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അ
�ാ�ി� 

�X)YെZ �ി��ിൽ.ി�� അ
ി7ാ�Y�ാ� [�$�ാ�� ��ം ��\ം. ഒ�ി^� 

�_� `�െ.ാൻ ആ�ി�േ�ാ�ം 
ർ)�ാ�� േ
b��. �ൺc�ിെZ �
ാ�ാ� 

േ���ം �%dെ   �e/ം േfgം hി�ാ��. േfgീ� g�ാg�ിെ��ാൾ �bി�&ി �% 


ർ)ം േ�ാjം �7ിklb�, എnാൽ opർ7���ിെZ േ�ാ�� �ാqn അ
,dം 

`��ാ� ���ാ�\ം �ാം pൗ�
�ാ�ി �ാ��ം. ആേpാ� �ാ���ിെZ h ി 

>��ാdbാ-n �ാ�ാ
,ാ 
Y�ി�ാ�ം �ം,ാ�sം അX7
െ.t 

u$ി�ിtb�. �%�ാ�$�ിൽ െ
vെ.ാ�ം, w��ം �%െ�ാl�ാ4ി�ാൽ 
�ൾx, 

���ാ�ം എnാ�ി �ാ4ിെ�ാbി�ിk��ാ��. �_�, ��ം, ൈ�
 �+�� 

എnി
െ� അ
dെ wy�ി���ാ� ��z��ിൽ �ം��ി{ �ാ|േ� 

},ി��ാ� 
ി���ം എn ��Yം ൈ�
�ി�ാ�ാ-. േ����ിൽ �െ�ാ� 

7ാpം �%െ
v\ം ഒq�ിേ.ാ-n�ി�ാൽ െ~juം 
�u�ാ� �ീർ�$ൾ 

���ാ�ി ���ാ
�ി �%െ
vെ� 
ീqnി�� �ാേ%ാേ&�െ�n �ാ�x.ാിൽ 

�ം��ിേ�bി�ി�ിkl. 

          >�o�ി��ാ� �_ാ�� 7)Y 
ി���െ �ി��ിൽ.ി�ാ
gY�ാ� 

w�ാ� [�ം. �െ_ാ�ി.� �_ിെZ >�o�ി�� ��െ.�sn�ിെ�ാ.ം 

�ാർ)ി� 
ി7
$�െ ഉൽ.ാf��ി�ം opർ7���ിെZ അ�
ി�ം 
�ി� -4
� 


�sl. ഉ��ി�� �_ിെZ ��ം ഒ%ി
ാkn�ിXം �െ_ാ�ി.� �dn�ിXം 

���ാ
�ി ��ം �ം��ിkn�ിXം േ
bി �ി�
�ി �ിർ�ി�ി�ൾ 

ഉ�േ�ാpി�ാjb�. y�Y�ാ� ,ാ��ിർ_�ം ��ി ഇ��ം �ിർ�ി�ി�ൾ 

��ി�ാൽ �_�-�� �ം����ി�� 
�െ� ��ാ����ാ�ി�ിkം. ഇ��ം 

�ിർ�ി�ി�ൾ�ാ�ി �ി�ീ��\ം 
ി��ി��ൽ ���\ം ആ
gY�ാ��. ഇ
 

േ�&$ൾ െ
�ിെ.�s� �ാ|�� uർw
ർ��$�ിൽ  ഊnൽ 

െ�ാ�േ�b�ാ� ��$െ� �ിർേ�gിk�dം െ~�ം. 



 

 

 

  �ം,ാ��� ���� �ം��� w
ർ�ി�ൾ ����Yേ
�� 

���ം��� 
-�ം �6� �ർ�ാർ 
-���ം, �േ�g �e�ം7�� ,ാ��$�ം, 

�e/ം �ി��ം, ����ാ�ി�േ�ാ� hിdം �.ി�ാ�ി 
�lb�. ഇ��ം 

���ി��െ അ�/� >�$ൾ ���ി�ാkn�ിXം ആc|� 

w
ർ��$ൾ�� ഉ�d��ാkn�ിX�ാ�ി 
ി��ി��ൽ ���ം 
-.� ��ി 


�l. �ി�ാ���ിൽ 14  �ി���ി�ം wേ�Y� 4ിേ.ാർt�ൾ w�ി�ീ��ിkl. 

ഇu 
%ി �ി�ാ ആc|� ��ി�ി�ൾ�� ഈ 
ി)��ിൽ ഇെ�ാXം �6� 

�ീർ� 
ി��� ���ി w
ർ��$ൾ h��ൽ �ാ�Y���േ�ാെ �ിർ���ം 

�sn�ി�� �േ�g �ർ�ാ��ൾ�� �ാർ��ിർേ�gം �ൽ-n�ിXം �ാ�ിkം. 

hാെ� 
ിfYാ7Yാ� w
ർ��ർkം, pേ
)�ർkം, ഈ േ�[��ിൽ 

w
ർ�ിkn ����ിെ� എ�ാ
ർkം w�� 4ിേ.ാർ&�  wേ�ാ��െ.�െ�n� 

w�ീ�ിkl. 

            �ർെ
�� �ി�ാ���ിൽ െ3��&ി 3�45ർ�ാ�ം 4ി�ർx� 

ഓ>ീ�ർ�ാ�ം േ�ൽേ�ാ&ം 
�ി{. 
ി
�േg���\ം 3ാ6ാ എൻ�ിdം ��ി��� 

�ാ6ി�ി�ൽ ഇൻെ
�ിേp6ർ�ാ�ാ��. �ർെ
dെ w
ർ��$�ിൽ ��ാ�ം 

�7Y�ാ�ി� �_� ��Yേ
�� ���ം��� 
-.ിെ� ഉേfYാp,ർkം, �േ�g 

�e�ം7��
-.ിെ� ��w�ി�ി�ി�ൾkം, ഉേ�Yാp,ർkം ഈ അ
���ിൽ 

wേ�Y�ം ��ി േ��െ.�sl. 

4ിേ.ാർ&ിേ��v അ7ിwാ�$�ം �ിർേfg$�ം �eാp�ം െ~�l. 
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3�45ർ 



 

 

 

 

ഇ�ിേ$ാ% �ീർ� ���ി - 

െ�ാbർ�ാ� zാ��^ാ��� w�ി3ZിെZ  

അ7ിwാ� 4ിേ.ാർ&� 
 

 െ�ാbർ�ാ� zാ��^ാ��ിെ� 5,6 
ാർ��ൾ ഉൾെ.�n 
�ീർ� ���ി�ാ�� ഇ�ിേ$ാ% �ീർ� ���ി. �ാ�/
ാി 
���ം��� ഓ>ീ�� �േ���ാ�� ���ി �.ാ�ി�ിtv��. ഇ�ിൽ 

Y�ിp�  �േ7ാ�ാ��െ 0��ി$�ിൽ ���¡ാ�, �¢�¡ാ� 
u$ി� w
ർ�ി��െ ��ി�ാ��ം  �േ7ാ�ാ�ൾ�� േ��ിtം  െ�ാu 
w
ർ�ി��ാ� െ�ാu-�ം, േ�ാിെZ �ാർge7ി�ി �ിർ�ാ�ം എnി
dെ 
��ി�ാ��ം �^ാ�s�ാ�� െ~�n��. െ~£�ാ� o�ി �_ിിxി�ം 
�െ_ാ�ി�ം �ർ)�െ�dം �6� wേfg
ാ�ി�െ�dം ¤ാ�ിkn 
w¥$�ാ�ി�l. ഇ�ിെ�ാ� ��ി�ി
െ� ��ി�ാ�ം �ാ¦
ാൻ ഈ ���ി 
��ം �ാ�ിxിtb�. -nിൻ wേfg$�ം 
�ൽ wേfg$�ം ഇ��ർn 
owy�ിdv ഇ�ിേ$ാ% �ീർ� ���ി wേfgെ� എൺ��� 
g��ാ�േ�ാ�ം േ�ർ y)ിdം y)ി അX¤§ െ�ാ%ി���ം ഉ��ീ
� 
�ാർ��ാ�ി �eീ��ി{ േ�ാ�n
�ാ��. ���ി wേfgെ� w�ാ� y)ി�ൾ 
�ാ.ി, -�����, 4¨ർ, ഏ�
ാ% u$ി�
�ാ��. w�� ���ി w�ാ�ം 
�ർ)��െ y)ി�ി$�ിെ� ���ി�.� ഉ�ർsn�ിXം 
ി���െ 
ഉൽ�ാf� 
ർ��
ിXം �െ_ാ�ി.� �dn�ിXം ��ാ����ാ�ിtb�. 
hാെ� y)ി�ി$�ിെ� 
�ª4� �ി��ിർsn�ിXം y)ി�ി$�ിൽ 
��േ�~��ിXം  
�െ�േ�െ4  ഉ��ാ�wf�ാ�ിtb�. 


ിge«�േ�ാെ 
ഒ.�/- 

1ീ��ി.¤ി¬ ¤ാ 
�^ാ���w�ി3Z� 

െ�ാbർ�ാ� zാ� �^ാ��� 



 

 

 

  



 

 

 

 ഇ�ിേ$ാ% �ീർ� ���ി -


��ാ� �ി�ാ ���ം��� ഓ>ീ�jെ  4ിേ.ാർ&� 

 

െ�ാbർ�ാ� zാ��^ാ��ിെ� 5, 6 
ാർ��ൾ ഉൾെ.�n 

�ീർ����ി�ാ�� ഇ�ിേ$ാ% �ീർ����ി. w�� �ീർ��ിെZ 

ആെ� 
ി«ീർ_ം 280 െ�5jം �ിർ�ി� w
ർ�ി�ൾ െ~¡ാൻ �%ിdn 

o
ി®�ി 248 െ�5j�ാ��. �ാ�/
ാി ���ം��� ഓ>ീ�� �േ�� 

ആർ.ഐ.3ി.എ>� XIX-ൽ ഉൾെ.��ി�ാ�� േ�ൽ���ി �.ി�ാ�ി 

�ിtv��. 26/04/2014 �ീ��ി�ിെ� G.O.(Rt)795/2014.AD Dated: 26/04/2014 

w�ാ�ം 7��ാX��ിdം (1) 01/08/2014 �ീ��ി�ിെ� PG(2)8513/2013 �ീ��ി 

01/08/2014. (2) 18/01/2016 �ീ��ി�ിെ� PG(2)8513/2013 �ീ��ി 18/01/2016 

w�ാ�ം �ാേ��ി� അX��ിdം �7ിxിtv ഇ�ിേ$ാ% �ീർ��ിെ� �� 

���ം��� w
ർ��$ൾ 16/08/2014 ൽ 0uേ»�ി 
�
� �ാ�ി¼�ാ�ിൽ 

hി� �ീർ� zാ��7�ിൽ 
x� ¤½.െ�ാbർ�ാ� zാ��^ാ��� 

w�ി3Z� 1ീ��ി.¤ി¬ ¤ാ 7¾fീ�ം െ�ാ��ി ഉ¿[ാ�ം �ിർ��ി{. 

�ീർ��ിെ� �����ം��� w
ർ��$ൾ 18/09/2014 ൽ 

ആ�ം7ിk�dം 31/03/2017 ൽ Àർ�ീ��ിk�dം  െ~Áിtb�. ���ി 

u�dെ 99.56 g��ാ�ം െ~�
%ിx ഇ�ിേ$ാ% �ീർ���ി�ാ�� 

��ി�ാിdെ ��ാ�� [&�ിൽ �ർ)�ർ�� ഒ� ഏ�fി� ��ിgീ�� 

��ി�ാി 
ി�����ാ�ി �sn�ിXം �ീർ���ി�ിdെdം 

���ം��� ഉേ�Yാp,�െdം h&ാ� w
ർ���ാൽ �%ിÂിtb�. 

ഇ�ിൽ 
Y�ിp�  �േ7ാ�ാ��െ 0��ി$�ിൽ (Plots) െ~Áിtv 

�¢�¡ാ�, �ൺ�¡ാ�, �ീ60ൽ �ീൽ u$ി� w
ർ�ി��െ ��ി�ാ��ം 

 �േ7ാ�ാ�ൾ േ��ിtം െ�ാuw
ർ�ി��ാ� �ാർge7ി�ി �ം���ം, 



 

 

 

െ�ാu-�ം എnി
 �^ാ�sം െ~േ¡b�ാ��. ഇ�ിേ$ാ% �ീർ����ി 

�ിൽ Àർ�ീ��ിx w
ർ�ി�ൾ െ�ാbർ�ാ� zാ��^ാ��ിെZ 

ആ«ി�ിൽ ഉൾെ.��ി uർ��ി�ാ��ം  െ~�n�ി�ാ�ി ഈ േ�� 

�^ാ��ി�� ൈ��ാjl.  

ഇ�ിേ$ാ% �ീർ��ിൽ 
ി�����ാ�ി Àർ�ി�ാ�ി�             

�����ം��� w
ർ��$ൾ �േ�� ���ി wേfgെ� �െ_ാ�ി.� 

-4�
ാXം �%െ
vം ���ാ
�ി �_ിൽ �െn ഇ4�ി
ി&� opർ7���ിെZ 

അ�
� 
ർ�ി.ിk
ാXം wേfgsv �ി�j��െ ���ി�.� ഉ�ർs
ാXം 

�ാ�ിxിtb�. �ൽ>��ാ�ി �ാർ)ി�ഉÃാf�\ം ഉÃാf����dം 


ർ�ിxിtb�. hാെ� �ാ�ാ�ം െ�ാ%ി�
��$ൾ ഇu
%ി Ä�ിk
ാXം 

���ി wേfgെ� �ീ
ി� �ി�
ാ�ം െ�xെ.�s
ാXം �ാ�ിxിtb�. 

 

ഒ.�/- 
�ി�ാ ���ം��� ഓ>ീ�ർ, 

�ാ�/
ാി,
��ാ� 

 

  



 

 

 

ഇ�ിേ$ാ% �ീർ� ���ി - 
 �േ7ാÅ ��ി�ി �ൺ
ീ�ർ ��ർ.ിx  4ിേ.ാർ&� 
 

2017 ൽ �.ി�ാ�ി� ഇ�ിേ$ാ% �ീർ� ���ി, �ാ�/
ാി 

���ം��� 
-.� �േ�� �.ി�ാ�ി� ���ി�ാ��. -nിൻ 

wേfg$�ം 
�ൽ wേfg$�ം ഇ��ർn owy�ിdv ഇ�ിേ$ാ% 

�ീർ� ���ി wേfgെ� ¤½o�ി��ം 
�n ��$�ം y)ി ഉ��ീ
� 

�ാർ��ാ�ി �eീ��ി{േ�ാ�n
�ാ��. w�� ���ി�ിൽ �¢�¡ാ�, 

���¡ാ�, �ീ6�ൽ �ൽ, േ�ാ���െ �ാർge7ി�ി �ം���ം, െ�ാu-�ം 

u$ി� wÆ�ി��ാ�� െ~Áിtv��. ഈ ���ി w
ർ��$ൾ 

wേfgെ� �െ_ാ�ി.� -4�n�ിXം �%െ
vം �_ിൽ �െn 

ഇ4Çn�ിXം opർ7���ിെZ അ�
� 
ർ�ി.ിkn�ിXം ���ി 

wേfgെ� �ി�j��ിെ� ���ി�.� ഉ�ർsn�ിXം ��ാ�ിxിtb�.   

 


ിge«�േ�ാെ 
ഒ.�/- 

�ൺ
ീ�ർ 
ഇ�ിേ$ാ% �ീർ� ���ി 

      

 

  



 

 

 

 

 

 

 

  

  



 

 

 

  

ഇ�ിേ$ാ% 
ാ&ർെ)3� ���ിdെ 
ി��ി��ൽ 
 ���\�ാ�ി ¤§െ.t w
ർ�ിx
ർ

 

`��ൽ.� , 3ാ6 ��Y �ിർ_�ം , 4ിേ.ാർ&� �¡ാ4ാ�ൽ 
 

1. 1ീ��ി. ��ാ-�ാ�ി �ി.എ��.     (അ3ീ)�È  3�45' ) 
2. 1ീ േ�Yാ�ി െ�. 
ിÉേÊാ  (െ3�Ë&ി 3�45' ) 
3. 1ീ wീ�� 
ി.എ��.  (െ3�Ë&ി 3�45' ) 
4. 1ീ��ി Æ� എം.¤ി. (4ി�'x� ഓ>ീ�' ) 
5. 1ീ��ി )ംÌ ¤ി.െ�.  (4ി�'x� അ�ി�Z�) 
6. 1ീ��ി ¤ി¬�Íി െ�. (�ാ6ി�ി�È  അ�ി�Z� ) 
7. 1ീ��ി �Î എ��. (�ാ6ി�ി�È  അ�ി�Z� ) 
8. 1ീ��ി �ി) �ി.�ി. (�ാ6ി�ി�È  അ�ി�Z� ) 
 

�ാേ��ി� ��ാ�ം 

1) 1ീ.അ�Ï  ഒ 
ി (�ാ6ി�ി�È  അ�ി�Z� ) 
2) 1ീ��ി.w�ീ�.എം (െ���ൻ േz3� ൈ.ി��) 
 

�&ി� �¡ാ4ാ�È  

1ീ.��ിÉ  േpാ�ി  (4ി�'x� ഓ>ീ�' ) 
 


ി
�േg���ം  േ�Èേ�ാ&\ം �ാ'p�ി'േ�g\ം 

1) 1ീ.േw��ാ�ൻ.ഇ.
ി (�ി�ാ െ3��&ി 3�45ർ) 
2) 1ീ ��ിÉ  േpാ�ി  (4ി�'x� ഓ>ീ�' ) 


ി
�േg���ം ��ി��� 
1) }ÐÑ�Yൻ.ഒ  (�ാ6ി�ി�ൽ ഇൻെ
�ിേp6ർ)  
2) �ാ�/
ാി �ാÒ�� �ാ6ി�ി�ൽ ഓ>ീ�ിെ� ഉേfYാp,ർ. 



 

 

 

  



 

 

 

w�ാ� 
���ൾ 


��ാ� �ി��ിൽ �ാ�/
ാി �ാÒ�ിൽ ഉൾെ.& െ�ാbർ�ാ� 

zാ��^ാ��ിൽ 1,10,60,000 `� ��ി െ��െÂ�� 
ാ&ർെ)3� 

��6ി 
%ി ���ം��� 
-.� �.ി�ാ�ി� ഇ�ിേ$ാ% �ീർ� 
���ിdെ 
ി��ി��ൽ ����ിെZ 
ി
�$�ാ�� ഈ 4ിേ.ാർ&ിൽ 
ഉൾെ.��ി�ിtv��.  

 െ�ാbർ�ാ� zാ��^ാ��ിെ� 5,6 
ാർ���ിൽ 
�o�ിേ�ാ� 
േ~ർn ��േ�ാ� wേfg�� 18/09/2014-ൽ ആ�ം7ിx ഈ ���ി 
31/03/2017-ൽ Àർ�ി�ാ�ി. 

 
Y�ിp� o
ി��� w
ർ��$�ാ� േ�ാÓർ ¤bിംp�, 
�¢�¡ാ�, ���¡ാ�, �ീ60ൽ�ീൽ, �%k%ി എnി
dം െ�ാu-�ം, 
�ാർge7ി�ി �ിർ�ാ�ം എnി
d�ാ�� ���ി�ിെ� w
ർ��$ൾ. 

 338 -�ം¤$�ി�ാ�ി 744 Ôീ��ം 777 0�)�ാ��ാ�ി ആെ� 1521 
ആ���ാ�� ���ി wേfg�� �ാ��ിkn��. 

 ���ി�ിÒെ �.ി�ാ�ി� ���ം��� w
ർ��$ൾ 
%ി 
���ി wേfgെ� �െ_ാ�ി.� -4�
ാXം opർ7���ിെZ അ�
� 

ർ�ി.ി�
ാXം �ി�j��ിെ� ���ി�.� ഉ�ർs
ാXം �%ിÕ 
എn�  wേfg
ാ�ി�ൾ അ7ിwാ�െ.t. 

 �ാർ)ി� ഉÃാf�ം 
ർ�ി{. �ാ�ാ�ം െ�ാ%ി�
��$ൾ 
Ä�ിk
ാXം അu
%ി wേfgെ� �ീ
ി� �ി�
ാ�ം െ�xെ.��ാXം 
�ാ�ിxിtb�. 

 െ~£�ാ� o�ി�ിൽ �_ിിxി�ം �െ_ാ�ി�ം �ർ)�േ�dം �6� 
wേfg
ാ�ി�േ�dം ¤ാ�ിkn w¥$�ാ�ി�l.  ഇ�ി�� �� 
�ീ�ി�ിൽ ��ി�ാ�ം �ാ�ാൻ ഇ�ിേ$ാ% �ീർ� ���ി�� �ാ�ി{ 
എnാ�� wേfg
ാ�ി�ൾ അ7ിwാ�െ.�n��. 
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അ�Yാ�ം-1 

���ം��� ���ി ��� �ർേ
 

1.1. ആ��ം 

wy�ി 
ി7
$�െ wേ�Y�ിx� �_�, ��ം, ൈ�
�+�� എnി
dെ 

�ം���ം, 0��È.ാf�ം, �ീ�ിÀ'
�ാ� ഉ�േ�ാpം എnി
 �ാ�

ി��� 

w
'��$�ിÈ  
�ിkn �£ 
�െ� wാ�ാ�Y�'�ിkl. ഈ �l 

[�$�െdം അ�ി�Þ)�ം ഒ%ി
ാ�ിെ�ാb� wy�ി 
ി7
$�െ 

gാÔീ��ാ� 0���േ�ാp\ം 0��È.ാf�\ം  �nിÈ  �ßെ�ാßv 

},ി�
ി��� �ാà.ാ� അ�ി
ാ�Y�ാ��. അ�ി���ി wy�ി 
ി7
$�െ 

�ാേ�kv ���È hി �nിÈ  �ßെ�ാßv�ാ
�ം 
ി��� �ാá��Ù . 

�ാ�Yെ� zാ�$�ിെ� ��
ി7ാp$�ിൽ Ü�ി��\ം അ
�െ ഉ��ീ
�    

�ാ'p�ാ�ി ആ1�ിkn�� y)ിdം അX¤§ െ�ാ%ി���ി��ാ��. �%dെ 

�7Y��ിÈ  ഉbാ-n 
Y�ി�ാ�ം �ാ')ി� േ�[��ിÈ   Ä�ിkn w�ി�§ി  

zാ�ീ����dെ �ാ'ge
È���\ം fാ�ി¾Y\ം -��È  ��ി����ാ-n�ിX 

�ാ���ാ-ം. zാ�ീ����dെ �ീ
ി�ം അ|േ�È  wy�ി
ി7
$െ�dം 

�ാ�ാ
,dം ആ1�ിxി�ിkl. �ാ')ി�
ി���െdം �l�ാ�ി               

�+�ിെZdം -4Â ഉÈ.ാf����, �_ിെZ >�o�ിÚ��ിÈ  
nിtv 

േgാ)�ം, wy�ി 
ി7
$�െ -4
� ഇ
 zാ�ീ� േ�[��ിെ� fാ�ി¾Y�ിെZ 

േ�ാ�� 
'�ി.ിkl. ഈ �ാâാ'âYം �nിÈ  �ßെ�ാßv zാ� 
ി��� 

fാ�ി¾Y�ã��� w
'��$Ù  ആc|�ം െ~�n�ി�� wy�ി 
ി7
$െ� 

�ം��ി{െ�ാßv ഇെ����ം �_ിെZ ഉÈ.ാf���� 
'�ി.ിkn 

�ിX�-n w
'��$�ം ആ
gY�ാ��. ഈ ��Yം �ാ�Y�ാ-n�ിX 
ി
ി� 

േ�[��െ� �ംേ�ാ�ി.ി{െ�ാb� ��z�ാ� ആc|� �ീ�ി�ാ��  ആ
gYം. 
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Ü�ിd�ാ�ി ¤§െ.t �kn എ�ാ ഉÈ.ാf� w
'��$�ം ആ 

wേfgെ� Üwy�ിdം �_ിെZ [�dം �7Y�ാ� ൈ�
�+sം ഏേ�ാ�ി.ി{ 

െ�ാßv �ീ'�ം അി,ാ��ാ�ിdv  w
'��$�ി�െേ� �ാ�Y�ാ-� 

dä. �ീ'�ം ��ീ'�\ം ~��ാå�\ം ആ� wy�ി�ിÈ  ���ി� 

w�ി¤���ിÈ  ഊnിdv w
'��$Ù  �kn wേfg�ാ�� ��z�ാ� 


ി��� ��Yം �É�ി'�ി ഉÈ.ാf�[�$െ� g�ി�ാ� �ീ�ി�ിൽ æ�ീ��ി{ 

െ�ാß ���ി ആc|�ം �ീ'� wേfgs �േ�bub�. 

 

 ഇ��ം o�ി�ിൽ y)ി��  അXേ�ാ�Y�ാ� �ീ�ി�ിÈ  �ീ
�$�ം 

��ാംg\ം �ി��ി'�ിെ�ാßv ���ം��� �ം
ി�ാ�$ൾ ഏർെ.� 

േ�bu�ാ��. ഇ�ി�ാ�ി ൈ�
�4�േ�ാൊ.ം wാേfgി��ാ�ി �7ിkn 

4ിേ�ാç�ിX wാ�ാ�Yം �È�ിെ�ാßv �ിർ�ി�ി�ൾ hി wാ
ർ�ി� 

�ാേ�b�� അ�ി
ാ�Y�ാ��.  

12 ��ൽ 47 g��ാ�ം 
െ� ~�ി\v wേfg$�ിൽ �t�ി�ി��ാ�� �_�-

�� �ം����ി�� അXേ�ാ�Yം. �7Y�ാ� േ�ൽ�_ിെZ �-�ി�ിൽ h��ൽ 
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ആ%�ിൽ �_ി��ി �ാ6ി  �ി�.ാ�ാൻ ഉ�േ�ാpിkn�� േ�ൽ �_ി�� ���ിൽ 

>�o�ി�ി -4Â അി�_� ���ാൻ �ാ���ാ-l എn�ാ�� ഈ �ീ�ിdെ 

��ി�ി�ി.  ������ം y)ി�ാർ�� h��ൽ ഉè�ാf��ിXം 
ി�
ിXം 

�ാ|�� 7ാ
ി ���4�hി wേ�ാ��െ.�n�ാ��.  

1.2. ���ം��� ���ി 
ി��ി��ൽ ��� �ർേ
dെ ഉേ�gY 

��Y$ൾ 

 ���ം��� ���ി�ൾ �.ി�ാ�ി��� ��ം ���ി 
wേfg�ിXbാ� 0േ�ാp�ി 
ി��ി�s� 

 ���ം��� ���ി�ൾ �.ി�ാ�ി��� ���v  o
ി�ിേ�ാp �ാ6ം  

ി��ി�s� 

 fീർ[�ാ� 
ി���ിൽ �ിlം �ാ�ി�
ി���ിൽ �ിlം �7ിkn 
ഉൽ.ാf�ം, ��Yം ഇ
 
ി��ി�s� 

 ���ി�� േg)�v ���7Y� 
ിg���ം െ~�� 

 �.ി�ാ�ി� ���ി��െ ��ി�ാ��ം 
ി��ി�s� 

 ���ം��� 
-.� �േ����ാെ� �.ി�ാ�ി� ���ം��� 
w
ർ��$ൾ ���ി�ാk� 

 ���ി wേfgs ��ാXv uർw
ർ��$�ം w¥¤ാ�ി� 
,�$�ം Þbി�ാt� 

1.3. 
ി��ി��ൽ ��� �ാ���
� 

�ാർ)ി� 
ർ)ം അി,ാ��ാ�ി�ാ�� ���ം��� ���ി��െ 


ി��ി��ൽ ���ം �ാ+�ി� ,ി�ി 
ി
����� 
-.� ��ി 


�n��. 2020-21 �ാർ)ി� 
ർ)ം (2020 éൈ� - 2021 éൺ) ��ി� 

����ിെZ 
ി
�$�ാ�� ഈ 4ിേ.ാർ&ിൽ ഉൾെ.��ി�ിtv�� 

1.4. �ീർ�ം (
ാ&ർെ)3�) 

ഒ� െ�ാu ���ി'��� ~ാ�ിേ��� ഏെ��ാം wേfg�� �ിlം �% 

െ
vം ഒq�ിെ�slേbാ  ആ wേfg�ാെ� ���ി'��� ~ാ�ിെZ 

�ീ'�ം  എn4ി�െ.�l. അ�ാ��� ഒ� 0% / േ�ാ� / അ�
ി�ിേ��� 

എ|�ാ|ം wേfgെ� െ
vം ഒq�ിെ�slേ
ാ ആ wേfgെ� 0% / 
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േ�ാ� / അ�
ിdെ �ീർ�ം എn� 
ി�ിkl.  ഒ� �ീർ�െ� 
��ം 

െ~�n ഉ�ർn ow��$�ാ�ി�ിkം അ�ിെZ അ�ിർ�ി�ൾ. ഏെ�ാ� 

�ീ'xാ�ിേ��ം ��ം ഒq�ിെ�sn �q
É  wേfg�ിെZdം അ�ി'�ി, 

ഉê
,ാ�ം, �ീ'�4ിേ��, wy�ിf� �ീർxാ��ൾ,  �� z�� േ���,  

ആേfg േ��� എnി
െ�ാെ� �ീർ��ിെZ 7ാp�ാ��. �ീർ��ിെZ 


�ി.�X��ിx� cÍ�ീർ�ം, െ~j�ീർ�ം, �ë�ീർ�ം, ഉ��ീർ�ം, 

�fീ�ം എnി$െ� ��ം �ി�ിkl. 

~ി|ം : �ീർ�ം ( 
ാ&ർെ)3�) 

 

1.5. �ീർ�ാ�ിÚി� 
ി���ം  

o��െ� ഏെ�ാ� uß o�ിdം ഏെ��ി�ം ഒ� �ീർ��ിെZ 

7ാp�ാ�ി�ിkം.  �ീർ�ം എn�� �_�, ��ം, ൈ�
�+�� എnി
dെ 

��ì� ¤§ി��ാ� wy�ിdെ ഒ� í�ി6� ആ��ി�ാൽ �െn },ി� 


ി���ം ആc|�ം െ~�n�ിXം �.ി�ാkn�ിXം ഏ6\ം 

അXേ�ാ�Y�ാ� í�ി6ാ��.  അി,ാ� 
ി7
$�ാ� �_�, ��ം, ൈ�
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�+�� എnി
�ിൽ ഒnിXbാ-n ആ[ാ�ം �î �bിെ�dം 

¤ാ�ിkെ�lv�ി�ാ�ം ���ിെZ �7Y�, �_ിെZ ��ം, ��Y �ï�ാ� 

$�െ �ാnി�Yം എnി
 ഓേ�ാ �ീർ��ി�ം 
Y�Y«�ാ��ി�ാ�ം 

�ീർ�ാ�ിÚി� 
ി���ം wാ�ാ�Y�ർ�ിkl. wy�ി�ാൽ �ിർ_�ി 

�െ.& അ�ിർ�ി�ൾ �ാ6�ി�ാ���  ആ��ി�ാൽ  
ി
ി� 
-��ൾ 

��ി,ി�ി �ൗðf},ി�
ി��� ���ി�ൾ  �ീർ� അി,ാ� 

�ി�ാ��  ആc|�ം  െ~�n��. 

~ി|ം  :  അി,ാ� 
ി7
$ൾ - �_�,��ം, ൈ�
�ാ�$ൾ 

1.6. 
ി��ി��ൽ ����ീ�ി 

�_ിെZ  ഉÃാf����  
ർ�ി.ിk�, �െ_ാ�ി�ം �_ിിxി�ം -4��, 

���ാ
�ി  ��ം േ
�ൽ�ാ�േ���  ഉൾെ.െ  ���ിെ
��, o��േg)ി 


ർ�ി.ിk� എnി
െ��ാം  �ീർ�ാ�ിÚി� 
ി����ിെZ  w�ാ� 

��Y$�ാ��. ñ�/$ൾ �ã��ിkn�ിXം, �ീർ�$െ�  ���ാ�ിdv 

gാÔീ� �ം��� ��ി�ാി�ൾ ആ
gY�ാ��. 
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   ഇ
ാ�േ
)ൻ �ർേ
 2020-21ൽ െ��െÂ�� 
ാ&ർെ)3ിെ�/�� 

�ം������ി wേfgെ� �q
ൻ �ാ���ാ�ിൽ �ിlം 
ി
�േg���ം 

�s�dം ���ം��� 
-.� �.ാ�ി� ���ിേ�ാൊ.ം �6� 

ഏ�ൻ�ി�ൾ 
%ിേ�ാ �e�ാ�Y 
Y�ി�ൾ േ��ിേ&ാ �.ാ�ി� എ�ാ �_�-�� 

�ം��� ���ി�േ�dം അ
േ�ാ��ം െ~��dം അ�� ��ം 
ാ&ർെ)3� 

wേfgsbാ� 0േ�ാp�ി �െbs�dം 
ി\�ൾ �െb�ി ¤§െ.& 

േ�ò$�ിÈ  എ�ിk�d�ാ�� ��Y�ി�n��. ഇu��ം െ��െÂ�� 


ാ&ർെ)3ിൽ 
ി
ി� �ാർ�$�ിÒെ �.ാ�ി� ���ം��� ���ി�ൾ 


%ി ഉbാ�ിtv േ�&$ൾ ��� 
ിേ���ാknേ�ാൊ.ം ���ം��� 


-.ിെZ ഇെ�ൽ ��ം w�� 
ാ&ർെ)3ിൽ ഉbാ�േ�&$�ം 
ി\��ം 

�െbsn�ിXം �ാ�ിkl.  �ി�ാ���ിൽ wേ�Y�ം 4ിേ.ാർt�ൾ 

w�ി�ീ��ിknu 
%ി �ി�ാ ആc|� ��ി�ി�ൾ�� ഈ 
ി)��ിൽ 

ഇെ�ാXം �6� �ീർ�
ി��� ���ി w
ർ��$ൾ -��ൽ 

�ാ�Y���േ�ാെ �ി'
��ം �sn�ിXം �ർ�ാ��ൾ�� �ാർ��ിർേ�gം 

�ൽ-n�ിXം �ാ�ിkം.  

���ി wേfgെ� ൈ�
go�ിdെ അി,ാ��ിൽ 

 �േ7ാ�ാ�െ� 4 óാ6$�ാ�ി ��ം �ി�ിkl. 

�&ി�-1 
 

óാ6ം 
ി«ീർ_ം (ഏ�4ിൽ) 

1 1 ഏ�4ിൽ �ാെ% 

2 1 ��ൽ 3 ഏ�4ി�� �ാെ% 

3 3 ��ൽ 5 ഏ�4ി�� �ാെ% 

4 5 ഏ�4ിXം അ�ിX ���ി�ം 
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അ�Yാ�ം-2 

ഇ�ിേ$ാ% �ീർ� ���ി 

          2020-21 
ർ)െ�  ���ം��� ���ിdെ 
ി��ി��ൽ  

����ി�ാ�ി  
��ാ� �ി��ിെ� �ാ�/
ാി �ാÒ�ിെ� �ാ�/
ാി 

േÖാ�ിെ�  െ�ാbർ�ാ� zാ��^ാ��ിെ�  5,  6 
ാർ��ൾ ഉൾെ.�n 

�ീർ� ���ി�ാ� ഇ�ിേ$ാ% �ീർ����ി�ാ�� �ർേ
�ാ�ി 

െ��െÂ����. �ാ�/
ാി ���ം���  ഓ>ീ�� �േ�� RIDF XIX ൽ 

ഉൾെ.��ി�ാ�� േ�ൽ���ി  �.ി�ാ�ി�ിtv��. 26/04/2014-ാം �ീ��ി 

�ിെ�  GO(rt)795/2014  dtd 26/4/14  w�ാ�ം 7��ാX��ിdം 01/08/2014  

�ീ��ി�ിെ� PG(2)8513/2013 dtd 01/08/20182 (2)18/1/2016   �ീ��ി�ിെ�  

PG(2) 8513/2013 dtd 18/01/2016 w�ാ�ം  �ാേ��ി� അX��ിdം �7ിxിtb�. ി 

���ി�� ഏ�േfgം  1,10,60,000 `� െ~�
ാ�ിtb�. െ��െÂ�� 


ാ&'െ)3� ��ി6ി 
%ി�ാ�� ���ി �.ി�ാ�ി�ിtv��. 

~ി|ം : ���ിdെ `�േ�� 
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                �ീർ��ിെ�  �����ം��� w
ർ��$ൾ 18/09/2014 -

ൽ ആ�ം7ിx�  31/03/2017-ൽ Àർ�ി�ാ�ി. �¢�¡ാ�, ���¡ാ�, �ീ6�ൽ 

�ീൽ, �ാർge7ി�ി �ിർ�ാ�ം, െ�ാu-�ം, �%k%ി എnി
�ാ�� ി 

���ി�ിൽ ഉൾെ.��ി� w�ാ� w
ർ��$ൾ. ഇ�ിൽ 
Y�ിp� 

 �േ7ാ�ാ��െ  0��ി$�ിൽ �¢�¡ാ�, �ൺ�¡ാ�, �ീ6�ൽ�ീൽ, 

u$ി�
dം  �ാർge7ി�ി �ിർ�ാ�ം, െ�ാu-�ം എnി
d�ാ�� ി  

���ി�ിÈ  ഉÙെ���ി ���ം���
-.� ��ി� w
'��$Ù .  


�o�ിേ�ാ� േ~ർn ��േ�ാ� wേfg�ാ�� w�� ���ി �.ി�ാ�ി 

�ിtv��.  

                  ഇ�ിേ$ാ% �ീർ� ���ി�ിÒെ �.ി�ാ�ി� ~ി� 

���ി��െ �ë
ി
��ം   ô
െ േ~ർkl . 

2.1. േ�ാÓ' ¤bിംp� 

~�ി\v wേfg$�ിൽ �t�ൾ �ി�ിx� y)ി െ~�n �ീ�ി�ാ�� േ�ാÓർ 

¤bിംp�. ഉ��ി�� ഒq�ിെ� ��ാÉ  �4õ��ിÈ  ��െ�ാേbാ/�¢െ�ാേbാ 

�ി'�ിkn �ö$�ാ�ി
. �Ï �¡ാ�, �ി���Ù , െ�ാv� എnി$െ� 

wേfgി��ാ�ി 
ി
ി� േ���Ù  ഇ
�b�. 
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wാേfgീ��ാ�ി  �7Y�ാ� �¢�േ�ാ �ാ4�േ�ാ ��ì�ം െ�nി�ാ4ാെ� 

അ��ി
÷n �ീ�ി�ാ��  �¢�¡ാ�. ���¡ാ��ിÈ  ��ിX���ം �_�  

�¡ാ�øാ�ി ഉ�േ�ാpി�l. 
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2.2. �ാ'ge7ി�ി �ി'�ാ�ം 

 �ാർge7ി�ി �ി'�ി�ി േ�ാ���േdം  0��ി$�േdം 
g$Ù  

�ം��ിkn�ി�ാdം േ�ാ���െdം അ�
ി��െdം �_ിിÕ 
ീ�� 

�ീെ�ാq�� ��െ.�n�� ��ാX�ാ�ി&ാ�� �ിർ�ിkn��. ി ���ി�ിÈ  

449.50 �ീ6ർ �ീ��ിൽ �¢െ�ാb� േ�ാി��  �ാർge7ി�ി �ിർ�ിxിtb�  

 
 

2.3. �%k%ി  

�%െ
vെ� �_ി�ാùി  opർ7��
ി�ാ�ം ഉ�ർ�ാൻ 0��ി$�ി�ം 

y)ി,�$�ി�ം -%ിkn -%ി��ാ�� �%k%ി�ൾ 
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2.4.  െ�ാu-�ം 

 

 

2.5.  0¢ 
{ �ിി.ി�ൽ 

�ാ��േ�Y� െ~4ി� ~�ി\��ിÈ   െ~�ി
ി�� -jെ� 30 െ�Zീ�ീ6ർ 
െ� 

ഉ���ിÈ  �ൺ
�õ�Ù  ഉbാ�ി �ീ60��, -6ിെ~ി�Ù  എnി
 ��l.  pി�ി 

0¢ം, േ�ാ�0¢ം �ാ�ാ���ാ�ി 0ൽ
�+ി�ാ�ി ഉ�േ�ാpിkl.  

 



�� �ം��� ���ി��� �'േ
-2020-21-
��ാ� �ി� 

 

�ാ+�ി� ,ി�ി
ി
����� 
-.�, �ി�
�/0�ം. Page 12 

 

2.6.  �ി�ർ 4ീxാർ�ിംp�  

േ�ൽª���ിൽ 
ീqn �%െ
vം �ം7�ിx� ú�ീ��ിx� �ി�j��ിേ��� 

ഇ4kn �ീ�ി�ാ�� �ി�ർ 4ീxാർ�ിംp�.   
 

 

2.7.  െ4�ിംp� 

~�ി\v wേfg$�ിൽ �t�ി�ി��ാ�� ���� �ം����ി�� 

അXേ�ാ�Yം. ~�ി
� -4Â wേfgsം �t�ി�ി�ൽ �ർ� �ാ�ാ���ാ�ി 

േ����ിൽ �ാ�െ.�l. o�ിdെ ~�ി
�, 
ി� എnി
�� അX��ിx� 

�t��െ 
ീ�ി�ിൽ 
Y�Yാ�ം 
�l. ഉ��ൻ ��� �7Y�ാ� ഇ$�ിൽ 

ഇu�േ�ാpിx� �¡ാ� �ിർ�ി{ം �t�ി�ി�ൽ �sl. 

 



�� �ം��� ���ി��� �'േ
-2020-21-
��ാ� �ി� 

 

�ാ+�ി� ,ി�ി
ി
����� 
-.�, �ി�
�/0�ം. Page 13 

 

അ�Yാ�ം-3 

 ���ം��� 
ി��ി��ൽ ���ം - w�ാ� c~�$ൾ

3.1. െ�ാu
ി
�$Ù  

             �ി�ാ ആ,ാ��ാ� �È.6�ിÈ  �ിlം 48 �ിേ�ാ�ീ6'  

അ���ിÈ  ,ി�ി െ~�n ���ി wേfgം o�ിgാÔ���ാ� 

�
ിേg)���v wേfg�ാ��. -nിÉ  wേfg$�ം 
�È  wേfg$�ം 

ഇ��'n owy�ിd�� wേfgെ� 90% ആ���ം y)ിdം, y)ി അX¤§ 

െ�ാ%ി���ം ഉ��ീ
� �ാ'��ാ�ി �eീ��ിx� േ�ാ�n
�ാ��. �േ�g
ാ�ി 

��െ w�ാ�െ�ാ%ിൽ y)ി�ാ��.  �ാ.ി, -�����, 4¨', ����, െ�$�, 

േ��ി� u$ി�
�ാ�� w�ാ� fീ'[�ാ� 
ി��Ù. െ�È  y)ി �ാ�ാ�Yം 

�ാ�െ.�n wേfg�� ഏ�
ാ% y)ി 
�െ� 
Yാ���ാ��. അ�� 


')$�ി�ാ�ി �ീ6�È y)ിdം 
Yാ���ാ�ി 
�l. gീ��ാ� �x�4ി�Ù  

�ാ�ാ��ാ�ി&ിെ��ി�ം y)ി െ~Á� 
�lb�. 

~ി|ം: ���ി�ിÈ  ഉÙെ.&  -�ം 
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3.1.1. ���ം)*      

�ർേ� ���ി� 	
�ി ,േ-.��  338 !0ം123ി4ാ�ി  777 

&$67ാ$ം  744 9ീ�;�ാ�ി  ആെ� 1521  േ	�ാ��.   

	?ി�-2 

9ീ�ൾ &$6ൻ�ാർ BാൻCെ�ൻDർ ആെ� 

744 777 - 1521 

 

,E� 	
�ി,േ-.��  �ാ��ിFG��ിH  95 േ	ർ 	?ി��ാ�ി�ിJാK 

�ിLം  243 േ	ർ 	?ി��ർM�ിJാK�ിLം 1183 േ	ർ �N� �ിJാK23ിLം 

ഉൾെ"0G��ാ��.  

	?ി��ാ�ി�ിJാK�ിെ4 7 !0ം12ൾ  APL �ിJാK�ിLം  14 !0ം12ൾ    

BPL �ിJാK�ിL�ാ��.  	?ി��ർM �ിJാK�ിൽെ"? 54  !0ം12ൾ  BPL 

�ിJാK�ിൽ ഉU��ാ��.  �VU��ിൽ  177 !0ം12ൾ APL �ിJാK�ിLം,   86 

!0ം12ൾ  BPL �ിJാK�ിLം ഉൾെ"0X.  

 	?ി�-3 

 

 

 

   

 

 

 

 

 !0ം12ൾ APL BPL 

	?ി��ാ�ി 7 14 

	?ി��ർMം 0 54 

�VU�ർ 177 86 

ആെ� 184 154 
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3.1.2. ���ി wേfgെ� ,ാ��$ൾ 

���ി wേfg�� �b� അംp�
ാി��ം  ഒ�  ആíർേ
f 

3ിെìൻ�4ിdം ,ി�ി െ~�l.  w�� wേfg��  ഒ� �ർ�ാർ
� 

-ിെ
v  ���ിdം  3  -�ം¤1ീ í�ിî��ം  w
ർ�����ാ�ിtb�.  

�ീ�������ം[�ാ� �ീേ�ാ �ീ�������ം[ം ���ിwേfg�� 

w
ർ�ിklb�.  ���ിwേfg�� �e�ാ�Y,ാ��$േ�ാ 
Y
�ാ� 

gാ��േ�ാ  w
ർ�ിknി�. 

���ിwേfg��  12 �%െ
v �ം7��ി��ം g�ാg�ി  7 �ീ6ർ  

ആ%�ി�v  284 �ി�j��ം   g�ാg�ി 70 �ീ6ർ ആ%�ി�v  3 -%ൽ 

�ി�j���ാ�� ഉv��. 

3.1.3. ��േ�~�,ി�ി  

ആെ�  64198 െ�Z�  o�ിdv�ിൽ  17070 െ�Z�  o�ി ��േ�~�ം 

��ി�ിtv�ാdം 47128 െ�Z�  o�ി  ��േ�~�ം ഇ�ാ� o�ി�ാdം  

�ർേ
�ിൽ �െb�ി.    
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	(ി�-4 

�*േ�+�,-�� 26.59  % 

�*േ�+��ി�ാ��� 73.41  % 

 

3.1.4.  4�ി�ിേ�ാ5�ീ�ി  

	
�ി 7േ89െ� ആെ� 4�ി<െ� 13.41 % ��ി=ം 22.38% ?@ിA� 

ഉ	<C��ാ�Dം 64.21 %  �E� ഉ	േ�ാ5FൾH�ാ�ി �ി�ിേ�ാ5ിIി�ിHJ. 

	
�ി�ിൽ ഉൾെ"െ� 7േ89�� +DLം, �Mം 	ാN<ം �ിNO 4�ി<െPQിRം 

�ി  7േ89FSം �ിT�ൾ �T$�ാൻ േ�ാ5V�ാ� 4�ി�ാെ�W�  �ർേ��ിൽ 

�െP�ി.  7േ89െ� 7Yാ� �ിT�ൾ െ�F�, Zാ��, ഏ��ാ\, ��Iീ�ി, 

േ��ി*  എWി��ാ��.  

  

���ം��� �!"� ��"ി*ാ ി� 	
�ി<െ�  3.2. 

^�േ_ാCാ Sെ� അ_ി7ാ�ം �ംabിI�. 
 

���ം��� 7�ർ��Fൾ 7േ89�� ��"ി*ാ ി��� c*ം  �dിെe  

f*4�ിg� �Tെ��Yി�ം െ�Iെ"(�ാ�ി 32.43%  ^�േ_ാCാ Sം  

�ാ�ാ�Vം െ�Iെ"(�ാ�ി. 67.02% ^�േ_ാCാ Sം ���ം��� 7�ർ�ിH 

േ9@ം f*4�ിg��ിൽ �ാ�V�ാ� �ാE�ിെ�W� 0.55% ^�േ_ാCാ Sം 

അ_ി7ാ�െ"h.   

���ം��� 7�ർ��Fൾ � േ9@ം   �dിെe   i��  j�ാ�ീ� 

�ാ�ി  �ാNി��ാ�ി 32.25%  ^�േ_ാCാ Sം, �ാ�ാ�Vം �ാNി��ാ�ി 66.13%  

^�േ_ാCാ Sം,  �ാEെ�ാJം  �ം_�ിIി� എW�  1.62%  ^�േ_ാCാ Sം   

അ_ി7ാ�െ"k�<Pാ�ി. 
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3.3. ���ി അ
േ�ാ��ം 

2020-21 
ർ)െ� ���ം��� ���ിdെ  
ി��ി��ൽ ��� 

�ി�ാ�ി  ���ം��� 
-.�  �.ി�ാ�ി�  ഇ�ിേ$ാ% �ീർ����ി 

dെ   �േ7ാ�ാ�െ� hാെ�  ���ിwേfgsv  �q
ൻ  -�ം¤$െ�dം  

��ർgിx�  
ി
�േg���ം  �s�dbാ�ി.  ���ിwേfgsv 338 

-�ം¤$�ിൽ  223  -�ം¤$�ം   y)ി w�ാ� െ�ാ%ി�ാ�ി �eീ��ിxി�ിkn 


�ാ��.  �ർേ
dെ 
ിgf
ി
�$ൾ േ¤ി�ിൽ െ�ാ��ി�ിkം w�ാ��ാ��.   

3.3.1.  �േ7ാ�ാk�െ  w�ാ� െ�ാ%ിൽ 

  �&ി�-5 
 

w�ാ� െ�ാ%ിൽ 
െ�ാ%ിൽ അി,ാ��ിൽ  �േ7ാ�ാ��െ 

എ_ം 
óാ6ം 1 óാ6ം 2  óാ6ം 3 óാ6ം 4 ആെ� 

y)ി 87 101 21 14 223 

�ാർ)ിേ���ം 18 8 1 1 28 

�ർ)�െ�ാ%ി�ാ�ി 38 4 4 0 46 

�ാർ)ിേ���െ�ാ%ി�ാ�ി 16 6 1 2 25 

�îv
 14 1 0 1 16 
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���ി wേfgsv  338 -�ം¤$�ിൽ  65.98% -�ം¤$ൾ y)ി w�ാ� 

െ�ാ%ി�ാ�ി  �eീ��ിx
�ം  8.28%  -�ം¤$ൾ  �ാർ)ിേ��� േ�[��ിÈ  

w
'�ിkn
�ം  13.61% -�ം¤$ൾ �ർ)�െ�ാ%ി�ാ�ി��ം  7.40% 

-�ം¤$ൾ  �ാർ)ിേ��� െ�ാ%ി�ാ�ി��ം  4.73 % -�ം¤$ൾ �î ��
ി�  

െ�ാ%ി���ിൽ ഏർെ.&ി�ിkn
��ാ��. 

y)ി w�ാ� െ�ാ%ി�ാ�ി �eീ��ിxി�ിkn -�ം¤$�ിൽ 39.01% 

-�ം¤$ൾ óാ6ം 1 - �ം (100 െ�Zിൽ �ാെ%)  45.29% -�ം¤$ൾ óാ6ം 2 �ം 
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�îv
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(100 )�ൽ 300 െ�-ിൽ �ാെ.) 9.42%   !3ം45ൾ 7ാ8ം 3 9ം (300 )�ൽ 500 

െ�-ിൽ �ാെ. �െ�) 6.28% !3ം45ൾ 7ാ8ം 4 9ം (500 െ�-ി�� )�=ിൽ 

>�ി?@�ർ) ഉൾെ"3C. �ാർDിേ��� െ�ാ.ിEിൽ ഏർെ"Gി�ിHI 28  

!3ം45=ിൽ 64.29% !3ം45J  7ാ8ം 1 - 9ം 28.57 % !3ം45ൾ 7ാ8ം 2 9ം 

3.57% !3ം45ൾ 7ാ8ം 3 9ം 3.57% !3ം45ൾ 7ാ8ം 4 9ം ഉJെ	3C. 

�ർD� െ�ാ.ിEാ=ി �ിLാM�ിൽ 82.62% !3ം45ൾ  7ാ8ം 1 - 9ം 8.69 % 

!3ം45ൾ 7ാ8ം 2 9ം 8.69% !3ം45ൾ 7ാ8ം 3 9ം ഉൾെ"3C. 

�ാർDിേ��� െ�ാ.ിEാ=ി �ിLാM�ിൽ 64% !3ം45ൾ 7ാ8ം 1 - 9ം 24 

% !3ം45ൾ 7ാ8ം 2 9ം 4% !3ം45ൾ 7ാ8ം 3 9ം 8% !3ം45ൾ 7ാ8ം 4 

9ം ഉൾെ"3I�ാ?ം �N െ�ാ.ി9�=ിൽ ഏർെ"Gി�ിHI��ിൽ 87.5% 

!3ം45ൾ 7ാ8ം 1 - 9ം 6.25 % !3ം45ൾ 7ാ8ം 2 9ം 6.25% !3ം45ൾ 

7ാ8ം 4 9ം ഉൾെ"3I�ാ?ം �ർേ��ിൽ �െO�ാൻ �.ിQിRO�. 
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3.3.2.  �േ7ാ�ാ��െ അX¤§െ�ാ%ിൽ  
 

�&ി�-6 
അX¤§െ�ാ%ിൽ óാ6ം 1 óാ6ം  2 óാ6ം  3 óാ6ം  4 ആെ� 

 y)ി 36 24 4 3 67 

 �ú
�ർ�ൽ 12 22 3 2 39 

ആ�
�ർ�ൽ 9 6 2 1 18 

േ�ാ%ി
�ർ�ൽ 6 3 0 0 9 

�ീൻ 
�ർ�ൽ 1 0 0 1 2 

േ�ാs  
�ർ�ൽ 1 0 0 0 1 

�îv
 2 3 0 0 5 

y)ി,   �ú
�ർ�ൽ,  
ആ�
�ർ�ൽ  0 0 0 1 1 

y)ി,  �ú
�ർ�ൽ,  
ആ�
�ർ�ൽ, േ�ാ%ി
�ർ�ൽ 0 1 0 0 1 

y)ി, �ú
�ർ�ൽ 2 1 4 1 8 

y)ി,  �ú
�ർ�ൽ, 
േ�ാ%ി
�ർ�ൽ 2 0 0 1 3 

y)ി, �ú
�ർ�ൽ,  
�ീൻ 
�ർ�ൽ 0 1 1 0 2 

y)ി, ആ�
�ർ�ൽ 1 1 0 0 2 

y)ി, ആ�
�ർ�ൽ, 
േ�ാ%ി
�ർ�ൽ,   0 1 0 0 1 

y)ി,േ�ാ%ി
�ർ�ൽ 1 1 0 1 3 

y)ി,�îv
 1 1 0 0 2 

�ú
�ർ�ൽ, ആ�
�ർ�ൽ 4 7 0 0 11 

�ú
�ർ�ൽ,േ�ാ%ി
�ർ�
ൽ,  ആ�
�ർ�ൽ, 
�ീൻ 
�ർ�ൽ 

0 0 1 1 2 

�ú
�ർ�ൽ, 

േ�ാ%ി
�ർ�ൽ,  
2 3 0 0 5 

േ�ാ%ി
�ർ�ൽ,   
ആ�
�ർ�ൽ,�ീൻ 
�ർ�ൽ 0 0 1 0 1 

േ�ാ%ി
�ർ�ൽ, 
�ീൻ 
�ർ�ൽ 1 0 0 1 2 

അX¤§െ�ാ%ിൽ   
ഇ�ാ�
'  95 43 10 5 153 



�� �ം��� ���ി��� �'േ
-2020-21-
��ാ� �ി� 

 

�ാ+�ി� ,ി�ി
ി
����� 
-.�, �ി�
�/0�ം. Page 21 

 

 

0%
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80%

90%

100%

1 2 3 4 5

   ,േ�ാ%ി
�ർ�ൽ,,�ീൻ 
�ർ�ൽ

   ,േ�ാ%ി
�ർ�ൽ,  ആ�
�ർ�ൽ,�ീൻ 

�ർ�ൽ

   �ú
�ർ�ൽ,േ�ാ%ി
�ർ�ൽ,  

   �ú
�ർ�ൽ,േ�ാ%ി
�ർ�ൽ,  ആ�

�ർ�ൽ,�ീൻ 
�ർ�ൽ

   �ú
�ർ�ൽ,ആ�
�ർ�ൽ

   y)ി,�îv


   y)ി,േ�ാ%ി
�ർ�ൽ,  

   y)ി, ആ�
�ർ�ൽ,േ�ാ%ി
�ർ�ൽ,  

   y)ി, ആ�
�ർ�ൽ,

   y)ി, �ú
�ർ�ൽ, �ീൻ 
�ർ�ൽ

  y)ി,  �ú
�ർ�ൽ,േ�ാ%ി
�ർ�ൽ

  y)ി, �ú
�ർ�ൽ

   y)ി,   �ú
�ർ�ൽ, ആ�
�ർ�ൽ,
േ�ാ%ി
�ർ�ൽ

   y)ി,   �ú
�ർ�ൽ, ആ�
�ർ�ൽ ,

�îv
 

 േ�ാs  
�ർ�ൽ 

�ീൻ 
�ർ�ൽ 

   േ�ാ%ി
�ർ�ൽ

   ആ�
�ർ�ൽ

   �ú
�ർ�ൽ

    y)ി
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���ം���	
�ി ��"ി(ാ ി� )േ*+ം ,-�.  �ർേ� ���ി��ിൽ 

12ി  അ456െ�ാ8ി(ാ�ി �9ീ��ി;ി<=�� 67 !@ം5ABാ��. �ി 

!@ം5ABിC  DാEം 1 - ൽ 53.73 % !@ം5AIം DാEം 2 ൽ 35.82% ഉം DാEം 3 

�ിൽ 5.97% !@ം5AIം DാEം 4 ൽ 4.48% !@ം5AIം ഉൾെ"@O. 	P 

�Bർ�ൽ  അ456 െ�ാ8ി(ാ�ി �9ീ��ി;ി�ിQR�� 39 !@ം5ABാ��. 

ഇ�ിൽ 30.77% !@ം5Aൾ DാEം 1 - Tം 56.41 % !@ം5Aൾ DാEം 2 Tം 7.69% 

!@ം5Aൾ DാEം 3 Tം 5.13% !@ം5Aൾ DാEം 4 Tം ഉൾെ"@R�ാ�ാ�� 

�െU�ി���. ആ@ �Bർ�ൽ  അ456െ�ാ8ി(ാ�ി �9ീ��ി;ി�ിQR�� 18 

!@ം5ABാ��. ഇ�ിൽ 50% !@ം5Aൾ DാEം 1 - Tം 33.33 % !@ം5Aൾ 

DാEം 2 Tം 11.11% !@ം5Aൾ DാEം 3 Tം 5.56% !@ം5Aൾ DാEം 4 Tം 

ഉൾെ"@O.  

േ�ാ8ി�Bർ�ൽ  അ456 െ�ാ8ി(ാ�ി �9ീ��ി;ി�ിQR�� 9 

!@ം5ABാ��. േ�ാ8ി�Bർ�ൽ  അ456െ�ാ8ി(ാ�ി �9ീ��ി;ി�ിQR 

66.67% !@ം5Aൾ DാEം 1 Tം, 33.33%  DാEം 2 Tം ഉൾെ"W��ാ��. 

�ീൻ�Bർ�ൽ  അ456െ�ാ8ി(ാ�ി �9ീ��ി;ി�ിQR  2   !@ം5Aൾ  DാEം 

1 Tം,  DാEം 4 Tം ഉൾെ"W��ാ��. േ	ാY�Bർ�ൽ  അ456െ�ാ8ി(ാ�ി 

�9ീ��ി;ി�ിQR ഒ$ !@ം5�ാ�� ഉ=�� അ�� DാEം 1 ൽ ഉൾെ"W�ാ��.  �E� 

അ456 െ�ാ8ി(ിൽ ഉൾെ"W 1.50% !@ം5ABിൽ  40 %  !@ം5ം DാEം 1 Tം   

60 %  !@ം5Aൾ  DാEം 2 Tം ഉൾെ"@O.  

  12ി, 	P�Bർ�ൽ, ആ@�Bർ�ൽ [�Aി� അ456 െ�ാ8ി(ിൽ  

ഏർെ"Wി�ിQR DാEം  4 ൽ  ഉൾെ"@R  ഒ$ !@ം5ം �ാ]�ാ��. 12ി, 

	P�Bർ�ൽ, ആ@�Bർ�ൽ േ�ാ8ി�Bർ�ൽ എRീ അ456െ�ാ8ിൽ  

�9ീ��ി;ി�ിQR�ർ  DാEം 2 ൽ ഒOം  DാEം 4 ൽ ഒOം  !@ം5ABാ�� 

ഉ=��.  12ി_ം 	P�Bർ�Tം  അ456െ�ാ8ി(ാ�ി  �9ീ��ി;ി<=  2.40 %  
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!(ം)*+ിൽ  25%  !(ം)ം /ാ0ം 1 1ം,  12.5% !(ം)ം  /ാ0ം 2 1ം  50% 

!(ം)ം   /ാ0ം 3 1ം 12.5% !(ം)ം  /ാ0ം 4 1ം  ഉൾെ"(7.  89ി, 

	:�+ർ�ൽ, േ�ാ<ി�+ർ�ൽ  എ>ീ  അA)Bെ�ാ<ിCിൽ ഏർെ"Eി�ിF> 

90% !(ം)*+ിൽ  66.66% !(ം)*ൾ  /ാ0ം 1 1ം 33.34% !(ം)*I  /ാ0ം      

41ം ഉൾെ"(7. 89ി, 	:�+ർ�ൽ, �ീൻ�+ർ�ൽ എ>ീ അA)B 

െ�ാ<ിCാ+ി�+ിൽ  ഒ$ !(ം)ം /ാ0ം 2 1ം  ഒ$ !(ം)ം /ാ0ം 3 1ം  

ഉൾെ"(7.    

89ി, ആ(�+ർ�ൽ ഇ� അA)B െ�ാ<ിCാ�ി �Nീ��ിOി�ിF> �P 

!(ം)*+ിൽ ഒ�ാൾ /ാ0ം 1 1ം ഒ�ാൾ /ാ0ം 2 1ം ഉൾെ"(7. 89ി, 

ആ(�+ർ�ൽ േ�ാ<ി�+ർ�ൽ എ>ി*െ�  �Qെ�ാ<ി1�Rം അA)B 

െ�ാ<ിCാ ി�  /ാ0ം 2 ഉൾെ"E ഒ$ !(ം)ം�ാSTU�ാ�ാ�� �ർേ��ിൽ  

�െV�ി���. 89ി, േ�ാ<ി�+ർ�ൽ എ>ി� അA)Bെ�ാ<ിCാ�ി 

�Nീ��ിO��ിൽ 3  !(ം)*+ിൽ /ാ0ം 1 ൽ ഒ7ം /ാ0ം 2 ൽ ഒ7ം /ാ0ം 3 ൽ 

ഒ7ം  �ീ��ാ��. 

 89ി�ി1ം  �Qെ�ാ<ിCി1ം ഏർെ"Eി�ിF> 0.60% !(ം)*+ിൽ 50%   

/ാ0ം 1 1ം   50% /ാ0ം   2 1ം  ഉൾെ"(7. 	:�+ർ�ൽ, ആ(�+ർ�ൽ 

എ>ീ അA)Bെ�ാ<ിൽ െWX> 3.30% !(ം)*+ിൽ 36.36% /ാ0ം 1 1ം 

63.64% !(ം)*ൾ /ാ0ം 2 1ം ഉൾെ"(7. 	:�+ർ�ൽ, േ�ാ<ി�+ർ�ൽ, 

ആ(�+ർ�ൽ, �ീൻ �+ർ�ൽ എ>ീ അA)Bെ�ാ<ിCിൽ   ഏർെ"Eി�ിF> 

0.06% !(ം)*+ിY   50% േ	ർ /ാ0ം 2 1ം,  50% േ	ർ   /ാ0ം 4 1ം  

ഉൾെ"(7. 	:�+ർ�ൽ, േ�ാ<ി�+ർ�ൽ എ>ീ അA)Bെ�ാ<ിCിY  

ഏർെ"Eി�ിF> 1.50% !(ം)*+ിY  40% േ	ർ /ാ0ം 1 1ം,   60% േ	ർ /ാ0ം 2 

1ം  ഉൾെ"(7. േ�ാ<ി�+ർ�ൽ, ആ(�+ർ�ൽ, �ീൻ �+ർ�ൽ എ>ീ 

അA)Bെ�ാ<ിൽ �Nീ��ിOിZU 0.30% !(ം)*+ിY  എ�ാ !(ം)[ം /ാ0ം 
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3- ൽ ഉൾെ.&
�ാ��. േ�ാ%ി
�ർ�ൽ, �ീൻ 
�ർ�ൽ എnീ അX¤§  

െ�ാ%ി�ിൽ ഏർെ.&ി�ിkn .60% -�ം¤$�ിÈ  50% -�ം¤ം óാ6ം  1 �ം  50% 

-�ം¤ം óാ6ം 4 �ം ഉൾെ.�n
�ാ�ാ��  �'േ
�ിÈ  �െb�ാÉ  

�%ിÂിtv��. 

 

3.3.3 ���ി wേfg�� �.ി�ാ�ി� ���ം��� w
ർ��$�െ 

ി
�$ൾ 

�&ി� 7 

 

���ി�.ി�ാ�ി� 

×ീം 

���ം��� ���ി 

�.ി�ാ�ി� -�ം¤$�െ എ_ം 

óാ6ം 1 óാ6ം 2 óാ6ം 3 óാ6ം 4 ആെ� 

RIDF 79 72 18 12 181 

�^ാ��� 2 1 1 1 5 

MGNREGS 9 9 2 1 21 

�e/ം�ി��ിൽ 1 2 1 1 5 

�.ാ�ി�ി&ി� 86 38 8 5 137 
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���ി wേfgെ� 212 -�ം¤$�ാ��  ���ം���  w
ർ��$ൾ 

�.ി�ാ�ി�ിtv��. ഇ�ിൽ 181  -�ം¤$ൾ RIDF  ���ി w�ാ�ം  

���ം��� w
ർ��$ൾ ��ി�
�ാ��.  5 -�ം¤$ൾ  �^ാ��� 


%ി�ാ��  ���ം���  w
ർ��$ൾ ��ി��� 21 -�ം¤$ൾ 

MGNREGS  
%ിdം  5 -�ം¤$ൾ �e/ം  �ി��ി�ം  ���ം��� 

w
ർ�ി�ൾ െ~Áിtb�.  

 ���ം��� 
-.�  �.ി�ാ�ി�  ���ി w�ാ�ം  ���ം���ം 

��ി� 181 -�ം¤$�ിÈ  óാ6ം  1 ൽ 43.65% -�ം¤$�ം  óാ6ം  2-ൽ 39.78% 

-�ം¤$�ം  óാ6ം  3 ൽ 9.94% -�ം¤$�ം  óാ6ം  4 ൽ  6.63% -�ം¤$�ം  

ആ�� ഉv��.  �^ാ��ിൽ  �ിlം  >b�  �7ിx�  ���ം���  

w
ർ��ം ��ി�    5 -�ം¤$Ù   ഉv�ിൽ  40% -�ം¤$ൾ óാ6ം 1 �ം  

20% -�ം¤$ൾ   óാ6ം 2 �ം  20% -�ം¤$ൾ  óാ6ം 3 �ം  20% -�ം¤$ൾ   

0
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óാ6ം 4 �ം  ഉൾെ.�l.  MGNREGS ���ി w�ാ�ം ���ം���ം ��ി� 

21 -�ം¤$�ിൽ 42.86% -�ം¤$ൾ óാ6ം 1 �ം  42.85% -�ം¤$ൾ óാ6ം 2 

�ം  9.52% -�ം¤$ൾ  óാ6ം  3 �ം  4.77% -�ം¤$ൾ  óാ6ം 4 �ം  

ഉൾെ.�l.  

              �e/ം �ി��ിൽ  ������ം  ��ി� 5 -�ം¤$�ിÈ  20% 

-�ം¤$ൾ  óാ6ം 1 �ം  40% -�ം¤$ൾ  óാ6ം 2 �ം  20% േ�ർ óാ6ം 3 �ം  

20% േ�ർ óാ6ം  4 �ം  ഉൾെ.�l.  

              ���ം��� w
ർ��ം �.ി�ാ�ി�ി&ി�ാ� 137 -�ം¤$�ിൽ 

62.77% -�ം¤$ൾ óാ6ം  1 �ം  27.74% -�ം¤$ൾ  óാ6ം  2 �ം 5.84% 

-�ം¤$ൾ  óാ6ം  3 �ം 3.65% -�ം¤$ൾ óാ6ം 4 �ം ഉൾെ.�n�ാ�ാ�� 

�ർേ
�ിൽ േ��െ.�sn��. 

3.3.4. ���ം���ം �.ി�ാ�ി� -�ം¤$ൾ -  ���ിdെ �ീ�ി 

അX��ിx� 

�&ി�-8 

 �.ി�ാ�ി� 
���ി�ൾ                    

óാ6ം 1 óാ6ം 2 óാ6ം 3 óാ6ം 4 ആെ� 

േ�ാÓർ  ¤bിംp� 
80 73 17 11 181 

െ4�ിംp�  
3 1 0 0 4 

�%k%ി 3 4 1 2 10 
�ി�ർ 4ീ~ാർ�ിംp�  

1 0 0 0 1 

�ീർxാൽ 
�ിർ�ാ�ം/�
ീ���ം  1 2 0 1 4 

-�ം �ിർ�ാ�ം, 
�ാ' ge7ി�ി  
�ി'�ാ�ം,�_� 
�¡ാ�,�¢�¡ാ�, 
�ീ60È�ീÈ  

0 11 0 0 11 
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            ������ം w�ാ��ാdം �.ാ�ി�ിtv�� േ�ാÓർ 

¤bിംp� �ീ�ി�ി�ാ��. േ�ാÓർ ¤bിംp� (���¡ാ�, �¢�¡ാ�, �ീ6�È  

�ീÈ  ഉÙ െ.െ) �.ി�ാ�ി�ിtv�� 25800 െ�Z� 
ി®�ി�ിÈ   181 

-�ം¤$�ി�ാ��. 4 -�ം¤$ൾ െ4öിംp� �ീ�ി�ാ�� െ��Â����.  ഇ�� 

12000 െ�Z� ,��ാ�� �.ിൽ 
��ി��� ഇ�ിൽ 75% -�ം¤$ൾ óാ6ം  

1 �ം  25%  -�ം¤$ൾ óാ6ം 2  �ം  ഉൾെ.�l.  �%k%ി  �ിർ�ാ��ിൽ 

ഏർെ.&ി�ിkn 10  �േ7ാ�ാ�ൾ ഉv�ിൽ 30% -�ം¤$ൾ óാ6ം  1 �ം 

40% -�ം¤$ൾ  óാ6ം 2 �ം  10% -�ം¤$ൾ  óാ6ം 3 �ം 20% -�ം¤$ൾ 

óാ6ം 4 �ം ഉൾെ.�l. �ി�ർ 4ീ~ാർ�ിംp� െ��െÂ�� ഒ� 

 �േ7ാ�ാ
ാ�� ���ി wേfg�� ഉv��. �ീർxാൽ �ിർ�ാ�ം ��ി� 4 

 �േ7ാ�ാ��ിൽ  25%  �േ7ാ�ാ�ൾ óാ6ം  1 �ം  50% -�ം¤$ൾ  

óാ6ം 2 �ം 25% -�ം¤$ൾ  óാ6ം 4 �ം ഉൾെ.�l  ഏ�േfgം 225 �ീ6ർ 

�ീ��ിൽ �ീർxാൽ �ിർ�ാ�ം w�� wേfg�� ��ി�ിtb�. -�ം 

�ിർ�ാ�ം, �ാ'ge7ി�ി, �ീ6�È�ീÈ , ���¡ാ�, �¢�¡ാ� എnീ 

w
'��$Ù  ��ി�ിtv 11 -�ം¤$�ാ�� ���ി wേfg�� 

�ി�
ി�v��.       
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3.3.5 ���ി wേfgെ� Ý�e�ാ�
ി���െ 
ി®�ിdം ഉÃാf�\ം 

�&ി�-9 

���ി wേfgെ� 
Ý�e�ാ�
ി��Ù  


ി®�ി 
(െ�5' ) 

ഉÈ.ാf���� 
(�ിേ�ാzാം/ 

െ�5' ) 

ഉÃാf�ം 
(�ിേ�ാzാം) 

െ��� 10.10 *2669 26956.9 

��xീ�ി 6.76 42340 286218.4 

��ർ
ർ �$ൾ 2.08 659 1370.72 

ഇ^ി 7.28 4315 31413.2 

�Âൾ   1.39 2380 3308.2 


ാ% 9.21 6568 60491.28 

ഏ�
ാ%  25.36 9727 246676.72 

ൈ��ാ.ിÙ  0.31 4870 1509.7 

�x�4ി�ൾ  5.72   

േ~�,േ~+�, ഓ4^�,zാõ, 
അ
�ാേ3ാ, �î��$Ù  

5.8    

 

 (*അ�ി, ഉÃാf���� 2019-20 െ� �ാർ)ി� ,ി�ി
ി
����ിെ� അ
�ം¤ിx�) 
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3.3.6 ���ി wേfgെ� fീർ[�ാ�
ി���െ  
ി®�ിdം ഉÃാf�\ം 

�&ി�-10 

���ി wേfgെ� 
fീർ[�ാ�
ി��ൾ 

(എ_ം) 


ി®�ി 
(െ�5' ) 

ഉÈ.ാf���� 
(�ിേ�ാzാം/ 

െ�5' ) 

ഉÃാf�ം 
(�ിേ�ാzാം) 

െ�$�   
13.60 *5441 **73997.60 

���� 
10.52 435 4576.20 

-����� 
50.32 358 18014.56 

�ú�ാ
� 
25.29 346 8750.34 

4¨ർ 
39.42 576 22705.92 

�ാ
�  
71.49 *2117 **151344.33 

�ാ.ി 
80.87 808 65342.96 

െ�ാെ�ാ 
1.42 848 1204.16 

�ാ
�  
12.99 4301 55869.99 

േ��ി� 
6.45  1569 10120.05 

 

*എ_ം/െ�5ർ,** എ_ം (ഉÃാf���� ഉÃാf�ം എnി
 2019-20 �ാർ)ി� ,ി�ി
ി
����ിെ� 

അ
�ം¤ിx�) 

  ���ി wേfgെ� Ý�e�ാ�
ി���െ ഉÃാf�ം ���ിൽ 

െ�ാ��ി�ിkn �&ി� w�ാ��ാ��.  ���ിdെ >��ാ�ി Ý�e�ാ� 


ി���െ ഉÃാf�\ം fീർ[�ാ�
ി���െ  ഉÃാf�\ം  
ർ�ിxിtb�. ���ി 

wേfgെ� w�ാ� y)ി ൈ��ാ.ിÙ, ഏ�
ാ%, െ� ��, �6ി�ം 
ാ%�Ù, ഇ^ി 
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���ാ�
 ആ��. 
ി
ി� ഇ�ം �%
�$�ം േ��ി�dം ���ി wേfg�� 

y)ിെ~Á� 
�l.  

3.3.7  ���ി 0േ�ാp�ിെ�k4ി{v അ7ിwാ�ം 

�&ി�-11 
  ഉb� ഇ�  


ി��ീ�ി�ിെ� 
ർ�� 86.14% 13.86% 


ി�dെ �ാò��ിെ� 
ർ�� 77.72% 22.28% 

ഉൽ.ാf� �ി��� 
ർ�� 80.69% 19.31% 


ാർ)ി�
��ാ�ം 
ർ�� 66.83% 33.17% 

  


ി��ീ�ി�ിൽ 
ർ��
� ഉbാ��ാ�ി  86.14 % -�ം¤$�ം  


ി��ാò��ിൽ 
ർ��
� ഉbാ��ാ�ി 77.72% -�ം¤$�ം 
ി� �ാò� 

�ിൽ 
ർ��
� ഉbാ�ി&ി� എn�  22.28%  -�ം¤$�ം േ��െ.��ി. 

ഉÃാf��ി��� 
ർ��  80.69% ഉെbn�  േ��െ.��ി�േ.ാൾ 

ഉÃാf��ി��� hി�ി&ി� എn� 19.31% -�ം¤$ൾ േ��െ.��ി. 
ാർ)ി� 


��ാ� 
ർ�� ഉv�ാ�ി 66.83%  -�ം¤$�ം  
ർ�ിxി&ി� എn�  33.17% 

-�ം¤$�ം  �ർേ
�ിൽ  േ��െ.��ി.  

���ം��� ���ിെ�k4ിx� അ4ി
� �7ിx��  ���ം��� 

ഉേfYാp,ർ �േ�� ആെ�n�  73.17%  �േ7ാ�ാ��ം  13.17% 

 �േ7ാ�ാ�ൾ zാ�, േÖാ��, �^ാ��� അ�ി�ാ�ി��ിൽ �ിn� 
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അ4ി�ാൻ �ാ�ിx�ാdം  4.88% േ�ർ �îv
�ിൽ �ിn� അ4ി�ാൻ  

�%ിÂ�ാdം  േ��.��ി�ിtb�. 

���ിെ�k4ിx� ��ിgീ��ം �7ിx�ാ�ി 33.17%  �േ7ാ�ാ��ം   

��ിgീ��ം �7ിxി� എn�  66.83%  �േ7ാ�ാ��ം   അ7ിwാ�െ.�� 

dbാ�ി.  ¤b� �ിർ�ാ�ം, െ~��3ാം �ിർ�ാ�ം, �t��ാ�ൽ, 

�ീർxാ��ൾ ���ാ�
dെ �ിർ�ാ��ി�� 97.10% േ�'�� ��ിgീ��ം 

�7ിx�ാdം  അേzാ�ാ6ി�� 
�
��ി�ൽ എnി
dെ ��ിgീ��ം  2.9 % 

േ�'�� 
ീ�ം  �7ിx�ാdം അ7ിwാ�െ.t. 

േ�ാÓർ ¤ß�ൾ uർx�ാ�ിtv�ാ�ി 67.96%  �േ7ാ�ാ��ം   

7ാp$�ാ�ി �4ി�െ.&�ാ�ി  31.49%  �േ7ാ�ാ��ം  Àർ_�ാ�ി 

�gിx�ാ�ി 0.55%  �േ7ാ�ാ��ം  അ7ിwാ�െ.t.   

 3.3.8  ���ം��� 
-.� �.ി�ാ�ി� ���ി�ൾ 

 

���ി wേfg�� ആെ� 83 �ി�j��ാ�� ഉv��. ��
ി�ാ��ിൽ 

���ി�േg)ം 
�ി� �ാ6ം  
nിtv�ാ�ി o�ി��ംേ��ം അ7ിwാ�െ.t. 

ഒ� �ീ64ിX �ാെ%  ��
ി�ാ��bാ�ി�n��  41 �ി�j��ി�ാ�ി�l.  

എnാൽ ���ി�േg)ം  അ�� 15 �ി�j��ാ�ി ô�$ി.  1 �ീ6ർ  െ
v�v 

21 �ി�j��ാ��  ഉbാ�ി�nെ��ിൽ  ���ി�േg)ം  25 �ി�j��ാ�ി 

�ാ4ി.  ���ി� �+�  2 �ീ6ർ  ��
ി�ാ�ം  ഉbാ�ി�n 8 �ി�j��ാ�� 

ഉbാ�ി�n��. എnാൽ   ���ി�േg)ം  24 �ി�j��ിൽ  2 �ീ64ാ�ി ��ം 

ഉ�ർl.  ���ി� �+�  3 �ീ6ർ  ��
ി�ാ��v  7 �ി�j�ൾ  ഉv�ിൽ   

���ി�േg)ം  അ��   8 ആ�ി ഉ�ർl.  3 �ീ64ിൽ  h��ൽ �� 
ി�ാ�ം  

ഉv 6 �ി�j�ൾ  ഉbാ�ി�n�� ���ി�േg)ം   12 �ി�j��ിൽ  3 
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�ീ64ിൽ h��ൽ  ��
ി�ാ�ം ഉv�ാ�ി  �ർേ
�ിൽ  �െb�ാൻ �%ിÕ. 

�ി�j��ിÈ  ���ിെZ �7Y� 
�െ���ി�ം 
'�ിx�ാ�ി �ാ¦l.   

�_ിെ� ��ാംg�ിെZ  േ�ാ��  ���ി� �+�  á	ി���ാ�ി�l  

എn�  19.5% േ��ം  80.5% േ�ർ á	ി���� എlം  േ��െ.��ി.  എnാൽ  

���ി� േg)ം  ��ാംg�ിെZ  േ�ാ��  á	ി���ാെ�n�  91.2% േ��ം   

á	ി���� എn� 8.8%  �േ7ാ�ാ��ം  േ��െ.��ി. 

-�$�െ  �ിർ�ാ�ം 
�െ�  -4x�  �േ7ാ�ാ�േ� ��ി�ിtä. 

-��ിെ� െ
v�ിെZ  �7Y�  ���ി�േg)ം  െ�xെ.&�ാdം  

-��ിെ�  െ
vം  �ാർ)ി� ��േ�~��ി��  ഉ�േ�ാpിkn�ാdം  

�ർേ
�ിൽ �െbs�dbാ�ി. 

േ�ാിെZ �ീെ�ാq��  ���ി��+�  }p��ാ�ിtv�ാ�ി  39.13% 

 �േ7ാ�ാ��ം  60.86% ഇ� എlം േ��െ.��ി.  എnാൽ 

���ി�േg)ം  �ീെ�ാq�� }p��ാ�ിtv�ാ�ി  81.16%  �േ7ാ�ാ��ം  

18.84%    �േ7ാ�ാ�ൾ �ീെ�ാq�� ഇ� എlം  േ��െ.��ി.  ���ി� 

�+�  �െ_ാ�ി.ിെZ  േ�ാ��  -4
ാ�ി�l എn� 4.93%  �േ7ാ�ാ��ം  

ഇ� എn�  95.07%  �േ7ാ�ാ��ം  ���ി�േg)ം  �െ_ാ�ി.ിെZ  

േ�ാ��  -4Â�ാ�ി  95.77%   �േ7ാ�ാ��ം   4.23% ഇ� എlം 

േ��െ.��ി. ���ി wേfgെ� -�$�െ  ���7Y� ���ി�� �+� 


�െ� -4
ാ�ി�l.  എnാÈ  ���ി�� േg)ം 12 �ാ�\ം ��ം �7ി�n 

-�$�െ എ_ം 
'�ി��dbാ�ി. 

���� �ം���  w
ർ��$െ�k4ി{v  അ4ി
�  ���ി� �+� 

11.05%  �േ7ാ�ാ�ൾ�� ഉbാ�ി�nി�� ���ി�േg)ം 95.58% 

 �േ7ാ�ാ�ൾ��  ���ിെ�k4ി{v അ4ി
� �7ിxി�l. 
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 3.3.9  *�േ+ാ,ാ -െ� �ി/�ി$�/ിൽ  1��� (എ4ം) 

	6ി�-12 

 	
�ി7� 8ൻ	�(%) 	
�ി7� േ;<ം(%) 

 അെ� അ� അെ� അ� 

>?ി���ാ� @��Aം 

േ;<ിAംഉC 1�ി 
10.99 89.01 45.60 54.40 

��ൾEാFG8C1�ി 74.07 25.93 12.15 87.85 

�െ4ാ/ി"� ഉC 1�ി 48.90 51.10 8.24 91.76 

�Hം 	ാIAം �ിIJ 1�ി 3.23 96.77 1.65 98.35 

KL"�FേM;ം 0.55 99.45 0.55 99.45 

�ിN�ൾ �N$�ാൻ 

േ�ാOP��ാ� 1�ി 
4.40 95.60 3.30 96.70 

 

�ാ6ർെ<R� 	
�ി�െNSIിTC അIി��  8.83% *�േ+ാ,ാ ൾ �   

ഉVാ�ി$W��  	
�ിXേ;<ം  ഇ�� 82.87%  ആ�ി �ർ
ിT.  

�\ ���/ �ം���  F�ർ��]ൾ 	
�ി7�  8�� ���ി�ി^C 

�ാ�ി  8.28%  ആ-�-ം ���ി�ി6ി�  എW�  91.72% ആ-�-ം അ+ിFാ�െ"^.  

എWാൽ  	
�ിXേ;<ം  �\ ���/ �ം��� F�ർ��]ൾ  ഉC�ാ�ി  

53.03%  ആ-�-ം   ഇ� എW�  46.96%  ആൾ ാ$ം  �ർേ��ിൽ 

േ�bെ"cd�AVാ�ി.     

	
�ിX 8�� >?ി���ാ� @��Aം േ;<ിAം ഉC 1�ി 

ആ�ി$W�ാ�ി 10.99%  േ	$ം, അ�ാ�ി$eെ�W� 81.07% േ	$ം 
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അ7ിwാ�െ.t.  എnാൽ o�ിdെ [�dം േg)ിdം �ാ4ി�ിtെbn� 

45.60% േ��ം അ4ി�ി{. 
�ൾxാw¥�v o�ി�ാ�ി�lെ
n� 74.07% 

േ��ം അ7ിwാ�െ.t.  �െ_ാ�ി.ിെZ േ�ാ�� æ�ാ�ീ��ാ�ി -4Âിtെbn�  

���ി�ിൽ ഉൾെ.&  o�ി��ം േ��ം അ7ിwാ�െ.t. ���ി� �+� �¢ം 

�ാ4dം �ി4Â o�ി�ാ�ി�lെ
n� 3.23% േ��ം,  ���ി� േg)ം ഇ�ിൽ 

�ാ6ം 
nിtെbn�  98.35%  േ��ം അ7ിwാ�െ.t.  

�ാ�ി,ി�ി� w¥$�ിൽ ���ി�� �õം േg)\ം  �ാ�Y�ാ� 
Y�Yാ�ം  

ഉbാ�ി&ി� എnാ�� �ർേ
�ിൽ അ4ി�ാൻ �%ിÂ��. 
 

 3.3.10   �േ7ാ�ാ��െഅX¤§െ�ാ%ി�ിൽ �ിlv  
��ാ�ം 

�&ി�-13 
  

 

 

 

 

�ú
�ർ�ൽ, ആ�
�ർ�ൽ, േ�ാ%ി
�ർ�ൽ, �î അX¤§ 

െ�ാ%ി��ൾ എnി
�ിൽ hിdv 
��ാ�ം  
ർ�ിxിtb�.  ഇ�� 

�ú
�ർ��ിൽ  �ിn� 72.15% 
��ാ�  
ർ��\ം  ആ�
�ർ��ിൽ  

�ിlv��  78.16% \ം  േ�ാ%ി
�ർ��ിൽ �ിlം  87.16%\ം   
ർ�ിx�ാdം  

�ർേ
�ിൽ �െb�ാൻ  �%ിÕ. 

അX¤§െ�ാ%ി�ിൽ 
��ാ�
ർ��
� (%) 

�ú
�ർ�ൽ 72.15 

ആ� 
�ർ�ൽ 78.16 

േ�ാ%ി
�ർ�ൽ 87.16 

�îv
  11.86 

ആെ� 45.66 
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അ�Yാ�ം-4 

ഉ��ം�ാ�ം 

o�ി�ിെ� ൈ�
ൈ

ി�Y$െ� �ം��ിx� ���ാ�ം ��ി��ിk�, 

�െ_ാ�ി.� �d� എnി
െ��ാ�ാ�� ���ം���ം െ�ാb� ഉേ�gിkn��. 

���ിwേfg�� �.ി�ാ�ി� ���ം��� w
ർ��$�ിൽ w�ാ�ം 

േ�ാÓ'¤bിംpാ��.   �െ_ാ�ി.ിെZ േ�ാ�� æ�ാ�ീ��ാ�ി -4�ാൻ �%ിÕ 

എn�ാ�� ഇ�ിേ$ാ%
ാ&'  െ)3� ���ിdെ ഏ6\ം 
�ി� േ�&ം. hാെ� 


ി��ീ�ി�ിെ� 
ർ��, 
ി�dെ �ാò��ിെ� 
ർ��, 
ാർ)ി� 
��ാ� 


ർ�� എnി
�ാ�� ���ിdെ �î  �>�$ൾ.  hാെ� �_ിെZ 

>�o�ി��,  �_ിെZ [� എnി
 �ാ�ാ�Yം െ�xെ.t എnാ�� 

�ർേ
�ിൽ �ിlv �െb�È . 

���ം���w
ർ��$ൾ ���ം���\�ാ�ി 
�െ���ി�ം 

¤§െ.&ി�ിkl.  ���ി �.ി�ാ�ി��ിെZ >��ാ�ി �ി�j��ിെ� 

��
ി�ാ�ം ഏwിൽ, െ��� �ാ�$�ിൽ ഉ�ർnിtെbl �ാ�ാം.  

y)ിo�ി�ിെ� ��ാംg�ിെZ േ�ാ�� 
ർ�ിx�ിെZ >��ാ�ി 
ി��ി�ം 


ർ��\bാ�ി.  ഉè�ാf� �ി��� 
ർ�ിx�ിെZ >��ാ�ി  �േ7ാ�ാ��െ 


ാർ)ി� 
��ാ��ി�ം 
ർ��\bാ�ി.  ഇ�ിെZ >��ാ�ി അX¤§ 

െ�ാ%ി���ാ� �ú 
�ർ�ൽ, ആ� 
�ർ�ൽ, േ�ാ%ി 
�ർ�ൽ എnി
�ിൽ 

�ിlv 
��ാ�ം 45.66% 
ർ�ി{. 

���ം���ം �.ി�ാ�ി� ,��� uർ ��ി�ാ��ം ��ാ4ി� 

എn�  72.27 % േ��ം uർ��ി�ാ��ം ��ി�ിtെbn� 27.73% േ��ം 

അ7ിwാ�െ.t. േ�ാÓർ ¤ß�ൾ wേ�ാ��െ.t എnാ�� ��öി�ാ�ാൻ 

�%ിÂ��. 
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�െ_ാ�ി.� w¥െ�k4ിx� �ർ)�ർ�� അ
േ¤ാ��bാk� 

എn�ാ�� ���ം��� w
ർ���ിെZ �െ6ാ� ��Yം. ���� 

�ം��� w
ർ��$െ�k4ിx�  �േ7ാ�ാ�ൾkv അ4ി
� 


ർ�ി.ി�ാൻ �ാ�ി{ എn�� ���ിdെ �െ6ാ� േ�&�ാ��. 

 െ~£�ാ� o�ി�ിൽ �_ിിxി�ം �െ_ാ�ി�ം  �ർ)�േ�dം  �î 

wേfg
ാ�ി�േ�dം  ¤ാ�ിkn w¥$�ാ��. ഇ�ിൽ �� �ീ�ി�ിൽ 

��ി�ാ�ം  �ാ¦
ാൻ ഇ�ിേ$ാ% �ീർ� �ം��� w
ർ�ിെ�ാb� 

�ാ�ിxിtb� എlv�ാ�� wേfg
ാ�ി��െ അ7ിwാ�ം. �െ_ാ�ി.ിെZ 

േ�ാ��  -4�n�ിXം അu
%ി y)ിo�ി�ിെ� 
�ª4� �ി��ിർsn�ിXം 

�ാ�ിxിtb�. �¡ാ���െ �ിർ�ാ�\ം  �îം wേfg�� �%െ
v�ിെZ 

�ം7��േg)ി 
ർ�ി.ിkn�ിXം ഇ�ാ�ിtb�. �ി�4ിേ�dം 

-�$�ിേ�dം ���ി�.� ഉ��n�ിXം �ാ���ാ�ി. �ാർ)ി� 
ി���െ  


ി�
ർ��
ിXം അu
%ി wേfgെ� ���ീ
ി�െ� w�Y��ിൽ 

�eാ�ീ�ിk
ാXം ���ി�� �ാ�ിxിtb�.  

����ാ�ി�ം 
�െ� w�ാ�െ.&  [��ാ��.  uß 
��ി�െ.&  

�e�ാ�Y o�ി��ിൽ  ഓേ�ാ�ിsം  ഇ��v�� െ~¡ാെ� ഓേ�ാ 

wേfgെ�dം അ
dെ ��z��ിൽ �ാ�ാൻ  
0��ാ�  ����ാ�ി�ം  

ആ
gY�ാ��. �ീർ� 
ി7
���\ം o��ിർ�ാ�\െ��ാം  w�ാ� 

േ�����ാ��. 

�%െ� h��ൽ  wേ�ാ��െ.��ാXം  
�ൾxാ ñ�/$ൾ ഉൾെ.െ 

-4�ാXം ���� �%ി��ം. �%െ
v�ം7��\ം o����ിേ�ാ)�\െ��ാം  

h��ൽ �േn4�ം. �ീർ� �ാ���dം ���w�ാ��ാ��. �ാം 

ഓേ�ാ���ം ഏ�� 4
�� 
ി7ാp�ി�ാെ�lം, �േ�g�e�ം7�� 

,ാ�� ��ി�ി�ിൽ ആെ�lം ���4ി�ാം.  എnാൽ ഓേ�ാ -�ം¤\ം  
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ഏ�� �ീർ��ിെZ  7ാp�ാെ�n�  എ�ാ
�ം ��öി�ാ�ി  അ
dെ  

അി,ാ��ി�v �_�-��-ൈ�
�ം��� ��ി�ാ����ി�ാി�ൾ 

ഏെ6���ം. �ാ�ാ
,, �ീർ�ാ�ിÚി�ം, o
ി�ിേ�ാpം എnി
െ��ാം 

േ~�n o�ാ���ാേ�b �ാ��ാ�� �nി�v��. 
ിേ�ാf �^ാ��ിെZ 

�ാ�Y��ൾ u4lെ�ാb� ഏ�ാXം 
ർ)$ൾk �+� w
ർ���ാ�ം7ിx 

അ��ü െ�Z� �ാർkം w�� ���ിwേfg�� ,ി�ിെ~�l. 

ഈ ���ിെ� �ം¤§ിx� �'േ
�ിÈ  ����ിx o�ി��ം 

wേfg
ാ�ി��ം 
�െ� �� അ7ിwാ�ം േ��െ.��ി. wേfgെ� 

�ി�
ി�v -�$�െ ആ%ം h&ി 
g$Ù  െ�&ി �ം��ിkn�� �_ിെ� 

��ാംgം �ി��ി'sn�ിെ�ാ.ം േ
�È�ാ� �x�4ിy)ിkം 
�െ� 

ഉ��ാ�wf�ാ�ി�ിkെ�n� �')�'  അ7ിwാ�െ.t. ���ം��� 

���ി�ിÈ  ���ം��� w
'��$Ù    hാെ�, ഓേ�ാ y)ിkം 

ആ
gY�ാ� �ാu�Ù  �_ിÈ  �7Y�ാേ�ാ എn4ിd
ാÉ  �%ിdn �ീ�ി�ിÈ  

�_� ��ിേgാ��ാ �ാ�Ù  wേfg�� ,ാ�ിkn�� ഉ~ി��ാ�ി�ിkെ�n� 

�')�'   അ7ിwാ�െ.t. 

ഇ�ിേ$ാ% �ീർ����ി w�ാ�ം À'�ി�ാ�ി� ���ം��� 

w
'��$Ù  �േ�� ���ിwേfgെ� �െ_ാ�ി.�  -4�
ാXം  

�%െ
vം ���ാ
�ി  �_ിÈ�െn ഇ4�ി
ി&� op'7���ിെZ  അ�
� 


'�ി.ി�
ാXം wേfgsv �ി�j��ിെ� ���ി�.�  ഉ�'s
ാXം  

�ാ�ിxിtb�. �È>��ാ�ി �ാ')ി� ഉÃാf�\ം 
'�ിxിtb�. 

���ിwേfg�� �ാ�ാ�ം െ�ാ%ി�
��$Ù  Ä�ി�
ാXം wേfgെ� 

�ീ
ി��ി�
ാ�ം െ�xെ.�s
ാXം ���ി�� �ാ�ിxിtb�. 
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�')� �ി��ാ� 
��ാ� h��È  ���ം��� w
'��$Ù  

ഉÙെ.�sn�� ഉ~ി��ാ�ി�ിkെ�nnാ�� �'േ
�ിÈ  �ിn� ���ി�ാ�ാÉ  

�%ിÂ��. 
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���� �ം��� ��ി�ാി�ൾ 
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എ. w�ാ� �_� - �� �ം��� ��ി�ാി�ൾ 

�����ം����ി�ാ�ി ഏെ6��ാൻ �%ിdn w
ർ��$െ�  
�n� p�$�ി�ാ�ി �ാെ% w�ി�ാfിkl. ��ി�േ���ം �ി)ൻ 
w�ി�ീ��ിxിtv ���ം���\ം ��ി�ാ��\ം w
ർ����ാ�ി�ിെ� 

ി
�$�ാ�� ഇ
ിെ ഉൾെ.��ി�ിtv��. ���ം�ി& �ി�ാ 
���ം��� ആ>ീ�ർ 1ീ അ�ൺ-�ാർ എ�� �7Y�ാ�ി� ~ി|$�ാ��  
���� �ം��� w
ർ��$ൾ�� ഉfാ����ാ�ി േ~ർ�ിtv��. 

ൈ�
 �4�ൾ 

േ�ാÓർ y)ി ( Contour Farming) 

ഉ%
�, �ി�, �_ി��ൽ, �ീൽ, ���ീ�ം െ~¡ൽ w
ർ��$ൾ 

െ~�ി
ിെ��ി�ാ�ി �.ാklെ
�ിൽ അ��ം y)ി�ീ�ി�െ��ാ�� 

േ�ാÓർ y)ി എnuെ�ാb� ഉേ�gിkn��. �_ി���ം �îം 

െ~�ി
ിെ��ിെ� െ~�n�ി�ാൽ അu���bാ-n 
�õ��ം ~ാ���ം 

േ�െ�ാq�ി�� �ö�ാ�ി w
ർ�ിkl. �% -4Â ,�$�ിൽ 

���ം����ിXം �%ª���v ,�$�ിൽ ���ം����ിXം ഇ�� 

��ാ�ിkl. െ~4ി� െ~�ി\v  (�n� g��ാ�ം 
െ�) wേfg$�ിൽ �6� 

�ിർ�ി�ി�െ�ാl�ി�ാെ� േ�ാÓർ y)ി െ�ാb� �ാ|ം �െn 

���ം���ം �ാ�Y�ാ�ാ\n�ാ��. �ി���t�ൾ ഒ%ിെ�dv എ�ാ 
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�ിർ�ി�ി��െdം ഒ� �ിർ¤§ അX`�� [�ം hി�ാ�� േ�ാÓർ 

y)ി ���ി%$�, ഇ^ി എnീ 
ി���െ �ി�െ�ാ��ൽ േ�ാÓർ 

ൈ�X��ിൽ െ~¡ാ\n�ാ��. 4¤ർ, േ��ി�, �ാ.ി, -����� എnി
�� 

േ�ാÓർ �ീൽ അ
�ം¤ി�ാ\n�ാ��. 

��ി1 ¤½�� y)ി ( Multistory Cropping) 

c�Yw�ാgം h��ൽേ
b ഇ�$ൾ ഉ���ി�ം, -4{േ
b 

ഇ�$ൾ �ാെ%�ാdം 
�ർsn �ീ�ി�ാ�ി��. 
ി��ൾ ��ിൽ 

c�Yw�ാg�ിXം ���ിXം ���ം ��ാ����ിൽ 
ി��ൾ 

æ�ീ��ിkl . �_ിെZ 
ി
ി���$�ിൽ 
ി�Y�ിkn േ
����v 


ി��ൾ ഇ�ി�ാ�ി െ��െÂ��ാം . േ����ിെ� 
ീt
����ിൽ 

അX
ർ�ിxി�n െ�$�, -�����, 
ാ%, �ി%$� 
ർ�$ൾ എnി
dെ 

��ി1y)ി ഈ �ീ�ി�� ഉ�േ�ാfാ����ാ��.  

 

�7Y�ാ� ഓേ�ാ ußo�ിdം ഉ�േ�ാpെ.�sn�ി�ാൽ ���ാ
�ി 

ി��ാò� ഉ4.ാkl. ���ാ
�ി ൈ�
�ാnി�Yം, 
ി
ി� 
ി���െ 
അ
gി�$�ിൽ �ിlv ൈ�
ാംgം �_ിെ� �õ��ാkl .  �%െ
vം 

ി
ി� ഇ�.ർ���ിൽ ��ിx� g�ി-4Â� ��ിkn�ി�ാൽ 
ഊർnി4$ൽ �ാ�Y� 
ർ�ി.ിkl. �െ_ാ�ി.� �dl, േ�ാp 
�ീ¤ാ�dം ���ൾ 
��nuം -4dl, െ�ാ�
��ാ�ം h�l. 
Y�Y« 
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ി���ാ��ി�ാൽ �െn 
ി�
Y�ി�ാ�ം ���v w�ാ�$ൾ -4�ാൻ 
�%ിdl. ഇ
െ�ാെ� ��ി1y)ിdെ  �$�ാ��. ��ി1 ¤½�� 
y)ി�ിൽ ഔ)���Y$ൾ �%
ർ�
ി��ൾ എnി
 ഉൾെ.�sn�� 
അX¤§െ�ാ%ി��ൾ Ä�ിkn�ി�� ��ാ����ാ�ി�ിkം. 

0��ിീൽ (Mulching) 
 

 �_ിX ���ിേ�ാ, െ~ി�ൾ�� ô
&ിേ�ാ 
ി���െ 
അ
gി�$േ�ാ, �6� ൈ�
ാ
gി�$േ�ാ �xി��േ�ാ, ��ി�ി�േ�ാ ഒ� 
�ാ�ി�ാ�ി �ി��ി�ി�n �ീ�ി�ാ�ി��.  ഇ���ം, ~
j��ം �xി�െxി��ം 
�ി��ി�ി�n�� ~ി� 
ി���െ y)ിdെ�െn അ7ി
ാ�YwÆ�ി�ാ��.  
¤ാ�ീ���ം ����� �_ിെ� ����ം -4�l, ��േ�~�ാ
gYം -4dl. 
�%s��ി �_ി�bാkn ആ[ാ��ി�ാ�ാ�ി �െ_ാ�ി� -4�
ാXം, 
�%െ
��െ� ആpി��ം െ~Á� �_ിൽ �ി�ിÂി4Ç
ാXം ��ാ�ിkl 
എnി$െ� �ി�
�ി wേ�ാ��$ൾ 0��ിീൽ െ�ാßb�. 

 ൈ�
ാ
gി�$ൾ �_ി�ാ
���ാ�ി�ിnാൽ െ
�ിേ�6� 

�_� 
�b� േ�ാ-nി�.  hാെ� �%�ാ��� �_ി�q�ിേx�n 

ൈ�

��ൾ �ൺ��ി�െ� ��ì�ം ഒ&ി.ിി�ാൻ ��ാ�ിk�dം 
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അ$െ� �_ിെ� c�})ി�$ൾ 
ർ�ി.ിx� �_ി��\ം, 
ാd�^ാ�\ം 


ർ�ി.ിk�dം െ
��ം �ി�ിÂി4$ാXം, ഈർ.ം �ിി{ �ിർ�ാX�� 

�_ിെZ േg)ി 
ർ�ിk�dം െ~�ം. അ�ാ��� �_ിെZ 7ൗ�ി�  �$ൾ 

െ�xെ.��ാൻ 0��ിീൽ ��ാ�ിkം. 

ആ
��
ി��ൾ: (Cover Cropping) 

��ർ
ർ��ി���uം ഇ�ർn� 
��nu�ാ� 
ി���െ ഒ� 
ആ
��ം �_ിൽ Ä�ിx� ഒ� ൈ�
0��bാ��ാ�� ആ
��
ി��ൾ 
െ~�n��.  4¨ർ േ�ാ&$�ിൽ 
�ർ�ി
�n ���െ�n �ാt��ർ 
ഇ�ിXfാ����ാ��.  0��ിീൽ െ�ാb� �7ിkn  �$ൾ�� 04േ� 
��ർ
ർ� െ~ി��ാ��ി�ാൽ അ/�ീ� ൈ���ൻ 
�ിെx��� �_ിെZ 
>�o�ിÚി 
ർ�ി.ിk
ാXം ആ
��
ി��ൾ ��ാ�ിkl.  
േ�ാ&
ി��ൾ�� �6ി� ~ി� ആ
��
ി��ൾ ô
െ േ~ർkl.   

 

േ�ാ&.�ർ (��േ44ി�):- 4¨ർേ�ാ&$�ിൽ ആfYെ� �n� �ാ�� 
ർ)ം 
y)ിെ~¡ാം.  �ാ�ി�ീ6�ാdം ഉ�േ�ാpി�ാം. 

��.േpാ�ി�ം: 4¨ർ, െ�$�, �\$�, -����� േ�ാ&$�ിൽ 
ഉ�േ�ാpി�ാം.  �ാ�ി�ീ6�ാെ��ി�ം േ
��ിൽ ഉ��� 
¤ാ�ി�ാ�ിdb�. 

െ�ൻേ�ാ�ീ�:  ഉ���ാ� �ാ�ി�ീ6 hി�ാ� ഇ�� 4¨ർ,  െ�$�, 
�\$�, -����� േ�ാ&$�ിൽ 
�ർ�ാം.   
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ൈ�േ�ാം: െ�$�, �\$�േ�ാ&$ൾ�� അXേ�ാ�Y�ാ� ~ി�,ാ�ി 

ി�dം �ാ�ി�ീ6d�ാ��.  

�ിേZാ:  ~ി�,ാ�ി
ി�dം േ
��ിെ� െ~j�ാX�� �%ി\�b�.  
അ�ാ�ി�� �ിേZാ�ി എn� gാÔ�ാ���� ഈ 
ി��� �ാ�ാ�ം 
േ
�������ി�ാൽ ൈ���ൻ�ം7��േg)ി 
�െ� h���ാ�� 
ആ�ർ)��ാ� �Â���v�ി�ാൽ അ��ാ�െxി�ാdം 
�ർ�ാം. 
�ാ�ി�ീ6�ാdം ഉ�േ�ാpി�ാ\n�ാ��. 

ൈ�
േ
�ി 

 ~�ി
ി�� -jെ� ഓേ�ാ y)ി�ി�ിXം േ�ാ�ിx 
ി��ി�v 
��Y$ൾ �ി��ാ�ി േ
�ിേ�ാെ� 
{�ിി.ിkn�� േ�െ�ാq�ിെ� 
�ൺ��ി�െ� �Õ�ിർ�ാൻ ��ാ�ിkl. ഇ$െ� �_ിdnu��ം 
æേ�� ഒ� �ൺ¤b� േ
�ി�ൾ��ി�ി�bാ-�dം ഇ�� ���ം��� 
�ി�� ��ാ�ിk�dം െ~�ം. gീ�െ�ാn, ആേ�ാ�ം, െ~+��ി, 
��ിെ�ാxി, }¤ാൾ, ��ി$, ��ി��, -6ിെxി�ാ�ി 
��n ~ി� ഔ)� 
��Y$ൾ എnി
 ൈ�
േ
�ി�ൾ�ാ�ി ഉ�േ�ാpി�ാം. �ി�n 
wേfg$�ിൽ േ�ാ�ം 0��ി�ിെZ �ാ��ി���ി��bാkn 
േ
�ിെxി�ൾ �xി�
��ാdം �ാ�ി�ീ6, 
ി4�� എnി
�ാdം 
ഉ�േ�ാpിkl. േ
p�ിൽ 
��n
dം, �õ �4ിെx��ാൽ െ�െ&n� 
െ�ാ&ി�ി�ിർ�� 
��ാൻ �%ി\v
dം, േ
�ൽ Þിൽ 
ഉ�$ിേ.ാ�ാ�
d�ാ�ി�ി��ം േ
�ിെxി ��ാ�ി �ി�െÂ�kn 
��Y$ൾ. 
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>ി�ിൈ.ൻ�ിൽ w~ാ��v ‘Sloping Agricultural Land Technology’ 

(SALT) എn y)ി�ീ�ി ൈ�
േ
�ി�െ� ��െ^�ി\��ിൽ ���� 

�ം����ിX�േ�ാpി�ാെ�n� െ��ി�ിkl. SALT എn ഈ �േ��ം 
�ാ6y)ി�ിÒെ ��െ.& �_ിെZ �eാ7ാ
ി�� 
ീെb�kn�ിXv ഒ� 
ഉ�ാ�ിhി�ാ��. ~�ി
ിX -jെ� �േ�ാxേ���ിൽ (Contour line) 
ഇ�&
�ി�ാ�ി }¤ാൾ, gീ�െ�ാn ���ാ� െ~ി�ൾ അ�.ിx� ��l. 
�ß ô
��ൾ ��ിൽ 13 െ�Zീ�ീ6ർ അ���b�. �b� 
�ി�ൾ�ി�ി�v 
അ��ം അ��ീ6ർ ആ��. (�േ�ാx േ���ൾ 4-5 �ീ6ർ അ���ി�ാ�ി 
æ�ീ��ിkl). െ~ി�ൾ 1.5-2 �ീ6ർ ഉ���ിെ�sേ+ാൾ 40 െ�.�ീ. 
ഉ���ിൽ �4ിx� �ാ6ി 
�ി�ൾ�ി�ിൽ �ി�sl. െ~ി�ൾ �ിൽknിം 
æേ�� �_ിിÕ�ർn� �eാ7ാ
ി� െ4�� ആ�ി �ാjl. േ����ിെZ 
��േ�ാ� േ�����ിൽ ഈ �ീ�ി �¡ാ��ൾെ�ാ.േ�ാ, �¡ാ��ി�ാെ�േ�ാ 
wാ
ർ�ി��ാ�ാ\n�ാ��. 

  

േ����ിൽ �ി�n �ീ�േfgേ�����ിൽേ.ാ�ം ��ി��ൾ�� 
����ാ�ി ൈ�
േ
�ി�ൾ �ർ��ാ�ാ���ാ�ി�l. അ�.ിx� ��n 

gീ�െ�ാn, െ~+��ി u$ി� െ~ി��െ 1-1.5 �ീ6ർ �ീ��v �õ�ൾ 
���ിൻ�ി �ീ4ിേ�ാ, ഈ4േ�ാ െ�ാb� �ി��ീ��ാ�ി h&ിെ�&ി 
¤�െ.��ി ൈ�
 ��ി��ൾ �ിർ�ിkl. േ
�ിxീ�േ�ാ�v ഇ�
ർ� 
�x�4ി�േ�ാ, േ
�ി��ിൽ �ർl
�n �x�4ി
ി��േ�ാ 
ഉ�േ�ാpിkn�� �ം����ിെ�ാ.ം 7�Yാ
gY$ൾ�� hി ഉ���ിkം. 

 

0ൽ 
�+� (Vegetative hedges) 
 

 �ാ��േ�Y� െ~4ി� ~�ി\��ിൽ, ~�ി
ിX -jെ� 30 െ�.�ീ. 

െ� ഉ���ിൽ �ൺ
�õ�ൾ ഉbാ�ി �ീ6���, -6ിെxി�ൾ, എnി
 
�ി�ി� അ���ിൽ ��l. ഉ��ിെ� െ~jkn 0ൽ
ർ�$ൾ 
wേ�Y�ി{ം �ീ6�¢��ാെ��ിൽ ഏെ4 �n�. pി�ി 0¢ം, ��Y�ി�
ി�ാംhർ 
�ർ)�ർ 
Yാ���ാd�േ�ാpിkn േ�ാ��¢ം (Themeda Cymboria) 
0ൽ
�õ�ൾ�ാ�ി ഉ�േ�ാpി�ാം. 
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���ം����ിXv 
ി
ി� �ിർ�ി�ി��ാ� �ൺ�¡ാ��ൾ, 
�¢�¡ാ� എnി
����ിൽ അ�ി� ¤��ി�ാdം, �ി���t��െ 
(Terraces) 04ം7ാp$�ി�ം (riser) 0¢��െ �ി��ൾ �¡ാ4ാ�ാ\n�ാ��. 
േ
��ൾ�ാ�ി �ിqെ���ാ���ം �ാ�xം ��n�� 
�െ�േ�െ4 
>�wf�ാ�ി�ാ¦l. �fി����ി�ം, �ീർxാ���െ �ാർge$�ി�ം, 
-l��െ ഇിÕ 
ീ%ാൻ �ാ�Y�dv wേfg$�ി�െ��ാം �ാ�xം            
�����ം����ി�� >�wf�ാd�േ�ാpി�ാം. 
ി
ി��ി�ം �_ിൽ 
ഒ�േ�ാെ� 
��ാൻ �%ിdnuം 
�ൾxെ� അ�ി�ീ
ി�ാൻ �%ിdnuം 
�ാ�x�ിെZ wേ�Y���ാ��. 

ഇ
�ി y)ി (Strip cropping) 

 ~�ി\��ിൽ ഇ�ി�� �_ി��ി y)ി െ~േ¡bി
�n 
ി��ൾ 
(��ിxീ�ി, ഇ^ി, �x�4ി, �ാേ¤�� ���ാ�
) 
�ർsേ+ാൾ ~�ി
ിX 
-jെ� ഇ
ി&� �ി�ി� അ���ിൽ ആ
��
ി���െ ഇ�ർn óി��ൾ 

�ർsl.  ��ർ, �ീ6���, േ~ാ�ം u$ി� ഇ�ർn� 
��n 
ി��ൾ 
óി.� 
ി���ാ�ി ഉ�േ�ാpി�ാം. 

ൈ�

� wേ�ാpം 

 അ�ി� �ാ�
� wേ�ാp�ിÒെ ��െ.& �_ിെZ �eാ7ാ
ി� 
ആേ�ാpYം 
ീെb�kn�ിXം �_ിെ� ��ാംgം �ി��ിർsn�ിXം 
ൈ�

�$ൾ അ�Yാ
gY�ാ��. ��Yേ�ാ)�$ൾ wfാ�ം െ~�nu 
hാെ� �_ി�� െ�xെ.& [�dം, അu
%ി െ�xെ.& ഈർ. 
�ംz�േg)ിdം �ൽ�ാൻ ൈ�

�wേ�ാpം ��ാ�ിkം. �േ+ാ��, 
�_ി��േ+ാ��, ~�ി�ിേxാർ �േ+ാ�� എnി
dെ �ിർ�ാ�\ം 
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ഉ�േ�ാp\ം pാർ�ി� �ാ�ി�Y�ിർ�ാർ���ിXം �_ിെZ >�o�ി�ി 

ർ��
ിXം ഉ���ിkം. 

ഉ%
� -4x� y)ി (Minimum tillage) 

 ഇ
ിtv �_ി��ൽ, �െ_ാ�ി.ിXം, േ���ംേ�ാ�v ആർ¾ 
ഉ�േ���ാ wേfg$�ിൽ, 
ർ�ിx ൈ�
ാംg���ിXം �ാ���ാ-l 
എn അ4ി
ിൽ �ിl�ാ�� },ി�y)ി�ീ�ി��ിൽ wേ�ാpിkn ഉ%\ 
-4x y)ി�ീ�ി�ൾ w~ാ��ി�ാ���. ൈ�

�$ൾ, 0��ിീൽ, 
ആ
��
ി��ൾ എnി
 െ�ാb� �െn ഉ%
ി�േ�gിkn 
ാd�^ാ�ം, 
���ി���ം, ഈർ. �ം���ം എnി
 �ാ�ി�ാം. 
ി�ാ
gി�$ൾ 
���ാ
�ി 0���േ�ാpിkn ഇ��ം y)ി�ീ�ി�ൾ �_ിെZ 
��ാpി��േg)ി 
ർ�ി.ിkn�ി�� ��ാ�ിkം. അuെ�ാb� �െn 
�_ി��ൽ 
�െ� -4�
ാXം �%ിdം. 

െ�ാb� അ��ൽ 

 െ�$ിൻ ô
&ിൽ �ിlം �b� 
�ീ6ർ അ���ിൽ 50 െ�Zീ�ീ6ർ 
ീ�ി�ി�ം 
�ാà�ി�ം Æ�ാy�ി�ിൽ ��േ�ാ�ി 
അ�ിൽ െ�ാb� അ��ി -%ിxി�l. 
െ�ാb�, േìാ^� േ�ാെ� �%െ
vം 
�ം7�ിx� �ിർ�ി ഊർnി4$ാൻ 
��ാ�ിkn�ി�ാൽ, േ
��j�ി��ിൽ 
�ിlം െ�$ിെ� �ം��ി�ാൻ 
െ�ാb��ൽ ��ാ���ാ��. 

�ം��� 
�
è���ം 

 ആേ�ാ��ി o�7Y� 
�െ� -4Â ��െ �ം,ാ��� 

�
è����ി�ാ�ി h��ൽ o�ി �െbs� w�ാ��ാ��. അ�ി�ാൽ 
�7Y�ാ� ഒ%ിÂ ,�$�ി�ം y)ിേ�ാpY��ാ� െ
t�ൽ o�ി�ി�ം, ��ൽ 
h���v േ����ി�ം, y)ി�ി$�െ അ�ി���ി�ം 
ീt
�.ി�െ�ാെ� 
wാേfgി��ാ�ി അXേ�ാ�Y�ാ� Æ�$ൾ 
{�ിി.ി�ാൻ �%ിdം. �_ിXം 
��ി,ി�ിkം ഏെ4  ���െ�n �ി��ിൽ zാ�-�p� 
Y�Yാ��ി�ാെ� 
ഓേ�ാ 
ീ&ി�ം -4െx�ി�ം Æ�$ൾ 
{ �ിി.ിേ�b�ാ��. 
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��ർ o
Ôം 

      �_ി���ം h&ി െ��െ��� ��
�ാ�ി േ�ാെ�dv ~�ി�ി
� 
~�ി\��ി�ം, �ീർxാ���െ �_ിിxി 
�v �ീ�$�ി�ം, �ൺ
�õ�ൾ�� 
���ി�ം 
ി�ിx� 
��_ി�ൾ�ി�ിൽ 
0ൽെxി�ൾ 
{�ിി.ിkl. ഒl�ß 

ർ)ം െ�ാb� ~�ി�ി
� �gി{േ�ാ- 
െ��ി�ം, 0ൽെxി�ൾ അ�ി��ം 
�െn േ
��ിിx� 
��n�ി�ാൽ 
~�ിേ
ാ�$�ിൽ �_ിിxിൽ �dn 
�ി�� ��ി,ി�ി �ൗðf�ാ� ~�ി�ി 

��ൾ wേ�ാ�����ാ��. ഉ�ൾ 
െ�ാ&�bാ� ~�ിേ
ാ�$�ിൽേ.ാ�ം ~�ി�ി
����േ�ാpിx� ~�ി\ 
¤�െ.��ാ\n�ാ��. 

 

�ിർ�ി�ി�ൾ 
 

ഉ��ി�� ഒq�ിെZ േ
p� -4x� അ�� �_ിേ��ി4kn 
ി��ി�v 
�����ം��� wÆ�ി��ാ�� െ�ാuെ
 �ിർ�ാ� wÆ�ി��ിൽ 
ഉൾെ.�n��. 
ി��ി� �ാ�Y$�ിൽ 20 g��ാ��ിൽ h��ൽ ~�ി\v 
,�$െ� -�െ� ~�ി\v (steep lands) ,�$�ാ�ി ��ിp�ിx� 
y)ി�ി4�ാ4ി�. എnാൽ ഉ�േ���ാ �ാ�Y$�ിൽ 20 g��ാ��ിൽ �ാെ% 

~�ി\v “y)ിേ�ാpYം” എn� ��ിp�ി�ാ\n ,�$ൾ uേ�ാം 
-4
ാ��.  ���േfg$�ം -l���v ഇ��ം ,�$ൾ 
��െ.�.�ിൽ ഒtം �ിnി���ാXം. ആെ� 
ി®�ിdെ 48% 
�n 
���ാ� wേfgം ഉv േ����ി�ം ��ാ� �ാ�~�Y$ൾ �ി��ിൽkl. 
ഇേ�ാൊ.ം ഉൾ�ാൻ -nിൻwേfg$ൾhി േ~ർ�ാൽ േ����ിെZ 
y)ിo�ിdെ o�ി7ാp\ം ~�ിേ
ാ�$�ാ�ി�ിkം.  ഇ��ം o�ി�ിൽ y)ി 
െ~¡ാൻ ൈ�
�4�േ�ാൊ.ം �ിർ�ി�ി�ൾ hി wാ
ർ�ി��ാേ�b�� 
അ�ി
ാ�Y�ാ��. 
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േ�ാÓർ 
�õ�ൾ (Contour bunds) 
 

 ഉ��ി�� ഒq�ിെ� ��ാൻ �4õ��ിൽ ��െ�ാേbാ/ 
�¢െ�ാേbാ �ിർ�ിkn �ö$�ാ�ി
.  �ൺ�¡ാ��ൾ, �ി���ൾ, 
�¡ാ��ാൽ, െ�ാv� എnി$െ� wാേfgി��ാ�ി 
ി
ി� േ���ൾ 
ഇ
�b�.  �_ി�kേ+ാൾ �7ിkn �ാ6ൈ46� (ഉ��ൻ �¢�ൾ) �¢�ൾ 
�7Y�ാ� ��േ�ാ�േ�����ിൽ �ിർ�ിkn �¢�¡ാ���ം േ�ാÓർ 

�õ��െ p��ിൽ 
�ം. േ���ീ� �ാ�~�Y$�ിൽ �ൺ�¡ാ��ൾ 
െ�ാuേ
 12 g��ാ�ം 
െ� ~�ി\v wേfg$ൾ�� അXേ�ാ�Y�ാ��.  
ഇ
�� ���ിൽ 0��, ൈ�� (Pineapple) എnി
 
{�ിി.ിx� 
¤�
�ാ�ാ\n�ാ��.  �q
ൻ y)ി�ി\ം ~�ി
ിX -jെ� �ിർ�ിkn 
�ൺ
�õ��ിൽ ��$�ാ�ി �ി�ിx� ഇ
�õ��ം �ീർ�� 
ീqn 
�%െ
vം �¡ാ��ൾ�ി�ിൽ �െn �ം7�ിkl.  േ�ാÓർ 
�õ��ം 
ഇ
�õ��ം �ീർs�%ിdേ+ാൾ ഇ
 ഓേ�ാlം ഒ� c�� Æ�ി�ം 
േ�ാെ� (Micro catchement) ��ം �_ിൽ േg��ിx� o��േ�ാ)��ി�� 
��ാ�ിkl.  അ$െ� �4õ��ിൽ ��ാംgം 
ർ�ി.ിknേ�ാൊ.ം 
-�$�ി�ം �ി�j��ി�ം േ
�ൽ�ാ��� ��� �ി ഉ4�
��ാXം ഇ
 
��ാ�ിkl.  
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െ~j�ി�ർ)�ർ ഉേ�g �േ�ാxേ�� അി,ാ��ാ�ി 
�ൺ�¡ാ��ൾ �ിർ�ി{ 
�l.  എ�ി�ം ഇ
dെ �ിർ�ാ��ിൽ ~ി� 
�ാേ��ി����b�.  �b� �¡ാ��ൾ ��ി�v അ��ം ���ാkn�� 
�ം¤ അ��ം (Vertical interval) ഉ�േ�ാpിxാ��.  VI=0.3(S/3 +2) എn ഈ 

c|
ാ�Y�ിൽ ‘S’ എn�� �4+ിെZ ~�ി\ം VI എn�� �ം¤ 
അ��\�ാ��. 

 ഉfാ����ാ�ി 6% ~�ി\v o�ി�ിൽ �¡ാ��ൾ ��ി�v 
�ം¤ അ��ം [0.3(6/3 +2)]=1.2 �ീ6ർ ആ�ി�ിkം. 

 �ൺ
�õ�ൾ�� 60 ��ൽ 90 െ�Zി�ീ6ർ 
െ� ഉ��ം �ൽ�ി 

�l.  �ാ�
ർ)�ിൽ, wേ�Y�ി{ം ��ി�_ിെZ അംgം h���v 
�ൺ��$�ിൽ, 
�õ�ൾ�� �ാg�bാ�ാ�
ി�ം അ�ി���ം 
ഒq�ി���ാXv �ം
ി�ാ�ം �ൽ�ാ\n�ാ��. 

 12 g��ാ��ിൽ h��ൽ ~�ി\v ,�$�ിൽ 
�ൺ�¡ാ��ൾ�� h��ൽ ¤�ം �7ിk
ാൻ 0��ി$�ിൽ �_ി�kേ+ാൾ 
�7Y�ാ� �¢�േ�ാpിkl.  �¢�¡ാ��ൾ എn� 
ി�ിkn ഇ��ം 
�ിർ�ി�ി�ൾ േ����ിെ� �ർ)�ർ�ി�ിൽ ഏെ4 �eീ�ാ�Y�ാ��.  
�_ി�kേ+ാൾ ��� h���v y)ിo�ി��ിൽ 12% �ിൽ �ാെ% ~�ി
� 
ഉvേ.ാൾ േ�ാ�ം ��� �¡ാ��ൾ �ിർ�ി{ 
�l.  fീർ[�ാ�ം 
േ���ാ���ി�ാെ� �ി��ിൽknuം, �4õ��ിൽ �ിlം �െ�ാ%ി
ാ�ി 
�ിtnuെ��ാം ഇ�ിX �ാ���ാ��.  �ൺ�¡ാ���െ അ�� æ�ീ��� 
�ിX�േ�ാpിkn c|
ാ�Yം �െn �¢�¡ാ��ൾkം ഉ�േ�ാpി 
�ാ\n�ാ��. 

 ഉ�ൾെ�ാ&ൽ �ാ�Y�dv ��േ�ാ�േ�����ിൽ �¡ാ��ൾ 
�ിർ�ിkേ+ാൾ }��ി��ാ� �ീർ
ാർx ഉ4.ാk�dം, �ീർxാ��ൾ�� 
�ö�bാ-nി� എn� ഉ4.ാk�dം േ
�ം. 

��ർേ&ാ4ി�ൽ �¡ാ� (�ൽ7ി�ി�ൾ) (Stone walls) 

 ~�ി
� hി� o�ി �t��ാ�ി y)ി െ~¡�െ�n�ാ�� അ�ി�ി� 
�ി��ം. എnാൽ ആ%ം -4Â �_ിൽ �t�ി�ി�ൽ ആgാ�Y��. �ാ|\��, 
-�െ�dv ~�ി\��ിൽ �t�ി�ി�ൽ ~ി�േ
4ി�u�ാ��. ��ർേ&ാ4ി� 
എn ��Y അേ��ി�ൻ �ാ�Y�ിൽ േ����ിേ��ിX ��ാ��ാ� 
�ാ�~�Y$�ാ¦v��.ഇ
ിെ അ
�ം¤ി{േ�ാn �ീ�ി േ����ിെZ 
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��േ�ാ�wേfg$�ിൽ അX��ി{ �ാ¦l. ~�ി
ിX-jേ� ഒ� 
��Y�öേ�ാ, �ൺ7ി�ിേ�ാ, �ൽ7ി�ിേ�ാ ഉbാ�ി wy�Yാ�െn 
�ാ
�ാ�ം ��
nിÂ� �t��bാ\n �ീ�ി�ാ�ി��. എnാൽ 
േ����ിൽ െ�ാuെ
 ഉ��ൻ �¢�ൾ ��ം y)ി w�ാ����ാ� ഇ��ി 
�ി��ിെ� wേfg$�ിൽ �ൽ7ി�ി�ാ�� w~ാ��ി�v��. 15-20 െ�.�ീ. 

ാ�ം �ാ/ി ഒn�-ഒn� �ീ6ർ ഉ���ി�ാ�� �����7ി�ി�ൾ 
�¡ാ4ാkn��. �� ഉ4�v �_ിൽ �ി�ം��ി ഉ�േ�ാpിx� അി{4.ിx �ൺ 
7ി�ിdം �ിർ�ി�ാ\n�ാ��. �ീ�pി�ി േ����ിൽ peാ&ി�ാ� 0¢�േ�ാpി{ം 
��ർേ&ാ4ി�ൽ െ4$�ൾ �ിർ�ിkl. }¤ാൾ, gീ�െ�ാn എnി
 
അ�.ിx� �&ാ�ം ഇേ� >�ം �െn �7ിkം. 

 
�t�ി�ി�ൽ (Terracing)  

12 ��ൽ 47 g��ാ�ം 
െ� ~�ി\v wേfg$�ിൽ �t�ി�ി��ാ�� 
���� �ം����ി�� അXേ�ാ�Yം എnാൽ േ����ിൽ ~�ി
� -4Â 
ഇ�ാൻ െ�ൽ�ാ$�ിൽ േ�ാ�ം �ി���t�ൾ �ർ��ാ�ാ���ാ��. 
ഉ��ൻ��� �7Y�ാ�ി$�ിൽ ഇu�േ�ാpിx� �¡ാ� �ിർ�ി{ം y)ിo�ിെ�  
�t��ാklb�. �%ª��ൽ ഉv �ാ�~�Y$�ിൽ (1500 �ി�ീ�ി64ിൽ 
h��ൽ) അ�േ��� ~�ി\v �t��ാ�� h��ൽ ഉ~ി�ം. o�ിdെ ~�ി
�, 

ി� എnി
�X��ിx� �t��െ 
ീ�ി�ിൽ 
Y�Yാ�ം 
�l. �7Y�ാ� േ�ൽ 
�_ിെZ �-�ി�ിൽ h��ൽ ആ%�ിൽ �_ി��ി�ാ6ി �ി�.ാ�ാൻ 
ഉ�േ�ാpിkn�� േ�ൽ �_ിX ���ിൽ >�o�ി-4Â അി�_� ���ാൻ 
�ാ���ാ-l. 47 g��ാ��ിൽ h���v ~�ി\��ിൽ �t�ി�ി�ൽ y)ി 
െ~¡ാൻ �ിtn o�ി -4dn�ി�� �ാ���ാ-l. ഉfാ����ി�ാ�ി 36 
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g��ാ�ം ~�ി\v o�ി�ിൽ 66 g��ാ�ം ,�ം �ാ|േ� y)ിk �7ിkl%. 
േg)ിkn7ാpം �t�ൾ�ി�ിൽ ��െ.�l. അ�ി�ാൽ 36 ��ൽ 47 

g��ാ�ം ~�ി\v ,�$�ിൽ �\�t��ാ�� അXേ�ാ�Y�ാ�ിtv��. 

�ാ��േ�Y� -4Â അ��$�ിൽ 
�ർ�ാൻ �%ിdn 
fീർ[�ാ�
ി���ാ�� �\�t�ൾ�� അXേ�ാ�Y�ാ���. േ��ി�, �ാ.ി, 
���� എnീ 
ി��ൾ �\ �t��ിൽ 
�ർ�ാ\n�ാ��. 

 

 
 Æ�
ി��ൾ 
�ർ�ാXേ�gിkn 47 g��ാ��ിൽ hി� 

~�ി\ wേfg$�ിൽ െ�ാ��ി�v �t�ി�ി�ൽ ആ
gY�ി�.  ഇ��ം 
,�$�ിൽ ഇ�t�ൾ (Intermittent terraces) ഉbാ�ാ\n�ാ��. 4¨ർ, 
-����� എnി
 
�ർ�ാൻ ഇ�t�ൾ ��ി�ാ-ം. �ാൻ ഉേ�gിkn 

ി�dെ 
�ി��െ അ���ി�X��ിxാ-ം ഇ�t�ൾ 
�ി�.  
ഇ�t�ൾ�� അ�േ��� ~�ി
� �ൽേ�bub�. �ാ�ാ���ാ�ി 30 
െ�Zി�ീ6ർ ~�ി
ാ�� ഉvിേ��� �ൽ-n��. 

 �ú�ാ
ിXം എ_.��െ�ാെ� 4¨ർേ�ാെ� ,ി��ാ� 

ി�െ
�.� ആ
gY�ി�ാ��ി�ാൽ uർx�ാ� ഇ�t�ൾ ആ
gY�ി�. 
���ം ഓേ�ാ ���ിX ôîം ~ò�� ആy�ി�ിൽ �ി�.ാ� ഒ��&� (crescent 

bund) ��ി�ാ-ം. ഇ��ം y)ി�ിൽ �_ി��ൽ ഒ%ി
ാേ�buം ആ
�� 

ി��ൾ �ിർ¤§\�ാ��. 
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�ീർk%ി (Contour trenching) 
 

േ�െ�ാq�ിXv �öെ�n �ി��ിൽ 
�õ�ൾ േ�ാെ��െn 
wേ�ാ�����ാ�� �ീർk%ി�ൾ. ഇ�ാൻ wേfg$�ിൽ 
y)ി
ി��ൾ�ി�ി�ം y)ിേ�ാpY��ാ� ��ിú��ി��ാ�� െ�ാu
ിൽ 
�ീർk%ി �ിർ�ിkn��. 15 g��ാ��ി��ി�ം ~�ി
ി�ാ� ��േ�ാ� 
wേfg$�ിൽ �ീർk%ി�ൾ ആ�ാം. ~�ി\hി� ���േfg$�ിൽ 

Yാ���ാ�ി �ീർk%ി �ിർ�ിkn�� ഉ�ൾെ�ാ&�ിXv �ാ�Y� 

ർ�ി.ിkl. അuേ�ാെ��െn െ
vെ�&ിX �ാ�Y�dv �ാ& 
wേfg$�ി�ം �ീർk%ി ഒ%ി
ാേ�b�ാ��. -%ി�ൾ�� 60 െ�Zി�ീ6ർ 
െ� 
ആ%ം �ൽ�ാം. �ീർk%ി�ൾ h��ൽ �ാ&ാൽ �ാ�േ
��� െ~ി�ൾ�� 
േ
�ൽ�ാ���  അ
dെ  േ
���േ����ിൽ െ
��ം �ി&ാെ� 

�ാ�ി�ാ-ം.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

~�ി
ി�� -jെ� �ി�ി� അ���ിൽ -%ി��ാേ�ാ, �ീ��ിൽ 
�ി$ാേ�ാ �ീർk%ി�ൾ �ിർ�ി�ാ\n�ാ��.  -%ി�ൾ �ിർ�ിkേ+ാൾ 
-nിൻ���ിൽ �ിn� �ാേ%�� എn æ��ിൽ �ിർ�ിേ�buം ഒ� 

�ി�ിെ� -%ി�ൾ െ�ാt���ി���  
�ി�ിെ� -%ി�� േ�േ� 
�ാെ� 
1�ിേ�bu�ാ��. 

-%ി��െ ആെ� 
Yാ	ം ഒ� െ�54ി��  50 ��¤ി�� �ീ6ർ ��ി�ാ-ം.  
-%ി�െ��kേ+ാq��  �_� o�ിdെ െ~�ി
ിെZ �ാ�7ാp�� 
�+ാ�ി 
അ�ിേ�ൽ �ീ6���, ൈ��ാ.ിൾ എnി
 �t�ിി.ി�ാ\n�ാ��.  50-60 
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െ�Zി�ീ6ർ 
ീ�ിdം 50-60 െ�Zി�ീ6ർ �ാà�ി�ം �ൗ��Ywf�ാ� �ീ��ി�ം 
-%ി�ൾ �ിർ�ി�ാം.  

�െ���ൽ  

      െ~ി�ൾkം ��$ൾkം 
അ
dെ ô
&ിൽ  -െ4േ�െ4 �%െ
��ം 
�Õ �ിർ�ി o�ിk��ിേ��� ഊർnി4 
$ാൻ ��ാ�ിkn 
ി��ിൽ Æ� 
�$ൾ �ിർ�ി�ാ\n�ാ��. ���� 
wേfg$�ിൽ Æ�ാy�ി�ി�ം ~�ിÂ            
wേfg�� o�ിdെ ~�ി
ിെZ 
�ാ�7ാpsം ഇ�
g$�ി�ം �ാ|ം 

���
ി�\ം �$ൾ æ�ീ��ി�ാം. Æ��$�ിൽ 0��ി�nuം 
അ7ി�ാ�Y�ാ��.   

�ീർxാ���ിെ� ���ം��� w
ർ��$ൾ 

 �ീർ��ിൽ �ിlം ��ം 04േ�െ�ാq-n�� �ീർ~ാ���െ 
'ം���ിÒെ�ാ��.  െ
���ിെZ -െ�ാq��  �ീർ~ാ���െ ആ%ം 

ർ�ിk
ാXം, 
g$ൾ ഇിdn�ിXം �ാ���ാ�ാം. �ീർxാ�ിെZ 
അി�&ിെZ ~�ി
� (Bed slope)  h�n�ി�X��ിx� ഒq�ിെZ േ
p�dം 

ർ�ിkl.   ഒq�ിെZ േ
p� -4x�  �_ിിÂ� �ി�.� �t�ൾ `�െ.�n 

ി��ിൽ  �ീർxാ���ിൽ �ö$ൾ �ിർ�ിk��ാ�� �ീർxാൽ 
�ം����ിX�� 
%ി.  ഇ��ം �ിർ�ി�ി�ൾ െ�ാuെ
 ����ൾ 
എn4ി�െ.�l.  ,ി��ാ�േ�ാ, �ാൽ�ാ�ി��ാ�േ�ാ  ആ� ����ൾ 
�ി�െÂ�kn�� �ീർxാ���െ p�െ� ആ1�ിxി�ിkl.  ഇ�ി�ാ�ി 
�ീർxാ���െ 
ർ�ീ���ം ഒl ��ിേgാ�ി�ാം.  ഒ� �ീർ� 
wേfgsê
ിkn �ീർxാ��െ� ഒnാം p��ിൽെ.��ാം  (First Order).  
ഒnാം p��ി��� �b� �ീർxാ��ൾ hിേxർn� �bാം p��ി��� 
(Second Order)  ~ാ�bാ-l. ഇ���ിൽ 
ർ�ീ��ിkേ+ാൾ  �ീർ� 
�ിെZ ¤�ിർp��7ാps�� �ീർxാ�ിെZ �ി�െ� �ീർ��ിെZ 
�ി��ാdം ��ിp�ിkl.  (ഉfാ���ം. �nാം�ി��ീർ�ം, �ാ�ാം�ി� 
�ീർ�ം ���ാ�
). 
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 ഒnാം �ി�േ�ാ���ി�ം, �%�ാ�s�ാ|ം െ
��ം ഒq-n 

��ിേ�ാ���ി�ം (ephemeral drains)�ാൽ�ാ�ി� �����ാ�   
Ð¼ \3� ���, ��Y���, ��k ��� എnി
 ��ി�ാ-ം.  
�ßം �lം �ി� �ീർxാ���ിൽ �ാ��േ�Y� ,ി��ാ�  േp¤ി�ൻ 
�����ം േ��ൺ4ി �����ം (�ി�Z�, �ൽെ�&�, േ�ാൺæീ6�) 
�����ം അXേ�ാ�Y�ാ��.  ഒnാം �ി�~ാ���ി�ം 
��ിേ�ാ���ി�ം 
െ�xെ.& ഈർ.ാംg�bാ-n�� �ീർxാ�ിൽ  ഒ� ��Yാ
��ം 
Ä�ിk�dം æേ�� �ീർxാ�ി�� ഉ4���uം  ��ാpി�� േg)ിd��u�ാ� 
ഒ� അി�&� wfാ�ം െ~��dം െ~�l. 

ൈ�
 ��� (Live Checks) 

   �ീർxാ�ിX -jെ�, േ
� 
�ിി{ 
��n ഇ�ം �õ�ൾ �4ിx� 
അ�.ിx� ���േ�ാ h&ിെ�t�േ�ാ 
െ~�l. ഇ
 േ
��ിിx� 
�ർl 
�%ിÂാൽ h��ൽ �_ിിxിൽ 
ഉbാ�ാെ� �d�dം ~ാ�ിെZ 
അി�&ിൽ �_ിdn�ി�� �ാ���ാ\�dം െ~�l. gീ�െ�ാn, ��ി��, 
-6ിെxി�ൾ എnി
 ൈ�
 ��� �ിർ�ാ��ിX�േ�ാpി�ാം. 

Ð¼ \3� ��� 

       �ീർxാ���െ അി�&ിൽ 
ആ
gYാX���ം �_ിെ��ിൽ 
ൈ�
����� ഉ�േ�ാpിkn 
�õ�ൾ േ
��ിിknി�. ഇ
ി 
$�ിൽ �ാ%�  �ി�ൾ ഉ� 
േ�ാpിx� ~ാ�ിX-jെ� �öം 
Ä�ി�ാം. െ~4ി� -6ി�ൾ �b� 

�ി�ാ�ി ~ാ�ിെZ അി�&ിൽ 
അിxി4�ി �ീ��ിൽ �õ 
�േ�ാpിx� ¤§ിx� 
�ി�ൾ 

�ി�ിൽ ôvി�+�, െ�േ$ാ�, ഉ�$ി� 0�� എnി
 �ി��ി Ð¼ \3� 
����ൾ �ിർ�ി�ാം. 
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�ി�ിÂി4$ൽ -�$ൾ (Recharge pits) 

 േ4ാ3�, ��ി,�$ൾ, �î െ�ാu,�$ൾ u$ി �%െ
vം 
�ി�ിÂി4$ാൻ �ാ�Y� -4\v wേfg$�ിൽ �ിn� ഒq�ി 
�n 
�%െ
vം േ�òീ��ിx� ഒq-n ~ാ���ിെ� േ�െ�ാq�ിെ� േg��ിx� �_ിൽ 
ആ� nി4$ാൻ �ി�ിÂി4$ൽ -�$ൾ ��ാ�ിkം. �ß ��ൽ �l �ീ6ർ 

െ� �ീ�\ം 
ീ�ിd�v, 1.5 - 2.0 �ീ6ർ ആ%�v -%ി��ാ�� ഇ�ി�ാ�ി 
�¡ാ4ാkn��. �
ിെÂാq-n െ
vം -%ി��െ 
g$ൾ�� 

േ���ാ��ൾ ഉbാ�ാ�ി�ി�ാൻ 
g$�ിൽ ൈ�
ി� �ം����ാർ�$ൾ 
അ
�ം¤ിേ�b�ാ��. ��ി�ാ� �ം����ാർ�$ൾ ഉെb�ിൽ 
�ീർxാ���ിൽ �െn ഇ��ം -%ി�ൾ �¡ാ4ാk�േ�ാ, ~ാ���ിൽ 
����ൾ �ിർ�ിേxാ �ി�ിÂി4$ൽ -�$ൾ �¡ാ4ാ�ാം. ~ാ��ൾ�� 
��ീ��v ഒ%ിÂ �4õ��ിേ��� ഒqkെ
vെ� �ി�ി{
ിേ&ാ �%െ
v 
േ�òീy��ാ-n wേfg$�ിേ�ാ ഒെ� �ി�ിÂി4$ൽ -�$ൾ 
�ിർ�ി�ാ\n�ാ��. 

���ം7��ി�ൾ 

 �_ിൽ ��ിkn �%െ
vം ഉ��ി���ിÒെdം, 
�_ി�ി�ിÒെdം �ാേ%�� ഒq-l. �_ി�ി�ിÒെdv ഒq�ിെ� 
�ാ� 
ാ�$�ിൽ േg��ിkn�ി�� -�$ൾ �ിർ�ി�ാം. 
�േ����െ 
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ഏ6\ം ഉ�ർn 7ാp$�ിൽ �ß
�n ��k�$ൾ ഇ���ി�v 
���ം7��ി��ാ��. 

��േ�ാ� �ി���ിൽ �ാ4െ�t�ൾ�ി�ി�ം �î�v �ീ�4
��ിÒെ 
ഒq�ിെ�sn െ
vം y)ി�ി$ൾk ��ീ��v ാർേ�ാ�ിൻ 
ി�ിx 
�ി� 
-%ി��ിേ�� �ി4kn ���ാk�$ൾ (Silpaulin tanks) എn ���ം7�� 
�ീ�ി �ി�
ി�b�. 
ി��ൾ�� അ�Yാ
gY�ാ� ��േ�~��ി�� (Life saving 
irrigation)ഇ�� ഉ���ിkം. 

 

 

 

 

�ാർge7ി�ി (Retaining wall) 

 ���ം����ിൽ wേ�Y�ിx� ��ി�ാ� ഈ �ിർ�ി�ി 
േ�ാ���െdം, 0��ി$�െdം 
g$ൾ �ം��ിkn�ി�ാ�ി 
ഉ�േ�ാpിkl. േ�ാ���െ 
g$�െ �ം����ിX�േ�ാpിkേ+ാൾ 
-െ�ാq�� െ~nിിkn 
�\��ിൽ �ാ|ം �ാർge7ി�ി�ൾ �ൽ�ി�ാൽ 
��ി�ാ-ം. �6ി$�ിൽ ��, ഈ4, ൈ�� എnി
 �t
�ർ�ിെ�ാß�െn 
�ാർge �ം���ം �ാ�Y�ാ-l. ~�ി�ി 
��ൾ �ാ�ി അ�ിൽ 
-6ിെxി��ം 0¢ം 
�ർsnuം �ീ��ം����ി�� അXേ�ാ�Y�ാ�ി 
�ാ¦l. 
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���� �ം��� w
ർ��$ൾ �.ി�ാkേ+ാൾ �ാെ%.4dn 
�ാ�Y$ൾ െ�ാu
ിൽ 1�ിേ�b�ാ��. 

 ���േfg$�ിെ� ഉ�ൾെ�ാ&ൽ �ാ�Y�dv ആ%ം -4Â �_ിൽ 
�ീർk%ി�ൾ ഒ%ി
ാ��ം. 

 ഒnാം�ി� ~ാ���ി�ം �ീർ��ിെZ ഏ6\ം ഉ�ർn -nിൻ 
~�ി\��ി�ം ൈ�
ി��ാർ�$ൾ���ൻp�� �ൽ��ം. 

 �ിർ�ി�ി�ൾെ�ാ.ം എേ.ാqം ൈ�
�4�ൾ hി 
ഉൾെ.�േ�b�ാ��. �eാ7ാ
ി� �ീർxാ���ിെ� �ീെ�ാq�� 
Àർ_�ാdം �öെ.�n 
ി��ിൽ �t�ി�ി�ൽ, �¡ാ��ൾ, 
����ൾ എnി
 �ിർ�ി����. 

  



�� �ം��� ���ി��� �'േ
-2020-21-
��ാ� �ി� 

 

�ാ+�ി� ,ി�ി
ി
����� 
-.�, �ി�
�/0�ം. Page 61 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

അX¤§ം-¤ി 

 

േ����ിെ� w�ാ� �_ി�$�െ o�ം 
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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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