ���ി xേghം  ��Úyാxâ"w o�ി�െ�n) 70.09% 

·�േ4ാ�ാ��ം  ���ി�) േh'ം ���ിxേghം ��Úyാ xâ"w o�ി�െ�n) 

91.59% ·�േ4ാ�ാ��ം അ4ിxാ�െ,v. ���ി�) "Ñ�) ���ി xേghം  

�െ_ാ�ി�w o�ി�ാെ�n) 93.93% ·�േ4ാ�ാ��ം  ���ി�) േh'ം 

���ിxേghം �െ_ാ�ി�w o�ി�െ�n) 96.73% ·�േ4ാ�ാ��ം  അ4ിxാ�െ,v. 

���ി�) "Ñ.ം ���ി�) േh'\ം ���ി xേghം �Âം �ാ1eം �ി1¶ o�ിേ�ാ 

�#� xേghേ�ാ �ി��Ú  ����ാÑ  േ�ാpV��ാ� o�ിേ�ാ അ� എnാ�) "r�Ñ  

·�േ4ാ�ാ��ം അ4ിxാ�െ,&�) . 
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3.6.11. �ാ�ി+ി�ി� xâ[Ú   

           ���ം, �ാZം �ി��� , ൈ��ാ�ി�Vം ,അൈ��ാ�ി�Vം #Z[ി� 

�ാ�ി+ി�ി� xâ[Ú  ���ി�) "Ñ �) ഉbാ�ി�n#േ�ാെ� േh'\ം 

�ി��ി�l%െbn) o�ി4ാpം ·�േ4ാ�ാ��ം അ4ിxാ�െ,v.  

3.6.13. ·�േ4ാ�ാ��െZ അU¨Ð ���ാ�ം  

                  �ï��q�� , േ�ാdി��q�� , ആ���q��  എnി��ാ�) 

xേgh�ാ�ി��െZ x�ാ� അU¨Ð ���ാ��ാq�ം. 

   

�&ി�-11    

���ാ� �ാq�ം ���ി�) "ൻ�) ���ി�) േh'ം �ർ���) (% in cash) 

�ï ��ർ�ൽ  65557.5 77995.38 18.97 

ആZ) ��ർ�ൽ  5666.667 9333.33 64.71 

േ�ാdി ��ർ�ൽ  11550 12033.33 4.18 

�ùw� 9000 11360 26.22 

ആെ� 91774.167 110722.04 20.65 
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അ�Vാ�ം-4 

ഉ��ം�ാ�ം 

 o�ി�ിെ� ൈ�ൈ��ി�V[െ� �ം��ിy) ��ാ�ം ��ി��ിl�, 

�െ_ാ�ി,) �Ze�, െ�wെ�&) �ി�ാ��ം എnി�െ��ാ�ാ�) ���ം���ം  

െ�ാÅേ�hിln�). ���ി xേgh�) �Z,ി�ാ�ി� ���ം��� 

x�ർ��[�ിൽ േ�ാÁർ ¨bിംp), െZ1�ിംp), �dldി �ിq�ാ�ം, �ി�q  

1ീyqിംp), .Â�| �ിZി,ി�� , ൈ�() �ാÚ  �ിq�ാ�ം എnി� ഉÚെ,�%. 

�െ_ാ�ി,ിെW േ�ാ�) Ã�ാ�ീ��ാ�ി $1�ാൻ �dിÇ എn�ാ�) "#$% 

�ാ&qെ'()  ���ിeെZ ഏ3\ം ��ി� േ�&ം. iZാെ� �ി�eെZ �ാ���ിെ� 

�ർ��, �ാർ'ി� ���ാ� �ർ�� എnി��ാ�) ���ിeെZ �3) ·�;�[ൾ. 

iZാെ� �_ിെW ;�o�ി��, �_ിെW YZ� എnി� �ാ�ാ�Vം െ�yെ,v എnാ�) 

�ർേ��ിൽ �ി%w �െb�ൽ. Zി ���ി �Z,ാ�ി��ിെW xേ�ാ�ം ���ി 

xേghെ� "r�ൻ ·�േ4ാ�ാ�ൾlം  േ��ിേ&ാ �േ�ാ��ാേ�ാ �4ിl�ebാ�ി. 

���ി x�ർ��[ൾ �Z,ാ�ി�# ��ം Zി xേgh�) ��ി+ി�ി���ാ� 

��െ���ി�ം ·�[ൾ �4V�ാ\�eം െ�§ിvb). �ി�ി� �_)-��ം��� 

x�ർ��[ൾ �Z,ാ�ി�#െ�ാÅ �െn x�� xേghെ� opർ4 ��ി�ാ�ം 

ഉ�ർun�ിUം ആ��ിൽ �ി%ം ��ൾyാ �ാ�uw $Zിെ�w�ാ�ം 

��െ���ി�ം ��ി��ിln�ിUം �dി¶ിvb). ���ി x�ർ��[ൾ �Z,ാ�ി�# 

��ം ��Ækw  േ�ൽ�_) ഒ�ി|േ�ാ$n�) �ZÇ �ിർ�ാൻ �dിÇ. 

ആ�#െ�ാb) �െn �ീർ�Z xേgh�) �ാർ'ി��ി���െZ �ി��) 

�ർ�ി,ിln�ിUം, ആ��) �dി �ർ'��െZ ���ാ�ം �ർ�ി,ിln�ിUം 

��െ���ി�ം ��ാ���ാ�ി. �െ_ാ�ി,) xâെ�l1ിy) �ർ'�ർ�) അ�േ¨ാ� 

"bാl� എn�ാ�) �� �ം��� x�ർ���ിെW �െ3ാ� ��Vം.  iZാെ� 

hാÈീ��ാ� �ീ�ി�ിൽ �െ_ാ�ി,) �Zen�ിUw �ി�ി� z'ി �ീ�ി�െ� $1ിy) 
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�ർ'�ർ�) െ��ി�ിംpി�െZeം  z'ിo�ി�ിൽ െ�n) േ��ിvം അ�േ¨ാ�ം 

�ൽ�ി��ി�െZ xേgh�) hാÈീ� �ീ�ി�ി�w z'ി�ീ�ി��ം അ��ം¨ിl�ാൻ 

�dി¶ിvb). 

����ം��� x�ർ��[െ�l1ിy) ·�േ4ാ�ാ�ൾlw അ1ി�) 

�ർ�ി,ി�ാൻ �ാ�ി| എn�) ���ിeെZ �െ3ാ� േ�&�ാ�). 

  ഈ ���ിെ� �ം¨Ðിy) �q േ��ിൽ ����ിy o�ി��ം 

xേgh�ാ�ി��ം ��െ� �� അ4ിxാ�ം േ��െ,��ി. xേgh�) �Z,ി�ാ�ി� �_)-

��ം��� x�ർ��[Ú  �ാ�ാ�Vം xേ�ാ�െ,v എnാ�) �qേ��ി�  

�ിn) ��
ി�ാ�ാÑ  �dി¶�). ���ി �Z,ി�ാ�ി��ിU േh'ം xേghെ� 

�ാംh�ിെW േ�ാ�) ½Îി���ാെ�n) o�ി4ാpം  ·�േ4ാ�ാ��ം  അ4ിxാ�െ,v. 

അ#േ�ാെ� �ീെ�ാr�) ~p��ാ�ിvെbn)   ·�േ4ാ�ാ�Ú  അ4ിxാ�െ,v. 
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എ. x�ാ� ��-� �ം��� ��ി�ാZി�ൾ 

��� �ം����ി�ാ�ി ഏെ3��ാൻ �dിen x�ർ��[െ�  
�n) p�[�ി�ാ�ി �ാെd x�ി�ാgിl%. ��ി�േ���ം �ി'ൻ 
x�ി�ീ��ിyിvw ��ം���\ം ��ി�ാ��\ം x�ർ����ാ�ി�ിെ� 
�ി��[�ാ�) ഇ�ിെZ ഉൾെ,��ി�ിvw�). ���ം�ി& ി�ാ ���ം��� 
ആ;ീ�ർ /ീ അ�ൺ$�ാർ എ�) �4V�ാ�ി� �ി}[�ാ�)  ��-� 
�ം��� x�ർ��[ൾ�) ഉgാ����ാ�ി േ�ർ�ിvw�). 

ൈ� "1�ൾ 

േ�ാÁർ z'ി ( Contour Farming) 

ഉd�), �ി�, �_ി��ൽ, �Zീൽ, ���ീ�ം െ�¤ൽ x�ർ��[ൾ 

��ി�ിെ��ി�ാ�ി �Z,ാl%െ��ിൽ അ��ം z'ി�ീ�ി�െ��ാ�) േ�ാÁർ 

z'ി എn#െ�ാb) ഉേ�hിln�). �_ി���ം �ùം ��ി�ിെ��ിെ� 

െ��n�ി�ാൽ അ#��"bാ$n ��Ë��ം �ാ���ം േ�െ�ാr�ി�) 

�Z
�ാ�ി x�ർ�ിl%. �d $1¶ +�[�ിൽ ��ം����ിUം 

�dÆ���w +�[�ിൽ ���ം����ിUം ഇ�) ��ാ�ിl%. െ�1ി� 

െ��ി\w  (�n) h��ാ�ം �െ�) xേgh[�ിൽ �3) �ിർ�ി�ി�െ�ാ%�ി�ാെ� 

േ�ാÁർ z'ി െ�ാb) �ാ}ം �െn ���ം���ം �ാ�V�ാ�ാ\n�ാ�). 
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�ി���v�ൾ ഒdിെ�ew എ�ാ �ിർ�ി�ി��െZeം ഒ� �ിർ¨Ð അU`�� 

YZ�ം iZി�ാ�) േ�ാÁർ z'ി �Ù��ിd[), ഇ^ി എnീ �ി���െZ 

�ി�െ�ാ��ൽ േ�ാÁർ ൈ�U��ിൽ െ�¤ാ\n�ാ�). 1¨ർ, േ��ി�, �ാ,ി, 

$�"��) എnി��) േ�ാÁർ �Zീൽ അ��ം¨ി�ാ\n�ാ�). 

��ി/ ¨©�� z'ി ( Multistory Cropping) 

c�Vx�ാhം i��ൽേ�b ഇ�[ൾ ഉ���ി�ം, $1|േ�b ഇ�[ൾ 

�ാെd�ാeം ��ർun �ീ�ി�ാ�ി�). �ി��ൾ ��ിൽ c�Vx�ാh�ിUം 

��ിUം ���ം �Z�ാ����ിൽ �ി��ൾ Ã�ീ��ിl% . �_ിെW 

�ി�ി���[�ിൽ �ി�V�ിln േ���Z�"w �ി��ൾ ഇ�ി�ാ�ി 

െ��െ¶��ാം. േ����ിെ� �ീv�����ിൽ അU�ർ�ിyി�n െ�[), 

$�"��), �ാd, �ിd[) �ർ�[ൾ എnി�eെZ ��ി/z'ി ഈ �ീ�ി�) 

ഉ�േ�ാgാ����ാ�).  

 

�4V�ാ� ഓേ�ാ #Åo�ിeം ഉ�േ�ാpെ,�un�ി�ാൽ ���ാ��ി �ി��ാ�� 

ഉ1,ാl%. ���ാ��ി ൈ��ാnി�Vം, �ി�ി� �ി���െZ അ�hി�[�ിൽ 

�ി%w ൈ�ാംhം �_ിെ� �Ë��ാl%.  �dെ�wം �ി�ി� 

ഇ�,Zർ���ിൽ ��ിy) h�ി$1¶) ��ിln�ി�ാൽ ഊർnി1[ൽ 
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�ാ�V� �ർ�ി,ിl%. �െ_ാ�ി,) �Ze%, േ�ാp �ീZ¨ാ�eം ���ൾ 

���n#ം $1e%, െ�ാ����ാ�ം i�%. �V�Vû �ി���ാ��ി�ാൽ �െn 

�ി��V�ി�ാ�ം ��"w x�ാ�[ൾ $1�ാൻ �dിe%. ഇ�െ�ാെ� 

��ി/z'ിeെZ ·�[�ാ�). ��ി/ ¨©�� z'ി�ിൽ ഔ'� 

��V[ൾ �d�ർ��ി��ൾ എnി� ഉൾെ,�un�) അU¨Ðെ�ാdി��ൾ 

æ�ിln�ി�) ��ാ����ാ�ി�ിlം. 

.��ിZീൽ (Mulching) 

 

 �_ിU "��ിേ�ാ, െ�Zി�ൾ�) ó�&ിേ�ാ �ി���െZ അ�hി�[േ�ാ, �3) 
ൈ�ാ�hി�[േ�ാ �yി��േ�ാ, ��ി�ി�േ�ാ ഒ� �ാ�ി�ാ�ി �ി��ി�ി�n 
�ീ�ി�ാ�ി�).  ഇ���ം, ��k��ം �yി�െyZി��ം �ി��ി�ി�n�) �ി� 
�ി���െZ z'ിeെZ�െn അ4ി�ാVxÔ�ി�ാ�).  ¨ാ�ീ���ം ��"�� 
�_ിെ� ���ം $1�%, �േ���ാ�hVം $1e%. �du��ി 
�_ി�bാln ആYാ��ി�ാ�ാ�ി �െ_ാ�ി� $1��ാUം, �dെ���െ� 
ആpി��ം െ�§) �_ിൽ �ി�ി¶ി1Í�ാUം ��ാ�ിl% എnി[െ� 
�ി���ി xേ�ാ�[ൾ .��ിZീൽ െ�ാÅb). 
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 ൈ�ാ�hി�[ൾ �_ി�ാ����ാ�ി�ിZnാൽ െ��ിേ�3) �_) ��b) 

േ�ാ$nി�.  iZാെ� �d�ാ��) �_ി�r�ിേy�n ൈ����ൾ 

�ൺ��ി�െ� ��¸�ം ഒ&ി,ിZി�ാൻ ��ാ�ിl�eം അ[െ� �_ിെ� 

c�~'ി�[ൾ �ർ�ി,ിy) �_ി��\ം, �ാe�^ാ�\ം �ർ�ി,ിl�eം 

െ���ം �ി�ി¶ി1[ാUം, ഈർ,ം �ിZി| �ിർ�ാU�� �_ിെW േh'ി 

�ർ�ിl�eം െ��ം. അ�ാ��) �_ിെW 4ൗ�ി� ·�[ൾ െ�yെ,��ാൻ 

.��ിZീൽ ��ാ�ിlം. 

ആ����ി��ൾ: (Cover Cropping) 

��ർ�ർ��ി���#ം ഇZ�ർn) ���n#�ാ� �ി���െZ ഒ� ആ���ം 
�_ിൽ æ�ിy) ഒ� ൈ�.��bാ��ാ�) ആ����ി��ൾ െ��n�).  
1Êർ േ�ാ&[�ിൽ ��ർ�ി��n ���െ�n �ാv��ർ 
ഇ�ിUgാ����ാ�).  .��ിZീൽ െ�ാb) �4ിln ·�[ൾ�) .1േ� 
��ർ�ർ� െ�Zി��ാ��ി�ാൽ അ-�ീ� ൈ��ൻ ��ിെy��) �_ിെW 
;�o�ിÞി �ർ�ി,ിl�ാUം ആ����ി��ൾ ��ാ�ിl%.  േ�ാ&�ി��ൾ�) 
�3ി� �ി� ആ����ി��ൾ ó�െZ േ�ർl%.   
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േ�ാ&,�ർ (��േ11ി�):- 1Êർേ�ാ&[�ിൽ ആgVെ� �n) �ാ�) �ർ'ം 
z'ിെ�¤ാം.  �ാ�ി�ീ3�ാeം ഉ�േ�ാpി�ാം. 

��,േpാ�ി�ം: 1Êർ, െ�[), �\[), $�"��) േ�ാ&[�ിൽ ഉ�േ�ാpി�ാം.  
�ാ�ി�ീ3�ാെ��ി�ം േ���ിൽ ഉ��) ¨ാ�ി�ാ�ിZeb). 

െ�ൻേ�ാ�ീ�:  ഉ���ാ� �ാ�ി�ീ3 iZി�ാ� ഇ�) 1Êർ,  െ�[), �\[), 
$�"��) േ�ാ&[�ിൽ ��ർ�ാം.   

ൈ�േ�ാം: െ�[), �\[)േ�ാ&[ൾ�) അUേ�ാV�ാ� �ി�+ാ�ി �ി�eം 
�ാ�ി�ീ3e�ാ�).  

�ിേWാ:  �ി�+ാ�ി�ി�eം േ���ിെ� െ�k�ാU�� �dി\"b).  അ�ാ�ി�) 
�ിേWാ�ി എn) hാÈ�ാ�"�� ഈ �ി��) �ാ�ാ�ം േ���Z�"���ി�ാൽ 
ൈ��ൻ�ം4��േh'ി ��െ� i���ാ�) ആ�ർ'��ാ� �¶���w 
�ി�ാൽ അ��ാ�െyZി�ാeം ��ർ�ാം. �ാ�ി�ീ3�ാeം ഉ�േ�ാpി�ാ\n 
�ാ�). 

ൈ�േ��ി 

 ��ി�ി�) $kെ� ഓേ�ാ z'ി�ിZ�ിUം േ�ാിy �ി��ി�w ��V[ൾ 
�ി��ാ�ി േ��ിേ�ാെ� �|�ിZി,ിln�) േ�െ�ാr�ിെ� �ൺ��ി�െ� 
�ZÇ�ിർ�ാൻ ��ാ�ിl%. ഇ[െ� �_Zിen#��ം Ãേ�� ഒ� 
�ൺ¨b) േ��ി�ൾ��ി�ി�bാ$�eം ഇ�) ��ം����ി�) 
��ാ�ിl�eം െ��ം. hീ�െ�ാn, ആZേ�ാZ�ം, െ�*��ി, ��ിെ�ാyി, 
~¨ാ¿ൾ, "�ി[, "�ി�), $3ിെyZി�ാ�ി ���n �ി� ഔ'� ��V[ൾ 
എnി� ൈ�േ��ി�ൾ�ാ�ി ഉ�േ�ാpി�ാം. �ി�n xേgh[�ിൽ േ�ാ�ം 
.��ിZ�ിെW �ാ��ി���ി�"bാln േ��ിെyZി�ൾ �yി����ാeം 
�ാ�ി�ീ3, �ി1�) എnി��ാeം ഉ�േ�ാpിl%. േ�p�ിൽ ���n�eം, �Ë 
"1ിെy��ാൽ െ�െ&n) െ�ാ&ി�ി�ിർ�) ���ാൻ �dി\w�eം, േ��ൽ äZിൽ 
ഉ�[ിേ,ാ�ാ��e�ാ�ി�ി��ം േ��ിെyZി��ാ�ി �ി�െ¶�ln 
��V[ൾ. 
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;ി�ിൈ,ൻ�ിൽ x�ാ�"w ‘Sloping Agricultural Land Technology’ (SALT) 
എn z'ി�ീ�ി ൈ�േ��ി�െ� ��െ^�ി\��ിൽ ��� �ം����ി�) 
ഉ�േ�ാpി�ാെ�n) െ��ി�ിl%. SALT എn ഈ �േ��ം �ാ3z'ി�ി�െZ 
��െ,& �_ിെW �fാ4ാ�ി�� �ീെb�ln�ിUw ഒ� ഉ�ാ�ിiZി�ാ�). 
��ി�ിU $kെ� �േ�ാyേ���ിൽ (Contour line) ഇ�&��ി�ാ�ി ~¨ാ¿ൾ, 
hീ�െ�ാn "��ാ� െ�Zി�ൾ അ�,ിy) ��%. �Å ó���ൾ ��ിൽ 13 
െ�Wീ�ീ3ർ അ��"b). �b) ��ി�ൾ�ിZ�ി�w അ��ം അ��ീ3ർ ആ�). 
(�േ�ാy േ���ൾ 4-5 �ീ3ർ അ���ി�ാ�ി Ã�ീ��ിl%). െ�Zി�ൾ 1.5-2 �ീ3ർ 
ഉ���ിെ�uേ*ാൾ 40 െ�.�ീ. ഉ���ിൽ "1ിy) �ാ3ി ��ി�ൾ�ിZ�ിൽ 
�ി�u%. െ�Zി�ൾ �ിൽlnിZം Ãേ�� �_ിZിÇ�ർn) �fാ4ാ�ി� െZ1�) 
ആ�ി �ാk%. േ����ിെW ��േ�ാ� േ�����ിൽ ഈ �ീ�ി �¤ാ��ൾ 
െ�ാ,േ�ാ, �¤ാ��ി�ാെ�േ�ാ xാ�ർ�ി��ാ�ാ\n�ാ�). 

  

േ����ിൽ �ി�n �ീ�േghേ�����ിൽേ,ാ�ം ��ി��ൾ�) ����ാ�ി 
ൈ�േ��ി�ൾ �ർ��ാ�ാ���ാ�ി�%. അ�,ിy) ��n hീ�െ�ാn, 

െ�*��ി #Z[ി� െ�Zി��െZ 1-1.5 �ീ3ർ �ീ�"w �Ë�ൾ �"�ിൻ�Zി 
�ീ1ിേ�ാ, ഈ1േ�ാ െ�ാb) �ി�¦ീ��ാ�ി i&ിെ�&ി ¨�െ,��ി ൈ� 
��ി��ൾ �ിർ�ിl%. േ��ിyീ�േ�ാ�w ഇ��ർ� �y�1ി�േ�ാ, േ��ി��ിൽ 
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�Zർ%��n �y�1ി�ി��േ�ാ ഉ�േ�ാpിln�) �ം����ിെ�ാ,ം 
4�Vാ�hV[ൾ�) iZി ഉ���ിlം. 

.ൽ ��*) (Vegetative hedges) 
 

 �ാ��േ�V� െ�1ി� ��ി\��ിൽ, ��ി�ിU $kെ� 30 െ�.�ീ. �െ� 
ഉ���ിൽ �ൺ��Ë�ൾ ഉbാ�ി �ീ3��), $3ിെyZി�ൾ, എnി� �ി¦ി� 
അ���ിൽ ��%. ഉ��ിെ� െ�kln .ൽ�ർ�[ൾ xേ�V�ി|ം �ീ3�Â 
��ാെ��ിൽ ഏെ1 �n). pി�ി .Âം, ��V�ി��ി�ാംiർ �ർ'�ർ 
�Vാ���ാe�േ�ാpിln േ�ാ��Âം (Themeda Cymboria) .ൽ��Ë�ൾ�ാ�ി 
ഉ�േ�ാpി�ാം. 

 

 

���ം����ിUw �ി�ി� �ിർ�ി�ി��ാ� �ൺ�¤ാ��ൾ, 
�Â�¤ാ� എnി��"��ിൽ അ�ി� ¨��ി�ാeം, �ി���v��െZ (Terraces) 
.1ം4ാp[�ി�ം (riser) .Â��െZ �ി��ൾ �¤ാ1ാ�ാ\n�ാ�). 
േ���ൾ�ാ�ി �ിrെ���ാ���ം �ാ�yം ��n�) ��െ�േ�െ1 
;�xg�ാ�ി�ാ�%. �gി����ി�ം, �ീർyാ���െZ �ാർhf[�ി�ം, 
$%��െZ ഇZിÇ �ീdാൻ �ാ�V�ew xേgh[�ി�െ��ാം �ാ�yം            
����ം����ി�) ;�xg�ാe�േ�ാpി�ാം. �ി�ി��ി�ം �_ിൽ 
ഒ�േ�ാെ� ���ാൻ �dിen#ം ��ൾyെ� അ�ിീ�ി�ാൻ �dിen#ം 
�ാ�y�ിെW xേ�V���ാ�). 
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ഇZ��ി z'ി (Strip cropping) 

 

 ��ി\��ിൽ ഇZ�ിZ�) �_ി��ി z'ി െ�േ¤bി��n �ി��ൾ (��ിyീ�ി, 
ഇ^ി, �y�1ി, �ാേ¨) "��ാ��) ��ർuേ*ാൾ ��ി�ിU $kെ� ഇZ�ി&) 
�ി¦ി� അ���ിൽ ആ����ി���െZ ഇZ�ർn ôി��ൾ ��ർu%.  
��ർ, �ീ3��), േ�ാ�ം #Z[ി� ഇZ�ർn) ���n �ി��ൾ ôി,) �ി���ാ�ി 
ഉ�േ�ാpി�ാം. 

ൈ��� xേ�ാpം 
 

 അ�ി� �ാ��� xേ�ാp�ി�െZ ��െ,& �_ിെW �fാ4ാ�ി� 
ആേ�ാpVം �ീെb�ln�ിUം �_ിെ� �ാംhം �ി��ിർun�ിUം ൈ��� 
[ൾ അ�Vാ�hV�ാ�). ��Vേ�ാ'�[ൾ xgാ�ം െ��n# iZാെ� �_ി�) 
െ�yെ,& YZ�eം, അ#�dി െ�yെ,& ഈർ,�ം{�േh'ിeം �ൽ�ാൻ 
ൈ���xേ�ാpം ��ാ�ിlം. �േ*ാ�), �_ി��േ*ാ�), ��ി�ിേyാർ 
�േ*ാ�) എnി�eെZ �ിർ�ാ�\ം ഉ�േ�ാp\ം pാർ�ി� �ാ�ി�V 
�ിർ�ാർ���ിUം �_ിെW ;�o�ി�ി �ർ���ിUം ഉ���ിlം. 

ഉd�) $1y) z'ി (Minimum tillage) 

 

 ഇZ�ിvw �_ി��ൽ, �െ_ാ�ി,ിUം, േ���ംേ�ാ�w ആർç ഉ�േ���ാ 
xേgh[�ിൽ, �ർ�ിy ൈ�ാംh���ിUം �ാ���ാ$% എn അ1ി�ിൽ 
�ി%�ാ�) ~+ി�z'ി�ീ�ി��ിൽ xേ�ാpിln ഉd\ $1y z'ി�ീ�ി�ൾ 
x�ാ��ി�ാ��). ൈ���[ൾ, .��ിZീൽ, ആ����ി��ൾ എnി� 
െ�ാb) �െn ഉd�ി�േ�hിln �ാe�^ാ�ം, ���ി�º�ം, ഈർ, 
�ം���ം എnി� �ാ�ി�ാം. �ി�ാ�hി�[ൾ ���ാ��ി .���േ�ാpിln 
ഇ��ം z'ി�ീ�ി�ൾ �_ിെW �ാpി��േh'ി �ർ�ി,ിln�ി�) 
��ാ�ിlം. അ#െ�ാb) �െn �_ി��ൽ ��െ� $1��ാUം �dിeം. 
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െ�ാb) അ��ൽ 

 െ�[ിൻ ó�&ിൽ �ി%ം �b) �ീ3ർ 
അ���ിൽ 50 െ�Wീ�ീ3ർ �ീ�ി�ി�ം 
�ാå�ി�ം Ô�ാz�ി�ിൽ ��േ�ാ�ി 
അ�ിൽ െ�ാb) അ��ി $dിyി�%. 
െ�ാb), േ¸ാ^) േ�ാെ� �dെ�wം 
�ം4�ിy) �ിർ�ി ഊർnി1[ാൻ 
��ാ�ിln�ി�ാൽ, േ���k�ി��ിൽ 
�ി%ം െ�[ിെ� �ം��ി�ാൻ 
െ�ാb��ൽ ��ാ���ാ�). 

�ം��� ���î���ം 

 ആേ�ാ��ി o�4V� ��െ� $1¶ ��െZ �ം+ാ��) ���î��� 
�ി�ാ�ി i��ൽ o�ി �െbu� x�ാ��ാ�). അ�ി�ാൽ �4V�ാ� ഒdി¶ 
+�[�ി�ം z'ിേ�ാpV��ാ� െ�v�ൽ o�ി�ി�ം, ��ൽ i���w 
േ����ി�ം, z'ി�ിZ[�െZ അ�ി���ി�ം �ീv��,ി�െ�ാെ� xാേghി��ാ�ി 
അUേ�ാV�ാ� Ô�[ൾ �|�ിZി,ി�ാൻ �dിeം. �_ിUം ��ി+ി�ിlം 
ഏെ1 ·���െ�n �ി��ിൽ {ാ�-�p� �V�Vാ��ി�ാെ� ഓേ�ാ �ീ&ി�ം 
$1െy�ി�ം Ô�[ൾ �| �ിZി,ിേ�b�ാ�). 

��ർ o�Èം 

      �_ി���ം i&ി െ��െ��� ����ാ�ി േ�ാെ�ew ��ി�ി�� 
െ��ി\��ി�ം,�ീർyാ���െZ �_ിZിyി 
�w �ീ�[�ി�ം, �ൺ��Ë�ൾ�) 
"��ി�ം �ി�ിy) ���_ി�ൾ�ിZ�ിൽ 
.ൽെyZി�ൾ �|�ിZി,ിl%. ഒ%�Å 
�ർ'ം െ�ാb) ��ി�ി�� �hി|േ�ാ$ 
െ��ി�ം, .ൽെyZി�ൾ അ�ി��ം 
�െn േ���ിZിy) ���n�ി�ാൽ 
��ിേ�ാ�[�ിൽ �_ിZിyിൽ �Zen 
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�ി�) ��ി+ി�ി �ൗüg�ാ� ��ി�ി ���ൾ xേ�ാ����ാ�). ഉ�ൾ 
െ�ാ&�bാ� ��ിേ�ാ�[�ിൽേ,ാ�ം ��ി�ി�����േ�ാpിy) ��ി\ 
¨�െ,��ാ\n�ാ�). 

�ിർ�ി�ി�ൾ 

 ഉ��ി�� ഒr�ിെW േ�p� $1y) അ�) �_ിേ��ി1ln �ി��ി�w 
����ം��� xÔ�ി��ാ�) െ�ാ#െ� �ിർ�ാ� xÔ�ി��ിൽ 
ഉൾെ,�n�). �ി��ി� �ാV[�ിൽ 20 h��ാ��ിൽ i��ൽ ��ി\w 
+�[െ� $�െ� ��ി\w (steep lands) +�[�ാ�ി ��ിp�ിy) 
z'ി�ി1�ാ1ി�. എnാൽ ഉ�േ���ാ �ാV[�ിൽ 20 h��ാ��ിൽ �ാെd 

െ��ി\w “z'ിേ�ാpVം” എn) ��ിp�ി�ാ\n +�[ൾ #േ�ാം $1�ാ�).  
�� േgh[�ം $%��"w ഇ��ം +�[ൾ �െ,�,�ിൽ ഒvം 
�ിnി���ാUം. ആെ� �ിì�ിeെZ 48% ��n ���ാZ) xേghം ഉw 
േ����ി�ം ��ാ� �ാ���V[ൾ �ി��ിൽl%. ഇേ�ാെZാ,ം ഉൾ�ാZൻ 
$nിൻxേgh[ൾiZി േ�ർ�ാൽ േ����ിെW z'ിo�ിeെZ o�ി4ാp\ം 
��ിേ�ാ�[�ാ�ി�ിlം.  ഇ��ം o�ി�ിൽ z'ി െ�¤ാൻ ൈ�"1�േ�ാെZാ,ം 
�ിർ�ി�ി�ൾ iZി xാ�ർ�ി��ാേ�b�) അ�ി�ാ�V�ാ�). 

േ�ാÁർ ��Ë�ൾ (Contour bunds) 

 ഉ��ി�� ഒr�ിെ� �Z�ാൻ �1Ë��ിൽ ��െ�ാേbാ/�Âെ�ാേbാ 
�ിർ�ിln �Z
[�ാ�ി�.  �ൺ�¤ാ��ൾ, �ി���ൾ, �¤ാ��ാZൽ, 
െ�ാw) എnി[െ� xാേghി��ാ�ി �ി�ി� േ���ൾ ഇ��b).  
�_ി�lേ*ാൾ �4ിln �ാ3ൈ13) (ഉ��ൻ �Â�ൾ) �Â�ൾ �4V�ാ� 
��േ�ാ�േ�����ിൽ �ിർ�ിln �Â�¤ാ���ം േ�ാÁർ ��Ë��െZ 
p��ിൽ ��ം. േ���ീ� �ാ���V[�ിൽ �ൺ�¤ാ��ൾ െ�ാ#േ� 12 
h��ാ�ം �െ� ��ി\w xേgh[ൾ�) അUേ�ാV�ാ�).  ഇ��) "��ിൽ .�), 
ൈ�� (Pineapple) എnി� �|�ിZി,ിy) ¨���ാ�ാ\n�ാ�).  "r�ൻ 
z'ി�ിZ\ം ��ി�ിU $kെ� �ിർ�ിln �ൺ��Ë��ിൽ �![�ാ�ി �ി�ിy) 
ഇZ��Ë��ം �ീർ�) �ീrn �dെ�wം �¤ാ��ൾ�ിZ�ിൽ �െn 
�ം4�ിl%.  േ�ാÁർ ��Ë��ം ഇZ��Ë��ം �ീർu�dിeേ*ാൾ ഇ� 
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ഓേ�ാ%ം ഒ� c�� Ô�ി�Zം േ�ാെ� (Micro catchement) �ം �_ിൽ 
േh��ിy) o�േ�ാ'��ി�) ��ാ�ിl%.  അ[െ� �1Ë��ിൽ �ാംhം 
�ർ�ി,ിlnേ�ാെZാ,ം $�[�ി�ം �ി�k��ി�ം േ��ൽ�ാ��) ��"�ി 
ഉ1����ാUം ഇ� ��ാ�ിl%.  

 
 

 െ�k�ിZ�ർ'�ർ ഉേ�h �േ�ാyേ�� അZി+ാ��ാ�ി �ൺ�¤ാ��ൾ 
�ിർ�ി| ��%.  എ�ി�ം ഇ�eെZ �ിർ�ാ��ിൽ �ി� �ാേ��ി����b).  
�b) �¤ാ��ൾ ��ി�w അ��ം ���ാln�) �ം¨ അ��ം (Vertical 

interval) ഉ�േ�ാpിyാ�).  VI=0.3(S/3 +2) എn ഈ c}�ാ�V�ിൽ ‘S’ എn�) 
�1*ിെW ��ി\ം VI എn�) �ം¨ അ��\�ാ�). 

 ഉgാ����ാ�ി 6% ��ി\w o�ി�ിൽ �¤ാ��ൾ ��ി�w �ം¨ അ��ം 
[0.3(6/3 +2)]=1.2 �ീ3ർ ആ�ി�ിlം. 

 �ൺ��Ë�ൾ�) 60 "�ൽ 90 െ�Wി�ീ3ർ �െ� ഉ��ം �ൽ�ി ��%.  
�ാ��ർ'�ിൽ, xേ�V�ി|ം ��ി�_ിെW അംhം i���w �ൺ��[�ിൽ, 
��Ë�ൾ�) �ാh"bാ�ാ��ി�ം അ�ി��ം ഒr�ി���ാUw �ം�ി�ാ�ം 
�ൽ�ാ\n�ാ�). 

 12 h��ാ��ിൽ i��ൽ ��ി\w +�[�ിൽ �ൺ�¤ാ��ൾ�) 
i��ൽ ¨�ം �4ിl�ാൻ .��ിZ[�ിൽ �_ി�lേ*ാൾ �4V�ാ� 
�Â�േ�ാpിl%.  �Â�¤ാ��ൾ എn) �ി�ിln ഇ��ം �ിർ�ി�ി�ൾ 
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േ��)�ിെ� �ർ*�ർ"ി+�ിൽ ഏെ- �.ീ�ാ�0�ാ�#.  �2ി)3േ ാൾ ��# 
56�78 9*ി:�ി�)ിൽ 12% �ിൽ �ാെ< =�ി# ഉ8േ%ാൾ േ	ാ7ം ��# 
�?ാ��ൾ �ിർ@ിA �B. CീർD�ാ�ം േ�6	ാ6�)ി�ാെ� �ി��ിൽ3EFം, 
	-G�)ിൽ �ിBം �െ�ാ<ിാ�ി"ിHEFെ��ാം ഇ�ിJ �ാ���ാ�#.  
�ൺ�?ാ��Lെ+ അ��ം N�ീ����ിJ	േ�ാOി3E PQാ�0ം �െE 
�R�?ാ��ൾ3ം ഉ	േ�ാOി"ാSE�ാ�#. 

 ഉ�ൾെ	ാTൽ �ാU0�V8 ��േ�ാ�േ�W��)ിൽ �?ാ��ൾ �ിർ@ി3 
േ ാൾ X��ി��ാ� �ീർാർY ഉ-%ാ3�Vം, �ീർYാ7�ൾ"# 
�+Z[\ാ$Eി� എE# ഉ-%ാ3�Vം േ�ം. 

	^ർേTാ-ി"ൽ �?ാ� (�ൽ`ി�ി�ൾ) (Stone walls) 

 െ=�ി# 5+ി� :�ി �H�)ാ"ി 9*ി 
െ=?�െ�E�ാ�# അ�ിWി� �ി��ം. 
എEാൽ ആ<ം $-l �2ിൽ 
�H�ി�ി"ൽ ആmാ�0��. �ാQS��, 
$�െ�V8 =�ിS�)ിൽ �H�ി�ി"ൽ 
=ി�േ-ി�F�ാ�#. 	^ർേTാ-ി" എE �U0 
അേ��ി"ൻ �ാ�0�ിൽ േ��)�ിേ��ിJ 
��ാ��ാ� �ാo=�0p)ാq8�#. ഇിെ+ അ�ംrിAേ	ാE �ീ�ി 
േ��)�ിെs ��േ�ാ�tേCmp)ിൽ അJ��ിA �ാqB. =�ിിJ$uേ� ഒ� 
��0�+Zേ�ാ, �ൺ`ി�ിേ�ാ, �ൽ`ി�ിേ�ാ ഉ\ാ"ി t9�0ാ�െE 
�ാUാ�ം ��E+ിl# �H�L\ാSE �ീ�ി�ാ�ി�#. എEാൽ േ��)�ിൽ 
െ	ാFെ ഉ�)ൻ �R�ൾ w�ം 9*ി t�ാ����ാ� ഇ6"ി �ി��ിെ� 
tേCmp)ിൽ �ൽ`ി�ി�ാ�# t=ാ��ി78�#. 15-20 െ�.�ീ. ാ�ം �ാ'ി 
ഒE#-ഒE� �ീyർ ഉ���ി�ാ�# ��6"#`ി�ി�ൾ �?ാ-ാ3E�#. �� ഉ-z8 
�2ിൽ �ി�ം��ി ഉ	േ�ാOിY# അ+ിA-%ിY �ൺ`ി�ിVം �ിർ@ി"ാSE�ാ�#. 
�ീ�Oി�ി േ�W��ിൽ O.ാTി�ാ� (R	േ�ാOിAം 	^ർേTാ-ി"ൽ െ+-{�ൾ 
�ിർ@ി3B. Xrാ|ൾ, mീ�െ"ാE എEി അ6%ിY# �Tാ7ം ഇേ� }�ം 
�െE �`ി3ം. 



���ം��� ���ി �ി��ി��ൽ  ��� �ർേ�-2020-21- െ�ാ�ം ി� 

 

�ാ*�ി� +ി�ി�ി�����) �$,), �ി���-.�ം Page 47 

 

�v�ി�ി�ൽ (Terracing)  

12 "�ൽ 47 h��ാ�ം �െ� ��ി\w xേgh[�ിൽ �v�ി�ി��ാ�) 
��� �ം����ി�) അUേ�ാVം എnാൽ േ����ിൽ ��ി�) $1¶ 
ഇZ�ാZൻ െ�ൽ�ാZ[�ിൽ േ�ാ�ം �ി���v�ൾ �ർ��ാ�ാ���ാ�). 
ഉ��ൻ��) �4V�ാ�ിZ[�ിൽ ഇ#�േ�ാpിy) �¤ാ� �ിർ�ി|ം z'ിo�ിെ�  
�v��ാl%b). �dÆ��ൽ ഉw �ാ���V[�ിൽ (1500 �ി�ീ�ി31ിൽ i��ൽ) 
അ�േ��) ��ി\w �v��ാ�) i��ൽ ഉ�ി�ം. o�ിeെZ ��ി�), �ി� 
എnി��U��ിy) �v��െZ �ീ�ി�ിൽ �V�Vാ�ം ��%. �4V�ാ� േ�ൽ 
�_ിെW �$�ി�ിൽ $��ൽ ആd�ിൽ �_ി��ി�ാ3ി �ി�,ാ�ാൻ 
ഉ�േ�ാpിln�) േ�ൽ �_ിU "��ിൽ ;�o�ി$1¶ അZി�_) ���ാൻ 
�ാ���ാ$%. 47 h��ാ��ിൽ i���w ��ി\��ിൽ �v�ി�ി�ൽ z'ി 
െ�¤ാൻ �ിvn o�ി $1en�ി�) �ാ���ാ$%. ഉgാ����ി�ാ�ി 36 

h��ാ�ം ��ി\w o�ി�ിൽ 66 h��ാ�ം +�ം �ാ}േ� z'ിl �4ിl%Ü. 
േh'ിln4ാpം �v�ൾ�ിZ�ിൽ ��െ,�%. അ�ി�ാൽ 36 "�ൽ 47 
h��ാ�ം ��ി\w +�[�ിൽ �Z\�v��ാ�) അUേ�ാV�ാ�ിvw�). 
�ാ��േ�V� $1¶ അ��[�ിൽ ��ർ�ാൻ �dിen gീർY�ാ��ി���ാ�) 
�Z\�v�ൾ�) അUേ�ാV�ാ��). േ��ി�, �ാ,ി, �"�) എnീ �ി��ൾ �Z\ 
�v��ിൽ ��ർ�ാ\n�ാ�). 
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 Ô��ി��ൾ ��ർ�ാUേ�hിln 47 h��ാ��ിൽ iZി� ��ി\ 
xേgh[�ിൽ െ�ാ��ി�w �v�ി�ി�ൽ ആ�hV�ി�.  ഇ��ം +�[�ിൽ 
ഇZ�v�ൾ (Intermittent terraces) ഉbാ�ാ\n�ാ�). 1Êർ, $�"��) എnി� 
��ർ�ാൻ ഇZ�v�ൾ ��ി�ാ$ം. �Zാൻ ഉേ�hിln �ി�eെZ ��ി��െZ 
അ���ി�U��ിyാ$ം ഇZ�v�ൾ ��ി�.  ഇZ�v�ൾ�) അ�േ��) 
��ി�) �ൽേ�b#b). �ാ�ാ���ാ�ി 30 െ�Wി�ീ3ർ ��ി�ാ�) ഉwിേ��) 
�ൽ$n�). 

 �ï�ാ�ിUം എ_,��െ�ാെ� 1Êർേ�ാെ� +ി��ാ� �ി�െ��,) 
ആ�hV�ി�ാ��ി�ാൽ #Zർy�ാ� ഇZ�v�ൾ ആ�hV�ി�. ���ം ഓേ�ാ 
���ിU óùം ���� ആz�ി�ിൽ �ി�,ാ� ഒ��&) (crescent bund) 
��ി�ാ$ം. ഇ��ം z'ി�ിൽ �_ി��ൽ ഒdി�ാേ�b#ം ആ��� �ി��ൾ 
�ിർ¨Ð\�ാ�). 

 

�ീർldി (Contour trenching) 
 

േ�െ�ാr�ിUw �Z
െ�n �ി��ിൽ ��Ë�ൾ േ�ാെ��െn 
xേ�ാ����ാ�) �ീർldി�ൾ. ഇZ�ാZൻ xേgh[�ിൽ z'ി�ി��ൾ 
�ിZ�ി�ം z'ിേ�ാpV��ാ� ��ിï��ി��ാ�) െ�ാ#�ിൽ �ീർldി 
�ിർ�ിln�). 15 h��ാ��ി��ി�ം ��ി�ി�ാ� ��േ�ാ� xേgh[�ിൽ 
�ീർldി�ൾ ആ�ാം. ��ി\iZി� �� േgh[�ിൽ �Vാ���ാ�ി �ീർldി 
�ിർ�ിln�) ഉ�ൾെ�ാ&�ിUw �ാ�V� �ർ�ി,ിl%. അ#േ�ാെ��െn 
െ�wെ�&ിU �ാ�V�ew �ാ' xേgh[�ി�ം �ീർldി ഒdി�ാേ�b�ാ�). 
$dി�ൾ�) 60 െ�Wി�ീ3ർ �െ� ആdം �ൽ�ാം. �ീർldി�ൾ i��ൽ �ാ'ാൽ 
�ാ�േ���� െ�Zി�ൾ�) േ��ൽ�ാ��)  അ�eെZ  േ���Z�േ����ിൽ 
െ���ം �ി&ാെ� ��ാ�ിZ�ാ$ം.   

��ി�ി�) $kെ� �ി¦ി� അ���ിൽ $dി��ാേ�ാ, �ീ��ിൽ 
�ിZ[ാേ�ാ �ീർldി�ൾ �ിർ�ി�ാ\n�ാ�).  $dി�ൾ �ിർ�ിlേ*ാൾ 
$nിൻ"��ിൽ �ിn) �ാേd�) എn Ã��ിൽ �ിർ�ിേ�b#ം ഒ� ��ി�ിെ� 
$dി�ൾ െ�ാv"��ി���  ��ി�ിെ� $dി�) േ�േ� ��ാെ� /�ിേ�b#�ാ�). 



���ം��� ���ി �ി��ി��ൽ  ��� �ർേ�-2020-21- െ�ാ�ം ി� 

 

�ാ*�ി� +ി�ി�ി�����) �$,), �ി���-.�ം Page 49 

 

 

 
 

 

$dി��െZ ആെ� �VാÎം ഒ� െ�21ി�)  50 ��¨ി�) �ീ3ർ ��ി�ാ$ം.  
$dി�െ��lേ*ാr��  �_) o�ിeെZ െ��ി�ിെW �ാ�4ാp�) ��*ാ�ി 
അ�ിേ�ൽ �ീ3��), ൈ��ാ,ിൾ എnി� �v�ിZി,ി�ാ\n�ാ�).  50-60 
െ�Wി�ീ3ർ �ീ�ിeം 50-60 െ�Wി�ീ3ർ �ാå�ി�ം �ൗ��Vxg�ാ� �ീ��ി�ം 
$dി�ൾ �ിർ�ി�ാം.  

  
�Zെ���ൽ  
 
 

      െ�Zി�ൾlം ��[ൾlം അ�eെZ 
ó�&ിൽ  $െ1േ�െ1 �dെ���ം �ZÇ 
�ിർ�ി o�ിl��ിേ��) ഊർnി1[ാൻ 
��ാ�ിln �ി��ിൽ Ô��Z[ൾ 
�ിർ�ി�ാ\n�ാ�). ����xേgh 
[�ിൽ Ô�ാz�ി�ി�ം ��ി¶            
xേgh�) o�ിeെZ ��ി�ിെW 
�ാ�4ാpuം ഇ��h[�ി�ം �ാ}ം 
�����ി�\ം �Z[ൾ Ã�ീ��ി�ാം. Ô��Z[�ിൽ .��ി�n#ം 
അ4ി�ാ�V�ാ�).   
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�ീർyാ���ിെ� ���ം��� x�ർ��[ൾ 
 

 �ീർ�Z�ിൽ �ി%ം �ം .1േ�െ�ാr$n�) �ീർ�ാ���െZ (ം�� 
�ി�െZ�ാ�).  െ����ിെW $െ�ാr�)  �ീർ�ാ���െZ ആdം �ർ�ി 
l�ാUം, �h[ൾ ഇZിen�ിUം �ാ���ാ�ാം. �ീർyാ�ിെW അZി�&ിെW 
��ി�) (Bed slope)  i�n�ി�U��ിy) ഒr�ിെW േ�p�eം �ർ�ിl%.   
ഒr�ിെW േ�p� $1y)  �_ിZി¶) �ി�,) �v�ൾ `�െ,�n �ി��ിൽ  
�ീർyാ���ിൽ �Z
[ൾ �ിർ�ിl��ാ�) �ീർyാൽ �ം����ിU�� �dി.  
ഇ��ം �ിർ�ി�ി�ൾ െ�ാ#െ� �Z���ൾ എn1ി�െ,�%.  +ി��ാ�േ�ാ, 
�ാൽ�ാ�ി��ാ�േ�ാ  ആ� �Z���ൾ �ി�െ¶�ln�) �ീർyാ���െZ 
p�െ� ആ/�ിyി�ിl%.  ഇ�ി�ാ�ി �ീർyാ���െZ �ർ�ീ���ം ഒ% 
��ിേhാ�ി�ാം.  ഒ� �ീർ�Z xേghu÷�ിln �ീർyാ��െ� ഒnാം 
p��ിൽെ,��ാം  (First Order).  ഒnാം p��ി��� �b) �ീർyാ��ൾ 
iZിേyർn) �bാം p��ി��� (Second Order)  �ാ�bാ$%. ഇ���ിൽ 
�ർ�ീ��ിlേ*ാൾ  �ീർ�Z�ിെW ¨�ിർp��4ാpu�� �ീർyാ�ിെW 
�ി�െ� �ീർ�Z�ിെW �ി��ാeം ��ിp�ിl%.  (ഉgാ���ം. �nാം�ി� 
�ീർ�Zം,  �ാ�ാം�ി� �ീർ�Zം "��ാ��). 

 ഒnാം �ി�േ�ാ���ി�ം, �d�ാ�u�ാ}ം െ���ം ഒr$n ���ിേ�ാ���ി�ം 
(ephemeral drains)�ാൽ�ാ�ി� �Z����ാ�   �) \() �Z��, 
��V�Z��, ��Zl �Z�� എnി� ��ി�ാ$ം.  �Åം �%ം �ി� 
�ീർyാ���ിൽ �ാ��േ�V� +ി��ാ�  േp¨ി�ൻ �Z����ം േ��ൺ1ി 
�Z����ം (�ി�W), �ൽെ�&), േ�ാൺÃീ3)) �Z����ം അUേ�ാV�ാ�).  
ഒnാം �ി��ാ���ി�ം ���ിേ�ാ���ി�ം െ�yെ,& ഈർ,ാംh"bാ$n�) 
�ീർyാ�ിൽ  ഒ� ��Vാ���ം æ�ിl�eം Ãേ�� �ീർyാ�ി�) ഉ1���#ം  
�ാpി�� േh'ിe��#�ാ� ഒ� അZി�&) xgാ�ം െ���eം െ��%. 

ൈ� �Z�� (Live Checks) 

�ീർyാ�ിU $kെ�, േ�� �ിZി| ���n ഇ�ം �Ë�ൾ "1ിy) അ�,ിy) 
���േ�ാ i&ി െ�v�േ�ാ െ��%. ഇ� േ���ിZിy) ��ർ% �dി¶ാൽ 
i��ൽ �_ിZിyിൽ ഉbാ�ാെ� �Ze�eം �ാ�ിെW അZി�&ിൽ 
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�_Zിen�ി�) �ാ���ാ\�eം െ��%. hീ�െ�ാn, "�ി�), $3ിെyZി�ൾ 
എnി� ൈ� �Z�� �ിർ�ാ��ിU�േ�ാpി�ാം. 

 

 

�) \() �Z�� 

 

      �ീർyാ���െZ അZി�&ിൽ 
ആ�hVാU���ം �_ിെ��ിൽ 
ൈ��Z���) ഉ�േ�ാpിln 
�Ë�ൾ േ���ിZിlnി�. ഇ�ിZ 
[�ിൽ �ാd)  �Zി�ൾ ഉ�േ�ാpിy) 
�ാ�ിU$kെ� �Z
ം æ�ി�ാം. 
െ�1ി� $3ി�ൾ �b) ��ി�ാ�ി 
�ാ�ിെW അZി�&ിൽ അZിyി1�ി 

�ീ��ിൽ �*) ഉ�േ�ാpിy) ¨Ðിy) ��ി�ൾ�ിZ�ിൽ ówി�*), െ�േ[ാ�, 
ഉ�[ി� .�) എnി� �ി��ി �) \() �Z���ൾ �ിർ�ി�ാം. 
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�ി�ി¶ി1[ൽ $�[ൾ (Recharge pits) 

      േ1ാ(), ��ി+�[ൾ, �ù െ�ാ#+�[ൾ #Z[ി �dെ�wം 
�ി�ി¶ി1[ാൻ �ാ�V� $1\w xേgh[�ിൽ �ിn) ഒr�ി ��n �dെ�wം 
േ��ീ��ിy) ഒr$n �ാ���ിെ� േ�െ�ാr�ിെ� േh��ിy) �_ിൽ 
ആ� nി1[ാൻ �ി�ി¶ി1[ൽ $�[ൾ ��ാ�ിlം. �Å "�ൽ �%  �ീ3ർ  

 

 

 

 

 

 

 

�െ� �ീ�\ം �ീ�ിe"w, 1.5 - 2.0 �ീ3ർ ആd"w $dി��ാ�) ഇ�ി�ാ�ി 
�¤ാ1ാln�). ��ിെ¶ാr$n െ�wം $dി��െZ �h[ൾ�) േ���ാ��ൾ 
ഉbാ�ാ�ി�ി�ാൻ �h[�ിൽ ൈ�ി� �ം����ാർ�[ൾ 
അ��ം¨ിേ�b�ാ�). ��ി�ാ� �ം����ാർ�[ൾ ഉെb�ിൽ 
�ീർyാ���ിൽ �െn ഇ��ം $dി�ൾ �¤ാ1ാl�േ�ാ, �ാ���ിൽ 
�Z���ൾ �ിർ�ിേyാ �ി�ി¶ി1[ൽ $�[ൾ �¤ാ1ാ�ാം. �ാ��ൾ�) 
��ീ�"w ഒdി¶ �1Ë��ിേ��) ഒrlെ�wെ� �ി�ി|�ിേ&ാ �dെ�w 
േ��ീz��ാ$n xേgh[�ിേ�ാ ഒെ� �ി�ി¶ി1[ൽ $�[ൾ 
�ിർ�ി�ാ\n�ാ�). 

��ം4��ി�ൾ 

 �_ിൽ ��ിln �dെ�wം ഉ��ി���ി�െZeം, �_ി�Zി�ി�െZeം 
�ാേd�) ഒr$%. �_ി�Zി�ി�െZew ഒr�ിെ� �ാ� �ാ�[�ിൽ േh��ിln 
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�ി�) $�[ൾ �ിർ�ി�ാം. ��േ����െZ ഏ3\ം ഉ�ർn 4ാp[�ിൽ 
�Å��n ��l�[ൾ ഇ���ി�w ��ം4��ി��ാ�). 

��േ�ാ� ി���ിൽ �ാ1െ�v�ൾ�ിZ�ി�ം �ù"w �ീ�1���ി�െZ 
ഒr�ിെ�un െ�wം z'ി�ിZ[ൾl ��ീ�"w Zാർേ�ാ�ിൻ �ി�ിy ��ി� 
$dി��ിേ�� �ി1ln ���ാl�[ൾ (Silpaulin tanks) എn ��ം4�� �ീ�ി 
�ി��ി�b). �ി��ൾ�) അ�Vാ�hV�ാ� �േ����ി�) (Life saving 
irrigation)ഇ�) ഉ���ിlം. 

 

 

 

 

�ാർhf4ി�ി (Retaining wall) 

��ം����ിൽ xേ�V�ിy) ��ി�ാ� ഈ �ിർ�ി�ി േ�ാ���െZeം, 
.��ിZ[�െZeം �h[ൾ �ം��ിln�ി�ാ�ി ഉ�േ�ാpിl%. േ�ാ���െZ 
�h[�െZ �ം����ിU�േ�ാpിlേ*ാൾ $െ�ാr�) െ�nിZിln 
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��\��ിൽ �ാ}ം �ാർhf4ി�ി�ൾ �ൽ�ി�ാൽ ��ി�ാ$ം. �3ിZ[�ിൽ "�, 
ഈ1, ൈ�� എnി� �v��ർ�ിെ�ാÅ�െn �ാർhf�ം���ം �ാ�V 
�ാ$%. ��ി�ി ���ൾ �ാ�ി അ�ിൽ $3ിെyZി��ം .Âം ��ർun#ം 
�ീ��ം����ി�) അUേ�ാV�ാ�ി �ാ�%. 

 �_)-� �ം��� x�ർ��[ൾ �Z,ി�ാlേ*ാൾ �ാെd,1en 
�ാ�V[ൾ െ�ാ#�ിൽ /�ിേ�b�ാ�). 

 �� േgh[�ിെ� ഉ�ൾെ�ാ&ൽ �ാ�V�ew ആdം $1¶ �_ിൽ 
�ീർldി�ൾ ഒdി�ാ��ം. 

 ഒnാം�ി� �ാ���ി�ം �ീർ�Z�ിെW ഏ3\ം ഉ�ർn 
$nിൻ��ി\��ി�ം ൈ�ി��ാർ�[ൾ�)"ൻp�� �ൽ��ം. 

 �ിർ�ി�ി�ൾെ�ാ,ം എേ,ാrം ൈ�"1�ൾ iZി ഉൾെ,�േ�b�ാ�). 
�fാ4ാ�ി� �ീർyാ���ിെ� �ീെ�ാr�) Äർ_�ാeം �Z
െ,�n 
�ി��ിൽ �v�ി�ി�ൽ, �¤ാ��ൾ, �Z���ൾ എnി� �ിർ�ി���). 
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അU¨Ðം ¨ി 

േ����ിെ� x�ാ� �_ി�[�െZ o�Zം 
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അU¨Ðം  �ി 

െ�ാ�ം  ി�eെZ �ീq�Z o�Zം 
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അU¨Ðം  (ി 

േ�ാgVാ��ി 
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േകരള സർ ാർ 

സാ ിക ിതിവിവര ണ ് വ ് 
മ ് സംര ണ പ തി – വിലയി ൽ പഠനം-2020-21 

േചാദ ാവലി 
േ ാ ്-I : തിരി റിയൽ വിവര ൾ 
1) ജി      2) താ ്          3) േ ാ ് 

    

 

 

 

4 പ ായ ്/ നിസി ാലി ി/േകാർ േറഷൻ   

5 വിേ ജ്   

6 പ ായ ്/വാർഡ് ന ർ/േപര്   

7 സർേവ നട  തീയതി   

8 ണേഭാ ാവിെ  േപ ം വിലാസ ം 
 
 

9 
ണേഭാ ാ ൾെ  സാ ഹിക വിഭാഗം  

േകാഡ്എ ക 
പ ികജാതി (1)/പ ികവർ ം (2)/ മ വർ (3) 

 

10 
സാ ഹികഅവ  
േകാഡ്എ ക 
APL(1) /BPL(2) 

 

 

11 ണേഭാ ാവിെ  െതാഴിൽ(േകാഡ് എ ക) 

 ധാന െതാഴിൽ േകാഡ് അ ബ  െതാഴിൽ േകാഡ് 

 

1. ഷി 
2. കാർഷിേകതരം 
3. കർഷകെ ാഴിലാളി 
4. കാർഷിേകതര െതാഴിലാളി 
5. മ വ(വ മാ ക) 

 

0. ഇ  
1. ഷി 
2. പ വളർ ൽ 
3. ആ വളർ ൽ 
4. േകാഴിവളർ ൽ 
5. മീൻ വളർ ൽ 
6. േപാ വളർ ൽ  
7. മ വ(വ മാ ക) 

 

 

12 
േഹാൾഡിംഗ് വി തി (െസ ിൽ)  

13 ാ ംേകാഡ് 
 
a ാ ം-1 -100 െസ ിൽ താെഴ  
b ാ ം-2-100 െസ ിന് കളിൽ 300 െസ ിന് താെഴ  
c ാ ം- 3- 300 െസ ിന് കളിൽ 500 െസ ിന് താെഴ 
d ാ ം -4-500 െസ ിന് കളിൽ 

 

 

14 മ ് സംര ണ പ തി െട വിവര ൾ 

(i) മ ് സംര ണ വർ ി െച  ീം 
 
(േകാഡ് എ ക) അെത(1)/അ (2) 

1. RIDF  

2. പ ായ ്  

3. MNREGS  

4. സ ം നിലയിൽ  

5. നട ാ ിയി ി   

(ii) 
 
മ ് സംര ണ േജാലി െട ധാന രീതി 
(േകാഡ് എ ക) 

േകാഡ്  
0. ബാധകമ  
1. േകാ ർ ബ ിംഗ് 
2. െടറസിംഗ് 
3. മഴ ഴി 
4. കിണർ റീചാർ ിംഗ് 
5. നീർ ാൽ നിർ ാണം / നവീകരണം 
6. മ വ (വ മാ ക) 

 

 

(iii) മ ് സംര ണം നട ിയ ല ിെ  വി ീർ ം (െസ ിൽ)  

���ം��� ���ി �ി��ി��ൽ  ��� �ർേ�-2020-21- െ�ാ�ം ി� 

�ാ*�ി� +ി�ി�ി�����) �$,), �ി���-.�ം Page 67 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 സർേവ നട  തീയതിയിൽ വിവരദാതാവിെ  മി സംബ ി  വിവര ൾ(വി തി െസ ിൽ)(നീളം മീ റിൽ) 

ൈട ് മ സംര ണം നട ിയ വി തി / എ ം െചലവ്₹ 
േകാ ർ ബ ിംഗ്   
െടറസിംഗ്   
മഴ ഴി   
കിണർ റീ ാർജിംഗ്   
നീർ ാൽ (നിർ ാണം / 
നവീകരണം) 
 

  

മ വ(വ മാ ക) 
 
 

  

േ ാ ്-II: വിനിേയാഗ രീതി െട വിവര ൾ 
 

എ വിനിേയാഗ രീതി വി തി (െസ ് ) 
(i) ജലേസചന ത്  
(ii) ജലേസചനമി ാ ത്  
(iii) തരിശ് (െസ ിൽ)  
(iv) മ ് ഉപേയാഗ ൾ (െസ ിൽ)  
(v) ഷി ് ഉപ മ ാ ത്  

(VI) ഷി െച ാ തി  കാരണം ( േകാഡ്എ ക )  

1. ഷി ്ഉപ മ  

2. ആദായകരമ  

3. മ ് സംര ണം ആവശ ് 

4. മ വ (വ മാ ക) 
 
 

 

 

ബി വിളരീതി വി തി (െസ ് ) 

(i) സ കാല വിളകൾ  
(എ) െന ്  
(ബി) മര ീനി   
(സി) പയർവർ ൾ   
(ഡി) ഇ ി   
(ഇ) മ ൾ   

(എഫ് ) വാഴ   
(ജി) ഏ വാഴ ( ഴിക െട എ ം)   

(എ )് പ റികൾ   
(ഐ) ൈപനാ ിൾ   
(െജ) മൾബറി   

 
(െക) മ വ (വ മാ ക) 

 
 

  

(ii) ദീർഘകാല വിളകൾ (എ ം) കായ് ത് കാ ാ ത് 

(എ) െത ്    
(ബി) ക ക്    
(സി) ളക്    
(ഡി) ക മാവ്    
(ഇ) റ ർ    

(എഫ് ) ാവ്    
(ജി) കാ ി    

(എ ് ) െകാേ ാ    
(ഐ) മാവ്    
(െജ) മ വ (വ മാ ക) 
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േ ാ ്-IV മ ് സംര ണ വർ ി നട ിലാ ിയത് വഴി വാ ർ െഷഡിന് ലഭി േരാഗതി 
(RIDF ണേഭാ ാ ൾ ് മാ ം) 

  പ തി ് ് പ തി ്േശഷം 

1 ജലവിതാന ിെ  അളവ്   
(എ) കിണറിെല ജലവിതാനം (മീ റിൽ) ഏ ിൽ / െമയ്   
(ബി) ഷി മിയിെല  ജലാംശ ിെ  േതാത് ികരമാേണാ? 1 അെത/2 അ    
(സി) േതാടിെ  പാർശ ൾ  സംര ി െ ി േ ാ ? 1 ഉ ്/2 ഇ    
(ഡി) നീെരാ ് ഗമമായി േ ാ? 1 ഉ ്/2 ഇ    
(ഇ) മെ ാലി ിെ  േതാത് റ ി േ ാ? 1 ഉ ്/2 ഇ    
(എഫ്) ള ിെ  പാർശ സംര ണം നട ിയി േ ാ? 1 ഉ ്/2 ഇ    

(ജി) ള ിെല െവളള ിെ  ലഭ ത വർഷ ിൽ എ  മാസം 
ഉ ്? 

   

േ ാ ്-III: മ ് സംര ണ വർ നെ ി ണേഭാ ാവിെ  അഭി ായം 
 

1(i) 
മ ് സംര ണം നട ിയി  ല ളിൽ വർഷം 
േതാ ം പരിപാലനം നട േ ാ ? (േകാഡ് ) 

ഉ ് (1)//ഇ  (2) 
 

(ii) ഉെ ിൽ ഓേരാവർഷ ം ശരാശരി െചലവ്₹  

(iii) 
ഇെ ിൽ പരിപാലനം നട ാ തി  കാരണ ൾ 
(േകാഡ് ) 

(1) ആവശ മി  
(2) താൽപര മി  
(3) മ ് കാരണ ൾ 

(വ മാ ക) 

 

2 
മ ് സംര ണം നട തിന് േകാ ർ ബ കൾ 
പണിതി െ ിൽ  പര ാ മാേണാ എ തിെന റി  
അഭി ായ ൾ 

(1) കാര മമായി  
(2) സാമാന ം േയാജനെ  
(3) േയാജനമി  

 

3 
മ ് സംര ണം നട ിലാ ിയ േശഷം 
ഫല യി തയിൽ മാ ായി േ ാ 
എ തിെന റി  അഭി ായ ൾ 

(1) വളെരയധികം െമ െ  
(2) സാമാന ം െമ െ  
(3) േയാജനമി  

 

4 
മ ് സംര ണം നട ിലാ ിയ േശഷം മ ിെ  
ഘടനെയ റി  അഭി ായ ൾ 

(1) മാതീതമായി വർ ി  
(2) സാമാന ം  വർ ി  
(3) മാ മി  

 

5 മ ് സംര ണ പ തി െട േരാഗതിെയ റി  അഭി ായം 

(എ) വിള രീതിയിെല വർ ന ഉ ് (1)//ഇ  (2)  

(ബി) വിള െട സാ തയിെല വർ ന ഉ ് (1)//ഇ  (2)  

(സി) ഉൽ ാദന നിര ് വർ ന ഉ ് (1)//ഇ  (2)  

(ഡി) വാർഷിക വ മാനം വർ ന ഉ ് (1)//ഇ  (2)  

6 

മ ് സംര ണ പ തി െട വിവര ൾ എ െനഅറി വാൻസാധി  
േകാഡ് 

(എ) മ ് സംര ണ പ തി ഉേദ ാഗ ർ േഖന 
(ബി) ാമ/േ ാ ് പ ായ ് അധികാരികളിൽ നി ് 
(സി) മ വ (വ മാ ക) 
 
(ഡി) അറിവി  

േകാഡ്എ ക 

7 
മ ് സംര ണ പ തി സംബ ി  പരിശീലനം ലഭി ി േ ാ 
േകാഡ്എ ക  ഉ ് (1) / ഇ  (2)  

8 ലഭ മായി െ ിൽ അത് എ കാരമായി  എ ് വ മാ ക 
േകാഡ്എ ക 
(എ) ബ ് നിർ ാണം, ത കളാ ൽ, െച ് ഡാ കൾ, നീർ ാ കൾ, തലായവ 
(ബി) അേ ാമാ ിക്പരിശീലനം 
(സി) വനവൽ രി ൽ 
(ഡി) മ വ (വ മാ ക) 
 

 

9 

ബ ക െട ഇേ ാഴെ  അവ െയ റി  വിവരം 
േകാഡ്എ ക 
(1) ടർ യായി ് 
(2) ഭാഗ ളായി റി െ  
(3) ർ മാ ം നശി  
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(എ )് ള ിെല െവ ം കാർഷിക 
ജലേസചന ിന്ഉപേയാഗി േ ാ? 

1 ഉ ്/2 ഇ    

(ഐ) കിണറിൽ  വർഷ ിൽ എ മാസം െവളളം ലഭ മാ ി ?    
  2 ണേഭാ  ക ിയിൽ അംഗമാേണാ? 1 അെത/2 അ    
3 മ ് ജല സംര ണ വർ ന െള റി  

അടി ാന അവേബാധം 
   

1  എ മ ്,ജലസംര ണ വർ ന െള റി  ്അറിവ് 1 ഉ ്/2 ഇ    
ബി വാ ർ െഷഡ് പ തികെള റി  ്അറിവ് 1 ഉ ്/2 ഇ    
സി രയിട ിൽ മ ് മ ്,ജലസംര ണ വർ ന ൾ 

നട ിലാ ിയി േ ാ? 
1 ഉ ്/2 ഇ    

ഡി രയിട ിൽ നട ിലാ ിയ മ ് സംര ണ 
വർ ന ൾ / വാ ർ െഷഡ് വർ ന ൾ 

ികരമാേണാ? 

1 അെത/2 അ    

ഇ  േനരി  പാരി ിതിക ൾ 
I. ഖനനം 1 ഉ ്/2 ഇ    
II. പാടം നിക ൽ 1 ഉ ്/2 ഇ    
III. ൈജവ മാലിന ം 1 ഉ ്/2 ഇ    
IV. അൈജവ മാലിന ം 1 ഉ ്/2 ഇ    
V. മ ളളവ 

 
1 ഉ ്/2 ഇ    

എഫ്  മത പ തി ് ് പ തി ് േശഷം 
i. ികരമായ േശഷി ം ഘടന ം ഉളള മി 1 അെത/2 അ    
ii. വരൾ ാ ളള മി 1 അെത/2 അ    
iii. മെ ാലി ് ഉളള മി 1 അെത/2 അ    
iv. ക ം പാറ ം നിറ മി 1 അെത/2 അ    
v. ച  േദശം 1 അെത/2 അ    
vi. വിളകൾ വള വാൻ േയാഗ മ ാ  മി 1 അെത/2 അ    

ജി  ണേഭാ ാ െട അ ബ  വ മാനം₹ പ തി ് ് പ തി ്േശഷം 

 i. പ വളർ ൽ   
 ii. ആ വളർ ൽ   
 iii. േകാഴി വളർ ൽ   
 iv. മ  ഷി   
 v. േപാ വളർ ൽ   
 vi. മ വ 

 
 

  

ഇൻെവ ിേഗ െട േപര്-  
     
ഇൻെവ ിേഗ െട തീയതിേയാ ടിയ ഒ ്- 
   

ർൈവസ െട േപര് – 
      

ർൈവസ െട തീയതിേയാ ടിയ ഒ ്   - 
 

 
 
 
 
 

െഡപ ി ഡയറ ർ 
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