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�േ23ം 


��ം�ി� �ി��ിൽ േ�ാ4ി  �ാ5�ിൽ ഉൾെ-� 0�ാ#ം 8ാ�
9ാ��ിൽ 575 
െ<=ർ +��$ 99,70,000/-A
 B#�ി േ�ാ�ിൽ �ൺ�ർേ�(ൻ �,-$ �#-ി�ാ�ി� ഒ� 
േ0ാ�=ാ�$ �ാ"ർേ�ാ#$ ൈ�േ&ാ�ാ�ർെ()$ േ0ാ�=$. 0�ാ#ം 8ാ�
9ാ��ിെ� 
0�ാ#ം, �ിേ�ാ��ം  എ4ീ �G �ിേ�H��ി�ാ�ി 1,2,3,6,7,16,17,18 എ4ീ �ാർL��ിൽ 
അNൻേ�ാ�ി�ാ1ിെO �Pീ�#0േP3�ാ�$ ഈ 
��ി �#-ി�ാ�ി��$. ഈ 
��ിRെ# 
�#�$-��STി,  �ിT�$-െ�U-ാ1, െ��$-�ി�V
ാ1, 
#ിWാ1$-XYാ�$ എ4ിZെ� 
�ാ�$ അ�ി��ൾ.  2015-16 �ാ�[��ി�ാ�$ ഈ 
��ി Xർ�ീ��ിN�$.  

 �ർ(�ർ\ം �ാ]ാ�� ���ി^ാ_Zൾ\ം 0േ�ാ��െ-`4 ഇ���ിbU 
േ0ാ�c�ൾ �#-ി�ാ\�Rം �ാ�ാ�ാ�Z�ിൽ ഇ�deാ,4 േ�`
ാ`�ൾ 
�ി<�ി\�Rം 
െfേge�ാ�$. 
���ി� �ി��ിൽ ഉൾെ-`4 0�ാ#ം 8ാ�
9ാ��$ h0േP3ം 
��േ�ാ�േ�i��ിൽ ഉൾെ-�ിjU�ി�ാൽ ���ം��� 
��ി�ൾ �#-ി�ാേ�e�$ 
അ�klാേ
�ി��ാ�$. ഇmn�ം h0o�ിെ� �ം��ി\4�ിpം �q��ാ�+ 
�ി��ിർr4�ിpം ഇmെ
ാെ� 0േ�ാ��0P�ാ� 
��ി�ൾ �#-ി�ാേ�e�$ 
അ�kാ�3k�ാ�$.  

 �ാ*�ി� +ി�ി�ി�����$ �,-$ ഈ 
��ിRെ# ഒ� �ി��ി��ൽ 
��ം 
�#�ി എ41ിW�ിൽ �േlാ(Be$. ഈ 
��ിRെ# �ി��ിെ� അ�+ 
േsാ]kെ-`4�ിpം, ഇ�$ ��Zൾ�$ എt�ാtം 0േ�ാ��െ-j എ4$ ���ി�ാ\4�ിpം 
ഈ 
��ം ഉ
��ി\ം. �,-ിെO ഈ ഉPk��ി�$ എ�ാ�ി] ആ3ം��vം േ��w. 
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അ��ാ�ി� 

�p(kെO �ി��ിൽ-ി�$ അ�ി^ാ�k�ാ� [#�Z�ാ�$ ��ം ���ം. ഒ�ി9$ 

��$ A
െ-#ാൻ ആ�ി�േ�ാ�ം �ർ(�ാ�$ േ�e�$. �ൺ��ിെO ��ാ#�ാ� 

േ���ം �TRെ#   ��lം േP3ം �#ി�ാ�$. േP3ീ� 3�ാ3�ിെ��ാൾ �eി��ി �T 

�ർ(ം േ�ാ�ം �^ി\we$, എ4ാൽ h_ർ^���ിെO േ�ാ�$ �ാ�4 അ�+Rം 

A��ാ� ���ാ��ം �ാം _ൗ���ാ�ി �ാ��ം. ആേ_ാ� �ാ
��ിെO �#ി 

{��ാReാ,4 �ാ�ാ�+ാ �k�ി�ാ�ം �ം+ാ�rം അp^�െ-j 

m#Zി�ിje$. �T�ാ�Z�ിൽ െ�Uെ-ാ�ം, 0��ം �Tെ�ാw�ാ1ി�ാൽ ��ൾN, 

���ാ�ം എ4ാ�ി �ാ1ിെ�ാeി�ി\��ാ�$. ��$, ��ം, ൈ�� �*�$ 

എ4ി�െ� അ�Rെ# 0o�ി
��ാ� ��8��ിൽ �ം��ി� �ാtേ� �+ി��ാ� 

�ി���ം എ4 ��kം ൈ���ി�ാ�ാ,. േ����ിൽ �െ�ാ� ^ാ_ം �Tെ�U�ം 

ഒ��ിേ-ാ,4�ി�ാൽ െf�mം �bm�ാ� �ീർ�#Zൾ ���ാ�ി 
��ാ�]ി 

�Tെ�Uെ� �ീ�4ി#�$ �ാേTാേ��െ�4 �ാ�N-ാ#ിൽ �ം��ിേ�eി�ി�ി\w. 

          {�h�ി��ാ� ��ാ�$ ^(k �ി��vെ# �ി��ിൽ-ി�ാ�3k�ാ� 0]ാ� 

[#�ം. �െ�ാ�ി-$ ��ിെO {�h�ി�� ��െ-`r4�ിെ�ാ-ം �ാർ(ി� 

�ി^�Zvെ# ഉൽ-ാP��ിbം h_ർ^ ���ിെO അ��ിbം ��ി� ,1�$ ��rw. 

ഉ
�ി�� ��ിെO ��ം ഒTി�ാ\4�ിpം �െ�ാ�ി-$ �#R4�ിpം 
��ാ�]ി ��ം 

�ം��ി\4�ിpം േ�eി �ി��]ി �ിർ�ി�ി�ൾ ഉ
േ�ാ_ി�ാ�e$. o�k�ാ� 

+ാ��ിർ��ം �#�ി ഇ��ം �ിർ�ി�ി�ൾ 
�ി�ാൽ �����ം����ി�$ 

��െ� �<ാ����ാ�ി�ി\ം. ഇ��ം �ിർ�ി�ി�ൾ�ാ�ി �ി�ീ���ം 



 

 

 

�ി��ി��ൽ 
���ം ആ�3k�ാ�$. ഇ� േ��Zൾ െ��ിെ-`r� �ാt�� m#ർ 

0�ർ��Z�ിൽ  ഊ4ൽ െ�ാ`േ�e�ാ� ��Zെ� �ിർേ�3ി\�Rം െf�ം. 

            �ം+ാ��$ ��$-�� �ം��� 0�ർ�ി�ൾ ��$ 
�kേ��� 

���ം��� �, ം �y$ �ർ�ാർ �, �vം, �േ�3 ���ം^�� +ാ
�Zvം, 

��lം �ി�dം, ��
Yാ�ി�േ�ാ`�#ിRം �#-ി�ാ�ി ��we$. ഇ��ം 


��ി�vെ# അ�l� {�Zൾ ���ി�ാ\4�ിpം ആ�t� 0�ർ��Zൾ�$ 

ഉ
R¡�ാ\4�ിp�ാ�ി �ി��ി��ൽ 
��ം �,-$ �#�ി ��w. 

�ി�ാ���ിൽ 14  �ി���ിbം 0േ�k� 1ിേ-ാർj�ൾ 0�ി�ീ��ി\w. ഇm �Tി �ി�ാ 

ആ�t� ��ി�ി�ൾ�$ ഈ �ി(��ിൽ ഇ#െ
#ാpം �y$ �ീർ�# �ി��� 


��ി 0�ർ��Zൾ �`�ൽ �ാ�k���േ�ാെ# �ിർ¢<�ം �#r4�ി�$ �േ�3 

�ർ�ാ��ൾ�$ �ാർ£�ിർേ�3ം �ൽ,4�ിpം �ാ]ി\ം. �#ാെ� �ിPkാ^kാ� 

0�ർ��ർ\ം, _േ�(�ർ\ം, ഈ േ�[��ിൽ 0�ർ�ി\4 �n<�ിെ� 

എ�ാ�ർ\ം 0¤� 1ിേ-ാർ�$  0േ�ാ��െ-`െ�4$ 0�ീ�ി\w. 

            �ർെ�¥$ �ി�ാ���ിൽ െ)
¦�ി )�1=ർ�ാ�ം 1ി�ർN$ ഓ{ീ�ർ�ാ�ം 

േ�ൽേ�ാ�ം �<ി�. �ി��േ3i���ം )ാyാ എൻ¨ിRം �#�ി��$ ©ാyി©ി�ൽ 

ഇൻെ�©ിേ_yർ�ാ�ാ�$. �ർെ�Rെ# 0�ർ�� Z�ിൽ �<ാ�ം �^k�ാ�ി� �� 


�kേ��� ���ം��� �,-ിെ� ഉേPkാ_+ർ\ം, �േ�3 ���ം^���,-ിെ� 

��0�ി�ി]ി�ൾ\ം, ഉേ�kാ_+ർ\ം ഈ അ����ിൽ 0േ�k�ം �2ി 

േ�iെ-`rw. 

1ിേ-ാർ�ിേªbU അ^ി0ാ�Zvം �ിർേ�3Zvം ��ാ_�ം െf�w. 

 

�ി���lz�ം 
  08/03/2022 
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ി�ാ ��
ം��� 

ഓ�ീ
ർ 

 

�ാ�ർ േ�ാ�� ൈ�േ�ാ �ാ ർ െ"#� േ$ാ%�- 
'()ം�ി  ി�ാ ��
ം��� ഓ�ീ
*െ� 

+ിേ,ാർ � 

 

�-".�ാ/ിെ0 
ം12ി3ി�േ(ാ�ം അ�ി$4ാ)�ാ0 $5�ി �ി6��ാ�� 
�7�. ഒ�ി9� ��:ാ;ാൻ അ=+� >�ൽ ആ0ി�ം �ർ"ം �െ�െ0ABെ�C�ി)ാD ം 
�7ി)� 'E��ാ0 �ി6�Fൾ '�ി�ി��ാ0�ി)ാDം ീ�െH )ിI)ിൽ,ി)� �� 

ം���ം അ)ി�ാ�.�ാ��. 

       )1ാർ#� 4)
Jാ0േ(ാെ� ��'�.േ��� ��
ം��� ��,� 
'()ം�ി  ി�0ിൽ )�,ിIാ;ി0 ഒ� 
ംKാ)ാ4ിLി� 'M�ി0ാ�� 
�ാ�ർേ�ാ�� )ീർ(� 'M�ി. $�ാ�ം '9ാ0(ിെI 575 െJ%ർ $േP/QR �ാ�ർ 
േ�ാ�ിെH STി $േP/(� �െ7ാIി,� ��U� �7ിെI Iാം/ം �ർMി,ി3� VKി� 
Eാർ"ിേEാൽ,ാP)(ി-R 
ാJW�.>:ാBE0ാ0ി�X  'M�ി I�.ം 
'()ം�ി  ി�ാ ��
ം��� ഓ�ീ
� )�,ിIാ;ി0 ഏ�ാ:� ഒ� േEാ�ി Z' 
അ�[DR ഈ 'M�ി 05/12/2012 ൽ ആ�ം6ി3� 31/08/2016 ൽ dർ(ീE�ിe. 

�.fിg� h�ിE
) $�ർ()F�ാ0 Ei EjാI, �lBlി, � � �ി�ി;ൽ 
m�Fി0�nം, )ീർ3ാDEoെ� 
ം���(ി)ാnR 'ാർ/p6ി(ി, ��0�Eൾ, 
Eി)ിUി+Fൽ ��Fൾ എCി�nം 'M�ി0ിെI $�ർ()F�ാ0ി�X. 

'M�ി I�.Fൾ എqേ(ാ�ം ൈE��ിe എXം $�ർ()Fൾ 
എെrാെ;െ0Xം അ+ിnC�� �ർMി3 sI4) )ിേ�'>R ഇ(�ം 'M�ിEoെ� 
)�(ി,ി)� അ�.rാേ'�ി��ാ��. 'M�ിnെ� /fി Pൗർ1I.Fൾ അ+ിU� 
േ�: '�ിJാ�Fൾ )ിർേv/ിB�ാ-ം �ി0 '�ാ0F�ിെI അ-6�Fൾ 
'w�x�ാ-ം �ിI0ി�(DEൾ 
Jാ0ിBX. 
ംKാ) 
ാy(ിE 
Kി�ി�ി��;�;� ��,� �jാ+ാBC ഈ �ിI0ി�(ൽ 6ാ�ി 'M�ിEoെ� 
ആzq�(ി)� �lിEാ ി0ാEേ െ0C� ആ/ം
ിBX. 

'M�ി )�(ി,ിൽ 
Jാ0ി3 $�ാ�ം {ാ�'9ാ0(� 6��
�ി�ി, 
|�േ6ാ}
�ി�ി അംgFൾ, �~� )$�ി)ി4ിEൾ, $േP/�ാ
ിE�ാ0 
1�)Fൾ എCി�െ�nം േ�ൽേ)ാ ം )ൽEി0 ���േP.ാgKെ�nം 
ആ�ാർ��ാ0ി അ6ി)�ിBX. 

 



 

 

 

 

 

  



 

 

 

�ാ"ർ േ�ാ#$ ൈ�േ&ാ �ാ�ർെ()$ െ0ാ�·$ - �ൺ�ീ��െ# 

1ിേ-ാർ�$ 

 

0�ാ#ം 
9ാ��ിൽ േ�ാ�ിൽ �ൺ�ർേ�(ൻ ��-$ �#-ി�ാ�ി� ഈ 

േ0ാ�=$ �ാ��േ�k� �ി����ം എw�െ4 ആ�$ �fി-ി\�ാp���$.  

o(ി�ാർ�$ 0േ�ാ��0P�ാ� �ീ�ി�ിൽ ���ി�ാ�ം �ി����ിൽ ഉ�ർ4ിje$.  


��ി ²�0P�ാ�ി�w എ4$ 
1Rേ*ാൾ �െ4 �ാ�ാ�ാ�Z�ിൽ #ി 0േP3�$ 

േ�e �ി]�ിൽ അy,y-�ി�ൾ �#\4ി� എ4�$ ഒ� 
�ാ���ാ�ി 

���ാേ�eി�ി�ി\w.  േ�`
ാ`�ൾ 
�ി<�ിN$ േ
ാ�ാ��$ #ി 0േP3െ� 

െ�ൽo(ിെ� േPാ(���ാ�ി sാ]ി\w.  o(ി�$ 0ാ]ാ�kം െ�ാ`\4 0�ാ#ം 

േ
ാെ�R�� 
9ാ�r��ിൽ ഇ�ിRം z�ി� 
��ി�ൾ ��4�$ o(ിdം 

��േ�f��ിpം ഒ�േ
ാെ� 0േ�ാ��ം െf�ം.  �ാ*�ി� +ി�ി�ി�����$ 

�,-$ �#�ി� ഈ �ി��ി��ൽ 
���ി�$ എ�ാ�ി] ആ3ം��vം േ��w. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

 

 
     3ാ�ി�ി.
ി.െ� 
   െ)
¦�ി )�1=ർ 

 
�ാ"ർ േ�ാ#$ ൈ�േ&ാ �ാ�ർെ()$ െ0ാ�·$-

�ാ*�ി� +ി�ി�ി�����$ �,-$ 

��ം�ി� �ി�ാ െ)
¦�ി )�1=�െ# 

1ിേ-ാർ�$ 

  



 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

�ാ"ർ േ�ാ#$ ൈ�േ&ാ �ാ�ർെ()$ 
��ിRെ# 
�ി��ി��ൽ 
����ാ�ി s«െ-j 0�ർ�ിN�ർ 

 
A
�ൽ-� , )ാy n�k �ിർ��ം , 1ിേ-ാർ�$ �gാ1ാ�ൽ 
 

1. xീ��ി. ��ാ,�ാ�ി �ി.എ�$.     (അ)ീ(�¹  )�1=º ) 
2. xീ േ�kാ�ി െ�. �ി¼േ½ാ  (െ)
¦�ി )�1=º ) 
3. xീ 0ീ�$ �ി.എ�$.  (െ)
¦�ി )�1=º ) 
4. xീ��ി ®2 എം.sി. (1ി�ºN$ ഓ{ീ�º ) 
5. xീ��ി (ംH sി.െ�.  (1ി�ºN$ അ�ി©O$) 
6. xീ��ി sി¾�¿ി െ�. (©ാyി©ി�¹  അ�ി©O$ ) 
7. xീ��ി �À എ�$. (©ാyി©ി�¹  അ�ി©O$ ) 
8. xീ��ി �ി( �ി.�ി. (©ാyി©ി�¹  അ�ി©O$ ) 
9. xീ sിp,�ാർ �ി. (©ാyി©ി�¹  അ�ി©O$ ) 
 

�ാേY�ി� �<ാ�ം 

xീ.അ�Á  ഒ �ി (©ാyി©ി�¹  അ�ി©O$ ) 
 


�ി� �gാ1ാ�¹  

xീ.��ി¼  േ_ാ
ി  (1ി�ºN$ ഓ{ീ�º ) 
 

�ി��േ3i��ം- േ�¹േ�ാ��ം �ാº_�ിºേ�3�ം 

1. xീ��ി  3ാ�ി�ി 
ി െ� (െ)
¦�ി )�1=º ) 
2. xീ ആº  �ാ]ാoÂ
ിU (1ി�ºN$ ഓ{ീ�º ) 

 
�ി��േ3i��ം �#�ി��$ 


��ം�ി� �ി�ാ ആ{ീ�ിേ�Rം േ�ാTേ9�ി �ാ5�$  ©ാyി©ി�ൽ 
ആ{ീ�ിേ�Rം ©ാyി©ി�ൽ ഇൻെ�©ിേ_yർ�ാർ  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

��ാ� ���	ൾ 

 

  ���ം�ി� �ി��ിൽ േ	ാ�ി �ാ��ിൽ ഉൾെ�� ��ാ�ം �ാ���ാ��ിൽ 

575 െ!"ർ $%& 99,70,000 *� +��ി �,-ം./0 �1�2 ���ി%ാ�ി�  

3ാ4ർ േ�ാ�2  ൈ�േ6ാ �ാ�ർെ782 �9�ി:െ� �ി%�ി;�ൽ �<��ിെ= 

�ി�.>3ാ02 ഈ @ിേ�ാർ�ിൽ ഉൾെ�A�ി�ിBC�2. 

 ��ാ�ം �ാ� ��ാ��ിെ% ��ാ�ം �ിേ	ാ��ം എ�ീ .G2  �ിേ�H	3ി%ാ�ി  

1,2,3,6,7,16,17,18 എ�ീ �ാർN	3ിൽ അPൻ േ	ാ�ി%ാ@ിെ= �Rീ���േRS�2   

05-12-2012 -ൽ ആ.ംVിP  ഈ �9�ി   31-03-2016-ൽ Wർ�ി�ാ�ി. 

 �XYിZ�  [�ി	-� ��ർ��>3ാ� 	\	]ാ%,  ��2 �ി.ി�ൽ,  �ാർS^ 

Vി�ി �ിർ_ാ0ം, �`a`ി, ���0, 	ി�ിbി@>ൽ 13>ൾ, എ�ി�െ�ാെ� 

�9�ി�ിെ% ��ർ�>3ാ�ി;c. 

 1361 1Aംd>3ി%ാ�ി 5400 ആf	3ാ02 �9�ി �േRS& �ാ�-ിa��2. 

 �9�ി �േRS�ിെ=  [.ിVാZം �േRS&ം @gർ h7ി�ാ02. 

 �9�ി �േRS& �ാ�-ിa� 1361 1Aംd>3ിൽ  80% jം �,-ം./0 

��ർ��>ൾ ���ി%ാ�ി��.ാ02. എ�ാൽ അ�.ിൽ 10% �ാkേ� �ി 

$%>3ിൽ �ർ7ം േ�ാl+C �.ി�ാ%�ം ��&cm . 

 �9�ി�ി�െ� ���ി%ാ�ി� 	\	]ാ%, �B�ി.ി�ൽ, �`a`ി, �ാർS^Vി�ി 

�ിർ�ാ0ം n�>ി��െ��ാം �േRS�2 o$ി. 	ാർ7ിേ	ാൽ�ാR��ിpC 

-ാ!q.X+Gാ�ി എcC�ാ02 �േRS�ാ-ി	fെ� െ�ാn അVി�ാ�ം.  

 �.ൾP:ം �െrാ%ിsം �� .ീ�ി�ിൽ ��:��ി�2 �9�ി�ാെ�tിuം 

�െrാ%ിsം �.ൾP:+C $%>ൾ �9�ി ���ി%ാ�ി� േS7jം 

�േRS&G2. 
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അ*+ാ�ം-1 

�,�ം��	 
��ി �ി��ി��ൽ 
�� �ർേ� 

1.1 ആ/0ം 
 

ഒ� 2േ34�ിെ6 7"ി� �ി!���ി�� അ8ി"ാ� �ി9�:;ാ� ���,  

��ം ൈ��� �� എ>ി�?െ8 �ം��	ം, (��ൽ%ാ3�ം, �ീ�ിAർB�ാ� 

ഉ
േ�ാDം എ>ി� അ�ി�ാ�+�ാ	�. Eാ�ീ	 ���ി9ാD:;ിൽ F�ി
�Gം 

അ��െ8 ഉ
�ീ��  �ാർH�ാ�ി ആI�ിJ>�� KLി?ം അMNO െ�ാPിQ 

!;ിQ�ാ��ി�ാൽ �െ> 
�R�A�!:;ാ� അ8ി"ാ� �ി9�:Sെ8 

�ം��	�ിT>ി?U "ാ�ി�ാ� �ി!�� 
��ി!ൾ ആ�ിW�ിJ> 

�ിTെ8 �ാXേ� �ാ8ിെ6 �YാർZ �ി!��ം �ാ*+�ാ$!?[.  അ8ി"ാ� 

�ി9�:;ിെ� 2*ാ�ി�ാ� ��� �ML+�ാ4ി?െ8 �ി��ിൽ%ിെ6  അ8ി"ാ� 

�ാ	�. ��ിെ6 ഏ]Gം /!;ിെ� 
ാ;ി �െ�ാ�ി%ിൽ �^െ%_>�� �8?!േ�ാ 

അ�ി��ാ� ഉ
േ�ാDം, അ�ി`ിaിേ#Lൻ, ��	ാം4ം അെ�cിൽ �]� 

�ാ���ി�ീ!�	ം എ>ി� d�/eാ$> a�f�ിg� $h?>�� �8?!േ�ാ 

െijാൽ �ാXേ� ��ിെ�  �ം��ി#ാൻ !Pി?!?k.  

   �,�ം��	�ി�ാ�ി 
����ിQU 
��ി!ൾ �ം"ാ� 

�ർ#ാർ �8%ി�ാ#ി ��le�. �mെ8 �ം"ാ��� �,�ം��	 

2�ർ��:ൾ 2*ാ��ാ�ി  ആ�ിW�ിJ>nം �8%ി�ാJ>nം �, 


�+േ��	 �,�ം��	 �$%ാ	�.  ഇ���ിൽ �8%ി�ാJ> �, 

�ം��	 
��ി!Sെ8 �ി��ി��ൽ 
��ം എ�ാ �ർLGം �ാ �ി! 

"ി�ി�ി��#	#� �8�ി ��l. 

  



��$ �ം��� 
��ി �ി��ി��ൽ 
�� �ർേ�-2020-21 
��ം�ി� �ി� 
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1.2 ��
�kേ��� ���ം��� �,-$ �#r4 ���ം��� 
��ി�Ç   

��$, ��ം, ൈ���*�$ എ4ീ അn�kZ�ാ� 0o�ി �ി^�Zvെ# 

3ാÒീ��ാ�  �ി��േ3i��ം  �#r�Rം ��ിെO  [#�, �ാ�-^ൗ�ി� 

��^ാ�ZÇ , �Tി��Ç , 
�ി�ി�ി�Ç  എ4ി� o�k�ാ�ി അ
8ÎിN$ അ�ിെO 

അ#ി+ാ��ി¹  ആ 0േP3�ിെO  �+ി� �ി����ി�ാR�� �ി��� 


��ി�vം, �ി�ി]  ���� �ം��� 
��ി�vം 3ാÒീ��ാ�ി �#-ി�ാ\� 

എ4  0]ാ�  ��kേ�ാെ#�ാ�$  �ം+ാ��$  ��
�kേ��� 

���ം��� �,-$ 0�º�ി\4�$. �ീർ�# അ#ി+ാ��ി¹  ഉ�� 

�ി���  0�º��ZÇ\ം ��ിെO   ആേ�ാ_k
�ി
ാ���ിpം   h�ി^�  

��ാ<���ിpം  ഊ4¹      �ൽ�ി�ാ�$ ഈ �,-$ 0�º�ി\4�$. 

��
�kേ��� 0�º��ZÇ�ാ�ി ��
�kേ��� (േ�ാ�ി¹  �ർേ�) 

�ി^ാ_�ം ���ം��� 0�º��ZÇ�ാ�ി ���ം��� (േ�ാ�ി¹  

�Á�ºേ�(¼) �ി^ാ_�ം 0�º�ി\w.   

  ��ി#ിNിbU 0േP3Zvെ# s�െ-`�¹ ,  Ó��� �ം^��ി�vെ# 

®�ി0േP3െ� �����ം���ം, �ീº�#ാ#ി+ാ��ിb�� �� 

�ം���ം  എ4ി��ാ�$  ��
�kേ��� ���ം��� �,-$ �#r4 

0]ാ� 
��ി�ൾ. ഇ�ിൽ �ീº�#ാ#ി+ാ��ിb�� ���� �ം��� 


��ി െ�Uെ-ാ��ം �ാº(ി� ��ÇNRം 
�ി�ി�െ-`r�ാpം 

�ാº(ിേ�ാÔാP�ം �º�ി-ി\�ാpം ��k�ിjെ�ാe$ �ീർ�#ാ#ി+ാ��ി¹  

�sാർ)ിെO 8ാ�ീ� അ#ി+ാ� �ൗ��k �ി���{e$ 

(ആº.ഐ.)ി.എ{$) ഉ
േ�ാ_ിN$ �#r4 
��ി�ാ�$. 
��ം�ി� �ി� 

�ിെ� ��ÇN�$ 
�ി<ാ�ം �ാÖ4�ി�ാ�ി ,�Zvെ# z���ാ�� 


��ിdം ആº.ഐ.)ി.എ{$  -¹  ഉÇെ-`�ി�ിje$. േ�ാÉർ ��×�ൾ, 

�j�ി�ി�ൽ, 
ാർ3�^ി�ി �ിർ�ാ�ം, �#�� �ിർ�ാ�ം, �T\Tി �ിർ�ാ�ം, 

�#െ�`�ൽ m#Zി� 0�ർ��Z�ാ�$ 0]ാ��ാRം േ�ൽ 
��ി��ിൽ 



��$ �ം��� 
��ി �ി��ി��ൽ 
�� �ർേ�-2020-21 
��ം�ി� �ി� 
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ഉൾെ-`4�$. #ി 0�ർ��Zെ�\1ി�U �Ø�ി���ം അps«�ാ�ി 

�ൽ�ി�ിje$. 

1.3 ���ം��� 
��ി �ി��ി��ൽ 
�� �ർേ�Rെ# 

ഉേ�3k��kZൾ 
 

 ���ം���
��ി�ൾ �#-ി�ാ�ി��$ n�ം 
��ി 0േP3�ിp 

eാ� zേ�ാ_�ി �ി��ി�r� 

 ���ം���
��ി�ൾ �#-ി�ാ�ി��$ n�BU  h�ി�ിേ�ാ_ �ാyം  

�ി��ി�r� 

 Pീർ[�ാ� �ി���ിൽ �ിwം �ാ�ി� �ി���ിൽ �ിwം �^ി\4 

ഉൽ-ാP�ം, n�kം ഇ� �ി��ി�r� 

 
��ിd േ3(BU �� �^k� �ി3���ം െf�� 

 �#-ി�ാ�ി� 
��ി�vെ# 
�ി
ാ��ം �ി��ി�r� 

 ���ം��� �,-$ Bേi���ാെ� �#-ി�ാ�ി� ���ം��� 

0�ർ��Zൾ ���ി�ാ\� 

 
��ി0േP3r �#�ാpU m#ർ0�ർ��Zvം 0Êsാ]ി� +� 

Zvം Ùeി�ാj� 

 

1.4  �ി��ി��ൽ 
�� �ീ�ി 
 

��
�kേ��� ���ം��� �,-$ �ി�ി] �ി���ിൽ �#-ി�ാ\4 


��ി��ിൽ nw �ർ(ം Bൻ
$ Xർ�ീ��ിN 
��ി��ിൽ �ിwം �ി*ിൾ 

1ാൻ)ം �ാംÚിÛ$ Bേi��ാ�$ �ി��ി��ൽ 
���ിpU 
��ി�ൾ 

െ��െW`\4�$. 
��ി 0േP3r �ാ��ി\4��ം അ�ാ����ാ� 

B��ൻ ²�േ^ാ¡ാ�െ�Rം ഉൾെ-`�ി �ർേ� A
�ി�ാ�$ �ി��ി��ൽ 


��ം �#�ി��$. ²�േ^ാ¡ാ�ൾ�$ z1െ� 
��ി0േP3r �ാ��ി\4 

B��ൻ ,`ംsZvെ#Rം �ി��Zൾ �ർേ��ി5െ# േ3i�ി\w. 
��ി 



��$ �ം��� 
��ി �ി��ി��ൽ 
�� �ർേ�-2020-21 
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²����ാ�ി�േ4ാ എ41ിR4�ി�ാ�ി �ാർ(ി� �ി��vെ# ഉÜ
ാP�ം, 

�ിÝ�ി, ���^k�, ��ിെO {�h�ി��  m#Zി�� 
��ിd Bൻzം േ3(�ം 

�ർേ��ി5െ# �ാ���kം െf�w. 

  
��ി �ി��ി��ൽ 
��ം �`�ൽ {�0P�ാ,4�ിേ�¥ാ�ി 
��ി 

0േP3െ� ²�േ^ാ¡ാ�െ� ൈ��3h�ിRെ# (�ാൻ)$ േ<ാൾ)ിZ$) 

�ിÝ�ിRെ# അ#ി+ാ��ിൽ Þ�െ# െ�ാ`�ി�ി\4 �ീ�ി�ിൽ 4 ßാy 

Z�ാ�ി �ി�ിNാ�$ �ി��ി��ൽ �#r4�$ . 


�ി�-1 

ßാyം �ിÝ�ി ( െ�Oിൽ) 

I 100 െ�Oിൽ �ാെT 

II 100 B�ൽ 300 െ�Oിൽ �ാെT 

III 300 B�ൽ 500 െ�Oിൽ �ാെT 

IV 500 െ�âം അ�ിp B��ിbം 

 

1.5 �ി��ി��ൽ 
�� �ാ����$ 

   �ാർ(ി� �ർ(ം അ#ി+ാ��ാ�ി�ാ�$ ���ം��� 
��ി 

�vെ# �ി��ി��ൽ 
��ം �ാ*�ി� +ി�ി �ി�����$ �,-$ �#�ി 

��4�$. 2020 - 21 �ാർ(ി� �ർ(ം ( 2020 ãൈ� - 2021 ãൺ ) �#�ി� 


���ിെO �ി��Z�ാ�$ ഈ 1ിേ-ാർ�ിൽ ഉൾെ-`�ി�ിjU�$ 

1.6 �ി��ി��ൽ 
�� +�ം 

   ��
�kേ��� ���ം��� �,-$ 
��ി�ൾ Xർ�ീ��ിN 

0േP3Z�ിൽ �ിwം &��<ി��ാ�ി െ�െ�െW`\4 
��ി 0േP3�ാ�$ 

ഓേ�ാ �ി��ിbം �ാ]ാ���ാ�ി �ി��ി��ൽ 
��ം �#r4�$. 


��ം�ി� �ി��ിെ� േ�ാ4ി �ാ5�ിൽ ഉൾെ-� 0�ാ#ം 8ാ� 
9ാ��ിൽ 

2015-16 �ർ(ം  ���ം��� �,-$ Xർ�ീ��ിN �ാ"ർ േ�ാ#$ ൈ�േ&ാ 



��$ �ം��� 
��ി �ി��ി��ൽ 
�� �ർേ�-2020-21 
��ം�ി� �ി� 
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�ാ�ർെ()$ േ0ാ�=ിെO �ി��ി��ൽ 
���ാ�$ ഈ 1ിേ-ാർ�ിൽ 0�ി
ാPി 

\4�$. �ാ"ർ ൈ�േ&ാ �ാ�ർെ()$ േ0ാ�=ിെO �ി���ം അ]kാ�ം 2 ൽ 

�ൽ�ി�ിje$. ഉ
8< fിtZvേ#Rം �ി ഐ എ�$ �ാേY�ി� �ിPkRേ#Rം 

�<ാ�േ�ാെ# �gാ1ാ�ി� �ി��Zvം 1ിേ-ാർ�ിൽ ഉൾെ-`�ി�ിje$. 

േ��� �ം+ാ� h�ി�ിേ�ാ_ േsാർLം 
��ം�ി� �ി�ാ ���ം��� 

ആ{ീ�ം �^k�ാ�ി� �ി��Zൾ ഉ
േ�ാ_ി�െ�ാeാ�$ 0¤� h
#Zൾ 

�gാ1ാ�ി�ിjU�$. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

�ി��ി��ൽ 
���ിെO ^ാ_�ാ�ി �ാ*�ി� +ി�ി �ി�����$ �,-ിെO 
��ം�ി� �ി�ാ 
ഓ{ീ�ിെ� ഉേPkാ_+ർ �ി�� േ3i��ം �#rw  



��� �ം��	 
��ി �ി��ി��ൽ 
�� �ർേ�-2020-21 
��ം�ി� �ി� 
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അ*+ാ�ം-2 

,ാ-ർ േ�ാ.� �ീർ�. 
��ി 

1.1. �ീർ�.ം (�ാ�ർെ34�) 

ഒ� െ
ാ7 ���ി89�� :ാ�ിേ�;� ഏെ��ാം =േ>?�� �ി@ം �A െ�Bം 

ഒC!ിെ�D@േEാ  ആ =േ>?�ാെ! ���ി89�� :ാ�ിെG �ീ8�.ം എI� 

അJി�െ%K@. അ�ാ��� ഒ� (A / േ�ാ.� / അ��ി�ിേ�#� എM �ാMം =േ>?െ� 

െ�Bം ഒC!ിെ�D@േ�ാ ആ =േ>?െ� (A / േ�ാ.� / അ��ിNെ. �ീർ�.ം 

എI� �ി,ിO@.  ഒ� �ീർ�.െ� ���ം െ:PI ഉ�ർI R=��S,ാ�ി�ിOം 

അ�ിെG അ�ിർ�ി!ൾ. ഏെ�ാ� �ീ8Uാ�ിേ�Vം ��ം ഒC!ിെ�DI WC�X  

=േ>?�ിെGNം അ�ി8�ി, ഉY� "ാ�ം, �ീ8�Jി േ�Z, =[�ി>� �ീർUാ\!ൾ,  

��]^	േ�Z�, ആേ>?േ�Z� എIി�െ�ാെ# �ീർ�.�ിെG _ാ`�ാ	�. 

�ീർ�.�ിെG ��ി%�a��ിU� bc�ീർ�.ം, െ:d�ീർ�.ം, �e�ീർ�.ം, 

ഉ
�ീർ�.ം, �>ീ�.ം എIിSെ� ��ം�ി�ിO@. 

:ിMം 2.1.1 �ീർ�.ം ( �ാ�ർെ34�) 



��$ �ം��� 
��ി �ി��ി��ൽ 
�� �ർേ�-2020-21 
��ം�ി� �ി� 
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1.2. �ീർ�#ാ]ിി� �ി���ം  

hBiെ� ഏെ�ാ� mG h�ിRം ഏെ�Yിbം ഒ� �ീർ�#�ിെO 

^ാ_�ാ�ി�ി\ം.  �ീർ�#ം എ4�$ ��$, ��ം ,ൈ�� �*�$ എ4ി�Rെ# 
�Ì� 

s«ി��ാ� 0o�ിRെ# ഒ� å�ിy$ ആ��ി�ാൽ �െ4 �+ി� �ി���ം 

ആ�t�ം െf�4�ിpം �#-ി�ാ\4�ിpം ഏy�ം അpേ�ാ�k�ാ� å�ിyാ�$.  

അ#ി+ാ� �ി^�Z�ാ� ��$, ��ം, ൈ�� �*�$ എ4ി��ിൽ ഒ4ിpeാ,4 

ആ[ാ�ം �æ �eിെ�Rം sാ]ി\െ�wU�ി�ാbം ���ിെO �^k�, ��ിെO ��ം, 

��k�q�ാ�Zvെ# �ാ4ി]kം എ4ി� ഓേ�ാ �ീർ�#�ിbം 

�k�kç�ാ��ി�ാbം �ീർ�#ാ]ിി� �ി���ം 0ാ]ാ�k�ർ<ി\w.  0o�ി�ാൽ 

�ിർ��ി�െ-� അ�ിർ�ി�ൾ �ാy�ി�ാ��$  ആ��ി�ാൽ  �ി�ി] �, �ൾ 


�ി+ി�ി �ൗèP �+ി��ി��� 
��ി�ൾ  �ീർ�#ാ#ി+ാ��ി�ാ�$  

ആ�t�ം  െf�4�$. 

fിtം 2.2.1 അ#ി+ാ� �ി^�Zൾ - ��$,��ം, ൈ���ാ�Zൾ 



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

 

�ാ*�ി�+ി�ി�ി�����$ �,-$,�ി���lz�ം Page 8 

 

 

2.3  �ാ"ർ േ�ാ#$  ൈ�േ&ാ �ാ�ർെ()$ േ0ാ�=$ 


��ം�ി� �ി��ിൽ േ�ാ4ി �ാ5�ിൽ ഉൾെ-� 0�ാ#ം 8ാ�
9ാ��ിൽ 

575 െ<=ർ +�r  99,70,000 A
 B#�ി ���ം��� �,-$ �#-ി�ാ�ി� 


��ി�ാ�$ �ാ"ർേ�ാ#$  ൈ�േ&ാ �ാ�ർെ()$ േ0ാ�=$.  �ാ"ർ േ�ാ#ിെO ®�ി 

0േP3r �െ�ാ�ി-$ �#W$ ��ിെ� ��ാം3ം �ർ�ി-ിN$ �+ി��ാ� 

�ാർ(ിേ�ാൽ-ാP��ിpU �ാ<f�kം ഉeാ\��ാ�ി�w �sാർ)ിെO                    

]��<ാ�േ�ാെ# (ആർ.ഐ.)ി.എ{$) ആ�ം^ിN 
��ിRെ# ��kം.                     

05-12-2012-ൽ ആ�ം^ിN ഈ 
��ി  31-03-2016-ൽ Xർ�ി�ാ�ി.  0�ാ#ം 8ാ� 


9ാ��ിെ� 0�ാ#ം,  �ിേ�ാ��ം എ4ീ �e$  �ിേ�H��ി�ാ�ി  1,2,3,6,7,16,17,18 

എ4ീ �ാർL��ിൽ അNൻേ�ാ�ി�ാ1ിെO �Pീ�#0േP3�ാ�$ ഈ 
��ി 

�#-ി�ാ�ി��$.  ഈ 
��ി 0േP3�ിെO �#�$-��STി, �ിT�$-െ�U-ാ1, 

െ��$-�ി�V
ാ1, 
#ിWാ1$-XYാ�$ എ4ിZെ��ാ�$ അ�ി��ൾ. 

fിtം 2.3.1 
��ി 0േP3�ിെO െ�ാേ�(ൻ 

 


��ി 0േP3െ� 0]ാ� +�Zvം 
h0േP3�ിെO ഏ�േP3 fിt�ം 
അ#ി+ാ� h
#�ിൽ 
�ാ�ാ�4�ാ�$. �k¡ി_�  h�ി��� 
0�ർ��Z�ാ� െ�j�gാ�,  
�j�ി�ി�ൽ, 
ാർ3�^ി�ി �ിർ�ാ�ം, 
�T\Tി, �#��, ,�Zൾ, 



��� �ം��	 
��ി �ി��ി��ൽ 
�� �ർേ�-2020-21 
��ം�ി� �ി� 
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��ി�ിെ� *�ർ��+,ാ�ി�-. 

2.4 
��ി *േ01�ിെ2 �ിേ�ാ,�ി 
 

 ഉ
45 6ി7+8െ9:ം �ി.ഐ.എ�� 

�ാേ=�ി! �ി0>:െ9:ം അ9ി"ാ� 

�ിൽ �@ാAാ#ി� 
��ി *േ01 

�ിെ2 �ിേ�ാ,�ി 6ി7ം 2.4.1 ൽ 

�ൽ!ി�ി�ിB-. ആ�D *!ാ�ം 

*േ01�ിെ2 79%Hം 6ാർേ�ാ ൈ!J� 

1ി�ാ�ിKാL�ിൽെ%��ാ	�.�ാൻNം 

�ിൽOം 21% േ�ാ,ം ��ം. ��ാ1�ം 

ഒ� 1��ാ��ിൽ �ാെQ�ാ	�. 

6ി7ം 2.4.1. 
��ി *േ01�ിെ2 

�ിേ�ാ,�ി 

 

2.5 
��ി *േ01�ിെ2  �ിേ�ാേ�ാർേSാ,�ി 

T�ി:െ9 ഉ
�ി�� U
ീ!�	െ� 

$AിWX 1ാYീ��ാ� 
���ാ	� 

�ിേ�ാേ�ാർേSാ,�ി. ഉ
456ി7 

+8െ9:ം �ി.ഐ.എ�� �ാേ=�ി! 

�ി0>:െ9:ം അ9ി"ാ��ിൽ 

�@ാAാ#ി� 
��ി *േ01�ിെ2 

�ിേ�ാേ�ാർേSാ,�ി 6ി7ം 2.5.1 ൽ 

�ൽ!ി�ി�ിB-. ആ�D *!ാ�ം 

*േ01�ിെ2 51% �ിZ
ീ� T�ി:ം 

40% �ി![ �ാ\��*േ01Hം 6% 

അ��ാ0$-ം 3% ഒJെ%� $- 

�ാ	�. ഓേ�ാ-ം 
��ി 

*േ01�ിെ2 ഏെ�ാെ# KാL�ാെ	-ം 6ി7�ിൽ !ാ	ാH[�ാ	�. 



��$ �ം��� 
��ി �ി��ി��ൽ 
�� �ർേ�-2020-21 
��ം�ി� �ി� 
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2.6 
��ി 0േP3�ിെO  f�ി�$ 

ഒ� 0േP3�ിെO f�ി�$ �fി-ി\4�$ ഉ
�ി���ിb�� ഏy\1Nിb 

�െ��ാ�$. ഓേ�ാ +��ിെORം f�ി�$ �ി^ാ_Zെ� േ�iെ-`rേ*ാÇ  

അ�ി`െ� f�ി�ിെO �ാ�ം, A
ം, �Yീº��, �kാÆി എ4ി�െ��ാം ���ി 

െ�`�ാ�e$.  f�ി�ിെO �ാ�ം എ4mെ�ാGേ�3ി\4�$ 0¤� ഉ
�ി��ം 

�ി�-ാ� 0����ാ�ി 
�Ì�ം േêPി\േ*ാÇ  ഉeാ,4  േ�ാ�ിെO ഒ� 

A
�ാ�$. �e$ sി¾�Ç  ��ിb�� ഉ���k�kാ�െ� ആ sി¾�Ç  ��ിb�� 

അ���ിെO 3��ാ��ാ�ി�ാ�$ േ�iെ-`r4�$. 100 �ീyർ അ���ിb�� �G 

sി¾�Ç  ��ിൽ  ഒ� �ീy1ിെO ഉ���k�kാ�BെeYിൽ അ�$ ഒ� 3��ാ�ം 

f�ി�ാ�ി�ാ�$ �� �ാ\4�$. ഒേ�ാ 0േP3rBeാ,4  �െ�ാ�ി-$ f�ി�ിെO 

�Yീº��R�ാ�ി s«െ-��ാ�$. ഉ
�ി���ി¹  ഏ�$ Pി3�ിേ�¥ാ�$ f�ി�$ 

എ4�ാ�$ f�ി�ിെO A
ം െ�ാe$  ഉേP3ി\4�$. 

fിtം 2.6.1 
��ി 0േP3�ിെO f�ി�$ 



��$ �ം��� 
��ി �ി��ി��ൽ 
�� �ർേ�-2020-21 
��ം�ി� �ി� 
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��ി 0േP3�ിെO f�ി�ിെ� �ംs«ി\4 �ി��Zൾ fിtം 2.6.1 ൽ 

�ൽ�ി�ി�ി\w. 0േP3�ിെO 19 3��ാ�ം 3 3��ാ��ിൽ �ാെT f�ി�U  

0േP3Z�ാ�$. f�ി�ിെO അ#ി+ാ��ിൽ ഒ� 0േP3െ� 6 �ി^ാ_Z�ാ�ാ�$ 

�ി�ി\4�$. 3 3��ാ��ിൽ �ാെT f�ി�U 0േP3Zൾ, 3 B�ൽ 5 % �െ� 

f�ി�U 0േP3Zൾ, 5  B�ൽ 10% �െ� f�ി�U 0േP3Zൾ, 10  B�ൽ 15 % �െ� 

f�ി�U 0േP3Zൾ, 15  B�ൽ 35% �െ� f�ി�U 0േP3Zൾ, 35 3��ാ��ിൽ 

�`�ൽ f�ി�U 0േP3Zൾ എ4ിZെ��ാ�$ ആ ആ� �ി^ാ_Zൾ . അ� 

�Îാ&�ം 
��ി 0േP3�ിെO ആെ� �ിÝ�ിRെ# 19%, 4%, 19%, 16%,36% , 6% 

എ4ിZെ��ാ�$. 

2.7. 
��ി 0േP3�ിെO  ��േx�ി  

 

fിtം 2.7.1 
��ി 0േP3�ിെO �� 

േx�ി  

 
 

��ി 0േP3rU �ി�ി] ��$ 
േx�ി�vെ# �ി��Zൾ fിtം 2.7.1 
ൽ േfർ�ി�ി\w. ഉä��ി¹  ഒ� 
േ
ാb��mം [#��ിൽ  �k�kç 
��ാ� ��ി�Zെ� ë-$ െf�4 
�ി�ാ�$ ഇmെ�ാe$ ഉേ�3ിN�$. 
��േx�ി�$ േ
�$ �¹�ി�ി�ി 
\4�$ അ� ആPkം �െe�ി� 
+��ിെOേ�ാ ��ീ
B�� �ാO$ 
�ാർ�ിെOേ�ാ അ#ി+ാ��ി 
�ാ�$. 
��ി 0േP3r �`�bം 
�ാÖ4�$ B#ിåർ ��േx�ി�ാ�$ 
(40%). 
��ി 0േP3�ിെO ആെ� 
�ിÝ�ിRെ# 30% ഓ�5ർ േx�ിRം 
14% അ��ാ �ം �� േx�ിRം 11% 
ആbYൽ �� േx�ിR�ാ�$. 
 



��$ �ം��� 
��ി �ി��ി��ൽ 
�� �ർേ�-2020-21 
��ം�ി� �ി� 
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2.8 
��ി 0േP3�ിെO  h�ി�ിേ�ാ_ം 


��ി 0േP3െ� h�ി�ിേ�ാ_ം fിtം 2 .8 .1 ൽ �ൽ�ി�ി�ി\w. ആ�m 

0�ാ�ം 
��ി 0േP3�ിെO 91 3��ാ��ം o(ി h�ി�ാ�$. ആെ� �ിÝ�ിRെ# 8 

3��ാ��ാ�$ �ിർ�ി�ി 0േP3ം 

fിtം 2.8.1. 
��ി 0േP3�ിെO  h�ി�ിേ�ാ_ം 

 



��$ �ം��� 
��ി �ി��ി��ൽ 
�� �ർേ�-2020-21 
��ം�ി� �ി� 
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��ി 0േP3�ിെO  h�ി�ിേ�ാ_ം 



��� �ം��	 
��ി �ി��ി��ൽ 
�� �ർേ�-2020-21 
��ം�ി� �ി� 
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അ*+ാ�ം-3 

�-�ം��	 �ി��ി��ൽ 
��ം-.*ാ�െ%� 01!2ൾ 

3.1 ആ67ം 

�-
�+േ��	 �-�ം��	 �$%� 
��ം�ി� �ി��ിൽ �8%ി�ാ#ി� 

9ാ:ർ േ�ാ8� ൈ�േ<ാ �ാ�ർെ=>� േ.ാ�?ിെ@ �ി��ി��ൽ 
���ാ	� ഈ 

അ*+ാ��ിൽ  .�ി
ാBിCD��. 
��ം�ി�  �ി��ിെ� .�ാ8ം 

Eാ�
Fാ��ിെ� 1, 2, 3, 6, 7, 16, 17, 18 ( KാLി!ം) എDീ �ാർP!9ിൽ 05-12-2012  

6�ൽ 31-03-2016 �െ��ാ	� 8ി 
��ി �8%ി�ാ#ി���. അ*+ാ��ിൽ 

ഉൾെ%S�ി�ിTU V
82ൾ േ!�9 �ം"ാ� V�ി�ിേ�ാL േWാർPം 
��ം�ി� 

�ി�ാ�-�ം��	 ഓYീZം �K+�ാ#ി� �ി��2[െ8 അ8ി"ാ��ിൽ 

�\ാ]ാ#ി��ാ	�. �ാർP�� �ി��2ൾ 1ി^ീ!�ിCD�ി_ േ�`ി �ാ^�ാ	� 

�K+�ാ� �ി��2[െ8 അ8ി"ാ��ിൽ �\ാ]ാ#ി� �ാർ>� Wൗ`]ി!ൾ 

V
829ിൽ ഉൾെ%S�ി�ിTU��.  

 
ചി�തം 3.1.1 പ�തി �പേദശം 



��$ �ം��� 
��ി �ി��ി��ൽ 
�� �ർേ�-2020-21 
��ം�ി� �ി� 
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3.2 െ
ാm �ി��Zൾ 

Bൻ iìി���ിൽ 
�ാ�ർ3ിN േ
ാെ� 
��ം�ി� �ി��ിെ� േ�ാ4ി 

�ാ5�ിbൾെ-� 0�ാ#ം 8ാ�
9ാ��ിെ� 575 െ<=ർ 0േP3�ാ�$ �ാ"ർ 

േ�ാ#$ ൈ�േ&ാ �ാ�ർെ()$ 
��ി �#-ി�ാ�ി��$ . ��ം_ A
�ിbU h0o�ി 


��ി 0േP3�ിെO  ഒ� 0േ�k���ാ�$. 
��ി 0േP3െ� ആv�vെ# 0]ാ� 

െ�ാTിൽ o(ി�ാ�$. 
��ി 0േP3�ിെO h�ി^ാ_�ം o(ി െfÏി�ി\4�$ 

1Ã1ാ�$. 
��ി 0േP3r 3 എൽ 
ി ív�vം 6 അം_��ാ#ി�vം ഉU�ാ�ി 

�ർേ� 1ിേ-ാർ�$ െf�w 

fിtം 3.2.1 
��ി0േP3�ിെO A
േ�i  



��$ �ം��� 
��ി �ി��ി��ൽ 
�� �ർേ�-2020-21 
��ം�ി� �ി� 
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3.2.1 ���ംik 

1361 ,`ംsZ�ി�ാ�ി 5400 ആv��ാ�$ 


��ി 0േP3r �ാ��ി\4�$. 

z�(ªാ�െ# എ�ം (2875) Òീ�െ�          

(2525) അേ
�ിN$ 13.86% �`��ാ�$. 


��ി 0േP3െ� Òീ z�( 

അp
ാ�ം 868 ഉം  ���ാî� ഒ� 

fm�x �ിേ�ാ�ീy1ി�$ 1000 ആv�ൾ 

എ4m�ാ�$.  

 

fിtം 3.2.1.1 ���ംik 

 

 

     fിtം 3.2.1.2 ,`ംsZvെ# എ�ം 

 

 

 

0�ാ#ം 8ാ� 
9ാ��ിെ� 

1,2,3,6,8,17,18   എ4ീ �ാർL��ാ�$ 


��ി 0േP3r ഉൾെ-�ി�ി\4�$. 


��ി0േP3r �ാ��ി\4 ,`ംs 

Zvെ# എ�ം േ�ൽ �fി-ിN �ാർ)$ 

അ#ി+ാ��ിൽ fിtം  3.2.1.2 ൽ 

േfർ�ി�ി\w. ഏy�ം �`�ൽ 

,`ംsZൾ �ാർ)$ 17 bം (501) 

ഏy�ം ,1�$ �ാർ)$ n4ിb�ാ�$ 

(22). �ാർ)$ 1, �ാർ)$ 18 എ4ീ 

�ാർL��ിൽ �ി4$ 211 ,`ംsZvം 

�ാർ)$ 8 ൽ �ി4$ 169  ,`ംsZvം 

�ാർ)$ 6 ൽ �ി4$ 201 ,`ംsZvം 

�ാർ)$ 2 ൽ �ി4$ 46 ,`ംs 

Zv�ാ�$ 
��ി 0േP3rU�$. 



��$ �ം��� 
��ി �ി��ി��ൽ 
�� �ർേ�-2020-21 
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��ി 0േP3െ� ���ംik �ാn<ി��ി^ാ_ം �ി�ിN$ 
�ി� 3.2.1.1  ൽ 

േfർ�ി�ി\w. 
�ി� �ർ£�ിൽെ-� ആ�ം 
��ി 0േP3rU�ാ�ി �ർേ� 

1ിേ-ാർ�$ െfÏി�ി�. എ4ാൽ 
��ി 0േP3r �ാ��ി\4 
�ി� �ാ�ി�ാ�െ# 

എ�ം 
��ി 0േP3െ� ആെ� ���ംikRെ# 8 .8 3��ാ��ാ�$. 


�ി� 3.2.1.1  �ാn<ി� �ി^ാ_ം 


�ി� �ാ�ി 
�ി� �ർ£ം �æU�ർ ആെ� 

475 0 4925 5400 
 


��ി 0േP3െ� ,`ംsZvെ# എ�ം �ാn<ി� �ി^ാ_ം �ി�ി�ം �ാn<ി� 

അ�+ �ി�ി�ം fിtം 3.2.1.3 ൽ േfർ�ി�ി\w. ആെ� ,`ംsZvെ# 5 % 
�ി� 

�ാ�ി�ിൽെ-���ാ�$.  
�ി� �ാ�ി ,`ംsZ�ിൽ 88 % േ
�ം �æU ,`ംsZ�ിെ� 

24 % േ
�ം BPL �ി^ാ_�ിൽ െ
`4��ാ�$. 

fിtം   3.2.1. 3 
��ി 0േP3െ� ,`ംsZvെ#  �ാn<ി� അ�+ 

3.2.2 
��ി 0േP3െ� ,`ംsZvെ#  0]ാ� െ�ാTിൽ 


��ി 0േP3െ� ,`ംsZെ� അ��െ# േ<ാൾ)ിÛ$ �ിÝ�ിRെ# 

അ#ി+ാ��ിൽ അ]kാ�ം 1 ൽ 
�ാ�ർ3ിN 0�ാ�ം 4 ßാyZ�ാ�ി �ി�ിNി�ി\w. 


��ി 0േP3െ�  ,`ംsZvെ# 0]ാ� െ�ാTിൽ ßാyം �ി�ിN$ fിtം 3.2.2.1   ൽ 

�ൽ�ി�ിje$. ആ�m 0�ാ�ം 39 3��ാ�ം േ
�െ# 0]ാ� െ�ാTിൽ o(ി ആ�$. 



��$ �ം��� 
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ആെ� ,`ംsZvെ#  എ��ിെO 4% േ
ർ �ർ(� െ�ാTി�ാ�ി�vം 2 % േ
ർ 

�ാർ(ിേ��� െ�ാTി�ാ�ി�v�ാ�w 1ിേ-ാർ�$ െfÏേ-ാൾ 44 % േ
ർ അ��െ# 

0]ാ� െ�ാTിൽ �ാർ(ിേ��� േ�i���ി�ാ�w അ^ി0ാ�െ-j. െ
ൻ(ൻ �ാtം 

���ാ�BU��ം �æ െ�ാTിb�ൾ െf�4��ം 11 3��ാ��ാ�$. ,`ംsZvെ# 

േ<ാൾ)ിÛ$ �ിÝ�ി 
�ിേ3ാ]ിNാൽ 78% ,`ംsZൾ\ം 100 െ�ൻ1ിൽ �ാെT 

�ാtേ� േ<ാൾ)ിÛ$ ഉÅ എ4$ �ാ�ാം. 

fിtം 3.2.2.1   
��ി 0േP3െ� ,`ംsZvെ#  0]ാ� െ�ാTിൽ 

 

 

 

 

 

 

3.2.3 ²�േ^ാ¡ാ�vെ# അps«െ�ാTിൽ 

fിtം 3.2.3.1. ²�േ^ാ¡ാ�vെ# 

അps«െ�ാTിൽ 
 

           
��ി 0േP3r �ാ��ി\4 

54 % ,`sZvം അps«െ�ാTി�ിൽ  

ഏർെ-�ി�ി\4�ാ�ി  �ർേ� 1ിേ-ാർ�$ 

െf�w.  �#ാെ� 3.45 % േ
ർ�$ ഒ4ിൽ 

�`�ൽ അps« െ�ാTിb�vU�ാRം 

�ർേ��ിൽ 1ിേ-ാർ�$ െfÏിje$. o(ി, 


Ó��ർ�ൽ, ആ`��ർ�ൽ, േ�ാTി 

��ർ�ൽ, എ4ി� അps« െ�ാTി�ാ 

�ി െf�4��െ# 3��ാ� ��\�ൾ 

fിtം 3.2.3.1 ൽ �ാ�ാ�4�ാ�$. o(ി 



��$ �ം��� 
��ി �ി��ി��ൽ 
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അps« െ�ാTി�ാ�ിjU�ർ 41% ആ�$.  
Ó ��ർ�ൽ 7% �ം ആ`��ർ�ൽ  

2% �ം േ�ാTി ��ർ�ൽ 8 % �ം ,`ംsZ�ിbe$. ആെ� 1841 ,`ംsZvU�ിൽ 4 

,`ംsZൾ �ാt�ാ�$ �ീൻ ��ർ�ൽ അps« െ�ാTി�ാ�ി �#r4�$. 

3.3 h�ി�ിേ�ാ_ം 

     
��ി 0േP3�ിെO h�ി�ിേ�ാ_ം 


�ിേ3ാ]ിNാൽ h�ി^ാ_ം  0േP3rം 1Ãർ 

o(ി�ാ�$. ആെ� �ിÝ�ിRെ# 8% 0േP3 

�ാ�$ ��േ�f�ം െfÏിjU�$. 3%  

��ിÓം 1% o(ി�$ ഉ
R¡��ാ� 

0േP3��ാ�$.  8% 0േP3ം �ിർ�ി�ി�ൾ\ം 

�y$ �ാർ(ിേ��� ആ�3kZൾ\�ാ�ി 

ഉ
േ�ാ_ിNി�ി\w. 

3.3.1 È���ാ��ി��ൾ 
 


��ി 0േP3r o(ി െf�4 È���ാ��ി��vെ# �ിÝ�ിRം �ർ(��െ# 

എ��ം 
�ി� 3.3.1.1 ൽ �ൽ�ി�ി�ി\w 


�ി� 3.3.1.1 È���ാ��ി��ൾ 

È���ാ��ി��ൾ  �ിÝ�ി ( െ�O$ /എ�ം)  �ർ(��െ# എ�ം  

െ��$ 1100 6 

��Nീ�ി 2900.6 495 


�ർ�ർ £Zൾ 357.3 180 

ഇ9ി 578.8 356 

�Wൾ   291.5 728 

�ാT 2781.08 379 

ഏ��ാT (എ�ം) 15469 498 


N�1ി�ൾ  1313.1 159 

ൈ
�ാ-ിൾ 270.5 219 

 �ൾs1ി  6.3 4 

േf�, േf*$, ��  1139.85 309 
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��ി 0േP3�$ 6 ,`ംsZൾ �ാt�ാ�$ െ�ൽ o(ി െf�4�$. 1.1 ഏ�ർ 

+��$ െ�ൽ o(ി ഉU�ാ�ി �ർേ� 1ിേ-ാർ�$ െf�w. ��Nീ�ി , ഇ9ി, �Wൾ, 

�ാT എ4ി� �`�ൽ ,`ംsZൾ o(ി െf�4�ാ�ി 
�ി��ിൽ �ാ�ാ�4�ാ�$. 

219 ,`ംsZൾ ൈ
�ാ-ിൾ o(ി െf�4�ാRം 4 ,`ംsZൾ �ൾs1ി o(ി 

െf�4�ാRം �ർേ��ി5െ# �െe�ി. 

3.3.2 Pീർ[�ാ��ി��ൾ 


��ി 0േP3rU �ാd4mം �ാ¥ാ�m�ാ� Pീർ[�ാ� �ി��vെ# എ�ം 


�ി� 3.3.2.1ൽ �ൽ�ി�ിje$. 


�ി� 3.3.2.1 Pീർ[�ാ��ി��ൾ 

Pീർ[�ാ��ി��ൾ  
�ി��vെ# എ�ം 

�ാ�N�$ �ാ¥ാ��$ 

െ�Z$   6928 3207 

�B�$ 4296 1645 

,�B��$ 4315 1438 

�Ó�ാ�$ 181 64 

1Ãർ 265881 25811 

Úാ�$  2343 758 

�ാ-ി 323 41 

െ�ാെ�ാ  141 32 

�ാ�$  1186 469 

േ
�, fാ*�, �<ാ_�ി, േ��$ 
�æ ®�ZÇ      3189 1991 
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��ി 0േP3�$ ഏy�ം �`�ൽ �ാÖ4�$ 1Ãർ o(ി ആ�$. 265881  

െ�j4 1Ã�ം 25811 െ��ാ� 1Ã�ം 
��ി 0േP3re$. 1Ã1ിp z1െ� െ�Z$, 

�B�$, ,�B��$, �Ó�ാ�$, Úാ�$, �ാ-ി, െ�ാെ�ാ, �ാ�$, േ
�, fാ*�, �<ാ_�ി, 

േ��$ m#Zി��Rം 
��ി 0േP3r o(ി െf�we$. 
��ി 0േP3െ� 81 

3��ാ�ം ,`ംsZൾ\ം െ�V o(ി ഉU�ാRം 50% ,`ംsZൾ 1Ãർ o(ി 

െf�4�ാRം �ർേ� െ��ിെ-`rw 

3.4 �#-ി�ാ�ി� ���ം��� 
��ി�vെ#   �ി��Zൾ 


��ി 0േP3െ� 80 % ,`ംsZvം ���ം��� 0�ർ��Zൾ �#�ി 

�ിjU��ാ�$. ഏെ�ാെ� 
��ി��ി5െ#�ാ�$ 0�ർ��Zൾ �#�ി�ിjU 

െ�w fിtം 3.4.1 bം 
�ി� 3.4.1 bം �ാ�ാ�4�ാ�$.  

fിtം 3.4.1 ���ം��� 0�ർ��Zൾ �#�ി�ിjU��െ# 

3��ാ���\�ൾ 
��ി �ി�ിN$ 

fിtം 3.4.1 0�ാ�ം 26% ,`ംsZ�ാ�$  RIDF Biാlി�ം ���ം��� 

0�ർ��Zൾ �#�ി�ിjU�$ . 
9ാ��$ Biാlി�ം ഒ� 3��ാ�ം ,`ംsZvം,  

MGNREGS  Biാlി�ം 6% ,`ംsZvം ��lം �ി��ിൽ  57% ,`ംsZvം 

���ം��� 0�ർ��Zൾ �#-ി�ാ�ി�ിje$ . fി� ,`ംsZൾ ഒ4ിൽ �`�ൽ 


��ി�ൾ Biാlി�ം ���ം��� 0�ർ�Zൾ �#�ി�ിjെe4 �ാ�kം )ാy 

�ി3���ം െf�േ*ാൾ ഓർ�ിേ�e�ാ�$. ���ം��� 
��ി �#-ി�ാ�ി 

���െ# ßാyം �ി�ി�U  �ി��Zൾ 
�ി� 3.4.1 ൽ  േfർ\w . 



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

 

�ാ �ി!"ി�ി�ി��#	#� �$%�,�ി���'(�ം Page 22 

 


�ി! 3.4.1  �,�ം��	 
��ി �-%ി�ാ#ി���െ- /ാ0ം �ി�ി12  �ി��3ൾ 

 

��ി �-%ി�ാ#ി� 

5ീം 

���ം��	 
��ി 
�-%ി�ാ#ി� $7ം839െ- എ�ം 

 

/ാ0ം 1 /ാ0ം 2 /ാ0ം 3 /ാ0ം 4 ആെ! 

RIDF 235 95 14 3 347 


@ാ��� 10 5 1 0 16 

MGNREGS 58 20 2 0 80 

�F'ം �ി��ിൽ 617 138 14 2 771 

 

3.4.1 �-%ി�ാ#ി� �,�ം��	 G�ർ��3ൾ 

േ!ാHർ 8IിംJ�, െ-K�ിംJ�, �LMLി, !ി	ർ KീNാർ�ിംJ� , �ീർOാൽ 

�ിർPാ	ം എQി��ാ	� 
��ിGേRST GUാ��ാVം �-%ി�ാ#ി� G�ർ�� 

3ൾ.  GUാ� �,�ം��	 G�ർ��3െWMKി12 �ി��	ം അY8Z�ാ�ി 

�ൽ!ി�ി[I�. ഓേ�ാ �,�ം��	 G�ർ��]ം എ^ S��ാ�ം  $7ം83ൾ 

�-%ി�ാ#ി�ി[െIQ �ി��ം Nി^ം 3.3.1.1 ൽ !ാ	ാ]Q�ാ	�. �,�ം��	ം 

GUാ��ാVം �-%ാ#ി�ി[2�� േ!ാHർ 8IിംJ� �ീ�ി�ി�ാ	� എQ� Nി^ം 

_Nി%ിM`. 72% $7ം839ം േ!ാHർ 8IിംJ� �-%ി�ാ#ി�ി[I�. 2.28% 

$7ം83Wാ	� െ-K�ിംJ� �-%ി�ാ#ി�ി[2��.  �LMLി!ൾ �ിർ�ിOി[2�� 8.82% 

$7ം83Wാ	�. ഒ� S��ാ��ിൽ �ാെL $7ം83ൾ �ാ^േ� !ി	ർ KീNാർ�ിംJ� , 

�ീർOാൽ �ിർPാ	ം എQി� �-%ി�ാ#ി�ി[e. Nി� $7ം83ൾ ഒQിൽ f7�ൽ 

�,�ം��	 G�ർ�3ൾ �-�ി�ി[െIQ !ാ�gം hാ0 �ിS!��ം 

െNiേ ാൾ ഓർPിേ#I�ാ	�. 
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fിtം 3.4.1.1 ���ം��� 0�ർ��Zൾ �#�ി�ിjU��െ# 3��ാ� 

��\�ൾ 0�ർ��Zൾ �ി�ിN$. 

���ം��� 0�ർ��Zൾ �#-ി�ാ�ി���െ# ßാyം �ി�ി�U  �ി��Zൾ 


�ി� 3.4.1.1ൽ  േfർ\w . 


�ി� 3.4.1.1 ���ം��� 0�ർ��Zൾ �#-ി�ാ�ി���െ# ßാyം �ി�ി�U  

�ി��Zൾ 

���ം��� 
0�ർ��Zൾ  

�#-ി�ാ�ി� ,`ംsZvെ# എ�ം  
ßാyം 1 ßാyം 2 ßാyം 3 ßാyം 4 ആെ� 

േ�ാÉർ  seിം_$ 752 205 25 4 986 

െ#1�ിം_$  25 4 2 0 31 

�T\Tി 79 37 4 0 120 

�ി�ർ 1ിfാർ�ിം_$  8 2 0 0 10 

�ീർNാൽ �ിർ�ാ�ം  3 2 1 0 6 
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3.5. �#-ി�ാ�ി� 
��ി�vെ# �ി��ി��ൽ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5 �#-ി�ാ�ി� 
��ി�vെ# �ി��ി��ൽ 

 

 

               �#-ി�ാ�ി� 
��ി�vെ# �ി��ി���ി�ാ�ി �ി�ി] �ി��Zൾ എ�ാ 

²�േ^ാ¡ാ��ിൽ �ിwം �ർേ��ി5െ# േ3i�ിNി�w. #ി �ി��Zvം 

²�േ^ാ¡ാ�vെ# അ^ി0ാ�Zൾ േ&ാ)ീ��ിNmം ഈ െ���ിൽ �ി3���ം 

െf�w. 

�#-ി�ാ�ി� ���ം��� 0�ർ��Zൾ- fിtZ�ി5െ# 
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3.5.1 �,�ം��	ം �-�ി�ി./ "�01ിൽ �ർ2ം േ�ാ34/  
�ി
ാ��ം 

         
��ി 5േ678 �ാ��ി9: 1361 $<ം=01ിൽ  80% @ം �,�ം��	 

5�ർ��0ൾ �-%ി�ാ#ി���ാ	�. 

എ:ാൽ അ��ിൽ 10% �ാDേ� -ി 

"�01ിൽ �ർ2ം േ�ാ34/ 
�ി 


ാ��ം �-8EF എ:� �ർേ� 

GHി#ാ.E. 7�ാ7�ി 5000 I
�ാ	� 

�ാർ2ി! 
�ി
ാ���ി�� െK��ാ$: 

െ�E L	േMാNാ#ൾ Oിേ%ാർ�� െKP  


�ി
ാ��ം �-�ാ��ിQ/ !ാ�	 

0ൾ 
�ിേ7ാRിS�ിൽ 64% േ
�ം 
�ി
ാ��ം �-േ�H ആ�7V�ി�ാ� 

�ി�ാ�ാ	� 
�ി
ാ��ം �-�ാ��� എ:Mി5ാ�െ%. എ:ാൽ 32% േ
�� 

�ാൽ%�Vം ഇ�ാ��ി�ാ�ാ	� 
�ി
ാ��ം �-�ാ�െ�:� Oിേ%ാർ�� െKP. 

3.5.2. േ!ാXർ =HിംYിെ� $OിZ/ അMി5ാ�ം 

 KിDം 3.5.2.1. േ!ാXർ =HിംYിെ� 

$OിZ/ അMി5ാ�ം 

 

 

       
��ി5േ678 �ാ��ി9: 72.45% 

$<ം=0ൾ  െ!ാXർ=HിംY� �-%ി�ാ 

#ി�ി.H�. -ി L	േMാNാ#1ിൽ �ി:� 

േ!ാXർ=Hിെ�9OിZ/ അMി5ാ�ം 

േ7\�ിS� േ]ാ^ീ!�ിS�� KിDം 3.5.2.1 ൽ 

!ാ	ാ@:�ാ	�. ആ�` 5!ാ�ം 31.84 % 

േ
ർ  !ാ�V���ാ�ി�Eെ�Eം 67.78 % 

േ
ർ �ാ�ാ�Vം 5േ�ാ��െ%��ാaം 

Oിേ%ാർ�� െKbേ%ാൾ ഒ� 7��ാ��ിൽ 

�ാെd $<ം=0ൾ േ!ാXർ =HിംY� 

5േ�ാ��!��ാ�ി�:ി� എ:� Oിേ%ാർ�� 

െKP. 
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3.5.3 ��ിെ- .�/�ി0� 

1ി2ം 3.5.3.1  ��ിെ-  .�/�ി0� 
      
��ി3േ456 �7�ം��	 

3�ർ��8ൾ �:%ി�ാ#ി��� ;�ം 

��ിെ- .�/�ി0� �<െ��=ി!ം 

െ�>െ%��ാ�ി 19.33% േ
ർ അBി3ാ� 

െ%C. 79.93% േ
ർ �ാ�ാ�Eം െ�>െ%� 

�ാ�ി Fിേ%ാർ�� െ1Gേ%ാൾ 0.74%           

േ
ർ 
��ി 3േ�ാ��െ%�ി� എJ�                    

അBി3ാ�െ%C. 

3.5.4  ��ിെ- K:� 

 
          
��ി 3േ456 �7�ം��	 

3�ർ��8ൾ �:%ി�ാ#ി��� ;�ം 

��ിെ- K:� െ�>െ%��ാ�ി 19.33% 

േ
ർ അBി3ാ�െ%C. 79.93% േ
ർ 

�ാ�ാ�Eം �ർ�ി>�ാ�ി Fിേ%ാർ�� 

െ1Gേ%ാൾ 0.74% േ
ർ 
��ി ;�ം 

K:��ിൽ �ാLMNാ�ി�  എJ� 

അBി3ാ�െ%C. 

1ി2ം 3.5.4 .1 ��ിെ- K:� 

 
3. 5.5 
��ിOെ: (േ�ാP�ിെ�QFിRS അBി3ാ�ം 

       
��ിOെ: (േ�ാP�ിെ�QFിRS അBി3ാ�ം 1ി2ം. 3.5.5-ൽ േ1ർ�ി�ിQT. 


��ി �:%ി�ാ#ി��� ;�ം �ി<�ീ�ി�ിൽ �ർ��VNാ��ാ�ി 98% േ
�ം �ി< 

�ാX��ിൽ �ർ��VNാ��ാ�ി 95% േ
�ം ഉൽ%ാ4��ി�#� Z:ി��ാ�ി  98% 

േ
�ം �ാർ[ി! ���ാ��ിൽ �ർ��VNാ��ാ�ി  97% േ
�ം അBി3ാ�െ%C. 

3േ45�ാ�ി!ൾ#� 
��ി \	!��ാ�ി�T എJ� ഈ അBി3ാ�8<ിൽ �ിTം 

�E^�ാ	�. 



��$ �ം��� 
��ി �ി��ി��ൽ 
�� �ർേ�-2020-21 
��ം�ി� �ി� 
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fിtം 3.5.5 
��ിRെ# zേ�ാ_�ിെ�\1ി�U അ^ി0ാ�ം  

 

3.5.6 
��ിRെ# �ി��Zൾ അ1ിW�$ �ംs«ിN$ 

fിtം 3.5.6 
��ിRെ# �ി��Zൾ 

അ1ിW�$ �ംs«ിN$ 

 

                    ²�േ^ാ¡ാ�ൾ 
��ിRെ# 

�ി��Zൾ എZെ� അ1ിü എwU�$ 

fിtം 3.5.6-ൽ �ാ�ാ�4�ാ�$. ആ�m 

0�ാ�ം 53% േ
�ം 8ാ�-േýാ�$ 


9ാ��$ അം_Z�ിൽ �ി4ാ�$ 
��ി 

�െ�\1ി�U  �ി��Zൾ ���ി�ാ�ി��$. 

15% േ
ർ ���ം��� ഉേPkാ_+�ിൽ 

�ി4ാ�$ 
��ി�െ�\1ി�U �ി��Zൾ 

���ി�ാ�ി��$. �y$ �ാർ_Z�ി5െ# �ി�� 

Zൾ ��þി�ാ�ി��ർ ഒ� 3��ാ��ാ�$. 

എ4ാൽ 31% േ
ർ �#-ി�ാ�ി� 
��ി�െ� 

,1ിN$ അ1ി�ി� എ4ാ�$ 1ിേ-ാർ�$ െfÏ�$. 



��$ �ം��� 
��ി �ി��ി��ൽ 
�� �ർേ�-2020-21 
��ം�ി� �ി� 
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3.5.7 
��ി 
�ി3ീ��ം 


��ിെ�\1ിN$ 
�ി3ീ��ം �^ിN�ാ�ി 1ിേ-ാർ�$ െfÏ�$ 3% ²�േ^ാ¡ാ 

��ാ�$. se$ �ിർ�ാ�ം, �j��ാ�ൽ, െf�$ )ാB�ൾ, �ീർNാb�ൾ B��ാ�� 

�ി�ാ�$ 0]ാ��ാRം 
�ി3ീ��ം �^ിNിjU�$. 

3.5.8 sG�vെ# അ�+ 

fിtം 3.5.8.1  sG�vെ#  അ�+   

          
��ിdേ3(BU sG�vെ# 

അ�+െ�\1ി�U ²�േ^ാ¡ാ� 

vെ# അ^ി0ാ�ം fിtം.3.5.8.1 ൽ േfർ�ി 

�ി\w േ�ാÉർ sG�ൾ m#ർN�ാ�ി 

jU�ാ�ി 64.81% ²�േ^ാ¡ാ�vം   

^ാ_Z�ാ�ി B1ി�െ-��ാ�ി  34.94%  

²�േ^ാ¡ാ�vം Xർ��ാ�ി �3ിN 

�ാ�ി ഒ� 3��ാ��ിൽ �ാെT  ²� 

േ^ാ¡ാ�vം  അ^ി0ാ�െ-j.   
 

3.5.9 �ി�1ിെ� ���ി�ാ�ം (�ീy1ിൽ) (ഏ0ിൽ/ െ��$ �ാ�Z�ിൽ) 
 

ഏ0ിൽ, െ��$ �ാ�Z�ിെ� 
��ി 
0േP3െ� �ി�1ിെ�  ���ി�ാ�ം 

��ിd Bൻzം േ3(�ം എt �ീyർ 
ആെ�wU �ി��ം fിtം 3.5.9.1 - ൽ 
േfർ�ി�ി\w. 
��ിd Bൻ
$ 3�ാ3�ി 
1.24 �ീy�ം 
��ിd േ3(ം 3�ാ3�ി 2.37 
�ീy�ം ആ�w �ാ�ാം. അ�ാ��$ 

��ിd േ3(ം 0േP3െ� ���ി�ാ�ം 
ഏ�ാe$ ഇ��ി�.  ഇ�$ 
��ിRെ# 
0]ാ� േ���ാ�ി ���ാ�ാം . 

3.5.9.1 �ി�1ിെ� ���ി�ാ�ം(�ീy1ിൽ) ഏ0ിൽ/ െ��$ 



��$ �ം��� 
��ി �ി��ി��ൽ 
�� �ർേ�-2020-21 
��ം�ി� �ി� 
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��ിെ� ��ാം3�ിെO  േ�ാ�$  
��ിd B*$  93% േ
ർ\ം �Æി����ാ�ി�w. 

എ4ാൽ 
��ിd േ3(ം  ��ാം3�ിെO  േ�ാ�$  �Æി���ാെ�4$  98% ആൾ 

�ാ�ം അ^ി0ാ�െ-j. �ി����ിെ� ���^k� fിtം 3.5.9.2 ൽ േfർ�ി�ി\w. 


��ിd Bൻ
$  18% ²�േ^ാ¡ാ�ൾ�$ �ാtേ� �ർ(�ിൽ എ�ാ �ാ��ം 

�ി�yിൽ െ�Uം �^k�ാ�ി�wÅ എ4ാൽ 
��ിd േ3(ം 77% േ
ർ\ം എ�ാ 

�ാ��ം �ി�yിൽ ��ം �^k�ാ,w 2 �ാ��ിൽ �`�ൽ �ി�yിൽ െ�Uം �^ി 

�ാ���െ# എ�ം 
��ിd Bൻ
$ 33% ആ�ി�4�$ 
��ിd േ3(ം 4% ആ�ി 

,1ü. 

fിtം 3.5.9.2  �ി����ിെ� ���^k� 

 

3.5. 10 േ�ാ#ിെO 
ാർ3�Zvെ# �ം���ം 


��ിd Bൻ
$ േ�ാ`�vെ# 
ാർ3�^ി�ി �ം��ി�െ-�ി�4ി�w 97% 

േ
�ം അ^ി0ാ�െ-j. എ4ാൽ 
��ിd േ3(ം  േ�ാ`�vെ# 
ാർ3�^ി�ി 

�ം��ി�െ-j എ4$ 97% േ
�ം 1ിേ-ാർ�$  െfû. 
��ിd Bൻ
$ �ീെ�ാ��$ 

�_��ാ�ി�4ി�  എ4$ ²�േ^ാ¡ാ�vെ# അ^ി0ാ��ിൽ �ി4$ �k¡�ാ�$ 

(96%). എ4ാൽ 
��ിd േ3(ം  �ീെ�ാ��$  �_��ാ�ി എ4$  96% േ
�ം 1ിേ-ാർ�$  

െfû.   

 



��$ �ം��� 
��ി �ി��ി��ൽ 
�� �ർേ�-2020-21 
��ം�ി� �ി� 
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fിtം 3.5.10.1  
��ി 0േP3�$ 
ാർ3� �ം���ം �#�ി�ിjU ഒ� േ�ാ#$ 


��ി   �#-ി�ാ�ി� േ3(ം �െ�ാ�ി-ിെO േ�ാ�ിെ�\1ി�U ²�േ^ാ¡ാ�ിെO 

അ^ി0ാ�ം �ർേ��ി5െ# േ3i�ി�. 


��ി �#-ി�ാ�ി� േ3(ം �െ�ാ�ി-ി 

െO േ�ാ�$ ,1WിjU�ാ�ി 98% േ
�ം 

അ^ി0ാ�െ-j. 
��ി �#-ി�ാ�ി� 

േ3(�ം �െ�ാ�ി-ിെO േ�ാ�$ ,1�ാ� 

0േP3ZvU�ാ�ി 2% േ
ർ 1ിേ-ാർ�$ 

െfû. �ാർ)$ 17 (�ാ"ർ), �ാർ)$ 8  

(െ�U-ാ1) എ4ീ ഉ�ർ4 0േP3Z�ിൽ 

3¡�ാ� �T�ിൽ �െ�ാ�ി-$ �ാ]k� 

�ി��ിൽ\4�ാRം ²�േ^ാ¡ാ�ൾ അ^ി0ാ�െ-j.  



��$ �ം��� 
��ി �ി��ി��ൽ 
�� �ർേ�-2020-21 
��ം�ി� �ി� 
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3.5.11 ��$ �� �ം��� 0�ർ��Zെ�\1ി�U അ#ി+ാ� അ�േsാ]ം 

²�േ^ാ¡ാ�ൾ�$  
��ിd Bൻzം േ3(�ം �� 

�ം��� 0�ർ��Zെ�\1ി�U, അ#ി+ാ� 

അ�േsാ]ം �ർേ� �ി��ി��ി. 23% േ
ർ�$ 

�ാt�ാ�$ 
��ി �#-ി�ാ\4�ി�$ Bൻ
$ �� 

�� �ം��� 0�ർ��Zെ�\1ി�U അ1ി�$ 

ഉeാ�ി�4�$. എ4ാൽ 
��ി �#-ി�ാ�ി� 

േ3(ം ഏ�ാe$ എ�ാ ²�േ^ാ¡ാ�ൾ\ം �� 

�� �ം��� 0�ർ��Zെ�\1ിN$ അ1ി�U�ാ�ി �ർേ� 1ിേ-ാർ�$ െf�w. 

19% 3��ാ�ം േ
ർ�$ �ാt�ാ�$ 
��ിd Bൻ
$ �ാ�ർെ()$ 
��ി�െ� 
yി 

അ1ി�ാ�ാ�ി�4�$ . 
��ിd േ3(ം എ�ാ ²�േ^ാ¡ാ�vം അ�ർ�$ �ാ�ർെ()$ 


��ി�െ�-yി ]ാ�� ഉU�ാ�ി അ1ി�ി�. �����ം��� 0�ർ��Zൾ / 

�ാ�ർെ()$ 0�ർ��Zൾ 
��ിd Bൻ
$ �Æി���ാ�ി�w എ4$ അ^ി0ാ� 

BU�ർ െ��ം 18%-�ാ�$. എ4ാൽ 
��ി �#-ി�ാ�ി��ിp േ3(ം #ി അ^ി0ാ� 

BU�ർ 98% ആ�ി ഉ�ർw 

3.5.12 ²�േ^ാ³ ��ിyി 

�ാ"ർേ�ാ#$ ൈ�േ&ാ �ാ�ർെ()$ 
��ി {�0P 

�ാ�ി �#-ി�ാ\4�ി�$ xീ അ��,�ാ�ൻ �ാ�ർ, 

അ^�ം, ��േ��ി �ൺ�ീ�ർ ആ�ി 9 അം_ 

²�േ^ാ³ ��ിyി A
ീ��ിNി�w ²�േ^ാ³ 

��ിyിRെ# ആPk േ�ാ_ം  17-11-2012 ൽ �ാ�ീ�$ 

_ാ«ി ഇൻേ)ാർ േ©)ി��ിൽ �N$ �#w. 


��ി �ാ����ിൽ ആെ�  12 ��� ²�േ^ാ³ 

��ിyി േ�ാ_ം �#ി�ിje$. അ��ാ��ാ�ി േ�ാ_ം േfർ4�$ 30-08-2016 �ാ�$. 

²�േ^ാ¡ാ�ൾ�$ ��െ�േ�െ1 {�0P�ാ� �ീ�ി�ിbം അ��െ# ആ�3kZൾ 


�ി_�ി�ം 
��ി 0�ർ��Zൾ Xർ�ീ��ി\4�ി¹  �ാ[�ീ��ാ� 0�ർ�� 

�ാ�$ ²�േ^ാ³��ിyി �#�ി�ിjU�$. ²�േ^ാ³��ിyി�ിൽ ഉൾെ-� 

അം_Zvെ# േ
��ി��ം അps«ം 3  ൽ േfർ�ിje$. 



��$ �ം��� 
��ി �ി��ി��ൽ 
�� �ർേ�-2020-21 
��ം�ി� �ി� 
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3.5.13 
ാ�ി+ി�ി� 0ÊZൾ 

i��ം,  
ാ#ം  �ി��ൽ  m#Zി� 
ാ�ി+ി�ി� 0ÊZൾ  
��ി¥$ Bൻzം 

േ3(�BU�ാ�ി 10% 0േP3�ാ�ി�ൾ 1ിേ-ാർ�$ െfû. 
ാ#Zൾ �ി�r4�ി�$ 

�ാ���ാ�ി �ർ(�ർ 
1R4�$ z9�ീ��ിൽ െ�ൽo(ി െf�േ*ാൾ #ി 

0േP3�$ 
�േ-ാ�ം േ�ാ�ിൽ �ിwU �ീെ�ാ��$ �ി�d4�ി�ാൽ ��േ�f� 

�ിpU അ
�kാÆ� n�ം o(ിെ� േ�ാ3�ാ�ി sാ]ി\w എ4�ാ�$. �ീെ�ാ��$ 

�#�െ-#ാ�ി�ി�ാpU 
��ി�ൾ �#-ി�ാ�ിെ�Yിbം �ർ(�ർ േ��ി`4 േ�ൽ 

0Êം Xർ��ാRം 
�ി<�ി\4�ി�$ 
��ി�ാ�ി�ി�. z9�ീ��ിbം ��ം 

േ�ാ`��ിൽ �^k�ാ\4�ിpU 0�ർ��Zൾ #ി 0േP3�$ �#�ി�ാൽ �æ 

o(ി��ിേ�\ �ാ1ി� െ�ൽo(ി ഒ� 
�ി]ി �െ� �ി�ിെ� െ�ാe$ ��ാൻ �ാ]ി\ം   

 



��$ �ം��� 
��ി �ി��ി��ൽ 
�� �ർേ�-2020-21 
��ം�ി� �ി� 
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3.5.14 h���   


��ി 0േP3�ിെO h���െ� ,1ിN$ 0േP3�ാ�ി�ൾ�$ 
��ിd Bൻzം 

േ3(�BU അ^ി0ാ�ം �ർേ��ി5െ# േ3i�ി�. #ി �ി��Zൾ േ&ാ)ീ��ിN$ 
�ി� 

3.5.14.1 ൽ േfർ�ി�ി\w. 
��ിd Bൻ
$ #ി 0േP3ം �Æി���ാ� [#�Rം 

േ3(ിRം  ഉU h�ി ആ�ി�w എ4$ അ^ി0ാ�െ-��ർ 38% ആ�$. എ4ാൽ 


��ിd േ3(ം ഇേ� അ^ി0ാ�BU��െ# എ�ം 53% �ർ�ി�. 
��ി 

�#-ി�ാ�ി��$ n�ം 0േP3reാ�ി�4 ��ൾN ഒ� 
�ി]ി �െ� ,1W�ാ�ി 

0േP3�ാ�ി�vെ# അ^ി0ാ��ിൽ �k¡�ാ�$. എ4ാൽ 
��ി �#-ി�ാ�ി�ിjം 

�െ�ാ�ി U h�ി�ാെ�4ാ�$ 0േP3�ാ�ി��ിൽ �`�ൽ േ
�െ#Rം അ^ി0ാ�ം. 

ഉ��ം �#ി� 0േP3Z�ിൽ �െ�ാ�ി-ിpU �ാ]k� ഉU�ാ�ി �ി� ആv�vം 

1ിേ-ാർ�$ െfû. �°ം 
ാ1Rം �ി1W h�ിRം fm-$ 0േP3�ം �ി��ൾ ����ാൻ 

േ�ാ_k��ാ� h�ിRം 
��ി 0േP3�$ െf1ിെ�ാ� 3��ാ�BU�ാ�ി 
�ി� 

3.5.14.1 െ� �ി��Zൾ �fി-ി\w. 


�ി� 3.5.14.1 
��ി 0േP3�ിെO h���െ�\1ി�U അ^ി0ാ�ം 

h��� 
h��� 3�ി െ�N��െ# എ�ം ( %) 


��ി¥$ Bൻ
$ 
��ി¥$ േ3(ം 

�Æി���ാ� [#�Rം 
േ3(ിRം  ഉU h�ി 38 91 

��ൾNാ0ÊBU  h�ി 61 7 

�െ�ാ�ി U h�ി 63 65 

�°ം 
ാ1Rം �ി1W h�ി 14 3 

fm-$ 0േP3ം 8 2 

�ി��ൾ ����ാൻ 
േ�ാ_k��ാ� h�ി 14 3 



��$ �ം��� 
��ി �ി��ി��ൽ 
�� �ർേ�-2020-21 
��ം�ി� �ി� 
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3.5.15  ²�േ^ാ¡ാ�vെ# അps« ���ാ�ം 


Ó��ർ�ൽ, ആ`��ർ�ൽ, േ�ാTി��ർ�ൽ എ4ി��ാ�$ 0േP3�ാ�ി 

�vെ# 0]ാ� അps« ���ാ��ാർ_ം. 
��ിdേ3(ം േ�ൽ അps« 

െ�ാTിb��ിൽ �ിwU ���ാ��ിെO �ർ���$ fിtം 3.5.15.1 ൽ �ാ�ാ�4 

�ാ�$. 
Ó ��ർ�ൽ, ആ#$ ��ർ�ൽ, േ�ാTി ��ർ�ൽ എ4ി��ിൽ �Îാ&�ം 

59%, 47%, 113% �ർ���eാ��ാ�ി �ർേ��ി5െ# േ3i�ിN �ി��Zൾ 

�k¡�ാ\w. �æ [#�Zvെ# അ#ി+ാ��ിൽ �#ി�ാ�$ ഈ �ർ���$ ഉeാ�ി 

jUെ�Yിbം ഇ��ം 0�ർ��Zൾ {�0P�ാ�ി �#r4�ി�$ 
��ി 

�<ാ����ാ�ി എ4$ അp�ാ�ി�ാം. 

fിtം 3.5.15.1  
��ിd േ3(BU ²�േ^ാ¡ാ�vെ# അps« ���ാ� 

�ർ���$ 
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അ*+ാ�ം-4 

ഉ
�ം.ാ�ം 

�/0+�ാ1ിെ� �ം34ി5ി6േ�ാ7ം അ�ി8*ാ��ാ� 89�ി �ി:��ാ	� 

���. എ=ാൽ �ി!�� 8�ർ��>ൾ#ാ�ി �ാം 89�ിെ� അ�ി��ാ�ി @0	ം 

െAB=CD�ം :ൗേ�ാ
�ി���ിൽ !ാ	െ%F= �!� �ീ��ാ�>Hെ6Iം 

�ി��ിൽ%ി�� ആ*ാ��ാ� ��� �Kെ%FLെ�LM�� ഒ� �O��ാ	�. 

അCെ!ാP�െ= ��� ഒ� �ി:��ാെ	= ��Q�ിR=ിIM �ി!�� 

�Sൽ%�ി�� 
!�ം ��� �ീ��ാ	� എ=  ��Q�ിR=ിIM �ി!�� 

8�ർ��>7ാ	� �ാം �6േ�T��.  

 

 

 

 

 

 

 

ഓേ�ാ �ീർ�6Vം ഓേ�ാ ആ�ാ� �+�"�ാ��ി�ാൽ �ീർ�6 

�ം��	�ാ	� ��ിെW �ീ�ൻ �ി��ിർY=�ി/M 8*ാ� േ
ാം�Zി 

�െ�ാ�ി%ിൽ �ിLം അെ�Sിൽ അ�ി��ാ� ഉ
േ�ാ[ം D�\M $]^ _�`�ിKി, 

അa�b#�	ം, ��	�Q:ാ�ം അെ�Sിൽ �c� �ാ��O#ൾ D�ം ��� 

��ി��ാ!ൽ എ=ി��ിൽ �ിLം ��ിെ� �ം��ിd! എ= ��+േ�ാെ6 

�e�ം��	 �$%� �ീർ�6ാ6ി"ാ��ിൽ �6%ി�ാd= 8���>ൾ 

�ാf!ാ
��ാ	�. 


��ം�ി� �ി��ിൽ േ!ാ=ി �ാR#ിൽ ഉൾെ%� 8�ാ6ം gാ� 
hാ��ിൽ 

575 െ.kർ "�Y  99,70,000 m
 \6#ി �e�ം��	 �$%� �6%ി�ാ#ി� 

7ാnർ േ�ാ6�  ൈ�േpാ �ാ�ർെ0q� േ8ാ�k�, 7ാnർ േ�ാ6ിെW rKി 8േs1Y 
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�െ�ാ�ി-$ �#W$ ��ിെ� ��ാം3ം �ർ�ി-ിN$ �+ി��ാ� �ാർ(ിേ�ാൽ-ാP� 
�ിpU �ാ<f�kBeാ\4�ിൽ ഒ� 
�ി]ി �െ� �ി��ി� എwU�ാ�$ 
�ി��ി��ൽ 
��ം �fി-ി\4�$.   
��ി�ി5െ# �#-ി�ാ�ി� �°�gാ�, �j 
�ി�ി�ൽ, �T\Tി, 
ാർ3�^ി�ി �ിർ�ാ�ം m#Zി��െ��ാം 0േP3�$ �+ി� 
�ാർ(ിേ�ാൽ-ാP��ിpU �ാ<f�kBeാ�ി എwU�ാ�$ 0േP3�ാ�ി�vെ# 
െ
ാm അ^ി0ാ�ം.  

��ൾNRം �െ�ാ�ി ം �� �ീ�ി�ിൽ �#R4�ി�$ 
��ി�ാെ�Yിbം 
�െ�ാ�ി ം ��ൾNRBU +�Zൾ 
��ി �#-ി�ാ�ി� േ3(�ം 0േP3r 
U�ാ�ി �ി��ി��ൽ 
��ം Ùeി�ാjw. z9 �ീ��ിൽ േ�ാ�ിൽ �ിwU 
�ീെ�ാ��$ �ി�d4�ി�ാൽ ��േ�f��ിpU അ
�kാÆ� n�ം 
ാ#Zൾ 
�ി�r4 0��� 0േP3rU�ാRം 
��ം �fി-ി\w. �ീർ�#�ിൽ 
�q�ി��ാ� ആ�ാ��k�+ �ി��ിർr4�ി�$ #ി 0ÊZൾ �#ി 
�ി<�ി� 
െ-േ#e�$ അ�kാ�3k�ാ�$. 

�ീ�ി�ൾ�$ ആ�3k�ി�ാ��$ �4ിേ��$ എ`\�Rം അ�ർ�$ ആ�3kBU 
െ��ാം ���Rം െf�4 അ�kXർ� ��ി�ാ�$ ��$.  ��$ ��ിWാൽ 
�ാ�ം 
�ി1Rം എ4ാ�േ�ാ െfാ�$. ആേ�ാ_kBU ��ിേ� ആേ�ാ_kBU �ി��ൾ ഉeാ� 
എwം �B�1ി�ാം.  ഒ�ി9$ ��eാ�ാൻ 500 B�ൽ 1000 �ർ(ം േ�eി ��േ*ാൾ 
അ�$ ��െ-#ാൻ േ���ം ഒ� �T ��ി�ാ,ം . അmെ�ാe$ ��ിെ� െ
ാw േ
ാെ� 
�ാ�$ ��ിNാൽ �ാtേ� �ാം ആ8<ി\4 �ാർ(ി� Bേ4yം �ാ]k�ാ,�RÅ. 
���ം��� 0�ർ��Zൾ {�0P�ാ�ി �#r�ാൻ ���ം��� �,-ിpം 
�æ �, �ൾ\ം �േ�3���ം^�� +ാ
�Zൾ\ം �Bേ�ാേ�ാ��ർ\ം 
�ാ]ി�െ�. 
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അps«ം-എ 

���� �ം��� 
�ി
ാ#ി�ൾ 
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എ. 0]ാ� ��$ - �� �ം��� 
�ി
ാ#ി�ൾ 

�����ം����ി�ാ�ി ഏെy`�ാൻ �TിR4 0�ർ��Zെ�  
n4$ _�Z�ി�ാ�ി �ാെT 0�ി
ാPി\w. <�ി�േ���ം �ി(ൻ 
0�ി�ീ��ിNിjU ���ം����ം 
�ി
ാ���ം 0�ർ���<ാ�ി�ിെ� 
�ി��Z�ാ�$ ഇ�ിെ# ഉൾെ-`�ി�ിjU�$. 
��ം�ി� �ി�ാ ���ം��� 
ആ{ീ�ർ xീ അ�ൺ ,�ാർ എ�$ �^k�ാ�ി� fിtZ�ാ�$ ���� 
�ം��� 0�ർ��Zൾ�$ ഉPാ<���ാ�ി േfർ�ിjU�$. 

ൈ�� B1�ൾ 

േ�ാÉർ o(ി ( Contour Farming) 

ഉT�$, �ി�, ��ി��ൽ, �#ീൽ, ���ീ�ം െfgൽ 0�ർ��Zൾ 

f�ി�ിെ��ി�ാ�ി �#-ാ\wെ�Yിൽ അ��ം o(ി�ീ�ി�െ��ാ�$ േ�ാÉർ 

o(ി എ4mെ�ാe$ ഉേ�3ി\4�$. ��ി��bം �æം f�ി�ിെ��ിെ� െf�4 

�ി�ാൽ അmn�Beാ,4 ��×�vം fാb�vം േ�െ�ാ��ി�$ �#þ�ാ�ി 

0�ർ�ി\w. �T ,1W +�Z�ിൽ ���ം����ിpം �T"`�bU 

+�Z�ിൽ ���ം����ിpം ഇ�$ �<ാ�ി\w. െf1ി� f�ി�U  

(n4$ 3��ാ�ം �െ�) 0േP3Z�ിൽ �y$ �ിർ�ി�ി�െ�ാw�ി�ാെ� േ�ാÉർ 

o(ി െ�ാe$ �ാtം �െ4 ���ം���ം �ാ]k�ാ�ാ�4�ാ�$. 

�ി� �j�ൾ ഒTിെ�RU എ�ാ �ിർ�ി�ി�vെ#Rം ഒ� �ിർs« അpA
� 
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[#�ം �#ി�ാ�$ േ�ാÉർ o(ി.  �	��ിTZ$, ഇ9ി എ4ീ �ി��vെ# 

�ി�െ�ാ��ൽ േ�ാÉർ ൈ�p��ിൽ െfgാ�4�ാ�$. 1sർ, േ��ി�, �ാ-ി, 

,�B��$ എ4ി�¥$ േ�ാÉർ �#ീൽ അ��ംsി�ാ�4�ാ�$. 

��ിx s´�� o(ി ( Multistory Cropping) 

��k0�ാ3ം �`�ൽ േ�e ഇ�Zൾ ഉ���ിbം, ,1�േ�e ഇ�Zൾ 

�ാെT�ാRം ��ർr4 �ീ�ി�ാ�ി�$. �ി��ൾ ��ിൽ ��k0�ാ3�ിpം 

���ിpം ���ം �#�ാ����ിൽ �ി��ൾ &�ീ��ി\w. ��ിെO �ി�ി] 

��Z�ിൽ �ി�k�ി\4 േ��
#�BU �ി��ൾ ഇ�ി�ാ�ി െ��െW`�ാം. 

േ����ിെ� �ീj�� ��ിൽ അp�ർ�ിNി�4 െ�Z$, ,�B��$, �ാT, 

�ിTZ$ �ർ£Zൾ എ4ി�Rെ# ��ിxo(ി ഈ �ീ�ി¥$ 

ഉ�േ�ാPാ<���ാ�$.  

 

�^k�ാ� ഓേ�ാ mGh�ിRം ഉ
േ�ാ_െ-`r4�ി�ാൽ 
��ാ�]ി �ി��ാî� 

ഉ1-ാ\w. 
��ാ�]ി ൈ���ാ4ി�kം, �ി�ി] �ി��vെ# അ�3ി�Z�ിൽ 

�ിwU ൈ��ാം3ം ��ിെ� �×��ാ\w.  �Tെ�Uം �ി�ി] 

ഇ�-#ർ ��ിൽ 
�ിN$ 3¡ി,1W$ 
�ി\4�ി�ാൽ ഊർ4ി1Zൽ 

�ാ]k� �ർ�ി-ി\w. �െ�ാ�ി-$ �#Rw, േ�ാ_�ീ#sാ]Rം ���ൾ 
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���4mം ,1Rw, െ�ാ����ാ�ം �`w. �k�kç �ി���ാ��ി�ാൽ �െ4 

�ി��k�ി�ാ�ം n�BU 0�ാ�Zൾ ,1¥ാൻ �TിRw. ഇ�െ�ാെ� 

��ിxo(ിRെ# ²�Z�ാ�$.  ��ിx s´��o(ി�ിൽ ഔ(]��k 

Zൾ 
T�ർ£�ി��ൾ എ4ി� ഉൾെ-`r4�$ അps« െ�ാTിb�ൾ 

��ി\4�ി�$ �<ാ����ാ�ി�ി\ം. 

z��ി#ീൽ (Mulching) 

 

 ��ിp B��ിേ�ാ, െf#ി�ൾ�$ Þ��ിേ�ാ �ി��vെ# അ�3ി�Zേ�ാ, �y$ 
ൈ��ാ�3ി�Zേ�ാ 
Nി��േ�ാ, ��ി�ി�േ�ാ ഒ� 
ാ�ി�ാ�ി �ി��ി�ി`4 
�ീ�ി�ാ�ി�$.  ഇ��vം, f���vം 
Nി�െN#ി�vം �ി��ി�ി`4�$ fി� 
�ി��vെ# o(ിRെ# �െ4 അ^ി�ാ�k 0®�ി�ാ�$.  sാ�ീ���ം n�B�� 
��ിെ� ����ം ,1dw, ��േ�f�ാ�3kം ,1Rw. �Tr��ി 
��ിbeാ\4 ആ[ാ��ി�ാ�ാ�ി �െ�ാ�ി  ,1d�ാpം, �Tെ���െ� 
ആ_ി��ം െfÏ$ ��ിൽ �ി�ിWി1V�ാpം �<ാ�ി\w എ4ിZെ� 
�ി��]ി 0േ�ാ��Zൾ z��ി#ീൽ െ�ാGe$. 
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 ൈ��ാ�*ി+,ൾ ��ി�ാ��	�ാ�ി#ി./ാൽ െ��ിേ�1� ��� ��2� 

േ
ാ$/ി�.  4.ാെ� �5#ാ��� ��ി�6!ിേ7�/ ൈ���8#ൾ �ൺ��ി 

!െ: 
�;�ം ഒ�ി%ി.ി#ാൻ �>ാ�ി?!@ം അ,െ� ��ിെ� BC 

DEി�,ൾ �ർ�ി%ി7� ��ി:#Fം, �ാ@�Gാ�Fം �ർ�ി%ി?!@ം െ�::ം 

!ി�ിHിI,ാJം, ഈർ%ം 
ി.ിL �ിർ�ാJ:: ��ിെM േ*Eി �ർ�ി?!@ം 

െNOം. അ�ാ��� ��ിെM Pൗ�ി! R	,ൾ െ�7െ%S�ാൻ (��ി.ീൽ 

�>ാ�ി?ം. 

ആ��	�ി:!ൾ: (Cover Cropping) 


�ർ�ർb�ിc::dം ഇ.fർ/� �:�/d�ാ� �ി:!gെ. ഒ� 
ആ��	ം ��ിൽ h+ി7� ഒ� ൈ��(�i2ാ#�ാ	� ആ��	�ി:!ൾ 
െNO/��.  Ijർ േ�ാ�,:ിൽ �:ർ�ി��/ k#	െ�/ !ാl
�ർ ഇ�ി�� 
ഉnാ>�	�ാ	�. (��ി.ീൽ െ!ാ2� �Pി?/ R	,ൾ#� (Iേ� 
�ർ�ർb 
െN.ി!:ാ��ി�ാൽ അ'�ീ� ൈ�o�ൻ ��ിെ7S�� ��ിെM p�q�ിrി 
െ�7െ%S�ാJം ആ��	�ി:!ൾ �>ാ�ി?s.  േ�ാ��ി:!ൾ#� 
1ി� Nി� 
ആ��	�ി:!ൾ t�െ. േNർ?s.   

 

േ�ാ�%�ർ (
uേIIി�):- Ijർേ�ാ�,:ിൽ ആnvെ� k/� �ാ�� �ർEം 
wEിെNxാം.  !ാ�ി�ീ1�ാ@ം ഉ
േ�ാyി#ാം. 
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��-േ_ാ�ി�ം: 1Ãർ, െ�Z$, ��Z$, ,�B��$ േ�ാ�Z�ിൽ ഉ
േ�ാ_ി�ാം.  
�ാ�ി�ീy�ാെ�Yിbം േ���ിൽ ഉ��$ sാ]ി�ാ�ി#Re$. 

െ�ൻേ¨ാ�ീ�:  ഉ���ാ� �ാ�ി�ീy �#ി�ാ� ഇ�$ 1Ãർ,  െ�Z$, ��Z$, 
,�B��$ േ�ാ�Z�ിൽ ��ർ�ാം.   

ൈ©േ�ാം: െ�Z$, ��Z$േ�ാ�Zൾ�$ അpേ�ാ�k�ാ� fി�+ാ�ി �ി�Rം 
�ാ�ി�ീyR�ാ�$.  


ിേOാ:  fി�+ാ�ി�ി�Rം േ���ിെ� െf��ാp�� �Tി�Be$.  അ�ാ�ി�$ 

ിേOാ�ി എ4$ 3ാÒ�ാ�B�� ഈ �ി�¥$ ]ാ�ാ�ം േ��
#�B���ി�ാൽ 
ൈ�¨�ൻ �ം^��േ3(ി ��െ� �`��ാ�$ ആ�ർ(��ാ� �W��vU 
�ി�ാൽ അ�Yാ�െN#ി�ാRം ��ർ�ാം. �ാ�ി�ീy�ാRം ഉ
േ�ാ_ി�ാ�4 
�ാ�$. 

ൈ��േ��ി 

 f�ി�ി�$ ,�െ� ഓേ�ാ o(ി�ി#�ിpം േ�ാ�ിN �ി]�ിbU 
��kZൾ �ി��ാ�ി േ��ിേ
ാെ� ��
ി#ി-ി\4�$ േ�െ�ാ��ിെ� 
�ൺ��ി�െ� �#ü �ിർ�ാൻ �<ാ�ി\w. ഇZെ� ��#ിR4mn�ം 
&േ�� ഒ� �ൺse$ േ��ി�ൾ��ി�ിbeാ,�Rം ഇ�$ ���ം����ി�$ 
�<ാ�ി\�Rം െf�ം. 3ീ�െ�ാ4, ആ#േ�ാ#�ം, െf*��ി, ��ിെ�ാNി, 
�sാ�ൾ, B�ിZ, B�ി�$, ,yിെN#ി�ാ�ി ���4 fി� ഔ(] ��kZൾ 
എ4ി� ൈ��േ��ി�ൾ�ാ�ി ഉ
േ�ാ_ി�ാം. �ി�4 0േP3Z�ിൽ േ
ാbം 
z��ി#�ിെO �ാ��ി���ിbBeാ\4 േ��ിെN#ി�ൾ 
Nി����ാRം 
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�ാ�ി�ീy, �ി1�$ എ4ി��ാRം ഉ
േ�ാ_ി\w. േ�_�ിൽ ���4�Rം, 
�× B1ിെN`�ാൽ െ
െ�4$ െ
ാ�ി�ി�ിർ�$ ���ാൻ �Tി�U�Rം, േ��ൽ 
Ù#ിൽ ഉ�Zിേ-ാ�ാ��R�ാ�ി�ി��ം േ��ിെN#ി��ാ�ി �ി�െW`\4 
��kZൾ. 

{ി�ിൈ-ൻ�ിൽ 0fാ�BU ‘Sloping Agricultural Land Technology’ 

(SALT) എ4 o(ി�ീ�ി ൈ��േ��ി�െ� ��െ9�ി���ിൽ ���� 

�ം����ി�$ ഉ
േ�ാ_ി�ാെ�4$ െ��ി�ി\w. SALT എ4 ഈ �േY�ം 
�ാyo(ി�ി5െ# ��െ-� ��ിെO ��ാ^ാ�ി�� �ീെe`\4�ിpU ഒ� 
ഉ
ാ]ി�#ി�ാ�$. f�ി�ിp ,�െ� �േ�ാNേ�i�ിൽ (Contour line) 
ഇ����ി�ാ�ി �sാ�ൾ, 3ീ�െ�ാ4 B��ാ� െf#ി�ൾ അ`-ിN$ �`w. �G 
Þ�`�ൾ ��ിൽ 13 െ�Oീ�ീyർ അ��Be$. �e$ ��ി�ൾ�ി#�ിbU അ��ം 
അ��ീyർ ആ�$. (�േ�ാN േ�i�ൾ 4-5 �ീyർ അ���ി�ാ�ി &�ീ��ി\w). 
െf#ി�ൾ 1.5-2 �ീyർ ഉ���ിെ�rേ*ാൾ 40 െ�.�ീ. ഉ���ിൽ B1ിN$ �ാyി 
��ി�ൾ�ി#�ിൽ �ി�rw. െf#ി�ൾ �ിൽ\4ി#ം &േ�� ��ി#ിü�ർ4$ 
��ാ^ാ�ി� െ#1�$ ആ�ി �ാ�w. േ����ിെO ��േ�ാ� േ�i���ിൽ ഈ 
�ീ�ി �gാ��ൾ െ�ാ-േ�ാ, �gാ��ി�ാെ�േ�ാ 0ാ�ർ�ി��ാ�ാ�4�ാ�$. 

  

േ����ിൽ �ി�4 �ീ�േP3േ�i���ിൽേ-ാbം ��ിb�ൾ�$ 
���ാ�ി 
ൈ��േ��ി�ൾ �ർ¢�ാ]ാ���ാ�ി�w. അ`-ിN$ �`4 3ീ�െ�ാ4, 

െf*��ി m#Zി� െf#ി�vെ# 1-1.5 �ീyർ �ീ�BU �×�ൾ �B�ിൻ�#ി 
�ീ1ിേ�ാ, ഈ1േ�ാ െ�ാe$ �ി��ീ��ാ�ി ��ിെ��ി s�െ-`�ി ൈ�� 
��ിb�ൾ �ിർ�ി\w. േ��ിNീ�േ
ാbU ഇ��ർ£ 
N�1ി�േ�ാ, േ��ി��ിൽ 

#ർw��4 
N�1ി�ി��േ�ാ ഉ
േ�ാ_ി\4�$ �ം����ിെ�ാ-ം 
^�kാ�3kZൾ�$ �#ി ഉ
��ി\ം. 
 

zൽ ��*$ (Vegetative hedges) 
 

 �ാ��േ�k� െf1ി� f�ി���ിൽ, f�ി�ിp ,�െ� 30 െ�.�ീ. �െ� 
ഉ���ിൽ �ൺ��×�ൾ ഉeാ�ി �ീy �$, ,yിെN#ി�ൾ, എ4ി� �ി�ി� 
അ���ിൽ �`w. ഉ��ിെ� െf�\4 zൽ�ർ£Zൾ 0േ�k�ി�ം �ീy ° 
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��ാെ�Yിൽ ഏെ1 �4$. _ി�ി z°ം, �]k�ി��ി�ാം�ർ �ർ(�ർ �kാ
��ാ�ി 
ഉ
േ�ാ_ി\4 േ
ാ� °ം (Themeda Cymboria) zൽ��×�ൾ�ാ�ി 
ഉ
േ�ാ_ി�ാം. 

 

 

 

 

���ം����ിpU �ി�ി] �ിർ�ി�ി��ാ� �ൺ�gാ��ൾ, �°�gാ� 
എ4ി�dB��ിൽ അ]ി� s��ി�ാRം, �ി� �j�vെ# (Terraces) z1ം 
^ാ_Z�ിbം (riser) z°�vെ# �ി��ൾ �gാ1ാ�ാ�4�ാ�$. േ���ൾ�ാ�ി 

ി�െ�`�ാ�
�ം �ാ�Nം �`4�$ ��െ�േ�െ1 {�0P�ാ�ി�ാÖw. 
�Pി����ിbം, �ീർNാb�vെ# 
ാർ3�Z�ിbം, ,w�vെ# ഇ#ിü �ീTാൻ 
�ാ]k�RU 0േP3Z�ിbെ��ാം �ാ�Nം �����ം����ി�$ 
{�0P�ാ�ി ഉ
േ�ാ_ി�ാം. �ി�ി]�ി�ം ��ിൽ ഒ�േ
ാെ� ���ാൻ 
�TിR4mം ��ൾNെ� അ�ി�ീ�ി�ാൻ �TിR4mം �ാ�N�ിെO 
0േ�k���ാ�$. 

ഇ#��ി o(ി (Strip cropping) 

 f�ി���ിൽ ഇ#¥ി#�$ ��ി��ി o(ി െfേgeി��4 �ി��ൾ (��ിNീ�ി, 
ഇ9ി, 
N�1ി, �ാേs�$ B��ാ��) ��ർrേ*ാൾ f�ി�ിp ,�െ� ഇ#�ി�$ 
�ി�ി� അ���ിൽ ആ����ി��vെ# ഇ#�ർ4 ßി �ൾ ��ർrw.  

�ർ, �ീy �$, േfാ�ം m#Zി� ഇ#�ർ4$ ���4 �ി��ൾ ßി-$ �ി���ാ�ി 
ഉ
േ�ാ_ി�ാം. 
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ൈ���* +േ�ാ,ം 

 അ�ി� �ാ��*+േ�ാ,�ി.െ0 �1െ%� ��ിെ2 �3ാ4ാ�ി! 

ആേ�ാ,6ം �ീെ89:;�ി<ം ��ിെ� ��ാം=ം �ി��ിർ>;�ി<ം 

ൈ���*?ൾ അ�6ാ�=6�ാ	�. ��6േ
ാB!?ൾ +Cാ�ം െDE;F 

G0ാെ� ��ി�� െ�Hെ%� I0�Jം, അF�Kി െ�Hെ%� ഈർ%�ംMNേ=BിJം 

�ൽ!ാൻ ൈ���* +േ�ാ,ം �Nാ�ി:ം. !േ ാP�, ��ി�!േ ാP�, 

D!ി�ിേHാർ !േ ാP� എ;ി�Jെ0 �ിർRാ	Sം ഉ
േ�ാ,Sം ,ാർNി! 

�ാ�ി�6 �ിർRാർU��ി<ം ��ിെ2 V�W�ി1ി െ�Hെ%9�ാ<ം ഉ
!�ി:ം. 

ഉK�� $XH� YBി (Minimum tillage) 

 ഇ0�ിgh ��ി*#ൽ, �െ�ാ�ി%ി<ം, േ!�*ം േ
ാih ആർj ഉkേ�l�ാ 

+േC=?*ിൽ, �ർ�ിH ൈ��ാം=�1�ി<ം !ാ�	�ാ$m എ; അXി�ിൽ 

�ിm�ാ	� n"ി�YBി�ീ�ി!*ിൽ +േ�ാ,ി:; ഉKS $XH YBി�ീ�ി!ൾ 

+Dാ��ി�ാ���. ൈ���*?ൾ, (��ി0ീൽ, ആ��	�ി*!ൾ എ;ി� 

െ!ാ8� �െ; ഉK�ിiേo=ി:; �ാJ�pാ�ം, !*�ി�q	ം, ഈർ% 

�ം��	ം എ;ി� �ാrി#ാം. �ി*ാ�=ി1?ൾ 
��ാ�rി 

(��
േ�ാ,ി:; ഇ��ം YBി�ീ�ി!ൾ ��ിെ2 ��ാ,ി�	േ=Bി 

�ർ�ി%ി:;�ി�� �Nാ�ി:ം. അFെ!ാ8� �െ; ��ി*#ൽ �*െ� 

$Xs�ാ<ം !KിJം. 

െ�ാ8� അ9#ൽ 

 െ�?ിൻ t��ിൽ �ിmം �8� �ീuർ 

അ!��ിൽ 50 െ�2ീ�ീuർ �ീ�ി�ിiം 

�ാw�ിiം x�ാY�ി�ിൽ �yേ!ാ�ി 

അ�ിൽ െ�ാ8� അ9#ി $KിHി9m. 

െ�ാ8�, േzാp� േ
ാെ� �Kെ�hം 

�ം4�ിH� �ിർ�ി ഊർ;ിX?ാൻ �Nാ�ി 

:;�ി�ാൽ, േ���|�ി!*ിൽ �ിmം 

െ�?ിെ� �ം��ി#ാൻ െ�ാ89#ൽ 

�Nാ�!�ാ	�. 
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�ം��� ���Ü���ം 

 ആേ�ാ<�ി h�^k� ��െ� ,1W �Ñെ# �ം+ാ��$ ���Ü��� 
�ി�ാ�ി �`�ൽ h�ി �െer� 0�ാ��ാ�$. അ�ി�ാൽ �^k�ാ� ഒTിW 
+�Z�ിbം o(ിേ�ാ_k��ാ� െ�j�ൽ h�ി�ിbം, ��ൽ �`�bU 
േ�i��ിbം, o(ി�ി#Zvെ# അ�ി���ിbം �ീj��-ിbെ�ാെ� 0ാേP3ി��ാ�ി 
അpേ�ാ�k�ാ� ®�Zൾ ��
ി#ി-ി�ാൻ �TിRം. ��ിpം 
�ി+ി�ി\ം 
ഏെ1 ²���െ�4 �ി��ിൽ 8ാ�-�_� �k�kാ��ി�ാെ� ഓേ�ാ �ീ�ിbം 
,1െNYിbം ®�Zൾ �� 
ി#ി-ിേ�e�ാ�$. 

��ർ h�Òം 

      ��ി���ം ��ി െ��െ�`� 
���ാ�ി േ
ാെ�RU f�ി�ി�� 
f�ി���ിbം,�ീർNാb�vെ# ��ി#ിNി 
bU �ീ�Z�ിbം, �ൺ��×�ൾ�$ 
B��ിbം �ി�ിN$ ����ി�ൾ�ി#�ിൽ 
zൽെN#ി�ൾ ��
ി#ി-ി\w. ഒw�G 
�ർ(ം െ�ാe$ f�ി�ി�� �3ി�േ
ാ, 
െ�Yിbം, zൽെN#ി�ൾ അ�ി��ം 
�െ4 േ��
ി#ിN$ ���4�ി�ാൽ 
f�ിേ�ാ�Z�ിൽ ��ി#ിNിൽ �#R4 
�ി�$ 
�ി+ി�ി �ൗèP�ാ� f�ി�ി 
���ൾ 0േ�ാ�����ാ�$. ഉ�ൾ 
െ
ാ�beാ� f�ിേ�ാ�Z�ിൽേ-ാbം f�ി�ി���ൾ ഉ
േ�ാ_ിN$ f�ി� 
s�െ-`�ാ�4�ാ�$. 

�ിർ�ി�ി�ൾ 

 ഉ
�ി�� ഒ��ിെO േ�_� ,1N$ അ�$ ��ിേ��ി1\4 �ി]�ിbU 
�����ം��� 0®�ി��ാ�$ െ
ാmെ� �ിർ�ാ� 0®�ി��ിൽ 
ഉൾെ-`4�$. �ി��ി� �ാ�kZ�ിൽ 20 3��ാ��ിൽ �`�ൽ f�ി�U 
+�Zെ� ,�െ� െf�ി�U (steep lands) +�Z�ാ�ി 
�ി_�ിN$ 
o(ി�ി1�ാ1ി�. എ4ാൽ ഉÂേ�i�ാ �ാ�kZ�ിൽ 20 3��ാ��ിൽ �ാെT 
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f�ി�U “o(ിേ�ാ_kം” എ4$ 
�ി_�ി�ാ�4 +�Zൾ mേ�ാം ,1�ാ�$.  
���േP3Zvം ,w�vBU ഇ��ം +�Zൾ ��െ-�-�ിൽ ഒjം 

ി4ി���ാpം. ആെ� �ിÝ�ിRെ# 48% ��4 ���ാ#$ 0േP3ം ഉU 
േ����ിbം ��ാ� �ാ<f�kZൾ �ി��ിൽ\w. ഇേ�ാെ#ാ-ം ഉൾ�ാ#ൻ 
,4ിൻ0േP3Zൾ�#ി േfർ�ാൽ േ����ിെO o(ിh�ിRെ# h�ി^ാ_�ം 
f�ിേ�ാ�Z�ാ�ി�ി\ം.  ഇ��ം h�ി�ിൽ o(ി െfgാൻ ൈ��B1�േ�ാെ#ാ-ം 
�ിർ�ി�ി�ൾ �#ി 0ാ�ർ�ി��ാേ�e�$ അ�ി�ാ�k�ാ�$. 

േ�ാÉർ ��×�ൾ (Contour bunds) 

 ഉ
�ി�� ഒ��ിെ� �#�ാൻ 
1×��ിൽ ��െ�ാേeാ / �°െ�ാേeാ 
�ിർ�ി\4 �#þZ�ാ�ി�.  ���gാ��ൾ, �ി���ൾ, �gാ��ാ#ൽ, 
െ�ാU$ എ4ിZെ� 0ാേP3ി��ാ�ി �ി�ി] േ
��ൾ ഇ�de$.  
��ി�\േ*ാൾ �^ി\4 �ാyൈ1y$ (ഉ��ൻ �°�ൾ) �°�ൾ �^k�ാ� 
��േ�ാ�േ�i���ിൽ �ിർ�ി\4 �°�gാ��vം േ�ാÉർ ��×�vെ# 
_��ിൽ ��ം. േ���ീ� �ാ<f�kZ�ിൽ �ൺ�gാ��ൾ െ
ാmേ� 12 
3��ാ�ം �െ� f�ി�U 0േP3Zൾ�$ അpേ�ാ�k�ാ�$.  ഇ�¥$ B��ിൽ 
z�$, ൈ�� (Pineapple) എ4ി� ��
ി#ി-ിN$ s���ാ�ാ�4�ാ�$.  B��ൻ 
o(ി�ി#�ം f�ി�ിp ,�െ� �ിർ�ി\4 �ൺ��×��ിൽ iìZ�ാ�ി 
�ി�ിN$ ഇ#��×�vം �ീർ�$,  �ീ�4 �Tെ�Uം �gാ��ൾ�ി#�ിൽ �െ4 
�ം^�ി\w.  േ�ാÉർ ��×�vം ഇ#��×�vം �ീർr�TിRേ*ാൾ ഇ� 
ഓേ�ാwം ഒ� ���®�ി�#ം േ
ാെ� (Micro catchement) ��ം ��ിൽ 
േ3i�ിN$ h��േ
ാ(��ി�$ �<ാ�ി\w.  അZെ� 
1×��ിൽ ��ാം3ം 
�ർ�ി-ി\4േ�ാെ#ാ-ം ,�Z�ിbം �ി����ിbം േ��ൽ�ാ��$ �����ി 
ഉ1 ���ാpം ഇ� �<ാ�ി\w.  

െf��ി#�ർ(�ർ ഉേ�3 �േ�ാNേ�i അ#ി+ാ��ാ�ി �ൺ�gാ��ൾ 
�ിർ�ി� ��w.  എYിbം ഇ�Rെ# �ിർ�ാ��ിൽ fി� �ാേY�ി���ve$.  
�e$ �gാ��ൾ ��ിbU അ��ം ���ാ\4�$ �ംs അ��ം (Vertical 

interval) ഉ
േ�ാ_ിNാ�$.  VI=0.3(S/3 +2) എ4 ഈ �t�ാ�k�ിൽ ‘S’ 
എ4�$ 
1*ിെO f�ി�ം VI എ4�$ �ംs അ����ാ�$. 
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 ഉPാ<���ാ�ി 6% f�ി�U h�ി�ിൽ �gാ��ൾ ��ിbU �ംs 
അ��ം [0.3(6/3 +2)]=1.2 �ീyർ ആ�ി�ി\ം. 

 

 �ൺ��×�ൾ�$ 60 B�ൽ 90 െ�Oി�ീyർ �െ� ഉ��ം �ൽ�ി ��w.  
�ാ��ർ(�ിൽ, 0േ�k�ി�ം ��ി��ിെO അം3ം �`�bU �ൺ��Z�ിൽ, 
��×�ൾ�$ �ാ3Beാ�ാ��ി]ം അ]ി���ം ഒ��ി���ാpU �ം�ി]ാ�ം 
�ൽ�ാ�4�ാ�$. 

 12 3��ാ��ിൽ �`�ൽ f�ി�U +�Z�ിൽ �ൺ�gാ��ൾ�$ 
�`�ൽ s�ം �^ി\�ാൻ z��ി#Z�ിൽ ��ി�\േ*ാൾ �^k�ാ� ��$ 
ഉ
േ�ാ_ി\w.  �°�gാ��ൾ എ4$ �ി�ി\4 ഇ��ം �ിർ�ി�ി�ൾ 
േ����ിെ� �ർ(�ർ�ി#�ിൽ ഏെ1 ��ീ�ാ�k�ാ�$.  ��ി�\േ*ാൾ ��$ 
�`�bU o(ിh�ി��ിൽ 12% �ിൽ �ാെT f�ി�$ ഉUേ-ാൾ േ
ാbം ��$ 
�gാ��ൾ �ിർ�ി� ��w.  Pീർ[�ാ�ം േ�`
ാ`��ി�ാെ� �ി��ിൽ\4mം, 

1×��ിൽ �ിwം �െ�ാTി�ാ�ി�ിj4mെ��ാം ഇ�ിp �ാ���ാ�$.  
�ൺ�gാ��vെ# അ�� &�ീ����ിp
േ�ാ_ി\4 �t�ാ�kം �െ4 
�°�gാ��ൾ\ം ഉ
േ�ാ_ി�ാ�4�ാ�$. 

 ഉ�ൾെ
ാ�ൽ �ാ]k�RU ��േ�ാ�േ�i���ിൽ �gാ��ൾ �ിർ�ി\ 
േ*ാൾ ���ി��ാ� �ീർ�ാർN ഉ1-ാ\�Rം, �ീർNാb�ൾ�$ 
�#þBeാ,4ി� എ4$ ഉ1-ാ\�Rം േ��ം. 
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¦ർേ�ാ1ി�ൽ �gാ� (�ൽ^ി�ി�ൾ) (Stone walls) 
 

 f�ി�$ �#ി� h�ി �j��ാ�ി o(ി െfg�െ�4�ാ�$ അ�ിiി� �ി��ം. 
എ4ാൽ ആTം ,1W ��ിൽ �j�ി�ി�ൽ ആ3ാ�k��. �ാt���, 
,�െ�RU f�ി���ിൽ �j�ി�ി�ൽ fി�േ�1ി�m�ാ�$. 
¦ർേ�ാ1ി� എ4 
�]k അേ��ി�ൻ �ാ�k�ിൽ േ����ിേ��ിp ��ാ��ാ� �ാ<f�k 
Z�ാÖU�$. ഇ�ിെ# അ��ംsി�േ
ാ4 �ീ�ി േ����ിെO ��േ�ാ� 
0േP3Z�ിൽ അp��ി� �ാÖw. f�ി�ിp,�േ� ഒ� ��k�#þേ�ാ, 
�ൺ^ി�ിേ�ാ, �ൽ^ി�ിേ�ാ ഉeാ�ി 0o�kാ�െ4 �ാ�]ാ�ം 
���4#ിW$ �j�veാ�4 �ീ�ി�ാ�ി�$. എ4ാൽ േ����ിൽ െ
ാmെ� 
ഉ��ൻ �°�ൾ n�ം o(ി 0�ാ����ാ� ഇ`�ി �ി��ിെ� 0േP3Z�ിൽ 
�ൽ^ി�ി�ാ�$ 0fാ��ിbU�$. 15-20 െ�.�ീ. �ാ�ം �ാlി ഒ4$-ഒ4� �ീyർ 
ഉ���ി�ാ�$ ��`�$^ി�ി�ൾ �gാ1ാ\4�$. �� ഉ1 U ��ിൽ 
�ി�ം��ി ഉ
േ�ാ_ിN$ അ#ി�1-ിN �ൺ ^ി�ിRം �ിർ�ി�ാ�4�ാ�$. 
�ീ�_ി�ി േ�i��ിൽ _�ാ�ി�ാ� z°
േ�ാ_ി�ം 
¦ർേ�ാ1ി�ൽ െ#1"�ൾ 
�ിർ�ി\w. �sാ�ൾ, 3ീ�െ�ാ4 എ4ി� അ`-ിN$ ��ാbം ഇേ� {�ം 
�െ4 �^ി\ം. 

 

�j�ി�ി�ൽ (Terracing)  

12 B�ൽ 47 3��ാ�ം �െ� f�ി�U 0േP3Z�ിൽ �j�ി�ി��ാ�$ 
���� �ം����ി�$ അpേ�ാ�kം എ4ാൽ േ����ിൽ f�ി�$ ,1W 
ഇ#�ാ#ൻ െ�ൽ
ാ#Z�ിൽ േ
ാbം �ി� �j�ൾ �ർ¢�ാ]ാ���ാ�$. 
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ഉ��ൻ��$ �^k�ാ�ി#Z�ിൽ ഇm
േ�ാ_ിN$ �gാ� �ിർ�ി�ം o(ിh�ിെ�  
�j��ാ\we$. �T"`�ൽ ഉU �ാ<f�kZ�ിൽ (1500 �ി�ീ�ിy1ിൽ �`�ൽ) 
അ�േ��$ f�ി�U �j��ാ�$ ,`�ൽ ഉfി�ം. h�ിRെ# f�ി�$, �ി� 
എ4ി�dp��ിN$ �j�vെ# �ീ�ി�ിൽ �k�kാ�ം ��w. �^k�ാ� േ�ൽ 
��ിെO 
,�ി�ിൽ ,`�ൽ ആT�ിൽ ��ി��ി�ാyി �ി�-ാ�ാൻ 
ഉ
േ�ാ_ി\4�$ േ�ൽ ��ിp B��ിൽ {�h�ി,1W അ#ി��$ ���ാൻ 
�ാ���ാ,w. 47 3��ാ��ിൽ ,`�bU f�ി���ിൽ �j�ി�ി�ൽ o(ി 
െfgാൻ �ിj4 h�ി ,1R4�ി�$ �ാ���ാ,w. ഉPാ<���ി�ാ�ി 36 

3��ാ�ം f�ി�U h�ി�ിൽ 66 3��ാ�ം +�ം �ാtേ� o(ി\ �^ി\wÅ. 
േ3(ി\4^ാ_ം �j�ൾ�ി#�ിൽ ��െ-`w. അ�ി�ാൽ 36 B�ൽ 47 3��ാ�ം 

f�ി�U +�Z�ിൽ 
#��j��ാ�$ അpേ�ാ�k�ാ�ിjU�$. �ാ��േ�k� 
,1W അ��Z�ിൽ ��ർ�ാൻ �TിR4 Pീർ[�ാ��ി���ാ�$ 

#��j�ൾ�$ അpേ�ാ�k�ാ��$. േ��ി�, �ാ-ി, �B�$ എ4ീ �ി��ൾ 
#� 
�j��ിൽ ��ർ�ാ�4�ാ�$. 

 

 ®��ി��ൾ ��ർ�ാpേ�3ി\4 47 3��ാ��ിൽ �#ി� f�ി� 
0േP3Z�ിൽ െ�ാ��ിbU �j�ി�ി�ൽ ആ�3k�ി�.  ഇ��ം +�Z�ിൽ 
ഇ#�j�ൾ (Intermittent terraces) ഉeാ�ാ�4�ാ�$. 1Ãർ, ,�B��$ എ4ി� 
��ർ�ാൻ ഇ#�j�ൾ ��ി�ാ,ം. �#ാൻ ഉേ�3ി\4 �ി�Rെ# ��ി�vെ# 
അ���ി�p��ിNാ,ം ഇ#�j�ൾ ��ി�.  ഇ#�j�ൾ�$ അ�േ��$ 
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f�ി�$ �ൽേ�eme$. �ാ]ാ���ാ�ി 30 െ�Oി�ീyർ f�ി�ാ�$ ഉUിേ��$ 
�ൽ,4�$. 

 �Ó�ാ�ിpം എ�-�dെ�ാെ� 1Ãർേ
ാെ� +ി��ാ� �ി�െ�`-$ 
ആ�3k�ി�ാ��ി�ാൽ m#ർN�ാ� ഇ#�j�ൾ ആ�3k�ി�. 
��ം ഓേ�ാ 
���ിp Þæം fî�� ആo�ി�ിൽ �ി�-ാ� ഒ���$ (crescent bund) ��ി�ാ,ം. 
ഇ��ം o(ി�ിൽ ��ി��ൽ ഒTി�ാേ�emം ആ��� �ി��ൾ 
�ിർs«��ാ�$. 

�ീർ\Tി (Contour trenching) 
 

േ�െ�ാ��ിpU �#þെ�4 �ി��ിൽ ��×�ൾ േ
ാെ��െ4 
0േ�ാ�����ാ�$ �ീർ\Tി�ൾ. ഇ#�ാ#ൻ 0േP3Z�ിൽ o(ി�ി��ൾ 
�ി#�ിbം o(ിേ�ാ_k��ാ� ��ിÓ��ിb�ാ�$ െ
ാm�ിൽ �ീർ\Tി 
�ിർ�ി\4�$. 15 3��ാ��ി�]ി�ം f�ി�ി�ാ� ��േ�ാ� 0േP3Z�ിൽ 
�ീർ\Tി�ൾ ആ�ാം. f�ി��#ി� ���േP3Z�ിൽ �kാ
��ാ�ി �ീർ\Tി 
�ിർ�ി\4�$ ഉ�ൾെ
ാ��ിpU �ാ]k� �ർ�ി-ി\w. അmേ
ാെ��െ4 
െ�Uെ��ിp �ാ]k�RU �ാ# 0േP3Z�ിbം �ീർ\Tി ഒTി�ാേ�e�ാ�$. 
,Tി�ൾ�$ 60 െ�Oി�ീyർ �െ� ആTം �ൽ�ാം. �ീർ\Tി�ൾ �`�ൽ �ാ#ാൽ 
�ാ�േ���� െf#ി�ൾ�$ േ��ൽ�ാ��$  അ�Rെ#  േ��
#�േ�i��ിൽ 
െ���ം �ി�ാെ� ��ാ�ി#�ാ,ം.   
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f�ി�ി�$ ,�െ� �ി�ി� അ���ിൽ ,Tി��ാേ�ാ, �ീ��ിൽ �ി#Zാേ�ാ 
�ീർ\Tി�ൾ �ിർ�ി�ാ�4�ാ�$.  ,Tി�ൾ �ിർ�ി\േ*ാൾ ,4ിൻB��ിൽ 
�ി4$ �ാേT�$ എ4 &��ിൽ �ിർ�ിേ�emം ഒ� ��ി�ിെ� ,Tി�ൾ 
െ�ാjB��ിb��  ��ി�ിെ� ,Tി¥$ േ�േ� ��ാെ� x�ിേ�em�ാ�$. 

,Tി�vെ# ആെ� �kാÆം ഒ� െ<=1ി�$  50 �¦sി�$ �ീyർ ��ി�ാ,ം.  
,Tി�െ�`\േ*ാ���  ��$ h�ിRെ# െf�ി�ിെO �ാ�^ാ_�$ ��*ാ�ി 
അ�ിേªൽ �ീy �$, ൈ
�ാ-ിൾ എ4ി� �j
ി#ി-ി�ാ�4�ാ�$.  50-60 
െ�Oി�ീyർ �ീ�ിRം 50-60 െ�Oി�ീyർ �ാ��ിbം �ൗ��k0P�ാ� �ീ��ിbം 
,Tി�ൾ �ിർ�ി�ാം.  

�#െ�`�ൽ  
      െf#ി�ൾ\ം ��Zൾ\ം അ�Rെ# 
Þ��ിൽ  ,െ1േ�െ1 �Tെ���ം �#ü 
�ിർ�ി h�ി\��ിേ�¥$ ഊർ4ി1Zാൻ 
�<ാ�ി\4 �ി]�ിൽ ®��#Zൾ 
�ിർ�ി�ാ�4�ാ�$. ����0േP3 
Z�ിൽ ®�ാo�ി�ിbം െf�ിW            
0േP3�$ h�ിRെ# െf�ി�ിെO 
�ാ�^ാ_rം ഇ��3Z�ിbം �ാtം 
�����ി]�ം �#Zൾ &�ീ��ി�ാം. 
®��#Z�ിൽ z��ി`4mം അ^ി�ാ�k�ാ�$.   
 

�ീർNാb��ിെ� ���ം��� 0�ർ��Zൾ 

 �ീർ�#�ിൽ �ിwം ��ം z1േ�െ�ാ�,4�$ �ീർfാb�vെ# $ംi� 
�ി5െ#�ാ�$.  െ����ിെO ,െ�ാ��$  �ീർfാb�vെ# ആTം 
�ർ�ി\�ാpം, �3Zൾ ഇ#ിR4�ിpം �ാ���ാ�ാം. �ീർNാ�ിെO 
അ#ി��ിെO f�ി�$ (Bed slope)  �`4�ി�p��ിN$ ഒ��ിെO േ�_�Rം 
�ർ�ി\w.   ഒ��ിെO േ�_� ,1N$  ��ി#ിW$ �ി�-$ �j�ൾ A
െ-`4 
�ി]�ിൽ  �ീർNാb��ിൽ �#þZൾ �ിർ�ി\��ാ�$ �ീർNാൽ 
�ം����ിp�� �Tി.  ഇ��ം �ിർ�ി�ി�ൾ െ
ാmെ� �#���ൾ 
എ41ി�െ-`w.  +ി��ാ�േ�ാ, �ാൽ�ാ�ി��ാ�േ�ാ  ആ� �#���ൾ 
�ി�െW`\4�$ �ീർNാb�vെ# _�െ� ആx�ിNി�ി\w.  ഇ�ി�ാ�ി 
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�ീർNാb�vെ# �ർ£ീ���ം ഒw 
�ിേ3ാ]ി�ാം.  ഒ� �ീർ�# 
0േP3rä�ി\4 �ീർNാb�െ� ഒ4ാം _��ിൽെ-`�ാം  (First Order).  
ഒ4ാം _��ിb�� �e$ �ീർNാb�ൾ �#ിേNർ4$ �eാം _��ിb�� 
(Second Order)  fാbeാ,w. ഇ���ിൽ �ർ£ീ��ി\േ*ാൾ  
�ീർ�#�ിെO s<ിർ_��^ാ_r�� �ീർNാ�ിെO �ി�െ� �ീർ�#�ിെO 
�ി��ാRം 
�ി_�ി\w.  (ഉPാ<��ം. n4ാം�ി��ീർ�#ം, �ാ�ാം�ി� 
�ീർ�#ം B��ാ��). 

 ഒ4ാം �ി�േ�ാ`��ിbം, �T�ാ�r�ാtം െ���ം ഒ�,4 
���ിേ�ാ`��ിbം (ephemeral drains) �ാൽ�ാ�ി� �#����ാ�   &' �)$ 
�#��, ��k �#��, ��#\ �#�� എ4ി� ��ി�ാ,ം.  �Gം nwം �ി� 
�ീർNാb ��ിൽ �ാ��േ�k� +ി��ാ�  േ_sി�ൻ �#���vം േ��ൺ1ി 
�#���vം (�ി�O$, �ൽെ��$, േ�ാൺ&ീy$) �#���vം അpേ�ാ�k�ാ�$.  
ഒ4ാം �ി�fാb��ിbം ���ിേ�ാ`��ിbം െ�Nെ-� ഈർ-ാം3Beാ,4�$ 
�ീർNാ�ിൽ  ഒ� ��kാ���ം ��ി\�Rം &േ�� �ീർNാ�ി�$ ഉ1 ��mം  
��ാ_ി�� േ3(ിR��m�ാ� ഒ� അ#ി��$ 0Pാ�ം െf��Rം െf�w. 

ൈ�� �#�� (Live Checks) 

   നീർ�ാലിനു ,�െ�, േ�� 
ി#ി� 
���4 ഇ�ം �×�ൾ B1ിN$ 
അ`-ിN$ �`�േ�ാ ��ി െ�j�േ�ാ 
െf�w. ഇ� േ��
ി#ിN$ ��ർw 
�TിWാൽ �`�ൽ ��ി#ിNിൽ 
ഉeാ�ാെ� �#R�Rം fാ�ിെO 
അ#ി��ിൽ ��#ിR4�ി�$ �ാ�� 
�ാ��Rം െf�w. 3ീ�െ�ാ4, 
B�ി�$, ,yിെN#ി�ൾ എ4ി� ൈ�� 
�#�� �ിർ�ാ��ിp
േ�ാ_ി�ാം. 
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&' �)$ �#�� 

      �ീർNാb�vെ# അ#ി��ിൽ 
ആ�3kാp���ം ��ിെ�Yിൽ 
ൈ���#��¥$ ഉ
േ�ാ_ി\4 
�×�ൾ േ��
ി#ി\4ി�. ഇ�ി# 
Z�ിൽ 
ാT$  �#ി�ൾ ഉ
േ�ാ_ിN$ 
fാ�ിp,�െ� �#þം ��ി�ാം. 
െf1ി� ,yി�ൾ �e$ ��ി�ാ�ി 
fാ�ിെO അ#ി��ിൽ അ#ിNി1�ി 
�ീ��ിൽ �×
േ�ാ_ിN$ s«ിN$ 

��ി�ൾ�ി#�ിൽ ÞUി�*$, െ�േZാ�, ഉ�Zി� z�$ എ4ി� �ി��ി 
&' �)$ �#���ൾ �ിർ�ി�ാം. 

��`�$ �#���ൾ (Loose boulder cheeks) 

    0ാേP3ി��ാ�ി �^k�ാ� ഉ��ൻ 
�°�േ�ാ 
ാ1േ�ാ 
�Ì�ം െ�4ി 
�ാ1ാെ� �ീർNാb��ിൽ അ`�ി 
�� \w. �ീർNാ�ിെO �3Zvെ# 
ഉ���ിെO 
,�ി�ിൽ �`�ൽ 
ഉ���ിൽ �#�� �ിർ�ി���$. 
ആ�3kെ�Yിൽ B��ിെ� �°�ൾ 
ഇ��ി�ാ1ാെ� �ി�O$ േ�ാൺ&ീy$ / 
�ി�O$ Úാ©ർ (wearing coat) 
�ൽ�ാം. �#���ൾ fാb�vെ# �3Zvെ# ഉUിേ��$ �#4$ 
�ിൽേ�e�ാ�$. ഇ�ാ�
�ം �3Zൾ\ം �#��� �ി#�ിbം �#ി 
��0�ാ<Beാ�ി �3Z�ി#ിR4�ി�$ �ാ���ാ,ം. �ീർNാb�vെ# 
�����ിൽ �#���ൾ ഒTി�ാ��ം. �#��Rെ# ഉ��ം 
��ാ�]ി 75 
െ�Oീ�ീyർ ��ി�ാ,ം. �#��� \ B��ി5െ# �ാേT�$ 
�ി\4 െ�Uം 

fാ�ിെO അ#ി��ിെ� ,�ി�ി��ാ�ി�ി�ാൻ 1–1.5 �ീyർ �ീ��ിൽ 30 B�ൽ 
50 െ�.�ീ. ആT�ിbU ഏ0ൺ �ൽ�ാ�4�ാ�$. 
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ആ� 4ി1Zാൻ �ി�ിWി1Zൽ ,�Zൾ �<ാ�ി\ം. �G B�ൽ nw �ീyർ 
�െ� �ീ��ം �ീ�ിRBU, 1.5 - 2.0 �ീyർ ആTBU ,Tി��ാ�$ ഇ�ി�ാ�ി 
�gാ1ാ\4�$. ��ിെWാ�,4 െ�Uം ,Tി�vെ# �3Zൾ�$ േ�`
ാ`�ൾ 
ഉeാ�ാ�ി�ി�ാൻ �3Z�ിൽ ൈ��ി� �ം����ാർ£Zൾ അ��ംsി 
േ�e�ാ�$. ��ി�ാ� �ം����ാർ£Zൾ ഉെeYിൽ �ീർNാb��ിൽ �െ4 
ഇ��ം ,Tി�ൾ �gാ1ാ\�േ�ാ, fാb��ിൽ �#���ൾ �ിർ�ിേNാ 
�ി�ിWി1Zൽ ,�Zൾ �gാ1ാ�ാം. fാb�ൾ�$ ��ീ
BU ഒTിW 

1×��ിേ�¥$ ഒ�\െ�Uെ� �ി�ി��ിേ�ാ �Tെ�U േ�îീo��ാ,4 
0േP3Z�ിേ�ാ ഒെ� �ി�ിWി1Zൽ ,�Zൾ �ിർ�ി�ാ�4�ാ�$. 

���ം^��ി�ൾ 

 ��ിൽ 
�ി\4 �Tെ�Uം ഉ
�ി���ി5െ#Rം, ��ി�#ി�ി5െ#Rം 
�ാേT�$ ഒ�,w. ��ി�#ി�ി5െ#RU ഒ��ിെ� �ാ� �ാ�Z�ിൽ േ3i�ി\4 
�ി�$ ,�Zൾ �ിർ�ി�ാം. ��േ���vെ# ഏy�ം ഉ�ർ4 ^ാ_Z�ിൽ �G 
��4 ��\�Zൾ ഇ���ിbU ���ം^��ി��ാ�$. 

          ��േ�ാ� �ി���ിൽ 
ാ1െ�j�ൾ�ി#�ിbം �æBU �ീ�1���ി5െ# 
ഒ��ിെ�r4 െ�Uം o(ി�ി#Zൾ\ ��ീ
BU #ാർേ
ാ�ിൻ �ി�ിN ��ി� 
,Tി��ിേ�� �ി1\4 
`�ാ\�Zൾ (Silpaulin tanks) എ4 ���ം^�� �ീ�ി 
�ി��ിbe$. �ി��ൾ�$ അ�kാ�3k�ാ� ��േ�f��ി�$ (Life saving 
irrigation)ഇ�$ ഉ
��ി\ം. 
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ാർ3�^ി�ി (Retaining wall) 

 ���ം����ിൽ 0േ�k�ിN$ 
Yി�ാ� ഈ �ിർ�ി�ി േ�ാ`�vെ#Rം, 
z��ി#Zvെ#Rം �3Zൾ �ം��ി\4�ി�ാ�ി ഉ
േ�ാ_ി\w. േ�ാ`�vെ# 
�3Zvെ# �ം����ിp
േ�ാ_ി\േ*ാൾ ,െ�ാ��$ െf4ി#ി\4 
�����ിൽ �ാtം 
ാർ3�^ി�ി�ൾ �ൽ�ി�ാൽ ��ി�ാ,ം. �yി#Z�ിൽ B�, 
ഈ1, ൈ�� എ4ി� �j��ർ�ിെ�ാG�െ4 
ാർ3��ം���ം 
�ാ]k�ാ,w. f�ി�ി���ൾ 
ാ�ി അ�ിൽ ,yിെN#ി�vം z°ം ��ർr4mം 
�ീ��ം����ി�$ അpേ�ാ�k�ാ�ി �ാÖw. 

 

���� �ം��� 0�ർ��Zൾ �#-ി�ാ\േ*ാൾ �ാെT-1R4 
�ാ�kZൾ െ
ാm�ിൽ x�ിേ�e�ാ�$. 

 ���േP3Z�ിെ� ഉ�ൾെ
ാ�ൽ �ാ]k�RU ആTം ,1W ��ിൽ 
�ീർ\Tി�ൾ ഒTി�ാ��ം. 

 ഒ4ാം�ി� fാb��ിbം �ീർ�#�ിെO ഏy�ം ഉ�ർ4 ,4ിൻ 
f�ി���ിbം ൈ��ി��ാർ£Zൾ�$Bൻ_�� �ൽ��ം. 

 �ിർ�ി�ി�ൾെ�ാ-ം എേ-ാ�ം ൈ��B1�ൾ �#ി ഉൾെ-`േ�e�ാ�$. 
��ാ^ാ�ി� �ീർNാb��ിെ� �ീെ�ാ��$ Xർ��ാRം �#þെ-`4 
�ി]�ിൽ �j�ി�ി�ൽ, �gാ��ൾ, �#���ൾ എ4ി� �ിർ�ി���$. 

  



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

 

�ാ*�ി�+ി�ി�ി�����$ �,-$,�ി���lz�ം Page 59 

 

 

 

 

 

അps«ം-sി 

 

േ����ിെ� 0]ാ� ��ി�Zvെ# 

h
#ം 
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അps«ം – �ി 

 


��ം�ി� �ി�Rെ# �ീർ�# h
#ം 
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അps«ം-)ി 

 

�ാ"ർേ�ാ#$ ൈ�േ&ാ�ാ�ർെ()$ 

േ0ാ�=$ ²�േ^ാ³ ��ിyി 
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�ാ"ർേ�ാ#$ ൈ�േ&ാ�ാ�ർെ()$ േ0ാ�=$ - 

²�േ^ാ³ ��ിyി 
 

�ൺ�ീ�ർ 

xീ.അ��,�ാ�ൻ �ാ�ർ, അ^�ം, ��STി 

�y$ അം_Zൾ 

1) xീ.അം��ാ�ൻ �ാ�ർ, <�ി�ാ��ം, �ാ"ർ 

2) xീ.sാ�oÂൻ �ാ�ർ, �ി���$,  �ാ"ർ 

3) xീ.േ�ാ(�ാ ,�ി, 
ാ1�$ �#േ��ിൽ,  �ാ"ർ 

4) xീ.�ാ�ീ�$, ��േ��$,  B�േ��ി 

5) xീ.�ാ�ാ��ൻ �ാ�ർ, �ിേ�ാP$ ^�ൻ, �ാ"ർ 

6) xീ��ി.അ4� {ി�ി-$, {ി�ി-$ േ�ാേ��$, �ാ"ർ 

7) xീ.�ാ�, �ാ1ാ,4ിൽ, െ�Vം�ാ�$ 

8) xീ.േ_ാ
ാ�oÂൻ, �ാ�ാ�ിൽ, �ാ"ർ 

 

  



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

 

�ാ*�ി�+ി�ി�ി�����$ �,-$,�ി���lz�ം Page 70 

 

  



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

 

�ാ*�ി�+ി�ി�ി�����$ �,-$,�ി���lz�ം Page 71 

 

 

 

 

 

 

അps«ം-ഇ 

േfാPkാ��ി 
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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)  
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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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