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apJ-hpc 

`cWLS\bpsS A\ptÑZw 243 (ZD) {]Imcw cq]oIcn¡s¸«n«pÅ PnÃm 

Bkq{XWkanXn IfpsS apJy NpaeXbmWv PnÃbv¡v sam¯¯nÂ _m[Iamb PnÃm]²Xn 

X¿mdm¡pI F¶pÅXv.  kÀ¡mÀ hIp¸pIÄ, {]mtZinI kÀ¡mdpIÄ, GP³knIÄ 

XpS§nb hnIk\taJebnÂ DÄs¸Sp¶ Hmtcm bqWnän\pw Znimt_m[w \ÂIp¶Xn\v 

klmbn¡p¶Xpw PnÃbpsS ka{KhnIk\w hn`mh\w sN¿p¶Xpamb Hcp 

tcJbmbncn¡Ww PnÃm ]²Xnsb¶v kÀ¡mÀ \njv¡Àjn¡p¶p. 

`cWLS\ hn`mh\w sN¿p¶Xpt]mse Xt±i`cWØm]\§Ä AhbpsS 

A[nImctaJebnÂ kzX{´ambn ]²XnIÄ Bhnjv¡cn¨v \S¸m¡p¶tXmsSm¸w hnIk\ 

hIp¸pIfpambpÅ ka\zbhpw GtIm]\hpw Dd¸m¡n hnIk\ {]hÀ¯nIÄ 

\S¸m¡p¶Xn\v PnÃm ]²XntcJ D]Icn¡p¶XmWv.  CXn\mbn e`yamIp¶ 

a\pjyþ{]IrXnþ[\ Øm]\ hn`h§sf ^e{]Zambn D]tbmKn¡pIbpw BhÀ¯\§Ä 

]camh[n Hgnhm¡n ]cn]mSnIfpsS ka\zbw ]camh[n Dd¸m¡pIbpw sN¿p¶ 

coXnbnemWv PnÃm]²Xn X¿mdm¡nbncn¡p¶Xv.   

PnÃm ]²Xn X¿mdm¡p¶Xn\pÅ amÀ¤tcJ k.D.(A¨Sn) \w.19/2017/¹m\nwKv XobXn 

23/01/2017 Bbn ]pds¸Sphn¨n«pv.  amÀ¤tcJbnÂ \njv¡Àjn¨ {]ImcwNn«bmb 

{]hÀ¯\amWv PnÃm]²Xn X¿mdm¡p¶Xn\mbn PnÃbnÂ \S¯nbXv.  hb\mSv PnÃbpsS 

ka{K hnIk\w e£yam¡n hnIk\ taJeIfnse hnZKvZcpw DtZymKØcpw AS§nb 28 

D]kanXnIÄ CXn\mbn cq]oIcn¡pIbpmbn.  D]kanXnIÄ X¿mdm¡nb dnt¸mÀ«v 

A`n{]mb§Ä¡pw \nÀt±i§Ä¡pambn _lp. Fw.]n., Fw.FÂ.F.amÀ, 

Xt±i`cWØm]\§Ä, am[ya{]hÀ¯IÀ, s]mXpP\§Ä, XpS§nbhÀ¡v 

\ÂIpIbpmbn .AhcpsS \nÀt±i§fpw hnIk\ skan\mdnÂ DbÀ¶ph¶ 

\nÀt±i§fpw IqSnDÄs¸Sp¯nbmWv PnÃbpsS hnIk\ ]cnt{]£yhpw hnIk\ 

ImgvN¸mSpaS§p¶ PnÃm ]²XnX¿mdm¡nbXv. kwØm\Xe hnZKvZ kanXnbpsS 

\nÀt±i§Ä¡\pkcn¨v CXv ]cnjvIcn¡pIbpmbn. XpSÀ¶v kwØm\ hnIk\ 

Iu¬knensâ \nÀt±i§ÄIqSn DÄs¸Sp¯n PnÃm ]²Xn A´naam¡n.   

{]mtZinIkÀ¡mdpIfptSbpw hnIk\ hIp¸pIfptSbpw GtIm]\w 

km[yam¡p¶Xn\pw aäp GP³knIÄ¡v hnIk\ {]hÀ¯\§fnÂ ]¦mfn¯w 

\ÂIp¶Xn\pw PnÃm]²Xn D]Icn¡psa¶v {]Xo£n¡p¶p. 

                                                                                             

                                                    Sn. DjmIpamcn 

                                                      sNbÀt]gvk¬ 

        PnÃmBkq{XWkanXn & 

                                                                     {]knUv, PnÃm ]©mb¯ v 



 

 

ka{K hnIk\¯nte¡v 

 

`qan-I-bnÂ hb-\m-Sv AS-bm-fs¸-Sp-̄ p-¶Xv ]«n-I-hÀ¤ A[n-hmk {]tZ-isa¶ \ne-

bnepw X\Xv hn¯n-\-§fpw ]mc-¼cy Irjn-co-Xn-Ifpw Ah-ew-_n-¡p¶ {]tZ-isa¶ \ne-bn-ep-

am-Wv. hb-\m-Snsâ X\-Xmb ssPhsshhn[yw {][m\w sN¿p¶Xv Chn-Sps¯ 40 iX-am\w 

hcp¶ h\-{]-tZ-i§-fm-Wv.  

 

{]tZinIkÀ¡mcp-I-fp-w hnIk\ hIp-̧ p-I-fpw kam\ kz`mhapÅ ]²XnIÄ 

kam´cambn \S¸nem¡p¶Xv e`yamb hn`h§fpsS ]camh[n hn\ntbmKw 

km[yamIp¶Xn\v XSÊamImdpv. CXn\p ]cnlmcamIp¶Xn\pw  PnÃbpsS ka{K 

hnIk\w km[yamIp¶Xn\pamWv PnÃm ]²Xn X¿mdm¡p¶Xn\v kÀ¡mÀ \nÀt±in¨Xv. 

amÀ¤tcJbnÂ \njvIÀjn¨Xn³ {]Imcw PnÃbpsS hnIk\ ]cnt{]£yhpw \nÀt±i§fpw 

DÄs¸Sp¶ cv `mK§fmbmWv. PnÃm ]²Xn X¿mdm¡nbncn¡p¶Xv.  

 

PnÃbpsS hnIk\ ]cnt{]£yw X¿mdm¡p¶Xn\v hnhn[ hnIk\ taJeIfpsS 

AhØ hniIe\¯n\v hnt[bam¡pIbpapmbn. C¯c¯nÂ \S¶ hniIe\§fnÂ 

Is¯nb hnIk\ hnShpIÄ, hnIk\ {]iv\§Ä, hnIk\ km[yXIÄ, GtIm]\ 

km[yXIÄ XpS§nbh ]T\hnt[bam¡pIbpw P\Iob Bhiy§fnÂ ]cnlmcamÀ¤w 

tXSp¶Xn\mhiyamb CSs]SÂ km[yXIÄ Is¯pIbpw sNbvXn«pv. \S¸p 

]©hÕc ]²Xn¡me¯pw ZoÀLImemSnØm\¯nepw kzoIcnt¡p¶ hnIk\ 

\bkao]\w cq]s¸Sp¯nbn«pv. PnÃbpsS `qanimkv{X]camb khntijXIfpw 

]cnØnXn kulrZhnIk\ km[yXIfpw IW¡nseSp¯v, PnÃbpsS kmaqlnI, 

kmwkvImcnI X\naIÄ tNmÀ¶p t]mIm¯ Xc¯nÂ ka{K hnIk\amWv PnÃm ]²Xn 

e£yanSp¶Xv. 

 

 ImÀjnI A\p_Ô taJe, ASnØm\ hnIk\w, hnt\mZ k©mcw, ]cnØnXn 

kwc£Ww, ]«nIPmXn ]«nIhÀ¤ hn`mK§fpsS t£aw, F¶nhbv¡v PnÃm ]²XnbnÂ 

{]XyI Du¶Â \ÂInbn«pv. 

 

 

PnÃbpsS ka{KhnIk\¯n\v PnÃm ]²Xn klmbIcamIpsa¶v IcpXp¶p.  

 

 

  Fkv. kplmkv, sF.F.FÊv 
sa¼À sk{I«dn PnÃm Bkq{XW kanXn & 

        PnÃm IfIvSÀ   

 



 

 

PnÃm ]²Xn þ {]hÀ¯\§Ä   

PnÃm Bkq{XW kanXnbpsS apJy  NpaXe PnÃm ]²Xn X¿mdm¡eneqsS 

\ndthäpIbmWv. PnÃm ]²Xn X¿mdm¡p¶Xnsâ amÀ¤tcJ AwKoIcn¨p  kÀ¡mÀ D¯chv 

]pds¸Sphn¨tXmsS {]hÀ¯\§Ä¡v Bcw`w¡pdn¨p. (k.D.(A¨Sn) \¼À: 19/2017/¹m\nwKv 

XobXn: 23.09.2017). {]kvXpX amÀ¤tcJbnÂ hnhcn¨ncn¡p¶ amÀ¤ \nÀt±i§Ä ]qÀ®ambpw 

]men¨p sImv P\Iob ]¦mfn¯t¯msSbmWv PnÃm Bkq{XW kanXn hb\mSv PnÃbpsS 

PnÃm ]²Xn X¿mdm¡nbXv.  

PnÃm Bkq{XW kanXnbwKw sNbÀam\pw  hnjb taJebnse PnÃmXe hnZKvZ³  

sshkv sNbÀam\pw PnÃmXe DtZymKØÀ   I¬ho\dpw hnjbtaJebpambn _Ôs¸« 

AwK§Ä IqSn DÄs¸« 27 D]kanXnIfmWv PnÃm]²Xn X¿mdm¡p¶Xn\mbn  cq]oIcn¨Xv. 

D]kanXn cq]oIcn¨psImpÅ D¯chv 9/10/2017 \v ]pds¸Sphn¨p. 

BapJw, hn`h§Ä, hnIk\¯nsâ Øeam\§Ä, Irjn, PetkN\w, a®v, 

Pekwc£Ww, arKkwc£Ww, £oc hnIk\w, aÂky hnIk\w, ]cnØnXn ImemhØm 

hyXnbm\w, h\hnIk\w, hyhkmbw, hmWnPyw, kzbw sXmgnÂ kwcw`§Ä, BtcmKyw, 

IpSnshffw, ipNnXzw, ]mÀ¸nSw, Zmcn{Zy eLqIcWw, hnZym`ymkw, kwkvImcw, ImbnIw, 

bphP\Imcyw, DuÀÖw, KXmKXw, hmÀ¯m hn\nabw, hnt\mZ k©mcw, ]«nIPmXn 

]«nIhÀ¤ hnIk\w, kmaqly t£aw, kmaqly kpc£nXXzw, htbmP\§Ä, 

`n¶tijnbpffhÀ, {Sm³kvsPÀ hn`mKw, h\nXm hnIk\w, Ip«nIÄ, sXmgnÂ, klIcWw 

F¶o D]kanXnIÄ BWv cq]oIcn¨Xv. PnÃm ]²Xn X¿mdm¡p¶Xn\v _Ôs¸« D]kanXn 

AwK§Ä¡v 10.10.2017 \v ]cnioe\w \ÂIpIbpmbn  

PnÃm ]²XnbnÂ DÄs¸Spt¯ \nÀt±i§Ä NÀ¨ sN¿p¶Xn\mbn  _lp.Fw]namÀ, 

Fw.FÂ.FamÀ, cmjv{Sob ]mÀ«n {]Xn\n[nIÄ, hym]mcn hyhkmbn kwLS\IÄ, t{SUv 

bqWnb\pIÄ XpS§n PnÃbnse hnIk\ taJebnse hyànIÄ, kwLS\IÄ F¶nhcpambn 

21.10.2017 \v IqSnbmtemN\mtbmKw tNÀ¶p.  

IcSv dnt¸mÀ«v X¿mdm¡p¶Xn\v _Ôs¸« D]kanXnIÄ bYmkabw tbmKw 

tNÀ¶n«pv. PnÃbpsS ka{K hnIk\w e£yam¡n hnIk\ hnShpIÄ Is¯n PnÃmXe 

e£y§fpw ap³KW\Ifpw \nÝbn¡p¶Xn\v D]kanXnIÄ¡v Ignªn«pv. Cu e£y§Ä 

t\SnsbSp¡p¶Xn\v Bhiyamb \nÀt±i§Ä IqSn DÄs¸Sp¯nbmWv D]kanXnIÄ dnt¸mÀ«v 

X¿mdm¡nbXv. 

kwØm\ Bkq{XW t_mÀUv \ntbmKn¨ hnZKv[ kanXnbpsS km¶n²y¯nÂ  IcSv 

dnt¸mÀ«nsâ AhXcWw  20.12.2017 \v \S¯n. _Ôs¸« D]kanXn I¬ho\ÀamcmWv 

AhXcWw \S¯nbXv. XpSÀ¶v dnt¸mÀ«v hniZamb NÀ¨bv¡v hnt[bam¡pIbpw  

]cnjvIcn¡p¶Xn\pÅ \nÀt±i§Ä \ÂIpIbpw sNbvXp.   

dnt¸mÀ«v A`n{]mb cq]oIcW¯n\mbn PnÃbnse Xt±i`cW Øm]\§Ä¡v 

\ÂIpIbpmbn. Xt±i`cW Øm]\Xe¯nÂ {]tXyI hÀ¡nwKv {Kq¸v tbmKw tNÀ¶v 

dnt¸mÀ«v NÀ¨ sN¿pIbpw \nÀt±i§Ä D]kanXnIÄ¡v e`yam¡n. 

 



 

 

hnIk\ dnt¸mÀ«Àamcmb  am[ya {]hÀ¯Icpambn PnÃm ]²Xn \nÀt±i§Ä NÀ¨ 

sN¿pIbpw A`n{]mb§Ä kzcq]n¡pIbpmbn. 

hnhn[  Xe§fnÂ \n¶p e`n¨ \nÀt±i§Ä DÄs¸Sp¯n dnt¸mÀ«v ]cnjvIcn¨v 20.01.2018 

\v hnIk\ skan\mdnÂ AhXcn¸n¨p. hnjbtaJem {Kq¸v ASnkvYm\¯nÂ dnt¸mÀ«v 

NÀ¨bv¡v hnt[bam¡pIbpw sNbvXp. _lp. Fw.]n, Fw.FÂ.FamÀ, Xt±i `cW Øm]\ 

A²y£³amÀ, KthjW Øm]\ ta[mhnIÄ, eoUv _m¦v, \_mÀUv {]Xn\n[nIÄ, D]kanXn 

sNbÀt]gvk¬, sshkv sNbÀt]gvk¬, I¬ho\ÀamÀ F¶nhÀ ]s¦Sp¯ hnIk\ 

skan\mÀ ]¦mfn¯w sImpw kPoh Bib kwhmZ§ÄsImpw k¼¶ambncp¶p.  

hnIk\ skan\mdnse \nÀt±i§Ä IqSn DÄs¸Sp¯n dnt¸mÀ«v ]cnjvIcn¡pIbpw 

23.01.2018 \v tNÀ¶ PnÃm Bkq{XW kanXn tbmKw AwKoImcw \ÂIpIbpw sNbvXp. 

A´naam¡nb IcSv dnt¸mÀ«v AwKoImc¯n\mbn kwØm\ Bkq{XW t_mÀUn\v 

kaÀ¸n¨p. 2019 P\phcn 31, s^{_phcn 1 F¶o XobXnIfnÂ kwØm\Xe hnZKv[ kanXn 

dnt¸mÀ«v ]cntim[n¡pIbpmbn. 

2018 s^{_phcn 12, 14 F¶o XobXnIfnÂ Xncph\´]pcw akvIäv tlm«enÂ sh¨v 

\S¯nb kwØm\Xe skan\mdnÂ PnÃm ]²Xn  IcSv dnt¸mÀ«v PnÃm Bkq{XW kanXn¡p 

thn  PnÃm IfIvSÀ AhXcn¸n¨p. PnÃm Bkq{XW kanXn sNbÀt]gvk¬, PnÃmXe 

DtZymKkYÀ F¶nhÀ skan\mdnÂ ]s¦Sp¡pIbpmbn. DffS¡w sImv dnt¸mÀ«v anI¨ 

\nehmcw ]peÀ¯nbXmbn skan\mdnÂ hnebncp¯s¸«p.   

2018 s^{_phcn 20 \v tNÀ¶ kwØm\ hnIk\ Iu¬knÂ PnÃm ]²Xn 

]cnKWn¡pIbpw t`ZKXn \nÀt±i§tfmsS kÀ¡mcnsâ AwKoImc¯n\v ip]mÀi 

sN¿pIbpw sNbvXp.  kwØm\ hnIk\ Iu¬knÂ \nÀt±i§Ä IqSn DÄs¸Sp¯n PnÃm 

]²Xn A´naam¡pIbpw sNbvXp.  

hnIk\ hIp¸pIÄ¡pw Xt±i `cW Øm]\§Ä¡pw Znimt_m[w \ÂIp¶ Hcp 

kp{][m\ tcJbmbn PnÃm ]²Xn amdpIbmWv.  F¶mÂ CXp Hcp A´na tcJbÃ. 

ImenIamb ]cnjvIcWw kÀ¡mÀ \nÀt±in¨n«pv. PnÃbpsS ka{K hnIk\¯n\v Cu tcJ 

klmbIamIpsa¶v {]Xo£n¡p¶p. 

 

                                                                     

          Genbm½ ss\\m³ 

     PnÃm ¹m\nwKv Hm^okÀ 
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അദ്ധയായം 1  
ആമുകം 

സഹയാദ്രിയുടട മടിത്തട്ടിൽ സ്ഥിതി ടെയ്യുന്ന അതയന്തം പ്രെതി രമണീയമായ ഭൂഭാഖമാണ് 
വയനാട്.കഔാഴികകാട് ജില്ലയുടട ഭാഖമായിരുന്ന ടതകക വയനാട് താലൂക്കം ഔണ്ണൂർ ജില്ലയുടട 
ഭാഖമായിരുന്ന വടകക വയനാട് താലൂക്കം സംകയാജിപ്പിചൄടഔാണ്ട് 1980 നവംബർ ന്നിനു 
കഔരളത്തിടെ പന്ത്രണ്ടാമത് ജില്ലയായി വയനാട് രൂപീെതമായി. സമുദ്ര നിരപ്പിൽ നിന്നം 700 മീറൃർ 
മുതൽ 2100 മീറൃർ വടര ഉയരത്തിലുളൃ ഈ ജില്ല പശൄിമഗട്ട മലനിരഔൾകിടയിൽ വിശാല 
പീഠഭൂമിയായി സ്ഥിതി ടെയ്യുന്ന. 2131 െതുരശ്ര ഔികലാമീറൃർ വിസ്തൃതിയുളൃ വയനാട് ജില്ലയുടട 862.16 
െതുരശ്ര ഔികലാമീറൃർ പ്രകദശം നിക്ഷിപ്ത വനഭൂമിയാണ്.  കഔരളത്തിടല ഇതര ജില്ലഔളിൽ നിന്നം 
കവറിട്ട് പ്രകതയഔ ഭൂവിഭാഖമായി നിലടഔാളൄന്ന ഈ ജില്ല തമിഴ് നാട്, ഔർണ്ണാടഔ 
സംസ്ഥാനങ്ങളുമായി അതിർത്തി പങ്കിടുന്ന. 

 

െിത്രം 1.1 
ഭൂപടം-വയനാട്ജില്ല 
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hb\mSv PnÃ Hä t\m«¯nÂ 

• Øm\w    :  D¯c A£mwiw 11

0 

30’ 08”\pw                                  

                    11

0  

58’ 40”\pw  ]qÀÆ tcJmwiw75

0

 

        47’ 23”\pw  76

0 

26’ 40”\pw at²y 

• AXncpIÄ     

hS¡v       :  IÀWmSI kwØm\¯nse  

      IpSIv PnÃ 

Ing¡v       :  Xangv\mSv kwØm\¯nse   

             \oeKncnPnÃ 

sX¡v      :  ae¸pdw PnÃ 

]Snªmdv       :  tImgnt¡mSv þ I®qÀ  PnÃIÄ 

• hnkvXoÀ®w        :  2131  N.In.ao  

• വന വിസ്തൃതി    :  862.16N.In.ao 

• സമുദ്ര നിരപ്പിൽ നിന്നളള ഉയരം :   700 മീറൃർ മുതൽ 2100മീറൃർവടര 

• P\kwJy  (2011)   :  8,17,420 

• പുരുഷന്     :   401684 

• ീീIÄ    :   415736 

• dqdÂ P\kwJy   :  6,92,449    

• AÀ_³ P\kwJy   :  1,24.971 

• പട്ടിഔ ജാതി ജനസംകയ (2011)  :   32578 

• പുരുഷന്     :   16406 

• ീീIÄ    :   16172 

• പട്ടിഔ വർഗ ജനസംകയ (2011)  :  151443 

• പുരുഷന്     :   74476 

• ീീIÄ    :   76967 

• kv{Xo ]pcpj A\p]mXw  :  1035   

• km£cX \nc¡v   :  89.03% 

• P\km{µX         :  384  

• ജനന നിരക് 2015   :  17.33 

• മരണ നിരക് 2015   :   5.15 

• ശിശുമരണ നിരക് 2015  :   2.70 

• BsI sXmgnemfnIÄ  :  3,40,070 

• hÀ¡v ]mÀ«nknt¸j³ tdäv        :  41.60%  

• Xmeq¡pIfpsS F®w     :  3 

• dh\yq Unhnj³          :  1   

• t»m¡v  ]©mb¯pIÄ  :  4 

• {Kma]©mb¯pIÄ       :  23   

• ap\nkn¸menänIÄ           :  3 

• temI  k`m aWvUe§Ä  :  01      

• \nbak`m aWvUe§Ä    : 3 
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• പ്രധാന ഔാർഷിഔ വിളഔളുടട വിസ്തൃതി(2015-16) 
ഔാപ്പി     :      67414 ടഹക്ടർ 
അടയ്ക്ക     :   13461 ടഹക്ടർ  

ൄരുമുളഔ്    :   12498 ടഹക്ടർ 

റബ്ബർ      :   10790 ടഹക്ടർ 

 അണടകട്ടുഔൾ   :   ബാണാസുര സാഖർ, 
    ഔാരാപ്പുഴ 

 

 ഔാലാവസ്ഥ, മണ്ണിടെ ഗടന, ഭൂപ്രെതി എന്നിവയുടട പ്രകതയഔത ജില്ലയുടട ഔാർഷിഔ 
സമ്പദ്ഗടനടയ സാരമായി സൃാധീനിക്കന്ന. മണ്ണിടെ മകളും വനവാസിഔളുമായ ആദിവാസിഔളും 
പല ഔാലങ്ങളിലായി ൄടികയറി പാർത്ത മറൄ വിഭാഖത്തിൽടപ്പട്ടവരും ഔഠിനാദ്ധൃാനത്തിലൂടട മണ്ണ് 
ടപാന്നാകി മാറൃിയ വയനാടന് െരിത്രം ആകവശഔരമാണ്.  

െിത്രം 1.2 
സ്ഥാനീയ ഭൂപടം  

 

അവലംബം:നഖരഗ്രാമാസൂത്രണ വൄപ്പ് 

 െരിത്രത്തിടെ തിരുകശഷിപ്പുഔളായി ഇകപ്പാളെം നിലനിൽക്കന്ന രകങാരഔങ്ങൾ  നമുക് 
വയനാട്ടിൽ അകങ്ങാളമികങ്ങാളം ഔാണാം. ബി.സി. 10000നും 4000നും ഇടയിലുളൃ നവീന 
ശിലായുഖത്തിടല െരിത്രകരകഔളായി െരിത്രഔാരന്മാർ ചൂണ്ടികാണിക്കന്ന,ടനകേനി 
ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിടല അമ്പുൄത്തി മലയിടല എടകൽ ഗുഹയും ടതാവരി മലയിടല 
ശിലാലികിതങ്ങളും വളടര പഴകം ടെന്ന വയനാടിടെ രു സാംസ്കാരിഔ െരിത്രമാണ് വരചൄ 
ഔാട്ടുന്നത്. പ്പടകാല്ലി, ആയിരംടഔാല്ലി തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നം ഔടണ്ടടുത്തിട്ടുളൃ 
ശിലാനിർമ്മിതമായ ആയുധങ്ങളും മറൄം ശിലായുഖ സംസ്കാരത്തിടെ  സ്പന്ദിക്കന്നടതളില്ലൃഔളാണ്.
 ബി.സി. മൂന്നാം നൂറൃാണ്ടിൽ ടതന്നിന്തയയിൽ വയാപിചൃ ജജനസ്മൃതിയുടട കശഷിപ്പുഔളായി 
പനമരം പുഞ്ചവയലിടല ഔല്ലമ്പലല്ലൃം സുൽത്താന് ബകത്തരിയിടല ജജനകക്ഷത്രല്ലൃം 
പുളിയാർമലയിടല ഗുഹയും ഇന്നം നിലടഔാളൄന്ന.തിരുടനല്ലികക്ഷത്രല്ലൃം രാമായണല്ലൃമായി 
ബന്ധടപ്പട്ടു ഔിടക്കന്ന ടെതലയടമന്ന സീതാലയല്ലൃം പുൽപ്പളൃി എന്ന പുൽൄടിലും ടപാന്ൄഴിയിടല 
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ഔണ്ണീർ തടാഔല്ലൃം വാത്മീഔി ആശ്രമല്ലൃം ലവൄശകക്ഷത്രങ്ങളും ഇന്ന് അറിയടപ്പടുന്ന തീർഥാടന 
കഔന്ദ്രങ്ങളാണ്.  
  

 കഔരളത്തിടെ ടപാതുവായ സവികശഷതഔളിൽ നിന്ന് പലതുടഔാണ്ടം വയതിരിക്തമായ 
െരിത്ര പശൄാത്തലല്ലൃം സാംസ്കാരിഔ ജപതൃഔല്ലൃമാണ് വയനാട് ജില്ലയ്ക്കുളൃത്.  ലഭയമായ െരിത്ര 
കരകഔളും അവയക്തമായ സൂെനഔളും ഐതീഹയങ്ങളും വയനാടിടെ പ്രാെീന െരിത്രത്തിൽ 
ഇഴപിരികാനാവാത്ത വിധം ഇടഔലർന്നിരിക്കന്ന.  വയനാട്ടിടല ബാണാസുരന് മല, സീതാമൗണ്ട്, 
തിരുടനല്ലി, എടകൽ ഗുഹ എന്നിവ പൗരാണിഔ-നവീന ശിലായുഖ ഔാലങ്ങളിൽ സംസ്കാര 
സമ്പന്നരായ ജനത വയനാട്ടിലുണ്ടായിരുന്ന എന്ന് അനുമാനികാല്ലൃന്നതിന് സൂക്ഷ്മ ടതളില്ലൃഔൾ 
ലഭിചൃ സ്ഥലങ്ങളാണ്.  ആദിവാസി വിഭാഖങ്ങളും അവരുടട ഐതീഹയ ഔഥഔളും ഇതിന് സാക്ഷയം 
വഹിക്കന്ന.  ഇപ്പി മലയിടല ആദിവാസിഔളായ പണിയരും കവടവംശത്തിടല പ്രതാപിഔളായ മുളളുവ 
ൄറുമരും നാഖമകളായ ഊരാളിമാരും ൄറിചൃയരും ഔീടയാരുത്തിയുകടയും കമടലാരചെടെയും 
പിന്മുറകാരായ അടിയാരും ശ്രകദ്ധയമായ സാംസ്കാരിഔ പാരമ്പരയമുളൃവരാണ്. 

 

മാനന്തവാടി പളളികലിടല ഔല്ലയാണത്തുപളൃിയും, ടവളൃമുണ്ടയിടല പഴഞ്ചന പളൃിയും 
വാരാമ്പറൃ, പക്രന്തളം, ബാവലി, ൄക്ാം, തരുവണ തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളിടല മുസ്ീംകഔന്ദ്രങ്ങളും 
കപരിയ ചുരത്തിലുളൃ പട്ടാണിയുടട കബർസ്ഥാനല്ലൃം ട്ടിട്ടീരുഔാരുടട ആധിപതയത്തിന് മുമ്പുതടന്ന 
മുസ്ീങ്ങൾ വയനാട്ടിൽ എത്തിയിരുന്ന എന്നതിന് ടതളിവാണ്. ൄറിചൃയപ്പട ട്ടിട്ടീഷ് പട്ടാളടത്ത 
ടഔട്ടുടഔട്ടിചൃ പനമരം, ട്ടിട്ടീരുഔാർടകതിടര കപാരാടുന്നതിന് കവണ്ടി ടിപ്പുസുൽത്താന് 
പടകകാപ്പുഔൾ കശകരിചൄവചൃ ബകത്തരിയിടല കഔാട്ട, പഴശ്ശിതമ്പുരാന് വീരമൃതു വരിചൃ മാവിലാം 
കതാട്, തമ്പുരാടെ പടനായഔനായ ൄങ്കടെ വാസസ്ഥലമായ എടചൃന, ട്ടിട്ടീരുഔാരുടട 
ഭരണഔാലത്ത് സ്ഥാപിചൃ പളൃിക്കന്നിടല തിരുഹൃദയ കദവാലയം ഇടതല്ലാം വയനാടിടെ 
അതിപുരാതനം മുതൽ ൄടികയറൃം വടരയുളൃ ഔാലഗട്ടത്തിടല െരിത്രത്തികലക് ടവളിചൃം വീശുന്ന. 

 

അരനൂറൃാണ്ടിനപ്പുറം തിരുവിതാംർ പ്രകദശത്തു നിന്നളൃ അതയഭൂതപൂർവ്വമായ ൄടികയറൃം 
വയനാടന് മണ്ണ് ഔാർഷിഔ സമ്പത്തുഔളുടട വിളനിലമാകി മാറൃിയതിനു പുറടമ പുതിയ 
വാസസ്ഥലങ്ങൾ രൂപടപ്പടുത്തുന്നതിനും ഔാരണമായി. തുടർന്ന് ഖതാഖത സൗഔരയങ്ങളും 
വിദയാഭയാസ ആകരാഖയ സംവിധാനങ്ങളും നിലവിൽ വന്ന. 

 

വയൽനാടായിരുന്ന വയനാട് രു ഔാലത്ത് വിളഞ്ഞു നിൽക്കന്ന ടനൽഔതിർൄലഔൾ  
ൊരുത പഔർന്ന വിശാലമായ ടനൽ പാടങ്ങളുടട നാടു തടന്നയായിരുന്ന. എന്നാൽ വിവിധ 
ഔാരണങ്ങളാൽ ടനൽ പാടങ്ങൾ വാഴ, ഔമുഔ്, ടതങ്ങ്, ഇഞ്ചി, മരചൃീനി തുടങ്ങി വിളഔൾക്കം മറൄ 
ഔാർഷികഔതര ഉപകയാഖങ്ങൾക്കം വഴി മാറിടഔാടുക്കന്ന അവസ്ഥയാണിന്നളൃത്.  എങ്കിലും 
കതയില, ഔാപ്പി, ഇഞ്ചി, ൄരുമുളഔ്, ഔമുഔ് തുടങ്ങിയ നാണയവിളഔളും ടനല്ല്, ഏത്തവാഴ, മരചൃീനി, 
ഔിഴങ്ങു വർഗങ്ങൾ തുടങ്ങിയ ഭക്ഷയവിളഔളും വയനാടിടെ സമ്പദ് വയവസ്ഥയുടട നടട്ടല്ലാണ്. 
തീർത്തും ഔാലാവസ്ഥടയ ആശ്രയിചൄളൃ ഔാർഷിഔ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ജില്ലയുടട ജീവനാഡി. 

 

കഖാത്ര വർഗ സംസ്തൃതിയുമായി ബന്ധടപ്പട്ട സാംസ്കാരിഔ പശൄാത്തലമാണ് 
വയനാടിനുളൃത്. നൂറൃാണ്ടഔൾക്ക മുമ്പു തടന്ന എത്തികെർന്ന ജജനമത 
വിഭാഖത്തിൽടപ്പട്ടവരുടടയും വിവിധ പ്രകദശങ്ങളിൽ നിന്ന് ൄടികയറിയ ജനവിഭാഖങ്ങളുടടയും ഭാഷ, 
ആൊരം, ജീവിതരീതി എന്നിവയും, വയനാടന് തനിമയിൽ ജീവിചൄവന്ന ആദിവാസിഔളും അവരുടട 
ആൊരാനുഷ്ഠാനങ്ങളും എല്ലാം ഇളെഔി കെർന്ന രു സങ്കര സംസ്കാരം ഇവിടട ഉടടലടുത്ത് വിഔസിചൄ 
വരുന്നതായി ഔാണാം. 
  

 ഖണപതി വട്ടം എന്നറിയടപ്പട്ടിരുന്ന സുൽത്താന് ബകത്തരിയും ഔൽകപ്പട്ട 
എന്നറിയടപ്പട്ടിരുന്ന ഔൽപ്പറൃയും ഔണിയാകപ്പട്ട എന്നറിയടപ്പട്ടിരുന്ന ഔണിയാമ്പറൃയും 
അവിടങ്ങളിടല ജജന കക്ഷത്രങ്ങളും ശ്രകദ്ധയമാണ്.  കവടരാജാകന്മാരുടടയും പിൽകാലത്ത് 
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ടിപ്പുസുൽത്താടെയും പഴശ്ശി രാജാവിടെയും ആധിപതയല്ലൃം സാന്നിദ്ധയല്ലൃം വയനാട്ടിനുണ്ടായിട്ടുണ്ട്.  
പഴശ്ശിയുടട കപാരാട്ടങ്ങൾക് സാക്ഷയം വഹിചൃ പനമരം, പുൽപ്പളൃി, മാനന്തവാടി എന്നീ സ്ഥലങ്ങളും 
ടിപ്പുവിടെ പടനീകല്ലൃമായി  ബന്ധടപ്പട്ട സുൽത്താന് ബകത്തരിയും െരിത്രത്തിടെ ഏടുഔളിൽ 
ഇടംപിടിചൃിട്ടുണ്ട്.  പഴശ്ശിയുടട ഭരണത്തിന് ഔീഴിലായിരുന്നകപ്പാൾ മൂകത്താർനാട്, ഇളംർനാട്, 
വയനാട് സൃരൂപം, ടപാരുന്നനൂർ സൃരൂപം, നല്ലൂർനാട്, ൄറുമ്പാലനാട്, എടനാടലംർ, 
ടതാണ്ടർനാട്, കവലിയമ്പം, പാകം സൃരൂപം എന്നിങ്ങടന പത്ത് നാടുഔൾ കെർന്നതായിരുന്ന 
വയനാട്.  പതിടനട്ടാം നൂറൃാണ്ടിടെ ടുവിൽ ആദിവാസിഔടളയും സാധാരണകാരായ 
ജനങ്ങടളയും സംഗടിപ്പിചൃ ് ട്ടിട്ടീരുഔാർടകതിടര പടനയിചൃ ് 1805-ൽ പുൽപ്പളൃിയിടല 
മാവിലാംകതാട്ടിൽ വീരമൃതുവരിചൃ കഔരളവർമ്മ പഴശ്ശിരാജയുടട ഭൗതിഔ ശരീരം സംസ്കരിചൃ പഴശ്ശി 
ടീരം മാനന്തവാടിയിലാണ് സ്ഥിതി ടെയ്യുന്നത്.  പഴശ്ശിരാജയുടട പതനകത്താടട ട്ടിട്ടീഷ് 
ഭരണത്തിടെ ആധിപതയത്തിലായ വയനാട് പ്രകദശം ജവത്തിരി ആസ്ഥാനമായ ടതടക 
വയനാട് എന്നം മാനന്തവാടി ആസ്ഥാനമായ വടടക വയനാട് എന്നമാണ് പിന്നീട് 
അറിയടപ്പട്ടിരുന്നത്.   

 ഇന്തയന് നാഷണൽ കഔാൺഗ്രസിടെ 1910-ൽ രൂപംടഔാണ്ട മലബാർ ഗടഔല്ലൃമായി 
ബന്ധടപ്പട്ട് പിൽഔാലത്ത് കദശീയ സമരത്തിൽ വയനാടന് പ്രകദശത്തും നാമമാത്രമാടയങ്കിലും 
സമരങ്ങൾ സംഗടിപ്പികടപ്പട്ടു.  മഹാത്മാഖാന്ധി ഔൽപ്പറൃയിടല പുളിയാർമലയിൽ നടത്തിയ 
പരയടനകത്താടട സൃാതന്ത്രയ സമരത്തിൽ വയനാട് പ്രകദശത്തുനിന്നം പലരും സജീവമായി 
പങ്കാളിഔളായി. 
1.1.  സസയ സമ്പത്്ത  

 

വൃക്ഷ ലതാദിഔൾ  തളിരണി് മലനിരഔൾ ജില്ലയുടട പ്രെതി ഭംഖിട്ടുന്ന. ഹരിതാഭമായ 
ജില്ലയുടട 37% വനകമകലയും 40% നാണയ വിളഔളും10%മററുഔാർഷിഔ വിളഔളുമാണ് ഭൂവിസ്തൃതിയുടട 
പ്രധാന സസയ ജാലം. ഈ സസയ സമ്പത്ത് വർഷം മുളെവന് സുകഔരമായ ഔാലാവസ്ഥ പ്രദാനം 
ടെയ്യുന്ന. നിബിഡമായ വനകമകല  ശക്തമായ ഔാറൃിൽ നിന്ന് ജില്ലയ്ക്ക് പ്രതികരാധ കഔാട്ടതീർക്കന്ന. 
ജില്ലയിടല വനകമകല ഓഷധ സസയങ്ങളാലും വനയജീവിഔളാലും പ്രെതി ദത്തമായ വികനാദ 
സഞ്ചാരകമകലഔളാലും സമ്പുഷ്ടമാണ്. കഔരളത്തിടല െിറാപുഞ്ചി എന്നറിയടപ്പട്ടിരുന്ന ലകിടി 
പ്രകദശം ഉൾടപ്പടുന്ന വയനാട്ടിൽ് ഔഴി് ഏതാനും വർഷങ്ങളായി മഴയുടട ലഭയതയിൽ സാരമായ 
ൄറവ് അനുഭവടപ്പടുന്ന 

 

ഭൂപ്രെതിയനുസരിചൃ ് വയനാടു ജില്ലയുടട പടി്ാറും, ടതക്കവടക്കഭാഖങ്ങളും 
മലനിരഔളാണ്.  പടി്ാറുഭാഖത്തുളൃ ബാണാസുര മലഔളിൽ നിന്ന് ഔിഴകകാട്ട് അല്പം െരിഞ്ഞു 
ഔിടക്കന്ന സമതല പ്രകദശം, ൄന്നഔളും പാടങ്ങളും ഇട ഔലർന്ന് നിലടഔാളൄന്ന.  
മലകയാരപ്രകദശങ്ങടള അകപക്ഷിചൃ,് ജില്ലയുടട മദ്ധയഭാഖം ടുതൽ ഫലഭൂയിഷ്ഠമാണ്.  
പശിമരാശിയുളൃ ഔളിമണ്ണ്, ആഴല്ലൃം നീർവാർചൃയും നല്ല ഫലഭൂയിഷ്ഠിയുമുളൃ വനമണ്ണ്, (Forest Soil), 
െരില്ലൃ മലഔളിൽ ഔാണുന്നതും, െരൽ ഔലർന്ന പശിമരാശിയും, നീർവാർചൃയും ടവട്ടുഔൽ 
മണ്ണികനകാൾ അമ്ല സൃഭാവം ൄറല്ലൃം ഉളൃ മലകയാരമണ്ണ് (Hill Soil), പുഴകയാരങ്ങളിലും അതികനാട് 
ബന്ധടപ്പട്ട സമതല പ്രകദശങ്ങളിലും ഔാണടപ്പടുന്ന നീർവാർചൃ ൄറല്ലൃളൃതും, ഫലഭൂയിഷ്ഠിയുളൃതും 
മണൽ ഔലർന്ന പശിമരാശി അധിഔരിചൃ കതാതിലുളൃ എകൽ മണ്ണ് എന്നിവയാണ് വയനാട്ടിടല 
പ്രധാന മണ്ണിനങ്ങൾ. 
 

1.2.  പുഴഔളും തടാഔങ്ങളും 
വയനാട്ടിടല പ്രധാന പുഴഔൾ പടി്ാറന് മലകയാരങ്ങളിൽ നിന്നാരംഭിചൃ ് ഔിഴകകാട്ട് 

ളെൄന്നവയാണ്. മാനന്തവാടി, നൂൽപ്പുഴ, പനമരം, പുഴഔൾ ഔിഴകകാടട്ടാളെഔി ഔബനീ നദിയായി 
ഔർണ്ണാടഔത്തിൽ പ്രകവശിചൃ ് ഔാകവരി നദിയുമായി സംകയാജിചൃ ് തമിഴ് നാട്ടിലൂടട ളെഔി ബംഖാൾ 
ഉൾകടലിൽ പതിക്കന്ന.   ഔടമാന്കതാട്, ടവണ്ണികയാട് പുഴ, ഔാരാപ്പുഴ, നരസിപ്പുഴ എന്നിവയാണ് 
മാനന്തവാടിപ്പുഴയുടട ജഔവഴിഔൾ. ഔർണ്ണാടഔാതിർത്തിയിൽ വചൃ ്ബാവലിപ്പുഴ ഔബനീനദിയുമായി 
കെരുന്ന.  ജില്ലയുടട ഔിഴക് ടതക് ഭാഖത്തുടി ളെഔി മകനാഹരമായ മീന്മുട്ടി ടവളൃചൃാട്ട 
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സമുചൃയങ്ങൾ തീർത്ത് സൂെിപ്പാറയിടല ടവളൃചൃാട്ടകത്താടടാപ്പം ൊലിയാറികലക് ളെൄന്ന കൊലാടി 
പുഴയും, പടി്ാറത്തറ മലയിൽനിന്നം പുറടപ്പട്ട്  ൄറൃയാടിക് ളെൄന്ന മയഴിഴിപ്പുഴയും കഔരളത്തിടെ 
ഇതരജില്ലഔൾക്  വയനാട് ജില്ല നൽൄന്ന ജലകതാതസുകളഔളാണ്. 
     ൄന്നത്തിടവഔ വികല്ലജിൽ 5.23 ടഹക്ടർ വിസ്തൃതിയിൽ വയാപിചൄ ഔിടക്കന്ന പൂകകാട് തടാഔം 
പ്രസിദ്ധമായ രു ശുദ്ധജലതടാഔമാണ്. ഏഷയയിടല ഏറൃല്ലൃം വലിയ രണ്ടാമടത്ത മൺനിർമിത 
അണടകട്ടായ ബാണാസുര ഡാമും, ഔാരാപ്പുഴ ഡാമും ജില്ലയിടല പ്രധാന ജലസംഭരണിഔളാണ്.  
  

1.3.  വയനാടിടെസാംസ്കാരിഔ സാമ്പത്തിഔ െരിത്രം 
െരിത്രാതീതഔാലം മുതൽക് വിവിധ പരിണാമ പ്രക്രിയഔൾക് വികധയമായ രു സമൂഹം 

ഇവിടട നിവസിചൃിരുന്ന.  പല വിഭാഖം ജനങ്ങൾ സംഖമിചൃ രു പ്രകദശമാണ് വയനാട്.  
ആദിവാസിഔൾ എന്ന വിഭാഖം ഇവിടട ടുതലാണ്.  പണിയർ, ൄറിെയർ, മുളൃൄറുമർ, 
ഊരാളിൄറുമർ, ഔാട്ടുനായ്ക്കന്മാർ അഥവാ കതന്ൄറുമർ, ഔാടർ, അടിയർ തുടങ്ങിയവരാണ് ഇവർ .  
ഇവർ സവികശഷ സംസ്കാരമുളൃവരാണ്. സമതലങ്ങളിൽ നിന്ന വിവിധ ഔാരണങ്ങളാൽ 
ആട്ടികയാടികടപ്പട്ടവരും യുദ്ധങ്ങളിൽ പരാജയടപ്പട്ടവരും മലമ്പ്രകദശങ്ങടള 
അഭയസ്ഥാനമാകിടയന്നം അങ്ങടനയുളൃ വരാണ് വയനാട്ടിടല ആദിവാസിഔടളന്നം ഉളള 
ധാരണ ടതറൃാണ്.  മാനവിഔ സംസ്കാരത്തിടെ തുടകം ഇത്തരം വനങ്ങളിലാണ്.  മൃഖങ്ങളുമായി 
കപാരാടി മനുഷയർ ആധിപതയമുറപ്പിചൃ ഔാടുഔൾ പിൽകാലത്ത് നഖരങ്ങളായി. 

തീ, െക്രം, ടഔാളെ തുടങ്ങിയ ആയുധങ്ങളാണ് മനുഷയടന മനുഷയനാകിയത്.  വയനാടന് 
പുഴകയാരങ്ങളിൽ നിന്ന് പ്രാെീന ശിലായുധങ്ങൾ ധാരാളം ലഭിചൃിട്ടുണ്ട്.  മരങ്ങൾ വട്ടത്തിൽ 
ഉരുളാകി മുറിടചൃടുത്ത് രണ്ട െക്രങ്ങളിലായി അക്ഷത്തികേൽ ഗടിപ്പിചൃ ് വാഹനം ഔണ്ടപിടിചൃ ്
ഉപകയാഖിചൃ ് മനുഷയ സംസ്കാരം വളർന്നവന്ന ഇന്തയയിടല ചുരുകം പ്രകദശങ്ങളിടലാന്നാണ് 
വയനാട്.   

ബി.സി.മൂന്നാം നൂറൃാണ്ടിനും എ.ഡി.അഞ്ചാം നൂറൃാണ്ടിനുമിടയിലുളൃ ഔാലഗട്ടത്തിൽ 
വയനാട്ടിൽ  ഭരണം നടത്തിയിരുന്ന ൄടുംബി വംശത്തിൽ ജനിചൃ കവടരാജാകന്മാരുടട 
ഭരണത്തിന്ഔീഴിൽ ന്നിചൄ നിന്ന വയനാട് രാജയം കഔാട്ടയം രാജാവിടെ അധീനതയിലുളൃവടടക 
വയനാടായും ൄറുമ്പ്രനാട് രാജാവിടെ അധീനതയിലുളൃടതടക വയനാടായും രാജയങ്ങൾ  നിലവിൽ 
വന്ന. 
 മഹാശിലായുഖത്തിടെ സാംസ്കാരിഔ െരിത്രത്തിന് വയനാട്ടിനും സ്ഥാനമുണ്ടായിരുന്ന 
എന്നതിന് ടതളിവാണ് കഔരളത്തിടല ഇതര പ്രകദശങ്ങകളാടടാപ്പം വയനാട്ടിലും ഔടണ്ടത്തിയ 
ഗുഹഔളും നന്നങ്ങാടിഔളും ഔല്ലറഔളും. അന്നടത്ത ആൾകാർ ഔാടുഔളിലും പാറമടക്കഔളിലും 
താമസിചൃ ് മാംസാഹാരത്തിനുകവണ്ടി മൃഖങ്ങടള വളർത്തിയും നായാടിയും മീന്പിടിചൄം 
ഔിഴങ്ങുവർഗങ്ങളും കതനും കശകരിചൄം ആഹരിചൄം ജീവിചൄ. ൄറ് വീങ്ങടള അവർ  
ഉപകയാഖിചൃിരുന്നള എന്നതിന് വയനാട്ടിടല ആദിവാസിഔളുടട വീധാരണം ടതളിവാണ്. 
അവരുടട ആഭരണങ്ങൾ  നിറമുളൃ ഔല്ലുഔളും മുത്തുഔളുമായിരിന്ന. മുള,ഒടഎന്നിവടഔാണ്ടളൃ 
പാത്രങ്ങൾ, മൺഭരണി, മൺപാത്രങ്ങൾ,  എന്നിവ നിർമ്മികാന് ഈ ആദിവാസി സമൂഹത്തിന് 
വശമുണ്ടായിരുന്ന. 
 

നരവംശശാീ പ്രഔാരംആദിമ വർഗങ്ങൾ സാംസ്കാരിഔമായി വളടര പുകരാഖമിചൃവരാണ്.  
അവർ എന്തം സാമൂഹയസൃത്തായി ഔണകാക്കന്ന.  എല്ലാവരും സാമൂഹയകബാധമുളൃവരാണ്. 
സമതലങ്ങളിൽ ഔാണുന്ന ഔാർഷിഔ രീതിയല്ല ആദിവാസിഔൾകിടയിൽ വളർന്നവരുന്നത്. 
മലഞ്ചരക്, ഓഷധങ്ങൾ, സുഖന്ധവസ്തുകൾ തുടങ്ങിയടതല്ലാം സൃാഭാവിഔമായി വളരുഔയും 
ഉപകയാഖത്തിടനടുക്കഔയും ടെയ്യുന്ന രീതിയാണ് ആദിവാസിഔൾ ആദയം അവലംബിചൃത്.   
  

എന്നാൽ  ഇവരിൽ ആധുനിഔ സംസ്കാരത്തിടെയും െഷിരീതിയുടടയും ജീവിതരീതിയുടടയും 
വിത്തുഔൾ  പാഔിയത് ജജനരായിരിന്ന. ധാനയങ്ങൾ  െഷി ടെയ്തം ഔാലിഔടള വളർത്തിയും തിഔചൄം 
സസയാഹാരിഔളായി ജീവിചൄകപാന്ന ഇവർ പുത്തന് വാസസ്ഥലം അകനൃഷിചൃ ്
കപാൄന്നവരായിരിന്ന.എന്നാൽ  വയനാടന് മലമടക്കഔളിടല സമൃദ്ധമായ നീരുറവഔളും 
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അല്ലലില്ലാടത ഔാർഷിഔ വൃത്തിക്കം ഔാലിവളർത്തലിനുമായി ലഭയമായ െഷിയിടല്ലൃം ഭൂപ്രെതിയും 
ഔാലാവസ്ഥയും അവടര വയനാട്ടിൽ  സ്ഥിരതാമസമാകാന്  കപ്രരിപ്പിചൄ. ടനല്ല്, മുത്താറി, തിന, 

കൊളം തുടങ്ങിയ ധാനയങ്ങളും പയർവർഗങ്ങളും െഷി ടെയഴിാനും അത്തരത്തിൽ 
ഔാർഷിഔസംസ്കാരം, കവട്ടയാടി ജീവിചൃിരുന്ന വനവാസിഔളിൽ  പടർത്താനും ജജനർക് സാധിചൄ 
എന്നത് വയനാടിടെസാംസ്കാരിഔ, സമ്പദ് വയവസ്ഥഔളിൽ ജജനർ വഹിചൃ നിസ്തുലമായ പങ്ക് 
വയക്തമാക്കന്ന.ഇത് വയനാടിടെ വരും ഔാലടത്ത സാമ്പത്തിഔ വളർചൃക് 
ഉകപാൽബലഔമായിതീർന്ന. 

 

കഔരളത്തിടെ ഔിഴക്കളൃ മലമ്പ്രകദശങ്ങളിൽ നിലനിന്നിരുന്ന വനസമ്പത്ത് നിമിത്തമാണ് 
വികദശീയർ കഔരളത്തികലക് യാത്ര ടെയഴിാന് തിടുകം ഔാട്ടിയത്. പത്താം ശതഔത്തിനു കശഷം 
ഇങ്ങടനടയത്തികചൃർന്ന ഔചൃവടസംഗങ്ങൾ നാടുവാഴിഔടള ജഔക്കൂലി, പ്രകലാഭനം, ഭീഷണി 
എന്നിവ ടഔാണ്ട് തമ്മിലടിപ്പിചൃ ് വരുതിക് നിർത്തി. കഔാലത്തിരി, സാമൂതിരി, ടഔാചൃി, ടവണാട്, 
ടവമ്പനാട്, ൄറുമ്പ്രനാട് തുടങ്ങി നൂറൃിയമ്പകതാളം  നാടുവാഴി സൃരൂപങ്ങൾ കഔരളത്തിലുണ്ടായിരുന്ന. 
ഒകരാ സൃരൂപത്തിനും നാലഞ്ചു ശാകഔൾ വീതമുണ്ടായിരുന്ന. വികദശീയരുടട അധീശതൃം 
ആരംഭിചൃകപ്പാൾ നമ്മുടട ഭരണാധിഔാരിഔൾ ആഢയതൃല്ലൃം  ജാതിമഹതൃല്ലൃം മുറുടഔ പിടിചൃ ്
അടിടതറൃി വീണു. പഴശ്ശി മാത്രമാണ് ഇതിടനാരു അപവാദമായി തീർന്നത്. 

 

എ.ഡി. പത്താം നൂറൃാകണ്ടാടു ടി വയനാട്ടിൽതാമസമാകിയ ജജനർ െഷിടെയ്തണ്ടാകിയ 
ടനല്ലിനും മ്ളിനും സുഖന്ധദ്രവയങ്ങൾക്കം ൄരുമുളഔിനും ആദിവാസിഔൾ കശകരിചൃ ്ടഔാണ്ടവന്ന 
ഔാട്ടുകതനിനും ഔാട്ടുടനല്ലികയ്ക്കും കഔാലരകിനും കലാഔത്തിടെ നാനാഭാഖത്തു നിന്നം 
ആവശയകാരുണ്ടായി.ഇവിടടത്ത മലഞ്ചരക്കഔളും ആനടകാമ്പ് െന്ദനം തുടങ്ങിയ 
വിശിഷ്ടവസ്തുകളും മലയും ഔടലും ഔടന്ന് വിപണി ഔടണ്ടത്തി. അറബിഔൾ, ഈജിപ്തുഔാർ, 
യൂകറാപയോർ തുടങ്ങിയവർ കലാഔത്ത് മടറൃങ്ങുമില്ലാത്ത ഓഷധമൂലയമുളൃ ൄരുമുളഔ് വയനാട്ടിൽ 
മാത്രകമയുളടവന്ന് ഔടണ്ടത്തിയിരുന്ന. 

 

അവ വിപണനം നടത്തുന്നതിന് വയാപാര സകങ്കതങ്ങൾ  സ്ഥാപികടപ്പട്ടു. കഔാഴികകാട് 
ആസ്ഥാനമായി  ഭരിചൃ സാമൂതിരി രാജാവ് പതിനാലാം നൂറൃാകണ്ടാടട ടതടക വയനാട്ടികലക് 
ആടള അയചൃ ് സാധനങ്ങൾ  കശകരിചൃ ് കഔാഴികകാട് ഔടപ്പുറം വഴി വികദശകത്തക് വിപണനം 
നടത്തി. അകതകപാടല വടകക വയനാട് മുതൽ  ഔണ്ണൂർ വടര ആധിപതയമുണ്ടായിരുന്ന കഔാട്ടയം 
രാജാകന്മാർ വയനാടന്വിഭവങ്ങൾ ഔണ്ണൂരിടലത്തിചൃ ് വിപണനം നടത്തി.അത് വയനാടിടെ 
സാമ്പത്തിഔ സ്ഥിതിയിൽ ഖണയമായ മാറൃങ്ങൾകിടയാകി. 
  

ഇകതാടടാപ്പം പതിനാലാംനൂറൃാണ്ടിടെ അന്തയത്തിലായി മലബാറിൽ നിന്നം 
ഔർണ്ണാടഔത്തിൽ നിന്നം ഉത്തകരന്തയയിൽനിന്നം മത പ്രെരണത്തിടനത്തിയ മുസ്ീങ്ങളുടട 
പിന്മുറകാരായവർ ടുതൽ വിപണന കഔന്ദ്രങ്ങൾ സ്ഥാപിചൄ. അതുവഴി അവർ  ഇവികടക് 
ആവശയമുളൃ സാധനങ്ങൾ  ടഔാണ്ടവന്നം ഇവിടട നിന്നം കശകരികാനുളള സാധനങ്ങൾ 
വിലടഔാടുത്ത് വാങ്ങിചൄം വയാപാര പ്രക്രിയ പുകരാഖമിചൄ. നാണയം ഉപകയാഖിചൄളള ക്രയവിക്രയല്ലൃം 
സമ്പാദയല്ലൃം ഉടടലടുത്തു. അതുവഴി സൃഷ്ടിചൃ സൃർണ്ണത്തിന്ടറയും മുത്തുഔളുടടയും കശകരം പിന്നീട് 
ജഹദരലി, ടിപ്പുസുൽത്താന് തുടങ്ങിയവരുടട പടകയാട്ടത്തിനുംഅവടര തുരത്താടനന്ന വയാകജന 
രാജാകന്മാടര സഹായിചൃ ട്ടിട്ടീഷ് ഈസ്റ്റ് ഇന്തയാ ഔമ്പനിയും വയനാടിടെ പുത്തന് െരിത്രത്തിന് 
വിത്തുപാഔി. 
  

ക്രകമണ ട്ടിട്ടീഷ് ആധിപതയത്തിൽ  വന്ന വയനാട് പുതിയ സംസ്കാരത്തികലക് വഴി മാറി. 
െഷിരീതിയിലും ഖതാഖതരീതിയിലും യുദ്ധതന്ത്രങ്ങളിലും മാറൃമുണ്ടായി. ധാനയങ്ങളും 
ഔിഴങ്ങുവർഗങ്ങളും സമൃദ്ധമായി വളർന്ന വയനാട് ഔാപ്പിയും റബ്ബറും കതയിലയും ഔമുൄം 
ഔശുവണ്ടിയും െീനിഔപ്പയും െഷിടെയ്യുന്നിടമായി ക്രകമണ മാറി. വിവിധതരം ഇടവിളഔളും ഒറഞ്ച്, 
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വാഴ,ജഔതചൃക തുടങ്ങിയ പഴവർഗങ്ങളും ട്ടിട്ടീരുഔാരുടട ആധിപതയം വഴി വയനാട്ടിൽ വന്ന് 
കെർന്ന. ഇതുവഴി സൃഷ്ടിടചൃടുത്ത സമ്പദ് വയവസ്ഥ വയനാടിടെ മുകഛായ മാറൃാന്  ഔാരണമായി.  
 മുസ്ീം സമുദായ പണ്ഡിതരും ട്ടിട്ടീഷ് ഭരണകത്താടട എത്തിയ ക്രിസ്ത്യന് മിഷണറിമാരും 
തീർത്ത പുതിയ മതങ്ങൾ വയനാട്ടിടല ആരാധനാക്രമത്തിലും മാറൃം വരുത്തി. ഔാല്ലൃഔളും അതിടന 
ചുറൃിപറൃി ആദിവാസിഔളിലുണ്ടായ ആരാധന രീതിഔളും കക്ഷത്രങ്ങളിലും ക്രിസ്ത്യന്പളൃിഔളിലും  
മുഴങ്ങിയ മണിനാദങ്ങളും  മുസ്ീംപളൃിഔളിടല ബാങ്ക് വിളിയും വയനാടിടന രു സർവ്വമത സംസ്കാര 
പ്രകദശമാകി മാറൃി. അതുവഴി പുതിയ ആരാധനാ സ്ഥലങ്ങളും വാസസ്ഥലങ്ങളും ഉയർന്നവന്ന. 
വിശൃാസത്തിലും സംസ്കാരത്തിലും സാമ്പത്തിഔ ഔാരയങ്ങളിലും വരുത്തിയ മാറൃം പുതിയ വിദയാഭയാസ 
ആവശയങ്ങളികലക് വിരൽ  ചൂണ്ടി. ജജനർ  ടഔാണ്ടവന്ന സംസ്കൃതല്ലൃം ടഔാങ്ങിണിയും മുസ്ീംങ്ങൾ  
ടഔാണ്ടവന്ന അറബിയും ട്ടിട്ടീരുഔാർ  ടഔാണ്ടവന്ന ഇംഗ്ലീരും വയനാടിന് പുതിയ അറില്ലൃഔൾ 
സംഭാവന ടെയ്ത.അതിടെ തുടർചൃയായി വിദയാഭയാസ സ്ഥാപനങ്ങൾവയനാട്ടിൽവയപഔമായി. 
തുടർന്ന് ആകരാഖയം സാമ്പത്തിഔം ശാീം തുടങ്ങിയ രംഖങ്ങളിലും വിഔസനം ഉണ്ടായി. 

 

ജില്ലയുടട പല ഭാഖത്തും പുതിയതായി നിർമ്മിചൃ പാലങ്ങളും കറാഡുഔളും ഖതാഖത 
സംവിധാനങ്ങൾ ശക്തിടപ്പടുന്നതിന് സഹായിചൄ. ആദയഔാലത്ത് ഔാലിഔടളയും ൄതിരഔടളയും 
ഉപകയാഖിചൄളൃ ഖതാഖതം ട്ടിട്ടീരുഔാരുടട വരകവാടട പാശൄാതയനാട്ടിടല ഔണ്ടപിടിത്തങ്ങളുടട 
ചുവടു പിടിചൃ ് ഔരിവണ്ടിയികലക്കം ടപകട്ടൃാൾ/ഡീസൽ  വണ്ടിയികലക്കം  വഴിമാറി. ജില്ലയ്ക്കു പുറത്തു 
കപാഔാനും അഔത്തുളള യാത്രഔൾക്കം കറാഡുഔടള മാത്രം ആശ്രയിക്കന്ന പ്രകദശമാണ് വയനാട് 
  

തുടകത്തിൽ  ഔൽപ്പറൃയും ഔമ്പളകാടും പനമരല്ലൃം മാനന്തവാടിയും മീനങ്ങാടിയും സുൽത്താന് 
ബകത്തരിയും ഔല്ലൂരും ചുളൃികയാടും മാത്രമായി നിലനിന്നിരുന്ന വയാപാര കഔന്ദ്രങ്ങൾ ഇന്ന് 
വയനാടിടെ ഒകരാ കഔാണിലും ഉയർന്ന് വരുന്ന. ഇതുവഴി സൃഷ്ടിക്കന്ന സാമ്പത്തിഔ പുകരാഖതി 
വയനാടിന് രു പുതിയ വിഔസന ഔാഴ്ചപ്പാടിടെ  ആവശയഔതയികലക് വിരൽ  ചൂണ്ടന്ന. 
  

െഷിടയ മാത്രം അടിസ്ഥാനമാകിയുണ്ടായിരുന്ന വയനാടന് സമ്പദ് വയവസ്ഥയും 
വിഔസനല്ലൃം മാകറണ്ടന്നതിടെ ആവശയഔതയാണ് ഇത് ചൂണ്ടികാണിക്കന്നത്. ഔാലഗട്ടത്തിടെ 
ആവശയങ്ങൾ നിറകവറൄന്നതിന് വയനാട്ടിടല ഔാലാവസ്ഥകയയും  പ്രെതികയയും 
കഔാർത്തിണക്കന്നതുമായ വിഔസന സംസ്കാരം വയനാട്ടിനുണ്ടാവണം. 

 

1.4.  വിഔസന െരിത്രം  

സമ്പന്നമാടയാരു സംസ്കാരത്തിന് ഉടമഔളായ ആദിവാസി വർഗങ്ങളുടട െരിത്രല്ലൃമായി 
ഇഴകെർന്നതാണ് വയനാട് ജില്ലയിടല മനുഷയവിഔസന െരിത്രം. ആധുനിഔ ഭരണ ക്രമങ്ങൾ  
വിഔസിചൄ വരുന്നത് പുരാതനമായ ഭരണ സംവിധാനത്തിടെ  നവീഔരണമായാണ്. കഖാത്രഭരണ 
ഔാലത്ത് ഒകരാ കഖാത്രത്തിനും ഒകരാ ഔാരണവരും അകേഹത്തിന്ടറ ആഞാനാനുവർത്തിഔളായ 
കഖാത്രൄലങ്ങളുമുണ്ടായിരുന്ന. രു കഖാത്രത്തിൽ  എടന്തങ്കിലും അനിഷ്ട സംഭവങ്ങൾ 
ഉണ്ടാൄന്നതിനനുസരിചൃ ്  അവർപുതിയ വാസസ്ഥലം  ഔടണ്ടത്തിയിരുന്ന. സ്ഥിരമായി രിടത്തും 
അകാലടത്ത കഖാത്രവർഗങ്ങൾ തങ്ങിയിരുന്നില്ല. 
  

അകാലത്തു ഔടന്നവന്ന ജജനരിൽ വയനാടിടെ ഭൂപ്രെതിയും ഔാലാവസ്ഥയും 
അനുകയാജയമാടണന്ന് ഔടണ്ടത്തിയ  വലിടയാരു വിഭാഖം ഇവിടട താവളമാകി െഷിയും 
ഔാലിവളർത്തലും നടത്തി. ഇവരിൽ  നിന്നം െഷിയും ഔാലിവളർത്തലും ശീലിചൃ തകേശീയർ െില 
സ്ഥലങ്ങളിൽ  സ്ഥിരതാമസമാകി. സ്ഥിരം താവളമുണ്ടാകിയ കഖാത്രവർഗകാരും ജജനരും 
ഭൂല്ലൃടമഔളായി. മറൄളൃവരാവടട്ട സൃന്തടമാന്നമില്ലാത്തവരായി ഔഴിഞ്ഞുടി. അവടര പിൽകാലത്ത് 
ഭൂല്ലൃടമഔളായ കഖാത്രത്തലവന് മാരും ജജനരും അവരുടട െഷി സ്ഥലത്ത് പണിടയടുക്കന്നതിനും 
ഔാലിടയ കമയ്ക്കുന്നതിനും നിയമിചൄ. അതുവഴി രു വിഭാഖത്തിന്ടറ അടിമത്തം വയനാട്ടിൽ  
സൃഷ്ടികടപ്പട്ടു.ഈ അടിമഔടള കലലം ടെയ്തം ഉടമ്പടിയുണ്ടാകിയും ഭൂല്ലൃടമഔൾഉപകയാഖിചൄ.  
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ഇത്തരത്തിലുളൃ കഖാത്രൄടുംബങ്ങടള ആക്രമിചൄം ഔീഴ് ടപടുത്തിയും പതുടക കവടരാജവംശം 
ഉടടലടുത്തു. മദ്ധയഔാലഗട്ടം വടര ഈ കവടരാജാകന്മാർ വയനാടിടന റൃ രാജയമായി ഭരിചൄ. 
  

മദ്ധയഔാലത്ത് മലബാറിടല കഔാട്ടയം പ്രകദശങ്ങളിൽ  ആധിപതയം പുലർത്തിയിരുന്ന പുറനാട് 
രാജാകന്മാരുടട പിന്മുറകാരായി കഔാട്ടയം ൄറുമ്പ്രനാട് രാജവംശങ്ങളുണ്ടായി. നാലാം 
നൂറൃാകണ്ടാടട ഇന്നടത്ത തലകശ്ശരി താലൂകിൽ  ഇരുവഴിനാട്ട് നമ്പയാരുടട 
അധിഔാരപരിധിയിൽടപടാത്ത പ്രകദശങ്ങൾ കഔാട്ടയത്തിടെ ഔീഴിലായിരിന്ന. ഗൂഡല്ലൂർ  
ഉൾടപ്പടടയുളൃ വയനാട് പ്രകദശം ഇവരുടട അധീനതയിലായിരിന്ന. കവടരാജാകന്മാടര 
ഔീഴ്പ്ടപടുത്തി വടകക വയനാട് കഔാട്ടയം രാജാല്ലൃം ടതടക വയനാട് ൄറുമ്പ്രനാട് രാജാല്ലൃം 
ജഔവശം ടവചൄ. ഇവരുടട താവഴിഔടള ഭരണചുമതലയ്ക്ക് നികയാഖിചൄ. അങ്ങടന പുതിയ പുതിയ 
ഭരണസംവിധാനങ്ങൾ  നിലവിൽ വന്ന. കഔാട്ടയം രാജവംശത്തിന് ഉണ്ടായിരുന്ന മൂന്ന് 
താവഴിഔൾക് ഭരണചുമതല നൽ ഔി. കഔാട്ടയം രാജവംശത്തിന്ടറ ആസ്ഥാനം 
മാനന്തവാടിയായിരുന്ന.പടി്ാടറ കഔാവിലഔടത്ത കഔരളവർമ്മയ്ക്കായിരുന്ന വയനാടിടെ 
അവഔാശം. കഔാട്ടയം രാജവംശത്തിടെ ഔീഴിൽ  വയനാടിടനമൂത്താർനാട്, എളംർനാട്, വയനാട് 
സൃരൂപം, നല്ലൂർനാട്, ൄറുമ്പാലനാട്, എടനാടരക്കൂർ ,ടതാണ്ടർനാട്, കവലിയമ്പം, പാകം സൃരൂപം 
എന്നിങ്ങടന10 നാടുഔളായി വിഭജിചൄ. പരമാധിഔാരം കഔാട്ടയം രാജാവിനായിരുടന്നങ്കിലും സിവിൽ  
ക്രിമിനൽ അധിഔാരമുളൃ കദശവാഴിഔൾകായിരിന്ന ഒകരാ നാടിടെയും ഭരണ ചുമതല.  
 

മൂത്ത രാജാവിടെ കനരിട്ടുളൃ ഭരണത്തിന് ഔീഴിലുണ്ടായിരുന്ന കപരിയ, തവി്ാൽ , എടവഔ 
എന്നീ അംശങ്ങളിൽ  കദശവാഴിഔളായി തവി്ാൽ നായർ, ആയിരവീട്ടിൽ നായർ , വരയാൽ 
നായർ, ആലാറൃിൽ നായർ,മുളൃിയന് ഔീഴിൽ നായർ, വയത്താറൃി നായർ , എന്നിങ്ങടന ആറു 
രാജാകന്മാരുണ്ടായിരിന്ന. ഇവടരയാണ് ആറുവരമ്പത്തു രാജാകന്മാർ എന്ന വിളിചൃിരുന്നത്. 
  

രണ്ടാമടത്ത ഇളയരാജാവിടെ ഔീഴിലായിരുന്ന എകല്ലാർനാട് അഥവാ ഇളകൂര്ർനാട്.കവമം, 
തിരുടനല്ലി പ്രകദശങ്ങൾ  കെർന്ന എളംട്ടിൽ സൃരൂപത്തിടെ കദശവാഴിഔൾ  എടകചൃന നായരും 
കവമം നമ്പയാരും ആയിരുന്ന. വയനാട് സൃരൂപത്തിൽ ൄപ്പകത്താട്,പുറകാടി, അഞ്ചുൄന്ന് , പൂതാടി 
അംശങ്ങളാണുണ്ടായിരുന്നത്. ൄപ്പകത്താട് നായർ , ടതാണ്ട്ര നമ്പയാർ, പുൽപ്പാടി നായർ, െീകല്ലൂർ  
നായർ  എന്നിവരാണ് കദശവാഴിഔൾ . 
  

ടവളൃമുണ്ട -ടപാരുന്നന്നൂർ  അംശങ്ങൾ കെർന്ന ടപാരുന്നന്നൂർ 
കദശത്തിടെകദശവാഴിഔളായിരുന്ന ഔരിങ്ങാരി നായർ, മംഖലകശ്ശരി നായർ, മഞ്ചന് 
നമ്പയാർ,വട്ടകത്താട് നമ്പയാർ , ടെറുഔര നായർ, എടടചൃന നായർ  എന്നിവർ . വയനാട്, 
ടപാരുന്നന്നൂർ, നകല്ലാർനാട് എന്നിവ മൂന്നം കെർന്നതാണ് മൂന്നാം എടവഴി 
തമ്പുരാടെഔയഴിിലുണ്ടായിരുന്നത്. 
 

കഔാട്ടയം രാജാവിടെ പുത്രനായ  വാളെന്നവർ എന്ന കപരിലറിയടപ്പട്ട തവി്ാട്ടു നായരുടട 
അധീനതയിലായിരിന്ന കഔാട്ടത്തറ ൄറുമ്പാല അംശം.കഔാട്ടപ്പടി, ഔൽപ്പറൃ, ജവത്തിരി അംശങ്ങൾ  
കെർന്ന എടനാടരറിടെ കദശവാഴിഔൾ ഔൽപ്പറൃ നായരും ഔാന്തമംഖലത്തുളൃ നായരുമായിരിന്ന. 
ടതാണ്ടർനാടിന്ടറ ഭരണം പ്രകദശത്തിടെ ഭരണാവഔാശം സിദ്ധിചൃ ടനല്ലികയാട് തിരുമുൽപ്പാടിടെ 
മഔന് ടതാണ്ടർ നമ്പയാർക്കംകവലിയമ്പം വാളെന്നവരുടട ഔീഴിലുമായിരിന്ന.  പാകസൃരൂപത്തിൽ   
മുട്ടിലും പുൽപ്പളൃികടുത്ത പാകം പ്രകദശങ്ങളുമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. 
  

കഔാട്ടയം രാജവംശത്തിടെ ഭരണഔാലത്താണ് വയനാട് കഖാത്രജനതയുടട 
ജീവിതഗടനയിൽ  മാറൃം സംഭവിചൃത്. ഭൂമിയുടട കമൽ  അവർക്കണ്ടായിരുന്ന അവഔാശങ്ങൾ 
പ്രമാണിമാർ ജഔവശടപ്പടുത്തി. അവരുടട ശക്തിക് ഔീഴിൽ  കഖാത്രവിഭാഖകാർ  അടിമഔളുടട 
നിലയികലക് തരംതാഴ്ത്തടപ്പട്ടു.  
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ഈ ഭരണ സംവിധാനത്തിൽ  ടിപ്പുസുൽത്താടനാ പഴശ്ശിടയാ ഔാരയമായ മാറൃം 
വരുത്തിയിരുന്നില്ല. ട്ടിട്ടീരുഔാരും ഈ ഭരണ സംവിധാനടത്ത നിലനിർത്തിടയങ്കിലും രാജാവിൽ  
നിക്ഷിപ്തമായ എല്ലാ അധിഔാരങ്ങളും ട്ടിട്ടീഷ് പ്രവിശയാഭരണത്തിന്  ഔീഴിലാകി. നീതിനയായ 
ഔാരയങ്ങൾക്ക വടര അധിഔാരമുണ്ടായിരുന്ന കദശവാഴിഔൾ രു പരിധി വടര ട്ടിട്ടീഷ് 
ഭരണത്തിടെ നിയന്ത്രണത്തിലുമായി. 
  

ഇരുപതാം നൂറൃാണ്ടിടെ ആദയഭാഖത്ത് ട്ടിട്ടീഷ് സർകാർ നികയാഖിചൃ സർകവ്വസംഗം 
വയനാടിടനയും മദ്രാസ്സ് ഭരണടത്തിടെ ഭാഖമായി സർകവ്വ ടെയ്ത. അകതാടട ഭൂമി മൂന്നായി തരം 
തിരിചൃ ് അതിരുഔളിട്ടു. നിബിഡവനം, പുഞ്ച (ഔരഭൂമി) നഞ്ച (വയൽഭൂമി) എന്നിങ്ങടന മൂന്നായി 
തിരിചൄ. ഇതിടെ ഉടമസ്ഥാവഔാശം കദശവാഴിഔൾക്ക തടന്ന ഏൽപ്പിചൄ. എന്നാൽ  ജജനർ 
ജഔവശം ടവചൃ ഭൂമിയുടട അവഔാശം അവർക്ക തടന്നയായിരിന്ന. 
  

ട്ടിട്ടീഷ് ഭരണഔാലത്ത് പരമാവധി ചൂഷണങ്ങൾകായി പുത്തന് സകങ്കതങ്ങൾ രൂപടപ്പട്ടു. 
വാണിജയകഔന്ദ്രങ്ങളും അവയിടല ഔപ്പം പിരില്ലൃം നടത്തി. അടിമഔളും ഔിട്ടാപ്പണല്ലൃം ഉണ്ടായി. 
ട്ടിട്ടീരുഔാർ ആവശയടപ്പടുന്നതനുസരിചൃ ് ഔരം പിരിവ് ഈ കദശവാഴിഔളുടട 
ചുമതലയായിരുന്ന.അതുടഔാണ്ടതടന്ന അവടര ആകദശത്തിന്ടറ ടമാത്തം ചുമതലയുളൃ 
ഭരണാധിഔാരി എന്ന് അർഥം വരുന്ന അധിഔാരിഔളായി മാറൃി. സിവിൽ  ചുമതല ഈ 
കദശവാഴിഔളായ അധിഔാരിമാർക്കം ക്രിമിനൽ ചുമതല ട്ടിട്ടീഷ് ഈസ്റ്റ് ഇന്തയാ 
ഔമ്പനിക്കമായിരുന്ന. ഈ അധിഔാരിമാരുടട ഉടമസ്ഥതയിലുണ്ടായിരുന്ന സ്ഥലങ്ങളാണ് 
ൄടികയറൃകാർക് െഷിക്കകവണ്ടി ലഭിചൃിരുന്നത്. നാടുവാഴിഔൾക് പണമടചൃ ് അതിടെ 
ഉടമസ്ഥാവഔാശം അവർ കനടിടയങ്കിലും നിയമപരമായ അവഔാശം സിദ്ധിചൃത് 1969ടല 
ഭൂപരിഷ്കരണ നിയമത്തിടെ ഫലമായാണ്. 
   

ട്ടിട്ടീരുഔാർടകതിരായി  സൃാതന്ത്രയസമരം ആരംഭിചൃ വീരകഔരളവർമ്മ 
പഴശ്ശിരാജകയാടടാന്നിചൃ ് അവസാനം വടരയും ടപാരുതിയ സൃാതന്ത്രയസമര കസനാനിഔൾ 
തലകൽ െന്തവിടെ കനതൃതൃത്തിലുളൃ ൄറിെയരായിരുന്ന. 1805 ൽ പഴശ്ശിയുടട പതനകത്താടട 
ഔമ്പനികാരുടട ഔണ്ണിൽ അനഭിമതരായി തീർന്ന ൄറിെയർ, ട്ടിട്ടീരുഔാരുമായി ടപാരുത്തടപ്പടാന് 
രുകമായിരുന്നില്ല. ഈ ശീതസമരം 1812 ൽ വീണ്ടം രു സൃാതന്ത്രയസമരമായി രൂപം ടഔാണ്ട. 
വീരപഴശ്ശിയുടട കനതൃതൃം ഇല്ലാതിരുന്നിട്ടും അവർ ഔമ്പനിപട്ടാളകത്താകടറൄമുട്ടി. ൄറിെയ ലഹള യായി 
മാത്രം െിത്രീഔരികടപ്പട്ട ആ സമരം തുകാന് ട്ടിട്ടീരുഔാർക് നകന്ന പാടുടപകടണ്ടി വന്ന. 
  

ഇരുളട് രു ഭൂകണ്ഡം കപാടല റൃടപ്പട്ടു ഔിടന്നിരുന്ന വയനാടന് പ്രകദശങ്ങളുടട 
പ്രാധാനയം ആദയം ഇംഗ്ലീഷ് ഈസ്റ്റ് ഇന്തയാ ഔമ്പനിക് മനസ്സിലായില്ല.  പടക്ഷ ടതകക ഇന്തയയിൽ 
തങ്ങൾക് കനരികടണ്ടി വരുന്ന വന്ശക്തി ജമസൂരിടല ടിപ്പുസുൽത്താന് ആടണന്ന് 
മനസ്സിലായകതാടട അകേഹടത്ത കതാൽപികാനുളൃ തന്ത്രങ്ങളുടട ഭാഖമായിട്ടാണ് വയനാട് 
ഔമ്പനിയുടട ശ്രദ്ധയിൽടപ്പട്ടടതന്ന് ഔരുതാം. ഔരയിലൂടട  കഔായമ്പത്തൂർ വഴികയാ കഔാഴികകാട്ടു 
നിന്ന് താമരകശ്ശരി ചുരം ഔടന്ന് വയനാട് വഴികയാ ജമസൂരിടന ഉപകരാധികാന് ഔഴിയുടമന്ന് 
ഔമ്പനി ഔണകാകി. 1792 ടല ശ്രീരംഖപട്ടണം സന്ധിപ്രഔാരം ടിപ്പുസുൽത്താന് ടഔാചൃിയും ർഗ്ഗം 
ഉൾടപ്പടട എല്ലാ പ്രകദശങ്ങളും ഔമ്പനിക് വിട്ടുടഔാടുടത്തങ്കിലും വയനാട് അതിൽ 
ഉൾടപ്പടുത്തിയിരുന്നില്ല. വയനാടിടെ തന്ത്രപ്രാധാനയം ഔണകിടലടുത്തു ടഔാണ്ടായിരികാം അത് 
വിട്ടു ടഔാടുകാതിരുന്നത്. ടിപ്പുവിടെ പതനകത്താടട വയനാട് രണ്ടായി ഭാഖികാനും അത് അവരുടട 
ജഔവശം ടവകാനും ശ്രമം തുടങ്ങിയകപ്പാഴാണ് ഇംഗ്ലീരുഔാരുടട തനിനിറം പഴശ്ശി 
മനസിലാകിയത്. പിന്നീട് ഔമ്പനിയുമായി അകേഹം തുറന്ന യുദ്ധംനടത്തി. 1800 ൽ തുടങ്ങിയ ഈ 
യുദ്ധം 1805  നവംബർ 30 ന് പഴശ്ശിരാജയുടട വീരെരമകത്താടട അവസാനിചൄ. അകതാടട വയനാട് 
ഔമ്പനിക് പൂർണ്ണമായി ഔീഴടങ്ങി. 
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വയനാട്ടിടല ട്ടിട്ടീഷ് ഭരണടത്ത രണ്ടായി തരംതിരികാം. ആദയകത്തത് പഴശ്ശി രാജയുടട 
ജഔയിൽ നിന്നം ലഭിചൃ വയനാടന് പ്രകദശങ്ങൾ ഭരിചൃിരുന്ന ഈസ്റ്റ് ഇന്തയാ ഔമ്പനി ഭരണമാണ്. 
1858 ൽ ഈസ്റ്റ് ഇന്തയാ ഔമ്പനി ഭരണം ട്ടിട്ടീഷ് രാഞാനി ഏടറൃടുക്കന്നതുവടര തുടർന്ന. പിടന്ന 
സൃാതന്ത്രയലബ്ധി വടര മലബാർ ഔലക്ടറുടട ട്ടിട്ടീഷ് ഭരണമായിരുന്ന വയനാട്ടിൽ. 
  

പഴശ്ശിരാജയും ഈസ്റ്റ് ഇന്തയാ ഔമ്പനിയും കഗാരമായ യുദ്ധം നടത്തിയ 1800 ൽ ആണ് 
ഔമ്പനിയുടട നികയാഖപ്രഔാരം ഫ്രാന്സിസ് ബുകാനന് മലബാറിടല സമ്പത്തുഔടളപ്പറൃി സർടവ്വ 
നടത്തിയത്. അകേഹത്തിന് യുദ്ധം ഔാരണം വയനാടിടനപ്പറൃി അധിഔം പഠികാന് ഔഴി്ില്ല. 
എന്നാൽ പഴശ്ശിരാജയുമായി യുദ്ധം നടത്താന് ഔമ്പനി നികയാഖിചൃ ആർതർ ടവല്ലസ്ിയുടട 
റികപ്പാർട്ടിടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ, പുറംനാട്ടുഔാർക് കപടിസൃപ്നമായി മാറിയിരുന്ന വയനാടിടന 
ബാഹയകലാഔല്ലൃമായി ബന്ധിപ്പികാനുളൃ നടപടി ആദയം നടത്തിയത് ഈസ്റ്റ് ഇന്തയാ ഔമ്പനി 
തടന്നയാണ്. ഔമ്പനി ഭരണം വയനാടിടെ പാരമ്പരയത്തിലധിഷ്ഠിതമായ പഴയ സാമൂഹയ 
വയവസ്ഥടയ ആടഔ മാറൃിമറികാന് തുടങ്ങി. അകതവടര മത്സരിചൄ ഔഴി്ിരുന്ന കദശവാഴിഔളും 
അവരുടട ഔീഴിലുളൃ വിവിധ ജനവിഭാഖങ്ങളും ന്നകപാടല ഔമ്പനി സർകാരിടെ ആഞാനഔൾ 
അനുസരികാന് നിർബന്ധിതരായി.  ഭരണം നടത്താന് എത്തിയ ഔമ്പനി ഉകദയാഖസ്ഥോടര 
എല്ലാവരും ഭയന്ന തുടങ്ങി. നിൄതി പിരിവ്, വസ്തുകളുടട ജോവഔാശം സംബന്ധിചൃ ഇടപാടുഔൾ, 
ക്രമസമാധാന പരിപാലനം, അടിമത്ത നികരാധനം, നീതിനയായ കഔാടതി എന്നിവടയ്ക്കല്ലാം 
മലബാറിന് മുളെവന് നിലനിന്നിരുന്ന ഏഔീെത നിയമം വയനാട്ടിലും നടപ്പാകി. അകതാടട 
നാടുവാഴിഔകളാ പ്രമാണിഔകളാ ആയി ഔഴി്ിരുന്നവർ തങ്ങളുടട ഭൂമിയികേലുളൃ അവഔാശം 
സംരക്ഷികാനും നിൄതി ഇളവ് ലഭികാനും ഔകചൃരിഔടള സമീപികാന് തുടങ്ങി. 
  

ഇംഗ്ലീഷ് ഈസ്റ്റ് ഇന്തയാ ഔമ്പനിയാണ് വയനാട്ടിൽ ആധുനിഔ റവനു സമ്പ്രദായത്തിന് 
തുടകം ൄറിചൃത്. വയനാട് മുളെവന് ഔമ്പനി ഉകദയാഖസ്ഥർ ചുറൃിനടന്ന് സമ്പത്തുഔടളപ്പറൃി രൂപം 
ഉണ്ടാകി. തലകശ്ശരി  സബ്ഔളക്ടർ ആയിരുന്ന ടി.എചൃ.്കബബടറയാണ് ആദയമായി രു റവനു 
ടസറൃിൽടമെിന് തുടകം ൄറിചൃടതന്ന് 1822 ടല എചൃ.്എസ് ഗ്രാടമയുടട റികപ്പാർട്ടിൽ സൂെിപ്പിക്കന്ന. 
1857 ൽ മലബാർ ആക്ടിംഖ് ഔലക്ടർ ഡബ്ല്യു.കറാബിന്സൺ വയനാടിടനപ്പറൃി മടറൃാരു റികപ്പാർട്ട് 
തയഴിാറാകി. വയനാട്ടിൽ നിന്നം വന്കതാതിൽ ഏലം ആളുഔൾ ഔടത്തിടകാണ്ട കപാൄന്നത് 
തടയണടമന്നം ആനഔളുടട ശലയം ടുതലുളൃ സ്ഥലങ്ങടള നിൄതിയിൽ നിന്നം 
ഴിവാകണടമന്നം ഗ്രാടമ തടെ റികപ്പാർട്ടിൽ നിർകേശിചൄ. അകേഹം റികപ്പാർട്ട് തയഴിാറാക്കന്ന 
ഔാലത്ത് വയനാട്ടിടല ജനസംകയ 22,659 ആണ്. 49,629 രൂപയാണ് വയനാട്ടിൽ നിന്നളൃ വാർഷിഔ 
വരുമാനം ഔണകാകിയിരുന്നത്.  

 

റൃടപ്പട്ടു ഔഴി്ിരുന്ന ഈ പ്രകദശടത്ത പുറംകലാഔല്ലൃമായി ബന്ധടപ്പടുത്തിയ 
ഔമ്പനിയുടട ലക്ഷയം അതിവിപുലമായ പ്രെതി സമ്പത്ത് ചൂഷണം ടെയഴിൽ മാത്രമായിരുന്ന. 
വയനാടന് മണ്ണിൽ സൃർണ്ണം അടിഞ്ഞു ഔിടക്കന്നതായി അറി്കപ്പാൾ ഇവികടക് 
യൂകറാപയോരുടട ഇരചൄഔയറൃം തടന്നയുണ്ടായി. സൃർണ്ണകനനത്തിനു കവണ്ടി നിരവധി ഔമ്പനിഔൾ 
രജിസ്റ്റർ ടെയഴിടപ്പട്ടു. പടക്ഷ, സൃർണ്ണകനനം ലാഭഔരമടല്ലന്ന് മനസ്സിലാകിയകതാടട അവരിൽ 
ൄകറകപ്പടരങ്കിലും കതാട്ടെഷിയികലക് തിരിഞ്ഞു. ആദയഔാലത്ത് വന്കതാതിൽ വനം നശിപ്പിചൃ 
ഇംഗ്ലീരുഔാർ തടന്നയാണ് വയനാട്ടിടല വനസംരക്ഷണത്തിന് നിയമങ്ങൾ ടഔാണ്ടവന്നതും അവ 
ഔർശനമായി പാലിചൃതും. ഇതുടഔാണ്ട് ൄകറ വനങ്ങൾ റിസർവ്വ് വനങ്ങളായി സംരക്ഷിചൃ ്
നിർത്താന് അവർക്ക ഔഴിഞ്ഞു. 1859 ൽ വനം വൄപ്പ് രൂപീെതമായതിടന തുടർന്ന് ഔാട് 
ടവട്ടിടത്തളിചൃ ് മാറിമാറി െഷിടെയ്യുന്ന പഴയ സമ്പ്രദായത്തിന് നിയന്ത്രണം ഏർടപ്പടുത്തി. 
ആനകവട്ട നികരാധിചൄ. വാരിക്കഴിയിൽ ആനഔടള ൄരുകിട്ടുപിടിക്കന്ന സമ്പ്രദായം നിലവിൽ വന്ന. 
1878 ൽ കതക് മുറിക്കന്നത് നികരാധിചൄ. 1882ൽ വനം വിഔസനത്തിനും സംരക്ഷണത്തിനും പുതിയ 
നിയമം ബാധഔമായി. 

 



 
 

12 | ജില്ലാ പദ്ധതി - വയനാട് ജില്ല 
 

ജില്ലയുടട വിഔസനടത്ത ഖാഡമായി സൃാധീനിചൃിട്ടുളള നിരവധി സാമൂഹയ-രാഷ്ട്രീയ 
സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. 1928 ൽ പയഴിന്നൂരിൽ നടന്ന കഔരള പ്രകദശ് കഔാൺഗ്രസ് 
സകമ്മളനകത്താടടയാണ് സൃാതന്തയസമരല്ലൃമായി  ബന്ധടപ്പട്ട പ്രവർത്തനങ്ങൾ വയനാട്ടിൽ 
ശക്തിപ്രാപിചൃത്. കഔരള പരയടനകവളയിൽ  വയനാടന്ചുരം ഔയറി ഖാന്ധിജി ഔല്പറൃയിടലത്തിയത് 
1934 ജനുവരി 14  നായിരുന്ന.  ലകിടി മുതൽ ഔല്പറൃവടര  അന്ന് ഉത്സവത്തിടെ 
പ്രതീതിയിലായിരുന്ന.  ഖാന്ധിജിടയ രുകനാക്ക ഔാണുവാന് ഔാൽനടയായി രാത്രിതടന്ന 
ഔല്പറൃയികലയ്ക്കു ആളുഔളുടട പ്രവാഹമായിരുന്ന.  ഹരിജന് ഫണ്ടികലയ്ക്കുളള ധനകശകരണത്തിനും 
സുബ്ബഖൗഡർ സംഭാവന ടെയ്ത ഭൂസൃത്ത് ഏറൄവാങ്ങുന്നതിനുമായിരുന്ന ഖാന്ധിജിയുടട വരവ്.  
വയനാട്ടിടല ആദയഔാല കഔാൺഗ്രസ്സ് പ്രവർത്തഔരായിരുന്ന മണിയകങ്കാട് െഷ്ണഖൗഡറും 
എം.എ.ധർമ്മരാജ അയഴിരുമാണ് ഖാന്ധിജിടയ സൃീഔരിക്കവാന് രുകങ്ങൾ തുടങ്ങിയത്. ഹരിജന് 
ഫണ്ടികലയ്ക്ക് 500 രൂപ നൽൄന്നതിന് പണപ്പിരിവ് നടത്തിയിരുന്ന.  ധർമ്മ രാജ അയഴിർ, ഔല്ലകങ്കാടന്  
ടമായ്തീന് ഹാജി എന്നിവർകായിരുന്ന അതിടെ കനതൃതൃം. സുബ്ബഖൗഡർ സയത്ത് പ്രഔാരം 
സംഭാവന ടെയ്ത സ്ഥലം ഏറൄവാങ്ങി  മലയാെല ഔർഷഔാലയ എന്ന സ്ഥാപനം 
രൂപവൽകരിചൃിരുന്ന.  ഖാന്ധിജിയുടട സന്ദർശനകത്താടട വയനാട്ടിടല കട്ടടറ പ്രമുകവയക്തിഔൾ 
സൃാതന്തയ സമര പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ സജീവ പങ്കാളിഔളായി ആദിവാസിഔടള അടകം 
സംഗടിപ്പിചൄടഔാണ്ട് അയിത്തത്തിടനതിരായിട്ടുളള പ്രസ്ഥാനം ശക്തിടപ്പട്ടിരുന്ന. 1940-41 ഔാലത്ത് 
വയക്തി സതയാഗ്രഹം തുടങ്ങി. അകതാടട നിയമലംഗനല്ലൃം അറസ്റ്റ് വരികലും വയാപഔമായി. 

 

സൃാതന്തയ ലബ്ധിക്കകശഷമാണ് കട്ടൃഡ് യൂണിയന് പ്രവർത്തനങ്ങൾ വയനാട്ടിൽ 
ശക്തിടപ്പട്ടത്.  ആദയഔാലത്ത് മാനന്തവാടിയിൽ ടഗ്ലന്ടലവന് എകസ്റ്ററൃ്  വർകകസ് ് യൂണിയന് 
എടന്നാരു സംഗടനയുണ്ടായിരുന്ന.  അതാണ് പിന്നീട് കനാർത്ത്  വയനാട് എകസ്റ്ററൃ് കലബർ 
യൂണിയന് ആയത്.  കമപ്പാടിയിടല മലയാളം പ്ലാകെഷന് വർകകസ് ് യൂണിയന്, ൄറിെയാർമല 
പ്ലാകെഷന് വർകകസ് ് യൂണിയന്  ടെമ്പ്രപീക് എകസ്റ്ററൃ് വർകകസ് ് യൂണിയന് എന്നിവയും  
പ്രവർത്തിചൃിരുന്ന.  1955 ൽ ഈ നാലുസംഗടനഔളും ലയിചൃാണ് മലബാർ എകസ്റ്ററൃ് യൂണിയന് 
രൂപവൽകരിചൃത്.  ഇരുന്നൂകറാളം ടതാഴിലാളിഔളായിരുന്ന അന്ന് ഇതിൽ അംഖങ്ങളായിരുന്നത്.  
രണ്ടണയായിരുന്ന ടതാഴിലാളിഔളുടട മാസവരി. പ്രമുക എകസ്റ്ററൄഔൾക്ക പുറകമ നാടന് ഔാപ്പി 
കതാട്ടങ്ങളായ അരിമുണ്ട, എടടപ്പട്ടി, തരികയാടട്ട ഔാട്ടിമട, അയിരൂർ  എന്നിവയിലും ടതാഴിലാളി 
സംഗടനാ പ്രവർത്തനം ഉണ്ടായിരുന്ന.വയനാട്ടിടല ഔാപ്പികത്താട്ടങ്ങളിൽ ടതാഴിലാളിഔൾ 
അസംഗടിതരായിരുന്ന.    

 

അകാലത്ത് പ്ലാകെഷന് കമകലയിൽ പ്രകതയഔിചൃ ് രു നിയമല്ലൃം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. 
ടതാഴിലാളിഔൾ അസംഗടിതരായിരുന്ന.  മുതലാളിമാർ  അവർക്കകതാന്നന്ന ലിയാണ് 
നൽഔിയിരുന്നത്.  ഈ ദുരവസ്ഥയിൽ നിന്നം ടതാഴിലാളിഔടള ഔരഔയറൄന്നതിനു കവണ്ടി 
ഐ.എന്.റൃി.യു.സി ജനറൽ ടസക്രട്ടറിയായിരുന്ന ടഔ.ൄമാരന് 19 ദിവസം നിരാഹാര സതയാഗ്രഹം 
അനുഷ്ഠിചൄ. സമരത്തിൽ അനുലമായ തീരുമാനം ഉണ്ടാൄന്നതിന് അന്നടത്ത മദ്രാസ് മുകയമന്ത്രി 
സി.രാജകഖാപാലാൊരി തയഴിാറാഔാതിരുന്നതിടന തുടർന്ന് മന്ത്രിസഭയിടല സഹമന്ത്രി 
ടഔ.പി.ൄട്ടിെഷണന് നായർ രാജി പ്രകയാപികകണ്ടി വന്ന. അടത തുടർന്ന് മുകയമന്ത്രി പ്രകതയഔ 
താൽപരയടമടുത്ത് കലബർ ഔമ്മീഷണടറ ടഔാണ്ട്  യൂണിയന് കനതാകളുടടയും കതാട്ടമുടമഔളുടടയും 
സംഗടനയായ ഉപാസിയുടട കയാഖം വിളിപ്പിചൄ.  മുകയമന്ത്രിയുടട താൽപരയപ്രഔാരമാണ് മദ്രാസ് 
ഔരാർ പ്പിട്ടത്.  ലി വർദ്ധന, ടപ്രാവിഡെ് ഫണ്ട്, ഗ്രാറൄവിറൃി തുടങ്ങിയ ഔാരയങ്ങളിൽ ഇകതാടട 
തീരുമാനമായി.  ലീവിനും കബാണസ്സിനും കവണ്ടി തുടർന്നം പ്രകക്ഷാഭ സമരങ്ങൾ നടകത്തണ്ടി 
വന്നിരുന്ന. 

 

കതയിലകത്താട്ടങ്ങളിടല ആനുലയം ഔാപ്പികത്താട്ടങ്ങളിടല ടതാഴിലാളിഔൾക്ക 
പ്രാപയമായിരുന്നില്ല.  ഇതിടനല്ലാം പരിഹാരമുണ്ടാകാന് 1960 ഔളിൽ ടതാഴിലാളിഔൾ  സംഗടിചൃ ്20 
ദിവസം പണി മുടകി.  കതാട്ടം ഉടമഔളുടട കനതൃതൃം വഹിചൃിരുന്ന എം.ടഔ.ജിനെന്ദ്രന് പ്രകതയഔം 
താൽപരയം എടുത്തതിടെ ഫലമായി ടതാഴിലാളിഔളുമായി അനുല ഔരാറുണ്ടാകി.  തുടർന്ന് നടന്ന 
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പല സമരങ്ങളിലൂടടയാണ് ൊയകത്താട്ടങ്ങളിൽ നിന്ന ലഭിചൃിരുന്ന ആനുലയങ്ങൾ 
ഔാപ്പികത്താട്ടങ്ങളിലും ലഭയമായത്. 

 

പ്ലാകെഷന് കമകലയിടല വലിയ പ്രശ്നം ഔങ്കാണി സമ്പ്രദായമായിരുന്ന.  ടഷയ്ക് 
ടമായ്തീനായിരുന്ന ഔങ്കാണിമാരിൽ മുകയന്. ഇവർ തമിഴ് നാട്ടിൽ നിന്നം മംഖലാപുരം ഭാഖത്തു നിന്നം 
കതാട്ടം ഉടമ പറയുന്നത്ര ടതാഴിലാളിഔടള ടഔാണ്ടവരും. രണയായിരുന്ന ഇവർക്ക ഔമ്മീഷന്. 
ഔങ്കാണിമാർ നാനാവിധത്തിലും ടതാഴിലാളിഔടള ചൂഷണം ടെയഴിാന് ട്ടുനിന്നിരുന്ന.  ഔങ്കാണി 
സമ്പ്രദായത്തിടനതിടര നിരന്തരം നടത്തിയ പ്രതികഷധ പ്രഔടനങ്ങടള തുടർന്ന് മദ്രാസ് സർകാർ 
അത് നികരാധിചൄ.  കട്ടൃഡ് യൂണിയന് രംഖത്ത് മുന്നിട്ടു നിന്ന പ്രവർത്തിചൃത് രാധാ കഖാപികമകനാന്, 
ടി.എം.രാഗവന്, ടഔ.ൄമാരന്, പി.ടഔ.കഖാപാലന്,  പി.ൄ്ിഔണ്ണന് തുടങ്ങിയവരായിരുന്ന.  കട്ടൃഡ് 
യൂണിയന് പ്രവർത്തനം ടതാഴിലാളിഔടള അവഔാശകബാധമുളളവരാകി തീർത്തു. 

 

വയനാട്ടിടല ൄടികയറൃ കമകലഔളിൽ ഭൂപ്രഭുതൃത്തിടെ  ഔടുത്ത ചൂഷണത്തിനു 
വികധയമാകഔണ്ടി വന്ന ഔർഷഔനും ഔർഷഔടത്താഴിലാളിഔളും ആയിരത്തി ടത്താളളായിരത്തി 
മുപ്പതുഔളിലും നാൽപ്പതുഔളിലും സംഗടിത പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടട കനതൃത്തൃത്തിൽ ജേിത്തത്തിനും 
സാമ്രാജയത്തൃത്തിനും എതിരായി അണിനിരകാന് തുടങ്ങിയിരുന്ന.     ഭൂഉടമ വയവസ്ഥയിൽ 
ശക്തമായ രു മാറൃം ടഔാണ്ട മാത്രകമ ചൂഷണ രഹിതമായ ജീവിതല്ലൃം സാമ്പത്തികഔാന്നമനല്ലൃം 
സാമൂഹയ നീതിയും ജഔവരികാന് ഔഴിയുഔയുളളൂ എന്ന തിരിചൃറിവ് പുകരാമന പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടട 
പ്രവർത്തനഫലമായി ഉണ്ടാകി എടുകാന് ഔഴിഞ്ഞു.  1957 ൽ അധിഔാരത്തിൽ വന്ന 
ശ്രീ.ഇ.എം.എസ്സിടെ കനതൃതൃത്തിലുളള മന്ത്രിസഭ പാസ്സാകിയ ഔർഷഔബന്ധ ബില്ല്, കട്ടടറ 
മാറൃങ്ങൾക്ക കശഷം 1970 ജനുവരി ന്നാം തീയതി മുതൽ നടപ്പിൽ വന്നകതാടട കഔരളത്തിൽ 
നൂറൃാണ്ടഔളായി നിലനിന്ന ജേിത്തം അവസാനിചൄ. ഇകതാടട വയനാട്ടിടല ൄടികയറൃ കമകലയിൽ 
െഷികാർക്ക ജഔവശഭൂമിയിൽ സ്ഥിരാവഔാശം ലഭിചൄ. 
 

1.5. ൄടികയറൃം  
 

വയനാട്ടിടല ആദിമനിവാസിഔൾ ഴിടഔയുളളവർ ഔഴി് രു നൂറൃാണ്ട ഔാലം ടഔാണ്ട് 
വിവിധ പ്രകദശങ്ങളിൽ നിന്നം ൄടികയറിപാർത്തവരാടണന്ന ഔരുതാം.  കഔരളം, ഔർണ്ണാടഔം, തമിഴ് 
നാട് എന്നീ മൂന്ന് സംസ്ഥാനങ്ങളുടട ഇടയിൽ സ്ഥിതി ടെയ്യുന്ന പ്രകദശമാഔയാൽ ഈ 
സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നളള ൄടികയറൃം സൃാഭാവിഔം മാത്രമാണ്.  1881 ടല ടസന്സസ് പ്രഔാരം 
പഴയ വയനാട്ടിടല ജനസാന്ദ്രതരു െതുരശ്ര നാഴിഔയ്ക്ക് 92 ആയിരിന്ന എന്ന് വിലയം കലാഖന് 
കരകടപ്പടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.  വയനാട്ടിൽ ആദയമായി ൄടികയറിയവർ ഔർണ്ണാടഔത്തിടല ഔാകവരിയുടട 
തീരങ്ങളിൽ നിന്നളള ഖൗണ്ടന് എന്ന വിളിക്കന്ന ജജനമതകാരാടണന്ന ഔരുതടപ്പടുന്ന.  
ഇവരുടട മുകയ ടതാഴിൽ െഷിയായിരുന്ന. വയനാട്ടിൽ പല സ്ഥലങ്ങളിലും ജജനോർ 
അധിവസിചൃിരുന്നതിടെ ടതളിവാണ് സുൽത്താന്ബകത്തരി, പുഞ്ചവയൽ എന്നിവിടങ്ങളിൽ 
ഔാണുന്ന ജജനകക്ഷത്രാവശിഷ്ടങ്ങൾ, വയനാട്ടിടല ടെട്ടിമാർ ജമസൂർ, മദ്രാസ് പ്രവശയഔളിൽ 
നിന്നളളവരാടണന്നം അവരുടട അന്നടത്ത ടതാഴിൽ ക്രയവിക്രയമായിരുന്ന എന്നം വന്നവരിൽ 
െിലർ ജമസൂരികലയ്ക്കു തിരിചൄകപായി എന്നം ഇവിടട സ്ഥിരതാമസം ഉറപ്പിചൃവർ ക്രകമണ 
െഷിയികലക്ക തിരിചൄ എന്നം ഔരുതടപ്പടുന്ന. 

  

മുസ്ീം ൄടികയറൃം വിവിധ ഔാലഗട്ടങ്ങളിലായിരുന്ന. ഇതിൽ പട്ടാണിമാർ, ജമസൂർ, 
മംഖലാപുരം ഭാഖത്തു നിന്നം റാല്ലൃത്തർമാർ പാലകാടു നിന്നം വന്നവരാടണന്ന ഔരുതുന്ന.ഏറനാട് 
താലൂകിൽ നിന്ന് ൄടികയറിയ മുസ്ീങ്ങൾ അധിഔല്ലൃം ടതകകവയനാട്ടിലാണ് താമസമുറപ്പിചൃത്.  
എന്നാൽ തലകശ്ശരി, നാദാപുരം ഭാഖങ്ങളിൽ നിന്നളള ൄടികയറൃകാർ വടകക വയനാട്ടിലും താമസം 
ആരംഭിചൄ.  ഈ ഔാലഗട്ടങ്ങളിൽ കട്ടടറ മുസ്ീം പളൃിഔളും സ്ഥാപികടപ്പട്ടു. മലബാറിൽ നിന്നം 
ഉത്തകരന്തയയിൽ നിന്നം വന്ന മുസ്ീങ്ങളും വയനാട്ടിൽ താമസമുറപ്പിചൃിട്ടുണ്ട്.  
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വയനാടിടെ ഭരണഔാരയങ്ങളിൽ മുകയപങ്കു വഹിചൃിട്ടുളള നായർ, നമ്പയാർ ജേിവിഭാഖങ്ങൾ 
തലകശ്ശരി വടഔര ഭാഖത്തുനിന്നം വന്നവരാണ്. കഔാഴികകാടിനു വടക്കളള പ്രകദശങ്ങളിൽ നിന്നം 
തീയോരും പാലകാടു നിന്നം തണ്ടാന്, മുത്താർ, ഈഴവർ തുടങ്ങിയവരും വന്നതായിട്ടാണ് 
പറയടപ്പടുന്നത്. വിവിധ കസവനകമകലഔളിൽ കജാലി ലഭിചൃതിടെ ഫലമായി വയനാട്ടിൽ 
എത്തിയവർ ക്രകമണ ൄടുംബസകമതം താമസം തുടങ്ങി.  കതാട്ടം കമകലയിൽ ടതാഴിൽ കതടി  
എത്തിയവരും ഇവിടട സ്ഥിരവാസം ഉറപ്പിചൄ. 

മുപ്പതുഔളുടട ആരംഭത്തിൽ വയനാട്ടികലയ്ക്കുളള ൄടികയറൃം ശക്തിടപ്പട്ടു.  പട്ടിണിയും 
ഭക്ഷയക്ഷാമല്ലൃം തിരുവിതാംറിടല അധൃാന ശീലരായ നാനാജാതി മതവിഭാഖങ്ങളിൽ ടപട്ട 
ജനങ്ങടള വയനാട്ടികലയ്ക്കു ൄടികയറാന് കപ്രരിപ്പിചൄ.  നാൽപതുഔളിടല ക്ഷാമഔാലത്ത് 
ഭകക്ഷയാൽപാദനം വർധിപ്പിക്കഔ എന്ന പദ്ധതി പ്രഔാരം ഏതു ഔാടും ടവട്ടിടത്തളിചൄ െഷി ടെയഴിാന് 
ഔർഷഔടര സർകാർ തടന്ന വയനാട്ടികലയ്ക്കു ക്ഷണിക്കഔയായിരുന്ന. 1947-48 ഔാലഗട്ടത്തിൽ 
വിമുക്തഭടോടര പുനരധിവസിപ്പികാന് സർകാർ ആരംഭിചൃ കഔാളനി സ്കീമുമായി ബന്ധടപ്പട്ടും 
ധാരാളം ആളുഔൾ വയനാട്ടിൽ എത്തികചൃർന്ന.  

 

പടത്താന്പതാം നൂറൃാണ്ടിൽ തടന്ന ക്രിസ്ത്ീയ വിഭാഖത്തിൽടപ്പട്ടവർ 
വയനാട്ടിലുണ്ടായിരുടന്നങ്കിലും ഇരുപതാം നൂറൃാണ്ടിടെ പൄതികയാടട തിരുവിതാംർ-ടഔാചൃി 
പ്രകദശങ്ങളിൽ നിന്നണ്ടായ ൄടികയറൃം ടുതൽ ആളുഔളികലയ്ക്ക് ക്രിസ്തുമതം പ്രെരിക്കന്നതികനാടടാപ്പം 
പുതിയ ഔാർഷിഔ സംസ്ക്കാരത്തിനും ഔാരണമായിട്ടുണ്ട്. അവർ കദവാലയങ്ങളും വിദയാലയങ്ങളും 
സ്ഥാപികാന് ശ്രദ്ധിചൄ.  ഇതു വിദയാഭയാസ സാംസ്ക്കാരിഔ കമകലഔളിൽ പുത്തന് ഉണർല്ലൃണ്ടാകി. 

 

വയനാട്ടിൽ ഔാർഷിഔ വിപ്ലവത്തിനും വിഔസന പ്രക്രിയക്കം ശക്തി പഔർന്നത് 
ൄടികയറൃകാരാണ്. ഖതാഖതം, വാർത്താവിനിമയം, ഊർജ്ജം, വിദയാഭയാസം, ടപാതുജനാകരാഖയം, 
സംസ്കാരം എന്നീ രംഖങ്ങളിൽ ശ്രകദ്ധയമായ മാറൃങ്ങൾ ഉണ്ടായി. 1888 ൽ കഔാഴികകാട് ആദയമായി 
തീവണ്ടി എത്തി. വയനാട്ടിടല ഏറൃല്ലൃം അടുത്ത റയിൽകവ കസ്റ്റഷന് ഇകപ്പാളെം കഔാഴികകാടാണ്. 
കഔാഴികകാട്ട് നിന്നം ഔല്പറൃ സുൽത്താന് ബകത്തരി വഴി ജമസൂരികലക് കറാഡ് മാർഗം ഖതാഖതം 
അഭിവൃദ്ധിടപ്പട്ടത് 1950 നു കശഷമാണ്. ൄടികയറൃ കമകലഔളിൽ പളൃിഔളും പളൃിക്കൂടങ്ങളും 
ആരംഭിചൃത് ക്രിസ്ത്യാനിഔളാണ്.  മലങ്കര, പയഴിമ്പളൃി, ഔണിയാരം പളൃിഔൾ ഇക്കൂട്ടത്തിൽ പ്രകതയഔം 
പ്രാധാനയം അർഹിക്കന്ന. ഔല്പറൃയിടല എസ്.ടഔ.എം.ടജ ജഹസ്ക്കൂളാണ് വയനാട്ടിടല ആദയഔാല 
ജഹസ്ക്കൂൾ 

 

ഈ ൄടികയറൃങ്ങൾ വയനാടിടെ മുകഛായ തടന്ന മാറൃിയിട്ടുണ്ട്. നിബിഡവനത്തിടെ 
വിസ്തൃതി ഖണയമായി ൄറഞ്ഞു. അമൂലയമായ പല ഓഷധ സസയങ്ങളും പക്ഷി മൃഖാദിഔളും വയനാടിന് 
അനയമായി.കട്ടടറ സവികശഷതഔൾ നിറ് ഈ പ്രകദശത്ത് ജീവിയ്ക്കുന്ന കഖാത്ര ജനത, അവരുടട 
തനതു സംസ്കാരത്തിൽ നിന്നം മാറൃടപ്പടുഔയും ൄടികയറൃത്തിടെ ടി ഭാഖമായ രു സങ്കര 
സംസ്കാരത്തികലയ്ക്ക് എത്തടപ്പടുഔയുമാണ്. സൃാതന്ത്രയകത്താടട വസിചൃിരുന്ന വനപ്രകദശങ്ങളും 
സൃയം പരയാപ്തമായ ജീവത ഗടനയും മാറിടയങ്കിലും ടപാതു സമൂഹകത്താടടാപ്പം എത്തികചൃരാന് ഈ 
കഖാത്ര വിഭാഖങ്ങൾക് ഇനിയും ഏടറ ദൂരം സഞ്ചരികകണ്ടതുണ്ട്. അവരുടട ഭാഷയും സംസ്ക്കാരല്ലൃം 
മാറൃി മറിചൄടഔാണ്ട്, അവർ താമസിചൃിരുന്ന ഭൂമി ആദയം ജേിമാരികലയ്ക്കും പിന്നീട് ൄടികയറൃകാരികലയ്ക്കും 
ജഔമാറൃം ടെയഴിടപ്പട്ടു. അവരുടട പുകരാഖതിയ്ക്കായി ജഔടകാണ്ട പല നടപടിഔളും വർഗപരമായ 
സവികശഷതഔൾ ഇല്ലാതാൄന്നതിനുളള ഔാരണമായിട്ടുണ്ട്. 
1.6.  ഭരണ നിർവ്വഹണം 
  
 ജവത്തിരി, സുൽത്താന് ബകത്തരി, മാനന്തവാടി എന്നീ മൂന്ന് താലൂക്കഔൾ ഉൾടപ്പടുന്ന 
ജില്ലയുടട ആസ്ഥാനം ഔൽപ്പറൃയാണ്.  ഈ മൂന്ന് താലൂക്കഔളിലുമായി ആടഔ 49 വികല്ലജുഔൾ ഉണ്ട്. 
 

 ഔൽപ്പറൃ, മാനന്തവാടി, സുൽത്താന് ബകത്തരി എന്നിങ്ങടന മൂന്ന് നിയമസഭ 
മണ്ഡലങ്ങളാണ് ജില്ലയിലുളൃത്.  ഇവയിൽ മാനന്തവാടി, സുൽത്താന് ബകത്തരി എന്നിവ 
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പട്ടിഔവർഗ സംവരണ മണ്ഡലങ്ങളാണ്.  2009-ൽ രൂപീെതമായ വയനാട് കലാഔസഭാ 
മണ്ഡലത്തിൽ ജില്ലയിടല മൂന്ന് നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങൾക് പുറടമ മലപ്പുറം ജില്ലയിടല നിലമ്പൂർ, 
വണ്ടൂർ, ഏറനാട്, കഔാഴികകാട് ജില്ലയിടല തിരുവമ്പാടി എന്നീ നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങളും 
ഉൾടപ്പടുന്ന. 

പട്ടിഔ 1.2 
വയനാട് ജില്ലയിടല വികല്ലജുഔൾ  (താലൂക് അടിസ്ഥാനത്തിൽ ) 

ജവത്തിരി താലൂക് മാനന്തവാടി താലൂക്  സുൽത്താന് ബകത്തരി താലൂക്  

1 അചരാനം 1 അഞ്ചുൄന്ന് 1 അമ്പലവയൽ  

2 ചുകണ്ടൽ  2 ഇടവഔ 2 െീരാൽ  

3 ഔൽപ്പറൃ 3 ഔാ്ിരങ്ങാട് 3 ഇരുളം 

4 ഔണിയാമ്പറൃ 4 മാനന്തവാടി 4 െഷ്ണഖിരി 

5 ഔാല്ലൃമന്ദം 5 നലൂർനാട് 5 ൄപ്പാടി 

6 കഔാട്ടപ്പടി 6 പനമരം 6 നടവയൽ  

7 കഔാട്ടത്തറ 7 പയഴിമ്പളൃി 7 ടനന്കമനി 

8 ൄന്നത്തിടവഔ 8 കപരിയ 8 നൂൽപുഴ 

9 ൄപ്പാടിത്തറ 9 ടപാരുന്നന്നൂർ 9 പാടിചൃിറ 

10 മൂജപ്പനാട് 10 തവി്ാൽ  10 പൂതാടി 

11 മുട്ടിൽ  കനാർത്ത് 11 തിരുടനല്ലി 11 പുൽപ്പളൃി 

12 മുട്ടിൽ  സൗത്ത് 12 തൃശ്ശികലരി 12 പുറകാടി 

13 പടി്ാറത്തറ 13 വാളാട് 13 സുൽത്താന് ബകത്തരി 

14 ടപാളെതന 14 ടവളൃമുണ്ട 14 ഔിടങ്ങനാട് 

15 തരികയാട് 15 ടെറുഔാട്ടൂർ  15 കതാമാട്ടുൊൽ  

16 തൃജകപ്പറൃ 16 ടതാണ്ടർനാട്   

17 ടവളൃരിമല     

18 കവങ്ങപ്പളൃി     

   അവലംബം:റവനൂ വൄപ്പ്, 2017 

 

            3 മുന്സിപ്പാലിറൃിഔളും 23 ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുഔളും 4 കബ്ല്യാക് പഞ്ചായത്തുഔളും ജില്ലാ 
പഞ്ചായത്തും ഉൾടപ്പടട 31 തകേശ ഭരണസ്ഥാപനങ്ങളാണ് ജില്ലയിലുളൃത്.   
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പട്ടിഔ 1.3 

വയനാട് ജില്ലയിടലതകേശ ഭരണസ്ഥാപനങ്ങൾ 

ക്രമ.നം തകേശഭരണ സ്ഥാപനത്തിടെ 
കപര് 

ക്രമ.നം തകേശഭരണ സ്ഥാപനത്തിടെ കപര് 

I. ഔൽപറൃ  കബ്ല്യാക് പഞ്ചായത്്ത III. മാനന്തവാടി കബ്ല്യാക്പഞ്ചായത്ത് 
1 കഔാട്ടത്തറ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 15 ടവളളമുണ്ട  ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
2 കവങ്ങപ്പളളി  ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 16 തിരുടനല്ലി  ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
3 ജവത്തിരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 17 ടതാണ്ടർനാട്  ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
4 മുട്ടിൽ  ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 18 എടവഔ  ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
5 ടപാളെതന  ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 19 തവി്ാൽ  ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
6 തരികയാട്  ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് IV. സുൽത്താന് ബകത്തരി കബ്ല്യാക്പഞ്ചായത്ത് 
7 പടി്ാറത്തറ 

ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
20 മീനങ്ങാടി  ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 

8 കമപ്പാടി  ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 21 ടനന്കമനി  ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
9 മൂജപ്പനാട്  ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 22 അമ്പലവയൽ  ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 

II. പനമരം കബ്ല്യാക് പഞ്ചായത്്ത 23 നൂൽപ്പുഴ  ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
10 പനമരം  ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് മുന്സിപാലിറൃിഔൾ 
11 പൂതാടി  ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 24 ഔൽപറൃ  മുന്സിപാലിറൃി 
12 മുളളന്ടഔാല്ലി 

ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
25 സുൽത്താന് ബകത്തരി  മുന്സിപാലിറൃി 

13 പുൽപളളി  ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 26 മാനന്തവാടി മുന്സിപാലിറൃി 
14 ഔണിയാമ്പറൃ  

ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
  

     അവലംബം: തകേശസൃയംഭരണ വൄപ്പ് 2017 
പട്ടിഔ 1.4 

വയനാട് ജില്ലയിടലതകേശ ഭരണസ്ഥാപനങ്ങളിടല ഡിവിഷനുഔളുടട /വാർഡുഔളുടട  വിവരങ്ങൾ 

ക്രമ 
നം 

തകേശഭരണ 

 സ്ഥാപനത്തിടെ കപര് 

ഡിവിഷനുഔളുടട/വാർഡുഔളുടട എണ്ണം 
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1 വയനാട് ജില്ല പഞ്ചായത്ത് 16 8 1 1 3 2 

2 ഔൽപ്പറൃ കബ്ല്യാക് പഞ്ചായത്ത് 13 7 1 0 2 1 

3 സുൽത്താന്ബകത്തരി കബ്ല്യാക് 
പഞ്ചായത്ത് 

14 7 1 0 3 2 

4 പനമരം കബ്ല്യാക് പഞ്ചായത്ത് 15 8 1 0 3 2 

5 മാനന്തവാടി കബ്ല്യാക് പഞ്ചായത്ത് 15 8 0 0 3 2 

6 കഔാട്ടത്തറ 13 7 0 0 4 2  

7 കവങ്ങപ്പളളി  13 7 0 0 3 2 

8 ജവത്തിരി  14 7 2 1 1 0 

9 മുട്ടിൽ   19 10 1 0 3 2 

10 ടപാളെതന   13 7 1 0 2 1 
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11 തരികയാട്   13 7 0 0 3 2 

12 പടി്ാറത്തറ   16 8 1 0 2 1 
13 കമപ്പാടി   22 11 2 1 2 1 
14 മൂജപ്പനാട്   16 8 1 0 1 0 

15 പനമരം   23 12 1 0 5 3 

16  പൂതാടി   22 11 1 0 4 2 

17 മുളളന്ടഔാല്ലി  18 9 1 0 2 1 

18 പുൽപളളി   20 10 1 0 4 2 

19 ഔണിയാമ്പറൃ   18 9 0 0 4 2 

20 ടവളളമുണ്ട   21 11 0 0 3 2 

21 തിരുടനല്ലി   17 9 0 0 7 4 

22 ടതാണ്ടർനാട്   15 8 0 0 3 2 

23 എടവഔ   19 10 0 0 3 2 

24 തവി്ാൽ   22 11 1 0 4 2 

25 മീനങ്ങാടി   19 10 1 0 4 2 

26 ടനന്കമനി   23 12 1 0 4 2 

27 അമ്പലവയൽ   20 10 1 0 3 2 

28 നൂൽപ്പുഴ   17 9 0 0 7 4 

29 ഔൽപ്പറൃ മുന്സിപ്പാലിറൃി 28 14 2 1 3 2 

30 സുൽത്താന്ബകത്തരി മുന്സിപ്പാലിറൃി 35 18 1 0 4 2 
31 മാനന്തവാടി മുന്സിപ്പാലിറൃി 36 18 1 0 6 3 

അവലംബം: സംസ്ഥാന ടതടരട്ടുപ്പ് ഔമ്മീഷന് -2015 

1.7.  ജനസംകയ 
ഔാർഷിഔ കമകലക് പ്രധാനയമുളൃ ജില്ലയിൽ വയവസായങ്ങൾ ൄറവാണ്. ആയതിനാൽ  

തടന്ന ജില്ലയുടട സാമ്പത്തിഔ സ്ഥിതി മനുഷയവിഭവങ്ങളുടട ലഭയതടയ ആശ്രയിചൃിരിക്കന്ന. ഈ 
പ്രകദശത്തിടെ വിഔസനം, ജനസംകയയിലുളൃ വർദ്ധനവ് ജനങ്ങളുടട ടതാഴിൽ ടെയഴിാനുളൃ കശഷി, 
ീീ- പുരുഷ അനുപാതം എന്നിവയുമായി ബന്ധടപ്പട്ടിരിക്കന്ന. മനുഷയ ജീവിതത്തിൽ ഏറൃല്ലൃം 
ആവശയമായ ആഹാരം, വീം, പാർപ്പിടം, ൄടിടവളൃം, ആകരാഖയ വിദയാഭയാസ സൗഔരയങ്ങൾ, 
യാത്രാ സംവിധാനങ്ങൾ, വാർത്താ വിനിമകയാപാധിഔൾ, വികനാദ മാർഗങ്ങൾ, എന്നിവയുടട 
ശരിയായ വിതരണം ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിന് ജനസംകയാ വളർചൃ സംബന്ധിചൃ വിവരങ്ങൾ 
അതയന്താകപക്ഷിതമാണ്. പ്രെതി വിഭവങ്ങകളാട് മനുഷയാദ്ധൃാനല്ലൃം ടി കെരുകമ്പാൾ മാത്രകമ 
സമൂഹത്തിന് ഉതൄന്ന വിധത്തിൽ വിഭവങ്ങടള മാറൃിടയടുക്കന്നതിന് സാധിക്കഔയുള.  

 

പട്ടിഔ 1.5 
ജനസംകയ -ജില്ല തിരിചൃ ്

ക്രമ 

നമ്പർ  
ജില്ല 2011 റാങ്ക് 2001 റാങ്ക് 

1 തിരുവനന്തപുരം 33,01,427 2 32,34,356 2 

2 ടഔാല്ലം 26,35,375 7 25,85,208 7 

2 ടഔാല്ലം 26,35,375 7 25,85,208 7 

3 പത്തനംതിട്ട 11,97,412 12 12,34,016 12 

4 ആലപ്പുഴ 
21,27,789 9 21,09,160 9 

5 കഔാട്ടയം 19,74,551 10 19,53,646 10 
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6 ഇടുകി 11,08,974 13 11,29,221 13 

7 എറണാൄളം 32,82,388 3 31,05,798 3 

8 തൃശൂർ 
31,21,200 4 29,74,232 4 

9 പാലകാട് 28,09,934 6 26,17,482 6 

10 മലപ്പുറം 41,12,920 1 36,25,471 1 

11 കഔാഴികകാട് 30,86,293 5 28,79,131 5 

12 വയനാട് 8,17,420 14 7,80,619 14 

13 ഔണ്ണൂർ  25,23,003 8 24,08,956 8 

14 ഔാസർകഖാഡ് 13,07,375 11 12,04,078 11 

 കഔരളം 3,34,06,061   3,18,41,374  

അവലംബം: ടസന്സസ് ഡയറക്റ്റകററൃ് 2011 

ജനസംകയയിൽ  പ്രായം തിരിചൄളൃ ഔണക്കഔൾക് ഇന്ന് വളടരയധിഔം പ്രാധാനയമുണ്ട്. 
വൃദ്ധരുടട ജനസംകയയുടട ശരിയായ ഔണക് ആ വിഭാഖം ജനങ്ങൾക് ആവശയമായ 
പഔൽവീടുഔൾ, ആശുപത്രിഔൾ തുടങ്ങിയ സംവിധാനങ്ങൾ രുക്കന്നതിന് സഹായഔരമാല്ലൃം. 
ടാടത ൄട്ടിഔടള സംബന്ധിചൃ ഔണക്കഔൾക്കം ടതാഴിൽ ടെയഴിാന് ഔഴിയുന്ന ജനങ്ങളുടട 
ഔണക്കഔൾക്കം ഭിന്നകശഷികാരായവരുടട ഔണക്കഔൾക്കംവളടരയധിഔം പ്രാധാനയം ഉണ്ട്.  
ഇത്തരം അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങളുടട ശരിയായ ലഭയത രു സമൂഹത്തിടെ ആസൂത്രണ 
പ്രക്രിയയിൽനിർണ്ണായഔ പങ്ക് വഹിക്കന്ന.  

കഔരളത്തിടല 14 ജില്ലഔളിടലയും ജനസംകയ പരികശാധിചൃാൽ ഏറൃല്ലൃം ൄറവ് ജനസംകയയുളൃ 
ജില്ലയാണ് വയനാട്. 2011-ടല ടസന്സസ് പ്രഔാരം 817420 ആണ് വയനാട്ടിടല ജനസംകയ. ഇത് 
കഔരളത്തിടല ആടഔ ജനസംകയയുടട 2.45% മാത്രമാണ്. ഇതിൽ401684 കപർ പുരുഷന്മാരും 415736 
കപർ ീീഔളുമാണ്. 2001-ടല ടസന്സസ് പ്രഔാരം ജില്ലയിൽ  391273പുരുഷന്മാരും389346ീീഔളും 
ഉൾടപ്പടട ആടഔ 780619 ആയിരുന്ന ജനസംകയ.  2001 ലും കഔരളത്തിടല ആടഔ ജനസംകയയുടട 
2.45% മാത്രമായിരുന്ന വയനാട് ജില്ലയുടട ജനസംകയ. 

 

െിത്രം 1.3 
തകേശഭരണ സ്ഥാപനാടിസ്ഥാനത്തിലുളള ജനസംകയ 2011 

 

 

അവലംബം: ടസന്സസ് ഡയറക്റ്റകററൃ്, 2011 
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2011 ടല ഔാകനരുമാരിടയ അടിസ്ഥാനമാകി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് തലത്തിൽജനസംകയടയ 
പരികശാധിചൃാൽ ജില്ലയിൽ ഏറൃല്ലൃം ടുതൽ  ജനസംകയയുളൃ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് ടനകേനിയും 
(46950) ഏറൃല്ലൃം ൄറവ് ജനസംകയയുളൃ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് തരികയാടും ആണ് (11725). വയനാട് 
ജില്ലയിടല ടവളൃമുണ്ട, പനമരം, ടനന്കമനി എന്നീ പഞ്ചായത്തുഔൾ 40000 ജനസംകയക് മുഔളിലുളൃ 
പഞ്ചായത്തുഔളാണ്. 
 

1.7.1. ീീ- പുരുഷ അനുപാതം 
 

1901 മുതലുളൃ എല്ലാ ജനസംകയ ഔണടകടുപ്പുഔളിലും കഔരളത്തിൽ ീീഔൾ 
പുരുഷന്മാടരകാൾ ടുതലായിരുന്ന. എന്നാൽ  വയനാട് ജില്ലയിൽ1901 മുതൽ  2001 വടരയുളൃ 
എല്ലാ ടസന്സസുഔളിലും പുരുഷന്മായിരുന്ന ടുതൽ. ഈ രീതി 2011 -ടല  ജനസംകയ 
ഔണടകടുകപ്പാടു ടി മാറി. ജില്ലയിടല ീീ - പുരുഷ അനുപാതം 1901- ൽ  805 ീീഔൾക് 1000 
പുരുഷന്മാർ എന്നതായിരുന്ന. ഈ അനുപാതം ക്രമാനുഖതമായി ഒകരാ ജനസംകയ 
ഔണടകടുപ്പുഔളിലും ീീ പക്ഷകത്തക് മാറി വന്ന. 1931- ൽ    ഏറൃല്ലൃം ൄറവ് ീീ- പുരുഷ അനുപാതം 
(804) കരകടപ്പടുത്തി. ീീ- പുരുഷ അനുപാതം 2011- ൽ  1035 ആയി. 
 

െിത്രം 1.4 
ീീ- പുരുഷ അനുപാതം 1971-2011 

 

 

അവലംബം: ടസന്സസ് ഡയറക്റ്റകററൃ് 2011 
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2011 -ടല ജനസംകയ ഔണക്കഔൾ പ്രഔാരം 

വയനാട് ജില്ലയിടല 

26 തകേശ സൃയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലും 

പുരുഷന്മാടരകാൾ ടുതൽ ീീ 

ജനസംകയയാടണന്ന് ഔാണാം. ഇത് 

വയനാട് ജില്ലയുടട രു പ്രകതയഔതയാണ്. 
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1.7.2 ജനസംകയ വളർചൃ 

 

ജനനം ടഔാണ്ടളൃ വളർചൃടയകാൾ ൄടികയറൃം മൂലം  ജനസംകയയുടട വളർചൃാ നിരകിൽ 
വർദ്ധനവ് ഉണ്ടായ ഏഔ ജില്ല വയനാട് ആയിരിക്കം. 1940-70 വടരയുളൃ ഔാല ഗട്ടത്തിൽ 
മദ്ധയതിരുവിതാംറിൽ നിന്നാണ് ജില്ലയികലക് ഏറൃല്ലൃം അധിഔം ൄടികയറൃം ഉണ്ടായിട്ടുളൃത്. എങ്കിലും 
കഔരളത്തിടല എല്ലാ ജില്ലഔളിൽ നിന്നം വയനാട്ടികലക് ൄടികയറൃം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ടാടത അയൽ  
സംസ്ഥാനങ്ങളായ ഔർണാടഔ, തമിഴ് നാട്  എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നം ഔഴി് നൂറൃാണ്ടിടെ  
അവസാനം വടര വയാപഔമായി ടതാഴിലിന് കവണ്ടിയുളൃ ൄടികയറൃല്ലൃം ഉണ്ടായിരുന്ന. ഇന്നത് വടക്ക 
ഔിഴകന്  സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നളൃ ൄടികയറൃമായി പരിവർത്തനം ടെയഴിടപ്പട്ടിട്ടുണ്ട്. 
ഇത്തരത്തിലുണ്ടായ ൄടികയറൃങ്ങൾ  വയനാടിടെ വിഔസനത്തിൽ ഔാരയമായ സൃാധീനം 
ടെലുത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നത് തർകമില്ലാത്ത വസ്തുതയാണ്. 

 

പട്ടിഔ 1.6 
ജനസംകയ വർദ്ധന 1901-2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

അവലംബം: ടസന്സസ് ഡയറക്റ്റകററൃ് -2011 

 

അവലംബം: ടസന്സസ് ഡയറക്റ്റകററൃ് -- 2011 
 

1901 മുതൽ ഉളൃ ജനസംകയ പരികശാധിചൃാൽ 1991 വടര സ്ഥിരമായ വർദ്ധനവിടെ െിത്രം നമുക് 
ലഭിക്കന്നതാണ്. 1901 മുതൽ  1931 വടരയുളൃ നാല് ജനസംകയ ഔണടകടുപ്പുഔളിലും ജില്ലയുടട 
ജനസംകയ രു ലക്ഷത്തിന് താടഴയായിരുന്ന. 1941-ടല ജനസംകയ ഔണടകടുപ്പിലാണ് ആദയമായി 
ജില്ലയുടട ജനസംകയ ലക്ഷം ഔവിയുന്നത്. അന്ന് വയനാടിന്ടറ ജനസംകയ 106350 ആയിരുന്ന. 1951, 
1961, 1971, 1981,1991 എന്നീ ടസന്സസുഔളിൽ ജില്ലയിടല ജനസംകയയിൽ രു വന് ൄതിചൄൊട്ടം 
തടന്ന ദൃശയമായി. ആ ഔാലഗട്ടത്തിലാണ് വയനാട് ജില്ലയിൽ  വയാപഔമായ ൄടികയറൃങ്ങൾ 

ടസന്സസ് 
വർഷം 

ജനസംകയ 
വയതയാസം 

പുരുഷന് ീീ ജനസംകയ ശതമാനം 

1901 75,149 - - 41,632 33,517 

1911 82,549   +7,400 +9.85 45,489 37,060 

1921 84,771 +2,222 +2.69 47,473 37,298 

1931 91,769 +6,998 +8.26 50,877 40,892 

1941 1,06,350 +14,581 +15.89 57,952 48,398 

1951 1,69,280 +62,930 +59.17 92,099 77,181 

1961 2,75,255 +1,05,975 +62.60 1,44,635 1,30,620 

1971 4,13,850 +1,38,595 +50.35 2,15,338 1,98,512 

1981 5,54,026 +1,40,176 +33.87 2,84,261 2,69,765 

1991 6,72,128 +1,18,102 +21.32 3,41,958 3,30,170 

2001 7,80,619 +1,08,491 +16.14 3,91,273 3,89,346 

2011 8,17,420 +36,801 +4.71 4,01,684 4,15,736 
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നടന്നിട്ടുളൃത് . 1951- ൽ  59.17% ജനസംകയ വർദ്ധനല്ലൃം 1961- ൽ  62.60% വർദ്ധനല്ലൃം 1971- ൽ  50.35% 
വർദ്ധനല്ലൃം കരകടപ്പടുത്തി. 
 

1.7.3 ജനസംകയ വിതരണം - പ്രായം അടിസ്ഥാനത്തിൽ 

 

14 വയസ്സിൽ താടഴയുളൃ ൄട്ടിഔളുടട ജനസംകയ 2011- ടല ടസന്സസ് പ്രഔാരം 212246 
ആണ്.   15 മുതൽ 59 വയസുകളവടരയുളൃവരുടട ജനസംകയ 526414ഉം60 വയസ്സിനു മുഔളിലുളൃവരുടട 
ജനസംകയ 78760 ഉം ആണ്. അതായത് 14 വയസ്സിന് താടഴയുളൃവരുടട ജനസംകയ ആടഔ  
ജനസംകയയുടട 25.96% ഉം  15 മുതൽ  59 വയസുകളവടരയുളൃവരുടട ജനസംകയ 64.35% ഉം  60 
വയസ്സിനു മുഔളിലുളൃവരുടട ജനസംകയ 9.63% ഉം ആണ്.  

 

െിത്രം 1.5 
വയനാട് ജില്ലജനസംകയ സ്തൂപിഔ 2011 ടസന്സസ് 

 

അവലംബം: ടസന്സസ് ഡയറക്റ്റകററൃ് -2011 
 

പട്ടിഔ 1.7 
പ്രായം അടിസ്ഥാനത്തിലുളൃജനസംകയ 

വയസ്സ് 
ആടഔ റൂറൽ  അർബന് 

ആടഔ ആൺ  ടപൺ  ആടഔ ആൺ  ടപൺ  ആടഔ 

ആ
ൺ  

ടപ
ൺ  

0-4 

65082 33062 32020 62548 31746 30802 2534 1316 1218 

5-9 

69746 35656 34090 67062 34327 32735 2684 1329 1355 

10-14 

77418 39481 37937 74468 38044 36424 2950 1437 1513 

15-19 

63919 32424 31495 61480 31186 30294 2439 1238 1201 

-6.00 -4.00 -2.00 0.00 2.00 4.00 6.00

0-4
5-9

10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74
75-79

80+

%Male

% Female
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20-24 

66417 31936 34481 63802 30722 33080 2615 1214 1401 

25-29 

70224 33366 36858 67639 32134 35505 2585 1232 1353 

30-34 

65644 31334 34310 63056 30153 32903 2588 1181 1407 

35-39 

67856 32250 35606 65154 31007 34147 2702 1243 1459 

40-44 

57693 28496 29197 55323 27310 28013 2370 1186 1184 

45-49 

55397 27117 28280 53099 25982 27117 2298 1135 1163 

50-54 

42987 21742 21245 41320 20890 20430 1667 852 815 

55-59 

36277 18451 17826 34796 17676 17120 1481 775 706 

60-64 

28307 14181 14126 27267 13633 13634 1040 548 492 

65-69 

19045 8801 10244 18346 8470 9876 699 331 368 

70-74 

12686 5737 6949 12283 5566 6717 403 171 232 

75-79 

8542 3524 5018 8293 3425 4868 249 99 150 

80-84 

5176 2118 3058 5035 2062 2973 141 56 85 

85-89 

2835 1066 1769 2749 1030 1719 86 36 50 

90-94 

1018 381 637 1003 378 625 15 3 12 

95-99 

322 132 190 316 130 186 6 2 4 

100+ 131 44 87 127 43 84 4 1 3 

പ്രായം 
പറയാത്ത

വർ 698 385 313 674 369 305 24 16 8 

ആടഔ 817420 401684 415736 785840 386283 399557 31580 15401 16179 

അവലംബം: ടസന്സസ് ഡയറക്റ്റകററൃ് -2011 

60 വയസ്സിനു മുഔളിൽ പ്രായമുളൃവരുടട എണ്ണം ക്രമാനുഖതമായി വർദ്ധിചൄ വരിഔയും 14 
വയസ്സിന് താടഴയുളൃവരുടട എണ്ണം ൄറഞ്ഞു വരുന്നതായും ഔാണുന്ന. ഇത് സൂെിപ്പിക്കന്നത് 
ജനങ്ങളുടട ആയുർജദർഗയം ടി വരുടന്നന്നം വൃദ്ധജനങ്ങളുടട പരിപാലനത്തിന് ഉെിതമായ 
സംവിധാനങ്ങൾ നമ്മുടട ജില്ലയിലും ആരംഭികകണ്ടത് അതയാവശയമാടണന്നം ഇകാരയത്തിൽ  
തകേശസൃയം ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടട സജീവ ശ്രദ്ധ ആവശയമാടണന്നമാണ്. 
 

1.7.നഖര ഗ്രാമീണ കമകലയിടല ജനസംകയ വിതരണം 
 

നിലവിൽ  വയനാട് ജില്ലയിൽ മാനന്തവാടി, സുൽത്താന് ബകത്തരി, ഔല്പറൃ എന്നീ മൂന്ന് 
മുനിസിപ്പാലിറൃിഔളും 23 ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തുഔളുമാണുളൃത്. 2011- ടല ടസന്സസ് പ്രഔാരം അന്ന് 
ഔല്പറൃമാത്രമാണ് നഖര സഭാ പ്രകദശം.   
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െിത്രം 1.7 
നഖര ഗ്രാമീണ കമകലയിടല ജനസംകയ വിതരണം -2015 

 

അവലംബം: സാമ്പത്തിഔ സ്ഥിതിവിവരകണക് വൄപ്പ് 
 

വയനാട് ജില്ലയിൽ  31580 ആണ് നഖര ജനസംകയ. 2001 -ടല ടസന്സസിൽ ഇത് 29612 
ആയിരുന്ന.  ജനസംകയയിൽ  1968 ടെവർദ്ധനവ് കരകടപ്പടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ  2015- ടല തകേശ 
സൃയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളികലക് നടന്ന ടതരട്ടുകപ്പാടു ടി മാനന്തവാടി, സുൽത്താന് 
ബകത്തരി എന്നീ രണ്ട് മുനിസിപ്പാലിറൃിഔൾ രൂപീഔരിക്കഔയും അതുവഴി നഖരജനസംകയ 124971 ആയി 
വർദ്ധിക്കഔയും ഗ്രാമീണ ജനസംകയ 692449 ആയി ൄറയുഔയും ടെയ്ത. ഇകപ്പാൾ നഖര ജനസംകയ 
15.29% ഉം ഗ്രാമീണ ജനസംകയ 84.71% ഉം ആണ്. 
1.7.4. ജനസാന്ദ്രത 

രു െതുരശ്ര ഔികലാമീറൃറിൽ താമസിക്കന്ന ജനങ്ങളുടട എണ്ണമാണ്ജനസാന്ദ്രത. വയനാട് 
ജില്ലയുടട ജനസാന്ദ്രത 1901 മുതൽ ക്രമാനുഖതമായ വർദ്ധനവ് കരകടപ്പടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. 1901 -ൽ  35 
ആയിരുന്നത് 1911 -ൽ  39 ഉം 1951-ൽ  79 ഉം ആയി വർദ്ധിചൄ. ഇത് വളടര ടെറിയ രു വർദ്ധനവ് 
തടന്നയാണ്. എന്നാൽ  ഇത് 1961- ൽ  129 ആയും തുടർന്ന് 2011-ടല ജനസംകയ ഔണടകടുകപ്പാടട 384 
ഉം  ആയി വർദ്ധനവ് കരകടപ്പടുത്തി. 

മറൃ് ജില്ലഔളുമായി താരതമയം ടെയ്യുകമ്പാൾ  ഏറൃല്ലൃം ൄറവ് ജനസാന്ദ്രതയുളൃ ജില്ലയാണ് 
വയനാട്. ജനസംകയടയ ജില്ലയുടട ആടഔ വിസ്തൃതി ടഔാണ്ട് ഹരിചൃ ് ഔിട്ടുന്ന ഈ സൂെിഔ, 30% 
നിക്ഷിപ്ത വനല്ലൃം വിശാലമായ കതാട്ടങ്ങളും ഉളൃ വയനാട് ജില്ലയ്്ക്ക എത്രകത്താളം യാഥാർഥ 
വസ്തുതഔളുമായി കെർന്നകപാൄന്ന എന്ന് പരികശാധികടപ്പകടണ്ടതുണ്ട്. വനകമകലയും 
കതാട്ടകമകലയും ഴിവാകിയുളൃ ഭൂവിസ്തൃതി ഔണകിടലടുത്തുടഔാണ്ട് ഔണകാകി കനാകിയാൽ 
വയനാട് ജില്ലയുടട ജനസാന്ദ്രത മറൃ് ജില്ലഔടള അകപക്ഷിചൃ ്വളടര പിന്നിലല്ല എന്ന് ഔാണാം. 

പട്ടിഔ 1.8 
വയനാട് ജില്ലയിടല ജനവാസകഔന്ദ്രങ്ങളിടല ജനസാന്ദ്രത 

ക്രമ 
നം 

തകേശഭരണ 
സ്ഥാപനത്തിടെ കപര് 

ജനസം
കയ 

വിസ്തൃതി 
െ.ഔി.മീ 

റിസർകവാ
യറുഔളും 
വനല്ലൃം 

കതാട്ടങ്ങ
ളും 

ഴിവാകി
യുളൃ 

ഭൂവിസ്തൃതി 

ജനസാന്ദ്രത 

ടസന്സ
സ് 

പ്രഔാരം 

റിസർ
കവായറുഔ
ളും വനല്ലൃം 
കതാട്ടങ്ങ

ളും 
ഴിവാകി
യുളൃത് 

1 കഔാട്ടത്തറ  16670 32.34 30.37 517 549 

2 കവങ്ങപ്പളളി   11756 21.48 21.37 550 550 

15.29 

84.71 

Urban

Rural
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3 ജവത്തിരി  18305 47.65 22.32 385 820 

4 മുട്ടിൽ   35281 46.78 41.09 756 859 

5 ടപാളെതന   18406 70.60 27.59 261 667 

6 തരികയാട്   11725 74.10 38.12 159 308 

7 പടി്ാറത്തറ   25965 55.09 37.17 472 699 

8 കമപ്പാടി   37785 129.64 39.42 292 959 

9 മൂജപ്പനാട്   24590 62.51 30.80 394 798 

10 പനമരം   45627 81.03 75.13 563 607 

11 പൂതാടി 39649 82.79 60.72 479 653 

12 മുളളന്ടഔാല്ലി  28400 71.98 50.76 395 559 

13 പുൽപളളി   33951 78.23 50.78 434 669 

14 ഔണിയാമ്പറൃ   33956 38.23 38.22 889 889 

15 ടവളളമുണ്ട   40627 64.16 58.03 634 700 

16  തിരുടനല്ലി   29696 200.76 36.09 148 823 

17 ടതാണ്ടർനാട്   23142 130.72 47.03 177 492 

18 എടവഔ   33665 47.78 47.76 705 705 

19 തവി്ാൽ   39813 142.10 69.03 280 577 

20 മീനങ്ങാടി   33450 54.14 49.91 618 670 

21 ടനന്കമനി   46950 69.44 63.37 676 741 

22 അമ്പലവയൽ   35207 60.70 58.58 580 601 

23 നൂൽപ്പുഴ   27833 248.02 37.42 112 744 

24 ഔൽപറൃ  മുന്സിപാലിറൃി 31580 40.85 31.74 773 995 

25 സു. ബകത്തരി  മുന്സിപാലിറൃി 45417 99.21 43.86 458 1036 

26 മാനന്തവാടി മുന്സിപാലിറൃി 47974 80.30 52.21 598 919 

അവലംബം: ടസന്സസ് ഡയറക്റ്റകററൃ് -2011, സാമ്പത്തിഔ സ്ഥിതിവിവരകണക് വൄപ്പ്-2017 

1.7.5. വിവിധ ജനവിഭാഖങ്ങൾ 

വയനാട് ജില്ലയിടല ആടഔ ജനസംകയയിൽ49.48% ഹിന്ദുകളും 28.65% മുസ്ീങ്ങളും 21.34% 
ക്രിസ്ത്യാനിഔളും 0.53% മറൃ് മതവിഭാഖങ്ങളും ആണ്. പട്ടിഔ ജാതി വിഭാഖങ്ങൾ  ആടഔ 
ജനസംകയയുടട 3.99% ഉം പട്ടിഔ വർഗ വിഭാഖങ്ങൾ 18.53% ഉം ആണ്. ഇത് 2001- ൽ  യഥാക്രമം 4.27% 
ഉം 17.43% ഉം ആയിരുന്ന. പട്ടിഔജാതി വിഭാഖങ്ങളുടട ജനസംകയ 2001- ൽ  നിന്നം 2011-ടല ജനസംകയ 
ഔണടകടുപ്പികലക് എത്തിയകപ്പാൾ  786 കപർ ൄറ്തായി ഔാണുന്ന. ശതമാന ഔണകിൽ  0.28% 
ൄറവ്. പട്ടിഔജാതി വിഭാഖങ്ങളുടട ജനസംകയ കഔരളത്തിൽ  തടന്ന ഏറൃല്ലൃം ൄറല്ലൃളൃ ജില്ലയാണ് 
വയനാട്. 

പട്ടിഔ 1.9 
വിവിധ ജനവിഭാഖങ്ങൾ 

ടസന്സസ് 

വർഷം 
ഹിന്ദു മുസ്ീം ക്രിസ്ത്യന് മറൄളൃവർ  

മതം 
കരകടപ്പടുത്താത്തവർ 

1991 338774 173868 157212 1772 502 

2001 392118 209786 175490 1962 1263 

2011 404460 234185 174453 2456 1866 

അവലംബം: ടസന്സസ് ഡയറക്റ്റകററൃ്, 2011 
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1.7.6.  പട്ടിഔ ജാതി പട്ടിഔ വർഗ വിഭാഖങ്ങളുടട ജനസംകയ (1971-2011) 
പഞ്ചായത്തുഔളിടല പട്ടിഔ ജാതി പട്ടിഔ വർഗ വിഭാഖങ്ങളുടട ജനസംകയ ഔണക് 

പരികശാധിചൃാൽ  കമപ്പാടി പഞ്ചായത്തിലാണ് ഏറൃല്ലൃം അധിഔം പട്ടിഔ ജാതി വിഭാഖത്തിടല 
ജനങ്ങൾ  താമസിക്കന്നത് (3502). 2808 കപരുളൃ ജവത്തിരി പഞ്ചായത്ത് രണ്ടാം സ്ഥാനത്തും 2200 
കപരുളൃ ഔൽപ്പറൃ മുനിസിപ്പാലിറൃി മൂന്നാം സ്ഥാനത്തുമാണ്. 224 കപർ മാത്രമുളൃ തരികയാട് 
പഞ്ചായത്താണ് എറൃല്ലൃം ൄറവ് പട്ടിഔ ജാതി വിഭാഖങ്ങൾ  ഉളൃ പഞ്ചായത്ത്. 

 

പട്ടിഔ 1.10 
പട്ടിഔ ജാതി പട്ടിഔ വർഗ വിഭാഖങ്ങളുടട ജനസംകയ (1971-2011) 

ടസന്സസ് 

വർഷം 

പട്ടിഔ ജാതിജനസംകയ പട്ടിഔവർഗജനസംകയ 

ആടഔ പുരുഷന്  ീീ ആടഔ പുരുഷന്  ീീ 

1971 9036 4895 4141 73479 36932 36547 

1981 21130 10935 10195 95557 47547 48010 

1991 27835 14192 13643 114969 57386 57583 

2001 33364 16738 16626 136062 67394 68668 

2011 32578 16406 16172 151443 74476 76967 

അവലംബം: ടസന്സസ് ഡയറക്റ്റകററൃ് -2011 

പട്ടിഔ വർഗ  വിഭാഖങ്ങൾഏറൃല്ലൃം ടുതലുളൃ പഞ്ചായത്ത് തിരുടനല്ലി ആണ് (13179). 
ടതാട്ടടുത്ത് നൂൽപ്പുഴ പഞ്ചായത്തും (11233) മൂന്നാം സ്ഥാനത്ത് പനമരം പഞ്ചായത്തുമാണ് (10815). 
എറൃല്ലൃം ൄറവ് പട്ടിഔ വർഗ വിഭാഖങ്ങൾ ഉളൃ പഞ്ചായത്ത് ജവത്തിരിയാണ്. ഈ പഞ്ചായത്തിടല 
പട്ടിഔ വർഗ വിഭാഖങ്ങളുടട ജനസംകയ 1289 ആണ്. 

 

പട്ടിഔ 1.11 
പട്ടിഔ ജാതി പട്ടിഔ വർഗ ജനസംകയ 2011 തകേശഭരണ സ്ഥാപനാടിസ്ഥാനത്തിൽ 

തകേശഭരണ 
സ്ഥാപനത്തിടെ 

കപര് 

പട്ടിഔ ജാതിജനസംകയ )2011(  പട്ടിഔവർഗജനസംകയ )2011 (  

ആടഔ പുരുഷന്  ീീ ആടഔ പുരുഷന്  ീീ 

കഔാട്ടത്തറ 531 259 272 4,808 2,337 2,471 

ടവങ്ങപ്പളൃി 266 125 141 2,977 1,473 1,504 

ജവത്തിരി 2808 1420 1388 1,289 627 662 

മുട്ടിൽ  1030 521 509 5,279 2,617 2,662 

ടപാളെതന 1222 620 602 3,622 1,824 1,798 

തരികയാട് 224 115 109 2,695 1,327 1,368 

പടി്ാറത്തറ 1830 901 929 3,131 1,517 1,614 

കമപ്പാടി 3502 1786 1716 3,577 1,792 1,785 

മൂജപ്പനാട് 1832 906 926 1,899 899 1,000 

പനമരം 1026 506 520 10,815 5,286 5,529 
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പൂതാടി 930 486 444 7,813 3,892 3,921 

മുളളന്ടഔാല്ലി 1578 775 803 3,108 1,600 1,508 

പുൽപ്പളൃി 1022 533 489 7,027 3,383 3,644 

ഔണിയാമ്പറൃ 772 379 393 6,563 3,276 3,287 

ടവളൃമുണ്ട 811 412 399 6,605 3,228 3,377 

തിരുടനല്ലി 480 243 237 13,179 6,435 6,744 

ടതാണ്ടർനാട് 466 238 228 5,147 2,638 2,509 

എടവഔ 450 252 198 5,412 2,808 2,604 

തവി്ാൽ  1557 784 773 7,676 3,877 3,799 

മീനങ്ങാടി 908 477 431 7,775 3,843 3,932 

ടനന്കമനി 1866 910 956 7,871 3,786 4,085 

അമ്പലവയൽ  955 495 460 5,867 2,813 3,054 

നൂൽപ്പുഴ 862 419 443 11,233 5,507 5,726 

ഔൽപ്പറൃ (M) 2200 1125 1075 3,228 1,465 1,763 

സുബകത്തരി (M) 1761 867 894 5,346 2,610 2,736 

മാനന്തവാടി (M) 1689 852 837 7,501 3,616 3,885 

ആടഔ 32578 16406 16172 1,51,443 74,476 76,967 

അവലംബം: ടസന്സസ് ഡയറക്റ്റകററൃ് -2011 

2011 ജനസംകയ ഔണടകടുപ്പ് പ്രഔാരം കഔരളത്തിൽ ആടഔയുളൃ പട്ടിഔ ജാതി 
വിഭാഖങ്ങളിൽ  1.07% മാത്രമാണ് വയനാട് ജില്ലയിലുളൃത്. ജില്ലയിടല പ്രധാനടപ്പട്ട പട്ടിഔ ജാതി 
വിഭാഖങ്ങൾ  ചുവടട കെർക്കന്ന. 

1. പുലയന് /ടെരമാർ /പുലയ/പുലയർ /ടെരമ/ടെരമാന് /വയനാടന്  പുലയന് /വയനാട് 
പുലയന് /മാത/മാതപുലയന്  

2. ടെരുമാന്  
3. മണ്ണന് /പതിയന് /ടപരുമണ്ണന്/വണ്ണന് /കവലന്  
4. ഔണകന് /പടന്ന/പടന്നന്  
5. ബൄട 

 

2011-ടല ജനസംകയ ഔണടകടുപ്പ് പ്രഔാരം പുലയന്/ടെരമാർ /പുലയ/പുലയർ / ടെരമ/ 
ടെരമാന് /വയനാടന്  പുലയന് /വയനാട് പുലയന്/മാത/മാതപുലയന്  വിഭാഖത്തിൽ  7255 കപർ  
ഉണ്ട്. ഇതിൽ  3643 പുരുഷന്മാരും 3612 ീീഔളുമാണ്. ടെരുമാന്  5250, മണ്ണന് / പതിയന് / 
ടപരുമണ്ണന്/വണ്ണന് /കവലന്വിഭാഖം 4285-ഉം ഔണകന് /പടന്ന/ പടന്നന്  വിഭാഖം 2947 ഉം ബൄട 
വിഭാഖം 2332 ആണ്. പട്ടിഔ ജാതി വിഭാഖങ്ങളുടട ീീ- പുരുഷ അനുപാതം 986ആണ്. ഇത് ജനറൽ  
ീീ- പുരുഷ അനുപാതമായ 1035 ടനകാൾ വളടര ൄറവാണ്. 

 

വയനാട് ജില്ലയിടല പട്ടിഔ വർഗ  വിഭാഖങ്ങളുടട ജനസംകയ സംസ്ഥാനടത്ത ആടഔ പട്ടിഔ  
വർഗ  ജനസംകയയുടട 31.24% ആണ്. ഇത് 2001 ടല ടസന്സസ് പ്രഔാരം 37.36 % ആയിരുന്ന. 
പ്രധാനടപ്പട്ട പട്ടിഔ വിഭാഖങ്ങൾ  ചുവടട കെർക്കന്ന. 
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1. പണിയന്  
2. ൄറിചൃാചൃന് /ൄറിചൃയന്  
3. ൄറുമന് /മുളൄ ൄറുമന് /മുളൃ ൄറുമന്/മാല ൄറുമന് 

4. ഔാട്ടു നായ്ക്കന്  
5. അടിയന്  

 

ഇതിൽ  2011-ടല   ജനസംകയ ഔണടകടുപ്പ് പ്രഔാരം ജില്ലയിൽ 66068 പണിയ വിഭാഖല്ലൃം 25093 
ൄറിചൃയരും ൄറുമന് /മുളൄ ൄറുമന് /മുളൃ ൄറുമന് /മാല ൄറുമന്  വിഭാഖം 23591 കപരും ഔാട്ടു നായ്ക്കർ  10996 
കപരുമാണുളൃത്. പട്ടിഔ വർഗ വിഭാഖങ്ങളുടട ീീ- പുരുഷ അനുപാതം 1033 ആണ്. ജീല്ലയുടട ീീ- 
പുരുഷ അനുപാതത്തിന്   വളടര അടുത്തു നിൽക്കന്നതാണ്. 
 

1.8.  സാക്ഷരത 

നിലവിൽ വയനാട് ജീല്ലയുടട സാക്ഷരത നിരക് 89.03 ശതമാനമാണ്. പുരുഷന്മാരുടട 
സാക്ഷരത നിരക് 92.51% ഉം ീീഔളുടട സാക്ഷരത നിരക് 85.70% ഉം ആണ്. 2001 ടല ടസന്സസ് 
പ്രഔാരം ജില്ലയുടട സാക്ഷരത നിരക് 85.3% ആണ്. പുരുഷന്മാരുടട സാക്ഷരത നിരക് 89.77% ഉം 
ീീഔളുടട സാക്ഷരത നിരക് 80.72% ഉം ആണ്.സംസ്ഥാനത്തിടെ സാക്ഷരത നിരക് 94% ആണ്. 

 

െിത്രം 1.9 
സാക്ഷരത നിരക് 

 

അവലംബം: ടസന്സസ് ഡയറക്റ്റകററൃ് -2011 

സംസ്ഥാനത്ത് പട്ടിഔ ജാതി വിഭാഖങ്ങളുടട സാക്ഷരത 88.73% ഉം പട്ടിഔ വർഗ 
വിഭാഖങ്ങളുടട സാക്ഷരത 75.81% ഉം ആണ്. ഇത് സംസ്ഥാന സാക്ഷരത നിരകായ 94% 
കത്തകാൾ വളടര ൄറവാണ്.    2011-ടല   ടസന്സസ് ഔണക്കഔൾ പ്രഔാരം ജില്ലയിടല ഗ്രാമീണ 
സാക്ഷരത നിരക് 88.9% ഉം നഖര  സാക്ഷരത നിരക്  87.2% ഉം ആണ്. 2001 ടല ഔകനരുമാരി 
ഔണക് പ്രഔാരം ജില്ലയുടട സാക്ഷരത നിരക് 85.25% ആയിരുന്ന. 2001 മുതൽ  2011 വടരയുളൃ 10 
വർഷംടഔാണ്ട് ജില്ലയുടട സാക്ഷരത നിരകിൽ  4.7% വർദ്ധനവ് ഉണ്ടായി. 2001 ടല ഗ്രാമീണ 
സാക്ഷരത നിരക്  85.17% ഉം നഖര സാക്ഷരത നിരക് 87.15% ഉം ആണ്.  

 

2011 ടല ഔണക് പ്രഔാരം ീീഔളുകടയും പുരുഷന്മാരുകടയും സാക്ഷരത നിരക് 
ജില്ലയിൽ80%നു മുഔളിലാടണങ്കിലും പുരുഷന്മാരുടട സാക്ഷരത നിരക് 92.51% ഉം ീീഔളുടട 
സാക്ഷരത നിരക് 85.70% ഉംആണ്. ീീ-പുരുഷ സാക്ഷരതാ നിരക്കഔളിൽ വലിയ രു വയതയാസം 
(6.81%), നിലനിൽക്കന്ന. ഔഴി് 10 വർഷത്തിനുളൃിൽ ീീ സാക്ഷരത നിരക് ഉയർത്താന് 
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നടത്തിയ ശ്രമങ്ങൾ പൂർണ്ണമായി  ഫലപ്രാപ്തിയിടലത്തിയിട്ടിടല്ലന്ന് വയക്തമാണ്. ജില്ലയിടല ീീ  
സാക്ഷരത നിരക് ഉയർത്തുന്നതിനാവശയമായ ഔാരയക്ഷമമായ നടപടിഔൾ തകേശ സൃയം ഭരണ 
സ്ഥാപനങ്ങളുടട ഭാഖത്ത് നിന്നണ്ടായാൽ മാത്രകമ അടുത്ത ഔകനരുമാരി ഔണടകടുപ്പിടലങ്കിലും 
ഇകാരയത്തിൽ ഔാരയമായ വർദ്ധനവ് പ്രതീക്ഷികകണ്ടതുള. 
1.9.  ടതാഴിൽ പങ്കാളിത്തം 

കഖാത്രവർഗ ഔാലത്ത് നിരന്തരമായി പ്രയാണം ടെയ്ത ടഔാണ്ടിരുന്ന ജനതയിൽ രു 
വിഭാഖം െഷിയിലൂടടഉപജീവനം ഔടണ്ടത്തിയകപ്പാൾ മടറൃാരു വിഭാഖം അവരുടട പ്രയാണം തുടർന്ന 
ടഔാണ്ടിരുന്ന. െഷിയികലക് തിരി് വിഭാഖങ്ങൾകായി മറൄളൃവർ അടിമഔടളകപാടല 
പണിടയടുകകണ്ടി വന്ന. പ്രമാണിമാരും വന്ഭൂല്ലൃടമഔളും സൃഷ്ടികടപ്പട്ടകപ്പാൾ  അടിമപ്പണിഔൾക് 
വയവസ്ഥഔൾആവശയമായി വന്ന. അതിടെഫലമായി അടിമഔളുടട കലലം വയനാട്ടിൽ നടന്നിരുന്ന. 
ഔാല്ലൃഔളിടല ഉൽസവ സമയങ്ങളിൽ ഇത്തരം അടിമ കലലങ്ങൾ നിർകലാഭം നടന്നതായി 
കരകഔളുണ്ട്. നാടുവാഴിഔളുടട ഔാലത്തും പിൽകാലത്ത് ട്ടിട്ടീഷ് ഭരണടം  സൃഷ്ടിചൃ റജികേഷന് 
ഔകചൃരിവഴിയും ഇത്തരം കലല ഉടമ്പടിഔൾ സർകാർ കരകഔളായി റജിസ്റ്റർ ടെയ്തിരുന്ന. 

ട്ടിട്ടീരുഔാർ  നട്ടുപിടിപ്പിചൃ കതയിലയുടടയും ഔാപ്പിയുടടയും വന്കതാട്ടങ്ങളിൽ 
ഇത്തരത്തിലുളൃ അടിമഔടളടകാണ്ട് കജാലി ടെയഴിിപ്പിചൃതായി ഔാണുന്ന.രു ടതാഴിൽ  
നിയമഔരാറും അന്ന  നിലവിലുണ്ടായിരുന്നില്ല. 19-ംം നൂറൃാണ്ടിടെ അവസാന ഔാലത്ത് മലബാർ 
ഖവൺടമന്റ് ടഔാണ്ടവന്ന ടതാഴിൽ നിയമങ്ങളും 20-ംം നൂറൃാണ്ടിടെ തുടകത്തിൽ െില 
സ്ഥലങ്ങളിലുണ്ടായ ടതാഴിൽ  സമരങ്ങളും ഇകാരയത്തിൽ ഖണയമായ മാറൃം വരുത്തി. 

എന്നാൽ  ഔാർഷിഔ ഭൂമിയുടട ലഭയത ൄറ്തും വാസസ്ഥലത്തിടെ വിപുലീഔരണല്ലൃം 
ടതാഴിൽകമകലയിൽ മാറൃം സൃഷ്ടിചൄ. ടതാഴിലിൽ  ജനപുണയം ഉളളവടര മറൄ സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നം 
ഈ ജില്ലയിൽ എത്തികാന് തുടങ്ങി. വിദയാഭയാസം ടുതൽ ഇടങ്ങളികലക് വയാപിക്കഔയും ടുതൽ 
കപർക് വിദയാഭയാസം ലഭയമാൄഔയും ടെയ്തകതാടട   മറൃ് ടതാഴിൽ കമകലഔൾ അകനൃഷിചൄളള 
ടെറുപ്പകാരുടട പുറകത്തക്കളൃ പ്രയാണം വയനാട്ടിലും നടന്ന. ക്രകമണ നിർമ്മാണ കമകലയികലക് 
ഇതര സംസ്ഥാന ടതാഴിലാളിഔളുടട ഔടന്ന ഔയറൃം ഉണ്ടായി തുടങ്ങി. ഇന്ന് സമസ്ത് കമകലഔളിലും 
ഈ ൄടികയറൃ ടതാഴിൽ  സംസ്കാരം വളർന്ന വന്നിട്ടുണ്ട്.  

പട്ടിഔ 1.12 

വയനാട് ജില്ലയിടലടതാഴിലാളിഔൾ 

ക്രമ 
നം 

തകേശഭരണ സ്ഥാപനത്തിടെ കപര് 
ആടഔ ടതാഴിലാളിഔൾ 

ആടഔ പുരുഷന്  ീീ 

1 കഔാട്ടത്തറ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 7304 4852 2452 

2 കവങ്ങപ്പളളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 4834 3277 1557 

3 ജവത്തിരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 6565 4532 2033 

4 മുട്ടിൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  12774 9250 3524 

5 ടപാളെതന ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 7665 4843 2822 

6 തരികയാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 5082 3363 1719 

7 പടി്ാറത്തറ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 10179 6952 3227 

8 കമപ്പാടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 14882 9918 4964 

9 മൂജപ്പനാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 9966 6617 3349 

11 പനമരം  ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 18731 12898 5833 

11 പൂതാടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 19115 12061 7054 

12 മുളളന്ടഔാല്ലി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 12557 8417 4140 

13 പുൽപ്പളളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 15271 10098 5173 

14 ഔണിയാമ്പറൃ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 13706 9460 4246 
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15 ടവളളമുണ്ട ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 14853 10571 4282 

16 തിരുടനല്ലി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 13252 8303 4949 

17 ടതാണ്ടർനാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 9354 6279 3075 

18 എടവഔ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 13052 9044 4008 

19 തവി്ാൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 16885 11367 5518 

21 മീനങ്ങാടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 15286 10112 5174 

21 ടനന്കമനി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 19547 13477 6070 

22 അമ്പലവയൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 15712 10174 5538 

23 നൂൽപ്പുഴ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 12697 8034 4663 

24 ഔൽപ്പറൃ മുന്സിപ്പാലിറൃി 12043 8528 3515 

25 സുൽത്താന്ബകത്തരി മുന്സിപ്പാലിറൃി 18810 12823 5987 

26 മാനന്തവാടി മുന്സിപ്പാലിറൃി 19955 13389 6566 

 വയനാട് ജില്ല 340077 228639 111438 

അവലംബം: ടസന്സസ് ഡയറക്റ്റകററൃ്, 2011 

2011 ടല ഔകനരുമാരി ഔണടകടുപ്പ് പ്രഔാരം വയനാട് ജില്ലയുടട ആടഔയുളൃ 
ജനസംകയയുടട 41.6% കജാലി ടെയ്യുന്നവരാണ്.  ഇതിൽ  32.23% ടമയിന് വർകകഴ്ം 9.37% 
മാർജിനൽ വർകകഴ്മാണ്.  എന്നാൽ  2001ടല ഔാകനരുമാരി ഔണടകടുപ്പ് പ്രഔാരം ജില്ലയിടല 
ആടഔ ജനസംകയയുടട 39.53% ആണ് ടതാഴിൽ ടെയ്യുന്നവരായി ഉണ്ടായിരുന്നത്.  ടമയിന്  
വർകകസ് ് 2001ൽ  28.16%ഉം മാർജിനൽ വർകകസ് ് 11.37%ഉം  ആയിരുന്ന.  2001ൽ  നിന്നം 2011ടല 
ഔാകനരുമാരി ഔണടകടുപ്പിൽ എത്തി നിൽക്കകമ്പാൾ ടമയിന് വർകകസ് ്4% വർദ്ധിചൃകപ്പാൾ 
മാർജ്ജിനൽ വർകകസ് ്2% ൄറയുഔയാണുണ്ടായത്.   2001ടല ഗ്രാമീണ കമകലയിടല ആടഔ 
ടതാഴിൽ  പ്രതിനിധയം 39.48% ആയിരുന്നത് 2011ൽ  41.74% ആയി വർദ്ധിചൃിട്ടുണ്ട്.  ഗ്രാമീണ 
കമകലയിടല ടമയിന് വർകകസ് ിടെ പ്രാതിനിധയം 2001ൽ  28.16%ഉം മാർജിനൽ വർകകസ് ിടെ 
പ്രാതിനിധയം 11.38%ഉം ആയിരുന്ന.  എന്നാൽ  ഇത് 2011ൽ  യഥാക്രമം 32.23%ഉം9.51%ഉം ആയി.  
കജാലി ടെയഴിാത്തവർ 2001ൽ  60.46 ശതമാനല്ലൃം 2011ൽ  58.26 ശതമാനല്ലൃം ആണ്. 

 

പട്ടിഔ 1.13 

വയനാട് ജില്ലയിടലപ്രധാന-നാമ മാത്ര ടതാഴിലാളിഔൾ 

ക്ര
മ 

നം 

തകേശഭരണ 
സ്ഥാപനത്തിടെ കപര് 

പ്രധാന ടതാഴിലാളിഔൾ നാമ മാത്ര ടതാഴിലാളിഔൾ 

ആടഔ പുരുഷന്  ീീ ആടഔ പുരുഷ
ന്  

ീീ 
1 കഔാട്ടത്തറ  5143 3753 1390 2161 1099 1062 

2 കവങ്ങപ്പളളി  3898 2829 1069 936 448 488 

3 ജവത്തിരി  5144 3777 1367 1421 755 666 

4 മുട്ടിൽ  10535 8045 2490 2239 1205 1034 

5 ടപാളെതന  6140 4048 2092 1525 795 730 

6 തരികയാട്  3826 2810 1016 1256 553 703 

7 പടി്ാറത്തറ  7341 5693 1648 2838 1259 1579 

8 കമപ്പാടി  11858 8508 3350 3024 1410 1614 

9 മൂജപ്പനാട്  7496 5363 2133 2470 1254 1216 

11 പനമരം   14414 10760 3654 4317 2138 2179 
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11 പൂതാടി  13490 9224 4266 5625 2837 2788 

12 മുളളന്ടഔാല്ലി  9745 7041 2704 2812 1376 1436 

13 പുൽപ്പളളി  12029 8454 3575 3242 1644 1598 

14 ഔണിയാമ്പറൃ  11093 8313 2780 2613 1147 1466 

15 ടവളളമുണ്ട  10696 8590 2106 4157 1981 2176 

16 തിരുടനല്ലി  9387 6328 3059 3865 1975 1890 

17 ടതാണ്ടർനാട്  6839 4972 1867 2515 1307 1208 

18 എടവഔ  9783 7474 2309 3269 1570 1699 

19 തവി്ാൽ  13334 9637 3697 3551 1730 1821 

21 മീനങ്ങാടി  12556 8948 3608 2730 1164 1566 

21 ടനന്കമനി  14926 11062 3864 4621 2415 2206 

22 അമ്പലവയൽ  12590 8856 3734 3122 1318 1804 

23 നൂൽപ്പുഴ  9186 6450 2736 3511 1584 1927 

24 ഔൽപ്പറൃ മുന്സിപ്പാലിറൃി 10145 7450 2695 1898 1078 820 

25 സുൽത്താന്ബകത്തരി 
മുന്സിപ്പാലിറൃി 15340 11216 4124 3470 1607 1863 

26 മാനന്തവാടി മുന്സിപ്പാലിറൃി 16511 11810 4701 3444 1579 1865 

 വയനാട് ജില്ല 263445 191411 72034 76632 37228 39404 

അവലംബം: ടസന്സസ് ഡയറക്റ്റകററൃ് -2011 

െിത്രം 1.10 
വയനാട് ജില്ലയിടലടതാഴിൽ പങ്കാളിത്തം 

 

അവലംബം: ടസന്സസ് ഡയറക്റ്റകററൃ് -2011 

2001 ടല നഖരജനസംകയയുടട 40.79% ആളുഔൾ ഏടതങ്കിലും തരത്തിലുളൃ ടതാഴിലുഔളിൽ  
എർടപ്പടുന്നവരാണ്.  ഇത് 2011ൽ  എത്തുകമ്പാൾ38.13 ശതമാനമായി ൄറഞ്ഞു.  ടമയിന്  വർകകസ് ് 
2001ടല ആടഔ ജനസംകയയുടട 32.06 ശതമാനല്ലൃം മാർജിനൽ  വർകകസ് ് 8.73 ശതമാനല്ലൃം 
ആയിരുന്ന.  ഇത് 2011ടല ഔണടകടുപ്പിൽ  എത്തിയകപ്പാൾ യഥാക്രമം 32.12 ശതമാനല്ലൃം 6.01 
ശതമാനല്ലൃം ആയി മാറി.  ടമയിന് വർകകസ് ിടെ ഔാരയത്തിൽ ടെറിയ വർദ്ധനവ് ഉടണ്ടങ്കിലും 
മാർജ്ജിനൽ വർകകസ് ിടെ ഔാരയത്തിൽ  2.72 ശതമാനത്തിടെ വലിയ ൄറവ് കരകടപ്പടുത്തി.  2001ടല 
ജനസംകയാ ഔണടകടുപ്പ് പ്രഔാരം ആടഔ ജനസംകയയുടട 59.21% ടതാഴിൽ രഹിതകരാ 
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ടതാഴിൽടെയഴിാന് ഔഴിയാത്തവകരാ വിദയാർഥിഔകളാ ആണ്.  ഇത് 2011ൽ   61.87 ശതമാനമായി 
ഉയർന്ന. 

 

1.10 പ്രതീക്ഷിത ജനസംകയ (Projected Population) 

ഏതുതരം വിഔസനപ്രവർത്തനങ്ങളുകടയും അടിസ്ഥാന ഗടഔമാണ് ജനസംകയ. 
ജനസംകയാപഠനടത്ത ഴിചൄ നിർത്തിടകാണ്ട്രു പ്രകദശടത്ത വിഔസന ഔാരയങ്ങൾ െർചൃ ടെയ്യുഔ 
അസാദ്ധയമാണ്. പ്രെതികയയും പരിസ്ഥിതികയയും സംരക്ഷിചൄ ടഔാണ്ട് ജനങ്ങൾക്പരമാവധി നേ 
ഉറപ്പ് വരുത്തുഔയാണ് എല്ലാത്തരം പദ്ധതി പ്രവർത്തനങ്ങളുകടയും ലക്ഷയം.  

പ്രതീക്ഷിത ജനസംകയാ ഔണക്കഔൾ  ഭാവിയികലയ്ക്കുളൃ പദ്ധതി ആസൂത്രണത്തിന് 
അതയന്താകപഷിതമാണ്. വരുംഔാല ജനസംകയ െതയമായി പ്രവെികാനാൄന്നത് പദ്ധതി 
പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഫലപ്രദമാക്ക-ന്നതിന് സഹായിക്കം. ജനസംകയാ പ്രവെനത്തിന് 
ശാീീയമായപല രീതിഔളും പ്രകയാഖത്തിലുണ്ട്. വയനാടിടെ1981 മുതലുളൃ ദശവർഷ ഔാകനരുമാരി 
ഔണക്കഔൾവചൃ ് Decreasing Rate Method ൽ2021 ടലയും 2031- കലയും പ്രതീക്ഷിത 
ജനസംകയ ഔണകാകാം. 

 

പട്ടിഔ 1.14 

പ്രതീക്ഷിത ജനസംകയ-Decreasing Rate Method 

ടസന്സസ് 

വർഷം 
ജനസംകയ വളർചൃാ നിരക് 

വളർചൃാ നിരകിലുളള 

ൄറവ് 

1981 553348 -  

1991 672128 21.47  

2001 780619 16.14 -24.80 

2011 817420 4.71 -70.79 

2021 828675 1.38 -70.79 

2031 832007 0.40 -70.79 

 അവലംബം: നഖര ഗ്രാമാസൂത്രണ വൄപ്പ് -2014 

കമൽ  പട്ടിഔയനുസരിചൃ ്1981 ടല ജനസംകയ 553348 ഉം, 1991 ൽ  672128, 2001 ൽ  780619, 2011 ൽ  
817420, എന്നിപ്രഔാരമായിരുന്ന എന്ന് ഔാണാം. 1981 മുതൽ ജനസംകയയിലും വളർചൃാ നിരകിലുമുളള 
വയതയാസങ്ങൾകനുസരിചൃ ് ശാീീയമായി ഔണകാക്കകമ്പാൾ 2021 ടല പ്രതീക്ഷിത ജനസംകയ 
828675ഉം, 2031 ടല പ്രതീക്ഷിത ജനസംകയ 832007 ഉം ആയിരിക്കം. 

2001, 2011 എന്നീ വർഷങ്ങളിടല ജില്ലാ-സംസ്ഥാന ജനസംകയഔൾ തമ്മിലുളൃ 
അനുപാതം,2011-2021, 2021-2031 എന്നീ ദശാബ്ദങ്ങളിലും തുലയമായിരിക്കടമന്ന് അനുമാനിചൃ ് ടഔാണ്ട് 
പ്രതീക്ഷിത ജനസംകയഔണകാക്കന്ന രീതിയാണ് അകപ്പാർഷന്ടമന്റ് രീതി (Apportionment 

Method).ഇപ്രഔാരംഔണകാക്കകമ്പാൾ ലഭിക്കന്ന പ്രതീക്ഷിത ജനസംകയ സംബന്ധിചൃ പട്ടിഔയും 
ഗ്രാഫം ചുവടട ടഔാടുക്കന്ന. 
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പട്ടിഔ 1.15 

പ്രതീക്ഷിത ജനസംകയ-Apportionment Method 

ടസന്സസ് 

വർഷം 

ജനസംകയ ജില്ലാ-സംസ്ഥാന 

ജനസംകയഔൾ 

തമ്മിലുളൃ അനുപാതം 

അനുപാതത്തിലുളള 

വയതയാസം 
കഔരളം 

വയനാട് 

1981 25453680 553348 0.0217 0.0217 

1991 29098518 672128 0.0230 0.0135 

2001 31841374 780619 0.0245 0.00141 

2011 33406061 817420 0.0244 -0.000046 

2021 35198589 859639 0.0244 -0.000046 

2031 36141911 880991 0.0244 -0.000046 

അവലംബം: നഖര ഗ്രാമാസൂത്രണ വൄപ്പ് -2014 

1.11. വിഔസനകമകലയിടല അടിസ്ഥാന സ്ഥിതി വിവരഔണക്കഔൾ 

1.11.1. െഷി 
സമൂഹത്തിടെ നിലനിൽപ്പിടെ അസ്ഥിവാരമാണ് െഷി. 20-ംം നൂറൃാണ്ടിടെതുടകത്തിൽ  

85%ൽ  അധിഔംആളുഔൾ അവരുടട ജീവസന്ധാരണ മാർഗമായി െഷിടയയാണ് 
ആശ്രയിചൃിരുന്നത്. സൃാതന്ത്രയം കനടിയ ഔാലത്ത് കദശീയ വരുമാനത്തിടെ 70 ശതമാനല്ലൃം 
ഔാർഷിഔകമകലയിൽ നിന്നായിരുന്ന. എന്നാൽ  20-ംം നൂറൃാണ്ടിടെ അവസാനകത്താടട െഷിയിൽ 
നിന്നളൃ കദശിയ വരുമാനം 30 ശതമാനമായി ൄറഞ്ഞു. കഔരളത്തിടല ഔാർഷിഔ കമകലയുടട 
ശരാശരി വളർചൃ നിരക് 1960 നും 1990 നും ഇടയ്ക്ക്  1.66 ശതമാനമായിരുന്ന. പ്രാഥമിഔ കമകലയായ 
െഷിടയ ശക്തിടപ്പടുത്തിടഔാണ്ടമാത്രകമ കഔരളം ജഔവരിചൃിട്ടുളൃ അസൂയാവഹമായ 
കനട്ടങ്ങൾനിലനിർത്തുവാന് സാധിക്കഔയുള. വയനാട് ജില്ല പൂർണാർഥത്തിൽ തടന്ന ഔാർഷിഔ 
ജില്ലയാണ്. ജില്ലയിടല പ്രധാനടപ്പട്ട ഔാർഷിഔ വിളഔൾ ഔാപ്പി, ൄരുമുളഔ്, കതയില, ഇഞ്ചി ടനല്ല്, 
ടതങ്ങ്, റബ്ബർ , വാഴ, ഔമുഔ് എന്നിവയാണ്. 

പട്ടിഔ 1.16 
പ്രധാന ഔാർഷിഔ വിളഔളും വിസ്തൃതിയും 

ഉൽപ്പാദനക്ഷമതയും  2015-16 
 

ഉൽപ്പന്നം 
വിസ്തൃതി 

(ടഹക്ടറിൽ ) 

ഉൽപ്പാദനക്ഷമത (ഔി. ഗ്രാം/ ടഹക്ടർ) 

വയനാട് കഔരളം 

ടനല്ല് 7822 4977 2846 

ഔപ്പ 1728 35703 38361 

ഏത്തവാഴ 12359 25000 8961 

ൄരുമുളഔ് 10565 391 490 
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ഇഞ്ചി 2156 4338 4421 

ഏലം 4120 148 491 

ഔാപ്പി 67426 852 815 

കതയില 5306 2284 1917 

റബ്ബർ  10800 700 796 

അടയ്ക്ക 12079 599 1336 

ടതങ്ങ് 10327 7130 *7432 

  * എണ്ണം/ടഹക്ടർ 

       അവലംബം: സാമ്പത്തിഔ സ്ഥിതിവിവരകണക് വൄപ്പ് 2017 
 

കഔരളത്തിൽ ടനല്ലുൽപാദനത്തിന്  ടമാത്തത്തിലുണ്ടായ പികന്നാട്ടടി ജില്ലയിലും ദൃശയമാണ്. 
വയലുഔൾ  വാഴെഷിക് വഴിമാറി. 2015-16 ഔാർഷിഔ വർഷത്തിൽ ടനൽെഷി 9204 ടഹക്ടറികലക് 
ചുരുങ്ങി. കഔരളത്തിടല ആടഔ ഔാപ്പി ഉൽപാദനത്തിടെ 70 ശതമാനല്ലൃം വയനാട് ജില്ലയിലാണ്. 
ട്ടിട്ടീഷ് ഭരണ ഔാലത്ത് വയനാട്ടിൽ ആരംഭിചൃ പ്രധാന കതാട്ട വിളയാണ് ഔാപ്പി. വയനാട്ടിൽ  
ൄടികയറൃ ഔർഷഔരുടട ശ്രമഫലമായാണ് ഔാപ്പി െഷി സജീവമായത്. ഗുണകമേയുളള കറാബസ്റ്റ 
ഇനത്തിൽടപ്പട്ട ഔാപ്പിെഷി ടെയ്യുന്ന പ്രകദശമാണ് വയനാട്. രാജയത്തിടെ സമ്പദ് വയവസ്ഥയിൽ 
തടന്ന സൃാധീനംടെലുത്താല്ലൃന്ന നാണയവിളഔളാണ് വയനാട് ജില്ലയിൽ െഷി ടെയ്യുന്നത്. 
ഔാർഷികഔാൽപന്നങ്ങളുടട വിലതഔർചൃയും ശാീീയ െഷിരീതിയിടല അഭാവല്ലൃം, കരാഖ ബാധയും 
െഷി ഭൂമിയുടട തുണ്ടവൽഔരണല്ലൃം ഔാർഷിഔ കമകലടയ തഔർക്കന്ന. 

ആർ എ ആർ എസ്, അമ്പലവയൽ, എം എസ് സൃാമിനാഥന് ടഫൗകണ്ടഷന്, പുത്തൂർവയൽ 
എന്നിവഔാർഷിഔ കമകലയിൽ ജില്ലയിടല പ്രശസ്ത്മായ സ്ഥാപനങ്ങളാണ്. 
1.11.2. ജലകസെനം 

തിഔചൄം മഴടയ മാത്രം ആശ്രയിചൃാണ് വയനാട്ടിടല െഷിരീതി ഇകപ്പാളെം നടക്കന്നത്. ഇവിടട 
െഷി എന്ന ഉപജീവന മാർഗം എത്തിചൃ ജജനർ ൄളങ്ങളും െിറഔളും പണിത് അതിൽ  നിന്നളൃ 
നീരുറവഔടള െഷിസ്ഥലകത്തക് തിരിചൄവിട്ടായിരിന്ന െഷി ടെയ്തിരുന്നത്. ഫലഭൂയിഷ്ഠമായ മണ്ണ് 
നല്ല വളക്കൂറും നീരുറവയുമുളൃവയായിരുന്ന. തിഔചൄം െതുപ്പ് നിലമായിരുന്ന വയനാട് രു വലിയ 
ജലകതാതസ്സായിരിന്ന. വയനാടിടെ താഴ്ന്ന പ്രകദശങ്ങളിൽ ജലം സുലഭമായിരുന്ന.ഇത്തരം 
ജലകതാതസുകളഔടള പരമാവധി ഉപകയാഖിക്കഔയും അകതാടടാപ്പം അവടയ നശിചൄ കപാഔാടത 
ഔാത്തുസൂക്ഷിക്കഔയും ടെയ്യുന്ന രു ഔാർഷിഔ സംസ്കാരമായിരുന്ന 
വയനാടിനുണ്ടായിരുന്നത്.ട്ടിട്ടീഷ് ആധിപതയല്ലൃം ൄടികയറൃല്ലൃം വയനാട്ടിൽ  തീർത്ത പുതിയ 
ഔാർഷിഔ സമ്പ്രദായം ജലകതാതസുകളഔടളയും പ്രെതിടയയും ബാധിചൃിട്ടുണ്ട്. നിബിഡവനങ്ങളുടട 
നാശത്തിടലത്തിചൃ ആ പുത്തന്  സംസ്കാരം ഔാലാവസ്ഥയുടട സന്തലിതാവസ്ഥടയവടര താളം 
ടതറൃിചൄ. വർഷം മുളെവന് സുലഭമായി ഔിട്ടിടഔാണ്ടിരുന്ന മഴയും ൄളിരും ക്രകമണ ൄറയാന്  തുടങ്ങി. 
പല നീരുറവഔളും വറൃി തുടങ്ങി. െതുപ്പ് നിറ് വളക്കൂറുളൃ മണ്ണ് വരളാന് തുടങ്ങി. 
  

അതിടെ ഫലമായി പുതിയ ജലകസെന മാർഗങ്ങൾ  അകനൃഷികാന് നിർബന്ധിതമായി. 
ആദയമാദയം ടെറിയ ടെറിയ കതാടുഔൾ  ടവട്ടിയും ജലടത്ത തിരിചൄവിട്ടും നടത്തിയിരുന്ന  
ജലകസെനം അതിനും പറൃാത്ത അവസ്ഥയിടലത്തി. ബണ്്ട ടഔട്ടിയും അണടകട്്ട തീർത്തും 
ജലകസെനം നടത്തുവാനുളൃ ആധുനിഔ മനുഷയടെസൃപ്നമാവടട്ട പലസ്ഥലങ്ങളിലും പൂവണിയാടത 
പാതിവഴിയിൽ ഉകപക്ഷികടപ്പട്ടു. വയനാട്ടിടല ഔാർഷിഔകമകലയിൽ ജലകസെനം നടത്തുന്നതിന് 
ഉകേശിചൃ വന്ഔിട പദ്ധതിഔൾ ന്നം തടന്ന ലക്ഷയത്തിടലത്തിയിട്ടില്ല.  
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1.11.3.  വിദയാഭയാസം 
ജജനരുടടയും മുസ്ീംങ്ങളുടടയും ട്ടിട്ടീരുഔാരുടടയും വരവ്  വിദയാഭയാസ കമകലയുടട 

പുകരാഖതി അനിവാരയമാകി.  ആടിയും പാടിയും ഔഴിഞ്ഞുടിയിരുന്ന കഖാത്ര വിഭാഖത്തിന് 
ലിപിഔളിടല്ലങ്കിലും അവരുകടതായ വിദയാഭയാസ സമ്പ്രദായംഉണ്ടായിരുന്നതായി ഔരുതുന്ന. 
ജജനരും ഉപരി വർഗങ്ങളും ടഔാണ്ടവന്ന സംസ്കൃതല്ലൃം മലബാറിൽനിന്ന വാണിജയത്തിനായി 
വന്നവരിൽ നിന്നം ലഭിചൃ മലയാളല്ലൃം ട്ടിട്ടീരുഔാരുടട ആഖമനം സൃഷ്ടിചൃ ഇംഗ്ലീഷ് വിദയാഭയാസല്ലൃം 
വയനാടിൽ വിദയാലയങ്ങളുടട ആവശയം വരുത്തി തുടങ്ങി. ജജനർആരംഭിചൃ പ്രാഥമിഔ 
വിദയാലയങ്ങൾ പലയിടത്തും ഇന്നം സ്ഥിതി ടെയ്യുന്ന. പിൽകാലത്ത് ഇംഗ്ലീരുഔാർ സ്ഥാപിചൃ 
വിദയാലയങ്ങകളാടട വിദയാഭയാസ കമകല ൄകറക്കൂടിശക്തിപ്രാപിചൄ സൃാതന്ത്രയ ലബ്ദിക്കം കഔരള 
സംസ്ഥാന രൂപീഔരണത്തിനും കശഷം സ്ഥാപിചൃ വിദയാലയങ്ങൾ  വയനാട്ടിടല വിദയാഭയാസം 
സാർവ്വത്രിഔമാകി.എങ്കിലും ഈ സാർവ്വത്രിഔ വിദയാഭയാസം 
ആദിവാസിവിഭാഖങ്ങളിടലത്തിക്കന്നതിൽ കവണ്ടത്ര വിജയിചൃിട്ടില്ല എന്നതടന്നയാണ് 
വിലയിരുത്തുന്നത്. 
 

പട്ടിഔ 1.17 
ജില്ലയിടല വിദയാലയങ്ങൾ 

 ജഹസ്ക്കൂൾ അപ്പർ ജപ്രമറി കലാവർ ജപ്രമറി ആടഔ 

ഖവൺടമെ് 62 21 90 173 

എയിഡഡ് 25 41 47 113 

അൺ എയിഡഡ് 5 7 9 21 

ആടഔ 92 69 146 307 

അവലംബം: വിദയാഭയാസ വൄപ്പ് 2017 
 

പട്ടിഔ 1.18 
ജില്ലയിടല വിദയാർഥിഔളുകടയും ടഔാഴിഞ്ഞു കപയവരുകടയും എണ്ണം 

 
ക്ലാസ്സ് വിദയാർഥിഔൾ(2016-17) ടഔാഴിഞ്ഞു കപയത് (2016-17) 

ആൺൄട്ടി ടപൺൄട്ടി ആടഔ ആൺൄട്ടി ടപൺൄട്ടി ആടഔ 

1 4747 4729 9476 45 26 71 

2 4941 4888 9829 34 18 52 

3 4923 4833 9756 16 9 25 

4 5205 4901 10106 10 8 18 

5 5690 5259 10949 22 17 39 

6 5586 5383 10969 39 18 57 

7 6041 5655 11696 57 38 95 

8 6200 6093 12293 133 100 233 

9 6725 6421 13146 242 152 394 
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10 6485 6290 12775 175 131 306 

 56543 54452 110995 773 517 1290 

അവലംബം: വിദയാഭയാസ വൄപ്പ്-2017 
 

 വയനാട് ജില്ല വിദയാഭയാസ രംഖത്ത് ഈ അടുത്ത ഔാലത്ത് അഭൂത പൂർവ്വമായ വളർചൃയാണ് 
ജഔവരിചൃത്. നിലവിൽ  ജില്ലയിൽ സൃഔാരയകമകലയിൽ രു ടമഡികൽ കഔാകളജ് 
പ്രവർത്തിക്കന്നണ്ട്.  സർകാർ കമകലയിൽ രു ടമഡികൽ കഔാകളജ് തുടങ്ങുന്നതിനുളൃ പ്രാരംഭ 
നടപടിഔൾ  ആരംഭിക്കഔയും ടെയ്തിട്ടുണ്ട്. സർകാർ കമകലയിൽ രു എന്ജീനിയറിംഖ് കഔാകളജും 
രണ്ട് കപാളി ടടക്നിഔ് കഔാകളജുഔളും മൂന്ന് ഐ ടി ഐ -ഔളും മൂന്ന് യൂണികവസ് ിറൃി ടട്ടൃയിനിംഖ് 
കഔാകളജുഔളും അഞ്ച് സൃാശ്രയ ടട്ടൃയിനിംഖ് കഔാകളജുഔളും മൂന്്ന ടിടിഐ-ഔളും രണ്്ട ഖവൺടമന്റ് 
ആട്സ് &സയന്സ് കഔാകളജുഔളും സൃഔാരയകമകലയിൽ മൂന്ന് എയിഡഡ് കഔാകളജുഔളും രണ്ട് 
സൃാശ്രയ കഔാകളജുഔളുമുണ്ട്. വയനാട് ജില്ലയിടല ഉന്നത വിദയാഭയാസ കമകല ഔണ്ണൂർ, കഔാഴികകാട് 
സർവഔലാശാലഔളുടട ഔീഴിലാണ് പ്രവർ ത്തിക്കന്നത്. ഉന്നതവിദയാഭയാസത്തിനുളൃ സൗഔരയങ്ങളുടട 
അഭാവം വയനാടിടന സാരമായി ബാധിചൃിട്ടുണ്ട്. സാകങ്കതിഔ വിദയാഭയാസ രംഖത്തും ആകരാഖയ 
വിദയാഭയാസ രംഖത്തും ജില്ല  വളടര പിന്തളൃടപ്പട്ടിട്ടുണ്ട്. പൂകകാടുളൃ ടവറൃിനറി കഔാകളജും 
ടവറൃിനറി യൂണികവസ് ിറൃിയും മൃഖസംരക്ഷണ രംഖത്തു് പുത്തനുണർവ്വ് തരുന്നതാണ്.  
 

1.11.4.  ആകരാഖയം 
 

 അകലാപ്പതി, ആയുർകവദം, കഹാമികയാ എന്നീ വിഭാഖങ്ങളിലായി പ്രശസ്ത്മായ 
സ്ഥാപനങ്ങൾ ടമഡികൽ ഒഫീസർമാരുടട കനതൃതൃത്തിൽ  പ്രവർത്തിചൄവരുന്ന. ജില്ല ആശുപത്രി 
മാനന്തവാടിയിലും, ആയുർകവദ ജില്ലാ ആശുപത്രി ഔൽപ്പറൃ ആസ്ഥാനമായും, കഹാമികയാ 
വിഭാഖത്തിലുളൃ ജില്ലാ ആശുപത്രി അഞ്ചുൄന്ന് ആസ്ഥാനമായും പ്രവർത്തിക്കന്ന. വയനാട് ജില്ലയ്ക്ക് 
പുറടമ അയൽ  സംസ്ഥാന ജില്ലയായ ൄടഔ്, ഗൂഡല്ലൂർ  എന്നിവിടങ്ങളിടല പാവടപ്പട്ട ടപാതു 
ജനങ്ങളും ജില്ലയിടല കസവനം ഉപകയാഖിചൄവരുന്ന. 
 

 ടപാതുജനാകരാഖയ രംഖത്ത് സർകാർ ഉടമസ്ഥതയിൽ നടത്തുന്ന മാനന്തവാടി ജില്ലാ 
ആശുപത്രി തടന്നയാണ് മുന്നിൽ . എന്നാൽ  സുൽത്താന്ബകത്തരി താലൂക് ആശുപത്രിയും 
ഔൽപ്പറൃയിൽ പുതുതായി തുടങ്ങിയ ജനറൽ ആശുപത്രിയും പുതിയ സംരംഭങ്ങളുമായി ഉയർന്ന 
വരുന്നത് ആശൃാസഔരമാണ് 
  

വർദ്ധിചൄ വരുന്ന ജനസംകയയും അതുവഴി പടരുന്ന പലവിധ കരാഖങ്ങളും െതയമായി മുന്ട്ടി 
ഔടണ്ടത്തുന്നതിടനാ ഫലപ്രദമായ െിഔിത്സ നൽൄന്നതിടനാ ഉളൃ സംവിധാനം ഇകപ്പാളെം ഉയർന്ന 
വന്നിട്ടില്ല. ജനസംകയയിൽ  നടല്ലാരു വിഭാഖമായ ആദിവാസിഔടള ഇത് സാരമായി ബാധിക്കന്ന. 
സൃഔാരയകമകലയിലുളള ആശുപത്രിഔളും എല്ലാവിധ സൗഔരയങ്ങകളാടും ടിയതല്ല. വിദഗ്ദ 
കഡാക്ടർമാരുടട ഴില്ലൃഔൾ പലകപ്പാളെം നിഔത്താടത കപാൄന്നണ്ട്.ജില്ലയുടട പരിമിതിഔൾ വിദഗ്ദ 
കഡാക്ടർമാടര ജില്ലയികലക് ആഔർഷിക്കന്നതിന് തടസ്സം നിൽക്കന്ന.  

 

ആശുപത്രിഔളുടട സൗഔരയങ്ങൾ ട്ടുഔയും വിദയാഭയാസ താമസ സൗഔരയങ്ങൾ 
വർദ്ധിപ്പിക്കഔയും ടെയഴിാടത ഇതിടനാരു പരിഹാരം ഔടണ്ടത്തുഔ പ്രയാസമാണ്.  
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വാതം, അസ്ഥിസംബന്ധമായ കരാഖങ്ങൾ തുടങ്ങിയവടയ്ക്കല്ലാം കഖാത്രജവദയന്മാരുടട 
െിഔിത്സക് പ്രൊരം ഔാണുന്നണ്ട്. ഇത്തരത്തിലുളൃ െിഔിത്സഔടര കതടി ദൂടര ദികിൽ  നിന്ന് കപാലും 
ആളുഔൾ ഇവിടട എത്താറുണ്ട്. ആയുർകവദല്ലൃം സിദ്ധയും കെർന്നളൃ ഈ െിഔിത്സാ രീതിടയ 
സംബന്ധിചൃ ് ഫലപ്രദമായ അകനൃഷണല്ലൃം ഖകവഷണല്ലൃം നടത്തി അവ ടപാതു 
ജനങ്ങളിടലത്തികാനുളൃ ശ്രമമുണ്ടാകഔണ്ടതാണ്. 

 

വനകമകല മൂലയകമറിയ ഓഷധ സസയങ്ങളുടട ഔലവറയാണ്. വയനാടന്  കമകലയിടല 
അത്തരത്തിലുളൃ ഓഷധങ്ങൾ  ഔടണ്ടത്തുന്നതിൽ കഖാത്രവിഭാഖകാർ പ്രഖത്ഭരാണ്. അവയിൽ  
നിന്നം അമൂലയമായ ഓഷധങ്ങൾ വയാവസായിഔാടിസ്ഥാനത്തിൽ തടന്ന നിർമ്മിചൃ ് വിപണനം 
നടത്താല്ലൃന്നതാണ്. 

പട്ടിഔ 1.19 
ജില്ലയിടലആകരാഖയസ്ഥാപനങ്ങൾ 

 

െിഔിത്സാ വിഭാഖം കഹാസ്പിറൃൽ  ഡിടസ്പന്സറി പി എചൃ ്സി സി എചൃ ്സി എഫ് ഡബ്ല്യു സി 
അകലാപ്പതി 53 23 22 7 32 

ആയുർകവദം 3 26 - - - 

കഹാമികയാപ്പതി 25 27 - - - 

സിദ്ധ - 2 - - - 

അവലംബം: ആകരാഖയ വൄപ്പ്-2017 
 

1.11.5. വയവസായം 
വയനാട് ജില്ല വയാവസായിഔമായി വളടര പിന്നിൽ നിൽക്കന്ന   ജില്ലഔളിടലാന്നാണ്. 

സംരംഭഔതൃത്തിടെ ൄറവ്, ഭക്ഷയ കമകല ഴിചൃ ്മറൃ് അസംസ്കൃത വസ്തുകളുടട ദൗർലഭയം, വയവസായ 
യൂണിറൄഔൾ  സ്ഥാപിക്കന്നതിനുളൃ ഭൂമിയുടട ദൗർലഭയം, ലഭയമാൄന്ന ഭൂമിയിൽ  അടിസ്ഥാന 
ആവശയങ്ങളായ കറാഡ്, ജവദുതി, ടവളൃം തുടങ്ങിയവയുടട അപരയാപ്തത എന്നിവയാണ് ഇതിടെ 
മുകയഔാരണങ്ങൾ.തിഔചൄംഔാർഷിഔ വൃത്തിടയ മാത്രം ആശ്രയിക്കന്ന രു ജില്ലയാണ് വയനാട്. 
എടുത്തുപറയാല്ലൃന്ന വയവസായങ്ങടളാന്നം തടന്ന  ജില്ലയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. പാർപ്പിട 
സമുചൃയങ്ങൾ ഉയർന്ന വരാന് തുടങ്ങിയകതാടട  വയവസായങ്ങളുടട പുതിയ കമകലഔൾ ജില്ലയിലും 
രൂപടപ്പട്ടിട്ടുണ്ട്.  ഔരിങ്കൽ  പാറഔൾ അടർത്തി ഔല്ലും ടമറൃലും ഔൽടപ്പാടിയുമാക്കന്ന വന് 
വയവസായങ്ങൾ തടന്ന വയനാട്ടിലുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. പാരിസ്ഥിതിഔ ഔാരണങ്ങളാൽ  ഇവയിൽ െിലത്  
ഇകപ്പാൾ അടഞ്ഞുഔിടക്കഔയാണ്. 

സികിൾ ടസൽ അനീമിയ (അരിവാൾ കരാഖം) 

സികിൾടസൽ അനീമിയ കരാഖം ഏറൃല്ലൃം ടുതൽ ഔണ്ടവരുന്ന ജില്ലയാണ് 
വയനാട് ആദിവാസിഔളിലും വയനാടന് ടെട്ടി സമുദായത്തിലും ഔണ്ടവരുന്ന ഈ 
മാരഔ കരാഖം തടയുന്നതിനാവശയമായ സംവിധാനങ്ങൾ  ജില്ലയിൽ ഔാരയക്ഷമമല്ല.  
ഈ കരാഖം ബാധിചൃ 3000കത്താളം കപർ  വയനാട്ടിലുടണ്ടന്നം വർഷം കതാറും 
കരാഖബാധയുളള ശിശുകൾ ജനിക്കന്നതായും കഔരള ഖവൺടമന്റിന്ടറ ശാീ 
സാകങ്കതിഔ പരിസ്ഥിതി ഔമ്മിറൃി നടത്തിയ പഠനത്തിൽ ഔടണ്ടത്തിയിട്ടുണ്ട്. 
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ഔൽപറൃയിലുളൃ മിൽമയുടട ഉൽപാദന യൂണിറൄം ട്ടഹ്മഖിരി ഡവലപ്പ്ടമെ് 
ടസാജസറൃിയുടട ഔീഴിൽ പ്രവർത്തിക്കന്ന മലബാർ മാംസ സംസ്കരണ വിപണന യൂണിറൄം 
വയവസായ കമകലയിൽ ജില്ലയിടല എടുത്തുപറയാല്ലൃന്ന  സ്ഥാപനങ്ങളാണ്. 

 

പട്ടിഔ 1.20 
വയവസായ യൂണിറൄഔളും ആസ്ത്ിഔളും 

 

1 പ്രവർത്തിക്കന്ന യൂണിറൄഔൾ - എണ്ണം 3069 

2 വയവസായ സംബന്ധമായ ആസ്ത്ിഔൾ- ഏകർ 9.12 

അവലംബം: വയവസായ വൄപ്പ് 2017 
 

പാർപ്പിടല്ലൃമായി ബന്ധടപ്പട്ട് തടന്ന ഉയർന്നവന്ന മടറൃാരു വയവസായമാണ് തടി 
വയവസായം. ഔാട്ടിലും നാട്ടിലും ലഭയമായിരുന്ന മരങ്ങൾ  ദൂര സ്ഥലങ്ങളികലക് ഔയറൃി 
അയക്കഔയാണ് ആദയഔാലത്ത് ടെയ്തിരുന്നത്. തടി അറക്കന്നതിനും അവ ഗൃകഹാപഔരണങ്ങളായും 
മറൄം രൂപാന്തരടപ്പടുത്തുന്നതുമായ നിരവധി ടെറുഔിട വയവസായങ്ങൾ  ഇന്ന് വയനാട്ടിൽ 
തടന്നയുണ്ട്. 
 

 മരത്തിടെ ലഭയത  ൄറഞ്ഞു തുടങ്ങിയകപ്പാൾ, ഗൃഹനിർമ്മാണത്തിനുളൃ സാമഗ്രിഔൾ 
സിമന്റും മണലും ടമറൃലും ഉപകയാഖിചൃ ് നിർമ്മിക്കന്ന വയവസായല്ലൃം വയനാട്ടിൽ ക്രമാതീതമായി 
ഉയർന്ന വരുന്നണ്ട്. 
 എന്നാൽ  ഇവിടട സുലഭമായടനല്ല്, ൄത്തി അരിയും ഒയിലും ആക്കന്നകതാ അടകയിൽ  
നിന്നം സുഖന്ധപദാർഥങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കന്നകതാ ഔാപ്പി, ഇഞ്ചി, ഔശുവണ്ടി തുടങ്ങിയ ഔാർഷിഔ 
ഉൽപ്പന്നങ്ങടള ഉപകയാഖിചൄളൃ വയവസായകമാ ആരംഭിക്കന്നതിനുളള ശ്രമങ്ങടളാന്നം  
ജില്ലയിൽഉണ്ടായിട്ടില്ല. 
 

1.11.6. മൃഖസംരക്ഷണം 
സംസ്ഥാനത്ത് മൃഖസംരക്ഷണ ക്ഷീര വിഔസന രംഖങ്ങളിൽ  ശ്രകദ്ധയമായ സ്ഥാനമാണ് 

വയനാടിനുളൃത്. ഭൂവിസ്തൃതിയിൽ  പിന്നിലാടണങ്കിലും കഔരളത്തിൽ പാലുൽപാദനത്തിടെ 
ഔാരയത്തിൽ ജില്ല രണ്ടാം സ്ഥാനത്തു നിൽക്കന്ന. 93 ശതമാനത്തിലധിഔം സങ്കരയിനം 
ഔറവമാടുഔൾ , പഞ്ചായത്തുഔൾ കതാറുമുളൃ മൃഖ െിഔിത്സ ശൃംകല, കരാഖ നിർണയത്തിനുളൃ വിവിധ 
പദ്ധതിഔൾഎന്നിവജില്ലയിടല മൃഖസംരക്ഷണ കമകലയ്ക്ക് മുതൽട്ടാണ്. 

പട്ടിഔ 1.21 
പാൽ  ഉൽപാദനം (ലക്ഷം ലിറൃറിൽ ) 

വർഷം 
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7 
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7 

പാൽ  സംഭരണം 403 431 450 459 507 503 526 589 639 722 744 

അവലംബം:ക്ഷീര വിഔസന വൄപ്പ് 
 

പൂകകാട് സ്ഥാപിചൃിട്ടുളള ടവറൃിനറി കഔാകളജും ടവറൃിനറി യൂണികവസ് ിറൃിയും 
ജില്ലയിടലമൃഖസംരക്ഷണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക് പുത്തനുണർവ്വ് തരുന്ന. 
1.11.7. പ്രവാസിഔൾ 

ആദയഔാലഗട്ടങ്ങളിൽ  മറൄ ജില്ലഔളിൽ നിന്നം വയനാട്ടികലക് ഉണ്ടായ ൄടികയറൃം പിന്നീട് 
വയനാട്ടിൽ  നിന്നം വികദശരാജയങ്ങളികലക് കജാലി കതടി കപാൄന്നതികലക് പരിവർത്തനടപ്പട്ടു.  
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2013ൽ സാമ്പത്തിഔ സ്ഥിതിവിവരകണക് വൄപ്പ് നടത്തിയ പ്രവാസി മലയാളി ടസന്സസ് 
പ്രഔാരം,14,328 പുരുഷോരും, 1,332 ീീഔളും ഉൾടപ്പടട15,660വയനാട്ടുഔാർ വികദശ രാജയങ്ങളിൽ 
കജാലി ടെയ്യുന്ന. 

പട്ടിഔ 1.22 
ടതാഴിലിടെഅടിസ്ഥാനാത്തിൽ ജില്ലയിടല പ്രവാസിഔൾ 

ക്രമ 
നം 

ടതാഴിൽ **പ്രവാസിഔളുടടഎണ്ണം 

1 കഡാക്ടർ  31 

2 കനസ് ് 856 

3 എഞ്ചിനീയർ  403 

4 ബാങ്ക് 80 

5 ഐടി 250 

6 ആദ്ധയാപഔർ  85 

7 മാകനജർ  200 

8 ജൈവർ  2505 

9 ബിസിനരകങാന്  616 

10 ടസയിൽരകങാന്  3875 

11 മറൄളൃവർ  (Labourers) 6759 

 

അവലംബം: സാമ്പത്തിഔ സ്ഥിതിവിവരകണക് വൄപ്പ്-പ്രവാസി ടസന്സസ് 2013 
 

വികദശത്തുളള വയനാട്ടുഔാരിൽ  ടസയിൽരകങാന്, ജൈവർ, മറൄളള ടതാഴിലാളിഔൾ എന്നീ 
വിഭാഖങ്ങളിലാണ്  ൄടുതൽ ആളുഔൾ കജാലി ടെയ്യുന്നത്.  ആടഔയുളള പ്രവാസിഔളിൽ  5759 കപരും 
മറൄളള കമകലഔളിൽ കജാലി ടെയ്യുന്ന.  ടസയിൽരകങാന് ആയി 3785 കപരും ജൈവർമാരായി 2505 
കപരും കജാലി കനാക്കന്ന.  ടപ്രാഫഷണൽ  കമകലയിൽ എഞ്ചിനിയർമാർ403 ഉം, കനഴ്മാർ  856 ഉം, 
ബാങ്കിംഖ് കമകലയിൽ  80 കപരും, ഐ.ടി കമകലയിൽ  250 കപരും കജാലി കനാക്കന്ന.   

പട്ടിഔ 1.23 
ജില്ലയിടല പ്രവാസിഔൾ-രാജയാടിസ്ഥാനത്തിൽ 

രാജയത്തിന്ടറ കപര് 

 

കജാലി 

ഉളൃവർ  

കജാലി ---- -- -- - ഉളൃവരുടട 
ടട..താമസ്സിക്കന്നവർ  

ആടഔ 

യു.എസ്.എ 175 104 279 

ഔാനഡ 94 39 133 

യു.ടഔ 161 85 246 

ജർമനി 14 0 14 

മറൄ യൂകറാപ്പയന് രാജയങ്ങൾ 135 27 162 

ജനജീരിയ 6 2 8 

ലിബിയ 3 0 3 
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മറൄ ആഫ്രികന് രാജയങ്ങൾ 72 11 83 

സൗദി അകറബയ 6381 290 6671 

യു.എ.ഇ 3699 363 4062 

ൄജവറൃ് 1055 83 1138 

മാന്  1279 132 1411 

കത്തർ  1221 107 1328 

ബഹറിന്  580 46 626 

ഇറാക് 8 0 8 

ഇറാന്  4 0 4 

സിങ്കപ്പൂർ  64 9 73 

മകലഷയ 80 7 87 

മറൄ എഷയന്  രാജയങ്ങൾ 198 29 227 

നുസിലാന്ഡ് 41 13 54 

ആകീലിയ 143 75 218 

മറൄ രാജയങ്ങൾ 247 31 278 

ആടഔ 15660 1453 17113 

അവലംബം: സാമ്പത്തിഔ സ്ഥിതിവിവരകണക് വൄപ്പ്-പ്രവാസി ടസന്സസ് 2013 
 

മറൄ ജില്ലഔടള അകപക്ഷിചൃ ്  ടപ്രാഫഷണൽ രംഖത്ത് കജാലി ടെയ്യുന്ന വയനാട് ജില്ലയിൽ 
നിന്നളളവരുടട എണ്ണം ൄറവാണ്.  വയനാട് ജില്ലകാരായ  പ്രവാസിഔളിൽ  6671 കപരും സൗദി 
അകറബയയിലാണുളളത്.  യു.എ.ഇ യിൽ 4062 കപരും,.  ൄജവത്തിൽ  1138 കപരും, ഒനിൽ  1411 കപരും, 
കത്തറിൽ  1328 കപരും, യു.എസ്.എ യിൽ  279 കപരും യു.ടഔ യിൽ  246 കപരും താമസിക്കന്ന. 

 

വികദശ രാജയങ്ങളിൽ  ൄടുംബകത്താടടാപ്പമല്ലാടത താമസിക്കന്ന വയനാട്ടുഔാരായ 
പ്രവാസിഔളുടട എണ്ണം 11233 ആണ്.  ഇതിൽ  650 കപർ ീീഔളാടണന്നത് ശ്രകദ്ധയമാണ്.   
 

 

1.11.8. മനുഷയവിഭവ കശഷി വിഔസനം  
വിഔസന ലക്ഷയകത്താടു ടിയതും, െലനാത്മഔല്ലൃമായ ഏടതാരു പ്രസ്ഥാനത്തിടെയും, 

സമൂഹത്തിടെയും രാഷ്ട്രത്തിടെയും അനിവാരയഗടഔമാണ് മനുഷയ വിഭവകശഷിയുടട വിഔസനം. മറൄ 
വിഭവങ്ങളിൽ നിന്നം വയതയസ്ഥമായി അനുലമായ സാഹെരയങ്ങളും, കപ്രരണഔളും, ഉപകയാഖല്ലൃം, 
കമൽത്തട്ടികലക് വരുന്നതിലൂടടയും അനന്തമായ വിനികയാഖ-വിഔസന സാധയതഔളാണ് മനുഷയ 
വിഭവകശഷിക്കളൃത്. വിഔസനടമന്നത് നിർവ്വെനാതീതല്ലൃം അനന്തല്ലൃമാണ്, പരിമിതിഔൾക്കളൃിൽ 
അതിടന തുകി നിറുത്തുവാനാഔില്ല. മനുഷയവിഭവ കശഷിയുടട വിഔസനം ഉൽപാദനപരല്ലൃം, 
സൃാഭിമാനപരല്ലൃം, സർഗാത്മഔല്ലൃമാണ്. 
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മനുഷയ വിഭവ കശഷി വിഔസനത്തിടെ പരമപ്രധാനമായ ലക്ഷയടമന്നത് ഉൽപ്പാദനപരമായി 
മനുഷയടെ ഔായിഔ, ബൗദ്ധിഔ കശഷി വിഔസിപ്പിക്കഔയും പ്രകയാജനടപ്പടുത്തുഔയും ടെയ്യുഔ 
എന്നതാണ്. ആകരാഖയം, വിഞാനാനം, മറൃ് ഔഴില്ലൃഔൾ  എന്നിവയുടട ട്ടികെർകലുഔളിലൂടട മനുഷയ 
വിഭവ കശഷിടയ വളർത്തിടയടുകകണ്ടതുണ്ട്.മനുഷയ വിഭവ കശഷി വിഔസനത്തിലൂടട സമൂഹത്തിടെ 
സമഗ്ര വിഔസനം സാധയമാൄന്ന. 

1.11.9.  മാനവ വിഔസന സൂെിഔ  
രു പ്രകതയഔ പ്രകദശത്ത് അധിവസിക്കന്ന ജനങ്ങളുടട ആകരാഖയം, വരുമാനം, വിദയാഭയാസം 

എന്നീ വീക്ഷണ കഔാണുഔളിലൂടട തയഴിാറാക്കന്ന വിഔസനസൂെഔമാണ്  മാനവ വിഔസന 
സൂെിഔ.2005ൽ സംസ്ഥാന ആസൂത്രണ സമിതി കഔരളത്തിടെമാനവ വിഔസന സൂെിഔ തയഴിാറാകി 
പ്രസിദ്ധീഔരിചൃിട്ടുണ്ട്. 

കഔരളത്തിടെയും വയനാടിടെയും വരുമാന സൂെിഔ യഥാക്രമം 0.562, 0.563; ആകരാഖയ 
സൂെിഔ യഥാക്രമം 0.827, 0.809; വിദയാഭയാസസൂെിഔ യഥാക്രമം 0.930, 0.886 എന്നിങ്ങടനയാണ്. 
ആകരാഖയ വിദയാഭയാസ രംഖത്ത് സംസ്ഥാന സൂെിഔകയകാൾ ൄറവാണ് വയനാട് ജില്ലയുകടത്. 
മാനവവിഔസന സൂെിഔയിൽ  സംസ്ഥാന സൂെിഔ 0.773 ഉം വയനാട് ജില്ലയുകടത്0.753 ഉം ആണ്. 
സൂെിഔയിൽ സംസ്ഥാനത്ത് പതിമൂന്നാം സ്ഥാനത്താണ് വയനാട് ജില്ല. 

 

പട്ടിഔ 1.24 
മാനവ വിഔസന സൂെിഔ (2005) 

 

ക്രമ 

നമ്പർ  
ജില്ല 

വരുമാന 
സൂെിഔ 

ആകരാഖയ 
സൂെിഔ 

വിദയാഭയാസ 
സൂെിഔ  

എചൃഡ്ിഐ 
സൂെിഔ 

റാങ്ക് 

1 തിരുവനന്തപുരം 0.573 0.837 0.91 0.773 9 

2 ടഔാല്ലം 0.561 0.868 0.93 0.787 6 

3 പത്തനംതിട്ട 0.566 0.862 0.957 0.795 3 

4 ആലപ്പുഴ 0.567 0.868 0.947 0.794 4 

5 കഔാട്ടയം 0.583 0.843 0.963 0.796 2 

6 ഇടുകി 0.593 0.791 0.878 0.754 12 

7 എറണാൄളം 0.6 0.849 0.953 0.801 1 

8 തൃശ്ശൂർ 0.574 0.857 0.95 0.794 5 

9 പാലകാട് 0.538 0.851 0.894 0.761 10 

10 മലപ്പുറം 0.49 0.843 0.913 0.749 14 

11 കഔാഴികകാട് 0.56 0.839 0.945 0.781 8 

12 വയനാട് 0.563 0.809 0.886 0.753 13 

13 ഔണ്ണൂർ  0.551 0.844 0.955 0.783 7 

14 ഔാസർകഖാഡ് 0.555 0.846 0.881 0.76 11 
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 കഔരളം 0.562 0.827 0.93 0.773  

അവലംബം: സംസ്ഥാന ആസൂത്രണ കബാർഡ്-2005 
 

1.11.10.  ടമാത്ത സംസ്ഥാന ആഭയന്തര ഉൽപ്പാദനം  (ജി.എസ്.ഡി.പി 2015-16 Provisional, Base Year 2011-
12) 

സംസ്ഥാനത്തിന്ടറ 2015-16 (Current Price) വർഷടത്ത ആഭയന്തര ഉൽപ്പാദനത്തിൽ  
വയനാട് ജില്ലയുടട പങ്ക് 2.04% മാത്രമാണ്. െഷിയും അനുബന്ധ കമകലഔളും ഉൾടപ്പടുന്ന പ്രാഥമിഔ 
കമകലയിൽ  നിന്നമുളൃ വരുമാനം ജില്ലയുടട വരുമാനത്തിന്ടറ 28.86 % ഉം, വയവസായം 
ഉൾടകാളൄന്ന ദൃിതീയ കമകലയുടട പങ്ക് 19.39 % ഉം, കസവന കമകലയുകടത് 51.75% ല്ലൃമാണ്. 
 

1.11.11.  ആകളാഹരി വരുമാനം  
വയനാട് ജില്ലയുടട ആകളാഹരി വരുമാനം 2015-16 (Current Price)  ൽ  123364 രൂപയും 

സംസ്ഥാനത്തിടെ ആകളാഹരി വരുമാനം 147674 രൂപയും ആണ്.  
 

പട്ടിഔ 1.25 
ടമാത്ത ആഭയന്തര ഉൽപ്പാദനം, ആകളാഹരി വരുമാനം-വയനാട് ജില്ല 

വർഷം 

ജില്ലാ വരുമാനം (ലക്ഷം രൂപയിൽ) 

(Current Price) 

ആകളാഹരി 
വരുമാനം 
(രൂപയിൽ) 

പ്രാഥമിഔകമകല ദൃിതീയകമകല തൃതീയ 
കമകല 

ആടഔ 

2011-12 197581 122314 334872 654767 79886 

2012-13 206239 172274 391879 770392 93559 

2013-14 239436 172544 459618 871597 105407 

2014-15 284022 199789 483415 967226 116434 

2015-16 (Provl) 297151 199617 532756 1029524 123364 

2016-17(Quick) 299285 209896 597877 1107058 132045 

അവലംബം: സാമ്പത്തിഔ സ്ഥിതിവിവരകണക് വൄപ്പ്-2017 
 

1.11.12.  ഊർജ്ജം  
 

നമ്മുടട സംസ്ഥാനം അഭിമുകീഔരിക്കന്ന പ്രശ്നങ്ങളിൽ  ട്ടും അപ്രധാനമല്ലാത്ത ന്നാണ് 
ഊർജ്ജ പ്രതിസന്ധി.  രു ജനതയുടട ഐശൃരയത്തിടെയും സമൃദ്ധിയുടടയും അളല്ലൃകഔാലായി 
ഔണകാക്കന്നത് ഊർജ്ജത്തിന്ടറ പ്രതിശീർഷ ഉപകഭാഖമാണ്.  വയനാട് ജില്ലയിടല മുളെവന്  
ഗ്രാമങ്ങളിടല വീടുഔളിലും ജവദുതി എത്തിയിട്ടുണ്ട്.  നമ്മുടട ജില്ലയിൽ  വയവസായ 
ആവശയങ്ങൾകായി ജവദുതി ഉപകയാഖിക്കന്നത് തുകലാം ൄറവാണ്.  പ്രധാനമായും ടവളിചൃത്തിനും 
ഖാർഹിഔ ആവശയത്തിനുമാണ് ജവദുതി ഉപകയാഖിക്കന്നത്.  ജലകസെനത്തിനായി പമ്പു 
ടസറൄഔൾ  പ്രവർത്തിപ്പിക്കന്നതിനും  ജവദുതി ഉപകയാഖിക്കന്ന.   

മുന്ഔാലങ്ങളിൽ പാെഔ ആവശയങ്ങൾക്കകവണ്ടി ജനങ്ങൾ വിറഔ്, മടണ്ണണ്ണ എന്നിവയാണ് 
ഉപകയാഖിചൃിരുന്നടതങ്കിൽ  ഇന്ന് അത് പാെഔ വാതഔത്തിന് വഴിമാറിയിട്ടുണ്ട്.  പാരമ്പകരയതര 
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ഊർജ്ജ കമകലയുടട വിഔസനത്തിനായി കഔരള സർകാർ സ്ഥാപിചൃിട്ടുളള ഏജന്സിയായ 
അനർട്ട് സംകയാജിത ഊർജ്ജാസൂത്രണ പദ്ധതിഔൾ ജില്ലയിലുടനീളം നടപ്പാകി വരുന്ന. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.11.13. വികനാദ സഞ്ചാരം :  
ജദവത്തിന്ടറ സൃന്തം നാടായ കഔരളത്തിടല'ഗ്രീന്  പാരജഡസ് എന്ന നാമകധയത്തിൽ , 

കലാഔ വികനാദസഞ്ചാര ഭൂപടത്തിൽ ഔണ്ടിരികകണ്ട സ്ഥലങ്ങളിൽ മ്പതാം സ്ഥാനമാണ് 
പ്രെതിരമണീയത ടഔാണ്ട് അനുഗ്രഹീതമായ വയനാട് ജില്ലക്കളൃത്. വനയജീവി സകങ്കതങ്ങളും, 
തടാഔങ്ങളും, മലനിരഔളും, ഡാമുഔളും, ടവളൃൊട്ടങ്ങളും, ഹരിതാഭയാർന്ന താാാരങ്ങളും, െരിത്ര 
രകങാരഔങ്ങളും, തീർഥാടന കഔന്ദ്രങ്ങളും വികനാദസഞ്ചാരിഔടള ജില്ലയികലക് ആഔർഷിക്കന്ന. 

 

1.12.  പ്രധാന വികനാദസഞ്ചാര കഔന്ദ്രങ്ങൾ .  
1.12.1. ലകിടി ചുരം വൂ കപായിന്റ് 

ജില്ലയുടട പ്രകവശന ഔവാടമായതാമരകശ്ശരി ചുരത്തിടെ മുഔളിലാണ് ലകിടി വൂ കപായിന്റ്. 
കമഗപാളിഔൾകിടയിലൂടട തലയുയർത്തി നിൽക്കന്ന മലനിരഔൾ  അതിശയിപ്പിക്കന്ന ഔാഴ്ചയാണ്.  
1.12.2. െങ്ങലമരം 

ലകിടി ചുരം വൂ കപായിന്റിനടുത്താണ്. ചുരം ഔടണ്ടത്തിയ ആദിവാസിയായ ഔരിന്തണ്ടടന 
മരത്തിൽ  ബന്ധിചൃിരിക്കഔയാടണന്നാണ് വിശൃാസം 
1.12.3. പൂകകാട് തടാഔം- 

നാലു വശല്ലൃം കഗാരവനത്താൽ  ചുറൃടപ്പട്ടതാണ് ഈ പ്രെതിദത്ത തടാഔം 
 

1.12.4. ബാണാസുര സാഖർ  ഡാം-  
മണ്ണുടഔാണ്ടളൃ അണടകട്ടുഔളിൽ  ഇന്തയയിൽ  ഏറൃല്ലൃം വലുതും, ഏഷയയിൽ  

രണ്ടാമകത്തതുമായ അണടകട്ടാണിത്. ബാണാസുര മലയുടട പശൄാത്തലം ഡാമിന് ഭംഖികയൄന്ന. 
ഔർലാട് തടാഔം 
 

1.12.5. ഔാരാപ്പുഴ അണടകട്ട്. 
പ്രധാനമായും ജലകസെനത്തിനായുളൃ രു അണടകട്ടാണിത്. ഏഔകദശം 63 ഔി.മി. 

ചുറൃളവാണ് ഇതിടെ ഔയാചൃട്മെ് വിസ്ത്ീർണ്ണം. 
 

1.12.6. ടെമ്പ്ര മല 

സമുദ്രനിരപ്പിൽ  നിന്ന് 2100 മീറൃർ ഉയരത്തിലാണ് ടെമ്പ്ര മല സ്ഥിതി ടെയ്യുന്നത്. ഇത് 
വയനാട് ജില്ലയുടട ഏറൃല്ലൃം ഉയരകമറിയ ഭാഖമാണ്.  മല മുഔളിടല പ്രെതിദത്തമായ 
മനുഷയഹൃദയത്തിടെ ആെതിയുളൃ തടാഔമായ ഹൃദയസരസുകളം പുൽകമടും, ദൂരഔാഴ്ചഔളും മറൄം 
വികനാദ സഞ്ചാരിഔളുടട മനം മയക്കന്ന. 
1.12.7. സൺജറസ് വാലി 

കമപ്പാടികടുത്ത് സൺജറസ് വാലി വൂ കപായിന്റ് ഔാഴ്ചകാർക് അനുഭൂതി പഔരുന്ന 
ന്നാണ്. ൊലിയാർ  നദിയുടട ഉദ്ഭവല്ലൃം, കഔാഴികകാട്, മലപ്പുറം ജില്ലയുടട ഭാഖങ്ങളും ഔാണാം. 
 

 

ബാണാസുര സാഖർ അണടകട്ട് - സൗകരാർജ്ജനിലയം 

ബാണാസുര സാഖർ അണടകട്ടിൽ 1.25 ഏകറിൽ 500 ഔികലാവാട്ട് കശഷിയുളൃ 

രാജയടത്ത ഏറൃല്ലൃം വലിയ കലാട്ടിങ്ങ് സൗകരാർജ്ജനിലയം നിലയം സ്ഥിതിടെയ്യുന്ന. 1938 

സൗകരാർജ്ജ പാനലുഔളും, രു ട്ടൃാന്കഫാർമറും,17 ഇന്ടവർട്ടറുഔളും രു 11 ടഔ വി 

സബ്കസ്റ്റഷനുംഈ നിലയത്തിലുണ്ട് 
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1.12.8. എടകൽ  ഗുഹ 

അമ്പലവയലിടല അമ്പുൄത്തി മലനിരഔളിൽ  സമുദ്രനിരപ്പിൽ  നിന്ന് ആയിരം മീറൃർ  
ഉയരത്തിൽ  സ്ഥിതി ടെയ്യുന്ന. ശിലായുഖടത്ത ചുമർ  ടഔാത്തു െിത്രങ്ങളാണ് പ്രകതയഔത. കലാഔ 
ജപതൃഔ പട്ടിഔയിലുളൃ എടകൽ  ഗുഹാെിത്രങ്ങൾ  പുരാവസ്തു ഖകവഷഔരുടട ശ്രദ്ധാകഔന്ദ്രമാണ്. 
1.12.9. മീന്മുട്ടി ടവളൃചൃാട്ടം 

ഔാടിടെ വനയമായ സൗന്ദരയല്ലൃം സാഹസിഔ യാത്രയും ആസൃദികാന് ഏറൃല്ലൃം 
അനുകയാജയമായ ഇടംമുജപ്പനാട് സ്ഥിതി ടെയ്യുന്ന. ട്ടൃകിംഖിങ്ങികനാടടാപ്പം,1000 അടി 
താഴ്ചയികലക് മൂന്ന് തട്ടായി വനയമായി ളെൄന്ന ടവളൃൊട്ടമുളൃ മീന്മുട്ടി, സാഹസിഔ 
സഞ്ചാരിഔൾക് മറകാനാവാത്ത അനുഭവമാണ് സമ്മാനിക്കന്നത്.വയനാട്ടിടല ഏറൃല്ലൃം ഉയർന്ന 
ടവളൃൊട്ടല്ലൃം കഔരളത്തിടല രണ്ടാമടത്ത ഉയർന്ന ടവളൃചൃട്ടല്ലൃമാണ് മീന്മുട്ടി. ഔാട്ടിലൂടട 2 
ഔികലാമീറൃർ  നടന്നകവണം മീന്മുട്ടിയിടലത്താന് .  
1.12.10. ഔാന്തന്പാറ ടവളൃചൃാട്ടം 

കമപ്പാടികടുത്ത് സ്ഥിതി ടെയ്യുന്നഔാനന ടവളൃചൃാട്ടം. ശാന്തമായ അന്തരീക്ഷം ഇതിടന 
മകനാഹരമാക്കന്ന. നയന മകനാഹരമായ ചുറൄപാടുഔളാൽ  ഏടറ ശ്രദ്ധയാഔർഷിക്കന്നതാണ് 
ഔാന്തന്പാറ ടവളൃൊട്ടം. 

 

1.12.11..സൂെിപ്പാറ ടവളൃചൃാട്ടം 
കമപ്പാടികടുത്ത് സ്ഥിതി ടെയ്യുന്നസൂെിപ്പാറ 

ടവളൃൊട്ടംവികനാദസഞ്ചാരിഔൾക്നയനാനന്ദം പഔരുന്ന.കപരു കപാടല തടന്ന വീതി ൄറല്ലൃളളതും 
മൂന്ന് തട്ടായി 100 മുതൽ  300 വടര അടി ഉയരത്തിൽ നിന്ന് ടവളൃം പതഞ്ഞുവീളെന്നതുമായ ഈ  
ടവളൃചൃാട്ടം ഭംഖിയിൽ  ഏടറ മിഔചൃതാണ്. 
1.11.12. മുത്തങ്ങ വനയജീവി സകങ്കതം 

1973 ൽ  വനയജീവി സകങ്കതമായി പ്രകയാപികടപ്പട്ട മുത്തങ്ങ വനയജീവി സകങ്കതം നീലഖിരി 
ജജവകമകലയിടല ബന്ദിപ്പൂർ  കദശീയ പാർക്കം(ഔർണാടഔ) മുതുമല വനയജീവി സകങ്കതല്ലൃം (തമിഴ് 
നാട്) മായി ബന്ധടപ്പട്ടു ഔിടക്കന്ന. മൂന്ന് സംസ്ഥാനങ്ങളുടട സംഖമസ്ഥലം മുത്തങ്ങ 
വനത്തിനുളൃിലാണ്. സഞ്ചാരിഔൾക് ഔാനന യാത്രയിൽ വനയമൃഖങ്ങങ്ങകളയും, പക്ഷിഔകളയും, 
ഉരഖങ്ങകളയും അടുത്തുഔാണാല്ലൃന്നതാണ്. വനയജീവി മൂസിയം ഇവിടുടത്ത മടറൃാരു ഔാഴെയാണ്.  
1.11.13. കതാൽടപ്പട്ടി വനയജീവി സകങ്കതം 

വനയമൃഖങ്ങളുടട കലാഔകത്തയ് ക്കളൃ സാഹസിഔ യാത്രാനുഭവമാണ് കതാൽടപ്പട്ടി വനയജീവി 
സകങ്കതം നൽൄന്നത്. 
1.11.14. പക്ഷിപാതാളം 

തിരുടനല്ലിയിൽ നിന്ന് ഏളെ ഔികലാമീറൃർ അഔടലയായി ട്ടഹ്മഖിരി 
മലനിരഔളിലാണൃയതയസ്ഥ വർഗങ്ങളിൽടപ്പട്ട നൂറുഔണകിന് ടഔാചൄപക്ഷിഔളുകടയും 
സസയജാലങ്ങളുകടയും അപൂർവ്വ ഔലവറയാണ് പക്ഷിപാതാളം എന്ന ഗുഹാസകങ്കതം. കഔരള 
ഔർണ്ണാടഔ സംസ്ഥാന അതിർത്തിഔളിലൂടട പക്ഷിപാതാളത്തികലയ്ക്കുളൃ വനയാത്ര 
വനയമൃഖങ്ങകളയും ഔാനനവശയഭംഖികയയും ഔാണുവാന്  സഞ്ചാരിഔൾക് അവസരം നൽൄന്ന.  

 
1.11.15. സുൽത്താന് ബകത്തരി ജജനകക്ഷത്രം 

ടിപ്പുവിടെ പടകയാട്ടങ്ങൾക് ആയുധപ്പുരയായി െരിത്രം കരകടപ്പടുത്തിയ, റൃന് 
ശിലാപാളിഔളാൽനിർമ്മിതമായ ആയിരത്തികലടറ വർഷം പഴകമുളൃ പ്രസിദ്ധമായ 
ജജനകക്ഷത്രം. 
1.11.16. ൄറുവ ദൃീപ് 

950 ഏകർ വിസ്തൃതിയിൽ ഔബനി നദിയിൽ െിതറികിടക്കന്ന നൂറൃമ്പകതാളം 
ടെറുദൃീപുഔളാണ് ൄറുവയുടട പ്രകതയഔത. മുള ടഔാണ്ടളൃ പാലങ്ങളും, െങ്ങാട യാത്രയും 
വനയസൗന്ദരയല്ലൃം സാഹസിഔ ജലയാത്രയും ഈ ദൃീപസമൂഹങ്ങൾക് ൊരുതകയൄന്ന. അപൂർവ്വഇനം 
പക്ഷിഔളും സസയങ്ങളും ഔണ്ടൽകാടുഔളും നിറ് അത്ഭുത കലാഔമാണ് ൄറുവ ദൃീപ്. 
 

1.11.17. തിരുടനല്ലി കക്ഷത്രം 
ട്ടഹ്മഖിരി മലഔളുടട താാരത്തിൽ  തിരുടനല്ലിയും പാപനാശിനിയും ഭക്തർക് 

ഉൾക്കളിരണിയിചൄം പിതൃകൾക് ആത്മശാന്തികയഔിയും പ്രെതിയുടട സൃചെകണ്ഡമായി 
നിലടഔാളൄന്ന പുണയഭൂമി. സഹയ പർവ്വത നിരഔൾകിടയിൽ  കദവകദകവശനായ ശ്രീ മഹാവിഷ്ണുവിന് 
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പ്രിയങ്കരല്ലൃം െിരപുരാതനല്ലൃമായ തിരുടനല്ലി കക്ഷത്രം സ്ഥിതി ടെയ്യുന്ന. ടതകന്  ഔാശിയാണ് 
തിരുടനല്ലിടയങ്കിൽ  ഇല്ലൃടുടത്ത ഖംഖയാണ് പാപനാശിനി. ട്ടഹ്മഖിരിയിൽ  നിന്ന് ഉൽഭവിചൃ ്
പാറടകട്ടുഔൾക്കം വനത്തിനുമിടയിലൂടട ളെഔിടയത്തുന്ന ഓഷധഗുണമുളൃ പാപനാശിനി പാപടത്ത 
ഔളെഔി ഔള്് ഭക്തടര കമാക്ഷത്തികലയ്ക്ക് നയിക്കന്നതായാണ് സങ്കൽപ്പം. 
1.11.18. പഴശ്ശി രകങാരഔം 

ട്ടിട്ടീരുഔാർടകതിടര വയനാട്ടിൽ പട നയിചൃ വീരപഴശ്ശിയുടട മൃതകദഹം സംസ്കരിചൃ 
പഴശ്ശിരകങാരഔം മാനന്തവാടിയിലാണ് സ്ഥിതിടെയ്യുന്നത്. പഴശ്ശിയുടട ശവൄടീരല്ലൃം രു മൂസിയല്ലൃം 
ഇവിടടയുണ്ട്. പഴശ്ശിരാജ മരിചൄ വീണഔർണ്ണാടഔ അതിർത്തിയിൽ, ഔങ്കാറപ്പുഴയ്ക്കരിഔിൽ  
മാവിലാംകതാട്ടിൽ അകേഹത്തിന്ടറ മൃതകദഹം ഔിടന്നിടത്ത് രു രകങാരഔം നിർമ്മിചൃിട്ടുണ്ട്. 
1.11.19. ഫാെം കറാക്  

അമ്പലവയലിന് അടുത്തുളൃ രാക്ഷസ രൂപമുളൃ പാറ. െിത്ര ഔഥഔളിടല ഫാെത്തിടെ 
രൂപല്ലൃമായി സാമയമുളൃതിനാൽ ഫാന്റം കറാക് എന്ന് അറിയടപ്പടുന്ന.  
1.11.20. വയനാട് ടഹറികറൃജ് മൂസിയം 

അമ്പലവയലിലാണ് ഈ പുരാവസ്തു മൂസിയം. കഖാത്രസ്മൃതിയുടട കനർഔാഴ്ചഔളും പൗരാണിഔ 
ഔാലടത്ത ശിൽപങ്ങളുമാണ് പ്രധാനമായും മൂസിയത്തിലുളൃത്. മണ്ണിലും ശിലയിലും നിർമ്മിചൃ 
ശിൽപങ്ങളുകടയും, പഴയഔാല കവട്ട ആയുധങ്ങളുകടയും, ശിലായുധങ്ങളുകടയും കശകരം  
1.11.21. ടെതലയം ടവളൃചൃാട്ടം 

ടെതലയത്ത് നിന്ന് നാലു ഔികലാമീറൃർ  മാറി ൄറിെയാട് വനകമകലയിലാണ് 150 മീറൃർ  
ഉയരമുളൃ ഈ ടവളൃചൃാട്ടം. ഈ ദൂരം ഔാൽനടയായി സഞ്ചരിചൃാൽ  തനിമ നഷ്ടടപ്പടാത്ത 
ടവളൃൊട്ടം ഔാണുന്നതിനും ട്ടൃകിംഖിനും പക്ഷി നിരീക്ഷണത്തിനും അനുകയാജയമാണ്  
1.11.22. െഷ്ണഖിരി കസ്റ്റഡിയം 

ഇന്തയയിടല രണ്ടാമടത്ത ജഹ ആൾട്ടിറൃൂഡ് കസ്റ്റഡിയമാണ്. ഏഔകദശം 5000 

ഔാണിഔൾക് രു പാർകികലതുകപാടല ഔകസരഔളിലും പുൽത്തഔിടിയിലുമിരുന്ന് ഔളി 
ഔാണുവാനുളൃ സൗഔരയങ്ങളുണ്ട്.  
1.11.23. പ്രാകദശിഔ ഔാർഷിഔ ഖകവഷണ കഔന്ദ്രം  

 സുഖന്ധ വയഞാനനങ്ങളുകടയും പഴ വർഗങ്ങളുകടയും പചൃകറിഔളുകടയും ഔരടനല്ലിടെയും 
ഖകവഷണങ്ങൾകായി അമ്പലവയലിൽ ഈ കഔന്ദ്രം പ്രവർത്തിക്കന്ന. അപൂർവ്വങ്ങളായ 
പുഷ്പടചൃടിഔളുകടയും അലങ്കാരടചൃടിഔളുകടയും നാണയ- സുഖന്ധ വയഞാനന ഇനങ്ങളുകടയും 
വിപുലമായ നസ് റിയും വിത്തുഔളുടട വിപണന കഔന്ദ്രല്ലൃം ഔാലാവസ്ഥ നിരീക്ഷണ കഔന്ദ്രല്ലൃം 
ഇവിടടയുണ്ട്. 
1.11.24. എം എസ് സൃാമിനാഥന് റിസർചൃ ്ഫൗകണ്ടഷന് 

എം എസ് സൃാമിനാഥന്  റിസർചൃ ് ഫൗകണ്ടഷടെ രു പ്രാകദശിഔ കഔന്ദ്രം ഔൽപ്പറൃകടുത്ത് 
പുത്തൂർവയലിൽ സ്ഥിതിടെയ്യുന്ന. ആദിവാസിഔളുകടയും ഗ്രാമീണ ജനതയുകടയും സാമൂഹയ 
സംരക്ഷണ സംവിധാനം കപ്രാത്സാഹിപ്പിക്കഔയും പ്രബലടപ്പടുത്തുഔയും ടെയ്യുഔ എന്ന 
ലക്ഷയകത്താടട ഔാർഷിഔ സമൂഹടത്ത പങ്കാളിഔളാകിടഔാണ്ട് സുസ്ഥിരമായ ഔാർഷിഔ, ഗ്രാമ 
വിഔസനത്തിന് ഈ കഔന്ദ്രം പ്രവർത്തിക്കന്ന. രു മിഔചൃ സകസയാദയാനല്ലൃം െിത്രശലഭ ഉദയാനല്ലൃം 
ഈ കഔന്ദ്രത്തിടെ ആഔർഷണമാണ്. 
1.11.25. ടഔാളഖപ്പാറ 

മീനങ്ങാടികടുത്ത് െഷ്ണഖിരിയിൽ  സാഹസിഔ സഞ്ചാരിഔൾക് ട്ടൃകിങ്ങിന് 
അനുകയാജയമായ സ്ഥലം. 

 

**** 

https://ml.wikipedia.org/wiki/%E0%B4%87%E0%B4%A8%E0%B5%8D%E0%B4%A4%E0%B5%8D%E0%B4%AF
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അദ്ധയായം 2  

വിഭവ ലഭയത 
2.1 ആമുകം 
 
 വയനാട് ജില്ലയുടട വിഔസന പ്രവര്ത്തനള്  ഫലപ്രദമായി നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് വിശാല 
ഔാഴ്ചപ്പാടം ദീര്ത്ഗവീ്ഷണവും ം ആവശയമാവ്   ൈജവ ൈവവി് യളുടടട സ്തുലലനം നിലനിര്ത്തി 
ടഔാണ്ട് പ്രെതി സമ്പതിടന ജീവസന്ധാരവ പ്രക്രിയക്കുതൄം വി്ം എളടന പ്രയയാജനടപ്പടതാം 
എന്നതിടന ആശ്രയിചൃാവ് രു ജില്ലയുടട വിഔസനും ം സാമ്പതിഔ ഭദ്രതയും നിലടഔാളുടന്നത്  
ജില്ലയിടല  പ്രെതി വിഭവള് , മനുഷയ വിഭവള് , സാമ്പതിഔ വിഭവള് , സ്ഥാപന വിഭവള്  
എന്നിവയില്   ഔാലാനുസൃതമായ മാറൃം വരുത്തുന്നതിനും സ്ഥിതി വിവരക്കവക്കുഔുടടട 
അടിസ്ഥാനതില്  ജില്ലയിടല വിഔസന സാ്യതഔ്  രൂപടപ്പടത്തുന്നതിനും ജില്ലാ പരിയപ്രഷയം 
ഉപഔാരപ്രദമായിരിക്കും  ജില്ലാ പദ്ധതിയില് , ലഭയമായിട്ടുളള വിഭവള്  അനുസരിചൃ ്ജില്ലയുടട വിഔസന 
ഔാഴ്ചപ്പാടഔ്  യനടിടയടക്കുന്നതിനുളള ല്ഷണയള്  മുന്നിര്ത്തിയാവ് പ്രത പദത പദ്ധതി 
തയ്യാറാക്കിയിട്ടുളളത്   
 

2.2  പ്രെതി വിഭവള്  

          മിയതാഷ്ണ വിളഔ്ക്കും ഉഷ്ണയമകല വിളഔ്ക്കും അനുയയാജയമായ ഈര്ത്പ്പം നിറമിത മിയതാഷ്ണ 

ഔാലാവസ്ഥയാവ് വയനാട് ജില്ലയില്  അനുഭവടപ്പടന്നത് ഉതര അ്ഷണാംശം 110 26’നും 20 യ്ക്കം ഇടയിലം 

പൂര്ത്വ യരകാംശം 750 45’- 760 27’ന് ഇടയിലമാവ് വയനാടിന്ടറ സ്ഥാനം  ണ്  - ടസപ്റൃംബര്ത്  വടര 
ഔാലവര്ത്ഷും ം യടോാബര്ത്  - നവംബര്ത്  മാസളളില്  തുലാവര്ത്ഷും ം,  ഡിസംബര്ത്  - ജനുവരി മാസളളില്  
നല്ല തണുപ്പം ഏപ്രില്  - ടമയ് മാസളളില്  ഔനത ചൂടം അനുഭവടപ്പട്ടിരുന്ന രു ഔാലമുണ്ടായിരുന്നു  
വിവി് ഔാരവളളാല്  പ്രത പദത ഔാലാവസ്ഥയില്  വയതിയാനം സംഭവിചൃിട്ടുണ്ട്   
 
2.2.1 ഭൂമി 

‘വയല്നാടായ’ വയനാട് രു ഔാലത് വിളമിത് നില്ക്കുന്ന തനത് ടനല്ഔതിര്ത്ക്കുലഔ്  
ങാരുത പഔര്ത്ന്ന വിശാലമായ ടനല്പാടളുടടട പ്രയദശമായിരുന്നു  ഭൂവിനിയയാഖടത സംബന്ധിചൃ ്
ലഭയമായ യരകഔ്  പരിയശാ്ിചൃതില് , വയനാട് ജില്ലയില്  ഔാലാനുസൃതമായ മാറൃള്  വന്നതായി 
ഔാവാന്  സാ്ിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാല്  ടനല്പാടള്  വാഴ, ഔമുഔ്, ഇഞ്ചി, ടതള്, തുടളി മറ്ൃ വിളഔ്ക്്ക 
വഴിമാറിടഔാടക്കുന്ന ഔാഴ്ചയാവ് ഇന്നുള്ളത്   
 

 നിമ്്യനാന്നത സ്ഥിതി അനുസരിചൃ ്ജില്ലടയ മൂന്നായി തരംതിരിക്കാം  
1. സമുദ്ര നിരപ്പില്  നിന്നും 600 - 900 മീറൃര്ത്  ഉയരതില്  ഔാവടപ്പടന്ന സമതല    പ്രയദശള്  
2. സമുദ്രനിരപ്പില്  നിന്നും 900 - 1200 മീറൃര്ത്  ഉയരതില്  ഉ്ടപ്പടന്ന മ്യസഹയാദ്രിയുടട 

മലപ്രയദശള്  
3. സമുദ്രനിരപ്പില്  നിന്ന് 1200 മീറൃറില്ിഔം ഉയരതിലളള മ്യസഹയാദ്രിയുടട പര്ത്വത 

പ്രയദശള്  
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പട്ടിഔ-2.1 

നിമ്്യനാന്നത സ്ഥിതി വിവരപ്പട്ടിഔ 
സമുദ്ര നിരപ്പില്  
നിന്നുളള ഉയരം 

വിവരവം വിസ്തീര്ത്ണം 

വയനാടന്  സമതലം 

600 – 900 മീറൃര്ത്  
തീടരടചൃരിവ് ൄറമിതതു മുതല്  അല്പം ടങരിവ്  
വടരയുമുളള    (1% -5%) വിസ്തൃതിയയറിയ താഴ്വരഔുടം 
ടെയിനുഔുടം ഉ്ടപ്പടന്ന ഭാഖം 

19500 

600 -  900 മീറൃര്ത്  
വയനാട് സമതലതിന്ടറ സമനിരപ്പല്ലാതതു മുതല്  
വളടര ടങരിും ളള പ്രതലള്  വടര അടളിയ ഭൂഭാഖം 
(ങരിവ് 15 % മുതല്  25% വടര) 

91600 

600 -  900 മീറൃര്ത്  
വളടര ങരിും ളളതു   മുതല്  ൄതടന ങരിമിതതായ 
റൃടപ്പട്ട ൄന്നുഔുടം മലഔുടം അടളിയ പ്രയദശം (ങരിവ് 15 
% മുതല്  25% വടര) 

45600 

മ്യസഹയാദ്രിയുടട മലമ്പ്രയദശള്  

900 -  1200 മീറൃര്ത്  

അല്പം ങരിവ് മുതല്  വളടര ങരിയവാട ടട, 
അടിവാരളളില് ഔാവടപ്പടന്ന ൄന്നുഔുടം വീതി ൄറമിത 
താഴ് വരഔുടം  ഉ്ടപ്പടന്ന പ്രയദശം (ങരിവ് 5 % മുതല്  
15% വടര) 

23200 

900 -  1200   
മീറൃര്ത്  

വളടര ങരിും ളളതു മുതല്  ൄതടനയുളള ങരിയവാട 
ടിയ റൃടപ്പട്ട ൄന്നുഔുടം മലഔുടം പ്രയദശം (ങരിവ് 15 % 
മുതല്  50% വടര) 

26800 

മ്യസഹയാദ്രിയുടട പര്ത്വത പ്രയദശള്  

1200  മീറൃറിനു 
മുഔളില്  

പര്ത്വത ഗങംഖള് ,ഔിഴക്കാംതൂക്കായ പാറഔ് , യമല്  
മണ് നശിചൃ ് ടതളിമിത പാറഔ്  എന്നിവയടങ്ങുന്ന 
പ്രയദശം (ങരിവ് 40 % തിനു മുഔളില് ) 

 

ആടഔ  212560 
ഉറവിടം  മണ് സംര്ഷണവ  വൄപ്പ് 
 
പ്രെതിയ്ഷണാഭം, വിഭവളുടടട ചൂഷവം എന്നിവ ഔാരവം  യമല്  വിവരിചൃ നിമ്്യനാന്നത സ്ഥിതി വിവര 
പട്ടിഔയില്  യനരിയ വയതിയാനം സംഭവിചൃിട്ടുണ്ട് (വയനാട് ജില്ലയുടട ഭൗമ ശാസ്ത്ര പരമായ വിവരള്   സ്ഥലമാന 
ആസൂത്രവ അ്യായതില് ഉ്ടപ്പടതിയിട്ടുണ്ട്.) 

 
ഭൂവിനിയയാഖതിലള്ള മാറൃം താടഴ ടഔാടതിരിക്കുന്ന പട്ടിഔയില്  ഔാവിചൃിരിക്കുന്നു  

പട്ടിഔ-2.2 
- ഭൂവിനിയയാഖതിലളള മാറൃം 

ക്രമ 
നമ്പര്ത്  

ഭൂവിനിയയാഖ ക്രമം 
1996-1997 
(ടഹടോര്ത് ) 

2010-2011 
(ടഹടോര്ത് ) 

1 ടമാതംഭൂമി 212560 212966 
2 വനം 78787 78787 
3 െഷി ഇതര ആവശയള്ക്കായി ഉപയയാഖിക്കുന്ന ഭൂമി 9123 11070 
4 െഷിയയാഖയമല്ലാതതും തരിശുമായ ഭൂമി 772 171 
5 സ്ഥിരമായ പുല്യമടഔുടം യമചൃില്  പ്പറളുടം 66 ഇല്ല 
6 മിശ്രിത വൃ്ഷണ വിളഔുടടട ഔീഴിലളള ഭൂമി 1428 106 
7 െഷി ടങയ്യാും ന്ന തരിശ്ഭൂമി 2293 1195 
8 വര്ത്തമാന ഔാല തരിശു ടാടതയുളള തരിശ്ഭൂമി 839 833 
9 ടമാതം െഷിസ്ഥലം 117032 175300 

ഉറവിടം  നഖരാസൂത്രവ  വൄപ്പ് 



47 | ജില്ലാ പദ്ധതി - വയനാട് ജില്ല 

 

ജില്ലയിടല ആടഔ വിസ്തീര്ത്ണമായ 2,12,966 ടഹടോറില്   78,787 ടഹടോര്ത്  വനഭൂമിയും  24,731 ടഹടോര്ത്  
വയല്  പ്രയദശും ം 1,00,869 ടഹടോര്ത്  ഔരപ്രയദശും മാവ്  1996 - 1997 സാമ്പതിഔ വര്ത്ഷതില്  െഷി 
ഇതര ആവശയള്ക്കായി ഉപയയാഖിക്കുന്ന ഭൂമി അളവ് 9123 ല്  നിന്ന് 2010 - 11 ല്  11,070 ആയി 
വര്ത്ദ്ധിചൃിട്ടുണ്ട്   െഷിയയാഖയമല്ലാതതും തരിശുമായ ഭൂമി ഉപയയാഖതില്  വര്ത്ദ്ധനും ണ്ടായിട്ടുണ്ട്   
ടനല്െഷി ടങയുന്ന്ന ഭൂമിയുടട വിസ്തീര്ത്ണം ൄറയുഔയും മറൄ വിളഔളായ വാഴ, മരചൃീനി, ഔമുഔ്, പചൃക്കറി  
തുടളിയ െഷിഔളിയലക്ക് മാറിടഔാണ്ടിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയാവ് നിലവിലളളത്  പന്ത്രണ്ടാം പഞ്ചവല്സര 
പദ്ധതി ഔാലം മുതല്  ഔാര്ത്ഷിഔ യമകലയില്  ടതലായി ടനല്െഷി, പചൃക്കറി ഉല്പ്പാദനം 
എന്നിവയിയലക്ക് ഔര്ത്ഷഔര്ത്   മാറുന്നതിന്ടറ സൂങനയുണ്ട്   1996 - 97 ഔാലഗട്ടളളില്   66 ടഹടോര്ത്  
സ്ഥിരമായ പുല്യമടഔുടം യമചൃില്  പുറളുടമുണ്ടായിരുന്നു   എന്നാല്  2010-11 ഔാലഗട്ടമായയപ്പായഴക്കും 
പുല്യമടഔുടം യമചൃില്പ്പറളുടം ഇല്ലാതായിട്ടുണ്ട്  

1996 - 97 വര്ത് ഷളളില്  മിശ്രിതളളായ വൃ്ഷണ വിളഔുടടട ഔീഴിലളള ഭൂമി  1426 
ടഹടോറായിരുന്നത് 2010 - 11 ല്   106 ടഹടോറായി ചുരുളിയിട്ടുണ്ട്   ജില്ലയില്  1996 - 97 ഔാലഗട്ടളളില്  
െഷി ടങയുന്ന്ന ടമാതം െഷി സ്ഥലം 1,17,032 ടഹടോറായിരുന്നത് 2010 - 11 ല്   1,75,300 ആയി 
വര്ത്ദ്ധിചൃിട്ടുണ്ട്   ടപാതുടവ ഭൂവിനിയയാഖതില്  ഔാരയമായ മാറൃം വന്നു ടഔാണ്ടിരിക്കുന്ന സാഹങരയം 
നിലവിലണ്ട്  
 

ങാര്ത് ട്ട്-1 ഭൂവിനിയയാഖ വിതരവം 

 
ഉറവിടം:   നഖരാസൂത്രവ  വൄപ്പ് 
 
ജില്ലയിടല ടമാതം വിസ്തൃതിയുടട 39 26% വനഭൂമിയായി നിലടഔാളുടന്നു  ഇതില്     39 02 % 
ൊന്യറഷന്  ആവ്   എന്നാല്  ടമാതം വിസ്തൃതിയുടട 10 94% െഷി ക്കായും 6 39 %   സമ്മിശ്ര 
െഷിക്കായും  0 71%,വാസയയാഖയമായും 0 56% ജലലഭയതയുളള ഭൂമിയായും  ഉളളത്   
 

 വയനാട് ജില്ലയില്  ഔാണുന്ന പ്രെതിദത വനളടള താടഴ പറയുന്ന വിഭാഖളളായി തിരിക്കാം  

 
1. ടവസ്റ്റ് യഔാസ്റ്റ് യരാപ്പിക്കല്  എവര്ത്രീന്  യഫാറസ്റ്റ് 

837 

831.9 

233.2 

136.2 
62 14.9 11.9 

ജില്ലയിടല ഭൂവിനിയയാഖ വിതരവം വിസ്തൃതി 
(സ്ക്ൃയര്ത് ഔി. മീറൃര്ത് ) 

1 വനം 

2 ൊന്യറഷന് 

3 െഷി 

4 സമ്മിശ്രെഷി 

5 മറൄള്ളവ 

6 വാസയയാഖയമായ ഭൂമി 

7 ജലലഭയതയുള്ള ഭൂമി 
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2. ടവസ്റ്റ് യഔാസ്റ്റ് ടസമി എവര്ത്രീന്  യഫാറസ്റ്റ് 
3. സൗത് ഇന്ത്യന്  യമായിസ്റ്റ് ടഡസിഡൂസ് യഫാറസ്റ്റ് 
4. സയത്  യരാപ്പിക്കല്  ൈൈ ടഡസിഡൂസ് യഫാറസ്റ്റ് 
5. സയത്  ടമാന്റയിന്  ടവറൃ് ടടമ്പയറചൃര്ത്  യഫാറസ്റ്റ് 
6. രാസ് ലാന്ഡ് 

2.2.2 ജലം 
 
 വയനാട് ജില്ല ജലതാല്  സമ്പുഷ്ടമായിരുന്നു   എന്നാല്  ഇയപ്പാ്  വനനശീഔരവം, മഴയുടട 
ലഭയതക്കുറവ്, ടനല്പാടം നിഔതല്   എന്നീ ഔാരവളളാല്  ടഔാടം വര്ചൃടയ യനരിടന്ന ജില്ലയായി 
മാറിയിട്ടുണ്ട്  ഔബനീ നദിയില്  നിന്നും ജില്ലയ്ക്ക്  ജലവിനിയയാഖതിനായി ലഭിക്കുന്നത് 21 ടി എം സി. 
യാടവങ്കിലം ജില്ല വിനിയയാഖിക്കുന്നത് 6 ടി എം സിയില്  താടഴയാവ്  ഔാരാപ്പഴ,  ബാവാസുരസാഖര്ത്  
എന്നീ രണ്ട് പ്ര്ാനടപ്പട്ട അവടക്കട്ടുഔളാവ് ജില്ലയിലളളത്  ൈവതിരി, സുല്താന്  ബയതരി 
താലൂക്കുഔളിടല 5,221 ആയക്കട്ട് ഏരിയയിലളള ഭൂമിയില്  ജലയസങന വിതരവം നടത്തുന്നതിനാവ് 
ഔാരാപ്പഴ ജലയസങന  പദ്ധതി  നടപ്പിലാക്കിയത്   പടിമിതാറതറ പഞ്ചായതില്  സ്ഥിതി ടങയുന്ന്ന 
ബാവാസുരസാഖര്ത്  അവടക്കട്ടിന്ടറ ആയക്കട്ട് ഏരിയ 1278 ടഹടോറാവ്             
   

ജില്ലയില്  നിരവ്ി ജലയസങന,  നീര്ത്തട,  ൄടിടവളള പദ്ധതിഔ്  നിലവിലടണ്ടങ്കിലം പ്രത പദത 
പദ്ധതിഔ്  ശരിയായ രീതിയില്  പരിപാലനം നടതാതതിനാലം സമയബന്ധിതമായി  
അറൃൄറൃപ്പവിഔ്  നിര്ത്വഹിക്കാതതിനാലം  ജില്ലയില്  വളടരയ്ിഔം ജല്ഷണാമം അനുഭവടപ്പടന്നുണ്ട്  
ഈ സാഹങരയതില്  തയേശ ഭരവ സ്ഥാപനള് , സര്ത്ക്കാര്ത്  വൄപ്പഔ് , മറൄ പ്രസ്ഥാനള്  
എന്നിവര്ത്  ജനപങ്കാളിതയതാടട ജലം സംര്ഷണിക്കുന്നതിനും ഉപയയാഖിക്കുന്നതിനും ജലയരോാത്് 
വര്ത്ദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനുമുളള പദ്ധതിഔ്  ഏടറൃടത് നടപ്പിലാക്കുഔ എന്നതു മാത്രമാവ്  ജല്ഷണാമം 
പരിഹരിക്കുന്നതിനുളള ഏഔ യപാംവഴി  
 

ജില്ലയില്  ദീര്ത്ഗഔാലമായി നടപ്പിലാക്കി ടഔാണ്ടിരിക്കുന്ന നീര്ത്തട പദ്ധതിഔ്   
പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കുന്നതിനും ജലയരോാത്് പരിപാലിക്കുന്നതിലൂടട ജലലഭയത ഉറപ്പ് വരുത്തുന്നതിന് 
സഹായിക്കുന്നതാവ്  

 
2.2.3 മഴയുടട യതാത് 
 
 2011 സാമ്പതിഔ വര്ത്ഷതിനു മുമ്പ് വയനാട് ജില്ലയില്  ശരാശരി 3,000mm ല്   ടതല്  മഴ 
ലഭിചൃിരുന്നു   ലക്കിടി, ൈവതിരി, യമപ്പാടി എന്നീ പ്രയദശളളിലാവ് ഏറൃും ം ടതല്  മഴ ലഭിചൃിരുന്നത്   
എന്നാല്  ഇയപ്പാ്  ഇതില്  നിന്നും വയതയസ്ഥമായി അയല്  സംസ്ഥാനമായ ഔര്ത്ണാടഔയുടട 
ഔാലാവസ്ഥയുമായി ജില്ലയുടട ഔാലാവസ്ഥയ്ക്ക് സാമയതയുണ്ടായിട്ടുണ്ട്   ടാടത ണ് , ണൈല 
മാസളളില്  വളടരയ്ിഔം മഴ ലഭിക്കുന്ന ജില്ലയായിരുന്നു വയനാട് ജില്ല  (2000-
2014)വര്ത്ളളിടലവിശദാംശള്  ജലയസങന  വിഭാഖതില്  ഉ്ടപ്പടതിയിട്ടുണ്ട്. 
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ങാര്ത് ട്ട് -2 

 മഴയുടട യതാത് 

 
ഉറവിടം:   RARS 

2.3 മണ്ണം ്ാതുക്കുടം 
 
ഭൂപ്രെതി അനുസരിചൃ ്വയനാട് ജില്ലയുടട പടിമിതാറും, ടതക്കു വടക്ക് ഭാഖളുടം മലനിരഔളാവ്   

പടിമിതാറു ഭാഖത്തുളള ബാവാസുര മലഔളില്  നിന്ന് ഔിഴയക്കാട്ട് അല്പം ങരിമിത് ഔിടക്കുന്ന സമതല 
പ്രയദശം, ൄന്നുഔുടം പാടളുടം ഇടഔലര്ത്ന്ന് നിലടഔാളുടന്നു  മലയയാര പ്രയദശളടള അയപ്ഷണിചൃ ്
വയനാടിന്ടറ മ്യപ്രയദശള്  ടതല്  ഫലഭൂയിഷ്ടമാവ്   പശിമരാശി മുതല്  ഔളിമണ് വടരയുളള 
രജസ്സം ആഴും ം നീര്ത്വാഴ്ചയും ഫലഭൂയിഷ്ടിയുളള വനമണ് , ങരിവ് മാനമുളള മലഔളില്  ഔാണുന്നതും 
ങരല്  ഔലര്ത്ന്ന പശിമരാശിയയാട ടി നീര്ത്വാഴ്ചയും, ടവട്ടുഔല്ല് മണിയനക്കാ്  അമ്ല സൃഭാവക്കുറും മുള 
മലയയാരമണ് , പുഴയയാരളളിലം അതിയനാട് ബന്ധടപ്പട്ട സമതല പ്രയദശളളിലം ഔാവടപ്പടന്ന 
നീര്ത്വാഴ്ച ൄറും ളളതും ഫലഭൂയിഷ്ടിയുളളതും മവല്  ഔലര്ത്ന്ന പശിമരാശി അ്ിഔരിചൃ യതാതിലളള 
എക്കല്  മണ് എന്നിവയാവ് വയനാട്ടിടല പ്ര്ാന മണിനള്   

 
പട്ടിഔ-2.3 

വിവി് ഇനം  മണിനള്       
ക്രമ 

നമ്പര്ത്  
മണിന്ടറ തരം വിസ്തൃതി (ടഹടോറില് ) ശതമാനം 

1 സാന്റി യല യലാം 1,16,248 52 
2 യല യലാം 29,227 12.8 
3 സാന്റി യല 29,227 12.8 
4 സാന്റി  യലാം 10538 4.31 
5 യലാമി സാന്റ് 15 2 
6 യല യസായില്  5.034 0.89 

ഉറവിടം:   മണ് സംര്ഷണവ  വൄപ്പ് 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

വര്ഷം 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

മഴയുടെ ത ോത്(മി.മി) 2586.23092.82142.4 2769 2040.3 2630 1102.82268.8 2151 1503 1230
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ജില്ലയില് ടപയുന്ന്ന മഴയുടട യതാത് 
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2.4 വനള്  
 

 സങ്കീര്ത്ണളളായ ൈജവൈവവി്യളുടടടഔലവറയാവ് വനള്   ജില്ലയിടല 
വനവിസ്തൃതി860 55 ങതുരശ്ര ഔി മീ ആവ്   ജില്ലയുടട ടമാതം വിസ്തീര്ത്ണതിന്ടറ 39 26 ശതമാനമാവ് 
വനവിസ്തൃതി  (വനഭൂമിയുടട ഡിവിഷന്  തിരിചൄളള വിസ്തീര്ത്ണവിശദാംശള്  വന   വിഭാഖതില്  
ഉ്ടപ്പടതിയിട്ടുണ്ട്) 
 

ജില്ലയില്  ബ്രഹ്മഖിരി യപാലളള അപൂര്ത്വം പ്രയദശളളില്  ഔാടഔ്ക്ക് സമാനമായ 
പ്രയദശളുടണ്ട്   ജില്ലയിടല വനളളില്  അപൂര്ത്വ ഇനം മരളുടം സസയളുടം നിലനില്ക്കുന്നുണ്ട്  
പശ്ചിമഗട്ടതിടല ൈജവൈവവി്യളുടടട ഔലവറയായ വയനാട്ടിടല വനള്  പ്രയതയഔമായി 
സംര്ഷണിക്കടപ്പയടണ്ടവയാവ്  അനയംനിന്നു ടപാടയ്ക്കാണ്ടിരിക്കുന്ന നിരവ്ി സസയജ്തുലജാലളുടടട 
ഔലവറഔ്  എന്നു വിയശഷിക്കാും ന്ന ഔാും ഔ്  സംര്ഷണിക്കുന്നതില്  ജനള്  പ്രയതയഔ താല്പരയം 
ഔാവിക്കുന്നുണ്ട്   വിശൃാസളളിലൂന്നിയ ഈ ൈജവയമകലയുടട സംര്ഷണവമാവ് അതയപൂര്ത്വളളായ 
ഫലവൃ്ഷണളുടം വംശനാശം സംഭവിക്കാടത നിലനില്ക്കാന്  ഇടയായിട്ടുളളത്   യഔരളതിടല 
വനാന്ത്രളളില്  യപാലം വംശനാശടത യനരിട്ട് അപൂര്ത്വമായി ടഔാണ്ടിരിക്കുന്ന നിരവ്ി സസയള്  
ജില്ലയിടല  ഔാും ഔളില്  ഔാണുവാന്  സാ്ിക്കും   അനവ്ി ഓഷ് സസയളുടടട അമൂലയ യശകരം 
ടിയാവ് ജില്ലയിടല ഔാും ഔ്   
 

ജില്ലയിടല പ്ര്ാനടപ്പട്ട വനവിഭവള്  തടി, വിറഔ്, മുള, ഒട, ചൂരല്  തുടളിയവയാവ്  
ഇവയയാടടാപ്പം ടങറുഔിട വനവിഭവളളായ ൄന്ത്ിരിക്കം, അമല്ടപാരി, ആവവക്ക്, ടങറുയതന് , 
ങീനിക്കായ്, മരമമിത് , യതന്ടനല്ലിക്ക, ഇഞ്ച, ഔസ്തൂരിമമിത് , ടമഴുഔ്, യസാപ്പ്ഔായ എന്നിവയും 
വനതില്  നിന്ന് ലഭിക്കുന്നവയാവ്   

 
2.5 ഊര്ത്ജ്ജം 
 

വിഔസനതിന്ടറ അവിഭാജയ ഗടഔമാവ് ഊര്ത്ജ്ജം   പാരമ്പരയ ഊര്ത്ജ്ജ യരോാത്ായ 
ൈവദുതിടയ മാത്രം ആശ്രയിക്കാടത പാരമ്പയരയതര ഊര്ത്ജ്ജ യരോാതസ്സഔളായ സൗയരാര്ത്ജ്ജം, 
ഔാറൃില്  നിന്നുമുളള ഊര്ത്ജ്ജം എന്നിവയിലൂടട മുയന്നറിയാല്  മാത്രടമ ഊര്ത്ജ്ജ ഉല്പാദനതില്  സൃയം 
പരയാപ്തത ൈഔവരിക്കാന്  സാ്ിക്കുഔയുളുട   ജില്ലയില്  ൈവദുതി വിതരവം നടത്തുന്നത്  ഔവിയാമ്പറൃ, 
ട്ടമുണ്ട, സുല്താന്  ബയതരി, മാനന്ത്വാടി, അഞ്ചുൄന്ന്, മീനളാടി, പുല്പ്പളളി, ഔല്പ്പറൃ, 
പടിമിതാറതറ എന്നീ മ്പത് സബ്യസ്റ്റഷനുഔളില്  നിന്നാവ്  (ഊര്ത്ജ്ജ ഉല്പ്പാദന പ്രസരവ വിതരവ 
വിശദാംശള്  ഊര്ത്ജ്ജ   വിഭാഖതില്  ഉ്ടപ്പടതിയിട്ടുണ്ട് ). 

 
ജില്ലയിടല ൈവദുതി ഉപയയാഖം വര്ത്ഷം യതാറും വര്ത്ദ്ധിചൄ വരുന്നുണ്ട്  ടാടത ജില്ലയില്  

ഇയപ്പാഴും ൈവദുതി ലഭയമാക്കാത പ്രയദശള്  ഉണ്ട്   ജില്ലയില്  വര്ത്ദ്ധിചൄ വരുന്ന ഊര്ത്ജ്ജം  ഉപയഭാഖം 
നിറയവറൄന്നതിന് ൈമയക്രാ, മിനി, ൈഹഡല്  ടപ്രാജക്ടുഔ്ക്കുളള സാ്യതഔ്  
ഉപയയാഖടപ്പടയതണ്ടതാവ്  ടാടത പാരമ്പയരയതര ഊര്ത്ജ്ജ യരോാതസ്സഔുടടട സംര്ഷണവ 
പ്രവര്ത്തനളുടം ൈവദുതി ഉപയയാഖം നിയന്ത്രിയക്കണ്ട ആവശയഔതടയ സംബന്ധിചൃ ് ജനളടള 
യബാ്വല്ഔരിയക്കണ്ടതും യപ്രാല്സാഹിപ്പിയക്കണ്ടതുമാവ്    വയനാട് ജില്ലയില്  പടിമിതാറതറ രാമ 
പഞ്ചായതില്   ബാവാസുരസാഖര്ത്  അവടക്കട്ടില്  ആരംഭിചൃ സൗയരാര്ത്ജ്ജ പദ്ധതിഔ്  യഔരളതിനു 
തടന്ന മാതൃഔയാവ്   
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2.6 മൃഖ-്ഷണീര വിഭവള് 
 
 ഔാര്ത്ഷിഔ ജില്ലയായ വയനാടിന്ടറ സമ്പദ്ഗടനയ്ക്ക്  മിഔചൃ സംഭാവനഔ്  നല്ൄന്ന 

യമകലഔളാവ് മൃഖ ്ഷണീര യമകലഔ്  ഔാര്ത്ഷിയഔാല്പ്പന്നള്  ഖവയമായി ചൂഷവം ടങയ്യാന്  ഔഴിയുന്ന 
യമകലഔ്  ആയതിനാല്  രു ടതാഴിടലന്ന നിലയിലം ഉപജീവനം എന്ന നിലയിലം ഈ യമകലയിടല 
ഔര്ത്ഷഔരും ഔര്ത്ഷഔ ടതാഴിലാളിഔുടം അടളിയ ജനത ആശ്രയിക്കുന്നുണ്ട്  ൈജവെഷിക്ക് പ്രാ്ാനയം 
വര്ത്ദ്ധിചൃ ഇന്നടത സാഹങരയതില്  ജില്ലയില്  മൃഖ  സംര്ഷണവ പരിപാടിഔ്ക്ക് ഏടറ 
പ്രസക്തിയുണ്ട്  ഔാര്ത്ഷിഔ യമകലയിടല വിലയിടിും ം, െഷി നാശും ം, ഔാലാവസ്ഥാ മാറൃും ം  ഔര്ത്ഷഔര്ത്   
അതിജീവിക്കുന്നതപാലല്പ്പാദന രംഖത്തു നിന്ന് ലഭിക്കുന്നതും  ആട്, യഔാഴി, ഔാട, താറാവ്, യപാത് ൄട്ടി 
എന്നിവടയ വളര്ത്ത്തുന്നതിലൂടട ലഭിക്കുന്നതുമായ വരുമാനളളിലൂടടയാവ്   

 
പട്ടിഔ-2.4 

ജില്ലയിടല പാല്  ഉല്പ്പാദന സംഭരവ വിശദാംശള്  

വര്ത്ഷം 
പാലല്പ്പാദനം                  

(ലിറൃര്ത്  യഔാടിഔളില് ) 
പാല്  സംഭരവം                 

(ലിറൃര്ത്  യഔാടിഔളില് ) 
2004 - 05 5.12 3.33 
2005 - 06 5.53 3.6 
2006 - 07 6.2 4.03 
2007 - 08 6.63 4.31 
2008 - 09 6.92 4.5 
2009 - 10 7.06 4.59 
2010 - 11 7.8 5.07 
2011 - 12 7.73 5.03 
2012 - 13 8.09 5.26 
2013 - 14 9.06 5.89 
2014 - 15 9.83 6.39 
2015 - 16 11.11 7.22 
2016 - 17 11.446 7.44 

ഉറവിടം:   ്ഷണീര വിഔസനം 
 
ജില്ലയിടല 2004 - 05 സാമ്പതിഔ വര്ത്ഷതിടല പാലല്പ്പാദനം 5 12 യഔാടി ലിറൃറും 

പാല്സംഭരവം 3 3  യഔാടി ലിറൃറും ആയിരുന്നത് 2016 - 17 സാമ്പതിഔ വര്ത്ഷമായയപ്പായഴക്കും പാല്  
ഉല്പ്പാദനം 11 446 യഔാടി ലിറൃറായും പാല്സംഭരവം 7 44 യഔാടി ലിറൃര്ത്  ആയി 
വര്ത്ദ്ധിപ്പിക്കുഔയുംടങട്ടിട്ടുണ്ട്  

 
ജില്ലയില്  പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന വയനാട് മില്മ പാലല്പാദന വിതരവ യഔദ്രത്തിന്ടറ യനട്ടള്  

സംസ്ഥാനതിന് തടന്ന മാതൃഔയാവ്   ടാടത, വിവി് ്ഷണീരസഹഔരവ സംഗളള്ര്ത് സൃന്ത്ം 
ഉതരവാദിതതില് ജില്ലയിലംജില്ലയ്ക്ക പുറത്തും പാലം പാലല്പന്നളുടം വിതരവം ടങയുന്ന്നുണ്ട്  
പാലല്പ്പാദനതില്  വയനാട് ജില്ല സൃയം പരയാപ്തത ൈഔവരിചൃിട്ടുണ്ട്  

 
സര്ത്ക്കാര്ത്  സഹഔരവയതാടട ആരംഭിചൃ ബ്രഹ്മഖിരി ടഡവലപ്പ്ടമന്റ് ടസാൈസറൃിയുടട 

ഔീഴിലള്ള മാംസ സംസ്ക്രവ ഫാടോറി സുല്താന്  ബയതരി താലൂക്കിടല  ടനന്യമനി രാമ 
പഞ്ചായതിടല മമിതാടി എന്ന സ്ഥലത് സ്ഥിതി ടങയുന്ന്നു  ജില്ലയിടല ഔര്ത്ഷഔരുടട വരുമാന 
വര്ത്ദ്ധനതിനും ജീവിത നിലവാരം ഉയര്ത്ത്തുന്നതിനും പ്രത സ്ത സ്ഥാപനതിന് സാ്ിചൃിട്ടുണ്ട്  ബ്രഹ്മഖിരി 
ഉല്പന്നള്  ജില്ലയ്ക്ക് അഔത്തും പുറത്തും വിപവന രംഖത് വിജയം ൈഔവരിചൃിട്ടുണ്ട്   
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പട്ടിഔ-2.5 
ഔന്നുഔാലി ടസന്ടസസ് 

ഔമ 
നമ്പര്ത്  ഇനം 1987 1996 2003 2007 2012 

1 പശു 172981 284116 103694 89135 76777 
2 ആട് 32421 72518 41921 78876 351128 
3 എരുമ 20681 10435 - 2474 5150 
4 യപാത് - - 3678 1610 4562 
5 പന്നി 4642 17799 3684 2333 3509 
6 യഔാഴി 428080 847781 314046 168031 218813 
7 താറാവ് - 9518 7857 9005 14149 
8 മുയല്  - 5521 - 3790 12931 
9 ടങമ്മരിയാട് - 1173 36 190 2474 
10 ഔാട - - - 3288 1028 
11 എമു - - - - 14 
12 നായ - 60913 - 32479 25556 

13 
മറൃിനള്  

(വയക്തമാക്കുഔ) - - - - - 

ഉറവിടം:   മൃഖസംര്ഷണവ ഒഫീസ് 
 
നിര്ത്യേശള്  

1  തയേശഭരവ സ്ഥാപന തലതില്  ബ്രീഡിംഖ് യൂവിറൄഔ്  ആരംഭിക്കുഔ 

2  അതുല്പാദന യശഷിയുള്ള സങ്കര ഇനം മൃഖളുടടട ലഭയത  

3  തീറൃ പുല്  െഷി വയാപഔമാക്കുഔ - തരിശ്ശ് ഭൂമിഔളില്  ്ഷണീര സംഗള്  അയല്  ൄട്ടള്  

എന്നിവയുടട യനതൃതൃതല്  തീറൃ പുല്െഷി നടത്തുഔ 

4  ്ഷണീര ഔര്ത്ഷഔര്ത്ക്ക് പാലല്പാദനം വര്ത്ദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള യപ്രാ്ാഹനം നല്ൄഔ  

5  പാല്  വിതരവം നടത്തുന്നതിന് എല്ലാ തയേശഭരവ സ്ഥാപനള്  യഔദ്രത്ീഔരിചൃ ്

എടിഎം ടമഷീനുഔ്  സ്ഥാപിക്കുഔ  

6  വനിത പാലല്പാദന വിതരവ യഔദ്രത്ള്  യപ്രാ്ാഹിപ്പിക്കുഔ  

7  ഔാലിതീറൃ ഉല്പാദന വിതരവ യഔദ്രത്ള്  സ്ഥാപിക്കുഔ 

8  നാടന്  പശുക്കടള വളര്ത്ത്തുന്നതിന് ്ഷണീര ഔര്ത്ഷഔര്ത്ക്ക് യപ്രാ്ാഹനം നല്ൄഔ  

9  മുട്ടയക്കാഴി സഹഔരവ സംഗള്  യപ്രാ്ാഹിപ്പിക്കുഔ 

 10  ഇറചൃി വിതരവം സഹഔരവാടിസ്ഥാനതിലാക്കവം  

 
2.7 മനുഷയ വിഭവള്  

ജനസംകയയുടട വളര്ത്ചൃാനിരക്ക്, ഗടന, സ്ത്രീ-പുരുഷ അനുപാതം, ജനസാദ്രത്ത, 
ടതാഴില്ടങയുന്വാനുളള യശഷി ഇവടയാടക്ക രു പ്രയദശതിന്ടറ ആവശയള്  
നിര്ത്ണയിക്കടപ്പടന്നതിനും നിര്ത്ണയിക്കടപ്പട്ട ല്ഷണയളുടടട ഫലപ്രാപ്തി ൈഔവരിക്കുന്നതിനും 
അടിസ്ഥാനടപ്പടയതണ്ട ഔാരയളളാവ്   ആഹാരം, വസ്ത്രം, പാര്ത്പ്പിടം, ൄടിടവള്ളം, ആയരാഖയം, 
വിദയാഭയാസം, വിയനാദ സഞ്ചാരം, ഔലാഔായിഔം, വാര്ത്താ വിനിമയം, ഖതാഖതം,  നൂതന സായങ്കതിഔ 
വിദയഔ് , ജനളളിടല ശുങിതൃ അവയബാ്ം തുടളിയവ മനുഷയ ജീവിതതിനും പ്രായ, ലിംഖ ഗടനയ്ക്കം 
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അനസൃതമായ യമകലാ ആസൂത്രവതിന് അതയന്ത്ായപ്ഷണിതമാവ് വിഔസന പ്രക്രിയയില്  മനുഷയ 
വിഭവ ലഭയതയുടടപ്രാ്ാനയംഅനിവാരയമായതാവ്. 

 വയനാട് ജില്ല രൂപീെതമായതിന് യശഷം മനുഷയ വിഭവതില്  വര്ത്ദ്ധനും ണ്ടായിട്ടുണ്ട്   
ജില്ലയിടല ആടഔ ജനസംകയയില്  പതിടനട്ട് ശതമാനതില്ിഔം വരുന്ന പട്ടിഔവര്ത്ഗ വിഭാഖളുടടട 
പുയരാഖതിക്കായി വിഔസനാസൂത്രവതില്  പ്രയതയഔ ഊന്നല്  നല്യഔണ്ടതുണ്ട്   2011 ടസന്സസ് 
പ്രഔാരം ജില്ലയിടല സ്ത്രീ പുരുഷ അനുപാതതില്  ഖവയമായ മാറൃം വന്നത് ആശാവഹമാവ് 
(1035) ജില്ലയുടട ജനസംകയാവിവരള്  ആമുകം (സാമ്പതിഔ സ്ഥിതി വിവര ഔവക്ക് )     വിഭാഖതില്  
ഉ്ടപ്പടതിയിട്ടുണ്ട്. 

 
 ജനസംകയയിടല വളര്ത്ചൃ, ജനനം ടഔാണ്ടുള്ള വളര്ത്ചൃയയക്കാ്  ഏറൃും ം ടതല്  

ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ജില്ലയില്ൄടിയയറൃം മൂലമാവ് 1940-70 ഔാലഗട്ടളളിലാവ് ജില്ലയിയലക്ക് ഏറൃും ം ടതല്  
ൄടിയയറൃം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്    മ്യ തിരുവിതാംറില്  നിന്നാവ് ഏറൃും ം ടതല്  ൄടിയയറൃം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് 
എങ്കിലം യഔരളതിടല എല്ലാ ജില്ലഔളില്  നിന്നും ജില്ലയിയലക്ക് ൄടിയയറൃം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്  ഇതുടാടത 
അടതഔാലതായി ടതാഴിലിനുയവണ്ടി ഔര്ത്വാടഔം, തമിഴ്നാട്, പശ്ചിമ ബംഖാ്  തുടളിയ ഇതര 
സംസ്ഥാനളളില്  നിന്നും ടതാഴിലാളിഔുടടട ൄടിയയറൃം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്    ൄടിയയറൃള്  വയനാടിന്ടറ 
വിഔസനതില്  ഔാരയമായ സൃാ്ീനം ടങലതിയിട്ടുണ്ട്    

 
പട്ടിഔ-2.6 

വയ ്്/ലിംഖയഭദതിന്ടറ അടിസ്ഥാനതിലള്ള ജനസംകയ 
ക്രമ 

നമ്പര്ത്  ഇനം 1981 1991 
2011 
(%) 

 
 
 
1 

0-4 വയസ്സവടരയുള്ളവരുടട ജനസംകയ 

സ്ത്രീ 39.55 33.37 25.02 

പുരുഷന്  38.21 32.87 26.93 
ആടഔ 38.86 33.12 25.96 

 
 
 
2 

15-59 വയസ്സവടരയുള്ളവരുടട ജനസംകയ 
സ്ത്രീ 55.54 60.33 64.76 
പുരുഷന്  56.33 61.01 64.00 

ആടഔ 55.95 60.68 64.39 

 
 
 
3 

60 വയസ്സവടരയുള്ളവരുടട ജനസംകയ 
സ്ത്രീ 4.91 6.29 10.19 
പുരുഷന്  5.46 6.12 9.05 
ആടഔ 5.19 6.21 9.63 

ഉറവിടം:   എക്കയവാമിക്സ് &സ്റ്റാറൃിസ്റ്റിക്സ് 
 
വിവി് പ്രായ വിഭാഖളളിലായി ജനസംകയയുടട വിതരവം പരിയശാ്ിക്കുയമ്പാ്  0-14 പ്രായ 

വിതരവം 1981 ല്  38 86%  ആയിരുന്നത് 2011 ല്  25 96% ആയി ൄറഞ്ഞു  എന്നാല്  15-59 
വയസ്സള്ളവരുടട ഗ്രൂപ്പില്  55 95% ല്  നിന്നും 64 39% ആയി വര്ത്ദ്ധിചൃതായും ഔാണുന്നു   60 വയ്ിനു 
മുഔളിലള്ളവരുടട ജനസംകയ 5 19% ല്  നിന്നും 9 63% മായി വര്ത്ദ്ധിചൃാതായി ഔാണുന്നുണ്ട്  ആയരാഖയ 
രംഖടത പുയരാഖതി ശിശുമരവ നിരക്ക്, മാതൃമരവ നിരക്ക് എന്നിവയിലള്ള ൄറവ് ആയൂര്ത്  
ൈദര്ത്ഗയതിലള്ള വര്ത്ദ്ധനവ് എന്നിവ ജനസംകയ വളര്ത്ചൃയില്  പ്രതിഫലിചൃ ്ഔാണുന്നുണ്ട്   
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പട്ടിഔ-2.7 

 രാമ നഖര ജനസംകയ 
ക്രമ നമ്പര്ത്  ജനസംകയ രാമം നഖരം 

1 
ആടഔ ജനസംകയ  7,85,840 31,580 
പുരുഷന്  3,86,283 15,401 
സ്ത്രീ 3,99,557 16,179 

2 സ്ത്രീ പുരുഷാനുപാതം 1034 1051 

3 ൄട്ടിഔുടടട സ്ത്രീ പുരുഷ 
അനുപാതം 

965 959 

4 
ൄട്ടിഔുടടട ജനസംകയ (0-6) 88727 3597 
ആ്ൄട്ടിഔ്  45,158 1836 
ടപ്ൄട്ടിഔ്  43,569 1761 

5 
സാ്ഷണരത 620070 25515 
പുരുഷന്  315367 12769 
സ്ത്രീ 304703 12746 

ഉറവിടം  ടസന്സസ് 2011  
  
വയനാട് ജില്ലയില്  രാമളളില്  താമസിക്കുന്നവരുടട എണം 7,85,840ഉം നഖരളളില്  

താമസിക്കുന്നവര്ത്  31,580യപരുമാവ്   രാമ പ്രയദശളളില്  സ്ത്രീ പുരുഷാനുപാതം 1034 ഉം 
നഖരപ്രയദശളളില്  1051 ഉം ആവ്   ൄട്ടിഔളിടല സ്ത്രീ പുരുഷാനുപാതം രാമ പ്രയദശളളില്   965 ഉം 
നഖരപ്രയദശളളില്  959 ഉം ആവ്    

 
2.7.1 വിവി് ജനവിഭാഖള് 

ആടഔ ജനസംകയയില്   49.48 % ഹിന്ദുക്കുടം 28.65 % .മുസ്ലീളുടം 21.34 %ക്രിസ്തയാനിഔുടം, 0.01 % 
സിക്കുഔുടം 0.04 % ബുദ്ധമതക്കാരും 0.22 %ൈജനമതക്കാരും ആണുള്ളത്  പട്ടിഔജാതി, 
പട്ടിഔവര്ത്ഗക്കാരുടട ജനസംകയ യ്ാക്രമം 32,578, 1,51,443 ഉം ആവ്   ഇതര സംസ്ഥാന 
ടതാഴിലാളിഔളായ7,181 ആുടഔ്  ജില്ലയില്  താമസിക്കുന്നുണ്ട്    
 

2.7.2 സാ്ഷണരത 
 

യഔരളതിടല ജില്ലഔളില്  സാ്ഷണരത നിലവാരതില്  വയനാട് പുറഔിലാവ്.1971ല് 
ജനസംകയയുടട 47 3% മാത്രയമ സാ്ഷണരത ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളു  എന്നാല്  ഇത് 1981 ല്  58 3% ും ം 2011 ല്  
89 32% ഉം ആയിരുന്നു  ഇതില്  സ്ത്രീ സാ്ഷണരത 85 94 % ും ം പുരുഷ സാ്ഷണരത 92 84 % ും മാവ്   
സ്ത്രീഔ്  പുരുഷന്മായരക്കാ്  സാ്ഷണരതയില്  പിന്നിലാവ്    

പട്ടിഔജാതി വിഭാഖളുടടട സാ്ഷണരത 1981 ല്  48 1 ശതമാനും ം 2011 ല്  82 ശതമാനും മാവ്  
പട്ടിഔവര്ത്ഗ വിഭാഖളുടടട സാ്ഷണരതയില്  1981 ല്  20 7 ശതമാനതില്  നിന്നും 2011 ല്   71 38 
ശതമാനമായി ഉയര്ത്ന്നിട്ടുണ്ട് വിശദാംശള്  ആമുകം (സാമ്പതിഔ സ്ഥിതി വിവര ഔവക്ക് )   
വിഭാഖതില്  ഉ്ടപ്പടതിയിട്ടുണ്ട്. 
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2.7.3 ടതാഴില്  യമകല 
പട്ടിഔ-2.8- 

2011 ടസന്സസ് പ്രഔാരമുള്ള ടതാഴിലാളിഔുടടട വിതരവം 
ക്രമ 

നമ്പര്ത്  ഇനം സ്ത്രീ പുരുഷന്  ആടഔ 

1 പ്ര്ാന ടതാഴിലാളിഔ്  72,034 1,91,411 2,63,445 
2 മാര്ത്ജ്ജിനല്  ടതാഴിലാളിഔ്  76,632 37,228 113860 

 ആടഔ 148666 2,28,639 377305 
ഉറവിടം  ടസന്സസ് 2011 

 
 ജില്ലയിടല പ്ര്ാന ടതാഴിലാളിഔുടടട എണം 2,63,445ആവ്   ഇതില്  സ്ത്രീ 

ടതാഴിലാളിഔ്  72,034 ഉം പുരുഷന്മാര്ത്  1,91,411 ഉം ആവ്  ജില്ലയിടല മാര്ത്ജിനല്  ടതാഴിലാളിഔ്  39,404 
ആവ്  ജില്ലയിടല ആടഔ ടതാഴിലാളിഔുടടട എണം 3,40,077 ആവ്   3,04,298 യപര്ത്  രു ടതാഴിലിലം 
ഏര്ത്ടപ്പടാതവരാവ്  

 
ജില്ലയില്  പി എസ് സി പരീ്ഷണ എഴുതി സര്ത്ക്കാര്ത്  യമകലയിയലക്ക് വരുന്ന ഉയദയാഖാര്ത്ഥിഔുടടട 

എണം വളടരക്കുറവാവ്  വയനാട് ജില്ലയിടല ഔാര്ത്ഷിഔ യമകലയില്  വന്ന മാറൃള്  ഔാരവം 
പരമ്പരാഖതമായി ടതാഴില്  ടങട്ടിരുന്ന ടനല്െഷിയില്  നിന്നും വാഴ, മരചൃീനി, പചൃക്കറിെഷി തുടളിയ 
യമകലയിയലക്ക് പട്ടിഔവര്ത്ഗ വിഭാഖള്  ടതാഴിലയനൃഷിചൃ ്യപായിട്ടുണ്ട്  

 
പട്ടിഔ-2.9 

ജില്ലയിടല ടതാഴിലാളിഔുടടട വിശദാംശള്  

ക്രമ 
നമ്പര്ത്  

യമകല എണം 

1 ഔര്ത്ഷഔ ടതാഴിലാളിഔ്  123757 

2 തയ്യല്  ടതാഴിലാളിഔ്  14111 

3 ടഔട്ടിട നിര്ത്മ്മാവ ടതാഴിലാളിഔ്  23821 

4 യതാട്ടം ടതാഴിലാളിഔ്  8757 

5 ഇതര സംസ്ഥാന താഴിലാളിഔ്  7181 

6 ടതാഴിലറപ്പ് പദ്ധതിയില്  ഏര്ത്ടപ്പടന്നവര്ത്  96964 

7 

യഔരള യഷാപ്്പസ് &ടഔായമര്ത്ഷയല്  എസ്റ്റാബ്ലിടെന്റ് 
ആടോ് പ്രഔാരമുളള വിവി് സ്ഥാപനളളില്  യജാലി 
ടങയുന്ന്നവര്ത്  

17489 

8 ചുമട്ടു ടതാഴിലാളിഔ്  2312 

ഉറവിടം  ടതാഴില് വൄപ്പ് 
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ങാര്ത് ട്ട്-4 
ജില്ലയിടല ടതാഴിലാളിഔുടടട വിശദാംശള്  

 
ഉറവിടം  ടതാഴില് വൄപ്പ് 

 
ജില്ലയിടല ടതാഴിലാളിഔളില്  44.69 % യപര്ത്  ഔര്ത്ഷഔ ടതാഴിലാളിഔുടം 5.09 % യപര്ത്  തയ്യല്  

ടതാഴിലാളിഔുടം 8.06 % യപര്ത്  ടഔട്ടിട നിര്ത്മ്മാവ ടതാഴിലാളിഔുടം 3.16 % യപര്ത്  യതാട്ടം ടതാഴിലാളിഔുടം 
2.59 % യപര്ത്  ഇതര സംസ്ഥാന ടതാഴിലാളിഔുടം 35.01 % യപര്ത്  ടതാഴിലറപ്പ് പവിയില്  ഏര്ത്ടപ്പടന്നവരും 
6.31 % യപര്ത്  യഔരള യഷാപ്പ്സ് &ടഔായമര്ത്ഷയല്  എസ്റ്റാബ്ലിടെന്റ് ആടോ് പ്രഔാരമുളള വിവി് 
സ്ഥാപനളളില്  യജാലി ടങയുന്ന്നവരും 0.83 % ചുമട്ടു ടതാഴിലാളിഔുടമാവ്   

 
 
എംയൊടെന്റ് എക്സ്യങഞ്ചുഔളില്  രജിസ്റ്റര്ത്  ടങട്ട ഉയദയാഖാര്ത്ഥിഔുടടട സ്ഥിതിവിവര 

ഔവക്കുഔ്  (2017 വടര) , വിദയാഭയാസ യയാഖയതയ്ക്കനുസരിചൃ ്,  വിശദാംശള്  ടതാഴില്  വിഭാഖതില്  
ഉ്ടപ്പടതിയിട്ടുണ്ട്. 

 
ജില്ലയില്  എംയൊടെന്റ് എക്സ്യങഞ്ചുഔളില്  രജിസ്റ്റര്ത്  ടങട്ട ഉയദയാഖാര്ത്ഥിഔുടടട എണം 

93,290ആവ്   ഇതില്  പതാം ലാസ് വിദയാഭയാസ യയാഖയതയ്ക്ക് താടഴയുളളവരുടട എണം 9,119 ആവ്  
പതാംലാസ് വിദയാഭയാസ യയാഖയതയുളളവര്ത്  56,086 യപരും പ്രീഡിരി യയാഖയതയുളളവര്ത്  19,842യപരും 
ബിരുദ യയാഖയതയുളളവര്ത്  5,988യപരും സായങ്കതിഔ വിദയാഭയാസമുളളവരുടട എണം 2,504ഉം ആവ്   

 
ഭിന്നയശഷി വിഭാഖം, പട്ടിഔജാതി (എസ് സി), പട്ടിഔവര്ത് ഗ വിഭാഖം 

(എസ് ടി)എന്നിവയുടടവിശദാംശള്  ടതാഴില്  വിഭാഖതില്  ഉ്ടപ്പടതിയിട്ടുണ്ട്. 
 

          ജില്ലയില്  എംപ്യളാടെന്റ് എക്സ്യങഞ്ചില്  രജിസ്റ്റര്ത്  ടങട്ട ഭിന്നയശഷി വിഭാഖതിലളള 
ഉയദയാഖാര്ത്ഥിഔുടടട എണം 1221 ആവ്   പട്ടിഔജാതി വിഭാഖതില്ടപ്പട്ട ഉയദയാഖാര്ത്ഥിഔുടടട എണം 
6741 ഉം പട്ടിഔവര്ത്ഗ വിഭാഖതില്ടപ്പട്ടവരുടട എണം 11,958 ഉം ആവ്  പട്ടിഔജാതി വിഭാഖതില്  22.5 
%യപര്ത്  പതാം ലാസ് വിദയാഭയാസ യയാഖയതയ്ക്ക് താടഴയുളളവരും 51.80 %യപര്ത്  പതാംലാസ് 

ഔ
ര്ത്

ഷ
ഔ

 
ട

ത
ാഴ

ില
ാള

ിഔ
്

 

ത
യ്യ

ല്
 ട

ത
ാഴ

ില
ാള

ിഔ
്

 

ട
ഔ

ട്ടി
ട 

ന
ിര്ത്

മ്മ
ാവ

 
ട

ത
ാഴ

ില
ാള

ിഔ
്

 

യത
ാട്ട

ം 
ട

ത
ാഴ

ില
ാള

ിഔ
്

 

ഇ
ത

ര
 സ

ംസ്ഥ
ാന

 
ട

ത
ാഴ

ില
ാള

ിഔ
്

 

ട
ത

ാഴ
ില

റ
പ്പ

് 
പ

ദ്ധ
ത

ിയ
ില്

 …
 

യഔ
ര

ള
 യ

ഷ
ാപ്പ

സ
്&

 
ട

ഔ
ായ

മ
ര്ത്

ഷ
യല്

 …
 

ചു
മ

ട്ടു 
ട

ത
ാഴ

ില
ാള

ിഔ
്

 

1 2 3 4 5 6 7 8

123757 

14111 23821 8757 7181 

96964 

17489 2312 

ജില്ലയിടല ടതാഴിലാളിഔുടടട വിശദാംശള് -
എണം 

ജില്ലയിടല ടതാഴിലാളിഔുടടട വിശദാംശള് എണം 
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വിദയാഭയാസ യയാഖയതയുളളവരും 20.60 %യപര്ത്  പ്രീഡിരി യയാഖയതയുളളവരും 4.99 %യപര്ത്  ബിരുദ 
യയാഖയതയുളളവരുമാവ്   

 
 പട്ടിഔവര്ത്ഗ വിഭാഖതില്  16.82 %യപര്ത്  പതാംലാസ് വിദയാഭയാസ യയാഖയതയ്ക്ക് 

താടഴയുളളവരും 62.76 %യപര്ത്  പതാംലാസ് വിദയാഭയാസ യയാഖയതയുളളവരും 17.56 %യപര്ത്  പ്രീഡിരി 
യയാഖയതയുളളവരും 4.85 %യപര്ത്  ബിരുദ യയാഖയതയുളളവരുമാവ്  ഉയദയാഖയപ്പരിന് ടറ 
അടിസ്ഥാനതില് ജില്ലയിടല പ്രവാസിഔുടടട വിശദാംശള്  ആമുകം (സാമ്പതിഔ സ്ഥിതി വിവര 
ഔവക്ക് )   വിഭാഖതില്  ഉ്ടപ്പടതിയിട്ടുണ്ട്. 

 
 ജില്ലയിടല പ്രവാസിഔളില് ടസയില്സ് മാന് , ൈൈവര്ത്  എന്നീ തസ്തിഔഔളില്  

വിയദശത് യജാലി ടങയുന്ന്നവരുടട എണം മറൄളളവടര അയപ്ഷണിചൃ ് ടതലാവ്   യഡാടോര്ത്മാര്ത് , ബാങ്ക് 
ജീവനക്കാര്ത് , അദ്ധയാപഔര്ത്  എന്നീ വിഭാഖളളില്  വിയദശത് യജാലി ടങയുന്ന്നവരുടട എണം വളടര 
ൄറവാവ്  

 

2.7.4 മാനവ വിഔസന സൂങിഔ 
 
2015 സാമ്പതിഔ വര്ത്ഷതില് ,ജില്ലയുടട മാനവ വിഔസന സൂങിഔ 0.753ഉം മാനവ വിഔസന 

റാങ്കിംഖില്പതിമൂന്നാം സ്ഥാനും മാവ് വയനാട് ജില്ലക്കുള്ളത്  ആയരാഖയ, വിദയാഭയാസ യമകലഔളിലള്ള 
നിലവാരമുള്ള സ്ഥാപനളുടടട ൄറവ് മാനവ വിഔസന സൂങിഔ റാങ്കില്  വളടര പിയന്നാട്ട് യപാൄന്ന 
അവസ്ഥയാവ് നിലവിലള്ളത്  ടാടത അഭയസ്ഥ വിദയരുടട എണതിലള്ളൄറവ്, ഐറൃി യമകലയിലള്ള 
സ്ഥാപനളുടടട ൄറവ് തുടളിയവ വയനാടിന്ടറ പ്ര്ാനടപ്പട്ട യപാരാെഔളാവ്  

 
പട്ടിഔ-2.10 

മാനവ വിഔസന സൂങിഔ 

വര്ത്ഷം 
 

വരുമാന 
സൂങിഔ 

 
ആയരാഖയ 

സൂങിഔ 
വിദയാഭയാസ സൂങിഔ 

 
എചൃഡ്ിഐ 

സൂങിഔ 

 
dm¦v 

2005 0.563 0.809 0.886 0.753 13 

ഉറവിടം:   എക്കയവാമിക്സ് &സ്റ്റാറൃിസ്റ്റിക്സ് 
 

2.8 പ്രവാസിഔുടം വയനാട് ജില്ലയും 
 

യഔരളതിടെ  വിഔസനതില് പ്രവാസിഔ് രു സുപ്ര്ാന പങ്കു വഹിക്കുന്നു. മലപ്പറം, 
യഔാട്ടയം ജില്ലഔടള അയപ്ഷണിങ് വയനാട് ജില്ലയില് പ്രവാസിഔുടടട എണം ൄറവാവ്. എന്നിരുന്നാലം 
1990-ഔുടമായി  താരതമയം ടങയുന്യമ്പാ് ഈ വിഭാഖതില് ടപട്ടവരുടട എണം  വര്ത്്ിചൄ വരുന്നുണ്ട്.  
പ്രവാസിഔുടടട വരുമാനം സംബന്ധിചൃ െതയമായ വിവരം ലഭയമടല്ലങ്കിലം അവര്ത് ലഭയമാക്കുന്ന തുഔടയ 
ആശ്രയിചൄ ജീവിക്കുന്ന ൄടംബള് ഏടറയുണ്ട്.  

വയനാട് ജില്ലയിടല പ്രവാസിഔുടടടയും അവര്ത് ടങയുന്ന്ന ടതാഴിലം അടിസ്ഥാനടപ്പടതിയുള്ള 
ചുരുക്ക വിവരവം ചുവടട യങര്ത്ക്കുന്നു. 
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പട്ടിഔ-2.11: 
പ്രവാസിഔുടടട എണം 

ക്രമ നമ്പര്ത് ഇനം എണം 
1 പ്രവാസിഔ് ഉള്ള വീടഔ്  13442 
2 ആടഔ  പ്രവാസിഔ് 17113 
3 യജാലി ടങയുന്ന്ന പ്രവാസിഔ് 17113 
4 ആവ്   14328 
5 ടപണ് 1332 
6 യജാലി ഉള്ളവര്ത് 15660 

ഉറവിടം  യനാര്ത്ക്ക റൂട്സ് 
2.8.1. ജില്ലയിടല പ്രവാസിഔുടം ടതാഴിലം 
 

പട്ടിഔ-2.12: 
പ്രവാസിഔുടടട എണം ടതാഴില് അടിസ്ഥാനതില്. 

ക്രമ നമ്പര്ത് ടതാഴില് എണം 
1 യഡാടോര്ത്  31 
2 യനഴ്സ് 856 
3 എഞ്ചിനീയര്ത് 403 
4 ബാങ്ക് 80 
5 ഐ ടി 250 
6 മായനജര്ത് 85 
7 അ്യാപഔര്ത് 200 
8 ൈൈവര്ത് 2505 
9 ബിസിനസ് 616 
10 ടസയില്സ്മാന് 3875 
11 മറൄള്ളവര്ത് 6754 
12 ആടഔ 15660 

ഉറവിടം  യനാര്ത്ക്ക റൂട്സ് 
 
2.9 ്ന വിഭവള് 

 
ഈ വിഭാഖതില്  പ്ര്ാനമായും താടഴ പറയുന്ന വിഭവളടളയാവ് ഉ്ടപ്പടതിയിരിക്കുന്നത് 

 

1. തയേശഭരവ സ്ഥാപനള്ക്ക് സര്ത്ക്കാരില്  നിന്നും ലഭയമാൄന്ന തുഔ  

2. തയേശഭരവ സ്ഥാപനളുടം തനത് ഫണ്ടുഔുടം 

3. സംസ്ഥാനാവിഷ്കൃത പദ്ധതിഔുടം ഫണ്ടുഔുടം 

4. യഔദ്രത്ാവിഷ്കൃത പദ്ധതിഔുടം ഫണ്ടുഔുടം 

5. ബാങ്ക് യലാണുഔുടം വായ്പഔുടം 

6. എം  പിമാരുടട പ്രായദശിഔ വിഔസന നി്ി 

7. എം എല് എ  മാരുടട പ്രായദശിഔ വിഔസന നി്ി 

8. മ്ട്ടിടസരല്ഡല്ടഡവലപ്പ്ടമെ് യപ്രാരാം 

9. യഔാര്ത്പ്പയററൃ് യസാഷയല്  ടറയപാ്സിബിലിറൃി ഫണ്ടുഔ്  

10. സന്നദ്ധ സംഗടനഔ്  മയകന ലഭയമാൄന്ന ഫണ്ടുഔ്  
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2.9.1 തയേശഭരവസ്ഥാപനളുടം വിഭവളുടം 

തയേശഭരവ സ്ഥാപനള്ക്ക് വിഔസന പ്രവര്ത്തനള് നിര്ത്വഹിക്കുന്നതിനായി ഒയരാ 
വര്ത്ഷും ം സര്ത്ക്കാര്ത് വിഔസന ഫണ്ട് അനുവദിചൄവരുന്നു  സര്ത്ക്കാര്ത് ലഭയമാക്കുന്ന ഫണ്ടുഔ്മിക്ക 
വര്ത്ഷളളിലം പിന്വര്ത്ഷടത അയപ്ഷണിചൃ ് വര്ത്ദ്ധിചൃ ് വരുഔ തടന്നയാവ് ടങയുന്ന്നത് എന്നാല് ഈ 
വര്ത്്നവിന് അനുസരിചൃത്യേശഭരവ സ്ഥാപനളുടടട പദ്ധതി ടങലവില്വര്ത്്നവ് വരുന്നതായി 
ഔാവാന്ഔഴിയുന്നില്ല   
 

പന്ത്രണ്ടാം പഞ്ചവല്സര പദ്ധതി ഔാലയളവില്സര്ത്ക്കാരില് നിന്നും വയനാട് ജില്ലയിടല 
തയേശഭരവസ്ഥാപനള്ക്ക് പദ്ധതി ടങലവിയലക്കായി ബജറൃില് നീക്കി ടവചൃ തുഔയും തയേശഭരവ 
സ്ഥാപനള്യ്ാര്ത്തതില് ടങലവഴിചൃ തുഔയും തമ്മില് സമാനയമായ അന്ത്രം നിലനില്ൄന്നു  ഈ 
പ്രവവത താടഴ നല്ഔിയിട്ടുള്ള പട്ടിഔ, ഡയരം എന്നിവയില്നിന്നും മനസിലാക്കാും ന്നതാവ്. 

 
പട്ടിഔ-2.13: പന്ത്രണ്ടാം പഞ്ചവല്സര പദ്ധതി ഔാലയളവില്സര്ത്ക്കാരില് നിന്നും വയനാട് 

ജില്ലയിടല തയേശഭരവസ്ഥാപനള്ക്ക് പദ്ധതി ടങലവിയലക്കായി ബജറൃില് നീക്കി 
ടവചൃ തുഔയും 

വര്ത്ഷം 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 

അനുവദിചൃത് 34376.25 44878.28 51381.62 63167.66 57935.02 

ങിലവഴിചൃത് 13319.28 23849.85 20666.21 26176.67 19268.59 

              ഉറവിടം  LSGD 
 

 
            ഉറവിടം  LSGD 

പന്ത്രണ്ടാം പഞ്ചവല്സര പദ്ധതി ഔാലയളവില് സര്ത്ക്കാരില്നിന്ന് തയേശഭരവ 
സ്ഥാപനള് ക്ക് ലഭിചൃ തുഔയും ലഭയമായ തുഔയും തയേശഭരവ സ്ഥാപനള്  ടങലവാക്കിയ തുഔയും 
തമ്മിലള്ള അന്ത്രം വര്ത്്ിചൃ ് വരുന്നതായി മുഔളിടത ഡയരതില്നിന്ന് വയക്തമാവ്  ഈ 
അന്ത്രടത ഉപയുക്തതാ അന്ത്രം(Utility Gap)എന്ന് പറയുന്നു  
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തയേശഭരവ സ്ഥാപനള് അവയ്ക്ക് ലഭയമാൄന്ന വിഭവം പരമാവ്ി വിനിയയാഖിക്കതക്ക 
രീതിയില്   യപ്രാജക്റ്റുഔ് രൂപീഔരിക്കുഔയും തുഔ യ്ാസമയം ടങലവഴിക്കുഔയും ടങയുന്ഔ എന്നതാവ് 
ഉപയുക്തതാ അന്ത്രം ൄറചൃ ് ടഔാണ്ട് വരുന്നതിനുള്ള മാര്ത്ഖം  ഇതിനായി തയേശഭരവ സ്ഥാപനള് 
രു പ്രതയഔ യമകലയിടലയയാ പ്രയദശടതയയാ വിഔസന വിടും ഔ്ഔടണ്ടതി അവ 
നിഔത്തുന്നതിനുള്ള യപ്രാജക്റ്റുഔ്രൂപീഔരിചൃ ് സമയബന്ധിതമായി നടപ്പിലായക്കണ്ടതാവ്  ഒയരാ 
വാര്ത്ഷിഔ പദ്ധതിയിലം തയേശഭരവ സ്ഥാപനതിടല പ്രയതയഔ ഉന്നല്നല്യഔണ്ടതായ യമകലഔ്  
വര്ത്ക്കിംഖ് ഗ്രൂപ്പ്ഔുടടട സഹായയതാടട  ഔടണ്ടതി അവയ്ക്ക് ഉതൄന്ന രീതിയിലള്ള യപ്രാജക്റ്റുഔ് 
രൂപീഔരിചൃ ് നടപ്പിലാക്കാും ന്നതാവ്  ഇതരതില് അഞ്ച് വര്ത്ഷടതക്കുള്ള വിഔസന ഔാഴ്ചൃപ്പാട് 
രൂപടപ്പടതി ഒയരാ വര്ത്ഷും ം ൈഔവരിചൃ യനട്ടളുടം അയതാടടപ്പം യഔാട്ടളുടം വിലയിരുതി 
തയേശഭരവ സ്ഥാപനതിടെ വിഔസന വിടും ഔ് രു പരി്ി വടര നിഔതാും ന്നതാവ്  

 
പതിമൂന്നാം പഞ്ചവല്സര പദ്ധതി ഔാലയളവില് തയേശഭരവ സ്ഥാപനള് ക്ക് അവയുടട 

വിയഔദ്രത്ീെത ആസൂത്രിത പദ്ധതിഔ് ൄടതല് സൃതന്ത്രും ം അയതാടടാപ്പം തുടര്ത്ചൃാസാ്യതയുള്ളതും 
പരിസ്ഥിതി ര്ഷണ ഉറപ്പാക്കുന്നതും സാമുഹയനീതി മുറുടഔ പിടിക്കുന്നതുമായ തരതിലള്ള സാമ്പതിഔ 
വളര്ത്ചൃ യനടഔ  എന്ന ല്ഷണയയതാടട ഏതാണ്ട് 60,000 യഔാടിയില്ിഔം രൂപ പ്രയദശിഔ 
സര്ത്ക്കാറുഔ്ക്കുള്ള വിഹിതമായി സംസ്ഥാന ബജറൃില് വഔയിരുതിയിരിക്കുന്നു  ഇത്രയും തുഔ 
ഉപയയാഖിചൃ ് ടഔാണ്ട് തയേശഭരവ സ്ഥാപനള് അവയുടട പ്രയദശിഔ തലതിലള്ള ല്ഷണയള് 
ൈഔവരിക്കാന് സാ്ിക്കുന്ന തരതില് പദ്ധതി ആസൂത്രവ രുപീഔരവ നിര്ത്വഹവ പ്രവര്ത്തനള് 
നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് ഈ തുഔ പരയാപ്തമാവ്  

 
2017-18 സാമ്പതിഔ വര്ത്ഷതില് ജില്ലയിടല 23 രാമപഞ്ചായത്തുഔ്ക്കും മൂന്ന് 

മുന്സിപ്പാലിറൃിഔ്ക്കുംനാല യബ്ലാക്കു പഞ്ചായത്തുഔ്ക്കും ജില്ലാപഞ്ചായതിനും ആയി 28339 59 ല്ഷണം 
രുപയാവ് പദ്ധതി അടങ്കല് തുഔയായി വഔയിരുതിയിട്ടുള്ളത്    യരാ തയേശഭരവ സ്ഥാപനതിനും 
2017-18 സാമ്പതിഔ വര്ത്ഷം അനുവദിചൃ തുഔയയാട് പത്തു ശതമാനം വീതം തുഔ വര്ത്ദ്ധിപ്പിചൃ ് പതിമൂന്നാം 
പഞ്ചവല്സര പദ്ധതിഔാലയളവിയലക്ക് ലഭിക്കുന്ന തുഔയുടട വിശദാംശള്  ഔവക്കാക്കിയിരിക്കുന്നു   
ഈ തുഔ തയേശഭരവ സ്ഥാപനള്ക്ക് പതിമൂന്നാം പഞ്ചവല്സര പദ്ധതി ഔാലയളവില് അവയുടട 
പദ്ധതി  പ്രവര്ത്തനള്ക്കായി വിനിയയാഖിക്കുന്നതിന് പരിഖവിക്കാും ന്നതാവ്  

 
പട്ടിഔ-2.14 

പതിമൂന്നാം പഞ്ചവല്സര പദ്ധതി ഔാലയളവില്തയേശ ഭരവ സ്ഥാപനള്ക്ക് ലഭയമാൄടമന്ന് 
പ്രതീ്ഷണിക്കുന്ന തുഔ 

 
ക്രമ 
നം 

 
തയേശഭരവ 

സ്ഥാപനം 

 
ഫണ്ടുഔ്  

വര്ത്ഷം 

2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 2021-22 

                

1 
  
  
  
  
  
  

അമ്പലവയല് രാമപ
ഞ്ചായത് 
  
  
  
  
  
  

ടപാതുവിഭാഖം 203.29 223.62 245.98 270.58 297.64 
ഫിനാന്സ് 
ഔമ്മീഷന്രാന്റ് 

114.00 125.40 137.94 151.73 166.91 

ടപഷയല് 
യഔാംയപായവറ് 
ൊന് 

21.40 23.54 25.89 28.48 31.33 

ൈരബല്സബ് 
ൊന് 

126.94 139.63 153.60 168.96 185.85 

ൈമൈെന്സ് 
രാന്ഡ് യറാഡ് 131.85 145.04 159.54 175.49 193.04 



61 | ജില്ലാ പദ്ധതി - വയനാട് ജില്ല 

 

ൈമൈെന്സ് 
രാന്ഡ് 
യറാഡിതരം 

79.60 87.56 96.32 105.95 116.54 

ആടഔ 677.08 744.79 819.27 901.19 991.31 

2 
  
  
  
  
  
  

എടവഔരാമപഞ്ചായ
ത് 
  
  
  
  
  
  
  

ടപതുവിഭാഖം 148.62 163.48 179.83 197.81 217.59 
ഫിനാന്സ് 
ഔമ്മീഷന്രാന്റ് 

83.35 91.69 100.85 110.94 122.03 

ടപഷയല് 
യഔാംയപായവറ് 
ൊന് 

10.19 11.21 12.33 13.56 14.92 

ൈരബല് സബ് 
ൊന് 

130.52 143.57 157.93 173.72 191.09 

ൈമൈെന്സ് 
രാന്ഡ് യറാഡ് 199.52 219.47 241.42 265.56 292.12 

ൈമൈെന്സ് 
രാന്ഡ് 
യറാഡിതരം 

60.53 66.58 73.24 80.57 88.62 

ആടഔ 632.73 696.00 765.60 842.16 926.38 

3 
  
  
  
  
  
  

  
  
 യഔാട്ടതറരാമപ
ഞ്ചായത് 
 
  
  
  
  
  
  
  

ടപതുവിഭാഖം 94.75 104.23 114.65 126.11 138.72 
ഫിനാന്സ് 
ഔമ്മീഷന്രാന്റ് 53.14 58.45 64.30 70.73 77.80 

ടപഷയല് 
യഔാംയപായവറ് 
ൊന് 

9.64 10.60 11.66 12.83 14.11 

ൈരബല് സബ് 
ൊന് 122.29 134.52 147.97 162.77 179.04 

ൈമൈെന്സ് 
രാന്ഡ് യറാഡ് 

196.31 215.94 237.54 261.29 287.42 

ൈമൈെന്സ് 
രാന്ഡ് 
യറാഡിതരം 

41.81 45.99 50.59 55.65 61.21 

ആടഔ 517.94 569.73 626.71 689.38 758.32 

4 
  
  
  
  
  
  

  
  
 ഔവിയാമ്പറൃ 
രാമപഞ്ചായത് 
 
  
  
  
  

ടപതുവിഭാഖം 150.28 165.31 181.84 200.02 220.02 
ഫിനാന്സ് 
ഔമ്മീഷന്രാന്റ് 

84.28 92.71 101.98 112.18 123.39 

ടപഷയല് 
യഔാംയപായവറ് 
ൊന് 

15.10 16.61 18.27 20.10 22.11 

ൈരബല് സബ് 
ൊന് 

160.43 176.47 194.12 213.53 234.89 

ൈമൈെന്സ് 
രാന്ഡ് യറാഡ് 

59.66 65.63 72.19 79.41 87.35 

  

ൈമൈെന്സ് 
രാന്ഡ് 
യറാഡിതരം 

38.42 42.26 46.49 51.14 56.25 

ആടഔ 508.17 558.99 614.89 676.37 744.01 

5 പടിമിതാടറതറരാമ ടപതുവിഭാഖം 134.97 148.47 163.31 179.65 197.61 
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പഞ്ചായത് ഫിനാന്സ് 
ഔമ്മീഷന്രാന്റ് 

75.70 83.27 91.60 100.76 110.83 

ടപഷയല് 
യഔാംയപായവറ് 
ൊന് 

33.86 37.25 40.97 45.07 49.57 

ൈരബല് സബ് 
ൊന് 

70.37 77.41 85.15 93.66 103.03 

ൈമൈെന്സ് 
രാന്ഡ് യറാഡ് 287.04 315.74 347.32 382.05 420.26 

ൈമൈെന്സ് 
രാന്ഡ് 
യറാഡിതരം 

58.02 63.82 70.20 77.22 84.95 

ആടഔ 659.96 725.96 798.55 878.41 966.25 

6 
  
  
  
  
  
  

പനമരം 
രാമപഞ്ചായത് 
  
  
  
  
  
  

ടപതുവിഭാഖം 384.06 422.47 464.71 511.18 562.30 
ഫിനാന്സ് 
ഔമ്മീഷന്രാന്റ് 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

ടപഷയല് 
യഔാംയപായവറ് 
ൊന് 

37.80 41.58 45.74 50.31 55.34 

ൈരബല് സബ് 
ൊന് 294.52 323.97 356.37 392.01 431.21 

ൈമൈെന്സ് 
രാന്ഡ് യറാഡ് 

316.87 348.56 383.41 421.75 463.93 

ൈമൈെന്സ് 
രാന്ഡ് 
യറാഡിതരം 

107.37 118.11 129.92 142.91 157.20 

ആടഔ 1140.62 1254.68 1380.15 1518.17 1669.98 

7 
  
  
  
  
  
  

മീനളാടിരാമപഞ്ചാ
യത് 
  
  
  
  
  
  

ടപതുവിഭാഖം 185.02 203.52 223.87 246.26 270.89 
ഫിനാന്സ് 
ഔമ്മീഷന്രാന്റ് 103.75 114.13 125.54 138.09 151.90 

ടപഷയല് 
യഔാംയപായവറ്ൊ
ന് 

20.47 22.52 24.77 27.25 29.97 

ൈരബല് സബ് 
ൊന് 

188.71 207.58 228.34 251.17 276.29 

  

ൈമൈെന്സ് 
രാന്ഡ് യറാഡ് 175.42 192.96 212.26 233.48 256.83 

ൈമൈെന്സ് 
രാന്ഡ് 
യറാഡിതരം 

83.88 92.27 101.49 111.64 122.81 

ആടഔ 757.25 832.98 916.27 1007.90 1108.69 

8 
  
  
  
  

നൂല്പ്പഴ 
രാമപഞ്ചായത് 
  
  
  

ടപതുവിഭാഖം 248.65 273.52 300.87 330.95 364.05 
ഫിനാന്സ് 
ഔമ്മീഷന്രാന്റ് 139.45 153.40 168.73 185.61 204.17 

ടപഷയല് 
യഔാംയപായവറ് 
ൊന് 

13.03 14.33 15.77 17.34 19.08 
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ൈരബല് സബ് 
ൊന് 

273.50 300.85 330.94 364.03 400.43 

ൈമൈെന്സ് 
രാന്ഡ് യറാഡ് 356.22 391.84 431.03 474.13 521.54 

ൈമൈെന്സ് 
രാന്ഡ് 
യറാഡിതരം 

90.65 99.72 109.69 120.66 132.72 

ആടഔ 1121.50 1233.65 1357.02 1492.72 1641.99 

9 
  
  
  
  
  
  

തവിമിതാല്  
രാമപഞ്ചായത് 
  
  
  
  
  
  

ടപതുവിഭാഖം 241.90 266.09 292.70 321.97 354.17 
ഫിനാന്സ് 
ഔമ്മീഷന്രാന്റ് 135.66 149.23 164.15 180.56 198.62 

ടപഷയല് 
യഔാംയപായവറ് 
ൊന് 

30.73 33.80 37.18 40.90 44.99 

ൈരബല് സബ് 
ൊന് 180.50 198.55 218.41 240.25 264.27 

ൈമൈെന്സ് 
രാന്ഡ് യറാഡ് 

272.74 300.01 330.02 363.02 399.32 

ൈമൈെന്സ് 
രാന്ഡ് 
യറാഡിതരം 

89.62 98.58 108.44 119.28 131.21 

ആടഔ 951.15 1046.27 1150.89 1265.98 1392.58 

10 
  
  
  
  
  
  

ടനയേനി 
രാമപഞ്ചായത് 
  
  
  
  
  
  

ടപതുവിഭാഖം 254.22 279.64 307.61 338.37 372.20 
ഫിനാന്സ് 
ഔമ്മീഷന്രാന്റ് 142.57 156.83 172.51 189.76 208.74 

ടപഷയല് 
യഔാംയപായവറ് 
ൊന് 

40.98 45.08 49.59 54.54 60.00 

ൈരബല് സബ് 
ൊന് 188.38 207.22 227.94 250.73 275.81 

ൈമൈെന്സ് 
രാന്ഡ് യറാഡ് 253.15 278.47 306.31 336.94 370.64 

ൈമൈെന്സ് 
രാന്ഡ് 
യറാഡിതരം 

98.15 107.97 118.76 130.64 143.70 

ആടഔ 977.45 1075.20 1182.71 1300.99 1431.08 

11 
  
  
  
  
  
  

തരിയയാട് 
രാമപഞ്ചായത് 
  
  
  
  
  
  

ടപതുവിഭാഖം 88.22 97.04 106.75 117.42 129.16 
ഫിനാന്സ് 
ഔമ്മീഷന്രാന്റ് 49.47 54.42 59.86 65.84 72.43 

ടപഷയല് 
യഔാംയപായവറ് 
ൊന് 

4.26 4.69 5.15 5.67 6.24 

ൈരബല് സബ് 
ൊന് 70.42 77.46 85.21 93.73 103.10 

ൈമൈെന്സ് 
രാന്ഡ് യറാഡ് 89.26 98.19 108.00 118.81 130.69 

ൈമൈെന്സ് 
രാന്ഡ് 48.70 53.57 58.93 64.82 71.30 
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യറാഡിതരം 

ആടഔ 350.33 385.36 423.90 466.29 512.92 

12 
  
  
  
  
  
  

ടതാണ്ടര്ത്നാട് 
രാമപഞ്ചായത് 
  
  
  
  
  
  

ടപതുവിഭാഖം 171.96 189.16 208.07 228.88 251.77 
ഫിനാന്സ് 
ഔമ്മീഷന്രാന്റ് 

96.43 106.07 116.68 128.35 141.18 

ടപഷയല് 
യഔാംയപായവറ് 
ൊന് 

10.21 11.23 12.35 13.59 14.95 

ൈരബല് സബ് 
ൊന് 

116.28 127.91 140.70 154.77 170.25 

ൈമൈെന്സ് 
രാന്ഡ് യറാഡ് 131.06 144.17 158.58 174.44 191.88 

ൈമൈെന്സ് 
രാന്ഡ് 
യറാഡിതരം 

47.64 52.40 57.64 63.41 69.75 

ആടഔ 573.58 630.94 694.03 763.43 839.78 

13 
  
  
  
  
  
  

യമപ്പാടി 
രാമപഞ്ചായത് 
  
  
  
  
  
  

ടപതുവിഭാഖം 272.45 299.70 329.66 362.63 398.89 
ഫിനാന്സ് 
ഔമ്മീഷന്രാന്റ് 135.52 149.07 163.98 180.38 198.41 

ടപഷയല് 
യഔാംയപായവറ് 
ൊന് 

75.62 83.18 91.50 100.65 110.72 

ൈരബല് സബ് 
ൊന് 93.47 102.82 113.10 124.41 136.85 

ൈമൈെന്സ് 
രാന്ഡ് യറാഡ് 221.94 244.13 268.55 295.40 324.94 

ൈമൈെന്സ് 
രാന്ഡ് 
യറാഡിതരം 

102.92 113.21 124.53 136.99 150.69 

ആടഔ 901.92 992.11 1091.32 1200.46 1320.50 

14 
  
  
  
  
  
  

ടപാഴുതന 
രാമപഞ്ചായത് 
  
  
  
  
  
  

ടപതുവിഭാഖം 137.25 150.98 166.07 182.68 200.95 
ഫിനാന്സ് 
ഔമ്മീഷന്രാന്റ് 66.61 73.27 80.60 88.66 97.52 

ടപഷയല് 
യഔാംയപായവറ് 
ൊന് 

23.63 25.99 28.59 31.45 34.60 

ൈരബല് സബ് 
ൊന് 

86.82 95.50 105.05 115.56 127.11 

ൈമൈെന്സ് 
രാന്ഡ് യറാഡ് 83.86 92.25 101.47 111.62 122.78 

ൈമൈെന്സ് 
രാന്ഡ് 
യറാഡിതരം 

57.30 63.03 69.33 76.27 83.89 

ആടഔ 455.47 501.02 551.12 606.23 666.85 

15 
  

ൈവതിരി 
രാമപഞ്ചായത് 
  

ടപതുവിഭാഖം 93.68 103.05 113.35 124.69 137.16 
ഫിനാന്സ് 
ഔമ്മീഷന്രാന്റ് 

52.54 57.79 63.57 69.93 76.92 
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ടപഷയല് 
യഔാംയപായവറ് 
ൊന് 

58.55 64.41 70.85 77.93 85.72 

ൈരബല് സബ് 
ൊന് 23.26 25.59 28.14 30.96 34.05 

ൈമൈെന്സ് 
രാന്ഡ് യറാഡ് 

41.44 45.58 50.14 55.16 60.67 

ൈമൈെന്സ് 
രാന്ഡ് 
യറാഡിതരം 

36.16 39.78 43.75 48.13 52.94 

ആടഔ 305.63 336.19 369.81 406.79 447.47 

16 
  
  
  
  
  
  

പുല്പ്പളളി 
രാമപഞ്ചായത് 
  
  
  
  
  
  

ടപതുവിഭാഖം 224.92 247.41 272.15 299.37 329.31 
ഫിനാന്സ് 
ഔമ്മീഷന്രാന്റ് 126.13 138.74 152.62 167.88 184.67 

ടപഷയല് 
യഔാംയപായവറ് 
ൊന് 

25.96 28.56 31.41 34.55 38.01 

ൈരബല് സബ് 
ൊന് 189.89 208.88 229.77 252.74 278.02 

ൈമൈെന്സ് 
രാന്ഡ് യറാഡ് 630.32 693.35 762.69 838.96 922.85 

ൈമൈെന്സ് 
രാന്ഡ് 
യറാഡിതരം 

92.34 101.57 111.73 122.90 135.19 

ആടഔ 1289.56 1418.52 1560.37 1716.40 1888.04 

17 
  
  
  
  
  
  

മുളളന്ടഔാല്ലിരാമപ
ഞ്ചായത് 
  
  
  
  
  
  

ടപതുവിഭാഖം 184.19 202.61 222.87 245.16 269.67 
ഫിനാന്സ് 
ഔമ്മീഷന്രാന്റ് 

103.29 113.62 124.98 137.48 151.23 

ടപഷയല് 
യഔാംയപായവറ് 
ൊന് 

33.82 37.20 40.92 45.01 49.52 

ൈരബല് സബ് 
ൊന് 72.87 80.16 88.17 96.99 106.69 

ൈമൈെന്സ് 
രാന്ഡ് യറാഡ് 

406.84 447.52 492.28 541.50 595.65 

ൈമൈെന്സ് 
രാന്ഡ് 
യറാഡിതരം 

78.93 86.82 95.51 105.06 115.56 

ആടഔ 879.94 967.93 1064.73 1171.20 1288.32 

18 
  
  
  
  
  
  

പൂതാടി 
രാമപഞ്ചായത് 
  
  
  
  
  
  

ടപതുവിഭാഖം 283.81 312.19 343.41 377.75 415.53 
ഫിനാന്സ് 
ഔമ്മീഷന്രാന്റ് 

141.88 156.07 171.67 188.84 207.73 

ടപഷയല് 
യഔാംയപായവറ് 
ൊന് 

19.56 21.52 23.67 26.03 28.64 

ൈരബല് സബ് 
ൊന് 193.05 212.36 233.59 256.95 282.64 

ൈമൈെന്സ് 207.55 228.31 251.14 276.25 303.87 
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രാന്ഡ് യറാഡ് 
ൈമൈെന്സ് 
രാന്ഡ് 
യറാഡിതരം 

82.64 90.90 99.99 109.99 120.99 

ആടഔ 928.49 1021.34 1123.47 1235.82 1359.40 

19 
  
  
  
  
  
  

ടവളളമുണ്ട 
രാമപഞ്ചായത് 
  
  
  
  
  
  

ടപതുവിഭാഖം 197.11 216.82 238.50 262.35 288.59 
ഫിനാന്സ് 
ഔമ്മീഷന്രാന്റ് 110.53 121.58 133.74 147.12 161.83 

ടപഷയല് 
യഔാംയപായവറ് 
ൊന് 

13.46 14.81 16.29 17.92 19.71 

ൈരബല് സബ് 
ൊന് 152.06 167.27 183.99 202.39 222.63 

ൈമൈെന്സ് 
രാന്ഡ് യറാഡ് 331.61 364.77 401.25 441.37 485.51 

ൈമൈെന്സ് 
രാന്ഡ് 
യറാഡിതരം 

70.13 77.14 84.86 93.34 102.68 

ആടഔ 874.90 962.39 1058.63 1164.49 1280.94 

20 
  
  
  
  
  
  

ടവളപ്പളളി 
രാമപഞ്ചായത് 
  
  
  
  
  
  

ടപതുവിഭാഖം 63.56 69.92 76.91 84.60 93.06 
ഫിനാന്സ് 
ഔമ്മീഷന്രാന്റ് 35.65 39.22 43.14 47.45 52.20 

ടപഷയല് 
യഔാംയപായവറ് 
ൊന് 

5.66 6.23 6.85 7.53 8.29 

ൈരബല് സബ് 
ൊന് 70.74 77.81 85.60 94.15 103.57 

ൈമൈെന്സ് 
രാന്ഡ് യറാഡ് 110.30 121.33 133.46 146.81 161.49 

ൈമൈെന്സ് 
രാന്ഡ് 
യറാഡിതരം 

32.80 36.08 39.69 43.66 48.02 

ആടഔ 318.71 350.58 385.64 424.20 466.62 

21 
  
  
  
  
  
  

മൂൈപ്പനാട് 
രാമപഞ്ചായത് 
  
  
  
  
  
  

ടപതുവിഭാഖം 154.86 170.35 187.38 206.12 226.73 
ഫിനാന്സ് 
ഔമ്മീഷന്രാന്റ് 

86.85 95.54 105.09 115.60 127.16 

ടപഷയല് 
യഔാംയപായവറ് 
ൊന് 

29.80 32.78 36.06 39.66 43.63 

ൈരബല് സബ് 
ൊന് 

26.27 28.90 31.79 34.97 38.46 

ൈമൈെന്സ് 
രാന്ഡ് യറാഡ് 35.06 38.57 42.42 46.66 51.33 

ൈമൈെന്സ് 
രാന്ഡ് 
യറാഡിതരം 

46.16 50.78 55.85 61.44 67.58 

ആടഔ 379.00 416.90 458.59 504.45 554.89 
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22 
  
  
  
  
  
  

മുട്ടില്  
രാമപഞ്ചായത് 
  
  
  
  
  
  

ടപതുവിഭാഖം 173.96 191.36 210.49 231.54 254.69 
ഫിനാന്സ് 
ഔമ്മീഷന്രാന്റ് 97.56 107.32 118.05 129.85 142.84 

ടപഷയല് 
യഔാംയപായവറ് 
ൊന് 

21.07 23.18 25.49 28.04 30.85 

ൈരബല് സബ് 
ൊന് 121.28 133.41 146.75 161.42 177.57 

ൈമൈെന്സ് 
രാന്ഡ് യറാഡ് 

174.80 192.28 211.51 232.66 255.92 

ൈമൈെന്സ് 
രാന്ഡ് 
യറാഡിതരം 

64.63 71.09 78.20 86.02 94.62 

ആടഔ 653.30 718.63 790.49 869.54 956.50 
23 
  
  
  
  
  
  

തിരുടനല്ലി 
രാമപഞ്ചായത് 
  
  
  
   

ടപതുവിഭാഖം 280.68 308.75 339.62 373.59 410.94 
ഫിനാന്സ് 
ഔമ്മീഷന്രാന്റ് 147.04 161.74 177.92 195.71 215.28 

ടപഷയല് 
യഔാംയപായവറ് 
ൊന് 

10.90 11.99 13.19 14.51 15.96 

  

ൈരബല് സബ് 
ൊന് 

297.15 326.87 359.55 395.51 435.06 

ൈമൈെന്സ് 
രാന്ഡ് യറാഡ് 290.96 320.06 352.06 387.27 425.99 

ൈമൈെന്സ് 
രാന്ഡ് 
യറാഡിതരം 

90.65 99.72 109.69 120.66 132.72 

ആടഔ 1117.38 1229.12 1352.03 1487.23 1635.96 

 24 
  
  
  
  
  
  

മാനന്ത്വാടി യബ്ലാക്ക് 
പഞ്ചായത് 
  
  
  
  
  
  

ടപതുവിഭാഖം 486.77 535.45 588.99 647.89 712.68 
ഫിനാന്സ് 
ഔമ്മീഷന്രാന്റ് 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

ടപഷയല് 
യഔാംയപായവറ് 
ൊന് 

35.96 39.56 43.51 47.86 52.65 

ൈരബല് സബ് 
ൊന് 

352.60 387.86 426.65 469.31 516.24 

ൈമൈെന്സ് 
രാന്ഡ് യറാഡ് 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

ൈമൈെന്സ് 
രാന്ഡ് 
യറാഡിതരം 

137.23 150.95 166.05 182.65 200.92 

ആടഔ 
1012.56 1113.82 1225.20 1347.72 1482.49 

  
 25 

പനമരം യബ്ലാക്ക് 
പഞ്ചായത് 
  

ടപതുവിഭാഖം 384.06 422.47 464.71 511.18 562.30 
ഫിനാന്സ് 
ഔമ്മീഷന്രാന്റ് 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
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ടപഷയല് 
യഔാംയപായവറ് 
ൊന് 

37.80 41.58 45.74 50.31 55.34 

ൈരബല് സബ് 
ൊന് 294.52 323.97 356.37 392.01 431.21 

ൈമൈെന്സ് 
രാന്ഡ് യറാഡ് 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

ൈമൈെന്സ് 
രാന്ഡ് 
യറാഡിതരം 

89.55 98.51 108.36 119.19 131.11 

ആടഔ 805.93 886.52 975.18 1072.69 1179.96 

  
 26 
  
  
  
  
  

സുല്താന് ബയതരി 
യബ്ലാക്ക് പഞ്ചായത് 
  
  
  
  
  
  

ടപതുവിഭാഖം 425.97 468.57 515.42 566.97 623.66 
ഫിനാന്സ് 
ഔമ്മീഷന്രാന്റ് 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

ടപഷയല് 
യഔാംയപായവറ് 
ൊന് 

43.20 47.52 52.27 57.50 63.25 

ൈരബല് സബ് 
ൊന് 302.54 332.79 366.07 402.68 442.95 

ൈമൈെന്സ് 
രാന്ഡ് യറാഡ് 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

ൈമൈെന്സ് 
രാന്ഡ് 
യറാഡിതരം 

78.08 85.89 94.48 103.92 114.32 

ആടഔ 849.79 934.77 1028.25 1131.07 1244.18 

 27 
  
  
  
  
  
  

ഔല്പ്പറൃ യബ്ലാക്ക് 
പഞ്ചായത് 
  
  
  
  
  
  

ടപതുവിഭാഖം 439.16 483.08 531.38 584.52 642.97 
ഫിനാന്സ് 
ഔമ്മീഷന്രാന്റ് 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

ടപഷയല് 
യഔാംയപായവറ് 
ൊന് 

87.37 96.11 105.72 116.29 127.92 

ൈരബല് സബ് 
ൊന് 228.30 251.13 276.24 303.87 334.25 

ൈമൈെന്സ് 
രാന്ഡ് യറാഡ് 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

ൈമൈെന്സ് 
രാന്ഡ് 
യറാഡിതരം 

90.97 100.07 110.07 121.08 133.19 

ആടഔ 845.80 930.38 1023.42 1125.76 1238.34 

 28 
  
  
  
  
  
  

സുല്താന് ബയതരി 
മുന്സിപ്പാലിറൃി 
  
  
  
  
  
  

ടപതുവിഭാഖം 273.12 300.43 330.48 363.52 399.87 
ഫിനാന്സ് 
ഔമ്മീഷന്രാന്റ് 

120.88 132.97 146.26 160.89 176.98 

ടപഷയല് 
യഔാംയപായവറ് 
ൊന് 

33.70 37.07 40.78 44.85 49.34 

ൈരബല് സബ് 
ൊന് 130.10 143.11 157.42 173.16 190.48 

ൈമൈെന്സ് 328.36 361.20 397.32 437.05 480.75 
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രാന്ഡ് യറാഡ് 
ൈമൈെന്സ് 
രാന്ഡ് 
യറാഡിതരം 

115.65 127.22 139.94 153.93 169.32 

ആടഔ 1001.81 1101.99 1212.19 1333.41 1466.75 

 29 
  
  
  
  
  
  

മാനന്ത്വാടി 
മുന്സിപ്പാലിറൃി 
  
  
  
  
  
  

ടപതുവിഭാഖം 243.91 268.30 295.13 324.64 357.11 
ഫിനാന്സ് 
ഔമ്മീഷന്രാന്റ് 124.34 136.77 150.45 165.50 182.05 

ടപഷയല് 
യഔാംയപായവറ് 
ൊന് 

32.40 35.64 39.20 43.12 47.44 

ൈരബല് സബ് 
ൊന് 181.27 199.40 219.34 241.27 265.40 

ൈമൈെന്സ് 
രാന്ഡ് യറാഡ് 277.53 305.28 335.81 369.39 406.33 

ൈമൈെന്സ് 
രാന്ഡ് 
യറാഡിതരം 

92.90 102.19 112.41 123.65 136.01 

ആടഔ 952.35 1047.59 1152.34 1267.58 1394.34 

  
 30 
  
  
  
  
  

ഔല്പ്പറൃ മുന്സിപ്പാലിറൃി 
  
  
  
  
  
  

ടപതുവിഭാഖം 330.38 363.42 399.76 439.74 483.71 
ഫിനാന്സ് 
ഔമ്മീഷന്രാന്റ് 429.68 472.65 519.91 571.90 629.09 

ടപഷയല് 
യഔാംയപായവറ് 
ൊന് 

76.20 83.82 92.20 101.42 111.56 

ൈരബല് സബ് 
ൊന് 129.22 142.14 156.36 171.99 189.19 

ൈമൈെന്സ് 
രാന്ഡ് യറാഡ് 229.80 252.78 278.06 305.86 336.45 

ൈമൈെന്സ് 
രാന്ഡ് 
യറാഡിതരം 

138.53 152.38 167.62 184.38 202.82 

ആടഔ 1333.81 1467.19 1613.91 1775.30 1952.83 

 31 
  
  
  
  
  
  

ജില്ലാ പഞ്ചായത് 
വയനാട് 
  
  
  
  
  
  

ടപതുവിഭാഖം 1739.54 1913.49 2104.84 2315.33 2546.86 
ഫിനാന്സ് 
ഔമ്മീഷന് രാന്റ് 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

ടപഷയല് 
യഔാംയപാവ ന്റ് 
ൊന് 

204.33 224.76 247.24 271.96 299.16 

ൈരബല് സബ് 
ൊന് 

1177.95 1295.75 1425.32 1567.85 1724.64 

ടമയിന്റനന്സ് 
രാന്യറൃാഡ് 1901.70 2091.87 2301.06 2531.16 2784.28 

ടമയിന്റനന്സ് 
രാന്റ് യറാഡിതരം 

663.46 729.81 802.79 883.07 971.37 

ആടഔ 5686.98 6255.68 6881.25 7569.37 8326.31 
 ഉറവിടം LSGD 
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തയേശഭരവ സ്ഥാപനള്ക്ക് വിഔസന പ്രവര്ത്തനള്  നിര്ത്വഹിക്കുന്നതിനായി 
സര്ത്ക്കാരില്  നിന്നും ലഭയമാൄന്ന തുഔയ്ക്ക് പുറയമ അവയുടട തനത് ഫണ്ടും മാര്ത്ഗയരകയിടല 
നിര്ത്യേശള്ക്ക് വിയ്യമായി വിനിയയാഖിക്കാും ന്നതാവ്  
 
 തയേശഭരവ സ്ഥാപനള്ക്ക് 2017-18 വാര്ത്ഷിഔ പദ്ധതിയില്  ലഭയമായിട്ടുള്ളതും അടത 
4 വാര്ത്ഷിഔ ഔാലയതക്ക് ലഭയമാൄടമന്ന് പ്രതീ്ഷണിക്കുന്നതുമായ തുഔയുടട വിശദാംശള്  ചുവടട 
പട്ടിഔയില്  യങര്ത്ക്കുന്നു. 
 
 
പട്ടിഔ-2.15:തയേശസ്ഥാപനളുടടട 2017-18  വാര്ത്ഷിഔ പദ്ധതി ഔാലടത  തനത് ഫണ്ടും  അടത നാല 
വര്ത്ഷയതക്കു പ്രതീ്ഷണിക്കുന്ന ഫണ്ടിന്യറയും ഔവക്കു് 
 

തയേശസ്ഥാപനളുടടട 2017-18  വാര്ത്ഷിഔ പദ്ധതി ഔാലടത  തനത് ഫണ്ടും  അടത നാല 
വര്ത്ഷയതക്കു പ്രതീ്ഷണിക്കുന്ന ഫണ്ടിന്യറയും ഔവക്കു് 

ക്രമനം തയേശസ്ഥാപനം ലഭയമാൄന്ന ഫണ്ട് 

    2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 2021-22 

1 വയനാട് ജില്ലാ പഞ്ചായത് 81.22  89.34  98.28  108.10  118.91  

2 സുല്താന്  ബയതരി നഖരസഭ 130.74     143.81  158.20    174.01     191.42  

3 മാനന്ത്വാടി നഖരസഭ    416.13   457.74   503.52  
  
553.87   609.26  

4 ഔല്പ്പറൃ നഖരസഭ 
     

61.24  
     

67.36  
     

74.10  
      

81.51  
     

89.66  

5 യഔാട്ടതറരാമപഞ്ചായത് 
      

5.76  
   

1,166.00  
  

1,283.00  
   

1,411.00  
  

1,552.00  

6 തരിയയാട് രാമപഞ്ചായത് 
      

3.52  
      

3.87  
      

4.26  
      

4.69  
       

5.15  

7 തവിമിതാല് രാമപഞ്ചായത് 
    

155.90  
     

171.49  
    

188.64  
    

207.50  
    

228.25  

8 തിരുടനല്ലി രാമപഞ്ചായത് 
     

61.04  
     

67.14  
     

73.86  
     

81.24  
     

89.37  

9 ടതാണ്ടര്ത്നാട് രാമപഞ്ചായത് 
     

39.49  
     

43.44  
     

47.78  
     

52.56  
     

57.82  

10 നൂല്പ്പഴ രാമപഞ്ചായത് 
     

10.88  
      

11.97  
      

13.16  
     

14.48  
     

15.93  

11 ടനന്യമനി രാമപഞ്ചായത് 
     

121.01  
     

133.11  
    

146.42  
     

161.06  
     

177.17  

12 പടിമിതാടറതറരാമപഞ്ചായത് 
     

69.84  
     

76.82  
     

84.51  
     

92.96  
    

102.25  

13 പൂതാടി രാമപഞ്ചായത് 
     

70.82  
     

77.90  
     

85.69  
     

94.26  
    

103.69  

14 പനമരം രാമപഞ്ചായത് 
    

190.72  
    

209.79  
    

230.77  
    

253.85  
    

279.23  

15 പുല്പ്പള്ളി രാമപഞ്ചായത് 
    

124.88  
    

137.37  
     

151.10  
    

166.22  
    

182.84  

15 ടപാഴുതന രാമപഞ്ചായത് 
     

32.58  
     

35.84  
     

39.42  
     

43.36  
     

47.70  
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16 മുട്ടില്  രാമപഞ്ചായത് 
     

163.51  
    

179.86  
    

197.85  
    

217.63  
    

239.39  
17 മൂൈപ്പനാട് രാമപഞ്ചായത് 6.26 6.88 7.57 8.33 9.16 
18 മുള്ളന്ടഔാല്ലി രാമപഞ്ചായത് 75.9 83.49 91.84 101.02 111.12 

19 മീനളാടി രാമപഞ്ചായത് 
     

99.26  
     

83.49  
     

91.84  
     

101.02       111.13  

20 യമപ്പാടി രാമപഞ്ചായത് 
     

83.96  
     

109.19  
     

120.10  
     

132.12  
    

145.33  

21 അമ്പലവയല് രാമപഞ്ചായത് 108.47       
92.36  

     
101.59  

     
111.75  

    
122.93  

22 എടവഔരാമപഞ്ചായത് 
     

79.49  
     

119.32  
     

131.25  
    

144.37  
     

158.81  
23 ഔവിയാമ്പറൃ  രാമപഞ്ചായത് 169.4 186.34 204.974 225.471 248.019 

24 ടവള്ളമുണ്ട രാമപഞ്ചായത് 33.69 37.06 40.76 44.84 49.33 
25 ൈവതിരിരാമപഞ്ചായത് 230.44 253.48 278.83 306.71 337.38 

ഉറവിടം  LSGD 
 
2.9.2 യഔദ്രത്ാവിഷ്ക്കൃത പദ്ധതിഔ് 
 

യഔദ്രത് സര്ത്ക്കാര്ത്  ആവിഷ്ക്കരിക്കുന്നതും യഔദ്രത്-സംസ്ഥാന സര്ത്ക്കാറുഔുടടട സാമ്പതിഔ 
പങ്കാളിതയതാടട സംസ്ഥാന സര്ത്ക്കാര്ത്  നിര്ത്വഹവം നടത്തുന്നതുമായ പദ്ധതിഔളാവ് യഔദ്രത്ാവിഷ്ക്കൃത 
പദ്ധതിഔ്എന്ന വിഭാഖതില്ടപടന്നത്  ഇതരം പദ്ധതിഔുടടട സാമ്പതിഔ പങ്കാളിത അനുപാതം 
പ്രയതയഔമായി നിഷ്ക്കര്ത്ഷിക്കാറുണ്ട്  2016-17 സാമ്പതിഔ വര്ത്ഷം മുതല് യഔദ്രത്ാവിഷ്ക്കൃത പദ്ധതിഔുടടട 
എണം 66ല് നിന്നും 28 ആക്കി യഔദ്രത് സര്ത്ക്കാര്ത് ൄറും വരുതിയിട്ടുണ്ട് 
 യഔദ്രത്ാവിഷ്ക്കൃതപദ്ധതിഔ്നടപ്പിലാക്കുന്നതിനായി യരാ ജില്ലയ്ക്കം സംസ്ഥാന സര്ത്ക്കാര്ത്വിഔസന 
വൄപ്പഔ് മുയകന തുഔ ലഭയമാക്കിവരുന്നു   

പതിമൂന്നാം പഞ്ചവല്സരപദ്ധതി ഔാലയളവില് ജില്ലയ്ക്ക് യഔദ്രത്ാവിഷ്ക്കൃത പദ്ധതിഔ്ക്കായി 
ലഭയമാും ന്ന തുഔയുടട വിശദാംശള്താടഴ യങര്ത്ക്കുന്നു (2017-18 അടിസ്ഥാന വര്ത്ഷമായി പരിഖവിചൃ ്
തുടര്ത്വര്ത്ഷളളില് 10% അ്ിഔ തുഔ ലഭയമാൄടമന്ന് പ്രതീ്ഷണിചൃാവ് പട്ടിഔ തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത് ) 
 
പട്ടിഔ-2.16:പതിമൂന്നാം പഞ്ചവല്സരപദ്ധതി ഔാലയളവില് ജില്ലയ്ക്ക് യഔദ്രത്ാവിഷ്ക്കൃത പദ്ധതിഔ്ക്കായി ലഭയമാും ന്ന 
തുഔയുടട വിശദാംശള്   
 

ക്രമ നം വൄപ്പ്/ പദ്ധതി 
വര്ത്ഷതില് ലഭയമാൄന്ന തുഔ (ല്ഷണതില് ) 

2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 2021-22 

1 െഷി 1617 1779 1957 2152 2367 

2 മൃഖസംര്ഷണവം 168 185 203 224 246 

3 മ്യവിഔസനം 50 55 61 67 73 

4 വനവിഔസനം 975 1073 1180 1298 1427 

5 രാമവിഔസനം 754.89 830 913 1005 1105 

6 പട്ടിഔവര്ത്ഖവിഔസനം 1000 1100 1210 1331 1464 

7 ൄടിടവള്ള ശുങിതൃം 61 67 74 81 89 

8 ൄടംബശ്രീ 624.33 687 755 831 914 
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9 
സാമുഹയും ം സാമൂഹയ 
യസവനപരമായ 
യസവനളുടം  

1109.33 1220 1342 1477 1624 

10 പട്ടിഔജാതി വിഔസനം 6.67 7 8 9 10 

11 സാമ്പതിഔ സ്ഥിതി 
വിവര ഔവക്ക് 120.03 132 145 160 176 

12 സാമുഹിഔ നീതി 243.97 268 295 325 357 

13 മഹാത്മഖാന്ധി യദശീയ 
ടതഴിലറപ്പ് പദ്ധതി 20814.36 22896 25185 27704 30474 

14 
പ്ര്ാനമന്ത്രി രമീവ 
യറാഡ് വിഔസന 
പദ്ധതി( PMGSY) 

1755 1931 2124 2336 2569 

 
2.8.3 എം പിമാരുടട പ്രായദശിഔ വിഔസനഫണ്ട് 
 
ബഹുമാനടപ്പട്ട എംപിമാര്ത്ക്ക് തളുടടട മത്തലതിടല പ്രായദശിഔ വിഔസന ആവശയള്  
പരിഹരിക്കുന്നതിന് യവണ്ടിയുള്ള ആസ്ഥിഔ്  സൃഷ്ടിക്കുഔ എന്ന ല്ഷണയയതാടട 1993-94 സാമ്പതിഔ 
വര്ത്ഷതില്  ആരംഭിചൃ യഔദ്രത്ാവിഷ്കൃത പദ്ധതിയാവ് എംപിമാരുടട പ്രായദശിഔ വിഔസനഫണ്ട് 2011-12 
സാമ്പതിഔ വര്ത് ഷം മുതല്  5 യഔാടി രൂപയാവ് ഈ പദ്ധതി അനുസരിചൃ ് രു പാര്ത്ലടമന്റ് 
അംഖതിന് രു സാമ്പതിഔ വര്ത്ഷം ലഭിക്കുന്നത്  വയനാട് യലാക്സഭാംഖം ശ്രീ എം ഐ ഷാനവാസ്, 
രാജയസഭാംഖം   ശ്രീ എം പി വീയരദ്രത്ൄമാര്ത്  എന്നിവരുടട യനാഡല്  ജില്ലയാവ് വയനാട്  ടാടത മറൃ് 
രാജയസഭാ അംഖളളായ ശ്രീ  എം പി അങുതന് , ശ്രീ  ടഔ ടഔ രായഖഷ്, ശ്രീ  റിചൃാര്ത്ഡ് യഹ , ശ്രീ  
സുയരഷ് യഖാപി, യഡാ.ടി എന് സീമ എന്നിവരും ജില്ലയിയലക്ക് പ്രവൃതിഔ്  നിര്ത്യേശിചൃ ്വരുന്നുണ്ട്  
 
എം പിമാരുടട പ്രായദശിഔ വിഔസന പദ്ധതിയില്  ജില്ലയ്ക്ക് ലഭയമാൄന്ന ഫണ്ടിന്ടറ വിശദാംശള്  
ചുവടട യങര്ത്ക്കുന്നു  
 

പട്ടിഔ-2.17: എം പിമാരുടട പ്രായദശിഔ വിഔസന പദ്ധതിയില്  ജില്ലയ്ക്ക് ലഭയമാൄന്ന ഫണ്ടിന്ടറ വിശദാംശള്  
 

ക്രമ 
നമ്പര്ത്  

എംപിയുടട യപര് സാമ്പതിഔ വര്ഷം  (തുഔ ല്ഷണതില് ) 
2016-

17 
2017-

18 
2018-

19 
2019-20 2020-21 2021-22 

1 എം ഐ ഷാനവാസ്  
(യലാഔസഭ) 

185.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 

2 എം പി വീയരദ്രത്ൄമാര്ത്  
(രാജയസഭ) 

250.00 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

3 മറൃ് രാജയസഭാ 
എംപിമാര്ത്  

 100.00 200.00 200.00 200.00 200.00 

ആടഔ 435.00 500.00 400.00 400.00 400.00 400.00 
 
ഉറവിടം  ആസൂത്രവ ഭവന് 
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2.9.4 എം എല്  എ മാരുടട പ്രയദശിഔ വിഔസന നി്ി 
 

വയനാട് ജില്ലയില്  മാനന്ത്വാടി ,ഔല്പ്പറൃ,സുല്താന്  ബയതരി എന്നിമുന്ന് നിയയാജഔ 
മത്തലളളാവ് നിലവിലള്ളത് ഈ മുന്ന് നിയയാജഔ മത്തലളളില്  വിനിയയാഖിക്കാനായി രു എം 
എല് എ യ്ക്ക് രു യഔാടി രൂപ വീതം മൂന്ന് യഔാടി രുപയും പദ്ധതിയയതര വിഹിതമായി രു എം എല് എ 
യ്ക്ക്  അഞ്ചു യഔാടി രൂപ വീതം പതിനഞ്ചു യഔാടി രൂപയും ജില്ലക്ക് വിഔസന പ്രവര്ത്തനള്ക്കായി 
സംസ്ഥാന ബജറൃില്  ഉ്ടപ്പടതി ജില്ലയ്ക്ക് നല്ഔിയിട്ടുണ്ട്  

 
 പട്ടിഔ-2.18:  

എം എല്  എ മാരുടട പ്രയദശിഔ വിഔസന നി്ി, ലഭയമാൄന്നതുഔ 
ക്രമ 
നമ്പര്ത്  

നിയയാജഔ 
മത്തലം 

ലഭയമാൄന്നതുഔ(ല്ഷണതില് ) 
2017-18  2018-19  2019-

20  
2020-21  2021-22  

1 മാനന്ത്വാടി 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

2 സുല്താന്  
ബയതരി 

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

3 ഔല്പ്പറൃ 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 
ആടഔ 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 

ഉറവിടം  ആസൂത്രവ ഭവന് 
 
2.9.5 മ്ട്ടി ടസടോറല്  ടഡവലപ്പ്ടമന്റ് യപ്രാരാം (എം എസ് ഡി പി) 
 
പ്ര്ാനമന്ത്രിയുടട പുതിയ 15 ഇന പരിപാടിയുടട ഭാഖമായി നൂനപ്ഷണ വിഭാഖള്  അ്ിവസിക്കുന്ന 
പ്രയദശളുടടടയും സ്ഥാപനളുടടടയും അടിസ്ഥാന സൗഔരയ വിഔസനതിനായിട്ടാവ് മ്ട്ടി 
ടസടോറല്  ടഡവലപ്പ്ടമന്റ് യപ്രാരാം നടപ്പിലാക്കുന്നത്  
ജസ്റ്റിസ് രജീന്ദര്ത്  സചൃാര്ത്  ഔമ്മിറൃി ശിപാര്ത്ശയുടട അടിസ്ഥാനതില് , യഔദ്രത് നൂനപ്ഷണ മന്ത്രാലയം 
വിവി് സംസ്ഥാന സര്ത്ക്കാരുഔുടടട പങ്കാളിതയതാടട നടപ്പിലാക്കുന്ന യഔദ്രത്ാവിഷ്കൃത വിഔസന 
പദ്ധതിയാവ് മ്ട്ടി ടസടോറല്  ടഡവലപ്പ്ടമന്റ് യപ്രാരാം (എം എസ് ഡി പി) 11-ാാാം പഞ്ചവ്ര 
പദ്ധതിയുടട ഭാഖമായി 2008-2009 സാമ്പതിഔ വര്ത്ഷതില്  വിവി് സംസ്ഥാനളളില്  നിന്ന് 
ടതരടമിതടക്കടപ്പട്ട 90 നൂനപ്ഷണ യഔദ്രത്ീെത ജില്ലഔടള ഉ്ടപ്പടതിടക്കാണ്ടാവ് ഈ പദ്ധതി 
ആരംഭിചൃത്  അടിസ്ഥാന സൗഔരയവിഔസനതില്  പിന്നാക്കം നില്ക്കുന്ന നൂനപ്ഷണ യഔദ്രത്ീെത  
പ്രയദശളുടടട ശാക്തീഔരവമാവ് പദ്ധതി മുകയമായും ഊന്നല്  നല്ൄന്നത്  
 
എം എസ് ഡി പി പദ്ധതിയുടട മുകയ ല്ഷണയള്  താടഴ വിവരിക്കുന്നു  
 
1  നൂനപ്ഷണ മതവിഭാഖളുടടട സാമൂഹിഔ-സാമ്പതിഔ ജീവിത നിലവാരം ഉയര്ത്ത്തുഔ  
2  അടിസ്ഥാന സൗഔരയ വിഔസനതിലൂടട ടമചൃടപ്പട്ട ജീവിത നിലവാരം സൃഷ്ടിക്കുഔ  
3  നൂനപ്ഷണ ജനവിഭാഖളളിടല വിദയാര്ത്ഥിഔുടടട/ ഉയദയാഖാര്ത്ഥിഔുടടട ടതാഴില്  ൈനപുവയ 

വിഔസനം ഉറപ്പ് വരുത്തുഔ  
4  സര്ത്ക്കാര്ത്  വിദയാഭയാസ സ്ഥാപനളുടടട പഠനാന്ത്രീ്ഷണം ടമചൃടപ്പടത്തുഔ  
5  നൂനപ്ഷണ യഔദ്രത്ീെത പ്രയദശളളില്  ൄടിടവള്ള ലഭയത ഉറപ്പ് വരുത്തുഔ  
6  ടമചൃടപ്പട്ട ഖതാഖത സൗഔരയം ലഭയമാക്കുഔ  
7  പ്രാ്മിഔ ആയരാഖയയഔദ്രത്ം/ സാമൂഹിഔ ആയരാഖയ യഔദ്രത്ളുടടട നിര്ത്മ്മാവം/ 

പുനരുദ്ധാരവതിലൂടട നൂനപ്ഷണ ജനള്ക്ക് ടതല്  ടമചൃടപ്പട്ട ആയരാഖയം നല്ൄഔ  
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എം എസ് ഡി പി പദ്ധതിയില് ജില്ലക്ക് വരും വര്ത്ഷളളില് ലഭയമാൄടമന്ന് പ്രതീ്ഷണിക്കുന്ന തുഔ: 
പട്ടിഔ-2.19 

: എം എസ് ഡി പി പദ്ധതിയില് ജില്ലക്ക് വരും വര്ത്ഷളളില് ലഭയമാൄടമന്ന് പ്രതീ്ഷണിക്കുന്ന തുഔ: 

    യബ്ലാക്ക്പഞ്ചായത് (തുഔല്ഷണതില് ) 

വര്ത്ഷം യമകല 
ഔല്പ്പറൃ  സുല്താന്  

ബയതരി പനമരം  മാനന്ത്വാടി 

2017-18 
ആയരാഖയ യമകല 

1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 വിദയാഭയാസ യമകല 
ൈനപുണയ വിഔസനം 

2018-19 
ആയരാഖയ യമകല 

1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 വിദയാഭയാസ യമകല 
ൈനപുണയ വിഔസനം 

2019-20 
ആയരാഖയ യമകല 

1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 വിദയാഭയാസ യമകല 
ൈനപുണയ വിഔസനം 

2020-21 
ആയരാഖയ യമകല 

1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 വിദയാഭയാസ യമകല 
ൈനപുണയ വിഔസനം 

2021-22 
ആയരാഖയ യമകല 

1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 വിദയാഭയാസ യമകല 

 
ൈനപുണയ വിഔസനം 

ഉറവിടം  ആസൂത്രവ ഭവന് 

2.9.6 സംസ്ഥാനാവിഷ്ക്കൃത പദ്ധതിഔ്  
പതിമൂന്നാം പഞ്ചവ്ര പദ്ധതിയുടട ആദയവര്ത്ഷമായ 2017-18 സാമ്പതിഔ വര്ത്ഷതില്  സംസ്ഥാന 
പദ്ധതിഔുടടട അടങ്കല്  തുഔ 20272 50 യഔാടി രുപയാവ്  ഇതില്  നിന്ന് ജില്ലയ്ക്ക് ഇതുവടര ലഭയമായ തുഔ. 
2017-18 അടിസ്ഥാനവര്ത്ഷം ആക്കി പതിമൂന്നാംപഞ്ചവ്രപദ്ധതിഔാലയളവില്  സംസ്ഥാനാവിഷ്കൃത 
പദ്ധതിയില്  ജില്ലയ്ക്ക് ലഭയമാഔാന്  സാ്യതയുള്ള തുഔയുടട വിശദാംശള് ചുവടട 
യങര്ത്ക്കുന്നു.തുടര്ത്വര്ത്ഷളളില്  10% അ്ിഔം തുഔ ലഭിക്കുടമന്ന രീതിയില്  പട്ടിഔ തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നു   

പട്ടിഔ-2.20: 
പതിമൂന്നാംപഞ്ചവ്രപദ്ധതിഔാലയളവില്  സംസ്ഥാനാവിഷ്കൃത പദ്ധതിയില്  ജില്ലയ്ക്ക് ലഭയമാഔാന്  

സാ്യതയുള്ള തുഔ 
ക്രമ 

നമ്പര്ത്  
സ്ഥാപനം 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 2021-22 

I െഷിയും അനുബന്ധയമകലയും      

1.1 െഷി വൄപ്പ് 
3249 23 

 
3574 153 3931 57 4324 73 4757 19 

1.2 മണ് ,ജല സംര്ഷണവം 231.57 254.727 280.2 308.22 339.04 

1.3 മൃഖ സംര്ഷണവം വൄപ്പ് 3635.99 3999.59 4399.55 4839.5 5323.45 

1.4 ്ഷണീര വിഔസന വൄപ്പ് 568.00 624.8 687.28 756.008 831.60 

1.5 മ്യ വിഔസന വൄപ്പ് 138.00 151.8 166.98 183.678 202.04 

1.6 വനും ം വനയജീവി സംര്ഷണവും ം 2425.81 2668.39 2935.23 3228.75 3551.62 
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1.7 
വിപവനം സംഭരവം സൂ്ഷണിക്കലം 
വിതരവും ം 

315.00 346.5 381.15 419.265 461.19 

II  രാമവിഔസനം      
2.1 രാമ വിഔസന വൄപ്പ് 603.26 663.586 729.945 802.939 883.23 

2.2 സാമൂഹിഔ വിഔസനും ം, 
പഞ്ചായത്തും 805.16 885.676 974.244 1071.67 1178.83 

2.3 ഭൂപരിഷ്കരവം 7.50 8.25 9.075 9.9825 10.98 

2 4 
പ്രയദശിഔ വിഔസനതിനുള്ള 
പ്രതയഔ പരിപാടി 2140.00 2354 2589.4 2848.34 3133.17 

2 5 എന് എസ് എ പി 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
III സഹഔരവം      

3.1 
സഹഔരവം 

257.50 283.25 311.575 342.733 377.00 

IV  ജലയസങനും ം 
ടവള്ളടപ്പാക്കനിയന്ത്രവും ം 

     

4.1 വന്ഔിട ഇടതര ജലയസങനം 1950 2145 2359.5 2595.45 2854.9 

4.2 ടങറുഔിട ജലയസങനം 1045.00 1149.5 1264.45 1390.9 1529.9845 
4.3 ഔമാന്റ് എരിയ വിഔസനം 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

4 4 ടവള്ളടപ്പാക്ക നിയന്ത്രവും ം 
തീരയദശ സംര്ഷണവും ം 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

V. ഊര്ത്ജ്ജം      
5.1 ടഔ സ് ഇ ബി 3600 3960 4356 4791.6 5270.76 

VI. വയവസായളുടം ്ാതുക്കുടം      
6.1 രാമും ം ടങറുഔിട വയാവസായും ം 173.00 190.3 209.33 230.263 253.2893 
6.2 ഇടതര, വയാവസയും ം 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
6 3 ്ാതുക്ക്  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
6 4 വിവരസായങ്കതിഔ വിദയ 329.21 362.131 398.344 438.179 481.99636 

VII   ഖതാഖതും ം വാര്ത്താവിനിമയും ം      
7 1 തുറമുകം 0.00 0 0 0 0 
7 2 യറാഡുഔുടം പാലളുടം 0.00 0 0 0 0 
7 3 യറാഡ് ഖതാഖതം 10.00 11 12.1 13.31 14.641 

7 4  
ജല ഖതാഖതം 0.00 0 0 0 0 

7 5 മറൄ ഖതാഖത യസവനള്  0.00 0 0 0 0 
7 6 വിയനാദസഞ്ചാരം 0.00 0 0 0 0 

 
VIII ശാസ്ത്ര സായങ്കതിഔതയും പരിസ്ഥിതിയും 28 30 8 33 8 37 268 40 9948 

8 1 
ശാസ്ത്രയസവനളുടം 
ഖയവഷവളുടം 

0.00 0 0 0 0 

8 2 
ആവാസവയവസ്ഥയും 
പരിസ്ഥിതിയും 

0.00 0 0 0 0 

I. സാമൂഹയും ം 
സാമൂഹയയസവനപരമായ 
സര്ത്വിസുഔ്  

0.00 0 0 0 0 

9 1 വിദയാഭയസം 0.00 0 0 0 0 
9 2 ഔലയും സംസ്ക്ാരും ം 2.95 3.245 3.5695 3.92645 4.319095 
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9 3 സായങ്കതിഔ വിദയാഭയാസം 0.00 0 0 0 0 
9 4 യപാര്ത്ട്ട്സും യുവജനഔാരയും ം 0.00 0 0 0 0 

9 5 ൈവദയശുശ്രൂഷയും 
ടപാതുജനായരാഖയും ം 

1129.74 1242.71 1366.99 1503.68 1654.0523 

9 6 ശുദ്ധജലവിതരവും ം മാലിനയ 
നിവാരവും ം 2714.1 2985.51 3284.06 3612.47 3973.7138 

9 7 ഭവനനിര്ത്മാവം 0.00 0 0 0 0 
9 8 നഖരവിഔസനം 431.55 474.705 522.176 574.393 631.83236 
9 9 വാര്ത്താവിതരവും ം പ്രങരവും ം 0.00 0 0 0 0 
9 10 ടതാഴിലം ടതാഴിലാളി യ്ഷണമും ം 0.00 0 0 0 0 

9 11 

പട്ടിഔജാതി പട്ടിഔവര്ഗം മറൄ 
പിയന്നാക്ക 
വിഭാഖള്മുയന്നാക്കാര്ത്എന്നിവരു
ടട യ്ഷണമം 

18574 20431.4 22474.5 24722 27194.193 

9 12 സാമൂഹയ സുര്ഷണിതതൃും ം യ്ഷണമും ം 259.27 285.197 313.717 345.088 379.59721 
9 13 യപാഷഔാഹാരം 0.00 0 0 0 0 

X.  സാമ്പതിഔ സര്ത്വിസുഔ്  2294 21 2523 631 2775 99 3053 59 3358 95286 

10 1 ടസക്രയട്ടറിയറൃ് സാമ്പതിഔ 
സര്ത്വീസുഔ്  191 4 210 54 231 594 254 753 280 22874 

10 2 സാമ്പതിഔ ഉപയദശും ം 
സ്ഥിതിവിവര ഔവക്കുഔുടം 1 55 1 705 1 8755 2 06305 2 269355 

10 3 മറൄ ടപാതു സാമ്പതിഔ 
സര്ത്വീസുഔ്  0.00 0 0 0 0 

XI .ടപാതു യസവനള്       
11 1  യസ്റൃഷനറിയും അചൃടിയും  40.00 44 48.4 53.24 58.564 
11 2 ടപാതുമരാമത് 170.00 187 205.7 226.27 248.897 

ഉറവിടം  ആസൂത്രവ ഭവന് 
 

2 9 7  ബാങ്കുഔുടം വായ്പഔുടം 
സര്ത്ക്കാര്ത്  നല്ൄന്ന വിവി് പദ്ധതി-പദ്ധതിയയതര രാന്റുഔ്ക്ക്പുറയമ ജില്ലയിടല 
വിഔസനപ്രവര്ത്തനള്ക്കും ഔാര്ത്ഷിഔ-ഔാര്ത്ഷിയഔത വിഔസന പരിപാടിഔ്ക്കും ജില്ലയിടല 
ബാങ്കുഔ്  ്നസഹായം ലഭയമാക്കിവരുന്നു വയനാട് ജില്ലയില് ബാങ്കിഘ് യമകല ടപാതുടവ നഖര 
യഔദ്രത്ീെതമാവ് . ഉ്നാടന്  രാമ പ്രയദശളളിയലഔ് അവയുടട ശാകഔ് വയാപിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള 
ശ്രമള് യസ്റ്ററൃ് ബാങ്ക് ഒഫ് ഇന്ത്യ, ഔനറാബാങ്ക്, വിജയബാങ്ക്, ടഫഡറല്  ബാങ്ക്, രാമീ്  ബാങ്കുഔ്  
എന്നിവ നടതി വരുന്നുണ്ട്  വയനാട് ജില്ലയിടല ബാങ്കിഘ് ഗങംകലയുടട വിശദശാംശള് ചുവടട 
പട്ടിഔയായി നല്ഔിയിരിക്കുന്നു    
 

പട്ടിഔ-2.2 
1: ബാങ്കിഘ് ഗങംകല 

ഏജന്സി 
 

ബാങ്ക്ഔുട
ടട എണം 

ശാകഔുടടട എണം 

ആടഔ റൂറല്  
ടസമി-

അര്ത്ബന് 
അര്ത്ബന് 

വാവിജയ ബാങ്കുഔ്  21 80 07 73 0 
റീജയവല്  റൂറല്  ബാങ്കുഔ്  1 28 0 28 0 
ജില്ലാ സഹഔരവ ബാങ്കുഔ്  1 53 0 53 0 
സഹഔരവ െഷി രാമ വിഔസന 
ബാങ്ക് 

3 3 0 3 0 
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മറൄള്ളവ 1 1 0 1 0 
ആടഔ 27 165 7 158 0 
 
ജില്ലയിടല വാവിജയ ബാങ്കു്  വിവി് യമകലഔളില് നല്ഔിയ വായ്പഔുടo വരും വര്ത്ഷളളില് 
ലഭയമായയക്കാും ന്ന തുഔയും അവയുടട വിശദശാംശളുടം  ചുവടട പട്ടിഔയായി യങര്ത്ക്കുന്നു  
 

പട്ടിഔ-2.22 
ജില്ലയിടല വാവിജയ ബാങ്കു്  വിവി് യമകലഔളില് നല്ഔിയ വായ്പഔുടo വരും വര്ത്ഷളളില് 

ലഭയമായയക്കാും ന്ന തുഔയും (തുഔ ല്ഷണതില് ) 
ക്രമ 
നമ്പ

ര്ത്  

വര്ത്ഷം മുന്ഖവനാ യമകലഔ്ക്കുള്ള വായ്പഔ്  മുന്ഖവ
നാ 

ഇല്ലാത 
യമകലഔ
്ക്കുള്ള 

വായ്പഔ്  

ആടഔ 
വായ്പഔ്  െഷി എസ് എം

.എസ് 
മറൄ 

മുന്ഖവ
നാ 

യമകലഔ
്  

ആടഔ 

1 2015-16 25889.50 44329.75 36549.82 339769.08 10482.88 350251.96 
2 2016-17 244228.18 46253.26 33963.21 324444.66 15977.28 340421.94 
3 2017-18 263766.24 49953.24 36680.04 323399.32 17255.16 340654.68 
4 2018-19 295417.94 55947.38 41081.60 392446.92 19325.61 411772.53 
5 2019-20 336776.45 62660.68 46832.42 446269.55 22031.19 468300.74 
6 2020-21 342838.391 73939.60 55261.76 472039.75 25996.61 498036.36 

 
പട്ടിഔ-2.23 

ബാങ്കുഔളിയലയും മറൃ് ്നഔാരയ സ്ഥാപനളളിടലയും സമ്പാദയള്  (ല്ഷണതില് ) 
പാരാമീറൃര്ത്  2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 

യസ്റ്ററൃ് ഡിയപ്പാസിറൃ് 161563 197557 229148 279655 
ആടഔ ഡിയപ്പാസിറൃ് 1645 1935 2348 3071 
യസ്റ്ററൃ് ബാങ്ക് ഗ്രൂപ്പ് 300 366 493 616 
ടപാതുയമകലാ ബാങ്ക്  324 388 402 506 
റീജയവല്  റൂറല്  ബാങ്ക് 232 267 259 345 
സൃഔാരയ ബാങ്ക്  212 282 333 434 
എന്ആര്ത്ഇ ഡിയപ്പാസിറൃ് 182 210 191 273 

 
2.9.9. യഔാര്ത്പ്പയററൃ് യസാഷയല് ടറയപാന്സിബിലിറൃി ഫണ്ടുഔ് 
 
സൃഔാരയ യമകലയില്  പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന ഔമ്പനിഔുടം യഔാര്ത്പ്പയററൄഔുടം അവയുടട ലാഭവിഹിതതിന്ടറ 
നിശ്ചിത ശതമാനം സാമൂഹയയസവന യമകലഔളില്  ടങലവഴിക്കുന്നതിനായി ഉപയയാഖിക്കവടമന്ന് 
സര്ത്ക്കാര്ത്  അനുശാസിക്കുന്നുണ്ട്  വന്ഔിട സൃഔാരയ ബാങ്കുഔ് , വന്ഔിട യഹാട്ടലഔുടം യഹാപിറൃലഔുടം 
മറൃ് വന്ഔിട ഔമ്പനിഔ്  തുടളിയവ ഇപ്രഔാരം ഫണ്ട് നീക്കിടവയയ്ക്കണ്ടത് അനിവാരയമാവ്  
 
മറൃ് ജില്ലഔടള അയപ്ഷണിചൃ ് വയനാട് ജില്ലയില്  വന്ഔിട ഔമ്പനിഔുടം സ്ഥാപനളുടം വളടരക്കുറവാവ്  
വിരലിടലണാും ന്ന ഇടതരം ഔമ്പനിഔ്  മാത്രമാവ് വയനാട് ജില്ലയില്  പ്രവര്ത്തിചൃ ് വരുന്നത്  
യഔാര്ത്പ്പയററൃ് യസാഷയല്  ടറയപാന്സിബിലിറൃിയിയലക്ക് തുഔ നല്ഔാന്  യശഷിയുള്ളയഔരളതിടല മറൃ് 
ജില്ലഔളായ എറവാൄളം, തൃശ്ശൂര്ത് , തിരുവനന്ത്പുരം, യഔാഴിയക്കാട്, മലപ്പറം തുടളിയ ജില്ലഔളില്  
സമാഹരിക്കടപ്പടന്ന യഔാര്ത്പ്പയററൃ് യസാഷയല്  ടറയപാന്സിബിലിറൃിഫണ്ട് ഇക്കാരയതില്  വളടര 
പിയന്നാക്കം നില്ക്കുന്ന ജില്ലഔളായ വയനാട്, ഇടക്കി എന്നീ ജില്ലഔ്ക്ക് വീതിചൃ ്നല്ൄന്നത് ഉങിതമാവ്  
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2.10 സ്ഥാപന വിഭവള്  
 
 രു ദൗതയതിന്ടറ വിജയതിനായുള്ള പ്രവര്ത്തനളളില്  ഉണ്ടായയക്കാും ന്ന തട്ളടള 
പ്രതിയരാ്ിക്കാന്  ഉപഔരിക്കുന്ന സൗഔരയള് , സായങ്കതിഔ സംവി്ാനള്  എന്നിവടയയാവ് 
ടപാതുടവ സ്ഥാപന വിഭവള്  എന്നതു ടഔാണ്ട് അര്ത്ഥമാക്കുന്നത്  തയേശഭരവ സ്ഥാപനളടളയും 
വൄപ്പഔടളയും പദ്ധതി രൂപീഔരവ പ്രക്രിയയില്  സഹായിക്കുന്നതിനും വിദഖ്് ഉപയദശം 
നല്ൄന്നതിനുമായി ജില്ലയില്  പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന വിവി് തലതിലള്ള സ്ഥാപനളടള സ്ഥാപന 
വിഭവളുടടട തലതില്  ഉ്ടപ്പടതാും ന്നതാവ്    
 
2.10.1 ഔാര്ത്ഷിഔ അനുബന്ധ യമകലയും സ്ഥാപനളുടം 

2.10.2 പ്രിന്സിപ്പല് അരിഔ്ചൃര്ത് ഒഫീസ് 

മണ്,ടവള്ളം, സുരയപ്രഔാശം, ഭുപ്രെതി എന്നിവയുടട ഔാരയതില് ഏടറ സമ്പന്നമാവ് വയനാട്, 
വയനാട്ടിടല ഔാര്ത്ഷിഔ യമകല രു സന്നിദ ഘ ഗട്ടതിലടട ഔടന്നു യപായിടഔാണ്ടിരിക്കുന്നു  ഔാലാവസ്ഥ 
മാറൃും ം അതിടെ ഭാഖമായി ഉണ്ടാൄന്ന തളര്ത്ചൃയും െഷിടയയും അനുബന്ധ യമകലടയയും ബാ്ിക്കുന്നു  
മണ്, ജലസംര്ഷണവം എന്നിവയിലൂടട വയനാട്ടിടെ ഔാര്ത്ഷിഔ സമൃദ്ധി വീടണ്ടടക്കാും ന്നതാവ്  
ഔാര്ത്ഷിഔ യമകലയിടല ബഹുതല പ്രനങ്ളളില് ഇടടപടന്നതിനും 
പരിഹാരമാര്ത്ഖള്നിര്ത്യേശിക്കുന്നതിനും,സാമ്പതിഔ സഹായം നല് ൄ ന്നതിനും നിരവ്ി 
സ്ഥാപനതല സഹായഔ സംവി്ാനള്ജില്ലയില് ഉണ്ട്  

പട്ടിഔ- 2.24 
ഔാര്ത്ഷിഔ അനുബന്ധ യമകലയും സ്ഥാപനളുടം 

ക്രമ നം തയേശ ഭരവ 
സ്ഥാപനള് അനുബന്ധ സ്ഥാപനം സ്ഥാപനളുട

ടട എണം 

ആടഔ 
 
 

1 മാനന്ത്വാടി യബ്ലാക്ക് 
അസിസ്റ്റന്റൃ് ഡയടോറുടട 
ഔാരയലയം, 1 

7 
െഷിഭവന്  6 

2 ഔല്പ്പറൃ യബ്ലാക്ക് 
 

അസിസ്റ്റന്റൃ് ഡയടോറുടട 
ഔാരയലയം, 1 

8 
െഷിഭവന്  6 

സൃാമിനാ്ന്  റിയസര്ത്ങ് 
ഫൗയണ്ടഷന് 

1 

3 പനമരം യബ്ലാക്ക് 
അസിസ്റ്റന്റൃ് ഡയടോറുടട 
ഔാരയലയം, 1 

6 
െഷിഭവന്  5 

4 
സുല്താന്ബയതരി 
യബ്ലാക്ക് 

അസിസ്റ്റന്റൃ് ഡയടോറുടട 
ഔാരയലയം, 1 

8 
പ്രയദശിഔ ഔാര്ത്ഷിഔ 
ഖയവഷ്ണയഔദ്രത്ം 1 

െഷി വിജ്ഞാനയഔദ്രത്ം 1 
െഷിഭവന്  5 

ഉറവിടം  െഷി വൄപ്പ് 
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2.10.3 പ്രയദശിഔ ഔാര്ത്ഷിഔ ഖയവഷവയഔദ്രത്ം അമ്പലവയല് 
 
വയനാട് ജില്ലയില്  ഔാര്ത്ഷിഔ യമകലയിടല ഖയവഷവ പ്രവര്ത്തനള്  നടത്തുന്നതിനും നൂതന 
സായങ്കതിഔ വിദയഔ്  അവതരിപ്പിക്കുന്നതിനുമായി യഔരള ഔാര്ത്ഷിഔ സര്ത്വഔലാശാലയുടട ഔീഴില്  
പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന സ്ഥാപനമാവ് പ്രയദശിഔ ഔാര്ത്ഷിഔ ഖയവഷവ യഔദ്രത്ം  െഷി യമകലയില്  നൂതന 
പ്രവവതഔ്  പരിങയടപ്പടത്തുന്നതിനും ടാടത, തയേശ ഭരവ സ്ഥാപനള്ക്ക് പദ്ധതി ആസൂത്രവ 
പ്രക്രിയയില്  ഔാര്ത്ഷിഔ യമകലയുമായി ബന്ധടപ്പട്ട പ്രവര്ത്തനള്  രൂപീഔരിക്കുന്നതിനും ഈ 
ഖയവഷവ യഔദ്രത്ടത സമീപിക്കാും ന്നതാവ്  

2.10.4 െഷി വിജ്ഞാന യഔദ്രത്ം അമ്പലവയല് 
യഔരള ഔാര്ത്ഷിഔ സര്ത്വഔലാശാലയുടട ഔീഴില്തടന്ന പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന അമ്പലവയലിലള്ള മടറൃാരു 
സ്ഥാപനമാവ് െഷി വിജ്ഞാന യഔദ്രത്ം  ഔാര്ത്ഷിഔ യമകലയില്  ലഭയമാൄന്ന നൂതന സായങ്കതിഔ 
വിദയഔ്  ഔര്ത്ഷഔര്ത്ക്ക് പരിങയടപ്പടത്തുന്നത് ടാടത ജില്ലയുടട ഔാലാവസ്ഥയ്ക്ക് അനുയയാജയമായ 
പുതിയതരം വിതിനളുടം ൈതഔുടം െഷി വിജ്ഞാനയഔദ്രത്തില്  ലഭയമാവ്    

2.10.5 യഔാഫി യബാര്ത്ഡ് ഔല്പ്പറൃ 
ജില്ലയിടല രു പ്ര്ാന ഔാര്ത്ഷിഔ വിളയായ ഔാപ്പിയുടട വളര്ത്ചൃയ്ക്കം വിളവ് ടമചൃടപ്പടത്തുന്നതിനുമായുള്ള 
ഖയവഷവം നടത്തുന്ന രു യഔദ്രത് സര്ത്ക്കാര്ത്  സ്ഥാപനമാവ് യഔാഫി യബാര്ത്ഡ്  ഔല്പ്പറൃയ്ക്കടത് 
ചുണ്ടയിലാവ് ഈ സ്ഥാപനം സ്ഥിതി ടങയുന്ന്നത് തയേശഭരവ സ്ഥാപനള്ക്ക് ഔാപ്പി െഷി 
ടമചൃടപ്പടത്തുന്നതിനും ഔര്ത്ഷഔടര സഹായിക്കുന്നതുമായി ബന്ധടപ്പട്ട ടപ്രാജക്ടുഔ്  രൂപീഔരിക്കുന്നതിന് 
ഈ സ്ഥാപനടത സമീപിക്കാും ന്നതാവ്   

2.10.6 ടവറൃറിനറി &ആനിമല്  സയന്സസ് യൂവിയവഴ്സിറൃി പൂയക്കാട് 
2010 ഡിസംബര്ത്മാസം വയനാട് ജില്ലയില്  രൂപീെതമായ രു പൂര്ത്ണ സജ്ജ യൂവിയവഴ്സിറൃിയാവ് 
ടവറൃറിനറി &ആനിമല്  സയന്സസ് യൂവിയവഴ്സിറൃി പൂയക്കാട്  വയനാട് ജില്ലയിടല ഔന്നുഔാലി സമ്പത് 
വര്ത്ദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും ്ഷണീയരാത്പാദനം വര്ത്ദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനുമായിട്ടുള്ള ഖയവഷവം നടത്തുന്നതും 
ആവശയമായ വിദ്ഗ്് യസവനം ലഭയമാക്കുന്നതുമായ രു സ്ഥാപനമാവിത്   ഇതുടാടത ടവറൃറിനറി 
സയന്സില്  ബിരുദ യഔാഴ്സുഔുടം ഈ സ്ഥാപനതില്  നടതിവരുന്നു    
തയേശഭരവ സ്ഥാപനള്ക്ക് വാര്ത്ഷിഔ പദ്ധതി രൂപീഔരവ പ്രക്രിയഔുടടട ഭാഖമായി മൃഖസംര്ഷണവ 
യമകലഔളില്  ഗുവയമന്മയുള്ള ടപ്രാജക്ടുഔ്  ജില്ലയുടട പ്രയതയഔ സാഹങരയള്ക്ക് അനുസൃതമായി 
രൂപീഔരിക്കുന്നതിനും ഇവ ഫലപ്രദമായി നടപ്പിലാക്കുന്നതിനുമുള്ള വിദഖ്് ഉപയദശള്  
ലഭയമാക്കുന്നതിനായി ഈ യശ്രഷ്ഠ സ്ഥാപനടത സമീപിക്കാും ന്നതാവ്  

2.10.7 ൈപസസ് യബാര്ത്ഡ് 
വയനാട് ജില്ലയില്  ്ാരാളം സുഖന്ധവിളഔുടം യതാട്ടളുടം സ്ഥിതി ടങയുന്ന്നതിനാല്  ജില്ലയിടല 
ഔല്പ്പറൃയില്  ൈപസസ് യബാര്ത്ഡിന്ടറ രു ഒഫീസ് പ്രവര്ത്തിക്കുന്നുണ്ട്  ഔാര്ത്ഷിഔ യമകലയില്  
സുഖന്ധവിളഔുടടട ഉല്പാദന വര്ത്ദ്ധനവിനാവശയമായ ഖയവഷവള്നടത്തുഔയും വിഔസന 
പ്രവര്ത്തനളടള ഏയഔാപിപ്പിക്കുയും ടങയുന്ഔയാവ് യബാര്ത്ഡിന്ടറ ചുമതല  ഇത് ടാടത ഔര്ത്ഷഔര്ത്ക്്ക 
വിവി് തരതിലള്ള പരിശീലന പരിപാടിഔ്  സംഗടിപ്പിക്കുഔയും ടങയ്തുവരുന്നു എല്ലാതിനും 
ഉപരിയായി ഔയറൄമതി- ഇറക്കുമതി പ്രവര്ത്തനള്  ആസൂത്രവം ടങയുന്ന്നതിനുള്ള രു പ്ര്ാന ഡാറൃാ 
ബാങ്കായും ൈപസസ് യബാര്ത്ഡ് പ്രവര്ത്തിചൄ വരുന്നു   

2.10.8 യഔായളജ് ഒഫ് ഡയറി സയന്സ് &ടടയനാളജി, പൂയക്കാട് ഔല്പ്പറൃ 
്ഷണീരവിഔസന യമകലയില്  ഔര്ത്ഷഔടര സഹായിക്കുന്നതിനും പുതിയ യഔാഴ്സുഔ്  വിഭാവനം 
ടങയുന്ന്നതിനുമായി യഔരള ടവറൃറിനറി &ആനിമല്  സയന്സസ് യൂവിയവഴ്സിറൃിയയാട് അനുബന്ധിചൃ ്
പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന സ്ഥാപനമാവ് യഔായളജ് ഒഫ് ഡയറി സയന്സ് &ടടയനാളജി, പൂയക്കാട് പദ്ധതി 
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രൂപീഔരവ ആസൂത്രവ പ്രക്രിയഔളില്  ്ഷണീര വിഔസന യമകലയുടട ഉന്നമനതിന് ഉതൄന്ന രീതിയില്  
ടപ്രാജക്ടുഔ്  വിഭാവനം ടങയുന്ന്നതിനായി വിദഖ്് ഉപയദശം നല്ൄന്നതിന് ഈ സ്ഥാപനതിന് 
ഔഴിയുന്നതാവ്    

 
2.10.9 സൃാമിനാ്ന്  റിയസര്ത്ങ് ഫൗയണ്ടഷന് 

എം എസ് സൃാമിനാ്ന്  ഖയവഷവ യഔദ്രത്ം 1988 ലാവ് സ്ഥാപിതമായത് വയനാട്ടിടല ആദിവാസി 
രാമീവ യമകലയിടല െഷിയറിും ഔ്  യപ്രാല്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനും സംര്ഷണിക്കുന്നതിനുമായി 
സൃാമിനാ്ന്  ഖയവഷവ യഔദ്രത്ം പ്രവര്ത്തിക്കുന്നു െഷിയുടട ആക നിഔ വത്ക്കരവതിനും ൈജവ 
ൈവവിദ്ധയം സംര്ഷണിക്കുന്നതിനും ഈ സ്ഥാപനം പ്ര്ാന പങ്ക് വഹിക്കുന്നു  

2.10.10 വിദയാഭയാസ യമകലയും സ്ഥാപനളുടം 
 
വിദയാഭയാസ രംഖത് വയനാടിടെ സ്ഥാനം മറൄ ജില്ലഔടള അയപ്ഷണിചൃ ് തുയലാം പുറഔിലാവ്  രാമീവ 
യമകലയിടല ടപാതു വിദയാലയളളില്പഠിക്കുന്ന പട്ടിഔ ജാതിപട്ടിഔ വര്ത്ഖ വിദയാര്ത്ഥിഔുടടട ടഔാഴുഞ്ഞു 
യപാക്കും ഇവിടട നില നില്ക്കുന്നു  യഔരള സര്ത്ക്കാരിടെ ടപാതു വിദയാഭയാസ സംര്ഷണവ യജ്ഞതിടെ 
ഭാഖമായി ടപാതു വിദയാലയളടള മിഔവിടെ യഔദ്രത്മാക്കി മാറൄന്നതിനുള്ള നടപടിഔുടം സര്ത്ക്കാര്ത് 
ഏടറൃടതിരിക്കുഔയാവ്  യഔായളജ് പഠനതിന് നിരവ്ി സ്ഥാപനള് വയനാട്ടില് ഉടണ്ടങ്കിലം 
ഉന്നത സായങ്കതിഔ വിദയാഭയാസതിനും , ആതുര യസവന വിദയാഭയാസതിനുമുള്ള സ്ഥാപനള് 
വയനാട്ടില് ൄറവാവ് പുതുതായി രൂപീഔരിചൃ മാനന്ത്വാടി മുനിസിപ്പാലിറൃിയില് പ്രാ്മിഔ വിദയാഭയാസ 
സ്ഥാപനളുടടട അനുപാതതില് ൈഹസ് ് , ഹയര്ത് ടസക്കണ്ടറി സ്കൂുടഔുടടട ൄറവ് 
പരിഹരിക്കടപ്പയടണ്ടതാവ്  

2.10.11 ഖവ്ടമന്റ് എഞ്ചിനിയറിംഖ് യഔായളജ് മാനന്ത്വാടി 

സായങ്കതിഔ വിദയാഭയാസ രംഖത് വയനാട് ജില്ലയില്  പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന രു യശ്രഷ്ഠ സ്ഥാപനമാവ് 
ഖവ്ടമന്റ് എഞ്ചിനിയറിംഖ് യഔായളജ് മാനന്ത്വാടി  ജില്ലയിടല തടന്ന വിവി് പ്രവര്ത്തനള്ക്ക് 
സായങ്കതിഔമായ ഉപയദശം നല്ൄന്നതിന് ഈ സ്ഥാപനം പ്ര്ാനടപ്പട്ട പങ്ക് വിഹിക്കുന്നുണ്ട്   ജില്ലയിടല 
തയേശഭരവ സ്ഥാപനള്ക്ക് വിശിഷയാ ജില്ലാ പഞ്ചായതിന് ആയതിന്ടറ ഔീഴിലള്ള വിവി് 
സ്കൂുടഔളിലം മറൃ് സായങ്കതിഔ വിദയാഭയാസ സ്ഥാപനളളിലം ആവശയമായ സായങ്കതിഔ സൗഔരയള്  
രുക്കുന്നതിനുള്ള വിദഖ്യ്ാപയദശം ലഭയമാൄന്നതിന് ഖവ എഞ്ചിനിയറിംഖ് യഔായളജിടന 
സമീപിക്കാും ന്നതാവ്    

2.10.12   ടസന്റര്ത്  യഫാര്ത്  ഔമ്പൂട്ടര്ത്  സയന്സ് &ഇന്ഫര്ത്യമഷന്  ടടയനാളജി 
ഔാലിക്കറൃ് യൂവിയവഴ്സിറൃി, മുട്ടില് , ഔല്പ്പറൃ  

യഔാഴിയക്കാട് സര്ത്വഔലാശാലയുടട എക്സറൃന്ഷന്  ടസന്ററായി പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന ടസന്റര്ത്  യഫാര്ത്  
ഔമ്പൂട്ടര്ത്  സയന്സ് &ഇന്ഫര്ത്യമഷന്  ടടയനാളജി ജില്ലയില്  വിവര സായങ്കതിഔ വിദയയുടട ഉപയദശഔ 
പ്രവര്ത്തനള്  നിറയവറൄന്നതിന് ഔഴിും ള്ള സ്ഥാപനമാവ്   ആസൂത്രവ പ്രക്രിയയില്  വിവര 
സായങ്കതിഔ വിദയയുടട ഉപയയാഖം വര്ത്ദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും ഇക്കാരയതില്  ആവശയമായ സായങ്കതിഔ 
സഹായം ലഭയമാക്കുന്നതിനും തയേശഭരവ സ്ഥാപനള്ക്കും വൄപ്പഔ്ക്കും ഈ സ്ഥാപനടത 
സമീപിക്കാും ന്നതാവ്  ടാടത വൄപ്പഔുടം തയേശഭരവ സ്ഥാപനളുടം സംഗടിപ്പിക്കുന്ന വിവി് 
തരതിലള്ള സര്ത്യവഔ് , ഡാറൃായശകരവം, അപര്നം തുടളിയ പ്രവര്ത്തനള്  നിറയവറൄന്നതിനും 
ഈ സ്ഥാപനതിന്ടറ വിഭവള്  വിനിയയാഖിക്കാും ന്നതാവ്  
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2.10.13  ടസെര്ത് യഫാര്ത് യപാസ്റ്റ് രാഡുയവറൃ് സ്റ്റഡീസ് ഇന് യസാഷയല് വര്ത്ക്സ് 
സു ബയതരി   
സാമൂഹയയസവന പ്രവര്ത്തനളളില്  മിഔചൃ ടപ്രാഫഷനുഔടള വാര്ത്ടതടക്കുന്നതിനായി യഔാഴിയക്കാട് 
യൂവിയവഴ്സിറൃിയുടട ഔീഴില്  പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന സ്ഥാപനമാവ് ടസന്റര്ത്  യഫാര്ത്  യപാസ്റ്റ് രാജുയവറൃ് സ്റ്റഡീസ് 
ഇന്  യസാഷയല്  വര്ത്ക്സ്, സു ബയതരി  ജില്ലയില്  സാമൂഹയ യസവന പ്രവര്ത്തനള്ക്ക് ചുക്കാന്  
പിടിക്കുന്നതിനായി തയേശഭരവ സ്ഥാപനളടള സഹായിക്കുന്നതിനും ഇക്കാരയതില്  ഉപയദശം 
ലഭയമാൄന്നതിനുമായി യമല്  സ്ഥാപനടത സമീപിക്കാും ന്നതാവ്  

2.10.14  ഖവ്ടമന്റ് യപാളിടടനിഔ് യഔായളജ്, മീനളാടി, യമപ്പാടി, മാനന്ത്വാടി 

സായങ്കതിഔ വിദയാഭയാസ രംഖത് പ്രായയാഖിഔ പരിശീലനം ലഭയമാക്കി ടപ്രാഫഷവലഔടള 
വാര്ത്ടതടക്കുന്നതിനായി ജില്ലയില്  മീനളാടി, യമപ്പാടി എന്നിവിടളളിലായി 3 ഖവ യപാളിടടനിഔ് 
യഔായളജുഔ്  പ്രവര്ത്തിക്കുന്നുണ്ട്  ശാസ്ത്ര യമകലയില്  െസ് റൄ ഔഴിമിതയതാ, എസ് എസ് എല് സി 
പരീ്ഷണയില്  ശാസ്ത്ര വിഷയള്ക്ക് മിഔചൃ മാര്ത്ക്ക് യനടിയയതാ ആയ വിദയാര്ത്ഥിഔ്ക്കാവ് 
യപാളിടടനിഔ് യഔായളജുഔളില്  പ്രയവശനം ലഭയമാൄന്നത്  ടാടത, മിഔചൃ പരിശീലനം യനടിയവരും 
സായങ്കതിഔ യയാഖയത ഉള്ളവരുമായ അ്യാപഔരാവ് യപാളിടടനിഔ് യഔായളജുഔളില്  ഉള്ളത്  ഇവരുടട 
സായങ്കതി ൈവദഖ്്യും ം, പാടവും ം ആസൂത്രവ പ്രക്രിയഔളില്  ഉപയയാഖിക്കുന്നത് ടപ്രാജക്ടുഔുടടട 
ഗുവയമന്മ വര്ത്ദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും നിര്ത്വഹവ പ്രക്രിയ സുഖമമാക്കുന്നതിനും സഹായിക്കു  വവി് 
യമകലഔളിടല വര്ത്ക്കിംഖ് ഗ്രൂപ്പഔളില്  ഇവടര ഉ്ടപ്പടത്തുന്നത് ഉങിമാവ്  

2.10.15 സഹഔരവ യമകലയും സ്ഥാപനളുടം 

വയനാട് ജില്ലയില്  സഹഔരവ വൄപ്പിന് ഔീഴില്  436 സഹഔരവ സംഗളളാവ് നിലവിലള്ളത്  
ജില്ലയിടല ഔാര്ത്ഷിഔ വായ്പയമകലയില്  സഹഔരവ സംഗള്  പ്ര്ാന വിഭവ യരോാത്ായി 
നിലടഔാള്ളുന്നു  ടാടത പട്ടിഔജാതി പട്ടിഔവര്ത്ഗ വിദയാര്ത്ഥിഔ്ക്കും ജനറല്  വിഭാഖതിടല 
വിദയാര്ത്ഥിഔ്ക്ക് പരിശീലനം നല്ൄന്നതിനായി രു പരിശീലന യഔദ്രത്ം ഔരവില് പ്രവര്ത്തിചൄ വരുന്നു  
ഏഔയദശം 436 സഹഔരവ സംഗളളാവ് വയനാട് ജില്ലയില്  പ്രവര്ത്തിചൄ വരുന്നത്  

2.10.16 ആയരാഖയസ്ഥാപനള് 
ആയരാഖയ പരിപാലന രംഖടത സ്ഥാപനളുടടട അപരയാപ്തത ഈ യമകലടയ ഔാരയമായി 
ബാ്ിക്കുന്നു മാനന്ത്വാടിയില് പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന ജില്ലാ ആശുപത്രിയാവ് സര്ത്ക്കാര്ത് യമകലയിടല ഏറൃും ം 
വലിയ ആതുര ശുശ്രൂഷാ യഔദ്രത്ം  സുല്താന് ബയതരി , ൈവതിരി എന്നീ താലൂക്കുഔളില് 
പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന ആശുപത്രിഔുടം പുല്പ്പള്ളി , പനമരം, മാനന്ത്വാടി എന്നിവിടളളിടല സാമൂഹയ 
ആയരാഖയ യഔദ്രത്ളുടം ഔല്പ്പറൃയില് പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന ജനറല് ആശുപത്രിയുമാവ് ജില്ലയില് ലഭയമായ മറൄ 
ആതുര ശുശ്രൂഷാ യഔദ്രത്ള്  ഇവ ടാടത നിലവില് എല്ലാ രാമ പഞ്ചായത്തുഔളിലം പ്രാ്മിഔ 
ആയരാഖയ യഔദ്രത്ളുടം ഇവക്ക് ഔീഴില് ഉപ യഔദ്രത്ളുടം പ്രവര്ത്തിക്കുന്നുണ്ട് സര്ത്ക്കാരിടെ ആര്ത്ദ്രം 
മിഷടെ ഔീഴില് ഏഴ് പ്രാ്മിഔ ആയരാഖയ യഔദ്രത്ളടള ൄടംബായരാഖയ യഔദ്രത്ളളായി ഉയര്ത്ത്തുഔയും 
ങിഔി്ാ സൗഔരയള്ക്ക് ഉന്നത നിലവാരം ഉറപ്പാക്കുഔയും ടങട്ടിട്ടുണ്ട് ആയരാഖയ വിദയാഭയാസതിനും 
ടതല് ങിഔി്ാ സൗഔരയള്ക്കും ഉതൄന്ന സ്ഥാപനള് ജില്ലയില് വിരളമാവ്   സര്ത്ക്കാര്ത് 
യമകലയില് രു ടമഡിക്കല് യഔായളജ് അനുവദിചൃിട്ടുടണ്ടങ്കിലം ങില പ്രനങ്ള് ഔാരവം അതിടെ 
നിര്ത്മ്മാവം നിലചൃിരിക്കുഔയാവ് ആയതിനാല് സര്ത്ക്കാരിടെ ഭാഖത്തു നിന്നും സതൃര നടപടിഔ് 
ൈഔടക്കായള്ളണ്ടിയിരിക്കുന്നു. 

2.10.17  ലബുഔുടം യുവജനയ്ഷണമയഔദ്രത്ളുടം 
യുവജനളുടടട മാനസിഔ - ഔായിഔ - വയക്തിതൃ വിഔസനം ല്ഷണയമാക്കി നിരവ്ി ലബുഔ് ജില്ലയില് 
പ്രവര്ത്തിചൄ വരുന്നുണ്ട്  ടനഹ് റു യുവ യഔദ്രത്യുടടയും ജില്ലാ രജിസ്ട്രാറുടടയും സാമ്പതിഔ 
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സഹായതിലം നിയന്ത്രവതിലം പ്രവര്ത്തിചൄ വരുന്ന യഔദ്രത്ളളാവിവടയാടക്ക ടനഹ് റു 
യുവയഔദ്രത്യുടടയും ജില്ലാ രജിസ്ട്രാറുടടയും ഔീഴില് രജിസ്റ്റര്ത് ടങട്ടിട്ടുള്ള ലബുഔുടടട വിവരള്ചുവടട 
യങര്ത്ക്കുന്നു      
 

പട്ടിഔ-  2 25: 
ലബുഔുടം യുവജനയ്ഷണമയഔദ്രത്ളുടം 

 
ക്രമ നം 

താലൂക്ക് 
പബ്ലിക്ക് 
ൈലബ്രറി 

 
റീഡിംഖ് 
റൂമുഔ് 
 

റിക്രിയയഷന്ലബുഔ്  

ഔായിഔം ഔല 

1 ൈവതിരി 28 25 65 69 

2 സുല്താന് ബയതരി 35 62 98 79 

3 മാനന്ത്വാടി 35 32 48 53 

ആടഔ 98 119 211 201 

 
2.10.18  അംഖ്വാടിഔ് 
ജില്ലാ സാമൂഹിഔ നീതി വൄപ്പിടെയും സംയയാജിത ശിശു വിഔസന പരിപാടിയുടടയും ഔീഴില് ഒയരാ 
തയേശ ഭരവ സ്ഥാപനതിലം അങ്കവവാടിഔ് പ്രവര്ത്തിചൄ വരുന്നു  2017 - 2018 വാര്ത്ഷിഔ പദ്ധതി 
വിഹിതതിടെ5ശതമാനം തുഔ ൄട്ടിഔുടടടയും സ്ത്രീഔുടടടയും യ്ഷണമതിനായി യമല് സ്ഥാപനള് 
നീക്കി ടവയക്കണ്ടതാവ്  ജില്ലയില് പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന അങ്കവവാടിഔ് സൃന്ത്മായി ടഔട്ടിടമുള്ളവയും 
വാടഔ ടഔട്ടിടതില് പ്രവര്ത്തിക്കുന്നവയും ജീര്ത്ണാവസ്ഥയില് പ്രവര്ത്തിക്കുന്നവയും ഉണ്ട് തയേശ 
സ്ഥാപനളുടടട വിഔസന ഫണ്ട് ടാടത യഔദ്രത് പദ്ധതിഔളായ ബി ആര്ത് ജി ഫ് , എം പി ലാഡ്സ്, എം 
എല് എ എസ് ഡി എഫ്,സാമൂഹിഔ നീതി വൄപ്പിടെ സംയയാജിത ശിശു വിഔസന യസവന 
പദ്ധതിയില് ഉ്ടപ്പടതി അംഖന്വാടിഔ്ക്ക് ടഔട്ടിടള് നിര്ത്മിചൄ നല്ഔാും ന്നതാവ് ജില്ലയിടല 
തയേശ ഭരവ സ്ഥാപനളുടടട ഔീഴില് പ്രവര്ത്തിചൄ വരുന്ന അംഖന്വാടിഔുടടട ഔവക്ക് ചുവടട 
യങര്ത്ക്കുന്നു  

 

2.11. സര്ത്ക്കാര്ത്സ്ഥാപനളുടംഒഫീസുഔുടം 

2.11.1 ജില്ലാമൃഖസംര്ഷണവ ഒഫീസ് 

 യഔരള സംസ്ഥാനത് മൃഖ സംര്ഷണവ രംഖത് വളടര ശ്രയദ്ധയമായ സ്ഥാനമാവ് വയനാട് 
ജില്ലയ്ക്കള്ളത്  വയനാട്ടിടല രാമീവ സംമ്പദ്ഗടനയുടട വളര്ത്ചൃയ്ക്ക്  ശക്തമായ അടിതറയാവ്  
മൃഖസംര്ഷണവ യമകല നല്ഔി വരുന്നത്   മുട്ടയുല്പ്പാദനതിലം മാംയസാല്പാദനതിലം വമ്പിചൃ 
പൂയരാഖതി ൈഔവരിക്കുവാന്സാ്ിചൃിട്ടുണ്ട്  ജില്ലയില്ബ്രമഖിരി ടഡവലപ്പ്ടമന്ടറ ടസാൈസറൃിയുടട 
ഔീഴില്മാംസയസംസ്ക്രവ യുവിറൃ് പ്രവര്ത്തിചൄ വരുന്നു  ജില്ലയില് ജില്ലാ ടവറൃറിനറി യഔദ്രത്ം , ടവറൃറിനറി 
ഡിടപന്സറി , ടവറൃറിനറി യഹാപിറൃല്, ടവറൃറിനറി യപാളിലിനിക്ക്, അസിസ്റ്റന്റൃ് ഡയടോറുടട 
ഔാരയലയം, റീജയവല് എ ൈഎ ടസന്റര്ത് മീനളാടി, എന്നിവ പ്രവര്ത്തിചൄ വരുന്നു  
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പട്ടിഔ- 2 26: 

ക്രമ നം തയേശ ഭരവ സ്ഥാപനള് അനുബന്ധ സ്ഥാപനം 
സ്ഥാപന
ളുടടട 
എണം 

ആടഔ 
 

1 മാനന്ത്വാടി യബ്ലാക്ക് 
ടവറൃറിനറി ഡിടപന്സറി 4 

5 ടവറൃറിനറി യപാളിലിനിക്ക് 1 
ടവറൃറിനറി യഹാപിറൃല്  0 

2 ഔല്പ്പറൃ യബ്ലാക്ക് 
 

ജില്ലാ ടവറൃറിനറി യഔദ്രത്ം 1 

10 
ടവറൃറിനറി ഡിടപന്സറി 6 
ടവറൃറിനറി യഹാപിറൃല്  0 
ടവറൃറിനറി ഡിടപന്സറി 2 
ടവറൃറിനറി യഹാപിറൃല്  1 

3 പനമരം യബ്ലാക്ക് 
അസിസ്റ്റന്റൃ് ഡയടോറുടട 
ഔാരയലയം, 1 1 

4 സുല്താന്ബയതരി 
യബ്ലാക്ക് 

റീജനല് ടസടെര്ത് മീനളാടി 1 
6 

ടവറൃറിനറി ഡിടപന്സറി 5 
 
2.11.2  ഇക്കയവാമിക്സ്ഔ്&സ്റ്റാറൃിസ്റ്റിക്സ് 
 

വയനാട് ജില്ലയുടട സ്ഥിതിവിവര ഔവക്കുഔള്സൂ്ഷണിക്കുന്നതിനും അത് ഭരവ തലതില് 
ഉപയുക്തമാക്കുന്നിനുമായി  രു ടഡപുട്ടി ഡയറടോറുടട ഔാരയലയും ം മുന്നു താലക്കുഔളിലായി (ഔല്പ്പറൃ, 
സുല്താന്ബയതരി, മാനന്ത്വാടി) സ്റ്റാറൃിസ്റ്റിക്കല്ഒഫീസും പ്രവര്ത്തിചൄ വരുന്നു   

പട്ടിഔ- 2 27 

ക്രമ നം 
തയേശ ഭരവ 
സ്ഥാപനള് അനുബന്ധ സ്ഥാപനം 

സ്ഥാപന
ളുടടട 
എണം 

 
ആടഔ 
 

1 മാനന്ത്വാടി യബ്ലാക്ക് 
താലൂക്ക് 
സ്റ്റാറൃിസ്റ്റിക്കല് ഒഫീസ് 1 1 

2 ഔല് പ്പറൃ യബ്ലാക്ക് 
 

ടഡപൂട്ടി ഡയറടോര്ത്  1 
2 താലൂക്ക് 

സ്റ്റാറൃിസ്റ്റിക്കല് ഒഫീസ് 1 

3 പനമരം യബ്ലാക്ക് - - - 

4 
സുല് താന് ബയതരി 
യബ്ലാക്ക് 

താലൂക്ക് 
സ്റ്റാറൃിസ്റ്റിക്കല് ഒഫീസ് 1 1 

 

2.11.3.  മലിനീഔരവനിയന്ത്രവയബാര്ത്ഡ് 

മലിനീഔരവ നിയന്ത്രവ സംവി്ാനള്പരിയശാ്ിചൃ ്അനുമതി നല്ഔാന്           ജില്ലയില്  ഔല്പ്പറൃ യബ്ലാക്ക് 
പഞ്ചായതില്രു മലിനീഔരവ യബാര്ത്ഡ് പ്രവര്ത്തിക്കുന്നു   
 
2.11.4 മണ്ണ സംര്ഷണവ ഒഫീസ് 
 ജില്ലയില് മണിടെ ഗുവനിലവാരപരിയശാ്ന നടത്തുനതിന് ൈഹടടഔ് യസായില് 
ലാബ് പ്രവര്ത്തിചൃ ്വരുന്നു  ഇത് ഔര്ത്ഷഔര്ത്ക്ക് പ്രയയാജനഔരമാവ്  ൄടാടത ജില്ലയില്മണ്ണ സംര്ഷണവ 
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ഒഫീസും മണ് പരിയവഷയ മണ് സംര്ഷണവവൄപ്പം രു യജായിെ് ഡയറടോറുടട ഔാരയാലയും ം സ്ഥിതി 
ടങയുന്ന്നു  
 
2.11.5 പട്ടിഔ ജാതി ,പട്ടിഔ വര്ത്ഖ വിഔസന ഒഫീസ് 
 
 ജില്ലയില് രു ജില്ലാ പട്ടിഔ ജാതി വിഔസന ഒഫീസും നാല യബ്ലാക്ക് പട്ടിഔ ജാതി വിഔസന 
ഒഫീസുഔുടം പ്രവര്ത്തിചൄ വരുന്നു   പട്ടിഔ വര്ത്ഖക്കാരുടട ഉന്നമനതിനും യഷമ പ്രവര്ത്തനള് 
നടത്തുന്നതിനുമായി ജില്ലയില് സംയയാജിത പട്ടിഔ വര്ത്ഖ വിഔസന ടപ്രാജക്റ്റ് ഒഫീസും രണ്ടു പട്ടിഔ 
വര്ത്ഖ വിഔസന ഒഫീസുഔുടം ഇത് ടാടത എല്ലാ രാമ പഞ്ചായതിലം ൈരബല് എക്സ്റൃന്ഷന് 
ഒഫീസുഔുടം പ്രവര്ത്തിക്കുന്നുണ്ട്  

2.11.6 സാമൂഹയനീതി വൄപ്പ്     

 

ജില്ലയില്വയയാജനള്, ൄട്ടിഔ്, വനിതഔ് , ഭിന്നയശഷിയുള്ളവര്ത്  ഭിന്നലിംഖ വിഭാഖം എന്നിവരുടട 
ഉന്നമനതിനായി ഈ വൄപ്പ് പ്രവര്ത്തിചൃ ് വരുന്നു  ൄട്ടിഔുടടട മാനസിഔും ം ശാരീരിഔും ം 
സാമുഹിഔും മായ വിഔസനതിലടട യനടന്നത് സമൂഹതിടെ ഭാവിയാടവന്ന് മനസിലാക്കി ൄട്ടിഔുടടട 
വിഔസനതിനായി ഈ വൄപ്പ് പ്രവര്ത്തിക്കുന്നു വനിതഔ്ടഔതിരായ ൈലംഖിഔയമാ ശാരീരിഔയമാ 
മാനസിഔയമാ ആയ അതിക്രമളുടം അവടക്കതിടര സൃീഔരിയക്കണ്ട മുന്ഔരുതലഔ്  സംബന്ധിചൃ ്
യബാ്വല്ക്കരവും ം ചൂഷ്ണതിനിരയായവരുടട പുനര്ിവാസും ം ഈ യമകല നടപ്പിലാക്കിവരുന്നു  

 
2.11.7 യൂവിയവഴ്സിറൃി ടസെറുഔ് 
 
ജില്ലയില് ഔാലിക്കറൃ്  ഔണ്ണൂര്ത്  സര്ത്വലാശാലഔുടയടതായി സുല്താന് ബയതരി, ഔല്പ്പറൃ മാനന്ത്വാടി 
ടങതലയം എന്നിവിടളളില് യൂവിയവഴ്സിറൃി ടസെറുഔ് പ്രവര്ത്തിചൄ വരുന്നുണ്ട്  ഔമ്പൂട്ടര്ത് അ്ിഷ്ഠിത 
പ്രവര്ത്തനള്, അ്യാപഔ വിദയാഭയാസം, ൈരബല് പഠനള് എന്നിവയാവ് ഈ സ്ഥാപനളളില് 
നടന്നു വരുന്നത്  

2.12 നിര്ത്യേശളുടം ഉപസംഹാരും ം 
 തയേശഭരവ സ്ഥാപനള് അവയ്ക്ക് സര്ത്ക്കാര്ത് ലഭയമാക്കുന്ന തുഔ പൂര്ത്ണമായും വിനിയയാഖിക്കുന്ന 

രീതിയില്  ടപ്രാജക്ടുഔ്  രൂപീഔരിക്കുന്നതാവ് ഉങിതം  ഇതിയലക്കായി  തയേശഭരവ 
സ്ഥാപനടത രു യൂവിറൃായി ഔണ്ട് വിഔസന വിടും ഔ്  നിഔത്തുന്ന വി്തിലള്ള  
ആസൂത്രവ പ്രക്രിയക്ക് രൂപം നല്ഔാും ന്നതാവ്  

 പതിമൂന്നാം പഞ്ചവല്സരപദ്ധതിയുടട അവസാന വാര്ത്ഷിഔ പദ്ധതിയില് ൈഔവരിയക്ക 
ണ്ട ല്ഷണയം നടപ്പവര്ത്ഷതില് തടന്ന വിഭാവനം ടങയയ്യണ്ടതും ഒയരാ വാര്ത്ഷിഔ പദ്ധതിയിലം 
ടപ്രാജടോിടല ഒയരാ ഗടഔള് ൈഔവരിചൃ ് അവസാന വര്ത്ഷം ടപ്രാജടോിന്ടറ പൂര്ത്ണ ല്ഷണയം 
ൈഔവരിക്കതക്ക രീതിയില്  പദ്ധതി ആസൂത്രവം ടങയയ്യണ്ടതാവ്  

  ഒയരാ വര്ത്ക്കിംഖ് ഗ്രൂപ്പഔയളയും അതാത് വിഔസന യമകലയിടല വിഔസന വിടും ഔ്   
ഔടണ്ടതാന്  ചുമതലടപ്പടയതണ്ടതും ഇവയ്ക്ക് മുന്ഖവന നിശ്ചയിചൃ ് പദ്ധതി രൂപീഔരവം 
നടതാും ന്നതുമാവ്. 

 വിവി് വൄപ്പഔ്  അതാത് യമകലയില് നടപ്പിലാക്കുന്ന പ്രവര്ത്തനള് സംയയാജിപ്പിചൃ ്
നടപ്പിലാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടിഔ്  സൃീഔരിക്കാും ന്നതാവ്  

 തയേശഭരവ സ്ഥാപനള്  അവയുടട തനത് ഫണ്ട് വര്ത്ദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടിഔ് 
അടിയന്ത്ിരമായി ൈഔടഔായള്ളണ്ടതാവ്   
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 പദ്ധതി രൂപീഔരവ പ്രക്രിയയില് വര്ത്ക്കിംഖ് ഗ്രൂപ്പഔയളാടടാപ്പം തയേശഭരവ സ്ഥാപനളളില് 
ലഭയമാൄന്ന വിവി് അനുബന്ധ സ്ഥാപനളളിടല വിദഖ്്ടര ഉ്ടപ്പടതാും ന്നതും 
വിദഖ്യ്ാപയദശം യതടാും ന്നതുമാവ്  

 ഒയരാ യമകലയിലം ഒയരാ പ്രയദശത്തും അടിയന്ത്ിര പ്രാ്ാനയം നല്യഔണ്ടതും പ്രയതയഔ ശ്രദ്ധ 
ആവശയമായതുമായ വിഭാഖളടളയും പ്രനങ്ളടളയും വര്ത്ക്കിംഖ് ഗ്രൂപ്പഔുടടടയും രാമ 
സഭഔുടടടയും സഹായയതാടട ഔടണ്ടത്തുഔ  ഇവക്ക് പ്രാ്ാനയതിടെ അടിസ്ഥാനതില് 
മുന്ഖവന നിശ്ചയിക്കുഔയും ഒയരാ വാര്ത്ഷിഔ പദ്ധതിയിലം ൈഔവരിയക്കണ്ട ല്ഷണയള് 
നിജടപ്പടതി അവ സാ്ഷണാത്ഔരിക്കതക്ക രീതിയില് ടപ്രാടജക്ടുഔ് വിഭാവനം ടങയ്തു 
നടപ്പിലാക്കുഔ. 

 തയേശ ഭരവ സ്ഥാപനള്ക്ക് അവയുടട യപ്രാജക്ടുഔുടടട എണം നിജടപ്പടതാും ന്നതാവ്  
യപ്രാജക്ടുഔുടടട എണം പരമാവ്ി ൄറചൄടഔാണ്ട് സമര ടപ്രാജക്ടുഔ് രൂപീഔരിക്കുഔ   ഇപ്രഔാരം 
രൂപീഔരിക്കുന്ന ടപ്രാജക്ടുഔ്  സമയബന്ധിതമായി പൂര്ത്തീഔരിക്കതക്ക രീതിയില് ആസൂത്രവം 
ടങയുന്ഔയും നടപ്പിലാക്കുഔയും ടങയുന്ഔ  വിഔസന വിടും ഔ് നിഔത്തുന്നതിനുള്ള ഏറൃും ം 
ഫലപ്രദമായ രീതിയായി ഈ രീതിടയ ഔണ്ടുവരുന്നു  ഇതരതില് ടപ്രാജക്ടുഔ് രൂപീഔരിക്കുന്ന 
പ്ഷണം തയേശ ഭരവ സ്ഥാപനതിന് ലഭയമാൄന്ന മുഴുവന് തുഔയും വിനിയയാഖിക്കാന് 
സാ്യമാൄന്നതും ഉപയുക്തത വിടവ് പരാമാവ്ി ൄറക്കാന് സാ്ിക്കുന്നതുമാവ്  

 
പതിമൂന്നാം പഞ്ചവല്സര പദ്ധതി ഔാലയളവില് തയേശഭരവ സ്ഥാപനള്ക്കും വിവി് 

വൄപ്പഔ്ക്കും പദ്ധതി രൂപീഔരവതിനായി ലഭയമാൄന്ന മനുഷയ-പ്രെതി-്ന-സ്ഥാപന വിഭവളുടടട 
രു ഏഔയദശ രൂപമാവ് ഈ അ്യായതില് ഉ്ടപ്പടതിയിരിക്കുന്നത്  പദ്ധതി രൂപീഔരവ 
പ്രക്രിയയില്  യമല്ഔവക്കുട്ടലഔ് രു മാര്ത്ഗനിര്ത്യേശമായി പരിഖവിക്കാും ന്നതും അഞ്ച് 
വര്ത്ഷയതക്കുള്ള പദ്ധതി ആസൂത്രവതില് ടപ്രാജക്ടുഔ് രൂപീഔരിക്കുന്നതിനായി 
അവംലംബിക്കാും ന്നതുമാവ്   

 
 

****** 
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A²ymbwþ3 

 

hnIk\¯nsâ Øeam\§Ä 

3.1 BapJw 

PnÃm ]²XnbnÂ Pehn`h§fpsSbpw, {]IrXn P\yhpw  AÃmsXbpapÅ  

hn`h§fpsS  ]¦pshbv¡Â, Øe]cmkq{XWw,  ]Ým¯e  kuIcy§fpsS  

kwtbmPnX  hnIk\w,  ]cnØnXn  kwc£Ww  F¶n§s\  ]©mb¯pIÄ¡pw,  

\Kck`IÄ¡pw   s]mXphmb  hnjb§fmWv  ssIImcyw  sNt¿ssX¶v  

`cWLS\bpsS  BÀ«n¡nÄ þ243  2Un (3)F  A\pimkn¡p¶p. 

3.1.1. Øe]cmkq{XWw ( Spatial  Planning) 

Hcp {]tZi¯nsâ  hnIk\w  AXv Hcp  ]©mb¯mbmepw  PnÃbmbmepw   

Häs¸«Ã  \nÂ¡p¶Xv.  Hcp ]©mb¯nsâ  hnIk\w  kao]  ]©mb¯pIfpambn   

_Ôs¸«ncn¡p¶p.  AXpt]mse  PnÃbpsS  hnIk\w  ]©mb¯pIsf  ad¶psImp  

Nn´n¡phm\pw  BInÃ.  IqSmsX   Hcp {]tZi¯nsâ  hnIk\w hnhn[ hnIk\ 

taJeIfpsS kwtbmP\¯neqsSbmWv  ssI hcp¶Xv.  hnIk\ taJeIfpsS 

kwtbmP\w {]tZi¯nsâ  {]tXyIXIÄ¡v  A\pkrXambncn¡pIbpw  thWw.   

Npcp¡¯nÂ {]mtZinI   {]tXyIXIÄ¡p  ap³Xq¡w  \ÂIn  hnhn[  Xe§fnse, 

hnhn[  taJeIfpsS, kwtbmP\¯neqsSbmWv  Hcp  {]tZi¯nsâ bYmÀ°  hnIk\w  

ssIhcn¡phm³  km[n¡p¶Xv  F¶À°w.  CXn\mbn  {]tZis¯ aÀ½{][m\amb  Nne  

taJeIsfsb¦nepw  GtIm]n¸n¨v  Ahbv¡v  A\p]qcIambn   aäp  taJeIsf   

Øe]cambn   kwtbmPn¸nt¡Xpv.  Hcp  {]tZi¯nsâ  {]tXyIXbv¡v  ap³Xq¡w  

\ÂIn  hnIk\w  Bkq{XWw  sN¿pt¼mÄ, ka{K  {]mtZinI  hnIk\¯n\v  FÃm 

hnIk\  taJeIfnepw  apXÂapSt¡  BhiyanÃ.  adn¨v   Gähpw A\ptbmPyamb  

hnIk\ taJeIÄ Is¯n  AhnsS apXÂ apS¡nbmÂ  aXn.  CXpaqew  DmIp¶  

hnIk\  {]tNmZ\§Ä   aäv  hnIk\ taJeIfpsS  hfÀ¨bv¡v  ImcWamhpIbpw,  B  

{]tZi¯nsâ  Øe]c {Ia¯nÂ ( Spatial order) amäw  DmhpIbpw  sN¿p¶p.   

A\ptbmPy hnIk\  taJeIfnÂ  th  hn[w apXÂ apS¡p¶Xn\mhiyamb  

\b§fpw  X{´§fpw  cq]oIcn¡pIbpw   AXpaqeapmIp¶  `uXnI  amä§Ä  

ap³Iq«n  a\Ênem¡n  Øe]c{Ia¯n\v  A\ptbmPyamb  Xc¯nÂ  \nb{´n¡pIbpw   

sN¿mw.  C¯c¯nepÅ Hcp  ka{K  Bkq{XW  coXnsb  Øe]cmkq{XW  coXn  

F¶p  ]dbp¶p.  tIcfs¯  kw_Ôn¨nSt¯mfw  Aaqeysa¶v    ]dbmhp¶   

Øe¯nsâ  Gähpw  A\ptbmPyamb  D]tbmKw  CXpaqew  km[yamIp¶p.  

kwØm\¯nsâ  Xoc{]tZiw, CS\mSv, ae\mSv  F¶n§s\bpÅ  Xcw XncnhnÂ   

XoctZiw, XoctZi]cn]me\  \nbaw  aqehpw  ae\mSv Ncnhv  IqSnb  ]cnØnX  teme  

{]tZi§fmepw   hnIk\¯n\v  D]bpàamIp¶Xn\v   ]cnanXnIfpv.   CXpaqew  

hnIk\¯n\v   {]tbmP\s¸Sp¯mhp¶  Øew kwØm\¯v  ]cnanXamWv.  

Øe]cmkq{XW¯n\v  kwØm\¯v  CXpaqew  hÀ²n¨  {]m[m\yamWpÅXv.   

3.1.2. hb\mSv þ taJemXe Øm\ob khntijXIÄ(Regional Setting) 

 tIcf¯nsâ  hS¡v þIng¡mbn D¯c A£mwiw 11

0 

30’ 08”\pw  11

0 

58’ 40”\pw  

]qÀÆ tcJmwiw75

0

 47’ 23”\pw  76

0 

26’ 40”\pw at²y  hS¡v   IÀWmSI  

kwØm\¯nse   IpSIv  PnÃbpw,  Ing¡v   Xang\mSv kwØm\¯nse   \oeKncn  
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PnÃbpw,   sX¡v  ae¸pdw  PnÃbpw,  ]Snªmdv   tImgnt¡mSv þ I®qÀ  PnÃbmepw  

Npäs¸« ,  Htc kabw   cv  hyXykvX kwØm\§fpambn   AXnÀ¯n  ]¦nSp¶   

kwØm\s¯  Htc  Hcp  PnÃbmWv hb\mSv. ]ÝnaL«ae\ncIfnÂ \oeKncn 

_tbmkv^nbdnÂ DÄs¸«Xpw   kap{Z  \nc¸nÂ \n¶pw 700 apXÂ 2100 hscDbc¯nÂ  

ØnXn sN¿p¶Xpamb  lcnX at\mlcamb   ssltd©v {]tZiamWnXv.   ]gb  I®qÀ  

PnÃbnse  t\mÀ¯v   hb\mSv  Xmeq¡pw  tImgnt¡mSv  PnÃbnse   ku¯v  hb\mSv   

Xmeq¡pw   Iq«n  tNÀ¯v   1980  \hw_À1þ\v   cq]w  sIm   PnÃbpsS  BØm\w  

IÂ¸äbpw,  hnkvXrXn  2131 N.In.aoþDw  BWv.   kwØm\s¯  {][m\  \Kc 

tI{µ§fnsem¶mb   tImgnt¡mSv  PnÃ  GXmv  75 In.ao   Ing¡mbpw  sXt¡  

C´ybnse  {][m\  SqdnÌv  sI{µ§fmb    ssakqÀ,  Du«n   F¶nhnS§fnÂ  \n¶pw  

GXmv 120 In.ao  ]Snªmdv  amdnbpamWv   PnÃ  ØnXn  sN¿p¶Xv.  PnÃbpsS  

Øm\ob  hnhc§Ä   ImWn¡p¶   am¸v  Nn{Xw 3.1.1þÂ  ImWn¨ncn¡p¶p. PnÃbpsS  

X\Xmb  `q{]IrXnbpw, ImemhØbpw, h\k¼¯pw,kmaqlnI kmwkv¡mcnI  

X\nabpw PnÃbntebv¡v  hnt\mZk©mcnIsf  BIÀjn¡p¶ LSI§fmWv.  sXt¡ 

C´ybnse hnt\mZ k©mc `q]S¯nÂ   BbXn\mÂ  Xs¶  PnÃ  KW\ob Øm\w  

]nSn¨n«pv. 

Nn{Xw3.1.1. 

hb\mSv PnÃbpsS Øm\ob khntijXIÄ 

 

3.1.3. KXmKX _Ô§Ä 

PnÃsb kwØm\¯n\I¯pw ]pd¯papÅ  aäv {]tZi§fpambn   _Ôn¸n¡p¶  

GIamÀ¤w     tdmUmWv.   aäv KXmKX amÀ¤§fmb   sdbnÂsh , PeKXmKXw,  thyma 

KXmKXw  F¶nh   PnÃbv¡v  A\yamWv.  sXm«Sp¯  sdbnÂth tÌj³ tImgnt¡mSqw, 

hnam\¯mhf§Ä - ssakqÀ (100 In.an.), Icn¸qÀ(90 In.an.), I®qÀ (90 In.an.),  F¶nhbpw 

t]mÀ«v t_¸qcpamWpÅXv. sXt¡ C´ybnse  {][m\  SqdnÌv  tI{µ§fmb  ssakqÀ, 

Xangv\m«nse \oeKncn,  IÀWmSIbnse IpSIv, AbÂ  PnÃIfmb  tImgnt¡mSv, I®qÀ  

F¶nhbpambn  PnÃbv¡v  t`Zs¸«  tdmUv KXmKX _Ô§fpv.  am\´hmSnþ  

tXmÂs¸«n  tdmUv,  am\´hmSnþ _mhen tdmUv, kpÂ¯m³ _t¯cnþ ssakqÀ  tdmUv 

(F³.F¨v þ766) F¶nh  PnÃsb   IÀWmSI  kwØm\hpambn  _Ôn¸n¡pt¼mÄ  

kpÂ¯m³þ_t¯cnþ A¿³sImÃn tdmUv, KqUÃqÀ tdmUv, 

ssh¯ncnþhSph³NmÂþKqUÃqÀ tdmUv  F¶nh PnÃsb Xangv\mSv kwØm\hpambn  

_Ôn¸n¡p¶p.  IqSmsX PnÃsb  kao]  PnÃbmb  tImgnt¡mSpambn   XmactÈcn Npcw, 
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]{IXfw Npcw   F¶nh  hgn  _Ôn¸n¡pt¼mÄ   I®qÀ  PnÃbpambn t]cnb Npcw, 

]mÂNpcw  F¶nh hgn   _Ôn¸n¡p¶p. PnÃbpsS KXmKX _Ô§Ä Nn{Xw 3.1.2þÂ  

ImWn¨ncn¡p¶p 

Nn{Xw3.1.2. 

hb\mSv PnÃbpsS KXmKX _Ô§Ä 

 

Npcw  hgnbpÅ  KXmKXw  hfsc  ZpÀLSw  \ndªXmWv.  hnZKv²  

NnInÕ¡mbn  tImgnt¡mSns\ B{ibn¡p¶hÀ amÀ¤ at²y acWs¸Sp¶Xv  

km[mcWamWv. I\¯  hÀj]mX¯nÂ  a®nSn¨nÂ   Dmhp¶Xn\mÂ   PnÃ  Häs¸«p  

t]mIp¶   ØnXn hntijapÅXn\mÂ  _ZÂ  tdmUpIsf¡pdn¨pÅ KuchXcamb   

At\zjW¯nemWv   PnÃm `cWIqSw.  Xmsg¸dbp¶ _ZÂ  amÀ¤§fmWv Ct¸mÄ  

]cnKW\bnepÅXv (Nn{Xw 3.1.3)  

1. IÂ¸ä- ]Snªmd¯d–hmcm¼ä - ]qgnt¯mSv tdmUv 

2. ta¸mSn–  - NqcÂae - - – - B\¡mwt]mbnÂ -- \ne¼qÀtdmUv 

3. ta¸mSn-IffmSn tdmUv. 

4. Nn¸neotXmSv–acp¯nemhv–Xfn¸pgtdmUv 

5. sXmÀ \mSv–Iptªmw - hne§mSv tdmUv. 

Nn{Xw3.1.3. 

]cnKW\bnepÅ _ZÂ tdmUpIÄ 
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taÂ¸dªh   IqSmsX FbÀ  Bw_pe³kv kuIcyw  AS¡w  

GÀs¸Sp¯p¶Xnsâ  `mKambn Hcp FbÀ kv{Sn¸v  \nÀavan¡p¶Xnsâ  km[yXbpw  

]cntim[nt¡Xpv. PnÃbpsS  taJemXe  KXmKX _Ô§Ä sa¨s¸Sp¯p¶Xn\mbn   

ZoÀLImemSnØm\¯nÂ Xmsg  ]dbp¶h  ]cnKWnt¡Xmbn«pv. 

3.1.4. taÂ¯«p \nÀt±i§Ä 

1) kwØm\  kÀ¡mcpw  tI{µkÀ¡mcpw  ]cnKWn¨p  

hcp¶kpÂ¯m³þ_t¯cnþ\ne¼qÀ sdbnÂth  sse³, 

XetÈcnþssakqÀsdbnÂth  sse³ F¶nh  km£mXv¡cnt¡Xpv. 

2) I®qÀ  PnÃbnse  aqÀJ³ ]d¼v  A´mcmj{S  hnam\¯mhf¯nsâ KpWw 

PnÃbv¡v  e`yam¡p¶Xn\mbn  am\´hmSnþ ]mÂNpcwþCcn«nþI®qÀ tdmUv 

\mephcn  ]mXbm¡n  kwØm\ ]mX \nehmc¯nte¡v DbÀt¯Xpv. 

3) ZpÀLSamb  Npcw bm{X Hgnhm¡p¶Xn\mbn  _ZÂ  amÀ¤§Ä  

hnIkn¸ns¨Sp¡pIbpw  Nc¡v  KXmKX¯n\v am{Xambn  ]mX \nÀ½n¡p¶Xv  

]cnKWnt¡XpamWv. \ntcm[nXtaJebnÂ ^vssf HmhÀ \nÀ½n¡p¶Xn\pÅ 

km[yX  BcmtbXpv. 

4) ASnb´nc  L«§fnÂ  FbÀ  Bw_pe³kv DÄs¸sS  hnt\mZ k©mc  

taJebnse  km[yXIÄ  apXseSp¡p¶Xn\v  Hcp  FbÀ k{Sn¸v 

\nÀ½n¡p¶Xn\pÅ  km[yX  BcmtbXpv. 

3.1.5. kw£n]vXw 

sXt¡ C´ybnse  hnt\mZ k©mc  `q]S¯nÂ   Øm\w  ]nSn¨n«pÅ   PnÃ  

]ÝnaL«¯nse  \oeKncn _tbmkv^nbdnÂ  DÄs¸Sp¶  ssltd©v  taJebmWv.  

PnÃbv¡v kao] kwØm\§fpw, PnÃIfpambn  t`Zs¸«  KXmKX  _Ô§Ä  

Ds¦nepw  BbXv hnhn[ ImcW§fmÂ kpKaamb   KXmKX¯n\v DXIp¶nÃ. 

kÀ¡mcnsâ  ]cnKW\bnepÅ  \ne¼qÀþ\©³tImUv, XetÈcnþssakqÀ sdbnÂ 

]mXIÄ, Npc¯nse Zpjv¡camb  bm{X¡v _ZembpÅ  amÀ¤§Ä, FbÀ kv{Sn¸v, 

apXembh   PnÃbpsS  taJemXe _Ô§Ä  sa¨s¸Sp¯phm³  DXIp¶XmWv.  

I®qcnse A´mcmjv{S  hnam\¯mhfw PnÃbpsS  hnIk\¯n\v  

apXÂ¡q«mhpsa¶Xn\v  kwibanÃ.   PnÃbpsS  X\Xmb  kpKÔ{Zhy§fpw, aäpw  

IbäpaXn   sN¿p¶Xn\pw   PnÃbpsS  hyhkmb  --_Ô§Ä  sa¨s¸Sp¯p¶Xn\pw  

X±zmcm  PnÃbpsS  ka{K  ]ptcmKXnbv¡pw  taJem  _Ô§Ä  iàns¸Spt¯Xv  

AXymhiyamWv. 

3.2 `qhn\ntbmKw ( Land use) 

Hcp  {]tZis¯  apJy  {]hÀ¯\amWv  AhnSps¯ `qhn\ntbmKs¯  

kqNn¸n¡p¶Xv.  {]hÀ¯\w  Irjntbm, h\hÂ¡cWtam, ]mÀ¸nS  kw_Ôtam, 

hmWnPy]ctam, hymhkmbnItam  Bhmw.  AXv  B {]tZi¯v  \ne \nÂ¡p¶  

km¼¯nI  {]hÀ¯\¯nsâ   Hcp  kqNIamWv. 

3.2.1 kwØm\ `qhn\ntbmKw þ Hä  t\m«¯nÂ  

\navt¶m¶X§fmb  {]IrXt¯mSv  IqSnb   tIcf¯nsâ  ]Snªmdv   

kap{Z\nc¸nÂ \n¶pw   5 aoäÀ  XmsgbpÅ  Xoc{]tZihpw  Ing¡v  2695 aoäÀ   

Dbc¯nepÅ   ae\ncIfpamWv.  hoXn 11In. ao apXÂ 124 Intemaoädpw  XoctZi 

ssZÀLyw 560 In.aoädpw BIp¶p.  `q{]IrXnbpsSbpw   `uXnI  khntijXIfpsSbpw   
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ASnØm\¯nÂ   tIcfs¯   3 hyXykvX  {]tZi§fmbn   hn`Pn¡mw. ae\mSv, CS\mSv, 

Xoc{]tZiw.  kwØm\¯nsâ  sam¯w  hnkvXrXnbpsS GItZiw  30%  h\§fmWv. 

ssPhsshhn[y¯nsâ  hnes¸«  tiJchpw Z£ntW´ybpsS Pet{kmXÊpamb 

]ÝnaL«¯nÂ  DÄs¸Sp¶  kwØm\¯nsâ  Ingt¡  `mKw  temI¯v  ssPh 

sshhn[y  `ojWn  t\cnSp¶  “ tlm«v  kvt]m«pIfpsS”   Iq«¯nÂ  F«mw  

Øm\¯mWv.   AtX kabw hÀ²n¨   P\km{µXbpw hnIk\  {]hÀ¯\§fpsS  

^eambn   `q`mK§Ä¡pmb  henb  amä§fpw  ]Ýna L«¯nsâ  kwc£Whpw  

H¸w  ChnSs¯  {]IrXn   hn`h§fpsS  ]cnØnXnbv¡v   Xm§mhp¶  \nebnÂ   

am{XapÅ  D]tbmKhpw  A\pt]£Wobam¡nbn«pv.   

{]IrXn   hn`h§fpsSbpw  ]mcnØnXnI  hnhc§fpsSbpw  Øe]c  

hnXcW¯nsâ  ASnØm\¯nÂ  tIcf¯nsâ  `qhn\ntbmKs¯ 9 {][m\  

hn`mK§fm¡n  Xncn¡mhp¶XmWv.  Ah iXam\ \nc¡nÂ  Xmsg ]«nI 3.2.1þÂ  

ImWn¨ncn¡p¶p.  {]kvXpX  ]«nIbnÂ  \n¶pw  tIcf¯nsâ  `qhn\ntbmK¯nÂ {][m\ 

`mKw  XmakþImÀjnI D]tbmKamsW¶v  ImWmw (41.38%).   XpSÀ¶v h\taJebpw 

(23.18%) Im¸nbpw, ¹mtâj\pw (20.18%) BsW¶v ImWp¶p.  ]«nI  hniIe\w  

sN¿pt¼mÄ tIcf¯nsâ  khntijamb `qhnXcWw   ImWmhp¶XmWv. AXmbXv   

\Kcþ{Kma  XpSÀ¨  hntI{µoIrXamb  Bhmk  taJe, hoSpw  ]pcbnS¡rjnbpw, 

an{ihnf  k{¼Zmbw  apXembh. 

]«nI3.2.1: 

tIcf¯nsâ `qhn\ntbmKw 

{Ia 

\¼À 

`qhn\ntbmKhn`mK§Ä 

 

hnkvXrXn 

BsI hnkvXrXn 

(iXam\¯nÂ) 

1 dknU³jyÂ/A{KnIÄ¨Àan

Ivkv 

16081.5 41.38 

2 h\w 9008.44 23.18 

3 A{KnIÄ¨À 3952.37 10.17 

4 ¹mtâj³ 3890.19 10.01 

5 aäpffh 3159.56 8.13 

6 dknU³jyÂ 1340.77 3.45 

7 Pet{kmXÊv 1134.8 2.92 

8 aäv \nÀ½nX `qhn\ntbmKw 186.54 0.48 

9 NXp¸v  108.81 0.28 

 BsI 38863.00 100.00 

Ahew_w : sk³kkv 

{][m\ A\pam\§Ä 

• sam¯w  hnkvXrXnbpsS GItZiw  30%  h\§fmWv 

• ssPhsshhn[y¯nsâ  hnes¸«  tiJchpw Z£ntW´ybpsS 

Pet{kmXÊpamb ]ÝnaL«¯nÂ  DÄs¸Sp¶p. 

• temI¯v  ssPh sshhn[y `ojWn t\cnSp¶  

tlm«v kvt]m«pIfpsS  Iq«¯nÂ  F«mw  Øm\¯mWv. 

• `qhn\ntbmK¯nÂ {][m\`mKw XmakþImÀjnID]tbmKamWv (41.38%). 

• khntijamb `qhnXcWw  - - \Kcþ{Kma  XpSÀ¨  hntI{µoIrXamb  

Bhmk  taJe 
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3.2.2 PnÃm  `qhn\ntbmKw (District  Land use) 

PnÃbnse   `qhnkvXrXn  2131 N.In.ao  BWv.  PnÃbpsS  `qhn\ntbmK  am¸v    

Nn{Xw  3.2.1 epw, `q hn\ntbmK  hniIe\w   ]«nI 3.2.2.epw   XpSÀ¶v   Nn{Xw  3.2.2.epw  

hyàam¡nbncn¡p¶p. 

Nn{Xw. 3.2.1:   

hb\mSnsâ `qhn\ntbmK am¸v 

 

tkmgvkv: emâv  bqkv t_mUv 

Nn{Xw.. 3.2.2:  
PnÃbpsSemâv  bqkv t{_bv¡¸v 

 

Wayanad Land use Breakup

39.26

0.56

0.00

0.70

10.94

39.02

6.39

0.22

2.91
Forest

Water bodies

Marshy Land

Residential

Agriculture

Plantation

Res/Agr Mix

Other Built up
Land Use

Others



92 | ജില്ലാ പദ്ധതി - വയനാട് ജില്ല 
 
 

 

]«nI3.2.2: 

PnÃbpsS `qhn\ntbmKw 

{Ia 

\¼À 

`qhn\ntbmK hn`mK§Ä 

 

hnkvXrXn 

BsI 

hnkvXrXn 

(iXam\

¯nÂ) 

1 h\w 862.16 39.26 

2 ¹mtâj³ 831.90 39.02 

3 A{KnIÄ¨À 233.2 10.94 

4 dknU³jyÂ/A{KnIÄ¨ÀanIvkv 136.2 6.39 

5 aäpffh 62 2.91 

6 dknU³jyÂ 14.9 0.7 

7 Pet{kmXÊv 11.9 0.56 

8 aäv \nÀ½nX `qhn\ntbmKw 4.7 .22 

9 NXp¸v 0 0 

 BsI 38863.00 100 

Ahew_w : emâv  bqkv t_mÀUv 

PnÃ BIam\w ssltd©v  taJebnÂ  hcp¶Xn\mÂ  AXnsâ  ImemhØbpw   

`qhn\ntbmKhpw   aäv  PnÃIfptSXnÂ  \n¶pw   Xptemw  hyXykvXamWv.   IÀWmSI,  

Xangv\mSv  kwØm\§fpambn  AXnÀ¯n  ]¦nSp¶  PnÃbnse  `qcn`mKw   AXnÀ¯n  

{Kma]©mb¯pIfpw   h\hnkvXrXnbpsS  knwl`mKhpw  DÄs¡mÅp¶p (39.26%).  h\w 

IgnªmÂ    {][m\  `qhn\ntbmKw  Irjnbpw  ¹mtâj\pamWv(39.02%).   aäp  

D]tbmK§Ä  Ahtijn¡p¶  `mK¯v  hntI{µoIrXambn  hym]cn¨v  InS¡p¶p.  

hmWnPy  hnIk\w  {][m\  tdmUpIfpsSbpw   PwKvj\pIfpsSbpw kao]¯v    

hyhkmb  hnIk\w  \maam{XhpamsW¶v   ImWmw.    ]«nIbpw  Nn{X§fpw  

]cntim[n¨mÂ   PnÃbpsS   `qhn\ntbmK¯nsâ  90 iXam\hpw  h\w, Irjn, ¹mtâj³  

F¶nhbpamsW¶v  ImWmw.  CXnÂ  \n¶pw  hb\mSv  kar²amb  

h\k¼t¯mSpIqSnb  Hcp  ImÀjnI  PnÃbmsW¶v  ImWmw.  PnÃbpsS  `qhn\ntbmKw  

kao]  PnÃIfntebpw  kam\  PnÃIfntebpw  `qhn\ntbmKhpambn   XmcXayw  sNbvXv  

Xmsg  ]«nIs¸Sp¯nbncn¡p¶p . 

]«nI3.2.3: 

PnÃbpsS `qhn\ntbmK ]mtä¬ XmcXayw þ AbÂ PnÃIfpambn (NXpc{i In.an. bnÂ) 

{
I

a
 

\
¼ À
 

`qhn\ntbmKw hb\mSv 

]me¡

mSv 

tImgnt¡m

Sv 

 

I®qÀ 

 

ae¸pd

w 

 

CSp¡n 

 

1 h\w 837.00 1263.90 476.94 436.24 643.13 1810.86 

2 Pet{kmXÊv 11.90 123.42 60.34 79.91 57.05 96.49 

3 NXp¸v / tImÄ 

emâv 

0.00 4.58 4.2 0.00 11.87 0.00 

4 dknU³jyÂ 14.90 12.05 18.26 28.65 18.14 0.00 

5 A{KnIÄ¨À 233.20 755.55 128.33 563.02 252.27 42.24 

6 ¹mtâj³ 831.90 208.58 4.71 295.10 138.19 506.29 

7 dknU³jyÂ/

A{KnIÄ¨ÀanIv

kv 

136.20 1813.06 1506.69 1323.49 2159.13 1509.99 

8 aäv \nÀ½nX 4.70 56.75 66.43 91.31 19.79 12.71 
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`qhn\ntbmKw 

9 aäpffh 62.00 231.08 78.09 152.28 252.30 384.87 

 BsI 2131.80 4480.0 2343.99 2970.00 3551.87 4363.45 

tkmgvkv : sk³kkv 

]«nI  ]cntim[n¨mÂ   PnÃbpsS  `qhn\ntbmKw   kao]  PnÃIfptSXnÂ  \n¶pw   

XnI¨pw  hyXykvXamsW¶v  ImWmw.  h\ hnkvXrXnbnÂ  kwØm\¯v  ]me¡mSv, 

CSp¡n  PnÃIÄ  IgnªmÂ   aq¶mw  kvYm\w  PnÃbv¡mWv.  PnÃbpsS  GXmv  80 

iXam\w  hcp¶  hnkvXrXnbpw  h\w, ¹mtâj³  Bhiy¯n\mbmWv D]tbmKn¡p¶Xv  

F¶p  ImWp¶p. 

        taÂ  hniIe\§fnÂ  \n¶pw   ]ÝnaL«  ae\ncIfnÂ  DÄs¸Sp¶Xpw   AXoh  

]mcnØnXnI  {]m[m\yhpapÅ   PnÃ   kar²amb   h\k¼t¯mSp IqSnb  

ImÀjnIm[njvTnXamb PnÃbmsW¶pw  BbXn\mÂ   ImÀjnIm[njvTnXambXpw  

]mcnØnXnI  kulrZhpamb   hnIk\amWv  PnÃbv¡v   A`nImayw  F¶pw  

A\pam\n¡mhp¶XmWv.  

{][m\ A\pam\§Ä 

• PnÃ  BIam\w ssltd©v  taJebnÂ  hcp¶p 

• h\ hnkvXrXnbnÂ  kwØm\¯v  ]me¡mSv, CSp¡n  PnÃIÄ  IgnªmÂ   

aq¶mw  kvYm\w 

• AXnÀ¯n {Kma]©mb¯pIfpw   h\hnkvXrXnbpsS  knwl`mKhpw  

DÄs¡mÅp¶p (39.26%).   

• hmWnPy  hnIk\w  {][m\  tdmUpIfpsSbpw   PwKvj\pIfpsSbpw 

kao]¯v 

• hb\mSv  kar²amb  h\k¼t¯mSpIqSnb  Hcp  ImÀjnI  PnÃbmsW¶v  

ImWmw 

• ImÀjnIm[njvTnX, ]mcnØnXnI  kulrZ   hnIk\w  PnÃbv¡v   

A`nImayw 

3.2.3 `qhn`h§fpsS  Øe]chn\ymkw 

       PnÃbnse  {][m\  `qhn\ntbmK§fpw  AhbpsS  Øe]c  hn\ymkw, 

tI{µoIcWw  apXembh   Xmsg  hnhcn¡p¶p.   

(1) h\w 

       \n_nVamb lcnXm`amb h\`qanbmWv   PnÃsb   kao]  PnÃIfnÂ  \n¶pw  

hyXykvXam¡p¶Xv.  PnÃbnse  ap¯§,  tXmÂs¸«n  t^mdÌpIÄ   

ssPhsshhn[y¯mÂ   k¼¶amWv.   aäp  PnÃIfnÂ  \n¶pw  hyXykvXambn  h\w  

`qcn`mKw  {Kma]©mb¯v  {]tZi§fnepw  hym]n¨p  InS¡p¶Xmbn ImWp¶p.  

A¼ehbÂ, IWnbm¼ä, sh§¸Ån   {Kma]©mb¯pIfnÂ  am{XamWv  h\¯nsâ  

km¶n²yw  CÃm¯Xv.  taÂ   ]«nI 3.2.3.  ]cntim[n¨mÂ  kwØm\  h\  k¼¯nsâ  

GXmv  10 iXam\hpw  (837.59 sq. k.m)  PnÃbnÂ  tI{µoIcn¨n«pÅXmbn   ImWmw.  

PnÃbnse  h\`qanbpsS Øe]c  hn\ymkw  Nn{Xw  3.2.3 epw   kao] PnÃIfpambpw  

CSp¡nbpambpÅ  XmcXayw   Nn{Xw   3.2.4 .epw  ImWn¨ncn¡p¶p.  
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Nn{Xw3.2.3 

h\`qan þ kao] PnÃIfpw CSp¡nbpambpÅ XmcXayw 

 

 

 

Nn{Xw3.2.4:  
h\`qanbpsS  Øe]chn\ymkw 

 

 

 

       taÂ  ]«nIbpw  {Km^pw   ]cntim[n¨mÂ  h\k¼¯nÂ  kao]  PnÃIfpambn   

XmcXayw  sN¿pt¼mÄ  PnÃ  H¶maXmsW¶v  ImWp¶p.  PnÃbnse  h\hnkvXrXn  837 

NXpc{i In.an.BWv .   BbXv kwØm\s¯  BsI  h\ `qanbpsS  9.99%BWv.  

h\k¼¯nÂ PnÃ   kwØm\¯v  \memw Øm\¯mWpÅXv.  CSp¡n PnÃbmWv H¶mw 

Øm\¯pÅXv.   PnÃbnÂ  kpÂ¯m³ _t¯cn, \qÂ¸pg , sXmÀ\mSv , Xncps\Ãn  

F¶o  {Kma]©mb¯pIfnemWv  h\ hnkvXrXnbpsS  IqSpXÂ   tI{µoIcWw   F¶p  

hniIe\¯nÂ  t_m[ys¸Sp¶p.  karZv[amb   h\k¼¯v  \½psS  ssPh  k¼¯v  

Im¯p  kq£n¡p¶tXmsSm¸w  ImemhØsbbpw   kzm[o\n¡p¶  LSIamWv   

F¶Xn\mÂ   h\kwc£W¯n\v  PnÃm  ]²XnbnÂ  aXnbmb   Du¶Â   \ÂtIXv  

AXymhiyamsW¶v  ImWp¶p. 
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{][m\ A\pam\§Ä 

• h\k¼¯nÂ  PnÃ   kwØm\¯v  \memw Øm\¯mWpÅXv. 

• PnÃbnse  ap¯§,  tXmÂs¸«n  t^mdÌpIÄ   ssPhsshhn[y¯mÂ   

k¼¶amWv. 

• kar²amb h\hpw h\y  PohnIfpw  ssPh   sshhn[yhpw   PnÃbpsS  

Sqdnkw  cwK¯v   apXÂ¡q«mWvv. 

• h\hn`h§fpsS tiJcWhpw   hn]W\hpw  {]mtZinI  km¼¯nI   

hnIk\s¯   kzm[o\n¡p¶p. 

• Huj[ kky§fpsS   e`yX  ]c¼cmKX NnInÕm  cwK¯pw  

BbpÀthZ  acp¶pIfpsS  DÂ¸mZ\  cwK¯pw  apXÂ¡q«mWv. 

• h\hn`h§Ä  D]tbmKn¨v  sshhn[yamÀ¶  IcIuie  DÂ¸¶§fpsS  

\nÀ½mW¯n\v km[yX. 

•  

(2) ImÀjnI  D]tbmKw 

   hb\mSnsâ  km¼¯nI  ASn¯d Irjnsbbpw, ¹mtâjs\bpw  

B{ibn¨mWncn¡p¶Xv.    ¹mtâj\pambn XmcXayw  sN¿pt¼mÄ  PnÃbnse  Irjn `qan   

IpdhmsW¶mWv  ImWp¶Xv  (10.94%).  ]t£ CXv kwØm\   icmicnbpambn  

XmZmßyw {]m]n¡p¶XmWv.  kao]  PnÃIfpambn  XmcXayw  sN¿pt¼mÄ  ImÀjnI  

`qanbpsS  hnkvXrXnbnÂ   I®qÀ PnÃ  H¶maXpw  hb\mSv  cmw  Øm\¯pamWv  

F¶p  ImWp¶p   ( Nn{Xw 3.2.5  Imepw). PnÃbnse  ImÀjnI  `qanbpsS   Øe]c 

tI{µoIcWw  Nn{Xw  3.2.6 Â  sImSp¯ncn¡p¶p.  Nn{X¯nÂ  \n¶pw  PnÃbnÂ  13 

{Kma]©mb¯pIfnÂ   ImÀjnI  tI{µoIcWw ImWp¶ps¦nepw   am\´hmSn  , 

FShI, shÅap,  sh§¸Ån, s]mgpX\, ao\§mSn, ap«nÂ, A¼ehbÂ XpS§n  7 

{Kma]©mb¯pIfnÂ  Irjn`qanbpsS  IqSpXÂ  tI{µoIcWw  ImWp¶p. 

Nn{Xw3.2.5: 

 Irjn`qan þ kao] PnÃbpw CSp¡nbpambpÅ XmcXayw 
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10.94 
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Malapuram Kozhikkode Wayanad Kannur Idukki
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 Nn{Xw3.2.6 ImÀjnI `qanbpsS tI{µoIcWw 

 
NREDBam\ZWvU§f\pkcn¨v PnÃbnse 

ImÀjnI   `qhn\ntbmKs¯  

 6 hn`mK§fmbn  Xcw Xncn¡mhp¶XmWv..    

BbXv  Xmsg ImWpw  {]ImcamWv.  

1) Iipamhv/Hmd©v/IpcpapfIv/ss]\m¸nÄ 

2) hncn¸v ( H¶mw hnf)/apI³ 

3) emâv hn¯vHu«v kv{Iºv 

4) U_nÄ  t{Im¸v /{Sn¸nÄ t{Im¸v 

5) Irjn ^mapIÄ 

6) Irjnt¯m«w ( ImbvI\nIÄ)/ac§Ä 

     taÂ¸dªhbnÂ hncn¸v/(H¶mwhnf) apI³ Irjn¡mWv  PnÃbnÂ   

{]mapJyapÅXv. Cc«hnf/an{ihnf  k{¼Zmb¯n\pw  IqSpXÂ   {]m[m\yw  \ÂIn 

ImWp¶p. 

{][m\ A\pam\§Ä 

 PnÃbnse  ap¯§,  tXmÂs¸«n  

t^mdÌpIÄ   ssPhsshhn[y¯mÂ   

k¼¶amWv. 

 kar²amb h\hpw h\y  PohnIfpw  

ssPh   sshhn[yhpw   PnÃbpsS  

Sqdnkw  cwK¯v   apXÂ¡q«mWvv. 

 h\hn`h§fpsS tiJcWhpw   

hn]W\hpw  {]mtZinI  km¼¯nI   

hnIk\s¯   kzm[o\n¡p¶p. 

.  

(3). ¹mtâj³ `qhn\ntbmKw  

¹mtâj³  PnÃbpsS  k¼ZvLS\bpsS   {][m\  ]¦p  hln¡p¶pv.  PnÃbpsS 

`qhnkvXrXnbpsS   39.02 iXam\hpw ¹mtâj³  BWv  BbXv kwØm\  icmicn (11.91 

%) tb¡mÄ  IqSpXemWv.  AXnÀ¯n PnÃIfpambn  XmcXayw  sN¿pt¼mÄ   PnÃbnse  

¹mtâj³, hnkvXrXn   H¶maXmWv  F¶p  ImWp¶p.   BbXv kwØm\ hnkvXrXnbpsS   

20% hcp¶XmWv.  PnÃ  IgnªmÂ  kao]  PnÃIfnÂ  I®qÀ  BWv  ¹mtâj³  

hnkvXrXnbnÂ   ap³]´nbnÂ  \nÂ¡p¶Xv.  PnÃbnse ¹mtâj³ hnkvXrXn    kao]  

PnÃIfpambpw  kwØm\  icmicnbpambpÅ  XmcXayw  Nn{X¯nÂ  sImSp¯ncn¡p¶p.  
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 Nn{Xw3.2.7 

¹mtâj³ D]tbmKwþ kao] PnÃIfpw CSp¡nbpambpÅ XmcXayw 

 

       ¹mtâj³   PnÃbnÂ   GXmv  FÃm Xt±i`cW Øm]\§fnepw  hym]n¨p  

InS¡p¶p. F¶ncp¶mepw  17 Xt±i`cW {]tZi¯mWv          BbXnsâ  {]mapJyw   

IqSpXÂ  ImWp¶Xv.   {]tXyIn¨v  PnÃbpsS  sX¡v,   a[y `mK§fnÂ  hcp¶  

tIm«¯d, sh§¸Ån, IÂ¸ä,  ap«nÂ, IWnbm¼ä, ao\§mSn,  A¼ehbÂ, apss¸\mSv, 

ssh¯ncn FShI F¶o Xt±i`cW   {]tZi§fnÂ Xmsg¸dbp¶hbmWv  PnÃbnse  

{][m\  ¹mtâj³   

7) tXbne/Im¸n/Gew/bq¡men]vävkv 

8) tXbne/Im¸n/ Gew 

9) tX¡v 

10) tX¡v/ arZp ac§Ä 

11) bq¡men]vävkv 

     taÂ¸dªhbnÂ tXbne/Im¸n/Gew/bq¡men]vävkv  F¶nhbv¡mWv  PnÃbnÂ  

{]mapJyapÅXv.  PnÃbnse  ¹mtâj³  D]tbmK¯nsâ   Øe]c tI{µoIcWw  

Nn{X¯nÂ  ImWn¨ncn¡p¶p. 

Nn{Xw3.2.8 

    ¹mtâj³ `qhn\ntbmK tI{µoIcWw>1 
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{][m\ A\pam\§Ä 

 tXbne/Im¸n/Gew/bq¡men]vävkv  F¶nhbv¡mWv  PnÃbnÂ  {]mapJyapÅXv 

 kar²amb  ¹mtâj³,^mw  Sqdnkw,  FtÌäv  Sqdnkw  F¶o  cwK§fnÂ 

D]tbmKn¡p¶Xn\v  km[yX 

 \jvS¯nÂ HmSp¶  FtÌäpIÄ, A\p_Ô  taJeIÄ¡v (Sqdnkw, arK 

kwc£Ww, £oc hyhkmbw)A\phmZw \ÂIpI hgn A[nI  hcpam\¯n\v  

km[yX.  

(4). KmÀlnIþImÀjnI an{i D]tbmKw 

 

        kwØm\  `qhnkvXrXnbpsS 42 iXam\t¯mfw  XmakþImÀjnI  an{i  

D]tbmKamWv.  F¶mÂ PnÃbpsS   {][m\ `qhn\ntbmKw   h\hpw  ¹mtâj\pamWv.  

BbXpsImp Xs¶ PnÃbnÂ  {]kvXpX  D]tbmK¯nsâ ]¦v (6.39%)  hfsc  

IpdhmWv.  kao]  PnÃIfpambn  XmcXayw  sN¿pt¼mÄ  hb\mSv  Gähpw  ]n¶nemWv  

F¶mWv  ImWp¶Xv.  AXmbXv kwØm\ icmicnbpsS 0.85%  am{Xw. kao]  PnÃIfnÂ   

H¶mw  kvYm\¯v   tImgnt¡mSv  PnÃbpw (64.28%) cpw  aq¶pw  Øm\§Ä  bYm{Iaw  

ae¸pdw, I®qÀ  PnÃIÄ¡pamWv.  PnÃbnse KmÀlnI ImÀjnI an{i  D]tbmK¯nsâ  

PnÃbpw AbÂ PnÃIfpambn XmcXayw Nn{X¯nÂ (Nn{Xw 3.2.9)ImWn¨ncn¡p¶p.KmÀlnI 

þ ImÀjnI   an{i D]tbmK¯nÂ   {][m\ambpw  Ihp§v, hmg, hmg/I¸, sX§v & sX§v 

/I¸, sX§v  apJy  hnfbmbpÅ  an{ihnf, Irjn  sN¿msXbn«ncn¡p¶   Øe§Ä, 

an{ihnf,   dºÀ  F¶nhbmWv NREDB bpsS   hniIe\ {]Imcw  PnÃbnepÅXv.  

PnÃbpsS  a[y`mK¯pÅ  GXmv  8 Xt±i`cW {]tZi§fnemWv   {][m\ambpw 

C¯cw  D]tbmKw  IqSpXembn  tI{µoIcn¨n«pÅXmbn  ImWp¶Xv.  PnÃbnse  

KmÀlnI ImÀjnI an{i  D]tbmK¯nsâ  Øe]c  tI{µoIcWw   Nn{X¯nÂ  (Nn{Xw 

3.2.10 )ImWn¨ncn¡p¶p. 

 

Nn{Xw3.2.9 

A[nhmkImÀjnIan{i D]tbmKwþkao] PnÃIfpw CSp¡nbpambpÅ XmcXayw 
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Nn{Xw3.2.10:  

A[nhmk/ImÀjnI `qhn\ntbmK¯nsâ tIm¬k³t{Sj³>1 

 

 

{][m\ A\pam\§Ä 

 ]pcbnS¡rjn, ho«papäs¯  tImgn  hfÀ¯Â, arK kwc£Ww, £oc  

hnIk\w  F¶o  cwK§fnÂ   PnÃ¡v  km[yX   

 an{ihnf   k{¼Zmb¯nÂ  \mWyhnfIfpsS  km[yX 

 AXnÀ¯n  {Kma]©mb¯pIsf  At]£n¨v  PnÃbpsS a²y `mK¯pÅ  

Xt±i`cW  {]tZi¯mWv  IqSpXÂ  tI{µoIcWw    

 \mWyhnfIÄ  tiJcWw, s{]mkknwKv, {_m³UnwKv F¶nhbpsS  km[yX  

 (5). ImÀjntIXc `qhn\ntbmKw 

1. KmÀlnI D]tbmKw 

hb\mSv PnÃbpsS `qhnkvXrXnbpsS tIhew 0.70% am{XamWv Xmak  Bhiy¯n\mbn   

D]tbmKn¨p hcp¶Xv.  BbXv kwØm\ D]tbmK¯nsâ  1.19%  am{XamWv.  kao] 

PnÃIfpambn XmcXayw  sN¿pt¼mÄ  I®qÀ  PnÃ  H¶maXpw hb\mSv Gähpw 

]n¶nepamWv.  PnÃbnÂ {]XnioÀj  ssIhi`qanbpsS  hnkvXrXn   XmcXtay\   

IqSpXemWv.  IqSpXÂ  hnkvXrXnbpÅ  `qanbnÂ   hoSpw  A\p_Ô  Irjnbpw   

F¶pÅXmWv  PnÃbnÂ  A\phÀ¯n¨p  hcp¶  coXn.  Cu   ImcW¯memWv  Xmak  

`qhn\ntbmK  iXam\w  hfsc  Xmgv¶  \nebnÂ   ImWp¶Xv.  Xmgv¶  P\km{µX  

asämcp ImcWambn  ImWmhp¶XmWv.  PnÃbnse  KmÀlnI   `q hn\ntbmK¯nsâ  

AbÂ PnÃIfpambn XmcXayw Xmsg  Nn{X¯nÂ  ImWn¨ncn¡p¶p. 

Nn{Xw3.2.11:  

KmÀlnI D]tbmKw þ kao] PnÃIfpw CSp¡nbpambpÅ XmcXayw 

 

 

0.51 0.78 0.7 0.96 

0 
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Nn{Xw3.2.12: 

KmÀlnI D]tbmKwþ kwØm\ icmicnbpambpÅ XmcXayw 

 

 

 

PnÃbnse  hmktaJeIfpsS  tI{µoIcWw  ]cntim[n¨mÂ  PnÃbpsS  sX¡p  

`mK¯mbmWv  hmkhn\ntbmK¯nsâ   IqSpXÂ  tI{µoIcWw  F¶v  ImWmw.  

ao\§mSn, s\³ta\n, A¼ehbÂ  {Kma]©mb¯pIfmWv  hmktaJebpsS  

tI{µoIcW¯nÂ  ap¶nÂ  \nÂ¡p¶Xv.  Ipdª  h\hnkvXrXnbpw    IqSnb Xmakþ 

ImÀjnI an{i D]tbmKhpambncn¡mw  C¯cw tI{µoIcW¯n\v    ImcWw.  Nn{Xw  

3.2.13 þÂ   PnÃbnse  Xmak  `qhn\ntbmK¯nsâ  tI{µoIcWw  hyàam¡nbncn¡p¶p 

Nn{Xw3.2.13:  

KmÀlnI D]tbmKw þ Øe]c tI{µoIcWw 

 

 

{][m\ A\pam\§Ä 

 

 PnÃbnÂ  {]XnioÀj  ssIhi`qanbpsS  hnkvXrXn   XmcXtay\   IqSpXemWv 

 sNdpInS  hyhkmbw, IpSnÂ  hyhkmbw, ]pcbnS¡rjn  F¶nhbv¡v km[yX 

 PnÃbpsS  sX¡p  `mK¯mbmWv  hmkhn\ntbmK¯nsâ   IqSpXÂ  tI{µoIcWw  

F¶v  ImWmw 

2. aäv \nÀ½nXmhiy D]tbmK§Ä ( other  built up landuse) 

 \nÀ½nX `qhn\ntbmKw F¶Xv Hcp {]tZi¯nsâ  \mKcnI   kz`mhw 

Af¡p¶Xn\pÅ  Hcp am\ZWvUamWv.   aäv \nÀ½nX  D]tbmK¯n\mbpÅ  PnÃbnse   

`qhnkvXrXn  BsI hnkvXrXnbpsS  0.22%  am{XamWv.   CXv  kwØm\  icmicnbpsS  

(0.48%) 2.52  iXam\w  am{XamWv.  PnÃbpsS  \nÀ½nX  `qhn\ntbmKw  kwØm\  

1.35 1.36 
1.11 

2.14 

0 
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Residential Land Use 
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icmicnbpambpw   kao]  PnÃIfpambpÅ  XcXayw  Xmsg  Nn{X¯nÂ  

sImSp¯ncn¡p¶p. 

Nn{Xw3.2.15 

\nÀ½nX `qhn\ntbmKw þ kao] PnÃIfpw CSp¡nbpambpÅ XmcXayw

 

 

Nn{Xw3.2.16 

\nÀ½nX `qhn\ntbmKw þ kwØm\ icmicnbpambpÅ XmcXayw 

 

 

       

 

  Nn{X¯nÂ  \n¶pw   kao]  PnÃIfmb  I®qÀ, tImgnt¡mSv  F¶nhbpambn  XmcXayw   

sN¿pt¼mÄ  PnÃbpsS \nÀ½nX `qhn\ntbmKw  hfsc  IpdhmsW¶v  ImWp¶p. 

PnÃbnse  IÂ¸ä, kpÂ¯m³þ_t¯cn, am\´hmSn  \Kck`IÄ, ssh¯ncn, ap«nÂ, 

apss¸\mSv, s]mgpX\ {Kma]©mb¯pIÄ  F¶nhnS§fnÂ  DbÀ¶  \nÀ½nX  

`qhn\ntbmK¯nsâ  tI{µoIcWw  ImWp¶p.   C§ns\bpÅ Øe§Ä {][m\  

KXmKX  CS\mgnbntem AYhm  AhtbmSp tNÀt¶m ØnXn  sN¿p¶Xmbn  ImWmw.   

Nn{Xw  3.2.17.þÂ PnÃbnse  \nÀ½nX  `qhn\ntbmK¯nsâ   tI{µoIcWw  

hyàam¡nbncn¡p¶p. 

 

 

0.56 
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3.07 

0.29 
0.48 
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Nn{Xw3.2.17 

                 aäv \nÀ½nX `qhn\ntbmK tIm¬k³t{Sj³ >1 

 

 

{][m\ A\pam\§Ä 

 aäv   \nÀ½nX  D]tbmK¯n\mbpÅ  PnÃbnse   `qhnkvXrXn  BsI 

hnkvXrXnbpsS  0.22%  am{XamWv 

 kao]  PnÃIfmb  I®qÀ, tImgnt¡mSv  F¶nhbpambn  XmcXayw   sN¿pt¼mÄ  

PnÃbpsS \nÀ½nX `qhn\ntbmKw  hfsc  IpdhmsW¶v  ImWp¶p 

 DbÀ¶ \nÀ½nX `qhn\ntbmKapÅ Øe§Ä  {][m\  KXmKX  CS\mgnbntem 

AYhm  AhtbmSp tNÀt¶m ØnXn  sN¿p¶Xmbn  ImWmw 

3. Pemib§Ä 

I_\o \Znbpw AXnsâ t]mjI\ZnIfpw DÄ\mS³  Ipf§fpw  tNÀ¶XmWv  

PnÃbnse Pe k¼¯v. ]qt¡mSv ip²Pe XSmIw, _mWmkqc kmKÀ -- Imcm¸pg 

AWs¡«pIfpw, hrjvSn {]tZi§fpw PnÃbnse  Pet{kmXÊpIfnÂ   

{][m\amWv. PnÃbnse Pet{kmXÊpIÄ {]tXyIw  A[ymb¯nÂ  

hnhcn¡p¶Xn\mÂ  BbXv  ChnsS BhÀ¯n¡p¶nÃ.   PnÃbnse  Pemib  

hnkvXrXn  BsI  hnkvXrXnbpsS 0.56%  am{XamWv.   BbXv  kwØm\   

icmicnbpambpw   kao]  PnÃIfnse  ØnXnbpambpw  XmcXayw  sN¿pt¼mÄ  

hfsc  IpdhmWv.  PnÃbnse  Pemib  hnkvXrXnbpsS   XmcXayw  Xmsg  Nn{Xw 

3.2.18, 3.219 Â  sISp¯ncn¡p¶p.  

Nn{Xw 3.2.18: 

 Pemib hnkvXrXn þ\nÀ½nX `qhn\ntbmKw þ kao] PnÃIfpw CSp¡nbpambpÅ XmcXayw 

 

1.61 
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0.56 
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Nn{Xw3.2.19: 

Pemib hnkvXrXnþ kwØm\ icmicnbpambpÅ XmcXayw 

 

 

3.2.4. ̀ qhn\ntbmK¯nsâ  ASnØm\¯nÂ   PnÃbpsS {]hÀ¯\ 

LS\ 

 

`qhn\ntbmK¯nsâ    ASnØm\¯nÂ   PnÃbpsS {]hÀ¯\ LS\   \nÀ®bn¡p¶Xn\v   

\nehnepÅ  H³]Xn\  `qhn\ntbmKs¯    \mev  {][m\ hn`mK§fm¡n  Xmsg  ImWpw  

hn[w  hÀ¤oIcnt¡Xmbn«pv. 

 

1. ImÀjntIXcwþ  BhmktaJe+\nÀ½nX  D]tbmKw+aäpÅh 

2. Irjn           þ Irjn+Xmak+Irjn an{i D]tbmKw 

3. h\w þ h\w +h\m\p_Ô {]hÀ¯\§Ä 

4. ¹mtâj³    þ ¹mtâj³ +¹mtâj³  A\p_Ô {]hÀ¯\§Ä 

 

PnÃbnse   {][m\ `qhn\ntbmK§fpw  BbXnsâ  Øe]c   tI{µoIcWhpw  CXn\Iw  

hniZam¡nbn«pv.  {]kvXpX  `qhn\ntbmK§sf  Øe]cambn kwtbmPn¸n¨v  PnÃbpsS 

`qhn\ntbmKw  ASnØm\am¡nbpÅ  {]hÀ¯\  LS\ \nÀ®bn¡p¶p.  BbXnsâ  

Øe]c  hn\ymkhpw  X±zmc cq]w  sImÅp¶  A´na {]hÀ¯\  LS\bpw  Xmsg  

Nn{X§fnÂ  hyàam¡nbncn¡p¶p. 

]«nI3.2.4:  

{][m\ `qhn\ntbmK hn`mK§fpsS tIm¬k³t{Sj³ C³UIvkv 

{Ia \¼À 

Xt±i 

Øm]\¯nsâ 

t]cv 

ImÀjntIXc 

`qan (\mKcnI 

`qhn\ntbmKw) 

ImÀjnI 

`qan 

¹mtâj³ h\w ]cnWnX ^ew 

1 A¼ehbÂ 2.36 1.17 1.79 0 AÀ_³ 

2 FShI 0.78 6.2 0.06 0.22 Irjn 

3 IÂ¸ä 

ap\nkn¸menän 

15.79 0.8 1.51 0.31 AÀ_³ 

4 IWnbm¼ä 0.38 6.82 0.21 0 Irjn 

5 tIm«¯d 0.7 2.37 1.67 0.03 Irjn 

5.03 5.32 

1.05 

7.04 

8.5 

Malapuram Kozhikkode Wayanad Kannur Idukki

P
e

rs
e

n
ta

ge
 o

f 
K

e
ra

la
 S

ta
te

 L
an

d
 U

se
 Water Bodies Land Use 



104 | ജില്ലാ പദ്ധതി - വയനാട് ജില്ല 
 
 

6 am\´hmSn 1.63 1.49 1.29 0.57 AÀ_³ 

7 ao\§mSn 1.64 1.58 1.81 0.01 ¹mtâj³ 

8 ta¸mSn 1.21 0.35 1.08 1.04 AÀ_³ 

9 apff³sImÃn 0.65 1.05 1.92 0.21 ¹mtâj³ 

10 aqss¸\mSv 1.74 0.31 1.81 0.45 ¹mtâj³ 

11 ap«nÂ, 1.57 1.74 1.73 0.03 Irjn 

12 s\³ta\n 4.04 2.26 1.52 0.04 AÀ_³ 

13 \qÂ¸pg 0.08 0.82 0.23 1.95 h\w 

14 ]Snªmd¯d 1.46 1.38 0.93 0.47 AÀ_³ 

15 ]\acw 0.25 2.32 1.53 0.13 Irjn 

16 ]qXmSn 0.52 1.22 1.43 0.64 ¹mtâj³ 

17 s]mgpX\ 0.45 0.24 0.92 0.95 ¹mtâj³/h\w 

18 ]pÂ¸ffn 0.42 0.99 1.16 1 ¹mtâj³ 

19 kpÂ¯m³ 

_t¯cn 

1.71 0.67 0.56 1.65 AÀ_³ 

20 XcntbmSv 0.53 0.35 0.48 1.32 h\w 

21 XhnªmÂ 0.15 0.77 0.69 1.27 h\w 

22 Xncps\Ãn 0.65 0.48 0.46 1.81 h\w 

23 sXmÀ\mSv 0.18 0.57 0.26 1.87 h\w 

24 shffap 0.65 1.72 0.79 1.05 Irjn 

25 sh§¸ffn 0.95 1.69 1.91 0 ¹mtâj³ 

26 ssh¯ncn 0.89 0.18 1.64 0.54 ¹mtâj³ 

Nn{Xw3.2.20: 

ImÀjntIXc D]tbmK¯nsâ Øe]c hn\ymkw     
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Nn{Xw3.2.21:  

ImÀjnI D]tbmK¯nsâ  Øe]c hn\ymkw 

 

Nn{Xw3.2.22 

¹mtâj³ `qhn\ntbmK¯nsâ  Øe]c hn\ymkw  

  

Nn{Xw3.2.23 

     h\w þ Øe]c hn\ymkw  
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Nn{Xw 3.2.24: 

`qhn\ntbmK¯nsâ ASnØm\¯nepÅ  {]hÀ¯\LS\ 

 

 

{][m\ A\pam\§Ä 

 hnhn[  `qhn\ntbmK§fpsS   tI{µoIcWw   ]cntim[n¨mÂ   PnÃbpsS  

AXnÀ¯n   {Kma§fnÂ  t^mdÌv, ¹mtâj³  D]tbmK§fpw, a[y`mK¯mbn   

ImÀjnI D]tbmKhpw, {][m\  KXmKX  irwJetbmSv  A\p_Ôn¨v  \mKcnI 

D]tbmK§fpw   tI{µoIcn¨ncn¡p¶Xmbn ImWmw. 

 ImÀjnI {]m[m\yapÅ  PnÃbnÂ, ImÀjnI  DÂ¸¶§fpsS   hnebnepÅ  

AØncX, h\yarK ieyw, ImÀjnIm[njvTnX hyhkmb§fpsS  Ipdhv, DÂ¸¶ 

kw`cW/kwkv¡cW/hn]W\ taJeIfpsS  A]cym]vXX F¶nhbmÂ  ImÀjnI  

hr¯nbnÂ  \n¶pw  sXmgnemfnIfpsS sImgnªpt]m¡v  Dmhp¶pv. 

3.2.5 kw£n]vXw 

 

PnÃbpsS  \nehnse  `qhn\ntbmKw  ]cntim[n¨mÂ  BbXv  {][m\ambpw  Irjn, 

¹mtâj³,  t^mdÌv,  F¶nhbpÄs¸Sp¶ {]mYanI  taJebnÂ  DÄs¸Sp¶Xmbn   

ImWmw.    `qhn\ntbmK¯nsâ    A]{KY\¯nÂ  \n¶pw   PnÃsb ImÀjntIXcw, 

ImÀjnIw, ¹mtâj³, t^mdÌv  F¶n§s\   {][m\ambpw   \mev  {]hÀ¯\   

taJeIfm¡n   Xncn¡mhp¶XmWv.   PnÃbpsS  AXnÀ¯n  {]tZi§Ä h\w, ¹mtâj³, 

F¶nhbv¡v  {]mapJyw  \ÂIpt¼mÄ   ImÀjnI/ImÀjntIXc  {]hÀ¯\§fmWv   

DÄ{]tZi§fnÂ.   PnÃbpsS  \n_nVamb   kkyk¼¯v   Xs¶bmWv  PnÃbpsS  

km¼¯nI, ]mcnØnXnI  kpØncXbv¡v  \nZm\w  F¶Xn\mÂ  \nehnse  

`qhn\ntbmK  coXn¡\pkcn¨pÅ ImÀjnIþ  ]mcnØnXnI   kulrZ hnIk\ambncn¡pw 

PnÃbv¡v   XpSÀ¶pw   A`nImayw F¶v  A\pam\n¡mw. 

3.3. am\h hn`h tijn 

FÃm hnIk\   ]cn{ia§fnepw ASnØm\ambn  hÀ¯n¡p¶Xv  P\kwJym  

kqNI§fmWv.   ]camh[n  IpSpw_§Ä¡v  Gähpw  A[nIw  KpWIcamb  Imcy§Ä   

{]m]yam¡pI   F¶XmWv  GXp Xcw  Bkq{XW¯nsâbpw  e£y§fnsem¶v.  

AXn\mÂ  P\kwJy,  hfÀ¨m  \nc¡v, tI{µoIcW {]hWXIÄ, sXmgnÂ  ]¦mfn¯w  
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apXembh ]T\ hnt[bamt¡Xpv.   PnÃbpsS  km¼¯nI  ASn¯dbv¡v  sXmgnÂ  

LS\bpambpÅ  _Ôw  IqSn  Cu  `mK¯v NÀ¨  sN¿p¶p.   

3.3.1 P\kwJy 

2011  sk³kkv  A\pkcn¨v  kwØm\s¯  P\kwJy 3,34,06,061 ( ]pcpj³amÀþ 

1,60,27,412,  k{XoIÄ þ 1,73,78 ,649) Dw, PnÃbptSXv  8,17,420Dw    (]pcpj³amÀþ 4,01,684  

k{XoIÄ þ 4,15,736)  BWv.  kwØm\  hnkvXrXnbpsS 5.5% hcp¶ PnÃbnÂ kwØm\ 

P\kwJybpsS 2.45% tI{µoIcn¨ncn¡p¶Xmbn  ImWmw.  BbXv  kwØm\  

ASnØm\¯nÂ Gähpw  Ipdª  P\kwJybmWv.  ]«nIbnÂ  PnÃbpsS  {KmaoW/ 

\Kc P\kwJysb  kwØm\ icmicnbpambn  XmcXayw  sNbvXncn¡p¶p. 

]«nI3.3.1: 

P\kwJy 2011 þ kwØm\hpambpÅ  XmcXayw 

P\kwJy tIcfw hb\mSv 

PnÃsbtIcfhpambnXmcXays¸

Sp¯pt¼mÄ(iXam\¯nÂ) 

BsI P\kwJy 3,34,06,061 8,17,420 2.45 

B¬ 1,60,27,412 4,01,684 2.50 

s]¬ 1,73,78,649 4,15,736 2.39 

\mKcnIP\kwy 1,59,34,926 31,580 0.20 

B¬ 76,19,358 15,401 0.20 

s]¬ 83,15,568 16,179 0.19 

{KmaoWP\kwy 1,74,71,135 7,85,840 4.50 

B¬ 84,08,054 3,86,283 4.59 

s]¬ 90,63,081 3,99,557 4.41 

tkmgvkv : sk³kkv,2011 

kao] PnÃIfpw  aetbmc PnÃbmb CSp¡nbpambn  PnÃbpsS  P\kwJy XmcXayw 

(Nn{Xw 3.3.1) sN¿pt¼mÄ  hb\mSv  Gähpw  ]pdInemsW¶v  ImWp¶p.  ae¸pdw PnÃ  

H¶maXpw  XpSÀ¶v  tImgnt¡mSv  PnÃbpw  P\kwJybnÂ  ap¶n«v  \nÂ¡p¶p 

Nn{Xw. 3.3.1: 

P\kwJy 2011 þ kao] PnÃIfpw CSp¡nbpambpÅ XmcXayw 
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PnÃbnse  \Kcþ{Kma  P\kwJy  kao]  PnÃIfpambpw   CSp¡n  PnÃbpambpÅ  2011  

sk³kkv   {]ImcapÅ  kao] PnÃIfpw CSp¡nbpambpÅ XmcXayw   Nn{Xw  3.3.2Â  

sImSp¯ncn¡p¶p.   BbXnÂ   P\kwJy  Gähpw  Ipdhv (3.8%) hb\mSv  

PnÃbnemsW¶v  ImWp¶p.  F¶mÂ  2015  \hw_dnÂ PnÃbnse  kpÂ¯m³_t¯cn, 

am\´hmSn   {Kma]©mb¯pIÄ   \Kck`m ]Zhnbntebv¡v  DbÀ¯s¸«  

kmlNcy¯nÂ  \Kc  P\kwJy 15.28% Bbn   DbÀ¶n«pv. 

Nn{Xw3.3.2: 

\Kcþ{Kma P\kwJy þ kao] PnÃIfpw CSp¡nbpambpÅ  XmcXayw 

 

 3.3.2 P\kwJy  hfÀ¨m\nc¡v 

kwØm\t¯bpw,  PnÃbntebpw  P\kwJybpsS  Ignª  Ime§fnse  

hfÀ¨m\nc¡v  ]cntim[n¨mÂ  P\kwJy  Imem\pKXambn  hÀ²n¡p¶Xmbn ImWmw.  

P\kwJy  hfÀ¨m \nc¡v  1981þ2001  ImeL«¯nÂ  {Iaamb Ipdhpw  XpSÀ¶v  2001þ2011  

ImeL«¯nÂ  s]mSp¶s\bpÅ  Ipdhpw  tcJs¸Sp¯n  ImWp¶p.  PnÃbntebpw  

kwØm\t¯bpw  P\kwJym XmcXayw   Nn{Xw  þ 3.3.3Â   ImWn¨ncn¡p¶p.  P\kwJy 

hfÀ¨m \nc¡v    Nn{Xw þ 3.3.5 epw  ImWn¨n«pv.  

Nn{Xw3.3.3 

P\kwJyþ Zim_vZ§fnse  hyXnbm\w 
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Nn{Xw3.3.4: 

P\kwJy  hfÀ¨m  \nc¡v 

 

Nn{Xw3.3.5: 

P\kwJy  hfÀ¨m\nc¡v 

 

Nn{Xw þ 3.3.4 ]cntim[n¨mÂ   P\kwJy hfÀ¨m  \nc¡v  kwØm\s¯m«msI  

Ipdbp¶Xmbn   ImWp¶p. AtX  {]hWX  PnÃbnepw  XpScp¶Xmbpw  ImWmw.  

kwØm\¯v ae¸pdw  PnÃ  DbÀ¶  hfÀ¨m \nc¡v  tcJs¸Sp¯pt¼mÄ  (13.7%)  

]¯\wXn«  PnÃ Gähpw  Ipdª  \nc¡v  tcJs¸Sp¯p¶p (þ3.12).  hS¡³  PnÃIfmb  

ImkÀtImUv,  ]me¡mSv, tImgnt¡mSv  PnÃIfpw  DbÀ¶  \nc¡v  tcJs¸Sp¯p¶pv.  

hb\mSv  PnÃbnse   hfÀ¨m  \nc¡v  (4.7%)  kwØm\  icmicntb¡mÄ  XmsgbmWv 

(4.9%) hfÀ¨m  \nc¡nepmb   s]mSp¶s\bpÅ  Cu  Ipdhv  PnÃbntebv¡pÅ  

IpSntbä¯nÂ   h¶  Ipdhpw  PnÃbnse  P\kwJy  hfÀ¨bnÂ  s]mXpshbpmb  

Ipdhpw , PnÃbv¡v  ]pdt¯bv¡pÅ  IpSntbä¯nÂ  h¶n«pÅ  hÀ²\hpamsW¶v  

A\pam\n¡mw. 

P\kwJym  hfÀ¨m  \nc¡nÂ  PnÃbv¡v  AI¯pÅ  hnXcWw  ]cntim[n¨mÂ  

1981þ91 Â IqSnb  hfÀ¨m \nc¡v  ]\acw  {Kma]©mb¯pw  IpdªXv  XcntbmSpw  
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tcJs¸Sp¯nbt¸mÄ  1991þ2001þÂ   BbXv  bYm{Iaw  IÂ¸ä \Kck`bpw,  

apÅ³sImÃn  {Kma]©mb¯pw 2001þ2011þÂ   bYm{Iaw  IWnbm¼ä  {Kma]©mb¯pw   

ta¸mSn  {Kma]©mb¯pw tcJs¸Sp¯n  ImWp¶p.  PnÃbpsS AXnÀ¯n  

{Kma]©mb¯pIÄ  s]mXpth  Xmgv¶   hfÀ¨m  \nc¡v   ImWn¡p¶p.  Ignª  

Zim_vZ§fnse  P\kwJym  hfÀ¨m  \nc¡v  ]cntim[n¡pt¼mÄ   {][m\   ]«W§fpw 

BbXn\v   kao]hpapÅ    {Kma]©mb¯pIfmWv  IqSpXÂ  hfÀ¨  ImWn¡p¶Xv.   

kuIcy§fpsS  kmao]yhpw  \Kc§fntebv¡pÅ  IpSntbä¡mÀ  kao]  

{Kma]©mb¯pIfnÂ  Xmakapd¸n¡p¶Xpamhmw   ImcWsa¶v  

A\pam\n¡mhp¶XmWv.  2011 sk³kkv  A\pkcn¨v PnÃ  icmicntb¡mÄ IqSpXÂ  

hfÀ¨m \nc¡v  ImWn¡p¶ Xt±i `cW  Øm]\§fpsS   Øe]c hn\ymkw  Nn{Xw 

3.3.6 Â  ImWn¨ncn¡p¶p.   

Nn{Xw 3.3.6: 

P\kwJy hfÀ¨m\nc¡vþ PnÃm icmicntb¡mÄ  IqSpXÂ  ImWn¡p¶  Xt±i`cW 

Øm]\§Ä 

 

3.3.3 P\km{µX 

  DbÀ¶ P\km{µX   ASnØm\  kuIcy  hnIk\¯nÂ   k½À±w  

krjvSn¡p¶p.  F¶mÂ  km[\§fpsSbpw  tkh\§fpsSbpw hnXcW¯nepÅ  

{]XnioÀj   sNehnÂ  BbXv  Ipdhp  hcp¯p¶p.  2011  sk³kkv  A\pkcn¨v  

kwØm\s¯ sam¯w  P\km{µX   819 F®w/N.In.ao bpw  PnÃbptSXv 383 

F®w/N.In.ao bpw    BWv. sam¯w P\km{µXbpsS   kwØm\Xe  hnXcWw  Nn{Xw  

3.3.7 Â  ImWn¨ncn¡p¶p.  BbXv  ]cntim[n¨mÂ  Xoc{]tZi§Ä DbÀ¶  P\km{µX  

tcJs¸Sp¯pt¼mÄ  ae\mSv   Xmgv¶  P\km{µX  ImWn¡p¶p.  h\w,      ¹mtâj³  

apXembhbpsS B[nIyhpw, `q{]IrXnbpambncn¡mw CXn\p  ImcWw  F¶v  

A\pam\n¡p¶p. 
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Nn{Xw:3.3.7:  

sam¯ P\km{µX þkwØm\ ASnØm\¯nepÅ XmcXayw 

 

 kao]  PnÃIfpambn  XmcXayw  sN¿pt¼mÄ  hb\mSv  sam¯w  P\km{µXbnÂ  

Gähpw  ]n¶nepw  kwØm\  ASnØm\¯nÂ  13þmw  Øm\¯pamWv.  PnÃbnse  

P\km{µX  hniIe\w  sN¿pt¼mÄ Aä P\km{µX  AXmbXv  Aä hnkvXrXnsb 

(BsI hnkvXrXnbnÂ  \n¶pw  h\w, ¹mtâj³, Pemib§Ä, apXemb  

hmktbmKyaÃm¯  Øe§Ä  Hgnhm¡nsImpÅXv). P\kwJy  sImv  lcn¡p¶Xv   

]cnKWn¡p¶XmWv  A`nImayw.  Fs´¶mÂ  PnÃbnÂ  GXmv 40%   h\hpw, 40%   

¹mtâj\pw  \nehnepv.  PnÃbpsS  Aä  P\km{µXbnse Øe]c hnXcWw (Nn{Xw þ 

3.3.8 )  ImWn¨ncn¡p¶p.. 

Nn{Xw3.3.8:  

Aä P\km{µXþØe]chn\ymkw 

 

 

PnÃbnÂ 2011 sk³kkv  A\pkcn¨v Aä  P\km{µX  583 BWv.  Nn{X¯nÂ  

kpÂ¯m³þ_t¯cn  \Kck`bmWv  PnÃbnÂ  Gähpw  IqSpXÂ  Aä P\km{µX  

ImWn¡p¶Xv  F¶p  ImWp¶p.  AXnÀ¯n  {Kma]©mb¯pIfmb  \qÂ¸pg, 

apÅ³sImÃn, XhnªmÂ, XcntbmSv,  apss¸\mSv {Kma]©mb¯pIÄ  Xmgv¶  km{µX  

ImWn¡pt¼mÄ   aäpÅh  GXmv  Htc  \nehmcw  kzoIcn¡p¶p. 
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3.3.4 P\kwJy tI{µoIcWw  

PnÃbnse  P\kwJym  hn\ymkw apIfnÂ  hnhcn¨n«pv.  F¶ncp¶mepw   

P\kwJy  tI{µoIcWw  hgn  a\pjy  hn`h tijnbpsS  tI{µoIcWw  

a\Ênem¡mhp¶XmWv.    PnÃbnse  P\kwJy  tI{µoIcWw   1991þ2001 þ2011  F¶o  

ImeL«§fnteXv Nn{X¯nÂ (Nn{Xw þ 3.3.9, 3.3.10,3.3.11 )   sImSp¯ncn¡p¶p.  Nn{Xw  

hniIe\w  sN¿pt¼mÄ  1991 Â þ PnÃbpsS  1/3  P\kwJybpw   6 Xt±i`cW  

Øm]\§fnembn  hn\ykn¡p¶Xmbpw  2001þÂ  BbXv 8 Xt±i  Øm]\  {]tZi¯pw  

2011þÂ 7 Xt±i  Øm]\  {]tZi¯pambn  hn\ykn¨ncn¡p¶Xpambn ImWmw.  ChbpsS  

Øe]c hn\ymkw  t\m¡pt¼mÄ AXnÀ¯n {Kma]©mb¯pIÄ  Hgnhm¡n  {][m\  

KXmKX   irwJebpsSbpw  kuIcy§fpsSbpw  e`yX  IqSpXepÅ a[y`mK¯mbmWv  

IqSpXÂ   P\kwJy  tI{µoIcWw    \S¶n«pÅXv   F¶v  ImWmw.   

 

Nn{Xw3.3.9:  

P\kwJy tI{µoIcWwþ1991 

z  

Nn{Xw3.3.10: 

P\kwJy tI{µoIcWwþ2001 
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Nn{Xw3.3.11: 

 P\kwJy tI{µoIcWwþ2011 

 

{][m\ A\pam\§Ä 

 PnÃbpsS  AXnÀ¯n  {Kma]©mb¯pIÄ  s]mXpth  Xmgv¶   hfÀ¨m  

\nc¡v   ImWn¡p¶p.   

 hb\mSv  PnÃbnse   hfÀ¨m  \nc¡v  (4.7%)  kwØm\  icmicntb¡mÄ  

XmsgbmWv (4.9%) 

 hb\mSv  sam¯w  P\km{µXbnÂ  kwØm\  ASnØm\¯nÂ  13þmw  

Øm\¯mWv. 

 {][m\  KXmKX   irwJebpsSbpw  kuIcy§fpsSbpw  e`yX  IqSpXepÅ 

a[y`mK¯mbmWv  IqSpXÂ   P\kwJy  tI{µoIcWw    \S¶n«pÅXv. 

3.3.5 BZnhmkn  P\kwJy 

 kwØm\s¯ ]nt¶m¡ PnÃIfnsem¶mb  hb\m«nemWv  kwØm\s¯ 

BZnhmkn  P\kwJybpsS  31 %hpw  hkn¡p¶Xv.  PnÃbnse  BZnhmkn  A[nhmk  

tI{µ§Ä  AhbpsS  X\Xmb  kmaqlnI, kmwkvImcnI  PohnX  coXnIÄsImv   

{]tXyIX  AÀln¡p¶XmWv.  AhcpsS  \m«psshZyw DÄs¸sSbpÅ  ]c¼cmKX 

sshZKv[yw   FSp¯p ]dtbXmWv.   PnÃbpsS  P\kwJybpsS  18.55% (151443) hcpw  

BZnhmkn  P\kwJy.  ]Wnb, Im«p\mbv¡, IpdnNy, ASnbm³amÀ  XpS§nbhbmWv  

{][m\ kapZmb§Ä   ChbnÂ  ]Wnb  hn`mK¯nÂ s]«hcmWv   PnÃbnÂ    

IqSpXepÅXv.  ]«nIbnÂ (]«nI 3.3.2 )  PnÃbnse  BZnhmkn P\kwJy  

hniZam¡nbncn¡p¶p. 

]«nI 3.3.2 

]©mb¯v ASnØm\¯nÂ ]«nI hÀ¤ P\kwJy 

]©mb¯nsâ t]cv 

BsI ]«nI hÀ¤ P\kwJy BsI 

P\kwJybnÂ 

]«nIhÀ¤w 

(iXam\¯nÂ) 

BsI 

P\kwJy 

B

¬ s]¬ 

Xncps\Ãn 13103 6373 6730 44.12% 

am\´hmSn 7523 3681 3842 15.68% 
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XhnªmÂ 7853 3972 3881 19.72% 

sXmÀ\mSv 5181 2631 2550 22.38% 

FShI 5026 2477 2549 14.92% 

shffap 6426 3174 3262 15.81% 

]\acw 11097 5501 5596 24.32% 

tIm«¯d 5198 2577 2621 31.18% 

IWnbm¼ä 5884 2901 2983 17.32% 

ap«nÂ 5311 2611 2700 15.05% 

]Snªmd¯d 3199 1570 1629 12.32% 

sh§¸ffn 3092 1542 1550 26.3% 

XcntbmSv 2760 1394 1366 23.53% 

s]mgpX\ 3862 1922 1940 20.98% 

ssh¯ncn 860 425 435 4.69% 

ta¸mSn 3064 1504 1560 8.1% 

IÂ¸ä 

ap\nkn¸menän 

2959 1428 1531 9.36% 

aqss¸\mSv, 1871 913 958 7.6% 

]pÂ¸ffn 7855 3868 3987 23.13% 

]qXmSn 9396 4670 4726 23.69% 

apff³sImÃn 2845 1436 1409 10.01% 

kpÂ¯m³ 

_t¯cn 

5672 2785 2887 12.48% 

\qÂ¸pg 11213 5553 5660 40.28% 

s\³ta\n 7934 3813 4121 16.89% 

A¼ehbÂ, 5885 2825 3060 16.71% 

ao\§mSn, 7730 3797 3933 23.10% 

BsI 152799 75343 77466 100 

Ahew_w : sF.Sn.Un.]n 

 

 ]«nI  ]cntim[n¨mÂ   BZnhmkn  P\kwJybnÂ   Xncps\Ãn  {Kma]©mb¯v   

ap¶nepw  XpSÀ¶v   \qÂ¸pg, tIm«¯d,  sh§¸Ån  {Kma]©mb¯pIfpamsW¶v  

ImWmw.  ssh¯ncn  {Kma]©mb¯mWv  BZnhmkn  P\kwJybnÂ  Gähpw  

]n¶nepÅXv.  BZnhmkn  A[nhmk  taJebpsS Øe]c  hn\ymkw  ]cntim[n¨mÂ  

h\\n_nVamb  AXnÀ¯n  {Kma]©mb¯pIfnemWv  IqSpXÂ   tI{µoIcWw  F¶p  

ImWmw.  h\w,  h\yPohn   F¶nhbpambn  kulrZw  ]¦n«p  Pohn¡p¶   ChcpsS  

PohnXhpw   h\hn`h§sfbpw ImÀjnIhr¯nsbbpw  B{ibn¨mWv. BZnhmkn 

P\kwJybpsS Øe]c tI{µoIcWw  ചിത്രം3.3.12ൽകാണിച്ചിരിക്കുന്നു . BZnhmkn  

P\kwJybpsS GPv skIvkv ]ncanUv ചിത്രം3.3.13, 
3.3.14ൽകാണിച്ചിരിക്കുന്നുചിത്രം]cntim[n¨mÂ   sXmgnseSp¡m³ IgnhpÅ bphP\km¶n[yw 

ImWm³ km[n¡pw. 
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Nn{Xw3.3.12: 

BZnhmkn P\kwJyþ Øe]c hn\ymkw  

 

 

Nn{Xw3.3.13:  

GPv skIvkv ]ncanUv ( ]«nI PmXn ) 
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Nn{Xw 3.3.14: GPv skIvkv ]ncanUv ( ]«nI hÀ¤w)

 

 

{][m\ A\pam\§Ä 

 hb\m«nemWv  kwØm\s¯ BZnhmkn  P\kwJybpsS  31%hpw  hkn¡p¶Xv.   

 ]Wnb, Im«p\mbv¡, IpdnNy, ASnbm³amÀ  XpS§nbhbmWv  {][m\ kapZmb§Ä 

 BZnhmkn  A[nhmk  taJebpsS Øe]c  hn\ymkw  ]cntim[n¨mÂ 

h\\n_nVamb AXnÀ¯n {Kma]©mb¯pIfnemWv  IqSpXÂ   tI{µoIcWw  

F¶p  ImWmw 

 h\w,  h\yPohn   F¶nhbpambn  kulrZw  ]¦n«p  Pohn¡p¶p 

 BZnhmkn  P\kwJybnÂ   Xncps\Ãn  {Kma]©mb¯v   ap¶nepw  XpSÀ¶v   

\qÂ¸pg, tIm«¯d,  sh§¸Ån  {Kma]©mb¯pIfpamsW¶v  ImWmw.   

 t`Zs¸« sXmgnÂ iIvXnbpw hr²cpsS F®¯nÂ Ipdhpw ImWp¶p. 

 A\mtcmKyIcamb PohnXcoXnbpw AanXamb aZy]m\hpambncn¡mw 

PohnXssZÀLyw Ipdbp¶Xnsâ ImcWw. 

3.3.6 sXmgnÂ  iàn 

PnÃbpsS  km¼¯nI  ØnXn  sXmgnÂ  LS\bpambn  _Ôs¸«ncn¡p¶p.   

sXmgnÂ  LS\sb¡pdn¨pÅ  Hcp  hniIe\amWv  Cu  `mK¯v  {ian¡p¶Xv. 

3.3.7 sXmgnÂ  taJebnse ]¦mfn¯w  

P\kwJy, sXmgnÂ iàn, sXmgnÂ   F¶nh  X½nÂ  ]ckv]cw  

_Ôs¸«ncn¡p¶p.  ChbpsS  hfÀ¨bnepmIp¶   hyXymkw   {]tZis¯  P\kwJy, 

sXmgnÂ  km[yX, IpSntbä¯n\pÅ  km[yX,   F¶nhsb  _m[n¡p¶p. 

2011 sk³kkv  A\pkcn¨v tIcf¯nsâ  sXmgnÂ  ]¦mfn¯  \nc¡v  34.78% BWv.  

kwØm\¯v  CSp¡n  PnÃ  DbÀ¶  ]¦mfn¯  \nc¡pw ( 46.56%) ae¸pdw  PnÃ  Xmgv¶  

\nc¡pw ( 25.83%)  ImWn¡p¶p.  hb\mSv  PnÃbpsS  sXmgnÂ  ]¦mfn¯  \nc¡v  41.6%  

BWv.  BbXv kwØm\  icmicntb¡mÄ  IqSpXemWv.  AXmbXv 8.17 e£w hcp¶ 

PnÃm  P\kwJybnÂ   3.40    t]À  sXmgnemfnIfmWv.     PnÃbpsS  sXmgnÂ  ]¦mfn¯w 

kao]  PnÃIfpambpÅ  XmcXayw  Xmsg   ImWn¨ncn¡p¶p (Nn{Xw þ 3.3.13 )  .  BbXv  
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]cntim[n¨mÂ PnÃbpsS  sXmgnÂ     ]¦mfn¯w  kao]  PnÃIfnteXnt\¡mÄ   

IqSpXemWv  F¶v  ImWmw.   

Nn{Xw3.3.13:  

sXmgnÂ ]¦mfn¯w kao] PnÃIfpambpÅ  XmcXayw 

 

BsI  sXmgnemfnIsf   {][m\  sXmgnemfnIÄ (main workers), \maam{X  

sXmgnemfnIÄ (marginal workers)  F¶n§s\  hn`Pn¡mhp¶XmWv.  PnÃbnÂ 

P\kwJybpsS 32.23% {][m\  sXmgnemfnIfpw,  9.37%  \maam{X  sXmgnemfnIfpamWv.    

sXmgnÂ  sN¿m¯hcpsS  F®¯nÂ   Imem\pKXambn  Ipdhv  hcp¶Xmbn   

ImWp¶pv ( 58.4%)(Nn{Xw þ 3.3.14).  DbÀ¶  sXmgnÂ  ]¦mfn¯  \nc¡v  PnÃbnse   

{]mYanI  taJebpsS    B[n]Xys¯bmWv  kqNn¸n¡p¶Xv. 

 

Nn{Xw3.3.14:  

sXmgnemfnIÄ þ Imem\pKX ]cnWmaw 

 

Malappur
am

Kannur Kozhikode Idukki Wayanad

Workers 25.88 32.66 30.75 46.56 41.6

Others 74.17 67.34 69.25 53.44 58.4

0

20

40

60

80

In
 %

 

28.16% 

11.38% 60.47% 

Workers Classification-2001 

33.55% 

4.75% 

61.70% 

Workers Classification-1981 

Main Workers

Marginal
Workers

Non Workers

33.75% 
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PnÃbnse  sXmgnÂ  ]¦mfn¯  \nc¡nsâ  Imem\pKX  ]cnWmaw  Xmsg  

{Km^nÂ  sImSp¯ncn¡p¶p.  BbXv  ]cntim[n¨mÂ  sXmgnÂ  ]¦mfn¯  \nc¡nÂ 

Imem\pKXamb hÀ²\hv  Dmhp¶Xmbn ImWmw. ]«nI 3.3.3  ]cntim[n¨mÂ  {][m\  

sXmgnemfnIfpsS  F®¯nÂ  1991þ2001  ImeL«¯nÂ   Ipdhpmsb¦nepw  XpSÀ¶v  

2011þÂ  iàn  ssIhcn¡p¶XmbmWv ImWp¶Xv. IqSmsX   \maam{X  sXmgnemfnIfpsS  

F®¯nÂ  Ipdhv  hcp¶Xmbpw  ImWp¶p.   sXmgnemfnIfpsS  hfÀ¨m  \nc¡v (10.19%)  

]cntim[n¡pt¼mÄ BbXv  P\kwJym  hfÀ¨tb¡mÄ  (4.7%)  IqSpXÂ BsW¶v  

ImWmw.  taÂ IW¡pIÄ  PnÃbpsS  km¼¯nI kvYnXnbnÂ   Dmbn«pÅ  

DWÀhns\bmWv  kqNn¸n¡p¶Xv. 

Nn{Xw 3.15: 

sXmgnÂ ]¦mfn¯wþ Imem\pKX ]cnWmaw 

 

 

]«nI3.3.3:  

sXmgnemfnIfpsS F®w1981 – 2011ImeL«¯nÂ 

 

sXmgnemfnIfpsS hÀ¤oIcWw 1981 1991 2001 2011 

{][m\sXmgnemfnIÄ 185894 227453 219789 263445 

\maam{X sXmgnemfnIÄ 26292 33061 88824 76632 

sXmgnÂ clnXÀ 341840 413414 472006 477343 

               

        Ahew_w: sk³kkv, 2011 

3.3.8 sXmgnÂ LS\ (Occupational structure)  

sXmgnÂ  iànbpsS    kz`mhw  a\Ênem¡p¶Xn\v PnÃbnse  sXmgnÂ  LS\ 

a\Ênemt¡Xpv.  2001 sk³kkv  A\pkcn¨v  sXmgnemfnIsf  {][m\ambpw  4 

hn`mK§fm¡n  hÀ¤oIcn¨ncn¡p¶p.  Ah Irjn¡mÀ, IÀjI  sXmgnemfnIÄ, IpSnÂ  

hyhkmb¯nÂ GÀs¸«ncn¡p¶hÀ , aäpÅhÀ  F¶n§s\bmWv.  aäpÅhÀ   F¶  

hn`mK¯nÂ  arKkwc£Ww, ¹mtâj³,  J\\taJe  apXembh  

DÄs¸Sp¯nbncn¡p¶p.  2011  sk³kkv  {]Imcw PÃbntebpw  kao]  PnÃIfntebpw  

sXmgnÂ LS\  Xmsg  Nn{X¯nÂ  (Nn{Xwþ3.3.16)  XmcXays¸Sp¯nbncn¡p¶p. 

      

 

 

35

40

45

1981 1991 2001 2011

38.35 38.76 
39.53 

41.6 
Decadal Variation of WFPR 
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Nn{Xw3.3.16: 

          sXmgnemfnIÄ þ -t^mÀ t^mÄUv ¢mkn^nt¡j³ 2011 

 

Nn{Xw 3.3.17:  

t^mÀ t^mÄUv ¢mkn^nt¡j³ 2011 þ XmcXayw   

 

 

 

PnÃbnse sXmgnÂ LS\  ]cntim[n¡pt¼mÄ   BsI  sXmgnemfnIfpsS  43.86%  

IÀjI  sXmgnemfnIÄ  BsW¶v  ImWp¶p.   IqSmsX   55% aäp  sXmgnemfnIÄ  F¶   

KW¯nÂ  hcp¶p.  Nn{X¯nÂ  \n¶pw (Nn{Xw þ 3.3.17)    kao]  PnÃIfpsS  sXmgnÂ  

LS\  ]cntim[n¡pt¼mÄ  Irjn¡mcpw, IÀjI sXmgnemfnIfpw  IqSn hb\mSv,  

ae¸pdw , tImgnt¡mSv,  I®qÀ , CSp¡n  PnÃIfnse  BsI  sXmgnemfnIfpsS  bYm{Iaw 

44%, 15% , 8%,13%,48%  hcp¶Xmbn ImWp¶p.  IÀjIcpsSbpw  IÀjI 

sXmgnemfnIfpsSbpw  BsI  ]¦mfn¯w  hb\mSv  PnÃbnemWv  IqSpXÂ   F¶pw  

IpSnÂ          hyhkmb¯nsâ   kwKXnbnÂ  BbXv  AbÂ  PnÃIsf  At]£n¨v  

hb\m«nÂ  IpdhmsW¶pw  ImWp¶p.  ImÀjnI {]m[m\yapÅ  PnÃbnÂ , ImÀjnI  

DÂ¸¶§fpsS   hnebnepÅ  AØncX, h\yarK ieyw, ImÀjnIm[njvTnX 

hyhkmb§fpsS  Ipdhv, DÂ¸¶ kw`cW/kwkv¡cW/hn]W\ taJeIfpsS  

A]cym]vXX F¶nhbmÂ  ImÀjnI  hr¯nbnÂ  \n¶pw  sXmgnemfnIfpsS 

sImgnªpt]m¡v  Dmhp¶pv. 

 

17.62% 

26.24% 

1.11% 

55.03% 

Wayanad- 2011 

Cultivators

Agr labours

HHI Workers

Other workers
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IqSpXÂ hniIe\¯n\mbn sXmgnÂ iànsb {]mYanIw, ZznXobw, XrXobw   

F¶n§s\  XcwXncn¨n«pv.  {]mYanIw F¶Xn\v  IÀjI  sXmgnemfnIÄ , Irjn¡mÀ, 

arKkwc£Ww , h\m[njvTnX sXmgnepIÄ, ao³ ]nSp¯w, ¹mtâj³, ]pjv]¡rjn, 

ssa\nwKv & IzmdnbnwKv  DÄs¸Sp¶p. ZznXob hn`mK¯nÂ  \nÀ½mWw, kwkv¡cWw, 

kÀÆoknwKv, dns¸bÀ, IpSnÂ  hyhkmbw  F¶nhbpwXrXob  hn`mK¯nÂ  hmWnPyhpw, 

hyhkmbhpw, KXmKXw, kw`cWw, hmÀ¯m  hn\nabw,  aäp  kÀÆokpIÄ  F¶nh  

DÄs¸Sp¶p.  taÂ {]Imcw   1991  sk³kkv  {]ImcapÅ  PnÃbnse  sXmgnÂ LS\  

]cntim[n¨mÂ    BsI  sXmgnemfnIfpsS 75%   {]mYanI  hn`mK¯nepw 4%   ZznXob  

hn`mK¯nepw, 21%  XrXob  hn`mK¯nepw  DÄs¸Sp¶Xmbn ImWp¶p  (Nn{Xw  3.3.18).  

{]kvXpX  LS\  2001 hÀj¯nÂ  bYm{Iaw  63% , 6%, 31%  F¶n§s\  

amdnbn«pÅXmbn ImWmw.   {]mYanI  taJebnÂ  \n¶pw  XrXob  taJebntebv¡pÅ  

Hcp  NphSpamäw  CXnÂ  \n¶pw  hyàamIp¶p.  BbXv \Kc hÂ¡cWw 

\S¶phcp¶Xnsâ  kqN\bmbn  ]cnKWn¡s¸Sp¶p. 

Nn{Xw 3.3.18:   

 {Xo t^mÄUv ¢mkn^nt¡j³ þ XmcXayw  

 

3.3.9 sXmgnemfnIfpsS Øe]c tI{µoIcWw  

hnhn[ sXmgnemfnIfpsS  PnÃbnse  tI{µoIcWw  a\Ênem¡p¶Xn\mbn 

Xt±ikzbw`cWØm]\ Xe¯nÂ   sXmgnemfnIfpsS  tIm¬k³t{Sj³ C³sUIvkv   

IW¡m¡n hniIe\w  sN¿p¶XneqsS   km[n¡p¶XmWv.  {][m\  sXmgnÂ  

hn`mK§sf Xmsg hniIe\w  sN¿p¶p. 

3.3.8..Irjn¡mÀ/IÀjI sXmgnemfnIÄ 

PnÃbnse  Irjn¡mcpsSbpw IÀjI sXmgnemfnIfpsSbpw  Øe]c tI{µoIcWw  

XmsgNn{X¯nÂ  (Nn{Xw  3.3.19, 3.3.20)sImSp¯ncn¡p¶p   

 

 

 

 

 

 

 

75% 

4% 

21% 

Three fold classification of  
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6% 
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Nn{Xw3.3.19: 

Irjn¡mÀþ Øe]c tI{µoIcWw 

 

Nn{Xw 3.3.20: 

ImÀjnI sXmgnemfnIÄ Øe]c tI{µoIcWw 

 

 

Nn{Xw  ]cntim[n¨mÂ  PnÃbnse  XhnªmÂ, sXmÀ\mSv, apÅ³sImÃn, 

tIm«¯d  {Kma]©mb¯pIfnÂ  Irjn¡mcpsS   tI{µoIcWw  ImWn¡pt¼mÄ  

PnÃbpsS  hS¡p  ]Snªmdv  `mK¯pw a²y `mK¯pw  IÀjI sXmgnemfnIfpsS  

tI{µoIcWw  ImWp¶p. IÀjI sXmgnemfnIfpsS  tI{µoIcWw    IqSpXÂ  ImWp¶Xv  

]pÂ¸Ån, apÅ³sImÃn  taJeIfnemWv.   CXnÂ  \n¶pw  IÀjI sXmgnemfnIÄ  

ImÀjnI  taJebntem  BbXn\v kao] {]tZit¯m  Bbn«mWv  tI{µoIcn¨n«pÅXv  

F¶v   A\pam\n¡mw. 

1. hyhkmb  sXmgnemfnIÄ 

hymhkmbnIambn ]nt¶m¡w  \nÂ¡p¶  PnÃbnÂ   ImÀjnIm\p_Ô  

hyhkmb§fpw  aäp F©n\obdnwKv/ kÀÆokv   KmÀsaâvkv   taJebnepÅ  

hyhkmb§fpamWpÅXv.   PnÃbnse  hyhkmb sXmgnemfnIfpsS  Øe]c  

tI{µoIcWw   ]cntim[n¡pt¼mÄ (Nn{Xw  3.3.21)  kpÂ¯m³þ_t¯cn  \Kck`, 

ap«nÂ, ]Snªmd¯d  {Kma]©mb¯pIÄ  F¶nhnS§fnemWv  IqSpXÂ  tI{µoIcWw  

ImWn¡p¶Xv.  Nn{X¯nÂ  \n¶pw  hyhkmb§Ä  tI{µoIcn¨ncn¡p¶Xv  F³ F¨v, 

Fkv F¨v, {][m\  tdmUpIÄ  F¶nhbpsS  kmao]yapÅbnS¯mWv  F¶v  ImWp¶p.  
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h\\n_nVamb AXnÀ¯n  {Kma]©mb¯pIfnÂ hyhkmb§fpsS  tI{µoIcWw  

IpdhmWv  F¶p  ImWp¶p.  

Nn{Xw.3.3.21:  

hyhkmb sXmgnemfnIÄ þ Øe]c tI{µoIcWw 

 

 

2. aäp   sXmgnemfnIÄ 

 

PnÃbnÂ  sXmgnÂ  iànbnÂ  `qcn`mKw  hcp¶ aäp  sXmgnemfnIfpsS  tI{µoIcWw   

Nn{X¯nÂ (Nn{Xw  3.3.22) sImSp¯ncn¡p¶p.   BbXnÂ  aäp  sXmgnemfnIfpsS 

tI{µoIcWw  IqSpXÂ  PnÃbnse   sX¡p  `mK¯mbn  ssh¯ncn, ta¸mSn, s]mgpX\  

F¶nhnS§fnembn  tI{µoIcn¨ncn¡p¶Xmbn   ImWmw.  FtÌäv  sXmgnemfnIsf  

{]kvXpX  KW¯nÂ  s]Sp¯nbXv  sImmhmw  C¯cw  tI{µoIcWw  ImWp¶Xv  

F¶v  A\pam\n¡mhp¶XmWv. 

Nn{Xw .3.3.22: 

aäp sXmgnemfnIÄ Øe]c  tI{µoIcWw 
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3.3.10 sXmgnÂ  LS\  A\pkcn¨v  PnÃbpsS  {]hÀ¯\ LS\ 

 

sXmgnÂ LS\  A\pkcn¨pÅ PnÃbpsS  {]hÀ¯\ LS\  a\Ênem¡p¶Xn\v  

{]mYanI, ZzXob, XrXob   taJeIfnse  sXmgnemfnIfpsS  tI{µoIcWw    

ASnØm\am¡p¶p. C{]Imcw  Øe]c  hn\ymkw  Nn{XoIcn¡pt¼mÄ  Htc  

{]tZi§fnÂ  {]mYanI , ZznXob, XrXob   taJeIfpsS   tI{µoIcWw   It¡mw.  

ZznXob, XrXob   taJeIfpsS   tI{µoIcWw  ]cntim[n¨mÂ   BbXv {][m\  KXmKX  

amÀ¤§fpsS kao]¯mbmWv   tI{µoIcn¨n«pÅXv  F¶v  ImWmw.  IqSmsX  {]mYanI 

taJe  PnÃbpsS  AXnÀ¯n  {Kma ]©mb¯pIfnemWv   tI{µoIcn¨ncn¡p¶Xv F¶pw   

ImWp¶p.  taÂ  {]mYanI, ZznXob, XrXob   taJeIfpsS Øe]c  hn\ymks¯  

Øe]cambn  kwtbmPn¸n¡pt¼mÄ   sXmgnÂ LS\bpsS  ASnØm\¯nepÅ  

PnÃbpsS  {]hÀ¯\ LS\ e`yamhp¶p  (Nn{Xw 3.3.26)   

Nn{Xw3.3.23: Nn{Xw 3.3.24: 

{]mYanI taJeþ Øe]c  hnXcWw                    ZznXobtaJe þ Øe]c hnXcWw 

 

Nn{Xw3.3.25: 

 XrXob taJe þ  Øe]c hnXcWw 

 

 

 

Nn{Xw3.3.26: 

sXmgnemfn tI{µoIcW¯nsâ ASnØm\¯nepÅ  {]hÀ¯\  LS\ 
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Nn{Xw  ]cntim[n¡pt¼mÄ   PnÃbnÂ  10 Xt±ikzbw`cW  Øm]\§Ä    

{]mYanI  taJeIÄ¡v  ap³Xq¡w  \ÂIpt¼mÄ,  2 F®w  XrXob  taJe¡pw, 1 F®w  

{]mYanI/{XnXob taJe¡pw, 2 F®w  {]mYanI /ZznXob taJe¡pw,  11 F®w   

ZznXob/{XnXob taJe¡pw,  ap³Xq¡w  \ÂIp¶Xmbn ImWp¶p.  asämcÀ°¯nÂ  

]dªmÂ   KXmKX  _Ô§fpÅ    Xt±ikzbw`cW    {]tZi§Ä  \mKcnI  

kz`mhw   ImWn¡p¶p. 

 

{][m\ A\pam\§Ä 

 hb\mSv PnÃbpsS  sXmgnÂ  ]¦mfn¯  \nc¡v  41.6%  BWv.  BbXv  kwØm\  

icmicntb¡mÄ  IqSpXemWv 

 PnÃbpsS  sXmgnÂ     ]¦mfn¯w  kao]  PnÃIfnteXnt\¡mÄ   IqSpXemWv  

F¶v  ImWmw 

 DbÀ¶  sXmgnÂ  ]¦mfn¯  \nc¡v  PnÃbnse   {]mYanI  taJebpsS    

B[n]Xys¯bmWv  kqNn¸n¡p¶Xv. 

 sXmgnÂ  ]¦mfn¯  \nc¡nÂ Imem\pKXamb hÀ²\hv  Dmhp¶Xmbn ImWmw 

 BsI  sXmgnemfnIfpsS  43.86%  IÀjI  sXmgnemfnIÄ  BsW¶v  ImWp¶p 

 {]mYanI  taJebnÂ  \n¶pw  XrXob  taJebntebv¡pÅ  Hcp  NphSpamäw  

hyàamIp¶p. 

 IÀjI sXmgnemfnIÄ  ImÀjnI  taJebntem  BbXn\v kao] {]tZit¯m  

Bbn«mWv  tI{µoIcn¨n«pÅXv 

 hyhkmb§Ä  tI{µoIcn¨ncn¡p¶Xv  F³ F¨v, Fkv F¨v, {][m\  tdmUpIÄ  

F¶nhbpsS  kmao]yapÅbnS¯mWv 

 KXmKX  _Ô§fpÅ    Xt±ikzbw`cW    {]tZi§Ä  \mKcnI  kz`mhw   

ImWn¡p¶p. 

 ImÀjnI  DÂ¸¶§fpsS   hnebnepÅ  AØncX, h\yarK ieyw, 

ImÀjnIm[njvTnX hyhkmb§fpsS  Ipdhv, DÂ¸¶ 

kw`cW/kwkv¡cW/hn]W\ taJeIfpsS A]cym]vXX F¶nhbmÂ  ImÀjnI  

hr¯nbnÂ  \n¶pw  sXmgnemfnIfpsS sImgnªpt]m¡v  Dmhp¶pv. 
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3.3.11 kw£n]vXw 

hniIe\§fnÂ  \n¶pw   PnÃbpsS  km¼¯nI   ASn¯d  DÂ¸mZ\  

taJebmWv F¶v  ImWp¶p.    sXmgnÂLS\bpsS  A]{KY\w   PnÃbnse  km¼¯nI   

kqØncX  kw_Ôn¨v   ap¶dnbn¸v  \ÂIp¶p.  ImÀjnI   {]hÀ¯\§fnse  \jvSw,  

hne ØncXbnÃmbva, ZznXob/XrXob taJeIfnÂ \n¶pÅ  DbÀ¶ hcpam\w F¶nh 

DÂ¸mZ\ taJebnÂ \n¶pÅ  sImgnªpt]m¡n\v ImcWamhp¶pv. kÀÆokv 

taJebmWv   C¯cpW¯nÂ   ap¶nÂ   \nÂ¡p¶Xv.  \Kc P\kwJybpsS  50%Â  

A[nIhpw Poht\m]m[nbmbn  kÀÆokv  taJesb  kzoIcn¡p¶Xmbn  ImWp¶p.  

{KmaoW  taJeIÄ  t]mepw  {]mYanI taJebnÂ  \n¶v  ]n³Xncnªv kÀÆokv 

taJebntebv¡v tNt¡dp¶Xmbn ImWp¶p.    DÂ¸mZ\ taJe X³aqew 

{]XnkÔnbnemWv.  hne  AØncXbpw,  tcmK  IoS  _m[bpw aäpw  DÂ¸mZ\  

taJesb  XfÀ¯pIbpw IÀjIÀ  Zcn{Zcmbn XoÀ¶psImncn¡pIbpamWv.  

BbXn\mÂ  `cW t\XrXzw   PnÃbpsS  {][m\  hcpam\  t{kmXÊmb  DÂ¸mZ\  

taJebv¡v  Bhiyamb  Dt¯P\w   \ÂIp¶  {]hÀ¯\§Ä   GsäSpt¡XmWv. 

3.4 \KchÂ¡cWw 

 20þmw   \qämnsâ  XpS¡¯nÂ   tIf¯nse  P\kwJybpsS  92.89%  

A[nhkn¨ncp¶Xv  {Kma§fnÂ   Bbncp¶psh¦nÂ   20þmw   \qämnsâ    

Ahkm\¯nÂ   {KmaoW  PkwJy  74 iXam\ambn  Ipdªp. Cu  ImebfhnÂ   

tIcf¯nsâ  BsI  P\kwJy  400%  Iv hÀ²n¡pIbmWv  DmbXv.   AXmbXv 

Ignª Iptd Zim_vZ§fmbn  \KchÂ¡cW¯nsâ  tXmXv IqSns¡mncn¡p¶p  

F¶p  ImWmw.   Ignª  cv  Zim_vZ§fnse   IW¡pIÄ  t\m¡pIbmsW¦nÂ   

\mKcnI  P\kwJy  hÀ²\m  \nc¡v  37.64 iXam\¯nÂ  \n¶pw  60.97 iXam\ambn  

DbÀ¶p.   F¶mÂ 2011þse  sk³kkv   {]Imcw    Cu  hfÀ¨m  \nc¡v  4.71%  Bbn 

Ipdbp¶XmbmWv  ImWp¶Xv. 

hb\mSv PnÃbnÂ  \nehnÂ  3 \Kck`IfmWv  DÅXv. CXnÂ IÂ¸ä, PnÃm `cW 

kncmtI{µhpw, am\´hmSnbpw, kpÂ¯m³ _t¯cnbpw   Xmeq¡v  BkvYm\§fpamWv.  

IqSmsX Ch aq¶pw kao] ]©mb¯pIÄ¡v tkh\ ZmXm¡fmbpw hÀ¯n¡p¶p. taÂ 

3 \Kck`IfpsS  BsI  P\kwJy PnÃbpsS  P\kwJybpsS 15.29 iXam\amWv.   

hb\mSv PnÃ  kwØm\s¯  BsI  P\kwJybpsS  2.44 %  DÄs¡mÅp¶ps¦nepw  

\Kc P\kwJybpsS  15.29iXam\w am{Xta  hcp¶pÅq.  am{XaÃ PnÃ  

\KcP\kwJybpsS Imcy¯nÂ kwØm\¯v  Gähpw ]pdInÂ\nÂ¡pIbpw  sN¿p¶p.   

PnÃbnse \Kc§fpw AhbpsS P\kwJybpw Xmsg ]«nIbmbn  tcs¸Sp¯nbncn¡p¶p. 

]«nI3.4.1: 

hb\mSv PnÃbpsS \mKcnI {]tZihpw \mKcnI P\kwJybpw  

 

hÀjw 

BsI 

P\kwJy 

\mKcnI 

P\kwJy 

\mKcnI 

P\kwJybpsS 

iXam\w 

\Kc {]tZi¯nsâ 

hnkvXoÀ®w.(Sq.Km) 

1981 553348 0 0 0 

1991 672128 22949 3.41 34.14 

2001 780619 29612 3.8 40.47 

2011 817420 31580 3.87 40.47 

2015 817420 124971 15.29 223.79 

        Ahew_w : sk³kkv 
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3.4.1. `mhnbnse \Kc§Ä 

hb\mSv PnÃbpsS {]mYanI taJebpsS   hfÀ¨   Ipdbp¶XmbmWv   sXmgnÂ 

LS\bpsS ]T\§Ä  sXfnbn¡p¶Xv.  {KmaoW P\X  kmh[m\¯nÂ    {]mYanI  

sXmgnÂ  taJebnÂ \n¶pw  ]n³hm§pIbpw  tkh\  taJebnse  sXmgnepIfntebv¡v   

tNt¡dpIbpw  sN¿p¶p.   ssh¯ncn, ta¸mSn, a«nÂ,ao\§mSn, ]\acw  t]mepÅ  

sNdpInS  SuWpIfnsebpw  FÃmw   ØnXn CXmWv.  

2015þÂ  X¿mdm¡n  ]pd¯nd¡nb  PnÃm  \Kc hÂ¡cW  dnt¸mÀ«v  {]Imcw 

`mhnbnÂ \Kc§fmbn hnIkn¡phm³ km[yXbpÅ  Xt±Èkzbw`cW Øm]\§sf 

\nÀ®bn¨ncp¶p. taÂ dnt¸mÀ«v  X¿mdm¡nb kab¯v IÂ¸ä am{Xambncp¶p 

\Kck`bmbn Dmbncp¶Xv. am\´hmSnbpw, kpÂ¯m³ _t¯cnbpw 2021þ HmSv IqSn  

\Kck`bmbn  amdpsa¶v hn`mh\w  sNbvXncps¶¦nepw  2015þÂ  Xs¶  Ah  

\Kck`Ifmbn  amdpIbmWv DmbXv. ssh¯ncn, ao\§mSn, ta¸mSn,  ap«nÂ,  ]pÂ¸Ån, 

]\acw F¶o Xt±Èkzbw`cW  Øm]\§Ä  2031þHmSpIqSn  \Kck`Ifmbn amdpsa¶pw 

hn`mh\w sNbvXncp¶p 

Nn{Xw3.4.1  

`mhn \Kc LS\ 

 

{][m\ A\pam\§Ä 

 PnÃbnse  `qhn\ntbmKw,Øe]cLS\, hnhn[  kuIcy§fpsS  hnXcWw F¶nh  

]cnKWn¡pt¼mÄ  {][m\  tdmUpItfmSv  tNÀ¶p  InS¡p¶ Xt±i `cW  

Øm]\§fnÂ  XzcnX KXnbnÂ  \KchÂ¡cWw \S¡p¶Xmbn  ImWp¶p. 

 ImÀjnI  taJebpsS  XfÀ¨bpw, Sqdnkw  kÀÆokv  taJe F¶nh  hfÀ¨bpw  

{]mtZinI  taJebnÂ  \n¶pw  sXmgnemfnIfpsS   NphSp amä¯n\v ImcWamWv. 

 PnÃ XnI¨pw ImÀjnIm[njvTnXamWv.  \Kc ]©mb¯pIfpw  \Kck`Ifpw  

hnIkn¡p¶Xn\v  ]Icw  AbÂ]¡  hnIk\  kwhn[m\w (neighbourhood 

development)  BWv  \nehnepÅXv. 

 PnÃbpsS ]mcnØnXnI, `q{]IrXn, km¼¯nI  ]Ým¯ehpw   IqSpXÂ  

\KchÂ¡cWs¯  t{]mÂkmln¸n¡p¶nÃ. 
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3.5 hn`h§Ä 

XnI¨pw ImÀjnI PnÃbmb hb\mSnsâ   km¼¯nI ASn¯d Irjn ,       

¹mtâj³, Irjn A\p_Ô {]hÀ¯\§fmb  arKkwc£Ww,£oc taJe, 

h\m[njvTnX hn`h§Ä  F¶nhsb  B{ibn¨mWncn¡p¶Xv.  PnÃbnse {][m\ 

hn`h§fpsS  e`yX, Øe]c tI{µoIcWw apXembhbmWv Cu `mK¯v    NÀ¨m 

hnt[bam¡p¶Xv. 

3.5.1 ssPh hn`h§Ä 

3.5.1.1 Irjn 

hbÂ\mSv Bbncp¶ hb\mSv hbepIfmÂ kar²ambncp¶p.  \n_nVamb 

h\{]tZiw, hf¡qdpÅ a®v, I_\n \Znbpw t]mjI   \ZnIfpw  tNÀ¶v Hcp¡nbn«pÅ  

kar²amb PetiJcw  apXembh PnÃbv¡v  apXÂ¡q«mWv.  AbÂ PnÃIfpambn 

XmcXayw sN¿pt¼mÄ  PnÃbnÂ  {]mYanI taJebv¡mWv  B[n]Xyw F¶pÅXv ap³ 

JWvUnIIfnÂ hyàam¡nbn«pÅXmWv.  BbXpsImp  Xs¶  A\p_Ô  

taJeIfmb arKkwc£Ww, £oc hyhkmbw PetkN\w, aÕy_Ô\w F¶nhbpw  

PnÃbnÂ  iàambn thcpd¸n¨n«pv. 

PnÃbnse {][m\ ¹mtâj³ hnfIÄ tXbne, Im¸n  F¶nhbmWv.  Im¸nbpsSbpw 

C©nbpsSbpw DÂ¸mZ\¯nÂ  PnÃ  H¶maXmWv, kwØm\  DÂ¸mZ\¯nâ bYm{Iaw 

79%, 49% F¶nh PnÃbpsS  kw`mh\bmWv.  AXpt]mse kwØm\s¯  IpcpapfIv 

DÂ¸mZ\¯nÂ   cmw Øm\¯mWv  PnÃ. ioXIme  hn`h§fmb Imt_Pv, 

tImfn^vfhÀ, Imcäv, _o³kv  apXembhbpw PnÃbpsS X\Xmb kpKÔ s\Ãn\§fmb   

PocIime, KÔIime F¶nhbpw PnÃbnÂ  Irjn  sNbvXp hcp¶p. PnÃbnse {][m\ 

hnfIfpw  Irjn sN¿p¶  hnkvXrXnbpw, DÂ¸mZ\hpw Xmsg ]«nIbnepw  (]«nI 3.5.1 ) 

{][m\ hn`h§fpsS  Øe]c tI{µoIcWw Nn{X§fnepw sImSp¯ncn¡p¶p.   

]«nI3.5.1 

hb\mSv PnÃbnse 12 {][m\ hnfIÄ 

{Ia 

\¼

À 

hnf 

hnkvXoÀ

®w(Ha) 

DÂ¸mZ\£a

X(Kg/ha) 

DÂ¸mZ\w(

MT) 

hnkvXoÀ

®w 

(iXam\

¯nÂ) 

1 Im¸n 67364 852 57350 40.31 

2 IpcpapfIv 24500 1000 24500 14.66 

3 ASbv¡ 11582 525 6080 6.93 

4 t\{´¡mbv 12359 25000 308975 7.40 

5 s\Ãv 10577 3325 35172 6.33 

6 tX§ 10515 7000(No/ha) 73.6(million nut) 6.29 

7 C©n 2953 12000 35436 1.77 

8 aªÄ 184 9000 1656 0.11 

9 Gew 4120 148 610 2.47 

10 hm\ne 55 1200 66 0.03 

11 {Km¼q 34 147 5 0.02 

12 PmXn¡ 71 324 23 0.04 

13 Idph¸« 20 810 16 0.01 
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14 ac¨o\n 2371 20000 47420 1.42 

15 

aävIng§vhÀ

¤§Ä 

1654 20000 33080 0.99 

16 ]¨¡dn 1600 15000 24000 0.96 

17 Nmb 6474 2284 14792 3.87 

18 d_À 10450 700 7315 6.25 

19 sIms¡m 240 504 120 0.14 

tkmgvkv : Irjn hIp¸v 

Nn{Xw3.5.1:    Nn{Xw .3.5.2 

       an{ihnfbpsS Øe]c tI{µoIcWw         s\ÂhbepIfpsS Øe]c tI{µoIcWw                       

Nn{Xw3.5.3:Nn{Xw3.5.4: 

Im¸nbpsS Øe]c tI{µoIcWw tXbnebpsS Øe]c tI{µoIcWw 

  

Nn{Xw3.5.5:Nn{Xw3.5.6 

                 Ihp§nsâ Øe]c tI{µoIcWw hmgbpsS Øe]c tI{µoIcWw 
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Nn{Xw3.5.7: 

  hnfbSnØm\¯nepÅ PnÃbpsS Øe]c LS\ 

 

taÂ Nn{X§Ä  ]cntim[n¨mÂ    an{ihnfbpsS tI{µoIcWw IqSpXÂ  PnÃbpsS  

a[y`mK¯pw, s\ÂhbepIfpsS tI{µoIcWw am\´hmSn , ]qXmSn, ]\acw, tIm«¯d, 

s\³ta\n, sh§¸Ån, ap«nÂ ]Snªmd¯d,  shÅap, FShI, F¶o  Xt±i`cW 

{]tZi§fpw BsW¶v  ImWp¶p.  AXmbXv PnÃbpsS  AXnÀ¯n  {Kma]©mb¯pIÄ  

Hgnhm¡n a[y`mK¯mbmWv  taÂ  hnfIfpsS tI{µoIcWw \S¶n«pÅXv.  Im¸n¡rjn   

{][m\ambpw  am\´hmSn, FShI, ]\acw, apÅ³sImÃn, IWnbm¼ä, ao\§mSn, 

kpÂ¯m³þ_t¯cn, s\³ta\n,  A¼ehbÂ, ta¸mSn, ssh¯ncn, s]mgpX\, IÂ¸ä  

\Kck` F¶nhnS§fnepw tXbnebpsS tI{µoIcWw s\³ta\n, 

ta¸mSn,s]mgpX\,XhnªmÂ,am\´hmSn,IÂ¸ä \Kck` F¶nhnS§fnepamsW¶v  

ImWp¶p. 

3.5.1.2 arKkwc£Ww 

IrjnbpsS A\p_Ô taJebmb arKkwc£Whpw Irjnbpw  ]ckv]c  

]qcI§fmbn  hÀ¯n¡p¶p. ap³Ime Ncn{Xw  ]cntim[n¨mÂ Ft¸msgÃmamtWm 

ImÀjnI taJebnÂ XfÀ¨bpmbn«pÅXv At¸msgms¡ arKkwc£W taJebnÂ 

DWÀhpmbn«pÅXmbn  ImWmw. PnÃbnse k¼¶amb s\Â¡rjn arKkwc£W¯n\v 

XnI¨pw A\ptbmPyamWv. amSpIÄ (aqcn,t]m v̄), BSv, ]¶n,apbÂ, ]£nhÀ¤§Ä 

apXembhbmWv  PnÃbnse {][m\ I¶pImen  k¼¯v (livestock). PnÃbnse 2007 

sk³kkv  {]ImcapÅ I¶pImen k¼¯v  Xmsg ]«nIbnÂ sImSp¯ncn¡p¶p. 
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]«nI3.5.2: 

PnÃbpsS ssehv tÌm¡v t]m¸ptej³þ ]©mb¯SnØm\¯nÂ2007 

 

]©mb¯v I¶pImenIÄ t]m¯v/Fcpa BSv ]¶n apbÂ 

A¼ehbÂ 3396 217 2650 90 705 

ao\§mSn 3904 248 1390 363 472 

apff³sImÃn 5745 117 2734 262 2155 

s\³ta\n 3926 288 2401 93 804 

\qÂ¸pg 3978 804 1793 29 102 

]qXmSn 5439 287 1923 190 953 

]pÂ¸ffn 5295 341 1954 88 1078 

kpÂ¯m³ 

_t¯cn 

3081 238 1428 310 810 

FShI 3480 208 1061 180 347 

am\´hmSn 4184 86 1530 169 186 

]\acw 4598 218 1119 70 225 

XhnªmÂ 3977 209 1787 306 377 

Xncps\Ãn 2612 216 1930 78 307 

sXmÀ\mSv 2287 108 715 359 456 

shffap 2805 305 934 58 690 

IÂ¸ä 1180 87 603 10 217 

IWnbm¼ä 3132 299 1151 59 347 

tIm«¯d 2048 158 801 26 108 

ta¸mSn 1921 160 1015 22 299 

aqss¸\mSv 910 72 1248 234 542 

ap«nÂ 2615 111 1440 92 388 

]Snªmd¯d 1986 168 575 125 334 

s]mgpX\ 1125 82 640 7 469 

XcntbmSv 1249 56 772 39 331 

sh§¸ffn 1129 39 665 30 163 

ssh¯ncn 775 28 661 220 66 

   Ahew_w: Izn³ I-zn-\n-bÂ sk³kkv,2007 

]«nIbnÂ \n¶pw I¶pImenIfpsSbpw BSnâbqw IqSpXÂ  tI{µoIcWw    apÅ³ 

sImÃn {Kma]©mb¯nemsW¶v ImWp¶p. {][m\  I¶pImen C\§fpsS   Øe]c  

tI{µoIcWw Xmsg  sImSp¡p¶p.  

amSpIÄ (t]m¯v,aqcn  XpS§nbh) 

 

PnÃbnse amSpIfpsS tI{µoIcWw  Nn{X¯nÂ sImSp¯ncn¡p¶p.  h\\n_nVamb 

AXnÀ¯n {]tZi§fnepÅXnt\¡Mä tI{µoIcWw.a[y`mK¯mbpÅ 

{]tZi§fnemsW¶v  ImWp¶p. 
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Nn{Xw.3.5.8:   

amSpIfpsS Øe]c hn\ymkw 

 

 

 

Nn{Xw 3.5.9:  

t]m¯pIfpsS N.In. aoäÀ ASnØm\¯nepÅ Øe]c tI{µoIcWw 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                   

Nn{Xw.3.5.10: 

 BSpIfpsS  Øe]c tI{µoIcWw (N.In.ao) 
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]¶n  hfÀ¯enÂ 2000 apXÂ  2007 hÀjw  hsc PnÃbnÂ Ipdhv  

tcJs¸Sp¯nbncps¶¦nepw 2012  sk³kkv {]Imcw   BbXnÂ  ]ptcmKXn DÅXmbn  

ImWp¶pv.  PnÃbnÂ 3509 ]¶nIÄ  DÅXmbpw  BbXv  I¶pImen k¼¯nsâ 53%  

hcp¶Xmbpw  IW¡pIÄ   ImWn¡p¶p. 

3.5.1.2 am«nd¨n  DÂ¸mZ\w 

PnÃbnse  sam¯w  Cd¨n  DÂ¸mZ\w  15262sa{SnIv S¬ BsW¶v  ImWp¶p.   CXv  

kwØm\Xe  DÂ¸mZ¯nâ 17%  BWv.  Cd¨n            DÂ¸mZ\¯nsâ  `qcn`mKhpw  

tImgn,  aqcn, t]m¯v  F¶nhbnÂ  \n¶mWv. bYm{Iaw 35%,33%,27% Nn{Xw  3.5.11þÂ   

PnÃbnse  C\w Xncn¨pÅ   Cd¨n DÂ¸mZ\w  hyàam¡nbncn¡p¶p. 

    Nn{Xw 3.5.11: 

PnÃbnse  C\w  Xncn¨pÅ  Cd¨n DÂ¸mZ\w 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

]£n  hfÀ¯Â 

tImgn, Xmdmhv,  aäp  ]£nIÄ   F¶nh tNÀ¶XmWv   PnÃbnse ]£n  k¼¯v.    

PnÃbnse  ]£n  k¼¯nsâ  87% tImgnIfpw, 9%  Xmdmhpw, 4% aäv  ]£nIfpamWpÅXv.  

PnÃbnse  B`y´c Bhiy¯n\pXIp¶  coXnbnepÅ ]£n  k¼¯v  \nehnenÃ  F¶v  

IW¡pIÄ    kqNn¸n¡p¶p.  Cd¨n¡mbn tImgnIsf AbÂ  kwØm\§fnÂ  \n¶pw   

Cd¡paXn  sN¿pt¼mÄ   ap«IÄ¡mbpw A\ykwØm\§sf B{ibn¡p¶ 

ØnXnbmWpÅXv.  BbXn\mÂ   ho«papä¯v  tImgnhfÀ¯Â DÄs¸sSbpÅ ]c¼cmKX 

Irjn k{¼Zmbw  t{]mÂkmln¸n¨p hcp¶ ØnXnbmWpÅXv.  PnÃbnse  C\w  

Xncn¨pÅ  ]£n  k¼¯v  Xmsg  ]«nIs¸Sp¯nbncn¡p¶p.  

]«nI 3.5.3:  

PnÃbpsS ]uÄ{Sn t]m¸ptej³  

]©mb¯v tImgn Xmdmhv SÀ¡n ImS BsI 

A¼ehbÂ 9658 403 35 14 10221 

ao\§mSn 9546 631 84 9 10395 

apff³sImÃn 12385 200 11 3 12658 

s\³ta\n 11563 614 77 25 12364 

\qÂ¸pg 10458 206 41 0 10750 

]qXmSn 10117 613 60 2 10851 

]pÂ¸ffn 11936 223 47 0 12266 
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kpÂ¯m³ 

_t¯cn 

12174 631 44 8 12942 

FShI 9671 558 38 1 10360 

am\´hmSn 18140 568 30 176 18962 

]\acw 8730 942 27 6 9790 

XhnªmÂ 13266 911 18 102 14343 

Xncps\Ãn 9053 508 24 0 9623 

sXmÀ\mSv 8328 509 40 0 8960 

shffap 8081 985 28 538 9688 

IÂ¸ä 4252 357 30 7 4758 

IWnbm¼ä 7272 512 46 4 7893 

tIm«¯d 4227 842 22 4 5182 

ta¸mSn 8052 812 90 26 9030 

aqss¸\mSv 4902 542 71 7 5663 

ap«nÂ 7369 540 68 2 8047 

]Snªmd¯d 6345 574 2 0 6966 

s]mgpX\ 3878 411 40 27 4532 

XcntbmSv 3933 381 42 24 4418 

sh§¸ffn 2910 174 5 32 3168 

ssh¯ncn 2567 502 83 11 3256 

   Ahew_w: arK kwc£W hIp¸v 

]«nIbnÂ  \n¶pw  PnÃbnse  am\´hmSn  \Kck`, XhnªmÂ   {Kma ]©mb¯v,  

kpÂ¯m³þ_t¯cn  \Kck`,  s\³ta\n  F¶nhnS§fnemWv  tImgnhfÀ¯ensâ  

tI{µoIcWw  IqSpXÂ ImWp¶Xv  F¶p  ImWp¶p. 

3.5.1.3 ap«  DÂ¸mZ\w  

PnÃbnse ap«  DÂ¸mZ\w 1055 e£w/hÀjw BWv.  t]mjImlmc¯n\mbpÅ  

tZiob  I½nän  ip]mÀi  {]Imcw  cmPy¯v  Bhiyamb  {]XnhÀj ap«  D]tbmKw  

Bsfm¶n\v 180  F®hpw  Cd¨n  D]tbmKw  10.8 In.{Kmw BWv  F¶p  ImWp¶p.  

BbXn\mÂ   BhiyapÅ  ap«/Cd¨nbpsS  sNdnb  iXam\w  am{Xta PnÃbnÂ  

DÂ¸mZn¸n¡p¶pÅq  F¶v  a\Ênem¡mw  PnÃbnse  Ignª  10  hÀjs¯  ap«  

DÂ¸mZ\¯nsâ  hniZmwi§Ä   Xmsg {Km^nÂ  ImWn¨ncn¡p¶p.   Nn{X¯nÂ  

PnÃbnÂ  ap«  DÂ¸mZ\w hÀ²n¡p¶ps¦nepw BbXv  Bhiy¯n\v   DXIp¶  

coXnbnÂ  e`yaÃ. 
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Nn{Xw.3.5.12:  

ap« DÂ]mZ\¯nse {]hWX (e£¯nÂ) 

 

          Ahew_w: arK kwc£W hIp v̧ 

3.5.1.4 ]mepÂ¸mZ\w 

PnÃbpsS X\Xmb ImemhØbpw, `q{]IrXn]camb {]tXyIXIfpw, 

]mepÂ¸mZ\¯n\v  XnI¨pw  A\ptbmPyamWv.  PnÃ ]mepÂ¸mZ\¯nÂ   kwØm\¯v   

ap³]´nbnÂ  \nÂ¡p¶p.   kwØm\ ]mepÂ¸mZ\¯nÂ  cmw  Øm\amWv  

PnÃbv¡pÅXv.   IqSmsX  ]mepÂ¸mZ\w  IqSn  hcp¶   {]hWXbmWv  IW¡pIÄ  

ImWn¡p¶Xv.  PnÃbnse   Ignª  12  hÀj§fnse  ]mepÂ¸mZ\w  kw_Ôn¨  

AhtemI\w   Xmsg  {Km^nÂ  tcJs¸Sp¯nbncn¡p¶p.  Gähpw  ]pXnb  hnh-c-§-f-\p-

k-cn¨v   PnÃ-bnÂ  ]mepÂ¸m-Z\w  B`y-´c  Bh-iy-t -̄¡mÄ   IqSp-X-em-sW¶v  Adn-bp-

¶p 

Nn{Xw3.5.13 

PnÃbnse £oc klIcW bqWnäpIÄ hgnbpff ]mÂ kw`cWw(tImSn enädnÂ) 

               

Ahew_w: arK kwc£W hIp¸v 

]mepÂ¸Z\w, kw`cWw, aqey hÀ²nX DÂ¸¶  \nÀ½mWw, hnXcWw  F¶nhbv¡v  

PnÃbnÂ  iàamb   irwJe  \nehnepv. 

13000 12768 11974 

11956 11987 
13792 

15066 

16330 16858 
17050 

22376 

0

5000

10000

15000

20000

25000



135 | ജില്ലാ പദ്ധതി - വയനാട് ജില്ല 
 
 

2% 1% 0% 

7% 

84% 

0% 
1% 

5% 

0% 0% Panchayath Pond

Irrigation Tank

Holy Pond

Private Pond

Reservoir

Check Dams

Public Water Body

Quarry Ponds

Paddy Field

Other Water Bodies

101 125 
151 

188 

303 

375 377.5 

564 

0

100

200

300

400

500

600

2010-11 2011-12 2012-13 2013-14

Area (Ha)

Harvest in Tonne

Expon. (Harvest in
Tonne)

3.5.2. Pe  hn`h§Ä 

 

PnÃbnÂ  \nehnepÅ  Pemib§Ä ip²Pe aÕy DÂ¸mZ\¯n\pw Sqdnk¯n\pw 

D]tbmKn¨p  hcp¶p. PnÃbnÂ  ISÂ, ImbÂ  F¶nhbpsS  km¶n[yanÃm¯Xn\mÂ  

DÄ\mS³  aÕyIrjnbmWv  \nehnepÅXv.   PnÃbnse  Ipf§fpw, s]mXp  

Pemib§fpw  Imcm¸pg dnkÀthmbÀ, _mWmkpc kmKÀ dnkÀthmbÀ  F¶nh  

ChbnÂ   {][m\amWv.   PnÃbnse  ip²Pe aÕyIrjnbpsS  hnkvXrXn 2391 

slIvSdmsW¶v  IW¡pIÄ  kqNn¸n¡p¶p.  BbXnÂ 198 slIvSÀ Ipf§fpw  

Sm¦pIfpw, 55 slIvSÀ  ]©mb¯v  DSaØXbnepÅ   Pemib§fpamWv.  IqSmsX 

PnÃbnÂ 2132 slIvSÀ dnkÀthmbÀ {]tZi§fpapv.  Nn{X§fnÂ PnÃbnse  

aÕy¡rjnbpsS  LS\  Ignª  hÀj§fnse aÕy  DÂ¸mZ\  IW¡pIfpw 

hyàam¡nbncn¡p¶p.  

 

Nn{Xw3.5.14 

PnÃbpsS Pe k¼¯v 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nn{Xw3.5.15 

  aÕy DÂ¸mZ\¯nsâ  Imem\pKX ]cnWmaw 
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Nn{Xw3.5.16 

aÕysXmgnemfnIfpsS  Øe]c hn\ymkw 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nn{Xw  ]cntim[n¨mÂ PnÃbnse  aÕy DÂ¸mZ\w IqSn hcp¶Xmbn ImWmw 

PnÃbnse aÕy D]tbmKw kw_Ôn¨v hyàamb  IW¡pIÄ  e`yaÃ  F¶ncp¶mepw  

PnÃbnÂ aÕy¯n\v          h³ Unamâv  Ds¶Xv  hyàamWv. PnÃbnse aÕy  

IÀjIcpsS  Øe]c  tI{µoIcWw  Nn{X¯nÂ  ImWn¨ncn¡p¶  {]Imcw   PnÃbpsS  

hS¡v  `mK¯pÅ  ]©mb¯pIfnemWv IqSpXÂ tI{µoIcWw F¶v  ImWmhp¶XmWv.   

 

3.5.3. h\ hn`h§Ä 

ku¯v  hb\mSv, t\mÀ¯v  hb\mSv  t^mdÌv Unhnj\pIÄ, h\yarK kwc£W  

tI{µw F¶nhnS§fnembn  PnÃbnÂ `qhnkvXrXnbpsS 39.26%  hcp¶  h\ {]tZiapv.   

A]qÀh ssPh  sshhn[y§fpsS   Iehdbmb hb\mS³  ImSpIÄ hb\mS³  k¼Zv  

ØnXn¡v   Imcyamb kw`mh\  \ÂIp¶hbmWv.  h\ hn`h§fmb  hndIv, tX³, 

Huj[  kky§Ä, Ip´ncn¡w, s\Ãn¡  apXembh tiJcn¨v  hnÂ¸\  \S¯p¶Xn\v   

BZnhmkn hn`mK§sf  DÄs¸Sp¯n cq]oIcn¨  hnhn[  skmsskänIsf   

NpaXes¸Sp¯nbn«pv.  PnÃbnse  3 h\w Unhnj\pIfpsS IognÂ  cq]oIcn¨n«pÅ  

h\kwc£W  kanXnIÄ   aptJ\ XSnbnXc h\  hn`h§fpsS  kw`cWw,  

kwkv¡cWw,  aqey  hÀ²\,  hn`h§fpsS  hn]W\w F¶nh \S¯n  hcp¶p.  

PnÃbnse  Ct¡m  Sqdnkw  cwK¯pw  C¯cw  kanXnIfpsS  tkh\w  

Dd¸phcp¯pIbpw XZzmcm  BZnhmkn   hn`mK§fpsS  t£ahpw  km¼¯nI  

kpØncXbpw  aäpw  Dd¸p   hcp¯p¶p. PnÃbnse  h\ kwc£W  kanXnIfpsS   

hniZmwi§Ä  ]«nI þ24.17.Â  ImWn¨ncn¡p¶p.Sqdnkw  {]m[m\yapff  PnÃbnÂ  

F¯p¶  B`y´c, hntZi SqdnkväpIfpsSbnSbnÂ  h\hn`h§Ä¡v  hfsc  henb  

Unamâpv. PnÃbnse h\¯nsâ  hnXcWw Nn{Xw 3.5.17epw BbXnsâ  LS\ Nn{Xw  

3.5.18epw  ImWn¨ncn¡p¶p. 
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South 
Wayanad  

34% North 
Wayanad  

26% 

Wildlife 
Division  

40% 

Division wise extent of forest in Wayanad 

Nn{Xw3.5.17 

h\hpw Pe k¼¯pw 

 

Nn{Xw3.5.18 

PnÃbnse Unhnj³ ASnØm\am¡nbpff h\¯nsâ hnkvXrXn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

]«nI24.17 

h\kwc£W kanXnIfpsSbpw  Ct¡mUhe]vsaâv I½nänIfpsSbpw hnhc§Ä 

 

 

Unhnj³ 

h\kwc£W kanXnIfpsSbpw  

Ct¡mUhe]vsaâv I½nänIfpsSbpw F®w 

t\mÀ¯v  hb\mSv 17 

ku¯v  hb\mSv 18 

sshÂUvsse^v  Unhnj³ 16 

BsI 51 
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3.5.3 `q{]IrXn 

PnÃbpsS  km¼¯nI  t{kmXÊv  Irjn  IgnªmÂ   cmw  Øm\w 

Sqdnk¯n\mWv.  PnÃbpsS     {]IrXn  at\mlmcnX, kpJIcamb  ImemhØ, h\wþ 

h\y Pohn  k¼¯v, kmwkv¡mcnI  ss]XrIw  apXembhbmWv FSp¯p  ]dtb  

hn`h§Ä.   PnÃbnse   ap¯§þ sXmÂs¸«n  h\yarK   kt¦X§Ä,  _mWmkpc, 

Imcm¸pg dnkÀthmbdpIÄ, ]qt¡mSvþ IÀemSv  XSmIw, sN{¼, _mWmkpcþ A¼pIp¯n  

ae\ncIÄ, ]£n ]mXmfw, ao³ap«nþ Im´³]md  shÅ¨m«§Ä  XpS§n  PnÃbpsS  

{]IrXn  hn`h§Ä¡v  DZmlcW§Ä  GsdbmWv. 

{][m\ A\pam\§Ä 

 

 PnÃbnse   Pemib§Ä   {]tXyIn¨v   ]qt¡mSv  XSmIw, _mWmkpc kmKÀ, 

Imcm¸pg dnkÀthmbdpIÄ, IÀemSv  XSmIw, hnhn[ shÅ¨m«§Ä  F¶nh  

Sqdnkw  cwK¯v  apXÂ¡q«mIp¶p. 

 s]mXp Pemib§fnÂ  aÂky¡rjn  \S¯p¶Xn\pw,  PnÃbnse  aÂky  

k¼¯v  hÀ²n¸n¡p¶XnÂ  ^njdokv  hIp¸v  apJm´ncw   CSs]SepIÄ  

\S¯n  hcp¶p. 

 s]mXp  Pemib§fnse  aÂky¡rjn  apJm´ncw   ss{S_Â  hn`mK¯nÂ 

s]«hÀ¡v  sXmgnÂ  e`yXbpw  Dd¸p  hcp¯p¶p. 

 PnÃbnse h\þh\yarK k¼¯v SqdnÌpIsf PnÃbntebv¡v BIÀjn¡p¶XnÂ  

{][m\  LSIamWv. 

 

3.5.3 kw£n]vXw 

 

D]t`mK ssien  kw_Ôn¨v  \mjWÂ  km¼nÄ kÀsÆ  dnt¸mÀ«v kwØm\s¯  

D]t`mK LS\bnÂ   amäw  h¶n«pÅXmbpw   AXv amwtkmÂ¸¶  taJebnte¡pÅ 

Nmbvhv  kqNn¸n¡p¶Xmbpw  hyàam¡p¶p.  AXmbXv `£y [m\y§fpsS 

D]t`mK¯nÂ  Ipdhv  hcp¶Xmbpw    amwtkmÂ¸¶§fpsS D]tbmK¯nÂ  hÀ²\hv  

hcp¶Xmbpw  ImWn¡p¶p.   C¶v  \½psS `£y  kpc£nXXzw  tNmZyw  sN¿s¸Sp¶  

ØnXnbpv. Irjn`qanbpsS hnkvXrXnbnepmhp¶ Ipdhv  arKkwc£W  taJebnepw  

A\p_Ô hyhkmb§Ä¡papÅ k½À±w krjvSn¡p¶pv.   ]mÂ, ap«, amwkw  

F¶nhbv¡pÅ  Bhiyw  Zn\w {]Xn  IqSp¶  ØnXn  hntijapv.  BbXn\mÂ  

{]kvXpX  taJebnÂ  PnÃbv¡v  henb  km[yXIÄ \ne \nÂ¡p¶pv. 

 

 ImÀjnI  PnÃbmb  hb\m«nÂ  ImÀjnI  DÂ¸¶§fpsS DÂ¸mZ\w, tiJcWw, 

kwkv¡cWw, aqey  hÀ²nX  kz`mhapÅ D]DÂ¸¶§fpsS  \nÀ½mWw, hn]W\w 

F¶nhbv¡v A\´amb km[yXIÄ  \ne\nÂ¡p¶pv.  ImÀjnI hr¯nbpw, 

arKkwc£Whpw ]ckv]c  ]qcI§fmWv.   BbXn\mÂ A\p_Ô hyhkmbamb 

£oc hnIk\hpw arKkwc£Whpw t{]mÂkmln¸n¡p¶Xn\pÅ km[yX  hfscbmWv.  

]mepÂ¸mZ\¯nÂ PnÃ  kwØm\¯v  cmw  Øm\¯mWv  F¶pÅXv  

kacWobamWv. 

 

Pe hn`h§fnÂ  ip²Pe aÕyIrjn¡mWv  {]m[m\yw.  PnÃbnse  Pemib§Ä  

Irjn,  Sqdnkw, aÕy¡rjn  F¶nh¡mbn  Htc  kabw   D]tbmKs¸Sp¯n hcp¶pv.    
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PnÃbntebv¡v  Bhiyamb aÕyw AbÂ  PnÃIfnÂ  \n¶pw   Cd¡paXn  sN¿p¶  

kmlNcy¯nÂ   PnÃbnÂ   aÕy¡rjn¡v  hfsc \Ã  hnIk\ km[yXbpv. 

 

Cd¨n,  ap«  F¶nhbpsS  DÂ¸mZ\¯n\pw kwkv¡cW¯n\pw  PnÃ  C\nbpw  

kzbw]cym]vXamthXpv BbXn\v  ]pcbnS¡rjn k{¼Zmbw  iàns¸Spt¯Xpv.  

PnÃbnse  {_ÒKncn Cd¨n kwkv¡cW imebpsS  Imcytijn ]camh[n 

D]tbmKs¸Sp¯pIbmsW¦nÂ cwK¯v  ]p¯\pWÀhpmIpsa¶ XnÂ  kwibanÃ. 

3.6 KXmKXw 

KXmKX taJebpsS Icy£aX Hcp  {]tZi¯nsâ  hnIk\ kqNIamWv. 

{]tZi¯nsâ  hnIk\¯nsâ KXn \nÀ®bn¡p¶Xn\v   B {]tZi¯pIqSn   IS¶p  

t]mIp¶  KXmKX  irwJebv¡v    Hcp  {][m\ ]¦p hln¡phm\pv.  KXmKX¯n\v Ic, 

\mhnI, thyma amÀ¤§fpÅXnÂ  hb\mSn\v tdmUp amÀ¤apÅ  KXmKXta   \nehnÂ  

km[yambn«pÅq.  hb\mSnsâ  FÃm  `mK¯papÅ  aäv  {]tZi§fpambn  

_Ôn¸n¡p¶XnÂ Cu  tdmUpIÄ  {][m\  ]¦mWv  hln¡p¶Xv. PnÃbpsS taJemXe 

tdmUv _Ô§Ä Nn{Xw 3.1.2 Â IWn¨ncn¡p¶p.BbXn\mÂ B{kqXnXamb Hcp KXmKX  

irwJe PnÃbpsS ka{K hnIk\¯n\v AXy´mt]£nXamWv. 

3.6.1 \nehnse KXmKX irwJe 

tIcf¯nsâ hSt¡ Aä¯v ØnXnsN¿p¶Xpw IÀ®mSI, Xangv\mSv  F¶o  

kwØm\§fpambn   AXnÀ¯n  ]¦nSp¶Xpamb    Htc  Hcp  PnÃbmWv  hb\mSv. 

tImgnt¡mSv þ sImÃKÂ  tZiob]mX (766)  BWv  PnÃsb  AbÂ  kwØm\amb  

IÀ®mSIbpambpw, tImgnt¡mSv  PnÃbpambpw  _Ôn ¸n¡p¶   {][m\  ]mX.  taÂ 

]mXbneqsS  PnÃm   hnt\mZ k©mc  taJebmb ssakqÀ,sF.Sn l_v _mw¥qÀ  

F¶nhbpambn  _Ôn¡s¸«ncn¡p¶p.  IqSmsX  kwØm\  ]mX (SH29)  hgn  

Xangv\m«nse  {]kàamb lnÂ tÌj³  Bb  Du«nbmbpw   _Ôs¸«v  InS¡p¶p. 

(Nn{Xw 3.6.1Imepw) 

3.6.2 kwØm\hpambpÅ  KXmKX _Ôw 

  tZiob ]mX 766 aptJ\   Icn]qÀ  A´ÀtZiob hnam\¯mhfw, t_¸qÀ  XpdapJw, 

am\´hmSnþXetÈcn tdmUv   aptJ\ I®qÀ PnÃ,  ]{IwXfw Npcw aptJ\ IpäymSn  hgn 

tImgnt¡mSpambpw, hb\mSv  PnÃ _Ôn¸n¡s¸«ncn¡p¶p. (Nn{Xw 3.6.2 Imepw) 

3.6.3 PnÃbnse  Xs¶   hnhn[  taJeIfpambpÅ  _Ôw 

PnÃbnÂ 49 dh\yp  hntÃPpIfpw,  23 {Kma]©mb¯pIfpw,                  3 \Kck`Ifpw   

X½nÂ  iàamb tdmUp _Ô§fpv.  Xt±i`cW Xe¯nepw hnhn[  {]tZi§sf 

_Ôn¸n¡p¶  tdmUv irwJebpv.  PnÃbnse  GI tZiob ]mX, tImgnt¡mSv þ 

ssakqÀ  tdmUv ( NH 766)   Ing¡v  ]Snªmdmbn   PnÃbpsS  sX¡p`mK¯p IqSn  

IS¶p t]mIp¶p.  PnÃbnse tdmUv KXmKX irwJesb  ImWn¡p¶ am¸v Nn{Xw 3.6.1  epw 

tdmUpIfpsS  hniZmwi§Ä ]«nI 3.6.1 epw  hyàam¡nbncn¡p¶p. 
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Nn{Xw. 3.6.1: 

hb\mSv PnÃ¡I¯pÅ KXmKX _Ô§Ä 

 

]«nI3.6.1 

]n.U»yq.Un tdmUnsâ \ofw þ ]©mb¯v ASnØm\¯nÂ 

ap\nkn¸menän/ 

]©mb¯v 

hnkvXoÀ®w 

(N.In.ao) 

P\kwJy 

tdmUnsâ \ofw( Km) 

tdmUnsâ 

\ofw/ 100 

N. In. ao 

tdmUnsâ 

\ofw / 

1000 

P\kwJy 

F³

F¨v 

Fk 

F¨v  

Fw.Un 

BÀ 

BsI 

IÂ¸ä 
40.46 31577 8 8.15 9.32 25.47 62.9511 0.81 

am\´hmSn 
80.10 47974 

 

7.8 24.48 32.28 40.2996 0.67 

shffap 
64.54 40627 

 

4.27 20.16 24.43 37.8525 0.60 

Xncps\Ãn 
201.16 29696 

  

55.4 55.4 27.5403 1.87 

sXmÀ\mSv 
131.15 23142 3 8.55 33.22 44.77 34.1365 1.93 

FShI, 
47.26 33665 

 

4.9 26.57 31.47 66.5891 0.93 

XhnªmÂ 
142.30 39813 

 

7.8 61.3 69.1 48.5594 1.74 

ao\§mSn 
53.52 33450 11 

 

20.15 31.15 58.2025 0.93 

s\³ta\n 
69.38 46950 

  

38 38 54.7708 0.81 

A¼ehbÂ 
60.65 35207 

  

33 33 54.4106 0.94 

kpÂ¯m³ 

_t¯cn 

103.22 45417 10 

 

56.287 66.287 64.2191 1.46 

\qÂ¸pg 
242.97 27833 15.6 

 

22.8 38.4 15.8044 1.38 

tIm«¯d 
31.75 16670 

  

25.55 25.55 80.4724 1.53 

sh§¸ffn 
21.16 11756 

 

6.45 16.55 23 108.696 1.96 

ssh¯ncn 
47.84 18305 13 7.2 14 34.2 71.4883 1.87 

ap«nÂ 
47.38 35281 

  

18.55 18.55 39.1515 0.53 

s]mgpX\ 
71.30 18406 

  

19.5 19.5 27.3492 1.06 
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XcntbmSv 
71.17 11725 

 

4.9 13.24 18.14 25.4883 1.55 

]Snªmd¯d   
55.18 25965 

 

8.23 28.8 37.03 67.1076 1.43 

ta¸mSn 
125.95 37785 

 

29.7 20.35 50.05 39.738 1.32 

aqss¸\mSv 
72.70 24590 

 

17.97 11.1 29.07 39.9862 1.18 

]\acw 
80.90 45627 

 

12.51 13.1 25.61 31.6564 0.56 

]qXmSn 
80.88 39649 

  

40.45 40.45 50.0124 1.02 

apff³sImÃn 
71.58 28400 

  

62.14 62.14 86.812 2.19 

]pÂ¸ffn 
77.70 33951 

  

46.2 46.2 59.4595 1.36 

IWnbm¼ä 
37.80 33951 

  

25.25 25.25 66.7989 0.74 

BsI 
2130.00 817412 60.6 128.43 755.467 944.497 1359.55 32.37 

  Ahew_w: ]n.U»yq.Un 

 

sa¨s¸«  tdmUv --_Ô§Ä \nehneps¦nepw  PnÃbnse  tdmUpIÄ 

CSp§nbXpw, sImSnb  hfhpItfmSv  IqSnbXpw, tamiamb  D]cnXet¯mSv  

IqSnbXpambXn\mÂ   tdmUv  KXmKXw  XmcXtay\   Zpjv¡camWv.  PnÃbnse  {][m\  

bm{XþNc¡v KXmKXamÀ¤amb  F³.F¨v 766 se _µn¸qÀ  \mjWÂ   ]mÀ¡neqsS  

IS¶p t]mIp¶  `mK¯pw _mhen þ ssakqÀ- tdmUnepw IÀWmSI  kÀ¡mÀ 

GÀs¸Sp¯nbn«pÅ  cm{Xnbm{Xm \ntcm[\w  KXmKX taJebnÂ  {]XnkÔn 

krjvSn¡p¶pv.  {]kvXpX ImcW¯mÂ  _ZÂ  amÀ¤§fmbn   D]tbmKn¨p  hcp¶  

am\´hmSnþ Ip«þtKmWnIp¸þssakqÀ  tdmUv \mjWÂ  sslth  \nehmc¯ntebv¡v  

DbÀt¯p¶ BhiyIX \ne\nÂ¡p¶p.  

 

 PnÃbpsS  BØm\amb  IÂ¸ä   hb\m«nse  Xs¶  \Kck`Ifmb   

kpÂ¯m³ _t¯cnbpambn   tZiob ]mX  766 hgnbpw, am\´hmSnbpambn  kwØm\ 

]mX 59 hgnbpw  _Ôn¸n¡s¸«ncn¡p¶p.   PnÃbnÂ  \nehnÂ Hcp tZiob ]mXbpw  3 

kwØm\  ]mXIfpamWpÅXv (Nn{Xw 3.1.3 Imepw  ) PnÃbneqsS  IS¶p  t]mIp¶  

kwØm\  ]mXIfpsS  t]cpw  AhbpsS  ssZÀLyhpw   ]«nI  3.6.1 .Â  

sImSp¯ncn¡p¶p. 

]«nI  3.6.2:  

kwØm\ ]mXbpsS hnhc§Ä 

 {
I

a
 

\
¼

À
 

tdmUv 

 

XpS¡w HSp¡w (NXpc{i 

IntemädnÂ) 

\ofw 

(In.ao) 

t]cv 

1 kn.hn.Pn tdmUv 

(NptÂ 

ssh¯ncn 

þKqUÃqÀ) 

NptÂ(at km 67/000 

of NH:766(NH212)) 
 

tNmemSn(Xangv\mSv 

kwØm\ 

AXnÀ¯n) 

 

30.07 

 

Fkv 

F¨v29 

2 IÂ¸ä hmcm¼ä 

tdmUv - Fkv F¨v, 

54 

IÂ¸ä( at km 

72/400  of  NH:766) 

]Snªmd¯d(at 

km 82/00 of SH 54) 
17.72 

Fkv 

F¨v54 
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3 

XetÈcnþ 

_mhmen tdmUv 

(68/200 to 81/000 

) 

t_mbvkv Su¬(at km 

68/200 of TB Road ) 

am\´hmSn (at km 

81/000 of TB Road) 

12.80 

Fkv 

F¨v59 

4 

am\´hmSnIÂ¸

ätdmUv 0/000 to 

30/800 

am\´hmSn 

ssI\m«n (at km 

76/00  of NH:212) 
30.80 

Fkv 

F¨v59 

5 

IÂ¸ä - 

ta¸mSn  tdmUv  

IÂ¸ä( at km 

72/00  of  NH:766) 

Im¸wsImÃn(at km 

75/800  of CVG 
road) 

7.000 

Fkv 

F¨v59 

6 

ta¸mSn - NqcÂ 

aetdmUv 

ta¸mSn (at 

km78/050  of  CVG  Roa
d) 

NqcÂ ae(at km 

69/650 of SH 59 ) 
12.80 

Fkv 

F¨v59 

7 

NqcÂ ae - 

AcW¸pgtdmUv 

NqcÂ ae(at km 69/650 

of SH 59 ) 

 AcW¸pg (at km 

75/650 of SH 59) 
6.000 

Fkv 

F¨v59 

8 

ssh¯ncnXcph

WtdmUv 23/600 

to 31/590 

]Snªmd¯d(at km 

82/00 of SH 54) 

 XcphW(at km 

10/240  of 
M.P.Road) 

7.990 

Fkv 

F¨v59 

9 

am\´hmSn-

]{I´fw( Road 

6/470 to 10/240) 

\memwssaÂ(at 

km     6/470 of M.K. 
Road)  

 XcphW(at km 

10/240  of 
M.P.Road) 

3.770 

Fkv 

F¨v59 

Ahew_w: ]n.U»yq.Un 

 

3.6.4 _ZÂ  tdmUpIÄ 

hb\mSv     PnÃbntebv¡pff   {][m\  ]mXbmb  XmactÈcn  Npcw  hgnbpÅ  

tZiob ]mX  KXmKX  Ipcp¡n\mÂ  hoÀ¸pap«pIbmWv.  tZiob  ]mX  hnIk\¯n\v   

h\`qanbpsS km¶n[yw  hne§pXSnbmIp¶pv.  XmactÈcn  Npc¯nÂ  KXmKX Ipcp¡v  

DmbmÂ  thsd   Hcp  Xc¯nepw  hb\m«nÂ   F¯ns¸Sphm³  IgnbnÃ  F¶XmWv  

Ct¸mgs¯   kmlNcyw. Xmsg sImSp¯ncn¡p¶p _ZÂ  tdmUpIfpsS  

\nÀ½mW¯neqsS  am{Xta   Cu  {]iv\¯n\v  ]cnlmcw  Is¯phm³  

km[n¡pIbpÅq.  (Nn{Xw 3.1.3 Imepw  ) 

IÂ¸äþ ]Snªmd¯dþ hmcm¼äþ]qgnt¯mSv tdmUv  

ta¸mSnþ NqcÂaeþ\ne¼qÀ  tdmUv 

ta¸mSn þIÃmSnþ B\¡mws]mbnÂ  tdmUv 

Nn¸net¯mSv þ  acpXnemhp þ Xfn¸pg  tdmUv 

sXmÀ\mSvþ Iptªmwþ  hne§mSv tdmUv 

IqSmsX  2 aetbmc tZiob  ]mXIfpw  hn`mh\w  sN¿p¶pv.   

t_mbvkvSu¬ þam\´hmSn þ XcphWþ]Snªmd¯dþ ]qgnt¯mSv 

am\´hmSn þ ]\acwþ IÂ¸ä  þta¸mSnþ NqcÂaeþAW¸pg tdmUv  
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2.6.5 tdmUv  km{µX 

PnÃbpsS  tdmUpIfpsS  km{µX 3.75 In.ao / 1000 P\w. tZiob  icmicnbpamb 

(2.6 I.ao/1000 P\w) Xpe\w  sN¿pt¼mÄ  Cu  icmicn  IqSpXemsW¦nepw  BbXv 

kwØm\  icmicntb¡mÄ (4.7 In.ao/1000 P\w)   IpdhmWv.  PnÃbpsS  tdmUv km{µX 

am¸v  Xmsg sImSp¯ncn¡p¶p. 

Nn{Xw3.6.2:  

tZiob kwØm\ ]mXIfpsS km{µX 

 

3.6.6 Xohn KXmKXw 

PnÃbnÂ  \nehnÂ  Xohn KXmKXtam  thymaKXmKXtam  CÃ.  kwØm\¯v  

CSp¡nbpw, hb\mSpw  am{XamWv   Xohn KXmKX irwJe  CÃm¯  PnÃIÄ.  F¶mÂ   

XetÈcnbnÂ  \n¶pw  ssakqcntebv¡v  am\´hmSn  hgn  Hcp  Xohn¸mXbpw, 

\ne¼qcnÂ \n¶pw  \©³tImUntebv¡v  kpÂ¯m³ _t¯cn hgn Hcp Xohn 

]mXbpw  tI{µ kwØm\ kÀ¡mcpIfpsS  kPoh  ]cnKW\bnemWv 

Nn{Xw3.6.3:  

\nÀ±njvS \©³tImSv þ \ne¼qÀ sdbnÂ ]mXbpsS Asse³saâv 
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3.6.7 thyma KXmKXw 

PnÃbv¡v  Gähpw  ASp¯v    \nehnepÅ   hnam\¯mhfw   Icn¸qÀ  

A´ÀtZiob  hnam\¯mhfw  BWv  (100 In.ao) . IqSmsX   I®qÀþ a«¶qcnÂ  DÅ   

\nÀ½mWw  ]qÀ¯nbmbn sImncn¡p¶  hnam\¯mhfhpw  PnÃm  BØm\¯p  \n¶pw  

GItZiw  (100 In.ao)   Zqc¯nemWv.  AXpsImp Xs¶  PnÃbnÂ  ]\acwþ\ShbÂ   

tI{µoIcn¨p sImv  Hcp ^oUÀ FbÀt]mÀ«v  thWsa¶pÅ  Bhiyw  hfsc  

{]m[m\yaÀln¡p¶p.  

3.6.8 KXm-KX hnI-k\ k¦Â¸w 

 \ne-hnÂ PnÃ-bnse Hcp ^Ìv HmÀUÀ  tdmUv Bb F³.-F¨v 766 hb-\m-Snsâ sX¡v 

Ing¡v `mK-¯p-IqSn IS-¶p-t]m-Ip-¶p.   aäv `mK-§-fnÂ¡qSn ^Ìv HmÀUÀ tdmUp-IÄ IS-

¶p-t]m-Ip-¶n-Ã.   tImgn-t¡mSv PnÃ-bnse  Ipäym-Sn-tbbpw  IÀ®m-S-I-bnse  ssakq-cn-t\bpw 

_Ôn-̧ n-¡p¶ {]mtZ-inI ]mX am\-´-hm-Sn-bnÂ IqSn IS-¶p-t]m-Ip-¶p.  ae-_m-dn-t\tbm 

hS-¡³ tIc-f-̄ n-t\tbm  ssakqÀ þ _mw¥qÀ F¶n-hn-S-§-fp-ambn _Ôn-̧ n-¡m-\pÅ 

asämcp kp{]-[m-\-amb hgn-bm-Wn-Xv.  cm{Xn-bm{Xm \ntcm-[-\-¯nsâ  \qem-am-e-IÄ Cu Hcp 

hgn-bnÂ IS-¶p-h-cp-¶panÃ.   AXn-\mÂ Cu tdmUns\ hb-\m-Snsâ  hS¡p þ ]Sn-ªmdv 

`mK-̄ p-IqSn  IS-¶p-t]m-Ip¶ ^Ìv HmÀUÀ tdmUv Bbn hnI-kn-̧ n-¡-Ww. IqSmsX 

PnÃbnse cmw{Ia/aq¶mw{Ia A[nhmk tI{µ§sf X½nÂ  _Ôn¸n¡p¶ coXnbnÂ  

Hcp  Hu«À dnwKv tdmUpw hnIkn¸nt¡Xpv.  

Nn{Xw3.6.4:  

\nÀ±njvSKXm-KXirwJe 
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{][m\ A\pam\§Ä 

 ImÀjnIm[njvTnX PnÃ, ]mcnØnXnI {]m[m\yapÅ  taJe, P\km{µX 

Ipdª    {]tZiw  apXembh  ]cnKWn¨v  {]IrXn¡v  A\ptbmPyhpw 

h\ \ioIcW¯n\v ImcWamhm¯Xpamb   ]²XnIÄ  am{XamWv  

PnÃbnÂ A`nImayw 

 PnÃsb  aäp  PnÃIfpambn_Ôn¸n¡p¶  NpcanÃm¯ _ZÂ  tdmUpIfpsS  

\nÀ½mW¯n\v  ap³KW\  \ÂImhp¶XmWv. 

 sdbnÂ,  thyma KXmKX  km[yXIÄ  kw_Ôn¨v  hniZamb   

]mcnØnXnI  BLmXw  DÄs¸sSbpÅ   ]T\w \S¯n   ]²XnIÄ   

Bhnjv¡cnt¡Xmbn«pv. 

 F³.F¨v 766se  cm{Xn bm{Xm  \ntcm[\w  \o¡p¶XnÂ  ]cn{iaw  

DmthXmWv. 

 tdmUpIÄ GsäSp¡pt¼mÄ AXv  PnÃbpsS  ka{K  hnIk\w  

km[yamhp¶  coXnbnÂ  KXmKX  hnIk\  k¦Â¸¯n\\pkrXambn   

IqSpXÂ  {]tZi§Ä¡v  KpWw  e`n¡pamdpÅ  s{]mPIvSpIÄ  

GsäSpt¡XmWv. 

 \_mÀUv, In^v_n, tIcf tdmUv ^v  t_mÀUv XpS§nb  Øm]\§fpsS  

klmbt¯msS  PnÃbv¡mIam\w   apXÂ¡q«mhp¶   henb  

t{]mPIvSpIÄ  GsäSp¡mhp¶XmWv. 

3.6.9 kw£n]vXw  

hb\mSv  PnÃbnÂ  tdmUv irwJe hb\mSnsâ  FÃm  `mK§fntebv¡pw   

hym]n¨p  InS¡p¶p.   aetbmc  PnÃbmb hb\m«nÂ  P\§Ä¡v  bm{Xm 

kuIcy¯n\mbn  tdmUv  KXmKXw  am{Xta   km[yamhp¶pÅq.   {][m\s¸«  

tdmUpIfmb  tZiob  ]mXbpw  kwØm\ ]mXbpw  tIcf¯nse  aäv  PnÃIsf  F¶  

t]mse  CXc  kwØm\§sfbpw  _Ôn¸n¡p¶XmWv.   hml\  km{µX s]mXpsh  

IpdhmbXn\mÂ Cu  tdmUneqsSbpÅ    KXmKXw   s]mXpsh  kuIcy{]ZamWv.  

hb\mSnsâ ASnkvYm\  hnIk\ taJebmbn   hnt\mZk©mc  taJe  ]pjvSns¸Sphm³  

{][m\s¸«  hnt\mZ  k©mc  tI{µ§sf  _Ôn¸n¨psImpÅ KXmKX  kuIcyw  

C\nbpw  hfscb[nIw  \nehmcw  ]peÀt¯Xmbn«pv.  Npcw  H¶nSnªmÂ 

ChnSpt¯bv¡pÅ  hml\  KXmKXw  Znhk§tfmfw   XSÊ s¸Sp¶Xn\mÂ \nehnepÅ 

Npcw  tdmUn\v  _Zembn  tdmUpIÄ,  aäv  KXmKX  kuIcy§Ä 

Ist¯Xmbn«pv.  I®qÀ  hnam\¯mhfw  bmYmÀ°yamhp¶tXmsS hb\mSn\v   

e£yam¡phm³  km[n¡p¶  h³  hmWnPyþhymhkmbnI  taJebnse  IpXn¸v  

ap³Iq«n  Iv  I®qcntebv¡pÅ  KXmKX  kuIcyw   hÀ²n¸nt¡Xmbn«pv.  

hb\mSnsâ   sdbnÂsh  kz]v\§Ä  bmÀ°yamIphm\pÅ  {iaw XpSÀ¶p  hcp¶p.  

kao]  `mhnbnse¦nepw  \ne¼qÀþ  \©³tImUv   sdbnÂsh  sse³ 

km[yamhpIbmsW¦nÂ  hb\mSnsâ  hnt\mZ  k©mc  taJebnepw  hmWnPy  

hyhkmbnI   taJebnepw Hcp  ]p¯³  DWÀhv  km[yamIpw. henb  

hnam\¯mhf§Ä¡v   ]Icw  sNdnb  FbÀkv{Sn¸pIfmbn   hnam\¯mhf kuIcy§Ä  

IqSn  Ist¯Xv  hb\mSnsâ  Ccp]Xv þ ap¸Xv 20þ30  hÀjw  ]ptcmKXn¡mbn   

Ct¸msg Hcp  NphSv   apt¶m«mtbXmsW¶v ImWp¶p. 
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3.7 `q{]IrXn 

tIcf¯nsâ  hSt¡  Aä¯v  ]ÝnaL«  ae\ncItfmSp  tNÀ¶v  IÀWmSI, 

Xangv\mSv   kwØm\§tfmSv   AXnÀ¯n  ]¦n«v   kap{Z  \nc¸nÂ  \n¶pw  700 apXÂ 

2100 aoäÀ  Dbc¯nÂ  ]¨¸v  ]pX¨  AXnat\mlc§fmb  ]pÂtaSpIfmepw   

{]IrXnbpsS  hcZm\amb  \n_nV  h\§fmepw  AXoh  {]m[m\yapÅ   ssPh  

sshhn[y§fmepw   k¼¶ambn     InS¡pIbmWv   hb\mSv  PnÃ.  tIcf¯nse ae\mSv  

taJebnÂ  DÄs¸Sp¶Xpw, ]ÝnaL«ae\ncIfpsS   `mKamb  \oeKncn  

_tbmkv^nbdnÂ  DÄs¸Sp¶XpamWv  hb\mSv.   

hb\mSnsâ `q{]IrXn   Ip¶pIfpw, XmgvhcIfpw  sImv   \ndª   

\navt\m¶Xeamb   {]XeamWv.  hyXykvX  LS\bpÅ  a®v    hnhn[Xcw  IrjnIÄ¡v  

A\ptbmPyamWv.    hbepIfmÂ  kw]pjvSamb   hb\mSn\v   hbÂ\mSv F¶  t]cp 

IqSn  Dv.  XmcXtays\  ]c¶p  InS¡p¶  hb\mSnsâ hS¡v , Ing¡v,  ]Snªmdv   

AXnÀ¯n  {]tZi§Ä  ae\ncIfmÂ   Npäs¸«Xpw  h\\n_nVhpamWv.  F¶mÂ   

Ing¡³  {]tZi§Ä  XmcXtays\  ]c¶Xpw   XpdÊmbXpamWv. Nn{X¯nÂ  PnÃbpsS  

`q{]IrXn hyàam¡nbncn¡p¶p. 

 Nn{Xw3.7.1:  PnÃbpsS tÉm¸vam¸v 

 

Nn{Xw  ]cntim[n¨mÂ   PnÃbpsS  sX¡v, sX¡v  ]Snªmdv,  hS¡v  `mK§fnepÅ  

ae\ncIÄ IqSnb  Ncnhv ( 30% apXÂ 50%)   ImWn¡pt¼mÄ  a²y `mKhpw, Ing¡v 

IÀWmSI, Xangv\mSv  kwØm\t¯mSv  tNÀ¶  `mKhpw  XmcXtay\  Ipdª  Ncnhv  

ImWn¡p¶p. ( 5% to 15%)  .   DbÀ¶  ae \ncIfpw,  \n_nVamb  h\taJebpw ,  

XpSÀ¶p  hcp¶   ¹mtâj³  taJebpw  PnÃbpsS   ssPh  k¼¯v  Im¯p 

kq£n¡p¶  IehdbmWv. PnÃbpsS  Pe t{kmXÊpIfpsS  DÂ`hw   {]kvXpX  

ae\ncIfnÂ  \n¶mWv.  Xmgv¶  {]tZi§fnÂ  k¼¶amb  hbteeIfpw NXp¸pIfpw  

PnÃbpsS  `qKÀ`Pe t{kmXÊns\  \ne\nÀ¯p¶p.  anXiotXmjvWamb  ImemØbpw,  

DbÀ¶  hÀj]mXhpw,  \Ã  kqcy{]Imihpw ,  Bg¯nepÅ  ^e`qbnjvSamb  a®pw  

FÃmw  tNÀ¶v  PnÃbpsS   k´penXhpw,  lcnXm`hpamb  {]IrXn   Im¯p  

kq£n¡p¶p.  \nehnepÅ  `q{]IrXn  hb\mSnsâ  hcZm\amWv.  CXv  

kwc£n¡s¸tSXmWv.  IzmdnIÄ , a®nSn¨nÂ, hbÂ \nI¯Â, Pet{imXÊpIÄ  

\nI¯Â, acw sh«Â F¶nh  hb\mSv PnÃbnÂ Gsd \nb{´nt¡XmWv. 
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Pekwc£Ww  hb\mSv  PnÃbpsS apJap{Zbmbncn¡Ww.  CXn\pthn {lkzIme , 

ZoÀLIme \S]SnIÄ  kzoIcnt¡XmWv. 

 GItZiw  40%   h\{]tZihpw , 40% tXm«taJebmepw    kw]pjvSamb   

hb\mS³  `q{]IrXn   \ZnIfmepw,  XSmI§fmepw   kw]pjvSamWv.   hb\mSnsâ  

khntij  `qLS\  ImcWw  Ingt¡m«pw, ]Snªmtdm«pw  HgpIp¶  \ZnIÄ    

hb\mSnsâ  {]tXyIXbmWv.  Ingt¡m«v  HgpIp¶  3 \ZnIfnÂ  {][m\s¸«  H¶mb  

I_\n  \Zn  hb\mSns\   kw]pjvSam¡p¶p.  

Nn{Xw.3.7.1 

PnÃbpsS dnhÀ am¸v 

 

hfsc   {]im´  kpµcamb  ImemhØbmWv   hb\mSntâXv.  icmicn  2322 an.ao ag 

e`n¡p¶  hb\m«nÂ  e¡nSn, ssh¯ncn, ta]]mSn  {]tZi§fnemWv  DbÀ¶  

tXmXnepÅ  ag  e`yamIp¶Xv.  hb\mSnsâ  ImemhØsb  {][m\ambpw  

XWp¸pImew (Unkw_ÀapXÂ s^{_phcn  hsc),  NqSp  Imew (amÀ v̈  apXÂ  sabv 

hsc) ,  sX¡vþ ]Snªmd³  ImehÀjw (Pq¬  apXÂ  k]vXw_À  hsc),  hS¡v  þ 

Ing¡v  ImehÀjw  (HIvtSm_À þ \hw_À)  

                       Nn{Xw3.7.2 

 PnÃbpsS hmÀjnI hÀj]mX¯nsâ NmÀ«v 
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U¡m¬  ]oT`qanbpsS  sXt¡  Aä¯v   ØnXn  sN¿p¶  hb\mSnsâ  hS¡p, 

]Snªmdv   `mK§fnÂ  Akmam\y DbcapÅXpw  h\hpamb   ae\ncIfpv. 

{_LvaKncn, _mWmkpc,  sN{¼,  shÅcnae  F¶nhbpsS  Dbcw  1500  aoäÀ  apXÂ 2100 

aoäÀ  hscbmWv.   Gähpw  DbcapÅ  ae\ncbmb  sN{¼ {S¡nwKn\p  hfsc  

A\ptbmPyamWv. 

{][m\ A\pam\§Ä 

 PnÃbpsS  khntijamb `q{]IrXn  DbÀ¶  tXmXnepÅ   as®men¸v,  

DcpÄs]m«Â, hnf \miw  F¶nhbv¡v     ImcWamIp¶pv.   

 ^e`qbnjvTamb  taÂ  a®v  Hen¨p  t]mIp¶Xv  DÂ¸mZ\  Ipdhn\v  

ImcWamhp¶p.    

 {]IrXn¡\pkrXaÃm¯  IrjncoXnIÄ,  A\nb{´nXamb  cmkhf, 

IoS\min\n  {]tbmK§Ä,  

 Pemib§fpsSbpw, X®oÀ¯S§fpsSbpw,  s\ÂhbepIfpsSbpw  taepÅ   

hym]I ssIt¿äw `q{]IrXn¡pw  XZzmcm  \½psS   \ne \nÂ¸n\pw  

`ojWnbmIp¶p.  

3.7.1 kw£n]vXw 

PnÃbpsS  X\Xmb  `q{]IrXnbpw,  ImemhØbpw  kar²amb  h\y arK  

h\k¼¯pw, shÅNm«§fpw  {]IrXn  at\mlmcnXbpw  tNÀ¶v  PnÃsb  sXt¡  

C´ybnse  Xs¶  Hcp {][m\  SqdnÌv  tI{µam¡n  amänbn«pv.  IqSmsX   PnÃbnse  

{][m\  P\hn`mKamb  BZnhmknIÄ  AhcpsS  X\Xmb  PohnX  ssienbpw   

kwkv¡mchpw  Im¯p  kq£n¡p¶hcmWv.  h\hpw  h\yPohnIfpambn  CgpIn  tNÀ¶v   

Pohn¡p¶   ChcpsS  Ie, kwkv¡mcw,  ]c¼cmKX  AdnhpIÄ,  ]¨ acp¶v  NnInÂk  

F¶nhbpw  Sqdnkw  cwK¯v  PnÃbpsS  km¶n²yw  Adnbn¡p¶hbmWv.  taÂ  

ImcW§fmÂ  `qanbpsS  taepÅ  Hmtcm ssIt¿ähpw  PnÃbpsS AØnXz¯n\v `wKw  

hcp¯p¶XmWv.  

3.8 A[nhmk taJeIfpsS t{iWo_Ô§Ä 

PnÃbnÂ   23  {Kma]©mb¯pIfpw  3 \Kck`Ifpw   BWpÅXv.    

hnIk\¯nsâ  Imcy¯nÂ   Xt±i `cW  {]tZi§Ä   hyXykvX   \nehmcw  

]peÀ¯p¶p.  Xt±i`cW  kvYm]\¯nsâ  `-cW]camb  kvYnXn, hcpam\w, t{KUv , 

kuIcy§fpsS  km¶n²yw  apXembh  A\pkcn¨mWnXv.   {]tZi§fpsS  hnIk\ 

taJebnse  \nehnse  t{iWn _Ô§Ä   \nÀ®bn¡p¶Xv  {][m\ambpw  

Xmsg¸dbp¶  kuIcy§fpsS  e`yXbpsS ASnØm\XXnemWv.   

1) hnZym`ymk  Øm]\§fpsS  e`yX 

2) BtcmKy kvYm]\§fpsS  e`yX 

3) amÀ¡äv  

4) Irjn A\p_Ô  taJeIfnse  kuIcy§Ä 

5) ASnØm\  kuIcy  hnIk\w 

6) KXmKX  kuIcy§Ä 
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Hmtcm kuIcy§fpsSbpw ASnØm\¯nÂ Hcp ap³KW\m{Iaw  IW¡m¡pIbpw 

C¯c¯nÂ shbntÁPv (Cumulative FunctionalIndex CFI ) \ÂIpIbpw  sN¿p¶p. 

Iypapteäohv ^MvjWÂ C³UIvknsâ  ASnkvYm\¯nÂ      Xt±i`cW Øm]\§sf  

Xcw Xncn¡p¶XneqsS  AhbpsS  \nehnepÅ  hnIk\ t{iWn _Ô§Ä  

\nÝbn¡mhp¶XmWv.  taÂ {]Imcw  kuIcy§fpsS    ASnØm\¯nÂ   PnÃbnse   

Xt±i`cW Øm]\§fpsS  Xcw Xncnhv Xmsg  Nn{Xw 3.8.1þÂ  ImWn¨ncn¡p¶p.   

Nn{X¯nÂ  \n¶pw  PnÃbnse  IÂ¸ä  \Kck`  am{XamWv  C{]Imcw  H¶mw KW¯nÂ  

hcp¶sX¶pw  kpÂ¯m³þ_t¯cn,  am\´hmSn  F¶nh cmw {Ia¯nepw, 8 

{Kma]©mb¯pIÄ   aq¶mw  {Ia¯nepw  Ahtijn¡p¶h  4þmw  {Ia¯nepw  

hcp¶Xmbn  ImWp¶p.  hniZmwi§Ä  ]«nI þ7.1.Â   ImWn¨ncn¡p¶p.  \Kc 

{Kmamkq{XW hIp¸v 2015þÂ   X¿mdm¡n  ]pd¯nd¡nb   PnÃm  \Kc hÂ¡cW  

dnt¸mÀ«v ( District Urbanization Report )   {]Imcw IÂ¸ä  \Kck`  H¶mw{Ia 

A[nhmk tI{µhpw, am\´hmSnbpw,  kpÂ¯m³ _t¯cnbpw, cmw{Ia A[nhmk 

tI{µhpamWv.  XhnªmÂ, ]pÂ¸Ån, ]\acw, ao\§mSn, s\³ta\n, A¼ehbÂ, 

ta¸mSn, ssh¯ncn F¶o   Xt±i Øm]\§Ä 3þmw {Iaambpw  hcp¶p. 

]«nI  3.8.1:   

H¶v, cv, aq¶v {Ia A[nhmk taJebpsS Øe]c hnXcWw 

 

 

\nÀ±njvS   t{iWn _Ôw  

\nehnse  sXmgnÂ LS\bpsS  A]{KY\¯nÂ \n¶pw  PnÃbnÂ {]mYanI taJe 

XfÀ¨  ImWn¡pt¼mÄ ZznXob, {XnXob  taJeIÄ  DbÀ¨  ImWn¡p¶p.   {KmaoW  

taJeIfnÂ  t]mepw      {]mYanI  saJebnÂ  \n¶pÅ  NphSpamäw  hyàamWv.  

sXmgnÂ LS\, Xt±i`cW  kvYm]\§fpsS  t{KUnw§v , Iypapteäohv  ^MvjWÂ 

C³UIvkv F¶nhbpw  hnhn[  {]tZi§fnÂ  \S¸mbn«pÅXpw  \S¸m¡phm³ 

Dt±in¨n«pÅXpamb  ]²XnIÄ   apXembh  ]cnKWn¨mÂ   PnÃbnse  {]tZi§Ä  

X½nepÅ   hnIk\  t{iWn _Ôw \nÀ®bn¡mhp¶XmWv.   A{]Imcw  

]cntim[n¡pt¼mÄ  PnÃbnse  {][m\  KXmKX  CS\mgntbmSv tNÀ¶pÅ  Xt±i`cW 

Øm]\§Ä   kao]`mhnbnÂ  \KchÂ¡cn¡s¸Spsa¶pw   BbXn\v   sXm«p  
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InS¡p¶  {Kma]©mb¯pIÄ  AÀ²\mKcnI kz`mhw  BÀÖn¡psa¶pw  

A\pam\n¡mhp¶XmWv. 

hb\mSnsâ   khntij  kmlNcy¯nÂ   PnÃbnse   A[nhmk  taJeIÄ  

IrXyambÃ  hn\ykn¡s¸«cn¡p¶Xv F¶v  ImWmw.  AXpsImp  Xs¶   2015þÂ  

X¿mdm¡n  ]pd¯nd¡nb  PnÃm  \KchÂ¡cW  dnt¸mÀ«nÂ   {]nX]mZn¨ncn¡p¶  

hn[w `mhnbnse A[nhmk  {Iaw \nÀ®bn¡pIbpw  (Crystallor’s Centre Place Theory 

A\pkcn¨v )  IÂ¸äsb H¶mw {Iaambpw  am\´hmSnsbbpw, kpÂ¯m³   

_t¯cnsbbpw  cmw {Iaambpw  XhnªmÂ,  ]pÂ¸Ån, ]\acw, ]Snªmd¯d, 

ao\§mSn, ta¸mSn  F¶o   Xt±i kzbw`cW  Øm]\§Ä  aq¶mw{Iaambpw   

\nÝbn¨ncn¡p¶p. 

]«nI7.1: 

kn.F^v.sF ASnØm\¯nÂ A[nhmk t{iWnbnse {IahpwtaJebpsS F®hpw. 

{Ia \¼À kn.F^v.sF]cn[n t{iWnbnse 

{Iaw(Hierarchy) 

Xt±i 

Øm]\§ fpsS 

F®w 

1 >150  1 1 

2 100-150  2 2 

3 50- 100  3 8 

4 0 -50 4 15 

 

Nn{Xw 3.8.2:  

\nÀ±njvSH¶v, cv, aq¶v {Ia A[nhmk taJe 

 

 

 

{][m\ A\pam\§Ä 

 DbÀ¶  {Iaw  ImWn¡p¶  FÃm  {]tZi§fpw  {][m\ KXmKX  

CS\mgtbmSv  tNÀ¶v  ØnXn  sN¿p¶p. 

 Xmgv¶  {Ia¯nÂ  hcp¶  FÃm  {]tZi§fpw   DbÀ¶  

{Ia¯nepÅ  {]tZi§fpambn  AXnÀ¯n  ]¦nSp¶p.  

 PnÃbnse  a²y`mK¯mbn  DbÀ¶  {Ia¯nepÅ  {]tZi§fpw 

AXnÀ¯n {Kma§Ä  Xmgv¶ {Ia¯nepÅhbpamWv. 

 AXnÀ¯n{Kma§fnse   h\w, ¹tâj³  F¶nhbpsS  B[nIyhpw 

kuIcy§fpsS  IpdhpamImw   CXn\v  ImcWw  F¶v  

A\pam\n¡p¶p. 
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 PnÃbnÂ  \nehnse  hnIk\ ØnXn  A\pkcn¨pÅ  XpSÀ 

]²XnIÄ  BimkyaÃ.  kpØnc  hnIk\¯nÂ  Hcp  \nÀ±njvS  

{Iaw  \nÝbnt¡Xpw BbXnsâ  ASnØm\¯nÂ  hnIk\w 

{IaoIcnt¡Xpapv. 

3.9. {]hÀ¯\  kz`mhw ( Functional Character ) 

 Hcp  {]tZi¯nsâ  kz`mhw F¶Xv  B {]tZi¯pÅ  {][m\  {]hr¯nsb  

BWv  kqNn¸n¡p¶Xv.  AXv {]mYanI  {]hÀ¯\§fmb  Irjnbpw  A\p_Ô 

{]hÀ¯\§fpw (]qÀ® {KmaoW  kz`mhw) ZznXob, XrXob  {]hÀ¯\§tfm  (]qÀ® 

\mKcnI kz`mhw)  taÂ cv   {]hÀ¯\§fpsS k½n{i  D]tbmKw (AÀ²  \mKcnIX, 

AÀ² {KmaoWw)  Bhmw. 

Hcp {]tZi¯v   \nehnepÅXpw `mhnbnÂ   hcmhp¶Xpamb   {]hÀ¯\§Ä  B  

{]tZis¯ \nehnse  `qhn\ntbmKhpambn    _Ôs¸«ncn¡p¶p.  \nehnÂ  Irjn  `qan  

IqSpXepÅ  (]IpXntbm AXnÂ  IqSpXtem)  {]tZi§fpsS   {]hÀ¯\ kz`mhw   

{KmaoWw  F¶pw hmWnPyw, hyhkmbw, Bip]{Xn,  hn`ym`ymk  Øm]\§Ä,  aäp   

s]mXp Bhiy¯n\pÅ   Øe§Ä  apXembh  IqSpXepÅ  (]IpXntbm AXnÂ  

IqSpXtem)   {]tZi§sf   \mKcnI  kz`mhw  ImWn¡p¶   {]tZi§sf¶pw   ]dbmw.    

Nne {]tZi§fnÂ  C§ns\   \Kcþ{Kma  kz`mh§sf  hyàambn  

thÀXncns¨Sp¡phm³  km[n¡m¯  hn[w  {][m\  `qhn\ntbmKw  hmk Øehpw Irjn 

`qanbpambn  IqSn IeÀ¶v   k½n{i  kz`mht¯msS ( mixed land use)  ImWs¸Sp¶p.  

Cu  {]tZi§fnse  icmicn  ]pcbnS   hnkvXoÀ®w  IW¡nseSp¯psImv  Cu  

{]tZi§sf  ]qÀ®tXmXnepÅ  hmk Krl taJe, ImÀjnIþ hmkKrl taJe,  

ImÀjnI  {]hÀ¯\¯n\v  ap³Xq¡apÅ  hmk  taJe,  ]qÀ® tXmXnepÅ  ImÀjnI  

{]hÀ¯\w  km[yamb  hmktaJe  F¶n§s\  Xcw Xncn¡mw. 

kwØm\¯v   Npcp¡w Nne  {]tZi§Ä  am{Xta   ]qÀ®  \mKcnItam  ]qÀ® 

{KmaoW kz`mhtam  ImWn¡p¶pÅq.  `qcn`mKw  {]tZi§fpw  k½n{i  `q 

hn\ntbmKamWv  ImWn¡p¶Xv.  AXmbXv  Xmakþ ImÀjnI k½n{i  D]tbmKw.  

C§ns\bpÅ  khntij  `qhn\ntbmKw  \nan¯w  kwØm\s¯  Xt±i `cW  

Øm]\§sf  \Kcwþ{Kmaw  F¶n§s\ Xcw  Xncn¡p¶Xv  Zpjv¡camWv.  

AXpsImpXs¶  k½n{i  `qhn\ntbmKamWv  {]tZi¯nsâ  s]mXp  {]hÀ¯\s¯  

kqNn¸n¡p¶  LSIambn  amdp¶Xv.  {]tZis¯  IrXyamb  kz`mhw  

\nÀ®bn¡p¶Xn\v   k½n{i  `qhn\ntbms¯  hopw  Xmsg ]«nIbnÂ   ImWpw  hn[w  

A]{KYn¡p¶p. 

]«nI3.9.1     `qhn\ntbmK {Iaa\pkcn¨pÅ  hnIk\  kz`mhw 

{Ia \¼À emâbqkv am\ZWvUw 

1 \KcnIw \Kckz`mhw >Irjn > ¹mtâj³ >h\w 

2 Irjn Irjn > \Kckz`mhw>¹mtâj³ 

3 ¹mtâj³ ¹mtâj³> h\w> \Kckz`mhw >Irjn 

4 h\`qan h\w> ¹mtâj³ >\Kckz`mhw >Irjn 

Hcp  PnÃbpsStbm  Hcp  {]tZi¯nsâtbm Hcp  `qhn`mK¯nsâtbm  {]hÀ¯\£aX, 

kz`mhw F¶nh  `qhn\ntbmK¯nsâ  tI{µoIcWw,  hnXcWw, \KchÂ¡cW  

kz`mhw,AXnsâ  Xo{hX, Gä¡pdn¨epIÄ, {]tZi¯nsâ   \nehnepÅ  hnIk\ Xzc, 

Znim t_m[w  F¶nhsb   B{ibn¨ncn¡p¶p.  
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PnÃbnse  hnhn[§fmb  Xt±ikzbw`cW  Øm]\§Ä (23 {Kma]©mb¯pIÄ, 

3  \Kck`IÄ)  ChbpsS km¼¯nI  hnIk\ ]cnt{]£yw aq¶mbn Xcw  Xncn¡mw.. 

{]mYanI taJeIfnse hnIk\m¦w (Irjn A\p_Ô  taJeIÄ) ZzXob taJeIÄ 

(hymhkmbnIw), XrXob taJe (aäv hnIk\  taJeIÄ).  hb\mSv PnÃbpsS ØnXn 

hnhc¡W¡pIfnÂ \n¶pw {Kma]©mb¯pIÄ Gsd¡sd  apgph\mbpw {]mYanI  

taJeIfnÂ  DÄs¸«ncn¡p¶p.   Ct¸mgpw {KmanW kz`mhw ImWn¡p¶p. 

Xt±ikzbw`cW Øm]\§fpsS  hnIk\ ImgvN¸mSv cq]oIrXamhpt¼mÄ  \nehnepÅ  

P\kwJy, P\km{µX, P\kwJym hyXnbm\w, hfÀ¨m  \nc¡v, P\kwJym hnXcWw, 

sXmgnÂ LS\, hnIk\ Imebfhntebv¡pÅ P\kwJym  hfÀ¨, sXmgnÂ LS\bpsS  

hyXnbm\w, hn`h§fpsS e`yX, hnXcWw  sN¿s¸«ncn¡p¶  coXn , aäv ASnØm\  

kuIcy§fpsS   e`yX, hnXcWw,, \nehnepÅ  tdmUv irwJebpsS hnXcWw, 

hn]peoIcWw, {][m\s¸«  hym]mc tI{µ§fpsS   hnIk\ kz`mhw, tdmUv  

PwKvj\pIfpsS  hnIk\  km[yX,  {]mtZinIamb  hnIk\  kz`mhw, hnhn[  P\ 

hn`mK§fpsS   PohnX  coXn,  Bhmk  kz`mhw, \Kc hÂ¡cW¯nsâ  kz`mhw, 

\nehnepÅXpw \S¸nem¡n hcp¶Xpw hn`mh\w  sNbvXn«pÅXpamb  hnhn[ 

taJeIfnse   ]²XnIÄ,   \KchÂ¡cW  kz`mhhpw, `q hn\ntbmK  hpw  IqSn Hcp  

t{iWnbmbn  IW¡m¡nbmÂ  \ap¡v B Xt±ikzbw`cW  Øm]\¯nsâ  hnIk\ 

kz`mhw   A\mhcWw  sN¿phm³  Ignbpw.   

3.9.1 hb\mSv   PnÃbpsS {]hÀ¯\ kz`mhw    

\Kcþ{Kmamkq{XW  hIp¸v X¿mdm¡nbn«pÅ  PnÃm  \KchÂ¡cW  dnt¸mÀ«v  

PnÃbpsS  {]hÀ¯\ kz`mhw ]T\hnt[bam¡nbn«pv.  BbXn³ {]Imcw `qhn\ntbmK  

{Iaa\pkcn¨pÅ  hnIk\ kz`mhw   ]cntim[n¨t¸mÄ  hb\mSv  PnÃbnÂ  IÂ¸ä, 

am\´hmSn, kpÂ¯m³_t¯cn \Kck`IÄ¡mWv  IqSpXembpÅ  \KchÂ¡cWw   

In«pÅXv.  ChnsS Irjn  A\p_Ô  taJeIfnÂ  {IamXoXamb   Ipdhv  

tcJs¸Sp¯n ImWp¶p.  ssh¯ncn, apss¸\mSv, sh§¸Ån, ao\§mSn, ]qXmSn, ]pÂ¸Ån, 

apÅ³sImÃn  F¶o  ]©mb¯pIÄ           ¹mtâj³  taJebnÂ kPohX  

ImWn¡p¶p.   FShI, shÅap, ]\acw, tIm«¯d, IWnbm¼ä, ap«nÂ  F¶o  

]©mb¯pIÄ  Ct¸mÄ  Irjn  A\p_Ô  taJeIfnÂ  hym]rXcmbncn¡p¶Xmbn   

ImWm³  Ignªp.  aäp  {Kma]©mb¯pIÄ  h\`qanbpw, A\p_Ô   hnIk\  

{]{Inbbpw Nn{X¯nÂ   PnÃbpsS {]hÀ¯\ kz`mhw taÂ hniIe\¯nsâ 

ASnØm\¯nÂ e`yamhp¶Xv. 

Nn{Xw3.9.1:    PnÃbpsS ^wKvjWÂ IymcIvSÀ 
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3.9.2 \KchÂ¡cW¯nsâ   kz`mhw,  ImgvN¸mSv 

AXmXv  {Kma]©mb¯pIfnepw  \Kck`Ifnepw  e`yambn«pÅ  kÀÆokv  

kuIcy§Ä, P\kwJy hfÀ¨m  \nc¡v, sXmgnÂ LS\, hnXcWw, `q{]IrXn,  kz`mhw,   

Øe]camb  {]tXyIXIÄ,  tdmUv  hnIk\  km[yXIÄ, ]ckv]capÅ   KXmKX  

kuIcy§Ä ChbpsS  irwJe,  hnIk\w, tkh\ taJeIfnse ]ptcmKXn, e`yX 

F¶nh  ]T\ hnt[bam¡nbXnÂ \n¶pw,  \nehnepÅ  3  \Kck`IÄ \KchÂ¡cW  

kz`mhw  ImWn¡p¶p.  2021  hÀjt¯msS  ]\acw, ]pÂ¸Ån,  ssh¯ncn, F¶o  

{Kma]©mb¯pIfnÂ  \KchÂ¡cWw  km[yamhpw. 2031  hÀjt¯msS ta¸mSn, ap«nÂ, 

ao\§mSn  F¶o  {Kma]©mb¯pIfpw  \KchÂ¡cn¡s¸Spw  F¶v  ]T\  dnt¸mÀ«nÂ  

hyàamIp¶p.   

Nn{Xw3.9.2:  

`mhn \mKcnI cq]w–hb\mSv PnÃ 

 

3.9.3 \nehnse  Øe]c LS\ ( Existing Spatial Structure) 

PnÃbnse `qhn\ntbmK coXn , P\kwJy hnXcWw, sXmgnÂ]camb  

{]hÀ¯\LS\, {]hÀ¯\ kz`mhw , Xt±i`cW Øm]\§Ä¡nSbnepÅ 

t{iWn_Ôw, \KchÂ¡cWw  apXembhbpsS kwtbmPnX hniIe\w, PnÃbpsS  

\nehnse Øe]c LS\ hyàam¡p¶XmWv.  A¯c¯nÂ A²ymb¯nÂ  hnhn[  

Xes¡«pIfnembn  hnhcn¨n«pÅ  taÂ LSI§Ä kwtbmPn¸n¡pt¼mÄ  e`n¡p¶  

PnÃbpsS  \nehnse   kvYe]c  LS\  Xmsg Nn{X¯nÂ  sImSp¯ncn¡p¶p. 
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Nn{Xw3.9.3:   

 

\nehnse Øe]c LS\bpsS A\pam\w 

Nn{Xw3.9.4:   

\nehnse Øe]c LS\–hb\mSv PnÃ
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PnÃbpsS  \nehnse  Øe]c LS\  hniIe\w  sN¿pt¼mÄ  H¶mw {Ia, 

cmw{Ia  A[nhmk  tI{µ§Ä   AYhm   SuWpIÄ  \mKcnI  kzm`mhw  

ImWn¡p¶Xmbpw Bbh PnÃbnse  {][m\ KXmKX  irwJebmÂ 

_Ôn¸n¡s¸«cn¡p¶Xmbpw  ImWmw.   IqSmsX ZznXob, {]mYanI/XrXob 

{]hÀ¯\§Ä  ImWn¡p¶  aäv Xt±i`cW  Øm]\§Ä  taÂ  \Kc tI{µ§Ä¡v  

Npän\pambn   ØnXn  sN¿p¶Xmbpw  BbXv  kwØm\  ]mX  AsÃ¦nÂ  taPÀ 

Unkv{SnIvSv tdmUpIfmÂ  _ÔnXamWv F¶pw  ImWp¶p.  

3.9.4.kw£n]vXw 

hb\mSv PnÃ   Ct¸mgpw Hcp {Kma kz`mhw  ImWn¡p¶p.  \KchÂ¡cWw   F³ 

F¨v766\pw, Fkv. F¨v \pw Ccphi§fnepapÅ   Xt±ikzbw`cW Øm]\§fnÂ am{Xw  

ImWp¶p.  ChnS§fnÂ ZznXob taJebpw, XrXob  taJebpambn   hnIkn¨p  hcp¶p.  

Btdmfw  Xt±i`cW  Øm]\§Ä N.H 766 \pw   S.H \pw   CSbnÂ  ØnXn sN¿p¶p.  

_m¡nbpÅh  {][\ms¸«  PnÃm  tdmUpIfnÂ  \n¶pw  AIsebmbn   DÄ\mSpIfmbn  

ØnXn  sN¿p¶p.  ChnS§fnÂ Ct¸mgpw ImÀjnI  taJebmbn, ¹mtâj³, 

h\`qanbpambn  \ne\nÂ¡p¶p. 

hb\mSnsâ hnIk\¯nsâ tdmUv irwJebpsS hnIk\w  A\nhmcyamWv.  

IqSmsX {][m\s¸«  tdmUv  PwKvj³,  Ch X½nepÅ  DÄ\mS³  tdmUpIfpsS  

hnIk\w  km[yamtIXmWv.  ImÀjnI taJebpsS  ka{K  hnIk\w, hmWnPyþ 

hyhkmb  taJeIfpsS  hnIk\w, aäp  ]Ým¯e taJe, tkh\ taJeIfpsS  

kwtbmPnXamb   hnIk\  ]cnt{]jyw  cq]oIrXamtIXmbn«pv.  IqSmsX  _ZÂ  

Npcw  tdmUpIfpsS   Asse³saâv ]qÀ¯oIcn¡pIbpw,  hnhn[  Un¸mÀ«vsaânÂ  

\n¶pÅ   F³.H.kn  e`yam¡n  F{Xbpw  thKw  km[yamtIXmbn«pv.    F{Xtbm  

Imeambn  {]mtbmKnI-]T\¯nÂ am{Xambn  HXp§p¶  \©³tImUvþ kpÂ¯³ -

_t¯cn  sdbnÂ¸mX IqSn  bmYmÀ°yambmÂ  am{Xta  hb\mSnsâ  hnIk\  kz]v\w   

bmYmÀ°yamhpIbpÅq. 

3.10. hnIk\ \nb{´nX taJeIÄ 

 GXv  hnIk\hpw km[yamhWsa¦nÂ P\PohnXhpw, {]IrXn  hn`h§fpw   

FÃmhÀ¡pw  Xpeyambn e`yamIp¶ coXnbnÂ    hn`Pn¡s¸SpIbpw  

D]tbmKn¡s¸SpIbpw   sN¿pt¼mÄ  am{XamWv.   “kpØnchnIk\w(Sustainable  

development)” F¶ Bibw  km[qIcn¡phm\pw  a®v, Pew  aäv  {]IrXn  hn`h§fpsS  

kwc£Whpw  BhiyamWv.  {]IrXn  hn`h§fpsS A\nb{´nXamb  NqjWw   

`qam^nbIfpsS  IS¶p  Ibäw, `qanbpsS  Ncnhv  t\m¡msXbpÅ  sI«nS \nÀ½mWw, 

J\\ {]hÀ¯\§Ä, AWs¡«pIÄ,  IpgÂ¡nWdpIfpsS \nÀ½mWw  FÃmw  Xs¶  

ae\ncIfpsS ØncmhkvYbv¡pw  \ne\nÂ¸n\pw  A]ISIcamhp¶  Xc¯nÂ 

`ojWnbmIp¶Xn\mÂ {]IrXn Zpc´§fnÂ  \n¶pw c£ t\Sphm\pÅ  aps¶mcp¡w, 

Hcp ZoÀLho£W ImgvN¸mSv F¶  \nebv¡pw   \nb{´Ww AXymhiyamWv.  

 hb\mSv  PnÃ, U¡m¬   ]oT`qan  {]tZi¯nsâ  `mKamW.v  kap{Z  

\nc¸nÂ  \n¶pw  700\pw  2100 aoädn\pw  Dbc¯nÂ  ØnXn  sN¿p¶p.  ]ÝnaL« 

ae\ncIfpsS  XpSÀ¨bmbn   \oeKncn  _tbmkv^nbdnsâ  `mKambn«mWv  CXnsâ  

InS¸v.   hb\m«nÂ  ]Ýna L«ae\ncIfpsS  Dbcw  sN{¼ ae\nc¡v  2100 aoäÀ  

_mWmkqc ae\nc¡v  2073 ao.  kap{Z  \nc¸nÂ  \n¶pw   Dbcapv. BbXn\mÂ    

`qanimkv{X]camb   {]tXyIXbpw Cu  ae\ncIfpsS Ip¯s\bpÅ Ncnhpw  ImcWw  
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`qI¼¯n\pw, DcpÄs]m«en\pw  km[yXbpÅXmbn  `qanimkv{XPvR³amcpsS  

]T\§fnÂ \n¶pw   hyàambn«pv.  CubSp¯ Ime¯v   D¯cmJWvUv, ]q\, t\¸mÄ  

F¶o Øe§fnepmb   `qI¼hpw,  DcpÄs]m«epw  Cu  {]tZi§fnÂ  hcp¯nb   

\mi\jvS¯nÂ  \n¶pw   Hcp   P\X  C\nbpw   DbÀs¯gpt¶än«nÃ.     AXpsImv 

Xs¶  Gsd  kmZriyapÅ Cu  {]tZi§Ä  kwc£nt¡Xv  \nba]cambn 

A\nhmcyamIp¶p.   

 

3.10.1 ]cnØnXn  teme taJe (Ecologically Fragile land) 

 

{]IrXnbnse  Nne  PohPme§Ä¡pw, ]mcnØnXnIamb  AhØm amäw,   

ImemhØm amäw,  Chsbms¡ AXnPohn¡phm³   km[yaÃmsXbmIpw. CtXmsSm¸w  

a\pjyÀ   ChcpsS  Bhmk hyhØbnÂ  A\nb{´nXambn  CSs]SpIbpw IqSn  

sN¿pt¼mÄ  AhbpsS  \ne\nÂ¸v  Hcp  tNmZyNnÓambn   Xocpw.  C§ns\  

a\pjycminbpsS   CSs]SepIÄ sImv  `qapJ¯p  \n¶pw  A{]Xy£amb    

kkyPme§fpw, PohPme§fpw  \nch[nbmWv.   BbXn\mÂ  ChIfpsS  kwc£Ww  

Dd¸p  hcp¯m\pw   a\pjyâ   IS¶pIbäw   Hgnhm¡m\pw   kÀ¡mÀ,  `qanbnÂ  

C¯cw   \nb{´W§Ä  hcp¯n   PohPme§sf  kwc£n¡phm\pw   AhbpsS  

Bhmk hyhØ   \ne \nÀ¯m\pw   km[yamIp¶   \nba \nÀ½mW§Ä  \S¯n  

kwc£n¡p¶   `q{]tZiamWv   C. F^.v FÂ.(EFL)F¶dnbs¸Sp¶Xv. 

 

{][m\ambpw   Pewþ a®v  kwc£Ww, A]qÀÆ C\  kky hn`mK§sf  

kwc£n¡pIbpw   AhbpsS  \ne\nÂ¸v   ZoÀLImet¯bv¡v   km[yamIp¶  

coXnbnÂ  ]cnØnXnsb  kwc£n¡pIbpw  sN¿pI, a\pjysâ  NqjW¯nÂ  \n¶pÅ  

kwcIjvWw  Dd¸p  hcp¯p¶p. 

 

hkvXpXm]camb  ]T\§fpw, hniZamb UmäIfpsSbpw, 

ImemhØmt`Z¯nsâbpw  ]mcnØnXmLmX ]T\¯ntâbpw, ^eamb Bhmk  hyhØ  

]p\:{IaoIcn¨pw a®vþ Pew  kwc£n¨pw  Cu  taJe  kw]pjvSambn  

kwc£n¡p¶p.e`yamb   hnhca\pkcn¨v  hSs¡  hb\mSv  `mK§fnÂ   t]cy,  

am\´hmSn, t_KqÀ bYm{Iaw 485.1365 , 144.445 , 240.2148 slIvSÀDÄs¸sS BsI  908.188 

slIvSÀ  `qan  e`yambn«pv.  Cu  taJe  Ct¸mgpw AXoh   kq£va taJebmbn   \ne 

\nÀ¯n  hcp¶p. 

 

3.10.2 Zpc´ \nhmcW  AtXmdnän  D¯chv(tI{µ  Zpc´  \nhmcW 

\nbaw) 

 

PnÃbpsS   ]mcnØnXnI    {]m[m\yw  IW¡nseSp¯v tI{µ  Zpc´  \nhmcW 

\nba¯nsâ    NphSp  ]nSn¨v   PnÃm  Zpc´  \nhmcW  AtXmdnän   PnÃbnse  

sI«n§fpsS  Dbc¯nÂ   \nb{´Ww GÀs¸Sp¯nsImv  CXn\Iw  D¯chp  

]pds¸Sphn¨n«pv.  BbXn³ {]Imcw \Kck`IfnÂ   sI«nS¯nsâ   Dbcw  16 aoädpw 5 

\neIfpw, Ip¶¯nShI hntÃPnÂ 8 aoädpw 2 \neIfpw, aäp {Kma]©mb¯pIfnÂ   3  

\neIfpw 10 aoädpw  Bbn  \nPs¸Sp¯nbn«pÅXn\mÂ  Dbcw  IqSnb sI«nS  \nÀ½mWw  

\nb{´n¡phm³  km[n¨n«pv.    
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3.10.3 aäv   \nb{´W  \nba§Ä 

3.10.3.1. tIcf  emâv  bq«nssetkj³  \nba§Äþ1967 

 

`£y  kpc£m,  ]mcnØnXnI  kwc£Ww  apXembh Dd¸p  hcp¯p¶XnÂ  tIcf 

`qhn\ntbmK  \nbawþ1967   apJyamb  ]¦p  hln¡p¶pv.  ImÀjnI  `qan   

ImÀjntIXc  {]hÀ¯\§Ä¡v  D]tbmKn¡p¶Xpw  XZzmcm `£y  kpc£ t\cnSp¶   

`ojWn  t\cnSp¶Xn\pw  {]kvXpX  \nbaw  PnÃbnÂ  IÀi\ambn  \S¸nem¡n hcp¶p. 

 

1) 3.10.3.2 tIcf X®oÀ¯S  kwc£W  \nbaw  þ 2008  

 

kwØm\  kÀ¡mÀ  PnÃbnse  X®oÀ¯S§fpw Pe t{kmXÊpIfpw  

A{]Xy£ambns¡mncn¡pIbmsW¶   a®vþ Pe kwc£W  hIp¸nsâ    kÀsÆ  

dnt¸mÀ«v  `bmi¦IÄ  krjvSn¡p¶p.  C¯cpW¯nÂ kwØm\  kÀ¡mÀ  

Bhnjv¡cn¨  tIcf X®oÀ¯S  \nbawþ 2008   hfsc  {]m[m\yaÀln¡p¶p.  \nbaw  

IÀi\ambn   \S¸m¡p¶XneqsS  C\nbpw  Ahtijn¨n«pÅ  X®oÀ¯S§Ä \ne 

\nÀ¯phm³  Ignbpsa¶v  {]Xymin¡p¶p.  {]kvXpX  \nbat¯mSv  

A\p_Ôn¨pm¡nbn«pÅ  Umäm  t_¦v  IpäaäXm¡pIbpw  BbXns\Pntbm-{K-̂ n-

¡Â C³^Àta-j³ knÌw(GIS)kmt¦XnI hnZy  D]tbmKn¨v   `qhn\ntbmK  am¸pambn 

en¦v  sN¿phm³  IgnªmÂ  \nba¯nsâ  \S¯n¸v Imcy£aamhp¶XmWv. 

 

3.10.4 ]ÝnaL«   ]cnØnXn  hnZKv[  kanXn (WGEEP) 

 

 ssPh  sshhn[y§fpsS  Iehdbmb  ]ÝnaL«w  GXmv   11 

0

apXÂ  78

0

   hsc  

NcnhpÅ     s\Sp\of³  ae\ncIÄ  KpPdm¯nse  dm¬ Hm^v I¨v (X]vXn\Zn) apXÂ     

Xang\mSnsâ  sXt¡  Aäw    I\ymIpamcn  hsc  hym]n¨p  InS¡p¶p.   P\kwJym   

s]cp¸hpw  h\`qanIfpw  ae\ncIfpw  a\pjy³  \S¯n  hcp¶  A[n\nthi¯nsâbpw  

NqjW¯nsâbpw  ^eambn   Cu  {]tZi¯nsâ  h\ hnkvXrXnbpw  ssPh 

sshhn[y§fpw  A\pZn\w  timjn¨p  hcp¶Xmbn  ASp¯  Ime§fnÂ  \S¶   ]T\  

dnt¸mÀ«nÂ  \n¶pw  hyàamIp¶p.    BbXn\mÂ   Cu  {]tZi¯v  ]cnØnXn  

kwc£n¨p  sImpÅ  (Sustainable  development in western ghat  Region) hnIk\  

{]{InbIsf   ]mSpÅq  F¶  Dt±iyeIvjyt¯msS tI{µ h\w ]cnØnXn hIp¸v 

(MoEF) ]ÝnaL« hnZKv[ kanXn(Western Ghat  Expert Panel, 

WGEEP)cq]oIcn¡pIbpmbn.  CXnsâ   {]hÀ¯\ ^eambn  P\m[n]Xy  coXnbnÂ  

]cnØnXn  kwc£W  taJe   F§ns\  ]p\À{IaoIcn¡msa¶pw  AX\pcn¨v  

am\ZWvU§Ä  ]p\:{IaoIcn¨v  kwc£Ww  ]p\cp²mcWw, ]p\:{IaoIcWw,  F¶o  

coXnbnÂ   ØehmknIfpsSbpw  Øe]cntim[\bpsSbpw  ASnØm\¯nÂ  dnt¸mÀ«v  

X¿mdm¡n  Kh¬saânÂ  kaÀ¸n¡pIbpmbn.   

 

]ÝnaL«  taJe  1,64,280 N.In.ao  hnkvXrXnbnÂ  BbXv  1500 In.ao  \of¯nÂ  

C´ybnse  6 kwØm\§fnembn  hym]n¨p  InS¡p¶p.  CXnsâ  60 %  hnkvXrXnbnepw  

P\§Ä  A[n\nthiw  \S¯n IpSn]mÀ¯p  hcp¶p.   Cu  taJebnÂ  ChÀ  

krjvSn¡p¶  ]mcnØnXmLmXw   Cuq  taJebpsS  XIÀ¨bv¡v  B¡w  Iq«p¶Xmbn   

ImWp¶p.    BbXn\mÂ  Cu  taJebpsS  kwc£Whpw   ]p\À \nÀ½mWhpw, 

]p\:{IaoIcWhpw Dd¸p  hcp¯m³   iàamb  \nba  \nÀ½mWhpambn  tI{µ h\w 
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]cnØnXn hIp¸v(MoEF), KmUvKnÂ  I½oj³,  IkvXqcn cwK³  I½oj³  F¶nhÀ  

X¿mdm¡nb  dnt¸mÀ«nsâ  ASnØm\¯nÂ  ]pXnb  \nbahpw  Dcp¯ncnªp  

hcp¶pv. BbXv \S¸nem¡phm\pÅ  BÀÖhhpw  kzoImcyXbpw  P\m[n]Xy  

kaql¯nÂ  DmthXmbn«pv.    F¦nÂ  am{Xta  hcpw  Xeapdbv¡pw  AhtcmSv   

]dbphm\pw  AhcpsS  XeapdtbmSv  ]dbphm\pw    ]ÝnaL«  ae\ncIfpw  

ssPhsshhn[y§fpw  _m¡nbmIq. 

hb\mSv  ]ÝnaL« ae\ncIfpsS `mKambn InS¡p¶    {]tZiamIp¶p.  GXmv 

50% sNcnhpÅ  ae\ncIÄ  ChnsS  ImWmhp¶XmWv. ]ÝnaL« hnZKv[ kanXn (WGEEP) 

]ÝnaL«s¯  apgph\mbpw ]mcnØnXnI hnteme {]tZiambn  \ma\nÀt±iw  

sNbvXn«pÅXv.  t\cnSp¶   ]mcnØnXnI hntemeXbpsS  tXmX\pkcn¨v aq¶mbn(ESZ1, 

EsZ2, EsZ3 F¶n§s\) thÀXncn¨ncn¡p¶p.  tIcf¯nÂ  ]ivNnaL«¯nsâ    

AXncpIfnÂ  ØnXn sN¿p¶   3 Xmeq¡pIÄ  taÂ¸dª  3 taJeIfnembn   ØnXn 

sN¿p¶p. Nn{X¯nÂ  PnÃbnse   ]cnØnXn teme {]tZi§Ä  

ASbmfs¸Sp¯nbncn¡p¶p.  

Nn{Xw: 3.10.1:  

 ]cnØnXn teme taJeIfpsS Øe]c hy\ymkw 

 

3.10.5tIcf sI«nS  \nÀ½mW  N«§Ä 

tIcf sI«nS  \nÀ½mW  N«§Ä   PnÃbnse  FÃm   kzbw`cW  

Øm]\§fnepw  \nehnÂ  h¶n«pv.   hb\mSv  PnÃbnÂ BsI 26  Xt±I kzbw`cW  

Øm]\§Ä \nehnepv. BbXnÂ  3  \Kck`Ifpw, 7 ImäKdnþ1  ]©mb¯pIfpw, 16 

ImäKdnþ2 ]©mb¯pIfpapv.  sI«nS  \nÀ½mWw  \S¯pt¼mÄ   taÂ  kqNn¸n¨  

N«§fpw, ]cnØnXn teme taJem  \nb{´W§fpw, tIcfm emâv  bq«nssetkj³  
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BIvSnsâ   \nba§fpw, tIcf X®oÀ¯S kwc£W  \nba¯nsâ  \nb{´W§fpw, 

Zpc´  \nhmcW  AtXmdnän  ]pds¸Sphn¨n«pÅ   D¯chnsâ  \nb{´W§fpw, 

IkvXqcncwK³   dnt¸mÀ«nse   \nba§fpw  A\pkcn¨v   am{Xta  ChnsS  sI«nS  

\nÀ½mWw  km[yamhpIbpÅq.   

Nn{Xw: 3.10.2:  

sI«nS \nÀ½mW  N«§fpsS \nÀhlWw

 

3.10.5.1 taÂ¯«v  \nÀt±i§Ä 

1. hb\mSnsâ   \navt¶m¶X§Ä   a\Ênem¡phm³  Hcp tImpÀ am¸v  

X¿mdm¡pI 

2. Ncnhv 30%  IqSpXepÅ  Øe§fnÂ  Irjn, sI«nS \nÀ½mWw  F¶nh  

\nb{´n¡pI.  

3. {]kvXpX  Øes¯  h\taJesb  kwc£n¡pI 

4. \oÀ¨mepIÄ  kwc£n¨v, XSbWIfpw  sNdnb  dnkÀthmbdpIfpw  

\nÀ½n¡pI. 

5. hÀjIme¯v  s]¿p¶  agshÅw  ag¡pgn \nÀ½n¨v  kwc£n¡pIbpw  

th\Â¡me¯v  D]tbmK{]Zam¡pbpw sN¿pI 

6. a®nSn¨nÂ  XSbphm³,  {]mtZinI  Xe¯nepÅ J\\ {]{InbIÄ 

\nb{´n¡pI. 

7. ]pÂtaSpIfpsS kwc£Ww  Dd¸phcp¯pI, ssIt¿äw, A\[nIrX  

\nc½mWw  F¶nh  \nba]cambpw IÀi\amb  \S]SnIfneqSsbpw   

XSbpIbpw   \nbaewLIsc \nba¯nsâ  ap³]nÂ  sImphcnIbpw  

sN¿phm\pÅ  ka{K ]²XnIÄ  cq]oIcn¡pI. 

8. Peþkwc£Ww, hr£ kwc£W  ¢_pIÄ  (Nature Club) 

cq]oIcn¡pIbpw Sn Imcy¯nÂ  Aht_m[w  krjvSn¡pIbpw  

sN¿phm\pÅ  \S]SnIÄ  kzoIcn¡pI 

9. hb\mSnsâ  h\`qanbnÂ  IqSpXÂ Øew   ]mcnØnI  ZpÀ_e  

{]tZiambn  hnfw-_cw  sNbvXv  h\kwc£Ww  Dd¸p  hcp¯pI 
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3.10.5.2. Iogv¯«v  \nÀt±i§Ä 

1. sI«nS \nÀ½mW N«§Ä, UnkmÌÀ  amt\Pvsaâv   \nb{´W§Ä  

\S¸nem¡pI. 

2. Ncnhv  30%  hscbpÅ  taJeIfnÂ   Irjnbpw  , 

KmÀlnImhiy¯n\pÅ  sI«nS  \nÀ½mWhpw  km[yam¡pI. 

3. h³ ]²XnIÄ¯v  ]cnØnXmLmX  ]T\§Ä  \nÀ_Ôam¡pI. 

4. as®men¸v, a®nSn¨nÂ  F¶nhbpmIp¶  ]cnØnXn  

ZpÀ_e{]tZis¯  Is¯n  \nÀ½mW  \nb{´W§Ä  \S¸nÂ  

hcp¯pI. 

5. {]mtZinI  \ocpdhIÄ  Pekw`cWnIfmbn  cq]s¸Sp¯pI 

6. tXmSpIfpsSbpw UmapIfpsSbpw  ]pgIfpsSbpw  Xoc¯pÅ  dntkmÀ«v  

\nÀ½mWw  \nba]cambn  \nb{´W hnt[bam¡pI. 

7. ]mcnØnXnI  ZpÀ_e  {]tZi§fnse  IS¶pIbäw  \nb{´n¡phm³  

\nbaw  \S¸nem¡pI.   Sn Øe§fnse  A\[nIrX Irjn  

\nb{´n¡pI. 

8. `qhn\ntbmK, X®oÀ¯S  \nb{´W§Ä   \S¸nÂ  hcp¯pI 

9. KmUvKnÂ, IkvXqcn cwK³ dnt¸mÀ«pIfpsS   KpWhi§Ä  ]Tn¨v  

]cntim[n v̈  \S¸nem¡pI. 

3.10.6 kw£n]vXw 

  PnÃbpsS  AXnÀ¯n  {Kma]©mb¯pIÄ   \n_nVamb  h\þ h\yarK k¼¯mÂ 

kar²amWv.  XmcXtay\ Ncnhv  IqSnbXpw  a\pjy  CSs]SÂ  IpdhmbXpamb 

¹mtâj\pIfpw, aäv  Irjn  Øe§fpamWv   ChnS§fnse A\nb{´nXambXpw 

`q{]IrXn¡v  CW§m¯Xpamb   Irjn coXnIÄ, SqdnÌv  dntkmÀ«pIÄ  t]msebpÅ    

A\nb{´nX  CSs]SpepIfpw   {]IrXn  Zpc´§sf  £Wn¨p  hcp¯p¶XmWv.    

\½psS  Pemib§Ä  F¡Â  ASnªv  \nI¶p  t]mIp¶Xn\pw  XZzmcm   `qKÀ` Pe 

t{kmXÊpIÄ  CÃmXmhm\pw  A\nb{´nXamb  CSs]SepIÄ¡v  ImcWamIp¶p. 

 

hbÂ\mSv  F¶dnbs¸«ncp¶  hb\m«nÂ   hbteeIfpsS  hnkvXrXn  hÀjw 

tXmdpw  Ipdªp  hcp¶Xmbn  IW¡pIÄ  kqNn¸n¡p¶p.  Irjn  sN¿msXbnSp¶  

hbepIÄ  Xcw  amdp¶  {]hWXbpw  hÀ²n¨p  hcp¶pv.  {]kvXpX  {]hWXbv¡v  

XSbnSp¶Xn\v “tIcf  X®oÀ¯Skwc£W \nbawþ 2008”  kwØm\  kÀ¡mÀ  

Bhnjv¡cn¨n«pv.  F¶ncp¶mepw  {]kvXpX  \nba¯nsâ  NphSp  ]nSn¨v Ipäaä  

Umäm _m¦v  X¿mdm¡p¶Xn\pw  {]kvXpX Umäm _m¦ns\ Pntbm-{K-̂ n-¡Â C³^Àta-

j³ knÌwkmt¦XnI    hnZy  D]tbmKn¨v  `qhn\ntbmKhpambn    en¦v  sN¿p¶Xn\pw  

{iaw  \St¯Xpv.  

 

XnI¨pw ImÀjnI  PnÃbmb  hb\mSnsâ   cmas¯ hcpam\  t{kmXÊv  

SqdnkamWv.  cv    taJeIfpw  ]qÀ®ambpw  PnÃbpsS  khntijamb `q{]IrXn , 

ImemhØ,  Pe t{kmXÊv,  ^e`qbnjvTamb  a®v, h\þh\yarK k¼¯v   F¶nhsb  

B{ibn¨mWv  \ne  \nÂ¡p¶Xv.    kao]  Ime   hmÀ¯Ifpw  ImemhØbnepmb  

Bi¦mP\Iamb  hyXnbm\hpw Bk¶amb  Hcp  hn]¯nte¡mWv   hncÂ  Nqp¶Xv.  

BbXn\mÂ  PnÃbpsS  hnIk\  \nb{´nX  taJeIÄ  IÀi\amb  \ncojW¯n\v   

hnt[bamt¡Xpv.     

***** 
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Irjn 

         4.1. BapJw 

ImÀjnI kwkv¡m-c-¯nsâ Cuän-Ã-amWv aetbm-c- Pn-Ã-bmb hb-\m-Sv. hbÂ\mSv 

F¶ t]cv tem]n¨v hb-\mSv Bbn F¶v `mj-yw. ^e-̀ q-bn-jvS-amb a®v, anI¨ Imem-h-Ø, 

A²-zm\ ioe-cmb P\-§Ä F¶n-§s\ Irjn¡v th-sXÃmw Chn-sS-bp-v. hb-\m-Snsâ  

DS-a-I-fm-bn-cp¶ BZn-hm-kn-I-fnÂ Ipdn-̈ -y-cpw, Ipdp-acpw {][m-\-ambpw sNbvXn-cp-¶Xv s\Â 

Ir-jnbpw ap¯mdn Irjn-bp-am-Wv. ]n¶oSv IÀ®m-S-I-¯nÂ \n¶v F¯nb ssP\³am-cpsS  

hc-thmsS ImÀjnI coXn kpØn-c-am-bn. Irjn¡v Bh-i-y-amb [mcmfw  Ipf-§fpw Nnd-

Ifpw A¡m-e¯v AhÀ \nÀ½n-̈ p.  F¶mÂ aäp Øe-̄ p-\n¶pff IpSn-tbäw Bcw-̀ n- -̈

tXm-sS hb-\m-«nse Irjn tXm«-hn-f-I-fn-te¡v Xncn-ªp. ]n¶oSv hn]Wn hne \ne-hm-c-

§Ä¡v A\p-kr-X-amb Irjn-bmWv hb-\m-«p-ImÀ sNbvXp h¶-Xv.   

hmWn-Py Irjn-bn-te-¡p-ff Nph-Sp-amähpw cmk DÂ¸m-Z-t\m-]m-[n-I-fpsS hnth-N\ 

cln-X-amb D]-tbm-K-hpw hb-\m-Snsâ a®pw Pehpw aen-\-am-¡p-¶-Xn\v Imc-W-am-bn. GI-

hnf Irjn, AanX cmk-hfþIo-S-\m-in\n {]tbm-Kw, h\-y-arKie-yw, Imem-hØm hy-Xn-bm-

\w,   hne- -̄IÀ¨ F¶n-§s\ hb-\m-«nse IÀj-Isc _m[n-¡p¶ \nc-h[n {]iv\-§-

fpv. F¶n-cp-¶mÂ hb-\m-Sv PnÃbnÂ ImÀjnI taJebv¡v A\´ km[yXbpv. 

apt¶m«vhbv¡p¶ km[-y-X-IfpwGsd-bm-Wv. a®v, Pe-kw-c-£W \S-]-Sn-I-fn-eqsS Pe-tk-

N\w hÀ²n-̧ n¨v a®nsâ hf-¡qdv hos-Sp¯pw ssPh sshhn-[-y-¯n\v Du¶Â 

\ÂInbpw ImÀjnI hnf-I-fpsS hn]-W\ km²-y-X-IÄ sa¨-s¸-Sp-̄ nbpw hb-\m-Snsâ 

\jvS-s¸« ImÀjnI kar²n hos-Sp-¡m-hp-¶-Xm-Wv. 

4.1.1 hb\mSv PnÃ þ `qhn\ntbmKw 

 kap{Z \nc¸nÂ \n¶v 700 apXÂ 2100 aoäÀ hsc Dbc¯nÂ ØnXn sN¿p¶ 

PnÃbpsS hnkvXrXn 2131 N.In.ao BWv. ImemhØ hyXnbm\w, ImÀjnI hnfbpsS 

hnebnepmIp¶ Gä¡pd¨nÂ F¶nhbpsS ^eambn `qhn\ntbmK¯nÂ Imcyamb 

amäw hcp¯nbn«pv.  PnÃbpsS `qhn\ntbmKw kw_Ôn¨ hniZmwi§Ä NphsS 

tNÀ¡p¶p. 

]«nI4.1.1. 

{Ia 

\w. 

hniZmwi§Ä 

(slIvSdnÂ) 

am\´hmSn 

t»m¡v 

IÂ¸ä 

t»m¡v 

kp._t¯cn 

t»m¡v 

]\acw 

t»m¡v 

BsI 

1 

BsI 

`qhnkvXrXn 

66651 57046 52985 35206 213100 

2 

 

Irjn sN¿p¶ 

hnkvXrXn 

28574 33191 23102 27034 111901 

3 

ImÀjntIXc 

`qan 

5212 6875 5702 3216 21005 

4 tXm«w taJe 5180 4918 2525 200 12823 
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5 h\`qan 35429 14752 27369 8666 86216 

6 Xcniv `qan 1062 2242 219 225 3748 

Ahew_w: km¼¯nI ØnXn hnhcIW¡v   

4.1.2.hnfIfpsS hnkvXoÀ®w, DÂ]mZ\w, DÂ]mZ\£aX 

hb-\m-«nÂ ImÀjnI taJ-e-bnÂ apJ-y-Øm\w Im¸n-¡m-Wv. kpK-Ô- h-y-

RvP\§fpsS cmPmhv F¶-dn-b-s¸-Sp¶ Ipcp-ap-f-ImWv cmw-hn-f.  

]«nI.4.1.2. 

\¼À hnfbpsS t]cv 

hnkvXrXn 

(Ha) 

DXv]mZ\£aX 

(Kg/ha) 
DÂ]mZ\w (MT) 

1 s\Ãv þ \© 7495 2653 19885 

2 s\Ãv þ ]p© 327 2324 760 

3 IpcpapfIv 10565 391 4136 

4 C©n 2156 4338 9353 

5 aªÄ 167 2306 385.19 

6 Gew 4120 148 610 

7 IapIv 12079 599 7240 

8 hm\ne 5 1200 66 

9 {Km¼p 24 147 5 

10 PmXn 122 377 46 

11 Idphm¸« 20 810 16 

12 ac¨o\n 1728 35703 61695 

13 aäp Ing§phÀ¤§Ä 1120 19789 22164 

14 ]¨¡dnIÄ 1600 14498 23198 

15 tXbne 5306 2284 14792 

16 Im¸n 67426 852 57394 

17 d_À 10800 700 7315 

18 sImt¡m 610 763 465.8 

19 \mfntIcw 10322 7130 No/Ha 73.6(million nuts) 
20 hmg 12359 25000 308975 

Ahew_w : km¼¯nI ØnXn hnhcIW¡v   

]«nI.4.1.3. 

t»m¡p Xncn-̈ p-ff hnfIfpsS hnkvXoÀ®w (2016---þ-17) 

\¼À hnfbpsS t]cv ]\-acw IÂ¸ä am\-́ -

hmSn 

kp. 

_t¯cn  

ap³kn-

¸m-enän 

BsI 

1.  s\Ãv 2254.08 950.61 1292.87 2559.11 765.26 7821.93 

2.  IpcpapfIv 3909.36 1548.58 2373.41 1940.49 793.07 10564.91 

3.  C©n 642.62 241.71 283.53 747.15 241.14 2156.15 

4.  aªÄ 43.82 41.7 19.71 43.79 17.68 166.7 

5.  IapIv 3290.64 2859.24 1704.67 2905.19 1319.42 12079.16 

6.  {Km¼p 
6.77 8.61 2.72 4.45 1.93 24.48 
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7.  PmXn 
50.33 24.52 23.9 13.9 9.68 122.33 

8.  ac¨o\n 
406.19 405.1 432.68 296.89 184.94 1725.8 

9.  aäpIng§phÀ

¤§Ä 

598.36 112 95.11 239 75 1119.47 

10.  ]¨¡dnIÄ 
242 280 680 230 168 1600 

11.  tXbne 
12 3030 1656 146 462 5306 

12.  sImt¡m 
349.51 125.42 35.24 74.56 25.11 609 

13.  \mfntIcw 
3472.7 2029.38 1784.73 1803.39 1231.42 10321.62 

14.  hmg 
1579.88 2392.29 2199.76 1478.14 905.08 8555.15 

15.  ]Sp-hmg 
319.54 266.07 246.8 217.07 164.02 1213.5 

Ahew_w: km¼¯nI ØnXn hnhcIW¡v   

]«nI.4.1.4. 

t»m¡v Xncn-¨p-ff hnfIfpsS DXv]m-Z\w (2016---þ-17) 

\¼À hnfbpsS t]cv ]\-acw IÂ¸ä am\-́ -hmSn kp. 

_t¯cn  

ap³kn-

¸m-enän 

BsI 

1.  s\Ãv(\-©) 5846.7 2404 3228 6258 2148 19885 

2.  s\Ãv (]q©) 259.4 70.7 348.1 80.4 2.2 760 

3.  IpcpapfIv 1537 653 852 825 269 4136 

4.  C©n 2478 921 1365 3698 890 9353 

5.  aªÄ 106.53 93.03 54.12 97.91 33.6 385.19 

6.  IapIv 1676 2024 365 2588 587 7240 

7.  ac¨o\n 15122 18579 12916 9456 5623 61695 

8.  ]¨¡dnIÄ 3630 3500 11016 3036 2016 23198 

9.  sImt¡m 289 95 21.73 47.6 12.6 465.8 

10.  \mfntIcw 

(Mllion Nos.) 

30 19 9 9 6 73 

11.  hmg 12235 23420 19446 10574 5681 71357 

12.  ]Sp-hmg 1105 2376 1604 1476 1047 7608 

Ahew_w: km¼¯nI ØnXn hnhcIW¡v  

4.1.3. hnf- hn-\ym-k-̄ nse amä-§Ä 

hb\m«nse {][m\ hnfIfpsS hnkvXoÀ®¯nÂ Ignª Bdv ZiI§fnembn 

h¶ amäw NphsS tNÀ¡p¶p. dºÀ, Im¸n F¶o hnfIfpsS hnkvXoÀ®¯nÂ KWyamb 

hÀ²\hv ZriyamWv. F¶mÂ s\Â IrjnbpsS hnkvXoÀ®w h³ tXmXnÂ IpdªXmbn 

ImWp¶p. 

4.1.3.1.s\Ãv. 

 s\Â]mS§Ä hb\mSnsâ ImemhØbnepw `qKÀ` Pe e`yXbnepw KWyamb 

kzm[o\w sNep¯nbncp¶p. Fähpw \Ã Pekw`cWnbmb s\ÂhbepIfpsS hnkvXrXn 

Ignª 30 hÀj¯n\pÅnÂ ap¶nÂ H¶mbn Ipdªncn¡p¶p. sXmgnemfn £mahpw 

hÀ²n¨ Iqen sNehpw aqew s\ÂIrjn BZmbIcaÃmXmbXmWv s\Â IrjnbpsS 
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hnkvXrXn KWyambn Ipdbm³ ImcWw. s\ÂIrjn¡v t{]mÕml\w 

\ÂIp¶Xnt\msSm¸w s\Â]mS§fnÂ aäp hnfIÄ \Sp¶Xns\Xnscbpw 

t_m[hÂ¡cWw \St¯nbncn¡p¶p. KpWta³abpÅ tcmK/IoS 

{]Xntcm[tijnbpÅ hn¯n\§fpsS e`yX¡pdhv, hÀ²n¨ IoStcmK_m[, kwkvIcW 

kuIcy§fpsS A]cym]vXX (tamtU¬ ssdkv anÃv, dºssdkvUv lÅÀ apXembh), 

s\ÂhbepIfptSbpw X®oÀ¯S§fptSbpw hnthN\ clnXamb ]cnhÀ¯\w, 

kpKÔþssPhþHuj[ s\Ãn\§fnÂ aXnbmb kw`cW kwhn[m\¯nsâ Ipdhv. 

s\ÂhbepIÄ XcninSp¶Xpw aäv IqSpXÂ hcpam\ZmbIamb hnfIfpsS Irjnbpw 

(hmg, sX§v, IapIv) hnÚm\ hym]\ {]hÀ¯\§fpsS A]cym]vXX XpS§nbh 

{][m\ ]cnanXnIfmWv. 

4.1.3.2. IpcpapfIv 

{ZpXhm«w, Xm§pImemb apcn¡nsâ DW¡w, ImemhØ hyXnbm\w, a®nse IqSn 

AavfX XpS§nbh hb\m«nse IpcpapfIv Irjnsb tZmjIcambn _m[n¨n«pv. 

DÂ]mZ\ £aXIqSnb C\§Ä \«p]nSn¸n¨pw, ssPh amÀ¤§fq¶nb 

]cnNcWapdIfpsSbpw IpcpapfInsâ \jvS{]Xm]w hosSpt¡Xpv. 

]«nI.4.1.5. 

hb\m«nse IpcpapfIv IrjnbpsS hnkvXoÀ®hpw DXv]mZ\hpw 

{Ia\0 hÀjw Gcnb DZv]mZ\w 

1 1998 44771 17332 

2 2010 20189 7066 

3 2016 24500 11850 

Ahew_w: km¼¯nI ØnXn hnhcIW¡v   

4.1.3.3.Im¸n 

hb\m«nÂ ImÀjnI taJebnÂ apJyØm\w Ae¦cn¡p¶ hnfbmWv Im¸n. Im¸nbpsS 

BsI DÂ]mZ\¯nepw DÂ]mZ\ £aXbnepw H¶mw Øm\¯mWv hb\mSv PnÃ. 

F¶mÂ ImemhØamähpw sXmgnemfnIfpsS e`yX¡pdhpw tXm«§fnse 

]cnNcW¯nÂ Ipdhp hcp¯m³ IÀjIsc t{]cn¸n¡p¶pv.  \nehnse tXm«§Ä 

]p\cp²cn¨pw PetkN\ kuIcyw hÀ²n¸n¨pw CShnfIrjn t{]mÕmln¸n¨pw Cu 

taJebnÂ \n¶pw DbÀ¶ hcpam\w e`yam¡mhp¶XmWv. 

4.1.3.4. hmg 

 Ipdª Øe¯v \n¶pw IqSpXÂ hcpam\w e`n¡pw F¶Xn\mÂ hmgIrjnbpsS 

hnkvXrXn hb\m«nÂ \mÄ¡p\mÄ hÀ²n¨p hcp¶p. F¶ncp¶mepw {]IrXnt£m`w 

aqeapÅ hnf\miw, hÀ²n¨p hcp¶ tcmKIoS_m[IÄ F¶nh hmgIrjn¡v 
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`ojWnbmbn XoÀ¶ncn¡p¶p. AtXmsSm¸w hne AØncXbpw Aimkv{Xobamb 

XcwXnchpw, aqeyhÀ²\/kwkvIcW kuIcy§fpsS A]cym]vXX, SnjyqIÄ¨À 

ssXIfpsS e`yX¡pdhv F¶nhbpw hmg IÀjIÀ t\cnSp¶ {]iv\§fmWv. F¶mÂ 

hÀ²n¨ cmkhkvXp¡fpsS D]tbmKhpw XXv^eambn DmIp¶ ]mcnØnXnI 

{]XymLmX§fpw IrjnbpsS hym]\w \nb{´nt¡Xnte¡v hncÂ Npp¶p. 

4.1.3.5. C©n  

C©nbpsS DÂ]mZ\¯nÂ PnÃbv¡v cmw Øm\amWpÅXv. F¶mÂ tcmK 

IoS_m[bpw Ømbnbmb hnebnÃmbvabpw C©nIrjnsb {]XnIqeambn _m[n¡p¶p.  

X³aqew hb\m«nÂ \n¶pw hfsc Gsd IÀjIÀ C©nIrjn¡mbn IÀWmSI, 

D¯cmJWvUv XpS§nb kwØm\§fnte¡v t]mIp¶p. 

4.1.3.6.]¨¡dn 

 PetkN\ kuIcy§fpsS A`mhw \Ã C\w hn¯pIfpsS ZuÀe`yw 

tcmKIoS_m[IÄ F¶nh {]XnIqe LSI§fmsW¦nepw hnjclnXamb 

]¨¡dntbmSpÅ B`napJyw ]¨¡dn IrjntbmSpÅ XmÂ]cyw hÀ²n¡p¶Xn\p 

ImcWambn«pv. BbXn\mÂ ]¨¡dn IrjnbpsS hnkvXrXnbnÂ t\cnb hÀ²\hv 

ImWp¶p. t]mfnlukv, agad F¶nhbnÂ FÃm Ime¯pw ]¨¡dn Irjn sN¿p¶ 

IÀjIcpsS F®hpw hÀ²n¨p hcp¶p. Irjn hIp¸v ]²XnIfnÂ DÄs¸Sp¯n 

Bcw`n¨n«pÅ Ct¡mtjm¸pIfpw BgvN N´Ifpw hn]W\ km[yX sa¨s¸Sp¯p¶p. 

4.1.4. PetkN\ kuIcy§fpsS hniZmwi§Ä 

Hcp Ime¯v C´ybnÂ Gähpw IqSpXÂ ag e`n¨ncp¶Xv hb\mSv e¡nSnbnemWv. 

F¶mÂ icmicn 2600 an.an e`n¨ncp¶ hÀj]mXw Ct¸mÄ 1400 an.an Bbn 

Ipdªncn¡p¶p. agsb am{Xw B{ibn¨n«pÅ IrjncoXnbnÂ \n¶v ]qÀ®amb 

DXv]mZ\£aX ssIhcn¡p¶Xn\v imkv{Xob coXnbnepÅ PetkN\ kuIcy§Ä 

hym]n¸nt¡Xpw Imcy£aamb PetkN\ amÀ¤§Ä Ahew_nt¡XpamWv 

]«nI.4.1.6. 

\¼À hniZmwi§Ä am\´hmSn IÂ¸ä kp._t¯cn ]\acw BsI 

1 InWÀ 21995 19488 9804 10384 61671 

2 IpgÂ InWÀ 455 523 812 2790 458 

3 PetkN\Ipfw 688 895 1027 557 3167 

4 sN¡v Umw 64 95 107 66 332 
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5 I\mÂ 6 31 59 174 320 

6 ]pg 8 19 8 7 42 

7 en^vä 

CdntKj³ 

23 29 11 13 76 

Ahew_w: km¼¯nI ØnXn hnhcIW¡v   

4.1.5. IÀjI, IÀjI sXmgnemfnIfpsS hniZmwi§Ä 

 PnÃbnse ImÀjnI cwKw t\cnSp¶ {][m\ shÃphnfnIfmWv sXmgnÂ 

ss\]pWyapÅ sXmgnemfnIepsS e`yX¡pdhv. CtXmsSm¸w Irjn `qanbpsS Xpv 

hÂ¡cWhpw ImÀjntIXc Bhiy§Ä¡pÅ Irjn `qanbpsS D]tbmKhpw 

bphXeapd¡v IrjntbmSpÅ B`napJyw Ipd¡p¶p. 

]«nI.4.1.7. 

 

PnÃbnseIÀjI IÀjIsXmgnemfnIsf kw_Ôn¨ hnhc§Ä 

 

{Ia 

\w. 

hniZmwi§Ä  am\´hmSn IÂ¸ä 

kpÂ¯m³ 

_t¯cn 

]\acw BsI 

1 

IÀjIsXmgnemfnIÄ  

26751 

 

37880 

 

22809 

 

20320 

 

101760 ]pcpj³ 

kv{Xn 35883 36883 30019 26977 129712 

BsI 62634 68713 52828 47297 231472 

Ahew_w: തതാഴിൽ വകുപ്പ് 

  2 

ImÀjnI IpSpw_§Ä      

]«nIPmXn 875 2699 1734 973 6281 

]«nI hÀ¤w 6456 6043 6367 4238 23104 

aäpÅh 30996 33824 8101 29715 102636 

BsI 38327 42566 32698 34904 148495 

3 

\maam{X IÀjIÀ 36521 37833 33196 26340 133890 

sNdpInS IÀjIÀ 9435 12977 65894 8565 96871 

CS¯cw IÀjIÀ 1695 2600 791 2720 7806 

h³InSIÀjIÀ  508 700 202 824 2234 

BsI 48159 54110 100083 38449 240801 

Ahew_w: Irjn hIp¸v ASnØm\ hnhctiJcWw  
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4.1.6.ImÀjnI b{´§fpsS hniZmwi§Ä 

sXmgnemfn £mahpw hÀ²n¨phcp¶ Iqens¨ehpw aäv taJeIsf At]£n¨v 

Irjn hcpam\ZmbIaÃm¯Xpw IÀjIsc {]tXyIn¨pw ImÀjnI taJebnÂ \n¶pw 

AIän \nÀ¯p¶p. aäv taJeIfnse sXmgnepIÄ¡v ImÀjnI taJetb¡mÄ IqSnb 

am\yX IÂ¸n¡s¸Sp¶Xpw CXn\v ImcWambn.  ImÀjnI hnfIfpsS  hn¯v apXÂ 

hnfshSp¸v hscbpÅ  taJeIfnÂ b{´hÂ¡cWw km[yam¡pI hgn DXv¸mZ\s¨ehv 

Ipdbv¡m\pw ]pXnb Xeapdsb Irjnbnte¡v BIÀjn¡m\pw Ignbpw.  hnhn[ 

GP³knIfpsSbpw Xt±ikzbw`cW Øm]\§fpsSbpw kzImcy hyànIfpsSbpw 

ssIhiapÅ ImÀjnI b{´§fpsS hnhc§Ä Xmsg tNÀ¡p¶p. 

]«nI4.1.8. 

ImÀjnIb{´§fpsShniZmwi§Ä 

{Ia 

\w. 

hniZmwi§Ä  am\´hmSn IÂ¸ä 

kpÂ¯m³ 

_t¯cn 

]\acw BsI 

1 ]¼v skäv 24997 18482 22568 14116 80163 

2 ]hÀ SnÃÀ 300 96 248 140 784 

3 {SmISvÀ 355 133 284 133 905 

4 saXnb{´w 87 47 46 64 244 

5 ImSv sh«pb{´w 863 381 1183 510 2937 

6 sImbv¯v b{´w 21 24 22 33 100 

7 \SoÂ b{´w 7 3 23 12 45 

8 sImbv¯v saXn b{´w  2 þ 3 þ 5 

9 sX§v Ibä b{´w 743 494 557 410 2204 

Ahew_w: Irjn hIp¸v ASnØm\ hnhctiJcWw  

4.1.7.[\-Im-cy Øm]-\-§Ä  

ImÀjnImhiy§Ä¡mbn IÀjIÀ¡v bYmkabw hmbv] e`yamt¡Xpv. 

PnÃbnÂ klIcW _m¦pIfpsS 93 imJIfpw tZikmÂIrX _m¦pIfpsS 103 imJIÄ 

DÄs¸sS BsI 245 [\Imcy Øm]\§Ä PnÃbnÂ {]hÀ¯n¨p hcp¶p.hni-Zmw-i-§Ä 

NphsS tNÀ¡p-¶p. 

]«nI4.1.9 

[\-Im-cy Øm]-\-§Ä 

{Ia 

\w. 

hniZmwi§Ä  

am\´

hmSn 

IÂ¸ä 

kpÂ¯m³ 

_t¯cn 

]\acw BsI 

1 kl-I-cW _m¦p-

IÄ 

24 30 20 19 93 
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2 tZi-kmÂIrX 

_m¦p-IÄ 

22 37 27 17 103 

3 hmWn-Py _m¦p-

IÄ 

1 2 4 0 7 

4 aäp-f-fh 10 10 13 9 42 

 BsI 57 79 64 45 245 

Ahew_w : km¼¯nI ØnXn hnhcIW¡v   

4.19 hfw hnÂ¸\ imeIÄ  

ImÀjnI taJebpsS klmb¯n\mbn hfw hnÂ¸\imeIÄ PnÃbnÂ {]hÀ¯n¨v 

hcp¶pv.  klIcW taJebnÂ 29 Dw kzImcy taJebnÂ 19  Dw hnÂ¸\ imeIfmWv 

PnÃbnepÅXv. 

]«nI4.1.10. 

hfw hnÂ¸\ imeIÄ 

{I-a- 

\w 

hni-Zmw-i-§Ä am\-́ -hmSn IÂ¸ä _t¯cn ]\-acw BsI 

kl-I-cWw 

1 hfw hnÂ¸\ ime 12 6 7 4 29 

2 IoS-\m-in\n 

hnÂ¸\ ime 

9 5 2 3 19 

kz-Im-cyw 

3 hfw hnÂ -̧\-ime 30 35 16 16 97 

4 IoS-\m-in\n hnÂ¸-

\-ime 

28 42 16 16 92 

5 BsI hfw 

hnÂ¸\ ime 

42 41 23 20 126 

6 BsI IoS-\m-in\n 37 37 18 19 111 

Ahew_w : km¼¯nI ØnXn hnhcIW¡v   

4.1.9. hn]-W\ tI{µ-§-fpsS hniZmw-i-§Ä 

\nehnÂ s\Ãv kw`-cWw Imc-y-£-a-ambn \S-¡p-¶p-s-¦nepw, ]¨-¡-dn, hmg, 

Ing§v hÀ¤-§Ä, C©n, XpS-§n-b-h¡v kw`-cW kuI-c-y-§Ä PnÃ-bnÂ \nehn-en-Ã. Bb-

Xn-\mÂ ]et¸mgpw IÀj-IÀ¡v \ym-b-amb hne e`n-¡msX hcp-¶p. IqSmsX 

CS¯«pImcpsS NqjW¯n\pw IÀjIÀ hnt[bcmIp¶p. PnÃ-bnÂ ImÀjnI hnf-I-fpsS 

hn]-W\                 kuI-c-y-§Ä A]-c-ym-]vX-am-Wv. PnÃbnÂ Irjn hIp¸nsâ IognÂ 

kpÂ¯m³ _t¯cnbnÂ ImÀjnI sam¯hym]mc hn]W\ tI{µw Ds¦nepw 

BbXnsâ km[yXIÄ ]qÀ®ambpw IÀjIÀ¡v {]tbmP\w e`n¡p¶ AhØbneÃ. 

ChnsS ImÀjntImÂ¸¶§fpsS KpWta· Dd¸p hcp¯p¶Xv e£yan«v Øm]n¨n«pÅ 

AÜmÀ¡v em_v ]qÀ®ambpw {]hÀ¯\ kÖambn«nÃ. \ne-hnse hn]-W\ tI{µ-§-

fpsS hni-Zmw-i-§Ä Xmsg               tNÀ¡p-¶p. 
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]«nI 4.1.11. 

hn]-W\ tI{µ-§-fpsShniZmw-i-§Ä 

{Ia- 

\-¼À 

hni-Zmw-i-§Ä am\-́ -hmSn IÂ¸ä _t¯cn ]\-acw BsI 

kl-I-cWw 

1 NnÃd hnÂ¸\ 

ime 

20 7 5 6 38 

2 sam¯  

hym-]mc tI{µw 

9 3 7 2 21 

kz-Im-cyw 

1 NnÃd hnÂ¸\ 

ime 

1387 671 1566 353 3977 

2 sam¯  

hym-]mc tI{µw 

95 75 36 36 242 

1 BsI NnÃd 

hnÂ¸\ ime 

1407 678 1571 359 4015 

2 BsI sam¯ 

hym-]mctI{µw 

104 78 43 38 263 

Ahew_w: Irjn hIp¸v ASnØm\ hnhctiJcWw  

4.1.10. KthjWtI{µ§Ä 

PnÃbnse ImÀjnI taJ-e-bp-ambn _Ô-s¸«v {]hÀ¯n-¡p¶ - K-th-jW                      

Øm]-\-§-fp-sSbpw hnhc§Ä Xmsg tNÀ¡p¶p. 

1. {]mtZ-inI ImÀjnI Kth-jW tI{µw, A¼-e-h-bÂ 

2. Irjn hnÚm³ tI{µw A¼-e-h-bÂ.  

3. {]mtZ-inI Im¸n Kth-jW tI{µw, NptÂ. 

4.1.11. hnfIfpsS DÂ]mZ\sNehpwþhchpw þ Hcp XmcXayw 

 hÀ²n¨phcp¶ DÂ]mZ\ sNehpw tcmKIoS_m[bpw ImemhØmhyXnbm\hpw 

aqeapmIp¶ DÂ]mZ\¡pdhpw ImÀjnItaJe t\cnSp¶ {][m\ {]XnkÔnbmWv.  

\nehnÂ {][m\s¸« hnfIfpsS DÂ]mZ\sNehpw IrjnbnÂ \n¶pÅ hcpam\hpw 

X½nepÅ XmcXay]T\w XmsgtNÀ¡p¶p. 
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Ahew_w: Irjn hIp¸v ASnØm\ hnhctiJcWw  

4.1.12..hnI-k\ ]cn-t{]-£yw 

 `£y kpc£ Dd-̧ m-¡Â, ssPh-Irjn t{]mÂkm-l-\w, ]c-¼-cm-KX hn¯n-\-§-

fpsS kwc-£-Ww, a®v, Pew, ssPh-k-¼¯v F¶n-h-bpsS kwc-£Ww F¶n-h-bn-eq-¶nb 

hnI-k-\-amWv \½psS e£-yw. 

 Øe Pe ]cn-]m-e-\w, DÂ¸m-Z\ sNe-hv, imkv{Xob coXn-bn-ep-ff hn¯v, hfw, IoS-

\m-in\n {]tbm-Kw, Irjn-bn-S-§-fpsS InS-̧ v, ]cn-ØnXn LS-I-§Ä F¶n-h-sb-Ãm-a-S-§p¶ 

ka{K kao-]\w ImÀjnI taJ-e-bpsS \thm°m\-¯n\v Bh-i-y-am-Wv.                hb-

\m-Snsâ {]tX-y-I-X-I-fmb DbÀ¶ ag, \navt¶m-\-Xn-IÄ, ZoÀL-Ime hnf-IÄ¡v A\p-tbm-

P-y-amb `q-{]-Ir-Xn, FÃm hnf-IÄ¡pw A\p-tbm-P-y-amb a®pw Imem-h-Øbpw 

b{´hÂ¡-cW km[-yX Ch-sbÃmw IW-¡n-se-Sp¯psImv hnI-k\ kao-]\w kzo-I-

cn-¡-Ww. 

 

 Xcnimbn InS¡p¶ s\ÂhbepIfnÂ s\ÂIrjn ]p\cmcw`n¨v 

Pekw`cWnIfm¡n amäpIsb¶Xpw ]¨¡dn IrjnbnÂ kzbw]cym]vXX 

ssIhcn¡pI, ImÀjnI DÂ¸¶§fpsS kw`cW tI{µw ]©mb¯v Xe¯nÂ 

Bcw`n¨v aqeyhÀ²nX DÂ]¶§fpsS bqWnäv Bcw`n¡pI, ^mw Sqdnk¯nsâ km[yX 

{]tbmP\s¸Sp¯pI F¶nh hnIk\ ]cnt{]£y¯nÂ DÄs¸Sp¶p.  
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 `t£ymÂ¸mZ\cwK¯v L«wL«ambn DÂ]mZ\w Iq«n \nehnepÅXnÂ \n¶pw 

100%  hÀ²\hv Dd¸m¡pI. ImÀjnI ssPhsshhn[yw ]cnt]mjn¸n¡phm³ thn 

kvIqÄ tImtfPv Xe§fnÂ t_m[hÂ¡cW ]cn]mSnIÄ kwLSn¸n¡pI. hb\mSnsâ 

ImemhØbnÂ h¶n«pÅ hyXnbm\§sf Ipdn¨v icnbmb ]T\§Ä \S¯n 

ImehÀj§Ä iàns¸Sp¯phm³ th h\mhcW {]{InbIÄ {]mtbmKnI Xe¯nÂ 

XzcnXs¸Sp¯pI. ImÀjnI hnfIÄ¡mbn  Hcp klIcW irwJe 

cq]oIcn¡mhp¶XmWv. ]©mb¯vXe¯nÂ ss{]adnskmsskänIfpw t»m¡vXe¯nÂ 

bqWnb³ PnÃmXe¯nÂ Hcp s^Utdj\pw cq]oIcn¨v {XoSbÀ kwhn[m\w 

GÀs¸Sp¯mhp¶XmWv. D¯chmZnXz kz`mhapÅ Hcp hnt\mZ k©mc ]²Xn¡v 

ImÀjnItaJebnse km[yXIÄ Is¯mw. sXmgnepd¸v ]²Xnsb IÀjIÀ¡v 

D]Imc{]Zamb coXnbnÂ {IaoIcn¡phm³ th \bcq]oIcWw BhiyamWv. 

kÀÆIemimeIfnse AdnhpIÄ IÀjIcpambn ]¦v sh¡phm³ Hcp Øncw thZn 

PnÃmXe¯nÂ cq]oIcn¡Ww. hb\m«nse \m«dnhpIÄ t{ImUoIcn¨v ImÀjnI cwK¯v 

D]Imc{]ZamIp¶ coXnbnÂ Dcp¯ncns¨Spt¡Xpv.  

4.1.13. hnIk\ ImgvN¸mSv 

4.1.13.1. kpØnc s\Â Irjn hnIk\w 

 

\nehnÂ 8000 slIvSÀ Øe¯pÅ s\ÂIrjn 2022 BIpt¼mtg¡pw 8500 

slIvSÀ \©Irjnbpw  \nehnepÅ 1300 slIvSÀ ]p©Irjn 3000 slIvSÀ B¡n 

hÀ²n¸n¡phm\pw DÂ]m\ £aX sa¨s¸Sp¯p¶Xn\pw e£yan«psImpÅ 

\nÀt±i§Ä NphsS tNÀ¡p¶p. 

 ImÀjnI b{´hÂ¡cWhpw ]mStiJc kanXnIfpsS imkv{XoIcWhpw 

 ]©mb¯pIfnÂ ImÀjnI IÀ½ tk\ cq]oIcn¡pI 9\nehnÂ 5 IÀ½ 

tk\ am{Xw 23 {Kma ]©mb¯pIfnÂ hym]n¸n¡pI). 

 t»m¡v Xe¯nÂ samss_Â hÀ¡v tjm¸pIÄ Bcw`n¡pI. 

 A{KnIÄ¨À F©n\obdpsS t\XrXz¯nÂ t»m¡v Xe¯nÂ ImÀjnI 

b{´§fpsS kÀÆokv skâÀ Øm]n¨v AäIpä]WnIÄ Imcy£aambn 

\S¸nem¡pI. 

 \nehnepÅ At{Km kÀÆokv skâdpIÄ ]p\cp²cn¡pI. 

 s\ÂIrjnbpsS hnhn[ ]²XnIÄ GtIm]n¸n¨v slIvSdn\v 30,000/þ cq] 

hsc C³skâohv Bbn \ÂImw. 

 bphm¡fpsS klIcW kwL§Ä cq]oIcn¨v s\ÂIrjn 

B[p\nIhÂ¡cn¡pI. 

 kw`cW hne kwtbmPnXambn ]cnjvIcn¡pI. 

 sXmgnepd¸v ]²XnIfpsS tkh\w \nesamcp¡Â apXÂ kw`cWw 

hscbpÅ taJeIfnÂ {]tbmP\s¸Sp¯pI. 

 s\Â Irjn¡v ]cniclnX hmbv] e`yam¡pI. 
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 {]mYanI hnf BtcmKy tI{µ§Ä ]©mb¯pXe¯nÂ cq]oIcn¨ 

kuP\y kky kwc£W acp¶pIÄ hnXcWw sN¿pI. 

 Imcm¸pg, _mWmkpc kmKÀ PetkN\ ]²XnIfneqsS s\ÂIrjn¡v 

PetkN\w km[yam¡pI. 

 hcZqÀ¸pg, ]\acw ]pg Imfnµn ]pg XpS§n hb\m«nse 50 In.ao ]pgtbmcw 

sshZypXoIcn¨v en^väv CdntKj³ hgn s\ÂIrjn¡v PetkN\w 

{]Ncn¸n¡pI. 

 HäRmÀ Irjn {]Ncn¸n¡pI 

 \nehnepÅ sN¡v UmapIfpw Xe¡pf§fpw ]p\cp²cn¡pI. 

 ]mStiJc§fnse AXncpIfnÂ sshZypXn/kutcmÀÖ thenIÄ 

Øm]n¨pw aäp km[yamb coXnIfnepsSbpw h\yarK ieyw \nb{´n¡pI. 

hb\mS³ kpKÔ s\Ãv {_mâv sNbvXn«pÅ hn]W\w 

\nehnÂ 350 slIvSÀ Irjn sN¿p¶ hb\mS³ kpKÔ s\Ãnsâ hnkvXrXn ASp¯ 5 

hÀjw sImv 1000 slIvSdm¡n hÀ²n¸n¡p¶Xn\pw hb\mS³ KÔIime {_mâv 

sNbvXv hn]W\w sN¿p¶Xn\pw e£yanSp¶p. hb\mS³  kpKÔ s\Ãn\v e`n¨ 

tPm{K^n¡Â C³Unt¡j³ hn]W\¯n\v km[yX hÀ²n¸n¡p¶p. 

 s\Â IÀjIcnÂ 40 % hcp¶ ]«nIhÀ¤¡mÀ¡v ss{S_Â k_v ¹m\nÂ 

DÄs¸Sp¯n IqSpXÂ Øet¯¡v Irjn hym]\w. 

 kpKÔ s\Ãn\§Ä DbÀ¶ \nebnÂ kÀ¡mÀ Xe¯nÂ kw`cWw 

GÀs¸Sp¯pI. 

 4 t»m¡pIfnepw B[p\nI ssdkv anÃpIÄ Øm]n¡pI. 

 \nehnepÅ ]c¼cmKX Irjn tUmIypsaâv sN¿m\pw ]T\¯n\papÅ kuIcyw. 

 XcnÈp clnX hb\mSv 

 

PnÃbnÂ 3748 slIvSÀ Xcnip\ne¯nÂ 840 slIvSÀ s\ÂIrjn¡v A\ptbmPyamWv. 

km[yamb Øe§fnÂ A\ptbmPyamb Irjn hym]n¸n¨v XcnipclnX hb\mSv F¶ 

e£ywssIhcn¡mhp¶XmWv. \nÀt±i§Ä NphsS tNÀ¡p¶p. 

 

 s\Â Irjn¡v D]bpàamb ØeMm§fnÂ sXmgnepd¸v ]²XnbpsS 

klmbt¯msS s\ÂIrjn hym]n¸n¡pI. 

 Xcnimbn InS¡p¶ Ic`qanbnÂ bphm¡fpsS kwL§Ä cq]oIcn¨pw/F³.Pn.H 

IfpsS B`napJy¯nÂ hmg/C©n/aªÄ Irjn¡v [\klmbw. 

 ]«nIhÀK¡msc ¢Ìdm¡n Ing§phÀ¤ Irjn hym]\hpw hn]Whpw 
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4.1.14. hb\mS³ Im¸n DÂ]mZ\ hÀ²\hpw {_mâv sNbvXv hn]W\hpw 

 

hb\mSv PnÃ Im¸n DXv]mZ\¯nÂ kwØm\¯v H¶maXmWv. \nehnepÅ 

tXm«§Ä ]p\cp²cn¨v DXv]mZ\£aX hÀ²n¸n¡p¶Xn\pw hn]W\ km[yX 

sa¨s¸Sp¯p¶Xn\pÅ \nÀt±i§Ä Xmsg tNÀ¡p¶p. 

 

 ]©mb¯v Xe¯nÂ sNdpInS \maam{X IÀjIcpsS ss{]adn kwLw 

t»m¡v Xe¯nÂ skmsskänIfpw PnÃmXe¯nÂ As¸Ivkv t_mUnbpw 

cq]oIcn¨v kw`cWw. 

 hb\m«nÂ \nÀ½n¡p¶ ^pUv ]mÀ¡nÂ t{KUnwKv, {_mânwKv, amÀ¡änwKv. 

 hb\mSnsâ X\Xv tdm_Ìv, Ad_nIv anIvNÀ Im¸ns]mSnbpsS hn]W\w. 

 PnÃbnÂ C³Ìâv tIm^n ¹m³ Øm]\w. 

 Xfn PetkN\¯n\v {]mapJyw \ÂInbpÅ PetkN\ ]²XnIÄ hyàn 

Xe¯nepw {Kq¸n\pw \ÂIpI. 

 Im¸nIrjn ]p\cp²mcWw, Ihm¯v, Ip½mb {]tbmKw kaoIrX 

hf{]tbmKw, kwtbmPnX tcmKIoS\nb{´Ww, XWÂ {IaoIcWw 

F¶nhsb t{]mÕmln¸n¡pI. 

 Im¸nsXmv D]tbmKn¨pÅ It¼mÌnwKv coXn t{]mÕmln¸n¡Â. 

 

4.1.15 .hb\mSv ]pjv] IrjnbpsS {]tXyI taJe 

 

hb\mSn\v ]pjv] Irjn¡pÅ {]tXyI ImÀjnI taJebmbn tIcf kÀ¡mÀ 

{]Jym]n¨ncn¡p¶p. A\ptbmPyamb ImemhØbpw A¼ehbÂ {]mtZinI KthjW 

tI{µ¯nsâ km¶n²yhpw ]pjv]taJebv¡v DWÀtÆIp¶p. ho«½amÀ¡pw 

hr²³amÀ¡pw `n¶tijnbpÅhÀ¡pw GsäSp¡m³ Ignbp¶ taJeF¶Xpw ]pjv] 

Irjn¡v t{]mÕml\amIp¶p. 

 

 2017þ18 apXÂ 2022 hscbpÅ Imebfhv 400 G¡À Øet¯¡v ]pjv] Irjn 

hym]n¸n¡pI. 

 sNdpInS IÀjIÀ¡v 500þ1000 sNSnbpsS I«v ^vfhÀ bqWnän\v B\pIqeyw. 

 ¢ÌÀ ASnØm\¯nepÅ ]pjv] Irjn t{]mÕml\w. 

 ]©mb¯v Xe¯nÂ kw`cW tI{µ§Ä. 

 ioXoIcW kuIcyapÅ ]mÀ¡nwKv lukv hb\mSv PnÃbnÂ Øm]n¡pI. 

 kp._t¯cnbnse C.C.kn amÀ¡äv {]hÀ¯\§Ä XzcnXs¸Sp¯pI. 

 kp._t¯cn Xmeq¡ns\ ]pjv] Irjn¡pÅ {]tXyI ImÀjnI taJebmbn 

amäp¶Xn\pÅ ]²XnIÄ 
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4.1.16 hnjclnX ]¨¡dnbnÂ kzbw ]cym]vXX 

 A\pIqe ImemhØbpw kwLIrjnbptSbpw kzm{ib kwL§fptSbpw h\nX 

Iq«mbaIfptSbpw ]¦mfn¯hpw sslsSIv ^manwKnsâ {]NmcWhpw hnjclnX 

]¨¡dntbmSpÅ B`napJyhpw hnjclnX ]¨¡dnbnÂkzbw ]cym]vXX 

t\Sp¶Xn\v A\pIqe LSI§fmWv. 

 t{]mþ]¨¡dn ssXIfpsS sNdpInS t\gvkdnIÄ¡v [\ klmbw. 

 kq£vaPetkN\w, hf {]tbmKw XpS§nbh t{]mÕmln¸n¡pI. 

 sslsSIv ^manwKnsâ {]Nmcw hÀ²n¸n¡pI. 

 tlmÀ«n tImÀ¸v hgn kw`cWw iàam¡pI. 

 ]©mb¯v Xe¯nÂ Ct¡m tjm¸pIfneqsSbpw BgvN N´IfneqsSbpw DbÀ¶ 

hnebv¡v hn]W\w 

 PnF]n DÂ]¶§Ä ^mw {^jv tIcf shPnä_nÄ F¶ t]cnÂ hn]WnIfneqsS 

hnÂ¸\ \S¯pI. 

 ]¨¡dn _UvPänwKv 

 hb\m«nÂ Bcw`n¡p¶ ^pUv ]mÀ¡v tI{µoIcn¨v aqey hÀ²nX DÂ]¶§Ä 

Dm¡n hn]W\w sN¿pI. 

 

4.1.17. ssPhIrjn hym]\w 

\nehnÂ 22091 slIvSÀ ssPh IrjnbmWv hb\m«nepÅXv. ASp¯ 5 hÀjw sImv 5000 

slIvSÀ {]tZit¯¡v ssPh Irjn hym]n¸n¡p¶Xn\mWv e£yanSp¶Xv. P\§fnÂ 

hÀ²n¨v hcp¶ BtcmKy Aht_m[hpw ssPh DÂ¸¶§Ä¡pÅ DbÀ¶ hn]W\ 

km[yXbpw ssPh taJebv¡v A\pIqe LSI§fmWv. 

 

 ssPh Irjn¡v DXIp¶ AXypÂ]mZ\ tijnbpÅ hn¯n\§fpsS hnXcWw. 

 kÀ¡mÀ Xe¯nÂ ssPh DÂ]¶§fpsS kw`cWw 

 _tbm I¬t{SmÄ em_v hb\mSv PnÃbnÂ Øm]n¡pI 

 t_m[hÂ¡cW skan\mdpIÄ 

 ssPh Irjn hym]\¯n\pÅ [\ klmbw 

 ssPh kÀ«n^nt¡j³ ]qÀ®ambpw kuP\yambn IÀjIcnte¡v F¯n¡pI. 

4.1.18.IpcpapfIv ]p\cp²mcWw, hn]W\ aqey hÀ²\hv 

hb\mS³ IpcapfIn\v IbäpaXn taJebnepÅ  {]Xn]¯n. BÀ.F.BÀ.Fkv, sI.hn.sI 

A¼ehbÂ F¶o Øm]\§fpsS km¶n²yw, ZoÀLn¨ kq£ncn¸pImew F¶nh 

IpcpapfIv IrjnbpsS `mhn tim`\am¡p¶p. 

 ]©mb¯vXe¯nÂIpcpapfIv IÀjI Iq«mbva/ IpSpw_{iobpsS B`napJy¯nÂ 

IpcpapfIv t\gvkdn Bcw`n¡pI. 

 IpcpapfIv IrjnbnÂ kwtbmPnX hnf ]cn]me\w \S¸nem¡pI. 
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 kqIjva PetkN\ ]²XnIÄ t{]mÕmln¸n¡pI. 

 sNdpInS IÀjIcpsS IrjntXm«§fpw ssPh kÀ«n^nt¡j\p IognÂ 

sImph¶v DbÀ¶ hne Dd¸phcp¯pI. 

 hb\mS³ IpcpapfIn\v PnsF cPnkvt{Sj³ Dd¸m¡pIbpwhb\mS³ IpcpapfIv 

{_mâv sN¿p¶Xn\pÅ \S]Sn kzoIcn¡pI. 

 

 

4.1.20. .C©n/aªÄ Irjnhym]\w, hn]W\w, kwkvIcWw 

     cq£amb IoS tcmK _m[bpw hnf AØncXbpw aqey hÀ²nX kuIcy§fpsS 

A]cym]vXXbpw C©n/aªÄ IrjnbnÂ {]XnIqe LSI§fmWv. ]²Xn \nÀt±i§Ä 

NphsS tNÀ¡p¶p. 

 tcmK IoS apàamb taÂ¯cw hn¯pIÄ Bhiym\pkcWw ImÀjnI 

kÀÆIemime Irjn hIp¸v XpS§nbh aptJ\ e`yam¡pI. 

 aqey hÀ²nX DÂ¸¶§Ä \nÀ½n¡p¶ ÌmÀ«¸v kwcw`§Ä¡v [\klmbw. 

 IpSpw_{io bqWnäpIÄ tI{µoIcn¨v sNdnb t{]mkknwKv bqWnäpIÄ 

Bcw`n¡pI. 

 C©n IrjnbnÂ a®v kwc£W {]hÀ¯\§Ä¡v Du¶Â \ÂIpI. 

 hb\mS³ aªÄ {_mâv sN¿pI. 

4.1.21.]ghÀ¤ Irjnhym]\w, kwkvIcWw 

A\ptbmPyamb ImemhØbpw `q{]IrXnbpw, ]¸mb, N¡, en¨n, kt¸mÀ«,  

Aht¡mtUm, dw_q«m³, ]mj³ {^q«vF¶nhbpsShmWnPy km[yXIÄhfcp¶ Sqdnkw 

aqew hn]W\¯nepmIp¶ hÀ²\hv, BÀ.F.BÀ.Fkv, sIhnsI A¼ehbenÂ 

Bcw`n¨ ^ekwkvIcW bqWnäv F¶nh hb\mSnsâ `mhn hnfIÄ F¶v Adnbs¸Sp¶ 

]ghÀ¤ hnfIÄ¡v A\pIqe kmlNcyw  Hcp¡p¶p. 

 

 hb\mSnsâ kz´w ^eamb N¡bpsS DÂ¸¶ sshhn[yw B[mcam¡n sNdpInS 

kwc`w Bcw`n¡pI. 

 ]¸mb. N¡, ]mj³ {^q«v, Ah¡mtUm 

XpS§nbhbpsShmWnÖymSnØm\¯nÂ t{]mÕmln¸n¡pI. 

 ]ss¸bv³, kvIzmjv, Pmw, sPÃn XpS§nb sNdpInS kw`cW bqWnäpIÄ¡pÅ 

klmbw. 

 ssl sU³knän ^mwanwKv hgn DÂ]¶ £aXbpÅ tXm«§Ä Øm]n¡pI. 

 t]mfn luknÂ kvt{Sm_dn Irjn hym]\w. 

 sI.hn.sI.A\phZn¨ ]g kwkvIcW bqWnäv kmt¦XnIX Hgnhm¡n {]hÀ¯\ 

£aam¡pI. 

 

 



176 | ജി ല്ലാ പ ദ്ധ തി  -  വ യ നാ ട്  ജി ല്ല  

 

4.1.22. taÂ¯«v \nÀt±i§Ä 

1. hb\mSnsâ ]mc¼cy s\Âhn¯n\§fpsS kwc£W¯n\v 

kÀ¡mÀXe¯nÂ \S]Sn kzoIcn¡pI. 

2. hb\m«nÂ PnÃm Irjn ^mw kÀ¡mÀ DSaØXbnÂ Bcw`n¨v PnÃbv¡v 

Bhiyamb hn¯pIfpw \SoÂ hkvXp¡fpw DÂ]mZn¸n¨v hnXcWw 

sN¿pI (BbXn\v ss{S_Â hIp¸nsâ DSaØXbnepÅ Not§cn 

FIvÌ³j³ ^mansâ Øetam a[y{]tZiv Kh¬saânsâ 

DSaØXbnepÅ _o\¨n FtÌänsâ Øetam 

{]tbmP\s¸Sp¯mhp¶XmWv. 

3. IÀjIÀ¡pw DtZymKØÀ¡pw ]cnioe\w \ÂIp¶Xn\v tlmÌÂ 

kuIcyt¯mSpIqSnb s{Sbv\nwKv skâÀ Øm]n¡pI. (PnÃm 

]©mb¯nsâ DSØXbnepÅ IWnbm¼ä ]©mb¯nse Øew 

D]tbmKn¡mhp¶XmWv). 

4. BÀ.F.BÀ.Fkv/sIhnsI tI{µoIcn¨v \nehnse _tbm I¬t{SmÄ em_v 

iàns¸Sp¯pIbpw ]mcsskäv {_oUnwKv tÌj³ Bcw`n¡pIbpw 

sN¿pI. 

5. kp._t¯cnbnepÅ ImÀjnI sam¯hym]mc hn]W\ tI{µw tI{µoIcn¨v 

hn]W\ irwKe Øm]n¡pIbpw ioXoIcW kw`cW kwhn[m\w 

Bcw`n¡pIbpw sN¿pI. 

6. k©cn¡p¶ a®v ]cntim[\ kwhn[m\w GÀs¸Sp¯pI. 

7. Imcm¸pg, _mWmkpc kmKÀ PetkN\ ]²XnIÄ ]qÀ®ambpw I½oj³ 

sN¿pI. 

8. h\yarK ieyw ]cnlcn¡p¶Xn\v kÀ¡mÀ Øe¯nÂ \bcq]oIcWw 

\S¯pI. 

9. sXmgnepd¸v ]²Xnsb s\ÂIrjnbnÂ ]qÀ®ambpw Øncambn 

{]tbmP\s¸Sp¯p¶Xn\pÅ \bcq]oIcWw. 

10. sNdpInS IÀjIsc kwtbmPnX Irjnbnte¡v sImphcnIbpw ^mw 

Sqdnk¯nsâ km[yXIÄ D]tbmKs¸Sp¯pIbpw sN¿pI. 

11. Bt{Km kÀÆokv skâdpIÄ iàns¸Sp¯pIbpw hnhn[ ssPhhf 

PohmWphf kky kwc£W acp¶pIÄ DÂ]mZn¸n¡p¶ tI{µ§fm¡n 

amäpIbpw sN¿pI.A\p_Ôambn _tbm ^mÀakn Bcw`n¡pIbpw 

sN¿p¶Xn\pÅ ]²Xn. 

12. h\yPohn B{IaWw aqew hnfIÄ \in¡p¶Xn\pÅ ]cnlmcamÀ¤§Ä  

D]tbmK iq\yamb sdbnÂ]mf§Ä DÄs¸Sp¯nsImv thenIÄ 

\nÀ½n¡p¶Xn\v ]²XnIÄ¡v cq]w \ÂIWw. 

13. tX\o¨ tImf\n D]tbmKn¨v ]cnØnXn kulrZambn«pÅ then XoÀ¯pw, 

h\yarK§sf {]tXyIn¨v Im«m\Isf IrjnbnS§fnÂ \n¶pw AIän 

\nÀ¯p¶Xn\pÅ ]²XnIÄ¡v cq]w \ÂImw. 

14. Im«p]¶nIsf  Xpc¯p¶Xn\mbn tIcf IÀjnI kÀÆIemime 

hnIkn¸n¨ ssPh D]m[nIÄ D]tbmKn¡p¶Xn\v ]²Xn X¿mdm¡mw. 

15. _tbm Kymkv ¹mâv \nÀ½n¡p¶Xn\v DbÀ¶ k_vknUn \ÂIpI. 
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4.1.23.Iogv¯«v \nÀt±i§Ä 

1. s\ÂIrjn sN¿p¶ apgph³ s\ÂIÀjIÀ¡pw kÀ¡mÀ \njvIÀjn¨n«pÅ FÃm 

B\pIqey§fpw ]qÀ®ambn \ÂIp¶Xn\pÅ XpI ¹m³ ^nÂ \n¶pw 

hIbncp¯pI. 

2. s\Â IrjnbnÂ b{´hÂ¡cW¯nsâ km[yXIÄ ]camh[n 

{]tbmP\s¸Sp¯pI. 

3. ]pgtbmc sshZypXoIcWw DÄs¸sS en^väv CdntKj³ sN¡pUmw XpS§nb 

PetkN\ ]²XnIÄ¡v PnÃm ]©mb¯v t\XrXzw \ÂIpI. 

4. ^mw Sqdnk¯nsâ km[yXIÄ ]camh[n {]tbmP\s¸Sp¯n IpSpw_§fpsS 

PohnX \nehmchpw XZzmc PnÃbpsS hcpam\hpw DbÀ¯p¶Xn\v DXIp¶ 

]²XnIÄ¡v cq]w \ÂImw. 

5. ssPh Nw{IaWw ]camh[n km[yam¡p¶Xn\v DXIp¶ coXnbnÂ FÃm 

]pcbnS§fnepw It¼mÌv/a®nc It¼mÌv \nÀ½mWw ssPhhf e`yX 

hÀ²n¸n¡pI. 

6. amen\y kwkvIcWt¯msSm¸w ssPhIrjn  t{]mÕml\w e£yan«v ho«v 

hf¸nse ]¨¡dn Irjn¡mbn ss]¸v It¼mÌnwKv hym]Iam¡pI. 

7. hnhn[ hnfIfpsS DÂ]mZ\ hÀ²\hn\pw hcpam\w hÀ²n¸n¡p¶Xn\pw tX\o¨ 

hfÀ¯Â t{]mÕmln¸n¡pI. 

8. kv{XoIfpsS hcpam\ hÀ²\hn\mbn Iq¬ Irjn t{]mÕmln¸n¡pI. 

9. an\n t]mfnlukv, agad, kq£vaPetkN\w F¶nh t{]mÕmln¸n¡p¶ 

]²XnIÄ 

10. Xt±ikzbw`cW Øm]\§fpsS ]²XnbnÂ DÄs¸Sp¯n Irjn `h³ 

tI{µoIcn¨v hnf BtcmKy tI{µ§Ä cq]oIcn¡pIbpw kky kwc£W 

acp¶pIÄ kuP\yambn \ÂIp¶Xn\v ^v hIbncp¯pIbpw sN¿pI. 

11. 4 t»m¡pIfnepw B[p\nI ssdkv anÃpIÄ Øm]n¡pI. 

4.1.24.GP³kn-IÄ kwtbm-P\ km[-y-X-IÄ 

1. PnÃ-bnse s\ÂIrjn kpkvYnc hnI-k\ ImgvN-̧ mSv km[-y-am-¡p-¶-Xn\v Irjn-h-

Ip¸,v {XnXe ]©m-b-¯p-IÄ, Fw.-F³. BÀ.-C.-Pn.-F-kv., IpSpw-_{in , Pe-tk-N\ 

hIp¸v, a®p kwc-£W hIp-̧ v, Bß XpS-§nb GP³kn-Isf DÄs¸-Sp-̄ nbpw 

kwtbm-Pn-̧ n-̈ p-sImpw ka-{K-amb ]²Xn \S-¸n-em-¡m-hp-¶-XmWv .   

2. h-b\m-S³ kpK-Ô-s\Ãv {_m³Up-sN-bvXp-sIm-p-ff hn]-W\w Irjn hIp-̧ v, 

tIcf ImÀjnI kÀÆ-I-em-ime , \_mÀUv, {]mYanI kl-I-cW kwL-§Ä F¶o 

GP³kn-Isf kwtbm-Pn-̧ n¨v PnÃm _vtfm¡v ]©m-b-¯p-IÄ¡v Gsä-Sp-¡m-hp-¶-

Xm-Wv. 

3. hb-\m-S³ Im¸n {_m³Uv sN¿p¶Xv tIm^n t_mÀUv GP³kn-bmbn \_mÀUv, 

Irjn hIp-̧ v, PnÃm ]©m-b¯v F¶n-h-cpsS kl-I-c-W-t¯msS \S-̧ n-em-¡p-¶Xv 

A`n-Im-ayw. 

4. hb\mSv PnÃsb ]pjv]IrjnbpsS {]tXyI taJebmbn {]J-ym-]n¨ kml-N-c-y-

¯nÂ Irjn hIp-̧ ns\ t\mUÂ GP³kn-bmbpw tIcf ImÀjnI kÀÆ-I-em-
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ime,Irjn hnÚm³ tI{µ,\_mÀUv, PnÃm hyhkmb hIp¸v, ]«nI hÀ¤ hIp¸v 

F¶o GP³kn-I-fpsS kwtbm-P-\-̄ n-eqsS ]pjv]Irjn hym-]-\hpw hn]-W-\hpw 

km[-y-am-Ip-¶-Xm-Wv. 

5. ]¨¡dn Irjn hnI-k\ ]²-Xn-IÄ Irjn hIp-̧ v hn.-F-̂ v.-]n.-kn.-sI.,-F-¶nh Gsä-

Sp¯vv {XnXe ]©m-b-¯p-IÄ, tlmÀ«ntImÀ¸v, F³.Pn.H, {]mYanI klIcW 

kwL§Ä F¶n-h-bpsS kl-I-c-W-¯neqsS \S-̧ n-em-¡mhp-¶XmWv. 

6. ]g-hÀ¤-Irjn t{]mÂkm-ln-̧ n-¡p-¶-Xn\v PnÃ-bnÂ Xt±ikzbw`cW Øm]-\-§Ä, 

tIcf ImÀjnI kÀÆ-I-em-ime,Irjn hnÚm³ tI{µ, Irjn hIp¸v F¶o 

GP³kn-I-fpsS kwtbm-P-\-t¯msS {^q«vhntÃPv ]²Xn-¡v km[-yX 

7. hb-\m-«nse ImÀjnI taJ-e¡v Gähpw henb `ojWn bmb h\-y-arK ieyw ]cn-

l-cn-¡p-¶-Xn\v h\w-h-Ip¸v , JmZn B³Uv hntÃPv C³U-kv{Sokv, arK-kw-c-£W 

hIp¸v, Irjn hIp¸v F¶n- GP³knIfpsS kwtbm-P\w Bh-i-y-amWv.  

 hb\mSv PnÃbpsS ImÀjnI kar²n hosSp¡p¶Xn\mbpÅ {ia§fmWv 

DÄs¸Sp¯nbncn¡p¶Xv.  ImÀjnI DÂ¸¶§fpsS aqeyhÀ²nX DÂ¸¶§fm¡n 

amäp¶XneqsS sa¨s¸« hcpam\w IÀjI\v e`yamIpw. ]pXpXeapdsb ImÀjnI 

hr¯nbnte¡v F¯n¡p¶Xn\pÅ {ia§Ä IqSn DmtIXpv. ImemhØ 

hyXnbm\wDbÀ¯p¶ shÃphnfn t\cnSp¶Xn\v Irjn¡msc ]cym]vXamt¡Xpv.  

ImÀjnI hnIk\ IÀjI t£a hIp¸v, Xt±i kzbw `cW Øm]\§Ä, KthjW 

Øm]\§Ä, klmbI  GP³knIÄ F¶nhbpsS Iq«mb {]hÀ¯\¯neqsS Cu 

e£yw t\SnsbSp¡m³ Ignbpsa¶v {]Xo£n¡p¶p. 

4.1.25.kw{Klw 

 Irjn km¼¯nI kmaqlnI taJeIfnÂ apJy kzm[o\w sNep¯p¶ Irjn 

A\p_Ô taJeIfnÂ ka{Kamb hnIk\w  e`yam¡p¶ ]²Xn \nÀt±i§fmWv Cu 

dnt¸mÀ«nÂ kamlcn¨n«pÅXv. 

 kpØnc hnIk\w, kzbw ]cym]vXX F¶o e£y§Ä ssIhcn¡m³ atäsXmcp 

PnÃtb¡mfpw IqSpXÂ kw`mh\ sN¿phm³ hb\mSn\v km[n¡psa¶XnÂ kwibanÃ. 

PnÃbnse IÀjIcpsS DÂ]¶§Ä IbäpaXn sN¿m\pÅ hn]peamb ]²XnIÄ 

Hcp¡pIbmsW¦nÂ AhcpsS PohnX \nehmcw DbÀ¯pIbpw  AXneqsS hcpam\¯nÂ 

henb DbÀ¨ hcp¯m³ IgnbpIbpw sN¿pw. ]«nIhÀ¤ taJebnse `qcn`mKw 

IÀjIscbpw kwc£n¡m\pw AhcpsS Ønchcpam\ e`yX Dd¸m¡m\pw CXneqsS 

km[yamIpw. 

*** 
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PetkN\w 

4.2. BapJw 

Pohsâ \ne\nÂ¸n\v e`-y-amb Gähpw al-¯mb hc-Zm-\-amWv P-ehpw  {]Ir-

Xn-h-n`-h-§fpw.  Cu hn`h-§-fmWv cmP-y-¯nsâ hnI-k\w km²-y-am-¡p-¶-Xv. Pe-hn-̀ -

h§Ä¡v hy-X-ykvX km²-y-X-I-fmWv DÅ-Xv. AXnÂXs¶ Gähpw henb km²-yX 

ImÀjnI `qan-bpsS Pe-tk-N-\-am-Wv. temI-¯pÅ ip² Pe-¯nsâ 60% t¯mfw D]-

tbm-Kn-¡p-¶Xv Pe-tk-N-\-¯n-\m-Wv. IpSn-sh-Å-̄ nsâ Imc-y-¯nemsW-¦nepw, Pe-

tkN\¯nsâ Imc-y-¯n-em-sW-¦nepw hnthN\ clnXamb D]-tbmKw aqew  Pew Hcp 

In«-mI-\n-bmbn amdn-sIm-n-cn-¡p-I-bm-Wv. tIc-fs¯ kw_Ôn¨v kpØn-c-amb hnI-

k-\-¯n\v Pe-¯nsâ {]m[m-\yw a\-Ên-em-¡n-s¡mpÅ ap³I-cp-X-ep-Ifpw hnI-k\ 

{]hÀ¯-\-§fpw Bh-i-y-am-Wv. 

4.2.1. \ne-hn-epÅ ØnXn hni-I-e\w 

PnÃbnÂ `qcn-̀ mKw P\-§fpw Irjnsb B{i-bn-¨mWv Pohn-¡p-¶-Xv. Bb-Xn-

\mÂ Pe-t{km-X-Ênsâ {]m[m-\yw hf-sc-tb-sdbmWv.Ime-hÀjs¯  B{i-bn-̈ mWv 

H«p-an¡ Irjnbpw \S-̧ n-em-¡m-dp-Å-Xv.a¬kq¬ Ignªv Hcp sNdnb Ime-

bfhn\pÅnÂ an¡ Acp-hn-Ifpw Ip¯-s\-bpÅ Ncn-hpIÄaqew hänt¸mIp-¶p.sshhn-

[-y-amb Imem-hØ Dm-bn-cp¶ hb-\m-«nÂ 2162.66 aoÃn aoäÀ icm-icn ag e`n-̈ n-cp-

¶p. ASp-̄ -Im-e-¯mbn a¬kq¬ag Ipdªv hcp-¶Xmbn IW-¡p-IÄ 

ImWn¡p¶p. 

hb-\m-«nse `qcn-̀ mKw tXmSp-Ifpw Acp-hn-Ifpw sN¶p-tN-cp-¶Xv I_\n \Znbn-

em-Wv.   Imthcn hm«À {Sn_-yp-WÂ {]Imcw kwØm-\-¯n\v 21 Sn.-Fw.kn. Pew BWv 

A\p-Zn-̈ n-«p-Å-Xv. F¶mÂ Cu Pew ]qÀ®ambn PnÃbv¡v D]tbmKn¡m³ 

Ignbp¶nÃ.  

PnÃ-bnÂ henb Pe-tk-N\]²-XnIÄ H¶pw Xs¶-bn-Ã.{]hÀ¯n ]ptcm-K-an-̈ p-

sIm-n-cn-¡p¶ cv CS-̄ cw Pe-tk-N\ ]²Xn-I-fmWv \ne-hn-ep-f-f-Xv. Imcm-̧ pg Pe-

tk-N\ ]²-Xn-bpw, _mWm-kpc kmKÀ Pe-tk-N\ ]²-Xn-bpw. 

4.2.2. Pe-hn- -̀h§Ä 

tIc-f-¯nse Ing-t¡m«v Hg-pIp¶ \ZnI-fnÂ H¶mb I_\n \Zn A´À 

kwØm\ Imthcn \Zn-bpsS Hcp {][m-\ D]\Zn-bm-Wv. hb-\mSv PnÃ-bnse Pe-¯nsâ 

{][m\ t{kmX-Êm-Wn-Xv. hb-\m-«ne H«p-an¡ ]pgIfpw I_-\n-\Zn-bnem-WvsN¶p-tN-cp-
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¶X.v PnÃ-bnse {][m\s¸« ]pgIÄ ]\-a-cw-]pg, Ic-m³tXmSv, am\- -́hmSn ]pg, 

ssh¯n-cn]pg, _mhen-]pg, \c-kn-]pg, Imfnµn-]pg, \qÂ]pg. 

 

 

4.2.3. Pe-tk-N\ km²-yX 

 hb-\mSv PnÃ-bpsS sam¯w Irjn-¡p-X-Ip¶ hnkvXrXn 213100 

slIvSdmWv. AXnÂ 40% h\-̀ q-an-bpw 40% tXm« `qanbp-am-Wv. Irjn¡v A\p-tbm-P-y-

amb 136506 slIvSÀ `qan-bnÂ(tXm« `qanbS-¡w) 16906 slvISÀ Øe-̄ p-am-{Xsa 

Ct¸mgpÅ ]²-Xn-IÄhgn  Pe-tk-N\ kuI-cyw km[y-am-bn-«p-f-f-Xv. CXv sam¯w 

Irjn¡v DX-Ip¶ -̀ q-an-bpsS 12% am{X-am-Wv tijn-¡p¶ {]tZ-i¯v IqSn Pe-tk-N\w 

km[y-am-¡p-¶-Xn-\pÅ \S-]-Sn-IfmWv Bh-i-y-am-bn-«p-Å-Xv.  

4.2.4 CS-¯cwPe-tk-N\ ]²-Xn-IÄ 

 hb-\m-«nÂ {]hr¯n ]ptcm-K-an-̈ p-sIm-n-cn-¡p¶  cv CS-̄ cw Pe-

tk-N\ ]²-Xn-I-fmWv \ne-hn-ep-ÅXv. Imcm-̧ pg Pe-tk-N\]²-Xnbpw, _mWm-kp-c-km-

KÀ Pe-tk-N-\]-²-Xnbpw Cu cv Pe-tk-N\ ]²Xn-Ifpw ]qÀ¯o-I-cn-¨p-I-gn-ªmÂ 

GI-tZiw 8021 slIvSÀ Irjn-̀ qan Pe-tk-N\w sN¿m³ km[n¡pw.Cu ]²-Xn-

bpsS hni-Zmw-i-§Ä ]«nI2 Â hnh-cn-¡p-¶p. 
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]«nI 4.2.1. 

CS-̄ cwPe-tk-N\ ]²-Xn-IÄ 

 

{Ia 

\w. 

Pe-kw-̀ -cWn 

Xcw-     

Xn-cn-

¡Â 

\Zn 

{]m]vXn 

(Sn.-Fw.-

kn) 

Bb-s¡-

«v t{Km-kv   

(-sl-IvSÀ) 

Bb-s¡-

«v s\äv      

(-sl-IvSÀ) 

    
 

  

1. Imcm-¸pg 

s{]mPIväv 

CS-

¯cw 

Imcm-¸pg 

2.80 8721 5221 

       

2 _mWmkp-c-km-KÀ 

t{]mPIvSv 

CS-

¯cw 

Icam³tXmSv 

6.70 3200 2800 

 BsI     8021 

 

Ahew_w: ജലസേചന വകുപ്പ് 

 

 

 

Imcm-̧ pg s{]P-IvSntâbpw, _mWm-kpc kmKÀ s{]mP-IvSn-tâbpw Bb-¡«v am¸v 
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4.2.5. Imcm-¸pgPe-tk-N\ ]²-Xn 

 

 

 hb-\mSv PnÃ-bnÂ 5221 slIvSÀ Irjn `qan¡v Pe-tk-N\ kuI-cyw Dd-

¸m-¡p-hm³   Dt±-in¨v 1978Â GsäSp¯ Hcp CS-̄ cw   Pe-tk-N\ ]²-Xn-bmWv Imcm-

¸pg Pe-tk-N\ ]²-Xn.  A´À   kw-Øm\ \Zn-bmb Imth-cn-bpsS k_v t_-kn-\mb 

I_\n \Zo-X-S-¯n-emWv Imcm-̧ pg Umw ØnXn sN¿p-¶-Xv.   I_\n \Zo-X-S-¯nÂ 

Gähpw BZyw Gsä-Sp¯ ]²-Xn-bm-Wn-Xv.  I_\n \Zn-bpsS t]mjI \Zn-bmb ]\-acw 

]pg-bpsS Hcp ssIh-gn-bmb Imcm-̧ p-g¡v IpdpsI hmg-h-ä-bnÂ Hcp a®-W-sI-«n, CS-Xp-

þ-h-e-Xp-Ic I\m-ep-I-fn-eqsS Pe-tk-N\w \S-¯p-hm-\mWv Dt±-in-¡p-¶-Xv.   

Imcm-¸pg Pe-tk-N\ ]²Xn Pe-tk-N\ Bh-iyw am{Xw ap¶nÂ Iv Bcw-̀ n-

-̈Xm-sW-¦nepw Ct¸mÄ CXv Hcp hnhn-t[m-t±i ]²-Xn-bmbn amdn-bn-cn-¡p-¶p. IÂ¸ä 

ap\n-kn-̧ m-en-änbnte¡pw IrjvW-Kn-cn, ]pd-¡mSn F¶o hntÃ-Pp-I-fn-te¡pw Pe-hn-X-

cW ]²-Xn-IÄ ]qÀ¯n-bm-bn-«p-v.   ta¸m-Sn, aqss¸-\m-Sv, \qÂ¸p-g, ap«nÂ F¶o 

]©m-b-¯p-I-fn-te¡pw, kpÂ¯m³ _t¯cnbnte¡pw ip² Pe hnX-c-Ww Imcm-

¸pg UmanÂ \n¶v  tIcf hm«À AtXm-dnän aptJ\ \S¯m\pw    ^nj-dokv 

Un¸mÀ«vsaâv aptJ\ aÂk-y-Irjn hnI-k-\-¯n\pw tIcfm tÌäv Ce-Iv{Sn-knän 

t_mÀUv aptJ\ sNdp-InS Pe-ssh-Z-ypX ]²-Xn-¡pw (0.75 MW) Dt±-i-ap-v. tI{µ 

Kh¬saâpw kwØm\ Kh¬saâpw Sqdnkw hIp¸paptJ\ Imcm¸pg Umapw 

]cnkchpw tIc-f-¯nse Gähpw \Ã SqdnÌv tI{µ-§-fn-sem-¶mbn amäm³ e£-y-an-«p-

sImv ^v A\p-h-Zn-¨n-«p-v.     
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4.2.6. _mWm-kp-c-km-KÀ ]²Xn 

hb-\m-Snsâ k¼-ZvL-S-\-bpsSapJy t{kmX-Êmb \mW-y-hn-f-I-fp-sSbpw 

ImÀjnIhnf-I-fp-sSbpw Pe-tk-N\  kuI-cywDd-̧ p-h-cp-¯n, hb-\mSvPnÃ-bnseIÀj-I-

cpsSka-{K-amb ]ptcm-KXn  e£-y-an-«p-sImv Ic-am³ tXmSn\p IpdpsIhn`m-h\w 

sNbvXHcp CS-¯cwPe-tk-N\ ]²-Xn-bmWv _mWm-kpckmKÀPe-tk-N\ ]²-Xn. 

 2800 slIvSÀØe¯vCcn¸qIrjn¡vPe-tk-N\ kuI-cyw e`-y-am-¡m³ 

Dt±-in-̈ p-sImvhn`m-h\w sNbvXv \S-̧ m¡nhcp¶ HcpPe-tk-N\ ]²-Xn-bmWv CXv. 

 Cu ]²Xn {]Imcw, tIcfkwØm\ sshZypX t_mÀUv \nÀ½n-¡p¶ 

6.70 Sn.-Fw.-kn.-F-̂ v.Sntijn-bpÅdnkÀthm-b-dnÂ \n¶pw 0.84  Sn.-Fw.-kn.-F-̂ v.Sn Pew 

Pe-tk-N-\-̄ nsâBh-i-y-a-\p-k-cn¨vhÀjwtXmdpwPehn`-h-h-Ip-̧ n\v hn«p-X-cp¶-Xm-Wv.   

CXn-\mbn  A-W-s¡-«n\pw aäv A\p-_Ô {]hÀ¯n-IÄ¡p-ambnhcp¶ XpI-bnÂ 224 

e£wPehn`hhIp¸vhln-¡p-¶-Xm-Wv.  Cu Pew D-]-tbm-Kn¨v 1900 slIvSÀ s\Â]m-

Shpw 900 slIvSÀC©n, hmgaäp ]¨-¡-dn-IÄ F¶n-hbpwPe-tk-N\w sN¿m³ Dt±-in-

¡p-¶p. 

 Cu ]²-Xn-bpsS ]pXp-¡nb t{]mPIvävdnt¸mÀ«v 2016þse sjU-yqÄ 

{]Imcw ]pXp¡nAwKo-Im-c-¯n-\mbnkÀ¡m-cn-te¡vkaÀ¸n-̈ n-cn-¡p-I-bm-Wv.]pXp-

¡nbt{]mPIvävdnt¸mÀ«v {]Imcw ]²Xn sNehv 390 tImSn-bm-Wv.{]kvXpX ]²Xn 

{]Imcw 2.73 In.-ao. \of-apÅ sabn³ I\mepw 14.39 In.ao \of-apÅ ]Sn-ªm-d- -̄d, 

sh®n-tbmSvF¶o cv {_m©v I\m-ep-Ifpw, 64 In.ao \of-apÅ 4 Unkv{Sn-_-yq-«-dn-Ifpw 

\nÀ½n-t¡--Xm-bp-v.  
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Cu ]²XnbpsS {][m\ I\mÂ 1130 aoäÀhscbpw 1500 aoäÀapXÂ 2730 

aoäÀhscbpw{]hÀ¯n-IÄ ]qÀ¯o-I-cn-̈ n-«p-v.  CXn-\n-S-¡pÅ 1130 aoäÀapXÂ 1500 

aoäÀ hsc-bpÅ I\m-ensâ {]hÀ¯n-IÄ ]qÀ¯o-I-cn-¡m-\p-v.  sabn³ I\m-

enÂ¡qSn hcp-¶-sh-ffw  cv imJm I\m-ep-I-fn-te¡v Xncn¨p hnSp-¶-Xn-\mbn 20 

aoäÀ \ofwhcp¶ ssUthÀj³ tN¼-dnsâ {]hr-¯n-IÄ ]qÀ¯o-I-cn-̈ n-«p-v. 

4.2.7. sNdp-InSPe-tk-N\w 

2000 slIvS-À hsc Bb-sI«v taJ-ebv¡v {]tbm-P-\-s¸-Sp-¶-h-bmWv sN-dp-InS 

Pe-tk-N\ {]hÀ¯-\-§Ä.hb-\mSv PnÃ-bpsS tSmt¸m-{Km-̂ nIv khntij-X-IÄ sNdp-

InS Pe-tk-N\ ]²-Xn-IÄ¡v Gsd A\p-tbm-P-y-am-Wv. Pe-tkN\ Sm¦pÄ, sN¡v 

Umap-IÄ,-shâvSv t{Imkv _mdp-IÄ,-ssU-thÀj³ hnbÀ,-sdKpteäÀ Iw{_n-UvPv, en^väv 

CdntKj³ kvIoap-IÄ XpS-§n-bh sNdp-InS Pe-tk-N-\-̄ n\v IognÂ hcpw. ag-¡m-e-

¯n\p tijhpw Pew kwc-£n-¡p-Ibpw ASp-̄ pÅ {]tZ-i-§-fnse Pe-tk-N-\hpw 

IpSn-sh-ff Bh-i-y-§fpw \nd-th-äp-Ibpw sN¿p-¶-XmWv Cu ]²-Xn-I-fpsS  {][m\ 

e£-yw. Cu Pew \ne-\nÀ¯p-¶ LS-\-IÄ Øes¯ Pe-a-WvU-es¯ Ønc-ambn 

DbÀ¯p¶p. Cu LS-\-I-fnÂ NneXv t\cn«v Iam³Uv Gcn-b-bn-te¡v Kpcp-X-zm-

IÀjW¯neqsS Hgp-¡n-hn-Sp-hm³ Ignbpw. KpcpX-zm-IÀjWw aptJ\ Pe-tk-N\w \S-

¯p-hm³ km²-y-a-Ãm¯ Øe-§-fnÂ en^väv Cdn-tK-j³ ]²-Xn-IÄ \S-̧ n-em-¡p-¶p. 

4.2.7.1.a) en^väv Cdn-tK-j³ kvIoap-IÄ 

hb-\mSv PnÃ P-e-\n-c-¸nÂ \n¶pw 700 aoä-dn\pw 2100- ao-ä-dn-\p-an-S-bn-embn \ne-

sImÅp-¶-Xp-sImv ChnSw en^väv CdntKj³ kvIoap-IÄ¡v A\p-tbm-P-y-amWv.-en^väv 

Cdn-tK-j³  ]²-Xn-I-fnÂ Pe-\n-c¸v Xmgv¶ {]tZ-i¯v \n¶v  DbÀ¶ {]tZ-i--s¯¡v  

]¼p-I-Ä D]-tbm-Kn¨v ^oÂUv Nm\-ep-I-fn-eqsS Irjn-Ø-e¯v F¯n-¡p-¶p. \nÀ½m-

Whpw {]hÀ¯-\hpw ]c-n-]m-e-\hpw hfsc IqSp-X-em-sW-¦nepw Cu ]²-Xn-IÄ¡v  

henb Pe-tk-N\ km²-yXbpv. PnÃbnse 11 ]©m-b-¯p-I-fnÂ 19 en^väv Cdn-tK-j³ 

]²-Xn-I-fp-v. Bdv ]pXnb kvIoap-IÄ hnhn-[-L-«-§-fn-embn \S-̧ m-¡-s¸-Sp-¶p.  

 

 

 

 

 

 

 FS-hI -]-©m-b-̄ nseI½\ en^väv Cdn-tK-j³ kvIoansâ ]¼v lukpw IfIvänwKv 

kntÌWpw 
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4.2.7.2.b) sN¡vUmw, ssUthÀj³ hnbÀ, hn.-kn.-_n. 

sN¡v Umw, ssUshÀj³ hnbÀ,- hn.-kn._n XpS-§nb sNdp-InS Pe-tk-N\ 

]²-Xn-IÄ ]pgbv¡v IpdpsI \nÀ½n-¡p¶ sNdnb  AW-s¡-«p-I-fm-Wv. Cu ]²-Xn-I-

fpsS DtZ-iyw Pe-tk-N-\-¯n-\mbn Ønc-ambn Pe-t{km-Xkv Dd-¸p-h-cp-¯p-I-bm-Wv. 

IqSmsX Cu ]²-Xn-IÄ aptJ\ as®m-en¸v XS-bp-¶-Xn\pw `qKÀ` Pe-\n-c¸v DbÀ¯p-

¶-Xn-\pw-km-[-y-am-Ipw. henb AW-sI-«p-Isf At]-£n¨v Cu ]²-Xn-I-fpsS sNe-hpw, 

\nÀ½mW ka-bhpw hfsc Ipd-hm-Wv. am{X-aÃ Cu ]²-Xn-IÄ \S-̧ -nem-¡p-¶-Xn\v 

thn P\-§sf IpSnsbmgn-̧ n-t¡ Bh-i-yhpw hcp-¶n-Ã. 

Cu ]²-Xn-IÄ hgn kw`-cn-¡p¶ shÅw I\mÂ irwJ-e-bn-epsS {Kmhn-än-hgn 

AsÃ-¦nÂ en^väv aptJ\ Pe-tk-N\w \S¯mw. an¡t¸mgpw Cu ]²-Xn-I-fnÂ j«-dp-

IÄ D]-tbm-Kn-̈ mWv  Hgp¡v \nb-{´n-¡p-¶-Xv. hnhn[ ]©m-b-¯p-I-fnÂ 4064.97 

slIvSÀ Øe-¯v Pe-tk-N\w Cu ]²-Xn-IÄh-gn-\-S-̧ n-em-Ip-¶p A¼-e-h-bÂ, aqss¸-

\m-Sv, ta¸mSn, ssh¯n-cn, Xcn-tbmSv, Xhn-ªmÂ,sXmÀ\mSv F¶n ]©m-b-¯p-I-fnÂ 

Cu ]²-Xn-I-fpsS A`mhw Dv.  hnhn[ kvIoap-I-fn-embn 17 sN¡v Umap-IÄ¡pw 1 

hn.-kn.-_n¡pw `c-Wm-\p-aXn In«n-bn-«p-v.  Ch {]hÀ¯-\-£aambmÂ 1350 slIvSÀ 

Bb-¡«v Øes¯ Pe-tk-N\w \S-¯m-\m-Ipw.sN¡v Umap-IÄ, hn.-kn.-_n-IÄ Ipf-

§Ä F¶n-h-bpsS ]©m-b¯v Xncn¨pÅ hni-Zmw-i-§ÄA\p-_-Ô-¯nÂ . 

 

 

 

 

 

 

 

sN¡pUm-ap-IÄ ssUthÀj³ hnbÀ, hn.-kn.-_n. F¶oh PnÃm am¸nÂ ImWn-̈ n-cn-¡p-¶p. 
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]qXm-Sn-]-©m-b-̄ nse ]md-¡-Shv sN¡v Umw            tIm«-̄ -d- ]-©m-b-̄ nse 

It¡mWnIShv sN¡v Umw 

4.2.7.3.c) sdKp-te-ä-dpIÄ 

]p-g-IÄ¡v IpdpsI \nÀ½n-¡p¶ hen-b- L-S-\-IÄ¡mWv sdKp-te-ä-À F¶v ]d-bp-

¶-Xv. hn.-kn.-_n-I-Ä¡v kam-\-amb Cu LS-\-IÄ¡v sa¡m-\n-¡-embn Hm¸tdäv 

sN¿p¶ j«dp-I-fmWv D]-tbm-Kn-¡p-¶-Xv. Xd-\n-c-̧ n-s\-¡mÄ \Ã DbÀ¶ _m¦v 

sehepÅ henb ]pg-I-fn-emWv Cu LS-\-IÄ A\p-tbm-P-y-am-bn-«p-f-f-Xv. dKp-te-ä-dnsâ 

IqsS- Xs¶ ]me-§fpw \nÀ½n-¡m-dp-v. CXns\ dKp-te-äÀ Iw {_nUvPv (BÀ.-kn.-_n) 

F¶v ]d-bp-¶p. hb-\m-Sv PnÃ-bnÂ CXp-t]m-ep-Å henb LS-\-IÄ¡v \Ã km[-y-X-I-

fmWv Df-f-Xv. sN¡v Umap-Isf At]-£n¨henb kw`-c-W-tijn , hÀ²n¨ 

doNmÀPv,Hgp-¡nsâ XS-Ê-̄ n-epÅ Ipd-hv,AtX Øe¯v ]me-§Ä \nÀ½n-¡m-\pÅ 

km[-Yx,hÀ²n¨ slUn-epÅ kw`-c-Ww F¶nh BÀ.-kn.-_n-bpsS khn-ti-j-X-

IÄ.CXp-hsc  3 BÀ.-kn.-_n-IÄ¡pw Hcp sdKp-te-ä-dn\pw `c-Wm\p-aXn In«n-bn-«p-

v.Imthcn {Sn_-yp-WÂ AhmÀUv {]Imcw e`n¨ 21. Sn.-Fw.-kn-.bpsS hn\n-tbm-K-¯n\v 

Cu LS-\-IÄ Gsd {]tbm-P\w sN¿pw.AXnsâhnh-c-§Ä Xmsg]«n-I-bnÂtNÀ¯n-cn-

¡p-¶p. 

]«nI4.2.2  

sdKp-te-ä-dpIÄ 

{Ia 

\w. 

]²XnbpsS t]cv ]pg- ]©m-b¯v 

1. hmcm-¼-ä -sd-Kp-te-äÀ Ic-a³tXmSv shÅ-ap 

2. aWn-h-bÂ sdKp-te-äÀ Iw {_nUvPv aWn-h-bÂ]pg ao\-§mSn 

3. 

ae-¦c ]md-I-Shv sdKp-te-äÀ Iw 

{_nUvPv 

]\-a-cw-]pg ]\-acw 
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4.2.7.4.d) Pe-tk-N\ Ipfw 

km[m-cW IÃp-IÄ, tIm¬{Ioä,v a®v F¶nh D]-tbm-Kn-̈ v \nÀ½n-¡p¶ 

sNdnb Pem-i-b-§-fmWvPetkN-\-Ipf§Ä ChbnÂ `qcn-̀ mKw Ipf-§fpw {]Ir-Xn-Z-

-̄am-Wv.ChbpsS \nÀ½m-W-¯n\v sNehv hfsc Ipd-hm-Wv. Pekwc-£-W-¯nsâ 

`mK-am-bmWv {][m-\-ambpw Ch \nÀ½n-̈ n-cn-¡p-¶-Xv. Pe-tk-N\¯n\pw aÕy Irjn 

\S¯p-¶Xn\pw Ch D]tbmKn¨phcp¶p. 

 ImÀjnI DÂ]m-Z\ £a-X-bnÂ ]ptcm-K-Xnbpw, `qKÀ` Pe-kw-̀ -c-W-hpw,-P-e-kw-c-

£-Whpw, Pe-tk-N-\hpw hÀ²n-̧ n-¡p-¶-XmWv {][m\ e£-y-§Ä. Ipf-¯nsâ ASn-

-̄«nÂ a®v ASnªv IqSp-¶Xv IrX-y-amb CS-th-f-I-fnÂ \o¡w sNt¿-Xv AXym-h-

i-y-amWv. hb-\mSv PnÃ-bnÂ ]pXnb Ipf-§fpw \ne-hn-epÅ Ipf-§-fpsS ]p\-cp-²m-c-

Whpw Pe-tk-N-\m-h-i-y-§Ä¡pw Pe-̄ nsâ kwc-£-W-̄ n\pw thn \S-¯p-¶p. 

Nn{Xw 17 Â hb-\mSv PnÃ-bnse Pe-tk-N\ Ipf-§-fpsS ]©m-b¯v Xncn-̈ pÅ hni-

Zmwi§Ä \ÂIp-¶p. hnhn[ ]©m-b-¯p-I-fn-embn sam¯w 963.21 slIvSÀ Øew 

Pe-tk-N-\-̄ n-\mbn   179 Ipf-§-fp-v.-hb-\m-«nse  sNdp-InS Pe-tk-N\ ]²Xn 

ssIh-cn¨ sam¯w Bb-s¡«v {]tZiw 6598.94 slIvSÀ BWv. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

Ipd-hn-ew-t¦mSv sdKp-te-äÀ Iw 

{_nUvPv 

]\-a-cw-]pg ]\-acw 
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Pe-tk-N\ Ipf-§-fpsS Øm\§Ä PnÃm- am-̧ nÂ ImWn-̈ n-cn-¡p-¶p. 

sXmÀ\mSv ]©m-b-̄ nse a\-̧ m-«nÂ Pe-tk-N\ Ipfw     ]pXmSn ]©m-b-̄ nse ap¡¯v 

Pe-tk-N\ Ipfw 

4.2.8.hnI-k\ {]iv\-§Ä 

hb-\mSv Hcp ImÀjnI PnÃ Bb-Xn-\mÂ k¼Zv hy-h-Ø-bpsS \ne-\nÂ¸n-\pw 

hnI-k-\¯n\pw Pe-tk-N-\-̄ n\v {][m\ ]¦p-v.. hÀjw-tXm-dp-apÅ ag-e-̀ -yX `mhn-

bnÂ Ipd-bp¶ {]h-WXbmWv IW¡pIÄ kqNn¸n¡p¶Xv. am{XaÃ hb-\m-Svvià-

amb Imem-hØ hy-Xn-bm\w A`n-ap-Jn-I-cn-¡p¶ Hcp PnÃ-bm-Wv. 

]pÂ¸Ån,apÅ³sIm-Ãn,- ]q-XmSn F¶o {Kma ]©mb¯pIfnÂ  1500 anÃo-ao-ä-dnepw 

Ipd-hmWv ag e`n-¡p-¶-Xv. AXp-sImv Pe-kw-c-£-W-̄ n-\pÅ icn-bmb Bkq-{XWw 

AX-ym-h-i-y-amWv. agbnepmIp¶ Ipdhv s\ÂIrjn ,`qKÀ` PedoNmÀPv XpS-§n-b-

hsb _m[n-̈ n-«p-v.Pe-e-̀ -yX Dd-̧ p-\ÂIp-¶-]£w IqSpXÂ Øe¯v Irjn 

hym]n¸n¡p¶Xn\v Ignbpw.  

Pe-ti-JcW ]cn-]m-e-\-̄ n-\pÅ {][m\ ]¦v hln-¡p¶ X®oÀ¯-S-§Ä Cu 

ImÀjn-tI-Xc {]hr-̄ n-IÄ¡mbn D]-tbm-Kn-¡p-¶p.Ct¸m-g-s¯kml-N-c-y-¯nÂ C¶v 

Irjn-bn-d-¡p¶ Øe-§-fnÂ Pe-tk-N-\-¯n-\pÅ shÅw Dd-̧ p-\ÂIp-¶Xv `qhn-\n-

tbmKcoXnIrjn¡v A\pIp-eambn  \ne\nÀ¯p-¶-Xn\pÅ Hcp \Ã kao-]-\-amW.v ]pg-

¡-c-bpsS ssIt¿-äw, shÅ-s¸m-¡w, amen-\-y-§ÄA-Snªv IqSp-I,-]p-g-¡cCSn-bpI, 

A\-[o-IrX aWÂ J\\w F¶n-h-bm-Wv aäv {]iv\-§Ä. 

4.2.9.hnIk\ ImgvN¸mSv 

sN¡vUm-ap-IÄ, ssUth-Àj³ hnbÀ, sdKp-te-äÀ, Pe-tkN\ Ipf-§Ä, en^väv 

Cdn-tK-j³ kwhn-[m-\-§Ä F¶nh DÄs¸-Sp¶ Pe-ti-Jc Pe ]¦m-fn¯ {]Ir-Xn-Z¯ 

hnI-k\ amt\-PvsaâvkvIoapIÄ Pe-tkN\ kuI-c-y-§Ä e`-y-am-¡p-¶-Xn\pw `qKÀ` 

Pekw`-cWw sa¨-s¸-Sp-̄ p-¶-Xn\pw DÅ km[-y-X-IÄ hÀ²n¸n-¡p-¶p. 
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 Imthcn XÀ¡ {Sn_-yq-WÂ BIvSv {]Imcw I_\n XS-¯nÂ \n¶v 

kwØm-\-¯n\v A\p-h-Zn¨ 21 Sn.-Fw.-kn. shÅw ]qÀ®-ambn {]tbm-P-\-s¸-Sp-¯p-¶-

Xn\v Bhiyamb ]²XnIÄ GsäSpt¡Xpv 

 Imcm-̧ pg t{]mP-IvSnsâ IognÂ 5221 slIvSÀ Irjn-Ø-ehpw _mWm-kp-c-km-

KÀ s{]mP-IvSnsâ IognÂ  2800 slIvSÀ Irjn-Ø-ehpw Pe-tk-N\w sN¿m\mWvDt±-

iw.Cu cv t{]mPIvävIfpw {]m_-e-y-¯nÂ h¶p-I-gn-ªmÂ Iam³Uv Gcnb U-h-e-

]vsaâv t{]m{Kmw  \S-̧ nÂ hcp-̄ m³ km[n-¡pw. 

Imam³Uv Gcnb hnIk\ ]cn-]m-Sn-IÄ sa¨-s¸« Pew ssIIm-cyw sN¿p-¶-

Xn\pw hnX-cW sSIv\n-¡p-I-fn-eq-sS DÂ¸m-Z\w hÀ²n-̧ n-¡p-¶-Xn\pw e£-y-an-Sp-¶p. 

PnÃ-bnse sNdp-InS Pe-tk-N\ ]²-Xn-IÄ¡v {]tXy-In¨v I_\n \ZnX-S-¯nse ]pXnb 

en^väv Cdn-tK-j³ ]²--Xn-IÄ¡v \Ã km²-yXbp.v sN¡vUm-ap-IÄt]m-ep-ff sNdp-

InS Pe-tk-N\ ]²-Xn-IÄ ]eXpw ]p\:cp-Â ]mZ\ {]hÀ¯\¯nemWv. 

{Un¸v Cdn-tK-j³, kv{]nwK-fÀ Pe-tk-N\w XpS-§nb kq£va Pe-tk-N\ coXn-

IÄ \S-̧ n-em-¡m³ Ign-bpw. Cu coXn-I-fnÂ shÅw ]mgm-Ip-¶Xv KW-y-ambn Ipd-bp-

¶p. hb-\mSvPnÃ-bpsS sam¯w hnkvXoÀ-®-¯nsâ GI-tZiw 40% tXm«-hn-f-I-fm-

Wv.{]tX-y-In-¨v Im-̧ -n, tXbne F¶n-h-bm-Wv. hb-\m-«nse tXm«-hn-f-I-fpsS hnfhv hfsc 

Ipd-hm-Wv F¶v ]T-\-§Ä sXfn-bn-¡p-¶p. CXn\v ImcWwPe-tk-N-\-¯nsâA`m-h-am-

Wv. Bb-Xn\v th AS-nØm\ kuI-c-y-§Ä AXm-bXv sNdp-InS Pe-kw-̀ -c-W-nIÄ, 

Sm¦p-IÄ, en^väv Cdn-tK-j³ ]²-Xn-IÄ apX-em-bh  ]pg-bpsS Ic--IfnÂ DNn-Xamb 

Øe-§-fnÂ e`-y-am-¡pw. hb-\m-«nÂ{]tX-yI {i² Bh-i-y-apÅ Hcp taJ-e-bmWv 

dnhÀ amt\-Pvsaâv. PnÃ-bnse \Zn-I-fp-ambn _Ô-s¸« {]iv\-§fnÂ \n¶v ]pgsb 

kwc-£n-¡m\pw Hgp-¡ns\ \nb-{´n-¡p-hm\pw \Zo-kw-c-£-W ]²-Xn-IÄ Bkq-{XWw 

sNt¿--Xm-Wv.Pe-tk-N\w, Irjn, a®v kwc-£Ww, `qKÀ`P-ew, h\w, dh-\-yp,-aäv 

FP³kn-IÄ XpS-§n-b-h-bpsS GtI-m]-\-§-ÄBh-iy-amWv. Bkq-{X-W-¯nse XS-

Êw, {]iv\-§sf t\cn-Sm\pw, anI¨ ]²-Xn-IÄ Bkq-{X-Ww-sN-¿p-¶-Xn\pw PnÃm-X-e-

¯n-epÅ hnZKvZ kan-Xn-IÄ, IÀj-IÀ DÄs¸-sS-bpÅ hnhn[ GP³k-nIÄ F¶n-h-cp-

sS -]-¦m-fn¯w Bh-i-y-am-Wv.hoSpI-fnÂ  Pe-tk-N-\-̄ n\mbn ]²-Xn-IÄ Btem-Nn-¡m-

hp-¶-Xm-Wv. Hmtcm ho«n-epw Pe kw`-cW kwh-n-[m-\-§fpw kqjva Pe-tk-N\ coXn-

Ifpw \S-̧ n-em-¡m-hp-¶-Xm-Wv. 

4.2.10.Pe-]-cn-]m-e-\-¯n\pw,P-e-kw-c-£-W-¯n\pwth \S-]-Sn-

IÄ. 

 hb-\m-SnsâssPhh-y-h-Øbpw ]cn-Øn-Xnbpwkwc-£n-¡p-¶-Xn\vs\Â¸m-S-¯nsâ 

kwc-£Ww, h\-hÂ¡-cWw, Pekwc£-Ww, `qKÀ`-P-e-\nc¸v DbÀ¯p-¶-Xn\p-
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th IrXna \S-]-Sn-IÄXpS-§n-bh \S¸nem-t¡--Xm-Wv. CXv hcÄ¨-bpsS 

BLmXw Ipd-bv¡pw. 

 ag-sh-Å-¯nsâ {]Xn-ioÀj e`-yX hfsc thKw Ipd-bp-¶p. Bb-Xn-\mÂ icn-bmb 

Pe ]cn-]m-e-\-¯nsâ {]m[m-\yw C¶v A\n-hm-c-y-amW.v AXp-sImv Pe-tk-N-\-

¯nsâ ]c-¼-cm-K-X-co-Xn-¡v ]pdta, Pe-D-]-tbm-K-¯n\v Imc-y-£-aX hÀ²n-̧ n-¡p-¶-

{]j-ssdkvUv Cdn-tK-j³ amÀ¤-§Ä t]mepÅ B[p-\nI coXn-Ifpw Ah-X-cn-̧ n-

¡m-hp-¶-Xm-Wv. 

 h\-¯nsâ AXnÀ¯n-bnÂ Bhm-k-tbm-K-y-amb Øe¯v sN¡vUm-ap-IÄ \nÀ½n-

¨p Ign-ªmÂ [mcmfw KpW-§-fp--v. Ch - as®m-en¸v Ipd-bv¡p-Ibpw `qKÀ`-P-e-

\n-c¸v DbÀ¯p-IbpwsN¿pw. IqSmsX IpSn-sh-Å-¯n-sâbpw ]¨-̧ n-sâbpw e`-yX 

Im«p-ar-K-§sfP\-§Ä Xma-kn-¡p-¶n-S-t¯¡v {]th-in-̧ n-¡m-Xn-cn-¡m\pwklm-bn-

¡p-¶p 

 GXmv FÃm \Zn-Ifpw Xncp-s\Ãn sXmÀ\mSv, Xhn-ªmÂ, ]Sn-ªm-d- -̄d,-X-cn-

tbm-Sv,-ssh-¯ncn, ta¸mSn F¶o ]©m-b-¯p-I-fnse Ip¶n³ {]tZ-i-§-fnÂ 

\n¶mWv  DÛ-hn-¡p-¶-Xv. t\cs¯ ]d-ª-Xp-t]mse 3000 an.ao-ä-dnepw IqSp-XÂ ag 

e`n-̈ p-sIm-n-cn-¡p-¶-  Cu ]©m-b-¯p-I-fnse  `qcn-̀ m-Kw-þØ-e§fpw  h\{]-tZ-i-

am-Wv.  BbXn-\mÂ Cu {]tZ-i-§-fnÂ sN¡v Umw, Ipf-§Ä XpS-§nbh hfsc 

Npcp-¡-amWv. AXp-sIm-v h\whIp¸p-ambn kl-I-cn¨v A\p-tbm-P-y-amb Øe-§-

fnÂ C¯cw {]hÀ¯nIÄ\S-̧ n-em¡mhp-¶-Xm-Wv. 

 \K-c,-{Kma {]tZ-i-§-fnÂ ag-shÅ kw`-cWw \nÀ_-Ô-am-¡pI. 

 Pe-̄ nsâ km¼-¯nI D]-tbm-K-̄ n-\mbn {Un¸v/kv{]nwK-vfÀ Pe-tk-N\ kwhn-

[m\w D]-tbm-K-s¸-Sp-t -̄-Xpv. 

 \ne-hn-epÅ Ipf-§-fpsS B[p-\n-I-hÂI-cWw. 

 \ne-hn-epÅ sNdp-InS Pe-tk-N-\-Ip-f-§fpw I\m-ep-Ifpw ]p\-cp-²-cn-¡pI 

 sNdp-InS CS-¯cw Pe-tk-N\ ]²-Xn-IÄ \S-¸n-em-¡p-I. 

 en^väv Cdn-tK-j³ kvIoap-Ifpw sN¡vUm-ap-Ifpw t]mepÅ sNdpInS Pe-tk-N\ 

]²-Xn-IÄ \S-̧ n-em-¡p-I 

 sN¡v Umap-IÄ, FÂ.sF kvIoap-IÄ, hn.-kn._nIÄ, Ipf-§Ä F¶nh bYm-k-

abw Aä-Ip-ä-̧ -Wn-IÄ \S-̄ p-¶-Xn--\pff \S-]-Sn-IÄ 

 tXm« hnf-I-Ä¡v bYm-k-abw   Pe-tk-N-\ kuI-c-y-§Ä e`y-am-¡p-¶-Xn\v 

A]vemâv Cdn-tK-j³{]mIvSokkvhym]-I-am-¡pI. 

 FÃm ]©-b-¯p-I-fnepw hm«À sjUv ASn-Øm-\-am¡n  icn-bmb Pe-tk-N\ ]²-

Xn-IÄ Bkq-{XWw sN¿p-Ibpw  \S-̧ n-em-¡p-Ibpw thWw. 
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 henb kw`-c-W-ti-jn-bp-ff sdKp-te-äÀ Iw {_nUvPp-IÄ \nÀ½n-¡pI. 

4.2.11.\nÀt±-i-§Ä 

4.2.11.1..Imcm-¸pgPe-tk-N\ ]²Xn 

 5221 slIvSÀ Øe¯v Pe-tk-N\ kuI-cyw e`-y-am-¡m³ hn`m-h\w sNbvX ]Z-

[Xn, 592 slIvSÀ Øe¯v am{X-amWv \ne-hnÂ Pe-tk-N\ kuI-cyw GÀs¸-Sp-¯p-

hm³ Ign-ªn-«p-f-f-Xv. _m¡n-bp-ff 4629 sl. Bb-s¡-«pIqSn Pe-tk-N\w \S-¯p-

¶-Xn-\p-ff {]hr-¯n-IÄ ASn-b-´n-c-ambn ]qÀ¯oI-cn-t¡--Xm-Wv.   

 dnkÀthm-bÀ {]tZ-is¯ C\nbpw Ah-ti-jn-¡p¶ 7.1 sl. `qan-bpsS Gsä-Sp-¡Â 

{]hr¯n ]qÀ¯n-bm-bmÂ am{Xta kw`-c-W-tijn Ct¸m-gp-ff  43.0929 MM3.Â 

\n¶pw ]qÀ® kw`-cW tijn-bmb 76.50  MM3 te¡v DbÀ¯p-hm³ km[n-¡p-I-

bp-f-fq.  Bb-Xn-\mÂ Cu {]hr-¯n-IÄ ASn-b-́ n-c-ambn ]qÀ¯n-bm-t¡--Xp-v. 

4.2.11.2._mWm-kpckmKÀ ]²-Xn 

 2800 slIvSÀ Øe¯v hn`m-h\w sNbvX ]²Xn \mfn-Xp-hsc ]qÀ¯o-I-cn-¡m³ 

Ign-ªn-«n-Ã.  ]²Xn ]qÀ¯n-bm-¡p-¶-Xn\v XS-Ê-amb {][m\ I\m-ensâ sNbn-

t\Pv 1130 apXÂ1500 hsc-bp-ff {]hr-̄ n-IÄ ASn-b-́ n-c-ambn ]qÀ¯o-I-cn-t¡-

Xpv.   

 ]Sn-ªm-d-¯d {_m©v I\m-ensâ sNbn-t\-Pv: 2100 apXÂ 2690 hsc-bp-ff `mKhpw 

sh®n-tbmSv {_m©v I\m-ensâ sN. 1075 apXÂ 1125 hsc-bp-ff `mKhpw ASn-b-´n-c-

ambn ]qÀ¯o-I-cn-t¡--Xp-v.  `qan e`-y-amb hnX-cW I\mepIÄ ASn-b-́ n-c-ambn 

]qÀ¯n-I-cn-t¡--Xm-Wv. ]²-Xn-bpambn _Ô-s¸« `qan Gsä-Sp-¡Â ASn-b- -́c-

ambn ]qÀ¯o-I-cn-t¡--Xm-Wv. 

4.2.11.3.sNdp-InSPe-tk-N\ hn`m-Kw 

 {]hr¯n \S-¶p-sIm-n-cn-¡p¶ en^väv Cdn-tK-j³ ]²-Xn-IÄ ASn-b-́ n-c-ambn 

]qÀ¯o-I-cn-t¡Xm-Wv. 

 {]hÀ¯\ cln-X-ambn InS-¡p¶ XS-bW/hnkn_n/Ipf-§Ä XpS-§n-b-h-bpsS 

]p\-cp-²m-cWw ASn-b-´n-c-ambn \S-t¯XmWv. CXn-\mbn lcn-X-tI-c-f-¯nÂ 

kaÀ¸n¨ ]²-Xn-IÄ¡v `c-Wm-\p-a-Xn e`n-t¡--Xm-bn-«p-v. 

 A\p-h-Zn-¡-s¸« dKp-te-tägvkv Xz-cn-X-K-Xn-bnÂ ]qÀ¯n-bm-¡pIbpw kw`-c-W-ti-jn 

IqSp-X-em-b-Xn\mÂ henb ]pg-I-fnÂ km[-y-amb Øe-§-fn-sems¡ dKp-te-tägvkv 

Bhn-jvI-cn¨v \S-̧ n-em-¡p-Ibpw sNt¿--XmWv. 
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 hnhn[ ]²-Xn-I-fpsS I\m-en-eqsS e`-y-am-hp-¶- P-es¯ DbÀ¶ {]tZ-i-§-fnÂ Ipf-

§Ä \nÀ½n¨v th\Â¡m-e¯v kw`-cn-¡p¶ kwhn-[m\w t{]mÂkm-ln-̧ n-t¡--Xm-

Wv.  

 Acp-hn-I-fp-sSbpw tXmSp-I-fp-sSbpw DZv`-h-Øm-\-§-fnÂ km[-y-amb Øe-§-fn-

sems¡ a¬X-e-¡p-f-§Ä \nÀ½n-̈ v Pew kw`-cn¡p-IbpwAXphgnAcp-hn-

Ifnsebpw tXmSp-I-fn-sebpw Ddh \ne-\nÀ¯p-Ibpw sNt¿XmWv.  

 Gähpw hcÄ¨ _m[nX  {]tZ-i-§-fmb  ]pÂ¸-ffn/apf-f³sImÃn {]tZ-i-§-Ä¡v 

{]tX-yI Du¶Â \ÂIn Pe-tk-N\ ]²-Xn-IÄ Bhn-jvI-cn¨v \S-¸n-em-t¡--Xm-

Wv. 

 hb-\mSv PnÃsb 24 \oÀ -̄S-§-fmbn Xncn¨v \oÀ¯m-Sm-[n-jvTnX hnI-k\w \S-¸n-em-

¡p-I. 

 Pew F¶ {]IrXn hn`hw Ipd-ªp-sIm-n-cn-¡p-¶-Xn-\mÂ hnI-k\ {]hÀ¯-

\§Ä ka{K \Zn-XS/\oÀ¯-Sm-[njv0nX Pe hn\n-tbmK¯ne-[n-jvSn-X-ambn Pe 

_UvPäv cq]-s¸-Sp¯n Bhn-jvI-cn¨p \S-¸n-em-t¡XmWv.  Pe-hn-\n-tbm-K-

¯n\mbn hnZ-Kv[sc DÄs¸-Sp¯n dKp-te-ädn kwhn-[m\w \Zo-XS ASn-Øm-\-¯nÂ 

cq]o-I-cn-t¡--Xm-Wv. 

 hnhn[ GP³kn-IÄ Pe-tk-N\ kw_-Ô-amb {]hÀ¯n-IÄ \S-¸n-em-¡p-¶-Xp-

aqew Dm-Ip¶ {]iv\-§Ä Hgn-hm-¡p-¶-Xn\v GtIm-]\ kwhn-[m\w Bh-i-y-am-

Wv.   

 Pe-tk-N\w {][m-\-ambpw s\ÂIr-jn-¡p-am-{X-ambn \ÂIp¶ Ct¸m-gs¯ coXn 

amdn\mW-y-hn-f-I-Ä¡pw Pe-tk-N\ kuI-cyw e`-y-am-¡p¶ coXn-bnÂ Pe-tk-N\ 

]²-Xn-IÄ hn`m-h\w sNt¿XmWv. IrX-y-k-a-b¯v \ÂIp¶ Pe-tk-N-\-̄ n-eqsS 

\mW-y-hn-f-I-fpsS DÂ¸m-Z\w Cc-«n-bn-e-[nIw hÀ[n-¡p-sa-¶-Xn-\mÂ IÀj-I-cpsS 

hcp-am-\-¯nÂ KW-y-amb hÀ²\ CXn-eqsS km[n-¡p-Ibpw AtXm-sSm¸w InW-dp-I-

fnse  Pe-\n-c¸v Db-cp-Ibpw sN¿p-¶-Xm-Wv.  a®nsâ Pemw-ihpw th\Â¡m-e-§-

fnÂ \ne-\nÀ¯m³ CXn-eqsS km[n-¡pw. 

 tXm«-hnf Pe-tk-N\w t{]mÂkm-ln-̧ n-t¡XmWv. ]²-Xn-IÄ Bhn-jvI-cn-¡p-

t¼mÄ IqSp-XÂ D]-t`m-àm-¡Ä Bh-i-y-am-sW¶ \n_-Ô\ CXn-\mbn Cf-hp-sN-

¿p-¶Xv ]cn-K-Wn-¡m-hp-¶-Xm-Wv. 

 h\w, h\-y-Pohn hIp-¸p-ambn kl-I-cn¨v \qÂ¸pg ]©m-b-¯nse tImtfm«v Pe-

tk-N\ ]²Xn \S-̧ n-em-¡p-I. 
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4.2.12. Imth-cn- Un-hn-j-sâ ]²-Xn-IÄ 

 Im-thcn {Sn_-yq-WÂ A\p-h-Zn¨ 21 SnFwkn Pew D]-tbm-Kn-¡p-¶-Xn-\pff tÌmtdPv 

kv{SIvtNgvkv ZoÀL-ho-£-W-t¯msS P\-hm-k-tI-{µ-§Ä Ign-hXpw Hgn-hm¡nBhn-

jvI-cn¨v \S-̧ n-em-t¡--Xm-Wv.  

 11.51 SnFw.kn shffw hn\n-tbm-Kn-¡p-¶-Xn-\mbn {Sn_-yq-WÂ A\p-h-Zn¨ 7 aoUnbw 

]²-Xn-I-fnÂ km[-y-a-Ãm¯ ]²-Xn-IÄ¡p _Z-embn aäp ]²-Xn-IÄ Bhn-jv¡-cn¨p 

\S-̧ m-¡m-\p-ff A\p-hmZw {Sn_-yq-W-enÂ \n¶v t\Sn-sb-Sp-t¡--Xm-Wv. 

 PnÃ-bpsS hnhn[ {]tZ-i-§Ä X½nÂ ag-bpsS Af-hnepw hnX-c-W-¯nepw {]I-S-

amb hy-Xymkw \ne-\nÂ¡p-¶-Xn\mÂ Ch-bpsS ]0-\-¯n\v DX-Ip¶ coXn-bnÂ ag-

am-]n\n Øm]n-t¡-Xpw, AXp-t]m-seXs¶ ]pg-I-fnÂ dnhÀtK-Pp-IÄ 

Øm]nt¡Xp-am-Wv.  hb-\mSv ISp¯ Imem-hØm hy-Xn-bm-\-̄ n\v hnt[-b-am-bn-

s¡m-n-cn-¡p-¶-Xn-\mÂ Ch-bpsS kq£v-a-amb ]0-\-¯n\v {]kvXpX {]hÀ¯n-IÄ 

AX-y-´m-t]-£n-X-am-Wv.  

4.2.13taÂ¯«v \nÀt±i§Ä 

 Imcm¸pg, _mWmkpckmKÀ PetkN\ ]²XnIÄ ]qÀ®ambpw 

I½oj³ sN¿m\pÅ \S]SnIÄ kzoIcnt¡XmWv. 

 Imthcn ss{S_yqWÂ D¯chv {]Imcw PnÃbv¡v A\phZn¨v 21 Sn.Fw.kn Pew 

D]tbmKn¡p¶Xn\v P\hmktI{µ§Ä IgnhXpw Hgnhm¡n ]²XnIÄ 

BhnjvIcn¨v \S¸nemt¡XmWv. 

 tKmhbnÂ BhnjvIcn¨n«pÅ _Ômc tamUÂ Pe kw`cWnIÄ PnÃbnse 

hnhn[ ]pgIfnÂ \nÀ½n¨v Pekwc£Ww Iq«m\pÅ kwhn[m\w 

\S¸nemt¡XmWv. 

 h\w, h\yPohn hIp¸pIfpambn klIcn¨v hnhn[ h\{]tZi§fnÂ 

Pekwc£WþPetkN\ ]²XnIÄ BhnjvIcn v̈ \S¸nemt¡XmWv. 

 h\w, h\yPohn hIp¸pIfpambn klIcn¨v  \qÂ¸pg {Kma ]©mb¯nse 

tImtfm«v PetkN\ ]²Xn \S¸nem¡p¶Xn\pÅ \S]SnIÄ 

kzoIcnt¡XmWv.  

 hcÄ¨ _m[nX {]tZi§fnÂ IqSpXÂ en^väv CdntKj³ ]²XnIÄ \nÀ½n¡m³ 

\S]SnIÄ kzoIcnt¡XmWv. 

 en^väv CdntKj³ ]²XnIfpsS hmÀjnI AäIpä ]WnIÄ¡v FIvknIyq«ohv 

F©n\nbÀ¡v ^v A\phZn¡pI/ Cw{]Ìv kwhn[m\w 

]p\:Øm]nt¡XmWv. 
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 en^väv CdntKj³ km[yam¡p¶Xn\v ]pgtbmc sshZypXn hÂ¡cWw 

\S¸nem¡p¶Xn\pÅ \S]SnIÄ kzoIcnt¡XmWv. 

 en^väv CdntKj³ kvIoapIfpsS kpKaamb {]hÀ¯\¯n\v Unhnj\pIfpsS 

IognÂ Hcp CeIv{Sn¡Â/sa¡m\n¡Â skj³ A\phZn¡p¶Xn\pÅ 

\S]SnIÄ kzoIcnt¡XmWv. 

 en^vävCdntKj³ ]²XnIfpsS ]qÀ¯oIcW¯n\p tijapÅ \S¯n¸pw AäIpä 

]WnIfpw {]mtZinI ]mStiJc kanXn/Xt±i kzbw `cW Øm]\§sf 

GÂ¸n¡p¶Xn\pÅ \S]SnIÄ kzoIcnt¡XmWv. 

 tXmSnsâ AXnÀ¯nIÄ dh\yq A[nImcnIÄ Af¶v Xn«s¸Sp¯p¶Xn\pÅ 

\S]SnIÄ kzoIcnt¡XmWv. 

 PetkN\ \nÀ½nXnIfpsS \nÀ½mW¯n\mhiyamb ssKUv sse³kv 

]cnKWnt¡XmWv. 

 {]hÀ¯\ clnXambn InS¡p¶ XSbW/hn.kn._n/Ipf§Ä F¶nhbpsS 

]p\cp²mcW¯n\v th ^v A\phZnt¡XmWv. 

 ¹mtâj\pIfnse DbÀ¶ {]tZi§fnÂ a®WIfpw Pekw`cWnIfpw 

\nÀ½n¡m\pÅ \S]SnIÄ kzoIcnt¡XmWv. 

 Imthcn ss{S_yqWÂ A\phZn¨ Pew hn\ntbmKn¡p¶Xn\mbn A\phZn¨ 

]²XnIfnÂ km[yaÃm¯Xn\v _Zembn aäp ]²XnIÄ \S¸nem¡p¶Xn\pÅ 

A\phmZw ss{S_yqWenÂ \n¶pw t\SnsbSpt¡XmWv. 

 Hm^okpIÄ CþKth¬knte¡v amdp¶Xnte¡v I¼yq«dpIÄ s\äv hÀ¡v 

dn¸bdpIÄ¡mbpw Unhnj³ Xe¯nÂ Hcp sSIv\ojys\ \nban¡m\pÅ 

\S]SnIÄ kzoIcnt¡XmWv. 

4. 2.14.Iogv¯«v \nÀt±i§Ä 

 \qX\ PetkN\ hnZyIfmb {Un¸v CdntKj³, kv{]nwKvfÀ CdntKj³, F¶nh 

t{]mÕmln¸n¡p¶ ]²XnIÄ \S¸nemt¡XmWv. 

 C³shÌntKj³, Unssk³, kÀtÆ F¶o LSI§Ä \nÀ½mW L«§fnÂ 

\nÀ_Ôamt¡XmWv. 

 \oÀ¯S ASnØm\¯nÂ Pe _UvPänsâ klmbt¯msS ]²XnIÄ 

BhnjvIcnt¡XmWv. 

 \oÀ¨mepIfptSbpw tXmSpIfptSbpw ]pgIfnsebpw amen\y§Ä \o¡w 

sN¿m\pÅ \S]SnIÄ kzoIcnt¡XmWv. 
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 tXmSpIfnepw ]pgIfnepw cq]s¸« a¬Xn«Ifpw Xpcp¯pIfpw amäphm\pÅ 

\S]SnIÄ kzoIcnt¡XmWv. 

4.2.15.. kw{Klw 

 hb\mSv PnÃbnse Irjn¡v A\ptbmPyamb `qanbpsS 88 iXam\¯nepw 

PetkN\ kuIcy§Ä CÃm¯ AhØ \ne\nÂ¡pIbmWv. (Cu     AhØ 

amänsbSp¡m³ Pehn`h§fpsS imkv{Xobamb Bkq{XWhpw D]tbmKhpw 

BhiyamWv. PnÃbpsS sam¯w Bhiy¯nsâ 9 iXam\w Pew am{XamWv 

\nehnepÅ ]²XnIÄsImv km[yambn«pÅXv.  Cu hnShv \nI¯m³ CS¯cw 

PetkN\ ]²XnIfpw PnÃbnse aäv sNdpInS PetkN\ ]²XnIfpw 

kab_ÔnXambn \S¸mt¡Xpv.  

ssa\À CdntKj³ ]²XnIÄ¡v Hcp]mSv km[yXIfpÅ Hcp `q{]IrXnbmWv 

hb\mSv PnÃbv¡v DÅXv. ssa\À CdntKj³ kv{SIvNdpIfmb sdKpteäÀ, sN¡v 

Umw, en^väv CdntKj³, ssUthÀj³ hnbÀ, hnkn_n, PetkN\Ipfw, InWÀ 

F¶nhbpsS Bkq{XWhpw ]p\cp²mcWhpw kab_ÔnXambn 

\S¸nemt¡XmWv. I_\o \ZoXS¯nÂ Imthcn ss{S_yqWensâ A´na 

Xocpam\ {]Imcw e`n¨ 21 SnFwkn Pew ImeXmakanÃmsX 

hn\ntbmKn¡p¶Xn\mbpÅ ]²XnIÄ BhnjvIcn¨v \S¸nemt¡XmWv.  Cu 

]²XnIÄ \S¸nem¡p¶Xn\v hniZamb B[p\nI kt¦X§Ä D]tbmKn¨pÅ 

kÀtÆ \St¯Xpv.  s\Â]mS§Ä Aimkv{Xobambn \nI¯p¶Xns\Xnsc 

th \S]SnIÄ kzoIcnt¡XmWv.   

\qX\ PetkN\ hnZyIfmb {Un¸v CdntKj³, kv{]nwKvfÀ PetkN\w, 

sslt{Um t]mWnIvkv F¶nh t{]mÕmln¸nt¡XmWv. 

A\phZn¨v In«nb Pe hn`hs¯ imkv{Xob Bkq{XW¯neqsSbpw  

{]hr¯nIfneqsSbpw \mSnsâ hnIk\¯n\mbn D]tbmKs¸Spt¯Xpv.  

CXn\mbn P\Iob kanXnIfpw {]tZinI kÀ¡mcpw ZoÀLhojWt¯msS 

kao]n¡Ww. hnhn[ hIp¸pIÄ X½nepÅ GtIm]\w hfsc ASnb´nc 

ISabmbn IW¡m¡mw. 

**** 
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a®v Pe kwc£Ww 

4.3. BapJw 

 hb\mSv PnÃbv¡v Bkq{XnXamsbmcp Pe]cn]me\ hn\ntbmK \bw 

Dmbncp¶nÃ. 8þmw \qämnsâ Ahkm\t¯mSpIqSn hb\m«ntebv¡v IpSntbdnb 

ssP\kaqlhpw 10þmw \qämnÂ IpSntbdnb sN«n kaqlhpamWv PnÃbnse 

tKm{Xhn`mKt¯msSm¸w ImÀjnI taJe hn]pes¸Sp¯nbXv. As¶m¶pw 

PetkN\¯nsâ tbm a®pkwc£W¯nsâtbm BhiyIX AhÀ¡v Nn´nt¡n 

h¶ncp¶nÃ. k¼¶ambncp¶ a®pw, aäphn`ht{kmXÊpIfpw DÄs¸Sp¶ ssPh 

sshhn²yw. DÂ¸mZ\£aXbpsS ]camh[n Xs¶ hnfIÄ¡v e`n¨ncp¶p. 19þmw 

\qämnsâ Ahkm\¯nepw 20þmw \qämnsâ Bcw`¯nepambn {_n«ojv 

`cWm[nImcnIfpsS t\XrXz ¯nÂ tXm«§Ä Øm]n¡p¶Xn\pthnbpÅ kaqe 

h\ \ioIcW ambncp¶p hb\mSn\pmb BZys¯ BLmXw. 10 \ZnIfpsS 

DÛhØm\ambncp¶ h\taJe timjW¯nsâbpw ]mcnØnXnI XIÀ¨bpsSbpw 

e£W§Ä¡v ChnsS XpS¡w Ipdn¨p. a[yXncphnXmwIqdnÂ \n¶pÅ IpSntbä¯n\v 

tijw sNdpInS \maam{X Irjn `qanIfmbn h\taJebpw tXm«§fpw amäs¸«Xpw 

XpSÀ¶v BhÀ¯n¨v hnfamäw \S¯p¶ IrjncoXnIÄ Ahwew_n¨Xpw Pekw`cW 

taJeIfmbncp¶ hbepIfpw NXp¸pIfpw Xncn¨p]nSn¡m\mIm¯ hn[w amäw 

hcp¯nbXpw hb\mSns\ Hcp Dujc`qanbm¡n amäs¸Sp¯n. a®nÂ ssPhmwi¯nsâ 

Afhnepmb Ipdhv a®nsâ PemKncW tijntbbpw Pe kw`cW tijnsbbpw 

kmcambn _m[n¨p. AXv DdhIsf timjn¸n¨p. hb\mSnsâ D]cn`mK¯pmbncp¶ 

DdhIfnÂ 70% Dw A{]Xy£ambXv Pet{kmXÊpIfpsS kpc£nXXzw 

\jvSs¸Sp¯p¶Xn\pw ImÀjnI taJebpsS XIÀ¨bv¡pw CSbm¡n. hcÄ¨ Hcp 

Øncw {]Xn`mkambn. a®pkwc£W¯nsâ {]kàn taÂ ]dª kmlNcy§fnÂ 

hb\mSn\v AXy´mt]£nXambncn¡pIbmWv. kpØnc hnIk\¯n\pÅ 

ImgvN¸mSnÂ a®v, Pew, ssPh k¼¯v F¶nhbpsS kwc£Ww AXoh{]m[m\yw 

AÀln¡p¶p.       

Nn{Xw.4.3.1 
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.4.3.1..  `q{]IrXnþ `qanimkv{X]camb XcwXncnhv 

sU¡m¬ ]oT`qanbpsS sXs¡ Aä¯v ØnXn sN¿p¶ hb\mSv kap{Z\nc¸nÂ 

\n¶pw 690 aoäÀ apXÂ 2068 aoäÀ hsc Dbc¯nepw ]ÝnaL« ae\ncIfmepw, 

hnimeamb ]mStiJc§Ä DÄs¸Sp¶ XmgvhcIÄ sImpw \ndªXmWv. 

`qanimkv{X]cambn hb\mSns\ aq¶mbn XcwXncn¡mhp¶XmWv. 

4.3.2 . ]oT`qan 

 690 aoäÀ apXÂ 900 aoäÀ hsc Dbc¯nÂ ØnXn sN¿p¶ hbepIfpw 

NXp¸pIfpw DÄs¸Sp¶ `q`mKamWnXv. anXamb NcnthmSpIqSnb hnimeamb 

XmgvhcIÄ, F¡eSnªpmb kaXe§Ä, \nt·m¶amb sNdpIp¶pIÄ, 

sN¦p¯mb Häs¸« Ip¶pIÄ F¶nh ]oT`qanbpsS khntijXIfmWv. 

4.3.3.  a[yklym{Zn 

 900 aoäÀ apXÂ 1200 aoäÀ hsc Dbc¯nÂ ØnXn sN¿p¶ NcnthmSpIqSnb 

aebSnhmc§fpw, sN¦p¯mb NcnthmSpIqSnb Häs¸« Ip¶pIfpw, Ip¯s\bpÅ 

NcnthmSpIqSnb \ofw IqSnb aeXe t¸mSpIqSnb {]tZi§fpw a[yklym{Zn 

`q`mK¯nÂ DÄs¸Sp¶p. 

4.3.4.. ae\mSv 

 1200 aoädn\v apIfnÂ ØnXn sN¿p¶ sN¦p¯mbXpw Dbcw 

IqSnbXpambIp¶pIÄ ae\mSnsâ khntijXbmWv. Cu {]tZi¯nsâ Gähpw 

IqSnb D¶Xn 2068 aoädmWv.  

2131 N. In.aoäÀ hnkvXrXnbpÅ hb\mSv PnÃbpsS \menÂaq¶v AXnÀ¯n 

{]tZi§fpw  DbÀ¶ Ip¶pIfmWv. hS¡v {_ÒKncnae (1538 aoäÀ) t]cnb, hcbmÂ, 

BemänÂ. hS¡v ]Snªmdv sXmÀapSn, ]{I´fw (1112 aoäÀ) ]Snªmdv _mWmkpcae 

(2059 aoäÀ) IpdnNyÀae (1606 amäÀ) Icn¦®n ae (1334) ssaemSnae (1550) sX¡v 

]Snªmdv \cnt¡m«vae (1551 aoäÀ) e¡nSn (944 aoäÀ) sX¡v Cf¼ntecnae (2068 aoäÀ) 

NqcÂae A«ae sX¡v Ing¡v hSph³NmÂ, \oenae (1064 aoäÀ) Ing¡v A¼pIp¯n 

(1200 aoäÀ) sXmhcnae (1074 aoäÀ) Ip¸apSn (1090 aoäÀ) F¶n§s\bmWv. 

AXnÀ¯nIfnÂ Ahtijn¡p¶ \men-sem¶v  `mKw IÀ®mSItbmSv Xpd¶v InS¡p¶ 

XmcXtay\ Ncnhv IpdªXpw \nc¶Xpamb apÅ³sImÃn, ]pÂ¸Ån, \qÂ¸pg, 

kpÂ¯m³_t¯cn {]tZi§fpamWv.  

hb\mSnsâ CS\mSv {]tZiw At\Iw sNdpIp¶pIfpw XpSÀ¨bmb hbepIfpw 

hnimeamb XmgvhcIfpw,F¡eSnª NXp¸pw DÄs¸Sp¶p.  

hb\mSnsâ sam¯w `q{]tZi§fnÂ 1305 N.Intem aoäÀ 25% hsc NcnhpÅXpw 

596 N.In.aoäÀ 25% apXÂ 50% hsc NcnhpÅXpw 230 N.In.aoäÀ 50% ¯nÂ IqSpXÂ 

NcnhpÅXpamb {]tZi§fmWv.  

4.3.5.  `qhn\ntbmKw 

 1972þÂ Pntbm{Km^n¡Â kÀsÆ Hm^v C´y ]pd¯nd¡nb hb\mSv PnÃbpsS 

am¸v {]Imcw 938.52.N.In.aoäÀ h\hpw 402.82 N.In.aoäÀ tXm«§fpw 309.2 N.In.aoäÀ 

hbepIfpw NXp¸pIfpw 480.46 N.In.aoäÀ sNdpInS \maam{X Irjn`qanbpw aäp CXc 

`qanbpambncp¶p. 45 hÀj¯n\v tijw Ct¸mgpÅ IW¡pIÄ {]Imcw sam¯w 

hnkvXrXnbmb 2131 N.In.aoädnÂ amäw h¶n«nsÃ¦nepw `qhn\ntbmK¯nÂ {]ISamb 
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amäw kw`hn¨n«pv. Ct¸mgs¯ IW¡p{]Imcw 851.57 N.In.aoäÀ h\hpw tXbne, 

Im¸n, Gew k½n{i hnfIÄ F¶nh Irjn sN¿p¶ tXm«§Ä sam¯w 143.67 

N.In.aoädmbn«pw hbepIfnÂ 135.2 N.In.aoäÀ `mKnIambn am{Xw IrjnsN¿p¶ 

hbepIfmbpw amäs¸«ncn¡p¶p. F¶mÂ sNdpInS \maam{X Irjn`qan aäp CXc `qan 

F¶Xnsâ hnkvXrXn 826.56 N.In.aoädmbn amäw h¶n«pv 

]«nI.4.3.1.   

hb\mSv `qhn\ntbmKw 

{I.\w 1972 þÂ Ct¸mgs¯ IW¡v 

1 h\w 938.52 N.In.ao. 851.57.N.In.ao 

 

2 

 

¹mtâj³ 

tXbne 

402.82 N.In.ao. 

47.44 N.In.ao. 

Im¸n 36.33 N.In.ao. 

Gew 37.60 N.In.ao. 

k½n{ihnfIÄ 22.30 N.In.ao. 

 hbÂ 309.20 N.In.ao. 174 N.In.ao. 

3 Xncn¨p]nSn¡m³ ]äm¯ 

hn[w Xcw amäs¸« hbÂ 

 135.2 N.In.ao. 

4 sNdpInS \maam{X Irjn 

`qanbpw aäv CXc`qanbpw 

480.46 N.In.ao. 826.56 N.In.ao. 

 sam¯w hnkvXrXn 2131 N.In.ao. 2131 N.In.ao. 

അവലംബം - ലാൻഡ് യൂസ് ബബാർഡ് 

4.3.6. . PnÃbpsS ]mcnØnXnIamb {]tXyIXIÄ 

 AXnÀ¯nbnse DbÀ¶ Ip¶pIÄ Gähpw k¼¶hpw \n_nUhpambn 

h\taJeIfmbncp¶p. Hcp Ime¯v ssPhsshhn[y¯nsâ Iehdbmbncp¶ ChnSw 

Hcn¡epw häm¯ \ocpdhIfpsS {]`h tI{µhpw 10 \ZnIfpsS 

DÛhØm\hpambncp¶p. hb\mSv PnÃbpsS kq£va ImemhØ cq]s¸Sp¯nbXnÂ 

AXnÀ¯nbnse Cu Ip¶pIfpw AhnSs¯ hr£mhcWhpw {][m\ ]¦phln¨n«pv. 

  

 PnÃbpsS kar²amb Pekw`cW taJebmbpw ssPh sshhn[y ¯nsâ 

Iehdbmbpw ImÀjnI kar²nbpsS tI{µambpw hÀ¯n¨ncp¶Xv a[yklym{Znbnse 

Dbcw IqSnb {]tZi§fpw ]oT`qanbpw NXp¸pIfpambncp¶p. `qKÀ`Pew 

kpc£nXam¡p¶Xn\pw tImSbpw XWp¸pw \ne\nÀ¯p¶Xn\pw AcphnIÄ 

cq]s¸Sp¶Xn\pw F¡eSnªv ^e`qbnjvSamb a®nsâ DdhnSamb Cu taJe {][m\ 

]¦v hln¨n«pv. 

4.3.7.. \oscmgp¡nsâ kz`mhw 

 hfªp]pfsªmgpIp¶ \oÀ¨mepIfpsS hensbmcp iywJe hb\mSn\pv. 

5220 sNdpXpw hepXpamb tXmSpIÄ 4275 IntemaoäÀ ssZÀLy¯nÂ PnÃbnÂ 

hym]n¨pInS¡p¶p. Cu \oÀ¨mÂ irwJebpsS Bhr¯n NXpc{i Intemaoädn\v 2.45 

F®hpw km{µX 1.98 IntemaoädpamWv. ChbnÂ 30% \oÀ¨mepIfpw Ip¯s\bpÅ 

NcnhneqsS HgpIp¶Xpw 30% anXamb NcnhneqsS HgpIp¶Xpw 40% Ipdª NcnhneqsS 

HgpIn I_\nbmbn Imthcnbnse¯p¶p.  
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4.3.8 .ImemhØ 

 BÀt{ZmjvW taJebnÂ DÄs¸Sp¶ hb\m«nÂ Pq¬ apXÂ sk]väw_À hsc 

sX¡p]Snªmd³ a¬kqWpw HIvtSm_À, \hw_À amk§fnÂ XpemhÀjhpw 

XpSÀ¶v th\Âagbpw e`n¡p¶p. sam¯w e`n¡p¶ agbnÂ 65% sX¡p]Snªmd³ 

a¬kqWpw, 25% XpemhÀjhpw, 10% th\ÂagbpamWv. 37.840C (amÀ v̈ 2002) BWv 

PnÃbnÂ tcJs¸Sp¯nb Gähpw DbÀ¶ Xm]w. Unkw_À 2004 se 13.870C 

tcJs¸Sp¯s¸« Gähpw Ipdª Xm]w  

Nn{Xw.4.3.2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

അവലംബം- മണ്ണ് സംരക്ഷണ വകുപ്പ്  

4.3.9 {][m\ a®n\§Ä 

 

 aea®v, h\a®v, F¡Âa®v, sh«p¡Ãv a®v F¶nhbmWv hb\mSv PnÃbnÂ 

ImWs¸Sp¶ {][m\ a®n\§Ä. _«phmSn, ]pÂ¸Ån, am\´hmSn, kpÂ¯m³ 

_t¯cn, t]cnb, ta¸mSn F¶o kocnÊpIfnepÅ a®nsâ kz`mh khntijXIfpw 

`qhn\ntbmK km[yXIfpw DÂ¸mZ\ £aXbpw Xmsg ]«nIbnÂ {]Xn]mZn¡p¶p 

 

] «nI 4.3.2 

{I 

\w a®nsâ 

kocnkv 

Ncn

hv 

% 

`q hn\n 

tbmKw 

ss\{SP

³ 

Ìmäkv 

% 

t^mkv 

^dkv 

Ìmäkv 

Kg/Ha 

s]m«m

jv 

Kg/Ha 

DÂ¸m

Z\ 

£aX 

A¾/£mc 

AhØ 

a®vkwc

£W¯n

\pÅap³

KW\ 

1 _«phmSn 1-þ5 s\Ãv, 

hmg 

]¨¡dn 

0.84þ1.31 10.3þ19-þ5 115þ187 hfsc 

\ÃXv 

A¾ 

kz`mhw 

IqSpXÂ 

Ipdhv 

2 ]pÂ¸Ån 10--þ25 IpcpapfIv 

Im¸n, 

dºÀ 

1.23þ1.57 11.57þ22.00 187þ201 \ÃXv A¾ 

kz`mhw 

DÅXv 

icmicn 

DbÀ¶ 
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3 am\´hmSn 10-þ25 IpcpapfIv 

Im¸n, 

dºÀ 

1.85þ2.0 11.1 þ 15.50 260þ285 \ÃXv A¾ 

kz`mhw 

hfsc 

IqSpXÂ 

icmicn 

DbÀ¶ 

4 kp._t¯cn 15-þ33 IpcpapfIv 

Im¸n, 

dºÀ 

0.88þ1.20 7.3þ8.5 230þ535 \ÃXv A¾ 

kz`mhw 

IqSpXÂ 

icmicn 

DbÀ¶ 

5 t]cy 15þ-33 h\w 1.98þ2.21 8.3þ21.7 174þ199 -þ A¾ 

kz`mhw 

IqSpXÂ 

DbÀ¶ 

6 ta¸mSn > 40 h\w, 

Gew 

0.90þ1.50 18..6þ22.1 233þ245 \ÃXv A¾kz`mh

w hfsc 

IqSpXÂ 

DbÀ¶ 

അവലംബം - ലാൻഡ് യൂസ് ബബാർഡ് 

  

PnÃbnse 23 {Kma]©mb¯v {]tZi§fnepw 3 ap\nkn¸Â {]tZi§fnepw 

hyXykvXamb AfhnemWv ssPh ImÀ_¬ Iphcp¶Xv. a®nsâ PH hyXyØamWv. 

icmicn 5% ssPhImÀ_¬ DmtIXn\v ]Icw tIhew 0.82% apXÂ 2.32% 

hscbmWv PnÃbnÂ ImWs¸Sp¶Xv. PH {]Imcw s]mXpth \yq{SÂ ØnXn 

BsW¦nepw A]qÀÆw Nne taJeIfnÂ £mcmwiwIphcp¶pv. 

]«nI4.3.3.  

a®nÂ ssPh ImÀ_Wnsâ Afhv 

 

{I.\w ]©mb¯v 

ssPhImÀ_Wnsâ 

Afhv 
P

H
 

1 ap«nÂ 1.36 6.5 

2 ]pÂ¸Ån 1.5 7.2 

3 Xncps\Ãn 2.36 6.3 

4 ]qXmSn 1.24 5.5 

5 th§¸Ån .0936 5.8 

6 \qÂ¸pg 0.88 7.3 

7 IÂ¸ä 0.94 5.9 

8 am\´hmSn 0.82 6 

9 s\³ta\n 1.3 5.8 

10 _t¯cn 1.98 6.9 

11 ao\§mSn 1.09 7.03 

12 ssh¯ncn 1.83 9 

13 A¼ehbÂ 1.83 5.9 

14 XcntbmSv 0.97 6.3 

15 tIm«¯d 1.05 6.9 

16 s]mgpX\ 1.10 5.9 

17 ta¸mSn 0.99 6.1 

18 ]\acw 1.15 7.01 

19 apÅ³sImÃn 1.07 5.8 

20 shÅap 1.05 6.8 

21 Ianbm¼ä 1.23 5.9 

22 ]Snªmd¯d 1.02 6.8 

23 FShI 1.31 6.3 

24 XhnªmÂ 1.11 7.1 

25 sXmÀ\mSv 1.08 5.7 

അവലംബം- മണ്ണ് സംരക്ഷണ വകുപ്പ്  



201 | ജി ല്ലാ പ ദ്ധ തി  -  വ യ നാ ട്  
 

]«nI 4.3.4.  

hb\m«nse \ZoXS§Ä  

 

{I

\w 

\ZoXSw 

h\w 

slIv

SÀ 

FtÌ

äv 

slIv

SÀ 

hb

Â 

slIv

SÀ 

Ic`qan 

slIvS

À 

BsI 

slIvS

À 

iX-

am\w 

]©mb¯v 

1 I_\n 60350 33320 24919 44981 163570 76.746 \qÂ¸pg 

HgnsI 

hb\m«nse 

22 

]©mmb¯

pIfpw 3 

ap\nkn¸men

änIfpw 

2 \qÂ¸pg 19360 519 5021 1112 26012 12.204 \qÂ¸pg, 

kp._t¯cn 

s\³ta\n 

3 hmc©n (\pKp) 4891    4891 2.294 ]qXmSn 

4 akmse tXmSv 81    81 0.038 Xncps\Ãn 

5 _mse 

akvXvKpSn 

tXmSv 

983    983 0.461 Xncps\Ãn 

6 hf¸«Ww ]pg 1193 475  33 1701 0.798 XhnªmÂ  

7 tImc]pg 30    30 .0019 s]mgpX\ 

8 amln]pg 27    27 0.012 sXmÀ\mSv 

9 IpäymSn ]pg 808    808 0.379 ]Snªmd

¯d, 

XcntbmSv, 

sXmÀ\mSv

, s]mgpX\ 

10 A©c¡n 17    17 0.008 XhnªmÂ 

11 NmenbmÀ ]pg 6110 5968 980 1950 15008 7.041 ta¸mSn, 

A¼ehb

Â, 

aqss¸\mSv, 

s]mgpX\ 

 BsI 93852 40282 30920 48076 213130 100  

അവലംബം- മണ്ണ് സംരക്ഷണ വകുപ്പ്  

 

taÂ ]dªhbnÂ \qÂ¸pg \ZoXSw, I_\n\ZoXSw, NmenbmÀ \ZoXSw 

F¶nhbmWv PnÃbnÂ {][m\s¸«h. 

4.3.9.1.. \qÂ¸pg \ZoXSw 

 KqUÃqcnse s\ÃmtIm« ae\ncIfnÂ \n¶pw DÛhn¨v hb\mSv PnÃbnÂ 

{]thin¨v \qÂ¸pg {Kma]©mb¯neqsS HgpIn ‘\pKp’ AWs¡«nÂ F¯nt¨cp¶ 

‘\qÂ¸pg’ bpsS hrjvSn {]tZiamb 26012 slIvSdnÂ PnÃbnÂ \qÂ¸pg {Kma 

]©mb¯v ]qÀ®ambpw s\³ta\n ]©mb¯v, kpÂ¯m³ _t¯cn ap\nkn¸menän 

F¶nh `mKnIambpw DÄs¸Sp¶p. 
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4.3.9.2. NmenbmÀ \ZoXSw 

 s]mgpX\, ssh¯ncn, ta¸mSn, aqss¸\mSv, A¼ehbÂ, s\³ta\n 

]©mb¯pIfnÂ DÂs¸Sp¶ 15008 slIvSÀ {]tZiw NmenbmÀ \ZobpsS hb\mSv 

PnÃbnse hrjvSn {]tZiamWv. 

4.3.9.3.. I_\n \ZoXSw 

 \qÂ¸pg {Kma]©mb¯v HgnsI PnÃbnse apgph³ ]©mb¯pIfpw aq¶v 

ap\nkn¸menänIfpw I_\n \ZoXS¯nÂ DÄs¸Sp¶p. PnÃbnse {][m\ \Znbmb 

I_\nbpsS \ZoXSkwc£W {]hr¯nIÄ PnÃbpsS sam¯¯nepÅ ]cnØnXn 

]p\:Øm]\¯n\v DXIp¶XmWv. I_\n \ZnbpsS {][m\ ssIhgnIsfÃmw \qdv 

IW¡n\v hnhn[ {Ia¯nepÅ \oÀ¨mepIÄ DÂs¸Sp¶XmWv. \ZoXS¯nÂ 

NXpc{iIntem aoädn\v 2.45 F¶ tXmXnÂ ImWs¸Sp¶ \oÀ¨mepIfpsS Bhr¯nbpw, 

NXpc{i Intemaoädn\v 1.98 In.aoäÀ F¶ coXnbnepÅ \oÀ¨mÂ km{µXbpw PnÃbnÂ 

\oÀ¨mepIÄ kwc£n¡p¶Xnsâ BhiyIX FSp¯p]dbp¶p. 

 Xncps\Ãn, {_ÒKncn Ip¶pIfnÂ \n¶pw t_KqÀ XrÈntecn F¶nhnS§fnÂ 

\n¶pw DÛhn¨v I_\n \ZnbnÂ tNcp¶ ‘_mhen ]pg’, XhnªmÂ ]©mb¯nse 

hcbmÂ, BemänÂ, t]cy, sXmÀ\mSv ]©mb¯nse a¡nbmSv, \nchnÂ]pg]{IwXfw, 

sXmÀapSn F¶nhnS§fnÂ \n¶pw DÛhn¡p¶ ‘am\´hmSn ]pg’bpw I_\nbpsS 

{][m\ ssIhgnIfmWv.  

 _mWmkpc aeIfnÂ \n¶v DÛhn¡p¶ ‘Imca³ tXmSv’ ssh¯ncn, kpKÔKncn 

Ip¶pIfnÂ \n¶pw Bcw`n¡p¶ ssh¯ncn ]pg (s]mgpX\ ]pg) Ff¼ntecn Ip¶nsâ 

hS¡v ]Snªmd³ `mK§fnÂ \n¶pw DÛhn¡p¶ tXmSpIfpw aWn¡p¶v aebnÂ 

\n¶pw DÛhn¡p¶ tXmSpIfpw H¶n¨v IÂ¸ä, aWnbwtImSv, th§¸Ån, ]nWt§mSv 

hgn HgpIp¶ ‘sNdp]pg’ s\Sp¼me, Xrss¡¸ä, s\Ãnamfw F¶nhnS§enÂ \n¶pw 

DÛhn¨v ap«nÂ hgn HgpIp¶ ‘ap«nÂ ]pg’ ta¸mSn, aqss¸\mSv, Ip¼tfcn, A¼ehbÂ, 

F¶o {]tZi§fnÂ DÛhn¡p¶ Imcm¸pg, kpÂ¯m³ _t¯cn, ]qXn¡mSv, 

A¼pIp¯n ae\ncIÄ (hS¡³ sNcnhv) Not§cn¡p¶v (Ing¡v sNcnhv) sXmhcnae 

(hS¡v `mKw) F¶nhnS§fnÂ \n¶pw DÛhn¨v ]mXncn¸mew, ssae¼mSn hgn HgpIp¶ 

Npmen ]pg, kpÂ¯m³ _t¯cn, sNXebw h\taJeIfnÂ \n¶pw DÛhn¨v 

hmtIcn, tIWn¨nd, \ShbÂ hgn HgpIp¶ \ckn]pg F¶nh IqSn tNÀ¶mWv ]\acw 

]pg cq]s¸Sp¶Xv.  

]«nI 4.3.5. 

{Ia 

\w 

\Zn 

h\w 

slIv

SÀ 

FtÌäv 

slIvSÀ 

hb

Â 

slIv

SÀ 

Ic`q

an 

slIv

SÀ 

BsI 

slIvS

À 

]©mb¯v 

1 _mhen 12608 2692 1799 2077 19176 Xncps\Ãn 

2 am\´hmSn 

16837 4349 5935 11559 38680 

am\´hmSn, 

shÅap, 

XhnªmÂ, 

sXmÀ\mSv, FShI 

3 ]\acw ]pg 

21880 23894 14276 24927 84977 

kp._t¯cn, ]\acw, 

A¼ehbÂ, ta¸mSn, 

s\³ta\n, ]qXmSn, 

s]mgpX\, ssh¯ncn, 

aqss¸\mSv, 

]Snªmd¯d, 



203 | ജി ല്ലാ പ ദ്ധ തി  -  വ യ നാ ട്  
 

അവലംബം- മണ്ണ് സംരക്ഷണ വകുപ്പ് 
  

t]mjI \ZnIÄ 

IpdnNymSv h\ taJebnÂ \n¶pw DÛhn¨v ]qXmSn, apÅ³sImÃn, ]pÂ¸Ån, 

]©mb¯pIfpsS Ingt¡ AXnÀ¯nbneqsS HgpIp¶ I¶mcw ]pg, Nob¼wþCcpfw 

h\taJeIfnÂ \n¶pw Bcw`n¡p¶ ISam³tXmSv, ]mXncn h\taJebnÂ \n¶pw 

DÛhn¨v ]m¡w, Zmk\¡c hgn HgpIp¶ aWn¡mSv ]pg F¶nhbpw hb\mSv PnÃbpsS 

hS¡v Ing¡v AXnÀ¯nbnÂh¨v I_\n \ZnbnÂ tNcpt¼mÄI_\n\Zn]qÀ®amIp¶p 

 

4.3.10. \oscmgp¡nsâ Afhv 

 Ignª 10 hÀjs¯ agbpsS icmicn Afhmb 2246 anÃn aoäÀ {]Imcw hb\mSv 

PnÃbnÂ Hcp hÀjw 169 Sn.Fw.kn Pew agbneqsS e`n¡p¶p. hb\mSnsâ 

`qhn\ntbmK¯nÂ h¶ amä¯nsâ ^eambn CXnÂ  70% ¯nÂ A[nIw (118.9 

Sn.Fw.kn.) shÅhpw]pgIfneqsS hb\m«nÂ \n¶pw HgpIn \jvSs¸Sp¶p.  

]«nI.4.3.6.  

{]XnhÀjw agbneqsS e`n¡p¶ sam¯w Pew þ 169 Sn.Fw.kn. 

\ZnIfneqsS {]XnhÀjw HgpIp¶ Pew 

1 I_\n 98.10 Sn.Fw.kn  _wKmÄ DÄ¡SÂ 

109.495 Sn.Fw.kn. 2 \qÂ¸pg 9.30 Sn.Fw.kn 

3 hmcm©n ]pg 1.78 Sn.Fw.kn 

4 _mse akvXnKpUn 0.285 Sn.Fw.kn 

5 aÊmse tXmSv 0.030 Sn.Fw.kn 

6 hf]«Ww ]pg 1.150 Sn.Fw.kn. Ad_n¡SÂ 

9.404 Sn.Fw.kn 7 tImc¸pg, amln ]pg, IpäymSn ]pg, 

A©c¡n ]pg 

0.454 Sn.Fw.kn. 

8 NmenbmÀ ]pg 7.80 Sn.Fw.kn 

 sam¯w 118.90 Sn.Fw.kn  

അവലംബം- മണ്ണ് സംരക്ഷണ വകുപ്പ്  

 

4.3.11... PetiJcW tijnbpw Pe BhiyIXbpw 

 PnÃbnÂ \nehnepÅ \nÀ½nXnIfpsS BsI tijn tIhew 5.5 Sn.Fw.kn. 

am{XamWpÅXv. F¶mÂ \½psS Pe BhiyIX 21 Sn.Fw.knbmWv 15.5 Sn.Fw.kn. 

bpsS \nÀ®mbI Ipdhv PnÃbnÂ \ne\nÂ¡p¶pv.  

 

 

XcntbmSv, IÂ¸ä, 

th§¸Ån, 

tIm«¯d, shÅap, 

IWnbm¼ä, 

]pÂ¸Ån 

4 I¶mcw  

ISam³tXmSv 

aWn¡mSv 

]pg 

9025 2385 2909 6418 20737 

apÅ³sImÃn, 

]pÂ¸Ån, ]qXmSn 
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]«nI.4.3.7. 

\nehnepÅ PetiJcW \nÀ½nXnIfpw tijnbpw 

1 Imcm¸pg Umw 2.7 Sn.Fw.kn. 

2 _mWmkpc Umw 1.8 Sn.Fw.kn 

3 en^väv CdntKj³ 157 F®w 

1.00 Sn.Fw.kn 

4 sN¡v Umw 332 F®w 

5 Ipf§Ä, NndIÄ 3167 F®w 

6 InWÀ 61671 F®w 

7 IpgÂ InWÀ 4580 F®w  

  5.50 Sn.Fw.kn. 

 

]«nI4.3.8. 

 Pe BhiyIX 

1 ImÀjnIw 75000 slIvSÀ 17  Sn.Fw.kn. 

2 KmÀlnIw 8.50 e£w P\§Ä 2.20 Sn.Fw.kn 

3 hymhkmbnIw 1.80 Sn.Fw.kn 

 sam¯w 21 Sn.Fw.kn 

 

4.3.15.. \S¸nem¡nb \oÀ¯Sm[njvSnX ]²XnIÄ 2000 apXÂ 2017 hsc 

 2000 apXÂ 2017 hsc hnhn[§fmb 170 \oÀ¯Sm[njvSnX ]²XnIfmWv 

hnhn[ GP³knIÄ aptJ\ PnÃbnÂ \S¸nem¡nbXv 

 ]«nI4.3.9. 

hb\mSv PnÃbnÂ \S¸nem¡nb \oÀ¯Sm[njvSnX ]²XnIÄ (2000 þ 2017)   

{I.\w ]²XnbpsS t]cv  \oÀ¯S§fps

S F®w 

hnkvXrXn 

slIvSÀ 

\nÀÆlW GP³kn 

1 

]ÝnaL« hnIk\ 

]²Xn 

32 17833 {Kma]©mb¯v + 

F³.Pn.H 

2 

tlmfnÌn¡v 

hm«ÀsjUv hnIk\ 

]cn]mSn 

55 30000 \_mÀUv + F³.Pn.H 

3 

I_\o \ZoXS ]²Xn 14 61538 a®v ]cythjW a®v 

kwc£W hIp¸v 

4 

kwtbmPnX 

hm«ÀsjUv ]cn]me\ 

]cn]mSn 

38 21400 

t»m¡v ]©mb¯v + 

Zmcn{Zy eLqIcW 

hIp¸v 

5 

tZiob hm«ÀsjUv 

hnIk\ ]cn]mSn 4 8942 

a®v ]cythjW a®v 

kwc£W hIp¸v + 

Irjn hIp¸v 

6 

tZiob {KmaoW 

sXmgnepd¸v ]²Xn 

 11000 

Zmcn{Zy eLqIcW 

hIp¸v 

7 

{KmaoW ASnØm\ 

hnIk\ ^v.  

27 7340 

a®v ]cythjW a®v 

kwc£W hIp¸v  

അവലംബം- മണ്ണ് സംരക്ഷണ വകുപ്പ് 
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4.3.16.. \S¸nem¡nb ]²XnIfpsS hniIe\w 

 2000 apXÂ 2017 hsc PnÃbnÂ \S¸nem¡nb \oÀ¯Sm[njvTnXamb hnhn[ 

a®pþPe kwc£W ]²XnIÄ¡v kÀ¡mcnXc GP³knIÄ apXÂ {Kma]©m¯pIÄ 

hscbmWv \nÀÆlW GP³kn Ifmbn {]hÀ¯n¨ncp¶Xv. hnhn[ hIp¸pIfpsS 

GtIm]\¯nsâ A`mhw, Hmtcm ]²Xn¡papmbncp¶ km¼¯nI \nb{´Ww, 

]²XnbpsS `mKambn kwc£nt¡ hn`h§Ä ]¦pshbv¡p¶Xnepw XpSÀ¶v 

kwc£n¡p¶Xn\pw s]mXpP\§Ä¡pmb ]cmPbw ka{K \oÀ¯Sm[njvTnX ]²Xn 

X¿mdm¡p¶Xn\pw \S¸m¡p¶Xn\pw hnhn[ GP³knIÄ¡pÅ kmt¦XnI ]cnÚm\ 

Ipdhpw Ignª ImeL«§fnÂ \S¸m¡nb ]²XnIfpsS hogvN-I-fmbn 

ImWmhp¶XmWv. 

4.3.17.. AhØmhniIe\w 

]mcnØnXnI LSI§sf ASnØm\am¡nbpÅ hniIe\w 

ImemhØ:þ atäsXmcp {]tZis¯ t]msebpw hb\mSnsâ ImÀjnI 

taJesbbpw kwkv¡mct¯bpw ssPh hn`h§fpsS \ne\nÂ¸ns\bpw 

kzm[o\n¡p¶ {][m\s¸« ]mcnØnXnI LSI§fnsem¶v hb\m«nse ag Xs¶bmWv. 

agbpsS ASnØm\ kz`mh§fnÂ h¶ncn¡p¶ amäw, hntijn¨v agbpsS 

kabssZÀLyw Ipdªv Xo{hXbpmb hÀ²\hv, agbpsS AfhnÂ DmIp¶ 

Ipdhpw ag Zn\§fnÂ DmIp¶ amähpw, Imew sXän s]¿p¶ agbpw PnÃbpsS 

ImÀjnI taJesb \nÀ®mbIambn kzm[o\n¡p¶ {]iv\§fmbn ImWp¶p. H¸w 

Dujvamhnepw shbnÂ Zn\§fpsS F®¯nepw DmIp¶ hÀ²\hpw {]XnkÔn 

cq£am¡p¶p. kao] Ime¯mbn Iphcp¶ XpSÀ¨bmb hÀj§fnepmIp¶ 

hcÄ¨, shÅs¸m¡w, ImÀjntImÂ¸mZ\ Ipdhv, DÂ¸mZ\£abnepmb timjWw, 

ImÀjnIm\p_Ô taJeIfpsS XIÀ¨ F¶nhbvs¡Ãmw ImemhØbnepmb Cu 

hyXnbm\§Ä ImcWambn«pv.  

 

4.3.18.. ssPhn-I-am-b-{]-i-v\-§Ä,a-®nsâ kz-̀ mhw 

 hb\mSv PnÃbpsS AXnÀ¯n {]tZi§fnÂ \menÂaq¶v `mKhpwhcp¶ DbÀ¶ 

ae\ncIfnepmbncp¶ \n_nU h\§fnÂ \n¶pamWv I_\n \ZnbpÄs¸sS ]¯v 

\ZnIfpw DÛhn¡p¶Xv {]IrXnZ¯amb \ocpdhIfpw Ip¶pIÄ¡nSbnse 

NXp¸pIfpw, hÀjw apgph\pw shÅw Npc¯n \ZnIsf t]mjn¸n¨ncp¶ `qXImew 

hb\mSn\pmbncp¶p. ssPhmwi¯mepw, kq£vaaqeI§Ä sImpw 

k¼¶ambncp¶ hb\mSnsâ taÂa®v, a®nÂ \ne\n¶ncp¶ kzm`mhnI CuÀ¸w 

DdhIsf iàns¸Sp¯p¶tXmsSm¸w Ir{Xna PetkN\ kuIcyw BhiyanÃmsX 

GsXmcp hnfbpw Irjn sN¿p¶Xn\pÅ kmlNcyw Dm¡nbncp¶p. 

 AXnÀ¯n {]tZi§fnse DbÀ¶ Ip¶pIfpw, \n_nUh\hpw, PnÃbnse 

hnkvXrXamb NXp¸pIfpw XmgvhcIfpw sNdnb CS\mS³ Ip¶pIfpw hb\mSnsâ 

kzm`mhnI kq£va ImemhØ cq]s¸Sp¶Xn\v klmbIcambncp¶p.  

 1800 sâ Ahkm\Ime¯pw 1900sâ BZyIme§fnepw ¹mtâj\pIÄ 

Øm]n¡p¶Xn\v {_n«ojpImcpsS t\XrXz¯nÂ PnÃbnse AXnÀ¯n {]tZi§fnse 

\n_nU h\§fnÂ \S¯nb h\ \ioIcWamWv BZys¯ ssPhoIamb CSs]SÂ. 

CXv X\Xv ImemhØsbbpw, Pekpc£sbbpw ssPh Bhmk hyhØsbbpw, 

a®nsâ DÂ¸mZ\£aXsbbpw kmcambn _m[n¨p.  

 s\ÂIrjn DÄs¸sS IcbnÂ am{Xw Irjn sNbvXncp¶ coXnbnÂ \n¶v 

NXp¸ntebv¡v s\ÂIrjn hym]n¡p¶ ØnXnbpw XpSÀ¶v s\Â Irjnbntebv¡v 

amäs¸« NXp¸v \ne§Ä \mWyhnfIÄ Irjn sN¿p¶Xntebv¡v ]cnhÀ¯\w 
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sN¿s¸SpIbpapmbn. PnÃbnse \nehnÂ Dmbncp¶ 30920 slIvSÀ 

s\ÂhbepIfnÂ 44% Xncns¨Sp¡m\mhm¯ hn[w Xcwamäw sN¿s¸«ncn¡p¶p. 

Ahtijn¡p¶ 56% Â 9000 slIvSÀ Øe¯v am{Xta s\ÂIrjn 

Ahtijn¡p¶pÅq F¶Xv PnÃbnse `£ykpc£, ]mcnØnXnI `{ZX, Pekpc£ 

F¶nhsb kmcambn _m[n¨n«pv.  

 70 hÀj§Ä¡v ap¼pmb IpSntbäs¯ XpSÀ¶v sNdpInS \ma am{X 

IrjnbnS§fnÂ {ZpXKXnbnepmb ‘hnfamäw’ a®nsâ DÂ¸mZ\ £aX Ipdbp¶Xn\v 

CSbm¡n. 3 apXÂ 5 hsc ‘ssPhHmÀK\n¡v ImÀ_¬’ DmtI a®nÂ 0.82 apXÂ 

2.32 hsc F¶ \nebntebv¡v Xmgv¶Xv a®nsâ PemKncW tijn, In\nªnd§Â 

tijn, `qKÀ` PetiJcWtijn F¶nhsb kmcambn _m[n¨p. a®nsâ cN\bnÂ 

amäw h¶Xn\mÂ PemKnIcWtijn IpdbpIbpw AXv D]cnXehcÄ¨bv¡v 

ImcWamIpIbpw sN¿p¶p. 

 sNdpInS IÀjIcpsS ssIhi `qanbnÂ Im¸nbnÂ \n¶pw IpcpapfIntebv¡v 

hnfamäw \S¯s¸«t¸mÄ XWÂ ac§Â apdn¨v amän IpcpapfIv Irjn¡v ‘Xm§v 

ac§Ä’ sh¨v ]nSn¸n¡p¶ coXn hym]IambXv kzm`mhnI hr£km{µX 

Ipdbp¶Xn\pw, kq£va PohnIfpsSbpw kq£va aqeI§fpsSbpw \mi¯n\v 

CSbm¡pIbpw sNbvXp.  

 a®nsâ LS\bnepw, kwcN\bnepw, Bg¯nepw Dmb amäw, Ignª 50 

hÀjambn `qhn\ntbmK¯nÂ kw`hn¨ hyXn-bm\w, s\Â hbepIfpsS 

hnkvXrXnbnepmb amäw, Pekw`cW taJeIÄ¡v kw`hn¨ timjWw, 

kkymhcW¯nÂ h¶ Ipdhv F¶nh D]cnXe Pe{]hmlw hÀ²n¸n¡p¶Xn\v 

CSbm¡n. e`yamIp¶ hÀj]mX¯nsâ 80 iXam\w hsc C{]Imcw \jvSamIp¶p. 

\oscmgp¡v KpWm¦w 0.6 Â \n¶pw 0.8 hscbmbn Dbcp¶Xn\v CSbm¡n. Ch cq£amb 

as®men¸n\v CSbm¡p¶p. 1 slIvSÀ Øe¯v \n¶pw {]XnhÀjw 20 S¬ hsc 

taÂa®v as®men¸v aptJ\ \jvSs¸Sp¶p. 

]c¼cmKXamb Pehn\ntbmK Pe \nÀ¤a\ t{kmXÊpIfmb ‘Xe¨ndIfnÂ’ 

`qcn`mKhpw \mtim·pJambn. {]IrXnZ¯ DdhIfnÂ 70 iXam\¯ne[nIw 

A{]Xy£amIpIbpw Ahtijn¡p¶hbpsS Pe \nÀ¤a\ tijn IpdbpIbpw 

sNbvXn«pv. CXv PnÃbnse I_\n DÄs¸sSbpÅ 11 \ZoXS§fnse \oÀ¨mÂ 

irwJebpsS DÛhØm\§fnse \oÀ¨mepIfnÂ 30%s¯bpw ag s]¿p¶ thfbnÂ 

am{Xw shÅw HgpIp¶ NmepIfmbn amänbncn¡p¶p. PnÃbnse \oÀ¨mepIfnÂ 18% 

It¿ä¯nt\m, a®nSn¨nent\m hnt[bambn«pv. GItZiw 37% \oÀ¨mepIfpsS 

Ccphi§fpw kkymhcW§Ä/hr£mhcWw \jvSs¸«n«pv. 4220 IntemaoäÀ 

ssZÀLyapÅ I_\o \ZoXS¯nse \oÀ¨mÂ irwJebnse ^Ìv/sk¡âv HmUÀ 

\oÀ¨mepIfnÂ `qcn`mKhpw C¯c¯nÂ ]cnhÀ¯\w sN¿s¸«p F¶Xv PnÃbnse 

‘ Pekpc£’ sb kmcambn _m[n¡p¶XmWv. DdhIfpsSbpw aäv 

aqet{kmXÊpIfpsSbpw timjWhpw a®n\v kw`hn¨ amähpw, h\w, ¹mtâj³, 

IrjnbnS§Ä F¶nhbv¡v kw`hn¨ timjWhpw PnÃbpsS 26% {]tZihpw ISp¯ 

hcÄ¨ _m[nX {]tZiambn amäs¸Sp¯nbncn¡p¶p. 

A´À kwØm\ \ZoPe IcmÀ {]Imcw I_\n \ZnbnÂ \n¶pw 21 Sn.Fw.kn Pew 

\ap¡v e`yamsW¶ncns¡ 5.5 Sn.Fw.kn am{Xta D]tbmKn¡p¶Xn\v \nehnÂ 

\nÀ½nXnIfpÅp. Pew kw`cn¡p¶Xn\v \ZoXS¯nÂ \nÀ½n¨n«pÅ sNdpXpw 

hepXpamb 400Â]cw \nÀ½nXnIfnÂ 60% AäIpä]WnIfpsS A`mh¯mÂ 

D]tbmK{]ZaÃ F¶Xpw {]tXyI{i² AÀln¡p¶p. Aimkv{Xobhpw, 
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A\nb{´nXhpamb J\\w Pet{kmXÊpIfpsS \mi¯n\pw hcÄ¨bv¡pw 

shÅs]m¡¯n\pw CSbm¡p¶p. 

PnÃbnÂ cmkhf§fpw, IoS\min\nIfpw, a®v ssPh sshhn[y§fpsS KpWta·sb 

tZmjIcambn _m[n¨p. BhÀ¯\ IrjnIfpw, GI hnftXm«§fpw, 

Ip¯Ihn¯n\§fpw, IrjnbpsS kzm`mhnIXsbbpw a®nsâ LS\sbXs¶bpw amän 

adn¨p. tImSn¡W¡n\v kq£vaPohnIfpsS km¶n²yw sImv PohÊpäXmb a®v 

cmkhf IoS\min\nIfpsS AanX {]tbmKw \nan¯w arX{]mbambn Ignªp. a®ns\ 

IrjntbmKyam¡p¶XnÂ {]YaØm\apÅ ssPh ImÀ_Wnsâ Afhv {Iam\pKXambn 

Ipdªphcp¶Xmbn ]T\§Ä sXfnbn¡p¶p. 

ssPh ImÀ_Wnsâ timjWw ImÀjnI taJesb XfÀ¯n sImncn¡pIbmWv. 

ssPh ImÀ_Wnsâ Ipdhpw a®nsâ A¾Xbpw, a®nse kq£va PohnIfpsS 

BhmkhyhØsb XIÀ¡pIbpw a®v acn¡pIbpw sNbvXpsImncn¡p¶p. a®nsâ 

Pemwis¯ \ne\nÀ¯p¶Xnepw ssPhImÀ_Wnsâ ]¦v \nkvXpeamWv. AXpsImv 

ZoÀL ho£Wt¯mSpIqSn X¿mdm¡p¶ ]²XnIfnÂ hb\m«nse IrjnbnS§fnÂ 

a®nsâ ssPhImÀ_¬ ]cnt]mjn¸n¡p¶Xn\pw {]Ya ]cnKW\ \ÂtIXmWv.  

PnÃbpsS 11% Dw, 50% Â IqSpXÂ NcnhpÅXpw 28% Dw, 25% Â IqSpXÂ 

NcnhpÅXpamWv. NcnhpIqSnb `q{]IrXnbpw IqSnb \oÀ¨mÂ km{µXbpw \oÀ¨mÂ 

Bhr¯nbpw as®men¸ns\bpw D]cnXe \oscmgp¡ns\bpw XzcnXs¸Sp¯p¶p. 

a®nSn¨nÂ, DcpÄs¸m«Â XpS§nb {]IrXnt£m`§Ä¡v  Ch hgnshbv¡p¶p.  

 

4.3.19.. \nÀt±i§Ä:þ 

 PnÃbpsS ImÀjnItaJebpsS kwc£W¯n\pw ssPh hn`h §fpsS 

]p\cpÖoh\¯n\pw a®ns\bpw Pet¯bpw ssPh hn`ht¯bpw \oXnbpàambn 

]cn]men¡p¶ ImgvN¸mtSmSpIqSnb kwtbmPnXhpw ka{Khpamb \oÀ¯Sm[njvTnX 

]²XnIfmWv PnÃbv¡mhiyw. {XnXe {Kma]©m¯pIfpsSbpw, hnIk\ hIp¸pIfpsS 

bpw t\XrXz¯nÂ C¯c¯nepÅ ]²XnIÄ Bkq{XWw sNt¿Xpv.   

 

4.3.19.1.. taÂ¯«v \nÀt±iw  

PnÃbnse {][m\s¸« \ZoXS§sf anÃn hm«ÀsjÍpIfmbn Xcw Xncn¨n«pv. Hmtcm 

\oÀ¯S¯ntebpw \navt\m¶Xn, \oÀ¨mepIfpsS Bhr¯n, km{µX, \oscmgp¡v 

KpWm¦w, hcÄ¨m _m[nX {]tZi¯nsâ A\p]mXw, Xcwamäs¸« hbepIfpsS 

hnkvXrXn, hmÀjnI hÀj]mXw as®men¸nsâ tXmXv F¶o kqNI§Ä 

]cnKWn¨psImv ap³KW\m {Iaw Xmsg ]dbp¶ ]«nI {]Imcw \nÝbn¨n«pv. 

ap³KW\m {Iaa\p-k-cn¨v aq¶p-hÀjw Hmtcm ]²-Xn-IÄ¡pw \nÀÆlW L«w \nÝ-bn-

¨p-sImv PnÃbnse apgp-h³ \oÀ¯S§fpw 2018 Â Bcw-̀ n¨v 2025 Â ]qÀ¯o-I-cn-¡m-

hp¶ hn[¯nÂ {Ia-s¸-Sp-̄ n-bn-«p-v. ]²-Xn-IÄ¡pthn-h-cp¶ hn`-h km[-y-X-Ifpw 

CtXm-sSm¸w \nÀt±-in-¡p-¶p. 

]«nI4.3.10. 

hb\mSv PnÃbnse eLp \oÀ¯S§Ä þ ap³KW\ {Ia]«nI 

{I\ \oÀ¯S¯nsâ t]cv hnkvXoÀ®w dm¦v \nÀÆlW 

L«w 

1 \qÂ¸pg 26012 53.11 2018-2021 

2 \nchnÂ]pg þ a¡nbmSv 6622 53.01 ,, 

3 Xncps\Ãn 7339 52.44 ,, 



208 | ജി ല്ലാ പ ദ്ധ തി  -  വ യ നാ ട്  
 

4 ssh¯ncn þ s]mgpX\ 12702 52.22 ,, 

5 Icam³ tXmSv (D]cn`mKw)  7497 49.44 ,, 

6 XrÈntecn 3874 46.44 2019-2022 

7 t_KqÀ 7963 45.56 ,, 

8 Icam³ tXmSv (Xmsg `mKw) 8695 44.67 ,, 

9 IWnbmcw 6649 43.11 ,, 

10 I¶mcw ]pg 5517 41.00 ,, 

11 aWnb³tImSv 7055 40.44 2020-2023 

12 tXäae ]pXptÈcn 4595 39.11 ,, 

13 t]cnb 11200 37.60 ,, 

14 hcZqÀ]pg 8790 37.44 ,, 

15 sImbntecn ]¿w¼nÅn 5345 37.44 2020-2023 

16 sh®ntbmSv 10109 36.67 2021-2024 

17 Imcm¸pg (D]cn`mKw) 6200 35.22 ,, 

18 \ckn]pg (Xmsg `mKw) 5320 33.56 ,, 

19 Npmen]pg 7536 33.33 ,, 

20 \ckn]pg (D]cn`mKw) 7170 31.89 ,, 

21 Imcm¸pg (Xmsg `mKw) 3862 30.44 2022-2025 

22 tXmWn¨mÂ þ I½\ 4269 27.33 ,, 

23 NmenbmÀ 15008  ,, 

24 ISam³ tXmSv þ aWn¡mSv ]pg 15220 

apÅ³sImÃnþ]pÂ¸Ån 

ka{K hcÄ¨ eLqIcW 

]²Xn  

അവലംബം- മണ്ണ് സംരക്ഷണ വകുപ്പ്  

 

4.3.19.2. Iogv¯«v \nÀt±iw 

 timjWw kw`hn¨ {]tZi§fnÂ h\hÂ¡cWw \S¯pI. Irjn `qanIfnepw 

¹mtâj\pIfnepw Xt±iob C\w hr£ss¯IÄ \«p ]nSn¸n¡pI. ImhpIÄ 

hfÀ¯nsbSp¡pI. 

 h\w, ¹mtâj\pIÄ XpS§nb DbÀ¶ {]tZi§fnÂ a®WIÄ \nÀ½n¡pI. 

 XpeIpf§Ä, Xe¨ndIÄ F¶nh \hoIcn¨v kwc£Ww Dd¸phcp¯pI, 

]pXnbh \nÀ½n¡pI. 

 Hmtcm IrjnbnS¯ntebpw \nehnepÅ ssPh ImÀ_¬ ]cntim[n v̈ icmicn 

IW¡m¡n ASnØm\ tcJbmbn kq£n¡pIbpw ssPh ImÀ_¬sâ Afhv 

hÀ²n¸n¡p¶Xn\v ssPh Irjn ssPh hf {]tbmKw ssPh It¼mÌv, a®nc 

It¼mÌv \S¸nem¡pI. 

 s\ÂIrjn ]p\Øm]n¨v sImv s\ÂhbÂ hnkXrXn hÀ²n¸n¡pI. 

Ics\ÂIrjn BhcWhnf F¶nhbv¡v {]m[m\yw \ÂIpI. 

 {Kq¸v ^manwKv km[yXIÄ hÀ²n¸n¡pI. kwbpà ]²XnIÄ BhnjvIcn¡pI. 

 Pe¯nsâ KpWta³a kab_ÔnXambn IrXyamb CSthfIfnÂ ]cntim[\ 

\S¯n dnt¸mÀ«v kaÀ¸n¡pIbpw \S]SnIÄ kzoIcn¡pIbpw sN¿pI. 

 \nehnepÅ \nÀ½nXnIÄ AäIpä]Wn sNbvXv D]tbmKyam¡pI. 

 \oÀ¨mepIfntebpw tXmSpIfntebpw ]pgIfntebpw JcssPh ¹mÌnIv amen\yw 

\o¡w sN¿Â. 

 tXmSpIfnepw ]pgIfnepw cq]s¸« a¬Xn«Ifpw Xpcp¯pIfpw amäpI. 
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 \oÀ¨mepIfpsS LS\ ASnØm\s¸Sp¯nb ssPh XSbWIÄ XmÂImenI 

XSbWIÄ \nÀ½n¨v {]thKw {Ias¸Sp¯pI. 

 ag¡me§fnÂ am{Xw shÅw e`n¡p¶ tXmSpIfnÂ A\ptbmPyamb 

Øe§fnÂ Øncw XSbWIÄ \nÀ½n¨v PetkN\w \S¸m¡pI. 

 ]pgIfnÂ sN¡v Umw en^väv  CdntKj³ t{Imkv_mÀ F¶nh \nÀ½n¡pI. 

 sNdpInS en^väv CdntKj³ km[yam¡p¶Xn\v ]pgtbmcw sshZypXnhÂ¡cWw 

\S¸m¡pI. 

 aÕy k¼¯v hÀ²n¸n¨vsImv IÀjIcpsS hcpam\¯nÂ hÀ²\ DbÀ¯pI. 

 A[nIPew e`yamIp¶ ]pgIfnÂ \n¶pw {Kmhnän amÀ¤¯nÂ Pew asämcp 

Øe¯v tiJcn¡p¶Xn\pÅ kw`cWnIÄ \nÀ½n¡pI.  

 

4.3.20. kw{Klw 

 

hb\m«nse IrjnbnS§fnÂ a®nsâ ssPhImÀ_¬ ]cnt]mjn¡p¶Xn\v  th-

nbpÅ ]²XnIÄ Bkq{XWw sNt¿nbncn¡p¶p. PnÃbpsS ImÀjnI taJbpsS 

kwc£W¯n\pw ssPh hn`h§fpsS ]p\cpÖoh\¯n\pw a®ns\bpw Pes¯bpw 

ssPh hn`ht¯bpw \oXnbpàambn ]cn]men¡p¶ ]²XnIfmWv PnÃbnÂ 

A\nhmcyambncn¡p¶Xv. hb\mSnsâ `qh\ntbmK¯nÂ h¶ amä¯nsâ ^eambn 

PnÃbnÂ e`n¡p¶ 70 iXam\¯nÂ A[nIw Pehpw ]pgIfneqsS  HgpIn 

\jvSs¸Sp¶p. as®men¸v XSbm\pw Pew kwc£n¡m\pw imkv{Xobamb Bkq{XWw 

A\nhmcyamWv. 

 

 

*** 
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arKkwc£W-w ---£ochnIk\w 

4.4. BapJw 

tIcf¯nsâ k¼ZvhyhØ IrjnþarKkwc£W {]hÀ¯\§fnÂ 

A[njvSnXamWv. {]tXyIn¨v hb\m«nÂ {KmaoW k¼Zv LS\bpsS iàamb ASn¯dbpw 

arKkwc£W- ---£oc hnIk\taJeXs¶. \nch[n sXmgnehkc§fpw 

AXnteÀs¸Sp¶hÀ¡v anI¨ hcpam\hpw \ÂIp¶Xn\v ]pdsa P\§fpsS BtcmKy 

kwc£W¯n\pÅ t]mjI k¼pjvSamb ]mepw ap«bpw Cd¨nbpw DXv]mZn¸n¡p¶p. 

IqSmsX ssPhIrjn¡pthnbpÅ D¯a hf§fpsSbpw t{kmXÊpIqSnbmWv Cu 

taJe. CXns\Ãmwap]cn kv{Xo imàoIcW¯n\pXIp¶ DZm¯amb {]hÀ¯\ 

taJeIqSnbmWnXv.ImÀjnI D]DÂ¸¶§Ä KWyambn D]tbmKs¸Sp¯m³ 

Ignbpsa¶XpsImvXs¶ Hcp D]sXmgnse¶ \nebnepw D]Poh\w F¶ \nebnepw Cu 

taJesb IÀjIcpw IÀjIsXmgnemfnIfpw AS§nb P\X B{ibn¡p¶p. 

ssPhhf¯nsâ {]m[m\yw Xncn¨dnª Cu ImeL«¯nÂ hb\mSv t]msebpÅ 

ImÀjnI PnÃbnÂ arKkwc£Ww- ---£oc hnIk\¯n\v Gsd {]kànbpv.  

ImÀjnItaJebnse hnebnSnhpw h\yPohnIÄaqeapÅ Irjn\mihpw 

ImemhØamähpw FÃmw IÀjIÀ AXnPohn¡p¶Xv Cu taJebnÂ \n¶pw e`n¡p¶ 

hcpam\wsImpam{XamWv. \maam{X IÀjIÀ¡pw IÀjIsXmgnemfnIÄ¡pw 

BZnhmknIÄ¡pw kv{XoIÄ¡pw {]hmkn aebmfnIÄ¡pw Npcp§nb kabwsImv 

hcpam\w t\Smhp¶ taJebmbn arKkwc£W cwKw hfÀ¶pIgnªp.  

km¼¯nI hcpam\t¯msSm¸w BtcmKyhpw am\knI kwXr]vXnbpw {]Zm\w 

sN¿p¶ k´penX hnIk\ taJebmWv ]iphfÀ¯Â. ImÀjnI taJebpsS ]qcI 

{]hÀ¯\sa¶ \nebnepw ]ip]cn]me\¯n\v kpØnc {Kma hnIk\¯nÂ h¼n¨ 

{]m[m\yapv. sNdpInSþCS¯cw IÀjIcptSbpw IÀjIs¯mgnemfnIfptSbpw 

{][m\s¸« D]hcpam\amWv I¶pImen hfÀ¯Â. hb\m«nÂ kl{km_vZ¯nsâ 

Bcw`Zibnepmb ImÀjnI {]XnkÔnbnepw IÀjI BßlXybnepw 

Xm§pwXWepambXv £oc taJebmsW¶ hkvXpX FSp¯p]db¯¡XmWv. 

hb\mSnsâ kwkvImcw, IemhØ, `q{]IrXn, ASnØm\ LSI§Ä, a\pjyhn`htijn 

XpS§nb Imcy§Ä £oc hnIk\¯n\v Gähpw A\ptbmPyamWv. 

4.4.1. taJebnse\nehnse AhØ 

 2019þtbmSpIqSn ]mepÂ]mZ\¯nÂ kzbw]cym]vXX ssIhcn¡m³ Kh¬saâv 

e£yan«ncn¡p¶p. AtXmsSm¸wXs¶ ap«bpÂ]mZ\¯nepw amwtkmÂ]mZ\¯nepw 

kzbw]cym]vXX eIjyan«n«pv. {]XnZn\w 87.46 e£w enäÀ ]memWv tIcf¯n\p 

BhiyapÅXv Ct¸mgs¯ {]XnZn\w DXv]mZ\w 78.42 e£w enädmWv. AXmbXv 

kzbw]cym]vXXbnÂ F¯m³ {]XnZn\ ]mepÂ]mZ\¯nÂ 9 e£w enädnsâ 

hÀ²\hmWv thXv. 2.2 e£w enäÀ ]mÂ {]XnZn\w PnÃbnse £ockwL§Ä hgn 

kw`cn¡p¶p. PnÃbnse {]XnZn\ D]t`mKw 1.4 e£w enäÀ Ignªv 1.8e£w enäÀ ]mÂ 

anÂahgn PnÃbnÂ \n¶pw AbÂ PnÃIfntebv¡v \ÂIp¶p.]mepÂ]mZ\¯nÂ PnÃbv¡v 

cmw Øm\amWpÅXv. 2016þ17 hÀj¯nÂ 744.17 e£w enäÀ ]memWv hb\m«nÂ 

DXv]mZn¸n¨Xv.  
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ap«bpÂ]mZ\¯nÂ 1.26 iXam\hpw amwtkmÂ]mZ\¯nÂ 33 iXam\hpw 

]ptcmKXn ssIhcn¡phm³ km[n¨n«ps¶v IW¡pIÄ kqNn¸n¡p¶p. 

4.4.2. taJebnse PnÃbpsS km[yX 

tIcf kwØm\¯v arKkwc£W cwK¯v hfsc {it²bamb Øm\amWv 

hb\mSv PnÃbv¡pffXv.hb\mSv PnÃbnse ImemhØ ]iphfÀ¯en\v Gähpw 

A\ptbmPyamWv.97 iXam\¯ne[nIw k¦cbn\w IdhamSpIÄ, ]©mb¯ptXmdpapff 

arKNnInÕm irwJe, tcmK\nb{´W¯n\pff hn]peamb ]²XnIÄ, hn]peamb tcmK 

\nÀ®b kuIcy§Ä, kw`cW hnXcW cwK§fnse klIcW taJebpsS kPoh 

km¶n[yw XpS§nb hb\m«nse arKkwc£W taJebv¡v apXÂIq«mWv. 

kwtbmPnX,k½n{i ssPhcwK§fnse km[yXIfpw hÀ²n¨p hcnIbmWv. hb\mSv 

PnÃbnÂ ]pXnb taJeIfmb imkv{Xob Cd¨n kwkvIcWhpw, Hma\ arK§Ä, 

Ae¦mc]£nIÄ, F¶nhbpsS hn]W\ km[yXIfpw hÀ²n¨p hcp¶p. ^mw Sqdnkw 

taJebpw henbtXmXnÂ P\{i² BIÀjn¡p¶pv. sXm«Sp¯pInS¡p¶ 

kwØm\§fnÂ \n¶pw KpWta³abpÅ Imen¯oäbv¡mhiyamb  AkwkvIrX 

hkvXp¡fpsS e`yXbpw Cu taJebv¡v Hcp apXÂIq«mWv. (taÂ¯«v \nÀt±i§fnse 

1þsâ ]cnlmcw ImWpI.) 

 kwØm\¯v icmicn 1118 arK§Ä¡v Hcp shädn\dn tUmIvSdpsS tkh\w 

e`yamWv. F¶mÂ hb\m«nÂ 2144 arK§Ä¡v Hcp shädn\dn tUmIvSdpsS tkh\amWv 

e`yambn«pÅXv. hnZKv² arKNnInÂk hfsc A]cym]vXamsW¶v taÂ]dª 

IW¡pIÄ ]cntim[n¨mÂ hyàamIpw. AXnsâ Xnà^ew A\p`hnt¡nhcp¶Xv 

]mhs¸« \nc]cm[nIfmb IÀjIcmWv. hb\mSv PnÃbnÂ aäp PnÃIsf At]£n¨v 

DXv]mZ\ £aX IqSnb DbÀ¶ hÀ¤KpWapÅ I¶pImenIfmWpÅXv. kwØm\ 

Xe¯nÂ ]mepÂ]mZ\ km{µXbnÂ cmas¯ Øm\w hln¡p¶ hb\mSv PnÃbnÂ 

\nehnÂ 34 tUmIvSÀamcpsS tkh\amWv e`yambn«pÅXv.  hfsc hne]nSn¸pÅ 

I¶pImenIÄ¡v X¡kab¯v th hnZKvZ NnInÂk e`n¡m¯Xpaqew an¡t¸mgpw 

\nc]cm[nIfmb IÀjIÀ¡v henb km¼¯nI \jvSw hcp¶p. 

Nn{Xw.4.4.1 

kwØm\Xe arKmip]{XnIfpsS F®w 

 

അവലംബം- kwØm\ മൃഗസംരക്ഷണവകുപ്പ്  
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kwØm\Xe arKmip]{XnIfpsS F®w  

hb\mSnsâ ]mepÂ]mZ\¯nsâ ]IpXnt]mepw DÂ]mZ\anÃm¯ XriqÀ, ae¸pdw, 

FdWmIpfw, tIm«bw PnÃIfnÂ arKmip]{XnIfpsS F®w hb\mSnsâXnt\¡mÄ 

Cc«nbe[nIaps¶v IW¡pIÄ kqNn¸n¡p¶p.   

Bip]{Xn {]hÀ¯\kabw cmhnse 9 apXÂ D¨Xncnªv 3 aWnhscbmWv. 

cmhnse 8 aWnapXÂ D¨Xncnªv 2 aWnhscbpw D¨Xncnªv 2 aWnapXÂ cm{Xn 8 

hscbpw 2 jn^väm¡n {]hÀ¯nkabw {IaoIcn¡p¶Xphgn hb\mSv PnÃbnÂ 

tUmIvSÀamcpsS tkh\w IÀjIÀ¡v e`yam¡mw. CXv hb\m«nse IÀjIÀ¡v 

AXy´mt]£nXamWv. 

\nehnepff AhØ A]{KY\w, e`yamb ØnXn hnhc IW¡pIÄ 

]«nI4.4.1 

I¶pImen sk³kkv hnhc§Ä : 

{Ia 

\¼À 

I¶pImen 2000 2003 2007 2012 

1 ]ip 106393 103884 65459 76777 

2 t]m¯v 5847 3678 2880 5150 

3 BSv 38188 41921 75375 34920 

4 ]¶n 4999 3684 4035 3509 

5 ImS 3214 2244 3288 1028 

6 apbÂ 3521 3045 3265 12850 

7 ]uÄ{Sn 359700 312470 300337 234060 

2012 I¶pImen sk³skkv hnhc§Ä ----( -4 hÀj¯nsemcn¡Â \S¯s¸Sp¶ kwØm\Xe 

I¶pImen It\jvIpamcn {]Imcw e`n¨ IW¡pIfmWv apIfnÂ {]Xn]mZn¨ncn¡p¶Xv.) 

2012þse I¶pImen IWs¡Sp¸p {]Imcw ]ip¡fpsS F®¯nÂ hÀ²\hpw 

BSnsâ F®¯nÂ Ipdhpw h¶n«ps¶v kqNn¸n¡p¶p.kwØm\Xe¯nÂ hb\mSv 

PnÃ I¶pImen k¼¯nÂ 6þmw Øm\¯v \nÂ¡p¶p. taÂ IW¡pIfnÂ \n¶pw 

hb\mSv PnÃbnÂ I¶pImenIfpsS 20% ]ip¡fmWv F¶pa\knem¡mw. hb\mSv 

PnÃbnse ImemhØ ]iphfÀ¯en\v Gähpw A\ptbmPyamWv.   

hb\m«nse BsIbpÅ 76777 ]ip¡fnÂ 97% Dw k¦cbn\w ]ip¡fmWv. hb\mSv 

PnÃbnÂXs¶ apÅ³sImÃn ]©mb¯nemWv Gähpw IqSpXÂ ]ip¡fpÅXv. ssh¯ncn 

]©mb¯nepw aqss¸\mSv ]©mb¯nepw 1000þÂ XmsgbmWv ]ip¡fpsS F®sa¶v 

IW¡pIÄ kqNn¸n¡p¶p.PnÃbnÂ Hcp NXpc{i IntemaoäÀ NpäfhnÂ 32 

]ip¡fps¶v IW¡m¡s¸Sp¶p.AXypÂ]mZ\ tijnbpÅ k¦cbn\w 

]ip¡fpÅXn\mÂ ]mepÂ]mZ\ km{µXbnÂ PnÃ H¶mw Øm\¯p\nÂ¡p¶p. 
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Nn{Xw 4.4.2  

hb\mSv PnÃbnse ]ip¡fpsS km{µX   

 

 

kwØm\Xe¯nÂ BSpIfpsS F®¯nÂ 13þmw Øm\amWv hb\mSv 

PnÃbv¡pÅXv. A´co£¯nse DbÀ¶ BÀ{ZX izmktImi kw_Ôamb 

tcmK§Ä¡vImcWamIp¶Xn\mÂ PnÃbnÂ BSphfÀ¯ensâ hnPbkm[yX IpdhmWv. 

F¶ncp¶mepw ]mhs¸«hsâ ]ip F¶dnbs¸Sp¶ BSv sNdnb bqWnäpIfmbn 

hfÀ¯p¶p. PnÃbnÂ A¼ehbÂ, aqss¸\mSv, apÅ³sImÃn, am\´hmSn, Xncps\Ãn, 

ap«nÂ F¶o ]©mb¯pIfnÂ BSv bqWnäpIÄ IqSpXembn ImWs¸Sp¶p.  

Nn{Xw 4.4.3  

hb\mSv PnÃbnse BSpIfpsS km{µX   

 

kPohambn t]m¯pIsf hfÀ¯p¶ ]©mb¯pIÄ hb\mSv PnÃbpsS 

sXt¡`mK¯mWv IqSpXepÅXv. AXnÂXs¶ \qÂ¸pg ]©mb¯v t]m¯pIfpsS 

F®¯nÂ hfsctbsd ap¶n«p\nÂ¡p¶p. t]m¯phfÀ¯en\v Ahiywthp¶ NXp¸v 
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\ne§fpsS km¶n²yhpw ta¨nÂ]pd§fpsS e`yXbpw AbÂkwØm\§fpambn 

AXnÀ¯n ]¦nSp¶XpsImpamImw ChnsS t]m¯pIfpsS F®w hÀ²n¨Xv.  

Nn{Xw4.4.4   

hb\mSv PnÃbnse FcpaIfpsS km{µX   

 

2012þse I¶pImen sk³skkv {]Imcw PnÃbnse ]¶nIfpsS F®w 3509 

am{XamWv. F¶ncp¶mepw ap³hÀj§fnÂ ]¶nIÀjIcpsSbpw ]¶nIfpsSbpw 

F®¯nÂ KWyamb hÀ²\hv Dmbn«ps¶v PnÃmXe ]cntim[\IfnÂ 

hyàambn«pv. 

PnÃbnse hfÀ¯p]£nIfnÂ 65% tImgnIfmWv. AXnÂXs¶ 33% t{_mbveÀ 

tImgnIfpw 2% XmdmhpIfpamWv. 200þ300 hsc tImgnIfpÅ sNdpInS 

t{_mbveÀtImgnbqWnäpIfmWv PnÃbnÂ ImWs¸Sp¶Xv. hnhn[ ]²XnIÄhgn ]n¶m¼pd 

ap«t¡mgn hfÀ¯Â bqWnäpIÄ t{]mÂkmln¸nt¡Xnsâ Bhiyw PnÃbnÂ 

\ne\nÂ¡p¶p. 

]«nI.4.4.2. 

hb\mSv PnÃbnse I¶pImen k¼¯v þ Hcp XmcXayw 

C\w tIcfw hb\mSv 
hb\mSnsâ ]¦v (%) 

]ip 1408120 76777 5.5 

t]m¯v 101400 5150 5.1 

BSv 1237058 34920 2.8 

]¶n 52383 3509 6.7 

tImgn 8887860 218813 2.5 

Xmdmhv 1477973 14149 1.0 

ImS 158109 1028 0.7 

apbÂ 1477973 12850 0.9 

2012 I¶pImen sk³skkv 
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hb\mSv PnÃbnse amwtkmÂ]mZ\w  : 

 hb\mSv PnÃbnÂ A\[nIrXamb AdhpimeIfnemWv IqSpXembpw (2.47%) Adhv 

\S¡p¶sX¶v 2012þ13þse arKkwc£W hIp¸nsâ ÌmänÌnIvkv  _pÅän³ {]Imcw 

IW¡pIÄ kqNn¸n¡p¶Xv. 

]«nI.4.4.3. 

hÀjw ]ip(sa{SnIv 

S¬)      

t]m¯v(sa{SnIv 

S¬) 

BSv(sa{SnIv 

S¬) 

]¶n 

(sa{SnIv 

S¬)                 

]uÄ{Sn- 

(Intem {Kmw) 

2010þ11 0.89905 1.20595 0.22056 0.09144 507126 

2011þ12 2.47156 2.41924 0.54339 2.16740 12198880 

2012þ13 3.16992 2.5.4616 0.54275 2.1674 5856570 

 2012 I¶pImen sk³skkv 

taÂ ]«nIbnÂ \n¶pw Ignª hÀj§fnÂ amwtkmÂ]mZ\¯nÂ PnÃbnÂ KWyamb 

hÀ²\hpw Dmbn«ps¶v kqNn¸n¡p¶p. PnÃbnÂ B[p\nI kÖoIcW§tfmSpIqSn 

{]hÀ¯n¡p¶ {_ÒKncn Uhe¸vsaâv skmsskänbpsS    amwkkwkv¡cW 

^mIvSdnbpsS ]¦v {it²bamWv. 

BtcmKyapÅ arK§fpsS amwkw Gähpw ipNnbmb imkv{XobambcoXnbnÂ 

kwkv¡cn¨v hn]W\w \S¯p¶XneqsS ]pXnb Hcp amwkD]t`mKkwkv¡mcwXs¶ 

P\§Ä¡nbSbnÂ hfÀ¯nsbSp¡m³ {_ÒKncn Uhe¸vsaâv skmsskänbv¡v 

Ignªn«pv. \nehnÂ {_ÒKncn Uhe¸vsaâv skmsskänbv¡v PnÃbnepw AbÂ 

PnÃIfnepambn 88 amwkhn]W\tI{µ§fpv. (hb\mSv 45, tImgnt¡mSv 31, I®qÀ 12) 

\nehnÂ hnhn[ ]²XnIÄ¡v BhiyapÅ hfÀ¯p arK§sf hnXcWw sN¿p¶Xn\pÅ 

Acredited  agency-bmbpw {_ÒKncn Uhe¸vsaâv skmsskänbv¡v kÀ¡mÀ AwKoImcw 

e`n¨n«pv.  

]«nI 4.4.4. 
           hb\mSv PnÃbnÂ amwk¯nsâbpw ap«bpsSbpw  Btfmlcn e`yX   

 

amwky t{imXÊv  amwky¯nsâ 

BhiyIX  

amwky¯nsâ  

Btfmlcn e`yX 

Btfmlcn 

Ipdhv 

    

amwkw 60 {Kmw/Znhkw 23 {Kmw/Znhkw 

27 {Kmw 

Ipdhv 

ap« (F®w/hÀjw) 180 (F®w/hÀjw 61 (F®w/hÀjw 

119 F®w 

Ipdhv 

  23  

 2012 I¶pImen sk³skkv 

taÂ IW¡pIfnÂ \n¶pw amwk¯nsâbpw ap«bpsSbpwBtfmlcn hnlnXw KWyambn 

hÀ²n¨n«ps¶v kqNn¸n¡p¶p. P\kwJy hÀ²n¡p¶tXmsSm¸w hcpw hÀj§fnÂ 

amwk¯nsâbpw ap«bpsSbpw DXv]mZ\w hÀ²n¸nt¡Xpv. Btfmlcn e`yXbpw 

BhiyIXbpw X½nepÅ A´cw hfscb[nIamWv.  arKkwc£W taJebnse 

km[yXIfnte¡mWv CXv hncÂ Nqp¶Xv.  
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A\y PnÃIfnÂ \n¶pw sN¡pt]mÌpIÄ hgnbpÅ ]mensâbpw ap«bpsSbpw 

IW¡pIÄ XmsgsImSp¡p¶p. ap³hÀjt¯¡mÄ ap«bpsS hchv Ipdªn«ps¶v 

IW¡pIÄ kqNn¸n¡p¶p. CXnÂ \n¶v PnÃbnÂ ap«bpsS DXv]mZ\w hÀ²n¨n«ps¶v 

IW¡m¡mw. 

1) CXc kwkvYm\§fnÂ \n¶p hcp¶ AdhvamSpIÄ : 

]«nI. 4.4.5. 
             hb\mSv PnÃbnÂ amwk¯nsâbpw ap«bpsSbpw  Btfmlcn e`yX 

hÀjw sN¡vt]mÌnsâ t]cv  ]¶n ]ip/Imf BSv tImgn 

2015þ16 

BÀ.]n.sN¡vt]mÌv, ap¯§ 2394 346 390 2155551 

BÀ.]n.sN¡vt]mÌv,Im«n¡pfw 218 497 42  

2016þ17 

BÀ.]n.sN¡vt]mÌv, ap¯§ 1938 74 620 415763 

BÀ.]n.sN¡vt]mÌv, Im«n¡pfw 22 473 116 1200 

  

 {_ÒKncn¡mhiyamb t]m¯pIfpw ImfIfpw ]me¡mSv sN¡vt]mÌphgnbmWv 

A\ykwØm\§fnÂ \n¶v F¯n¡p¶Xv. BbXn\mÂ hb\mSv PnÃbnÂ 

sN¡vt]mÌpIfnÂ ChbpsS IW¡v DÄs¸Sp¶nÃ.  

2) kwLSnXw/AkwLSnXw AdhpimeIÄ kw_Ôn¨ hnhc§Ä  

]«nI.4.4.6. 
           hb\mSv PnÃbnÂ kwLSnXw/AkwLSnXw AdhpimeIÄ kw_Ôn¨ hnhc§Ä   

 

{Ia.\w. 

 

]©mb¯v/ap\nkn¸menän/ 

tImÀ¸tdj³ 

ssek³kv 

CÃm¯Xv 
XmÂ¡menIw BsI 

 BsI 34 50 84 
 

4.4.2.1.AwKoIrX AdhpimebpsS hnhc§Ä :hb\mSv PnÃbpsS `q{]IrXnbpw 

A\ptbmPyamb ImemhØbpw [mcmfw ta¨nÂ]pd§fpsS e`yXbpw 

am\hhn`htijnbpw PnÃbnÂ amwtkmÂ]mZ\¯n\v A\ptbmPyamb kmlNcyw 

Hcp¡p¶p. {_Òncn Uhe¸vsaâv skmsskänbpsS t\XrXz¯nÂ s\³ta\n ]©mb¯nÂ 

15 sa{SnIv S¬ tijnbpÅ amwkkwkv¡cW ^mIvSdn {]hÀ¯n¨phcp¶p.Hcp Znhkw 

100Imf/t]m¯v/BSv aWn¡qdnÂ 12 e£w tImgnIsfbpw kwkv¡cn¡phm\pÅ 

kÖoIcW§Ä ^mIvSdnbnepv F¦nepw 30þ35 Imf/t]m v̄/BSv, 1500 

tImgnIsfbpamWv \nehnÂ Hcp Znhkw kwkv¡cn¡p¶Xv. kwkYm\ ^pw 

BÀ.Fkv.hn.ssh. ^pw \_mÀUnsâ BÀ.sF.Un.F^v.^pw CXnsâ 

{]hÀ¯\¯n\mbn D]tbmKn¡p¶p. ^mIvSdnbpsS {]hÀ¯\¯n\v Bhiyambn«pÅ 

AkwkvIrX hkvXp¡Ä {_ÒKncn ^mÀtagvkv skmsskänbpsS t\XrXz¯nÂ 

kzcq]n¡p¶p. amwtkmÂ]mZ\¯nÂ `£ykpc£ ssIhcn¡p¶Xn\mbn {_ÒKncn 

skmsskänbpsS Cu ^mIvSdn e£yanSp¶p. ^mIvSdnbnÂ \n¶pÅ amen\y§Ä 
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B[p\nI kÖoIcW§tfmSpIqSnb ss{U sd³dnwKv (Dry Rendering) ¹mâv aptJ\ 

kwkv¡cn¡p¶p.  IqSmsX Xp¼qÀapgn tamUÂ It¼mÌnwKpw amen\y 

kwkvIcW¯n\mbn D]tbmKn¨phcp¶p. kwkvIcW¯n\p tijw Meat Cum Bone 

Meal, Feather Meal F¶n§s\bpÅ ]ZmÀ°§fmbn amäp¶p. IqSmsX ^mIvSdnbnÂ 

D]tbmKn¡p¶ shÅw kwkv¡cn¡p¶Xn\mbn 1 e£w enäÀ tijnbpÅ ¹mâv 

{]hÀ¯n¡p¶p. 30 aoäÀ Iyq_v tijnbpÅ 2 _tbmKymkv ¹mâpIfpw ^mIvSdnbnÂ 

{]hÀ¯n¡p¶p. 

4.1.1. DÂ]¶ \nÀ½mWw, hn]W\w : amwk¯nÂ \n¶pw aqeyhÀ²nX 

DXv]¶§Ä DXv]mZn¸n¡p¶Xn\mbn CXn\mbn kÖoIcn¨ B[p\nI 

D]IcW§tfmSpIqSnbbqWnäv {]hÀ¯n¨phcp¶p. _o^v ISveäv, Nn¡³ 

ISveäv,  _o^v A¨mÀ, Nn¡³ A¨mÀ F¶n§s\bpÅ hnhn[Xc¯nepÅ 

aqeyhÀ²nX DÂ]¶§Ä DXv]mZn¸n¡s¸Sp¶p. 

4.1.2. Dcp¡fpsS e`yX :Hcp hÀj¯nÂ 30,000 ]ip/t]m¯ns\bpw A{XbpwXs¶ 

BSpIfpw 12 e£w tImgnIsfbpw Ad¡m\pÅ kÖoIcW§Ä 

^mIvSndnbnepv. F¦nepw AkwkvIrX hkvXp¡Ä¡mbn A\y 

kwØm\§sf B{ibnt¡ ØnXnbmWv \nehnepÅXv. PnÃbnÂXs¶ 

t]m¯pIp«n bqWnäv, t{_mbveÀ bqWnäv, BSv bqWnäv XpSt§Xv C¶s¯ 

BhiyamWv F¶v a\knem¡mw.  

4.1.3. hn]W\ bqWnäpIÄ : FÃm ]©mb¯pIfnepw \nehnÂ hn]W\ 

bqWnäpIÄ XpS§phm³ km[n¨n«pv.  

 

5. ap«bpÂ]mZ\w  (F®w )   

]«nI.4.4.7.  

hb\mSv PnÃbnÂ ap«bpsSBtfmlcn e`yX 

amwky t{imXÊv  amwky¯nsâ 

BhiyIX  

ap«bpsS 

Btfmlcn e`yX 

Btfmlcn 

Ipdhv 

ap«  

180 

(F®w/hÀjw) 

61 (F®w/hÀjw 

119 F®w 

Ipdhv 

 

PnÃbnÂ \nehnÂ ap«bpsS Btfmlcn e`yX Hcp hÀjw 61F®amWv. CXv 

sF.kn.Fw.BÀ. \nÀt±in¨n«pÅXnt\¡mÄ IpdhmWv. CXnÂ \n¶pw ]n¶m¼pd 

tImgnhfÀ¯Â t{]mÕmln¸n¡p¶Xnsâ BhiyIX hyàamIp¶p.2015þ16 hÀj¯nÂ 

ap«bpÂ]mZ\w 12% hpw 2016þ17 hÀj¯nÂ 1.26% hÀ²n¨n«ps¶v IW¡pIÄ 

kqNn¸n¡p¶p. PnÃbnÂ Ignª 5 hÀjw ap«t¡mgnbpsS DXv]mZ\¯n\mbn 

Xt±ikzbw`cW Øm]\§Ähgnbpw hIp¸nsâ ¹m³ kv¡ow hgnbpw \S¸nem¡nb 

]²XnIfpsS ^eamWnsX¶v a\knem¡mw. 
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]«nI 4.4.8. 
hb\mSv PnÃbnÂ ap«bpÂ]mZ\w 

hÀjw ap«bpsS F®w 

2014þ15 562.42173 

2015þ16 632.64934 

2016þ17 640.64566 

 

sN¡vt]mÌnÂ \n¶pw e`n¨ IW¡pIÄ {]Imcw A\ykwØm\§fnÂ \n¶pÅ 

ap«bpsS hchv Ipdªn«ps¶v a\knem¡mw. 

]«nI 4.4.9. 

hÀjw 

sN¡vt]mÌnsâ t]cv  tImgnap«bpsS 

F®w 

]mÂ 

(enäÀ)  

tImgn 

(Intem{Kmw) 

2015þ16 

BÀ.]n.sN¡vt]mÌv, ap¯§ 6968364 185537 14305.67 

BÀ.]n.sN¡vt]mÌv,Im«n¡pfw 375880   

2016þ17 

BÀ.]n.sN¡vt]mÌv, ap¯§ 59304431 759819 21963.76 

BÀ.]n.sN¡vt]mÌv, Im«n¡pfw 2707060   

 

6. ap« hn]W\ DÂ]¶ bqWnäpIÄ : shädn\dn tImtfPv ]qt¡mSv \nehnÂ ap«bpw 

Hcp Znhkw {]mbapÅ ap«tImgn Ipªp§sfbpw hn]W\w sN¿p¶pv.shädn\dn 

tImtfPnÂ 30,000 ap«tImgnIpªp§sf hncnbn¡phm³ IgnhpÅ Hcp lm¨dnbmWv 

\nehnepÅXv. F¶mÂ PnÃbpsSBhiy§Ä \nÀÆln¡p¶nÃ.hIp¸nsâ ssek³kpÅ 

4 F¤À t\gvkdnIfpÄs¸sS PnÃbnÂ \nehnÂ 7 F¤À t\gvkdnIÄ {]hÀ¯n¡p¶p.  

 

7. F¤À t\gvkdn hnhc§Ä 

]«nI 4.4.10. 
hb\mSv PnÃbnÂ F¤À t\gvkdn hnhc§Ä 

 {Ia. 

\w. 

F¤À \gvkdnIfpsS taÂ hnemkw F¤À t\gvkdn ØnXn 

sN¿p¶ ]©mb¯v 

 

I¸mknän 

 

1 

assS¡Â F¤À \gvkdn, 

Fw.Fw.]utemkv, atS¡Â lukv, 

Ipf¯phbÂ (]n.H), Imcm¸pg,  

ao\§mSn  

 

6000 

 

2 

Fkv.& än.]uÄ{Sn ^mw, C/O. P.O. 
XmlnÀ, A¼e¡p¶v, ]Ån¡p¶v,  

IWnbm¼ä 

 

3000 

 

3 

\mK¯n¦Â F¤À \gvkdn,   

kptcjv_m_p, \mK¯n¦Â 

lukv, Ac¼ä¡p¶v,  

]Snªmd¯d 

 

7500 

4 {ioaXn.sPÊn tPmWn, Ip¸bnÂ 

hoSv, ]pgapSn sh§¸Ån (]n.H) 

sh§¸Ån 1000 

അവലംബം- മൃഗസംരക്ഷണവകുപ്പ് 
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8. ]mepÂ]mZ\w : kwØm\Xe¯nÂ ]mepÂ]mZ\¯nÂ cmw Øm\amWv hb\mSv 

PnÃbv¡pÅXv. AXypÂ]mZ\ tijnbpÅ k¦cbn\w ]ip¡fpw A\pIqe ImemhØbpw 

PnÃbnepÅXn\mÂ £octaJebpsS `mhn \ne\nÂ¡p¶p. cmkhf§fpsS hne 

hÀ²\bv¡pw a®nsâ ^e`qbnjvSXmtimjW¯n\pw ]cnlmcambn hneIpdª 

ssPhhfamb NmWIw D]tbmKs¸Spt¯Xv AXy´mt]£nXamWv. 

]«nI.4.4.11. 
hb\mSv PnÃbnÂ ]mepÂ]mZ\w 

hÀjw ]mÂ (enäÀ) 

2014þ15 98489500 

2015þ16 111026500 

2016þ17 114488500 

 

taÂ ]«nIbnÂ \n¶pw Ignª hÀj§fnÂ ]mepÂ]mZ\¯nÂ PnÃbnÂ 3%  

hÀ²\hv Dmbn«ps¶v kqNn¸n¡p¶p. PnÃbnÂ \nehnepÅ B[p\nI coXnbnepÅ 

ioXoIcW irwJe ]mÂ kw`cW¯nÂ Hcp apXÂIq«mWv.PnÃbnse ]mepÂ]mZ\¯nsâ 

65% £ockwL§Ä hgnbmWv kw`cn¡p¶Xv. 

PnÃbnÂ ]mensâ Btfmlcn e`yX 434 {Kmw BsW¶v IW¡pIÄ kqNn¸n¡p¶p. 

CXv kwØm\ icmicnbnÂ \n¶pw hfsc DbÀ¶XmWv. Cu taJebnÂ ]menÂ \n¶pw 

aqeyhÀ²nX DÂ]¶§Ä DXv]mZn¸nt¡Xnsâ BhiyIX hfsc hyàamWv.  

]«nI.4.4.12. 

hb\mSv PnÃbnÂ ]mensâBtfmlcn e`yX 

amwky 

t{kmXÊv 

 ]mensâ 

BhiyIX  

]mensâ 

Btfmlcn e`yX 

]mensâIpdhv/A[nIw 

]mÂ 220{Kmw/Znhkw 334{Kmw/Znhkw 114 {Kmw A[nIw 

 

XmsgbpÅ {Km^nÂ \n¶pw ]ip¡fpsS F®hpw AhbpsS DXv]mZ\tijnbpw 

X½nepÅ A´cw hyàam¡p¶p. 

Nn{Xw4.4.5   
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4.4.4.IÀjI cPnkvt{Sj³ 

IÀjI sXmgnemfnIÄ, \maam{X IÀjIÀ, F¶hcpsS PohkÔmcW amÀ¤sa¶ 

\nebnÂ hb\mSv PnÃbnÂ arKkwc£W taJebv¡v hfsctbsd {]m[m\yw 

Dv.\nehnÂ 18806 IÀjIÀ hb\mSv PnÃbnÂ cPnÌÀ sNbvXn«pv. F¶ncp¶mepw 

£ockwL§fnembn Ccp]¯n\membnct¯mfw £ocIÀjIcps¶v IW¡pIÄ 

kqNn¸n¡p¶p.PnÃbnÂ 24000þHmfw £ocIÀjIcpv. 50 Dw AXn\papIfnepw 

Idh]ip¡fpÅ 7 Ubdn ^mapIÄ, 25 apXÂ 50 hsc Idh]ip¡fpÅ ]t¯mfw Ubdn 

^mapIÄ, 10þ25 hsc ]ip¡fpÅ A¼tXmfw Ubdn ^mapIÄ, 5 apXÂ 10 hsc 

]ip¡fpÅ 400þHmfw Ubdn^mapIÄ F¶nh PnÃbnÂ \nehnepv. IqSmsX 25þe[nIw 

]¶nIsf hfÀ¯p¶ 150þHmfw ]¶n IÀjIcpw 5þ25 hsc ]¶nIsf hfÀ¯p¶ 300þHmfw 

]¶n IÀjIcpapv. 50þe[nIw BSpIsf hfÀ¯p¶ 3 ^mapIfpw 5þ20 hsc BSpIfpÅ 

150þHmfw IÀjIcpw 5 hsc BSpIfpÅ 100þHmfw IÀjIcpapv. IqSmsX 7 

F¤À\gvkdnIfpw 200t{_mbveÀ IÀjIcpapv. [mcmfwt]À k½n{i Irjn¡mcpamWv.  

]«nI.4.4.13. 
                 hb\mSv PnÃbnse I¶pImen ^mapIfpsS hnhc§Ä 

 

{Ia.\w. ]ip ^mw BSv ^mw t]m¯v ^mw tImgn^mw ]¶n ^mw 

1 580 742 255 

t{_mbveÀ F¤À 

158 

200 7 

 

4.4.5.shädn\dn tkh\§Ä kw_Ôn¨ hnhc§Ä 

267 Poh\¡mcpw 117 Øm]\§fpambn PnÃbnÂ {]hÀ¯n¡p¶ arKkwc£W 

hIp¸v C¶v hb\mSv PnÃbnse {]apJ hnIk\ hIp¸pIfnsem¶mWv. kmt¦XnI 

hnZKv[cmb 34 shädn\dn tUmIvSÀamcpw 117 ssehvtÌm¡v C³kvs]IvSÀamcpw Cu 

hIp¸neqsS hb\mSv PnÃbnÂ arKkwc£W {]hÀ¯\§fnÂ GÀs¸«ncn¡p¶p.  

apgph³ ]©mb¯pIfnepw arKNnInÕm tI{µ§fpw k_vskâdpIfpw 

{]hÀ¯n¡p¶p. IqSmsX kpÂ¯m³ _t¯cnbnepÅ Hcp IÀjI ]cnioe\ tI{µhpw 

hIp¸nsâ IognÂ {]hÀ¯n¡p¶p. 

Nn{Xw4.4. 6 
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4.4.5.1.tkh\§Ä : bYmkabapÅ kÀ¡mÀ \n_Ô\IÄ¡v hnt[bambn 

]£narKmZnIfpsS  NnInÂk, tcmK{]Xntcm[Ip¯nshbv¸v,  Ir{Xna_oPZm\ kuIcyw, 

I¶pImenIfpsS  C³jqd³kv F¶nhbv¡v ]pdsa IÀjIÀ¡pÅ B\pIqey§Ä 

kab_ÔnXambn e`n¡p¶Xn\pÅ \S]Sn kzoIcn¡pI XpS§n hnhn[ tkh\§Ä Cu 

tI{µ§Ä hgn s]mXpP\§Ä¡v e`n¡p¶p. 

4.4.5.2.et_md«dnIfpsS hnhc§Ä :PnÃm shädn\dn tI{µw, IÂ¸ä shädn\dn 

t]mfn¢n\n¡v, am\´hmSn, kpÂ¯m³ _t¯cn F¶o Øm]\§fnemWv \nehnÂ 

shädn\dn em_pIÄ DÅXv F¦nepw PnÃm shädn\dn em_nÂ am{XamWv shädn\dn 

tUmIvSdpsS tkh\w DÅXv. aäp cv Øm]\§fnÂ ]cntim[\IÄ \S¯ps¦nepw 

AhnsSbpÅ Uyq«n tUmIvSÀamÀXs¶bmWv  dnt¸mÀ«pIÄ ]cntim[n¡p¶Xv. Ignª 

cp hÀj§fnÂ ]cntim[n¨ km¼nfpIfpsS hnhc§Ä NphsS sImSp¡p¶p. 

]«nI.4.4.14. 
hb\mSv PnÃbnÂ]cntim[n¨ km¼nfpIfpsS F®w 

 

hÀjw ]cntim[n¨ km¼nfpIfpsS F®w 

2014þ15 18570 

2015þ16 19576 

2016þ17 19559 

അവലംബം- മൃഗസംരക്ഷണവകുപ്പ് 

4.6.{]Xntcm[ Ip¯nshbv]v hnhc§Ä :PnÃbnÂ Ignª hÀjw t]hnj_m[bvs¡Xnsc 

Ip¯nsh¨ arK§fpsS hnhc§Ä NphsS tNÀ¡p¶p. 

]«nI.4.4.15 
         hb\mSv PnÃbnÂ{]Xntcm[ Ip¯nshbv]v hnhc§Ä 

{Ia.\w. hÀjw ]ip BSv ]«n 

1 2014þ15 765 390 10502 

2 2015þ16 839 422 9450 

3 2016þ17 254 556 6087 

അവലംബം- മൃഗസംരക്ഷണവകുപ്പ് 

4.4.6. tKmc£ ]²Xn hmIvknt\j³  dnt¸mÀ«v  

arKkwc£W hIp¸v kwØm\¯v \S-̧ n-em¡n hcp¶ Ipf¼ptcmK {]Xntcm[ 

Ip¯n-shbv¸v 22 L«§Ä ]qÀ¯n-Icn¨n«pv. PnÃ-bnse FÃm arKm-ip-]-{Xn-IÄ hgn-bmWv 

Cu ]²Xn \S-̧ n-em--¡p-¶-Xv. arK-kw-c-£W hIp¸v DtZ-ym-K-ØÀ IÀjI `h-\-§Ä 

kµÀin-̈ v, {]Xn-tcm[ Ip¯n-sh-bv]p-IÄ \S-̄ p-¶-p .  I¶p-Im-en-IÄ, ]¶n F¶n-hsb 

BWv Ip¯n-sh-bv]n\v hnt[-b-am¡p¶Xv .\mev amk-¯n\v apI-fnÂ {]mbhpw Btcm-K-y-hp-

ap-ff Dcp-¡-sfbmWv {]Xn-tcm[ Ip¯n-sh-bv]n\v hnt[-b-am¡p¶Xv .  Btcm-K-y-an-Ãm- -̄

hbpw ]qÀ® KÀ`n-Wn-I-fp-amb arK-§sf Ip¯n-sh-bv¸nÂ \n¶pw Hgn-hm-¡n-bn-«p-v.  

IÀjIcnÂ km{IanItcmK§sf¸än Aht_m[w DÅXn\mÂ H«pan¡ IÀjIcpw 

]²Xnbpambn klIcn¡p¶pv. Ignª hÀj§fnÂ Ip¯nsh¨ arK§fpsS 

F®wXmsg sImSp¯ncn¡p¶p. 
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]«nI.4.4.16. 
Ip¯nsh¨ arK§fpsS F®w 

hÀjw Ip¯nsh¨ arK§fpsS F®w 

2014þ15 62274 

2015þ16 63152 

2016þ17 64274 

അവലംബം- മൃഗസംരക്ഷണവകുപ്പ് 

hb\mSvPnÃbnÂtKmc£{]Xntcm[Ip¯nshbv]vhnhc§ÄcvAbÂkwØm\§fpambn

AXnÀ¯n]¦nSp¶hb\mSvPnÃbnÂDcp¡sfIS¯ns¡mphcp¶Xvkm[cWambXn\mÂ 

Ipf¼ptcmK{]Xntcm[ Ip¯nshbv¸v FSpt¡Xv hfsc AXymhiyamWv.   

AkvImUv hmIvknt\j³ tcJIÄ      

]«nI.4.4.17. 

hb\mSv PnÃbnÂAkvImUv Ip¯nshbv]v hnhc§Ä 

hÀjw Ip¯nsh¨ tImgnIfpsS F®w 

 

2014þ15 

100053 

2015þ16 125027 

2016þ17 130012 

അവലംബം- മൃഗസംരക്ഷണവകുപ്പ് 

tI{µmhnjvIrX ]²Xnbmb AkvImUv tImgnIfnÂ Iphcp¶ kmw{IanI 

tcmK§Äs¡Xnsc {]Xntcm[ Ip¯nshbv¸v \S¯nhcp¶p. BbXnsâ ^eambn PnÃbnÂ 

tImgnIfnÂ DmIp¶ kmw{IanI tcmK§fpsS tXmXv IpdbpIbpw AXphgn 

tImgnIÀjIÀ¡v DmIp¶ km¼¯nI \jvSw Ipdbv¡phm\pw km[n¨n«pv. Cu 

taJebnÂ IqSpXÂ kwcw`§Ä XpS§phm³ CsXmcp ImcWhpambn«pv.  

4.4.7.k¦cbn\w ]ipIp«nIfpsS ]cn]me\w:PnÃbnÂ P\n¡p¶ k¦cbn\w ]ipIp«nIsf 

imkv{Xob coXnbnÂ hfÀ¯n AhbpsS {]XypXvv]mZ\hpw ]mepXv]mZ\tijnbpw 

hÀ²n¸n¡p¶Xn\v {]tXyI I¶pIp«n ]cn]me\ ]²Xn {]Imcw kuP\y\nc¡nÂ Xoä, 

BtcmKy]cnc£, C³jqd³kv F¶nh \ÂInhcp¶p. I¶pIp«n ]cn]me\ 

]²XnbneqsS Ignª 3 hÀj§fnembn 4039 k¦cbn\w ]ipIp«nIsfbpw 

tKmhÀ²n\n ]²XnbneqsS 2538 ]ipIp«nIsfbpw DÄs¸Sp¯phm³ km[n¨n«pv.  

]«nI.4.4.18 
   I¶pIp«n ]cn]me\ ]cn]mSnbneqsS  ]cn]men¡s¸Sp¶ I¶pIp«nIfpsS F®w.  

hÀjw  kpc`nc£ tKmhÀ²n\n I¶pIp«n Zs¯Sp¡Â ]²Xn 

2014þ15 500 1000 964 

2015þ16  250 868 

2016þ17  1288 1177 

2017þ18   1030 

BsI 7077 

അവലംബം- ക്ഷീരവികസനവകുപ്പ് 
 

11) arKmip]{XnIfnse I¶pIp«n P\\cPnÌÀ 
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]«nI.4.4.19 
I¶pIp«n P\\§fpsS IW¡v 

hÀjw 

Ir{Xna _oPZm\¯nsâ 

IW¡v 

I¶pIp«nIfpsS 

F®w 

2014þ15 67173 14194 

2015þ16 68238 14525 

2016þ17 59998 13232 

അവലംബം- ക്ഷീരവികസനവകുപ്പ് 
PnÃbnÂ {]P\\tijnbpÅ 45000 ]ip¡fps¶v IW¡m¡p¶p. PnÃbnse 

I¶pImenIfpsS hÀ¤KpWta³asb¡pdn¨v ]cntim[n¨mÂ kwØm\s¯ I¶pImen 

{]P\\ \bt¯mSv hb\mSv PnÃ \oXn ]peÀ¯nbXmbn ImWmw. kwØm\¯v 

arKkwc£WhIp¸v \S¸nem¡nhcp¶ Ir{Xna_oPZm\w F¶ kmt¦XnI hnZy 

^e{]Zambn IÀjIcnÂ F¯n¡phm³ IgnªpF¶Xv PnÃbpsS Hcpt\m«amWv.  

F¶mÂ AXypXv]mZ\tijnbpÅ k¦cbn\w ]ip¡fpsS F®w 

IqSpXembXpsImpXs¶ ChbnÂIphcp¶ H«\h[n hÔyXm {]iv\§Ä aqew Hcp 

KÀ`[mcW¯n\v H¶nÂIqSpXÂ XhW Ir{Xna_oPZm\w thnhcp¶psh¶v taÂ 

IW¡pIÄ kqNn¸n¡p¶p. 

4.4.8.hÔyXm ]cntim[\ Iym¼pIfpsS hnhc§Ä   

PnÃbnÂ hÀ²n¨phcp¶ hÔyXm {]iv\§sf¡pdn¨v ]Tn¡phm\pw Ahbv¡v 

hnZKvZ NnInÂk e`yam¡phm\mbn PnÃbnÂ anj³\µn\n ]²Xn \S¸nem¡nhcp¶p. 

GItZiw 953 Dcp¡Ä Cu ]²Xn hgn KÀ`w[cn¡pIbpw AXphgn ]mepXv]mZ\w 

hÀ²n¸n¡phm\pw £ocIÀjIÀ¡pmIp¶ km¼¯nI \jvSw Ipdbv¡phm\pw 

km[n¨n«pv. ho«p]Sn¡Â NnInÂk e`yam¡phm\mbn PnÃbnÂ 

{]hÀ¯n¡p¶samss_Â ^mw FbvUv bqWnäv F¶ Øm]\w {]hÀ¯n¡p¶p. 

I¶pImenIfnse hÔyX ]cnlcn¡p¶Xn\v PnÃm ]©mb¯nsâ klmbt¯mSpIqSn 

\S¯nhcp¶ anj³ \µn\n ]²Xn kwØm\Xe¯nÂXs¶ {i² BIÀjn¨n«pv.  

]«nI 4.4.20 

hÔyXm Iym¼pIfpsS   F®w 

hÀjw hÔyXm Iym¼pIfpsS F®w NnInÕn¨ ]ip¡fpsS  F®w 

2014þ15 36 1093 

2015þ16 38 1151 

2016þ17 43 1296 

അവലംബം- ക്ഷീരവികസനവകുപ്പ്  
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13) tcmKmXpcX kw_Ôn¨ hnhc§Ä  

                                         ]«nI.4.4.21 

tcmKmXpcX kw_Ôn¨ hnhc§Ä 

hÀjw  NnInÕn¨ arK§fpsS  F®w 

2014þ15 204558 

2015þ16 243032 

2016þ17 257345 

അവലംബം- മൃഗസംരക്ഷണവകുപ്പ് 
 

PnÃbnse I¶pImenIfnÂ apJyambnImWs¸Sp¶ tcmK§fnÂ {][m\ambh 

_mly ]cmZ§Äaqew DmIp¶ tcmK§fpw AXypXv]mZ\tijnbpÅ ]ip¡fnÂ 

ImWs¸Sp¶ D]m]Nb tcmK§fpamWv. {]kht¯mS\p_Ôn v̈  D]m]Nb 

tcmK§fpmIpt¼mÄ ]mepXv]mZ\w KWyambn IpdbpIbpw IÀjIÀ¡v km¼¯nI 

\jvSwapmIpIbpw sN¿p¶p. ap³hÀjs¯¡mÄ D]m]Nb tcmK§fpsS F®w 

IqSnbn«ps¶v IW¡pIÄ kqNn¸n¡p¶p. hn]WnbnÂ C¶v e`yamb Imen¯oäIfpsS 

KpW\nehmc¡pdhmWv CXn\pÅ {][m\ImcWw. IqSmsX _mly]cmZ tcmK§fpsS 

F®hpw hnäman³, aqeI§Ä F¶nhbpsS IpdhpaqeapÅ AkpJ§fpw IqSnbn«ps¶v 

IW¡pIÄ kqNn¸n¡p¶p. 

]«nI.4.4.22 

hnhn[ tcmK§fpsS tXmXv 

 

tcmK¯nsâ t]cv 

hÀjw 

2015þ16 

hÀjw- 

2016þ-17 

Ahiy aqeI§fpsSbpw 

[mXpehW§fpsSbpw Ipdhv 

3350 6399 

Zl\ kw_Ôamb tcmK§Ä 57066 48424 

hÔyXm {]i\§Ä  14598 16381 

kmw{IanI tcmK§Ä 209 36 

D]m]NbtcmKw   6855 8105 

Rc¼v kw_Ôamb tcmKw 10 25 

_mly]cmZ tcmK§Ä 100748 112038 

izmktImiw kw_Ôn¨ tcmKw 19943 22457 

sXmen kw_Ôamb tcmKw 18820 19905 

ikv{X{Inb Bhiyamb tcmKw 2606 3396 

hnjmwiw 387 671 

aäpÅh 18674 19442 

അവലംബം- മൃഗസംരക്ഷണവകുപ്പ് 
 

_mly]cmZ§ÄaqeapÅ tcmK§Ä IÂ¸ä, ao\§mSn, ]qXmSn, ]mSn¨nd, 

]pÂ¸Ån, ta¸mSn, \qÂ¸pg, s\³ta\n, Xncps\Ãn F¶o ]©mb¯pIfnemWv. 

IqSpXembn ImWs¸Sp¶Xv. kpÂ¯m³ _t¯cn, \qÂ¸pg, ]mSn¨nd, Im«n¡pfw, 

am\´hmSn F¶nhS§fnÂ D]m]NbtcmK§Ä IqSpXembn ImWs¸Sp¶p.  
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]«nI 4.4.23 

     

 അവലംബം- ക്ഷീരവികസനവകുപ്പ്  
 

14)t]hnj_m[ \nÀ½mÀÖ\w :  

t]hnj_m[ {]Xntcm[ Ip¯nshbv¸v hnhc§Ä 

]«nI 4.4.24. 

t]hnj_m[ {]Xntcm[ Ip¯nshbv¸v hnhc§Ä 

 

 

hb\mSv PnÃbnÂ Ignª hÀj§fnembn t]¸«n hnj_m[ tIkpIÄ IqSnbn«pv. 

hÀ²n¨phcp¶ sXcphp\mbv¡fpsS F®hpw t]hnj _m[ 

{]Xntcm[Ip¯nshbv¸ns\¸änbpÅ AÚXbpwCXn\p ImcWamIp¶p. 

 

4.10. kokWembn«pff tcmK§fpsS hnhc§Ä : hb\mSv PnÃbnÂ 

s]mXpshag¡me¯v ]ip¡fnÂ IpceS¸³, BSpIfnÂ izmktImi kw_Ôamb 

tcmK§Ä Iphcp¶p. Unkw_dnÂ XpS§p¶ aªpIme¯nÂ _mly]cmZ§Ä 

hmlIcmbn«pÅ sshdÂ tcmK§Ä, t{]mt«mtkmh³ tcmK§Ä F¶nh ImWs¸Sp¶p.    

 

4.4.8.1..  hnÚm\ hym]\w : PnÃbnse ao\§mSn BØm\am¡nbn«pÅ doPWÂ A\naÂ 

slÂ¯v skâdpw _t¯cnbnse ssehvtÌm¡v amt\Pvsaâv s{Sbn\nwKv skâdpw 

£ocIÀjIÀ¡pw ]¶nIÀjIÀ¡pw BSv IÀjIÀ¡pw ]cnioe\w \ÂInhcp¶p.IqSmsX 

hb\mSv PnÃbnse 30000þHmfw hcp¶ I¶pImenIÀjIsc ]cnioen¸n¡phm³ 70 e£w 

cq] sNehnÂ Hcp ]cnioe\ tI{µw \nÀ½n¡pIbpw sNbvXn«pv. F¶mÂ Poh\¡mcpsS 

Ipdhpaqew CXv ]qÀ®ambn {]hÀ¯\£aambn«nÃ.  

4.4.8.2.cm{XnIme tkh\w :hb\mSv PnÃbnse 4 t»m¡pIfnÂ cm{XnIme tkh\¯nsâ 

`mKambn Hcp shädn\dn kÀPsâ tkh\w e`yam¡nbn«pv. kpÂ¯m³ _t¯cn 

t»m¡nÂ ao\§mSn arKmip]{Xnbpw am\´hmSn t»m¡nÂ shädn\dn t]mfn¢n\n¡v 

am\\´hmSnbnepw ]\acw t»m¡nÂ ]pÂ¸Ån arKmip]{Xnbnepw IÂ¸ä t»m¡nÂ 

PnÃm shädn\dn tI{µ¯nepw cm{XnIme tkh\bqWnäpIÄ {]hÀ¯n¡p¶p. Znhtk\ 

icmicn 60 tIkpIÄ hoXw cm{XnImetkh\w sN¿p¶ tUmIvSÀamÀ dnt¸mÀ«v 

sN¿p¶pv. PnÃbnÂ hfsc hnPbIcambn Cu ]²Xn \S¸nem¡p¶p. 

 

                   Ipf¼ptcmKw, BSphk´ F¶o tcmK§fpsS tXmXv 

tcmK¯nsâ t]cv 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Ipf¼ptcmKw 75 176 10 209 25 53 

BSphk´ - 11 - - 11  

hÀjw ]ip/t]m¯v BSv ]«n 

2015þ16 865 422 9450 

2016þ17 274 556 6087 
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4.4.9.. A.B.C.(sXcphp\mbv¡fpsS hÔoIcWw)]²XnIfpw skâdpIfpsS F®hpw 

 \nehnÂ PnÃbnÂ F._n.kn.ikv{X{Inb sN¿p¶Xn\mbn kpÂ¯m³ _t¯cn 

shädn\dn t]mfn¢n\n¡nÂ PnÃm ]©mb¯v ]²XnbpsS `mKambn Hcp ikv{X{Inb 

skâÀ {]hÀ¯n¡p¶p. \mfnXphsc 1500þe[nIw sXcphp\mbv¡sf hnhn[ 

]©mb¯pIfnÂ \n¶mbn ]nSn¨v F._n.kn.ikv{X{Inb sNbvXn«pv. 2012þse 

sk³skkv {]Imcw 3520 sXcphp\mbv¡fmWv PnÃbnepÅXv.  

4.4.10. £oc hnIk\w  

kwØm\s¯ £oc hnIk\ `q]S¯nÂ {it²bamb Øm\amWv hb\mSv 

PnÃbptSXv. kwØm\s¯ sam¯w Imenk¼¯nsâ (27.3 e£w) 4.26 iXam\amWv 

hb\m«nepÅsX¦nepw(0.7677 e£w ]ip¡Ä) ]mÂ kw`cW¯nÂ cmw 

Øm\amWpÅXv(744.177 e£w þ 12.73 iXam\w). PnÃbnse £oc taJebpsS sa¨s¸« 

AhØ ]cnKWn¨v kwØm\ kÀ¡mÀ 19.11.2015 þmw XobXnbnse k.D.(km.[m) 

\w.1930/15/Irjn þmw \¼À D¯chv {]Imcw hb\mSns\ sslsSIv Ubdn PnÃbmbn 

{]Jym]n¨n«pv. ImÀjnI taJebnse cq£amb {]XnkÔnbnepw IÀjI 

BßlXybpsS ]Ým¯e¯nepw hb\mSnsâ km¼¯nI taJebnÂ ssI¯m§mbXv 

£oc taJebmsW¶pÅ Imcyw \nkvXÀ¡amWv. £oc klIcW taJebnÂ PnÃbnse 

k¼qÀ® kw`cWþioXoIcWþkwkvIcWþaqeyhÀ²\m kwhn[m\§fpw 

Dev]¶§fpsS cmPym´c IbäpaXnbS¡apÅ hn]W\hpw Øncamb hnebpw 

kwcw`Isc £oc taJebnte¡v BIÀjn¡p¶pv. CtXmsSm¸w aäv hnIk\ 

taJeIfpambpÅ hn]peamb kwtbmP\ km[yXIfpw tIcf shädn\dn bqWnthgvknän 

AS¡apÅ hnhn[ GP³knIfpsS km¶n²yhpw GtIm]\hpw £oc taJesb Dev]mZ\ 

taJebpsS tI{µ _nµphmbn Ahtcm[n¡p¶Xn\v Gähpw A\ptbmPyam¡p¶p. 

 

4.4.10.1. hnIk\ Ncn{Xw 

hb\mSv PnÃbnÂ £oc taJebv¡v {Iam\pKXamb hfÀ¨bpmbn«pÅ Imcyw 

{]tXyIw {]kvXmhyamWv. £oc taJebpsS hnIk\ Ncn{Xw NphsS tNÀ¡p¶p. 

 

1960 hsc 

\mS³ I¶pImen hÀ¤§Ä, I¶pImen tabv¡Â, I¶pItfbpw 

ImfItfbpw Dghn\pw Nc¡ IS¯en\pw hym]Iambn D]tbmKn¡Â, 

]c¼cmKXamb D]IcW§Ä(DZm: X«), {]IrXnbpambn CgpInt¨À¶ 

I¶pImen hmkØe§Ä (DZm: s]S¯yme, s]m´mem) k¼¯ntâbpw 

sFizcy¯ntâbpw AfhptImÂ, BZnhmkn hn`mK§fpsS a\pjy 

hn`htijn hym]Iambn D]tbmKs¸Sp¯Â, XncphXmwIqdnÂ \n¶pÅ 

IÀjI IpSntbähpw. IohntÃPv kvIow. 

1961þ1970 

£oc klIcW kwL§fpsS BhnÀ`mhw(DZm: kpÂ¯m³ _t¯cn £oc 

kwLw 1962), shädn\dn tI{µ§Ä Øm]n¡Â, £oc hnIk\ hIp¸nsâ 

{]hÀ¯\mcw`w, Xoä¸pÂIrjnbpsS Bcw`w 

1971þ1980 

£oc kwL§Ä IqSpXÂ hym]Iambn PnÃm anÂ¡v kss¹ bqWnb³ 

Bcw`n¨p. Ip¶¼äbnÂ ]mÂ ioXoIcW tI{µw Øm]n¨p. IqSpXÂ 

shädn\dn tI{µ§fpw D]tI{µ§fpw Øm]n¨p. £oc hnIk\ hIp¸v 

aptJ\ “IymänÂ Cw{]qhvsaâv AknÌâv”amsc \ntbmKn¨p. Ir{Xna 

_oPm[m\w hym]Iambn, ]mepev]mZ\w {ItaW hÀ²n¡m³ XpS§n. 
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1981þ1990 

£oc hnIk\ hIp¸v aptJ\ tI{µmhnjvIrX ]²Xnbmb “knÂhn ]mkvNÀ 

]²Xn” \S¸nem¡n. IqSpXÂ £oc kwL§Ä cq]oIcn¨p. kw`cW taJebnÂ 

ASnØm\ kuIcy§Ä hÀ²n¨p. cv ]mÂ ioXoIcW ¹mâpIÄ Øm]n¨p. 

Xoä¸pÂIrjn¡v IqSpXÂ {]m[m\yw \evIn. k¦c hÀ¤ IdhamSpIsf aäv 

kwØm\§fnÂ\n¶pw A\y PnÃIfnÂ\n¶pw Cd¡paXn sNbvXp. ]«nI hÀ¤ 

D]]²Xn {]Imcw ]ip hfÀ¯Â bqWnäpIÄ Bcw`n¨p. IqSpXÂ sF.kn.Un.]n. 

D]tI{µ§fpw arKmip]{XnIfpw Bcw`n¨p. ]mepev]mZ\¯nepmb hÀ²\aqew 

]mÂ kw`cW¯nÂ {]XnkÔnbpw {]iv\§fpw Dmbn. ao\§mSn ]mÂ 

ioXoIcW tI{µw {]hÀ¯\amcw`n¨p. 

1991þ2000 

am\´hmSn ]mÂ ioXoIcW tI{µw {]hÀ¯\amcw`n¨p. ae_mÀ taJem 

bqWnbsâ (anÂa) {]hÀ¯\amcw`n¨p. IqSpXÂ B\µv amXrIm kwL§Ä 

cq]oIcn¡pIbpw ]c¼cmKX £oc kwL§Ä B\µv amXrIm kwL§fmbn 

]cnhÀ¯\w sN¿pIbpw sNbvXp. IqSpXÂ sF.kn.Un.]n. D] tI{µ§Ä 

Bcw`n¨p. _t¯cn, ao\§mSn, Ip¶¼ä £oc kwL§Ä sNdpInS ]mÂ 

ioXoIcW bqWnäpIÄ Bcw`n¨p. £oc kwL§fpsS ASnØm\ kuIcy§Ä 

hÀ²n¨p. A¼ehbÂ, ao\§mSn kwL§Ä Imen¯oä ^mIvSdnIÄ Bcw`n¨p. 

P\Iobmkq{XW ]²XnbnÂ Dev]mZ\þkw`cW taJeIfnÂ ]²XnIÄ 

Bcw`n¨p. ]mÂ kw`cWw hÀ²n¨p. £oc kwL§fpsS Ìmäyq«dn A[nImc§Ä 

£oc hnIk\ hIp¸n\v e`n¨p. ka{K P\]¦mfn¯ ]T\ ]cn]mSnbpsS 

ASnØm\¯nÂ {_ÒKncn Ubdn s{]mPIvSv Bcw`n¨p. Ubdn tkm^vSvshbÀ 

sUhe]vsaâv skmsskän cq]oIcn¨v PnÃm ]©mb¯nsâ P\Iobmkq{XW 

]²Xn {]Imcw £oc kwL§Ä I¼yq«ÀhÂ¡cW ]cn]mSn Bcw`n¨p. 

ImÀjnI taJebnse cq£amb {]XnkÔnbpw IÀjI BßlXybpw Bcw`n¨p. 

2001þ2010 

IÀjI BßlXyIÄ hÀ²n¨p. hnZÀ` ]mt¡PnÂ DÄs¸Sp¯nbpw \_mÀUnsâ 

]²XnbneqsSbpw £oc kwL§fpsS ASnØm\ kuIcy§Ä hym]Iambn 

hÀ²n¨p. klIcW taJebnÂ sI«nS§Ä, kw`cW tI{µ§Ä, ]mÂ 

ioXoIcW tI{µ§Ä, kzbw \nb{´nX kwhn[m\§Ä, _t¯cn £oc 

kwL¯nsâ hb\mSv anÂ¡v, A¼ehbÂ £oc kwLw Imen¯oä ^mIvSdn 

hn]peoIcWw, {_ÒKncnbpsS ka{K \oÀ¯S hnIk\ ]²XnIÄ, _tbmKymkv 

¹mâvþIt¼mÌv \nÀ½mWw hym]Iam¡Â, anÂ¡v sjUv hnIk\ ]²XnbpsS 

Bcw`w, tIcf £oc IÀjI t£a\n[n¡v XpS¡w, Xt±i kzbw`cW 

Øm]\§fpsS ]²XnIÄ, {_ÒKncn skmsskän aptJ\ £oc IÀjI kzm{ib 

kwL§fpsS cq]oIcWw. ]mepev]mZ\w KWyambn hÀ²n¨p. 

2011þ2017 

]pXnb A©v sNdpInS kwkvIcW tI{µ§Ä, cv ^mw {^jv anÂ¡v 

bqWnäpIÄ, k¼qÀ® ]mÂ ioXoIcW irwJe, £oc kwL§fpsS k¼qÀ® 

I¼yq«ÀhÂ¡cWw, kpØnc 2030 ]²XnbneqsS £oc kwL§fpsS 

sshhn[yhÂ¡cWw, {_ÒKncn amwk kwkvIcW ^mIvSdn Bcw`w, anÂa {Ko³ 

]²Xn {]Imcw ]¨¡dnþ]ghÀ¤§fpsS kw`cWw, Hm¸¬ en]vk kzX{´ 

tkm^vSvshbÀ £oc kwL§fpsS kwØm\ Xe¯nepÅ GIoIrX 

tkm^vSvshbdmbn AwKoIcn¨p. S¨v kv{Io³ IntbmkvIpIÄ, sNdpInS Ubdn  

^mapIÄ hym]Iambn, Ubdn sP.FÂ.Pn.IfpsS cq]oIcWw ]mepev]mZ\w 

KWyambn hÀ²n¨p. hb\mSns\ sslsSIv Ubdn PnÃbmbn {]Jym]n¨p. 
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4.4.10.2. ]mÂ kw`cWw 

hb\m«nse km[mcW¡mcmb IÀjIcptSbpw IÀjIs¯mgnemfnIfptSbpw 

{][m\ D] hcpam\amWv ]mepev]mZ\w. ]iphfÀ¯enÂ {][m\ambpw GÀs¸«n«pÅXv 

]cnanXþ\maam{X IÀjIÀ, Ipdª hcpam\¡mÀ, h\nXIÄ, ]«nI hn`mK¡mÀ 

F¶nhcmWv. AXpsImpXs¶ £oc hnIk\ taJebpsS hnIk\w km[mcW 

P\hn`mK¯ntâbpw h\nXþ]«nI hÀ¤ hn`mK¯ntâbpw km¼¯nIþkmaqlnI 

D¶a\¯nsâ D]IcWamsW¶v ImWmw. £oc hnIk\ hIp¸nsâ IognÂ cPnÌÀ 

sN¿s¸«n«pÅ 56 £oc kwL§Ä aptJ\ 2016þ17 hÀjw 744.177 e£w enäÀ ]mÂ 

kw`cW¯neqsS 261 tImSn cq]m taÂ¸dª hn`mK§fpsS (19,700 IÀjI 

IpSpw_§fpsS) PohkÔmcW¯n\pÅ hcpam\ambn hnXcWw sNbvXn«pv (NmÀ«v 1 

ImWpI). kwØm\Xe¯nepÅ ]mÂ kw`cWw ]cntim[n¨mÂ Ipdª hnkvXrXnbpÅ 

hb\mSv PnÃ cmw Øm\¯msW¶v ImWmw(NmÀ«v 2 ImWpI). 

Nn{Xw4.4.7 

PnÃbnse ]mÂ kw`cWw(e£w enäÀ) 2017þ18 ({]Xo£nXw) 

 

7 

Nn{Xwþ4.4.7 : 

hnhn[ PnÃIfnse ]mÂ kw`cWw 2016þ17 (e£w enädnÂ)  

{]XnZn\ kw`cWwþkwØm\ icmicn 16.27 e£w enäÀ 
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hn`h `q]Sw þ4.4.8 

]mÂ kw`cWw {Kma ]©mb¯v Xe¯nÂ ({]XnZn\w þ enädnÂ 

 

 

taÂ ]dª hnhc§Ä ]cntim[n¡pt¼mÄ ImÀjnI {]XnkÔn¡v £oc taJe 

_ZÂ amÀ¤amsW¶v £oc taJebnÂ {Iam\pKXamb hfÀ¨ Dmbn«ps¶pw £oc 

taJebnÂ C\nbpw apt¶äw km[yamsW¶pw ImWphm³ Ignbpw. 

4.4.10.3. ]mentâbpw ]mepev]¶§fptSbpw hn]W\w 

]mÂ kw`cWþhn]W\ taJebnÂ klIcW taJebpsS GXmv 

k¼qÀ®m[n]Xyw £oc taJebnÂ {]ISamWv. CXv Dev]mZ\ taJebnÂ £oc 

taJebv¡v am{Xw AhImis¸Smhp¶ {]tXyIXbpw 

IÀjI Iq«mbvabpsS iànbpamWv. 2016þ17 hÀjw 

£oc kwL§Ä aptJ\ sam¯w kw`cn¨ 7,44,17,710 

enäÀ ]menÂ 1,91,71,934 enäÀ ]mÂ {]mtZinI hnev]\ 

aptJ\bpw(25.76%) 1201580 enäÀ ]mÂ 

Dev]¶§fm¡nbpw (1.61%) 540,44,196 enäÀ ]mÂ anÂa 

aptJ\bpw(72.6%) hn]W\w \S¯nbn«pv. anÂa 

hb\mSv Ubdn aptJ\ sam¯w kw`cn¨ ]mÂ 

38390791.62 enäÀ BWv. BbXnÂ 40276595.2 enäÀ 

]mbv¡äv ]membpw, 7699454.97 enäÀ ]mÂ 

Dev]¶§fmbpw FÃm PnÃIfnepw hnägn¡s¸«n«pv. 

]mÂ hn]W\ taJebnÂ anÂabpw £oc kwL§fpw X½nepÅ BtcmKyIcamb 

aÕcwaqew kzImcytaJebpsS hn]Wn PnÃbnÂ hfsctbsd ZpÀ_eam¡phm³ 

Ignªn«pv. hn]W\ taJebnÂ hb\mSv Ubdn aptJ\bpÅ anÂabpsS icmicn 

{]XnZn\ hn]W\w 1,10,000 enädpw ap³ hÀjs¯ hnäphchv 18382 e£w cq]bpamWv. CXn\v 

]pdta klIcW kwL§fpsS DSaØXbnepÅ Bdv sNdpInS Ubdn ¹mâpIÄ 

(kp._t¯cn, Ip¶¼ä, A¼ehbÂ, hcZqÀ, aqss¸\mSv, ]Ån¡p¶v) ]mÂ hn]W\ 

cwK¯v FSp¯p]db¯¡Xmb ASnØm\ kuIcy§Ä krjvSn¨n«pv. PnÃbnse 

sam¯w {]XnZn\ kwkvIcW tijn 1.4 e£w enädmWv. PnÃbnÂ kzImcy UbdnIÄ 

H¶pwXs¶ Øm]n¡s¸«n«nÃ. 
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Nn{Xw4.4.8 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

{]mYanI £oc klIcW taJebnÂ kpÂ¯m³ _t¯cn £oc kwL¯nsâ 

IognÂ 2010 amÀ¨nÂ {]hÀ¯\amcw`n¨ “hb\mSv anÂ¡v” £oc taJebv¡v 

apXÂ¡q«mWv. 2016þ17 hÀjw 66.63 enäÀ ]mÂ kwkvIcn¨v hn]W\w \S¯nbXnsâ 

ASnØm\¯nÂ 165.70 e£w cq]m A[nIhnebmbpw 11.75 e£w cq]m X\Xv 

^nÂ\n¶pÅ hnIk\þt£a ]²XnIfmbpw 2800 £oc IÀjIÀ¡v e`yambn«pv. 

XcntbmSv, Zo]vXnKncn F¶o £oc kwL§Ä {]XnhÀjw 94060 enäÀ ]mÂ Ip¸nIfnem¡n 

\nÝnX KpW \nehmct¯msS Iev]ä, am\´hmSn SuWpIÄ tI{µoIcn¨v hn]W\w 

\S¯nhcp¶p. kzImcy taJebnÂ GXm\pw Ubdn ^mapIfpw kzImcy kwcw`Icpw 

Ipdª AfhnÂ ]mepw ]mepev]¶§fpw hnev]\ \S¯nhcp¶p. 

 

4.4.10.4. {]mYanI £oc klIcW kwL§Ä 

 

£oc kwL§fpsS {it²bamb km¶n²yw, sshhn[yhÂ¡cWw, 

hmWnPyþhym]mc {]hÀ¯\§Ä, km¼¯nI kpc£, kmaqly kpc£m ]²XnIÄ, 

hnIk\ {]hÀ¯\§Ä XpS§nbh PnÃbnse kpØnc {Kma hnIk\ {]hÀ¯\§fnÂ 

ka{Kamb kw`mh\IÄ \evInhcp¶p. Imens¯mgp¯v \nÀ½mWw, IdhamSv hnXcWw, 

I¶pImen C³jzd³kv, £oc IÀjI C³jzd³kv, I¶pImen NnInÕm klmbw, 

hnZymÀ°nIÄ¡pÅ kvtImfÀjn¸pIÄ XpS§n \nch[n {]hÀ¯\§Ä X\Xv ^v 

D]tbmKn¨v \nÀÆln¡p¶p. CXn\p ]pdta £oc hnIk\ hIp¸v, arK kwc£W hIp¸v, 

anÂa, {_ÒKncn, Xt±i kzbw`cW Øm]\§Ä, £oc IÀjI t£a\n[n t_mÀUv 

XpS§nbhbpsS hnIk\ {]hÀ¯\§fnepw klmbn¡p¶p. £oc kwL§fpsS 

sshhn[yhÂ¡cW ]cn]mSnbpsS `mKambn ]¨¡dn, ]ghÀ¤§Ä, Ing§phÀ¤§Ä, ap« 

XpS§nbhbpsS kw`cWþ hnXcW {]hÀ¯\§Ä \nÀÆln¡p¶p. hb\mSnsâ kpØnc 

{Kma hnIk\ {]hÀ¯\§fnÂ £oc kwL§Ä A\nhmcy LSIambnamdnbn«pv.   
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Nn{Xw4.4.9 

 am\´hmSn £otcmev]mZI klIcW kwLw 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

4.4.10.5. Xoä¸pÂIrjnbpw hn]W\hpw 

 

£oc taJebnÂ am{XaÃ ImÀjnIþarK kwc£W taJebnepw 

Xoä¸pÂIrjnbpsS {]m[m\yw FSp¯p]db¯¡XmWv. sNehpIpdª Dev]mZ\¯neqsS 

]ipþBSv hfÀ¯Â t{]mÕmln¸n¡p¶Xn\pw, a®vþ Peþ ]cnØnXn kwc£W¯n\pw 

Xoä¸pÂIrjn ^e{]Zambn D]tbmKs¸Sp¯mhp¶XmWv. kpØnc hnIk\¯nsâ 

kp{][m\ ASnØm\ LSI§Ä `£Ww, CÔ\w, Xoä¸pÃv F¶nhbmsW¶v 

A´mcmjv{S kaqlw AwKoIcn¨n«pÅ hkvXpX Xoä¸pÂIrjnbpsS {]m[m\yw 

ASnhcbnSp¶p.  

 

ap³Ime§fnÂ tImwtKmknáÂ, Kn\n, ssÌtem km´kv XpS§nb C\§Ä¡v 

Gsd {]m[m\yw \ÂInbncp¶psh¦nepw ASp¯Ime¯mbn AXypev]mZ\ tijnbpÅ 

k¦c hÀ¤ t\¸nbÀ C\§fpw(DZm: CO(CN)3, CO(CN)4, CO(CN)5, k¦c hÀ¤ Kn\n¸pÃpw 

(CO(GG)3), a¡tNmfwþh³]bÀ Irjnbpw £oc IÀjIcpsS CSbnÂ hfsctbsd 

kzoImcyX t\Snbn«pv. CXnsâ ^eambn ]mepev]mZ\s¨ehv 20 iXam\w hsc 

Ipdbp¶Xn\v km[n¡pIbpw Dev]mZ\£aX IqSnb ]ip¡sf hfÀ¯p¶Xn\pw 

hmWnPymSnØm\¯n epÅ ]mepev]m Z\w t{]mÕmln¸n ¡p¶Xn\pw ImcW amhpIbpw 

sNbvXn«pv. £oc hnIk\ hIp¸v Xoä¸pÂIrjn kw_Ôn¨ kwØm\ kÀ¡mcnsâ 

t\mUÂ GP³knbmbn {]hÀ¯n¡p¶p. 
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Nn{Xw  4.4.9 

Xoä¸pÂIrjnt¯m«w (k¦c t\¸nbÀ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CShnfþX\nhnf Xoä¸pÂIrjn, tImqÀ ASnØm\¯nepÅ Xoä¸pÂIrjn 

XpS§nb coXn Ahew_nt¡Xv A\nhmcyamWv. AXpt]mseXs¶ hr£hnfIfpw 

Imen¯oäbmbn D]tbmKn¡mhp¶ ssPhthen \nÀ½mWhpw Xoä¸pÂIrjn 

PetkN\hpw t{]mÕmln¸n¡mhp¶XmWv. \ap¡v Bhiyamb Xoä¸pÃnsâ (1696 S¬) 65 

iXam\w am{XamWv (1100 e£w S¬) Dev]mZn¸n¡phm³ Ignbp¶Xv. 

 

t^mt«m þ 4.4.10 

                                   XcntbmSv £oc kwLwþtKm]menI {Kq¸v Xoä¸pÂIrjn 
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hn`h `q]Sw þ4 .4.11: 

 {Kma ]©mb¯vþap\nkn¸menän Xe¯nepÅ Xoä¸pÂIrjn 

 

 

 

4.4.10.7. ]mc¼tcyXc Xoä hkvXp¡fptSbpw Imen¯oäbptSbpw e`yX 

 

I¶pImenIfpsS BtcmKy kwc£Whpw ]mepev]mZ\ £aXbpw 

]cnKWn¡pt¼mÄ Xoä¸pÃnt\ms\m¸w aäv ]cpjmlmc §fptSbpw KpcpXzmlmc 

§fptSbpw e`yXbpw hn\ntbmKhpw {]m[m\y aÀln¡p¶pv. hb\mSv PnÃbnÂ 

hr£hnfIÄ, Imen¯oäbmbn D]tbmKs¸Sp¯mhp¶ ImÀjnI hnfIfpsS 

AhinjvS§Ä, {]mtZinIambn e`yambXpw aäv Øe§fnÂ e`yambXpamb 

hymhkmbnI Dev]¶§Ä XpS§nbh hn\ntbmKn¡s¸tSXv kpØnc ]mepev]mZ\ 

{]hÀ¯\§Ä¡v Hgn¨pIqSm\mhm¯XmWv. \ap¡v e`yamb ]mc¼tcyXc 

XoähkvXp¡fpsS (hnfIfpsS AhinjvS§fpsS) 27 iXam\w am{XamWv Imen¯oäbmbn 

D]tbmKs¸Sp¶Xv. hb\mSv PnÃbnÂ £oc IÀjIcpsS Iq«mbvabneqsSbpw £oc 

kwL§Ä aptJ\bpw Ubdn ^mapIÄ t\cn«pw hymhkmbnI Dt]mev]¶§fmb _nbÀ 

thÌv, tNmfs¸mSn, tNmfamhv, I¸ thÌv F¶nh A\ykwØm\§fnÂ\n¶pw Cd¡paXn 

sN¿p¶pv. 

Nn{Xw4.4.12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I¶pImenIfpsS {][m\ t]mjImlmcambn D]tbmKs¸Sp¯p¶Xv 

KpcpXzmlmc§fmb Imen¯oä an{inXw, ]n®m¡pIÄ, XhnSpIÄ, [m\ys¸mSnIÄ, 

[m\ys¯mpIÄ apXembhbmWv. ChbpsS D]tbmKw hym]IambXn\mepw hne 

IqSpXembXn\mepw ]mepev]mZ\s¨ehnÂ \nÀ®mbIamb kzm[o\w sNep¯p¶pv. 

]mensâ hne hÀ²\hpw Imen¯oäbpsS hne hÀ²\hpambn X«n¨pt\m¡pt¼mÄ 2006þ07 
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hÀjw icmicn ]mÂ kw`cW hne enädn\v 12.29 cq]bpw Imen¯oä Intem{Kman\v (anÂa) 

6.20 cq]bpambncp¶Xv 2017þ18 Bbt¸mtg¡pw bYm{Iaw 33.50 cq]bpw(273%) 20.50 

cq]bpamWv (366%). {]kvXpX IW¡v ]cntim[n¡pt¼mÄ ]mÂ hnetb¡mÄ KWyambn 

Imen¯o äbpsS hne hÀ²n¨Xmbpw ]mÂDÂ¸m-Z\ s¨ehv Ipdbv¡p¶Xn\v 

Xoä¸pÃpev]mZ\hpw [\ klmb \nc¡nepÅ hn]W\hpw A\nhmcyamsW¶v 

a\Ênem¡mhp¶XmWv. 

 

Nn{Xw4.4.13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nn{Xw þ4.4.14  

A¼ehbÂ £oc kwL¯nsâ BwtIm Imen¯oä ^mIvSdn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PnÃbnÂ A¼ehbÂ, koXmauv F¶o £oc kwL§Ä Imen¯oä 

Dev]mZn¸n¨phcp¶p. £oc kwL§Ä aptJ\ s]mXptaJem Øm]\§fpsS (tIcfm 

^oUvkv, anÂa) bpw, kzImcy taJebnse Øm]\§fptSbpw Imen¯oäbpw aäv 

KpcpXzmlmc§fpw (DZm: ]n®m¡pIÄ, [m\ys¸mSnIÄ) hnägn¡s¸Sp¶pv. CXn\p]pdta 

A\p_Ô XoähkvXp¡fmb [mXpehW an{inXw, aos\® F¶nhbpw hnev]\ 

\S¯nhcp¶p. 
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hn`h `q]Sw  44.15 

klIcW taJebnÂ PnÃbnse Imen¯oä \nÀ½mW tI{µ§fpw hnev]\ tI{µ§fpw 

 

 

 

  

klIcW taJebnÂ hnägn¡s¸Sp¶ KpcpXzmlmc§Ä, A\p_Ô Xoä hkvXp¡Ä 

F¶nh ]cnKWn¡pt¼mÄ kzImcy taJebnÂ hnägn¡s¸Sp¶ Afhv IpdhÃ. F¶mÂ 

CXp kw_Ôn¨ hnhc§Ä e`yaÃ. PnÃbnÂ 9 Hmfw kzImcy I¼\nIfpsS Imen¯oä 

hn]WnbnÂ e`yamWv. 

 

4.4.10.8. ]mÂ ioXoIcW irwJe 

Nn{Xw þ4.4.16 

_Ä¡v anÂ¡v IqfÀ þ hcZqÀ £oc kwLw. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IdhamSpIfpsS Dev]mZ\ £aX ]qÀ®ambn ssIhcn¡p¶Xn\pw ]mensâ cmkþAWp 

KpW\nehmcw hÀ²n¸n¡p¶Xn\pw £oc IÀjIÀ¡v sa¨s¸« ]mÂ hne 

e`yam¡p¶Xn\pw, ]mÂ kw`cW sNehpIÄ Ipdbv¡p¶Xn\pw anÂ¡v IqfdpIÄ 

Gähpw ^e{]Zamb D]m[nbmWv. tI{µþkwØm\mhnjvIrX ]²XnIfneqsS 37 £oc 
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kwL§fnÂ _Ä¡p anÂ¡v IqfdpIÄ Øm]n¨n«pv. CXneqsS {]XnZn\w 2.40 e£w 

enäÀ ]mÂ {KmaoW Xe¯nÂ kw`cn¡p¶Xn\v km[n¡pw. 

 

 anÂ¡v IqfdpIÄ Øm]n¡pI hgn ]mÂ kw`cWw 8.5 iXam\w (17,500 enäÀ) 

hÀ²n¡pIbpw AWpKpW\nehmcw 350% hsc hÀ²n¡pIbpw (3 aWn¡qÀ 

Fw._n.BÀ.sSÌv) ]mensâ cmk KpW \nehmcw 0.1 % apXÂ 0.2 % hsc sa¨s¸SpIbpw 

£oc IÀjIÀ¡v icmicn enädn\v 35 ss]k hsc A[nIambn e`n¡pIbpw sNbvXn«pv. 

 

£oc taJebpsS kpØncXbv¡v ]mÂ ioXoIcW kuIcy§Ä hfsc 

{][m\s¸« Hcp ASnØm\ LSIamWv. ]mÂ IdhbpsS CSthf 8 aWn¡qÀ (]IÂ) 16 

aWn¡qÀ (cm{Xn) F¶Xv bYm{Iaw 11 aWn¡qÀ 13 aWn¡qÀ F¶n§s\ {IaoIcn¡phm³ 

IgnªXn\p ]pdta sXmgnepd¸v ]²Xnbnse sXmgnemfnIfmb £oc IÀjIÀ¡v 

sshIpt¶cs¯ kw`cWw kzoImcyamhpIbpw sNbvXp. 

 

4.4.10.9. ]mensâ KpW\nehmcw 

 ]mensâ KpW \nehmcw £oc IÀjItc¡mfp]cn ]mÂ D]t`màm¡Ä¡v 

Xmev]cyapÅ ImcyamWv. am{XaÃ sa¨s¸« KpW \nehmcw ]mensâ aqey hÀ²\m 

km[yXIÄ KWyambn  hÀ²n¡phm\pw CSbm¡pw. ]mensâ `uXnIw, cmknIw, 

AWpKpW \nehmcw F¶o LSI§Ä `£y kpc£bpambn _Ôs¸« kp{][m\ 

Imcy§fmWv. IqSmsX ]mensâ hne \nÀ®b¯nepw Chbv¡v {]m[m\yapv. 

 

4.1.9 hnhc kmt¦XnI hnZybpsS D]tbmKw 

 hnhc kmt¦XnI hnZy B[p\nI ImeL«¯nÂ GsXmcp hnIk\ taJebptSbpw 

Ahn`mPyLSIamWv. £oc taJebnÂ kwØm\¯v Gähpw BZyw hnhc kmt¦XnI 

hnZy D]tbmKs¸Sp¯p¶Xv hb\m«nemWv. 1997þ98 hÀjw kpÂ¯m³ _t¯cn £oc 

kwL¯nsâ ]mÂ kw`cWw kw_Ôn¨v kzbw \nb{´nX kwhn[m\¯n\v XpS¡w 

Ipdn¡pIbpw PnÃm ]©mb¯nsâ 2000þ2001 hÀjs¯ ]²XnbnÂ \mev £oc 

kwL§fpsS I¼yq«ÀhÂ¡cW ]cn]mSn 

\S¸nem¡pIbpw 1999þ2000 hÀjw £oc 

hnIk\ hIp¸v, \mjWÂ C³^ÀamänIv 

skâÀ F¶nhbpsS klIcWt¯msS 

A¼ehbÂ, hcZqÀ, hmtIcn, ]Ån¡p¶v 

F¶o £oc kwL§fpsS Hcp I¬tkmÀjyw 

cq]oIcn¡pIbpw “en]vk” F¶ 

tkm^vSvshbÀ ]qÀ¯oIcn¡pIbpw sNbvXp. 

{]kvXpX tkm^vSvshbÀ {ItaW PnÃbnse 

aäv £oc kwL§fnte¡pw, XpSÀ¶v I®qÀ PnÃbnte¡pw hym]n¡pIbpw sNbvXp. 

2007þ08 hÀjw cmjv{Sob kwhnImkv tbmP\ ]²XnbnÂ 18 £oc kwL§fnÂ 

I¼yq«ÀhÂ¡cW¯n\mbn 18.2 e£w cq]m A\phZn¡pIbpw AtXmsSm¸wXs¶ 

kzX{´ tkm^vSvshbÀ D]tbmKn¨psImpÅ “Hm¸¬ en]vk tkm^vSvshbÀ” 

\nÀ½mWw Bcw`n¡pIbpw sNbvXp. en]vk tkm^vSvshbÀ tIm«bw, CSp¡n, tImgnt¡mSv 

F¶o PnÃIfnte¡v hym]n¸n¨p.  2013 hÀjw Hm¸¬ en]vk tkm^vSvshbdnsâ BZy 

]Xn¸v ]qÀ¯oIcn¡pIbpw £oc hnIk\ hIp¸v, £oc klIcW kwL§Ä 
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F¶nhbpsS [\klmbt¯msS hnhn[ L«§fnembnHm¸¬ en]vk tkm^vSv shbÀ 

]cnjvIcn¡pIbpw sNbvXp. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2011þ12 hÀjw £oc kwL§fpsS I¼yq«ssdtkj³ I¬tkmÀjyw “Ubdn 

tkm^vSvshbÀ sUhe]vsaâv skmsskän” (Un.Fkv.Un.Fkv.) F¶ t]cnÂ cPnÌÀ 

sN¿pIbpw £oc taJebnÂ IqSpXÂ tkm^vSvshbdpIÄ hnIkn¸n¡pIbpw sNbvXp. 

2013þ14 hÀjw Un.Fkv.Un.Fkv. aptJ\ Hm¸¬ tkmgvkv tImUv {]Imcw 

hnIkn¸ns¨Sp¯ £oc kwL§fpsS k¼qÀ® A¡unwKv tkm^vSvshbdmb “Hm¸¬ 

en]vk” £oc hnIk\ hIp¸nsâ GIoIrX tkm^vSvshbdmbn AwKoIcn¡pIbpw 

A\p_Ôambn hnIkn¸ns¨Sp¯ Hmt«mamänIv anÂ¡v If£³ tkm^vSv shbÀ(kmw]v), 

S¨v kv{Io³ IntbmkvIv tkm^vSvshbÀ F¶nh kwØm\ hym]Iambn \S¸nem¡pIbpw 

sNbvXp. 

taÂ ]dª tkm^vSvshbdpIÄ¡v A\p_Ôambn en]vk em_v, en]vk Iyq«v, 

ssat{Im en]vk XpS§nbhbpw ]pd¯nd¡nbn«pv. CtXmsSm¸wXs¶ Fkv.Fw.Fkv. 

aptJ\bpÅ tkh\hpw kvamÀ«v skmsskän amXrIbpw cq]s¸Sp¯nbn«pv. Hm¸¬ 

en]vk tkm^vSv shbdpIÄ IqSmsX PnÃbnse Bdv £oc kwL§fnÂ kzImcy hyàn 

hnIkn¸ns¨Sp¯ tkm^vSvshbÀ D]tbmKn¡p¶pv. 

 

taÂ¸dª {]hÀ¯\t¯msSm¸w PnÃbnÂ sshss^ D]tbmKn¨psImpÅ 

hoUntbm tIm¬^d³knwKv kwhn[m\w GÀs¸Sp¯nbn«pv. CXnsâ `mKambn hb\mSv 

sshss^ F¶ ]cn]mSnbn³ IognÂ 13 £oc kwL§fnepw aq¶v £oc hnIk\ 

tI{µ§fnepw BhÀ¯\ s¨ehnÃm¯ hoUntbm tIm¬^d³knwKv kwhn[m\w 

]qÀ¯oIcn¨n«pv. {]kvXpX kwhn[m\w ]qt¡mSv shädn\dn tImtfPv, A¼ehbÂ 

Irjn hnÚm\ tI{µw XpS§nb KthjW Øm]\§fpambn _Ôn¸n¡p¶Xn\pÅ 

\S]SnIÄ Bcw`n¨n«pv.  

 PnÃbnÂ ]mÂ kw`cWhpw hne \nÀ®bhpw kpXmcyam¡p¶Xn\pthn 66 

Hmt«mamänIv anÂ¡v If£³ bqWnäpIÄ Øm]n¨n«pv. CXnÂ 51 F®w £oc hnIk\ 

hIp¸ntâbpw 15 F®w anÂabptSbpw [\klmbt¯msSbmWv Øm]n¨n«pÅXv. 

 CtXmsSm¸wXs¶ PnÃbnÂ 37 S¨v kv{Io³ IntbmkvIpIÄ £oc kwL§Ä 

aptJ\ Øm]n¡pIbpw £oc IÀjIÀ¡mhiyamb hnhc§Ä aebmf `mjbnÂ 

IÀjIcpsS hncÂ¯p¼nse¯n¡pIbpw sNbvXn«pv. £oc kwL§sf kw_Ôn¨ 
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s]mXphmb hnhc§fpw £oc IÀjIcpsS hyànKX hnhc§fpw e`yam¡p¶Xn\mbn 

“UnPnäÂ ]mkv _p¡v” tkm^vSvshbÀ D]tbmKs¸Sp¯nhcp¶p. {]kvXpX 

tkm^vSvshbÀ S¨v kv{Io³ IntbmkvIpIfpambn _Ôn¸n¨n«pv. 

 

Nn{Xw þ 4.4.19 

S¨v kv{Io³ IntbmkvIv 

 

 

 

kmt¦XnIambn ]nt¶m¡w \nÂ¡p¶ hb\m«nse Dev]mZ\ taJebnÂ £oc 

hnIk\ cwK¯v hnhc kmt¦XnI hnZy Gähpw ^e{]Zambn D]tbmKs¸Sp¯p¶pv. 

Pn.]n.Fkv. D]tbmKn¨psImpÅ £oc IÀjIcpsS Umäm t_kv kw_Ôn¨ 

tkm^vSvshbÀ ]qÀ¯oIcn¨pIgnªp. hnhc kmt¦XnI hnZy IqSpXÂ 

D]tbmKs¸Sp¯p¶Xn\pÅ \S]SnIÄ kzoIcn¨phcp¶p. 

 

4.4.11. hmWnPymSnØm\¯nepÅ ]ip hfÀ¯Â bqWnäpIÄ 

 ]mepev]mZ\w hÀ²n¸n¡p¶Xn\pw kzbwsXmgnÂ kwcw`sa¶ \nebnepw 

hmWnPymSnØm\¯nepÅ ]mepev]mZ\¯n\v hfsctbsd {]kànbpv. anÂ¡v sjUv 

hnIk\ ]²XnbneqsSbpw \_mÀUnsâ [\klmbt¯msSbpw [\klmbanÃmsXbpw 

_m¦v hmbv] D]tbmKs¸Sp¯nbpw Ubdn ^mapIÄ Øm]n¨n«pv. 

 

]«nI 4.4.25 : 

 PnÃbnse sam¯w Ubdn ^mapIfpsS F®w 

{Ia 

\w. 

£oc hnIk\ 

tkh\ bqWnäv/ 

t»m¡v 

Ubdn ^mapIfpsS F®w(]ip¡Ä) 

5þ10 11þ20 21þ50 51þ100 

100 

]ip¡Ä¡v 

apIfnÂ 

BsI 

1 kp._t¯cn 86 17 1 1 --þ 105 

2 am\´hmSn 150 22 5 2 þ 179 

3 ]\acw 174 37 5 0 þ 216 

4 Iev]ä 78 18 4 1 þ 101 

BsI 488 94 15 4 þ 601 

 

]mepev]mZ\ hÀ²\ Dd¸phcp¯p¶Xn\mbn PohkÔmcW 

{]hÀ¯\§tfmsSm¸w hmWnPymSnØm\¯nepÅ Dev]mZ\¯n\pw {]m[m\yw 
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\evInhcp¶p. CXn\mbn tI{µþkwØm\mhnjvIrX ]²XnIfpw [\Imcy Øm]\§fpsS 

tkh\hpw ^e{]Zambn D]tbmKs¸Sp¯pIbpw kwtbmPnX ]ip hfÀ¯Â 

t{]mÕmln¸n¡pIbpw sNbvXphcp¶p. 

 

4.4.11.1.]«nI hÀ¤ hn`mK§fpw ]ip hfÀ¯epw 

 hb\m«nse ]«nI hÀ¤ hn`mK§fnÂ ImÀjnIhr¯nbnÂ GÀs¸«n«pÅ 

IpdnNyþIpdpa hn`mK§Ä s]mXpsh ]ip¡sf hfÀ¯p¶hcmWv. aäv hn`mK§fnÂ 

A\pIqe kmlNcy§fpÅ IpSpw_§Ä ]ip hfÀ¯p¶XnÂ Xmev]cyw 

ImWn¡p¶pv. 

 

]«nI hÀ¤ hnIk\ hIp¸v ^v, Xt±i kzbw`cW Øm]\ §fpsS ¹m³ ^v 

F¶nh apJyambpw D]tbmKs¸Sp¯nbmWv ]«nIhÀ¤ hn`mK¡mÀ¡v thnbpÅ ]ip 

hfÀ¯Â t{]mÕmln¸n ¡p¶Xv. 

 

4.4.11.2. Ubdn kwbpà _m[yXm {Kq¸pIÄ 

 ]ip hfÀ¯Â apJy {]hÀ¯\am¡n £oc hnIk\ hIp¸nsâ t\XrXz¯nÂ 

£oc klIcW kwL§fneqsS 520 Hmfw Ubdn kwbpà _m[yXm {Kq¸pIÄ 

cq]oIcn¨n«pv. \_mÀUntâbpw eoUv _m¦ntâbpw klIcWt¯msS hnhn[ [\Imcy 

Øm]\§fnÂ\n¶pÅ hmbv] e`yam¡nbmWv ]²Xn bYmÀ°yam¡nbn«pÅXv. 

s]mXptaJem _m¦pItfmsSm¸w klIcW _m¦pIfpw ]²XnbnÂ kPohambn 

{]hÀ¯n¡p¶p. 

 ]ip hfÀ¯en\v ]pdta ImÀjnIþA\p_Ô taJeIfnepw tkh\ 

taJeIfnepw {Kq¸pIÄ GÀs¸«n«pv. £oc kwL§Ä aptJ\bpÅ hmbv]m Xncn¨Shpw 

{]mtZinI tamWnädnwKpw sUbdn sP.FÂ.Pn.IfpsS {]hÀ¯\§Ä¡pÅ kzoImcyX 

hÀ²n¸n¨n«pv. 

4.4.11.3. sshhn[y hÂ¡cW {]hÀ¯\§Ä 

 kwtbmPnX ]iphfÀ¯Â t{]mÕmln¸n¡p¶Xn\pw £oc IÀjIcpsS 

PohkÔmcWw Dd¸m¡p¶Xn\pw `£ykpc£ t{]mÕmln¸n¡p¶Xn\pw £oc 

kwL§fpsS km¼¯nI `{ZXbv¡pw kpØnc ]ip]cn]me\w 

bmYmÀ°am¡p¶Xn\pwthn sshhn[yhÂ¡cW {]hÀ¯\§Ä GsäSp¯phcp¶p. 

 

t^mt«m þ4.4.20 

 sshhn[y hÂ¡cW {]hÀ¯\§Äþ hnhn[ £oc kwL§fnÂ 
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 PnÃbnse 16 tI{µ§Ä aptJ\ ]¨¡dn, ]ghÀ¤§Ä, Ing§phÀ¤§Ä, ap« 

XpS§nb Dev]¶§Ä tiJcn¡p¶pv. hnjclnX ImÀjntImÂ]¶§fpw Unssk\À 

ap«bpamWv kw`cn¡p¶Xv. {]mtZinIXew apXÂ tImgnt¡mSv, sIm¨n, Xncph\´]pcw 

F¶o ]«W§fnepw Dev]¶§Ä hn]W\w sN¿p¶p. CXn\p]pdta £oc kwL§fpsS 

t\XrXz¯nÂ \ntXym]tbmK km[\§fpsS hn]W\hpw GsäSp¯psNbvXphcp¶p. 

BÀ.Fkv.hn.ssh. ]²Xn {]Imcw anÂa aptJ\ Øm]n¨ “anÂa {Ko³” hn]W\ 

tI{µ§fneqsS ImÀjntImÂ¸¶§Ä, ap« F¶nh £oc kwL§fneqsS 

kw`cn¡p¶pv. 

 

Nn{Xw.4.4.21 

hn`h`q]Sw þ 8 : £oc kwL§Ä aptJ\bpÅ ImÀjnI kw`cW tI{µ§fpw 

\ntXym]tbmK km[\§fpsS hn]W\ tI{µ§fpw. 

 

 

4.4.12. Øm]\§Ä 

 £oc hnIk\ hIp¸v sU]yq«n UbdIvSÀ Hm^okv, PnÃm KpW \nb{´W Hm^okv, 

£oc hnIk\ kÀÆokv bqWnäpIÄ, {_ÒKncn sUhe]vsaâv skmsskän, ]qt¡mSv 

shädn\dn kÀÆIemime, A¼ehbÂ Irjn hnÚm\ tI{µw, _t¯cn arK kwc£W 

hIp¸v ]cnioe\ tI{µw XpS§nb Øm]\§Ä £oc taJebpsS ]ptcmKXn¡mbn 

{]hÀ¯n¡p¶p. 

 

4.4.12.1. £oc hnIk\ hIp¸v 

 1962 þÂ Øm]nXamb £oc hnIk\ hIp¸nsâ {][m\ e£y§Ä 

]mepev]mZ\¯nÂ kzbw]cym]vXX ssIhcn¡Â, ]mentâbpw ]mepev]¶§fptSbpw 
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D]t`mKw hÀ²n¸n¡Â, klIcW taJebneqsS ]mÂ kw`cWw t{]mÕmln¸n¡Â, 

£oc klIcW kwL§fpsS cq]oIcWhpw \hoIcWhpw sshhn²yhÂ¡cWhpw 

`cW \nb{´Whpw, ]mensâ KpW \nehmcw hÀ²n¸n¡Â, sXmgnepw hcpam\hpw 

hÀ²n¸n¡Â, £oc IÀjIcpsS kmaqly kpc£ Dd¸m¡Â XpS§nbhbmWv. £oc 

taJebpambn _Ôs¸« tI{µþkwØm\mhnjvIrX ]²XnIfpw Xt±i kzbw`cW 

Øm]\§fpsS ¹m³ ]²XnIfpw \S¸nem¡p¶p. 

 

kmt¦XnI DtZymKØcpsS ]«nI 

 

 

sU]yq«n UbdIvSÀ(1) 

(PnÃmXew) 

 

 

 

AknÌâv UbdIvSÀ(2) 

(sSIv\n¡Â AknÌâv, KpW \nb{´W Hm^okÀ) 

(PnÃmXew) 

 

 

 

£oc hnIk\ Hm^okÀamÀ(4) 

(t»m¡vXew) 

 

 

 

Ubdn ^mw C³kv{SIvSÀamÀ(9) 

(t»m¡vXew) 

 

PnÃmXe¯nÂ {]hÀ¯n¡p¶ sU]yq«n UbdIvSdpsS Hm^okv hnIk\ 

{]hÀ¯\§Ä¡v t\XrXzw \evIp¶tXmsSm¸w £oc klIcW kwL§fpsS PnÃm 

cPnkv{Smdmbpw  {]hÀ¯n¡p¶p. PnÃm ]©mb¯nsâ \nÀÆlW DtZymKØ\mWnt±lw. 

sU]yq«n UbdIvSdpsS IognÂ {]hÀ¯n¡p¶ asämcp PnÃm Hm^okmb KpW \nb{´W 

Hm^okv ]mensâ KpW \nb{´W {]hÀ¯\§Ä¡v t\XrXzw \evIp¶p. PnÃm KpW 

\nb{´W Hm^oknt\mS\p_Ôn¨v PnÃm KpW \nb{´W et_md«dn {]hÀ¯n¡p¶p. 

s]mXphn]WnbnÂ hnägn¡p¶ ]mÂ km¼nfpIÄ ChnsS ]cntim[n v̈ £oc hnIk\ 

hIp¸v UbdIvSÀ¡v dnt¸mÀ«v sN¿p¶p. AXpt]mseXs¶ Ct±l¯nsâ IognÂ PnÃm 

]©mb¯nsâ [\klmbt¯msS k©cn¡p¶ KpW \nb{´W emt_md«dn 

{]hÀ¯n¡p¶p. ^oÂUvXe¯nÂ £oc kwL§fptSbpw £oc IÀjIcptSbpw ]mÂ 

km¼nfpIÄ ]cntim[n¨v Bhiyamb D]tZi\nÀt±i§Ä \nÂInhcp¶p. 
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]«nI 4.4.26 

£oc hnIk\ kÀÆokv bqWnäpIfpw a\pjyhn`h tijnbpw. 

{Ia \w. 

£oc  

hnIk\ 

Hm^okv 

AwKoIcn¨ 

XkvXnIIÄ 

tPmen sN¿p¶hÀ HgnhpIÄ 

£oc 

hnIk

\ Hm^o 

kÀ 

Ubdn 

^mw 

C³kv{S 

IvSÀ 

£oc 

hnIk\ 

Hm^okÀ 

Ubdn 

^mw 

C³kv{S 

IvSÀ 

£oc 

hnIk\ 

Hm^okÀ 

Ubdn 

^mw 

C³kv{S 

IvSÀ 

1 IÂ¸ä 1 2 1 1 -þ 1 (50%) 

2 

kpÂ ¯m³ 

_t¯cn 

1 2 þ 1 1 (100%) 1 (50%) 

3 ]\acw 1 2 1 þ þ 2 (100%) 

4 am\´ hmSn 1 3 þ þ 1 (100%) 3 (100%) 

BsI 4 9 2 2 2 (50 %) 7 (78%) 

 

t»m¡pXe¯nÂ {]hÀ¯n¡p¶ £oc hnIk\ tkh\ bqWnäpIÄ 

t»m¡vXe¯nepÅ £oc hnIk\ {]hÀ¯\§Ä¡pw £oc kwL§fpsS `cW 

\nb{´W§Ä¡pw Np¡m³ ]nSn¡p¶p. £oc hnIk\ Hm^okÀamÀ t»m¡v 

]©mb¯pIfptSbpw ap\nkn¸menänIfptSbpw \nÀÆlW DtZymKØ·mcmbpw Ubdn 

^mw C³kv{SIvSÀamÀ {Kma ]©mb¯pIfpsS \nÀÆlW DtZymKØ·mcmbpw 

{]hÀ¯n¡p¶p. 

II) hnIk\ hnShpIÄ :  

1) arKkwc£W taJebnÂ hb\mSv PnÃ t\cnSp¶ shädn\dn tUmIvSÀamcpsS 

hnZKvZtkh\¯nsâ Ipdhv \nIt¯Xv AXymhiyamWv. hfsc hne]nSn¸pÅ 

I¶pImenIÄ¡v X¡kab¯v th hnZKvZ NnInÂk e`n¡m¯Xpaqew an¡t¸mgpw 

\nc]cm[nIfmb IÀjIÀ¡v henb km¼¯nI \jvSw hcp¶p.hb\mSv PnÃbnse 4 

t»m¡pIfnÂ cm{XnIme tkh\¯nsâ `mKambn Hcp shädn\dn kÀPsâ tkh\w 

e`yam¡nbn«ps¦nepw hnja{]kh ikv{X{Inb, KÀ`]m{Xw XÅnhcnI, ImÂkyIpdhv 

F¶n§s\bpÅ tIkpIÄ NnInÂkn¡phm³ IpdªXv 3 aWn¡qÀ 

kabwsaSp¡psa¶Xn\mÂ hnimeambn InS¡p¶ t»m¡nsâ asämcä¯v cmasXmcp 

tIkv NnInÂkn¡phm³ shädn\dn tUmIvSÀamÀ¡v km[n¡mdnÃ. 

2) IÀjIÀ¡v kmt¦XnI ]cnioe\w \ÂIp¶Xn\mbn ]cnioe\ tI{µ¯nsâ 

ssehvtÌm¡v amt\Pvsaâv s{Sbn\nwKv skâÀ ]WnIgn¸n¨n«pv. _lp.arKkwc£W 

hIp¸v a{´n 25.07.2016þ\v {]kvXpX s{Sbn\nwKv skâÀ DXvLmS\w sNbvXp. hIp¸nse 

XkvXnIIÄ ]p\À hn\ykn¨v  ssehvtÌm¡v amt\Pvsaâv s{Sbn\nwKv skâdn\v 

BhiyapÅ Poh\¡msc \nbant¡XmWv.  

3) em_v Hm^okÀ (shädn\dn kÀP³) XkvXnI A\phZn¡p¶Xn\v 

 

am\´hmSn shädn\dn t]mfn¢n\n¡pw kpÂ¯m³ _t¯cn shädn\dn t]mfn¢n\n¡pw 

AXmXv t»m¡pIfnse d -̂dÂ Bip]{XnIfmbn {]hÀ¯n¡p¶Xn\mÂ Cu 

t»m¡pIfpsS IognÂhcp¶ 15 ]©mb¯pIfnse £ocIÀjIÀ hnZKv² 
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]cntim[\¡mbn Cu em_pIsfbmWv B{ibn¡p¶Xv. F¶mÂ Cu Øm]\§fnÂ 

\nehnÂ Hcp  em_v sSIv\ojy³ XkvXnI am{XtabpÅq.  

4)£oc taJebnse cq£amb {]iv\§Ä :.  

 ImÀjnI taJebnse hneXIÀ¨ 

 ImemhØmhyXnbm\w  

 sXmgnemfnIfpsS e`yXIpdhv, 

 ]mensâ A]cym]vXamb hnÂ]\hne, 

 Xoä¸pÃnsâ e`yXIpdhv 

 hÀ²n¨ NnInÕmsNehv Imen¯oäbpsS hneIqSpXepw 

KpW\nehmcanÃmbvabpw 

 Imen¯oä \nÀ½mW bqWnänsâ A`mhw 

 th\Â¡me¯v ip²Pe¯nsâ e`yXIpdhv þ (Iogv¯«v \nÀt±i§fnse 

8þ#mas¯ {Ia\¼dnsâ ]cnlmcw ImWpI) 

 anI¨bn\w ]pXpXeapd ]ip¡fpsS A`mhw 

 AXypÂ]mZ\tijnbpÅ ]ip¡fnse hÔyX 

  

5) PnÃbnse tImgnIÀjIÀ:PnÃbnse tImgnIÀjIÀ\nch[n{]iv\§Ä t\cnSp¶p. 

DXv]mZ\¯n\mhiyamb `uXnI BkvXnIfpsS Ipdhpw ssek³kv e`n¡p¶Xn\pÅ 

_p²nap«pw,  ap«tImgn¡pªp§fpsSbpw t{_mbveÀ tImgn¡pªp§fpsSbpw 

tImgn¯oäbpsSbpw e`yXIpdhpwap«bpÂ¸mZ\ hn]WnbnÂ klIcW 

Øm]\§fpsS A`mhhpw Cu taJebnse {]iv\§fmWv. shädn\dn tImtfPnÂ 

\nehnÂ 30,000 I¸mknänbpÅ lm¨dnbps¦nepw PnÃbnte¡v BhiyapÅ 

ap«tImgnIpªp§sfbpw t{_mbveÀ tImgnIpªp§sfbpw DXv]mZn¸n¡phm³ 

km[n¡p¶nÃ. 

6)sN¡v t]mÌpIfpsS imàoIcWw: sN¡vt]mÌpIfnÂ A\ykwØm\§fnÂ \n¶v 

sImphcp¶ Dcp¡sf Cd¡n ]cntim[n¡phm\pw Izmcâssäbn³ \S]SnIÄ 

ssIs¡mffphm\pff kuIcy§fpsS A`mhw.  

7)I¶p ImenIfpsS e`yX Ipdhv :hIp¸nteXpw Xt±i kzbw`cW Øm]\§fnteXpambn 

\nch[n ]²XnIÄ¡v hnXcWw sN¿phm\pff B«n³ Ipªp§Ä, t]m¯pIp«nIÄ 

F¶nh PnÃbnÂ e`yaÃ. X·qew A\yPnÃIfnÂ \n¶pw AbÂ kwØm\§fnÂ \n¶pw 

BtcmKyanÃm¯Xpw AkpJapffXpamb BSpIsf PnÃbnÂ F¯n¨v hnXcWw sN¿p¶p. 

BbXn\mÂ ]²XnIÄ ]et¸mgpw e£y¯nte¡v F¯p¶nÃ. 

8)h\yarK§fpsS B{IaWw ]et¸mgpw IÀjIÀ¡v km¼¯nI _p²nap«v krjvSn¡p¶p. 

9) arKkwc£W taJebnepÅ kwcw`IÀ¡pff hmbv]bpsS DbÀ¶ ]eni\nc¡v 

]pXnb kwcw`IÀ¡v Gsd_p²nap«v krjvSn¡p¶p. Cu taJebnepÅ kwcw`§Ä 

em`¯ntes¡¯phm³ IpdªXv cphÀjsaSp¡psa¶Xn\mÂ Cu Imebfhnse¦nepw 

]eni\nc¡v Ipdbvt¡XmWv.  

 



 
 

244 | ജി ല്ലാ പ ദ്ധ തി  -  വ യ നാ ട്  ജി ല്ല  
 

10) hn]W\ km[yX Ipdhv : IÀjIcpsS DXv]¶§Ä hm§p¶Xn\pw hnÂ¡p¶Xn\pw 

\nehnÂ PnÃbnÂ \nehnÂ kwhn[m\§fnÃ. 

 

]cnanXnIfpw ]cnlmc \nÀt±i§fpw    

]«nI :4.4.27 

£oc taJebnse ]cnanXnIfpw ]cnlmc amÀ¤§fpw 

]cnanXnIÄ 

]cnlmc \nÀt±i§Ä 

F) hÀ²n¨ 

Dev]mZ\s¨ehv 

Xoä¸pÂIrjn ({lkzImeþZoÀL Imen Xoä¸pÂ/]bÀ hÀ¤ 

hnfIÄ) t{]mÕml\w, CShnf/X\nhnf Irjn t{]mÕml\w, 

hr£ hnfIfptSbpw ]mc¼tcyXc Xoä hkvXp¡fptSbpw 

hn\ntbmKw, s\ÂIrjnbpsS t{]mÕml\w, hyhkmbnI 

Dt]mev]¶§fpsS hn\ntbmKw, ]ip¡fpsS Dev]mZ\ £aX 

]qÀ®ambpw ssIhcn¡Â, Xoä¸pÂIrjn PetkN\w, 

AXypev]mZ\ £aXbpÅ Xoä¸pÃn\§fpsS hym]\w, \qX\ 

kmt¦XnI hnZyIÄ {]mhÀ¯nIam¡Â, Xoä¸pÂkwkvIcWw 

t{]mÕmln¸n¡Â, ]¨¸pÃnsâ hnXcW kwhn[m\w, 

KpWta·bpÅ Imen¯oäbpsS e`yX, ImemhØm hyXnbm\w 

sNdp¡Â, ImenIÄ¡v IpSnshÅ e`yX Dd¸m¡Â 

apXembh. 

_n) Imen 

hfÀ¯Â 

th{X 

em`IcaÃ 

]mepev]mZ\ sNehv Ipdbv¡Â, ]¨¸pÃv/ssht¡mÂ 

[\klmbw, \nc¡nÂ \evIÂ, IymänÂ ^oUnwKv 

k_vknUn(Un._n.än.) hÀjw apgph\pw, kwtbmPnX ]ip 

hfÀ¯Â, ]mepev]mZ\w hÀ²n¸n¡Â, aqcn¡p«·msc 

hfÀ¯Â 

kn) ]ip 

hfÀ¯Â 

ASnØm\ 

kuIcy§fpsS 

A]cym]vXX 

ImemhØm hyXnbm\w sNdp¡p¶Xn\pÅ Imens¯mgp¯v, 

_tbmKymkv ¹mâpIfpsS \nÀ½mWw, ]cnØnXn kulrZ 

sXmgp¯v \nÀ½mWw, ]ip¡fpsS kvs{Skv Ipdbv¡p¶Xn\pÅ 

{]hÀ¯\§Ä, Ubdn ^mw b{´ hÂ¡cWw, 

Imens¯mgp¯pIfnÂ IpSnshÅ e`yX Dd¸m¡Â 

Un) ]ip¡fpsS 

Dev]mZ\ 

£aX¡pdhv 

imkv{Xobamb Xoä{Iaw, ImemhØm hyXnbm\w sNdp¡Â, 

hÀ¤KpWapÅ InSm¡sf Dev]mZn¸n¡Â, hÀ¤ KpWapÅ 

]ip¡p«nIsf ]ip¡fm¡n amäÂ(DZm:  

{]tXyI I¶pIp«n ]cn]me\ ]²Xn), Dev]mZ\£aXbpambn 

_Ôs¸« tcmK§Ä sNdp¡Â  

C) ]ip 

hfÀ¯enÂ 

bphXeapdbpsS 

Akm¶n²yhpw 

£oc taJebnÂ 

\n¶pÅ 

sImgnªp 

t]m¡pw 

{]o kvIqÄ Xew apXÂ ]ip hfÀ¯Â kw_Ôn¨ 

{]hÀ¯\§Ä kwLSn¸n¡Â, hnZymÀ°nIÄ¡v 

A\ptbmPyamb hcpam\ {]hÀ¯\§Ä, £oc IÀjIcpsS 

kmaqly kpc£m ]²XnIÄ, ka{K I¶pImen C³jzd³kv 

]²Xn, £oc IÀjIcpsS kmaqly ]Zhn hÀ²n¸n¡Â 

F^v) hÀ²n¨p tcmK {]Xntcm[ Ip¯nsh¸pIÄ IqSpXÂ Imcy£aam¡Â, 
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hcp¶ Imen 

tcmK§Ä, 

hÔyX 

IqSpXÂ sa¨s¸« NnInÕþtcmK \nÀ®b kuIcy§Ä, 

kmt¦XnI XkvXnIIÄ HgnªpInS¡p¶nsÃ¶v Dd¸m¡Â, 

FÃm acp¶pIfpw arKmip]{XnIfnÂ Dd¸m¡Â, arK NnInÕ 

IÀjIcpsS ho«p]Sn¡se¯n¡Â, ka{K hÔyXm \nhmcW 

{]hÀ¯\§Ä 

Pn) Aimkv{Xob 

amb I¶p Imen 

hfÀ¯Â 

ASnØm\ kuIcy§Ä e`yam¡Â, hnÚm\þhym]\ 

{]hÀ¯\§Ä IqSpXÂ Imcy£aam¡Â, \qX\ kmt¦XnI 

hnfIÄ D]tbmKs¸Sp¯Â 

F¨v) 

]²XnIfnÂ 

GtIm]\anÃ 

tI{µþkwØm\þ¹m³ ]²XnIÄ GtIm]n¸n¡Â, ap³þ]n³ 

_Ô§Ä Dd¸m¡Â 

sF) Ipdbp¶ 

Imen k¼¯v 

{]P\\ \bw ImtemNnXambn ]cnjvIcn¡Â, k¼qÀ® 

I¶pIp«n ]cn]me\ ]²Xn, I¶pIp«nIsf Zs¯Sp¡Â 

 

V) GP³knIÄ kwtbmP\ km[yXIÄ 

1. anÂa- -: klIcW taJebnÂ B\µv amXrIm £oc klIcW kwL§fpsS {XnXe 

kwhn[m\ambn {]hÀ¯n¡p¶ anÂa taJem ASnØm\¯nÂ aq¶v bqWnb\pIfmbpw 

kwØm\mSnØm\¯nÂ amÀ¡änwKv s^Utdjs\¶ \nebnepw {]hÀ¯n¡p¶p. ]mÂ 

kw`cWw, kwkvIcWw, aqeyhÀ²\, hn]W\w, Imen¯oä Dev]mZ\w XpS§nb 

{]hÀ¯\ §fnemWv anÂa GÀs¸Sp¶Xv.                         

          

Nn{Xw.4.4.23 

                                                   Iev]ä anÂa 

 

                    

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CXn\p]pdta £oc taJebnepw ]«nIPmXnþ]«nI hÀ¤ taJebnepw GXm\pw 

tI{µmhnjvIrX ]²XnIÄ PnÃbnÂ \S¸nem¡nhcp¶pv. Iev]ä BØm\am¡n 

{]hÀ¯n¡p¶ hb\mSv Ubdn tI{µoIcn¨v ]mÂ kwkvIcWhpw aqeyhÀ²\hpw 

\nÀÆln¡p¶p. IqSmsX,  KÄ^v cmPy§fnte¡v s\¿v IbäpaXn \S¯p¶p. am\´hmSn 
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]mÂ ioXoIcW tI{µw aptJ\ hSt¡ hb\m«nÂ\n¶pw ]mÂ tiJcn¨v I®qÀ 

PnÃbnte¡v kw`cW¯n\mbn Ibän Ab¡p¶p. ]n.&sF. hn`mKw ]mÂ kw`cW¯n\pw 

hnIk\ {]hÀ¯\§Ä¡pw £oc kwL§Ä aptJ\bpÅ Ir{Xna _oPZm\ 

{]hÀ¯\§Ä¡pw t\XrXzw \ÂIp¶p. taJem bqWnbsâ IognepÅ Fw.BÀ.Un.F^v. 

aptJ\ hb\mSv PnÃbnÂ\n¶pw ]¨¡dn, ]g hÀ¤§Ä, Ing§p hÀ¤§Ä, ap« 

XpS§nbh tiJcn¨v tImgnt¡mSv PnÃbnÂ hnXcWw sNbvXphcp¶p. 

 

2 tIcf ssehv tÌm¡v sUhe]vsaâv t_mÀUv 

Ir{Xna _nPm[m\¯n\mhiyamb KmV ioXoIcn¨ _oPw Dev]mZn¸n¨v hnXcWw 

sN¿pIsb¶XmWv sI.FÂ.Un.t_mÀUnsâ apJyamb e£yw. arK kwc£W hIp¸v 

aptJ\ {]hÀ¯\w Xmsg¯«nse¯n¡p¶p. CXn\p]pdta ]¶nhfÀ¯Â, BSphfÀ¯Â 

XpS§nbh t{]mÕmln¸n¡p¶Xn\pw Xoä¸pÂIrjn hym]n¸n¡p¶Xn\pw Bhiyamb 

{]hÀ¯\§Ä GsäSp¡p¶pv. hb\m«nÂ sI.FÂ.Un. t_mÀUnsâ Hm^okpIÄ 

\nehnenÃ. ]pXp¸mSnbnepÅ Hm^okv apJm´ncw {]hÀ¯\§Ä 

kwLSn¸n¨phcp¶p.\mS³ P\pÊpIfpsS kwc£Ww t{]mÕmln¸n¡p¶Xn\mbn tIcf 

ssehvtÌm¡v Uhe¸vsaâv t_mÀUpambn klIcn¨v cmjv{Sob tKmIpÂ 

anj³t]msebpÅ ]²XnIÄ \S¸nem¡mw. 

 

3 tIcf shädn\dn kÀÆIemime 

 

 tIcf shädn\dn Bâv B\naÂ kb³kv kÀÆIemimebpsS BØm\w hb\mSv 

PnÃbnse ]qt¡mSv F¶ Øe¯mWv. 

 

 

Nn{Xw.4.4.24 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

shädn\dn bqWnthgvknänbpsS BØm\ PnÃ F¶ kuIcyw: 
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{]kvXpX kÀÆIemimetbmS\p_Ôn¨v \nch[n tImgvkpIÄ, KthjW§Ä, 

^oÂUvXe ]T\§Ä, hnÚm\ hym]\ {]hÀ¯\§Ä XpS§nbh kwLSn¸n¨phcp¶p. 

shädn\dn, Ubdn _ncpZ[mcW tImgvkpIfpw _ncpZm\´c tImgvkpIfpw \S¯nhcp¶p. 

C³kv{S£³ ^mapIfpw {]ZÀi\ hn]W\ bqWnäpIfpw {]hÀ¯n¡p¶p.shädn\dn 

tImtfPnÂ 30,000 ap«tImgnIpªp§sf hncnbn¡phm³ IgnhpÅ Hcp lm¨dnbmWv 

\nehnepÅXv. KthjWt¯msSm¸w IÀjIÀ¡pw kmt¦XnI hnZKvZÀ¡pw 

s{Sbn\nwKpIfpw inÂ]imeIfpw \ÂInhcp¶p.  

shädn\dn taJebnse B[p\nI NnInÂk tkh\§Ä bqWnthgvknänbnÂ 

{]hÀ¯n¨phcp¶ tlmkv]näenÂ e`yamWv.IqSmsX arK§sf InS¯n 

NnInÂkn¡phm\pÅ C³t]jyâv hnwKv {]hÀ¯n¨phcp¶p.  bqWnthgvknänbnÂ 

e`yambn«pÅ kuIcy§sf¡pdn¨v IÀjIÀ¡nSbnÂ Aht_m[w krjvSn¡p¶Xn\pÅ  

hnÚm\hym]\ ]cn]mSnIÄ bqWnthgvknänbpambn klIcn¨v \S¸nem¡mhp¶XmWv. 

(Iogv¯«v \nÀt±i§fnse 8þmas¯ {Ia\¼dnsâ ]cnlmcw ImWpI.) 

shä-dn-\dnkÀÆ-I-em-ime Dcp-̄ n-cn-s¨-Sp¯ kmt¦-XnI hnZ-y-IÄ 

1. Id-h-̧ -ip-¡-fpsS t£aw Dd-̧ m¡n ]mepÂ¸m-Z\w hÀ²n-̧ n-¡p-¶-Xn\v  klmbI-am-Ip¶ 

Ipf-¼p-I-fpsS ]cn-c£ Dd-̧ m-¡p-hm³ klm-bn-¡p¶ “B¹nt¡j³”hnI-kn-̧ n-̈ p. 

2. I¶p-Im-en-I-fpsS kao-Ir-Xm-lm-c-§Ä X¿m-dm-¡p-hm³ £ocIÀj-Isc klmbn-¡p¶ 

“£oc-{]`” F¶ tkm^vävthÀ B¹n-t¡-j³ hnI-kn-̧ n-¨p.  Hmtcm- Øe-§-fnepw e`-y-

amb Blmc]ZmÀ°-§Ä- DÄs¡m-f-fn-¨p-sImv IÀj-IÀ¡v kz-´-ambn 

sNehpIpdª  kao-Ir-Xm-lmcw X¿mdm¡p-hm³ km[n-¡p-¶p.  

3. -ssk¡nÄ t]mse Nhn«n {]hÀ¯n-̧ n-¡m-hp¶ Id-h-b{´w hnIkn¸n¨p. 

4. apI-fn-te¡pw Xmtg¡pwNhn«n {]hÀ¯n-̧ n-¡m-hp¶ Id-h-b{´w Ip]nSn-¨p. 

5. cq]w amämhp¶ B«n³IqSvIp ]nSn¨p. 

6. Cd-̈ n-tImgn amen-\-y-¯nÂ \n¶v ssPh-Uo-kÂ DÂ¸m-Zn-̧ n-¡p¶ kmt¦-Xn-I-hn-Zy hnI-kn-

¸n-̈ p. CXp-{]-Imcw C¯cw ame-n-\-y-§Ä ]cn-k-c-§Ä¡v tZmjanÃmsX kwkv¡-cWw Dd-

¸m¡n hne-Ip-d-ªXpw KpW-\n-e-hm-c-ap-f-f-Xp-amb ssPhCÔ\w Dev]m-Zn-̧ n¨v D]-tbm-

Kn¨phcp¶p. 

7. hnP-b-I-c-ambn ]co-£n¨v tIc-f-sam-«msI \S-̧ n-em¡nhcp¶ “Xp¼qÀaqgn amen-

\ykwkv¡-cW kwhn-[m\w“kÀÆ-I-em-ime hnI-kn-̧ n¨v s]mXp -kaq-l-¯n-te-s¡-̄ n-

¨p. 

8. shffw, c-àw, Xoä F¶n-h-bpsS km¼n-fp-IÄ ]cn-tim-[\m hnt[-b-am-¡p¶ kÀh-I-em-

im-e-bnse 5 em_p-IÄ tZiobXe-̄ nÂ A`n-\-µ-\mÀl-amb F³.-F.-_n.-FÂ AwKo-I-

mc-t¯msS {]hÀ¯n-¡p-¶p.- A-Xn-ep-]cn kwØm\s¯    CX-c-Øm-]-\-§-fnse Kth-j-

W- hn-Z-ymÀ°n-I-sf- BIÀjn-¡p¶ hn[-¯nÂ AXn-\q-X\ kÖo-I-c-W-§-tfm-sS-bp-ff 
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sk³{SÂ C³kv{Sp-saâvkv emt_m«dn ]qt¡mSpw a®p¯nbnepapÅ tImtf-Pp-I-fnÂ 

\ne-hn-ep-v. 

 

9. ay-K-§-fnse _ml-y-]-cm-Z-§Äs¡XnscbpÅ ssPhIoS-\min\nIÄ hnIkn¸n¨p. 

10. kk-y-§-fpsS hnhn-[-Xcw Huj-[-Kp-W-§Ä ]Tn-¡p-hm\pff ayK amX-y-I-IÄ hnI-kn-̧ n-

¨p. 

11. hnhn[ ayKkwc-£W taJ-e-I-fnÂ kwcw-̀ -IÀ¡mbn skan-\m-dp-IÄ samss_Â B¹n-

t¡-j-\p-IÄ, ^mw \yqkvkÀho-kv, kzbwklmb kwL§fnÂ kq£vaIrjn-¡mbn 

hnI-kn-̧ n-s -̈Sp¯ amX-rI-IÄ F¶nh Bkq{XWw  sNbvXp.  

 

12. \mbv¡-fpsS hwi-hÀ²\ \nb-{´n-¡p-hm³ Ah-bpsShfÀ¨sb _m[n-¡m¯ Xc-¯nÂ 

sNdp-{]m-b-¯nÂXs¶ efn-X-amb ikv{X-{Inbhgn {]P\-\-tijn \nÀ -̄em-¡p-¶-Xn\pw 

Ahsb Zs -̄Sp¯phfÀ¯p-¶-Xn\pwthn ]²Xn hnI-kn-̧ n-s¨-Sp-¯p. 

13. kzm-{ibIpSpw_ amXrIm ]²Xn 

 hoSp-I-fnÂ e`-y-amb Øe-̄ n-\-\p-k-cn¨v sNdnb ]uÄ{SnbqWn-äv, aÕyw hfÀ¯Â 

bqWn-äv, ]¨-¡dnIrjn, _tbm-K-ymkv ¹mâv, kutcmÀÖPeXm-]\ kwhn-[m-\w F¶nh 

DÄs¸-Sp-̄ n-s¡m-p-ff kwtbm-PnX amXrIm Dev]m-Z\ ]²Xn (sF ^mw). CXn-eqsS Hmtcm 

hoSn\pw Hcp ]cn-[n-hsc Bh-i-y-ap-ff kutcmÀÖw, ]¨¡dn, aÕ-yw,- ap-«, ]mN-I-¯n-\p-ff 

NqSpshffw F¶nh e`n¡p¶p. 

14. kÀÆIemimebpsS hn]W\ tI{µw ]qt¡mSv, IÂ¸ä F¶nhnS§fnÂ 

{]hÀ¯n¡p¶p. 

15. ]mepw ]mepÂ]¶§fpw Cd¨n kwkv¡cWhpw aqeyhÀ²nX  DXv]¶§Ä 

F¶nhbpsS ]cnioe\w F¶nh kwcw`IÀ¡pw IÀjIÀ¡pambn \ÂIn hcp¶p.  

16. arK§Ä¡mbn«pÅ t]mÀ«_nÄ kvIm\nwKv sajo³ kÀÆIemimebpsS ¢n\n¡nÂ 

e`yamWv.  

17. imkv{Xobamb coXnbnÂ {]hÀ¯n¡p¶ ]ip, BSv, ]¶n, ]uÄ{Sn, ^mapIÄ 

ImWphm\pÅ kuIcyhpw e`yamWv.  

4 {_ÒKncn sUhe]vsaâv skmsskän 

 31.03.1999 þse Pn.H.(Fw.Fkv)\w.97/99/F.Un. D¯chv {]Imcw kwtbmPnX £oc 

hnIk\ taJebneqsS hb\mSnsâ ka{K ]ptcmKXnsb¶ e£yw ap³\nÀ¯nbmWv 

{_ÒKncn sUhe]vsaâv skmsskän cq]oIrXambXv. hb\mS³ P\XbpsS sXmgnepw 

hcpam\hpw hÀ²n¸n¡pI, ]mepev]mZ\w, amwtkmev]mZ\w F¶nh hÀ²n¸n¡pI, 

\nÀ¯S hnIk\ {]hÀ¯\§Ä GÀs¸Sp¯pI, ^mw b{´hÂ¡cWw 

t{]mÕmln¸n¡pI, `£ykpc£ Dd¸m¡pI, ]«nI hn`mK§fpsS D¶a\w 
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XpS§nbhbmWv {_ÒKncn sUhe]vsaâv skmsskänbpsS {]Jym]nX e£y§Ä. 

\oÀ¯S hnIk\ {]hÀ¯\§Ä, Dev]mZt\m]mZnIfpsS Dev]mZ\w, ImÀjntImev]mZ\w, 

kq£va Irjn, kwc£nX Irjn a®vþPe ]cntim[\, UnäÀPâv \nÀ½mWw, amwk 

kwkvIcWw, hnÚm\ hym]\w XpS§n \nch[n taJeIfnÂ {_ÒKncn kPohambn 

CSs]Sp¶p. 

Nn{Xw.4.4.25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 .Ubdn tkm^vSvshbÀ sUhe]vsaâv skmsskän 

£oc hnIk\ hIp¸nsâ `cW \nb{´W¯nÂ \mjWÂ C³^ÀamänIv 

skâdnsâ kmt¦XnI klmbt¯msS cq]oIrXamb £oc kwL§fpsS 

I¬tkmÀjyamWv Ubdn tkm^vSvshbÀ sUhe]vsaâv skmsskän(Un.Fkv.Un.Fkv.). 

£oc taJebnse k¼qÀ® tkm^vSvshbÀ skmeyqj³ F¶ e£yamWv 

skmsskän¡pÅXv. 1999þ2000 \jvSw hb\mSv PnÃm ]©mb¯nsâ [\klmbt¯msS 

Bcw`n¨ skmsskän Hm¸¬ en]vk(£oc kwL§fpsS A¡unwKv tkm^vshbÀ), 

en]vk em_v(£oc kwL§fpsS em_v Hmt«mtaj³), kmw]v(Hmt«mamänIv anÂ¡v 

If£³ tkm^vSvshbÀ), en]vk Iyq«v(sNehv Ipdª F.Fw.kn.bp.), ssat{Im 

en]vk(lmâv slÂUv Unsshkv tkm^vSvshbÀ), en]vk IntbmkvIv XpS§nb tkm^vSv 

shbdpIÄ kzX{´ tkm^vSv shbÀ D]tbmKn¨v X¿mdm¡nbn«pWvSv. Hm¸¬ en]vk, 

en]vk IntbmkvIv F¶o tkm^vSvshbdpIÄ £oc hnIk\ hIp¸v AwKoIcn¨v 

kwØm\¯v 500 £oc kwL§fnÂ \S¸nem¡nbn«pv. 

]Zv[Xn Bkq{XW amÀ¤tcJbnÂ taÂ¯«v Iogv¯«v \nÀt±i§Ä hn`mh\w  

sNbvXhn[w {XnXe ]©mb¯pIfpsS ]²XnIfpw kwØm\mhnjvIrX  þ tI{µmhnjvIrX 

]²XnIfpw kwtbmPn¸n¨psImv [\Imcy Øm]\§fpsSbpw £ochnIk\ 

hIp¸nsâbpw Irjn hIp¸nsâbpw, A¼ehbÂ Irjn hnÚm\ tI{µw, shädn\dn 

bqWnthgvknän F¶nhbpsS  klIcWt¯msS ka{Kamb ]²Xn \S¸nem¡mhp¶XmWv. 

III) hnIk\ ImgvN¸mSv :arKkwc£W hIp¸v þ  

arKNnInÕ irwJebpsS imàoIcWw:GähpwanI¨ tkh\w e`yam¡phm\pXIp¶ 

Xc¯nÂ Bip]{XnIfpsS `uXnI kmlNcy§Ä sa¨s¸Sp¯Ww.]pXpXmbn 

arKmip]{XnIÄ A\phZn¡m¯ kmlNcy¯nÂ kÀ¡mcn\v henb km¼¯nI _m²yX 

hcmsX  tIm¬{SmIvSv ASnØm\¯nÂ 4 t»m¡nepw Hcp shädn\dn kÀPs\IqSn 
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\nbant¡Xv Gähpw AXymhiyamWv. \nehnse arKmip]{XnIfnse Hcp jn^väv  cv 

jn^vämbn {]hÀ¯n¨mÂ P\§Ä¡v anI¨ tkh\w e`n¡psa¶v Dd¸mWv. hnZKvZ 

NnInÂk e`yamhp¶  Bip]{XnIfmb am\´hmSnbnepw kpÂ¯m³ _t¯cnbnepw Hcp 

em_v Hm^okÀ (shädn\dn kÀP³) XkvXnIIqSn A\phZn¡mhp¶XmWv.  

PnÃbpsS `qanimkv{X kmaqlnI]camb km²yXIÄ IW¡nseSp¡pt¼mÄ 

IÀjIÀ¡v Bhiyamb Poh³c£m acp¶pIÄ, k_vknUn \nc¡nepÅ Imen¯oä 

F¶nh e`yam¡pIhgn DÂ¸mZ\ sNehv \nb{´n¡pI.  

tcmK \nb{´W¯nepw  Du¶nb BtcmKy kwc£W ]cn]mSnIÄ, Gähpw anI¨ 

tkh\w e`yam¡phm\pXIp¶ Xc¯nÂ Bip]{XnIfpsS `uXnI kmlNcy§Ä 

sa¨s¸Sp¯Â F¶nhbv¡v kXzc {i² \ÂtIXpv. 

h\yarK§fpsSbpw hfÀ¯p arK§fpsSbpw D]{Zhwaqew P\§Ä¡pmIp¶ 

_p²nap«pw km¼¯nI \jvShpw CÃmXm¡m³ PnÃbnse Fen^âv kvIzmUvt]msebpÅ 

ss{Iknkv amt\Pvsaâv Soans\ imàoIcn¡m³th D]IcW§fpw ab¡pacp¶pIfpw 

e`yamt¡Xpv.  

2)]mepÂ]mZ\w: 

 DÂ¸mZ\hpw DÂ¸mZ\ £aXbpw hÀ²n¸n¡pI: `£ykpc£tbmsSm¸w 

`£ykp`n£Xbpw Dd¸m¡phm³ hIp¸v e£yanSp¶p. £ocIÀjIÀ¡v \ÂIp¶ 

_oP¯nsâ KpW\nehmcw Dd¸m¡p¶Xn\mbn „t{]mP\n sSÌnwKv skâÀ‟ 

Øm]n¡pI.  

 ]ip¡fpsS {]XnZn\ ]mepÂ¸mZ\w 12 enädnÂ \n¶pw 15 enädnte¡v DbÀ¯pI. 

]ip¡fpsS F®w 80,000¯nÂ F¯n¡p¶Xn\v ChnsSbpmIp¶ InSm§Ä¡v 

imkv{Xob coXnbnepff ]cnNcWw Dd¸m¡pI. kwtbmPnX Irjn coXn 

t{]mÂkmln¸n¡pI.  

 ]mepÂ¸mZ\ sNehv Ipd¡pI: ]memÂ¸mZ\t¯msSm¸w aqeyhÀ²nX 

DÂ]¶§fpsS \nÀ½mWw t{]mÂkmln¸n¡pI. ]pÂIrjn 

t{]mÂkmln¸n¡p¶Xphgn DÂ¸mZ\ sNehv Ipd¡pI. Xoä¸pÃv e`yamhp¶ 

kab¯v AXv kw`cn¨psh¡phm\pw kwkvIcn¡phm\papff kmt¦XnI hnZyIÄ 

t{]mÂkmln¸n¡pI. Imen¯oä¡v ]Icambn ImÀjnI hnfIfpsS D]tbmKw  

sa¨s¸« coXnbnÂ t{]mÂkmln¸n¡pI. 

 ipNnXzamb ]mepw ]mepÂ]¶§fpsSbpw DÂ¸mZ\w Dd¸m¡pI: ssPhIrjnbpw 

ipNnXzamb  ]mepÂ]mZ\hpw Dd¸m¡p¶Xn\mbn Bhiyapff kmt¦XnI 

klmbw, b{´hÂ¡cWw F¶nh  £oc IÀjIÀ¡v \ÂIpI. kwtbmPnX Irjn 

coXn t{]mÂkmln¸n¡pI.  

 KpW \nehmcw A\pkcn¨v ]mensâ AÀlamb hne £ocIÀjIÀ¡v 

\ÂIp¶Xn\mbn CXn\pth D]IcW§fpw ]cntim[\kuIcy§fpw 

]mÂskmsskänIfnÂ e`yam¡pI.  

 NnInÕm sNehv Ipd¡p¶Xn\mbn IÀjIcpsS ho«p]Snbv¡Â NnInÕ 

e`yam¡phm\pw acp¶pIÄ hne Ipd¨p hnÂ¡p¶ \oXntÌmdpIÄ Øm]n¡pI.  
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 IÀjIcpsS Bhiy{]Imcw KpWta·bpff _oP¯nsâ e`yX Dd¸m¡pI. 

 sNdpInS £ocIÀjIÀ¡v th t{]mÂkml\w \ÂIn ]ip¡fpsS F®w 

hÀ²n¸n¡pI.  

 AkpJ§Ä, {]IrXnt£m`w, h\yPnhnIfpsS B{IaW§Ä aqehpw 

s]s«¶pmIp¶  km¼¯nI \jvSw Ipdbv¡p¶Xn\mbn C³jqd³kv ]cnc£ 

FÃm ]ip¡Ä¡pw Dd¸m¡pI.  

 I¶pIp«n ]cn]me\w: hIp¸nsâ I¶pIp«n ]cn]me\ ]²XnbnÂ hÀjwtXmdpw 

15,000 InSm¡Ä DmIp¶pv. CXnÂ ]IpXntbmfw s]¬InSm§fmWv. 

ChnsSbpmIp¶ InSm§sf BZys¯ \mev amk¯nÂ imkv{Xobambn 

Im^vÌmÀ«À t]mepÅ XoäIÄ\ÂIpIbpwGgmbnct¯mfw hcp¶  anI¨bn\w 

]pXpXeapd ]ip¡fpsS e`yX Dd¸m¡pI. 

 PnÃbnse I¶pImenIfnÂ ImWs¸Sp¶ hÔyXm {]iv\§Ä¡v ]et¸mgpw 

IrXyamb ]cnlmcw \ÂIm³ km[n¡p¶nÃ. Gähpw KuchapÅ {]iv\amWnXv. 

Hcp hÀjw 100 ]ip¡fpsS KÀ`[mcWw \S¶mÂ Hmtcm hÀjhpw Hcp tImSn 

cq]bpsS [\\jvSw Hgnhm¡phm³ km[n¡pw. hÔyX ]cnlcn¡phm³anj³ 

\µn\n ]²Xn¡pthn ssK\t¡mfPn hnjb¯nÂ _ncpZm\´c _ncpZapff Hcp 

shädn\dn kÀPs\ \nban¡mhp¶XmWv. 

 

2) ap«bpÂ¸mZ\w:  Hmtcm hÀjhpw PnÃbnse hnhn[ ]²XnIfnte¡v 2 e£t¯mfw 

ap«t¡mgn Ipªp§sfbpw t{_mbneÀ Ipªp§sfbpw  DÂ]mZn¸n¡phm³ Hcp 

lm¨dn Øm]n¡p¶Xn\mbn e£yanSp¶p. PnÃbnÂ Xs¶ XmÂ]cyapff 

kzImcyhyànIÄ¡v [\klmbhpw kmt¦XnI klmbhpw \ÂIn sImv 

„t]câkv tÌm¡n‟s\ hfÀ¯n hncnbn¡phm³ Bhiyapff ap«Isf PnÃbnÂ 

Xs¶ e`yam¡pI.ap«t¡mgnIÄ IqSpXepw ]n¶m¼pds¯ tImgnhfÀ¯Â 

bqWnäpIfmbmWv ImWs¸Sp¶Xv. ap«bpÂ¸mZ\ hn]WnbnÂ klIcW 

Øm]\§fpsS A`mhw.  

3) amwtkmÂ¸mZ\w: PnÃbnÂXs¶ t]m¯pIp«n bqWnäv, t{_mbveÀ bqWnäv, BSv 

bqWnäv XpSt§Xv amwtkmÂ¸mZ\w hÀ²n¸n¡p¶Xn\v BhiyamWv. 

amwtkmÂ¸mZ\¯n\v Bhiyambn«pff BSv, t]m¯pIp«n, ]¶n F¶nhsb 

PnÃbnÂXs¶ DÂ¸mZn¸n¡phm\pff sNdpInS ^mapIÄ t{]mÂkmln¸n¡pI. 

CXnte¡v Bhiyamb hcp¶ I¶pImenIfpsS tÌm¡v Dd¸m¡pI. \nehnÂ 

hIp¸v \S¸nem¡nbn«pff BSv,]¶n,Xmdmhv,tImgn F¶nhbpsS kmässeäv 

bqWnäpIfpsS imàoIcWw t{]mÂkmln¸n¡pI.amen\y\nÀamÀÖ\¯nÂ 

hensbmcp ]¦mWv ]¶nIÀjIÀ hln¡p¶Xv. PnÃbnsebpw AbÂ 

PnÃIfnsebpw 60 S¬ thbvÌv {]XnZn\w C¯c¯nÂ ]¶nIÄ¡v Blmcambn 

D]tbmKs¸Sp¯pIbpw t]mjIk¼pjvSamb amwkam¡namäpIbpw 

sN¿p¶ps¶v hb\mSv sskz³ ^mÀtagvkv Atkmkntbjsâ IW¡pIÄ 

kqNn¸n¡p¶p. PnÃbnÂ 30,000 ]¶nIÄ Ds¶pw hb\mSv sskz³ ^mÀtagvkv 

Atkmkntbjsâ IW¡pIÄ kqNn¸n¡p¶p. C¯c¯nÂ ]¶nIÀjIÀ amen\y 

kwkv¡cW¯nepw `£ykpc£bnepw hln¡p¶ ]¦v hfschepXmWv. 

Bhiyapff b{´§fpw D]IcW§fpw hm§p¶Xn\pff klmbw \ÂIpI.  

C§s\bpff bqWnäpIfnÂ tcmK\nÀ®bhpw {]Xntcm[ Ip¯nshbv]pIfpw 
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Imcy£aam¡pI. imkv{Xobamb ]cn]me\¯neqsS Dcp¡fpsS BtcmKyw, 

DÂ¸mZ\w,{]XypÂ¸mZ\ £aX hÀ²n¸n¡phm³ Ignbpw.  

 

4.4.13.hnIk\ImgvN¸mSv:£ochnIk\w 

 P\]¦mfn¯t¯msSbpw kwtbmPnXhpamb I¶pImen hfÀ¯eneqsS kpØnc 

hnIk\w {]hÀ¯nIam¡pIbpw, kpc£nX `£Ww Dd¸m¡pIbpw 

kwkvIcWþaqeyhÀ²\m {]hÀ¯\§fneqsS {]mtZinI km¼¯nI hnIk\w 

km[yam¡pIbpw, a\pjyhn`h tijn D]tbmKn¨v Poht\m]m[nbpw km¼¯nI `{ZXbpw 

Dd¸m¡pIbpw, {]mtZinIþtZiobþA´ÀtZiob Xe§fnÂ aÕcm[njvTnXamb 

hn]WnbneqsS e£y {]m]vXnbnse¯pIbpw sN¿pI.  

 ZuXyw 

o em`Ichpw Imcy£ahpamb kwtbmPnX ]iphfÀ¯eneqsS £oc taJebnÂ 

aÕcm[njvTnX ]ptcmKXn km[yam¡pIbpw £otcmev]¶§fpsS hÀ²n¨ 

hn]Wn Dd¸m¡pIbpw sN¿pI. 

o ASnØm\ {]IrXn hn`h§fpsS (a®vþPewþssPh k¼¯v) kwc£Whpw 

kqcy{]Imiw, am\htijn XpS§nb kakvX hn`h§fsS Ømbnbmb 

hn\ntbmKhpw. 

o imkv{Xob ]cn]me\ apdIÄ hnIkn¸n¡pIbpw {]mhÀ¯nIam¡pIbpw 

t{]mÕmln¸n¡pIbpw Dev]mZIcpsS kmaqly ]Zhn sa¨s¸Sp¯pIbpw sN¿pI. 

o \maam{X IÀjIÀ, IÀjIs¯mgnemfnIÄ, h\nXIÄ, ]«nI hn`mK¡mÀ, 

km¼¯nIambn ]nt¶m¡w \nÂ¡p¶hÀ XpS§nbhsc sNdpInS kwtbmPnX 

]iphfÀ¯eneqsS PohkÔmcWw Dd¸m¡pI. 

o sNdpInSþ]cnanX IÀjIsc t{]mÕmln¸n¨v ]iphfÀ¯Â hmWnPyhpw IqSpXÂ 

em`Ichpam¡pI. 

o b{´hÂ¡cW¯neqsS Dev]mZ\ sNehv Ipdbv¡pIbpw £oc taJe 

B[p\nIhÂ¡cn¡pIbpw sN¿pI. 

o kwtbmPnX ]iphfÀ¯eneqsS aäv hnIk\ taJeIfpambn GtIm]n¸n¡pIbpw 

kpØnc hnIk\w km[yam¡pIbpw sN¿pI. 

o \Ã Irjn k{¼Zmbw(PnF]n), ssPh Irjn F¶nh t{]mÕmln¸n¡pIbpw 

CS¯«v em`w ]camh[n Hgnhm¡pIbpw, s^bÀ t{SUv k¼Zmbw 

{]mhÀ¯nIam¡pIbpw sN¿pI. 

o £oc kwL§Ä, {Kq¸pIÄ, kwcw`IÀ F¶nhsc DÄs¸Sp¯n 

kw`cWþkwkvIcWþaqeyhÀ²\þhn]W\ taJeIÄ kpc£nXhpw KpW 

\nehmcapÅXpam¡n amäpI.  

o hnÚm\ hym]\ {]hÀ¯\§Ä Imcy£ahpw ^e{]Zhpambpw \nÀÆln¡pI. 

o Dev]mZt\m]m[nIÄ {]mtZinIambn e`yam¡pIbpw ]c¼cmKXþ\qX\ kmt¦XnI 

hnZyIÄ Xmsg¯«nse¯n¡pIbpw hnhc kmt¦XnI hnZy ]camh[n 

hn\ntbmKn¡pIbpw sN¿pI. 

o D¯chmZnXz Sqdnkw t{]mÕmln¸n¡pIbpw IÀjIcpsS km¼¯nI 

D¶a\¯n\mbn D]tbmKs¸Sp¯pIbpw sN¿pI. 
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o Dev]mZIÀþPoh\¡mÀþD]t`màm¡Ä F¶nhcpsS kmaqly kpc£ 

Dd¸m¡pIbpw ]£nþarKmZnIÄ, hnfIÄ XpS§nbhbpsS ka{K C³jzd³kv 

]²XnIÄ BhnjvIcn¡pIbpw sN¿pI. 

o ASnØm\ kuIcy§Ä sa¨s¸Sp¯pIbpw anI¨ tkh\w Dd¸m¡pIbpw 

sN¿pI. 

o £oc klIcW kwL§sf {KmaoW km¼¯nIþ kmaqly hnIk\ 

tI{µ§fm¡n amäpI. 

o hnhn[ GP³knItfbpw {]hÀ¯\§tfbpw GtIm]n¸n¡pI. 

o kmaqlnIhpw ]mcnØnXnIhpamb D¯chmZnXzt¯msS £oc taJebpsS 

hnIk\w km[yam¡pI. 

o £oc hnIk\ taJesb A´mcmjv{S \nehmc¯nte¡v DbÀ¯pI.  

 

NmÀ«v þ 3 : 

£oc taJebnse hnIk\ kao]\w 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                

4.4.13.1.km[yXIÄ/Ahkc§Ä 

o ImemhØ, `q{]IrXn, a\pjyhn`hw, kwkvImcw, at\m`mhw XpS§nbhbpsS 

A\pIqeamb kmlNcy§Ä 

o ImÀjnIþA\p_Ô taJeIfne[njvTnXamb k¼ZvLS\. 

o PnÃbnse Gähpw {][m\s¸« D]sXmgnÂ, kwtbmPnX ]iphfÀ¯en\v 

hfsctbsd km[yXIÄ. 

o Xoä¸pÃntâbpw ]mc¼tcyXc XoähkvXp¡fptSbpw XmcXtay\ sa¨s¸« e`yX. 

o klIcW taJebpsS kPoh km¶n²yw. 

o XmcXtay\ sa¨s¸« ASnØm\ kuIcy§Ä (DZm: kw`cWw, kwkvIcWw, 

hnÚm\ hym]\ kuIcy§Ä). 

a\pjy hn`htijn 

 

hnhc 

kmt¦XnI 

hnZy 

 

. 

kmaqlnI 

kpc£ 

 

{]mtZinI 

km¼¯nI 

hnIk\w 

 

 

 

kwtbmPnX 

]ip 

hfÀ¯Â 
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o hnhn[ hIp¸pIfptSbpw GP³knIfptSbpw KthjW Øm]\§fptSbpw 

km¶n²yw. 

o Xt±i kzbw`cW Øm]\§fpsS XmcXtay\ sa¨s¸« CSs]SepIÄ. 

o tI{µþkwØm\mhnjvIrX ]²XnIfpsS e`yX. 

o A[nIw Dev]mZn¸n¡p¶ ]mÂ aäv PnÃIÄ¡v e`yamIp¶p. 

 

4.4.13.2.{it²bamb t\«§Ä 

o tIcf¯nse sslsSIv Ubdn PnÃbmbn kwØm\ kÀ¡mÀ {]Jym]n¨p. 

o ]mepev]mZ\ km{µXbnÂ kwØm\¯v H¶mw Øm\w (105 enäÀ 

]mÂ/N.In.ao./Znhkw). 

o ]mÂ kw`cW¯nÂ kwØm\¯v cmw Øm\w(744.17 e£w/hÀjw). 

o k¼qÀ® ioXoIcW irwJe. 

o Ggv kwkvIcWþaqey hÀ²\m tI{µ§Ä. 

o k¼qÀ® I¼yq«ÀhÂ¡cWw, hnhc kmt¦XnI hnZybpsS ^e{]Zamb 

hn\ntbmKw. 

o £oc kwL§fpsS sshhn[yhÂ¡cWw(DZm:þImÀjntImev]¶§fpsS kw`cWw, 

I¬kyqaÀ tÌmdpIÄ/shädn\dn tÌmdpIÄ). 

 

ZoÀLIme e£y§Ä 

o £otcmev]mZ\w {]XnZn\w 10 e£w enädmbn hÀ²n¸n¨v ae_mÀ taJe 

]mentâbpw ]mepev]¶§fptSbpw kzbw ]cym]vXX ssIhcn¡pIbpw 

aÕcm[njvTnXamb hn]Wn Dd¸m¡pIbpw sN¿pI. 

o I¶pImen k¼¯v(IdhamSpIfpsS F®w) 80,000 F®ambn hÀ²n¸n¡pI. 

o I¶pImen k¼¯v kwc£n¡p¶Xn\mbn k´penXamb Blmcw 

Dd¸phcp¯p¶Xn\v kzbw ]cym]vXX ssIhcn¡pI. 

o kwtbmPnX ]ip hfÀ¯eneqsS £oc IÀjI IpSpw_§Ä¡v {]Xnamkw 

icmicn 20,000 cq] hcpam\w Dd¸m¡pI. 

o FÃm £oc IÀjI `h\§fnepw _tbmKymkv ¹mâpIÄ Øm]n¡pIbpw 

]cnØnXn kulrZ ]ip]cn]me\w Dd¸m¡pIbpw ssPh hf§fpsS e`yX 

hÀ²n¸n¡pIbpw sN¿pI. 

o £oc IÀjIcpsS `£y kpc£ Dd¸m¡pIbpw hnjclnXamb `£y 

hkvXp¡Ä hn]Wnbnse¯n¡pIbpw IbäpaXn t{]mÕmln¸n¡pIbpw sN¿pI. 

o sXmgnemfn £maw ]cnlcn¡pIbpw ^mw b{´ hÂ¡cWw Dd¸m¡pIbpw 

sN¿pI. 

o IpSpw_ Irjn t{]mÕmln¸n¡pIbpw £oc IÀjIcpsS kmaqly kpc£ 

Dd¸m¡pIbpw kmaqly ]Zhn hÀ²n¸n¡pIbpw sN¿pI. 

o ssPh Irjn, \Ã Irjn k{¼Zmbw F¶nh t{]mÕmln¸n¡pIbpw Dev]¶§Ä 

km£ys¸Sp¯en\v hnt[bam¡pIbpw sN¿pI. 

o PohkÔmcW {]hÀ¯\§tfmsSm¸w {Kq¸v ASnØm\¯nepÅ 

{]hÀ¯\§fpw hmWnPymSnØm\¯nepÅ ]²XnIfpw t{]mÕmln¸n¡pI. 
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o ]mensâ KpW\nehmcw ]iphfÀ¯Â `uXnI kmlNcy§Ä XpS§nb 

A´mcmjv{S \nehmc¯nte¡v DbÀ¯pI. 

o hnfshSp¸n\ptijapÅ {]hÀ¯\§Ä Nn«s¸Sp¯pIbpw ASnØm\ 

kuIcy§Ä hÀ²n¸n¡pIbpw sN¿pI. 

o ]ip¡Ä, hn¯pIÄ XpS§nbhbpsS ssPhsshhn[yw kwc£n¡pIbpw 

\m«dnhpIÄ tiJcn¡pIbpw Dev]mZ\£aX IqSnb C´y³ C\§Ä 

t{]mÕmln¸n¡pIbpw sN¿pI. 

o hnÚm\þhym]\ {]hÀ¯\§Ä IqSpXÂ Imcy£aam¡pIbpw hnhc 

kmt¦XnI hnZy ^e{]Zambn D]tbmKs¸Sp¯pIbpw ]¦mfn¯ hnZym`ymkw 

t{]mÕmln¸n¡pIbpw sN¿pI. 

o ]T\þKthjW {]hÀ¯\§Ä t{]mÕmln¸n¡pIbpw kZv`cWw 

Dd¸m¡pIbpw sN¿pI. 

o 56 £oc klIcW kwL§sf {]mtZinI km¼¯nIþkmaqlnIþ tkh\ 

tI{µ§fmbn DbÀ¯pI. 

 

4.4.13.3. {lkzIme e£y§Ä 

o ae_mÀ taJebnse ]mepev]mZ\¯nÂ kzbw]cym]vXX 

ssIhcn¡pI({]XnZn\w 3 e£w enäÀ) 

o Xoä¸pÂIrjnbneqsS I¶pImenIfpsS 80% `£ykpc£ Dd¸m¡pI. 

o k¼qÀ® Imens¯mgp¯v \nÀ½mWw {]mhÀ¯nIam¡pIbpw ImenIÄ¡v 

ip²Pew Dd¸m¡pIbpw sN¿pI. 

o 2000 _tbmKymkv ¹mâpIÄ \nÀ½n¡pIbpw 1000 It¼mÌv \nÀ½mW 

bqWnäpIÄ Øm]n¡pIbpw sN¿pI. 

o 1000 AXypev]mZ\ tijnbpÅ \mS³ I¶pImen hfÀ¯Â bqWnäpIÄ 

Øm]n¡pIbpw A\p_Ô hcpam\ km[yXIÄ ]qÀ®ambpw 

{]tbmP\s¸Sp¯pIbpw sN¿pI. 

o £oc taJebpambn _Ôs¸« \n_Ô\Ifpw ImtemNnXambn ]cnjvIcn¡pI. 

o ImemhØm hyXnbm\w aqeapÅ {]XymLmX§Ä sNdp¡pI. 

o Bkq{XnXamb £oc hnIk\ {]hÀ¯\§Ä Dd¸m¡pIbpw tamWnädnwKv 

kwhn[m\§Ä Dd¸m¡pIbpw kmaqly HmUnäv AS¡apÅ aqey\nÀ®b coXn 

Ahew_n¡pIbpw sN¿pI. 

IV) ]cnt{]£¯nsâ \nÀt±i§Ä  

1) arKNnInÕ irwJebpsS imàoIcWw  

1) Bip]{Xn {]hÀ¯\ kabw cmhnse 9 apXÂ D¨Xncnªv 2 aWnhscbpw 

D¨Xncnªv 2 aWnapXÂ cm{Xn 8 aWnhscbpw cv jn^väm¡n {]hÀ¯n kabw 

{IaoIcn¡p¶Xphgn hb\mSv PnÃbnÂ tUmIvSÀamcpsS tkh\w IÀjIÀ¡v 

e`yam¡mw.  

2) PnÃbnse apÅ³sImÃn, ]\acw, \qÂ¸pg, XhnªmÂ, ao\§mSn, s\³ta\n, 

Xncps\Ãn, tIm«¯d F¶o ]©mb¯pIfnepw am\´hmSn ap\nkn¸menänbnepw 

ASnb´ncambn Hmtcm arKmip]{Xnbpw Xncps\Ãn ]©mb¯nÂ ]\hÃnbnÂ Hcp 
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shädn\dn D]tI{µhpw IqSn A\phZnt¡XmWv. ]pÂ¸Ån ]©mb¯nÂ 

\nehnse shädn\dn tlmkv]näÂ A]vt{KUv sNbvXv shädn\dn t]mfn¢n\n¡v 

Bt¡Xv AXymhiyamWv.  

 

3) cm{XnIme tkh\w imàoIcn¡p¶Xnsâ `mKambn Hmtcm t»m¡nepw aq¶v 

shädn\dn kÀP³amsc \nban¡mw. 

 

4) IrXyamb tcmK\nÀ®bhpw IrXykab¯pÅ NnInÂkbpw e`yam¡p¶Xn\mbn   

am\´hmSn shädn\dn t]mfn¢n\n¡nepw kpÂ¯m³ _t¯cn shädn\dn 

t]mfn¢n\n¡nepw Hcp em_v Hm^okÀ (shädn\dn kÀP³) XkvXnIIqSn 

A\phZnt¡Xv AXymhiyamWv.   

 

5) t»m¡vXe¯nepÅ arKkwc£W Øm]\§fnÂ Bip]{Xn amen\yw 

kwkv¡cn¡p¶Xn\pÅ C³kn\tdädpIÄ Øm]n¡pI.  

 

2)]mepÂ]mZ\ taJebpsS imàoIcWw : 

1) Im^v ÌmÀ«À t]msebpÅ Xoäbpw imkv{Xobamb ]cnNcW apdIfpw kzoIcn¨mÂ 

ChnsSbpmIp¶ I¶pIp«nIsf \mfs¯ anI¨ ]ip¡fm¡namämw. BbXn\mÂ 

Im^v ÌmÀ«dnsâ D]tbmKw t{]mÕmln¸nt¡XmWv. 

 

2) 5 ]ip¡tfm AXnÂ IqSpXtem hfÀ¯p¶ sNdpInS ^mapIfmWv hb\mSv 

PnÃbnÂ IqSpXembn«pÅXv. BbXn\mÂ sNdpInS IÀjIÀ¡v sXmgp¯nsâ Xd 

\¶m¡p¶Xn\pÅ k_vknUnbpw imkv{Xobamb ]cnNcWhpw ipNnXzapÅ 

]mepÂ]mZ\hpw Dd¸m¡p¶Xn\mbn B[p\nI D]IcW§fpw \ÂtIXmWv. 

{]jÀhmjÀ, U§v kvt{I¸À, d_Àamäv, Hmt«mamän¡v {Un¦nwKv hm«À knÌw, an\n 

än.Fw.BÀ. bqWnävkv (tSm«Â anIvkvUv tdj³) F¶nh £oc IÀjIÀ¡nSbnÂ 

t{]mÂkmln¸nt¡XmWv.  

 

3) 5 apXÂ 10 hsc ]ip¡fpÅ IÀjIÀ¡pw 10þÂ IqSpXÂ ]ip¡fpÅ 

IÀjIÀ¡pw ^mw \hoIcW¯n\pthn [\klmbw \ÂInbmÂ AhÀ¡v 

henb t{]mÂkml\hpw klmbIhpamIpw. ]ip¡Ä¡v Bhiyamb Xoä¸pÃpw 

\ÂtIXmWv. CXn\mbn £ochnIk\ hIp¸pambn kwtbmPnX t{]mPIvSpIÄ 

sh¡mhp¶XmWv. ]mNIhmXI £ma¯n\pw ]cnØnXn kwc£W¯n\pw 

NmWIw D]tbmKn¨pÅ _tbmKymkv ¹mâpIfpsS hym]\w AXymhiyamWv.  

3) `£ykpc£ Dd¸m¡Â :I¶pImenIfpsS F®w hÀ²n¸n¡pI, I¶pImenIÄ¡v 

BtcmKy kwc£Ww Dd¸m¡pI. ]ip/BSv/ tImgn/]¶n F¶nh  hfÀ¯p¶Xn\mbn 

t{]mÕmln¸n¡pI, C³jqd³kv ]cnc£ \ÂIpI.]mÂ, ap«, amwkw F¶nhbpsS 

DXv]mZ\w hÀ²n¸n¡p¶Xn\v IÀjIÀ¡v Bhiy¯-n\v A\pkcn¨v klmbw \ÂIpI, 

ASnØm\kuIcy§Ä sa¨s¸Sp¯pI  hnhn[ Xe¯nepÅ ]²XnIÄ GtIm]n¸n¡pI, 

`£ykpc£ \nbaa\pkcn¨pÅ ASnØm\kuIcyhnIk\w XpS§nbh 

GsäSpt¡XmWv. 
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4) I¶p ImenIfpsS DÂ]mZ\ £aX hÀ²n¸n¡pI : I¶p ImenIfnse kmw{IanI 

tcmK§Ä, hÔyX {]i\§Ä ]cnlcn¡p¶Xn\pÅ ]²XnIÄ BhnjvIcn¡pI. 

Ahiyacp¶pIfpsSbpw [mXpehW an{inX§fpsSbpw _mly]cmZ§Äs¡XnscbpÅ 

te]\§fpsSbpw  e`yX Dd¸m¡pI. anj³ \µn\n ]²Xn¡pthn ssK\t¡mfPn 

hnjb¯nÂ _ncpZm\´c _ncpZapff Hcp shädn\dn kÀPs\ \nban¡mhp¶XmWv. 

hÔyXm NnInÕ¡mbn Bhiyapff tlmÀtamWpIfpw acp¶pIfpw e`yamt¡XmWv.  

5) P´p P\ytcmK \nb{´Ww : P´p P\ytcmK§fnÂ Gähpw {][m\amb t]hnj_m[ 

{]Xntcm[n¡p¶Xn\p thnbn«pÅ \S]SnIÄ kzoIcn¡pI.  sXcphp \mbv¡fpsS  

F®w Ipdbv¡p¶Xn\mbn F_nkn t{]m{Kmw \S¸nem¡msa¦nepw CXv imizXamb 

]cnlmcaÃ. s]mXp Øe¯v amen\yw \nt£]n¡p¶Xv XSbp¶Xn\pÅ t{]mPIvSpIÄ 

_Ôs¸« hIp¸pambn AXmXv Xt±ikzbw`cW Øm]\w GsäSpt¡XmWv. Cu 

tcmKs¯¸än P\§fnÂ th Aht_m[w krjvSn¡phm\pfvf t{]mPIvSpIÄ 

sh¡mhp¶XmWv. hm\mXnÀ¯ntbmSpInS¡p¶ ]©mb¯pIfmb apÅ³sImÃn, 

]pÂ¸Ån, ]qXmSn, \qÂ¸pg, s\³ta\n, kpÂ¯m³ _t¯cn, Im«naqe, Im«n¡pfw F¶o 

]©mb¯pIfnÂ \nÀ_Ôambpw ]²Xn \S¸nem¡Ww. 

6)kmw{IanI tcmK§fpsS \nb{´Whpw \nÀ®bhpw : IrXamb tcmK \nÀ®bhpw tcmK 

\oco£Whpw samss_Â shädn\dn ¢n\n¡v apJm´ncw IÀjIsâ ho«p]Snbv¡Â 

e`yam¡p¶Xphgn IrXyamb tcmK\nÀ®bhpw IrXyamb NnInÕbpw Dd¸m¡p¶Xphgn 

AkpJ§Ä aqeapff km¼¯nI \jvSw Ipd¡pI.  am\´hmSn shädn\dn 

t]mfn¢n\n¡nepw kpÂ¯m³ _t¯cn shädn\dn t]mfn¢n\n¡nepw Hcp em_v 

Hm^okdpsS XkvXnI A\phZn¡pI. samss_Â ^mw FbvUv bqWnäpambn tNÀ¶v Hmtcm 

Xt±i kzbw`cW Øm]\§fnsebpw ]ip¡sf hmÀUv Xncn¨v IrXyambn   tcmK 

\nÀ®bw \S¯pI.  XZzmc DÂ¸mZ\ £aXbpw {]XypÂ¸mZ\ £aXbnepw hÀ²\hv 

DmIp¶p.  

7)hb\mSnsâ X\Xv P\pÊpIfpsS kwc£Ww : \Ãbn\w ae_mdn BSpIfpsS 

e`yXIpdhv CS¯«pImcmb I¨hS¡mcpsS NqjW¯n\v ImcWamIp¶p. 

]©mb¯ptXmdpwapÅ BSpIÀjIsc H¶n¸n¡pIbpw hb\mSv PnÃbpsS 

ImemhØbv¡v tbmPn¨Xmb \Ãbn\w ae_mdn ap«\mSpIÄ DXv]mZn¸n¡p¶ kmässeäv 

{_oUnwKv bqWnäpIÄ t{]mÕmln¸nt¡XmWv. \nehnÂ \mS³ ]ip¡Ä aq¶v 

iXam\w am{XamWv. ssPhIrjn¡v Gähpw A\ptbmPyambn«pÅ ]©Khyw, tKmaq{Xw 

F¶nhbpsS t{kmXÊmWv sh¨qÀ ]ip¡fpw hb\mS³ IpÅ\pw ImkÀtImSv IpÅ\pw. 

Chsb kwc£n¡phm\pÅ ]²XnIfpw ssPhIrjnIfpsS ]²XnIfpw IrjnhIp¸pambn 

IqSnbmtemNn¨v kwbpà t{]mPIvSv sh¡mhp¶XmWv. 

8) PnÃbnÂ BZnhmknIfpsS D¶a\w : hb\mSv PnÃbpsS P\kwJy 8,16,558. AXnÂXs¶ 

153181 t]À BZnhmkn hn`mK¯nÂs¸«hcmWv. ChcnÂ `qcn]£wt]cpw 

Poht\m]m[n¡mbn IrjnþarKkwc£W taJesb B{ibn¡p¶p. ChcpsS hcpam\hpw 

`£ykpc£bpw Dd¸m¡p¶Xn\mbn ss{S_Â Un¸mÀ«vsaâv apJm´ncw t{]mPIvSpIÄ 

\S¸nem¡mhp¶XmWv. BbXn\pthnbn«pÅ kmt¦XnI klmbhpw C³jqd³kpw 

arKkwc£W hIp¸v \ÂIp¶XmWv. ]²XnIÄ \S¸nem¡pt¼mÄ 

^okn_nenän¡\pkcn¨v am{Xw \S¸nem¡pI.  
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9) ASp¡fapäs¯ tImgnhfÀ¯ens\ t{]mÕmln¸n¡Ww : arKkwc£W hIp¸nsâ 

taÂt\m«¯nÂ ap«tImgnIpªp§fpsS F¤À \gvkdnIÄ t{]mÕmln¸nt¡XmWv. 

hb\mSv PnÃbnÂ \nehnÂ ]qt¡mSv shädn\dn tImtfPnÂ 30,000 ap«tImgnIpªp§sf 

hncnbn¡phm³ IgnhpÅ Hcp lm¨dnbmWv \nehnepÅXv. F¶mÂ PnÃbpsSBhiy§Ä 

\nÀÆln¡p¶nÃ. BbXn\mÂ kpÂ¯m³ _t¯cnbnÂ hIp¸nsâ Øe¯v Hcp lm¨dn 

Øm]n¨mÂ PnÃbv¡v BhiyapÅ ap«tImgnIpªp§sf ChnsSXs¶ DÂ¸mZn¸n¡phm³ 

km[n¡pw. 

 

9. DbÀ¶ ]eni\nc¡v : kwcw`IÀ¡pff hmbv]bpsS ]eni\nc¡v Ipdt¡XmWv. Cu 

taJebnepÅ kwcw`§Ä em`¯ntes¡¯phm³ IpdªXv 

cphÀjsaSp¡psa¶Xn\mÂ Cu Imebfhnse¦nepw ]eni\nc¡v Ipdbvt¡XmWv. 

10. 14.BSv, ]¶n hfÀ¯ÂbqWnäpIfpsS imàoIcWw   : BSv, ]¶n hfÀ¯Â {_oUnwKv 

bqWnäpIÄ¡v [\klmbw A\phZn¡pI. (Iogv¯«v \nÀt±i§fnse 7þmas¯ 

{Ia\¼dnsâ 1, 2 ]cnlmc§Ä ImWpI.) 

11. hcÄ¨m_m[nX {]tZiw: ]ptcmKa\ IÀjIÀ¡v agshÅ kw`cWn k_vknUn \ÂIn 

t{]mÕmln¸n¡Ww. ]pÂ¸Ån, apff³tImÃn ]ptcmKa\ IÀjIÀ¡v agshÅ kw`cWn 

k_vknUn \ÂIn t{]mÕmln¸n¡Ww. (Iogv¯«v \nÀt±i§fnse 8þmas¯ 

{Ia\¼dnsâ \nÀt±ihpw ]cnlmchpw ImWpI.) 

12. PnÃbnÂ khntijambpmIp¶ I¶pImentcmK§Ä 

Ipc§p]\nt]msebpÅP´pP\ytcmK§Ä t\cnSm³ tcmK§Ä ]c¯p¶ 

_mly]cmZ§Äs¡XnscbpÅ acp¶pIfpsS e`yX Dd¸m¡p¶ ]²XnIÄ 

BhnjvIcn¡Ww.  

 

taÂ¯«v \nÀt±i§Ä 

 

{Ia.

\w. 

\nÀt±iw \nÀÆlW/kwt

bmP\ GP³kn 

]cnlmcw 

1 

arKNnInÕ 

irwJebpsS 

imàoIcWw 

arKkwc£W 

hIp¸v, 

Xt±ikzbw`cW 

hIp¸v 

I¶pImen k¼¯v IqSpXepÅ 

]©mb¯pIfnÂ shädn\dn k_vskâdpIÄ 

Øm]n¡pI.  

\nehnepÅ arKmip]{XnIfpsSbpw shädn\dn 

k_vskâdpIfpsSbpw `uXnI kmlNcyw 

sa¨s¸Sp¯pI.  

hnjb sshZKvZyapÅ _ncpZm\´c 

_ncpZapÅ shädn\dn tUmIvSÀamsc Xmeq¡v 

ASnØm\¯nÂ \nban¡pI.  

\nehnepÅ arKmip]{XnIfpsS {]hÀ¯\w 

cmhnse 8 apXÂ 2 aWnhscbpw D¨¡v 2 aWn 

apXÂ cm{Xn 8 aWnhsc 2 jn^väm¡n amäpI. 

 PnÃmXeXe¯nÂ 24 aWn¡qÀ 

{]hÀ¯n¡p¶ Bw_pteädn ¢n\n¡v 

e`yam¡mw. kwØm\ AhtdPmb 118 

arK§Ä¡v Hcp tUmIvSÀ F¶ tXmXnÂ 

shädn\dn tUmIvSÀamcpsS F®w 

hÀ²n¸n¡pI. 
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2 

]mepÂ]mZ\ 

taJebpsS 

imàoIcWw 

arKkwc£W 

hIp¸v, 

Xt±ikzbw`cW 

hIp¸v, 

£ochnIk\ 

hIp¸, v tIcf 

shädn\dn 

bqWnthgvknän, 

sI.FÂ.Un.t_m

ÀUv 

Imen¯oäbpsS KpW\nehmcw 

\nÀ®bn¡p¶Xn\pÅ ^oUv A\menän¡Â 

et_md«dn PnÃm ASnØm\¯nÂ 

Øm]n¡pI.Xcnimbn InS¡p¶ Øe§Ä 

GsäSp¯v ]pÂIrjn \S¯n IÀjIÀ¡v 

k_vknUn\nc¡nÂ ]pÃv e`yam¡pI. 

DXv]mZ\ tijnbpÅ ]ipIp«nIsf 

Zs¯Sp¯v hfÀ¯n sN\]nSn¸n¨v IÀjIÀ¡v 

\ÂIp¶ Zs¯Sp¡Â tI{µ§Ä 

Bcw`n¡pI.  

 AXypÂ]mZ\tijnbpÅ ]ip¡Ä¡v 

IdhIme¯pw KÀ`mhØbnepw Bhiyamb 

[mXpehW an{inXhpw acp¶pIfpw 

{Kma]©mb¯p Xe¯nÂ hnXcWw 

sN¿phm\pÅ ]²XnIÄ cq]oIcn¡pI. 

£ocklIcW kwL§ÄþIÀjI {Kq¸pIÄ 

aptJ\ ]Ã¸pÃv DXv]mZn¸n¨v Xoä¸pÃv 

hnXcWw sN¿pI. 

]mensâ KpW\nehmcw, ]iphfÀ¯Â 

F¶nh A´mcmjv{S \nehmc¯nte¡v 

DbÀ¯pI.  

3 

I¶p-Im-en-I-

fnse hÔ-y-X 

arKkwc£W 

hIp¸v, tIcf 

shädn\dn 

bqWnthgvknän 

]©mb¯ptXmdpw anj³ \µn\n ]²Xn 

\S¸nem¡pI. ssK\t¡mfPn hnjb¯nÂ 

_ncpZm\´c _ncpZapff Hcp shädn\dn 

kÀPs\ t»m¡v ASnØm\¯nÂ 

\nban¡mhp¶XmWv. 

4 I¶p 

ImenIfpsS 

DÂ]mZ\ 

£aX 

hÀ²n¸n¡pI 

arKkwc£W 

hIp¸v, tIcf 

shädn\dn 

bqWnthgvknän, 

Xt±ikzbw`cW 

hIp¸v, 

IpSpw_{io 

PnÃbnÂ ]¶namwkw kwkv¡cn¡p¶Xn\pÅ 

Adhpime XpS§p¶Xn\mbn  \S]SnIÄ 

kzoIcn¡pI. 

shädn\dn kÀÆIemimebpw arKkwc£W 

hIp¸pw £ochnIk\ hIp¸pw kwbpàambn 

{]hÀ¯n¡p¶ Hcp sslsS¡v IymänÂ 

{_oUnwKv ^mw XpSt§XmWv.  

5 

t]hnj_m[ 

\nb{´Ww 

arKkwc£W 

hIp¸v, tIcf 

shädn\dn 

bqWnthgvknän, 

F³.Pn.H., 

Xt±ikzbw`cW 

hIp¸v 

hÔoIcn¨ sXcphp\mbv¡sf 

]p\c[nhkn¸n¡p¶Xn\mbn  sI¶epIÄ  

]©mb¯ptXmdpw XpS§pI. 

t»m¡v ASnØm\¯nÂ F._n.kn.¡mbn 

{]tXyIw Hm¸tdj³ XotbädpIÄ 

{]hÀ¯\£aam¡pIbpw sN¿pI.  

6 

hb\mSnsâ 

X\Xv 

P\pÊpIfpsS 

kwc£Ww : 

arKkwc£W 

hIp¸v, tIcf 

shädn\dn 

bqWnthgvknän, 

hb\mSv PnÃbpsS ImemhØbv¡v 

tbmPn¨Xmb \Ãbn\w ae_mdn ap«\mSpIÄ 

DXv]mZn¸n¡p¶ kmässeäv {_oUnwKv 

bqWnäpIÄ t{]mÕmln¸n¡pI.  
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 IrjnhIp¸v þ 

Bß 

k¶²kwLS\

IÄ 

sI.FÂ.Un.t_m

ÀUv. 

]«nIPmXn/]«nIhÀ¤¡mcpsS CSbnÂ 

hfÀ¯p¶\mS³ P\pÊpIsf {]tXyIn¨v 

]ip¡sf kwc£n¡phm\pÅ ]²XnIÄ 

shädn\dn bqWnthgvknänbpambn KthjW 

]²XnIÄ XpS§mhp¶XmWv. 

kotdm _UvPäv ^mwanwKv IÀjIsc 

GtIm]n¸n¡pIbpw AhcpsS DXv]¶§Ä¡v 

hn]W\bqWnäpIÄ A\phZn¡pIbpw 

sN¿pI.  

 

PnÃbnse 

]«nIPmXn/]«n

IhÀ¤¡mcpsS 

D¶a\w 

]«nIPmXn/]«nI

hÀ¤ hnIk\ 

hIp¸v, 

arKkwc£W 

hIp¸v, tIcf 

shädn\dn 

bqWnthgvknän 

BZnhmkn IÀjIcpsS DXv]¶§Ä¡v 

hn]Wnbpw \ymbhnebpw e`yam¡p¶ 

hn]W\ bqWnäpIÄ t{]mÕmln¸n¡pI.  

 

8 

kwcw`IÀ¡pff 

t{]mÕml\w 

arKkwc£W 

hIp¸v, tIcf 

shädn\dn 

bqWnthgvknän, 

IpSpw_{io, 

hyhkmb hIp¸v, 

]«nIPmXn/]«nI

hÀ¤ hnIk\ 

hIp¸v  

PnÃbnÂ tImgn¯oä/Imen¯oä 

DXv]mZn¸n¡p¶ sNdpInS bqWnäpIÄ 

XpS§phm³ t{]mÕmln¸n¡pI.  

sIm¯pap« DXv]mZn¸n¡phm\pÅ t]câv 

tÌm¡v bqWnäpIÄ t{]mÕmln¸n¡pI. 

aqeyhÀ²nX DXv]¶bqWnäpIÄ XpS§phm³ 

k_vknUn A\phZn¡pI. 

sXmgnepd¸p ]²XnbnÂ ]ip]cn]me\w 

DÄs¸Sp¯pI.  

bphkwcw`IÀ¡mbn ÌmÀ«¸v t{]m{KmapIÄ 

\S¯pI.  

Øew e`yXbpÅ {KmaoW taJeIfnÂ 

BSv,]ip,tImgn,ImS, apbÂ F¶nhbv¡pÅ 

]²XnIÄ t{]mÕmln¸n¡pI. 

IÀjIcpsS a¡Ä¡v D¶X ]T\¯n\pw 

s{]m^jWÂ ]T\¯n\pw kwhcWw 

\ÂIpI. 

ssPhIrjn, \ÃIrjn k{¼Zmbw 

t{]mÕmln¸n¡pIbpw DXv]¶§Ä 

km£ys¸Sp¯en\v hnt[bam¡pI.  

hnÚm\ hym]\ {]hÀ¯\§Ä 

Imcy£aam¡pIbpw hnhc kmt¦XnI hnZy 

^e{]Zambn D]tbmKs¸Sp¯pIbpw 

]¦mfn¯ hnZym`ymkw t{]mÕmln¸n¡pIbpw 

sN¿pI. ^mw Sqdnkw t{]mÕmln¸n¡pI. 
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9 

 

t{_mbveÀ, 

tImgnIpªp

§fpsS e`yX 

Dd¸m¡pI. 

 

arKkwc£W 

hIp¸v, tIcf 

shädn\dn 

bqWnthgvknän 

 

kzImcy taJebnÂ Hcp lm¨dn Øm]n¨mÂ 

PnÃbv¡v BhiyapÅ ap«tImgnIpªp§sf 

ChnsSXs¶ DÂ¸mZn¸n¡phm³ km[n¡pw. 

 sIm¯pap«IfpsS e`yX Dd¸m¡m\mbn 

kzImcy hànIÄ¡v kmt¦XnI klmbhpw 

[\klmbhpw \ÂIpI. 

10 

tcmKNnInÂk 

sNehv 

Ipdbv¡pI. 

PnÃm ]©mb¯v, 

arKkwc£W 

hIp¸v, tIcf 

shädn\dn 

bqWnthgvknän 

PnÃm ]©mb¯nsâbpw {Kma ]©mb¯pIfp 

sSbpw ^v D]tbmKn¨v klIcW 

ASnØm\¯nÂ PnÃmXe¯nÂ \oXn 

saUn¡Â tÌmÀ Bcw`n¡pI. 

11 

\Ã 

I¶pIp«nIfps

S e`yX 

Dd¸m¡pI 

arKkwc£W 

hIp¸v, tIcf 

shädn\dn 

bqWnthgvknän, 

£oc hnIk\ 

hIp¸v, 

Xt±ikzbw`cW 

hIp¸v, {_ÒKncn 

Uhe¸vsaâv 

skmsskän 

Im^v ÌmÀ«À Xoä ]©mb¯p tXmdpw 

F.]n.FÂ/_n.]n.FÂ. IÀjIÀ¡v 

e`yam¡m\pÅ ]²XnIÄ.  

12 

I¶pImen 

XoäbpÂ]mZ\

w 

hÀ²n¸n¡pI 

arKkwc£W 

hIp¸v, £oc 

hnIk\ hIp¸v, 

{_ÒKncn 

Uhe¸vsaâv 

skmsskän, 

anÂa 

Imen¯oä, tImgn¯oä, BSvXoä F¶nh 

DXv]mZn¸n¡p¶ XoäbpÂ]mZ\ bqWnäv 

{_ÒKncn Uhe¸vsaâv skmsskänbpsS 

IognÂ Øm]n¡pI.  

FÃm ]©mb¯pIfnepw Imen¯oä anIvknwKv 

bqWnäv klIcWkwL§fpsS 

klmbt¯msS XpS§pI. 

13 

`£ykpc£ 

Dd¸phcp¯pI 

arKkwc£W 

hIp¸v, £oc 

hnIk\ hIp¸v, 

{_ÒKncn 

Uhe¸vsaâv 

skmsskän, 

IpSpw_{io, 

hyhkmb hIp¸v, 

klIcWhIp¸v 

IÀjIcpsS DXv]¶§Ä¡v 

]©mb¯pXe¯nÂ  \ymbhne tjm¸pIÄ 

Bcw`n¡pI. 

 

£ockwL§sf hn]W\bqWnäpIfmbn 

DbÀ¯phm\pÅ ]²XnIÄ BhnjvIcn¡pI.  

14 

 hmbv]IÄ¡v 

]eni\nc¡v 

Ipdbv¡pI 

_m¦nwKv skIvSÀ 

  arKkwc£W taJebnse _m¦v hmbv]bpsS 

]eni IrjnbptSXpambn GIoIcn¡pI.  

15 

^mw ssek³kv 

\S]Sn{Ia§Ä 

Xt±ikzbw`cW 

hIp¸v, 

_tbmKymkv ¹mâv, Fbtdm_nIv It¼mÌv 

F¶nhbpsS \nÀ½mWhpw sabnâ\³kn\pw  
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Npcp¡pI. s]meyqj³ 

I¬t{SmÄ 

t_mÀUv 

k_vknUn e`yam¡pI.  

ssPhhfwþImenhfw PnÃmXe¯nÂ 

kw`cn¡pI.  

imkv{Xobamb ]cnNcWw, DdhnS 

amen\ykwkv¡cW¯n\v[\klmbw 

\ÂIpI. 

  ^mw ssek³kv e`n¡p¶Xn\pÅ 

\S]Sn{Ia§ÄkÀ¡mÀ Xe¯nÂ \n¶pw 

CSs]SepIÄ \S¯n \nba§Ä ]pXp¡pI. 

 

16 

 

sN¡vt]mÌpI

fpsS 

\hoIcWw 

arKkwc£W 

hIp¸v, 

Xt±ikzbw`cW 

hIp¸v 

 IS¯ns¡mphcp¶ Dcp¡sf 

]cntim[n¡phm\pw AhbnÂ \n¶v km¼nÄ 

tiJcn¡p¶Xn\pw th Ip¯nshbv¸pIÄ 

FSp¡m³thp¶ kuIcy§Ä Hcp¡pI. 

 

  

amwtkmXv]mZ

\ taJebpsS 

imàoIcWw 

arKkwc£W 

hIp¸v, 

Xt±ikzbw`cW 

hIp¸v 

]©mb¯ptXmdpw ]mc¼cy AdhpImÀ¡v 

imkv{Xob ]cnioe\w \ÂIn Adhp 

amen\y§Ä imkv{Xobambn 

kwkv¡cn¡phm\pÅ ]²XnIÄ Bcw`n¡pI. 

Iogv¯«v \nÀt±i§Ä 

{Ia.

\w. 

\nÀt±iw \nÀÆlW 

GP³kn 

GsäSpt¡ {]hÀ¯n 

1 

arKNnInÕ irwJebpsS 

imàoIcWw 

arKkwc£W 

hIp¸v, 

Xt±ikzbw`cW 

hIp¸v 

„C Hm^okv‟ kwhn[m\w 

arKmip]{XnIfnepw shädn\dn 

k_vskâdpIfnepw \S¸nem¡phm³ 

BhiyapÅ ZuXnI kuIcy§Ä 

hÀ²n¸n¡pI.  

IrXyamb tcmK\nÀ®bhpw 

NnInÂkbpw e`yam¡p¶Xn\mbn 

arKmip]{XnIfnse em_pIfpsS 

imàoIcW¯n\v ]²Xn 

BhnjvIcn¡pI. 

2 

]mepÂ]mZ\ taJebpsS 

imàoIcWw 

arKkwc£W 

hIp¸v, 

Xt±ikzbw`cW 

hIp¸v, 

£ochnIk\ 

hIp¸v 

PnÃm ]©mb¯v hnlnXw 

D]tbmKn¨v P\\w apXÂXs¶ Im^v 

ÌmÀ«À t]msebpÅ Xoäbpw 

imkv{Xobamb ]cnNcW apdIfpw 

e`yam¡p¶ _lphÀj ]²XnIÄ  

\S¸nem¡pI. 

sXmgnemfn£maw \nI¯phm\pw  

ipNnXzapÅ ]mÂ DÂ]mZ\w 

Dd¸m¡p¶Xn\mbn B[p\nI 

coXnbnepÅ b{´hXv¡cW¯n\v 

k_vknUn \ÂIpI.   

ip²amb ]mepÂ]mZ\w 

Dd¸m¡m\mbn sXmgp¯v 

\nÀ½mW¯n\v k_vknUn \ÂIpI.   

3 I¶p-Im-en-I-fnse hÔ-y-X arKkwc£W anj³ \µn\n ]²Xn \S¸nem¡pI.  
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hIp¸v, tIcf 

shädn\dn 

bqWnthgvknän 

ssK\t¡mfPn hnjb¯nÂ 

_ncpZm\´c _ncpZapff Hcp 

shädn\dn kÀPs\ 

\nban¡mhp¶XmWv. 

hÔyX NnInÂkn¡p¶Xn\pÅ 

acp¶pIÄ e`yam¡p¶ ]Zv[XnIÄ 

\S¸nem¡pI. 

4 

 

I¶p ImenIfpsS 

DÂ]mZ\ £aX 

hÀ²n¸n¡pI 

 

arKkwc£W 

hIp¸v, tIcf 

shädn\dn 

bqWnthgvknän, 

Xt±ikzbw`cW 

hIp¸v, 

IpSpw_{io 

I¶pImenIfpsS F®w 

hÀ²n¸n¡pI.  

]ip/BSv/tImgn/]¶n F¶nh  

hfÀ¯p¶Xn\mbn 

t{]mÕmln¸n¡pI. 

C³jqd³kv ]cnc£ 

\ÂIp¶Xn\mbn kwØm\ 

]²Xnbpambn kwtbmPn¸n¨v 

C³jqd³kv ]²XnIÄ 

cq]nIcn¡pI. 

ap«bpÂ]mZ\w  amwtkmÂ]mZ\w 

F¶o  taJeIfnÂ 

{]hÀ¯n¡p¶hsc GtIm]n¸n¨v 

klIcW Øm]\§Ä 

XpS§pIbpw AXphgn IÀjIcpsS 

DXv]¶§Ä¡v GPâpamcnÃm¯ 

hn]WbqWnäpIÄ XpS§p¶Xn\pÅ 

klmb]²XnIÄ cq]oIcn¡pI. 

shädn\dn bqWnthgvknänbnse  

\nehnepÅ B[p\nI coXnbnepÅ 

tcmK]cntim[\bpw tcmKNnInÕbpw 

e`yam¡p¶Xphgn tcmK§Äaqew 

hcp¶ DXv]mZ\ Ipdhv Hcp 

]cn[nhsc Ipdbv¡phm³ km[n¡pw.  

5 

P´p P\ytcmK§ 

fpsSbpw kmw{IanI 

tcmK§fpsSbpw 

\nco£Whpw  

\nb{´Whpw  

arKkwc£W 

hIp¸v, tIcf 

shädn\dn 

bqWnthgvknän,  

F_nkn t{]m{Kmw t»m¡vXe¯nÂ 

\S¸nem¡Ww. 

 P´pP\y tcmK§sf¡pdn¨v 

Aht_m[w krjvSn¡Ww. 

 tcmK\nco£Ww IrXyamb 

CSthfIfnÂ Iym¼pIÄhgn 

\S¯p¶Xn\mbn ]²XnIÄ 

BhnjvIcn¡Ww. 

 {]Xntcm[ Ip¯nshbv¸pIÄ 

\ÂIp¶Xn\pÅ ]²XnIÄ 

t{]mÕmln¸n¡Ww. 

Ipc§p]\nt]msebpÅ tcmK§Ä 

]c¯p¶ 

_mly]cmZ§Äs¡XnscbpÅ 

acp¶pIfpsS e`yX Dd¸m¡p¶ 

]²XnIÄ BhnjvIcn¡Ww. 



 
 

264 | ജി ല്ലാ പ ദ്ധ തി  -  വ യ നാ ട്  ജി ല്ല  
 

6 

PnÃbnÂ 

BZnhmknIfpsS D¶a\w 

ss{S_Â 

Un¸mÀ«vsaâv 

arKkwc£W 

hIp¸v, tIcf 

shädn\dn 

bqWnthgvknän 

BZnhmkn hn`mK¯nÂs¸«hcpsS 

hcpam\hpw `£ykpc£bpw 

Dd¸m¡p¶Xn\mbn Poht\m]m[nIÄ 

e`yam¡p¶ ]²XnIÄ 

]©mb¯pXe¯nÂ \S¸nem¡Ww.  

BZnhmkn tImf\nIfnse 

\mbv¡fpsS t]hnj_m[ {]Xntcm[ 

Ip¯nshbv¸ kuP\yam¡pIbpw 

Ahbv¡v hÔoIcW ikv{X{Inb 

e`yam¡phm\pÅ ]²XnIÄ 

BhnjvIcn¡Ww. 

7 

BSv, ]¶n 

hfÀ¯ÂbqWnäpIfpsS 

imàoIcWw 

arKkwc£W 

hIp¸v 

Xt±ikzbw`cW 

hIp¸v, 

IpSpw_{io, 

s]meyqj³ 

I¬t{SmÄ 

t_mÀUv, IÀjI 

Iq«mbvaIÄ  

BSv, ]¶n hfÀ¯Â {_oUnwKv 

bqWnäpIÄ¡v  `uXnI kmlNcyw 

sa¨s¸Sp¯p¶Xn\pÅ [\klmbw 

A\phZn¡Ww. 

amen\y kwkv¡cW bqWnäpIÄ 

XpS§p¶Xn\mbn k_vknUn 

\ÂIWw.  

tlm«Â shbvÌv kwkv¡cW¯n\v 

]¶nhfÀ¯Â t{]mÕml\w 

\ÂIWw. 

8 

Pee`yX Dd¸m¡Â 

hcÄ¨m_m[yX 

{]tZisa¶\nebnepÅ 

]²Xn \nÀt±i§ Ä 

CdntKj³, 

Xt±ikzbw`cW

w, 

arKkwc£Ww, 

£ochnIk\ 

hIp¸v 

]ptcmKa\ IÀjIÀ¡v agshÅ 

kw`cWn k_vknUn \ÂIn 

t{]mÕmln¸n¡Ww.  

Pekw`cWw Dd¸m¡n 

IrjnbnS§fnepw sXmgp¯pIfnepw 

PeD]tbmKw Ipdbv¡p¶Xn\v {Sn¸v 

Cdn-tKj³, kv{]nwKvfÀ F¶nh 

Dd¸m¡Ww. 

hIp¸nsâ Øm]\§fnÂ agshÅ 

kw`cWn Øm]n¡phm\pÅ 

t{]mPIvSpIÄ GsäSp¡Ww. 

9 

kwtbmPnX Irjn 

t{]mÕmln¸n¡pI. 

Irjn hIp¸v, 

^njdokv hIp¸v, 

arKkwc£W 

hIp¸v, 

Xt±ikzbw`cW 

hIp¸v, 

£ochnIk\ 

hIp¸v  

D]tbmKtbmKyaÃm¯ InWÀ, Ipfw, 

XmÂ¡menI Sm¦pIÄ  F¶nhbnÂ 

aÕyIrjn, Xmdmhv hfÀ¯Â 

t{]mÕmln¸n¡Â. kwtbmPnX 

]iphfÀ¯eneqsS £ocIÀjI 

IpSpw_§Ä¡v {]Xnamkw icmicn 

20,000/þcq] hcpam\w Dd¸m¡Ww. 

10 

ASp¡fapäs¯ 

tImgnhfÀ¯ens\ 

t{]mÕmln¸n¡pI. 

arKkwc£W 

hIp¸v, 

Xt±ikzbw`cW 

hIp¸v 

KmÀlnIamen\ywkwkv¡cn¡p¶Xn\v 

t{]mÕml\ambn sNdnb 

bqWnäpIfmbn tImgnIsf \ÂIp¶ 

]²Xn \S¸nem¡Ww. 

11 

£oc klIcW 

kwL§sf DbÀ¯pI. 

Xt±ikzbw`cW 

hIp¸v, 

£ochnIk\ 

hIp¸v 

56 £oc klIcW kwL§sf 

{]mtZinI km¼¯nIþ 

kmaqlnIþtkh\ tI{µ§fmbn 

DbÀ¯Ww. 
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ImÀjnI hn]W\ Øm]\§Ä, an\n 

kq¸ÀamÀ¡äpIÄ, saUn¡Â 

tjm¸pIÄ F¶nh Øm]n¡pIWw.  

12 

hnÚm\ hym]\ 

{]hÀ¯\§fpsS 

imàoIcWw 

ss{S_Â 

Un¸mÀ«vsaâv 

arKkwc£W 

hIp¸v, tIcf 

shädn\dn 

bqWnthgvknän, 

£ochnIk\ 

hIp¸v 

shädn\dn bqWnthgvknänbpambn 

klIcn¨v IÀjIÀ¡mbn«pÅ 

]cnioe\ ]cn]mSnIÄ 

imàoIcn¡pIWw.  

13 

Xoä¸pÂ IrjnbpsS 

hym]\w 

Xt±ikzbw`cW 

hIp¸v, 

£ochnIk\ 

hIp¸v 

Xcnip\ne§fnepw CShnfbmbn«pw 

Xoä¸pÂ Irjn sN¿p¶Xn\v 

k_vknUn \ÂIp¶Xnt\msSm¸w 

A[nIw hcp¶ Xoä¸pÃv 

ssht¡mem¡n IqSpXÂImew 

kq£n¡¯¡ coXnbnÂ km[n¡p¶ 

ssktePv bqWnäpIÄ 

t{]mÕmln¸n¡pI Ww.  

14 

t{]mt«mtkmh³ 

tcmK§Ä 

Ipdbv¡p¶Xn\pÅ 

\S]SnIÄ 

ss{S_Â 

Un¸mÀ«vsaâv 

arKkwc£W 

hIp¸v, tIcf 

shädn\dn 

bqWnthgvknän 

hncacp¶pIfpw _mly 

]cmZ§Äs¡XnscbpÅ te]\§Ä 

4 amkwIqSpt¼mÄ FÃm 

]©mb¯pIfnepw hnXcWw 

sN¿phm\pÅ ]²XnIÄ 

cq]oIcn¡pIWw.  

lotam t{]mt«mtkmh³ tcmK§Ä 

NnInÕn¡phm³ Bhiyamb 

acp¶pIÄ PnÃm ASnØm\¯nÂ 

hm§n¡p¶Xn\pÅ \S]SnIÄ 

kzoIcn¡Ww. 

 

 

 

 

15 

shädn\dn  

bqWnthgvknänbpambn«p

Å klIcWw 

imàoIcn¡pI. 

arKkwc£W 

hIp¸v, tIcf 

shädn\dn 

bqWnthgvknän 

shädn\dn bqWnthgvknänbnse 

B[p\nI NnInÕm kuIcy§fpw 

hnZKvZcpsS tkh\hpw Iym¼pIÄ 

kwLSn¸n¨v IÀjIcnte¡v 

F¯n¡pI.  

shädn\dn bqWnthgvknänbnse 

hnZKv²sc IÀjIÀ¡v ]cnioe\w 

\ÂIp¶Xn\mbn ¢mÊpIÄ 

kwLSn¸n¡m\pÅ ]²XnIÄ 

BhnjvIcn¡Ww. 
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5.1.5.  kw{Klw 

`£ykp`n£XtbmsSm¸w `£ykpc£bpw P\XbpsS AhImiamWv F¶pÅ 

BibamWv Cu ]cnt{]£yw apt¶m«psh¡p¶Xv.amwkw, ]mÂ, ap« DÂ]¶ taJeIfnÂ  

DÂ¸mZ\w apXÂ hn]W\w hsc KpW\nehmcw Dd¸p hcpt¯Xpw D]t`màr 

XmÂ]cya\pkcn¨v DÂ¸¶ \nÀ½mWw \St¯Xpw Ahbv¡v hn]Wn Ist¯Xpw 

AXymhiyamWv.  

taÂ {]kvXmhn¨ hnjb§fnÂ th \S]SnIÄ kzoIcn¨mÂ ]mÂ, ap«, amwkw 

F¶nhbpsS DXv]mZ\¯nÂ \sÃmcp apt¶äw t\Sphm³ hb\mSv PnÃbv¡v km[n¡pw 

`£ykpc£ ssIhcn¡p¶Xnt\msSm¸w hb\mSv P\Xbv¡v \nch[n sXmgnehkc§fpw 

AXphgn IqSpXÂ hcpam\hpw \ÂIphm³ km[n¡pw. kÀ¡mÀ hn`mh\w sNbvXn«pÅ 

]mÂ, ap«, Cd¨n DXv]mZ\¯nsâ kzbw]cym]XX F¶ e£yw \ndthdm³ atäsXmcp 

PnÃtb¡mfpw IqSpXÂ kw`mh\ sN¿phm³ hb\mSn\v km[n¡psa¶XnÂ kwibanÃ. 

CXn\mbn ]cnt{]£¯nsâ ]cnlmcamÀ¤§Ä \S¸nem¡nbmÂ am{Xw aXn.   

***** 
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മത്സ്യ വികസനം 
4.5 BapJw 

]c¼cmKXambn a\pjyÀ aÕys¯ Hcp `£yhn`hambn IW¡m¡p¶p. 

t]mjIkar²amb Hcp `£yhn`hamWv aÕyw. aÕy¯nsâ {][m\ e`yXtI{µambn 

IW¡m¡nbncp¶Xv kap{Z§sfbmWv. a\pjykwkv¡mcw cq]s¸« \ZoXS§fnÂ 

\n¶pXs¶ cq]s¸« Hcp sXmgnÂ taJe IqSnbmbncp¶p aÕy_Ô\w. Bhiyw 

hÀ²n¨t¸mÄ aÕy_Ô\hpw hÀ²n¨p. Aimkv{Xobamb coXnIÄ Ahew_n¨v 

hnthN\clnXambn NqjWw sNbvXXnsâ ^eambn kap{Z§fnÂ aÕye`yX \s¶ 

Ipdªp. 

aÕye`yXbv¡mbn ]pXnb At\zjW§Ä \S¯nbt¸mÄ DÄ\mS³ taJebnÂ 

D]tbmKn¡mXncn¡p¶ Pemib§Ä ]camh[n D]tbmKs¸Sp¯n aÕyIrjn 

\S¯pIsb¶ ]pXnb Bibw Dcp¯ncnªp h¶p. imkv{Xobamb coXnIÄ 

Ahew_n¡pIbmsW¦nÂ Ipdª hnkvXrXnbnÂ \n¶pw IqSpXÂ aÕyw 

Dev]mZn¸n¡msa¶v Is¯n. ImemhØbv¡pw `q{]IrXnbv¡pw A\ptbmPyamb 

aÕy§Ä sXcsªSp¯v Irjn sNbvXmÂ em`Icamb Hcp sXmgnÂ taJebmbpw 

hfÀ¯n FSp¡msa¶v Is¯n. BbXnsâ ASnØm\¯nÂ aÕyIrjn 

t{]mÕml\¯n\mbn hnhn[ ]²XnIÄ BhnjvIcn¨v \S¸m¡n hcp¶p. 

BtKmfXe¯nÂ Iphcp¶ aÕysshhn²y¯nsâ 10% t¯mfw C´ybnÂ 

Iphcp¶p. temI¯nse Xs¶ cmas¯ henb atÕymev]mZ\ cmPyamWv C´y. 

aÕytaJe Hcp D]Poh\ taJesb¶Xnep]cn Hcp sXmgnÂ taJebpamWv. ImÀjnI 

{]XnioÀj hcpam\¯nsâ 5.3% hnlnXw C´ybnÂ aÕytaJebptSXmWv. 

9 PnÃIfnembn C´ybpsS ]ÝnaZ£nW taJebnÂ ØnXn sN¿p¶ tIcf¯n\v 590 

IntemaoäÀ XoctaJebpv. C´ybpsS atÕymev]mZ\¯nsâ 25þ30% hsc \S¡p¶Xv 

tIcf¯nsâ kap{ZtaJebnemWv. tIcf¯nÂ Hcp Zie£t¯mfw P\§Ä¡v 

t\cnt«m AÃmsXtbm sXmgnÂ \ÂIp¶ taJesb¶Xnep]cn km[mcW P\§Ä¡v 

t]mjIkpc£ Dd¸phcp¯p¶Xn\pw \nÀ®mbI ]¦phln¡p¶p. 

44 \ZnIfpw, 9 ip²Pe XSmI§fpw 53 Pekw`cWnIfpw IqSmsX A\h[n 

Ipf§fmepw tIcf¯nseDÄ\mS³ PetaJe k¼pjvSamWv. e`yamb IW¡pIÄ 

{]Imcw tIcf¯nÂ DÄ\mS³ taJebnÂ aÕyIrjnbv¡\ptbmPyamb 1.6 e£w 

slIvSÀ ip²Pemib§fpw 1.26 e£w slIvSÀ HmcpPemib§fpw e`yamWv. 
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4.5.1 `qanimkv{X]camb Imcy§Ä 

hb\mSv PnÃ XoctZitaJetbm HmcpPemib§tfm CÃmsX Ip¶pIfmÂ 

Npäs¸« taJebmWv. aäpPnÃIsf At]£n¨v  atÕymev]mZ\w hfsc IpdhmWv. 

tIcf¯nse Ingt¡mt«mgpIp¶ aq¶v \ZnIfnsem¶mb I_\nbpw, Imcm¸pg, 

_mWmkpckmKÀ F¶o AWs¡«pIfpw a\pjy \nÀ½nXamb Ipf§fpw 

sN¡pUmapIfpw DÄs¸sS aÕyIrjnbv¡\ptbmPyamb CS§Ä  PnÃbnÂ e`yamWv. 

Cu PnÃbnÂ IÀt½mßpJ aÕys¯mgnemfnIÄ 31 t]Àam{XamWpÅXv. AhÀ 

]«nIhÀ¤ hn`mK¯nÂs¸«hcpw Imcm¸pg, _mWmkpc Pekw`cWnIfnÂ \n¶pw 

aÕy_Ô\w \S¯n D]Poh\w \S¯p¶hcpamWv. ChÀ ]c¼mcKX aÕy_Ô\ 

coXnIfmWv  Ahew_n¡p¶Xv. asämcp hn`mKw hml\¯nepw Xe¨paSmbpw aÕyw 

hn]W\w  sN¿p¶hcmWv. ChÀ¡v ]pdsa ISIÄ tI{µoIcn v̈ aÕyI¨hSw 

\S¯p¶ I¨hS¡mcpw \nehnepv. 

PnÃbnÂ {][m\ambn Hcp \ZnbmWv \nehnepÅXv. kwØm\¯v 

Ingt¡ms«mgpIp¶ 3 \ZnIfnsem¶mb I_\n \ZnbmWXv. e¡nSnbnÂ \n¶pÛ 

hn¡p¶ ]\acw ]pgbpw AXnsâ ssIhgnIfmb IhSw]pg, ISam³tXmSv, sh®ntbmSv 

]pg, Imcm¸pg, \cÊn¸pg F¶nh tXmSÀapSnbnÂ \n¶pÛhn¡p¶ am\´hmSn 

]pgbpambn tNÀ¶v I_\n \Znbmbn IÀ®mSI kwØm\¯v {]thin¨v Imthcn 

\ZnbpsS `mKamIp¶p. 

PnÃbnse Pemib§fpsS 80% hln¡p¶Xv Imcm¸pg PetkN\ 

]²Xnbpw,_mWmkpckmKÀ Pe sshZypX PetkN\ ]²XnbpamWv. Cu ]²XnIÄ 

{][m\ambn D]tbmKn¡p¶Xv PetkN\¯n\pw sshZypXn Dev]mZ\¯n\pamWv. 

F¶mÂ kao] Ime¯mbn aÕyIrjnbv¡pw D]tbmKn¡p¶pv. Imcm¸pg 

PetkN\ ]²Xnbpw _mWmkpckmKÀ PesshZypX PetkN\ ]²XnbpsS 

Pemibhpw aÕyIrjnbv¡\ptbmPyamsW¶v Is¯nbn«pv. 

4.5.2 aÕytaJebnse\nehnes¯ AhØ 

hb\mSv PnÃbnse PeIrjnbv¡\ptbmPyamb taJebmbn 

Is¯nbncn¡p¶Xv 2458.66 slIvSdmWv (4.3.1). BbXnÂ 255.66 slIvSÀ, kzImcy 

Ipf§fpw Xt±ikzbw`cW Øm]\§fpsS A[o\XbnepÅ PemibIpf§fpw 

DÄs¸Sp¶hbmWv. 1245 slIvSÀ Imcm¸pg Pekw`cWnbpw 958 slIvSÀ 

_mWmkpckmKÀ ]²XnbpÄs¸sS 2203 slIvSÀ Pekw`cWnbpamWv. 
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hb\mSvPnÃIp¶pIfmÂ Npäs¸« {]tZiamWv. PnÃbnse aÕyIrjnbv¡\ptbmPyamb  

Pemib§fpsS  ]«nI C\wXncn¨v NphsS tNÀ¡p¶p. 

 

1) Xt±ikzbw`cW Øm]\§fpsS A[o\XbnepÅ s]mXpIpf§Ä. 

2) kzImcyhyànIfpsS A[o\XbnepÅ Ipf§Ä 

3) Pekw`cWnIÄ. 

 

]«nI4.5.1. 

4.5.2  aÕyIrjn¡v A\ptbmPyamb Ipf§fpsS Xt±ikzbw`cW Øm]\§Ä  

Xncn¨pÅ hnhc§Ä:þ 

{Ia 

\w. 

Xt±ikzbw 

`cWØm]\

¯nsâ t]cv 

kzImcy 

Ipf§Ä 

]©mb¯v 

Ipf§Ä 
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]mdaS 
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1 A¼ehbÂ 233 9.328 1 0.12 2 0.05 6 2.00 

2 FShI 192 06.7 4 0.54 0 0 2 0.24 

3 IÂ¸ä 131 4.892 3 0.104 2 0.12 4 2.08 

4 IWnbmw¼ä 174 8.081 2 0.4 4 0.228 4 0.724 

1% 

1% 

0% 

9% 

88% 

0% 0% 1% 0% 0% 

Area (Ha) 

Panchayath pond

Irrigation Tank

Holy Pond

Private Pond

Reservoir

Check Dams

Public Water Body

Quarry Ponds

Paddy Field

Other Water Bodies
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5 tIm«¯d 113 03.076 3 0.80 2 0.66 1 0.2 

6 am\´hmSn 328 12.811 2 0.4 0 0 5 0.58 

7 ao\§mSn 413 15.904 3 0.5 2 0.044 3 0.36 

8 ta¸mSn 219 9.055 1 0.08 2 0.12 1 0.13 

9 apÅ³sImÃn 181 15.068 1 0.096 1 0.3 4 0.708 

10 aqss¸\mSv 197 03.90 01 0.04 1 0.004 0 0 

11 ap«nÂ 192 05.764 02 0.16 3 0.104 1 0.8 

12 s\t·\n 282 08.232 4 2.904 5 0.52 2 0.22 

13 \qÂ¸pg 156 07.72 3 0.88 2 0.10 0 0 

14 ]Snªmd¯d 94 03.094 18 1.49 2 1.0 3 0.26 

15 ]\acw 260 13.092 3 0.44 2 00.24 1 0.5 

16 ]qXmSn 359 14.270 3 1.520 1 0.04 1 0.08 

17 s]mgpX\ 108 02.332 2 0.6 1 0.08 1 0.2 

18 ]pÂ¸Ån 352 15.748 1 0.14 1 0.4 0 0 

19 kpÂ¯m³ 

_t¯cn 

295 11.204 9 1.168 1 0.04 0 0 

20 XcntbmSv 160 6.122 0 0 1 0.05 1 0.10 

21 XhnªmÂ 116 07.89 0 0 2 0.16 2 0.12 

22 Xncps\Ãn 119 16.25 2 0.17 2 0.70 10 1.80 

23 sXmÀ\mSv 162 06.508 7 0.176 1 0.032 2 0.32 

24 shffap 117 07.036 2 0.032 7 0.128 2 0.32 

25 th§¸Ån 119 06.008 1 0.06 1 0.16 3 0.78 

26 ssh¯ncn. 108 04.474 2 0.25 2 0.04 1 0.4 

 BsI 5180 224.559 80 13.07 50 5.32 60 12.922 

Ahew_w ]m³^njv _p¡v 2015 
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{]kvXpX ]«nIbnÂ \n¶pw hyàamIp¶Xv BsI 13.07 slIvSÀ ]©mb¯v 

Ipf§Ä aÕyIrjn¡v A\ptbmPyambn PnÃbnepv.ImemIme§fnembn CXnÂ 

Gdnb ]¦nepw aÕyIpªp§sf \nt£]n¡pIbpw sN¿p¶pv. F¶mÂ Sn Ipf§Ä 

GsX¦nepw hyànIÄt¡m {Kq¸pIÄt¡m ]m«¯n\v \ÂIpIbmsW¦nÂ ^njdokv 

hIp¸v \S¸nem¡p¶ LSI]²XnIfmb imkv{Xob aÕyIrjn, Kn^väv Irjn, 

]wtKjykv Irjn F¶nh \S¸nem¡n PnÃbpsS  atÕymev]mZ\hpw XZzmc 

{Kq¸v/hyànIÄ¡v  km¼¯nI `{ZXbpw ssIhcn¡phm³ km[n¡pw. 

 

 

Nn{Xw.4.5.1 
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Nn{Xw.4.5.2 

 

 

]«nI4.5.2. 

Xt±i kzbw`cW Øm]\mSnØm\¯nepff  aÕyIÀjIcpsS hnhc§Ä:þ 

{Ia 

\w 

Xt±i kzbw`cW Øm]\¯nsâ 

t]cv 

aÕyIÀj IcpsS 

F®w 

aÕyIrjnbnS¯ns

â hnkvXoÀ®w 

1 A¼ehbÂ 242 11.948 

2 FShI 198 7.480 

3 IÂ¸ä 140 7.220 

4 IWnbm¼ä 184 9.433 

5 tIm«¯d 119 4.736 

6 am\´hmSn 335 13.791 

7 ao\§mSn 421 16.484 

8 ta¸mSn 223 09.385 

9 apÅ³sImÃn 186 16.172 

10 aqss¸\mSv 199 03.980 

11 ap«nÂ 198 06.828 

12 s\t·\n 294 11.876 

13 \qÂ¸pg 161 08.700 

14 ]Snªmd¯d 117 05.844 

15 ]\acw 266 14.276 
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16 ]qXmSn 364 15.910 

17 s]mgpX\ 112 03.212 

18 ]pÂ¸Ån 354 16.288 

19 kpÂ¯m³ _t¯cn 305 12.412 

20 XcntbmSv 162 06.272 

21 XhnªmÂ 220 08.170 

22 Xncps\Ãn 213 18.920 

23 sXmÀ\mSv 172 07.036 

24 shffap 126 07.516 

25 th§¸Ån 124 06.608 

26 ssh¯ncn 113 05.164 

 BsI 
5,548 255.662 

Ahew_wþ aÕykar²nII ]²XntcJIÄ. 

]«nI 4.3.3þÂ sImSp¯ncn¡p¶Xv PnÃmXe¯nse IÀjIcpsS ]©mb¯v 

Xncn¨pÅ hnhc§fmWv. ]«nI ]cntim[n¨XnÂ \n¶pw 223 IÀjIcpÅ ta¸mSn 

]©mb¯nÂ \n¶pw hfsc Ipd¨v hnkvXrXnbpÅ (9.385) Ipf§Ä am{Xta ]²XnbnÂ 

DÄs¸«n«pÅq. F¶mÂ GItZiw A{X Xs¶ IÀjIcpff Xncps\Ãn ]©mb¯nÂ 

18.92 slIvSÀ hnkvXrXn hcp¶ Ipf§Ä ]²XnbnÂ DÄs¸«n«pv. BbXnÂ \n¶pw 

sNdpInS IÀjIÀ hfsc IqSpXemWv F¶ hkvXpX hyàamWv. 

PnÃbnÂ 255.662 slIvSÀ hnkvXrXnbnÂ aÕyIrjn {]mhÀ¯nIamb Ipf§sf Xmsg. 

]dbpw {]ImcwXcw Xncn¡mw.(4.3.4) 

 

i) 1apXÂ 20 skâv hscbpÅ Ipf§Ä þ 4951 IÀjIÀ 

ii) 21 apXÂ 50 skâv hscbpÅ Ipf§Ä þ 435  IÀjIÀ 

iii) 51 apXÂ 100 skâv hscbpÅ Ipf§Ä þ 106 IÀjIÀ 

iv) 100 skân\v apIfnepÅ Ipf§Äþ 56 IÀjIÀ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

89%

8%

2%

1%

1-20

21-50

51-100

101
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1 þ20   skâv hscbpÅ IÀjIÀ þ 4,951 

21þ50   skâv hscbpÅ IÀjIÀ þ 435 

51þ100  skâv hscbpÅ IÀjIÀ þ 106 

                                  101      skân\v apIfnÂ þ 56 

4.5.3 PnÃbpsS atÕymev]mZ\w 

2010þ11 apXÂ 2016þ17 hscbpÅ PnÃbnse aÕy DÂ¸mZ\w IrjnbnS§fpsS 

hnkvXrXn F¶nh XmcXayw sN¿pt¼mÄ  PnÃbnÂ aÕyIrjnbnS§fpsS hnkvXrXn 

hÀjwtXmdpw IqSp¶ps¦nepw B\p]mXnIambn DÂ¸mZ\w hÀ²n¡p¶nÃ F¶mWv 

hyàamIp¶Xv. (4.3.5.1) 

  

PnÃbnÂ BsIbpÅ aÕyIrjnbnS§fnÂ 89% hpw 20 skânÂ XmsgbpÅ 

Ipf§fmWv. AXnÂ Xs¶ `qcn`mKhpw 5 skânÂ XmsgbpÅ Ipf§fmWv. 

BbXn\mÂ em`Icamb \nehmc¯nte¡pÅ DÂ¸mZ\w km[yamImsX hcp¶p. 

IqSmsX  PetkN\¯n\pthn am{Xw D]tbmKn¡p¶ Ipf§fnÂ A[nI hcpam\w 

e£yan«v \S¯p¶ aÕyIrjn BbXn\mepw  imkv{Xob aÕyIrjntbmSpÅ 

hnapJXsImpw aÕy Dev]mZ\w th{X \nehmcw ]peÀ¯p¶nÃ.  

10skânÂ IqSpXÂ hnkvXoÀ®apÅ Ipf§fnemWv imkv{Xobamb coXnbnÂ 

aÕyIrjn \S¸nem¡phm³ km[n¡pI. AXmbXv 10 skânÂ XmsgbpÅ \nehnepÅ 

Ipf§ÄsXmgnepd¸v ]²Xnbpambn tbmPn¸n v̈ hnkvXrXn Iq«phm³ km[n¨mÂ  

PnÃbpsS atÕymev]mZ\w KWyambn hÀ²n¸n¡phm³ km[n¡pw. 

4.5.4 aÕytaJeþ hnIk\ hnShpIÄ 

1. DÄ\mS³ aÕyIrjn taJebmb hb\mSv PnÃbnÂ ]²XnIÄ 

\S¸m¡p¶Xn\mbn Xt±ikzbw`cW Øm]\Xe¯nÂ aÕyhIp¸n\v DtZymKØcnÃ. 

aÕyhIp¸nsâ Xt±ikzbw`cW Øm]\Xe ]²Xn \nÀÆlW DtZymKØ³ 

^njdokv kºv C³kvs]IvSdmWv. PnÃbnÂ BsI Hcp XkvXnI am{XamWpÅXv. Snbm\v 

PnÃbnse 26 Xt±ikzbw`cW Øm]\§fpambn _Ôs¸«v ]²XnIÄ \S¸m¡pI 
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A{]mtbmKnIamWv. X·qew aÕytaJebpambn _Ôs¸« ]²XnIfpsS \nÀÆlW 

DtZymKØ·msc  AXmXv Xt±ikzbw`cW Øm]\§Ä Xs¶ Ist¯ 

ØnXnbmWv \nehnepÅXv. 

2.  aÕyIrjnbv¡mhiyamb aÕyhn¯v Ct¸mÄ e`yam¡p¶Xv PnÃbv¡v 

]pd¯pÅ kÀ¡mÀ DSaØXbnepÅ aÕyhn¯v Dev]mZ\ tI{µ¯nÂ \n¶pw 

AUm¡v t]mepÅ kÀ¡mÀ GP³knIÄ aptJ\bpamWv. Ah PnÃbpsS hnhn[ 

`mK§fnÂ F¯nt¨cpt¼mtg¡pw KpW\nehmcw tamiamImdpv. BbXn\v 

]cnlmcambn PnÃbnÂ Xfn¸pgbnepw Imcm¸pgbnepw cv aÕyhn¯pev]mZ\ 

tI{µ§fpsS ]Wn Bcw`n¨n«pv. Cu km¼¯nIhÀjw Xs¶ ]WnIÄ ]qÀ¯oIcn¨v 

{]hÀ¯\w Bcw`n¡phm³ km[n¡psa¶mWv {]Xo£n¡p¶Xv. aÕyhn¯pev]mZ\ 

tI{µ§Ä {]hÀ¯\amcw`n¡p¶tXmSpIqSn PnÃbnse aÕyIrjnbv¡v ]pXpPoh³ 

e`n¡psa¶pw Dev]mZ\¯nsâ Hcp IpXn¨pNm«w DmIpsa¶pw {]Xo£n¡p¶p. 

 

Nn{Xw.4.5.3 

Xfn¸pg lm¨dn \nÀ½mWw ]ptcmKXnbnÂ 
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3.hb\mSv PnÃbnse aÕy Dev]mZ\¯nÂ KWyamb ]ptcmKXn Ds¦nepw hn]W\ 

kwhn[m\¯nÂ  BbXn\\pkcn¨pÅ hyXnbm\§Ä kw`hn¨n«nÃ. hn]W\ 

kwhn[m\w Ct¸mgpw ]qÀ®ambpw ISÂ aÕy§fpsS hn]W\ irwJebpsS  

\nb{´W¯nemWv. Xmeq¡SnØm\¯nÂ aÕyIÀjIcpsS klIcWt¯mSpIqSn 

ssehv^njv _q¯pIÄ Øm]n¨mÂ hfÀ¯paÕy§fpsS hn]W\w Ffp¸am¡m³ 

km[n¡pw. XZzmc aÕyIÀjIÀ¡v \ymbamb coXnbnÂ hcpam\w e`n¡pIbpw sN¿pw. 

4. hb\mSv PnÃbnse aÕyIÀjIÀ \nehnÂ hÀ²n¨ \nc¡nemWv aÕyXoä 

hm§p¶Xv. aetbmctaJebmbXpImcWw aäpPnÃIsf At]£n¨v aÕyXoä DbÀ¶ 

\nc¡nemWv aÕyIÀjIÀ¡v e`n¡p¶Xv. BbXn\p]cnlmcambn PnÃbnÂ 

hyhkmbhIp¸nsâ klIcWt¯mSpIqSn aÕyklIcW kwL§Ä apJm´ncw 

aÕyXoä Dev]mZ\ bqWnäv Bcw`n¡pIbmsW¦nÂ {]kvXpX  {]iv\¯n\v 

imizX]cnlmcw e`n¡pIbpw sN¿pw. 

^njdokv hIp¸v :þ {]hÀ¯\§Ä 

GP³kn \S¯n¸v

aÕyIrjn t{]mÕml\w

aÕyIrjn ]²Xn \nÀÆlWw. 

hn¯pev]mZ\ tI{µ¯nsâ NpaXe

kwL§fqsS cPnkvt{Sj\pw

taÂt\m«hpw ]cntim[\bpw

           

PnÃm Hm^okv

^njdokv AknÌâ v 

UbdIvSdpsS Imcymebw,

]qs¡mSv, e¡nSn.]n.H, ]n³þ 673 576

04936þ 255214.

^njdokv

AknÌâ vUbdIvSÀ

^njdokv

FIvÌ³j³ Hm^okÀ

(1)

AknÌâ v

FIvÌ³j³ Hm^okÀ

(1)

^njdokv kºv

C³kvs]IvSÀ

(1)

^njdo

sUhe¸vsaâ vHm^okÀ

(1)

2

 

 

DÄ\mS³ taJebnÂ aÕyIrjn t{]mÕmln¸n¡p¶Xn\mbn aÕyhIp¸nsâ 

]qÀ® \nb{´W¯nÂ aÕyIÀjI hnIk\ GP³kn F¶ Øm]\w 

{]hÀ¯n¡p¶pv. Cu GP³knbpsS klIcWt¯msS aÕyIrjn¡mbn Ipf§Ä 
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\nÀ½n¡p¶Xn\pw AäIpä]WnIÄ \S¯p¶Xn\pw  [\klmbw \ÂIp¶p. IqSmsX 

aÕyIrjn t{]mÕml\¯n\mbn kÀ¡mÀ  BhnjvIcn¡p¶ hnhn[ ]²XnIfpsS 

`mKambn aÕyhn¯v kuP\yambn F¯n¨p\ÂIpIbpw aÕyXoä k_vknUn 

\ÂIpIbpw sN¿p¶p. aÕyIÀjI hnIk\ GP³kn \ÂIp¶ t{]mÕml\ 

]²XnIfpsS `mKambn  PnÃbnse atÕymev]mZ\w 2.3 S¬/slIvSÀ hÀjambn 

DbÀ¯p¶Xn\v km[n¨n«pv. aÕyIrjn t{]mÕml\¯n\mbn  \qX\ Irjn 

k{¼Zmb§Ä  IÀjIcnÂ F¯n¡p¶Xn\pw IqSpXÂ P\hn`mK§sf  Cu 

Irjnbnte¡v BIÀjn¡p¶Xn\pw Bhiyamb \S]SnIÄ kzoIcn¨phcp¶p.  

 

Nn{Xw.4.5.4 

\qX\ aÕyIrjn þ ]p\Nw{IaW aÕyIrjn bqWnäv 

 

aÕyIrjn t{]mÕml\¯n\mbn aÕyIÀjI hnIk\ GP³kn apJm´ncw Xmsg 

tNÀ¡pw {]ImcapÅ ]²XnIÄ  PnÃbnÂ \S¸m¡p¶p. 

1) aÕyIrjn \S¯p¶Xn\v A\ptbmPyamb ØeapÅ IÀjIÀ¡v Ipfw 

\nÀ½n¡p¶Xn\mbn kÀ¡mÀ amÀ¤tcJ {]Imcw skân\v 360/þ cq] 

[\klmbw \ÂIp¶p. 

2) \nehnÂ Ipfapff IÀjIÀ¡v AXv \hoIcn¨v aÕyIrjnBcw`n¡p¶Xn\v 

skân\v  60/þ cq] {]Imcw [\klmbw A\phZn¡p¶p. 

3) ImemIme§fnÂ kÀ¡mÀ BhnjvIcn¡p¶ ]²XnIfpsS `mKambn kwtbmPnX 

aÕyIrjn¡v [\klmbw \ÂIp¶p. CXnsâ `mKambn 

aÕyIrjntbmS\p_Ôn¨v I¶pImen hfÀ¯Â, kkyIrjn ]£nhfÀ¯Â 

F¶nhbv¡pw t{]mÕml\w \ÂIp¶p. aÕykar²n II  ]²XnbpsS `mKambn 

bqWnäv H¶n\v 10,000/þ cq] kÀ¡mÀ [\klmbw \ÂInbncp¶p.  

4) aÕyIrjn t{]mÕmln¸n¡p¶Xnsâ `mKambn kÀ¡mÀ BhnjvIcn¨v 

\S¸m¡p¶ \qX\ aÕyIrjn ]²XnbpsS `mKambn ]p\ÀNw{IaW aÕyIrjn 

bqWnäpIÄ PnÃbnÂ Bcw`n¨p. BbXnsâ ]²Xn AS¦embn 4,70,000/þ cq] 

\nÝbn¨v AXnsâ 50% XpIbmb 2,35,000/þ cq] [\klmbambn kÀ¡mÀ 

\ÂIp¶p. 

5) \qX\ aÕyIrjn ]²XnbpsS asämcp hn`mKamb PnÃbpsS ImemhØbv¡v 

A\ptbmPyamb A´co£ hmbp t\cn«v izkn¡phm³ IgnhpÅ aÕy§fpsS 

GIhÀ¤ IrjnbnÂ DÄs¸Sp¯n Bkmwhmf Irjn¡v t{]mÕml\w \ÂIp¶p. 

BbXnsâ `mKambnþ4,00,000/þ cq] ]²Xn AS¦embn \nÝbn¨v BbXnsâ 50% 

XpIbmb 2,00,000/þ cq] [\klmbw \ÂIp¶p. 



278 | ജി ല്ലാ പ ദ്ധ തി - വ യ നാ ട്  ജി ല്ല  
 

 

Nn{Xw.4.5.5 

\qX\ aÕyIrjn þ ]wtKjykv  bqWnäv 

 

 

PnÃbnse Pemib§fpsS 80% hln¡p¶Xv Imcm¸pg PetkN\ ]²Xnbpw 

_mWmkpckmKÀ PesshZypX PetkN\ ]²XnbpamWv. F¶mÂ Cu 

Pekw`cWnIfnÂ imkv{Xobambn aÕyIrjn ]²Xn¡mbn D]tbmKn¡p¶Xn\v 

km[n¡p¶nÃ. Ct¸mÄ \maam{Xamb AfhnÂ aÕyhIp¸v  hnhn[ ]²XnIfnÂ 

DÄs¸Sp¯n aÕyhn¯v \nt£]n¡pIbpw BbXv Cu cv Pekw`cWnIfnepambn  

_Ôs¸«v {]hÀ¯n¡p¶ ]«nIhÀ¤ hn`mK¯nÂs¸« P\hn`mK§Ä AwKamb 

klIcWkwL¯nse AwK§Ä  ]nSn¡pIbpw sN¿p¶p. Cu Pekw`cWnIfnÂ 

aÕy_Ô\ {]hÀ¯\§Ä \S¯p¶Xn\v Cu kwLmwK§Ä¡v am{Xta A\paXn 

\ÂInbn«pÅq. Cu Pekw`cWnIfnÂ B[p\nI kmt¦XnI hnZy D]tbmKn¨v 

\nÀ½n¨  HDPE  IqSpIÄ Øm]n¨v aÕyIrjn \S¯p¶Xn\v Imcm¸pg ]«nIPmXn  

]«nIhÀ¤  aÕys¯mgnemfn t£aklIcWkwLs¯ KpWt`màmhmbn 

sXcsªSp¯n«pv. ]²Xn AS¦Â XpIbmbn  30 e£w cq] \nÝbn¡pIbpw 

BbXnsâ  80% Bb  24 e£w cq]  kÀ¡mÀ [\klmbambn A\phZn¡pIbpw 

sNbvXn«pv. kwL¯nsâ KpWt`màrhnlnXamb 6 e£w cq] _m¦v hmbv]bmbn 

Is¯p¶ apdbv¡v ]²Xn Bcw`n¡p¶XmWv. 

6) aÕyIrjn t{]mÕmln¸n¡p¶Xn\mbn ]SpXmIpf§Ä \nÀ½n¡p¶Xn\mbn 

]«nIhÀ¤ hn`mK§Ä¡v ]«nIhÀ¤ hnIk\ hIp¸v  apJm´ncw \ÂIp¶ 

[\klmbw D]tbmKn¨v ]²XnIÄ \S¸m¡p¶pv. BbXnsâ `mKambn  5 

skâv hnkvXrXnbpff ]SpXm¡pfw \nÀ½n¨v hb\mSnsâ X\XpaÕy§ÄIrjn 

sN¿p¶Xn\v ]²Xn AS¦embn 80,000/þ cq] \nÝbn¨n«pv.kÀ¡mÀ amÀ¤ 

\nÀt±i{]Imcw [\klmbw \ÂIp¶XmWv. 

7) kzImcyhyIXnIfpsS A[o\XbnepÅ Ipf§fnÂ aÕyIrjn 

t{]mÕmln¸n¡p¶Xnsâ `mKambn IÀjIÀ¡v ]cnioe\ ]cn]mSnIÄ 
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kwLSn¸n¡p¶p. IqSmsX aÕyIrjn¡mbn aÕyhn¯pIÄ Xt±ikzbw`cW 

Øm]\ ASnØm\¯nÂ aÕyhIp¸v F¯n¨v kuP\yambn hnXcWw 

sN¿p¶p. Hcp skâv hnkvXrXnbpÅ Ipf¯nÂ Irjn sN¿p¶Xn\mbn  40 

F®w F¶ IW¡nÂ  ISve, tcmlp, arKme, ssk{]n\kv, {KmÊvImÀ¸v F¶o 

C\§fnÂs]« aÕyIpªp§sf B\p]mXnIambn e`yam¡p¶p. 

8) aÕyIrjn t{]mÕmln¸n¡p¶Xn\mbn ImemIme§fnÂ aÕyhIp¸v  

BhnjvIcn¨v \S¸m¡p¶ ]²XnIfpsS `mKambn Xt±ikzbw`cW 

Øm]\Xe¯nÂ AIzmIÄ¨À s{]mtam«Àamsc tlmWtddnbw ASnØm\¯nÂ 

\nban¡p¶p. AhÀ {]mtZinIXe¯nÂ IÀjIcpambn _Ôs¸«v 

aÕyIrjn¡mhiyamb hnZKv[ \nÀtZi§Ä \ÂIpIbpw aÕyhIp¸pambpff 

Hcp I®nbmbn {]hÀ¯n¡pIbpw sN¿p¶p. 

hb\mSv PnÃbnÂ aÕyhIp¸v {][m\ambpw {i² tI{µoIcn¡p¶Xv  

`£yaÕy§fpsS Dev]mZ\w hÀ²n¸n¡p¶Xn\pw XZzmc t]mjIkpc£ 

Dd¸m¡p¶Xn\pamWv.F¶mÂ Ae¦mc aÕy§fpsS Dev]mZ\¯n\pw hn]W\¯n\pw 

PnÃbnÂ km[yXIfpv. PnÃbpsS {][m\ hcpam\amÀ¤amb hnt\mZk©mchpambn 

_Ôn¸n¨mÂ hn]W\km[yX Dd¸phcp¯mhp¶XmWv. Ae¦mc aÕyIrjn 

hn]W\w F¶nh t{]mÕmln¸n¡p¶Xn\mbn PnÃbnÂ ]qt¡mSv XSmIt¯mSv tNÀ¶v 

Hcp sNdnb AtIzdnbhpw Imcm¸pg Pekw`cWntbmSv tNÀ¶v  asämcp AtIzdnbhpw 

{]hÀ¯n¡p¶pv. 

Nn{Xw.4.5.5 

Imcm¸pg ]»nIv AtIzdnbw 
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Nn{Xw.4.5.6 

]qt¡mSv ip²Pe AtIzdnbw 

 

 

k©mcnIÄ¡v Ae¦mc aÕy§sfIpdn¨pÅ  {]mYanI hnÚm\w ]IÀ¶v 

\ÂIp¶Xn\v Cu kwcw`§Ä Hcp ]cn[nhsc {]tbmP\s¸Sp¶pv.]«nIhÀ¤ 

hn`mK¯nÂs]« h\nXIÄ¡v Ae¦mc aÕy Dev]mZ\¯nÂ ]cnioe\w \ÂIn 

kzbwsXmgnÂ kwcw`w Bcw`n¡p¶Xn\pw BbXv hn]W\w sN¿p¶Xn\pw Hcp 

kwhn[m\w Bcw`n¨ncp¶psh¦nepw BbXve£y¯nse¯p¶Xn\v km[n¨nÃ. 

aÕyIrjn kw_Ôn¨ hnÚm\§Ä P\§fnÂ F¯n¡p¶Xn\pw 

IÀjIcpsS kwib§Ä ]cnlcn¡p¶Xn\pambn aÕyIrjn hnÚm\hym]\ 

]cnioe\ tI{µw Xfn¸pgbnÂ {]hÀ¯n¡p¶pv. 

BtcmKy¯n\pw B\µ¯n\papXIp¶ Hcp ^njv kv]m ]qt¡mSv XSmI¡cbnÂ 

AtIzdnbt¯mSv tNÀ¶v {]hÀ¯n¡p¶p. 

Chbv¡p]pdsa Ae¦mc aÕy§sfIpdn¨pw hfÀ¯paÕy§sfIpdn¨pw 

P\§fnÂ Aht_m[w krjvSn¡p¶Xn\mbn {]ZÀi\hn]W\ kwhn[m\§Ä 

Hcp¡p¶Xn\pw aÕyhIp¸v {ian¡p¶pv. BbXnte¡v {]ZÀi\ hn]W\tafIÄ 

kwLSn¸n¡p¶p. 

4.5.5 aÕyhn]W\w 

P\§Ä `£yhn`hambn DÄs¸Sp¯phm³ Ct¸mgpw Xmev]cyw 

ImWn¡p¶Xv ISÂaÕy§sfbmWv. tImgnt¡mSv, awKem]pcw taJeIÄ  tI{µoIcn¨v 

{]hÀ¯n¡p¶ GP³knIÄ Cd¡p¶ aÕy§Ä AhcpsS hn]W\ irwJe hgn  

hn]W\w sN¿p¶p. aÕyhIp¸nsâ [\klmbt¯msS \nÀ½n¨v _Ôs¸« 

Xt±ikzbw`cW Øm]\§Ä¡v ssIamdnb IÂ¸ä, kpÂ¯m³ _t¯cn, 

F¶nhnS§fnse B[p\nI kwhn[m\§tfmSpIqSnb aÕyhn]W\tI{µ§Ä Ct¸mgpw 

]qÀ®coXnbnÂ {]hÀ¯\amcw`n¡m¯Xn\mÂ \in¨psImncn¡pIbmWv F¶Xv Hcp 

tJZIcamb hkvXpXbmWv. kmt¦XnIXz¯nsâ \qemameIfnÂ \n¶v tamNnXambn 

Bbh {]hÀ¯\£aam¡psa¶v {]Xo£n¡mw 
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Xmeq¡SnØm\¯nepÅ aÕyhn]W\tI{µ§fpsS ]«nINphsS tNÀ¡p¶p. 

(1) kpÂ¯m³ _t¯cn þ 15 

(2) IÂ¸ä   þ 17 

(3) ]\acw   þ 7 

(4) am\´hmSn   þ      19 

Xmeq¡SnØm\¯nepÅ aÕyhn]W\¡mcptSbpw I¨hS¡mcptSbpw ]«nI NphsS 

tNÀ¡p¶p. 

aÕyhnXcW¡mÀ:þ 

(1) kpÂ¯m³ _t¯cn þ 66 

(2) IÂ¸ä   þ 54 

(3) ]\acw   þ 25 

(4) am\´hmSn  þ 150 

aÕyI¨hS¡mÀ:þ 

(1) kpÂ¯m³ _t¯cn þ 16 

(2) IÂ¸ä   þ 27 

(3) ]\acw   þ 23 

(4) am\´hmSn  þ 20 

þþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþ 

Ahew_w ]m³^njv _p¡v þ2015 

4.5.6 aÕytaJeþ AhØm hniIe\w  

GsXmcpIrjn¡pw ASnØm\ambn thXv KpWta·bpff hn¯pw BbXnsâ 

hfÀ¨bv¡v Bhiyamb  t]mjIk¼pjvSamb XoäbpamWv. aÕyIrjn ]ptcmKXn 

ssIhcn¨psh¦nepw BbXn\v Bhiyamb XoäbpsS Imcy¯nÂ PnÃbv¡v kzbw 

]cym]vXX ssIhcn¡p¶Xn\v km[n¨n«nÃ. aÕyIrjnbpsS sNehnsâ 40þ50 iXam\w 

hsc XpI AXnsâ Xoäbpambn _Ôs¸«mWv IW¡m¡p¶Xv. DbÀ¶ t{]m«o³ 

aqeyapÅ Xoä \ÂIp¶XneqsS atÕymev]mZ\w hÀ²n¸n¡m\mIpsa¶v 

Is¯nbXnsâ ASnØm\¯nÂ ]c¼cmKXamb XoäIÄ \ÂIp¶Xn\v ]Icw Xncn 

cq]¯nepff imkv{Xobambn \nÀ½n¨ Xoä \ÂIp¶Xn\pÅ \S]SnIfmWv Ct¸mÄ 

aÕyIrjnbnÂ Ahew_n¡p¶Xv. PnÃbnse IÀjIÀ Ct¸mgpw B[p\nI 

aÕyXoäbpsS e`yXbpsS A`mh¯nÂ ]c¼cmKX Xoäbmb XhnSv, ]n®m¡v  F¶nh 

\ÂIp¶ coXnbmWv XpScp¶Xv. X·qew Dev]mZ\£aXbpw Ipdbp¶p. Cu 

{]XnkÔn¡v ]cnlmcambn Hcp aÕyXoä Dev]mZ\ tI{µhpw hn]W\ kwhn[m\hpw 

A\nhmcyamWv. 

aÕyIrjn taJe Imem\pkrXamb amä§Ä¡v hnt[bamtIXpv. 

XpS¡¯nÂ Irjn¡p]tbmKn¨ncp¶ C´y³ taPÀImÀ¸v C\§fmb ISve, tcmlp, 

arKme F¶nhbv¡v ]Icw Kn^väv, ]³tKjykv, kn_mkv F¶o C\§Ä Irjn 
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sN¿p¶Xv IqSpXÂ em`Icambncn¡pw. C¯cw aÕy§fpsS Irjn sNdnb tXmXnÂ 

PnÃbnÂ Bcw`n¨n«pv. BbXv hn]pes¸Sp¯p¶Xn\pÅ ]²XnIÄ A\nhmcyamWv. 

2017þ18 hÀj¯nÂ PnÃbnse hnhn[ Xt±ikzbw`cW Øm]\§Ä AhcpsS 

]²Xn hnlnX¯nÂ \maam{Xamb hnlnXw am{Xta  aÕytaJebv¡pthn 

\o¡nsh¨n«pffq. BbXn\v hnhn[ ImcW§fpv. DÄ\mS³ aÕyIrjn taJebmb 

hb\mSv PnÃbnÂ ]²XnIÄ \S¸m¡p¶Xn\mbn Xt±ikzbw`cW Øm]\Xe¯nÂ 

aÕyhIp¸n\v DtZymKØcnÃ. aÕyhIp¸nsâ Xt±ikzbw`cW Øm]\Xe ]²Xn 

\nÀÆlW DtZymKØ³ ^njdokv kºv C³kvs]IvSdmWv. PnÃbnÂ BsI Hcp 

XkvXnI am{XamWpÅXv. Snbm\v PnÃbnse 26 Xt±ikzbw`cW Øm]\§fpambn 

_Ôs¸«v ]²XnIÄ \S¸m¡pI A{]mtbmKnIamWv. X·qew aÕytaJebpambn 

_Ôs¸« ]²XnIfpsS \nÀÆlW DtZymKØ·msc  AXmXv Xt±ikzbw`cW 

Øm]\§Ä Xs¶ Ist¯ ØnXnbmWv \nehnepÅXv. 

2017þ18hÀj¯nÂao\§mSn,Xncps\Ãn,th§¸Ån F¶o Xt±ikzbw`cW 

Øm]\§Ä aÕyIÀjIÀ¡v kwcw£W he hnXcWw sN¿p¶ ]²XnbmWv 

AhcpsS ]²XnIfnÂ DÄs¸Sp¯nbXv. kÀ¡mÀ amÀ¤tcJ{]Imcw ]camh[n 

A\phZn¡mhp¶ XpI 4000.00 cq] am{XamWv. PnÃbnse IÀjIÀ `qcn`mKhpw sNdpInS 

IÀjIcmWv.  

4.5.7 ]cnt{]£y¯nsâ \nÀt±i§Ä 

]²Xn cq]oIcWhpambn _Ôs¸«v A`n{]mb cq]oIcW¯n\mbn hnhn[ 

Xe§fnepÅ _Ôs¸«hcpambn Bibhn\nabw \S¯n IÀjIÀ DÄs¸sSbpÅ 

hn`mK§sf DÄs¸Sp¯n t^m¡kv{Kq¸v F¶ t]cnÂ NÀ¨ kwLSn¸n¨XnÂ \n¶pw 

hnhn[ ]©mb¯v Xe¯nepw \S¶ NÀ¨IfnÂ Xmsg ]dbp¶ \nÀt±i§Ä 

DbÀ¶ph¶p. 

1) FÃm Xt±ikzbw`cW Øm]\§fpw AhcpsS ]²Xn hnlnX¯nÂ 

aÕyIÀjIcpsS F®¯n\v B\p]mXnIambn XpI \o¡nsh¡pI. 

2) aÕyIrjn¡pw aÕyhn]W\¯n\pw Bhiyamb kwhn[m\§Ä hIp¸v 

\S¸m¡p¶Xn\v ]pdsa Xt±ikzbw`cW Øm]\§fpw kz´w \nebv¡v 

\S¯pI.  

3) aÕyhn]W\tI{µ§fnÂ hfÀ¯paÕy§Ä¡pw hn]W\ kwhn[m\w 

Hcp¡pI. 

4) aÕyXoä KpWta· Dd¸phcp¯n Ipdª hnebnÂ e`n¡p¶Xn\mbn 

aÕy¯oä Dev]mZ\tI{µw Bcw`n¡pI. 

5) hfÀ¯paÕy§fnÂ \n¶pw aqeyhÀ²nX Dev]¶§Ä \nÀ½n¡p¶Xn\mbn 

IpSpw_{io DÄs¸sSbpÅ {Kq¸pIÄ¡v t{]mÕml\w \ÂIp¶Xn\mbpÅ 

]²XnIÄ BhnjvIcn¡pI. 

6) aÕys¯ Poht\msS hn]W\w sN¿p¶Xn\mhiyamb kwhn[m\§Ä 

Hcp¡p¶Xn\v {ian¡pI. 

7) aÕyIpfw \nÀ½mW¯n\pw \hoIcW¯n\pw \nehnÂ kÀ¡mÀ 

A\phZn¡p¶ [\klmbw ]cnanXambXn\mÂ BbXv hÀ²n¸n¡p¶Xn\pw 
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t{]mÕmln¸n¡p¶Xn\pw Bhiyamb ]²XnIÄ Xt±ikzbw`cW Øm]\ 

Xe¯nÂ \S¯pI. 

8) Xt±ikzbw`cW Øm]\ Xe¯nÂ aÕyIrjn¡pw hn]W\¯n\pambn 

klIcWkwL§Ä cq]oIcn¡pIbpw Ah¡v {]hÀ¯\¯n\mbn 

]²XnIÄ cq]oIcn¨v ^v A\phZn¡pIbpw sN¿pI. 

9) KpWta·bpÅ aÕyhn¯v e`n¡p¶Xn\mbn aÕyhn¯v Dev]mZ\ tI{µ§Ä 

Bcw`n¡pI.Ae¦mc atÕymev]mZ\ hn]W\ kwhn[m\§Ä 

GÀs¸Sp¯p¶Xn\mbn ]²XnIÄ cq]oIcn¡pIbpw Bhiyamb 

[\klmbw \ÂIpIbpw sN¿pI. 

10) Xt±i kzbw`cW Øm]\§fnÂ ssehv ^njv _q¯pIÄ \nÀ½n¡pI. 

11) PnÃbnÂ Hcp samss_Â amÀ¡änwKv bqWnäv (hml\w) A\phZn¡pI. 

12) PnÃbnse aÕyIÀjI Iym¼pIfnÂ ]¼v skä,v tamt«mÀ, aÕy_Ô\he 

F¶nh e`yam¡p¶Xn\v ^v hIbncp¯pI.  

13) 20 skân\v XmsgbpÅ aÕyIÀjIÀ¡v C³jpd³kv ]cnc£ 

14) Xcniv s\Â¸mS§Ä, Ipf§Ä \nÀ½n¨v aÕyIrjn sN¿p¶Xn\v X®oÀ¯S 

\nba¯nÂ PnÃ¡mbn {]tXyI ]cnKW\ \ÂInb \nba¯nÂ t`ZKXn 

hcp¯p¶Xn\v \S]Sn kzoIcn¡pI.  

15) PnÃmXe¯nÂ Hcp aÕyXoä DÂ¸mZ tI{µw \nÀ½n¡pI.  

taÂ Bhiy§Ä  FÃmw ]cnKW\mÀlaÃ NnesXÃmw hIp¸v \nehnÂ 

\S¸nem¡p¶ Imcy§fmWv.  

 

4.5.7.1.aÕytaJebnÂ Xt±i kzbw`cW Øm]\§Ä¡vGsäSp¡mhp¶ ]²XnIÄ  

aÕyIrjnbpsS t{]mÕml\hpw X·qew DmIp¶ Dev]mZ\hÀ²\hpw 

]cnKWn¨v Bhiyamb hn]W\ kwhn[m\§Ä GÀs¸Sp¯p¶Xn\v Xt±ikzbw`cW 

Øm]\§Ä¡v ]²XnIÄ GsäSp¡mhp¶XmWv. BbXn\v Xmsg ]dbp¶ \nÀt±i§Ä 

apt¶m«psh¡p¶p.  

1) aÕyIÀjIÀ¡v kwc£Whe hnXcWw sN¿p¶Xn\v \nehnepÅ  

amÀ¤tcJ ]cnjvIcn¡pI. 4000 cq] F¶Xv 8000/þ cq]bmbn {IaoIcn¡pI. 

\maam{X IÀjIÀ¡v [\klmbw \ÂIp¶Xn\v ]Icw Npcp§nbXv 10 

sksâ¦nepw hnkvXrXnbpÅ Ipf§fpÅ AÀlcmb aÕyIÀjIÀ¡v Xs¶ 

B\pIqeyw e`n¡p¶psh¶v Dd¸phcp¯p¶Xn\pÅ \nbat`ZKXnIÄ 

hcp¯pI. 

2) IÀjIÀ¡v aÕyIrjn¡v Ipfw \nÀ½n¡p¶Xn\v \ÂIp¶ [\klmbw 

skân\v shdpw 360/þ cq]bmWv. BbXv PnÃbnse IÀjIcpsS Ipf§fpsS 

hnkvXrXn ]cnKWn¡pt¼mÄ Xptemw ]cnanXamWv. BbXn\mÂ AXv 

]cnjvIcn¡pI. 

3) kwtbmPnX aÕyIrjn¡v t{]mÕml\w \ÂIp¶Xn\pÅ  ]²XnIÄ 

cq]oIcn¡pI. aÕyIrjnsb I¶pImenhfÀ¯Â, kkyIrjn, 

]£nhfÀ¯Â F¶nhbpambn kwtbmPn¸n¡mhp¶XmWv.  

4) FÃm Xt±ikzbw`cW Øm]\§fnepw aäv N´ItfmS\p_Ôn¨v 

aÕyN´IÄ Bcw`n¡pIbpw AhnS§fnÂ hfÀ¯paÕy§Ä Øncambn 

e`n¡p¶Xn\mbn Hcp tI{µw A\phZn¡pIbpw sN¿pI. A¯cw 
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Øe§fnÂ aÕyhn]W\w \S¯p¶Xn\v Xt±ikzbw`cW Øm]\ 

]²XnbnÂ DÄs¸Sp¯n Bhiyamb ASnØm\ kuIcy§Ä Hcp¡pI. 

5)  Xt±ikzbw`cW Øm]\ ASnØm\¯ntem t»m¡SnØm\¯ntem 

aÕy¯oä Dev]mZ\tI{µw Bcw`n¡pI. 

6) Imcm¸pg PetkN\ ]²Xn, _mWmkpckmKÀ PesshZypX PetkN\ 

]²Xn F¶nhbpsS PetaJe aÕyIrjn¡p]tbmKn¡p¶Xn\v \nehnÂ 

\nb{´W§Ä Dv. ]«nIPmXn/]«nhÀ¤ kwL§Ä¡v am{Xambn 

aÕy_Ô\ A[nImcw ]cnanXs¸Sp¯nbncn¡pIbmWv. BbXv t`ZKXn 

sNbvXv Pekw`cWnIfpsS kpc£bv¡v `ojWnbmIm¯ coXnbnÂ 

aÕyIÀjI ¢ºpIÄ apJm´ncw B[p\nI kmt¦XnI 

hnZybne[njvTnXamb IqSvIrjnbqWnäpIÄ Bcw`n¡p¶Xn\v ]²Xn 

cq]oIcn¡pI. Pekw`cWnIfpsS 5% hsc C¯cw coXnbnÂ 

D]tbmKn¡mhp¶XmWv. 

7) aÕyIrjn Hcp ]cnØnXn kulrZ IrjnbmWv. `qanbpsS Pekw`cWtijn 

hÀ²n¸n¡p¶Xn\v Ipf§Ä¡v Ignbpw. F¶mÂ ]e {]tZi§fnepw Ipfw 

\nÀ½mWw \ncpÕmls¸Sp¯p¶ \bw \nehnepv. s\ÂhbÂ 

X®oÀ¯S§Ä F¶nh hym]Iambn Ipf§fmbn amäp¶ kmlNcyw 

\nehnensÃ¦nÂ Ipfw \nÀ½mWw t{]mÕmln¸n¡p¶Xn\pÅ \S]SnIÄ 

Xt±ikzbw`cW Øm]\§Ä¡v ssIs¡mÅmhp¶XmWv. 

8) Xt±ikzbw`cW Øm]\§fpsS  DSaØXbnepÅ Pemib§Ä Ct¸mÄ 

aÕyIrjn¡mbn imkv{Xobamb coXnbnÂ D]tbmKn¡p¶nÃ.imkv{Xob 

aÕyIrjn \S¯n¸n\v Npcp§nbXv 3 hÀjsa¦nepapÅ ]m«IcmÀ 

BhiyamWv. Xt±ikzbw`cW Øm]\§Ä BbXv \ÂIp¶Xn\v 

Bhiyamb \S]SnIÄ ssIs¡mÅpIbmsW¦nÂ ]pXnb {Kq¸pIÄ \nehnÂ 

hcpIbpw aÕyIrjn taJe ]ptcmKan¡pIbpw sN¿pw.Xt±ikzbw`cW 

Øm]\§fpambn _Ôs¸«v {]hÀ¯n¡p¶ kzbwklmb kwL§Ä, 

IpSpw_{io bqWnäpIÄ F¶nhbv¡v aÕyIrjn \S¯p¶Xn\mhiyamb 

t{]mÕml\§Ä \ÂIp¶Xn\v ]²XnIÄ BhnjvIcn¨v 

\S¸m¡mhp¶XmWv.  

9) Dev]mZn¸n¡p¶ aÕy¯n\v \ymbhne Dd¸phcp¯p¶Xn\mbn aqeyhÀ²nX 

Dev]¶§Ä \nÀ½n¡p¶Xn\v IpSpw_{io bqWnäpIsf t{]mÕmln¸n¡p¶ 

]²XnIÄ cq]oIcn¡pI. Dev]mZn¸n¡p¶ hkvXp¡Ä IpSpw_{io hn]W\ 

irwJebneqsS hn]W\w sN¿p¶Xn\v [\klmbw \ÂIpI. 

10) tI{µkÀ¡mcnsâ ]pXnb amÀ¤tcJbv¡\pkcn¨v Ae¦mc aÕy Dev]mZ\ 

hn]W\ kwhn[m\§Ä GÀs¸Sp¯p¶Xn\pÅ ]²XnIÄ Bcw`n¡pI. 
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{Kq¸pIÄ¡pw hyànIÄ¡pw [\klmbw e`n¡¯¡coXnbnÂ amÀ¤tcJ 

]cnjvIcn¡pI. 

A\pZn\w timjn¨phcp¶ kap{ZaÕyk¼¯n\v ]Icambn DÄ\mS³ 

aÕyIrjn hfÀ¶phtcXv `£ykpc£bpw t]mjIkpc£bpw Dd¸phcp¯p¶Xn\v 

AXym´mt]£nXamWv. BbXn\mÂ aÕyIrjn t{]mÕmln¸n¡p¶Xn\v 

Xt±ikzbw`cW Øm]\§Ä ]²XnIÄ Bkq{XWw sNbvXv \S¸mt¡XmWv. 

]²XnIÄ BhnjvIcn¡pt¼mÄ AXv kmlNcy§Ä¡v A\ptbmPyamsW¶pw 

atÕymev]mZ\w hÀ²n¸n¡pIbpw AXv Bhiy¡mcnÂ F¯p¶psh¶v 

Dd¸phcp¯p¶Xn\pw ]cym]vXambncn¡Ww.  

hb\mSv PnÃbpsS {]tXyI kmlNcy¯nÂ h³InS aÕyIrjnbnS§Ä 

krjvSn¡pIbpw h³tXmXnÂ aÕyIrjn \S¯pIbpw sN¿p¶Xn\v DXIp¶ 

]²XnIÄ A{]mtbmKnIamWv. Ip¶pIfmÂ Npäs¸«Xpw h³InS tXm«§fpÅXpamb 

lcnXm`amb PnÃbnÂ BbXv \ne\nÀ¯n ]cnØnXn¡v tIm«wX«m¯ coXnbnepÅ 

aÕyIrjn ]²XnIfmWv A`nImayw.BbXn\mÂ Xmsg ]dbp¶ hnIk\ e£y§Ä 

ap³\nÀ¯nsImv \nÀt±i§Ä apt¶m«psh¡p¶p. 

1. PnÃbpsS `£y kpc£ Dd¸m¡pI. 

2. IqSpXÂ sXmgnÂ Zn\§Ä krjvSn¡pI. 

3. AÀlcmb bph P\Xbv¡v sXmgnÂ Dd¸m¡pI. 

4. kvv{Xo imàoIcWw 

5. ]nt¶m¡ kapZmb§fpsS  D¶a\w 

6. hnhn[ hIp¸pIfpsS GtIm]\¯neqsS IÀjIÀ¡v kÀ¡mcnsâ     

 ]camh[n klmbw    e`yam¡pI.  

7. X\Xp aÕy C\§fpsS kwc£Ww 

1) PnÃbpsS `£y kpc£ Dd¸m¡pI. 

 aÕyIrjnbnÂ Xmev]cyapÅ IÀjIÀ¡v imkv{Xob aÕyIrjn¡pÅ 

]cnioe\w \ÂIpI.. 

 ]pXnbXmbn \nÀ½n¡p¶ Ipf§Ä aÕyIrjn \S¯p¶Xn\v t{]mÕml\w 

\ÂIpI. 

 aÕyIrjn¡pw ASnØm\ kuIcyhnIk\¯n\papÅ k_vknUnIÄ sa¨s¸« 

coXnbnÂ \hoIcn¡pI (]¼v skäv, tamt«mÀ, aÕy_Ô\he) 

 aÕyhn]W\kwhn[m\w hn]peoIcn¡p¶Xnsâ `mKambn FÃm 

Xt±ikzbw`cW Øm]\¯nepw aÕyN´IÄ / aÕy_q¯pIÄ B[p\nI 

coXnbnÂ {IaoIcn¨v hfÀ¯paÕy§fpsS hn]W\w ]cnt]mjn¸n¡pI. 
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 aÕyIrjnsb Hcp thdn« hn`mKambn ImWp¶Xn\v ]Icw Irjn, 

arKkwc£Ww, Pekwc£Ww, ImemhØ hyXnbm\w F¶nhbnÂ \nÀ®mbI 

]¦v hln¡p¶ H¶mbn IW¡m¡n ZoÀLIme ASnØm\¯nÂ ]²XnIÄ 

hn`mh\w sN¿pI. 

BXy´nI^ew :þ 
IqSpXÂ IÀjIsc BIÀjn¡m\mIpw 

PnÃbv¡v BhiyapÅ{X aÕyw Dev]mZn¸n¡phm³ IÀjIÀ¡v t{]mÕml\w e`n¡pw., 

taÂ¯«v \nÀt±iw 

 \nehnse \maam{Xamb Nne k_vknUnIÄ ]cnjvIcn¡pI. 

 Ipfw \nÀ½mWw, _v \hoIcWw F¶nhbv¡v t{]mÕml\w \ÂIpI. 

 \qX\ aÕyIrjnbpsS hym]\w ]cnt]mjn¸n¡p¶Xn\pthn IqSpXÂ 

IÀjIÀ¡v k_vknUnIÄ e`yam¡m³ {ia§Ä Bcw`n¡pI. 

 Xt±i kzbw`cW Øm]\§fpsS IognÂ ^njv_q¯v/B[p\nI aÕy N´IÄ 

XpS§p¶Xn\v ]²XnIÄ BhnjvIcn¡pI. 

 PnÃmXe¯nÂ {]hÀ¯n¡p¶ emt_md«dnIfnÂ  aÕyhpambn _Ôs¸« 

AXymhiy ]cntim[\IÄ \S¯p¶Xn\mhiyamb kwhn[m \§Ä 

GÀs¸Sp¯pI 

Iogv¯«v \nÀt±iw: 

 sXmgnepd¸v  ]²XnbnÂ DÄs¸Sp¯n ]pXnb Ipf§Ä \nÀ½n¡pI. 

 Xmev]cyapÅ IÀjIÀ¡v ]cnioe\ ]cn]mSnIÄ kwLSn¸n¡pI. 

 ImÀjnI taJebnÂ PetkN\¯n\mbn D]tbmKn¡p¶ Ipf§fnÂ 

IÀjIÀ¡v A[nIhcpam\w e`n¡p¶ Hcp Irjnbmbn aÕyIrjnsb amän 

BbXn\v t{]mÕml\w \ÂIpI 

 aäv ImÀjnI taJeIÄ¡v \ÂIp¶ ]cnKW\ aÕyIrjn taJebv¡pw 

Xt±ikzbw`cW Øm]\§Ä ]²Xn X¿mdm¡pt¼mÄ \ÂIpI 

 atÕymev]mZ\w hÀ²n¸n¡p¶tXmsSm¸w Xs¶ hn]W\ kuIcy§fpw 

hÀ²n¸n¡pI. ISÂaÕy§fpsS D]t`mK¯nÂ \n¶pw hfÀ¯p 

aÕy§fpsS D]t`mK¯nte¡v P\§sf BIÀjn¡pI.  

2. IqSpXÂ sXmgnÂ Zn\§Ä krjvSn¡pI. 

 tZiob{KmaoW sXmgnepd¸v ]²Xn, a®v Pekwc£W ]²XnF¶nhbnÂ 

DÄs¸Sp¯nIqSpXÂ Ipf§Ä ]pXnbXmbn \nÀ½n¡pI.  

 Xtikzbw`cW Øm]\§fptSbpw hnhn[ kÀ¡mÀ- 

kÀ¡mcnXcGP³knIfptSbpw ssIhiapÅ Ipf§Ä \nb{´m\pkrXambn 

IpSpw_{io, kzbwklmb kwL§ÄF¶nhbv¡v ]m«¯n\v\ÂInaÕyIrjn 

\S¯p¶Xn\v t{]mÕml\w \ÂIpI. 
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BXy´nI ^ew 

 IqSpXÂ sXmgnÂ Zn\§Ä krjvSn¡m³ km[n¡p¶p. 

 {]IrXn hn`h§fpsS kwc£Ww Dd¸phcp¯m³ km[n¡p¶p. (Pew) 

 aÕyIrjn t{]mÕml\w 

 

taÂ¯«v \nÀt±iw:þ 

 IqSpXÂ sXmgnepd¸v ]²XnIÄ PnÃm hnIk\¯n\v thn BhnjvIcn¡pI. 

 Xcniv s\Â¸mS§Ä, Ipf§Ä \nÀ½n¨v aÕyIrjn sN¿p¶Xn\v X®oÀ¯S 

\nba¯nÂ hb\mSv PnÃ¡mbn {]tXyI ]cnKW\ \ÂIn \nba¯nÂ t`ZKXn 

hcp¯p¶Xn\v \S]Sn kzoIcn¡pI. 

 a®v kwc£W hIp¸v, tIm^n t_mÀUv F¶o hIp¸pIÄ¡v AhcpsS 

]²XnIfnÂ Ipfw \nÀ½mWw DÄs¸Sp¯pI. 

 

IogvX«v \nÀt±iw 

 Xt±i kzbw`cW Øm]\¯nsâ A[o\XbnepÅ Ipf§Ä 

kwL§Ä/IpSpw_{io {]hÀ¯IÀ¡v aÕyIrjn sN¿p¶Xn\v thn 

e`yam¡pI. 

 sXmgnepd¸v ]²XnbnÂ Ipfw \nÀ½mWw/\hoIcWw DÄs¸Sp¯pI 

 Ipfw kwc£W heIÄ¡p]pdta Ipfw CSnªv XIcp¶Xv Hgnhm¡p¶ Xn\mbn 

IbÀ `qhkv{Xw D]tbmKn¡p¶Xn\mbn ]²XnIÄ Bkq{XWw sN¿pIbpw 

\S¸m¡pIbpw sN¿pI. BbXn\v [\klmbw \ÂIp¶ ]²Xn 

\S¸m¡p¶Xn\mbn  Bhiyamb cq]tcJIÄ X¿mdm¡pIbpw sN¿pI. 

3. AÀlcmb bphP\Xbv¡v sXmgnÂ Dd¸m¡pI. 

aÕy¯oä Dev]mZ\w, hn]W\w, F¶nh GtIm]n¸n¡p¶Xn\pambn]²XnIÄ 

Bkq{XWw sN¿pI.. 

 

BXy´nI ^ew : 

 PnÃbnÂ ]pXnb hyhkmb kwcw`w XpS§m³ km[n¡p¶p. 

 bphP\Xbv¡v sXmgnÂ Dd¸m¡m³ km[n¡p¶p. 

 hfsc Ipdª sNehnÂ PnÃbnse IÀjIÀ¡v aÕyXoä e`yamIp¶p. 

taÂ¯«v \nÀt±iw 

 aÕyXoä \nÀ½mW bqWnäpIÄ XpS§m³ klmbw e`yam¡pI. 

 CMFRI  bnÂ \n¶pw hnhn[ Xc¯nepÅ aÕy XoäIÄ \nÀ½n¡p¶Xn\pÅ 

]cnioe\w e`yam¡pI. 

 hymhkmbhIp¸pambn klIcn¨p aÕyXoä \nÀ½mW sNdpInS Øm]\§Ä 

XpS§m\pÅ Ahkc§Ä Dm¡pI. 

 klIcW hn`mKw hgn kwL§Ä cq]oIcn¨p [\klmb§Ä e`yam¡m\pÅ 

Ahkc§Ä Dm¡pI. 

 

 



288 | ജി ല്ലാ പ ദ്ധ തി - വ യ നാ ട്  ജി ല്ല  
 

 

IogvX«p \nÀt±iw 

 PnÃmSnØm\¯nÂ aÕy¯oä Dev]mZ\¯n\mbn kwhn[m\w GÀs¸Sp 

¯pIbpw hn]W\kwhn[m\§Ä GtIm]n¸n¡pIbpw sN¿p¶Xn\pÅ 

]²XnIÄ Bkq{XWw sN¿pI. 

4. kv{XoimàoIcWw 

 Ae¦mc aÕyIrjn bqWnäpIÄ Bcw`n¡p¶Xn\v {Kq¸pIÄ¡pw hyànIÄ¡pw 

\ymbamb   coXnbnÂ [\klmbw e`n¡¯¡coXnbnÂ ]²Xncq]oIcn¡pI. 

 aqeyhÀ²nX Dev]¶§fpsS \nÀ½mWw, hn]W\w F¶nh t{]mÕmln¸n¡pI., 

GtIm]n¸n¡pI. 

BXy´nI^ew 

 PnÃbnÂ ]pXnb hyhkmb kwcw`w XpS§m³ km[n¡p¶p. 

 hn[hIÄ¡pw Dt]£n¡s¸«tXm Bb kv{XoIÄ¡v sXmgnÂ Dd¸m¡m³ 

km[n¡p¶p. 

taÂ¯«v \nÀt±iw 

 PnÃbnÂ Ae¦mc aÕy Iyjn bqWnäpIÄ Øm]n¡p¶Xn\v thn hn]peamb 

]²XnIÄ hIp¸pambn kwtbmPn¸n¨v BhnjvIcn¡pI. 

 k_vknUnIÄ, klmb§Ä cq]s¸Sp¯n \ÂIpI. 

 IpSpw_{io, kzbw klmb kwL§Ä cq]oIcn¨p Ae¦mc aÕyIrjn, aqey 

hÀ[nX DÂ¸¶§Ä bqWnäv XpS§pI.  

 CIFT t]mepÅ tI{µ GP³knIfnÂ \n¶pw aÕy kwkv¡cW¯n\pw, FIRMA, KAVIL 

XpS§nb  GP³knIfnÂ \n¶pw Ae¦mc aÕyIrjn¡pw ]cnioe\w \ÂIpI. 

 

IogvX«p \nÀt±iw 

 

IpSpw_{io, h\nXm kwLS\IÄ F¶nhbpsS klIcWw Dd¸phcp¯pI. ]©mb¯v 

Xe¯nÂ XpI hIbncp¯pI. 

 

]nt¶m¡ kapZmb§fpsS D¶a\w 

Imcm¸pg PetkN\ ]²Xn, _mWmkpckmKÀ PesshZypX PetkN\ ]²XnIfnÂ   

imkv{Xobamb ]T\w \S¯n kpc£m {]iv\§fpmIm¯ 

coXnbnÂ]«nIPmXn/]«nIhÀ¤ klIcW kwL§Ä¡v ]pdsa s]mXp hn`mK¯n\pw 

kwL§Äcq]oIcn¨v aÕy_Ô\hpw IqSpIfnse aÕy Irjnbpw \S¯p¶Xn\pÅ 

]²XnIÄ BhnjvIcn¡pI. 
BXy´nI^ew:þ 

 PnÃbnse 2,203 slIvSÀ Pekw`cWnbpsS A\ptbmPyamb D]tbmKw. 

 aÕyIrjn t{]mÕml\w. 

 kzbwklmb kwL§fpsS imàoIcWw. 
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taÂ¯«v \nÀt±iw 

 

  Pekw`cWnIfnÂ kpc£ \nÀt±i§Ä ]men¨psImv IqSpIÄ Øm]n¨p 

aÕyIrjn \S¯m\pÅ ]²XnIÄ BhnjvIcn¡pI. 

 

IogvX«p \nÀt±iw 

Xt±i kzbw`cW Øm]\§Ä ap³ssI FSp¯p]²XnbpsS \nÀÆlWw 

Dd¸phcp¯pI. 

6. hnhn[ hIp¸pIfpsS GtIm]\¯neqsS IÀjIÀ¡v kÀ¡mcnsâ ]camh[n 

klmbw e`yam¡pI. 

 

DZm: kwtbmPnX aÕyIrjn. 

 50 skâv IrjnbnSapÅ IÀjIÀ¡v Hcp bqWnäv F¶ IW¡nÂ [\klmbw 

\evIpI. 

 Irjn hIp¸v, arKkwc£WhIp¸v, £oc hnIk\ hIp¸v F¶nhbpambn 

klIcn¡pI. 

 ]¨¡dn IrjnbpsS [\klmbw Irjn hIp¸v Xocpam\n¡pI.  

 A\p_ÔIrjn (tImgn, BSv, apbÂ, ]ip)IfpsS k_vknUn AXmXv 

hIp¸pIÄ Xocpam\n¡pI. 

BXy´nI^ew 

 IÀjIÀ¡v ]camh[n klmbw e`n¡p¶p. 

 aÕyIrjntbmsSm¸w aäpIrjnIfpw t{]mÕmln¡s¸Sp¶p. 

 IqSpXÂ DÂ¸mZ\w Dd¸m¡m³ km[n¡p¶p. 

 

7. X\XpaÕy C\§fpsS kwc£Ww 

 

 X\Xp aÕy C\§fpsS kwc£Whpw {]P\\hpw e£yw sh¨v Indegenious 

Fish  Seed Production Unit  {]hÀ¯n¨phcp¶p. 

 ]qt¡mSv XSmI¯nÂ 10 IqSpIÄ Øm]n¨p X\Xp aÕy C\§sf 

kwc£n¨phcp¶p. 

 PnÃmXe¯nepw, {Kma]©mb¯v Xe¯nepw Aht_m[w krjvSn¡p¶ Xn\mbn 

{]NmcW{]hÀ¯\§Ä \S¯pI. 

 \ioIcW kz`mhapÅ aÕy_Ô\ {]hÀ¯\§Ä XSbm³ ]©mb¯v 

Xe¯nÂ t_m[hÂ¡cWw \S¯pI. 
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4.5.9.kwtbmP\ km[yXIÄ 

hnIk\ ImgvN¸mSv \nÀtZiw GP³kn kwtbmPnXw 

AÀlcmb 

bphP\Xbv¡v 

sXmgnÂ Dd¸m¡pI 

aÕy¯oä Dev]mZ\w, 

hn]W\wbqWnäpIÄ 

Øm]n¡pI 

 

hyhkmb hIp¸v 

 

CMFRI 

(]cnioe\w) 

klIcW hn`mKw 

 

PnÃbpsS `£y 

kpc£ Dd¸m¡pI. 

imkv{Xob 

aÕyIrjn¡pÅ 

]cnioe\w ,aÕyN´IÄ 

B[p\nI coXnbnÂ 

{IanIcn¡pI.  

aÕyIÀjI 

hnIk\ GP³kn, 

aÕyhIp¸v 

XtZikzbw`cW 

Øm]\MvMÄ  

IqSpXÂ sXmgnÂ 

Zn\§Ä krjvSn 

¡pI 

sXmgnepd¸v ]²Xn, a®v 

Pekwc£W ]²Xn 

F¶nhbnÂ DÄs¸Sp¯n 

IqSpXÂ Ipf§Ä 

]pXnbXmbn \nÀ½n¡pI 

XtZikzbw`cW 

Øm]\§Ä 

a®v kwc£W 

hIp¸v, tIm^n 

t_mÀUv  

kv{XoimàoIcWw aqey hÀ[nX DZv]¶                      

MvMfpsS \nÀ½mWw, 

hn]W\w F¶nh 

t{]mÕmln¸n¡pI 

GtIm]n¸n¡pI.Ae¦mc 

aÕyIrjn bqWnäpIÄ 

Bcw`n¡qI. 

IpSpw_{io, 

kzbw klmb 

kwL§Ä, 

km^v 

aÕyhIp¸v,CIFT 
klIcW hIp¸v  

MPEDA 

FIRMA,KAVIL,XtZi

kzbw`cW 

Øm]\§Ä  

]nt¶m¡ 

kapZmb§fpsS 

D¶a\w 

kwL§Ä cq]oIcn¨ 

aÕy_Ô\hqw 

IqSpIfnse aÕyIrjnbpw 

\S¯p¶Xn\pÅ 

]²XnIÄ 

BhnjvIcn¡pI.  

aÕyhIp¸v 

klIcW hIp¸v, 

IÀjIÀ¡v 

kÀ¡mcnsâ 

]camh[n klmbw 

e`yam¡pI.  

A\p_Ô IrjnIfpsS 

k_vknUn. AXmXv 

hIp¸pIÄ Xocpam\n¡pI. 

aÕyhIp¸v, 

IrjnhIp¸v. 

F^v.F^v.Un.F  

arKkwc£Ww, 

£ochnIk\ 

hIp¸pIÄ  

X\Xp 

aÕyC\§fpsS 

kwc£Ww 

 

t_m[hÂ¡cW 

]cn]mSnIÄ 

kwLSn¸n¡pI 

 

aÕyhIp¸v, 

 

 XtZikzbw`cW 

Øm]\MvMÄ 
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4.5.10. D]kw{Klw 

\nehnepÅ kmlNcy§Ä PnÃbnÂ aÕyIrjn¡\ptbmPyamWv. aÕyhIp¸v 

2016þ17 hÀj¯nÂ \S¸nem¡nb aÕykar²n II ]²XnbpsS `mKambn 255 slIvSÀ 

Øe¯,v kzImcyhyànIfpsS A[o\XbnepÅXpw s]mXp Ipf§fpw DÄs¸sS 

aÕyIrjn \S¯n. Imcm¸pg PetkN\ ]²Xn, _mWmkpckmKÀ PesshZypX 

PetkN\ ]²Xn F¶nhnS§fnse Pek¼¯v aÕyIrjn¡v 

D]tbmKn¡pIbmsW¦nÂ Cu cwK¯v h³IpXn¨pNm«¯n\v km[yXbpv. 

F¶mÂBbXv ]qÀ®ambn D]tbmKn¡p¶Xn\v Pekw`cWnIfpsS kpc£bpambn 

_Ôs¸« {]iv\§fpw \nehnepv. 

PnÃbpsS ]nt¶m¡hØbv¡pw BZnhmkntKm{Xhn`mKw P\§fpsS 

D¶a\¯n\pw aÕyIrjnsb D]tbmKs¸Sp¯mhp¶XmWv. PnÃ t\cnSp¶ 

t]mjImlmc Ipdhn\v Hcp ]cn[nhsc ]cnlmcw ImWp¶Xn\v atÕymev]mZ\w 

hÀ²n¸n¡p¶Xv D]Icn¡pw. aäv PnÃIfnÂ \ns¶¯p¶ aÕy¯nsâ hnebpambn 

XmcXayw sNbvXv hne\nÝbn¡pIbpw KpW\nehmcw Dd¸phcp¯pIbpw sN¿p¶Xn\v 

Xt±ikzbw`cW Øm]\Xe¯nÂ \S]SnIÄ kzoIcnt¡XmWv. 

hn]W\kwhn[m\w GÀs¸Sp¯n \ÂIn hn]peamb hn]W\iywJe 

Hcp¡mhp¶XmWv. ]²XnIÄ cq]oIcn¡pt¼mÄ {][m\ambpw 7 ]²XnIÄ¡v 

ap³KW\ \ÂImhp¶XmWv. 

1) AÀlcmb FÃm aÕyIÀjIÀ¡pw kwc£Whe e`n¡p¶ coXnbnÂ ]²Xn 

X¿mdm¡pI. 

2) kwtbmPnX aÕyIrjn ]²Xn t{]mÕmln¸n¡p¶Xn\mbn ]pXnb amÀ¤tcJ 

X¿mdm¡n \ymbamb coXnbnÂ  [\klmbw \ÂIp¶ ]²Xn BhnjvIcn¡pI. 

3) aÕyIrjn \S¯p¶Xn\mbn Ipfw \nÀ½n¡p¶Xn\pw \hoIcn¡p¶Xn\pw 

t{]mÕml\w \ÂIpI. BbXn\v [\klmbw \ÂIp¶Xn\mbn ]pXnb amÀ¤ 

tcJ cq]oIcn¡pI. 

4) Imcm¸pg PetkN\ ]²Xn, _mWmkpckmKÀ PesshZypX PetkN\ 

]²XnIfnÂ imkv{Xob ]T\w \S¯n kpc£m {]iv\§fnÃmsX 

]«nIPmXn/]«nIhÀ¤ klIcWkwL§Ä¡ÃmsX s]mXphn`mK¯n\pw 

kwL§Ä cq]oIcn¨v aÕyIrjnbpw IqSpIfnse aÕyIrjnbpw 

\S¯p¶Xn\pÅ ]²XnIÄ BhnjvIcn¡pI. 

5) aÕyhn]W\kwhn[m\w hn]peoIcn¡p¶Xnsâ `mKambn FÃm 

Xt±ikzbw`cW Øm]\¯nepw aÕyN´IÄ B[p\nI coXnbnÂ {IaoIcn¨v 

hfÀ¯paÕy§fpsS hn]W\w ]cnt]mjn¸n¡pI. 
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6) aÕy¯oä Dev]mZ\w hn]W\w F¶nh GtIm]n¸n¡p¶Xn\pambn 

Xt±ikzbw`cW Øm]\Xe¯nÂ ]²XnIÄ Bkq{XWw sN¿pI. 

7) Ae¦mc aÕyIrjn bqWnäpIÄ Bcw`n¡p¶Xn\v {Kq¸pIÄ¡pw hyànIÄ¡pw 

\ymbamb coXnbnÂ [\klmbw e`n¡¯¡coXnbnÂ ]²Xn tcJbnÂ 

amä§Ä hcp¯pI. 

Xt±ikzbw`cW Øm]\Xe¯nÂ P\Iob CSs]SepIÄ 

Dm¡pIbmsW¦nÂ aÕyIrjn taJe PnÃbnÂ IqSpXÂ hnIkn¡phm³ 

km[yXbpv. Ipdª sNehnÂ aÕyw e`n¡p¶Xv t]mjIkpc£ 

Dd¸phcp¯p¶Xn\pw ]pXnb sXmgnehkc§Ä krjvSn¡p¶Xn\pw ImcWamIpw. 

                               ***** 
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]cn-ØnXn Imem-hØm hyXn-bm\w 

h\-hn-I-k\w 

4.6. BapJw 

 

]Ýn-a-L« ae-\n-c-I-fnse ssPh-ssh-hn-[y {]m[m-\-y-ap-ÅXpw \nc-h[n ]mcn-Øn-

XnI {]-tXy-I-XIfp-Å-Xp-amb Hcp sIm¨p ]oT-̀ q-an-bmWvhb-\m-Sv.kap{Z \nc¸nÂ \n¶pw 

700 apXÂ 2100 aoäÀhsc Db-capÅ hb-\m-Sv, Xan-gv\mSpwI®m--S-IbpwtNÀ¶p-In-S-¡p-¶, 

]Ýn-a-L-«-ae \nc-I-fpsSIngt¡ sNcn-hnÂØnXnsN¿p¶ AXoh ]cn-ØnXntem-e-amb 

Cu `q`mKw HcpIme¯v Ipcp-ap-f-Iv, Gew XpS-§nb KpW-ta-·-bpÅ ae-©-c-¡p-I-fpsS 

DÂ]m-Z-\-̄ n-\p-t]-cp-tI-«-C-S-am-bn-cp-¶p. hcÄ¨ `qKÀ`-Pe hnXm-\-̄ nsâ{Iam-Xo-X-amb 

XmgvN, kk-y-tcm-K-§Ä, ImÀjnI DÂ]m-Z-\-¡p-dhv apX-embh- hb-\m-Sns\ Ae-«p-¶p. 

ssPh-ssh-hn-[-yw-sImpwkmwkvIm-cnI sshhn-[-yw-sImpwk¼-¶-ambn-cp¶ hb-\m-Sv. 

Imem-hØm amä-̄ nsâ Zpc- -́̂ -e-§Ä Gähpw IqSp-XÂ A\p-̀ -hn-¡m³t]m-Ip¶ tIc-

f-¯nse \mep PnÃ-I-fn-sem-¶m-bn«mWv IW-¡m-¡-s¸-Sp-¶-Xv.Ncn-{Xm-Xo-X-Imew apXÂ 

XpS-§nb IpSn-tb-ä-¡m-cpsS hb-\m-«n-te-¡pÅ {]hmlw C¶pw XpS-cp-¶p. hÀjw-tXmdpw 

hb-\m-«nte¡v F¯p¶ ]pXnb IpSn-tb-ä¡mcpw, Sqdn-Ìp-Ifpw Sqdnkw hy-h-kmbn-Ifpw 

Cu sIm¨p `qan-I-bpsS hn`-h-hn-\n-tbm-K-¯nÂ k½À²-§Ä krjvSn-̈ p-sIm-t-bn-cn-¡p-

¶p. AXn-\mÂ Chn-Sps¯]cnØnXnbpsSbpw Imem-h-Ø-bp-sSbpw _p²n-]qÀÆ-amb ]cn-

]m-e\w hb-\m-S³hnI-k\ X{ -́§-fnÂ DÄt¨Àt¡--Xpv -AXn\v Cu `q{]-tZ-i-

¯nsâ khnti-j-X-Ifpw CXn-\p-taÂ hnI-k\w GÂ¸n¨ BLm-X-§fpw a\-Ên-em-

t¡Xp---v. 

 

 

Nn{Xw4.6.1 
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4.6.1 ta-J-e-bp-sS \n-e-hn-se AhØ 

 

4.6.1.1. Bhmkhy-h-Ø-IÄ 

 

GsXmcp `q{]tZihpw \nc-h[n sNdpBhmkhy-h-Ø-I-fpsS Hcp irwJe-bm-bn-cn-

¡pw. Hmtcm Bhmk hy-h-Ø¡pw AXn-sâ-Xmb Hcp ]mcnØn-XnI [À½-hpwBhm-k-h-y-

h-Ø-IÄ X½nÂ Pe,]ZmÀ°hpw {`a-W-¯n-eq-sS-bpÅ _Ôhpw XpSÀ¨-bp-ap-m-hpw. 

Bhmk hyh-Ø-I-fpsS Btcm-K-yhpw Ne-\m-ß-I-amb XpSÀ¨-bp-amWv Hmtcm `q{]-tZ-i-

¯nsâbpwDÂ¸m-Z\ £aXsb Xocp-am-\n-¡p-¶-Xv. Hcpkzm-̀ m-hnI Bhmk hy-h-Øbv¡v 

40% hsc amä-§Ä h¶mepw {]Ir-Xn-Z-̄ -amb AXnsâ DÂ¸m-Z-\-£-a-Xsb Imc-y-ambn 

_m[n-¡n-Ã F¦nepw 60% hsc amäw hcp-t¼mÄ {i²-tbmsS Bhm-k-h-y-hØm XpSÀ¨-

IÄ \ne-\nÀ¯m³ {ian-t¡--Xp-v.F¶mÂ  60% ¯ne-[nIw XpSÀ¨-IÄ \jvS-s¸-Sp-I-

bpw,sNdp Bhm-k-h-y-h-Ø-IÄ XIÀ¡-s¸-Sp-Ibpw sNbvX Hcp `qhn-̀ m-K-¯n\vAXnsâ 

kzm-̀ m-ho-IX ]qÀ®-ambpw \jvS-s¸«p F¶p ]d-tb-n-h-cpw.  

Nn{Xw 4.6.2 

 

 

]«nI.4.6.1 

h-b-\m-Snsâ Bhmkhy-h-Ø-Isf s]mXpsh 4 Bbn- XcwXn-cn-¡mw 

{Ia-\-

¼À 

Xcw khn-ti-jX ]mcn-Øn-XnI [À½w 

1 

hen-b-a-e-IÄ (]md-¡p-«-

§fpw ]pÂta-Sp-Ifpw 

tNme-h-\-§fpw)]Ýna Xoc 

DjvW-ta-Jem \nXy-l-cnX 

h\hpw AÀ²-l-cnX 

h\hpw 

1000 apXÂ 2100 

aoäÀhsc Dbcw 

hcp¶ ae-\n-c-IÄ. 

]Ýn-a-L-«-̄ nse 

DbÀ¶ taJe-I-fnÂ 

ImW-s¸-Sp¶ 

{]tXyI Bhmk 

]Sn-ªm-dp-\n¶pw hcp¶ 

Ime-hÀj taL-§sf XS-

ªp-\nÀ¯n hb-\m-«nÂ 

ag-s]-¿n-¡p¶p.]pÂta-Sp-

IÄ¡pw ae-bn-Sp-¡p-I-

fnse-tNm-e-Ifpw s]¿p¶ 

ag shÅs¯ ]nSn¨p 
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hyhØ.   ta¸mSn, 

IÂ¸-ä, t]cy taJ-e-

I-fnÂ ImW-s¸-Sp-

¶p. DjvW-ta-Je 

AÀ² \nXy-l-cnX 

h\-§Ä amfn-Ip¶v 

ae, NqcÂ ae, ap-

ssI, Ipdn-̈ ymÀ ae, 

Xcn-tbm-Sv, kqNn-̧ m-d, 

Im´³ ]md, aS¡n-a-

e, ap«nÂae, Xncp-

s\-Ãn `mK-§-fnÂ 

ImW-s¸-Sp-¶p. 

\nÀ¯p-¶p. \Zn-I-

fpsSbpwDÛh Øm\-

§fmWv tNme-¡m-Sv. hb-

\m-«nse hÀj-]m-

Xs¯bpw D]-cn-Xe 

\oscm-gp-¡n-t\bpw kzm-[o-

\n-¡p¶p.sNdnbsNdnb 

\oÀ¨m-ep-I-sfbpwAcp-hn-

I-sfbpwtXmSp-Ifpw ]pg-I-

fp-am-¡n amäp-¶p. 

2 

sNdp-Ip-¶p-Ifpw ImSp-

Ifpw(\nX-y-l-cnX h\-

§fpw sNdp Ip¶p-I-

fpw)Ce-s]m-gnbpw ImSp-

IÄ(sX-¡³ BÀ{Z an{i 

CesImgnbpw h\-§Ä, 

hc an{i Ce-s]m-gnbpw 

h\-§Ä, aus-bn³ 

BÀ{Zþan-{inX h\-§Ä) 

700 apXÂ 1200 aoäÀ 

Db-cw ÅXpw2000 

apXÂ 5000 anÃn 

aoäÀ hsc ag e`n-

¡p-¶-Xp-amb 

{]tZiw. hb-\m-

Snsâ cm-mas¯ 

kzm-̀ m-hnI Bhmk 

hy-h-Ø.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kap-{Z-\n-c-̧ nÂ 

\n¶pw 100 aoä-dn\p 

Xmsgbpw sU¡m³ 

]oT-̀ q-an-tbmSv 

tNÀ¶pÅ {]tZ-i-

§-fnÂ ImW-s¸-

Sp¶p.\ndsb apfw -

Iq-«-§fpw Ce-s]m-

gnbpw hr£-§fpw 

\ndª Cu {]tZ-i-

§Ä IÀ®m-S-I, 

_Ôn-̧ qÀ, 

\mKÀtLmf h\-ta-

J-e-I-fpsS XpSÀ¨-

bm-Wv. 

 

ag-ta-L-§sf hb-\m-S³ 

ka-X-e-̄ n-te¡v Xmgv¶n-

d¡n ]c¶v s]bvXv ag 

e`yX Dd¸v hcp-¯p-¶p. 

hb-\m-Snsâ XWp-¯Xpw 

BÀ{ZX \nd-ª-Xp-amb 

A´-co£w \ne-\nÀ¯p-

¶p. CXv ImW-s¸-Sp-¶Xv 

sXs¡ hb-\m-Snse 

GXmv FÃm ]©m-b-

¯n-epw. hSs¡ hb-\m-

«nÂ FS-h-I, sXmÀ 

\mSv, Xhn-ªmÂ F¶o 

]©m-b-¯p-I-fnepw ImW-

s¸-Sp-¶p. 

 

 

IÀWm-SI kaXe-¯nse 

hc Imem-h-Ø-bnÂ 

\n¶pw hb-\m-S³ ]oT-`q-

ansb kwc-£n-¡p-¶p. 

Gjy³ B\, ISp-h, 

IcSn F¶n-§s\ \nc-h[n 

h\y-ar-K-§-fpsS Bhm-k-

tI-{µ-am-Wv. hb-\mSv h\y-

Pohn kt¦Xw Cu    {]-

tZ-i-¯m-Wv.  ]qXm-Sn, 

]pÂ¸-Ån, _t¯-cn, 

apÅ³sIm-Ãn, Xncp-s\Ãn 

F¶o {]tZ-i-§-fnse D 

bcw Ipdª Ip¶p-I-

fnepw ka-X-e-§-fn-epw 

BÀ{Z Ce-s]m-gnbpw ImSp-

IÄ ImW-s¸-Sp-¶p. 

IÀjI IpSn-tb-ä-¯mÂ 

IqSp-XÂ `mK-§fpw Irjn 

`qan-I-fmbn amä-s¸-«p.  

3 X®oÀ¯-S-§Ä / NXp-¸p-

IÄ 

hepXpw sNdp-Xp-amb 

Ip¶p-I-Ä¡n-S-bnÂ 

]pÂta-Sp-I-fnÂ \n¶pw 

tNme-Im-Sp-I-fnÂ \n¶pw 



296 | ജി ല്ലാ പ ദ്ധ തി - വ യ നാ ട്  ജി ല്ല  
 

 sNcn-hn-ÃmsX 

]Xnªp InS-¡p¶ 

NXp-̧ p-I-fmWv Cu 

`qhn-̀ m-K-¯nsâ 

{]tXy-IX. 

  shÅw sI«n-

\nÂ¡p¶ s\Â 

hb-ep-IÄ NXp¸p 

\ne-§-fmWv 

F¶mÂ s\ÂIrjn 

aän-\w Irjn-I-fn-

te¡v hgn amdp-

t¼mÄ NXp-̧ nsâ 

kz`mhw \jvS-s¸-Sp-

Ibpw ]mcn-ØnI 

[À½-§Ä \nÀh-ln-

¡m-\m-ImsX 

Bhmk hyhØ 

amä-̄ n\v Imc-W-am-

hp-Ibpw sN¿p-¶p. 

DÛ-hn-s¨m-gpIn hcp¶ 

sNdp-\o-cp-d-h-Isf kzoI-cn-

¡p-¶-h-bmWv `qan-bpsS 

hr¡-I-fmb Cu NXn¸p 

\ne-§Ä .    {]tXyI 

kky P´p-Pm-e-§-fpsS 

Bhmk hyh-Øm-̀ mKw.   

hb-\m-Snsâ kq£-a-amb 

Ime-hm-Øbpw `qKÀ`-P-e-

hn-Xm-\hpw a®nsâ 

Btcm-Kyhpw \ne-\nÀ¯p-

¶p. ag-sh-Å-̄ n-eq-sS-

bpÅ [mXp-]-ZmÀ° 

Nw{I-a-W-¯nsâ hen-

sbmcp `mKw \S-¡p-¶Xv 

Cu `mK-̄ m-Wv.  NXp-¸p-

I-fpsS \miw `qKÀ`-P-\-

hn-Xm\w Xmgp-¶-Xn\pw 

A´-co-£-̄ nse BÀ{ZX 

Ipd-bp-¶-Xn\pw NqSv IqSp-

¶-Xn\pw Imc-W-am-Ip-¶p. 
4 

\Zo-X-S-§Ä 

hb-\m-Snsâ 

ImÀjnI taJ-e-I-

fnÂ ]mcn-Øn-XnI 

hyh-Ø-Ifpw \ne-

\nÂ¡p-¶Xv ]qÀ®-

ambpw Xs¶ I_\n 

\Zn-X-Ss¯ B{i-bn-

¨m-Wv. 1,63,570 

slIvSÀ s\Â hb-

ep-Ifpw 1,38,651 

slIvSÀ Ic-̀ q-an-bp-

am-Wv.  

sXs¡ C´y-bnse 60iX-

am\w s\Â¸m-S-§-fn-

te¡pw shÅ-sa-¯n-

¡p¶ Imth-cn-bpsS 

{][m\ t]mj-I-\-Zn-bmb 

I_-\n-bpsS {]`h 

Øm\w.   hf-]-«Ww ]pg, 

tImc-̧ p-g, amln ]pg, 

IpäymSn ]pg, A©-c-

¡n ]pg, Nmen-bmÀ 

F¶o \Zn-I-fn-te¡pw 

IqSn hb-\m-S³ ae-\n-c-I-

fnÂ \n¶pw ka-X-e-¯nÂ 

\n¶pw \oscm-gp-¡p-v. 

 

4.6.1.2. I_\n \Zo-X-S-̄ nsâ {]m[m\yw 

 

 I_\n \Zn-bpsS \nP-ØnXn Ah-tem-I\ ]T\w hb-\m-Snsâ ]mcn-Øn-XnI {]iv\-

§-fn-te¡vIrXy-ambn hncÂ Nqp-¶p-v. I_-\n-bpsS \oÀhmÀ¨m {]tZ-i-§-

fnÂA©nÂ aq¶p `mKhpw ae-Ifpw Ip¶p-I-fp-amWv F¶-Xm-Wv. Cu {]tZ-i-§-fpsS 

kwc-£-Whpw ]cn-ØnXn ]p\:-Øm-]-\hpw I_\o \Znsb c£n-¡m\pwhb-\m-Snsâ Pe 

ZuÀe-̀ -ys¯ ]cn-l-cn-¡m\pw {][m\ CS-s]-S-em-bn-cn-¡pw. ]Sn-ªm-dp-h-i-¯vhenbae-I-

fp-sSbpw Ah-bpsS Bhm-k- h-y-h-Ø-I-fp-sSbpwkwc-£-Whpw {][m-\-am-Wv. 

I_\o-\-Zn-bp-sShr-ãn {]-tZ-i-§-fnÂPnÃm-a-®pkw-c-£-W h-Ip-̧ v \-S¯n-b ]T-\-¯n-sâ 

{][m-\ Is-¯-epIÄXm-sgsIm-Sp-¡p¶p. 

 
1.  DÂ`hØm\-§-fnse \oÀ¨m-ep-I-fnÂ 1/3 e[nIhpwA{]-Xy-£-ambn. 

2.  {]Ir-Xn-Z¯ Dd-h-I-fnÂ 70 % hpw A{]-Xy-£-ambn tijn-¡p-¶-h- 

 bpsS Pe \nÀ¤-a\ tijn Ipdbp-Ibpw sNbvXp 

3.  I_n\n \oÀ -̄S-̄ nsâ DÂ`h Øm\-§-fnse h\-w, ¹m-tâ-j\pIÄ CXc Irjn    

`qan-IÄ F¶nh aqey-timjWw kw`-hn-¨n-cn-¡p¶p. 
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4.  I_n\n \oÀ¯-S-¯nsâ 26.38 % (43150 slIvSÀ) {]tZ-ihpw cq£-amb Pe-£maw 

A\p-̀ - hn-¡- -̄¡-hn-[-̄ nÂ Red zone ImäKdn-bnÂ h¶n-cn-¡p¶p. 

5.  ag-¡m-e-§-fnÂ am{Xw shffw e`n-¡p¶ hn[-¯nÂ26.80 % (43840 slIvSÀ) `mKw 

yellow zone Â DÄs¸-Sp¶p 

6.  Red zone sâhnkvXrXnyellow zone te¡pwyellow zone hnkvXrXnBlue 

 zonete¡pw hym]n¡p-¶-Xnsâ e£-W-§Ä XpS-§n-bn-cn-¡p¶p. 

7.  NXp-̧ p-I-fpsS timjWw \Zn-I-fpsS timj-W¯n\vCS-bm-¡p¶p 

8.  Irjn-bn-S-§Ä/¹m-tâ-j³/h\w F¶n-h-bnsehr£aÂNmÀ¯nsâ km{µX-bnÂ 

timjWw kw`-hn¨ncn¡p¶p. 

9.  h\ {]tZ-i-§Ä,¹m-tâ-j\mbn amänbXv Pe t{kmXkp-Isf _m[n¡p¶p. 

10.  h\m-XnÀ¯n-I-fnÂ \nÀ½n-¡-s¸-Sp¶ elephanttrenches hcÄ¨sb Xzcn-X-s¸-Sp-

¯p¶p. 

11.  s\Âhb-ep-IÄ 44 % CXc Irjnbnte¡v amä-s¸-«ncn-¡p¶p 

12.  ]c-¼-cm-KX Pe t{kmX-kp-Ifmb tIWn,- t£-{X-Ip-f-§Ä,- X-e-Ip-f-§Ä F-¶nh 

A{]- Xy-£-am-bn-sIm-n-cn-¡p¶p. 13. 3248.75 In.ao \oÀ¨m-ep-I-fnÂ 80% hpw 

ssItb-ä- ¯n\vhnt[-b-am-bn-cn-¡p¶p. 

14.  hÀ²n¨ {]thKw \oÀ¨mep-I-fpsS ASn-̄ -«nsâtimj-W-̄ n-\pw,-  

 Pe Pohn-I-fpsS Bhm-k-hyhØXI-cp-¶-Xn\pw CS-bm-¡n-bn-cn-¡p¶p. 

15.  21 Sn.-Fw.-kn. Pew \ap¡v D]-tbm-Kn-¡m-sa-¦nepw 6Sn.-Fw.-kn Pew  

 D]-tbm-Kn-¡p-¶-Xn-\p-ff km[yX am{Xta \ne-hn-Â e`y-am-bn-«p-ffq. 

16.  286 \nÀ½n-Xn-I-fnÂ 60 % ¯ne-[n-Ihpw Aä-Ip-ä-]-Wn-I-fpsS A`m-h-¯mÂ D]-tbm-

K  tbmKy-aÃ. 

17.  ASn-¡-Sn-bp-m-Ip¶ hnf-amäw a-®nsâ ssPhmwiw,-kq-£a aqe-I-§Ä F¶n-h 

KWy- ambn Ipd-bp-¶-Xn\v CS-bm-¡pI-bpw, D]-cn-Xe hcÄ¨bv¡v Imc-W-am-

IpIbpw sNbvXn- cn-¡p¶p. 

18.  Aim-kv{Xo-b-hpw,-A-an-X-hp-amb aWÂ J\\wPem-i-b-§-fp-sSbpw, tXm-Sp-I-fp-

sSbpw \mi-̄ n\v CS-bm-¡nbn-cn-¡p¶p. 

19.  I_\n XS¯nÂ 358 tI{µ-§fnÂ\n¶pw A[nI tXmXnÂ amen\y  \nt£]w \S-

-̄s¸-Sp¶p 

20.  cmk-Io-S-\m-in-\n-I-fpsS D]-tbmKw {Iam-Xo-X-ambn hÀ²n¨ncn-¡p-¶Xv Pekpc-

£sb _m[n-¨ncn-¡p¶p. 

21.  A\n-b-{´n-X-hpw,-A-im-kv{Xo-b-hp-amb\nÀ½mW {]hr-̄ n-IÄ tXmSp-I-fpsS \mi-

¯n\v  CSbm-¡nbn-cn-¡p¶p 

22.  tXmSn\-I¯v cq]-s¸« a¬¯n-«-I-fpw,- Xpcp-̄ p-I-fpw,-tXm-Snsâ KXn-am-dp-¶Xpw 

Irjn  \mi¯n\pw,]mcn-Øn-XnI BLm-X-¯n\pw Imc-W-am-Ip¶p. 

23.  I_n\nX-S-¯nÂ Ahiy Pe-tk-N\¯n\p-ff\nÀ½n-Xn-IÄ Xptemw- Ip-d-hmWv. 

24.  585 In.ao \of-¯nÂ tXmSp-I-fp-sSbpw ]p-g-bpsSbpwHmc§Ä a®n-Sn¨n-en\v hnt[b-

ambn  sImncn¡p¶p. 

25.  1210 In.ao \of-̄ nÂ tXmSp-IÄ,- ]p-g-IÄ,-F-¶nh-bpsS Hmc-§-fnÂ kkym-h-

 cWw/hr£m- h-cWw\jvS-s¸-«n-cn-¡p¶p 

 

CXv h-b-\m-Sn-sâ G-I P-e-t{kmX-Êv B-b I_-\n-bp-sS tim-Nym-h-Ø-bm-Wv kq-Nn-

¸n-¡p-¶Xv. a-g-bp-sS e-`y-Xbpw \-Zn-bn-se \o-scm-gp¡pw -̀ q-KÀ-̀  Pe-e-`y-Xbpw X-½nÂ hen-

b A-´-c-am-Wv Im-Wp-¶Xv. C-Xv \oÀ- -̄Sm-Xnãn-Xhn-I-k-\-̄ nÂ \-½Ä ]-cm-P-b-s¸-«-Xm-bn-

«m-Wv Im-Wn-¡p-¶Xv. kz-Imcy `qan-bp-sS A-Xn-cp-IÄ¡I-̄ p \nÂ-¡p-¶ \oÀ-̄ -Sm-Xn-ãn-X 

hn-I-k-\-aÃ Bhiywa-dn-¨v \oÀ-¯S-s¯ B-sI ]-cn-K-Wn-̈ p-sIm-p-Å-Xm-hWw. C-hn-

sSIp-¶n-Sn-¡-epw \nÀ-½m-W-{]-hÀ- -̄\-§-fpw tdm-Up-\nÀ-½m-Whpw \oÀ-̄ -S\n-b-a-§Ä ]m-

en-̈ p-sIm-p-Å-Xm-hWw. \-Zn-bp-sS C-cp-I-c-I-fnep-ap-Å kÀ-¡mÀ `q-an-kw-c-£n-¡m\pw 

ssI-tb-ä-§fpw am-en-\y \n-t£-]-§-fpw A-imkv-{Xo-b a-W-se-Sp¸pw \n-b-{´n-¡m-\p-Å P-

\-Io-b C-S-s]-SÂ D-m-hWw. 
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Nn{Xw 4.6.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nn{Xw.4.6.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.6.1.3. kwc-£nX h\-ta-Je 

 

{_n-«o-jv h-\w tZ-i-kmÂ-I-c-W-¯n-eq-sSbpwAXn-\p-tijw 1971 se tI-cfkÀ¡mÀkz-Im-

cyh-\w tZ-i-kmÂ-Ic-Ww \n-b-a-¯n-sâbpw `m-K-am-bpw hb-\m«nÂB-sI 862.1579 

km
2
h\`p-an-bm-Wv DÅXv. C-XnÂ 344.44km

2
hcp¶hb\mSv h\-y-Pohn kt¦Xw hb-\m-

Snsâ Ing-¡p-̀ m-K¯v cv Ij-W-§-fmbn thÀs]«v _Ôn-̧ qÀ apXp-ae h\-y-Pohn kt¦-

X-§-fpsS XpSÀ¨-bmbnImW-s¸-Sp¶ ap¯§ taJ-e-bpw, \mKÀtlmf ImSp-I-fpsS 

XpSÀ¨mbnImW-s¸-Sp¶ tXmÂs¸«n taJ-e-bp-am-Wv. ]n¶o-SpÅ h\-§Ä henb ae- -̄e-

¸p-Ifpw ka-X-e-̄ nÂ Ahn-S-hn-sS-bmbn ImW-s¸-Sp¶ NnX-dn-bXpw apdnªXp-amb sNdp-

Im-Sp-I-fp-am-Wv. PnÃ-bpsS`q{]-tZ-i-¯nsâ 42% h\-̀ q-an-bmsW-¦nepw apgp-h³ `mK-§fpw 

ss\kÀKnI h\-§-f-Ã. tX¡v, a-lm-K-Wn, am-©n-bw,  A-t¡-jy, bq-¡m-en-]v-ä-kv, knÂ-h-

tdm-¡v, Ipcp-ap-fIv XpS-§nb GI-hnf tXm«-§Ä IqSn DÄs¸-«-XmWv. Cu GI-hnf tXm«-

§Ä Hcp ss\kÀKoI h\w \ÂtI tkh-\-§Ä \ÂIm³ ]cym-]vX-a-Ã. IqSmsX 

hcÄ¨¡pw Imem-hØm hyXn-bm-\-̄ n\pw B¡w Iq«p-Ibpw sN¿p-¶p.  
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]«nI. 4.6.2 

h\-tXm-«-§-fpw ]cn-N-cW {]tZ-i-§fpw 

 

{Ia 

\¼À 

kv]ojn-kp-IÄ 

hnkvXoÀ®w (sl-IvSÀ) 

t\mÀ¯v 

hb-\mSv 

ku¯v hb-

\mSv 

hb-\mSv h\y-

Pohn 

kt¦Xw 

BsI 

1 tX¡v 483.700 23208.01 7121.75 9933.55 

2 alm-KWn 62.040 4.000 - 66.04 

3 am©nbw 2.000 10.000 - 12.000 

4 
tX¡v Bâv 

tk^väv hpUv 1297.977 781.07 - 2079.047 

5 _mw_p 494.00 195.00 - 689.00 

6 NqcÂ 787.600 60.00 - 847.600 

7 Ipcp-ap-fIv 30.00 - - 30.00 

8 
Huj[ kky-

§Ä 444.820 74.560 - 519.380 

9 At¡jy 190.8000 295.88 - 485.880 

10 ank-te-\n-bkv 1379.920 1049.29 - 2428.949 

11 ¥q« 8.200 - - 8.200 

12 bq¡men - - 425.00 425.00 

13 knÂhÀtdm¡v - 59.5 876.81 936.31 

14 lmÀUv hpUv - 32.00 - 32.00 

15 Ccp-¼Iw - 31.20 - 31.20 

  
 

  18524.156 

അവലംബം -  വന വികസനം 
 

Nn{Xw. 4.6.5 
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Nn{Xw.4.6.6 

 

hb-\mSv h\y-Pohn kt¦-X-̄ n\-Is¯ GI hnf tXm«-§-fnse am¸v 

 

4.6.2. ssPh-ssh-hn-[yw 

 

hÀjw tXmdpw Imew sXämsX F¯nt¨cp¶ ImehÀjhpw DjvW taJeIfnÂ 

am{Xw e`yamb IqSnb kqcy{]Imihpw ChnSs¯ a®ns\ F´pw hfcm³ 

A\pIqeam¡n¯oÀ¯p. agbpsSbpw DuÀÖ¯nsâbpw [mcmfn¯¯nÂ, 

]cnWma¯neqsS ChnSs¯ PohtemIw AXnk¦oÀWhpw sshhn[y ]qÀWhpamsbmcp 

ssPhhyqlw sI«n¸Sp¯p. AXns\ B{ibn¨psImv ]psXmt« [mcmfw a\pjy 

hÀ¤§fpw ChnsS Pohn¨ncp¶p. Pohsâ sshhn[yw a\pjy kwkv¡mc§sfbpw 

sshhn[yapÅXm¡n¯oÀ¡p¶p. Hcp sNdp]pgbpsS hrjvSn{]tZi¯vþhfsc Npcp§nb 

hnkvXrXnbnÂ  C{Xb[nIw tKm{X kwkvImc§fpsS sshhn[yw temI¯nÂ Xs¶ 

A]qÀÆamb kwKXnbmWv. 

4.6.2.1. tKm{X kwkvImchpw ssPhsshhn[yhpw 

sXt¡ C´ybnÂ Xs¶ Gähpw IqSpXÂ tKm{X§fpsS sshhn[yw  

\ne\nÂ¡p¶Xv \oeKncn aeIÄ¡p NpäpambmWv. CXnÂ Xs¶ FSp¯p ]dbmhp¶ 

{]tZiamWv hb\mS.v sXt¡ C´ybnse BZys¯ a\pjy hmk¯nsâ  IYIÄ 

]dbp¶Xpw a\pjy³ IÃpsImpÅ Bbp[§Ä D]tbmKn¨ncp¶ Imet¯mfw 

]g¡apÅXpamb FS-¡Â Kpl ChnSps¯ BZn-a-kw-kv¡m-c-¯nsâ tijn-̧ p-I-fm-

Wv.Chn-Sps¯ Kplm-Nn-{X§Ä Ncn{XmXoX Ime¯pXs¶ ChnsS a\pjy³ 

Pohn¨ncp¶p F¶-Xnsâ sXfn-hp-I-fm-Wv. 

4.6.2.2. ImSpI-fpw ssPhsshhn[yhpw 

ImSv k¼-¶-am-bn-cp¶ Ime¯v ChnsS \n¶pw Btcm-Ky-apÅ ]pg Ing¡vka-Xe-

§-fn-te¡vHgp-Ip-IbpwAXnseshÅs¯ B{i-bn¨vIrjnsNbvX-hÀImth-cn-\-Zo-X-S-

¯nÂDXvIr-jvS--ambImÀjnIkwkv¡m-c-§Ä sI«n-̧ -Sp-¡p-IbpwsNbvX-Xns\ ASn-Øm-\-

am-bXv hb-\m-S³ ImSp-Ifpw AXns\ \ne-\nÀ¯nb BZn-a-\p-jysâ kwkv¡m-c-§-fp-am-

Wv.hb-\m-«nse Imem-h-Øsb \nb-{´n-¡p¶ Gähpw {][m-\-s¸« s]mXp-kz¯v h\w-h-

Ip-̧ nsâ kwc£W¯n\v IognÂ hcp¶ h\`qanbmWv. hb-\mSvHcpImÀjnIPnÃbmb-Xn-

\mÂPnÃ-bpsS km¼-¯nIASn-̄ d ChnSps¯  ImemhØsbbpw ]cnØnXnsbbpw 

B{ibn¨ncn¡p¶p. F¶mÂ ImSp-IÄ £bn¨pw timjn¨pw t]mb-Xn-\mepw \Ã h\-
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§Ä Xpp-I-fm-¡-s¸«v NnXdnt¸mb AhØbnÂ Bb-Xn-\mepw h\-¯n\v 

]mcnØnXnI [Àaw \nÀhln¡m³ Ign-bmsX hcp¶p. IqSmsX hb-\m-«nse C¶s¯ 

{][m-\-{]-iv\-amb a\p-jy\pw arK-§fpw X½n-epÅ kwLÀjw hÀ²n-¡p-¶-Xn\pw Imc-

W-ambn Xocp-¶p. 

3 h\w Unhnj\pIfnÂ hym]n-¨p-In-S-¡p¶ ]Ýn-a-L« ae-\n-c-I-fnÂ \ne-sIm-

Åp¶ sX¡v ]Sn-ªdv AXnÀ¯n-bnÂ Dff \nXy-l-cnX h\-§-fmWv Gähpw A[nIw ag 

e`n-¡p-¶-Xn\v Imc-W-am-Ip-¶Xpw.  

4.6.2.3. ¹mtâ-j-\p-I-fpw ImSp-Ifpw 

hb\m«nÂ{_n«ojpImÀ \mWyhnf tXm«§Ä am{XaÃ  [mcmfw Snw_À ¹mtâj\pIfpw 

Dm¡nbncp¶p. Gähpw hymhkmbnI {]m[m\yapÅ XSn-sb¶ \ne-bnÂ tX¡v ac-

§Ä IqSp-X-embn Dev]m-Zn-̧ n-¡m-\mWv {ian-¨Xv. \½psS \m«nse [mcmfw kzm`mhnI 

h\§sf sh«ns¯fn¨mWv C¯-c-¯nÂ tXm«-§Ä Dm-¡n-b-Xv. F¶mÂ 

kzmX{´¯n\p tijw \nehnÂ h¶  \½psS kÀ¡mdpIfpw CXv XpScpIbpw 

hb\m«nsâ Ing¡³  {]tZi¯pÅ CesImgnbpw h\§Ä C¯c¯nepÅ 

IS¶pIbä¯n\v hnt[bam¡pIbpw sNbvXp. C¯c¯nepÅ tXm«§fpsS 

ASn¡mSpIfnÂ eâm-\, bq¸-täm-dn-bw, ant¡-\n-b, sk¶m-kvs]-IvSm-_n-en-kv XpS-§nb 

]eXcwhntZiIfkky§fpwhfÀ¶ph¶v]pÃphf-cm-\pffkml-NcywCÃm-Xm-bn-¯o-cp-

Ibpwss\ÊÀ¤nI h\-§-fpsS \mi-¯n\v Imc-W-am-hp-IbpwsNbvXp. CXv a\p-jy-þ-h-\y-

Pohn kwLÀjw hÀ²n-¡p-¶-Xn\v t]mepw Imc-W-am-bn. hyh-kmb Akw-kvIrX hkvXp-

hnsâ Bh-iy-¯n-\mbn ImSp-IÄ sh«n-s -̄fn¨v bq¡men]väkv, At¡-jy, am©n-bw, 

alm-KWn XpS§n tkm^väv hpUv ¹mtâj\pIÄ B¡n  h\-̀ q-ansb ]cnhÀ¯\w 

sNbvXXv  IqSp-XÂ ]mcn-Øn-XnI BLmX§Ä Dm¡p¶-Xn\pw hcÄ¨bpw 

ssPhsshhn[y timjWhpw IqSpX-embn A\p-̀ -h-s¸-Sp-¶-Xn\pw Imc-W-am-bn.  

4.6.2.4. ImÀjnI ssPhsshhn[yw 

h\hnkvXrXn IgnªmÂ hfsc {][m\s¸«Xv ChnSps¯  ImÀjnI 

ssPhsshhn[y taJ-e-bmWv. hbepIfpw \ndª Cu `q{]-tZ-i¯v  s\ÂIrjnbpw  

Ip¶pIfnÂ Im¸nbpw IpcpapfIpw aäp ]eXcw hnfIfpw AS§p¶ tXm«IrjnbpamWv 

IqSpXÂ Øe§fnepw ImWs¸Sp¶Xv. Irjn`qanIÄ ImSpIfpsS A{XXs¶ ssPh 

{]m[m\yw DÅ-h-bÃ AsÃ¦nepw  hfscb[nIw ssPhsshhn[yw \ne\nÀ¯p¶ 

{]tZi§fmWv. tXm«§Ä ]pgbnse \oscmgp¡v \ne\nÀ¯p¶Xn\pw ImemhØbpsS 

ØncX Dd¸phcp¯p¶Xn\pw  hfsc {][m\s¸« [ÀaamWv \nÀhln¡p¶Xv. 

ImÀjnI hyhØbnÂ \ne\nÂ¡p¶ A\nÝnXmhØ IÀjI\v 

\ne\nÂ¡m\mhiyamb  hcpam\w Dd¸phcp¯m³ I-gn-bp¶nÃ F¶-Xp-sImv 

CSbv¡nsS ImÀjnI coXnIfnepw hnfIfnepw]eXcw amä§Ä hcpt¯Xv 

A\nhmcyXbmbn h¶ptNcp¶p. hcpam\w IqSpXÂ \ÂIp¶ hnfIfnte¡v  amäw 

hcp¯m³ ChnSps¯ IÀjIÀ \nÀ_ÔnX\mbn¯ocp¶p. dºÀ, Ihp§v, hm\ne, 

sImt¡m, F®¸\ F¶n§s\ ]eXcw  IrjnIÄ ChÀ ]e L«§fnepw ]co£n¨p 

t\m¡pIbpw AXnsâ hnPb§fpw ]cmPb§fpw A\p`hn¡pIbpw sNbvXp. A¯cw 

]co£W§tfmtcm¶pw ChnSs¯ ssPhsshhn[y¯n\pw  ImÀjnI `qanbpsS 

DÂ]mZ\£aXbv¡pw taÂ henb BLmXamWv GÂ¸n¨Xv. ssP-hk-¼¶amb ]e 

tXm«§fpw sh«ns¯fn¨v BWv dºdpw aäpw sh¨v ]nSn¸n¨Xv. 
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4.6.2.5. tXbn-e, Im¸n h³InS tXm-«§Ä 

sImtfmWnbÂ ImeL«¯nse  \mWyhnf tXm«§fpsS XpSÀ¨bmbn C¶pw 

\ne\nÂ¡p¶ ImÀjnI DÂ]mZ\ {]tZi§fmWv  tXbnet¯m«§Ä. Im¸n tXbne 

knt¦mW t]mepÅ \mWyhnf tXm«§Ä  {_n«ojpImÀ ChnsS ]co£n¨v 

t\m¡nbn«pv. AXnÂ ]eXpw ]cmPbs¸SpIbpw A{]kàamhpIbpw  sNbvXn«pw 

C¶pw \ne\nÂ¡p¶ {]tZi§fmWv  tXbnet¯m«§Ä. Gähpw km{µXbnepw 

Dbc¯nepw  hfcp¶ ac§Ä \ndª \nXylcnX h\§Ä sh«nsXfn¨mW C¯cw 

tXm«-§Ä Dm-¡n-b-Xv. \mWyhnf tXm«§Ä [mcmfw sXmgnehkc§Ä 

\ÂInbncp¶Xp sImv  `q]cnjvIcW¯nsâ ]cn[nbnÂ A¶v DÄs¸Sp¯nbnÃ. 

Hcp]mSv Ime§Ä¡¸pdw C¶v hb\m«nse FÃm tXbnet¯m«§fpw km¼¯nI 

\ã¯nsâ IW¡pIfmWv ]dbm\pÅXv. AYhm Aev]w Fs´¦nepw em`w Ds¦nÂ 

AXv sXmgnemfnIÄ¡v aXnbmb Iqen \ÂIm¯Xv sImpam{XamWv. HcpIme¯v 

PohnX \nehmcw Dmbncp¶ tXm«w sXmgnemfnIÄ¡v C¶v Gähpw Ipdª 

IqenbmWv In«p¶Xv. km¼¯nI \ãw  am{XaÃ ]mcnØnXnIambpw CXv  ]e 

tZmj§Ä sN¿p¶p. Gähpw IqSpXÂ cmkIoS\min\nIÄ D]tbmKn¡p¶Xv tXbne 

tXm«§fnemWv. \½psS FÃm ]pgIfnte¡pw DÅ \oscmgp¡pIÄ XpS¡¯nse 

aen\am¡s¸Sp¶Xn\ Cu tXm«§Ä ImcWamIp¶p. 

]«nI.4.6.3 

]-cn-ØnXn ssPhssh-hn-²y kw-c-£-Ww \ne-hnÂ t\-cn-Sp-¶ shÃphnfnIÄ 

{I\w. Imc-W-§Ä {]iv\-§Ä ]cn-lm-c-§Ä 

1 A-\n-b-{´nXSqdnkw --{]IrXnbpsS 

ss\kÀKnIX 

NqjWw sN¿-s¸-Sp-

¶p. ssat{Im ¢bn-

aäpI-fnÂ hnÅ-ep-IÄ 

Dm¡n Imem-hØ 

khn-ti-j-X-I-fnÂ 

amäw hcp-¯p¶p. aen-

\o-I-cWw hÀ²n-̧ n-¡p-

¶p. a\p-jy-þ-h-\y-Pohn 

kwLÀj-̄ n\v Imc-W-

am-Ip¶p 

{]IrXn kulrZ Sqdnkw 

t{]mÕm-ln-̧ n-¡p-I, 

kµÀi-I-cpsS {]th-i\w 

]cn-an-X-s¸-Sp-¯p-I, 

AssPh amen-\y-§-fpsS  

\ntcm-[-\w, t_m[-h-Xv¡-c-

Ww, 

2 A[n-\n-thi kky-

§fpw aäv Pohn-Ifpw 

Ct¡m knÌ-¯nÂ 

amäw hcp-¯p-¶p. 

{]mtZ-inI kky-Pm-e-

§-fpsS \mi-¯n\v 

Imc-W-am-Ip-¶p. h\-

tim-j-W-¯n\pw h\y-

Pohn \mi-̄ n\pw Imc-

W-am-Ip-¶p. Irjn, 

aÕyw, h\w Dev]m-

Z\taJ-e-Isf _m[n-

¡p-¶p. km¼-¯nI 

sNehv hÀ²n-̧ n-¡p-¶p. 

t_m[-h-Xv¡-c-Ww, anän-tK-

j³, ap³Iq-«n-bp-ff \nb-

{ -́Ww, ]cn-Øn-Xn¡v 

BLm-X-ta-ev]n-¡m-sX-

bpÅ \in-̧ n-¡Â  

3 GI-hnf tXm«-§Ä Xm]-\ne hÀ²n-¡p-¶p. 

a®v-þ-Pe kwc-£-

Ws¯ _m[n-¡p¶p. 

a\p-jy-þ-h-\y-Pohn 

GI-hnf tXm«-§-fpsS 

Dev]m-Z\w Ipd-̈ p-sIm-p-

h¶v  {ItaW CÃm-Xm-¡p-

I. ssPh hf-§-fpsS D]-
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kwLÀjw hÀ²n-̧ n-

¡p-¶p. cmk-h-fw þIoS-

\m-in-\n D]-tbmKw 

hÀ²n-̧ n-¡p-¶p. A[n-

\n-thi kky-§-fpsS 

hym]\w hÀ²n-̧ n-

¡p¶p. as®m-en-̧ n\v 

Imc-W-am-Ip¶p 

 

tbmKw hÀ²n-̧ n-¡p-I. 

ss\ÊÀ¤nI kky-Pm-e-

§Ä hÀ²n-̧ n-¡p-I. 

_lp-hnf tXm«-§Ä 

sh¨p-]n-Sn-̧ n-¡p-I. 

4 AssPhamen-\y-§Ä ¹mÌnIv, Cþ-th-Ìv, XpS-

§n-bh ]mcn-Øn-XnI 

{]iv\-§Ä krjvSn-¡p-

Ibpw tcmK-§Ä¡v 

Imc-W-am-hp-Ibpw 

sN¿p-¶p. kky-þ-P-´p-

Pm-e-§-fpsS Poh\v 

`oj-Wn-bm-Ip-¶p. 

¹mÌnIv D]-tbmKw CÃm-

Xm-¡p-I-bpw, ]cn-ØnXn 

kulrZ hkvXp¡fpsS 

D]-tbm-K-§Ä t{]mÕm-

ln-̧ n-¡p-Ibpw hÀ²n-̧ n-

¡p-Ibpw sN¿p-I. \ne-hn-

ep-Å-hsb \in-̧ n-¡p-I.-\n-

ba amÀ¤-§-fn-eqsS \nb-

{´n-¡p-I. 

5 `qam^nbIÄ `qan Xpw-Xp--ambn 

hn`-Pn-¡-s¸-Sp-¶p. 

ImÀjn-tIm-ev]m-Z\w 

Ipd-bp-¶p. Im«p-

Xobv¡v Imc-W-am-Ip-

¶p. ac-§Ä sh«n \in-

¸n-¡-s¸-Sp-¶p. sI«n-S-

\nÀ½mWw hÀ²n-¡p-

¶p. Bhm-k-hy-h-

Øbv¡v tIm«w kw`-

hn-¡p-¶p. 

\nÀ½m-W-{]-hr-̄ n-IÄ 

\nb-{´n-X-am-¡p-I. Bh-

iy-amb \nb-a-\nÀ½mWw 

\S-̄ p-I, \nb-a-\-S-]-Sn-IÄ 

kzoI-cn-¡p-I. ASn-¡-Sn-bp-

ff `qan ssIamäw \nb-

{´n-¡pI 

6 J\\{]hÀ¯\§Ä as®m-en-̧ v, DcpÄs]m-

«Â, Pe-hn-Xm-\-¯n-ep-

ff amäw, A´-co£ 

aen-\o-I-c-Ww F¶n-

hbv¡v Imc-W-am-Ip-¶p. 

{]Ir-Xn¡v \miw kw`-

hn-¡p-¶p. Bhm-k-hy-

h-Øbv¡v \miw, h\w-

h-\y-PohnIÄ¡v \miw   

]md, aWÂF¶n-h-bpsS 

A\-[n-IrX J\-\-{]-

hÀ¯-\-§-Äs¡Xnsc 

IÀi-\-amb \nb-a-\-S-]-Sn-

IÄ, ]md, aWÂ J\-\-

§Ä¡v \nb-{´Ww 

GÀs¸-Sp-̄ p-I.  

7 A-im-kv-{Xob 

\nÀ½mW 

{]hÀ¯\§Ä 

tjm¸nwKv tImw¹-Êp-

IÄ, ^vfmäp-IÄ F¶n-

h-bpsS Aim-kv{Xob 

\nÀ½mWw, ]mcn-Øn-

XnI Ak-´p-en-Xm-

hØ krjvSn-¡p-¶p. 

hm«Àsj-Up-IÄ¡v 

hn\miw kw`-hn-¡p-

¶p. Xm]-\ne DbÀ¯p-

¶p.  

\nb-{´Ww GÀs¸-Sp-¯p-

I. ]cn-ØnXn kulrZ 

sI«nS \nÀ½m-W-¯n\v 

t{]mÕm-l\w \ÂIp-I.  

 

 

 



304 | ജി ല്ലാ പ ദ്ധ തി - വ യ നാ ട്  ജി ല്ല  
 

4.6.2.6. {]IrXn kwc£W taJebnÂ {]-Xo-£-bm-bn \n-e-\nÂ¡p¶ ]pXp {]hWXIÄ 

 CuL«¯nÂ \½psS Khs×âv ]cnØnXn ssPhsshhn[y kwc£W¯n\mbn 

]e \ho\ ]²XnIfpw apt¶m«v sh¨n«pv. lcnX tIcf anj³, {Ko³ C´y 

anj³ XpS-§nb hnhn[ ]²-Xn-I-fn-eqsS Kh¬saâv ]cn-ØnXn ssPh sshhn²y 

kwc-£-W-¯n-\mbn ]²-Xn-IÄ Bhn-jv¡-cn-¡p-¶p.  

 ImÀjnI taJ-e-bnÂ ssPh-Irjn t{]mÕm-l-\-¯n\v {]m[m\yw henb \ÂIp-

¶p. 

 kvIqfp-I-fn-epw, tImtf-Pp-I-fn-epw, aäv hnZym-̀ ymk Øm]-\-§-fnepw Ct¡m ¢ºp-

IÄ, t^mdkv{Sn ¢ºp-IÄ, ssPh-ssh-hn²y ¢ºp-IÄ Øm]n¨v [mcmfw ]cn-

ØnXn kwc-£W {]hÀ¯-\-§Ä \S-¯p-I. 

 ImÀjnItaJebnÂ BsW¦nÂ ssPhIrjn t{]mÕml\¯n\v  henb 

{]m[m\yamWv \ÂIp¶Xv. 

 h\whIp¸nsâ t\XrXz¯nÂ  hnhn[ {]tZi§fnÂ ]cn-ØnXn t_m[-h-Xv¡-

cW Iym¼p-I-fpw, ¢mÊp-Ifpw \S-¯p-¶p.  

 hmÀ¯m-am-[y-a-§-fn-eqsS {]IrXnkwc-£W t_m[-h-Xv¡-cWw \S-¯p-¶p. 

4.6.3.. ImÀjnIBhmkhy-hØ 

Ic-bnse amä Irjn-bn-eq-sS-bmWv hb-\m-Snsâ Irjn Bcw-̀ n-¡p-¶-Xv. 12-þmw \qäm-

n-\p-tijw IÀ®m-S-I-bnÂ \n¶p-mb ssP\-Ip-Sn-tb-ä-§-fmWv NXp-̧ p-I-fnÂ 

s\ÂIrjn Bcw-̀ n-¨p-sImv Øncw Irjn Bcw-̀ n-¡p-¶-Xv.  

1700-I-fpsS Ah-km-\-t¯msS hb-\m-«nÂ {_n«ojv km{am-Pyw Øm]n-X-am-hpIbpw 

`qan Af-¶p-Xn-cn¨v h\w, P³aw, tZh-kzw, dh-\yq F¶n-§s\ \nP-s¸-Sp¯pIbpw 

sNbvXp.-{_n-«ojv B[n-]-Xy-t¯msS kzm`m-hnI h\-§-fnÂ \n¶pw [mcm-f-ambn acw 

apdn¨p IS-¯p-Ibpw Im¸n, tXbne tXm«-§Ä Øm]n-¡p-Ibpw sNbvXp. CtXm-sS-bmWv 

hb-\m-Snsâ  ]cn-ØnXn \m-i¯nsâ Bcw`w XpS-§p-¶-Xv.hb-\m-Snsâ sX¡pw ]Sn-

ªmdpw AXnÀ¯n-I-fnse \nXy--l-cn-X-h-\-§Ä Cu Ime-L-«-̄ n-Â GXmv ]qÀ®-

ambpw NnÓ-̀ n-¶-am-hpIbpw sNbvXp.- B-Zy-Im-e-§-fnÂ hb-\m-«nse BZn-hmkn hn`m-K-§-

fmb Ipdp-aÀ, Ipdn-N-zÀ apX-em-b-hÀ AhnsS amä-Ir-jn-bpw, hb-ense s\ÂIr-jnbpw 

XpSÀ¶p-t]m--¶p.  

]n¶oSv 20-þmw \qämn-Â hen-b-tXm-Xn-ep-mb ImÀjnI IpSn-tb-ä-t¯m-sS-bm-

Wvhb-\m-S³ ImÀjnI cwK¯v henb amä-ap-m-¡n-bXv. Cu L«-¯nÂ h\-̀ q-an-IÄ 

It¿dn  ImSp-sh«n sXfn¨v Irjn Bcw-̀ n¨tXmsS hb-\m-«nÂ Ah-ti-jn-¨n-cp¶ h\-

§ÄIqSn timjn-¡p-¶-Xn\v Imc-W-ambn.]pÂ¸Ån taJ-e-bnse Ce s]mgnbpw ImSp-I-fn-

em-WvCu Iq-Sn-tbäw hen-b-tXm-XnÂ amäw hcp-̄ n-bXv.P·n-am-cpsS ssIh-i-ap-m-bn-cp¶ 

Ic-̀ q-an-I-sfms¡ Xs¶ \mW-y-hn-f-I-fn-te¡pw Xpp-h-XvI-c-W-¯n-te¡pw \o§n.  

kz-Im-cy DS-a-Ø-X-bn-epÅ Ic-̀ q-an-IÄ Im¸n, Ipcp-ap-f-Iv, Gew F¶nhbpw ]e-

hn[ hr£-§fpw \ndª tXm«-§-fmbn C¡m-e¯v \ne-\n¶ncp-¶p-sh-¦nepw IpSn-tbä 

taJ-e-IÄ {ItaW GI-hnf-tXm-«-§-fmbn amdn-s¡m-n-cp-¶p. I¸ (a-c-¨o-\n), sXcph 

(lemongrass) Ipcp-ap-I-fIv Im¸n hopw Ipcp-ap-f-Iv, hm\ne F¶n-§s\ GI-hn-f-IÄ 

hnebv¡pw hf-hn-\p-a-\p-k-cn¨v amdn ]co-£n-¡p-I-bmWv IpSn-tbä taJ-e-I-fnÂ \S-¶-Xv.  

hb-\m-Snsâ aäp taJ-e-I-fnÂ 90 hsc Ic-Irjn k½n-{i -Ir-jn-bn-S-§-fmbpw hb-

ep-IfnÂ s\ÂIr-jnbpw XpS-cp-¶-Xmbn ImWmw. 90-IÄ¡v tijw hb-\m-Snsâ ImÀjnI 

`q]Sw hopw amdp-I-bm-Wv. `£-y-hn-f-I-fn-ep-mb henb hne-¡p-dhpw hnf-I-fnse tcmK-
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_m-[-Ifpw DÂ]m-Z-\-¡p-dhpw hb-\m-Sns\ Hcp ImÀjnI {]Xn-k-Ôn-bn-te¡v \bn¨ 10 

hÀj-§-fmWv ]n¶oSv I-Xv. 2000 BIp-t¼m-tg¡pw hb-\mSv Hcp Bß-l-X-ym-ap-\-¼m-bn 

amdn-bn-cp-¶p.2010 B-Ip-t¼m-t-gbv¡pw B-bn-c-¯n-e-[nIw  IÀj-I-cmWv IS-s¡-Wn-

bnÂs]«v ac-W-a-S-ª-Xv. 

Cu Ime-L-«-̄ n-emWv s\Âh-b-ep-IÄ hmg-Ir-jn-bn-te-¡pw aäp Øncw Irjn-bn-

te¡pw amä-s¸-Sp-¶Xv 1995Â 16,000slIvSÀ Dm-bn-cp¶ s\ÂIrjn 2015-þ16 BIp-t¼m-

tg¡pw 9000 slIvSÀBbnIpd-ªn-cn-¡p-¶p. 

]«nI 4.6.4 

{Ia \¼À hnf 

hnf hnkvXoÀ®w 

(2002-

02)slIvSdnÂ 

hnf hnkvXoÀ®w 

(2014þ15)slIvSdnÂ 

1 Ip-cp-apfIv 40839 12498 

2 Gew 4107 4120 

3 s\Ãv 12988 9204 

4 Im¸n 66913 67414 

5 tX§ 10947 12403 

6 tXbn-e 6049 5306 

7 I-hp§v 7201 13461 

8 sX§vv 10947 12403 

9 hmg e-̀ yaÃ 9739 

10 dºÀ 6451 10790 

11 ]v-fmhv e-̀ yaÃ 8632 

12 Amhv e-̀ yaÃ 5107 

13 

a-äp ^-e-hr-£-

§Ä 

e-̀ yaÃ 25811 

14 

Ing-§p hÀ-

¤§Ä 

e-̀ yaÃ 1374 

15 ]-̈ ¡dn e-̀ yaÃ 1927 

 
 അവലംബം -  കൃഷി വകുപ്പ് 
 

Ic-bnÂ GI-hnf Irjn ]co-£n¨ taJ-e-I-fnÂ a®nsâ Btcm-Kyw Ipd-bp-Ibpw 

DÂ]m-Z\w Ipd-bp-Ibpw tcmK-Io-S-_m-[-IÄ s]cp-Ip-Ibpw sNbvXp. kp{][m\ hnf-I-fmb 

Ipcp-ap-f-In\pw Ge-¯n\pw [rX-hm«w kmh-[m-\-hm«w sshdkv tcmK-§Ä F¶nh 

]SÀ¶p-]n-Sn-̈ p. Cu taJ-e-I-fnsePe-e-̀ -y-XbpwhfscIpd-bp-IbpwhcÄ¨bpwIpSn-sh-Å-

£m-ahpwh-b-\m-Sn-sâ {][m\hnI-k\ {]iv\-am-hp-IbpwsNbvXn-cn-¡p-I-bm-Wv. 

2000 apX-epÅ ImÀjnI s{S³Up-IÄ kqNn-¸n-¡p-¶Xv hb-\m-Snsâ ]c-¼-cm-KX 

hnf-bn-\-§-fmb Im¸n, Ipcp-ap-f-Iv, s\Ãv, F¶n-§s\ DÅ hnf-I-fnÂ h³ Ipdhp kw`-hn-

¡p-¶-Xm-bpw ]I-cw, sX§v, hmg, Ihp-§v, dºÀ, ]pd-¯p-\n-¶pÅ ^e hr£-§Ä, 

F¶n-h-bnÂ henb hÀ²-\hp kw`-hn-¡p-¶-Xmbpw BWv. CXv hb-\m-Sosâ ]mcn-Øn-

XnI k´p-en-Xm-h-Øsb amäw hcp-¯p¶ LS-I-am-Wv 
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Nn{Xw. 4.6.7 

 

 

hb-\m-Snsâ Irjn Chn-Sps¯ ]mcn-Øn-XnI Ah-Ø-Isf ASn-Øm-\-s¸-Sp¯n 

cq]-s¸-Sp-t¯--Xp-v. CXn-\mbn Xt±i kzbw `cW Øm]-\-§-fp-sgS hnI-k\ Bkq-

{X-W-¯nÂ th amä-§Ä sImp-h-tc--Xp-v. Chn-Sps¯ Imem-h-Ø-bv¡n-W-§nb 

Irjn sN¿p¶ IÀj-Isc t{]mÕm-ln-̧ n-¡p¶ ]²-Xn-IÄ Dm-hWw.  

4.6.4. hnI-k\ CS-s]-S-ep-IÄ ---- (]cn-ØnXn aen-\o-I-cWw) 

a\p-j-y-cminbpsS \ne-\nÂ¸n\pw hnI-k-\-¯n\pw {]Ir-Xn-bpsS \ne-\nÂ¸v AX-y-

´m-t]-£n-X-am-Wv. {]IrXn kwc-£Ww F¶Xv Hmtcm hy-àn-bp-sSbpw Npa-X-ebpw D¯-c-

hm-Zn- -̄z-hp-am-Wv. A\n-b-{´n-amb hnI-k\ {]hÀ¯-\-§-fpw, {]Ir-Xn-bpsS ]mcn-Øn-XnI 

ka-Xp-e\w \ne-\nÀ¯p-¶-Xns\ Ipdn¨ P\-§-fpsS AÚ-Xbpw Ct¸m-gs¯ ]cn-Øn-Xn-

\m-i-hp-ambn At`-Z-y-ambn _Ô-s¸«p InS-¡p-¶p. Ch-sbÃmw \½psS ]mcn-Øn-XnI 

Bhmk hy-h-Ø-bnse AssPh LS-I-§-fm-Wv. ssPh-L-S-I-§tfm kq£va Pohn-I-

fpÄs¸-sS-bpÅ kk-y-§-sfbpw arK-§-sfbpw DÄs¡m-Åp-¶p. ssPh Bhmk hy-h-Ø-

bpsS kpK-a-amb \ne-\nÂ¸n\v AssPh {]IrXn hn`-h-§-fmbhmbp, shÅw, a®v, [mXp-

¡Ä, Imem-h-Ø, kutcmÀÖw F¶nh \nc-´c hn\n-tbmKw Bh-i-y-am-Wv.  

4.6.4.1. \ne-hn-epÅ Ah-Ø-bpsShni-I-e\w þ BtKmf ]cn-Øn-Xn-bpsS ]T-\w 

4.6.41.1. `qan, hn`-h-§-fpsS D]-tbm-K-̄ n-epÅamä-§Ä 

Ignª \qdp hÀj-¯n-\n-S-bnÂ sa¨-s¸« Btcm-Ky ]cn-]m-e\ hnX-cW kwhn-[m-

\hpw sa¨-s¸« t]mj-Im-lm-chpw AXn-thKw P\-kw-Jym hfÀ¨-bn-te¡v \bn-¨n-«p-v. 

{]tX-y-In¨pw hnI-k-zc cmP-y-§-fnÂ. a\p-j-y-cpsS F®-¯nse Cu Akm-[m-c-W-amb 

hÀ²\ `qan-bnse {]IrXn hn`-h-§-fnÂ henb Bh-i-y-§Ä D¶-bn-̈ n-«p-v. `qan, h\w, 

]pÂta-Sp-IÄ, ]pÂ¯-In-Sn-IÄ F¶n-h-bpsS hnkvXoÀ®w ImÀjnI h-ym-h-km-bnI Bh-

i-y-§Ä¡v D]-tbm-Kn-¡p-¶p. Cu amä-§Ä `qhn-\n-tbmK coXn-I-fnÂ \mS-Io-b-amb amä-

§Ä hcp-¯n. IqSp-XÂ shÅw, IqSp-XÂ Blm-cw, IqSp-XÂ DuÀÖw, IqSp-XÂ D]-

t`màr hkvXp-¡Ä F¶n-h-bpsS Bh-i-y-IX henb P\-kw-J-y-bpsS ^e-ambn am{X-a-Ã, 

IqSp-XÂ k¼-¶-amb kaq-l-§-fnÂ \n¶pw, k¼¶ hn`m-K-§-fnÂ \n¶pw `uXnI em`w 

tI{µo-I-cn-̈ pÅ A\n-b-{´nX-amb {]IrXn hn`h NqjWw aqehpw kw`-hn-¡p-¶-Xm-Wv. 
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4.6.3.4.1.2. aen-\o-I-cWw 

a\p-j-ysâ Btcm-K-yw, Poh-Pm-e-§Ä, ]cn-Øn-Xn XpS-§n-b-hbv¡v tZmjw 

sN¿p¶ coXn-bnÂ A´-co-£-¯nse amen-\-y-§-fpsS Afhv hÀ²n-¡p-¶-Xn-s\-bmWv aen-

\o-I-cWw F¶v ]d-bp-¶-Xv. shÅw, a®v, hmbp, h\w, aÕ-y-_-Ô\ hn`-h-§Ä DÂ¸m-

Z\ Akw-kvIrX hkvXp-¡Ä F¶n-h, \½psS DÂ¸m-Z\ BkvXn-I-fm-bn-cnt¡, Pew, 

hmbp, A´-co£ i_vZ aen-\o-I-c-W-§Ä hym-h-km-bn-I, km¼¯nI hnI-k-\-̄ n-sâ-

bpw, \K-c-hÂ¡-c-W-¯n-sâbpw Dt]mÂ¸-¶-§-fm-Wv. ]mcn-Øn-XnI A]-Nbw an¡-

t¸mgpw k¼-Zvh-y-h-Ø-bnÂ \jvS-ap-m-¡p-I-bpw, Ipdª DÂ¸m-Z-\w, a\p-jy \jvSw, 

A²-zm-\-̄ nÂ \n¶pÅ DÂ¸m-Z\ £aX \jvSw, hnf DÂ¸m-Z\ \jvSw F¶nh Dm-

¡p-Ibpw sN¿p-¶p. Hcp Øe-̄ nsâ ]mcn-Øn-XnI {]iv\-§Ä B Øe-̄ nsâ hnI-

k\ L«-§Ä¡-\p-k-cn-̈ pw, \ne-hnse DÂ¸m-Z\ coXn-IÄ¡v A\p-kr-X-ambpw ]mcn-Øn-

XnI \b-§Ä¡v A\p-k-cn¨pw hy-X-ym-k-s¸-«p-sIm-n-cn-¡pw. 

]c-¼-cm-K-X-am-bn, ]cn-ØnXn aen-\o-I-cW {]iv\-§sf ]cn-l-cn-¡p-¶-Xn-\mbn 

XpSÀ¶v t]mcp¶ ]cn-ØnXn amt\-Pvsaâv \b-§Ä Dd-hn-S-̄ nÂXs¶ amen-\-y-kw-kvI-c-

Ww, aen\ Pe kwkvI-cW kwhn-[m\w GÀs¸-Sp-¯Â F¶n-h-bm-Wv. IqSp-X-embn 

Bkq-{XW L«-¯nÂ Xs¶ ]Ým- -̄e-̄ nÂ, ]cn-ØnXn LS-I-§Ä Hmtcm hnI-k\ 

{]hÀ¯-\-§-fp-sS-bp-sam¸w DÄs¸-Sp-̄ p-Ibpw th coXn-bnÂ GtIm-]n-̧ n-¡p-I-bpw 

ka-Xp-en-X-s¸-Sp-¯p-Ibpw thWw. ]cn-Øn-Xn-bp-ambn _Ô-s¸« `qhn-\n-tbm-K-þ-B-[n-I-y-ap-

Å, I¨-hSw hmWn-P-yw, `h\ \nÀ½m-Ww, KXm-KX kuI-c-y-§Ä (tdm-Uv, sdbnÂ, Pew), 

bq«n-en-än-IÄ (D-]-cn-X-e, `qKÀ`-P-ew), aen-\-Pev / A]-IS km[-yX \ndª amen-\-y-§-

fpsS \nÀ½mÀÖ\ kuI-c-y-§Ä, Izm-dn, J\-\w, sshZ-ypXn DÂ¸m-Z\w h\ {]tZ-iw, 

DÄ\m-S³ Xoc-tZi aÕ-y-_-Ôw, hnt\m-Zw, Sqdnkw apX-emb `qhn-\n-tbm-K-§Ä ]cn-Øn-

Xnsb kzm-[o-\n-¡m³ km[-y-X-bp-v. {]Ir-Xn-bpsS ]cn-Øn-Xnbpw ]mcn-Øn-XnI 

_me³kp-Ifpw XS-Ê-s¸-Sp-̄ m-sX, km¼-¯nI Imc-y-§sf am{X-a-Ã, ]mcn-Øn-XnI hi-

§fpw `qan D]-tbm-K-hpw IW-¡n-se-Sp¯v `q{]-tZ-is¯ Gähpw anI¨ D]-tbmKw IW-

¡m-t¡--Xp-v. ]cn-ØnXn kwc-£n-¡p-¶-Xn\v hcpw hÀj-§-fnse {][m\ ap³K-W-\-

IÄ hy-h-Øn-Xn-bpsS KpW-\n-e-hm-cw, kpc-£n-X-amb IpSn-sh-Åw, ipNn-X-zw, amen-\y 

\nÀ½mÀÖ-\w, ssPh sshhn-[y kwc-£-W-¯n\v Du¶Â \ÂIn-sImv {]Ir-Xn-hn-̀ -h-

§-fpsS hn\n-abw sa¨-s¸-Sp-̄ p-I, XpS-§n-bh DÄs¸-Sp-¶p.  

hb-\mSv PnÃ-bnÂ AbÂ PnÃ-I-fp-ambn Xmc-X-ayw sN¿p-t¼mÄ P\-kw-Jym 

\nc¡v hfsc Ipd-hm-sW-¦nepw amen-\-y-§Ä sXämb coXn-bnÂ ssIIm-cyw sN¿Â aqew 

]cn-ØnXn \miw kw`-hn-̈ -Xn-\mÂ hfsc {]iv\w krjvSn-¡p-¶p-v. Cu kml-N-c-y-

¯nÂ ap\n-kn-̧ Â tkmfnUv thÌv (-am-t\-Pvsaâv Bâv lm³Uvenw-Kv) \nb-a-§Ä 2000 

sâ {]hÀ¯-\-§Ä ^e-{]-Z-ambn \S-̧ m-¡-Ww. D¯-c-hm-Zn-Xzw {]mtZ-inI Xt±-i-Øm-]-\-

§Ä¡v Npa- -̄s¸-Sp-¶p. \nbaw A\p-k-cn¨v Bh-i-y-amb {]hÀ¯-\-§Ä \S-¯m³ 

FÃm Xt±-i-k-zbw `cW Øm]-\-§-fn-te¡pw t_mÀUv BhÀ¯n¨p \nÀt±-i-§Ä 

\ÂIn-bn-«p-v. Xt±-i-k-z-bw-̀ -cWØm]-\-§Ä t\Sn-sb-Sp-¡p¶ ]ptcm-KXnXr]vXn-I-c-a-Ã. 

4.6.4.1.3. hy-h-km-b-§-fpsS hn`m-K-§Ä (Im-ä-K-dn) 

aen-\o-I-cW km[-y-X-IsfASn-Øm-\-s¸-Sp-̄ n,hy-h-km-b-§sfhnhn[ Imä-K-dn-

bmbnXcwXncn-̈ n-cn-¡p-¶p. 

1) sdUv Imä-Kdn þ Gähpw IqSnb aen-\o-I-cW tijn 

2) Hmd©v Imä-Kdn þ CS-¯cw aen-\o-I-cW km[-yX 

3) lcnXImä-Kdn þ Ipdª aen-\o-I-cW km[-yX 
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]«nI. 4.6.5 

hb-\mSvPnÃ-bnse hnhn[ hy-h-kmbhn`m-K-§Ä C\n-̧ -d-bp-¶-h-bm-Wv. 

sdUv Imä-Kdn Hmd©v Imä-Kdn lcnX Imä-Kdn 

Icn-¦Â J\\w hÀ¡vt]-jm-̧ p-IÄ, hm«À kÀÆokv 

tÌj-\p-IÄ 

knsaâv tKmUu¬ 

{IjÀ  tXbne ^mIvSn, Im¸n kwkvI-cW 

bqWn-äp-IÄ 

ssPh hfw 

Bip-]-{Xn-IÄ SbÀ dotkm-fnwKv bqWn-äv, ASbv¡ 

kwkvI-cW bqWnäv 

sFkv{Iow bqWnäv 

arK-t¯mÂ kwkvI-

cW bqWnäv 

dntkmÀ«p-IÄ, tlm«-ep-IÄ, temUvPp-

IÄ, sdtÌm-dâp-IÄ 

t_¡dn 

amwk kwkvI-cW 

bqWnäv  

knsaâv, tlmtfm {_nIvkv, t¢, 

tkmfnUv {_nIvkv bqWn-äp-IÄ 

^pUv t{]mk-ÊnwKv 

Adhp ime-IÄ ]¶n ^map-IÄ, tImgn ^map-IÄ BbpÀ thZ t^mÀap-te-

j³ 

UokÂ P\-P-td-äÀ 

skäp-IÄ 

tkmanÂ, ^ÀWn-̈ À bqWn-äp-IÄ tkmUm bqWn-äp-IÄ 

Nn¡³ ÌmÄ tkm¸v, UnäÀPâv, km³Uv hmSnwKv 

bqWn-äp-IÄ 

]mÂ XWp-¸n¨p 

kq£n¡p¶ bqWn-äp-IÄ 

Ubdn bqWn-äp-IÄ Ad-hp-im-e-IÄ AÃm¯ amwk 

hnÂ¸\ ime-IÄ 

sseäv F©n-\o-b-dnwKv 

bqWn-äp-IÄ 

അവലംബം -  പപാലൂഷൻ കൺട്രാൾ ട്ബാർഡ് 

Nn{Xw.4.6.8. 

hb-\mSv þ sdUvHmd©vlcnXImä-Kdnhy-h-km-b-§-fpsSXmeq¡vXncn-̈ pÅhn\-ymkw 
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hb-\mSvhyh-km-b-§-fpsSsam¯whnI-k\ s{S³Uvkv 

 

Xmsg-s¡mSp¯n-cn-¡p¶ am\-Z-Þ-§sf ASn-Øm-\-s¸-Sp-¯n-bmWv sam¯w hnI-k\ 

s{S³Uvkv hni-I-e\w sN¿p-¶-Xv. 

Nph¶ Imä-Kdn hyh-km-b-§-fpsS F®w þ 2012 Â 583 Â \n¶pw 2017 Â 376 Bbn Ipd-

ªn-cn-¡p-¶p. 

Hmd©v Imä-Kdn hyh-km-b-§-fpsS F®w þ 2012 Â 257 Â 1070 \n¶pw 2017 Â 3760 Bbn 

hÀ²n-̈ n-cn-¡p-¶p.(aq¶c Cc-«n-bn-e-[nIw) 

l-cnX Imä-Kdn hyh-km-b-§-fpsS F®w þ 2012 Â 257 Â \n¶pw 2017 Â 781 Bbn hÀ²n-

¨n-cn-¡-¶q(aq¶n-c-«n-bn-e-[nIw). 

BsI hyh-km-b-§Ä 2012 Â 1910 \n¶pw 2017 Â 4917 Bbn hÀ²n-̈ n-cn-¡p-¶p.                           

(cc Cc-«n-bn-e-[nIw) 

4.6.4.1.4. hb-\mSvPnÃ-bnsePeaen-\o-I-c-W-̄ n\v {][m\ Imc-W-§Ä 

 DbÀ¶ Af-hnÂ ssPh, AssPh (t¢mssd-Up-IÄ, kÄt^-äv, kÄss^-Up-IÄ, 

t^mkvt^-ävkv, Ccp-¼v, kn¦v, ^vfqssd-Up-IÄ apX-em-b-h-bpw, t{Iman-bw, ImUvan-

bw, BÀsk-\n-Iv, saÀ¡pdn) XpS-§nb AssPh LS-I-§Ä. amen-\-y-§-fpÅ 

aen\ Pew ]cn-Øn-Xn-bn-te¡v Hgp¡n hnSp-¶Xv \½psS a®n-s\bpw Pe kw`-c-

Wn-I-sfbpw Aip-²-am-¡p-¶p. aen-\-P-e-¯nsâ HmÀKm-\nIv temUv {][m-\-ambpw 

AhbpsS sIan-¡Â HmIvkn-P³ Unam³Uv (kn.-H.-Un), _tbm-f-Pn-¡Â HmIvkn-

P³ Unam³Uv (_n.-H.-Un) F¶o Af-hp-I-fm-emWv \nÀ®-bn-¡p-¶-Xv. 

 hb-\m-«nse Bip-]-{Xn-IÄ, tlm«-ep-IÄ/dntkmÀ«p-IÄ, _lp-\ne sI«n-S-§Ä 

F¶n-h-bnÂ \n¶pÅ UnkvNmÀPv BWv Pe-a-en-\o-I-c-W-¯n\v {][m\ Imc-Ww. 

 {ZmhI amen-\y-§Ä¡v DbÀ¶ ssPh-teUpw kq£vamWp km{µX-bp-Å-Xn-\mÂ 

Pe-a-en-\o-I-c-W-¯n\v {][m\ Imc-W-am-Ip-¶p.  

 ]cn-ØnXn kwc-£W \nb-a-̄ nÂ A\p-im-kn-¡p¶ aXn-bmb aen\ Pe kwkvI-

cW kwhn-[m-\-§Ä D]-tbm-K-s¸-Sp-¯msX aen\ Pew UnkvNmÀPv sN¿p-¶Xv D]-

cn-X-e, `qKÀ` Pe aen-\o-I-cW¯n\pw, ZpÀK-Ô-̄ n-\pw, tcmK-§Ä¡pw Imc-W-am-

Ip¶p.  

 cmkhfw/IoS-\m-in-\n- XpS-§n-b-h-bpsS AanX/A\p-Nn-Xw/ImÀjnI {]hÀ¯-\-

§Ä F¶nh a®nsâbpw Pe¯nsâbpw aen-\o-I-c-W-¯n\v Imc-W-am-Ip-¶p.  

 

]«nI. 4.6.6 

hb-\mSv PnÃ-bnse Pe/a®v aen-\o-I-c-W-̄ n\v Imc-W-am-hp¶ {][m\ hy-h-km-b-§Ä 

 

Nph¶ hn`mKw Hmd©v hn`mKw ]¨-hn-̀ mKw 

Bip-]-{Xn-IÄ, Ad-hp-im-e-

IÄ, kvIn³ t{]mk-ÊnwKv 

bqWn-äp-IÄ, £oc-h-y-h-

kmbw,  Nn¡³ Ìmfp-IÄ 

dntkmÀ«p-IÄ, tlm«-ep-

IÄ, _lp-\ne sI«n-S-§Ä, 

sdtÌm-dâp-IÄ, ]¶n, 

tImgn ^map-IÄ, hm«À 

Bâv  HmbnÂ kÀÆokv 

tÌj-\p-IÄ 

]mÂ XWp-̧ n-¡m-

\pÅ ¹mâv  
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Nn{Xw :4.6.9. 

a®v/Pe aen-\o-I-cW¯n\v Imc-W-am-Ip¶ hy-h-km-b-§-fpsS  

Xmeq¡v ASn-Øm\¯nÂ hn\-ymkw  

 

4.6.4.1.5 Pe aen-\o-I-cWw XS-bp-¶-Xn-\pÅ \nb-{´-tWm-]m-[n-IÄ/kwhn-[m-\-§Ä 

 ap³I-cp-XÂ F¶ \ne-bnÂ Bh-i-y-ambn th-Xv aen-\-P-e-kw-kvI-cW ¹mâp-IÄ 

Øm]n-¡-em-Wv. C§s\ ]pd-́ -Åp¶ Pe-̄ nse aen-\o-I-cWw Ipd-bv¡m³ Ign-

bpw. {Soäv sNbvX aen-\-Pew ]qt´m«w \\-bv¡p-¶-Xn-\v, Irjn Pe-tk-N-\-̄ n-\v, 

tSmbveäv ^vfjn-§n-\v, FÀ¯n-§n-\v, hml\w Igp-Ip-¶-Xn\v, ioXo-I-cW {]hÀ¯-

\-§Ä F¶n-§s\ hnhn-[-§-fmb Bh-i-y-§Ä¡v D]-tbm-K-s¸-Sp-¯m-hp-¶-Xm-Wv. 

 aen-\-Pew/ktÅPv : {]Xn-Zn\w 5000 enäÀ F¶ tXmXnÂ Ipdhv þ sk]vänIv Sm¦v 

/ tkmIv]näv knÌw.  

 hym-h-km-bnI aen-\-Pew : {]Xn-Zn\w 5000 enä-dnÂ IqSp-XÂ þ aen-\-P-e-¯nsâ kz-

`m-hhpw Afhpw A\p-k-cn¨v {]mY-anI/Zzn-Xob/{XnXob {Soävsaâv kwhn-[m-\-§-

tfmsS k¼qÀ®-amb aen-\-Pe kwkvI-cW kwhn-[m-\w.  

]«nI4.6.7.. 

hb-\m-«nse aen-\-Pe ip²o-I-cW ¹mâv (ETP)-DÅ hy-h-km-b-§Ä 

Imä-Kdn ETP  ssS¸v 

sdUv 50 s_UnÂ IqSp-X-epÅ Btcm-Ky 

c£m-tI-{µ-§Ä, Ubdn bqWn-äp-IÄ, 

amÀ¡-äp-IÄ 

FÃm Ah-iy bqWn-äp-Ifpw DÅ 

aen-\-Pe kwkvI-cW ¹mâv 

Hmd©v tlm«-ep-IÄ, dntkmÀ«p-IÄ, kÀÆokv 

tÌj-\p-IÄ, _lp-\ne aµn-c-§Ä, 

^map-IÄ, A¨m-À \nÀ½mWw, 

sFkv{Iow \nÀ½mWw 

FÃm Ah-iy bqWn-äp-Ifpw DÅ 

aen-\-Pe kwkvI-cW ¹mâv 

{Ko³ FÃm lcnX Imä-Kdn bqWn-äp-Ifpw imkv{Xo-b-amb sk]vänIv Sm¦v 

tkmIv ]näv kwhn-[m\w 
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4.6.4.1.6. Btcm-Ky ]cn-]m-e\ Øm]-\-§-fnse aen-\o-I-cWw 

Btcm-K-y-kw-c-£W Øm]-\-§-fnÂ {]tX-y-In¨v C³t]-j-yâv kuI-c-y-§-fpÅ 

Bip-]-{Xn-I-fnÂ henb Af-hn-emWv Pew D]-tbm-Kn-¡p-¶-Xv. Ae-¡Â, et_m-d-«-dn, 

Imâo³, I¡qkv apX-em-b-h-bnÂ \n¶pÅ aen-\-Pew aen-\o-I-c-W-¯n\v Imc-W-am-Ip-¶p. 

tcmK-tl-Xp-hmbn Xocm-hp-¶Xpw aäv A]-ISIc-am-bXpw Bb Bip-]{Xn amen-\-y-

§-fpsS kwkvI-cWw \½psS cmP-y¯v ASp-¯nsS hsc {i² t\Sn-bn-cp-¶n-Ã. Cu {]iv\-

¯n\v C -́y³ kml-N-c-y-¯nÂ hfsc DbÀ¶ {]m[m-\yw ssIh-cp-¶p. càw, ]gp¸v apX-

em-bh AS-§nb tIm«¬ t]mse-bpÅ tcmK tlXp Btb-¡m-hp¶ amen-\-y-§Ä 

km[m-c-W-bm-bn, ]mgvh-kvXp-¡-tfm-sSm-̧ w, Ae-£-y-ambn Dt]-£n-¡-s¸-Sp-¶-Xv, A]-I-S-

km-[-yX-bpÅ Bip-]-{Xn-am-en-\-ys¯ kaq-l-hp-ambpw ]cn-Øn-Xn-bp-ambpw t\cn«v _Ô-

s¸-Sm³ CS-bm-¡p-¶p. CXv apgp-h³ P\-kw-J-ybpw A]-I-S-¯n-em-¡p-¶p. saUn-¡Â 

cwK¯v e`-y-amb ]e kuI-c-y-§fpw icn-bmb coXn-bnÂ {]tbm-P-\-s¸-Sp-¯m-dn-Ã. AXn-

eqsS {]iv\w IqSp-XÂ hj-fm-¡p-¶p. CXv NnInÕm sNehpw ]cn-ØnXn aen-\o-I-c-

Whpw hÀ²n-̧ n-¡p-¶p. 

Bip-]{Xn  amen-\y-§-fpsS khn-ti-j-X-IÄ 

 Bip-]-{Xn-I-fnse amen-\-y-§Ä hnhn[ t{kmX-Êp-I-fnÂ \n¶v DÛ-hn-¡p¶p. 

 {Soävsaân-epw, Unkvt]m-k-enepw {]tX-yI {i² Bh-i-y-am-Wv.  

 Bip-]-{Xn-amen-\-y-¯nsâ Hcp sNdnb iX-am\w t]mepw tcmK-tl-Xphpw A]-I-S-I-

c-hp-am-Wv.  

 amen-\-y-§fpsS Dd-hn-S-¯nÂ sh¨p Xs¶ Xcw Xncn-t¡-Xpw Hmtcm-¶n-\p-ambn 

\njvIÀjn-¡-s¸« {]tX-yI kwhn-[m-\-§Ä D]-tbm-Kn¨pÅ \nÀ½mÀÖ\w AX-y-

´m-t]-£n-X-hp-am-Wv.  

 Bip-]-{Xn-bnse amen-\y kwkv¡-c-W-¯n-\pÅ Gähpw hym-]-I-ambn D]-tbm-Kn-¡-

s¸-Sp¶ cv sSIv\n-¡p-IÄ C³kn-s\-td-j³, em³Uv ^nÃnwKv F¶n-h-bm-Wv.  

 _tbm saUn-¡Â thÌv amt\-Pvsaâv & lmÀUvenwKv dqÄkv 2016 A\p-k-cn¨p 

amen-\yw {Soäv sNt¿-Xpw \nÀ½mÀÖ\w sNt¿-XpamWv.C¡m-cy-̄ nÂ tIcf 

kwØm\ aen-\o-I-cW \nb-{´-W-t_mÀUv  {]tXyI {i² sNep-t -̄-Xm-Wv. 

]«nI.4.6.8. 

_tbm saUn-¡Â amen-\-y-§fpsS tiJ-cWw 

aª Nph¸v \oe »m¡v 

a\p-jy ico-c-̀ m-K-

§fpw aäpw þ 

C³kn-s\-td-j³ 

»Uv _mKv, 

bqdn³ _mKv apX-

embh þ Hmt«m 

¢mhn§v 

kqNn-I-IÄ, aqÀ¨-

tb-dnb aäp hkvXp-

¡Ä, sNdnb `mK-

§-fmbn apdn¨ 

tijw sIan-¡Â 

{Soäp-saâpw Hmt«m 

¢mhn§pw. 

Dt]-£n-¡-s¸« acp-

¶p-IÄ, C³kn-\-td-

äÀ Bjv, sIan-

¡Â amen-\-b-§Ä, 

skI-yqÀUv em³Uv 

^nÃpw-Kv. 

1998 Â _tbm saUn-¡Â aen-\o-I-cW \nb-as¯ XpSÀ¶v tIc-f-̄ nse 

tUmIvSÀamÀ, C´-y³ saUn-¡Â Atkm-kn-tb-j³ F¶ kwL-S-\-bpsS _m\-dnÂ 

Øm]n¨ Hcp ssPh sshI-ey kwkvI-cW kwhn-[m-\-amb IMAGE Øm]n-¨p. Bip-]-{Xn-

I-fnÂ \n¶pw thÀXn-cn-s¨-Sp¯ _tbm saUn-¡Â Ah-in-jvS-§Ä imkv{Xo-amb 

\nÀ½mÀÖ-\-̄ n-\mbn ]me-¡m-SpÅ Cta-Pn-te¡v {Sm³kv^À sN¿-s¸-Sp-¶p. BMW \nb-a-

§Ä {]Imcw \nÀt±-in-¡-s¸« PnÃ-bnse Ipd¨p Bip-]-{Xn-I-fnÂ amen-\y \nÀ½mÀÖ-\-
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¯n-\mbn kz´w \nebv¡v Nne AwKo-I-cn-¡-s¸« amÀ¤-§Ä Øm]n-̈ n-«p-v. hb-\m-«nse 

Btcm-K-y-]-cn-c£m kuI-c-y-§-fpsS F®w slÂ¯v skâdp-IÄ AS¡w 188 BWv. Ch-

bnÂ 14 F®w FÃm ss{]adn sk¡-dn sSd-j-ydn {Soävsaâv kwhn-[m-\-§-tfmSv IqSnb 

aen-\-Pe kwkvI-cW ¹mâv Øm]n¨p {]hÀ¯n-̧ n-¡p¶ 50 s_UnÂ IqSp-XÂ C³ 

t]j-yâv kuI-c-y-apÅ h³InS Bip-]-{Xn-I-fm-Wv. _m¡n hcp¶ 174 F®w ¢n\n-¡p-IÄ, 

sNdp-InS Bip-]-{Xn-IÄ, em_p-IÄ, F¶n-h-bm-Wv. Ch-s¡Ãmw Xs¶ s]me-yq-j³ 

I¬t{SmÄ t_mÀUnÂ \n¶v km[p-X-bpÅ k½X ]{X-hpw, Ah-iy aen-\o-I-cW \nb-

{´W kwhn-[m-\-§fpw \ne-hn-ep-v. 155 slÂ¯v sIbÀ kwhn-[m-\-§Ä¡v IMAGE 

A^n-en-tb-j³ Dv. aäp-Å-hbv¡v t_mÀUv \njvIÀjn-¡p¶ coXn-bn-epÅ kz- -́amb 

amen-\y kwkvI-cW D]m-[n-I-fp-v. 

4.6.4.1.7 hmbp-a-en-\o-I-cWw 

 

 Hcp cmk-h-kvXp, \mUo-{Z-hy hkvXp (particulate matter) AsÃ-¦nÂ ssPh-im-kv{X-

]-c-amb hkvXp-hnsâ B[n-Iyw aptJ\ A -́co-£-¯nsâ {]Ir-Xym-epÅ kz-̀ mh 

khn-ti-j-X-I-fnÂ {]Xn-Iq-e-amb amä-ap-m-¡p¶ Ah-Ø-bm-Wv hmbp aen-\o-I-c-

Ww.  

 `qan-bnse Pohsâ \ne-\nÂ¸ns\ klm-bn-¡m³ AX-y-´m-t]-£n-X-amb Hcp 

k¦oÀ®hpw Ne-\m-ß-I-hp-amb {]IrXn hmXI hy-h-Ø-bm-Wv-A- -́co-£w.  

 hmbp aen-\o-I-cWw aqew Dm-Ip¶ Hmtkm¬ ]mfn-bpsS timj-Ww, a\p-j-ysâ 

Btcm-K-y-¯n-\pw, `ua Bhmk hy-h-Ø-bv¡pw, kmc-amb `oj-Wn-bm-bn-«p-v.  

 temI-am-k-Iew hmbp-a-en-\o-I-cWw At\Iw ac-W-§Ä¡pw izm-k-tImi tcmK-

§Ä¡pw Imc-W-am-Ip-¶p. hmbp-a-en-\o-I-c-W-¯nsâ {][m\ t{kmX-Êp-IÄ ]e-

t¸mgpw hmXI DZ-z-a-\w, {][m-\-ambpw Hmt«m-sam-ss_Â BWv.  

 BtKmf Xm]-\-¯n\v klm-bn-¡p¶ ImÀ_¬ssU HmIvsskUv t]mepÅ hmX-I-

§Ä hmbp aen-\o-I-c-W-¯n\v Imc-W-am-Ip-¶-Xmbn imkv{X-Ú·mÀ AwKo-I-cn-̈ n-

«p-v.  

 kk-y-§-fp-sSbpw P´p-¡-fp-sSbpw (a-\p-j-y-cpÄs¸-sS) Btcm-K-ys¯ XS-Ê-s¸-Sp-

¯p-Ibpw AsÃ-¦nÂ ImgvN-iàn Ipd-¡p-Ibpw sN¿p¶ [mcmfw hkvXp-¡Ä 

A´o-£-¯n-te¡v ]pd-́ -Å-s¸-Sp-¶p. Ch kzm-̀ m-hnI {]{In-b-I-fnÂ \n¶pw a\p-

jy {]hÀ -̄\-§-fnÂ \n¶pw Dm-Ip-¶-Xm-Wv.  

s]meyq-«âp-Isf cmbn Xcw-Xn-cn¡mw 

a\p-jy-t\m, Bhm-k-hy-h-Øbv¡v Xs¶tbm lm\n-I-c-ambn _m[n-¡p¶ hmbp-hnse 

]ZmÀ°-§-fmWv A -́co-£-a-en-\o-Im-cn-IÄ (s]meyq-«³kv) 
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]«nI.4.6.9. 

s]meyq-«³kv 

{]mY-anIw ZznXobw 

Hcp Aán-]ÀÆX kvt^mS-\-¯nÂ 

\n¶pÅ Nmctam AsÃ-¦nÂ tamt«mÀ 

hml-\-¯nÂ \n¶pÅ ImÀ_¬tam-

tWm-IvsskUv hmXI hnIn-cWw 

t]mse-bpÅ Hcp {]{In-bbnÂ \n¶v 

t\cn«v {]k-cn-̧ n-¡p¶ ]ZmÀ°-§-

fmWv {]mY-anI amen-\-y-§Ä. 

 

Zzn-Xob amen-\-y-§Ä t\cn«v ]pd-¯p-t]m-

Im-dn-Ã. adn-̈ v, {]mY-anI amen-\-y-§Ä 

X½nÂ {]hÀ¯nt¨m AsÃ-¦nÂ kwh-Zn-

¡p-t¼mtgm Ah \nÀ½n-¡-s¸-Sp-¶p. Zzn-

Xob amen-\-y-¯nsâ Hcp {]-[m\ DZm-l-

cWw {Kuv sehÂ Hmtkm¬ BWv 

t^mt«m-sI-an-¡Â kvtamKv \nÀ½n-¡p¶ 

]e Zzn-Xob amen-\-y-§-fnÂ H¶v. 

a\p-jy {]hÀ¯-\-§Ä DÂ¸m-Zn-̧ n-¡p¶ {][m\ {]mY-anIamen-\-y-§Ä 

 kÄ^À HmIvsskUvkv (SOx) {]tX-y-In¨v kÄ^À ssU HmIvsskUv IÂ¡-cnbpw 

F®bpw I¯p-¶-XnÂ \n¶pw DZ-z-an-¡p-I-bm-Wv.  

 ss\{S-P³ HmIvssk-Up-IÄ (NOx) {]tX-y-In¨v ss\{S-P³ ssU HmIvsskUv 

DbÀ¶ Xm]-\n-e-bn-epÅ Pz-e\ {]{In-b-bnÂ \n¶pw ]pd-s¸-Spw.  

 ImÀ_¬ tamtWm-IvsskUv hÀ® cln-X-hpw, aW-ap-Å-Xpw, cq£-a-Ãm- -̄Xpw, 

hnj-hm-X-I-hp-am-Wv.  

 {]Ir-Xn-hm-X-Iw, IÂ¡-cn, acw XpS-§nb CÔ-\-§-fpsS A]qÀ®-amb Pz-e-\-

¯nsâ DÂ¸-¶-am-Wv.  

 ImÀ_¬ tamtWm-Ivssk-Unsâ Hcp {][m\ t{imX-ÊmWv hml\ DZ-z-a-\w.  

 ImÀ_¬ ssU HmIvsskUv (CO2), Pz-e-\w, iz-k\w apX-em-b-h-bnÂ \n¶pÅ 

lcn-XKrl hmXI-am-Wv.  

 ]À«n-¡p-teäv amäÀ (pm) ]pI-bnepw s]mSn-bnepw BWv IW-¡m-¡p-¶-Xv. Afhv 

(PM 10, PM 2.5) PM 2.5 \v 2.5µm ]c-am-h[n IWnIm hen¸w Dv. CXv t{_m¦p-knepw 

izm-k-tIm-i-§-fnepw {]th-in-¡pw. 

 seUv, ImUvan-bw, sN¼v F¶nh t]mepÅ hnj hkvXp-¡Ä, t¢mtdm-̂ vfqtdm 

ImÀ_-Wp-IÄ, ImÀjnI {]{In-b-I-fnÂ \n¶pw ]pd-¯p-h-cp¶ Atam-Wnb 

(NH3),hym-h-km-bnI hmXI amen-\-y-§Ä, BWh kvt^mS-\-§Ä, bp² kvt^mSI 

hkvXp-¡Ä, tdUn-b³ t]mepÅ {]IrXn {]{In-b-IÄ F¶nh Dm¡p¶ 

tdUntbm BIvSohv aen-\o-I-cWw F¶n-h-sbÃmw {]mY-anI amen-\-y-§Ä¡v DZm-l-

c-W-§-fm-Wv. 

4.6.41.8 sk¡-dn (Z-zn-Xo-b) amen-\-y-§-fnÂ DÄs¸-Sp-¶h 

t^mt«m-sI-an-¡Â kvtamKnse ss\{S-P³ ssU HmIvsskUv t]mse-bpÅ {]mY-anI 

hmXI amen-\-y-§Ä, kwbp-à-§Ä XpS-§n-bh. NOx Â \n¶pw VOC Â \n¶pw cq]w 

sIm {Kuv sehÂ Hmtkm¬ NOx, VOC F¶n-h-bnÂ \n¶pw cq]w sIm 

s]tdmIvkn Ak-äÂ ss{\tSäv (PAN); 

hmbp-a-en-\o-I-c-W-̄ n-\pÅ \nb-{´Ww 

 hmbp aen-\o-I-cWw cv ASn-Øm\ kao-]-\-§-fmÂ ^e-{]-Z-ambn \nb-{´n-¡mw 

þ{]nhâohv sSIv\n-¡p-I-fpw, F^vfq-hâv \nb-{ -́Whpw. 

 kv{Iº-dp-IÄ, ss{U & sshäv IfÀ IvÀkv ^nÂ«-dp-IÄ, Ce-Ivt{Sm-Ìm-änIv {]kn-]n-

ä-dp-IÄ apX-em-bh D]-I-c-W-§Ä ^e-{]-Z-amb amÀ¤-§-fnÂ D]-tbm-Kn-¡p-I.  
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 sI«n-S-§-fnÂ  \n¶pw ]pI-am-en-\y UnkvNmÀÖv ]pI-¡p-g-ep-IÄ hgn km[-y-am-hp-

¶{X DbÀ¶ \ne-bnÂ F¯n-¡pI.  

 `q{]-Ir-Xnbpw Imänsâ Znibpw ]cn-K-Wn¨v aen-\o-I-cW-{]X-ym-Lm-X-§Ä Ipd-¡p-

¶-Xn\pÅ amÀ¤-§Ä hy-h-km-b-§Ä {i²n-¡Ww.  

hmbp-a-en-\o-I-cWw þ hb-\m-«nÂ 

NO2, SO2, CO, t¢mdn³ t]mse-bpÅ aen-\o-I-c-W-hm-X-I-§Ä hy-h-km-b-§Ä 

DÂ¸m-Zn-̧ n-¡p-¶n-Ã. t_mbn-e-dn-I-fnÂ t^mknÂ CÔ-\-§Ä D]-tbm-Kn-¡p-¶n-Ã. hnd-Ip-

IÄ am{Xta D]-tbm-Kn-¡p-¶p-Åq. Un Pn. skäp-IÄ, C³kn-s\-td-ä-dp-IÄ F¶n-h-bnÂ 

\n¶v ]pd-s¸-Sp¶ ]pI, tamt«mÀ hml-\-§-fnÂ \n¶pÅ ]pI, Jc-am-en-\-y-§Ä I¯-n¡p-

¶-Xv, {UbnwKv, AS¡ kwkvI-c-Ww, J\-\w, {Ijn§v {]hÀ¯-\-§Ä F¶n-h-bm-Wv 

hmbp aen-\o-I-c-W-̄ nsâ {][m\ Imc-Ww. hmbp-a-en-\o-I-c-W-ap-m-¡p¶ henb tXmXn-

epÅ hy-h-km-b-§Ä Cu PnÃ-bnÂ CÃ. hmbp-a-en-\o-I-c-W-ap-m-¡p¶ hy-h-km-b-

§Ä¡v, \nb-{´W kwhn-[m-\-sa¶ \ne-bnÂ, Bh-i-y-¯n\v Ìm¡v Db-cw, UÌv k{ -̧

j³ kwhn-[m-\w, hm«À kv{]n¦vfÀ kwhn-[m-\w, hm«À kv{IºÀ XpS-§nb aäv aen-\o-I-

cW \nb-{´W D]m-[n-IÄ, F¶nh kwhn-[m-\n-¨n-«p-v.  

]«nI.4.6.10. 

hb-\m-«nÂ hmbp aen-\o-I-cWw krjvSn-¡p¶ {][m\ hy-h-km-b-§Ä 

 

Nph¶ Imä-Kdn Hmd©v Imä-Kdn 

Bip-]-{Xn-IÄ, Ubdn bqWn-äp-IÄ, 

{Imj-dp-IÄ, Izm-dn, UokÂ P\-td-

äÀ skäp-IÄ 

tlmtfm {_nIv / CâÀtemIvkv 

\nÀ½mW bqWn-äp-IÄ, So ^mIvS-dn, 

SbÀ dok-knwKv bqWn-äp-IÄ, CjvSnI 

\nÀ½mW bqWn-äp-IÄ. 

hmbp aen-\o-I-cWw Dm-¡p¶ 

Gähpw IqSp-XÂ Nph¶ Imä-Kdn 

hy-h-km-b-§Ä kpÂ¯m³ 

_t¯cn Xmeq-¡n-epw, Ipdhv am\-´-

hm-Sn, Xmeq-¡nepw BsW¶v 

ImWmw. 

hmbp aen-\o-I-cWw Dm-¡p¶ 

Hmd©v hn`mK bqWn-äp-IÄ Gähpw 

IqSp-XÂ am\-´-hmSn Xmeq-¡nepw 

Ipdhv ssh¯ncn Xmeq-¡nepw 

BsW¶pw ImWmw. 

 

PnÃ-bnÂ hmbp aen-\o-I-cWw Dm-¡p¶ hy-h-km-b-§-fpsS Xmeq¡vXe hn\-ymkw 

Nn{Xw.4.9.10
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]«nI.4.6.11. 

i_vZ-a-en-\o-I-cWw  þ hb-\mSv 

Dd-hn-S-§Ä/t{kmX-Êp-IÄ 

\nb-{´-W-§Ä/sSIv\n-¡p-IÄ     (i-_vZ-\n-b-

{´W coXn-IÄ) 

KXm-KX Dd-hn-S-§-fnÂ \n¶p-Å, 

{][m-\-ambpw tamt«m hml-\-§f 

BWv i_vZ-a-en-\o-I-c-W-¯nsâ 

{][m\ LS-Iw. UokÂ P\-td-äÀ 

skäp-IÄ, tÌm¬ {Ij-dp-IÄ, 

Izmdn & \nÀ½mW {]hÀ¯-\- 

bqWn-äp-IÄ 

 Dd-hn-S-¯nÂ i_vZw Ipd-bv¡Â. 

 i_vZ-¯nsâ ]mX-X-S-bp-¶p 

 i_vZ-¯nsâ ]mX \ofw hÀ²n-̧ n-¡p-I. 

 hy-h-km-b-§Ä Dm-¡p¶ i_vZ-i-eyw Ipd-

¡p-¶-Xn\v Npäpw {Ko³ s_Âäv \ÂIp-¶p. 

 Hm¸-td-änwKv b{´-§-fpsS ]Xnhv Aä-Ip-ä-̧ -Wn-

IÄ \S-¯p-¶-Xn-eqsS i_vZ-a-en-\o-I-cW 

km[-y-X-IÄ Ipd-¡pI 

 i_vZ-¯nsâ ]m¯v ssZÀLyw hÀ²n-¸n-

¡m³, i_vZ-ap-bÀ¯p¶ hy-h-km-b-§Ä, 

ASp-̄ pÅ hk-Xn-I-fnÂ \n¶pw aäp 

sk³kn-äohv taJ-e-I-fnÂ \n¶pw IrX-y-amb 

Zqcwþ am\-Z-WvU-§Ä kq£n-¡pI. 

 \nÀ½mW sskäp-I-fnse i_vZ \ne-IÄ icn-

bmb \nÀ½mW Bkq-{X-Whpw sjU-yq-fnwKv 

coXn-Ifpw D]-tbm-Kn-¨v \nb-{´n-¡pI. 

 Bh-i-y-¯n\v kk-y-§fpw IÀ«³ ac-§fpw 

hy-h-kmb ime-IÄ¡v Npäpw sh¨p-]n-Sn-̧ n-¡p-

¶-Xn-eqsS i_vZ aen-\o-I-cW km[-y-X-IÄ 

hfsX ^e-{]-Z-ambn Ipd-¡p-hm³ km[n-¡pw. 

 

ap\n-kn-̧ Â Jc-am-en-\y ]cn-]m-e\w 

B`-y-́ -c, hmWn-P-y, hym-h-km-bn-I, Btcm-K-y-kw-c-£-W, ImÀjn-I, 

[mXp kwkvI-c-W, hym-]c {]hÀ¯-\-§Ä F¶n-h-bn-eq-sSbpw aäpw sXcp-

hp-Ifnepw s]mXp-Ø-e-§-fnepw ASnªp IqSp¶ amen-\-y-§-fmWv ap\n-kn-

¸Â Jc-am-en-\-yw. “KmÀt_-Pv”, “{Smjv”, “ssUkv”, “dºnjv”F¶o ]Z-§Ä 

Nne Jc-am-en-\y-§sf kqNn-̧ n-¡m³ D]-tbm-Kn-¡p-¶p.  

 

4.6.4.1.9. MSW-ap³kn-̧ Â tkmenUv thÌkv (amt\-Pvsaâv & lm³UvenwKv) \nb-aw 

2000þ sâ apJy khn-ti-j-X-IÄ. 

 

1. Hmtcm Xt±-i-k-zbw `cW Øm]-\hpw ap\n-kn-̧ Â Jc-am-en-\-y-̄ nsâ tiJ-c-Ww, 

kw`-c-Ww, kwh-l-\w, kwkvI-c-Ww, \nÀ½mÀÖ\w apX-emb ASn-Øm\ kuI-c-y-

hn-I-k-\-¯n\v D¯-c-hm-Zn-bm-Wv. 

2. sjU-yqÄ 2 \nb-a-§Ä A\p-k-cn¨v MSW amt\-Pvsaâv Xt±-i- kzbw`cW Øm]-\-

§-fmÂ, \nb-{´n-¡-s¸-Spw. MSW tiJ-c-W-¯n-\pw, thÀXn-cn-¡-en\pw kw`-c-W-
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¯n\pw, kwh-l\ kwhn-[m-\-¯n-\pw, ssIamäw sN¿m-\p-apÅ A\p-KpW am\-Z-

WvU-§Ä sjU-yqÄ 2 hy-à-am-¡p-¶p. 

3. Xt±-i-k-z-bw-̀ -cW Øm]-\-§Ä Ah-cpsS kz´w \nebv¡v Øm]n-¡p¶ kwhn-[m-\-

§fpw kwkvI-cW kuI-c-y-§fpw AsÃ-¦nÂ Hcp kuI-c-y-̄ nsâ Hm¸-td-äÀ hgn 

Øm]n-¡p¶ kwhn-[m-\-§fpw kwkvI-cW kuI-c-y-§-fpw, sjU-yqÄ 3, sjU-yqÄ 

4 F¶n-h-bnÂ ]d-ªn-cn-¡p-¶-Xp-t]mse DÅ kvs]kn-̂ n-t¡-j-\p-Ifpw am\-Z-WvU-

§fpw ]men-¡-Ww. sjU-yqÄ 3 emâv ^nÃnwKv Øe-§-fpsS {]tX-y-I-X-I-fm-Wv. 

sUyqÄ 4 It¼m-Ìnw-Kv, C³kn-s\-td-j³, eot¨äv kwkvI-cWw F¶n-h-bpsS am\-Z-

WvU-§-fm-Wv. 

4. dqÄkv A©mw hIp-̧ n\v A\p-kr-X-ambn kz´w A[n-Im-c-]-cn-[n-bnÂ hcp¶ {]tZ-i-

§-fnÂ ap\n-kn-̧ Â Jc-am-en-\-y-]-cn-]m-e\ \nb-a-§Ä hy-h-Øm-]n-X-ambn \S-̧ n-em-¡p-

¶-Xn\v PnÃm-I-e-IvSÀ¡v sam¯-amb D¯-c-hm-Zn- -̄ap-v. 

4.6.4.1.10. hnhn[ ap\n-kn-̧ Â Jc-am-en\y \nÀ½mÀÖ\ coXn-IÄ  

1. emâv ^nÃnwKv þ ap\n-kn-̧ Â Jc-am-en-\-y-§Ä, hym-h-km-bnI amen-\-y-§Ä, 

\nÀ½mW \io-I-cW {]hÀ¯-\-§-fnse amen-\-y-§Ä. 

2. Pz-e\w / C³kn-s\-td-j³ þ amen-\-y-§-fpsS hym]vXw Ipd-bp-¶-Xn\v 

3. It¼m-ÌnwKv/_tbm-K-ymkv \nÀ½mWw þ amen-\-y-§-fnÂ \n¶v hfw \nÀ½n-¡p¶p/ 

ssPh-hm-XIw \nÀ½n-¡p-¶p. 

 

]«nI.4.6.12. 

hb-\m-«nse\K-c-J-c-am-en-\y§sf kw_-Ôn¨ hnh-c-§Ä 

Xt±-i-k-zbw 

`cW Øm]-\-

§Ä 

hnkvXoÀ®w 

G¡-dnÂ 

{]Xn-Zn\ 

amen-\yw 

(S¬/Zn\w) 

amen-\y \nÀ½mÀÖ\ coXn 

IÂ¸ä ap\n-kn-

¸m-enän 

shÅm-cw-Ip-¶nÂ 

8 G¡À 

8 amen-\-y-§Ä Xcw-Xn-cn-¡msX 

kw`-cn-¡p-¶p. {S¡p-I-fnÂ amen-

\-y-§-fpsS kw`-c-W-̄ n\pw 

kwh-l-\-̄ n-\p-ambn  19 rcc 
_n¶p-IÄ Dv. s{S©n§pw 

Xpd¶ Øes¯ I¯n-¡epw 

sNbvXp-h-cp-¶p. 

IWn-bm-¼ä {Kma-

]-©m-b¯v 

IW-bm-¼-ä-bnÂ 1 

G¡À 

1 P\-Iob {]t£m`w ImcWw 

hn³tUm It¼m-ÌnwKv ]²Xn 

\S-̧ m-¡Â \S-¶n-«n-Ã. 

kpÂ¯m³ 

_t¯cn {Kma-]-

©m-b¯v 

Icn-h-Ån-¡p-¶nÂ 

Ac G¡À 

8 C³kn-\-td-ädpw      _tbm-K-

ymkv ¹mâp-apv 

am\- -́hmSn {Kma-

]-©m-b¯v 

kz-́ -ambn Øe-

an-Ã. Xmsg-b-§mSn 

luknwKv 

t_mÀUnsâ 19 

G¡-dnÂ 

XmÂ¡m-en-I-ambn 

\nt£-]n¨p 

t]mcp-¶p. 

7 DW-¡nb amen-\-y-§Ä I¯n-

¡p-¶-Xn-\mbn 100 Intem{Kmw 

I¸m-knän DÅ 4 saäÂ _mc-ep-

IÄ am\- -́hmSn I½-yq-Wnän 

lmfnÂ kwhn-[m-\n-¨n-«p-v. 
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4.6.4.3.1.11 ¹m³ kvIow s{]mPIvSv þ D]-cn-Xe/`qKÀ`-þPe hn`-h-§-fpsS \nco-£Ww 

km¼nÄ thmfyw A\-en-änIv Bh-i-y-§Ä¡v aXn-bm-b-Xpw, F¶mÂ kwh-l\w 

Ffp-̧ -am¡pw hn[w Ipdª Af-hnepw Bbn-cn¡pw. IrX-y-amb Umä tiJ-c-Ww, {Sm¡p-

sN-¿Â, kwc-£n-¡Â sSIv\n-¡p-IÄ F¶n-h-bnÂ IqSp-XÂ Du¶Â \ÂIn-sIm-v, 

Umä-bpsS IrX-y-Xbv¡pw {]Xn-\n-[n-IÄ¡p-ambn ]cn-tim-[n-̈ p-sIm-v, Hcp kmw¹nwKv 

t{]m{Kmw Bkq-{XWw sN¿Ww. Bb-Xn\v et_m-d-«dn DtZ-ym-K-ØÀ klm-bw thWw. 

PnÃbnse ]qt¡mSv XSm-Iw, I_\n \Zn, Imcm-̧ pg \Zn, a®n-b-t¦mSv \Zn, Nne d^-d³kv 

]»nIv InW-dp-I-fpw, Sm¸p-Ifpw F¶n-h-bnÂ \n¶v aen-\o-I-cW \nb-{´W t_mÀUv 

PnÃm et_m-d-«-dn-bnÂ \n¶v {]Xn-amk km¼n-fp-IÄ tiJ-cn¨p Pe-t{im-X-Êp-I-fpsS KpW-

ta· hni-I-e\w sNbvXp-h-cp-¶p. kmw¹nwKv e£yw {]Xn-\n[n amXrI tiJ-cn-¡-em-Wv. 

amXr-Im-]-c-amb km¼nÄ F¶mÂ FÃm LS-I-§-fp-sSbpw Bt]-£nI A\p-]m-Xtam 

AsÃ-¦nÂ km{µ-Xtbm ASn-Øm-\-am-¡n-bpÅ km¼nÄ hkvXp-hm-bn-cn-¡pw. IqSmsX 

]cn-tim-[-\-IÄ \S-̄ p-¶-Xn\p ap¼v kmw]n-fnsâ LS-\-bnÂ Imc-y-amb amä-§-sfm¶pw 

Dm-Im¯ hn[-¯nÂ amXrI ssIIm-cyw sN¿-s¸-Spw. -  

4.6.4.3.1.12  pH aqeyw 

ssl{U-P³ Atbm-Wnsâ km{µ-X-bpsS s\K-äohv temK-cnXw Bbn pH IW-¡m-

¡p-¶p. Hcp \nÝnX Xm]-\n-e-bnÂ, Hcp {Zmh-I-̄ nsâ £mc-Xtbm A¾-Xtbm Af-¡-s¸-

Sp-¶Xv pH AsÃ-¦nÂ ssl{U-P³ AtbmWnsâ tIm¬k¬t{S-js\ ASn-Øm-\-am-¡n-

bm-Wv. shÅw, aen-\-Pe ip²o-I-c-Ww, amen-\y \nÀ½mÀP\w F¶nh ssIIm-cyw 

sN¿p¶ Hmtcm L«-¯nepw pH B{in-X-Xzw DÅ-Xn-\mÂ Gähpw {][m-\-s¸-«Xpw ]Xn-

hmbn D]-tbm-Kn-¡p-¶-Xp-amb ]cn-tim-[\m coXn-bmWv pH Af-sh-Sp-¡Â.  

 

]«nI.4.6.13. 

pH aqeyw 0 apXÂ 7 hsc 
Akn-Unän Ipd-bp¶p 

pH aqeyw 7 apXÂ 14 hsc 
BÂ¡-en-\nän IqSp¶p 

pH aqeyw 7 \njv]£w 

kzm-̀ m-hnI Pe-¯nsâ pH km[m-c-W-bmbn 4 apXÂ 9 hsc-bpÅ ]cn-[n-bn-em-Wv. 

BÂ¡en teml-§-fp-sS-bpw, BÂ¡-sse³ FÀ¯v teml-§-fp-sS-bpw, ImÀ_-ssW-äp-I-

fp-sStbm ss_ImÀ_-ssW-äp-I-fp-sStbm km¶n-[-yw-sIm-v, CXv AÂ¸w £mc-KpWw 

ImWn-¡p-¶p. ImÀ_¬ ssUHm-IvsskUv/ss_ImÀ_-tWäv/ImÀ_-tWäv k´p-en-Xm-h-

Ø-bnÂ pH aqeyw {][m-\-ambpw \nb-{´n-¡-s¸-Sp-¶p. {Zmh-I-̄ nsâ sIan-¡Â, ssPh-L-

S-I-§-fnÂ pH {]`m-h-¯nsâ \nÀWX hfsc {][m-\-am-Wv.  

4.6.4.3.1.13. _tbm-sI-an¡Â HmIvkn-P³ Unamâv  (BOD) 

_tbm-sI-an-¡Â HmIvkn-P\v Unamâv (BOD) F¶Xv {]mtbm-KnI \ne-hm-c-apÅ Hcp 

ASn-Øm\ et_m-d-«dn ]co-£-W-am-Wv. Pew, aen-\-P-ew, ]mgvPew F¶n-h-bnÂ AS-§nb 

ssPh-am-en-\-y-§-fpsS Gtdm-_nIv hnL-S-\-̄ n\v Bh-i-y-ambn hcp¶ HmIvPn-ksâ 

Afhv (BOD) \nÀ®-bn-¡p-¶-Xn-eqsS Cu Pe km¼n-fp-I-fnse aen-\o-I-c-W-̄ nsâ tXmXv 

\nÀ®-bn-¡m-\m-Ipw. ip²-Pe Dd-hn-S-§Ä (\-Zn-IÄ, XSm-I-§Ä), aen-\-Pew (KmÀlnI hy-

h-km-bn-I), ISÂPev (F-Ì-yq-dokv, Xoc-P-ew), F¶n-h-bnse aen-\o-I-c-Ww, Pe-ip-²o-I-
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cW tijn F¶nh Is-¯p-¶-Xn-\pw, amen-\y kwkvI-cW ¹mâp-I-fpsS {]hÀ¯\w 

hne-bn-cp-¯p-¶-Xn\pw BOD \nÀ®bw AX-y-́ m-t]-£n-X-am-Wv.  

]«nI.4.6.14. 

ip²o-I-cn-¡m¯ Awkw-kvIrX Pe-̄ nsâ hÀ¤o-I-c-W-¯n-\pÅ ssKUv sse³ BOD 
aqe-y-§Ä Xmsg \ÂIn-bn-cn-¡p-¶p. 

KpW-ta·\ne-

hmcw 

\nÀt±-in-¡-s¸« Gähpw \Ã D]-

tbmKw 

BOD mg/m3 

¢mkv F hy-hØ sN¿-s¸« {Soävsaâv kwhn-[m-

\-an-ÃmsX Xs¶ t¢mdn-t\-j³ \S¯n 

IpSn-sh-Å-ambn D]-tbm-Kn-¡mw. 

ctm AXnÂ Ipdthm 

¢mkv _n hy-hØ sN¿-s¸« {Soävsaâv kwhn-[m-

\-t¯m-sSm¸w t¢mdn-t\-j\pw \S¯n 

IqSn-sh-Å-ambn D]-t-bm-Kn¡mw 

aqt¶m, AXnÂ Ipdthm 

4.6.4.3.1.14. sIan-¡Â HmIvkn-P³ Unam³Uv (COD) 
iàn-tb-dnb Hcp cmk HmIvUn-Uânsâ klm-b-t¯msS hnL-S\w \S-¡m-hp¶ 

ssPh amen-\-y-§-fpsS HmIvkn-P³ Bh-i-y-I-X-bmWv sIan-¡Â HmIvkn-P³ Unam³Un-

eqsS \nÀ®-bn-¡p-¶-Xv. kv{Soap-I-fp-sSbpw aen-\-amb Pe-ti-J-c-W-§-fp-sSbpw sPhamb 

_e-§Ä (Organic strength) Af-¡p-¶-Xn-\pÅ hfsc {][m-\-s¸« Hcp {ZpX-K-Xn-bn-epÅ 

Af-hp-tIm-emWv COD. aen-\-Pe ip²o-I-cW ime-I-fp-sS {]hÀ¯\ hne-bn-cp-¯Â ]Tn-

¡m\pw Xmc-X-ta-y\ aen-\o-I-cWw Dm-¡p¶ Pe-ti-Jc \nco-£-W-¯n\pw Cu sSÌv 

D]-Im-c-{]-Z-am-Wv. _n.-H.-Un. UnäÀan-t\-j-\nÂ kn.-H.-Un. \nÀ®-b-¯n\v ap³K-W-\-bp-v. 

_n.-H.-Un. sSÌn-\pÅ 3þ5 Znh-k-§sf At]-£n¨v 3þ4 aWn-¡q-dnÂ kn.-H.-Un. ^ew e`n-

¡pw. IqSm-sX, ]cn-tim-[\ hfsc efn-X-am-Wv. IrX-y-am-bXpw _n.-H.-Un. ]cn-tim-[-\-bnÂ 

kw`-hn-¡p-¶Xv t]mse-bpÅ CS-s]-S-ep-I-fmÂ _m[n-¡-s¸-Sm-̄ -Xp-am-Wv. 

]«nI.4.6.15. 

ssat{Im-_-tbm-f-Pn-¡Â A\m-en-kn\v 

Pe-P-\-y-amb tcmK-Im-cn-IÄ¡v 

ImcWw 

Pe-P-\-y-amb ]IÀ¨m-h-ym-[n-IÄ¡v ImcWw 

apdn-thÂ¡-s¸« NÀ½w, I®p-\oÀ, 

aäp ayq-¡kv {Zh-y-§Ä, iz-k\w 

apX-embh 

IpSn-shÅ t{imX-Êp-I-fpsS aen-\o-I-cWw, 

\o´Â, t_m«nw-Kv, ssl¡n-§v, Iym-¼nw-Kv, 

Ipfn- ap-X-embh 

Pew D]-tbm-Kn-¡p¶ hnt\m-tZm-]m-[n-I-fnÂ Pe-̄ nsâ aen-\o-I-cWw aptJ-\bpw a\p-

j-yÀ A]-I-Sm-h-Ø-bnÂ F¯n-t¨-cp-¶p. cmk aen-\o-I-c-W-h-kvXp-¡-fpsS Af-hns\ 

kw_-Ôn-̈ n-S-t¯mfw A\p-h-Z-\ob ]cn-[n-IÄ \nÝ-bn-¡p-¶Xv Xmc-X-ta-y\ Ffp-̧ m-sW-

¶n-cn-s¡, kq£vamWp amen-\-y-§-fpsS Af-hns\ kw_-Ôn¨v Xmsg-]-d-bp¶ Imc-W-§-

fmÂ CXv IqSp-XÂ _p²n-ap-t«-dn-b-Xm-Wv. 

1. ]e tcmK-Im-cn-I-fmb kq£vam-Wp-¡-sfbpw Xncn- -̈dn-bp-¶-Xn-\pÅ kwhn-[m\w 

C\nbpw \ne-hn-en-Ã. 

2. Znh-k-§Ä apXÂ BgvN-I-tfmfw \o Im¯n-cn¸v ^e-{]m-]vXn-¡mbn thn hcp-

¶p.  
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3. {]tX-y-I-Xcw tcmK-Im-cn-Isf Is-¯p-¶-Xn\pw Afhp \nÀ®-bn-¡p-¶-Xnepw 

sNe-th-dn-bXpw kab ssZÀL-y-ta-dn-b-Xp-amb coXn-Isf B{i-bn-t¡-n-h-cp-¶p. 

Cu {]Xn-k-ÔnIsf adn-I-S-¡m³ , 19-þmw \qäm-nsâ  Bcw`w apXÂ¡v kqN-I-§-

fmb C³Un-t¡-äÀ Po-hn-I-fpsS km¶n-[yw Pe-km-¼n-fp-I-fnÂ ]cn-tim-[n-¡p¶ coXn \ne-

hnÂ h¶p. shÅ-̄ nsâ aen-\o-I-c-W-tXm-Xv hne-bn-cp-¯p-¶-Xn\v Cu Bibw hnI-kn-̧ n-

s¨-Sp-¯n-«p-v. Pe-¯nÂ AS-§n-bn-cn-¡p¶ Nne tcmK-Im-cn-I-f-Ãm¯ _mIvSn-cn-b-IÄ 

efn-X-ambn thÀXn-cn-¡m\pw efn-X-amb _mIvSo-cn-tbm-f-Pn-¡Â coXn-IÄ D]-tbm-Kn¨v Af-

¡m\pw km[n¡pw F¶ Bibw Bhn-jvI-cn-¡-s¸-«p. Pe-¯nÂ Cu _mIvSo-cn-b-bpsS 

km¶n-[yw Pe-¯nÂ hnkÀÖ-y-h-kvXp-¡-fpsS km¶n-[yw Ønco-I-cn-¡pIbpw aäp 

FânIv _mIvSo-cn-b-I-fpsS km¶n-[yw IqSn Dd-̧ p-h-cp-¯p-Ibpw sN¿p-¶p. C³Un-t¡-äÀ 

Pohn-IÄ¡pÅ Ah-iy am\-Z-WvU-§Ä Nph-sS-bpÅ t_mIvknÂ \ÂIn-bn-cn-¡p-¶p.  

4.6.4.3.1.15. C³Un-t¡-äÀ Pohn-IÄ¡pÅ am\-Z-WvU-§Ä 

 FÃm-¯cw Pe-¯n\pw D]-Im-c-{]-Z-am-bn-cn-¡Ww 

 FânIv tcmK-Im-cn-bpsS km¶n-[-y-apÅ aen-\-P-e-̄ nÂ C³Un-t¡-äÀ Pohnbpw 

Dm-bn-cn-¡-Ww. 

 FânIv tcmK-Im-cn-tb-¡mÄ \ym-b-amb AXn-Po-h\ kabw C³Un-t¡-äÀ Pohn¡v 

Dm-bn-cn-¡-Ww. 

 shÅ-¯nÂ hÀ²n-¡m³ ]mSn-Ã. 

 Poh-Pm-es¯ \nco-£n-¡p-¶-Xn-\pÅ ]co-£W coXn \S-̧ n-em-¡p-¶Xv hfsc 

Ffp-̧ -am-bn-cn-¡-Ww. 

 Pe-̄ nse hnkÀPy hkvXp-¡-fpsS km¶n-[-yhpw C³Un-t¡-äÀ Pohn-I-fpsS 

F®hpw X½nÂ kmc-amb _Ô-ap-m-bn-cn-¡-Ww. 

 a\p-j-y-\n-tebpw DjvW-cà Pohn-I-fn-sebpw IpS-en-epÅ kq£vamWp Pohn-I-

fnÂ Hcp AwK-am-bn-cn-¡-Ww. 

4.6.4.3.1.16. tImfnt^mw _mIvSo-cnb 

FÃm Gtdm-_n-Iv, ^m¡Âtä-äohv At\-tdm-_nIv {Kmw s\K-äo-hv, t\m¬kv 

t]mÀt^m-an§v tdmUv tj¸v _mIvSo-cn-bbpw tImfnt^mw _mIvSo-cnb KW-¯nÂs¸-Spw. 

kao] hÀj-§-fnÂ tImfnt^mw _mIvSo-cn-b-bp-sSbpw C tImfn-bp-sSbpw ]c-¼-cm-

K-X-amb \nÀh-N-\-̄ nÂ ]pXnb am\-Z-WvU-§Ä DÄs¸-Sp-¯n-bn-«p-v. tImfnt^mw AsÃ-

¦nÂ faecal coliform _mIvSo-cn-b-bpsS \nÀÆ-N\w ASn-Øm-\-ambpw β Kmem-Ivtäm-ssk-U-

knsâ Hscmä F³ssk-an-bpsS {]hÀ¯-\s¯ B{i-bn-¨m-Wn-cn-¡p-¶-Xv. Total Coliform 

_mIvSo-cnbbpsS ]pXnb F³sskw \nÀh-N-\w,  β Kmem-Ivtäm-ssk-U-knsâ km¶n-[-

ys¯ ASn-Øm-\-am-¡n-bp-Å-Xm-Wv. β ¥qt¡m-tdm-Wn-U-knsâ F³sskw {]hÀ¯\w 

ASn-Øm-\-am-¡n-bp-Å-Xm-Wv E.Coli. tImfn-t^m-ap-Ifpw E.Coli bpw Ip-]n-Sn-¡p-¶-Xn-

\pÅ hfsc sk³kn-äohv Bbn-«pÅ {]tX-yI km¶n-²y (]n-F) sSÌp-If hnI-kn-̧ n-¡p-

¶-XnÂ taÂ {]tX-y-IX {]tbm-P-\-s¸-Sp-¯p-¶p.  
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IpSp-sh-Å-̄ nsâ kq£va-Kp-W-\n-e-hmcw hne-bn-cp-̄ p-¶-Xn\v tImfnt^mw _mIvSo-cnb 

Ncn-{X-Imew apXÂ¡v D]-tbm-Kn-̈ p-h-cp-¶p. F¶mÂ 1980 IfnÂ tImfnt^mw _mIvSo-cnb 

tcmK-Im-cn-bmb PnbmÀUnb AsÃ-¦nÂ FânIv sshd-knsâ km¶n-²yw kqNn-̧ n-¡p-¶n-

sÃ¶v hy-à-am-bn. PnbmÀUnb sshd-kp-IÄ¡v t¢mdn-t\-j-t\m-SpÅ AanX sNdp-̄ p-

\nÂ¸p ImcWw \nc-h[n Pe-P-\y ]IÀ¨m-h-ym-[n-IÄ s]m«n-̧ p-d-s¸-Sp-¶-Xn\p Imc-W-am-bn. 

IpSn-sh-Å-¯nsâ kq£va kpc£ Dd-̧ m¡p-¶-Xn\v Hcp ]pXnb kao-]\w Bh-i-y-ambn 

h¶p.  

\ne-hnÂ Gähpw km[-y-X-bpÅ kwJy (MPN) saws{_³ ^nÂäÀ sSIv\nIv (MF), km¶n-

[yw / Akm-¶n-[yw (presence/absence) F¶nh ]cn-tim-[n-¡p-¶Xv tSm«Â tImfnt^mw 

Is-¯m-\mbn D]-tbm-Kn-¡p-¶p. 

4.6.4.3.1.17 \nÀtZ-i-§Ä 

PnÃ-bnÂ –B-i-¦-bp-f-hm-¡p¶ taJ-e-IÄ Ds¶v taJ-e-bnse hni-I-e-\w -hy-

à-am-¡p-¶p. {]IrXn hn`-h-§sf PnÃ-bpsS Npäp-]m-SpÅ taJ-e-I-fnÂ NqjWw sN¿p-¶-

Xn-eqsS, Db-cp¶ _lp-\ne sI«nS \nÀ½m-Ww, dntkmÀ«v \nÀ½m-Ww, hmbp-a-en-\o-I-c-Ww, 

amen\y kwkvI-c-Ww, A]-cym-]vX-amb ap\n-kn-̧ Â amen\y kwkvI-c-Ww, `qKÀ`-Pe aen-

\o-I-cWw F¶n-h-sbÃmw DÄs¸-Sp-¶p. 

 `qan e`y-Xbpw amen\y kwkvI-c-Whpw h\-̀ qan \m-ihpw IW-¡n-se-Sp¯p 

DbÀ¶ \ne-bn-epÅ sI«n-S-\nÀ½m-W-¯n\v IqSp-XÂ \nb-{ -́W-§Ä GÀs¸-Sp-

¯Ww. 

 FÃm ]©m-b-¯p-I-fnepw ap\n-kn-̧ m-en-än-I-fnepw ap\n-kn-̧ mÂ Jc-am-en\y ]cn-]m-e-

\-̄ n\pw kwkvI-c-W-¯n\pw {]Ya {]m[m\yw \ÂI-Ww. 

 PnÃ-bnÂ Hcp aXn-bm-b, \¶mbn ]²Xn Bhn-jvI-cn¨ amen\y ]cn-]m-e\ kwhn-

[m\w sImph-cp-¶-Xn-\pÅ \S-]-Sn-IÄ aWn-¡q-dnsâ Hcp {][m\yw Bhiyw 

BWv. 

 P\-kw-Jy, ¹mÌnIv amen-\y-§Ä, B]-I-S-I-c-amb amen-\y-§Ä F¶n-h-bpsS 

Aim-kv{Xo-b-amb Dt]-£n-¡Â, F¶nh icn-bmb Bkq-{X-Whpw N«-§fpw 

sImv \nb-{´n-t¡--Xm-Wv. 

 FÃm hyh-km-b-§-fn-epw, {]tXy-In¨v Bip]-{Xn-I-fn-epw, amen\y kwkvI-c-Whpw 

Jc-amen\y \nÀ½mÀÖ\ kuI-cy-§fpw hnP-b-I-c-ambn \S-¸n-em-¡p-Ibpw 

{]hÀ¯n-¡p-Ibpw sN¿-Ww. 

 Imä-sse-änIv dnU-£³ t]mepÅ aen-\o-I-cW \nb-{´W \S-]-Sn-IÄ 

Hmt«msamss_Â bqWn-äp-I-fnÂ \nÀ_-Ô-am-¡-Ww. 

 s]mXp {Sm^nIv kwhn-[m-\-§Ä¡v IqSp-XÂ Du¶Â \ÂIn-s¡mv hml\ KXm-

KXw \nb-{´n-t¡--Xp-v. 

 s]mXpP-\m-tcmKy t_m[-hÂ¡-cWw Hcp ap³K-W-\m-Sn-Øm-\-̄ nÂ \S- -̄Ww, 

kvIqÄ Xe-¯nÂ \n¶v Btcm-Ky-I-c-amb ]mcn-Øn-XnI Ah-t_m[w s]mXpP-\-

§Ä¡v e`y-am-¡p-I. 
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 IoS-\m-in-\n-I-fpw, cmk-h-f-§fpw DÄs¸sS ImÀjnI d¬-Hm^v amen-\y§fnÂ 

\n¶v a®v, Pe, aen-\o-I-cWw \nb-{´n-¡m\pw eLq-I-cn-¡m\pw \S-]-Sn-IÄkzo-I-cn-

¡-Ww. 

4.6.5. Imem-hØ hyXn-bm\w hb-\m-«nÂ 

 

Imem-hØ hyXn-bm\w a\-Ên-em-¡p-¶-Xn\v IrXy-amb hnh-c-ti-J-cWw hfsc 

AXym-h-iy-am-Wv. BtKm-f-X-e-̄ nÂ Imem-h-Øm-hy-Xn-bm\ Umäm-sk-äp-IÄ e`y-am-sW-

¦nepw  {]mtZ-in-I-X-e-¯nÂ C¯cw hnh-c-§Ä hfsc Ipd¨v am{Xta e`y-am-hp-¶p-Åq. 

AXn-\mÂ Xs¶ {]mtZ-inI Imem-h-Øm-hy-Xn-bm\w kw_-Ôn¨ hnh-c-§Ä BtKm-f-X-e-

¯nÂ  \S-¡p¶ t{ImUo-I-c-W-]-«n-I-bnÂ e`y-a-Ã.  henb \Kc-§fpw, -{]-tXy-I-amb 

`q{]-Ir-Xnbpw AXmXv {]tZ-is¯ kkym-h-c-W-¯n-epÅ  hyXym-k-§fpw {]mtZ-in-I-

ambn Imem-h-Øsb _m[n-¡p-¶-h-bm-sW¶vIPCC (Inter Government Panel Committee 

on Climate Change) Xs¶ \nco-£n-̈ n-«p-v.  

hb-\m-Snsâ khn-ti-j-amb  `qan-im-kv{X-]-c-amb {]tXy-I-X-I-fmWvv hb-\m-Snsâ 

{]tXy-I- Im-em-h-Øbpw agbpw A´-co£ Dujvamhpw \ne-\nÀ¯n-bn-cp-¶-Xv.v sX¡v-þ-]-Sn-

ªm-d³ `mK-̄ pÅ  h³ ae-\n-c-Ifpw AXnsâ XpSÀ¨-bmb \nXy-l-cn-X-þ-AÀ² \nXy-l-

cnX h\§fpw hb-\m-Snsâ hS-¡v-þ-In-g¡³ AXnÀ¯n-bn-epÅ AÀ² Ce-s]m-gnbpw 

ImSp-Ifpw hb-\m-Snsâ  a[y-̀ m-K-¯pÅ sNdp-Ip-¶p-Ifpw hb-ep-Ifpw IqSn-tNÀ¶ 

{]tXyI `q{]-Ir-Xn-bm-Wv hb-\m-Snsâ anX-io-tXmjvW Imem-h-Øbv¡v Imc-W-am-bn-«p-

ÅXv.  kar-²-amb sX¡v-þ-]-Sn-ªm-d³ Ime-hÀjhpw ià-amb hS-¡v-þ-In-g-¡³ Xpem-

hÀjhpw hb-\m-Snsâ  Pe-k-¼¯v \nÀ®-bn-¡p-¶-XnÂ {][m\ ]¦v hln-¡p¶p-v.   

4.6.5.1. A-́ -co-£ Du-jv-amhv 

kwØm-\ Im-em-h-Øm {]-Xn-tcm-[ IÀ-½ ]²-Xn {]-Imcw tIc-f-¯nse ae-{¼ -tZ-

i-̄ nse A´-co£ Dujvamhv 1974 þ 2009 ImeL«-̄ nÂ 1.460 C  hÀ²n-̈ n-cn-¡p-¶p. Im-

em-h-Ø-bp-sS G-ähpw {]-[m-\-s¸-« \n-Zm-\am-b A-́ -co-Iv-j Du-jv-am-hv 1984 ap-XÂ 2016 h-

sc bp-Å hÀ-j-§-fn-se {]-Xnam-k i-cmi-cn A- -́co-£ Du-jv-am-hv Xm-c-Xayw sN-¿p-t¼mÄ 

C-Xv B-i-¦m-P-\-I-amw hn-[w hÀ-[n-¨p h-cp-¶-Xm-bn-¡m-Wp¶p. Ip-d-ª Xm-]-\n-e-bnÂ 1.1 

Un-{Kn-bp-tSbpw IqSn-b Xm-]-\n-e-bnÂ 0.9 Un-{Kn-bp-tS-bpw hÀ-[\-hv A-¼-e-h-bÂ ImÀ-j-I 

K-th-j-W tI-{µw tc-J-s¸-Sp-̄ n-bn-cn-¡n¶p.  

h-b-\m-Sn-sâ A-´-co-£ Du-jv-am-hn-ep-Å hy-Xn-bm-\-s¯ kq-£v-a-am-bn a-\-Ên-em¡p-

t¼mÄ io-XIme A- -́co-£ Du-jv-am-hn-ep-Å hy-Xn-bm-\w Ip-d-hmbpw th-\¡m-e Xm-]-

\ne-bnÂ h-enb hy-Xn-bm-\w kw-̀ -hn-̈ -Xmbpw Im-Wm³ km-[n-¡pw. 1984 ap-XÂ 2019 h-sc-

bp-Å th-\Â-¡m-e-Xm-]-\nemam-äw hn-i-Ie-\w sN-¿p-t¼mÄ   Iq-Sn-b-Xm-]-\n-e-bnÂ 1.6 Un-

{Kn-bp-sS hÀ-²-\hpw Ip-d-ª Xm-]-\n-e-\n-e-bnÂ 2.5 Un-{Kn-bpsS hÀ-²-\hpw Im-Wp¶p. C-

Xv XoÀ¯pw ip-t`m-XÀ-¡-am-b H-cp hn-h-c-aÃ. Cu -Øn-Xn Xp-SÀ-¶mÂ {]-tXy-In¨pw an-

tXmjv-W Im-em-h-Ø C-ãvS-s¸-Sp-¶ Im¸n, In-cp-apf-Iv, G-ew tXbne F-¶n-hbp-sS Ir-

jnX-s¶ km-[y-aÃm-XmIpw F-¶p-Å-XmWv. s\Ãn-s³ Im-cy-¯nÂ A- -́co-£-Xm-]-\n-e-bn-ep-

m-Ip-¶ H-cp Un-{Kn hÀ-²\-hv DÂ-̧ m-Z-\-¯nÂ ]-¯p i-X-am-\w Ip-d-hp-m-¡p-sa-¶v I-W-

¡m-¡n-bn-cn-¡p¶p. 

 

 

 



322 | ജി ല്ലാ പ ദ്ധ തി - വ യ നാ ട്  ജി ല്ല  
 

]«nI.4.6.16. 

hb-\m-Svþ A´-co£ Dujvamhv/BÀ{ZX 

Xm]-\ne (I-gnª 5 hÀjw) 

Xm]-\ne (I-gnª 30 

hÀjw) 

BÀ{ZX 

DbÀ¶ Xm]-\ne 29 Un{Kn 

skÂjy-kv 

DbÀ¶ Xm]-\ne 35 

Un{Kn skÂjy-kv 

ag-¡m-e¯v 95% 

Ipdª Xm]-\ne 18 Un{Kn 

skÂjy-kv 

Ipdª Xm]-\ne 9 

Un{Kn skÂjy-kv 

 

]«nI4.6.17. 

       Xm]-\ne 1992 apXÂ 2014 hsc (Weather Parameters at Ambalavayal) 

വർഷം 
കുറഞ്ഞ 
താപനില 

കൂടിയ 
താപനില RH 1(%) 

വർഷത്തിപല 
മഴട്ത്താത് (cm) 

1992 13.9 25.9 79.2 231.82 
1993 13.3 26.1 77.4 213.32 
1994 15.1 26.8 89.3 269.08 
1995 13.4 26.9 85.6 231.76 
1996 10.7 25.6 80.1 198.24 
1997 15.8 26.5 89.6 215.14 
1998 16.2 25.9 88.5 172.85 
1999 15.4 26.7 90.8 155.88 
2000 16.6 26.7 91.2 174.38 
2001 16.1 26.9 89.6 144.61 
2002 15.4 27.4 94.1 110.85 
2003 15.8 27.2 91.0 152.06 
2004 14.7 26.8 93.9 189.98 
2005 14.8 25.6 94.5 216.82 
2006 14.7 25.4 87.6 346.05 
2010    205.23 
2011    263.04 
2012    183.99 
2013    317.03 
2014    325.96 

    Xm]-\ne 1992 apXÂ 2014 hsc (Weather Parameters at Ambalavayal) 

]«nI.4.6.18. 

hb-\mSv PnÃ þ kok¬ 

Unkw-_ÀþP-\p-h-cnþ s^{_p-hcn XWp¸v Imew 

amÀ v̈ þ G{]nÂ þsabv  th\Â¡m-ew 

Pq¬ þPq-em-bv-þ-B-KÌv þsk]vXw-_À Ime-hÀjw 

HIvtSm-_À þ \hw-_À Xpem-hÀj-¡m-ew 

 

1983 apXÂ 2011 hsc-bpÅ Ime-b-f-hnÂ ap«n-enÂ \n¶pw tcJ-s¸-Sp-¯nb ag-bpsS 

IW¡v kqNn-̧ n-¡p-¶-Xv,  
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]«nI.4.6.19. 

kok¬ A\p-k-cn-̈ pÅ ag-bpsS hnX-cWw % ¯nÂ 

P\p-h-cnþ s^{_p-hcn 1.5% 

amÀ v̈þ sabv 17% 

Pq¬-þ-sk-]vXw-_À 65% 

HIvtSm-_Àþ \hw-_À 16.5% 

 

]«nI.4.6.20. 

Ignª 5 hÀjs¯ ag-bpsS Afhv 

Year Jan. Feb. Mar. Apr. May Jun July Aug. Sept. Oct. Nov. Dec. Total 
2010 37 14.1 131.3 131.3 124.4 378.2 494.8 292.8 163.5 170.7 218 4.4 2052.3 
2011 0 35.3 22.2 208.4 74.6 701.3 508.1 461.3 296.2 221.7 94 7.3 2630.4 
2012 0.8 7.8 16.2 163.1 42.6 278.4 306.2 478.2 292 110 132.8 11.8 1839.9 
2013 0 11.5 85.6 61.5 91.4 1025 997.7 413.6 253.4 186.3 27.7 16.7 3170.3 
2014 0 4.2 10.1 142 202 539.4 1061 642 317.4 251.2 32.8 57.7 3259.6 
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Nn{Xw.4.6.11. 
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0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

1
9

8
2

1
9

8
3

1
9

8
4

1
9

8
5

1
9

8
6

1
9

8
7

1
9

8
8

1
9

8
9

1
9

9
0

1
9

9
1

1
9

9
2

1
9

9
3

1
9

9
4

1
9

9
5

1
9

9
6

1
9

9
7

1
9

9
8

1
9

9
9

2
0

0
0

2
0

0
1

2
0

0
2

2
0

0
3

2
0

0
4

2
0

0
5

2
0

0
6

2
0

0
7

2
0

0
8

2
0

0
9

2
0

1
0

2
0

1
1

2
0

1
2

2
0

1
3

2
0

1
4

2
0

1
5

R
ai

n
fa

ll 
in

 m
m

 

Annual Rain fall Trend-1982-2014-Chundale 
Wayanad 



325 | ജി ല്ലാ പ ദ്ധ തി - വ യ നാ ട്  ജി ല്ല  
 

 

Ahew-_w: K-th-j-W {]-_-Ôw, [-t\-jv-Ip-amÀ, {io-\mYv 2011 

1980 apXÂ 2008 hsc-bpÅ  Ime-b-f-hnse  ag-Zn-\-§Ä ]cn-tim-[n-¡p-t¼mÄ a\-

Ên-em-¡p-¶Xv Pq¬ amk-̄ nse ag Zn\-§Ä  Ipdªp hcp¶p F¶-Xm-Wv. Pq¬  amk-

¯nÂ icm-icn 8þ9 Znh-ks¯  ag-Zn-\-§Ä Ipd-hmbn h¶n-«p-v. (8.89 + 5.09%, 90% 

Confidence interval ). AtX-k-abw Pqembv amk-¯nse ag-Zn-\-§-fnÂ 8 Znh-k-t¯bpw 

IqSp-XemWv Ip-h-cp-¶-Xv. (9.92 + 8.33%, 99% Confidence interval ). 

 

IqSmsX BZy-Im-e-¯p-m-b-Xp-ambn Xmc-X-ay-s¸-Sp-̄ p-t¼mÄ 1980 IÄ¡v ap¼v) 

Pq¬ amk-¯nse ag GI-tZiw 12%  Iv Ipd-ªp-h-cp-¶-Xmbn ImWp-¶p-v. CXv 

ImWn-¡p-¶Xv  hb-\m-«nÂ  hÀj-¡m-ew Bcw-̀ n-¡p¶ Znhkw {ItaW amdn-s¡m-n-cn-

¡p-I-bmWv F¶m-Wv. CXv {][m-\-ambpw tZmj-I-c-ambn _m[n¡p¶Xv s\ÂIr-jn-sb-bm-
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Wv. s\Â]-Wn-IÄ ]c-¼-cm-KX ka-b-{I-a-§-fnÂ \n¶pw amän ]pXnb ka-b-{I-a-§Ä 

Bcw-̀ n-¡m³ IÀj-IÀ \nÀ_-Ôn-X-cm-Ip-¶p.  

\qÂag Ipd-bp¶p 

hb\m«nse \qÂag  hf-sc-b-[nIw {]kn-²-am-Wv. hb-\m-«ns\ Ipdn¨v  Fgp-X-s¸-«n-

«pÅ ]pkvX-I-§-fn-seÃmw Xs¶ \qÂ agsb¡p-dn¨v hÀ®n-¡p-¶Xv ImWmw. hb-\m-«nÂ 

anX-amb tXmXnÂ (20þ30mm)  FÃm amk-§-fnepw ag e`n¨v sImn-cp¶ {]tZ-i-am-Wv. 

\qÂt]mse iàn-Ip-dª ag hb-\m-Snsâ {]tXy-I-X-bm-bn-cp-¶p. apI-fnÂ ]dª ag 

hni-I-e\w kqNn-̧ n-¡p-¶Xv anX-amb tXmXnÂ e`n¨psIm-n-cp¶ ag hb-\m-«nÂ Ipd-

ªp-h-cp¶p F¶pw AtXm-sSm¸w IÃ-p-cp-«n-ag AYhm I\¯ ag (750 mm) Zn\-§fpw  

Xosc ag e`n-¡m¯ Zn\-§fpw IqSp¶p F¶m-Wv. 50 anÃn-ao-ä-dn-e-[nIw ag-s]-¿p¶ Zn\-

§Ä GI-tZiw Hcp  Zim-_vZ-¯nÂ 26% IqSn hcp-¶-Xmbn ImWp-¶p.  

“h³ ag”-bpsS {]Xym-Lm-X-§Ä 

h³ag IqSn hcp-¶Xv ]e-X-c-̄ nepw _m[n-¡w. C¯cw ag-I-fmWv DcpÄs]m-«-en\v  

Imc-W-am-Ip-¶-Xv. 2009þÂ ssh¯n-cn, ta¸mSn `mK¯v 11 Øe¯v DcpÄs]m-«-ep-IÄ Dm-

bn-«p-v. `mhn-bnÂ C¯cw DcpÄs]m-«-ep-IÄ¡pÅ km[y-X-IÄ hfsc IqSp-X-em-Wv.  

ImÀ_¬Xp-enX hb-\mSv 

BtKm-f- Im-em-h-Øm-hy-Xn-bm-\-¯nsâ {]`mhw tIc-f-¯nÂ Gähpw IqSp-XÂ 

A\p-̀ -h-s¸-Sp¶ Hcp PnÃ-bmWv hb-\mSv F¶v ]T-\-§fpw IW-¡p-Ifpw kqNn-̧ n-¡p-¶p. 

Imem-hØm hyXn-bm-\-̄ n-\pÅ kwØm\ ]²Xn AXv icn-sh-¡p-¶p-ap-v. kwØm-

\s¯ AXn-cq£ hcÄ¨m km[y-Xm-{]-tZ-i-§-fnÂ kpÂ¯m³ _t¯cn t»m¡pw 

DÄs¸-Sp-¶p. PnÃ-bnÂ Ignª GXm\pw hÀj-§-fmbn A\p-̀ -h-s¸-Sp¶ Pe-£m-ahpw 

AXn-s\-¯p-SÀ¶pÅ ImÀjn-I-¯-IÀ¨bpw XpS-cm-\pÅ km[y-X-I-fmWv XpSÀ¶pw ImW-

s¸-Sp-¶-Xv. Cu kml-N-cy-̄ nÂ Imem-hvØm-hy-Xn-bm-\-t¯mSv s]mcp-̄ -s¸-Sp¶ hnI-k\ 

]²-Xn-Ifpw Imem-h-Øm-hy-Xn-bm\w Dm-¡p¶ {]`m-hs¯ eLq-I-cn-¡p¶ CS-s]-S-ep-

Ifpw Imem-hØ hyXn-bm\w Dm-¡p¶ \jvS-§Ä¡v ]cn-lm-cw \ÂIp-¶-Xn-\p-ambn 

ImÀ_¬Xp-enX hb-\mSv F¶ ]²Xn¡v AwKo-Imcw \ÂIn-bn-cn-¡p-¶-Xv. CXnsâ ASn-

kvYm-\-̄ nÂ XpS-¡-sa¶ \ne-bnÂ ao\-§mSn {Kma-]-©m-b¯v ImÀ_¬Xp-enX  {Kma-]-

©mb¯v ]²-Xn¡v cq]w \ÂIn-bn-cp-¶p.  

ImÀ_¬Xp-enX hb-\mSv þe£yw F§s\ ssIh-cn¡mw 

 \ne-hnse lcn-X-Kr-l-hm-X-I-§-fpsS _lnÀK-a-\-̄ nsâ Afhv \nP-s¸-Sp-¯p-

Ibpw, \ne-hnÂ kky-Pm-e-§-fnepw a®n-ep-ambn tiJ-cn-¡-̧ -«n-«pÅ ImÀ_¬ 

Utbm-Ivssk-Unsâ Afhv Is-¯p-Ibpw sN¿p-I. 

 _lnÀK-\-¯n-sâbpw tiJ-c-W-¯n-sâbpw hyXymkw Ip-]n-Sn-¡p-Ibpw 

hyXymkw Ipd-̈ p-sIm-p-h-cp-¶-Xn-\pÅ hnI-k-\-]-²-Xn-IÄ Is¯n Bhn-

jv¡-cn¨v \S-̧ n-em-¡p-Ibpw sN¿p-I. 

 P\-]-¦m-fn¯w Dd-̧ m-¡p-¶-Xn-\mbn t_m[-h-Xv¡-cW/]T-\-{]-hÀ -̄\-§Ä 

kwL-Sn-̧ n-¡p-I. 

 ac-§Ä \«p-h-fÀ¯Â, Imcy-£-a-amb h\-kw-c-£-Ww, Jc-am-en\y kwkv¡-c-

Ww, s]mXp KXm-KX kwhn-[m-\-§-fpsS Imcy-£-aX hÀ²n-̧ n-¡Â, DuÀÖ 

kwc-£-Ww, ]mc-¼-tcy-Xc DuÀÖ t{kmX-Êp-I-fpsS {]Nm-cWw  XpS-§nb 
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anän-tK-j³ {]hÀ¯-\-§fpw Pe-kw-c-£-Ww, a®v kwc-£-Ww, ssPh Irjn 

t{]mÕm-ln-̧ n-¡Â XpS-§nb AUm-]vtä-j³ {]hÀ¯-\-§fpw hnhn[ hIp-̧ p-

IÄ aptJ\ \S-̧ n-em-¡p-I.  

 {]tZ-is¯ Imem-h-Ø-bn-ep-mb amä-§-sfbpw AXp-m-¡p¶ BLm-X-§-

sfbpw XpSÀ¨-bmbn \nco-£n-¡p¶ Xc-¯n-epÅ ]T-\-þ-K-th-jW {]hÀ¯-\-

§Ä \S-̧ n-em-¡p-I.  

 ]T-\-þK-th-jW {]hÀ¯-\-§-fpsS kpK-a-amb \S-̄ n-̧ n\v th kmt¦-XnI 

]n´p-Wm-kw-hn-[m-\-§fpw  kwL-S\m kwhn-[m-\-§fpw Hcp-¡p-I.  

 Btcm-Kyw-, -km-aq-ln-I-\oXn-, hn-Zym-̀ ym-kw, ]«n-I-Pm-Xn-þ-]-«n-I-hÀ¤ t£aw, hyh-

km-bw, sXmgnÂ XpS-§nb hIp-̧ p-I-fpsS GtIm-]-\-̄ n-eqsS s]mXp-P-\-§-

fpsS {]tXy-In¨v hb-\mSv PnÃ-bnse ]«n-I-hÀ¤ hn`m-K-§-fpsS BtcmKyw, 

hnZym-̀ ymkw, sXmgnÂ \n]p-W-X, Imcy-{]m]vXn XpS-§nbh hÀ²n-̧ n¨v sXmgn-

ep-I-fn-te-¡pw, km¼-¯nI t\«-apÅ {]hÀ¯-\-§-fn-te¡pw Xmsg-¡n-S-bn-ep-

Å-hsc kÖ-am-¡p-¶-Xn-\pÅ ]²-Xn-IÄ Bhn-jv¡-cn-¡p-I.  

 

]«nI.4.6.21. 

Im-em-h-Øm-hy-Xn-bm-\w h-b-\m-«nÂ A-\p-̀ -h-s¸-Sp¶ {]-iv-\-§Ä 

1. s\ÂIr-jn-bpsS ImÀjn-I-N-{I-

§Ä¡v h¶ amäw 

Pq¬ amk-̄ nÂ ag Ipd-ª-tXmsS RmäSn X¿m-

dm-¡Â, \SoÂ F¶nh \o«n-sh-t¡n hcp-¶p. 

AtXm-sSm¸w ià-amb ag hbÂh-c-¼p-IÄ 

\in-¡p-¶-Xn\pw Irjn-bn-S-§Ä shÅ-s¸m-¡-

¯nÂs¸«v t]mIp-¶-Xn\pw Imc-W-am-Ip-¶p.  

]e ]c-¼-cm-KX s\Ãn-\-§fpw Irjn sN¿p-hm³ 

]äm¯ Ah-Ø, A -́co£ Dujvam-hnÂ h¶ 

hÀ²-\hv sNSn-I-fpsS {Iam-Xo-X-amb tImi-h-

fÀ¨bv¡v Imc-W-am-hp-Ibpw sN¿p-¶-tXmsS IXn-

cn-SÂ sshIp-¶p. hnf-sh-Sp¸v sshIp-¶p. AsÃ-

¦nÂ Ipdª Znh-k-§-fnÂ hnf-bp¶ s\Âhn-

¯p-IÄ D]-tbm-Kn-t¡n hcp-¶p. aI-c-

sImbv¯v F¶ ]c-¼-cm-KX coXn C¶n-Ã. ]Icw 

Unkw-_À ]Ip-Xn-bm-Ip-t¼mÄ Xs¶ hnf-sh-Sp¸v 

\S-̄ p-¶p. XWp¸v Ime¯v hnf-sh-Sp-¡p-¶-Xn-

\mÂ kw`-cW coXn-Ifnepw amäw  hcp-t¯n 

hcp-¶p.  

2 hÀ²n¨v hcp¶ Ben-̧ g ag hb-\m-«nÂ ASp¯ Ime-¯mbn  henb lna-i-I-

e-§Ä hogp¶  Ben-¸g ag IqSp-X-embn Ip-h-

cp-¶p. amÀ¨v-þ-G-{]nÂ-þ-sabv amk-¯nÂ kw`-hn-

¡p¶ C¯cw ag-IÄ ]¨-¡dn Irjn-IÄ¡v ^e-

hr-£-Ir-jn¡pw hym]-I-\miw Dm-¡p-¶p-v. 

 

3 hnf-IÄ t\scs¯ aqs¸-

¯p¶p 

 

Hcp Xoc-tZi hnf-bmbn sX§v hb-\m-«nÂ F¯n-

bn«v A[n-I-Im-e-am-bn-«n-Ã. BZy-Im-e-L-«-¯nÂ 

hb-\m-«nÂ tX§ aqs¸-̄ m³ 300 Zn\-§Ä 

thn-h-¶p F¦nÂ C¶Xv 240 Zn\-§-fmbn Npcp-

§n-bn-cn-¡p-¶p.  

hb-\m-«nÂ \n¶pw Irjn sNbvXv e`n-¡p¶ DW-

§nb ASbv¡ ASp¯ hÀj-§-fnÂ Xq¡w 

IqSn hcp-¶p-v. CXv ImcWw Xoc-tZ-i-§-fnÂ 

\n¶pw e`n-¡p¶ AS-bv¡bv¡v XpÑ-amb hne 
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hb-\m-S³ AS-¡bv¡v e`n-¡p-¶-Xmbn IÀj-IÀ 

]d-bp-¶p. 

4 IoS-§-fpsS B[n-I-yw 
]¨ss] F¶p-]-d-bp¶ (Green grasshopper) 
IoSw 10 hÀjw ap¼v hsc hfsc Ipdª F®-

¯n-emWv hb-\m-«nÂ Ip-sIm-n-cn-¡p-¶-Xv. 

F¶mÂ ASp-̄ -Im-e-¯mbn ]pÃv IqSn-b-t¸mÄ 

Ch-bpsS F®w {Iam-Xo-X-ambn IqSn-b-Xmbn 

IÀj-IÀ ]d-bp-¶p-v. 

Hmd©nsâ a[pcw Ipd-ªp. am§-bpsS a[pcw 

IqSn. ate-j-y³ ]g-hÀ¤-§m-b en¨n, amtK-Ìn³, 

dmw_p-«m³ F¶o hnf-I-fpsS DÂ¸m-Z\w IqSn-bn-

«p-v.  hb-\m-Snsâ Ime-h-Ø-bnÂ h¶ amä-§-

fm-bmWv IÀj-IÀ CXns\ ImWp-¶-Xv. a®nse 

NqSv IqSp-¶XpsImv Ing-§p-hÀ¤-§-fnÂ t\c-

s -̄Xs¶ ]qhp-IÄ Dm-hp-Ibpw IoS-§-fpsS 

hen¸w Ipd-bp-Ibpw sN¿p-¶p. CXv DÂ¸m-Z\ 

XIÀ¨bv¡v Imc-W-am-Ip-¶p.  

5 {]Xym-Lm-X-§Ä 

 

IqSp-XÂ IÀj-IÀ AS-bv¡, sX§v XpS-§nb 

Irjn-bn-te¡v Nph-Sp-am-äp-¶p. CXv IqSp-XÂ 

Imem-h-Øm-am-ä-§Ä¡v Imc-W-am-tb-¡mw. 

A¯cw amä-§Ä antXmjvWIm-em-hØ CjvS-

s¸-Sp¶ Im¸n, Gew, ]c-¼m-KX s\Â C\-§Ä 

F¶n-h-bpsS Dev]m-Z-\s¯ {]Xn-Iq-e-ambn _m[n-

¡pw. a®nsâ LS-\-bnÂ h¶ amäw Ir-jnsb 

Imcy-ambn _m[n-̈ n-cn-¡p-¶p. a®n\v tNcm¯ 

hnf-I-fpsS BhnÀ`mhw IoS-\m-in-I-fp-sSbpw 

cmk-h-f-§-fp-sSbpw D]-tbm-K-¯nÂ hÀ²-\-hp-

m¡p-¶p. Iym³kÀ tcmKw t]mepÅ amc-I-

amb Btcm-Ky-{]-iv\-§Ä hÀ²n-¡p-¶-Xn\v Imc-

W-am-bn. hb-\m-Snsâ \ne-\n-ev]-\n\v B[m-c-amb  

I_-\o-\-Zn-bpsS timjWw, hÀjw apgph³  \nd-

sªmgp-In-bn-cp¶ I_\n  th\Â Bcw-̀ n-¡p-¶-

Xn\v ap¼v Xs¶ hän-h-cp t]mIp-¶p.  

6 A´-co-£-̄ nÂ h¶ amäw kpJ-I-c-amb \Ã XWp¸v (k-a-io-tXm-jvW-X) 

\ne-\n-¶n-cp¶ hb-\mSv A -́co£ Dujvamhv 

hÀ²n¨v hc Imem-h-Ø-bnÂ F¯n-\nÂ¡p-

¶p. X·qew Pe-ZuÀe`yw A\p-̀ -h-s¸-Sp-¶p. hb-

\m-Snsâ X\-Xmb \qÂag \jvS-s¸-«n-cn-¡p-¶p.  

th\Â NqSv kln-¡m-hp-¶-Xnepw IqSp-X-embn 

hÀ²n-̈ n-cn-¡p-¶p. ^e-̀ q-bnjvS--amb Irjn `qan-

IÄ hc Xcniv `qan-I-fmbn amdn-sIm-n-cn-¡p-

¶p.  

7 a\p-jy-þ-h-\y-Pohn kwLÀjw A´-co£ \ne-bnepw, ]mcn-Øn-Xn-I-ambpw h¶ 

amä-§Ä Pe-ZuÀe`yw, DbÀ¶-Xm-]-\ne, `£y-Zu-

Àe`yw F¶nh aqew  h\y-Po-hn-IÄ \m«p-{]-tZ-i-

§-fn-te¡pw Irjn-bn-S-§-fn-te¡pw Cd§n Irjn-

\m-i-¯n\pw a\pjy Poh³ Xs¶ \jvS-s¸-Sp-¶-

Xn\pw Imc-Wambn Xocp-¶p. kzm`m-hnI h\-§Ä 

sh«n-am-ddn tX¡v, bq¡m-en, At¡jy t]mepÅ 

GI-hnf tXm«-§-fpsS  B-hnÀ`mhw a\p-jy-þ-h-

\y-Pohn kwLÀj-̄ n\v Imc-W-am-bn.  

8 hr£-taÂ¨mÀ¯nÂ h¶ 

Ipdhv 

km¼-̄ nI t\«-§sf am{Xw IW-¡n-se-Sp¯v 

\mWy-hn-f-Isf e£y-am-¡n-bpÅ Irjn-co-Xn-bnÂ 
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Im¸n-Ir-jn-bnÂ \n¶pw Ipcp-ap-fIv Irjn-bn-te¡v 

amäw sN¿-s¸-«-t¸mÄ XWÂa-c-§Ä t]mepw  

sh«n-amän \o¡w sN¿-s¸-«Xv  kzImcy tXm«-§-

fnepw Irjn-bn-S-§-fnepw \ne-\n-¶n-cp¶ hr£ 

taÂ¨mÀ¯nsâ Afhv  Ipd-bp-¶-Xn\v Imc-W-am-

bn.  

9 I¶p-Imen hfÀ¯epw ]mep-

ev]m-Z-\hpw 

A´-co£ Dujvam-hn-ep-mb hÀ²-\hpw Zn\m-

-́co-£-¯n-ep-mb amähpw Pe-ZuÀe-̀ yhpw  

I¶p-Im-en-IÄ¡v kpe-̀ -ambn e`n-̈ n-cp¶ 

ss\ÊÀ¤nI Xoä-IfpsS e`yX Ipd-ªp-h-cn-

Ibpw ]mep-ev]m-Z-\-¯nsâ tXmXnepw KpW-

¯nepw Imcy-amb Ipdhv A\p-̀ -h-s¸-Sp-Ibpw 

sNbvXp.  

10 a®nSn-̈ nepw DcpÄs]m«epw ka-b-ssZÀLyw Ipdªv ià-ambn s]¿p¶ ag- 

a®n-Sn-̈ n-en\pw DcpÄs]m-«-en\pw Imc-W-am-Ip-¶p. 

11 BZn-hmkn hn`m-K-§-fpsS Pohn-

X-co-Xn-bnÂ h¶ amäw 

Imem-h-Øm-hy-Xnbm-\-¯n\v A\p-kr-X-ambn ]c-

¼-cm-KX ImÀjn-I-co-Xn-bnÂ \n¶v amdn  km¼-

¯n-Im-[n-jvSnX \mWy-hnf-IÄ Xnc-sª-Sp-¯pÅ 

ImÀjn-Im-hr¯n  BZn-hm-kn-I-fpsS Pohn-X-N-cy-

bn-Â amäw hcp¯pI-bp-mbn. Irjn-bnepw 

Irjn-co-Xn-bnepw h¶ amäw kmaq-ln-Im-Nm-c-§-

fnÂ Xs¶ amäw hcp-¯n.  

 

(Ahew-_w IÀ-j-I-cp-am-bn \-S-̄ n-b {Kq-̧ p N-À¨) 

hnI-k-\ Im-gv-̈ -̧ mSv 

tIcfw hntI{µoIrX hnIk\¯nsâ aq¶mw L«¯nte¡v IS¡p¶ Cu 

AhkcamWtÃm tIcf tamUÂ hnIk\¯nsâ KpWw temIsa¼mSpw {i² 

]nSn¨p]äpt¼mÄ¯s¶ tIcf¯nsâ ap¼nÂ khntijamb ]e {]iv\§fpw Dv. 

tIcf tamUÂ hnIk\w t\cnSp¶ \nch[n {]XnkÔnIfnÂ H¶pw Gähpw 

{][m\s¸«Xpw ]cnØnXn {]iv\w Xs¶bmWv. cmat¯Xv {]mYanI  DXv]mZ\ 

taJebpsS {]tXyIn¨pw ImÀjnI taJebpsS apcSn¸v. CXnÂ Xs¶ `t£ymÂ¸mZ\ 

Imcy¯nÂ \mw Gsd ]nt¶m«v t]mbncn¡p¶p.  

hb\mSnsâ Imcy¯nÂ Cu cv taJeIfpw AXoh {]m[m\yapÅXmWpXm\pw. 

A´ÀtZiob Xe¯nÂ Xs¶ kpØnc hnIk\ e£y§Ä t\SnsbSp¡p¶Xn\mbn 

{]XnÚm_Ôamb cmPyamWv C´ybpw, tIcfhpw. ChnsSbpw hnIk\ hn`h§fpsS 

kpØnc amb D]tbmKhpw hnIk\ kwL§fpsS \oXn]qÀÆIamb hnXcWhpamWv 

ASnØm\ Bibambn {]hÀ¯n¡p¶Xv. ]²XnbpsS `mKambn tIcf kÀ¡mÀ 

apt¶m«v h¨n«pÅ \mep anj\pIfpw kpØnc hnIk\ e£y§Ä XXz¯nÂ 

DÄt¨À¯n«pv. CXv PnÃm ]©mb¯vXe ]²XnIfnte¡pw Bkq{XW 

{]{Inbbnte¡pw Cu Bib§Ä DÄtNÀt¡Xpv.hb\mSns\ kw_Ôn¨v \ap¡v 

aq¶v Xcw AhiXIÄ (Vulnerability) Dv. H¶v \½psS AXntemeamb {]IrXn 

Xs¶bmWv.cmat¯Xv P\kwJybnÂ 17 iXam\¯ne[nIw hcp¶ hn`h Zmcn{Zyhpw 

kmaqloI ]nt¶m¡mhØbpw A\p`hn¡p¶ BZnhmkn hn`mK§Ä aq¶mat¯Xv 

\½psS k¼ZvLS\Xs¶bmWv. tIcf hnIk\ ]co£W¯nÂ hnIkn¡m³ 

IgnbmsX t]mb ImÀjnI taJe am{XamWv hb\mSnsâ B{ibw. Iq-SmsX Im-em-h-

Øm-ey-Xn-bm-\w D-bÀ-¯p¶ ]pXn-b shÃp-hn-fn Ifpw. 
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AXpsImp Xs¶ hnIk\w Bkq{XWw sN¿pI F¶XpXs¶ hb\mSns\ 

kw_Ôn¨ Hcp shÃphnfnbmWv. {]IrXn hn`h§fpsS imkv{Xobamb 

IWs¡Sp¸neqsS Ah F§ns\ kpØncambn {]tbmP\s¸Sp¯mw F¶Xn\v amÀ¤ 

\nÀtZi§Ä hnIkn¸ns¨Spt¡Xpv. 

ImemhØbnepw a®nepw Pee`yXbnepw h¶ amä§Ä imkv{Xobambn 

A]{KYn¨v hb\mSnsâ `mhn ImÀjnI hnIk\w F´mbncn¡Ww F¶v 

BtemNnt¡Xpv.  

hn`h Zmcn{Zya\p`hn¡p¶ BZnhmknIÄ AXnPoh\w 

{]iv\¯nembns¡mncn¡p¶ sNdpInS IÀjIÀ F¶nhcpsS hcpam\ hÀ²\hn\pw 

\nehnepÅ AXnPoh\ km[yXIÄ \ne\nÀ¯p¶Xn\pw DXIp¶ hnIk\amWv 

hb\mSn\v thXv.  

kzm`mhoI BhmkhyhØIfpsS BtcmKyhpw XpSÀ¨bpw ]camh[n 

kwc£n¨psImv. `qhn\ntbmKw km[yamIp¶ Hcp hnIk\amWv hb\mSn\v thXv. 

\nÀ½mW {]hÀ¯\§sf kw_Ôn¨pw hnf hn\ymks¯ kw_Ôn¨pw 

imkv{Xobambn ]Tn¨v t{]mt«mtImÄ Dmt¡Xpv. 

hb\mSnsâ {]tXyI ]mcnØnXoI km¼¯oI kmlNcy§Ä IW¡nseSp¯v 

Cu `qhn`mKs¯ Bg¯nÂ a\Ênem¡n Hcp kpØnc hnIk\ ]²Xn 

X¿mdmt¡Xpv. CXv XoÀ¯pw P\Iobhpw XmtgX«nse BZnhmknIÀjI 

kaql§fpsS IqSn Bibm`nemj§Ä DÄs¡mÅp¶XpamhWw. 15 hÀjt¯¡pÅ 

hnZqc e£y§fpw ]ns¶ 5,5 hÀj§fpsS {lkz e£y§fpambn Xncn¨v hb\mSn\mbn 

Hcp ]cnØnXn kulrZ hnIk\ kpØnc ]cnt{]£yw hnIkn¸ns¨Sp¡pIbmWv 

\½Ä BZyw sNt¿Xv. Bdpamkw \op\nÂ¡p¶ Bg¯nepÅ Iq«mb 

{]bXv\¯neqsStb CXv km[yamIq. 

ip² hmbphpw, shÅhpw, XWp¯ ImemhØbpapÅ Im¸nbpw, IpcpapfIpw 

kar²ambn hnfbp¶ FÃmhÀ¡pw hnZym`ymkhpw sXmgnepw e`yamb 

ssPhsshhn[y¯neq¶nb sNdp hyhkmb§fpÅ tIcf hnIk\ tamUensâ 

tamUembn hb\mSns\ DbÀ¯n¡m«m³ IgnbWw. 

2025 B-Ip-t¼m-tg-bv¡pw h-b-\m-Sn-\p \-ã-am-bn-s¡m-n-cn-¡p-¶ C-Xn-sâ kp£v-a 

Im-em-hØ-sb 80 % sa-¦nepw ]p-\-Øm-]n-¡m³ I-gn-bWw. A-Xn-\m-bn kpØn-c hnI-k-\ 

B-i-b-§Ä FÃm hn-I-k-\-ta-J-e-bnepw DÄt-¨À-¡m³ I-gn-bWw. 

2.2. hnIk\ \nÀtZi§Ä 

2.2.1. taÂ¯-«v \nÀ-t±-i§Ä  

 hb\m-Sn-\m-bn Hcp kpØnc hnIk\ ZoÀLZqc ]²Xn cq]oIcn¡pI. 

 ImemhØbpw, h\hpw, h\yarK§fpsS kz`mhhpw \nc´cw ]Tn¡p¶Xn\pw 

]T\ ^e§Ä ImemIme§fnÂ hnIk\ ]²XnIfnte¡v DÄt¨À¡p¶Xn\pw 

]²XnIfpw, ^pw, kwhn[m\§fpw DmhWw. CXn-\mbn h\w, Irjn hIp-̧ v, 

a®v kwc-£W hIp¸v Ch  kwtbm-Pn-̈ pÅ ]²-Xn-IÄ X¿m-dm-¡-Ww.  

 I_\o\ZoXS kwc£Ww hb\mSnsâ hnIk\¯nsâ Øncw APbmhWw.  

 Irjn þ hb\mSn\\ptbmPyamb Im¸n,IpcpapfIv,Gew F¶nhbpsS 

k½n{iIrjn t{]mÕmln¸n¡Ww. s\Ãv, Im¸n, Ipcp-ap-f-Iv, Gew  Ch-bpsS 

IqSp-XÂ hnf-hn-\mbn Pe-̄ nsâ  e`yX Bh-iy-am-b-Xn-\mÂ Pe-¯nsâ t{kmX-
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Êmb  h\-̀ q-an-bnÂ a®v kwc-£-Ww, Pe-kw-c-£Ww Ch-bv¡mbn sN¡v Umap-

IÄ, NXp-̧ p-I-fpsS \ne-\nÀ¯Â, Ipf-§Ä Ch-bpsS \nÀ½m-W-¯n-\pÅ ^p-

IÄ ]©m-b-¯v, {XnX-e-]-©m-b-¯v, Irjn-h-Ip-̧ v, a®v-þ-P-e-kw-c-£W hIp¸v Ch-

bpsS klmbw thWw.  

 ImÀjoI KthjW tI{µs¯ X\Xp hr£§fnepw, hb\mSn\\ptbmPyamb 

hnfIfpsS t{]mÕml\¯n\pw th KthjW§Ä \S¯m\mbn 

t{]cn¸n¡Ww. 

 ssPhIrjn t{]mÕml\¯nsâ km[yXIÄ BcmbpIbpw imkv{Xobambn 

CsX§s\ km[yamhpw F¶Xns\¸än ]Tn¨v ZoÀLIme ]²XnIÄ Bkq{XWw 

sN¿Ww. AXv Hcp anj\mbn¯s¶ ImtWXpv. hnfhv \jvS¯n\pÅ 

]cnlmcw ]²XnbpsS `mKamhWw. 

 henb aeIfpw sSdnt«mdnbÂ h\ taJebpw IqSpXÂ Pm{KXtbmsS “h\ambn” 

¯s¶ kwc£n¡p¶-Xn-\m-bn X\Xp ssP-h-ssh-hn-[y-¯n-sâ km-¶n[yw I-W-¡n-

se-Sp¯v tZ-io-b D-Zym-\ ]-Z-hn-bn-te-¡p-bÀ-¯Ww. 

 h\¯n\Is¯ GIhnf tXm«§Ä kzm`mhoI h\§fm¡n amäp¶Xn\pÅ 

imkv{Xob CSs]SÂ DmhWw. 

 a\pjyþh\yarKkwLÀjw eLqIcn¡p¶Xn\mbn ]©mb¯pXe 

ssPhsshhn[y ]cn]me\ kanXnIfpw h\w hIp¸pambn tNÀ¶v 

{]hÀ¯n¡p¶Xn\pÅ ]²XnIÄ DmhWw. 

 FÃm Ct¡m Sqdnkw tI{µ§fnepw ]cnØnXn kwc£W, t_m[hÂ¡cW 

]cn]mSnIÄ \nÀ_Ôambpw \S¸m¡Ww. 

 ssP-h-Ir-jn-sb kw-_-Ôn-¨ Ir-Xy-X-bp-Å \-btc-J D-m-hWw. 

 

4.6.5.2. Io-gv¯-«v \nÀ-t±-i§Ä 

 

 IrjnbnS¯nÂ hr£mhcWw IqSp¶Xn\pÅ k_vknUn DXv]mZ\ taJebnÂ 

\nÀ_ÔnX hIbncp¯Â DmIWw. 

 sX§v, Ihp§v, hmg(hbÂ),F®¸\ XpS§nb hnfIfpsS Irjn 

t{]mÕmln¸n¡m³ ]mSnÃ. ImÀjnI ]²XnIÄ C¯c¯nembn¡qSm. 

 FÃm ]©mb¯pw, \ZoXS§fpw `qhn\ntbmKhpw ]Tn v̈ Htcm 

]©mb¯ntâXpamb kpØnc `qhn\ntbmK amÀ¤tcJ X¿mdm¡p¶Xv 

\¶mbncn¡pw. CXv ]²XnIfpsS `mKambn ImtWXmWv. 

 ]©mb¯pIÄ hn`h `q]S§Ä F¶nh kmt¦XnI hnZyIfp]tbmKn¨v 

]cnjvIcn¡pIbpw hn`h ]cn]me\ amÀ¤tcJ X¿mdm¡pIbpw thWw. CXv 

PnÃm Xe¯nÂ t{ImUoIcn¡mw. 

 s\ÂIrjn t{]mÕmln¸n¡p¶Xn\pÅ ]²XnIfpmhWw. s\ÂhbepIfpsS 

]mcnØnXoI tkh\w IW¡nseSp¯v s\ÂIrjnbpsS DXv]mZ\ Nnehv ]²Xn 

hnlnXambn {Kma]©mb¯pIÄ hIbncp¯Ww.  

 am\ZWvU§fnÂ Bhiysa¦nÂ amä§Ä sImphcm³ kwØm\¯v 

CSs]SÂ \S¯Ww. 

 NXp¸pIfnse asäÃm IrjnIÄ¡pw \ÂInhcp¶ km¼¯oI klmb§Ä 

Hgnhm¡n s\ÂIr-jnsb t{]mÕm-ln-̧ n-¡p-I.  



332 | ജി ല്ലാ പ ദ്ധ തി - വ യ നാ ട്  ജി ല്ല  
 

 kpØnc `qhn\ntbmKw km[yam¡m³ Iq«pIrjn t{]mÕmln¸n¡pI. 

 ImÀjn-I hn-fIsf h\y-ar-K-§-fnÂ \n¶pw kw-c-£n-¡p-¶-Xn-\mbn IÀjIÀ¡v 

kz´w \nebnÂ IrjnbnS§fnÂ thenIfpw sshZypX thenIfpw 

\nÀ½n¡p¶Xn\pÅ km¼¯oI klmbw ]©mb¯v Irjn, h\w hIp¸v 

]²XnIfpsS `mKambn DÄs¸Sp¯Ww. 

 ]cnØnXn kulrZ Irjn coXnIÄ t{]mÕmln¸n¡p¶Xn\pw ImÀ_¬ 

DÕÀP\w Ipd¡p¶Xn\pambn ]©mb¯v Xe¯nÂ ssPhhf§fpsSbpw, 

ssPhIoS\min\nIfpsSbpw DXv]mZ\ bqWnäpIÄ XpS§pI. IpSpw_{io, 

IÀjI {Kq¸pIÄ F¶nhsc {]tbmP\s¸Sp¯mw. 

 NmWIw DXv]mZn¸n¡p¶hÀ¡v hf¯nsâ k_vknUn t\cn«v sImSp¡m³ 

IgnbWw. (amÀ¤tcJ amtänhcpw) 

 lcnX \nÀ½mW t{]mt«mtImÄ sImphcWw.  

 Sqdnkw hyhkmbs¯ ]©mb¯pIfpsS \nb{´W¯nÂ sImphcWw. 

 Sqdnk¯nsâ `mKambpmhp¶ Ptem]tbmKhpw \nÀ½mW {]hÀ¯\§Ä¡pw 

Nne \nb{´W amÀ¤ tcJIÄ sImphcWw. 

 Sqdnk¯nÂ \n¶pw e`n¡p¶ em`¯nsâ hnlnXw ]©mb¯pIfnse 

ssPhsshhn[y kwc£W {]hÀ¯\§Ä¡mbn D]tbmKs¸Sp¯Ww. 

 ¹m³^nsâ 5 iXam\w XpI ssPhsshhn[y kwc£W 

{]hÀ¯\§Ä¡mbn amän shbv¡pIbpw ssPhsshhn[y ]cn]me\ 

kanXnIfpsS ]²XnIfmbn \S¸m¡pIbpw sN¿pI. 

 X\Xv hn¯n\§fpw Huj[ kky§fpw kwc£n¡p¶Xn\mbn 

Øncw/XpSÀ¨bmbpÅ ]²XnIÄ DÄs¡mÅn¡pI. 

 ssPhsshhn[y¯neq¶nb sNdp hyhkmb§Ä t{]mÕmln¸n¡pI.  

 ImÀ_¬ \yq{SÂ hb\mSnsâ ImÀ_¬ \yq{SÂ DXv]¶§fmbn amÀ¡äv 

sN¿pI. 

 IpSpw_{iosbbpw BZnhmkn kwL§sfbpw apgph\mbpw CXnte¡mbn 

amämhp¶XmWv. 

 hb\mSnsâ Sqdnkw hn]Wnbnepw, tIcf¯nsâ Sqdnkw hn]Wnbnepw C¯cw 

DXv]¶§Ä hn]W\w sN¿mw.  

 AbÂ¡q« kwL§fpsS hb\mS³ ImÀ_¬ \yq{SÂ DXv]¶§Ä F¶ 

\nebnÂ Hcp irwJe Xs¶ Bcw`n¡mw.  

 ]c¼cmKX `£y hn`h§Ä apXÂ apf,am\n DXv]¶§Ä CXnte¡mbn 

BtemNn¡mw.  

 IrjnbnS§fnse hr£mhcWw Iq«epw s]mXp CS§fnse hr£ hXvIcWhpw 

XpSÀ¨bmbpÅ hnIk\ APbmhWw.  

 `qhnkvXrXnbpsS 50iXam\w Øe§fnepw hr£mhrXambn 

\ne\nÀ¯m\pXIp¶ ]²XnIÄ sImphcWw. 

 ssPhsshhn[y kwc£W¯n\mbn ]©mb¯v Xe¯nÂ {]hÀ¯n¡p¶ 

ssPhsshhn[y ]cn]me\ kanXnIfpsS {]hÀ¯\§Ä Imcy£aam¡pI. 
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 Cu kanXnIfneqsS ]©mb¯v Xe¯nÂ ssPhsshhn[y kwc£W 

{]hÀ¯\§Ä \nÀ_Ôambpw Bkq{XWw sNbvXv \S¸m¡pI. 

4.6.5.3. ImemhØm hyXnbm\¯nsâ ]Ým¯e¯nÂ hb\mSv PnÃ kzoIcnt¡  

        {]-tXyI hnIk\ kao]\§Ä 

 

4.6.5.3.1 XWÂ Im¸n t{]mÕml\w 

XWÂ Im¸n IrjnbpsS ImemhØ A\pIqe LSI§Ä temI¯nÂ ]e 

cmjv{S§fnepw hniZambn ]Tn¨n«pv. XWÂ Im¸nt¯m«§Ä hb\mSnsâ 

khntijamb kq£va ImemhØ \ne\nÀ¯p¶XnÂ {][m\ ]¦v hln¡p¶pv. 

Znhk¯nsâ Gähpw NqSv IqSnb kab¯v XWÂ Im¸nt¯m«§Ä¡v a®nsâ 

Xm]\ne hÀ²n¸n¡msX \ne\nÀ¯m³ Ignbpw. CXv IqSpXÂ Im¸n hnfhv 

\ÂIp¶Xn\v klmbn¡pw 

4.6.5.3.2 ImemhØm hyXnbm\ C³jpd³kv ]²Xn 

 Imew sXänb ag, iàntbdnb Ben¸g ag, hcÄ¨, AXniàamb 

tcmKIoS_m[IÄ a®nSn¨nÂ DcpÄ s]m«Â, 30

0c Â IqSpXÂ NqSv 

A\p`hs¸Sp¶ Zn\§fpsS hÀ²\hv, agsb¡pdn¨pÅ kqN\IÄ e`n¡m¯ 

AhØ F¶nhbmWv ImemhØm hyXnbm\w aqew `mhnbnÂ kw`hn¡m³ 

t]mIp¶ amä§Ä F¶v 2005 Â \S¯nb ]T\¯nÂ tcJs¸Sp¯nbn«pv. 

CXnÂ \n¶papmIp¶ ImÀjnI \jvSwIÀjIÀ¡vIpdbv¡p¶Xn\v 

ImemhØmhyXnbm\ C³jpd³kv ]²Xn {IaoIcn¡Ww. 

 hnhn[ hnfIÄ¡v Hcp hnf ØncXm ^v  

 sXmgnepd¸v ]²XnIÄ Im¸nIrjn, s\ÂIrjn taJeIfnte¡v hym]n¸n¡Ww. 

 ImemhØm hyXnbm\w t\cnSp¶Xn\pÅ ka{K ]²XnIÄ kwtbmPnXambn 

\S¸nÂ hcp¯p¶Xn\pÅ GIoIrX kwhn[m\w PnÃm `cWIqS¯nsâ 

t\XrXz¯nÂ \S¸nÂ hcp¯pIbpw sN¿Ww. 

 FÃm cv hÀj§fnepw ]pXnb ]T\§Ä \S¯Ww. ^e§Ä t{ImUoIcn¨v 

]²XnIÄ ]p\cmhnjvIcn¡Ww.  

 Imem-hØ hy-Xn-bm\w kw_-Ôn¨ imkv{Xob hnh-c-§Ä IÀj-Isc [cn-̧ n-¡-

Ww. IÀj-IÀ¡v hnf-{I-ao-I-c-W-¯n-\p-ff kmt¦-XnI klm-b-§Ä \ÂI-Ww. 

shff Ipdhv Bh-i-y-apff  Irjn-co-Xn-IÄ t{]mÕm-ln-̧ n-¡-Ww. 

 FÃm Ir-jn-̀ -h-\p-I-fnepw a-g A-́ -co-£-Xm-]\n-e A- -́co-£ BÀ{Z-X  F¶n-h Ir-

Xy-am-bn tc-J-s¸-Sp-¯p-¶-Xn\pw Un-Pn-ä-em-bn e-̀ y-am-Ip-¶-Xn-\p-ap-Å kw-hn-[m-\-§Ä 

k-Öo-I-cn-¡p-¶-Xn-\p-Å ]-²-Xn-IÄ ]-©mb-¯p ]-²-Xn-I-fnÂ DÄ-s¸-Sp-̄ p-I. 

 kabm-k-a-b-§-fnÂ Im-em-h-Øm-ap-¶-dn-bn-̧ v \Â-Ip-¶-Xn-\m-bn ]-©m-b-¯p-X-e-

¯nÂ {]-hÀ-¯n-¡p-¶ Im-emh-Øm dn-kv-¡v am-t\-PÀ-am-cp-sS kwL-s¯ k-Ö-am-

¡Ww. C-hÀ- Ir-jn h-Ip-̧ p-am-bn tNÀ-¶v {]-hÀ-̄ n-¡-Ww.  

 FÃm-Ir-jn-̀ -h-\p-I-fnepw sa-äo-cn-tbm-f-Pn-¡Â kÀ-sh-bp-sS ssZ-\w\n-\ Im-emh-

Øm hn-h-c-§Ä kzo-I-cn-¡p-¶-Xn-\p-Å kw-hn-[m-\-§Ä D-m-hWw. Ch t{Im-Uo-

I-cn-̈ v a-e-bm-f-¯nÂ  Im-emh-Øm dn-kv-¡v am-t\-PÀ-am-cnep-sS IÀ-j-I-cn-se-¯n-

¡m³ I-gn-bWw. hm-Svkv-A¸v, F-kv. F-w. F-kv. hn-h-c-§-fm-bpw C-Xv IÀ-j-I-cn-se-

¯n-¡mw.  
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 Hcp ss¢aäv dnkvIv PnÃ- F¶ \n-e-bnÂ hb-\m-Sn\v Hcp ss¢aäv dnkvIv ^v c-p]oI-

cn-¡Ww.  

4.6.6 kw-{Klw 

 

 tIc-f-¯nse aäp PnÃ-I-fp-ambn X«n-̈ p-t\m-¡n-bmÂ hnI-k\ Imc-y-¯nÂ hb-\mSv 

C¶p ]n¶nÂX-s¶-bm-Wv.  

 F¶mÂ Hcp ]nt¶m-¡-Pn-Ã-sb¶ \ne-bn-epÅ tI{µ-þ-kw-Øm\ kÀ¡m-cp-I-fpsS                  

{]tX-yI ]cn-K-W\m ]²-Xn-IÄ hb-\m-Sn\v Gsd e`-n-̈ n-«p-ap-v.  

 ]Ýn-a-L-«-̄ nÂ 700 aoä-dp-IÄ¡p apI-fnÂ ØnXn sN¿p¶ Cu kz-]v\-̀ q-ansb 

CXnsâ khn-ti-j-X-I-tfmsS \ne-\nÀ¯p-¶-Xn\pw P\-§-fpsS Pohn-X-\n-e-hmcw 

DbÀ¯p-¶-Xn\pw hnI-k\ CS-s]-S-ep-I-fnÂImc-y-ambamä-ap-m-tI--Xp-v.  

 ]cn-ØnXn kwc-£-W- -̄¯n-\mbn {]tX-yI ]²-Xn-IÄ F¶n-Xn-ep-]cn Hmtcm hIp-

¸n-sâbpw Hmtcm taJ-e-bnepw hn`m-h\w sN¿p¶ ]²-Xn-I-fnÂ kpØnc km[-y-X-

IÄ \ne-\nÀ¯p¶ ka-{K-amb HcphnI-k-\-\bwhb-\m-Sn\v cq]-s¸-tSXp-v. 

 

***** 
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വനവികസനം 
4.7 BapJw 

  

C³Uy³ `qan imkv{X¯nsâ Gähpw {]m[m-\y-apÅ U¡m³ ]oT-̀ q-an-tbmSv 

sXm«-Sp-̄ pÅ ]Ýna L«-¯nse ssPh sshhn²y {]m[m-\y-ap-Å-Xpw, \nc-h[n ]mcn-Øn-

XnI {]tXy-I-X-I-fp-Å-Xp-amb `mK-amWv hb-\m-Sv. A\n-hm-cy-amb ]cn-ØnXn kwLÀj-

¯nsâ ]nSn-bn-emWv `qcn`mKhpw h\-¯mÂ Npä-s¸« Cu PnÃ. AXn\v Imc-W-am-Ip-¶Xv 

A\n-b-{´n-X-ambXpw hnth-N\ _p²n-bn-Ãm- -̄Xpamb ]cn-ØnXn Nqj-Whpw, tI{µ 

]©m-b¯v cmPv a{´m-e-b-̄ nsâ IW¡v {]Imcw cmPys¯ ]nt¶m-¡m-h-Ø-bn-epÅ 

640 PnÃ-I-fnÂ 250 þmw Øm\-¯mWv hb-\m-Sv. _m¡v thUv doPn-b¬ Hm^v t{]m{Kmw 

{]Imcw tI{µ klmbw e`n-¡p¶ tIc-f-¯nse cv {]tZ-i-§-fnÂ H¶m-Wn-Xv. tIc-f-

¯nse Gähpw P\kwJy Ipdª PnÃ-bm-Wn-Xv. 2011 se sk³kkv {]Imcw hb-\m-Snsâ 

P\-kwJy 8,17,420. CXv taÂ ]dª 640 PnÃ-I-fnÂ 482 þmw Øm\-amWv hb-\m-Sn\v 

\ÂIn-bn-«p-Å-Xv. Chn-Sps¯ P\km{µX 384/N.- In.an, P\-kwJy hÀ²-\hv 4.6% BWv.  

4.7.1  hnj-b-ta-J-e-bpsS hnI-k\ ]cn-t{]-£yw 

 {]tZ-i-̄ nsâ ]mcn-Øn-XnI {]mtZ-inI {]m[m\yw 

 

1.  2131 N.In.an DÅ PnÃ-bpsS 40% h\-{]-tZ-i-am-Wv. 

2. sam¯w P\-kw-Jy-bpsS 18.5 iX-am-\hpw ]«n-I-hÀ¤ hn`-mK-am-Wv. 

3. BZn-hmkn tImf-\n-IÄþ 3169 

4. BZn-hmkn hn`m-K-§Ä þ ]Wn-b, Ipdn-Ny, Ipdp-a, Im«p-\m-bv¡, ASn-b, th«-¡p-

dp-a, ImSÀ, ae-b-c-bm³, Icn-¼m-e³, Ducm-SÀ, Xm¨m-Sp-aq-̧ ³ 

5. P\km{µX-bnÂ (384) tIc-f-¯nÂ 13 mw Øm\¯pw \mK-cnI P\  km{µ-X-bnÂ 

(775) Gähpw ]n¶n-epamWv Cu PnÃ. 

6. kwØm-\s¯ sam¯w IW¡v {]Imcw BsI IÀjI sXmgn-em-fn-I-fpsS F®-

¯nÂ (BsI sXmgnÂ hn`m-K-¯nÂ 29.88 iX-am-\w) H¶mw Øm\¯pw PnÃ 

P\-kw-Jy-bpsS 15.51 iX-am\w IÀj-Icpw (kw-Øm-\¯v c-ma-Xv) BWv 

7. 89.03 iX-am\w km£-c-X-bpÅ Cu PnÃ Bb-XnÂ tIc-f-̄ nÂ Gähpw ]nt¶m-

¡-am-Ip-¶p. 

8. inip P\\ \nc-¡nÂ (965) Gd-dhpw ]n¶nÂ \nÂ¡p¶ PnÃ. 

9. sdbnÂ,- F-bÀt]mÀ«v,- Xp-d-apJw apX-emb Nc¡v KXm-KXw CÃm¯ PnÃ 

10.  kwØm-\¯v Im¸n, C©n F¶nh Gähpw IqSp-XÂ Irjn    sN¿p¶ PnÃ 

11.  kap-{Z-\n-c-̧ nÂ \n¶pÅ Db-cwþ700 apXÂ 2100 aoäÀ hsc 

]«nI4.7.1 

h\taJ-e-bpsS \ne-hnse AhØ 

h\w Unhn-j-\p-IÄþ h\-hn-kvXrXn kw{Klw 

 

Unhn-j³ 

dnkÀÆv 

t^mdÌv 

(N.-In.-an) 

shÌUv 

t^mdÌv 

(N.-In.-an) 

C.-F-̂ v.-

FÂ 

s{]mt¸mkvUv 

dnkÀÆv 

BsI(N.-

In.-an) 

t\mÀ¯v hb-\mSv 134.024 65.8527 9.0818 15.064 224.0255 

ku¯v hb-\mSv 67.5483 192.0538 20.3635 3.7738 293.6924 

hb-\mSvh\y-Pohn 

kt¦Xw 

344.44 0 0 0 344.44 

BsI 546.0123 257.90685 1092.0246 2184.0492 862.1579 

അവലംബം- വനം വകുപ്പ് 
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 IqSmsX tkmjy-Â t^mdkv{Sn Unhn-j³, dnkÀ¨v sdbn-©v, am\- -́hm-Sn, ^vfbnwKv 

kvIzmUv sdbn©v Iev]-ä, Sn¼À skbnÂkv Unt¸m Ip¸mSn, BÀ.-BÀ.Sn _t¯cn F¶n-

hbpw {]hÀ¯n-¡p-¶p. 

            ]«nI4.7.2 

sdbn-©p-IÄ 

sdbn©v Unhn-j³ 

t_KqÀ, am\- -́hmSn, t]cy t\mÀ¯v hb-\mSv Unhn-j³ 

 ta¸mSn, IÂ-̧ ä, sNXe¯v 
ku¯v hb-\mSv Unhn-j³ 

 tXmÂs¸-«n, ap -̄§, _t¯-cn, Ipdn-

NymSv 

sshÂUv sse^v Unhn-j³ 

 Sn¼À skbnÂkv Unt¸m, Ip¸mSn 
Sn¼À skbnÂkv Unhn-j³, tImgn-t¡mSv 

 dnkÀ¨v sdbn-©v, am\- -́hmSn 
dnkÀ¨v Unhn-j³, XrÈqÀ 

 ^vfbnwKv kvIzmUv sdbn-©v, Iev]ä 
^vfbnwKv kvIzmUv Unhn-j³, tImgn-t¡mSv 

 BÀ.-BÀ.-Sn, _t¯cn 
sshÂUv sse^v Unhn-j³, _t¯cn 

 tkmjy-Â t^mdkv{Sn sdbn-©v, am\-́ -

hmSn, Iev]-ä, _t¯cn 

tkmjy-Â t^mdkv{Sn Unhn-j³, Iev]ä 

 

sdbv©v 

dnkÀÆv 

t^mdÌv       

(N.-In.-an) 

shÌUv 

t^mdÌv     

(N.-In.-an) 

C.-F-̂ v.-

FÂ 

s{]mt¸mkvUv 

dnkÀÆv 

BsI         

(N.-In.-an) 

t_KqÀ 73.361 15.7362 1.8900 15.064 106.0512 

am\- -́hmSn - 26.0472 1.8283 - 27.8755 

t]cy 60.663 24.0693 5.3635 - 90.0958 

BsI 134.024 65.8527 9.0818 15.064 224.0255 

അവലംബം- വനം വകുപ്പ് 

]«nI4.7.3 

           h\ taJe 

 

 

 

sdbn©v 

h\ taJe KM2
 

dnkÀÆv s{]ms¸mkv

Uv dnkÀhv 

shkväUv 

t^mdÌv 

se^väv 

Hu«v 

shkväUv 

t^mdÌvv 

C F^v 

FÂ 

BsI 

ta¸mSn  0.6516 93.9614 9.1145 12.2669 115.9945 

IÂ-̧ ä 13.4997 3.1222 77.6621 0.4460 8.0966 102.8265 

sNX-e¯v 54.0486  20.4303 0.3925  74.8714 

BsI 67.5483 3.7738 192.0538 9.9530 20.3635 293.6924 

അവലംബം- വനം വകുപ്പ് 



337 | P a g e  

 

Nn{Xw 4.7.1 

 

]«nI4.7.4 

h\-ta-J-e- ss\kÀ¤nI kky-Pm-ew 

1 

shÌv tImÌv t{Sm¸n-

¡Â FhÀ {Ko³ 

t^mdÌv 

CS-XqÀ¶ \nXy-l-cnX h\-§Ä, NqcÂ t]mepÅ 

kky-§Ä [mcm-f-ambn hf-cp-¶p, ]pÂhÀ¤-¯nÂs¸« 

kky-§Ä s]mXpsh hfsc Ipdhv. ta¸m-Sn, IÂ¸-ä, 

t]cnb sdbv©p-I-fpsS `mK-§-fnÂ ImWp-¶p. 

 

2 

shÌv tImÌv skan 

FhÀ{Ko³ t^mdÌv 

ka-X-e-§-fn-epw, Ip¶n³ sNcn-hp-I-fnemWv  C¯cw 

ImSp-IÄ. ta¸mSn sdbv©nse NqcÂae, amWn-¡p¶v 

ae, ap-ssI, IÂ¸ä sdbv©nse Ipdn-̈ ymÀa-e, Xcn-

tbm-Sv, kqNn-̧ m-d, Im´³]m-d, aS¡n-a-e, ap«nÂ ae, 

Xncp-s\Ãn F¶n-hn-S-§-fnÂ ImW-s¸-Sp-¶p. 

 

3 
ktX¬ tambnÌv 

sUkn-Un-bkv 

t^mdÌv&ss{U 

sUkn-Un-bkv 

t^mdÌv 

 

 

kap{Z \nc-̧ nÂ \n¶pw 700 apXÂ 1100 hsc Db-c-apÅ 

{]tZ-i-§-fnÂ C¯cw h\-§Ä ImW-s¸-Sp-¶p. 30 

apXÂ 35 aoäÀ hsc Db-c-¯nÂ hf-cp¶ hr£-§-Ä. 

 

ap¯§, t_KqÀ, tXmÂs¸-«n, Ipdn-̈ ymSv, s\bvIp-̧ , 

]mXn-cn, Ipdph `mK-§-fnepw hb-\mSv h\y-Pohn kt¦-

X-̄ nsâ Ing¡v `mK-¯mbpw ImW-s¸-Sp-¶p. 

4 

ktX¬ au³ 

shäv sS¼-td-̈ À 

t^mdÌv 

tNme h\-§-Ä, ]c-t`mPn kky-§-fpsS Bhmk 

taJ-e-, h³a-c-§Ä Cu {]tZ-i-§-fnÂ ImW-s¸-Sp¶p. 

sN{¼-]o-¡v, shÅ-cn-a-e, I¯n-a-äw, Ipdn-¨ymÀa-e, 

{_Ò-Kn-cn, _mWm-kpc ae F¶n-hn-S-§-fnÂ ImWp-

¶p. 

 

5 

]pÂta-Sp-IÄ 

1500 aoä-dn-e-[nIw Db-c-apÅ Ip¶n³ apI-Ä, hS-t¡-h-b-\m-

Snsâ an¡ {]tZ-i-§-fnepw [mcm-f-ambn Im-Wp¶p. sN{¼ 

Ip¶p-IÄ, kpKÔ Kncn, A¼, _mWm-kp-c-a-e, amWn-

Ip¶v ae, {_Ò-Kncn Ip¶p-IÄ, Ipdn-̈ ymÀae  apX-emb 

Øe-§-fnÂ ImWp-¶p. 

അവലംബം- വനം വകുപ്പ് 
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4.7.2. h\w þ ]cn-ØnXn kulrZ Sqdnkw 

 k©m-cn-IÄ¡v lrZ-y-amb A\p`hw ]I-cp¶ [mcmfw ]cnØnXn kulrZ 

Sqdnkw tI{µ-§Ä PnÃ-bnÂ Dv. \ne-hn-ep-ff kuI-c-y-§Ä D]-tbm-Kn¨pw Bh-i-y-amb 

]cnØnXn A\p-Iqe LS-I-§Ä Iq«n-t¨À¯p-amWv Cu ]²-Xn-IÄ \S--̧ n-em¡n hcp-¶Xv 

t^mdÌv Uh-e-]vsaâv GP³kn (F^v.-Un.F) hgn-bm-Wv. Aaq-e-y-amb h\k¼-̄ nsâ 

ZoÀL-ho-£-W-t¯m-sS-bp-ff D]-tbmKw Cu {]tZ-is¯ P\-§-fpsS km¼-¯nI 

ØnXnsb {]X-y-£-ambpw ]tcm-£-ambpw DbÀ¯p-¶-Xn\v klm-bn-¡p-¶p.       

]«nI4.7.5 

h\-ta-J-e-bnse Ct¡mSqdnkw tI{µ-§Ä 

tXmÂs¸«n 

hb-\mSv sshÂUv sse^v Unhn-j³ 

ap¯§ 

Xncp-s\Ãn 

t\mÀ¯v hb-\mSv Unhn-j³ 

ap\o-iz-c³tIm-hnÂ 

Nnd-̧ pÃv 

ao³ap-«n-þ-a-¡n-bmSv 

Ipdph 

ku¯v hb-\mSv Unhn-j³ 

_mWm-kpc 

sN{¼- 

kqNn-̧ md 

-ao³ap«n 

അവലംബം- വനം വകുപ്പ് 

 

 hnt\m-Z-k-©m-cn-IÄ¡v Bh-iy-amb  hnh-c-§Ä \ÂIp-¶-Xpw, k^m-cn-bnÂ  

ssKUmbn {]hÀ¯n-¡p-¶Xpw  h\-kw-c-£W {]hÀ¯-\-§Ä \S-̄ p-¶Xpw t^mdkväv 

Uh-e-]vsaâv GP³kn-bnse Ct¡m Uh-e-]vsaâv I½nän AwK-§-fm-Wv. Ct¡m-Sq-dn-k-hp-

ambn _Ô-s¸«v 40þHmfw t]À¡v t\cn«pw AXnÂ IqSp-XÂ Bfp-IÄ¡v ]tcm-£-ambpw 

sXmgnÂ e`y-am-¡p-¶-Xn\v Ct¡m-Sq-dnkw hgn km[y-am-Ip-¶p-v.  

4.7.3  Ct¡m-Sq-dn-k-̄ nsâ {][m-\-e-£y-§Ä 

 

1).  h\w þ h\-y-Pohn Kth-j-Whpw ]T-\-hpw. 

 2).  A]qÀÆhpw AXn-Po-h\ `ojWn t\cn-Sp-¶-Xp-amb kky PohnhÀ¤ ¯nsâ ]cn-c-

£-Ww. 

 3).  {]IrXn ]T-\w, {]IrXn ]c-y-th£Ww F¶n-h-bn-eqsS hnZ-ym-`-ym-k -aq-eyw  

DbÀ¯Â. 
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4).  km[-y-amb {]IrXn ]p\-cp-²m-cWw. 

5).  AX-y-´n-I-amb {]IrXn Ah-t_m[w hfÀ¯Â 

6).   ]¦m-fn¯ ]cn-]m-e-\-¯n-eqsS h\m-{inX kaq-l-¯n\v Poh-t\m-    ]m[n {]Zm\w 

sN¿p-I. 

7). BZn-hmkn hn`m-K-§-fpsS km¼-¯n-I-amb D¶-a-\w. 

8).  sXmgnÂ e`y-X. 

kpØnc hnI-k-\-¯n-eq-¶nb ssPh kwc-£-W-amWv h\w hIp¸v CXn-eqsS Dt±-

in-¡p-¶Xv F¶n-cp-¶mepw {]IrXn ]Tn-Xm-¡Ä¡v Bh-i-y-amb ASn-Øm\ kuI-c-y-§Ä, 

Un¸mÀ«vsaâv Cu {]tZ-i-§-fnÂ FÃmw GÀs¸-Sp-̄ n-bn-«p-v.  

       ]«nI4.7.6 

Ct¡m Uh-e-]vsaâv I½nän/h\-kw-c-£W kan-Xn-IÄ 

t\mÀ¯v hb-\mSv Unhn-j³ 17 

ku¯v hb-\mSv Unhn-j³ 18 

hb-\mSv h\y-Pohn kt¦Xw 16 

BsI 51 

 

അവലംബം- വനം വകുപ്പ് 

4.7.4. ]¦m-fn¯ h\-]-cn-]m-e\w 

hb-\mSv PnÃ-bnÂ 2002 apXÂ ]¦m-fn¯ h\-]-cn-]m-e\w \S-̧ n-em¡n hcp-¶p. h\ 

kwc-£W kan-Xn-IÄ/Ft¡m Uh-e-̧ vsaâv I½n-än-IÄ F¶n-§s\ Adnb-s¸-Sp¶ \nc-

h[n kan-Xn-IÄ PnÃ-bnÂ cq]o-I-cn¨v {]hÀ¯n-¡p-¶p. 

kan-Xn-I-fpsS {]hÀ¯-\-§Äþe-£y-§Ä 

1) \mj-WÂ At^m-d-kvt{S-j³ t{]m{Kmw, (NAP) \mj-WÂ saUn-kn-\Â  

t_mÀUv, \mj-WÂ _mw_q anj³ F¶nh hgn ¹mtâ-j-\p-I-fpsS cq]o-I-c-Whpw 

]cn-]m-e-\-hpw. 

2).  hnhn[ GP³kn-IÄ e`-y-am-¡p¶ ^p-IÄ D]-tbm-Kn¨v BZn-hmkn  hn`m-K-

¯nsâ t£aw Dd¸v hcp-̄ p-I. 

3).  Ct¡m Sqdnkw  tI{µ-§-fpsS \S-̄ n¸pw h\-kw-c-£W {]hÀ¯-\§-fnÂ  

klm-bn-¡-epw.  

4).  Im«pXo {]Xn-tcm[ {]hÀ¯-\-§fpw BZn-hmkn t£a ]²-Xn-I-fpsS Bkq-{XW-

hpw. 

5). XSn-bn-Xc h\ hn`-h-§-fpsS kpØnc tiJ-c-Whpw aqe-y-hÀ²\ {]hÀ¯-\-§-fpw. 

6). tX³ apX-em-b -h\ DÂ¸¶§Ä tiJ-cn-¡p-Ibpw aqe-y-hÀ²nX DÂ¸¶-§-fm¡n 

{]tX-yI {_m³UnÂ Ct¡m tjm¸p-IÄ hgnbpw aäpw hnä-gn-¡p-¶p. Xt±-iob 
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tZio-b, A´ÀtZiob hn]-Wn-I-fnÂ C¯cw DÂ¸-¶-§Ä¡v DbÀ¶ tNmZ\w 

BWv.  

7). h\ DÂ¸-¶-§sf tiJ-cn-¡p-¶-Xn-\p-ff imkv{Xob kpØn-c-amÀ¤-§sf-̧ -än-bp-ff 

]T\ ¢mÊp-IÄ kwL-Sn-̧ n-¡p-¶p. 

8).   {Ko³ C³Uy anj³ {]hÀ¯-\-§Ä \S-¯p-¶p. 

4.7.5. hb-\m-Snsâ Pe-k-¼¯v 

 h³tXm-Xn-ep-ff Pe-¯nsâ kw`-cW tI{µ-§-fmWv h\-§Ä. h\-¯nse sNdp-\o-cp-

d-h-I-fpsS Btcm-K-y-amWv ka-X-e-{]-tZ-i-§-fnse \Zn-I-fpsS Poh-kpä Hgn-¡nsâ ASn-

Øm\w. Pew Pohsâ ASn-Øm-\-sa-¦nÂ h\w Pe-¯nsâ ASn-Øm-\-am-Wv. 

 

4.7.5.1. NXp-̧ p-I-fpw, X®oÀ¯-S-§fpw 

 hepXpw sNdp-Xp-amb Ip¶p-IÄ¡n-S-bnÂ Ncn-hn-ÃmsX ]c¶p InS-¡p¶ NXp-̧ p-I-

fmWv Cu `qhn-̀ m-K-¯nsâ asämcp {]tX-y-X-I. 30,920  slIvSÀ NXp¸p \ne-§-fmWv Cu 

]oT-̀ q-an-bn-ep-m-bn-cp-¶-Xv. ]pÂta-Sp-I-fnÂ \n¶pw tNme-¡m-Sp-I-fnÂ \n¶pw DÛ-hn-s¨m-

gp-In-h-cp¶ sNdp \ocp-d-h-I-tf-k-zo-I-cn-¡p-¶Xv Cu NXp-̧ p-Ifm-Wv.{]tXyIkkyP-´pPm-e-

§fpsSB-hm-k-hy-h-Ø tI{µ-§-fmWv NXp-̧ p-IÄ. NXp-̧ p-I-fpsS \miw `qKÀ`-P-e-hn-

[m\w Xmgp-¶-Xn-te-¡pw,A´-co-£-¯nse BÀ{ZX Ipd-bv¡p-¶-Xn\pw  Xm]-\ne Db-cp-¶-

Xn\pw Imc-W-am-Ip-¶p. I_-\n, hf-̧ -«-Ww-]p-g, tImc-̧ p-g, amln-̧ p-g, Ipäym-Sn-̧ p-g, A©-c-

¡-n-̧ p-g, Nmen-bmÀ F¶o {][m\ \Zo-X-S-§Ä hb-\m-S³ ae-\n-c-I-fnepw ka-X-e-§-

fnepw Pe-e-̀ yX {]Zm\w sN¿p-¶p. `qX-e-¯nsâ khn-ti-j-X-sImv Ing-t¡m«pw ]Sn-

ªm-tdm«pw Hgp-Ip¶ \Zn-IÄ hb-\m-Snsâ khn-ti-j-X-bm-Wv.  

  

        ]Snªm-tdm«v Hgp-Ip¶ \Zn-IÄ þ A\-IvkÀ-þ1 

Ing-t¡m«v Hgp-Ip¶ \Zn-IÄ þ A\-IvkÀ-þ2 

Ipf-§Ä, aäv Pe-kw-̀ -c-Wn-IÄþ A\-IvkÀ-þ 3 

Nn{Xw.4.7.2 

\Zo hyhØ 
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4.7.6. h\m-{in-X-k-aqlw 

h\hpw tKm{X kaq-lhpw ]c-kv]cw _Ô-s¸-«n-cn-¡p¶ I®n-I-fm-Wv.  h\s¯ 

B{ibn¨v  Ign-bp¶ Ah-cpsS  PohnX coXn-Ifpw kwkvIr-Xnbpw ]cn-Øn-Xn-bp-ambn 

tNÀ¶XmWv. tKm{X hÀ¤-§-fpsS hmktI{µ-sa¶ \ne¡v AXv Ah-cpsS ]qÀÆ-nI-cpsS 

ss]XrIhpw Bcm-[\m tI{µ-§-fp-ambn AhÀ Icp-Xp-¶p. h\w AhÀ¡p \ÂIp¶ 

`uXnI tkh-\-§Ä¡-¸pdw, AXv Ah-cpsS kmaq-lnI þ km¼¯nI Bcm-[\m Pohn-X-

¯nsâ ]cp-h-s¸-Sp-̄ Â tI{µ-§Ä IqSn-bm-Wv. Cu ZiI-§-fnÂ h\w Gähpw {][m-\-

s¸« ssPh ASn-¯-d-bmbn ]cn-K-Wn-¡p-t¼mÄ, A¯-c-¯n-ep-ff amä-§Ä Cu kaq-l-

t¯bpw ]ptcm-K-a\]c-ambn kzm-[o-\n-̈ n«p-v.  h\w hIp-¸nÂ hnhn[ XkvXn-I-I-fn-embn 

Øncw Poh-\-¡m-cmbpw XmÂ¡m-enI Poh-\-¡m-cmbpw BZn-hm-kn-IÄ tPmen t\m¡n-h-

cp-¶p. C.-Un.-kn-IÄ ssKUmbn D]-tbm-Kn-¡p¶Xv `qcn`m-Khpw BZn-hm-kn-I-sf-bm-Wv. 

Bân-t]m-̈ nwKv hm¨À, ^bÀ hm¨À F¶o tPmen-I-fnepw BZn-hm-kn-IÄ¡v ap³K-W\ 

e`n-¡p-¶p. Un¸mÀ«vsaâv Xe-̄ nÂ t\cn«pw, hn. Fkv. Fkv, C.-Un.kn  apX-em-bh aptJ-

\bpw BZn-hm-kn-IÄ¡v sXmgnÂ Ah-k-c-§Ä krjvSn-¡p-¶-XnÂ h\w hIp¸v AXoh 

{i² ]peÀ¯p-¶p.  

 BZnhmkn hn`mK§fpsS F®¯nÂ hfscb[nIw {]m[m\yapff PnÃbmWv 

hb\mSv. hb\mSv sshÂUvsse^v Unhnj\pIognepff h\{]tZi§fnÂ {][m\ambpw 

Ipdpa, apff¡pdpa, Im«p\mbv¡, ]Wnb, Ducmfn, Ipdn¨y, ASnb hn`mK¡mcmWv 

Xmakn¡p¶Xv.  kmMvNzdnbpsS ]cn[nbnse 60% P\§fpw Cu hn`mK¯nemWv 

DÄs¸Sp¶Xv.  h\hn`h§sfbmWv {][m\ambpw D]Poh\¯n\mbn B{ibn¡p¶Xv. 

h\m{inX hn`mK¡mcmb ss{S_Â IpSpw_§fpsS D¶a\¯n\v hnhn[ Ct¡m 

sUhe¸vsaâv I½nänIfnÂ ]¦mfn¯hpw sXmgnepw Dd¸phcp¯p¶pv.  hb\mSv 

sshÂUvsse^v Unhnj\pÄs¸sS-bpÅ hnhn[ h\-ta-J-e-I-fnse  ss{S_Â 

skänÂsaâpIfpsS enÌv CtXmsSm¸w DffS¡w sN¿p¶p. 

 hb\mSv h\yPohn kt¦X¯nÂ \S¸nem¡p¶ kzbw k¶² ]p\c[nhmk 

]²Xn {]Imcw h\¯n\pffnÂ Gähpw cq£amb h\yarKieyw A\p`hs¸Sp¶ 

tImf\nIsf h\¯n\p ]pdt¯¡v F¯n¡p¶Xn\v ]p\c[nhmk ]²Xn \S¸nem¡n 

hcp¶pv.  BbXp {]Imcw AcIp©n, sIm«¦c, tKmfqÀ, A½hbÂ, ]p¯qÀ F¶o 

skänÂsaâpIfnÂ \n¶pw BfpIsf ]qÀ®ambpw ]p\c[nhkn¸n¨n«pv.  Ipdn¨ymSv, 

\cnam´ns¡mÃn, shfft¡mSv, Cuizcs¡mÃn F¶o skänÂsaâpIfnÂ ]p\c[nhmk 

]²Xn \S¸nem¡n hcp¶pv.  Sn skänÂsaâpIsf ]qÀ®ambpw Hgn¸n¨p Ignªn«nÃ. 

ap¯§ sdbn©nepÄs¸« sN«yme¯qÀ {]tZi¯v ]p\c[nhmkw \S¸nem¡p¶Xn\v 

AÀlXm IpSpw_§sf Is¯p¶Xn\mhiyamb \S]SnIÄ kzoIcn¨phcp¶pv. 

h\w skänÂsaâp-IÄ 

h\m-h-Imi \nbaw \S-̧ m-¡Â 

]«nI4.7.7 

Unhn-j³ 

e`n-̈  At]-£-

IÄ(F®w) 

A\p-h-Zn-¨Xv 

F®w slIvSÀ 

t\mÀ¯v hb-\mSv 815 677 235.4325 

ku¯vv hb-\mSv --.... 147 32.9155 

hb-\mSv h\y-Pohn kt¦Xw 1433 1433 279 

BsI 2257 547.348 

അവലംബം- വനം വകുപ്പ് 
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]«nI4.7.8 

ªœª°¢ª ¶«Š¥—¹ 

ƒœ¹ 2013-14 

(‰°¶§¯) 

2014-15 

(‰°¶§¯) 

2015-16 

(‰°¶§¯) 

2016-17 

(‰°¶§¯) 

2017-18 

(‰°¶§¯) 

‚µ‰ 

ªÏ ¶˜Ï 26055 33085 30216 82707 29223  

µü¦²¶˜Ï - - - 60 50  

‰²¦²¶Ð¯È° 234192 237032 224000 20150 195597  

ü²Ê 170407 172104 134100 61732 159000  

‰²Ð°¥°¾¹ 496 190 670 146 30  

ˆ¯¥°§ 260 1660 - - -  

£³ª°§ 5000 2700 - - -  

ü±œ°¾ 5000 5929 2680 31160 -  

µ£©²‰¸ - 35 - 100 121  

 ˜°Ôß°    171   

‰²¥²£²¨‰ ¸     444  

അവലംബം- വനം വകുപ്പ് 

µœß°¾ ¶«Š¥—Ì°µú ª»ø£¯¤ Af-hp-IÄ  §¢»£ß. µ¯µµÝ°‰à µœß°¾ ¶«Š¥°¾¯Ì˜² ‰¯¥—¹ 

¶«Š¥—¹ œ“Ì²Ò ‚š°ª¯°‰à ¶œ¥°È¸ ‚ª«»¾¯Ü¾¸ ª°Þ¾²Ò².. 

      ]«nI4.7.8 

hn`-h-ti-J-c-W-¯n-epÅ {]iv\-§fpw ]cn-lm-c-§fpw 

{]iv-\-§Ä ]cn-lm-c-§Ä 

 imkv{Xobamb coXnbnepÅ 

hn`h tiJcWw 

\S¡p¶nÃ. 

 ª°¢ª ¶«Š¥—¹ œ“Ì²ÒªÜ 

µœß° £¥Ì°µú «°Š¥Äà µªÈ° 

ª±©¸Ì° ¶«Š¥°¾²Ò² 

 ª°¢ªÄà¾¸  £³§»¹ §¢°¾²Ò°ß 

 km¼¯nI {]iv\w aqew 

tiJcn¡p¶hÀ 

skmsskänIfnÂ 

F¯n¡msX t\cn«v 

hnÂ]\ \S¯p¶p. 

 

 ¶¡¯›ª˜¸‰¥—¹ œ“Ì²‰ 

 ˜°¥°Å¦°¤Þ ‰¯Ü• ¸ „¨¨ªµ¥ £¯½˜¹ ¶«Š¥—Ì°œ¯¤° 

œ°¶¤¯‹°¾²‰ 

 «¯¸½˜±¤£¯¤ ¥±˜°¤°Þ ªœª°¢ª ¶«Š¥—¹ œ“Ì²‰ 

 ¼‰¯¥» µµ‰ª« ¢³£°‰¨°Þ ˆ·¬› »Ä¨²µ“ 

„š¸]¯šœª²¹ ¶«Š¥—ª²¹ œ“Ì²Ò˜°œ¯¤° {XnXe 

]©mb¯pIÄ ‚ª°¬¸¾¥°¾²‰. 

 dh\yq ]pdwt¸m¡v `qanIfnepw s]mXp 

Øe§fnepw {Kma ]©mb¯v Xe¯nÂ 

\nÝnX 

 

Gcnb Huj[ tXm« \nÀ½mW¯n\mbn 

Is¯pIbpw DÂ]mZn¸n¡pIbpw  IÀ½ 
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]cn]mSnIÄ BhnjvIcn¡pIbpw sN¿pI. 

BbXn\v tamWnädnwKv kwhn[m\w 

GÀs¸Sp¯pIbpw sN¿pI. 

 A¦W¯nÂ ]qÀÆ Huj[ kky 

\nÀ½mW¯n\mbn t{]mÕml\ ]²XnIfv 

{XnXe ]©mb¯v Xe¯nÂ 

BhnjvIcn¡pI. 

 £Ý² DÂ]¶§tfmsSm¸w ªœª°¢ªÄà 

A\[nIrXambn ª°ÞÔœ œ“Ì²Òª¥²µ“ 

µµ§Ï¸ ¦Í¸ µüÛ²‰. 

അവലംബം- വനം വകുപ്പ് 

hb-\m-Snsâ hnhn[ `mK-§-fnÂ {_n«ojv Imew apXÂ Xs¶ ¹mtâ-j-\p-IÄ sNbvXn-cp- 

¶p. C¯cw ¹mtâ-j-\p-Isf IqSmsX kzm`mhnI h\-¯nsâ `mK-§fpw hyXykvX ]²-

Xn-I-fnÂ DÄs¸-Sp¯n ]cn-N-cn-̈ p-h-cp-¶p. h\-¯nsâ kzm`m-hnI hfÀ¨bpw k¼-¶-Xbpw 

Dd¸v hcp-¯p-¶-Xn-\m-bn-«m-Wn-Xv.  

]«nI4.7.9 

¹mtâ-j³ þ ]cn-N-cW {]tZ-i-§Ä 

{Ia \¼À kv]ojn-kp-IÄ 

hnkvXoÀ®w (sl-IvSÀ) 

t\mÀ¯v 

hb-\mSv 

ku¯v 

hb-\mSv 

hb-\mSv 

h\y-Pohn 

kt¦Xw 

BsI 

1 tX¡v 483.700 23208.01 7121.75 9933.55 

2 alm-KWn 62.040 4.000 - 66.04 

3 am©nbw 2.000 10.000 - 12.000 

4 

tX¡v Bâv tk^väv 

hpUv 1297.977 781.07 - 2079.047 

5 _mw_p 494.00 195.00 - 689.00 

6 NqcÂ 787.600 60.00 - 847.600 

7 Ipcp-ap-fIv 30.00 - - 30.00 

8 Huj[ kky-§Ä 444.820 74.560 - 519.380 

9 At¡jy 190.8000 295.88 - 485.880 

10 ank-te-\n-bkv 1379.920 1049.29 - 2428.949 

11 ¥q« 8.200 - - 8.200 

12 bq¡men - - 425.00 425.00 

13 knÂhÀtdm¡v - 59.5 876.81 936.31 

14 lmÀUv hpUv - 32.00 - 32.00 

15 Ccp-¼Iw - 31.20 - 31.20 

അവലംബം- വനം വകുപ്പ് 
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4.7.6. hnI-k\ {]iv\-§Ä 

hb-\m-«nse h\-ta-J-e-IÄ t\cn-Sp¶ {][m-\-s¸« shÃp-hn-fn-IÄ 

1. a\pjy h\y-Pohn kwLÀjw 

2. h\w It¿-ä-§Ä 

3. Im«pXo 

4. Imem-hØm hyXn-bm\w aqe-apÅ kzm`m-hnI h\-¯n-sâ timjWw 

5. Pe kvt{XmX-Êp-I-fpsS timjWw 

6. GI-hnf  ¹mtâ-j-\p-IÄ 

7. h\y-Pohn th« 

8. XSn-bn-Xc h\-hn-̀ -h-§-fpsS A\n-b-{´nX-amb tiJ-cWw 

9. Poh-\-¡m-cpsS A`mhw 

10. Imen-ta-̈ nÂ 

11. hymP aZy \nÀ½mWw 

12. ht\mÂ¸-¶-§-fpsS A\-[n-IrX tiJ-cWw. 

13. A[n-\n-thi kky-§-fpsS IS-¶p-I-bäw 

4.7.7. a\pjy h\y-Pohn kwLÀjw 

h\w-h-Ip-̧ nsâ A[n-Im-c-]-cn-[n-bnÂ hcp¶ {]tZ-i-§-fnÂ h\-hp-ambn AXnÀ¯n-h-cp¶ 

FÃm P\-hmk tI{µ-§-fnepw cq£-amb a\p-j-y-þ-h-\-y-Pohn kwLÀjw \ne-\nÂ¡p¶p-

v.  Im«m-\, Ipc§v, Im«p-]-¶n, am³, Im«p-t]m¯v apX-emb h\-y-ar-K-§Ä kz-Im-cy 

Irjn-bn-S-§-fnÂ Cd§n hym-]-I-ambn Irjn-\-in-̧ n-¡p-Ibpw Ømhc PwKa hkvXp-¡Ä 

\in-̧ n-¡p-Ibpw sN¿p-¶Xv ]Xn-hm-bn-«p-v.  IqSmsX ISp-h, ]pen F¶n-h- hfÀ¯p-ar-K-

§sf B{I-an-¡p-¶Xpw ]Xn-hm-Wv. kao-]-Im-e¯v a\p-j-y\v t\tcbpw ]e-Ø-e-§-

fnepw B{I-aWw Dm-hp-Ibpw a\p-j-yÀ¡v Poh-lm\n kw`-hn-¡p-Ibpw sN-bvXn-«p-v.  

1991 Â CXp-h-sc-bpÅ Ime-b-f-hn-\p-ÅnÂ hb-\mSv PnÃ-bnÂ 110 a\pjy Poh³ h\y-Po-

hn-I-fpsS B{I-aWw aqew A]-l-cn-¡-s¸-«n-cn-¡p-¶p-sh-¶Xv Gsd Kuchw AÀln-¡p-

¶p. CXnÂ Xs¶ Gähpw IqSp-XÂ Poh-lm\n kw`-hn-̈ n-cn-¡p-¶Xv Xncp-s\Ãn ]©m-

b¯v ]cn-[n-bn-em-Wv. 

]«nI4.7.10 

a\pjy h\y-Pohn kwLÀj-¯nsâ {][m-\-s¸« Imc-W-§fpw  eLq-I-cn-¡p-¶-Xn-

\pÅ {]Xn-tcm[ ]²-Xn-Ifpw 

{][m\-s¸« Imc-W-§Ä {]Xn-tcm[ ]²-Xn-IÄ 

 h\-̀ q-an-bpw Irjn `qanbpw tNÀ¶p-In-S-¡p-¶-Xv. 

 Pe-ZuÀÃ`yw 

 apfw Iq«-§Ä ]qÀ®ambpw \in-̈ -Xv aqe-apÅ `£y 

ZuÀÃ`yw 

 B\-In-S§v 

 B\ {]Xn-tcm-[- `n¯n 

 tkmfmÀ s^³knwKv 

 IÂ¡n-S§v 
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 h\-¯n\v ]pds¯ `£W e`yX 

 h\-̀ q-an-IÄ thÀXn-cn-¡-s¸-«Xpw B\-¯m-c-IÄ apdn-¡-

s¸-«Xpw  

 Im«pXo DÄs¸-sS-bpÅ {]Xn-̀ m-k-§fpw Imem-hØ 

hyXn-bm\w aqe-apÅ h\-tim-j-Whpw 

 h\-¯n-t\mSv tNÀ¶pÅ Irjn `qan-IÄ sXfn-¡-s -̧

SmsX ImSp-]n-Sn¨v InS-¡p-¶-Xv. 

 h\y-PohnIfpsS F®-¯n-epmb hÀ±-\hv 

 Pe-̄ n\pw Xoä-bv¡p-ambn B\ DÄs¸-sS-bpÅ h\y-Po-

hn-IÄ th\Â Ime¯v aävv {]tZ-i-§-fnÂ \n¶p t]mepw 

F¯n hb-\m-S³ ImSp-I-fnÂ X¼-Sn-¡p-¶p. CXnsâ 

_mlpeyw arK-§sf h\-¯n\v ]pd-t¯¡v F¯n-¡p-¶-

Xn\v Imc-W-am-Ip-¶p. 

 ImÀjnI {]tZ-i-§Ä, tdmUp-IÄ, sI«n-S-§Ä ap-X-em-

bh B\-̄ m-c-IÄ apdn-bp-¶-Xn\pw B\-I-fptSbpw aäv 

arK-§-fp-tSbpw kzX-{ -́amb k©m-cs¯ XS-Ê-s¸-Sp-

¯p-¶-Xn\pw Imc-W-amIp-¶p. 

 kzm`m-hnI h\-§Ä sh«n ¹mtâ-j-\p-IÄ B¡n amäw 

hcp-̄ n-bXpw Imc-W-am-Ip-¶p.  

 Imem-h-Øm-hy-Xn-bm\w 

 

 sdbnÂ s^³knwKv 

 sN¡v Umw 

 Ipf-§Ä  

 a¬ XS-bW 

 B\ {]Xn-tcm[ `n¯n 

 tkmfmÀ s^³kn§v 

 IÂ¡n-S§v 

 sN¡v Umw 

 Xoä-¡-\p-tbm-Py-amb 

kky-̂ -ehr 

£§Ä sh¨v ]nSn-̧ n-

¡Â 

 

]«nI4.7.11 

a\pjy h\y-Pohn kwLÀjw eLq-I-cn-¡p-¶Xn-\mbn \S-̧ n-em-¡nb {]Xn-tcm[ ]²-Xn-

IÄ 

 

{]Xn-tcm[ amÀ¤-§Ä 

t\mÀ¯v hb-

\mSv (In.-an) 

ku¯v hb-\mSv 

(In.-an) 

hb-\mSv h\y-Pohn 

kt¦Xw (In.-an) 

B\-¡n-S§v 64.25 120.00 235.22 

B\ {]Xn-tcm[ `n¯n 2.87 13.083 6.533 

tkmfmÀ s^³kn§v 221.729 224.50 171.25 

IÂ¡n-S§v 36.30 þ 1.473 

BsI 325.149 357.583 414.476 

sN¡v Umw 14 13 F®w 45 F®w 

Ipf-§Ä 60 8 F®w 235 F®w 

a¬ XS-bW 1 þ 27 F®w 

BsI 75 21 307 

അവലംബം- വനം വകുപ്പ് 
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h\y arK B{I-a-Ww aqe-ap-ff acW§Ä 

2009-þ10 apXÂ 2017-þ18 hsc 

അവലംബം- വനം വകുപ്പ് 

 

h\yarK B{I-a-W-w aqe-w hfÀ¯p arK-§Ä¡v ]cn-t¡-äXv kw_-Ôn v̈ 

2009-þ10 apXÂ 2017-þ18hsc 

 

 

hb-\mSv PnÃ-bnse \jvS-]-cn-lmcw (kw-£n-]vXw) 2009-þ10 apXÂ 2017-þ18 hsc 
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അവലംബം- വനം വകുപ്പ് 

h\w It¿-ä-§Ä  t\mÀ¯v hb-\mSv- Unhn-j³ ------ --225.51sl-IvSÀ 

         ku¯v hb-\mSv Unhn-j³-- 332.12sl-IvSÀ 

4.7.8. Aán-{]-Xn-tcm[ h\-]cn-]m-e-\0 

hb-\mSv PnÃ-bnse h\-ta-J-e-I-fnÂ IqSp-XÂ {]tZ-i§fpw ]pÂta-Sp-Ifpw tjmem 

h\-§fpw DÄs¸-Sp¶ AXoh Im«pXo km[y-X-bpÅ Øe-§-fm-Wv. hb-\mSv PnÃ-bpsS 

]cn-[n-bnÂ hcp¶ ]pÂta-Sp-IÄ \nd-ªXpw  sN¦p¯mb ae-I-tfmSv IqSn-bXpamb h\-

`mKw hÀj-§-fmbn Im«pXo Dm-Ip¶ {]tZ-i§fmWv. Im«pXo Dm-bmÂ ]pÂta-Sp-I-fn-

eqsS AXn-thKw Xo ]SÀ¶v tNme- h\-§-fp-tSbpw \odp-d-hp-I-fptSbpw \ne-\nÂ¸n\v 

Xs¶ `oj-Wn-bmbn amdp-¶p. sN¦p-¯mb Cu ]pÂta-Sp-I-fnÂ F¯n-t -̈cpI hfsc 

Akm[yamb-Xn-\mÂ Im«pXo h\-§sf \nc-´cw th«-bm-Sn-sIm-n-cn-¡p-¶p. a\p-jy-cpsS 

A{i²aqehpw sNdp- {]-iv\-§Ä Imc-Whpw a\:]qÀÆw Dm¡p¶ Im«pXo h\-k-¼¯v 

\in-̧ n-¡pIbpw ]cn-Øn-Xn¡v tIm«w X«n Bhmk hyhØ XInSw adnbpIbpw acp-

hÂ¡cWw, Pe-ZuÀe-`yX F¶nh kwPm-X-am-¡p-Ibpw sN¿p¶p. dnkÀÆv h\-¯n\v 

Npäp-apÅ P\hmktI{µ-§fpw dnkÀÆv h\-̄ n-\p-ÅnÂ Xs¶bpÅ ss{S_Â 

skänÂsaâp-Ifpw aäv P\hmk tI{µ-§fpw \ne-sIm-Åp-¶Xpw hnd-Iv, IpSn-sh-Åw, Imen-

ta-̈ nÂ h\-hn-̀ h tiJ-cWw F¶n-h-bv¡mbn h\s¯ B{i-bn-¡p-¶Xpw Im«p-Xo, 

hÀ²n¨ h\-tim-jWw F¶n-h-bv¡pÅ km²y-X- hÀ±n-̧ n-¡p-¶p.  hnhn[ Imc-W-§-fmÂ 

{]mtZ-inI P\-§Ä¡pÅ FXnÀ¸v ^bÀ kok-WnÂ ià-amb shÃp-hn-fn-bm-Ip-¶p. 

h\m-{inX kaqlw Ime-§-fmbn h\-¯ns\ B{i-bn-¡p-¶-Xn-\mÂ h\y-Po-hn-I-fnÂ 

\n¶pw c£ t\Sp-¶-Xn\pw Nmcw tiJ-cn-¡p-¶-Xn\pw ]pXnb ]pÃv Dm-Ip-¶-Xn-\p-ambn 

Im«pXo CSm-dp-v.  

27703 

11988 

6999 

1497.28 973.05 508.53 
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XpI (e-£-¯nÂ)
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 hfsc k¼¶amb Hcp Bhm-k-hy-h-Ø-bpsS `mK-amb h\-§sf Im«p-Xo-bnÂ 

\n¶pw AXpaq-e-ap-m-Ip¶ h\-tim-j-W-¯nÂ\n¶pw XS-tb-Xv ]c-a-{]m-[m-\y-amb 

Imcy-am-Wv.  ^e-{]-Z-amb Aán-{]-Xn-tcm-[-{]-hÀ¯-\-§Ä¡v ImSn-\v Npäpw A[n-h-kn-

¡p¶ P\-§-fpsS  kl-I-cWw AXy-́ m-t]-£n-X-am-Wv. 

]«nI4.7.12 

   h\y-Pohn kwc-£WwþFSp-̄ n-«pÅ \S-]-Sn-IÄ 

Aán{]Xn-tcm[ {]hÀ¯-\-§Ä h\y-Pohn kwc-£WwþFSp-̄ n-«pÅ \S-]-

Sn-IÄ 

 ^bÀ sse\p-IÄ \nÀ½n¨pw 

^bÀ hm¨Àamsc GÀs¸-Sp-

¯nbpw Aán-{]-Xn-tcm[ {]hÀ¯-

\-§Ä \nÀÆ-ln-¡mhp-¶-Xm-Wv. 

 sdbv©nsâ {][m\ taJ-e-IÄ 

tI{µn-I-cn¨v ^bÀ KmMp-IÄ cq]n-

I-cn¨v Im«pXo Dm-Ip¶ `mK-§-

fnÂ DS³ F¯n  Im«pXo AW-

bv¡p-¶-Xn-\pÅ GtIm-]n¨ 

{]hÀ¯-\-§Ä \S-t -̄-XmWv. 

  h\-kw-c-£-W-¯nsâ {][m-

\yhpw Im«p-Xo-{]-Xn-tcm[ 

{]hÀ¯-\-§-fpsS Bh-iy-I-

Xbpw ap³\nÀ¯n- t_m[-hÂI-c-

W-{]-hÀ¯-\-§Ä \S-t -̄-Xm-

Wv.  

 h\ kwc£W kan-Xn-IfptSbpw 

Aán{]Xn-tcm[ kan-Xn-Ifp-tSbpw   

klm-b-k-l-I-c-W-t¯m-Sp-IqSn 

Aán-{]-Xn-tcm[ {]hÀ¯-\-§Ä 

\S-̄ m-hp-¶-Xm-Wv. 

 C¯c¯nÂ Aán {]Xntcm[ 

{]hÀ¯-\-§Ä \S-¯p-¶-Xn\v 

aXn-bmb ^v e`n-t¡--Xp-v. 

 hnZym-̀ ymk Øm]-\-§-fnÂ Fkv.-

]n.kn sbt]mse lcnX tk\ 

cq]o-I-cn¨v ]cn-io-e\w \ÂIn 

 ^bÀsse³ \nÀ½mWw 

 t^mdÌv Gcnb ^bÀ t»m¡pIÄ 

Bbn Xncn¨v \ncoIvjW¯n\mbn 

hm¨Àamsc \nban¡p¶p. 

  ^bÀ hm¨Àamscbpw, C.Un.kn 

AwK§sfbpw \nban¡pIbpw  

s]mXpP\ ]¦mfn¯w 

Dd¸phcp¯pIbpw sN¿p¶p. 

 Pee`yX Dd¸p hcp¯p¶Xn-\mbn 

Ipf§Ä, sN¡v UmapIÄ F¶nh 

\nÀ½n-¡p¶p 

 ^bÀ^bän§v FIyq]vsaâvkpIÄ 

D]tbmKn¡p¶p. 

 h\¯n\I¯pw tNÀ¶p-apÅ  

tImf\nIfnÂ t_m[hÂ¡cW 

Iym¼pIÄ kwLSn¸n¡p¶p.  

 Unkvt¹ t_mÀUp-IÄ Ìn¡-dp-IÄ, 

t\m«okv F¶n-h-bn-eqsS s]mXp 

P\-§Ä¡v t_m[-h-XvI-cWw 

\S¯p-¶p. 

 Im«qXo \nco£W¯n\mbn 

a¨m\pIÄ Øm]n¡p¶p. 

 sN¡nwKv tÌj-\p-Ifpw, hbÀekv 

tÌj\pIfpw ^bÀ tamWnädnwKv 

tÌj\pIfmbpw 

{]hÀ¯n¸n¡p¶p 
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Im«pXo XS-bp-¶-Xn-\pÅ 

{]hÀ¯-\-§Ä \S-¯m-hp-¶-Xm-

Wv.  

 

 

 ap¯§, tXmÂs¸«n h\yPohn 

kt¦X¯nte¡pw aäp h\-ta-J-e-

bnse Ct¡m Sqdnkw skâ-dp-I-fn-

te-¡p-apÅ    hnt\mZ 

k©mcnIfpsS {]thi\w ^n{_-

hcn apXÂ G{]nÂ hsc-bpÅ 

Ime-§-fnÂ \ntcm[n¡p¶p. 

 h\m´À`mK§fnÂ \nco£Whpw 

]t{Sm-fn§pw cm{Xnbpw ]Iepw 

\S¯p¶p. 

 

Nn{Xw.4.7.3 
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Nn{Xw.4.7.4 

 

4.7.9. A[n-\n-thi kk-y-§-fpsS IS-¶p-I-bäw-þ]m-cn-Øn-XnI BLmXw 

h\-ta-Je t\cn-Sp¶ {][m\ {]iv\-§-fnÂ H¶mWv ]c-tZin kk-y-§-fpsS IS¶p 

Ibäw. ssPh k¼-¯nsâ kpØn-c-amb D]-tbm-K-s -̄bpw, km[\þtkh-\-§-fpsS 

{]IrXn ]p\-cp-Öo-h-\-t¯bpw Imc-y-ambn _m[n-¡p-¶ CXv ssPh-L-S-\-bn-epw, ]mc-¼-cy 

ASn-¯d-bnepw Du¶nb {]Ir-Xn-bpsS kmaq-ly km¼-̄ nI ASn-Øm-\s¯ {]Xn-tem-a-I-

c-ambn _m[n-¡p¶ hn[w Cu {]iv\w hfÀ¶n-cn-¡p-¶p. CXnsâ \nb-{´W sNe-hv, ia-

\w, \nhm-c-Ww F¶n-h-bnÂ HXp-§p-¶-XÃ A[n-\n-thi kky-§-fpsS {]iv\w. adn-¨v CXv 

ssPh tkh-\-¯nsâ ]tcm-£-amb aqe-y-t¯bpw _m[n-¡p-¶ Xc-¯n-ep-Å-Xm-Wv.  

h\-y-Pohn Bhmk h-y-h-Øsb tZmj-I-c-ambn _m[n-¡p-¶ Cu IS-¶p-I-bäw Hcp 

{]tZ-is¯ kky þ hr£ hn`m-K-§sf {]Ir-Xn-bnÂ \n¶pw XpS-̈ p-am-äm\pw 

\ne\nÂ¸n\v `ojWn t\cn-Sp-¶-hsb ]qÀ®-ambpw CÃm-Xm-¡m\pw A[n-\n-thi kky-

§Ä¡v Ign-bpw.   Hcp {]tZ-i-̄ nsâ kk-y-þ-P´p sshhn-[-ys¯ CÃm-Xm-¡n, B {]tZ-

is¯ GI-k-ky `qan-bm-¡n-am-äm³ CXp Imc-W-am-Ip-¶p. 
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{][m\ A[n-\n-thi kk-y-§Ä 

 A\-IvkÀþ5 

 A\-IvkÀþ6 

         A\-IvkÀþ7 

 

     ]«nI4.7.13 

Hcp {]tZ-i-̄ nsâ kk-y-þ-P´p sshhn-[-ys¯ CÃm-Xm-¡p¶Xpw hb-\m-«nse   h\-ta-

Je-I-fnÂ ImWp-¶-Xp-amb {][m-\-bn\w A[n-\n-thi kky-§Ä 

t]cv ]cn-lmc amÀ¤-§Ä 

 eâm\ (eâm\ Ita-d) 

 bq¸-täm-dnbw (s{Im-tam-en\ HtUm-

d-ä) 

 ant¡-\nb (an-tI-\nb a{Im-´) 

 sk¶m kvs]IvSm-_n-enkv 

 ]q¡p-¶-Xn\v ap¼v ]ngnXv amäpI 

 I¯n¨v \in-̧ n-¡pI 

 A[n-\n-thi kky-§Äs¡-Xnsc 

t_m[-h-XvI-cW ¢mkp-IÄ  

 A[n-\n-thi kky-§sf ]q¡p-¶-

Xn\v ap¼v ssPh-h-f-ambn tiJ-cn-

¡p-¶-Xn-\p-Å \nb-am-\p-kr-X-amb 

\S-]-Sn-IÄ kzoI-cn-¡p-I.  

 {XnX-e- ]-©m-b-̄ p-I-fpsS 

{]hÀ¯-\-¯n-eqsS A[n-\n-thi 

kky-§-fpsS Dßq-e-\-¯n-\pÅ 

{]hÀ¯n-IÄ \S-̧ n-em-¡p-I.  

     

4.7.10. Imem-hØm amäw krjvSn-¡p¶ {]iv\-§Ä 

GI-tZiw 3000 an.-ao-äÀ apXÂ 4000 an.-ao-äÀ hsc  hmÀjnI hÀj-]mXw e`n-¡p¶ 

{]tZ-i-amWv hb-\m-Sv. amÀ v̈, G{]nÂ amkw apXÂ hc Imäpw sX¡p ]Sn-ªm-d³ 

a¬kq¬ Ime¯v km[m-cW kmam\yw ià-amb Imäpw ChnsS km[m-c-W-am-Wv. F¶n-

cp-¶mepw Ignª Ipd¨v hÀj-§-fmbn ChnsS e`n-¡p¶ agbnÂ Imcy-amb Ipd-hmWv 

ImWp-¶-Xv. hS¡v Ing-¡³ a¬kq¬ Gähpw Ipdhv e`n-¡p¶ {]tZ-i-amWv hb-\mSv 

F¶v ]T-\-§fnÂ hyà-am-Ip-¶p. ag-bpsS Gdnb Afhpw XpSÀ¨-bmbn e`n-̈ n-cp-¶Xv 

¹mtâ-j-\p-IÄ, kzm`m-hnI h\-§Ä F¶n-hbpsS BtcmKyI-c-amb hfÀ¨sb klm-bn-

¨n-cp-¶p. F¶mÂ Cu Ah-Ø¡v amäw h¶n-«p-v.  

DbÀ¶  {]tZ-i-§-fnÂ hmÀjnI Xm]-\ne 29 Un{Kn skÂjy-kpw Xmgv¶Xv 15  Un{Kn 

skÂjy-kpw hnhn[ tcJ-s¸-Sp- -̄ep-I-fnÂ ImWp-¶p. 1901þ2003 (103 hÀjw) Ime-b-f-

hnÂ Xm]-hÀ²\ 0.49 Un{Kn skÂjy-kv ImW-s¸-«-Xmbn hb-\mSv PnÃ-bnse Irjn hIp-

¸nse tPmbn-âv Ub-d-IvS-dpsS ]T\ dnt¸mÀ«nÂ ImWp-¶p. NqSv IqSp-X-embn A\p-̀ -h-s¸-

Sp-Ibpw agbpsS Af-hv Ipd-ªp-h-cp-¶-Xm-bpamWv ImWp-¶-Xv.  
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]«nI4.7.14 

2012þ15 Ime-b-f-hn-ep-mb ag-bpsS hnh-c-§Ä 

2012 hÀjw 2013 hÀjw 2014 hÀjw 2015 hÀjw 

sX¡v ]Sn-ªm-d³ 

Ime-hÀj-s -̄

¡mÄ IqSp-XÂ 

hS¡v Ing-¡³ 

Ime-hÀj-amWv 

e`y-am-bXv 

sX¡v ]Sn-ªm-d³ 

Ime-hÀjw km[m-

cW \ne-bnÂ  e`n-

¨p. F¶mÂ hS¡v 

Ing-¡³ Imeh 

Àjw km[mcW 

e`n-¡p-¶-Xn-t\-

¡mÄ 29 iX-am\w 

Ipd-hm-bn-«mWv e`n-

¨Xv 

km[m-cW e`n-¡p-

¶-Xn-s\-¡mÄ 26 

iX-am\w IqSp-X-

embn sX¡v ]Sn-

ªm-d³ Ime-

hÀjw A\p-̀ -h-

s¸«p. 

sX¡v ]Sn-ªm-d³ 

Ime-hÀjw km[m-

cW e`y-am-b-Xn-s\-

¡mÄ Ipdª Af-

hn-emWv e`y-am-b-Xv. 

aäv PnÃ-I-fnÂ 

hS¡v Ing-¡³ 

Ime-hÀjw IqSp-

XÂ A\p-̀ -h-s¸-«-

t¸mÄ hb-\mSv PnÃ-

bnÂ Ipdª ag-

bmWv  e`y-am-b-Xv. 

C´y-bnÂ icm-icn 1150 mm ag e`n-¡p-t¼mÄ hb-\mSv PnÃ-bnÂ 3000mm ag e`n-¡p-¶pv. 

F¶mÂ ag-bpsS Af-hnÂ Imcy-amb hyXymkw CsÃ-¦nepw A\p-̀ -h-s¸-Sp¶ 

kabssZÀLy-¯nÂ ImX-emb hyXymkw ImWp-¶p. 

4.7.11. h\-kw-c-£-W-̄ n\pw hnI-k-\-̄ n-\p-am-bn-«pÅ tI{µ þ kwØm\ kÀ¡mÀ ^p-

IÄ/]²-Xn-IÄ 

4.7.11.1. tI{µ-kÀ¡mÀ ]²-Xn-IÄ 

 {Ko³ C³Uy anj³ (Pnw) 

 {]mPIvSv Fe-̂ âv 

 \oe-Kncn _tbm-kv^n-bÀ dnkÀÆv s{]mPIvSv 

 sPh sshhn²y ]cn-]m-e\w 

4.7.11.2. kwØm\ kÀ¡mÀ ]²-Xn-IÄ 

 anän-tK-än§v Bâv dkyq-Un§v  am³ B\n-aÂ tIm¬^vfnIväv  (Fw.-BÀ.-

Fw.-F.-kn) 

 h\-kw-c-£Ww 34 H.kn  

 BÀ.-Un.-F^v (ioÀjIw 2406-þ01þ101þ94) 
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 sI«n-S-§Ä (ioÀjIw 4406þ01þ070þ97) 

 tdmUp-IÄ (ioÀjIw 4406þ01þ070þ99) 

 tXm«-§Ä (\nÀ½m-Whpw ]cn-]m-e-\-hpw)  

               F¨v.-U»yp & sF.-BÀ.-Fw) 

 kÀtÆ Hm^v t^mdÌv _u-dokv & t^mdÌv s{]m«-£³ 

                 (F-kv.-F-^v._n & F^v.-_n) 

 ]pg þ h\w kwc-£W ^v (BÀ.-.-F-̂ v. ]n.-F-̂ v) 

 Ct¡m Sqdnkw (ioÀjIw 4406þ01þ800þ91) 

 Im«pXo XS-bÂ (ioÀjIw 2406þ01þ800þ90) 

 \_mÀUv  

 hn.-F-kv.-Fkv/F.-hn.-F-kv.-Fkv F¶n-hbv¡v e`n-¡p¶  {]tXyI ^p-

IÄ 

4.7.12. hnI-k\ Imgv¨-̧ m-Sp-IÄ 

AXoh {]m[m-\y-apÅ ssPhtaJ-e-I-fpsS tI{µ-amb \oe-Kncn _tbm-kv^n-bdnÂ 

DÄs¸-Sp¶ hb-\m-S³ h\-ta-J-e-I-fpsS imkv{Xo-b-hpw, ss\ÊÀKn-I-hp-amb kwbpà 

kwc-£-Ww, A]qÀÆ kky-þ-P-´p-Pm-e-§-fpsS kwc-£-Ww, h\-s¯bpw h\-hn-̀ -h-§-

sfbpw D]-Po-h-\-¯n-\mbn B{i-bn-¡p¶ h\m-{inX hn`m-K-¡m-cmb BZn-hmkn IpSpw-_-

§-fpsS D¶-a-\w, imkv{Xob h\-hn-̀ h tiJ-c-W-hpw, hnX-c-W-hpw, ]mcn-Øn-XnI aqey-

§Ä¡v  tIm«w X«msX P´p-þ-kky Bhm-k-hy-h-Ø-Ifpw, ssPh sshhn-²y-§-fpw, 

Pe-t{km-X-Êp-Ifpw NqjWw sN¿m-sX-bpÅ Ct¡m {^ven Sq-dn-kw, a\p-jy-þ-h-\y-Pohn 

kwLÀjw ]c-am-h[n CÃmbva sNbvXpÅ Hcp Ime-L-«w, hn.-F-Êv.-F-Êv, F,-hn.-F-Êv.-F-

Êv, C.-Un.-kn, P\-Pm-{K-Xm-k-anXn F¶n-h-bpsS Imcy-£-a-amb {]hÀ¯-\w CsXÃmw 

DÄs¸-Sp-¶-XmWv R§-fpsS hnI-k\ ImgvN-̧ m-Sv.  

4.7.13. h\-hn-I-k\w ]cn-lm-c-§fpw þ \nÀt±-i-§fpw 

4.7.13.1. IogvX«v \nÀt±-i-§Ä 

 kzm`m-hnI h\-§-fpsS \ne-\nÂ¸n-\m-bpÅ {]hÀ¯-\-¯nsâ `mK-ambn {]mtZ-

inI ss\kÀ¤nI ac-§Ä h¨p-]n-Sn-̧ n-¡p-I 

 hntZ-iob kky§fmb bq¡m-en-]vä-kv, At¡jy XpS-§nb GI-hnf tXm«-§Ä 

sh¨p-]n-Sn-̧ n-¡m-Xn-cn-¡p-I. \ne-hn-epÅ C¯-c-̄ n-epÅ tXm«-§Ä {Ia-ambn 

apdn¨v amän kzm`m-hnI h\-§-fpsS hfÀ¨-bv¡pw, {]mtZ-io-I-amb ]Ä¸v hpUv ac-

§-fpsS hfÀ¨bv¡pw {]tNm-Z\w \ÂIp-I. tX¡v GI-hn-f-bm-bpÅ tXm«-§-fpsS 

hym]\w Ipd-̈ p-sIm-p-h-cn-I. 

 {]mtZ-io-I-þ-ss\-ÊÀ¤nIamb hnhn-[-bn\w ac-§-fpsS tXm«-§Ä sh¨p-]n-Sn-̧ n-¡p-

I. 
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 a\p-jy-þ-h-\y-Pohn kwLÀjw eLq-I-cn-¡p-¶-Xn\v kzImcy ssIhi 

Irjn`qanbpw h\m-XnÀ¯nbpw tNcp¶ `mK-§-fnÂ {XnXe ]©m-b¯v Xe-¯nÂ 

sdbnÂ s^³knwKv \nÀ½mWw \S-¯p-I. 

 PnÃmSn-Øm-\-¯nÂ Huj[ kky§fpsS ]cn-N-c-Whpw DÂ]m-Z-\hpw t{]mÕm-

ln-̧ n-¡p-¶Xn\v ]©m-b-̄ vXe \S-]-Sn-IÄ Dm-hp-I. Bb-Xn\v BZn-hmkn kl-

I-cW kwL-§-fp-tSbpw aän-Xc kwL-§-fp-tSbpw kPoh ]¦m-fn¯w Dd¸v hcp-

¯p-I. 

 IoS-\m-in-\n-I-fptSbpw cmk-h-f-§-fp-tSbpw D]-tbmKw \nb-{´n-¡p-Ibpw C¯-c-

¯n-epÅ Irjn¡v Kh-¬saâv klm-b-§Ä \ÂIm-Xn-cn-¡p-Ibpw CXv kw_-

Ôn¨v t_m[-hÂ¡-cWw \S-¯p-Ibpw sN¿p-I. h\m-XnÀ¯n {]tZ-i-§-fnÂ h\w-

h-Ip¸pw {XnXe ]©m-b¯pw kwbp-à-ambn ]²-Xn-IÄ CXn-\mbn Bhn-jvI-cn-¡p-

I. 

 eâm-\, bq¸n-täm-dn-bw, sk¶ XpS-§nb A[n-\n-thi kky-§Ä ]q¡p-¶-Xn\v 

ap¼mbn tiJ-cn¨v ImÀjnI Bh-iy-¯n-\pÅ ]¨ne hf-ambn D]-tbm-Kn-¡p-¶-Xn\v 

{XnXe ]©m-b-¯nsâ klm-b-¯mÂ t{]mÕm-l-\hpw km¼-¯nI klmb 

B\p-Iq-ey-§fpw \ÂIp-I. 

 Im«p-Xo-bnÂ \n¶pÅ kwc-£Ww, h\-hÂ¡-cWw F¶n-h-¡mbn Fkv.-]n.-knsb 

t]mse hnZym-e-b-§-fnÂ lcnX tk\ cq]o-I-cn-¡p-I. 

 Im«p Xo \nÀ½mÀÖ-\-¯n-\mbn t_m[-h-Xv¡-cWw, {]Xn-tcm[ {]hÀ¯\w 

F¶nh hnZym-e-b-§-fnse \m j-WÂ kÀÆokv kvIow, F³.-kn.-kn, t^mdÌv 

¢ºp-IÄ apX-em-b-h bpsS kl-I-c-W-t¯mSp IqSn \S-̧ n-em-¡p-I.  

 hnZym-e-b-§-fnse \mj-WÂ kÀÆokv kvIoansâ tkh\-§Ä h\-¯n-\-Is¯ 

Pe t{kmX-Êp-I-fpsS kw-c-£-Ww, A[n-\n-thi kky-§-fpsS \nÀ½mÀÖ\w, h\-

h-Xv¡-cWw F¶n-h-bv¡mbn D]-tbm-K-s¸-Sp-¯p-I. 

 Irjn Cd-¡m-sX-tbm, Xcn-imbn InS-¡p¶ h\m-XnÀ¯nbnse s]mXp/kzImcy `qan-

Ifnse ASn¡mSp-IÄ F³.-BÀ.-C.-Pn.]n ]²-Xn-bnÂ DÄs¸-Sp¯n \o¡w sN¿p-I. 

 \Zo-Xo-c-§-fnepw aäpw apf-IÄ h¨p-]n-Sn-̧ n-¡p-¶-Xn\pw ]cn-]m-en-¡p-¶-Xn\pw {XnXe 

]©m-b-¯p-IÄ {]tXyI IÀ½ ]²-Xn-IÄ cq]o-I-cn-¡p-I 

 P\-hmk tI{µ-§-fnÂ F¯-s¸-Sp¶ ]m¼p-IÄ DÄs¸-sS-bpÅ sNdp h\y-Po-hn-

Isf kpc-£n-X-ambn ]nSn-IqSn Ah-bpsS kz`mhnI Bhmk hyh-Ø-bnÂ hnSp-¶-

Xn\v XmÂ¸-cy-apÅ Bfp-IÄ¡v ]cn-io-e\w \ÂIn {XnXe ]©m-b-¯p-I-fpsS 

klm-b¯mÂ \ntbm-Kn-¡p-I. 

 a\pjy h\y-Pohn kwLÀjw aqe-ap-m-Ip¶ Poh-lm\n, Irjn \miw ap-X-em-b-

h¡v  A\p-tbm-Py-amb C³jq-d³kv ]²-Xn-IÄ BhnjvI-cn¨v \S-¸n-em-¡p-Ibpw 

Bb-Xn\v {XnXe ]©m-b-̄ p-Ifpw h\w-h-Ip¸pw kwbp-à-ambn^v A\p-h-Zn-¡p-

I. 

 \nÀ½mW {]hr-̄ n-IÄ ]cn-ØnXn kulmÀZ]c-ambn sN¿p-¶-Xn\pÅ {]tNm-Z-

\hpw t_m[-hÂ¡-c-Whpw \ÂIp-I. 

 ]©m-b¯v Xe-¯nÂ {]hÀ¯n-¡p¶ ssPh sshhn[y ]cn-]m-e\ kan-Xn-IÄ 

h\w-h-Ip-̧ p-ambn GtIm]n¸n¨p-sImv {]hÀ¯n-t¡--Xm-Wv. 
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 h\-¯mÂ Npä-s¸«pIn-S-¡p¶ kzImcy ssIhi `qan-I-fnÂ Sqdnkw {]hÀ¯-\-

§fpw \nÀ½mW {]hÀ¯-\-§fpw A\p-h-Zn-¡m³ ]mSn-Ã. 

 kmaq-lnI h\-h-Xv¡-c-W-¯n-eqsS sshhn-²y-amb ac-§-fpsS hym]\w km[y-am-

¡p-I. h\-t¯mSv tNÀ¶pÅ Irjn-bn-S-§-fnÂ hmg t]mepÅ  hmWn-Py-Ir-jn-

IÄ¡v ]Icw s\ÂIrjn hym]n-̧ n-¡p-I. 

 h\w-h-Ip-̧ pw, {]mtZ-in-I-P-\-§fpw X½n-epÅ kl-I-cWw hÀ²n-̧ n-¡p-¶-Xn-\pÅ 

\S-]-Sn-IÄ kzoI-cn-¡p-I. 

 h\-ta-J-e-I-fnse Pe-t{km-X-Êp-I-fpsS \ne-\n-ev]n-\pw Bh-iy-amb sN¡v Umap-

IÄ, XS-b-W-IÄ, KÅn ¹¤nwKv F¶nh IqSp-X-embn \nÀ½n-¡p-I. 

 hIp-̧ nÂ \n¶pw s]mXp-P-\-§Ä¡v e`y-am-tI tkh-\-§Ä F{Xbpw thKw 

e`y-am-¡p-¶-Xn\v th \S-]SnIÄ kzoI-cn-¡p-I. 

 P\-Pm-{K-Xm-k-an-Xn-I-fpsS {]hÀ¯\w DuÀÖn-X-s¸-Sp-̄ p-I. 

 cmjv{Sob t{]cn-Xhpw kwL-Sn-X-hp-amb h\w-I-t¿äw {XnXe ]©m-b¯v Xe-¯nÂ 

NÀ¨ sNbvXv A\p-tbm-Py-amb Xocp-am-\-̄ n-se-̄ p-I. 

 {XnXe ]©m-b-¯p-I-fpsS ^nsâ A©v iX-am\w h\-hn-I-k-\w, h\-hÂ¡-

cWw F¶n-h-bv¡mbn amän-h-bv¡p-I. 

 hb-\mSv PnÃ-bnse FÃm Unhn-j³/sdbn-©p-I-fnepw Hmt«m-am-äUv shXÀ 

tÌj³kv Øm]n-¡p-I. 

 XSn-tb-Xc h\-hn-̀ -h-§-fpsS tiJ-cW coXn-IÄ, ka-b-{Iaw  F¶nh kw_-

Ôn¨ Ie-À cq]-s¸-Sp-̄ p-I. (i-cn-bmb ka-b-¯pÅ tiJ-c-Ww BZn-hmkn 

hn`m-K-¯n\v  \Ã hne In«p-¶-Xn-\pw, X·qew Poh-t\m-]m[n hÀ²n-̧ n-¡p-¶-

Xn\pw klm-b-I-am-Ipw.  

 BÀ.-C.Sn (sd-bÀ & F³U-b-t©Uv {Xäâv) kky-§-fpsS  {]mtZ-in-I-amb \gvk-

dn-IÄ BZn-hm-kn-I-fpsS klm-b-¯mÂ Dm¡n cq]-s¸-Sp-¯p-I. (C- -̄c-̄ nÂ 

sdUv enÌUv ¹mâvknsâ \gvk-dn-IÄ sI.-F-̂ v.-BÀ.-sF, Sn.-_n.-Pn.-BÀ.-sF 

t]mepÅ Kth-jW Øm]-\-§-fpsS hnZ-KvtZm-]-tZ-i-t¯mSv IqSn \S-̧ n-em-¡p-

I).  

 P\-hm-k-tI-{µ-§-fn-epw, Irjn-bn-S-§-fnepw Cd-§p¶ Ipc-§p-Isf anän-tKäv 

sN¿p-¶-Xn\v {XnXe ]©m-b-¯v, arK-kw-c-£-W-h-Ip-̧ v, h\w-h-Ip¸v F¶nh 

kwbp-à-ambn ]²-Xn-IÄ Bhn-jv¡-cn-¡p-I.  

 ImSp-hn«v \m«n-en-d-§p¶Xpw, hnt\m-Z-k-©mc tI{µ-§-fnepw Cd-§p-¶-Xp-amb  

Ipc-§p-IÄ¡v a\p-jy-\nÀ½nX `£-W-§Ä sImSp-¡m-Xn-cn-¡p-I-bpw, Bb-Xn-

\pÅ t_m[-h-Xv¡-cW ]²-XnIÄ \ÂIp-Ibpw sN¿p-I.  

 h\-{]-tZ-i-̄ n\v e`n-¡p¶ ag-shÅw {S©p-I-fn-eqsS Ip¯n-sbm-en¨v t]mIp-

¶Xv h\-{]-tZ-i-§-fnse Pe-kw-̀ -c-Ws¯ Ipdbv-¡p-¶p. CXv \oscm-gp¡v Ipd-bp-

¶-Xn\pw th\Â Ime¯v Pe-ZuÀe-̀ y-̄ n\pw Imc-W-am-Ip-¶p.  Bb-Xn-\mÂ 

{S©p-IÄ¡v ]Icw _ZÂ {]Xn-tcm[ amÀ¤-§Ä Is-¯p-I. 

 kzm`m-hnI h\-§-fpsS \ne-\nÂ¸n\mh-iy-amb {]hÀ¯-\-§Ä \S-̧ nÂ hcp-

¯p-I-. a-\p-jy-cpsS CS-s]-S-ep-IÄ Ipd¨v timjWw CÃm-Xm-¡pI. 

 XSn-I-jvW-§Ä, apf-IÄ apX-em-bh D]-tbm-Kn-̈ pÅ XS-b-W-I-fpsS \nÀ½m-W-

¯n\v {]mapJyw sImSp-¡p-I. 
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 kmaqly h\-hÂ¡-c-W-¯n-eqsS sshhn-²y-amÀ¶ ac-§-fpsS hym]\w km[y-

am-¡p-I. 

 lcn-X-hÂ¡-c-W-¯n-\v {XnXe ]©m-b-¯p-IÄ {]tXyI ]cn-K-W\ \ÂIp-I. 

 Pe-t{km-X-Êp-I-fpsS kwc-£-W-¯n-\mbn ]pg-Ifnepw tXmSp-Ifnepw t{Imkv 

_mÀ XS-b-W-IÄ \nÀ½n-¡p-I. CXn-\mbn {XnXe ]©m-b-̄ p-IÄ {]tXyI 

LSI ]²-Xn-IÄ Bhn-jvI-cn-¡p-I. 

 ¹mÌnIv DÄ¸-sS-bpÅ amen-\y-§Ä h\-ta-J-e-bnÂ \nt£-]n-¡p-¶Xv XS-bp-¶-

Xn\pw \nt£-]n-¡-s¸-«Xv \o¡w sN¿p-¶-Xn\pw IÀ½-tk-\sb \ntbm-Kn-¡p-I. 

CXv {Kma ]©m-b-¯p-IÄ¡v sXmgn-ep-d¸v ]²-Xn-bn-eq-tSbpw \S-̧ n-em-¡m-hp-¶-

Xm-Wv. 

 h\m-XnÀ¯n {]tZ-i-§-fnÂ ssPhIrjn t{]mÕm-ln-̧ n-¡p-¶Xn\v {XnXe ]©m-

b¯v Xe-¯nÂ {]tXyI ^v cq]-hÂ¡-cn-¡pI. 

 h\w h\y-Pohn kwLÀjw eLq-I-cn-¡p-¶Xnsâ `mK-ambn  h\m-XnÀ¯n {]tZ-

i-§-fnse kzImcy ssIhi Øe-§-fnÂ sdbnÂ s^³kn§v DÄs¸-sS-bpÅ 

{]Xn-tcm[ amÀ¤-§Ä Øm]n-¡p-¶-Xn\v {XnXe ]©m-b-¯p-IÄ ^v A\p-h-Zn-

¡p-I. 

4.7.13.2. . taÂX«v \nÀt±-i-§Ä 

 Im«pXo \nÀ½mÀÖ-\-¯n-\mbn IqSp-XÂ ^v A\p-h-Zn-¡p-I. 

 a\pjy h\y-Pohn kwLÀjw CÃm-Xm-¡p-¶-Xn\v imkv{Xo-bhpw ka-{K-hp-

amb ]²-Xn-IÄ Bhn-jv¡cn-¡pI. 

 h\-ta-J-e-I-fnse Pe t{kmX-Êp-I-fpsS \ne\nÂ¸n\pw ]p\-cp-Öo-h-\-

¯n\pw DX-Ip¶ \nÀ½m-W-{]-hÀ -̄\-§Ä¡pÅ ^v IqSp-X-embn A\p-

h-Zn-¡p-I.  

 h\w-I-t¿äw XS-bp-¶Xn\pw \ne-hn-ep-Åh Hgn-hm-¡p-Ibpw sN¿p¶Xn-\mbn 

IÀi-\n-ba \nÀ½mWw \S-̄ pI. 

 ]cn-ØnXn \mi-¯n\v Imc-W-am-Ip¶ Xc-¯n-epÅ Sqdnkw ]²Xn-IÄ ]cn-

an-X-s¸-Sp-¯p-Ibpw Bb-Xn-\pÅ \nb-a-\nÀ½mWw \S-¯p-Ibpw sN¿p-I. 

 XpSÀ¨-bmb Kth-j-Whpw Kth-jW ]T-\-§Ä hnI-k\ Bkp-{X-W-hp-

ambn Imem-Im-e-§-fnÂ kwtbm-Pn-̧ n-¡p-¶-Xn-\pÅ Kth-jW kwhn-[m-\-hp-

ap-mI-Ww. 

 Ct¡m-Sq-dnk hnI-k-\-¯n-\mbn Sqdnkw tImdn-tUmÀ {]mhÀ¯n-I-am-¡p-I. 

Ct¡m-Sq-dnkw t]mbnâp-I-fmbn _Ô-s¸-Sp-¯p¶ Xc-¯n-epÅ Sqdnkw 

t{]m{Km-ap-I-fpw, ]mt¡-Pp-Ifpw \S-̧ n-em-¡p-I. CXnÂ ¹mÌnIv D]-tbmKw 

CÃm-Xm-¡p-¶-Xn-\mbn sehn GÀs¸-Sp-¯p-I. 

 kwc-£W {]hÀ¯-\-§Ä Imem-\p-kr-X-ambn ]cn-jvI-cn-¡p-I. 

 Im«n-\-I¯v \S-¡p¶ Sqdnkw {]hÀ¯-\-§-fpsS BLmXw ]Tn¡pIbpw 

BbXv Ipd-¡p-¶-Xn-\pÅ ]²-Xn- Bhn-jvI-cn-¡p-Ibpw sN¿p-I. 

 h\ B-hmk hyh-Ø-I-fp-tSbpw h\y-ar-K-§-fpsS kz`m-h-¯nepw Dm-

Ip¶ amä-§Ä XpSÀ¨-bmbn ]T\w \S¯n dnt¸mÀ«p-IÄ ]pd-s¸-Sp-hn-¡pI. 

 h\-hn-kvXrXn Ipd-¡p¶ Xc-̄ n-epÅ tdmUv \nÀ½m-W-¯n-\pÅ A\p-aXn 

Dm-Im³ ]mSn-Ã. 
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 P\-hmk tI{µ-§-fnepw, Irjn-bn-S-§-fnepw Cd§n \mi-\jvS-§Ä Dm-

¡p¶ h\y-Po-hn-Isf amän-]mÀ¸n-¡p-¶-Xn-\mbn kpthm-f-Pn-¡Â 

]mÀ¡v/dkvIyq skâÀ Dm-¡p-I. 

 h\-¯nÂ \n¶pw ]pd¯v hcp¶  h\y-Po-hn-Isf A[n-h-kn-̧ n-¡p-¶-Xn-\mbn 

]mÀ¡v dqÄkv Dm-¡p-I. 

 ssPh sshhn²y ^v Dm-¡p-I/ t^mdÌv I¬kÀth-j³ skÊv 

GÀs¸-Sp-̄ p-I.  

 Sqdnkw hnI-k-\-¯n-\mbn h\-ta-J-e-I-fnse Ct¡m-Sq-dnkw tI{µ-§-fp-ambn 

_Ôn-̧ n-̈ p-sIm-pÅ ]mt¡Pv SqÀ t{]m{Kmw \S-̧ n-em-¡p-I. 

 hnt\mZ k©m-cn-I-Ä ¹mÌnIv hkvXp-¡Ä D]-tbm-Kn-¡p-¶-Xn\v \ntcm-[n-¡p-

¶-Xn-\mbn sehn DÄs¸-sS-bpÅh CuSm-¡p-¶-Xn-\pÅ amÀ¤-§Ä kzoI-cn-

¡p-I.  

a\pjy hÀ¤-¯nsâ \ne-\nÂ¸v kmaq-ln-Ihpw kmwkvIm-cn-Ihpw km¼-̄ n-I-hp-

amb ]cn-ØnXn ]mc-kv]-cy-¯nÂ A[njvTn-X-am-Wv. A\n-b-{´n-X-amb P\-kwJym hfÀ¨ 

`qan-bpsS \ÂIm-\pÅ Ign-hn-\-̧ p-d-t¯¡v hfÀ¶n-cn-¡p-¶p. {]IrXn kwc-£-W-¯nsâ 

{]m[m-\ys¯ Ipdn¨v a\p-jy-\nÂ B´-cnI Ah-t_m[w hfÀ¯p-I-bmWv  {]IrXn kwc-

£-W-¯nsâ Gähpw {][m-\-s¸« amÀ¤w. {]IrXn kwc-£-W-¯n-\mbn [mcmfw \nb-a-

§Ä \ne-hn-ep-s-¦nepw Ah-bnse ]gp-Xp-IÄ \nb-a-¯nsâ A´:k¯¡v tIm«w hcp-

¯p-¶p. _mlyhpw B´-cn-I-hp-amb kacks¸-S-ep-IÄ C¯cw \nb-a-§fpsS ]cm-P-b-

¯n\v Imc-W-am-Ip-¶p. kpØnc hnI-k-\-¯n\pw ]cn-ØnXn kwc-£-W-¯n-\p-ambn 

sFIy-cmjv{S k` t]mepÅ cmPym-́ c kwL-S-\-IÄ ]e-X-c-̄ n-epÅ km¼-¯n-Ihpw 

{]mtZ-in-I-hp-amb \b-§Ä cq]o-I-cn-¨n-«p-v. ]cn-ØnXn kwc-£-W-¯n\pw \ne-\nÂ¸n-\p-

ambn Kh¬saâp-IÄ {][m-\-ambpw ss\kÀ¤nI kky-P-́ p-Pm-e-§fpsS ]cn-c-£-Whpw 

kÀtÆbpw \S-¯pI, ]cn-ØnXn aen-\o-I-cWw \nb-{´n-¡p-I, h\-tim-jWw Dm-bn-

«pÅ {]tZ-i-§-fnÂ h\-hÂ¡-c-Whpw h\- ]p-\-cp-Öo-h-\hpw Dd¸v hcp-̄ p-I, IrXy-

amb \nba \nÀ½m-W-§-fn-eqsS ]cn-ØnXn kwc-£Ww Dd¸v hcp-¯pIbpw sNt¿--Xm-

Wv.  

 

 

**** 
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വയവസായം, വാണിജയം, സൃയം തതാഴിൽ സംരംഭങ്ങൾ 
 
4.8.ആമുഖം 
4.8.1. ജില്ലാ ബാഹയരൂപം (District Profile) 
 

പ്രെതിയുതട നനസർഗീകമായ ദൃശയഭംഗിതകാണ്ടം മിതശീതതാഷ്ണ കാലാവസ്ഥതകാണ്ടം 
അനുഗൃഹീതമായ ജില്ലയാണ് വയനാട്.  ടുതൽ ആദിവാസികൾ അധിവസിക്കുന്നതം (38%) 
കാർഷിക സംസ്കാരതിൽ അധിഷ്ഠിതവുമായ സമ്പത്  വയവസ്ഥയാണ് വയനാടിനുള്ളത്.  
വയവസായാവശയങ്ങൾക്കുള്ള യുമിയുതട ലഭയതക്കുറവും പരമ്പരാഗതമായി െഷി 
മുഖയവരുമാനമാർഗമായി ആയികയിക്കുന്നതം  ഇവിതട വയവസായപരമായി പിതന്നാക്കം നിൽക്കുവാൻ 
കാരണമാൄന്നു. യുവിസ്തൃതിയുതട 37% വനതമഖലയാണ്.  ധാരാളം വനവിഭവങ്ങളം 
കാർഷികവിഭവങ്ങളം ഉൽപാദിപിക്കുന്നുതവങ്കിലം അതത രൂപതിൽ ജില്ല വിട്ടുതപാൄന്നതം പകരം 
ഉൽപന്നങ്ങളായി തിരിച്ചുവരുന്നതം ഇവിടുതത സമ്പദ്ഘടനതയ പ്രതിലമായി ബാധിക്കുന്നുണ്ട്.  
സംരംഭകതൃതശഷിതയ തപ്രാത്സാഹിപിച്ചുതകാണ്ടം നിതേപകതര ആകർഷിച്ചുതകാണ്ടം വയവസായ 
വികസനതിൽ ഇവിതട സാധയത കാണുവാൻ കഴിയും. 

ടാതത, ദേിതണന്ത്യയിതല വിവര സാതങ്കതിക വിദയാതകന്ദ്രമായ (IT Hub) ബാംഗ്ലൂർ, 
തകാച്ചിൻ തറമുഖവുമായി ബന്ധതപടുത്തുന്ന സൃര്ണ ഇടനാഴി (Golden Corridor) ജില്ലയിലൂതട 
കടന്നുതപാൄന്നത് വയവസായ വികസനതത തൃരിതതപടുത്തുന്നു.  താരതതമയന മാലിനയ വിമുക്തമായ 
ഇലതരാണിക്സ് ഭേയ വയവസായതിൻ അനുഗുണമായ സ്ഥലമാണ്.  ടാതത ഇതക്കാടൂറിസതിൻ 
ഏറ്റവും തപരുതകട്ട സ്ഥലവുമായതിനാൽ ധാരാളം വിതനാദ സഞ്ചാരികതള ഇതങ്ങാട്ട് 
ആകര്ഷിക്കുവാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. 

4.8.1.1. തചറുകിട വയവസായ തമഖലകൾ  - വയവസായ വാണിജയ വൄപ് 

സൂക്ഷ്മ – തചറുകിട- ഇടതരം വയവസായ തമഖല ഇന്ത്യയുതട സാമ്പതിക സ്ഥിതിയുതട 

തനടുംതൂണായി കണക്കാക്കതപടുന്നു.  ഇവതയ പരിതപാഷിപിക്കുന്നതിനാനുപാതികമായി മാത്രതമ  
തഭൌതീകമായ അപരയാപ്തതകൾ സമൂഹതിൽ നിന്നും നീക്കം തചയ്യാൻ കഴിയുകയുള്ളു.  അതത 
സമയം പഴുതകളില്ലാത ഏതകാപനം ഓതരാ ഘട്ടതിലം സാധയമാക്കുന്നതിലൂതട മാത്രതമ ഒരു 
സംരംഭകൻ യഥാര്ഥ ലേയതിൽ എതാൻ കഴിയുകയുള്ളു.  അതരതിലള്ള ഏതകാപനങ്ങതള 
സഹായിക്കുന്നതിനാണ് വയവസായ വൄപ് നിലതകാള്ളുന്നത്. 

വയവസായ വാണിജയ വൄപ് വയവസായ വികസനതിനുതൄന്ന ബഹുമുഖ പ്രവര്തനങ്ങൾ 
നടതിവരുന്നു.  സാമ്പതിക സഹായം, അടിസ്ഥാന വികസനം സഹായ, പരിശീലനവും 
നവദഗധയ വികസനവും വിപണി കതണ്ടതാൻ സഹായ, മാര്ഗദര്ശനം തടങ്ങിയ വിവിധ 
തരതിലള്ള നകതാതങ്ങാതട സംരംഭകതരാതടാപം നിലതകാള്ളുന്നു. 

ജില്ലാ വയവസായ തകന്ദ്രം മുട്ടിൽ ആസ്ഥാനമായി പ്രവര്തിച്ചുവരുന്നു.  ജില്ലയിൽ മൂന്ന് തലതിൽ 
വയവസായ വൄപിതെ പ്രവർനങ്ങൾ നടന്നുവരുന്നു.  ജില്ലാ വയവസായ തകന്ദ്രമാണ് മുഖയ സ്ഥാപനം.   

രണ്ടാംതലം താലൂക്ക് വയവസായ ഓഫീസുകളാണ്.  മാനന്ത്വാടി  സിവിൽ തേഷൻ ആസ്ഥാനമായി 
മാനന്ത്വാടി  താലൂക്ക് വയവസായ ഓഫീസും മുട്ടിൽ വയവസായ തകന്ദ്രം ബിൽഡിംഗ് നവതിരി  
താലൂക്ക് വയവസായ ആഫീസും പ്രവര്തിച്ചുവരുന്നു.  മൂന്നാം തലം തലാക്ക് മുനിസിപാലിറ്റിതലമാണ് 
ജില്ലയിതല 4 തലാക്കുകളിലം 3 മുനിസിപാലിറ്റികളിലം വയവസായ വികസന ആഫീസർമാരുതട 
തസവനം ലഭയമാണ്.  വയവസായം ആരംഭിക്കുന്നതിനും നിലനിർന്നതിനും വികസിപിക്കുന്നതിനുമുള്ള 
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നകതാങ്ങ് സഹായങ്ങളം എതസ്കാർട്ട്  സർവ്വീസും (Hand Holding /Excort Service)   ഈ 
ആഫീസുകളിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്നു. 

4.8.2. അവസ്ഥാ വിശകലനം 
4.8..2.1. വയവസായ യുമി/വയവസായ വികസന ഏരിയ 
 
 എ     വയവസായ വൄപ് 

1. കിൻഫ്രാ പാർക്ക്   52 ഏക്കർ   നവതിരി 
2. സിഡ്തകാ എതേറ്റ്  14 തഷഡ്   സുൻതാൻ ബതതരി 

 ബി ജില്ലാ പഞ്ചായത് 

]«n-ക 4.8.1. 

1. കണിയാമ്പറ്റ 1.47 ഏക്കർ തനയ്ക്കുപക്കുന്ന് 
2 കണിയാമ്പറ്റ 1.26 ഏക്കർ തനയ്ക്കുപക്കുന്ന് 
3 മാനന്ത്വാടി 2.00 ഏക്കർ മാനന്ത്വാടി 
4 എടവക 1.00 ഏക്കർ അനിമലക്കുന്ന് 
5 പൂതാടി 1.00 ഏക്കർ പണമ്പാടിക്കുന്ന് 
6 മാനന്ത്വാടി 1.00 ഏക്കർ തവമം 
7 സുല്ത്താൻ ബതതരി 0.624 ഏക്കർ സുല്ത്താൻ ബതതരി 

അവലംബം- വയവസായ  വൄപ് 

 4.8.2.2. സൂക്ഷ്മ/തചറുകിട/ഇടതര (MSME) സംരംഭങ്ങൾ 

വയവസായ സംരംഭങ്ങതള സൂക്ഷ്മ/തചറുകിട ഇടതരം നിര്മാണ/തസവന സംരംഭങ്ങളായി 
തരം തിരിച്ചിരിക്കുന്നു.  

4.8.2.3. ഉൽപാദന തമഖല 
]«n-I 4.8.2. 

ക്രമ 
നമ്പർ 

സംരംഭം യനത്രസാമഗ്രികളതട നിതേപ പരിധി 

1 സൂക്ഷ്മം 25 ലേം 
2 തചറുകിട 5 തകാടി 
3 ഇടതരം 10 തകാടി 

അവലംബം- വയവസായ  വൄപ് 

4.8.2.4.തസവന തമഖല 

]«n-I 4.8.3. 

ക്രമ 
നമ്പർ 

സംരംഭം യനത്രസാമഗ്രികളതട നിതേപ പരിധി 

1 സൂക്ഷ്മം 10 ലേം 
2 തചറുകിട 2 തകാടി 
3 ഇടതരം 5 തകാടി 

അവലംബം- വയവസായ  വൄപ് 
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ചിത്രം.4.8.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
31-03-2017 വതരയുള്ള കണക്ക് പരിതശാധിച്ചാൽ ഈ ജില്ലയി പ്രവർതിക്കുന്ന സംരംഭങ്ങളതട എണം 
3069 ആണ്. 

]«n-I 4.8.4. 

ക്രമനമ്പർ കാറ്റഗറി 31-03-2017 
1 MSME എണം 3069 

2 നിതേപ (ലേം) 44041 
3 തതാഴിൽ എണം 9842 

 

]«n-I 4.8.5. 
വർഷതത നിതേപവും തതാഴിലം 

ക്രമ 
നമ്പർ 

 
കാറ്റഗറി 

2011-12 
വതര 

2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 

1 MSME എണം  368 336 389 370 373 
2 തതാഴിൽ 

എണം 
 1690 1484 1776 1608 1326 

അവലംബം- വയവസായ  വൄപ് 
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അവലംബം- വയവസായ  വൄപ് 

]«n-I 4.8.6. 

പ്രവർതിക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾ തസക്ടർ അടിസ്ഥാനതിൽ 

ക്രമ 
നമ്പർ 

ഘടന നിര്മാണ 
സ്ഥാപനങ്ങൾ 

തസവന 
സ്ഥാപനങ്ങൾ 

ആതക 

1 സൂക്ഷ്മ സംരംഭങ്ങൾ 1160 1779 2939 
2 തചറുകിട സംരംഭങ്ങൾ 81 44 125 
3 ഇടതര സംരംഭങ്ങൾ 5 0 5 
 ആതക 1246 1823 3069 

 
ചിത്രം.4.8.3 
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ആതക വരുന്ന സംരംഭങ്ങളിൽ 60%  തസവന വിഭാഗതിൽ വരുന്നു എന്നത് ശുഭ സൂചനയല്ല..  
ൄടുതൽ നിര്മാണ സ്ഥാപനങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്നതാണ് വയവസായ തമഖലതയ പുഷ്ടിതപടുത്തുക.  

4.8.2.5..സംരംഭ തമഖലകൾ 

ജില്ലയിൽ സംരംഭ നിതേപ തമഖലകൾ ഇനം തിരിച്ച ്വാര്ഷിക അടിസ്ഥാനതിൽ ചുവതട 
തചർന്നു. 

]«n-I 4.8.7. 

ക്രമ 
നമ്പർ 

സംരംഭ തമഖല 31-03-2017 

1 ഭേയ സംസംകരണം 277 
2 ആതട്ടാതമാനബൽ 144 
3 ബൂട്ടി പാർലർ 85 
4 ഗാർതമെ് 514 
5 സിമെ് യൂണിറ്റുകൾ 106 
6 എഞ്ചിനീയറിംഗ് 142 
7 മറ്റുള്ളവ (ആതക) 1801 
 ആതക 3069 

അവലംബം- വയവസായ  വൄപ് 

ചിത്രം.4.8.4 

 

ജില്ലയിൽ ഏറ്റവും അധിക സംരംഭങ്ങളള്ളത് വസ്ത്ര നിര്മാണ തമഖലയിലാണ്.   വളതര 
ൄറഞ്ഞ മുതൽ മുടക്കിൽ തടങ്ങാവുന്നതം, ഏതറ തപര്ക്ക് തതാഴിൽ നല്കാൻ കഴിയുന്നതമായ 
തമഖലയാണ് ഇത്.  ഇത് ഏതറയും സ്ത്രീ സംരംഭകർ നടത്തുന്നതമാണ്.  രണ്ടാം സ്ഥാനത് ഭേയ 
സംസ്കരണ സംരംഭങ്ങളാണ്, ജില്ലയ്ക്ക് ഏതറ പ്രാമുഖയ നതല്കണ്ട രംഗമാണ് ഭേയ /സുഗന്ധ ദയവയ 
സംസ്കരണം.  സംസ്ഥാനതിനും രാജയതിനും ഈ രംഗത്തുള്ള പ്രാധാനയ ജില്ലയ്ക്കും 
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അവകാശതപടാം.  എന്നാൽ ജില്ലയിൽ ഉല്പാദിപിക്കതപടുന്ന പ്രെതി വിഭവങ്ങളിൽ വളതര തചറിയ 
ശതമാനം മാത്രതമ മൂലയവര്ദ്ധിത ഉല്പന്നമായി അവ സ്ഥാനന്ത്രതപടുന്നുള്ളു.  കാപി, ൄരുമുളക്, 
ഏലം എന്നിവ അസംസ്കൃത വസ്തുക്കളായി അനയ ജില്ലകളിതലതക്കാ, അനയ തദശങ്ങളിതലതക്കാ കയറ്റി 
അയക്കതപടുന്നു.  തചറിയ മുതൽ മുടക്കിൽ ഉല്പന്ന ഗുണതമന്മ ഉറപ്പുവരുതി  അധിക 
ലാഭംആര്ജിക്കുവാന്കഴിയുന്ന വയവസായ രംഗമായി ഇതിതന കണക്കാക്കാം. ഏറ്റവും 
ലാഭകരമായി ജില്ലയിൽ നടത്തുവാൻ കഴിയുന്ന സംരംഭതമഖല ഭേയ സംസ്കരണമാണ്.  
മരഅധിഷ്ഠിത വയവസായ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും വലിയ പ്രാധാനയമുണ്ട്.  എഞ്ചിനീയറിംഗ് 
യൂണിറ്റുകള്ക്കും ജില്ലയിൽ വലിയ സാധയതകൾ ഉണ്ട്.  ജില്ലയിതല കാർഷിക ഉല്പന്നങ്ങൾ 
അധിഷ്ഠിതമായ ഒട്ടനവധി സംരംഭങ്ങൾ ആരംഭിക്കുവാൻ സാധയതകൾ ഉണ്ട്. 

4.8.2.6 .വൻകിട – ഇടതര വയവസായ സ്ഥാപനങ്ങൾ 
 വൻകിട  ഇടതര വയവസായ സ്ഥാപനങ്ങൾ ജില്ലയിൽ പരിമിതമാണ്.  

ചിത്രം.4.8.5 

 

 

 

 

 

 

അവലംബം- വയവസായ  വൄപ് 

4.8.3 വയവസായ സഹകരണ സംഘങ്ങൾ 

ജില്ലയിൽ ആതക 68 വയവസായ സഹകരണ സംഘങ്ങൾ ജില്ലാ വയവസായ തകന്ദ്രം വഴി 
രജിേർ തചയ്തിട്ടുണ്ട്.  ഇതിൽ 23 എണം പ്രവര്തിച്ച ്വരുന്നു. 34 എണം ലികൃിതഡഷനിലം 11 എണ 
പ്രവര്തിക്കാതതമാണ്.  

4.8.3.1. കിന്ഫ്രാ (KINFRA) 

52 ഏക്കർ സ്ഥലമാണ് കിന്ഫ്ര (നവതിരി) ചുതണ്ടൽ വയവസായ ആവശയതിൻ 
ലഭയമാക്കിയിരിക്കുന്നത്.  20 വയവസായ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്ക് ഇവിതട യുമി അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. 18 
സ്ഥാപനങ്ങൾ പ്രവര്തിച്ചുവരുന്നു. വിവരങ്ങൾ ചുവതട തചര്ക്കുന്നു. 

]«n-I 4.8.8. 

ക്രമ 
നം എൻറ്റർനപ്രസിതെ തപര് 

നിതേഭം 
(Rs ലേം) 

തതാഴിലാളികളതട 
എണം 

 1 VEEKESY SHOES AND ALLIED PRODUCTS INDIA PVT.LTD. 394 299 
 2 H2O Pet  packing Pvt Limited 99.31 5 
 3 Vedic Herbagro 126 6 
 4 ERGO FOAM 125 8 
 5 Excel Agro Foods 60 20 
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6 Excel creations 17 6 
 7 At polimer 55.25 3 
 8 N T A Metal roofings 47.66 10 
 9 C M K Wooden Industry 58 9 
 10 VICTORY SOAPS AND COSMETICS PVT LTD 73 13 
 11 KOCHIKUNNEL FOOD PRODUCTS 33 7 
 12 ETERNAL BLOOMS 85 5 
 13 SAKTHI RETRADES 80 4 
 14 RUBIYAN FOOD FACTORIES PVT.LTD. 151 8 
 15 United Food Products 33.05 18 
 16 Rose Petals 44 4 
 17 HORIZON ENGINEERING 120 4 
 18 Ruchi food 47.6 10 
 TOTAL 1649 439 
 അവലംബം- വയവസായ  വൄപ് 

4.8.3.2.. സിഡ്തകാ 

വയനാട് ജില്ലയിൽ സിഡ്തകായുതട കീഴിൽ ഒരു മിനി വയവസായ എതേറ്റ് ഉണ്ട്.  അവയിൽ 
14 ലഘു സംരംഭങ്ങൾ പ്രവര്തിച്ചുവരുന്നു.   

4.8.3.3..മിനി ഇന്ഡസ്ട്രീയൽ എതേറ്റ് (MIE) 

 വയനാട് ജില്ലയിൽ മിനി വയവസായ സഹകരണ സംഘതിൻ എതേറ്റ് നിലവിലില്ല. 

4.8.3.4.പരമ്പരാഗത വയവസായങ്ങൾ 

കരതകൌശല തമഖല, തേ തപാട്ടറി (കളിമണ് ) 

 നകതറി എന്നിവയാണ് മുഖയ പരമ്പരാഗത വയവസായങ്ങൾ ഇവ വലിയ പ്രതിസന്ധിതയ 
അഭിമുഖീകരിക്കുന്നു. 

നകതറി/കരതകൌശല, തപാട്ടറി (കളിമണ് ) തമഖലകളിതലക്ക് പുതിയ തതാഴിലാളികൾ 
വരാതതം, മത്സരിച്ച ്വില്ക്കാൻ കഴിയാതതം ഈ രംഗത് പ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നു.  സര്ക്കാർ 
സബ്സിഡിതകാണ്ട് മാത്രം ഇതര സംരംഭങ്ങതള നിലനിര്ത്തുക പ്രയാസകരമാണ്.  
പ്രവര്തിക്കുന്ന നകതറി സംഘങ്ങളിൽ തതന്ന ഉല്പാദനം വളതര ൄറവാണ്.  തൃശ്ശിതലരി 
നകതറി സംഘമാണ് ജില്ലയിൽ നന്നായി പ്രവര്തിച്ചുവരുന്നത്. 

4.8.3.5. ഖാദി ഗ്രാമ വയവസായങ്ങൾ 

 വയനാട് ജില്ലാ ഖാദി ഗ്രാമ വയവസായ തബാര്ഡിതെ കീഴിൽ 385 യൂണിറ്റുകൾ 
പ്രവര്തിക്കുന്നു 
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]«n-I 4.8.9. 
ജില്ലാ ഖാദി വയവസായം ഓഫീസ് വയനാട് കൽപറ്റ 

സംരംഭ യൂണിറ്റുകൾ 
ക്രമ 
നം 

തപര്  യൂനിറ്റിതെ 
എണം 

ടി പി സി തതാഴിലാളികൾ 

1 എഞ്ചിനീയറിംഗ് 50 30633669 238 
2 തപാളിമർ 21 8739951 95 
3 ഫുഡ് 65 32767938 343 
4 സർവീസ് 103 35616355 370 
5 തടക്സ്റ്റയിൽസ് 101 26915967 336 
6 മിനറൽ  37 31217000 332 
7 തഫാതറേറി  8 1836120 26 
 ആതക 385 167727000 1740 

അവലംബം- വയവസായ  വൄപ് 

ചിത്രം.4.8.6 

 

അവലംബം- വയവസായ  വൄപ് 

4.8.4. വിഭവ തരാതസ്സുകൾ 

 നാണയവിളകളതടയും സുഗന്ധവയഞ്ജനങ്ങളതടയും നാടായി വയനാടിതന അറിയതപടുന്നു.  
കാര്ഷികവയതിയുമായി ബന്ധതപട്ട വികസന സംസ്കാര നിലനില്ക്കുന്നു.  അടുതിതട 
കാര്ഷികരംഗത്തുണ്ടാൄന്ന വയതിയാനങ്ങൾ സാന്പതിക ഭദ്രതതയ ബാധിച്ചിട്ടണ്ട്.  കാര്ഷിക 
വനാധിഷ്ഠിത വയവസായങ്ങള്ക്കാണ് സാധയത.  ടുതൽ പ്രധാനതപട്ട കാര്ഷിക വിളകളം അവയുതട 
ഉല്പാദനവും താതഴ തകാടുതിരിക്കുന്നു. 

4.8.4.1.. കാർഷിക വിളകൾ/നാണയവിളകൾ 

 കാപി, ൄരുമുളക്, ഇഞ്ചി, ഏതയ്ക്കാ എന്നിവയുതട ഉല്പ്പാദനതിൽ ജില്ല 
മുന്പന്ത്ിയിലാതണങ്കിലം ഇവ ഉപതയാഗിച്ചുള്ള ഉല്പ്പന്നനിര്മാണം നാമമാത്രമാതയ നടതക്കണ്ടതല്ള.  
ൄരുമുളകിൽ നിന്നും ഇഞ്ചിയിൽ നിന്നും ഉല്പാദിപിക്കാവുന്ന ഒളിതയാതരസിൻ യൂണിറ്റുകള്ക്കും ബനാനാ 
ചിപ്സ്, ബനാന തപാടി എന്നിവ നിര്മിക്കുന്ന യൂണിറ്റുകള്ക്കും മറ്റുമുള്ള സാധയത ടുതലാണ്.  ഇവിതട 
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ഉല്പാദിപിക്കതപടുന്ന തതൻ, മഞ്ഞൾ തസൻറ ഡ് അരി (ന്ധകശാല, ജീരകശാല) എന്നിവ തനിമ 
നഷ്ടതപടുതാതത സംരേിച്ചാൽ വയനാടൻ ബ്രാന്ഡിൽ പുറത് വിപണനം തചയ്യുവാൻ കഴിയും.  
വിതദശ കതമ്പാളങ്ങളിൽ ഇവയ്ക്ക് നല്ല പ്രിയമുണ്ട്.  തമല്പ്പറഞ്ഞ വിളകൾ അധികമായി 
ഉല്പ്പാദിപിക്കുതമങ്കിലം ജില്ലയ്ക്കുള്ളിൽ മൂലയാധിഷ്ഠിത ഉല്പ്പന്നമായി മാറ്റതപടുന്നത് വളതര തച്ഛഭാഗ (5% 
ൻ താതഴ) മാത്രമാണ്. 

]«n-I 4.8.10. 

വിളകളതട ഉല്പാദനവും ഉല്പാദനേമതയും  2015-16 

ക്രമ നം വിളകളതട തപര് ഏരിയ 
(വയനാട്)  
തഹക്ടർ 

ഏരിയ 
(തകരളം)  
തഹക്ടർ 

ഉൽപാദനം 
(ടൺ) 

ഉല്പാദനേമത 
(കിതലാ/ 
തഹക്ടർ) 

1 തനല്ല്  9204 196870 23704 2575 

2 തതങ്ങ് 12403 790223 77 million nuts 6208 nuts 

3 വാഴ  9739 59835 92295 9477 

4 കവുങ്ങ്  13461 99126 7428 552 

5 ൄരുമുളക്  12498 85948 6593 364 

6 പ്ലാവ്  8632 92969 15 million no.s 1738 nuts 

7 മാവ്  5107 79992 15373 3010 

8 പ്ലാെയിൻ  1413 57683 10764 7618 

9 കശുവണ്ടി  716 43090 291 406 

10 റബ്ബർ 10790 550840 6200 575 

11 ചായ  5306 30205 14050 2648 

12 കാപി  67414 84987 57850 858 

13 മരച്ചീനി  1888 69405 77868 41244 

14 ഇഞ്ചി  2125 4986 9959 4687 

15 ഏലം 4120 39730 660 160 
അവലംബം : സാമ്പതിക സ്ഥിതി വിവരക്കണക്ക് 
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ചിത്രം. 4.8.7 

 

അവലംബം : സാമ്പതിക സ്ഥിതി വിവരക്കണക്ക് 

 

4.8.4.2. ധാത നിതേപം 

 മറ്റു ജില്ലകളിൽ നിന്നും വളതര വയതയസ്തമായി അതനക ധാത ദ്രവയങ്ങളതട കലവറയാണ് 
വയനാട്.  എന്നാൽ ഇവ അസംസ്കൃത വസ്തുവായി ഉപതയാഗിച്ചു പ്രവര്തിക്കുന്ന വയവസായങ്ങൾ 
ൄറവാണ്.  പ്രധാന ധാത നിതേപങ്ങൾ കരിങ്കല്ല്, തവള്ളാരകല്ല്, തവണക്കല്ല്, അഭ്രം എന്നിവയാണ്. 

 െഷി കഴിഞ്ഞാൽ ജില്ലയിൽ ഏറ്റവും ടുതൽ തപര്ക്ക് തതാഴിൽ നല്കുന്ന തമഖല കരിങ്കൽ 
ഖനനമാണ്.  അമ്പലവയൽ, തരിതയാട്, പടിഞ്ഞാറതറ, മുട്ടിൽ, തതാണ്ടര്നാട് എന്നീ 
പഞ്ചായുത്തുകളിലാണ് ഗ്രാനനറ്റ് നിതേപ ടുതലള്ളത്.  പാറതപാട്ടിക്കുന്നതം തമറ്റൽ ക്രഷറുകളം 
മുതൽ മണൽ നിര്മാണ സ്ഥാപനങ്ങളിതലയ്ക്ക് വതര വികസിപിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഈ തമഖലയിതല 
തതാഴിലവസരങ്ങൾ.  തപാളീഷ് തചയ്ത ഫ്തളാറിംഗിൻ ഉപതയാഗിക്കതക്ക നിലവാരമുള്ള 
ഗ്രാനനറ്റിതെ നിതേപവും വയനാട്ടിൽ ഉള്ളതായി കതണ്ടതിയിട്ടുണ്ട്.  എന്നാൽ അശാസ്ത്രീമായ 
ഖനനവും പരിസ്ഥിതി പ്രശ്നവും ഈ തമഖലയുതട വികസനതിൽ പ്രതിസന്ധി സൃഷ്ടിക്കുന്നുണ്ട്. 

 ജില്ലയിൽ ലഭയമായ മതറ്റാരു ധാത നിതേപമാണ് തവള്ളാര കല്ല് എന്ന കൃാര്ട്സ്.  ജില്ലയിൽ 
പലയിടങ്ങളിലം തസാഫ്ട് തോണായി ഉപതയാഗിക്കാവുന്ന തവണക്കല്ല് ലഭയമാതണങ്കിലം യഥാവിധി 
ഉപതയാഗിതപടുതിയിട്ടില്ല.  പ്രെതിദതമായ അഭ്രം അഥവാ നമക്ക വയനാട്ടിതല മണിൽ 
സുലഭമാതണന്ന് കതണ്ടതിയിട്ടുണ്ട്. 

 ഈേ് ഇന്ത്യാ കമ്പനിയുതട കാലത് വയനാടൻ മണിൽ സൃര്ണതിതെ സാന്നിദ്ധയ 
കതണ്ടത്തുകയും അന്നതത പരിമിതികലിൽ അതിതെ സംതേഷണം ലാഭകരമല്ലാതതിനാൽ 
ഉതപേിക്കതപടുകയും തചയ്തതായി ചരിത്രതരഖകളിൽ കാണുന്നു.  എന്ത്ായാലം വിജഗ്ധമായ സർ 
തവയും പഠനവും നടതിയാൽ ഈ രംഗത് വയവസായ വികസനതിതെ രാജപാതകൾ 
തവട്ടിത്തുറക്കാൻ കഴിതഞ്ഞക്കുതമന്ന് സൂചനയുണ്ട്.  ഇവിടുതത മണൽ പാറകൾ, പാറമണൽ 
നിര്മിക്കുവാൻ ഏറ്റവും തയാജയമാണ്.  പുഴമണലിതെ തദൌർ ലഭയവും നിര്മാണ വയവസായതിൽ 
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ഇതിതെ ആവശയകതയും പാറമണൽ നിര്മാണതിതെ അനിവാരയത എടുത്തുകാണിക്കുന്നു.  
താരതതമയന ടുതൽ മുതൽ മുടക്കുള്ള ഇതര യൂണിറ്റുകൾ ഇതപാൾ സ്ഥാപിച്ചുവരുന്നു.  

4.8.5. വികസന കാഴ്ചപാട് 

നാണയവൃജ്ഞനങ്ങളതടയും സുഗന്ധവൃജ്ഞനങ്ങളതടയും നാടായി അറിയതപടുന്ന വയനാട്ടിൽ 
ഇവയുതട മൂലയവര്ധിത ഉത്പന്നങ്ങൾ നിര്മിക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾ വളതര ൄറവാണ്.  കാര്ഷിക 
വിളകൾ വിളതവടുപ്പു സമയത് തശഖരിച്ചുവയ്ക്കുന്നതിൻ ആവശയമായ തകാള്ഡ്തോതറജ് 
തസൌകരയങ്ങതളാ പണ്ടകശാലകതളാ ഇല്ല എന്നുതതന്ന പറയാം.  ഈ ഗുരുതരമായ അവസ്ഥ 
ഒഴിവാക്കുന്നതിനായ ജനകീയാസൂക്രണ പദ്ധതിയിൽ ഉള്തപടുതി വയവസായ എതേറ്റുകൾ  
സ്ഥീപ്ക്കുന്നതിൻ സഹായകരമായ ചര്ച്ചയും തീരുമാനങ്ഹളം ഓതരാ തലാക്കും ജില്ലാ പഞ്ചായത് 
തലതിൽ ഉണ്ടാകണം.  സര്ക്കാർ തനരിട്ട് ഫുഡ് പാര്ക്കിനായി കതണ്ടതിയ വാരയാട് എതേറ്റ് 
ഏതറ്റടുക്കുന്ന നടപടി തൃരിതതപടുതി കിന്ഫ്രായുതട തനതൃതൃതിൽ  താമസവിനാ തമഗാ ഫുഡ് 
പാര്ക്ക് സ്ഥാപിക്കതപടണം. 

 ടൂറിസം വയവസായവുമായി സംതയാജിപിച്ചുള്ള പദ്ധതികൾ ആവിഷ്കരിക്കണം.  വയനാട്ടിതല 
ടൂറിസം തപാട്ടുകൽ എതക്കാ ടൂറിസം തപാട്ടുകളായി വികസിപിക്കണം.  ടൂറിസ്റ്റുകള്ക്കാവശയമായ 
തഹാംതേ ഫുഡ് തചയിൻ തോറുകൽ, കരതകൌശല വസ്തുക്കളതട നിര്മാണം, സുവനീറുകളതട 
നിര്മാണം എന്നിവ പരിതപാഷിപിക്കണം  ഫാം ടൂറിസം നഹലറ്റ് തചയ്യണം.  ടൂറിസതിൻ 
അടിസ്ഥാന തസൌകരയം വികസിപിക്കണം. 

 വയനാടിതെ സമഗ്രമായ വികസനതിൻ കാര്ഷിക വനാധിഷ്ടിത വയവസായങ്ങള്ക്ക് 
ഊന്നൽ നല്കണം.  ഊർജ ഉത്പാദന തകന്ദ്രങ്ങൾ  ഒന്നും തതന്ന ജില്ലയിലില്ല.  സംസ്ഥാന 
ഗ്രീഡിതലയും തദശീയ ഗ്രീഡിതലയും നവദുതിയാണ് പ്രധാനമായും ആയികയിക്കുന്നത്.  ഗ്രാമ 
പഞ്ചായത് തലതിൽ പ്രെതിക്ക് തദാഷം വരാത രീതിയിൽ പ്രെതയാലള്ള തവള്ളച്ചാട്ടങ്ങളിൽ 
നിന്നും നവദുതി ഉത്പാദിപിക്കാൻ മിനി നഹഡിൽ തപ്രാജക്ടുകല്ക്ക് രൂപം നല്കുന്നതിനുള്ള  
സധയതകൾ  പരിതശാധിക്കതപടണം. ബാണാസുര തപ്രാജക്ടിൽ ഇതപാൾ പരീേിക്കുന്ന തസാളാർ 
പാനലിൽ നിന്നുള്ള  നവദുതി ഉല്പ്പാദനം മറ്റ് ഡാമുകളിലം പരീേിക്കാവുന്നതാണ്. ഇത് വഴി 
ഊര്ജ ഉല്പ്പാദനതിൽ ജില്ലയ്ക്ക് നിലവിലള്ളതിൽ നിന്നു ഏതറ മുതന്നാട്ട് തപാകാൻ കഴിയു 

 ജില്ലയിൽ പട്ടികവര്ഗ വിഭാഗക്കാര്ക്ക് മാത്രമായി  വയവസായ സമുച്ഛയങ്ങൾ പണിയണം. 
അടിസ്ഥാന തസൌരയമില്ലാതതകാരണം ഈ വിഭാഗതിനായി  മാറ്റി തവയ്ക്കതപടുന്ന തതാഴിൽ 
ദായക പദ്ധതികൾ നടപിലാക്കാൻ  കഴിയുന്നില്ല എന്നത് വളതരതയതറ തഗൌരവതതാതട 
കാതണണ്ടതാണ്.  

 ദീർഘകാല പദ്ധതികൾ ആവിഷ്ക്കരിക്കുന്നതതാതടാപം  ഹൃസൃകാല പദ്ധതികൾ ആസൂത്രണം 
തചയ്തു നിലവിലള്ള  ഗുരുതരാവസ്ഥ പരിഹരിക്കപടണം ഇതിനായി  ഇതപാൾ തതേശ ഭരണ 
സ്ഥാപനങ്ങൾ  ഏതറ്റടുത യുമിയിൽ  അടിസ്ഥാന തസൌരയ വികസനതിൻ  വരും വര്ഷങ്ങളിൽ  
തക വകയിരുതി  വയവസായ  എതേറ്റുകളം മള്ട്ടി പര്പസ് ഇന്ഡസ്ട്രിയൽ ബില്ഡിംഗുകളം  പണി 
തീർക്കണം. 

4.8.6. വികസന നിർതേശങ്ങൾ-തമൽ തട്ട്, കീഴ്തട്ട് നിർതേശങ്ങൾ 

വയനാട് കാÀjnക ജില്ലയിതലാന്നാണ്. കÀjകÀ¡v നയായമായ വില ലഭിക്കണതമങ്കിൽ 
കാർഷികാധിഷ്ഠിത വയവസായങ്ങൾ ധാരാളമായി ഉയര്തിതക്കാണ്ട് വതരണ്ടതണ്ട്.  
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4.8.6.1.തമൽതട്ട് നിർതേശങ്ങൾ 

 വികസിതമയയുമിനല്കാനുംവയവസായഎതേറ്റുകള്സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുമുള്ളപദ്ധതികള്ൂപംന
ല്കാവുന്നതാണ് 

 സര്ക്കാര്തനരിട്ട്ഫുഡ്പാര്ക്കിനായികതണ്ടതിയവാരയാട്എതേറ്റ്ഏതറ്റടുക്കുന്നനടപടിതൃരിത
തപടുതികിന്ഫ്രായുതടതനതൃതൃതില്താമസവിനാതമഗാഫുഡ്പാര്ക്ക്സ്ഥാപിക്കതപടണം 

 കളിമണ്തതാഴിലാളികള്ക്ക്അസംസ്കൃതവസ്തുവായമണ്സംഭരിക്കുന്നതിന്പ്രതതയകസംവിധാന
ങ്ങള്ൂപംനല്കാവുന്നതാണ് 

 ഖാദിതമഖലയിതലതതാഴിൽഅവസരങ്ങള്തമച്ചതപടുത്തുന്നതിന്നവീ 
നമായപദ്ധതികള്ൂപംനല്കാവുന്നതാണ് 

 സാതങ്കതിക തയാഗയകതകൾ തനടിവരുന്ന യുവതീ യുവാക്കള്ക്ക് സംരംഭ തമഖലയിതല 
അവസരങ്ങൾ ലഭയമാക്കുന്നതിൻ നവീന പദ്ധതികൾ   

 തപ്രാഡക്ട് എക്സ്തപാകൾ വര്ഷതിൽ സംഘടിപിക്കാവുന്നതാണ് 
 

4.8.6.2. കീഴ്തട്ട് നിർതേശങ്ങൾ 
 

 തഗാതഡൌണുകളം ശീതീകരിച്ച സംഭരണ തകന്ദ്രങ്ങളം 

 തതേശ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഏതറ്റടുത യുമിയില്മള്ട്ടി തോതറജ് ശാലകൾ നിര്മിച്ച ് 
നല്കാവുന്നതാണ് 
അടിസ്ഥാന തസൌകര്ങ്ങൾ ഉള്ള വയവസായ തഷഡ്ഡുകൾ നിര്മിച്ച ്സംരംഭകര്ക്ക് 
ലഭയമക്കാവുന്നതാണ് 

 ജില്ലയിൽ കാര്ഷിക വിഭവങ്ങളായ കാപി, ഇഞ്ചി, ൄരുമുളകവാഴ,തനല്ല് എന്നിവ അസംസ്കൃത 

വസ്തുവായി വയവസായ – തസവന- വയാപാര സ്ഥാപനങ്ങൾ ആരംഭിക്കാവുന്നതാണ് 

  ഇവിതട ഉല്പാദിപിക്കതപടുന്ന തതൻ, മഞ്ഞൾ തസൻറ ഡ് അരി (ഗന്ധകശാല, ജീരകശാല) 
എന്നിവ തനിമ നഷ്ടതപടുതാതത സംരേിച്ചാൽ വയനാടൻ ബ്രാന്ഡിൽ പുറത് വിപണനം 
തചയ്യുവാൻ കഴിയും 

 മത്സം, മാംസം, പാൽ എന്നിവയിലധിഷ്ടിതമായ വയവസായ സംരംഭ പദ്ധതികളതട 
വികസനതിൻ ഊന്നൽ നല്കണം 

 പരമ്പരാഗത വയവസായങ്ങളായ നകതറി, ഖാദി, മണ്പാത്ര, മരപണികൾ, തകാട്ട , വട്ടി, മുറം 
, വനവിഭവങ്ങൾ, തടങ്ങിയ തമഖലകള്ക്ക്  ജില്ലയിൽ വലിയ പ്രാധാനയം ഉണ്ട്. അവയുതട 
തപ്രാത്സാഹനതിൻ ഉതൄന്ന പദ്ധതികൾ ജില്ലയ്ക്ക് ആവശയമുണ്ട്  

 വാഴനാർ, കവുങ്ങ് പാള, ചിരട്ട തടങ്ങിയ ഉപതയാഗതപടുതാവുന്നതാണ് 

 വിദയാലയങ്ങൾ തകന്ദ്രീകരിച്ച ്ഇന്ൄതബഷൻ തസെ്ററുകൾ 

 എല്ലാ വിദയാലയങ്ങളിലം ഇ.ഡി േബ്ബുകൾ 

 വയവസായ അവതബാധന പരിപാടികൾ 

 സാതങ്കതിക വിഞ്ജാന വയാപന സംവിധാനങ്ങൾ 

 ജില്ലയുതട കാര്ഷിക – കാര്ഷികാധിഷ്ടിത  മൂലയ വര്ദ്ധിത ഉല്പ്പന്നങ്ങൾ വില്ക്കുന്നതിൻ ഒരു   
ഓണ് നലൻ തപാര്ട്ടൽ ആരംഭിക്കാവുന്നതാണ് 

 സര്ക്കാർ തഹാേലകൽ  അംഗനവാടികൾ തഹാസ്പിറ്റലകൾ എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഉല്പ്പന്ന 
വിതരണതിൻ  സ്ഥിര സംവിധാനം ഉണ്ടാക്കാവുന്നതാണ് 

 കയറ്റുമതി തപ്രാത്സാഹന  പരിപാടികൾ ഏതറ്റടുത്  നടതാവുന്നതാണ്. 
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4.8.7.സംതയാജന സാധയതകൾ 

 ജില്ലയിൽ  വയവസായ തമഖലയുതട വളര്ച്ചയ്ക്ക് ടൂറിസം, െഷി എന്നീ തമഖലമായി സംതയാജിത 
പദ്ധതികൾ  ആവിഷ്ക്കരിച്ച ്നടപിലാക്കാം.  

 അമ്പലവയൽ റീജിയണൽ  അഗ്രിക്കള്ച്ചറൽ  റിസര്ച്ച ്തേഷൻ, സൃാമിനാഥൻ 
തഫൌതണ്ടഷൻ, കാര്ഷിക യൂണിതവഴ്സിറ്റി എന്നിവയുതട സഹായതതാതട െഷിയിൽ നൂതന 
സാതങ്കതിക വിദയകൾ  പ്രതയാഗിക്കതപടുന്നതിന്പദ്ധതികൾആവിഷ്ക്കരിക്കണം  

 നഹതടക്ക് ഫാവഗിംതെ  സാധയതകൾ  പരിതശാധിക്കതപടണം. 

  പാഴായി തപാൄന്ന കാര്ഷിക വിഭവങ്ങളം അനുബന്ധ വസ്തുക്കളതട മൂലയവര്ദ്ധിത 
ഉത്പന്നങ്ങലതട നിര്മാണതതാതട ഫലപ്രദമായി വിനിതയാഗിക്കതപടണം. 

4.8.8. മുൻ പിൻ ബന്ധങ്ങൾ 

ജില്ലയിൽ  വയവസായ തമഖലയുതട വളര്ച്ചയ്ക്ക് ടൂറിസം, െഷി എന്നീ തമഖലയുമായി സംതയാജിത 
പദ്ധതികൾ  ആവിഷ്ക്കരിച്ച ് നടപിലാക്കാം. അമ്പലവയൽ റീജിയണൽ  അഗ്രിക്കള്ച്ചറൽ  റിസര്ച്ച ്
തേഷൻ, സൃാമിനാഥൻ തഫൌതണ്ടഷൻ, കാര്ഷിക യൂണിതവഴ്സിറ്റി എന്നിവയുതട സഹായതതാതട 
െഷിയിൽ നൂതന സാതങ്കതിക വിദയകൾ  പ്രതയാഗിക്കതപടുന്നതിൻ  പദ്ധതികൾ ആവിഷ്ക്കരിക്കണം 
നഹതടക്ക് ഫാവഗിംതെ  സാധയതകൾ  പരിതശാധിക്കതപടണം. പാഴായി തപാൄന്ന കാര്ഷിക 
വിഭവങ്ങളം അനുബന്ധ വസ്തുക്കളതട മൂലയവര്ദ്ധിത ഉത്പന്നങ്ങലതട നിര്മാണതതാതട 
ഫലപ്രദമായി വിനിതയാഗിക്കതപടണം.  ഉദാഹരണമായി വിളതവടുപിൻ തശഷം 
തവട്ടിനശിപിക്കതപടുന്ന വാഴയിൽ നിന്ന് ഗുണതമന്മയുള്ള വാഴനാർ ഉല്പ്പാദിപിക്കുന്നതിൻ  
പദ്ധതികൾ ആവിഷ്ക്കരിക്കാം. കാപിതതാണ്ട് പാഴാക്കിക്കളയാതത ഫയർ ബ്രാക്കറ്റുകൾ നിര്മിക്കാൻ 
കഴിയും. 

4.8.9. സംഗ്രഹം 

 നാണയവൃജ്ഞനങ്ങളതടയും സുഗന്ധവൃജ്ഞനങ്ങളതടയും നാടായി അറിയതപടുന്ന 
വയനാട്ടിൽ ഇവയുതട മൂലയവര്ധിത ഉത്പന്നങ്ങൾ നിർമിക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾ വളതര ൄറവാണ്.  
കാര്ഷിക വിളകൾ വിളതവടുപ്പു സമയത് തശഖരിച്ചുവയ്ക്കുന്നതിൻ ആവശയമായ തകാള്ഡ്തോതറജ് 
തസൌകരയങ്ങതളാ പണ്ടകശാലകതളാ ഇല്ല എന്നുതതന്ന പറയാം.  ഈ ഗുരുതരമായ അവസ്ഥ 
ഒഴിവാക്കുന്നതിനായ ജനകീയാസൂത്രണ പദ്ധതിയിൽ ഉള്തപടുതി വയവസായ എതേറ്റുകൾ  
സ്ഥീപ്ക്കുന്നതിൻ സഹായകരമായ ചർച്ചയും തീരുമാനങ്ങളം ഓതരാ തലാക്കും ജില്ലാ പഞ്ചായത് 
തലതിൽ ഉണ്ടാകണം. 

*** 
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ആരരാഗ്യം 

4.9.  BapJw 

 

 “Btcm-Kyw F¶Xv imco-cn-Ihpw am\-kn-Ihpw kmaq-l-y-hp-amb k¼qÀ® kpØn-Xn-bmWv 

þ tIhew sshI-e-y-sam AkpJsam CÃm¯ AhØ am{X-a-Ã”.-WHO 

 

 hb-\m-Sv PnÃbnse Btcm-Ky taJ-e-bnÂ Atem-̧ Xn hn`m-K-¯nÂ Hcp PnÃm 

Bip-]-{Xnbpw Hcp P\-dÂ Bip-]-{Xnbpw cv Xmeq¡v Bip-]-{Xn-Ifpw AS¡w 36 Btcm-

Ky Øm]-\-§Ä {]hÀ¯n-¡p-¶p.tlman-tbm-¸Xn hIp-̧ n\v IognÂ PnÃm tlmantbm Bip-

]-{Xn-, 20 kÀ¡mÀ tlmantbm Unkv]³k-dn-IÄ, 19 F³.-F-̈ v.-Fw. Unkv]³k-dn-IÄ, 1 

Fkv.-kn.-]n. tlmantbm Unkv]³kdn F¶nh {]hÀ¯n-̈ p-h-cp-¶p.`mc-Xob NnInÕm hIp-

¸nsâ PnÃm saUn-¡Â Hm^okv 1987 P\p-h-cn-bn-emWv \ne-hnÂ h¶-Xv.v hIp-̧ nsâ Iogn-Â 

hb-\mSv PnÃ-bnÂ 3 BbpÀthZ Bip-]-{Xn-Ifpw 24 Unkvs]³k-dn-Ifpw {]hÀ¯n-̈ p-h-cp-

¶p. IqSmsX \mj-WÂ Bbpjv anjsâ 2 Unkvs]³k-dn-Ifpw Hcp bp\m\n Unkvs]³k-

dnbpw \ne-hn-ep-v. Xncp-s\Ãn Unkvs]³kdn BZn-hmkn hn`m-K-§Ä¡pthn am{X-ap-Å-

Xm-Wv. 

                                  ]«n-I 4.9.1. 
BtcmKy-kqNI§Ä  

P\\ \nc¡v 

 2015-16 2016-17 

ഇന്ത്യ  20.8 20.4 

രേരളം  15.13 14.3 

വയനാട്  16.96 16.45 

acW \nc¡v 

 2015-16 2016-17 

ഇന്ത്യ  6.6 7.6 

രേരളം  6.5 6.4 

വയനാട്    

inip-a-c-W-\n-c¡v (IMR) 

അവലംബം-  ആരരാഗ്യവകുപ്പ് 
 
hb-\mSv PnÃ-bnse inip-a-cW \nc¡v Xmc-X-ta-y\ C -́y-bpsS icm-i-cn-tb-¡mÄ Xmgv¶-\n-e-

bn-emWv Df-f-Xv.  bYm-k-a-b-¯p-ff {]Xn-tcm-[-a-cp-¶v Ip¯n-shbv]v tIc-f-¯nse inipac-W-

\n-c¡v Xmgv¶p-\nÂ¡p-¶-Xn\v ImcWw KÀ`-Im-e¯pw P\-\-k-a-b¯pw e`n-¡p¶ ]cn-N-c-W-

§Ä BWv inip-a-c-W-\n-c¡v Ipd-bv¡p-¶-Xn\v klm-b-amb Hcp LS-Iw. 

1. inip acWw  

hÀjw P\\w inip-a-cWw inip-a-cW\nc¡v (B-bn-c-

¯nÂ) 
2014-15 13866 128 9.23 

2015-16 14137 137 9.69 

2016-17 13772 110 7.98 
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aäpIp-«n-Isf At]-£n¨v ]«n-I-hÀ¤ hn`m-K-¯nse Ip«n-I-fpsS P\\ ka-b¯v Xq¡w 

hfsc Ipd-hm-bn-«mWv ImW-s¸-Sp-¶-Xv.  ]«n-I-hÀ¤ hn`m-K-̄ nse Ip«n-I-fpsS icm-icn 

Xq¡w 1.5 - 2.kg F¶ \nc-¡n-em-Wv.P\-dÂ hn`m-K-¯n-tâXv 3.00 kg. F¶ \nc-¡n-

emWv.inip-a-c-W-§-fnse 70% Ip«n-Ifpw 2.500 Intem Xq¡-¯n\v Xmsg-bp-ff Ip«n-I-fm-Wv. 

]«n-I 4.9.2 

2015-16 2016-17 

P\\w 
2.5 In.-{Km-anÂ Xmsg 

`mc-apÅ Ip«n-I-fpsS 

F®w 
% P\\w 

2.5 In.-{Km-anÂ Xmsg 

`mc-apÅ Ip«n-I-fpsS 

F®w 
% 

14137 2139 15.13 13772 1915 13.90 

          അവലംബം-  ആരരാഗ്യവകുപ്പ് 
]«nI 4.9.3 

 

inip-a-cWw þ hnhn[ hn`m-K-§-fnÂ 

 
േമ്മ്യൂണിറ്റി 2014-15 2015-16 2016-17 
ഹിന്ദു  23 22 21 
മുസ്ിം  27 34 32 
ക്രിസ്ത്യൻ  10 14 8 
എസ ടി  66 64 48 
എസ സി  2 4 1 

ആകെ  128 138 110 
അവലംബം-  ആരരാഗ്യവകുപ്പ് 

 

]«nI 4.9.4. 

inip-a-cWw þ `mc-̄ n-\-\p-k-cn¨pÅ hni-I-e\w 
 

`mcw 
2014-15 2015-16 2016-17 
acWw ]«n-I-

hÀ¤w 
acWw ]«n-I-

hÀ¤w 
acWw ]«n-I-

hÀ¤w 

<2.5 
In.{Kmw 

93 49 98 47 66 38 

>2.5 
In.{Kmw 

34 16 37 14 44 10 

aäp-Åh 1 1 2 2 0 0 
BsI 128 66 137 63 110 48 

        അവലംബം-  ആരരാഗ്യവകുപ്പ് 
 

]«nI 4.9.5. 

amXr-acW-\nc¡v  

 

hÀjw P\\w amXr-a-cWw amXr-a-cW \nc¡v (e-£-̄ nÂ) 

2014-15 13866 10 72.12 

2015-16 14137 4 28.29 

2016-17 13772 4 29.04 
അവലംബം-  ആരരാഗ്യവകുപ്പ് 
 

hb-\mSv PnÃ-bnse amXr-a-c-W-\n-c¡v C´-y-bpsS icm-i-cn-tb-¡mÄ Xmgv¶ \ne-bn-em-Wv.  

50% amXr-a-c-W-§fpw ]«n-I-hÀ¤-hn-̀ m-K-¯nÂ\n-¶p-amWv dnt¸mÀ«v sN¿-s¸-Sp-¶-Xv. 
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]«n-I 4.9.6. 

amXracWw  

 
േമ്മ്യൂണിറ്റി 2014-15 2015-16 2016-17 

ഹിന്ദു 1 1 1 
മുസ്ിം 2 1 1 

ക്രിസ്ത്യൻ 0 0 0 
എസ്ടി 7 2 2 

എസ് സി 0 0 0 
ആകേ 10 4 4 

അവലംബം-  ആരരാഗ്യവകുപ്പ് 
 50% amXr-a-c-W-§fpw inipa-c-W-§fpw ]«n-I-hÀ¤-hn-̀ m-K-¯nÂ \n¶p-amWv dnt¸mÀ«v 

sN¿p-¶Xv.  BsI P\-kw-J-y-bpsS 17%BWv ]«n-I-hÀ¤-hn-̀ mKw Df-f-Xv.  ]«n-I-hÀ¤hn`m-

K-̄ nse kv{XoIÄ A[n-Ihpw Xma-kn-¡p-¶Xv t^mdÌv Gcn-b-bnepw Btcm-K-y-Øm-]-\-

§-fnÂ F¯n-s¸-Sp-¶-Xn\v _p²n-ap-«p-ff Øe-§-fn-ep-am-Wv.  CXv Btcm-K-y-{]-hÀ -̄

IÀ¡v bYm-k-abw F¯n-s¸-Sp-¶-Xn\pw tkh-\-§Ä \ÂIp-¶-Xn\pw XS-Ê-§Ä BIp-

¶p.90 % A½-amcpw hnfÀ¨ _m[n-X-cp-am-Wv.  BsI \S-¡p¶ tlmw sUen-h-dn-I-fnÂ 80 

% BZn-hmkn hn`m-K-¯nÂs¸-«-h-cm-Wv. 

 

4.9.1.^manen shÂs^-bÀ t{]m{Kmw 

1952 emWv ^manen shÂ^-bÀ t{]m{Kmw C´-y-bnÂ Bcw-̀ n-¡p-¶-Xv.  tIc-f-¯nÂ Bcw-

`n-̈ X 1955 Â BWv.  PnÃ-bnÂ P\-kw-Jym-\p-]m-Xn-I-amb t\«w ssIh-cn-̈ n-«p-v.  

Ignª cp-hÀj-§-fnse t\«-§Ä CtXm-sSm¸w tNÀ¡p-¶p. 

                                  ]«n-I 4.9.7. 

-h-Ôyw-I-c-W-§-fpsS F®w  

 
-{Ia \w. hni-Zmw-i-§Ä h-Ôyw-I-c-W-§-fpsS 

F®w þ 2015þ16 

h-Ôyw-I-c-W-§-fpsS 

F®w þ 2016-þ17 

1 F³.-F-kv.-hn. 118 70 
2 emt{]m-kvtIm-̧ n¡v 108 76 
3 an\n-em¸v 102 71 
4 t]mÌv ]mÀ«w sÌdn-sse-

tk-j³ 
2127 1788 

5 BsI 2455 2005 

         അവലംബം-  ആരരാഗ്യവകുപ്പ് 
 

4.9.1.2.. {]k-h-§Ä. 

hb-\mSv PnÃ-bnÂ IqSp-XÂ {]k-h-§fpw \S-¡p-¶Xv kz-Im-cy taJ-e-bn-em-Wv.  

kÀ¡mÀ taJ-e-bnÂ {]kht¯mS-\p-_-Ôn-¨p-ff tkh-\-§Ä \ÂIp¶Xn\v Øm]-\-§Ä 

Ipd-hm-b-Xp-sIm-mWv CXv kw`-hn-¡p-¶-Xv.  PnÃ-bnÂ 5 sUen-hdn t]mbnâp-IÄ am{X-amWv 

Df-f-Xv.  tIc-f-¯nse aäp-Pn-Ã-Isf Xmc-X-ayw sNbvXvt\m-¡p-t¼mÄ hb-\mSv PnÃ-bn-emWv 

tlmw sUen-hdn IqSp-XÂ \S-¡p-¶-Xv. CXv `qan-im-kv{X-]-chpw aäp kmaq-l-y-]-c-hp-amWv 

{]tX-y-I-X-IÄ sImm-Wv.BsI \S-¡p¶ tlmw sUen-h-dn-I-fnÂ 80% BZn-hmkn hn`m-K-

¯nÂ \n¶p-am-Wv. 
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]«n-I 4.9.8. 

{]k-h-§Ä þ Xmc-Xayw 

 

അവലംബം-  ആരരാഗ്യവകുപ്പ് 

 
4.9.13..C½-yq-ssW-tk-j³ t{]m{Kmw 

 

]IÀ¨-h-ym[n {]Xn-tcm[ {]hÀ¯-\-¯nÂ C½-yq-ssW-tk-j³ {][m\ ]¦p-h-ln-¡p-¶p-v.  

Hcm-fnÂ \n¶pw asäm-cm-fn-te¡pw kaq-l-̄ n\pw ]IÀ¨-h-ym-[n-IÄ ]S-cp-¶Xv XS-bp-¶-Xn\v 

bYm-k-a-b¯v Ip¯n-shbv]v FSp-¡pI F¶Xv hf-sc-b-[nIw {]m[m-\yw AÀln-¡p¶ 

hkvXp-X-bm-Wv. 

C½-yq-ssW-tk-j³ Ih-td-Pv. 

]«n-I 4.9.10 

{]Xn-tcm-[-Ip-̄ n-sh¸v þ 2016þ17 

 
PnÃ P\\w _nkn.-

Pn. 
t]mfntbm 

þ0  
t]mfntbm 

þ3 
Un.-]n.-Sn. 

3 & 

s]âm 3 

A©mw-

]\n 
sF.-

]n.hn 

hb-\mSv 13772 13980 13479 13222 13191 12853  

അവലംബം-  ആരരാഗ്യവകുപ്പ് 
 

]qÀ®-ambpw {]Xn-tc-[-Ip-̄ n-sh¸v \S-̄ n-b-Xnsâ hnh-c-§Ä 

hb-\mSv 

]qÀ®-ambpw {]Xn-tc-[-Ip-̄ n-sh¸v \S-̄ n-b-Xnsâ hnh-c-§Ä 2016-þ17 

9þ11 amk-¯n-\n-S-bnÂ 12þ23 amk-¯n-\n-S-bnÂ BsI 
11756 1251 13007 

അവലംബം-  ആരരാഗ്യവകുപ്പ് 
  

Fw.-kn.-Sn.-F-kv. þ KÀ`n-Wn-IÄ¡pw Ip«n-IÄ¡pw Btcm-K-y-tk-h-\-§Ä \ÂIp-¶Xv sa¨-s -̧

Sp-̄ p-¶-Xn-\p-ff tI{µo-Ir-X-sh_v s_kvUv B¹n-t¡-j-\m-Wv.  Cu kwhn-[m-\-̄ nÂ Ip«n-

I-tfbpw A½-am-cp-tSbpw hy-àn-K-X-hn-h-c-§Ä hgn Is¯p¶Xn\pw CXv hgn tkh-\-

§Ä \ÂIp-¶Xv hÀ²n-̧ n-¡p-hm\pw km[n-¡p-¶p. 

4.9.2. BtcmKy taÂt\m-«hpw hnh-c-ti-J-cW kwhn-[m\w  

 kÀ¡mÀ þkz-Imcy BtcmKy Øm]-\-§-fnse hnh-c-ti-J-c-W-hyqlw km[y-am-

¡p¶ hnhc tiJ-cW irwJ-e-bnÂ BtcmKy IpSpw-_-t£a D]-tI-{µ-§Ä, {]mY-an-I-þ-km-

aq-lnI Btcm-Ky-tI-{µ-§Ä, Xmeq-¡v-þ-PnÃ Bip-]-{Xn-IÄ, Kh.-B-ip-]-{Xn-IÄ, saUn-¡Â 

ജില്ല {]k-h-§Ä þ F®w þ2015þ16 {]k-h-§Ä þ F®w þ 2016-þ17 
 s]mXp-

Øm-]-\-

§Ä 

kzImcy-

Øm-]-\-

§Ä 

hoSv BsI s]mXp-

Øm-]-\-

§Ä 

kzImcy-

Øm-]-\-

§Ä 

hoSv BsI 

വയനാട്  4942 8938 200 14080 4137 9469 135 13741 
ഇടുക്കി  3385 8320 61 11766 3295 7822 51 11168 
പത്തനംതിട്ട  4109 10476 9 14594 3753 9900 14 13667 
പാലക്കാട്  9197 27841 95 37133 8147 26854 49 35050 
രോഴിരക്കാട്  22726 31730 19 54475 21604 21705 9 43318 
േണ്ണൂർ  11146 32518 17 43681 9497 31993 17 41507 
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tImtf-Pp-IÄ, kzImcy Bip-]-{Xn-IÄ ]¦m-fn-I-fm-hp-¶p.  tcmK {]Xn-tcm-[-þ-\n-b-{´W 

{]hÀ¯-\-§Ä hne-bn-cp-̄ p-¶-Xn\pw GtIm-]n-̧ n-¡p-¶-Xn\pw Cu kwhn-[m\w D]-I-cn-¡-

s¸-Sp¶p 

4.9.2.1..kmw{I-anI tcmK-§Ä 

 hb-\mSv PnÃ-bpsS `qan-im-kv{X ]ckyw sshhn-[y-amÀ¶ P\-kwJy khn-ti-j-X-

IÄsImpw Imem-hØ hyXn-bm-\-¯nsâ Hot spotBb-Xp-sImpw ssPhnIþh\ taJ-e-

I-fpsS kz`mh hyXn-bm-\w-sImpw ]p¯³ kmw{I-an-I-tcm-K-§-fpw(KFD, Scaub Typhs) 
Pe-P-\y-tcm-K-§fpw shIvSÀ P\y tcmK-§fpw PnÃ-bpsS s]mXp-P-\m-tcmKy taJ-e¡v 

`ojWn DbÀ¯p-¶p.  kwØm-\¯v BZy-ambn Ipc-§v]\n aqew acWw Dm-bXpw 

cmPy¯v BZy-ambn am³sNÅv tcmKw dnt¸mÀ«v sNbvXXpw \½psS PnÃ-bn-em-sW-¦nepw 

kpi-à-amb tcmK-]-cy-th-jW kwhn-[m-\-¯n-eq-sSbpw \ap¡p \nb-{´n-¡m³ Ign-sª-

¦nepw Ah DbÀ¯p¶ shÃp-hn-fn-IÄ \ne-\nÂ¡p-¶p.  Ignª hÀj-§-fnse kwØm-\-

X-e-¯nÂ kmw{I-anI tcmKw aqe-apÅ acWw IqSp-XÂ dnt¸mÀ«v sN¿-s¸-«-t¸mgpw hb-\mSv 

kmw{I-an-I-tcm-K-a-c-W-¯n-s\-Xn-cmb ^e-{]-Z-amb {]Xn-tcm[w XoÀ¯p F¶v FSp¯v ]d-tb-

-Xp-v.  kmw{I-anI tcmK-{]-Xn-tcm-[-þ-\n-b-{´W {]hÀ¯-\-§-fnÂ hnhn[ hIp-̧ p-I-fpsS 

GtIm-]\w A\n-hm-cy-amWv.             ]«n-I 4.9.11 

]IÀ¨-hym-[n-IÄ 

hÀjw 2015 2016 
2017(\hw-_À 

hsc) 

tcmKw 
tIkp-I-

fpsS F®w 
ac

Ww 
tIkp-I-

fpsS F®w 
ac

Ww 
tIkp-I-fpsS 

F®w 
ac

Ww 

BsI H.-]n. 2049408 2142564 2308992 

]\n 150402   161868   179555  
F.-BÀ.sF 305464  366210  432394    

 
Pe-P\y-tcm-K-§Ä 

hb-dn-f¡w 12462  14350 1  15056 2 

tImfd 

kwibm

kv]Zw 1  1   0  
Ønco-I-

cn-̈ Xv 1  1   0  

sl¸-ssä-

änkv þ F   

kwibm

kv]Zw 333  208 1  618 6 
Ønco-I-

cn-̈ Xv 108  24   41  
ssSt^mbvUv 238  183   191  

 

Fen-̧ \n 

kwibm

kv]Zw 297 2 108 2 324 2 
Ønco-I-

cn-̈ Xv 137 1 112 
 

98  

{]mWn P\y-tcm-K-§Ä 
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ate-dnb 20  32  19  

sU¦n¸\n 
kwibmkv]Zw 423 1 233  1224  

Ønco-I-cn-̈ Xv 157  217 1 448  

Nn¡³ Kp\nb 

kwibmkv]Zw    2  2  

Ønco-I-cn-̈ Xv   9  4  

sNÅv]\n 

kwibmkv]Zw 10  7  17  

Ønco-I-cn-̈ Xv 96 1 100 1 43  

aäp-Åh 

A©mw-]\n   65   39  48  

apn-\ocv   582   962  146  

Nn¡³ t]mIvkv   361   704  1382  

sl¸-ssä-änkv þ _n   12   32  4  

F¨v1 . F³.1   
kwibmkv]Zw 95   1  228  

Ønco-I-cn-̈ Xv 88 2 2  173 2 

Ipc-§p-]\n 
kwibmkv]Zw 214   5  0  

Ønco-I-cn-̈ Xv 102 11 9  0  

Un^vXo-cnb 

kwibmkv]Zw   20  80  

Ønco-I-cn-̈ Xv   1  24  
അവലംബം-  ആരരാഗ്യവകുപ്പ് 
 

ജലജനയരരാഗ്ങ്ങൾ  

]«nI. 4.9.12 

sl¸-ssä-änkv þ F   

മാസം 2015 2016 2017 

ജനുവരി 21 13 17 

കെബ്രുവരി 18 21 7 

മാർച്ച ് 17 12 35 

ഏപ്രിൽ 7 6 164 

കമയ് 23 12 147 

ജൂൺ 61 33 71 

ജൂലല 16 24 67 

ആഗ്സ്റ്റ് 15 20 39 

കസപ്റ്റംബർ 32 11 42 

രടാബർ 49 19 40 

നവംബർ 47 17 30 

ഡിസംബർ 27 20 
 

 
333 208 659 

അവലംബം-  ആരരാഗ്യവകുപ്പ് 
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]«nI. 4.9.13 

 

ssSt^mbvUv 

amkw 2015 2016 2017 

ജനുവരി 26 29 8 

കെബ്രുവരി 23 33 12 

മാർച്ച ് 46 15 8 

ഏപ്രിൽ 37 9 12 

കമയ് 29 19 10 

ജൂൺ 39 18 16 

ജൂലല 77 16 36 

ആഗ്സ്റ്റ് 53 43 32 

കസപ്റ്റംബർ 51 16 8 

രടാബർ 35 22 34 

നവംബർ 57 17 22 

ഡിസംബർ 59 24 

 

 

532 261 198 
    അവലംബം-  ആരരാഗ്യവകുപ്പ് 

 

3. hb-dn-f¡w 

]«nI. 4.9.14 

amkw 2015 2016 2017 
ജനുവരി 992 1211 1257 

കെബ്രുവരി 1032 1123 1333 

മാർച്ച ് 1027 955 1309 

ഏപ്രിൽ 1023 1025 1368 

കമയ് 1385 1130 1655 

ജൂൺ 1424 1725 1811 

ജൂലല 1100 1880 1712 

ആഗ്സ്റ്റ് 727 1434 1192 

കസപ്റ്റംബർ 826 961 1110 

രടാബർ 967 1057 1170 

നവംബർ 991 999 1139 

ഡിസംബർ 968 850  

 12462 14350 15056 
    അവലംബം-  ആരരാഗ്യവകുപ്പ് 

 

 

]«nI. 4.9.15 

tImfd 

hÀjw tIkp-IÄ 

2015 0 

2016 1 
2017 0 

     അവലംബം-  ആരരാഗ്യവകുപ്പ് 
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]«nI. 4.9.16 

Fen-̧ \n 

amkw 2015 2016 2017 
ജനുവരി 4 16 5 

കെബ്രുവരി 1 4 5 

മാർച്ച ് 6 4 1 

ഏപ്രിൽ 3 11 5 

കമയ് 5 7 12 

ജൂൺ 12 14 17 

ജൂലല 37 19 12 

ആഗ്സ്റ്റ് 17 12 5 

കസപ്റ്റംബർ 12 7 10 

രടാബർ 11 7 15 

നവംബർ 13 7 11 

ഡിസംബർ 16 4 
 

 
137 112 98 

     അവലംബം-  ആരരാഗ്യവകുപ്പ് 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
           

 ]«nI. 4.9.17 

Nn¡³Kp-\nb 

hÀjw tIkp-IÄ 

2015 0 

2016 9 

2017 4 
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അവലംബം-  ആരരാഗ്യവകുപ്പ് 
   

 ]«nI. 4.9.18 

 
         sU¦n-̧ \n 

 

 
അ
വ
ലം
ബം
-
  
ആ
രരാ
ഗ്യ
വ
കു
പ്പ് 

 

 

 

]«nI. 4.9.19 

ate-dnb 

 

2015 2016 2017 

tIkp-IÄ acWw tIkp-IÄ acWw tIkp-IÄ acWw 

20  32  19 0 

 

  amkw 2015 2016 2017 

ജനുവരി 4 19 11 

കെബ്രുവരി 9 11 4 

മാർച്ച ് 3 5 4 

ഏപ്രിൽ 1 16 10 

കമയ് 10 14 35 

ജൂൺ 23 21 66 

ജൂലല 20 36 138 

ആഗ്സ്റ്റ് 14 28 89 

കസപ്റ്റംബർ 23 24 42 

രടാബർ 21 13 27 

നവംബർ 15 19 23 

ഡിസംബർ 14 11 
 

 
157 217 449 
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അവലംബം-  ആരരാഗ്യവകുപ്പ് 
]«nI. 4.9.20 

sNÅp-]\n 

amkw 2015 2016 2017 
ജനുവരി 2 17 2 
കെബ്രുവരി 2 12 5 
മാർച്ച ് 1 8 3 
ഏപ്രിൽ 1 3 2 
കമയ് 2 4 1 
ജൂൺ 16 5 7 
ജൂലല 16 5 3 
ആഗ്സ്റ്റ് 2 8 3 
കസപ്റ്റംബർ 4 7 4 
രടാബർ 9 9 3 
നവംബർ 17 11 10 
ഡിസംബർ 24 11 

 

 
96 100 43 

അവലംബം-  ആരരാഗ്യവകുപ്പ് 
 

]«nI. 4.9.21 

F¨v 1. F³ 1 

hÀjw Ønco-I-cn-̈ Xv 

 

tIkp-IÄ acWw 

2015 88 2 

2016 2 0 

2017 173 2 
       അവലംബം-  ആരരാഗ്യവകുപ്പ് 

 

]«nI. 4.9.22 

Un^vXo-cnb 

 

 

 

 

       
അവലംബം-  ആരരാഗ്യവകുപ്പ് 

4.9.3.kn¡nÄ skÂ A\o-anb (A-cn-hmÄ tcmKw) 

 tKm{X-hÀ¤-¡mÀ¡n-S-bnepw hb-\m-S³ sN«n-amÀ¡n-S-bnepw Ip-h-cp¶ Akp-J-

amWv kn¡nÄskÂ A\o-anb (A-cn-hmÄ tcmKw) \ne-hnÂ hb-\mSv ]me-¡mSv PnÃ-I-fn-

emWv CXpambn _Ô-s¸« s{]mP-IvSp-IÄ \ne-hn-ep-f-f-Xv.  AkpJw Is-̄ m-\p-ff 

kv{Io\nwKv {]mY-an-I B-tcm-K-y-tI-{µ-§-fpsS t\Xr-X-z-¯nÂ \S-¶p-h-cp-¶p.  Is-¯p¶ 

tcmKn-IÄ¡v Bh-i-y-amb NnInÕ FÃm Btcm-K-y-Øm-]-\-§-fnepw e`-y-am-Wv.taÂ hn`m-K-

§Ä¡n-S-bnÂ Akp-J-s¯-¡p-dn¨v Ah-t_m[w krjvSn¡p¶Xn\pw ]pXnb tIkp-IÄ 

hÀjw Ønco-I-cn-̈ Xv 

 

tIkp-IÄ acWw 

2015 0  

2016 1 0 

2017 24 0 
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Is-¯p-¶-Xn\pw Bh-i-y-amb {]hÀ¯-\-§Ä Btcm-K-y-{]-hÀ -̄I-cpsS t\Xr-X-z-¯nÂ 

\S-¶p-h-cp-¶p.  CXv iàn-s¸-Sp-t¯--Xp-v. 

4.9.3.1. Acn-hmÄ tImitcmK \nb-{´W ]cn-]mSn 

        BZn-hmkn P\-hn-̀ m-K-§-fnepw hb-\m-S³ sN«n kapZm-b-¡m-cnepw Ip-h-

cp¶ AcnhmÄ tImi tcmKn-IÄ¡v NnInÕm klm-b-§Ä {]Zm\w sN¿p-¶-Xn\v hn`m-h\w 

sNbvX ]²-Xn-bm-Wn-Xv. tImgn-t¡mSv saUn-¡Â tImtf-Pnsâ t\cn-«pÅ \nb-{ -́W-¯n-

emWv hb-\mSv PnÃ-bnÂ ]²Xn {]hÀ¯-\-§Ä \S-̧ n-em¡n sImn-cp-¡p-¶-Xv.]cn-io-e\w 

e`n¨ BtcmKy {]hÀ¯-IÀ tImf-\n-IÄ, hnZym-e-b-§Ä aäv {][m\ Øe-§Ä 

F¶nhnS§-fnÂ sh¨v \S-¯p¶ {]tXyI Iym¼p-I-fn-eqsS tcmK-e-£-W-ap-Å-hsc Is-

¯p-I-bpw, {]mY-anI BtcmKy tI{µw apXÂ apI-fn-tem-«pÅ kÀ¡mÀ BtcmKy kwhn-[m-

\-§-fn-eqsS hnhn-[-Xcw ]cn-tim-[-\-IÄ, NnIn-Õ, acp-¶v, Iu¬k-enwKv F¶nh \ÂIp¶p. 

cPn-ÌÀ sNbvX tcmKn-IÄ¡v amk-¯nÂ Hcn-¡Â NocmÂ A¼-e-h-bÂ, ao\-§m-Sn, NpÅn-

tbm-Sv, hc-ZqÀ, hmg-h-ä, sNX-e-bw, ]qXm-Sn, apÅ³sIm-Ãn, \qÂ¸p-g, ]pÂ¸-Ån, ]\-a-cw, 

A¸-̧ m-d, Ipdp-¡³aq-e, ta¸m-Sn, s]mcp-¶-¶qÀ  F¶o 16 {]mY-anI / kmaqly BtcmKy 

tI{µ-§-fn-eqsS NnInÕm tkh\w \ÂIn-h-cp-¶p.Acn-hmÄ tImi tcmKn-IÄ t\cn-Sp¶ 

t]mj-Im-lm-c-¯nsâ Ipdhv  ]cn-l-cn-¡p-¶-Xn-\mbn Btcm-Ky-tI-{µ-§-fn-eqsS ]¯v 

Intem{Kw AS-§nb hnhn[ Xcw [m\y-§Ä amk-¯nÂ Hcn-¡Â \ÂIn-h-cp-¶p.  ]²-Xn-

bnÂ cPn-ÌÀ sN¿p-¶-Xn\v kÀ¡mÀ BtcmKy Øm]-\-§-fnse BtcmKy {]hÀ¯-Isc 

kao-]n-t¡--Xm-Wv. 

4.9.4. Pohn-X-ssieo tcmK-§Ä 

kmw{I-an-tI-Xc tcmK-§Ä PohnX ssieo-am-ä-¯nsâ cq]-¯nÂ 30 hb-Ên\pw 60 

hb-Ên-\p-an-S-bnÂ {]mb-ap-Å-h-cpsS AIm-e-a-c-W-¯n\v Imc-W-am-Ip-¶p.  Pohn-X-ssi-eo-tcm-

K-§Ä krjvSn-¡p¶ tcmKm-Xp-c-Xbpw Bb-Xnsâ k¦oÀW-X-Ifpw DbÀ¶p \nÂ¡p¶ 

PnÃ-bmWv hb-\mSv 

4.9.4.1. Pohn-X-ssieo tcmK-\n-b-{´W ]cn-]mSn 

PnÃ-bnse BtcmKy IpSpw-_-t£a D]-tI-{µ-§Ä Xe-̄ nÂ FÃm shÅn-bm-gvNbpw 

Pohn-X-ssi-eo-tcm-K-\n-b-{´W ¢o\n-¡p-IÄ \S-¶p-h-cp-¶p.  {]ta-l-þ-c-à-k-½À± ]cn-tim-[-

\, ]pI-bn-e-þ-e-l-cn-h-kvXp-¡-fpsS hÀÖ-\-¯n-\m-bpÅ Iu¬kn-enwKv tkh-\-§Ä, Pohn-

X-ssi-eo-tcm-K-\n-b-{ -́W-¯n-\m-h-iy-amb `£-W-þ-hym-bm-a-{I-ao-I-cW t_m[hÂ¡-cW 

{]hÀ¯-\-§Ä GtIm-]n-̧ n-̈ mWv ¢n\n-¡p-IÄ {]hÀ¯n-¡p-¶-Xv.  {]mY-anI BtcmKy 

tI{µ-X-e-̄ nÂ NnInÂk tkh-\-§fpw COTPA \nb-am-[n-jvTnX tkh-\-§fpw \S-̧ n-em-¡p-

¶p-v.  

]«nI. 4.9.23 

 

AkpJw 

2016 

 (]pXnb-tcmKnIÄ) 

2017 

 (]pXnb-tcmKnIÄ) 

{]talw 3383 1973 
càm-Zn-aÀ±w 3231 2404 
Iym³kÀ  1692 

അവലംബം-  ആരരാഗ്യവകുപ്പ് 
 

 NnInÕm kwhn-[m-\-§Ä sa¨-s¸-Sp-¯p-¶-tXm-sSm¸w Pohn-X-ssieo amä-¯n-\m-bp-ff 

t_m[-hÂ¡-c-W-]-cn-]m-Sn-IÄ hym-bma ]cn-io-e-\-tI-{µ-§Ä XpS-§n-bh iàn-s¸-Sp-t -̄-
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Xp-v.  kvIqÄ ]mT-y-]-²-Xn-bnÂ C¯cw hnj-b-§Ä DÄs¸-Sp-̄ p-¶-Xn\v Bh-i-y-amb {ia-

§fpw \S-t¯-n-bn-cn-¡p-¶p.   

4.9.5.. AhØm hni-I-e\w (Atem-̧ Xn) 

 

hb-\mSv PnÃ-bnse Btcm-Ky {]hÀ¯\ taJ-esb am\- -́hm-Sn-bnse PnÃm saUn-¡Â 

B^okv tI{µo-I-cn¨v 05 Btcm-Ky t»m¡p-I-fp-ambn hn`-Pn-̈ n-cn-¡p-¶p.   

 

1. s]mcp-¶-¶qÀ Btcm-Ky t»m¡v. 

2. Xcn-tbmSv Btcm-Ky t»m¡v. 

3. ta¸mSn Btcm-Ky t»m¡v 

4. ao\-§mSn Btcm-Ky t»m¡v. 

5. ]pÂ¸Ån Btcm-Ky t»m¡v. 

 

4.9.5.1. hb-\mSv PnÃbnse Atem-̧ Xn Btcm-Ky Øm]-\-§Ä 

 

hb-\mSv PnÃ-bnÂ Atem-̧ Xn hn`m-K-¯nÂ Xmsg-]-d-bp¶ Btcm-K-y-Øm-]-\-§Ä 

{]hÀ¯n-¨p-h-cp-¶p. 

]«nI. 4.9.23 

PnÃm Bip-]{Xn 1 
P\-dÂ Bip-]{Xn 1 
Xmeq¡v Bip-]{Xn 2 
kmaq-l-ym-tcm-K-y-tI{µw 9 
{]mY-ao-Im-tcm-K-y-tI{µ§Ä 19 
IpSpw-_m-tcm-K-y-tI-{µ-§Ä 04 
k_vskâ-dp-IÄ 204 
AÀ_³ slÂ¯v skâÀ 1 
Sn.-_n.-skâÀ 1 
ss{S_Â saUn-¡Â bqWnäv 07 
k©-cn-¡p¶ t\{X-]-cn-tim-[\ hn`mKw 1 
k©-cn-¡p¶ Z´ ]-cn-tim-[\ hn`mKw 1 
അവലംബം-  ആരരാഗ്യവകുപ്പ് 
 

4.9.6. AhØm hni-I-e\w (tlmantbm) 

PnÃ-bnse tlman-tbm-̧ Xn Øm]-\-§Ä (-F³.-F-̈ v.-Fw.)(Unkv]³k-dn-IÄ  DÄs¸-sS) 

 

1.  PnÃm tlmantbm Bip-]-{Xn-þ1 

2.  t»m¡v / Xmeq¡v Bip-]{Xn þ 0 

3.  ]©m-b¯v Xe Unkv]³k-dn-IÄ þ35 

4.  ap³kn-̧ m-enän Xe Unkv]³k-dn-IÄ þ 5 

 

A©p-Ip¶v PnÃm tlmantbm Bip-]-{Xn-bnÂ 25 InS-¡-I-fmWv Df-f-Xv.  Øm]-\-¯n\v kz-

-́ambn 50 skâv Øew Dv.  kwØm\ kÀ¡mÀ ^v, F³.-F.-Fw. ^v, Fw.-F-kv.-

Un.-]n. ^v, PnÃm ]©m-b¯v ^v F¶nh D]-tbm-Kn¨v Øm]-\-̄ nsâ ASn-Øm\ 

kuI-cy hn]p-eo-I-cWw \S-̄ n-h-cp-¶p.  Znh-khpw 200þ Â ]cw tcmKn-IÄ NnIn-Õ-¡mbn 

Hu«vt]-j-yâv hn`m-Ks¯ kao-]n-¡p-¶p.  \ne-hnÂ Øm]-\-¯nÂ ip²-Pe e`-y-X-bpsS 

A]-c-ym]vX Dv. 
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     {Kma-]-©m-b¯v Xe¯nÂ 18 Kh¬saâv Unkv]³k-dn-Ifpw 16 F³.-F-¨v.-Fw. 

Unkv]³k-dn-Ifpw {]hÀ¯n-¨p-h-cp-¶p.  ap³kn¸menän Xe¯nÂ 2 Kh. 

Unkv]³kdnIfpw 3 F³.F¨v.Fw. Unkv]³kdnIfpw {]hÀ¯n¡p¶pv. Kh¬saâv 

Unkv]³k-dn-I-fnÂ 16 Øm]-\-§Ä¡pw kz- -́ambn Øehpw sI«n-Shpw Dv.  3 Øm]-\-

§Ä ]©m-b-¯p-hI sI«n-S-̄ n-emWv {]hÀ¯n-̈ p-h-cp-¶-Xv.  19 F³.-F-¨v.-Fw. Øm]-\-

§fpw ]©m-b-¯v hI sI«n-S-¯ntem ]©m-b¯v hmS-Ibv¡v FSp¯p\ÂInb sI«n-S-§-

fntem {]hÀ¯n-̈ p-h-cp-¶p.  kpÂ¯m³ _t¯cn ap³kn-̧ m-enänbnÂ 2 Kh¬saâv 

Unkv]³k-dn-Ifpw 1 F³.-F-¨v.-Fw. Unkv]³k-dn-Ifpw Dv.  2 Kh¬saâv Unkv]³k-dn-

IÄ¡pw kz-́ -ambn `qanbpw sI«n-S-§fpw Dv.  _t¯cn Kh¬saâv tlmantbm Unkv]-

³kdnbv¡v kz-´-ambn 50 skâv Øehpw Dv.  IÂ¸-ä, am\-´-hmSn ap³kn-̧ m-en-än-I-fnÂ 

{]hÀ¯n-¨p-h-cp¶ F³.-F-̈ v.-Fw. Unkv]³k-dn-IÄ ap³kn-̧ m-en-än-bpsS kz´w sI«n-S-¯n-

emWv {]hÀ¯n¡p-¶-Xv. 

 

\ne-hnÂ Hmtcm Øm]-\-¯nÂ\n¶pw {]XnZn\w icm-icn 80 tcmKn-IÄ F¶ IW-

¡nÂ 3300-þÂ ]cw tcmKn-IÄ NnInÕ tXSp-¶p.  hIp-̧ n\v IognÂ {]hÀ¯n-¡p¶ 

samss_Â tlmantbm Unkv]³kdn hgn {]Xn-Zn\w 150-þÂ ]cw tcmKn-IÄ¡v NnIn-Õbpw 

et_m-d-«dn ]cn-tim-[-\bpw t\gvknwKv tkh-\hpw e`-y-am-Ip-¶p.   

 

4.9.7.  PnÃ-bnÂ \ne-hnepff kvs]j-ym-enän s{]mP-IvSp-I-Ä 

 

4.9.7.1. BkvXa AeÀPn ¢n\nIv 

 

hb-\mSv PnÃ-bpsS Imem-hØm {]tX-y-I-X-Ifpw A´-co£ aen-\o-I-c-Whpw sXmgnÂ taJ-

e-bnse hy-Xn-bm-\--§fpw sImv BkvX-a, AeÀPn tcmKn-I-fpsS F®w {Iam-Xo-X-ambn 

hÀ²n-̈ p-sIm-n-cn-¡p¶ kml-N-c-y-am-Wp-f-f-Xv.  {]kvXpX kml-N-c-y-¯n-emWv tIc-f-

kÀ¡mÀ tlmantbm hIp¸v 2010 Pqsse amkw 10-þmw XobXn A©p-Ip¶v PnÃm tlmantbm 

Bip-]{Xn tI{µo-I-cn¨v BkvX-aþ AeÀPn kvs]j-yÂ ¢n\nIv Bcw-̀ n-̈ Xv.  {]kvXpX  

¢n\n-¡n\v s]mXp-P-\-§Ä \ÂInb kzo-Im-c-y-Xbpw ]²-Xn-bpsS ^e-{]m-]vXnbpw 2 t]mÌv 

{KmtU-zäv saUn-¡Â Hm^o-kÀam-scbpw 1 ^mÀa-kn-Ìn-s\bpw A[nI Npa-Xe \ÂIn \nb-an-

¨p-sImv hnZKv[ tkh\w Dd-̧ p-h-cp-̄ p-¶p.   

 

4.9.7.2 koXm-ebw s{]mPIvSv 

 

 kv{XoI-fpsS Btcm-K-yw, kt´m-jw, kmaq-ly ka-Xzw F¶nh Dd-̧ p-h-cp-¯pI F¶ e£-y-

t¯msS kaq-l-̄ nse ]oV\w A\p-̀ -hn-¡p¶ kv{XoIÄ¡p-thn tIcf kÀ¡mÀ 

tlman-tbm-̧ Xn hIp¸v \S-̧ n-em-¡nb ]²-Xn-bmWv koXm-e-bw.  kmaq-ly \oXn hIp-̧ v, B`-

y-́ c \nba hIp-̧ p-IÄ, h\nXmI½o-j³ F¶n-h-bpsS kl-I-c-W-t¯m-sS-bmWv koXm-

ebw {]hÀ¯\w \S-¡p-¶-Xv.  PnÃ-bnse FÃm kÀ¡mÀ tlmantbm Unkv]³k-dn-I-fnepw 

\ÂIn hcp¶ tkh-\-t¯m-sSm¸w d^-dÂ tI{µ-ambn A©p-Ip¶v PnÃm tlmantbm Bip-

]-{Xn-bnse koXm-ebw bqWnäv {]hÀ¯n-¡p-¶p. 

 

4.9.8. tkh-\-§Ä 

 

1.  kv{XoI-fpsS sshIm-c-nI am\-knI  Btcm-Ky {]iv\-§Ä¡v  

 hnZKv[ NnInÕ. 

2.  Iu¬kn-enw-Kn\v teUn sskt¡m-f-Pn-Ìnsâ tkh\w. 

3.  \nba ]cn-c£m \nÀt±-i§Ä, _Ô-s¸« aäp hIp-̧ p-I-fpsS       

           tkh\w e`-y-am-¡Â. 

4.  t_m[-hÂ¡-cW ¢mÊp-IÄ 

 

4.9.8.1. hÔ-yXm \nhm-cW ¢n\nIv 

 

              hÔ-yXm NnInÕm cwK¯v \S-am-Sn-bn-cp¶ aqe-y-N-yq-Xn-bp-sSbpw h©-\-bp-

sSbpw Cc-I-fmbn XoÀ¶ lX-̀ m-K-y-cmb Z¼-Xn-amÀ¡v Hcp ssI¯ncn \mf-am-bn-«mWv koXm-

ebw bqWn-äp-I-tfm-sS-\p-_-Ôn¨v kuP-\y hÔ-yXm \nhm-cW ¢n\n-¡p-IÄ Bcw-̀ n-¡p-hm³ 

tIcf kÀ¡mÀ tlman-tbm-̧ Xn hIp¸v Xocp-am-\n-̈ -Xv.  2012þÂ I®qÀ, tImgn-t¡m-Sv, Xncp-h-
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\-́ -]pcw F¶o PnÃ-I-fnÂ Bcw-̀ n¨ hÔ-yXm \nhm-cW ¢n\n-¡p-I-fpsS h³ hnP-b-amWv 

2015-þÂ FÃm PnÃ-I-fnepw koXm-ebw bqWn-äp-I-fnÂ hÔ-yXm \nhm-cW ¢n\n-¡p-IÄ Bcw-

`p-¡p-hm³ t{]c-W-bm-b-Xv.  I®q-cn-ep-ff hÔ-yXm \nhm-cW ¢n\n¡v Hcp C³Ìn-ä-yq«v 

B¡n amäp-¶-Xn\v kÀ¡mÀ Xocp-am-\n-¨n-cn-¡p-I-bm-Wv. 

 

4.9.8.1.1. elcn hnapà NnIn-Õm-ebw 

 

el-cnbv¡v ASn-as¸Sp¶-h-cpsS imco-cnI, am\-kn-I, kmaq-lnI km¼-̄ nI {]iv\-§Ä 

kaq-l-¯nsâ ap¼nÂ h³ hn]-¯mbn amdnb kml-N-c-y-¯n-emWv tIcf kÀ¡mÀ tlman-

tbm-̧ Xn hIp¸v elcn hnapà NnIn-Õm-ebw ]²Xn \S-̧ n-em-¡n-b-Xv.  hb-\mSv PnÃ-bnÂ 

elcn hnapà NnIn-Õm-ebw, koXm-e-b-¯nsâ `mK-ambn A©p-Ip¶v PnÃm tlmantbm 

Bip-]-{Xn-bnÂ {]hÀ¯n-¡p-¶p. 

 

4.9.9. kZvK-ab þ Iuam-c-¡m-cpsS Btcm-Ky {]iv\-§Ä 

 

Iuamc{]mb-¡mÀ Hmtc kabw Xs¶ ]e-X-e-̄ n-ep-ff kµÀ`-§Ä¡v hnt[-b-cm-tI-n-h-

cp-¶-h-cm-Wv.  ]T\ kw_-Ô-am-b {]iv\-§Ä, inYn-e-amb IpSpw-_m- -́co-£w, imco-cnI 

A\m-tcm-K-yw, am\-knI kwLÀj-§Ä, k½À²w Gdnb ]T\ coXn-IÄ Ch-sbms¡ 

Ip«nsb ]e-t¸mgpw hnjm-Z-tebvt¡m Hcp s]m«n-s -̄dn-bn-tebvt¡m \bn-t¨-¡mw.  C§-s\-

bp-ff Ip«n-I-fnÂ Bß-hn-i-zm-k-¡p-d-hv, ]co£m `bw, ]T\ sshI-e-yw, s]cp-amä sshI-

eyw, elcn D]-tbmKw F¶nh Is-¯mw.  C§-s\-bp-ff Ip«n-Isf klm-bn-¡p-¶-Xn-\m-

bn-«mWv tlman-tbm-̧ Xn hIp¸v kZvK-ab F¶ ]²Xn Bcw-̀ n- -̈Xv.  FÃm kÀ¡mÀ 

tlmantbm Unkv]³k-dn-I-fnÂ \ÂIn hcp¶ tkh-\-t¯m-sSm¸w d^-dÂ tI{µ-ambn 

A©p-Ip¶v PnÃm tlmantbm Bip-]-{Xn-bnse kZvK-ab bqWnäv {]hÀ¯n-¡p-¶p.  kvs]j-

yÂ So¨-dp-sSbpw Iu¬kn-e-dp-sSbpw tkh\w ChÀ¡v e`-y-am-Wv.   

 

4.9.10..htbmP\{]tXyI NnInÕm ]²Xn: 

 htbmP\§fpsS BtcmKy{]iv\§Ä kÀ¡mcnsâ kPoh {]m[m\yapff Hcp 

hnjbamWv.  P\kwJym\p]mX¯nÂ apXnÀ¶ ]uc³amcpsS F®w 

IqSnbncn¡p¶Xn\mÂ kzm`mhnIambpw AhÀ¡v e`nt¡ ]cnc£IÄ IpSpw_¯nÂ 

\n¶pw e`n¡p¶ptm F¶ hnjbw hfsc Kuchtadnb H¶mWv.  apXnÀ¶ 

]uc³amcpambn _Ôs¸« BtcmKy{]iv\§Ä¡v tlmantbm¸Xn NnInÕ 

e`yamIp¶Xns\m¸w ChcnÂ Iphcp¶ AØn kw_Ôamb tcmK§Ä¡v 

^nkntbmsXdm¸nÌnsâ tkh\hpw tImÀ¯nW¡nb Hcp NnInÕm]²XnbmWv hb\mSv 

PnÃm tlmantbm Bip]{Xn A©pIp¶nÂ hIp¸v hn`mh\w sNbvXncn¡p¶Xv. 

4.9.11. s]bn³ Bâv ]mentbäohv: 

s]bn³ Bâv ]mentbäohv ]cnNcW¯nÂ tlmantbm¸Xn acp¶pIfpsS 

km[yXIÄ P\§fnÂ F¯n¡p¶Xnsâ `mKambn«mWv s]bn³ Bâv ]mentbäohv 

]cnNcW hn`mKw A©pIp¶v PnÃm tlmantbm Bip]{XnbnÂ 2016 \hw_dnÂ 

Bcw`n¨Xv.  ae¸pdw PnÃbnse hqÀ F¶ Øe¯v {]hÀ¯n¨ncp¶ Kh. tlmantbm 

Unkv]³kdnbnÂ hÀj§Ä¡v ap³]v hymgmgvN Znhk§fnÂ am{Xw Hcp kvs]jyÂ 

H.]n. Bbn Bcw`n¨ tNX\ F¶ Iym³kÀ sIbÀ ¢n\n¡v BWv Ct¸mÄ C´ybnse 

Xs¶ BZy tlmantbm¸XnIv Iym³kÀ Bip]{Xnbmbn amänbncn¡p¶Xv.  FÃm 

_p[\mgvNIfnepw s]bnÂ Bâv ]mentbäohv kvs]jyÂ H.]n. ChnsS {]hÀ¯n¡p¶p. 

4.9.12. samss_Â tlmantbm Unkv]³kdn: 

PnÃbnse ]nt¶m¡ ZpÀLS {]tZi§fnÂ Xmakn¡p¶ ZpÀ_e 

P\hn`mK§fnÂs¸« IqSpXÂ t]cpw NnInÕm kw_Ôambn Unkv]³kdnIfnepw 

Bip]{Xnbnepw hcp¶XnÂ hnapJX ImWn¡p¶XpsImv Ahcnte¡v Cd§nsNÃpI 

F¶Xv apJye£yambnsImv tIcf kÀ¡mÀ tlmantbm¸Xn hIp¸v 2016 \hw_dnÂ 
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PnÃbnÂ Bcw`n¨ ]²XnbmWv samss_Â tlmantbm Unkv]³kdn.  AtXmsSm¸wXs¶ 

ZpÀLS Øe§fnÂ hkn¡p¶ s]mXphn`mK¯nÂs¸« tcmKnIÄ¡pw Cu 

Unkv]³kdnbpsS tkh\w \ÂIn hcp¶p.  tUmIvSdpw t\gvkpw ^mÀaknÌpw 

DÄs¸Sp¶ Sow Ignª Hcp hÀjImeambn PnÃbnÂ DS\ofw \Ã tkh\amWv ImgvN 

hbv¡p¶Xv.  Znhkhpw 100þ 150 tcmKnIÄ samss_Â Unkv]³kdnbnÂ NnInÕ¡mbn 

F¯p¶p. 

4.9.13. Bbpjvam³`h: PohnXssieotcmK NnInÕm ]²Xn  

 PohnX ssieotcmK§fpsS ka{K NnInÕbv¡mbn tlmantbm¸Xn {]IrXn 

NnInÕm, tbmK, F¶nh DÄs¸Sp¯nsImv tlmantbm¸Xn hIp¸v cq]wsImSp¯ 

NnInÕm ]²XnbmWv BbpjvamÀ `h: Cu ]²XnbpsS PnÃm Xe DZvLmS\w 2017 HmKÊäv 

5þmw XnbXn \S¶p. Cu ]²XnbpsS `mKambn tcmKkm[yXm {Kq¸pIsf Is¯n 

AhÀ¡v tcmK{]Xntcm[w km[yam¡p¶Xn\pff \nÀt±i§Ä, t_m[hÂ¡cW 

¢mkpIÄ, tbmK ]cnioe\w, tlmantbm¸Xn NnInÕ F¶nh \ÂIp¶p.  Cu 

]²XnbpsS {]hÀ¯\tI{µw A©pIp¶v PnÃm tlmantbm Bip]{XnbmWv.  

4.9.14. Fkv.kn. tlmantbm slÂ¯v skâÀ: 

 tlmantbm¸Xn hIp¸nsâbpw ]«nIPmXn hIp¸nsâbpw kwbpàkwcw`¯nsâ 

`mKambn 2012þÂ tIcfkÀ¡mÀ 29 tlmantbm¸XnIv slÂ¯v skâdpIÄ kwØm\¯v 

Bcw`n¨p.  hb\mSv PnÃbnÂ ]Snªmd¯d ]©mb¯nse sImäntbmSvIp¶v Fkv.kn. 

tImf\nbnÂ Øm]\w {]hÀ¯n¨phcp¶p. taJebnse hnhn[ BtcmKytkh\§Ä 

e`yam¡m³ Unkv]³kdn kÖamWv.  Øm]\¯nsâ {]hÀ¯\¯n\mbn, saUn¡Â 

Hm^okÀ, ^mÀaknÌv, AäâÀ, ]n.Sn.Fkv. F¶nhsc IcmÀ ASnØm\¯nÂ 

\nban¨ncn¡p¶p. 

4.9.15. s]cn^dÂ H.]n.: 

 kÀ¡mÀ Unkv]³kdnIfpsS tkh\§Ä IqSpXÂ P\§fnte¡v 

F¯n¡p¶Xnsâ `mKambn ]cnanXamb bm{XmkuIcyw IW¡nseSp¯psImv 

P\km{µXbpff {]tZi§fnÂ NnInÕ F¯n¡p¶Xn\pthn BgvNbnÂ Hcp 

\nÝnXZnhkw s]cn^dÂ H.]n. {]hÀ¯n¡p¶p.  \nehnÂ 3 ]©mb¯pIfnemWv 

s]cn^dÂ H.]n {]hÀ¯n¡p¶Xv.  

1. ]qXmSn ]©mbv¯v þ Ccpfw 

2. ao\§mSn ]©mb¯v þ ao\§mSn 

3. ]\acw ]©mb¯v þ ]\acw. 

4.9.16. XmÂ¡menI Unkv]³kdnIÄ: 

 hffnbqÀ¡mhv t£{XatlmÕht¯mS\p_Ôn¨v FÃm amÀ¨v amk§fnepw 

XmXv¡menI tlmantbm Unkv]³kdnbpsS tkh\hpw hnhn[ s{]mPIvSpIsf 

kw_Ôn¨pff hniZhnhchpw e`yam¡n hcp¶p.  Nne {]tXyI kmlNcy§fnÂ kvIqÄ 

ItemÕh§tfmS\p_Ôn¨pw XmÂ¡menI tlmantbm Unkv]³kdnIfpsS tkh\w 

e`yam¡mdpv. 

AhØm hniIe\w (`mc-Xob NnInÕm hIp¸v ) 

]«nI. 4.9.24 

 ആശുപത്രി   കബഡ്ഡുേളുകട 
എണ്ണം 

1 
PnÃm BbpÀthZ Bip-]-{Xn, IÂ¸ä  1 100  

2 
Xmeq¡v BbpÀthZ Bip-]-{Xn, kp.-_-t¯cn 1 50  
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3 
Kh.-B-bpÀthZ Bip-]-{Xn, ]mXn-cn-¨mÂ     1 20  

4 
Kh.-B-bpÀthZ ss{S_Â Unkvs]³k-dn 3 -- 

5 
Kh.-B-bpÀthZ Unkvs]³k-dn, 24 -- 

6 
F³.-F-¨v. BÀ.-Fw. BbpÀthZ Unkvs]³k-dn-

IÄ 

2 -- 

7 
F³.-F-¨v. BÀ.-Fw. bp\m\n Unkvs]³k-dn- 1 -- 

    അവലംബം-  ആരരാഗ്യവകുപ്പ് 
 

4.9.17. പ്രശ്ന വിശേലനവം പരിഹാര നിർരേശവം 

]«nI. 4.9.25 

Btcm-K-y-ta-J-e-bnse {]iv\-]-cn-lm-c-§Ä. 

 

 
Atem-]Xn BbqÀthZw tlmantbm 

-P-eP\-y-tcm-K-

§Ä 

 ip²-amb IpSn-sh-ffw FÃm-hÀ¡pw 

e`n-¡p-I. 

  FÃm InW-dp-Ifpw t¢mdn-t\äv 

sN¿pI. 

 imkv{Xo-b-amb coXn-bnÂ ip²-Pe 

hnX-cW ]²-Xn-bnÂ t¢mdn-t\-j³ 

കെയ്യുേ 

 tlm«-ep-I-fnse sXmgn-em-fn-IÄ¡v 

slÂ¯v ImÀUv \nÀ_-Ô-am-¡p-I.   

 ssII-gp-I-en-s\-¡p-dn¨v IrX-y-amb 

t_m[-hÂ¡-cWw FÃm-h-cnepw 

F¯n-¡p-I. 

tcmK-\nÀ®-bhpw 

IrX-y-amb NnIn-Õbpw 

{]Xntcm[ saUn-

¡Â Iym-¼p-Ifpw 

{]Xn-tcm[ 

Huj[§fpw e`-y-

am-¡p-I.  REACH    

(Rapid Action Epidemic Control 

Homeopathy)bpsS 

tkh\w e`-y-am-¡p-

¶-Xm-Wv. 

sImXpIp-P-

\ytcmK-§Ä 

 sImXpIp-I-fpsS {]P-\\ tI{µ-§Ä 

CÃm-Xm-¡p-I.  

  Hmtcm hmÀUn-tebpw shIvSÀ 

C³U-Ivkp-IÄ ]qPyw B¡p-I.   

 ae-¼\n തടയുേ 

 രൊഗ്ിങ്ങ് ഉറപ്പാക്കുേ 

sImXpIp \nb-{´-W-

¯n\v hmÀUvX-e-

¯nÂ കമഡിസിനൽ 
രമാഗ്്D]-tbm-Kn-¡p-I.   

 

CXc {]mWo-

P-\-y-tcm-K-

§Ä þ Ipc-

§p-]-\n, 

sNffv ]\n 

apX-em-b-h. 

 ]©m-b¯v Xe-¯nÂ IrX-y-amb 

sNffv \nb-{´-W {]hÀ¯-\-§Ä aäv 

hIp-̧ p-I-fp-ambn kwtbm-Pn¨v \S-¯p-

I.  

 രൊd-Ìp-ambn _Ô-s¸«v Pohn-¡p-¶-

hÀ¡v hmIvkn-t\-j³ Dd-̧ p-h-cp-¯p-

I.tcmK-e£W§sf-¡p-dn¨v IrX-y-

amb t_m[-hÂ¡-cWw \S-̄ p-I.  

 IrX-y-amb NnInÕ e`-y-am-¡p-I. 

sNffv \nb-{´-W-

¯n\v Bh-i-y-amb 

te]-\-§Ä \ÂIp-I. 

{]Xn-tcm[ saUn-

¡Â Iym-¼p-Ifpw 

{]Xn-tcm-[-a-

cp¶pIfpw e`-y-am-

¡p-¶p. 

PohnX ssieo-

tcm-K-§Ä 

 Pohn-X-ssi-eo-tcm-K-

§Ähfsct\cs¯ േകെത്തുIbpw 

PohnX ssieo \ho-I-c-Whpw NnIn-

Õbpw Dd-̧ m-¡p-I.  tcmKm-Xp-cX Ipd-

¡p-I. 

PohnX ssieo tcmK-

\n-b-{´W ]²Xn 

IrX-y-amb NnInÕ 

\ÂIp-I.  þ 

`£W ioe-§sf 

Ipdn¨v IrX-y-amb 

Ah-t_m[w 
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 വയായാമംകൃതയമായി കെയ്യാനുള്ള 
രബാധവൽക്കരണ പരിപാടിേൾ 
നടപ്പാക്കുേ 

Iym³kÀ 

 Øm]-\-§Ä, hnZ-ym-e-b-§Ä, s]mXp-C-S-

§Ä F¶nh ]pI-bne clnX taJ-e-bm-

¡p-I.   

  t\cs¯ Iകെs-̄ m-hp¶ Iym³k-dp-

IÄ തടയുന്നതിനായി ഗ്രാമ 
പഞ്ചായത്ത് തലത്തിൽ േയാമ്പുേൾ 
നടത്തുേ - 

  Iym³kÀ_m-[n-XÀ¡v NnInÕ Dd-̧ m-

¡p-I. 

  tcmK-_m-[n-X-cpsS PohnX KpW-

ta·യും ]p\-c-[n-hm-khpw 

 

IoS-\m-in-\n-I-fpsS 

Aan-X-amb D]-

tbmKw Ipd-

bv¡m³ th \S-

]-Sn-IÄ kzo-I-cn-¡p-

I. 

s]bn³ & 

]men-tb-äohv 

km´-z\ ]cnNc-Whpw NnIn-Õbpw 

AÀl-X-s¸-«-hÀ¡v e`-y-am-¡pI 

km´-z\ NnInÕ 
km´-\z NnInÕ, 

kvs]j-yÂ H.-]n. 

inip-a-c-W-

§Ä 

 inip-a-c-W-§Ä CÃm-Xm-¡p-I.  

 IrX-y-amb inip-]-cn-]m-e-\w hoSp-I-fnÂ 

Dd¸v hcp-¯p-I 

  Akp-J-§Ä¡v IrX-y-amb NnInÕ Dd-

¸p-h-cp-̄ p-I.  

  KÀ`m-h-Ø-bn-ep-ff amc-I-tcm-K-§sf 

F{Xbpw s]s«¶v േകെത്തുേ. 

tKm{X-ta-J-e-bnse 

Ip«n-Iളിൽ Ip-h-

cp¶ Xz¡v kw_-Ô-

amb Akp-J-§Ä 

Ipd-¡p-¶-Xn\v saUn-

kn-\Â HmbnÂ 

P\n¨v 28 Znh-

kv§Ä¡vv D]-tbm-Kn-

¡p-I. 

 

amXr-a-c-W-

§Ä 

 amXr-a-c-W-§Ä XS-bp-I.  

  KÀ`-Im-e]cn-N-cWw IrX-y-ambn 

\ÂIp-I.  

 hnZKv² NnIn-Õ¡v Bh-i-y-amb kuI-

c-y-§Ä Bip-]-{Xn-I-fnÂ Dd-̧ p-h-cp-̄ p-

I.  

 {]k-hm\-́ c ip{iq-j-IÄ IrX-y-ambn 

\ÂIp-I.   

 tKm{XtaJ-e-bnse KÀ`n-Wn-I-fpsS ]cn-

N-c-W-¯n\v {]tX-yIw {i² \ÂIp-I. 

 ഐ ടി ഡി പി മുരേന പ്രരതയേ പദ്ധതി 
രൂപീേരിക്കുേ 

P\-\o-kp-c£ : kpJ-

{]-k-h-¯n\v klm-b-

Iw, hnfÀ¨¡v ]cn-lm-

cw. 

 

t]mj-Im-l-cm-

¡p-dhv 

 KÀ`n-Wn-IÄ¡pw Ip«n-IÄ¡pw t]mj-

Im-lmc e`-yX Dd-̧ p-h-cp-¯p-I.  

t]mj-Im-lmcw Dd¸v 

hcp-¯pI 

t]mj-Im-lmcw 

Dd¸v hcp-¯pI 

CXc kwØm-

\-sXm-gn-em-fn-

I-fnse Btcm-

K-y-{]-iv\-§Ä 

 CXc kwØm\ sXmgn-em-fn-

IÄ¡mbn Hcp samss_Â 

slÂ¯v Sow kÖ-am-¡p-I.   

 FÃm CXc kwØm-\-sXm-gn-em-fn-

I-tfbpw ]©m-b-¯p-I-fnÂ cPn-

ÌÀ sN¿m³ രവെ \S-]-Sn-IÄ 

kzo-I-cn-¡p-I. 
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el-cn-I-fpsS 

D]-tbmKw 

 എല്ലാBip-]-{Xn-I-fnepw NnInÕ 

Dd¸v hcp-¯p-I. 

 aZ-y-¯nsâ Btfm-lcn D]-tbmKw 

Ipd-¡p-I.  

 A]-I-S-I-c-amb aZ-y-]m\w CÃm-Xm-

¡p-I.  

  PnÃ-bnÂ Hcp elcn hnapà 

tI{µw Øm]n-¡p-I. 

IcÄ tcmK apàn 

\S-̧ n-em-¡p-I. ]p\-c-

[n-hmk NnIn-Õ-bnÂ 

‘[mc’ DÄs¸-Sp-̄ pI 

el-cn-bpsS D]-

tbm-K-̄ n-s\-Xnsc 

IrX-y-amb t_m[-

hÂ¡-cWw \S-

¯p-I. 

 

അവലംബം-  ആരരാഗ്യവകുപ്പ് 
 

4.9.18. hnI-k\ ImgvN-̧ mSv 

 
രു പ്രരദശത്തികെ വിേസനത്തിൽ ആ പ്രരദശകത്ത ആരരാഗ്യ-വിദയാഭ്യാസ-സാമൂഹിേ 

രമേലക്ക് സുപ്രധാന പങ്കാണ് വഹിക്കാനുള്ളത്. ഇതിൽ ഏറ്റവം പ്രധാനകപട്ടതാണ് ആ 
പ്രരദശകത്ത ജനങ്ങളുകട ആരരാഗ്യം.വയനാടികെ പിരന്നാക്കാവസ്ഥ പരിഹരിക്കുന്നതിന് 
പ്രാഥമിേമായി കെരയ്യെതു ജില്ലയികല ആരരാഗ്യ രമേലയികല പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുേ 
എന്നതാണ്. 
 

വയനാട് ജില്ലയികല  മാതൃ മരണ നിരക്ക്, ശിശു മരണ നിരക്ക് എന്നിവ കുറച്ചു കോെ് 
ഇനിയും ഏകറ മുരന്നരറെതുെ് എന്നാണ് ആരരാഗ്യ സൂെേങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നമുക്ക് 
മനസിലാക്കാൻ േഴിയുന്നത്. 2022 ആകുരപാരഴക്കും വയനാട്ടികല ആരരാഗ്യ രമേലകയ രേരള 
വിേസന മാതൃേക്കും അന്ത്ാരാഷ്ട്ര ആരരാഗ്യ  നിലവാരരത്താടും പ്പം  തുലനം കെയ്യുന്ന 
രീതിയിൽ വിേസിപ്പികച്ചടുക്കുേ എന്നതാണ്ആരരാഗ്യ രമേലയികല രു ബൃഹത്തായ  വിേസന 
ോഴ്ചപ്പാട് . ഇതിനായി വകുപ്പുേളുകടയും  തരേശ ഭ്രണ സ്ഥാപനങ്ങളുകടയും പ്രവർത്തനങ്ങൾ 
ഏരോപിപ്പിച്ചു കോണ്ടുരപാരേെതുെ്.  
 

വിേസന പ്രവർത്തനങ്ങളികല വിടവേൾ നിേത്തുന്ന രീതിയിൽ ആയിരിക്കണം തരേശ 
ഭ്രണ സ്ഥാപനങ്ങളും വകുപ്പുേളും കപ്രാകജക്ടുേൾ ആസൂത്രണം കെരയ്യെതും നടപ്പിലാരക്കെതും. 
വയനാട് ജില്ലയികല ആദിവാസി വിഭ്ാഗ്ങ്ങൾ ഇന്ന് രനരിടുന്ന പ്രധാന ഭ്ീഷണിയാണ് മദയത്തിന് 
അടിമകപ്പടുേ എന്നത് . ഇതികനതികര രബാധവത്േരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തി ഈ 
വിഭ്ാഗ്കത്ത ഇതിൽ നിന്നം രമാെിപ്പിരക്കെത് ഒരരാരുത്തരുകടയും ഉത്തരവാദിത്തമാണ്.  
 

കൂടാകത വിവിധ തരത്തിലുള്ള സാംക്രമിേ രരാഗ്ങ്ങൾ പടരുന്നതിൽ നിന്നം ജില്ലകയ 
രക്ഷിരക്കെതുെ്. ഇതിനായി നിലവിലുള്ള ആശുപത്രി സൗേരയങ്ങൾ കമച്ചകപ്പടുരത്തെതാണ്. 
ജില്ലയികല എല്ലാ പ്രാഥമിോരരാഗ്യ രേന്ദ്രങ്ങളും കുടുംബാരരാഗ്യ രേന്ദ്രങ്ങളായി ഉയർത്തുേ, 
മുഴുവൻ സമയവം രഡാടറുകട രസവനം ലഭ്യമാക്കുേ, താലൂക്ക് ജനറൽ ആശുപത്രിേളുകട 
അടിസ്ഥാന സൗേരയങ്ങൾ തരേശ ഭ്രണ സ്ഥാപനങ്ങളും വകുപ്പുമായി ഏരോപിപ്പിച്ച ്
പ്രവർത്തനം കമച്ചകപ്പടുത്തുേ, വയനാട് ജില്ലാ ആശുപത്രികയ സൂപ്പർ കെഷയാലിറ്റിആശുപത്രിയുകട 
നിലവാരത്തിരലക്ക് ഉയർത്തുേ, തടസ്സങ്ങൾ പരിഹരിച്ച ്  വയനാട് കമഡിക്കൽ രോരളജ് 
യാഥാർഥയമാക്കുേ, വടക്കൻ രേരളത്തികെ ആരരാഗ്യ രമേലയികല െിരോല സവപ്നമായ 
ശ്രീെിത്ര ഇൻസ്റ്റിറ്റൂട്ട് ഒെ് കമഡിക്കൽ സയൻസ് യാഥാർഥയമാക്കുേ  തുടങ്ങിയ 
പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടരത്തെതാണ് .  

പതിമൂന്നാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയുകട ഒരരാ വാർഷിേ പദ്ധതിയിലും രമൽ പ്രതിപാദിക്കകപ്പട്ട 
ഒരരാ ലക്ഷയങ്ങളും രനടികയടുക്കുന്നതിനായുള്ള കപ്രാജക്ടുേൾ വകുപ്പുേളും തരേശ ഭ്രണ 
സ്ഥാപനങ്ങളും അവയുകട ആസൂത്രണ പ്രക്രിയയിൽ ഉൾകപടുരത്തെതും ഏരോപനത്തിലൂകട 
നടപ്പിലാരക്കെതുമാകുന്ന.    
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4.9.19.നിർരേശങ്ങൾ 
 

 ജില്ലയികല എല്ലാ പ്രാഥമിോരരാഗ്യ രേന്ദ്രങ്ങളും കുടുംബാരരാഗ്യ രേന്ദ്രങ്ങളായി 
ഉയർത്തുേ, മുഴുവൻ സമയവം രഡാടറുകട രസവനം ലഭ്യമാക്കുേ, താലൂക്ക് ജനറൽ 
ആശുപത്രിേളുകട അടിസ്ഥാന സൗേരയങ്ങൾ തരേശ ഭ്രണ സ്ഥാപനങ്ങളും 
വകുപ്പുമായി ഏരോപിപ്പിച്ച ്പ്രവർത്തനം കമച്ചകപ്പടുത്തുേ. 

 വയനാട് ജില്ലാ ആശുപത്രികയ സൂപ്പർ കെഷയലിറ്റിആശുപത്രിയുകട 
നിലവാരത്തിരലക്ക് ഉയർത്തുേ. 

 തടസങ്ങൾ പരിഹരിച്ച ് വയനാട് കമഡിക്കൽ രോരളജ് യാഥാർഥയമാക്കുേ. 

 വടക്കൻ രേരളത്തികെ ആരരാഗ്യ രമേലയികല െിരോല സവപ്നമായ ശ്രീെിത്ര 
ഇൻസ്റ്റിറ്റൂട്ട് ഒെ് കമഡിക്കൽ സയൻസ് യാഥാർഥയമാക്കുേ. 

 kmaqly]cambpw IpSpw_]cambpw ]mÀizhÂ¡cn¡s¸«വർക്കായി പ്രരതയേ  
പദ്ധതിേൾ രൂപീേരിച്ചു നടപ്പിലാക്കുേ (BZnhmknIÄ,Xoc{]tZi§fnÂ 

Xmakn¡p¶hÀ, tNcnbnÂ Xmakn¡p¶hÀ XpS§nbhÀ) 

 മാതൃ മരണ നിരക്ക്, ശിശു മരണ നിരക്ക്എന്നിവ ഘട്ടം ഘട്ടമായി കുറച്ചു 
കോണ്ടുവരുന്നതിനുള്ളഇടകപടലുേൾ വകുപ്പുേളും തരേശ ഭ്രണ സ്ഥാപനങ്ങളുമായി 
സംരയാജിച്ചു നടപ്പിലാക്കുേ.  

 നവജാത ശിശുക്കളികല ഭ്ാരക്കുറവ്, രപാഷോഹാരക്കുറവ് എന്നിവ 
പരിഹരിക്കുന്നതിനായി ശാസ്ത്രീയമായതും െലവത്തായതും പ്രാരയാഗ്ിേ 
ക്ഷമതയുള്ളതുമായ കപ്രാജക്ടുേൾ തരേശ ഭ്രണ സ്ഥാപനങ്ങൾ വകുപ്പുമായി 
സംരയാജിച്ച ്നടപ്പിലാക്കുേ . 

 ദാരിദ്ര്യ രരേക്ക് താകഴയുള്ള ജില്ലയികല  എല്ലാ കുടുംബങ്ങൾക്കും ആരരാഗ്യ 
ഇൻഷുറൻസ് നടപ്പിലാക്കുേ. ഇതിനായി വകുപ്പുേളുമായി സംരയാജിച്ചു തരേശ ഭ്രണ 
സ്ഥാപനങ്ങൾ തുേ വേയിരുത്തി കപ്രാജക്ടുേൾ നടപ്പിലാക്കുേ. 50:50 എന്ന 
അനുപാതത്തിൽ തരേശ ഭ്രണ സ്ഥാപനങ്ങളും വകുപ്പും തുേ 
വേയിരുത്താവന്നതാണ്. ഇപ്രോരം ആരരാഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതി 
നടപ്പിലാക്കിയാൽ ജനങ്ങളുകട രരാഗ്ാതുരത കുറയുന്നരതാകടാപ്പം അവരുകട 
മാനസിേ -  ശാരീരിേ രശഷിയും വർധിക്കുന്നതാണ്. 

 വരയാജനങ്ങൾക്കും മറ്റു അവശ വിഭ്ാഗ്ങ്ങൾക്കുമായി പ്രരതയേ ഭ്വന െിേിത്സാ രീതി 
നടപ്പിലാോവന്നതാണ്. അതാതു പഞ്ചായത്തികല കുടുംബാരരാഗ്യ രേന്ദ്രങ്ങളിൽ 
ഇതിനാവശയമായ ഭ്ൗതിേ സാഹെരയങ്ങൾ രുക്കാവന്നതാണ്. (രഡാടർമാർ, 
ജീവനക്കാർ, മരുന്നേൾ, വാഹനം തുടങ്ങിയവ ). 

 അപേടത്തിൽ കപടുന്നവർക്കും മറ്റു അപ്രതീക്ഷിത രരാഗ്ാവസ്ഥയിൽ കപടുന്നവർക്കും 
ആയി ഒരരാ താലൂേ് അടിസ്ഥാനത്തിലും രു രരാമാ കേയർ കമാലബൽ യൂണിറ്റ് 
ഏർകപ്പടുത്തുന്നത് ജില്ലയികല ആരരാഗ്യ രമേലകയ അന്ത്ാരാഷ്ട്ര നിലവാരത്തിൽ 
എത്തിക്കുന്നതിന് സഹായേമാകും 

 kpØnc hnIk\ e£y§Ä (2020) 

]«nI. 4.9.26 

{Ia 

\w 

C\w ]©mb¯v Xe 

e£y§Ä 

]©mb¯v Xe {]hÀ¯\§Ä 

1 amXyacWw amXyacWanÃm¯ 

]©mb¯v 

 100% Iuamc¡mÀ¡pw {]P\\ 

BtcmKy km£cX \ÂIpI 

 Iuac¡mcnse hnfÀ¨ 100% 

Is¯pI/XSbpI 

 \hZ¼XnIÄ/hnhmlw \nÝbn¨hÀ¡v 
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ഒരരാ amk¯n\pffnÂ 100% t]À¡pw 

sshhmlnI Iu¬knenwKv \ÂIpI 

 FÃm KÀ`nWnIsfbpw aq¶p 

amk¯n\p ap¼v cPnÌÀ sNbvXv JPHN 

t\cn«v kµÀin¨v Bhiyamb 

\nÀt±i§Ä \ÂIWw. 

 KÀ`nWnIÄ¡v IyXyamb 

CSthfIfnÂ `mcw _n.]n, 

lotamt¥m_n³, jpKÀ, aäp cà 

]cntim[\IÄ, AÄ{Smkuv kvIm³ 

F¶nh \S¯n th \nÀt±i§fpw 

In«nsb¶v Dd¸phcp¯pI. 

 TT hmIvkn³ 100% 

kab_ÔnXambn e`ya¡pI. 

 KÀ`nWnIÄ Ignt¡Xmb AfhnÂ 

t^mfnIv BknUpw,Ab¬ 

KpfnIIfpw Ign¨p F¶v 

Dd¸phcp¯pI 

 KÀ`nWnIÄ A]mb km[yX Dffhsc 

Is¯pIbpw AhcpsS Bip]{Xn 

{]khw 100% Dd¸m¡pIbpw sN¿pI 

 KÀ`nWnIÄ 100% ]qcI t]mjWw 

Dd¸m¡pI 

 {]khw Ignª FÃm A½amÀ¡pw 

XpSÀ ]cnNcWw Dd¸m¡pI 

 kv{XoIÄ¡v BtcmKy kwc£W¯n\v 

thn A\ptbmPyamb coXnbnÂ 

_À¯v ¹m³ X¿mdm¡pI . 

 Häs¸« `q{]tZi§fnÂ \n¶pw 

BZnhmkn ]«nIhÀ¤ kt¦X§fnÂ 

\n¶pw hcp¶hÀ¡v kvYm]\ Xe 

{]kh¯n\v klmbn¡p¶Xn\pff 

satäÀWnän tlmw Øm]n¡pI 

2 inipacWw inipacWw 

CÃm¯ ]©mb¯v 

 KÀ`[mcW¯n\v ap¼v100% kv{XoIfpw 

t^mfnIv BknUv KpfnI Ign¨p F¶v 

Dd¸phcp¯pI 

 A]mb km[yXbpff A½amsc 100% 

Imte Iq«n Is¯pI, d^À sN¿pI. 

 {`qW¯n\v hfÀ¨Ipdhv Is¯nb 

A½amÀ¡v A[nI ]qcI t]mjWw 

Dd¸m¡pI. BbXnÂ A\ykwØm\ 

sXmgnemfn kv{XoIsfbpw  

DÄs¸Sp¯pI 

 {]Xntcm[ Ip¯nshbv]v 100% 

\ÂIpI 

 Ipªp§fnse hbdnf¡ 

tcmK§Ä,\yqtamWnb acW§Ä 

100% XSbpI 

 inip¡Ä¡v B`ys¯ Bdpamkw 

ape¸mÂ am{Xhpw 2 hbÊphsc 
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aämlmct¯msSm¸w ape¸mepw 

In«nsb¶v Dd¸phcp¯pI 

 kmaqly]cambpw IpSpw_]cambpw 

]mÀizhÂ¡cn¡s¸«hcpsS 

(BZnhmknIÄ,Xoc{]tZi§fnÂ 

Xmakn¡p¶hÀ, tNcnbnÂ 

Xmakn¡p¶hÀ XpS§nbhÀ) 

Ip«nIÄ¡v A[nI {i² \ÂIpI. 

 hfÀ¨ tamWnädnwKv 100% Dd¸m¡pI. 

3 aª]n¯hpw 

PeP\y 

tcmK§fpw 

hmÀjnI tcmK 

_m[ 75% 

Ipdbv¡pI 

tImfd acWw 

XSbpI 

 ip²hpw AWphnapàhpamb 

IpSnshffw e`yam¡pI 

 IyXyamb CSthfIfnÂ 

s]mXpIWdpIfpw IpSnshff 

kw`cWnIfpw t¢mdnt\j³ sN¿pI, 

PeKpW\nehmcw ]cntim[\bneqsS 

Dd¸p hcp¯pI 

 `£Ww ssIImcyw sN¿p¶ 

Øm]\§fpsS ipNnXzhpw 

AhnSps¯ Poh\¡mcpsS ipNnXzhpw 

BtcmKyhpw Dd¸p hcp¯pI 

(slÂ¯v ImÀUv) 

 hyàn ipNnXzhpw ]cnkc ipNnXzhpw 

t_m[ hÀ¡cW¯neqsS 

sa¨s¸Sp¯pI 

 IpSnshff t{kmXÊnÂ \n¶pw \nÝnX 

AIew ]men¨v am{Xw I¡qkv, 

aen\Pe Sm¦v \nÀ½mW¯n\v A\paXn 

sImSp¡pI 

 imkv{Xnbamb aen\Pe amt\Pvsaâv 

 Dangerous & Offensive t{SUv 

C³kvs]£³ iàam¡pI 

 imkv{Xobamb ssIIgpIÂ coXn 

]cnioen¸n¡pI 

 DÕhtI{µ§fnse `£ykpc£ 

Dd¸m¡pI 
 IpjvTw IpjvTw t\cs¯ 

Is¯n NnInÕ 

\ÂIepw 

AwKsshIeyw 

DffhcpsS 

]p\c[nhmkhpw 

 kv¡qÄXe, kaqlXe kv{In\nwKv 

iàns¸Sp¯pI 

 ]©mb¯v Xe¯nÂ tcmKnIfpsS 

enÌv X¿mdm¡pI 

 tcmKw aqew Dmb 

AwKsshIey§Ä¡v XpSÀ 

NnInÕbpw ]p\c[nhmkhpw 

Dd¸m¡pI 

 t_m[hÂ¡cWw 

 a v́ ss^tednb 

tcmK_m[ 100% 

XSbpI 

 

\nehnepff 

tcmKnIÄ¡v100% 

þpw ]cnNcWw 

 cm{XnIme cà ]cntim[\bnepsS 

kaql¯nse a v́ hncbpsS \nc¡v 

Is¯pI 

 tcmKw aqÀÑn¨ AhØbnepff 

tcmKnIÄ¡v ]cnNcWw 

{]mYanImtcmKy Xe¯nÂ e`yam¡pI 
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Dd¸m¡Â  A]IS km[yX hn`mK¡mÀ¡v 

ap³IqÀ NnInÕ \ÂIÂ 

 ae¼\n Xt±iob ae¼\n 

tcmK_m[ 100% 

XSbpI 

 Xt±iobcpsSbpw CXc kwØm\ 

bm{X¡mcpsSbpw CXc kwØm\ 

sXmgnemfnIfpsSbpw ]\n \nco£Ww 

DuÀPnXam¡pI 

 sImXpIv\ncn£W \nb{´W 

{]hÀ¯\§Ä DuÀPnXs¸Sp¯pI 

 ae¼\n t\cs¯ Is¯n 

NnInÕn¡pI 

 \nÀ½mW {]hÀ¯\w \S¡p¶ 

tI{µ§fnse sImXpIv \nb{´W 

{]hÀ¯\§Ä \nÀ½mXmhns³d 

NpaXebnÂ Xs¶ \S¡p¶psh¶v 

Dd¸phcp¯pI 

 tcmK ]IÀ¨m km[yX IqSpXepff 

BÄ¡mcpsS kv{Io\nwKv \S¯pI 

 ]mgvvhkvXp ]cn]me\w IpäaäXm¡pI 

 £bw £btcmK acWw 

Hgnhm¡Â 

 

Fw.Un.BÀ.Sn._n 

bpsS hym]\w 

XSbpI 

 

£btcmK 

NnInÕm`mcw 2020 

HmSvIqSn 

CÃmXm¡pI 

 2 BgvNbnÂ IqSpXÂ Npabpff 

FÃmhcpsSbpw I^ ]cntim[\ 

 \nehnepff apgph³ tIkpIfpw 

Is¯Â 

 Is¯p¶ tcmKnIÄ¡v NnInÕ 

DOTS \ÂIÂ 

 IqsS Xmakn¡p¶hcpsS kv{Io\nwKpw 

s]mXp kv{Io\nwKpw 

 Sn._n tcmKnIÄ¡v t]mjImlmcw, 

IpSpw_¯ns³d ]n´pW F¶nh 

Dd¸phcp¯pI 

 BkvXva tcmKnIsf Is¯n 

C³ssleÀ NnInÕ \ÂIÂ 

 F¨v.-sF.-hn. / 

FbvUvkv 

F¨v.-sF.-hn. / 

FbvUvkv 

tcmK_m[ XSbpI 

 

tcmKnIÄ¡v 

km´z\hpw 

]n´pWbpw \ÂIn 

PohnXKpW\nehm

cw sa¨s¸Sp¯pI 

acWw XSbpI. 

 t_m[hÂ¡cWw 

 tcmKnIÄ¡pw ImSpw_¯n\pw 

NnInÕbpw ]n´pWbpw 

 P\\t\ന്ദ്രിb ര ോK§fpw ssewKoI 

tcmK§fpw DffhÀ¡v NnInÕbpw 

]cnNcWhpw \ÂIpI 

4 am\knImtcm

Kyw 

hnZymÀ°nIfpsS 

sshImcnIhpw 

s]cpamä¯nepapff 

{]iv\§fpw 

CÃmXm¡pI. 
BßlXym \nc¡v 

24.9 e£¯nÂ 

\n¶pw 5 e£w 

B¡n Ipdbv¡pI. 

Stress 70%¯nÂ 

 kvIqfpIfnÂ ]T\t¯msSm¸w 

am\kntImÃmk¯n\pff 

kmlNcy§Ä Dd¸phcp¯pI 

 s]mXpP\§fpsS sa¨s¸« 

am\knImtcmKy¯n\p thn 

hmb\ime, ¢_pIÄ tI{µoIcn¨v 

IemþImbnI, kmlnXy 

]cnt]mjW¯n\pff kmlNcy§Ä 

Hcp¡pIbpw 

hÀj¯nsemcn¡se¦nepw ]©mb¯v 
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\n¶pw 15% Bbn 

Ipdbv¡pI 

taf kwLSn¸n¡pIbpw sN¿pI. 

  hnjmZtcmKw 

aqeapff 

tcmKmXpcX 

]pcpj³acnÂ 

Ct¸mgpff 

5.8%þhpw 

bYm{Iaw 3% Â 

Xmsgbpw 5% Â 

Xmsgbpambn 

Ipdbv¡pI 

 

NnInÕ apS§nb 

tcmKnIfnÂ 

apgph³ t]À¡pw 

]p\c[nhmkw 

Dd¸m¡pI 

 

kmaqlnI 

am\knImtcmKy 

]cn]mSn 

]©mb¯v 

Xe¯nÂ 

hym]n¸n¡pI 

 sXmgnÂ tI{µ§fnÂ tPmentbmsSm¸w 

am\knI kwLÀj§Ä 

Hgnhm¡p¶Xn\p thnbpff DÃmk 

]cn]mSnIÄ DSabpsS 

D¯chmZnXz¯nÂ \nÀ_Ôamhpw 

GÀs¸Spt¯XmWv. 

 ]©mb¯nse am\knI tcmKnIfpsS 

]«nI Xbbmdm¡n NnInÕ Dd¸m¡pI 

 kwc£n¡m³ BfpIfnÃm¯ 

am\knI tcmKnIfpsS ]p\c[nhmkw 

Dd¸m¡pI 

 Iuamc¡mcnse hnjmZ tcmKw 

Ip]nSn¡p¶Xn\pff {]mYanI 

]cntim[\m tijn A²ym]IcnÂ 

hfÀ¯pI 

 lyZvtcmKw 

]£mLmXw 

COPD/ 
BkvXa 

{]talw, 

s]m®¯Sn 

PohnXssieo 

tcmK§Ä 

Is¯pIbpw 

PohnXÄssieo 

\hoIcWhpw 

NnInÕbpw 

Dd¸m¡pI 

tcmKXpcX 80% 

Ipdbv¡pI 

 {Kma{]tZi§fnse 

ØncXmak¡mcnÂ ]IÀt¨Xc 

hym[nIÄ ]nSns]« apgph³ 

BfpIsfbpw ]«nIs¸Sp¯pI 

 taÂ ]«nIbnÂകെടോത്ത15 \pw 70 

\pw CSbnÂ {]mbapff apgph³ 

BfpIsfbpw càmXn aÀ±, 

cà¯nse ]©kmc, BMI, 
F¶nhbpsS \nÀ®b¯n\v 

hnt[bam¡pI 

 \nÀ®b¯n\v  hnt[bam¡nb 

BÄ¡mcnÀ tcmKw hcm³ 

km[yXbpffhÀ¡v PohnXssieo 

amäs¯¡pdn¨pff t_m[hÀ¡cWw 

\ÂIpI 

 taÂ kqN\ {]Imcw càmXnaÀ±w, 

{]talw F¶nh Is¯nbhÀ¡v 

acp¶p\ÂIpI.  ]p\c[nhmk 

{]hÀ¯\w \S¯pI ]cntim[\m 

Ubdn \ÂIpI XpSÀ ]cntim[\ 

NnInÕ \ÂIpI. 

 tcmK k¦oÀ®X Is¯p¶Xn\pw 

NnInÕn¡p¶Xn\pw kvs]jymenän 

Iym¼pIÄ \S¯pI 

 taÂ {]hÀ¯\§Ä¡mbn 500 

BtcmKy k¶² {]hÀ¯Isc 

]cnioen¸ns¨Sp¡pI 

 ]n.F¨v.kn em_pIÄ iàns¸Sp¯pI 
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 P\§Ä¡v hymbmaw 

\S¯p¶Xn\mhiyamb `uXoI 

kmlNcyw Hcp¡pI 

5 aZyhpw elcn 

hkvXp¡fpsS 

D]tbmKw 

100% 

Bip]{XnIfnepw 

acp¶pw ]cnim[\m 

kuIcy§fpw 

Dd¸m¡pI 

 

aZy¯ns³d 

Btfmlcn 

D]tbmKw 5% 

Ipdbv¡pI. 

25 hbÊnÂ 

Xmsgbpff hcpsS 

A]ISIcamb 

aZy]m\w 

CÃmXm¡pI. 

ab¡pacp¶v 

D]tbmKn¯n\pw 

Iff¡S¯n\pw 

FXnscbpff 

tIkpIfpsS 

cPnkvt{Sj³ 

Cc«nbm¡pI 

 hnZymÀത്ഥnIfnepw 

s]mXpP\§fnepapff ]pIhen, 

aZy]m\w shäne apdp¡v ab¡pacp¶v 

D]tbmKw XpS§nb ZpÈne§sf 

CÃmXm¡pI 

 hnZymÀ¯nIfpsS BMI Is¯n 

PohnXssieo \hoIcWw \S¯pI 

 kv¡qÄ slÂ¯v ¢_v lcnX ¢_v, 

hmb\mime, ]©mb¯v, ¢_pIÄ, 

ImSpw_{io F¶nhbpsS 

klmbt¯msS ssPhIyjn 

t{]mÕmln¸n¡pI 

 BtcmKy hIp¸ns³d 

NnInÕmamÀ¤\nÀt±i tcJ {]Imcw 

NnInÕ \ÂIp¶p F¶v Dd¸p 

hcp¯pI 

 aZy]m\w, ]pIhen ioeapffhsc Uo 

AUoj\v hnt[bam¡m³ 

klmbn¡pI 

 hymbmaw  

Ip«nIfpw 

apXnÀ¶hcpapÄs¸

sS FÃmhcpw 

Bhiyamb 

coXnbnÂ hymbmaw 

sN¿p¶ps¶v 

Dd¸phcp¯pI 

 hymbm\¯n\pff Øe kuIcyw 

kv¡qfpIÄ, tPmen Øe§Ä 

F¶nhnS§fnÂ Hcp¡pI (\S¸mXIÄ, 

ssk¡nÄkhmcn {Sm¡pIÄ, 

IfnØe§Ä \o´ÀIpf§Ä 

Pnwt\jyw, \y¯w) 

 Iym³kÀ  

Øm]\§Ä 

hnZyme§Ä 

s]mXpCS§Ä 

F¶nh ]pIbne 

clnX taJbm¡pI 

 

t\cs¯ 

Is¯mhp¶ 

Iym³kdpIÄ 80% 

hpw XSbpI 

 

Iym³kÀ 

_m[nXÀ¡v 

NnInÕ100% 

Dd¸m¡pI 

 

tcmK_m[nXcpsS 

PohnX KpWta· 

sa¨s¸Sp¯epw 

]p\c[nhmkhpw 

 30 hbÊp Ignª kv{XoIsf 

]m]vkvanbÀ kv{Io\nwKv 

hnt[bam¡pI.  Iym³kÀ \nÀ®b 

Iym¼pIÄ kwLSn¸n¡pI 

 BtcmKy {]hÀ¯Isb D]tbmKn¨v 

{]mYanI kvX\ ]cntim[\ hmb 

]cntim[\ F¶nh k_vskâÀ 

Xe¯nÂ sN¿pI 

 tIcf¯ns³d sshhn[yhpw 

X\Xpamb Blmc ioe§sf 

t{]mÕmln¸n¡pI 

 hymbmaw t{]mÕmln¸n¡pI 

 COTPA BIvSv \S¸nem¡pI 

 ]pIbne DÂ]¶§Ä 

D]tbmKn¡p¶hÀ¡v I¬knenwKpw 

NnInÕbpw 

 elcn apà {Kq¸ns\ D]tbmKn¨v 

t_m[hÂ¡cWw. 

6 tdmU]IS§

Ä (RTA) 

tdmU]IS clnX 

ജില്ലയാക്കി amäpI 

 hnZymÀ°nIÄ, ss{UhÀamÀ 

F¶nhÀ¡mbn {Sm^n¡v \nba§Ä, 
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{]Ya ip{iqj F¶nh kw_Ôn¨ 

{]tXyI t_m[hÂ¡cWw. 

 Xt±i kzbw `cW Xe¯nÂ {]Ya 

ip{iqj thmfâvnbÀ {Kq¸v 

cq]oIcn¡epw {]hÀ¯n¡epw 

 A]IS \nb{´W ]cntim[\ 

kwhn[m\w thWw.  (t^meokv, 

BtcmKy hIp¸v, XZvt± kzbw `cW 

hIp¸v AwK§Ä {Xnamk 

AhtemI\w) 

 ss{UhÀ¡v Bdp amk¯nsemcn¡Â 

hnZKv[ ImgvN]cntim[\ 

 A]IS km[yX IqSnb taJeIfnÂ 

ap¶dn¸v t_mÀUpIÄ Øm]n¡pI 

 ÌpUâv t]meokv tIUän (SPC) s\ 

{Sm^nIv \nb{´W§Ä¡v 

D]tbmKn¡pI 

 ]©mb¯v {]tZi¯v hml\w 

HmSn¡p¶hcpsS aZy]m\w ]pÀ®ambn 

CÃmXm¡pI 

7 {]P-\\  

ssewKn-Im-

tcmKyw (RSH) 

_me-hn-hml 

hnapà ]©m-b¯v 

B¡p-I. Iuamc 

KÀ`-[m-cWw ]qPyw 

B¡pI 

 

Ipdª P\-\-̀ m-c-

apÅ Ip«n-I-fpsS 

F®w 11.6%Â 

\n¶pw 9% Â Xmsg-

bm-¡p-I. 

 

BZ-y-{]-khw 

kntk-dn-b³ B¡p-

¶-h-cpsS F®w 

20% Xmsg-bm-¡p-I. 

 

BÀ¯h hncm-a-

amb kv{XnIÄ¡v 

kv{Io\n§pw NnIn-

Õbpw d^-dÂ 

kuI-c-yhpw Dd-̧ m-

¡pI  

 

hr²-cmb kv{Xo 

tcmKn-IÄ¡v 

kv{Xot£a ¢n\n¡v 

(Well Women  

Clinic) Bcw-̀ n-

¡p-I. 

 

kv{XoIÄs¡-Xn-sc-

bpÅ AXn-{I-a-

§Ä XS-bp-¶-Xn\v 

GI-Pm-eI {]Xn-

 ]©m-b¯v Xe-̄ nÂ Iuam-c-¡m-cpsS 

Umäm _m¦v X¿m-dm-¡p-I. 

 FÃm Ip«n-IÄ¡pw PohnX-ss\-]p-Wy 

hnZ-ym -̀ -ym-khpw elcn hnapà Ah-

t_m-[hpw \ÂIp-I. 

 sF.-kn.-Un.-F-knsâ klm-b-t¯msS 

Ip«n-I-fp-sS-bpw Iuam-c-¡m-cp-tSbpw 

hfÀ¨m \nco-£Ww \S¯n Bh-i-y-

apÅhÀ¡v ]qcI t]mjWw hnX-cWw 

sN¿p-I. 

 Iuamc {]mb-¡m-cmb s]¬Ip-«n-IÄ¡v 

tbmK, aäp hym-bma ]cn-]m-Sn-IÄ \S-̧ n-

em- ¡p-I. 

 kv{Xo kulrZ hym-bma ¢ºp-IÄ 

Øm]n- ¡p-I. 

 Iuamc {]mb-¡m-cmb s]¬Ip-«n-IÄ¡v 

dp_Ã hmIvkn-t\-j³ In«n-sb¶v Dd-̧ p-      

h-cp-¯p-I. 
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kÔn ]cn-lmc 

skÂ cq]o-I-cn-¡p-

I. 

Bß-l-Xy \nc¡v 

50% Ipd-¡p-I. 

8 Z´m-tcm-Kyw FÃm-hÀ¡pw Z´m-

tcm-Kyw Dd¸p   hcp-

¯p-I. 

 

kvIqÄ Ip«n-I-fpsS 

(6þ12 hb-Êv)   Z -́

£-bhpw 35þ-45 

{]mb-¡m-cnse 

tamW tcmKhpw 

30% ¯nse-̄ n-¡p-

I. 

 

hr²-P-\-§Ä¡v 

Z´m-tcm-Kyw Dd-̧ p-h-

cp-̄ p-I. 

 hÀj-¯nÂ Hcn-¡Â LP, UP kvIqÄ 

Ip«n-IÄ¡v kv{Io\nwKv \S-¯p-I, Bh-

i-y-amb t_m[-hÂ¡-cWw \S-¯p-I. 

9 t\{Xm-tcm-Kyw  

ap³Iq«n 

Is¯m¯ 

ImgvN sshI-eyw 

aqew Dm-Ip¶ 

AÔX CÃm-Xm-¡p-

I. 

 

Xnancw aqew Dm-

Ip¶ AÔX 

]qÀ®-ambpw CÃm-

Xm-¡pI 

 

Ub-_-änIv sdän-t\m-

¸Xn aqew Dm-

Ip¶ AÔX CÃm-

Xm-¡p-I.  

 ]©m-b-¯nse {]ta-l-tcm-Kn-Isf (DM) 

sdän-t\m-]Xn (I-®nsâ Rc-¼v) ]cn-tim-

[-\bv¡v hnt[-b-am-¡p-I.  (Bdp amk-

¯n-sem-cn-¡Â)  

 k_v skâÀ Xe-¯n-epÅ 

PohnXssieo tcmK ¢n\n-¡nÂ hnj³ 

NmÀ«v D]-tbm-Kn¨v ImgvN ]cn-tim-[\ 

\S-̄ -Ww. 

 kvIqÄ hnZ-ymÀ°n-Isf hÀj-¯n-sem-cn-

¡Â (LP, UP) hnj³ NmÀ«v D]-

tbm-Kn¨v ]cn-tim-[n-¡p-Ibpw ImgvN 

sshI-e-y-ap-Å-hsc d^À sN¿p-Ibpw 

sN¿p-I. 

 A©v hb-kn\p Xmsg-bp-f-f-hÀ¡v 9 

XhW hnäm-an³ Ae`n-¨p-sh¶v Dd¸p 

hcp-X-Xp-I. 

 k¶² kwL-S-\-I-fp-sSbpw IqSn klm-

b-t¯msS apgp-h³ t]À¡pw Xnanc 

ikv{X-{In-b-IÄ \S-¯p-I. 

 Btcm-Ky {]hÀ¯-IÀ, Bim {]hÀ¯-

IÀ F¶n-hsc ]cn-io-e\w \ÂIn 

imào-I-cn-  ¡p-I. 

10 ]men-tb-äohv 100% km´-z\ ]cn-N-

c-Whpw NnIn-

Õbpw AÀl-X-s¸-

«-hÀ¡v e`-y-am¡p-

I. 

 \ne-hnÂ {]mY-an-Im-tcm-Ky tI{µ-§Ä 

hgn \S-¯p¶ ]men-tb-äohv ]cn-N-cW 

]cn-]m-Sn-bnÂ P\-]-¦m-fn¯w Dd-̧ p-h-cp-

¯p-I.  (im-co-cn-I-þ-am-\-knI, km¼-

¯nI ]n´p-W, C³jq-d³kv ]cn-c£ 

apX-em-b-h). 

 hr²-cpsS am\-knI DÃm-k-¯n\pw ]cn-

N-c-W-¯n-\p-ambn Bh-i-y-amb ]©m-

b¯v Xe hr²-P\ ]cn-]m-e\ tI{µ-

§Ä Øm]n-¡p-I. 

 hmb-\-im-e, ¢ºp-IÄ F¶n-tbm-sSm-\p-

_-Ôn¨v htbm-P\ thZn cq]o-I-cn-¡pI 
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 htbm-P-\-§-fpsS hn]p-e-amb A\p-̀ h 

k¼¯v ]©m-b¯v hnI-k-\-¯n\v D]-

tbm-Kn-¡p-I. 

 hnhn[ NnInÕm hIp-¸p-IÄ GtIm-]n-

¸n v̈ sImÅp¶ ]men-tb-äohv 

{]hÀ¯\w        \S-¯p-I. 

അവലംബം-  ആരരാഗ്യവകുപ്പ് 
 
4.9.20.kw-{Klw 

      ]¯v e£-̄ n-e-[nIw hcp¶ hb-\m-«n-seþ AXnÂ Xs¶ 2 e£-̄ n-e-[nIw hcp¶ 

BZn-hmkn hn`m-K-§-fp-tSbpw ka{K BtcmKy ]cn-c£ Dd-̧ p-h-cp-̄ m-\pÅ ZoÀL-Zqc 

Btcm-Ky-Im-gvN-̧ m-Sp-IÄ DbÀ¶v htc--Xp-v.  02 kwØm\ AXnÀ¯n-IÄ ]¦n-Sp¶ 

kwØm-\s¯ {][m\ ImÀjnI Sqdnkw taJ-e-IqSn DÄs¸-Sp¶ PnÃ-bnÂ 5000 e[nIw 

hcp¶ CXc kwØm\ sXmgn-em-fn-I-fp-tSbpw sXmgnÂ km¶n-²y-hp-ap-v.  saUn-¡Â 

tImtf-Pnsâ A`mhw \ne-\nÂ¡p¶ hb-\m-«nÂ  {][m\ NnInÂkm tI{µ-amb PnÃm 

Bip-]-{Xn-bnÂ specialityIfpw super speciality Ifpw DÄs¸sS, `uXnI kml-N-cy-§fpw 

hÀ²n-̧ n¨v saUn-¡Â tImtf-Pn\v Xpey-amb NnInÂkm tkh-\-§Ä P\-§Ä¡v Cu BXp-

cm-e-b-̄ n-eqsS \ÂtI--Xp-v.  Xmeq¡v BØm\ Bip-]-{Xn-I-fpw, P\-dÂ Bip-]-{Xn-I-

fpw, kmaq-lnI Btcm-Ky-tI-{µ-§fpw C¯-c-¯nÂ {i² tI{µo-I-cn-¡-s¸-tS-Xp-v.  PnÃ-

bnÂ ]IÀ¨-hym[n {]Xn-tcm[ \nb-{´W {]hÀ¯-\-§-fnepw Pohn-X-ssi-eo-tcmK \nb-{ -́

W-¯n-epw, £b-tcm-K-\n-b-{´-W-{]-hÀ¯-\-§-fnepw hb-\m-Snsâ X\Xv ]mcn-Øn-Xn-I-þ-km-aq-

ln-I-þ-Po-hnX kml-N-cy-§Ä¡-\p-k-cn¨v {Iao-I-cn-t¡-Xpw cq]-s¸-Sp-t -̄-Xp-ap-v.  

Btcm-Ky-h-Ip¸pw Btcm-Ky-tI-c-fhpw Bhn-jvI-cn-¡p¶ ]²-Xn-IÄ ]qÀ®-X-e-̄ nÂ Ft¯-

Xv PnÃ-bpsS  {][m\ Bh-iyhpw P\-§-fpsS Ah-Im-i-hp-am-Wv.  cmPy-̄ n\v tIcfm 

tamUÂ BtcmKyw  F¶Xv t]mse tIc-f-¯n\v hb-\mSv tamUÂ BtcmKyw F¶ \ne-bn-

te¡v DbÀ¯m³ Btcm-Ky-h-Ip-̧ n-s\m¸w hnhn[ hIp-¸p-Ifp-sSbpw PnÃ `c-W-Iq-S-¯n-

tâbpw ]qÀ® ]¦m-fn¯w Bh-iy-am-Wv. 

**** 
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IpSnshÅw 

 

4.10. BapJw 

 

hb-\mSv PnÃ-bpsS {][m\ {]iv\-§-fn-sem-¶mbn IpSn-sh-Å-£maw cq£-am-bn-sIm-n-

cn-¡p-I-bm-Wv.Imem-hØm hy-Xn-bm-\w, P\-s]-cp-̧ w, DbÀ¶ {]Xn-ioÀj Pe Bh-i-yw, ]cn-

ØnXn k´p-en-Xm-h-Øsb {]Xn-Iq-e-ambn _m[n-¡p¶ {]hÀ¯-\-§Ä F¶n-h-sbms¡ 

tNÀ¶v ip²-P-e-£maw {][m\ {]iv\-ambn. Pe-k-¼-¯ns³-d e`-yX a\Ênem-¡p-I-bpw, 

Ahsb kpc-£n-X-am¡n imkv{Xob-ambn D]-tbm-Kn-¡p-Ibpw sNt¿--Xp-v. Pe-e-̀ -y-X-

bnepw Pe-£m-a-¯nepw ap³]-´n-bn-emWv hb-\m-sS-¶Xv Hcp sshcp-[-y-amWv. 

  

 2131 NXp-c-{i-In-tem-ao-äÀ hnkvXy-Xn-bpÅ hb-\mSv PnÃ-bnÂ 884.27 N.-In.-ao-äÀ ImSp-I-

fm-Wp-Å-Xv. ]Ýna L«-¯nse ae-Ifpw ImSp-Ifpw Acp-hn-Ifpw \ndª Cu {]tZiw Pe-k-

¼-¯p-sImv k¼-¶-ambn-cp-¶p. h\-§fpw ]pÂta-SpIfpw Cuä-¡m-Sp-Ifpw NXp-̧ p-\n-e-

§fpw s\Â]m-S-§-fp-sa-Ãm-a-S-§p¶ Cu `qhn-̀ mKw Pe-t{km-X-Êp-I-fpsS tI{µ-am-bn-cp-¶p-

sh¶pw kqNn-̧ n-¡-s¸-«n-«p-v.-F-¶mÂ h\-hn-kvX-y-Xn- Ip-d-bp-Ibpw Imem-h-Ø-bnÂ amä-ap-

m-¡p-Ibpw sNbv-X-tXmsS Pe-£maw t\cn-Sp¶ {]tZ-i-ambn amdn hb-\m-Sv. \nc-́ -c-amb 

h\-\-io-I-c-Ww-sImv  ag-bpsS Afhp Ipd-ªp. Cuä-¡m-Sp-Ifpw apf-¦m-Sp-Ifpw \in- -̈Xp-

aqew ]pg-I-fnÂ Pe-\n-c¸v XmWp as®m-en¸p hÀ[n-¨p. NXp-̧ p-\n-e-§Ä Iy-jn-bn-S-§-fp-am¡n 

amän-b-Xp-aqew {]I-y-Xn-Z-̄ -amb Pe-kw-̀ -c-W-tijn \jvS-am-bn. ImSp-IÄ sh«n bq¡m-eo-]vä-

kv, tX¡v, knÂhÀ Hm¡v tXm«-§-fpsS \nÀ½m-Whpw Pe t{kmX-Êp-I-fpsS timj-W-¯n-\n-

S-bm-¡n. {]I-y-Xn-bnse Cu Pekw`-c-W-ti-jn-bpsS \jvSw PnÃ-bnse IpSn-shÅ e`-y-X-bpsS 

Afhv KW-y-ambn Ipd-¨p. 

 

tIc-f-¯nse icm-icn hmÀjn-I-ag 2615 anÃo-ao-ä-dm-Wv. hb-\mSv PnÃ-bnÂ CXv 2149.14 

anÃo-aoäÀ  BWv. \nÀ`m-K-y-h-imÂ kwØm-\¯v Gähpw IqSp-XÂ ag e`n-̈ n-cp¶ PnÃ-bnÂ 

hÀjw tXmdpw ag Ipdªp hcp-¶p. Ignª hÀjw 59% ¯nt³--dbpw Cu hÀjw 37% 

¯nt³--dbpw ag Ipd-hmWv PnÃ-bnÂ A\p-̀ -h-s¸-«-Xv. Hcp-Im-e¯v C´-y-bnse Xs¶ Gähpw 

IqSp-XÂ ag e`n-¡p¶ {]tZ-i-§-fnÂ cmw Øm\-¯m-bn-cp¶p PnÃ-bnse e¡n-Sn. tIc-f-

¯nÂ e`n-¨p-sIm-n-cn-¡p¶ 3000 an.-ao.-a-g-bnÂ 60% sX¡p-]-Sn-ªm-d³ Ime-hÀj-¡m-e¯pw 

25% hS-¡p-In-g--¡³ Xpem-hÀj-¡m-e¯pw 15% th\ÂIm-e¯pw e`n-¡p-¶-h-bm-Wv. IqSmsX 

hb-\m-«nse  \Zn-IÄ sNdpXpw hfsc thK-¯nÂ Hgp-Ip-¶-hbpw kw`-c-W-tijn Ipd-ª-h-

bp-am-Wv.hÀj-¯nÂ sskeâvhmen-bnÂ 152 ag Znh-k-§-fp-Å-t¸mÄ hb-\mSv PnÃ-bnÂ 

CXv135Znhkwam{X-am-Wv.  

hb-\mSv PnÃ-bnÂ GI-tZiw  67-þ75% hsc \K-c-hm-kn-IÄ¡pw 40-þ55% hsc {KmaoW 

P\-§Ä¡pw am{Xta ip²-Pew F¯n-¡p-hm³ CXp-hsc Ign-ªn-«p-Åp. 2030þmw BtmSp 
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IqSn PnÃ-bnÂ FÃm-hÀ¡pw Btfm-lcn {]Xn-Zn\w 70 enäÀ ip²-Pew Dd-̧ p-h-cp-¯m-\pÅ 

]²-Xn-Ifpw ]cn-lm-c-§fpw Bkq-{XWw sNbvXp hcp-¶p. tIcf hm«À AtXm-dn-än-bpsS 

t{]mPIvSv Unhn-js³-d  IognÂ PnÃ-bpsS ka{K IpSn-shÅ hnI-k\]²-Xn-I-fpsS \nÀÆ-

lWw ]ptcm-KXn BÀÖn¨p hcp-I-bp-am-Wv, Bbh ]qÀ¯n-bm-¡p-¶-tXmSpIqSn imkv{Xo-b-

ambn ip²o-I-cn¨ IpSn-shÅw hnX-cWw sN¿p-hm³ km[n-¡p-¶-Xm-Wv. PnÃ-bnse \ntbm-P-I-

I-a-WvUe Fw.-FÂ.F amÀ Fw.]n amÀ F¶n-h-cpsS hnI-k\ ^nÂ \n¶pw IpSn-shÅ 

taJ-e¡pÅ kw`m-h\ sNdp-X-Ã. P\-Io-bm-kq-{XW ]cn-]m-Sn-bnÂ IpSn-sh-Å-¯n\v ap´nb 

]cn-K-W-\-bmWv  Xt±i kz-b-̀ -cW Øm]-\-§fpw \ÂIn-bn-«p-Å-Xv. 

 

4.10.1. hb-\mSv PnÃ-bpsS hnhn[ Pe-t{kmX-Êp-IÄ 

 (1)  \Zn-Ifpw Umap-Ifpw 

 (2) `qKÀ`Pew 

 (3) XSm-I-§Ä, Ipf-§Ä 

Nn{Xw.1 

 

4.10.1.1. \Zn-Ifpw Umap-Ifpw 

 

tIf-̄ nse Ing-t¡m«v Hgp-Ip¶ \Zn-I-fnÂ {]m[m\ \Zn-bmb I_\n \Znbpw t]mjI \Zn-

Ifpw PnÃsb Pe-k-a-y-²-am-¡p-¶-XnÂ {][m\ ]¦v hln-¡p-¶p. I_\n \Zn Imthcn \Zn-

bpsS t]mjI \Zn-bm-Wv. I_-\n-bpsS {][m\ t]mj-I-\-Zn-IÄ ]\-acw ]pg, am\- -́hmSn 

]pg, Imfnµn ]pg F¶n-h-bm-Wv. IqSmsX _mh-en-]pg \qÂ]pg F¶n-hbpw t]mjI \Zn-I-

fm-Wv. PnÃ-bnÂ \n¶pw ]Sn-tªm-tdm-s«m-gpIn Nmen-bmÀ ]pg-bnÂ ]Xn-¡p¶ tIm«qÀ 

]pgbpw ssh¯ncn Xmeq-¡n-epv. Cu \ZnIfpwCh IqSmsX Imcm-¸pg, _mWm-kpc km-KÀ  

F¶o cv {][m\ Umap-Ifpw Dv. 
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4.10.1.2. `qKÀ`Pew 

 tIc-f-¯nse `qKÀ`-Pe tijn 8000 Zi-e£w L\-ao-ä-dn-t\m-Sp-¯m-sW-¶mWv IW-

¡m-¡n-bn-cn-¡p-¶-Xv. Cu tijn-bpsS 10 iX-am-\-¯n-tesd Ct¸mÄ D]-tbm-Kn-¡p-¶p-v. 

BsI-bpÅ tijn-bpsS 59 iX-am-\-t¯mfw D]-tbm-K-bp-à-am-¡m³ km[n-¡p-sa-¶mWv 

IW-¡p-IÄ kqNn-̧ n-¡p-¶-Xv. PnÃ-bnÂ `qKÀ`-P-e-¯ns³-d e`-yX kwØm-\s¯ ]e 

PnÃIsf-¡mfpw Ipd-hm-Wv. AXp-t]mse D]-tbm-K-¯nepw PnÃ ]nd-InÂX-s¶-sb¶v. 

4.10.1.3. XSm-I-§Ä, Ipf-§Ä 

 

 PnÃ-bnse 2 {][m-\-s¸« XSm-I-§-fmWv ssh¯ncn ]©m-b-¯nse ]qt¡mSv XSm-

Ihpw Xcn-tbmSv ]©m-b-̄ nse IÀfmSv Nnd-bpw. 7.5 slIvSÀ hnkvX-y-Xn-bpv ]qt¡mSv XSm-

I-̄ n-\v. ]ÝnaL«-¯nse Gä-hp-a-[nIw ag e`n-¡p¶ {]tZ-i-§-fnsem-¶nemWv XSm-I-ap-Å-

sX¶v ag-bpsS IW-¡p-IÄ hy-à-am-¡p-¶p. am\- -́hmSn ]©m-b-¯nse Icn-¡p-fw, 

]pÂ¸Ån ]©m-b-¯nse Iªn-¡p-fw, Iev]-ä-bnse Cuh Im¸n-t¯m-«-¯nse Nnd, ap«nÂ 

]©m-b-¯nse Ie-ymW aµncw Nnd, A¼-e-h-bÂ ]©m-b-¯nse A¼-e-h-bÂ Ipfw, XpS-

§n-b-h-bmWv aäv {][m\ Ipf-§Ä. 

 

4.10.2. PnÃ-bnse IpSn-shÅ hnX-cW ØnXn 

 PnÃ-bnÂ ip²-Pe hnX-cW¯ns³d apJ-y-amb ]¦v hln-¡p-¶Xv   tIc-f -Pe  AtXm-

dnänbmWv. IqSmsX PnÃ-bnse {Kma ]©m-b-¯p-IÄ, t»m¡v ]©m-b-¯p-IÄ, PnÃm ]©m-

b¯v XpS-§nb Xt±-i-k-z-bw-̀ -cW Øm]-\-§fpw, Pe-\n-[n, `qP-e hIp¸v F¶o Øm]-\-

§Ä aptJ-\bpw hnhn[  Pe-hn-XcW ]²-Xn-Ifpw \S-̧ n-em-¡n-bn-«p-v. \ne-hnÂ IpSn-shÅ 

hnX-cWw \S-¯n-sIm-n-cn-¡p¶ ]²-Xn-I-fpsS KpW-\n-e-hm-chpw Dd¸p hcp-t -̄-Xmb 

kml-N-cyw \ne-hn-ep-v. KpW-t`m-ày I½-än-IÄ aptJ\ \S-̧ n-em-¡n-bn-«pÅ sNdp-InS IpSn-

shÅ ]²-Xn-I-fnÂ ]eXpw hmÀjnI Aä-Ip-ä-]-Wn-I-fpsS A`mhw aqehpw sshZ-yqXn 

NmÀÖv HSp-¡m-̄ -Xp-Im-c-Whpw {]hÀ¯-\-c-ln-X-am-Wv. sNdp-InS IpSn-shÅ ]²-Xn-IÄ 

AÃmsX ka{K IpSn-shÅ ]²-Xn-bn-eqsS PnÃ-bnse FÃm Xt±i kz-bw-̀ -cW hmÀUp-I-

fnepw imkv{Xobambn ip²-oI-cn¨IpSn-shÅ e`-yX Dd¸p hcp-̄ p-¶-Xn-\pÅ ]²-XnI-fmWv 

Bh-i-y-am-bn-«p-Å-Xv. Gähpw Ipd-ªXv Znhkw 125 enäÀ ip²-Pew hoXw Hmtcm-cp-¯À¡pw 

F¯n¨p sImSp-¡pI F¶ e£-y-amWv PnÃ-bpsS ka{K IpSn-shÅ ]²-Xn-bn-eqsS hn`m-

h\w sN¿p-¶-Xv.  

]«nI 4.10.1. 

IpSn-shÅw:Bh-iyw, DÂ¸m-Z-\w 

 

 വര്ഷം                                       P\-kw-Jy Bh-iyw(Z-i-e-£w) DÂ¸m-Z\w(Z-i-e-£w) 

2011 8,17,420 84.00  

2023 8,58,291 86.00 108.72 

2050 9,73,423 ----- --- -- -91.00  

 

 taÂ IW¡pIÄ A\pkcn¨v 2023BIpt¼mÄPnÃ¡vBhiyambAfhnÂ 

IpSnshÅ e`yX Dd¸p hcp¯phm³ Ignbpw.\nÀ½mW¯nepÅ IpSnshÅ ]²XnIÄ 

{XnXe ]©mb¯pIsf kwtbmPn¸n¨p sImv hnhn[ ]©mb¯pIÄ¡pÅ A\ptbmPy 
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]²XnIfmWv.Ch IqSmsX Bhiyamb CS§fnte¡v kmt¦XnIX¡\pkcn¨v 

{XnXe]©mb¯pIfpsS klIcWt¯msS ]²Xn ZoÀLn¸n¨v IpSnshÅ kwhn[m\w 

\S¸nem¡mhp¶XmW.v Xmsg]«nIbnÂ ]cmaÀin¨n«pÅ  Pe AtXmdnÁn \S¸nem¡nb 

]²XnIÄ FÃmw Xs¶ {]hÀ¯\£aamWv.  

PnÃ-bnÂ hnhn[ ]©mb¯pIÄ¡mbn \S¸nem¡p¶ ]²XnIÄ L«w L«-ambn 

]qÀ¯n-bm-Ip-¶-tXmsS ]cym-]vX-amb Af-hnÂ ip²-Pew hnX-cWw sN¿m-hp-¶-XmW.v`qKÀ`-

P-e-hn-[m\w XmgmsX t\mt¡-Xpw Bb-Xn\v IpSn-sh-ff ]²Xn {]tZ-i-§-fnÂ ac-§Ä 

\«p-h-fÀ¯p-¶XpÄs¸sSbpff ]cn-ØnXn kwc-£W {]hÀ¯-\-§Ä¡v ]cn-K-W\ 

\ÂtIXv hsfsc {][m-\-amWv. Bb-Xn\v _²s¸« hIp-̧ p-I-fpsS kwtbm-P-\hpw Ah-iy-

amWv  

 

]«nI 4.10.2. 

tIcf Pe AtXm-dnän hb-\mSv PnÃ-bnÂ \S-̧ n-em-¡nb 

IpSn-shÅ]²-Xn-IÄ 

 

{Ia 

\¼À 

]²-Xn-bpsS t]cv 

{]Xn-

Zn\ 

tijn 

]©m-b¯v/ 

ap\n-kn-̧ m-enän 

D]-t`m-

ày  

P\-kw-

Jy 

P\-kw-J-ym-\p-

]m-XnI KpW-

t`m-àm-

¡Ä(%) 

1 

thaw \ÃqÀ\mSv & 

s]mcp-¶-¶qÀ hntÃPv Xz-

cnX {KmaoW ip²-Pe 

hnX-cW ]²-Xn. 

2.00 am\- -́hmSn 63493 28.00 

2 

Xncp-s\Ãn Xz-cnX 

{KmaoW ip²-Pe hnX-

cW ]²-Xn. 

2.50 Xncp-s\Ãn 6000 26.00 

3 

ip²-Pe hnX-cW ]²Xn 

A©p-Ip¶v Ip¸-t¯mSv 

hntÃ-Pv. 

2.40 ]\-acw 10000 22.00 

4 

FS-hI ip²-Pe hnX-

cW ]²Xn 

1.30 FS-hI 18000 42.00 

5 

am\- -́hmSn ip²-Pe 

hnX-cW ]²Xn 

1.50 am\- -́hmSn 12000 20.00 

6 

hÅn-bqÀImhv ip²-Pe 

hnX-cW ]²Xn 

0.25 am\- -́hmSn 1123 2.00 

7 

s]m«³sImÃn ip²-Pe 

hnX-cW ]²Xn 

0.25 am\- -́hmSn 1200 2.00 

8 

Xncp-s\Ãnt£{Xwip²-

PehnX-cW ]²Xn 

2.50 Xncp-s\Ãn 2000 26.00 

9 

shÅ-ap ip²-Pe 

hnX-cW ]²Xn 

0.25 shÅ-ap 10185 15.00 

10 

]Sn-ªm-d-¯d {KmaoW 

ip²-Pe hnX-cW ]²Xn 

4.00 ]Sn-ªm-d-¯d 24000 64.88 

11 

IWn-bm-¼ä {KmaoW 

ip²-Pe hnX-cW ]²Xn 

2.50 IWn-bm-¼ä 21000 65.00 

12 

IÂ¸ä ap\n-kn-̧ Â 

ip²-Pe hnX-cW ]²Xn 

10.00 IÂ¸ä 22000 90.00 

13 

Imc-y-¼mSn {KmaoW 

ip²-Pe hnX-cW ]²Xn 

0.10 ao\-§mSn 5700 10.00 

14 

ssh¯ncn {KmaoW 

ip²-Pe hnX-cW ]²Xn 

0.19 ssh¯ncn 3000 26.00 
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15 

]nW-t§mSv {KmaoW 

ip²-Pe hnX-cW ]²Xn 

0.20 sh§-̧ Ån 3000 18.00 

16 

KmÔn-\-KÀ {KmaoW 

ip²-Pe hnX-cW ]²Xn 

sh§-̧ Ån 

0.03 sh§-̧ -ffn 100 10.00 

17 

ap«nÂ {KmaoW ip²-Pe 

hnX-cW ]²Xn 

1.80 ap«nÂ 21370 42.00 

18 

aqss]-\mSv {KmaoW 

ip²-Pe hnX-cW ]²Xn 

1.20 aqss¸-\mSv 4100 22.26 

19 

NptÂ {KmaoW ip²-

Pe hnX-cW ]²Xn 

0.19 ssh¯ncn 3000 18.00 

20 

A¼-e-h-bÂ ip²-Pe 

hnX-cW ]²Xn 

2.25 A¼-e-h-bÂ 27500 45.00 

21 

_t¯cn þ \qÂ¸pg 

ip²-Pe hnX-cW ]²Xn 
5.00 _t¯cn 42000 46.00 

22 

]pÂ¸Ån þ 

apÅ³sImÃn þ Ia-yq-

Wnän ip²-Pe hnX-cW 

]²Xn 

5.00 apÅ³sImÃn 30000 42.03 

23 

Iy-jvW-Kncn þ ]pd-¡mSn 

ip²-Pe hnX-cW ]²Xn  

5.00 ao\-§mSn 28000 70.00 

24 

koXm-auv ip²-Pe 

hnX-cW ]²Xn 

0.22 ]pÂ¸Ån 1000 7.00 

25 

iin-ae ip²-Pe hnX-

cW ]²Xn 
0.22 ]pÂ¸Ån 1100 7.00 

   Ahew_w: hm«À AtXmdnän 

 

 

4.10.3. `qPehIp-̧ v hb-\mSv PnÃbnÂ \S-̧ n-em-¡nbn-«pÅ]²-Xn-IÄ 

 

  PnÃ-bnse `qPe hnI-k-\hpw `qPe kwc-£-W-̄ n\pw thn kwØm-\s¯ 

t\mUÂ GP³kn BWv `qPe hIp-̧ v. hnhn[ Xcw IpgÂ¡n-W-dp-IÄ¡pÅ (Xp-d-¶-In-

WÀ/Syq_v shÂ/t_mÀshÂ/^nÂ«À t]mbnâv)  

sslt{Um-f-Pn-¡Â, Pntbm-̂ n-kn-¡Â, dntam«v sk³knMv F¶ kmt¦-XnI hnZ-y-I-

fpsS klm-b-t¯m-sS) Øm\ \nÀ®bw \S-̄ p-¶p. hnhn[ Xcw IpgÂIn-W-dp-I-fpsS 

\nÀ½m-Ww, sUh-e-̧ nw-Kv, temKnMv apX-em-bh `qPe hIp¸v \S-̧ n-em-¡p-¶p. 

 IÀj-IÀ, Xt±i kz-bw-̀ -cW Øm]-\-§Ä, kÀ¡mÀ AÀ² kÀ¡mÀ Øm]-\-§Ä, 

aäv Øm]-\-§Ä F¶n-hÀ¡v IpgÂIn-WÀ \nÀ½n-¡p-¶-Xn\pw `qPew D]-tbm-Kn¨v \S-̧ n-em-

¡p¶ ]²-Xn-IÄ¡pw, ssI¸¼v Øm]n-¡p-¶-Xn\pw dn¸-bÀ sN¿p-¶-Xn\pw hIp¸v kmt¦-

XnI klm-bhpw D]-tZ-ihpw  

\ÂIn hcp-¶p. 

 Pe-ZuÀe-̀ yw t\cn-Sp¶ {]tZ-i-§-fnÂ hIp-̧ ns³-d kmt¦-XnI klm-b-t¯msS 

sNdp-InS IpSnshÅ ]²-Xn-IÄ \S-̧ n-em¡n hcp-¶p. C -̄c-¯nÂ hcÄ¨-Zpcn-Xm-i-zmk ]²-

Xn-bnepw cmPo-hvKmÔn ]²-Xn-bnepw DÄs]Sp¯n hIp¸v \nÀ½n¨ IpSn-shÅ ]²-Xn-I-fpsS 

hni-Zmw-i-§Ä Xmsg sImSp-¡p-¶p. 
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]«nI 4.10.3. 

 

Ahew_w: hm«À AtXmdnän 

 

4.10.4.Pe-\n[n hb-\mSv PnÃ-bnÂ \S-̧ n-em-¡n-bn-«pÅ  ]²-Xn-IfpsS hni-Zmw-i-§Ä.  

Nn{Xw.4.10.2 

Pe-\n[n IpSn-shÅ ]²-Xn-IÄ \S-¸n-em-¡p¶ ]©m-b-¯p-IÄ 

14 
 

 

PnÃ-bnÂ ]qXm-Sn, s]mgp-X-\, tIm«-¯-d, ]pÂ¸-Ån, Xhn-ªmÂ, sXmÀ\m-Sv, ]\-a-

cw, \qÂ¸pg F¶o ]©m-b-¯p-I-fnÂ ]qÀ®-ambpw shÅ-ap-, IWn-bm-¼-ä, FS-hI 

F¶o]©m-b-̄ p-I-fnÂ `mKn-I-ambpw Pe-\n[n ]²-Xn-IÄ aptJ\ IpSn-shÅ hnX-cWw 

\S¶p hcp-¶p-v. 

{Ia  

\¼

À 

]²-Xn-bpsS t]cv 

]²Xn 

\S-̧ n-em-

¡nb 

GP³k

n 

hmÀUv \¼À, 

t]cv 

D]-t`m-

àm-¡-

fpsS 

F®w 

\S-̧ n-em-

¡nb hÀjw 

1 2 3 4 5 6 

1 

A¼m«v tImf-\n, ]pÂ¸Ån 

]©m-b¯v 

PnÃm 

Hm^okv 

`qP-e-h-

Ip¸v 

hb-\mSv 

17,-a-c-Imhv 

40 

2008-þ09 

2 

Imc-̈ mÂ, A¼-e-h-bÂ ]©m-

b-̄ v. 

1,-Im-c-¨mÂ 

9 

3 

]pfn-¡w-h-bÂ ASnb tImf-

\n, ]\-acw ]©m-b-¯v. 

21, A©p-Ip¶v 

112 

2009-þ10 

4 

s\Ãn-¡c tImf-\n, ]qXmSn 

]©m-b¯v 

18,- s\-Ãn-¡c 

190 

5 

Icn-¦-®n-¡p-¶v,-ap-«nÂ ]©m-b-

¯v. 

11, IÃp-]mSn  

65 

6 

Np-¡p-¶v, ]\-acw ]©m-b-

¯v. 

13, Np-Ip¶v 

100 

7 

KmÔn-\-KÀ tImf-\n, Nocmw-Ip-

¶v, ao\-§mSn ]©m-b¯v 

8, Iy-jvW-Kncn 

110 
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]«nI .4.10.4. 

{Ia 

\¼À 

]©m-b¯v 

Pe-\n[n \S-̧ n-em-¡n-

bn-«pÅ ]²Xn-IÄ 

P\-kw-J-ym-\p-]m-XnI 

KpW-t`m-àm-¡Ä(%) 

1 ]qXmSn 25 32.902 

2 FS-hI 14 36.863 

3 s]mgp-X\ 17 29.532 

4 tIm«-¯d 6 40.817 

5 shÅ-ap 28 24.797 

6 IWn-bm-¼ä 12 15.242 

7 ]pÂ¸Ån 8 31.049 

8 Xhn-ªmÂ 20 23.197 

9 sXmÀ\mSv 9 18.260 

10 ]\-acw 7 41.303 

11 \qÂ¸pg 36 29.079 

Ahew_w: hm«À AtXmdnän 

 

4.10.4.1. P\-Io-bm-kq-{XW ]²-Xn-IÄ aptJ\ \S-̧ n-em¡n KpW-t`m-Iv-Xr  Iq«m-bva-IfneqsS 

]cn-]m-en-¡p¶ ]²-Xn-I-fpsS hni-Zmw-i-§Ä. 

PnÃ-bnÂ Ignª 3 hmÀjn-I-]-²-Xn-I-fn-embn þ IpSn-sh-ff taJ-e-bnÂ InWÀ \nÀ½m-Ww, 

sNdp-InS IpSn-shÅ ]²-Xn-IÄ, \ne-hn-epÅ ]²-Xn-I-fpsS hnI-k-\w, {]I-y-Xn-Z¯ \ocp-d-h-I-

fpsS hn\n-t-bmKw XpS-§nb ]²-Xn-IÄ¡mWv Xt±-i-̀ -cW Øm]-\-§Ä {]map-Jyw \ÂIn-b-

Xv. \m«-dn-hp-I-fpsS ASn-Øm-\-¯nÂ ip²-P-e- t{km-X-ÊpÅ tI{µ-§-fnÂ InWÀ Ipgn¨v 

shÅw ]¼p sNbvXv Sm¦n-se-¯n¨v ss]¸p-hgn hnX-cWw \S-¯p¶ coXn-bmWv {Xn-Xe ]©m-

b-̄ p-IÄ \S-̧ n-em-¡p-¶-Xv.F¶mÂ Hmtcm {]tZ-i¯pw e`-y-amb Pet{kmX-Êp-IÄ D]-tbm-K-

s¸-Sp-̄ n-s¡mv Xmc-X-ta-y\ sNehp Ipd-ªXpw s]s«¶v ]qÀ¯n-bm-¡m³ Ign-bp-¶-Xp-amb 

sNdp-InS Pe-hn-X-cW ]²-Xn-IÄ \S-̧ n-em-¡p-hm³ Ign-bp-sa-¦nepw t{kmXÊp-I-fpsS ]cm-P-

bhpw \S-̄ n-̧ nse A]m-I-X-aqehpw ]²-Xn-IÄ Dt²-in-¡p¶ Ime-a{Xbpw {]hÀ¯-\-£-a-am-

{Ia 

\¼

À 

]©m-b¯v / 

ap\n-kn-̧ m-enän 

 

s]mXpSm¸pIfpsS 

F®w 

 

D]-t`m-ày 

P\-kw-Jy 

1 am\-́ -hmSn 302 7550 

2 Xncp-s\Ãn 317 7925 

3 ]\-acw 272 6800 

4 FS-hI 143 3575 

5 Xhn-ªmÂ 82 2050 

6 sXmÀ\mSv 0 Pe-\n[n ]²-Xn- 

7 shÅ-ap 78 1950 

8 IÂ¸ä 164 4100 

9 ]Sn-ªm-d-̄ d 194 4850 

10 IWn-bm-¼ä 196 4900 

11 sh§-̧ Ån 105 2625 

12 ap«nÂ 254 6350 

13 s]mgp-X\ 0 Pe-\n[n ]²-Xn- 

14 tIm«-̄ d 0 Pe-\n[n ]²-Xn- 

15 XcntbmSv 105 2625 

16 ssh¯ncn 111 2775 

17 ta¸mSn 2 50 

18 aqss¸-\mSv 68 1700 

19 kpÂ¯³ _t¯cn 312 7800 

20 apÅ³sImÃn 333 8325 

21 ao\-§mSn 64 1600 

22 ]pÂ¸Ån 159 3975 

23 A¼-e-h-bÂ 271 6775 

24 ]qXmSn 88 2200 

25 \qÂ¸pg 172 4300 

26 s\³ta\n 14 350 (Pe-\n[n ]²-Xn-) 
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Ip-¶n-Ã.CXv sNdp-InS ]²-Xn-I-fpsS ]cm-P-b-Im-c-W-§-fmbn hnh-£n-¡-s¸-«n-«p-v 

 

4.10.5. PnÃ-bnÂ tIcf Pe AtXm-dnän \S-̧ n-em-¡m³ t]mIp-¶Xpw \S¶p hcp-¶-Xp-amb _y-

l¯v ]²-Xn-IÄ 

]«nI 4.10.5 

 

{Ia-\-

¼À       

]²-Xn-bpsS t]cv KpW-t`m-àm-¡-

fpsS F®w 

]qÀ¯o-I-cn-

¡p¶ hÀjw 

1 kpÂ¯m³ _t¯-cn, \qÂ¸p-g,-ap-

«nÂ, ]©mb 

¯pIÄ¡pÅ IpSn-shÅ 

]²Xn 

 

1,99,561 

 

2022 

2 ta¸m-Sn, aqss]-\m-Sv, ssh¯ncn, {Kma-

]-©m-b-̄ p-IÄ¡pÅ, IpSn-shÅ 

]²Xn 

 

1,72,421 

 

2022 

3 IpSn-shÅ ]²XnXcn-tbm-Sv, s]mgp-X-

\, sh§-̧ Ån, tIm«-¯d F¶o 

]©m-b-¯pIÄ¡pÅ IpSn-shÅ 

]²Xn 

 

84,522 

 

2022 

4 am\- -́hm-Sn, FS-h-I, \ÃqÀ\mSv, hntÃ-

Pp-IÄ¡pÅ IpSn-shÅ ]²Xn 

 

3,06,516 

 

2018 

Ahew_w: hm«À AtXmdnän 

 

4.10.6. Fw. Fkv. Un. ]n IqSnshÅ ]²XnIÄ 

 

1. ]«m-Wn-Iq¸v IpSn-shÅ hnX-cW ]²Xn apÅ³sIm-Ãn. 

2. A¼-e-h-bÂ kmaq-lymtcm-Ky tI{µw Pe hnX-cW ]²-Xn. 

3. NpÅn-tbmSv IpSn-shÅ hnX-cW ]²Xn 

4. ssI¸-t©cn Pe-hn-X-cW ]²-Xn. 

5. \mbv¡«n Pe-hn-X-cW ]²-Xn. 

6. ]Ån-¡n Pe-hn-X-cW ]²-Xn. 

7. Pn.-F-¨v.-F-̈ v.-F-kv. NocmÂ s\t·\n {Kma-]-©m-b¯v Pe-hn-X-cW ]²-Xn. 

8. I¼-f-¡mSv IpSn-shÅ ]²Xn 

9. s\Ãn-b¼w IpSn-shÅ ]²Xn 

10. sh§-̧ Ån {Kma-]-©m-b¯v tImS-t©cn¡p¶v IpSn-shÅ ]²-Xn. 

11. a¸mSn {Kma-]-©m-b¯v IpSn-shÅ ]²Xn 

12. Xncp-s\-Ãn-¡p¶v IpSn-shÅ ]²-Xn. 

13. _me³tNme IpSn-shÅ ]²-Xn. 

14. Nocm-¡p¶v ]g-Èn-¡p¶v IpSn-shÅ ]²Xn  

15. Xc-I-¼³ IpSn-shÅ ]²-Xn. 

 

 

4.10.7. വികസന കാഴ്ചപാട് 

തദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടടയം വകുപ്പിൻടറയം വിവിധ പദ്ധതികടള 

ഏദ്ദകാപിപ്പിച്ചുടകാണ്ടു ജില്ലയിടല കുടിടവള്ള ക്ഷാമം ഇല്ലാതാക്കുക  എന്നതാണ് ദീർഘ കാല 

ലക് ഷയം. ശുദ്ധവം സുരക്ഷിതവമായ കുടിടവള്ളം ലഭയമാക്കുന്നതിലൂടട, പകർച്ച വയാധികളുടട വയാപനം 

കുറക്കുന്നതിനം ജലജനയ ദ്ദരാഗങ്ങൾ തടയന്നതിനം ലക്ഷയമിടുന്നു. ജില്ലയിൽ നിലവിൽ ലഭയമായിട്ടുള്ള 

വിവിധ ജല ദ്ദരാതസുകളുടട പരമാവധി ഉപദ്ദയാഗം ഉറപ്പാക്കിടകാണ്ടും വകുപ്പിൻടറ സാദ്ദേതിക 
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പരിജ്ഞാനം പ്രദ്ദയാജനടപ്പടുത്തിടകാണ്ടും കുടിടവള്ള ക്ഷാമം ഉണ്ടാകുന്ന പ്രദ്ദദശങ്ങളിൽ തക്ക 

സമയത്തു ആവശയത്തിന് കുടിടവള്ളം ലഭയമാക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു. ഇതിദ്ദലക്കായി, തദ്ദേശ ഭരണ 

സ്ഥാപനങ്ങളുടട വിഭവങ്ങളും വകുപ്പിന് ലഭയമാകുന്ന വിഭവങ്ങളും ഉപയക്തമാക്കാൻ സാധിക്കും.  

മഴടവള്ളം പരമാവധി സംഭരിക്കാനള്ള മാർഗങ്ങൾ അവലംബിച്ചുടകാണ്ട് വീടുകളിലം കിണറുകളിലം 

ജല ലഭയത ഉറപ്പു വരുദ്ദത്തണ്ടതുണ്ട്. ഇതിദ്ദലക്കായി പദ്ധതികൾ ആവിഷ്കരിക്കുന്നദ്ദതാടടാപ്പം 

ദ്ദബാധവൽക്കരണ പ്രവർത്തനങ്ങളും അതയാവശയമാണ്. മുൻ കാലങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് ദ്ദപാടല 

തലക്കുളങ്ങളുടടയം ടെറിയ അരുവികളുടടയം സംരക്ഷണവം പരിപാലനവം ആവശയമാണ്. മഴ 

ടവള്ള സംഭരണത്തിനായി ഇവയ്ക്കുള്ള പേ് വലതാണ്.  ഇപ്രകാരം ലഭയമാകുന്ന എല്ലാ മാർഗങ്ങളും 

രീതികളും അവലംബിച്ചുടകാണ്ട് ജില്ലടയ കുടിടവള്ള ക്ഷാമ വിമുക്ത ജില്ലയാക്കുവാൻ ലക്ഷയമിടുന്നു. 

നിലവിൽലഭയമായതുംപ്രവർത്തിച്ചുടകാണ്ടിരിക്കുന്നതുമായഎല്ലാകുടിടവള്ളപദ്ധതികളുംവർഷാവർഷങ്ങ

ളിൽകൃതയമായഅറ്റകുറ്റപണികൾനടത്തിയംകുറവകൾപരിഹരിച്ചുംനിലനിർത്തിടകാണ്ട്ദ്ദപാദ്ദകണ്ടതുണ്ട്. 

ഇതിനായികുറ്റമറ്റ ആസൂത്രണവം ദ്ദമൽദ്ദനാട്ടവം ആവശയമാണ്. ഫണ്ടിടെ ലഭയതക്കനസരിച്ചു 

മുൻഗണനക്രമത്തിൽ ഗുണദ്ദഭാക്തൃ സമിതിയടടയം തദ്ദേശഭരണസ്ഥാപനങ്ങളുടടയം 

സഹായദ്ദത്താടട എല്ലാകുടിടവള്ള പദ്ധതികളും പരമാവധി ഉപദ്ദയാഗക്ഷമമാദ്ദക്കണ്ടതുണ്ട്.   

4.10.8.PnÃ-bnÂ IpSn-shÅ taJ-e-bnÂ \ne-hn-epÅ {]iv\-§Ä, Pe-£ma Imc-W-§Ä,      

\nÀt±-i-§Ä 

 

Imem-hØm hy-Xn-bm\w, ag-bpsS Af-hn-ep-mb K-W-y-amb Ipd-hv, h\-\-io-I-c-Ww, 

s\Â¸m-S-§Ä \nI-̄ Â, Iyjn coXn-bnÂ Dmb hy-Xn-bm-\w, P\-kw-Jy hÀ²-\-hv, XpS-§n-

bh ImcW§fmÂ PnÃ-bnse ip²-Pe ZuÀe-`yw hÀ²n- -̈Xmbn ImWp-¶p. 

hb-\mSv PnÃ-bnse Ignª 10 hÀjs¯ Umä]cn-tim-[n-¡p-t¼mÄ (2007-þ2016) ]pÂ¸Ån þ 

2.59 an, Xhn-ªmÂ, shÅ-ap,sXm-À\m-Sv, Xncp-s\Ãn þ0.44 an Pe-\n-c¸v Xmgv¶-Xmbn a\-

Ên-em-¡m³ km[n-¡p-¶p. {]kvXpX InW-dp-Isf {]Xn-\n-[o-I-cn-¡p¶ ]©m-b-¯p-IÄ `qcn-̀ m-

Khpw ØnXn sN¿p-¶Xv PnÃ-bpsS hS¡v þ hS¡p Ing-¡³ `mK-§-fnÂ BWv. 2013 se 

GEC dnt¸mÀ«v {]Imcw PnÃ-bnse \mep t»m¡p-I-fnepw Ipdª hmÀjnI doNmÀPns³-d 

tXmXv ]\-a-cw, _t¯cn t»m¡p-I-fnÂ BWv tcJ-s¸-Sp-¯n-bn-cn-¡p-¶-Xv. Cu cp 

t»m¡p-I-fnÂ Iy-{Xna `qPe ]cn-t]m-jW amÀ¤-§Ä \S-̧ n-em-¡p-¶Xv `qPe k¼¯p 

DbÀ¯p-¶-Xn\p klm-b-I-am-Ipw. 

PnÃ-bnse sX¡v þ ]Sn-ªm-d³ `mK-§-fnÂ Xmc-X-ta-y\ 3000 an.ao \p ASp¯p ag 

e`n-¡p-¶p. ta¸m-Sn, aqss¸-\m-Sv, ]Sn-ªm-d-¯-d, sXmÀ\m-Sv, s]mgp-X-\, ssh¯ncn F¶o 

]©m-b-¯p-I-fnÂ PnÃ-bnse aäp `mK-§-fnÂ e`n-¡p-¶-Xn-t\-¡mÄ ag IqSp-X-embn e`n-¡p-

¶p. Bb-Xn-\mÂ C¯cw {]tZ-i-§-fnÂ {^nbm-än¡v AI-yq-̂ -dns\ Sm¸v sN¿-¯¡ hn[-

¯nÂ Xpd¶ InWÀ IpSn-shÅ ]²-Xn-IÄ¡v ap³K-W\ \ÂIn \S-̧ n-em-¡m-hp-¶-Xm-Wv. 

hb-\mSv PnÃ-bnse A¼-e-h-bÂ, Xncp-s\-Ãn, sh§-̧ Ån, apÅ³sIm-Ãn, F¶o ]©m-b-̄ p-

I-fnÂ \ne-hnÂ {]h-À-¯n-¡msX InS-¡p¶ Izm-dn-I-fnse Pew, cmk ]cn-tim-[-\¡p hnt[-b-
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am¡n Pe-tk-N\ ]²-Xn-IÄ¡v D]-tbm-Kn-¡p-¶-Xn-\v, AXmXp ]©m-b-¯p-Isf A[n-Im-c-

s]-Sp-¯p-¶Xp hgn hcÄ¨sb eLq-I-cn-¡p-¶-Xn\pw klm-b-I-am-Ipw.  

PnÃ-bnÂ th\Â¡me§fnÂ IpSnshÅ £maw t\cnSp¶ {][m\ {]tZi§fmb 

]pÂ¸Ån, apÅ³sImÃn,]\acw,kpÂ¯m³ _t¯cn, aqsss¸\mSv, am\´hmSn, 

ap«nÂ,ta¸mSn F¶o ]©mb¯pIfnse Nne {]tZi§Ä.{lkz Ime ]cnlmc§fmbn 

Sm¦À temdnbnÂ IpSnshÅ hnXcWw \S¯Â,IpSnshÅ Intbmkv¡pIÄ Øm]n¨v 

IpSnshÅ hnXcWw \S¯ÂF¶nh Ahew_n¡mhp¶Xpw ZoÀLIme ]cnlmc§fmbn 

]pÂ¸Ån, apÅ³sImÃn {]tZi§Ä¡p thn I_\o \ZnbnÂ XmÂ¡menIXSbW 

\nÀ½n¨v Pee`yX sa¨s]Sp¯pI,\S¸nem¡nsImncn¡p¶ka{K IpSn-shÅ ]²-Xn-

IfpsS kab_ÔnX ]qÀ¯oIcWhpwDd¸phcpt¯Xpv. 

 

PnÃ-bnse Pe-Kp-W-\n-e-hmc ØnXn hnhcw 2017-þ2018 

 

{Ia \¼À  IpSnshÅ ]²Xn  F®w 

1 ]cntim[n¨ km¼nfpIfpsS F®w 

(kzImcy / s]mXp) 

5307 

2 Ccp¼nsâ Awiw IqSpXepÅXv 12 

3 _mIvSocnb km¶n²y apÅXv 3328 

4 aäpÅh 1881 

Ahew_w sFFwsFFkv Umäm 

 

Nn{Xw.4.10.3 PnÃbnse InWdpIfnse PehnXm\w th\Â¡me§fnÂ Xmgp¶ coXnbpw 

Øe§fpw   

 

]Ýn-a-L-«-̄ n-t\mSv ASp¯p \nÂ¡p¶ ]©m-b-¯p-I-fnÂ DÅ {]I-y-Xn-P-\y \ocp-d-

h-IÄ kwc-£n-̈ p-sImv AXmXp ]©m-b-¯p-I-fp-sSbpw dh-\yq hIp-̧ ns³--dbpw h\w hIp-

¸ns³--dbpw A\p-a-Xn-tbmSp IqSn sNdnb IpSn-shÅ ]²-Xn-IÄ¡p cq]w \ÂIn. {]kvXpX 
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]©m-b-¯p-I-fnse  DbÀ¶ {]tZ-i-̄ p-Å-hÀ¡v am{Xw KpW-\n-e-hmcw ]cn-tim-[n¨p Pe-hn-

X-cWw \S-̄ m-hp-¶-Xm-Wv. PnÃbnep-mb `qhn-\n-tbmK amä-§Ä¡v A\p-k-y-X-ambn `qPe 

k¼¯v hÀ²n-̧ n-¡p-¶-Xn\p thn `qPe ]cn-t]m-jW amÀ¤-§Ä PnÃ-bpsS `q{]-I-y-Xn¡pw 

hn\n-tbm-K-̄ n\pw A\p-k-y-X-ambn \S-̧ n-em-t¡--Xp-v. DZm-l-cWw 300 Ncnhp Ipdª 

{]tZ-i-§-fnÂ a¬/IÃv ssI¿m-e-IÄ, ag-¡p-gn-IÄ Xmgv¶ {]tZ-i-§-fnÂ Xe-¡p-f-§-fpsS 

\nÀ½mWw F¶nh a®v kwc-£n-¡p-¶-tXm-sSm¸w Pe kwc-c-£-W-¯ns³--dbpw tXmXv 

hÀ²n-̧ n-¡p-¶p.F¶mÂ h\-{]-tZ-i-hp-ambn tNÀ¶p InS-¡p¶ Øe-§-fnÂ IpSn-shÅ 

\nÀ½mW {]h-y-¯n-IÄ¡m-h-i-y-amb A\p-hmZw _Ô-s¸« hIp-̧ p-I-fnÂ \n¶v bYm-k-abw 

e`n-¡m-¯Xv C¯cw ]²-Xn-IÄ¡v XS-Ê-am-Im-dp-v. 

4.10.9.taÂ¯«v þ Iogv¯«p \nÀt±-i-§Ä 

tI{µ, kwØm\ ]²-Xn-¡m-h-i-y-amb Øe e`-yX Dd-̧ m-¡Â Bh-i-y-amb XpI hne-bn-cp-

¯Â, hnhn[ kÀ¡mÀ GP³kn-I-fpsS A\p-hmZw F¶nh ]²-Xn-I-fpsS AwKo-Imcw e`n-

¡p¶ apd-¡p-Xs¶ e`-y-am-t¡--Xm-Wv.]«n-I-Pm-Xn, ]«n-I-hÀ¤ ]²-Xn-IÄ¡v BhÀ¯\ 

sNehv hne-bn-cp-t¯--Xn-\m-h-i-y-amb kÀ¡mÀ D¯-c-hp-IÄ Cd-t¡--Xm-Wv.IpSn-shÅ 

]²-Xn-IÄ¡p AwKo-Imcw e`n-¡p-¶-Xn-\mbn ]²Xn {]tZ-i¯p aäp ]²-Xn-IÄ CsÃ¶v taJ-

e-bnÂ DÄs¸« hnZ-Kv[-cpsS I½än ]cn-tim-[n-t¡--Xm-Wv. 

4.10.10.kw{Klw 

PnÃ-bpsS Pe KpW-\n-e-hmc ]cn-tim-[-\bpw IpSn-shÅ Bh-i-y-I-Xbpw ]cn-K-Wn¨v 

ka{K IpSn-shÅ ]²-Xn-I-fmWv hn`m-h\w sNt¿--Xv.C¯cw ]²-Xn-I-fnÂ \n¶pw kmt¦-

Xn-I-ambn Pe-hn-X-cWw km[-y-a-Ãm¯ DbÀ¶ {]tZ-i-§-fnÂ Pe e`-y-Xbpw KpW-\n-e-hm-

chpw Dd-̧ p-h-cp¯n sNdp-InS ]²-Xn-IÄ hn`m-h\w sN¿m-hp-¶-Xm-Wv.Pe-hn-X-cWw KpW-t`m-

ày ]¦m-fn-̄ -t¯m-sS-bpÅ Bhiym-\p-k-cW kao-]\w (Demand driven approach) Bbn 

kzo-I-cn-¡m-hp-¶-Xm-Wv. {]mtZ-in-I-ambn e`-y-amb FÃm Pe-t{km-X-Êp-Ifpw ]p\-cp-²-cn-¨p-

sImpw kwc-£n-¨p-sImpw Pe-kw-̀ -c-W-tijn hÀ[n-̧ n-̈ p-sImpw ]qÀ®-ambn Pe-t{km-

X-Êp-IÄ D]-tbm-K-£-a-am-¡p-I, Pe-hn-X-cW ]²-Xn-IÄ Ign-hXpw hepXpw ka-{Khpw KpW-

\n-e-hmcw Dd-̧ m-¡n-s¡m-p-Å-Xp-am-IWw. Pe-ZpÀhn-\n-tbmKw XS-bp-¶-Xn\pw Pe-am-t\-

Pvsaâv Imc-y-£-a-am-¡p-¶-Xn\pw P\-Iob kwhn-[m-\-§-fpmtIXp-v. ag-shÅw kw`-

cn¨pw doNmÀÖv sNbvXpw D]-tbm-Kn-t¡-Xv CXnÂ hfsc {][m-\-s¸« H¶m-Wv. 

]pXnb IpSn-shÅ ]²-Xn-IÄ hn`m-h\w sN¿p-t¼mÄ, \S-̧ n-em-¡p¶ _Ô-s¸«              

{Xn-Xe ]©m-b-̄ p-IÄ {]kvXpX Øe¯v \ne-hnÂ aäp IpSn-shÅ ]²-Xn-I-fnÃ F¶v 

Dd¸p hcp-t -̄-Xpw {]kvXpX {]tZ-i¯v atä-sX-¦nepw GP³knIÄ ka-{K-Ip-Sn-shÅ ]²-

Xn-IÄ H¶pw Xs¶ Bkq-{XWw sNbvXn-«n-sÃ¶pw Dd¸p hcp-t¯--Xm-Wv. 

PnÃ-bnÂ ]²-Xn-IÄ CÃm¯ sXmÀ\m-Sv, Xhn-ªmÂ, shÅ-ap-,-]-\-acw F¶o {Kma 

]©m-b-¯p-IÄ¡mbn ka{K IpSn-shÅ ]²-Xn-IÄ X¿m-dm¡n kaÀ¸n-t¡--Xp-v. 

 

******* 
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ip-Nn-X-zw, amen-\y kwkvI-cWw 

4.11. BapJw 

kap-{Z-\n-c-̧ nÂ \n¶pw 2100 aoäÀ Db-c-¯nÂ ØnXn sN¿p¶ hb-\m-Sv PnÃ AbÂ 

kwk-Ym-\-§-fnÂ \n¶pw, tIcf¯nse aäv PnÃ-I-fnÂ \n¶pw ]mcn-Øn-Xn-I-ambn Gsd hy-

X-y-kvXX  ]peÀ¯p¶p.  Ime-{I-ta-W-bmbn DbÀ¶p h¶ P\ km{µ-Xbpw, 

ioe,kwkvImc hy-Xn-bm-\-§fpw k©m-cn-I-fpsS {]hm-lhpw Npcp§nb Ime-¯nÂ henb 

tXm-XnÂ PnÃbpsS Bhmk--- ---- -- -- -- --- -- -- --]mcn-Øn-Xn-I-þ-ip-Nn-X-z-þ-B-tcm-Ky {]iv\-§Ä hÀ²n-̧ n¨p.  

\ne-hnÂ amen-\y {]iv\w, PnÃ-bpsS hnI-k\ ImgvN-̧ m-SnÂ Du¶Â \ÂtI {][m\ 

hnj-b-am-bn. 

 tIcf hnI-k\w 13-þmw ]©-h-Õc ]²-Xn-bnÂ F¯n \nÂ¡p-¶p. ap³]v \S¶ 

]²-Xn-I-fnÂ shfn-bnS ae-aq{X hn-kÀÖ\w ]qÀ®-ambn CÃmbva sN¿p¶ {]hÀ¯-\-

§Ä¡m-bn-cp-¶p {]m[m-\yw \ÂIn-bn-cp-¶-Xv.  CXnsâ ^e-{]m]vXn F¶ \ne-bnÂ shfn-

bnS ae-aq{X hnkÀÖ\ apà PnÃ-bmbn aäp PnÃ-I-tfm-sSm¸w \½fpw F¯n \nÂ¡p-¶p.  

F¶mÂ \ne-hnÂ P\ km{µX IqSn-bXp aqehpw a®n-sâbpw Pe-¯n-sâbpw  hmbp-hn-

sâbpw aäp {]IrXn hn`-h-§-fp-sSbpw Aim-kv{Xo-b-amb D]-tbmKw aqehpw Dm-Ip¶ 

ssPh-þ-A-ssPh amen-\-y-§-fpsS ^e-{]-Z-amb kwkvI-c-Whpw \nÀ½mÀÖ-\-hpamWv \½Ä 

A`n-ap-Jo-I-cn-¡p¶ {][m\ shÃp-hnfn. 

 hnhn-[-§-fmb Btcm-Ky kmaq-ly hn]-̄ p-Isf hni-I-e\w sNbvXmÂ ASn- -̄«nÂ 

{]iv\-§-fpsS Dd-hnSw amen-\y kwkvI-c-W-¯nsâ A`m-htam Aim-kv{Xo-b-amb amen-\-

ykwkvI-cW coXn-Itfm Bbn-cn¡pw F¶-XnÂ XÀ¡-an-Ã.  hÀ²n-¨p-h-cp¶ amen-\-y-¯nsâ 

Afhv, amen-\yw Xcw-Xn-cn¨v \nÀ½mÀÖ\w sN¿p-¶-Xnsâ A`m-hw AXn-thKw hÀ²n-¡p-¶ 

\K-c-h-XvI-cWw , tI{µn-IrX imkv{X-ob kwkvI-cW coXn-IÄ XpS§n Imc-W-§Ä ]e-

Xmbn Cu hnj-bs¯ ImWm-hp-¶-Xm-Wv.   

4.11.1. AhØm hniI-e\w 

hb\mSv PnÃbnÂ ssPhamen\y¯nep]cn AssPh amen\y§fpsS Afhv hfsc 

IqSpXemWv. F¶mÂ AssPhamen\y§fpsS imkv{Xobamb kwkvIcW¯n\v 

D]m[nIÄ H¶pw Xs¶ PnÃbnÂ \nehnenÃ. henb tXmXnÂ P\§Ä ¹mÌnIv 

DÄs¸sSbpff amen\y§Ä hoSpIfnÂ kq£n¡n¶tXmsSm¸w A{X Xs¶ `bm\IamWv 

kaql¯nÂ Ch I¯n¨p IfbpItbm, Ae£yambn hens¨dnbpItbm sN¿p¶ 

hkvXpXbpw Nn´nt¡XmWv. ]T\ dnt¸mÀ«v {]Imcw amen\y§Ä tiJcn¨v 

{Kma]©mb¯pIsf GÂ¸n¡p¶hcpsS F®w tIhew 3875 t]À am{XamWv F¶Xv 

{]iv\¯nsâ Kuchw hÀ²n¡p¶Xpw Hcp ka{Kt\zjW¯n\pw ]²XnbpsS 

cq]oIcWs¯ \ymboIcn¡p¶XpamWv. 

 ssPhamen\y kwkvIcWhpambn _Ôs¸« hnhn[ coXnbnepff DdhnS amen\y 

kwkvIcWw ioeam¡nb 46755 hoSpIfpw Xt±ikzbw`cW Øm]\§Ä¡v bqkÀ ^o 

\ÂInsImv amen\y kwkvIcW¯n\v X¿mdmbn«pff 85420 hoSpIfpw Dv F¶v kÀtÆ 

dnt¸mÀ«v ]dbp¶p.  PnÃbnse hnh[ {]tZi§sf amen\y¯nsâ Afhv amen\y¯nsâ 

coXnbnepw ASnØm\s¸Sp¯n aen\am¡p¶ hn`h§fpsS B[nIyhpw Ipanªv IqSepw 

IW¡nseSp¯v \S¯nb ]T\¯nsâ ASnØm\¯nÂ hb\mSv PnÃm {Km^v 

X¿mdm¡nbncn¡p¶p. BbXnÂ {]iv\¯nsâ cq£Xbpw ssl aoUnb, tem F¶o 

hn[¯nÂ Xcw Xncn¨v ASbmfs¸Sp¯nbncn¡p¶p. 
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Nn{Xw. 4.11.1 

am¸v \w.1 amen\y {]iv\w þ AhtemI\w 

Ahew_w: ipNnXz anj³, hb\mSv 

4.11.1.1 Jcamen\y hniIe\w 

]«nI 4.11.1  

DÂ¸mZ\ DdhnSw 

KmÀlnI amen\yw 49% 

tlmÌÂ, IÃymW aWvU]§Ä, Øm]\§Ä 17% 

N´IÄ, ISIÄ 16% 

tdmUpIÄ ASn¨v hmcp¶Xv 9% 

\nÀ½mWw 6% 

Adhvime, Bip]{Xn 3% 

Ahew_w: tIcf¯nse Jc amen\y¯nsâ DÂ¸mZ\hpw, kz`mhhpwþ tUmIvSÀ APbIpamÀ 

hÀ½   

DdhnS amen\y kwkvIcW¯n\v kmlNcywsImv {]m[m\yw \ÂIp¶ 

AhØbnÂ ssPh amen\y§Ä ]qÀ®ambpw DdhnS¯nÂ kwkvIcn¡mhp¶XmWv. 

Jcamen\yw DÂ¸mZn¸n¡p¶XnÂ PnÃbnÂ 49% t¯mfw KmÀlnIamen\yamsW¶v 

IW¡pIfnÂ {]Xn¸mZn¡p¶p. F¶mÂ tlm«Â, amÀ¡äv, IÃymW aWvU]§Ä 

XpS§nbhbnÂ 17% t¯mfhpw, tlm«epÄs¸sSbpff hyhkmb tI{µ§fnÂ \n¶v 

DÂ¸mZn¸n¡p¶hbmWv. XpSÀ¶v hcp¶h AfhnÂ sNdpXmsW¦nepw Ch Dm¡p¶ 

]mcnØnXnI, kmaqlnI {]iv\§Ä hfsc hepXmWv. 

AssPh amen\y¯n\pw Adhp amen\y¯n\pw imkv{Xobamb ]cn]me\ coXn 

CÃm¯ kmlNcy¯nÂ  {]tZis¯ Pet{kmXÊpIfpw, hbepIfpw hgntbmc§fpw 

aen\amIp¶ AhØ hntijamWv \nenhnepffXv. IqSpXembn Adhp amen\yw AssPh 
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amen\yhpw DXv]mZn¸n¡s¸Sp¶ {]tZi§fnÂ imkv{Xob ]cn]me\w ASnb´ncambn 

\S¸nemt¡XmWv. 

4.11.1.2.hyànKX I¡qkpIÄ \nehnse AhØ 

hb\mSv PnÃbnÂ 2011 sk³kkv {]Imcw 185403 IpSpw_§fmWv DffXv. PnÃm 

ipNnXzanjsâ t\XrXz¯nÂ \S¯nb t_kv sse³ kÀsÆ {]Imcw 13777 {KmaoW 

hoSpIfnÂ I¡qkpIfnÂ CÃ F¶v Is¯pIbpw Ch kzÑv `mcXv anj³ {Kmao¬, 

Pe\n[n, k¶² kwLS\IÄ, hfnbÀamÀ XpS§nbhcpsS klIcWt¯msS hnhn[ 

Xt±i kzbw`cW Øm]\ ]cn[nbnÂ e`yam¡pIbpw sNbvXp. 

4.11.1.3.Adhv amen\yw 

hb\mSpÄs¸sSbpff 3 PnÃIfnÂ Hcp Znhkw Dmtb¡mhp¶ Adhv 

amen\y¯nsâ icmicn ]cntim[n¨mÂ 6170 Intem {Kmw amen\yw {]XnZn\w 

DÂ¸mZn¸n¡s¸Sp¶Xmbn IW¡pIÄ kqNn¸n¡p¶p. Adhv amen\y§fpsS 

Aimkv{Xobamb ]cn]me\w KpcpXcamb ]mcnØnXnI BtcmKy {]iv\§Ä¡v 

hgnXncn¡p¶p. 

Nn{Xw.4.11.2 

amen\y DÂ¸mZ\w þ KmÀlnIw, amÀ¡äv 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ahew_w: kwØm\ ipNnXz anj³, Xncph\´]pcw 

4.11.1.4.Jc {Zh amen\y kwkvIcW {]hÀ¯\§Ä 

Jcþ{Zh amen\y kwkvIcWhpambn _Ôs¸«v \S¯nbn«pff ]cnlmc 

{]hÀ¯\§Ä NphsS ]dbp¶p.  

 DdhnS amen\y kwkvIcWw t{]mÕmln¸n¡p¶Xn\pff Aht_m[ ]cn]mSnIÄ 

kwLSn¸n¨p. 

 Xt±i kzbw`cW Øm]\mSnØm\¯nÂ AssPh amen\y tiJcW¯n\v lcnX 

IÀ½tk\sb XncsªSp¡pIbpw AwK§Ä¡v ]cnioe\w \ÂIn 

{]hÀ¯\£aam¡n. 

 hnhn[ Xt±i kzbw`cW Øm]\§fnÂ AssPh amen\y tiJcW¯n\v 

saäocnbÂ Ie£³ s^knenän Øm]n¡p¶Xn\pff {]hÀ¯\§Ä \S¶p 

hcp¶p. 

18000
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0
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Solid waste generation in Household level 

 

Solid waste generation in Market level 
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 CeIvt{SmWnIv amen\y tiJcWw kÀ¡mÀ Hm^okpIfnÂ \S¯pIbpw 

e`yambh ¢o³ tIcf I¼\n¡v ssIamdpIbpw sNbvXp. 

 kÀ¡mÀ kÀ¡mÀCXc kwhn[m\§fneqsS DdhnS amen\y kwkvIcWw 

t{]mÕmln¸n¡p¶Xn\v kwkvIcW D]m[nIÄ hnXcWw sN¿p¶p. 

 Øeam\ ]cnanXn¡\pkrXambn ]²XnIÄ t{]mÕmln¸n¡p¶Xn\pw 

\S¸nem¡p¶Xn\pw s{]mPIvSv ¢n\n¡pIÄ kwLSn¸n¡pIbpmbn. hnhn[ 

hIp¸pIfpsS GtIm]\ km[yXIÄ D]tbmKs¸Sp¯n Xt±i kzbw`cW 

Øm]\SnØm\¯nÂ hnebncp¯Â kao]\tcJ X¿mdm¡n. 

1.1 Xt±i kzbw`cW Øm]\§fnse \nehnse amen\y kwkvIcW {]hÀ¯\§Ä 

]«nI 4.11.2.  

amen\y kwkvIcW AhØm hntijWw 

Ahew_w: ipNnXz anj³, hb\mSv 

4.11.1.5. amen\y DÂ¸mZ\w tlm«Â, dtÌmdâv aäv hyhkmb§Ä 

PnÃbnÂ amen\yw DÂ¸mZn¸n¡p¶XnÂ {][m\ ]¦v hln¡p¶Xv tlm«Â 

DÄs¸sSbpff hyhkmb Øm]\§fnÂ \n¶mWv _tbmKymkv, tkmt¡Pv]näv, Ipgn 
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It¼mÌv XpS§nb kwkvIcW amÀ¤§Ä D]tbmKn¡p¶Xv IqSmsX ]¶n hfÀ¯v 

^mwIfnte¡pw Ch sImv t]mIp¶Xpw ]XnhmWv. tS_nÄ \w.4.11.3.   hnhnh[ 

{]tZi§fnse amen\y tlm«epIfpw dtÌmdâpIfnse amen\y DÂ¸mZ\w 

hniZoIcn¡p¶p. 

]«nI 4.11.3.  

 amen\y DÂ¸mZ\w 

{Kma]©mb¯v/ 

\Kck` 

{]XnZn\ amen\ypÂ¸mZ\w 

Intem {KmanÂ 

kwkvIcn¡m¯ amen\yw 

{]XnZn\w Intem{KmanÂ 

A
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{
Z
h

 
a
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n
\

y
w
 

IWnbm¼ä 5 320 95 5 35 40 
tIm«¯d 3 250 75 3 27 35 
ta¸mSn 4 325 93 4 38 38 
aqss¸\mSv 7 275 78 5 36 35 
ap«nÂ 1 175 5500 1 85 2650 
]Snªmd¯d 1 280 1500 1 130 1000 
s]mgpX\ 1 180 60 1 25 40 
sh§¸Ån 1 110 40 1 20 22 
XcntbmSv 1 155 4750 1 75 2550 
ssh¯ncn 1 160 5000 1 80 2800 
am\´hmSn 200 3200 12500 150 1000 10000 
FShI 3 562 2000 2 300 1000 
]\acw 70 1010 7000 50 300 4100 
XhnªmÂ 3 650 2500 2 275 1500 
Xncs\Ãn 4 700 3500 2 350 2350 
sXmÀ\mSv 3 750 4500 2 375 2750 
shffap 6 1200 7000 3 750 4500 
kpÂ¯m³ _t¯cn 221 3500 11000 160 1150 9500 
ao\§mSn 7 500 4500 5 275 2800 
]qXmSn 2 285 6000 2 285 4500 
]pÂ¸Ån 30 700 1200 20 100 200 
apff³s¡mÃn 1 500 1100 1 275 750 
\qÂ¸pg 1 130 3000 1 40 2400 
s\t·\n 2 550 2500 2 350 1275 
A¼ehbÂ 3 750 3500 2 550 2500 
IÂ¸ä 210 2780 10500 160 1090 8970 
BsI 791 19997 99491 587 8016 68305 
Ahew_w: Xt±i kzbw `cW Øm]\Xe dnt¸mÀ«v 
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Nn{Xw.4.11.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ahew_w: Xt±i kzbw `cW Øm]\Xe dnt¸mÀ«v 

4.11.2. amen\y§Ä hnt\mZ k©mc tI{µ§fnÂ 

hnt\mZ k©mcw {][m\ hcpam\ambn«pff hb\mSv PnÃbnÂ hnhn[ tI{µ§Ä Xncn¨v 

DÂ¸mZn¸n¡p¶ amen\y¯nsâ Afhv NphsS ]dbp¶p. 

]«nI 4.11.4. 

amen\y DÂ¸mZ\wþ kwkvIcWw 

{Kma]©mb¯v/ 

\Kck` 

{]XnZn\ amen\ypÂ¸mZ\w 

Intem {KmanÂ 

kwkvIcn¡m¯ amen\yw 

{]XnZn\w Intem{KmanÂ 

AssPh 

amen\yw 

ssPh 

amen\yw 

AssPh 

amen\yw 

ssPh 

amen\yw 

IWnbm¼ä 140 3 85 3 
tIm«¯d - - - - 
ta¸mSn - - - - 
aqss¸\mSv - - - - 
ap«nÂ 55 55 55 55 
]Snªmd¯d 120 1.2 120 1.2 
s]mgpX\ - - - - 
sh§¸Ån - - - - 
XcntbmSv 8 16 8 16 
ssh¯ncn 250 8 145 4 
am\´hmSn 220 4 135 3 
FShI - - - - 
]\acw - - - - 
XhnªmÂ - - - - 
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Xncs\Ãn 250 5 150 4 
sXmÀ\mSv - - - - 
shffap - - - - 
kpÂ¯m³ _t¯cn - - - - 
ao\§mSn 120 2 120 2 
]qXmSn - - - - 
]pÂ¸Ån 10 7 6 4 
apff³s¡mÃn - - - - 
\qÂ¸pg 10 8 6 5 
s\t·\n - - - - 
A¼ehbÂ 130 2 130 2 

Ahew_w: hnt\mZk©mc hIp¸v,hb\mSv 

Nn{Xw.4.11.4 

 

 

 

 

 

 

 

Ahew_w: hnt\mZk©mc hIp¸v,hb\mSv 

Nn{Xw.4.11.5 

 

 

 

 

 

 

Ahew_w: hnt\mZk©mc hIp¸v,hb\mSv 
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4.11.2.1. hnhn[ hIp¸pIfpsSbpw {XnXe ]©mb¯nsâbpw kwtbmP\w 

 amen-\y kwkvI-c-W-hp-ambn _Ô-s¸«v hnhn[ hIp-̧ p-I-fpsS kwtbm-P-\hpw CS-s]-

S-ep-Ifpw A\n-hm-c-y-am-Wv.  hnhn[ hIp-̧ p-I-Ä amen-\y kwkvI-c-W-hp-ambn _Ô-s¸«v \S-

¸n-em-¡nb {]hÀ¯-\-§Ä Xmsg ]d-bp-¶p. 

 

]«nI 4.11.5. 

hIp¸pIfpw ipNnXz amen\y kwkvIcW {]hÀ¯\§fpw 

 

{Ia 

\¼À 

hIp¸v/s{]mP-IvSp-

IÄ 

 

ipNnXz amen\y kwkvIcW {]hÀ¯\w 

1 

{XnXe ]©m-b-¯p-IÄ/ 

    \K-c-k-̀ -IÄ 

s]mXp-Øe amen-\-y-§Ä tiJ-cn-̈ v]c-¼-cm-KX 

coXn-bnÂ \n-Ý-bn¨ Øe¯v Iq«n-bn-SÂ ssIam-dÂ 

þss]¸v It¼m-kväv, t]mÀ«-_nÄ _tbm-K-ymkv ¹mâv, 

a¬Iew XpS-§nb hnX-cWw sN¿Â  

þhn-h-c-hn-Úm\ {]hÀ¯-\-§Ä 

2 ipNn-Xz anj³ 

þh-y-àn-KX I¡q-kp-IÄ 

þs]mXp I¡q-kp-IÄ 

þØm-]\/kaql I¡q-kp-IÄ 

þssP-h-am-en-\y D]m-Zn-IÄ¡p-ff k_vknUn 

\ÂIÂ 

þhn-hc hnÚm\ {]hÀ -̄\-§Ä 

þkm-t¦-XnI klmbw 

3 arK kwc-£W hIp¸v 

þim-kv{Xo-b-ambn hf-¡pgn \nÀ½m-Whpw kwkvI-c-

Whpw 

þhn-hn[ t_m[-hÂ¡-cW {]hÀ¯-\-§Ä 

4 

aen-\o-I-cW \en-b{´W 

t_mÀUv        

þ aen-\o-I-cW km[-y-X-bp-ff s]mXp kz-Im-cy 

kwcw-̀ -§-fpsS aen-\o-I-cW \nb-{´W kwhn-[m-\-

§Ä ]cn-tim-[n¨v A\p-aXn \ÂIÂ 

5 IpSpw-_{io 

aen-\o-I-cW \nb-{ -́W-hp-ambn _Ô-s¸«v km[\ 

kma-{Kn-IÄ \nÀ½n¨v \ÂIp¶ bqWn-äp-IÄ(-]m-f-

t¹äv XpWn-k-©n-IÄ \nÀ½mW bqWn-äp-IÄ) 

Øm]n-¡Â  

þt_m-[-hÂ¡-cW {]hÀ¯-\-§Ä 

6 Btcm-K-y-h-Ip¸v 

þ_-tbm-sa-Un-¡Â amen-\-y-§Ä imkv{Xo-b-ambn 

ssIIm-cyw sNbvXv ssIam-dp-¶-Xn-\p-ff {]hÀ¯-

\w. 

þa-g-¡me ]qÀÆ ipNo-I-cW {]hÀ¯-\-§Ä  

þt_m-[-hÂ¡-cW {]hÀ¯-\-§Ä 

þ]-IÀ¨-h-ym[n \nb{´Ww. 

7 

tZiob {KmaoW   

sXmgn-ep-d¸v     ]²Xn 

þIpgn It¼m-Ìp-IÄ \nÀ½n¨v \ÂIÂ 

þhn-hn[ ipNo-I-cW {]hÀ¯-\-§Ä 

8 hnZ-ym-̀ -ymkw 

þkvIqÄ tI{µo-I-cn¨v amen-\y \nÀ½mÀÖ\ ]²-Xn-

IÄ 

þ{]-IrXn kwc-£W {]hÀ¯-\-§Ä 

þl-cnX \nb-am-hen 

9 hnt\mZ k©mc hIp¸v 

þhn-t\mZ k©mc tI{µ§fnse amen-\y kwkvI-

cW {]hÀ¯-\-§Ä 

10 Irjn hIp¸v 

-þ_tbmKymkv ¹mâv 

þ a®nc It¼mÌv 

Ahew_w: hIp¸vXe dnt¸mÀ«pIÄ 
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4.11.3. amen-\y LS-I-§fpw hnI-k\ ImgvN¸mSpw 

 4.11.3.1 . ssPh-am-en-\yw 

 hb-\mSv PnÃ-bnÂ ssPh-am-en-\-y-]-cn-]m-e\¯n\v Dd-hnS kwkvI-cW coXn-bn-

emWv s]mXp-hnÂ kzo-I-cn¨v hcp-¶Xv. ImÀjnI {]m[m-\-y-ap-ff PnÃ-bm-b-Xn-\mÂ Irjn, 

arK-]-cn-]m-e\ {]hr-̄ n-I-fnÂ GÀs¸-«n-cn-¡p-¶-hÀ ssPh-am-en-\yw ^e-{]-Z-ambn D]tbm-K-

s¸-Sp-̄ p-¶p. hnhn[ arK ]cn-]m-e\ tI{µ-§Ä (]-¶n-̂ mw, -B-Sv, U-bdn ^mw, t]m v̄ Ip«n 

^mw ) hnhn[ tlm«-ep-Ifnsebpw ,Nn-¡³ Ìmfp-If#nsebpw amen-\-y-§Ä ssZ\w-Zn\ Bh-

iy --§Ä¡mbn D]-tbm-K-s¸-Sp-¯p-¶p-v.  XpSÀ¶v ^map-IÄ ]pdw-X-f-fp¶ amen-\-y-§Ä 

IÀj-Isâ ImÀjn-Im-h-i-y-§Ä¡#mbn hf-am-¡p-Ibpw sNbvXp-h-cp-¶p. 

 C¯cw D]-tbm-K-§Ä¡v tijhpw Ah-ti-jn-¡p¶ ssPh amen-\-y-§Ä imkv{Xo-

b-ambn kwkvI-cn-t¡ amÀ¤-§Ä \ne-hnÂ e`-y-a-Ã. \Kc hXvIrX {]tZ-i-§-fnÂ 

imkv{Xo-b-amb am-en-\y kwkvI-c-Ww \S-¯p-¶-Xn-\p-ff amÀ¤-§Ä \ne-hn-en-Ãm-̄ Xpw 

F¶mÂ ASn-b-´c {]m[m-\-y-t¯msS Nn´n-t¡--Xp-am-Wv.PnÃ-bnÂ ssPhþA-ssPh amen-

\-y-§Ä Xcw Xncn-¡msX Iq«n-bn-Sp¶ ioew. hÀ²n-̈ p-h-cp-¶-Xmbv ImWp¶p. Cu kml-N-c-

y-̄ nÂ imkv{Xob ssPh kwkv¡--cW {]hÀ¯-\-§-fpsS A`mhw henb ]mcn-ØnI þ{]-

iv\-§Ä¡v hgn-sbm-cp-¡p-¶-Xmbpw Pe-þ-A- -́co£ aen-\o-I-c-W-¯n\v Imc-W-hp-am-Ibpw  

sN¿p-¶p.  

 

]«nI4.11.6.  

ssPhþAssPh amen\y§fpsS thÀXncnhv 

 

\w. 

ssPh amen\yw AssPh amen\yw 

1 

ssPhamen\y§fpsS hnLS\w hfsc 

Ffp¸¯nÂ \S¡p¶p. 

AssPh amen\y§fpsS hnLS\w 

ImeXmakw Dm¡p¶XmWv. 

2 

hnLS\¯n\v _mIvSocnbIÄ 

klmbIamIp¶p. 

_mIvSocnbIÄ aqeaÃ hnLS\w 

kw`hn¡p¶Xv 

3 

IqSn¡nS¡p¶ kmlNcyw 

DmIp¶nÃ 

Ime§tfmfw IqSn¡nS¡p¶p. 

4 

ssPhamen\yw {]IrXn þ N{I¯nsâ 

`mKamWv 

hfsc ]Xps¡ {]IrXnbnÂ ebn¨p 

tNcp¶hbpw amcIhpamWv. 

5 

ssPh amen\yw DuÀÖhpw hfhpw, 

B¡n Ffp¸¯nÂ amämhp¶XmWv. 

DuÀÖam¡n amäm³ henb 

NnethdnbXpw Xcw Xncn¡Â 

A\nhmcyhpamWv. 

Ahew_w: amen\ywþtUmIvSÀ hmkpIn.sF.F.Fkv 

4.11.3.2{lkzIme \S]SnIÄ 

 amen\yw XcwXncn¨v kwkvIcn¡p¶Xn\pff hnhc hnÚm\ {]hÀ¯\§Ä 

 amen\y¯nsâ Afhn\\pkrXambn Xp¼qÀapgn, I½yqWnän It¼mÌv XpS§nb 

amÀ¤§Ä hmÀUv ASnØm\¯nÂ Øm]n¡pI. 
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 ssPh hf \nÀ½mWhpw hn]W\hpw kwcw`ImSnØm\¯nÂ hfÀ¯pI. 

4.11.3.3..ZoÀLIme \S]SnIÄ 

 ssPh amen\y¯nÂ \n¶pw antY³ t]mepff DuÀÖ DXv]mZ\ ]²XnIÄ kaql 

]¦mfn¯tXmsS Øm]n¡pI. 

 DdhnS amen\y kwkvIcWw lcnX IÀ½ tk\bpsS kmt¦XnI klmbt¯msS 

hn]peoIcn¡pI. 

 kmaqly D¯chmZnXzt¯msS {]hÀ¯\§Ä hn]peoIcn¡pIbpw I½yqWnän 

Øm]\§fpsS t\XrXz¯nÂ dnt¡mÀUv  HmUnäv kwhn[m\§Ä 

kwLSn¸n¡pI. 

 hmÀUpIÄ tI{µoIcn¨pÅ ssPhamen\y kwkvIcW¯n\v Gtdm_n¡v It¼mÌv 

( Xp¼qÀsamgn tamUÂ), _tbmKymkv ¹mâpIÄ F¶nh Øm]n¡mhp¶XmWv. 

    4.11.3.4. ¹mÌnIv DÄs¸-sS-bp-ff AssPh amen-\yw 

 imkv{Xob coXn AssPh amen-\y kwkvI-c-W-hp-ambn _Ô-s¸«v e`-y-a-Ãm¯ 

kml-N-c-y-amWv PnÃ-bnÂ \ne-hn-ep-f-f-Xv.  {Km^v   2 {]Imcw AssPh amen-\yw Ae-£-y-

ambn hen-s -̈dn-bp¶hcp-sSbpw I¯n-¡p-¶-h-cp-sSbpw F®w hfsc IqSp-X-emsW¶v 

ImWmw.-am-en-\-y-¯nsâ LS-\-b-\p-k-cn¨v Xcw Xncn¨v ht¡-Xpw Ch  tiJ-cn¨v s{jUv 

sNbvX tijw D] Dev]-¶-ambnamäp-¶-Xn\pw DX-Ip¶ coXn imkv{X-amWv  Ah-ew-_n-t¡-

-Xv.-tS-_nÄ 1þ \ne-hnse AhØm hnti-jW {]Imcw C¯cw dossk-¢n§v ¹mâp-IÄ 

\ne-hnÂ e`-y-aÃm¯ kml-N-c-y-amWv Df-f-Xv. 

]«nI 4.11.7. 

AssPh amen\y§fpsS Afhv þ \Kc {]tZi§fnÂ 

LSI§Ä icmicn 

t]¸À 7.43 

¹mÌnIv 5.11 

teml§Ä 1.2 

¥mÊv 1.33 

dºÀ & seXÀ 1.67 

It¼mÌv sN¿mhp¶ ssPh hkvXp¡Ä 71.74 

aäpffh (XpWn¯c§Ä, XpS§nbh) 11.52 

Ahew_w: tIcf¯nse Jc amen\y¯nsâ DÂ¸mZ\hpw, kz`mhhpwþ tUmIvSÀ 

APbIpamÀ hÀ½   

 \Kc{]tZi§fpsS amen\y DÂ¸mZ\¯nsâ Afhv IW¡m¡nbmÂ ssPh 

kz`mhapffhbmWv henb tXmXnÂ (71.74%) DÂ¸mZn¸n¡s¸Sp¶Xmbn Adnbm³ 

km[n¡pw. aäv ¹mÌnIv, temlw, ¥mÊv XpS§nb AssPh amen\y§Ä e`yamIp¶ 

AfhnÂ lcnX IÀ½ tk\ {]hÀ¯\§fpsS `mKambn saäocnbÂ If£³ 

s^knenänbneqsS imkv{Xobambn ]cn]men¡mhp¶XmWv. 

4.11.3.5.{lkzIme \S]SnIÄ 

 AssPh amen\y§Ä hens¨dnbmsXbpw I¯n¡msXbpw XcwXncn¨v 

shbv¡p¶Xn\pff hnhcþhnÚm\ {]hÀ¯\§Ä. 
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 saäocnbÂ If£³ s^knenänbnÂ Xt±i kzbw `cWmSnØm\¯nÂ 

Øm]n¡pI. 

 lcnX IÀ½tk\bpsS klmbt¯msS hoSpIÄ tXmdpw amen\yw tiJcn¨v 

Fw.kn.F^nÂ F¯n¡pI. 

 dntkmgvkv dn¡hdn s^knenänbneqsS tiJcn¨ amen\yw D]DÂ¸¶ambn amäpI. 

4.11.3.6.ZoÀLIme \S]SnIÄ 

 AssPh amen\yw XcwXncn¨v ssIamdp¶Xn\pff ioehXvIcW {]hÀ¯\§Ä 

 CeIvt{SmWnIv þ A]IS amen\y§fpsS CSthfIfnse tiJcWhpw 

imkv{Xobamb kwkvIcWhpw. 

 {]hÀ¯\§Ä¡v tkm^väv shbÀ kwhn[m\hpw hnhc tiJcWw Dd¸p 

hcp¯pI. 

 ¹mÌn¡v DÄ¸sSbpÅ AssPh amen\y§Ä XcwXncn¨v tiJcn¨v 

Fw.kn.F^ntebv¡v sImp t]mIm³ B[p\nI coXnbnepÅ hml\ e`yX 

Dd¸phcp¯mhp¶XmWv. 

Nn{Xw.4.11.6 

 

Ahew_w: tIcf¯nse Jc amen\y¯nsâ DÂ¸mZ\hpw, kz`mhhpwþ tUmIvSÀ 

APbIpamÀ hÀ½   

4.11.3.7. C amen\yw  

 D]-tbm-KtbmKy-a-Ãm-Xm-Ip¶ Ce-Ivt{Sm-WnIv hkvXp-¡-fpsS F®w Zn\w {]Xn 

hÀ²n¨p hcp-¶-Xm-bpw, F¶mÂ Ch ssIam-dp-¶-Xn\v kml-N-cy-an-Ãm-¯p-amb kml-N-cy-

amWv \ne-hn-ep-Å-Xv. Ie-IvS-tdäv hf-̧ nsekÀ¡mÀ Hm^o-kp-I-fnÂ \n¶pw Cþ-am-en\yw 

tiJ-cn¨v ¢o³ tIcf I¼-\n¡v Intem¡v 10 cq] \nc-¡nÂ \ÂIn-bn-cp-¶p. F¶mÂ PnÃ-

bnse hnhn[ kÀ¡mÀ þkÀ¡mÀ CXc Øm]-\ Krlm-Sn-Øm-\-¯nÂ amen\yw tiJ-cn¨v 

kwkvI-cn-¡p-¶-Xn\v IrXyamb {]hÀ¯\ tcJ A\n-hm-cy-am-Wv.   

 

 

  

Paper 
% 7 

Plastic 
5 % 

Metals 
% 1 

Glass 
% 1 

Rubber & Leather 
% 2 

Compostable  
Organics 

72 % 

Others (Textiles,  
Inerts and domestic  

hazardous) 
% 12 

Paper 

Plastic 

Metals 

Glass 

Rubber & Leather 

Compostable Organics 

Others (Textiles, Inerts and domestic 
hazardous) 

Physical Composition of MSW from different townships of Kerala  
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4.11.3.8. {Zh amen\yw  

 Pem-i-b-§fpw, IpSn-shÅ t{kmX-Êp-Ifpw Zn\w {]Xn aen-\-am-Ip¶ kml-N-cy-

¯nÂ aen-\-Pe kwkvI-c-W-¯n-sâbpw sk]vtäPv {Soävsaâv ¹mân-tâbpw {]kàn IqSp-X-

em-Wv.  

Pe aen-\o-I-c-W-hp-ambn _Ô-s¸« \S-¯nb t^m¡kvUv {Kq¸v NÀ¨-bnÂ Is-¯nb 

{]iv\-§Ä NphsS ]d-bp-¶p.  

 Adhv amen-\y-§-fpw, tNmcbpw aäp Ah-in-jvS-§fpw Pem-i-b-§-fnÂ \nt£-]n-¡p-¶-Xv.  

 I¡qkv amen\yw t\cn«v Pem-i-b-§-fnÂ \nt£-]n-¡p¶ kml-N-cyhpw Hä-¡p-gn-þ-I-¡q-

kp-IÄ IpSn-shÅ t{kmX-Êns\ aen-\-s¸-Sp-¯p¶ Ah-Øbpw 

 HmS-I-fnÂ ¹mÌnIv DÄs¸-sS-bpÅ AssPh amen\y§Ä Ipan-ªp-Iq-Sp-¶-Xv.  

 hoSp-I-fnse Agp-¡p-Pew s]mXpHmS-I-Ä hgn Pe t{kmX-Êp-I-fnÂ F¯n-s¸-Sp-¶-Xv.  

 \m]vIn³, Ub-̧ À apX-em-b-h-bpsS imkv{Xob kwkvI-cW kwhn-[m-\-§-fpsS A`m-

hhpw s]mXp Øe-§-fnÂ \nt£-]n-¡p¶ coXn-bpw.  

 aÕy-þ-amwk amÀ¡-äp-I-fnse aen\ Pew-þ-Ip-Sn-shÅ t{kmXÊns\ aen\s¸Sp-¯p¶ 

kml-N-cyw.  

4.11.3.9. Adhv amen\yw  

 hÀ²n¨p hcp¶ AwKo-Ir-X-a-Ãm¯ Ad-hp-im-e-IÄ henb tXmXn-epÅ ]mcn-Øn-

XnI {]iv\-§Ä¡v Imc-W-am-Ip-¶p. Pem-i-b-§-sfbpw,  s]mXp Øe-§-sfbpw C¯cw 

amen-\y-§Ä aen-\-am-Ip-¶p. Adhv arK-¯nsâ henb `mKw I¨-hS km²yXbpÅ-h-bm-sW-

¦nepw tijn-¡p¶ aq{Xw , Bam-ib `mK-§Ä, tNmc apX-em-bh imkv{Xo-b-ambn kwkvI-

cn-¡p-¶-Xn-\pÅ amÀ¤w A\n-hm-cy-am-Wv. Adhp arK¯nsâ BtcmKy ]cn-tim-[-\-bpw, 

Adhp coXnbpw B[p-\nI coXn-bnÂ ]cn-t]m-jn-̧ n-t¡-Xv A\n-hm-cy-am-Wv. 

 4.11.3.10..  I¡qkv amen\yw 

 s]mXp Øe-§Ä tIµo-I-cn¨v Bh-iy-¯n\v s]mXp I¡q-kp-IÄ CÃm¯ kml-

Ncyw PnÃ-bn-ep-v. IqSmsX CXc kwØm\ sXmgn-em-fn-Ifpw bmN-I-cpw, s]mXp I¡q-kn-

Ãm- -̄Xnsâ Xnà ^ew A\p-̀ -hn-¡p-¶-h-cm-Wv. I¡qkv amen\yw aqe-ap-m-Ip¶ ]mcn-

Øn-XnI {]iv\-§Ä¡v ]cn-lm-c-am-bn, sk]vänIv Sm¦p-I-fpw, Cc-«-¡pgn I¡q-kp-Ifpw, 

s]mXp I¡qkv Ipgn-Ifpw tSmbveäv en¦vSv _tbm-Kym-kp-Ifpw, imkv{Xobamb InWÀ 

\nÀ½mWhpw \nÀt±-in-¡m-hp-¶-Xm-Wv. 

4.11.3.11  s]mXp-iva-im-\-§Ä 

 PnÃ-bnÂ ao\-§mSn {Kma-]-©m-b-¯nÂ am{X-amWv B[p-\nI coXn-bn-epÅ ivaim\w 

e`y-am-bn-«p-Å-Xv. F¶mÂ aäp-Å-h-bnÂ Øe e`y-X-bp-s-¦nepw B[p-\nI coXn Ah-

ew_n-t¡--Xm-bp-v. 
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4.11.3.12 ImÀ_¬ \yp{«Â hb\mSv 

 PnÃbnÂ hmbpaen\oIcWw eLqIcn¡p¶Xn\v IqSpXÂ hr£§Ä 

\«p]nSn¸n¡pIbpw a®nÂ ¹mÌn¡v DÄ¸sSbpÅ amen\y§fpsS Afhv Ipd¨v ss\{SP³ 

e`yXbpw t]mjIaqeyhpw Dd¸phcpt¯XmWv.BbXn\v hn]peamb hnhc hnÚm\ 

{]hÀ¯\§fpw ssPhþ AssPh DdhnS amen\y ]cn]me\ coXnbpw Xt±i`cW 

Øm]\w Dd¸phcpt¯XmWv.  

4.11.3.13 aäp amen\y§Ä:- 

 ]p\-cp-]-tbmKw km[y-a-Ãm-¯Xpw A]-I-S-I-c-am-b-Xp-amb amen-\y-§-fmb dIvkn³, 

eXÀ, sXÀtam-t¡mÄ, kn.-F-^v.-FÂ _Ä_p-IÄ, _mä-dn-IÄ, s]bvâv, Ahin-jvS-§Ä, 

XpS-§n-bh imkv{Xo-b-ambn kwkvI-cn-¡p-¶-Xn-\pÅ kwhn-[m-\-§Ä PnÃ-bnÂ e`y-a-Ã.  

]«nI 4.11.8.  

 cmk hkvXp¡fpsS coXn imkv{Xw þ PnÃbnse amen\y¯nÂ 

 

km{µX (Kg/m3) 541.63 

CuÀ¸w  51.04 

Itemdn^nIv aqeyw 1331 

]n.F¨v 7.31 

ssPh LSI§Ä % 33.8 

ImÀ_¬ % 19.6 

ss\{SP³ % 0.51 

kn/F³ 39.61 

Ahew_w: tIcf¯nse Jc amen\y¯nsâ DÂ¸mZ\hpw, kz`mhhpwþ tUmIvSÀ 

APbIpamÀ hÀ½   

BsI amen\y§Ä IW¡nseSp¯mÂ hnLS\ kz`mh¯n\\pIqea Ãm¯ 

kmlNcyamWv cmk hkvXp¡fpsS LS\bnse¶v a\Ênem¡m³ km[n¡pw.  

4.11.4..Øe]camb kao]\w 

  PnÃbnÂ hnhn[ Xt±i kzbw`cW Øm]\ ]cn[nbnepff amen\y kwkvIcW 

tI{µ§Ä \nehnÂ {]hÀ¯n¨v hcp¶p. BbXnsâ Øe e`yXbpw {]hÀ¯\ coXnbpw 

NphsS ]dbp¶p.  

]«nI 4.11.9. 

amen\y kwkvIcWw Øe e`yX 

 

Xt±i kzbw`cW 

Øm]\w 

Øew/G¡À amen\y ]cn]me\ amÀ¤w 

IÂ¸ä  

8 G¡À Øew 

shffmcw¡p¶v 

\nehnÂ hn³t{Um It¼mÌnwKv 

coXnbnÂ ]cn]men¡p¶p. IqSmsX 

hn³t{Um ¹mâv, saäocnbÂ If£³ 

s^knenän XpS§nb ]²Xn 

{]hÀ¯\§Ä ]ptcmKan¨v hcp¶p. 

IWnbm¼ä 

1 G¡À Øew anÃv 

ap¡v 

hn³t{Um It¼mÌnwKv amen\y 

]cn]me\ ]²Xn Bib¯nepv. 
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kpÂ¯m³ 

_t¯cn 

0.5 G¡À 

IcnhÅn¡p¶v 

UnUmkvIv I¼\nbpambn kwtbmPn¨v 

tI{µoIrX amen\y kwkvIcW ¹mâv 

{]hÀ¯\w \S¶p hcp¶p. 

A¼ehbÂ 

2.5 G¡À Øew 

Su¬ ]cnkc¯v 

¹mÌnIv s{jÍnwKv bqWnäv 

          Ahew_w: Xt±i kzbw `cW Øm]\Xe dnt¸mÀ«v  

 ssPhamen\y kwkvIcWw DdhnS¯nÂ kwkvIcn¡p¶ coXn 

t{]mÕmln¸nt¡Xpw \Kck`]cn[nbnse Øe e`yX Ipdhpff {]tZi§fnÂ 

hmÀUpIÄ tI{µoIcn¨v Xp¼qÀapgn, I½yqWnän _tbmKymkv XpS§nb amXrIIÄ 

t{]mÕmln¸n¡mhp¶XmWv. 

 {Zhamen\oIcW¯nsâ tXmX\pkcn¨v Øm]\mSnØm\¯nÂ {ZhipNoIcW 

kwhn[m\w Hcpt¡Xpw, Bip]{Xn, AdhpimeIÄ XpS§n IqSpXÂ amen\yw 

DXv]mZn¸n¡m³ km[yXbpff Øe§fnÂ tI{µoIrX kwhn[m\§Ä 

{]hÀ¯nIamt¡XpamWv. 

 {XnXe ]©mb¯v Xe¯nÂ Øe]cambn kwtbmP\ km[yXIÄ 

]cntim[nt¡Xpw AdhpimeIfpw ivaim\§fpw {]hÀ¯\þØe 

e`yX¡\pkrXambn \nÀ½n¡mhp¶XpamWv. 

 P\km{µX IqSnb {]tZi§fnÂ I¡qkv amen\y kwkvIcW¯n\pff 

kwhn[m\w kmaqlnI kwkvIcW tI{µhpw P\]¦mfn¯t¯msS shbvÌ Sp 

F\ÀPn XXz¯nÂ Øm]n¡mhp¶XmWv. 

]«nI 4.11.10. 

.{]iv\ hniIe\hpw ]cnlmc \nÀt±i§fpw 

amen\y {]iv\w hniIe\w 

 

{Ia 

\w. 

amen\y¯

nsâ Xcw 

kwkvIcW coXn GtIm]n¸n¡mhp¶ 

hIp¸pIfpw Øm]\§fpw 

{]mYanI t\«w 

1. ssPh 

amen\yw 

amen\y¯nsâ 

Afhpw, Øe 

e`yXbpw 

A\pkcn¨pff 

DdhnS amen\y 

kwkvIcW coXn 

Xt±i kzbw `cW 

Øm]\§fpsS 

t\XrXz¯nÂ 

hnhn[§fmb DdhnS 

amen\y kwkvIcW 

coXnIÄ 

Ahwe_n¡mhp¶XmWv. 

sXmgnepd¸v ]²Xn, IpSpw_ 

{io kwhn[m\§Ä, Irjn 

hIp¸v, Ubdn, arK 

kwc£W hIp¸v XpS§n 

aäp klmb 

Øm]\§Ä¡pw ssPh 

amen\y kwkvIcWhpw 

hfhpw 

t{]mÕmln¸n¡mhp¶Xm

Krl, 

Øm]\mSnØm\¯

nÂ ssPh hfw Xcw 

Xncn¨v It¼mÌm¡n 

ssPh hfw 

Irjnbmhiy§Ä

¡v D]tbmKn¡p¶ 

kmlNcyw 

hmÀUSnØm\¯nÂ 

ssPh hf 

\nÀ½mWhpw 

hnXcWhpw 

kwLSn¸n¡p¶tXm

sSm¸w DuÀÖ 

DXv]mZ\hpw, 

_tbmKymkv 
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Wv. amen\y¯nsâ Afhv 

IqSp¶Xn\\pkcn¨v 

I½yqWnän It¼mÌv, henb 

_tbmKymkv ¹mâpIÄ 

F¶nh k¶² 

kwLS\IfpsSbpw, 

hnhn[§fmb 

Øm]\§fpsSbpw 

IpSpw_{io t\XrXz¯nÂ 

hmÀUv ASnØm\¯nÂ 

Øm]n¡mhp¶XmWv. 

^vfmäpIÄ, tImf\nIÄ 

XpS§nb Øe§fnÂ 

s]mXp kwkvIcW 

coXnbpw Kymkvþhf 

\nÀ½mWhpw 

t{]mÕmln¸n¡pI. 

hnXcWhpw 

I½yqWnän In¨¬ 

Bibhpw 

{]m]vXamhp¶XmWv.  

{]kvXpX 

^vfmäpIfnÂ 

Xmakn¡p¶hÀ¡v 

kwkvIcn¡pIbpw 

aäv DXv]¶w 

e`yamhpIbpw 

sN¿p¶ kmlNcyw. 

2 ¹mÌnIv 

DÄs¸sS

bpff 

AssPh 

amen\yw 

IrXyamb 

ImebfhnÂ 

tiJcn¨v s{jUv 

sN¿pIbpw D] 

DXv]¶am¡n 

amäpIbpw 

sN¿p¶ 

kwkvIcW amäw 

Xt±i kzbw`cW 

Øm]\§fpsS 

t\XrXz¯nÂ 

kwcw`ImSnØm\¯nÂ 

tiJcWw \S¯pIbpw 

s{jUv sNbvXv D] 

DXv]¶am¡pIbpw sN¿pI. 

aen\oIcW \nb{´W 

t_mÀUv, IpSpw_{io, 

hnZym`ymk hIp¸v, hnt\mZ 

k©mc hIp¸v hym]mc 

Øm]\§Ä, 

Bip]{XnIÄ, hyhkmb 

tI{µ§Ä XpS§nbhbpsS 

klIcWw A\nhmcyamWv. 

I¯n¡msXbpw 

hens¨dnbmsXbpw 

XcwXncn¨v 

ssIamdp¶ 

kmlNcyhpw 

BbXv D] 

DXv]¶am¡n aäp 

¹mÌnIv 

km[\§fpw, 

tdmUp 

\nÀ½mW¯n\pw 

saäocnbÂ If£³ 

s^knenänbneqsS 

\ÂIp¶ 

kwkvImcnI amäw 

Dd¸p 

hcp¯m\mIpw. 

AssPh amen\y 

kwkvIcW cwK¯v 

kwcw`IÀ hcpIbpw 

hyhkmb 

ASnØm\¯nÂ 

hfÀ¯p¶Xn\pw 

km[n¡pw. 

3 CeIvt{Sm

WnIv 

amen\y§

Ä 

amen\y¯nsâ 

A]ISmhØ 

a\Ênem¡n 

CSthfIfnÂ 

KrlþØm]\Sn

Øm\¯nÂ 

hnhn[ Xt±i kzbw `cW 

Øm]\ ]cn[nbnepff 

kÀ¡mÀþs]mXp kzImcy 

Øm]\§fnsebpw 

KrlmSnØm\¯nepw 

tiJcWw \S¯pI. 

]qÀ®ambpw 

CeIvt{SmWnIv 

amen\y§Ä 

imkv{Xobambn 

kwkvIcn¡p¶Xn\v 

¢o³ tIcf 
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tiJcn¡pI tiJcWw \S¯p¶ 

kwcw`IÀ¡v 

\ÂIp¶Xn\pff 

D¯chmZnXzhpw ¢o³ 

tIcf I¼\n¡v ssIamdn 

imkv{Xob kwkvIcWw 

Dd¸p hcp¯mhp¶XmWv 

 

I¼\n¡v 

ssIamdp¶ 

kmlNcyw. 

4 CeIvt{Sm

WnIv 

amen\y§

Ä 

amen\y¯nsâ 

A]ISmhØ 

a\Ênem¡n 

CSthfIfnÂ 

KrlþØm]\mSn

Øm\¯nÂ 

tiJcn¡pI. 

hnhn[ Xt±i kzbw`cW 

Øm]\ ]cn[nbnepff 

kÀ¡mÀþs]mXp kzImcy 

Øm]\§fnsebpw 

KrlmSnØm\¯nepw 

tiJcWw \S¯pI. 

tiJcWw \S¯p¶ 

kwcw`IÀ¡v 

\ÂIp¶Xn\pff 

D¯chmZnXzhpw ¢o³ 

tIcf I¼\n¡v ssIamdn 

imkv{Xob kwkvIcWw 

Dd¸p hcp¯p¶XpamWv. 

 

]qÀ®ambpw 

CeIvt{SmWnIv 

amen\y§Ä 

imkv{Xobambn 

kwkvIcn¡p¶Xn\v 

¢o³ tIcf 

I¼\n¡v 

ssIamdp¶ 

kmlNcyw 

5 {Zh 

amen\yw 

Peaen\oIcW¯

n\v km[yXbpff 

CS§fnÂ 

{Soävsaâv 

¹mâpIÄ 

Øm]n¨v Pew 

ip²am¡p¶ 

AhØbpw 

aen\oIcW¯n\p

ff km[yX 

Ipdbv¡epw. 

Paen\oIcW¯n\v 

ImcWamIp¶ 

Øm]\§Ä Is¯n 

tbmPyamb apgph³ 

hIp¸pIfpsS 

klmbt¯msS ssek³kv 

DÄs¸sSbpff tcJIÄ 

]cntim[n v̈ 

A\ptbmPyamb amäw 

ssIhcn¡mhp¶XmWv. 

IqSmsX aen\ Pew 

Dm¡p¶ Øe§fnÂ 

\nb{´n¡p¶Xn\pw Afhv 

Ipdbv¡p¶Xn\v XpSÀ¶v 

{Soäv sN¿p¶Xn\pw Dff 

kwhn[m\§Ä, sk]vtäPv 

{Soävsaâv ¹mâpIÄ 

Øm]n¡mhp¶XmWv. 

 

Øm]\§fpsSbpw 

hIp¸pIfpsSbpw 

t\XrXz¯nÂ Pe 

ip²am¡p¶Xn\pw 

aen\oIcWw 

\nb{´n¨v 

ip²am¡pIbpw 

sN¿p¶ AhØ. 

6 Adhpame

n\yw 

B[p\nI 

kwkvIcW coXn 

aen\oIcW \nb{´W 

t_mÀUv. 

BtcmKy hIp¸v 

{XnXe ]©mb¯pIÄ 

CdntKj³ 

a®vþPe kwc£W hIp¸v 

PnÃbnse apgph³ 

AdhpimeIfpw 

B[p\nI coXnbnÂ 

amdpIbpw aäp 

]c¼cmKX 

AdhpimeIÄ 
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ipNnXzanj³ CÃmXmhpIbpw 

sN¿p¶ ØnXn 

hntijw 

 

7 I¡qkv 

amen\yw 

Cc«¡pgn 

I¡qkpIfpw, 

tSmbveäv en¦vSv 

_tbmKymkv 

¹mâpIfpw s]mXp 

I¡qkv IpgnIÄ 

{XnXe ]©mb¯pIÄ 

hIp¸pIÄ 

^vfmäpIÄ DÄs¸sSbpff 

Bhmk hyhØIÄ 

k¶² Øm]\§Ä 

I¡qkv amen\yw 

Pe 

aen\oIcW¯n\v 

ImcWamIm¯ 

AhØ 

 

 

8 s]mXp 

ivami\

§Ä 

hyXykvX 

amX\pNmc§Ä¡v 

A\pkrXambn 

ih kwkvImc 

kuIcyw 

B[p\nI 

coXnbnÂ Xmeq¡v 

ASnØm\¯nÂ 

e`yam¡pI 

 

hnhn[ {Kma]©mb¯pIÄ 

t»m¡v/Xmeq¡v 

ASnØm\¯nÂ 

kwtbmPn¸n¨v Øm]n¡pI 

ae\oIcWanÃm¯ 

s]mXp ih 

kwkvImc kuIcyw 

e`yamIpw. 

 

9 s]mXp 

CS§fpw, 

tdmUpIfp

w 

amen\yan

Ãm¯ 

AhØ 

s]mXpP\ 

]¦mfn¯t¯msS, 

]mÀ¡pIfpw 

]qt´m«§fpw 

Øm]n¡pI 

 

 

 

{XnXe ]©mb¯pIfpsS 

t\XrXz¯nÂ \mjWÂ þ 

tÌäv tdmUv hIp¸pIfpsS 

klIcWt¯msS 

P\]¦mfn¯hpw 

kÀ¡mÀþs]mXpþkzImcyþ

Øm]\§fpsS CSs¸Sepw 

Dd¸p hcp¯n 

GtIm]n¸n¡mhp¶XmWv. 

 

amen\yanÃm¯ 

]qt´m«§fpw 

]mÀ¡pIfpw 

\ndª ac§Ä 

hfÀ¶p \nÂ¡p¶ 

XWÂ e`yamIp¶ 

]mXtbmc§fpw 

s]mXp Øe§fpw 

10 ImÀ_¬ 

\yq{SÂ 

ac§fpsS e`yX 

Iq«pIbpw 

ImÀ_¬ AwKw 

hmbphnÂ Ipd¨v 

HmIvknP³ Afhv 

hÀ²n¸n¡pIbpw 

a®nsâ t]mjI 

e`yX Iq«pIbpw 

sN¿pI 

 

PnÃbnse apgph³ kÀ¡mÀ 

s]mXp kzImcy hIp¸pIÄ 

{XnXe ]©mb¯pIÄ 

s]mXp C\w 

k¶² kwLS\IÄ 

hnZymÀ°nIÄ 

]cnØnX {]hÀ¯IÀ 

ip²amb hmbphpw 

a®pw, Pehpw 

e`yamIp¶ AhØ 

Ahew_w: Xt±i kzbw `cW Øm]\Xe dnt¸mÀ«v 
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Nn{Xw.4.11.7 

 

Ahew_w: tIcf¯nse Jc amen\y¯nsâ DÂ¸mZ\hpw, kz`mhhpwþ tUmIvSÀ 

APbIpamÀ hÀ½   

 amen\y ]cn]me\¯nÂ hb\mSv PnÃbnÂ ssPh amen\yw DdhnS ]cn]me\ 

coXnbnÂ kwkvIcn¡p¶ ioew hfÀ¯nsbSpt¡Xmbpv. taÂ {Km^nÂ 

{]Xn]mZn¨X\pkcn¨v KmÀlnIþØm]\ amen\y§Ä DdhnS¯nÂ kwkvIcn¡s¸Sp¶ 

kmlNcy¯nÂ henb {]iv\ ]cnlmcamIpw. XpSÀ¶v henb Afhnepff amen\y§Ä 

Xp¼qÀapgn coXnbnÂ hmbphnsâ klmbt¯msS (Fbtdm_nIv tamUenÂ) 

kwkvIcn¡mhp¶XmWv. AssPh amen\y§Ä lcnX IÀ½tk\ apJm´ncw saäocnbÂ 

Ie£³ s^knenän hgn ]p\cp]tbmKtamþ]p\:N{IaWtam \S¯mhp¶XmWv. 

4.11.5.amen\y kwkvIcWw {XnXe ]©mb¯v Xe¯nÂ 

]«nI 4.11.11 

amen\y kwkvIcWw {XnXe ]©mb¯v Xe¯nÂ 

 

\w. {Kma]©mb¯v/\Kck` {][m\ {]iv\§Ä 

1 IÂ¸ä 

 PnÃm BØm\ {]tZiw.  

 \Kckz`mhapffX.v 

 9 sa{SnI S¬ Hmfw Zn\w{]Xn 

DÂ¸mZn¸n¡s¸Sp¶p. 

 IqSpXÂ tlm«v kvt]m«pIÄ Dff 

kmlNcyamWpffXv 

 tI{µoIrXhpw hntI{µoIrX hpambn«pff 
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kwkvIcW coXn BhiyamWv. 

2 am\´hmSn 

 amen\y kwkvIcW¯n\v Øew e`yaÃ. 

 PnÃm Bip]{Xn tI{µoIcn¨v 

DÂ¸mZn¸n¡s¸Sp¶ amen\yw 

imkv{Xobambn ]cn]men¡s¸Sp¶nÃ. 

 I_\n]pg IqSpXÂ aen\am¡s¸Sp¶ 

kmlNcyamWpffXvv 

3 kpÂ¯m³ _t¯cn 

 \nehnse tI{µoIrX ]²Xn 

]qÀ¯nbmbn«nÃ. 

 AssPh amen\y  ]cn]me\w (saäocnbÂ 

If£³ s^knenän) Bcw`nt¡Xm bpv 

. 

4 {Kma]©mb¯pIÄ 

 saäocnbÂ If£³ s^knenän þ ao\§mSn, 

aqss¸\mSv XpS§nb {Kma]©mb¯pIfnÂ 

am{XamWv Bcw`n¨n«pffXv. 

 dntkmgvkv dn¡hdn s^knenän 

{]hÀ¯\§Ä PnÃbnÂ 

Bcw`nt¡Xmbpv. 

 lcnX IÀ½ tk\ {]hÀ¯\§Ä AssPh 

amen\y§Ä ]qÀ®ambpw tiJcn¨v 

Fw.Fkn.F^nte¡v ssIamdp¶Xn\v 

{]hÀ¯\§Ä GtIm]n¸nt¡Xmbpv. 

 DdhnS amen\y kwkvIcWw 

t{]mÕmln¸n¡p¶Xpw, ssPh amen\yw 

]qÀ®ambpw ]cn]men¡p¶ {]hÀ¯\§Ä  

A\nhmcyamWv. 

 IqSpXÂ hnhc hnÚm\ {]hÀ¯\§Ä 

Bkq{XWw sNt¿Xmbpv. 

Ahew_w: Xt±i kzbw `cW Øm]\Xe dnt¸mÀ«v 

4.11.6.hnIk\e£yw 

 imkv{Xob amen\y kwkvIcW kwkvImcw ssIhcn¡p¶XneqsS 

aen\am¡s¸Sp¶ a®nsâbpw hmbphnsâbpw Pe¯nsâbpw Afhv KWyambv Ipd¡pI 

F¶XmWv ]caamb e£yw. henb tXmXnÂ DXv]mZn¸n¡p¶ ssPh amen\y§Ä 

BbXnsâ Afhpw, Øe e`yXbpw A\pkcn¨v DdhnS¯nÂ kwkvIcn¡pIbpw XpSÀ¶v 

e`n¡p¶ hmXIþhf§Ä D]tbmKyam¡n AtX Øe¯v Irjn¡v D]tbmKn¡pIbpw 

thWw. C¯c¯nÂ kwkvIcWhpw cmkhfanÃm¯ ]¨¡dn e`yXbpw 

Dd¸n¡m\mhp¶XmWv. DdhnS kwkvIcW km[yaÃm¯ AssPhþA]ISIcamb 

amen\y§fpw CeIvt{SmWnIv amen\y§fpw tiJcn v̈ kwkvIcn¡pIbpw D]DXv]¶am¡n 

hn]W\w sN¿p¶Xn\papff kwcw`Isc hfÀ¯p¶Xpaqew hyhkmb km[yXbpw, 

amen\yþ{]iv\ ]cnlmchpw Xpeyambn ]cnlcn¡mhp¶XmWv. hnhn[§fmb Pea 

en\oIcW t{kmXÊpIÄ Is¯n DNnXamb {]hÀ¯\w apgph³ hIp¸pIfpw, 
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kmaqlyþk¶²þ{XnXe ]©mb¯pIfpw \S¯nbmÂ {Zh aen\oIcWw 

Ipdbv¡p¶Xn\pw IpSnshÅ ip²X Dd¸m¡m\pw km[n¡pIbpffq. 

PnÃbnse amen\y¯nsâ Afhpw A]IS km[yXbpw a\Ênem¡ns¡mv 

sNdpXpw hepXpambXpw {]IrXn¡\ptbmPyambXpamb ]²XnIfmWv hn`mh\w 

sNt¿Xv. {]mtZinIambn DcpXncnªv hcp¶ amÀ¤ \nÀt±i§Ä¡\pkcn¨v ]²Xn 

hn`mh\w sN¿pt¼mÄ \nehnse AhØbnÂ henbamäw km[yamIpw.  amen\y kwkvI-

c-W-¯nsâ ]c-¼-cm-KX coXn-IÄ Hgn-hm¡n Fsâ amen\yw Fsâ D -̄c-hm-ZnXzw F¶  

ap{Zm-hm-Iy-¯nsâ A´-k¯ DÄsImpÅ ]²-Xn-I-fmWv PnÃ-¡m-h-iyw. \ne-hn-epÅ 

ØnXn ka-{K-amb Ah-Øm-hn-i-I-e-\-̄ n\v hnt[-b-am¡n PnÃ-bpsS X\-Xmb lcn-Xm`w 

\ne-\nÀ¯n sImpÅ ]²-Xn-IÄ Bhn-jv¡-cn-t¡Xmbpv.  

 PnÃbnÂ B[p\nI AdhpimeIÄ ]qÀ®ambpw kuIcys¸Spt¯Xpw, 

imkv{Xobambpw AdhparK¯nsâ BtcmKyhpw Dd¸phcpt¯XpamWv. 

hmbpþPeþa®nÂ hÀ²n¨v hcp¶ I¡qkv Agp¡v amen\y§Ä aen\am¡msX 

kwc£n¡p¶Xn\pw, s]mXpP\þBtcmKy Dd¸m¡mhp¶XpamWv. s]mXpbnS§fpw 

tdmUpIfpw amen\y clnXamhpIbpw C¯cw CS§fnÂ ]qt´m«§fpw, `wKnbpff 

sNdpac§fpw h¨v ]nSn¸n¨v kwkvImcnIamb amäw ssIhcn¡m\mIpw, ]qÀ®amb 

amen\y kwkvIcWhpw hr£ e`yXbpw Dd¸phcp¯n ImÀ_¬ Awiw Ipd¡p¶Xn\v 

A\ptbmPyamb PohnX coXnbnte¡v {]IrXnsb amäp¶XneqsSbpw hb\mSnsâ ]qÀ® 

hnIk\w F¶ ka{K e£yw ssIhcn¡mhp¶XmWv. 

4.11.7. \nÀt±i§Ä 

 amen\y¯nsâ Afhpw kz`mhhpw Xt±i kzbw`cW Øm]\Xe¯nÂ 

IrXyambn Adnbp¶Xn\pff ]T\§Ä A\nhmcyamWv. C¯cw ]T\§fpsSbpw 

P\kwJybpsSbpw Øe]cnanXnbpsSbpw ASnØm\¯nÂ ]²XnIÄ¡v cq]w 

\ÂtIXpamWv. 

 hnhn[ hIp¸pIÄ ssPhþAssPh amen\y kwkvIcWhpambn _Ôs¸«v 

\S¸nem¡n hcp¶ {]hÀ¯\§Ä PnÃmXe¯nÂ kwtbmPn¸n¡p¶Xpw, 

GIoIrXambn \S¸nem¡p¶Xpw DNnXambncn¡pw. 

 _tbm saUn¡Â amen\y§Â \nehnÂ CtaPv F¶ Øm]\amWv 

imkv{Xobamb kwkvIcn¡p¶Xv F¶mÂ _tbm amen\y§fpsS Afhv IqSp¶ 

kmlNcy¯nÂ `mhnbnÂ {]hÀ¯\ ImgvN¸mSv A\nhmcyamWv. 

 CXc hIp¸pIfpsS Iogv¯«v kwtbmP\ km[yXIÄ D]tbmKs¸Sp¯n ]²Xn 

\nÀÆlWw Imcy£aam¡mhp¶XmWv.  
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 Xt±i kzbw `cW Øm]\§fpsS ¹m³ hnlnX¯nsâ ]¯v iXam\w 

{InbmßIambn L«L«ambpff hnIk\¯n\v {]m[m\yw \ÂIn 

D]tbmKs¸Sp¯mhp¶XmWv. 

 ]©mb¯v hmÀUv XeXXnÂ {]hÀ¯\§Ä GtIm]n¸n¡p¶Xn\v IpSpw_{io, 

AwK³hmSn, Bi {]hÀ¯IÀ, aäp kmaqlnI Øm]\§fpw aXþkmwkvImcnI 

{]hÀ¯IcpsSbpw tkh\w D]tbmKs¸Sp¯mhp¶XmWv. 

 DdhnS amen\y kwkvIcWhpambn _Ôs¸«v sXmgnepd¸v ]²XnbpsSbpw Irjn 

hIp¸nsâbpw IpSpw_{iobpsSbpw {]hÀ¯\§fpambn kwtbmPn¸n v̈ cq] tcJ 

X¿mdm¡mhp¶XmWv. 

 IqSpXÂ amen\yw DmIm³ CSbpff hym]mc Øm]\§fpsS ssek³kpambn 

_Ôs¸Sp¯n \nb{´W§fpw, ^okv CuSm¡p¶XneqsSbpw imkv{Xobamb 

amen\y kwkvIcWw Dd¸p hcp¯mhp¶XmWv. 

 PnÃbnÂ hnhn[ Xt±i `cW Øm]\§fpsS ]cn[nbnÂ hcp¶ sNdpXpw 

hepXpamb ]cn]mSnIÄ (tbmK§Ä, IÃymW§Ä, DÕh§Ä) lcnX\nbamhen 

]men¡s¸Sp¶p F¶v Dd¸v hcpt¯Xpw t{]mÕml\ {]hÀ¯\§Ä 

\S¸nemt¡XpamWv. 

 {XnXe ]©mb¯pIfpsS ]²Xn cq]tcJ PnÃ hnIk\ ]cnt{]£y¯n\v 

A\pkrXambn L«§Ä cq] Iev]\ sNt¿XmWv. 

 amen\y kwkvIcW ]²Xn \nÀÆlWhpambn _Ôs¸«v \Kck` 

{Kma]©mb¯pIfnÂ s]mXp kaql¯nsâ D¯chmZnXzw 

Imcy£aam¡p¶Xn\pff ZoÀLIme hnhc, hnÚm\ amÀ¤ tcJ 

X¿mdmt¡XmWv. 

 ]pXnbhoSpIÄ¡v A\paXn \ÂIp¶ kmlNcy§fnÂ hnhn[§fmb DdhnS 

amen\y kwkvIcW D]m[nIÄ Dd¸phcp¯p¶ \S]SnIÄ kzoIcn¡mhp¶XmWv. 

 ssPhamen\y kwkvIcW¯nÂ \n¶pw e`yamIp¶ Édnbpw It¼mÌv hf§fpw 

]m¡v sNbvXp hn]WnbnÂ hnev]\ \S¯p¶Xn\pÅ `uXoI klmbw X.kz.` 

Øm]\§Ä t\XrXz¯nÂ Dd¸phcp¯mhp¶XmWv. 

 PnÃbnÂ amen\yw Ipanªv IqSnInS¡p¶ {]tZi§Ä hr¯nbm¡pIbpw AsX 

Øe¯v ]qt´m«§fpw B[p\nI inev]§fpw Øm]n¨v {]tZi§Ä 

at\mlcam¡mhp¶XmWv. 

 Øe e`yX CÃm¯ {Kma]©mb¯pIÄ Iq«ntbmPn¸n¨v AssPh amen\y 

kwkvIcW ]²XnIÄ, s]mXp I¡qkv amen\y kwkvIcW D]m[nIÄ, 

CeIvt{SmWnIv amen\y kw`cWw XpS§nb ]²XnIÄ X¿mdm¡mhp¶XmWv. 
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 D]tbmKn¨ Ub¸À, \m]vIn³ amen\y§fnÂ ssPh kz`mhapffh 

kwkvIcn¡p¶Xn\pw AssPh kz`mhapffh ]p\:Nw{IaWw sN¿p¶Xn\papff 

]²XnIÄ PnÃmSnØm\¯nÂ CXc hIp¸pIfpsS kwtbmP\¯neqsS 

\S¸m¡mhp¶XmWv.  

hnIk\ ]²XnIfpsS cq] tcJ L«§fmbn \nÀÆln¡p¶XnÂ 2017þ18 {]hÀ¯\ 

ImeL«¯nÂ hnhn[§fmb \qX\ ]²XnIÄ amen\y kwkvIcWhpambn _Ôs¸«v 

hn`mh\w sNbvXn«pv. PnÃbnÂ 15 saäncobÂ Ie£³ s^knenänIfpw lcnX IÀ½ 

tk\bpw dntkmgvkv dn¡hdn s^knenänbpw aäp {]hÀ¯\§fpw \S¸p hÀjw hn`mh\w 

sNbvXn«pv. s]mXpP\ ]¦mfn¯t¯mSpIqSn C¯cw {]hÀ¯\§Ä \S¸nem¡p¶ 

kmlNcy¯nÂ AssPh amen\y kwkvIcW¯n\v ]p¯³ Bibhpw aqey hÀ²nX 

kwcw`I km[yXbpw e`yamhp¶XmWv. 

4.11.8.kqN-I-§Ä  

1) Øe e`y-X-bn-Ãm¯ IpSpw-_-§fpw ^vfmäv kap- -̈b-§-fnÂ Xma-kn-¡p-¶-hcpw 

henb tXmXn-epÅ ssPh-þ-A-ssPh amen\y {]iv\-§Ä¡v Cc-I-fmWv. C¯cw 

kml-N-cy-¯nÂ {]tXyI ]cn-K-W\ \ÂIp¶ {]hÀ¯-\-§Ä Bhn-jvI-cn-t¡--

Xm-bp-v.  

2) Adhv ime-IÄ ]pdw XÅp¶ amen\yw kwkvI-cn-¡p-¶-Xn\v imkv{Xob kwhn-[m\w 

A\n-hm-cy-am-Wv. B[p-\nI Adhp ime-I-fpsS \nÀ½mWw t{]mÂkm-ln-̧ n-t¡--Xm-

Wv.  

3) ssPh amen\y kwkvI-c-W-¯n\v KmÀlnI Xe-̄ nÂ Dd-hnS amen\y kwkvI-cWw 

t{]mÂkm-ln-̧ n-t¡-Xpw Øm]-\-¯nÂ amen-\y-̄ nsâ Afhv A\p-k-cn¨v A\p-

tbm-Py-amb kwkvI-cW coXn-IÄ Bhn-jvI-cn-t¡--Xp-am-Wv.  

4) AssPh amen\y kwkvI-c-W-¯n\v amen-\y-¯nsâ kz`m-h-¯n-\-\p-kr-X-ambn tiJ-

cn¨v sh¡p-¶-Xn\v saäo-cn-bÂ If-£³ skâ-dpw, t»m¡v ASnØm-\-¯nÂ 

dntkmgvkv dn¡-hdn s^kn-en-änbpw Hcp-t¡--Xm-Wv. Ch-bnÂ ]p\-Nw-{I-a-W-¯nsâ 

km²yX hfsc hep-Xm-Wv.  

5) s]mXp-Pe t{kmX-Êp-Isf amen-\yap-à-am-¡p-¶-Xn\v {]tXyI ]cn-K-W\ \ÂtI-

Xm-Wv.  

6) lcnX s]cp-amä N«w ]men-¡p-¶-Xn\pw ]pXp-¡nb kÀ¡mÀ \nÀt±-i-§Ä FÃm 

Xt±i Øm]-\-§-fnepw \S-̧ n-em-¡p-¶Xpw Dd¸v hcp-t¯--Xm-Wv.  

****** 
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]mÀ¸nSw 

4.12. BapJw  

 kqc-£n-X-ambn A´n Dd-§p-hm\pw  Poh-k-Ôm-c-W-¯n-\p-am-bp-ff  AS-̈ p-d-̧ p-ffXpw 

taÂ¡q-c-tbm-Sp-Iq-Sn-b-Xp-amb hmk-Ø-e-amWv `h-\w. A[-Øn-Xsâ D¶-a\w ]ucm-h-Im-ihpw 

]cn-jvI-yX kaq-l-̄ n-sâ D¯-c-hm-Zn-̄ -hp-am-Wv. 

 hb\mSv PnÃ kwØm\¯v Gähpw IpSpXÂ ]«nIhÀ¤ IpSpw_§fpw _n.]n.FÂ. 

IpSpw_§fpw A[nhkn¡p¶ Hcp ]n¶m¡ PnÃbmWv. 2011þse sk³kkv {]Imcw PnÃbnse 

P\kwJy 817420 BWv CXnÂ 401684 ]pcpj³amcpw, 415736 kv{XoIfpw Dv. 2009þse 

IW¡p{]Imcw 105625 IpSpw_§Ä  Zmcn{Zy tcJbv¡v XmsgbmWv. `£Ww, ip²-P-ew, ipNn-

Xzw, hkv{Xw, ]mÀ¸nSw, BtcmKy ]cn-N-c-Ww, {]mY-anI hnZym-̀ ymkw XpS-§nb ASn-Øm\ a\p-

jym-h-iy-§-Ä¡mWv apJy]cn-K-W\ \ÂIp-¶-Xv. P\§fpsS kmaqly]²Xn hniIe\w 

sN¿p¶ \nÀ®mbI LSI§Ä, ]«nIPmXn, ]«nI hÀ¤¡mcpsS F®w, `h\ clnX 

IpSpw_§Ä, `qan CÃm¯hÀ, I¡pkv CÃm¯hÀ, sXmgnÂ, hnZym`ymk 

\nehmcwXpS§nbhbmWv.hb\mSv Hcp BZnhmkn taJebmWv.P\kwJybpsS 18.5% hpw 

BZnhmkn hn`mK¯nÂs¸«hcmWv, ChcnÂ ]Wnb,Im«p\mbv¡ hn`mK¯nÂs¸«hÀZb\ob 

PnhnX kmlNcyapffhcmWv. ChÀ hfscb[nIw NpjW hnt[bcpamWv. tI{µ kwØm\ 

kÀ¡mdpIÄ {XnXe ]©mb¯pIfpsSbpw hnhn[hIp¸pIfpsSbpw B`napJy¯nÂ  C.-Fw.-F-

kv. k¼qÀ® `h\ ]²X#n, Cµncm Bhmkv tbmP\ {][m-\-a{´n Bhmkv tbmP\ (\-Kcw, 

{Kmaw) cmPohv Bhmkv tbmP-\, t_kn¡v kÀÆo-kkv t^mÀ AÀ_³ ]qhÀ (_n.-F-kv.-bp.-]n)  

kwtbm-PnX ]mÀ¸nS tNcn hnI-k\ ]cn-]mSn  (sF.-F-̈ v.-F-kv.-Un.-]n) XpS-§nb  \nÀ½mW 

]²Xn \S¸nem¡nsb¦nepw]cn]qÀ® hnPb¯nÂF¯n¡phm³ Ignªn«nÃ.  

]«nI 4.12.1 

]mÀ¸nS taJ-esb kw_-Ôn¨v ASn-Øm\ hnh-c-§Ä 

 

BsI IpSpw-_mw-K-§Ä 1,80,192 iX-am\w 

kpc-£nX `h-\-ap-f-f-hÀ 1,63,835 90.92 

`h\ cln-XÀ 154 0.09 

]pÃp taª hoSp-I-fnÂ Xma-kn-¡p-¶-hÀ 2393 1.33 

¹mÌnIv joäp-sIm-pÅ hoSp-I-fnÂ Xma-

kn-¡p-¶hÀ 

4163 2.31 

hmS-Ibv¡v Xma-kn-¡p-¶-hÀ 9647 5.35 

ip² Pew  1,41,161 78.34 

sshZ-yp-Xo-I-cn¨ hoSp-IÄ  1,50,463 83.49 

 Ah-ew_w :2011 se  sk³kkv 
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 kwØm\ Bkq-{XW t_mÀUnsâ IW¡v {]Imcw tIc-f-̄ nÂ GI-tZiw 4.32 e£w 

`h\ cln-X-cmb IpSpw_-§Ä Dv. CXnÂ Xs¶ 1.58 e£w t]À `qc-ln-X-cm-Wv. kaq-lnI, 

km¼-̄ nI ]n¶m-¡m-h-Ø-t\cn-Sp¶ hn`m-K-¯nÂ s]Sp-¶-h-cmWv `pcn-̀ m-Khpw.2011þse 

sk³kkv  {]Imcw PnÃ-bnse BsI 163835 t]À kqc-£nX `h-\-§-fnÂ  Xma-kn-¡p-¶-h-cm-Wv. 

`h\ cln-X-scbpw ]pÃp taª hoSp-I-fnÂ DÅ-h-scbpw ¹mÌnIv taÂ¡q-c-bp-Å-h-scbpw `h\ 

cln-X-cmbpw hmS-Ibv¡v Xma-kn-¡p-¶-hsc `qc-ln-X-̀ -h-\-c-ln-X-cmbpw IW-¡m-¡m-hp-¶-Xm-Wv. 

A§-s\-sb-¦nÂ `h-\-c-ln-X-cpsS F®w 6116 `qc-ln-X-cpsS F®w 9647 BsW¶pw IW-¡m-¡mw. 

F¶mÂ 2017-þÂ `h\ cln-X-sc Is¯m³   \S-̄ nb kÀtÆ-̂ ew Xmsg-̧ dbpw {]Im-c-am-Wv. 

]«nI 4.12.2. 

k¼qÀ® ]mÀ¸nS ]²-Xn-bnÂ DÄs¸-Sp-t¯ BsI KpW-t`m-àm-¡Ä 

hn`mKw `h\ cln-XÀ `qc-lnX `h-\- 

c-ln-XÀ 

BsI 

sse^v  kÀtÆ 

{]Imcw  

7159  7655  14814 

sse^v  ]²XnbnÂ 

s]Sm¯ KpW-t`m-àm-

¡Ä (PoÀ®m-h-Ø-

bnÂ DÅ hoSp-IÄ) 

19081   

19081 (A-Sp¯]¯v hÀjw-

sImv KpW-t`m-àm-¡-fmbn 

hcp-sa¶v {]Xn-£n-¡p-¶p)  

BsI 26240 7655 33895 

Ah-ew_w: sse v̂ kÀtÆ 2017 

Ignª hÀj-§-fnse IW-¡p-IÄ ]cn-tim-[n-̈ mÂ tI{µ-K-h¬saânsâ sFFssh/ 

]nFw-Fssh ]²-Xn-IÄ, kwØm\ kÀ¡m-cnsâ CFw-Fkv `h\ ]²Xn, hnhn[ {Kma-]-©m-b-

¯p-IÄ / ap\n-kn-̧ m-en-änIÄ \S-̧ m-¡nb `h\ ]²-Xn-IÄ, ]«nI PmXn hnI-k\ hIp-̧ v, ]«nI 

hÀ¤ hnI-k\ hIp-̧ p-IÄ, \yq\]£-t£a hIp¸v \S-̧ n-em-¡nb ]²-Xn-IÄ {]Imcw {Kma-k` 

Xocp-am-\-¯n-sâbpw Ducq-Iq-«-Xo-cp-am-\-¯n-sâbpw ASn-Øm-\-¯nÂ hoSp-IÄ A\p-h-Zn-¡-s¸-«p-

sh-¦nepw Ct¸mgpw Bbn-c-¡-W-¡n\v IqSp-_mw-K-§Ä ]mÀ¸nS ]²-Xn-bpsS KpW-t`m-àm-¡-

fmbn Ah-ti-jn-¡p¶p F¶Xv {]tXy-I-ambn {i² ]Xn-tb hkvXp-X-bm-Wv.  

 tI{µ kwØm\ kÀ¡mcpIfpsSbpw {XnXe ]©mb¯pIfpsSbpw ^v 

D]tbmKn¨vPnÃbnÂ Cµncm Bhmkv tbmP\ {]Imcw Ignª 5 hÀj§fnembn 8991 

hoSpIfpsS \nÀ½mWw Bcw`n¡pIbpw 7486 hoSpIfpsS \nÀ½mWw ]qÀ¯oIcn¡pIbpw 

sNbvXn«pv.2061 hoSpIfpsS \nÀ½mWw hnhn[ L«§fnembn ]ptcmKan¨psImncn¡p¶p. 

IqSmsX]«nIPmXn, ]«nIhÀ¤ hnIk\ hIp¸pIfpsSbpw, PnÃm {Kma ]©mb¯pIfpsS ¹m³ 

^v D]tbmKn¨v PnÃbnÂ `h\ \nÀ½mW ]²XnIÄ \S¸nem¡n hcp¶pv. sse^v anj³ 

]²XnbpsS Umäm {]Imcw 9901 hoSpIÄ C\nbpw ]qÀ¯nIcn¡phm\pffXmbn 

Is¯nbn«pv.2018 amÀ v̈ amkw 31þmw XobXntbmsS ]qÀ¯oIcn¡m¯ hoSpIfpsS 
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\nÀ½mWw ]qÀ¯oIcn¡p¶Xn\pff Hcp {]tXyI Iymw]bn³, hmÀUv,]©mb¯v, t»m¡v, 

PnÃmXe§fnÂ IÀ½kanXnIÄ cq]oIcn¨v ]qÀ¯nIcn¡m¯ `h\§fpsS 

]qÀ¯oIcW¯n\mbn{]hÀ¯\w\S¶phcnIbmWv.PnÃbnÂ ]qÀ¯oIcn¡phm³ _m¡nbpff 

9253hoSpIfpsS]qÀ¯oIcWamWv sse^v anjsâ 2017þ2018 hÀjs¯ e£yw. 

4.12.1. ]mÀ¸nS ]²Xn hÀjw Xncn¨v 

 hb-\mSv PnÃ-bnÂ 9253 hoSp-IÄ ]Wn ]qÀ¯o-I-cn-¡p-¶-Xn\pw 7159 hoSp-IÄ ]pXnb hoSp-

IÄ `qan-bp-Å-hÀ¡pw 7655 ]pXnb hoSp-IÄ `qan-bn-Ãm- -̄hÀ¡pw \nÀan¨p \ÂtI--Xp-v. 

IqSmsX PoÀ®n-̈ p- t]mb hmk-tbm-Ky-a-Ãm¯ hoSpÅ 19081 IpSpw-_mw-K-§Ä Dv AhÀ¡pÅ 

hoSp \nÀamW kab{Iaw   Xmsg-]-d-bp-¶p. 

]«nI 4.12.3. 

hÀjw C\w hoSp-I-

fpsS 

F®w 

BsI 

2015-þ2018 

]Wn ]qÀ¯o-I-cn-¡m-\pÅ hoSp-I-fpsS ]qÀ¯o-I-

cWw 

9253 9253 

2018þ2019 

`qan-bpÅ `h\ cln-XÀ¡v `h\w 

3600 7159 

2019þ2020 3559 

2020-þ2021 

`qan-bn-Ãm¯ `h-\-c-ln-XÀ¡v `h\w 

4800 7655 

2021þ2022 2855 

2022þ2023 

PoÀ®n¨ hoSp-I-fpsS ]p\À\nÀ½mWw 

5000  

2023þ2024 5000  

2024þ2025 5000  

2025-þ2026 4081 1908 

      Ah-ew_w:sse v̂ kÀtÆ 2017 

 

hb\mSv PnÃm kÀ¡mdnsâ \htIcfanjsâ `mKambn k¼pÀ® ]mÀ¸nSw F¶ 

e£yt¯msS Bhnjv¡cn¨n«pff sse^v]²XnbpsS {]hÀ¯\§Ä ]ptcmKan¨phcpIbmWv 

.{XnXe ]©mb¯pIfpsSbpw hnhn[hIp¸pIfpsSbpwklIcWt¯msS2021þ 2022 

hÀjt¯msS sse^v anjsâ {]hÀ¯\§Ä Bkq{XWw sNbvXv \S¸nem¡nAS¨pd¸pff 

kz]v\ `h\¯nsâkm£mXv¡mcw e£yanSp¶p  
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4.12.1.1.  sse^v ]²XnbnÂ aq¶v LSI§fmWpffXv.  

1. hnhn[ ]²XnIfnÂBcw`n¨v ]Wn Xncm¯ hoSpIfpsS ]qÀ¯oIcWw. 

2. `qanbpff `h\ clnXÀ¡v hoSv \nÀ½n¨p \ÂIÂ. 

3. `qanbnÃm¯hÀ¡v `h\ kap¨b¯nÂ ]mÀ¸nSw \ÂIÂ.  

sse^v ]²-Xn-¡v ]pdsa CS-s]-SÂ \S-t¯ taJ-e-IÄ 

1. PoÀ®m-h-Ø-bn-ep-ff  IpSpw-_-§Ä¡v hoSv \nÀ½n¨p \ÂIpI    

2. tdj³ ImÀUv CsÃ-¦nepw  ]pXnb IpSpw-_-ambn Xma-kn-¡p-¶-hÀ¡v  hoSv \nÀ½n-̈ p-

\ÂIpI 

3. \mtSm-Sn-IÄ¡pw  sXcp-hnÂ Df-f-hÀ¡pw hoSv \nÀ½n-̈ p-\ÂIpI  

4. 10 hÀjw sImv ]pXp-Xmbn Dm-bn-h-cp-¶-hÀ¡v hoSv \nÀ½n¨p \ÂIp-I.  

4.12.1..2. ]Wn Xocm¯  `h-\-§-fpsS ]qÀ¯o-I-cWw  

]«n-Iþ4.12.4. 

PnÃ-bnÂ  ]qÀ¯o-I-cn-¡m-\p-ff `h-\-§-Ä 

 

  LSG  IAY/Block 
S
C ST 

D
P 
S
T 

Minorit
y Total Total 

LSG  name G
e 

SC
 

St
 

To
ta

l 

G
e 

SC
 

St
 

To
ta

l 

        G
en

 

SC
 

ST
 

  
_t¯cn t»m¡v                                  
A¼-e-h-bÂ 7   18 25 9   40 49 1 140     16 1 198 215 
ao\-§mSn  90 7 47 144 19 2 63 84 4 213     109 13 323 445 

s\³t·\n 61 9 37 107 26 
1
4 83 123 4 146 1 1 88 

2
7 267 382 

\qÂ¸pg 19 0 68 87 4   82 86 1 140     23 1 290 314 

BsI  177 16 170 363 
5
8 

1
6 268 342 

1
0 639 1 1 

23
6 

4
2 1078 1356 

]\-acw t»m¡v                                  

]\-acw 79 8 81 168 10 
1
1 57 78 2 152 4   89 21 294 404 

]qXmSn  67 9 49 125 19 9 66 94 1 197 4 1 87 19 316 422 
IWn-bm-¼ä 27 0 16 43 15 4 57 76 1 83 6   42 5 162 209 
]pÂ¸-ffn 30 7 29 66 11 7 31 49 1 156     41 15 216 272 

apf-f³sImÃn  30 1 21 52 15 
1
4 34 63 1 92     45 16 147 208 

BsI  
23
3 25 196 454 70 

4
5 245 360 6 680 

1
4 1 

30
4 

7
6 1135 1515 
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am\-́ -hmSn 

t»m¡v                                
  
 

shf-f-ap 40 4 56 100 15 0 44 59 1 95 4 1 56 5 199 260 
Xncp-s\Ãn 71 3 104 178 14 7 65 86   99   1 86 10 268 364 

Xhn-ªmÂ 81 15 52 148 23 3 123 149 8 216 4   104 
2
6 395 525 

sXmÀ\mSv  86 5 58 149 21 5 81 107   104     107 10 243 360 
FS-hI 40 2 47 89 25 5 97 127 0 105     65 7 249 321 

BsI  318 29 317 664 
9
8 

2
0 410 528 9 619 8 2 418 

5
8 1354 1830 

 

IÂ¸ä 

t»m¡v                                  
tIm«-¯d 53 1 106 160 26 8 151 185 2 132 3   79 11 392 482 

ta¸mSn  155 28 28 211 128 
4
9 178 355 9 84 1 1 284 86 291 661 

aqss¸-\mSv  9 3   12 12 8 33 53 10 60     21 21 93 135 
aq«nÂ  38 1 78 117 45 12 156 213 2 89 3   83 15 326 424 
]Sn-ªm-d-¯d 64 2 33 99 24 24 77 125 8 69   1 89 34 179 302 
s]mgp-X\  47 4 31 82 29 21 85 135 1 194   1 77 26 310 413 
Xcn-tbmSv  9 0 2 11 20 0 47 67 0 105     29 0 154 183 
th§-̧ -f-fn  22 1 68 91 27 6 103 136 4 118 5   49 11 294 354 
ssh¯ncn  6 18 15 39 19 32 14 65 5 71   2 27 55 100 182 

BsI  403 58 361 822 330 
16
0 844 1334 41 922 12 5 738 259 2139 

313
6 

Grand Total 1131 128 1044 2303 556 241 1767 2564 66 2860 35 9 1696 435 5706 7837 

 

ap\n-kn-̧ m-enän 

           
IÂ¸ä  148   1 149         

4
4 220     148 44 221 413 

am\- -́hmSn  170 10 130 310 42 4 69 115 3 174   3 215 17 373 605 
_t¯cn  91 10 54 155 21 11 77 109 2 131   1 113 23 262 398 

BsI 409 20 185 614 63 15 146 224 
4
9 525 0 4 476 84 856 1416 

Grand 
Total 1540 148 1229 2917 619 

25
6 1913 

278
8 

11
5 

338
5 35 13 2172 519 

656
2 

925
3 

Ah-ew_w sse^v kÀtÆ 2017      

]«n-I 4.12.5. 

]qÀ¯n-I-cn-¡m-\pÅ hoSp-IÄ (GP³kn Xncn-¨pÅ IW¡v) 

  ആകെഗുണഭ ോക്തോക്കൾ 
  ജനറൽ എസ്സി എസ്റ്റി ആകെ 
ഗ്രോമപഞ്ചോയത്ത് 1131 128 1044 2303 
ഭലോക്ക്പഞ്ചോയത്ത് 619 256 1913 2788 
മുൻസിപ്പോലിറ്റി 409 20 185 614 
എസ്റ്റിഡിപ്പോർട്കമൻറ്     3385 3385 
എസ്സിഡിപ്പോർട്കമൻറ്   115   115 
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PnÃm  ]©mb¯v      35 35 
\yq\-]£w 13 

  
13 

    ആകെ 2172 
 

519 6562 9253 

    Ah-ew_w sse^v kÀtÆ, 2017 

sse^v]²XnbnÂ P\dÂ, Fkv.kn. hn`mK¯n\v 4 e£hpw ]«nIhÀ¤ hn`mK¯n\vFÌntaäv 

XpIbpamWv A\phZn¡p¶Xv.\nehnÂ GsX-¦nepw ]²-Xn-bnÂ A\phZn¨ XpIbpsS _m¡n 

XpI B\p]mXnIambn \ÂImhp¶XmWv.  

 

]«n-I 4.12.6. 

]qÀ¯n-I-cn-¡m¯ `h-\-§-fpsS ]qÀ¯o-I-c-W-¯n-\m-h-iy-amb XpI(sse^v anj³ sh_vsskäv 

{]Im-cw) 
{Ia 

\¼À 

hn`mKw F®w XpI ]©m-b-¯p-IÄ hIbn-

cp-̄ nb XpI 
C\n Bh-iy-apÅ XpI 

1 P\-dÂ 2172 231032189 77512274 153519915 
2 Fkv kn 519 59444296 16314088 43130208 
3 Fkv än 6562 156050047 85723465 70326582 

BsI 9253 446526532 179549827     266976705 
Ah-ew_w sse^v anj³ sh_vsskäv 2017  

 

    2016-þ17, 2017-þ18 hÀj-§-fnÂ A\p-h-Zn¨ ]n.-Fw.-F.-ssh(Pn) ]²-Xn{]Ic-ap-ff hoSp-IÄ 

]qÀ¯o-I-cn-¡p-¶-Xn\v sse^v anj³ ]²-Xn-bnÂ A\p-h-Zn-¡p¶ AtX \nc-¡nÂ XpI A\p-h-Zn-

¡p-¶-Xn\v \S-]-Sn-IÄ kzo-I-cn-t¡--Xpam-Wv.  

]«n-I. 4.12.7. 

2016þ2017, 2017-þ18þse ]n.Fw.F.ssh. `h\ \nÀ½mWw kw_Ôn¨v ]ptcmKXn dnt¸mÀ«v 

 

Ye
ar

 

Target No.of Houses 
Sanctioned 

2017-18 Cumulative No.of 
Houses completed 
(including no. of 
houses completed in 
previous years) 

No.of houses in 
progress  No.of Houses 
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4.12.1.3. `h\ cln-XÀ¡v hoSv 

 

kÀtÆ {]Imcw Is-¯nb `h\ cln-X-cpsS F®w  Xmsg-̧ -dbpw {]Im-c-am-Wv.  
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]«n-I.4.12.8. 

{I

a 

\

\

¼

À 

Xt±i `cW 

Øm]\w 

LANDLESS HOMELESS HOMELESS HAVING LAND TOTAL 

SC ST GE TOTAL SC ST GEN TOTAL SC ST GEN TOTAL 

1 A¼-e-h-bÂ 14 49 165 228 9 33 198 240 23 82 363 468 

2 FS-hI 11 53 72 136 22 46 357 425 33 99 429 561 

3 IÂ¸ä ap\nkn¸m-

enän 

58 64 554 676 27 37 143 207 85 101 697 883 

4 IWn-bm-¼ä 45 135 257 437 16 25 362 403 61 160 619 840 

5 tIm«-¯d 2 58 24 84 5 17 55 77 7 75 79 161 

6 am\- -́hmSn ap\n-

kn-̧ m-enän 

47 156 346 549 20 46 103 169 67 202 449 718 

7 ao\-§mSn 13 43 185 241 8 20 145 173 21 63 330 414 

8 ]pXmSn 100 32 815 947 52 8 485 545 152 40 1300 1492 
9 apf-f³sImÃn 61 45 72 178 8 7 151 166 69 52 223 344 
10 apss¸\mSv 53 30 427 510 44 28 498 570 97 58 925 1080 
11 ap«nÂ 31 106 250 387 17 18 325 360 48 124 575 747 
12 s\³t·\n 13 31 136 180 8 13 116 137 21 44 252 317 
13 \qÂ¸pg 7 94 61 162 15 50 106 171 22 144 167 333 
14 ]Sn-ªm-d-¯d 9 7 39 55 33 39 254 326 42 46 293 381 
15 ]\-acw 27 101 156 284 14 70 171 255 41 171 327 539 
16 ]pXmSn 4 53 94 151 17 64 511 592 21 117 605 743 
17 s]mgp-X\ 70 58 417 545 42 40 230 312 112 98 647 857 
18 ]pÂ¸-ffn 9 18 93 120 6 5 70 81 15 23 163 201 
19 kpÂ¯m³ 

_t¯cn ap\n-kn-

¸m-enän 

21 19 356 396 11 7 167 185 32 26 523 581 

20 Xcn-tbmSv 6 69 66 141 9 9 73 91 15 78 139 232 
21 Xhn-ªmÂ 61 120 217 398 27 14 261 302 88 134 478 700 
22 Xncp-s\-Ãn. 30 219 127 376 17 201 315 533 47 420 442 909 
23 sXmÀ\mSv 2 24 53 79 14 71 242 327 16 95 295 406 
24 shf-f-ap 4 53 55 112 8 19 153 180 12 72 208 292 
25 th§¸-ffn 2 29 40 71 2 3 52 57 4 32 92 128 
26 ssh¯ncn 60 6 146 212 83 8 184 275 143 14 330 487 
 
BsI 

 
760 

 
1672 

 
5223 

 
7655 

 
534 

 
898 

 
5727 

 
7159 

 
1294 

 
 

2570 

 
10950 

 
14814 

 

Ah-ew_w sse v̂  anj³ sh_v sskäv  
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]«nI 4.12.9. 

 

`qan-bpÅ `h-\-c-ln-X-cpsS `h-\-\nÀ½m-W-¯n-\m-h-iy-amb XpI 

{Ia 

\¼À 

hn`mKw F®w Bh-iy-amb XpI 

1 P\-dÂ 5788 2290800000 

2 Fkv kn 540 213600000 
3 Fkv än(]c-am-h[n 6 e£w cq] 

F¶v k¦Â¸n-̈ mÂ) 

924 538800000 

BsI                               7159 3043200000 

 

4.12.1.4.-̀ q-c-lnX `h\ cln-XÀ 

`qclnXcmb 7853  KpWt`màm¡Ä PnÃbnepv  ChÀ¡v  `h\ kap¨bw \nÀ½n¨p 

\ÂIpItbm, `h\w \nÀ½n¡m³ Øew \ÂIpItbm sNt¿Xpv. CXn\mbn XmsgImWp¶  

]«nI {]Imcapff  `qan Is¯nbn«pv.     

]«nI 4.12.10. 

`qe-̀ -yX ``qanbpsS DS-a-ØX              A`n-{]mbw  

34.99G¡À dh-\yp Un¸mÀ«vsaâ v  ssh¯ncn PnÃm `c-W-IqSw,  kwØm\ 

kÀ¡m-dnsâ  AwKo-Im-c-¯n-

\mbn  

 kaÀ¸n-̈ n-«p-v.  

100 G¡À {]nb-ZÀin\n FtÌäv am\- -́hmSn  

100 G¡À {]nb-ZÀin\n FtÌäv am\- -́hmSn 

.5 G¡À 
dh-\yp Un¸mÀ«vsaâ v  kpÂ¯m³ 

_t¯-cn. 

 BsI  235.49   

 

`qc-lnX `h\ cln-XÀ¡v Is-¯n-bn-«pÅ `qan 3 Xmeq-¡p-I-fn-epw Hmtcm tI{µ-§-fm-Wv. 

26 Xt±i kzbw-̀ -cW Øm]-\-§-fn-embn NnX-dn-In-S-¡p¶ `qc-lnX `h\ cln-Xsc sam¯-ambn 

Cu aq¶p-tI-{µ-§-fn-tebv¡v ]p\-c-[n-h-kn-̧ n-¡p-¶Xv Ah-cpsS kmaq-lnI Ah-Ø-sbbpw Poh-

t\m-]m-[n-sbbpw tZmj-ambn _m[n-¡p-Ibpw AXp-sImv Cu aq¶p tI{µ-§Ä Hgn-sI-bpÅ 

Xt±i Øm]-\-§Ä AXmXv Xt±i Øm]-\-̄ nsâ ]cn-[n-¡-I¯v Ht¶m ctm tI{µ-§-fn-

embn Øew e`y-am-t¡-Xpw AXm-Xn-S-§-fnÂ `h\ kap¨bw ]WnXp \ÂtI-Xpw BWv. 

]«nI 4.12.11. 

`qc-lnX `h-\-c-ln-XÀ 

SL No 

 
LOCAL BODY 

LANDLESS HOMELESS 
SC ST GE TOTAL 

1 A¼-e-h-bÂ 14 49 165 228 

2 FS-hI 11 53 72 136 
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3 IÂ¸ä ap\nkn¸m-enän 58 64 554 676 

4 IWn-bm-¼ä 45 135 257 437 

5 tIm«-¯d 2 58 24 84 

6 am\- -́hmSn ap\n-kn-̧ m-enän 47 156 346 549 

7 ao\-§mSn 13 43 185 241 

8 ]pXmSn 100 32 815 947 

9 apf-f³sImÃn 61 45 72 178 

10 apss¸\mSv 53 30 427 510 

11 ap«nÂ 31 106 250 387 

12 s\³t·\n 13 31 136 180 

13 \qÂ¸pg 7 94 61 162 

14 ]Sn-ªm-d-¯d 9 7 39 55 

15 ]\-acw 27 101 156 284 

16 ]pXmSn 4 53 94 151 

17 s]mgp-X\ 70 58 417 545 

18 ]pÂ¸-ffn 9 18 93 120 

19 kpÂ¯m³ _t¯cn ap\n-kn-̧ m-enäo 21 19 356 396 

20 Xcn-tbmSv 6 69 66 141 

21 Xhn-ªmÂ 61 120 217 398 

22 Xncp-s\-Ãn. 30 219 127 376 

23 sXmÀ\mSv 2 24 53 79 

24 shf-f-ap 4 53 55 112 

25 th§-̧ -ffn 2 29 40 71 

26 ssh¯ncn 60 6 146 212 
BsI 

 
760 1672 5223 7655 

Ah-ew_w sse^v anj³ sh_v sskäv 

 

]«nI 4.12.12. 

`qan-bnÃm¯  `h-\-c-ln-X-cpsS `h-\-\nÀ½m-W-̄ n-\m-h-iy-amb XpI 

{Ia \¼À hn`mKw F®w Bh-iy-amb XpI 

1 P\-dÂ 5223 2089200000 
2 Fkv kn 760 304000000 

3 Fkv än(]c-am-h[n 6 e£w 

cq] F¶v k¦Â¸n-¨mÂ) 

1672 1003200000 

BsI  7655 3396400000 

    Ah-ew_w sse^v anj³ sh_v sskäv 

4.12.2. `h\ \nÀ½mW taJebnse {]iv\§Ä 

1. \nÀ½mW kma{KnIfpsS e`yX Ipdhv   
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2. \nÀ½mW kma{KnIfpsS hne¡bäw  

3. Fkv.än. hn`mK¡mcpsS hoSv tIm¬{SmIväÀamcpsS CSs]SÂ 

4. `qanbpsS hnehÀ²\hv  

      hb-\mSv PnÃ 2131 þ 212560 slIvSÀ hnkvXrXn Df-f-XmWv CXnÂ 885.92   þ78787 slIvSÀ 

h\-̀ q-an-bp-am-Wv. 24731 slIvSÀ \nehpw  100869 slIvSÀ Ic-bp-am-Wv. 22772 slIvSÀ Øe¯v 

s\ÂI-yjn sN¿p-¶p. Ic-̀ q-an-bpsS  knwl-̀ m-Khpw Im¸n, tXbne FtÌ-äp-Ifpw ssI¿-S-¡n-bn-cn-

¡p-¶p. Ah-ti-jn-¡p¶ Ic-̀ q-an-bmWv  hmk-tbm-K-y-am-bp-f-f-Xv.  sNdp-InS IÀj-I-cpw, CS-̄ cw 

IÀj-Icpw \ma-am{X IÀj-Icpw, ]«n-I-Pm-Xn, ]«n-I-hÀ¤ hn`m-K-¡mcpw  CS-I-eÀ¶v  A[n-h-kn-

¡p¶  hb-\m-«nÂ `qan-bpsS e`-y-Xbpw  ]cn-an-X-am-Wv. 

  

 \nÀ½mW kma-{KnIfpsS e`yX Ipdhv ]cn-K-Wn-¡p-¶-Xn\pw hne-¡bäw \nb-{´n-¡p-¶-Xn-

\p-ambn tZiob {KmaoW sXmgn-ep-d¸v ]²-Xn-bnÂ DÄs¸-Sp¯n I«, P\Â hmXnÂ s{^bn-ap-IÄ, 

XpS-§nbh FÃm KpW-t`m-àm-¡Ä¡pw e`y-am-¡m-hp¶ \S-]Sn kzoI-cn-¡p-¶-Xn\pw CXn-\p-

thn FÃm ]©m-b-¯p-Ifpw I¬kv-{S-£³ bqWn-äp-IÄ Bcw-̀ n-¡m-hp-¶-Xp-am-Wv. 

 ]«nI hÀ¤ hn`mK¡mcpsS hoSv \nÀ½m-W-¯n\v tIm¬{Sm-IvSÀam-cpsS Hfn-ªpw sXfn-

ªp-apÅ CS-s]-S-ep-IÄ Kpcp-X-c-amb {]iv\-§Ä Cu taJ-e-bnÂ Dm-¡p-¶p. ]«nI hÀ¤ 

hn`m-K-§-fpsS \nÀ½mWw AwKo-IrX FÌntaäv A\p-k-cn-¨mWv \S-¡p-¶-Xv. t\cn«v {]hr¯n 

Gsä-Sp-¡p-hm³ km[n-¡m¯ KpW-t`m-àm-¡Ä¡v(-{]-tXy-In¨v {]mà\tKm{X hÀ¤¡mc-b-

hÀ¡v) hoSp-IÄ tIm¬{Sm-IvSÀamÀ aptJ\ sS³UÀ sNbvXv \nÀ½n¨v \ÂIp¶ \S-]Sn kzoI-cn-

¡m-hp-¶-Xm-Wv. \nÀ½mWw Ignªv _nÂ kaÀ¸n-¡p¶ apdbv¡v XpI \ÂIp¶Xn\pÅ {Iao-I-

c-W-§Ä Dm-¡n-bmÂ ]mXn hgn-bnÂ Dt]-£n-¡-s¸« hoSp-IÄ CÃm-Xm-¡p-hm³ Ignbpw. 

4.12.3. XpSÀ¶pÅ hÀj-§-fnÂ KpW-t`m-àm-¡-fm-Im³ km[y-X-bp-Å-hÀ.  

2011 sk³kkv {]Imcw hb-\m-«nse IpSpw-_-§-fpsS F®w Xmsg-̧ -dbpw {]Im-c-am-Wv. 

 

]«nI 4.12.13. 

IpSpw-_-§-fpsS F®w 

     
Name of Panchayat No.of Household 

Total Population 

Persons Male Female 
Xncp-s\Ãn 6,902 29,696 14,573 15,123 
am\- -́hmSn  11,376 47,974 23,468 24,506 
Xhn-ªmÂ 9,257 39,813 19,685 20,128 
sXmÀ\mSv  5,280 23,142 11,546 11,596 
FS-hI  7,539 33,665 16,802 16,863 
shf-f-ap 8,796 40,627 20,010 20,617 
am\-́ -hmSn t»m¡v  49,150 214,917 106,084 108,833 
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tIm«-¯d  3,787 16,670 8,195 8,475 
ap«nÂ  7,998 35,281 17,150 18,131 
]Sn-ªm-d-¯d  5,788 25,965 12,592 13,373 
th§-̧ -f-fn 2,676 11,756 5,735 6,021 
Xcn-tbmSv  2,734 11,725 5,808 5,917 
s]mgp-X\  4,256 18,406 8,854 9,552 
ssh¯ncn 4,159 18,305 8,815 9,490 
ta¸mSn  8,661 37,785 18,349 19,436 
apss¸-\mSv  5,562 24,590 11,936 12,654 
IÂ¸ä t»m¡v  45,621 200,483 97,434 103,049 
]\-acw  10,334 45,627 22,668 22,959 
IWn-bm-¼ä  7,672 33,956 16,739 17,217 
]pÂ¸-ffn  8,414 33,951 16,812 17,139 
]pXmSn 9,800 39,649 19,633 20,016 
apf-f³sImÃn  6,929 28,400 14,131 14,269 
]\-acw t»m¡v  43,149 181,583 89,983 91,600 
kpÂ¯m³ _t¯cn 10,848 45,417 22,342 23,075 
\pÂ¸pg 6,510 27,833 13,673 14,160 
s\³t·\n 11,330 46,950 22,929 24,021 
A¼-e-h-bÂ 8,568 35,207 17,214 17,993 
ao\-§mSn  8,199 33,450 16,624 16,826 
kpÂ¯m³ _t¯cn 

t»m¡v  45,455 188,857 92,782 96,075 
IÂ¸ä ap\n-kn-̧ m-enän  7519 31,580 15,401 16,179 
PnÃþ sam¯w  190,894 817,420 401,684 415,736 

Ah-ew_w- കുടുംബശ്രീ  മിഷൻ 

2011 se 190894 IpSpw-_-§-fnÂ \n¶v 15927 IpSpw-_-§Ä 2017 Â ]mÀ¸n-S-¯n\v KpW-t`m-

àm-¡-fmbn h¶p. 11.98% ({]-Xn-hÀjw 2%).Cu \nc-¡nÂ KpWt`màm-¡Ä Bh-iy-¡m-cmbn 

h¶mÂ Ct¸mÄ X¿mdm¡nb enÌn-epÅ KpW-t`m-àm-¡Ä hoSv \ÂIn-I-gn-bp-sa¶v IW-¡p-Iq-

«p-¶p. 

 2022 Bhp-t¼-tg¡v 10% ]pXnb KpW-t`m-àm-¡Ä Dmbn hcpw. AXm-bXv 2022Â 10% 

KpW-t`m-àm-¡Ä (19089 IpSpw-_-§Ä) ¡v IqSn hoSv \ÂtI--Xmbn hcpw. Hmtcm hÀjhpw 26 

Xt±i kzbw `cW Øm]-\-§-fn-embn 3817 ]pXnb KpW-t`m-àm-¡Ä Dm-Ipw. ChÀ¡p 

thn-bpÅ ]²-Xn-IÄ Xt±-i-̀ -cW Øm]-\-§Ä Bhn-jvI-cn-t¡--Xp-v. 
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4.12.4. KpW-t`màr sXc-sª-Sp-̧ nsâ Hm¬sse³ km[yX 

 \ne-hnÂ Hmtcm Xh-Wbpw hni-Z-ambn kÀtÆ \S¯n henb a\p-jym-[zm-\-¯nsâ ^e-

ambn KpW-t`m-àr-enÌv {]kn-²o-I-cn-¡p-I-bm-Wv. Cu coXn¡v amäw hc-Ww. Xt±-i-̀ -c-W-h-Ip-

¸nsâ kpteJ tkm^väv shbdnÂ, AsÃ-¦nÂ AXp-t]m-epÅ atä-sX-¦nepw sskänÂ KpW-t`m-

àm-¡Ä¡v A£-b-tI{µw hgn At]£ kaÀ¸n-¡m³ kuIcyw \ÂI-Ww. am\-ZvWvU-§Ä¡-

\p-k-cn¨v amÀ¡v \ÂIp-¶-Xn-\pÅ tNmZy-§Ä Cu sskän-ep-m-h-Ww. At]-£-IÄ kaÀ¸n-

¡p¶ apd¡v _Ô-s¸« DtZym-K-ØÀ \ÂInb hnh-c-§Ä icn-bmtWm F¶v ]cn-tim-[n-¡-Ww. 

(C-Xn-\mbn ]©m-b¯p Xe-̄ nse ]mÀ¸nS ]²Xn \S-̧ n-em-¡p¶ DtZym-K-Ø³amÀ¡v hmÀUp-

IÄ Xncn¨v Npa-Xe \ÂI-Ww.) 

DtZym-K-ØÀ km£y-s¸-Sp-̄ p¶ ]£w tkm^vä-sh-bÀ D]-tbm-Kn¨v amÀ¡v \ÂIn KpW-

t`m-àr-]-«nI X¿m-dm-¡-Ww. Cu ]«nI sXm«-Sp¯ {Kma-k-̀ -bnÂ Ah-X-cn-̧ n¨v AwKo-I-cn-¡-Ww. 

{Kma, t»m¡v, ]©m-b-¯p-Ifpw Fkv kn /Fkv Sn /^nj-dokv hIp-̧ p-Ifpw aäpw hoSv \ÂIp-

t¼mÄ Cu enÌnse ap³K-W\m {Ia-¯nÂ A\p-h-Zn-¡-Ww. apgp-h³ enÌpw Hm¬sse-\nÂ ]cn-

tim-[n-¡m³ kuI-cy-sam-cp-¡-Ww. Hmtcm ]pXnb {Kma-k` Ign-bp-t¼mgpw AwKo-I-cn¨ enÌv 

IqSn Hm¬sse-\nÂ e`y-am-¡-Ww. 

4.12.5.\mtSm-Sn-IÄ¡pw CXc kwØm\ sXmgn-em-fn-IÄ¡pw hoSv 

CXc kwØm\ sXmgn-em-fn-IÄ¡pw \mtSm-Sn-IÄ¡pw ]mÀ¸n-S-sam-cp-¡m-\pÅ ]²Xn Bkp-

{XWw sN¿-Ww. Cu hn`m-K-¯n\v Ønc-amb `h\w F¶-X-Ã, XmÂIm-enI ]mÀ¸nSw F¶-Xm-

hWw \bw, hmSIbv¡v \ÂIp-¶-Xn-\pÅ kuI-cyhpw Hcp-¡-Ww. 

4.12.6.Sqdn-Ìp-IÄ¡v Xma-k-ku-Icyw 

 ASp¯ Zi-I-¯nÂ hb-\mSv Däp-t\m-¡p¶ Hcp taJ-e-bmWv Sqdn-kw. hb-\m-«n-se-¯p¶ 

SqdnÌp-IÄ¡v anI¨ kuI-cy-¯nÂ kl-I-c-W-ta-J-e-bnepw aäpÅ taJ-e-I-fnepw\ymb-amb \nc-

¡nÂ Xma-k-ku-I-cy-sam-cp-¡m-\pÅ ]²Xn Bkq-{XWw sN¿-Ww. 

 PnÃbnÂ `h\ \nÀ½mW ]²XnIÄ hfsc hnPbIcambmWv \S¸nem¡p¶sX¦nepw 

kmt¦XnIambnNne _p²nap«pIÄ \nehnÂ t\cntSnhcp¶pv. ]²Xn {]Imcw 

KpWt`màmhn\v t\cn«mWv km¼¯nI klmbw \ÂIp¶Xv.F¶mÂ ]«nIhÀ¤ 

hn`mK¯nÂs¸« KpWt`màm¡fnÂ ]ecpw ]e ImcW§fmÂ `h\ \nÀ½mWw 

]mXnhgnbnept]£n¡p¶Xmbn ImWp¶p. Fkv.Sn. tImf\nIfnte¡pff 

hml\kuIcy¡pdhpw \nÀ½mW kma{KnIÄF¯n¡m\pff _p²nap«pIfpw CXn\p 

ImcWamWv. IqSmsX Gähpw Xmsg¯«nepff KpWt`màm¡Ä¡v kz´ambn \nÀ½mWw 

GsäSp¯p \S¯phm³ IgnhnÃm¯Xn\mÂ]pdsa \n¶pff BfpIsf \nÀ½mW NpaXe 
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GÂ¸n¡mdpv. CXp \nÀ½mWw ]mXn hgnbnept]£n¡phm³ ImcWamIp¶p. ChcpsS 

km¼¯nI ]n¶m¡mhØbpw kmt¦XnIamb AdnhnÃmbvabpw kmaqlyamb Häs¸Sepw 

\nÀ½mW kma{KnIfpsS e`yX¡pdhpw hnehÀ²\hpw `h\ ]qÀ¯oIcW¯n\v 

XSÊamImdpv.  

4.12.7.]«n-I-PmXn ]«n-I-hÀ¤ taJ-e-bnse {]iv\-§Ä  

PnÃ-bnse 18% P\-§Ä BZn-hmkn hn`m-K¯nÂs¸-«-h-cm-Wv.  {]mà\ tKm{X-hÀ¤-¡m-cmb Ch-

cnÂ ]e hn`m-Khpw C¶pw AXoh timN-\o-bm-h-Ø-bn-em-Wv. Ch-cpsS D¶-a-\-̄ n-\mbn Imem-

Im-e-§-fmbn ]e ]²-Xn-IÄ Bhn-jvI-cn¨v \S-̧ n-em-¡n-sb-¦nepw ^e-{]m-]vXn-bn-se-¯n-bn-«n-Ã. 

Nne hn`m-K-§-fpsS Pohn-X-co-Xnbpw, elcn hkvXp-¡-fpsS D]-tbmKhpw Chsc ]n¶m-¡m-h-Ø-

bnÂ Xs¶ \ne-\nÀ¯n. kz- -́ambn k¼m-Z-y-sam-¶p-an-Ãm¯ ChÀ¡v hoSv \nÀ½n-̈ p-\ÂIp-¶-Xn-

\p-ff ]²-Xn-Ifpw shÃp-hn-fn-IÄ t\cn-Sp-¶-h-bm-Wv.    \nÀ½mW kma-{Kn-IÄ F¯n-¡p-¶-Xn-\p-

ff tdmUp-I-fpsS A]-c-ym]vXX, h\m-´À`m-K¯v F¯n-t¨-cm-\p-ff _p²n-ap«v, kz-́ -ambn 

tdj³ImÀUv,  `qan F¶nh  CÃmbva, Ae-k-amb PohnX ssien, Pohn¨ PohnX kml-N-c-y-§-

fnÂ \n¶v hn«v t]mIp-hm-\p-ff Xmev]-c-y-Ip-dhv  F¶nh ChcpsS ]ptcm-KXnsb ]n¶m¡mh-Ø-

bn-te¡v \bn-¡p¶ {][m-\-s¸-«- hkvXp-X-I-fm-Wv. 

4.12.8.2. taÂ¯«v \nÀt±-i-§Ä 

1. hb\mSv PnÃbnÂ hoSnÃm¯ 7252 IpSpw_§fpw hoSpw Øehpw CÃm¯ 7853 

IpSpw_§fpw Dv. C{Xbpw IpSp_§Ä¡v ASp¯ 5 hÀjw sImv Øew hm§n 

hoSv \nÀ½n¨p  \ÂIp-¶-Xn-\m-h-i-y-amb ^v e`-y-am-¡pI.   

2. CXc kwØm\ sXmgnemfnIfpsS ]p\c[nhmk¯n\v 

kuIcytaÀs¸Sp¯p¶Xn\v]²XnIÄ Bhn-jvI-cn-¡pI. 

3. Krl \nÀ½mW¯n\v B[p-\nI coXn-IÄ Ah-ew-_n-¡pI  

4. ss{S_Â taJ-e-bnÂ {]hÀ¯n-¡p¶ skmssk-än-I-fpsS LS-\-bpw, {]hÀ¯\ £a-

Xbpw sa¨-s¸-Sp-¯p-I.  

5. te_À tIm¬{SIvSv skmssk-än-IÄ¡v Bh-i-y-amb  ^v e`-y-am-¡p-Ibpw {]hÀ¯\ 

taJe hn]p-e-s¸-Sp-¯p-Ibpw sN¿p-I.  

4.12.8.3.Iogv¯«v \nÀt±iw  

1. PnÃbnÂ hnhn[ Ime§fnembn ]qÀ¯oIcn¡m¯ 9452 hoSpIfpv. Cu hoSpIÄ 

]©m-b-¯nsâ kl-I-c-W-t¯msS 2022þÂ  ]pÀ¯o-I-cn-¡pI. 

2. PoÀWmhØbnepffXpw,hmktbmKyaÃm¯Xpamb 16430 hoSpIfpsS ]q\À 

\nÀ½mWw 2022þHmsS ]qÀ¯nbm¡pI. 
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3. k¼qÀ® sshZypXoIcWw \S¸nem¡nsb¦nepw C\nbpw Häs¸« hoSpIfnÂ 

]eImcW¯mÂ sshZypXn e`n¨n«nÃ. Cu hoSpIfpsS sshZypXoIcWw 

]qÀ¯oIcn¡pI 

4. BZn-hmkn  hn`m-K-¯nÂs¸« KpW-t`m-àmhpw bYmÀ° IcmdpIm-c\pw X½nÂ F{Kn-

saâv sh¡p-Ibpw Ducp-Iq« I½nän tamWn-ä-dnwKv \S-̄ p-Ibpw sN¿pI. 

5. FÃm hoSpIfnepw ipNnXz amen\y kwkvIcW kwhn[m\§Ä Dd¸v hcp¯pI 

6. FÃmhÀ¡pw ip²amb IpSnshffw Dd¸v hcp¯pI 

7.  \mtSm-Sn-IÄ¡pw CXc kwØm\ sXmgn-em-fn-IÄ¡pw  kpc£n-X-ambn Ign-bp-hm-\p-ff 

kwhn-[m\w FÀs¸-Sp-¯pI  

4.12.8.4.kwtbm-P\ km[-y-X-IÄ  

1. Fkv.-kn., Fkv.-än, ]©m-b-¯v, sI.-F-kv.-C.-_n.,-hm-«À-A-tXm-dn-än, ssat\mcnänshÂ^-

bÀ XpS-§nb hIp-̧ p-IfpsSbpw,  k¶² {]hÀ¯-IÀ, hy-h-km-bn-IÄ, aäv kwL-S-\-

IÄ F¶n-h-cpsSbpw  kl-I-c-W-t¯msS,   hoSp-IÄ \nÀ½n¨p \ÂIp-hm-\p-ff ]²-

Xn-IÄ Bhn-jv¡-cn-¡m-hp-¶-Xm-Wv.  

4.12.8.kw{Klw. 

4.12.8.1.hnIk\ ]cnt{]£yhpw \nÀt±i§fpw. 

  hnIk\ {]IyXnbpsS Gähpw {][m\ LSIamb a\pjy hn`htijntbbpw {]IyXn 

hn`h§tfbpw kwtbmPn¸n¨v IpSpXÂ sXmgnehkcw kyjvSn¨v P\§fpsS PohnX 

\nehmchpw XZzmcm k¼Zv LS\bpw iàns¸Sp¯pI. 2022 hÀjt¯msShoSnÃm¯hÀ¡v hoSv, 

ØeanÃm¯hÀ¡v Øew, hoSpw PnÀ®n¨Xpw hmktbmKyaÃm¯Xpamb hoSpIfpsS 

]p\À\nÀ½mWw, A\p_Ô ASnØm\ kuIcy§fpsS \nÀ½mWw sa¨s¸« 

BtcmKyþipNnXzamen\y kwkvIcW kwhn[m\§Ä, IpSnshffw 

e`yam¡ÂbphXobphm¡Ä¡v ss\]pWy ]cnioe\hpwskänÂsaâpwalmßmKmÔn tZiob 

{KmaoW sXmgnepd¸v ]²Xn IpSpXÂ Imcy£aam¡Â XpS§nbhbmWv Zmcn{Zy 

eLqIcWþ]mÀ¸nSþtkh\ cwK¯v PnÃm ]©mb¯nsâ ZoÀLIme]cnt{]£yw. hoSv 

\nÀ½mW¯n\v \nehnepff bqWnäv tImÌv A]cy]vXambXpsImv ]Wn]qÀ¯oIcn¡phm³ 

_p²nap«\p`hs¸Sp¶pv. bpWnäv tImÌv DbÀt¯Xpv.  

tZiob {KmaoW sXmgnepd¸p ]²Xn ]«nI hÀ¤¡msc ]camh[n DÄs¸Sp¯n 

{]hÀ¯\w. IpSpXÂ Imcy£aam¡Ww. PnÃbnÂ \mahtijambnsImncn¡p¶ s\ÂIyjn 

Fw.Pn.F³.BÀ.C.Pn.FbnÂ DÄs¸Sp¯Ww. IpSpw_{io apJm´ncw \S¸nem¡p¶ Zmcn{Zy 

eLqIcW ]²XnIÄIpSpXÂ Imcy£ahpw kqXmcyhpam¡Ww. ImÀjntImÂ¸¶§Ä¡v 

\ymbamb hne e`yam¡p¶Xn\v amÀ¡änwKv kwhn[m\w iàns¸Sp¯Ww. FÃm {Kma 

k`mwK§Ä¡pw]²Xn cq]oIcWw \nÀÆlWw kw_Ôn¨ t_m[hÂ¡cWw 

A\nhmcyamWv.  

***** 
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hnZym-`ymkw 

4.13 BapJw 

 hb-\mSv  PnÃ-bnÂ hnZym-̀ ymk cwK¯v ka{K ]ptcm-KXn ssIh-cn-¡p-¶-Xn\v e£yw 

sh¨p sImv \qX-\-amb \nc-h[n {]hÀ¯-\-§Ä ka-b-_-Ôn-X-ambn kwL-Sn-̧ n-¡p-¶-Xn-

\pÅ IÀ½  ]cn-]m-Sn-I-fmWv  Cu hnZym-̀ ymk ]²-Xn-bn-eqsS ChnsS Ah-X-cn¸n¡p¶-Xv. 

hb-\m-Snsâ \ne-hn-epÅ  AhØ hnti-j-§sf kaqew hne-bn-cp¯n amdp¶ Ime-¯nsâ 

Bh-iy-§Ä \nÀÆ-ln-¡m-\mhpw hn[w am\-h-hn-̀ -h-tijn hnI-kn-¸n-¡p-¶-Xn-\pÅ {]hÀ -̄

\-§-fmWv Bhn-jvI-cn-¨n-«p-Å-Xv. s]mXp hnZym-̀ ymk cwKw sa¨-s¸-Sp-̄ p-¶-Xn\v kwØm\ 

kÀ¡mÀ Bhn-jvI-cn¨p \S-̧ n-em-¡p¶ {]hÀ¯-\-§Ä¡v A\p-_-Ô-amIpw hn[w Hmtcm 

taJ-e-I-fnepw Xt±i kzbw `cW Øm]-\-§-fpsS Iq«m-bva-bnÂ PnÃ-bnse hnZym-̀ ymk 

cwK¯v A´m-cmjv{S \ne-hm-c-̄ n-epÅ  am\h hn`-h-hn-I-k-\-̄ n\v If-sam-cp-¡m³ Cu 

]²Xn hn`m-h\w sN¿p-¶p. 

 tIc-f-¯nse Hcp ssltd©v PnÃ-bmb hb-\m-Sn\v AXn-tâ-Xmb Nne X\Xp khn-ti-

j-X-I-fp-v. tKm{X P\X Gä-hp-a-[nIw A[n-h-kn-¡p¶ tIc-f-¯nse  PnÃ-I-fn-sem-¶mWv 

hb-\m-Sv. hb-\m-S³ P\-X-bpsS {][m-\-h-cp-am-\-amÀKw Irjn-bm-Wv. hnhn[ tZi kwkvIr-Xn-

bpsS IpSn-tbäw \S¶ \mSm-Wn-Xv. h\hpw h\y-Po-hn-I-fpw G-sd-bpÅ PnÃ-I-fnÂ H¶mWv 

hb-\m-Sv. tKm{X P\-X-bnÂ Xs¶ {]mà-\-tKm{X hn`m-K-§-tf-sdbpw A[n-h-kn-¡p¶ 

\mSmWv hb-\m-Sv. kmaq-ly-ambpw km¼-¯n-I-ambpw Gähpw ]nt¶m¡w \nÂ¡p¶ PnÃ 

IqSn-bm-Wn-Xv. CsXÃmw PnÃ-bpsS hnZym-̀ ymk taJ-e-bpsS hfÀ¨sb ]e-hn-[-¯nepw kzm[o-

\n-¨n-«p-v. Cu bmYmÀ°y-§Ä Xncn-̈ ---dn-ªp-sIm-mWv PnÃ-bpsS hnZym-̀ ymk taJ-e-bnÂ 

KW-]-c-ambpw KpW-]-c-ambpw A\p-Iq-e-am-ä-§Ä krjvSn-¡m-\p-X-Ip¶ ka{K hnZym-̀ ymk 

]²Xn Ah-X-cn-̧ n-¡p-¶Xv. 

      PnÃ C¶v A`n-ap-Jo-I-cn-¡p¶ Nne kp{]-[m\ {]i-v\-§Ä Xncn-̈ -dn-bp-t¼mÄ am{Xta 

Cu ]²Xn  {]hÀ¯-\-§-fpsS {]kàn Xncn- -̈dn-bm-\m-hp-I-bp-Åq. tKm{X P\-X-bpsS 

kmaqly km¼-¯nI ]nt¶m-¡m-hØ ]«nI hÀ¤ hnZymÀ°n-I-fpsS k¼qÀW hnZym-e-b-{]-

th-i-\-s¯bpw \ne-\nÀ¯ent\bpw  {]Xn-Iq-e-ambn _m[n-¡p-¶p-v. P\-Iob Iq«mbva 

iàn-s¸-Sp¯n k¼qÀW hnZym-e-b-{]-th-i-\-¯nÂ e£y-§-tfmSv Hs¯mcp-an¨v t\«-§Ä 

ssIh-cn-¡m-\m-Ip-¶p-s-¦nepw sImgn-ªp-t]m¡v Hcp henb {]iv\-ambn Ah-ti-jn-¡p-¶p. 

]«n-I-hÀ¤ hn`m-K-̄ nÂXs¶ ]Wnb t]mepÅ hn`m-K-§-fn-emWv Gähpw IqSp-XÂ sImgn-

ªp-t]m¡v \ne-\nÂ¡p-¶-Xv. F¶mÂ CXp-t]mse Kuc-h-apÅ asämcp {]iv\-amWv Ip«n-I-

fpsS IrXy-amb lmP-cn-Ãm¯ Ah-Ø. 

     hnZym-e-b-§Ä hnZymÀ°n-IÄ¡v BIÀj-I-am-Ip¶ kml-N-cy-¯nÂ am{Xta hnZym-e-b-

§-fnÂ Ip«n-I-fpsS IrXy-amb lmPÀ \ne Dd-̧ p-h-cp-¯m-\m-hp-I-bp-Åq. hnZym-e-b-§-fpsS 

`uXnI kuI-cy-§fpw A¡m-Z-anIv {]hÀ¯-\-§fpw sa¨-s¸-Sp-̄ p-¶-tXm-sSm¸w A²ym-]I 

kaq-l-¯nÂ KpWm-ßI at\m-̀ mhw krjvSn¨pw thWw Cu ZuXyw e£y km£m-XvI-cWw 

\S-t -̄-Xv. AXn-\mbn khn-ti-j-amb {]hÀ¯-\-§Ä kwL-Sn-̧ n-t¡--Xp-ap-v. 

     tIc-f-̄ nse aäp PnÃ-Isf At]-£n¨v Gähpw Ipdª hnZym-̀ ymk kuI-cy-§-fpÅ 

PnÃ-bmWv hb-\m-Sv. D¶X hnZym-̀ ymk cwK-¯m-Is« kuI-cy-§Ä  Xptemw ]cn-an-X-am-Wv. 

AXp-sImv Xs¶ D¶X hnZym-̀ ymkw B{K-ln-¡p¶ Ip«n-I-fnÂ KWy-amb hn`mKw A\y 

kwØm-\-§-sfbpw A\y-Pn-Ã-I-sbpw B{i-bn-t¡-n-h-cp-¶p. km¼-¯n-I-ambn ]nt¶m¡w 

\nÂ¡p¶ Ip«n-I-fpsS D¶X hnZym-̀ ymk tamlw AXp-sImp Xs¶ Ccp-f-S-ª-Xp-am-Ip-

¶p. s{]m^-j-WÂ tImgvkv km[y-X-Ifpw PnÃ-bnÂ hfsc Ipd-hm-Wv. CsXms¡ ]cn-l-cn-

¡msX PnÃbv¡v hnZym-`ymk taJ-e-bnÂ KWy-amb t\«-§Ä ssIh-cn-¡m-\m-hn-Ã. 
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     h\hpw h\y-Po-hn-Ifpw Ip«n-I-fpsS kv¡qÄ hnZym-̀ ym-ks¯ {]Xn-Iq-e-ambn _m[n-

¡p¶ H«-\-h[n {]tZ-i-§Ä PnÃ-bn-ep-v. \nc- -́c-ambn h\y-Po-hn-I-fpsS B{I-aWw `b¶v 

h\-]m-X-I-fn-eqsS  ImÂ\-S-bmbn kv¡qfn-se-¯m³ Ign-bmsX Ip«n-IÄ ]T\w ]mXn-h-gn-bnÂ 

Dt]-£n-t¡-p¶  ØnXnbpw PnÃ-bnÂ Dv. Ip«n-IÄ¡v ImÂ\S Zqc-s -̄¦nepw hnZym-e-b-

§Ä Øm]n-¡-s¸-tS--Xp-v. IqSp-XÂ ss{S_Â dkn-U³jyÂ  kv¡qfp-Ifpw ]«n-I-hÀ¤ 

tlmÌ-ep-I-fp-saÃmw  Øm]n-¡-W-sa¶ Bh-iy-ap-b-cp-¶Xpw C¯cw kml-N-cy-§-fnÂ 

\n¶m-Wv. 

       hb-\mSv PnÃ-bnse FÃm s]mXp hnZym-e-b-§fpw A´m-cmjv{S \ne-hm-c-̄ n-te-¡p-

bÀ¯pI F¶Xv Cu \mSnsâ Bh-iy-am-Wv. Cu ImÀjnI PnÃ-bpsS ]cn-an-X-ambn hn`h 

e`y-X-bnÂ CXv Ffp-¸-a-Ã, F¶mÂ AXn-\pÅ P\-Iob Iq«m-bva-IÄ cq]s¸-Sp-̄ m³ 

ChnsS {]hÀ¯-\-§Ä Bkq-{XWw sNbvXn-«p-v. 

      `uXnI kuI-cy-hn-I-k\w Gähpw A\n-hm-cy-am-b-Xp-Xs¶ hnZym-e-b-§-fpsS `uXnI 

kuIcyw sa¨-s¸-«-Xp-sImv am{Xw hnZym-̀ ymk e£y-§Ä km[y-am-hn-Ã-tÃm. AXp-sImv 

Xs¶ KpW-ta· hÀ²-\-hn\v IqSp-XÂ {]m[m\yw \ÂIn-s¡m-pÅ sshhn-[y-amb 

{]hÀ¯-\-§Ä kwL-Sn-̧ n-¡p-¶-Xn\v Cu ]²Xn Du¶Â \ÂIn-bn-«p-v. 

      A¡m-Z-anIv anI-hp-I-tfm-sSm¸w D¯a ]uc-·m-scbpw krjvSn-¡p-¶-Xn\v e£yw 

sh¨pÅ {]hÀ¯\ ]cn-]m-Sn-I-fmWv PnÃ Ah-X-cn-̧ n-¡p-¶-Xv. Iemþ kmwkvIm-cnI taJ-e-

bpsS hnIm-kw, ImbnI t]mj-Ww, hyànXz hnI-k-\w, imkv{X kmt¦-XnI cwK¯v \qX\ 

Is-¯-ep-IÄ¡v  klm-b-I-am-Ip¶ ]cn-t]m-jW ]cn-]m-Sn-IÄ, `n¶-tijn hnZymÀ°n-I-

fpsS ka{K hnI-k\w e£y-am-¡n-bpff {]hÀ¯-\-§Ä,-]-«nI PmXnþ ]«nI hÀ¤ taJ-e-

bnse bYmÀ°y-§Ä IrXy-ambn ]T-\-hn-t[bam¡n-bpÅ hnZym-̀ ymk hnI-k\ ]cn-]m-Sn-

IÄ, hnhn-[-§-fmb tijn-I-fpw, ss\]p-Wn-I-fpw, hnI-kn-̧ n-¡p¶ {]hÀ¯-\-§Ä XpS§n 

am\h hn`-h-tijn hnI-k-\-¯n-\m-bpÅ ZoÀL ho£W {]hÀ¯-\-§-fmWv ChnsS Ah-X-

cn-̧ n-¡p-¶-Xv. 

      hcpw \mfp-IÄ {]Xo-£-bp-tS-Xm-Wv. kÀ¡mcpw, Xt±i kzbw-̀ -cW Øm]-\-§-fpw, P\-

§fpw Iq«mbva Hcp¡n s]mXp hnZym-e-b-§-fpsS apJ-Ñmb amäp¶ bÚ-̄ nsâ Imew. 

Ime-¯nsâ amä-§Äs¡m¸w hnZym-̀ ymk taJ-e-bnÂ D¶X t\«-§Ä ssIh-cn-¡m³ hb-

\m-Sn\pw km[n-¡p-sa¶ bYmÀ°y-am-¡m-\m-hp¶ {]Xo-£-bmWv hb-\m-Snsâ Cu ka{K 

hnZym-̀ ymk  ]²-Xn. 

4.13.1. \ne-hn-epÅ Ah-Ø 

hb-\mSv PnÃ-bnÂ 4 t»m¡p-IÄ 23 {Kma ]©m-b-¯p-IÄ 3 ap\n-kn-̧ m-en-ä-n-IÄ Hcp 

hnZym`ymk PnÃ, aq¶v hnZym-̀ ymk D]-Pn-Ã-IÄ F¶nh DÄs¡mÅp¶p. C´y-bnse 

BZys¯ Ubäv Øm]n-X-amb PnÃ-Iq-Sn-bm-Wn-Xv.  

 PnÃ-bnse s]mXp hnZym-e-b-§Ä BIÀj-I-am-¡p-¶-Xn\v \S-¯nb {ia-§Ä KpW-̂ -

e-§Ä krjvSn-̈ n-«p-v. tKm{X hn`mKw Ip«n-IÄ¡v {]`m-X-̀ -£Ww hnX-cWw sN¿p¶ 

amXrIm]-c-amb {]hÀ¯-\-§Ä PnÃ-bnÂ \S¶p hcp-¶p. t{Um]u«v {^o hb-\mSv F¶ 

e£y-t¯msS Ip«n-IÄ sImgnªv t]mIp-¶Xv XS-bp-¶-Xn-\pÅ \S-]-Sn-IÄ \S¶p hcp-¶p. 

KpW-ta·m hÀ²-\hv e£y-am¡n hb-\mSv PnÃm ]©m-b¯v {it²-b-amb hnZym-̀ ymk 

{]hÀ¯-\-§Ä PnÃm ]©m-b-¯nsâ hnZym-̀ ymk ]²-Xn-I-fn-eqsS \S¯n hcp¶p. tKm{X 

hn`mKw hnZymÀ°n-I-fpsS tijo hnI-k-\-̄ n-\mbn hnhn-[-§-fmb ]cn-]m-Sn-I-fn-eqsS 

ss{S_Â hnZym-̀ ymk ]²-Xnbpw \S¶p hcp-¶p. ]n´pW kwhn-[m\w IqSp-XÂ Imcy-£-a-am-

t¡--Xp-v.  
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4.13.2.AhØm hniIe\w 

 

4.13.2.1. {]oþss{]adn hnZym`ymkw 

 

PnÃbnÂ 814 AwK¬hmSnIfpw 127 ss{]adn kv¡qfpIfpapv. 

 

4.13.2.1.1. {]iv\§Ä: 

 

 814 AwK¬hmSnIfnÂ 690 F®¯n\v kz´ambn sI«nSapv. 

 115 AwK¬hmSnIÄ hmSI sI«nS¯nemWv {]hÀ¯n¡p¶Xv. 

 96 AwK¬hmSnIÄ¡v kz´ambn Øew t]mepw CÃ. 

 369 AwK¬hmSnIÄ¡v IfnØeanÃ. 

 377 AwK¬hmSnIÄ¡v kz´ambn ip²Pe e`yXbnÃ. 

 692 AwK¬hmSnIÄ¡v inipkulrZ tSmbneäpIÄ CÃ. 

 716 AwK¬hmSnIÄ¡v inipkulrZ ^ÀWn¨dpIfpw CÃ. 

 

]«nI4.13.1 

hnZymeb§Ä 

kÀ¡mÀ taJebnse ss{]adn kv¡qfpIÄ 111 

FbvUUv ss{]adn kv¡qfpIÄ 88 

A¬ FbvUUv ss{]adn kv¡qfpIÄ 16 

A\wKoIrX A¬ FbvUUv ss{]adn kv¡qfpIÄ 19 

GIm²ym]I hnZymeb§Ä 37 

Kh. sslkv¡qfpIÄ 60 

FbvUUv sslkv¡qfpIÄ 23 

AwKoIrX A¬ FbvUUv sslkv¡qfpIÄ 5 

AwKoImcanÃm¯ A¬FbvUUv kv¡qfpIÄ 0 

Kh. shmt¡jWÂ lbÀ sk¡âdn kv¡qfpIÄ 7 

FbvUUv shmt¡jWÂ lbÀ sk¡âdn kv¡qfpIÄ 2 

Kh. lbÀ sk¡âdn kv¡qfpIÄ 33 

FbvUUv  lbÀ sk¡âdn kv¡qfpIÄ 19 

AwKoIrX lbÀ sk¡âdn kv¡qfpIÄ 5 

A\wKoIrX A¬ FbvUUv lbÀ sk¡âdn kv¡qfpIÄ 0 

tI{µob hnZymebw 1 

kn._n.Fkv.C hnZymeb§Ä 21 

sF.kn.Fkv.C hnZymeb§Ä 3 

\thmZb hnZymebw 1 

sSIv\n¡Â kv¡qfpIÄ 2 

Kh. BÀSvkv Bâv kb³kv tImtfPpIÄ 2 

FbvUUv BÀSvkv Bâv kb³kv tImtfPpIÄ 4 

A¬ FbvUUv BÀSvkv Bâv kb³kv tImtfPpIÄ 11 

Kh. sF.Sn.sF. 2 

t]mfnsSIv\n¡v tImtfPpIÄ 3 

Kh. F©n\nbdnwKv tImtfPv 1 

Kh. sImtagvkyÂ C³Ìnäyq«v 1 

Ubäv 1 

saUn¡Â tImtfP(kzImcytaJe) 1 

Kh. shädn\dn tImtfPv 1 
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shädn\dn kÀÆIemime 1 

_n.FUv tImtfPpIÄ 6 

SnSnsF C³Ìnäyq«pIÄ 7 

{]mtZinI ImÀjnI KthjWtI{µw A¼ehbÂ 1 

tUm.Fw.Fkv. kzman\mY³ dnkÀ¨v ^utj³ 1 

sF.Sn.sF (ss{]häv) 4 

FÂ._n.Fkv. skâÀ 1 

Kh. t\gvknwKv kv¡qfpIÄ 1 

kzImcy t\gvknwKv tImtfPpIÄ 2 

kÀÆIemime skâdpIÄ 1 

    Ahew_w. UnUnC hb\mSv 

 

]«nI.4.13.2 

hnZymeb {]thi\w t\Snb ]«nIPmXn hnZymÀ°nIÄ(2016þ17) 

 

¢m

kv 

Kh¬saâv FbvUUv A¬ FbvUUv BsI 

B

¬ 

s]

¬ 

Bs

I 

B

¬ 

s]

¬ 

Bs

I 

B

¬ 

s]

¬ 

Bs

I 

B

¬ 

s]

¬ 

Bs

I 

I 718 711 1429 587 515 1102 16 12 28 1321 1238 2559 

II 748 706 1454 589 530 1119 25 16 41 1362 1252 2614 

III 673 673 1346 628 562 1190 17 16 33 1318 1251 2569 

IV 708 674 1382 600 565 1165 11 25 36 1319 1264 2583 

V 764 759 1523 676 619 1295 13 9 22 1453 1387 2840 

VI 781 713 1494 617 612 1229 5 9 14 1403 1334 2737 

VII 884 825 1709 675 651 1326 3 5 8 1562 1481 3043 

VIII 1200 1101 2301 318 320 647 2 3 5 1520 1433 2953 

IX 1293 1247 2540 368 379 747 5 4 9 1666 1630 3296 

x 949 970 1919 276 286 562 5 5 10 1230 1261 2491 

Bs

I 

8718 8379 17097 5334 5048 10382 102 104 206 14154 13531 27685 

Ahew_w. UnUnC hb\mSv 

 

 

]«nI.4.13.3 

hnZymeb {]thi\w t\Snb ]«nIhÀ¤ hnZymÀ°nIÄ(2016þ17) 

 

¢mkv 

Kh¬saâv FbvUUv A¬ FbvUUv BsI 

B

¬ 

s]

¬ 

Bs

I 

B

¬ 

s]

¬ 

Bs

I 

B

¬ 

s]

¬ 

Bs

I 

B

¬ 

s]

¬ 

Bs

I 

I 93 105 198 99 95 194 19 24 43 211 224 435 

II 104 101 205 95 116 211 20 22 42 219 239 458 

III 103 102 205 117 118 235 16 16 32 236 236 472 

IV 128 87 215 116 117 233 12 9 21 256 213 469 

V 132 126 258 140 121 261 10 7 17 282 254 536 

VI 152 130 282 117 139 256 11 11 22 280 280 560 

VII 140 120 260 159 138 297 11 6 17 310 264 574 

VIII 181 156 337 106 120 226 3 2 5 290 278 568 

IX 250 183 433 118 98 216 6 6 12 374 287 661 

x 248 188 436 115 137 252 3 3 6 366 328 694 

BsI 1531 1298 2829 1182 1199 2381 111 106 217 2824 2603 5427 

Ahew_w. UnUnC hb\mSv 
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]«nI 4.13.4 

hnZymeb {]thi\w t\Snb hnZymÀ°nIÄ (2016þ17) 

 

¢m

kv 

Kh¬saâv FbvUUv A¬ FbvUUv BsI 

B

¬ 

s]

¬ 

Bs

I 

B

¬ 

s]

¬ 

Bs

I 

B

¬ 

s]

¬ 

Bs

I 

B

¬ 

s]

¬ 

Bs

I 

I 2196 2125 4321 2095 2131 4226 456 473 929 4747 4729 9476 

II 2235 2246 4481 2235 2192 4427 471 450 921 4941 4888 9829 

III 2152 2169 4321 2313 2235 4548 458 429 887 4923 4833 9756 

IV 2407 2202 4609 2369 2288 4657 429 411 840 5205 4901 10106 

V 2578 2298 4876 2791 2659 5450 321 302 623 5690 5259 10949 

VI 2591 2395 4989 2729 2678 5407 266 310 576 5586 5383 10969 

VII 2808 2606 5414 2921 2764 5685 312 285 597 6041 5655 11696 

VIII 3727 3384 7111 2250 2505 4755 223 204 427 6200 6093 12293 

IX 4109 3686 7788 2417 2526 4943 206 209 415 6725 6421 13146 

x 3925 3581 7506 2361 2522 4883 199 187 386 6485 6290 12775 

BsI 28721 26692 55413 24481 24500 48981 3341 3260 6601 56543 54452 110995 

Ahew_w. UnUnC hb\mSv 

 

 2016þ17 hÀjs¯ At]£n¨v s]mXphnZymeb§fnÂ H¶mw ¢mÊnÂ {]thi\w t\Snb 

Ip«nIfpsS F®w 2017þ18 Â hÀ²n¨n«pv.  2016þ17 hÀjs¯ Ip«nIfpsS 

F®t¯¡mÄ 1009 Ip«nIÄ IpdhmWv 2017þ18 hÀj¯nÂ PnÃbnse BsI 

hnZymÀ°nIfpsS F®w. P\kwJybnÂ 17 iXam\t¯mfamWv ]«nI hÀ¤ 

hnZymÀ°nIsf¦nÂ PnÃbnse BsI hnZymÀ°nIfpsS F®¯nsâ 25 iXam\t¯mfw 

]«nI hÀ¤ hnZymÀ°nIfmWv. CXv ]«nI hÀ¤ hnZymÀ°nIfpsS hnZymeb 

{]thi\¯nsâ KpWßI apt¶ä kqNIamWv.  ]«nIPmXn hn`mK¯nse Ip«nIfpw 

GItZiw IrXyambtXmXnÂ hnZymeb {]thi\w tXSp¶pv. FÃm ]©mb¯pIfnepw 

ap³kn¸menänIfnepw sslkv¡qfpIfpw lbÀ sk¡âdn kv¡qfpIfpw s]mXp 

hnZymeb§fmbpv. FÃm {]tZi¯pw Ip«nIÄ¡v \Ss¶¯m\mhpw hn[apÅ Zqc¯v 

Ct¸mgpw hnZymeb§Ä Øm]nXambn«nÃ. bm{X{]iv\w, h\yarKieyw Chsbms¡ 

Ip«nIfpsS XpSÀ¨bmb lmPÀ \nesb {]XnIqeambn _m[n¡p¶pv. sImgnªpt]m¡v 

C¶pw \ne\nÂ¡p¶ Hcp cq£ {]iv\amWv. aäv hn`mK§fnse sImgnªpt]m¡v Xptemw 

IpdhmWv 

]«nI.4.13.5 

sImgnªpt]m¡v 

വര്ഷം ക ൊഴിഞ്ഞു പ ൊയ ൄട്ടി ളുകെ ആക  
എണ്ണം 

ക ൊഴിഞ്ഞു പ ൊയ  ട്ടി  വര്ഗ 
ൄട്ടി ളുകെ ആക  എണ്ണം 

2013---14 1771 1368 

2014-15 1456 1166 

2015-16 1379 1163 

2016-17 1290 1031 
അവലംബം : ഡി.ഡി.ഇ .വയനൊെ് (സ്റ്റൊറ്റിസ്റ്റിക്സ് ) 
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4.13.2.1.2.ImcW§Ä- 

1. tImf\nIfnsebpw hoSpIfnsebpw kmlNcy§Ä. 

2. kmaqly km¼¯nI ]nt¶m¡hØ. 

3. hnZymebw tKm{Xhn`mKw Ip«nIÄ¡v BIÀjamIp¶nÃ. 

4. hnZymeb§fnÂ tKm{X hn`mKw Ip«nIÄ¡v AwKoImchpw ]cnKW\bpw e`n¡m¯ 

kmlNcyw. 

5. ̀ mjm {]iv\w. 

6. _methebv¡v \ntbmKn¡s¸Sp¶ kmlNcyw. 

7. bm{X kuIcy¯nsâ A]cym]vXX 

8. hoSpIfnÂ ]T\kmlNcyanÃm¯ AhØ 

9. tKm{X P\XbpsS PohnXhpw ]mT`mKhpw X½nepÅ _Ôw CÃmbva. 

10. ]cnlmc t_m[\¯nsâ Ipdhv. 

11. hnZymeb§fnÂ tKm{Xhn`mKw hnZymÀ°nIÄ A`napJoIcn¡p¶ Häs¸SepIÄ. 

12. A²ym]IcpsS kao]\w 

13. hnZymÀ°nIsfbpw, IpSpw_kmlNcy§sfbpw kw_Ôn¨pÅ [mcW¡pdhv. 

14. c£nXm¡fpsS XmÂ]cy¡pdhv. 

15. DbÀ¶ PohnXe£yw cq]s¸Sm¯ AhØ. 

16. Zmcn{Zyw 

17. ]T\ ]nt¶m¡mhØ. 

4.13.2.2..sImgnªpt]m¡v XSbm\pÅ amÀ¤§Ä 

1. tKm{Xhn`mKw hnZymÀ°nIÄ¡v hnZymeb§fnÂ AwKoImchpw ]cnKW\bpw 

e`n¡p¶psh¶v Dd¸phcp¯pI. 

2. \nc´capÅ KrlkµÀi\w. 

3. c£nXm¡Ä¡pÅ t_m[hÂ¡cWw 

4. bm{XkuIcyw GÀs¸Sp¯pI. 

5. tKm{X hn`mKw hnZymÀ°nIÄ¡v ]T\klmbsamcp¡m³ ]T\ hoSpIÄ 

Øm]n¡pI. 

6. ]cnlmct_m[\ {]hÀ¯\§Ä IrXyambn kwLSn¸n¡pI. 

7. ss{S_Â s{]mtam«À B\ntaäÀ, FUypt¡j³ hfânbÀamÀ, BimhÀ¡ÀamÀ, 

saâÀ So¨ÀamÀ XpS§nbhcpsS {]hÀ¯\w Imcy£aam¡pI. 

8. tImf\nIfnÂ hnZymÀ°nIÄ¡v Bhiyamb ]T\ kuIcyw Hcp¡pI. 

9. Ip«nIsf sXmgnenS§fnÂ sImpt]mbn ]WnsbSp¸n¡p¶Xv IÀi\ambn XSbpI. 

10. hyànXz hnIk\ ]cn]mSnIÄ kwLSn¸n¡pI 

11. Ip«nIfpsS t\XrKpWw hfÀ¯nsbSp¡m\pÅ Ahkc§Ä Hcp¡pI. 

12. tKm{Xhn`mKw hnZymÀ°nIÄ¡v IemþImbnI ]cnioe\w \ÂIpI. 
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13. Zmcn{Zy eLqIcW¯n\v ]cn]mSnIÄ \S¸nem¡pI. 

14. ]Tt\m]IcW§Ä, bqWnt^mw, bpWnt^mw AÃm¯ hkv{X§Ä hnXcWw 

sN¿p¶p. 

15. anI¨ BtcmKy ioe§Ä hfÀ¯p¶Xn\v klmbw \ÂIpI. 

16. tImf\nIsf elcn hnapàam¡pI. 

17. tKm{X PohnXw DÅS¡amIp¶ ]mT`mK§ÄDÄs¸Sp¯pI. 

18. A²ym]IcpsS kao]\¯nÂ amä§Ä hcp¯p¶Xn\v IrXyamb tKm{X PohnXw 

DÅS¡amIp¶ ]mT`mK§Ä]cnioe\w \ÂIpI. 

19. tKm{X hn`mKw hnZymÀ°nIfpsS IemþImbnI AhXcW¯n\v tKm{Xs^Ìv  

t]mepÅ ]cn]mSnIÄ kwLSn¸n¡pI. 

20. Xt±i kzbw `cW Øm]\§fpw  k¶² kwLS\Ifpw IrXyamb CSs]SepIÄ 

\S¯pI. 

21. tKm{X hn`mKw hnZymÀ°nIfpsS lmPÀ\ne IrXyambmWv tcJs¸Sp¯p¶sX¶v 

Dd¸phcp¯pI. 

22. tKm{XtaJebnse {]Xn`Isf Is¯n t{]mÕml\w \ÂIpIbpw hoÀ{Kq¸v ]T\ 

kuIcyw Hcp¡pIbpw sN¿pI.  

23. IqSpXÂ dknU³jyÂ  kv¡qfpIÄ Bcw`n¡pI. 

24. IqSpXÂ ss{S_Â tlmÌepIÄ Øm]n¡pI. 

25. IrXyamb tamWnädnwKpw, \nc´camb hnZymebkµÀi\hpw {]Xnamk 

hnebncp¯epIfpw \S¯pI. 

26. ss{S_Â hnZymÀ°nIÄ¡v imkv{XtafIfnepw kv¡qÄ ItemÕh§fnepw 

]s¦Sp¡p¶Xn\v {]tXyI ]cnine\hpw klmbhpw \ÂIpI. 

27. ]T\w lrZyam¡p¶Xn\v hnZKvZsc D]tbmKn¨v Ah[n Znhk§fnepw 

A[nIkab§fnepw{]tXyI ¢mkpIÄ Hcp¡pI. 

28. sImgnªpt]m¡n\v km[yXbpÅ Ip«nIsf Is¯n A²ym]I³, c£nXm¡Ä, 

hoÀ{Kq¸v, k¶² kwLS\IÄ hmb\imeIÄ sse{_dnIÄ ¢_pIÄ 

XpS§nbhbv¡v I¯p \ÂIpI. 

29. {]mtZinI Iq«§Ä (c£nXm¡fpsS Iq«mbvaIÄ) kwLSn¸n¡pI. 

30.  ¢mkv apdnIfnÂ  DÅS¡ hn\nabw FÃm Ip«nIÄ¡pw IrXyambn 

BÀPnXamIp¶psh¶v  Dd¸phcp¯pI. 

31. Zriy{ihykt¦X§Ä ^e{]Zambn D]tbmKs¸Sp¯n ]mT`mKhn\nabw \S¯pI. 

32. ]T\]nt¶m¡mhØ ]cnlcn¡p¶Xn\v klmbIamIp¶ ]T\saäocnbepIÄ 

X¿mdm¡n hnXcWw sN¿pI. 

33. kv¡qÄ ]mÀesaânÂ ss{S_Â hnZymÀ°nIÄ¡v  Øm\§Ä kwhcWw sNbvXp 

\ÂIn Ahsc IqSpXÂ kPoham¡pI. 

34. Ip«nIfpsS kÀKtijn hnIk\¯n\v ]camh[n Ahkc§Ä krjvSn¡pI. 

35. FÃm Ip«nIfpsSbpw BtcmKyw km¼¯nIw, IpSpw_ hnhc§Ä IrXyambn 

A²ym]IÀ a\Ênem¡pI. 
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36. ]T\]nt¶m¡hmØ bYmkabw ]cnlcn¡p¶Xn\v klmbw \ÂIpI. 

37. tam«nthj³ ¢mÊpIÄ \Â¡pI. 

38. tKm{XtaJebnse hnZymk¼¶cpsS Iq«mbvabnÂ klmb§Ä \ÂIpI. 

39. {]`mX`£Ww Imcy£aam¡pI. 

40. ]T\t¯msSm¸w sXmgnÂ ]cnioe\hpw \ÂIpI.  

4.13.2.3.]«nIPmXn, ]«nIhÀ¤ taJebnse hnZymÀ°nIfpsS {]iv\§Ä 

1. c£nXm¡fpsS hnZym`ymk ]nt¶m¡mhØ 

2. Zmcn{Zyw. 

3. kmaqly km¼¯nI ]nt¶m¡mhØ. 

4. Ip«nIÄ¡v \S¸p Zqc¯nÂ hnZymeb§fnÃm¯ AhØ. 

5. ]«nI PmXn, ]«nI hÀ¤ hnZymÀ°nIÄ¡pIqSn  BIÀjIamIpw hn[w  hnZymÀ°n 

kulrZaÃm¯ hnZymeb§Ä. 

6. Ip«nIsf km¼¯nI hcpam\¯n\mbn sXmgnenS§fnte¡b¡p¶ AhØ. 

7. Ip«nIÄ¡v AwKoImchpw ]cnKW\bpw e`n¡p¶nÃ F¶ kmlNcyw. 

8. en¦v emwtKzPnsâ A`mhw. 

9. aZyw, elcn, hkvXp¡Ä¡Snas¸Sp¶ c£nXm¡fpw Ip«nIfpw. 

10. ss{S_Â t{]mtam«À, B\ntaäÀ, BimhÀ¡ÀamÀ, hnZym hfnbÀamÀ XpS§nb 

hnhn[ hfnbÀamcpsS tkh\w Imcy£aaÃm¯ AhØ. 

11. Ip«nIfpsS ]T\ ]nt¶m¡mhØ bYmkabw Is¯n ]cnlmcw 

ImWm¯kmlNcyw. 

12. IrXyamb tamWnädnwKnsâ A`mhw. 

4.13.3. IeþkwkvImcwþ AhØ 

 PnÃbnÂ sse{_dn Iu¬knenÂ A^nentbäv sNbvX 189 sse{_dnIfmWpÅXv. 

 3 ^neow skmsskänIfmWn PnÃbnÂ DÅXv. 

 432 BÀSvkv & kvt]mÀ«vkv ¢_pIfmWv PnÃbnepÅXv. 

 400 aoäÀ {Sm¡v kuIcyw Dff Hcp {Kuv am{XamWv \nehnÂ DÅXv. 

 200 aoäÀ {Sm¡v kuIcyw DÅ   18  IfnØe§Ä PnÃbnÂ Dv. 

 Hcp \o´Â Ipfw am{XamWv AIzmänIv ]cnioe\¯n\v A\ptbmPyamb 

hn[wPnÃbnepÅXv. 

 tKm{XtaJebnÂ IemImbnItaJebnÂ Gähpw {]mhnWyapÅ \nch[n 

 bphP\§ÄDs¦nepw AhcpsS tijn hnIk\¯n\v PnÃbnÂ Imcyamb 

kuIcy§sfm¶panÃ. 

 K±nIt]mepff ss{S_Â IeIfpsS P·\mSmbn«pw ss{S_Â IemhnIk\¯n\v 

AÀlamb ]cnKW\ e`n¨n«nÃ. 
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 {]mtZinIambn \nch[n \mS³]m«v, \mS³IemhXcW kwLaps¦nepw AhÀ¡v 

imkv{Xob ]cnioe\w \ÂIm³ PnÃbnÂ kuIcyapmbn«nÃ. 

 hnhn[ sKbnapIfpsS ]cnioe\¯n\v PnÃbnÂ kuIcyanÃ. 

 AUz©À kvt]mÀ«vkv ]cnioe\¯n\v Gsd km[yXbps¦nepw AXn\v 

kuIcyanÃ. 

 PnÃbnse kmwkvImcnI  Øm]\§fnÂ sse{_dn Iu¬knensâ IognepÅ 

{KÙimeIÄ HgnsIbpÅhbpsS Imcy¯nÂ ^e{]Zamb GtIm]\anÃ. 

 ¢mkn¡Â IeIfpsS ]cnioe\¯n\v PnÃbnÂ kuIcy§Ä hfsc ]cnanXamWv. 

 bphP\§Ä¡nSbnÂ aZyw, ab¡pacp¶p]tbmKw hÀ²n¨phcp¶p.  

4.13.4.`uXnI kuIcy§Ä þAhØm hniIe\w  

4.13.4.1.sI«nSw 

kÀ¡mÀ taJebnse 111 ss{]adn hnZymeb§fnÂ `qcn`mKw hnZymeb§fnepw Ip«nIÄ¡v 

]T\kuIcy¯n\mhiyamb sI«nS kuIcy§Ä Dv. F¶mÂ sse{_dn doUnwKv dqw, 

em_v I¼yp«À em_v, tÌmÀ dqw, kvt]mÀ«vkv dqw, ssU\nwKv lmÄ F¶nhbv¡v 

Bhiyamb kuIcy§Ä 75% hnZymeb§Ä¡pw bYmhn[w Hcp§nbn«nÃ.  

FbvUUv hnZymeb§fnÂ 88 F®¯nÂ 25% hnZymeb§fpsS sI«nS§Ä 

sa¨s¸Spt¯Xpv.60 Kh. sslkv¡qfpIfnÂ 80% hnZymeb§Ä¡pw ¢mkv apdn sI«nS 

kuIcy§Ä e`yamWv. F¶mÂ em_v, sse{_dn, doUnwKvdqw, kvt]mÀ«vkv dqw, I¼yq«À 

em_v, F¶n§s\bpÅ {]tXyIkuIcy§Ä¡mhiyamb sI«nS§Ä `qcn`mKw 

hnZymeb§Ä¡pw th{XbnÃ. 

23 FbvUUv hnZymeb§fnÂ ¢mkv apdn sI«nS kuIcy§Ä `qcn`mK¯n\pw Ds¦nepw 

em_v sse{_dn t]mepÅ  {]tXyI  kuIcy§Ä¡mhiyamb kuIcy§Ä 50% 

hnZymeb§Ä¡v am{Xta Bhiy¯n\v e`yambn«pÅq.  

33 Kh. lbÀ sk¡âdn kv¡qfpIfnÂ `qcn`mKw hnZymeb§fnepw ¢mkv apdn¡¸pdw aäv 

kuIcy§Ä th{X C\nbpw Hcp§nbn«nÃ.19 FbvUUv lbÀ sk¡âdn 

hnZymeb§fnepw ¢mkv apdnIÄ¡¸pdapff kuIcy§Ä C\nbpw Hcpt§Xpv. 

4.13.4.2.sshZypXn     

PnÃ-bnse 2 kv¡qÄ HgnsI FÃm-bn-S¯pw sshZypXn kuIcyw e`y-am-bn-«p-v. (F.-FÂ.-]n.-

F-kv. hmfm-Sv, Pn.-FÂ.-]n.-F-kv. sN«n-bm-e-¯qÀ) IqSmsX \ne-hnÂവിദ്യൊലയങ്ങളില്  

പുതിയതൊയി നിര്മിക്കപെട്ക ട്ട ക ട്ടിെങ്ങളില് വവദ്ുതി രണം നെന്നിട്ടില്ല, അതുക ൊണ്ട് തകന്ന  25 

ശതമൊനത്തിലധി ം സ്കൂളു ളില് ഭൊഗീ മൊയിട്ടുള്ള വവദ്ുതി രണം മൊത്രപമ നിലവിലുള്ളൂ . 
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4.13.4.3.kv¡qÄ D¨-̀ -£Ww 

PnÃ-bnse Kh/FbvUUv kv¡qfp-I-fnse 1 apXÂ 8 þmw ¢mkv hsc-bpÅ FÃm Ip«n-IÄ¡pw 

D¨-̀ -£Ww \ÂIp-¶p-v. PnÃ-bnse aq¶v D]-PnÃ hnZym-̀ ymk Hm^o-kÀ apJm-´n-c-amWv 

kv¡qfp-IÄ¡v D¨-̀ -£-W-bn-\-¯nÂ sNe-hmb XpI--IÄ A\p-h-Zn-¡p-¶-Xv. 2017-þ18 hÀj-

¯nÂ PnÃbnÂ 14,32,94,709/þ cq]( അരി, ൊച ലി,മറ്റ് ചിലവു ള് ) sNe-h-gn-̈ n-«p-v. 

4.13.4.4.kvamÀ«v ¢mkv dqap-IÄ 

kÀ¡m-dnsâ s]mXp hnZym-̀ ymk kwc-£-W-b-Ú-t¯m-S-\p-_-Ôn¨v hb-\mSv PnÃ-bnse 155 

(K-h¬saâv/FbvU-Uv) kv¡qfnÂ In^v_n apJm-´ncw 1355 ¢mkv apdn-IÄ   sslsS¡v 

B¡n amäp-¶pv CXn-ല് Xs¶  1143 ¢mkv apdn-IÄ CXn-\Iw  ]qÀ¯n-bm-bn-«p-v. Bb-

Xnsâ hnhcw NphsS tNÀ¡p-¶p. 

]«nI.4.13.6 

kvamÀ«v ¢mkv dqap-IÄ 

 

ആക  ക്ലൊസ്് മുറി ളുകെ എണ്ണം പൂര്ത്തിയൊയക്ലൊസ്്  മുറി ളുകെ 
എണ്ണം 

വിഭൊഗം ഗവ എയ്ഡെ് ആക  ഗവ 
എയ്ഡ

െ് ആക  

വഹ സ്കൂളു ളുകെ എണ്ണം 62 27 89       

ക്ലൊസ്്  മുറി ളുകെ എണ്ണം 611 364 975 496 309 805 
ഹയര്കസക്കപെട്ഡറി 
സ്കൂളു ളുകെ എണ്ണം 36 20 56     0 

ക്ലൊസ്്  മുറി ളുകെ എണ്ണം 208 120 328 179 118 297 
കവപ ഷ  ഹയര്കസക്കപെട്ഡറി 
സ്കൂളു ളുകെ എണ്ണം 8 2 10     0 

ക്ലൊസ്്  മുറി ളുകെ എണ്ണം 42 10 52 31 10 41 

ആക  ക്ലൊസ്് മുറി ളുകെ എണ്ണം 861 494 1355 706 437 1143 

       അവലംബം: വ റ്റ് വയനൊെ് 

4.13.4.5.Npäp-a-XnÂ 

PnÃ-bnse ]e kv¡qfp-I-fnepw kwc-£WaXnÂ \ne-hn-en-Ã, DÅ-XnÂ Xs¶ ]eXpw `mKn-I-

am-Wv. BbXv ^e-{]-Z-ambn ]qÀ¯o-I-cn-¡p-¶-Xn-\pÅ \S-]Sn kzoI-cn-t¡--Xm-

Wv.ചുറ്റുമതിലു ളില്ലൊത്ത hnദ്യൊലയങ്ങളുകെ സുരക്ഷിതതൃകത്ത ഏകറ പ്രതിലമൊയിബൊധിച്ചിട്ടുണ്ട് 

4.13.4.6.bqWnt^mw 

PnÃ-bnse 1 apXÂ 8 hsc-bpÅ Kh¬saâv  kv¡qfnse Ip«n-IÄ¡v bqWn-t^m-ap-IÄkuP-

\y-ambn D]-PnÃm hnZym-`ymk Hm^o-kÀ apJm-´ncw hnX-cWw sNയ്യുന്നുണ്ട്.െൊകതPnÃ-bnse 1 

apXÂ 7 hsc-bpÅ Kh¬saâv  kv¡qfnse Ip«n-IÄ¡v വ ത്തറിbqWn-t^m-ap-IÄkuP-\y-

ambn  apJm-́ ncw hnX-cWw sNയ്യുന്നുണ്ട്. 
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4.13.4.7.ASp¡f &ssU\nwKv dqw 

IrXyamb kuIcy§tfmsSbpÅ tÌmÀ, ASp¡f ssU\nwKv dqw kuIcyw PnÃbnse 90 

iXam\w hnZymeb§fnepw Hcp§nbn«nÃ. Gähpw ]cnanXamb kuIcy§fpÅ Hcp 

ASp¡fbmWv FÃm hnZymeb§fnepapÅXv. 

4.13.4.8.HmUntämdnbw-  

PnÃbnse 90%¯nÂ A[nIw hnZymeb§Ä¡pw kuIcy{]Zamb HUntämdnbw CÃ. 

Ip«nIsf H¶n¨ncp¯m³]äp¶ lmfpIfnÃ F¶Xv hensbmcp ]cnanXnbmWv.  

4.13.4.9.IpSnshÅ kuIcyw 

 PnÃbnse 75% hnZymeb§fnepw IpSnshÅ¯n\mbpÅ InWÀ kuIcyw e`yamsW¦nepw 

th\enÂ cq£amb Pe£maw  t\cnSp¶Xn\mÂ IpSnshÅ {]iv\w hnZymeb§Ä 

t\cnSp¶ hensbmcp {]iv\amWv.  

4.13.4.10 ^ÀWo¨À 

 Ip«nIÄ¡v Ccp¶p ]Tn¡m\mhiyamb ^ÀWo¨dpIÄ 75% hnZymeb§Ä¡pw e`yamWv. 

F¶mÂ Hcp s_©nÂ Ccn¡p¶ Ip«nIfpsS F®w {IaoIcn¨mÂ C\nbptasd 

^ÀWo¨dpIÄ  hnZymeb§Ä¡v thXpv. amdnb ¢mkvapdnIÄ¡\pKpWamb 

^ÀWo¨dpIÄ Hcp hnZymeb¯nepanÃ F¶Xv henb Hcp ]cnanXnbmWv.¢mkv apdn 

{IaoIcWw amdnb Cu ImeL«¯nÂ hnZymÀ°nIÄ¡v hyànKX taiIfpw, ItkcIfpw 

F¶ coXnbnte¡v amtdXpv. Hm^okv sse{_dn, em_v, doUnwKv dqw, tÌmÀ dqw, 

kvt]mÀSvkv Bhiy¯n\v th{X ^ÀWo¨dpIÄ Hcp hnZymeb¯nepw e`yaÃ. 

4.13.4.11.tSmbneäpIÄ:-  

C\nbpw Bhiy¯n\v tSmbneäpIfpw Ahbnte¡v apS¡w IqSmsXbpÅ PehnXcWhpw 

hnZymeb§fnÂ Hcp§nbn«nÃ. tKÄkv {^ven tSmbneäpIÄ BhiyambXnsâ 

40%t]mepw hnZymeb§fnÂ kÖambn«nÃ. `n¶tijn¡mÀ¡pÅ AUm]väUv 

tSmbneäpIÄ 90% hnZymeb§fnepw e`yaÃ.`qcn`mKw hnZymeb§fnepw B¬Ip«nIfpsS 

bqdn\epIfpw, tSmbneäpIfpw Bhiy¯n\v e`yaÃ. tSmbveäpIfnÂ \nehnepÅhbpsS 

\hoIcWhpw ipNnXzw \ne\nÀ¯epw Bhiyw thp¶XmWv. ss{]adn 

hÂ¡cnt¡Xpv. IrXyambn AS¨pd¸pÅ hmXnepIÄ t]mepanÃm¯ tSmbneäpIÄ 

PnÃbnÂ [mcmfapv.  

4.13.4.12.IfnØew: 

PnÃbnse `qcn`mKhpw hnZymeb§Ä¡pw Bhiyamb IfnØewCÃ F¶Xv henb 

]cnanXnbmWv.400 aoäÀ {Sm¡v kuIcyapÅ Hcp hnZymebhpw 200 aoäÀ {Sm¡vkuIcyapÅ 

18 hnZymeb§fpamWpÅXv. Ifn D]IcW§fpw an¡ hnZymeb§Ä¡pw kz´ambn CÃ. 

PnÃbnÂ B[p\nI kuIcyapÅ  hnZymÀ°nIÄ¡v D]tbmKn¡mhp¶ Hcp s]mXp 

tÌUnbw t]mepanÃ.A´mcmjv{S \nehmcapÅ  Hcp {In¡äv  tÌUnbw PnÃbneps¶Xv 

A`nam\mÀlamb kwKXnbpamWv. 

4.13.4.13.em_v, sse{_dn kuIcy§Ä 

FÃm hnZymeb§fnepw ]cnanXamb kuIcy§tfmSpIqSnb em_v sse{_dn kuIcy§Ä 

C¶pv. sse{_dn , doUnwKv dqw {]tXyI kuIcyanÃm¯ hfscb[nIw hnZymeb§fpv. 

KWnXem_v, kmaqly imkv{X em_v, Ch PnÃbnse  Hscmä hnZymeb§fnepw CÃ. 
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4.13.4.14.kv¡qÄ _kv:  

PnÃbnse Kh. kv¡qfpIÄ¡v 90% ¯n\pw kv¡qÄ hml\§Ä CÃ. എസ്.എസ്.എല്.സി 
/ഹയര്കസക്കപെട്ണ്ടറി  വിശയശതമൊന അവപലൊ നം 

]«nI 4.13.7 

എസ് .എസ്.എല്.സിഹയര്കസക്കപെട്ണ്ടറി 

വര്ഷം വിശയ ശതമൊനം വര്ഷം വിശയ ശതമൊനം 

2010-11 64.69% 2012-13 81.92% 

2011-12 74.41% 2013-14 82.09% 

2012-13 74.98% 2014-15 85.84% 

2013-14 76.92% 2015-16 84.13% 

2015-16 92% 2016-17 85.35% 

2016-17 89.65%   

           അവലംബം : ഡി.ഡി.ഇ .വയനൊെ് , വ റ്റ് വയനൊെ് 

 D¶X hnZym`ymk kuIcy§fpsS Imcy¯nÂ hfscb[nIw ]cnanXnIÄ 

A\p`hs¸Sp¶ PnÃbmWv hb\mSv.PnÃbnÂ 2 Kh¬saâv BÀSvkv &kb³kv 

tImtfPpIÄ 4FbvUUv tImtfPpIÄ 11 A¬FbvUUv tImtfPpIÄ F¶nhbmWv DÅXv. 

 PnÃbnse 2 Kh¬saâv tImtfPpIfnÂ am\´hmSn Kh:tImtfPnÂ  am{XamWv 

imkv{Xhnjb§fnÂ t]mÌv {KmPqthj³ tImgvkpIÄ \nehnepÅXv.  Iev]äbnÂ 

ØnXnsN¿q¶ F³.Fw.Fkv.Fw. tImtfPnemIs« imkv{Xhnjb§fnÂ {KmPpthjt\m 

t]mÌv {KmPpthj³ tImgvtkm ]Tn¡p¶Xn\v C¶v kmlNcyanÃ.Fähpw km[yXbpÅ 

tImgvkpIfmIs« ]eXpw A¬ FbvUUv skÂ^v ^n\m³knMv tImtfPpIfnemWv 

]cnioen¸n¡s¸Sp¶Xv.Cu kmlNcy§fnÂ amäapmtIXpv.  Kh¬saâv FbnUUv 

tImtfPpIfnÂ IqSpXÂ kuIcy§tfmSpIqSnb ]pXnb tImgvkpIÄ {KmPpthj³,t]mÌv 

{KmPpthj³ Xe§fnÂ A\phZn¨pInt«Xpv. 

 A¼ehbÂ  A{Kn¡Ä¨dÂ dnkÀ¨v skâÀ, tIcf A{KnIÄ¨dÂ Bâv 

shädn\dn bqWnthgvknän,]qt¡mSv F¶nhnS§fnemWv \nehnÂ KthjW kuIcy§Ä 

DÅXv. സുല്ത്തൊ ബപത്തരിക്കപെട്ടുത്തു കചതലയത്തും മുട്ടിലിലും  ൊലിക്കപെട്റ്റ്സര്വ ലൊശൊലയുകെ 
സ്റ്റഡികസററു ളും,മൊനന്തവൊെിയില് പതൊണിച്ചൊലില്  ണ്ണൂര് സര്വ ലൊശൊലയുപെതുമൊയി 
മൂന്നുസര്വ ലൊശൊല കസററു ളൊണ് ശില്ലയില് നിലവിലുള്ളത്. പ ന്ദ്രസര്വ ലൊശൊലയുകെ 
ഒരുപ ന്ദ്രം  നമരം, പമപ്പൊെി ഞ്ചൊയത്തു ളില് ഒന്നില് സ്ഥൊ ിപക്കപെട്ണ്ടതുണ്ട്. 

I®qÀ bqWnthgvknän¡pw Imen¡äv bqWnthgvknän¡pw IognemWv hb\mSv 

PnÃbnse  BÀSvkv Bâv kb³kv tImtfPpIÄ {]hÀ¯n¡p¶Xv. PnÃbnÂ tIcf 

shädn\dn kÀhIemime ]qt¡mSv {]hÀ¯n¡p¶pv.  A¼ehbÂ {]mtZinI ImÀjnI 

KthjW tI{µt¯mSp tNÀ¶v A{KnIÄ¨dÂ dnkÀ¨v skâdnsâ t\XrXz¯nÂ t]mÌv 

{KmPpthj³ tImgvkpIfpw KthjW {]hÀ¯\§fpw \S¶phcp¶p. PnÃbnse Gähpw 

{][m\ kmt¦XnI hnZym`ymk Øm]\amWv Kh: F©n\nbdnwKv tImtfPv, am\´hmSn. 

\nehnÂ \nch[n {_m©pIfnembn _ncpZ _ncpZm\´c F©n\nbdnwKv tImgvkpIÄ 

ChnsS \S¶phcp¶pv. 

PnÃbnÂ sF.F¨v.BÀ.Un. bpsS IognÂ cv {]apJ Øm]\§Ä {]hÀ¯n¨p 

hcp¶p.  am\´hmSnbnÂ {]hÀ¯n¡p¶ ]n.sI. Imf³ kvamcI tImtfPv Hm^v 

A]vssfUv kb³kpw, sF.F¨v.BÀ.Un tImtfPv, ao\§mSnbpw.kmt¦XnI hnZym`ymk 

Øm]\§fnÂ {][m\s¸« aq¶v t]mfnsSIv\nIv tImtfPpIfpw PnÃbnepv. 

 



457 | PnÃm ]²Xn þ hb\mSv PnÃ. 

 

1.Kh: t]mfnsSIv\nIv tImtfPv, ao\§mSn 2.Kh: t]mfnsSIv\nIv tImtfPv, ta¸mSn 3. Kh: 

t]mfnsSIv\nIv tImtfPv, ZzmcI,am\´hmSn. 

IrjvWtaml³ sat½mdnbÂ Kh: sF.Sn.sF. Iev]äbnÂ ØnXnsN¿p¶p. 

PnÃbpsS A¡mZanIv Bhiy§Ä \ndthäm³ Cu kvYm]\§Äam{Xw 

aXnbmhp¶nÃ F¶mWv IW¡pIÄ kqNn¸n¡p¶Xv. 

hb\mSv PnÃbnÂ kzImcy DSaØXbnÂ {]hÀ¯n¡p¶ asämcp {][m\ 

Øm]\amWv hb\mSv C³Ìnäyq«v Hm^v saUn¡Â kb³kv (hnwkv hb\mSv).  ChnsS 

Fw._n._n.Fkv,t\gvkn§vtImgvkpIÄ \nehnepv. 

2 sSIv\n¡Â C³Ìnäyq«pIÄ sk¡dn, lbÀ sk¡dn Xew hscbpÅ 

]cnine\w \ÂIp¶ Øm]\§fmbn PnÃbnÂ {]hÀ¯n¡p¶p.  

kpÂ¯m³_t¯cnbnepÅ Kh: sSIv\n¡vÂ lbÀ sk¡dn kv¡qfpw \ÃqÀ\mSpÅ 

Kh: sSIv\n¡Â sslkv¡qfpwPnÃbnÂ {]hÀ¯n¡p¶pv. 4 ss{]häv sF.Sn.sF.Ifpw 

PnÃbnÂ Dv. 

hb\m«nÂ C\nbpw s{]m^jWÂ tImgvkpIÄ Bcw`nt¡Xpv.  tIcf 

shädn\dn kÀÆIemimebpsS IqSpXÂ tImgvkpIÄBcw`nt¡Xpv.  hb\mSnsâ 

kmaqly km¼¯nI ]nt¶m¡mhØ¡p ]cnlmcamIpwhn[w tPmen km[yX Gähpw 

IqSpXepÅ tImgvkpIÄ sImphcWw. t]mfnsSIv\n¡v tImtfPpIfpw, sF.Sn.sF.Ifpw 

IcnbÀ km[yXIsf ]cnKWn¨v \qX\ t{SUpIfnepÅ tImgvkpIÄ 

Bcw`n¡Ww.\nehnepÅhbpsS \nehmcw DbÀ¯pIbpw thWw. 

]«nI.4.13.8 

D¶X hnZym`ymk kuIcy§Ä 

{Ia

\¼

À 

Øm]\¯nsâ t]cv DSaØX 

1 F³.Fw.Fkv.Fw. Kh: tImtfPv IÂ¸ä Kh¬saâv 

2 Kh: tImtfPv,am\´hmSn Kh¬saâv 

3 tacnamXm tImtfPv, am\´hmSn kzImcytaJe 

FbvUUv 

4 skâv tacnkv tImtfPv, kpÂ¯m³ _t¯cn  kzImcytaJe 

FbvUUv 

5 ]gÈncmPm tImtfPv, ]pÂ¸Ån kzImcytaJe 

FbvUUv 

6 

 

WMO BÀSvkv & kb³kv tImtfPv, ap«nÂ FbvUUv& 

kzm{ibw 

7 HmdnbâÂ tImtfPv  Hm^v tlm«Â 

amt\Pvsaâv&Iqen\dn BÀSvkv, e¡nSn 

kzImcy kzm{ibw 

8 tUm¬ t_mkvt¡m tImtfPv kpÂ¯m³_t¯cn kzImcytaJe 

kzm{ibw 

9 HmdnbâÂv kvIqÄ Hm^v tlm«Â amt\Pvsaâv, e¡nSn kzImcytaJe 

kzm{ibw 

10 Camw Kkmen BÀSvkv  & kb³kv 

tImtfPv,IqfnhbÂ, ]\acw 

kzImcytaJe 

kzm{ibw 

11 kn.Fw. tImtfPv, \ShbÂ kzImcytaJe 

kzm{ibw 

12 Fk.F³.Un.]n.tbmKw tImtfPv, ]pÂ¸Ån kzImcytaJe 

kzm{ibw 

13 AÂt^m¬km tImtfPv, _t¯cn kzImcytaJe 

kzm{ibw 

14 Pb{io BÀSvkv & kb³kv tImtfPv, ]pÂ¸Ån kzImcytaJe 

kzm{ibw 
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15 FÂtZm amÀ _tkentbmkv tImtfP, ao\§mSn  kzImcytaJe 

kzm{ibw 

16 tImtfPv Hm^v A]vssfUv kb³kv, ao\§mSn sF.F¨.BÀ.Unkzm{i

bw 

17 aÀ¡kv hna³kv tImtfPv, \mbv¡«n kzImcytaJe 

kzm{ibw 

18 A{KnIÄ¨dÂ dnkÀ¨v skâÀ, A¼ehbÂ Kh¬saâv 

19 tIcf A{KnIÄ¨dÂ &shädn\dn bqWnthgvknän, 

]qt¡mSv 

Kh¬saâv 

20 Imen¡ävbqWnthgvknän skâvÀ, sNXebw Kh¬saâv 
21 I®qÀ bqWnthgvknän skâÀ, am\´hmSn Kh¬saâv 
22 Imen¡äv bqWnthgvknän skâÀ, ap«nÂ Kh¬saâv 
23 Kh: F©n\nbdnwKv tImtfPv, am\´hmSn Kh¬saâv 
24 hnwkv saUn¡Â tImtfPv, ta¸mSn, Ac¸ä. kzImcy taJe 

kzm{ibw 

25 ]n.sI. Imf³ kvamcI tImtfPv Hm^v A]vssfUv 

kb³kv 

sF.F¨.BÀ.Un 

26 Kh: t]mfnsSIv\nIv tImtfPv, am\´hmSn Kh¬saâv 
27 Kh: t]mfnsSIv\n¡v tImtfPv, ao\§mSn Kh¬saâv 
28 Kh: t]mfnsSIv\n¡v tImtfPv, ta¸mSn Kh¬saâv 
29 IrjvWtaml³ sat½mdnbÂ Kh: sF.Sn.sF. IÂ¸ä Kh¬saâv 
30  Imen¡äv bqWnthgvknän So¨À FPyqt¡j³ 

skâÀ, IWnbm¼ä 

Kh: kzm{ibw 

31  Imen¡äv bqWnthgvknän So¨À FPyqt¡j³ 

skâÀ, ]qae, _t¯cn 

Kh: kzm{ibw 

32 amÀ _tkentbmkv tImtfPv Hm^v Sn¨À FPqt¡j³ 

skâÀ, _t¯cn 

kzImcy taJe 

kzm{ibw 

33 kn.sI.cmLh³ sat½mdnbÂ tImtfPv Hm^v So¨À 

FPqt¡j³, ]pÂ¸Ån 

kzImcy taJe 

kzm{ibw 

34 amÀ{KntKmdntbmkv tImtfPv Hm^v  

So¨À FPqt¡j³, ao\§mSn 

kzImcy taJe 

kzm{ibw 

35 I®qÀ bqWnthgvknän So¨À FPqt¡j³ skâÀ, 

am\´hmSn 

Kh: kzm{ibw  

36 Kh: h\nX sF.Sn.sF. s\³t·\n Kh¬saâv 

37 FÂUdmtUm ss{]häv sF.Sn.sF. ZzmcI kzImcy taJe  

38 sFsSIv ss{]häv sF.Sn.sF. _t¯cn kzImcy taJe  

39 FwF ss{]häv sF.Sn.sF. _t¯cn kzImcy taJe  

40 sU¡m³ ss{]häv sF.Sn.sF. IÂ¸ä kzImcy taJe  

Ahew_w. UnUnC hb\mSv 

  

lbÀ sk¡³Udn hnZym`ymkw ]qÀ¯nbm¡nb tijw D¶X ]T\¯n\mbn tNcp¶ 

Ip«nIfpsS iXam\w Gähpw IpdhpÅ PnÃIfnÂ H¶mWv hb\mSv.  D¶X hnZym`ymk 

Øm]\§fpw sshhn[yapÅ tImgvkpIfpw Gähpw ]cnanXamWv Cu PnÃbnÂ F¶Xpw,  

ImÀjnI hr¯nsb am{Xw B{ibn¨p Ignbp¶ P\XbmWv `qcn`mKhpw F¶XpamWv 

PnÃbpsS ]nt¶m¡mhØbpsS {][m\ImcWw.  km¼¯nI ]nt¶m¡mhØbnÂ 

Ignbp¶ P\§Ä¡v D¶X ]T\¯n\v Ip«nIsf hnZqcØ {]tZi§fnte¡v 

Ab¡p¶Xn\pÅ kmlNcyanÃ.  CXv ]cnlcn¡s¸SWsa¦nÂ PnÃbnse D¶X ]T\ 

kuIcy§Ä hÀ²n¸n¡Ww.       െിഞ്ഞൊറത്തറ, കവള്ളമുണ്ടഅമ്പലവയല്, തവിഞ്ഞൊല് 
 ഞ്ചൊയത്തു ളില് പുതിയഗവ.പ ൊപളജു ള് അനുവദ്ിക്കുപമ്പൊള് ഉന്നത 
വിദ്യൊഭയൊസരംഗത്തൃയനൊെിപന്നട്ടങ്ങള്ക ൊയ്യൊനൊ pw. 

4.13.5. imco-cn-Ihpw am\-koI-hp-amb shÃphnfn t\cn-Sp¶ Ip«n-I-fpsS hnZym-̀ ym-k-      ¯n\v 

e`y-amb kuIcy-§Äþ hni-I-e\w 
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]«nI.4.13.9 

ക്രമ 
നം 

പമഖല   സബ് ശില്ല            B           G             T 

1 വപ്രമറി 

ബപത്തരി  828 701 1529 

മൊനന്തവൊെി    592 456 1048 

വവത്തിരി  581 468 1049 

 2  കസക്കപെട്ണ്ടറി വയനൊെ് 2001 1625 3626 

 ആക   4002 3250 7252 
Ahew_w. UnUnC hb\mSv 

 

PnÃ-bnÂ ]qa-e, kpÂ¯m³ _t¯cn, U»q.-Fw.H kvs]jÂ kvIqÂ, ap«nÂ, F½m-

\p-hÂ tXmWn-¨mÂ F¶n-hn-S-§-fnÂ {]tXyI hnZym-e-b-§Ä {]hÀ¯n-¡p-¶p. PnÃ-bnÂ 

]\-acw Kh.-F-̈ v.-F-kv.-F-knÂ {]tXyI ]cnioe-\-tI-{µhpw ചിലhnZym-e-b-§-fnÂ dntkmgvkv 

skâ-dp-Ifpw Dv. {]tXyI ]cn-io-e\w t\Snb A[ym-]-IÀ hnZymÀ°n-IÄ¡v ]cn-io-e\w 

\ÂIp-¶p-v. 

]«nI.4.13.10 

sse{_dn Iu¬kn-enÂ A^n-en-tbäv sNbvXsse{_-dn-I-fpsS F®w 

Ahew_w. UnUnC hb\mSv 

 

]«nI.4.13.11 

PnÃ-bnse BÀSvkv Bâv kvt]mÀSvkv ¢ºp-I-fpsS F®w 

 

t»m¡v ]©m-b¯v BÀSvkv& 

kvt]mÀSvkv 

¢ºp-I-Ä 

 

t»m¡v 

 

]©m-b¯v BÀSvkv& 

kvt]mÀSvkv 

¢ºp-I-Ä 

 

IÂ¸ä tIm«¯d 24 ]\acw apÅ³sImÃn 13 

ta¸mSn 12 ]qXmSn 23 

aqss¸\mSv 14 ]pÂ¸Ån 20 

ap«nÂ 35 ]\acw 16 

]Snªmd¯d 12 IWnbm¼ä 20 

s]mgpX\ 12 BsI 92 

XcntbmSv 7 kp._t¯cn ao\§mSn 8 

ssh¯ncn 17 s\³ta\n 21 

th§¸Ån 10 A¼ehbÂ 36 

ക്രമ 

നം 

Xmeq¡v  F+ F 

t{KUv 

_n 

t{KUv 

kn 

t{KUv 

Un 

t{KUv 

C 

t{KUv 

F^v 

t{KUv 

BsI 

1 ssh¯ncn  3 11 8 17 10 7 56 

2 kpÂ¯m³ 

_t¯cn 

 

 

5 8 14 12 21 5 65 

3 am\- -́hmSn 1 5 7 11 9 19 16 68 

 BsI 1 13 26 33 38 50 28 189 
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BsI 143 \qÂ¸pg 10 

am\´hmSn FShI 15  BsI 75 

XhnªmÂ 12 \Kck` am\´hmSn 22 

Xncps\Ãn 12  kp._t¯cn 8 

sXmÀ\mSv 14  IÂ¸ä 10 

shÅap 29  BsI 40 

BsI 82    

Ahew_w. UnUnC hb\mSv 

 

4.13.6. വി സനവിെവു ള് 
 
4.13.6.1.{][m\ {]iv\§Ä 

.4.13.6.1.1 ഭൗതി സൗ രയങ്ങളുകെഅ രയൊപ്തത 
 

 ക ട്ടിെങ്ങള്,, 

 ഓഡിപറ്റൊറിയം 

 വലബ്രറി, 

 മള്ട്ടിമീഡിയൊ ം 

  ളിസ്ഥലം, 

 അസംബ്ലി ഹൊള്  

  മ്പൂട്ടറു ളുംഅനുബന്ധഉ  രണങ്ങളും, 

 യൊത്രൊസൗ രയം, 

 പെൊയ് കലറ്റു ള്, 

  പപൊര്െ്സ്ഉ  രണങ്ങള്, 

 ശുചിതൃസൗ രയങ്ങള് , 

 വിഭവങ്ങളുകെൄറവ് 

 നൂതനസൊപേതി ഉ  രണങ്ങളുകെൄറവ് 

 മൊലിനയസംസ്കരണം 

 ഫര്ണിച്ചര് 

 അധയൊ  രുകെൄറവ്, 

 അടുക്കപെട്ള 

 ൄെികവള്ളം, 

 വിഷൊയൊധിഷ്ഠിതലപബൊറട്ടറി ള് 

 ഉ  രണങ്ങള് 

 സി.ഡബ്ലൂ.എസ് .എൄട്ടി ള്ക്കുള്ളഅഡൊ ്റ്റഡ്പെൊയ് ലറ്റ് ,റൊം ്…… 

 ഉന്നതവിദ്യൊഭയൊസസ്ഥൊ നങ്ങളുകെൄറവ്........ 

 ഉന്നതവിദ്യൊഭയൊസസ്ഥൊ നങ്ങളുകെ ഗുണനിലവൊരൄറവ് 

 .അക്കപെട്ൊദ്മി രംഗകത്തപ്രശ്നങ്ങള് 

 ഉള്ളെക്കപെട്വിനിമയത്തികലപ ൊരൊയ്മ 

 ഗുണനിലവൊരൄറവ് 

 അധയൊ  ര്, രക്ഷിതൊക്കപെട്ള്, നൊട്ടു ൊര്, ൄട്ടി ള്തുെങ്ങിയവരുകെമപനൊഭൊവം, 

 സൊപേതി വിദ്യയുകെഉ പയൊഗക്കുറവ്, 

 ൄടുംബസൊഹചരയം, 

 സ്കൂള്പ്രവൃത്തിദ്ിവസത്തില്വരുന്നൄറവ്, 
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 അച്ചെക്കപെട്മില്ലൊയ്മ 

  ിന്തുണൊസംവിധൊനത്തികെൄറവ്, 

 പമൊണിറ്ററിങ്ങികറ പ ൊരൊയ്മ, 

 വിലയിരുത്തല്സംവിധൊനത്തികെപ ൊരൊയ്മ 

 അക്ഷരമറിയൊത്തഅവസ്ഥ, 

 വിരസമൊൄന്നക്ലൊസ്്മുറി ള്, 

 പ്രതിഭൊപ ൊഷണക്കുറവ്, 

 സര്ഗപശഷിവി സനസൗ രയത്തികെൄറവ്, 

 സൊമൂഹയ േൊളിത്തൄറവ്, 

  ലൊ- ൊയി പ ൊഷണത്തികെൄറവ് 

 ട്ടൊയ്മയിലുള്ളൄറവ്, 

 അധയൊ   രിശീലനത്തികെപ ൊരൊയ്മ 

 റഫറസ്ൗ രയം, 

  ൊഠ്യ- ൊപഠ്യതരപ്രവര്ത്തങ്ങളിലുള്ളൄറവ്. 

  രിഗണന, പപ്രൊത്സൊഹനം 

 ഭൊഷൊപശഷിയിലുള്ളൄറവ്, 

 നൂതനമൊയപ ൊഴ്സു ളുകെൄറവ്, 

 അറിവ്നിര്മൊണപ്രവര്ത്തനത്തിനുള്ളഅ ൊ ത, * 

 കെ ് നിക്കപെട്ല്വിദ്യൊഭയൊസത്തികെപ ൊരൊയ്മ ള് 

  ി.െി.എ,എം. ി.െി.എ,എസ്.എം.സി,ഒ.എസ്.എഇെക െലു ളുകെൄറവ്, 
 
kmwkvIm-cnI cwK¯v Xt±i kzbw `cW Øm]-\-§-fp-sSbpw kÀ¡m-cn-sâbpw CS-s]SÂ 

]cn-an-X-am-Wv.kmkvIm-cnI hnI-k-\-¯n-\mbn Xt±-i-kzbw `cW Øm]-\-§-fpsS ^v hI-

bn-cp-¯p-¶Xv hnc-f-am-Wv 

 

 BZn-hmkn Iem-cq-]-§-fpsS Hcp Ie-h-d-bmWv hb-\m-Sv. ]s£ Cu Iem cq]-§Ä 

]cnioen-¡phm\pw {]N-cn-̧ n-¡m\pw tUmIypsaâv sN¿p-hm\pw DÅ kwL-SnX 

{iaw \S-¡p¶nÃ. 

 

km-kvIm-cnI Iq«m-bva-Isf cPn-ÌÀ sN¿m\pw kmwkvIm-cn-Ihpw AÔ-hn-izm-k-§Ä¡pw 

A\m-Nm-c-§Ä¡pw  FXn-scbpÅ {]hÀ¯-\-§Ä GtIm-]n-̧ n-¡m-\p-apÅ {iaw \S-¡p-

¶nÃ . BÀSvkv Bâv kvt]mÀSvkv ¢ºp-I-fpsS tijn {]tbm-P-\-s¸-Sp-̄ m-\pÅ {iaw-k-

¼qÀ® km£-cXm bÚ-¯n\p tijw  Dm-bn-«n-Ã.- ¢-ºp-Isf Kh¬saâv anj-\p-I-fp-am-

bn- _-Ôn-̧ n-¡p-hm\pw ¢ºp-I-fpsS {]hÀ¯\ anIhv A\p-k-cn¨v Ahsb klm-bn-¡m-

\pÅ {]hÀ -̄\-§Ä Dm-bn-«n-Ã. 

hnhml ]qÀÆ Iu¬kn-enw-Kv IpSpw-_-Po-hnX ]cn-io-e-\w, km¼-¯nI km£-cX ]cn-]m-Sn, 

XpS-§nb tkh-\-§Ä bph-P-\-§Ä¡v e`y-am-¡m³ km[n-̈ n-Ã. 

 bp-h-P\ imào-I-c-W-¯n-\m-bp-Å -A-\u-]-Nm-cnI hnZym-̀ ymkw , PohnX 

ss\]pWy  ]cn-io-e-\-§Ä , hyànXz hnI-k\ ]²-Xn-IÄ, sXmgnÂ hnZym-̀ ymk 

amÀ¤ \nÀt±iw ,  ]n Fkv kn kuP\y ]co£ ]cn-io-e-\w, F¶o Npa-X-e-IÄ 
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Gsä-Sp-¡m³    kÀ¡mÀ GP-³kn-IÄt¡m Xt±i kzbw-̀ -cW Øm]-\-§Ät¡m 

Ign-ªn-«n-Ã. 

 

4.13.7.hnI-k\ ]cnt-{]£yw 

 Xt±i kzbw `cW Øm]-\-§Ä GtIm-]n-¨pÅ Nne ]²Xn {]hÀ¯-\-§-Ä PnÃ-

bnÂ \S¶p h-cp-¶p-v. {]`mX `£W hnX-cWw t]mepÅ {]hÀ¯-\-§Ä anI¨ coXn-bnÂ 

PnÃ-bnÂ \S-̧ n-em-¡p-¶-Xn\pw km[n-̈ n-«p-v. kÀ¡m-cnsâ t\cn-«pÅ {]hÀ¯-\-§Ä Fw.-F-

kv.-Un.]n t]mepÅ aäv ]²Xn {]hÀ¯-\-§Ä Fw.-FÂ.F amÀ, Fw.]n F¶n-h-cpsS t\Xr-

Xz-̄ nÂ kwL-Sn-̧ n-¡p¶ {]hÀ¯-\-§Ä, PnÃm ]©m-b-¯v, {Kma ]©m-b-¯v, ap\n-kn-̧ m-

en-än {]hÀ¯-\-§Ä XpS-§n-b-h-sbÃmw GtIm-]n-̧ n¨v Hmtcm {]tZ-i-¯n-sâbpw Bh-iy-IX  

Xn«-s¸-Sp¯n {]hÀ¯-\-§Ä Bkq-{XWw sN¿p-¶-Xn-\mWv ]Xn-aq¶mw ]²-Xn-bnÂ Dt±-in-

¡p-¶-Xv. hn`-h-§-fpsS k´p-en-X-amb hnX-c-Whpw Ak-aXzw ]c-am-h[n eLq-I-cn-¡p-¶-Xn\v 

klm-b-I-am-Ip¶ {]hÀ¯-\-§-fmWv CXn-eqsS e£y-an-Sp-¶-Xv.  

 kwØm\ kÀ¡mÀ \S-̧ n-em-¡p¶ s]mXp hnZym-̀ ymk kwc-£W bÚs¯ {]_-

e-s¸-Sp-¯p¶ {]hÀ¯\§-fmWv ChnsS e£yw sh¡p-¶-Xv. e`y-amb `uXn-I kuI-cy-

§sf ]c-am-h[n sa¨-s¸-Sp¯n Imcy-£-a-X-tbmsS D]-tbm-K-s¸-Sp-̄ p-¶-Xn\pw hnhn[ 

GP³kn-I-fpsS GtIm-]-\-¯n-eqsS {]hÀ¯-\-§-fpsS Bh-iy-IX IrXy-ambn Xn«-s¸-Sp¯n 

{]hÀ¯-\-§Ä Bkq-{XWw sN¿p-¶-Xn\pw {]tXyI Du¶Â \ÂIp-¶-Xm-Wv. {]o ss{]adn 

Xew apXÂ lbÀ sk¡-dn Xew hsc-bpÅ hnZym-̀ ymkw sa¨-s¸-Sp¯n  s]mXp hnZym-e-

b-§sf anI-hnsâ tI{µ-§-fm¡n hfÀ¯pI F-¶-XmWv e£yw. 

4.13.7.1..hnI-k-\-Im-gvN-̧ mSv 

1. s]mXp hnZym-̀ ymk kwc-£-W-amWv 13þmw ]²-Xn-bnse hnZym-̀ ymk ]²-Xn-bpsS  hnI-

k\ Imgv¨-̧ m-Snsâ ASn-Øm-\-ambn {]hÀ¯n-¡p-I. 

2. IrXy-amb Bh-iy-IX Xn«-s¸-Sp-¯n-b-i-j-am-bn-cn¡pw A[nI `uXnI kuIcy hnI-

k\w                             \S¸n-em-¡p-¶-Xv. 

3. k´p-enX hnI-k\w e£y-am-¡n-bpÅ ]²Xn {]hÀ¯-\m-kq-{X-W-w. 

4. A´m-cmjv{S \ne-hm-c-¯n-te¡v hnZym-e-b-§sf DbÀ¯n-s¡mvp hcp-¶-Xn\v hnZ-

Kv[À X¿m-dm-¡nb amÌÀ ¹m\nsâ ASn-Øm-\-̄ n-em-bn-cn¡pw hnI-k\ ]cn-]m-Sn-IÄ 

\S¸nem¡p-¶-Xv.  

5. Fw.-FÂFamÀ , Fw.-]n, F¶n-h-cpsS {]mtZ-inI hnI-k\ ^p-IÄ, Xt±i kzbw 

`cW Øm]-\-§Ä hgn \ÂIp¶ ^p-IÄ, aäv GP³kn-IÄ hgn e`y-am-Ip¶ 

^p-IÄ, ]qÀÆ hnZymÀ°n-IÄ, k¶² kwL-S-\-IÄ, hyàn-IÄ Ch-scÃmw e`y-am-

¡p¶ ^p-Isf ]qÄsNbvXv Bh-iy-§Ä Xn«-s¸-Sp-¯nb tijw DNn-X-amb am\-

ZWvUw ]men¨v hnX-cWw sN¿p-¶-Xm-bn-cn-¡pw ^v hnX-c-W-¯n\vkzoI-cn¡p¶ 

ImgvN-̧ m-Sv. 
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6. amdp¶ Ime-̄ n-\-\p-k-cn¨v hnÚm\w hncÂ¯p-¼n-se¯pw hn[w ¢mÊv apdn-IÄ 

sslsSIv B¡n hn]p-eo-I-cn¨v {]kvXpX kuIcyw ^e-{]-Z-ambn hnZym-e-b-¯nÂ 

{]tbm-P-\-s¸-Sp-¯p¶psh¶v Dd¸v hcp-¯Â.  

7. Irjn Hcp kwkvIm-c-ambn ImWp-¶-Xn\p {]tNm-Z\w \ÂIp¶ {]hÀ¯\§Ä 

kvIqÄ Iymw]-knepw hoSp-I-fnepw \S-̧ n-em-¡p-¶-Xn\v hnZymÀYn-IÄ¡v t{]mÂkm-l-

\hpw {]tNm-Z-\hpw \ÂIp-¶-Xm-Wv. 

8. {]o ----kvIqÄ hnZym-̀ ymk {]hÀ¯\§Ä GIo-Icn¡p¶-Xpw A[ym-]-IÀ¡v Bh-iy-

amb ]cn-io-e-\-§Ä \ÂIn imào-I-cn-¡p-¶-Xp-amW.v 

9. kvIqÄ P\m-[n-]Xy thZn-Isf imI-Xo-I-cn-¡p-¶Xp hgn Ip«n-I-fnÂ P\m-[n-

]Xyt_m[w hfÀ¯p-¶-Xn\pw t\Xr KpWhpw,`-cW ]cn-N-bhpw \ÂIp¶ kµÀ`-

§Ä krjvSn-¡p-¶-Xn-\pw, kmaqly {]iv\-§Ä Xncn-¨dnªv hnaÀi\ _p²ym hne-bn-

cp¯n ]cn-lm-c-§Ä tXSp-¶-Xn\v Imcy-{]m]vXnbpÅ-h-cm¡n amd-dp-¶-Xp-am-Wv. 

10. BZn-hmkn hnI-k\w e£y-am¡n  FÃm- tKm{X hn`mKw hnZymÀYn-IÄ¡pw KpW-

ta·m hnZym`ymkw Dd-̧ p-h-cp-¯p¶Xn\pw hnZymÀYn-IfpsS Bßhnizmkw 

hÀ²n¸n¡p-¶-Xn\pw {]Ya ]cn-K-W\ \ÂIp-¶-Xm-Wv. 

11. ]T-\-t¯m-sSm¸w sXmgnÂ ]cn-io-e-\hpw \ÂIn hnZym-̀ ym-k-¯n\p tijw PohnX 

hr¯n¡v {]m]vX-cm¡p¶ ]cn-io-e\ ]cn-]m-Sn-IÄ hnZym-e-b-̄ nÂ kwL-Sn-̧ n-¡p-¶-

XmWv. 

12. sImgn-ªp-t]m¡v ]qÀ®ambpw  XS-bpI-bpw ap³hÀj-§-fnÂ sImgn-ªp t]mb-hsc 

XncnsI hnZym-e-b-§-fnÂ F¯n¡pItbm XpSÀ km£-c-Xm-]-cn-]mSn hgn ]T\ kuI-

cy-§Ä Hcp¡p-Itbm sN¿Ww. 

13. ]T-\ ]n-t¶m-¡m-h-Ø-bv-¡v ]-cnlmct_m[\ {]-hÀ-¯-\-§Ä kw-L-Sn-̧ n-¡p-¶-XmWv. 

14. am-Xr-̀ m-j-bnÂ sXd-dp Iq-Sm-sX F-gp-Xm\pw hm-bn-¡m\pw B-i-b kw-th-Z-\-¯n-\pw  

Ip-«n-sb {]m-]v-X-cm-¡p-¶-Xv-n-\v ap-Jy {]m-[m\yw \Â-Ip-¶-XmWv. 

15. K-thjW{]-hÀ-¯-\-§Ä G-sd-d-Sp-¡p-¶Xn-\v Ip-«nI-sf {]m-]v-X-cm-¡p-¶-XmWv. 

16. FÃm hnZym-e-b-§fpw amen\y hnap-à-am-¡m³ IÀ½ ]cn-]m-Sn-IÄ X¿m-dm-¡p-¶-Xm-Wv. 

¹mkvd-dnIv hnapà Iymw]kmbn hnZym-e-b§sf amd-dp-¶-Xm-Wv.amen-\y kwkvI-cW 

kwhn-[m-\-§Ä FÃm hnZym-e-b§fnepw Hcp-¡p-¶-Xm-Wv. 

17. A[ym-]I ]cn-io-e\§Ä kÀKm-ß-I-am-¡p¶XmWv. DÅ-S¡ kw_-Ôn-bmbpw hn\n-

ab kw_-Ôn-bmbpw \qX\ coXnIÄ ]cn-N-b-s¸-Sp-¯pw hn[w Imcy-£-a-amb]cn-io-

e\w \ÂIp-¶-Xm-Wv. 

18. Fkv.-F-kv.-F, BÀ.-Fw.-F-kv..F ]²-Xn-Isf s]mXp]²-Xn-Ifpambn kwtbm-Pn-̧ n¨v 

kwL-Sn-̧ n-¡p-¶-Xm-Wv. 

19. Fkv.-kn. C.BÀ.Sn, koam-äv, sF Sn @ kvIqÄ ,  Fkv.-sF.-C.Sn, Fkv.-F-kv.-F, BÀ.-

Fw.-F-kv.F, Ubäv XpS§nb-h-bpsS {]hÀ¯\§Ä A¡m-Z-anIv \ne-hmcw DbÀ¯p-

¶-Xn\pw `uXnI kuI-cy-§Ä hÀ²n¸n¡p-¶Xn\pw ]c-kv]c ]qc-I-ambn D]-bm-K-s¸-

Sp-̄ pm-Wv. 
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20. hnZym-e-b-§Ä anI-hnsâ tI{µ§fm¡p¶-Xn\v km[y-mb Zn-h-k-§Ä ]qÀ®ambpw 

{]tbm-P-\-s¸-Sp-¯-p-¶-Xn\p {]mapJyw \ÂIn hnZym-e-b {]hÀ¯\§Ä {Iao-I-cn¨v \S-

¸nÂ hcp-t¯--Xm-Wv. 

21. A[ym-]I Hgn-hp-IÄ IrXy-ambn \nI¯s¸Sp-¶-Xn\v kwhn-[m\w Hcp-t¡--Xm-Wv. 

22. A¡m-Z-anIv ¢_p-IÄ imào-I-cn-¡-s¸-S-Ww. Ah-bpsS t\Xr-Xz-¯nÂ sshhn-[y-apÅ 

]mTym-\p-_Ô {]hÀ¯-\-§Ä kwL-Sn-̧ n-¡-Ww. 

23. A¡m-Z-anIv {]hÀ¯\§Ä hne-bn-cp-¯m³ A¡m-Z-anIv kan-Xn-IÄ cq]o-I-cn-¡Ww. 

24. imco-cn-Ihpw am\-kn-I-hp-amb  shÃp-hn-fn-IÄ t\cn-Sp¶ Ip«n-IÄ¡v PohnX hnPbw 

t\Sp-¶-Xn\p {]m]vXcm¡p-¡p-¶-Xn\pw ssZ\wZn\ Pohn-Xs¯ t\cn-Sp-¶-Xn\pw ]cn-io-

e\w \ÂI-Ww. 

25. {]mtZ-inI ]n.Sn.FIÄ, {]mtZ-inI ]T\ hoSp-IÄ, AbÂ¡q« ]T\ klm-b 

tI{µ§Ä XpS-§n-b-h-sbÃmw Hcp¡n s]mXphn-Zym-̀ ymk imàoI-cWw e£y-am¡n 

{]hÀ¯\§Ä Bkq-{XWw sNbvXv \S-̧ n-em-¡-Ww. 

26. Adnhp \nÀ½mW¯n\p Ip«n-IÄ¡v ]c-am-h[n Ah-kcw \ÂIpw hn[w hnZym-eb  

{]hÀ¯\§Ä {Iao-I-cn¨p \S-̧ n-em-¡-Ww. 

27. ]ucXz ]cn-io-e\¯n\v Ah-kcw \ÂIWw. 

28. hnZym-eb anI-hp-IÄ s]mXp-k-aq-l-¯n\v A\p-̀ hthZy-am-¡-Ww. 

29. {KÙ-im-eIÄBÀSvkv Bâv kvt]mÀSvkv ¢ºp-I-Ä , kmwkvIm-cnI Iq«m-bva-IÄ, 

^nenw skmssk-än-IÄ F¶n-hbpw kmwkvIm-cnI  cwK¯v {]hÀ¯n-¡p¶ {KÙ-

ime kwLw , tIcf kwØm\ bph-P-\-t£a t_mÀUv,  kmlnXy A¡m-Zan  

tIcf Iem-a-WvU-ew, tIcf Ne-Nn{X A¡m-Z-an, F¶n-h-bp-am-bpÅ G-tIm-]\w 

km[y-am-I-Ww. bq¯v ¢º GtIm-]\ kan-Xn-bpsS amXr-I-bnÂ {Kma Xe-¯nÂ 

kmwkvIm-cnI GtIm-]\ kanXn cq]o-I-cn-¡p-I-bpw- hmÀjnI kmwkvIm-cnI ¹m³ 

cq]o-I-cn-¡p-Ibpw sN¿-mw. 

30. {KÙ-im-e-I-fnÂ  ASnØm\  kuIcyw Hcp-¡p-Ibpw  hnZym-cv°n-IÄ¡pw aÂkc 

]co£ Fgp-Xp¶hÀ¡p-ambn d^-d³kv skâ-dp-IÄ FÃm F t{KUv sse{_-dn-I-

fnepw Bcw-̀ n-¡p¶-Xn-\p-ambn X±t±i-kz-bw-̀ -cW Øm]-\-§-fpsS hnlnXw hI-bn-cp-

¯p-Ibpw sNt¿Xm-Wv. 

31. Cþ hmb-\-bpsS   km[y-X-IÄ D]-tbm-K-s¸-Sp-̄ p-¶-Xn-\mbn FÃm F t{KUv sse{_-

dn-I-fnepw Cþ doU-dp-Ifpw CâÀ s\äv kuI-cy-§fpw Hcp-t¡Xm-Wv. 

32. Pn-Ã-bnse  FÃm {Kma ]©m-b-¯p-I-fnepw Hcp hmÀUnÂ Hcp sse{_dn F¶ \ne-

bnÂ sse{_-dn-IÄ cq]o-I-cn-¡pw. PnÃ-bnse sse{_-dn-I-fpsS F®w 500 B¡p-I-bm-

Wv e£yw.Hcp {Kma ]©m-b-¯nÂ cp sse{_-dn-IÄ F t{KUv B¡n amtäXm-

Wv. ap³kn-̧ Â AXnÀ¯n-bnÂ aq¶v sse{_-dn-IÄ F t{KUv sse{_-dn-IÄ  

B¡mw. 

33. {Km-a-¯n-s\mcp Ifn-Øew F¶ e£y¯n-\mbn  {Kma ]©m-b-¯nepw ap\n-kn-̧ m-en-

റ്റി-bn-epw -s]mXp P\-§-fpsS D]-tbm-K-¯n\mbn   Hcp  {Kus-¦nepw \nÀ½n-t¡-

Xm-Wv.  
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34. kvIqfp-IÄ tImtf-Pp-IÄ tIc-tfmÂkh hnP-bn-IÄ F¶n-h-cnÂ \n¶v AXve-än-Ivkv, 

sKbnw-kv, \o´Â   , If-cn-̧ -b-äv, BÀ¨-dn, F¶n-h-bnÂ anIhv sXfn-bn-¡p-¶-hsc 

sXc-sª-Sp¯v ]cn-io-en-̧ n-¡p-Ibpw ]c-am-h[n aÂk-c-§-fnÂ ]s¦-Sp-¡m-\pÅ 

kuIcyw  \ÂIp-Ibpw sN¿pw. 

35. AÔ hnizm-k-§Ä¡pw A\m-Nm-c-§Ä¡pw FXn-cmb {]hÀ¯-\-§sf GtIm-]n-

¸n¨v Hcp  {]Øm-\-am-t¡-Xm-Wv.CXn-\mbn {KÙ-im-e-I-fptSbpw BÀSvkv & 

kvt]mÀSvkv ¢ºp-I-fp-tSbpw  t\Xr-Xz-¯n-epÅ {]hÀ¯-\-§Ä t{]m-Õm-ln-̧ n-¡m-

hp-¶-XmW.v  

    4.13.8.kw{Klw 

 hb-\m-Snsâ hnZym-̀ ymk taJ-e-bnÂ AÛp-X-]qÀÆ-amb hfÀ¨ ssIh-cn-¡p-¶-Xn\v Cu 

ka{K hnZym-̀ ymk ]²Xn hgn km[n-X-am-hp-I-bmWv. a-e-I-fp-sSbpw hb-ep-I-fp-sS-bpw, 

tKm{X kwkvIr-Xn-bp-sSbpw \mSv am\h hn`h tijn hnI-k-\-¯nÂ Hcp IpXn¨p Nm«-

¯n\v Hcp-§p-I-bm-Wv. kÀ¡mcpw Xt±i kzbw `cW Øm]-\-§-fpw, P\-§-fpw, hnim-e-

amb Iq«mbva Hcp¡n s]mXp hnZym-̀ ym-k-¯nsâ Imh-em-fm-hp-I-bm-Wv. D¶X hnZym-̀ ymk 

kuI-cy-hn-I-k\w km[y-am¡n Cu ]nt¶m¡ PnÃ-bpsS hnZym-̀ ymk Bh-iy-§Ä¡v 

]cn-lmcw tXSp-I-bm-Wv. am\h hn`-h-tijn hnI-k-\-¯nsâ kÀÆ-X-e-§-fnepw KpW-]-c-

amb ]cn-hÀ¯-\-¯n\v kml-N-cy-sam-cp-§p-¶-tXmsS hb-\mSpw kmaqly km¼-̄ nI 

taJ-e-bnÂ Gähpw {it²-b-amb t\«-§Ä ssIh-cn-¡p-¶-Xm-Wv. Cu \sÃmcp Ime-̄ n-

te-¡pÅ hgn-Im-«n-bmWv Cu ka{K hnZym-̀ ymk ]²-Xn. 

 Hmtcm taJ-e-bn-sebpw hnI-k\w e£y-am¡n IrXy-ambn Bkq-{XWw sNbvXv ka-b-

_-Ôn-X-ambn Hmtcm {]hÀ¯-\-§Ä Gsä-Sp¯p \nÀÆ-ln-¡pI F¶ Kuc-h-apff D¯-c-

hm-ZnXzw C\n \½Ä ]qÀ¯o-I-cn-t¡--Xp-v. AXn-\m-h-iy-amb hn`-h-§Ä Hcp-t¡--Xp-

v. AXn-\mbn IÀ½ \nc-X-cmb IÀ½ `S-·m-scbpw  AWn-\n-c-t¯--Xp-v. CXv km[y-

am-Ip-¶-tXmsS hb-\mSv am\h hn`-h-tijn hnI-k-\-̄ nÂ  temtIm-¯cw Db-cp-sa¶ 

{]Xo-£-bp-ap-v. 

 PnÃ t\cn-Sp¶ Hmtcm {]iv\-§-sfbpw kq£va-X-e-¯nÂ ]T-\-hn-t[-b-am-¡n-bmWv Cu 

]²Xn cq]-s¸-Sp-¯n-bn-«p-Å-sX-¶-Xn-\mÂ Cu {]iv\-]-cn-lm-c-¯n-\pÅ hgn-I-fmWv Hmtcm 

]²Xn  {]hÀ¯-\-§fpw \ap¡n Xncn-¨-dn-bm-\m-Ipw. `uXnI kuIcy hnI-k\w 

bmYmÀ°y-am-Ip-¶-tXmsS temtIm-¯c \nem-h-c-¯n-epÅ ]T\ kml-Ncyw km[y-am-Ipw. 

A²ym-]-I-scbpw hnZymÀ°n-I-sfbpw Cu kuI-cy-§Ä ^e-{]-Z-ambn D]-tbm-K-s¸-Sp-

¯m³ kÖ-am-¡p-¶-Xn-eqsS KpW-ta· hnZym-̀ ym-khpw Dd-̧ m-¡m-\m-Ipw, tKm{X-P-

\XbpsS khn-ti-j-amb {]iv\-§sf DÄ¡m-gvN-bn-eqsS kao-]n-¡p-t¼mÄ tKm{X P\-X-

bpsS am\-h-hn-̀ -h-tijn hnI-k\ \ne-hmcw Gähpw DbÀ¶ \ne-hn-te-s¡-̄ n-¡m³ 

km[n-¡pw. `n¶-tijn hn`mKw hnZymÀ°n-I-fpsS {]iv\-§sf bYm-hn[w  ]Tn¨v ]cn-lm-

c-§Ä ImWp-¶-Xp-sImpXs¶ {]kvXpX hn`mKw hnZymÀ°n-IÄ¡pw ka{K ]ptcm-K-

Xn¡v Ah-k-c-sam-cp-¡m³ km[n-¡pw. D¶X hnZym-̀ ymk taJ-e-bnÂ hnti-jn¨v s{]m^-

j-WÂ tImgvkp-I-fpsS ]T-\-km-[y-X-I-fnÂ PnÃ-bnÂ ]pXnb Ah-k-c-§-sfm-cp-§pw, 

Iem kmwkvIm-cnI cwK-̄ pw, ImbnI cwK¯pw ]pXnb hnI-k\ N{I-hmfw krjvSn-¡-
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s¸-Spw. Cu km[y-X-I-sf-sbÃmw DÄt¨À¯p-sImv apt¶-dp-t¼mÄ Cu ]²Xn e£y-

§Ä ssIh-cn-¡p-sa¶ Dd¨ {]Xn-£-bp-v. GXv ]²Xn {]hÀ¯-\-§-fp-sSbpw hnPbw 

P\-§-fpsS Iq«m-bva-bm-Wv. kmaqly  km¼-¯nI taJ-e-bn-e-S¡w KpW-]-c-ambn amä-

§Ä¡v km£y-ta-Ip¶ Cu ]²Xn Cu \mSnsâ kmwkvIm-chpw   Pohn-Xhpw  tImÀ¯n-

W-¡p¶  hnZym-̀ ymk  {]hÀ -̄\-§-fm-sW¶v Xncn- -̈dn-bm³ \ap¡നിkm[n-t¡--Xp-v. 

s]mXp hnZym-e-b-§-fpw, s]mXp hnZym-̀ ym-khpw  kwc-£n-¡p¶ ZuXy-§Äs¡m¸w A\p-

[m-h\w sN¿p¶ hnim-e-amb Hcp P\-Iob Iq«mbva cq]-s¸-Sp-sa-¶Xv Xs¶ Hcp \mSn\v 

ssIh-cp¶ Gähpw henb t\«-am-Wv.-s]mXp hnZym-̀ ymk cwK¯v ]pXp-Poh³ krjvSn-¡p-

¶, hb-\m-Snsâ ka{K ]ptcm-KXn km[y-am-Ip¶ asämcp]²-Xn-bm-Wn-Xv. \ap-¡nXv GI-a-

\-tÊmsS hnP-b-¯nse¯n¡mwþ P\-§-fpsS Iq«m-bva-bnÂ \ap¡v hnP-b-̄ nsâ ]pXp-N-

cn{Xw cNn-¡mw. 

**** 
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kwkvIm-cw, ImbnIw, bph-P\Imcyw 

4.14. BapJw 

kwkvImcw, ImbnIw, bph-P\ Imcy taJe AXoh  {]m[m-\y-ap-Å-Xm-Wv.F-¶mÂ kÀ¡mÀ 

CS-s]-S-en\pw ]²-Xn-¡p-ap-]-cn-bmbn kaq-l-¯nsâ k¶² {]hÀ¯\w hgn-bmWv Cu taJ-e-

IÄ hnI-kn-¡p-¶-Xv. C´y-bnse aäp kwkvYm\§fnÂ \n¶v hyXy-kvX-ambn tIc-f-¯nÂ 

{KmaoW hmb-\-im-e-Ifpw BÀSvkv  Bâv kvt]mÀSvkv  ¢ºp-Ifpw hfsc kPo-h-am-Wv.-kÀ¡mÀ 

[\ klm-b-¯n\p]-cn-bmbn Cu  kwL-S\-IÄ kaq-l-¯nÂ \n¶v tiJ-cn-¡p¶ ]Ww D]-

tbm-Kn-¨mWv  {]hÀ¯-\-§Ä \S-¯p-¶-Xv. 

                tIc-f-¯nsâ   kmkvIm-cnI ]mc-¼cyw ]cn-t]m-jn-̧ n-¡p-¶-Xn\pw Iem ImbnI 

{]hÀ¯-\-§sf    t{]mÂkm-ln-̧ n-¡p-¶-Xn\pw hnZym-̀ ymk sXmgnÂ amÀ¤ \nÀt±-i-§Ä 

\ÂIp-¶-Xn\pw hf-sc-tbsd ]cn-{i-an-¡p¶ hmb-\-im-e-IÄ¡pw  BÀSvkv Bâv kvt]mcvSkv 

¢ºp-IÄ¡pw AÀl-amb ]cn-K-W-\- kÀ¡m-cnÂ  \n¶v e`n-̈ n-«n-Ã. .PmXn aX cmjv{Sob t`Z-

at\y bph-P-\-§sf kwLSn-̧ n¡p¶  hmb-\-im-e-IÄ¡pw BÀSvkv Bâv kvt]mÀSvkv ¢ºp-

IÄ¡pw {]m-[m\yw \ÂIn  k¶² {]hÀ¯-\hpw kÀ¡mÀ ]²-Xn-Ifpw GtIm-]n-̧ n¡p¶ Hcp 

hnI-k\ ]cn-t{]-£y-amWv Ah-X-cn-̧ n-¡p-¶-Xv.  

4.14.1. kwkvImcw, ImbnIw, bph-P\ Imcyw taJ-e-bpsS hnI-k\ ]cn-t{]£yw. 

 

 taJe-bpsS \ne-hn-epÅ AhØ 

 

4.14.1.1. kmwkvIm-cnI taJ-e- 

kmwkvIm-cnI cwK¯v {]hÀ¯n-¡p¶ {][m\ GP³kn hb-\mSv PnÃ sse{_dn Iu¬kn-em-

Wv.  sse{_dn Iu¬knen-\v Iogn-ep-ÅXpw kzX-{´-am-b-Xp-amb sse{_-dn-IÄ,BÀSvkv Bâv 

kvt]mÀSvkv ¢ºp-IÄ PnÃ-bnse kmlnXyImc³amÀ,Iem-Im-c³amÀ, kmaqly {]hÀ¯-IÀ XpS-

§n-b-h-cm-Wv hb-\mSv PnÃ-bnse kwkvImc kwcw-£-W-̄ nÂ  {][m\ ]¦p hln-¡p-¶-Xv 

]«nI 4.14.1. 

sse{_dn Iu¬kn-enÂ A^n-en-tbäv sNbvX hb-\mSv PnÃ-bnse sse{_-dn-IÄ(F-®w) 

 

അവലംബം - വയനാട് ജില്ലാ ലലബ്രറി ക ൌൺസിൽ 

{Ia-

\¼À 

Xmeq¡v  F+ F 

t{KUv 

_n 

t{KUv 

kn 

t{KUv 

Un 

t{KUv 

C 

t{KUv 

F^v 

t{KUv 

BsI 

1 ssh¯ncn  3 11 8 17 10 7 56 

2 kpÂ¯m³ 

_t¯cn 

 

 

5 8 14 12 21 5 65 

3 am\- -́hmSn 1 5 7 11 9 19 16 68 

 BsI 1 13 26 33 38 50 28 189 
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aq¶v ^nenw skmssk-än-I-fmWv hb-\mSv PnÃ-bnÂ    Ct¸mÄ {]hÀ¯n¨p hcp-¶-Xv. IÂ¸-ä, 

_t¯cn F¶n-h-S-§-fn-emWv aq¶v ^nenw skmssk-än-IÄ {]hÀ¯n-¡p-¶-Xv. \Ã kn\n-a-IÄ {]N-

cn-̧ n-¡p-¶-Xn\pw  Ne-Nn-{Xm-kzm-Z\ ioew hfÀ¯nsbSp-¡p-¶-Xn-\papÅ kwL-SnX {ia-§Ä \S-

t¡-Xpv. 

]pkvXI NÀ¨, kmwkvIm-cnI kt½-f-\-§Ä, Ihn-b-c-§p-IÄ, kmln-Xy-Im-c³amsc- Ipdn-̈ pÅ  

A\p-kva-cWw XpS-§n-b- ]-cn-]m-S-nIÄ hmb-\-im-e-IÄ tI{µo-I-cn¨p \S¯n hcp-¶p. 

hmb\ ime-Ifpw BÀSvkv Bâv kvt]mÀSvkv ¢ºp-Ifpw kmwkvIm-cnI Iq«m-bva-Ifpw ,\mS-Im-h-

X-cWw,  \mS³]m-«v  Ah-X-c-Ww,  \mSI þ\mS³ Iem Iym¼p-IÄ F¶n-hbpw \S¯n hcp-¶p. 

BZn-hmkn Iem cq]-§-fpsS Hcp Ie-h-d- Xs¶-bmWv hb-\mSv. C -̄c-¯n-epÅ Iem-cq-]-§Ä 

kwc-£n-¡p-¶-Xn-\pÅ kwL-SnX {]hÀ¯-\-§Ä \S-t -̄-Xp-v. 

F¶mÂ C{]-Im-c-apÅ Cu Ie-IÄ Is¯n  ]cn-io-en-̧ n¡p-¶-Xn\pw  {]N-cn-̧ n-¡p-¶-Xn-\p-

apÅ {iaw \S-¶n-«n-Ã. \mSI ]cn-io-e-\hpw Ah-X-c-Whpw -¢-ºp-I-fp-w hmb-\-im-e-Ifpw Iem-Im-

c³am-cp-w  \S-¯p-¶p-s-¦nepw  Hcp Ime¯v {]i-kvX-amb \m«p K±nI t]mse-bpÅ   \mS-I-

§Ä DS-se-Sp¯hb-\m-Snsâ  C¶s¯ AhØ   ]cn-Xm-]-I-c-am-Wv. 

 

IY-Ifn ,IqSn-bm«w ,Hm«³ XpÅÂ , imkv{Xob kwKoXw XpS-§nb ¢mkn-¡Â Ie-IÄ {]N-cn-

¸n-¡p-¶-Xn-\pÅ {iaw Imcy-am-bn-«nÃ. hnZymÀ°n-IÄ¡n-S-bnÂ  kv]n¡v ams¡  \S-¯p¶ Nne 

{ia§fpwk-IqÄ þtImtfPv bph-P-t\m-Âk-h-§-fp-amWvCu cwK-¯pÅ {]hÀ¯-\-§Ä. hmb-

\-im-e-I-fpsS ASn-Øm\ kuI-cy-w hÀ²n--̧ n-¡p-¶-Xn\pw Cþhmb-\, CâÀs\-änsâ D]-tbm-Kw, 

Hm¬ sse³ aÂkc ]co-£,  ]cn-io-e\w F¶nh t{]mÂkm-ln-¸n-¡p-¶-Xn-\papÅ \S-]-Sn-IÄ 

kzoI-cn-t¡--Xp-v. 

4.14.1.2. bph-P\ t£a taJ-e- 

cpXe-§-fn-embmWv bph-P\ t£a ]²-Xn-IÄ  PnÃ-bnÂ \S-̧ n-em-¡p¶-Xv.  

 tIcf kwØm\ bph-P\ t£a t_mÀUv ,Xt±i kzbw-̀ -cW Øm]-\-§Ä,     te_À 

hIp-̧ v, sXmgnÂ hIp¸v F¶nh t\cn«v \S-¯p¶ ]²-Xn-IÄ 

 BÀSvkv Bâv kvt]mÀSvkv ¢ºp-IÄ t\cn«pw tIcf kwØm\ bph-P\ t£a t_mÀUv, 

s\lvdp bph tI{µ  F¶n-h-bpsS klm-b-t¯m-sSbpw \S-̧ n-em¡p¶   ]²-Xn-IÄ 

      bph-P\ t£a {]hÀ¯-\-§Ä\-S-̧ n-em¡p-¶-XnÂ BÀSvkv Bâv kvt]mÀSvkv ¢ºp-IÄ¡v 

henb ]¦m-Wp-Å-Xv.-kÀ¡m-cnsâ [\ klmbw IqSmsX Xs¶  kaq-l-¯nÂ \n¶v tiJ-cn-

¡p¶ [\-ap-]-tbm-Kn¨v {]hÀ¯n-¡p¶ kwL-S-\-I-fm-Wn-h.-tI-c-f-̄ n-sâ- kw-kvImcw kwc-£n-

¡p-¶-Xn\pw Iemþ ImbnI {]Xn-̀ -Isf hmÀs¯-Sp-¡p-¶-Xnepw atX-X-c-Xzw, P\m-[n-]Xyw XpS-

§nb Imcy-§Ä kwc-£n-¡p-¶-Xnepw BÀSvkv Bâv kvt]mÀSvkv¢ºp-IfpsS ]¦v hfsc hep-

Xm-Wv. 
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                                      ]«nI 4.14.2. 

hb-\mSv PnÃ-bnse BÀSvkv Bâv kvt]mÀSvkv ¢ºp-I-fpsS F®w 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

അവലംബം -  യുവജന ക്ഷേമ ക്ഷബാർഡ് 

am\- -́hmSn  ap\n-kn-̧ m-enän 22  

kpÂ¯m³_t¯cnap\n-kn-̧ m-

enän 

8  

IÂ¸äap\n-kn-̧ m-enän 10  

BsI 432  

t»m¡v ]©m-b¯v BÀSvkv Bâv kvt]mÀSvkv 

¢ºp-I-fpsS F®w 

 

IÂ¸ä 

tIm«-¯d 24 

ta¸mSn 12 

aqss¸-\mSv 14 

ap«nÂ 35 

]Sn-ªm-̄ d 12 

s]mgp-X\ 12 

Xcn-tbmSv 7 

ssh¯ncn 17 

sh§-]Ån 10 

 BsI 143 

am\- -́hm-Sn 

 

 

 

 

 

 

FS-hI 15 

Xhn-ªmÂ 12 

Xncp-s\Ãn 12 

sXmÀ\mSv 14 

shÅ-ap 29 

BsI 82 

 

]\-acw   

apÅ³sImÃn 13 

]qXmSn 23 

]pÂ¸Ån 20 

]\-acw 16 

IWn-bm-¼ä 20 

BsI 92 

 

kpÂ¯m³ 

_t¯cn 

 

ao\-§mSn 8 

s\³ta\n 21 

A¼-e-h-bÂ 36 

\qÂ]pg 10 

BsI 75 
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]«nI 4.14.3. 

bph-P\ t£aw þ-----\ne-hn-epÅ  ]²-Xn-IÄ 

 

       ]²-Xn-IÄ \S-̧ -nem-¡p¶ GP-³kn-IÄ 

1 
Iem ImbnI aÂk-c-§Ä 

(tI-c-tfmÂk-hw) 

tIcf kwØm\ bph-P\ t£a 

t_mÀUv, Xt±i kzbw`cW Øm]-\-

§Ä 

2  
\o´Â ]cn-io-e\w 

tIcf kwØm\ bph-P\ t£a 

t_mÀUv,  

3 
]n Fkv kn ]co£ ]cn-io-e\w 

tIcf kwØm\ bph-P\ t£a 

t_mÀUv, BÀSvkv Bâv kvt]mÀSvkv 

¢ºp-IÄ, hmb-\-im-e-IÄ 

4 bph ¢ºv cq]o-I-c-Ww, ]«nI PmXn, 

]«nI hÀ¤-̄ nÂs¸-«-hÀ¡pÅ 

BÀSvkv Bâv kvt]mÀSvkv ¢ºp-

IÄ 

tIcf kwØm\ bph-P\ t£a 

t_mÀUv, BÀSvkv Bâv kvt]mÀSvkv 

¢ºp-IÄ, hmb-\-im-e-IÄ 

5 knhnÂ kÀÆokv ]co£ ]cn-io-

e\w                                                                                                                                                                                                                                          

tIcf kwØm\ bph-P\ t£a 

t_mÀUv,  

6 

bphXo Iym¼p-IÄ 

tIcf kwØm\ bph-P\ t£a 

t_mÀUv, BÀSvkv Bâv kvt]mÀSvkv 

¢ºp-IÄ, hmb-\-im-e-IÄ 

7 

kwcw-̀ -IXz hnI-k\ ]cn-io-e\w 

tIcf kwØm\ bph-P\ t£a 

t_mÀUv, BÀSvkv Bâv kvt]mÀSvkv 

¢ºp-IÄ, hmb-\-im-e-IÄ, hyh-kmb 

hIp¸v 

8 kzbw sXmgnÂ hmbv] 
sXmgnÂ hIp¸v 

9 

kzbw sXmgnÂ ]cn-io-e\w 

tIcf kwØm\ bph-P\ t£a 

t_mÀUv, BÀSvkv Bâv kvt]mÀSvkv 

¢ºp-IÄ, hmb-\-im--eIÄ, sXmgnÂ 

hIp¸v, s\lvdp bph  tI{µ 

10 aZyw ab¡p acp¶v t_m[-hÂ¡-

cW {]hÀ¯\w 

tIcf kwØm\ bph-P\ t£a 

t_mÀUv, FIvsskkv hIp¸v 
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4.14.1.3. kvt]mÀSvkv taJ-e- 

kvt]mÀSvkv     Iu¬kn-en\mWv PnÃ-bnse kvt]mÀSvknsâ Npa-XebpÅ-Xv.Hmtcm sKbn-ap-

IÄ¡pw- PnÃm Xe  kvt]mÀSvkv  Atkm-kn-tb-j-\p-IÄ hgn ]cn-io-e\w \ÂIp-¶p.-CXp 

11 

 

 

bph-P-\-§-fpsS k¶² {]hÀ¯-\-

§Ä 

tIcf kwØm\ bph-P\ t£a 

t_mÀUv, BÀSvkv Bâv kvt]mÀSvkv 

¢ºp-IÄ, hmb-\-im-e-IÄ, tImtfPv 

bqWn-b-\p-IÄ 

a) 
ssPh Irjn 

Irjn hIp¸v , tIcf kwØm\ bph-

P\ t£a t_mÀUv, BÀSvkv Bâv 

kvt]mÀSvkv ¢ºp-IÄ, hmb-\-im-e-IÄ, 

b)       
 ]men-tb-äohv sIbÀ 

saUn-¡Â hIp¸v, BÀSvkv Bâv 

kvt]mÀSvkv ¢ºpIÄ 

c) 

Ipfw , \Zn, tXmSv kwc-£Ww 

tIcf kwØm\ bph-P\ t£a 

t_mÀUv, BÀSvkv Bâv kvt]mÀSvkv 

¢ºp-IÄ, hmb-\-im-e-IÄ,Xt±i kzbw-

`-cW Øm]-\-§Ä, a®v kwc-£W 

hIp¸v 

d) hÀ¡v Iym¼v 
s\lvdp bph-tI{µ 

12 
^pSv t_mÄ , thmfn t_mÄ, I_-

Un, hSw-hen SqÀ®-saâp-IÄ 

tIcf kwØm\ bph-P\ t£a 

t_mÀUv, BÀSvkv Bâv kvt]mÀSvkv 

¢ºp-IÄ, hmb-\-im-e-IÄ, s\lvdp bph-

tI{µ 

13 
 hyànXz hnI-k\ Iym¼v 

tIcf kwØm\ bph-P\ t£a 

t_mÀUv, s\lvdp bph-tI{µ 

14 
AUz-©À kvt]mÀSvkv 

tIcf kwØm\ bph-P\ t£a 

t_mÀUv 

15 
kvt]mÀSvkv Inäv \ÂIÂ 

tIcf kwØm\ bph-P\ t£a 

t_mÀUv , s\lvdp bph-tI{µ, Xt±i 

kzbw-̀ -cW Øm]-\-§Ä  

16 
BÀSvkv Bâv kvt]mÀSvkv ¢ºp-

Isf t{]mÕm-ln-̧ n-¡Â 

tIcf kwØm\ bph-P\ t£a 

t_mÀUv , s\lvdp bph-tI{µ , {Kma 

]©m-b-¯v, ap\n-kn-̧ m-e-nän 
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IqSmsX kvIqÄ Imbn-Im-²ym-]-IÀ kvIqÄ Xe aÂk-c-§-Ä¡pw   tImtfPv  Imbn-Im-²ym-]-IÀ  

bqWnthgvknän  aÂkc-§Ä¡pw hnZymÀ°n-IÄ¡v ]cn-io-e\w \ÂIp-¶p.  BÀSvkv Bâv 

kvt]mÀSvkv ¢ºp-IfmWv bph-P-\-§sf AXve-än-Ivknte¡pw sKbn-ap-I-fn-te¡pw BIÀjn-¡p-

¶-XnÂ ap³ ]´n-bnÂ \nÂ¡p-¶-Xv.-Po-hn-X -ssieo tcmK-§Ä XS-bm\pw bph {]Xn-̀ -Isf 

Is-¯m\pw BÀSvkv Bâv kvt]mÀSvkv ¢ºp--I-Ä hln-¡p¶ ]¦v {][m-\-am-Wv.-¢-ºp-IÄ \S-

¯p¶ SqÀ®-saâp-IÄ thmfn t_mÄ , {In¡ävv, ^pSvt_mÄ, I_Un XpS-§nb sKbn-ap-IÄ {]-

N-cn-̧ n-¡p-¶-Xn\v henb ]¦v hln-¨n-«pv . ¢ºp-IÄ X½n-epÅ aÂk-c-§Ä¡v tIc-tfmÂk-h-

§Ä Ac-s§m-cp-¡p-¶psh-¦nepw bph {]Xn-̀ -Isf Cu aÂk-c-§-fn-eqsS I¯n  ]cn-io-e\w 

\ÂIm-\pÅ   \S-]-Sn-IÄ kzoI-cn-t¡--Xp-v. 

                     AUz-©À kvt]mÀSvkv PnÃ-bnÂ {]Nm-c-̄ n-enÃ F¶p  Xs¶ ]d-bmw.-Sq-dn-k-

¯nsâ `mK-ambn Ct¸mÄ AUz-©À  kvt]mÀSvkn\p {]mapJyw In«n hcp-¶p-s-¦nepw aXn-bm-

b-tbm-Ky-X-bn-Ãm- -̄h-cmWv AUz-©À  kvt]mÀSvkv C³kv{S-IvSÀam-cmbn {]hÀ¯n-¡-p¶-Xv. CXv 

kpc£m {]iv\-§Ä¡v Imc-W-am-Ip-Ibpw AUz-©À  kvt]mÀSvkns\¡pdn¨v sXän-²mc-W-IÄ 

krjvSn-¡p-Ibpw sN¿p-¶p. AUz-©À  kvt]mÀSvkv \S-¯p-hm³ aXn-bmb tbmKy-X-bp-Å-hsc 

]cn-io-en-̧ n-¡m-\pÅ kwhn-[m-\-¯nsâ Ipdhpw kÀ¡mÀ AwKo-Im-c-t¯m-sS-bpÅ Øm]-\-§-

fpsS A`m-h-hp-amWv Cu  cwKs¯ {]iv\w .aäv  PnÃ-Isf At]-£n¨v   hb-\m-«nÂ{Ku-p-I-

fpsS F®w hfsc Ipd-hm-Wv. 

]«nI 4.14.4 

4.14.1.4.-{Ku-pIfpsSbpw \o´Â Ipf-§-fp-sSbpw F®w 

CXpIqSmsX kvIqÄ tImtfPv {KupI-fpapv. Cu {Kup-IÄ D¯-c-hm-Zn-Xz-t¯msS s]mXp 

P\-§Ä¡pw D]-tbm-Kn-¡m³  Ah-kcw e`n-t¡--Xp-v. AXp-t]mse {KupI-fp-sSbpw 

\o´Â Ipf-§-fp-sSbpw hnI-k-\-¯n-\v X-t±i kzbw-̀ -cW Øm]\-§-fnÂ \n¶pw  aXn-bmb 

^v e`n-t¡--Xp-v. 

tIc-f-¯nsâ X\Xp ImbnI C\-amb If-cn-]-b-än\v  th{X {]Nmcw e`n-̈ n-«n-Ã.-kvIqÄ tImtfPv  

hnZymÀ°n-I-sfbpw If-cn-]-bäv  ]cn-io-en¸nt¡-Xv  BtcmKy kwcw-£-W-¯n\v Bh-iy-am-Wv.  

4.14.2.hnI-k\ {]iv\-§Ä 
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{Ia-\¼À {Kunsâ Afhv F®w 

1 400 aoäÀ {Sm¡v 1 

2 200  aoäÀ {Sm¡v 18 

3 \o´Â Ipfw  1 

4 \o´Â Ipfam¡m³ ]äp-¶- Ip-f-§Ä 5 
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4.14.2.1.kmwkvImcnI cwKw 

 kmwkvIm-cnI cwK¯v {KÙ-im-e-Ifpw BÀSvkv Bâv kvt]mÀSvkv ¢ºp-Ifpw kmwkvIm-

cnI Iq«m-bvaIfpw ^nenw skmssk-än-IfpamWv  kPo-h-ambn {]hÀ¯n-¡p-¶-Xv. Cu 

Øm]-\-§fpw kÀ¡mÀ hIp-̧ p-I-fpw -X-½nÂ th{XGtIm-]-\-anÃ . 

 ]pkvXI hmb\ t{]mÂkm-ln-̧ n¡p-¶-Xn\pw {KmaoW {KÙ-im-e-Isf t{]mÂkm-ln-̧ n-

¡p-¶-Xn\pw {KÙ-ime kwLw ap³ssIsbSp-¡p-¶p-v. aÂkc ]co-£-IÄ¡pw X¿m-

sd-Sp-¡p¶ hnZym-̀ ym-k-¯n-\pÅ d^-d³kv  ]pkvX-I-§Ä  {KÙ-im-e-I-fnÂ kÖo-I-cn-

¡p-¶-Xn\pw sse{_-dn-¡pÅ sI«n-S-§Ä \nÀ½n-¡p-¶-Xn\pw ^À®n-̈ À hm§p-¶-Xn\pw 

sse{_dn Iu¬kn-ensâ ]cn-anX ^v sImv Ign-bp-¶n-Ã.   

 temI-sa-¼mSpw Cþ-hm-b-\-bpsS km[y-X-I-sf- t{]mÂkm-ln-̧ n-¡p-t¼mÄ  Cþ-hm-b-\sb 

t{]mÂkm-ln-̧ n-¡m-\pÅ {iaw Cþ doU-dp-Ifpw CâÀs\äv kuI-cy-§fpw  CÃm-̄ Xp 

aqew hb-\mSv PnÃ-bnÂ ]cm-P-b-s¸-Sp-¶p. 

 BsI aq¶v ^nenw ¢ºp-IÄ am{X-amWv hb-\mSv PnÃ-bnÂ {]hÀ¯n-¡p-¶-Xv.-\Ã 

kn\nam kwkvImcw hfÀ¯n-sb-Sp-¡p-hm³ ^nenw ¢ºp-IÄ cq]o-I-cn¨v {]hÀ¯n-

t¡Xv  Bh-iy-am-Wv. 

 kvIqÄ tImtfPv ItemÂk-h-§-fnepw tIc-tfmÂk-h-§-fnepw,   ¢mkn-¡Â Ie-I-fnepw 

,\mtSmSn \r¯w,  \mtSm-Sn-̧ m«v F¶o C\-§-fnÂ aÂk-c-ap--¦nepw Ch-bnÂ ]cn-io-

e\w \S-¯p-¶Xv ]WapÅ-hÀ¡  vam{Xta km[y-am-Ip-¶p-Åq. ^okv sImSp¯ ]Tn-

¡m³ \nhr-̄ n-bn-Ãm- -̄hÀ¡v ]cnioenv¡m\pw henb XpI sNe-hm¡n cwK¯v Ah-X-

cn-̧ n-¡m\pw _p²n-ap«v A\p-̀ -h-s¸-Sp-¶p. 

 kmwkvIm-cnI cwK¯v Xt±i kzbw `cW Øm]-\-§-fp-sSbpw kÀ¡m-cn-sâbpw CS-

s]SÂ ]cn-an-X-am-Wv.kmkvIm-cnI hnI-k-\-¯n-\mbn Xt±-i-kzbw `cW Øm]-\-§-fpsS 

^v hI-bn-cp-¯p-¶Xv hnc-f-am-Wv. 

 HmWm-tLmjw t]mse-bpÅ ]cn-]m-Sn-IÄ P\-Io-tbmÂk-h-§Ä F¶Xn\p ]Icw ]Ww 

\ÂIn  Iem-Im-c³amsc sImp h¶v    Ah-X-cn-̧ n-¡p¶ ]cn-]m-Sn-I-fmbn   amdn 

sImn-cn-¡pIbpw sN¿p-¶p.s]mXp P\-§Ä ImgvN-¡mÀ am{X-am-Ip¶ AhØ \ne-hn-

ep-v. 

 {KmaoW bph-P-\-§-fpsS Iem-þ-Im-bnI anIhv {]I-Sn-̧ n-¡m-\pÅ thZnbmb    tIc-

tfmÂk-h-§Ä  Xt±i kzbw `c-W-Øm-]-\§Ä th{X Kuc-h-t¯msSsbSp-¯n-«nÃ. 

 BZn-hmkn Iem-cq-]-§-fpsS Hcp Ie-h-d-bmWv hb-\m-Sv. ]s£ Cu Iem cq]-§Ä 

]cnioen-¡phm\pw      {]N-cn-̧ n-¡m\pw tUmIypsaâv sN¿p-hm\pw DÅ kwL-SnX 

{iaw \S-¡p¶nÃ. 



 
 

474 | PnÃm ]²Xn þ hb\mSv PnÃ. 

 

 kmw-kvIm-cnI Iq«m-bva-Isf cPn-ÌÀ sN¿m\pw kmwkvIm-cn-Ihpw AÔ-hn-izm-k-

§Ä¡pwA\m-Nm-c-§Ä¡pw  FXn-scbpÅ {]hÀ¯-\-§Ä GtIm-]n-̧ n-¡m-\p-apÅ 

{iaw \S-¡p-¶nÃ . 

 t^mIv temÀ  A¡m-Z-an-I-f-S-¡-apÅ Øm]-\-§Ä Iem-Im-c³am-sc-bm-Wv  

Iem-Iq-«m-bva-I-sfbÃ  {i²n-¡p-¶-Xv. Bb-Xn-\mÂ hyàn-IÄ¡v {]m[m\yw e`n-¡p-I-

bpw- I-e-IÄ¡v {]m[m\yw e`n-¡msX t]mhpIbpw sN¿p-¶p. 

4.14.2.2.bph-P\ t£aw 

 bph-P\ t£a {]hÀ¯-\-§-fn-te-sdbpw \S-¯p-¶Xv bphP\ Iq«m-bva-I-fmb BÀSvkv 

Bâv kvt]mÀSvkv ¢ºp-I-fm-Wv. BÀSvkv Aâv kvt]mÀSvkv ¢ºp-I-Ä tIc-f-̄ nsâ 

kmaqly kmwkvIm-cnI  ImbnI taJ-e-I-fnepw  . atX-X-cXzw \ne \nÀ¯p-¶-Xn\pw 

henb kw`mh-\-IÄ \ÂIp-¶-h-bm-Wv. F¶mÂ kÀ¡m-cnÂ \n¶v [\-k-lmbw hm§n 

{]hÀ¯n-¡p¶  Nmcn-ä-_nÂ skmssk-än-Ifpw BÀSvkv Aâv kvt]mÀSvkv ¢ºp-I-fpw 

Htc \nb-a-a-\p-k-cn-̈ m-{Wv cPn-ÌÀ sNt¿--Xv 

-h-enb XpI cPn-kvt{S-j\p thn hcp-sa¶v am{X-aÃ HmUnäv sNbvX IW-¡p-IÄ 

kaÀ¸n-¨mÂ am{Xta hÀjw tXmdpw cPn-t{S-j³ ]pXp¡n e`n-¡p-I-bp-Åq.-CXp aqew 

¢ºp-IÄ cPn-ÌÀ sN¿m³ aSn-¡p-Itbm ]pXp-¡m-Xn-cn-¡p-Itbm sN¿p-¶p. 

 

 Icn-bÀ ssKU³kv  , hnZym-̀ ymk amÀ¤ \nÀt±-i-§Ä F¶o tkh-\-§Äbp-h-P-\-

§Ä¡v e`y-am-Ip-¶n-Ã. I\¯ ^okv sImSp-¡m³ Ign-bp-¶-h-cn-te¡v am{Xw tkh-\-

§Ä ]cn-an-X-s¸-Sp-¶p.  

 

 hnhn[ hIp-̧ p-I-fnÂ \n¶pw bph-P-\-§Ä¡v e`n-¡p¶ sXmgnÂ ]cn-io-e-\-a-S-¡-apÅ   

tkh-\-§-sf-̧ än  P\-§Ä¡v Adnhv e`n-¡p-¶n-Ã. {Kma ]©m-b¯p Xe-̄ nÂ C¯cw 

hnh-c-§Ä e`n-¡p¶ tI{µ§-fnÃ . 

 

 bp-h-P-\-§-fpsS Iemþ ImbnI anIhv sXfn-bn-¡p-¶-Xn-\pÅ   tIc-tfm-Âk-h-§Ä \S-

¡p-¶p-s-¦nepw  Iem-þ-ImbnI ]cn-io-e-\-§Ä¡pÅ kuI-cy-§-Ä {Kma ]©m-b¯v 

ap³kn-̧ Â Xe-§-fnÂ \ne-hn-en-Ã.]Ww sImSp¯v ]Tn-¡m³ Ign-bp-¶-hÀ¡v am{X-ambn 

C¯cw ]cn-io-e-\-§-Ä HXp§n t]mIp-¶p. {Kma ap³kn-̧ Â Xe- tIc-tfmÂk-h-¯n\v 

BÀSvkv Bâv kvt]mÀSvkv ¢ºp-IÄ X½n-epÅ aÂk-c-§-fmbv amdm³ Ign-ªn-«n-Ã. 
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 BÀSvkv Bâv kvt]mÀSvkv ¢ºp-I-fpsS tijn {]tbm-P-\-s¸-Sp-¯m-\papÅ {iaw-k-

¼qÀ® km£-cXm bÚ-¯n\p tijw  Dm-bn-«n-Ã.- ¢-ºp-Isf Kh¬saâv anj-\p-I-fp-

am-bn- _-Ôn-̧ n-¡p-hm\pw ¢ºp-I-fpsS {]hÀ¯\ anIhv A\p-k-cn¨v Ahsb klm-bn-

¡m-\pÅ {]hÀ¯-\-§Ä Dm-bn-«n-Ã. 

 hnhml ]qÀÆ Iu¬kn-enw-Kv IpSpw-_-Po-hnX ]cn-io-e-\w, km¼-¯nI km£-cX ]cn-

]m-Sn, XpS-§nb tkh-\-§Ä bph-P-\-§Ä¡v e`y-am-¡m³ km[n-̈ n«n-Ã. 

 bp-h-P\ imào-I-c-W-¯n-\m-bp-Å -A-\u-]-Nm-cnI hnZym-̀ ymkw , PohnX ss\]pWy  

]cn-io-e-\-§Ä , hyànXz hnI-k\ ]²-Xn-IÄ, sXmgnÂ hnZym-̀ ymk amÀ¤ \nÀt±iw , 

]n Fkv kn kuP\y ]co£ ]cn-io-e-\w, F¶o Npa-X-e-IÄ Gsä-Sp-¡m³    kÀ¡mÀ 

GP-³kn-IÄt¡m Xt±i kzbw-̀ -cW Øm]-\-§Ät¡m Ign-ªn-«n-Ã. 

 BÀSvkv Bâv kvt]mÀSvkv ¢ºp-I-fpsS ]¦m-fn-¯-t¯msS \S-̄ m-hp¶    cà-Zm\w , 

k¼qÀ® ipNnXz  ]²Xn , ssPh ]¨-¡dn Irjn , kvIqÄ hnZymÀ°n-IÄ¡pÅ 

kuP\y Syqj³, ]men-tb-äohv sIbÀ {]hÀ¯\w XpS-§nb k¶² {]hÀ¯-\-§Ä 

\S-̄ m³ Ign-bp-sa-¦nepw   ¢ºp-Isf Cu {]hÀ¯-\-§-fn-te¡v BIÀjn-¡mt\m 

GtIm-]n-̧ n-¡mt\m Ign-ªn-«n-Ã. 

 bph-P-\-§-fpsS kmln-Xym-̀ n-cpNn  Nn{X cN-\, s]bnânwKv F¶nh t{]mÂkm-ln-̧ n-

¡p¶ Iym¼p-IÄ \S-¯m³ Ign-ªn-«n-Ã. 

 bph-P-\-§sf kw_-Ôn¨ hnh-c-§-fpsS A]-cym-]vXX Bkq{X-W-¯nÂ {]iv\-§Ä 

krjvSn-¡p-¶p. bph-P-\-§-fpsS hnZy-̀ ymkw sXmgnÂ XpS§n hnh-c-§-fpsS e`y-X-bn-Ã. 

 kwkvImcw bph-P\ t£a {]hÀ¯-\-§Ä kw_-Ôn¨ ]²-Xn-IÄ \S-̧ n-em-¡p¶Xv Cu 

{]hÀ¯-\-§-fp-ambn _Ô-apÅ Cw¹n-sa-ânwKv Hm^o-kÀam-cÃ.  

 A`yØ hnZy-cmb bph-P-\-§-fpsS sXmgn-en-Ãmbva PnÃ-bnse Hcp {][m\ {]iv\-am-Wv. 

]«nI hÀ¤-¡m-cpsS CS-bnÂ CXv hfsc cq£-am-Wv. 18 \pw 45 \pw CS-bnÂ {]mb-apÅ 

11,142 A`y-Ø-hn-Zy-cmb ]«nI hÀ¤-¡mÀPnÃ-bn-epv ChÀ¡n-S-bnse 1476 t]À¡v sXmgn-

en-Ã.-]¯mw ¢mkn\p apI-fnÂ hnZy-̀ ym-k-apÅ 6555 sXmgnÂc-ln-X-cmb ]«nI hÀ¤ 

bphm-¡-fmWv PnÃ-bn-ep-ÅXv CXv ]¯mw-Xcw hnZy-̀ ymkw t\Sn-b-h-cpsS 50.16 iX-am-\-am-

Wv. ]«nIhÀ¤¯nÂs]« sXmgnÂ sshZKv[yapÅ 984 t]cnÂ 94.96 iX-am\w t]À¡pw 

sXmgnen-Ã. 

4.14.2.3.ImbnI taJe 

ImbnI taJe-bnÂ \ne-hnÂ cp hn[-¯n-epÅ {]hÀ¯-\-§-fmWv \S-¶p-h-cp-¶-Xv. BZy-

t¯Xv hnt\m-Z-̄ n-\mbpw  Btcm-Ky-̄ n-\mbpw BÀSvkv Bâv kvt]mÀSvkv ¢ºp-I-fpsS t\Xr-

Xz-̄ nÂ \S-¡p¶ aÂk-c-§fpw SqÀ®-saâp-I-fp-am-Wv.Cu taJ-e-bnÂ I_-Un, thmfot_mÄ 
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,^pSvt_mÄ ,hSwhen, {I¡-äv, sNÊv, Imcw-kv, XpS-§nb sKbn-ap-IfpsS  A\u-tZym-KnI SqÀ®-

sa-âpIÄ kwL-Sn¸n¡p-¶p-v. Infn¯«v , Xe-̧ -́ v, XpS-§nb \mS³ Ifn-I-fp-sSbpw aÂk-c-

§Ä ¢ºp-IÄ kwL-Sn-̧ n-¡p-¶p-v. IqSmsX Znh-khpw ¢ºp-I-fpsS t\Xr-Xz-¯nÂ  bph-P-\-

§Ä Cu sKbn-ap-I-fn-teÀs¸-Sp-¶pv  

                 Imbn-Im-²ym-]-I-cpsS t\Xr-Xz-¯nÂ  kvIqÄXe ImbnI taf-IfnÂ ]s¦-Sp-¡m-

\mbn  Ip«n-Isf sXc-sª-Sp¯p ]cn-io-en-̧ n¨p hcp-¶p. kvIqÄ Xe aÂk-c-§-fnÂ  tZiob 

Xe-̄ nÂ Xs¶ Ignhp sXfn-bn-¡p¶ NneÀs¡-¦nepw ]T\w Ah-km-\n-¡p-¶-tXmsS Xp-SÀ ]cn-

io-e-\w e`n-¡m-̄ Xp sImv XpSÀ¶pw t\«-§Ä ssIh-cn-¡m³   Ign-bm¯ Ah-Ø-bp-v. 

tImtfPv hnZymÀ°n-IÄ¡pw Imbn-Im-²ym-]-I-cpsS t\Xr-Xz-¯nÂ ]cn-io-e\w e`n-¡p-Ibpw  

tImtfPv Xe aÂk-c-§-fnÂ  ]s¦-Sp-¡m³ Ign-bp-Ibpw sN¿p-¶p. 

                  kvt]mÀSvkv Iu¬kn-ensâ B`n-ap-Jy-̄ nÂ  hnhn[ Atkm-kn-tb-j-\p-I-fpsS 

t\Xr-Xz-¯nÂ hnhn[ PnÃm Soap-IÄ sXc-sª-Sp¯v ]cn-io-e\w \ÂIn aÂk-c-¯n\v kÖ-

am¡n hcp-¶p. kwØm\ Xe  aÂk-c-§-fnepw  Gjy³ sKbnwkpw  Hfn-¼nIvkpw  

t]msebpÅ aÂk-c-§-fnÂ ]s¦Sp-¡m³ bph-P-\-§sf ]cn-io-en-̧ n-¡p-I-bmWv kvt]mÀSvkv 

Iu¬kn-ensâ e£yw. 

                 tIcf¯nÂ A[nIw {]m[m\yw t\Sn-bn-«n-Ãm-̄ -XmWv kml-knI ImbnI C\-

§Ä. Ip¶p-Ifpw Pem-i-b-§fpw Gsd-bpÅ  tIc-f-̄ nsâ `q{]-Ir-Xn¡vGsd-bn-W-

§p¶Xpwbph-P-\-§-fnÂ ss[cyw, kwcw-̀ -I-Xzw, Btcm-Ky-kw-c-£-Ww, F¶n-h¡pw {]tbm-P-\w- 

sN-¿p¶ kml-knI ImbnI C\-§Ä¡v {]m[m\yw \ÂtI-Xm-Wv. \ne-hnÂ Sqdn-k-¯nsâ 

`mK-ambn AUz-©À Sqdn-ks¯ t{]mÂkm-ln-¸n-¡p-¶p-s-¦nepw C³kvs{S-IvSÀamÀ Gsdbpw 

C¯-c-¯n-epÅ {]hÀ¯\w \S-¯m³ aXn-bmb tbmKy-X-bn-Ãm-̄ -h-cm-Wv.- th-{X ap³I-cp-X-

ep-I-fn-ÃmsX tbmKy-X-I-fn-Ãm¯ C³kv{S-IvSÀam-cpsS  t\Xr-Xz-¯nÂ \S-̄ p¶ AUz-©À 

Sqdnkw kaq-l-¯n\v Hcp `oj-Wn-bm-Wv.- C-´y-bnse  A©v tZiob AUz-©À A¡m-Z-an-I-fpw - 

FÃmw hSs¡ C´y³ kwkYm-\-§-fn-em-Wv. tIcf kwØm\ bph-P-\-t£a t_mÀUnsâ 

IognÂ CSp¡n PnÃ-bnse tZhn-Ipf¯v {]hÀ¯n¨p hcp¶ sXs¡ C´y-bnse Xs¶ GI  

tZiob AUz-©À A¡m-Zan hnI-k\w apc-Sn¨v \nÂ¡p-I-bm-Wv.Ip¶p-Ifpw ImSp-Ifpw \ndª 

hb-\m-Snsâ  `q{]-IrXn {S¡nw-Kv, Ibm-¡nw-Kv, au³ ssk¢nwKv  XpS-§nb kml-knI hnt\m-

Z-§Ä¡v A\p-tbm-Py-am-Wv.-A-Uz-©À Sqdn-k-¯n\v Bh-iy-amb C³kv{S-IvSÀamsc ]cn-io-en-̧ n-

¡p-¶-Xn-\p-Å- tI-{µ§fpw \ne-hn-en-Ã. tZhn-Ip-fs¯ tZiob kml-knI A¡m-Z-an-bpsS Hcp 

k_vskâÀ hb-\m-«nÂ Øm]n-¡m-\pÅ  {ia-§fpw hnPbw In-Ã. 
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4.14.3. hnI-k\ ImgvN-]mSv 

4.14.3.1.kmwkvIm-cnI cwKw 

 {KÙ-im-eIÄBÀSvkv Bâv kvt]mÀSvkv ¢ºp-I-Ä , kmwkvIm-cnI Iq«m-bva-IÄ, ^nenw 

skmssk-än-IÄ F¶n-hbpw kmwkvIm-cnI  cwK¯v {]hÀ¯n-¡p¶ {KÙ-ime kwLw , 

tIcf kwØm\ bph-P-\-t£a t_mÀUv,  kmlnXy A¡m-Zan  tIcf Iem-a-WvU-ew, 

tIcf Ne-Nn{X A¡m-Z-an, F¶n-h-bp-am-bpÅ G-tIm-]\w km[y-am-I-Ww. bq¯v ¢º 

GtIm-]\ kan-Xn-bpsS amXr-I-bnÂ {Kma Xe-̄ nÂ kmwkvIm-cnI GtIm-]\ kanXn 

cq]o-I-cn-¡p-I-bpw- hmÀjnI kmwkvIm-cnI ¹m³ cq]o-I-cn-¡p-Ibpw sN¿-mw. 

 {KÙ-im-e-I-fnÂ  ASnØm\  kuIcyw Hcp-¡p-Ibpw  hnZym-cv°n-IÄ¡pw aÂkc 

]co£ Fgp-Xp¶hÀ¡p-ambn d^-d³kv skâ-dp-IÄ FÃm F t{KUv sse{_-dn-I-fnepw 

Bcw-̀ n-¡p¶-Xn-\p-ambn X±t±i-kz-bw-̀ -cW Øm]-\-§-fpsS hnlnXw hI-bn-cp-̄ p-Ibpw 

sNt¿Xm-Wv. 

 Cþ hmb-\-bpsS   km[y-X-IÄ D]-tbm-K-s¸-Sp-̄ p-¶-Xn-\mbn FÃm F t{KUv sse{_-dn-I-

fnepw Cþ doU-dp-Ifpw CâÀ s\äv kuI-cy-§fpw Hcp-t¡Xm-Wv. 

 Pn-Ã-bnse  FÃm {Kma ]©m-b-¯p-I-fnepw Hcp hmÀUnÂ Hcp sse{_dn F¶ \ne-bnÂ 

sse{_-dn-IÄ cq]o-I-cn-¡pw. PnÃ-bnse sse{_-dn-I-fpsS F®w 500 B¡p-I-bm-

Wve£yw.Hcp {Kma ]©m-b-¯nÂcp sse{_-dn-IÄ F t{KUv B¡n amtäXm-Wv. 

ap³kn-̧ Â AXnÀ¯n-bnÂ aq¶v sse{_-dn-IÄ F t{KUv sse{_-dn-IÄ  B¡mw. 

 PnÃ-bnse FÃm {Kma ]©m-b-¯nepw ap³kn-¸m-en-än-bnepw ^nenw Iym¼p-IÄ kwL-Sn¸n-

¡mhp-¶-Xm-Wv.  

 Iem-þ-Im-bnI kmwkvIm-cnI  ]mÀ¡p-IÄ FÃm {Kma ]©m-b-̄ p-I-fnepw Bcw-̀ n-

¡p¶Xv ]cn-K-Wn-¡m-hp-¶-Xm-Wv.¢mkn-¡Â Ie-Ifpw \mS³ Ie-I-fp-apÄ¸sSbpÅ Ie-

IÄ t{]mÕm-ln-̧ n-¡m\pw ]cn-io-en-̧ n-¡m-\p-ambn F t{KUv sse{_-dn-I-tfm- bq¯v 

tI{µo-I-cn¨v Iem-]-cn-io-e\w Bcw-̀ n-¡m-hp-¶-Xm-Wv. 

 BZn-hmkn Iem cq]-§Ä ]cn-io-en-¡m-\p-Å- tI-{µ§Ä PnÃ-bnÂ Bcw-̀ n-¡Ww. Cu 

tI{µ-§-fnÂ BZn-hmkn Iem-cq-]-§Ä tcJ-s¸-Sp¯n kq£n-¡m-\pÅ    kwhn-[m\w 

Bh-iy-amWv. 

 AÔ hnizm-k-§Ä¡pw A\m-Nm-c-§Ä¡pw FXn-cmb {]hÀ¯-\-§sf GtIm-]n-̧ n¨v 

Hcp  {]Øm-\-am-t¡-Xm-Wv.CXn-\mbn {KÙ-im-e-I-fptSbpw BÀSvkv & kvt]mÀSvkv 

¢ºp-I-fp-tSbpw  t\Xr-Xz-̄ n-epÅ {]hÀ¯-\-§Ä t{]m-Õm-ln-̧ n-¡m-hp-¶-XmW.v  

 {]m-tZinI  Ncn{X cN\ t{]mÂkm-ln-̧ n-¡pI CXn-\mbn FÃm {Kma ]©m-b-̄ p-I-fnepw 

Ncn{X kulr-Z- Iq-«m-bva-IÄ kwL-Sn-¸n-¡m-hp-¶-XmWv. 
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 FÃm ]©m-b-̄ p-I-fnepw ^nenw skmssk-än-IÄ cq]o-I-cn-¡pI .PnÃ-bnse ^nenw ¢ºp-

Isf F®w 26 B¡p-I.-hÀjw tXmdpw {Kma-X-e-¯nÂ ^nenw s^Ìn-shÂ kw-L-Sn-̧ n-

¡m-hp-¶-XmWv. 

 

4.14.3.2.bph-P\ t£aw  

 ]cn-ØnXn kwc-£-W-¯n\v Du¶Â sImSp-¯p-sIm-pÅ ]²-Xn-I-fmWv  hb-\mSv PnÃ-

bnÂ \S-̧ n-em-t¡--Xv.-Pn-Ãsb BtKmf hnZy-̀ ymk lºm¡n amäp-¶-Xnsâ `mK-

ambnbqWn-th-gvknän Iy¼kp-Ifpw C³Ìn-äyq«p-Ifpw PnÃ-bnÂ Øm]n-¡m-hp-¶-Xm-Wv.-C-

Xnsâ XpS-¡-sa¶ \ne-bnÂ tIcf kwØm\ bph-P\ ]T\ Kth-j-W-tI-{µhpw ssl 

BÀänäyqUv ImbnI Kth-jW tI{µhpw PnÃ-bnÂ Øm]n-¡m-hp-¶-Xm-Wv. 

 PnÃ-bnse BÀvkv Bâv kvt]mÀSvkv ¢ºp-I-sf Ah-bpsS {]hÀ¯-\-¯nsâ ASn-Øm-\-

¯nÂ F, _n, kn t{KUp-I-fm¡n Xncn¨v  hnhn[ kÀ¡mÀ GP³kn-I-fp-sSbpw Xt±i 

kzbw-̀ -cW Øm]-\§-fp-sSbpw klmbw e`y-am¡pw. 

 PnÃ-bnse FÃm hmÀUp-I-fnepwBÀSvkv & kvt]mÀSvkv ¢ºp-IÄ cq]o-I-cn-¡p-I. PnÃ-

bnse F t{KUv ¢ºp-I-fpsS F®w A¼-Xmbn DbÀ¯-Ww. 

 bq¯v ¢ºv GtIm-]\ kan-Xn-bpsS t\-Xr-Xz-¯nÂ  hmÀjnI bphP\ ¹m³ X¿m-dm¡n 

\S-̧ n-emt¡-Xm-Wv. 

 BÀSvkv Bâv kvt]mÀSvkv ¢ºp-I-fp-sS -c-Pn-kvt{S-j³ \S-]-Sn-IÄ e-fn-X-am-¡p-¶-Xn-\pÅ 

\S-]-Sn-IÄ kzoI-cn-¡Ww.tIcf kwØm-\-̄ n\v apgp-h³ _m[-I-amb \nbaw 

¢ºpIfpsS cPnkvt{S-j³ kw_-Ôn-¨p cq]o-I-cn-¡m-hp-¶-XmWv 

 {Kma Xe tIc-tfmÂk-h-§Ä HmWm-tLm-j-̄ nsâ `mK-am-bn-\-S-¯pw. tIc-tfmÂkh 

aÂk-c-§Ä ¢ºp-IÄ X½n-ep-Å- aÂk-c-am¡n amäp-Ibpw    bph-P\ ]¦m-fn¯w hÀ²n-

¸n¡pIbpw sN¿pw.-C-Xn-\m-h-iy-amb coXn-bnÂ tIc-tfmÂh kwLm-SI kan-Xn-bnÂ 

amäw hcp-¯Ww . 

 bph-P-\-§-Ä¡v hnhn[   kÀ¡mÀ tkh\w kw_-Ôn¨ hnhc-§Ä \ÂIp-¶-Xn-\m-bn - 

{Kma ]©m-b¯v / ap\n-kn-̧ m-en-än-bnse kPo-h-amb ¢ºns\/ hmb\imesb  sXc-

sª-Sp¯v   t\mUÂ ¢ºm-¡p-Ibpw CâÀ s\äv AS-¡-ap-Å-ku-I-cy-§Ä AhnsS     

GÀs¸-Sp-̄ p-Ibpw sN¿Ww.. 

 

 {Kma ]©m-b--̄ nse kPo-h-amb F  t{KUv ¢ºpIsf  sXmgnÂ hnZym-̀ ymk  amÀ¤ 

\nÀt±iw kvIqÄ hnZymÀ°-nIÄ¡pÅ   kuP\y Syqj³  , hyànXz hnI-k\ Iym¼v ,  

hnhml  ]qÀÆ Iu¬kn-enw-Kv,  F¶o tkh-\-§Ä \ÂIp-¶-Xn\v Npa-X-e-s¸-Sp-̄ p-
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Ibpw  CXn-\m-h-iy-amb ]cn-io-e-\ kuI-cy-§Ä  \ÂIp-Ibpw kuI-cy-§Ä GÀs¸-Sp-

¯p-Ibpw thWw. 

 tIc-tfmÂk-h-§Ä¡v apt¶m-Sn-bmbn    ¢ºp-IÄ¡v ]cn-io-e-\-§Ä \-S-¯m-\pÅ  

kuIcyw \ÂIpw. tIc-tfmÂkh hnP-bn-IÄ¡v ]cn-io-e\w \ÂIm-\pÅ kuI-cyw 

GÀs¸-Sp¯pw . 

 bph-P-\-§-Ä¡mbn t»m¡p Xe-¯nÂ hÀjw tXmdpw kmlnXy  , Nn{X cN-\, inÂ] 

\nÀ½mW Iym¼p-IÄ kwL-Sn-̧ n¡mhp-¶-Xm-Wv. . 

 kzbw sXmgnÂ kwcw-`-§Ä iàn-s¸-Sp-¯p-¶-Xn-\mbn PnÃm Xe-¯nÂ   kwcw-̀ -IXz 

]cn-io-e-\hpw amÀ¤ \nÀt±i kwhn-[m-\hpw GÀs¸-Sp-t -̄-Xp-v..kzbw sXgnÂ 

hmbv]-IÄ AÀl-cm-b-hÀ¡v e`n-¡p-¶-Xn-\pÅ kwhn-[m-\hpw GÀs¸-Sp- -̄Ww.tI{µ 

þkwØm\ kÀ¡m-cp-I-fpsS sXmgnÂ ]cn-io-e\ ]²-Xn-IÄ D]-tbm-K-s¸-Sp¯n bph-P-\-

§Ä¡mbn sXmgnÂ ]cn-io-e-\-§Ä\-S-¯p-hm\pw AÀl-cm-b-hÀ¡v ]cn-io-e\w e`n-¡m-

\pÅ kwhn-[m\w Hcp-¡p-¶-Xn-\p-apÅ \S-]Sn kzoI-cn-¡m-hp-¶-Xm-Wv. 

 aZyw ab-¡p-a-cp¶v F¶n-h-s¡-Xn-sc-bpÅ t_m[-hÂ¡-c-W-̄ n\mbn  BÀSvkv Bâv 

kvt]mÀSvkv ¢º-pIsfbpw hmb-\-im-e-I-sfbpw GtIm-]n-̧ n¨v {]hÀ¯-\-§Ä \S-¯mhp-

¶-XmWv. 

 bph-P-\-§-fpsS ]¦m-fn- -̄t¯m-sS-bpÅ ]cn-ØnXn kwc-£-\WbÚw Bcw-̀ n-¡m-hp-

¶-Xm-Wv. CXn\p XpS-¡-sa¶ \ne-bnÂ I_-\o-kw-c-£W bÚw Bcw-̀ n-¡pI 

 bph-P-\-§-fnÂ  AUz-©À BIvän-hn-äokv  t{]mÂkm-ln-̧ n-¡p-¶-Xn-\mbn AUz-©À 

¢ºp-IÄ cq]o-I-cnt¡-Xm-Wv. 

  lbÀsk-¡âdn  kvIqfp-I-fnepw tImtf-Pp-I-fnepw AUz-©À ¢ºp-IÄ cq]o-I-cn¡mhp-

Xm-Wv. 

 kÀ¡mÀ Øm]-\§Ä Ipd-hpÅ Hcp PnÃ-bmWv hb-\mSv . Bb-Xn-\mÂ bph-P-\-§-

Ä¡mbn  sXmgnÂ kwcw-̀ -I-§Ä Bcw-̀ n-¡p-I. 

 bph-P\ ¢ºp-IÄ hgn hnt\mZ k©mc taJ-e-bnÂ sXmgn-e-h-k-c-§Ä krjvSn-¡p-I. 

 

4.14.3.3.ImbnI taJe 

 P\-§-fpsS     BtcmKy kwc-£-W-¯n\pw PohnX ssien tcmK-§Ä AIän \nÀ¯p-¶-

Xn-\p-am-bn, I_-Un, thmfn-t_mÄ, ^pSvt_mÄ, _mUvanâ³, Infn¯«vXpS-§nb \mS³ Ifn-

IÄ t{]mÂkm-ln-̧ n-¡pw.CXn-\mbn BÀSvkv Bâv kvt]mÀSvkv ¢ºp-IÄ \S-̄ p-¶-]-cn-io-

e-\-§Ä¡pw SqÀ®saâp-IÄ¡pw klmbw \ÂIpw. 
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 {Km-a-¯n-s\mcp Ifn-Øew F¶ e£y¯n-\mbn{Kma ]©m-b-¯nepw ap\n-kn-̧ m-en-dn-dn-bn-

epw-s]mXp P\-§-fpsS D]-tbm-K-¯n\mbn Hcp  {Kus-¦nepw \nÀ½n-t¡-Xm-Wv.  

 kvIqfp-IÄ tImtf-Pp-IÄ tIc-tfmÂkh hnP-bn-IÄ F¶n-h-cnÂ \n¶v AXve-än-Ivkv, 

sKbnw-kv, \o´Â , If-cn-̧ -b-äv, BÀ¨-dn, F¶n-h-bnÂ anIhv sXfn-bn-¡p-¶-hsc sXc-sª-

Sp¯v ]cn-io-en-¸n-¡p-Ibpw ]c-am-h[n aÂk-c-§-fnÂ ]s¦-Sp-¡m-\pÅ kuIcyw  \ÂIp-

Ibpw sN¿pw. 

 Hcp {Kma ]©m-b-̄ nÂ Hcp Ipf-sa-¦nepw hnI-kn-̧ n¨v \o -́en\v D]-bp-à-am-¡pw. 

 

 kvIqfp-I-fnepw ¢ºp-I-fnepw hmb-\-im-e-I-fnepwIf-cn-̧ -bäv ]cn-io-en-̧ n-¡p-¶Xv t{]mÂkm-

ln-̧ n-¡p-Ibpw  Hcp {Kma ]©m-b-¯nÂ Hcp ]cn-io-e\ tI{µ-sa-¦nepw Øm]n-¡p-

Ibpw sN¿pw.  

 \mj-WÂ AUz-©À- A-¡m-Z-an-bpsS   IognÂ {S-¡nwKpw  {]IrXn ]T-\hpw apJy e£y-

am-¡n-Hcp k_v skâÀ h-b-\mSv PnÃ-bnÂ Øm]n-¡mhp¶-Xm-Wv.  . 

 

 temI \ne-hm-c-̄ n-epÅ  ImbnI {]Xn-̀ -Isf hmcvU-s -̄Sp-¡p-¶-Xn\v  klm-b-I-amb  

coX-nbnÂ ssl BÄän-äyqUv ImbnI Kth-jW tI{µw hb-\mSv tI{µ-ambn Øm]-n¡m-hp-

¶-Xm-Wv.  

4.14.4. hnI-k\ ImgvN-¸m-Sv-þ-kw-tbm-P\ km[yX 

]«nI 4.14.6 

4.14.4.1. kmwkvIm-cnI cwKw 

{Ia- 

\-

¼

À 

hnI-k\ 

ImgvN-̧ mSv 

{]hÀ¯\w  GP³kn-IÄ 

1. 

kmwkvIm-cnI 

{]hÀ¯\ 

GtIm-]\w 

(1) PnÃm-Xe kmwkvIm-

cnI GtIm-]\ kanXn 

cq]o-I-cWw 

 

 

(2) kwkvIm-cwþ PnÃm-Xe 

¹m³ X¿m-dm-¡Â 

{KÙ-imem kwLw ,tIcf 

kwØm\ bph-P\t£a-t_mÀUv  

 

bq¯v ¢ºv GtIm-]\ kanXn 

{]Xn-\n-[n-IÄ ,PnÃm ]©m-b¯v 

,]»nIv dnte-j³kv hIp¸v, 

kmlnXy A¡m-Zan ,Ne-Nn{X 

A¡m-Zan ,tIcf Iem-a-WvUew 

,t^mIvemÀ A¡m-Zan,Nn-{X-Iem 

A¡m-Zan, ^nenw ¢ºp-IÄ 

kmlnXy \mSI A¡m-Zan,`mjm 

C³Ìn-äyq«v 
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2. 

{KÙ-im-e-I-

fnse ASn-

Øm\ kuI-

cy-hn-I-k\w 

(1)- Øe kuIcyanÃm¯ 

sse{_-dn-IÄ¡v sI«nS 

\nÀ½mWw 

 

(2) sjÂ^p-IÄ, Ae-am-c-

IÄ hm§Â 

 

(3) ]pkvXIw hm§Â 

 

(4)C.-do-U-dp-IÄ hm§Â 

   CâÀs\äv kuIcyw  

 

(5) d^-d³kv sse{_-dn-

IÄ 

{Kma ]©m-b¯v ,t»m¡v ]©m-

b¯v, PnÃm ]©m-b¯v  

Fw.-FÂ.F/Fw.]n ^v 

dh\yq hIp¸v 

 

{Kma ]©m-b¯v ,t»m¡v ]©m-

b¯v, PnÃm ]©m-b¯v  

Fw.-FÂ.F/Fw.]n ^v 

dh\yq hIp¸v 

 

sse{_dn Iu¬knÂ,-s]m-Xp-P-\-

§-fnÂ \n¶pÅ kw`m-h\ 

 

PnÃm ]©m-b¯v, {Kma ]©m-

b¯vsse{_dn Iu¬knÂ 

 

3. 

cp hmÀUp-

IÄ¡v Hcp 

sse{_dn F¶ 

tXmXnÂ 

sse{_dn cq]o-

I-cWw  

(1)BÀSvkv & kvt]mcvSvkv 

¢ºp-Isf sse{_-dn-I-

fm¡n amäpI 

sse{_dn Iu¬knÂ 

tIcf kwØm\ bph-P\t£a-

t_mÀUv {Kma ]©m-b¯v 

 

 

4. 

sse{_dnIfps

S KpW-\n-e-

hmcw 

DbÀ¯pI 

{Kma ]©m-b¯nÂ cp 

sse{_-dn-I-sf-sb-¦nepw 

F t{KUmbn DbÀ¯pI 

 

 

sse{_dn Iu¬knÂ 

{Kma ]©m-b¯v 

PnÃm ]©m-b¯v 

 

5. 

\Ã kn\nam 

kwkvImcw 

cq]o-I-cn¡pI 

Hcp Kma ]©m-b¯nÂ  

Hcp ^nenw ¢ºv hoXw 

cq]o-I-cn¡pI. 

sse{_dnIÄ 

BÀSvkv & kvt]mcvSvkv ¢ºp-

IÄkmwkvIm-cnI Iq«mbva  

^nenw¢ºpIÄtIcf 

kwØm\bph-P\t£a-t_mÀUv 

sse{_dn Iu¬knÂ 

 

6. 

Iemþ ImbnI 

kmwkvIm-cnI 

]mÀ¡p-IÄ 

FÃm Xt±i 

kzbw-̀ -cW 

Øm]-\-

§fnepw 

(1) Iem ]cn-io-e-\-§Ä 

(2) ¢mkn-¡Â Ie-I-

tfbpw \mS³ Ie-I-tfbpw 

t{]mÕm-ln-̧ n-¡pIbpw 

]cn-io-en-̧ n-¡p-Ibpw 

sN¿p-I. 

(3) kmlnXy Iym¼p-IÄ 

(4) Nn{X-c-N\m Iym¼p-IÄ 

(5) ]pkvXI NÀ¨  

(6) tIc-tfm-Õ-h-§Ä 

tIcf kwØm\ bph-P\t£a-

t_mÀUv  

sse{_dn Iu¬knÂ 

sse{_dnIÄ 

BÀSvkv & kvt]mcvSvkv ¢ºp-IÄ 

tIcf Iem-a-WvUew  

kwKoX \mSI A¡m-Zan 

t^m¡vtemÀ A¡m-Zan Nn{XIem 

A¡m-Zan 

{Kma ]©m-b¯v 
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7. 

BZn-hm-kn-Isf 

t{]mÕm-ln-̧ n-

¡pI 

(1) BZn-hm-kn Iem-cq-]-

§Ä ]cn-io-en-̧ n-¡p-¶-Xn-

\pÅ kuIcyw Hcp-¡pI 

(2) BZn-hm-kn Iem-cq-]-

§Ä X\-Xmb coXn-bnÂ 

tcJ-s¸-Sp-¯m-\pÅ 

kuIcyw  

 

t^m¡vtemÀ A¡m-Zan 

tIcf kwØm\ bph-P\t£a-

t_mÀUv  

sse{_dnIÄ 

BÀSvkv & kvt]mcvSvkv ¢ºp-IÄ 

X-t±i kzbw-̀ -cW Øm]-\-§Ä 

 

 

8. 

{]mtZ-inI 

Ncn{Xw 

t{]mÕm-ln-̧ n-

¡pI 

(1) {Kma ]©m-b¯vXe 

Ncn{X cN\ 

(2) PnÃm Ncn{X cN\ 

 

 

tIcf Iu¬knÂ t^mÀ lntÌm-

dn-¡Â dnkÀ¨v 

tIcf kwØm\ bph-P\t£a-

t_mÀUv  

sse{_dn Iu¬knÂ 

 

BÀSvkv & kvt]mcvSvkv ¢ºp-

IÄ,hm-b\ ime,-X-t±i kzbw-̀ -

cW Øm]-\-§Ä 

 

 

9. 

AÔ-hn-izm-k-

§Ä, A\m-Nm-

c-§Ä F¶n-

h¡v FXn-cm-

bpÅ 

{]hÀ¯\w  

t_m[-hÂ¡-cW 

{]hÀ¯\§Ä 

BÀSvkv & kvt]mcvSvkv ¢ºp-IÄ 

sse{_dnIÄ 

^nenw ¢ºpIÄ 

hnZy-̀ ymk hIp¸v 

sse{_dn Iu¬knÂ 

tIcf kwØm\ bph-P\t£a-

t_mÀUv  

X-t±i kzbw-̀ -cW Øm]-\-§Ä 

 

 

 

]«nI 4.14.7. 

bph-P-\-t£aw 

{Ia- 

\-

¼À 

hnI-k\ ImgvN-

¸mSv 

{]hÀ¯\w  GP³kn-IÄ 

1 

bph-P\t£a-

]²Xn GtIm-

]\w 

(1) hmÀjnI bph-P\ 

¹m³ {Kma ]©m-b¯v 

Xew apXÂ PnÃm Xew 

hsc cq]o-I-cn-¡Â 

(2) bq¯v ¢ºv tImþ-Hm-

Un-t\-j³ I½än iàn-

s¸--Sp-¯Â 

 

 

tIcf kwØm\ bph-P\t£a-

t_mÀUv  

X-t±i kzbw-̀ -cW Øm]-\-

§Ä 

bq¯v ¢ºv tIm HmUn-t\-j³ 

I½än 

BÀSvkv & kvt]mcvSvkv ¢ºp-

IÄ 

s\lvdp bph-tI{µ 
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2. 

BÀSvkv & 

kvt]mcvSvkv 

¢ºp-Isf 

iàn-s¸-Sp-

¯pI 

 

(1) ¢ºpIsf {]hÀ¯-\-

¯nsâ ASn-Øm-\-¯nÂ 

t{KUp-I-fmbn Xncn-¡pI 

(2)-Pn-Ãbnse F t{KUv 

e`n-¡m³ AÀl-X-bpÅ 

¢ºp-I-fpsS F®w 50 

Bbn DbÀ¯pI 

(3) ¢ºp-IÄ¡v {]hÀ¯n-

¡m-\pÅ Øe kuIcyw 

Dd¸v hcp-¯pI 

(4) ]pXp-Xmbn Hcp 

hmÀUnÂ- Hcp ¢ºv B-cw-

`n-¡pI 

tIcf kwØm\ bph-P\t£a-

t_mÀUv  

X-t±i kzbw-̀ -cW Øm]-\-

§ÄBÀSvkv & kvt]mcvSvkv 

¢ºp-IÄ 

X-t±i kzbw-̀ -cW Øm]-\-

§Ä 

 

 

3. 

tIc-tfm-Õ-hw 

iàn-s¸-Sp-

¯pI 

 

(1) tIc-tfm-Õ-h¯nsâ 

kwLm-SI kanXn bq¯v 

¢ºv GtIm-]-\-k-an-Xn¡v 

IqSp-XÂ {]mXn-\n[yw 

\ÂIp¶ coXn-bn-em-¡pI  

(2) tIc-tfm-Õ-hw ¢ºp-

IÄ X½n-epÅ aÕ-c-am-

¡pI 

(3) Kma ]©m-b¯v Xe 

aÕ-c§fnÂ th{X 

aÕ-c-§-fn-Ãm-¯h 

t»m¡v Xe-¯ntem PnÃm-

X-e-¯ntem Bcw-̀ n-¡p¶ 

coXn-bn-em-¡pI  

{Kma/t»m¡p-Xe tIc-

tfm-Õ-h§Ä Ah[n ka-

b-amb G{]nÂ tabv amk-

§-fnÂ \S-̄ pI PnÃm 

tIc-tfm-Õ-hw HmWm-

tLm-j-t¯m-S-\p-_-

Ôn¨pw AXn\p ]n¶mse 

kwØm\ aÕ-c-§fpw 

\S-̄ pI 

tIcf kwØm\ bph-P\t£a-

t_mÀUv  

X-t±i kzbw-̀ -cW Øm]-\-

§Ä 

 

4. 

bph-P\ 

tkh\ tI{µ-

§Ä cq]o-I-cn-

¡pI 

(1) ]n.-F-kv.kn/bp.-]n.-F-

kv.kn ]co£m cPn-kvt{S-

j³,   ]T-\w,  hnhn[ 

kÀ¡mÀ tkh-\-§Ä 

F¶n-h¡v bph-P-\-

§Ä¡v klm-b-I-

ambcoXn-bnÂ X-t±i 

kzbw-̀ -cW Øm]-\-

Xe¯nÂ cq]o-I-cn-¡pI 

(2) BÀSvkv & kvt]mcvSvkv 

¢ºns\ iàn-s¸-Sp¯n 

tIcf kwØm\ bph-P\t£a-

t_mÀUv  

X-t±i kzbw-̀ -cW Øm]-\-

§Ä 
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tkh\ tI{µ-am¡p-I-

bmWv th-Xv.  

5 

bph-

P\§Ä¡m-h-

iy-amb ]cn-io-

e\w \ÂIpI 

(1) sXmgnÂ hnZy-̀ ymk 

amÀ¤-\nÀt±iw  

(2)-ku-P\y Syqj³  

(3) ]n.-F-kv.kn/bp.-]n.-F-

kv.kn ]co£m]cn-io-e\w  

(4) hyànXz hnI-k\ 

Iym¼v 

(5) Iu¬kn-enwKv 

(6)hnhm-l-]qÀÆ 

Iu¬kskenwKv  

(7)km¼-¯nI km£-cX 

tIcf kwØm\ bph-P\t£a-

t_mÀUv  

X-t±i kzbw-̀ -cW Øm]-\-

§Ä 

s\lvdp bph-tI{µ 

sXmgnÂ hIp¸v  

BÀSvkv & kvt]mcvSvkv ¢ºp-

IÄ 

 

6 

tIc-tfm-Õ-h-

§Ä¡v apt¶m-

Sn-bmbn ]cn-io-

e\w 

Iem ]cn-io-e-\-§Ä ¢º-

Sn-Øm-\-¯nÂ \S¯mw 

tIcf kwØm\ bph-P\t£a-

t_mÀUv  

X-t±i kzbw-̀ -cW Øm]-\-

§Ä¢ºp-IÄ 

7 

kmwkvIm-cnI 

þI-em -{]-hÀ¯-

\-§Ä iàn-

s¸-Sp-̄ pI 

 

(1) kmlnXy Iym¼v  

(2) Nn{X-c-N\m Iym¼v 

(3)-]p-kvXI NÀ¨ 

(4) inÂ] \nÀ½mW 

Iym¼v 

(5) kn\nam Iym¼v 

(6) \mS³]m«v Iym¼v 

kmlnXy A¡m-Zan 

Nn{XIem A¡m-Zan 

kwKoX \mSI A¡m-Zan  

Ne-Nn{X A¡m-Zan 

t^m¡vtemÀ A¡m-Zan  

tIcf kwØm\ bph-P\t£a-

t_mÀUv  

sse{_dn Iu¬knÂ 

BÀSvkv & kvt]mcvSvkv ¢ºp-

IÄ 

 

8 

kzbw sXmgnÂ 

kwcw-̀ -I-§Ä 

iàn-s¸-Sp-

¯pI 

 

(1) kwcw-̀ Xz ]cn-io-e\w 

(2) amÀ¤-\nÀt±iw  

(3) kzbw sXmgnÂ 

hmbv]-IÄ AÀl-cm-bn-«p-

Å-hÀ¡v \ÂIpI 

tIcf kwØm\ bph-P\t£a-

t_mÀUv  

sXmgnÂ hIp¸v  

hyh-kmb hIp¸v 

PnÃm ]©m-b¯vJmZn 

hntÃPvC³U-kv{SnbÂt_mÀUv 

9 

aZyw þab-¡p-a-

cp¶v t_m[-

hÂ¡-cWw  

(1) t_m[-hÂ¡-cWw 

(2) elcn þhnapà tI{µ-

§Ä 

(3)-thm-f-n-bÀ ]cn-io-

e\w (4)e`yX XS-bm-\pÅ 

{]hÀ¯\w  

(5) Iu¬sk-enwKv 

tIcf kwØm\ bph-P\t£a-

t_mÀUv 

FIvsskkv 

PnÃm `c-W-IqSw  

X-t±i kzbw-̀ -cW Øm]-\-

§Ä 

BÀSvkv & kvt]mcvSvkv ¢ºp-

IÄ 

hmb-\-im-e-IÄ 

hnZy-̀ ymk hIp¸v 

t]meokv hIp¸v 

10 

AUz-©À 

BIvSn-hn-äokv 

t{]mÕm-ln-̧ n-

¡pI 

(1) \mj-WÂ AUz-©À 

A¡m-Z-an-bpsS {]IrXn 

]T\w apJy-hn-j-b-am¡n 

PnÃ-bnÂ Hcp kºv 

skâÀ Øm]n-¡pI 

tIcf kwØm\ bph-P\t£a-

t_mÀUv 

\mj-WÂ AUz-©À  

A¡m-Z-an- ,tZhn-Ipfw  

PnÃm `c-W-IqSw  
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(2) ¢ºp-I-fnepw lbÀ 

sk¡--dn-I-fnepw AUz-

©À ¢ºv cq]o-I-cn-¡pI 

(3) AUz-©À BIvSn-hn-

äokv t{]mÕm-ln-̧ n-¡pI 

(4) PnÃm-Xe tIc-tfm-Õ-

h-t¯m-S-\p-_-Ôn¨v AUz-

©Às^Ìv \S-̄ p-I.-tP-

Xm-¡Ä¡v kÀ«n-^n-¡äv 

\ÂIp-I. 

(5) AUz-©Às^Ìv tP-

Xm-¡Ä¡v t]meokv 

ske-£-\nÂ shbn-täPv 

\ÂIpI 

(6) AUz-©À BIvSn-hn-

äokv \S-¯p¶ C³kv{S-

IvSÀamÀ tbmKy-X-bp-Å-h-

cm-sW¶v Dd¸v hcp-¯pI 

 (7)- FÃm X-t±i kzbw-̀ -

cW Øm]-\-§fnepw 

bph-IÀ½-tk\ cq]o-I-

cn¨v {]Ya ip{iq-j-bnÂ 

]cn-io-e\w \ÂIpI 

X-t±i kzbw-̀ -cW Øm]-\-

§Ä 

hnZy-̀ ymk hIp¸v 

 

11 
]cn-ØnXn 

kwc-£Ww  

(1) BÀSvkv & kvt]mcvSvkv 

¢ºp-Isf lcnXtIcfw 

]²-Xn-bnÂ ]¦m-fn-I-fm-

¡pI 

(2) h\w {]IrXn,\Zo 

kwc-£-W-¯n\v ]²Xn 

X¿m-dm¡n {]hÀ¯n-¡pI 

 

tIcf kwØm\ bph-P\t£a-

t_mÀUv  

X-t±i kzbw-̀ -cW Øm]-\-

§Ä 

a®v kwc-£W hIp¸v 

h\w hIp¸v 

BÀSvkv & kvt]mcvSvkv ¢ºp-

IÄ 

hmb-\-im-e-IÄ 

hnZy-̀ ymk hIp¸v 

PnÃm `c-W-IqSw  

 

 

4.14.5. taÂ¯«v \nÀt±iw 

1. \ne-hn-epÅ Xncp sIm¨n \nb-ahpw ae-_mÀ \nb-ahpw GIo-I-cn¨v ¢ºp-I-fpsS cPn-kvt{S-j-

\p-thn tIcf Nmcn-ä-_nÄ skmsskän BIvSv cq]o-I-cn-¡p-I, ¢ºp-I-fpsS cPn-kvt{S-j-\v 

{]tXyI hyh-Ø-IÄ cq]o-I-cn-¡pI. 

2. ¢ºp-I-fpsS sI«nSw ]Wn-bm³ Fw.-FÂ.F, Fw.]n ^nÂ \n¶v XpI-b-\p-h-Zn-¡pI 

3. bph-P-\-]-T-\-tI{µw hb-\mSv tI{µ-am¡n Bcw-̀ n-¡pI 

4. kwØm\ tIc-tfm-Õ-h-t¯m-S-\p-_-Ôn¨v AUz-©À s^Ìv \S-̄ pI. hnP-bn-IÄ¡v kÀ«n-

^n-¡äpw ss{]kv aWnbpw \ÂIpI 

5. AUz-©À C³kv{S-IvSÀamsc ]cn-io-en-̧ n¨v kÀ«n-̂ n-¡äv \ÂIp¶ sXt¡- C-´y-bnse GI-

Øm-]-\-ambn CSp¡n tZhn-Ipfs¯ \mj-WÂ AUz-©À A¡m-Z-an-sb hnI-kn-̧ n-¡p- 
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]«nI 4.14.8. 

.ImbnI taJe 

{Ia- 

\-

¼À 

hnI-k\ ImgvN-

¸mSv 

{]hÀ¯\w  GP³kn-IÄ 

(1) 

kvt]mÀSvkv 

cwK¯v GtIm-

]\w sImp-h-

cnI 

(1) aÕc kvt]mÀSvkv C\-

§-fnÂ ]cn-io-e\w 

\ÂIp-¶-Xn\v hnZym-e-b-

§Ä , kvt]mÀSvkv 

Atkm-kn-tb-j-\p-IÄ 

¢ºp-IÄ F¶n-hbpsS 

]cn-]m-Sn-IÄ kwtbm-Pn-¸n-

¡p-I, PnÃm-Xe  hmÀjnI 

]²Xn X¿m-dm-¡pI 

(2) kv¡qÄ þ Imbn-Im-

²ym-]-I-cp-sSbpw 

kvt]mÀSvkv Iu¬knÂ 

tIm¨p-IÄ F¶n-h-cp-

sSbpw {]hÀ¯ew 

s]mXp-hmb Hcp ]²-Xn-

bpsS ASn-Øm-\-¯n-em-

bn-cn-¡Ww  

kvt]mÀSvkv Iu¬knÂ 

X-t±i kzbw-̀ -cW Øm]-\-

§Ä 

hnZy-̀ ymk hIp¸v 

tIcf kwØm\ bph-

P\t£a-t_mÀUv  

bq¯v ¢ºv GtIm-]\ kanXn  

sKbnwkv Atkm-kn-tb-O³ 

 

(2) 

A´m-cmjv{S 

ImbnI aÕ-c-

§-fnÂ saUÂ 

t\Sm³ bphm-

¡sf {]m]vX-

cm-¡pI 

(1) Hfn¼nIvkv , Gjy³ 

sKbnwkv  aÕ-c-§fnÂ 

saUÂ t\Sm³ bphm-

¡sf {]m]vX-cm-¡pI 

(2) kv¡qÄ tImtfPv 

aÕ-c-§Ä, tIc-tfm-Õh 

hnP-bn-IÄ F¶n-hsc 

sXc-sª-Sp¯v ]cn-io-

e\w \ÂIpI 

(3)aÕ-c-§Ä¡m-bpÅ 

ImbnI C\-§Ä¡pw 

hymbm-a-¯n\pw BtcmKy 

kwc-£-W-¯n\pw Htc 

{]m[m\yw \ÂIWw 

kvt]mÀSvkv Iu¬knÂ 

X-t±i kzbw-̀ -cW Øm]-\-

§Ä 

 

3 

PohnXssieo 

tcmK-§Ä AI-

äpI 

(1) I_Un, thmfn-

t_mÄ,^pSv t_mÄ, 

_mUvanâ¬,-In-fn-¯«v 

XpS-§nb \mS³ Ifn-Ifpw 

t{]mÕm-ln-̧ n-¡pI 

(2) ap³]-dª Ifn-I-fnÂ 

]cn-io-e-\hpw SqÀW-

saâpw \S-¯pI  

(3) If-cn-̧ -bäv kmÀh-{Xn-

I-am-¡pI FÃm-h-tcbpw 

]Tn-̧ n-¡pI  

(4) tIc-tfm-Õ-h-§Ä 

{KmaoW Imbn-tIm-Õ-§-

fm-¡pI 

tIcf kwØm\ bph-P\t£a-

t_mÀUv  

X-t±i kzbw-̀ -cW Øm]-\-

§Ä 

PnÃm `c-W-IqSw  

If-cn-̧ -bäv Atkm-kn-tb-j³ 

BÀSvkv & kvt]mcvSvkv ¢ºp-

IÄ 
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4 

AUz-©À 

BIvSn-hn-äokv 

t{]mÕm-ln-̧ n-

¡pI 

If-cn-̧ -bäv 

F¶ tIc-fob 

ImbnI C\w 

{]N-cn-̧ n-¡pI 

(1) Hcp X-t±i kzbw-̀ -cW 

Øm]-\-̄ nÂ BÀSvkv & 

kvt]mcvSvkv ¢ºp-IfpsS-

ap³ssI-bnÂ Hcp If-cn-̧ -

bdvcv ]cn-io-e-\-tI{µw 

Bcw-̀ n-¡pI 

(2)-kvIqfpI-fnÂ  If-cn-¸-

bäv v ]cn-io-e\w \S-̧ m-

¡pI 

 

 

tIcf kwØm\ bph-P\t£a-

t_mÀUv  

kvt]mÀSvkv Iu¬knÂ 

X-t±i kzbw-̀ -cW Øm]-\-

§Ä 

BÀSvkv & kvt]mcvSvkv ¢ºp-

IÄ 

If-cn-̧ -bäv Atkm-kn-tb-j³ 

 

(5) 

\o´Â 

t{]mÕm-ln-̧ n-

¡pI 

(1) Hcp ]©m-b-¯nÂ Hc 

\o´Â Ipf-sa-¦nepw 

hnI-kn-̧ n-¡pI 

(2) \o´Â]cn-io-e\w 

]cn-io-en-̧ n-¡p-I. 

kvt]mÀSvkv Iu¬knÂ 

X-t±i kzbw-̀ -cW Øm]-\-

§Ä 

tIcf kwØm\ bph-P\t£a-

t_mÀUv  

 

(6) 

IfnØe e-̀ y-

X-    D-d¸v hcp-

¯pI  

Hcp {Kma ]©mb¯n-\v- 

Hcp {Kus-¦nepw hnI-

kn-̧ n-¡pI 

PnÃm `c-W-IqSw  

X-t±i kzbw-̀ -cW Øm]-\-

§Ä 

kvt]mÀSvkv Iu¬knÂ 

 

kwØm-\s¯ BZys¯ bph-P\ ImbnI ]T-\-tI{µw hb-\mSv PnÃ-bnÂ Bcw-̀ n-¡m-hp-¶-Xm-

Wv.kvIqfpI-fnÂ  If-cn-̧ -bäv  ]cn-io-e\w \S-¸m-¡pI 

4.14.8..kw{Klw 

kwkvImcw bph-P-\-t£a ImbnI taJ-e-bpsS  {]tXy-IX B Ime¯v kÀ¡mÀ GP³kn-I-

fpsS CS-s]-SÂ ]cn-an-X-amWv F¶-Xm-Wv.  sse{_dn Iu¬knÂ , tIcf kwØm\ bph-P\ 

t£a t_mÀUv kvt]mÀSvkv Iu¬knÂ XpS-§nb GP³kn-IÄ {]hÀ¯n-¡p-¶p-s-¦nepw 

ka-{K-amb Hcp ]²Xn taJ-em-Sn-Øm-\-̄ nÂ  cq]o-I-cn¨v {]hÀ¯n-¡m³  Ign-ªnÃ .  

kmwkvIm-cnI  bph-P-\-t£a ImbnI taJ-e-IfnÂ  kPo-h-ambn {]hÀ¯n-¡p¶ kÀ¡m-cn-Xc 

kwL-S-\-I-fmb sse{_-dn-IÄ BÀSvkv Bâv kvt]mÀSvkv ¢ºp-IÄ , kmwkvIm-cnI Iq«m-bva-

IÄ  ^nenw skmssk-än-IÄ  XpS-§nb kwL-S-\IÄ  kz´w ]²-Xn-I-f-\p-k-cn¨v  {]hÀ¯n-

¡p-¶Xv kÀ¡m-cn-Xc  kwL-S-\-I-fpsS iàn  cq]o-I-cn-¡m³ Ign-tb--Xm-Wv. kwkvImcw 

bph-P-\-t£a þ ImbnI taJ-e-I-fnÂ  {Kma-]-©m-b¯pXew apXÂ  PnÃm Xew hsc  bq¯v 

¢ºv  tIm þ HmÀUn-t\-j³ I½-änIÄ  hmÀjnI ]²-Xn-IÄ  X¿m-dm-t¡--Xm-Wv. hmÀjnI 

]²-Xn-I-Ä¡v  Xt±ikzbw`cW Øm]-\-§Ä ap³K-W\ \ÂIn \S-¸m-¡m-\pÅ \S-]-Sn-bp-

mIWw. 

 

****** 
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sXmgnepw ss\]pWyhpw  

 

4.15. BapJw 

 

 

 hnkvXrXamb Hcp sXmgnÂ taJebmWv hb\mSv PnÃ¡pffXv.  PnÃbpsS 

hnIk\¯n\v sXmgnÂ taJe hln¡p¶ ]¦v hfsctbsdbmWv.  hnhn[ taJebnÂ 

]WnsbSp¡p¶ sXmgnemfnIÄ¡nSbnte¡v Cd§ns¨Ãm\pw 

sXmgnemfnIÄ¡nSbnepff {]iv\§Ä ]cnlcn¡m\pw sa¨s¸« sXmgnÂ A´co£w 

krjvSn¡m\pw ChcpsS PohnX\nehmcw DbÀ¯p¶Xn\pw sXmgnÂ hIp¸v {i² 

sNep¯pIbpw, \S]Sn kzoIcn¨phcnIbpw sN¿p¶pv.  sXmgnÂ 

\nbaewL\§Äs¡Xnsc \S]Sn kzoIcn v̈ sXmgnemfnIÄ¡v e`nt¡ 

B\pIqey§fpw an\naw thX\hpw e`yam¡p¶Xn\mbn \S]Sn kzoIcn¡p¶p.  

hb\mSv PnÃbnse sXmgnÂ taJebpsS hym]vXn, sXmgnemfnIÄ \nehnÂ t\cnSp¶ 

{]iv\§Ä sXmgnÂ taJebpsS hnIk\ImgvN¸mSpIÄ F¶nh kw_Ôn¨ Hcp 

AhtemI\w Cu ]²XnbneqsS AhXcn¸n¡p¶p. 

 

4.15.1. sXmgnÂ hIp¸v þ hb\mSv 

 

hb\mSv PnÃbnÂ sXmgnÂ hIp¸n\v IognÂ BØm\¯v PnÃm te_À 

Hm^okpw aq¶v Xmeq¡pIfnepw Hmtcm AknÌâv te_À Hm^okpw IÂ¸ä, 

am\´hmSn F¶oØe§Ä BØm\ambn ¹mtâj³ C³kvs]IvSÀ Hm^okv 

F¶nhbpw {]hÀ¯n¡p¶p, Cu PnÃbnse {Kmäphnän tIkpIÄ tImgnt¡mSv 

sU]yq«n te_À I½ojWdpw ssIImcyw sNbvXphcp¶p. 

 

 

4.15.1.1. sXmgnÂ taJe 

 tXm«w sXmgnemfnIÄ, hnhn[ t£a\n[n t_mÀUn\pIognÂ hcp¶ 

sXmgnemfnIÄ, CXc kwØm\sXmgnemfnIÄ, tIcf tjm¸vkv Bâv sImtagvkyÂ 

FÌm»njvsaâv BIvSv {]Imcw cPnÌÀ sNbvXn«pff sXmgnemfnIÄ, AkwLSnX 

taJebnse sXmgnemfnIÄ, acwIbä sXmgnemfnIÄ, F¶nhcpÄs¸« Hcp sXmgnÂ 

taJebmWv hb\mSv PnÃbv¡pffXv.  Sn sXmgnÂ taJeIfnÂ sXmgnseSp¡p¶ 

sXmgnemfnIfpsS hnhc§Ä NphsS ]dbp¶p. 

]«n-I 4.15.1. 

tXm«w sXmgnemfnIÄ  

hnf 

tXm«§fpsS 

F®w 

sXmgnemfnIfpsS 

F®w 

tXbne 30 5518 

Im¸n 142 689 

Gew 11 50 

അവലംബം-   ത ൊഴിൽ വകുപ്പ് 
tXm«w sXmgnemfnIfpsS kwc£W¯n\pw ChÀ¡nSbnÂ sa¨s¸« sXmgnÂ 

A´co£w krjvSn¡p¶Xn\pambn IÂ¸ä, am\´hmSn, ¹mtâj³ 

C³kvs]IvSÀamÀ aptJ\ ¹mtâj³ taJeIfnÂ ]cntim[\ \S¯pIbpw sXmgnÂ 

\nbaewL\§Äs¡Xnsc \S]Sn kzoIcn¡pIbpw sN¿p¶p. 
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]«n-I 4.15.2. 

¹mtâj³ taJebnse eb§fpsS hnhc§Ä 

IÂ¸ä 

അവലംബം-   ത ൊഴിൽ വകുപ്പ് 
]«n-I4.15.3 

am\´hmSn 

 

]«n-I4.15.4. 

hnhn[ t£a\n[n t_mÀUn\pIognÂ hcp¶ sXmgnemfnIÄ 

t£a\n[n t_mÀUv sXmgnemfnIfpsS F®w 

IÀjI sXmgnemfn t£a\n[n t_mÀUv 123757 

X¿Â sXmgnemfn t£a\n[n t_mÀUv 14111 

sI«nS \nÀ½mW sXmgnemfn t£a\n[n t_mÀUv 23821 

Npa«psXmgnemfn t£a\n[n t_mÀUv  

അവലംബം-   ത ൊഴിൽ വകുപ്പ് 
 

4.15.2. CXc kwØm\ sXmgnemfnIÄ  

 

 sI«nS \nÀ½mW sXmgnemfn t£a\n[n t_mÀUv, hb\mSv PnÃm Hm^oknÂ 

cPnÌÀ sNbvX CXc kwØm\ sXmgnemfnIfpsS F®w 5629.  

 

{Ia 

\¼À 

tXm«¯nsâ t]cv eb§fpsS 

F®w 

1 lmcnk¬kv aebmfw enanäUv, NptÂ FtÌäv 243 apdnIÄ 

2 lmcnk¬kv aebmfw enanäUv,A¨qÀ FtÌäv 547 apdnIÄ 

3 lmcnk¬kv aebmfw enanäUv,skân\Â tdm¡v 

FtÌäv 

550 apdnIÄ 

4 lmcnk¬kv aebmfw enanäUv, t]mUmÀ 

¹mtâj³kv 

550 apdnIÄ 

5 lmcnk¬kv aebmfw enanäUv,Ac¸ä FtÌäv 1003 apdnIÄ 

6 lmcnk¬kv aebmfw enanäUv,Npfn¡ FtÌäv 257 apdnIÄ 

7 lmcnk¬kv aebmfw enanäUv,sN{¼ FtÌäv 228 apdnIÄ 

8 lmcnk¬kv aebmfw enanäUv,FÂÌ¬ FtÌäv 263 apdnIÄ 

9 lmcnk¬kv aebmfw enanäUv,tNtem«v FtÌäv 152 apdnIÄ 

10 lmcnk¬kv aebmfw enanäUv,IpdnNymÀae 

¹mtâj³kv 

170 apdnIÄ 

{Ia 

\¼À 

tXm«¯nsâ t]cv eb§fpsS 

F®w 

1 ]mcnk¬kv FtÌäv, Nnd¡c, am\´hmSn. 132 apdnIÄ 

2 ]mcnk¬kv FtÌäv, Xe¸pg, am\´hmSn 197apdnIÄ 

3 ]mcnk¬kv FtÌäv, sPÊn, am\´hmSn  83 apdnIÄ 

4 ]mcnk¬kv FtÌäv, tXäae, am\´hmSn 80 apdnIÄ 

5 hb\mSv So ¹mtâj³ s{]mPIvSv, I¼me 

sI.F^v.Un.kn. am\´hmSn. 

95 apdnIÄ 

6 {]nbZÀin\n FtÌäv, ]©mcsImÃn, am\´hmSn 91 apdnIÄ 

7 ]ohokv ¹mtâj³kv FtÌäv, tXmÂs¸«n, am\´hmSn 19 apdnIÄ 

8 _mÀKncn F FtÌäv, tXmÂs¸«n am\´hmSn. 2 apdnIÄ 

9 F³.Fkv.Fkv.FtÌäv, ]\¯Sn, ImkÀtKmUv 7 apdnIÄ 

10 ]pXp¡mSv FtÌäv, Nota\n, I®qÀ   8 apdnIÄ 
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4.15.3.tIcf tjm¸vkv Bâv sImtagvkyÂ FÌm»njvsaâv BIvSv {]Imcapff 

sXmgnemfnIÄ  

 

 tIcf tjm¸vkv Bâv sImtagvkyÂ FÌm»njvsaâv BIvSv {]Imcapff 

Øm]\§fnÂ hb\mSv PnÃbnepff sXmgnemfnIfpsS F®w þ kv{Xo 6333, ]pcpj³ 

11156 BsI 17489. 

 

4.15.4. AkwLSnX sXmgnemfn t£a]²Xn  

 

AkwLSnX taJebnÂ sXmgnÂ sN¿p¶ sXmgnemfnIÄ¡v NnInÕm 

[\klmbambn 2,000/þ cq] A\phZn¡p¶p. CXv Im³kÀ, hr¡, lrZb, 

izmktImi kw_Ôamb tcmK§Ä, ]£mLmXw XpS§nb AkpJ§Ä¡mWv.2017 

þ 18 km¼¯nI hÀjw hsc90 sXmgnemfnIÄ¡v ]²Xn {]Imcw [\klmbw 

A\phZn¨n«pv.   

 

4.15.5.tIcf acwIbä sXmgnemfn t£a]²Xn  

 

 acwIbä sXmgnÂ sN¿p¶Xn\nsS A]ISw ]äpIbpw XpSÀ¶v tPmen sN¿m³ 

Ignbm¯hn[w AhicmIp¶ sXmgnemfnIÄ¡v ]²Xn {]Imcw A\phZn¡p¶ 

[\klmbw þ 50,000/þ cq]bpw A]IS¯nÂ acWaSbp¶ sXmgnemfnIfpsS 

B{inXÀ¡v A\phZn¡p¶ [\klmbw þ 1,00,000/þ cq]bpamWv.  \mfnXphsc Cu 

Imcymeb¯nÂ \n¶pw 390 sXmgnemfnIÄ¡v C¯c¯nÂ [\klmbw 

A\phZn¨n«pv. 

 

4.15.6.sXmgnÂ taJeIfnse hnIk\w sXmgnÂ hIp¸neqsS 

4.15.6.1. thX\ kpc£m ]²Xn  

 

sXmgnemfnIsf NqjW¯nÂ\n¶pw tamNn¸n¡p¶Xn\pw AhÀ¡v an\naw 

thX\w Dd¸phcp¯p¶Xn\mbpw an\naw thX\ \nba{]Imcapff hnhn[§fmb 

cPnÌdpIfpw dn¡mÀUpIfpw kq£n¡p¶XnÂ\n¶pw sXmgnepSasb 

Hgnhm¡p¶Xn\mbpw kwØm\ kÀ¡mÀ \S¸nem¡p¶ ]²XnbmWv thX\ 

kpc£m ]²Xn (U»yp.]n.Fkv). Sn ]²XnbneqsS kzImcytaJebnÂ 

sXmgnseSp¡p¶ Poh\¡mcpsS thX\hpw aäv _¯Ifpw Poh\¡mcpsS 

tkhnwKvkv _m¦v A¡unte¡v \ÂIp¶p. 

 

 te_À I½ojWdpsS HutZymKnI sh_vsskämb www.lc.kerala.gov.in aptJ\ 

hnhn[ sXmgnÂ \nba§Ä {]Imcw Hm¬sse³ cPnkvt{Sj³, ]pXp¡Â XpS§nbh 

sNbvXn«pff Øm]\§Ä¡v Cu ]²XnbpsS `mKamImhp¶XmWv.  thX\ kpc£m 

]²XnbnÂ cPnÌÀ sN¿p¶Xn\mbn _Ôs¸« AknÌâv te_À Hm^oknÂ 

Øm]\¯nsâ CþsabnÂ sF.Un, thX\w hnXcWw sN¿p¶Xn\pff Idâv 

A¡uv hnhc§Ä, h¬ssSw ]mÊv thÀUv e`n¡p¶Xn\pff samss_Â \¼À 

F¶nhbpw sXmgnÂ hIp¸v DtZymKØÀ Bhiys¸Sp¶ aäv hnhc§fpw 

\ÂtIXmWv.  Cu ]²Xnbpambn klIcn¨p{]hÀ¯n¡p¶ 

_m¦pIfnembncn¡Ww Øm]\¯n\v Idâv A¡uv Dmbncnt¡Xv.  

sXmgnepSa i¼fambn Poh\¡mÀ¡v \ÂIphm³ Dt±in¡p¶ XpI AXmXv amkw 

thX\ kpc£m]²Xn aptJ\ A]vtemUv sNbvXv {Sm³kv^À sN¿p¶ apdbv¡v 

Poh\¡mcpsS A¡upIfnte¡v sXmgnepSabpsS \nÀ±njvS Idâv A¡unÂ 

\n¶pw XpI ]n³hen¡s¸«v ssIamäw sN¿s¸SpIbpw sN¿pw. 

 

 thX\ kpc£m]²XnbnÂ ]¦mfnIfmIp¶ Øm]\§fnÂ hnhn[ sXmgnÂ 

\nba§Ä A\pimkn¡p¶ cPnÌdpIÄ FgpXn kq£nt¡XnÃ.  IqSmsX hIp¸v 

http://www.lc.kerala.gov.in/
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\S¸m¡nbn«pff Øm]\§fpsS t{KUn§nÂ thX\ kpc£m ]²Xn aptJ\ 

thX\w hnXcWw sN¿p¶ Øm]\§Ä¡v {]tXyI ]cnKW\bpw e`n¡p¶XmWv. 

20þÂ A[nIw sXmgnemfnIÄ sXmgnÂ sN¿p¶ Øm]\§Ä¡mWv C{]Imcw  

thX\w hnXcWw sN¿m³ IgnbpI.  PnÃbnse 197 Øm]\§Ä C{]Imcw thX\w 

\ÂInhcp¶pv.  IqSpXÂ sXmgnepSaIsf Cu ]²XnbnÂ sImphcp¶ 

DuÀÖnX \S]SnIÄ sXmgnÂ hIp¸v kzoIcn¨phcp¶p. 

 

4.15.6.2.'Bhmkv' þ  CXc kwØm\ sXmgnemfnIÄ¡pff BtcmKy C³jqd³kv 

]²Xn  

 

 CXc kwØm\ sXmgnemfnIÄ¡mbn 'Bhmkv' F¶ t]cnÂ 

Bhnjv¡cn¨n«pff BtcmKy C³jqd³kv ]²Xn 2017 \hw_À 1þ\v _lp. 

apJya{´n DXvLmS\w sNbvXp.  18þ\pw 60þ\pw CSbnepff CXc kwØm\ 

sXmgnemfnIÄ¡v Cu ]²XnbnÂ AwKamImw.  AwKamIp¶sXmgnemfn¡v 

A]ISacWw kw`hn¡pIbmsW¦nÂ IpSpw_¯n\v2 e£w cq] A]IS 

C³jqd³kpw, kÀ¡mÀ Bip]{XnIfnÂ \nt¶m, Cu Bhiy¯n\mbn Fw]m\Â 

sNbvX kzImcy Bip]{XnIfnÂ\nt¶m 15000/þ cq]hsc kuP\y NnInÕm¨nehpw 

e`yam¡p¶p.   

 

4.15.6.3. CXc kwØm\ sXmgnemfnIÄ¡mbn kuP\y saUn¡Â Iym¼pw, 

t_m[hXv¡cWhpw 

 CXc kwØm\ sXmgnemfnIÄ¡mbn BtcmKyhIp¸nsâ klIcWt¯msS 

PnÃbnse hnhn[ {]tZi§fnÂ saUn¡Â Iym¼pIfpw BtcmKy sXmgnÂ \nba 

t_m[hXv¡cW ¢mÊpw kwLSn¸n¡p¶p. 

 

4.15.6.4. t{KUnwKv 

kwØm\s¯ hym]mc hyhkmb Øm]\§sf AhcpsS {]hÀ¯\ 

kwhn[m\þsXmgnemfn t£a kwcw`§fpsS ASnØm\¯nÂ hnebncp¯n t{KUnwKv 

\S¯p¶Xn\pff ]²Xn sXmgnÂ hIp¸v BhnjvIcn¨phcp¶p.  BZyL«w F¶ 

\nebnÂ sSIvssÌÂ tjm¸pIÄ, tlmkv]näepIÄ, I¬kv{S£³ taJe, 

tlm«epIÄ þ dtÌmdâpIÄ, ÌmÀ tlm«epIÄ, PzÃdnIÄ, sFSn Øm]\§Ä, 

skIyqcnän F¶o taJeIfnemWv t{KUnwKv \S¸nem¡m³ Dt±in¡p¶Xv.  kÀ¡mÀ  

D¯chv {]Imcapff anI¨ sXmgnÂ ZmXmhv, kwXr]vXcmb sXmgnemfnIÄ, 

Øm]\§fnse anIhpä sXmgnÂ A´co£w, sXmgnÂ ss\]pWy hnIk\¯n\v 

Øm]\¯nsâ ]¦mfn¯w, kv{Xo kulrZ A´co£w, sXmgnemfnIÄ¡v \ÂIp¶ 

kuIcy§Ä, sXmgnenS§fnse kpc£ F¶o am\ZWvU§Ä ]men¨mWv t{KUnwKv 

\nÀWbn¡p¶Xv. 

 

 

4.15.6.5. ka{K BtcmKy C³jqd³kv ]²Xn (BÀ.Fkv._n.ssh) 

 AkwLSnX taIebnse sXmgnemfnIfptSbpw, Zmcn{Z tcJbv¡v Xmsgbpff 

IpSpw_§fptSbpw BtcmKy kwc£Whpw, kmaqly kpc£bpw 

Dd¸phcp¯p¶Xn\mbn tI{µkÀ¡mÀ Bhnjv¡cn¨ C³jqd³kv ]²XnbmWv 

cmjv{Sob kzmØy _oam tbmP\(BÀFkv._n.ssh).  Sn ]²XnbpsS \S¯n¸n\mbn 

sXmgnÂ hIp¸v NnbmIv F¶ GP³kn cq]oIcn¨n«pv.  {]kvXpX GP³kn aptJ\ 

]²Xn Imcy£aambn \S¸nem¡nhcp¶p.  PnÃm te_À Hm^okÀ ]²XnbpsS 

I¬ho\À Øm\w hln¡pIbpw ]²XnbpsS \S¯n¸n\v t\XrXzw \ÂIpIbpw 



492 |PnÃm ]²Xn þ hb\mSv PnÃ. 

 

sN¿p¶p.  hb\mSv PnÃbnÂ GItZiw 122000 IpSpw_§Ä¡v ka{K BtcmKy 

C³jqd³kv ]²XnbpsS B\pIqeyw e`yamhp¶pv. 

 

 

4.15.6.6. A]v\mLÀ þ CXc kwØm\ sXmgnemfnIÄ¡v thnbpff `h\ ]²Xn 

 CXc kwØm\ sXmgnemfnIÄ¡mbn 'A]v\mLÀ' F¶ t]cnÂ sXmgnÂ 

hIp¸v `h\ ]²Xn \S¸nem¡nbn«pv.  Sn ]²XnbneqsS sXmgnemfnIÄ¡v Ipdª 

hmSI \nc¡nÂ ]mÀ¸nS kuIcyw e`yam¡p¶p.  sXmgnÂ hIp¸n\pIognÂ 

{]hÀ¯n¡p¶ `h\w ^utj³ tIcf F¶ Øm]\¯nsâ t\XrXz¯nÂ 

sXmgnemfnIÄ¡mbn ]mÀ¸nS kuIcyw Hcp¡p¶p.  BZy kwcw`w 8.5 tImSn 

sNehnÂ ]me¡mSv In³{^ ]mÀ¡nÂ \S¸nem¡nbn«pv.  44200 kvIzbÀ ^oänÂ 

XoÀ¯ sI«nS kap¨b¯nÂ 600 sXmgnemfnIÄ¡v hsc Xmakn¡m\pff kuIcyw 

GÀs¸Sp¯nbn«pv.  FdWmIpfw Xncph\´]pcw, tImgnt¡mSv PnÃIfnÂ 

A]v\mLÀ s{]mPIvSnsâ ASp¯ kwcw`w Bcw`n¡p¶Xn\pff \S]Sn sXmgnÂ 

hIp¸v kzoIcn¨phcp¶p. 

4.15.6.7.F³t^mgvkvsaâv hn`mKw 

 

 sXmgnÂ hIp¸nÂ 28 Hmfw hcp¶ hnhn[ sXmgnÂ \nba§Ä 

\S¸nem¡p¶Xn\mbn hb\mSv PnÃm te_À Hm^okÀ, Xmeq¡pIfnembn 3 

AknÌâv te_À Hm^okÀamÀ, am\´hmSn, IÂ¸ä F¶o Øme§fnembn 

¹mtâj³ C³kvs]IvSÀamÀ F¶n§s\ F³t^mgvkvsaâv DtZymKØsc 

\nban¨n«pv.  sXmgnÂ XÀ¡§fnÂ {]iv\ ]cnlmcapm¡p¶Xpkw_Ôn¨v 

hnhn[ Øm]\§fnÂ \n¶pff sXmgnÂ XÀ¡§fnÂ {]iv\]cnlmc¯n\mbn 

1947þse C³Ukv{SnbÂ Unkv]yq«v BIvSv {]Imcw PnÃm te_À Hm^okÀ, sU]yq«n 

te_À Hm^okÀ F¶o DtZymKØsc \ntbmKn¨n«pv. 

 

4.15.7.hnIk\ ImgvN¸mSv 

 tXm«w sXmgnemfnIfpsS an\naw Iqen 18000/þ cq]bmbn hÀ²n¸n¡pI. 

 

 tXm«w sXmgnemfnIÄ¡pff `h\]²Xn Imcy£aambn \S¸nem¡pI, sse^v 

anj³ ]²XnbneqsS sXmgnemfnIÄ¡v A\phZn¨n«pff `h\w 

\nÀ½n¡p¶Xn\pff `qan Is¯p¶Xn\mbn \S]Sn kzoIcn¡pI,  

 tXm«w sXmgnemfnIÄ¡v amcI tcmK§Ä¡v NnInÕm [\ klmbw 

A\phZn¡pI,  

 tXm«w sXmgnemfnIfpsSIp«nIÄ¡v D¶X hnZym`mk¯n\pff kvtImfÀjn¸v 

A\phZn¡pI,  

 tXm«w sXmgnemfnIfpsS s]¬a¡Ä¡v hnhml [\ klmbw A\phZn¡pI. 

 h³InS tXm«§Ä ØnXnsN¿p¶ hb\mSv PnÃbnse {Kmäphnän tIkpIfpsS 

_mlpeyw IW¡nseSp¯v hb\mSv PnÃ¡v am{Xambn Hcp sU]yq«n te_À 

I½ojWsd \ntbmKnt¡XmWv. 

 tjm¸pIfnepw hnhn[ Øm]\§fnepw sXmgnÂ sN¿p¶ kv{Xo 

sXmgnemfnIfpsS Ip«nIÄ¡mbn Xmeq¡v tI{µ§fnÂ {Ijv kuIcyw 

GÀs¸Sp¯pI. 
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 Npa«psXmgnemfn t£at_mÀUv, sI«nS \nÀ½mW sXmgnemfn t£a\n[n 

t_mÀUv F¶nhnS§fnse sXmgnemfnIÄ¡v BÀ.Fkv._n.ssh BtcmKy 

C³jqd³kv ]²Xn \S¸nem¡pI. 

 PnÃbnÂ hfÀ¶p hcp¶  sXmgnÂ taJeIfnÂ hnZKv[ ]cnioe\w 

IgnªhcpsS IpdhpÅXn\mÂ PnÃmXe¯nÂ te_À tIm¬{SmIvSv 

klIcW kwL§Ä ss\]pWy ]cnioe\ tI{µ§Ä Hcp¡mhp¶XmWv. 

 PnÃbnse kmt¦XnI hnZym`ymk Øm]\§Ä Bb t]mfnsSIv\nIv,  

sF.än.sF, F©n\obdnwKv tImtfPv F¶o Øm]\§fnse hnZymÀ°nIfpsS 

klmbt¯msS FÂ.Fkv.PnbpsS hnhn[ sabnâ\³kv ]²XnIÄ 

X¿mdm¡mhp¶XmWv. 

 h³InS tXm«§Ä IqSmsX PnÃbnÂ hfÀ¶ph¶ hnhn[ sXmgnÂ 

Øm]\§fpsSbpw sXmgnemfnIfptSbpw F®w IW¡nseSp¯v sXmgnÂ 

hIp¸n\v IognÂ hb\mSv PnÃbnÂ aäp PnÃIsft¸mse Xs¶ 

F³t^mgvkvsaâv, P\dÂ hn`mK¯nsâ Hmtcm PnÃm te_À Hm^okÀamcpsS 

tkh\w Dd¸phcp¯mhp¶XmWv.  BbXn\mÂ, Hcp PnÃm te_À 

Hm^okdpsS A[nI XkvXnI IqSn krjvSn¡m³ kÀ¡mcnte¡v ip]mÀi 

sN¿mhp¶XmWv. 

 

 

 

***** 
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ചോവത്തെെവര്ന്നകുന്ം വോയ്പ നല്കുന്നതിള്ള സ സംവിധോനം ്ന്നതില്കനിന്ന് ഉത്ചോദനം വിചണനം  
ഭക്ഷ്യസംസ്കരണം, ഉചലഭോഖം, ഭവനം, ഖതോഖതം, ത്തതോഴില്ക , ആലരോഖയം സംസ്കോരം മുതലോയ  
പ്രധോനലമകലഔളിത്തലല്ോം സഹഔരണപ്രസ്ഥോനം വയോചിചൃിട്ടുണ്ട്. ലഔരളെില്ക  ഇന്ന് സഹഔരണ 
രജിസ്ട്രറുത്ത് നിയന്ത്രണെില്കവരുന്ന 15428 സഹഔരണ സംഗങ്ങളം വയവസോയം,         
ക്ഷ്ീരവിഔസനം, ഔയര്ന്ന , കഔെറി മുതലോയ ലമകലഔളിലോയി 17000-ല്ക  ചരം സഹഔരണ 
സംഗങ്ങളം പ്രവര്ന്നെികുന്ുണ്ട്.   

 മറൃ് സംസ്ഥോനങ്ങത്തള അലചക്ഷ്ിചൃ ് ലഔരളെിത്തല സഹഔരണ ലമകലയിത്തല ഏറൃവം   
ശക്തമോയ വിഭോഖം വോയ്പോ സഹഔരണ സംഗങ്ങ്  തത്തന്നയോണ്. വോണിജയ ബോങ്കുഔ്  
ത്തഹക്ടത്തറോന്നിന് 3.00 ലക്ഷ്ം  രൂച ഔോര്ന്നഷിഔ വോയ്പ നല്കുലോോ്  സഹഔരണ സ്ഥോചനങ്ങ്  3.75 
ലക്ഷ്ം രൂച വത്തരയോണ് വോയ്പ നല്കുന്നത്.  ലഔരളെില്ക  ഔോര്ന്നഷിഔ ലമകലയില്ക  സഹഔരണ 
പ്രസ്ഥോനം വഹികുന്ന്ന സുപ്രധോന ചങ്ക് ഇതില്ക  നിും വയക്തമോുുണ്ട്.  ത്തെഡിറൃ് ലമകലയില്ക  
മോത്രമല് വിചണനം, ഉചലഭോഖം, ഉല്പോദനം ്ന്നിങ്ങത്തന ത്തെല്ോ    സോോെിഔ ലമകലഔളിം ം 
സഹഔരണ പ്രസ്ഥോനം ചുവടുറെിചൄ ഔഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.  ഔയര്ന്ന , കഔെറി, ബീഡി, ു്ില്ക  
വയവസോയങ്ങ്  തു്ങ്ങിയവ സഹഔരണോ്ിസ്ഥോനെില്ക      പുന.സംഗ്ിെിചൄ ഔഴി.  സ.  
ചോം ല്പോദനെിന്ത്തറ സിംഹഭോഖവം സഹഔരണ ലമകലയിലോണ്. ഉചലഭോതൃ സ സഹഔരണ 
ശംകല വിപുലമോണ്.  ത്തചോതുവിതരണെിനോയി നീതിലറോറുഔ്  ഈ രംഖത്തെ പുതിത്തയോരു 
ചുവടുവയ്പോണ്. വനിതഔ് , ചെിഔജോതി, ചെിഔവര്ന്നഗര്ോര്ന്ന , മത്സ്യത്തെോഴിലോളിഔ്  
തു്ങ്ങിയവര്ന്നര്ോയി പ്രലതയഔ സഹഔരണ ശംകലഔ്  ഉണ്്ട.  ഇങ്ങത്തന ജീവിതെിന്ത്തറ 
സമത മലമകലഔളിം ം      വിദയോഭയോസ-ആലരോഖയ-സോംസ്കോരിഔ ലമകലഔളം ത്തമല്ോം സഹഔരണ 
പ്രസ്ഥോനം ശക്തമോണ്. 

4.16.1. ജില്യിത്തല അവസ്ഥ 

 വയനോ ്് ജില്യില്ക  സഹഔരണ വുെിന് ഔീഴില്ക  436 സഹഔരണ സംഗങ്ങ്         
നിലവിം ണ്ട്.  ജില്യിത്തല ഔോര്ന്നഷിഔ വോയ്പോ ലമകലയുത്ത് മുകയ ലരോതസ്സോയ ജില്ോ   സഹഔരണ 
ബോങ്കും, മധയഔോല ദീര്ന്നഗഔോല ഔോര്ന്നഷിഔ വോയ്പ നല്കുന്ന 3 ഔോര്ന്നഷിഔ വിഔസന ബോങ്കുഔളം 
ഹ്രസവഔോല വോയ്പ നല്കുന്ന 27 പ്രോഥമിഔ സര്ന്നവീസ് സഹഔരണ ബോങ്കുഔളം ഉ്ത്തെെതോണ് 
ജില്യിത്തല സഹഔരണ ഔോര്ന്നഷിഔ വോയ്പോ ലമകല.  ഇവ ടാ്ോത്തത ഔോര്ന്നഷിലഔതര വോയ്പോ 
ലമകലയില്ക  പ്രവര്ന്നെികുന്ന്ന അര്ന്നബന്  ബോങ്കുഔ്   ജീവനര്ോരുത്ത് സഹഔരണ  സംഗങ്ങ് , 
ഔണ്സ്സൂമര്ന്ന  ലമകലയിത്തല സഹഔരണ സംഗങ്ങ്  വിചണന സഹഔരണ സംഗങ്ങ്  ചെിഔ 
ജോതി, ചെിഔ വര്ന്നഗര്ോര്ന്ന  വനിതഔ്  തു്ങ്ങിയ വിഭോഖങ്ങളത്ത് ഉന്നമനെിനോയുള സസഹഔരണ 
സംഗങ്ങ്  സ്കൂ് , ലഔോലളജ് സഹഔരണ ലറോറുഔ്  ്ഡൂലര്ഷണല്ക       സഹഔരണ 
സംഗങ്ങ് , ഭവന നിര്ന്നമോണ സഹഔരണ സംഗങ്ങ്  തു്ങ്ങിയവയും ഈ ലമകലയില്ക  
പ്രവര്ന്നെികുന്ു.  ചെിഔ ജോതി, ചെിഔ വര്ന്നഗ വിദയോര്ന്നഥിഔ്ര്് ത്തജ.ഡി.സി ചരിശീലനം 
നല്കുന്നതിള്ള സ രു ചരിശീലന ലഔദ്ം ഔരണിയില്ക  പ്രവര്ന്നെികുന്ുണ്ട്.  വയവസോയ വുെ് 
ക്ഷ്ീര വുെ് കോദി ഗ്രോമ വയവസോയ ലബോര്ന്നഡ്, ഫിഷറീസ് വുെ് ്ന്നിവയുത്ത് ഔീഴിം ള സ 
സഹഔരണ സംഗങ്ങ്  ഇവയ്ക്ക് പുറലമയോണ്.  
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 ചെിഔ 4.16.1. 

െമ നം. 
 

ഇനം ്ണ്ണം 
 

01. ജില്ോസഹഔരണ ലബങ്ക് 1 

02. ചി .്.സി.്സ്  31 

03. ചി .സി.്.ആര്ന്ന .ഡി.ബി  3 

04. അര്ന്നബന്  സഹഔരണ ബോങ്കുഔ്   1 

05. അര്ന്നബന്  സഹഔരണ സംഗങ്ങ്  2 

06. ത്തമോെവയോചോര സഹഔരണ സംഗം  1 

07 അഗ്രിഔ്ചൃര്ന്ന  ഇംപ്രൂവ്ത്തമന്റ് 16 

08. ചെിഔജോതി, ചെിഔവര്ന്നഗ സഹഔരണ ബോങ്കുഔ്  50 

09. പ്രോഥമിഔ ഉചലഭോതൃ സ സഹഔരണ ലറോറുഔ്  12 

10. ്ഡൂലര്ഷണല്ക  സഹഔരണ സംഗങ്ങ്   8 

11. വനിത സഹഔരണ സംഗങ്ങ്  29 

12. ലലബര്ന്ന  ലഔോണ്സ്രോക്ട് സഹഔരണ സംഗങ്ങ്  74 

13. സ്കൂ് , ലഔോലളജ് സഹഔരണ ലറോറുഔ്  84 

14. മോര്ന്നര്റൃിംഖ് സഹഔരണ സംഗങ്ങ്  52 

15. ്ംച്ലളോയീസ് സഹഔരണ സംഗങ്ങ്  34 

61 ത്തഹൌസിംഖ് സഹഔരണ സംഗങ്ങള് 80 
64 ലസോഷയല് ത്തവല്ഫയര് സഹഔരണ സംഗങ്ങള് 67 

60 ആശുചത്രി സഹഔരണ സംഗങ്ങള് 80 

61 ലനോണ് അഗ്രീഔള്ചൃറല് സഹഔരണ സംഗങ്ങള് 87 

08 ലമോലെോര് രോന്ലപോര്െ് സഹഔരണ സംഗങ്ങള് 87 
06 ചലവഔ സഹഔരണ സംഗങ്ങള് 64 
22 ഫോമിംഖ് സഹഔരണ സംഗം 80 
00 ലഔോലമഴ്സ്യല് സഹഔരണ സംഗം 60 
 ആത്തഔ 701 
 

 സംസ്ഥോനതല അെക്സ് സംഗങ്ങളോയ ലഔരള ലററൃ് ലഔോ- ഒെലററൃീവ് ബോങ്ക്, ലഔരള 
ലററൃ് അഗ്രിഔ്ചൃറല്ക  &റൂറല്ക  ഡവലച്ത്തമന്റ് ബോങ്ക്, മോര്ന്നര്റൃിംഖ് ത്തഫഡലറഷന് , 
്സ്.സി/്സ്.റൃി ത്തഫഡലറഷന് , ത്തസറിത്തഫഡ്, ത്തറയ്ഡ്ലഔോ, സോഹിതയപ്രവര്ന്നെന 
സഹഔരണ സംഗം (്ല്ക.ബി.്സ് ), ലഔോമോര്ന്നര്് (ഔര്ന്നണ്ണോ്ഔ) ്ന്നിവയുത്ത്യും 
്ന്.്ം.ഡി.സി യുത്ത്യും ശോകഔ്  വയനോ ്് ജില്യില്ക  പ്രവെിചൄ വരുുണ്ട്. 

4.16.2. നിര്ന്നലേശങ്ങ് 

 ഔോര്ന്നഷിഔ പ്രോധോനയമുള സ ജില്ത്തയന്ന നിലയില്ക  സമ്പൂര്ന്നണ്ണ ഔോര്ന്നഷിഔ വിഔസനം ലക്ഷ്യം 
ത്തവചൄള സ സഹഔരണ സംഗങ്ങ്  ജില്യ്ക്ക് അനിവോരയമോണ്. നിലവിത്തല പ്രോഥമിഔ 
ഔോര്ന്നഷിഔ സംഗങ്ങ്  ഔോര്ന്നഷിഔോള്ബധ വ വോയ്പഔ്  നല്കുന്നതില്ക  ചിറഔിലോണ്.  
ജില്യുത്ത് കവവിധയമോര്ന്നന്ന വിളവഔ്  തിരിചൃറിഞ്ഞ് സമയബധ വിതമോയി വോയ്പോ ലഭയത 
ഉറെോര്ോന്  സോധിര്ണം.  ജില്യിത്തല വോയ്പോ സഹഔരണ സ്ഥോചനങ്ങളത്ത് ത്തസന്രല്ക  
ബോങ്കോയ വയനോ ്് ജില്ോ സഹഔരണ ബോങ്കിന് ഇര്ോരയെില്ക  മുകയമോത്തയോരു 
ലറോളണ്ടോഔണം. 
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 ജില്യില്ക  വനിതോ സഹഔരണ സംഗങ്ങളത്ത് ്ണ്ണം വളത്തര ുറവോണ്.  പ്രവര്ന്നെന 
ക്ഷ്മതയുള സ ടാടുതല്ക  സംഗങ്ങ്  രൂചീഔരിര്ോള്ം പ്രവര്ന്നെികുന്ന്നവത്തയ 
ഔോരയക്ഷ്മമോര്ോള്ം വുപ്പം സഹഔോരിഔളം ജോഗ്രത പുലര്ന്നലെണ്ടിയിരികുന്ു. 

 ജില്യില്ക  12-ഒളം ഔണ്സ്സൂമര്ന്ന  സഹഔരണ സംഗങ്ങ്  ലരകഔളില്ക  ഔോണുുത്തണ്ടങ്കിം ം 
ത്തവറും 4-് ണ്ണം മോത്രലമ പ്രവര്ന്നെികുന്ന്നതോയുൂ, ബോര്ിത്തയല്ോം പ്രവര്ന്നെന രഹിതലമോ 
സമത മീഔരണ ഗെെിലലോ ആണ്.  ഉചലഭോതൃ സ ലമകല ഇന്ന് ശക്തമോലഔണ്ടത് 
സോധോരണര്ോരന്ത്തറ ആവശയമോണ്.  ജില്ോ ത്തമോെവയോചോര സഹഔരണ 
സംഗെിന്ത്തറ പ്രവര്ന്നെനം ത്തമചൃത്തെടുെി പ്രോഥമിഔ ഉചലഭോതൃ സ സംഗങ്ങ്  വഴി   
നിലതയോചലയോഖ സോധനങ്ങ്  ഉചലഭോക്തോവിന് ലഭയമോര്ോന്  വഴിത്തയോരുലര്ണ്ടതുണ്ട്. 

 വളത്തര ുറവ് ചെിഔജോതി/ചെിഔവര്ന്നഗ സംഗങ്ങത്തള ജില്യില്ക  സജീവമോയി 
പ്രവര്ന്നെികുന്ന്നവയോയിട്ടുള്ളു.  നിരവധി ലഔദ്ോവിഷ്കൃത-സംസ്ഥോന ഫണ്ടുഔ്  ഈ 
ലമകലയില്ക  ലഭയമോത്തണങ്കിം ം ഫലപ്രദമോയ വിനിലയോഖവം ചരിലശോധനയും ഉണ്ടോയോല്ക  
മോത്രലമ ഗുണപ്രദമോവൂ.  വനവിഭവങ്ങളത്ത്യും ആദിവോസി ചോരോരയ ഉല്കചന്നങ്ങളത്ത്യും 
വിചണനം ്ന്നിവ ഈ സംഗങ്ങ്  വഴിയോവണം. 

 ജില്ര്് ടൂറിസെിന് അനന്ത് സോധയതഔളോണുള സത്.  ്ന്നോല്ക  പ്രവര്ന്നെനക്ഷ്മമോയ രു 
സംഗം ലചോം ം ഈ വിഭോഖെില്ക  ജില്യിലില്.  പുതിയ ടൂറിസം സംഗങ്ങലളോ നിലവിത്തല 
സംഗങ്ങളത്ത് പ്രവര്ന്നെനങ്ങളില്ക  ഈ സോധയത ഉ്ത്തെടുെി വിപുലത്തെടുന്നതന്നതിലനോ 
രമിലര്ണ്ടതോണ്.  

4.16.3. ഔോര്ന്നഷിഔ ലസവന ലഔദ്ം 

വയനോ ്് ജില്യിത്തല 2-ഔോര്ന്നഷിഔ ലസവന ലഔദ്ങ്ങ് നല് നിലവില്ക പ്രവര്ന്നെിചൄ വരുു.  
ത്തവള സമുണ്ട സര്ന്നവീസ് സഹഔരണ ബോങ്കിന്ത്തറ ഔീഴിം ം തവിഞ്ഞോല്ക  സര്ന്നവീസ് സഹഔരണ 
ബോങ്കിന്ത്തറ ഔീഴിം ം.  ്ി ബോങ്കുഔ്ര്് ഇതുവത്തര ധനസഹോയമോയി 75-ലക്ഷ്ം രൂച ലഭിചൃിട്ടുണ്ട്.  
തവിഞ്ഞോല്ക  സര്ന്നവീസ് സഹഔരണ ബോങ്കിന് ഔര്ന്നഷഔ ലസവന ലഔദ്െില്ക  നൂതന 
പ്രവര്ന്നെനങ്ങ്  മണ്ണ് സംരക്ഷ്ണം ്ന്നിവ ന്ന്നതന്നതിനോയി 25 ലക്ഷ്ം രൂചയും മുള സന് ത്തഔോല്ി 
സര്ന്നവീസ് സഹഔരണ ബോങ്കിന് 5 ലക്ഷ്ം രൂച പ്രവര്ന്നെന മൂലധനമോയും ലഭിചൃിട്ടുണ്ട്.  2016-17 
സോോെിഔ വര്ന്നഷം ലഭിചൃ തുഔഔ്  വിനിലയോഖിചൄവരുു.  

 വിചണന ലമകല വളത്തരയധിഔം മത്സ്ലരോന്മുകമോയ ഈ സോഹങരയെില്ക  ചരമോവധി 
ലസവനങ്ങ്  വളത്തര ലവഖതയില്ക  ത്തമചൃത്തെെരീതിയില്ക  പ്രദോനം ത്തങയ്യോന്  സോധികുന്ന്നവര്ന്ന  മോത്രം 
ഏത് ലമകലയിം ം വിജയികുന്ന്ന സോഹങരയമോണിന്ന്.  ഉചലഭോക്തോവിന് രു പ്രധോന സ്ഥോനം 
നല്കഔിത്തഔോണ്ടുള സ വിചണന നയം മോത്രലമ വിജയികുന്ഔയുള്ളു.  നിലതയോചലയോഖ സോധനങ്ങളത്ത് 
വില ദിനംപ്രതി വര്ന്നധിചൄവരുന്ന സോഹങരയെില്ക  വില നിയന്ത്രണെിനോയി നീതി, നന്മ 
ലറോറുഔളത്ത് പ്രവര്ന്നെനം ഉചലയോഖത്തെടുെോള്ം തലേശവോസിഔളോയ ഔര്ന്നഷഔരില്ക  നിും 
വിഷമുക്തമോയ നോ്ന്  ചചൃര്റിഔളം അരിയും സംഭരികുന്ഔയും നയോയവിലര്് 
ജനങ്ങളിത്തലെിര്ോള്ം ത്തപ്രോജക്ട് വഴി സംഗം പ്രവര്ന്നെനം ഔോവെകത്തവര്ോവന്നതോണ്.   

4.16.4. ്സ്.സി/്സ്.റൃി 

 2016-17 സോോെിഔ വര്ന്നഷെില്ക  ജില്യിത്തല ്സ്.സി/്സ്.റൃി സഹഔരണ 
സംഗങ്ങ്ര്് പ്രവര്ന്നെനെിള്ള സ ഗ്രോന്റിനെില്ക  10,00,000/- രൂച അള്വദിചൄ നല്കഔി. 
തവിഞ്ഞോല്ക  ചെിഔവര്ന്നഗ സര്ന്നവീസ് സഹഔരണസംഗം, വയനോ ്് ്സ്.സി/്സ്.റൃി 
ഔണ്സ്സ്ട്രക്ഷ്ന്  സഹഔരണ സംഗം, വയനോ്് ജില്ോ മ്െിചര്ന്നെസ് ചെിഔവര്ന്നഗ 
സഹഔരണസംഗം, ലമെോ ി് ചെിഔവര്ന്നഗ സര്ന്നവീസ് സഹഔരണസംഗം, തിരുത്തനല്ി ചെിഔവര്ന്നഗ 
സര്ന്നവീസ് സഹഔരണസംഗം ്ന്നിവയ്ക്ക് 2,00,000/- രൂച വീതം പ്രവര്ന്നെന മൂലധനഗ്രോന്റ് 
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അള്വദിചൄ നല്കഔിയത്, വനവിഭവങ്ങളത്ത് ലശകരണം ഔരോര്ന്ന  ചണിഔ്  ്ന്നിവയ്ക്കോയി ്ി തുഔ 
സംഗങ്ങ്  വിനിലയോഖിചൄ. ത്തഔെി്  പുനരുധോരണ ഗ്രോന്റിനെില്ക  തിരുത്തനല്ി ചെിഔവര്ന്നഗ 
സര്ന്നവീസ് സഹഔരണസംഗെിന് 5,00,000/- രൂച അള്വദിചൄനല്കഔിയിരുു. സംഗെിന്ത്തറ 
നിലവിം ള സ ത്തഔെി്ം അറൃുറൃചണിഔ്  ന്ന്നതന്നതിന് ്ി തുഔ വിനിലയോഖിചൄ.  മലനജീരിയല്ക  
സബ്സിഡി ഇനെില്ക  വയനോ ്് ജില്ോ മ്െിചര്ന്നെസ് ചെിഔവര്ന്നഗ സഹഔരണസംഗം തവിഞ്ഞോല്ക  
ചെിഔവര്ന്നഗ സര്ന്നവീസ് സഹഔരണസംഗം ്ന്നിവയ്്ക്ക 60,000/- രൂച വീതവം ലമെോ ി് ചെിഔവര്ന്നഗ 
സര്ന്നവീസ് സഹഔരണസംഗെിന് 36,000/- രൂചയും അള്വദിചൄനല്കഔി.  ്ി തുഔ സംഗങ്ങളിത്തല 
സ്ഥിരം ജീവനര്ോരുത്ത് ലവതനം നല്കുന്നതിന് വിനിലയോഖിചൄ. ലമെോ്ി ചെിഔവര്ന്നഗ സര്ന്നവീസ് 
സഹഔരണസംഗെിന് 2,00,000/- രൂചയും വയനോ ്് ്സ്.സി/്സ്.റൃി ഔണ്സ്സ്ട്രക്ഷ്ന്  
സഹഔരണ സംഗെിന് 3,00,000/- രൂചയും 2016-17 ചധതിയില്ക  ഉ്ത്തെടുെി അള്വദിചൄ 
നല്കഔിയിട്ടുണ്ട്. ്ി തുഔ ബധ വത്തെെ സംഗങ്ങളത്ത് പ്രവര്ന്നെനം ടാടുതല്ക  ത്തമചൃത്തെടുന്നതന്നതിന് 
സഹോയഔരമോയിട്ടുണ്ട്. 

4.16.5.  സഹഔരണ ലമകലയിലൂത്ത് ശക്തിത്തെടുെോവന്ന വിഔസന സോധയതഔ്  

4.16.5.1.  ഔോര്ന്നഷിഔ രംഖം 

വയനോ ്് ജില്യിത്തല സഹഔരണ ബോങ്കുഔ് , പ്രോഥമിഔ ഔോര്ന്നഷിഔ ഗ്രോമവിഔസന  ബോങ്കുഔ് , 
വയനോ ്് ജില്ോ സഹഔരണ ബോങ്കിന്ത്തറ ശോകഔ്  മറൃ് ഔോര്ന്നഷിഔ വോയ്പോ സംഗങ്ങ്  
്ന്നിവയുത്ത് ചിന്ബലെില്ക  ജില്യിത്തല ഔോര്ന്നഷിഔ ലമകലത്തയ ശക്തിത്തെടുെോനോവം. ഔോെി, 
ത്തനല്്, സുഖധ വ ദ്രവയങ്ങ് , ചചൃര്റി, ചഴവര്ന്നഗങ്ങ്  തു്ങ്ങിയ ഔോര്ന്നഷിഔ വിഭവങ്ങളത്ത് 
ലപ്രോത്സ്ോഹനം സഹഔരണ സംഗങ്ങ്  വഴി നല്കഔോനോവന്നതോണ്.   

 വര്ന്നധിചൄവരുന്ന ഷിഷിത്തങലവഔ്  ഉല്കെോദന പ്രെിയ ലോഭഔരമല്ോതോര്ിയിരികുന്ഔയോണ്.  
ജില്ോ സഹഔരണ ബോങ്ക് ലനതൃതവം നല്കഔി തയ്യോറോകുന്ന്ന ത്തസ്കയില്ക  ഒഫ് ഫിനോന്സ് ആണ് 
ജില്യിത്തല ്ല്ോ ലദശസോല്കഷിത-സഹഔരണ ഗ്രോമീണ ബോങ്കുഔളത്ത്യും ഔോര്ന്നഷിഔ വോയ്പോ ലതോത് 
നിര്ന്നണയികുന്ന്നത്.  ഷിതയമോയ ഷിഷി  ത്തങലവ്   ഔണര്ോയി വോയ്പ അളവ് െമത്തെടുെി 
ഷിഷിര്ോലെിനള്സരിചൃ ് ഔര്ന്നഷഔത്തര വോയ്പ നല്കഔി സഹോയിര്ോന്  സഹഔരണ ലമകലയ്ക്ക് 
സോധികുന്ം. 

4.16.5.1.1. .ലഔോഫീ ബ്രോന്റിംഘ് 

വയനോ്ന്  ലഔോഫിത്തയ ലപ്രോത്സ്ോഹിെികുന്വോള്ം വയനോ്ന്  ലഔോഫി ്ന്ന ബ്രോന്റിംഖില്ക  അവ 
വിചണിയില്ക ലഭയമോര്ോള്ം ലഔോഫി ലമകലയില്ക  പുതിയ സഹഔരണ സ്ഥോചനലമോ 
നിലവിം ള സവത്തയ പുനരുജ്ജീവിെികുന്ഔലയോ ആവശയമോണ്. ഉല്കെോദിെിത്തചൃടുകുന്ന്നവയ്ക്ക് റൃ 
ബ്രോന്റില്ക  പുറെിറങ്ങുന്ന രീതിയില്ക  വിചണന സോധയതഔളം ഔത്തണ്ടെണം.   

4.16.5.1.2. ത്തനല്ക  ഷിഷി 

അതയപൂര്ന്നവയിനം ത്തനല്കഷിഷിര്് പ്രസിധമോണ് വയനോ ്്.  തരിശു ന നിലങ്ങ്  ജല-ലഭയത 
ഉറെോര്ിയോല്ക  ത്തനല്കഷിഷി ലോഭഔരമോര്ോനോും.  സഹഔരണ ബോങ്കുഔ്ര്്     സബ്സിഡിയിലൂത്ത് 
ുറഞ്ഞ ചലിശ നിരര്ില്ക  ഔര്ന്നഷഔത്തര സഹോയിര്ോള്മോും.  ത്തന്ലു  സംഭരണെിള്ം 
വിചണനെിള്ം ജില്ോ തലെില്ക  ഏഔീഷിതമോയ രീതിയില്ക  സഹഔരണ സംഭരണം വിചണന 
സംഗങ്ങ്ര്് രൂചനല്കഔോനോും. 
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4.16.5.1.3.. ചചൃര്റിയും  ചഴവര്ന്ന ഗങ്ങളം 

ചചൃര്റി, ചഴവര്ന്നഗങ്ങ് ്ന്നിവ വയനോ്ന്  ഔോലോവസ്ഥയ്ക്ക് ഇണങ്ങുന്നവയോണ്.  സഹഔരണ 
ഔോര്ന്നഷിഔ ങന്ത്ഔ് വഴിലയോ നിലവിത്തല സഹഔരണ സംവിധോനം വഴിലയോ അെരം 
ഷിഷിരീതിര്് വോയ്പ ലഭയമോര്ോള്ം ഉല്കെന്ന വിചണനെിള്ം സൌഔരയത്തമോരുര്ോനോും.   

4.16.5.1.4..സുഖധ വദ്രവയങ്ങ്  

വയനോ്ന്  മഞ്ഞ് ,ുരുമുളഔ്, ഇഞ്ചി, ഏലം ്ന്നിവത്തയയും സഹഔരണ ലമകലയിലൂത്ത് വോയ്പോ, 
വിചണനം ്ന്നീ സൌഔരയങ്ങ്  ലഭയമോര്ോനോും.   

4.16.5.1.5. ക്ഷ്ീരം 

മിഔചൃ ക്ഷ്ീര സംഗങ്ങ്  വയനോ്ിന്ത്തറ പ്രലതയഔതയോണ്.  ഇവിത്ത് ലഭയമോകുന്ന്ന  തീറൃപ്പല്്, 
ഔോലിവളം ്ന്നിവ മോത്രം മതി ഈ ലമകലയ്ക്ക് വളരുവോന്. ക്ഷ്ീരലമകലയില്ക  നിലവിം ള സ 
സഹഔരണ സംഗങ്ങത്തള ശക്തിത്തെടുന്നതന്ന രീതിയില്ക  ടാടുതല്ക  ലചര്ന്നര്് ഔുഔോലിഔത്തള 
വളര്ന്നന്നതന്നതിള്ം ചോം ല്കെോദെിള്ം വോയ്പ ലഭയമോര്ോന്  സഹഔരണ     ലമകലയ്ക്ക് സോധികുന്ം. 

 ലമല്ക  സൂങിെിചൃ ഔോര്ന്നഷിഔ വിഭവങ്ങളില്ക  കജവോധിഷ്ഠിത ഷിഷിയിന്ന് പ്രങോരം 
ലന്ിയിരികുന്ഔയോണ്.  ഇതില്ക  കജവ ചചൃര്റി, ഔോെി, സുഖധ വദ്രവയങ്ങ്   ്ന്നിവയ്ക്ക് 
പ്രലതയഔമോയ വിചണനലഔദ്ങ്ങ്  ജില്യിത്തല സഹഔരണ സംഗങ്ങ്ര്് തുറര്ോനോും. 

4.16.5.1.6. ജില്യില്ക  പ്രവര്ന്നെികുന്ന്ന പ്രോഥമിഔ ഉചലഭോതൃ സ സഹഔരണ സംഗങ്ങ് 

1. ത്തസന്റിനല്ക ലറോര്് ്ലററൃ് ്ംലലോയീസ് സഹഔരണ സംഗം. 

2. മോനന്ത്വോ്ി തോലൂര്് ഉചലഭോതൃ സ സഹഔരണ ലറോര്ന്ന . 

3. ത്തങറര്ര ്ലററൃ് സഹഔരണ ലറോര്ന്ന  ക്ലിപ്തം നോര്ന്ന  സി.267. 

4. ലതറൃമല ്ലററൃ് ്ംലലോയീസ് സഹഔരണ ഔണ്സ്സൂമര്ന്ന  ലറോര്ന്ന  ക്ലിപ്തം നോര്ന്ന  സി.269. 

5. ത്തമോെവയോചോര ഉചലഭോതൃ സ സഹഔരണ സംഗം 

 ഔണ്സ്സൂമര്ന്ന സഹഔരണ സംഗംങ്ങ്ര്് യഥോസമയം ഔണ്സ്സൂമര്ന്ന  ത്തഫഡില്ക  നിും 
സോധനങ്ങ്  ലഭിര്ോത്തത വരുന്നതിനോല്ക  പ്രവര്ന്നെനം ന്ന്നതന്നതിലലര്് സവഔോരയ 
ത്തമോെഔചൃവ്ര്ോത്തര ആരയിലര്ണ്ടതോയി വരുു.  ഇതുമൂലം ത്തചോതു മോര്ന്നര്റൃിത്തല വിലലയ്ക്കോ 
അതില്ക  ടാ്ിയ വിലലര്ോ സോധനങ്ങ്  വില്കലര്ണ്ടി വരുന്നത് സംഗങ്ങളത്ത് സുഖമമോയ 
പ്രവര്ന്നെനെിന് ത്സ്സമോുു. ആയതിനോല്ക  ഔണ്സ് സൂമര്ന്ന  ത്തഫഡില്ക  നിും യഥോസമയം 
സോധനങ്ങ്  ലഭയമോകുന്ന്നതിലൂത്ത് പ്രവര്ന്നെികുന്ന്ന സംഗങ്ങളത്ത് പ്രവര്ന്നെനം 
ത്തമചൃത്തെടുെോവന്നതോണ്. 

        സവഔോരയ സൂെര്ന്നമോര്ന്നര്റൄഔലളോടുംമറൄം മത്സ്രിചൃ ് നില്കലര്ണ്ടതിനോല്ക  ഉചലഭോക്തോര്ത്തള 
ആഔര്ന്നഷിര്െര്രീതിയില്ക ത്തഔെിം ംമെിം ം മോറൃങ്ങ്  വരുലെണ്ടതും അലതോത്ത്ോെം ഔോൂെര്ന്ന  
വല്കര്രണം ഉ്െത്ത്യുള സ ആികനിഔ വല്കര്രണം ന്ലെണ്ടത് വളത്തര അതയോവശയമോണ്.  
ലറോര്ന്ന  നല് രീതിയില്ക  ന്െിത്തര്ോണ്ട് ലചോുന്നതിന് ജീവനര്ോര്ന്നര്് ഔണ്സ്സൂമര്ന്ന  ത്തഫഡിന്ത്തറ 
ലനതൃതവെില്ക  ചരിശീലന ചരിചോ്ിഔ്  സംഗ്ിെിലര്ണ്ടതോണ്.  ടാത്ത്ോത്തത ലറോര്് തീരുന്ന 
മുറയ്ക്ക് ഗുണനിലവോരമുള സ സോധനങ്ങ്  ലഭയമോകുന്ന്നതിള്ം ്ല്ോ സോധനങ്ങളം ലര ു്ര്ീഴില്ക  
ലഭികുന്ന്ന തരെില്ക  സഹഔരണ ഉചലഭോതൃ സ സംഗങ്ങത്തള സജ്ജമോലര്ണ്ടതോണ്. 
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4.16.5.2.. ടൂറിസം രംഖം 

 ടൂറിസ്സമോണ് വയനോ്ിന് നോളത്തെ പ്രതീക്ഷ് നല്കുന്ന ലമകല.  ഈ ലമകലയില്ക  
സഹഔരണ പ്രസ്ഥോനെിന് അനന്ത് സോധയതഔ്  ഔോണുു. 

 ജില്യുത്ത് അ്ിസ്ഥോന സൌഔരയ വിഔസനം - അഭിവൃധിത്തെെോത്തല പ്രോലദശിഔ- വിലദശ 
ടൂറിസ്റ്റുഔത്തള ജില്യിലലര്് ആഔര്ന്നഷിര്ോനോവൂ.  ജില്കകതഔന്നതം പുറന്നതമുള സ മിഔചൃ സഹഔരണ 
സംഗങ്ങത്തള ഉ്ത്തെടുെി രു ഔണ്സ്ലസോര്ന്നഷയം രൂചീഔരിചൃ ് ജില്ര്ോവശയമോയ വലിയ ടൂറിസം 
ത്തപ്രോജക്ടുഔ്  ഏത്തറൃടുര്ോനോവം. 

 വയനോ ്് ചുരെിത്തല ലറോച്-ലവ സംവിധോനം, ജില്യിത്തല ടൂറിറ് ലഔദ്ങ്ങളിലലകുന്ള സ 
ലറോഡ് സംവിധോനങ്ങ് , ത്തഹലിരിെ് സര്ന്നവീസുഔ് , ടൂറിറ് റിലസോര്ന്നട്ടുഔ് , ഔബനി ടൂറിസം 
്ന്നിവ സഹഔരണ സംവിധോനം വഴി ശക്തിത്തെടുെോനോവം.     ജില്യിത്തല പ്രധോന 
നഖരങ്ങളോയ ഔല്കെറൃ, സുല്കെോന്  ബലെരി, മോനന്ത്വോ്ി    ്ന്നിവി്ങ്ങളില്ക  ഫ്കള 
ഒവറുഔ്  നിര്ന്നമികുന്ന്നതിള്ം സഹഔരണ ഔണ്സ്ലസോര്ന്നഷയം വഴി സോധയമോും. 

 നിലവിത്തല സഹഔരണ സംഗങ്ങ്ര്് പ്രോലദശിഔ ടൂറിസം ലപ്രോത്സ്ോഹനെിന് ലഹോംലറ 
വോയ്പഔ് , റിലസോര്ന്നെ് നിര്ന്നമോണെിള്ള സ വോയ്പഔ് , ടൂറിറ്        ലഔദ്ങ്ങളത്ത് അ്ിസ്ഥോന 
സൌഔരയ വോയ്പഔ്  ്ന്നിവ നല്കഔോനോവം. 

4.16.5.3. വയവസോയം-വിചണനം 

 ഷിഷിയോധിഷ്ഠിത വയവസോയങ്ങ്ര്് ലപ്രോത്സ്ോഹനം നല്കുന്നതോവം       വയനോ്ിന്ത്തറ 
പ്രഷിതി സന്തുലിതോവസ്ഥത്തയ ബോധിര്ോതിരിര്ോന്  ഗുണഔരമോയത്.   ചരോരോഖത ആദിവോസി 
ഉചഔരണങ്ങ്  നിര്ന്നമികുന്ന്നതിള്ം വിചണനെിള്മുള സ ആദിവോസി െോറ് വി് വിലല്്ഔ്  ്ന്ന 
ആശയം സഹഔരണ ലമകലയിലൂത്ത്    പ്രോലയോഖിഔമോര്ോവന്നതോണ്. ഖധ വഔശോല ലചോം ള സ 
അപൂര്ന്നവ ത്തനല്ിനങ്ങളത്ത് സംസ്കരണെിള്ള സ ററൈസകറസ്ഡ് മി്ലു ഔ്  വയനോ്ിന് 
ലയോജിചൃവയോണ്.  സഹഔരണ വിചണന സംവിധോനം വഴി അത് സോധയമോര്ോനോവം.ജില്യില്ക  
ലഭയമോയ ചഴവര്ന്നഗങ്ങ്  ്ന്നിവത്ത് സംസ്കരണ യൂണിറൄഔളം സംസ്കരണ സംവിധോനം വഴി 
സോധയമോര്ോം. 

 ഇന് ഫര്ന്നലമഷന്  ത്ത്ലനോളജി 

 ഇന്ത്യയിത്തല ഏറൃവം മിഔചൃ ഐ.്ി ലമകലയോയ ബോംഗ്ലൂരുമോയി ഏറൃവം അടുന്നത 
നില്കകുന്ന്നതും നിലക്ഷ്ചഔത്തര ആഔര്ന്നഷികുന്ന്ന തരെിം ള സ ഔോലോവസ്ഥ ത്തഔോണ്ടും 
അള്ഗ്രഹീതമോയ  വയനോ ്് ജില്യില്ക  സഹഔരണ ഔണ്സ്ലസോര്ന്നഷയം വഴി മിഔചൃ ഐ.്ി 
ചോര്ന്നകുന്ഔ്  സ്ഥോചിത്തചൃടുര്ോനോവം. 

4.16.5.4.ചെിഔജോതി / ചെിഔവര്ന്നഗം 

 ജില്യില്ക  ചെിഔജോതി/ചെിഔവര്ന്നഗ ലമകലയില്ക  സഹഔരണ സംഗങ്ങ്  ധോരോളം 
പ്രവര്ന്നെികുന്ുണ്ട്. ശരിയോയ ലമല്കലനോെലമോ പ്രവര്ന്നെന സജ്ജരോയ അംഖങ്ങലളോ ഉത്തണ്ടങ്കില്ക  
അവത്തയല്ോം ലോഭഔരമോയ രീതിയില്ക  ന്ന്നതവോനോവം ആദിവോസി വിഭവങ്ങ്  ലഔരളെില്ക  ഇന്ന് 
പ്രിയങ്കരങ്ങളോണ്, അവയുത്ത് ലശകരണം സഹഔരണ സംഗങ്ങ്  വഴി സോധയമോും.  വയനോ്ന്  
ലതന്  ്ന്ന ബ്രോന്റ് വിപുലത്തെടുെി ആദിവോസി ഉന്നമനെിന് വലിയ സോധയത ഔോണുു, 

വിചണനം ലഔന്ദീഷിതമോവണത്തമന്ന് വോദം. 

 ജില്യിത്തല രു കരബല്ക  വിലല്ജ് ്ന്നത് ആദിവോസി ഔല, ജീവിത രീതി, ങിഔിത്സ്ോരീതി, 
്ന്നിവ പുറം നോട്ടുഔോര്ന്നര്് മനസ്സിലോര്ിത്തഔോടുര്ോള്ം കദവോള്ഗ്രഹങ്ങളോയ ഔഴിവഔ്  അനയം 
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നിു ലചോവോതിരിര്ോള്ം ഉചഔോരത്തെടും.  ഇെരത്തമോരു വിലല്്ം സഹഔരണോ്ിസ്ഥോനെില്ക  
സോധയമോും. 

 ആദിവോസി വിഭോഖെിത്തല ഉലേയോഖോര്ന്നഥിഔ്ര്് മിഔചൃ ചതനെിള്ം ചരിശീലനങ്ങ്കുന്ം 
സോധയമോുന്ന വിധെില്ക  മിഔത്തചൃോരു ചരിശീലന ലഔദ്വം സഹഔരണ ലമകലയിലൂത്ത് 
സോധയമോും.  നിലവില്ക  ഉള സ സഹഔരണ ചരിശീലന ലഔദ്െിന്ത്തറ ഗ്ന, പ്രവര്ന്നെനം 
്ന്നിവ മോറൃിത്തയടുകുന്ന്നതിലൂത്ത് അര്ോരയം സോധയമോും. 

4.16.5.5. വനിതോ ശോക്തീഔരണം 

 ഇതര ജില്ഔത്തള അലചക്ഷ്ിചൃ ്വനിതോ സഹഔരണ സംഗങ്ങ്  വയനോ ്് ജില്യില്ക  വളത്തര 
ുറവോണ്.  വനിതഔളത്ത് സവയംത്തതോഴില്ക , വിദയോഭയോസം ്ന്നിവത്തയ ശക്തിത്തെടുന്നതന്നതിന് 
ആവശയമോയ ത്തങറുഔി് വയവസോയ യൂണിറൄഔ് , കൈവിംഖ് സ്കൂളഔ് , സഹഔരണ വോയ്പോ 
സംഗങ്ങ്  ്ന്നിവ സ്ഥോചിര്ോവന്നതോണ്. 

 ജില്യിത്തല നിലവിത്തല സഹഔരണ ബോങ്കുഔ്  വനിതഔ്ര്് ഒലെോറിക്ഷ്,   ത്തങറുഔി് 
ഔചൃവ്ം, തയ്യല്ക  ലഔദ്ങ്ങ്  ്ന്നിവയ്ക്ക് വോയ്പഔ്  ലഭയമോകുന്ന്ന ചക്ഷ്ം ഈ ജില്യിത്തല 
വനിതഔ്ര്് മിഔചൃ അവസരം സോധയമോും. 

 മിഔവറൃ ത്തതോഴില്ക  കനപുണയം ലന്ിയ വനിതഔത്തള ഔത്തണ്ടന്നതന്നതിന് വനിതോ ലലബര്ന്ന  
ബോങ്ക് ജില്യില്ക  സഹഔരണ ലമകലയില്ക  ആരംഭിര്ോവന്നതോണ്. 

4.16.6. ലസവന ലമകല 

 ആലരോഖയം, വിദയോഭയോസം, ത്തതോഴില്ക  ലമകലയില്ക  സഹഔരണ സംവിധോനം വഴി വന്  
ുതിചൄങോെം ന്െോനോവത്തമന്്ന ലഔരളം ത്തതളിയിചൄണ്്ട.  നിലവിത്തല സഹഔരണ സംഗങ്ങ്ര്് 
തത്തന്ന ആലരോഖയ രംഖെ് ക്ലിനികുന്ഔ്  , ലോബുഔ് , ത്തമഡിര്ല്ക  ലറോറുഔ് , ഡയോലിസിസ് 
ത്തസന്ററുഔ്  ്ന്നിവ ആരംഭിര്ോനോവം. 

 സഹഔരണോ്ിസ്ഥോനെില്ക  ത്തപ്രോഫഷണല്ക  വിദയോഭയോസ ലഔദ്ങ്ങ് , ചോരലല്ക   
വിദയോഭയോസ ലഔദ്ങ്ങ് , ചരിശിലന ലഔദ്ങ്ങ്  ്ന്നിവകുന്ം ജില്യില്ക  സോധയതഔ്  
ഔോണുു.വിദഗ്ദരോയ ഔര്ന്നഷഔ-ഔോര്ന്നഷിലഔതര ത്തതോഴിലോളിഔ്ര്ോയി ലലബര്ന്ന  ബോങ്കുഔ്  
രൂചീഔരികുന്ഔ, ലലബര്ന്ന  ലഔോണ്സ്രോക്റ്റ് സൊ് ത്തസോകസറൃിഔ്  ശക്തിത്തെടുന്നതഔ ്ന്നിവ സഹഔരണ 
പ്രസ്ഥോനെിലൂത്ത് ജില്യ്ക്ക് കഔവരിര്ോവന്നവയോണ്.  

4.16.7. ത്തചോതു നിര്ന്നലേശങ്ങളം സംലയോജന സോധയതഔളം 

ജില്യില്ക  പ്രോഥമിഔ ഔോര്ന്നഷിഔ സഹഔരണ സംഗങ്ങളത്ത് പ്രവര്ന്നെനെില്ക  ഷിഷി വുെിന്ത്തറ 
ചധതിഔ്  ടാ്ി ഉ്ത്തെടുെി സോധയതഔ്  ലത്ോവന്നതോണ്.  ഷിഷിഭവള്ഔ് , സഹഔരണ 
സംഗങ്ങ് , തലേശ സവയംഭരണ സ്ഥോചനങ്ങ്  വുപ്പഔ്  ്ന്നിവയുത്ത് ടാെോയ 
പ്രവര്ന്നെനങ്ങ്  ഔോര്ന്നഷിഔ ലമകലയുത്ത് വിഔസനെിന് അനിവോരയമോയിരികുന്ം.  ക്ഷ്ീരം, ചചൃര്റി, 
ത്തനല്കഷിഷി, ലോന്ലറഷന്  വിളഔ്  ്ന്നിവയ്ക്കം ഇെരെിം ളള ടാെോയ്മ നിര്ന്നണ്ണോയഔമോണ്. 

 ചെിഔജോതി/ചെിഔവര്ന്നഗ സംഗങ്ങളത്ത് ചധതിഔളം ചെിഔജോതി/ചെിഔവര്ന്നഗ വുെ് 
ന്െിലോകുന്ന്ന ചധതിഔളം ത്തചോതുവില്ക  ഗുണലഭോക്തോര്ത്തള ഉലേശിചൃോണ് ന്െിലോകുന്ന്നത്.    
ഇര്ോരയെില്ക  ചധതി വിഹിതങ്ങളില്ക  ഏലഔോചനം വിഔസന ലക്ഷ്യം ലനടുന്നതിന് ഏത്തറ 
ഗുണഔരമോുത്തമന്നതില്ക  സംശയമില്. 

 ഔോര്ന്നഷിഔ വിളഔളത്ത് മോര്ന്നര്റൃിങ്ങിന് സഹഔരണ ലമകലയുത്ത് ഇ്ത്തച്ല്ക അനിവോരയമോണ്  
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 ഔോര്ന്നഷിഔ ലസവന ലഔദ്ങ്ങ് ടാടുതല്ക ഫലപ്രദമോര്ണം . ജില്യിത്തല ്ല്ോ പ്രോഥമിഔ 
സംഗങ്ങളം ഔര്ന്നഷഔരുത്ത് ഉന്നമനെിനോയി പ്രവര്ന്നെിര്ണം  

 NCDC സഹോയലെോത്ത് വിവിധ ലസവന പ്രവര്ന്നെനങ്ങ് സംഗങ്ങ് ഏത്തറൃടുന്നത 
ന്െണം . 

 ജില്യിത്തല പ്രോഥമിഔ സംഗങ്ങ് ഇവിത്ത്ത്തയന്നതന്ന ടൂറിസ്റ്റുഔ്ഔ് മിതമോയ നിരര്ില്ക 
യോത്ര ത്തങയ്യുന്നതിള്ള സ വോഹനങ്ങ് വോ്ഔര്് നല്കോന് ഔഴിയണം . 

 സഹഔരണ ഔണ്സ്ലസോര്ന്നഷയം ഉണ്ടോര്ി വിവിധ ഔോര്ന്നഷിഔ ഉചഔരണങ്ങ് ബ്രോന്ഡ്  
ത്തങയ്ത് ടൂറിസ്റ്റു ലഔദ്ങ്ങളില്ക മോര്ന്നത്തര്റൃ് ഓ ്് ത്തലറൄഔ് ഉണ്ടോര്ണം 

4.16.8. സംഗ്രഹം 

 വയനോ ്് ജില്യുത്ത് അടുെ 5-വര്ന്നഷര്ോലത്തെ സഹഔരണലമകലയുത്ത് വിഔസന 
സോധയതഔ്  വിലയിരുെം ഔളോണ് ഇവിത്ത് ഉലേശിചൃത്.  കവവിധയമോര്ന്നന്ന സോധയതഔ്  ഈ 
ലമകലയിം ത്തണ്ടന്ന് ഉചസമിതി അംഖങ്ങ്  ചൂണ്ടിര്ോണികുന്ഔയുണ്ടോയിട്ടുണ്ട്.  ജില്യുത്ത് വലിെം, 
ഔോലോവസ്ഥ, സോോെിഔ സ്ഥിതി, സഹഔരണ സോധയതഔ്  ്ന്നിവത്തയല്ോം 
ചരിഖണിചൃോയിരുു നിര്ന്നലേശങ്ങ്  രൂചത്തെടുെിയത്.  ലക്ഷ്യലബോധമുള സ വുെ് ഉലദയോഖസ്ഥരും, 
സഹഔരണ സ്ഥോചന മോലനത്തെന്റും ജീവനര്ോരും, തിരിചൃറിവളള അംഖങ്ങളമുള സ രു 
സഹഔരണ സമൂഹെില്ക  അസോധയമോയി ുമിത്തല്ന്ന് സഹഔരണ ങരിത്രം ത്തതളിയിചൃതോണ്.  
വയനോ ്് ജില്യുത്ത് ഔോരയെിം ം അതിന് മോറൃമുണ്ടോവിത്തല്ന്ന് ഉറെോണ്.  
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      ഊർജ്ജം       

4.17. ആമുഖം 
 

 ഏത ൊരു രൊജ്യത്തിതെയം ഊര്ജ്ജലഭയ യം ഊര്ജ്ജ ഉപയയൊഗത്തിതെ യ ൊതം ആ 

രൊജ്യത്തിതെ വികസനത്തിതെ അളല്ലൃയകൊലൊയി കരു തെടുന്ന ഒരു കൊലഘട്ടത്തിലൊണ് നൊം ഇന്ന് 
ജ്ീവിയ്ക്കുന്ന ്.  ഓയരൊ മനുഷയൻതറയം ദൈനംൈിന ജ്ീവി ം ഊര്ജ്ജത്തിതെ ഏത ങ്കിലം 
രൂപത്തിലളള ഉപയയൊഗല്ലൃമൊയി അയഭൈയമൊയി ബന്ധതെട്ടിരിയ്ക്കുന്നു. മൊത്രല്ലൃമല്ല രൊജ്യത്തിതെ 

അടിസ്ഥൊന തസൌകരയവികസനല്ലൃം സൊമ്പത്തിക യമഖലയിലളൃ വളര്ചൃയം ഊര്ജ്ജ ലഭയ യം 
ഊര്ജ്ജ ഉപയയൊഗല്ലൃമൊയി യനരിട്ട് ബന്ധതെട്ടരിക്കുന്നു.  നമ്മുതട രൊജ്യത്ത് ലഭയമൊയ തെറുതം 
വലതമൊയ ഊര്ജ്ജ ഉറവിടങ്ങളുതട സംക്ഷിപ്ത വിവരണം ചുവതട യെര്ക്കുന്നു. 

 

4.17.1. ഊർജ്ജ ഉറവിടങ്ങൾ 

 

 പുനസ്ഥൊപിക്കൊൻ കഴിയൊത്തവ   പുനസ്ഥൊപിക്കൊൻ കഴിയന്നവ 

 കലക്കരി, ലിദൈറൃ്     ജ്ലത്തില് നിന്ന് 
 തപയരൊളിയം                                          കൊറൃില് നിന്നുളള ഊർജ്ജം 
 പ്രെ ിവൊ കം                                       സൂരയപ്രകൊശം 
        ബയയൊഗയൊസ് 
        ജ്ിയയൊ ത ർമൽ 

 

 തെലല്ലൃൄറഞ്ഞ ഉല്െൊൈനല്ലൃം അക്ഷയല്ലൃം അല്ലൊത്തതമൊയ ഉറവിടങ്ങളില് നിന്നുളള 
ലഭയ യം, മറൄ ഊര്ജ്ജ രൂപങ്ങളിയലക്ക് എളുെത്തില് മൊറൄവൊനുളള തസൌകരയല്ലൃം, ഒരു 

സ്ഥലത്തുനിന്നും മതറൃൊരു സ്ഥലയത്തക്ക് സംവഹിക്കൊനുളള ലളി മൊയ മൊർഗ്ഗങ്ങളും 
ദവൈുയ ൊര്ജ്ജതത്ത, മറൄ ഊര്ജ്ജരൂപങ്ങയളക്കൊള് സര്വ്വസൊധൊരണല്ലൃം ജ്നപ്രിയല്ലൃമൊക്കി 
മൊറൃിയിരിക്കുന്നു. ആയ ിനൊൽ ഊർജ്ജയമഖലയിലളള ഭൊവിപദ്ധ ികള് വിഭൊവനം തെയ്യുയമ്പൊള് 
ദവൈു ി യമഖലയ്ക്ക് പ്രഥമ പരിഗണന ലഭിക്കുന്ന ് സൃൊഭൊവികമൊണ്. 
 

 ദവൈു ിയതട  പ്ര ിശീർഷ ഉപയയൊഗം രൊജ്യത്തിതെ വികസനതത്ത വിലയിരുത്തൊനുളള 
ഒരു യ ൊ ് ആയി ഇയെൊള് അംഗീകിരിക്കതെട്ടിട്ടുണ്ട്.  2016തല വിവരങ്ങള് പ്രകൊരം യലൊകത്തിതല 

ശരൊശരി പ്ര ിശീര്ഷ ദവൈു  ഉപയയൊഗം 2674ആണ്. എന്നൊല് വികസി  രൊജ്യമൊയ 

അയമരിക്കയില് ഇ ് 12077ഉം ഇന്ത്യയില് 1122ഉം യകരളത്തില് 737ഉം ആണ് വയനൊട്ടിൽ ഇ ് 356 
മൊത്രമൊണ്.യകരളത്തിതെ ദവൈുയ ൊര്ജ്ജ ഉപയയൊഗത്തിതെ യ ൊ ് പരിയശൊധിക്കുയമ്പൊള് 
വയവസൊയിക കൊര്ഷിക യമഖലകളിതല ൄറഞ്ഞ ദവൈു ി ഉപയയൊഗമൊണ് ഈ ൄറഞ്ഞ 

പ്ര ിശീർഷ നിരക്കിന് കൊരണമൊയിരിക്കുന്ന ് എന്ന് മനസ്സിലൊക്കൊം 
 

4.17.2. ജ്ില്ലയിതല നിലവിതല സ്ഥി ി 
 

 ജ്ില്ലയിൽ നിലവിലളൃ   വയൊവസൊയിക ദവൈു ി ഉപയയൊഗം ആതകയളൃ ിതെ പ ിനഞ്ച്  
ശ മൊനത്തിൽ  ൊതഴയം കൊർഷിക ദവൈു ി ഉപയയൊഗം മൂന്ന് ശ മൊനത്തിൽ    ൊതഴയം 
ആതണന്ന് കൊണുന്നു. ജ്ില്ലയതട അടിസ്ഥൊന യമഖലകളൊയകണ്ട വയൊവസൊയിക കൊർഷിക 

യമഖലകളിൽ വർഷങ്ങൾക്കു യശഷല്ലൃം നിലനിൽക്കുന്ന പിയന്നൊക്കൊവസ്ഥയതട സൂെകങ്ങളൊണ് ഈ 

വസ്തു  എന്ന് കൊണൊം. ജ്ില്ലയതടയം സംസ്ഥൊനത്തിതെയം ഉപയഭൊക്തൊക്കളുതട എണ്ണല്ലൃം ഉപയയൊഗ 

യ ൊതം  ൊര മയം തെയ്യുന്ന ് ചുവതട തകൊടുക്കുന്നു. 
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]«nI 4.17.1 

ദവൈു  ഉപയയൊഗത്തിൻതറ യമഖല വിഭജ്നം 
 

വയനൊട് യകരളം (31-3-2017) 

ഉപ്യഭൊക്തൊക്കളുതട 
 രം 

എണ്ണം ശരൊശരി 
ഉപയയൊഗം (%) 

എണ്ണം ശരൊശരി 
ഉപയയൊഗം(%) 

ഗൊര്ഹികം 221538 63 9124747 47 

വൊണിജ്യം 40854 16 1923402 21 

കൊര്ഷികം 4555 2.5 473882 1.5 

വയവസൊയം 2271 14 136693 28 

മറൄളൃവ 4219 4.5 1739307 2.5 

ആതക 284465  11668031  

അവലംബം തക.എസ്.ഇ.ബി, വയനൊട്. 
 

 യകരളത്തിതെ ഊര്ജ്ജ ഉപയയൊഗല്ലൃമൊയി  ൊര മയം തെയ്യുയമ്പൊള് വയവസൊയ യമഖലയില് 
ജ്ില്ല വളതര പിന്നിലൊതണന്ന് കൊണൊം. എന്നൊല് വൊണിജ്യ യമഖലയിതല ഉപയയൊഗം സംസ്ഥൊന 

ശരൊശരിയമൊയി വലിയ അന്ത്രമില്ലൊത  നില്ക്കുന്ന ൊയം കൊണുന്നു. ജ്ില്ലയിതല വികസനത്തിന് ഒട്ടും 
ആശൊ വഹമല്ലൊത്ത ഉല്െൊൈന യമഖലയിതല മുരടിപ്പം ഉപയഭൊഗ യമഖലയിതല വളര്ചൃയമൊണ് ഇ ് 
കൊണിക്കുന്ന ്. 
 ദവൈു ിയതട സുഗമമൊയ ലഭയ യം കൊരയക്ഷമമൊയ പ്രസരണ വി രണ സംവിധൊനങ്ങളും 
ഉറപ്പവരുയത്തണ്ട ് നമ്മുതട ജ്ില്ലയിതല വയൊവസൊയിക, കൊര്ഷിക, വൊണിജ്യ, ഗൊര്ഹിക  

യമഖലകളുതട വളര്ചൃക്ക് അ യന്ത്ൊയപക്ഷി മൊണ്. സമ്പൂര്ണ്ണ ദവൈു ീകരണ പദ്ധ ിയിലൂതട 
ഗൊര്ഹിക ദവൈു ീകരണ രംഗത്ത് യകരളത്തിലണ്ടൊയ മുയന്നറൃത്തിതെ ഭൊഗമൊയി വയനൊട് ജ്ില്ലയം  
27/05/2017ല് സമ്പൂര്ണ്ണമൊയി  ദവൈു ീകരിക്കതെട്ട ജ്ില്ലയൊയി പ്രഖയൊപിക്കതെട്ടിട്ടുണ്ട്.  പദ്ധ ികള് 
വിഭൊവനം തെയ്യുയമ്പൊള്  ഗൊര്ഹികയമഖലയതട  ദവൈയ ീകരണയത്തൊതടൊെം  തന്ന അടിസ്ഥൊന 

യമഖലകളിയലക്കും ഗുണയമന്മയളള ഊര്ജ്ജ ലഭയ  ഉറപ്പവരുത്തക്കവിധം ശ്രദ്ധതെലയത്തണ്ടതണ്ട്.  
വയനൊട് ജ്ില്ലയതട ഊര്ജ്ജയമഖലയതട  നിലവിതല സ്ഥി ി, ഭൊവിയിയലക്ക് വിഭൊവനം തെയേണ്ട 

പദ്ധ ികള്,പ്ര ിസന്ധികള്,സൊധയ കള് എന്നിവ വിലയിരുത്തൊനൊണ് ഈ റിയെൊര്ട്ടിലൂതട 
പരിശ്രമിക്കുന്ന ്. 
4.17.3.. ഊര്ജ്ജ യമഖലയതട നിലവിതല അവസ്ഥ 

 

 ഊര്ജ്ജ യമഖലതയ വിശകലനം തെയ്യുയമ്പൊളെം പദ്ധ ികള് ആസൂത്രണം തെയ്യുയമ്പൊളെം  
ഊര്ജ്ജ ലഭയ  ഉറപ്പവരുത്തുന്ന ിനൊയി ഉല്െൊൈന യമഖലതയയം ലഭയമൊയ ഊര്ജ്ജത്തിതെ 

കൊരയക്ഷമമൊയ പ്രസരണം സൊധയമൊക്കുന്ന ിനൊയി പ്രസരണ യമഖലതയയം  ഗുണയമന്മയളൃ 

ദവൈു ി ഉപയഭൊക്തൊക്കളില് എത്തിക്കൊന് വി രണ യമഖലതയയം  പ്രയ യകം പ്രയ യകം 
കണ്ടുതകൊണ്ടും ഊര്ജ്ജ സംരക്ഷണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള് വയൊപിെിചുതകൊണ്ടുമുളൃ രീ ിയൊണ് ഏറൃല്ലൃം 
അഭികൊമയം. 
4.17.4. ഉല്പൊൈന യമഖലയതട  ല്സ്ഥി ി 
 ഊര്ജ്ജ ഉല്വൊൈന യമഖലയില് വയനൊട് ജ്ില്ലയില് പൊരമ്പരയ ഊര്ജ്ജ ഉല്പൊൈന 

നിലയങ്ങതളൊന്നും നിലവിലില്ല.  ജ്ില്ലയിയലക്കുളള ദവൈു ി 220തക.വിയതട  അരീയക്കൊട്  - 

കണിയൊമ്പൊറൃ - ദമസൂര് ദലനിലൂതടയൊണ് എത്തിക്കുന്ന ്. പൊരമ്പയരയ ര ഊര്ജ്ജ വിഭൊഗത്തില് 
കൊറൃില് നിന്നും ഊര്ജ്ജം ഉല്പൊൈിെിക്കുന്ന പദ്ധ ികളില്ല.  എന്നൊല് തസൌയരൊര്ജ്ജത്തില് നിന്നും 
ദവൈു ി ഉല്െൊൈിെിക്കുന്ന മൂന്ന് പദ്ധ ികള് ജ്ില്ലയില് പൂര്ത്തീകരിചൃ ് പ്രവര്ത്തനം നടത്തുന്ന ് 
അഭിമൊനൊര്ഹമൊയ യനട്ടം  തന്നയൊണ്. 
 

 1. 400 KWPബൊണൊസുര സൊഗര് ഡൊം റൂഫ് യടൊെ് യസൊളൊര് പ്ലൊെ് 
 2. 10 KWPബൊണൊസുര സൊഗര് യലൊട്ടിംഗ് യസൊളൊര് പ്ലൊെ് 
 3. 500 KWPബൊണൊസുര സൊഗര് യലൊട്ടിംഗ് യസൊളൊര് പ്ലൊെ് 
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ഇ ിനുപുറതമ യകരള സർക്കൊറിതെ ഊർജ്ജ വൄെിതെ കീഴിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന അനര്ട്ട് 
മുയഖന പൊരമ്പയരയ ര ഊര്ജ്ജ വിഭൊഗത്തില് ഊജ്ജ സംരക്ഷണത്തിതെ ഭൊഗമൊയി തെയ്തിട്ടുളള 
 ൊതഴ പറയന്ന പ്രവര്ത്തനങ്ങളും വയൊനൊടിതെ ഊര്ജ്ജ ലഭയ യ്ക്ക സഹൊയകരമൊണ്. 
 

 അനർട്ടിതെ യസൊളൊർ കണക്ട് എന്ന ഓൺഗ്രിഡ് പദ്ധ ി നിലവിലണ്ട്. ഇ ിതെ 

ഭൊഗമൊയി 2014-15 -ൽ40 കിയലൊവൊട്ട് സ്ഥൊപി യശഷിയം, 2016-17 -ൽ42 കിയലൊവൊട്ട് 
സ്ഥൊപി യശഷിയം വര്ദ്ധിെിക്കുവൊന് സൊധിചൃിട്ടുണ്ട്. 

 

 യസൊളൊർ സ്മൊർട്ട് എന്ന ഓഫ് ഗ്രിഡ് പദ്ധ ിയിൽ142 വീടുകളിലൊയി 142 കിയലൊവൊട്ട് 
ഊർജ്ജത്തിനുളൃ പദ്ധ ികൾ2015-16-ലം 2016-17-ൽ33 വീടുകളിലൊയി 67  കിയലൊവൊട്ട് 
ഊർജ്ജത്തിനളൃ പദ്ധ ികളും നടെൊക്കിയിട്ടുണ്ട്. 

 

 തസൌയരൊര്ജ്ജ യമഖലയില് മൂന്ന് എണ്ണം പദ്ധ ികള് കമ്മീഷന് തെേതെട്ടിട്ടുതണ്ടങ്കിലം 
ജ്ില്ലയിതല  പ്ര ിൈിന ദവൈു ി ഉപയയൊഗമൊയ 8 ലക്ഷം യണിറൃിതെ ഒരു ശ മൊനം യപൊലം 
ഇപ്രകൊരം ഉല്െൊൈിെിയ്ക്കൊന് ഇതവതരയം സൊധിചൃിട്ടില്ല.  മൊത്രല്ലൃമല്ല പീക്ക് സമയതത്ത ലഭയ ക്കുറല്ലൃം 
യസൊളൊർ ദവൈു ിയതട പരിമി ിയൊണ്. 
 

4.17.5. പ്രസരണ യമഖലയതട  ൽ സ്ഥി ി 
 

 ഊര്ജ്ജത്തിതെ സര്വ്വസൊധൊരണ രൂപതമന്ന നിലയില് ദവൈുയ ൊർജ്ജം  
കണക്കൊക്കതെടുന്നു.  യേശീയമൊയി ഉല്െൊൈിെിക്കുന്നയ ൊ, സംസ്ഥൊന, അന്ത്ര് സംസ്ഥൊന ഗ്രിഡില് 
നിന്നും ലഭിക്കുന്നയ ൊ ആയ ദവൈുയ ൊര്ജ്ജം കൊരയക്ഷമമൊയി ജ്ില്ലയിലൊകമൊനം 
സംവഹിക്കൂന്ന ിന്  സുശക്തമൊയ ഒരു പ്രസരണ സംവിധൊനം ആവശയമൊണ്. ആയ ിനൊല് 
ഉല്െൊൈനയമഖലതയയെൊതല  തന്നയളള പ്രൊധൊനയം പ്രസരണ യമഖലയ്ക്കും ഉണ്ട്. വയനൊട് ജ്ില്ലയിതല  

പ്രസരണ സംവിധൊനത്തിതെ ഏകയൈശം രൂപം ചുവതടതക്കൊടുക്കുന്നു. 

 

 ദമസൂരില് നിന്നും 220തക.വി അരീയക്കൊട് - കണിയൊമ്പറൃ - ദമസൂര് ദലനിലൂതട ലഭിക്കുന്ന 

ദവൈു ി കണിയൊമ്പറൃയില് സ്ഥൊപിക്കതെട്ടിട്ടുളള 220തക.വി സബ് യേഷനില് സൃീകരിചൃ ്66തക.വി 
, 33തക.വി യവൊള്യട്ടജുകളിയലക്ക്  ൊഴ്ത്തി, ജ്ില്ലയിതല വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിലളള സബ് യേഷനുകളില് 
എത്തിചൃ ്വി രണം നടത്തുന്നു. 

 

പട്ടിക.4.17.2 
ജ്ില്ലയിതല സബ് യേഷതെ വിവരങ്ങൾ 

സബ് യേഷതെ യപര് യശഷി 
66തക.വി 
ഫീഡറുകള് 

33തക.വി 
ഫീഡറുകള് 

11തക.വി 
ഫീഡറുകള് 

220തക.വി സബ് യേഷന് കണിയൊമ്പറൃ 50 MVA x2= 
100MVA 

2 4 4 

66തക.വി സബ് യേഷന്,സുല്ത്തൊന് 
ബയത്തരി 

10 MVA x2 = 20 
MVA 

- - 4 

66തക.വി സബ് യേഷന്, 
മൊനന്ത്വൊടി 

10 MVA x2 = 20 
MVA 

- - 6 

66തക.വി സബ് യേഷന്, 
ത്തമുണ്ട 

10 MVA x2 = 20 
MVA 

- - 6 

66തക.വി സബ് യേഷന്, 
അഞ്ചുൄന്ന് 

5 MVA x110 MVA x 
1 

- - 3 
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= 15 MVA 

33തക.വി സബ് യേഷന് 
മീനങ്ങൊടി 

5 MVA x2= 10 
MVA 

- - 3 

33തക.വി സബ് യേഷന്, 
പുല്െളളി 

5 MVA x2= 10 
MVA 

- - 2 

33തക.വി സബ് യേഷന്, 
മണിയന്യകൊട് 

5 MVA x2= 10 
MVA 

- - 4 

33തക.വി സബ് യേഷന്, 
പടിഞ്ഞൊറത്തറ 

5 MVA x2= 10 
MVA 

- - 3 

അവലംബം തക.എസ്.ഇ.ബി, വയനൊട്. 
 

4.17.6. വി രണ യമഖല 

 
 സമ്പൂര്ണ്ണ ദവൈു ീകരണ ജ്ില്ലയൊയി 27/05/2017 -ല് പ്രഖയൊപിക്കതെട്ട വയനൊട് ജ്ില്ലയിതല 

എ.പി.എല്/ബി.പി.എല് വിഭൊഗത്തില് ദവൈു ിയില്ലൊത്ത ൊയി കതണ്ടത്തിയ എല്ലൊ വീടുകളും 
അംഗനവൊടികളും ദവൈു ീകരിക്കൊന് സൊധിചൃിട്ടുണ്ട്. സമ്പൂര്ണ്ണ ദവൈു ീകരണം എന്ന ലക്ഷയം 
സൊധയമൊക്കൊനൊയി വി രണ യമഖലയിൽ വലിതയൊരു മുയന്നറൃം  തന്ന നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. 
വനഭൂമിയിലൂതട ദലന് വലിക്കൊന് നിയമപരമൊയി  ടസ്സമുളള സുല്ത്തൊന് ബയത്തരി  ൊലൂക്കിതല 

ഏ ൊനും യകൊളനികള് ഇ ില് വരുന്നില്ല എന്ന ് വസ്തു യൊണ്. ജ്ില്ലയിതല ദവൈു ി 
ഉപയഭൊക്തൊക്കളുതട നിലവിലളള കണക്കുകളും സംസ്ഥൊനതത്ത സ്ഥി ിയമൊയളൃ  ൊര മയല്ലൃം 
ചുവതട യെര്ക്കുന്നു. 

 

പട്ടിക .4.17.3. 
 ജ്ില്ലയിതലയം സംസ്ഥൊനതത്തയം ഉപയഭൊക്തൊക്കളുതട എണ്ണം -  ൊര മയം 

 ഉപയഭൊക്തൊക്കളുതട 
എണ്ണം 

ജ്ില്ലയിതല  

ഉപയഭൊക്തൊക്കള് 
ശ മൊന 

നിരക്കില് 

സംസ്ഥൊനതത്ത 

ഉപയഭൊക്തൊക്കളുതട 
എണ്ണം 

സംസ്ഥൊനതത്ത 

ഉപയഭൊക്തൊക്കള് 
ശ മൊന 

നിരക്കില് 

ഗൊര്ഹികം 221538 77.87 9124747 78.20 

വൊണിജ്യം 40854 14.36 1923402 16.48 

കൊര്ഷികം 4555 1.60 473882 4.06 

വയവസൊയികം 2271 0.79 136693 1.17 

മറൃിനം 4219 1.48 1739307 14.90 

ആതക  284465  11668031  

അവലംബം തക.എസ്.ഇ.ബി, വയനൊട്. 
 

 ജ്ില്ലയിൽ നിലവിലളൃ ദവൈു ി കണക്ഷനുകളുതട എണ്ണത്തിൽ  വയൊവസൊയിക 

കണക്ഷനുകളുതട എണ്ണം ആതകയളൃ ിതെ ഒരു ശ മൊനത്തിൽ  ൊതഴയം കൊർഷിക 

കണക്ഷനുകളുതട എണ്ണം രണ്ട് ശ മൊനത്തിൽ  ൊതഴയം ആതണന്ന് കൊണുന്നു. ഇത 

സംസ്ഥൊനതത്ത നിരക്കിയനക്കൊള് വളതര  ൊതഴയയൊതണന്നു കൊണൊം. ജ്ില്ലയതട അടിസ്ഥൊന 

യമഖലകളൊയകണ്ട വയൊവസൊയിക കൊർഷിക യമഖലകളിൽ വർഷങ്ങൾക്കു യശഷല്ലൃം നിലനിൽക്കുന്ന 

മുരടിെിതെ  സൂെകങ്ങളൊണ് യമൽ കണക്കുകൾ.  
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പട്ടിക .4.17.4. 
വി രണ ദലനുകള് (കിയലൊമീറൃറില്) 

എല്.ടി സിംഗിള് 
യഫസ് 

എല്.ടി ത്രീ യഫസ് ആതക എല്.ടി 
ദലന് 

11തക.വി ദലന് 11തക.വി ഭൂഗര്ഭ 
യകബിള് 

5703.77 3152.04 8855.81 1811.15 6.25 

അവലംബം തക.എസ്.ഇ.ബി, വയനൊട്. 
 

പട്ടിക  4.17.5. 
വി രണ രൊന്യഫൊര്മറുകള്(എണ്ണത്തില്) 

5തക.വി.എ 63തക.വി.എ 100തക.വി.എ 160തക.വി.എ 250തക.വി.എ 

315തക.വി.
എ 

500തക.

വി.എ 

ആതക 

182 93 1383 136 28 5 2 1834 

അവലംബം തക.എസ്.ഇ.ബി, വയനൊട്. 
 

പട്ടിക 4.17.6. 

വി രണ യമഖല  വളർചൃ 

ക്രമ നം വിശൈൊംശങ്ങൾ 15-16 16-17 17-18 (10/17വതര) 

1 കണക്ഷനുകളുതട എണ്ണം 7682 11455 10491 

2 11തക.വി ദലന് 63 45 34 

3 ആതക എല്.ടി ദലന് 126 175 179 

4 വി രണ രൊന്യഫൊര്മറുകള് 72 61 29 

അവലംബം തക.എസ്.ഇ.ബി, വയനൊട്. 
 

 2016-17 ലം 2017-18 ലമൊയി കണക്ഷനുകളുതട എണ്ണത്തിലം എല്. ടി. ദലനുകളുതട ദൂരത്തിലം 
യനടൊന് സൊധിചൃ പുയരൊഗ ി സമ്പൂര്ണ്ണ ദവൈു ീകരണത്തിതെ ഭൊഗമൊതണന്ന ് എടുത്തു 

പറയയണ്ട ൊണ്. 
 

വി രണ രംഗത്ത് അനർട്ടിലൂതട ദകവരിക്കൊനൊയ യനട്ടങ്ങൾ 

1. ൈക്ഷ യളൃ വിറകടുപ്പകൾ     : 47,860 nos 

2. യപൊർട്ടബിൾ അടുപ്പകൾ             : 15,200 nos 

3. ൈക്ഷ യളൃ മതണ്ണണ്ണസ്റൃൌ              : 12,500 nos 

4. പ്രഷർക്കുക്കറുകൾ      : 12,000 nos 

5. ചൂടൊറൊതെട്ടികൾ              : 53000 nos 

6. നൊടൻ  ഫ്രിഡ്ജ്്              : 35 nos 

7. യസൊളൊർ യഹൊംദലറൃിങ്ങ് സിേം (അനർട്ട് സ്ഥൊപിചൃ ്) : 3,485 nos യസൊളൊർ 

യഹൊംദലറൃിങ്ങ് സിേം (അനർട്ട് വിറൃ ്)          : 400 nos 

8. യസൊളൊർ ത രുല്ലൃവിളക്കുകൾ     : 311 nos 

9. യസൊളൊർ ൄക്കർ(സൌജ്നയം)     : 13 nos 

10. യസൊളൊർ ൄക്കർ(വില്പന)     : 25 nos 

11. യസൊളൊർ േിൽ              : 2 nos 

12. യസൊളൊർ വൊട്ടർ ഹീറൃർ(സ്ഥൊപനങ്ങളിൽ)   : 13 nos 
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13. യസൊളൊർ വൊട്ടർ ഹീറൃർ(വീടുകളിൽ )   : 1164 nos 
14. ബയയൊഗയൊസ് പ്ളൊൻറുകൾ     : 314 nos 

15. യസൊളൊർ പവർ പ്ളൊെ് 1 കിയലൊ വൊട്ട്    : 49 nos 

16. യസൊളൊർ വൊട്ടർ പമ്പിങ്ങ് സിേം  (സൌജ്നയം)  : 6nos 

17. യസൊളൊർ വൊട്ടർ പമ്പിങ്ങ് സിേം  (വില്പന)   : 29 nos 

18. സിഎഫ്എൽ&യഹൊൾഡർ     : 4,500 nos 

19. സൌയരൊർജ്ജറൊന്ത്ൽ             : 8,750 nos 

20. സൌജ്നയ യസൊളൊർ തഡയമൊ കിറൃ്    : 3 nos 

21. യസൊളൊർ ടിവി              : 3 nos 

22. യസൊളൊർ പൊനൽ(90w,70w 35w,15w,10w,5w,1.5w)     : 2,475 nos 
23.  കമ്മൂണിറൃി അടുപ്പകൾ             : 1873 

24. ദവൈു ി യവലി              : 17 site(60.07km) 

 

 

4.17.7. ഊർജ്ജ സംരക്ഷണ യമഖല 

 വയനൊട്ടിതല വിറകിതെ ലഭയ  കണക്കിതലടുത്ത് അനർട്ട്, പരിഷത്ത് എന്നിവ ൈക്ഷ  

ടിയ വിറകടുപ്പകൾ സ്ഥൊപിചൃ ്നല്കുന്നുണ്ട്. 2012-13ൽ2226-ഉം 2013 - 14-ൽ1501 ഉം,  2014-15 -
ൽ466 ഉം,  2015-16 - ൽ96l -ഉം , 2016-17 -ൽ835 എണ്ണല്ലൃം സ്ഥൊപിചൃിട്ടുണ്ട്. 

 പരിഷത്തിതെ 53000 ചൂടൊറൊതെട്ടികൾ വയനൊട്ടിൽ ഇ ിനകം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. 

 ഗൊർഹിക  ദജ്വ മൊലിനയങ്ങളിൽ നിന്നും ബയയൊഗയൊസ് ഉണ്ടൊക്കുന്ന 728 എണ്ണം 
ബയയൊഗയൊസ് പ്ളൊൻറുകൾ ജ്ില്ലയിൽ ഇ ിനകം സ്ഥൊപിക്കതെട്ടിട്ടുണ്ട്. 

 

 അനർട്ടിതെ യമൽയനൊട്ടത്തിൽ സർക്കൊർ സബ്സിഡിയയൊതട ജ്ില്ലയിതല ഗൊർഹിക, 

ഗൊർഹിയക ര തകട്ടിടങ്ങളിൽ യസൊളൊർ വൊട്ടർ ഹീറൃറുകൾ സ്ഥൊപിചൄവരുന്നു. 

 സൂരയറൊന്ത്ൽ വി രണല്ലൃം ഏതറ പ്രയയൊജ്നകരമൊയ പദ്ധ ിയൊണ്. 
 

4.17.8. വികസന പ്രശ്നങ്ങൾ 

 

 ഊർജ്ജ യമഖലയതട വികസനം എല്ലൊക്കൊലത്തും പ്ര ിസന്ധികളൊൽ തെരുക്കതെടുന്നുണ്ട്. 
ഇ ിന് സ്ഥലകൊലയഭൈമില്ല.  എന്നൊല് പ്ര ിസന്ധികതള  രണം തെയ്ത് വിജ്യം യനടുയമ്പൊള് അ ് 
രൊജ്യത്തിന് മു ല്ട്ടൊയി മൊറുന്നു എന്ന ് വസ്തു യൊണ്.  വയനൊട് ജ്ില്ലയില് ഉല്പൊൈന - പ്രസരണ - 

വി രണ യമഖലയില് യനരിടുന്ന തവല്ലുവിളികള് 
 

1. ജ്ില്ലയിതല പരിസ്ഥി ിതയയം ദജ്വൊവസ്ഥതയയം സംരക്ഷിക്കുവൊന് വന്കിട 

ജ്ലദവൈു ിപദ്ധ ികള് ജ്ില്ലയില് വിഭൊവനം തെയ്യുന്നില്ല.  എങ്കില് യപൊലം പരിസ്ഥി ിക്ക് അല്പം 

യപൊലം യകൊട്ടം  ട്ടൊത  ജ്ില്ലയില് ആവിഷ്ക്കരിക്കൊല്ലൃന്ന തെറുകിട ദവൈു ി പദ്ധ ികയളൊടു 

യപൊലമുളൃതപൊതജ്നങ്ങളുതടയം പരിസ്ഥി ി  പ്രവര്ത്തകരുതടയം  അന്ധമൊയ എ ിര്െ്. 

2. അന്ത്ര് സംസ്ഥൊന ബന്ധമുളൃ നൈികളിലൽ നീതരൊളെക്കിതന ബൊധിക്കൊത  

 നടെിലൊക്കൊല്ലൃന്ന   തെറുകിട പദ്ധ ികയളൊടുയപൊലമുളൃ അന്ത്ര് സംസ്ഥൊന  ര്ക്കങ്ങളും 

ഏയകൊപനമില്ലൊയ്മയം. 

3. തെറുകിട ജ്ലദവൈു ി പദ്ധ ികള് ഏതറൃടുത്തു നടത്തുവൊന്  യേശഭരണ സ്ഥൊപനങ്ങള് 

   മുയന്നൊട്ട് വയരണ്ടതണ്ട്. 

4. പൊരമ്പയരയ ര ഉൗൌര്ജ്ജ ഉല്പൊൈന യമഖലയില് മറൃ് സര്ക്കൊര് വൄപ്പകളുതട പങ്കൊളിത്തക്കുറവ്. 



508 | PnÃm ]²Xn  þ hb\mSv PnÃ. 

 

5. സൌയരൊര്ജ്ജ ദവൈു ി ഉല്പൊൈനത്തിനു വരുന്ന വര്ദ്ധിചൃ മു ൽ മുടക്ക്. 

6. ഗ്രിഡ് കണക്ടഡ് അല്ലൊത്ത സൌയരൊര്ജ്ജ പ്ലൊന്റുകള്ക്ക് വരുന്ന വര്ദ്ധിചൃ ആരംഭ മു ൽ    മുടക്കം 

ആവര്ത്തിചൄവരുന്ന ബൊറൃറിയതടയം മറൄ തെലല്ലൃകളും. 

7. കൊറൃില് നിന്നും ഖര - ദജ്വമൊലിനയങ്ങളില് നിന്നും ഗയൊസിഫയര് പ്ലൊന്റുകളില്  നിന്നു തമല്ലൊമുളൃ 

   ഉൗൌര്ജ്ജഉല്പൊൈന സൊധയ കള് ഉപയയൊഗതെടുത്തുന്ന ിതല പിയന്നൊക്കൊവസ്ഥ. 

8. പു ിയ പ്രസരണ - വി രണ ദലനുകളുതട നിര്മ്മൊണയത്തൊടും മറൄമുളൃ തപൊതജ്നങ്ങളുതട 

   എ ിര്പ്പം വയവഹൊരങ്ങളും. 

9. വനഭുമിയി ലൂതട ഓവര്തഹഡൊയയൊ, ഭൂഗര്ഭ യകബിള് മുയഖനയയൊ, ഓവര്തഹഡ് ഇന്സുയലറൃഡ് 

    ഏരിയല് ബഞ്ച്ഡ് കണക്ടര് മുയഖനയയൊ ദലനുകള്  നിര്മ്മിക്കുന്ന ിനുളൃ നിയമപരമൊയ  

    ൈീര്ഘകൊലങ്ങളൊയി പരിഹൊരമൊകൊത്ത  ടസ്സങ്ങള്. 

10.വനം വൄെിതെ അനുമ ി ലഭിക്കൊത്തതമൂലം ഇനിയം ദവൈു ി എത്തിക്കൊന് 

കഴിയൊത്തതെട്ടയൊലത്തൂര്,മണിമുണ്ട, പുത്തൂര്,പൊമ്പുതകൊല്ലി   തസറൃിൽതമൻറുകൾ 

 

ദവൈു ീകരിക്കൊത്ത വീടുകൾ വയനൊട് ജ്ില്ലയിൽ സമ്പൂർണ്ണ ദവൈു ീകരണം 
പൂർത്തിയൊക്കിയിട്ടുണ്ട്. പുത ൊയി നിർമ്മിക്കുന്ന വീടുകൾക്ക് ദവൈു ി നൽൄന്ന ിനുളൃ പദ്ധ ികളും 
നിലവിലണ്ട്. എന്നൊൽ സൊയങ്ക ിക  ടസ്സങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്ന  ൊതഴ പറയന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ 
ദവൈു ീകരണം നടത്തൊൻ സൊധിചൃിട്ടില്ല.  

1. വനം വൄെിൻതറ പുനരധിവൊസ പദ്ധ ിയിൽ ഉൾതെട്ടതം വന ഭൂമിയിലൂതട ദലൻ 
നിർമ്മിക്കൊൻ അനുമ ി ലഭിക്കൊത്തതമൊയ തെട്ടയൊലത്തൂർ തസറൃിൽതമൻറ് യകൊളനിയിതല 107 
വീടുകൾ നൂൽപ്പഴ ഗ്രൊമ പഞ്ചൊയത്ത്. 

2. ദകവശ യരഖയില്ലൊത്ത ിനൊൽ നിയമപരമൊയ  ടസ്സം ദകവശ യരഖയില്ലൊത്ത ിനൊൽ 
നിയമപരമൊയ  ടസ്സം നിലനിൽക്കുന്ന തപരിയങ്ങൊട് എയേറൃിതല 40 വീടുകൾ തപൊളെ ന ഗ്രൊമ 
പഞ്ചൊയത്ത് ) 

 

4.17.8.1. വികസന പ്രശ്നങ്ങൾ 

 ദവൈു ി യമഖലയിൽ  ഊന്നൽ  നൽകിതക്കൊണ്ടും ഊർജ്ജ യമഖലയതട  ല്സ്ഥി ി 
ഉൾതക്കൊണ്ടുതകൊണ്ടും അടുത്ത അഞ്ചു വർഷങ്ങളിൽ  ജ്ില്ലയിതല ഊർജ്ജ യമഖലതയ  ടു ൽ  
തമചൃതെട്ട സ്ഥി ിയിതലത്തിക്കുന്ന ിനൊയി പദ്ധ ികൾ  വിഭൊവനം തെയ്യുയമ്പൊൾ  
മൊർഗൈർശികളൊയകണ്ട വസ്തു കള് ചുവതട യെർക്കുന്നു. 
 

 സമ്പൂര്ണ്ണ ദവൈു ീകരണ പദ്ധ ിയിലൂതട ഗൊര്ഹിക ദവൈു ീകരണ രംഗത്ത് വന് 
മുയന്നറൃം നടത്തൊന് ഇ ിനകം  തന്ന കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അ ിനൊല് വീടുകള്ക്ക് 
കണക്ഷന് നല്ൄന്ന ിനും വി രണ ശംഖല വിപുലീകരിക്കുന്ന ിനുമൊയി ടു ല് തക 

മുന് വര്ഷങ്ങളിയലത യപൊതല നീക്കി വയ്ക്കുന്ന ് അഭികൊമയമല്ല. 

 പ്രസരണ രംഗത്ത് സുശക്തമൊയ ഒരു ശംഖല ജ്ില്ലയ്ക്കു സൃന്ത്മൊയണ്ട്. ആയ ിനൊല് 
പ്രസരണ രംഗത്ത് ടു ലൊയി ശ്രദ്ധ തെലയത്തണ്ട ില്ല. 

 

 പൊരമ്പരയ - പൊരമ്പയരയ ര ഊർജ്ജ യമഖലകളിൽ നിന്നും പരിസ്ഥി ി സൌഹയൈമൊയ 

പദ്ധ ികളിലൂതട പരമൊവധി ഊർജ്ജ  ലഭയ  സൊധയമൊക്കൊം. 
 

 ജ്ില്ലയതട പ്ര ിൈിന ഊര്ജ്ജ ഉപയയൊഗം ഇയെൊള് 8 ലക്ഷം യൂണിറൃ് ദവൈു ിയൊണ്. 
അടുത്ത അഞ്ചുവര്ഷങ്ങളില് ഓയരൊ വര്ഷല്ലൃം 2 തമഗൊവൊട്ട് യസൊളൊര് പ്ലൊെ് സ്ഥൊപിക്കൊന് 
സൊധിചൃൊല് പ്ര ിൈിനം 8000യൂണിറൃ് എന്ന യ ൊ ില് അഞ്ചു വര്ഷങ്ങള്ക്കു യശഷം ജ്ില്ലയതട 
ഊര്ജ്ജ ൈിവയസനയളൃ ഊര്ജ്ജ ഉപയയൊഗത്തിതെ 5 % ദവൈു ി ( ഒരു ൈിവസം 40000 
യൂണിറൃ്) തസൌയരൊര്ജ്ജത്ത് ില് നിന്നും ഗ്രിഡിലീക്ക് നല്കൊന് കഴിയം 
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 അഞ്ചു വര്ഷങ്ങള്തകൊണ്ട് 3 തമഗൊ വൊട്ട് ജ്ല ദവൈു ി തെറുകിട പദ്ധ ികളില് നിന്നും 
ഉല്െൊൈിെിചൃൊല് , അഞ്ചു വര്ഷങ്ങള്ക്കു യശഷം പ്ര ിൈിനം നമ്മുതട ഉപയയൊഗത്തിതെ 2.5 % ( 

20000 യൂണിറൃ് / ൈിവസം) ജ്ല ഊര്ജ്ജത്തില് നിന്നും ഗ്രിഡിയലക്ക് നല്കൊന് കഴിയം 

 വി രണ രംഗം ഗുണയമന്മയം ആശ്രയ ൃല്ലൃം വർദ്ധിെിച്ഛ ് ടസ്സരഹി മൊയ ഊർജ്ജ ലഭയ   

ഉറെൊക്കുന്ന വിധം  വി രണ രംഗം ആധുനിക വൽക്കരണം നടെൊക്കുക 

 ജ്ില്ലയിതല കൊർഷിക വയൊവസൊയിക യമഖലയിതല ഊർജ്ജ ഉപയയൊഗം യപ്രൊത്സൊഹിെിയ്ക്കുക 

 ഇനിയം ദവൈു ി എത്തിയിട്ടില്ലൊത്ത വനയമഖലയിലളൃ തസറൃിൽതമന്റുകളിൽ ദവൈു ി 
എത്തിക്കൊനുളൃ  ടസ്സങ്ങൾ നീക്കിക്കിട്ടുക 

 ഖര - ദജ്വ മൊലിനയങ്ങളിൽ നിന്നുളൃ ഊർജ്ജ ഉല്പൊൈനം യപ്രൊത്സൊഹിെിക്കുകയം ഊർജ്ജ 

സംരക്ഷണ പ്രവർത്തനങ്ങൾവയൊപകമൊക്കുക യം തെയ്യുക. 

 

4.17.8.2. പരിഹൊര നിർയേശങ്ങൾ 

  

ജ്ില്ലൊ പദ്ധ ിയില് സവിയശഷ ശ്രദ്ധ ലഭിയക്കണ്ട മുന്ഗണനൊ യമഖലകള് ചുരുക്കത്തില്  ൊതഴ 
പരൊമര്ശിചൃിരിക്കുന്നു. 

 

 ഊര്ജ്ജ ഉല്െൊൈന രംഗതത്ത പിയന്നൊക്കൊവസ്ഥ ലഘൂകരിക്കുന്ന ിന്നു പൊരമ്പരയ 
ഊര്ജ്ജ യമഖലയില് തെറുകിട ജ്ല ദവൈു  പദ്ധ ികള് വിഭൊവനം തെയ്യുക. 

 പൊരമ്പയരയ ര ഊര്ജ്ജ യമഖലയില് യസൊളൊര് പദ്ധ ികളുതട വയൊപനം 
നടെൊക്കുക 

 കൊറൃില് നിന്നുളൃ ഊര്ജ്ജ ഉല്െൊൈന സൊധയ കള് കതണ്ടത്തുക 

 

 ഖര ദജ്വ മൊലിനയങ്ങളില് നിന്നും ഊര്ജ്ജം ഉല്െൊൈിെിക്കുന്ന പദ്ധ ികള് 
നടെൊക്കുക 

 വി രണ യമഖലയില് ഗുണയമന്മയം  ടസ്സമില്ലൊത്ത ഊര്ജ്ജ ലഭയ യം 
ഉറപ്പവരുത്തുന്ന പദ്ധ ികള് 

 വയൊവസൊയിക കൊര്ഷിക യമഖലകളില് ഊര്ജ്ജ ഉപയയൊഗം 
യപ്രൊത്സൊഹിെിക്കുന്ന ിനുളൃ നടപടികള് 

 ഊര്ജ്ജ സംരക്ഷണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള്  വര്ദ്ധിെിക്കുക 

 

ഇങ്ങതന ഉല്െൊൈന, പ്രസരണ, വി രണ,ഊര്ജ്ജസംരക്ഷണ യമഖലകതള പ്രയ യകമൊയി 
കണ്ടുതകൊണ്ടുളള ഒരു വികസന കൊഴ്ചെൊടൊണ് ഇവിതട അവലംബിചൃിരിക്കുന്ന ്. 
 

4.17.9. യമല്ത്തട്ട് കീഴ്തട്ട് നിര്യൈശങ്ങള് 
4.17.9.1. ഉല്െൊൈന യമഖല 

 

 ഊര്ജ്ജത്തിതെ കൊരയത്തില്,ബൊണൊസുര സൊഗര് ഡൊമിയനൊടനുബന്ധിചൃ ് നിര്മ്മിചൃിട്ടുളള 
മൂന്ന് എണ്ണം യസൊളൊര് പദ്ധ ികതളൊഴിചൃൊല്,വയനൊട് ജ്ില്ല ഒരു ഉപയഭൊക്തൃ ജ്ില്ലയൊണ്.  ഗൊര്ഹിക, 

വയൊവസൊയിക,കൊര്ഷിക യമഖലകളില് നിലനില്ക്കുന്ന പിയന്നൊക്കൊവസ്ഥ പരിഹരിക്കുന്ന ിനൊയി 
ഊര്ജ്ജ ലഭയ  ഉരപ്പവരുയത്തണ്ടതണ്ട്.  പുറതമനിന്നുളള ദവൈു ി ലഭയ തയ മൊത്രം ആശ്രയിചൄളള 
വികസനം അഭികൊമയമല്ല. എന്നൊല് വന്കിട ജ്ലംദവൈു ി പദ്ധ ികള് നടെിലൊക്കുന്ന ് വയനൊട് 
ജ്ില്ലയില് വരും കൊലങ്ങളില് പ്രൊയയൊഗികല്ലൃമല്ല. ആയ ിനൊല് ൄറഞ്ഞ മൂലധന മുടക്കില്  യേശ 

സൃയംഭരണ സ്ഥൊപനങ്ങള്യക്കൊ, തക.എസ്.ഇ.ബി ലിമിറൃഡിയനൊ മറൃ് ഏജ്ന്സികള്യക്കൊ ഏയറൃടുത്ത് 
നടത്തൊല്ലൃന്നതം പൊരിസ്ഥി ിക പ്രശ്നങ്ങള് സൃഷ്ടിക്കത്തതം വന ഭൂമിയയൊ െഷി ഭൂമിയയൊ ഏതറൃടുക്കല് 
 ീതരയില്ലത്തയ ൊ നൊമമൊത്രമൊയയ ൊ പദ്ധ ികളൊണ് നമുക്ക് അനുയയൊജ്യം. തപൊതജ്ന 

പ്ര ിയഷധങ്ങള് ക്ഷണിചൄവരുത്തൊത്തതമൊയ തെറുകിട പദ്ധ ികള് ചുവതട യെര്ക്കുന്നു. 
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4.17.9.2. പൊരമ്പരയ ഉര്ജ്ജ യമഖല 

 ഏറൃല്ലൃം തെലല്ലൃ ൄറഞ്ഞതം ശുദ്ധല്ലൃം അക്ഷയല്ലൃമൊയ ഊര്ജ്ജത്തിതെ ഉറവിടമൊണ് ജ്ല 

ദവൈു ി. 1 തമഗൊ വൊട്ട് മു ല് 25 തമഗൊ വൊട്ട് വതര ദവൈു ി ഉല്െൊൈിെിക്കൊല്ലൃന്ന പദ്ധ ികളൊണ് 
തെറുകിട വിഭൊഗത്തില് വരുന്ന ്. ഒരു തമഗൊ വൊട്ട് പ്ലൊെിന് വരുന്ന പരമൊവധി മുടക്ക് 9 യകൊടി രൂപ 

യൊണ്. സര്ക്കൊര് അനുവൈനീയ സബ്സിഡികള് പുറയമ ലഭിക്കുന്ന ൊണ്. 1 തമഗൊ വൊട്ട് പ്ലൊെില് നിന്നും 
ശരൊശരി 2.5 ൈശ ലക്ഷം യൂണിറൃ് ദവൈു ി പ്ര ി വര്ഷം  ഉല്െൊൈിെിക്കൊല്ലൃന്ന ൊണ്. ഒരു യൂണിറൃ് 
ദവൈു ിയതട ഉല്െൊൈന തെലല്ലൃ 4 മു ല് 6 രൂപ വതരയൊണ്. 10 വര്ഷങ്ങള് തകൊണ്ട് മുടക്ക് മു ല് 
 ിരിചൄകിട്ടുന്നു.  

4.17.10. കബനി നൈി തെറുകിട പദ്ധ ി 
 ജ്ില്ലയിതല പ്രധൊന നൈിയൊയ കബനിയില്, നൈിയതട സഞ്ചൊര ൈിശയില് 1 കി. മീറൃറില് 1 

മീറൃര് തഹഡ് ലഭിയ്ക്കുന്ന ൊയി കതണ്ടത്തിയിട്ടുണ്ട്. നൈിയതട നിലവിലളൃ സംഭരണ സ്ഥലത്ത്  തന്ന 

ജ്ലം യശഖരിചൃ,് 1 മീറൃര് തഹഡ് ഉപയയൊഗിചൃ ് 1.2 തമഗൊ വൊട്ട് ദവൈു ി ഉല്െൊൈിെിക്കൊല്ലൃന്ന ൊണ്. 
ടല് കടവില് 4 മീറൃര് തഹഡ് ലഭയമൊതണന്നു കതണ്ടത്തിയിട്ടുണ്ട്. 1 മീറൃര് തഹഡില് യപൊലം 
സുഗമമൊയി പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന സ്ക്രൂ ടര്ദബനും റബ്ബര് ഡൊമും ഈ പദ്ധ ിക്കൊയി 
ഉപയയൊഗിക്കൊല്ലൃന്ന ൊണ്. 100 കിയലൊ വൊട്ട് വതര ദവൈു ി ഉല്െൊൈിെിക്കൊല്ലൃന്ന ദമയക്രൊ 
പദ്ധ ിയൊയം ഇ ് പരിഗണിക്കൊല്ലൃന്ന ൊണ്.  
4.17.11. നിർവ്വഹണ സൊധയ   -  ജ്ില്ലൊ പഞ്ചൊയത്ത്, സംസ്ഥൊന സർക്കൊർ 
** 90 ലക്ഷം രൂപ തെലവില് കരിമ്പ പഞ്ചൊയത്തില് മീന്വല്ലം ജ്ല പദ്ധ ിയതട തടയില് യറസില് 
പൊലക്കൊട് ജ്ില്ലൊ പഞ്ചൊയത്ത് പണി ീര്ത്തുതകൊണ്ടിരിക്കുന്ന 40 കിയലൊവൊട്ട് മീന്വല്ലം ദമയക്രൊ 
ദവൈു ി പദ്ധ ി മൊതൃക ആക്കൊല്ലൃന്ന ൊണ്. 6 മീറൃര് ഉയരം മൊത്രമുളൃ  ടയണയൊണ് 
പദ്ധ ിക്കൊയി നിര്മ്മിക്കുന്ന ്.   
 

െിത്രം4.17.1. 

 

മീന് വല്ലം 40 കിയലൊവൊട്ട് പദ്ധ ി പുയരൊഗമിക്കുന്നു – പൊലക്കൊട് ജ്ില്ലൊ പഞ്ചൊയത്ത് 
 

 

യകരളത്തിതല ആൈയതത്ത സ്ക്രൂ ടര്ദബന് തപ്രജ്ക്ട് തപരിങ്ങല്ത്തില് തക.എസ്.ഇ.ബി ലിമിറൃഡ് 

നിര്മ്മിചൃ ്പ്രവര്ത്തന് ആരംഭിചൄകഴിഞ്ഞു. ഇതം മൊതൃക ആക്കൊല്ലൃന്ന ൊണ്. 
 

െിത്രം4.17.2. 
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യകരളത്തിതല ആൈയതത്ത സ്ക്രൂ ടര്ദബന് തപ്രൊജ്ക്റ്റ്, തപരിങ്ങല്ത്ത് 
1 

4.17.12. കബനി ദമയക്രൊ / തെറുകിട പദ്ധ ിയതട യനട്ടങ്ങള് 

 അധിക ഭൂമി ഏതറൃടുയക്കണ്ട ില്ല. 

 വന ഭുമി ഉൾതെടുന്നില്ല. 

 മൊഴക്കലതത്ത വര്ദ്ധിചൃ നീതരൊളെക്കിന് യശഷം യവനലില് മുളെവന് ലഭയ . 

 നൈിയതട ഗ ി മൊയറൃണ്ട ില്ല. 

 ടൂറിസം രംഗത്ത് മുയന്നറൃം ഉണ്ടൊക്കൊം 

 െഷിയ്കൊവശയമൊയ ജ്ല ലഭയ  ഉറെൊക്കൊം 

 ഡൊം ആവശയമില്ല. ഉയരം ൄറഞ്ഞ  ടയണ മൊത്രം മ ി. 

 ദപലറൃ് പദ്ധ ി വിജ്യിചൃൊല് ടു ല് എണ്ണം പദ്ധ ികള്ക്കുളൃ സൊധയ . 
ഇയ  രീ ിയില്, വയനൊട് ജ്ില്ലയില് വിവിധ പഠന ഘട്ടങ്ങളിലളൃ  ൊതഴ പറയന്ന  7 എണ്ണം 

തെറുകിട ജ്ല ദവൈു   പദ്ധ ികള് ഏതറൃടുത്ത് നടെിലൊക്കൊല്ലൃന്ന ൊണ്.  
]«nI.4.17.7 

ക്രമ 
നം 

പദ്ധ ിയതട 
യപര്  

റിസര്യവൊയതെ 

സ്ഥലം 
പവര്യേഷതെ 

സ്ഥലം 
കെൊസിറൃി റിമൊര്ക്ക് 

1 പൊല്ചൄരം  വിഞ്ഞൊല് തകട്ടിയൂര് 16 MW വിശൈമൊയ പഠനം 
പൂര്ത്തിയൊക്കി 

2 തകതൗ തകല്ലി 
തഡതൗയവര്ഷന് 

 വിഞ്ഞൊല് തകട്ടിയൂര് 10 MW വിശൈമൊയ പഠനം 
പൂര്ത്തിയൊക്കി 

3  ിരുതനല്ലി  ിരുതനല്ലി  ിരുതനല്ലി 1.2 MW വിശൈമൊയ പഠനം 
പൂര്ത്തിയൊക്കി 

4 കൊന്ത്ന്പൊറ മൂെനൊട് നിലമ്പൂര് 66  MW ഡി.പി.ആര് അന്ത്ിമഘട്ടത്തില് 

5 യെൊളൊടി  മൂെനൊട് നിലമ്പൂര് 60 MW പ്രൊരംഭ പഠനം പൂര്ത്തിയൊക്കി 

6 റിെണ് വിയല്ലജ്്  മൂെനൊട് നിലമ്പൂര് 6.5 MW പ്രൊരംഭ പഠനം പൂര്ത്തിയൊക്കി 

7 ദവത്തിരി തവതൗത്തിരി  ൊമരയേരി 60 MW ഡി.പി.ആര് അന്ത്ിമഘട്ടത്തില് 

അവലംബം തക.എസ്.ഇ.ബി, വയനൊട്. 
  

 യമല്  പദ്ധ ികള് പൂര്ത്തിയൊക്കിയൊല് 220 MW ദവൈു ി ഉല്പൊൈനം 
സൊധിക്കൊല്ലൃന്ന ൊണ്. നിലവിലളൃ എല്ലൊ ഊര്ജ്ജ ഉല്പൊൈന സംവിധൊനങ്ങയളക്കൊള്ഏറൃല്ലൃം 
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തെലവ് ൄറഞ്ഞ ഉല്പൊൈനയമഖലയൊണ് ജ്ല ദവൈു ി പദ്ധ ികള് എന്ന ് ശ്രദ്ധിയക്കണ്ട ൊണ്. 
മൊത്രല്ലൃമല്ല ജ്ലദവൈു ി ഉറവിടങ്ങള്  റിനൂവബിള് എനര്ജ്ജി എന്ന വിഭൊഗത്തില് തപടുന്നതമൊണ്.  
 

നിർവ്വഹണ സൊധയ   -  ജ്ില്ലൊ പഞ്ചൊയത്ത്, സംസ്ഥൊന സർക്കൊർ, തക.എസ്.ഇ.ബി ലിമിറൃഡ് 
4.17.12.1.പുനരുദ്ധൊരണം തെേൊല്ലൃന്ന പദ്ധ ികൾ  
അനർട്ടിതെ യനതൃ ൃത്തിൽ പൂയക്കൊട്, സുഗന്ധഗിരി  എന്നിവിടങ്ങളിൽ1990 ൽ സ്ഥൊപിചൃ ്പിന്നീട് 
നിലചൄയപൊയ രതണ്ടണ്ണം തെറുകിട ദവൈു  പദ്ധ ികളും പുനുരുജ്ജീവിെയക്കണ്ടതണ്ട്. 

നിർവ്വഹണ സൊധയ - അനർട്ട് 
4.17.13.പൊരമ്പയരയ ര ഊർജ്ജഉ യമഖല 

 പൊരമ്പയരയ ര ഉറവിടങ്ങളില് നിന്നുളൃ ഊര്ജ്ജതത്തക്കുറിചൃ ് െിന്ത്ിക്കുയമ്പൊള് നമ്മുതട 
ജ്ില്ലയില് യസൊളൊര് പദ്ധ ികള്, ഖര ദജ്വ മൊലിനയങ്ങളില് നിന്നുളൃ ഉല്െൊൈന സൊധയ , കൊറൃില് 
നിന്നുളൃ ദവൈു ിയതട ലഭയ  എന്നിവയൊണ് പ്രധൊനമൊയം പരിയശൊധിയക്കണ്ട ്. 
 

 

4.17.14.സൌയരൊര്ജ്ജ പദ്ധ ികൾ 

 തസൌയരൊര്ജ്ജ പദ്ധ ികതള വയൊപകമൊയി സൃൊഗ ം തെയ്യുന്ന ഒരു യഗത്തില് ആണ് നൊം 
ജ്ീവിക്കുന്ന ്. പൂര്ണമൊയം യസൊളൊര് ദവൈു ിയില് പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന തകൊചൃിന് ഇെര്നൊഷണല് 
എയര്യപൊര്ട്ട് ലിമിറൃഡ് (സിയൊല്) വിമൊനത്തൊവളം യകരളത്തിനു അഭിമൊനമൊയി നിലതകൊളൄന്നു. 

ഇവിതട 13.1 തമഗൊവൊട്ട് ദവൈു ി ഉല്െൊൈിെിക്കുന്ന ിന് 46150 പൊനലകള് 45 ഏക്കര് സ്ഥലത്ത് 
സ്ഥൊപിചൃ ്ൈിനംപ്ര ി 50000 യൂണിറൃ് ദവൈു ി ലഭയമൊക്കുന്നു.  മു ല് മുടക്ക് 62 യകൊടി. 
തസൌയരൊര്ജ്ജ യമഖലയിലളൃ പദ്ധ ികള് വിഭൊവനം തെയ്യുയമ്പൊള് ഈ രംഗല്ലൃമൊയി ബന്ധതെട്ട 
ഏ ൊനും വസ്തു കള് മനസ്സില് സൂക്ഷിക്കുന്ന ് യൊഥൊര്ത്ഥ്യ യബൊധയത്തൊതടയളൃ പദ്ധ ി 
രൂപീകരണത്തിനു സഹൊയകമൊൄം. 
 

 1 തമഗൊ വൊട്ട് യസൊളൊര് പ്ലൊെില് നിന്നും വര്ഷം ഉല്െൊൈിെിക്കൊല്ലൃന്ന ശരൊശരി 
ദവൈു ി 1.5 ൈശ ലക്ഷം യണിറൃ് 

 1 കിയലൊ വൊട്ട് (ആയിരം വൊട്ട്) യസൊളൊര് ദവൈു ിക്കൊവശയമൊയ പൊനല് വിസ്തീര്ണ്ണം 
10 സ്ക്ൃയര് മീറൃര് 

 1 തമഗൊ വൊട്ട് യസൊളൊര് പ്ലൊെിതെ പൊനലകള് സ്ഥൊപിക്കൊനൊവശയമൊയ സ്ഥലം 4.5 
മു ല് 5.0 ഏക്കര് വതര. 

 ബൊറൃറി ഇല്ലൊത്ത 1 കിയലൊവൊട്ട് ഗ്രിഡ് കണക്ടഡ് പ്ലൊെിന് വരുന്ന പരമൊവധിതെലല്ലൃ 

1.0 ലക്ഷം, ഒരു തമഗൊവൊട്ട് ആൄയമ്പൊള് 6 യകൊടി മു ല് 8 യകൊടി വതര. 

 ബൊറൃറി ഉപയയൊഗിക്കുന്ന  രം 1 കിയലൊവൊട്ട് പ്ലൊെിന് വരൊല്ലൃന്ന മുടക്ക് 2.1 ലക്ഷം രൂപ. 

 ഡൊമുകളില് സ്ഥൊപിക്കൊല്ലൃന്ന 1 തമഗൊവൊട്ട് യലൊട്ടിംഗ് യസൊളൊര് പ്ലൊെിന് വരുന്ന 

തെലല്ലൃ 18.5 യകൊടി 

 യസൊളൊര് പൊനലകളുതട ഏറൃല്ലൃം ൄറഞ്ഞ ആയസ്സ് 25 മു ല് 30വതര വര്ഷങ്ങളൊണ് 
 

 തസൌയരൊർജ്ജം ഉപയയൊഗതെടുത്തി, യഗ്രഡിയലക്ക് കണക്ട് തെേൊല്ലൃന്ന 

രീ ിയില്,ബൊണൊസുരഡൊം യസൊളൊര് പദ്ധ ിയതട മൊതൃകയില് ജ്ില്ലയിതല ഡൊമുകളില് 
നടെിലൊക്കൊല്ലൃന്ന പദ്ധ ികള്.  
1.  കൊരൊപ്പഴ ഡൊം റൂഫ് യടൊെ് &ഫ്യളൊട്ടിംഗ് യസൊളൊര് പ്ലൊെ് - 20 MW 

നിർവ്വഹണ സൊധയ  – ദമനർ ഇറിയഗഷൻ വൄെ് 
2. ബൊണൊസുരഡൊം റൂഫ് യടൊെ് യസൊളൊര് പദ്ധ ിയതട വിപുലീകരണം - 500 KWP 
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നിർവ്വഹണ സൊധയ  – തക. എസ്.ഇ.ബി 
െിത്രം4.17.3. 

 

 

 

ബൊണൊസുര സൊഗര് റൂഫ് യടൊപ് പ്ലൊെ്   ബൊണൊസുര സൊഗര് യലൊട്ടിംഗ് പ്ലൊെ് 
 

സിയൊല് യമൊഡലില് ഗ്രിഡ് കണക്റ്റഡ് യസൊളൊര് പ്ലൊന്റുകള് ജ്ില്ലയിതല  ൊതഴ പറയന്ന 

സ്ഥൊപനങ്ങയളൊട് യെര്ന്ന് സ്ഥൊപിക്കൊല്ലൃന്ന ൊണ് 
 

 

 

 

െിത്രം4.17.4. 

 

     

സിയൊൽ 13.1 തമഗൊവൊട്ട് യസൊല്ല് പ്ലൊെ് 
 

4.17.15.വയനൊട് കളക്ടയററൃ്  
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നിലവിതല സ്ഥി ി 
ജ്ില്ലൊ കളക്ടയററൃ് ഇയെൊള്  15 വയ യസ്ത ദവൈു ി കണക്ഷനുകളിലൊയി പ്ര ിമൊസം 

ശരൊശരി 12000 യൂണിറൃ്    ദവൈു ീ ഉപയയൊഗിക്കുന്നു. ഫിക്സഡ് െൊര്ജുകളും നിൄ ിയം ഉള്പതട 
ശരൊശരി പ്ര ിമൊസ ബില് തക 120000 രൂപയൊണ്.   രജ്ിേര് തെയ്തിരിക്കുന്ന കണക്ടഡ് യലൊഡ്  
100 കിയലൊവൊട്ട് ആണ്.  

 

പട്ടിക 4.17.8. 

കളക്ടയററൃില്ർ യസൊളൊർ പൊനല്ർ വിഭൊവനം തെയ്യുയമ്പൊൾ 

 

100 കിയലൊ വൊട്ട് കണക്ടഡ് യലൊഡില് 0.8 യലൊഡ് ഫൊക്ടറില് യവണ്ടിവരുന്ന 

യസൊളൊര് പ്ലൊെ് യശഷി 
80 കിയലൊവൊട്ട് 

40 കിയലൊവൊട്ട് പൊനലിനുളൃ രൂഫ് ഏരിയ 800 സ്ക്ൃയര് മീറൃര് 

പരമൊവധി മു ല് മുടക്ക് 64  ലക്ഷം 

പ്ലൊെില് നിന്നും വര്ഷത്തില് ലഭിക്കൊല്ലൃന്ന ഊര്ജ്ജം 120000 യൂണിറൃ് 

ഇയെൊഴതത്ത നിരക്കില് ഊര്ജ്ജത്തിതെ മൂലയം 12 ലക്ഷം രൂപ 

മുടക്ക് മു ല്  ിരിതക കിട്ടുന്ന കൊലൊവധി 
5 – 6 വര്ഷം 

പ്ലൊെിതെ ൄറഞ്ഞ ആയസ്സ് 
25 – 30 വര്ഷം 

അവലംബം തക.എസ്.ഇ.ബി, വയനൊട്. 

സമൊനമൊയ പദ്ധ ികള്  ൊതഴ പറയന്ന തകട്ടിടങ്ങളിലം സ്ഥൊപിക്കൊല്ലൃന്ന ൊണ് 

 ജ്ില്ലൊ യകൊട ി സമുചൃയം 

 നയവൊൈയ സ്കൂള് 

 പൂയക്കൊട് തവറൃിനറി യകൊയളജ്് 

 ത രതഞ്ഞടുത്ത വിൈയൊലയങ്ങള് 

  യേശ ഭരണ സ്ഥൊപനങ്ങള് 

 ജ്ില്ലൊ ആശുപത്രി 

  ൊലൂക്ക് ആശുപത്രികള് 

 നിര്േിഷ്ട തമഡിക്കല് യകൊയളജ്് 

4.17.16.നിർവ്വഹണ സൊധയ  – ബന്ധതെട്ട വൄപ്പകള് 
 

4.17.16.1.കൊറൃില് നിന്നുളൃ ദവൈു ി 
 കൊറൃില് നിന്നുളൃ ഉൗൌര്ജ്ജലഭയ  ഉളൃ ൊയി കണക്കൊക്കതപടുന്ന പടിഞ്ഞൊറത്തറ,  ലപ്പഴ 
എന്നിവിടങ്ങളിലം ജ്ില്ലയതട മറൄ ഭൊഗങ്ങളിലം കൊറൃൊടി ദവൈു ി ഉല്പൊൈന രംഗതത്ത 

നൂ നസൊയങ്ക ിക വിൈയയൊയ തവര്ട്ടിക്കല് ടര്ദബന് ഉപയയൊഗിചൄളൃ ഉല്െൊൈനത്തിതെ സൊധയ ൊ 
പഠനം നടയത്തണ്ടതണ്ട്. 1 തമഗൊവൊട്ട് ദവൈു ി ഉല്െൊൈനത്തിനുളൃ തെലല്ലൃ 4.5 യകൊടി മു ല് 6.85 
യകൊടി വതരയൊണ്. ഇ ് ജ്ല ദവൈ്യ്തിതയകൊളും തസൌയരൊര്ജ്ജതത്തക്കൊളും ലൊഭകരമൊണ് 
 

4.17.16.2.ബയയൊമൊസ് പദ്ധ ികള് 
 

ഖര ദജ്വ മൊലിനയങ്ങളില് നിന്നുളൃ ഊര്ജ്ജ ഉല്െൊൈനത്തിനും നമ്മുതട ജ്ില്ലയില് 
യശൊഭനമൊയ സൊധയ കള് നിലവിലണ്ട്. കല്െറൃ, മൊനന്ത്വൊടി, സുല്ത്തൊന് ബയത്തരി എന്നീ 
മുനിസിെൊലിറൃികളില് ഖര മൊലിനയത്തില് നിന്നും ദവൈു ി ഉല്പ്പൊൈിെിക്കുന്ന ിനുളള നിലയങ്ങള് 
സ്ഥൊപിക്കൊല്ലൃന്ന ൊണ്. എങ്കിലം 1 തമഗൊവൊട്ടിന് 9 മു ല് 15 യകൊടി വതര മുടതക്കണ്ടിവരുന ് ഒരു 

പ്ര ിസന്ധി  തന്നയൊണ്.  
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എന്നൊല് അല്പം ടി തെലല്ലൃ ൄറഞ്ഞ രീ ിയില് ഈ മുനിസിെൊലിറൃികളില് നിലവിലളൃ 

അറല്ലൃ ശൊലകളിതലയം മത്സയ - മൊംസ മൊര്ക്കറൃ്കളിതലയം ദജ്വ മൊലിനയത്തില് നിന്നും ദവൈു ി 
ഉല്െൊൈിെിക്കൊല്ലൃന്ന ൊണ്. 

പട്ടിക 4.17.9. 

കല്പറൃ മുനിസിെൊലിറൃി ബയയൊ ഗയൊസ് പവര് പ്ലൊെ്: 
 

പ്ര ിൈിനം ലഭയമൊൄന്ന ദജ്വ മൊലിനയം 2 തമരിക് ടണ്ണ് 
2 തമരിക് ടണ്ണില് നിന്നും ലഭിക്കുന്ന ബയയൊ ഗയൊസിതെ അളവ് 200 കു. മീറൃര് 
പ്ലൊെിതെ സ്ഥൊപി  യശഷി 10 കിയലൊ വൊട്ട് 

ൈിവയസന ഉല്െൊൈിെിക്കൊല്ലൃന്ന ദവൈു ി 200 യൂണിറൃ് 

ഏകയൈശ മു ല് മുടക്ക് 
60 –65 ലക്ഷം 

അവലംബം തക.എസ്.ഇ.ബി, വയനൊട്. 

4.17.17.. നിർവ്വഹണ സൊധയ  - കല്പറൃ മുനിസിെൊലിറൃി 

** പത്തനൊപുരം ഗ്രൊമ പഞ്ചൊയത്തില് 750 കിയലൊ മൊലിനയത്തില് നിന്നും 5 കിയലൊ വൊട്ട് 
ദവൈു ി പ്ര ിൈിനം ഉല്െൊൈിെിക്കുന്ന പ്ലൊെ് വിജ്യകരമൊയി പ്രവര്ത്തിക്കുന്നു. 

** ടൊത  ബൊംഗലൂര് കൊര്ഷിക യൂനിയവര്സിറൃിയില് സ്ഥൊപിചൃ 20 കിയലൊവൊട്ട് പ്ലൊെില് 
നിന്നും 320 യൂണിറൃ് ഊര്ജ്ജല്ലൃം ഉല്െൊൈിെിക്കുന്നു. 

െിത്രം4.17.5 

. 

 

 

ബയയൊ ഗയൊസ് പവര് പ്ലൊെ്             ബംഗലൂരു യൂണിയവഴ്സിറൃി   

    ബയയൊ ഗയൊസ്  പവര് പ്ലൊെ് 
 

4.17.18.ഗയൊസിഫയര് ദവൈു ി പ്ലൊെ് 
ജ്ില്ലയിതല യ യില എയേറൄകളില് പ്രൂണിംഗ് നടത്തുന്ന ിതെ ഭൊഗമൊയി ലഭയമൊൄന്ന വിറക് 

ഉപയയൊഗതെടുത്തി, യ യില എയേറൄകളില് ഗയസിഫയര് പ്ലൊന്റുകള് സ്ഥൊപിചൃ ്ഊർജ്ജ ഉല്െൊൈനം 
നടത്തുവൊനുളൃ സൊധയ കള് നിലവിലണ്ട്.  

ദപലറൃ് പദ്ധ ി എന്ന നിലയില് വനം വൄെിതെ കീഴിലളൃ മക്കിമല എയേറൃില് ഒരു പ്ലൊെ് 
സ്ഥൊപിക്കൊല്ലൃന്ന ൊണ്.സൊധയ കള് നിലവിലണ്ട്.  
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പട്ടിക 4.17.10. 

മക്കിമല യ യില എയേറൃിതെ വിസ്തൃ ി 300 ഏക്കര് 

ഒരു വര്ഷം പ്രൂണിംഗ് നടത്തുന്ന ഏകയൈശ വിസ്തൃ ി 100 ഏക്കര് 

ഒരു തെടിയില് നിന്നും ലഭിക്കുന്ന വിറകിതെ ഏകയൈശ അളവ് 0.4 കിയലൊ 

ഒയരക്കറില് വളരുന്ന തെടികളുതട സൊധൊരണ സംഖയ 4500 

ഒരു വര്ഷം ലഭിക്കൊല്ലൃന്ന വിറകിതെ ഏകയൈശം അളവ് 180000 കിയലൊ 

ഒരു യൂണിറൃ് ദവൈു ി ഗയസിഫയര് പ്ലൊെില് ഉല്െൊൈിെിക്കൊന് യവണ്ട 

വിറൄ 

1.8കിയലൊ 

ഒരു യൂണിറൃ് ഊല്ര്ജ്ജത്ത് ിനു 1.8 കിയലൊ വിറൄ എന്ന കണക്കില് ഒരു 

വര്ഷം ലഭയമൊൄന്ന ഊര്ജ്ജം 
100000 യൂണിറൃ് 

ഒരു 100 കിയലൊ വൊട്ട് പ്ലൊെിന് വരുന്ന മ ിെ് തെലവ് 30 ലക്ഷം 
ഒരു 100 കിയലൊവൊട്ട് ബയയൊ മൊസ്സ് പ്ലൊെില് നിന്നും ഒരു ൈിവസം 
ലഭയമൊൄന്ന ഊര്ജ്ജം 

1000 യൂണിറൃ് 

അവലംബം തക.എസ്.ഇ.ബി, വയനൊട്. 
 

** അനര്ട്ടിതെ യനതൃ ൃത്തില്  ിരുവമ്പൊടിയില് തകൊപ്ര ഉണങ്ങുന്ന ിനൊയി ഒരു ഗയസിഫയര് 
സ്ഥൊപിചൃിട്ടുണ്ട് 
 

** വിറകിനു പുറയമ െകിരി, െിരട്ട തടങ്ങിയവയം ഉപയയൊഗിക്കൊല്ലൃന്ന ൊണ്. 
 

െിത്രം4.17.6. 
നിർവ്വഹണ സൊധയ  - വനം വൄെ് 

 

 

                            അനര്ട്ട് സ്ഥൊപിചൃ ഗസിഫയര് പ്ലൊെ് 
ഇത്തരത്തിലളൃ പദ്ധ ികള് ജ്ില്ലയിതല സൃകൊരയ യ യില യ ൊട്ടങ്ങളിലം സ്ഥൊപിചൃ ് ഊർജ്ജം 
ഉല്െൊൈിെിക്കല്ലൃന്ന ൊണ്. 
4.17.19.. ഉൗൌര്ജ്ജ സംരക്ഷണ പ്രവര്ത്തനങ്ങൾ 
 ഉൗൌര്ജ്ജ സംരക്ഷണം ഉൗൌര്ജ്ജ ഉല്െൊൈനത്തിന് തലയം എന്ന   ൃത്തിലൂന്നി 
തക.എസ്.ഇ.ബി ലിമിറൃഡ്, അനര്ട്ട്,  യേശ ഭരണ സ്ഥൊപനങ്ങള് എന്നിവയമൊയി ദകയകൊര്ത്ത് 
 ൊതഴ പറയന്ന പ്രവര്ത്തനങ്ങള് വിഭൊവനം തെേൊല്ലൃന്ന ൊണ്. 
1. ജ്ില്ലയിതല ദരബല് യകൊളനികളിലളൃ മുളെവന് ദരബല് വീടുകളിലം എല്. ഇ. ഡി ബള്ബുകള് 
വി രണം തെയ്യുക. 
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2. ജ്ില്ലയില സര്ക്കൊര് ഓഫീസുകള് അർദ്ധ സർക്കൊര് തപൊതയമഖലൊസ്ഥൊപനങ്ങള് 
എന്നിവിടങ്ങളിതല ൈക്ഷ  ൄറഞ്ഞ  ദലറൄകല് മൊറൃി പൂര്ണ്ണമൊയം എല്.ഇ.ഡി ബള്ബുകള് 
സ്ഥൊപിക്കുക. 

ഇയെൊഴതത്ത നിരക്കില് ഒരു എല് ഇ ഡി ബള്ബിനു നല്യകണ്ടിവരുന്ന വില 60 –65 രൂപയൊണ്.  
ഈ നിരക്കില് തക.എസ്.ഇ.ബി ലിമിറൃഡ് ബള്ബുകള് വി രണം തെയ്യുന്നുണ്ട്. 
3.  ഇന്ഡക്ഷന് ൄക്കറുകളുതട വയൊപനം  ടയകയം ചൂടൊറൊതെട്ടികള്,യസൊളൊര് ൄക്കിംഗ് സിേം, 
പുകയില്ലൊത്ത അടുപ്പകള് തടങ്ങിയവയതട ഉപയയൊഗം  യപ്രൊത്സൊഹിെിക്കുകയം തെയ്യുന്ന 

നടപടികള് അനര്ട്ട് വഴി നടെൊക്കുക 
4. സൂരയറൊന്ത്ലകള്,സൌയരൊര്ജ്ജ ഗൊര്ഹിക ത രുല്ലൃവിളക്കുകള് എന്നിവയതട വി രണം, സ്ഥൊപനം 
എന്നിവ തമചൃതെടുത്തുക. 
4.17.20. പ്രസരണ യമഖല 

 ജ്ില്ലയിതല പ്രസരണ യമഖലയില്  പൂര്ണ്ണമൊയം പ്രവര്ത്തിചൄവരുന്ന ് തപൊത യമഖലൊ 
സ്ഥൊപനമൊയ തക.എസ്.ഇ.ബി ലിമിറൃഡ് ആണ്.  പ്രസരണ ശഖലയതട സൊമൊനയരൂപം 
ആൈയഭൊഗത്ത് പ്ര ിപൊൈിചൃിട്ടുണ്ട്.  അടുത്ത അഞ്ചുവര്ഷങ്ങളില് വയനൊട് ജ്ില്ലയിതല പ്രസരണ 

ശഖലയതട ശൊക്തീകരണം ലക്ഷയമൊക്കി തക. എസ്. ഇ. ബി ലിമിറൃഡ് വിഭൊവനം തെയ്യുന്ന 

പദ്ധ ികള് ചുവതട യെര്ക്കുന്നു. 

]«nI .4.17.11. 

ക്രമ നമ്പര് തക.എസ്.ഇ.ബി യതട പദ്ധ ികള് 
1 കണിയൊമ്പറൃയിതല 220 തക വി സബ് യേഷനില് നിന്നും 66 തകവി സിംഗിള് 

സര്കൂദട്ടൈനിലൂതട ജ്ില്ലയില് നൊലിടങ്ങളിലൊയളൃ 66 തകവി സബ്യേഷനുകളിലൂതട 
പ്രസരണം നടത്തുന്ന സംവിധൊനം ദലനുകതളല്ലൊം 110തകവി ഡമ്പിള് സര്കൂട്ട് 
നിലവൊരത്തിയലക്കും സബ്യേഷനുകതളല്ലും 110 തകവി സബ്യേഷന് നിര്മ്മിക്കൊനുളൃ 

പദ്ധ ി. 
2 അമ്പലവയല് പുത ൊയി 110 തകവി സബ്യേഷന് നിര്മ്മിക്കുന്ന പ്രല്ലത്തി അടുത്ത ഒരു 

വര്ഷത്തിനകം പൂര്ത്തിയൊക്കുക 

3 തവളൃമുണ്ടയില് പു ിയ 110 തകവി സബ്യേഷന്  നിര്മ്മിക്കൊനുളൃ പദ്ധ ി. 
4 ദമസൂര് - അരീയക്കൊട് 400 തകവി ദലനില് മൊനന്ത്വൊടിയില് ഒരു സൃിചൃിങ്ങ് യേഷന് 

നിര്മ്മിക്കുക. 
അവലംബം തക.എസ്.ഇ.ബി, വയനൊട്. 
ഇ ില് ഒന്നും രണ്ടും പ്രവര്ത്തികള് ഇ ിനകം  തന്ന ആരംഭിചൄ കഴിഞ്ഞു. മ ിെ് മു ല് മുടക്ക് 100 
യകൊടി രൂപയൊണ്.  

 
4.17.21. വി രണ യമഖല  

 ഉൗൌര്ജ്ജ ലഭയ യം സുശക്തമൊയ പ്രസരണ സംവിധൊനല്ലൃം ഉണ്ടൊയൊല്യപൊലം 
കൊരയക്ഷമ യളൃ വി രണ സംവിധൊനത്തിലൂതട മൊത്രതമ ജ്നങ്ങള്ക്ക് ഗുണയമന്മയളൃ ദവൈു ി 
ലഭയമൊക്കൊന് കഴിയകയള. നിരന്ത്രമൊയ ദവൈു ി  ടസ്സങ്ങളും അനുവൈനീയമൊയ പരിധിയില് 
നിന്നു  ൊഴ്ന്ന യവൊള്യട്ടജ്് നിലയം മീറൃറിങ്ങിലം മറൄമുളൃ  കരൊറുകളും ഉപയഭൊക്തൊക്കള് യനരിടുന്ന 
പ്രശ്നങ്ങളൊണ്. ഇ ് മുന്നിര്ത്തി വി രണ യമഖലയില് അടുത്ത അഞ്ചു വര്ഷങ്ങളില് വിഭൊവനം 
തെേൊല്ലൃന്ന പദ്ധ ികള്. 
 

4.17.22.വി രണ രംഗതത്ത യസവനം തമചൃതെടുത്തുക 

നിലവിലളൃ ഉപയഭൊക്തൊക്കള്ക്ക്  ടസ്സമില്ലൊത്തതം ഗുനതമന്മയളൃതമൊയ ദവൈു ി നല്കി 
ഉപയഭൊക്തൊക്കളുതട സംതൃപ്തി വര്ധിെിക്കുന്ന ിനുളൃ നടപടികള്ക്കൊന് വി രണ യമഘലയില് വരുന്ന 

അഞ്ചു വര്ഷങ്ങളില് ഊന്നല് നല്യകണ്ട ്. 
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]«nI .4.17.12. 

നമ്പര് വിഭൊവനം തെയ്യുന്ന പ്രവര്ത്തി തക 

1 ജ്ില്ലയിതല 17 തസക്ഷന് ഓഫീസ്സുകള്ക്ക് കീഴിലം 11 തക. വി. 
ദലനില് ഏറൃല്ലൃം ടു ല്  കരൊറുളൃ 3 കി. മീറൃര് ദലന് 
കണ്ടു പിടിചൄ അവിതട കവെി  എചൃ .് ടി ഏ. ബി. സി 
യകബിള് സ്ഥൊപിക്കുക 

17.6 ലക്ഷം / കി. മീറൃര് 
നിരക്കില് 51 കിയലൊ മീറൃര് 
ദൂരം  - 8.97 യകൊടി രൂപ 

2.  ജ്ില്ലയിതല 17 തസക്ഷന് ഒഫീസ്സുകള്ക്ക് കീഴിലം എറൃല്ലൃം 
ടു ല്  കരൊറുകള് യരഖതെടുത്തിയിട്ടുളൃ 5 കി. മീറൃര് എല്. 
റൃി. ദലനുകള് കണ്ടുപിടിചൄ അവിതട കവെി  എല്. ടി 
എ.ബി.സി. യകബിള് സ്ഥൊപിക്കുക 

 

12.33 ലക്ഷം / കി. മീറൃര് 
നിരക്കില് 85 കിയലൊ മീറൃര് 

ദൂരം –1048.05 ലക്ഷം 
3. രൊന്യഫൊര്മറുകള്  കരൊരിലൄന്ന പക്ഷം തപതട്ടന്ന് 

ദവൈു ി പുനസ്ഥൊപിക്കൊന് യപൊര്ട്ടബിള് രൊന്യഫൊര്മര് 
സൌകരയം ജ്ില്ലയില് ലഭയമൊക്കൊനുളൃ പദ്ധ ി 

5 ലക്ഷം രൂപ 

4. കല്െറൃ ടൌണ്,കളക്ടയററൃ്, നിര്േിഷ്ട തമഡിക്കല് യകൊയളജ്് 
എന്നിവിടങ്ങളില്  ടസ്സമില്ലൊത്ത  ദവൈു ി 
ഉറപ്പവരുത്തുന്ന ിനൊയി ട്ടമുണ്ട സബ് യേഷനില് നിന്നും 
ഭുഗര്ഭ 11 തകവി യകബിള് സ്ഥൊപിക്കുക 

 

31.25 ലക്ഷം / കി. മീറൃര് 

നിരക്കില് 15 കി. മീറൃര് ദൂരം –
468.75  ലക്ഷം 

5 ജ്ില്ല ആസ്ഥൊനമൊയ കല്െറൃയില് ദവൈു ി സംബന്ധമൊയ 

എല്ലൊ യസവനങ്ങളും ഒരു ഓഫീസില്  തന്ന 

ലഭിക്കത്തക്കവിധം കേമര് സര്വ്വീസ് തസെര് സ്ഥൊപിക്കുക 

വൊര്ഷിക തെലവ് 80 ലക്ഷം 

അവലംബം തക.എസ്.ഇ.ബി, വയനൊട്. 
 

 

 

]«nI.4.17.13. 

 കൊര്ഷിക വയൊവസൊയിക യമഖലയില് ഊര്ജ്ജ ഉപയയൊഗം വര്ദ്ധിെിക്കുന്ന ിന്നൊയി  ൊതഴ 
പറയന്ന പദ്ധ ികല് നടെൊക്കുക 
ക്രമ 
നമ്പര് 

പദ്ധ ി തെലവ് നിര്വ്വഹണം 

1 ജ്ില്ലയിതല  ജ്ല സമ്പത്ത് ഉപയയൊഗതെടുത്തും വിധം 
നൈികളുതട പുഴയയൊരങ്ങള് ദവൈു ീകരിചൃ ്

കൊർഷികൊവശയത്തിനുളൃ പമ്പ് തസറൄകൾ സ്ഥൊപിചൃ ്  ജ്ല 

ലഭയ   വരുത്തുന്ന ഒരു പദ്ധ ി  നടെൊക്കുക.  നമ്പിതക്കൊല്ലി 

– കല്ലൂര് പുഴയയൊര ദവൈു ീകരണം.  

മ ിെ് തെലവ് 

–75 ലക്ഷം 

ജ്ില്ലൊ 
പഞ്ചൊയത്ത് 
 

 

 

 

2 ജ്ില്ലയില് സ്ഥൊപിക്കൊന് സൊധയ യളൃ വയവസൊയ 

പൊര്ക്കുകള്ക്ക് ദവൈു ി ലഭയ  ഉറെൊക്കുക 

--- വയവസൊയ 

വൄെ് 
 

3 ചുണ്ടയില് നിലവിലളൃ കിന്ഫ്ര പൊര്ക്കിയലക്ക്  ടസ്സമില്ലൊത്ത 

ദവൈു ി ലഭയമൊകൊന് 3.5 കി. മീറൃര് 11 തക. വി. ഏ ബി. സി. 
ദലന് സ്ഥൊപിക്കുക 

62 ലക്ഷം വയവസൊയ 

വൄപ്പം 
തക.എസ് ഇ 

ബി ലിമിറൃഡം  
 

അവലംബം തക.എസ്.ഇ.ബി, വയനൊട് 
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]«nI .4.17.14. 

അനര്ട്ടുമൊയി യെർന്ന്  യേശ ഭരണ സ്ഥൊപനങ്ങൾക്ക് ഏതറൃടുത്ത് തെേൊല്ലൃന്ന സർക്കൊർ 
സബ്സിഡിയളൃ വി രണ പദ്ധ ികള് ചുവതട യെർക്കുന്നു. 

 

ക്രമ 
നം 

പദ്ധ ിയതട യപര്  സബ്സിഡി ഗുണയഭൊക്തൊക്കള് 

1 ഗ്രിഡ് കണക്ടഡ് യസൊളൊർ പവർ പ്ളൊെ് 
2 മു ൽ100 കിയലൊവൊട്ട് വതര 

10% + യകന്ദ്ര സബ്സിഡി എല്ലൊ 
വിഭൊഗങ്ങൾക്കും 

2 ഓഫ് ഗ്രിഡ് യസൊളൊർ പവർ പ്ളൊൻറ് 1 
മു ൽ5 കിയലൊ വൊട്ട് വതര 

15% + യകന്ദ്ര സബ്സിഡി എല്ലൊ 
വിഭൊഗങ്ങൾക്കും 

3 യസൊളൊർ യഹൊം ദലറൃിങ്ങ് സിേം - 1 
കിയലൊ വൊട്ടിന്  ൊതഴ 

15% എല്ലൊ 
വിഭൊഗങ്ങൾക്കും 

4 സൌര റൊന്ത്ൽ ജ്നറൽ15% - പിയന്നൊക്ക 

വിഭൊഗങ്ങൾ - 50 % 

എല്ലൊ 
വിഭൊഗങ്ങൾക്കും 

5 യസൊളൊർ വൊട്ടർ ഹീറൃർ 15% എല്ലൊ 
വിഭൊഗങ്ങൾക്കും 

6 യസൊളൊർ വൊട്ടർ ഹീറൃർ 15% എല്ലൊ 
വിഭൊഗങ്ങൾക്കും 

7 യകന്ദ്രീെ  യസൊളൊർ ത ർമൽ സിേം 10% + യകന്ദ്ര സബ്സിഡി എല്ലൊ 
വിഭൊഗങ്ങൾക്കും 

8 ബയയൊഗയൊസ് പ്ളൊന്റുകൾ 1 കു. മീ. വതരയളളവയ്ക്ക് - 50 
% , അ ിനു മുകളിൽ10% + 

യകന്ദ്ര സബ്സിഡി 

എല്ലൊ 
വിഭൊഗങ്ങൾക്കും 

9 തമചൃതെട്ട വിറകടുെ്  90% എസ്.സി,എസ്.ടി, 
സമ്പൂർണ്ണ പൊർെിട 
പദ്ധ ി 

അവലംബം തക.എസ്.ഇ.ബി, വയനൊട്. 
 

4.17.23. സംഗ്രഹം 
 ജ്ില്ലയിതല ഊർജ്ജ യമഖലയതട  സൊമൊനയമൊയ അവയലൊകനത്തിൽ നിന്നും ഉരുത്തിരിഞ്ഞു 

വരുന്ന പ്രധൊന  വസ്തു കൾ ഇപ്രകൊരം  സംഗ്രഹിക്കൊല്ലൄ ന്ന ൊണ്. 
അനുല ഘടകങ്ങള് 

 ഗൊർഹിക യമഖലയിതല ഊർജ്ജ ലഭയ  ഉറപ്പ വരുത്തുന്ന കൊരയത്തിൽജ്ില്ലയ്ക്ക് 
അസൂയൊവഹമൊയ യനട്ടം ദകവരിക്കൊൻ ഇ ിയനൊടകം  തന്ന സൊധിചൃിട്ടുണ്ട്.  

 ശക്തമൊയ  പ്രസരണ ശംഖല ജ്ില്ലയിൽ നിലവലണ്ട്.   

 ഊർജ്ജ  സംരക്ഷണ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഗണയമൊയ പുയരൊഗ ി ദകവരിക്കൊൻ 

അനർട്ടിതെയൂം  യേേ സ്ഥൊപനങ്ങളൂതടയം സഹൊയയത്തൊതട സൊധിചൃിട്ടുണ്ട്. 
 ഈ അടിത്തറയില് നിന്നുതകൊണ്ട് ഊര്ജ്ജയമഖലയില് പൊരമ്പരയ പൊരമ്പയരയ ര 
ഉറവിടങ്ങളില് നിന്നുളള പരമൊവധി ഊര്ജ്ജ ഉ ്പൊൈനം പരിസ്ഥി ി സൌഹൃ മൊയ 

മൊര്ഗ്ഗങ്ങളിലൂതട ഉല്പൊൈിെിക്കുകയം ഏറൃല്ലൃം ൄറഞ്ഞ പ്രസരണ നഷ്ടത്തില് ഊര്ജ്ജ പ്രസരണം 
സൊധയമൊക്കുകയം വി രണ യമഖലയതട കൊരയക്ഷമ യം ആശയ ൃല്ലൃം വര്േിെിക്കുകയം തെയ്യുന്ന 

പദ്ധ ികള് വിഭൊവനം തെയ്ത് നടെില് വരുത്തുവൊന് നമുക്ക് സൊധിക്കതട്ട. 
 

**** 
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hnt\mZ k©mcw,  KXm-K-Xw, hmÀ¯m-hn-\n-abw 

4.18. BapJw 

ssZh¯nsâ kz´w\mSv F¶dnbs¸Sp¶ tIcf¯nsâ hSt¡ Aä¯v IÀ®mSI, 

Xangv\mSv F¶o kwØm\§fpambn AXnÀ¯n ]¦nSp¶ hb\mSv PnÃ¡v A\´amb 

hnt\mZ k©mc km[yXIfpÅXmWv.{]IrXn k¼¯v, A\pIqeamb ImemhØ, 

P\hn`mK§Ä, Ncn{X ]Ým¯ew,ImÀjnI taJe aäp hn`h§Ä F¶nh  

D]tbmKs¸Sp¯n PnÃbnÂ D¯chmZn¯ Sqdnkw, kmlknI Sqdnkw, Ct¡m Sqdnkw, 

XoÀ°mS\ Sqdnkw, ImÀjnI A\p_Ô Sqdnkw, HgnhpIme Sqdnkw F¶o taJeIfnÂ 

kpØnc hnt\mZ k©mc hnIk\w km[yam¡nbmÂ PnÃbpsS kmaqlnI km¼¯nI 

taJe¡v DbÀ¨bpmIpw.  sXmgnÂ, hcpam\w, F¶nh IrXyambn hÀ²n¡p¶tXmsSm¸w 

PnÃbpsS kwkvImchpw ]mc¼cyhpw ]cnØnXnbpw kwc£n¨v \ne\nÀ¯p¶Xn\pw 

sa¨s¸« kmaqlnI PohnXw Dd¸m¡p¶Xn\pw hnt\mZ k©mcs¯ \ap¡v ^e{]Zambn 

D]tbmKs¸Spt¯Xpv.  CtXmsSm¸w Sqdnkw hnIk\¯nsâ `mKambn 

kw`hnt¨¡mhp¶ t]mcmbvaIfpw {]XymLmX§fpw kmaqlnI PohnXs¯ 

_m[n¡psa¶Xv Xncn¨dnªv sImpÅ hnt\mZk©mcamWv \mw \S¸nemt¡Xv. 

4.18.1. AhØm hniIe\w 

4.18.1.1. PnÃbnse {][m\ Sqdnkw tI{µ§Ä 

h\w, {]Ir-Xn, ss]Xr-Iw, hn{i-a-tI{µw, XoÀ°m-S-\-tI{µ§Ä F¶n-h-bpsS ASn-Øm-

\-̄ nÂ hb-\m-S³ hnt\mZ k©mc tI{µ§sf XcwXncn-¡m-hp-¶-Xm-Wv.  

4.18.1.1.1 FS-¡Â Kpl  

hb-\mSv PnÃ-bnse kpÂ¯m³ _t¯-cn-bnÂ \n¶pw 14 Intem-ao-äÀ amdn ]ivNna L«-¯nsâ 

`mK-amb A¼p-Ip¯n ae-bnse aq¶v {]IrXn P\y-amb Kpl-I-fmWv FS-¡Â Kpl-IÄ.  

kap{Z \nc-̧ nÂ \n¶pw 4,000 ¯nÂ¸cw ASn Db-c-¯nÂ \nÂ¡p¶ ChnsS tIc-f-¯nÂ e`n-

¨n-«pÅ Gähpw ]pcm-X\ enJn-X-§-fm-Wv ]md-bnÂ sIm¯n-bn-cn-¡p-¶-Xv.  

4.18.1.1.2 Im´³]md shÅ-̈ m«w 

 

ta¸m-Sn-bnÂ \n¶pw 8 Intem-ao-äÀ AIsebmbn  Im´³]md shÅ-¨m-«-w ØnXn sN¿p¶p. 30 

aoäÀ Db-c-¯nÂ \n¶pw hogp¶ shÅ-¨m«w \b-\-a-t\m-l-c-amb ImgvN-bm-Wv. aäp 

shÅ¨m«§fnÂ \n¶pw hyXyØambn Hcp ss{UhvþC³ shÅ¨m«sa¶ {]tXyIX 

CXn\pv. 

 

4.18.1.1.3 ]qt¡mSv XSmIw 

ssh¯n-cn-bnÂ \n¶v aq¶v Intem-ao-äÀ amdn Xfn-̧ p-gbv¡v kao-]-ambn ]qt¡mSv XSmIw ØnXn 

sN¿p-¶p. 13 G¡-dnÂ hym-]n¨p InS-¡p¶ ]qt¡mSv XSm-I-¯nÂ t_m«v khm-cnbpw 

Ip«nIÄ¡mbpÅ ]mÀ¡pw GÀs¸-Sp-̄ nbn«pv. 
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4.18.1.1.4 Ipdphm Zzo]v 

950 G¡-dnÂ h-ym-]n¨p InS-¡p¶ 150 Hmfw sNdp-Z-zo-]p-I-fpsS kaq-l-am-Wv Ipdp-hm-Z-zo-]v. am\-

-́hm-Sn-bnÂ \n¶pw 15 Intem aoäÀ AIsebmWv Ipdphm Zzo]v ØnXn sN¿p-¶-Xv. kwc-£nX 

h\taJ-e-bmb ChnsS ]e-hn-[-¯n-epÅ Huj[ sNSn-I-fpw, ]£n-Ifpw Dv.am\- -́hmSn `mK-

¯pÅ ]mÂsh-fn¨w Iu-dnsâ \nb-{´Ww Un.-Sn.-]n.-kn.-bpw ]pÂ¸Ån ]m¡w `mK-¯pÅ 

sNdn-b-ae {]th-i\ Ihm-S-¯nsâ \nb-{´Ww h\-kw-c-£W kan-Xn-bp-am-Wv. 

4.18.1.1.5 _mWm-kpc AW-s¡«v  

sslUÂ Sqdn-k-̄ nsâ \nb-{ -́W-¯n-epÅ AW-s¡«v \nÀ½n-¨Xv 1979 emWv. PetkN-\w, 

sshZypXn DÂ¸mZ\w F¶o Bh-i-y-§Ä ap³\nÀ¯n-bmWv AW-s¡«v \nÀ½n-̈ -Xv. IÂ¸-ä-

bnÂ \n¶v 21 Intem-ao-äÀ amdn ]Sn-ªm-d-̄ -dbv¡v kao-]-amWvCXv ØnXn sN¿p-¶Xv. 

4.18.1.1.6 sN{¼-ae  

kap-{Z-\n-c-̧ nÂ \n¶pw 2100 ASn DbÀ¶v ta¸m-Sn¡v kao-]-ambn sN{¼-ae ØnXn sN¿p-¶p. 

sImSp-ap-Sn¡v apI-fnÂ lrZ-b-¯nsâ BIr-Xn-bnÂ {]Ir-Xn-Z¯ XSm-I-amWv Cu kml-knI 

hnt\mZ k©mc tI{µ-¯nsâ apJy BIÀj-Ww. 

4.18.1.1.7 kqNn-̧ md shÅ-̈ m«w 

ta¸m-Sn-bnÂ \n¶pw 13 In.-ao-äÀ AI-se-bmbn kqNn-̧ md shÅ-̈ m«wØnXn sN¿p-¶p. 100  

apXÂ 200 ASn hsc Db-c-¯nÂ \n¶pw ]Xn-¡p¶ aq¶v shÅ-̈ m«§fmWv Chn-Sps¯ apJy 

BIÀj-Ww. ta¸mSn apXÂ XpS§p¶ tXbnet¯m«§fpsS CSbneqsSbpÅ 

kqNn¸mdbnte¡pÅ k©mcw hnt\mZ k©mcnIÄ¡v asämc\p`hamWv. 

4.18.1.1.8 Id-fmSv XSmIw  

XcntbmSv {Kma ]©mb¯nÂ ØnXn sN¿p¶ Pemibamb IdemSv XSmIw PnÃbnse 

{][m\s¸« kml-knI hnt\m-Z-k-©mc tI{µ-ambn ]cn-K-Wn-¡s¸Sp¶p. hb\mSv Un Sn ]n kn  

ChnsS kzn¸v sse³, Ibm-¡nw-Kv, tdm¸v ss¢w_nwMv, s]bnâv t_mÄ, As¼bv¯vXpS-§nb 

kml-knI hnt\m-Z-k-©mc D]m-[n-Ifpwt_m«nwKv, {]IrXn¡nW§nb Xc¯nepÅ Xmak 

kuIcyw, Iym¼nwKv kuIcyw, dtÌmdâv  XpS-§nbhbpw k©mcnIÄ¡mbn 

Hcp¡nbncn¡p¶p. 
4.18.1.1.9 hb-\mSv h\-y-Pohn kt¦Xw (-ap-̄ -§) 

hb-\mSv PnÃ-bn-se- kpÂ¯m³ _t¯-cn-bnÂ \n¶pw 12 In.-ao-äÀ amdn ssakqÀ tdmUn-embn 

ap -̄§ h\yPohn kt¦Xw ØnXn sN¿p¶p. Im«p-t]m-¯v, am³, B\, ISp-h, XpS-§nbPohn-

Isf Cu h\-y-ar-K-k-t¦-X-̄ nse ImSp-I-fnÂ ImWm³ Ign-bpw. 

4.18.1.1.10 Xncp-s\Ãn t£{Xw  

Z£nW Imin F¶dnbs¸Sp¶ Xncps\Ãn t£{Xw {_ÒKncn ae\ncIfpsS Ncnhnembn am\-

-́hm-Sn-bnÂ \n¶pw 30 In.-ao-äÀ AIsebmbn hS¡v `mK¯v ØnXn sN¿p-¶p.  Hcp ]pcmX\ 

t£{Xw, ]m]\min\n F¶ XoÀ° DdhbpsS kman]yw F¶ \nebnepw Xncps\Ãn 

t£{Xs¯ XoÀ°mSI Sqdnkw tI{µambn amänbncn¡p¶p. 

4.18.1.1.11 _t¯cn ssP\ t£{Xw 

IÂ¸-ä-bnÂ \n¶v 24 In.-ao-äÀ amdn _t¯cn SuWn-t\mSv tNÀ¶mWv ssP\-t£{Xw ØnXn 

sN¿p-¶-Xv. Icn-¦-ÃnÂ ]Wn-sN-bvX-Xpw, aXnÂsI-«p-ÅXpw [mcmfw sIm¯p-]-Wn-I-fp-Å-Xp-

amb Cu t£{Xw hfsc BIÀj-Wo-b-am-Wv. 

14.18.1.1.12 Imcm¸pg Umw 

IÂ¸ä kpÂ¯m³ _t¯cn tdmUnÂ Im¡hbenÂ \n¶pw 5 In.ao AIsebmbn Imcm¸pg 

Umw ØnXn sN¿p¶p.  Sqdnkw hIp¸nsâ [\ klmbt¯msS PetkN\hIp¸nsâ 

klIcWt¯msSbpw Cu tI{µw PnÃbnse Hcp saKm Sqdnkw]²Xnbmbnamäp¶Xn\pÅ 

\S]Sn kzoIcn¨p hcp¶p. 
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4.18.1.1.13 aäp tI{µ§Ä 

 taÂ¸dª tI{µ§Ä IqSmsX {]nbZÀin\n So F³hntdm¬kv, hb\mSv sldntäPv 

ayqknbw, am\´hmSn ]gÈn IpSocw, tXmÂs¸«n h\yPohn kt¦Xw, ]gÈn ]mÀ¡v, 

A¼ehbÂ ImÀjnI KthjW tI{µw, \oenae hyq t]mbnâv, ^mâw tdm¡v, ao³ap«n 

shÅ¨m«w XpS§nbhbpw k©mcnIsf BIÀjn¡p¶p.  

 aäp XoÀ°mSI tI{µ§fmb ]Ån¡p¶v tZhmebw, hÅnbqÀ¡mhv t£{Xw, 

hmcm¼ä tamkv¡v F¶nhbpw PnÃbnÂ {]m[m\yw AÀln¡p¶ tI{µ§fmWv. 

Nn{Xw.4.18.1 

PnÃbnse {][m\ hnt\mZk©mc tI{µ§fnse Ignª aq¶v hÀj¡mes¯ 

k©mcnIfpsS hfÀ¨m\nc¡v 

അവലംബം-  ടൂറിസം  വൄപ്പ്   

hb\mSv Sqdnkw taJe \nehnÂ A`napJoIcn¡p¶ {]iv\§Ä 

1. ImemhØ hyXnbm\w : 

2. Ip¶nSn¡Â  

3. s\Â hbepIfpsS Zpcp]tbmKw :  

4. .bm{X kuIcy§fpsS A`mhw :  

 

4.18.2. hnIk\ Imgv¨¸mSv 

      PnÃbpsS {]IrXn k¼¯n\v bmsXmcptIm«hpw X«msX XnI¨pw ]cnØnXn 

kulrZamb kpØnc Sqdnkw hnIk\amWv \S¸nÂ hcpt¯Xv.C¯cw Sqdnkw 

hnIk\¯nsâ BXy´nI KpWt`màm¡Ä {]mtZinI P\kaqlambncn¡Ww. lcnX 

XXz¯nÂ A[njvSnXambn A´mcmjv{S \nehmc¯nte¡v hnt\mZ k©mc tI{µ§sf 

DbÀ¯pIbpw  BtKmf hnt\mZk©mc {]hWX¡\pkrXambn ImtemNnXamb 

hnt\mZk©mc hnIk\w Xmsg ]dbp¶ taJeIfnÂ km[yam¡Ww 
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 D¯chmZn¯ hnt\mZk©mc hnIk\w 

 kmlkoI hnt\mZ k©mc hnIk\w 

 ImÀjnI A\p_Ô hnt\mZ k©mc hnIk\w 

 {Ko³ImÀ¸äv þ ‘AXnYnIÄ¡mbn Acs§mcp¡m³’ 

 {KmaoW hnt\mZ k©mc hnIk\w 

 ]mcnØnXnI hnt\mZ k©mc hnIk\w 

 amen\y \nÀamÀÖ\ ]²XnIÄ 

 hnt\mZk©mc hnIk\Iq«mbvaIÄ 

 hnt\mZk©mc t_m[hÂ¡cW ]cn]mSnIÄ 

 hb\mSv Sqdnkw {_mânwKv 

 PnÃsb anI¨ Sqdnkw kulrZ PnÃbm¡n {]Jym]n¡Â. 

4.18.2.1 D¯chmZn¯ Sqdnkw hnIk\w 

 tIcf¯nse hnt\mZk©mc taJe¡v ]p¯³ DWÀthIn 

{]hÀ¯n¨psImncn¡p¶ D¯chmZn¯ Sqdnkw hb\mSv PnÃbnÂ   ssh¯ncn, 

A¼ehbÂ ]©mb¯pIÄ tI{µoIcn¨mWv {]hÀ¯n¡p¶Xv.    

D¯chmZn¯ Sqdnkw hb\mSv PnÃbnÂ ASp¯ 5 hÀjw sImv \S¸nem¡m³ 

Dt±in¡p¶ {]hÀ¯\§Ä: 

1. Sqdnkw dntkmgvkv am]nwKv 

2. Sqdnkw te_À UbdIvSdn X¿mdm¡Â 

3. {Kmabm{XIÄ 

4. hb\mSnsâ X\Xv DÂ]¶§Ä D¯chmZn¯ Sqdnkw {_m³UnÂ hn]W\w 

\S¯Â. 

5. .BZnhmknIemcp]§Ä kwc£n¡p¶Xn\v thnbpff {]hÀ¯\w. 

 

D¯chmZn¯ Sqdnkw ]cnioe\ ]cn]mSnIÄ 

 

1. {KmaoW Sqdnkw Fkvt¡m«v ]cnioe\w. 

2. D¯chmZn¯ Sqdnkw  tjm^À ]cnioe\w. 

3. tlmw tÌ ]cnioe\w 

4.aqeyhÀ²nX DÂ]¶ \nÀ½mW ]cnioe\w. 

 

4.18.2.2 kmlknI hnt\mZ k©mc hnIk\w 

 

1. Ipdp¼met¡m« kmlknI Sqdnkw ]²Xn 

2. IdemSv XSmIw kmlknI Sqdnkw ]²Xn þ XpSÀ {]hÀ¯\§Ä 

3. Not§cnae þ tdm¡v AUz©À Sqdnkw þ cmw L«w.  

4. sImfK¸md hnt\mZk©mc hnIk\ ]²Xn 
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4.18.2.3 ImÀjnI A\p_Ô hnt\mZ k©mc hnIk\w 

 

1. {]nbZÀin\n ^mw Sqdnkw ]²Xn 

2. A¼ehbÂ ImÀjnI KthjW tI{µw þ ^mw Sqdnkw skâdmbn hnIkn¸n¡Â 

  

4.18.2.4 {Ko³ImÀ¸äv þ ‘AXnYnIÄ¡mbn Acs§mcp¡m³’ Sqdnkw hIp¸nsâ ]²Xn 

Sqdnkw hnIk\¯n\v hyàhpw ka{Khpamb Hcp \bw cq]oIcn¨ BZy 

kwØm\amWv tIcfw.  IqSpXÂ Nn«tbmSpw e£y t_m[t¯mSpw IqSnb 

{]hÀ¯\§fmWv Sqdnks¯ iàns¸Sp¯p¶Xn\v Ct¸mÄ Bhiyw.    

4.18.2.5 {KmaoW hnt\mZ k©mc hnIk\w  

hbteeIÄ, ]pgIÄ, Ip¶n³ {]tZi§Ä, Pe kw`cWnIÄ t]mepff 

{]IrXnbpsS hcZm\§fmÂ PnÃbnse {KmaoW taJe kar²amWv.  

 PnÃbnse {][m\ Pekw`cWnIfmbn amdnbn«pÅ ]qt¡mSv, IÀemSv XSmI§Ä,  

Imcm¸pg, _mWmkpc UmapIÄ F¶nhsb Pe_ÔnXamb hnt\mZ k©mc 

hnIk\¯n\mbn D]tbmKn¡mhp¶XmWv.   

 apf sImpÅ N§mS§fnepÅ dm^vänwMv: Hmtcm {Kma]©mb¯nepw tbmPn¨ 

]pgIfneqsS apfsImpÅ N§mS¯neqsS {KmaoW kuµcyw BkzZn¡p¶Xn\v 

kµÀiIÀ¡mbn dm^vänwMv GÀs¸Sp¯mhp¶XmWv.  C¯cw kwc`§Ä 

\S¸nem¡m³ AXmXv {]tZi¯v \n¶pÅ bphXo bphm¡sf XncsªSp¯v 

]cnioe\w \ÂImhp¶XmWv. 

 Nq D]tbmKn¨v ]pgIfnÂ \n¶v ao³ ]nSn¡p¶Xn\pÅ kuIcyw: Hmtcm 

{]tZi¯n\pw A\pKpWamb Øew Is¯n ]cnØnXn kulrZ ^njnwMv 

kvt]m«pIÄ Is¯pIbpw \S¸nem¡pIbpw sN¿pI. 

 \o´Â¡pfw: hnhn[ {]mb¡mÀ¡mbpÅ \o´ÂIpf§Ä PnÃbnse hnhn[ 

`mK§fnembn kÖoIcnt¡Xmbpv. 

 {][m\ Sqdnkw tI{µ§fnte¡pÅ tdmUv hnIk\w 

hb\mSv PnÃbnse Gähpw {][m\s¸« Sqdnkw kÀIyq«mWv Imcm¸pg Umw, 

FS¡Â Kpl, A¼ehbÂ ImÀjnI KthjW tI{µw, A¼ehbÂ sldntäPv 

ayqknbw F¶nh.  taÂ Sqdnkw kÀIyq«nÂ Gähpw {][m\s¸«XmWv 

A¼ehbÂþImcm¸pg Umw tdmUv.  5.1 In.ao Zqcw hcp¶ tdmUv ]qÀ®ambpw 

KXmKX tbmKyam¡nbmÂ taÂ Sqdnkw kÀIyq«nÂ hnt\mZ k©mcnIÄ¡v 

Ffp¸¯nÂ F¯nt¨cphm³ km[n¡pw.BbXv \nehnse bm{XmZqcw aq¶nÂ 

H¶mbn Ipd¡p¶Xn\v D]Icn¡pw. 

 

4.18.2.6 ]mcnØnXnI hnt\mZ k©mc hnIk\w 

 ]\acw sImänÃw kwc£Ww 

 tIcf¯nse Xs¶ hfsc  {]m[m\yaÀln¡p¶ sImänÃamWv ]\acw 

]pgtbmc¯v ]©mb¯nsâ DSaØXbnepff Øe¯v ØnXn sN¿p¶Xv. ]\acw, 

hcZqÀ ]pgIÄ kwKan¡p¶nSs¯ Xpcp¯nemWv sImänÃapffXv. ChnsSsb¯p¶ 

]£n-Isf ImWp-¶-Xn\pw \nco-£n-¡p-¶-Xn-\p-ambn ]pg-bpsS Xoc¯p ØnXn-sN-¿p¶ 

]¼v lukn-\-Sp-¯mbn Hcp hm v̈ SÆÀ \nÀ½n-¡m\pw Bb-XnÂ ss_t\m-¡p-eÀ 



 

 

525 | PnÃm ]²Xn þ hb\mSv PnÃ. 

 

kuIcyw GÀs¸Sp¯p¶Xn\pw sImänÃw ØnXn sN¿p¶ 500 aoäÀ Npä-f-hnÂ ]£n-I-

fpsS Bhmk hyh-Ø-bpsS kpc-£n-XXz¯n\v XSÊw t\cn-Sp¶ coXn-bn-epÅ FÃm 

Imcy-§Ä¡pw \nb-{´Ww GÀs¸-Sp-̄ m\pw IqSp-XÂ apf ssXIfpw ]£n-Isf 

BIÀjn-¡p¶ aäv hr£-ssX-Ifpw sh¨p ]nSn-̧ n¨p sImv kwc-£n-¡m\pw ]²Xn 

e£yanSp¶p. sImän-Ã-¯nsâ \ne\nÂ]n\v `oj-Wn-bm-hp¶ Xc-̄ n-epÅ aWÂ 

J\\w Ah-km-\n-̧ n-¡p¶Xn\v \S-]Sn  AXymhiyamW.v 

4.18.2.7. amen\y \nÀamÀÖ\ ]²XnIÄ 

hnt\mZ k©mc hnI-k\w PnÃ-bnÂ km[y-am-¡p-¶-Xn-t\m-sSm¸w imkv{Xo-b-amb amen\y 

kwkv¡-cW ]²-Xnbpw hn`m-h\w sNt¿-Xm-bn-«p-v. {][m\ambpw cv Xc-̄ n-epÅ 

amen-\y§Ä hnt\mZ k©mc tI{µ-̄ nÂ F¯n-t -̈cp-¶p-v.  

1. ssP-h- am-en-\y-§Ä 

2. AssPh amen-\y-§Ä. 

Bb-Xnsâ kwkv¡-cW kwhn-[m-\-§ÄXmsg]dbpw{]Imcw\S¸nem¡mhp¶XmWv. 

 

4.18.2.7.1 ssPh amen\y kwkvI-cWw 

 

Sqdnkw tI{µ-¯nÂ hnt\mZ k©m-cn-IÄ Dt]-£n-¡p¶ `£-Wm-h-in-jvS-§Ä, 

hnt\mZ k©m-cn-IÄXma-kn-¡p¶ tlm-«-ep-IÄ, dntkmÀ«p-IÄ, aäv Øm]-\-§-Ä F¶n-

hn-S-§-fnse hnhn[ ssPh amen\y Ah-in-jvS-§Ä F¶nh CXnÂ {][m-\-am-Wv. 

ss]¸v It¼m-Ìp-IÄ, _tbm-Kymkv ¹mâp-IÄ, a®nc It¼mÌv bqWnäp-IÄ F¶nh 

hnhn[ Sqdnkw tI{µ-§-fn-epw, A\p_Ô Øm]-\-§-fnepw Øm]n-¡p-¶Xv DNnX-am-

Wv. 

4.18.2.7.2 AssPh amen\y kwkvI-cWw  

hfsc {ia-I-c-amb {]hÀ¯-\-amWv AssPh amen\y kwkv¡-cWw Bb-Xn-\v Xmsg 

]dbpw {]Im-c-ap-ff amÀ¤-§Ä kzoI-cn-¡m³ km[n-¡pw.  

1. AssPh amen-\y-§Ä krjvSn-¡-s¸-Sp-¶-Xn\v XSÊw krjvSn-¡Âþ\nb{´W§Ä 

GÀs¸Sp¯Â 

2. AssPh amen-\y-§Ä imkv{Xo-b-ambn Xcw Xncn¨v kwkv¡-cn-¡Â. 

3. AssPh amen-\y-§Ä krjvSn-¡-s¸-Sp-¶Xv Hgn-hm-¡m-\mbn hnhn[ Sqdnkw tI{µ-

§-fnepw , aäv hnt\mZ k©mcnI-fp-ambn _Ô-s¸« A\p-_Ô Øm]-\-§-fn-tebpw 

IÀi-\-amb amÀ¤ \nÀt±-i-§Ä \ÂIÂ. 

4. Sn \nÀt±-i-§Ä IrXyambn ]men¡p¶ps¶v Dd¸v hcp¯p¶Xn\mbn {]mtZinI 

]¦mfn¯t¯msS \nco£W kanXnIÄ cq]oIcn¡Â  

5.  IqSmsX AXym-hiyL«-§-fnÂ ¹mÌn¡v kma{KnIÄ Sqdnkw tI{µ§fnÂ 

sImpt]mIp¶Xn\mbn Xncn¨v \ÂImhp¶ ^okv kwhn[m\w 

GÀs¸Sp¯mhp¶XmWv. 

6. AssPh amen\y§Ä  imkv{Xobambn tiJcn¡p¶Xn\v ]cnioe\ ]cn]mSnIÄ 

kwLSn¸n¡Â. 
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7. tiJcn¨ amen\y§Ä kwkv¡cn¡p¶Xn\mbn dossk¡nÄ bqWnäpIÄ 

Øm]n¡Â, BbXn\v IpSpw_{io t]mepÅ kwhn[m\§sf{]tbmP\s¸Sp¯Â. 

8. PnÃm, Xmeq¡v tI{µ¯nÂ amen\y kwkv¡cW ¹mâpIÄ Øm]n¡Â. 

9. SqdnÌv tI{µ¯nÂ ssat{Im t{]mÊknw§v bqWnäpIÄ Øm]n¨v amen\y§Ä 

kwkv¡cn¡Â. 

10. DdhnS amen\ykwkvIcW¯n\v Du¶Â \ÂInbpff amen\ykwkvIcW \bw. 

 

4.18.2.8  hnt\mZk©mc hnIk\Iq«mbvaIÄ 

1. hnZymeb Sqdnkw ¢ºpIÄ. 

2. {KmaoW Sqdnkw ¢ºpIÄ. 

 

4.18.2.8.1  hnZymeb Sqdnkw ¢ºpIÄ. 

PnÃbnse FÃm sslkv¡qÄ, lbÀ sk¡dn, tImtfPv hnZy`ymk Øm]-\-§-fnepw  

Sqdnkw ¢ºpIÄ Øm]nt¡Xpv. BbXv Cu cwKt¯¡v IqSpXÂ hnZymÀ°nIsf 

BIÀjn¡p¶Xn\pw ,]pXnb sXmgnÂ Ahkc§Ä hnZymÀ°nIÄ¡v 

]cnNbs¸Sp¯p¶Xn\pw D]Icn¡pw. IqSmsX hnZymÀ°nIfpsS tkh\w 

{]tbmP\s¸Sp¯n Sqdnkw tI{µ§fpsS \hoIcWhpw, ]qXnb hnt\mZ k©mc 

km[yXIÄ a\Ênem¡p¶Xn\pw, hn]peamb hnt\mZ k©mc {]NcW¯n\pw D]Icn¡pw. 

{]mcw` {]hÀ¯\§Ä¡v  {Kmâv \ÂImhp¶XmWv.  

4.18.2.8.2  {KmaoW Sqdnkw ¢ºpIÄ 

s]mXpP\§Ä¡nSbnÂ  hnt\mZ k©mc¯nsâ {]m[m\ys¯¡pdn¨v  

t_m[hXv¡cWw \S¯p¶Xn\pw, Adnbs¸Sp-¶Xpw Adnbm¯Xpamb hnhn[ hnt\mZ 

k©mc km[yXIsf Xt±iobscs¡mv Is¯n ]cnt]mjn¸n¡p¶Xn\pw \nch[n 

bphXo bphm¡Ä¡v hnt\mZ k©mc taJebnÂ sXmgnÂ e`yam¡p¶Xn\pw klmbn¡pw. 

{]mcw`{]hÀ¯\§Ä¡v {Kmâv \ÂImhp¶XmWv.  

4.18.2.8.3  Sqdnkw t_m[hÂ¡cW ]cn]mSnIÄ 

kaql¯nse hnhn[ Xe§fnÂ \n¶pÅhÀ¡v hnt\mZ k©mc t_m[hÂ¡Ww 

\ÂtIXv  hfsc AXymhiyamWv. BbXv SqdnÌpItfmSpÅ anI¨ kao]\w 

krjvSn¡p¶Xn\pw D¯chmZnXz Sqdnkw bmYmÀ°yam¡p¶Xn\pw D]Icn¡pw. CXn\mbn 

hnhn[ Sqdnkw ¢ºpIfpsS tkh\w {]tbmP\s¸Sp¯mhp¶XmWv. Sqdnkhpambn _Ôs¸« 

ssKUpIÄ, SmIvkn ss{UhÀamÀ, SqÀ Hm¸tdäÀamÀ, {SmhÂ GPâvkv,tlm«Â/dntkmÀ«v 

Poh\¡mÀ, s]mXpP\§Ä F¶nhÀ¡mbn hnhn[§fmb t_m[hÂ¡cW ]cn]mSnIÄ 

kwLSn¸nt¡Xmbpv. ]cnioe\]cn]mSnIÄ¡v XpI hIbncpt¯XmWv.  

4.18.2.8.4 SqdnÌv ssKUpIÄ¡pÅ ]cnioe\]cn]mSn  

 PnÃbnÂ F¯p¶ k©mcnIÄ¡v XSÊ§fnÃmsX AhÀ Dt±in¡p¶ Xc¯nÂ 

hnt\mZ k©mc km[yXIÄ A\p`hthZyam¡p¶Xn\v SqdnÌv ssKUpIÄ¡v apJyamb 

]¦mWpÅXv.\nehnÂ PnÃbnÂ Bhiy¯n\v ssKUpIÄ CÃm¯ kmlNcyamWv 

\nehnepÅXv. BbXn\mÂ A`ykvXhnZycmb bphm¡fnÂ `mjm {]mhoWyapÅhsc 

Is¯n, CXc `mjm {]mhoWyapÅhcmbn  Ahsc amänsbSp¯v anI¨ ]cnioe\w \ÂIn 

PnÃbnse hnhn[ hnt\mZ k©mc km[y-IÄ kw_-Ôn-¨pw,  Sqdnkw tI{µ-§Ä  kw_-Ôn-
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¨pw Adnhv \ÂIn SqdnÌv ssKUpIfmbn ]cnioe\w \ÂIp¶Xv henb Hcp sXmgnÂ km[yX 

PnÃbnÂ krjvSn¡p¶Xn\v ]cym]vXamIpw. 

4.18.2.8.5 hb\mSv Sqdnkw {_mânwKv 

hb\mSv PnÃbnte¡v IqSpXÂ hnt\mZk©mcnIsf BIÀjn¡p¶Xn\mbn anI¨ Sqdnkw 

hn]W\ \b§Ä BhnjvIcnt¡Xmbpv. CXnsâ `mKambn PnÃbnse FÃm Sqdnkw 

km[yXItfbpw kwtbmPn¸n¨v anI¨ Hcp {_mnwKv X{´§Ä cq]hXvIcn¨v 

{]hÀ¯nt¡Xmbpv. CXnsâ {]hÀ¯\§Ä Bcw`n¨n«pv.  

4.18.2.8.6 PnÃsb anI¨ Sqdnkw kulrZ PnÃbm¡n {]Jym]n¡Â 

Xmsg ]dbp¶ anI¨ ASnØm\ kuIcy§Ä PnÃbnÂ Hcp-¡p-¶-tXmsS anI¨ 

Sqdnkw kulrZ PnÃbm¡n hb\mSns\ {]Jym]n¡mhp¶XmWv. 

 FÃm hnt\mZ k©mc tI{µ§fnepw ]cnØnXn kulrZ tSmbveäpIÄ Øm]n¡Â. 

 FÃm hnt\mZ k©mc tI{µ§fnepw kn.kn.Sn.hn IymadIÄ Øm]n¨v tI{µoIrX 

\nco£W kwhn[m\w GÀs¸Sp¯n anI¨ kpc£ Dd¸v hcp¯Â 

 cm{Xn Ime§fnÂ {]hÀ¯n¸n¡p¶ Sqdnkw tI{µ§fnÂ anI¨ sshZypX hnf¡v 

kwhn[m\§Ä GÀs¸Sp¯Â. 

 hnt\mZ k©mcnIÄ¡v amÀ¤ \nÀt±i§Ä GÀs¸Sp¯p¶Xn\mbn anI¨ Znim 

kqNI§Ä Øm]n¡Â. 

 `n¶tijn kulrZ tSmbveäpIÄ, AhÀ¡m-bp-ff \S¸mX, ssIhcnIÄ apXembh 

\nÀ½n¡Â 

 FÃm SqdnÌv tI{µ§fnepw kuP\yhpw, kpc£nXhpamb IpSnshÅ kwhn[m\w 

GÀs¸Sp¯Â. 

 Sqdnkw tI{µ§fnte¡pÅ tdmUpIÄ, aäv ]mXIÄ F¶nhbpsS anI¨ \nehmcw 

Dd¸v hcp¯Â. 

 hnhc kmt¦XnI hnZy {]tbmP\s¸Sp¯n PnÃbnse FÃm hnhn[ Sqdnkw tI{µ§Ä 

Xmak kuIcy§Ä, bm{XmamÀ¤§Ä, ssKUpIÄ, Sqdnkw ]mt¡-Pp-IÄ, aäv Sqdnkw 

kwhn[m\§Ä F¶nh ap³Iq«n _p¡v sN¿p¶Xn\p-ff kwhn[m\w Hcp¡Â. 

 anI¨ Sqdnkw kÀ¡yq«pIfpambn PnÃsb _Ôn¸n¨v IqSpXÂ k©mcnIsf 

BIÀjn¡Â 

 

4.18.3. taÂ¯«v \nÀt±i§Ä 

 

1. PnÃbnse `qcn`mKw hnt\mZ k©mc tI{µ§fpw h\w hIp¸nsâ 

\nb{´W¯nemWpÅXv.  CXnÂ H«pan¡ hnt\mZ k©mc tI{µ§fnepw 

k©mcnIÄ¡v {]thi\w A\phZn¡p¶nÃ.  ao³ap«n shÅ¨m«w, \oenae hyq 

t]mbnâv, k¬ssdkv hmen XpS§nbh CXn\pZmlcW§fmWv.  C¯cw 

tI{µ§fnÂ Ct¡m Sqdnk¯n\v {]m[m\yw \ÂIn t^mdÌv ssKUp-I-fpsS 

tkh\w {]tbm-P-\-s¸-Sp¯n k©mcnIÄ¡v {]thi\w A\phZnt¡XmWv.  

CXn\mbn D¶XXe kÀ¡mÀ CSs]SÂ AXymhiyamWv. 
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2. tI{µ ]pcm hkvXp hIp¸nsâ IognÂ hcp¶ ssP\ t£{X§Ä ]eXpw a¬ 

adªp t]mIp¶ AhØbnemWv.  ChbpsS kwc£W¯n\pÅ \S]SnIÄ 

kÀ¡mÀ Xe¯nÂ kzoIcnt¡XmWv. 

3. hb\m«nÂ Un Sn ]n knbpsS IognÂ hcp¶ hnt\mZ k©mc tI{µ§fnse 

Poh\¡mcpsS F®¯nepÅ A]cym]vXX aqew KpWta³abpÅ tkh\w 

hnt\mZ k©mcnIÄ¡v \ÂIphm³ km[n¡p¶nÃ.  BbXn\mÂ hnt\mZ k©mc 

tI{µ§fnÂ Bhiy¯n\v Poh\¡msc \nban¡p¶Xn\pÅ \S]SnIÄ kÀ¡mÀ 

Xe¯nÂ kzoIcnt¡XmWv. 

4. hb\mSv tNw_À Hm^v sImtagvkv hb\mSv tImgnt¡mSv Un Sn ]n knIfpsS 

klIcWt¯msS \S¸nem¡m³ {ian¡p¶ Npcw tdm]v th ]²Xn hb\mSv 

Sqdnkw cwK¯v h³ amä§Ä hcp¯m³ DXIp¶XmWv.  CXn\v kÀ¡mÀ 

Xe¯nepÅ A\paXnIÄ (]mcnØnXnI A\paXn DÄ¸sS) e`n¡p¶Xn\pÅ 

\S]SnIÄ AXymhiyamWv. 

 

4.18.4 Iogv¯«v \nÀt±i§Ä 

 

1. amen\y kwkv¡cWw 

2. kmlkoI Sqdnkw ]²XnIÄ 

3. Ipdp¼met¡m« kmlkoI Sqdnkw ]²Xn 

4.Not§cn ae tdm¡v AUz©À Sqdnkw 

5.hnt\mZ k©mc tI{µ§fnte¡pÅ tdmUv hnIk\w 

 

1. PnÃbnse {][m\ Sqdnkw kÀ¡yq«mb A¼ehbÂ þ Imcm¸pg tdmUnsâ 

hnIk\w Xt±i kzbw`cW Øm]\§fpsS klIcWt¯msS 

\S¸nem¡pI. 

2. amhnemw tXmSv ]gÈn kvamcI¯nte¡pÅ tdmUnsâ hnIk\w. 

 

4.18.3. \nÀt±i§Ä (kwtbmP\ km[yXIÄ DÄ¸sS)  

 

hb\mSv PnÃbnse ka{K hnt\mZ k©mc hnIk\¯n\v hnhn[ hIp¸pIfpsS 

kwtbmP\hpw klIcWhpw hfsc AXymhiyamWv.  AXnteähpw {][m\s¸« 

hIp¸pIfpw BbXn\v IognÂ hcp¶ hnt\mZ k©mc tI{µ§fpw NphsS 

tNÀ¡p¶p. 
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]«nI 4.18.1. 

PnÃbnse hnt\mZ k©mc tI{µ§fpw hnhn[ hIp¸pIfpw 

 

 

\w 

 

hIp¸v 

 

IognÂ hcp¶ hnt\mZ k©mc tI{µ§Ä 

 

 

1 

 

 

h\w hIp¸v     

 

ap¯§, tXmÂs¸«n h\yPohn 

kt¦X§Ä,ao³ap«nkqNn¸md shÅ¨m«§Ä, 

Ipdphm Zzo]v, sN{¼ ]o¡v, {_ÒKncn, _mWmkpc 

ae {S¡nMv tI{µ§Ä, \oenae,k¬ssdkv hmeo 

hyq t]mbnâpIÄ 

 

2 

 

sI Fkv C _n  

 

_mWmkpc kmKÀ Umw 

 

3 

 

PetkN\ hIp¸v 

 

Imcm¸pg Umw 

 

4 

 

tIcf ]pcm hkvXp hIp¸v  

 

FS¡Â Kpl, ]gÈn IpSocw, aäp Ncn{X  

tI{µ§Ä, Ncn{X AhinjvS§Ä  

 

5 

 

tI{µ ]pcm hkvXp hIp¸v  

 

kpÂ¯m³ _t¯cn, ]p© hbÂ ssP\ 

t£{X§Ä  

 

6 

 

Irjn hIp¸v  

 

{]mtZinI ImÀjnI hnIk\ tI{µw, A¼ehbÂ 

 

7 

 

]«nI hÀ¤ hnIk\ hIp¸v 

 

{]nbZÀin\n ^mw Sqdnkw ]²Xn, Not§cn ^mw 

Sqdnkw ]²Xn, F³þDucp Sqdnkw ]²Xn 

Ahew_w. Sqdnkw hIp¸v 

 

4.18.5. kwtbmP\ km[yXIÄ 

 PnÃm `cWIqSw, Sqdnkw hIp¸v, Un Sn ]n kn, Xt±i kzbw`cW Øm]\§Ä 

F¶nhbpsS t\XrXz¯nÂ taÂ hIp¸pIsf GtIm]n¸n¨v taÂ hnt\mZ k©mc 

tI{µ§fpsS kpØnc hnIk\w km[yamt¡Xpv. IqSmsX PnÃbpsS hnt\mZ 

k©mc hnIk\¯n\v t\XrXzw \ÂIp¶ Un Sn ]n kn KthÀWnwKv t_mUn, 

FIvknIyq«ohv I½nän F¶nhbnÂ taÂ hIp¸pIfpsS ]²XnIÄ, \S¯n¸v, {]hÀ¯\ 

coXn F¶nh AhtemI\w sNt¿Xpv. 

 hnhc kmt¦XnIhnZy {]tbmP\s¸Sp¯n PnÃbnse apgph³ Sqdnkw tI{µ§fntebpw 

hnhc§Ä, {]thi\w, aäv kuIcy§Ä F¶nh e`yam¡Â, GtIm]\w apXembh 
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(_n)  \nÀt±i§Ä 

Sqdnkw tI{µ§fpsS hnIk\¯nÂ Xt±iØm]\§Ä¡v aÀ½{][m\amb 

]¦mfn¯w hln¡m\mIpw.  BbXv kw_Ôn¨ GXm\pw \nÀt±i§Ä NphsS 

tNÀ¡p¶p. 

1. Xt±ikzbw `cW Øm]\§Ä hnIk\ ]²XnIÄ X¿mdm¡pt¼mÄ Sqdnkw 

km²yXIÄ IqSn IW¡nseSp¯v kwtbmPnX hnIk\ ]cn]mSnIÄ 

Bhnjv¡cn¡pI. 

2. Xt±ikzbw `cW Øm]\§fpw Sqdnkw kwcw`Icpambn tNÀ¶v kmaqly 

kwcw`IXz hnIk\]cn]mSnIÄ \S¸nem¡pI. 

3. kzbw sXmgnÂ, Iq«pkwcw`w, IpSpw_kwcw`§Ä  XpS§nbh  hgn {]mtZinI 

Xe¯nÂ Sqdnkw _nkn\Êv iàns¸Sp¯pIbpw, Xt±ikzbw`cW Øm]\§Ä¡v 

]pXnb \nIpXn CXc hcpam\ t{kmXkv Xpd¡pIbpw sN¿pI. 

4. Xt±ikzbw`cW Øm]\§fpw klIcWØm]\§fpw tNÀ¶v  {]mtZinI 

Xe¯nÂ Sqdnkw kwbpà kwcw`§fpw  ASnØm\ kuIcy hnIk\hpw 

t{]mÕmln¸n¡pI. 

5. Xt±ikzbw `cW Øm]\ Xe¯nÂ Sqdnkw hn`h `q]Sw X¿mdm¡n {]mtZinI 

Sqdnkw hnIk\ ]²XnIÄ Bhnjv¡cn¡pI. 

6. Sqdnkw tI{µ§Ä amen\y clnXhpw, BtcmKyZmbIhpambn \ne\nÀ¯p¶Xn\v 

Xt±ikzbw`cW Øm]\§fpsS  ]¦mfn¯t¯msS {]tXyI ]²Xn \S¸nem¡pI.  

Xt±ikzbw`cW Øm]\§Ä, Sqdnkw _nkn\Êv k¶² kwLS\IÄ, hnZym`ymk 

Øm]\§Ä, IpSpw_{io F¶nhbpsS  ]¦mfn¯t¯msS Bbncn¡Ww ]²XnIÄ 

\S¸nemt¡Xv. 

7. hgnhmWn`¡mÀ, sdtÌmdâpIÄF¶nh hgn  kpc£nX `£Ww e`yam¡p¶Xn\v 

`£ykpc£ I½ojWÀ  Imcymebhpambn klIcn¨v  ]cnioe\ ]cn]mSnIfpw, 

tamWnädnwKv kwhn[m\hpw \S¸nem¡pI.  Sqdnkw tI{µ§fnepw, 

hgntbmc§fnepapff sdtÌmdâpIfnÂ kpc£nXhpw, BkzmZyIchpamb 

`£W¯nsâ e`yX t{]mÕmln¸n¡m³ sdtÌmdâpIfnÂ  t{KUnwKv kwhn[m\w 

\S¸nem¡pI. 

8. Sqdnkw hnIk\ km[yXbpff Xt±ikzbw`cW Øm]§fnÂ Sqdnkw SmkvIv 

t^mgvkv cp]oIcn¡pI. 

9. ഹഹലിപാഡ് , എയർ സ്ട്രിപ്പ് ഉയർന്ന താമസ സൗഔരയങ്ങൾ  എന്നിവയുഹെ ആരംഭം 
10. വിനനാദ സഞ്ചാരിഔൾക് വയനാെിഹന അറിയാന്  ഔരിതണ്ടന്  ഹമാബബൽ അപ്ലിനകഷന് 
നിർമ്മാണം 

11. വയനാെന്  രുങിഔളുഹെ(Ethnic Food),നരാത്സാഹനം 
12. നാഷണൽ ബഹനവ വയനാെന് വിഭവങ്ങളുഹെ വിപണനനഔന്ദ്രങ്ങൾ   
13. ഓഷധ സസയങ്ങൾ  നറാസ് ഖാഡന്  എന്നിവ ആരംഭിക്കുഔ 
14. ജില്ലയിൽ രു ടു വീലർ  ൊക്സി പദ്ധതി നെപ്പിലാകിയാൽ  ഹതാഴിൽരഹിതരായ യുവാകൾഔ് രു 
വരുമാനമാർഖമാൄം 

15. Not§cn ^mw Sqdnkw ]²Xn:- sImfK¸mdþ A¼ehbÂ tdmUnÂ a«¸md apXÂ 

BbncwsImÃnhscbpff `mK¯vØnXnsN¿p¶ ]«nIhÀ¤ hIp¸n\v Iognepff 100 

G¡À Øew ^mw Sqdnkw ]²Xn¡mbn D]tbmKs¸Sp¯mhp¶XmWv. CXv 

]«nIhÀ¤ hIp¸v, SqdnkwhIp¸v, IrjnhIp¸v F¶nhcpsS kwbpà kwc`ambn 

\S¸nem¡mhp¶XmWv.  
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16. PnÃbnse hnhn[ XoÀ°Msi hnt\mZk©mctI{µ§fpsS hnIk\w 

17. tdm¸vth, tI_nÄImÀ, tlm¸vHm¬ tlm¸vHm^vtkh\w F¶o \ho\ hnt\mZk©mc 

km[yXIÄhnIkn¸n¡Â 

18. s]mgpX\ henb]md kmlkoIhnt\mZk©mchnIk\w 

19. PnÃbnse {][m\ \ZnIÄ,  Pemi§ÄF¶nhbnÂsshävhm«Àdm^vänwKv, 

_mw_pdm^vänwKv, Ibm¡nwKv, It\mbnwKvapXembh {]mhÀ¯nIam¡Â 

20. \nehnÂ `qanbpsSZuÀe`ywhnt\mZk©mchnIk\¯n\v XSÊwkrjvSn¡p¶pv. 

`mhnhnt\mZk©mchnIk\¯n\v 

PnÃbnÂIqSpXÂ`qanbpsSe`yXDd¸vhcpt¯Xmbpv. 

21. IpdphþNmenK± ]pgtbmckuµcyhÂ¡cWhnIk\ ]²Xn 

22. kÀ¡mÀtaJebnÂPnÃbnÂ Hcp KÌvlukv, 6 dÌvlukvF¶nh am{XamWv 

\nehnepffXv. hÀ²n¨phcp¶ hnt\mZk©mc km[yXIW¡nseSp¯v {][m\ 

hnt\mZk©mctI{µ§tfmS\p_Ôn¨vbm{Xn \nhmkv 

t]mepffIqSpXÂXmakkuIcy§ÄØm]nt¡XmWv. 

23. {]nbZÀin\n Sqdnkw, F³ DucvXpS§nbss{S_Â taJebnsehnt\mZk©mc 

]²XnIÄ SqdnkwhIp¸pambnGtIm]n¸n¨v ]camh[n 

hnt\mZk©mcnIsfBIÀjn¡Â.  

24. ]c¼cmKX IcIuiehkvXp¡fpsSDÂ]mZ\hpwhn]W\hpw 

km[yam¡p¶Xn\mbnPnÃbnÂ Hcp {Im^vävhntÃPvØm]nt¡Xpv. 

 

4.18.6 KXm-KXw 

   `mhn-bnÂ \nÀ½n-¡p¶ tdmUp-IÄ Xmsg hnh-cn-¡p¶ `uXnI kuI-cy-§-tfm-Sp-IqSn \nÀ½n-

¡-Ww.  

 H¶mw L«w tdmUp-IÄ¡v thn 25 aoäÀ hoXn-bnÂ  Øew Gsä-Sp-¡p-Ibpw 10 aoäÀ 

hoXn-bnÂ  FÃm {Sm^nIv kuI-cy-§-tfm-Spw- IqSn SmÀ sN¿p-Ibpw thWw.  

 cmw L«w  tdmUp-IÄ¡v thn 20 aoäÀ hoXn-bnÂ Øew Gsä-Sp-¡p-Ibpw  7 aoäÀ 

hoXn-bnÂ  SmÀ sN¿p-Ibpw thWw. 

 aq¶mw L«w tdmUp-IÄ¡v thn 15 aoäÀ hoXn-bnÂ Øew Gsä-Sp-¡p-Ibpw  5.50 

aoäÀ hoXn-bnÂ  SmÀ sN¿p-Ibpw thWw. 

 taÂ¸-dª aq¶p-Xcw tdmUp-I-fnepw B[p-\nI coXn-bn-epÅ _kv t_þIÄ \nÀ½n-¡-

Ww.  

 _kv sSÀan-\-ep-I-fpsS  B[p-\n-I-hÂ¡-c-Ww.  

 {Sm^nIv kpc£m kwhn-[m-\-§-tfm-Sp-IqSn PMvj-\p-IÄ, A]-I-S-km-[yXm taJ-e-IÄ, 

amÀ¡-äv,  kvIqÄ tkmWp-IÄ F¶n-h-bpsS \ne-hmcw sa¨-s¸-Sp-¯Â.  

 ]mX-tbm-c-§-fnÂ Sqdnkw s^kn-entäj³ skâ-dp-I-fpsS  \nÀ½m-Ww.  

 ]mX-tbm-c-§-fnÂ  kmaqly h\-hÂ¡-c-Ww.  
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4.18.6.2 ]me-§Ä 

]me-§-fpsS Imcy-¯nÂ `mhn-bnse  ASn-Øm\kuI-cy-hn-I-k-\-¯nÂ Xmsg ]d-bp¶ Imcy-

§Ä¡v DbÀ¶ ]c-nK-W\ \ÂI-Ww.  

1.  anÊnwKv en¦p-Isf  _Ôn-̧ n-¡p¶]me-§-fp-sSbpw  \S-̧ m-e-§-fp-sSbpw 

\nÀ½mWw. 

2.  A]-I-Sm-h-Ø-bn-epÅ / ]gb  ]me-§-fpsS  ]p\À\nÀ½m-Ww.  

3.  hoXn Ipdª ]me-§-fpsS ]p\À\n-À½m-Ww. 

4.18.6.3 sI«n-S-§Ä 

 

 Xmsg \ÂIn-bn-cn-¡p¶  e£y-§Ä ap¶nÂ Ip-sIm-m-hWw `mhn-bnÂ       sI«n-S-

\nÀ½mWw  \S-t -̄-Xv.  

1. Kh¬saâv  HmÀU-dp-IÄ A\p-im-kn-¡p¶ hn[-¯nÂ  lcnX \nÀ½mW N«w A\p-     

k-cn-̈ pÅ sI«nS \nÀ½m-Ww.  

2. B[p-\nI kuI-cy-§-tfm-Sp-Iq-Snb ]pXnb  ]»nIv sI«n-S-§-fpsS  \nÀ½m-Ww.  

3. PnÃm Xmeq¡v Bip-]-{Xn-I-fpsS ]p\À \nÀ½m-Whpw B[p-\n-I-hÂ¡-c-Whpw. 

4. Sqdn-kw tI{µ-§-tfm-S-\p-_-Ôn¨v  Sqdnkw s^kn-en-tä-j³ skâ-dp-I-fpsS \nÀ½m-

Ww. 

5.Ct¸mÄ hmSI sI«n-S-¯nÂ{]hÀ¯n-¡p¶ FÃm Kh¬saâv Hm^o-kp-

          IÄ¡pwkz -́ambn sI«nSw \nÀ½n-¡-Ww.  

hnI-k\ ho£Ww 

 "PnÃ-bpsS Sqdnkw  ImÀjnI km[y-X-Isf  klm-bn-¡m-\pw, Bkq-{Xn-X-amb kpØnc 

hnI-k-\-̄ n\v  thnbpw  `uXn-I, kmaq-ln-I, km¼-¯nI ASn-Øm\ kuI-cy-§Ä Hcp-¡p-

I".  

\b-§fpw D]m-b-§fpw 

\mSnsâ hnI-k-\-̄ n\pw A`n-hr-²n¡pw Xmsg ]d-bp¶ \b-§fpw D]-\-b-§fpw kzoI-cn-t¡-

-Xm-bp-v. 

 PnÃ-bpsS Ct¸m-g-s¯bpw `mhn-bn-sebpw Bh-iy-¯n\v \nd-th-äm-\p-X-Ip¶ ^e-{]-Z-

amb tdmUp-IÄ \nÀ½n-¡p-I. 

 \ne-hnse `qcn-̀ mKw tdmUp-I-sfbpw ^ÌvHmÀUÀ tdmUp-I-fmbn  hnI-kn-̧ n-¡p-I.  

 PnÃ-bnse DÄ\m-S³ {Kma-§sf ^Ìv HmÀUÀ HmÀUÀ tdmUp-I-fp-ambn _Ôn-̧ n-

¡p¶hn[-¯nÂ Hcp dnwKv tdmUv hnI-kn-̧ n-¡p-I.  

 \ne-hn-epÅ FÃm tdmUp-IÄ¡pw Bh-iy-¯n\v  hoXn Iq«p-I.   

 \K-c-a-²y-¯nse {Sm^n¡v  Xnc¡v Hgn-hm-¡m³ ss_]mÊv tdmUp-IÄ \nÀ½n-¡p-I.   

 aäv PnÃ-Ifpw kwØm-\-§-fp-ambn  _Ô-s¸-Sp¶ tdmUp-IÄ hnI-kn-̧ n-¡p-I.   
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 aäv PnÃ-Ifpw kwØm-\-§-fp-ambn  _Ô-s¸-Sm³  DX-Ip¶ Xc-¯nÂ  sdbnÂ irwJe    

hnI-kn-̧ n-¡p-I. 

Kh¬saâv _nÂUnw-Kp-IÄ t]mepÅ sI«n-S-§Ä \nÀ½n-¡p-I. 

 PnÃ-bnse FÃm kÀ¡mÀ Hm^o-kp-IÄ¡pw kz´w sI«nSw ]Wn-bp-I. 

 PnÃ-bnse FÃm Btcm-KytI{µ-§Ä¡pw Bh-iy-̄ n\v sI«nSw \nÀ½n-¡p-I.  

 FÃm kÀ¡mÀ Hm^o-kp-Ifpw DNn-X-amb Zqc-¯n-em-bn-cn-¡Ww. 

FÃm hn`m-K-̄ nÂ hcp¶ BÄ¡m-cp-sSbpw ]mÀ¸nS kuI-cy-§Ä Dd¸p hcp-̄ pI 

 ]mÀ¸nS FP³kn-I-fpsS kwtbm-P-\w. 

 Zcn{Z P\-hn-̀ m-K-¯n\p thn {]IrXn kulrZ sNehv Ipdª ]mÀ¸n-S-§Ä¡v  

thn-bpÅ kmt¦-XnIhnZy hnI-kn-̧ n-¡p-I.  

kmaqly tkh-\-§Ä Dd-̧ m-¡-Ww.  

 ]©m-b-¯p-I-fnepw Xmeq¡v Xe-¯nepw kmaqly tkh-\-§Ä  Dd¸v hcp-̄ p-I. 

 IrXy-amb Øe-§-fnÂ BtcmKy hnZym-̀ ymk  kuI-cy-§Ä Dd¸v hcp-̄ p-I.  

ASn-Øm\ kuI-cy-§Ä¡v  thn-bpÅ  ho£W ]²-Xn. 

 ImÀjn-I, hymh-km-bn-I, Sqdnkw taJ-e-Isf DÄs¸-Sp¯n  PnÃm hnI-k\ ]²-Xn-bnÂ 

]pXn-sbmcp  KXm-KX ]²Xn Dcp-̄ n-cn-ªp h¶n-«p-v.  

hb-\mSv PnÃbv¡v thn `mhn-bnse tdmUv irJe X¿m-dm-¡p-hm³ ]cn-K-Wn-t¡ Imcy-

§Ä.  

 a[ytIc-f-¯nÂ \n¶pw,  ae-_m-dnÂ \n¶pw IÀ®m-SI/ Xan-gv\m-«n-te-bv¡pÅ {][m\ 

hgn-bmWv  F³.-F-̈ v. 766. 

 F¶mÂ F³.-F-¨v. 766þÂ  cm{Xn-bm{Xm \ntcm-[\w  \ne-\nÂ¡p-¶-Xn-\mÂ  asämcp 

hgn-bmbn ssI\m-«n-þ-]-\-a-cwþ am\- -́hmSn þ Ip« tdmUns\ ]cn-K-Wn-t¡--Xm-Wv.   

 bm{X-¡m-cp-sSbpw Nc¡v \o¡-̄ n-sâbpw Bh-iy-I-X-IÄ ]cn-K-Wn-¨p-sImv am\- -́

hmSn þ Ip« tdmUnsâ  \ne-hmcw DbÀ¯n anI¨ Hcp  A´À kwØm\ ]mX-bm-¡-

Ww.  

 PnÃ-bnse {]mtZ-inI ]mX-IÄ, `qan imkv{Xw, `q{]-Ir-Xn,  Sqdnkw km[y-X-IÄ 

DÄs¡mv IW-IvSn-hnän tdmUv Dm-¡p-I. 

 s\³ta-\n, A¼-e-h-bÂ, ta¸mSn F¶o ]©m-b-¯p-IÄ  anI¨ hnI-k\ Xzc-bpÅ 

]©m-b-¯p-IÄ  BWv.  Cu ]©m-b-¯p-IÄ¡v  F³.-F-¨v. 766 þambn-«pÅ _Ôw 

Ah-bpsS hfÀ¨sb Xzcn-X-s¸-Sp-¯pw.  
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 ]Sn-ªm-d-¯d ]©m-b-¯v IÂ¸-ä-bp-am-bpw, F³.-F-¨v. 766þambpw _Ô-s¸-«n-cn-¡p-¶Xv 

kwØm\  ]mX apJm-´n-c-am-Wv.  CXv shÅ-ap-, FS-hI ]©m-b-¯p-IÄ hgn  am\-

-́hmSn hsc  \o«m-hp-¶-Xm-Wv.   

 Xmsg ]d-bp¶ tdmUp-I-fpsS  \ne-hm-c-ap-bÀt¯--Xm-Wv.   

 ]\-acw þ Xcp-hW þ IpäymSn tdmUv 

 am\- -́hmSn þ Ccn«n tdmUv 

 ta¸mSn þ NqcÂae tdmUv 

 am\- -́hmSn þ  ]pÂ¸Ån tdmUv 

 PnÃ-bpse {][m\ tI{µ-§sf  _Ôn-̧ n-¡p¶  dnwKv tdmUv \nÀ½n-¡-Ww. 

 PnÃ-bnse  {][m\ ]«W {]tZ-i-§-fmb IÂ¸-ä,  am\´-hm-Sn,kpÂ¯m³ _t¯cn 

F¶nh X½n-epÅ tdmUv _Ôw sa -̈s¸-Sp-t -̄-Xm-Wv. 

 

4.18.6.4 KXm-KX hnI-k\ k¦Â¸w 

 \ne-hnÂ PnÃ-bnse Hcp ^Ìv HmÀUÀ  tdmUv Bb F³.-F¨v 766 hb-\m-Snsâ sX¡v 

Ing¡v `mK-¯p-IqSn IS-¶p-t]m-Ip-¶p.   aäv `mK-§-fnÂ¡qSn ^Ìv HmÀUÀ tdmUp-IÄ IS-¶p-

t]m-Ip-¶n-Ã.   tImgn-t¡mSv PnÃ-bnse  Ipäym-Sn-tbbpw  IÀ®m-S-I-bnse  ssakq-cn-t\bpw 

_Ôn-̧ n-¡p¶ {]mtZ-inI ]mX am\-́ -hm-Sn-bnÂ IqSn IS-¶p-t]m-Ip-¶p.  ae-_m-dn-t\tbm hS-

¡³ tIc-f-¯n-t\tbm  ssakqÀ þ _mw¥qÀ F¶n-hn-S-§-fp-ambn _Ôn-̧ n-¡m-\pÅ asämcp 

kp{]-[m-\-amb hgn-bm-Wn-Xv.  cm{Xn-bm{Xm \ntcm-[-\-¯nsâ  \qem-am-e-IÄ Cu Hcp hgn-bnÂ 

IS-¶p-h-cp-¶panÃ.   AXn-\mÂ Cu tdmUns\ hb-\m-Snsâ  hS¡p þ ]Sn-ªmdv `mK-¯p-IqSn  

IS-¶p-t]m-Ip¶ ^Ìv HmÀUÀ tdmUv Bbn hnI-kn-̧ n-¡-Ww. 

 C¸mÄ \ne-hn-epÅ Xe-tÈcn þ Du«n tdmUv  am\-́ -hmSn þ IÂ¸ä F¶n-hn-S-§-

fnÂ¡qSn IS-¶p-t]m-Ip-Ibpw taÂ¸-dª (\n-e-hn-epÅ F³.-F-̈ v. 766þpw  ]pXp-Xmbn hn`m-

h\w sNbvX IpäymSn þ ssakqÀ tdmUpw)  cp tdmUp-I-fp-ambn  Iq«n ap«p-Ibpw PnÃsb 

\membn `mKn-¡p-Ibpw sN¿p-¶p.  PnÃ-bpsS a[y-̀ m-K-¯p-IqSn IS-¶p-t]m-Ip¶ Cu tdmUns\  

sk¡âv HmÀUÀ tdmUv Bbn hnI-kn-̧ n-¡p-Ibpw thWw.   

 `mhn-bn-te-¡mbn hn`m-h\w sN¿p¶ dnwKv tdmUv  Xhn-ªmÂ, Xncp-s\-Ãn, ]pÂ¸-Ån,    

]qXm-Sn, _t -̄cn, s\³ta-\n, aqss¸-\m-Sv, ta¸m-Sn, ssh¯n-cn, s]mgp-X-\, ]Sn-ªm-d- -̄d, 

shÅ-ap-, sXmÀ\mSv F¶o ]©m-b-¯p-Isf _Ôn-̧ n-¡p-¶p.   IqSmsX ^Ìv HmÀUÀ, 

sk¡âv HmÀUÀ tdmUp-IÄ X½n-epÅ Zqcw  Ipd-¡p-Ibpw sN¿p-¶p.   

4.18.6.5 hn`m-h\w sN¿p¶ `mhn KXmKX irwJe 

 PnÃ-bnse  hnI-k\ tI{µ-§sf  _Ôn-̧ n-¡p¶  Hcp-]mSv  tdmUp-I-fp-s-¦nepw  

]e{]tZ-i-§-fnÂ¡q-Snbpw  ^Ìv HmÀUÀ, sk¡âv HmÀUÀ tdmUp-IÄ IS-¶p-t]m-Ip-¶n-Ã. 

AXp-sIm-p-Xs¶ FÃm {]tZ-i-§Ä¡pw  kuIcy{]-Z-am-Ip¶ ]pXn-sbmcp tdmUv  irwJ-e-

bpsS Bh-iy-IX Dv.   taÂ¸-dª FÃm Bh-iy-§Ä¡p-ap-X-Ip¶  ]pXn-sbmcp tdmUv 

irwJ-e-bpsS  Nn{Xw 18.28þÂ \ÂIn-bn-cn-¡p-¶-Xv.   
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4.18.6.6 `mhn KXmKX irwJebpw h\-̀ m-K-§-fpw. 

 hn`m-h\w sNbvXn-cn-¡p¶  ]pXnb KXm-KX irwJ-e- h\{]tZ-is¯ _m[n-¡p-¶n-Ã.   

Hu«À dnwKv tdmUnÂ hcp¶ Nne `mK-§Ä t\cs¯ Xs¶  h\-{]-tZ-i-̄ p-IqSn IS-¶p-t]m-Ip-

¶-Xn-\mÂ h\-̀ qan Gsä-Sp-t¡n hcp-¶n-Ã.  Xmsg Nn{Xw 18.29þÂ `mhn  tdmUv  irwJ-e-bpw 

h\{]tZ-i-§fpw  ImWn-¨n-cn-¡p-¶p.   

4.18.6.7  `mhn tdmUv irwJebpw  Sqdnkw tI{µ-§fpw  

 `mhn KX-KX irwJe  hb-\m-«nse {][m\ Sqdnkw tI{µ-§sfsbÃmw Xs¶ \Ã 

coXn-bnÂ _Ôn-̧ n-̈ n-cn-¡p-¶p.   CXv  anI¨  Hcp Sqdnkw irwJe  cq]-s¸-«p-h-cm\pw  hgn-

sbm-cp-¡p-¶p. Nn{Xw 18.30Â {][m\ Sqdnkw tI{µ-§sfbpw `mhn tdmUv irwJebpw  ImWn-

¨n-cn-¡p-¶p.  

4.18.6.8 KXm-KX hnI-k\ k¦Â¸-̄ nse {][m\ {]ta-b-§Ä 

`mhn-bnse hnI-k-\-¯n-\pthn PnÃ-bnse Xmsg ]d-bp¶ tdmUp-IÄ sa¨-s¸-Sp-t -̄n-bn-cn-

¡p-¶p. 

^Ìv HmÀUÀtdmUp-I-fmbn sa¨-s¸-Sp-t¯ tdmUp-IÄ. 

1. tZiob ]mX 766 

2. am\- -́hmSn IÂ¸ä tdmUv 

3. am\- -́hmSn ItÃmSn \nc-hnÂ¸pg tdmUv 

4. IÂ¸ä hmcm-¼ä tdmUv 

5. kpÂ¯m³ _¯cn tNcw-¼mSn tdmUv 

6. am\- -́hmSn ]{Iw-Xfw tdmUv 

7. Xe-tÈcn _mhen tdmUv 

8. IÂ¸ä NptÂ hSp-h³NmÂ tNmemSn tdmUv 

9. A¼-e-h-bÂ þ Npf-fn-tbmSv tdmUv 

10. ta¸mSn þ NqcÂae þ Ac-W-̧ md tdmUv 

11. Im«n-¡pfw þ tXmÂs¸«ntdmUv 

12. NptÂ þ ta¸mSn tdmUv 

sk¡âv HmÀUÀ tdmUp-I-fmbn sa¨-s¸-Sp-t¯ tdmUp-IÄ. 

1. Im¸n-skäv þ ]pÂ¸-ffn þ ]m¡w þ Zmk-\-¡c þ ]¿-¼-ffn þ sImbn-tecn tdmUv 

2. _o\m¨n þ ]\-acw tdmUv 

3. IWn-bm-¼ä þ ao\-§mSn tdmUv 

4. ap«nÂ þ ta¸mSn tdmUv 

5. IÂ¸ä þ ta¸mSn tdmUv 

6. am\- -́hmSn þ ssIX-¡Â tdmUv 

7. sImf-h-bÂ þ Imcy-¼mSn þ tIWn-̈ nd þ Bcn-b-̧ -ffn þ ]pÂ¸-ffn tdmUv 

8. Xhn-ªmÂ þ hmfmSv þ Iptªmw tdmUv 

9. _t¯cn þ ]pÂ¸-ffn þ s]cn-¡-ÃqÀ tdmUv 

10. _t¯cn þ \qÂ¸pg tdmUv 
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11. sIÃqÀ þ tNcnbwsImÃn þ Igp-¡-temSn þ hnf-¼p-Iw þ I¼-f-¡mSv tdmUv 

12. ao\-§mSn þ Ip¼-tfcnþ A¼-e-h-bÂ 

13. hSph©mÂ þ sImf-K-¸md þ _t¯cn tdmUv  

14.  t_mbvkv Su¬  

15. shÅapþ ]´n-s¸m-bnÂ tdmUv   

16.   ssh¯ncn þ Xcp-hW tdmUv 

17.  A¼eh-bÂ þ NpÅn-tbmSv tdmUv  

tXÀUv HmÀUÀtdmUp-I-fmbn sa¨-s¸-Sp-t¯ tdmUp-IÄ. 

1. IqtSm-¯p-½Â þ \S-h-bÂ þ then-b¼w  þ ]pÂ¸Ån tdmUv 

2. ]\-acw þs\-Ãn-b¼w þ \S-hbÂ tdmUv 

3. am\- -́hmSn þ hna-e \KÀ þ Ipf-¯mS þ hmfmSv tdmUv 

4. A©mw ]oSnI þ ]pXp-tÈcn þ Imªn-c-§mSv tdmUv 

5. Ccpfw þ aq¶m-\-¡pgn þ ao\-§mSn tdmUv 

6. 7/4 þ ]mXn-cn-̈ m³ þ ]Ån-¡Â tdmUv 

7. ]pÂ¸Ån þ hS-¡-\mSv þ ]mf-s¡mÃn þ tNImSn þ _mhen tdmUv 

8. ]¿-¼Ån þ 54 tdmUv 

9. tImtdmw þ Icn-¼nÂ tdmUv 

10. t]cnb þ ]mw_f þ Iptªmw tdmUv. 

 

 H¶v, cv, aq¶v HmÀU-dp-I-fmbn tdmUp-IÄ ]p\-cp-²m-cWw \S-̄ n-¡-gn-bp-t¼mÄ hb-

\mSv PnÃ-bpsS  sam¯-am-bpÅ hnI-k-\-¯n\v ]qÀ®-ambpw B¡w Iq«pw.   Cu tdmUp-IÄ 

PnÃbv¡v AI¯v dnwKv tdmUp-I-fmbn  hnt\mZ k©mc taJ-esb _Ô-s¸-Sp-¯mw.  hnt\mZ 

k©mc hIp-̧ nsâ  "Hope - on  Hope - off " F¶ coXn-bn-epÅ  _Êv {Sn¸p-IÄ  bmYmÀ°y-

am-Ipw.  Cu tdmUp-IÄ¡v PnÃbv¡v sam¯-am-bpÅ s\äv hÀ¡v Bbn amdp-¶-Xn-\mÂ 

sam¯w ]«nIhÀ¤ IpSpw-_-§Ä Xma-kn-¡p¶  Ducp-Iq-«-§-fp-ambn  t\cn-t«m, asämcp IW-

£³ tdmUp apJm-´n-ctam _Ô-§Ä  Øm]n-s -̈Sp-¡m³ km[n-¡pw.   kpK-Ô-Kn-cn-bpsS 

{]tXyI ]²-Xn-IÄ¡pw  ]c-kv]cw KpW-§Ä t\Sn-s¡m-Sp-¡m³ km[n-¡pw.   ]«nI PmXn þ 

]«nI hÀ¤ taJ-e-I-fnÂ  \S-̧ m-¡p¶  {]tXyI ]²-Xn-I-fnÂ tdmUp-I-fpsS  {]hÀ¯n-IÄ 

Xt±i kzbw-̀ -cW hIp-̧ v,  s]mXp-a-cm-a¯v hIp-̧ v,        sF.-än.-Un.]n, aäv Kh¬saâv Øm]-

\-§Ä apJm-´ncw \S¯n hcp-¶p-v.   Cu tdmUp-IÄ FÃmw Xs¶  taÂ hnh-cn¨  aq¶v 

Xc-̄ n-epÅ  GsX-¦nepw  Hcp tdmUp-ambn _Ô-s¸-Sp-¶-Xp-am-Wv.   Bb-Xn-\mÂ ]«nIhÀ¤ 

IpSpw-_-§-fpsS  AXn-thK ]ptcm-K-Xn¡pw CXv B¡w Iq«pw.   

4.18.6.9 sa¨-s¸-Sp-t¯ A]-I-S-km-[yXm taJ-e-IÄ 

PnÃ-bnse tdmU-]-I-S-§Ä Ipd-bv¡p-¶-Xn-\p-thn  A]-IS km[yXm taJ-e-I-fnÂ 

tdmUv sa¨-s¸-Sp-¯Â{]hÀ¯-\-§Ä  \S-t -̄n-bn-cn-¡p-¶p. 

1. Nob¼w hfhv (_-t¯cn þ s]cn-¡-ÃqÀ tdmUv) 

2. apÅ³sImÃn (_-t¯cn þ s]cn-¡-ÃqÀ tdmUv)  

3. \S-h-bÂ Su¬ (_o-\m¨n þ ]\-acw tdmUv) 

4. sZm«-̧ ³Ipfw (F³.-F-̈ v. 212) 
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5. ]mXn-cn-̧ mew (F³.-F-̈ v. 212)  

6. ss_¸mkv PwMvj³, ssI\m«n  (F³.-F-¨v. 212)  

7. Fkv hfhv Xe-̧ pg (X-e-tÈcn þ _mhen tdmUv) 

8. ssIX-s¡mÃn  (X-e-tÈcn þ _mhen tdmUv) 

9. aS-¡n-ae (am-\- -́hmSn þ IÂ¸ä tdmUv) 

10. ]mtbmSv (am-\-́ -hmSn þ IÂ¸ä tdmUv)                 

sa¨-s¸-Sp-t¯  PwMvj-\p-IÄ 

1. NptÂ                                 12. _o\m¨n 

2. ssI\m«n                                13. ao\-§mSn 

3. ]\-acw                                  14. hSp-h-©mÂ 

4. am\-́ -hmSn SuWnse PwMvj-\p-IÄ 15. tXmÂs¸«n 

5. tIm«-¡p¶v PwMvj³, _t¯cn      16. \S-h-bÂ 

6. ta-̧ mSn                                   17. tIWn-¨nd 

7. sNä-̧ mew                               18. ]Sn-ªm-d-¯d 

8. ssIXbv¡Â         19. ssh¯ncn 

9. A©p-Ip¶v                              20 NptÂ 

10. Xcp-hW                                 21. ta¸mSn 

11. \memw ssaÂ                           22. \nc-hnÂ¸pg 

 

4.18.6.9 hntO-Zn-¡-s¸« tdmUp-I-fpsS \nÀ½m-Ww. 

 

 `uXnI kml-Ncy hnI-k-\-¯nÂ _Ôw hntO-Zn-¡-s¸« tdmUp-I-fpsS \nÀ½m-W-

¯n\v  Gsd {]m[m-\y-ap-v.  _Ôw hntO-Zn-¡-s¸« tdmUp-I-fpsS Øm\w Nn{Xw 18.36Â 

ImWn-̈ n-cn-¡p-¶p.  

1. ]Sn-ªm-d-¯d þ ]qgn-t¯mSv tdmUv 

2. B\-¡mw-s]m-bnÂ þ IÃmSn  SW³ tdmUv 

3. IqtSm-¯p-½Â þ No¡-ÃqÀ- þ- \-S-h-bÂ þ then-b¼w tdmUv 

4. Xe-̧ pg 44 þsIm-«n-bqÀ tdmUv 

4.18.6.10  sdbnÂth 

\ne-hnÂ hb-\mSv PnÃ-bnÂ  sdbnÂth  \nÀ½mWw \S-¶n-«n-Ã.   

XetÈcn am\´hmSn ssakqÀ ]mX (IÂ¸ä hsc \o«pI) 

\nÀ½n-t¡-p¶ ]pXnb ]me-§Ä 

1 Xfn-̧ md IShv    

2.  am¼n-fn¨n IShv  

3. ]md-¡-Shv    

4.  ss_c-¡p¸  
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]pXp¡n ]Wn-tb-p¶ ]me-§Ä 

1.  sNdp-]pg þ am\- -́hmSn   

2. sNdp-]pg þ ]\-acw  

3. ]\-́ d  

4. ap«nÂ 

5. ]mXn-cn-̧ mew  

6. \mbv¡«n ]mew 

7.  B\-̧ md ]mew 

8.  am¯qÀ ]mew 

9. Xmg-¯p-h-bÂ ]mew 

4.18.6.11 ]²-Xn-bnÂ Gsä-Sp¯v  \S-̧ n-em-t¡ {]hr-̄ n-I-fpw  \nÀt±-i-§fpw 

 

1. IÀWm-S-Ibpw Xan-gv\m-Sp-ambn  _Ôn-̧ n-¡p¶ kwØm-\-́ c sslth-I-fmb tImgn-

t¡m-Sv, ssh¯n-cn, KqU-ÃqÀ tdmUpw, Np ssakqÀ tdmUpw, imkv{Xo-b-amb ]p\À 

\nÀ½mWw \S¯n kwØm\ \ne-hm-c-¯n-te¡v taPÀ PnÃ tdmUp-I-Ä aäv PnÃm 

tdmUp-IÄ F¶n-hsbDbÀ¯p-I. 

2. tImgn-t¡m-Sv, ssh¯n-cn tdmUnÂ 7þmw hf-hnÂ \n¶p-ff Xma-c-tÈcn tim`\ FtÌäv 

hsc ss_¸mkv \nÀ½n-¡p-I. 

3. ]nªm-d-̄ d ]qgn-t¯mSv tdmUv ]Wn ]qÀ¯n-bm-¡p-I.  ]Sn-ªm-d- -̄d-bnÂ \n¶pw 

tImgn-t¡m-Sv  PnÃ-bnse N¡n-«-]md ]©m-b-¯n-eqsS ]qgn-t¯m-Sn-te-¡p-ff Cu 

tdmUv]Wn 1994 Bcw-̀ n-̈ p-sh-¦nepw CXp-hsc ]qÀ¯n-bm-bn-«n-Ã. 16 In.-an. tdmUv 

dnkÀÆv h\-̄ n-eqsS IS-¶p-t]m-Ip-t¼mÄ 52 G¡À h\w \jvS-s¸-Sp-¶-Xn\p ]I-c-ambn 

104 G¡À `qan Ccp ]©m-b-¯p-Ifpw \ÂIm-sa¶v k½-Xn-¨n-«p-s-¦nepw tI{µ]cn-

ØnXv a{´m-ebw A\p-aXn \ÂIn-bn-«n-Ã. 

4. ta¸mSn IÅmSn B\-¡mw-s]m-bnÂ tdmUv apss¡ \ne-_qÀ tdmUv F¶nh 

bmYmÀ°y-am-¡pI tIhew 12 In.-an. Zqcw h\-Zq-an-bn-eqsS tdmUp-m-bmÂGä-hp-a-

Sp¯ sdbnÂth tÌj-\mb \ne-¼q-cn-se-̄ m³ 30 Intem-ao-äÀ tdmUv \nÀ½n-¨mÂ aXn. 

5. IpäymSn ]{I-́ fw am\- -́hmSn tdmUv lnÂ sslth-bmbn {]Jym-]n-¡p-I. 

6. am\- -́hmSn ]gÈn tdmUv Xhn-ªmÂ sIm«n-bqÀ tdmUpIÄ ]qÀ¯n-bm-¡p-I. 

7. I_\n \Zn-bnÂ ss_c-Ip-̧ bnÂ ]mew \nÀ½n-¡p-I. 

8. _t -̄cn-bnÂ ]pXnb ss_¸mkv \nÀ½n-¡p-I. 

9. P\-kw-Jym-\p-]m-Xn-I-ambpw hnI-k\ tXmX-\p-k-cn¨pw ap³K-W\ \ÂIn tdmUp-IÄ 

hnhn[ hIp-̧ p-Ifpw ]©m-b-¯p-Ifpw Gsä-Sp-¡-Ww. 

10. tdmUp-Isf kzX-{´-ambn Iv hnI-kn-̧ n-¡p¶ {]h-WX Hgn-hm¡n {]mtZinI hnI-

k\w e£y-am¡n Bkq-{Xn-X-ambn am{Xw hnI-kn-̧ n-¡p-Ibpw {XnXe ]©m-b-̄ p-IÄ 

X½n-ep-ff kwtbm-P\ km[yX ]cn-K-Wn-¡p-Ibpw sN¿p-I. 

11. t»m¡v ]©m-b-¯p-IÄ {Kma ]©m-b-̄ p-IfpsS s{]mt¸m-k-ep-IÄ¡\p-ky-X-ambpw 

hnhn[ hnI-k\ tI{µ-§sf kwtbm-Pn-̧ n-¡p-¶-XnÂ Dmb hnShv \nI-¯p¶ Xc-̄ n-

ep-apff ]²-Xn-IÄ¡pw ap³K-W\ \ÂImw \ne-hn-ep-ff tdmUp-ambn _Ôn-̧ n-¡p-

¶Xpw hnhn[ ]©m-b-¯p-Isf¡q«n CW-¡p-¶-Xp-am-IWw. 
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12. hnhn[ t»m¡v ]©m-b-̄ p-Isf kwtbm-Pn-¸n-¡p-¶-XnÂ Dmb hnShv \nI-̄ p¶Xpw 

kwtbm-P\ km²y-X-IÄ hÀ²n-̧ n-¡p-¶-Xp-amb tdmUp-IÄ¡pw ]me-§Ä¡p-amWv 

PnÃm ]©m-b¯v {]m[m\yw \ÂtI-Xv.  s]mXp-a-cm-a¯v hIp-¸nÂ \n¶pw PnÃm 

]©mb¯n\v hn«p-In-«nb tdmUp-IÄ¡v {]tXyI ]cn-K-W\ \ÂIn sImp-ff Bkq-

{X-Whpw Bh-iy-am-Wv. 

13. \K-c-k-̀ -bnÂ tdmUv hnI-k\ cwKs¯ Bkq-{XWw, {Sm^n¡v \nb-{´Ww, amt\-

Pvsaâv, _kv kvämâv, _kv kvtäm-̧ v, ]mÀ¡nwKv tI{µ-§Ä F¶n ASn-Øm\ kuI-cy-

§Ä _Ô-s¸-Sp¯-Ww. 

14. hmÀUv / Unhn-j³ Xe-̄ nÂ ^v amän-h-bv¡p¶ AhØ Hgn-hm¡n sam¯-̄ n-ep-

ff hnI-k\w e£y-am¡nbpff {]hÀ¯\w Bbn-cn-¡Ww e£yw.  ]pXnb tdmUn-t\-

¡mÄ \ne-hn-ep-Å-h-bpsS hnI-k-\-̄ n-\mWv Du¶Â \ÂtI-Xv.  tamt«mÀ KXm-K-X-

¯n\v km²y-X-bpÅ tdmUp-I-fpsS ap³K-W\m enÌv X¿m-dm¡n ]²Xn Bkq-{XWw 

\S-̄ -Ww. 

15. tdmUp-I-fpsS KXm-KX tijn hÀ²n-̧ n-¡p-¶-Xn-\mbn FÃm tdmUv ]pd-t¼m¡v It¿-ä-

§fpw  Hgn-̧ n-¡p-I. 

16. IÂ¸-ä, _t¯-cn, am\- -́hmSn F¶o tI{µ-§-fnÂ {][m\ Ih-e-I-fnÂ ImÂ\-S-bm-{X-

¡mÀ¡v k_vthIÄ \nÀ½n-¡p-I. 

17. sI. Fkv C _n, sI U»ypbp F, sSentImw hIp¸v XpS-§n-b-h-bpsS \nÀ½mW 

{]hÀ¯-\-§Ä kab _Ôn-X-ambn Cu hIp-̧ p-Ifpw s]mXp-a-cm-a¯v hIp¸w 

kwtbm-Pn-X-ambn \S-̧ n-em-¡p-I. 

18. \ne-hn-ep-ff tdmUp-I-fpsS tPymsa{SnIvkv sa¨-s¸-Sp-¯pI Bh-iy-amb Øew 

dnkÀ¨v sN¿p-I. 

19. ]©m-b¯p tdmUp-I-fpsS \nÀ½m-W-¯n\v Ah-sb-¡p-dn¨v hni-Z-amb ^oÂUv ÌUn 

\S¯n tdmUv \nÀ½n-¡p-I. IÂ¸-ä, _t¯-cn, am\-́ -hmSn F¶o tI{µ-§-fnÂ 

slen]mUp-IÄ \nÀ½n-¡p-I. 

20. \nÀ±njvS lnÂ sslth Bb NqcÂ ae þ ta¸m-Sn-þ-IÂ¸ä þ ]¨n-e-¡mSv þ 

am\´hmSnþ t_mbvkv Su¬ tdmUpw t_mbvkv Su¬ þ hmfmSv þ Iptªmw þ 

Ip¦n¨nd tdmUpw In^v_n-bnÂ DÄs¸-Sp-¯n-bn-«pÅ {]hr-¯n-IÄ  Xzcn-X-K-Xn-

bnem¡n ]qÀ¯o-I-cn-t¡--Xm-Wv.   

21.  \ne-hnÂ ASn-b-´nc NnIn-Õ-¡mbn 80 In.-ao. amdn Npcw hgn  tImgn-t¡mSv saUn-

¡Â tImtf-Pn-emWv tcmKn-Isf F¯n-t¡-n- hcp-¶Xv . AXn\v amäw Dm-Ip-¶-Xn-

te-¡mbn hb-\mSv saUn-¡Â tImtf-Pnsâ \nÀ½mWw  F{Xbpw s]s«¶v Bcw-̀ n-

t¡--Xp-v.   

22. hb-\mSv PnÃsb ae-¸pdw PnÃ-bp-ambn _Ôn-̧ n-¡m³ In^v_n hgn \S-̧ m-¡p¶ 

IÃmSn Xpc-¦-̄ nsâ {]hr-¯nbpw Xzcn-X-s¸-Sp-̄ p-¶-Xn-te¡v PnÃm `cWIqSw  {i² 

sNep-t -̄-Xp-v.  

23. Xt±i kzbw `cW hIp¸v tIcf ap³kn-̧ Â _nÂUnwKv dqÄ IÀi-\-ambn ]men-

¡pI 

24. Kh¬saavdv Øe-§-fn-te-bv¡p-ff ssIt¿äw Hgn-̧ n-¡p-¶-Xn-te-bv¡mbn Kh¬saâv 

Øe-§Ä _udn IÃp-IÄ C«v thÀXn-cn-¡-Ww. 

25. Imem-Im-e-§fnÂtIm¬{Ioäv tdmUpw SmÀ tdmUpw ka-b-]-cn-[n-¡p-ÅnÂ Xs¶ 

sabvâ-\³kv \S-¯p-¶-Xn\v `c-Wm-\p-a-Xne`n-¡p-¶-Xn-\p-ff XSÊw amdn-In-t«XmWv  

26. 9-)0 വളവിൽ  നിന്നം ലകിെിയിനലക് നപാൄന്ന സമാന്തര പാത 
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4.18.6. 12. hb-\mSv PnÃ-bn-te-bv¡p-ff _ZÂ tdmUvIÄ¡p-ff \nÀt±iw:þ  

 

Xmsg \ÂIp¶ tdmUp-I-fpsS \nÀ½mWw ]qÀ¯n-bm-Ip-¶-tXm-Sp-IqSn PnÃ-bpsS km¼-¯n-I-

ambpw kmaq-ln-I-ambpw Hcp ]cn-[n-hsc ]ptcm-KXn ssIh-cn-¡m-hp-¶-Xm-Wv.  

27. ]Sn-ªm-d-¯d ]qgn-t¯mSv (tImgn-t¡mSv PnÃ) 

28. Iptªmw þ hne-§mSv (tImgn-t¡mSv PnÃ) 

29. Xma-c-tÈ-cn-Npcw þ \memw hf-hnÂ \n¶pw ASn-hm-c-t -̄¡v. (tImgn-t¡mSv PnÃ) 

30. ItÃmSn Xpcw¦w  (a-e-¸p-dw PnÃ) 

31. 44þmw ssaÂ þ A¼m-b-t¯mSv þ sIm«n-bqÀ (I-®qÀ PnÃ) 

32. ta¸mSn NqcÂae Acp-W-̧ pg apss¡ tdmUv  (a-e-̧ pdw PnÃ) 

33. hnt\mZ k©mc taJ-e-I-fnÂ  ]«nIPmXnþ]«nIhÀ¤¡mÀ¡m-bpÅ aÄ«n ]À¸kv 

sI«n-Sw:--Cu \qX\ sI«nS kap-̈ bw hnt\mZ k©mc hIp-̧ nsâ DbÀ¨bv¡pw ]«nI 

PmXn þ ]«nIhÀ¤¡mcpsS  kmwkvIm-cnI ss]Xr-I-§-fpsS D¶-a-\-¯n\pw,     Ah-

cpsS  ]mc-¼cy \nÀ½n-Xn-IÄ¡pw,  DÂ¸-¶-§Ä¡p-apÅ hn]-W\ tI{µ-hp-am-bmWv 

hn`m-h\w sN¿p-¶-Xv.   k©m-cn-IÄ¡v Cu hn`m-K-¡m-cpsS  Iem-]-cn-]m-Sn-IÄ  Bkz-

Zn-¡m-\pw,  ]mc-¼cy NnIn-Õ-IÄ A\p-̀ -hn-¡m-\pw, acp-¶p-I-fp-sSbpw,  Ah-cpsS 

{]tXyIXcw  DÂ¸-¶-§fpw, ^e-§fpw hm§n-¡p-hm\pw DX-Ip¶ coXn-bn-epÅ   

hn]-W\ tI{µw IqSn-bmWv Cu sI«nSw km²y-am-¡p-¶-Xv.   AXn-eqsS Sqdn-k-¯n-

sâbpw Cu hn`m-K-¡m-cp-sSbpw D¶-a-\-amWv e£y-an-Sp-¶-Xv. CXv km²y-am-Ip-¶-

tXmsS Cu hn`m-K-§Ä¡v  ]pXnb sXmgnÂ kwcw-̀ -hpw,  C¯-c-¡msc CS-\n-e-¡m-cn-

Ãm-sX-bpÅ I¨-h-S-¡m-cm-¡p-I-bpw, ]mc-¼cy NnIn-Õ-bpsS km²y-Xbpw  AXn-ep-]cn 

hnt\mZ k©m-cn-I-fpsS  F®hpw ]pÀÆm-[nIw hÀ²n-̧ n-¡phm\pw DX-Ip-¶-Xp-am-Wv. 

GsX-¦nepw Hcp hnt\mZ tI{µ-¯nse sI«nS¯nsâ  A\Ivkv  Sqdn-khpw & tlm«Â  

amt\-Pvsaâpw DÄs¸Sp¶ tImgvkp-Ifpw,  AtXm-sSm¸w  Kh¬saânsâ Xs¶ Hcp 

tlm«epw ChnsS  km²y-am-Ip-¶-Xm-Wv.   CXv apJm-´ncw  ]«nI PmXn þ ]«nI hÀ¤ 

hnZymÀ°n-IÄ¡pw  Hcp ]cn[n hsc tPmen sNbvXpw,  kz´-ambn _nkn-\Êv \S-

¯nbpw  D¶-Xn-bn-se-¯m³  klm-b-I-am-Ip-¶-Xp-am-Wv Cu ]²-Xn-bn-eqsS e£y-an-Sp-

¶-Xv.  Cu sI«nSw,   Sqdn-kw,  ]«nI PmXn þ ]«nI hÀ¤ hIp-̧ p-ambn kwtbm-Pn¨v  

[\-t{km-XÊv  Dm-¡p-I-bpw,  s]mXp-a-cm-a¯v hIp¸v apJm-́ ncw CXn-sâ \nÀ½n-Xn-

Ifpw  km£m-XvI-cn-¡m-hp-¶-Xm-Wv.  tImgvkp-IÄ¡v  tI{µ Kh¬saânsâ  MSME   

a{´mebw hgn klmbw tXSmhp¶-Xm-Wv.  

 

4.18.7. hmÀ¯m-hn-\n-abw: വയനാെ് ജില്ലയിഹല ഐ .റ്റി വിഔസനത്തിനായുള്ള നിർനേശങ്ങൾ 

4.18.7.1. ആമുകം  

സാനേതിഔവിദയയുംസംവിധാനങ്ങളും വളർന്നനതാഹെ സാധാരണകാരുഹെ ജീവിതനിലവാരത്തിലം 
ദ്രുതഖതിയിലള്ള വളർച്ച ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പുതിഹയാരു ഡിജിറ്റൽ ജീവിതബശലിയിനലക്നാം 
മാറിഹകാണ്ടിരിക്കുഔയാണ്.ഒൺബലന്- ഡിജിറ്റൽ രംഖത്ത് അനുദിനം ഉണ്ടാൄന്ന മാറ്റങ്ങളും 
രവണതഔളും താഹഴ തട്ടിഹല സാധാരണകാരിനലക് എത്തിനകണ്ടത് അതയാവശയമായി 
വന്നിരിക്കുഔയാണ്. വിവര സാനേതിഔ വിദയയുഹെ നൂതന വശങ്ങൾ  സാധാരണകാരിനലക് 
എത്തിക്കുന്നതിന് താഹഴത്തട്ടിലളള ജനങ്ങഹള നബാധവൽകരിനകണ്ടത് ആവശയമാണ്.   ഇതിനായി 
ഔമ്മുണിനകഷന്  സംവിധാനവം അപ്നേഡ് ഹങനേണ്ടത് അതയാവശയമായിരിക്കുഔയാണ്.  
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4.18.7.1 ബി.എസ്.എന്.എൽ 
 
BSNL വയനാെ് എന്നത് നഔാഴിനകാെ് ബിസിനസ്സ് ഏരിയയുഹെ ഭാഖമാണ്. പൂർണമായും നഔന്ദ്ര 
സർകാർ  അസ്സിസ്റ്റന്സിൽ ഇത് രവർത്തിക്കുന്നത്. സാധാരണകാരിനലക് ഔമ്മുണിനകഷന്  
സംവിധാനങ്ങൾ  എത്തിക്കുഔയാണ് ലക്ഷ്യം. നമ്മുഹെ ജില്ലയിൽ  36 ഹെലന ാൺ  എക്സ് നങഞ്ചുഔളും 138 
ഹമാബബൽ  െവറുഔളും രവർത്തിക്കുന്ന. ഇതിൽ  60 എണം 3 ജി ഹ സിലിറ്റി ഉളളതാണ്.  ഈ മാർച്ച ്
മാസത്തിനഔം എല്ലാ ഹമാബബൽ  െവറുഔളും 3ജി യിനലക് മാററി ഹമാബബൽ  ഔവനറജ് 
ഹമച്ചഹപ്പടുത്തുഔ എന്നതാണ് ഉനേശിക്കുന്നത്. BSNL  നഔാഴിനകാെ്,  വരുന്ന 5 വർഷത്തിനഔം 75-100 
ഹമാബബൽ  െവറുഔൾ  െി പ്ലാന്  ഹങയ്യുന്ന. BSNL  നഔരള  3 ജി ഹമാബബൽ  സംവിധാനം ൊഹത 4ജി 
സംവിധാനവം െി മാർച്ച ്മാസത്തിനഔം ആരംഭികാന്   പദ്ധതിയിടുന്നണ്ട്.  വയനാട്ടിൽ  BSNL 100 Wi-
Fiനഹാട്ട് നപാട്ടുഔളും, നഔരള സർകാരുമായി ആനലാങിച്ചസ്ംന ഐാന ഐ  റ്റി മിഷനുമായി  
സഹഔരിച്ച1്50 Wi-Fiനഹാട്ട് നപാട്ടുഔളും ലക്ഷ്യമിടുന്നണ്ട്. ഹപാതുജനങ്ങളും ന ഐാപനങ്ങളുഹമല്ലാംതഹന്ന 
ബഹ ബാന്ഡ് വിഡ്ത് ആവശയഹപ്പടുന്നതിനാൽ  ങാനൽ  പാർെ്ണർമാഹര ഏറ്റവം റലറൽ  ഏരിയയിൽ  
നപാലം ഹതരഹെടുത്തുവരുന്ന. ൊഹത താഹഴ പറയുന്ന OFC റലട്ടുഔൾ  വിഔസിപ്പിക്കുന്നതിനായും 
ഉനേശിക്കുന്ന. 

പട്ടിഔ. 14.8.7.1 
വിഔസിപ്പികാന് ഉനേശിക്കുന്ന .എ ്.സി റലട്ടുഔൾ 

1 വാളാെ് െിഇ പുതുനേരി 5500 

2 ബീനാച്ചി മൂന്നാനക്കുഴി 9000 

3 വരദൂർ  െി ഇ പച്ചിലകാെ് 3000 
4 ഔാെിരങ്ങാെ് ഹവളളമുണ്ട, നഔാനറാം  12എ ് 

ഹജെി 
2000 

5 നങരിയംഹഔാല്ലി െി ഇ ഔാരകാമല 48എ ് ഹജ െി 4000 
6 മീനങ്ങാെി െി ഇ വരദൂർ  െി ഇ 9500 
7 വടുവന്ങാൽ  െി ഇ അമ്പലവയൽ  െി ഇ 11000 
8 ഔല്പറ്റ നമപ്പാെി 12000 
9 മാനന്തവാെി നിരവിൽപുഴ 20000 

10 സുൽത്താന്  ബനത്തരി പുൽപ്പളളി 27000 
11 മാനന്തവാെി തലപ്പുഴ 9000 

അവലംബം. ബിഎസ്എന്എൽ 

4.18.7.2 വിവര സാനേതിഔ വിദയ / ഐ െി 
4.18.7.2.1 നമൽത്തട്ട് നിർനേശങ്ങൾ 

1. ജില്ലയിഹല ഐ റ്റി യുമായി  ബന്ധഹപ്പട്ട സനപ്പാർട്ട് നൽഔാന് രു ജില്ലാ െീം അതയാവശയമാണ്. 
വിവിധ ജില്ലഔളിഹല ഐ റ്റി ഹസല്ലുഔഹള നഔാ-ഒർഡിനനറ്റു ഹങോനും, ജില്ലാ ഭരണെത്തിനും, 
മറ്റു സർകാർ അർദ്ധ സർകാർ സ് ഥാപനങ്ങൾക്കും നവണ്ട നസാഫ്റ്റ് ഹവയറുഔൾ, 
ആപ്ലിനകഷനുഔൾനലാകലി  ഹഡവലപ്പ് ഹങോനുള്ള സംവിധാനം ഏർഹപ്പടുത്തണം.ബസബർ 
സുരക്ഷ്യും ഐ റ്റി ഹാർഡ് ഹവയർ ഹമയിന്റന്സും ഈ െീം ഉറപ്പുവരുത്തണം.ജില്ലാ ഇ- 
ഖനവര്ണന്സ് ഹസാബസറ്റി ഇതിഹന്റ നമൽനനാട്ടം വഹികണം 

2. ജില്ലയിഹല വിവിധ സർകാർ ഒ ീസുഔൾ ൂഗഖിൾ സഹായനത്താഹെ മാപ് 
ഹങോവന്നതാണ്.നഔാൺൊക്ട് നമ്പർ , അഡ്രസ് തുെങ്ങിയവ ഇനതാഹൊപ്പം 
നങർകാവന്നതാണ്.  സർകാർ ഒ ീസുഔളുഹെ രവർത്തനഹത്തക്കുറിച്ചുള്ള അഭിരായം 
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ഒൺബലന് ആയി നരകഹപ്പടുത്താനുള്ള സംവിധാനവം ൂഗഖിൾ ഇൽ ഉണ്ട്. മാപ് ബമ നഹാം 
ഔണ്ണൂർ എന്ന നപരിൽ ഔണ്ണൂർ ജില്ല ഈ പദ്ധതി നെപ്പിലാകിയിട്ടുണ്ട് . 

3. സർകാർ പർനച്ചസുഔൾ എല്ലാം ഇ ഹെന്ഡർ മുനകന ആയ സാഹങരയത്തിൽ രു ഇ 
ഹെന്ഡർ ഹഹൽപ് ഹഡസ് ഔ് ആന്ഡ് ഹെയിനിഘ് ഹസന്റർ KSITM സഹായനത്താഹെ ജില്ലയിൽ 
ആരംഭികാവന്നതാണ്. 

4. ഡിജിറ്റബലനസഷന് ഔാലത്തിഹന്റ അനിവാരയതയാണ്. സർകാരിഹന്റ വിവിധ വൄപ്പുഔൾ 
ഡിജിറ്റബലസ് ഹങയ്യുന്നതിനായി ലക്ഷ്കണകിനുള്ള പഴയ നഡാഔൂഹമന്റസ് സ്കാന് 
ഹങേണ്ടതായി വരുന്നണ്ട്. എന്നാൽ ട്ടുമിക ഒ ീസുഔളിലം സാധാരണ സ്കാനർ ആണ് 
ഇതിനായി  ഉപനയാഖിക്കുന്നത്. നന്നാ രനണ്ടാ പഞ്ചായത്തുഔൾ നങർന്ന് ബഹ പീഡ് ബഹ 
ഔൃാളിറ്റി സ്കാനർ വാങ്ങാഹമന്നഹണ്ടഔിൽ വിവിധ വൄപ്പുഔളുഹെയും പഞ്ചായത്തുഔളുഹെയും 
ഇത്തരം വർക്കുഔൾ ഔരാർ അെിന ഐാനത്തിൽ ഏഹറ്റടുത്തു നെപ്പാകാവന്നതാണ്. ഇതിന്ഹറ 
രവർത്തന ഉത്തരവാദിത്തൃം അക്ഷ്യ നഔന്ദ്രങ്ങഹളഹയാ മനറ്റാ ഏല്പികാവന്നതാണ്. ഇത്തരം 
സ്കാനിംഖ് ഹബ്ബുഔൾ ജില്ലയിൽ ഉഹണ്ടേിൽ ഡിജിറ്റബലനസഷന് തൃരിത ഖതിയിൽ 
നെപ്പിലാകാവന്നതാണ്. 

5. സർകാർ  തലത്തിൽ  വിവിധ വൄപ്പുഔൾ  നെത്തുന്ന എക്സിബിഷനുഔൾ,നമളഔൾ  ൊഹത വിവിധ 
വൄപ്പുഔളുഹെ അധീനതയിലളള ടൂറിസ്റ്റ് നഔന്ദ്രങ്ങളിനലക്കുളള എന്െി െികറ്റുഔൾ  
ഒൺ ബലനായി ഹങയ്യുന്നതിനുളള രു സംനയാജിത നപാർട്ടൽ  സംവിധാനം 
ഏർപ്പാൊനകണ്ടതാണ്. സാധാരണകാർക് അക്ഷ്യ നഔന്ദ്രങ്ങൾ വഴി ഈ കികിംഖ് മിതമായ 
നിരകിൽ ഹങോന് സാധികണം. 

6. സർകാർ, അർധസർകാർ, വിവിധ ൄടുംബശ്രീ യൂണിറ്റുഔൾ  എന്നിവയുഹെ ബവവിധയമാർന്ന 
ഹരാഡക്ടുഔൾ  ഒൺബലന്  സംവിധാനത്തിലൂഹെ വില്പനനെത്തുന്നതിനുളള രു ഇന്റനേറ്റഡ് 
ഇ ഹഔാനമവ്സ് നപാർട്ടൽ  നിർമ്മിനകണ്ടതാണ്. ഒൺ  ബലന്  സംവിധാനത്തിനു പുറഹമ 
രാനദശിഔ അക്ഷ്യ നഔന്ദ്രങ്ങൾക്കും മറ്റു ഖവൺഹമന്റ്ന ഐാപനങ്ങൾക്കും ഇതിനുളള ഒർഡർ 
ഹഔ ഡലിവറി നപായന്റായി രവർത്തികാവന്നതാണ്.  

7. പഞ്ചായത്ത് തലത്തിൽ  ഉപനയാഖികാഹത ഔിെക്കുന്ന രനദശങ്ങൾ  ഔഹണ്ടത്തി KSITL ഹന 
അറിയിക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് ഹങറിയ ഐെി പാർക്കുഔൾ  ന ഐാപിക്കുന്നതിനുളള സഹായം സർകാർ  
നൽൄന്നത് രനയാജനഹപ്പടുത്താവന്നതാണ്. 

8. സർകാർ വൄപ്പുഔളിലം,തനേശ സൃയംഭരണ ന ഐാപനങ്ങളിലം പഞ്ചിഘ് സംവിധാനം 
ഏർഹപ്പടുത്തണം.  

9.  ഡിജിറ്റൽ  നസവനങ്ങഹളക്കുറിച്ചുളള കിക് ഹലറ്റ് മലയാളത്തിൽ  രസിദ്ധീഔരിച്ച ് വിതരണം 
ഹങേണം. ജില്ലയിൽ  നെക്കുന്ന നമളഔളിലം ഡിപ്പാർട്ട്ഹമന്റ് പരിപാെിഔളിലം ഡിജിറ്റൽ  
നബാധവൽകരണം ഉൾഹപ്പടുത്തണം.  
എന്  എസ് എസ് നപാലളള സംഗെനഔഹള ഉപനയാഖഹപ്പടുത്തണം.  വിദയാഭയാസ 
ന ഐാപനങ്ങൾ വഴി രങരണം നെത്തണം.  അസാപിന്ഹറ പോളിത്തം ടുതലായി 
ഉപനയാഖികണം.  ഇതിനായി ഹതരഹെടുക്കുന്ന മാസ്റ്റർ  ഹെയിനർമാർക് തിരിച്ചറിയൽ  
ഔാർഡം ആറുമാസം സന്നദ്ധ നസവനം നെത്തികഴിയുനമ്പാൾ  സർട്ടി ിനകറ്റും നൽഔണം.  

10. ഡിജിറ്റൽ   ിനാന്സ് ലിറ്ററസി-സാമ്പത്തിഔ സാക്ഷ്രതഹയക്കുറിച്ച ് ടുതൽ  
നബാധവൽകരണം നെത്തണം.  ഒൺബലന്  ഹപഹെന്റിഹന ക്കുറിച്ച ്ബാേിംഖ് നമകലയിൽ  
നിന്ന് ടുതൽ രങരണം ആവശയമാണ്. ജില്ലയിഹല വയാപാര ന ഐാപനങ്ങളുമായി ബന്ധഹപ്പട്ട് 
എ.ഇ.പി.എസ് ഉപനയാഖികാന്  പരിശീലനവം നരാത്സാഹനവം നൽഔണം. ആർ.ബി.ഐക് 
ഔീഴിലളള  ിനാന്സ് ലിറ്ററസി ഹഔൗൺസിലർമാരുഹെ നനതയതൃത്തിൽ  പരിപാെിഔൾ  
ഏനഔാപിപ്പികണം.  എല്ലാ മാസവം ഡിജിറ്റൽ  സാക്ഷ്രതാ ക്ലാസ്സുഔൾ  സംഗെിപ്പികണം.  
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11. വയനാെ് ജില്ലയ്ക്ക് രു ഇന്റനേറ്റഡ് നപാർട്ടൽ  ആവശയമാണ്. മറ്റ് നപാർട്ടലഔൾ  തമ്മിൽ  ലിേ് 
ഹങയ്ത് എല്ലാ വൄപ്പുഔളുഹെയും വിവരങ്ങൾ   മറ്റു വൄപ്പുഔൾക്കും എടുക്കുവാന്  ഔഴിയുന്ന തരത്തിൽ  
ലിേ് ഹങേണം.  നിലവിൽ  നിലനിൽക്കുന്ന   ഹനറ്റ് വർകിംഖ് ഹാർഡ് ഹവയർ  സംബന്ധമായ 
രശ്നങ്ങളിൽ  പരിഹാരമുണ്ടാഔണഹമന്നം ഇതിനായി ജില്ലാതലത്തിലളള ഐ.െി സനപ്പാർട്ടിംഖ് 
െീം രൂപീഔരിച്ച ്ഔാരയക്ഷ്മമായി രവർത്തികണഹമന്നം  നിർനേശമുണ്ടായി.  

12. സർകാർ/അർദ്ധ സർകാർ/സഹഔരണ നമകലയിഹല മുഴുവന്  ഹപഹെന്റുഔളും ഒൺബലന്  
വഴിയാകണഹമന്നം നിർനേശമുണ്ടായി.  

13. എല്ലാ വൄപ്പുഔലിലമുളള ഐെി സനപ്പാർട്ടിംഖ്  െീമിന് ജില്ലാ തലത്തിൽ  ജില്ലാ ഇ ഖനവണന്സ് 
ഹസാബസറ്റിയുഹെ നനതൃതൃത്തിൽ  നവണ്ട ഹെയിനിഘ് മറ്റു സഹായങ്ങളും നൽഔണം.  ഹാർഡ് 
ഹവയർ  ഹമയിന്റനന്സ് ക്ലിനിക്കുഔൾ  സംഗെിപ്പികണം.  ഐ െി മിഷന്  ഇതിനുനവണ്ട 
സഹായങ്ങൾ  ഹങേണം. ജില്ലയിഹല ഡിപ്പാർട്ടുഹമന്റുഔളുഹെ ആവശയത്തിനലകായി രു 
നസാഫ്റ്റ് ഹവയർ ഡവലപ്പ്ഹമന്റ് െീം സജ്ജീഔരികണം.  

14. ന സ് കിക് വാെ്സ് ആപ്പ് ഹപഹലയുളള നസാഷയൽ  മീഡിയ നിയമ വിനധയമാക്കുന്നതിനുളള 
സംവിധാനം ആവശയമാണ്.  അനധിെത ഒൺബലന്  നൂസ് മീഡിയഔളും ബലസന്സ് 
മുനകന റഗുനലറ്റ് ഹങനേണ്ടതുണ്ട്.  

15. വയനാെ് രു ടൂറിസ്റ്റ് നപാട്ട് ആയതിനാൽ  വിനനാദ സഞ്ചാരിഔളുഹെ സുരക്ഷ്ിതതൃം മുന്  
നിർത്തിയുളള നസാഫ്റ്റ് ഹവയറുഔളുഹെ നിർമ്മാണവം ആനലാങികാവന്നതാണ്.  

16. വിവിധ നഔാനളജുഔളിൽ  എന്ജിനീയറിംഖ് തുെങ്ങിയ നഔാസുകളഔൾ  പഠിച്ച ് പുറനത്തകിറങ്ങുന്ന 
ൄട്ടിഔൾക് ടുതൽ  പരിശീലനം സ്കിൽ  ഒറിയന്റഡായി ഔിട്ടുന്നത് നല്ലതാണ്. വിവിധ 
സർകാർ  ഒ ീസുഔളിൽ  ഈ ൄട്ടിഔൾക്  ഇന്നറൺഷിപ്പ്/ഹരാജക്ട് ഹസൗഔരയം 
ഏർഹപ്പടുത്താവന്നതാണ്.  

17.  ഹമാബബൽ  അക്ഷ്യ നഔന്ദ്രങ്ങൽ  ഏർപ്പാൊക്കുഔ.  ഇത് ഖവൺഹമന്റ് നിയത്രണതണത്തിലാക്കുഔ.  
ആധാർ, ഇലക്ഷ്ന്  ഐഡി രജിനസ്ട്രഷന്  നപാലളള അതയാവശയ ഔാരയങ്ങൾ റിനമാട്ട് 
ഏരിയയിൽ  ഹങനേണ്ടി വരുനമ്പാൾ  ഈ ഹമാബബൽ  യൂണിറ്റ് ഉപനയാഖിക്കുഔ.  എസ് െി 
നമകലയിൽ  രനതയഔമായി അക്ഷ്യ സർകാർ  സഹായനത്താഹെ നെപ്പിലാക്കുഔ.  ഔിെപ്പു 
നരാഖിഔളുഹെ ആധാർ  എന്നറാൾഹമന്റിനും ഹമാബബൽ  അക്ഷ്യ നഔന്ദ്രങ്ങൽ  
ഉപനയാഖികാവന്നതാണ്. ജില്ലാ അക്ഷ്യ ഒ ീസിന് ഇതിന്ഹറ നിർവാഹണചുമതല 
ഏഹറ്റടുകാവന്നതാണ്.  

18. എല്ലാ ഖവൺഹമന്റ് ഡാറ്റഔളും ഒൺ  ഡിമാന്റ് ഔിട്ടുഔയാഹണേിൽ  ഔറപ്ഷന്  രു 
പരിധിവഹര നിയത്രണതികാന്  സാധിക്കും.  സർകാരിഹന സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ  
ഒപ്പൺ(ഒൺബലന്) ആയിരികണം.  ഒനരാ ഹരാജക്ടിഹനക്കുറിച്ചും ങിലവഔൾ  
അതുഹങോഹനടുത്ത ഔാലാവധി തുെങ്ങിയവഹയല്ലാം ഒൺബലനായി രസിദ്ധീഔരികണം.  

19. സ്റ്റാർട്ട് അപ് ആളുഔൾക് നഔാൺൊക്ട് ഹങയ്യുന്നതിന് രു സിംഖിൾ  നപായന്റ് ഉണ്ടായാല് 
നന്നായിരിക്കും.  

20. ഡിജിറ്റൽ  ഒൺബലന്  സംവിധാനങ്ങൾ  ഏനഔാപിപ്പിച്ചുഹഔാണ്ട് വയനാെ് ജില്ലയ്ക്ക് രു 
ഹമാബബൽ  ആപ്ലിനകഷന്നവണം.  ഈ ആപ്ലിനകഷന് എം.വയനാെ് എന്ന നപരിെണം. 
വയനാെ് ജില്ലയിഹല രധാന ഹെലന ാൺ  നമ്പറുഔൾ, ഇ - ഹമയിൽ  വിലാസങ്ങൾ, 
നഔാൺൊക്ട് അഡ്രസ്സ് എന്നിവ ഈ ആപ്ലിനകഷന്  വഴി ജനങ്ങൾക് ലഭയമാകണം.  

21. വയനാെ് ഐെി വിഔസനത്തിന് വളഹരയധിഔം സാധയതയുളള ന ഐലമാണ്. സർവീസ് 
ഹസക്ടറിൽ  വീട്ടമ്മമാർക് ടുതൽ  നഔാൺെിബുട്ട് ഹങോന്  ഔഴിയും.  ഇതിനായി രനതയഔ 
പരിശീലനം സംഗെിപ്പിക്കുഔയും ഹങോവന്നതാണ്. പിഎംജി ദിശ ഹസൗജനയനിരകിൽ  



 

 

544 | PnÃm ]²Xn þ hb\mSv PnÃ. 

 

നിലവിലണ്ട.  ആയത് രനയാജനഹപ്പടുത്താവന്നതാണ്.  ഇകാരയത്തിൽ  അക്ഷ്യ നഔന്ദ്രങ്ങൽ  
സഹായഔരമാണ്.  

22. ബസബർ  ഹസഔൂരിറ്റി ഒ ീസുഔൾ  ജില്ലാ തലത്തിലം താഹഴ തട്ടിലം  
ഏർഹപ്പടുത്തണം.ഹസഔൂരിറ്റി ഒഡിറ്റുഔൾ സർകാർ ഒ ീസുഔളിൽ ഏർഹപ്പടുത്തണം. 

23. ഹമഡികൽ  സർവീസിൽ   ഉള്ളതുനപാഹല Compulsory IT Service for TechnicalPeople നെപ്പിൽ  
വരുത്തണം. സർകാർ വൄപ്പുഔളിലം തനേശ സൃയംഭരണ ന ഐാപനങ്ങളിലം നരാജക്ട് 
/ഇനന്റൺഷിപ് ഹങോന് ഇത്തരം ൄട്ടിഔൾക് അവസരം രുകണം.ജില്ല ഇ-ഖനവണന്സ് 
ഹസാബസറ്റി ഈ രവർത്തനങ്ങൾ ഏനഔാപിപ്പികണം. വിദയാര്തഥിഔൾക്  സർകാർ 
സംവിധാനം മനസിലാകാന് ഇത് സഹായഔമാൄം. 

24. യൂണിനവഴ്സിറ്റിഔളും  ഇന്ഡസ്ട്രീസും തമ്മിലള്ള ഇന്ൊക്ഷ്ന് ട്ടണം.നഔാനളജുഔൾ അവിഹെ 
സ്റ്റൂഡന്സിഹന റിക്രൂട്ട് ഹങയ്യുന്ന ഔമ്പനിഔഹള ഔസ്റ്റനമഴ്സ് ആയി ഔാണണം.ഔമ്പനിഔൾ 
വിദയാർഥിഔൾക് ഹെക്നികൽ ഒറിഹയനന്റഷന്നൽൄന്നതിനും.വിവിധ നസ്കാളർഷിപ്പുഔൾ 
നൽൄന്നതിനും ശ്രദ്ധ പതിപ്പികണം. 

25. ഹമനൊ നഖരങ്ങഹളകാൾ ഉപരി , ഐ റ്റി പാർക്കുഔൾ വയനാെ് നപാഹലയുള്ള 
സ് ഥലങ്ങളിൽസ് ഥാപിനകണ്ടതാണ്. ഇവിടുഹത്ത ഔാലാവന ഐയും,ടൂറിസം സാധയതയും 
െിയാൄനമ്പാൾ അത് വയനാെിഹന്റ  സമേ വിഔസനത്തിന് സഹായഔരമാൄം. 

26. വലിയ  ഏകർ  ഔണകിന് രനദശങ്ങളിൽ   വയാപിച്ചു ഔിെക്കുന്ന ബസബർ  പാർകിന് പഔരം 
ഹങറിയ ഹങറിയ പാർക്കുഔൾ  ഒനരാ ന ഐലത്തിഹന്റയും അബവലബിലിറ്റി അനുസരിച്ച ്
വയനാട്ടിൽ  രാവർത്തിഔമാകാവന്നതാണ്. . 

27.  ാബ് ലാകിഔൾ   റിനമാട്ട് എരിയഔളിനലക് െി എക്സ്റ്റന്ഡ്   ഹങേണം. 

28. ഐറ്റി ഔമ്പനിഔളുഹെ R&D വർക്കുഔൾക് സർകാർ  സഹായം നൽഔണം. 

29. അക്ഷ്യ നഔന്ദ്രങ്ങഹള  ഐ റ്റി പാർക്കുഔളുഹെ ഏറ്റവം ഹങറിയ പതിഹപ്പന്ന   രീതിയിൽ  
ഉപനയാഖികാവന്നതാണ്. ൊഹത അക്ഷ്യ നഔന്ദ്രങ്ങളിൽ സർകാരിഹന്റ  വിവിധ  
നസവനങ്ങഹള ക്കുറിച്ചുള്ള നഔാൾഹസന്റർ സൗഔരയവം BPO സൗഔരയവം 
ഏർഹപ്പടുത്താവന്നതാണ്. 

 

4.18.7.2.2 ഔീഴ്ത്തട്ട്  നിർനേശങ്ങൾ 

 വിവര സാനേതിഔ വിദയയുഹെ വിവിധ വശങ്ങഹളയും ഉപനയാഖഹത്തയും ൄറിച്ചപ്ഞ്ചായത്ത് 
തലത്തിൽ  ഹമമ്പർമാർക്കും ഉനദയാഖന ഐർക്കും നബാധവൽകരണം നെത്തണം. പട്ടിഔജാതി 
പട്ടിഔവർഗ നഔാളനിഔൾ  നഔന്ദ്രീഔരിച്ച ് നബാധവൽകരണംനെത്തണം. അക്ഷ്യ സംരംഭഔർ, 
എസ് സി എസ് െി രനമാട്ടർമാർ, ൄടുംബശ്രീ-അംഖന്വാെി രവർത്തഔർ, ആശാവർകർമാർ, 
സാക്ഷ്രതാമിഷന്, യുവജന സംഗെനഔൾ  എന്നിവഹര ഇതിനായി ഉപനയാഖികണം. ഐ െി 
സാക്ഷ്രതകായി ജില്ലാ തലത്തിൽ മാസ്റ്റർ ഹെയിനർമാഹര ഹതഹരഹെടുത്ത് നവണ്ട 
പരിശീലനം നൽഔണം.മാസ്റ്റർ ഹെയിനർമാഹര പഞ്ചായത്ത്തല നഔാ-ഒർഡിനനറ്റർമാരായി  
നിയമികണം.മാസ്റ്റർ ഹെയിനർ മാർക് തിരിച്ചറിയൽ ഔാർഡം, ആറുമാസം സന്നദ്ധ നസവനം 
നെത്തുന്നവർക് സർട്ടി ികറ്റും നൽഔണം. 

 ബാേ് അഹകൗണ്ടുഔൾ  ആധാറുമായി ലിേ് ഹങോത്തവർക്കും ഹമാബബൽ  നമ്പർ  ലിേ് 
ഹങോത്തവർക്കും നവണ്ടി രനതയഔ നബാധവൽകരണം നെത്തണം. നഔാളനിഔളിൽ  പി. .എസ്, 
എ. ഇ .പി. എസ് നപാലളള സംവിധാനങ്ങൾ  ആദിവാസിഔൾക് പരിങയഹപ്പടുത്തണം..   
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 ോമ പഞ്ചായത്തുഔളിഹല എല്ലാ വാർഡഔളിലം അക്ഷ്യ ബമന ാ സഹ്ന്ററുഔൾ  
ആരംഭികണം.  രു ഔമ്പൂട്ടർ, രു സ്മാർട്ട്ന ാൺ  എന്നിവ വഴി ഇത് സാധയമാകാന്  ഔഴിയും.  
നസവനം ലളിതമാകാനും ഹതാഴിലവസരം സൃഷ്ടികാനും ഇത് ഔാരണമാൄം.ൊഹത എല്ലാ 
സർകാർ ഒ ീസുഔളിലം (പഞ്ചായത്ത് ഒ ീസ് ഉൾഹപ്പഹെ) ബമന ാ ഹസന്ററുഔൾ 
ആരംഭികണം.  

 അനധിെത ഒൺ ബലന്  നപാർട്ടലഔഹളക്കുറിച്ച ് അവനബാധം ഉണ്ടാൄഔ(ൄടുംബശ്രീ 
അയൽൂട്ടങ്ങൾ, സ്കുളുഔൾ, നഔാനളജുഔള് എന്നിവ നഔന്ദ്രീഔരിച്ച ്ഔയാമ്പയിന്  നെത്താം) 

 അക്ഷ്യ നഔന്ദ്രങ്ങളിൽ  സർകാരിഹന്റ വിവിധ നസവനങ്ങഹള ൄറിച്ച ് രതിപാദിക്കുന്ന LCD 
ഡിസ് നപ്ല ന ഐാപികാവന്നതാണ്. ഒനരാ പുതിയ പദ്ധതി വരുനമ്പാഴും അതാതു ഔാരയങ്ങൾ  
ഇവിഹെ രദർശിപ്പിനകണ്ടതാണ്. 

 വയനാെ് ഐെി വിഔസനത്തിന് വളഹരയധിഔം സാധയതതയുളള ന ഐലമാണ് .സർവീസ് 
ഹസക്ടറിൽ  വീട്ടമ്മമാർക് ടുതൽ  നഔാൺെിബൂട്ട് ഹങോന്  ഔഴിയും ഇതിനായി രനതയഔ 
പരിശീലനം സംഗെിപ്പിക്കുഔയും ഹങോവന്നതാണ്. PMGDisha ഹസൗജനയ നിരകിൽ  
നിലവിലണ്ട്.  ആയത് രനയാജനഹപ്പടുത്താവന്നതാണ്. ഇകാരയത്തിന് അക്ഷ്യ നഔന്ദ്രങ്ങൾ  
സഹായഔരമാണ്.      

 പഞ്ചായത്തിന്ഹറ   നനതൃതൃത്തിൽ  ഹങറിയ ഐ െി പാർക്കുഔളും ബിപി ഔളും 
സജ്ജീഔരികാവന്നതാണ്. അതിനുള്ള സാനേതിഔ സഹായം KSITM നും  KSITL നും  
നൽഔാവന്നതാണ്. ആ രനദശത്തുള്ള അഭയസ്ത വിദയരായ യുവതിയുവാകൾക്കും വീ്െെമ്മമാർക്കും  
ഹതാഴിൽ  നൽൄന്നതിന് ഈ പദ്ധതി ഉപഔരിക്കും  

 തനേശ സൃയം ഭരണ ന ഐാപനങ്ങൾക്  നസാഷയൽ  മീഡിയ നപജുഔൾ  തുെങ്ങാവന്നതാണ്. 
വിഔസനപരമായ ഡിസ്കഷന്സ് ഉറപ്പു വരുത്താന് വാെ്സ്ആപ് ട്ടാെഔൾ   
രൂപീഔരികാവന്നതാണ്. ഈ ഔാരയങ്ങളിൽ   അക്ഷ്യ നഔന്ദ്രങ്ങൾക് സഹായികാന്   ഔഴിയും 

 
4.18.8. അക്ഷ്യ പദ്ധതിഔൾ 

 അക്ഷ്യ പദ്ധതി – ഔംപൂട്ടർ  പരിജ്ഞാനം ഉളളവരും ഇല്ലാത്തവരും തമ്മിലളള അന്തരം 

ൄറയ്ക്കുന്നതിനായി ആരംഭിച്ച പദ്ധതിയാണ്.  രു ൄടുംബത്തിഹല മുതിർന്ന രാഹളഹയേിലം ഔംപുട്ടർ  
സാക്ഷ്രനാക്കുഔ എന്ന രാഥമിഔ ലക്ഷ്യവമായി തുെങ്ങിയ പദ്ധതി ഇന്ന് വളഹരയധിഔം മുനന്നാട്ടു 
നപായിട്ടുണ്ട്.  ഇന്ന്  നിരവധി സർകാർ  സർകാരിതര ഒൺബലന്  നസവനങ്ങളുഹെ ഫ്രണ്ട് എന്റായി 
അക്ഷ്യ രവർത്തിക്കുന്ന.  
 

  അക്ഷ്യ നഔന്ദ്രങ്ങളുഹെ എണം:     67 
  ഹപർമനന്റ് ആധാർ  എന്നറാൾഹമന്റ്നഔന്ദ്രങ്ങൾ (PEC)           24 
  ആധാർ  എഡിറ്റിംഖ് നഔന്ദ്രങ്ങൾ     37 
  ബാേിംഖ് ഔിനയാസ്കുകൾ       50 
 
4.18.8.1. അക്ഷ്യ ഹസർവീസുഔൾ 
 
യുണീഔ് ഐഡന്റി ിനകഷന്  നമ്പർ  )യുഐഡിഎഐ  /ആധാർ (  
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 ഔിനയാസ്ക് ബാേിംഖ് 

 ഇ-ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് 

 ഇ-ോന്റ്സ് 

 നലബർ  ഹവൽഹ യർ  നബാർഡ് ഡാറ്റാ എന്െി 

 NRK ഹവൽഹ യർ   ണ്ടിന്റ് സബ്രിപ്ഷന്  തുഔ നശകരണം 

 RSBY ന് ഔീഴിലള്ള എപിഎൽ   /ബിപിഎൽ  ൄടുംബങ്ങളുഹെ രജിനസ്ട്രഷന്  

 ഇ-നപഹെന്റ് 

 നറഷന്  ഔാർഡ് ഒൺബലന്  അനപക്ഷ് 

 വാണിജയ നിൄതി വൄപ്പിന്ഹറ ഇ- യലിംഖ് 

 ഇ-െികറ്റിംഖ് 

 നമാനട്ടാർ  വാഹന വൄപ്പ് 

 ആം ആദ്മി ബീമാ നയാജന )AABY) രജിനസ്ട്രഷന്  

 സർവീസ് ആന്ഡ് നപനറാൾ അഡ്മിനിനസ്ട്രറ്റിവ് റിനപ്പാസിറ്ററി ഒ ് നഔരള പാർക്. 

 നനാഡൽ  ഹസന്റർ  ന ാർ  മലയാളം ഔമ്പൂട്ടിംഖ് 

 നനാഡൽ  ഹസന്റർ  ന ാർ  ഔമ്മൂണിറ്റി ഹവബ് നപാർട്ടൽ  
 
വയനാെ് ജില്ലയിൽ  23 ോമ പഞ്ചായത്തുഔളിലം 3 മുനിസിപ്പാലിറ്റിഔളിലമായി 68 അക്ഷ്യ നഔന്ദ്രങ്ങൾ  
രവർത്തിക്കുന്ന. ശരാശരി 2500 മുതൽ  3000 വഹര ൄെംബങ്ങൾക് രു നഔന്ദ്രം എന്ന നിലയ്ക്കാണ് 
അക്ഷ്യ നഔന്ദ്രങ്ങളുഹെ വിനയാസം. അക്ഷ്യ നഔന്ദ്രങ്ങൾ  എല്ലാം തഹന്ന സംന ഐാന സർകാരിന്ഹറ 
നയത്രണതണത്തിലാണ്. സംന ഐാന തലത്തിൽ  നഔരള സംന ഐാന ഐെിമിഷനാണ് അക്ഷ്യ 
പദ്ധതിയുഹെ നമാണിറ്ററിംഖ് നെത്തുന്നത്.  ജില്ലാ തലത്തിൽ  ബഹു ജില്ലാ ഔളക്ടർ  ഹങയർമാനായുളള 
ജില്ലാ ഇ-ഖനവണന്സ് ഹസാബസറ്റിയാണ് പദ്ധതിനമാണിറ്ററിംഖ് ഹങയ്യുന്നത്. ഇതിനായി അക്ഷ്യ 
ജില്ലാ ഹരാജക്ട് ഒ ീസും ന ഐാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ശരാശരി 50 മുതൽ 100 വഹര ആളുഔൾ  വിവിധ 
ആവശയങ്ങൾകായി ഒനരാ ദിവസവം  രു അക്ഷ്യ നഔന്ദ്രഹത്ത ആശ്രയിച്ചുവരുന്ന.   
 
സർകാർ  പലവിധ നസവനങ്ങൾ  ഹപാതുജനങ്ങൾകായിനൽൄന്നണ്ട്. എന്നിരുന്നാലം 
അവഹയക്കുറിച്ചുളള വിവരങ്ങൾ  എല്ലാം  തഹന്ന പലനപ്പാഴും താഹഴ തട്ടിനലക്  എത്തുന്നില്ല.  ഇത്തരം 
ഔാരയങ്ങളിൽ  രനദശഹത്ത അക്ഷ്യ നഔന്ദ്രങ്ങൾക് വലിയ രു ഇെഹപെൽ  നെത്താന്  ഔഴിയും. ഇനി 
വരും വർഷങ്ങളിൽ അക്ഷ്യ പദ്ധതിയുഹെ നനതൃതൃത്തിൽ ഹങയ്ത് തീർകാവന്ന ജനനാപഔാരരദമായ 
ങില ആശയങ്ങൾ ചുവഹെ നങർക്കുന്ന. 

4.18.8.2. അക്ഷ്യ ഡിജിറ്റൽ ഡിസ് െിക്ട്   ഔയാംമ്പയി 2018.  

      ഒൺബലന് നസവനങ്ങഹള ൄറിച്ചും ,സർട്ടി ികറ്റുഔഹള പറ്റിയും െതൃമായ 
അവനബാധമില്ലാത്തവരാണ് സമൂഹത്തിഹല രരിഭാഖം ആളുഔളും .ഇത്തരം ആളുഔഹള 

സഹായിക്കുന്നതിനു  നവണ്ടി ആവരുഹെആധാർഔാർഡ്,ഇഹലക്ഷ്ന് ഐഡി 
ഔാർഡ്,പാന്ഔാർഡ്,നറഷന് ഔാർഡ് എന്നിങ്ങഹന തുെങ്ങുന്ന ഒനരാ 
നരകഔളുഹെ /സർട്ടി ികറ്റുഔളുഹെയും ഹതറ്റുതിരുത്തൽ അഹല്ലേിൽ പുതിയതായി അവ 
സംഗെിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള അവസരം എന്നിവ ലക്ഷ്യമിട്ടിരിക്കുന്ന പദ്ധതിയാണ് അക്ഷ്യ ഡിജിറ്റൽ 
ഡിയ്െിക്ട് ഔയാമ്പയിന് 2018 എന്ന നപരിൽ വിവിധ സർകാർ വൄപ്പുഔളുമായി സഹഔരിച്ചു 
നെപ്പിലാകാന് ഉനേശിക്കുന്നത് .ഇതിനലകായി ഒനരാ തനേശസ സൃയംഭരണ ന ഐാപനങ്ങൾ നതാറും 

ഔയാവഔൾ സംഗെിപ്പിച്ച ് വിവിധ നസവനങ്ങൾ,സർട്ടി ികറ്റുഔൾ എന്നിവ അനപക്ഷ്ിക്കുന്ന അനന്ന 
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ദിവസം ഹപാതുജനങ്ങൾക് ലഭയമാക്കുന്ന വിധത്തിലാണ് പദ്ധതി വിിഭാവനം ഹങയ്തിരിക്കുന്നത് .അക്ഷ്യ 
നഔന്ദ്രങ്ങൾ വഴി നൽൄന്ന മുഴുവന് നസവനങ്ങളും അനന്ന ദിവസം ഔയാവഔൾ വഴി നൽഔാന് സാധിക്കും 
ൊഹത വിദയാഭയാസ സാമൂഹിഔ നക്ഷ്മ പദ്ധതിഔൾ,മറ്റു സർകാർ പദ്ധതിഔൾ എന്നിവഹയ പറ്റി 
നബാധവത്ഔരണം നെത്താനും സാധിക്കും .അക്ഷ്യ പദ്ധതിയും ഹപാതുജനങ്ങളും തമ്മിൽ വളഹര 
സൗഹൃദ പരമായ അന്തരീക്ഷ്ം ഉണ്ടാകിഹയടുകാന് ഔഴിയുഹമന്നള്ളതും ഈ പദ്ധതിയുഹെ നനട്ടമാണ് .
വിദൂര നദശങ്ങളിൽ നജാലി ഹങയ്യുന്നവർക് നപാലം വർഷത്തിൽ നന്നാ രനണ്ടാ ദിവസം മാശം വന്നാൽ 

സർട്ടി ികറ്റുഔൾ ശരിയാകി മെങ്ങാം എന്ന നമന്മയും ഉണ്ട് .ഇത് വർഷത്തിൽ ന് നനാ രനണ്ടാ 
തവണ വീതം എല്ലാം വർഷവം നെനത്തണ്ടതുണ്ട് .ഈ ഔയാംമ്പിനലയ്ക്കുള്ള രജിയ്നെഷന് അക്ഷ്യ 
നഔന്ദ്രങ്ങൾ വഴി രു മാസം മുന്നപ തുെങ്ങാം.  

4.18.8.3. സിറ്റിസൺ സർവീസ് ഹഹല്പ് ഹഡസ്ക്. 

   സർകാർ നസവനങ്ങളും പദ്ധതിഔളും മറ്റും അർഹരായ ജനങ്ങളിനലക് നവണ്ടവിധത്തിൽ എത്തുനില്ല 
എന്നത് ഔാലാഔലങ്ങളായി നിലനിൽക്കുന്ന രു ആനക്ഷ്പമാണ്.പല പദ്ധതിഔഹളയും സംമ്പദ്ധിച്ച 
വിശദാംശങ്ങൾ അറിയാന് അതുമായി ബന്ധഹപ്പട്ട വിവിധ സർകാർ ഒ ീസുഔൾ ഔയറി ഇറനങ്ങണ്ട 
സാഹങരയം നയാഖയതയുള്ള പല ആളുഔഹളയും ഈ ഉദയമത്തിൽ നിന്നം പിന്തിരിപ്പിക്കുന്ന. 

     ജില്ലയിഹല മുഴുവന് അക്ഷ്യ നഔന്ദ്രങ്ങളിലം രു സർവീസ് ഹഹൽപ് ഹഡസ്ക് നെപ്പിലാകണം. ഈ 
ഹഹൽപ്പ് ഹഡസ്കുഔൾ എല്ലാ വിധ സർകാർ  നസവനങ്ങൾ, നക്ഷ്മപദ്ധതിഔൾ എന്നിവഹയ പറ്റി  
പൗരന്മാർക് െതയമായി വിവരങ്ങൾനല്കുന്ന രീതിയിലാണ് രവർത്തിനകണ്ടത്.അഭയസ്ത വിദയരായ 
ബിരുദധാരിഔൾക് രു ഇനന്റൺഷിപ്പ് പരിപാെിയായി നെപ്പിലാകാം, രനതയഔിച്ച ് വയനാട്ടിൽ 
താമസിക്കുന്ന അഭയസ്ത വിദയരായ സ്ത്രീഔൾക്. 

സർകാരിഹന്റ വിവിധ പദ്ധതിഔഹളക്കുറിച്ച ്  വിശദമായ ഹെയ്ിംഖ് അതാതു വൄപ്പുഔൾ വഴി നൽൄം  
സിഡിറ്റ്, റലനൊണിക്സ് നപാലള്ള ഏജന്സിഔളുമായി സഹഔരിച്ച ്ഡിനപ്ലാമ ഇന് ഔമ്പൂട്ടർ ആപ്ലിനകഷന് 
നഔാസുകളഔൾ ഇവർക് നഷൄം. രണ്ടു വർഷനത്തക് പഠനനത്താഹൊപ്പം വിവിധ അക്ഷ്യ നഔന്ദ്രങ്ങളിൽ 
നജാലിയും നന്ഔാവന്നതാണ്. ഇനന്റൺഷിപ്പ് ഔാലയളവ് വിജയഔരമായി പൂർത്തിയാക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് 
സർകാർ അംഖീെത സർട്ടി ികറ്റ്, സൃഔാരയ ഖവഹെന്റ് ന ഐാപനങ്ങളിൽ നപ്ലഹസ്മന്റ് 
(ഹരാജക്ടുഔളിൽ) േീമീണ വനിതഔളുഹെ  ഹതാഴിൽ സാധയതഔഹള വർധിപ്പികാനും അവരുഹെ 
ബവദഖ്ധയം ടുതൽ സഹായവം നൽഔാവന്നതാണ് അക്ഷ്യ നഔന്ദ്രങ്ങളുഹെ രവർത്തനം 
ഹമച്ചഹപ്പടുത്തുന്നതിനും ഈ പദ്ധതിഹഔാണ്ട് ലക്ഷ്യമിടുന്ന. 

4.18.8.4 . .പട്ടിഔവര്  ഗ വിഭാഖത്തിൽഹപ്പടുന്ന വയകളുിഔളുഹെവിവരനശകരണവം ഡിജിറ്റൽ ക്ഷ്ിപ്പും. 

      വയനാെ് ജില്ലയിൽ നെപ്പിലാകാവന്ന രു സവിനശഷ പദ്ധതിയാണിത് നവണ്ടശ ആധിഔരിഔ 
നരകഔൾ ഇല്ലാത്തതിനാൽ ആനുലയങ്ങൾ നിനഷധികഹപ്പടുന്ന പാർശൃവൽകരികഹപ്പടുന്ന 
വയകളുിഔൾക് രു ബഔതാങ്ങാണ് ഈ പദ്ധതി   .പട്ടിഔവർഗ വിഭാഖത്തിൽ )ആദിവാസിഔൾ(ഹപ്പടുന്ന 

വയകളുിഔളുഹെ സമേമായ വിവര നശകരണവം ഡാറ്റ ഹബയ് സ്  തോറാകലമാണ് ഈ  
പദ്ധതിഹഔാണ്ട് വിഭാവനം ഹങയ്യുന്നത്. ITDP യുഹെ സഹഔരണനത്താഹെ ജില്ലയിഹല മുഴുവന് ആദിവാസി 
നഔാളനിഔളിലം അക്ഷ്യ സംരംഭഔരുഹെ നനതൃതൃത്തിൽ  െതയമായ വിവരണ നശകരണം നെത്തി ഈ 
വിഭാഖത്തിൽ ഹപടുന്ന വയകളുിഔളുഹെ ആധിഔാരിഔ 
നരകഔളുഹെ )നവാനട്ടർസ്ഐ.ഡി,ആധാർഔാർഡ്,പാന്ഔാർഡ്,നറഷന്ഔാർഡ്(ഏഔീഔരണവം 
അവയുഹെ െതയമായ ഡിജിറ്റൽ ക്ഷ്ിപ്പും വഴി ജില്ലയിഹല ആദിവാസി വിഭാഖത്തിൽ ഹപടുന്ന മുഴുവന് 
വയകളുിഔളുഹെയും െതയമായ വിവരം ഏതു സമയത്തും ലഭയമാകാന് സാധിക്കും. 
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4.18.8.5. ഇ-ഹഔാനമഴ്സ് 

തമിഴ് നാെ്,രാജന ഐാന് തുെങ്ങിയ  സംന ഐാങ്ങളിൽ പരീക്ഷ്ിച്ചു  വിജയിച്ച പദ്ധതിയാണ്  (udaan) 

രമുകരായഒൺബലന്ബിസിനസ്കമ്പനിഔളുമായി (flipkart, amazone, snapdeal,etc…) 

നങർന്നഹഔാണ്ട്അവരുഹെഉത്പന്നങ്ങൾ വാങ്ങുന്നതിനായി ഉപനഭാകളുാകഹള 
സഹായിക്കുഔയും,ഇത്തരംഔമ്പനിഔളുഹെ  ഹഡലിവറി നപായിന്റായി  രവർത്തിക്കുഔയും വഴി അക്ഷ്യ 
നഔന്ദ്രങ്ങൾക്കു് പുതുതായി രു വരുമാനമാർഖം തുറന്ന ഔിട്ടുഔയും ഹങയുന്ന.ഇതു വഴി ഹപാതുജനങ്ങൾക് 
വിവിധ ഔമ്പനിഔളുഹെ ഉൽപന്നങ്ങൾ ഏറ്റവം ൄറെ നിരകിൽ ലഭിക്കും .എന്നാൽ ഹപാതുജനങ്ങൾക് 
സൃന്തമായി ഒൺബലന് ഒർഡർ ഹങയ്യുന്നതിനായി രു െച്ച ്രീന് ഔിനയാസ്ക് സംവിധാനം അക്ഷ്യ 
നഔന്ദങ്ങളിൽ നെപ്പിലാനകണ്ടതായുണ്ട് .ൊഹത അവരുഹെ ഡബിറ്റ്,ഹ ഡിറ്റ് ഔാർഡഔൾ ഉപനയാഖിച്ച ്

സാധങ്ങൾ വാങ്ങുന്നതിന് പി..എസ് .സംവിധാനവം,ആധാർ ഹപഹെന്റ് ഹസൗഔരയ വം 
ഏർഹപ്പടുത്താവന്നതാണ്. 

4.18.8.6. .രാനദശിഔ ഹതാഴിൽ നപാർട്ടൽ 

 ഹതാഴിൽ അനനയാഷഔരായ മുഴുവന് ആളുഔൾക്കും ഈ നപാർട്ടലിൽ രജിസ്റ്റർ ഹങോം.ഒനരാ 
ആളുഔളുഹെയും ബവദഖ്ധയത്തിനനുസരിച്ചുള്ള ഹതാഴിൽ ഔഹണ്ടത്തുന്നതിനും ഹതാഴിൽ ദായഔർക്കു 
ആവശയത്തിനനുസരിച്ചുള്ള ഹതാഴിലാളിഔഹള തിരെംടുക്കുന്നതിനും വളഹര 
 ലരദമായിരിക്കും .ഇതിനായി വിവിധ ഹതാഴിൽ ദാതാകളുമായി ബന്ധഹപ്പനെണ്ടതുണ്ട്.  

4.18.8.7.  ടൂറിസം ഇന് ർനമഷന് ഹസന്റർ. 

നഔരളത്തിഹല രധാനഹപ്പട്ട ടൂറിസ്റ്റ് നഔന്ദ്രമാണ് വയനാെ്  വർഷം നതാറും നിരവധി സഞ്ചാരിഔളാണ് 
ജില്ലയിൽ എത്തുന്നത് .ഡി .െി.പി.സി യുഹെ  സഹഔരണനത്താഹെ  ജില്ലയിഹല അക്ഷ്യനഔന്ദ്രങ്ങഹള 
ടൂറിസം ഇന് ർനമഷന് നഔന്ദ്രങ്ങൾ ആകിമാറ്റുഔയാഹണേിൽ  വിവിധ രനദശങ്ങളിൽ നിന്നം വരുന്ന 
സഞ്ചാരിഔൾക്കു അെിന ഐാന സൗഔരയങ്ങൾ രുക്കുന്നതിനും,വിലഹപ്പട്ട നിർനദശങ്ങൾ നൽൄന്നതിനും 
സാധിക്കും .അക്ഷ്യ സംരഭഔർക്കും ,വിനനാദ സഞ്ചാരിഔൾക്കും രുനപാഹല രനയാജനം ലഭിക്കുന്ന 
വളഹര  ലരദമായ പദ്ധതിയാണ്. 

4.18.8.8 tkm^vävshbÀ, lmÀUvshbÀ, sabnâ\³kv/tkmjyÂ aoUnb amt\Pvsaâv  

ഒനരാ അക്ഷ്യ നഔന്ദ്രങ്ങഹളയും അവരവരുഹെ പരിധിയിൽ വരുന്ന സർകാർ ഒ ീസുഔളുഹെ 
)പഞ്ചായത്ത് ഒ ീസ് ഉൾഹപ്പഹെ(ഔബൂട്ടർ ഹാർഡ് ഹവയർ,നസാൻ് ഹവയർ ഹമയിന്റന്സ് 

പിാർട്ട്ണർ ആകാവന്നതാണ് .ഹഔൽനൊസമായി സഹഔരിച്ച് ഹാർഡ് ഹവയർ നഔാസുകളഔൾ 
പഠികാനുള്ള ഹസൗഔരയംഅക്ഷ്യ നഔന്ദ്രത്തിൽ സജ്ജമാകാവന്നതാണ് .ൊഹത രാത 
ഒ ീസുഔളുഹെ നസാഷയൽ മീഡിയ മാനനഹിന്റിനായി അക്ഷ്യ നഔന്ദ്രങ്ങഹള 
നിനയാഖികാവന്നതാണ്. ന്റ്. 
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4.18.8. kw{Klw 

 

 hb\mSv PnÃbpsS A`uayamb {]IrXn kuµcyhpw ssPhsshhn²yhpw 

kwØm\¯nsâ hnt\mZk©mc hnIk\¯n\v apXÂ¡q«m¡mhp¶ hn[¯nÂ hcp¶ 

hÀj§fnÂ ZoÀL-ho-£-W-t¯msS hnIk\ ]²XnIÄ \S¸nem¡mhp¶Xpw BbXvaqew 

PnÃsb IqSpXÂ hnt\mZk©mcnIfpsS {]nbs¸« tI{µam¡n amämhp¶XpamWv.  

 

 hnhn[ taJ-e-I-fnse  A]-cym-]vX-X-I-sfbpw km[y-X-I-sfbpw   a\-Ên-em-¡n-s¡mv, 

hcp¶ 20 hÀj-t¯bv¡v PnÃm ¹m³ Dm-¡pI F¶-XmWv kwtbm-PnX PnÃm hnI-k\ ]²-

Xn-bpw, Xt±i ]²-Xn-bpw  A`n-ap-Jo-I-cn-¡p-¶-Xv.  Cu Hcp Bh-iy-¯n-\p-thn 28 taJ-e-IÄ 

]cn-K-Wn-̈ p.  CXnse ASn-Øm\ hnI-k\ Imcy-§-fmWv apI-fnÂ tcJ-s¸-Sp-̄ n-bn-cn-¡p-¶-Xv.  

aäv taJ-e-I-fnÂ \n¶pÅ  hnh-c-§-fpsS ASn-Øm-\-̄ nÂ ]e amä-§fpw  DÄs¡m-Åm-\p-v. 

^Ìv HmÀUÀ apXÂ tXÀUv HmÀUÀ hsc-bpÅ {]hr-¯n-IÄ \qX\ kmt¦-XnI hoZy-IÄ D]-

tbm-Kn¨v ]p\-cp-²m-cW {]hr-¯n-IÄ \S-¯p-¶-tXmsS hb-\mSv PnÃ-bpsS D¶Xn tIc-f-

¯nÂ¯s¶  ]ptcm-K-Xn-bnÂ DbÀ¶ Øm\-§Ä Ic-Ø-am-¡m³ klm-b-I-c-am-Ipw.   hb-

\m-Sn-s\-t¸m-epÅ ]nt¶m¡ PnÃ-I-fpsS hnI-k-\-¯nÂ CsXmcp \mgn-I-¡-Ãm-Ip-sa¶v  {]Xo-

£n-¡p-¶p.  

 

 hnhckt¦-XnIhnZy ka-{K-ta-J-e-I-fnepw {]tbmP-\-s¸-Sp¯n PnÃbnse hnhn[ hIp-̧ p-

Isf GtIm-]n-̧ n¨v s]mXpP-\-§Ä¡v IqSp-XÂ kpXm-cy-ambpw Bbm-k-c-ln-X-hp-amb `cW 

kwhn-[m\w Dd¸v hcp-¯m-hp-¶-XmWv 

 

*** 
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]«nIPmXn ]«n-I-hÀ¤ hnI-k\w 

 

4.19. ]«nIPmXn hnIk\w 

4.19.1  BapJw 

 

C´y-bnse Hcp tZiob P\-hn-̀ m-K-amWv ]«n-I-Pm-Xn-¡mÀ. Hcp P\Xsb¶ \ne-

bnÂ ZoÀL-Ime ]mc-¼cyap-Å-hcpw C³UybpsS Adn-b-s¸-Sp¶ Ncn{Xw apXÂ¡p 

Xs¶ cmPy-\nÀ½mW {]{In-b-bnÂ A\n-tj-[y-amb ]¦p-h-ln- -̈h-cp-amWv ChÀ. F¶mÂ 

Imem-Im-e-§-fnÂ amdn-amdn h¶ kmaqly cmjv{Sob kml-N-cy-§-fpsS ^e-amb DZ-bw-

sIm PmXn-hy-h-Ø-bpsS Cc-I-sf¶ \ne-bnÂ \nc-h-[n-bmb Ah-Im-i-\n-tj-[-§Ä¡v 

ChÀ hnt[-bcmb-Xn-\mÂ Cu P\-hn-̀ m-K-§sf C´y-bpsS `c-W-L-S\ {]tXyI ]cn-c£ 

\ÂIn kwc-£Ww \ÂIp-Ibpw kmaq-ly-]p-tcm-KXn Dd-̧ m¡pIbpw sN¿p-¶p.  

 tIc-f-¯nsâ kmaq-lnI ]cn-jvI-c-W-¯n\v KW-y-amb kw`m-h\ \ÂIn-bn-«pff 

kmwkvIm-cnI \thm-°m\ \mb-I-cnÂ {]Y-a-Øm-\o-b-\mb alm--\mb A¿³¦m-fn-bpsS 

P·w-sImv A\p-{K-loX- `qan-bmb tIcf kwØm-\-¯nÂ  12-þm-aXp PnÃ-bmb hb-\m-Sv,   

]«n-I-PmXn hn`m-K- P-\-kw-J-y-bnÂ kwØm-\¯v  Gähpw Ipd-hpÅ PnÃ-bm-Wv.   Xmc-X-

ta-\y ]«-W-§-fnÂ \n¶v AI¶v hfsc DÄ{]-tZ-i-§-fn-emWv ]«nIPmXn hn`m-K-¡mÀ 

Xma-kn¨p hcp-¶-Xv.  

]«nIPmXn hn`mK P\XbpsS ka{Kamb ]ptcmKXn e£yam¡n kmaqlnI, 

km¼¯nI, hnZym`ymk, kmwkvImcnI taJeIfnÂ ]«nIPmXn hnIk\ hIp¸pw aäp 

hnhn[ hIp-̧ p-Ifpw Xt±i kzbw `cW Øm]-\-§fpw H«\h[n ]²XnIÄ \mfnXphsc 

\S¸nem¡nbn«pv. BbXnsâ ^eambn kmaqlnIambn Häs¸«pw 

]mÀizhÂ¡cn¡s¸«pw \n¶ Hcp P\Xsb apJy[mcbnte¡v sImp hcp¶Xn\pw 

`uXnI kmlNcy§Ä sa¨s¸Sp¯p¶Xn\pw hnIk\¯nsâ ]mXbnte¡pÅ 

apt¶ä§Ä kwPmXam¡p¶Xn\pw km[n¨n«pv. 

 

 F¶ncp¶mepw kwØm-\-̄ nsâ ]e taJ-e-I-fnepap-ff  ]«nIPmXn 

kt¦X§fnse ASn-Øm\ kuI-cy km-l-N-c-y-§-tfmsSm¯p \nÂ¡p¶ \nehmcw hb-

\mSv  PnÃ-bnse hnhn[ kt¦X§fneps¶v  AhImis¸Sm³ km[n¡pIbnÃ. PnÃm-X-

e-̄ n-ep-ff Xmc-Xay-¯n-te-¡v IS-¡p-t¼mgmIs« ae-tbmc taJ-e-bp-tS-Xmb `qan-im-kv{X-

]-c-amb {]tXyIXIÄ Nne {]tZi§fnse ]«n-I-PmXn hn`mK kt¦-X-§-fnÂ ASn-Øm\ 

kuI-c-y-hn-I-k\-¯n\v IqSp-XÂ {i²-]-Xn-̧ n-t¡--Xn-te-bv¡pff Znim-kq-N-I-ambn \ne-

\nÂ¡p-Ibpw sN¿p¶pv. am{XhpaÃ hb-\mSv PnÃ-bpsS {]hÀ¯\ taJebpsS 

hym]vXnbpw X·qew e£y P\Xbnte¡v ]camh[n Cd§n s¨¶v 

{]hÀ¯n¡p¶Xn\pÅ ]cnanXnbpw hn]coX LSI§fmbn XpScp¶pv. `qan-im-kv{X-]-c-

amb shÃp-hn-fn-Ifpw IqSpXÂ ]n¶m¡hØbnepw ZpÀ_emhØbnepw Ignbp¶Xpw  

amä§tfmSpw  ]ptcmKXnbnte¡pÅ   ]cn{ia§tfmSpw PohnXssienbpsSbpw 

kmlNcy§fpsSbpw {]tXyIXIÄ aqew sshapJyw ]peÀ¯p¶Xpamb Hcp \Ã 

iXam\w P\XbpsS km¶n²yw, IqSpXÂ e£yt_m[t¯msSbpw AÀ¸W 

at\m`mht¯msSbpapÅ {ia§Ä Bhiys¸Sp¶pv. 

 

4.19.2.  ]«n-I-PmXn D]-]-²-Xn-bpsS ImgvN-̧ mSv 

 

]«n-I-Pm-Xn-þ-hÀK-¡mcpw ]ptcm-K-an¨ P\-hn-`m-K-§-fpw X½n-epÅ km¼-¯nI      

hnI-k\ A´cw Xzcn-X-K-Xn-bnÂ ]cn-l-cn-¡p-¶-Xn-\m-bpÅ {]tXyI ka-{K-hn-I-k\ ]²-

Xn-bm-bmWv 1978 apXÂ {]tXyI LSI ]²Xn (]-«n-I-PmXn D]-]-²-Xn) hn`m-h\w sNbvX-

Xv. ]«n-I-PmXn¡mcpsS km¼-¯nI hnI-k-\hpw AhÀ¡mbn BkvXnkrjvSn-¡p-I-bp-
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amWv   ]«n-I-PmXn D]-]-²-Xn-bpsS kp{]-[m\ e£yw. km¼-¯nI hnI-k-\-sa-¶mÂ 

am\y-amb sXmgn-en-eq-sS-bpÅ hcp-am-\ hÀ²-\-hm-Ip-¶p. hyàn-IÄ¡pw IpSpw-_-

§Ä¡pw ]«n-I-PmXn kt¦-X-§Ä¡pw t\cn«p {]tbm-P\w e`n-¡p¶ ]²-Xn-I-fmWv ]«n-

I-PmXn D]-]-²-Xn-bpsS IognÂ Bhn-jv¡-cn-t¡--Xv. hnI-k-\hpw kwc-£-Whpw F¶ 

ZznapJ XXz-¯n-s\m¸w kpØnc km¼-̄ nI hnI-k\¯neqsS kmaqly ]ptcm-KXn F¶ 

e£y-̄ n\v ]Xn-aq¶mw ]©-hÂkc ]²-Xn-bnÂ Du¶Â \ÂIn-s¡m-pÅ ]²-Xn-IÄ 

Bhnjv¡-cn-¡-Ww. X§Ä¡v thn cq]o-I-cn-¡p-Ibpw \S-̧ n-em-¡p-Ibpw sN¿p¶ ]²-

Xn-I-sf-¡p-dn¨v Adn-bp-hm\pw hne- 

 

bn-cp-¯p-hm\pw ]«n-I-Pm-Xn-¡mÀ¡v Ah-kcw Dm-bn-cn-¡-W-sa¶p am{X-aÃ ]²Xn cq]o-

I-cW {]{In-b-bnepw AhÀ¡v ap³Xq¡w e`n-t¡--Xm-Wv. Ah-Im-im-[n-jvTnX kao-]-\-

¯n-eqsS ]«n-I-PmXn D]-]-²Xn {]Imcw amän-h-̈ n-cn-¡p¶ ^v sNe-h-gn-¡p-¶-Xn-s\-¡p-dn-

¨pÅ A`n-{]m-bw, \nb-{ -́Ww, ap³K-W\ F¶n-h-bv¡pÅ A`n-{]mbw \ÂI-Ww. 

 hnI-k\w ]ptcm-K-an-¡p-t¼mÄ Ah Øm]-\-hÂ¡-cn-¡-s¸-Sp-Ibpw imizX ]¦m-

fn-¯w, Bkq-{X-Ww, \nÀh-l-Ww, hne-bn-cp-¯Â F¶o taJ-e-I-fnÂ ]«n-I-Pm-Xn-¡mÀ¡v   

Nph-Sp-d-̧ n-¡p-hm³ Ign-bpwhn-[-am-bn-cn-¡Ww ]²-Xn-IÄ Bhn-jv¡-cn-t¡--Xv. ]«n-I-Pm-

Xn-¡m-cpsS bYm-° imào-I-c-Whpw kzm`n-am-\hpw kmaq-ly-]p-tcm-K-Xnbpw Dd-̧ m-¡p-

hm³   ]«n-I-PmXn D]-]-²Xn {]Imcw Bhn-jv¡-cn-¡p¶ ]²-Xn-IÄ¡v Ign-tb--Xm-Wv. 

 

4.19.3.  hb-\mSv  PnÃ-bnse ]«n-I-Pm-Xn-¡m-cpsS kmaqly km¼-̄ nI ØnXn-hn-h-c-¡-W-

¡p-IÄ 

 

]«n-I-Pm-Xn-¡m-cpsS kmaq-ly-km-¼-¯nI \ne hyà-am-¡p¶ ØnXn-hn-h-c-¡-W-¡p-IÄ 

P\-kw-Jy, km£-c-X, sXmgnÂ\n-e, hnZym-̀ ym-kw, Btcm-Kyw, F¶o ioÀj-I-§-fn-embn 

Xncn-̈ n-cn-¡p-¶p. 2011 se sk³kkv dnt¸mÀ«n-s\-bmWv {][m-\-ambpw CXn-\mbn D]-tbm-K-

s¸-Sp-̄ n-bn-cn-¡p-¶-Xv. 

 

4.19.3.1.  P\-kwJy 

hb-\mSv  PnÃ-bnse ]«n-I-Pm-Xn-¡m-cpsS BsI P\-kwJy 2011 se sk³kkv 

{]Imcw 32,578 BIp-¶p. CXnÂ 16,406 t]À ]pcp-j-·mcpw 16,172 t]À kv{XoI-fp-am-Wv. 

dh\yq hIp-̧ nsâ hn`-P-\-{]-Imcw Cu PnÃ-bnÂ Hcp dh\yq Unhn-j\pw 3 Xm-eq-¡p-Ifpw 

49    hntÃ-Pp-I-fp-ap-v. {]mtZ-inI kÀ¡m-cp-I-sf¶ \ne-bnÂ \Kc taJ-e-bnÂ  3 ap\n-

kn-̧ m-en-än-Ifpw {KmaoW taJ-e-bnÂ Hcp PnÃm-]-©m-b¯pw 4 t»m¡v ]©m-b¯pw 23 

{Kma-]-©m-b-¯p-I-fp-ap-v. PnÃ-bnse FÃm {]mtZ-inI kÀ¡m-cp-I-fnepw ]«n-I-Pm-Xn-¡mÀ 

A[n-h-kn-¡p-¶p-v. PnÃ-bnse ap\n-kn-̧ m-en-än, {Kma-]-©m-b¯v Xncn-̈ pÅ P\-kwJy 

]«nI 2.1 Bbn sImSp-¡p-¶p. 

 

kwØm\s¯ BsI ]«n-I-PmXn hn`m-K-P-\-kw-J-y-bpsS .01 % Bb 32578 t]À       

hb-\mSv  PnÃ-bn-emWv A[n-h-kn-¡p-¶-Xv. PnÃ-bpsS sam¯w P\-kw-J-y-bnÂ 4 % t]À     

]«n-I-PmXn hn`m-K-¯nÂs¸-«-h-cm-WvBsI P\-kw-Jy-bnÂ 16,406 t]À ]pcp-j³amcpw 16172 

t]À kv{XoI-fp-am-Wv. 2001 s\ At]-£n¨v 2011 Â ]«n-I-PmXn P\-kw-Jy-bnÂ Ipd-hp-v.    

PnÃ-bnÂ A[nh-kn-¡p¶  {][m\ ]«n-I-PmXn hn`m-K-¡mÀ ]pe-b³/    sNdp-a³, IW-

¡³, _m¡pU  ]d-b³, a®m³ / ]Xn-bm³/ h®m³/ the³ F¶n-h-cm-Wv.  PnÃ-bnse          

]«n-I-PmXn hn`m-K-¯nse kv{Xo ]pcp-jm-\p-]mXw 1000 ]pcp-j³amÀ¡v 985 kv{XoIÄ      

F¶-Xm-Wv.  CXv kwØm-\s¯ s]mXp-hmb kv{Xo ]pcpj A\p-]m-X-s¯-¡mÄ Ipdhm-

Wv. hb-\mSv  PnÃ-bnse  ]«n-I-PmXn hn`m-K-¡mcpsS km£-cXm \nc¡v 85.70 iX-am-\-am-

Wv.  CXv kwØm\ icm-icn ( 88.73 %) sb¡mÄ Ipdhm-Wv.  
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]«nI 4.19.1 

PnÃ-bnse  ap\n-kn-̧ m-en-än, {Kma-]-©m-b¯v Xncn-̈ pÅ P\-kwJy 

{]mtZ-inI 

kÀ¡mÀ 

t]cv  BsI 

ap\n-kn-̧ m-enän IÂ¸ä ap³kn-̧ m-enän  2200 5650 

kpÂ¯m³ _t¯cn 

ap³kn-̧ m-enän  

1761 

am\- -́hmSn ap³kn-̧ m-enän  1689 

IÂ¸ä   ssh¯ncn 2808  

 

 

13285 

 

ta¸mSn  3502 

]Sn-ªm-d-¯d  1830 

s]mgp-X\  1222 

aqss¸-\mSv  1832 

ap«nÂ  1030 

tIm«-¯d 587 

sh§-̧ Ån 250 

Xcn-tbmSv  224 

am\- -́hmSn  sXmÀ\mSv  466 3764 

Xncp-s\Ãn 480 

shÅ-ap 811 

FS-hI 450 

Xhn-ªmÂ  1557 

]\-acw   ]\-acw  1026 5288 

IWn-bm-¼ä  772 

]qXmSn  890 

apÅ³sImÃn  1578 

]pÂ¸Ån  1022 

kpÂ¯m³ 

_t¯cn 

s\³ta\n  1866 4591 

ao\-§mSn  908 

A¼-e-h-bÂ  955 

\qÂ¸pg  862 

 

 BsI 32578 

Ahew_w: sk³-k-kv 2011  

 

]«n-I-Pm-Xn-¡m-cpsS P\-kw-Jysb ASn-Øm-\-am¡n NphsS tNÀ¯n-cn-¡p¶ \nco-£-W-

§Ä \S-¯m-hp-¶-Xm-Wv. 

 {Kma-{]-tZ-i-§-fnÂ IÂ¸ä t»m¡n-emWv ]«n-I-Pm-Xn-¡m-cpsS P\-kwJy Gähpw 

IqSp-XÂ. am\-́ -hm-Sn ,]-\-acw t»m¡p-IÄ cpw aq¶pw Øm\-§-fnÂ hcp-¶p. 

 t»m¡v ]©m-b-¯p-I-fnÂ am\- -́hmSn t»m¡n-emWv ]«n-I-Pm-Xn-¡mÀ Gähpw 

Ipd-hv.  

 \K-c-{]-tZ-i-§-fnÂ IÂ¸ä \K-c-k-̀ -bn-emWv  ]«n-I-Pm-Xn-¡mÀ Gähpw IqSp-X-ep-

Å-Xv. 

 {Kma-]-©m-b-¯p-I-fnÂ Gähpw Ipd-hp-ÅXv IÂ¸ä t»m¡nse Xcn-tbmSv  {Kma-]-

©m-b-¯n-ep-amWv (224). 

 {Kma-]-©m-b-¯p-I-fnÂ Gähpw IqSp-XÂ P\-kw-Jy-bp-ÅXv IÂ¸ä t»m¡nse 

ta¸mSn  {Kma-]-©m-b-¯n-ep-amWv (3502 ).  
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kv{Xoþ-]p-cp-j-·m-cpsS F®w 

 

]«nI 4.19.2 

hb-\mSv  PnÃ-bn-se ]-«n-I-Pm-Xn kv-{Xoþ]pcp-j F-®w  

 BsI ]pcp-j³ kv{Xo 

BsI 32578 16406 16172 

Ahew_w: sk³-k-kv 2011  

 

 ]«n-I-PmXn P\-kwJy {Kmaw \Kcw Xncn¨v 

 

]«nI 4.19.3 

hb-\mSv  PnÃ-bn-se ]-«n-I-Pm-XnP\-kwJy {Kmaw \Kcw Xncn¨v 

 

taJe ]«n-I-PmXn  

P\-kwJy 

BsI P\-kw-Jy-bpsS 

iX-am\w 

BsI 32578 4% 

{Kmaw 
27048 

3.3 

\Kcw 5530 .67% 

Ahew_w: sk³-k-kv 2011 

 

 P\-kw-Jy-bnse Zi-hmÀjnI hyXn-bm\w 

 

]«nI 4.19.4 

hb-\mSv  PnÃ-bn-se]«n-I-PmXn P\-kw-Jy-bnse Zi-hÀj hyXn-bm\w 

 

 1991 2001 hyXn-bm\ % 

(hÀ[-\hv/Ipd-

hv) 

2011 hyXn-bm\ % 

(hÀ[-\hv/Ipd-hv) 

BsI P\-kwJy  33364  32578 0.97 

]pcp-j-·mÀ  16799  16406  

kv{XoIÄ  16344  16172  

Ahew_w: sk³-k-kv 2011 

 

2001 s\ At]-£n¨v 2011 Â ]«n-I-PmXn P\-kw-Jy-bnÂ .97 % sâ Ipdhp-v.   

 

 ]«n-I-PmXn IpSpw-_-§Ä 

]«n-I 4.19.5 

hb-\mSv  PnÃ-bnse ]«n-I-PmXn IpSpw-_-§Ä 

 IpSqw-_-§Ä 

BsI 8196 

{Kmaw 7628 

\Kcw 568 

                      Ahew_w: sk³-k-kv 2011 

 

]«n-I-PmXnIpSpw-_-§Ä, P\-kwJy : kap-Zm-bm-Sn-Øm-\-̄ nÂ 

 

]«nI 4.19.6 

hb-\mSv  PnÃ-bnse ]«n-I-PmXn IpSpw-_-§Ä, P\-kwJy : 

kap-Zm-bm-Sn-Øm-\-¯nÂ 

 

 
IpSpw-_-

§Ä 

P\-kwJy 

BsI 

(1) (2) (3)  
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1 BZn {ZmhnU 58 290 

2 

BZn  

IÀ®m-SI 

203 1020 

3 Acp-Ô-Xn-bmÀ 21 66 

4 _m¡pU 498 2241 

5 ]c-h³  156 780 

6 `mc-XÀ, ]c-h³ 375 1800 

7 N¡n-en-b³ 191 960 

8 sNdp-a³ 1581 7850 

9 sUmw_³ 1 2 

10 IÅmSn 24 115 

11 IW-¡³,    ]S-¶, ]S¶³ 593 2900 

12 Ihd 81 438 

13 IqS³ 1 6 

14 

Ipd-h³,-kn-²-\À, Ipd-hÀ, Ipd-

h, kn²\ 

141 710 

15 

a®m³, ]Xn-bm³, s]cp-a-®m³, 

h®m³, the³ 

1105 5504 

16 \mbmSn 6 30 

17 ]Å³ 176 810 

18 ]pÅp-h³ 15 70 

19 ]mW³ 126 615 

20 Xm³  19 80 

21 

hÅp-h³,  

]pe-b,- 

th-«p-h³  

106 510 

22 thS³  17 92 

23 ]pe-b³,    tNc-aÀ  1223 4897 

24 tamKÀ  102 509 

25 ae-b³ 56 283 

          Ahew-_w: ]-«n-I-Pm-Xn hnI-k-\ h-Ip-̧ v 2012 

 

 

4.19.2.2. hb-\mSv PnÃ-bnse ]«n-I-PmXn tImf-\n-IÄ 

 

kwØm-\-¯nsâ ]e taJ-e-I-fnepap-ff  ]«nIPmXn kt¦X§fnse ASn-Øm\ 

kuI-cy km-l-N-c-y-§-tfmsSm¯p \nÂ¡p¶ \nehmcw hb-\mSv  PnÃ-bnse hnhn[ 

kt¦X§fneps¶v  AhImis¸Sm³ km[n¡pIbnÃ. PnÃm-X-e-¯n-ep-ff Xmc-Xay-¯n-

te-¡v IS-¡p-t¼mgmIs« ae-tbmc taJ-e-bp-tS-Xmb `qan-im-kv{X-]-c-amb {]tXyIXIÄ 

Nne {]tZi§fnse ]«n-I-PmXn hn`mK kt¦-X-§-fnÂ ASn-Øm\ kuI-c-y-hn-I-k\-¯n\v      

IqSp-XÂ {i²-]-Xn-¸n-t¡--Xn-te-bv¡pff Znim-kq-N-I-ambn \ne-\nÂ¡p-Ibpw 

sN¿p¶pv. am{XhpaÃ hb-\mSv  PnÃ-bpsS {]hÀ¯\ taJebpsS hym]vXnbpw X·qew 

e£y P\Xbnte¡v ]camh[n Cd§ns¨¶v {]hÀ¯n¡p¶Xn\pÅ ]cnanXnbpw 

hn]coX LSI§fmbn XpScp¶pv. IqSpXÂ ]n¶m¡hØbnepw ZpÀ_emhØbnepw 

Ignbp¶Xpw  amä§tfmSpw  ]ptcmKXnbnte¡pÅ   ]cn{ia§tfmSpw 

PohnXssienbpsSbpw kmlNcy§fpsSbpw {]tXyIXIÄ aqew sshapJyw 

]peÀ¯p¶Xpamb Hcp \Ã iXam\w P\XbpsS km¶n²yw, IqSpXÂ 

e£yt_m[t¯msSbpw AÀ¸W at\m`mht¯msSbpapÅ {ia§Ä 

Bhiys¸Sp¶pv. 
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hb-\mSv  PnÃ-bnse ]«n-I-Pm-Xn-tIm-f-\n-I-fpsS F®w 

 

]«nI 4.19.7 

hb-\mSv  PnÃ-bnse ]«n-I-PmXn tImf-\n-I-fpsS F®wþ ]©m-b¯v/ap\n/ ASn-Øm-\-

¯nÂ 

 

 

{]mtZ-inI 

kÀ¡mÀ 

t]cv  

tIm-f-\n-/ 

k-t¦X§-fp-sS 

F®w 

Ip-Spw-_-§-

fp-sS F®w P-\-kwJy 

ap\n-kn-̧ m-enän 

IÂ¸ä   10 75 315 

kpÂ¯m³ _t¯cn   7 111 443 

am\- -́hmSn 12 113 455 

IÂ¸ä    

]Sn-ªm-d-¯d  20 414 1690 

tIm«-¯d  5 70 290 

th§-̧ Ån  0 0 

 

Xcn-tbmSv  1 7 25 

s]mgp-X\  6 77 311 

ap«nÂ      7 37 
137 

ssh¯ncn  26 178 763 

aqss¸-\mSv  10 106 422 

ta¸mSn  26 193 816 

kpÂ¯m³ 

_t¯cn  

ao\-§mSn 6 59 238 

s\³ta\n                                                                                                                         17 130 565 

\qÂ¸pg  11 169 677 

A¼-e-h-bÂ  6 71 288 

am\- -́hmSn  

sXmÀ\mSv                                                                                                                      6 43 175 

Xhn-ªmÂ 11 157 626 

FS-hI  1 34 119 

shÅ-ap  11 126 510 

Xncp-s\-Ãn                                                                                                                     0 0 0 

]\-acw  

IWn-bm-¼ä  2 20 83 

]\-acw  3 26 106 

]pÂ¸Ån  10 121 469 

apÅ³sImÃn 17 199 829 

]qXmSn  2 18 65 

  

233 2554 7224 

Ahew-_w: ]-«n-I-Pm-Xn hnI-k-\ h-Ip-̧ v 2012 

 

]«nI 4.19.8 

hb-\mSv  PnÃbnÂ 

40 ðIqSpXÂð IpSpw_§Ä DÅ ]«nIPmXn tImf\nIÄ 

 

\¼À tImf\nbpsS t]cv F®w ]©mb¯v/ap³kn]menän/tImÀ¸tdj³ 

1 sImäp-Ipfw  70 ]Sn-ªm-d-¯d  

2 sN¼-I-aqe 42 ]Sn-ªm-d-¯d 

3 sImän-tbm-«vIp¶v  60 ]Sn-ªm-d-¯d 

4 ]md-\n-c-¸vIp¶v 67 ]Sn-ªm-d-¯d 

5 hen-b-Ip¶v  48 tIm«-¯d  

6 Awt_-ZvIÀ  IHDP 47 ssh¯ncn  
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tImf\n  

7 ]mXncn  52 apÅ³sImÃn  

8 Imhpw-Ip¶v  42 shÅ-ap  

9 _n¿qÀIp¶v  40 shÅ-ap   

Ahew-_w: ]-«n-I-Pm-Xn hnI-k-\ h-Ip-̧ v 2012 

4.19.3 PnÃ-bnse ]«n-I-PmXn tImf-\n-I-fnse ASn-Øm\ kuIcy hni-Zmw-i-§Ä 

kt¦-Xm-[n-jvTn-X-ambn IqSp-XÂ sa¨-s¸« ASn-Øm\ kuIcy§Ä   e`-y-am-¡p-¶-Xn-\mbn 

{XnXe ]©m-b¯v kwhn-[m-\-¯nÂ H«-\-h[n ]²-Xn-IÄ  \S-̧ n-em-¡n-bn-«p-v.   A{]-

Imcw \S-̧ n-em-¡nb ]²-Xn-I-fn-eqsS   an¡  {Kma-]-©mb-¯p-I-fnepw KXm-KXw, IpSn-sh-f-

fw,   sshZ-ypXn, ]mÀ¸nSw F¶n§s\ ASn-Øm\ kuI-cy§Ä e`yamt¡ kakvX 

taJ-e-I-fnepw FSp¯p ]d-b-̄ ¡ ]ptcm-KXn t\Sn-bn-«p-v. {Kma]-©m-b-¯p-IÄ aptJ\ 

IpSpw-_m-[n-jvT-nX-amb IqSp-XÂ t£a-]-²-Xn-IÄ ^e-{]-Z-amb coXn-bnÂ \S-̧ n-em-

¡nbn«papv  

 ]«n-I-PmXn hnI-k\ hIp¸v kmaq-lnI, km¼¯nI, hnZ-ym-̀ -ymk kmwkvIm-cnI    

taJ-e-I-fn-embn Ht«sd ]²-Xn-I-fpsS Imc-y-£-a-amb \nÀÆ-l-W-¯n-eqsS  PnÃ-bnse    

AÀl-X-bp-ff ]«n-I-PmXn IpSpw-_-§-fnÂ tkh\w F¯n¨p hcp-¶p-v. 

4.19.3.1. tdmUv DÅ-h-þ-C-Ãm-̄ -h, C\nbpw Bh-iy-ap-Åh 

 kt¦-X-§-fn-te-bv¡p-ff tdmUp-IÄ {XnXe ]©m-b-̄ p-I-fpsS ]²-Xn-I-fn-eqsS 

KXm-K-X-tbm-K-y-am-bn-«p-s-¦nepw kt¦-X-§Ä¡p-f-fn-ep-ff ]mX-IÄ¡mbn IqSp-XÂ ]²-

Xn-IÄ \nÀt±-in¨v \S-̧ n-em-t¡--Xp-v. 

4.19.3.2. IpSn-shÅ kuIcyw 

 ]²-Xn-IÄ \S-̧ n-em-¡n-bn-«p-ff taJ-e-I-fnÂ t]mepw hÀj-Im-e-s¯m-gn¨v cq£-

amb ip²-P-e-ZuÀe-̀ yw A\p-̀ -h-s¸-Sp-¶p-v. hÀjw- ap-gp-h\pw D]-bpàam¡mhp¶  Pe-

t{km-X-Êns\ ASn-Øm-\-am¡n am{Xw ]²-Xn-IÄ Gsä-Sp¯v IrX-y-amb ImgvN-̧ m-tSmsS 

\S-̧ n-em-¡p-¶-XmWv ]cn-lm-c-amÀ¤w IqSmsX `mhnbnÂ D]-tbm-K-£-a-am¡mhp¶ Ipf-

§Ä, InW-dp-IÄ, \ocpdhIÄ F¶nhsb Is¯n ]p\-cp-²-cn-¡p-Ibpw `qKÀ`-P-e-

t{km-X-Êns\ D]-tbm-K-s¸-Sp-̄ p-Ibpw sN¿p-¶Xv hgn IpSn-shff £ma-¯n\v Hcp ]cn[n 

hsc ]cn-lmcw ImWm-hp-¶-Xm-Wv. kt¦-X-§-fnÂ ag-sh-ff kw`-c-W-¯n-\p-ff ]cn-]m-Sn-

IÄ \S-̧ n-em-¡mhp¶Xpw Cu {]iv\-¯n\v Hcp ]cn-lm-c-amÀ¤-ambn \nÀt±in¡mhp-¶-Xm-

Wv. 

]«nI 4.19.9 

hb-\mSv  PnÃ-bnse ]«n-I-PmXn kt¦-X-hm-kn-I-fpsS IpSn-shÅ e`yX 

{Ia 

\¼À 

t{kmXknsâ C\w 

 

IpSpw-_-

§Ä 

Pe-e-̀ yX 

btYjvSw 

Bdp-am-k-

¯nÂ 

IqSp-XÂ 

e`n-

¡p¶p 

Bdp-am-k-

¯nÂ Ip-

dhv e`n-

¡p¶p 

Pe-

£maw  

t\cn-

Sp¶p 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

1 s]mXp-In-WÀ 1230 570 321 328 11 

2 s]mXp IpgÂIn-WÀ 36 9 8 19  

3 

kz´w InWÀ/IpgÂ 

InWÀ 

358 200 105 50 3 

4 

kzImcy 

InWÀ/IpgÂ InWÀ 

239 71 67 97 4 

5 ss]¸vsse³ 445 186 84 168 7 

6 \oÀ¨mÂ 1 1    

7 \ocp-dh 145 41 71 33  

8 ]pg/tXmSv/Ipfw 36 7 16 13  

9 tIWn/Hmen/Duäv 64 39 18 6 1 
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 BsI      

Ahew-_w: ]-«n-I-Pm-Xn hnI-k-\ h-Ip-̧ v 2012 

 

]«nI 4.19.10 

hb-\mSv  PnÃ-bnse Hä-s¸«p Xma-kn-¡p-¶ -]«n-I-PmXn¡m-cpsS IpSn-shÅ e`yX 

{Ia 

\¼À 

t{kmXknsâ C\w 

IpSpw-_-

§Ä 

Pe-e-̀ yX 

btYjvSw 

Bdp-am-k-

¯nÂ 

IqSp-XÂ 

e`n-

¡p¶p 

Bdp-am-k-

¯nÂ Ip-

dhv e`n-

¡p¶p 

Pe-

£maw  

t\cn-

Sp¶p 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

1 s]mXp-In-WÀ 1323 803 278 257 5 

2 s]mXp IpgÂIn-WÀ 14 8 6 0 0 

3 

kz´w InWÀ/IpgÂ 

InWÀ 

1138 666 387 83 2 

4 

kzImcy 

InWÀ/IpgÂ InWÀ 

614 338 141 135  

5 ss]¸vsse³ 1045 583 165 297  

6 ag-shÅ kw`-cWn 62 48 4 10  

7 \oÀ¨mÂ 18 10 7 1  

8 \ocp-dh 111 29 43 43  

9 ]pg/tXmSv/Ipfw 51 36 8 7  

10 tIWn/Hmen/Duäv 63 40 9 7  

 BsI 4439 2557 1048 827 7 

Ahew-_w: ]-«n-I-Pm-Xn hnI-k-\ h-Ip-̧ v 2012 

 

4.19.3.3. sshZyp-Xo-I-cWw 

sshZ-yq-XoI-cn-¡m¯ kt¦-X-§Ä  PnÃ-bnÂ CÃm-sb-¦nepw sshZ-yqXn F¯n-t -̈cm¯ 

Häs¸« `h-\-§Ä kt¦-X§-fnÂ Ct¸mgpw Dv. 

4.19.3.4. ]mÀ¸nSw 

 

 PnÃ-bnÂ `qc-ln-X-cpw `h-\-c-ln-X-cp-hp-amb 731 IpSpw-_-§fpw `qan-bp-s-¦nepw `h-

\-c-ln-X-cmb 547 IpSpw-_-§fpw \ne-hn-ep-v. kt¦-X-§Ä¡p-f-fnse ]«n-I-PmXn IpSpw-_-

§-fnÂ  \sÃmcp ]¦pw hmk-tbm-K-y-amb hoSp-I-fn-eÃ Xma-kn¨p hcp-¶-Xv. km¼-¯nI 

`{ZX CÃmbva k-z-´-ambn Hcp `h\w \nÀ½n-¡p-¶-XnÂ \n¶pw an¡-h-scbpw ]n³Xn-cn-̧ n-

¡p-¶p. BbXn\mÂ C¯cw hmktbmKyaÃm¯ `h\§fnÂ Xmakn¡p¶ \nÀ[\cmb 

]«nIPmXn hn`mK¡msc Is¯n `h\ \nÀ½mW [\klmbw A\phZn¨v \ÂIn   

k¼qÀ® `h\w  

F¶ e£yw km£mXvIcn¡m³ {XnXe ]©mb¯pIfpsSbpw ]«nIPmXn hnIk\ 

hIp¸nsâbpw {]hÀ¯\§Ä aptJ\ km[n¡Ww. [\-k-lmbw A\p-h-Zn-¡-s¸« `h-\-

§-fnÂ KW-y-amb Hcp iX-am\w hmk-tbm-K-y-amb coXn-bnÂ ]qÀ¯n-I-cn-¡-s¸-SmsX 

Ahtijn¡p¶Xpw Cu taJ-e-bnse Gähpw {][m\ shÃp-hn-fn-bm-Wv. KpW-t`m-àm-¡-

fpsS at\m-̀ m-h-¯nÂ Imem-\pkrX-amb ]cn-hÀ¯\w Dm-Im³ DX-Ip¶ coXn-bn-ep-ff 

t_m[-hÂ¡-cW {]hÀ¯-\-§fnÂ  {i² ]Xn-̧ n-t¡ kml-Ncyw Dv.  sa¨-s¸«Xpw  

kuIcy§Ä DÅXpamb Hcp `h\w IpSpw-_-̄ n\vv e`-y-am-¡n  hnZymÀ°nIfmb 

a¡Ä¡v ]T\ kuIcyw  Hcpt¡Xv AhcpsS Ah-Im-i-am-sW¶ [mcW 

c£nXm¡fnÂ Dd¸nt¡Xpv . Xmc-X-tay\ sa -̈s¸« `h\ \nÀ½mW [\-k-lmb 

XpI A\p-h-Zn-¡p-¶p-s-¦nepw \nÀ½mW sNe-hnÂ Dm-bn-«p-ff {Iam-Xo-X-amb hÀ²-

\hv KpW-t`m-àm-¡-fpsS km¼-̄ nI `{ZX CÃm-bva-bpsS ]Ým- -̄e-̄ nÂ e£-y-

]qÀ¯oI-cW-̄ n-ep-ff {][m\ sshX-c-Wn-bmbn A\p-̀ -h-s¸-Sp-¶pv. 
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4.19.3.5. hoSp-I-fpsS AhØ 

 

 ]«nI 4.19.11.  

hb-\mSv  PnÃ-bnse]«n-I-Pm-Xn-¡m-cpsS hoSp-I-fpsS AhØ 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 

t»m¡v ]©m-b-¯p-IÄ 

1 am\- -́hmSn 483 319 114 701 444 117 11484 763 226 

2 

kpÂ¯m³ 

_t¯cn  

540 368 156 1048 835 159 

1588 1200 314 

3 IÂ¸ä  1067 720 238 1530 744 199 2597 1464 437 

4 ]\-acw  358 304 82 816 562 174 1214 866 256 

BsI (t»m¡v ]©m-b-

¯p-IÄ) 

2448 1711 590 4095 2585 649 

16883 4293 1233 

\K-c-k-̀ -IÄ 

1 IÂ¸ä  66 47 14 344 260 30 410 257 44 

Ahew-_w: ]-«n-I-Pm-Xn hnI-k-\ h-Ip-̧ v 2012 

 

                                                ]«nI 4.19.12 

]«nIPmXn hn`mK¯nÂs¸« `qclnX`h\clnXcpsSbpw `qanbpÅ `h\ clnXcpsSbpw 

F®w 

{Ia 

\w 

Xt±iØm]\w `qclnX 

`h\clnXÀ 

`qanbpÅ `h\ 

clnXÀ 

BsI 

1 ta¸mSn 97 55 152 

2 ssh¯ncn 56 87 143 

3 s]mgp-X\ 67 46 113 

4 aqss¸-\mSv  45 52 97 

5 Xhn-ªmÂ 61 27 88 

6 IÂ¸ä ap³kn-̧ m-enän 58 27 85 

7 apÅ³sImÃn 60 9 69 

8 am\- -́hmSn ap³kn-̧ m-enän 47 20 67 

9 IWn-bm-¼ä 41 20 61 

10 Xncp-s\Ãn 30 19 49 

11 ]Sn-ªm-d-¯d  9 32 41 

12 ap«nÂ  31 10 41 

13 ]\-acw  27 14 41 

14 FS-hI  11 22 33 

15 kpÂ¯m³ _t¯cn 

ap³kn-̧ m-enän 

21 11 32 

16 A¼-e-h-bÂ 14 9 23 
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17 ]qXmSn 3 18 21 

18 s\³ta\n  13 8 21 

19 \qÂ¸pg  2 16 18 

20 ao\-§mSn  13 4 17 

21 Xcn-tbmSv  6 9 15 

22 sXmÀ\mSv  2 12 14 

23 ]pÂ¸Ån  9 5 14 

24 shÅ-ap 4 8 12 

25 tIm«-¯d  2 5 7 

26 sh§-̧ Ån  2 2 4 

  731 547 1278 

Ahew_w: sse-̂ v sh_v-sskäv 

 

4.19.3.6. hb-\mSv  PnÃ-bnse ]«n-I-Pm-Xn-¡m-cpsS ssIh-i-̀ qan 

 

]«nI 4.19.13 

hb-\mSv  PnÃ-bnse ]«n-I-Pm-Xn-¡m-cpsS ssIh-i-̀ qan (`qan hnkvXrXn : skâv) 

 

{Ia 

\¼À 

Xt±-i-̀ -cW 

Øm]\w 

kt¦X¯nÂ Xma-

kn-¡p-¶-hÀ 

Hä-s¸«p Xma-kn-¡p-

¶-hÀ 

BsI 

IpSpw-_-

§Ä 

ssIh-

i`qan 

(skâv )  

IpSpw-_-

§Ä 

ssIh-

i`qan 

(skâv ) 

IpSpw-

_-§Ä 

ssIh-

i`qan 

(skâv ) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

 

t»m¡v ]©m-b-

¯p-IÄ/\K-c-k-̀ -

IÄ  

      

1 am\- -́hmSn  483 14428 701 16863 1184 31262 

2 

kpÂ¯m³ 

_t¯cn  

540 44488 1048 25123 1588 69611 

3 IÂ¸ä  1067 31678 1570 20527 2597 52202 

4 ]\-acw  398 10598 816 16929 1214 27527 

5 IÂ¸ä \K-c-k`  66 1033 399 3207 410 4240 

  2554 102223 4439 82619 6999 184852 

Ahew-_w: ]-«n-I-Pm-Xn hnI-k-\ h-Ip-̧ v 2012 

 

4.19.3.7.. sXmgnepw ]«n-I-PmXn hn`m-Khpw 

 

 hnZ-ym-̀ -ymkw ]qÀ¯oI-cn-¡p¶ ]«n-I-PmXn hn`m-K-¯nÂs¸« bph-Xo-bp-hm-¡Ä¡v 

{]Xn-amk Ønc-h-cp-am\w e`n-¡p¶ coXn-bnÂ e`n¨ hnZ-ym-̀ -ym-ks¯ D]-tbm-K-s¸-Sp¯n 

sXmgn-embn   ]cn-hÀ¯-\-s¸-Sp-̄ p-¶-XnÂ   \nc-́ -c-ambn    ]cm-P-bs¸-Sp¶ Zpc-hØ    

amä-an-ÃmsX XpS-cp-I-bm-Wv. kÀ¡mÀ kzIm-cy taJ-e-I-fneqsStbm kzbw sXmgnÂ kwcw-

`-§-fn-eq-sStbm e`n¨ hnZ-ym-̀ -ym-k-¯n\v tbmPn¨ coXn-bn-epff sXmgnÂ taJe Is-¯n 

Ønc- h-cp-am\w BÀÖn-¡p-¶-Xn\v klm-b-I-c-amb coXn-bn-ep-ff {]hÀ¯-\-§Ä A`-y-

kvX-hn-Z-y-cmb bph-P-\-§sf tI{µo-I-cn¨v Bkq-{XWw sNbvXv \S-̧ n-em-t¡--Xp-v.  

_nkn-\Êv kwcw-̀ -§Ä em`-I-c-ambn sNbvXv hnPbw hcn-¡p-¶Xv]«n-I-PmXn taJ-e-bnÂ 

A]qÀÆXbm-Wv. hcpam\¯n\\pkrXambn sNe-hns\ ¢n]vX-s¸-Sp-̄ p-Ibpw ]W-

¯nsâbpw hcp-am-\-¯nsâbpw aqe-y-s -̄¸än [mcW Dd-̧ n-¡p-Ibpw sNbvXv kzbw 

sXmgnÂ kwcw`w em`-I-c-ambn Ønc-h-cp-am\ t{km-X-Êmbn XpSÀ¶v t]mIp-¶-Xn\v thn 

{]tX-yI ]cnio-e\w    kwcw-̀ -IÀ¡v t{]mPIvSv cq]o-I-cW L«-̄ nÂ Xs¶ \ÂtI--

Xp-v. _nkn-\Êv kwcw-̀ -§Ä Bcw-̀ n-¡p-¶-Xn-\p-ff aqe-[-\-k-am-l-cWw {][m-\-I-S-¼-

bmbn XpS-cp¶p. s]mXp-ta-Je _m¦p-IÄ t]mepw Bh-i-y-ap-f-f{X aqe-[\w hmbv]mbn 

A\p-h-Zn-¡p-¶-Xn\v hnap-JX    ImWn-¡p-¶p-v. Nne KpW-t`m-àm-¡-Ä  hmbv]m XpI-
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bpsS Dt±-in¨ coXn-bn-Â         hn\n-tbmKn¡mXncn¡p¶Xpw Xncn-̈ -S-hn-ep-m-bn-«p-ff 

hogvNbpw _m¦nMv taJ-e-bnÂ     {]Xn-Ñm-b-]-c-amb hn]-coX  kz-̀ m-h-¯n-ep-ff [mcW 

{]N-cn-¡m-³ CS hcp-¯n-bn-«p-v. kzbw klm-b-kw-L-§Ä imào-I-cn-¡p-Ibpw B[p-

\nI kmt¦-XnI hnZ-y-IÄ ]-cn-N-b-s¸-Sp-¯p-¶-Xn-\v thn-bp-ff ]cn-io-e\w \ÂIp-¶-Xn-

\mbn {]tbm-KnI Xe-¯n-ep-ff ]cn-]m-Sn-IÄ     \S-̧ n-em-¡p-Ibpw XpSÀ {]-hÀ -̄\-§Ä 

Dd¸p hcp-̄ p-Ibpw sNt¿--Xm-Wv. 

 

 Inebpw ]«n-I-PmXn hnI-k\ hIp¸pw kwbp-à-ambn \S-¯nb IW-s¡-Sp¸v 

{]Imcw PnÃ-bnse ]«n-I-PmXn hn`m-K-¯nÂ 80% Â A[nIw t]cpw ImÀjnI taJ-e-

bnepw aäv \nÀ½mW taJ-e-bnepw ]Wn-sb-Sp-¡p¶ Znhk thX\ sXmgn-em-fn-I-fmWv. Xmc-

X-ta\y sNdnb Hcp iX-am-\-amWv kÀ¡mÀ, AÀ²-kÀ¡mÀ, aäv kwLSnX sXmgnÂ 

taJeIfnÂ tPmen sN¿p¶-hÀ `£-y-hn-f-IÄ DÂ¸m-Zn-̧ n-¡p¶ Irjn kw_-Ô-amb 

{]hÀ¯-\-§-fnepw  hy-h-kmb kwcw-̀ -§-fnepw  \ma-am-{X-amb IpSpw-_-§Ä am{X-amWv 

GÀs¸«v hcp-¶-Xv. 

 kÀ¡m-À, AÀ²-kÀ¡mÀ aäv kwL-SnX taJ-e-bnÂ sXmgnÂ BÀÖn-¡p-¶-

Xntebv¡pw hcp-am-\-Zm-bI kzbw sXmgnÂ kwcw-̀ -§Ä XpS-§p-¶-Xntebv¡pw XZ-zmc   

IpSpw-_-§-fpsS kzbw ]cym]vXX bntebv¡pw \bn-¡p-sa-¶p-f-fXv  ]«n-I-PmXn hnI-k\ 

hIp-̧ nsâ XpSÀ{]-hÀ -̄\-§Ä¡v Gsd at\m-hocyw \ÂIp-¶-Xpw AÀ²-i-¦bv¡v          

CS-h-cmsX {]hÀ¯n-¡m³ DuÀÖw ]I-cp-¶-Xp-am-Wv. sNdp-InS ImÀjnI DÂ¸¶ 

A[njvTnX hy-h-kmb taJ-e-bn-tebv¡v ]«n-I-PmXn hn`m-K-§sf ssI]n-Sn¨v DbÀ¯p-

hm³ km²-y-am-I-W-sa-¦nÂ \ne-hn-ep-ff t£a-Im-c-y-]-²-Xn-IÄs¡m¸w s{]m^-j-WÂ 

km¼-̄ nI D¶-a\ ]cn-]m-Sn-I-fn-te-b¡v {]hÀ¯\w hym-]n-̧ n-¡pI F¶Xv Ime-L-«-

¯nsâ A\n-hm-c-y-X-bmbn IW-¡m-t¡--Xm-Wv.sXmgnÂ \ne-bpsS hnhn[ ØnXn-hn-h-c-

¡-W-¡p-IÄ NphsS sImSp-¡p-¶p. 

  

 4.19.3.8. sXmgnÂ taJe 

 

]«nI 4.19.14 

hb-\mSv  PnÃ-bnse ]«n-I-PmXn¡mcp-sS sXm-gnÂ 

 

{Ia 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 

1 Øncw sXmgnÂ þ kÀ¡mÀ 46 17 63 158 103 261 204 120 324 

2 

Øncw sXmgnÂ-þ-AÀ²-

kÀ¡mÀ Øm]-\-̄ nÂ 

6 4 10 4 18 22 10 22 32 

3 

Øncw sXmgnÂ þ kzIm-cy-

Øm-]-\-¯nÂ 

20 19 39 72 80 152 92 99 191 

4 

Øncw sXmgnÂ þ klI-c-

W-ta-Je 

0 0 0 1 0 1 1 0 1 

5 

Xmev¡m-enI sXmgnÂ þ 

kÀ¡mÀ 

5 19 24 19 37 56 24 56 80 

6 

Xmev¡m-enI sXmgnÂ-þ-

AÀ²-kÀ¡mÀ Øm]-\-

¯nÂ 

1 5 6 4 11 15 5 16 21 

7 Xmev¡m-enI sXmgnÂ þ 26 28 54 206 163 369 232 191 423 
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kzIm-cy-Øm-]-\-̄ nÂ 

8 

Xmev¡m-enI sXmgnÂþ 

klI-c-W-ta-Je 

0 1 1 1 0 1 1 1 2 

11 

kzbw sXmgnÂþ arK-]-cn-

]me\w 

12 79 91 3 30 33 15 109 124 

12 

kzbw sXmgnÂþImÀjn-I-ta-

Je 

145 44 189 0 1 1 145 45 190 

13 

kzbw sXmgnÂþ ]c-¼-cm-KX 

taJe 

2 1 3 1 1 2 3 2 5 

14 aäv kzbw sXmgnÂ 95 50 145 330 98 428 425 148 573 

15 

Iqen-̧ Wn þ ImÀjn-tI-Xc 

taJe 

1601 

105

8 

265

9 

1260 742 

200

2 

2861 1800 4661 

16 

Iqen-̧ Wn þ Irjnbpw A\p-

_-Ô-taJ-e-Ifpw  

333 218 551 1563 

103

7 

260

0 

1896 1255 3151 

17 Iqen-̧ Wn aäv taJe  392 260 652 879 493 1372 1271 753 2024 

18 sXmgnemfnþ arK-]-cn-]me\w 2 25 27 1 0 1 3 25 28 

18 

sXmgnemfnþ ]c-¼-cm-KX 

taJe 

12 9 21 3 1 4 15 10 25 

19 

sXmgnemfn þ sI«n-S-

\nÀ½mW taJe 

42 3 45 87 8 95 129 11 140 

 

BsI sXmgnÂ sN¿p-¶-hÀ 274

0 

184

0 

458

0 

4592 

282

3 

7415 

733

2 

466

3 

1199

5 

Ahew-_w: ]-«n-I-Pm-Xn hnI-k-\ h-Ip-̧ v 2012 

 

4.19.3.9.  sXmgnepw hnZym-̀ ym-khpw 

 

 

]«nI 4.19.15 

hb-\mSv  PnÃ-bnse ]«n-I-PmXn¡mcp-sS sXmgnepw hnZym-̀ ym-khpw 

 

{Ia 

\¼À 

sXmgnÂ sN¿p¶-h-

cpsS hnZym-̀ ymkw 

kt¦X¯nÂ 

Xma-kn-¡p-¶-hÀ 

Hä-s¸«p Xma-kn-

¡p-¶-hÀ 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 

1 \nc-£-c³ 187 263 450 193 285 478 380 548 928 

2 \hm-£-cÀ 26 28 44 30 44 74 56 72 128 

3 ss{]a-dn-Xew 835 624 1459 1326 1086 2412 2161 1710 3871 

4 sk¡--dn-Xew 1080 577 1657 1774 837 2611 2854 1414 4268 

5 

Fkv.-F-kv.-FÂ.-kn. 

Pbn¨p 

380 230 610 805 351 1156 1185 581 1766 

6 

{]oUn{Kn/¹kv Sp 

Pbn¨p 

149 71 220 279 126 405 428 197 625 

7 _ncpZw 53 27 80 121 51 172 174 78 252 

8 _ncp-Zm-\-´c _ncpZw 10 4 14 23 20 43 33 24 57 

9 

F©n-\o-b-dnwKv (_n-cp-

Zw) 

6 3 9 2 0 2 8 3 11 

10 

F©n-\o-b-dnwKv (kÀ«n-

^n-¡äv/Unt¹m-a) 

3 2 5 7 1 8 10 3 13 

11 saUn-kn³ _ncpZw 0 0 0 0 1 1 0 1 1 

12 aäv s{]m^-j-WÂ 1 1 2 15 12 27 16 13 29 
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_ncpZw 

13 

aäv s{]m^-j-WÂ 

tImgvkv (kÀ«n-̂ n-

¡äv/Unt¹m-a) 

10 10 20 17 9 26 27 19 46 

 BsI 2740 1840 4580 4592 2823 7415 7332 4663 11995 

Ahew-_w: ]-«n-I-Pm-Xn hnI-k-\ h-Ip-̧ v 2012 

 

4.19.3.10.  hnZym-̀ ymkw 

 

hnZym`ymkw aqew am{Xta imizXamb hnIk\w km[yamIq F¶ Xncn¨dnhpw  

hnZym`ymk¯nsâ {]m[m\yhpw alXzhpw ]«nIPmXn hn`mK P\XbnÂ 

Acs¡«pd¸nt¡nbncn¡p¶p.sImgn-ªp t]m¡v CsÃ-¦nepw kvIqÄ hnZ-ym-̀ -ymk taJ-

e-bnÂ ASn-Øm\ hn-Úm\ \ne-hmcw sa¨-s¸«XsÃ¶ AhØ Dv. sk¡³Udn 

Xet¯mSv IqSn ]T\w Ahkm\n¸n¡p¶ {]hWX Ct¸mgpw \ne\nÂ¡p¶p. D¶X 

hnZym`ymkw \ÂtIXnsâbpw t\tSXnsâbpw {]m[m\yw C\nbpw ]«nIPmXn 

hn`mK P\X DÄs¡mtÅnbncn¡p¶p. _ncpZ  _ncpZm\´c Xew hscsb¦nepw 

]T\w F¯n¡p¶Xn\pw AXp hgn DbÀ¶  kmaqlnI ImgvN¸mSpw PohnX \nehmchpw 

BÀÖn¡p¶Xn\pw km[n¡p¶Xc¯nÂ {]mYanI Xew apXÂ Xs¶ 

hnZymÀ°nIfpsSbpw c£nXm¡fpsSbpw CSbnÂ Aht_m[w krjvSn¡m³ IgnbWw. 

tIc-f-¯nsâ ]n¶m¡  PnÃ  F¶ \ne-bn-Â  hb-\mSnsâ `mhn km[-y-X-Isf ]qÀ®-

ambpw D]-tbm-K-s¸-Sp-¯m³ Ign-bp¶ Xc-¯nÂ ASn-¯«p hn`m-K-§sf/]«n-I-PmXn hn`m-

K-§sf amän XoÀ¡p-¶-Xn-\p-ff {]tbm-KnI hnZ-ym-̀ ymk kao-]\w  kzo-I-cn-t¡--Xm-bn-«p-

v. ]«n-I-Pm-Xn-¡m-cpsS hnhn[ hnZym-̀ ymk ØnXn-hn-h-c-§Ä NphsS sImSp-¡-p-¶p. 

 

 419.3.11. km£-cX 

]«nI 4.19.16 

hb-\mSv  PnÃ-bnse ]«n-I-PmXn km£-cX-þkv{Xo ]pcp-j³ 

 

 km£-cÀ \nc-£-cÀ 

 BsI ]pcp-j³ kv{Xo BsI B¬ s]¬ 

BsI 25387 13460 11927 7191 2946 4245 

{Kmaw 23634 12529 11105 6744 2752 3992 

\Kcw 1753 931 822 447 194 253 

Ahew_w: sk³-k-kv 2011 

4.19.3.12. ]«n-I-Pm-Xn-¡m-cpsS {]mbhpw hnZym-̀ ym-khpw 

 

]«nI 4.19.17 

]«n-I-Pm-Xn-¡m-cpsS {]mbhpw hnZym-̀ ym-khpw 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) 

1 

0-5þ09 

hbkv 

159 0 1995 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2154 

2 10-þ14  0 0 1729 993 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2722 

3 15-þ21 9 0 179 997 1004 847 68 0 8 9 0 3 19 3143 

4 22-þ29 36 0 497 1855 974 574 287 52 6 12 1 28 46 4368 

5 30-þ44 393 37 2089 2798 1165 415 123 38 6 9 1 17 29 7120 

6 45-þ59 912 128 2174 952 308 59 45 7 2 2 0 7 3 4599 

7 

60 hb-

Ên\v  

apI-fnÂ 

1295 100 580 193 39 16 5 2 1 0 0 0 1 

2232 

 BsI 2804 265 9243 7788 3490 1911 528 99 23 32 2 55 98 26338 

Ahew-_w: ]-«n-I-Pm-Xn hnI-k-\ h-Ip-̧ v 2012 

 

4.19.3.13..  F©n-\o-b-dnw-Kv, sSIv\n-¡Â tImgvkp-IÄ¡p ]Tn-¡p¶ ]«n-I-PmXn Ip«n-I-fpsS 

F®w 

]«nI 4.19.18 

hb-\mSv  PnÃ-bnÂ F©n-\o-b-dnw-Kv, sSIv\n-¡Â tImgvkp-IÄ¡p 

]Tn-¡p¶ ]«n-I-PmXn Ip«n-I-fpsS F®w 2015----- 16 

{Ia \¼À  t]cv BsI 

F©n-\o-b-dnw-KvtIm-tfPv 

1 F©n-\o-b-dnw-KvtIm-tfPv, am\- -́hmSn   10 

t]m-fn-sS-Iv-\nIv tIm-tfPv/sF.-Sn.sF 

1 t]m-fn-sS-Iv-\nIv, ao\-§mSn  40 

2 t]m-fn-sS-Iv-\nIv, Zzm-cI  20 

3 t]m-fn-sS-Iv-\nIv, ta¸mSn  35 

4 Kh:-sF.-Sn.sF IÂ¸ä  62 

5 Kh:- h\nX sF.-Sn.sF s\³ta-\n, _t¯cn 10 

sSIv-\n-¡Â ssl-kv-IqÄ 

1 sSIv-\n-¡Â ssl-kv-IqÄ _t¯cn 8 

2 sSIv-\n-¡Â ssl-kv-IqÄ, am\- -́hmSn  10 

BsI 195 

Ahew_w: ]-«n-I-Pm-Xn hnI-k-\ h-Ip-̧ v 2016 

 

4.19.3.14. BtcmKyw 

 

 an¡ `h-\-§-fnepw Ah-K-Wn-¡m-\m-hm¯ coXn-bn-ep-ff Btcm-Ky {]iv\-§Ä hnI-

k-\-¯n\v shÃp-hn-fn-bmbn \nÂ¡p-¶pv. t]mjImlmc¡pdhv, Nn«tbmsS 

AÃmsXbpÅ PohnXssien, aZyw apXemb elcn hkvXp¡fpsS A\nb{´nXamb 

D]tbmKw, tcmK {]Xntcm[w kw_Ôn¨ [mcWbnÃmbva, ipNnXz kw_Ôamb 

{]iv\§Ä, ip²Pe ZuÀe`yw, sXmgnÂ P\ytcmK§Ä F¶n§s\ tcmKmXpcX¡v 

ImcW§Ä H«\h[nbpv. hnhn[ {]iv\-§Ä t\cn-Sp-¶-Xn-\p-ff Ffp-̧ -h-gn-bmbpw 

ioe¯nsâ `mKambpw  el-cn¡v ASn-a-s¸-Sp-¶-Xn-eqsS hÀ²n¨ {]iv\-§-fpsS Ducm¡p-

Sp-¡n-te-b¡v  AI-s¸«v t]mIp¶  {]h-WX an¡ kt¦-X-§-fnepw {]I-S-amWv.  amc-I-tcm-

K-§-fpsS  ss\c´cy¯nte¡pw  A\-́ -amb sNe-hp-I-fn-tebv¡pw IpSpw_ 

_Ô§fpsS XIÀ¨bnte¡pw ]Xn-¡p-¶-Xn-eqsS hnI-k-\-̄ nsâ ]mX-bnÂ \n¶pw AI-

¶p-t]m-Ip-¶-Xn\v CS-h-cp-¶p. amc-I-amb tcmK-_m-[-bp-ÅhÀ¡v ]«n-I-PmXn hnI-k-\-h-

Ip¸v a{´n-bpsS Zpcn-Xm-i-z-m-k-\n-[n-bnÂ \n¶pw [\-k-lmbw A\p-h-Zn¨v hcp-¶p-v. {XnX-

e-]-©m-b¯v kwhn-[m-\hpw hnhn-[- kÀ¡mÀ hIp-̧ p-Ifpw GtIm-]n¸n v̈ \q-X\--amb ]²-

Xn-I-fn-eqsS kt¦-X-§-fn-te-b¡v {]hÀ¯-\-§Ä hym-]n-̧ n-t¡--Xp-v. Btcm-K-y-h-Ip-

¸nsâ IqSp-XÂ {]hÀ¯-\-§fpw kt¦-X-§fn-te-bv¡v F¯n-t¨-tc-þ   -Xp-v. t_m[-h-

Xv¡cW ]cn-]m-Sn-IÄ, saUn-¡Â Iym-¼p-IÄ, tcmK-{]-Xn-tcm[ {]hÀ¯-\-§Ä, ipNo-I-c-
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W-{]-hÀ¯-\-§Ä F¶nh {]Xn-amk  ASn-Øm-\-̄ nÂ kt¦-X-§Ä    tI{µo-I-cn¨v \S-

¸n-em-¡p-¶Xv hgn sa¨-s¸« Btcm-Ky kmlNcyw krjvSn-¡m³ km[n-¡pw. 

   

4.19.3.15.   Ie, kmkvImcnIw, aäpÅh 

 

Iuamc¡mcpsSbpw A½amcpsSbpw hnhn[ Bhiy§Ä \ndthän 

\ÂIp¶Xnte¡mbpw inip¡fpsS ]cn]me\¯n\pambn AwK³hmSnIÄ CÃm¯ 

]«nIPmXn kt¦X§Ä¡pÅnÂ Bbhbpw htbmP\§Ä¡mbpÅ tI{µ§fpw 

Øm]nt¡Xpv. ]«nIPmXn taJebnse Iem kmkvImcnI {]hÀ¯\§Ä 

]cnt]mjn¸n¡p¶Xnsâ `mKambpw kwLSn¸n¡p¶Xnte¡mbpw amXrIm I½yqWnän 

lmfpIÄ kt¦X§fnÂ Øm]nt¡XmWv. Nne kt¦X§fnÂ ]²Xn XpI 

sNehgn¨v I½yqWnän lmfpIÄ \nÀ½n¨n«ps¦nepw BbhbpsS \S¯n¸nepw aäpw 

Imcy£ahpw KpW]chpamb XpSÀ {]hÀ¯\§Ä \S¶n«pÅXmbn IcpXphm³ 

km[n¡pIbnÃ 

 

]«nIPmXn hn`mK P\XbpsS  A\yw \n¶v t]mIp¶ X\Xv Iemcq]§sfbpw 

A\pjvTm\ IeIsfbpw   ]cnt]mjn¸n¡p¶Xn\pw ]p\cpÖohn¸n¡p¶Xnte¡mbn  

Bhiyamb  ]²XnIÄ cq]oIcnt¡Xpv.]«nIPmXn hn`mK P\XbpsS ssIhi`qan 

Xptemw IpdhmsW¶ kmlNcy¯nÂ ]e IpSpw_§Ä¡pw ihkwkvImc¯n\mbn 

Bh-i-y-amb  Øe-ku-I-cy Ipd-hp-v. FÃm ]©mb¯pIfnepw ivaim\ \nÀ½mWw 

ASnb´nc {]m[m\yt¯msS ]cnKWnt¡XmWv. 

 

4.19.3.16.   hnPvRm³hmSnIÄ 

 

]«nIPmXn bphP\§Ä¡v CâÀs\äv kuIcyhpw sse{_dnbpw 

kt¦X§Ä¡pÅnÂ ¯s¶ e`yam¡pI  F¶ Dt±it¯msS hnPvRm³hmSnIÄ 

Øm]n¨n«pv. {Kma ]©mb¯nÂ \n¶pw e`yamb Øe¯v ]«nIPmXn hnIk\ 

hIp¸v ]WnIgn¸n¨ sI«nS¯nÂ  65000 cq]tbmfw  hne hcp¶ ]pkvXI§fpsS 

tiJcw, t{_mUv _m³Uv  CâÀs\äv IW£t\mSv IqSnb Iw]yq«À, {]nâÀ, kvIm\À, 

Cw¥ojv aebmfw Zn\]{X§Ä F¶nh  kt¦X \nhmknIÄ¡mbn {IaoIcn¨ncn¡p¶p.  

 

]«nI 4.19.19 

hnÚm³hmSn sI«nS§Ä kw_Ôn¨ hnhcw 

 

am\- -́hmSn t»m¡v  It®m-̄ vae  tImf\n, Xhn-ªmÂ   

IÂ¸ä t»m¡v  PHC  tImf-\n, ta¸mSn 

]\-acw t»m¡v  `qZm\w  tImf-\n, ]pÂ¸Ån   

Ahew-_w: ]-«n-I-Pm-Xn hnI-k-\ h-Ip-̧ v  

 

4.19.4. hn`h e`yX 

]«n-I-PmXn hnI-k-\-̄ n-\mbn kwØm-\s¯ ¹m³Xp-I-bpsS 9.8% XpI hI-bn-cp-¯n-bn-«p-

v. tI-{µ-kÀ¡m-cnÂ \n¶pw hyXy-kvX-ambn kwØm\ kÀ¡mÀ ]©-hÂkc ]²-Xn-bp-

ambn apt¶m-«p-t]m-Ip-¶-Xn-\mepw ¹m³-þ-t\m¬¹m³ kwtbm-P\w \S-̧ n-em-¡n-bn-«n-Ãm-̄ -

Xn-\mepw A¯-c-sam-c-hØ Dm-Ip-¶-Xp-hsc ]«n-I-PmXn hnI-k-\-¯n\v [\-e-̀ yXbv¡v 

apS-¡-ap-m-Im-\n-S-bn-Ã.  

 

4.19.5.  Øm]-\-e-̀ yX 
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]«nI-Pm-Xn-¡m-cpsS ka-{K-hn-I-k-\-̄ n-\m-h-iy-amb hnhn[ A\p-Iqe LS-I-§Ä [mcm-f-

apÅ Hcp PnÃ-bmWvവയനാട്. Ah NphsS sImSp-¡p-¶p. 

 

 

 

]«nI 4.19.42 

hb-\mSv  PnÃ-bnse ]«n-I-PmXn hnI-k-\-̄ n-\pÅHm^o-kp-Ifpw Øm]-\-§fpw 

1. hb-\mSv  PnÃm ]«n-I-PmXn hnI-k\ Hm^okv 1 

2. ap-\n-kn-̧ m-en-än-þ-t»m¡v ]©m-b¯v  5 

3. ]«n-I-PmXn hnI-k\ Hm^o-kp-IÄ 4 

4. ]«n-I-Pm-Xn-þ-]-«n-I-hÀK hnI-k\ tImÀ¸-td-j³ PnÃm Hm^okv 1 

5. {]o sa{SnIv tlmÌÂ 1 

 

hb-\mSv  PnÃ-bnse ]«n-I-Pm-Xn-¡m-cpsS hnI-k\w Dd-̧ m-¡p-hm-\mbn Cu Øm]-\-§-fpsS 

km[yX ]c-am-h[n {]tbm-P\s¸Sp-¯p-¶-Xn-s\m¸w hyh-kmb kwc-`-§sf t{]mÕm-ln-̧ n-

¡m³ Hcp ]pXnb Øm]\w IqSn Øm]n-¡p¶ Imcyhpw PnÃm-]-©m-b-¯n\pw ,-ap-\n-kn-

¸m-en-än¡pw kwbp-à-kw-c-̀ -ambn ]cn-K-Wn-¡m-hp-¶-Xm-Wv. 

 

4.19.6. വികസന കാഴ്ചപാട്   
പതിമൂന്ാാം പദ്ധതി കാലത്തു ജില്ലയിലല പട്ടികജാതി വിഭാഗങ്ങളുലട സാമ്പത്തിക സാമൂഹിക 
വിദ്യാഭാസ മമഖലകളിലല വളർച്ച നിലവാരാം ലപാതു വിഭാഗങ്ങമളാലടാപ്പാം എത്തിമേണ്ടതുണ്ട്. 
പട്ടികജാതി മമഖലയിലുള്ള വികസന വിടവുകൾ കലണ്ടത്തി അവ പരിഹരിക്കുന്തിനുള്ള 
പദ്ധതികൾേ് മുൻതൂോം നൽമകണ്ടതുണ്ട് . കൂടാലത പട്ടികജാതി വികസന വകുപ്പാം മറ്റ് 
തമേശഭരണ സവയാം ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുാം പട്ടികജാതി മമഖലയിൽ നടപ്പിലാക്കുന് പദ്ധതികളുലട 
ഗുണ നിലവാരാം ലമച്ചലപ്പടുത്തുന്തിന് ഊന്ൽ ലകാടുക്കുകയാം വയക്തികൾക്കുാം കുടുാംബങ്ങൾക്കുാം 
പ്രമയാജനലപ്പടുന് തരത്തിൽ വിദ്യാഭാസ, സാമ്പത്തിക വികസന മമഖലകളിൽ മുൻഗണന 
നൽകുന് രീതിയിൽ   പദ്ധതികളുാം  ആവിഷ്കരിമേണ്ടതുണ്ട്. 
  

4.19.61. \qX\ t{]mP-Iväp-IÄ 

 kÀ¡mÀ [\-klmbw D]tbmKn¨v I¼yq«À s{Sbn\nwKv skâdpIÄ \S¯p¶ 

]«nIPmXn/]«nIhÀ¤ klIcW kwL§Ä¡v ‘A£b tI{µ-§Ä XpS-§m-\m-h-

iy-amb klmbw e`y-am-¡p-hm-\pÅ ]²-Xn-IÄ Bhn-jv¡-cn-¡m-hp-¶-Xm-Wv. 

 

 hnZ-ym-̀ -ymks¯ ZoÀL-Ime ]²Xn F¶ \ne-bnÂ Ip-sImv {]okvIqÄ, {]mY-

anI hnZ-ym-̀ -ymkw (1 apXÂ 7 hsc) sslkvIqÄ hnZ-ym-̀ -ymkw (7-þ12) hsc D¶X 

hnZ-ym-̀ -ymkw F¶o Xe-§-fnÂ {]tX-yI {i²bpw ]cn-K-W-\bpw e`-y-am-Ip¶ Xc-

¯n-ep-ff {]hÀ¯-\-§Ä Bhn-jvI-cn-¡-Ww. 

 {]mY-anI hnZ-ym-̀ -ym-k-¯n\v 100 iX-am\w {]th-i\w Dd-̧ m-¡p-¶-Xn-\mbn {]oss{]-

adn kvIqfp-IÄ, AwK-\-hm-Sn-IÄ, ss{]a-dn-kvIqÄ F¶nh inip kulrZ tI{µ-§-

fmbn ]cn-hÀ¯-\-s¸-Sp-¯p-I. {]mY-anI hnZ-ym-̀ -ymkw ià-am¡p-¶-Xn-\mbn Ip«n-

IÄ, A²-ym-]-IÀ, amXm-]n-Xm-¡Ä F¶n-hÀ H¶n¨p tNÀ¶p-ff {]hÀ¯-\-

§Ä¡p-ff Ah-k-c-§Ä hÀ²n-̧ n-¡p-¶-Xn-\m-bp-ff \S-]-Sn-IÄ kzo-I-cn-¡p-I. 

 {]mY-anI hnZ-ym-̀ -ymkw (1 apXÂ 8 hsc) F¶ \ne-bnÂ ]cn-K-Wn¨v KpW-ta-·-bp-

ff hnZ-ym-̀ -ymkw FÃm hn`m-K-§-fnepw {]tZ-i-§-fnepw e`-y-amIp¶p-sh¶v Dd-̧ m-

¡p-¶-Xn-\mbn 1 apXÂ 8 hsc-bp-ff Ip«n-I-fpsS tUäm t_bvkv X¿m-dm-¡p-Ibpw 

L«w-L-«-ambn ]T\ \ne-hmcw hne-bn-cp-¯pbpw sN¿p-I. 
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 {]mY-anI hnZ-ym-̀ -ymkw KpW-ta-·m-[n-jvTn-[m-am¡n XoÀ¡p-¶-Xn-\mbn Ip«n-IÄ¡v 

KWn-Xw, imkv{Xw, Cw¥ojv `mj, amXr-̀ m-j, F¶n-h-bnÂ  ASn-Øm\ Adn-hp-IÄ 

hne-bn-cp-¯p-¶Xn-\pw, Bh-i-y-amb CS-s]-S-ep-IÄ \S-̄ p-¶-Xn-\p-ambn hnZ-ym-̀ -ymk 

IÀ½-tk-\-I-fpsS {]hÀ¯-\-§Ä D]-tbm-K-s¸-Sp-̄ p-I.  

 kvIqÄ hnZ-ym-̀ ymk Imew apXÂ Xs¶ Cw¥ojv `mj ss\]p-Wyw BÀÖn-¡p-Xn-

\m-bp-ff {]tX-yI ]²-Xn-IÄ Bhnjv¡cn-¡-Ww. 

 D¶X hnZ-ym-̀ -ymk km[-y-X-IÄ, sXmgnÂ km[-y-XIÄ F¶n-h-sb-¡p-dn¨v Ah-

t_m[w hfÀ¯p-¶-Xn-\mbn ssKU³kv Bâv Iu¬kn-enw-Kv, Icn-bÀ sUh-e-

¸vsaâv, F¶nh sslkvIqÄ lbÀ sk¡-dn hnZ-ym-̀ -ymk Ime¯v Xs¶ \ÂIp-

¶-Xn-\p-ff \S-]-Sn-IÄ kzo-I-cn-¡-Ww. 

 PnÃ-bnse `mhn km[-y-X-IÄ (Xp-d-ap-Jw, sF.Sn hnÚm\ \K-cw, hnt\mZ k©m-

cw, D]-tbm-K-s¸-Sp-¯m³ Ign-bp¶ Xc-¯nÂ sXmgn-e-[n-jvTnX hnZn-m-̀ -ym-kw, 

tImgvkp-IÄ, ]cn-io-e-\-§Ä F¶nh ]cn-jvI-cn-¡p-I.  

 _n.-sS-Iv, FwsS¡v, Fw.-_n.-_n.-Fkv XpS-§nb kmt¦-XnI sXmgn-e-[n-jvTnX 

tImgvkp-IÄ ]Tn-¡p¶hcnÂ ]T\]nt¶m-¡m-h-Ø-bn-ep-ffhÀ¡mbn tImgvkv 

L«-¯nÂ Xs¶ sdan-Un-bÂ äo¨o-Mv, I³kv äq tImgvkv F¶nh \S-¯p-¶-Xn-

\p-ff \S-]-Sn-IÄ kzo-I-cn-¡pI 

 s{]m^-j-WÂ tImgvkp-IÄ ]Tn-¡p-¶-hÀ¡mbn ss\]pWy hnImk ]cn-]mSn 

tImgvkv L«-̄ nÂ Xs¶ \ÂIp-¶-Xn-\m-bp-ff \S-]-Sn-I-fp-m-I-Ww. 

 cmPy¯n-\-I¯pw hntZ-i-ap-ff hy-h-km-bnIØm]\-§-fnse sXmgn-e-h-k-c-§Ä 

D]-tbm-K-s¸-Sp- -̄Xn-\m-bp-ff {]tX-yI ]cn-io-e-\-§Ä  Bh-i-yamWv. 

 Iuamc hnZ-ym-̀ -ym-kw, elcn hncp² at\m-̀ m-hw, F¶n-h-bv¡m-bp-ff Ah-t_m-[-¢m-

Êp-IÄ Xmsg-¯-«nÂ \S-̧ n-em-¡p-I. 

 \mj-WÂ ämeâv skÀ¨v, hnÚm\]co-£-IÄ  F¶n-h-bnÂ anI¨ hnPbw 

t\Sp¶ hnZ-ymÀ°n-IÄ¡v {]tX-yI t{]mÕm-l\§Ä \ÂIn D¶-X-\n-e-hmcw 

]peÀ¯p¶ hnZ-ym-̀ -ym-k-Øm-]-\-§-fnÂ {]th-i-\-̄ n-\p-ff ]cn-]m-Sn-IÄ Bhn-

jvI-cn-¡-Ww. 

 hnhn[ kq£va sNdp-InS CS-¯cw kwc-̀ -§-fn-teÀs¸« ]«n-I-Pm-Xn-¡mÀ¡v hn]-W-

\-̄ n\pw \ne-hm-c-ap-bÀ¯p-¶-Xn-\p-am-h-iy-amb klmbw \ÂIp-¶-Xn-\mbn ]²-Xn-

IÄ Bhn-jv¡-cn-¡-Ww. 

 

 

]«n-I-PmXn kl-I-c-W-kw-L-§Ä em`-I-c-am-¡-W-sa-¦nÂ kzoI-cn-t¡ \S-]-Sn-I-fnÂ 

Nneh NphsS sImSp-¡p-¶p. 

 

1. \mfnXp-hsc cPnÌÀ sNbvXn«pÅ ]«nI-PmXn/]«nIhÀ¤ klIcW 

kwL§fnÂ`qcn`mK¯n\pw kz´ambn `qantbm, sI«nStam CÃ. hmSI 

sI«nS§fnÂ {]hÀ¯n¡p¶ kwL§Ä¡v B^okv sI«nS \nÀ½mW¯n\v 

hkvXphm§p¶Xn\pw B^okv sI«nSw \nÀ½n¡p¶Xn\pw klm-b-I-c-amb ]²-Xn-

IÄ Bhn-jv¡-cn-t¡--Xm-Wv. 

2. ]«nIPmXn/]«nI-hÀ¤ klIcW kwL§Ä¡v \ÂIn- hcp¶ amt\PocnbÂ 

k_vknUn, _nÂUnwKvsabnâ\³kv {Kmâv apXemb km¼¯nI klmb§Ä 

Xptemw XpÑamWv. Bbhbv¡pÅ sNehpIÄ¡\p-kcn¨v ImtemNnXambn klm-

bn-¡m-\m-h-iy-amb ]²-Xn-IÄ Bhn-jv¡-cn-¡m-hp-¶-Xm-Wv. 



567 | PnÃm ]²Xn þ hb\mSv PnÃ. 

 

3. \nehnÂ \jvS¯nÂ {]hÀ¯n-¡p¶ kwL§Ä¡v kÀ¡mÀ klmbw e`n¡m³ 

AÀlXbnÃm-¯-Xn-\mÂ Ahsb ]p\-cp-²-cn-¡p-hm-\m-h-iy-amb ]²-Xn-IÄ Bhn-

jv¡-cn-¡m-hp-¶-Xm-Wv. 

4. Hcp Xt±-i-̀ -cW Øm]\w Hcp tImf\n Gsä-Sp-¯v-þ-kÀ¡mÀ kvIoap-Ifpw DÄs¸-

Sp¯n AhnsS FÃm {]iv\-§fpw ]cn-l-cn-¡m-hp-¶-Xm-Wv. ]mÀ¸nSw Btcm-Kyw 

hnZ-ym-̀ -ymkw sXmgnÂ hnt\mZw XpS§n FÃm Imc-y-¯n\pw kuI-c-y-ap-f-f-h-bm¡n 

amäpI (kw-bpà t{]mP-IvS-I-fpamImw) 

5. {]hÀ¯n-¡p¶ kl-I-cW kwL-§Ä¡v sXmgnÂ kwcw-̀ I bqWn-äp-IÄ (tk-h-

\-ta-Je tI{µo-I-cn-¨vþ saUn-¡Â tÌmÀ, em_v, tbmKm-tI-{µw) 

6. kz-́ -ambn sI«n-S-an-Ãm¯ kwL-§Ä¡v ({]-hÀ¯n-¡p-¶) Øew hm§n sI«nSw 

\nÀ½n¨v \ÂIm-hp-¶-Xm-Wv. 

7. ]«n-I-PmXn kwL-§Ä¡v em`-¯nÂ {]hÀ¯n-¡m-\p-ff ASn-Øm\ bqWn-äp-IÄ 

Bcw-̀ n-¡m-hp-¶-Xm-Wv. 

8. ]«n-I-PmXn kl-I-cW kwL-§sf D]-tbm-K-s¸-Sp¯n ]n.-F-kv.-kn-]-cn-io-e\ 

tImgvkp-IÄ XpS-§n-bh Bcw-̀ n-¡mhq¶XmWv. 

9. ]«n-I-PmXn kl-I-cW kwL-§Ä¡v A£-b-tI-{µ-§Ä A\p-h-Zn-¡p-I. 

 

4.19.6.2.taÂ¯«v \nÀt±-i-§Ä 

1. ]«n-I-Pm-Xn-¡mÀ¡m-bpÅ ]²-Xn-cq-]o-I-c-W-§-fnÂ kpØnc km¼-̄ nI hnI-

k\w F¶Xv apJy-e-£y-ambn ImWpI 

2. hnI-k-\-̄ nse kzbw-`cWm-h-Imiw ]«n-I-Pm-Xn-¡mÀ¡pw Dd-̧ p-h-cp-¯p-Ibpw ]«n-

I-Pm-Xn-hn-I-k-\-̄ n-\mbn \nÀ½n-¡p¶ Øm]-\-§-fpsS DS-a-Øm-h-Imiw {]m]vX-

amb ]«n-I-PmXn kwL-S-\-IÄ¡v \ÂIm-\pÅ kao-]\w kzoI-cn-¡pI 

3. ]«n-I-Pm-Xn-¡m-cpsS kmaq-ly-þ-km-¼-̄ n-I-Øn-Xnbpw Bh-iy-§fpw Adn-bp-¶-Xn-

\mbn ka-{K-amb km¼-¯nI hnI-k\ sk³kkv \S-¯p-I. 

4. ]«n-I-PmXn hnI-k\ hIp¸v t\cn«v \S-̧ n-em-¡p¶ Hcp ]²-Xnbpw {]mtZ-inI 

kÀ¡m-cp-IÄ hopw Bhn-jv¡-cn-t¡--Xn-Ã F¶ IÀi\ \nÀt±iw \ÂIp-I. 

Bh-iy-sa-¦nÂ ]«n-I-PmXn hnI-k\ hIp-̧ nsâ ]²-Xn-I-fpsS KpW-t`m-àm-¡Ä¡v 

A[n-I-k-lmbw e`y-am-Ip-¶-Xn-\pÅ ]²-Xn-IÄ {]mtZ-inI kÀ¡m-cp-IÄ¡v Bhn-

jv¡-cn-¡m-hp-¶-Xm-Wv. 

5. ]«n-I-Pm-Xn-¡mÀ¡v ssIh-i-̀ qan ]cn-an-X-am-b-Xn-\mÂ `qan Bh-iy-apÅ hnI-k\ 

taJ-e-I-fmb Irjn, arK-kw-c-£-Ww, aÂky-Ir-jn, hyh-kmb kwc-̀ -§Ä XpS-

§nb taJ-e-I-fnÂ Bhn-jv¡-cn-¡p¶ ]²-Xn-I-fpsS ]qÀ®amb {]tbm-P\w e`y-

am-Im³ Ign-bn-Ã. AXn-\mÂ Hmtcm Xt±-i-kz-bw-̀ -cW Øm]-\hpw AhnsS e`y-

ambXpw ]«n-I-PmXn kt¦-X-§-tfmsSm¯p InS-¡p-¶Xpamb kÀ¡mÀ `qan-bnÂ 

hyh-kmb ]mÀ¡p-IÄ, arK-kw-c-£W ]mÀ¡p-IÄ, ]ip-h-fÀ¯Â tI{µ-§Ä, 

s]mXp Irjn-bn-S-§Ä F¶nh Hcp-t¡--Xp-v. AXn-\mbn `qan e`y-am-¡m³ 

th \S-]Sn kzoI-cn-¡p-I. 

6. ]«n-I-Pm-Xn-¡mÀ¡mbn Hmtcm t»m¡v-þ-ap-\n-kn-̧ m-en-än-þ-tImÀ¸-td-j³ ASn-Øm-\-

¯nÂ {]tXyI km¼-¯nI taJ-e-IÄ krjvSn-¡p-I.  

7. ]«n-I-Pm-Xn-hn-I-k\ hIp¸pw ae-_mÀ taJem kl-I-cW £otcmÂ¸mZI bqWn-

b\pw kwbp-à-ambn ae-_mÀ taJ-e-bnÂ \S¸nem-¡p¶ {]tXyI sXmgnÂZm\ 

]cn-]mSn (]ip hfÀ¯Â, samss_Â sFkv{Iow bqWn-äv) Xncp-h-\- -́]pcw PnÃ-

bnepw \S-̧ n-em-¡m-\m-h-iy-amb \S-]Sn kzoI-cn-¡p-I. 

8. AXmXv Xt±-i-kz-bw-̀ -cW Øm]-\-§-fpsS ]cn-[n-bn-epÅ kÀ¡mÀ Øm]-\-§-

fpsS D]-tbm-K-̄ n\p thn hcp¶ km[-\-§fpw tkh-\-§fpw hm§p-t¼mÄ 

25% AXmXv {]mtZ-inI kÀ¡m-cp-Isf ]cn-[n-bn-epÅ ]«n-I-PmXn kwc-̀ -I-cp-m-

¡p¶ DÂ¸-¶-§fpw tkh-\-§-fp-am-bn-cn-¡Wsa¶v hyhØ sN¿p-I. 
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9. `qan-bp-tSbpw aqe-[-\-¯n-tâbpw A`m-h-¯mÂ kwc-̀ -I-cm-Im³ B{K-ln-¡p¶ ]«n-

I-Pm-Xn-¡mÀ¡v aXn-bmb skIyq-cnän \ÂIm³ Ign-bm-̄ -Xn-\mÂ _m¦vhmbv] 

e`y-am-Im³ CS-bm-Im¯ kml-N-cy-̄ nÂ Ipd-ªXv Bbncw tImSn-bpsS Hcp 

skIyq-cnän ^v Dm-¡p-I. B ^nsâ CuSn³taÂ _m¦v hmbv] e`y-am-¡p-

I. 

10. ]«nI-Pm-Xn-¡mÀ¡m-bpÅ km¼-¯nI hnI-k\ ]²-Xn-Isf GtIm-]n-̧ n-¡m³ \ne-

hnÂ {]tXyI kwhn-[m-\-§-sfm¶pw CÃm- -̄Xn-\mÂ Xncp-h-\-´-]pcw BØm-\-

am¡n ]«n-I-Pm-Xn-þ-]-«n-I-hÀK _nkn-\kv Uh-e-]vsaâv skâÀ F¶ Hcp ]pXnb 

Øm]\w \µm-h-\¯v ]pXp-Xmbn ]Wn-XoÀ¯ sI«n-S-¯nÂ Bcw-̀ n-¡p-I. AXn-

eqsS kwc-̀ -I-cm-Im³ B{K-ln-¡p¶ ]«n-I-Pm-Xn-¡mÀ¡v GI-Pm-eI kwhn-[m-\-

¯n-eqsS kwc-̀ -I-cmbn aS§m³ Ign-bp¶ kml-Ncyw krjvSn-¡p-I. 

11. Hmtcm {]mtZ-inI kÀ¡m-cnsâ ]cn-[n-bnÂ {]hÀ¯n-¡p¶ FÃm tI{µ-þ-kw-

Øm\ kÀ¡mÀ Øm]-\-§fpw Xt±-i-kz-bw-̀ -cW Øm]-\-§Ä X¿m-dm-¡p¶ 

]«n-I-Pm-Xn-¡m-cpsS Ìmäkv dnt¸mÀ«v Ah-cpsS {]Xn-amk hni-I-e\ tbmK-¯nÂ 

NÀ -̈bv¡p-h-bv¡p-Ibpw km[y-amb taJ-e-I-fnÂ CS-s]-SÂ Dd-̧ m-¡p-Ibpw 

sN¿pI. 

12. tI{µ kÀ¡m-cnsâ  2012 se s{]mIyqÀsaâv t]mfn-kn-{]-Imcw ]«n-I-PmXn 

shÀam-cnÂ \n¶pw tI{µ-kÀ¡mÀ hIp-̧ p-Ifpw s]mXp-ta-Jem Øm]\§fpw 

\mep-i-X-am\w km[-\-§Ä hm§p-¶p-sh¶v Dd-̧ m-¡p-hm-\pÅ Ah-Imiw {]mtZ-

inI kÀ¡m-cnse P\-{]-Xn-\n-[n-IÄ¡pw \ÂIpI. 

13. ]«nIPmXn¡mbn kvs]jyÂ {Kmak`IÄ aq¶pamk¯nsemcn¡Â hnfn¨p 

tNÀt¡XmWv. 

14. ]«n-I-hÀK D]-]-²Xn ]«n-I-hÀK Ducp-¡q-«-§-fpsS Xocp-am-\-§Ä¡v hnt[-b-am-bn-

cn-¡p-¶-Xp-t]mse ]«n-I-PmXn hnI-k-\-¯n-\mbn {]mtZ-inI kÀ¡m-cp-IÄ 

ssIs¡m-Åp¶ \S-]-Sn-I-sfÃmw ]«n-I-Pm-Xn-¡m-cpsS kvs]jyÂ {Kma-k-̀ -bpsS 

Xocp-am-\-§Ä¡v hnt[-b-am-bn-cn-¡p-¶-Xm-Wv. 

15. AXmXv {]mtZ-inI kÀ¡m-cpsS ]cn-[n-bnÂ {]hÀ¯n-¡p¶ ]«n-I-Pm-Xn-¡m-cpsS 

hnhn[ kwL-S-\-Isfbpw ]«n-I-PmXn hnI-k-\-¯nÂ XmÂ]-cy-apÅ kwL-S-\-I-

tfbpw Xt±-i-kz-bw-̀ -cW Øm]-\-§-fnÂ cPn-ÌÀ sN¿n-̧ n-¡p-Ibpw Ahsc ]«n-I-

PmXn hnI-k-\-¯nsâ HutZym-KnI tÌ¡vtlmÄUÀ Bbn AwKo-I-cn¨v hnI-k\ 

NÀ -̈I-fnepw \S-¯n-̧ nepw ]¦m-fn-I-fm-¡p-Ibpw sN¿p-I. 

16. ]«n-I-PmXn {]tam-«sd {Kma-þ-hmÀUv k`m aoänw-Kp-I-fnse tImþ-tIm-Un-t\-ä-dmbn 

Npa-X-e-s¸-Sp-t¯--Xm-Wv. 

17. {]mtZ-inI kÀ¡m-cp-IÄ X¿m-dm-¡p¶ ]«n-I-Pm-Xn-¡m-cpsS Ah-Øm-hn-i-I-e\ 

dnt¸mÀ«p-IÄ hnhn[ hIp-̧ p-I-fp-sSbpw GP³kn-I-fp-tSbpw PnÃm-þt»m-¡v-þ-Xm-

eq¡v Xe ta[m-hn-I-Ä¡p IqSn \ÂIp-Ibpw ]«n-I-Pm-Xn-¡mÀ¡v {]tbm-P-\-{]-Z-amw-

hn[w ]²-Xn-IÄ Bhn-jv¡-cn-¡p-hm³ Ah-iy-s¸-Sp-Ibpw sN¿p-I. 

 

4.19.6.3. Iogv¯«v \nÀt±-i-§Ä 

 

1. ]²-Xn-IÄ X¿m-dm-¡p-t¼mÄ ]«n-I-Pm-Xn¡mcpsS Bh-iy-§Ä¡v {]Y-a-]-cn-K-W\ 

\ÂIpI.  

2. Xt±-i-kz-bw-̀ -cW Øm]-\-§-fpsS tjm¸nwKv tImw¹-Ivkp-I-fnÂ ]«n-I-Pm-Xn-

¡mÀ¡mbn kwh-cWw sNbvXn-«pÅ apdn-IÄ AhÀ¡v Xs¶ \ÂIm-\m-h-iy-amb 

\S-]Sn kzoI-cn-¡p-I. _n\m-an-I-fp-s-¦nÂ Hgn-̧ n-¡p-I. hmSIbpw sUt¸m-knäpw 

Ct¸m-gs¯ \nc-¡nsâ 50% Ipd-bv¡p-I. 
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3. Xt±-i-kz-bw-̀ -cW Øm]-§-fpsS ]²-Xn-I-fnÂ At]-£n-¡p-hm³ hcp-am\ ]cn[n 

F¶ am\-ZWvUw Hgn-hm-¡p-I. ]Icw At]-£-I-cnÂ Gähpw hcp-am\w Ipd-ª-

hÀ¡v aäv ap³K-W\m am\-Z-WvU-§fpw IqSn IW-¡nseSp-¯p-sImv ap³K-W\ 

\ÂIpI. 

4. {]mtZ-in-I-kÀ¡m-cp-IÄ AXmXv hÀjs¯ kz´w ]²-Xn-IÄ Bhn-jv¡-cn-¡p-¶-

Xn\p ap¼v hnhn[ hIp-̧ p-I-fpsS kvIoap-Isf¡pdn¨v ka-{K-]-T\w \St¯-Xpw 

tI{µ-þ-kw-Øm-\m-hn-jvIrX ]²-Xn-IÄ¡p kam-\-amb ]²-Xn-IÄ Bhn-jv¡n-cn-¡-

s¸-Sp-¶Xv Hgn-hm-t¡--Xp-am-Wv.  

5. AXmXv Xt±-i-kzbw `cW Øm]-\-§Ä X§-fpsS ]cn-[n-bn-epÅ ]«n-I-Pm-Xn-¡m-

cpsS ØnXn-hn-h-c-¡-W-¡p-IÄ AhnsS {]hÀ¯n-¡p¶ hnhn[ tI{µ-þ-kw-Øm\ 

Hm^o-kp-IÄ¡v ssIam-td--Xm-Wv.  

6. tI{µ-þ-kw-Øm-\m-hn-jvIrX ]²-Xn-IÄ \ne-hn-ep-s-¦nÂ Ah-bpsS {]tbm-P\w 

t\Sn-sb-Sp-t¡-Xpw A¯cw ]²-Xn-I-fp-ambn kwtbm-Pn¨p {]hÀ¯n-¡p¶ Xc-

¯nÂ ]²-Xn-IÄ Bhnjv¡-cn-t¡--Xm-Wv. DZm-l-c-W-¯n\v `h\ \nÀ½m-W-̄ n-

\mbn sse^v ]²Xn \ne-hn-ep-s-¦nÂ ]«n-I-Pm-Xn-¡m-cpsS `h-\-\nÀ½m-W-¯n-\mbn 

{]mtZ-inI kÀ¡m-cp-IÄ {]tXyI ]²Xn cq]o-I-cn-¡-W-sa-¶n-Ã. ]Icw `h-\-c-ln-X-

cmb ]«n-I-Pm-Xn-¡m-scÃmw sse^v ]²-Xn-bnÂ DÄs¸«p F¶p-d-̧ p-h-cp-¯p-Ibpw     

B `h-\-\nÀ½mW ]²-Xn¡v A[n-I-k-lmbw \ÂIm-\m-bn ]²Xn Bhn-jv¡-cn-¡m-

hp-¶Xpw AXp-hgn Ipd-¨p-IqSn sa¨-s¸« Hcp hoSv X§-fpsS ]cn-[n-bn-epÅ ]«n-I-Pm-

Xn-¡m-c\v e`y-am-Im³th \S-]Sn kzoI-cn-¡m-hp-¶-Xp-am-Wv. 

 

7. ]«n-I-PmXn hnI-k\ hIp¸v t\cn«v \S-̧ n-em-¡p¶ Hcp ]²-Xnbpw {]mtZ-inI 

kÀ¡m-cp-IÄ hopw Bhn-jv¡-cn-t¡--Xn-Ã. AXn-\mbn ]«n-I-PmXn hnI-k-\-h-Ip-

¸nsâ t»m¡v-þ-ap-\n-kn-¸Â- Hm^o-k-dp-ambn \nc-´cw k¼À¡w ]peÀt¯-Xpw 

]«n-I-PmXn hnI-k\ hIp¸v \S-̧ n-em-¡p¶ ]²-Xn-IÄ¡p kam-\-amb ]²-Xn-IÄ 

X§-fpsS ]²-Xn-I-fn-en-Ãm-sb¶v Dd-̧ p-h-cp-t -̄-Xp-am-Wv. F¶mÂ ]«n-I-PmXn hnI-

k\ hIp¸v \S-̧ n-em-¡p¶ ]²-Xn-bpsS KpW-t`m-àm-¡-fmb ]«n-I-Pm-Xn-¡mÀ¡v 

IqSp-XÂ sa¨-s¸« ^ew e`n-¡p-¶-Xn-\mbn A¯cw ]²-Xn-IÄ¡v A[n-I-k-lmbw 

\ÂIp¶ Xc-¯n-epÅ ]²-Xn-IÄ Bhn-jv¡-cn-¡m-hp-¶-Xm-Wv. 

8. Xt±-i-kz-bw-̀ -cW Øm]-\-§-fpsS ]cn-[n-¡p-ÅnÂ \S¸n-em-¡p¶ FÃm tI{µ-þ-kw-

Øm-\m-hn-jvIrX ]²XnI-fp-tSbpw kz´w ]²-Xn-I-fp-tSbpw tkmjyÂ HmUn-änw-Kn-

\mbn ]«n-I-Pm-Xn-¡m-cpsS hnI-k\w e£y-am¡n {]hÀ¯n-¡p¶ FÃm {]mtZ-inI 

kwL-S-I-\-I-fptSbpw hnhn[ kwL-S-\-I-fpsS {]mtZ-inI bqWn-äp-IfptSbpw ]¦m-

fn¯w Dd-̧ m-t¡--Xm-Wv. 

9. Xt±-i-kzbw `c-W-Øm-]-\-§Ä ]«n-I-PmXn hnI-k-\-̄ n-\mbn Bhn-jv¡-cn¨ ]²-

Xn-IÄ PnÃm Bkq-{X-W-k-an-Xn-bpsS AwKo-Im-c-̄ n-\mbn Ab-¨p-sIm-Sp-¡p-¶-Xn\p 

ap¼v Ah-bnÂ ]«n-I-PmXn hnI-k-\-h-Ip¸v t\cn«v \S-̧ n-em-¡p¶ ]²-Xn-I-sfm-¶pw-

Xs¶ DÄs¸-«n-«nÃ F¶v _Ôs¸« ]«n-I-PmXn hnI-k\ Hm^o-k-dpsS km£y-]{Xw 

hmt§--Xm-Wv. F¶mÂ ]«n-I-Pm-Xn-hn-I-k\ hIp¸v t\cn«v \S-̧ n-em-¡p¶ ]²-Xn-

IfpsS KpW-t`m-àm¡Ä¡v A[nIk-lmbw e`y-am-Im³thn Bhn-jv¡-cn-¡p¶ 

]²-Xn-IÄ¡v CXv _m[-I-a-Ã. 

10. ]«n-I-PmXn hnI-k\w ka-b-_-Ôn-X-ambn \S-¸n-em-¡p-hm\pw hnhn[ Xe-§-fn-epÅ 

Xt±-i-kz-bw-̀ -c-W-Øm-]-§-fpsS ]²Xn GtIm-]\w km[y-am-¡p-hm-\p-ambn \ne-

hnÂ ^nsâ 30 iX-am\w DÂ¸m-Z-\-ta-J-e-bnÂXs¶ sNe-h-gn-¡m³ \nÀt±-i-ap-

s-¦nÂ¡qSn {Kma-]-©m-b-¯p-IÄ Fkv.-kn.]n ^nsâ 100 iX-am\w XpIbpw 

DÂ¸m-Z-\-ta-J-e-bnÂ am{Xhpw t»m¡v ]©m-b-̄ p-IÄ _m¡n 70 iX-am\w XpI 

tkh-\-ta-J-e-bnÂ am{Xhpw PnÃm-]-©m-b-¯p-IÄ _m¡n 70 iX-am\w XpI ]Ým-

-̄e-ta-J-e-bnÂ am{Xhpw sNe-h-gn-¡-¯¡ coXn-bnÂ ]²-Xn-IÄ Bhn-jv¡-cn-t¡-
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-Xm-Wv.   ap\n-kn-̧ m-en-än-Ifpw 30 iX-am\w XpI DÂ¸m-Z\taJ-e-bnÂ¯s¶ sNe-

h-gn-t¡--Xm-Wv. 

11. BsI Fkv.-kn.]n ^nsâ Ccp-]Xp i-X-am\w XpI DÂ¸m-Z-\-ta-J-e-bnÂ ]«nI-

PmXn h\n-X-IÄ KpW-t`m-àm-¡-fmb ]²-Xn-IÄ Bhn-jv¡-cn-t¡--Xm-Wv. 

12. F¨v.-sF.-hn. _m[n-X-cmb kv{XoIÄ¡pw Ip«n-IÄ¡p-ambn kmaq-ly-t£a hIp¸v 

Bhn-jv¡-cn¨ ]²-Xn-bnÂ AwK-§-fmb ]«n-I-PmXn h\n-X-IÄ¡pw Ip«n-IÄ¡pw 

A[n-I-k-lmbw e`y-am-Im-\pÅ ]²Xn Bhn-jv¡-cn-¡p-I. 

13. XS-hp-Im-cpsS B{in-XÀ¡mbn kmaq-ly-t£a hIp¸v Bhn-jv¡-cn¨ ]²-Xn-bnÂ 

AwK-§-fmb ]«n-I-Pm-Xn-¡mÀ¡v A[n-I-k-lmbw e`y-am-Im-\pÅ ]²Xn Bhn-jv¡-

cn-¡p-I. 

14. B{I-a-W-̄ n-\n-c-bmbhcpsS ]p\-c-[n-hm-k-¯n-\mbn kmaq-ly-t£a hIp¸v Bhn-

jv¡-cn¨ ]²-Xn-bnÂ AwK-§-fmb ]«n-I-Pm-Xn-¡mÀ¡v A[n-I-k-lmbw e`y-am-Im-

\pÅ ]²Xn Bhn-jv¡-cn-¡p-I. 

 

 

4.19.7. ]«nIhÀ¤ hnI-k\wþ Ah-Øbpw ]cn-t{]-£-yhpw 

4.19.7.1 BapJw 

 hb-\mSv PnÃbnÂ 23 {Kma ]©mb¯pIfnepw, 3 ap\n-kn-̧ m-en-än-I-fnepw, aqÆm-bn-c-

t¯mfw ]«nIhÀ¤ tImf\nIfnembn 36135 ]«nIhÀ¤ IpSpw_§Ä Xmakn¨phcp¶p.  

PnÃ-bnse ]«n-I-hÀ¤ P\-k-aq-l-¯nsâ hnZ-ym-̀ -ym-kw,    Btcm-K-yw, sXmgnepw D]-Po-h-\-

hpw, ASn-Øm\ kuI-c-y-§Ä, kmaq-ly      kpc-£n-X-X-zw, `qD-Sa-ØX, kwkv¡m-cw, 

h\-hp-am-bpÅ ]mc-kv]-c-yw, Hä-s¸« Du-cp-IÄ F¶o {][m\ hnj-b taJ-e-I-fnse hnI-k-

\m-h-Ø-bpsS ka{K hni-I-e-\hpw  ]cn-t{]-£-y-hp-amWv PnÃm ]²-Xn-bnÂ DÄs¸-Sp-¯n-

bn-«p-Å-Xv. 

 

          PnÃ-bnse ]«n-I-hÀ¤-¡m-cnÂ ]Wn-b, ASnb, Im«p-\m-bv¡À, sh«-¡p-dp-a³ 

Ducmfn F¶o hn`m-K-§fmWv Gähpw ]nt¶m-¡m-h-Ø-bnÂ \nÂ¡p¶Xv. h\s¯bpw 

ht\mÂ]¶§-tfbpw ]c-¼-cm-KX Irjn coXn-        I-sfbpw B{i-bn¨v kz-bm-{inX 

kaq-l-ambn Pohn-̈ n-cp-¶-h-cmWv PnÃ-bnse   ]«n-I-hÀ¤-¡mÀ. F¶mÂ h\-\nbaw \ne-

hnÂ h¶ tijw Irjnbpw, th«bpw Ah-km-\n-̈ -tXmsS amdnb PohnX kml-N-cyw D-

m¡nb k¶nKv² L«w adn-IS-¡mt\m apJ-y-[mcm kaql-̄ n-s\m¸w Cgp-In-t -̈cmt\m 

tKm{X-k-aq-l-¯n\v CXp-h-scbpw ]qÀ®ambn Ign-ªn-«n-Ã. F¶mÂ hnZ-ym-̀ -ym-k-t¯mSv 

XmÂ      ¸c-yhpw apJ-y-[mcm kaq-l-t¯mSv CS-I-eÀ¶v Pohn-¡m³ kml-N-c-yhpw e`n¨    

hn`m-K-§-fnÂ henb amä-§Ä Dm-bn-«p-v. 

 

  ]«n-I-hÀ¤hnI-k\w Hmtcm Xe-̄ n-epÅ kÀ¡mcnsâbpw `c-W-L-S-\m-]-c-amb 

D -̄c-hm-Zn-X-zhpw e£-y-hp-am-Wv. {]mtZ-inI kÀ¡mcpIfpsS Cu taJ-e-bnse CS-s]-S-ep-

Ifpw hnI-k\ taJ-e-bp-ambn tKm{X P\-Xsb Iq«n-bn-W¡p-¶-Xn-\pÅ km[-y-X-Ifpw 

C\nbpw ]qÀ®ambn hn\n-tbm-Kn-¡-s¸-«n-«n-Ã. Ah-cpsS ss]Xr-Ihpw ]mc-¼-c-y-cm-\p-jvTm-\-

§fpw Adn-hpIfpw \ne-\nÀ¯ns¡mv Xs¶ B[p-\nI kaq-l-amÀÖn¨ hnI-k\ taJ-

e-IÄ AhÀ¡pw km[-y-am-t¡--Xp-v. Ducv-þ-Ip-Spw_ tI{µoIr-X-amb kq£va ]²-Xn-bm-

kq-{X-W-§fpw   tkh-\-þ-ku-lmÀ± ØnXn-bn-e-[n-jvTn-X-amb \nÀÆ-lW ]cn-]m-Sn-Ifpw 

]«n-I-hÀ¤   taJ-e-bnÂ A\n-hm-c-y-am-Wv. H¸w hnhn[ kÀ¡mÀ hIp-̧ p-I-fpsS ^e-{]-Z-

amb GtIm-]-\hpw kwbp-à-þ-kw-tbm-PnX ]²-Xn-Ifpw AX-y-´m-t]-£n-X-am-Wv. 

 

  hnI-k\ ]cn-t{]-£-y-¯nsâ cq]o-I-c-W-¯n-\mbn am\h hnI-k\ ImgvN-̧ m-Sn-\-\p-

kr-X-ambn hnZ-ym-̀ -ym-kw, Btcm-K-yw, sXmgnÂ, ASn-Øm\ kuI-c-yw, kmaq-ly kpc-£n-X-

Xzw XpS-§nb 10 hnjb taJ-ebv¡p _m[-I-am-Im-hp¶ ]nt¶m-¡m-hØ \nÀ®bn¡p-¶-

Xn\v Xmsg ]d-bp¶ am\-Z-WvU-§Ä DÄs¸-Sp-¯n.  
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പട്ടിക.4.19.43 

PnÃ-bnse ]«n-I-hÀ¤ hn`m-K-§fpw P\-kw-Jybpw 

{Ia 

\w. 

]«n-I-hÀ¤ hn`mKw 

tImf-\n-I-fpsS 

F®w 

IpSpw-_-§fpsS  

(F-®w) 

P\-kw-Jy 

1 ]Wn-b³ 1210 15876 69116 

2 Ipdn-N-y³ 511 5812 25266 

3 Ipdp-aÀ/apf-f-Ip-dp-a³ 397 5139 20983 

4 Im«p- \mbn-¡³ 418 4369 17051 

5 ASnb³ 177 2570 11196 

6 sh«-¡p-dp-a³ 174 1700 6472 

7 X -̈\m-S³ aq¸³ 45 390 1646 

8 hb-\m-Sv ImSÀ 35 174 673 

9 Icn-¼m-e³ 5 39 145 

10 ae-b-c-b³  0 43 166 

11 Df-f-m-S³ 3 23 94 

  2975 36135 152808 

Ahew_w : 2013 se tkmtjym F¡-tWm-anIv kÀsÆ dnt¸mÀ«v 

4.19.8. \ne-hn-epÅ AhØ 

4.19.8.1.  `qcm-lnXyw  

 

പട്ടിക 4.19.44 
`qc-lnX IpSpw-_-§Ä 

{Ia-\-¼À Xmeq¡v IpSpw-_-§Ä 

1 ssh¯ncn 2379 

2 _t¯cn 3927 

3 am\- -́hmSn 2512 

BsI 8818 

 

 BsI-bp-ff 8818 t]cnÂ hnhn[ ]²-Xn-I-fn-eqsS 679 t]À¡v `qan hm§n \ÂIp-

Ibpw \ne-hnÂ 8139 t]À `qc-ln-X-cmbn XpScp-¶p. `qc-ln-X-cmb ]«n-I-hÀ¤-¡mÀ¡v Hcp 

IpSpw-_-̄ n\v Ipd-ªXv Htc-¡À hoXw `qan e`-y-am-t¡-Xv AX-ym-h-i-y-am-Wv. CXn-\mbn 

{lk-z-Ime/ZoÀL-Im-e-]-²-Xn-IÄ Bhn-jvI-cn¨v \S-̧ n-em-t¡--Xp-v. \ne-hnÂ Is-

¯nb `qc-ln-XÀ¡v ]pdta ]«n-I-hÀ¤-¡m-cnÂ hÀjw tXmdpw Dm-Ip¶ ]pXnb `qc-ln-X-

Ip-Spw-_-§Ä¡v IqSn `qan e`-y-am-¡p-¶-Xn-\mbn `qc-ln-X-cpsS ]«nI FÃm-hÀjhpw ]pXp-

¡p-Ibpw sN¿-Ww. 

 

   `qcm-lnXyw ]cn-l-cn-¡-s¸-SmsX InS-¡p-¶Xv sImv Dm-bn-«pÅ {]iv\-§Ä NphsS 

sImSp-¯n-«p-v. 

1. Ipdª `qhn-kvXr-Xn-bp-ff ]«n-I-hÀ¤-tImf-\n-I-fnÂ ASp- -̄Sp-¯mbn hoSp-IÄ \nÀ½n-

¡p-¶-Xn-eqsS tImf-\n-I-fnÂ CSp-§nb kml-N-cyw Dm-Ip-¶p-v. ag¡m-e¯v Agp-¡p-
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sh-ffw Ibdn IpSn-sh-ff t{kmX-Êp-IÄ aen-\-am-Ip-Ibpw kmw{I-an-I-tcm-K-§Ä ]I-cm-\n-

S-bm-Ip-Ibpw sN¿p-¶p. 

2.  kz-́ -ambn Irjn `qan-bn-Ãm- -̄Xn-\mÂ ]«n-I-hÀ¤-¡mÀ¡v sXmgnepw hcp-am-\hpw Dm-

Ip-¶n-Ã. 

3.  ]e tImf\nIfnepw Bh-i-y-amb `qan-bn-Ãm-¯n-\mÂ `h-\-\nÀ½m-W-¯n\v ^v Ds-

¦nepw hoSv \nÀ½n-¡m³  km[n-¡p-I-bn-Ã. 

 

 

4.19.8.2. `h\ \nÀ-½mWw 

PnÃ-bn-epÅ 36135 ]«n-I-hÀ¤ IpSpw-_-§-fnÂ 9147 IpSpw-_-§Ä `h-\-c-ln-X-cm-sW-¶v 

IW-¡m-¡p-¶p. `h-\-§Ä Bh-iy-ap-Å-hÀ¡v ]«n-I-hÀ¤ hnI-k\ hIp¸v Xt±i -̀ -

cWØm]-\-§Ä F¶nh ap¼msI `h\ \nÀ-½mW {Kmâv A\p-h-Zn-¨p-h-cp-¶p. ]«n-I-hÀ¤ 

hnI-k\ hIp¸v aptJs\ Ignª ]¯v hÀj-§-fn-embn 12131 hoSp-IÄ A\p-h-Zn-̈ n-«p-v. 

Hm-tcm- hÀjhpw  icm-icn 3% IpSpw-_-§Ä hnhn[ Imc-W-§-fmÂ ]pXnb hoSp-IÄ¡v 

Bh-iy-ap-¶-bn¨v hcp-¶pv. `qan \ÂIp-¶-Xn-t\m-sSm¸w `h-\-§Ä \nÀ½n-̈ p-\ÂIn Ime-

Xm-akw IqSmsX `qc-ln-Xsc ]pXnb `h-\-§fn-te¡v amän-̧ mÀ¸n-¡m-\p-Å \S-]-SnIÄ¡v 

thKX Xosc-bn-sÃ¶v ]d-bmw. kz -́ambn hoSv ]Wn-bm³ Ign-hn-Ãm¯ KpW-t`m-àm-¡sf 

\nÀ±bw NqjWw sN¿p¶ CS-\n-e-¡m-tcbpw _n\m-an-I-tfbpw ]qÀ®-ambpw Hgn-hm-¡p-

Ibpw thWw.-̀ -h\ \nÀ½mW cwKs¯ {]iv\-§Ä NphsS  tNÀ¯n-«p-v. 

 

1. s]mXp-a-cm-a¯v hn`mKw AwKo-I-cn-¡p¶ FÌn-ta-äv, ¹m³ F¶nh ]«n-I-hÀ¤ `h\ 

\nÀ½m-W-¯n\v \ne-hn-en-Ã. hoSp-IÄ¡v \nÝnX hnkvXoÀ®w Dm-bn-cn-¡Ww F¶-

XmWv {][m\ hy-h-Ø.  

2. ]«n-I-hÀ¤-¡mÀ¡v hoSv \nÀ½n¨v \ÂIp-¶-Xn\v kÀ¡mÀ hIp-¸p-Itfm GP³kn-Itfm 

\ne-hn-en-Ã. 

3. ]«n-I-hÀ¤-¡mÀ ]«n-I-hÀ¤ hnI-k\ hIp¸v/aäv hIp-̧ p-IÄ F¶n-h-bp-ambn IcmÀ 

]{Xw H¸v sh¨-Xn\v tijw `h\ \nÀ½mWw Bcw-̀ n-¡p-I-bpw, Hmtcm tÌPv ]qÀ¯o-I-cn-

¡p¶ apd¡v KUp-¡Ä A\p-h-Zn¨p hcn-I-bp-amWv sN¿p-¶-Xv.  ]«n-I-hÀ¤-¡m-cnÂ kz-

btah hoSv ]Wn Gsä-Sp¯v ]qÀ¯o-I-cn-¡p-¶-Xn\v {]m]vXn-bp-Å-hÀ hfsc Ipd-hm-Wv.  

]«n-I-hÀ¤-¡m-cpsS \nÀ½mW taJ-e-bn-epÅ AÚX -ap-X-se-Sp¯v CS-\n-e-¡mÀ hoSv 

\nÀ½mWw GsäSp-¡p-Ibpw CS¡v sh¨v \nÀ½mWw Ah-km-\n-̧ n¨v t]mIp-Ibpw sN¿p-

¶p.  ]«n-I-hÀ¤ ¡mc-\pw, CS-\n-e-¡m-c\pw X½nÂ \nb-am-\p-kr-X-apÅ IcmÀ CÃm- -̄Xn-

\mÂ CS-\n-e-¡m-c-s\-Xnsc \nba \S-]-Sn-IÄ kzo-I-cn-¡p-¶-Xn\v km[n-¡p-¶n-Ã.  CS-

\ne/Icm-dp-Im-c³ X«n-sb-Sp¯ ]Ww XncnsI e`n-¡m- -̄Xn-\mÂ ]«n-I-hÀ¤-¡m-cpsS hoSp-

I-fpsS \nÀ½mWw ]mXn-sh¨v \ne-¡p-Ibpw ]n¶oSv ]qÀ¯n-bm-¡m³ Ign-bm¯ kml-N-

cyw Dm-Ip-Ibpw sN¿p-¶p 

4. `h\ \nÀ½mW {Kmâv GIo-IrX \nc-¡n-emWv A\p-h-Zn¨v hcp-¶-Xv.  \ne-hne DÅ 

\nc¡v 3,50,000/þ cq]-bm-Wv.  Hcp ]«n-I-hÀ¤ IpSpw-_-̄ nÂ F{X AwK-§-fp-s-¦nepw 

`h\ \nÀ½mW {Kmâv XpI H¶p Xs¶-bm-Wv.  Cu coXn amtä--Xp-v. 

4.19.8.3. hnZ-ym-̀ -ymkw 

am\h hnI-k\ kqNn-I-bnÂ ]ca {][m-\-amb H¶mWv   hnZ-ym-̀ -ymk \ne-hm-cw. 

tKm{X kap-Zm-b-§Ä apJ-y-[m-c-bn-te-s¡-̄ p-¶-Xnsâ {][m\ kqN\ IqSn-bmWv hnZ-ym-

`-ym-k-w. 

4.9.8.4.km£-cX 
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പട്ടിക 4.19.45 
 

]«n-I-hÀ¤ km£-c-X þ PnÃ-bnÂ 

 

B¬ (i-X-am-\w)  s]¬(i-X-am-\w) BsI iX-am\w 

76.85 66.05 71.36 

 

Gähpw DbÀ¶ km£-cXm \ne-hm-c-apÅ kap-Zmbw þ Ipdp-aÀ       þ86.94% 

Gähpw Ipdª km£-cXm \ne-hm-c-apÅ kap-ZmbwþIm«p-\m-bv¡À-þ60.15% 

 kwØm-\s¯ s]mXp km£-cX  : 93.91% 

 kwØm-\s¯ tKm{X-hÀ¤hn`m-K-¯nse km£-cX :  74.44% 

 hb-\mSv PnÃ-bnse s]mXp km£-cX     :  89.03% 

 hb-\mSv PnÃ-bnse ]«n-I-hÀ¤ km£-cX :  71.36% 

 

]«nI. 4.19.46 

2013 se tkmtjym F¡-tWm-anIv kÀtÆ dnt¸mÀ«v {]Im-cw ]T\w Dt]-£n-̈ -hcpw 

AXn-\pÅ Imc-W-§fpw 

{Ia \w  ]T\w Dt]-£n-¡m-\pÅ ImcWw  ]T\w Dt]-£n- -̈h-

cpsS F®w 

1 Zmcn-{Zyw, km¼-̄ nI {]bmkw  4745 

2 ]cm-Pbw 4936 

3 hnZ-ym-e-b-§-fnÂ \n¶pÅ AIew  553 

4 ZpÀL-S-amb bm{X  159 

5 IpSpw_ {]iv\w  2089 

6 Hä-s¸-Sp¶ tXm¶Â  2089 

7 hnhmlw  465 

8 tKm{Xm-Nmcw  31 

9 aäp-Åh  1286 

 BsI  14904 

 

 

4.19.8.5.]«n-I-hÀ¤¡mÀ¡v {]tX-yI-ambpÅ hIp-̧ nsâ hnZ-ym-̀ -ymk Øm]-\-§Ä 

 

]«nI 4.19.47 

tamUÂ dkn-U³jyÂ/ B{iaw kvIqfp-IÄ 

{Ia  

\¼À 

t]cv B¬/s]¬ A\p-h-Zn-\o-b-

amb Ip«n-I-

fpsS F®w 

\ne-hnse 

F®w 

1 Fw.-BÀ.-Fkv ]qt¡mSv anIvkvUv 300 292 

2 Pn. Fw.-BÀ.-Fkv IWn-bm-¼ä s]¬ 310 310 

3 F.FwFw.-BÀ.-Fkv \ÃqÀ\mSv B¬ 300 314 

4 BÀ.-Pn.Fw.-BÀ.-Fkv \qÂ¸pg anIvkvUv 455 482 

5 B{iaw kvIqÄ Xncp-s\Ãn anIvkvUv 300 303 

 

]«nI 4.19.48 

{]osa{SnIv tlmÌ-ep-IÄ 

{Ia 

\¼À 

t]cv B¬/s]¬ A\p-h-Zn-\o-

b-amb 

Ip«n-I-fpsS 

\ne-hnse 

F®w 
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F®w 

1 {]osa-{SnIv tlmÌÂ IWn-bm-¼ä B¬ 60 65 

2 {]osa-{SnIv tlmÌÂ Im¡-h-bÂ B¬ 60 80 

3 {]osa-{SnIv tlmÌÂ ]nW-t§mSv B¬ 60 64 

4 {]osa-{SnIv tlmÌÂ Imhp-aµw s]¬ 60 69 

5 {]osa-{SnIv tlmÌÂ ta¸mSn B¬ 60 73 

6 {]osa-{SnIv tlmÌÂ Icn-¦pän s]¬  60 - 

7 {]osa-{SnIv tlmÌÂ thenb¼w  s]¬  60 104 

8 {]osa-{SnIv tlmÌÂ hmtIcn s]¬  60 84 

9 {]osa-{SnIv tlmÌÂ A¼ehbÂ s]¬  60 85 

10 {]osa-{SnIv tlmÌÂ NocmÂ s]¬  60 73 

11 {]osa-{SnIv tlmÌÂ thenb¼w  s]¬ 40  49 

12 {]osa-{SnIv tlmÌÂ ao\§mSn B¬   40 28 

13 

{]osa-{SnIv tlmÌÂ 

kpÂ¯m³_t¯cn 

B¬   40 76 

14 {]osa-{SnIv tlmÌÂ B\¸md B¬   30 50 

15 {]osa-{SnIv tlmÌÂ hSph³NmÂ B¬   30 43 

16 {]osa-{SnIv tlmÌÂ ]pÂ¸Ån B¬   30 64 

17 {]osa-{SnIv tlmÌÂ apÅ³sImÃn B¬  40  49 

18 {]osa-{SnIv tlmÌÂ am\-́ -hmSn s]¬ 40 53 

19 {]osa-{SnIv tlmÌÂ ]\-acw s]¬ 60 72 

20 {]osa-{SnIv tlmÌÂ ]\-acw B¬ 60 73 

21 {]osa-{SnIv tlmÌÂ A©p-Ip¶v B¬ 40 76 

22 {]osa-{SnIv tlmÌÂ Xe-̧ pg B¬ 60 76 

23 {]osa-{SnIv tlmÌÂ Ff-fp-aµw s]¬ 60 68 

24 {]osa-{SnIv tlmÌÂ XrÈn-tecn s]¬ 80 115 

25 {]osa-{SnIv tlmÌÂ hmtfcn s]¬ 60 89 

26 {]osa-{SnIv tlmÌÂ Im«n-¡pfw B¬ 60 74 

27 {]osa-{SnIv tlmÌÂ sXmÀ\mSv B¬ 60 46 

 

പട്ടിക 4.19.49 
2017-þse ]¯mw ¢mÊpw XpSÀ ]T-\hpw 

hÀjw 

Fkv.-F-kv.-

FÂ.kn 

hnP-bn- -̈hÀ 

¹kv h¬ 

tNÀ¶hÀ 

¹Êv Sp hnP-

bn-̈ -hÀ 

 

D]-cn-]-T-\-¯n\v 

tNÀ¶-hÀ 

2017-þ18 325 322 148 108 

     

 

]«nI. 4.19.50 

kvIqfp-I-fnÂ {]th-i\w t\Sn-b-hÀ 

5 hbÊv {]mb-

apÅ Ip«n-IÄ  

AwK-\-hmSnbnÂ {]th-

i\w t\Sn- bÀ  

AwK-\-hmSnbnÂ 

{]th-i\w 

t\Sm¯hÀ  

AwK-\-hmSnbnÂ 

{]th-i\w t\Sm¯-

h-cpsS iX-am\w   

6315 991 5324 84.31 

 

 

 am\h hnI-k\ kqNn-I-bnÂ ]ca {][m-\-amb H¶mWv hnZ-ym-̀ -ymk \ne-hm-cw. 

tKm{X  kap-Zm-b-§Ä apJ-y-[m-c-bn-te-s¡-¯p-¶-Xnsâ {][m\ kqN\ IqSn-bmWv 

hnZ-ym-̀ -ym-k-# PnÃ-bnÂ H¶mw ¢mÊnÂ tNcp¶ apgp-h³ ]«n-I-hÀ¤ Ip«n-Ifpw 10-þmw 

¢mÊnÂ  F¯p-¶n-Ã. 
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 Fkv.-F-kv.-FÂ.kn Pbn-¡p¶ apgp-h³ ]«n-I-hÀ¤ Ip«n-Ifpw +2 AS¡w D¶X   

hnZ-ym-̀ -ym-k-¯n\v tNcp-¶n-Ã. 

 hmkØe-¯p-\n¶pw \nX-yhpw t]mbn hcm-hp¶ Zqc-̄ nÂ hnZ-ym-̀ -ymk Øm]-\-§-

fpsS A]-c-ym-]vX-X-bp-v.. 

 ]«n-I-hÀ¤ Ip«n-IÄ¡v ]T-\-¯n\v  c£n-Xm-¡-fpsS ]n´pW e`n-¡p-¶n-Ã.                

c£n-Xm-¡-fpsS \nc-£-c-X, Ømbn-bmb hcp-am-\-an-Ãm-bva, Adnhv Ipdhv Ch-sbÃmw 

Ip«n-I-fpsS ]T-\s¯ _m[n-¡p¶p. 

 ho«nÂ kz-X-{´-ambn Ccp¶v ]Tn-¡p-¶-Xn\v Øe kuI-c-y-an-Ãm- -̄Xv, ho«nse 

`uXnI Ah-Ø, ho«nÂ \n¶w {]`mX `£Ww Ign¨p t]mIp-hm-\pÅ kuI-c-y-an-

Ãm- -̄Xv. 

 hoSv DÄs¸-Sp¶ kt¦X¯nÂ H¯p-tNÀ¶p ]c-kv]cw Bib hn\n-abw \S-¯p-¶-

Xn\pw apXnÀ¶-h-tcmSp kwi-b-§Ä \nhm-cWw sN¿p¶Xn-\p-apÅ kuI-c-y-an-Ã. 

 A`-yØ hnZ-y-cmb bph-Xo-þ-bp-hm-¡Ä¡v sXmgnÂ e`n-¡m-̄  kml-N-cyw. 

 D¶X hnZ-ym-̀ -ym-k-¯n\v Øm]-\-¯n-\-Sp¯v Xmak kuI-c-y-¯nsâ A`m-hw. 

 kÀ¡mÀ A\p-h-Zn-¡p¶ ssÌ¸âv XpI hn\n-tbm-Kn¨p Xmak `£W Nnehpw 

]T\ Nnehpw hln-¡p-hm-\m-Ip-¶n-Ã. 

 D¶X hnZ-ym-̀ -ymk tImgvkp-IÄ¡v {]th-i\w e`n-¡p-t¼mÄ thn hcp¶ {]mcw` 

Nne-hp-IÄ hln-¡p-¶-Xn\p t\cn-Sp¶ km¼-¯nI {]bm-kw. 

 ss{]adn kv¡qÄ hnZ-ym-̀ -ym-k-¯nse lmPÀ Ipd-hpw, A²-ym-b\ \ne-hm-c-¡p-dhpw  

D¶X hnZ-ym-̀ -ymk tImgvkp-I-fp-ambn ka-c-k-s¸-Sp-¶-Xn-\pÅ {]bm-kw. 

 s{]m^-j-WÂ tImgvkp-Isf Ipdn-¨pÅ Ah-t_m-[-¡p-d-hpw, {]th-i\ ]co-£-

bv¡pÅ ]cn-io-e-\-¯nsâ X¿m-sd-Sp-̧ nsâbpw A`m-hw. 

 sSIv\n-¡Â sslkv¡qÄ, sF.Sn.sF, t]mfn-sS-Iv\n¡v XpS-§nb kmt¦XnI    hnZ-

ym-̀ -ymk Øm]-\-§sf Ipdn-̈ pÅ Ah-t_m-[-¡p-dhpw Ah-bpsS kao]w Xmak 

kuI-cyw e`n-¡m- -̄Xpw. 

 tI{µob hnZ-ym-e-b-§Ä, \thm-Zb hnZ-ym-ebw, ssk\nI kv¡qÄ F¶n-hn-S-§-fnÂ 

tNÀ¶v ]Tn-¡p-¶-Xn-\pÅ [mc-W-bn-Ãm-bva-bpw, t{]mÕm-l-¡p-d-hpw. 

 kv¡qÄ bph-P-t\m-Õ-hw, kvt]mÀSvkv aoäv, imkv{X-ta-f, {Im^väv aÕ-cw, Iznkv 

aÕ-cw, FÂ.-F-kv.-F-kv, F³.-Sn.-F-kv.C XpS§n aÕc kz-̀ m-h-ap-Å-hbv¡v tNcp-¶-

Xn-\pÅ t{]mÕm-l-\-¡p-d-hv. 

 ]T\w Dt]-£n-¡p-¶hsc Is¯n {]iv\-§Ä A]-{K-Yn¨p Xncn¨p kv¡qfnÂ 

F¯n-¡p-¶-Xn-\pÅ hy-à-amb ]cn-]m-Sn-bpsS A`m-hw. 

 ap³Xe-ap-d-bpsS h\-hp-am-bpÅ ]mc-kv]-cyw ]e LS-I-§-fmÂ ]peÀ¯m³ Ign-

bm-¯Xv sImpw kzm-{ib ImÀjnI kwkv¡mcw \jvS-s¸-«-Xn-\mepw     Btcm-

Ky taJ-e-bnepw BbqÀssZÀL-y-¯nepw tKm{X taJe ]nd-In-em-Wv.  

 

 

4.19.8.6. Btcm-K-yw, ipNn-Xzw 

hb\mSv ]«nIhÀ¤ hnIk\ hIp¸nsâ IognÂ 3 BbqÀtÆZ Bip]{XnIfmWpÅXv. 

PnÃbnse tcmKnIfmb ]«nIhÀ¤¡mÀ¡v kuP\y NnInÕ e`yam¡pI F¶ 

e£yt´msS tImgnt¡mSv saUn¡Â tImtfPv,  ssh¯ncn, am\´hmSn, kpÂ¯m³ 

_t¯cn Xmeq¡v Bip]{XnIÄ, kmaqly BtcmKy tI{µ§Ä, \ÃqÀ\mSv Iym³kÀ 

skâÀ F¶nhnS§fnte¡v Bhiyamb ^v ]«nIhÀ¤ hnIk\ hIp¸v 

A\phZn¨phcp¶pv. IqSmsX tcmKnIsf Bip]{XnbnÂ F¯n¡p¶Xn\pÅ hml\ 
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hmSI, acp¶v, aäv saUn¡Â sN¡¸pIÄ \S¯p¶Xn\pambn ka{K BtcmKy kpc£m 

]²XnbnÂ DÄs¸Sp¯n NnInÕm [\klmbhpw \ÂInhcp¶pv.  kn¡nÄ skÂ 

A\oanb tcmKnIÄ¡pÅ km¼¯nI klmb ]²Xnbpw \S¯n hcp¶pv.   

 aZyw, ab¡pacp¶pIÄ, ]pIbne DÂ¸¶§Ä XpS§nbhbpsS D]tbmKw 

BZnhmkn taJebnÂ s]mXpsh IqSpXemWv. Atem¸Xn NnInÕtbmSpÅ sshapJyw, 

A´ hnizmkw, AdnhnÃmbva F¶nh Cu taJebnse tcmKnIfpsS F®w 

hÀ²n¡p¶Xn\v ImcWamIp¶p.  bYmkabapÅ NnInÕ, t]mjImlmcw, 

t_m[hÂ¡cWw F¶nh \ÂIp¶Xphgn C¯cw {]iv\§Ä Ipsdtbsd 

]cnlcn¡phm³ Ignbp¶XmWv.   

ap³Xe-ap-d-bpsS h\-hp-am-bpÅ ]mc-kv]-cyw ]e LS-I-§-fmÂ ]peÀ¯m³ Ign-bm-¯Xv 

sImpw kzm-{ib ImÀjnI kwkv¡mcw \jvS-s¸-«-Xn-\mepw  Btcm-Ky taJ-e-bnepw 

BbqÀssZÀL-y-¯nepw tKm{X taJe ]nd-In-em-Wv. PnÃbnse inip-a-cW \nc¡v hfsc 

IqSp-X-em-Wv. amXr acW \nc¡v Btcm-K-y-ta-J-e-bnse ]ptcm-K-Xn-bpsS ^e-ambn Ipd-

ªp-h-cp-¶p-v. amc-ItcmKnI-fmbn«pÅ-hcpw, ssZ\w-Zn\ tPmen-IÄ sN¿m³ km[n-

¡m¯ `n¶-ti-jn-bp-Å-hcpw IqSp-X-em-Wv.   

]«nI. 4.19.51 

`n¶-ti-jn-bp-Å-hÀ/\nX-ytcm-Kn-IÄ 

`n¶-ti-jn-bp-Å-hÀ amcItcm-Kn-IÄ 

ssZ\w-Zn\ 

tPmen-IÄ 

sN¿m³ 

km[n-¡m-

-̄hÀ 

]c-k-lm-b-

t¯msS 

ssZ\w-Zn\ 

tPmen-IÄ 

sN¿p-¶-hÀ  

InS¸p 

tcmKn-

IÄ  

ssZ\w-Zn\ 

tPmen-IÄ 

sN¿m³ 

km[n-¡m-

-̄hÀ 

]c-k-lm-b-

t¯msS 

ssZ\w-Zn\ 

tPmen-IÄ 

sN¿p-¶-hÀ  

InS¸p tcmKn-

IÄ  

2941 521 121 5456 735 185 

 

 

Dd-hnSw : 2013 se tkmtjym F¡-tWm-anIv kÀsÆ dnt¸mÀ«v 

]«nI. 4.19.52 

t]mj-Im-lm-c-¡p-dhv t\cn-Sp¶ IpSpw-_-§Ä. 

BsI IpSpw-_-

§Ä 

t]mj-Im-lp-c-Ip-dhv 

t\cn-Sp¶ IpSpw-_-

§Ä 

t]mj-Im-lm-c-Ip-dhv t\cn-Sp¶ IpSpw-

_-§-fpsS % 

36135 5773 15.98 

   Ahew_w : 2013 se tkmtjym F¡-tWm-anIv kÀsÆ dnt¸mÀ«v 

]«nI. 4.19.53 

 

PnÃ-bnÂ inipþ-amXr acW \nc¡v 

hÀjw inip-a-cWw  amXr-a-cWw  

2012 72 8 

2013 83 4 

2014 62 4 

2015 72 4 

    Ahew_w : 2013 se tkmtjym F¡-tWm-anIv kÀsÆ dnt¸mÀ«v 
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]«nI. 4.19.54 

 

Btcm-K-y-Øm-]-\-§-fn-Ãm¯ tImf-\n-IÄ 

Btcm-Ky Øm]-\-

§-fn-Ãm¯ tImf-\n-

IÄ  

Btcm-K-y-{]-hÀ¯-I-

cpsS tkh\w e`n-

¡m¯ tImf-\n-IÄ  

{]Xn-tcm[ {]hÀ¯-\-§Ä \S-

¯m¯/slÂ¯v Iym¼v kwL-Sn-̧ n-

¡m¯ tImf-\n-IÄ 

749 235 462 

  Ahew_w : 2013 se tkmtjym F¡-tWm-anIv kÀsÆ dnt¸mÀ«v  

 

]«nI. 4.19.55 

PnÃ-bnÂ ]«n-I-hÀ¤¡mÀ B{i-bn-¡p¶ Btcm-Ky tI{µ§Ä 

{Ia 

-\w. 

Bip-]-{Xn-bpsS t]cv InS-¡-I-fpsS F®w  

apgp-h³ kab 

tkh\w  

e`-y-amb Bip-]-{Xn-

IÄ 

1 

PnÃm Bip-]{Xn am\- -́

hmSn 

274 Dv 

2 

Xmeq¡v Bip-]-{Xn 

kpÂ¯m³ _t¯cn  

57 Dv 

3 

Xmeq¡v Bip-]-{Xn 

ssh¯ncn  

129  Dv 

4 

\ÃqÀ\mSv ss{S_Â 

kvs]j-ym-enän tlmkv]n-äÂ  

þ Dv 

 BsI  460  

 

 

4.19.8.7 ]qc-I-t]m-j-Im-lmcw e`n-¡m¯ tImf-\n-IÄ  

 

KÀ`n-Wn-IÄ¡pw, ape-bq-«p¶ A½-amÀ¡pw \h-PmX inip-¡Ä¡pw t]mj-Im-lmcw e`-y-

am-¡p-¶-Xn-\mbn P\\o P·c£m ]²Xn {]Imcw KÀ`-[m-c-W-¯nsâ ap¶m-as¯ amkw 

apXÂ Ip«n¡v Hcp hb-Êm-Ip-¶-Xp-hsc {]Xn-amkw 1000 cq] hoXw BsI 18,000 cq] 

A\p-h-Zn-¡p-¶p.  

4.19.8.8. Btcm-K-y-ta-J-ebnse \ne-hnse Ah-Ø-bpw, {]iv\-§fpw 

 amdnb Pohn-X-ssien. 

 elcn hkvXp-¡-fpsS Aan-X-amb D]-tbmKw. 

 AwK-\-hmSn kuI-c-y-§fpsSbpw, t]mj-W-In-äp-IfpsSbpw A]-c-ym-]vXX. 

 elcn hncp² t_m[-h-Xv¡-cW {]hÀ¯\§Ä¡v XpS-À¨-bn-Ãm-¯Xpw, bphm-

¡sf BIÀjn-¡m³ Ign-bm- -̄Xpw. 

 B[p-\nI ipNn-Xz Ah-t_m-[-an-Ãm-bva. 

 Hä-s¸«XmsW-¦nepw ho«p {]k-h-§Ä kw`-hn-¡p-¶p.  

 `n¶-ti-jn-¡mÀ¡v kulr-Z-amb A´-co-£hpw hy-àn-KX tkh-\-§fpw e`n-¡p-

¶n-Ã. 

 InS-̧ p-tcm-Kn-Ifpw tcmKn-I-fmb AK-Xn-Ifpw hÀ²n¡p¶p. 

 Bip-]-{Xn-bnÂ t]mIm-\pÅ am\-knI sshap-J-yw. 

 

4.19.8.9.km -́z\ ]cn-N-c-Ww. 
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 InS-̧ n-emb tcmKn-I-sfbpw, amcI tcmKn-I-sfbpw ]cn-N-cn-¡m-\pw, ip{iq-jn-¡m\pw 

Bcp-an-Ãm¯ Ah-Ø. 

 A\m-Y-cpw, AK-Xn-I-fp-amb tcmKn-IÄ¡v NnIn-Õ-bpw, ip{iq-jbpw, km´-z\ ]cn-

N-c-Whpw \ÂIp¶ Øm]-\-§fpsS A`m-hw. 

 ]«n-I-hÀ¤-¡mÀ¡v am{X-ambpÅ s]bn³ & ]men-tb-äohv bqWn-äp-IfpsS A`m-hw.  

 Bh-i-ym-\p-k-cWw hm«Às_-Uv, FbÀs_Uv XpS-§nb km´-z\ ]cn-N-cW kma-

{Kn-IÄ ]«n-I-hÀ¤-¡mÀ¡v e`-y-am-Im¯ Ah-Ø.  

 

 

 

4.19.8.10  sXmgnÂ D]-Po-h\w 

Hcp kaq-l-̄ nsâ ]ptcm-KXn Zmcn-{Z-y-¯nsâ Af-hp-ambn _Ô-s¸-«n-cn-¡p-

¶p. sXmgnepw hcp-am-\hpw Dd-̧ m-¡p-¶-Xn-eqsS Zmcn-{Zyw \nÀ½mÀÖ\w 

sN¿s¸Spw. Dev]m-Z-\-]-c-amb ImÀjnI hr¯n-bmWv tKm{X-k-aq-l-¯nsâ     \s«-

Ãv. ]e-hn[ Imc-W-§-fmÂ AXnÂ £Xw kw`-hn-̈ n-cn-¡p-¶p. B[p-\nI kaq-l-

¯ns\m¸w aäv sXmgnÂ hr¯n-I-fn-te¡v IS-¶p-I-b-dm³ Ign-ªn-«p-an-Ãm-sb¶Xv 

bmYmÀ°-y-am-Wv.  

 

PnÃbnse ]«nIhÀ¤¡mÀ s]mXpsh Irjn]WnsbSp¯v D]Po]\amÀ¤w 

Is¯p¶hcmWv.  hfsc sNdnb iXam\w t]À kÀ¡mÀ/AÀ² 

kÀ¡mÀ/s]mXptaJem Øm]\§fnÂ tPmen sN¿p¶pv.  PnÃbnse 

]«nIhÀ¤¡mcnÂ Gähpw IqSpXÂ P\kwJybpÅ ]Wnb hn`mK¡mÀ Iqen 

]Wnsb am{Xw B{ibn¡p¶hcmWv.  \nehnse sXmgnÂ kmlNcy¯nÂ Iqen]Wn 

IpdhmbXn\mÂ tZiob {KmaoW sXmgnepd¸v ]²XnbmWv B{ibw.  tIcf¯nÂ 

Hcp IpSpw_¯n\v Ct¸mÄ 150 Znhkw sXmgnepd¸v ]²XnbnÂ tPmen 

e`n¡p¶ps¦nepw, Iqen e`n¡m\pÅ ImeXmakw ImcWw ChÀ IrXyambn 

tPmen¡v t]mImdnÃ.  Zmcn{Zy eLqIcW¯n\pw, sXmgnenÃmbva ]cnlcn¡p¶Xn\pw 

thn BhnjvIcn¨v \S¸m¡nb sXmgnepd¸v ]²Xn Hcp ]cn[nhsc 

]«nIhÀ¤¡mÀ¡nSbnÂ ^e{]ZamIp¶p. ]«nIhÀ¤ hnZymÀ°nIÄ¡v hnZym`ymkw 

\ÂIp¶Xn\mbn tI{µ kwØm\ kÀ¡mcpIÄ hnhn[ ]²XnIÄ 

\S¸nem¡nhcp¶p.  

 

(1) 9þ10 ¢mÊpIfnÂ ]Tn¡p¶ ]«nIhÀ¤ hnZymÀ°nIÄ¡pÅ {]osa{SnIv 

kvtImfÀjn¸v  

(2) amXrI dknU³jyÂ kvIqfpIÄ \S¯p¶Xn\pÅ sNehpIÄ.  

(3) ]«nIhÀ¤ D] ]²XnIÄ¡pÅ {]tXyI tI{µ klmbw.  

(4) ]«nIhÀ¤ hnZymÀ°nIÄ¡mbpÅ t]mÌvsa{SnIv kvtImfÀjn¸pIÄ.  

(5) kaÀ°cmb ]«nIhÀ¤ hnZymÀ°nIÄ¡pÅ t{]mÂkml\w.  

(6) A¿¦mfn sat½mdnbÂ Smeâv skÀ¨v Bâv Uhe¸vsaâv ]²Xn.  

(7) kvIqÄ, tImtfPv hnZymÀ°nIÄ¡v ]T\ bm{X¡pÅ [\klmbw.  

(8) hnZymÀ°nIÄ¡v em]vtSm¸v hnXcW ]²Xn 

(9)  

]«nI. 4.19.56 

ImÀjn-I-ta-J-esb B{ibn-¡p-¶-hÀ 

 

sXmgn-em-fn-IÄ  IÀj-IÀ  arK-]-cn-]m-e\w  IÀjI sXmgn-em-fn-IÄ 

73802 6504 1316 52277 

          Ahew_w : 2013 se tkmtjym F¡-tWm-anIv kÀsÆ dnt¸mÀ«v 
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]«nI. 4.19.57 

h\-hp-ambn _Ô-s¸«v sXmgnÂ sN¿p-¶-hÀ 

 

sNdp-InS h\ hn`hw  ]mc-¼cy ]¨-a-

cp¶v  

h\ taJ-e-

bnÂ sXmgnÂ  

aäp-Å-hÀ  

1089 245 1482 324 

 Ahew_w : 2013 se tkmtjym F¡-tWm-anIv kÀsÆ dnt¸mÀ«v 

 

 

]«nI. 4.19.58 

h\-ta-J-e-sb B{i-bn¨v Pohn-¡p-¶-hÀ. 

 

BsI 

sXmgn-em-

fn-IÄ  

sNdp-InS 

h\ hn`-h-

§Ä 

tiJ-cn-

¡p-¶-hÀ 

]c-¼-cm-K-

X-amb 

sXmgnÂ 

sN¿p-¶-

hÀ  

] -̈a-cp¶v 

tiJ-cn-

¡p-¶-hÀ  

h\-ta-J-e-

bnÂ 

tPmen-sN-

¿p-¶-hÀ  

BsI 

h\-ta-J-

esb 

B{i-bn¨v 

Pohn-¡p-

¶-hÀ  

h\-ta-J-

esb 

B{i-bn¨v 

Pohn-¡p-

¶-h-cpsS 

iX-am\w  

73802 1089 24 245 1482 2840 3.84 

Ahew_w :: 2013 se tkmtjym F¡-tWm-anIv kÀsÆ dnt¸mÀ«v 

 

]«nI. 4.19.59 

ImÀjn-tI-Xc taJ-e-bnÂ tPmen-sN-¿p-¶-hÀ 

 

BsI 

sXmgn-

em-fn-

IÄ  

s]«n-

IS 

\S-

¯p-

¶-

hÀ 

sXmgn-

ep-d¸v 

tPmen-

I-fnÂ 

GÀs¸-

Sp-¶-

hÀ 

ImÀjn-

tI-Xc 

taJ-e-

bnÂ 

tPmen 

sN¿p-

¶-hÀ  

tXm«w 

sXmgn-

em-fn-

IÄ  

kÀ¡mÀ/ 

AÀ²kÀ¡

mÀ/ 

s]mXptaJe

m Øm]-\-§-

fnÂ tPmen 

sN¿p-¶-hÀ  

aäp-Å-

hÀ  

BsI 

ImÀjn-

tI-Xc 

taJ-e-

bnÂ 

tPmen 

sN¿p-

¶-hÀ  

ImÀjn-tI-

Xc taJ-e-

bnÂ 

tPmen 

sN¿p-¶-

hcpsS 

iX-am\w  

73802 49 5848 1966 396 2236 620 11115 15.6 

Ahew_w : 2013 se tkmtjym F¡-tWm-anIv kÀsÆ dnt¸mÀ«v 

 almßm KmÔn tZiob {KmaoW sXmgn-ep-d¸v ]²-Xn-bnÂ sXmgnÂ ImÀUv FSp- -̄

hÀ þ 5848  

 ss{S_Â ¹Êv ]²-Xn-bn-epÄs¸-Sp¯n ]«n-I-hÀ¤-¡m-cpsS sXmgnÂ Zn\-§Ä 200 

Bbn hÀ²n-̧ n-̈ n«p-v.  

 ]«n-I-hÀ¤-¡m-cpsS ]c-¼-cm-KX Iem cq]-§Ä {]ZÀin-̧ n-¡m-\pw, hn]-W\w sN¿m-

\p-apÅ tI{µ-¯nsâ A`m-hw.  

 ]c-¼-cm-KX Ic-Iu-ie hkvXp-¡Ä hn]-W\w sN¿m-\pÅ tI{µ-¯nsâ A`m-hw.  

 sNdp-InS h\ hn`-h-§Ä {_m³Uv sNbvXv hn]-W\w sN¿m-\pÅ kwc-̀ -¯nsâ  

A`m-hw.  

 ]c-¼-cm-KX hn¯n-\-§fpsS hn]-W\ tI{µ-¯nsâ A`m-hw.  

 ss{S_Â ayq-kn-b-̄ nsâ A`m-hw.  

 ss{S_Â Iem tI{µ-¯nsâ A`m-hw.  

 X\Xv ]mc-¼-cy ss\]p-W-y-§-fnÂ \n¶p-apÅ ]n³hm-§Â. 

 DbÀ¶/kmt¦-XnI hnZ-ym-̀ -ym-k-̄ nsâ A`m-hw. 
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 kzbw sXmgnÂ/Poh-t\m-]m[n ]²-Xn-I-fpambn _Ô-s¸«v ]cn-io-e-\-§-fpsS A`m-

hw. 

 aÕc ]co£m ]cn-io-e-\-¯nsâ A]c-ym-]vXX. 

 sXmgn-se-Sp-¡m³ tijn-bp-Å-h-cnse sXmgnÂ cmln-X-yw. 

 Imem-\p-krX ÌmÀ«-̧ p-Isf Ipdn-̈ pÅ AÚ-X. 

 

 

 

 

 

]«nI 4.19.60 

 

Irjnbpw A\p-_Ô taJ-ebpw 

1 `qc-ln-XÀ   7124 / 8818 

2 5 skânÂ Ipdhv `qan-bpÅ IpSpw-_-§Ä 8081 

3 100 skânÂ IqSp-XÂ `qan-bpÅ IpSpw-_-§Ä 4607 

4 h\m-h-Imiw hgn `qan e`-y-am-¡n-bXv 4262 

Ahew_w: 2013 se tkmtjym F¡-tWm-anIv kÀsÆ dnt¸mÀ«v 

 Irjn sN¿p¶-Xn-\pÅ hÀ²n¨ sNe-hv. 

 sXmgn-em-fn-I-fpsS ZuÀe-̀ -yw.  

 Ime-hÀj-s¡-Sp-Xn-IÄ. 

 cmk-h-f-§sf IqSp-X-embn B{i-bn-¡p-¶-Xp-aqew a®nsâ ^e-̀ q-bnjvSn                                  

\jvS-am-Ip-¶-Xv. 

 ]pXnb Xe-ap-d¡v ImÀjnI taJ-e-bnÂ tPmen-sN-¿p-¶-Xn-\pÅ XmÂ]-c-y-an-Ãm-bva.  

 Imem-hØm hy-Xn-bm-\w.  

 imkv{Xob Irjn-co-Xn-I-fn-epÅ AÚ-X.  

 {Kq¸v ^manw§v DÄs¸-sS-bpÅ ImÀjnI coXn-IÄ Ah-ew-_n-¡m-Xn-cn-¡p-¶-Xv.  

 XpÅn-\\ DÄs¸-sS-bpÅ bpÅ Irjn-co-Xn-I-tfm-SpÅ AÚ-X.  

 B[p-\nI b{´-§Ä D]-tbm-Kn¨v Irjn sN¿m- -̄Xv.  

 Øe e`-y-X-bpsS Ipd-hv.  

 sXmgnÂ taJ-e-bnÂ \ne-\nÂ¡p¶ Nqj-Ww.  

 ]mc-¼-cy ImÀ-jnI hnÚm-\-¯nsâ timj-Ww. 

 hÀ²n¨ IS-_m-[-y-X-IÄ. 

 s\Âh-b-ep-IÄ hos-Sp-¡epw s\ÂIr-jn-h-ym-]-\hpw 

 h\-y-arK ieyw 

4.19.9.  ASn-Øm\ kuI-c-y-§Ä 
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ASn-Øm\ PohnX kuI-c-y-§-fmb hoSv, IpSn-sh-Åw, sshZ-yp-Xn, ipNn-Xz                

kuI-cyw F¶nh Dd-¸m-¡p-¶-XmWv kmaq-ly  ]ptcm-K-Xn-bpsS {][m\ e£-Ww, 

taJe-bnse ASn-Øm\ kuI-c-y-§-sf-¡p-dn¨v Np-hsS {]Xn-]mZn-¡p¶p.  

 

4.19.9.1  ipNnXzw 

 I¡qkv ]cnNbanÃm¯Xv 

 ImSpw ]cnkchpw IqSpXepffXv 

 I¡qknÂ apS-§msX Pew e`n-¡p¶ ss]¸v kwhn[m\w CÃm¯Xv 

 \nÀ½mW¯n\v klmb]²XnIÄ CÃm¯Xv 

4.19.9.2. sshZypXn 

 hÀ²n-̈ p-sIm-n-cn-¡p¶ hbdnwKv sNehvþ {Kmâv XpI hÀ²n-̧ n-¡m- -̄Xv.  

 ZpÀLS-amb h\taJeIÄ 

4.19.9.3.  IpSnshffw 

 ImemhØm hyXnbm\w 

 kÀ¡mÀ ]²XnIÄ ]qÀ¯nbm¡m¯Xv 

 sshZypXn sNehv hln¡m³ Ignbm¯ AhØ 

 Pe-t{km-X-Êp-IÄ imkv{Xo-b-ambn ssIIm-cyw sN¿m¯Xv.  

 InWÀ doNmÀÖnw-Knsâ A`m-hw. 

 IpSn-shÅ ]²-Xn-I-fpsS DS-a-ØXm XÀ¡-§Ä, Aä-Ip-ä-̧ -Wn-IÄ sN¿m- -̄Xv, 

KpW-t`màr I½-än-I-fpsS icn-bmb ]cn-]m-e\w CÃm-̄ -Xv.  

4.19.10. kmaq-ly kpc-£n-X-X-zhpw enwK-]-Z-hnbpw 

 60% Bfp-IÄ¡pw AÀlamb kmaq-ly kpc£m s]³j-\p-IÄ IrX-y-ambn e`-y-am-

Ip-¶n-Ã.  

 NqjW¯n\v CcIfmb AhnhmlnXcmb A½amcpsS ^e{]Zamb 

]p\c[nhmkw km[yambn«nÃ.  

 ]n.H.F. BÎnsâ IrXyamb \nba\S]SnIÄ ]cn]men¡s¸Sp¶nÃ. 

 IpSpw_ssiYney§Ä ImcWw Dt]£n¡s¸Sp¶ Ip«nIfpsS F®w 

hÀ²n¡p¶p. 

 tcmKnIfmb hr²cpsS Häs¸SÂ/A\mY hmÀ²-Iyw. 

 `n¶tijn DffhÀ¡v kulrZamb A´co£hpw hyànKX klmb§fpw 

icnbmbn e`n¡p¶nÃ. 

 

]«nI. 4.19.61 

{]tX-yI ]cn-K-W\ AÀln-¡p-¶-hÀ 

 

KÀ`n-Wn-Ifpw ape-

bq-«p¶ A½-

amcpw 

6 hb-ÊnÂ Xmsg-

bpÅ BsI Ip«n-

IÄ 

Ahn-hm-lnX 

A½-amÀ 

A\m-Y-cmb 

Ip«n-IÄ 

`n¶-enw-K-

¡mÀ 

2790 6789 311 271 5433 

Ahew_w : 2013 se tkmtjym F¡-tWm-anIv kÀsÆ dnt¸mÀ«v 
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]«nI. 4.19.62 

]«n-I-hÀ¤¡mÀs¡-Xn-sc-bpÅ Ipä-Ir-X-y-§Ä 

hÀjw  F®w 

2014 28 

2015 60 

2016 88 

2017 26 

 

Ahew_w : 2013 se tkmtjym F¡-tWm-anIv kÀsÆ dnt¸mÀ«v 

 

4.19.11. h\m-{in-X-Xzw 

2006þse h\m-h-Imiw AwKo-I-cn-¡Â \nba {]Imcw hb-\mSv PnÃ-bnÂ 4262 t]À¡v 3227 

G¡À `qanbv¡v ssIh-i-tcJ \ÂIn-bn-«p-v. 

പട്ടിക 4.19.63 

F^v.-BÀ.-kn-I-fpsS 

F®w 

hy-àn-KX  

Ah-Im-i-§Ä 

kmaq-lnI  

Ah-Im-i-§Ä 

hnI-k\ 

Ah-Im-i-§Ä 

110 4262 124 159 

Ahw_w : 2013 se tkmtjym F¡-tWm-anIv kÀsÆ dnt¸mÀ«v 

 

 h\m-h-Imi \nbaw ]qÀ® tXmXnÂ \S-̧ n-em--bn-«n-Ã. 

 kmaq-ln-Im-h-Im-itam kn.-F-̂ v.-BÀ amt\-Pvsaâv I½n-än-Itfm \ne-hnÂ                  

h¶n-«n-Ã. 

 ssIhi `qan ]pd¯v \n¶p-Å-hÀ ]m«-¯n-s\-Sp¯v NqjWw sN¿p¶p. 

 h\-y-ar-K-i-eyw aqew Poh\pw kz-̄ n\pw \miw. 

 ht\m-Xv]-¶-§-fpsS e`-yX Ipd-hv. 

 IÀi-\-amb h\\n-b-a-§fpw \S-]-Sn-I-fpw. 

 IrX-y-amb kÀsÆ-bpsS A`m-hw 

 

4.19.12. Iem kmwkv¡m-cnIw 

 

         hb-\m«nse ]«n-I-hÀ¤¡mÀ k¼-¶-amb Iemþkmwkv¡m-cnI ]mc-¼-c-y-¯nsâ 

DS-a-I-fm-Wv. kwkm-c-̀ m-j, BNm-cm-\p-jvTm-\-§Ä, Irjn coXn-IÄ, `£Ww, NnIn-Õ 

XpS§n ka-kvX taJ-e-I-fnepw X§-fp-tS-Xmb coXn-IÄ Hmtcm ]«n-I-hÀ¤¡mc-\p-ap-v. 

]pXnb Xe-ap-d-bn-te¡v Aaq-ey-amb    Adn-hp-IÄ th coXn-bnÂ  ]IÀ¶p-\ÂIp-¶nÃ 

F¶Xv ]cn-K-Wn-¡-s¸-tSXpw ]c-¼-cm-K-X-amb Adn-hp-I-fnse \·-IÄ        ]cn-t]m-jn-

¸n-¡-s¸-tSXpam-Wv. 

PnÃ-bnse {][m\]«n-I-hÀ¤¡mcpsS A\pjvTm\ IeIfpw, ]m«pIfpw AhcpsS 

kwkv¡mct¯bpw ]mc¼cyt¯bpw shfns¸Sp¯p¶XmWv. AhcptS Xmb 

IrjncoXnIfpw `£W k¼mZ\ amÀ¤§fpw NnInÕmcoXnIfpsams¡ hensbmcf 

thmfw BtcmKy]camb PohnXw \bn¡phm³ Ahsc klmbn¨ncp ¶XmWv. 

h\hn`htiJcW coXnIfpw D]Poh\amÀ¤sa¶ \nebnÂ {it²bamWv. 

]c¼cmKXamb  Cu AdnhpIÄ A`ykvXhnZycmb ]pXnb Xeapdbv¡v th{X 

ssIamäs¸Sp¶nÃ. 
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]«n-I-hÀ¤-¡m-cpsS ]c-¼-cm-KX Iem-cq-]-§-fpw, tKm{X kwkvIm-c-§fpw ]cn-t]m-

jn-̧ n-¡p¶ Iem-tI{µw (I-em-a-WvVew amXr-I) Øm]n-¡p-I. 

4.19.12.1. ImbnIw 

ImbnIambn t{ijvTamb tijnbpw kn²nbpapffhcmWv ]«nIhÀ¤ bphXo 

bphm¡Ä. F¶mÂ Cu IgnhpIÄ th{X t{]mÕmln¡s¸Sp¶nÃ. ImbnI 

]cnioe\w t\Sp¶Xn\v ]«nIhÀ¤ kt¦X§fnÂ kuIcy§fpanÃ. Ignhpw 

{]mKXv`yhpapffhsc sNdp{]mb¯nÂ¯s¶ Is¯n t{]mÕmln¸n¨mÂ AsXmcp 

D]Poh\ amÀ¤ambn ]cnhÀ¯\w sN¿mhp¶XmWv. 

 

 

4.19.12.2. bphP\t£aw 

PnÃbnse  ]«nIhÀ¤ kt¦X§fnÂ bphXobphm¡Ä¡v H¯ptNcp¶Xnt\m 

kwhZn¡p¶Xnt\m aXnbmb kuIcy§fnÃ.  Cu ]cnanXn ]et¸mgpw aZyw, 

ab¡pacp¶v XpS§nb el-cn-I-fpsS taJ-e-I-fntebv¡v ]«nIhÀ¤¡mcmb bphm¡sf 

\bn¡p¶p.  15Â A[nIw IpSpw_§Ä A[nhkn¡p¶  ]«nIhÀ¤ bphXo bphm¡sf 

t{]mÕmln¸n¨v AhcpsS Ignhv Poht\m]m[nbmbn hnIkn¸n¡mhp¶XmWv. 

]«nIhÀ¤¡mcnse sXmgnenÃmbva IqSn ]cnKWn¨v AhcpsS kwkv¡mcw, IemImbnI 

cwKs¯ Ignhv, ]mc¼cy `£W coXn, ]mc¼cy NnInÕ Ch ]cnt]mjn¸n¨v 

D]Poh\amÀ¤ambn hnIkn¸n¡p¶ Xn\pff ]²XnIfpw Bhnjv¡cn¡mhp¶XmWv. 

4.19.13. hnI-k\ ImgvN-̧ mSv 

 PnÃ-bnse ]«n-I-hÀ¤ hn`m-K-§-fpsS km¼-¯n-I, kmaq-lnI hnZ-ym-̀ -ymk taJ-e-I-

fnse hfÀ¨m \ne-hmcw s]mXp-hn-̀ m-K-§-tfm-sSm¸w F¯n-t¡--Xp-v. 

 Ducp-Iq-«-§sf imào-I-cn-¡-Ww. Ducp-Iq-«-§fpsS \S-¯n¸v tamWn-äÀ sN¿m³ 

PnÃm-Xe kwhn-[m\w thWw 

 tKm{X kulrZ PnÃbpw ]©m-b-¯p-Ifpw F¶ \b-̄ n-eq-¶n-bpÅ ]²-Xn-IÄ 

\S-̧ n-em-¡p-I. 

 ipNn-X-zw, shfn-̈ w, IpSn-sh-Åw, hml\ kuI-cyw XpS-§nb ASn-Øm\ kuI-c-y-

§-tfm-sS-bpÅ IpSpw-_-§fpw Ducp-Ifpw km[-y-am-¡p-I. 

 apgp-h³ IpSpw-_-§Ä¡pw sshZ-yp-Xnbpw I¡qkpw kpc-£n-X-amb hoSp-Ifpw 

km[-y-am-¡p-I. hoSp-I-fpsS hb-dnw-Kn\v {]tX-yI XpI hI-bn-cp-¯p-I. 

 tKm{X-I-e-Ifpw, kmwkv¡m-cnI X\n-a-Ifpw \ne-\nÀ¯p¶-Xn\pw kwc-£n-¡p-¶-Xn-

\p-apÅ ]²-Xn-IÄ Bhn-jv¡-cn-¡p-I. CXn-\mbn kÀ¡mÀ Xe-¯nÂ hy-h-Ø-

Ifpw ]²-Xn-Ifpw Dm-¡-Ww. 

 {]tZ-i¯n\pw kwkv¡m-c-¯n\pw A\p-tbm-P-y-amb ka-o-]-\-̄ n-eq¶n {]mtZ-inI 

hnI-k-\hpw PohnX \ne-hm-cap-bÀ¯epw  km[-y-am-¡p-I. 

 sXmgnepw hcp-am-\hpw hÀ²n¸n¨pw PohnX \ne-hm-cw DbÀ¯nbpw ASn-Øm\ 

kuI-c-y-§Ä kz-b-amÀPn-¡m³ ASp¯ Xe-ap-dsb {]m]vX-cm¡p-I. 
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 Ducp-Iq-«-§fpsS kPo-hhpw {Inbm-ß-I-hp-am-bpÅ CS-s]-SÂ hgn ]¦m-fn¯ P\m-

[n-]-XyhXv¡-cWw km[-y-am-¡p-I. 

 sXmgnÂ sshZ-Kv[yw hÀ²n¸n¡p-¶-Xn\v ]mc-¼-c-yhpw \qX\hpamb sXmgnÂ km[-

y-X-Isf D]-tbm-K-s¸-Sp-¯p-I. bph-P\-§Ä¡v  sXmgnÂ ]cn-io-e-\hpw Icn-bÀ 

ssKU³kv ]cn-]m-Sn-Ifpw XpSÀ¨-bmbn Bhn-jv¡-cn¨v \S-̧ n-em-¡p-I. 

 elcn hkvXp-¡-fpsS D]-tbmKw XS-bp-¶-Xn\v {]mtbm-Kn-Ihpw XpSÀ¨-bp-Å-Xp-

amb kulrZ ]²-Xn-IÄ Bhn-jv¡-cn-¡p-I. 

 hnZ-ym-̀ -ymkw XS-Ê-s¸-Sm-Xn-cn-¡m³ kt¦-X-§fnÂ {]tX-yI kan-Xn-bpsS \nco-£-

Whpw CS-s]-Sepw km[-y-am-¡p-I. D¶-X-hn-Z-ym-̀ -ym-k-¯n\v AUvan-j³ e`n-¡p¶ 

apgp-h³ hnZ-ymÀ°n-IÄ¡pw {]mcw-̀ -sN-e-hp-IÄ \nÀh-ln-¡m-\mbn ap³Iq-dmbn 

XpI A\p-h-Zn-¡p-I, c£n-Xm-¡Ä¡v ]W-an-Ãm- -̄Xnsâ t]cnÂ tImgvkn\v 

tNcm³ Ign-bm¯ kml-N-cyw Dm-I-cp-Xv. 

 {]tXyI ]cn-K-W\ AÀln-¡p-¶-h-cpsS hnI-k-\-¯n-\mbn hy-àn-KX ]cn-]m-e\ 

]²Xn Bhn-jv¡-cn-¡p-I. 

 

 -]«n-I-hÀ¤-hn-I-k-\-¯n\mbn Xt±-i-̀ -c-Øm-]-\-§fpw kÀ¡mÀ Un¸mÀ«p-

saâpIfpw aäv GP³kn-Ifpw \S-̧ n-em-¡p¶ apgp-h³ ]vfm³, t\m¬-þ-]vfm³ ]²-

Xn-Ifpw Ah-tem-I\w sN¿m³ PnÃm Bkq-{X-W-k-an-Xnsb Npa-X-e-s¸-Sp- -̄Ww. 

C¡m-c-y-̄ nÂ kÀ¡mÀ Xe-¯nÂ Xocp-am-\-§Ä FSp-¡-Ww. 

 

]«nI 4.19.64 

 

taÂ¯-«v, Iogv¯«v \nÀt±-i-§-fpw, kwtbm-P\ km²-y-X-Ifpw 

 

hnI-k\ {]iv\-

§Ä 

taÂ¯«v \nÀt±-i-§Ä  Iogv¯«v \nÀt±-i-§Ä  kwt-bm-P\ 

km²-y-X-IÄ  

`qc-ln-XÀ  (1) `qc-ln-X-Ip-Spw-_-§Ä¡v 

1 G¡À hoXw `qan 

\ÂIpI 

(2) tI{µ h\w ]cn-ØnXn 

a{´m-ebw A\p-h-Zn¨ 

\n£n]vX h\-̀ qan hnX-

cWw sN¿p-¶-Xn-\pÅ 

ASn-b-́ nc \S-]-Sn-IÄ  

kzo-I-cn-¡p-I. 

 

(1)`qc-ln-X-cpsS IrX-y-amb 

kÀsÆ \S¯n KpW-

t`màr ]«nI X¿m-dm-¡pI 

(2) kmap-Zm-bn-Im-Sn-Øm-\-

¯nÂ ivaim\ `qan e`-y-am-

¡-Ww. 

(3) \ne-hn-epÅ ivaim\ 

`qan-IÄ¡v tcJ-bpw, kwc-

£-Whpw Dd-̧ m-¡p-I.  

kÀ¡mÀ hIp-

¸p-IÄ, Xt±i 

kzbw`cW 

Øm]-\-§Ä  

`h\ cln-XÀ  (1) hoSv \nÀ½n¨v 

\ÂIp¶Xn\v kÀ¡mÀ 

hIp¸pI-tfm, GP³kn-

Itfm \ne-hn-en-Ã.  

(2) `h\ \nÀ½mWw 

taÂt\m«w hln-¡p-¶-Xn\v 

]«n-I-hÀ¤ hnI-k\ hIp-

¸nsâ FÃm PnÃm B^o-

kp-I-fnepw F³Pn-\o-

bdnwKv hnwKv cq]o-I-cn-¡p-

I.  

(3) IpSpw-_-̄ nse AwK-

§-fpsS F®-¯n-\-\p-k-

cn¨v hoSp-I-fpsS 

hnkvXoÀ®w hÀ²n-̧ n-¡p-

(1)]©m-b¯v ASn-Øm-\-

¯nÂ kmt¦-XnI Úm\-

apÅ hsc DÄs¸-Sp¯n 

]«n-I-hÀ¤ skmssk-än-IÄ 

cq]o-I-cn-¡p-I.  

(2) `h\ \nÀ½mWw 

samWn-ä-dnwKv kwhn-[m\w 

iàn-s¸-Sp-¯p-I.  

 

Fw.-Pn.-F³.-

BÀ.-

C.Pn.Fkv, 

{Kma 

]©mb¯v 

F¶n-h-bp-

ambn kwtbm-

Pn-̧ n-¡p-I. 
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I.  

(4)ZpÀL-S-{]-tZ-i-§fnse 

`h\ \nÀ½m-W-¯n\v A[n-

I-[-\-k-lmbw A\p-h-

Zn¡pI.  

(5) `h\ \nÀ½mW ]²-Xn-

]qÀ®-ambpw {Kma 

]©mb¯ns\ Npa-X-e-s¸-

Sp-̄ p-I. 

hnZ-ym-̀ -ymkw  (1) IqSp-XÂ {]osa-{SnIv, 

t]mÌv sa{SnIv tlmÌ-ep-

IÄ Bcw-̀ n-¡p-I. (2) 

D¶X hnZ-ym-̀ -ymk tImgvkv, 

s{]m^-j-WÂ tImgvkv 

kuI-cyw GÀs¸-Sp-̄ p-I.   

(3) D¶X hnZ-ym-̀ -ymk 

tImgvkn\v {]mcw` sNe-hp-

IÄ hln-¡p-I. 

(1)sImgn-ªp-t]m¡v ^e-

{]-Z-ambn XS-bpI 

(2) 10-þmw ¢mÊn\v tijw 

Ip«n-I-fpsS XpSÀ ]T\w Dd-

¸p-h-cp-¯pI 

kÀ¡mÀ hIp-

¸p-IÄ, FÊv.-

F-Êv.-F, 

Xt±i kz-bw-̀ -

cW Øm]-\-

§Ä 

Btcm-Kyw  (1)B[p-\nI NnInÕm 

klmbw e`-y-am-¡pI, 

(2) B[p-\nI NnInÕm 

kuI-c-y-§-fpÅ Øm]-\-

§Ä IqSp-X-embn Bcw-̀ n-

¡p-I. 

(3){]Xn-tcm-[-Ip-̄ n-sh-¸pw, 

t]mj-Im-lmc Inäpw KÀ`n-

Wn-IÄ¡pw, Ip«n-IÄ¡pw 

\ÂIp-I.  

(4)-Pn-Ã-bnÂ B[p-\nI 

kwhn-[m-\-§-tfm-Sp-Iq-Snb 

am\-kn-Im-tcm-Ky tI{µw, 

Unþ-A-Un-£³ skâÀ 

Bcw-̀ n-¡p-I. 

(5)-ho-Sp-I-fnse {]khw H-

gnhm¡p¶-Xn-\mbn {][m\ 

Bip-]-{Xn-IÄ tI{µo-I-cn¨v  

Krlm´co-£-t¯m-Sp-Iq-

Snb kmä-sseäv skâÀ 

Bcw-̀ n-¡p-I.  

 

(1)FÃm {]hÀ¯-\-§fpw 

GtIm-]n-̧ n-¡phm-\pw, 

kwtbm-P\ km[-y-X-IÄ  

Xncn-̈ -dnªv \S-]SnIÄ 

kzo-I-cn-¡p-hm-\pÅ tamWn-

ä-dnwKv kwhn-[m\w  GÀs¸-

Sp-̄ p-I.  

(2)hyàn ipNn-X-z-w, ]cn-

kc ipNn-Xzw, B[p-\nI 

sshZ-y-im-kv{Xw F¶n-

hsb Ipdn¨v t_m[-hÂ¡-

cWw \S-¯p-I. 

(3) ]«n-I-hÀ¤ taJ-e-I-

fnse Bip-]-{Xn-I-fnÂ 

B[p-\nI kÖo-I-c-W-

§Ä GÀs¸-Sp-¯p-I. 

(4)-H-ä-s¸ä kt¦-X-§-fnÂ 

saUn-¡Â Iym-¼p-IÄ \S-

¯p-I.  

(5)-]-«n-I-hÀ¤-¯nÂs¸«  

Bim-hÀ¡Àamsc \ntbm-

Kn-¡p-I-bpw, icn-bmb 

]cnio-e\w \ÂIpbpw 

sN¿pI. 

(6) kn¡nÄskÂ A\o-

anb tcmKn-IÄ¡v ]mt¡Pv 

]²Xn \S-̧ m-¡p-I. 

(7)-Bip-]-{Xn-I-fnÂ Iq«n-cn-

¸n-\mbn tk-h\ k¶-²-

cmb Bfp-I-fpsS Umäm 

_m¦v X¿m-dm-¡p-I.  

kÀ¡mÀ hIp-

¸p-IÄ,  

Xt±i kz-bw-̀ -

cW Øm]-\-

§Ä 

htbm-P\ 

t£aw  

(1)htbm-P\ ]cn-]m-

e\¯n\mbn {]tX-yI ]²-

Xn-IÄ X¿m-dm-¡pI.       

(2) ]«n-I-hÀ¤-¡mÀ B{i-

bn-¡p¶ ]n.-F-¨v.-kn-IÄ 

kn.-F-¨v.-kn-I-fmbn 

DbÀ¯p-I.  

(1) kvs]j-ym-enän saUn-

¡Â Iym¼v kwL-Sn-̧ n-¡p-

I. 

(2)-B-tc-mK-y-h-Ip-̧ nsâ 

^oÂUv Xe {]hÀ¯-\-

§Ä DuÀÖn-X-s¸-Sp-¯p-

I. 

kÀ¡mÀ hIp-

¸p-IÄ,  

Xt±i kz-bw-̀ -

cW Øm]-\-

§Ä, IpSpw_ 

{io bqWn-äp-

IÄ. 
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(3)-a-c-Wm-\-´c NS-§p-

IÄ¡v Hcp \nÝnX XpI 

[\-k-lmbw A\p-h-Zn-¡p-

I.  

(3)sNdnb ssIs¯m-gnÂ 

km[-y-X-IÄ Is¯n 

hcp-am\ZmbI ]²-Xn-IÄ 

Bhn-jvI-cn¨v \S-̧ n-em-¡p-

I. 

(4)-]m-en-tb-äohv {]hÀ¯-\-

§Ä sa¨-s¸-Sp-¯p-I. 

sXmgnÂ D]-Po-

h-\w-þ-Irjn  

(1)kvs]j-yÂ dn{Iq-«vsaâv 

\S-̄ pI.  Xmak kuI-c-y-

t¯mSpIqSn aÕc 

]co£m ]cnio-e\ tI{µ-

§Ä Bcw-̀ n-¡p-I.                     

(2)ape-y-hÀ²nX  DÂ¸-¶-

§Ä Dm-¡p-¶-Xn-

\pÅ]cn-io-e-\-§-fpw, 

B[p-\nI sXmgnÂ ]cn-io-

\-§-fpw, sXmgnÂ km[-yXm 

]²-Xn-Ifpw Bhn-jvI-cn-

¡p-I.   

(3)-{]o-dn-{Iq-«vsaâv s{Sbn-

\nwKv skâ-dp-IÄ Bcw-̀ n-

¡p-I.  

(4)-Sq-dn-k-hpw, BZn-hmkn 

taJ-e-bpw _Ôn-̧ n-̈ pÅ 

D¯-c-hm-Zn-¯z Sqdnkw 

]²-Xn-IÄ Bhn-jvI-cn-¡p-

I. 

 

(5)-]-«n-I-hÀ¤ te_À 

tIm¬{SmIvSv skmssk-än-

I-fpsS cq]o-I-c-Ww. 

(1)kzbw sXmgnÂ kwc-`-§-

fnÂ ss\]p-Wyw/XmÂ]-c-y-

ap-Å-hsc Is¯pI. 

sF.än taJ-e-I-fnÂ 

sXmgnÂ Ah-k-c-§-sf-Ip-

dn¨v t_m[-hÂ¡-cWw \S-

¯p-I. 

(2)-]m-c-¼-cy Irjn, ]c-¼-cm-

KX sXmgn-ep-IÄ F¶nh 

t{]mÕm-ln-̧ n-¡p-I. 

(3)-Iq-«p-Ir-jn, ]m«-Irjn 

kwcw-̀ -§Ä t{]mÕm-ln-̧ n-

¡p-I.  

(4)sNdp-InS hy-h-kmb 

kwcw-̀ -§Ä t{]mÕm-ln-̧ n-

¡p-I.  

(5)-Ip-Spw-_-{io-ap-tJ\ 

IpSnÂ hy-h-kmb kwc-`-

§Ä Bcw-̀ n-¡p-I.  

(6)-sXm-gn-ep-d-̧ p-]-²-Xn-bnÂ 

]«n-I-hÀ¤ ]¦m-fn¯w Dd-

¸m-¡p-I.  

(7)-DÂ¸-¶-§Ä ape-y-

hÀ²nX DÂ¸-¶-§-fm¡n  

{_m³Uv sNbvXv hn]-W\w 

. 

(8)-]-«n-I-hÀ¤ te_À 

skmssk-än-I-fpsS imào-

I-c-Ww. 

hIp-̧ pIÄ, 

Xt±i kz-bw-̀ -

cW Øm]-\-

§Ä, IpSpw-

_{io bqWn-

äp-IÄ, k¶² 

kwL-S-\-

IÄ/skmss

k-än-IÄ 

ASn-Øm\ 

kuIc-y-§Ä 

(1)]mÀ¸n-Sw, IpSn-shÅw, 

tdmUv, sshZ-ypXn F¶o 

ASn-Øm\ kuI-c-y-§Ä 

GÀs¸-Sp¯p¶ ]²-Xn-IÄ 

\S-̧ m-¡p-I.  

(2)-IpSn-ÈnI aqew hntÝ-Zn-

¡-s¸« ssh-Z-ypXn IW-

£\pIÄ ]p\-Øm-]n-¡p-I 

(3)-h-b-dnwKv {Kmâv hÀ²n-̧ n-

¡p-I. 

 

 

(1)  ASn-Øm\ kuI-c-y-§-

fn-Ãm¯ tImf-\n-IÄ 

Is¯n ap³K-W-\m-Sn-

Øm-\-̄ nÂ ]²-Xn-IÄ 

\S-̧ m-¡p-I. 

(2)-k¼qÀ® tImf\n hnI-

k\ ]²-Xn-IÄ \S-̧ m-¡p-

I. 

(3)-tIm-f-\n-I-fnÂ D]-tbm-K-

£-a-a-Ãm¯ IpSn-shÅ 

]²-Xn-IÄ/InW-dp-IÄ 

\ho-I-cn-¡pI. 

hIp-̧ pIÄ, 

Xt±i kz-bw-̀ -

cW Øm]-\-

§Ä, ]«n-I-

hÀ¤ 

skmssk-än-

IÄ  
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kmaq-ly kpc-

£n-X-Xzw 

(1)tKm{X hn`m-K-̄ nÂ 

htbm-P-\-§Ä, h\n-X-IÄ, 

Ip«n-IÄ, `n¶ti-jn-bp-Åm-

hÀ F¶n-h-cpsS t£a-

¯n\v {]tX-yI ]²-Xn-IÄ 

Bhn-jvI-cn-¡n-I.  

(2)-kv{Xo-IÄ¡pw, ]pcp-

j³amÀ¡pw Hmtcm AKXn 

aµncw hoXw ]pXp-Xmbn 

Bcw-̀ n-¡p-I. AhnsS 

klm-bn-bp-sS-bpw, t\gvkn-

sâbpw XkvXn-I-IÄ A\p-

h-Zn-¡p-I.  

(3) AKXn aµn-c-§-fnÂ 

Øncw Poh-\-¡m-cpsS 

XkvXn-I-IÄ krjvSn-¡p-I.  

(1)-km-aq-ly kpc£m 

s]³j-\p-IÄ AÀl-cmb 

FÃm-hÀ¡pw hnX-cWw 

sN¿p-I. 

(2)-A-hn-hm-lnX A½-am-

cpsS ]p\-c-[n-hmk ]²-Xn-

IÄ. 

(3) `n¶-tijn kulrZ 

]²-Xn-IÄ \S-̧ m-¡p-I.  

hIp-̧ pIÄ, 

Xt±i kz-bw-̀ -

cW Øm]-\-

§Ä, kwL-S-

\-IÄ  

h\m-{in-X-Xzw  (1) h\m-h-ImiI½-än-IÄ 

imào-I-cn-¡pI.  kmaq-ly 

h\m-h-Imi I½-än-IÄ 

cq]o-I-cn¨v \S-]-Sn-IÄ 

]qÀ¯o-I-cn-¡p-I. h\ 

kwc-£W {]hÀ¯\-§Ä 

h\m-h-Imi I½-än-IÄ 

aptJ\ \S-̧ n-em-¡p-I. 

(2)-h-\-y-ar-K-§-fm-epÅ A]-

ar-Xyp XS-bm-\mbn sdbnÂ 

s^³kn§v GÀs¸-Sp-¯p-

I.  

(1)-h-\-kw-c-£W {]hÀ¯n-

IÄ h\m-h-Imi I½-än-IÄ 

aptJ\ \S-̧ m-¡p-I.  

(2) h\-hn-̀ -h-§Ä aqe-y-

hÀ²nX DÂ¸-¶-§-fm¡n 

{_mâv sNbvXv hn]-W\w 

\S-̄ p-I.  

(3)-h-\m-́ -c-§-fnÂ Xma-kn-

¡p¶ ]«n-I-hÀ¤-¡mÀ¡v 

{]tX-yI ]²-Xn-IÄ \S-¸m-

¡p-I. 

hIp-̧ pIÄ, 

Xt±i kz-bw-̀ -

cW Øm]-\-

§Ä 

Iem-kmw-kvIm-

cnIw  

(1) PnÃ-bnse {][m-\ 

kÀ¡mÀ ]cn-]m-Sn-I-fnÂ 

]«n-I-hÀ¤ Iem-]-cn-]m-Sn-

IÄ \S-¯m³ Ah-kcw 

\ÂIp-I.  

(2)]«n-I-hÀ¤ Iem kwL-

§Ä¡v \nÝnX XpI {]Xn-

hÀjw {Kmâmbn \ÂIp-I.  

(3)-h-b-\m-«nÂ Hcp 

t^m¡vtemÀ A¡m-Zan 

Bcw-̀ n-¡p-I. 

(4)-FÃm tamUÂ kvIqfp-I-

fnepw kvs]j-yÂ A²-ym-]-

I-cpsS Øncw XkvXn-I-

IÄ A\p-h-Zn-¡p-I.   

(1) Ign-hp-Å-hsc 

Is¯n kvIqÄ Xew 

apXÂ Ah-cpsS Ignhv 

hÀ²n-̧ n-¡p-¶-Xn-\pÅ 

Ah-kcw Hcp-¡p-I.  

(2)-tIm-f-\n-I-fnÂ BÀSvkv 

& kvt]mÀSvkv ¢_p-IÄ, 

{KÙ-im-e-IÄ apX-em-bh 

Bcw-̀ n¨v Iem-kmw-kvIm-

cnI {]hÀ¯-\-§Ä 

DuÀÖn-X-s¸-Sp-¯p-I.  

(3)-C-¯cw kwL-§Ä¡v 

Bh-i-y-amb D]-I-c-W-

§Ä/hkv{X-§Ä hm§n 

\ÂIp-I.  

hIp-̧ pIÄ, 

Xt±i kz-bw-̀ -

cW Øm]-\-

§Ä 

Ahn-I-knX 

taJ-e-IÄ 

PnÃ-bnse Ahn-I-knX 

taJ-e-IÄ Is¯n hnI-

k-\-¯n-\mbn ssat{Im-¹m-

\p-IÄ ASn-Øm-\-am¡n 

{]tX-yI ]cn-c-£-bpw, ]²-

Xnbpw GÀs¸-Sp-¯p-I.  

(1)Ahn-I-knX taJ-e-IÄ 

Is-¯n {]tX-yI ]²-Xn-

IÄ Bhn-jvI-cn¨v \S-¸n-em-

¡p-I.  

(2)-A-Sn-Øm\ kuI-cy 

hnI-k-\-̄ n\v {]tX-yI 

]cn-K-W\ \ÂIp-I.  

 

hIp-̧ pIÄ, 

Xt±i kz-bw-̀ -

cW Øm]-\-

§Ä 

Ducp Iq«-

§fpsS imào-

I-cWw  

þ Ducp-Iq-«-§Ä aq¶v amk-

¯n-sem-cn-¡Â IrX-y-ambn 

\S¯pI. 

hIp-̧ pIÄ, 

Xt±i kz-bw-̀ -

cW Øm]-\-

§Ä 

 



588 | PnÃm ]²Xn þ hb\mSv PnÃ. 

 

4.19.14. kw{Klw 

 

C´y-bpsS Ipeo-\-amb tZiobZuXy§fn-sem-¶mWv C´y³ P\-kw-Jy-bpsS 

A©nsem-t¶mfw hcp¶ ]«n-I-Pm-Xn-¡m-cpsS kmaqly km¼-¯nI ]nt¶m-¡m-hØ ]cn-

l-cn¨v Ahsc ]ptcm-K-Xn-bpsS apJy-[m-c-bn-se-̄ n-¡pI F¶-Xv. B e£yw t\Sp-¶-Xn-

\mbn Bhn-jv¡-cn¨ \nc-h[n ]²-Xn-I-fn-sem-¶mWv C¶v ]«n-I-PmXn D]-]-²Xn F¶-dn-b-

s¸-Sp¶ {]tXyI LSI ]²-Xn. kwØm\ _P-änsâ ]¯p-i-X-am-\-t¯mfw ¹m³^v 

amän-h-̈ p-sImv Kh¬saâv AXy´w {]m[m-\y-t¯msS ssIImcyw sN¿p¶ ]«n-I-PmXn 

hnI-k-\-sa¶ AP-, A[n-Im-c-hn-tI-{µo-I-cW k{¼-Zm-b-¯n-eqsS Gähpw Xmsg-̄ -«nÂ 

\nÀh-ln-¡-s¸-Sp¶p F¶p-d-̧ p-h-cp-¯p-¶-Xn-s\m¸w hb-\mSv  PnÃ-bpsS kI-e-ta-J-e-I-fn-

ep-apÅ ka-{K-]p-tcm-K-Xn-bv¡m-bpÅ {]hÀ¯-\-§-fnÂ ]«n-I-Pm-Xn-¡m-cpsS hnI-k-\hpw 

DÄt¨À¡pI F¶ al-̄ mb ZuXy-amWv PnÃm-]-²Xn apt¶m«p hbv¡p-¶-Xv. ]«n-I-Pm-Xn-

¡m-cpsS Bh-iy-§-fpsS ASn-Øm-\-̄ nÂ AhÀ¡v hyàn-]-c-ambpw IpSpw-_-§Ä¡pw 

A[n-hm-k-tI-{µ-§Ä¡pw Øm]-\-§fpw kwL-S-\-IÄ¡pw {]tbm-P\w e`n-¡p¶ Xc-

¯nÂ kpØnc km¼-¯nI hnI-k-\-¯n\pw BkvXn hÀ²\hn\pw DX-Ip¶ ]²-Xn-I-

fmWv {]mtZ-inI kÀ¡m-cp-IÄ Bhn-jv¡-cn¨p \S-̧ n-em-t¡--Xv. kpØnc km¼-¯nI 

hnI-k-\-̄ n-\mbn sXmgnepw hcp-am\hÀ²hpw Dd-̧ p-\ÂIp¶ ]²-Xn-IÄ¡m-bn-cn-¡Ww 

{]Ya ]cn-K-W\ \ÂtI--Xv. ]²-Xn-I-fpsS cq]o-I-c-W-̄ nepw \nÀh-l-W-̄ nepw Ah-Im-

im-[n-jvTnX kao-]-\-¯n\v Du¶Â \ÂtI-Xpw ]«n-I-Pm-Xn-¡m-cpsS ]¦m-fn¯w ]c-am-

h[n Dd-̧ p-h-cp-t¯--Xp-am-Wv.Xt±-iob P\-X-bpsS Ah-Imi kwc-£-W-̄ n\pw AXn-Po-

h-\-¯n\pw thn, Ah-cpsS A´kpw kwkv¡m-chpw \ne-\nÀ¯p¶Xn\pw ]mc-¼-cy -

AdnhpIfpw hn`-h-§fpw kwc-£n-¡p-¶-Xn\pw H¸w ]pXnb Imes¯ hnZ-ym-̀ -ymkw, 

kwkv¡m-cw, Btcm-Ky ]cn-]m-e\w, Bib hn\n-ab kwhn-[m-\-§Ä Ah-cpsS Adn-

thmsS AhÀ¡pw A\p-̀ -h-th-Z-y-am-¡p-¶-Xn\v ]cn-]m-Sn-IÄ Bhn-jv¡-cn-¡p-¶-Xn-\p-ambn 

kpXm-c-yhpw ka-{Khpw kwtbm-Pn-X-hp-amb \nÀÆlW ]cn-]m-Sn-IÄ Bhn-jv¡-cn-¡p-I.  

*** 
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kmaq-ly t£aw, kmaq-l-y-kp-c-£n-X-Xzw 

 
4.20. h\nXm hnIk\w 

4.20.1 BapJw 

kv{XoI-fpsS Btcm-K-y-¯nepw hnZ-ym-̀ -ym-k-¯n-ep-w tIcfw C´-y-bnse aäp kwØm-

\-§Ä¡v amXyI-bm-sW¦nepw hnI-k\ {]{In-b-bnÂ kv{Xo ]¦m-fn¯w hÀZv[n¸n-¡p-¶-

tXm-sSm¸w B ]¦m-fn¯w AwKo-I-cn-¡-s¸-tSXpv. kaq-l-¯nsâ apJ-y-[m-c-bnÂ 

kv{XoIsf kPo-h-am-¡m\pw AXn-eqsS kmaq-l-y-hn-I-k\w Xz-cn-X-s¸-Sp-¯p-¶-Xn-\p-apÅ 

ImgvN-̧ m-tSmSp-Iq-Snb kao-]-\-amWv CXn-\m-h-iyw. P\-Io-bm-kq-{XWw XpS-§nb Imew 

apXÂ \mfn-Xp-hsc Xt±-i-k-z-bw-̀ -cW Øm]-\-§fpsSbpw kwØm\ kÀ¡mcnsâbpw 

tI{µkÀ¡mcn-sâbpw hnhn[ ]²-Xn-IÄ \S-̧ n-em-¡n-bn-«p-s-¦nepw kv{Xoim-ào-I-cW 

taJ-e-bnÂ C\nbpw apt¶m-«p-t]m-th--Xpv. tIc-f-¯nsâ kmaq-lnI km¼-¯nI cwK-

§-fnÂ Hcp \ni_vZ hn]vf-h-¯n\v  Xs¶ CS-bm-¡nb IpSpw-_{io DÄs¸-sS-bpÅ kwhn-

[m-\-§Ä \ne-hn-ep-v. F¦nepw km¼-¯nI {]hÀ¯\ taJeIfnÂ ]n´-Å-s¸«p 

t]mbn-«p-s¶pw kv{Xo ]oU\§fpw  hnth-N-\-§fpw \ne-\nÂ¡p¶psh¶v a\-kn-em-

hp¶p. hb-\mSv PnÃ-bnse Iuam-c-{]m-b-¡m-cmb s]¬Ip-«n-IÄ, bph-Xn-IÄ, hnhm-ln-XÀ, 

Ahn-hm-l-X-cmb kv{XoIÄ, hn[-h-IÄ, hr²À XpS§n hnhn-[-ta-J-e-I-fn-epÅ kv{XoI-

fpsS hnZ-ym-̀ -ymkw, Btcm-Kyw, kmaq-loI ]Zhn, km¼-¯nI ØnXn, Zmcn-{Z-y-\nÀamÀP\w 

F¶o taJ-e-I-fnse DbÀ¨ e£-y-an-«p-sIm-pÅ ]²-Xn-I-Ä 13þmw ]©hÂkc ]²-Xn-

bnÂ Bhn-jv-¡-cn-t¡-Xpv. 

 

4.20.2. IpSpw-_{io  

 

IpSpw-_{io anj³ Zmcn{Zy \nÀ½mÀÖ\ kv{Xo imào-I-cW {]hÀ¯-\-§-fmWv 

kwØm-\¯v \S-̧ n-em¡n hcp-¶-Xv. PnÃ-bnÂ 9271 AbÂ¡q-«-§-fn-embn 1.42 e£w AwK-

§-fmWv IpSpw-_-{io-bn-ep-Å-Xv. hb-\mSv PnÃ-bnÂ 2017 þ 18 hÀj-¯nÂ ImÀjnI þ sNdp-

InS kwcw` taJ-e-bnÂ km¼-̄ nI klm-b-§Ä sNbvXp-sImv Poh-t\m-]m-[n-IÄ 

Is-¯p-¶-Xn-\p-ff {]hÀ¯-\-§-fmWv {][m-\-ambpw IpSpw-_{io AwK-§Ä¡n-S-bnÂ 

sNbvXp h¶-Xv.  

ImÀjnI taJ-e-bnÂ Bdm-bn-c¯n Aªq-dnÂ ]cw sP.-FÂ.-Pn-I-fn-embn ap¸¯n 

A¿m-bn-c-̄ n-e-[nIw IÀj-I-cmWv IpSpw-_-{io-bn-ep-Å-Xv. ChÀ¡v Gcnbm C³skâo-hv, 

ImÀjnI hmbv]-¡pÅ ]eni k_vknUn F¶n C\-§-fn-em-bmWv {][m-\-ambpw 

klmbw \ÂIn-bn-«p-Å-Xv. arK kwc-£W taJ-e-bnepw ]eni k_vkn-Un-tbmSp IqSn-

bpÅ hmbv]m klm-b-§-fmWv \ÂIn-bn-«p-Å-Xv.  

sNdp-InS kwcw` taJ-e-bnÂ ap¶q-dn-e-[nIw kwcw-̀ -§-fmWpÅ-Xv. CXnÂ sXc-

sª-Sp-¡-s¸-«-h¡v sSIvt\m-fPn ^v, sSIvt\m-fPn A]v{K-tU-j³ ^v, cmw L« 
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[\-k-lm-bw, dnthmÄhnwKv ^v, C¶-th-j³ ^v XpS-§n-bh \ÂIn hcp-¶p. CXn\p 

]pdsa \m¶q-tdmfw hcp¶ hyàn-IÄ¡v hnhn[ sXmgnÂ taJ-e-bnÂ ss\]pWy ]cn-io-

e\w \ÂIn.  ]pXp-Xmbn cq]o-I-cn¡p¶ kwcw-̀ -§Ä¡v ]eni k_vkn-Un-tbm-Sp-Iq-Snb 

hmbv]bpw e`y-am-¡p-¶p-v. 

1. hn]-W\ taJ-e-I-fnÂ DÂ¸m-Z-Isc klm-bn-¡p-¶-Xn-\mbn hnhn[ Xcw taf-IÄ, 

BgvN N´-IÄ, DÕhIme N´-IÄ F¶n-hbpw \S¯n hcp-¶p. eLp-k-¼mZy 

hmbv]m taJ-e-bnÂ AbÂ¡q« ]eni k_vknUn, am¨nwKv {Kmâv F¶nh \ÂIn 

hcp-¶p.  

2. CXn\p ]pdsa {]tXyIw ]cn-K-Wn-¡-s¸-tS hn`m-K-§-fmb htbm-P-\-§Ä, hnI-

emw-KÀ, Acn-hmÄ tcmKn-IÄ, `n¶ enwK-¡mÀ XpS-§n-b-h-cpsS AbÂ¡q-«-§Ä 

cq]o-I-cn¨v tImÀ¸kv ^v [\-k-lm-bhpw \ÂIn hcp-¶p. BZn-hmkn AbÂ¡q-

«-§Ä¡pw tImÀ¸kv ^pw \ÂIp-¶p-v. F³.-BÀ.-FÂ.Fw, IpSpw-_{io 

kwØm\ anj³ F¶n-h-bpsS t\Xr-Xz-¯n-Â X¿m-dm-¡nb Fw.-sF.-F-knÂ PnÃ-

bnse apgp-h³ AbÂ¡q-«-§-fn-sebpw AwK-§-fpsS hni-Zmw-i-§Ä IrXy-am-bn  

tcJ-s¸-Sp¯n hcp-¶p. F³.-B-cv.-FÂ.Fw ]²-Xn-bpsS `mK-ambn Zcn{Zy hn`m-K-

§Ä IqSp-X-epÅ AbÂ¡q-«-§Ä¡v hÄ\-d-_n-enän dnU-£³ ^pw, F.-Un.-F-

kp-IÄ¡v dnthmÄhnwKv ^pw A\p-h-Zn¡p¶p. AbÂ¡q-«-§-fpsSbpw, kwcw-̀ -

§-fp-sSbpw IW-¡p-Ifpw tcJ-Ifpw IrXy-am-¡p-¶-Xn\v PnÃm anj\v Iogn-epÅ 

ImÊv Soansâ t\Xr-Xz-¯nÂ HmUn-änwKv kab _Ôn-X-ambn \S-¯p-¶p.  

3. PnÃ-bnse 26 kn.-Un.-F-kp-I-fpsS hnhn-[-§-fmb {]hÀ¯-\-§Ä¡v t\XrXzw 

\ÂIp¶ kn.-Un.-Fkv sNbÀt]-gvk¬amÀ, A¡u-âp-amÀ F¶n-hÀ¡v tlmW-

td-dn-b-hpw, kn.-Un.-F-kn-\pÅ `cW \nÀÆ-lW {Kmâpw IpSpw-_{io PnÃm anj³ 

hgn-bmWv \ÂIp-¶-Xv. CXn\p ]pdsa kv{Xo imào-I-cW cwK¯v hnhn-[-§-fmb 

{]hÀ¯-\-§Ä sNbvXp hcp-¶p. hÄ\-d-_n-enän am¸nw-Kv, kvt\lnX sPâÀ 

slÂ]v sUkvIv sPâÀ dntkmgvkv skâÀ XpS-§n-bh CXnÂ s]Sp-¶p.  

4. am\-ÊnI þ imco-cnI shÃp-hn-fn-IÄ t\cn-Sp-¶-hÀ¡pÅ _Uvkv, _n.-BÀ.kn ]²-

Xn¡pw, ]cm-{i-b-an-ÃmsX Ign-bp-¶-hÀ¡mbn \S-̧ m-¡p¶ B{ib ]²-Xn¡papÅ 

km¼-̄ nI ]n´p-Wbpw \ÂIn hcp-¶p. _me-k`m Ip«n-IÄ¡m-bpÅ kvs]jyÂ 

Iym¼p-IÄ, _me-]-©m-b-¯v, ]T-\-bm-{X-IÄ, kl-hmk Iym¼p-IÄ F¶nhbpw 

kwL-Sn-̧ n-¡p-¶p. CXn\p ]pdsa PnÃm Xe X\Xv ]²-Xn-Ifpw sNbvXp hcp-¶p-v.  

5. tKm{X-ta-J-e-bnÂ AbÂ¡q« cq]o-I-c-W-¯n-\pw, imào-I-c-W-¯n\pw {]tXyI 

]²Xn \S-̧ n-em-¡p-¶p. ]«nI kpØnc hnIk\ ]²-Xn-bnÂ DÄs¸-Sp¯n 

AbÂ¡q-«-§Ä¡pw sP.-FÂ.-Pn-IÄ¡pw tImÀ¸kv ^v {]tXyIw \ÂIp-¶p. 

AbÂ¡q« cq]o-I-c-Ww, imào-I-cWw F¶nh Imcy-£-a-am-¡p-¶-Xn-\mbn B\n-

ta-äÀam-cpsS tkh-\hpw Dd-̧ m-¡n-bn-«p-v. tKm{X-ta-J-e-bnÂ am{X-ambn bph-P\ 

¢ºp-IÄ, Iem-kw-L-§Ä F¶nh cq]o-I-cn-¡p-¶p. Ducv AZm-e-¯v, AbÂ¡q« 



591 |PnÃm ]²Xn þ hb\mSv PnÃ. 

 

kwK-aw, saUn-¡Â Iym¼p-IÄ F¶nh kwL-Sn-̧ n-¡p-¶p-v. sXc-sª-Sp¯ 

Ducp-I-fnÂ amXrIm Ducv ]²-Xn-bpw \S-¯p-¶p. 

4.20.2.1. tZiob {KmaoW D]-Po-h\ anj³  \S-̧ n-em-¡p¶ ]²Xn-IÄ 

4..20.2.1.1. .Fw.-sI.-F-kv.]n (a-lnfm Inkm³ kim-ào-I-c¬ ]tcym-P-\)  

tZiob {KmaoW D]-Po-h\ anjsâ D]]-²-Xn-bmWv Fw.-sI.-F-kv.]n (a-lnfm Inkm³ 

kim-ào-I-c¬ ]tcym-P-\. kv{XoIÄ¡n-S-bnÂ Irjn kwkvImcw hfÀ¯p-Ibpw 

AXp-hgn `£y kpc£ Dd¸phcp¯pI F¶p-Å-Xp-amWv Fw.-sI.-F-kv.]n ]²Xn 

e£y-an-Sp-¶-Xv. IpSpw-_{io AbÂ¡q-«-§-fpsS sP.-FÂ.Pn (Iq«p _m[yXm kwLw) 

cq]o-I-cn-¡p-Ibpw AhÀ¡v 4 iX-am\w ]eni \nc-¡nÂ Irjn Bh-iy-§Ä¡mbn 

_m¦v hmbv] e`y-am-¡p-Ibpw XpSÀ¶v Irjn-bnÂ hnZKvZ ]cn-io-e\w \ÂIp-Ibpw 

sNbvXv sP.-FÂ.Pn {Kq¸p-IfneqsS Irjn cwK¯v CS-s]-SpIbmWv Fw.-sI.-F-kv.-]n-bn-

eqsS sN¿p-¶-Xv. FÃm kn.-Un.-F-kn\p Iognepw CXn-\mbn F^v.-F-^v.kn (^mÀtagvkv 

s^kn-en-tä-j³ skâÀ) Bcw-̀ n-̈ n-«p-v. 

4..20.2.1.2. ssat{Im ^n\m³kv (Fw.-F-̂ v) 

  dnthmÄhnwKv ^v þ sam¯w k¼mZyw hÀ²n-̧ n-¡p-¶-Xn\pw B´-cnI hmbv] 

Xzcn-X-s¸-Sp-¯p-¶-Xn\pw dnthmÄhnwKv ^v D]-I-cn-¡p-¶p. \nÝnX am\-Z-WvU-{]-

Imcw AÀl-X-s¸« AbÂ¡q-«-§Ä¡v ]Xn-\-¿m-bncw cq] hsc \ÂIm-hp-¶-Xm-Wv 

  AbÂ¡q« k_vknUn kvIow  

F³.-BÀ.-FÂ.Fw ]²Xn {]Imcw _m¦v ent¦Pv \S-¯p¶ AbÂ¡q-«-§Ä¡v 

aq¶c e£w cq] hsc tem¬ FSp-¡p¶ AbÂ¡q-«-§Ä¡v 7 iX-am\w Ingn¨v 

_m¡n ]eni k_vknUn AXmXv AbÂ¡q-«-§-fpsS tem¬ A¡u-n-te¡v 

s{IUnäv sN¿p-¶-Xm-Wv.  

  kn.-C.-F^v (I-½yq-Wnän FâÀss{]kv ^v) þ sNdnb coXn-bn-epÅ kwcw-̀ -§Ä 

Bcw-̀ n-¡p-¶-Xn\pw aäp kmaqly Bh-iy-§Ä \nÀÆ-ln-¡p-¶-Xn\pw kwcw`§Ä¡v 

Bhiyw hcp¶ kµÀ`§fnÂ hmbv]-bmbn \ÂIp-¶- [\-k-lm-b-am-Wv  kn.-C.-F^v. 

4..20.2.1.3. ]«nI hÀ¤ hnI-k\ ]²Xn 

PnÃ-bnse FÃm Ducp-I-fnepw k¼qÀ® AbÂIq« cq]o-I-c-W-¯n-\mbn 95 B\n-ta-

täÀam-scbpw 2 Fkv.Sn tImþ HmÀ-Un-t\-äÀam-sc-bpw \nb-an-¨p. 2098 

AbÂIq«§fnembn 27135 AwK§fpv.  

1. tKm{X{io þ DucpIfnÂ AbÂ¡q«w cq]o-I-cn-¡p-Ibpw ssat{Im kwcw-̀ §Ä,  

sP.FÂ.Pn, _mek`, bq¯v ¢_v XpS§nbh  Bcw-̀ n¡pIbpw sNbvXp.   

2. I½yqWnän In¨¬ þ Xncps\Ãn, IWnbm¼ä, \qÂ¸pg F¶o 

]©mb¯pIfnembn I½yqWnän In¨¬ ]²Xn {]hÀ¯\w \S¯p¶p.  

am\ZWvU§Ä¡\pkcn¨v sXcsªSp¡s¸« KpWt`mà¡Ä¡v 
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AbÂIq«§fpsS taÂt\m«¯nÂ sshIpt¶c§fnÂ `£Ww X¿mdm¡n 

\ÂIp¶p.   

3. Xncps\Ãn kvs]jyÂ s{]mPIvSv þ FÃm DucpIfnepw k¼qÀ® AbÂIq« 

cq]oIcWw, tImÀ¸kv ^v e`yam¡Â, {_nUvPv kvIqÄ, D]Poh\¯n\mbn 

kzbw sXmgnÂ e`yam¡Â XpS§nbh \S¯n hcp¶p.   

 

4..20.2.1.4. Un.-Un.bp Pn.-sI.ssh 

{KmaoW taJ-e-bnse bphXn bphm¡Ä¡v tZiob {KmaoW D]Poh\ anj³ 

(F³.BÀ.FÂ.Fw) IognÂ IpSpw_{io aptJ\ \S¸nem¡p¶ kmt¦-XnI sshZKvZy 

]cn-io-e\ ]²XnbmWv Un.-Un.bp Pn.-sI.ssh (Zo³ Z-bmÂ D]m-Zymb {Kmao¬ Iu-

iey tbmP-\). KpWt`màm¡Ä¡v AhcpsS hnZym`ymk tbmKyX¡pw 

A`ncpNn¡pw DXIp¶ ]cnioe\w \ÂIn AÀlamb sXmgnÂ \ÂIp-¶-Xn\v Cu 

]²XnbneqsS e£y-anSp¶p. 

Cu ]²Xn {]Imcw {KmaoW taJebnÂ Is¯p¶ Zcn{Zy IpSpw_§fnse 18 \pw 

35 \pw CSbnÂ {]mbapÅ AwK§fmWv CXnsâ KpWt`màm¡Ä. kv{XoIÄ, ]«nI 

hÀ¤¡mÀ, sshIeyapÅhÀ F¶nhÀ¡v 45 hbÊphsc Cfhv A\phZ\obamWv. 

Ignª aq¶v hÀj§fnse sXmgnepd¸v ]²XnIfnÂ 35 sXmgnÂ hoXw Hmtcm 

hÀjhpw ]qÀ¯nbm¡nbhÀ¡v ap³KW\. 

kwØm\s¯ hnZKv[ ]cnioe\ Øm]\§fpsS klmbt¯msS hnhn[ sXmgnÂ 

DSaIfpambn klIcn¨mWv Cu ]²Xn \S¸m¡p¶Xv. CX\pkcn¨v AwKoIrX 

hnZym`ymk Øm]\§Ä, I¼\nIÄ, sXmgne[njvTnX ]cnioe\ Øm]\§Ä, 

kzbw klmb kwL§fpsS s^Utdj\pIÄ, kÀ¡mÀ þ AÀ² kÀ¡mÀ kzbw 

`cW Øm]\§Ä F¶nhbmWv Cu ]²XnbnepÄs¸«v IpSpw_{iobpambn 

klIcn¡p¶Xv. \ne-hnÂ hb-\mSv PnÃ-bnÂ 7 s{Sbn-\nwKv skâ-dp-IÄ {]hÀ¯n-¡p-

¶pv. 

aäv tkh\§Ä 

 100 iXam\w tPmen Dd¸phcp¯p¶p 

 ]cnioe\ ImebfhnÂ bm{X, `£Ww, Xmakw, bqWnt^mw F¶nh 

kuP\yambncn¡pw 

 t]mÌv s¹bvkvsaâv kt¸mÀ«v  

 Iu¬kenwKv {Sm¡nwKv  

 ssat{Kj³ kt¸mÀ«v skâÀ  

 ImÄ sktâÀkv 
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4..20.2.1.5. Fkv.hn.C.]n 

 {KmaoW taJebnÂ ZmcnZy \nÀ½mÀÖ\w e£yan«vsImv 

tI{µkÀ¡mÀ IpSpw_{io hgn sXcªSp¯ t»m¡pIfnÂ \S¸m¡p¶ 

]²XnbmWv Fkv.hn.C.]n (Startup Village Entrepreneurship Program). kz´ambpw 

{Kq¸mbpw kwcw`§Ä XpS§phm\pw hnPbIcambn \S¯phm\pw {KmaoW P\Xsb 

klmbn¨psImv ZmcnZy¯nÂ \n¶pw tamNn¸n¡m\mWv ]²Xn e£yanSp¶Xv. 

{]mtZinI Xe¯nÂ [mcmfw t]À hyXykvX§fmb kwcw`§Ä XpS§p¶Xv 

]p¯³ sXmgnÂ Ahkc§Ä krjvSn¡p¶Xn\v hgn sXfn¡pw. IqSmsX 

hn]WnbpsS hym]\¯n\pw {]mtZinI k¼Zv hyhØbpsS hnIk\¯n\pw AXv 

klmbn¡pw. ]\acw t»m¡ns\bmWv Fkv.hn.C.]n ]²Xn \S¸m¡p¶Xn\mbn 

hb\mSv PnÃbnÂ \n¶pw sXcsªSp¯n«pÅXv. 

]«nI.4.20.1 

hb-\mSv PnÃ-bnÂ IpSpw-_-{io-bpsS 2016þ17 km¼-̄ nI hÀj-s¯bpw  30/9/2017 

hscbpw DÅ {]hÀ¯\ Npcp¡w 

 

C\w 

F®w 

Fkv.kn Fkv.Sn aäp-Åh 

2016þ17 2017þ18 

30/9/2017 

hsc 

2016þ17 2017þ18 

30/9/2017 

hsc 

2016þ17 2017þ18 

30/9/2017 

hsc 

F{X IpSpw-_{io F³-

F¨vPn 

  

2098 50 7241 7411 

BsI sa¼ÀamÀ/ 

IpSpw_w 

  

22838 523 115856 122282 

BsI \nt£]w   

  
115 

tImSn 
118 

 tImSn 

tem¬ \ÂIn-bXv 

a¡-fpsS      

hnZ-ym-̀ -ymkw/ aäv  

Bh-i-y-§Ä 

  

  1410  

XpS-§nb sXmgnÂ 

kwcw-̀ -§Ä 

  

 26 680  

XpS-§n-b-XnÂ \ne-

\nÂ¡p¶h 

  

  320  

sXmgn-enÂ GÀs¸-«n-cn-

¡p-¶-h-cpsS F®w 

  

  
 

1600 
 

Ah-ew_w ; IpSpw-_{io PnÃm anj³, hb-\mSv 

 

4.20.3. `cW cwKs¯ ]¦m-fn¯w 

 

73 74 `c-W-L-S\m t`Z-K-Xn-IÄ {]mtZ-inI `c-W-cw-K¯v h³ kv{Xo apt¶-ä-¯n\v 

kml-N-c-y-sam-cp¡n. hntI-{µo-IrX Bkq-{X-W-¯nsâ `mK-ambn {]mtZ-inI hnI-k\ 

{]hÀ¯\§-fnse kv{Xo]-¦m-fn¯w hfsc hÀ²n¨n-«pv. Ignª ]²-Xn-I-fn-eqsS 

kv{XoI-fpsS D¶-a\w e£-yw-h-¨vsImv \S-̄ nb {]hÀ¯\§fpw kmaq-l-y-cw-Ks¯ 

CS-s]-S-ep-Ifpw ]©m-b¯ocmPv \nb-a- t`-Z-K-Xn--bn-eqsS {XnXe ]©m-b-¯p-I-fnÂ 50 iX-



594 |PnÃm ]²Xn þ hb\mSv PnÃ. 

 

am\w kwh-cWw GÀs¸-Sp-̄ n-bXpw kv{XoI-fpsS A´kv DbÀ¯p-¶-Xn\v klm-b-I-c-am-

bn-«pv. kv{Xo]-Zhn DbÀ¯p-hm-\m-h-i-y-amb {]hÀ¯\§-fp-ambn _Ô-s¸«v {]mtZ-in-I-

ambn apgp-h³ kv{XoI-sfbpw tImÀ¯n-W-t¡ Bh-i-y-I-X-bpv.  

 

]«nI.4.20.2 

PnÃ-bnse P\-{]-Xn-\n-[n-I-fpsS hnhcw 

 

4.20.4. Btcm-Kyw 

 

kz´w Btcm-K-y-s¯-¡p-dn-¨pÅ A{i-²bpw Adn-hn-Ãm-bvabpw kv{XoI-fnÂ tcmKm-Xp-cX 

hÀ²n¡p¶-Xn\v Imc-W-am-hp¶p. BZn-hmkn taJ-e-bnÂ hnhn[ hIp-̧ p-I-fp-sSbpw 

k¶² {]hÀ¯Icp-sSbpw IqSp-XÂ CS-s]-S-ep-IÄ¡v kwhn-[m-\-sam-cp-¡p-¶Xv. tI{µ 

Btcm-Ky IpSpw-_-t£a a{´m-e-b-¯nsâ 2015þ16 se Ip«n-I-fp-sSbpw kv{XoI-fp-sSbpw 

Btcm-K-y-þ-t]m-jW ØnXn kw_\v-[n¨ kÀsÆþ4 {]Imcw am\h hn`-h-tijn hnI-k\ 

kqNn-Ibnse ]nt¶m-¡m-h-Øbv¡v Imc-W-amb LS-I-§Ä \ne-\nÂ¡p¶Xmbn Is-

¯nb C -́y-bpsS 113 PnÃ-I-fnÂ tIc-f-¯nÂ hb-\mSv PnÃ DÄs¸-Sp¶psh¶Xv 

{it²bamWv. 15þ49 hbkv {]mbapÅ kv{XoIfnÂ 32.3% t]À¡v A\nanb _m[n¨Xmbn 

Is¯nbncn¡p¶p. 

 

4.20.5. AXn-{I-a-§Ä 

 

tIcf kaq-l-¯nÂ \ne-\nÂ¡p¶ Ak-a-amb enwK-]-Zhn _Ô-¯nsâ {]Xn-̂ -e-\-amWv 

kv{XoIÄ¡v t\sc hÀ²n¨p hcp¶ AXn-{I-a-§-fnÂ ImWp-¶Xv.  

{][m\ {]iv\-§Ä 

1. IpSpw-_-̄ n-\p-ÅnÂXs¶ s]¬Ip-«n-IÄ ssewKn-I-]o-U-\-¯n\v Cc-bm-Ip¶p. 

2. kv{XoIÄ¡v sXmgn-en-S-§-fnepw kz´w ho«nepw AXn-{I-a-§fpw Nqj-W-§fpw 

t\cn-tSnhcp¶p.  

3. sXmgn-en-S-§-fn-tebpw s]mXp-Ø-e-§-fn-tebpw Nqj-W-§Äs¡-Xn-scbpw AXn-{I-a-

§Äs¡-Xn-scbpw t_m[-hÂ¡cWw \S¯n IÀ½-ti-jnbpw Imc-y-{]m-]vXnbpw 

hÀ²n¸nt¡--Xpv.  

 

C\w 

kv{XoI-fpsS 

F®w 

 

]pcp-j³am-cpsS F®w 

 

B

sI SC ST Other

s 

SC ST Others 

Xt±i kz-bw-̀ -cW Øm]-\-§-

fnse P\-{Xn-\n-[n-IÄ þ{Kma/ 

_vtfm¡v/PnÃm ]©m-

b¯v/ap³kn-̧ m-enäo 

3 59 237 19 46 218 582 

\nb-a-k`m aWvUew þ þ þ þ 2 1 3 

temI-k`m aWvUew 

þ þ þ þ þ 1 1 
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4. kv{Xo[\ k{¼-Zmbw, s]mXp Øe-§-fnse kpc-£n-X-X-z-an-Ãmbva, hnhc kmt¦-

XnI hnZ-y-bpsS Zpcp-]-tbmKw F¶nh {][m\ {]iv\-§-fmWv.  

kv{XoIÄs¡XnscbpÅ AXn{Ia§Ä kw_Ôn¨ tIkpIÄ, kv{XoIÄ AXn{Iaw 

t\cntSn hcp¶ Øe§Ä F¶nhbpsS hnhcw NphsStNÀ¡p¶p. 

]«nI.4.20.3 

      KmÀlnI AXn-{Iaw 

 

\¼À hnh-c-§Ä 2016 2017 

1 tImSXn hgn e`n-̈ h 209 234 

2 t\cn«v e`n-¨h 86 73 

3 aäp-Åh 2 27 

4 H¯p-XoÀ¸mb ]cm-Xn-IÄ 1 25 
Ah-ew-_wþ h\nXm s{]m«-£³ Hm^okv, hb-\mSv 

 

4.20.6.Iuam-c-{]m-b-¡m-cmb s]¬Ip-«n-IÄ  

 

a\p-j-y-Po-hn-X-̄ nÂ _me-y-¯nÂ\n¶pw Iuam-c-̄ n-te-¡pÅ ]me-amWv Iuamcw. 

imco-cn-Ihpw am\-ko-Ihpw kmaq-lo-I-hp-amb  hy-Xn-bm-\-§ÄsImv {]£p-_v[-amb 

Cu Ime-L«w khn-tij {i² AÀln-¡p¶p. Cu k¼qÀ® ]cn-hÀ¯\s¯ bYm-hn[n 

ssIIm-cyw sN¿p¶-Xn\v Iuam-cs¯ Hcp-t¡-Xv kaq-l-¯nsâ Npa-X-e-bmWv. PnÃ-

bnse 874 A¦-W-hmSn tI{µ§fnepw  Iuam-c-{]m-b-¡m-cmb s]¬Ip-«n-IfpsS Ivf_p-IÄ 

Imc-y-£-a-ambn {]hÀ¯n¨ph-cp¶p. A¦-W-hmSn tI{µ§Ä aptJ\ t]mj-Im-lmc hnX-c-

W¯n\v {Kma-]-©m-b-¯p-IÄ XpI hI-bncp-¯p-Ibpw sNe-h-gn-¡p-Ibpw sNbvXp-h-cp¶p. 

sFkn-Un-Fkv s{]mPIvSp Xncn-¨pÅ Iuam-c-{]m-b-¡m-cmb s]¬Ip-«n-I-fpsS F®w Nph-

sS-tNÀ¡p¶p. 

 

{Ia 

\w 

sFkn-Un-Fkv  

s{]mP-IvSnsâ t]cv 

Iuam-c-{]m-b-¡m-cmb s]¬Ip-«n-I-fpsS  

F®w  t]mjImlmcw  

e`n-¡p¶hÀ 

1 IÂ¸ä 8186 1220 
2 IÂ¸ä AUo-j-WÂ 7077 491 
3 _t¯cn 6475 834 
4 _t¯cn AUo-j-WÂ 3696 473 
5 ]\-acw 5380 842 
6 ]\-acw AUo-j-WÂ 6607 1395 
7 am\- -́hmSn 7776 780 
8 am\- -́hmSn AUo-j-WÂ 6530 934 

BsI 51727 6969 
Ah-ew_w ; PnÃm-Xe sFkn-Un-Fkv skÂ t{]m{Kmw Hm^o-knse 31/3/2018 se dnt¸mÀ«v 
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{][m\ {]iv\-§Ä 

 

]cn-lmc amÀK-§Ä 

t\Sm-\m-{K-ln-¡p¶ 

e£-y-§Ä 

IemImbnI {]hÀ¯\§Ä 

km¼¯nI tijn Ipd-ª-

hÀ¡v A{]m-]-y-amWv. 

IqSp-XÂ Ah-k-c-§fpw 

Øm\-am-\-§fpw AwKo-Im-

chpw \ÂIpI 

FÃm taJ-e-I-fnepw ka-

Xzw. 

samss_Â CâÀs\äv F¶n-h-

bpsS Zpcp-]-tbmKw 

{]iv\ ]cn-lm-c-̄ n\v 

t]meokpw aäp-tZ-ymK-

Øcpw {i²n-¡Ww. 

B¬Ip-«n-IÄ¡pw 

Iu¬kn-enwKv \ÂIpI. 

]pXnb coXn-bn-epÅ 

hnZ-ym-̀ -ymkw. 

{]iv\-§Ä t\cn-Sp-¶-Xn-

\pÅ ss[c-yw.- F-hn-

sSbpw {]Xn-I-cn-¡m³ 

Ign-bp¶ kv{Xo kaqlw. 

D¶X hnZ-ym-̀ -ymkw, hcp-

am\w e`n-¡p¶ 

kv{XoIÄ. FÃm taJ-e-

bnepw hf-cp¶ 

kv{XoIÄ. 

IpSpw-_-̄ nÂ\n¶pÅ Ah-K-

W\. 

kwc-£Ww Dd-̧ p- h-cp-

¯Ww. ]oUn-̧ n-¡p-¶-

hÀs¡-Xnsc IÀi\ \S-]-Sn-

sb-Sp-¡Ww. 

{][m\ {]iv\-§Ä 

 

]cn-lmc amÀK-§Ä 

t\Sm-\m-{K-ln-¡p¶  

e£-y-§Ä 

IpSpw-_-̄ nÂ\n¶pÅ Ah-K-

W\. 

kwc-£Ww Dd-̧ p- h-cp-

¯Ww. ]oUn-̧ n-¡p-¶-hÀs¡-

Xnsc IÀi\ \S-]-Sn-sb-Sp-

¡Ww. 

 

A²-ym-]-I-cmepw _Ôp-an-{Xm-

Zn-I-fmepw ktlm-Z-c-§-fmepw 

ka-{]m-b-¡m-cmepw imco-cn-

Ihpw am\-ko-I-hp-amb 

]oU\w. 

kv¡qfp-I-fnepw tImtf-Pp-I-

fnepw Iu¬kn-enwKv skâ-dp-

IÄ Bcw-̀ n-¡pI. A¦-W-hm-Sn-I-

fnse Iuam-c-{]m-b-¡m-cmb 

s]¬Ip-«n-I-fpsS Ivfºp-I-fpsS 

{]hÀ¯\w iàn-s -̧Sp-¯pI. 

Icn-bÀ ssKU³kpw sXmgnÂ 

]cn-io-e-\hpw Dd-̧ p-h-cp-¯pI. 

]oU\§fpw AXn-{I-a-§fpw 

\nb-a-̄ n\p ap¶nÂ sImp-h-

cp-¶-Xn\v t_m[-hÂ¡cWhpw 

klm-b-§fpw \ÂIpI. tImtf-

Pp-I-fnepw hnZ-ym`ymk Øm]-\-

§-fnepw P\-ssa{Xn 

s]meokv/FIvsskkv/h\w-h-

Ip¸v F¶n-h-bpsS CS-s]-S-ep-

IÄ ià-am-¡pI. 

F-hn-sSbpw {]Xn-I-cn-

¡m³ Ign-bp¶ kv{Xo 

kaqlw. 

kz-X{´ambn bm{X sN¿m³ 

Ign-bp¶nÃ. 

GXv ka-b¯pw kml-

N-c-y- 

¯nepw bm{X sN¿p¶-

Xn\pw  kuI-cyw {Ia-

s¸-Sp-̄ Ww. 

]mT-y]-²-Xn-bnÂ enwK Xpe-y-X-

sb¶ Bibw DÄs¸-«n-«p-s-

¦nepw ]T-\m- -́co£w 

s]¬Ip«n kulrZ]c-aÃ. 

]T-\-t¯m-sSm¸w 

sXmgnÂ 

]-cn-io-e-\w 

 

IpSpw-_mw-K-§-fpsS aZ-y]m\w 

ho«nse hg¡pw hni-z-kvX-X-

tbmsS {]i-\v§Ä Xpd¶p ]d-

bm³ Ign-bm¯ Ah-Øbpw. 

kzbw {]Xn-tcm-[-̄ n\v 

{]m]vX-cm¡pI. 

 

B¬Ip-«n-IÄ¡v \ÂIp¶ 

]cn-K-W\ s]¬Ip-«n-IÄ¡v 

In«p-¶nÃ. 

kaq-l-¯nsâ FÃm 

taJ-e-I-fnepw kv{XoI-

fpsS kpc-£n-X-Xzw Dd-

¸p-h-cp-¯pI. 

 

BZn-hmkn hn`m-K-§-fnse 

s]¬Ip-«n-IÄ¡v hnZ-ym-̀ -ymkw 

\jvS-am-hp¶p. 

Icn-bÀ ssKU³kv, hy-

àn-Xzhn-I-k\w, kmaq-

lo-Im-h-t_m[w. 

sXmgnÂ ]cn-io-e\w  

ssewKn-I-Xsb¡pdn-̈ pÅ 
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kmaq-l-y-\oXn hIp-̧ nsâ kv¡qÄ Iu¬kn-enwKv ]²-Xn-bmb sskt¡m tkmj-yÂ 

kÀÆokv ]²Xn hb-\mSv PnÃ-bnse 22 kv¡qfp-I-fnÂ \S-̧ n-em-¡n-h-cp¶p. FÃm kv¡qfp-

I-fn-te¡pw {]kvXpX ]²Xn hym-]n-̧ n¡mhp-¶-XmWv. sskt¡m tkmj-yÂ kÀÆokv 

Iu¬kn-enwKv ]²Xn \ne-hn-epÅ kv¡qfp-I-fpsS enÌv  

 

{Ia 

\¼À 

kv¡q-fnsâ t]cv 

1 Pnhn-F- -̈F-kv-Fkv am\-́ -hmSn 

2 PnF-̈ v-F-kv-Fkv Im«n-¡pfw 

3 PnF-̈ v-F-kv-Fkv XrÈn-tecn 

4 PnF-̈ v-F-kv-Fkv Xe-̧ pg 

5 PnF-̈ v-F-kv-v t]cy 

6 PnFwF-¨v-F-kv-Fkv shÅ-ap 

7 PnF-̈ v-F-kv-Fkv ]\-acw 

8 PnF-̈ v-F-kv-Fkv \oÀhmcw 

9 PnF-̈ v-F-kv-Fkv IWn-bm-¼ä 

10 PnhnF-̈ v-F-kv-Fkv aptcn 

11 PnF-̈ v-F-kv-Fkv  ]\-¦n 

12 PnhnF-̈ v-F-kv-Fkv kpÂ¯m³ _t¯cn 

13 PnF-̈ v-F-kv-Fkv ao\-§mSn 

14 PnF-̈ v-F-kv-Fkv aqe-¦mhv 

15 PnF-̈ v-F-kv- Ip¸mSn 

16 PnF-̈ v-F-kv-Fkv A¼-e-h-bÂ 

17 PnhnF-̈ v-F-kv-Fkv A¼-e-h-bÂ 

18 PnF-̈ v-F-kv-Fkv NocmÂ 

19 PnF-̈ v-F-kv-Fkv ssh¯ncn 

20 PnF-̈ v-F-kv-Fkv s]mgp-X\ 

21 PnF-̈ v-Fkv Fkv ta¸mSn 

22 PnF-̈ v-F-kv-Fkv s]cn-¡-ÃqÀ 

Ah-ew-_w-þ-F-kv-F-kvF hb-\mSv 

 

4.20.7. hn[-h-IÄ/Ahn-hm-ln-X-cmb A½-amÀ 

 

hnth-N-\hpw  ASn- -̈aÀ¯epIfpw t\cn«v Pohn-t¡-n-h-cn-Ibpw IjvS-s¸m-Sp-IÄ 

A\p-̀ -hn-¡p-Ibpw sN¿p¶ hn[-h-IÄ, Ahn-hm-lnXcmb A½-amÀ F¶n-hÀ DÄs¸-Sp¶ 

Hcp P\-k-aq-l-¯n\v an¡-t¸mgpw X§-fpsS Ah-Ø-sb-¡p-dn¨v Ah-t_m-[-ap-s-¦nepw 

Adnhn-Ãm-bvabpw AXn-{I-a-

§fpw. 

F¶nh kw_-Ôn¨ 

]cn-io-e\ ]cn-]m-Sn-IÄ 

A¦-W-hmSnIÄ 

tI\{ZoI-cn¨ 

.0v kwL-Sn-̧ n-¨v ImgvN-

¸m-Snepw amäw. 

kv{XoIÄ¡v am{-X-ambn 

\S-̧ m-¡p¶ 

kvt¡mfÀjn-̧ p-IÄ. 

hnZ-ym-̀ -ymkw \jvS-s¸-Sp¯n 

hnhm-l-̄ n\v 

\nÀ_Ôn¡p¶p. 

]Tn-¡m³ km¼-¯nI tijn 

CÃmbva Bh-i-y-¯n\v t_m[-

hÂ¡cWw e`n-¡mbvI 

kmaq-ln-Imht_m[hpw 

PohnX {]iv\-§fpw t\cn-Sp¶ 

Ign-hp-I-fpsS Ipdhpw. 

FÃm kv¡qfp-I-fnepw 

s]¬Ip-«n-IÄ¡v 

Btbm-[\ Ie-I-fnÂ 

]cn-io-e-\hpw tbmK-

Ivfm-Êp-Ifpw. 
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AXn-\n-S-bm-¡nb kml-N-c-y-§sf hne-bn-cp-¯m\pw hni-I-e\w sN¿m\pw Ign-sª¶v 

hcnÃ. Nqj-W-̄ n\v hnt[b-cm-Ip-¶-hÀ X§-fpsS kml-N-c-y-§sf a\-Ên-em¡p-Ibpw 

]cn-lmc amÀ¤ cq]o-I-c-W-¯n\v {]m]vX-cm¡p-Ibpw sNt¿-Xv A\nhmc-y-amWv. 

 

4.20.8 PnÃ-bnse Dt]-£n-¡-s¸« kv{XoIÄ 

 

Dt]-£n-¡-s¸-«-h-cmbn Is-¯p¶ h\n-X-Isf Poh-t\m-]m-[n-IÄ \ÂIn kaq-l-

¯nsâ s]mXp-[m-c-bp-ambn ka-c-k-¯n-se-¯n¨v Pohn-¡m-\pÅ Ah-Im-ihpw AÀl-

Xbpw t_m[-y-s¸-Sp¯n kzbw ]c-ym-]vXX-bnse-̄ n¨v PnhnX e£-y-§Ä ssIh-cn-¡p-¶-

Xn\v {]m]vX-cm¡pI F¶ e£-y-t¯msS hb-\mSv PnÃm-]-©m-b¯v \S¸nem¡p¶ ]²-Xn-

{][m\ {]iv\-§Ä 

 

]cn-lmc amÀK-§Ä 

t\Sm-\m-{K-ln-¡p¶ 

e£-y-§Ä 

sa -̈s¸« sXmgn-ensâ 

A`mhhpw km¼-¯nI `{ZX 

CÃmbvabpw.  

sa -̈s¸« sXmgnÂ \ÂIn 

km¼-̄ n-I-ambpw am\-ko-I-

ambpw kmaq-ln-I-ambpw sa¨-

s¸« \ne-hm-c-̄ n-se-¯n-¡pI 

sa -̈s¸« hcp-am-\-

apÅ sXmgnÂ. 

 

imco-cn-I-ambpw am\-ko-I-

ambpw A\p-̀ -hn-¡p¶ Btcm-

K-y-]-c-amb hnj-b-§Ä. 

km¼-̄ nI `{ZX Ds-¦nÂ 

Btcm-K-y-]-c-ambn {]iv\-

§Ä¡v ]cn-lmcw ImWm³ 

Ignbpw hn[w kuP-\y acp-

¶nsâ e`-yX Dd-̧ p- 

hcpt¯Xpw kz-bw-sXm-gn-

en\v th klmbw sN¿Ww. 

kuP-\-y-ambn slÂ¯v 

sN¡¸v, acp-¶p-IÄ \ÂIpI 

Btcm-K-y-]-c-ambn sa¨-

s¸« AhØ Dm-

hÂ. Btcm-K-y-I-c-amb 

PohnXw \bn-¡p-¶-

Xn\v \Ã slÂ¯v 

kÀÆokv e`-y-am-¡Â. 

 Hä-s¸-S-ensâ am\-koI 

kwLÀjhpw IpSpw-_mw-K-§-

fnÂ\n-¶pÅ am\-koI 

]oV\w. 

t_m[-hÂ¡cW skan-\m-dp-

Ifpw Iu¬kn-enwKv kuI-c-y-

§fpw GÀs¸-Sp-¯p-¶-Xn\v 

Xt±i kz-bw-̀ -cW Øm]-\-

§Ä ap³ssI FSp-¡pI. 

Ip«n-Isf ]Tn-̧ n-¡p-¶-Xn-\pÅ  

_p²n-ap-«p-IÄ. 

\nÀ²\ IpSpw-_-§-fnse Ip«n-

IÄ¡v hnZ-ym-̀ -ymk klmbw 

\ÂIpI 

 

kz´w Øe-¯p-\n¶v hcp-am-

\-sam¶pw CsÃ-¦nepw Øew 

Ds¶ t]cnÂ B\p-Iq-eyw 

\ntj-[n-¡p¶p. 

ssPh ]¨-¡dn Irjnbpw 

DÂ¸-¶-§-fpsS hn]-W\ km[-

y-X-Ifpw sa¨-s¸-Sp-¯p-Ibpw 

k_vknUn \ÂIp-Ibpw 

sN¿pI 

kzbw sXmgnÂ 

sNbvXv kz-bw-]-c-ym-

]vXX ssIh-cn-¡Â 

kz-́ -ambn Øehpw hoSpw 

CÃ.   

Ip«n-I-fpsS Imc-y-§-fnepw aäp 

ho«p-Im-c-y-§-fnepw Dm-Ip¶ 

{]iv\-§Ä Häbv¡v ]cn-l-cn-

bv¡m-\pÅ _p²n-ap«v. 

kz-bw-sXm-gnÂ kwcw-̀ -§Ä¡v 

klmbw \ÂIpI. 

Ip«n-Isf kz´w \ne-

bnÂ ]Tn-̧ n¨v \Ã 

coXn-bnÂ F¯n-¡Â. 
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bmWv AXn-Po-h\w.  A¦-W-hmSn {]hÀ¯Isc D]-tbm-Kn¨v PnÃm-]-©m-b¯v 2016þ17 

hÀjw \S-̄ nb hnh-c-ti-J-c-W-{]-Imcw hb-\mSv PnÃ-bnÂ hnhn[ Imc-W-§-fmÂ Dt]-

£n-¡-s¸-«-Xmbn 2016þ17 Â Is-¯n-bn-«pv.   

 

C -̄c-¯n-epÅ h\n-X-I-fpsS kmaq-ly km¼-¯nI am\-koI imào-I-c-W-¯n-

eqsS kaq-l-¯nÂ ChÀ t\cn-Sp¶ Ah-K-W-\bpw am\knI {]bm-k-§fpw Hgn-hm-¡p-¶-

Xn\pw Ahcpw kaq-l-¯nsâ `mK-amWv F¶ Ah-t_m[w krjvSn-¡p-¶-Xn\pw s{]mPIvSv 

e£-y-an-Sp¶p. Dt]-£n-¡-s¸« h\n-X-I-fpsS t£a-]-²Xn F¶-Xn-ep-]cn Ah-cpsS imào-

I-c-W-amWv Sn ]²Xn e£-y-an-Sp-¶Xv. 

 

]«nI. 

    Ah-ew-_wþ h\nXm s{]m«-£³ Hm^okv, hb-\mSv 

 

4.20.9. PnÃ-bnse ]«n-I-PmXn/]«nI hÀK h\n-X-IÄ 

 

hb-\mSv PnÃ-bnse kv{Xo P\-kw-J-y-bpsS  18.5 %]«nI hÀK hn`m-K¯nÂ s]«- h-\nX-

Ifpw 3.88% ]«n-I-PmXn hn`m-K-¯ns¸« h\n-X-I-fp-amWv. -]-«n-I-Pm-Xn-þ-]-«n-I-hÀ¤ taJ-e-

bnse Hmtcm hn`m-K-§-fp-sSbpw Bh-i-y-§Ä Is-¯p-¶-Xn\pw ]cn-lmc \nÀt±-i-§Ä 

kaÀ¸n-¡p-¶-Xn\pw Bh-i-y-amb ]T\w A\-nhm-c-y-amWv. 

 

{Ia 

\w 

]©m-b-¯nsâ t]cv Is-¯n-b-  Dt]-£n-¡-s¸« 

kv{XoI-fpsSF®w 

1 Xncp-s\Ãn 130 
2 Xhn-ªmÂ 87 
3 shÅ-ap 112 
4 FShI 54 
5 

sXmÀ\mSv 99 
6 

]\-acw 59 
7 

IWn-bm-¼ä 52 
8 

apÅ³sImÃn 20 
9 

]pÂ]Ån 30 
10 

]qXmSn 49 
11 

]Sn-ªm-d-¯d 21 
12 

sh§-̧ Ån 28 
13 

tIm«-¯d 39 
14 

ap«n Â 39 
15 

ta¸mSn  34 
16 

aqss¸-\mSv 24 
17 

Xcn-tbmSv 13 
18 

s]mgp-X\ 27 
19 

ssh¯ncn 28 
20 

\qÂ¸pg 31 
21 

ao\-§mSn 41 
22 

s\t·\n 50 
23 

A¼-e-h-bÂ 35 
BsI 1102 
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4.20.10.h\nXm LS-I-]-²-Xn-IÄ t\cn-Sp¶ {]iv\-§Ä 

kv{XoI-fpsS kmaq-l-y-þ-km-¼-¯nI hnI-k-\-¯n-\p-X-Ip¶ Xc-̄ nÂ enwK-]-Zhn ImgvN-̧ m-

tSmsS Xt±i Øm]-\-§-fp-sSbpw kÀ¡mcn-sâbpw ]²Xn hnln-X-¯nsâ Ipd-ªXv  10 

iX-am\w h\nXm LSI ]²-Xn-bv-¡mbn amän hbv¡p-¶-Xn\v s]mXp-amÀK-\nÀtZiw \ne-hn-

epv.  

1. hy-àn-KX KpW-t`m-àm-¡Ä¡v {]map-Jyw IqSpIbpw Iq«mbva ]cn-K-Wn-¡-s¸-

SmsX t]mIp¶ AhØ \ne-hnepv.  

2. h\n-Xm-t£a {]hÀ¯-\-§Ä¡v ^e-{]-Z-amb ]²-Xn-IÄ Is-¯m³ Ign-bm-¯Xv 

Cu taJ-e-bnse ]cn-an-Xn-bmWv. 

 

3. kv{Xo hnI-k\w km[-y-am-Ip¶ hnI-k\ ]²-Xn-IÄ Bhn-jv¡-cn-¡m³ Ign-bp¶ 

{]mtZ-inI hnZ-KvZ-cpsS A`mhw Bkq-{X-W-t¯bpw \nÀÆ-lW-t¯bpw _m[n-

¡p¶p.  

4. kv{XnI-fpsS Iq«m-bva-b¡v ^e-{]-Z-ambn {]hÀ¯n¡p¶-Xn-\m-h-i-y-amb ]n´p-

Wbpw t\Xr-X-zhpw \ÂIp-hm³ Ign-bp-¶nÃ. 

5. BSv, tImgn, ]ip-h-fÀ¯Â, XpS-§nb s{]m-P-IvSp-IÄ IqSmsX  hy-X-y-kvXhpw 

\qX\hpamb ]²-Xn-IÄ IqSn \S-̧ n-em-¡p-hm³ {i²-]-Xn-t¡--Xpv.  

{][m\ {]iv\-§Ä ]cn-lmc amÀK-§Ä 

kv{XoI-fnse Btcm-K-y-¡p-dhv. hnfÀ¨. 

BZn-hmkn taJ-e-bnse ssiih 

hnhmlhpw {]k-hhpw. 

BZn-hmkn taJ-e-bnÂ kv{XoIÄ KÀ`n-

Wn-I-fm-bmÂ Btcm-K-y-{]-hÀ¯Isc 

Ad-nbn-¡p-¶nÃ. Ip«n-IÄ X½n-epÅ 

{]mb-  

h-y-X-ymkanÃmbva 

Btcm-K-y-{]-hÀ¯IÀ, Fkv.kn/FkvSn 

s{]m-tam-«ÀamÀ, Bim {]hÀ¯IÀ F¶n-h-

cpsS Imc-y-£-a-amb tPmen \nÀÆ-lWw Dd-

¸p-h-cp-¯p-hm³ IqSp-XÂ {i²-]-Xn-t¡--

Xpv. 

Btcm-K-y-þ-]-«n-I-Pm-Xn-þ-]-«n-I-hÀ¤þX-t±i-k-z-

bw-̀ -cW hIp-̧ p-I-fpsS kl-I-c-W-t¯msS 

Iuam-c-{]m-b-¡m-cmb s]¬Ip-«n-IÄ¡pw 

A¦-W-hmSn-IÄ, kv¡qfp-IÄ F¶nh 

tI{µoI-cn¨v ]T-\-Ivfm-kp-Ifpw t]mj-Im-

lmc hnX-c-Whpw sshZ-y-]-cn-tim-[-\bpw 

\ÂIp-¶-Xn-\pÅ \S-]-Sn-IÄ kzoI-cn-¡m-hp-

¶-XmWv. 

ssiih hnhml \ntcm-[\ \nb-a-s -̄¡p-dn-

¨pÅ t_m[-hÂ¡cW Ivfmkp-IÄ tKm{X-

`m-j-bnÂ \ÂIp-¶-Xn\v th \S-]-Sn-IÄ. 

Btcm-K-y-þ-]-«n-I-Pm-Xn-þ-]-«n-I-hÀ¤þX-t±i-k-z-

bw-̀ -cW hIp-̧ p-I-fpsS kl-I-c-W-t¯msS 

saUn-¡Â Iym-¼p-Ifpw sFCkn t_m[-

hÂ¡cW IvfmÊp-IÄ kwL-Sn-̧ n-¡pI. 

aZ-y]m-\hpw kvv{XoIÄ¡v t\sc-bpÅ 

AXn-{Iaw, kv{XoIÄ¡nS-bnse 

aZ-y]m\w. 

IpSpw-_-̄ nsâ km¼-¯nI `{ZX 

CÃmbva 

kz-bw-k-lmb kwL-§Ä cq]o-I-cn-¡p-

Ibpw sXmgnÂ]-cn-io-e\w, sXmgnÂ kwcw-̀ -

§Ä Bcw-̀ n-¡p-¶-Xn\v [\-k-lmbw 

F¶nh \ÂIÂ. 

 

BZn-hmkn taJ-e-bnse hmÀUv/]©m-

b¯vXe Pm{KXm kan-Xn-I-fpsS 

{]hÀ¯\w Imc-y-£-a-am-¡pI 

Ahn-hm-lnX A½-am-cpsS ]p\-c[n-hmk 

{]iv\-§Ä 

]p\-c-[n-hmk ]²-Xn-IÄ FÃm hIp-¸p-I-fp-

sSbpw kl-I-c-W-t¯msS \S-̧ n-em-¡pI. 



601 |PnÃm ]²Xn þ hb\mSv PnÃ. 

 

6. h\nXm LSI ]²-Xn-IÄ¡v Xt±-i-k-z-bw-̀ -cW Øm]-\-§Ä hI-bncp-̄ p¶ XpI-

IÄ ]qÀ®ambpw sNe-h-gn-¡-s¸-Sp-¶nÃ. 

 

{

I

a

 

\

w 

hnI-k\ 

e£-y-§Ä 

KpW-t`m-

àm¡Ä 

\ne-hnse 

AhØ 

ssIh-cn-

t¡  

ZoÀL-Ime 

e£yw 

 

 

1 

PnÃ-bnse h\n-X-I-

fpsS kz-bw-k-

lmb kzm-{ib 

{Kq¸p-Isf 

t{]mÕm-ln-̧ n-

¡Â. Irjn, hy-h-

kmb sXmgnÂ 

kwcw-̀ -§Ä hgn 

km¼-̄ nI kzm-{i-

b-Xzw ssIh-cn-

¡Â 

hnZ-ym-k-¼-¶-

cmb sXmgnÂ 

cln-X-cmb 

sXmgnÂ sNbvXv 

Pohn-¡m³ X¿m-

dpÅ h\n-X-IÄ 

Ønc-h-cp-am-\-apÅ 

sXmgn-ep-IÄ e`-y-

aÃ. kok-W-embn 

In«p¶ sXmgn-ep-

IÄ PohnXw 

apt¶m«p t]mIm³ 

]c-ym-]vXaÃ. A`-y-

kvX-hn-Z-y-cmb 

sXmgnÂ cln-XÀ¡v 

sXmgnÂ CÃm¯ 

AhØ 

PnÃ-bnse h\n-X-

Isf tI {µoI-cn¨v 

kzm-{ib kz-bw-k-

lmb kwL-§fpw 

{Kq¸p-Ifpw cq]o-I-

cn¨v sXmgnÂ sNbvXv 

PohnX amÀKw 

Is-¯m³ Ign-

bp¶ ka-{K-]-cn-]mSn. 

FÃm IpSpw-_-

§Ä¡pw Øncw 

sXmgnepw hcp-am-

\hpw 

 

 

 

2 

h\n-X-IÄ Krl-

\mY cmbXpw 

`h\ cln-Xcpw `qc-

ln-Xcpamb IpSpw-

_-§Ä CÃm¯ 

hb-\mSv 

sse^v kÀsÆ-

bpsS ASn-Øm-\-

¯nÂ Is-

¯p¶ h\n-X-

IÄ Krl-\m-Y-cm-

bn-«pÅ IpSpw-_-

§Ä 

h\n-X-IÄ Krl-\m-

Y-I-fmb IpSpw-_-

§Ä¡v AÀl-

Xamb coXn-bnÂ 

`h\ 

\nÀ½mWklmbw 

e`-y-am-Ip-¶nÃ. 

{Kma-]-©m-b¯v 

ASn-Øm-\-¯nÂ 

`qc-ln-X-scbpw 

Is-¯p-¶-Xn\v 

sse^v kÀsÆ. `qan 

th-hÀ¡v `qanbpw 

hoSpw. kz-́ -ambn 

hoSn-Ãm¯ h\n-

XIÄ Krl-\m-Y-cmb 

apgp-h³ IpSpw-_-

§Ä¡pw ipNn-Xz 

kuI-c-y-apÅ hoSp-

IÄ 

 

 

3 

Xcn-ip-̀ qan Irjn 

tbmK-y-am-¡Â Pe-

tk-N\ kuI-cyw 

hn]pe-am-¡Â 

DÂ]m-Z\w 

hÀ²n¡Â 

Irjnbn

ÂXmÂ¸-

c-y-apÅ 

h\n-X-IÄ 

Xcn-imbn 

InS-¡p¶ 

Irjn-̀ qan 

Xcn-ip-̀ q-an-bnÂ 

Irjn sN¿m³ 

klm-b§Ä 

Ipdhv. Pe-tk-N\ 

kuI-cyw CÃ. 

Irjn hIp-̧ nsâ 

]²-Xn-I-fnÂ 

kv{XoIÄ¡v {]mXn-

\n-[yw Ipd-hmWv. 

]cn-io-e-\-¯nsâ 

A`mhw 

PnÃ-bnse apgp-h³ 

Xcn-ip-̀ q-anbpw Irjn 

tbmK-y-am-¡Â, 

Irjn-̀ q-an-bn-Ãm¯ 

Irjn-bnÂ XmÂ¸-c-y-

apÅ h\n-XIÄ¡v 

Irjn sN¿m\mbn 

kz-Im-c-y-̀ qan ]m«-

¯n\v e`-y-am-¡Â, 

DÂ¸m-Z\w 

hÀ²n¸n¡Â,hn]-

Wn-bnÂ CS-s]-SÂ 

 

Iuam-c-{]mb-¡m-

cmb s]¬Ip-«n-I-

fpsS kpc£ 

AXn-{I-a-¯n\n-c-

bm-Ip¶ Iuam-c-

{]m-b-¡m-cmb 

s]¬Ip-«nIÄ 

Häbv¡v \S-¶p-t]m-

Ip-¶-h-cpsS 

t\scbpw s]mXp-

hm-l-\-§-fnÂ 

bm{X sN¿p¶-h-cp-

AXn-{I-a-¯n-\n-c-bm-

Ip¶ s]¬Ip-«n-I-fn-

Ãm¯ hb-\mSv 

krjvSn-¡Â. 

sslkv¡q-fp-IÄ/ 
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sSbpw t\sc-bpÅ 

AXn-{I-a-§Ä 

Dm-Ip¶p. {]Xn-

tcm-[n-¡m³ Ign-

bp¶p. 

lbÀsk¡-ân 

kv¡qfp-IÄ 

tI\{ZoI-cn¨v If-cn-

¸bäv, Icmt« 

XpS§n kzbw {]Xn-

tcm-[-̄ n-\pÅ 

Btbm-[-\-I-e-IÄ 

]cn-ioen¸n¡Â 

 

40 hb-Ên\v apI-

fnÂ {]mb-apÅ 

Ahn-hm-l-X-cmb 

kv{XoIÄ ¡pÅ 

]p\-c-[n-hmk 

]²Xn 

40 hb-Ên\v apI-

fnÂ {]mb-apÅ 

Ahn-hm-l-X-cmb 

kv{XoIÄ 

hnhm-l-{]mbw 

Ignªv Pohn-X-

¯nepw kaq-l-

¯nepw Hä-s¸-S-ep-

IÄ t\cn-Sp¶ 

kv{XoIsf apJ-y-[-

\m-c-bnÂ sImp-

hcnI 

kz-bw-k-lmb kzm-

{ib {Kq¸p-Isf 

t{]mÕm-ln-̧ n-¡Â. 

Irjn, hy-h-kmb 

sXmgnÂ kwcw-̀ -

§Ä hgn km¼-

¯nI kzm-{i-b-Xzw 

ssIh-cn-¡Â, {]tX-

yI s]³j³ ]²Xn 

 

am\-ko-Ihpw imco-

cn-Ihpw kmaq-ln-I-

ambpw Btcm-K-y-

hXn-I-fmb kv{XoI-

fpsS hb-\mSv 

h\n-X-IÄ, Iuam-

c-{]m-b-¡m-cmb 

s]¬Ip-«n-IÄ, 

hr²-IÄ 

h\n-X-IÄ kaq-l-

¯nepw IpSpw-_-

¯nepw t\cn-Sp¶ 

am\-ko-Ihpw 

km¼-̄ n-I-hp-amb 

{]iv\-§Ä, PohnX 

ssieo-tcm-K-§Ä 

Iu¬kn-enwKv, 

]©m-b-¯p-X-e-

¯nÂ tbmK ]cn-io-

e\ tI{µ§Ä, 

t_m[-hÂ¡cW 

Ivfmkp-IÄ 

 

 

4.20.11. taÂ¯«v, Iogv¯«v \nÀt±-i-§Ä 

4.20.11.1..taÂ¯«v \nÀt±-i-§Ä 

{]iv\-§Ä \nÀt±iw ]cn-lmcw 

kwtbm-P\ 

km²-y-X-IÄ 

Pm{KXm 

kanXn 

sa -̈s¸-Sp-

¯Â 

Pm{KXm kanXn {]hÀ¯\w 

kw_-Ôn¨ P\-{]-Xn-\n-[n-

IÄ¡v ]cn-io-e\w \ÂIpI 

Pm{KXm kanXn {]hÀ¯\w 

Xt±i kz-bw-̀ -cW P\-{]-Xn-\n-

[n-IÄ¡v ]cn-io-e\w 

\nÀ_Ôam-¡pI 

kwØm\ 

kÀ¡mÀ 

kv{XoI-

fpsS 

sXmgn-en-S-

§-fnse 

{]iv\-§Ä 

A©nÂ IqSp-XÂ kv{XoIÄ 

tPmen sN¿p¶ Øm]-\-

§Ä Pm{KXm kanXn AwK-

§Ä kµÀin¨v t\cn«v 

]cmXn kzo-I-cn-¡pI. 

Øm]-\-§Ä t\cn«v kµÀin¨v 

]cmXn kvznI-cn-¡p-¶-Xn\v 

Pm{KXm kanXn I¬ho-

\Àamsc Npa-X-e-s¸-Sp-¯pI 

kwØm\ 

kÀ¡mÀ 

 

ZpÀ_e 

hn`m-K-

§Ä¡v 

s]³j³ 

tImf-\n-IÄ tI{µoI-cn¨v 

kv{XnIÄ¡v s]³j³ 

kwhn-[m-\-sam-cp-¡pI. 

tImf-\n-I-fnse 60 hbkv 

Ignª A½-amÀ, Ahn-hm-ln-X-

cmb A½-amÀ, hn[-h-IÄ, Ahn-

hm-ln-X-cmb kv{XoIÄ XpS-§n-

b-hÀ¡v s]³j³ Dd-¸m-¡pI. 

kÀ¡mÀ/h

Ip-̧ p-X-e-

¯nÂ 

4.20.11.2.Iogv¯«v \nÀt±-i-§Ä 

Dt]£n¡s¸« 

kv{XoIfpsS 

{]iv\-§Ä 

Dt]£n¡s¸« 

kv{XoIÄ¡pÅ 

sXmgnÂ 

]cnioe\hpw 

hcpam\ ZmbI 

{]hÀ¯\§Ä 

\S¯p¶Xn\pÅ 

AKXnIfpw 

\ncmew_cpamb 

kv{XoIÄ¡v hcpam\ 

ZmbI kwcw`§Ä 

Bcw`n¡pI 

kmaqly\oXn / 

h\nXm inip-hn-I-

k\ hIp¸v 

IpSpw_{io, Pnñm 

þ t»m¡v 

]©mb¯pIÄ 
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{]hÀ¯\§fpw 

\S¯pI 

BZn-hmkn taJ-e-

bnse kv{XoI-

fpsS aZ-y]m\w 

BZn-hmkn taJ-e-

bnse kv{XoI-fpsS 

aZ-y]m\w XS-bp-¶-

Xn\v FIvsskkv 

hIp-̧ nsâ Imc-y-£-a-

amb CS-s]-SÂ 

tImf\n tI{µoI-cn-¨pÅ 

P-\-ssa{Xn FIvsskkv 

{]hÀ¯\w iàn-s¸-Sp-

¯pI 

FIvsskkv , 

]«nI-PmXnþ-]-«nI 

hÀK hnI-k\wv, 

kmaq-l-y-\nXn, 

Xt±i kz-bw-̀ -cW 

hIp¸pIÄ, IpSpw-

_{io 

ss{S_Â 

s{]mtam«Àam-cpsS 

{]hÀ¯\w 

kÀ¡mÀ tkh-\-

§Ä bYm-k-abw 

tImf-\n-I--fnÂ 

F¯n-¡p-¶-Xn\v 

ss{S_Â 

s{]mt^mÀam-cpsS 

{]hÀ¯\w tamWn-ä-

dnwKv kwhn-[m\w 

iàn-s¸-Sp-¯pI 

BZn-hmkn tImf-\n-I-fnÂ 

FÃm amk-§-fnepw Xt±-

i-k-z-bw-̀ -cW {]Xn-\n-[n-I-

fpsS tbmKw 

FIvsskkv , 

]«nI-PmXnþ-]-«nI 

hÀK hnI-k\wv, 

kmaq-l-y-\nXn, 

Xt±i kz-bw-̀ -cW 

hIp¸pIÄ, IpSpw-

_{io 

 

 

sXmgn-en-Ãmbva 

kzbw sXmgnÂ 

]²XnIfpsS 

A]cym]vXX ]cn-l-

cn-¡p-¶-Xn\v 

IpSpw_{io aptJ\ 

sXmgnenÃm¯ 

kv{XnIÄ¡v 

sXmgnÂ e`yam¡pI 

kzbw sXmgnÂ 

]²XnIÄ¡v ap³KW\ 

\ÂIn {]tXyI 

]cnioe\§Ä 

GÀs¸Sp¯pI 

IpSpw_{io, 

\Kck`I, {Kma 

]©mb¯v. 

]nt¶m-¡m-h-Ø-

bn-epÅ tImf-\n-

IÄ 

PnÃbnse FÃm 

kÀ¡mÀ 

Hm^okpIfpw 

{]tZi ]cn[nbnse 

Gähpw 

]nt¶m¡hmØbne

pÅ tImf\nIÄ 

Zs¯Sp¯pI 

PnÃm ]©mb¯nsâ 

t\XrXz¯nÂ 

ASnbþ]WnbþtNme\mbv

¡þIm«p\mbv¡ 

tImf\nIÄ GsäSp¡pI 

Xt±i`cW 

Øm]\§Ä, aäp 

hIp-̧ p-IÄ 

ImÀjnI taJ-e-

bnÂ Bhiy-amb 

klmbw 

IpSpw-_{io hgn 

ImÀjnI cwKhpw 

kv{XoI-fpsS hcp-am-

\hpw 

sa¨s¸Sp¯pI 

IpSpw-_{io hgn s\Ãv, 

C©n, tN\, I¸, hmg, 

tN¼v, Im¨nÂ XpS-§nbh 

DXv]m-Zn-̧ n¨v k_vknUn 

Dd-̧ m-¡pI. 

hIp-̧ p-X-e-̄ nÂ 

s]mXp Øe-§-

fnse kuI-c-y-§-

fpsS A]-c-ym-

]vXX 

s]mXp CS-§-fnÂ 

kv{XnIÄ¡m-h-i-y-

amb kuI-c-y-§Ä 

sa -̈s¸-Sp-̄ pI 

_kv Ìmâv XpS-§nb 

s]mXp CS-§-fnÂ 

ssI¡p-ªpÅ A½-

amÀ¡v ape-bq-«p-¶-Xn-\pÅ 

sjÂ«À Øm]n-¡pI. 

{XnXe ]©m-b¯v 

IpSpw-_{io 

kwcw-̀ -§Ä¡v 

klmbw 

IpSpw-_{io kwcw-̀ -

§-Ä¡v Xt±i kz-

bw-̀ -cW Øm]-\-

§Ä aptJ\ 

klmbw 

lcnX IÀ½-tk\, hpa¬ 

Xnb-äÀ, Non Timber 

Forest Produces tiJ-

cWw, tlmwtjm¸v F¶n-

h-b¡v Bh-i-y-amb ASn-

Øm\ kuI-cyw 

{XnXe ]©m-b¯v 
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4.20.12 Ip«nIÄ  

 

Ip«n-IÄ \½psS cmjv{S-̄ nsâ Gähpw henb apXÂ Iq«mWv. AhÀ¡mbn apXÂ apS-

¡p-I-sb-¶-Xnsâ AÀ°w \½psS cmP-y-¯n-sâbpw temI-¯n-sâbpw sa-̈ -s¸« `mhn-

bv¡p-thn apXÂ apS-¡p-I-sb-¶-XmWv. hnI-knX cmP-y-§-tfmSv Xmc-X-a-y-s¸-Sp-̄ p-t¼mÄ 

tIc-f-¯n\v A\-\-y-amb Øm\-apv. Ip«n-I-fpsS hfÀ¨bpw hnIm-khpw Hcp XpSÀ{]-

{Inb Bb-Xn-\mÂ Hmtcm-L-«-¯n-ep-apÅ CS-s]-S-ep-IÄ A\n-hm-c-y-amWv. Pohn-¡m-\pÅ 

Ah-Imiw t]mse-̄ s¶ {][m-\-s¸-«-XmWv aXn-bmb t]mjWw, Btcm-Kyw, hnZ-ym 

`ymkw, Nqj-W¯nÂ\n¶pw Ah-K-W-\-bnÂ\n¶papÅ ]cn-c-£bpw. Ip«n-I-fpsS ka-{K-

hn-I-k\w, e£-y-{]m-]vXn-bn--se- -̄W-sa-¦nÂ Ah-cpsS Btcm-Kyw, t]mjWw, hnZ-ym-̀ -

ymkw, kwc-£Ww, ]¦m-fn¯w XpS-§nb taJ-e-I-fnÂ IqSp-XÂ CS-s]-S-ep-IÄ Bh-i-y-

amWv. 

 

 

അവലംബം-   സാമൂഹ്യ നീതി വകുപ്പ് 

 

4.20.12.1.AhØm hniIe\w 

PnÃ-bpsS P\-kw-J-y-bnÂ Ip«n-IÄ 11.29 iX-am\-amWv. 2011 se sk³kkv {]Im-c-apÅ 

Ip«n-I-fpsS hnh-c-§Ä Nph-sS-tNÀ¡p¶p. 

Ah-ew_w þA¦WhmSn {]hÀ¯IcpsS hmÀjnI kÀsÆ dnt¸mÀ«v. 

 

 hbkv 

Fkv.Sn Fkv.kn aäp-Å-hÀ 

s]¬ B¬ s]¬ B¬ s]¬ B¬ 

1 0 apXÂ 5 amkw hsc 625 625 112 106 2280 2319 

 6 amkw apXÂ 11 amkw 

hsc 

590 627 124 128 2686 2689 

 1 hbkv apXÂ 2 hbkv 

11 amkw hsc 

2268 2394 476 454 8996 9220 

 3 hbkv apXÂ 4 

hbkv 11 amkw hsc 

2434 2393 456 451 8649 8891 

 5 hbkv apXÂ 5 

hbkv 11 amkw hsc 

1239. 1249 227 199 4313 4324 

 0 apXÂ 71 amkw hsc 7156 7288 1395 1338 26924 27443 

{Ia 

\w 

Øm]\w / klmb kwhn-[m-\-§Ä F®w 

1. PnÃm kmaq-l-y-\oXn Hm^okv, IÂ¸ä 1 

2 PnÃm-Xe sFkn-UnFkv skÂ IÂ¸ä 1 

3 PnÃm s{]mt_-j³ Hm^okv, IÂ¸ä 1 

4 PnÃm inip kwc-£W Hm^okv, ao\-§mSn 1 

5 ssNÂUv sse³ 1 

6 PnÃm hna³ s{]m«-£³ Hm^o-kÀ, IÂ¸ä 1 

7 inip-hn-I-k\ ]²Xn Hm^okv, IÂ¸ä 1 

8 inip-hn-I-k\ ]²Xn Hm^okv, IÂ¸ä AUo-j-WÂ 1 

9 inip-hn-I-k\ ]²Xn Hm^okv, kp._t¯cn 1 

10 inip-hn-I-k\ ]²Xn Hm^okv, kp._t¯cn AUo-j-WÂ 1 
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inip-kw-c-£-W-hp-ambn _Ôs¸«v kmaq-l-y-\oXn hIp-̧ n³ IognÂ PnÃ-bnÂ 

{]hÀ¯n¡p¶ Øm]\ klmb kwhn-[m-\-§Ä Xmsg-tNÀ¡p¶p.  

 

4.20.12.2 കp«n-IÄ t\cn-Sp¶ {]iv\-§Ä  

 

1. A]qÀ®amb tcmK-{]-Xn-tcm[ Ip¯n-h-bv]p-IÄ 

2. P\\ ka-bs¯ `mc-¡p-dhv 

3. hfÀ¨m apc-Sn¸v 

4. tcmK-§Ä 

4.20.12.3.t]mjW Btcm-K-y {]i-v\-§Ä 
1. Kpcp-X-c-amb t]mj-Im-lm-c-¡p-dhv 

2. Ip«n-I-fnse {]mb-¯n-\pw Db-c-¯n\pw A\p-kr-X-amb Xq¡-¡p-dhv 

3. Iuam-c-{]m-b-¯nse hnfÀ¨ 

4. KÀ`n-Wn-I-fnse hnfÀ¨ 

4.20.12.4 {]tX-yI ]cnc£ Bh-i-y-amb Ip«n-IÄ 

1. _me-the sN¿p¶hÀ 

2. A\m-Y-cmb Ip«n-IÄ 

3. BZn-hmkn Ducp-I-fnse Ip«n-IÄ 

4. elcn ]mÀ°§Ä¡v ASn-a-I-fmb Ip«n-IÄ 

5. ]T\ sshI-e-y-apÅ Ip«n-IÄ 

 

4.2.12.5.]«n-I-PmXn ]«nI hÀK- ]mÀiz hÂIrX kaq-l-§-fnse Ip«n-IÄ 

1. t]mjI kar²-amb `£-W-¯nsâ Ipd-hvaqew Dm-Ip¶ Btcm-K-y-{]-iv\-§Ä. 

2. ]pI-bne ab-¡p-a-cp¶v aZyw F¶n-h-bpsS D]-tbmKw 

3. s]¬Ip-«n-IÄ t\cn-Sp¶ Ah-K-W-\-IÄ 

4. ]T\ ]mc-¼-c-y-̄ nsâ Ipdhv ]T\ D]m-[n-I-fpsS ZuÀe-̀ yw ]cn-lmc t_m[-\-̄ n-

\pÅ kuI-c-y-¡p-dhv 

5. XÂ¡me Pohn-Xm-h-i-y-§Ä¡pÅ AanX {]m[m-\yw 

4.20.13. Btcm-Kyw 

cv Ip«n-IÄ F¶ amXrI tIc-f-¯nÂ ]cs¡ kzo-I-cn-¡-s¸-«n-«pv. AXp-sIm-p-Xs¶ 

FÃm \h-PmX inip-¡fpw AXo-P-h-\-¯n-eqsS ]c-am-h[n tijn ssIh-cn¨v bph-P-\-§-

fmbn Xocp-¶p-sh¶v Dd-̧ p-h-cpt¯-XmWv. {]Xn-tcm-[-a-cp-¶p-Ifpw Ip¯n-h-bv]p-Ifpw 

IrX-y-ambn e`n-¡p-¶p-sh¶v Dd-̧ p-h-cp-t -̄-Xpv. IqSmsX {]Xn-tcm[ Ip¯n-h-bv]pIÄ 

FSp-¡p-¶-Xn\v hnk-½-Xn-¡p¶hÀ¡v AXv kw_-Ôn¨ t_m[-hÂ¡cWw \S-¯pI. 

inipacWw, tcmK{]Xntcm[ Ip¯nhbv]pIÄ kw_Ôn¨ hnhc§Ä 

NphsStNÀ¡p¶p. 

 

 

11 inip-hn-I-k\ ]²Xn Hm^okv, am\- -́hmSn 1 

12 inip-hn-I-k\ ]²Xn Hm^okv, am\- -́hmSn AUo-j-WÂ 1 

13 inip-hn-I-k\ ]²Xn Hm^okv, ]\-acw 1 

14 inip-hn-I-k\ ]²Xn Hm^okv, ]\-acw AUo-j-WÂ 1 

15 Kh.NnÂ{U³kv tlmw IWn-bm-¼ä 1 

16 sFkn-Un-Fkv kq¸Àssh-kÀ 47 

17 A¦-W-hm-Sn-IÄ 832 

18 an\n A¦-W-hm-Sn-IÄ 42 
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inip-a-cWw 

hb-kv SC ST Others 
 B¬ s]¬ B¬ s]¬ B¬ s]¬ 

7 Znhkw hsc 0 1 5 10 12 14 

 8 apXÂ 27 Znhkw 0 0 8 8 3 9 

 28 apXÂ 1 hbkv 0 0 6 11   

BsI 0 1 19 29 28 33 

    Ah-ew-_w; dnt¸mÀ«vþPnÃm saUn-¡Â Hm^o-kv, hb-\mSv 

 

4.20.14. hnZ-ym-̀ -ymkw 

BZn-hmkn Ip«n-I-fpsS sImgn-ªp-t]m¡v hb-\m-«nse hnZ-ym-̀ -ymk taJ-e-bnse 

{][m\ {]iv\-amWv. A²-ym-]IcpsSbpw aäv kÀ¡mÀ hIp-̧ p-I-fp-sSbpw ]qÀ®amb kl-

I-c-Whpw CS-s]-S-ep-Ifpw Ds-¦nÂ CXn\v ]cn-lmcw ImWm-hp-¶-XmWv. amXm-]n-Xm-¡-

fpsS Adn-hn-Ãmbva, Im¸n, Ipcp-ap-fIv, ASbv¡ XpS-§n-b-h-bpsS hnf-shSp¸n\v Ip«n-Isf 

Ipdª Iqen \ÂIn D]-tbm-Kn-¡p-¶Xv Hcp Imc-W-amWv. F{X Ip«n-IÄ ]T\w 

\nÀ¯nsb¶-dn-bm³ ap³ hÀj-§-fnÂ\n¶pw h-y-X-y-kvX-ambn ka-{K-amb kÀtÆ-bmWv 

Fkv.Fkv.F. bpsS t\Xr-X-z-̄ nÂ \S-¯n-bXv. sFSn-Un]n, P\-ssa{Xn s]meokv, 

FIvsskkv, Bim-hÀ¡ÀamÀ, A¦-W-hmSn Poh-\-¡mÀ F¶n-hcpw ]s¦-Sp¯p. 

 

4.20.14.1. ]T\ hnZ-ym-̀ -ymk {]iv\-§Ä 

 

1. A¦-W-hm-Sn-I-fnse ]Ým-¯e kuI-c-y-§-fpsS Ipdhv 

2. am\-kn-Ihpw imco-cn-I-hp-amb sshI-e-y-§Ä t\cn-Sp¶ Ip«n-I-fpsS hnZ-ym-̀ -ym-k-]-c-

amb {]iv\-§Ä 

3. Iuam-c-{]m-b-¡m-cmb Ip«n-I-fpsS am\-ko-Im-tcm-Ky {]iv\-§Ä, ]T\ ]cm-Pbw, 

hnjm-Z-tcmKw, DÂ¡WvT apX-em-bh. 

4. kv¡qfp-I-fnse BZn-hmkn hn`m-K-§-fnse Ip«n-I-fpsS sImgn-ªp-t]m¡v 

]Tn-Xm-¡-fpsS enwK-t`-Z-t¯m-sS-bpÅ IW¡v Kh þ FbvUUv hnZ-ym-e-b-§Ä am{Xw 

 

\

w 

hn`mKw BsI 

kv¡qfp-

IÄ 

B¬Ip-«n-IÄ s]¬Ip-«n-IÄ BsI 5þ 

{]mbw 

201

6þ1

7 

2017þ1 

8 

30/9/2

017hs

c 

2016þ

17 

2017þ1 8 

30/9/20

17 

hsc 

2016þ1

7 

2017þ1 8 

30/9/20

17hsc 

2016þ17 2017þ1 

8 

30/9/2

017 

hsc 

1 {]nþ-ss{]-adn - - - - - - - - 

2 FÂ]n 204 204 9406 7947 9043 7746 18449 15693 

3 bp]n 100 100 18403 14830 17699 14364 36102 29194 

4 sslkv¡qÄ 56 56 13553 6738 13325 6635 26878 13373 

5 lbÀ sk¡-dn 73 73 28271 27671 37387 26604 75658 54275 

6 

sht¡-j-WÂ 

lbÀ sk¡-dn 

9 9 4916  4982  9898  

7 

taÂ¸-d-ª-h-bnÂ 

_m[-I-a-Ãm-¯h 

- - - - - - - - 

8 

]T-\-ssh-I-e-y-

apÅ Ip«n-IÄ 

- - - 182 - 73 - 225 

Ah-ew-_w-þ-F-kv-F-kvF hb-\mSv 
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Ip«n-I-fpsS sImgn-ªp-t]m¡v \ne-hmcw 

 

Fkv-F-kvF hb-\mSv 2017-þ18 kÀsÆ I¬tkm-fn-tU-j³ 

{Ia 

\w 

_nBÀkn 6 

hbkv 

7 

hbkv 

8  

hbkv 

9 

hbkv 

10 

hbkv 

11 

hbkv 

12 

hbkv 

Bs

I 

1 am\- -́hmSn 20 26 12 19 38 57 92 264 
2 _t¯cn 26 33 39 44 88 101 124 455 
3 ssh¯ncn 19 28 34 21 31 43 69 245 
BsI 65 87 85 84 157 201 285 964 
Ah-ew-_w-þ-F-kv-F-kvF hb-\mSv 

4.20.15. Ip«n-IÄs¡-Xn-cmb AXn-{I-a-§fpw ]oU\§fpw. 

PnÃ-bnse FÃm hn[ inip-kw-c-£W {]hÀ¯\§-fp-sSbpw Ip«n-I-fpsS Ah-Imi kwc-

£W {]hÀ¯\§-fp-sSbpw \S-̄ n¸v PnÃm-X-e-¯nÂ GtIm-]n-̧ n-¡p-¶ kwhn-[m\amWv 

PnÃm inip-kw-c-£W bqWnäv. Ip«n-IÄ GsX-¦nepw tIkp-I-fnÂ Ipä-hm-fn-bm-hp-Itbm 

Ip«n-IÄs¡-Xnsc apXnÀ¶-hÀ Ipä-Ir-Xyw sN¿pItbm Ip«n-IÄ¡pw icn-bmb ]cn-N-cWw 

e`n-¡m-Xn-cn-¡p-Itbm sN¿p¶ kml-N-c-y-§-fnÂ kwØm\ _mem-h-Imi kwc-£W 

I½o-j³ Pph-ss\Â PÌnkv t_mÀUv, ssNÂUv shÂs^-bÀ I½nän XpS-§nb \oXn-\-

ymb kwhn-[m-\-§Ä¡pw bYm-k-abw A¯cw tIkp-I-fp-ambn _Ô-s¸«v hniZ At\-z-

jWw \S¯n dnt¸mÀ«pIÄ kaÀ¸n-¡p-Ibpw \S-]-Sn-IÄ Dd-̧ p-h-cp-¯p-Ibpw sN¿p¶p. 

C¯cw \nba kwhn-[m-\-§-sfÃmw \ne-\nÂ¡pt¼mgpw Ip«n-IÄs¡-Xn-sc-bpÅ AXn-{I-a-

§fpw ]oV\§fpw hÀ²n¨ph-cp-¶-Xmbn IW-¡p-IÄ ]cn-tim-[n¨XnÂ ImWp¶p. AXn-

{I-a-§Ä kw_-Ôn¨hnhcw. 

 

അവലംബം-   സാമൂഹ്യ നീതി വകുപ്പ് 

 

  2016-17 30/9/3017 hsc 

Fkv.k

n 

Fkv.Sn aäp-Å-

hÀ 

Fkv.kn Fkv.Sn aäp-Å-

hÀ 

s]

¬ 

B

¬ 

s]

¬ 

B

¬ 

s]

¬ 

B

¬ 

s]

¬ 

B

¬ 

s]

¬ 

B

¬ 

s]

¬ 

B

¬ 

1 

AXn-{I-a-¯n\v 

Ccbmb Ip«n-I-

fpsS F®w 

3 0 6 0 49 0 0 0 1 0 1 4 

2 

]oU\¯n\v Cc-

bmb Ip«n-I-fpsS 

F®w 

2 0 9 0 74 1 0 0 4 0 7 4 

3 

Zs -̄Sp¡s¸« 

Ip«n-I-fpsS F®w 

0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 3 1 

4 

Bß-l-Xy sNbvX 

Ip«n-I-fpsS F®w 

0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 1 0 

5 

]T\ sshI-e-y-ap-

ff Ip«n-IÄ 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 182 73 

6 

ImWm-Xmb Ip«n-I-

fpsS F®w 

0 0 0 0 22 10 0 0 0 0 8 5 

7 

\nb-a-hp-ambn 

s]mcp- -̄s¸-Sm¯  

Ip«n-IfpsS F®w 

0 0 0 0 34 1 0 0 0 0 19 3 
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4.20.16. A¦-W-hm-Sn-IÄ 

1975 Â Bcw-̀ n¨ kwtbm-PnX inip-hn-I-k\ ]²-Xn-bpsS `mK-ambn Bcw-̀ n¨ A¦-W-hmSn 

tI{µ§Ä Ip«n-IÄ, KÀ`n-Wn-IÄ, apebq-«p¶ A½amÀ, Iuam-c-{]m-b¡m-cmb s]¬Ip-«n-

IÄ  F¶n-h-cpsS Btcm-K-y-þ-t]m-jW hnZ-ym-̀ -ymk taJ-e-I-fnÂ \nÀ®mbI-amb ]¦v 

hln-̈ n-«pv. F¶mÂ CwKvfojv aoUnbw {]nþ-ss{]-adn kv¡qfp-IÄ, kv¡qfp-I-tfmSp 

tNÀ¶ {]nþ-ss{]-adn Øm]-\-§Ä F¶nh XpS-§nbXv  km[m-c-W-¡m-csâ A¯m-Wn-

bmb A¦WhmSnIfnse ASn-Øm\ LS-I-amb {]nþ-kv¡qÄ \ne-\nÂ¸ns\t¸mepw 

_m[n¡pw hn[-¯nÂ cq]w {]m]n-̈ n-«pv. A¦-W-hm-Sn-I-fpsS ASn-Øm\ kuI-c-y-§-

fpsS hnI-k\w Cu Øm]-\-§-fpsS {]hÀ¯\§sf sa¨-s¸-Sp-¯m³ klm-b-I-c-amhpw. 

PnÃbnse A¦WhmSn tI{µ§fpsS ASnØm\ kuIcy hnhc§Ä 

 

 

4.20.16.1.Ip«nIfnse t]mjImlmc¡pdhv ]cnlcn¡p¶Xn\v A¦WhmSnIÄ aptJ\ 

kzoIcn¨ \S]SnIÄ                                                                                                                                                                                              

tI{µ Btcm-Ky IpSpw-_-t£a a{´m-e-b-̄ nsâ 2015þ16 se Ip«n-I-fp-sSbpw kv{XoI-fp-

sSbpw Btcm-K-y-þ-t]m-jW ØnXn kw_\v-[n¨ kÀsÆþ4 {]Imcw am\h hn`-h-tijn 

hnI-k\ kqNn-Ibnse ]nt¶m-¡m-h-Øbv¡v Imc-W-amb LS-I-§Ä \ne-

\nÂ¡p¶Xmbn Is-¯nb C -́y-bpsS 113 PnÃ-I-fnÂ tIc-f-̄ nÂ hb-\mSv PnÃ DÄs¸-

Sp¶p. hb-\mSv PnÃ-bnÂ 27.7% {]mb-¯n-\-\p-k-cn¨v Dbcan-Ãm-̄  Ip«n-Ifpw (Stunting 

children)- Db-c-̄ n\p-k-cn¨v Xq¡-an-Ãm¯ 23.9% Ip«n-Ifpw -(Wasting children) DÅ-Xmbn 

Is-¯n-bn-«pv. kÀsÆ {]Im-cw tIc-f-¯n-sebpw hb-\mSv PnÃ-bn-sebpw hnh-c-§Ä 

NphsS tNÀ¡p¶p. 

 

 

 

 

kqN-I-§Ä tIcfw hb\mSv 

5 hb-ÊnÂ Xmsg {]mb-apÅ Stunted children 

height-for-age 
24.5 27.7 

5 hb-ÊnÂ Xmsg {]mb-apÅ wasted children 

Wight-for-height  
15.9 23.9 

5 hb-ÊnÂ Xmsg {]mb-apÅ wasted children 

Wight-for-height  
4.1 10.7 

5 hb-ÊnÂ Xmsg {]mb-apÅ Xq¡-¡p-d-hpÅ Ip«n-IÄ 

Wight-for- age  
22.9 27.2 



609 |PnÃm ]²Xn þ hb\mSv PnÃ. 

 

 

Ah-ew-_w-þ-\m-j-WÂ ^manen slÂ¯v kÀsÆ þ4  dnt¸mÀ«v 2015þ16 

 

t]mjImlmc¡pdhpÅ Ip«nIfpsS hnhcw kw_Ôn¨v sFknUnFkv 

s{]mPIvSpIÄ Xncn¨ Ip«nIfpsS F®w 

…  s{]mPIvSv 

]©m-

b¯v 

KpcpXc 

t]mjI¡pdhp

Å Ip«nIÄ 

anXamb 

t]mjI¡pdhpÅ 

Ip«nIÄ t\mÀaÂ 

Tot

al 

      

SC 
S

T 

Other

s 
SC ST 

Oth

ers 

S

C ST 

Oth

ers  

1 

am\- -́

hmSn 

am\- -́

hmSn 

1 15 14 9 73 176 

46 222 1136 1692 

2 Xncp-s\Ãn 0 43 7 3 239 188 14 556 714 1764 

{I

a 

\w 

]©mb¯nsâ t]cv 

A
¦

W
h

m
S
n
I

f
p
s
S
 

F
®

w
 

k
z
´

a
m
b

n
 

s
I

«
n
S
a
p
Å

 

A
¦

W
h

m
 
S
n
I

f
p
s
S
 

F
®

w
 

P
o
À
®

n
¨

 

s
I

«
n
S
¯

n
Â

 

{
]

h
À
X

X
n
¡

p
¶

h
 

h
m
S
I

 
s
I

«
n
S
¯

n
Â

 

{
]

h
À
¯

n
¡

p
¶

 

A
¦

W
h

m
S
n
I

f
p
s
S
 

F
®

w
 

s
]

m
X

p
 
s
I

«
n
S
¯

n
Â

 

{
]

h
À
¯

n
¡

p
¶

 

A
¦

W
h

m
S
n
I

Ä
 

1 am\´hmSn 42 38 CÃ 0 4 

2 shÅap 41 34 

 

5 2 

3 Xncps\Ãn 40 31 

 

9 0 

4 sXmÀ\mSv 26 24 

 

2 0 

5 FShI 33 30 

 

3 0 

6 XhnªmÂ 49 41 

 

8 0 

7 am\´hmSn _vtfm¡v  231 198 

 

27 6 

8 kpÂ¯m³ _t¯cn 42 34 

 

0 8 

9 \qÂ¸pg 41 33 

 

8 0 

10 s\t·\n 50 37 

 

6 7 

11 A¼ehbÂ 37 30 

 

4 3 

12 ao\§mSn 34 28 4 2 

13 kpÂ¯m³ _t¯cn 204 162 22 20 

14 th§¸Ån 14 12 1 1 

15 ssh¯ncn 20 16 2 2 

16 s]mgpX\ 34 21 3 10 

17 XcntbmSv 22 16 4 2 

18 ta¸mSn 33 19 0 14 

19 aqss¸\mSv 23 19 1 3 

20 tIm«¯d 28 26 0 2 

21 ap«nÂ 30 24 1 5 

22 ]Snªmd¯d 31 31 0 0 

23 IÂ¸ä \Kck` 27 20 2 5 

23 IÂ¸ä _vtfm¡v BsI 262 204 14 44 

24 ]\acw 41 40 0 1 

25 IWnbm¼ä 33 27 3 3 

26 ]qXmSn 41 36 4 1 

27 ]pÂ¸Ån 32 23 6 3 

28 apÅ³sImÃn 30 19 7 4 

29 ]\acw _vtfm¡v  177 145 20 12 

BsI 874 709 83 82 
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3 

Xhn-

ªmÂ 

2 16 3 8 95 104 

30 310 950 1518 

s{]mP-IvSnÂ BsI 3 74 24 20 407 468 90 1088 2800 4974 

4 

am\´hm

Sn AUo 

shÅ-ap 2 18 20 14 109 190 24 292 1626 2295 

5 FShI 0 12 7 8 105 254 22 227 1460 2095 

6 sXmÀ\mSv 1 26 8 10 88 116 19 120 1094 1482 

s{]mP-IvSnÂ BsI 3 56 35 32 302 560 65 639 4180 5872 

7 

IÂ¸ä 

]Sn-ªm-d-

¯d 1 11 2 20 95 262 

12

5 191 1540 2247 

8 tIm«-¯d 1 5 3 4 19 84 24 270 369 779 

9 ap«nÂ  0 3 3 2 42 69 12 196 589 916 

10 

th§¸

Ån 0 7 2 4 40 42 12 112 281 500 

s{]mP-IvSnÂ BsI 

2 26 10 30 196 457 

17

3 769 2779 4442 

അവലംബം-   സാമൂഹ്യ നീതി വകുപ്പ് 

 

{]kvXpX Ipdhv ]cn-l-cn¡p¶Xn\v Xt±i kz-bw-̀ -cW Øm]-\-§-fpsS t\Xr-X-z-¯nÂ 

Btcm-K-yþ]«n-I-Pm-Xn-þ-]-«nI hÀK-þh\nXmin-ip-hn-I-k\ hIp-̧ p-IÄ, IpSpw-_{io F¶n-h-

bpsS klmb kl-Ic-W-t¯msS Ip«n-I-fpsS Btcm-K-y-þ-t]m-jW hnh-c-§Ä Is-¯p-

¶-Xn-\mbn saUn-¡Â Iym-¼p-Ifpw ]cn-tim-[-\-Ifpw kwL-Sn-̧ n-¡p-Ibpw. Imc-W-§Ä 

Is¯n ]cn-l-cn-¡p-¶-Xn\v  ASp¯ A©p hÀjw sImv C¯cw Ip«n-I-fpsS F®w 

11 

IÂ¸ä AUo 

aqss¸-\mSv 
0 2 4 3 25 272 21 19 969 1315 

12 
ta¸mSn 

1 9 10 117 271 685 210 285 649 2237 

13 
Xcn-tbmSv 

0 9 2 1 50 56 10 150 457 735 

14 
s]mgp-X\ 

2 7 5 18 72 192 72 164 870 1402 

15 
ssh¯ncn 

1 2 3 15 17 69 124 45 851 1127 

s{]mP-IvSnÂ BsI 
4 29 24 154 435 1274 437 663 3796 6816 

16 

_t¯cn 

IÂ¸ä 
1 7 5 27 98 62 122 216 695 1233 

17 
\qÂ ¸pg 

0 22 10 40 242 202 146 790 413 1865 

18 
_t¯cn 

6 18 7 18 140 322 82 267 2403 3263 

19 
ao\-§mSn 

0 13 11 9 105 199 31 411 1175 1954 

s{]mP-IvSnÂ BsI 
7 60 33 94 585 785 381 1684 4686 8315 

20 

_t¯cn AUo 

A¼-e-h-hbÂ 0 10 9 13 107 188 72 680 792 1871 

21 s\t·\n 2 5 19 16 96 136 53 443 754 1524 

s{]mP-IvSnÂ BsI 2 15 28 29 203 324 125 1123 1546 3395 

  

]\-acw 

]\-acw 0 20 3 30 332 582 67 624 1603 3261 

  IWn-bm-¼ä 2 9 4 8 96 346 63 324 1714 2566 

s{]mP-IvSnÂ BsI 2 29 7 38 428 928 130 948 3317 5827 

22 

]\-acw AUo-j-WÂ 

]pÂ¸Ån 3 14 8 8 130 150 27 259 553 1152 

23 apÅ³sImÃn 0 12 14 25 76 221 60 136 1100 1644 

24 ]qXmSn 4 20 11 15 96 219 25 437 1238 2065 

s{]mP-IvSnÂ BsI 7 46 33 48 302 590 112 832 2891 4861 
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Ipd-bv¡p-¶-Xn\v \S-]-Sn-IÄ kzo-I-cn-t¡--Xpv. t]mjImlmc¡pdhpÅ Ip«nIsf 

Is¯p¶Xn\pw Ipdhv ]cnlcn¡p¶Xn\pambn PmXIvþP\\n, ssat{Im \yq{Snb³kv 

t^mÀ«nss^Uv ^pUv F¶o ]cn]mSnIÄ PnÃ apgph³ hym]n¸n¡p¶Xv 

DNnXambncn¡pw. 

 4.20.17..PmXIv þ P\\n  

hb\mSv PnÃbnse am\´hmSn _vtfm¡v ]©mb¯n\v IognÂ hcp¶ sFknUnFkv 

s{]mPIvSpIfmb am\´hmSn, am\´hmSn AUojWÂ F¶nhbpsS ]cn[nbnÂ hcp¶ 

231 A¦WhmSnIfnse KpWt`màm¡fmb  5 hbÊnÂ Xmsg {]mbapÅ Ip«nIfpsS 

t]mjW \nehmcw ]cntim[n v̈ \S]SnIÄ kzoIcn¡p¶Xn\mbn Hcp Hm¬ sse³ 

kwhn[m\amb PmXIv tkm^väv shbÀ D]tbmKn¨v hcp¶p. FÃm amkhpw Cu 

Ip«nIfpsS {]mbhpw Xq¡hpw FSp¯v A¦WhmSn So¨ÀamÀ samss_Â t^mWneqsS 

IVRS ( CâvÀ BIvSnhv thmbnkv sdkvt]m¬kv knÌw) hgn A]v temUv sN¿p¶p. 

C§s\ hcp¶ Umä {Smkvss{I_v sNbvXv AXnÂ GsXms¡ Ip«nIÄ KpcpXc 

t]mjW Ipdhv ( knhntbÀen AÀ shbnäv) , anXamb Xq¡Ipdhv (tamUtdänen 

AÀ shbnäv) , t\mÀaÂ  F¶n§s\ thÀXncn¨v AXmXv kq¸ÀsshkÀamÀ¡v 

e`n¡pIbpw AhÀ Sn Ip«nIsf kµÀin¨v hopw Xq¡saSp¯v AhcpsS t^mt«m 

A]v temUv sN¿p¶p. BtcmKy hIp¸nse sP.]n.F¨v.F³ amÀ ChcpsS s]m¡w 

tcJs¸Sp¯pIbpw A§s\ SAM,MAM Ip«nIsf Xncn¨dnbpIbpw C§s\ hcp¶Xv 

KpcpXc t]mjW IpdhpÅ (SAM) Ip«nIsf BtcmKy hIp¸nsâ klmbt¯msS 

PnÃbnÂ Øm]n¡m³ Dt±in¡p¶ NRC (\yq{Snj³ dolm_nentäj³ skâÀ) Â 

Xmakn¸n¨v NnInÕ e`yam¡m\mWv e£yanSp¶Xv. Sn ]²Xn Ct¸mÄ {]mcw` 

ZibnemWv. ]²Xn PnÃmXe¯nÂ hym]n¸n¨mÂ Ip«nIfpsS t]mjW Ipdhv IrXyambn 

Xn« s¸Sp¯phm\pw th CSs]SÂ \S¯phm\pw km[n¡p¶XmWv.  

4.20.17.1.  ssat{Im \yq{Snb³kv t^mÀ«nss^Uv ^pUv 

Ip«nIfpsS t]mjW Ipdhv ]cnlcn¡p¶Xn\mbn shÅap ]©mb¯nÂ 

{]hÀ¯n¡p¶ kvt\l Zo]w IpSpw_{io \yq{SoanIvkv bqWnänÂ bqWnsk^nsâ 

klIcWt¯msS ssat{Im \yq{Snb³kv t^mÀ«nss^Uv AarXw s]mSn 

DÂ]mZn¸n¡pIbpw ss]eäv ASnØm\¯nÂ Xncps¶Ãn shÅap, ]\acw  

,sXmÀ\mSv F¶o ]©mb¯pIfnse Bdv amkw apXÂ 3 hbkv hscbpÅ 

Ip«nIÄ¡v hnXcWw sNbvXvhcp¶p. CXnsâ {]hÀ¯\w hnebncp¯p¶Xn\mbn 

t^mÀ«nss^Uv AarXw s]mSn D]tbmKn¡p¶Xn\p ap¼pw tImgnt¡mSv saUn¡Â 

tImtfPnse tUmIvSdpsS t\XrXz¯nÂ, sXcsªSp¯ ]©mb¯pIfnse aq¶v 

hbknÂ {]mbapÅ Ip«nIfpsS càw tiJcn¨v ]cntim[n¨ncp¶p. BbXnsâ 

]cntim[\m ^ew e`yambn«nÃ. \nÝnX kabw t^mÀ«nss^Uv ^pUv D]tbmKn¨ 

tijw CtX Ip«nIfpsS cà km¼nfpIÄ hopw tiJcn¨v ]cntim[n¡p¶Xn\pw 
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Ip«nIfnÂ KpW]camb amäw DmIp¶p sh¦nÂ FÃmbnS¯pw t^mÀ«nss^Uv ^pUv 

sImSp¡phm\pamWv hn`mh\w sNbvXncn¡p¶Xv.  

4.20.17.2. Ip«n-IÄ¡pÅ ]²-Xn-IÄ t\cn-Sp¶ {]iv\-§Ä 

1. A¦-W-hm-Sn-I-fpsS ASn-Øm\ kuI-cy hnI-k\w Ct¸mgpw ^e-{]m-]vXn-bn-se-̄ n-

bn-«nÃ. 

2. A\p-]q-cI t]mjIm-lmc ]cn-]m-Snbv¡v h³XpI sNe-h-gn-¡p-t¼mgpw t]mj-Im-

lm-c-¡p-dhpw hnfÀ¨bpw {]tX-yIn¨v BZn-hmkn hn`m-K-§Ä¡n-S-bnÂ IqSp-X-embn 

ImWp¶p. 

3. Nne BZn-hmkn hn`m-K§Ä Ip«n-Isf A¦-W-hm-Sn-I-fntem kv¡qfp-I-fntem hnSp-

¶nÃ. 

4. ssiih hnhml \ntcm[\ \nbaw \nehneps¦nepw BZnhmkn hn`mK§fnÂ 

ssiih hnhmlw dnt¸mÀ«v sN¿s¸Sp¶p. CXn\v tImf\nIÄ tI{µoIcn¨v 

{]tXyI t_m[hÂ¡cW ]cn]mSnIÄ kwLSn¸nt¡Xpv. 

5. A\p-h-Zn-¡p¶ XpI ]qÀ®ambpw sNe-h-gn-¡-s¸-Sp-¶nÃ. 

4.20.18.taÂ¯«v Iogv¯«v \nÀt±i§Ä 

taÂ¯«v  \nÀt±i§Ä 

{]iv\w \nÀt±iw ]cn-lmcw 

kwtbm-P\ km²-

y-X-IÄ 

sXmgn-e-[n-

jvTnX hnZ-ym-̀ -

ymkw 

 

sXmgne[njvTnX 

hnZym`ymk¯nsâ 

A`mhw  ]cn-l-cn-

¡pI. 

 

A©mw ¢mÊv apXse¦nepw 

sXmgnÂ ]cnioe\w 

e`yam¡pI 

kmaqly ]Ým¯ehpambn 

CW§p¶ sXmgnehkc§Ä 

krjvSn¡pI 

{]mtZinI 

Xe¯nepw 

kÀ¡mÀ 

Xe¯nepw 

Ip«n-I-fpsS 

hfÀ¨m \nco-

£Ww 

Ip«n-I-fpsS hfÀ¨m 

\nco-£-W-¯n-\pÅ 

PmXIv P\\n ]²Xn  

Ip«n-I-fpsS hfÀ¨m \nco-£-

W-¯n-\pÅ PmXIv P\\n 

]²Xn PnÃbnse FÃm 

_vtfm¡p-I-fnepw hym-]n-̧ n-

¡pI 

kÀ¡mÀ 

FÃm hn`m-K-

¯n-ep-apÅ 

Iuam-c-{]m-b-

¡m-cpsS 

t]mj-Im-lmc 

Iuamc {]mb-

¡mÀ¡pÅ  A¦-W-

hmSn t]mj-Im-lmc 

hnX-cWw 

Iuamc {]mb-¡mcmb 

B¬Ip-«n-I-Ä¡pw s]¬Ip-«n-

IÄ¡pw A¦-W-hmSn t]mj-

Im-lmc hnX-cWw \S-¯pI. 

P\-dÂ hn`m-K-̄ nse 

s]¬Ip-«n-IÄ¡pw Dd-¸p-h-cp-

¯pI 

kÀ¡mÀ/ hIp-̧ p-

/ {XnXe ]©m-

b¯v 

4.20.18.2. Iogv¯«v \nÀt±i§Ä 

{]iv\w \nÀt±iw ]cn-lmcw 

kwtbm-P\ km²-y-X-

IÄ 

A¦-W-hm-Sn-I-

fnse ASn-

Øm\ kuI-c-

y-§-fpsS A]-c-

ym-]vXX 

FÃm A¦WhmSnIfpw 

inip 

kulrZam¡m\pÅ 

\S]Sn kzoIcn¡pI 

 

inip kulrZ 

A¦WhmSnIfm¡p¶

Xn\v sI«nSw, aäp 

`uXnI kuIcy§Ä 

Hcp¡pI 

kmaqly\oXn / 

h\nXm inip-hn-I-

k\ hIp¸v 
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A¦-W-hm-Sn-I-

fnse ASn-

Øm\ kuI-c-

y-§-fpsS A]-c-

ym-]vXX 

A¦WhmSnIÄ¡v inip 

kulrZ tSmbn-eäv, 

NpäpaXnÂ, IpSnshÅw, 

sshZypXn,  Bh-i-y-amb 

^ÀWn-̈ -dp-IÄ F¶nh 

e`yam¡p¶Xn\pÅ 

\S]SnIÄ kzoIcn¡pI 

A¦WhmSnIÄ¡v 

ASnØm\ 

kuIcy§Ä 

GÀs¸Sp¯Â 

kmaqly\oXn / 

h\nXm inip-hn-I-

k\ hIp¸v 

{Kma]©mb¯v, 

ap\nkn¸menänIÄ 

_me-k`m 

{]hÀ¯\w 

DuÀPn-X-s¸-Sp-

¯Â 

_mek`m 

{]hÀ¯\§Ä 

DuÀÖnXam¡m\pÅ 

\S]SnIÄ kzoIcn¡pI 

_mek`m 

{]hÀ¯\§Ä 

]cnt]mjn¸n¡p¶Xn\p

Å {]hÀ¯\§Ä 

kmaqly\oXn / 

h\nXm inip-hn-I-

k\ hIp¸v 

IpSpw_{io, 

{Kma]©mb¯v, 

ap\nkn¸menänIÄ 

sI«nSan-Ãm¯ 

A¦-W-hm-Sn-

IÄ 

Øew e`yaÃm¯ 

A¦WhmSnIÄ¡v 

Øehpw sI«nShpw 

GÀs¸Sp¯pI 

A¦WhmSnIÄ¡v 

Øehpw sI«nShpw 

\nÀ½n¡pI 

kmaqly\oXn 

hIp¸v 

 

 

_me-ku-lrZ 

kwhn-[m-\-

¯nsâ A`-

mhw 

BtcmKyw, hnZym`ymkw, 

FIvsskkv, Xt±i 

kzbw`cW 

Øm]\§Ä 

F¶nhbpsS 

GtIm]\t¯msS 

apgph³ Øm]\§fpw 

_me kulrZam¡pI 

PnÃbnse apgph³ 

Øm]\§fpw s]mXp 

CS§fpw _me 

kulrZam¡pI 

Xt±i`cW 

Øm]\§Ä, 

FIvsskkv, 

t]meokv, 

BtcmKyw, 

iniphnIk\ 

hIp¸v 

sa -̈s¸« A¦-

W-hm-Sn-IÄ 

Gähpw \¶mbn 

{]hÀ¯n¡p¶ 10 

A¦WhmSnIÄ 

sslsSIv B¡pI. kz-

Im-cy ]¦m-fn¯w ]cn-K-

Wn-¡m-hp-¶-XmWv 

Hmtcm hÀjhpw Hcp 

_vtfm¡v ]cn-[n-bnÂ 

Gähpw \¶mbn 

{]hÀ¯n¡p¶ 10 

A¦WhmSnIÄ 

sslsSIv B¡pI. 

Xt±i`cW 

Øm]\§Ä, 

iniphnIk\ 

hIp¸v 

A¦-W-hmSn 

Ip«n-IÄ¡v 

Item-Õhw 

A¦-W-hm-Sn Ip«n-I-fpsS 

Iem-]-c-amb Ign-hp-IÄ 

t{]mÕm-ln-̧ n-¡p-I 

A¦-W-hmSnIfnepw 

PnÃm-X-e-¯nepw Item-

Õ-h-̄ n\v A\p-aXn 

\ÂIpI 

Xt±i`cW 

Øm]\§Ä, 

iniphnIk\ 

hIp¸v 

A¦-W-hmSn 

t]mj-Im-lm-c-

¯n\v IqSp-XÂ 

^v 

A¦-W-hmSn t]mj-Im-

lm-c-̄ n\v ^v A\p-h-

Zn-¡pI 

A¦-W-hmSn t]mj-Im-

lm-c-̄ n\v PnÃm ]©m-

b¯v hnlnXw A\-h-Zn-

¡pI 

{XnXe ]©m-b¯v 

elcn acp¶v 

D]-t`mKw 

elcn acp-¶n-s\-Xnsc 

t_m[-hÂ¡cW 

Ivfmkv 

Iuam-c-{]m-b-¡m-cmb 

B¬Ip-«n-IÄ¡pw 

s]¬Ip-«n-IÄ¡pw  

elcn acp-¶n-s\-Xnsc 

t_m[-hÂ¡cW 

Ivfmkv kwL-Sn-̧ n-

¡pI. 

{XnXe ]©m-b¯v 

A¦-W-hmSn 

Ip«n-I-fpsS 

F®-̄ nse 

Ipdhv 

A¦-W-hm-Sn-I-fnÂ Ip«n-

Isf F¯n-¡p-¶-Xn\v 

hml\ kuI-cyw e`-y-am-

¡pI. 

tImf-\n-I-fn-sebpw P\-

dÂ hn`m-K-¯n-sebpw 

Ip«n-Isf A¦-W-hm-Sn-

I-fnÂ F¯n-¡p-¶-Xn\v 

hml\ kuI-cyw 

{XnXe ]©m-b¯v 
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GÀs¸-Sp-̄ pI. 

A¦-W-hmSn 

Ip«n-I-fpsS 

F®-̄ nse 

Ipdhv 

A¦-W-hmSn {]nþ-kv¡q-

fnse Ip«n-I-fpsS lmPÀ 

\ne sa¨-s¸-Sp-¯pI 

 

A¦-W-hm-Sn-bnÂ 

tNcp¶ Ip«n-IÄ¡v 

IpS, _mKv, sNcp¸v, 

bqWnt^mw F¶nh 

kuP-\-y-ambn A\p-h-Zn-

¡pI. 

{XnXe ]©m-b¯v 

s]¬Ip-«n-I-

fpsS Imbn-I-

£-aX 

hÀ²n¸n¡Â 

s]¬Ip-«n-I-fpsS 

ImbnI hfÀ¨-bv¡mbn 

\o´Â ]cn-in-e\w 

 

\o´Â Ipf§fpw Ifn-

Ø-e-§fpw Øm]n-¡-

pIbpw ]cn-in-e\ Iym-

¼p-IÄ kwL-Sn-̧ n-¡Â. 

{XnXe ]©m-b¯v 

Xe-̄ nÂ 

kv¡qÄ 

Iu¬kn-enwKv 

skâ-dp-I-fnse 

ASn-Øm\ 

kuI-cyw 

kv¡qÄ Iu¬kn-

eÀamÀ¡v Iu¬kn-enw-

Kn\v ASn-Øm\ kuI-

cyw GÀs¸-Sp-̄ Â 

kv¡qÄ Iu¬kn-

eÀamÀ¡v Iu¬kn-enw-

Kn\v {]tX-yI apdnbpw 

^ÀWn-̈ -dp-Ifpw 

{XnXe ]©m-b¯v 

Xe-̄ nÂ 

Hm«nkw, skdn-

{_Â ]mÄkn 

_m[n¨ Ip«n-

IfpsS ]cn-N-

cWw 

Hm«nkw, skdn-{_Â 

]mÄkn _m[n¨ Ip«n-I-

fpsS ]cn-N-cWw 

A¦-W-hmSn 

hÀ¡ÀamÀ¡v ]cn-io-

e\w \ÂIn A¦-W-hm-

Sn-I-fnÂ kuI-c-y-sam-cp-

¡Â 

{XnXe ]©m-b¯v 

Xe-̄ nÂ 

Ip«n-I-fpsS 

Ah-Imi kwc-

£-W \nb-a-

§-sf-¡p-dn¨v 

Adn-hn-Ãm-bva 

Ip«n-I-fpsS Ah-Imi 

kwc-£-W-s -̄¡p-dn¨v 

t_m[-hÂ¡cWw 

\nba t_m[-

hÂ¡cW Ivfmkp-IÄ 

kwL-Sn-̧ n-¡pI. 

kmaq-l-y-\oXn 

hIp¸v/Xt±i kz-bw-

`cW  hIp¸v  

Ip«n-I-fpsS 

elcn hkvXp 

D]-t`mKw 

kv¡qÄ/tImtf-Pp-I-fnÂ 

elcn D]-t`m-K-̄ n-s\-

Xnsc t_m[-hÂ¡cWw 

elcn D]-t`m-K-̄ n-s\-

Xnsc FIvsskkv 

hIp¸v \S-¸n-em-¡p¶ 

hnapàn ]²Xn hym-]-

I-am-¡pI. 

hnZ-ym-̀ -ymkw/ 

FIvsskkv hIp¸v 

amXm]nXm¡Ä

¡v t_m[-

hÂ¡cWw 

Ip«n-I-fpsS hnj-b-§-

fnÂ amXm-]n-Xm-¡Ä¡v 

t_m[-hÂ¡cWw. 

]mcâÂ ssKU³kv 

]pkvXI cq]-¯nÂ 

A -̈Sn¨v {]kn-²o-I-cn-

¡pI  

{XnXe ]©m-b¯v 

Xe-̄ nÂ 

FtÌäv ]mSn-I-

fnse A¦-W-

hm-Sn-I-fpsS 

ASn-Øm\ 

kuI-cy hnI-

k\w 

kz-́ -ambn Øean-

Ãm¯Xpw FtÌäv ]mSn-

I-fnÂ {]hÀ¯n¡p-¶-Xp-

amb A¦-W-hm-Sn-IÄ¡v 

Øew Is¯n 

sI«nSw \nÀ½n¡pI. 

A¦-W-hm-Sn-IÄ¡v dh-

\yp hIp-̧ nsâ kl-I-c-

W-t¯msS FtÌäv 

{]tZ-i¯v Øew 

Is¯n sI«nSw 

\nÀ½n¡pI. 

kmaq-l-y-\oXn 

hIp¸v/dh-\yp 

hIp¸v 

A¦-W-hmSn 

Ip«n-I-fpsS 

F®-̄ nse 

Ipdhv 

A¦-W-hmSn tI{µ§-Ä 

BIÀj-I-am-¡pI 

FÃm A¦-W-hm-Sn-I-

fnepw Npa-cp-IÄ Ip«n-

Isf BIÀjn-¡p¶ 

Nn{X-§-tfmsS 

s]bnânwKv sN¿pI 

kmaq-l-y-\oXn 

hIp¸v/Xt±i kz-bw-

`-cW hIp¸v 
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IrjntbmSpÅ 

XmÂ¸-c-y-an-Ãm-

ba 

A¦-W-hm-Sn-I-fnse 

Iuam-c-{]m-b-¡m-cmb 

s]¬Ip-«n-I-fpsS Ivfºp-

IÄ¡v ssPh ]¨-Irjn 

t{]mÕm-l\w 

Irjn hIp¸p kl-I-c-

W-t¯msS hn¯pw 

hfhpw Adn-hpw-\ÂIn 

ssPh-]- -̈Irjn 

t{]mÕm-ln-̧ n-¡pI. 

Gähpw anI- -̈Xn\v 

]©m-b-¯vXe 

AhmÀUv 

kmaq-l-y-\oXn 

hIp¸v/Xt±i kz-bw-

`-cW hIp¸v 

sXmgne[njvTn

X 

hnZym`ymk¯n

sâ Ipdhv 

 

sXmgne[njvTnX 

hnZym`ymk¯nsâ 

A`mhw  ]cn-l-cn-¡pI. 

 

A©mw ¢mÊv 

apXse¦nepw sXmgnÂ 

]cnioe\w e`yam¡pI 

kmaqly 

]Ým¯ehpambn 

CW§p¶ 

sXmgnehkc§Ä 

krjvSn¡pI 

{]mtZinI 

Xe¯nepw kÀ¡mÀ 

Xe¯nepw 

 

4.20.19.`n¶tijnbpffhÀ 

             kaq-l-¯nÂ Gähpw {i²bpw ]cn-c-£bpw Bh-i-y-ap-Å-h-cmWv `n¶-ti-jn-

¡mÀ. `n¶-enw-K-¡mÀ, htbm-P-\-§Ä kv{XnIÄ, Ip«n-IÄ F¶n-hÀ. Ch-cpsS 

t£a¯n\pw kwc-£-W-¯n\pw tI{µ, kwØm\ kÀ¡m-dp-IÄ \nba \nÀ½mWw 

hgnbpw hnhn[ ]²-Xn-IÄ cq]o-I-cn¨pw ]c-am-h[n t]À¡v {]tbm-P\w e`n-¡p-¶-Xn-\p-X-

Ip¶  {]hÀ¯-\-§Ä \S-̄ p-¶p. {XnXe ]©m-b-¯p-Ifpw kmaq-l-y-\-oXn h\nX inip-

hn-I-k\ hIp¸pw Cu hn`m-K-¯n-\p-th t£aw e`-y-am-¡p-¶-Xn\v ]cn-{i-an-¡p-¶p. 

CXnsâ KpW-̂ -e-§Ä F{X-am{Xw `n¶-ti-jn-¡mÀ¡pw, `n¶-enw-K-¡mÀ¡pw htbm-P-\-

§Ä¡pw kv{XoIÄ¡pw Ip«n-IÄ¡pw e`n¨p F¶v ]cn-tim-[n-t¡--Xp-w ]-cn-lmc \S-]-Sn-

IÄ sNt¿--Xpapv. kwØm\ icm-i-cn-bp-ambn Xmc-X-ayw sN¿pt-¼mÄ hb-\mSv PnÃ-

bnse `n¶-ti-jn-¡m-cp-sSbpw htbm-P-\-§-fp-sSbpw kwJy IqSp-X-em-Wv. Ch-cpsS Btcm-

K-y-]-cn-c-£-bv¡p-X-Ip¶ {]hÀ¯-\-§Ä \nÀh-ln¡Ww. hb-\mSv PnÃ-bnse `n¶-enw-K-

¡m-cnÂ ]ecpw X§-fpsS sFUânän shfn-s¸-Sp-̄ m³ X¿m-dm-Ip-¶n-Ã F¶Xv ChÀ¡p 

thn  kÀ¡mÀ Bhn-jvI-cn¨ ]²-Xn-IÄ \S-̧ m-¡p-¶-Xn\v XS-Ê-am-Ip-¶p. Chsc kaq-

l-̄ nsâ apJ-y-[m-c-bnÂ F¯n-¡p-¶-Xn-\pÅ {]hÀ¯-\-§fpw \S-t¯--Xp-v. 

kv{XoIÄ¡pw Ip«n-IÄ¡pw e`n-¡p¶ tkh-\-§Ä Imc-y-£-a-am-¡p-¶-Xn\v thn tIcf 

kwØm\ kÀ¡mÀ h\nX inip-hn-I-k\ hIp¸v cq]o-I-cn-̈ n-«p-v.  kv{XoI-fn-sSbpw Ip«n-

I-fp-sSbpw kÀÆ-tXm-·p-J-amb hnI-k-\-̄ n\v Du¶Â \ÂIp¶-Xn\v cq]o-I-cn¨ Cu hIp-

¸neqsS e£-y-an-Sp¶  {]hÀ¯\w hnP-b ]Y-¯n-te-s¡-̄ n-¡-Xv henb D¯-c-hm-Zn-X-z-

am-Wv. 

kmaqly kpc£manj³ 2015 Â {]kn²oIcn¨ hnIemwK sk³kkv {]Imcw, 

PnÃm P\kwJybpsS 2.75% `n¶tijn¡mcmWv.  CXv kwØm\ icmicntb¡mÄ 

(2.32%) IqSpXemWv.  AZriyX ImcWw `n¶enwK¡mcpsS IrXyamb IW¡v PnÃbnÂ 
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e`yaÃ F¦nepw GItZiw \qtdmfw `n¶enwK¡mÀ PnÃbnÂ Dv.  PnÃbnse 

htbmP\kwJy 79664 (9.76%) BWv. 

4.20.19.1.hnIk\ ImgvN¸mSv 

 

 sFIycmjv{S hnIemwK I¬sh³jsâ (UNCRPD)NphSp ]nSn¨p sImv C´y 

1995 se hnIemwK \nbaw d±p sN¿pIbpw 2016 Unkw_dnÂ hnIemwK AhImi 

\nbaw {]m_ey¯nÂ sImp hcnIbpw sNbvXp. hnZym`ymkw, BtcmKyw, sXmgnÂ 

XpS§n kakvX taJeIfnepw `n¶tijn hn`mK¯nepÅhÀ¡v Xpey Ahkcw Dd¸p 

hcp¯n Ahsc kaql¯nsâ apJy[mcbnse¯n¡pIbpw hnIk\ 

]¦mfnIfm¡pIbpw sN¿pI.  

4.20.1.2.AhØm hniIe\w: 

 temIP\XbpsS GgnÂ HcmÄ¡v sshIeyaps¶mWv IW¡v.  80% 

hnIemwKcpw hnIkzc cmPy§fnemsW¶pw IW¡pIÄ kqNn¸n¡p¶p.  

sshIeyhpw Zmcn{Zyhpambn _Ôaps¶v {_koÂ, ssN\ XpS§nb cmPy§fnÂ 

\S¯nb ]T\§Ä shfns¸Sp¯p¶p.  2011 se sk³kkv {]Imcw C´ybnÂ 2.68 

tImSn P\§Ä (P\kwJybpsS 2.21%) `n¶tijnbpÅhcmWv.   

 tIcf kmaqly kpc£manj³ {]kn²oIcn¨ 2015 se hnIemwK sk³kkv 

{]Imcw tIcf¯nÂ H«msI 7,93,937 `n¶tijn¡mÀ (kwØm\ P\kwJybpsS 2.32%) 

Ds¶v Is¯nbn«pv.  hb\mSnÂ BsI 23,122 `n¶tijn¡mcmWpÅXv:  PnÃm 

P\kwJybpsS 2.75%. 

hb\mSv PnÃ ap¶nÂ: 

 PnÃm P\kwJybpsS Gähpw IqSpXÂ iXam\w hnIemwKcpÅ PnÃ. 

 kwkvYm\s¯ AcnhmÄ tcmKnIfpsS 95% DÅ PnÃ. 

 ImgvNkw_Ôamb XIcmdpIfpÅhÀ P\kwJymSnØm\¯nÂ Gähpw 

IqSpXÂ DÅ PnÃ.  

 ]«nIhÀ¤ hn`mK¯nÂ hnIemwKÀ Gähpw IqSpXepÅ PnÃ (29.84%) 

 tIÄhn¡pdhpÅhcpsS km{µX Gähpw IpSpXepÅ PnÃ (27/10000). 

 A]kvamctcmKw km{µX IpSpXepÅ PnÃ (10/10000). 

    

4.20.19.2. `n¶tijn¡mÀ¡mbn PnÃbnÂ {]hÀ¯n¡p¶ Øm]\§Ä:þ 

AwKoImcapÅ 28 AKXn aµnc§Ä PnÃbnÂ {]hÀ¯n¡p¶p.  AXnÂ 

s]¬Ip«nIÄ¡mbn 13 F®hpw B¬Ip«nIÄ¡mbn 10 F®hpw cp 

hn`mK¯n\pambn 5 F®hpamWpÅXv. 
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4.20.2.1 kvs]jÂ kv¡qfpIÄ, _Uvkv kv¡qfpIÄ:þ 

hb\mSv PnÃbnÂ ]¯v AwKoIrX kvs]jÂ kv¡qfpIÄ {]hÀ¯n¡p¶p.  

IqSmsX, IÂ¸ä ap\nkn¸menänbnÂ Hcp _Uvkv kv¡qfpw {]hÀ¯n¡p¶p.  

PnÃbnÂ AÔhnZymÀYnIÄ¡v kvs]jÂ kv¡qfpIÄ CÃ. 

]«n-I4.20.1. 

AwK]cnanXn : C\w Xncn¨pÅ IW¡v 

{Ia 

\w]À 

 

sshIeyw 

hb\mSv PnÃ tIcfw 

F®w % 10000 

Â 

F®w % 10000 Â 

1 Ne\sshIeyw 6770      29.28 81 261087 32.89 76 

2 akvIpeÀ Unt{Ìm^n  55        0.24 1 2280 0.29 1 

3 t{ImWnIv \yqtdm 

UntkmÀUÀ 

     99 0.43 1 3633 0.46 1 

4 aÄ«n¸nÄ kvfotdmknkv       

16 

0.07 0 515 0.06 0 

5 Iq\v      

137 

0.59 2 4887 0.62 1 

6 lrkzImbXzw      

129 

0.56 2 6079 0.77 2 

7 AÔX      

615 

2.66 7 20477 2.58 6 

8 ImgvN¡pdhv    2429 10.63 29 61900 7.80 18 

9 ]T\ sshIeyw      

196 

0.85 2 8074 1.02 2 

10 kwkmcþ`mjm 

sshIeyw 

    662 2.86 8 22648 2.85 7 

11 _p²n]camb 

sshIeyw 

   1329 5.75 16 68934 8.68 20 

12 am\knItcmKw    2687 11.62 32 100983 12.72 29 

13 Hm«nkw      42 0.18 1 3135 0.39 1 

14 tIÄhn¡pdhv    2286 9.89 27 60925 7.67 18 

15 IpjvTtcmK hnapàÀ      31 0.13 0 1175 0.15 0 

16 lotam^oenb      27 0.12 0 1445 0.18 0 

17 Xmeknanb      28 0.12 0 569 0.07 0 

18 AcnhmÄ tcmKw     738 3.19 9 1006 0.13 0 
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19 akvXnjv¡ XfÀhmXw      141 0.61 2 6385 0.80 2 

20 A]kvamcw      

801 

3.46 10 19512 2.46 6 

21 _[ncmÔX     24 0.10 0 842 0.11 0 

22 _lpsshIeyw    3850 16.65 46 137446 17.31 40 

             BsI  23122 100.00 276 793937 100.00 232 

Ahew_w:  2015 se hnIemwK sk³kkv 

]«n-I4.20.2. 

PnÃ-bnse kwtbm-PnX hnZ-ym-̀ -ymkw 

1) PnÃ-bnse `n¶-tijn hnZ-ymÀYn-I-fpsS IW¡v þ 2017-þ18: 

{Ia 

\w]À 

        hn`mKw IvfmÊv        hnZ-ymÀYn-I-fpsS F®w                 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kÀ¡mÀ/Fbn-UUv 

kv¡qfp-IÄ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

 

BsI 

 

  B¬   s]¬    BsI 

102 

133 

137 

160 

231 

306 

323 

358 

54 

96 

105 

125 

186 

296 

243 

337 

 

156 

229 

242 

285 

417 

602 

566 

695 

 

   1750 

 

    1442 

 

     3192 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

A¬-F-bn-Uv kv¡qfp-IÄ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

BsI 

 

0 

1 

0 

1 

7 

8 

8 

2 

2 

0 

0 

0 

6 

7 

8 

4 

2 

1 

0 

1 

13 

15 

16 

6 

27 

 

27 

 

54 

 

   

3 

 

Fbn-UUv kvs]jÂ  

kv¡qfp-IÄ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

 

BsI 

7 

4 

5 

3 

1 

8 

4 

5 

3 

6 

6 

7 

8 

5 

8 

5 

10 

10 

11 

10 

9 

13 

12 

10 

 

37 

 

 

48 

 

85 
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4 

 

 

A¬-F-bn-UUv 

kvs]jÂ kv¡qfp-IÄ 

 

 

 

 

 

 

19 

 

 

 

10 

 

 

 

29 

 

 

5 

 

AwK¬hm-Sn-IÄ/{]o 

kv¡qÄ 

 

 

 

 

150 

 

 

91 

 

 

241 

 

 

6 

 

ho«nÂ hnZ-ym-̀ -ymkw 

 

 

 

0 

 

0 

 

0 

 

7 

 

Hcp hnZ-ym-̀ -ym-khpw e`n-¡m-

-̄hÀ 

 0 0 0 

 BsI 

 

 1983 1618 3601 

    1. sF.-C.-Un.A²ym-]-I-cpsS thX\w : 16550 cq] {]Xn-amkw 

2. `n¶-tijn hnZ-ymÀYn-IÄ¡v \ÂInb  

   B\p-Iq-e-y-§Ä: bm{Xm-̧ Sn     :   9 e£w 

   Fkvt¡mÀ«v Ae-h³kv     :   3.15 e£w 

3. aäv B\p-Iq-e-y-§Ä                : saU-n-¡Â Iym-¼p-IÄ, D]-I-c-W-     

§Ä,kÀP-dn, sF.-C.-]n., sXdm-̧ n-IÄ, klhm-

k-I-ym-¼pIÄ. 

4. kz-Im-cy kv¡qfp-IÄ¡pw ]cn-io-e-\-tI-{µ-§Ä¡pw:   saUn-¡Â Iym-¼p-IÄ, D]-I-

c-W-hn-X-c-Ww. 

-þ-þ-þ-þ-þ-þ-þ-þ-þ-þ-þ-þ-þ-þ-þ-þ-þ-þ-þ-þ-þ-þ-þ-þ-þ-þ-þ-þ-þ-þ-þ-þ-þ-þ-þ-þ-þ-þ-þ-þ-þ-þ-þ-þ-þ-þþþþ-þ-þ-þ-þ-þ-þ-þ-þ-þ-þ-þ-þ- 

Ah-ew_w : Fkv.-F-kv.-F. hb-\mSv. 

  PnÃbnse `n¶tijn¡mcpsS ]mÀ¸nSw 

1. kz´w hoSpÅ `n¶tijn IpSpw_§Ä   …   …     20129 

2. hmSI ho«nÂ Xmakn¡p¶ `n¶tijn IpSpw_§Ä   :  929 

3. Øm]\§fnse `n¶tijn At´hmknIÄ             :  247 

4. aäpÅhÀ (IW¡v e`yaÃ)                   :  1817 

                                                  þþþþ   

                                BsI  :                    2312  

kapZmbw þ PnÃbnse IW¡v 

1.  ]«nIPmXn hn`mK¯nse `n¶tijn¡mÀ     :   1148 (1.32%) 

2. ]«nIhÀ¤ hn`mK¯nse `n¶tijn¡mÀ      :   5091 (29.84%) 

3. aäp ]nt¶m¡ hn`mK§fnÂs¸«hÀ           :   9261 (4.94%) 

4. aäpÅhÀ   …   …   …   …   …   …   …    7622 (3.57%) 

PnÃbnÂ {Sm³kvsP³UÀ hn`mK¯nÂ 35 `n¶tijn¡mÀ Dv 
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4.20.2.2. kwtbmPnX hn`ym`ymkw 

hnthN\ clnXambn hnZym`ymkw Dd¸p hcp¯m³ apJy[mc kv¡qfpIfnÂ 

`n¶tijn¡mscbpw tNÀ¯p ]Tn¸n¡p¶p.  CXn\mbn kÀÆin£ A`nbm³ 

_vtfm¡v dntkmÀkv skâdpIÄ hgn sF.C.Un. A²ym]Isc \nban¡p¶p.  

F¶mÂ kvs]jÂ A²ym]IcpsS  tkh\w BgvNbnÂ A©p Znhkhpw e`yaÃ.  

BbXn\mÂ, apJy[mcm hnZymeb§fnse `n¶tijn¡mcmb hnZymÀYnIÄ¡v 

^e¯nÂ hnZym`ymk AhImiw \ntj[n¡s¸SpIbmWv.   

4.20.2.3. ._Uvkv dnlm_nentäj³ skâdpIÄ 

18 hbÊv ]qÀ¯nbmb am\knI shÃphnfnIÄ t\cnSp¶hcpsS ]IÂ 

]cn]me\¯n\pw sXmgnÂ ]cnioe\¯n\pambn IpSpw_{io anjsâ IognÂ 

Bcw`n¨ Øm]\§fmWv _n.BÀ.kn.IÄ.  PnÃbnÂ Ggv _n.BÀ.knIÄ 

Bcw`n¨ncps¶¦nepw H¶pw Xs¶ Imcyambn {]hÀ¯n¡p¶nÃ.   

     

4.20.2.4.kmaqly kpc£ anj³ ]²XnIÄ 

1. BizmkIncWw ]²Xn:  InS¸ptcmKnIsfbpw am\knI shÃphnfnIÄ 

t\cnSp¶hscbpw ip{iqjn¡p¶Xn\v ]cnNmcI_¯ {]Xnamkw 600 cq].  2016þ17 

hÀj¯nÂ kwØm\¯v 90251 t]À¡v klmbw \ÂIn. \S¸p hÀjw BsI 4000 

e£w cq] A\phZn¨n«pv.  PnÃbnÂ 2017 Â 1742 t]À¡v klmbw A\phZn¨p. 

2. kvt\lkv]Àiw ]²Xn:  AhnhmlnX A½amÀ¡v {]Xnamkw 1000 cq] \ÂIp¶p. 

2017 BKÌp hsc PnÃbnÂ 138 t]À¡v klmbw \ÂIn. 

3.  A\pbm{X ]²Xn:  slÂ]v sUkvIv, samss_Â CâÀsh³j³ bqWnäpIÄ, 

PnÃm {]mcw` CSs]SÂ tI{µ§Ä, t{]mPIvSv Hm«nkw, tamUÂ ssNÂUv 

dnlm_nentäj³ skâdpIÄ, ImtXmcw ]²Xn, kvs]jÂ AwKWhmSnIÄ, 

khntij Xncn¨dnbÂ ImÀUv hnXcWw, hnÀNzÂ dnlm_nentäj³ bqWnäpIÄ, 

Fw.Fw.BÀ hmIvkn³ hnXcWw, amPnIv ]hÀ (Fw ]hÀ) ]²Xn, kväqUâv 

F\ntjyäohv, tZiob inÂ¸ime F¶o ]²XnIÄ A\pbm{X ]²XnbpsS `mKambn 

kmaqly \oXn hIp¸v \S¸nem¡n hcp¶p.  

 

4.20.2.5 .hnIk\ hnShpIÄ 

Hmtcm hn`mKw `n¶tijn¡mscbpw {]tXyIambn IpsImv A\ptbmPyamb 

]²XnIÄ¡v cq]w sImSpt¡nbncn¡p¶p. kaql¯nÂ sshIeyw hÀ²n¨p 

hcp¶Xv Bi¦mP\IamWv. PnÃ hnIemwK kulrZambn«nÃ.  imcocnI, am\knI 

shÃphnfnIÄ t\cnSp¶hÀ kaql¯nsâ apJy[mcbnÂ F¯nbn«nÃ F¶p 

am{XaÃ, AÀlamb B\pIqey§Ä t]mepw IrXyambn AhÀ¡v e`n¡p¶nÃ.  

`n¶tijn¡mcpsS `uXnI, hnZym`ymk, km¼¯nI ]p\c[nhmkw e£yan«psImv 

]²XnIÄ Bkq{XWw sN¿Ww.  shdpw D]IcW hnXcW¯nÂ HXp§msX 
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`n¶tijn¡msc kzbw]cym]vXcm¡m³ DXIp¶ Xc¯nepÅ D]Poh\ 

t{]mPIvSpIÄ BhiyamWv.  PnÃm Bip-]-{Xn-bnÂ {ih-W-ssh-I-ey ]cn-tim-[-\bv¡v 

(t_c sSÌv DÄs¸-sS)  

 

{]tXyI kwhn-[m-\-an-Ã. hnZym`ymk¯n\pw BtcmKykwc£W¯n\pw sXmgnen\pw 

hcpam\ ¯n\pw aäpÅhsct¸mse Xs¶ `n¶tijn ¡mÀ¡pw AhImiapv.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 hnIk\km²yXIÄ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

kÀ¡mÀ Xt±-i-k-z-b-w-̀ -c-WkvYm-]-\-§Ä 

1. PnÃm If-IvS-tdäv DÄs¸sS 

FÃm s]mXp Øm]-\-§fpw 

hnZ-ym-e-b-§fpw `n¶-tijn 

kulr-Z-am-¡p-I. 

2. sshI-eyw XS-bm-\pÅ 

{]hÀ¯-\-§Ä/]²-Xn-IÄ 

Bkq-{XWw sN¿p-I. 

3. \h-Pm-X-in-ip-¡Ä¡v 

hnI-emwK ]cntim [\ 

FÃm kÀ¡mÀ Bip-]-{Xn-I-

fnepw GÀs¸-Sp-¯p-I. 

4. _p²n-]-c-amb shÃp-hn-fn-

IÄ t\cn-Sp-¶-hsc ]Tn-̧ n-

¡p¶ kvs]jÂ A²-ym-]-

IÀ¡v i¼-f-kvs¡-bnepw 

tkh\ hy-hØ Ifpw \S-

¸n-em-¡p-I. 

5.  t]mfn-sS-Iv\n-¡v, sF.-Sn.-

sF., sht¡j WÂ l-bÀ 

sk¡âdn F¶n-hn-S-§-fnÂ 

`n¶-ti-jn-¡mÀ¡v 

{]tXyIw tImgvkp-IÄ 

Bcw-̀ n-¡p-I. 

6.  kv¡qÄ, tImtfPv ]mT-y-

]-²-Xn-bnÂ sshI-e-y-s¯-

¡p-dn-¨pÅ A²-ym-bhpw 

1.  sshI-eyw XS-bm-\pÅ {]hÀ¯\w/t_m[h 

Â¡cWw DuÀ-Ön-X-s¸-Sp-̄ p-I. 

 

2. kwtbm-PnX hnZ-ym-`-ym-kw: Hmtcm {Kma-]-©m-b¯pw 

anI¨ Hcp kv¡qÄ sXc-sª-Sp-¯v, AhnsS `n¶-tijn 

hnZ-ymÀYnIÄ¡v {]th-i\w \ÂIp-I.  imco-cnI shÃp-

hn-fn-IÄ t\cn-Sp-¶-hsc apJ-y-[mcm IvfmÊp-I-fnÂ 

Ccp¯n ]Tn-̧ n-¡p-I, _p²n]-cn-an-Xn-I-fp-Å-hsc {]tX-yI 

IvfmÊn-en-cp-¯n, {]tX-yI ]mT-y-]-²Xn {]Imcw 

kvs]jÂ A²ym-]-IÀ ]Tn-̧ n-¡p-I.  AhÀ¡v sXdm-̧ n-

IÄ, sXmgnÂ ]cn-io-e\w F¶n-hbv¡pw kuI-c-y-sam-cp-

¡-Ww.  F¶mÂ, Akw-_vfn, Iem, ImbnI hnj-b-§-

sfÃmw apJy-[mcm    hnZ-ymÀYn-I-fp-ambn tNÀ¶v \S- -̄

Ww. 

 

3. kvs]jÂ A²ym-]-I-cpsS tkh\w taÂ¸-dª 

kv¡qfnÂ BgvN-bnÂ A©p Znh-khpw e`-y-am-¡p-I 

(A-²-ym-]-I-þ-hn-Z-ymÀYn A\p-]m-Xw:   1:8) 

 

4. FÃm ss\]p-Wy hnI-k-\, sXmgnÂ ]cn-io-e\ ]cn-]m-

Sn-I-fnepw `n¶-ti-jn-¡m-scbpw DÄs¸-Sp-¯p-I. 

 

5. _Uvkv dnlm-_n-en-tä-j³ skâ-dp-IÄ Htcm {Kma]-

©m-b-¯nepw Bcw-`n-¡p-I.  Bcw-`n-̈ hbpsS 

{]hÀ¯\w Imc-y-£-a-am-¡p-I. 

 

6.  IpSpw-_{io kvs]jÂ AbÂ¡q-«-§Ä t{]mÂ-km-

ln-̧ n-¡pI, P\n¨p hfÀ¶ Npäp-]m-SnÂ `n¶-ti-jn-

¡mÀ¡v sXmgnepw hcp-am-\hpw t\Sm-\p-X-Ip¶ D]-Po-

h\ t{]mP-Iväp-IÄ \S-¸n-em-¡p-I. 

 

7.  `n¶-ti-jn-¡m-cpsS c£n-Xm-¡-fnÂ \Ã Hcp iX-am\w 

t]cpw `À¯m-¡Ä Dt]-£n-¡-s¸-«-h-tcm, hnhm-l-tam-

N\w t\Sn-b-htcm hn[-h-Itfm Bb A½-am-cmWv.  

ISp¯ bmX\ A\p-̀ -hn-¡p¶ C¯cw h\n-X-If-kpsS 

imào-I-c-W-̄ n\vv {]tX-yIw ]²Xn-IÄ Bkq-{XWw 

sN¿-Ww. 

 

8. `n¶-ti-jn-̀ -h-\w:  `n¶-ti-jn-¡mÀ¡pw _p²n 
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DÄs¸-Sp-̄ p-I. 

7.  _Uvkv dnlm-_n-en-tä-

j³ skâ-dp-IÄ, 

kvs]jÂ AbÂ¡q-«-§Ä 

F¶nh Imc-y-£-a-am-¡m³ 

{]tX-yI amÀ¤-\nÀt±-i-§Ä 

]pd-s¸-Sp-hn-¡p-I. 

]-c-amb shÃp-hn-fn-IÄ t\cn-Sp-¶-h-cpsS c£n-Xm-

¡Ä¡pw hnI-emwK Ah-Im-i-§-sf-¡p-dn¨pw \nb-a-§-

sf-¡p-dn¨pw Adnhp \ÂIm³ Hcp klmb tI{µw Bcw-

`n-¡p-I.  sshZ-y-]-cn-tim-[-\, sXdm-̧ n-IÄ, lrk-z-Ime 

tImgvkp-IÄ F¶n-hbv¡pw kuI-c-y-sam-cp¡n CsXmcp 

anI-hnsâ tI{µ-am-¡mw. 

 

9. AK-Xn-I-fm-b- `n¶-ti-jn-¡mÀ¡v PnÃ-bnÂ AK-Xn-aµn-

cw. 

 

10.  t_c sSÌv DÄs¸sS tIÄhn-¡p-dhv ]cn-tim-[n-

¡m³ kÖ-am¡nb {]tX-yIdqw PnÃm Bip-]-{Xn-bnÂ -H-

cp-¡p-I.  

 

11.  PnÃm saUn-¡Â t_mÀUnÂ Ivfn\n-¡Â sskt¡m-f-

Pn-Ìnsâ tkh\w Dd¸p hcp-̄ p-I. 

 

4.20.2.4.kwtbmP\ taJeIÄ:þ 

1. `n¶tijn hnZymÀYnIÄ¡v kvt¡mfÀjn¸v apgph\mbpw IrXyambpw \ÂIm³ 

XrXe ]©mb¯pIÄ tbmPn¨v XpI Is¯pI. 

 

2. `h\]²XnIfnÂ Xt±ikzbw`cW Øm]\§tfmsSm¸w F³.Pn.H. Isfbpw aäp 

kwLS\Isfbpw klIcn¸n¡mw.  

 

3. `n¶tijn¡mÀ¡v sXmgnÂ \ÂIp¶Xnepw kzImcy ]¦mfn¯w A\nhmcyamWv.  

AXv t{]mÕmln¸n¡pIbpw thWw. 

 

4. `n¶tijn¡mcpsS ]p\c[nhmk ]²XnIfpsS Imcy¯nÂ XrXe 

]©mb¯pIÄ X½nÂ icnbmb GtIm]\w A\nhmcyamWv. 

 

5. t_m[hXv¡cW]cn]mSnIÄ kmaqly\oXn hIp¸v, BtcmKy hIp¸v, t]meokv 

hIp¸v, hnZym`ymk hIp¸v, hnZKv[À F¶nhcpsS Iq«mbva Ds¦nÂ am{Xta 

^eh¯mIpIbpÅq. 
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taÂ¯«v \nÀt±-i-§Ä 

kÀ¡mÀ Xt±-i-k-z-bw-̀ -cW Øm]-\-§Ä 

 

1. PnÃ-bnse FÃm s]mXp-Øm-]\ §fpw 

hnZ-ym-e-b-§fpw `n¶-tijn kulr-Z-am-

¡p-I. 

 

2. \h-Pm-X-in-ip-¡Ä¡v hnI-emwK 

\nÀ®b ]cn-tim-[\ FÃm kÀ¡mÀ 

Bip-]-{Xn-I-fnepw Bcw-̀ n-¡p-I. 

 

3. _p²n-]-cn-an-Xn-I-fpÅ hnZ-ymÀYn-IÄ¡v 

sslkv¡qÄ, lbÀ sk¡âdn kv¡qÄ 

]T-\-¯n-\mbn sXmgnÂ ]cn-io-e-\-¯n\v 

Du¶Â \ÂIn-s¡m-pÅ {]tX-yI ]mTy 

]²Xn¡v Ime-Xm-a-k-an-ÃmsX cq]w 

sImSp-¡p-I. 

 

4. apJ-y-[mcm kv¡qfnse kvs]jÂ A²-

ym-]-IÀ¡v i¼-f-kvs¡-bnepw tkh\ hy-

h-Ø-Ifpw \S-̧ n-em-¡p-I. 

 

5. kvs]jÂ kv¡qfp-I-fnse A²-ym-]-

IÀ¡v am\-y-amb i¼-fhpw tkh-\, 

thX\ hyhØIfpw Dd-̧ m-¡p-I. 

 

6.  kÀ¡mÀ `n¶-ti-jn-¡mÀ¡v   {]J-ym-

]n-̈ n-«pÅ B\p-Iq-e-y-§Ä IrX-yambpw 

apgp-h-\mbpw e`-y-am-¡p-¶p-s¶v Dd¸p 

hcp-̄ p-I. 

 

7. kv¡qÄ, tImtfPv ]mT-y-]-²-Xn-I-fnÂ 

sshI-e-y-s -̄¡p-dn-¨pÅ A    ²-ymbw 

DÄs¸-Sp-̄ p-I. 

 

8. _Uvkv dnlm-_n-dn-tä-j³ skâ-dp-IÄ, 

kvs]jÂ AbÂ¡q-«-§Ä F¶nh Imc-

y-£-a-am-¡m³ Bh-i-y-amb \nÀt±-i-§Ä 

]pd-s¸-Sp-hn-¡p-I. 

 

 

 

 

 

1. Hmtcm {Kma-]-©m-b-¯n-sebpw anI¨ Hcp 

kv¡qÄ sXc-sª-Sp-¯v, AhnsS `n¶-ti-

jn-¡mÀ¡v {]th-i\w \ÂIp-I.  am\-knI 

shÃp-hn-fn-IÄ t\cn-Sp-¶-hÀ¡v  {]tX-yI 

]mT-y-]-²Xn {]Imcw {]tX-yI A²-y-b-\w, 

sXdm-̧ n-IÄ, sXmgnÂ ]cn-io-e-\-§Ä 

F¶nh \S-¯p-I.  asäÃm Imc-y-§fpw aäp 

hnZ-ymÀYn-IÄs¡m¸w sN¿p-Ibpw thWw. 

 

2. s{_bnÂ en]n-bpsS km²-yX ]qÀ®-

ambpw AÔ-hn-Z-ymÀYn-I-fpsS A²-y-b-\-

¯nÂ {]tbm-P-\-s¸-Sp-¯-Ww.   

 

3. tIÄhn Ipdª hnZ-ymÀYn-IÄ¡v Bw K-y-

`mj D]-tbm-Kn¨pw kvamÀ«v Ivfmkvdqw 

kuI-cyw D]-tbm-Kn¨pw apJ-y-[mcm A²-ym-

]-I-t\m-sSm¸w A²-y-b\w \S-̄ mw. 

 

4. `n¶-ti-jn-¡mÀ¡v kÀ¡mÀ {]J-ym]n 

¨n«pÅ B\p-Iq-e-y-§Ä (s]³j³, 

kvt¡mfÀjn¸v XpS-§n-b-h) IrX-y-ambpw 

apgp-h-\mbpw e`-y-am-¡p-I. 

 

5. am\-knI tcmK-ap-à-cmb AK-Xn-IÄ¡v 

PnÃ-bnÂ AK-Xn-a-µn-cw. 

 

6. AK-Xn-I-fmb aäp `n¶-ti-jn-¡mÀ¡v PnÃ-

bnÂ AKXn aµn-cw. 

 

7.  2016 se hnI-emwK \nb-a-¯nÂ ]d-ªn-

cn-¡p¶ 5 hn`m-K-§-fnÂs¸« `n¶-ti-jn-

¡mÀ¡v (im-co-cnI sshI-e-yw, _p²n-]-c-

amb sshI-e-yw, am\-kn-I-tcm-Kw, \mUo-kw-

_-Ôhpw cà-kw-_-Ô-hp-amb {Ia-t¡-Sp-

IÄ DÅ-hÀ, _lp-ssh-I-e-y-ap-Å-hÀ) PnÃm, 

Xmeq¡v Bip-]-{Xn-IfnÂ amk-¯n-sem-cn-

¡Â {]tX-yI Ivfn\n-¡p-IÄ \S-¯p-I. 

8. PnÃm Bip-]-{Xn-bnÂ {ih-W-ssh-I-ey 

]cn-tim-[\ kwhn-[m\w Hcp-¡p-I. 

9.  PnÃm saUn-¡Â t_mÀUnÂ Ivfn\n-¡Â 

sskt¡m-f-Pn-Ìnsâ tkh\w e`-y-am-¡p-I. 

 

 

4.20.3.{Sm³kv sP³UÀ hn`mKw 

hnI-k\ Imgv¨-̧ m-Sv 

 kaq-l-¯nÂ Ah-Úbpw Häs¸-Sepw hnth-N-\hpw A\p-̀ -hn-¡p¶ `n¶-enwK 

hn`m-K-¡mÀ¡v Bß-hn-i-zmkw \ÂIn A´tÊmsS kaq-l-¯nÂ Pohn-¡m-\pÅ Ah-
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kcw krjvSn-¡m³, hnZ-ym-̀ -ymk taJ-e-b-nepw sXmgnÂ taJ-e-bnepw kwh-cWw 

GÀs¸-Sp-̄ p-I.  tIcf kÀ¡mÀ {]J-ym-]n¨ `n¶-enwK \bw icn-bmb AÀY-¯nÂ 

\S-̧ n-em¡n Cu hn`m-K-¯n-ep-Å-hsc kaq-l-¯nsâ apJ-y-[m-c-bnÂ F¯n-¡p-I, hnI-

k-\-]-¦m-fn-I-fm-¡p-I. 

 

4.20.3.1.AhØm hni-I-e-\w 

 2011 se sk³kkv {]Imcw C´-y-bnÂ 4.88 e£w `n¶-enw-K-¡mÀ Ds¶v Is-

¯n-bn-«p-v.  AXnÂ 66% {Kma-hm-kn-I-fm-Wv.  `n¶-enwK km£-cX 46% BWv. (s]mXp 

hn`mKw 74%) 

 tIc-f-¯nÂ 25000 `n¶-enw-K-¡m-cp-v.  F¶mÂ `qcn-]£w Bfp-Ifpw AZr-i-y-

cmbn Ign-bp-I-bmWv.  4000 t]À am{X-amWv kaql¯n-sâ apJ-y-[m-c-bnÂ F¯n-bn-«p-

Åq. 

 kp{]ow tImSXn 2014 G{]n-en-emWv `n¶-enw-K-¡msc \nb-a-]-c-ambn AwKo-I-cn-̈ -Xv.  

`n¶-enw-K-hn-̀ m-Ks¯ kmaq-ln-I-ambpw km¼-¯n-I-ambpw ]nt¶m¡w \nÂ¡p-¶-h-

cmbn IW-¡m-¡n, hnZ-ym-̀ -ym-k, sXmgnÂ taJ-e-I-fnÂ kwh-cWw GÀs¸-Sp- -̄W-sa¶v 

kp-{]ow-tIm-SXn \nÀt±-in-̈ p. 

 `n¶-enwK\bw {]J-ym--]n-̈ -tXmsS tIcfw cmP-y-¯n-s\m-«msI amXr-I-bm-bn-cn-¡-

bmWv.  `n¶-enw-K-¡mÀ hnZ-ym-̀ -ym-kw, Btcm-K-yw, sXmgnÂ, ]mÀ¸nSw XpS§n an¡ taJ-

e-I-fnepw ISp¯ hnth-N\w t\cn-Sp-¶p-s¶v {]kvXpX \b-̄ nÂ kÀ¡mÀ shfn-s¸-

Sp-̄ p-¶p.   

*`n¶-enwK-¡m-cnÂ 54% Bfp-IÄ¡v {]Xn-amkw 5000 cq]-bnÂ Ipdª hcp-am-\ta 

DÅq.   

*11.6% t]À¡v am{Xta Ønc-h-cp-am-\-ap-Åq. 

*]-cn-lm-khpw hnth-N-\hpw Hä-s¸-Sepw ImcWw `n¶-enwK hnZ-ymÀYn-I-fnÂ 54% 

t]cpw ]¯mw-Xcw F¯p-¶-Xn\p ap³]v ]Tn¯w \nÀ¯p¶p. 

]«n-I4.20.3. 

`n¶-enw-K-¡m-cnÂ `n¶-ti-jn-¡mÀ (2015 se tIcf hnI-emwK sk³k-kv 

PnÃ  `n¶-ti-jn-¡mÀ 

ImkÀtKmUv  37 

I®qÀ 66 

hb\mSv 35 

tImgnt¡mSv 92 

ae¸pdw 111 

]me¡mSv 131 

XrÈqÀ 111 
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FdWmIpfw 124 

CSp¡n 43 

tIm«bw 56 

Be¸pg 69 

]¯\wXn« 33 

sImÃw 128 

Xncph\´]pcw 153 

BsI 1189 

]-«n-I-PmXn : 159, ]«n-I-hÀ¤w : 30, H.-_n.-kn. 685, aäp-Å-hÀ: 315) 

 

 tIcfw `n-¶-enw-K-¡mÀ¡v dkn-U³j-yÂ kv¡qÄ Bcw-̀ n¨ BZ-y-  kw-Øm-\w. 

 tI-c-f-kÀ¡mÀ 23 `n¶-enw-K-¡mÀ¡v tIcf sat{Sm-bnÂ tPmen \ÂIn. (hmS-I-hoSv 

e`n-¡m- -̄Xn-\mÂ 8 t]À tPmen Dt]-£n-̈ p.) 

* sa-Un-¡Â tImtf-Pp-I-fnÂ `n¶-enw-K-¡mÀ¡v {]tX-yIw Ivfn\n-¡p-IÄ tIcf 

kÀ¡mÀ GÀs¸-Sp-¯p-¶p.  tIm«bw saUn-¡Â tImtf-PnÂ AXv Bcw-̀ n¨p Ign-

ªp:  FÃm amkhpw BZ-ys¯ sNmÆmgvN.   

* Iq-Sm-sX, enwK-amä ikv{X-{In-bbv¡v cv kÀPn-¡Â hn§pw Bcw-`n-¡pw. 

* `n-¶-enw-K-¡m-cpsS t£a-̄ n-\mbn tIcf kÀ¡mÀ 2017-þ18 se _-P-änÂ 10 tImSn 

cq] hI-bn-cp-¯n-bn-«p-v. 

4.20.3.2.hnI-k\ hnS-hp-IÄ: 

* `n¶-enwK¡mÀ an¡-hcpw Akv]ÀiX ImcWw AZr-i-y-cmbn Pohn-¡p-I-bm-Wv.  

AXp-sIm-p-X-s¶, Cu hn`m-K-¯nÂ hb-\mSv PnÃ-bnÂ F{X t]cp-s¶v IrX-y-amb 

IW¡v e`-y-a-Ã.  100 t]À `n¶-enwK hn`m-K-¯nÂ PnÃn-bnÂ Ds-¶mWv IW-¡v. 

* s]³j³, kvt¡mfÀjn¸v XpS-§nb t£a ]²-Xn-IÄs¡m¶pw aXn-bmb At]-£-

IÀ CÃ. 

* sXmgnÂ taJ-e-bnÂ Bh-i-y-amb ]cn-io-e-\hpw ss\]p-Wy hnI-k-\hpw \S-¡p-

¶n-Ã. 

* _Ô-s¸« DtZ-ym-K-ØÀ¡v Bh-i-y-amb t_m[-h-Xv¡-c-Ww, `n¶-enwK IpSpw-_mw-K-

§Ä¡v Iu¬k-en§v F¶n-h-bpsS A`m-h-ap-v. 

 

4.20.3.3.hnI-k\ km²-y-X-IÄ:þ 

* `n¶-enw-K-¡m-cpsS PnÃm-Xe sk³kkv \S-¯p-I. 

* FÃm-hÀ¡pw Xncn-̈ -dn-bÂ ImÀUv \ÂIp-I. 

* At]£m t^md-§-fnÂ `n¶-enwKw tImfw tNÀ¡p-I. 

* hnZ-ym-e-b-§-fnÂ \n¶pÅ sImgn-ªp-t]m¡v XS-bpI.  
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*  A²-ym-]-IÀ¡v t_m[-h-Xv¡-cWw \ÂIp-I. 

* km£-cXm ]cn-]m-Sn-bnÂ `n¶-enw-K-¡msc DÄs¸-Sp-̄ p-I. 

* ss\]p-Wy hnI-k-\, sXmgnÂ ]cn-io-e\ ]cn-]m-Sn-I-fnÂ `n¶-enw-K-¡m-scbpw 

DÄs¸-Sp-̄ p-I. 

* PnÃm, Xmeq¡v Bip-]-{Xn-I-fnÂ `n¶-enw-K-¡mÀ¡v amk-̄ nÂ Hcp Znhkw {]tX-

yI Ivfn\n¡v GÀs¸-Sp-¯p-I. 

* enwK-amä ikv{X-{Inb \S-̄ m³ PnÃm Bip-]-{Xn-bnÂ kwhn-[m\w Hcp-¡p-I. 

4.20.3.4.kwtb-P\ km²-y-X-IÄ:þ 

km£-cXm anj³ ]cn-]m-Snbpw kmaq-l-y-\oXn hIp-̧ nsâ sF.-Un. ImÀUv hnX-c-Ww, 

]cn-io-e-\-§Ä, ss\]p-Wy hnI-k\w saUn-¡Â Iym-¼p-IÄ F¶nh kwtbm-Pn-̧ n-

¡mw. 

4.20.3.5.taÂ¯«v \nÀt±-i-§Ä:þ 

1.  am\- -́hmSn PnÃm Bip-]-{Xn, IÂ¸-ä, _t¯cn Xmeq¡v Bip-]-{Xn-IÄ F¶n-hn-S-

§-fnÂ `n¶-enw-K-¡mÀ¡v amk-¯n-semcp Zn-hkw {]tX-yI Ivfn\n¡v A\p-h-Zn-¡p-I. 

2. am\- -́hmSn PnÃm Bip-]-{Xn-bnÂ `n¶-enw-K-¡mÀ¡v enwK-amä ikv{X-{In-b¡pw 

aäpw {]tX-yI kÀPn-¡Â hmÀUv A\p-h-Zn-¡p-I. 

4.20.4.htbm-P-\-t£aw 

]«n-I4.20.4. 

hnI-k\ ImgvN-̧ m-Sv þ t\Sn-sb-Sp-¡m-\pÅ \nÀt±-i-§Ä:þ 

hnI-k\ ImgvN-̧ mSv Ah t\Sn-sb-Sp-¡m-\pÅ 

\nÀt±-i-§Ä 
GP³kn kwtbm-P\ 

km[-y-X-IÄ 

*htbm-P-\-§-fpsS kzm-

X-{´-yw, ]¦m-fn¯w, 

kwc-£-Ww, kz-bw-]-c-ym-

]vX-, ]cn-K-W\ F¶nh 

Dd¸p hcp-̄ n-s¡mv 

hmÀ²-I-y-Imew kt´m-

j-I-c-am-¡p-I. 

 

* htbm-P-\-§-fpsS 

Pohn-Xm-\p-̀ -h-§fpw 

sshZ-Kv[-yhpw kaq-l-

¯n\v {]tbm-P-\-s¸-Sp¶ 

Xc-̄ nÂ D]-tbm-K-s¸-Sp-

¯p-I. 

 

1.-h-tbm-P-\-§-fpsS Pohn-X-Zn-

i-bnÂ     kz´w ho«nÂ 

(`mKw sNbvXp sI#Sp s¯-

¦nÂ t]mepw) kzm-X-{´-y-

t¯msS Pohn-¡m-\pÅ Ah-

Imiw Dd¸p hcp- -̄Ww. 

\ne-hn-epÅ ko\n-bÀ knän-

k¬kv BIvSv t]mepÅ 

\nb-a-§Ä IÀi-\-ambn 

]men-¡-s¸-S-Ww. 

2.-htbmP\-§-fpsS kmaq-l-y- 

kp-c-£ kaq-l-̄ nsâ _m[-

y-X-bm-Wv.  ASp¯ Xe-ap-

dsb hfÀ¯n-sb-Sp-¶p-¶-

Xnepw sXmgn-se-Sp-¡p-¶-

Xnepw Pohn-X-¯nsâ \Ãv 

Imew sNe-h-gn-̈ -hsc BZ-c-

thmsS IpSpw-_-¯nÂ¯s¶ 

\ne-\À¯m-\pÅ Ah-

t_m[w bph-X-e-ap-d-bnÂ 

krjvSn-¡-Ww.  

3. t£a-s]³j-\p-IÄ Ir-X-y-

ambn \ÂIpI. 

 

kÀ¡mÀ 

 

 

kÀ¡mÀ, 

Xt±ikz-bw-̀ -

cW Øm]-\-

§Ä/t]meokv 

Xt±-i-kz-bw-̀ -

cWØm-]-\-

§Ä 

       “ 

 

 

       “ 

 

 

 

 

kmaq-ly\oXn 

hIp-̧ v, hnZ-ym-̀ -

ymk hIp-̧ v, 

t]meokv h 

Ip-̧ v, Btcm-

Ky hIp¸v 

F¶nh kw 

tbm-Pn¨v 

t_m[-

hÂ¡cW 

]cn-]m-Sn-

IÄ¡v cq]w 
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*]-«n-I- hÀ¤¡mcmb 

apXnÀ¶ ]uc-

·mÀ¡nSbnÂ km¼-¯n-

Ihpw kmaq-ln-I-hp-amb 

Ac-£n-Xm-hØ Dv. 

AXp amän C¯cw 

htbm-P-\-§-Ä¡v Bß-

hn-i-zm-khpw kt´m-

jhpw \ÂIm³ km[n-

¡-Ww. 

4. Btcm-K-y-{]-iv\-§Ä t\cn-

Sm³ samss_Â bqWn-äp-IÄ 

hgnbpw ]men-sb-äohv sIbÀ 

bqWn-äp-IÄ hgnbpw sshZ-y-

k-lm-bhpw acp¶pw e`-y-am-

¡p-I. 

5. hmÀUp Xe-¯nÂ (tk-hm-

{Km-aw) htbm-P\ Ivfºp-

IÄ/]IÂ tI\v{Z-§i cq]o-

I-cn-¡p-I.  AhnsS Bbm-k-

c-ln-X-amb sXmgn-enÂ 

GÀs¸-Sm-\pÅ kuI-c-yhpw 

thWw.  IqSmsX bphm-

¡Ä¡v apXnÀ¶ ]uc-·m-

cpsS A\p-̀ -h-]m-T-§Ä 

]IÀ¶p-sIm-Sp-¡m\pw CSw 

\ÂI-Ww. C¯-c-¯n-epÅ 

tI\v{Z-§Ä AwK¬hm-S-I-

tfm-S-\p-_-Ôn¨v \S-¯mw. 

6.  km£-cX/XpSÀ km£-

cX Ch-À-¡n-S-bnÂ ^e-{]-Z-

am-¡p-I.  t£a s]³j-\p-

IÄ Ime-hn-fw-_-an-ÃmsX 

IrX-y-ambn \ÂIp-I.  

C¯cw apXnÀ¶ ]uc·m 

cpsS Ic-Iu-ie/ssIs¯m-

gnÂ sshZ-Kv[-yw, sshZ-yw, 

tKm{X-kw-kv¡m-cw, Ie-IÄ 

F¶n-h-bnse {]mho-

Wyw/Adnhv A\yw \n¶p-

t]m-Im-sX, hcpw Xe-ap-d-bn-

te¡v ]IÀ¶p sImSp-¡m-

\pÅ kml-N-c-y-sam-cp-¡-Ww. 

 

 

kÀ¡mÀ, 

Xt±-i-k-z-bw-̀ -

cW Øm]-\-

§Ä 

\ÂI-Ww. 

 

 

 

 

 

hnZ-ym-̀ -ymk 

hIp¸v, 

kmwkv¡m-cnI 

hIp-̧ v, ]«nI 

hÀ¤ hIp-̧ v, 

Xt±i kz-bw-̀ -

cW hIp-¸v. 

 

 

4.20.4.1.Ah-Øm-hn-i-I-e-\w 

 tIc-f-P-\-X-bpsS 12.83% htbm-P-\-§-fm-Wv.  2026 BIpt¼mtg¡pw CXv 18.3 % 

Bbn hÀ²n¡p-sa¶v IW-¡m-¡-s¸-Sp-¶p.  hb-\mSv PnÃ-bnse htbm-P-\-§-fpsS F®w 

77184 BWv.  Btcm-K-y-cw-K¯v kwØm-\-¯n-\p-mb ]ptcm-K-Xn, P\-\, acW \nc-¡p-I-

fnÂ h¶ Ipd-hv, BbpÀssZÀLyw IqSn-bXv Ch-sbÃmw htbm-P-\-kw-Jy hÀ²n¡m³ 

tlXp-hm-bn-«p-v. ]s£ CtXm-sSm¸w Ah-cpsS {]iv\-§fpw hÀ²n¨n-«p-v.  tIc-f-̄ nÂ 

cq]-s¸-«p-h¶ AWp-Ip-Spw-_-h-y-h-Øbpw, sNdp-̧ -¡mÀ tP#en tXSn ]pd-t¯¡v 

t]mbXpw, kv{XoIfpw hnZ-ym-̀ -ym-k-¯n\pw sXmgn-en\pw hoSp hn«n-d-§n-b-Xpw,  H«p-an¡ 

hoSp-I-fnepw htbm-P-\-§Ä am{Xw Ah-ti-jn-¡p¶ ØnXn kwPm-X-am-¡n.  XnI¨pw Hä-

s¸« Ah-Ø.  hb-\m-«nse htbm-P-\-§-fnÂ GI-tZ-iw 16 iX-am\-t¯mfw ]«n-I-

hÀ¤¡mcm-Wv.  Ah-cpsS {]iv\-§Ä IqSp-XÂ cq£hpw hy-X-y-kvX-hp-am-Wv. 
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PnÃbnse hnhn[ Xt±i`cWØm]\§fpsS t\XrXz¯nÂ ]Wn Ign¸n¨n«pÅ 

\nch[n ]IÂhoSpIÄ \nehnepv. ChbnÂ H«p an¡hbpw {]hÀ¯\clnXtam, 

`mKnIambn am{Xw {]hÀ¯n¡p¶htbm BWv. ChbnÂ aXnbmb 

`uXnIkmlNcy§Ä Hcp¡pIbpw hnt\mZ, hn{itam]m[nIÄ \ÂIpIbpw 

sNt¿Xmbn«pv. hnhn[ Xt±i`cWØm]\§Ä \nÀ½n¨n«pÅ ]IÂhoSpIfpsS 

hnhcw Xmsg tNÀ¡p¶p. 

]«n-I4.20.5. 

 

{I

a 

\w

. 

Xt±i`cWØ

m]\w 

]IÂhoSv 

ØnXn 

sN¿p¶ 

Øew 

]IÂhoSv 

\nÀ½n¨ 

Øm]\w 

Ct¸mgs¯ AhØ 

1 

IÂ¸ä 

ap\nkn¸menän 

aptcn IÂ¸ä \Kck` {]hÀ¯n¨phcp¶p 

2 

tIm«¯d sh®ntbmSv tIm«¯d 

{Kma]©mb¯v 

{]hÀ¯n¨phcp¶p 

3 

]Snªmd¯d tNcywsImÃn ]Snªmd¯d 

{Kma]©mb¯v 

{]hÀ¯n¨phcp¶p 

4 

XcntbmSv sN¶temSv IÂ¸ä t»m¡v 

]©mb¯v 

{]hÀ¯n¨phcp¶p 

5 

s]mgpX\ s]mgpX\ s]mgpX\ 

{Kma]©mb¯v 

{]hÀ¯n¨phcp¶p 

6 

ssh¯ncn ssh¯ncn PnÃm ]©mb¯v 

hb\mSv 

{]hÀ¯n¨phcp¶p 

7 

apss¸\mSv hmf¯qÀ IÂ¸ä t»m¡v \nÀ½mW {]hÀ¯n 

]ptcmKan¡p¶p 

8 ap«nÂ ap«nÂ PnÃm ]©mb¯v {]hÀ¯n¨phcp¶p 

9 ao\§mSn A¸mSv PnÃm ]©mb¯v {]hÀ¯n¨phcp¶p 

1

0 

A¼ehbÂ t]m¯psI«n Fw.FÂF.^v {]hÀ¯n¨phcp¶p 

1

1 

A¼ehbÂ ISÂamSv 

Fkv.Sn 

tImf\n 

hb\mSv PnÃm 

]©mb¯v 

]Wn ]qÀ¯oIcn¨p 

1

2 

s\t·\n hcnt¡cn PnÃm]©mb¯v {]hÀ¯n¨phcp¶p 

1

3 

\qÂ¸pg amtdmSv Fw.FÂ.F.^v {]hÀ¯n Bcw`n¨p 

1

4 

apÅ³sImÃn kpc`n¡he apÅ³sImÃn {]hÀ¯n¨phcp¶p 

1

5 

apÅ³sImÃn Ccn¸qSv apÅ³sImÃn 

{Kma]©mb¯v 

{]hÀ¯n¨hcp¶p 

1

6 

]pÂ¸Ån BSns¡mÃn ]pÂ¸Ån 

{Kma]©mb¯v 

{]hÀ¯n¨phcp¶p 

1

7 

]pÂ¸Ån Aac¡p\n ]pÂ¸Ån{Kma]©

mb¯v 
{]hÀ¯n¨phcp¶p 

1

8 

]pÂ¸Ån sNdnbIpcniv ]pÂ¸Ån 

{Kma]©mb¯v 
{]hÀ¯n¨phcp¶p 
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1

9 

]qXmSn sNdpIp¶v ]qXmSn {Kma 

]©mb¯v 

{]hÀ¯n¨phcp¶p 

2

0 

]\acw ssI¸m«pIp¶v ]\acw t»m¡v 

]©mb¯v 

{]hÀ¯n¨phcp¶p 

2

1 

IWnbm¼ä IWnbm¼ä IWnbm¼ä 

{Kma]©mb¯v 

{]hÀ¯n¨phcp¶p 

2

2 

shÅap shÅap 8/4 am\´hmSn 

t»m¡v 

{]hÀ¯n¨phcp¶p 

2

3 

FShI FShI FShI 

{Kma]©mb¯v 

{]hÀ¯n¨phcp¶p 

2

4 

XhnªmÂ A¼es¡mÃn XhnªmÂ 

{Kma]©mb¯v 

{]hÀ¯n¨phcp¶p 

2

5 

Xncps\Ãn tXmÂs¸«n Xncps\Ãn {]hÀ¯n¨phcp¶p 

2

6 

Xncps\Ãn Xncps\Ãn Xncps\Ãn {]hÀ¯n¨phcp¶p 

2

7 

am\´hmSn 

ap\nkn. 

]©mcsImÃn PnÃm ]©mb¯v {]hÀ¯n¨phcp¶p 

അവലംബം-   സാമൂഹ്യ നീതി വകുപ്പ് 

 

]«n-I4.20.6. 

hb\mSv PnÃþhtbmP\§fpsS IW¡v {]mb¯nsâ ASnØm\¯nÂ 

{I

a 

 

\w 

]©mb¯v/ 

ap³kn¸men

änbpsS 

 t]cv 

60 \pw 69 \panSbnÂ 

 {]mbapÅhÀ 

70 \pw 79 \panSbnÂ 

 {]mbapÅhÀ 

80 \p apIfnÂ 

 {]mbapÅhÀ 

GEN SC ST GEN SC ST GEN SC ST 

M F M F M F M F M F M F M F M F M F 

1 A¼ehÂ 983 
1054 104 79 158 178 347 404 33 28 37 78 98 151 10 11 14 

36 

2 ao\§mSn 1058 
967 45 64 286 256 373 374 12 17 130 113 123 143 0 3 29 

26 

3 s\³ta\n 1187 
1129 70 87 213 243 356 439 22 27 63 87 106 157 8 12 22 

31 

4 \qÂ¸pg 172 
161 7 7 96 118 35 40 1 5 21 35 15 19 0 0 12 

14 

5 IWnbm¼ä 835 
904 28 25 249 233 186 230 8 9 60 67 71 103 1 2 14 

18 

6 

apÅ³sIm

Ãn 806 

850 48 59 57 58 282 366 12 26 18 19 107 165 11 6 2 

8 

7 ]\acw 1067 
1101 58 72 304 329 356 420 14 31 108 112 125 155 4 9 35 

39 

8 ]pÂ¸Ån 858 
729 47 54 226 210 327 400 20 25 96 74 138 173 5 4 27 

33 

9 ]qXmSn 1226 
1181 33 41 241 254 439 504 10 12 80 74 146 216 3 5 30 

40 

10 FShI 1053 
1079 31 47 102 125 347 375 16 11 58 49 128 191 9 4 27 

35 

11 XhnªmÂ 1000 
1319 57 72 249 262 570 436 29 28 106 74 162 167 12 21 38 

38 

12 Xncps\Ãn 509 
542 40 53 364 456 245 187 23 21 135 139 66 78 1 2 40 

40 

13 sXmÀ\mSv 634 

637 31 46 151 141 40 237 

22

5 

11 12 49 77 112 4 2 26 

14 

14 shÅap 952 
951 36 26 153 182 349 355 7 11 42 41 127 149 3 4 17 

21 

15 tIm«¯d 369 
358 14 26 150 236 145 206 4 7 70 38 59 64 2 1 19 

11 

16 ta¸mSn 806 
850 48 59 57 58 282 366 12 26 18 19 107 165 11 11 2 

11 

17 aqss¸\mSv 609 
579 47 67 37 58 196 254 7 17 13 23 52 103 3 9 0 

7 

18 ap«nÂ 841 
795 42 53 132 156 283 368 10 17 60 71 105 134 11 7 16 

28 

19 ]Snªmd 737 
707 68 71 87 94 231 230 26 24 18 25 66 97 8 9 10 

12 
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¯d 

20 s]mgpX\ 361 
425 41 47 123 125 89 147 11 14 25 15 18 57 2 7 4 

11 

21 XcntbmSv 286 
277 15 23 82 117 105 159 3 2 24 20 48 109 1 1 8 

11 

22 sh§¸Ån 277 
278 8 11 93 98 80 96 0 3 16 26 40 57 0 0 10 

14 

23 ssh¯ncn 396 
479 77 115 30 32 143 203 24 37 2 8 35 72 7 13 3 

0 

  BsI 17022 

1735

2 

99

5 

120

4 

364

0 

401

9 

580

6 

679

6 

52

9 

40

9 

121

2 

125

6 

201

9 

283

7 

11

6 

14

3 

40

5 498 

24 am\´hmSn 1293 
1243 56 66 208 235 444 432 25 20 85 122 141 183 4 5 33 

46 

25 _t¯cn 1027 
979 72 62 175 160 307 395 9 14 47 51 132 186 2 6 30 

33 

26 IÂ¸ä 760 
788 85 65 96 130 179 219 11 31 23 35 54 82 8 8 5 

19 

  BsI 3080 

3010 213 193 479 525 930 

104

6 

45 65 155 

20

8 

327 451 14 19 68 

98 

  

PnÃbnÂ 

BsI 

2
0
1
0
2
 

2
0
3
6
2
 

1
2
0
8
 

1
3
9
7
 

4
1
1
9
 

4
5
4
4
 

6
7
3
6
 

7
8
4
2
 

5
7
4
 

4
7
4
 

1
3
6
7
 

1
4
6
4
 

2
3
4
6
 

3
2
8
8
 

1
3
0
 

1
6
2
 

4
7
3
 

5
9
6
 

 

  

60 \pw 69 \pw CSbnÂ 

 {]mbapÅ kv{XoIÄ  

2
6
3
0
3
 

7
0
 
\

p
w
 

7
9
 
\

p
w
 

 

C
S
b

n
Â

 

þ
k

v{
X

o

I
Ä

 

9
7
8
0
 

8
0
 

h
b

Ê
n
\

v  

a
p
I

f
n
Â

þ
k

v{
X

o

I
Ä

 

4
0
4
6
 

  

60 \pw 69 \pw CSbnÂ 

 {]mbapÅ 

]pcpj³amÀ  

2
5
4
2
9
 

7
0
 
\

p
w
 

7
9
 
\

p
w
 
 

C
S
b

n
Â

 

þ
]

p
c
p
j

³
a
m
À
 

8
6
7
7
 

8
0
 

h
b

Ê
n
\

v 

a
p
I

f
n
Â

þ
 

]
p
c
p
j

³
a
m
À
 

2
9
4
9
 

  BsI 

5
1
7
3
2
 

BsI 

1
8
4
5
7
 

BsI 

6
9
9
5
 

  

htbmP\§Äþkv{Xo

IÄ 

4
0
1
2
9
 

htbmP\§Äþ]pcpj³

amÀ 

3
7
0
5
5
 

htbmP\§ÄþB

sI  
7
7
1
8
4
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4.20.4.2.hnI-k\ hnS-hp-IÄ/{]iv\-§Ä:þ 

 htbm-P-\-§-fpsS Häs¸S-en\pw Ah-K-W-\bv¡pw ]cn-lmcw ImWm³, kmaq-ly 

kpc-£n-X-X-z-¯n\v ^e-{]-Z-amb ]²-Xn-IÄ cq]-s¸-Sp-¯m³ km[n-¨n-«n-Ã. 

 sXmgnÂ sN¿m\pÅ Btcm-K-y-an-Ãm-¯Xpw hcp-am\w Ipd-bp-¶Xpw htbm-P-\-§-

fpsS km¼-¯nI `{ZX CÃm-Xm-¡p-¶p. 

 t£a-s]³j-\p-IÄ IrX-y-ambn e`n-¡p-¶n-Ã. 

 Btcm-K-y-{]-iv\-§Ä ImcWw NnInÕ¡pw acp-¶n-\p-w ISw hmt§--Xmbn hcp-

¶p. 
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 Hä-s¸« PohnXw \bn-¡p¶ htbm-P-\-§-Ä¡v kpc£m `ojWn t\cn-tSnh-cp-

¶p. 

 htbm-P-\-§-fnÂ ]p-cp-j-·m-tc-¡mÄ IjvSX A\p-̀ -hn-¡p-¶Xv kv{XoI-fm-Wv.  

kz¯v `À¯m-hns³-dtbm a¡-fp-sStbm t]cn-em-bn-cn-¡p-sa-¶Xpw [\-]-c-amb Imc-

y-§-fnse Ad-n hn-Ãm-bvabpw CXn\p Imc-W-am-Wv. 

 ]«n-I-hÀ¤ hn`m-K-§-fnse apXnÀ¶ ]uc·mÀ¡v km¼-¯n-Ihpw kmaq-ln-I-hp-amb 

`{ZX CÃ. 

 ]«n-I-hÀ¤ hn`m-K-§-fnse apXnÀ¶ ]uc·mcpsS \m«-dnhpw sXmgnÂ ss\]p-W-

yhpw hcpw Xe-ap-d-bn-te¡v ]IÀ¶vsIm-Sp¡m-\pÅ kwhn-[m-\-an-Ã. 

 tKm{Xkwkv¡m-c-¯n\v apXÂ¡q-«m-tb-¡m-hp¶ \mS³]m«p-IÄ, Ie-IÄ, BNm-c-

§Ä, sshZyw F¶nh kwc-£n-¡-s¸-Sm³ ]«n-I-hÀ¤ hn`m-K-§-fnse apXnÀ¶ 

]uc·msc {]tbm-P-\-s¸-Sp-̄ p-¶n-Ã. 

taÂ¯«v \nÀt±-i-§Ä: 

kÀ¡mÀ Xt±-i-k-z-bw-̀ -c-W-Øm-]-\-§Ä 

1. \ne-hn-epÅ kwc-£W \nb-a-§Ä 

apXnÀ¶ ]uc-·m-cpsS kwc-£-W-

¯n-\mbn IrX-y-ambn ]men-¡-s¸-Sp-

¶pv F¶p-d¸p hcp-¯p-I. 

2. t£as]³j-\p-IÄ apS-¡-an-ÃmsX 

e`-y-am-¡p-I 

3. ]«n-I-hÀ¤ hn`m-K-§-fnse htbm-P-\-

§-fpsS kwc-£-W-¯n\v {]tX-yI 

]²-Xn-IÄ Bkq-{XWw sN¿pI.   

4. ]«n-I-hÀ¤ hn`m-K-§-fnse htbm-P-\-

§-fpsS ssIs¯m-gnÂ, Ic-Iu-i-ew, 

sshZ-yw, tKm{Xm-Nm-c-§Ä, tKm{X-

kw-kvIrXn F¶n-h-bn-epÅ Adnhv 

hcpw-X-e-ap-d-bn-te¡v ssIam-dm\pw 

kwc-£n-¡m-\p-apÅ \S-]Sn 

ssIs¡m-Åp-I. 

5. htbm-P\ kv{XoIÄ¡m-bn, {]tX-

yIn¨pw hn[-h-Ifpw X\n¨p Pohn-¡p-

¶-h-cp-am-b-hÀ¡mbn {]tX-yI kwc-

£W ]mt¡Pv cq]-s¸-Sp-̄ p-I. 

 

1. kaq-l¯nse apXnÀ¶ ]uc-·msc kwc-

£n-¡m\pw BZ-cn-¡m\pw bph-X-e-ap-

dsb t_m[-h-Xv¡-cn-¡p-I. 

2. ]©m-b¯v hmÀUv Xe-̄ nÂ sshZ-y-k-

lm-bhpw acp¶pw e`-y-am-¡m-\pÅ 

kwhn-[m\w Hmtcm ]©m-b-¯nepw 

GÀs¸-Sp-̄ p-I.  samss_Â bqWn-äp-I-

fp-sSbpw ]men-tb-äohv sIbÀ bqWn-äp-I-

fp-sSbpw tkh\w CXn-\mbn e`-y-am-¡p-

I.  amk-¯nÂ Hcn-¡-se-¦nepw ({]-tX-

yIn v̈ ]«n-I-hÀ¤¡mÀ¡v), Xma-kn-¡p-¶n-

S¯v sshZ-y-k-lmbw Dd¸p hcp-̄ p-I. 

3. hmÀUv Xe-¯nÂ htbm-P\ Iq«mbva 

Dm-¡p-I. tkhm{Kmw amXr-I-bnÂ 

]IÂ ka-b¯v sNdnb sXmgn-ep-I-fnÂ 

GÀs¸-Sm\pw apXnÀ¶-h-cpsS ]cn-N-bhpw 

A\p-̀ -hhpw ]¦p hbv¡m\pw bph-X-e-ap-

dbv¡v ]IÀ¶p \ÂIp-hm\pw kml-N-c-y-

sam-cp-¡p-I. 

CXv Hä-s¸-Sepw Ah-K-W-\bpw Gsd-

¡psd CÃm-Xm-¡pw. 

4. km£-cX/XpSÀkm-£-cX ]cn-]m-Sn-IÄ 

]«n-I-hÀ¤ htbm-P-\-§Ä¡n-S-bnÂ 

DuÀÖn-X-s¸-Sp-¯p-I. 



632 |PnÃm ]²Xn þ hb\mSv PnÃ. 

 

 

4.20.4.3.kw{Klw 

hnIk\w Hcp XpSÀ{]{InbbmWv.  AXv apcSn¸nÃmsX Ft¸mgpw 

Ne\mßIambncn¡Ww.  \½psS cmPyw kzmX{´yw t\Sn Fgp]Xv hÀjw 

]n¶nSpt¼mgpw Zmcn{Zy\nÀ½mÀÖ\bÚw XpScpIbmWv F¶Xv {]iv\¯nsâ Bghpw 

]²Xn \S¯n¸nse ]mfn¨bpw shfnhm¡p¶p.  Ahi P\hn`mK§fpsS {]iv\ 

]cnlmc¯n\v ]²Xn Bkq{XWw am{Xw t]mc.  ]²XnIÄ¡v {]mtbmKnI cq]w 

\ÂIp¶ L«¯nÂ CÑmiànbpw tkh\ at\m`mhhpw A[zm\hpw IqSnt¨À¶mÂ 

AÛpX§Ä krjvSn¡mw.  kz]v\§Ä bmYmÀYyam¡mw. 

 

********** 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PnÃm Bkq-{X-W- k-anXn  hb-\mSv 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

\htIcf¯n\v P\Iobmkq{XWw 

 

 

 

ജില്ലാ പദ്ധതി 
വയനാട് 

ഭാഗം 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PnÃm Bkq{XW kanXn 

hb\mSv 

 



 

 

 

 

 

 

 

DÅS¡w 

 

 

A²ymbw 5. tI{µ, kwØm\ kÀ¡mcpIÄ ജില്ലയിൽ  
                               നടപ്പാക്കുന്ന ]²XnIfpsS AhtemI\hpw  

                               Ah ]camh[n {]tbmP\s¸Sp¯p¶Xn\pÅ  

                               \nÀt±i§fpw                                          1-þ40 

 

 

A²ymbw 6. Xt±i kzbw `cW Øm]\§fpsS     

 2017þ18 hmÀjnI ]²Xn AhtemI\hpw  

 ]²XnIÄ sa¨s¸Sp¯p¶Xn\pÅ amÀ¤        41þ90 

                               \nÀt±i§fpw. 

 

 

A²ymbw 7. ]cnt{]£y¯nsâbpw \nÀt±i§fpsSbpw  91þ105 

 kw{Klhpw D]kwlmchpw     
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അധയായം 5 

കഔന്ദ്ര സംസ്ഥാന സർക്കാരുഔൾ ജില്ലയിൽ നടപ്പാക്കുന്ന പദ്ധതിഔളുടട 

അവകലാഔനവം അവ പരമാവധി  പ്രകയാജനടപ്പടുത്തുന്നതിനുള്ള നിർകേശങ്ങളും. 

2016 þ 17 km¼¯nI hÀjw 208-- -kwØm\mhnjvIrX ]²XnIÄ¡v hIbncp¯nb XpI 

292.88 tImSn cq]bpw sNehgn¨ XpI 289.15 tImSn cq]bpw 45 tI{µmhnjvIrX ]²XnIÄ¡v 

hIbncp¯nb XpI 149.59 tImSn cq]bpw sNehgn¨ XpI 139.26 tImSn cq]bpamWv. 

PnÃbnse hnhn[ hIp¸pIfpsS tI{µ kwØm\ BhnjvIrX ]²XnIÄ hniIe\w 

sNbvXXnsâ ASnØm\¯nepff \nÀt±i§Ä Xmsg tNÀ¯ncn¡p¶p. 

5.1 കൃഷി 
 2016þ17 km¼¯nI hÀj¯nÂ hb\mSv PnÃbnÂ kwØm\mhnjvIrX ]²XnIfnÂ 

A\phZn¨ 4135.15554 e£w cq]bnÂ 4135.15554 e£w cq]bpw hnhn[ tI{µmhnjvIrX 

]²XnIfnÂ A\phZn¨ 440.62174 e£w cq]bnÂ 440.62174 e£w cq] 

sNehgn¨p.]²XntbXc C\¯nÂ e`n¨ 763.93538 e£w cq]bnÂ 763.93136 e£w cq]bpw 

sNehgn¨p. Cu km¼¯nI hÀjw PnÃbpsS ImÀjnI hnIk\¯n\mbn BsI 

A\phZn¨ 5339.71266 e£w cq]bnÂ 5339.70864 (99.99%) e£w cq] hn\ntbmKn¨p. 

 

ക്രമ 
നമ്പ
ർ 

kvIoansâ t]cv 

പദ്ധതി 
വിഹിതം 
(ലക്ഷം) 

ടങലവ
ഴിച്ചതുഔ 
(ലക്ഷം) 

ഭൗതിഔ  
ലഔ് ഷയം 

ഭൗതിഔകനട്ടം 

1 സുസ്ഥിര ടനൽ കൃഷി വിഔസനം 213.8472 213.8472 8878.967  
ടഹഔ് റൃർ 

8417.167 
ടഹഔ് റൃർ 

2 
സ്ട്രഘ്തണിwഖ്    ഒഫ് അഗ്രിക്കൾച്ചർ 
എക്സറൃൻഷൻ  ആൻഡ് സസബർ 
എക്സറൃൻഷൻ 

121.17876 121.1787 75 no 75 no 

3 അകഗ്രാ സർവീസ് ടസൻറർ ആൻഡ് 
സർവീസ് ടഡലിവറി 

22.0731 22.07314 4 no  4 no 

4 
അകഗ്രാ സർവീസ് ടസൻറർ ആൻഡ് 
സർവീസ് ടഡലിവറി 

13 13   

5 വകുപ്പുതല ലകബാറട്ടറി ഔളുടട 
ആധുനിഔ വൽക്കരണം 5.8 5.8   

6 സജവകൃഷി 32.53334 32.5333 11 ക്ലസ്റ്റർ 11 ക്ലസ്റ്റർ 

7 കഔര ഗ്രാമം പദ്ധതി 149.6 149.9 500 ടഹഔ് റൃർ 
500 
ടഹഔ് റൃർ 

8 സുഖന്ധവിള വിഔസന പദ്ധതി 239.5 239.5 1000 
ടഹഔ് റൃർ 

1000 
ടഹഔ് റൃർ 

9 വയനാട് പാകക്കജ് 1275.04 1275.04 15873 
ടഹഔ് റൃർ 

15873 
ടഹഔ് റൃർ 

10 പച്ചക്കറി കൃഷി വിഔസന പദ്ധതി 276.56 276.56 50 ക്ലസ്റ്റർ 50 ക്ലസ്റ്റർ 
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നിർകദശങ്ങൾ 

 hb\mSv PnÃ¡v Bhiyamb s\Âhn¯v PnÃbnÂ Xs¶ DÂ¸mZn¸n¡phm\mbn 

s\ÂIrjnbnÂ cPnkvt{SUv koUv t{Kmthgvkv t{]m{Kmw (BÀ.Fkv.Pn.]n) 

\S¸nem¡pI 

 \SoÂ hkvXp¡fpw DÂ¸mZt\m]m[nIfpw  PnÃbnÂ Xs¶   DÂ¸mZn¸n¡p 

¶Xn\pÅ \S]SnIÄ kzoIcn¡pI 

 hn]W\ Hu«vseäpIÄ hn]pes¸Sp¯pI  

 s\ÂIrjnbnÂ  PetkN\ kuIcy¯n\pÅ ]²XnIÄ    

    Bhnjv¡cn¡pI 

5.2 ജലകസങനം 
2016þ17 km¼¯nI hÀj¯nÂ hb\mSv PnÃbnÂ kwØm\mhnjvIrX ]²XnIfnÂ 

A\phZn¨ 1288 e£w cq]bnÂ 1240.56 e£w cq]bpw sNehgn¨p. 

ഔാരാപ്പുഴ ഇറികഖഷൻ വകുപ്പ് 

ക്രമ 
നമ്പർ 

kvIoansâ t]cv 

പദ്ധതി 
വിഹിതം 
(ലക്ഷം) 

ടങലവഴിച്ച 
തുഔ 

(ലക്ഷം) 

1 റിസർ കവായർ                                                        68.41 68.41 

2 ഔനാൽ 196.96 196.96 

3 ബിൽഡിഘ്സ് 3.96 3.98 

4 വർക്സ് 16.48 16.48 

5 ബ്രാഞ്ചസ് 4.58 4.58 

6 സാലറിസ് 350.21 350.21 

 

 

11 കക്രാപ്പ് ടഹൽത്ത് മാകനടെൻറ് 
പദ്ധതി 20.33 20.33 

80കപസ്റ്റ് 
സർസവലൻ
സ് യൂണിറൃ്   

80 ക്ലസ്റ്റർ 

12 മണ്ണിൻടറ ആകരാഖയ പരിപാലനവം 
ഉൽപ്പാദന വർദ്ധനവം 22 22 

3600ഔി ഗ്രാം 
സമകക്രാ 
നൂട്രിയൻസ് 

3600ഔി ഗ്രാം 
സമകക്രാ 
നൂട്രിയൻസ് 

13 മാർക്കറൃ് വിഔസനം 1.9 1.9 4 നം 4 നം 

14 പ്രകൃതി കക്ഷാഭ ദിരിതാശവാസം 1732.08 1732.08 15215 നം 15215 നം 

15 ഒണം മാർക്കറൃ് 9 9 16 നം 16 നം 

16 ആത്മ പദ്ധതി 74.22 74.22   
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ബാണാസുര ഇറികഖഷൻ 

ക്രമ 
നമ്പർ 

kvIoansâ t]cv 
പദ്ധതി വിഹിതം 
(ലക്ഷം) 

ടങലവഴിച്ച 
തുഔ 
(ലക്ഷം) 

1 എസ്ക്യൂഷൻ 249.31 249.31 

2 ബിൽഡിഘ്സ് 30 30 

3 ഔനാൽ 15 15 

4 ബ്രാഞ്ചസ് 72.08 72.08 

5 ഡിസ് ട്രിബുട്ടറി   15 15 

സമനർ ഇറികഖഷൻ 

 1 നബാർഡ്  (ആർ.ഐ.ഡി.എഫ് ) 291.6 291.6 

നിർകദശങ്ങൾ 

 en^väv Cdn-tK-j³ ]²Xn-IÄ XpStcXmWv 

 

 I_\o \ZoXS¯nse sNdpInS PetkN\ ]²XnIÄ XpStcXmWv. 

 

 Imcm¸pg PetkN\ ]²Xn, _mWmkpc kmKÀ AWs¡«v F¶nh Pe 

tkN\ kuIcy§Ä¡mbn D]tbmKs¸Sp¯p¶Xn\v \S]SnIÄ 

kzoIcnt¡XmWv. 

 

5.3 a®v kwc£Ww 

 

ImÀjnI taJ-e-bpsS ASn-Øm\ kuI-cy-hn-I-k\w  e£y-an-«p-sImv  \_mÀUnsâ 

km¼¯nIklm-b-¯mÂ kwØm\ Kh¬sa³dv  a®p ]cy-th-jW a®p kwc-£W 

hIp¸p aptJ\  hb-\mSv  PnÃ-bnÂ  2016 -þ2017 Â  BÀ .sF.-Un.-F^v þ]s¯m³]Xv, BÀ 

.sF.-Un.-F^v þ Ccp-]-¯n-sbm¶v F¶o {Sm©n-I-fnÂ DÄs¸-Sp¯n  4 \oÀ -̄Sm-[n-jvTnX 

a®p  Pe kwc£W ]²-Xn-IÄ \S-̧ n-em-¡n-bn-«p-v. 2016þ17 Â 1,03,00,000/-þ cq] Atem-«p-

sa³dv e`n¡p-Ibpw A{X Xs¶ XpI taÂ ]dª 4 ]²-Xn-IÄ¡mbn sNe-h-gn-¡p-I-bp-ap-

mbn . 

 

 

ക്രമ 
നമ്പർ kvIoansâ t]cv 

പദ്ധതി 
വിഹിതം(ല
ക്ഷം) 

ടങലവഴിച്ച
തുഔ(ലക്ഷം) 

ഭൗതിഔ  
ലഔ് ഷയം ഭൗതിഔകനട്ടം 

1 ആർ .ഐ .ഡി . ഫ്  
വാട്ടർ ടഷഡ് 

102.97 102.97 340 
ടഹഔ് റൃർ 

340 ടഹഔ് റൃർ 

2 കസായിൽ 
ടഹൽത്ത് ഔാർഡ് 

1 0.767 4000 (നം) 5837 (നം) 

3 അഡ്മിനിസ് കട്രറൃീവ് 
കഔാസ്റ്റ് 1.23 1.22   
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നിർകദശങ്ങൾ 

 hnhn[ hIp¸pIfpsS GtIm]\¯nsâ A`mhw, Hmtcm ]²Xn¡papmbncp¶ 

km¼¯nI \nb{´Ww, ]²XnbpsS `mKambn kwc£nt¡ hn`h§Ä 

]¦pshbv¡p¶Xnepw XpSÀ¶v kwc£n¡p¶Xn\pw s]mXpP\§Ä ¡pmb 

]cmPbw ka{K \oÀ¯Sm[njvTnX ]²Xn X¿mdm¡p¶Xn\pw \S¸m¡p¶Xn\pw 

hnhn[ GP³knIÄ¡pÅ kmt¦XnI ]cnÚm\ IpdhpIÄ F¶nh 

]cnlcn¡s¸tSXmWv. 

5.4 arKkwc£Ww 

2016------ --..17 hb\mSv  PnÃbv¡v kwØm\mhnjvIrX ]²Xn \S¸nem¡p¶Xn\v 314.30þ 

e£wcq] e`yambXnÂ 279.04 e£w þcq]sNehgn¡pIbpw  sNbvXn«pv. 

ക്രമ 
നമ്പർ kvIoansâ t]cv 

പദ്ധതി വിഹിതം 
(ലക്ഷം) 

ടങലവഴിച്ച 
തുഔ 
(ലക്ഷം) 

1 ടസ്ട്രഘ്ത്എനിഘ്  ഒഫ്  ടവറൃിനറി  
ടസർവിസ്സ് 53.85 53.69 

2 കഡാർസ് ടറൃപ്  ആൻഡ്  കടാമിസസലിയറി  
ടവറൃിനറി  സർവീസ് 26.95 16.99 

3 എക്സ്പാൻഷൻ കക്രാസ്സ് ബ്രീഡിഘ് ടഫസിലിറൃി 7 6 

4 ടവറൃിനറി  എക്സ്റൃൻഷൻ 19.09 17.57 

5 
ടസ്ട്രഘ്ത്എനിഘ്  ഒഫ്  ഡിപ്പാർട്ടമൻറ് 
ഫാംസ് 25.77 4.75 

6 ടെഷയൽ  സലവ്കസ്റ്റാക്ക്  
ടഡവടലാപ്ടമന്റ് കപ്രാഗ്രാം 

64.70 64.70 

7 ടെഷയൽ  സലവ്കസ്റ്റാക്ക്  
ടഡവടലാപ്ടമന്റ് കപ്രാഗ്രാം 2 96.12 96.12 

8 കബക്കയാർഡ്  പൗൾട്ടറി  ടഡവടലാപ്ടമന്റ്  
ടപ്രാജക്റ്റ് 

16.37 14.76 

9 കമാടടർമിസഷൻ  ആൻഡ്  ഇ -
കഖാടവർണൻസ് 4.45 4.45 

 

നിർകദശങ്ങൾ 

 cm{Xn-Im-e-§-fnse tkh-\-¯n-\p-am-{X-ambn t»m¡v ASn-Øm-\-¯nÂ Hcp shä-dn-\-dn 

kÀPs\ \nb-an-¡p-¶ ]²Xn hcpwhÀj§fnÂ XpStcXmWv.  

 hÔ-yXm \nhm-cW Iym-¼p-IfneqsS hÔyX ]cnlcn¨v KÀ`[mcWw 

\S¡p¶tXmSpIqSn ]mepÂ]mZ\w hopw XpS§pIbpw IÀjIÀ¡v km¼¯nI 

\jvSw CÃmXmhpIbpw sN¿p¶p. IqSmsX PnÃbnse ]mepÂ]mZ\w hÀ²n¸n 

¡pIbpw sN¿p¶ ]²Xn XpStcXmWv. 

 PnÃm em_pIfpsSbpw aäv em_pIfpsSbpw {]hÀ¯\w 

sa¨s¸Sp¯nbmÂIrXykab¯v IrXyamb tcmK\nÀ®bw \ÂIm³ km[n¨mÂ 

Dcp¡fpsS tcmKwaqew IÀjÀ¡pmIp¶ km¼¯nI \jvSw Hgnhm¡m³ 

km[n¡p¶XmWv. 
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 tlmkv]näÂ sUhe]vsaâv I½nänbpsS {]hÀ¯\w XpStcXmWv 

 PnÃm shädn\dn tI{µ¯nsâbpw A\p_Ô em_nsâbpw  imàoIcWw: 

  samss_Â ^mw FbvUv bqWnäv IÀjIÀ¡v ho«p]Snbv¡Â NnInÕbpw acp¶pw 

e`yam¡p¶Xn\mbpw t_m[hÂ¡cW Iym¼pIÄ kwLSn¸n¡p¶Xn\pff ]²Xn 

XpStcXmWv. 

 kvIqfp-I-fnse P´p-t£a ¢_p-IÄ aptJ\ Xnc-sª-Sp¯ Ip«n-IÄ¡v (ar-K-kw-c-

£W taJ-e-bnÂ {]hÀ¯n-¡m³ Xmev]-c-y-ap-Å) BSv, apbÂ, XpS-§nb arK-§-tf-

tbm, tImgn-I-tftbm \ÂIp-Ibpw   Ip«nIfnÂ k¼m-Z-y-ioew hfÀ¯phm³ 

klmbn¡p¶ Cu ]²Xn XpStcXmWv. 

 ]»nknän Hm^v FIvÌ³j³ BIvSnhnäokv : (IÀjI AhmÀUv hnXcWw) 

XpStcXmWv 

 ASp¡fapäs¯ tImgnhfÀ¯Â t{]mÕmln¸n¡p¶ _m¡ymÀUv ]uÄ{Sn 

sUhe¸vsaâv t{]m{Kmw`£ykpc£ ssIhcn¡phm³ klmbn¡p¶ XpStc  

]²XnbmWv. 

 kmässeäv bqWnäv Øm]n¡Â (tKm«v kmässeäv bqWnäv, sImtamÀkyÂ tKm«dn 

s{Sbn\nwKv,  Xmdmhv  kmässeäv bqWnäv, kvs{S§vXWnwKv Hm^v Un¸mÀ«vsaâv 

^mwkv)   

 Xmeq¡vXe C³shtÌgvkv aoäv : arKkwc£W taJebnse {]tXyIn¨v ]¶n, BSv 

F¶o taJebnÂ \nt£]w \S¯m³ XmÂ]cyapÅ hyànIsf Is¯n 

AhÀ¡v A\ptbmPyamb ]cnioe\§Ä \Âകാ³ ]²Xn XpStcXmWv. 

 PnÃbnÂ sXcphp\mbv¡fpsS F®w Ipdbv¡phm\pw AXphgn t]hnj_m[ 

XSbphm\pw kpÂ¯m³ _t¯cn t]mfn ¢n\n¡nt\mS\p_Ôn¨v \S¯nhcp¶ 

sXcphmbv¡fpsS hÔywIcW ikv{X{Inbv¡v acp¶pIfpw aäv A\p_Ô 

kma{KnIfpw hm§n¡p¶Xn\mbpw t_m[hÂ¡cW Iym¼pIÄ 

kwLSn¸n¡p¶Xn\mbpw PnÃm ]©mb¯nsâ ]²Xnbmbn \S¸nem¡p¶ F._n.kn 

]²Xn XpStcXmWv. 

 Fkv.FÂ._n.]n. Im^v AtUm]vj³ (I¶pIp«n ]cn]me\ ]²Xn) XpStcXmWv. 

5.5 ക്ഷീര വിഔസനം 

2016------ --..17 hb\mSv  PnÃbv¡v kwØm\mhnjvIrX ]²Xn \S¸nem¡p¶Xn\v 394.42þ 

e£wcq] e`yambXnÂ 394.42 e£w þcq]sNehgn¡pIbpw  sNbvXn«pv. 

ക്രമ 
നമ്പ
ർ 

kvIoansâ t]cv 

പദ്ധതി 
വിഹിതം 
(ലക്ഷം) 

ടങലവഴിച്ച 
തുഔ 
(ലക്ഷം) 

ഭൗതിഔ  
ലഔ് ഷയം(നം) 

ഭൗതിഔ
കനട്ടം(നം) 

1 മിൽക്ക് ടഷഡ് ടഡവലപ്പ്ടമന്റ് കപ്രാഗ്രാം 165.90 165.90   

2 അസ്സിസ്റ്റന്റ്സ്  ടു ഡി .സി.എസ് 114.85 114.85   

3 ഔയാറൃിൽ   ഫീഡ്  സബ്സിഡി   7.58 7.58   

4 

ടപ്രാഡക്ഷൻ  ആൻഡ്  
കഔാൺടസർവഷൻ  ഒഫ്  കഫാഡ് ഡർ  
ഇൻ  ഫാർകമഴ് സ്  ഫീൽഡ്സ്  ആൻഡ്  
ഡയറി  കഔാ -ഒപ്പകററൃീവ്സ്   

29.98 29.98   
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5 
ഫിനാൻഷയൽ  അസ്സിസ്റ്റൻസ്  ടു  
ഇൻടഡബ്റ്ഡ്  ഡയറി  ഫാർകമഴ് സ് 49.45 49.45   

15 ടസ്ട്രഘ്തനിംഖ്  ഔവാളിറൃി ഔൺകട്രാൾ 
ലാബ് 

11.775 11.775 28 28 

16 ആർ .ഡി .ഇ 14.90 14.90 323 323 

 

നിർകദശങ്ങൾ 

 Xoä¸pÂIrjn hnIk\ ]²XnIÄ  (Ubdn s{]mtam«ÀamcpsS C³skâohv, 

Atkmf Irjn PetkN\ kuIcy {]hÀ¯\§Ä, Nm^v I«À, AK¯n t]mepÅ 

hr£hnfIÄ sh¨p]nSn¸n¡Â, hpa¬ {Kq¸n\pÅ Xoä¸pÂIrjn(tKm]menI 

{Kq¸v), £oc kwL§Ä¡v Xoä¸pÂ hnXcW¯n\mbn ]pÂIrjnsh¨p ]nSn¸n¡Â) 

XpStcXmWv 

 {KmaoW hnÚm\ hym]\{]hÀ¯\§Ä 

 em_v imàoIcWw ]²XnIÄ XpStcXmWv 

 anÂ¡v sjUv hnIk\ ]²Xn XpStcXmWv 

 £oc klIcW kwL§fpsS ASnØm\ kuIcy§Ä hÀ²n¸n¡p¶Xn\mbpff 

£oc klIcW kwL§fpsS \hoIcWw XpStcXmWv. 

 ImänÂ ^oUnwKv k_vknUn,  Imen¯oäþUbdIvSv s_\^näv {Sm³kv^À: 

    ISs¡Wnbnemb £oc IÀjIÀ¡v [\klmbw F¶nh XpStcXmWv. 

 

5.6 aÂky hnIk\w 

 

2016------ --..17 hb\mSv  PnÃbv¡v kwØm\mhnjvIrX ]²Xn \S¸nem¡p¶Xn\v 284.12þ 

e£wcq] e`yambXnÂ 284.12 e£w þcq]sNehgn¡pIbpw  sNbvXn«pv. 

 

 

ക്രമ 
നമ്പർ kvIoansâ t]cv 

പദ്ധതി വിഹിതം 
(ലക്ഷം) 

ടങലവഴിച്ചതുഔ 
(ലക്ഷം) 

1 ഫിഷ് സീഡ് ഫാംസ് ആൻഡ് കനഴ്സറിസ് 39.32 39.32 

2 മൽസയ സമൃദ്ധി 35 35 

3 എക്സ് ടറൃൻഷൻ ആൻഡ് ടട്രനീഘ് 0.5 0.5 

4 മൽസയ സമൃദ്ധി (കസ്റ്ററൃ് ) 49 49 

5 ഫിഷ് സീഡ് ഫാംസ് ആൻഡ് കനഴ്സറിസ് 
,ഹാച്ചറിസ് 158.20 158.20 

6 കഔാൺടസർവഷൻ ആൻഡ് മാകനടെൻറ് 
ഫിഷ് റികസാഴ്സ്സ് 2 2 

7 കമാടഡർസനകസഷൻ ഫിഷ് 
ഡിപ്പാർട്ടമൻറ് 0.10 0.10 
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നിർകദശങ്ങൾ 

 ഉൾനാടൻ മക്യാൽപ്പാദന വർധനവിനായി നടപ്പിലാക്കി വരുന്ന ജനഔീയ മ്യ  
  കൃഷി പദ്ധതി തുടരുഔ  .ഹരിത കഔരളം മിഷനിൽ ശുദ്ധ ജല - ഒരു ജല മ്യ  
  കൃഷിക്ക് പ്രാധാനയം നൽകുഔ . 

 സാമൂഹയ മ്യകൃഷി പദ്ധതി ആഗാത പഠനത്തിന് വികധയമാക്കി മാത്രം ഭാവിയിൽ 
നടപ്പിലാക്കുഔ . 

 ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തുഔളിടല ഉൾനാടൻ മ്യ ഉൽപ്പാദന വർധനവിനായുള്ള വിവിധ 
പദ്ധതിഔൾ വിപുലീഔരിക്കുഔ .സബ് സിഡി മാനദണ്ഡങ്ങളിൽ പ്രാകയാഖിഔ സമീപനം 
സവീഔരിക്കുഔ . 

 ജില്ലയിടല പട്ടിഔ വർഖ വിഭാഖത്തിൽ ടപട്ടവരും  റിടസർകവായറുഔൾ, പുഴഔൾ   
കഔന്ദ്രീഔരിച്ച ് മ്യം പിടിക്കുന്നവരുമായവടര  ഉൾനാടൻ മ്യ ടതാഴിലാളി  
കക്ഷമ നിധിയിൽ അംഖതവം നൽഔി ആനുകൂലയങ്ങൾ ഉറപ്പാക്കി. 

 അനുബന്ധ മ്യ ടതാഴിലാളിഔൾക്ക് അടിസ്ഥാന ടതാഴിൽ സൗഔരയം  
ഏർടപ്പടുതതി 

 ഔർഷഔ സഹഔരണ സംഗങ്ങൾക്ക് മുൻഖണന നൽഔി റിടസർകവായറുഔൾ  
കഔന്ദ്രീഔരിച്ച ്ടപാതു - സവഔാരയ പങ്കാളിത്തകത്താടട (PPP) വൻഔിട  
മക്യാൽപ്പാദന സംഭരണ വിപണന ശംകല സൃഷ്ടിക്കുഔ 

 aÂkyIrjn \S¯p¶Xn\v Øeapff IÀjIÀ¡v Ipfw    

      \nÀ½n¡p¶Xn\pw CXnsâ `mKambn I¶pകmen hfÀ¯Â, ]¨¡dn Irjn,  

      ]qIrjn, ]£n hfÀ¯Â F¶nhbv¡pw Atkmf Irjnbv¡pw \ÂIp¶    

      [\klmbw XpStcXmWv. 

   Imcm¸pg PetkN\ ]²Xn, _mWmkpckmKÀ PetkN\ ]²Xn F¶o    

      Pekw`cWnIfnÂ B[p\nI kmt¦XnI hnZy D]tbmKn¨v \nÀ½n¨     

      F¨.Un.]n.C. IqSpIÄ Øm]n¨v aÂkyIrjn \S¯p¶ ]²Xn    

      XpStcXmWv. 

   Ae¦mc aÂky§fpsS DÂ]mZ\hpw hnXcWhpw t{]mÂkmln¸n¡pI. 

 

5.7.]cnØnXn ImemhØm hyXnbm\w 

 

XWÂ Im¸n t{]mÕml\w 

XWÂ Im¸n IrjnbpsS ImemhØ A\pIqe LSI§Ä temI¯nÂ ]e 

cmjv{S§fnepw hniZambn ]Tn¨n«pv. XWÂ Im¸nt¯m«§Ä hb\mSnsâ 

khntijamb kq£va ImemhØ \ne\nÀ¯p¶XnÂ {][m\ ]¦v hln¡p¶pv. 

Znhk¯nsâ Gähpw NqSv IqSnb kab¯v XWÂ Im¸nt¯m«§Ä¡v a®nsâ Xm]\ne 

hÀ²n¸n¡msX \ne\nÀ¯m³ Ignbpw. CXv IqSpXÂ Im¸n hnfhv \ÂIp¶Xn\v 

klmbn¡pw 

ImemhØm hyXnbm\ C³jpd³kv ]²Xn 

 Imew sXänb ag, iàntbdnb Ben¸g ag, hcÄ¨, AXniàamb 

tcmKIoS_m[IÄ a®nSn¨nÂ DcpÄ s]m«Â, 30

0

c Â IqSpXÂ NqSv A\p`hs¸Sp¶ 

Zn\§fpsS hÀ²\hv, agsb¡pdn¨pÅ kqN\IÄ e`n¡m¯ AhØ 

F¶nhbmWv ImemhØm hyXnbm\w aqew `mhnbnÂ kw`hn¡m³ t]mIp¶ 

amä§Ä F¶v 2005 Â \S¯nb ]T\¯nÂ tcJs¸Sp¯nbn«pv. CXnÂ 
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\n¶papmIp¶ ImÀjnI \jvSw IÀjIÀ¡v  Ipdbv¡p¶Xn\v IÀjIÀ¡v 

ImemhØm hyXnbm\ C³jpd³kv ]²Xn {IaoIcn¡Ww. 

 hnhn[ hnfIÄ¡v Hcp hnf ØncXm ^v  

 sXmgnepd¸v ]²XnIÄ Im¸nIrjn, s\ÂIrjn taJeIfnte¡v hym]n¸n¡Ww. 

 ImemhØm hyXnbm\w t\cnSp¶Xn\pÅ ka{K ]²XnIÄ kwtbmPnXambn 

\S¸nÂ hcp¯p¶Xn\pÅ GIoIrX kwhn[m\w PnÃm `cWIqS¯nsâ 

t\XrXz¯nÂ \S¸nÂ hcp¯pIbpw sN¿Ww. 

 FÃm cv hÀj§fnepw ]pXnb ]T\§Ä \S¯Ww. ^e§Ä t{ImUoIcn¨v 

]²XnIÄ ]p\cmhnjvIcn¡Ww.  

 Imem-hØ hy-Xn-bm\w kw_-Ôn¨ imkv{Xob hnh-c-§Ä IÀj-Isc [cn-̧ n-¡-Ww. 

IÀj-IÀ¡v hnf-{I-ao-I-c-W-¯n-\p-ff kmt¦-XnI klm-b-§Ä \ÂI-Ww. shff 

Ipdhv Bh-i-y-apff  Irjn-co-Xn-IÄ t{]mÕm-ln-̧ n-¡-Ww. 

 FÃm Ir-jn-̀ -h-\p-I-fnepw a-g A-´-co-£-Xm-]\n-e A- -́co-£ BÀ{Z-X  F¶n-h Ir-Xy-

am-bn tc-J-s¸-Sp-¯p-¶-Xn\pw Un-Pn-ä-em-bn e-`y-am-Ip-¶-Xn-\p-ap-Å kw-hn-[m-\-§Ä k-

Öo-I-cn-¡p-¶-Xn-\p-Å ]-²-Xn-IÄ ]-©mb-¯p ]-²-Xn-I-fnÂ DÄ-s¸-Sp-¯p-I. 

 kabm-k-a-b-§-fnÂ Im-em-h-Øm-ap-¶-dn-bn-̧ v \Â-Ip-¶-Xn-\m-bn ]-©m-b-¯p-X-e-¯nÂ 

{]-hÀ-¯n-¡p-¶ Im-emh-Øm dn-kv-¡v am-t\-PÀ-am-cp-sS kwL-s¯ k-Ö-am-¡Ww. C-

hÀ- Ir-jn h-Ip-̧ p-am-bn tNÀ-¶v {]-hÀ-¯n-¡-Ww.  

 FÃm-Ir-jn-̀ -h-\p-I-fnepw sa-äo-cn-tbm-f-Pn-¡Â kÀ-sh-bp-sS ssZ-\w\n-\ Im-emh-Øm 

hn-h-c-§Ä kzo-I-cn-¡p-¶-Xn-\p-Å kw-വn-[m-\-§Ä D-m-hWw. Ch t{Im-Uo-I-cn-̈ v a-e-

bm-f-̄ nÂ  Im-emh-Øm dn-kv-¡v am-t\-PÀ-am-cnep-sS IÀ-j-I-cn-se-¯n-¡m³ I-gn-bWw. 

hm-«-kv-A¸v, F-kv. F-w. F-kv. hn-h-c-§-fm-bpw C-Xv IÀ-j-I-cn-se-¯n-¡mw.  

 Hcp ss¢aäv dnkvIv PnÃ- F¶ \n-e-bnÂ hb-\m-Sn\v Hcp ss¢aäv dnkvIv ^v c-p]oI-cn-

¡Ww.  

5.8 വനവിഔസനം 

h\-kw-c-£-W-̄ n\pw hnI-k-\-̄ n-\p-am-bn-«pÅ tI{µ þ kwØm\ kÀ¡mÀ 

^p-IÄ/]²-Xn-IÄ 

 

tI{µ-kÀ¡mÀ ]²-Xn-IÄ kwØm\ kÀ¡mÀ ]²-Xn-IÄ 

 {Ko³ C³Uy anj³  (Pnw) 

 {]mPIvSv Fe-̂ âv 

 \oe-Kncn _tbm-kv^n-bÀ dnkÀÆv 

s{]mPIvSv 

 sPh sshhn²y ]cn-]m-e\w 

 

 anän-tK-än§v Bâv dkyq-Un§v  am³ 

B\n-aÂ tIm¬^vfnIväv  (Fw.-BÀ.-Fw.-

F.-kn) 

 h\-kw-c-£Ww 34 H.kn  

 BÀ.-Un.-F^v (ioÀjIw 2406-þ01þ101þ94) 

 sI«n-S-§Ä (ioÀjIw 4406þ01þ070þ97) 

 tdmUp-IÄ (ioÀjIw 4406þ01þ070þ99) 

 tXm«-§Ä (\nÀ½m-Whpw ]cn-]m-e-\-hpw)  

F¨v.-U»yp & sF.-BÀ.-Fw) 

 kÀtÆ Hm^v t^mdÌv _u-dokv & 

t^mdÌv s{]m«-£³(F-kv.-F-̂ v._n & 

F^v.-_n) 

 ]pg þ h\w kwc-£W ^v (BÀ.-.-F-
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^v. ]n.-F-^v) 

 Ct¡m Sqdnkw (ioÀjIw 

4406þ01þ800þ91) 

 Im«pXo XS-bÂ (ioÀjIw 

2406þ01þ800þ90) 

 \_mÀUv  

 hn.-F-kv.-Fkv/F.-hn.-F-kv.-Fkv F¶n-

hbv¡v e`n-¡p¶  {]tXyI ^p-IÄ 

 

]«nI4.7.15 

ഡിവിഷണൽ കഫാടറസ്റ് ഒഫീസ് കനാർത്്ത വയനാട് 

ക്രമ 
നമ്പർ kvIoansâ t]cv 

പദ്ധതി 
വിഹിതം 
(ലക്ഷം) 

ടങലവഴിച്ചതുഔ 
(ലക്ഷം) 

1 വന സംരക്ഷണം 50 50 

2 നശിപ്പിക്കടപ്പട്ട വനങ്ങളുടട പുനരുദ്ധാരണം 48.65 48.65 

3 വന്മരകത്താട്ടങ്ങൾ 122.00 122.00 

4 വയാവസായിഔ അസംസ് കൃത ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ 13 13 

5 കറാഡുഔൾ  19.50 19.43 

6 
 
ടഔട്ടിടങ്ങൾ 27.50 27.50 

7 സജവ സവവിദ്ധയ സംരക്ഷണം 7.00 7.00 

8 പരിസ്ഥിതി വിഔസന പദ്ധതി 15.59 15.59 

9 നബാർഡ് 150.00 150.00 

10 മനുഷയനും മൃഖങ്ങളും തമ്മിലുള്ള 
സംഗർഷങ്ങൾ കുറക്കുന്നതിനുള്ള നടപടിഔൾ 

75.50 75.50 

11 ഓഷധ സസയങ്ങളുടട വിഔസനം 
ഉൾടപ്പടടയുള്ള തടി ഇതര വനംവിഭവങ്ങൾ   7.50 7.34 

12 ആസൂത്രണവം ഖകവഷണവം 1.00 1.00 

13 പരിസ്ഥിതി വികനാദ സഞ്ചാരം 1.00 1.00 

14 വൃക്ഷസത കപ്രാ്ാഹനം 1.00 1.00 

15 വനാതിർത്തിഔളുടട സർകവ 48.7 48.65 

16 ടപ്രാജക്റ്റ് എടലഫന്റ്റ് 8.83 8.83 

17 ഇന്റകഗ്രറൃഡ്  കഫാടറസ്റ്  ടപ്രാട്ടക്ഷൻ    സ്ക്യീം 
(50% CSS) 10.13 10.13 
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നിർകദശങ്ങൾ 

   {Ko³ C-´ym anj-sâ `m-K-am-bn e-̀ y-am-bn-«pÅ tI-{µ ^-p-I-fpw PnÃbv¡v  D-]-tയാ -K-

s¸-Sp-̄ mhp¶XmWv. em³-kv-tI-̧ v, \oÀ- -̄Sm-[nãn-X hnI-k-\ {]hÀ-¯-\§¡v Cu km[y-X 

D-]-tbm-K-̧ -Sp-t -̄-XmWv.  

 kmaq-lnI h\-h-XvI-cW hn`m-K-hpambn _Ôs¸«  ]²-Xn-IÄ, ]cnØnXn t_m[-h-XvI-

cW ]cn-]m-Sn-IÄ, ]cn-ØnXn kwc-£W ]cn]m-Sn-IÄ F¶nh 

t{]mÂkmln¸nt¡XmWv   

 ImÀ_¬ \yq{SÂ ]²Xn t{]mÂkmln¸nt¡XmWv. 

 

ഡിവിഷണൽ കഫാടറസ്റ് ഒഫീസ് സൗത്ത് വയനാട്  

ക്രമ 
നമ്പർ kvIoansâ t]cv 

പദ്ധതി 
വിഹിതം 
(ലക്ഷം) 

ടങലവഴിച്ചതുഔ 
(ലക്ഷം) 

1 വന സംരക്ഷണം 42.00 42.00 

2 നശിപ്പിക്കടപ്പട്ട വനങ്ങളുടട പുനരുദ്ധാരണം 3.00 3.00 

3 വന്മരകത്താട്ടങ്ങൾ 31.00 31.00 

4 വയാവസായിഔ അസംസ് കൃത ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ 12.38 12.38 

5 കറാഡുഔൾ  8.00 8.00 

6  
ടഔട്ടിടങ്ങൾ 39.21 39.21 

7 സജവ സവവിദ്ധയ സംരക്ഷണം 10.00 10.00 

8 പരിസ്ഥിതി വിഔസന പദ്ധതി 14.88 14.88 

9 നബാർഡ് 1288.76 1288.76 

10 മനുഷയനും മൃഖങ്ങളും തമ്മിലുള്ള 
സംഗർഷങ്ങൾ കുറക്കുന്നതിനുള്ള നടപടിഔൾ 

57.00 57.00 

11 
ഓഷധ സസയങ്ങളുടട വിഔസനം 
ഉൾടപ്പടടയുള്ള തടി ഇതര വനംവിഭവങ്ങൾ   

2.70 2.70 

12 ആസൂത്രണവം ഖകവഷണവം   

13 പരിസ്ഥിതി വികനാദ സഞ്ചാരം 14.88 14.88 

14 വൃക്ഷസത കപ്രാ്ാഹനം   

15 വനാതിർത്തിഔളുടട സർകവ 87.00 87.00 

16 
ഇന്റകഗ്രറൃഡ്  കഫാടറസ്റ്  ടപ്രാട്ടക്ഷൻ    സ്ക്യീം 
(50% CSS) 

9.07 9.07 

17 ടപ്രാജക്റ്റ് എടലഫന്റ്റ് 28.08 28.08 
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സവൽഡ് സലഫ് വാർഡൻ 

ക്രമ 
നമ്പർ kvIoansâ t]cv 

പദ്ധതി 
വിഹിതം 
(ലക്ഷം) 

ടങലവഴിച്ചതുഔ 
(ലക്ഷം) 

1 വന സംരക്ഷണം 65.00 65.00 

2 കറാഡുഔൾ  28.00 28.00 

3 
 
ടഔട്ടിടങ്ങൾ 9.00 9.00 

4 സജവ സവവിദ്ധയ സംരക്ഷണം 35.00 35.00 

5 പരിസ്ഥിതി വിഔസന പദ്ധതി 46.00 46.00 

6 നബാർഡ് 79.68 79.68 

7 മനുഷയനും മൃഖങ്ങളും തമ്മിലുള്ള 
സംഗർഷങ്ങൾ കുറക്കുന്നതിനുള്ള നടപടിഔൾ 

72.00 72.00 

8 വയനാട്  സവൽഡ്  സലഫ്      സാഘ്റൃറി 235.77 235.77 

9 വനാതിർത്തിഔളുടട സർകവ 44.00 43.99 

10 ടപ്രാജക്റ്റ് എടലഫന്റ്റ് 47.19 47.19 

 

അസിസ്റ്റന്റ് കഔാൺടസർവാട്ടർ ഒഫ് കഫാടറസ്റ് 
 

ക്രമ 
നമ്പർ kvIoansâ t]cv 

പദ്ധതി 
വിഹിതം 
(ലക്ഷം) 

ടങലവഴിച്ചതുഔ 
(ലക്ഷം) 

1 എക്സ്റൃൻഷൻ  കഫാടറസ്റ്ററി 74.00 74.00 

2 കഫാടറസ്റ്  ടപ്രാട്ടക്ഷൻ   0.70 0.70 

3 സജവ സവവിദ്ധയ സംരക്ഷണം 1.45 1.45 

 

hnI-k\ Imgv¨-¸m-Sp-IÄ 

AXoh {]m[m-\y-apÅ ssPhtaJ-e-I-fpsS tI{µ-amb \oe-Kncn _tbm-kv^n-bdnÂ 

DÄs¸-Sp¶ hb-\m-S³ h\-ta-J-e-I-fpsS imkv{Xo-b-hpw, ss\ÊÀKn-I-hp-amb kwbpà kwc-

£-Ww, A]qÀÆ kky-þ-P-´p-Pm-e-§-fpsS kwc-£-Ww, h\-s¯bpw h\-hn-̀ -h-§-sfbpw D]-

Po-h-\-¯n-\mbn B{i-bn-¡p¶ h\m-{inX hn`m-K-¡m-cmb BZn-hmkn IpSpw-_-§-fpsS D¶-a-

\w, imkv{Xob h\-hn-`h tiJ-c-W-hpw, hnX-c-W-hpw, ]mcn-Øn-XnI aqey-§Ä¡v  tIm«w 

X«msX P´p-þ-kky Bhm-k-hy-h-Ø-Ifpw, ssPh sshhn-²y-§-fpw, Pe-t{km-X-Êp-Ifpw 

NqjWw sN¿m-sX-bpÅ Ct¡m {^ven Sq-dn-kw, a\p-jy-þ-h-\y-Pohn kwLÀjw ]c-am-h[n 

CÃmbva sNbvXpÅ Hcp Ime-L-«w, hn.-F-Êv.-F-Êv, F,-hn.-F-Êv.-F-Êv, C.-Un.-kn, P\-Pm-{K-Xm-

k-anXn F¶n-h-bpsS Imcy-£-a-amb {]hÀ¯-\w CsXÃmw DÄs¸-Sp-¶-XmWv R§-fpsS hnI-

k\ ImgvN-̧ m-Sv. 
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5.9. വയവസായം , വാണിജയം , സവയം ടതാഴിൽ സംരംഭങ്ങൾ 

2016þ17 km¼¯nI hÀj¯nÂ hb\mSv PnÃbnÂ kwØm\mhnjvIrX ]²XnIfnÂ 

A\phZn¨ 106.06 e£w cq]bnÂ 106.06 e£ sNehgn¨p.]²XntbXc C\¯nÂ e`n¨ 6.92 

e£w cq]bnÂ 6.92 e£w cq]bpw sNehgn¨p.  

ക്രമ 
നമ്പർ kvIoansâ t]cv 

പദ്ധതി 
വിഹിതം 
(ലക്ഷം) 

ടങലവഴിച്ചതുഔ 
(ലക്ഷം) 

ഭൗതിഔ  
ലഔ് ഷയം(നം) 

ഭൗതിഔ 
കനട്ടം(നം) 

1 സംരംഭഔ സഹായ പദ്ധതി 106.06 106.06 24 24 

2 
സംകയാജിത വയവസായ 
വൽക്കരണ പരിപാടി 4.92 4.92 19 19 

3 വാണിജയ വിഔസനം   2 2 1  

 

നിർകദശങ്ങൾ 

 സംരംഭഔസഹായപദ്ധതിt{]mÂkmln¸nt¡XmWv 

 അസിസ്റ്റന്റ്സ് സ്ക്യീം കഫാÀഹാന്റിക്രാഫ്റ്റ്സ് ആര്ട്ടിടസന്സ് 

 സംരംഭഔതവ വിഔസന ]cnioe\ പരിപാടിbnÂ DÄs¸Sp¯n നവ സംരംഭഔര്ക്ക്  
കബാധവല്ക്കരണ ഔയാമ്പുഔളും ഹ്രസയഔാല പരിശീലന പരിപാടിഔളുംXpStcXmWv. 

 സനപുണയ വിഔസന പദ്ധതിtbmsSm¸w (സ്ക്യീല് ഡവലപ്ടമന്റ് കപ്രാഗ്രാം)bqWnäv 

Øm]n¡p¶Xn\v [\klmbw t{]mÂkmln¸nt¡XmWv. 

 സഔത്തറി പദ്ധതിഔÄ (സഔത്തറി സവയം ടതാഴില് പദ്ധതി,  യന്ത്രത്തറി  
കമകലയിടല സവയം ടതാഴില് പദ്ധതി F¶nh XpStcXmWv 

 മിനി ബിസിനസ് ഇന്കുകബഷന് ടസന്റരുIfpsS പ്രവര്ത്തനം XpStcXmWv 

tkh\taJe 

 PnÃ-bnse A¼-e-h-bÂ, Xncp-s\-Ãn, sh§-̧ Ån, apÅ³sIm-Ãn, F¶o ]©m-b-¯p-I-

fnÂ \ne-hnÂ {]h-y-¯n-¡msX InS-¡p¶ Izm-dn-I-fnse Pew, cmk ]cn-tim-[-\¡p 

hnt[-b-am¡n Pe-tk-N\ ]²-Xn-IÄ¡v D]-tbm-Kn-¡p-¶-Xn-\v, AXmXp ]©m-b-¯p-

Isf A[n-Im-c-s]-Sp-̄ p-I  

 ]pXnb IpSn-shÅ ]²-Xn-IÄ hn`m-h\w sN¿p-t¼mÄ, {]kvXpX Øe¯v \ne-hnÂ 

aäp IpSn-shÅ ]²-Xn-I-fnÃ F¶v Dd¸p hcp-̄ p¶Xn\pw {]kvXpX {]tZ-i¯v atä-

sX-¦nepw GP³knIÄ ka-{K-Ip-Sn-shÅ ]²-Xn-IÄ H¶pw Xs¶ Bkq-{XWw 

sNbvXn-«n-sÃ¶pw Dd¸p hcp-t¯--Xm-Wv. 
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5.10. ആകരാഖയം 

kwtbmPnX tcmK ]cnthjW t{]m{Kmw 

 

km{I-aoItcmK-§-fpsS {]Xn-tcm-[-¯n\pw \nb-{ -́W-̄ n-\p-ambn 2014 Â thÄUv 

_m¦nsâ klm-b-t¯m-Sp-IqSn tI{µ-K-h¬saâv kwtbm-PnX tcmK ]cn-th-jW t{]m{Kmw 

{]hÀ¯-\-am-cw-̀ n-̈ p.  Btcm-K-y-ta-J-e-bnÂ \n¶pw km{I-ao-Im-tcm-K-§-fpsS hnh-c-ti-J-chpw 

hni-I-e-\hpw \S¯n hy-à-amb amÀ¤-tc-J-IÄ X¿m-dm-¡p-Ibpw AXv ^oÂUvX-e-§-fnÂ 

{]mhÀ¯n-I-am¡n km{I-ao-I-tcm-K-§-fpsS \nb-{´Ww Dd-̧ p-h-cp-¯p-I-bmWv sF.-Un.-F-kv.-

]n.-bpsS {]hÀ¯-\w. 

 hb-\mSv PnÃ-bnÂ {]hÀ¯n-¡p¶ FÃm Btcm-K-y-Øm-]-\-§-fnÂ \n¶pw (kn.-F-̈ v.-

kn., ]n.-F-¨v.-kn. , k_vsk-tâgvkv , ss{]häv tlmkv]n-äÂ , em_vkv ) BgvN-tXmdpw \nÝnX 

Fkv.-]n.-FÂ.-t^m-ap-I-fnÂ (F-kv. þ tcmK-e-£-W-§Ä, ^oÂUv, ]n. þ km²-y-X-bp-ff tIkp-

IÄ , tUmIvtS-gvkv, FÂ.þ emt_m-d-«-dn) hy-à-amb hnh-c-ti-J-cWw \S¯n kq£va-]-cn-

tim-[-\-bn-eqsS \ne-\nÂ¡p¶ സാം{I-ao-Im-tcm-K-§-fpsS {]h-WX a\-Ên-em-¡p-Ibpw {]Xn-

tcm[/\nb-{´W {]hÀ¯-\-§Ä DuÀÖn-X-ambn \S-̄ p-Ibpw sN¿p-¶p. 

 Ft¸m-sg-¦nepw tcmK-§-fpsS {]h-W-X-bnÂ tcmK-§-fpsS hy-Xn-bm\w {i²-bnÂs¸-

Sp¶ ]£w dm¸nUv sdkvt]m¬ Sow (BÀ.-BÀ.-Sn. At\-z-jWw \S-̄ p-Ibpw tcmK-\n-b-{ -́

W-¯n-\p-ff amÀ¤-tc-J-IÄ \nÀtZ-in¨v \S-̧ n-em-¡p-Ibpw sN¿p-¶p.  ]IÀ¶v ]nSn-¡-s¸-Sm-

hp¶ tcmK-§-fpsS \nb-{´Ww km²-yX a\-Ên-em-¡m³ hnh-c-ti-J-c-Whpw hni-I-e-\hpw 

hgn sF.-Un.-F-kv.-]n.¡v km²-y-am-Ip-¶p.   2005 apXÂ sF.-Un.-F-kv.-]n.-h-b-\mSv PnÃ-bnÂ 

{]hÀ¯\w Bcw-̀ n-¡p-Ibpw 12 hÀj-¡m-e-ambn PnÃ-bnse Btcm-K-y-ta-J-e-bnÂ Imc-y-£-a-

ambn {]hÀ¯n-̈ p-h-cp-¶p. 

ക്രമ 
നമ്പർ kvIoansâ t]cv 

പദ്ധതി 
വിഹിതം 
(ലക്ഷം) 

ടങലവഴിച്ചതുഔ 
(ലക്ഷം) 

1 പഔർച്ചവയാധി  പ്രതികരാധ പ്രവർത്തനം 14.67 14.67 

2 ടപയിൻ ആൻഡ് പാലികയറൃിവ് 69.38 69.38 

3 കഔരള ടപർടെക്റ്റീവ് പ്ലാൻ 3.00 2.97 

4 ഔയാൻസർ ടഔയർ കപ്രാഗ്രാം 6.50 6.50 

5 ടമഡിക്കൽ റികക്കാർഡ് സലകബ്രറിയൽ 0.655 0.655 

6 ടമഡിക്കൽ ഒഫീസർമാർക്കുള്ള ടട്രയിനിംഖ് 0.1 0.1 

7 ഫിസിക്കൽ ടമഡിസിൻ & റീഹാബികലഷൻ  യൂണിറൃ് 0.1 0.1 

8 അകഡാൾടസന്റ് നൂട്രീഷൻ 1.89 1.89 

9 ടലപ്രസി 1.63 1.63 

10 നഴ്സിംഖ് സ്കൂൾ 2.67 2.58 

11 ടസ്ട്രഘ്ത്തനിഘ്  ഒഫ് ടഡന്റൽ  യൂണിറൃ് 1.83 1.83 

12 നൂട്രീഷൻ (state) 0.50 0.50 
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13 ടസ്ട്രഘ്ത്തനിഘ്    ടമഡിക്കൽ ടഔയർ   യൂണിറൃ് 1.00 1.00 

 

tZinb {]mWnP\y tcmK \nb{´W ]cn]mSn 

 ae¼\n, sU¦n¸\n, a´v, Nn¡p³Kp\nb, Ime AkmÀ XpS§nb {]mWnP\y 

tcmK§Ä \nb{´n¡p¶Xn\mbv tI{µ BtcmKy a{´me¯n³ IognÂ {]hÀ¯n¡p¶ 

t\mUÂ GP³knbmWv tZinb {]mWnP\y tcmK \nb{´W ]cn]mSn  ]ZvധXn¡mhiyamb 

t]mfnkn cq]s¸Sp¯p¶Xpw \nÀ½n¡p¶Xpw GtIm]n¸n¡p¶Xpw Cu GP³kn 

hgnbmWv. hnhn[ kwØm\§fnÂ {]hÀ¯n¡p¶ 17 taJem Hm^okpIÄ CXn\p thn 

{]hÀ¯n¡p¶p. Chbv¡v Iognembv 565 PnÃm atednbm bqWnäpIÄ {]hÀ¯n¡p¶p. 

 PnÃm Hm^okpIÄ¡v IognÂ {]mYanI BtcmKy tI{µ§Ä¡p IognÂ k_v 

skâdpIÄ tI{µoIcn¨v tcmK \nb{´W {]hÀ¯\§Ä \nÀÆln¡s¸Sp¶p. BIvSohv, 

]mÊohv kÀÆe³kv, hnhn[ Xc¯nepÅ {]mWn \nb{´W {]hÀ¯\§Ä þ NnInÕ 

FhnsS Imcy£aambn \nÀÆln¡s¸Sp¶p. PnÃm shIvSÀ I¬t{SmÄ bqWnäpw CXn\mbv 

{]hÀ¯n¨p hcp¶p. 

tZiob IpjvTtcmK \nÀ½mÀÖ\ ]cn]mSn 

1955þÂ tI{µkÀ¡mÀ Um]vtkm¬ F¶ acp¶p]tbmKn¨psImv tZiob 

IpjvTtcmK \nb{´W ]cn]mSn XpS§n. XpSÀ¶v temImtcmKy kwLS\ 1982þÂ hnhn[ 

Huj[ NnInÕ hnIkn¸ns¨Sp¯tXmsS 1983þÂ tZiob IpjvTtcmK  \nÀ½mÀÖ\ 

]cn]mSnbv¡v XpS¡w Ipdn¨p.CXpambn _Ôs¸« {]hÀ¯\§Ä \½psS PnÃbnepw 

DuÀÖnXambn \S¶phcp¶p. Cu km¼¯nI hÀjw \½psS PnÃbnÂ BsI 14 

tcmKnIsf Is¯n NnInÕbv¡p hnt[bam¡n. \nehnÂ 13 tcmKnIÄ NnInÕbnepv. 

£b-tcmK \nb{´W ]cn]mSn 

 2017 Â 386 £b-tcm-Kn-I-fmWv PnÃm Sn.-_n.-skâ-dnÂ dPn-ÌÀ sNbvXv NnInÕ kzo-I-

cn¨v hcp-¶-Xv.  Ch-bn-e-[nIw km¼-¯o-Ihpw kmaq-l-y-hp-ambn ]nt¶m¡w \nÂ¡p-¶-h-cm-

Wv.  kuP-\-y-ambn acp¶v e`n-¡p-t¼mÄ Xs¶ C¯-c-¡mÀ¡v t]mj-Im-lm-chpw aäv klm-

b§fpw e`-y-am-¡p-¶-Xn\v Bh-i-y-amb ]²-Xn-IÄ Bhn-jvI-cn-t¡--Xp-v.  t_m[-hÂ¡-

cW ]cn-]m-Sn-Ifpw XpS-tc--Xp-v. 

kn¡nÄ skÂ A\o-anb (A-cn-hmÄ tcmKw) 

 tKm{X-hÀ¤-¡mÀ¡n-S-bnepw hb-\m-S³ sN«n-amÀ¡n-S-bnepw Ip-h-cp¶ Akp-J-amWv 

kn¡nÄskÂ A\o-anb (A-cn-hmÄ tcmKw) \ne-hnÂ hb-\mSv ]me-¡mSv PnÃ-I-fn-emWv 

CXpambn _Ô-s¸« s{]mP-IvSp-IÄ \ne-hn-ep-f-f-Xv.  AkpJw Is-¯m-\p-ff kv{Io\nwKv 

{]mY-ao-Im-tcm-K-y-tI-{µ-§-ള -ുsS t\Xr-X-z-̄ nÂ \S-¶p-h-cp-¶p.  Is-¯p¶ tcmKn-IÄ¡v 

Bh-i-y-amb NnInÕ FÃm Btcm-K-y-Øm-]-\-§-fnepw e`-y-am-Wv. 

 taÂ hn`m-K-§Ä¡n-S-bnÂ Akp-J-s -̄¡p-dn¨v Ah-t_m[w krjvSn¡p¶Xn\pw 

]pXnb tIkp-IÄ Is-¯p-¶-Xn\pw Bh-i-y-amb {]hÀ¯-\-§Ä Btcm-K-y-{]-hÀ -̄I-

cpsS t\Xr-X-z-¯nÂ \S-¶p-h-cp-¶p.  CXv iàn-s¸-Sp-t -̄-Xp-v. 

htbmP\ BtcmKy-]cn]me\w. 

sa -̈s¸« NnInÕm kuI-c-y-§fpw PohnX kml-N-c-y-§fpw kaq-l-̄ nÂ htbm-P-\-

§-fpsS P\-kw-Jym A\p-]mXw hÀ²n-̈ n-«p-v.  Ch-cpsS Btcm-Ky kwc-£-W-¯n\v Bh-i-y-

amb ]²-Xn-IÄ Bhn-jvI-cn-t¡--Xp-v. 
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A½bpw Ipªpw ]²Xn  

              A½bpw Ipªpw ]²Xn ( P\\n inip kpc£m Imcy{Iw) F¶ t]cnembn 

{]kh kw_Ôamb FÃm NnInÕm NnehpIfpw XnI¨pw  kuP\yambn \ÂIp¶p. 

kÀ¡mÀ Bip]{XnIfneqsS KÀ`w ØnരoIcn¡pt¼mÄ apXÂ {]khm\´ncw A½bpw 

Ipªpw kz´w ho«nÂ F¯nt¨cp¶Xn\pÅ bm{Xm Nnehv AS¡w Cu ]²XnbneqsS 

\ÂInhcp¶p. hnhn[ kab§fnse  NnInÕ, ]cntim[\, {]kh¯n\mbn Bip]{XnbnÂ 

{]thin¡p¶Xp apXÂ Bip]{Xn hn«p t]mIp¶Xphsc `£Ww F¶nh XnI¨pw 

kuP\yambn e`yam¡p¶p. IqSmsX Hcp hb-Êp-hsc \h-PmX inip-IÄ¡pÅ NnIn-Õbpw 

Cu ]²Xn {]Imcw e`n-¡p-¶-Xm-Wv. kÀ¡mÀ Bip]{XnIfnÂ Cu tkh\w FÃm 

hn`mK¯nepÅ BfpIÄ¡pw e`n¡p¶XmWv. 

P\\n inip kpc£m tbmP\  

            kÀ¡mÀ Bip]{XnIfnÂ {]khn¡p¶ FÃm hn`mK¡mÀ¡pw kÀ¡mÀ 

AwKoIrX kzImcy Bin]{XnIfnÂ {]khn¡p¶ BZnhmkn hn`mK¡mÀ¡pw , ZmcnZy 

tcJbv¡v XmsgbpÅhÀ F¶nhÀ¡v {]khm\pIqeyw \ÂInhcp¶p. {Kma {]tZi§fnÂ  

700 cq]bpw  \Kc{]tZi§fnÂ 600 cp]bpw B\pIqeyambn e`n¡p¶p. KpW t`màmhv 

_m¦v A¡unsâ hniZmwihpw BtcmKytI{µ§fnÂ e`yamIp¶ At]£bpw klnXw 

{]khw \S¶ Bip]{Xn kq{]n\v kaÀ¸n¡p¶ apdbv¡v B\pIqeyw _m¦v 

A¡unte¡v e`yam¡p¶XmWv. kÀ¡mÀ AwKoIrX kzImcy Bip]{Xnbnse 

{]kh¯n\v B\pIqeyw e`n¡p¶Xn\v ZmcnZy tcJbv¡v Xmsg F¶Xp sXfnbn¡p¶ 

kÀ«n^n¡äpw/ _m¦v tcJbpw klnXw KpWt`màmhnsâ {]tZis¯ BtcmKy 

tI{µ¯nÂ kaÀ¸nt¡XmWv. BZnhmkn hn`mK¯nÂs]«hÀ¡v B\pIqeyw kÀ¡mÀ/ 

kÀ¡mÀ AwKoIrX kzImcy Bip]{XnIfnÂ \n¶v e`n¡p¶XmWv. 

Bi 

tIc-f¯nse FÃm hn`mKw P\-§Ä¡pw sa¨-s¸« BtcmKy IpSpw-_-t£a tkh\w 

e`y-am-¡m³ P\-kw-Jym-\p-]m-X-I-ambn \nb-an-¡-s¸-«n-cn-¡p-¶-h-cmWv Bi-{]-hÀ¯-IÀ. 1000 

t]À¡v Hരു Bi F¶ tXmXnÂ BWv hb-\m«nÂ 669 Bi-amÀ {]hÀ¯n-¡p-¶p. tPmen¡v 

A\p-ky-X-amb C³skâo-hpw, amkw 2000 cq] hoXw tlmW-td-dn-bhpw \ÂIn-h-cp-¶p. 

cmjv{Sob _mÂ kzØy Imcy-{Iw þ BtcmKy IncWw  

]Xn-s\«v hb-kp-h-sc-bp-Å-hÀ¡v kÀ¡mÀ Bip-]-{Xn-I-fnÂ hnhn[ tcmK-§Ä¡v kuP\y 

NnInÕ \ÂIp¶ ]²-Xn-bm-WnXv. tI{µ kwØm\ kÀ¡m-cp-I-fpsS [\-k-lm-b-¯mÂ 

{]mhÀ¯n-I-am-¡nb Cu ]²-Xn-bn-eqsS hnZKv[ NnInÕ Ip«n-IÄ¡pw Iuam-c-¡mÀ¡pw 

e`y-am-Ip-¶p. P·\m Dm-Ip¶ sshI-ey-§Ä, t]mj-Im-lmc Ipd-hp-IÄ, hnhn[ Xc-̄ n-

epÅ tcmK-§Ä, hfÀ¨-bn-ep-m-Ip¶ sshI-ey-§Ä F¶n-h¡v ^e-{]-Z-amb NnInÕ 

sNdp-{]m-b-¯nÂ Xs¶ \ÂIpI F¶-XmWv Cu ]²-Xn-bpsS e£yw. Cu ]²Xn {]Imcw 

NnInÕ e`n-¡p-¶-Xn\v kÀ¡mÀ Bip-]-{Xn-I-fnÂ kao-]n-t¡--Xm-ണ് 

PnÃm {]mcw` CS-s]-SÂ tI{µw (Un-kv{SnIväv GÀen CsâÀsh³j³ skâÀ) 

 

               Btcm-Ky-In-cWw BÀ.-_n.-F-kv.sI F¶o ]²-Xn-bpsS `mK-ambn {]mY-anI ]cn-

tim-[-\-bn-eqsS Is-¯p¶ hnhn[ Xc-¯n-epÅ sshI-ey-§-Ä, tcmK-§Ä F¶n-h¡v 

hnZKv[  NnInÕ \ÂIp-¶-Xn-\mbn PnÃ-bnÂ {Iao-I-cn-̈ n-cn-¡p¶ BtcmKy tI{µ-am-WnXv. 

PnÃm {]mcw` CS-s]-SÂ tI{µw hb-\mSv PnÃ-bnÂ IÂ¸ä ssI\m-«n-bnÂ {]hÀ¯n-¡p¶ 

P\-dÂ Bip-]-{Xn-bn-emWv {]kvXpX tI{µw {]hÀ¯n-¡p-¶-Xv. inip tcmK hnZKv[À, ]Ãp-
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tcmK hnZ-Kv[À ssktIm-f-Pn-Ìv, sskt¡m-sX-dm-̧ n, HmUn-tbm-f-Pn, Iu¬kn-eÀ XpS-§nb 

hnZKv[cmbhcpsS tkh-\-§Ä {]kvXpX tI{µ-¯n-eqsS e`y-am-Wv. 18 hb-kp-hsc DÅ-h-

cnÂ Ip-h-cp¶ tcmK-§Ä , sshI-ey-§Ä, hfÀ¨-bpsS hnhn-[-L-«-§-fnÂ Ip-h-cp¶ 

tcmK-§Ä, sshI-ey-§Ä F¶nh {]mcw` L«-§-fnÂ Xs¶ Is¯n NnIn-Õn¨v t`ദ -am-

¡pI F¶ e£y-t¯m-sS-bmWv PnÃm {]mcw` CS-s]-SÂ tI{µw {]hÀ¯n-¡p-¶-Xv. 

Iuamc BtcmKy tI{µ-§Ä 

    Iuam-c-¡m-cpsS imco-cnI am\-knI BtcmKy kwc-£W-̄ n\v Du¶Â \ÂIn-sImv 

{]hÀ¯n-¡p¶ tI{µ-amWv Iuamc BtcmKy tI{µ-§Ä. \ne-hnÂ  PnÃ Bip-]{Xn am\- -́

hm-Sn, Pn F¨v IÂ¸-ä, kn.-F-¨v.kn ao\-§mSn,]pÂ¸-ffn,X-cn-tbmSv F¶n-hn-S-§-fnÂ {]hÀ¯n-

¡p¶p.  hnZ--ഗ്ദcmb tUmIvtS-gvkv, Iu¬kn-eÀ F¶n-h-cpsS tkh\w Xn¦Ä,-sNmÆ,-sh-f-fn,-

i\n  Znh-k-§-fnÂ cmhnse 9 apXÂ 4 hsc e`n-¡p-¶p. Iuam-c-¡m-cpsS imco-cn-I,-am-\-kn-I,-

ssh-Im-cnI ]T-\-{]-iv\-§Ä ]cn-l-cn-¡p-¶-Xn\pw hyànXz hnI-k\w t\Sp-¶-Xn-\p-amb 

{]tXyI ]cn-io-e-\hpw, Iu¬kn-en§pw \ÂIn-h-cp-¶p.-]n-bÀ FUyp-t¡-j³ (kulyദ  
]cn-io-e\w) BÀ.-sI.-F-kv.-sI-bpsS Hcp {][m\ khn-ti-j-X-bm-Wv. FI-tZiw 635 Ip«n-

IÄ¡v ]cn-io-e\w CXn-\Iw \ÂIn Ign-ªp.-Iq-SmsX PohnX \ne-hmcw DbÀ¯p-¶-Xn-\mbn 

t_m[-hÂ¡-cW ¢mÊp-IÄ kwL-Sn-̧ n-¨p-h-cp-¶p. 

]IÂ hoSv 

Xcn-tbmSv ]n.-F-̈ v.kn tbmSv A\p-_-Ôn-̈ pÅ sI«n-S-¯nÂ ടമന്റൽ  ടഹൽത്ത്  കഡ  
ടഔയർ  ടസന്റർ 2014 \hw-_À amkw Bcw-̀ n-¡p-I-bp-mbn. 15 tcmKn-I-fp-ambn Bcw-̀ n¨ Cu 

kwc`w tcmKn-I-fpsSbpw Ah-cpsS IpSpw-_-§-fpsSbpw Btcm-Ky-h-Ip-̧ n-sâbpw Btcm-Ky-

tI-cf¯nsâbpw kl-I-c-W-t¯m-Sp-IqSn {]hÀ¯n-̈ p-h-cp-¶p. കഡ  ടഔയർ  ടസന്റർ Hmtcm 

Znh-khpw `wKn-bmbn \S-̄ p-hm³  ക്കൂപഷനൽ ടതറാപ്പിസ്റ്റ്  3 സ്റ്റാഫ്  കനഴ്സ് , 2 സകപ്പാർട്ടീവ്  

സ്റ്റാഫ്  F¶n-hÀ \¶mbn ]cn-{i-an-¡p-¶p. at\msshI-ey-apÅhcmWv(Schizophrenia,Maniac 

disorder, Psychosis MR, Schizo affective disorder)Chn-Sps¯ Bt´-hm-kn-IÄ CXnÂ 

]eÀ¡pw imcocnI-ambpw sshI-ey-§Ä Dv 

km´z\ ]cn-N-cW ]²Xn  

 InS-̧ n-emb  tcmKn-IÄ, amd tcmKn-IÄ F¶n-hÀ¡v Krl ]cn-N-c-Ww, Bip-]-{Xn-bnÂ 

]cn-N-c-Ww, NnIn-Õ, acp¶v aäv klm-b-§Ä F¶nh \ÂIp-¶-Xn\v Bcw-̀ n¨ ]²-Xn-bm-Wn-Xv. 

Xt±i kzbw-̀ -cW Øm]-\-§-fpsS  klm-b-t¯msS Btcm-Ky-tI-cfw  ]²-Xn-bpsS t\Xr-Xz-

¯nÂ PnÃ-bnÂ DS-\ofw km´z\ ]cn-N-cWw ]²Xn {]mhÀ¯n-I-am-¡n-bn-cn-¡p-¶p. 

tUmIvSÀ, t\gvkv, Bi {]hÀ¯-IÀ, k¶²-{]-hÀ¯-IÀ F¶n-hÀ AS-§nb Soap-IÄ 

hnhn[ {]tZ-i-§-fnÂ hoSp-I-fnÂ sN¶v InS-¸n-emb tcmKn-Isf ip{iq-jn-¡p-Ibpw NnInÕ 

\ÂIp-Ibpw sN¿p-¶p. IqSmsX _t¯-cn, ssh¯ncn F¶o Xmeq¡v Bip-]-{Xn-I-fnÂ 

km´z\  ]cn-N-c-W-¯n-\mbn {]tXyI hmÀUp-Ifpw {Iao-I-cn-¨n-cn-¡p-¶p. km´z\  ]cn-N-

cWw Bh-iy-amb tcmKn-IÄ sXm«-Sp-¯pÅ Btcm-Ky-tI-{µ-¯nÂ t]cv cPn-ÌÀ sNt¿--Xm-

Wv. tcmKn-IÄ¡v Bh-iy-amb hoÂsN-bÀ, \S¡phm\m-h-iy-amb hSn, hm«À s_Uv, XpS-

§nb D]-I-c-W-§Ä kuP-\y-ambn Cu ]²Xn {]hÀ¯-\-¯nsâ `mK-ambn e`y-am-¡p-¶p 

PnÃ am\-koI BtcmKy ]cn-]mSn   

hb-\mSv PnÃ-bnÂ Bß-l-Xy-Ifpw Ipä-Ir-Xy-§fpw ssewKoI AXn-{I-a-§fpw el-cn-h-

kvXn-¡-fpsS D]-tbm-Khpw hÀ²n¨v hരു -¶-Xmbn IW-¡p-IÄ kqNn-̧ n-¡p-¶p.  PnÃm 

Xmeq¡v Bip-]{Xn Xe-̄ nepw kmaq-lnI Btcm-Ky-tI-{µ-§-fnepw  am\-knI BtcmKy 
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¢n\n-¡p-Ifpw Iu¬kn-enwKv tkh-\-§fpw \ÂIn hcp-¶p.  Xt±i kzbw `cW Øm]-\-§-

fpsS ^v hI-bn-cp¯n kuP\y acp¶v hnX-c-Whpw hnZKv² NnInÕm tkh-\-§fpw ]²-

Xn-bpsS `mK-ambn \ÂIn hcp-¶p. 

`qanI h¬ tÌm¸v ss{Iknkv skÂ 

 KmÀlnI KmÀln-tI-Xc ]oU-\-¯n\v Cc-bm-Ip-¶-hÀ¡v kwc-£-Whpw tkh-\-§fpw 

Hcp IpS-Io-gnÂ GtIm-]n-̧ n-̈ p-sImv {]hÀ¯n-¡p¶ ]cn-]m-Sn-bmWv `qan-I-bn-eqsS \nÀh-ln-

¡p-¶-Xv. kqÂ¯m³ _t¯cn Xmeq¡v Bip-]-{Xn-bnÂ {]hÀ¯n-¡p¶ `qanI tI{µ-¯nÂ 

tUmIvSÀ, t\gvkv, Iu¬kn-eÀ, t]meo-kv, \nba hnZ-KvZÀ F¶n-h-cpsS kuP\y tkh\w 

e`n-¡p-¶-Xm-Wv. am\-knI imco-cnI ]oU-\-¯n\v hnt[-b-cm-Ip¶ kv{XoIÄ, Iuam-c-¡mÀ, 

Ip«n-IÄ F¶n-hÀ¡v klm-b-̄ n\pw tkh-\-̄ n\pw XpSÀ \S-]-Sn-IÄ¡p-ambn `qanI skâ-

dns\ kao-]n-¡m-hp-¶-Xm-Wv. PnÃnÂ hnhn[ {]tZ-i-§-fnÂ KmÀln-tI-Xc ]oU-\-̄ n-s\-Xnsc 

t_m[-hÂI-cW {]hÀ¯-\-§fpw `qan-I-bpsS t\Xr-Xz-̄ nÂ \S-¯n-h-cp-¶p. 

Imb-IÂ]v AhmÀUv 

Bip-]-{Xn-I-fnse hy¯nbpw ipNn-Xzhpw Imcy-£-a-am-¡pI F¶ e£y-t¯msS tI{µ-

kÀ¡mÀ Bhn-jvI-cn¨ ]²-Xn-bmWv Imb-IÂ]v AhmÀUv.Cu AhmÀUv \ÂIp-¶Xv Xmsg 

]d-bp¶ Imcy-§-fnse Bip-]-{Xn-I-fpsS {]hÀ¯\w hne-bn-cp-¯n-bm-Wv.   

1. Bip-]{XnIfpsS ]p\-cp-²m-cWw 

2. ipNn-Xz]cn-]m-e\w 

3. _tbm-sa-Un-¡Â/ thÌv amt\-Pvsaâv  

4. AWp-_m[ \nb{ - -́W amÀ¤-§Ä 

5. A\p-_Ô tkh-\-§Ä 

ss{S_Â samss_Â saUn-¡Â bqWnäv 

 A¸-̧ m-d, \qÂ¸pg F¶o {]mY-an-Im-tcmKy tI{µ-§Ä Btcm-Ky-tI-cfw hb-\m-Snsâ 

[\-k-lm-b-̄ nÂ samss_Â saUn-¡Â bqWn-äp-IÄ {]hÀ¯n-̧ n-¡p-¶p. BZn-hmkn tImf-

\n-I-fnÂ sN¶v tUmIvSÀ, t\gvkv aäv Poh-\-¡m-cpsS t\Xr-Xz-¯nÂ NnIn-Õ, acp¶v hnX-

cWw F¶nh \nÀÆ-ln-¡p-¶p. Hmtcm tImf-\n-IÄ / {]tZ-i-§Ä kµÀin-¡p¶ Xo¿-Xnbpw 

ka-bhpw AXmXp {]mY-an-Im-tcmKy tI{µw /IpSpw_-t£a D]-tI{µw F¶n-hn-S-§-fnÂ e`y-

am-Wv. 

Acn-hmÄ tImitcmK \nb-{´W ]cn-]mSn 

BZn-hmkn P\-hn-̀ m-K-§-fnepw hb-\m-S³ sN«n kapZm-b-¡m-cnepw Ip-h-cp¶ 

AcnhmÄ tImi tcmKn-IÄ¡v NnInÕm klm-b-§Ä {]Zm\w sN¿p-¶-Xn\v hn`m-h\w 

sNbvX ]²-Xn-bm-Wn-Xv. tImgn-t¡mSv saUn-¡Â tImtf-Pnsâ t\cn-«pÅ \nb-{ -́W-̄ n-emWv 

hb-\mSv PnÃ-bnÂ ]²Xn {]hÀ¯-\-§Ä \S-¸n-em¡n sImn-cp-¡p-¶-Xv.]cn-io-e\w e`n¨ 

BtcmKy {]hÀ¯-IÀ tImf-\n-IÄ, hnZym-e-b-§Ä aäv {][m\ Øe-§Ä F¶nhnS§-fnÂ 

sh¨v \S-¯p¶ {]tXyI Iym¼p-I-fn-eqsS tcmK-e-£-W-ap-Å-hsc Is-¯p-I-bpw, {]mY-anI 

BtcmKy tI{µw apXÂ apI-fn-tem-«pÅ kÀ¡mÀ BtcmKy kwhn-[m-\-§-fn-eqsS hnhn-[-Xcw 

]cn-tim-[-\-IÄ, NnIn-Õ, acp-¶v, Iu¬k-enwKv F¶nh \ÂIp¶p. cPn-ÌÀ sNbvX tcmKn-

IÄ¡v amk-¯nÂ Hcn-¡Â NocmÂ A¼-e-h-bÂ, ao\-§m-Sn, NpÅn-tbm-Sv, hc-ZqÀ, hmg-h-ä, 

sNX-e-bw, ]qXm-Sn, apÅ³sIm-Ãn, \qÂ¸p-f, ]pÂ¸-Ån, ]\-a-cw, A¸-̧ m-d, Ipdp-¡³aq-e, 

ta¸m-Sn, s]mcp-¶-¶qÀ  F¶o 16 {]mY-anI / kmaqly BtcmKy tI{µ-§-fn-eqsS NnInÕm 

tkh\w \ÂIn-h-cp-¶p.Acn-hmÄ tImi tcmKn-IÄ t\cn-Sp¶ t]mj-Im-lm-c-¯nsâ Ipdhv  

]cn-l-cn-¡p-¶-Xn-\mbn Btcm-Ky-tI-{µ-§-fn-eqsS ]¯v Intem{Kw AS-§nb hnhn[ Xcw 
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[m\y-§Ä amk-¯nÂ Hcn-¡Â \ÂIn-h-cp-¶p.  ]²-Xn-bnÂ cPn-ÌÀ sN¿p-¶-Xn\v kÀ¡mÀ 

BtcmKy Øm]-\-§-fnse BtcmKy {]hÀ¯-Isc kao-]n-t¡--Xm-Wv. 

ss{S_Â saUn¡Â Iym¼pIÄ  

\nehnepÅ NnInÕm kwhn[m\§Ä¡p ]pdsa BZnhmkn taJebnÂ saUn¡Â 

Iym¼pIÄ kwLSn¸n¨psImv BZnhmkn hn`mK¡mcpsS BtcmKy kwc£Ww 

Dd¸phcp¯p¶p. PnÃbnÂ hnhn[ BtcmKyØm]\§fpsS t\XrXz¯nÂ tImf\nIÄ 

tI{µoIcn¨psImv CuhÀjw GItZiw 160 Hmfw Iym¼pIÄ \S¯p¶Xn\pÅ 

{IaoIcW§Ä sNbvXncn¡p¶p. 

 

tZiob AÔXm \nhm-cW ]cn-]mSn                   

tZiob BtcmKy ]²-Xn-I-fpsS `mK-ambn \S-̄ p¶ ]cn-]m-Sn-bm-Wn-Xv.CXv {]Imcw 

PnÃm Bip-]-{Xn-bnÂ \n¶pw kuP\y Xnanc ikv{X-{In-b, I®S F¶o tkh-\-§Â e`n-¡p-

¶p. IqSmsX IÂ¸ä Al-en-b, Imcy-¼mSn I®m-ip-]{Xn F¶n-h-cn-eqsS Xnanc ikv{X-{In-b, 

I®-S, NnInÕ F¶nh kuP-\y-ambn e`n-¡p-¶-Xm-Wv. 

BÀ¯h ipNnXz ]²Xn.      

Iuam-c-¡m-cmb s]¬Ip-«n-I-fpsS BÀ¯h Imes¯ ipNnXzw hÀ²n-̧ n¨v BtcmKy 

kwc-£Ww Dd-̧ p-h-cp-¯p-¶-Xnsâ `mK-ambn \S-̧ n-em-¡n-sIm-n-cn-¡p¶ ]cn-]m-Sn-bmWv 

BÀ¯h ipNnXz ]²-Xn. CXv {]Imcw 10 þ 19 hb-kp-hsc DÅ {Kma {]tZ-is¯ Iuam-c-¡m-

cmb s]¬Ip-«n-¡Ä¡v Bh-iym-\p-k-cWw km\n-ädn \m]vIn-\p-IÄ Hcp ]mbv¡-än\v 6 cq] 

\nc-¡nÂ Bi {]hÀ¯-IÀ aptJ-\bpw IpSpw-_-t£a D]-tI-{µ-¯n-eq-sSbpw e`y-am-¡p-¶p. 

BZy-L-«-sa¶ \ne-bnÂ tIc-f-¯nÂ hb-\mSv PnÃ-bnepw Cu ]²Xn \S-̧ n-em-¡n-bn-cn-¡p-¶p. 

km\n-ädn \m]vIn-\p-IÄ e`n-¡p¶Xn\v {]tZ-is¯ Bi {]hÀ¯I / BtcmKy tI{µw A[n-

Ir-XÀ F¶n-hsc kao-]n-t¡--Xm-Wv. 

BÀ.-_n.-F-kv.sI---- -- (samss_Â slÂ¯v Sow)ie`w 

ie`wþ samss_Â slÂ¯v Sow(Fw.-F-̈ v.-än) ]²-Xn¡v XpS-¡-am-bn. _lp: Btcm-Ky-

a{´n sI.sI ssje So¨À ^vemKv Hm^v IÀ½w \nÀÆ-ln-¨p. C¯cw ]²-Xn-I-fn-epsS km[m-

c-W-¡m-cmb P\-§-fn-te¡v Cd§n sNÃ-W-sa¶pw anI¨ BtcmKyw Dd-̧ p-h-cp- -̄W-sa¶pw 

a{´n A`n-{]m-b-s¸-«p. 

tZ-iob BtcmKy ZuXyw hgn kwØm-\¯v \S-̧ n-em-¡p¶ BÀ.-_n.-F-kv.sI ]²-Xn-

bpsS `mK-ambn F¯n-tN-cm³ {]bm-k-ap-ff  {]tZ-i-§-fnÂ BÀ.-_n.-F-kv.sI ]²-Xn-bpsS 

tkh\w Dd-̧ m-¡m³thn kw,Øm\ kÀ¡mÀ ]pXp-Xmbn \S-̧ n-em-¡p¶  ]cn-]m-Sn-bmWv 

ie`w F¶ t]cn-ep-ff samss_Â slÂ¯v Sow. 

ie`w samss_Â slÂ¯v Sow BÀ.-_n.-F-kv.sI ]cn-tim-[\ hgn  Ip«n-I-fpsS P·-

ssh-I-ey-§-fpw, t]mj-I-Ip-d-hpw, hfÀ¨-bnse Ime Xma-khpw, _mey-Ime tcmK-§-fp-amWv 

Is-¯p-¶-Xv. ]cn-tim-[-\-¡m-h-iy-amb FÃm D]-I-c-W-§-fp-sSbpw klm-b-t¯m-sS-bmWv 

ie`w samss_Â slÂ¯v Sow ]cn-tim-[\ \S-̄ p-¶-Xv. {]tXyI ]cn-io-e\w e`n¨ BÀ.-

_n.-F-kv.sI \gvkp-am-cpw, tUmIvSdpw AS-§p-¶-XmWv Snw. XpSÀ NnInÕ Bh-iy-amb Ip«n-

IÄ¡v acp¶pw em_v ]cn-tim-[\-Ifpw DÄs¸sSbpff FÃm NnInÕbpw Snw Dd-̧ m-¡p-¶p. 

IqSmsX PnÃm Bip-]{Xn/ saUn-¡Â tImtfPv apX-emb Bip-]-{Xn-I-fn-te-¡vt]m-tI--

Xmb Akp-J-§Ä¡v d^À sN¿p-¶p.-FÀfn CsâÀ sh³j³ kÀÆo-kn-\mbn Un.-C.-sF.kn 

bnte¡pw A\p-bm{X  Fw.-s-F.-bp-hn-te¡pw d^À sN¿p-¶p. 
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hb-\mSp PnÃ-bnse apgp-h³ ]©m-b-̄ p-I-fn-te-bpw, AwK³ hmSn-I-fn-te-¡pw, 

kvIqfp-I-fn-te-¡pw18 hb-ÊnÂ Xmsg-bp-ff apgp-h³ Ip«n-I-fnepw ie`w Sow BÀ.-_n.-F-

kv.sI ]cn-tim-ധ\ \S-̄ pw. 6 BtcmKy t»m¡p-I-fnepw Bgv̈ -bnÂ Hcp Znhkw hoX-amWv 

ie`w Sow F¯n-t¨-cp-¶-Xv. 

A\p-bm-{X þ samss_Â CâÀsh³j³ bqWnäv 

tIcf kÀ¡m-dn\p IognÂ tZiob BtcmKy ZuXy-¯n-sâbpw kmaq-lnI kpc£ 

anj-sâbpw B`n-ap-Jy-¯nÂ P\\w apXÂ 18 hbkp hsc-bpÅ Ip«n-IÄ¡mbn kwØm\ 

hy]-I-ambn \S-¸n-em-¡p¶ ]²-Xn-bmWv A\p-bm-{X (Fw,-sF.-bp) 

tZiob BtcmKy ZuXyw hgn kwØm-\¯v \S-̧ n-em-¡p¶ BÀ.-_n.-Fkv sI ]²-Xn-

bpsS `mK-ambn Ip«n-I-fnse sshI-ey-§Ä t\cs¯ Is¯n NnIn-Õn-¡p-¶-Xn-\p-ambn 

FÃm PnÃ-I-fnepw GÀen CâÀsh³j³ skâ-dp-IÄ {]hÀ¯n-¡p-¶p-v. F¶mÂ Un.-C.-

sF.kn bpsS tkh\w e`y-am-Ip-¶Xv P\-dÂ Bip-]{XnbnÂ am{X-am-Wv. F¶mÂ PnÃ-bpsS 

hnhn[ `mK-§-fnÂ \n¶p-Å-hÀ¡v PnÃm Xe-Øm-\¯v F¯n tNcm³ {]bm-k-apÅ kml-N-

cy-̄ nÂ PnÃ-bpsS hnhn[ `mK-§-fnÂ \n¶pÅ Ip«n-IÄ¡v Bh-iy-amb Nnàvkm klmbw 

F¯n-¡p-¶-Xn-\mbn Bcw-̀ n-̈ n-cn-¡p¶ ]²-Xn-bmWv A\p-bm-{X. Cu ]²-Xn-bpsS e£yw 

ssIsb¯pw Zqc¯v GÀen CâÀsh³j³ kÀÆo-kp-IÄ Dd-̧ m-¡p-I-sb-¶-XmWv. CXnsâ 

`mK-ambn PnÃm Bip-]-{Xn-bpw, Xmeq¡v  Bip-]-{Xn-Ifpw tI{µo-I-cn¨v A\p-bm-{X ]²Xn \S-

¸n-em-¡p-¶p.¢n\n-¡Â sskt¡m-f-Pn-Ìv, ^nkntbm sXdm-]n-Ìv, sUh-e¸vsaâv sXdm-]n-Ìv, 

kvs]jyÂ FUyq-tI-äÀ F¶n-h-c-S-§p¶XmWv A\p-bm-{X Snw. IqSmsX Bip-]-{Xn-bnÂ 

\n¶pw saUn-¡Â  Hm^o-k-dpsS tkh-\hpw e`y-am-Wv.hb-\mSv PnÃ-bnÂ PnÃm Bip-]{Xn 

am\- -́hm-Sn, Xmeq¡v Bip-]{Xn _t¯cn F¶n-hn-S-§-fnÂ  BgvN-bnÂ 3 Znhkw A\p-

bm{X Sowsâ tkh\w e`y-am-Wv. 

lyZyw ]²Xn 

P·\m  lyZb¯n\v XI-cm-dv kw`-hn¨ 18 hb-Êv Xmsg {]mb-apÅ Ip«n-I-Ä¡v  

kuP-\y-ambn NnInÕ e`y-am-¡p¶ ]²-Xn-bWv lyZyw. hridyam.in  F¶ sh_vssk-änÂ cPn-

ÌÀ sN¿p¶ Ip«n-IÄ¡mWv Cu kuP\y tkh\w e`y-am-Ip-¶-Xv. cPn-kvt{S-j\v 5 sÌ¸p-I-

fmWv DÅ-Xv. Akp-J-¯nsâ  {XohX A\p-k-cn¨v NnInÕ DSs\ thtWm kmh-[m\w 

aXntbm F¶v Xocp-am-\n-¡p-¶p. 

Poh\n (PohnX-ssientcmK\nb{´W tI{µw) 

Btcm-Ky-tI-cfw hb-\m-Sv, AÀ_³ slÂ¯n\v IognÂ Pohn-X-ssien tcmK \nb-{ -́

W-¯n\v ap³Xq¡w \ÂIn-sImv F³.-kn.-Un, kv{Io\nw-Kv, {Soäp-saâv Ath-bÀ\kv aäv 

BtcmKy kw_-Ô-amb hnj-b-§Ä F¶nh ssIImcyw sN¿p-¶-Xn-\m-bn, tUmIvSÀ, ^mÀa-

knÌv, \gvkv, BtcmKy {]hÀ¯-IÀ F¶n-h-cpsS tkh\hpw, kuP\y acp¶pw \ÂIp¶-Xm-

Wv. kwØm-\¯v BZy-ambn hb-\mSv PnÃ-bnÂ IÂ¸ä SuWnÂ ap³kn-̧ m-enän hn«v 

\ÂInb sI«nSw “Poh-\n-“  - ¡mbn cq]-s¸-Sp-¯n-bn-cn-¡p-¶p. 

 ÌpUâv tUmIvSÀ tIUäv (F-kv.-Un.-kn)  

Ip«n-I-fn-eqsS Xs¶ Ip«n-IÄ¡v BtcmKy ]c-amb Adnhp-IÄ ]IÀ¶v sImSp-¡p¶ 

]²-Xn-bmWv ÌpUâv tUmIvSÀ tIUäv. cmjv{Sob IntjmÀ kzØy Imcy{Iw (BÀ.-sI.-F-

kv.-sI) F¶ Iuamc BtcmKy ]²-Xn-bpsS Nph-Sp-]n-Sn¨mWv Cu ]²-Xn¡v cq]w \ÂIn-bn-

cn-¡p-¶Xv.  BtcmKy Imcy-§Äv ssIImcyw sN¿p-¶-Xn\v PnÃ-bnse   anSp-¡cmb 532 

hnZymÀ°n-IÄ¡v  6 Znh-ks¯ {]tXyI ]cn-in-e\w \ÂIn- kÖ-cm-¡n-bn«pv. 

http://hridyam.in/
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lmwseäv Bi (Du-cp-an-{Xw) 

BZn-hmkn taJ-e-bnse BtcmKy {]iv\-§Ä Is-̄ p-¶-Xn\pw ]cn-l-cn-¡p-¶-Xn-\p-

ambn AhÀ¡n-S-bnÂ Xs¶bpÅ 178 t]sc Xnc-sª-Sp¯v ]cn-io-e\w \ÂIn \S-̧ n-em-

¡p¶ ]²-Xn-bmWv lmwseäv Bi. 

 

Bbpjv hIp¸v \S-̧ n-em-¡p¶ tZiob/kwØm\ PnÃm-Xe ]²-Xn-I-fpsS Ah-tem-I\w 

ക്രമ നമ്പർ kvIoansâ t]cv 

പദ്ധതി 
വിഹിതം 
(ലക്ഷം) 

ടങലവഴിച്ചതുഔ 
(ലക്ഷം) 

1 
ടസ്ട്രഘ്ത്എനിഘ്  ആൻഡ്  ഇകരാടവടമന്റ്  ഒഫ്  
ആയുർകവദ  റൂറൽ  ഡിടെന്സറിസ് . 

12.85 12.85 

2 
ഔകരാൾ  ഒഫ്  ഔമ്മൂണിക്കൽ  ഡിസീസസ്  
ആൻഡ്  നാച്ചുറൽ  ഔാലമിറൃീസ്  

0.50 0.50 

3 
അപ്ഗ്രകഡഷൻ  ആൻഡ്  കമാകഡൺസനസഷൻ 
ഒഫ്  ഐ സ് എം  ഇന്ടിടൂഷൻസ് 

88.62  

 

{Ia 

\w. 

]²-Xn-bpsS t]cv KpW-t`m-àm-¡Ä Ah-tem-I\w 

1 

_me-ap-Ipfw 

2011þ12 apXÂ  

\S-̧ n-em-¡n-h-cp¶p 

kÀ¡mÀ kvIqfp-I-

fnse Ip«n-IÄ (bp.-

]n.) 

Ip«n-I-fpsS imco-cnI ]T-\-ssh-I-ey-§Ä  

]cn-l-cn-¡p-¶p. {]Xn-tcm-[-tijn hÀ±n-̧ n-

¡p-hm\pw, tcmK§Ä Ipd-bv¡p-hm\pw, 

]²-Xn-bn-eqsS km[n-¡p¶pv. 

2 

{]kmZw 

2013þ14 apXÂ  

\S-̧ n-em-¡n-h-cp¶p 

kÀ¡mÀ 

sslkvIqÄ Ip«n-

IÄ 

\S-̧ n-em-¡nb kvIqfp-I-fnse Ip«n-I-fnÂ 

hnfÀ¨  

\nb-{ -́W-hn-t[-b-am-¡p-hm³ km[n-¨n-«p-v. 

3 

IcÄtcm-K-apàn 

2015þ16 apXÂ \S-̧ n-

em-¡n-h-cp¶p 

IcÄ kw_-Ô-amb  

tcmK-apÅ Bfp-IÄ 

IcÄtcm-K-§-fpsS XojvWX Ipd-bv¡m³ 

km[n-¨p. 

4 

Bbpjyw 

2016 apXÂ  

\S-̧ n-em-¡n-h-cp¶p 

Pohn-X-ssien 

tcmKw _m[n-̈ -hÀ 

tcmK-§Ä \nb-{´W hnt[-b-am-¡p-hm-\pw, 

PohnX \ne-hmcw sa¨-s¸-Sp-̄ p-hm\pw ]²-

Xn-bn-eqsS  

km[n-¡p-¶p. 

5 

htbm AarXw 

2012þ13 apXÂ  

\S-̧ n-em¡n hcp¶p 

htbm-P-\-§Ä 

htbm-P-\-§-fpsS Btcm-Ky-{]-iv\-§Ä 

Is-¯p¶-Xn\pw, NnIn-Õn-¡p-¶-Xn-\pw, 

PohnX  

\ne-hmcw sa¨-s¸-Sp-¯p-hm\pw km[n¨p  

5 

kpXmcyw 

2016 Â IÂ¸ä  

\K-c-k-̀ -bnÂ  

\S-̧ n-em¡n 

Xnancw _m[n-̈ -hÀ 

Xnan-c-¯nsâ hym]\w XS-bp-hm³ km[n-

¨p. AÔX \nhm-c-W-¯n\v PnÃm Xe-

¯nÂ \S-̧ n-em-¡m-hp¶ s{]mPIvSv 

7 
Acn-hmÄ tcmKn- Acn-hmÄ tcmKw  

1) 25 ]pXnb tIkp-IÄ Ønco-I-cn-̈ p. 
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IÄ¡pÅ 

s{]mPIvSv 

2015þ16 apXÂ PnÃ-

bnÂ \S-̧ n-em¡n 

hcp¶p 

_m[n-̈ -hÀ 2) Acn-hmÄ tcmKn-I-fpsS slÂ¯v 

sdt¡mÀUv Dm-¡p-hm³ km[n-¨p. 

3) tcmK-e-£-W-§Ä Ipd-bv¡p-hm\pw 

PohnX \ne-hmcw sa¨-s¸-Sp-̄ p-hm\pw 

km[n-¨p. 

4) BbpÀssZÀLyw hÀ±n-¸n-¡p-hm³ 

klm-b-I-c-ambn 

5) càw kzoI-cn-¡p-¶-Xnsâ tXmXv 

Ipdbv¡p-hm³ km[n-̈ p. 

8 

]men-tb-äo-hv 

s{]mPIvSv 

Xnc-sª-Sp¯ 

]©m-b-¯p-I-fnÂ 

\S-̧ n-em-¡n-h-cp¶p 

]men-tb-äohv sIbÀ  

Bh-iy-am-b-hÀ¡v 

tcmKn-I-fpsS PohnX \ne-hmcw sa¨-s¸-Sp-

¯p-hm³ km[n-¨p. 

9 

kn² ]²Xn 

2016 apXÂ \S-̧ n-em-

¡n-h-cp¶p 

tcmKn-IÄ kn² sshZy-im-kv{X-¯nsâ {]Nm-cWw 

10 

Iuamc`rXyw 

2017 apXÂ 

Iuam-c-¡m-cmb 

Ip«n-IÄ 

\S-̧ n-em¡nhcp-¶p. 

11 

{]kqXn 

2017 apXÂ 

KÀ`n-Wn-IÄ,  

{]k-hn¨hÀ, \h-

PmX inip-¡Ä 

\S-̧ n-em-¡n-h-cp¶p 

12 

am\-knIw 

2017 apXÂ 

Dd-¡-Ip-d-hv, Un{]-

jÀ  

XpS-§n-b-h-bv¡pÅ 

BbÀthZ NnInÕ 

\S-̧ n-em-¡n-h-cp¶p 

PnÃ-bnÂ \ne-hnepff kvs]j-ym-enän കഹാമികയാപതി 
 

ക്രമ 
നമ്പർ kvIoansâ t]cv 

പദ്ധതി 
വിഹിതം 
(ലക്ഷം) 

ടങലവഴിച്ചതുഔ 
(ലക്ഷം) 

1 സ്റ്റാൻകഡർഡിസഷൻ  ആൻഡ്  കമാടടർമിസഷൻ  ഒഫ്  
കഹാകമാടടകയാ  ഡിപ്പാർട്ടമൻറ് 

15.60 15.60 

2 
ടഹൽത്ത്  മാകനജ് മന്റ്  ആൻഡ്  ടെഷയൽറൃി  ടഹൽത്ത്  
ടഔയർ  ടസടരന്റസ്  അറൃ്  കഹാമികയാപതി 

42.98 42.98 

 

BkvXa AeÀPn ¢n\nIv 

 

hb-\mSv PnÃ-bpsS Imem-hØm {]tX-y-I-X-Ifpw A -́co£ aen-\o-I-c-Whpw sXmgnÂ 

taJ-e-bnse hy-Xn-bm-\--§fpw sImv BkvX-a, AeÀPn tcmKn-I-fpsS F®w {Iam-Xo-X-ambn 

hÀ²n-̈ p-sIm-n-cn-¡p¶ kml-N-c-y-am-Wp-f-f-Xv.  {]kvXpX kml-N-c-y-̄ n-emWv tIc-f-

kÀ¡mÀ tlmantbm hIp¸v 2010 Pqsse amkw 10-þmw XobXn A©p-Ip¶v PnÃm tlmantbm 

Bip-]{Xn tI{µo-I-cn¨v BkvX-aþ AeÀPn kvs]j-yÂ ¢n\nIv Bcw-`n-̈ Xv.  {]kvXpX  ¢n\n-

¡n\v s]mXp-P-\-§Ä \ÂInb kzo-Im-c-y-Xbpw ]²-Xn-bpsS ^e-{]m-]vXnbpw 2 t]mÌv {KmtU-
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zäv saUn-¡Â Hm^o-kÀam-scbpw 1 ^mÀa-kn-Ìn-s\bpw A[nI Npa-Xe \ÂIn \nb-an-¨p-

sImv hnZKv[ tkh\w Dd-̧ p-h-cp-¯p-¶p.   

 

koXm-ebw s{]mPIvSv 

 

 kv{XoI-fpsS Btcm-K-yw, kt´m-jw, kmaq-ly ka-Xzw F¶nh Dd-̧ p-h-cp-¯pI F¶ e£-y-

t¯msS kaq-l-̄ nse ]oV\w A\p-̀ -hn-¡p¶ kv{XoIÄ¡p-thn tIcf kÀ¡mÀ tlman-

tbm-̧ Xn hIp¸v \S-̧ n-em-¡nb ]²-Xn-bmWv koXm-e-bw.  kmaq-ly \oXn hIp-̧ v, B`-y-´c 

\nba hIp-̧ p-IÄ, h\nXmI½o-j³ F¶n-h-bpsS kl-I-c-W-t¯m-sS-bmWv koXm-ebw 

{]hÀ¯\w \S-¡p-¶-Xv.  PnÃ-bnse FÃm kÀ¡mÀ tlmantbm Unkv]³k-dn-I-fnepw \ÂIn 

hcp¶ tkh-\-t¯m-sSm¸w d^-dÂ tI{µ-ambn A©p-Ip¶v PnÃm tlmantbm Bip-]-{Xn-

bnse koXm-ebw bqWnäv {]hÀ¯n-¡p-¶p. 

 

tkh-\-§Ä 

 

1. kv{XoI-fpsS sshIm-c-nI am\-knI  Btcm-Ky {]iv\-§Ä¡v  

hnZKv[ NnInÕ. 

2.  Iu¬kn-enw-Kn\v teUn sskt¡m-f-Pn-Ìnsâ tkh\w. 

3.  \nba ]cn-c£m \nÀt±-i§Ä, _Ô-s¸« aäp hIp-̧ p-I-fpsS       

           tkh\w e`-y-am-¡Â. 

4.     t_m[-hÂ¡-cW ¢mÊp-IÄ 

 

hÔ-yXm \nhm-cW ¢n\nIv 

 

hÔ-yXm NnInÕm cwK¯v \S-am-Sn-bn-cp¶ aqe-y-N-yq-Xn-bp-sSbpw h©-\-bp-sSbpw Cc-I-

fmbn XoÀ¶ lX-̀ m-K-y-cmb Z¼-Xn-amÀ¡v Hcp ssI¯ncn \mf-am-bn-«mWv koXm-ebw bqWn-äp-

I-tfm-sS-\p-_-Ôn¨v kuP-\y hÔ-yXm \nhm-cW ¢n\n-¡p-IÄ Bcw-̀ n-¡p-hm³ tIcf 

kÀ¡mÀ tlman-tbm-̧ Xn hIp¸v Xocp-am-\n- -̈Xv.  2012þÂ I®qÀ, tImgn-t¡m-Sv, Xncp-h-\- -́

]pcw F¶o PnÃ-I-fnÂ Bcw-̀ n¨ hÔ-yXm \nhm-cW ¢n\n-¡p-I-fpsS h³ hnP-b-amWv 2015-

þÂ FÃm PnÃ-I-fnepw koXm-ebw bqWn-äp-I-fnÂ hÔ-yXm \nhm-cW ¢n\n-¡p-IÄ Bcw-`p-

¡p-hm³ t{]c-W-bm-b-Xv.  I®q-cn-ep-ff hÔ-yXm \nhm-cW ¢n\n¡v Hcp C³Ìn-ä-yq«v B¡n 

amäp-¶-Xn\v kÀ¡mÀ Xocp-am-\n-̈ n-cn-¡p-I-bm-Wv. 

 

elcn hnapà NnIn-Õm-ebw 

 

el-cnbv¡v ASn-as¸Sp¶-h-cpsS imco-cnI, am\-kn-I, kmaq-lnI km¼-̄ nI {]iv\-

§Ä kaq-l-¯nsâ ap¼nÂ h³ hn]-¯mbn amdnb kml-N-c-y-̄ n-emWv tIcf kÀ¡mÀ 

tlman-tbm-̧ Xn hIp¸v elcn hnapà NnIn-Õm-ebw ]²Xn \S-̧ n-em-¡n-b-Xv.  hb-\mSv PnÃ-

bnÂ elcn hnapà NnIn-Õm-ebw, koXm-e-b-̄ nsâ `mK-ambn A©p-Ip¶v PnÃm 

tlmantbm Bip-]-{Xn-bnÂ {]hÀ¯n-¡p-¶p. 

kZvK-ab þ Iuam-c-¡m-cpsS Btcm-Ky {]iv\-§Ä 

 

Iuamc{]mb-¡mÀ Hmtc kabw Xs¶ ]e-X-e-̄ n-ep-ff kµÀ`-§Ä¡v hnt[-b-cm-tI-

n-h-cp-¶-h-cm-Wv.  ]T\ kw_-Ô-am-b {]iv\-§Ä, inYn-e-amb IpSpw-_m-´-co-£w, imco-cnI 

A\m-tcm-K-yw, am\-knI kwLÀj-§Ä, k½À²w Gdnb ]T\ coXn-IÄ Ch-sbms¡ 

Ip«nsb ]e-t¸mgpw hnjm-Z-tebvt¡m Hcp s]m«n-s -̄dn-bn-tebvt¡m \bn-t¨-¡mw.  C§-s\-

bp-ff Ip«n-I-fnÂ Bß-hn-i-zm-k-¡p-d-hv, ]co£m `bw, ]T\ sshI-e-yw, s]cp-amä sshI-

eyw, elcn D]-tbmKw F¶nh Is-¯mw.  C§-s\-bp-ff Ip«n-Isf klm-bn-¡p-¶-Xn-\m-bn-
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«mWv tlman-tbm-̧ Xn hIp¸v kZvK-ab F¶ ]²Xn Bcw-̀ n- -̈Xv.  FÃm kÀ¡mÀ tlmantbm 

Unkv]³k-dn-I-fnÂ \ÂIn hcp¶ tkh-\-t¯m-sSm¸w d^-dÂ tI{µ-ambn A©p-Ip¶v PnÃm 

tlmantbm Bip-]-{Xn-bnse kZvK-ab bqWnäv {]hÀ¯n-¡p-¶p.  kvs]j-yÂ So¨-dp-sSbpw 

Iu¬kn-e-dp-sSbpw tkh\w ChÀ¡v e`-y-am-Wv.   

 

htbmP\{]tXyI NnInÕm ]²Xn: 

htbmP\§fpsS BtcmKy{]iv\§Ä kÀ¡mcnsâ kPoh {]m[m\yapff Hcp 

hnjbamWv.  P\kwJym\p]mX¯nÂ apXnÀ¶ ]uc³amcpsS F®w IqSnbncn¡p¶Xn\mÂ 

kzm`mhnIambpw AhÀ¡v e`nt¡ ]cnc£IÄ IpSpw_¯nÂ \n¶pw e`n¡p¶ptm 

F¶ hnjbw hfsc Kuchtadnb H¶mWv.  apXnÀ¶ ]uc³amcpambn _Ôs¸« 

BtcmKy{]iv\§Ä¡v tlmantbm¸Xn NnInÕ e`yamIp¶Xns\m¸w ChcnÂ Iphcp¶ 

AØn kw_Ôamb tcmK§Ä¡v ^nkntbmsXdm¸nÌnsâ tkh\hpw tImÀ¯nW¡nb 

Hcp NnInÕm]²XnbmWv hb\mSv PnÃm tlmantbm Bip]{Xn A©pIp¶nÂ hIp¸v 

hn`mh\w sNbvXncn¡p¶Xv. 

s]bn³ Bâv ]mentbäohv: 

s]bn³ Bâv ]mentbäohv ]cnNcW¯nÂ tlmantbm¸Xn acp¶pIfpsS km[yXIÄ 

P\§fnÂ F¯n¡p¶Xnsâ `mKambn«mWv s]bn³ Bâv ]mentbäohv ]cnNcW hn`mKw 

A©pIp¶v PnÃm tlmantbm Bip]{XnbnÂ 2016 \hw_dnÂ Bcw`n¨Xv.  ae¸pdw 

PnÃbnse hqÀ F¶ Øe¯v {]hÀ¯n¨ncp¶ Kh. tlmantbm Unkv]³kdnbnÂ 

hÀj§Ä¡v ap³]v hymgmgvN Znhk§fnÂ am{Xw Hcp kvs]jyÂ H.]n. Bbn Bcw`n¨ 

tNX\ F¶ Iym³kÀ sIbÀ ¢n\n¡v BWv Ct¸mÄ C´ybnse Xs¶ BZy 

tlmantbm¸XnIv Iym³kÀ Bip]{Xnbmbn amänbncn¡p¶Xv.  FÃm _p[\mgvNIfnepw 

s]bnÂ Bâv ]mentbäohv kvs]jyÂ H.]n. ChnsS {]hÀ¯n¡p¶p. 

samss_Â tlmantbm Unkv]³kdn: 

PnÃbnse ]nt¶m¡ ZpÀLS {]tZi§fnÂ Xmakn¡p¶ ZpÀ_e 

P\hn`mK§fnÂs¸« IqSpXÂ t]cpw NnInÕm kw_Ôambn Unkv]³kdnIfnepw 

Bip]{Xnbnepw hcp¶XnÂ hnapJX ImWn¡p¶XpsImv Ahcnte¡v Cd§nsNÃpI 

F¶Xv apJye£yambnsImv tIcf kÀ¡mÀ tlmantbm¸Xn hIp¸v 2016 \hw_dnÂ 

PnÃbnÂ Bcw`n¨ ]²XnbmWv samss_Â tlmantbm Unkv]³kdn.  AtXmsSm¸wXs¶ 

ZpÀLS Øe§fnÂ hkn¡p¶ s]mXphn`mK¯nÂs¸« tcmKnIÄ¡pw Cu 

Unkv]³kdnbpsS tkh\w \ÂIn hcp¶p.  tUmIvSdpw t\gvkpw ^mÀaknÌpw DÄs¸Sp¶ 

Sow Ignª Hcp hÀjImeambn PnÃbnÂ DS\ofw \Ã tkh\amWv ImgvN hbv¡p¶Xv.  

Znhkhpw 100þ 150 tcmKnIÄ samss_Â Unkv]³kdnbnÂ NnInÕ¡mbn F¯p¶p. 

Bbpjvam³`h: PohnXssieotcmK NnInÕm ]²Xn  

PohnX ssieotcmK§fpsS ka{K NnInÕbv¡mbn tlmantbm¸Xn {]IrXn NnInÕm, 

tbmK, F¶nh DÄs¸Sp¯nsImv tlmantbm¸Xn hIp¸v cq]wsImSp¯ NnInÕm 

]²XnbmWv BbpjvamÀ `h: Cu ]²XnbpsS PnÃm Xe DZvLmS\w 2017 HmKÊäv 5þmw 

XnbXn \S¶p. Cu ]²XnbpsS `mKambn tcmKkm[yXm {Kq¸pIsf Is¯n AhÀ¡v 

tcmK{]Xntcm[w km[yam¡p¶Xn\pff \nÀt±i§Ä, t_m[hÂ¡cW ¢mkpIÄ, tbmK 

]cnioe\w, tlmantbm¸Xn NnInÕ F¶nh \ÂIp¶p.  Cu ]²XnbpsS {]hÀ¯\tI{µw 

A©pIp¶v PnÃm tlmantbm Bip]{XnbmWv.  
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Fkv.kn. tlmantbm slÂ¯v skâÀ: 

tlmantbm¸Xn hIp¸nsâbpw ]«nIPmXn hIp¸nsâbpw kwbpàkwcw`¯nsâ 

`mKambn 2012þÂ tIcfkÀ¡mÀ 29 tlmantbm¸XnIv slÂ¯v skâdpIÄ kwØm\¯v 

Bcw`n¨p.  hb\mSv PnÃbnÂ ]Snªmd¯d ]©mb¯nse sImäntbmSvIp¶v Fkv.kn. 

tImf\nbnÂ Øm]\w {]hÀ¯n¨phcp¶p. taJebnse hnhn[ BtcmKytkh\§Ä 

e`yam¡m³ Unkv]³kdn kÖamWv.  Øm]\¯nsâ {]hÀ¯\¯n\mbn, saUn¡Â 

Hm^okÀ, ^mÀaknÌv, AäâÀ, ]n.Sn.Fkv. F¶nhsc IcmÀ ASnØm\¯nÂ 

\nban¨ncn¡p¶p. 

s]cn^dÂ H.]n.: 

kÀ¡mÀ Unkv]³kdnIfpsS tkh\§Ä IqSpXÂ P\§fnte¡v F¯n¡p¶Xnsâ 

`mKambn ]cnanXamb bm{XmkuIcyw IW¡nseSp¯psImv P\km{µXbpff 

{]tZi§fnÂ NnInÕ F¯n¡p¶Xn\pthn BgvNbnÂ Hcp \nÝnXZnhkw s]cn^dÂ 

H.]n. {]hÀ¯n¡p¶p.  \nehnÂ 3 ]©mb¯pIfnemWv s]cn^dÂ H.]n {]hÀ¯n¡p¶Xv.  

1. ]qXmSn ]©mbv¯v þ Ccpfw 

2. ao\§mSn ]©mb¯v þ ao\§mSn 

3. ]\acw ]©mb¯v þ ]\acw. 

 

XmÂ¡menI Unkv]³kdnIÄ: 

hffnbqÀ¡mhv t£{XatlmÕht¯mS\p_Ôn v̈ FÃm amÀ¨v amk§fnepw 

XmXv¡menI tlmantbm Unkv]³kdnbpsS tkh\hpw hnhn[ s{]mPIvSpIsf 

kw_Ôn¨pff hniZhnhchpw e`yam¡n hcp¶p.  Nne {]tXyI kmlNcy§fnÂ kvIqÄ 

ItemÕh§tfmS\p_Ôn¨pw XmÂ¡menI tlmantbm Unkv]³kdnIfpsS tkh\w 

e`yam¡mdpv. 

5.11. കുടിടവള്ളം 

tIcf Pe AtXm-dnän 

{Ia 

\¼À 

]²Xn 

]²-Xn-I-

fpsS 

F®w 

]²Xn 

hnlnXw 

Nnehv `uXnI t\«w 

1 Fw.-F-kv.-Un.]n 15 733.93 98.17 9 F®w ]qÀ¯o-I-cn¨p 

2 {KmaoW ip²-Pe 

hnX-cW ]²-Xn-IÄ 

2 13.52 12.70 ]qÀ¯o-I-cn¨p 

3 \_mÀUv 2 6606.00 2025.10 \S-̧ n-em¡nhcp¶p 

4 F³.-BÀ.-Un.-U»p.]n 1 4760.00 30.81 \S-̧ n-em¡nhcp¶p 

5 F.-BÀ.]n 1 950.00 1450.00 ]qÀ¯o-I-cn¨p 

`qPe hIp¸v 

{Ia-\-

¼À 

]²Xn 

]²-Xn-

I-fpsS 

F®w 

]²Xn 

hnlnXw 

Nnehv `uXnI t\«w 

1 

`qPe hIp¸v 

]S-̧ n-em-¡n-bXv 

26 44.04 43.36 

1445 IpSpw-_-§Ä¡v IpSn-

shÅw e`-y-am¡n 
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Pe-\n[n ]²-Xn-IÄ 

{Ia 

\¼À 

]²Xn 

]²-Xn-

I-fpsS 

F®w 

]²Xn 

hnlnXw 

Nnehv `uXnI t\«w 

1 

Pe-\n[n \S-̧ n-em-¡n-

bXv 

182 770.66 737.81 

22512 IpSpw-_-§Ä¡v 

IpSn-shÅw e`-y-am¡n 

cmPohv KmÔn IpSn-shÅ ]²-Xn-IÄ 

{Ia 

\¼À 

]²Xn ]²-Xn-I-

fpsS 

F®w 

]²Xn 

hnlnXw 

Nnehv `uXnI t\«w 

1 

hnhn[ GP³kn-IÄ 

\S-̧ n-em-¡n-bXv 

18 109.8 99.18 

487 IpSpw-_-§Ä¡v IpSn-

shÅw e`-y-am¡n 

 

Xt±kzയം`cW Øm]-\§-fpsS - IpSn-shÅ ]²-Xn-I-fpsS hni-I-e\w 

 

{Ia 

\¼À 

 

Xt±kzയം`cW 

Øm]-\-̄ ns³d 

t]cv 

F®w 

]²-Xn-I-

fpsS 

F®w 

 

hn`mKw 

 

\o¡n-bn-cn¸v 

    SC ST Gen  

1 {Kma ]©m-b¯v 23 426 47 13 243 1253.30 

2 t»m¡v ]©m-b¯v 3 32 11 8 13 181.96 

3 PnÃm ]©m-b¯v 1 14 4 4 6 167.82 

4 ap³kn-̧ m-enän 3 195 3 53 139 405.51 

 BsI 30 667 65 201 401 2008.63 

 

നിർകദശങ്ങൾ 

       InWÀ \nÀ½mW ]p\-cp-²m-cW {]h-y-¯n-IÄ, ]²Xn ]qÀ¯o-I-cW {]h-y-¯n-IÄ, 

]«nI PmXn/]«n-I-hÀ¤ IpSn-shÅ ]²-Xn-IÄ, ss]¸v sse³ ZoÀLn-¸n-¡Â F¶o {]h-y-¯n-

IÄ DÄs¸-«-Xm-Wv.]²-Xn-IÄ ]qÀ¯o-I-cn-¡p¶ apdbv¡v Bb-h-bpsS XpSÀ \S-¯n¸pw Aä-

Ip-ä-]-Wn-Ifpw Bh-i-y-amb km¼-̄ nI `{Z-Xbpw kmt¦-XnI Adnhpw KpW-t`m-ày I½n-än-

IÄ¡v Ds¶v Dd¸p hcp-t -̄-Xm-Wv. hcpw hÀj-§-fnÂ hn`m-h\w sN¿p¶ IpSn-shÅ 

]²-Xn-IÄ PnÃ-bnÂ \S-̧ n-em-¡n-h-cp¶ _y-lXv IpSn-shÅ ]²-Xn-IÄ DÄs¸Sp¶ {]tZ-i-§-

fnemtWm F¶v ]cn-tim-[n¨v AwKo-I-cn-t¡--Xm-Wv. 

PnÃ-bnÂ IpSn-shÅ taJ-e-bnÂ \ne-hn-epÅ {]iv\-§Ä, Pe-£ma Imc-W-§Ä, 

\nÀt±-i-§Ä 

Imem-hØm hy-Xn-bm\w, ag-bpsS Af-hn-ep-mb K-W-y-amb Ipd-hv, h\-\-io-I-c-Ww, 

s\Â¸m-S-§Ä \nI-̄ Â, Iyjn coXn-bnÂ Dmb hy-Xn-bm-\w, P\-kw-Jy hÀ²-\-hv, XpS-§n-

b ImcW§fmÂ PnÃ-bnse ip²-Pe ZuÀe-̀ yw hÀ²n-̈ -Xmbn ImWp-¶p. 

       hb-\mSv PnÃ-bnse Ignª 10 hÀjs¯ Umä ]cn-tim-[n-¡p-t¼mÄ (2007-þ2016) 

]pÂ¸Ån þ 2.59 an, Xhn-ªmÂ, shÅ-ap,sXm-À\m-Sv, Xncp-s\Ãn þ0.44 an Pe-\n-c¸v 

Xmgv¶-Xmbn a\-Ên-em-¡m³ km[n-¡p-¶p. {]kvXpX InW-dp-Isf {]Xn-\n-[o-I-cn-¡p¶ ]©m-

b-̄ p-IÄ `qcn-̀ m-Khpw ØnXn sN¿p-¶Xv PnÃ-bpsS hS¡v þ hS¡p Ing-¡³ `mK-§-fnÂ 

BWv. 2013 se GEC dnt¸mÀ«v {]Imcw PnÃ-bnse \mep t»m¡p-I-fnepw Ipdª hmÀjnI 

doNmÀPns³-d tXmXv ]\-a-cw, _t¯cn t»m¡p-I-fnÂ BWv tcJ-s¸-Sp-̄ n-bn-cn-¡p-¶-Xv. Cu 
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cp t»m¡p-I-fnÂ Iy-{Xna `qPe ]cn-t]m-jW amÀ¤-§Ä \S-̧ n-em-¡p-¶Xv `qPe k¼¯p 

DbÀ¯p-¶-Xn\p klm-b-I-am-Ipw. 

       PnÃ-bnse sX¡v þ ]Sn-ªm-d³ `mK-§-fnÂ Xmc-X-ta-y\ 3000 an.ao \p ASp¯p ag e`n-

¡p-¶p. ta¸m-Sn, aqss¸-\m-Sv, ]Sn-ªm-d- -̄d, sXmÀ\m-Sv, s]mgp-X-\, ssh¯ncn F¶o 

]©m-b-¯p-I-fnÂ PnÃ-bnse aäp `mK-§-fnÂ e`n-¡p-¶-Xn-t\-¡mÄ ag IqSp-X-embn e`n-¡p-

¶p. Bb-Xn-\mÂ C¯cw {]tZ-i-§-fnÂ {^nbm-än¡v AI-yq-̂ -dns\ Sm¸v sN¿-¯¡ hn[-

¯nÂ Xpd¶ InWÀ IpSn-shÅ ]²-Xn-IÄ¡v ap³K-W\ \ÂIn \S-̧ n-em-¡m-hp-¶-Xm-Wv. 

      PnÃ-bnÂ th\Â¡me§fnÂ IpSnshÅ £maw t\cnSp¶ {][m\ {]tZi§fmb 

]pÂ¸Ån, apÅ³sImÃn, ]\acw, kpÂ¯m³ _t¯cn, aqsss¸\mSv, am\´hmSn, 

ap«nÂ,ta¸mSn F¶o ]©mb¯pIfnse Nne {]tZi§Ä.{lkz Ime ]cnlmc§fmbn 

Sm¦À temdnbnÂ IpSnshÅ hnXcWw \S¯Â,IpSnshÅ Intbmkv¡pIÄ Øm]n¨v 

IpSnshÅ hnXcWw \S¯Â F¶nh Ahew`n¡mhp¶Xpw ZoÀLIme ]cnlmc§fmbn 

]pÂ¸Ån, aÅ³sImÃn {]tZi§Ä¡p thn I_\o \ZnbnÂ XmÂ¡menI  XSbW 

\nÀ½n¨v Pee`yX sa¨s]Sp¯pI,\S¸nem¡nsImncn¡p¶ ka{K IpSn-shÅ ]²-Xn-

IfpsS kab_ÔnX ]qÀ¯oIcWhpw Dd¸phcpt¯Xpv. 

]Ýn-a-L-«-̄ n-t\mSv ASp¯p \nÂ¡p¶ ]©m-b-¯p-I-fnÂ DÅ {]I-y-Xn-P-\y \ocp-d-

h-IÄ kwc-£n-̈ p-sImv AXmXp ]©m-b-¯p-I-fp-sSbpw dh-\yq hIp-̧ ns³--dbpw h\w hIp-

¸ns³--dbpw A\p-a-Xn-tbmSp IqSn sNdnb IpSn-shÅ ]²-Xn-IÄ¡p cq]w \ÂIn. {]kvXpX 

]©m-b-¯p-I-fnse  DbÀ¶ {]tZ-i-̄ p-Å-hÀ¡v am{Xw KpW-\n-e-hmcw ]cn-tim-[n¨p Pe-hn-

X-cWw \S-̄ m-hp-¶-Xm-Wv. PnÃbnep-mb `qhn-\n-tbmK amä-§Ä¡v A\p-k-y-X-ambn `qPe 

k¼¯v hÀ²n-̧ n-¡p-¶-Xn\p thn `qPe ]cn-t]m-jW amÀ¤-§Ä PnÃ-bpsS `q{]-I-y-Xn¡pw 

hn\n-tbm-K-̄ n\pw A\p-k-y-X-ambn \S-̧ n-em-t¡--Xp-v. DZm-l-cWw 30

0

 Ncnhp Ipdª 

{]tZ-i-§-fnÂ a¬/IÃv ssI¿m-e-IÄ, ag-¡p-gn-IÄ Xmgv¶ {]tZ-i-§-fnÂ Xe-¡p-f-§-fpsS 

\nÀ½mWw F¶nh a®v kwc-£n-¡p-¶-tXm-sSm¸w Pe kwc--£-W-¯ns³--dbpw tXmXv hÀ²n-

¸n-¡p-¶p. F¶mÂ h\-{]-tZ-i-hp-ambn tNÀ¶p InS-¡p¶ Øe-§-fnÂ IpSn-shÅ \nÀ½mW 

{]h-y-¯n-IÄ¡m-h-i-y-amb A\p-hmZw _Ô -s¸« hIp-̧ p-I-fnÂ \n¶v bYm-k-abw e`n-¡m-¯Xv 

C¯cw ]²-Xn-IÄ¡v XS-Ê-am-Im-dp-v. tIcf Pe AtXmdn«nbpsS \nehnepÅ ss]¸p-sse-

\p-IÄ \o«n IpSn-shÅ {]hÀ¯n-IÄ \S-̧ n-em-¡p-t¼mÄ tZiob {KmaoW sXmgn-ep-d¸v ]²-

Xn-bn-epÄs¸-Sp¯n \S-¸n-em-¡p¶Xv ]cn-KWn¡mhp¶XmWv 

 
കുടിടവള്ള പദ്ധതിഔൾ ജില്ലയിൽ നടപ്പിലാക്കാൻ ടപ്രാടജക്ടുഔൾ ആസൂത്രണം ടങയ്യുകമ്പാൾ 

തകേശ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളും ജല അകതാറിറൃിയുമായി സംകയാജനവം ആകലാങനയും രു 
അതയാവശയ ഗടഔമാണ് . സ്ഥലത്തിടന്റ ലഭയത ഗുണകഭാക്താക്കളുടട എണ്ണം ആവശയമായ ജല 
ലഭയതയുടട അളവ് എന്നിവ തകേശ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും ടപ്രാടജക്ടുമായി ബന്ധടപ്പട്ട 
സാകങ്കതിഔ നിർവഹണ ഔാരയങ്ങൾ ജല അകതാറിറൃിയുമായും കൂടിയാകലാങിച്ചു നടപ്പാക്കുന്നതാ 
യിരിക്കും ഉങിതം.   
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5.12 ip-Nn-X-zw, amen-\y kwkvI-cWw 

 

 

 

 

 

 

{Ia 

\¼À 

hIp¸v/s{]mP-IvSp-

IÄ 

 

ipNnXz amen\y kwkvIcW {]hÀ¯\w 

1 

{XnXe ]©m-b-¯p-

IÄ/ \K-c-k-̀ -IÄ 

s]mXp-Øe amen-\-y-§Ä tiJ-cn-̈ v ]c-¼-cm-KX coXn-bnÂ \n-

Ý-bn¨ Øe¯v Iq«n-bn-SÂ, ssIam-dÂ ss]¸v It¼m-kväv, 

t]mÀ«-_nÄ _tbm-K-ymkv ¹mâv , a¬Iew XpS-§nb hnX-

cWw sN¿Â  

hn-h-c-hn-Úm\ {]hÀ -̄\-§Ä 

2 ipNn-Xz anj³ 

h-y-àn-KX I¡q-kp-IÄ 

s]mXp I¡q-kp-IÄ 

Øm-]\/kaql I¡q-kp-IÄ 

ssP-h-am-en-\y D]m-Zn-IÄ¡p-ff k_vknUn \ÂIÂhn-hc 

hnÚm\ {]hÀ¯-\-§Ä 

km-t¦-XnI klmbw 

3 

arK kwc-£W 

hIp¸v 

im-kv{Xo-b-ambn hf-¡pgn \nÀ½m-Whpw kwkvI-c-Whpw 

hn-hn[ t_m[-hÂ¡-cW {]hÀ¯-\-§Ä 

4 

aen-\o-I-cW \en-

b{´W t_mÀUv        

aen-\o-I-cW km[-y-X-bp-ff s]mXp kz-Im-cy kwcw-̀ -§-fpsS 

aen-\o-I-cW \nb-{´W kwhn-[m-\-§Ä ]cn-tim-[n¨v A\p-

aXn \ÂIÂ 

5 IpSpw-_{io 

aen-\o-I-cW \nb-{´-W-hp-ambn _Ô-s¸«v km[\ kma-{Kn-

IÄ \nÀ½n¨v \ÂIp¶ bqWn-äp-IÄ(-]m-f-t¹äv XpWn-k-©n-

IÄ \nÀ½mW bqWn-äp-IÄ) Øm]n-¡Â  

t_m-[-hÂ¡-cW {]hÀ¯-\-§Ä 

6 Btcm-K-y-h-Ip¸v 

_-tbm-sa-Un-¡Â amen-\-y-§Ä imkv{Xo-b-ambn ssIIm-cyw 

sNbvXv ssIam-dp-¶-Xn-\p-ff {]hÀ¯-\w. 

a-g-¡me ]qÀÆ ipNo-I-cW {]hÀ¯-\-§Ä  

t_m-[-hÀ¡-cW {]hÀ¯-\-§Ä 

]-IÀ¨-h-ym[n \nb{´Ww. 

7 

tZiob {KmaoW   

sXmgn-ep-d¸v     

]²Xn 

Ipgn It¼m-Ìp-IÄ \nÀ½n¨v \ÂIÂ 

hn-hn[ ipNo-I-cW {]hÀ¯-\-§Ä 

8 hnZ-ym-̀ -ymkw 

kvIqÄ tI{µo-I-cn¨v amen-\y \nÀ½mÀÖ\ ]²-Xn-IÄ 

{]-IrXn kwc-£W {]hÀ¯-\-§Ä l-cnX \nb-am-hen 

9 

hnt\mZ k©mc 

hIp¸v 

hn-t\mZ k©mc tI{µ§fnse amen-\y kwkvI-cW {]hÀ¯-

\-§Ä 

10 Irjn hIp¸v 

_tbmKymkv ¹mâv 

a®nc It¼mÌv 
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5.13. പാർപ്പിടം 
2016þ2017þse ]n.Fw.F.ssh. `h\ \nÀ½mWw kw_Ôn¨v ]ptcmKXndnt¸mÀ«v 

 

5.14. വിദയാഭയാസം 
2017-þ18 hÀj-¯nÂ P\-dÂ hn`m-K-̄ nÂ  hnPb Pzme F¶ t]cnepw , ]«nI hÀ¤ 

hn`m-K-¯nÂ tKm{X Pzme F¶ t]cnepw ]²Xn {]hÀ¯-\-§Ä kwL-Sn-̧ n-¡p-¶p. CXn-\p-

]p-dsa  ss{S_Â hnZymÀ°n-IÄ¡v {]`mX `£Ww hnX-cWw sN¿p¶ ]²-Xnbpw hnZym-e-

b-§Ä¡m-h-iy-amb ^ÀWn-̈ -dp-IÄ hm§p-¶-Xpw \m]vIn³ shânwKv C³k-t\-äÀ hm§p-¶-

Xp-amb {]hÀ¯-\-§Ä kwL-Sn-̧ n-¡p-¶p-v.  

 hnPb Pzme ]²Xn 40,00,000 AS-¦Â XpI-bn-epÅ ]²-Xn-bm-Wv. Fkv.-F-kv.-FÂ.kn , 

lbÀ sk¡-dn , shmt¡j-WÂ lbÀ sk¡--dn-]-T\ \ne-hmcw DbÀ¯p-¶-Xn\pw 

DbÀ¶ hnP-b-i-X-am\w Ic-Ø-am-¡p-¶-Xn\pw e£y-an-«p-sImpÅ KpW-ta·m {]hÀ¯-\-

§-fmWv CXnÂ \S¸nem¡p-¶-Xv. dnkÂ«-h-tem-I\w, A[nI kab ¢mÊpIÄ bqWnäv sSÌp-

Ifpw Ah-bpsS Ah-tem-I-\hpw anI¨ hnPbw t\Snb hnZym-e-b-§-sfbpw, hnZymÀ°n-Isf 

BZ-cn-¡-ep-sams¡ {]kvXpX ]²Xn {]hÀ¯-\-§-fnÂ DÄ -s¸-Sp-¶p. Ch Imcy-£-a-X-tbmsS 

kwL-Sn-̧ n¨p hcp-¶p. 

 Ip«n-I-fpsS Smeâv t]mjn-̧ n¡p¶-Xn-\m-bpÅ Smeâv {Intb-äohv inev]-im-e-I-fmWv 

asämcp {]hÀ¯\w. Xnb-äÀ inev]-im-e, Iem kmlnXy inev]-im-e-IÄ, {]Xn`m t]mj-Ww,, 

Ip«n-I-fpsS cN-\-IÄ tNÀ¯pÅ {KÙ {]Im-i\w XpS-§n-b-hsbÃmw DÄs¸-Sp-¶-XmWv 

Smeâv {Intb-äohv {KÙ-im-e-IÄ. 

വ
ര്

ഷ
ം 

ലഔ് ഷയം 

അംഖീഔാരം 
ടഔാടുത്ത 

വീടുഔളുടട എണ്ണം 

2017-18 

പൂർത്തീഔരിച്ച 
വീടുഔൾ(ഔഴിഞ്ഞ 

വര്ഷം പൂർത്തീഔരിച്ച 
വീടുഔളുടട എണ്ണം 

ഉൾപ്പടട) 

പുകരാഖതിയിലുള്ള 
വീടുഔളുടട എണ്ണം 

പൂർത്തീഔരിച്ച 
വീടുഔൾ 
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 A¡m-Z-anIv ¢_p-IÄ imào-I-cn¨v anI¨ A¡m-Z-anIv dnkÄ«v t\Sp-¶-Xn\v e£yw 

sh¨p-sImpÅ-XmWv asämcp {]hÀ¯-\w. imkv{X,  ]cn-Øn-Xn, KWn-X, Ncn-{X, sF.-Sn, 

inev]-im-e-IÄ, I½yq-Wn-t¡-äohv Cw¥o-jv inev]-im-e-IÄ, ^neow s^Ìn-hÂ, kvIqÄ ]mÀe-

sa³dv imào-I-c-Ww, elcn hncp-²-]-cn-]m-Sn, DuÀÖkwc-£W ]cn-]m-Sn, tKÄkv Fw]-

hÀsaâv ]cn-]mSn XpS-§nb {]hÀ¯-\-§Ä Cu {]hÀ¯-\-§-fn-eqsS kwL-Sn-̧ n-¡p-¶p. 

 Fkv.-F-kv.-FÂ.kn , lbÀ sk¡--dn, hn.-F-̈ v.-F-kv.C dnkÂ«v sa¨-s¸-Sp-̄ p-¶-Xn\v 

P\p-hcn amkw apXÂ FÃm hnZym-e-b-§-fn-eps# kwL-Sn-̧ n-¡p¶ Hcp Xo{h-bXv\ ]cn-]m-Sn-

bmWv CXn-eqsS Bkq-{XWw sNbvXn-cn-¡p-¶-Xv.  

 Iym¼kv _pÅ-än³ F¶ t]cnÂ Ip«n-I-fp-sSbpw hnZym-e-b-§-fp-sSbpw A¡m-Z-anIv 

{]hÀ¯-\-§Ä s]mXp kaq-l-̄ n\v ]cn-N-b-s¸-Sp-¯p¶ ]cn-]m-Sn, kÀtKmÂkhw F¶ 

t]cnÂ 5 Znhkw \op \nÂ¡p¶ {]Xn-̀ m-t]m-jW ]cn-]mSn Iem-Im-bnI t]mj-W-¯n-

\mbn kwL-Sn-̧ n-¡p¶ hyXykvX tIm¨nwKv Iym¼p-IÄ Iem ]cn-io-e\ tI{µ-§Ä, 

Iu¬k-enwKv Bâv tam«n-th-j³ ]cn-]m-Sn-IÄ, XpS-§nb XoÀ¯pw KpW-ta· hnZym-̀ ymkw 

e£y-am-¡n-bpfve ]²Xn {]hÀ¯-\-§-fmWv CXp hgn kwL-Sn-̧ n¨p hcp-¶-Xv. Nne 

{]hÀ¯-\-§Ä `wKn-bmbn \S¶p hcp-¶p. aäpÅ {]hÀ¯-\-§Ä \S-̧ n-em-¡p-¶-Xn-\pÅ 

Bkq-{X-Whpw \S¶p hcp-¶p.  

 ]«nI hÀ¤ hnI-k\w e£y-am¡n tKm{X Pzme F¶ t]cnÂ 20,00,000 cq] AS-¦Â 

XpI-bpÅ ]²-Xn-bmWv Sn.F-kv.]n t{]mP-IvSmbn  \S-̧ em¡n hcp¶Xv. KpW-ta· hnZym-

`ymkw ]«nI hÀ¤ hnZymÀ°n-IÄ¡v Dd-̧ p-h-cp-̄ p¶ {]hÀ¯-\-§-fmWv Cu ]²-Xn-bnÂ 

Bkq-{XWw sNbvXn-«p-Å-Xv. tKm{X s^Ìv F¶ t]cnÂ tKm{X hn`mKw hnZymÀ°n-IÄ¡m-

bpÅ Iem-{]-I-S-\m-hX-c-W-¯n-\pÅ ]cn-]mSn, Fkv.-F-kv.-FÂ.kn, hn.-F-̈ v.-F-kv.-C, F¨v.-F-

kv.-Fkv ]T-\-Iym-¼p-IÄ, kÀ¤-tijn hnI-k-\w e£yam¡n-bpÅ Iem- kmlnXy t^mIv 

temÀ Iym¼p-IÄ ]«nI hÀ¤ hnZymÀ°n-I-epsS ImbnI t]mj-Ww e£y-am-¡n-bpÅ ]cn-

ioe\ Iym¼p-IÄ, ]«nI hÀ¤ hnZymÀ°n-IÄ¡pÅ Iem-]-T\ Iym¼p-IÄ, ]T-\-t¯m-

sSm¸w  sXmgnÂ ]cn-io-e\w  \ÂIp¶ te¬ Bâv G¬ ]cn-]m-Sn, c£m-IÀ¯m-

¡Ä¡pÅ t_m[hÂ¡-cW ]cn-]m-Sn-IÄ, ]«nI hÀ¤ hnZymÀ°n-IÄ¡pÅ Iu¬kn-enw-Kv 

Bâv tam«n-th-j³ ]cn-]m-Sn-IÄ, XpS-§nb ]cn-]m-Sn-I-fmWv CXp hgn kwL-Sn-̧ n-¡p-¶-Xv.  

 {]`m-X-̀ -£W hnX-cWw Pq¬amkw apXÂ \S¶p hcp-¶p. ^ÀWn-¨À t]mepÅ D]-

I-c-W-§Ä hm§p-¶-Xn-\pÅ sSÀ \S-]-Sn-IÄ ]qÀ¯o-I-cn¨p hcp-¶p. \m]vIn³ shânwKv 

sajo³ FÃm hnZym-e-b-§-fn-te¡pw hm§n \ÂIp-¶-Xn\pw AXp hgn Ip«n-I-fpsS ipNn-Xzw, 

Btcm-Kyw, Ch-bp-ambn _Ô-s¸« {]iv\-§Ä ]cn-l-cn-¡p-¶-Xn\pw {i² sNep-̄ n-bn-cn-¡p-

¶p. I¼yq-«À kuI-cy-§Ä Gähpw ]cn-an-X-amb cp hnZym-e-b-§sf Is¯n Ah¡v 

I¼yq-«À e`y-am-¡m³ Bh-iy-amb \S-]-Sn-IÄ Bcw-̀ n¨p Ign-ªp. 

ക്രമ നമ്പർ kvIoansâ t]cv 

പദ്ധതി 
വിഹിതം 
(ലക്ഷം) 

ടങലവഴിച്ചതുഔ 
(ലക്ഷം) 

1 
കമാർഡൺസനകസഷൻ  ഒഫ്  ഒഫീസ്സ്  ഒഫ്  
എഡൂകക്കഷൻ  ഡിപ്പാർട്ടമൻറ് 

6.45 6.45 

2 
സ്കൂൾ  എഡൂകക്കഷൻ  - സ്റ്റുഡൻറ് ടസൻട്രിഔ്  
ആക്ടിവിറൃീസ് 

51.51 51.51 

3 
അസ്സിസ്റ്റൻസ്  ടു  ഡി പി ഐ  ആൻഡ്   
ഡറക്ടടററൃ്  ഒഫ്  കഔാകളജികയറൃ്  എഡൂകക്കഷൻ  
കഫാർ  കഔാണ്ടക്ട് ഒഫ്  കൊർട്സ് . 

1.08 1.08 
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4 അക്കാഡമിഔ്  ഏടക്സടലൻസ് 16.61 16.49 

5 
ഡിസ്ട്രിബൂഷൻ  ഒഫ്  സ്കൂൾ  യൂണികഫാംസ്  ഇൻ  
എയ്ഡഡ്  സ്കൂൾസ് 

164.71 164.71 

 

5.15. സംസ്ക്യാരം,ഔായിഔം,യുവജനഔാരയം 

kwkvImcw  ImbnIw bph-P\ Imcy taJ-e-I-fnÂ kÀ¡mÀ GP-³kn-I-fm bn  

{]hÀ¯n-¡p¶ t\mUÂ GP³kn-I-Ä    sse{_dn Iu¬knÂ, kvt]mÀSvkv Iu¬knÂ ,   

tIcf kwØm\ bph-P\ t£a t_mÀUv , tI{µ kÀ¡mÀ GP³kn-bmb    s\lvdp bph-

tI{µ F¶n-h-bm-Wv.  kwØm\ Xe-¯nÂ {]hÀ¯n-¡p¶ kwKoX \mSI A¡m-Zan, 

kmlnXy A¡m-Zan  t^m¡-vtemÀ A¡m-Zan XpS-§n-b-h-bpw {]hÀ¯n-¡p-¶p. IqSmsX 

hnZym-̀ ymk hIp-̧ nsâ IognÂ {]hÀ¯n-¡p¶ Imbn-Im-²ym-]-Icpw  kvt]mÀSvkv cwK¯v 

{]hÀ¯n¨p hcp-¶p. kÀ¡mÀ GP³kn-I-Ä¡p ]pdsa  {KmaoW sse{_dn , BÀSvkv Bâv 

kvt]mÀSvkv ¢ºp-IÄ , kmwkvIm-cnI Iq«m-bva-IÄ F¶n-h-bpw  {]hÀ¯n¨p hcp-¶p.ap³ 

]dª kÀ¡mÀ GP³kn-I-fpsS  ]cn-an-X-amb {]hÀ¯-\-§Ä Hgn-¨mÂ Xt±i kzbw-̀ -c-W 

Øm]\-§Ä  Cu taJ-e-IÄ¡mbn    IrXy-ambn ^v \o¡n sh¡p-¶n-Ã.-]-²-Xn-IÄ 

X½nÂ GtIm-]-\-an-Ãm-¯Xp aqew  GP³kn-I-fpsS {]hÀ¯-\-§Ä  ]e-t¸mgpw ^e 

{]m]vXn-bnÂ F¯p-¶panÃ .  

5.16. ടതാഴിൽ 
 

2016þ17 km¼¯nI hÀj¯nÂ hb\mSv PnÃbnÂ kwØm\mhnjvIrX ]²XnIfnÂ 

A\phZn¨ 1.75 e£w cq]bnÂ 1.75 e£0 sNehgn¨p.]²XntbXc C\¯nÂ e`n¨ 12000 

cq]bnÂ 12000 e£w cq]bpw sNehgn¨p.  

ക്രമ 
നമ്പർ ]²Xn 

km¼¯nI 

hÀjw 

A\phZn¨ 

XpI 

hn\ntbmKw 

sNbvX XpI 

1. 

CXc kwØm\ 

sXmgnemfnIÄ¡mbn 

saUn¡Â Iym¼v, 

t_m[hXv¡cWw 

2016 þ 17 1,75,000 1,75,000 

2017 þ 18 1,75,000 50,000 

2. 

acwIbä sXmgnemfn 

s]³j³ 

2016 þ 17 7,63,560 7,63,560 

2017 þ 18 9,20,750 8,72,650 

3. 

AkwLSnX 

sXmgnemfnIÄ¡mbn 

NnInÕm [\klmbw 

2016 þ 17 12,000 12,000 

2017 þ 18 8,000 8,000 
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നിർകദശങ്ങൾ 

    AkwLSnX sXmgnÂ taJebnse sXmgnemfnIÄ¡v Iym³kÀ, hr¡, lrZbw 

kw_Ôamb tcmK§Ä, ]£mLmXw F¶o tcmK§Ä¡v ]²Xn {]Imcw 2000/þ cq] 

[\klmbw A\phZn¡p¶pv.  F¶mÂ Sn XpI NnInÕm sNehpIÄ¡v 

A]cym]vXamWv.  Sn kmlNcy¯nÂ XpI Iq«n A\phZnt¡Xv AXy´mt]£nXamWv. 

  

    hnhn[ sXmgnÂ \nba§fnÂ {]Xn]mZn¨n«pff hnhn[ Xc¯nepff B\pIqey§fpw 

sXmgnÂ kwc£Whpw sXmgnemfnIfpsS AhImi§fpw \S¸nem¡p¶Xn\v Bhiyamb 

\S]SnIÄ sXmgnÂ hIp¸v kzoIcn¨phcp¶p. 

 

5.17. സഹഔരണം 
 

2016þ17 km¼¯nI hÀj¯nÂ hb\mSv PnÃbnÂ kwØm\mhnjvIrX ]²XnIfnÂ 

A\phZn¨ 3.07 e£w cq]bnÂ 3.07 e£0 sNehgn¨p.  

ക്രമ 
നമ്പർ 

kvIoansâ t]cv 

പദ്ധതി 
വിഹിതം(ല
ക്ഷം) 

ടങലവഴിച്ചതുഔ(
ലക്ഷം) 

1 

ബകയാഖയാസ് പ്ലാൻറ് പലിശ രഹിത വായ്പ്പ ,പലിശ 
സബ്സിഡി 

0.57 0.57 

2 

ജീവനക്കmരുടട വായ്പ്പ സഹഔരണ സംഗങ്ങൾക്കുള്ള 
ഒഹരി മൂലധന സഹായം   

1 1 

3 

സപ്രമറി ഹൗസിംഖ് സഹഔരണസംഗങ്ങൾക്കുള്ള 
ഒഹരി മൂലധന സഹായം   

1 1 

4 

നീതി കസ്റ്റാർ നടത്തുന്ന പ്രാഥമിഔ സംഗങ്ങൾക്കുള്ള 
ടഷയർ ,കലാൺ ,സബ്സിഡി  ധനസഹായം 

0.5 0.5 

 

5.18.  ഊർജ്ജം 

2016þ17 km¼¯nI hÀj¯nÂ hb\mSv PnÃbnÂ kwØm\mhnjvIrX ]²XnIfnÂ 

A\phZn¨ 1363.23 e£w cq]bnÂ 1363.23 e£0 sNehgn¨p  

 

 
നിർകദശങ്ങൾ 

 C\nbpw sshZypXn F¯nbn«nÃm¯ h\taJebnepff skänÂsaâpIfnÂ 

sshZypXn F¯n¡phm\pff amÀ¤§Ä \S¸m¡pI. 

 

 
 

ക്രമ 
നമ്പർ 

kvIoansâ t]cv 

പദ്ധതി 
വിഹിതം 
(ലക്ഷം) 

ടങലവഴിച്ചതുഔ 
(ലക്ഷം) 

1 കനാർമൽ ഫണ്ട് മാനന്തവാടി 701.34 660.66 

2 കനാർമൽ ഫണ്ട്  ഔൽപ്പറൃ 689.5 628.50 
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5.19.ഖതാഖതം,വാർ̄¯mവിനിമയം,വികനാദ സഞ്ചാരം 

 
 ASn-Øm\ kuI-cy-§-fp-tSbpw {]mtZ-inI ]T-\-§-fp-tSbpw ASn-Øm-\-̄ nÂ e`n¨ 

hnh-c-§-fpsS t{ImUo-I-cWw NphsS tNÀ¡p-¶p.  

 ]nU-»ypUn  tdmUp-I-fpsSkm{µX kwØm\ icm-icn 76.49/100 N.-In.ao Bbn-cn-¡p-

t¼mÄ  hb-\m-Snsâ km{µX  43. In.ao/100 N.-In.-ao. am{X-am-Wv.  

 hml\ KXm-K-X-tbm-Ky-a-Ãm¯  DÄ\mS³  tdmUp-I-fpsS iX-am\w  kwØm\ icm-

i-cn-tb-¡mÄ hfsc  IqSp-X-\m-Wv.  

 SmÀ sNbvX tdmUp-I-fpsS iX-am\w hfsc Ipd-hm-Wv. 

 tZiob ]mX, kwØm\ ]mX-IÄ, taPÀ PnÃm tdmUv F¶n-h-bnse {][m\ {]iv\w 

Bh-iy-amb hoXn CÃ F¶-Xm-Wv.   

 tdmUp-I-fpsS tamiw AhØ A]-I-S-§Ä¡pw,  tdmUnseXnc-¡n\pwImc-W-am-Ip-

¶p.   

 `qcn-̀ mKw {Kma ]©m-b¯v tdmUp-I-fp-sSbpw hnXn  6  aoä-dn-epw Xmsg-bm-Wv.   

 hnI-k\ {]hÀ¯-\-§Ä¡v  thn  `qan Gsä-Sp-¡p-¶-Xnse Ime XS-Êw. 

 Kh¬saâv  Hm^o-kp-IÄ {]hÀ¯n-¡m³ kz´w sI«n-S-§-fpsS A]-cym-]vX-X. 

 sXm«-Sp¯ FbÀt]mÀ«mb tImgn-t¡mSv FbÀt]mÀ«v PnÃm BØm-\-̄ p-\n¶pw 120 

In.-ao. AI-se-bm-Wv. 

 sXm«-Sp¯ sdbnÂth tÌj-\mb  tImgn-t¡mSv PnÃm BØm-\¯p-\n¶pw 75 In.-ao. 

AI-se-bm-Wv.   

 sNehv Ipdª KXm-KX kwhn-[m-\§-fpsS  A]-cym-]vX-X. 

 tdmUv kpc£ ]²-Xn-I-fpsS A`m-hw-aq-e-ap-ff A]-I-S§Ä Dm-Ip¶ hf-hp-I-fpw, 

tdmUp-Ifpw. 

 Xt±i kzbw `cW hIp-̧ nsâ ]²-Xn-I-fpsS F®¡qSp-XÂ ]²-Xn-I-fpsS \Ã coXn-

bn-ep-ff ]qÀ¯o-I-cWw km²yam-Ip-¶n-Ã. 

 hoSp-I-fn-Ãm¯ IpSpw-_-§-fpsS F®-¡q-Sp-XÂ 

 hb-\mSv PnÃ-bnÂ Izmdn-I-fpsS {]hÀ¯\w CÃm-¯Xv  \nÀ½mW {]hr-¯n-IÄ¡v XS-

Ê-am-Ip-¶p. 

 tIcf ap³kn-̧ Â _nÂUnwKv dqÄ ]men-¡m-sX-bp-ff \nÀ½mW coXn. 

 Kh¬saavdv Øe-§-fn-te-bv¡p-ff ssIt¿äw. 

]²-Xn-bnÂ {][m-\-ambpw Gsä-Sp¯v  \S-̧ n-em-t¡ {]hr-̄ n-I-fpw  \nÀt±-i-§fpw 

1. IÀWm-S-Ibpw Xan-gv\m-Sp-ambn  _Ôn-̧ n-¡p¶ kwØm-\-´c sslth-I-fmb tImgn-

t¡m-Sv, ssh¯n-cn, KqU-ÃqÀ tdmUpw, Np ssakqÀ tdmUpw, imkv{Xo-b-amb ]p\À 

\nÀ½mWw \S¯n kwØm\ \ne-hm-c-¯n-te¡v taPÀ PnÃ tdmUp-I-Ä aäv PnÃm 

tdmUp-IÄ F¶nhsb DbÀ¯p-I. 

2. tImgn-t¡m-Sv, ssh¯n-cn tdmUnÂ 7þmw hf-hnÂ \n¶p-ff Xma-c-tÈcn tim`\ FtÌäv 

hsc ss_¸mkv \nÀ½n-¡p-I. 

3. ]nªm-d-̄ d ]qgn-t¯mSv tdmUv ]Wn ]qÀ¯n-bm-¡p-I.  ]Sn-ªm-d- -̄d-bnÂ \n¶pw 

tImgn-t¡m-Sv  PnÃ-bnse N¡n-«-]md ]©m-b-̄ n-eqsS ]qgn-t¯m-Sn-te-¡p-ff Cu 

tdmUv]Wn 1994 Bcw-`n-̈ p-sh-¦nepw CXp-hsc ]qÀ¯n-bm-bn-«n-Ã. 16 In.-an. tdmUv 

dnkÀÆv h\-¯n-eqsS IS-¶p-t]m-Ip-t¼mÄ 52 G¡À h\w \jvS-s¸-Sp-¶-Xn\p ]I-c-

ambn 104 G¡À `qan Ccp ]©m-b-̄ p-Ifpw \ÂIm-sa¶v k½-Xn-̈ n-«p-s-¦nepw 

tI{µ]cn-Ønതി v a{´m-ebw A\p-aXn \ÂIn-bn-«n-Ã. 
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4. ta¸mSn IÅmSn B\-¡mw-s]m-bnÂ tdmUv apss¡ \ne-_qÀ tdmUv F¶nh 

bmYmÀ°y-am-¡pI tIhew 12 In.-an. Zqcw h\-Zq-an-bn-eqsS tdmUp-m-bmÂGä-hp-a-

Sp¯ sdbnÂth tÌj-\mb \ne-¼q-cn-se-¯m³ 30 Intem-ao-äÀ tdmUv \nÀ½n-¨mÂ 

aXn. 

5. IpäymSn ]{I-́ fw am\- -́hmSn tdmUv lnÂ sslth-bmbn {]Jym-]n-¡p-I. 

6. am\- -́hmSn ]gÈn tdmUv Xhn-ªmÂ sIm«n-bqÀ tdmUpIÄ ]qÀ¯n-bm-¡p-I. 

7. I_\n \Zn-bnÂ ss_c-Ip-̧ bnÂ ]mew \nÀ½n-¡p-I. 

8. _t -̄cn-bnÂ ]pXnb ss_¸mkv \nÀ½n-¡p-I. 

9. P\-kw-Jym-\p-]m-Xn-I-ambpw hnI-k\ tXmX-\p-k-cn¨pw ap³K-W\ \ÂIn tdmUp-IÄ 

hnhn[ hIp-̧ p-Ifpw ]©m-b-¯p-Ifpw Gsä-Sp-¡-Ww. 

10. tdmUp-Isf kzX-{´-ambn Iv hnI-kn-̧ n-¡p¶ {]h-WX Hgn-hm¡n {]mtZinI hnI-

k\w e£y-am¡n Bkq-{Xn-X-ambn am{Xw hnI-kn-̧ n-¡p-Ibpw {XnXe ]©m-b-̄ p-IÄ 

X½n-ep-ff kwtbm-P\ km[yX ]cn-K-Wn-¡p-Ibpw sN¿p-I. 

11. t»m¡v ]©m-b-¯p-IÄ {Kma ]©m-b-¯p-IfpsS s{]mt¸m-k-ep-IÄ¡\p-ky-X-ambpw 

hnhn[ hnI-k\ tI{µ-§sf kwtbm-Pn-̧ n-¡p-¶-XnÂ Dmb hnShv \nI-¯p¶ Xc-

¯n-ep-apff ]²-Xn-IÄ¡pw ap³K-W\ \ÂImw \ne-hn-ep-ff tdmUp-ambn _Ôn-̧ n-¡p-

¶Xpw hnhn[ ]©m-b-¯p-Isf¡q«n CW-¡p-¶-Xp-am-IWw. 

12. hnhn[ t»m¡v ]©m-b-¯p-Isf kwtbm-Pn-̧ n-¡p-¶-XnÂ Dmb hnShv \nI-

¯p¶Xpw kwtbm-P\ km²y-X-IÄ hÀ²n-̧ n-¡p-¶-Xp-amb tdmUp-IÄ¡pw ]me-

§Ä¡p-amWv PnÃm ]©m-b¯v {]m[m\yw \ÂtI-Xv.  s]mXp-a-cm-a¯v hIp-̧ nÂ 

\n¶pw PnÃm ]©mb¯n\v hn«p-In-«nb tdmUp-IÄ¡v {]tXyI ]cn-K-W\ \ÂIn 

sImp-ff Bkq-{X-Whpw Bh-iy-am-Wv. 

13. \K-c-k-̀ -bnÂ tdmUv hnI-k\ cwKs¯ Bkq-{XWw, {Sm^n¡v \nb-{´Ww, amt\-

Pvsaâv, _kv kvämâv, _kv kvtäm-̧ v, ]mÀ¡nwKv tI{µ-§Ä F¶n ASn-Øm\ kuI-

cy-§Ä _Ô-s¸-Sp¯-Ww. 

14. hmÀUv / Unhn-j³ Xe-̄ nÂ ^v amän-h-bv¡p¶ AhØ Hgn-hm¡n sam¯-¯n-ep-

ff hnI-k\w e£y-am¡nbpff {]hÀ¯\w Bbn-cn-¡Ww e£yw.  ]pXnb tdmUn-

t\-¡mÄ \ne-hn-ep-Å-h-bpsS hnI-k-\-¯n-\mWv Du¶Â \ÂtI-Xv.  tamt«mÀ KXm-

K-X-¯n\v km²y-X-bpÅ tdmUp-I-fpsS ap³K-W\m enÌv X¿m-dm¡n ]²Xn Bkq-

{XWw \S- -̄Ww. 

15. tdmUp-I-fpsS KXm-KX tijn hÀ²n-̧ n-¡p-¶-Xn-\mbn FÃm tdmUv ]pd-t¼m¡v It¿-

ä-§fpw  Hgn-̧ n-¡p-I. 

16. IÂ¸-ä, _t¯-cn, am\- -́hmSn F¶o tI{µ-§-fnÂ {][m\ Ih-e-I-fnÂ ImÂ\-S-bm-

{X-¡mÀ¡v k_vthIÄ \nÀ½n-¡p-I. 

17. sI. Fkv C _n, sI U»ypbp F, sSentImw hIp¸v XpS-§n-b-h-bpsS \nÀ½mW 

{]hÀ¯-\-§Ä kab _Ôn-X-ambn Cu hIp-̧ p-Ifpw s]mXp-a-cm-a¯v hIp¸w 

kwtbm-Pn-X-ambn \S-̧ n-em-¡p-I. 

18. \ne-hn-ep-ff tdmUp-I-fpsS tPymsa{SnIvkv sa¨-s¸-Sp-̄ pI Bh-iy-amb Øew 

dnkÀ¨v sN¿p-I. 

19. ]©m-b¯p tdmUp-I-fpsS \nÀ½m-W-¯n\v Ah-sb-¡p-dn¨v hni-Z-amb ^oÂUv 

ÌUn \S¯n tdmUv \nÀ½n-¡p-I. IÂ¸-ä, _t -̄cn, am\- -́hmSn F¶o tI{µ-§-

fnÂ slen]mUp-IÄ \nÀ½n-¡p-I. 

20. \nÀ±njvS lnÂ sslth Bb NqcÂ ae þ ta¸m-Sn-þ-IÂ¸ä þ ]¨n-e-¡mSv þ 

am\´hmSnþ t_mbvkv Su¬ tdmUpw t_mbvkv Su¬ þ hmfmSv þ Iptªmw þ 

Ip¦n¨nd tdmUpw In^v_n-bnÂ DÄs¸-Sp-¯n-bn-«pÅ {]hr-¯n-IÄ  Xzcn-X-K-Xn-

bnem¡n ]qÀ¯o-I-cn-t¡--Xm-Wv.   

21.  \ne-hnÂ ASn-b-́ nc NnIn-Õ-¡mbn 80 In.-ao. amdn Npcw hgn  tImgn-t¡mSv saUn-

¡Â tImtf-Pn-emWv tcmKn-Isf F¯n-t¡-n- hcp-¶Xv . AXn\v amäw Dm-Ip-¶-
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Xn-te-¡mbn hb-\mSv saUn-¡Â tImtf-Pnsâ \nÀ½mWw  F{Xbpw s]s«¶v Bcw-

`n-t¡--Xp-v.   

22. hb-\mSv PnÃsb ae-̧ pdw PnÃ-bp-ambn _Ôn-̧ n-¡m³ In^v_n hgn \S-̧ m-¡p¶ 

IÃmSn Xpc-¦-¯nsâ {]hr-¯nbpw Xzcn-X-s¸-Sp-̄ p-¶-Xn-te¡v PnÃm `cWIqSw  

{i² sNep-t¯--Xp-v.  

23. Xt±i kzbw `cW hIp¸v tIcf ap³kn-̧ Â _nÂUnwKv dqÄ IÀi-\-ambn ]men-

¡pI 

24. Kh¬saavdv Øe-§-fn-te-bv¡p-ff ssIt¿äw Hgn-̧ n-¡p-¶-Xn-te-bv¡mbn Kh¬saâv 

Øe-§Ä _udn IÃp-IÄ C«v thÀXn-cn-¡-Ww. 

25. Imem-Im-e-§f#nÂ tIm¬{Ioäv tdmUpw SmÀ tdmUpw ka-b-]-cn-[n-¡p-ÅnÂ Xs¶ 

sabvâ-\³kv \S-¯p-¶-Xn\v `c-Wm-\p-a-Xne`n-¡p-¶-Xn-\p-ff XSÊw amdn-In-

t«XmWv  

26. 9--mw വളവിൽ  നിന്നം ലക്കിടിയികലക്ക് കപാകുന്ന സമാന്തര പാത 
 

hb-\mSv PnÃ-bn-te-bv¡p-ff _ZÂ tdmUp-vIÄ¡p-ff \nÀt±iw:þ Xmsg \ÂIp¶ 

tdmUp-I-fpsS \nÀ½mWw ]qÀ¯n-bm-Ip-¶-tXm-Sp-IqSn PnÃ-bpsS km¼-̄ n-I-ambpw 

kmaq-ln-I-ambpw Hcp ]cn-[n-hsc ]ptcm-KXn ssIh-cn-¡m-hp-¶-Xm-Wv.  

27. ]Sn-ªm-d-¯d ]qgn-t¯mSv (tImgn-t¡mSv PnÃ) 

28. Iptªmw þ hne-§mSv (tImgn-t¡mSv PnÃ) 

29. Xma-c-tÈ-cn-Npcw þ \memw hf-hnÂ \n¶pw ASn-hm-c-t -̄¡v. (tImgn-t¡mSv PnÃ) 

30. ItÃmSn Xpcw¦w  (a-e-¸p-dw PnÃ) 

31. 44þmw ssaÂ þ A¼m-b-t¯mSv þ sIm«n-bqÀ (I-®qÀ PnÃ) 

32. ta¸mSn NqcÂae Acp-W-̧ pg apss¡ tdmUv  (a-e-̧ pdw PnÃ) 

33. hnt\mZ k©mc taJ-e-I-fnÂ  ]«nIPmXnþ]«nIhÀ¤¡mÀ¡m-bpÅ aÄ«n ]À¸kv 

sI«n-Sw:--Cu \qX\ sI«nS kap-¨bw hnt\mZ k©mc hIp-̧ nsâ DbÀ¨bv¡pw 

]«nI PmXn þ ]«nIhÀ¤¡mcpsS  kmwkvIm-cnI ss]Xr-I-§-fpsS D¶-a-\-¯n\pw,     

Ah-cpsS  ]mc-¼cy \nÀ½n-Xn-IÄ¡pw,  DÂ¸-¶-§Ä¡p-apÅ hn]-W\ tI{µ-hp-am-

bmWv hn`m-h\w sN¿p-¶-Xv.   k©m-cn-IÄ¡v Cu hn`m-K-¡m-cpsS  Iem-]-cn-]m-Sn-

IÄ  Bkz-Zn-¡m-\pw,  ]mc-¼cy NnIn-Õ-IÄ A\p-̀ -hn-¡m-\pw, acp-¶p-I-fp-sSbpw,  

Ah-cpsS {]tXyIXcw  DÂ¸-¶-§fpw, ^e-§fpw hm§n-¡p-hm\pw DX-Ip¶ coXn-

bn-epÅ   hn]-W\ tI{µw IqSn-bmWv Cu sI«nSw km²y-am-¡p-¶-Xv.   AXn-eqsS 

Sqdn-k-¯n-sâbpw Cu hn`m-K-¡m-cp-sSbpw D¶-a-\-amWv e£y-an-Sp-¶-Xv. CXv km²y-

am-Ip-¶-tXmsS Cu hn`m-K-§Ä¡v  ]pXnb sXmgnÂ kwcw-̀ -hpw,  C¯-c-¡msc CS-

\n-e-¡m-cn-Ãm-sX-bpÅ I¨-h-S-¡m-cm-¡p-I-bpw, ]mc-¼cy NnIn-Õ-bpsS km²y-Xbpw  

AXn-ep-]cn hnt\mZ k©m-cn-I-fpsS  F®hpw ]pÀÆm-[nIw hÀ²n-̧ n-¡phm\pw DX-

Ip-¶-Xp-am-Wv. GsX-¦nepw Hcp hnt\mZ tI{µ-¯nse sI«nS¯nsâ  A\Ivkv  Sqdn-

khpw & tlm«Â  amt\-Pvsaâpw DÄs¸Sp¶ tImgvkp-Ifpw,  AtXm-sSm¸w  

Kh¬saânsâ Xs¶ Hcp tlm«epw ChnsS  km²y-am-Ip-¶-Xm-Wv.   CXv apJm-

´ncw  ]«nI PmXn þ ]«nI hÀ¤ hnZymÀ°n-IÄ¡pw  Hcp ]cn[n hsc tPmen 

sNbvXpw,  kz´-ambn _nkn-\Êv \S-¯nbpw  D¶-Xn-bn-se-̄ m³  klm-b-I-am-Ip-¶-

Xp-am-Wv Cu ]²-Xn-bn-eqsS e£y-an-Sp-¶-Xv.  Cu sI«nSw,   Sqdn-kw,  ]«nI PmXn þ 

]«nI hÀ¤ hIp-̧ p-ambn kwtbm-Pn¨v  [\-t{km-XÊv  Dm-¡p-I-bpw,  s]mXp-a-cm-

a¯v hIp¸v apJm-´ncw CXn-sâ \nÀ½n-Xn-Ifpw  km£m-XvI-cn-¡m-hp-¶-Xm-Wv.  

tImgvkp-IÄ¡v  tI{µ Kh¬saânsâ MSME a{´mebw hgn klmയിയയ 

tXSmhp¶-Xm-Wv.  
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5.20. പട്ടിഔ ജാതി വിഔസനം 

2016þ17 km¼¯nI hÀj¯nÂ hb\mSv PnÃbnÂ kwØm\mhnjvIrX ]²XnIfnÂ 

A\phZn¨ 1680.00 e£w cq]bnÂ 1680.00 e£0 sNehgn¨p  

ക്രമ 
നമ്പർ 

kvIoansâ t]cv 

പദ്ധതി 
വിഹിതം 
(ലക്ഷം) 

ടങലവഴിച്ചതു
ഔ 
(ലക്ഷം) 

1 ഭൂരഹിത പുനരധിവാസ പദ്ധതി 1037.15 1037.15 

2 ഭവന നിർമാണ പദ്ധതി 415.15 415.15 

3 ഭവന പുനരുദ്ധാരണ പദ്ധതി 44.75 44.75 
4 വിവാഹ  ധനസഹായം 69.05 69.05 
5 ങിഔി് ധനസഹായം   16.5 16.5 
6 മിശ്ര വിവാഹ  ധനസഹായം 13 13 
7 സപ്രമറി എഡൂകക്കഷൻ എയ്ഡ് 30.82 30.82 
8 കപ്രാ്ാഹന ധനസഹായം 6.68 6.68 

9 അയ്യങ്കാളി  കസ്ക്യാളർഷിപ് 3.22 3.22 

10 സവയം ടതാഴിൽ ധന സഹായം 5.80 5.80 

11 എസ്.സി ടപ്രകമാർട്ടർ കഹാണകററിയം 20.79 20.79 

12 വികദശ ടതാഴിൽ ധനസഹായ പദ്ധതി 1.5 1.5 

13 കടായ് ലറൃ് നിർമാണ ധനസഹായം 2.25 2.25 

14 കഔാർപ്പസ് ഫണ്ട്   13.93 13.93 

 

]²-Xn-bnÂ {][m-\-ambpw Gsä-Sp¯v  \S-̧ n-em-t¡ {]hr-̄ n-I-fpw 

\nÀt±-i-§fpw 

 

 വിദയാഭയാസാനുകൂലയങ്ങൾഒൺസലൻസംവിധാനത്തികലക്ക് മാറൃാവന്നതാണ് 
 

 ടൂഷന് സ്ഥിരം സംവിധാനം ഏർടപ്പടുത്താവന്നതാണ് 
 ധനഔാരയസ്ഥാപനങ്ങളുമായികങർന്ന്നടപ്പിലാക്കുന്നസവയംടതാഴിൽപദ്ധതിI 

ബാങ്കുഔൾവായ്പ\ÂIp¶Xv kpXmcyam¡pI. 

 
 പ്രീ-ടമട്രിലംപ്സംഗ്രാൻറപ്രതിമാസ സസ്റ്റഫൻറ് എയ്ഡഡ് ,അംഖീകൃത 

അൺഎയ്ഡഡ്സ്ഥാപനങ്ങളിൽ   പഠിക്കുന്ന   വിദയാർത്ഥിഔൾക്കുള്ള   ടൂഷൻ  ഫീ റീ 
ഇംകമ്പഴ്സ്ടമൻറ്അയ്യങ്കാളി  ടാലൻറ്   ടസർച്ച ്  കസ്ക്യാളർഷിപ്പ് കഹാസ്റ്റലുഔളിടല 

ടൂഷൻ F¶nh XpStcXmWv 

 

 വീടില്ലാത്തവർക്ക് വീട് ,പൂര്ർത്തിഔരിക്കാത്ത വീടുഔളുടട പൂര്ർത്തീഔരണം  
     ഭൂമിയില്ലാത്ത കുടുംബങ്ങള്ർക്ക് വീട് നിർമ്മാണംF¶nh XpStcXmWv. 

 

 XpSÀ¨bmbപി.എസ്.സി]cnioe\w \St¯XmWv 
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5.21. ജില്ലാ പട്ടിഔ വർഖവിഔസനം 

2016þ17 km¼¯nI hÀj¯nÂ hb\mSv PnÃbnÂ kwØm\mhnjvIrX ]²XnIfnÂ 

A\phZn¨ 7974.64 e£w cq]bnÂ 7974.64 e£0 sNehgn¨p  

സട്രബൽ ടഡവലപ്ടമന്റ്  ഒഫീസർ, സുൽത്താൻ ബകത്തരി 

ക്രമ 
നമ്പർ kvIoansâ t]cv 

പദ്ധതി 
വിഹിതം 
(ലക്ഷം) 

ടങലവഴിച്ചതുഔ 
(ലക്ഷം) 

1 ഐ .ഇ.സി  ടപ്രാജക്റ്റ് 0.90 0.90 

2 പട്ടിഔ വർഖ വിഔസനം 15.08 15.08 

3 ഫുഡ് സകപ്പാർട് കപ്രാഗ്രാം 288.11 288.11 

4 എൻഹാൻഡ് ടെൻറ്  ഒഫ് ടഫസിലിറൃീസ് ഇൻ 
സട്രബൽ ഏരിയാസ് 

0.75 0.75 

5 
ഗ്രാൻഡ്-ഇൻ-എയ്ഡ് ടു സ് ക്കിമസ് ഔമിംഖ് അണ്ടർ 
ആർട്ടിക്കിൾ 89.65 89.65 

6 റണ്ണിഘ്  ഒഫ്  സ്കൂൾസ് 224.88 224.88 

7 ക്രിട്ടിക്കൽ ഖയാപ് ഫില്ലിംഖ് സ് ഔീം 178.64 178.64 

8 കഹാണകററിയം ടു സട്രബൽ പ്രകമാട്ടയ്സ് 153.24 153.24 
9 ഉരൂൂട്ടം 2.3 2.3 

10 
കഹാണകററിയം ടുമാകനടെൻറ് ടട്രയിനീസ്  &ടഹൽത്ത് 
മാകനടെൻറ് ടട്രയിനീസ്  13.75 13.75 

11 
കഹാണകററിയം ടുഔൗൺ സികലഴ് സ്  എൻകഖജിഡ് ഇൻ 
കഹാസ്റ്റൽസ്  &എം .ആർ .എസ് 

1.9 1.9 

12 എൻകഖജിഘ് കസാഷയൽ വർകക്കഴ്സ് ഇൻ സട്രബൽ 
ടവൽടഫയർ 19.22 19.22 

13 അയ്യങ്കാളി ടമകമ്മാറിയൽ ടാലൻടറ ടസർച്ച ്
&ഡവലപ് ടമന്റ് 3.4 3.4 

14 സ്റ്റഡി  ടൂർ ടു സ്കൂൾ .10 .10 
15 അസിസ്റ്റൻസ് ടു ഒർഫാൻസ്  30.090 30.090 
16 കഔാംപ്രിടഹൻസീവ് സട്രബൽ ടഹൽത്ത് ടഔയർ   44.95 44.95 
17 ഹൗസ് ടു ഹൗസ് ടലസ് 822 822 

18 
അസിസ്റ്റൻറ് കഫാർ സിക്കിൽ ടസൽ അനീമിയ 
കപഷയൻറ് 79.54 79.54 

19 അസിസ്റ്റൻറ് കഫാർ മാകരജ് ഒഫ് എസ്.ടി  കഖൾസ്   12 12 

20 ജനനി ജന്മരക്ഷ 190 190 

21 
കസാഷയൽ കപ്രാഗ്രാം കഫാർ അടിയ, പണിയ ,പി .വി .ടി 
.ജി&സ ട്രബ്സ്  ലിവിഘ് ഇൻ കഫാടറസ്റ്റ് 

8 8 

22 
ടപ്രാകമാഷൻ ഒഫ് എഡൂകക്കഷൻ എമംഘ് ടഷഡൂൾഡ്  
സട്രബ്സ് 

107.85 107.85 

23 ടെഷയൽ പാകക്കജ് 1074.97 1074.97 
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സട്രബൽ ടഡവലപ്ടമന്റ്  ഒഫീസർ, മാനന്തവാടി 

ക്രമ 
നമ്പർ kvIoansâ t]cv 

പദ്ധതി 
വിഹിതം 
(ലക്ഷം) 

ടങലവ
ഴിച്ചതുഔ 
(ലക്ഷം) 

ക്രമ നമ്പർ kvIoansâ 

t]cv 

1 അസിസ്റ്റൻറ് കഫാർ സിക്കിൽ ടസൽ 
അനീമിയ കപഷയൻറ് 

24.3 24.3 97 97 

2 സഔതാങ്ങ് 6.25 4.09 38 38 

3 ജനനി ജന്മരക്ഷ 220 220 2327 2327 

4 എ.ടി .എസ്.പി   990 990 750 750 

5 എ.ടി .എസ്.പി  2 48.2 48.2 37 37 

6 മാകനടെൻറ് ടട്രയിനീസ്  13.08 13.08 12 12 

7 ടപ്രാകമാഷൻ ഒഫ് എഡൂകക്കഷൻ 156.67 156.67 53 53 

8 ഉരൂൂട്ടം 2.35 2.35 7 7 

9 ഹാംടലറൃവിഔസനം 72.91 72.91 1 1 

10 സട്രബൽകപ്രകമാട്ടർ   164.46 164.46 143 143 

11 വനബന്ധു ഔലയാൺ കയാജന 540.41 540.41 1030 1030 

12 സമഗ്ര ആകരാഖയരക്ഷ 49.50 49.50 1600 1600 

13 ആർട്ടിക്കിൾ 275(1) 63.59 63.59 31 31 

14 ഔൗൺസികലഴ് സ്  കഹാണകററിയം 2.40 2.40 4 4 

15 ഹൗസ് ടു ഹൗസ് ടലസ് 990 990 910 910 

16 റീടസറൃിൽടമൻറ്  പ്ഫ് ലാൻഡ് ടലസ് 
സട്രബ്സ്   69.67 69.67 7 7 

17 ഫുഡ് സകപ്പാർട് കപ്രാഗ്രാം 247.84 247.84 10284 10284 

18 പബ്ലിസിറൃി  വിഘ് 0.93 0.93 6 6 

19 സാമൂഹയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ 15.77 15.77 20 20 

20 കഔാർപ്പസ് ഫണ്ട് 296.79 296.79   

21 അടിയ പണിയ പാകക്കജ് 24.26 24.26 8 8 

22 
ഡിപ്പാർട്ടമൻറ് ആധുനിഔ 
വത്ഔരണം 26.02 26.02 2 2 

23 
എൻഹാൻടെൻറ് ഒഫ് 
ടഫസിലിറൃീസ് സട്രബൽ ഏരിയാസ് 

36.15 36.15 4 4 

24 എൻഹാൻടെൻറ് ഒഫ് 
ടഫസിലിറൃീസ് സട്രബൽ കഹാസ്റ്റൽസ് 

23.24 23.24 2 2 

25 ആശ്രമം സ്കൂൾ& കമാഡൽ 
ടറസിടഡൻഷയൽ സ്കൂൾ 502.15 502.15 2 2 

26 
അസിസ്റ്റൻലസ് കഫാർ മാരികയജ് 
ഒഫ് എസ്.ടി കഖൾസ് 21 21 42 42 

27 സ്റ്റഡി  ടൂർ ടു സ്കൂൾ 1.93 1.93 4 4 

28 അയ്യങ്കാളികസ്ക്യാളർഷിപ്    3.45 3.45 83 83 
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 FÃm kvIqfp-I-fn-tebpw `uXnI kml-N-cy-§-fpw, A¡m-Z-an¡v \ne-hm-chpw IqSp-

XÂ sa¨-s¸-Sp-t¯--Xp-v. 

 hnZ-ym-̀ -ym-km-\p-Iq-e-y-§fpsS \nc¡v hÀ²n-̧ n-t¡--Xp-v. 

 \ÂIp¶ [\-k-lmbw Ip«n-I-fpsS XpSÀ]-T-\-¯n\v D]-I-cn-t¡--Xp-v. 

 FÃm-]«n-I-hÀ¤-hn-Z-ymÀ°n-IÄ¡pw {]tbm-P\w  e`n-¯¡ hn[-¯nÂ ]²Xn \S-̧ n-

em-¡p-I. 

 IqSp-XÂ Ip«n-Isf ]s¦-Sp-̧ n-¡m-\pw , t{]mÕm-ln-̧ n-¡m-\p-apÅ ]²-Xn-IÄ \S-̧ n-

em-¡p-I. 

 hnZ-ym-̀ -ym-km-\p-Iq-e-y-§fpsS \nc¡v hÀ²n-̧ n-t¡--Xp-v. 

 tlmÌ-ep-I-fpsS AX-ym-h-iy Aä-Ip-ä-]-Wn-IÄ \S-̧ n-em-¡p-I. 

 Cu hn`m-K-§-fpsS ka{K hnI-k\w km²-y-am-Ip¶ coXn-bnÂ ]²-Xn-IÄ cq]-s¸-Sp-

-̄Ww. 

 Pq¬ apXÂ \mev amk-¡mew `£-y-[m-\-y-§Ä e`-y-am-t¡--Xp-v. 

 [\-k-lm-b \nc¡v hÀ²n-̧ nt¡-Xp-v. 

 ka{K hnI-k\w km²-y-am-Ip¶ coXn-bnÂ ]²-Xn-IÄ cq]-s¸-Sp- -̄Ww. 

 `qc-ln-X-cmb ]«n-I-hÀ¤-¡mÀ¡v 1 G¡À hoXw `qan \ÂI-Ww. 

 \nc¡v hÀ²n-̧ n-¡-Ww, am\-Z-WvV-§Ä eLq-I-cn-¡-Ww. 

 ka{K hnI-k\w km²-y-am-Ip¶ Xc-¯nÂ \S-¸n-em-¡-Ww. 

 \nc¡v hÀ²n-̧ n-¡-Ww.  \nÀ½m-W-̄ n\v kÀ¡mÀ GP³kn-Isf Npa-X-e-s¸-Sp-̄ -

Ww. 

 HmW-td-dnbw hÀ²n-̧ n-¡-Ww, tbmK-yX hÀ²n-¸n-¡pI 

 IqSp-XÂ XpI hI-bn-cp- -̄Ww. 

 ¢ÌÀ ASn-Øm\ hnI-k\ Imgv̈ -]mSv Dt]-£n-¡Ww. 

 \nc¡v Imem-\p-kr-X-ambn hÀ²n-̧ n-¡Ww 

 AÀl-cmb FÃm D]-t`m-àm-¡Ä¡pw B\p-Iq-eyw e`-y-am-t¡--Xpv. 
 

ടപ്രാജക്റ്റ് ഒഫീസർ, ഐ ടി ഡി പി 
 

ക്രമ 
നമ്പർ kvIoansâ t]cv 

പദ്ധതി 
വിഹിതം 
(ലക്ഷം) 

ടങലവഴിച്ചതുഔ 
(ലക്ഷം) 

1 ഐ .ഇ.സി  ടപ്രാജക്റ്റ് 2 2 

2 അയ്യങ്കാളികസ്ക്യാളർഷിപ്   3.49 3.49 

3 പട്ടിഔ വർഖ വിഔസനം .14 .14 

4 ഫുഡ് സകപ്പാർട് കപ്രാഗ്രാം 150 150 

5 
എൻഹാൻഡ് ടെൻറ്  ഒഫ് ടഫസിലിറൃീസ് ഇൻ 
സട്രബൽ ഏരിയാസ് 

1.7 1.7 

6 ആർട്ടിക്കിൾ 275(1) 24.99 24.99 

7 
ഗ്രാൻഡ്-ഇൻ-എയ്ഡ് ടു സ് ക്കിമസ് ഔമിംഖ് അണ്ടർ 
ആർട്ടിക്കിൾ 24.99 24.99 

8 റണ്ണിഘ്  ഒഫ്  സ്കൂൾസ് 1867.25 1867.25 

9 ക്രിട്ടിക്കൽ ഖയാപ് ഫില്ലിംഖ് സ് ഔീം 213.89 213.89 

10 കഹാണകററിയം ടു സട്രബൽ പ്രകമാട്ടയ്സ് 83.64 83.64 
11 ഉരൂൂട്ടം   

12 
കഹാണകററിയം ടു മാകനടെൻറ് ടട്രയിനീസ്  &ടഹൽത്ത് 
മാകനടെൻറ് ടട്രയിനീസ്  

10.87 10.87 

13 കഹാണകററിയം ടുഔൗൺ സികലഴ് സ്  എൻകഖജിഡ് ഇൻ 
കഹാസ്റ്റൽസ്  &എം .ആർ .എസ് 2.73 2.73 
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14 
എൻകഖജിഘ് കസാഷയൽ വർകക്കഴ്സ് ഇൻ സട്രബൽ 
ടവൽടഫയർ 15.57 15.57 

15 പ്രീടമട്രിഔ് സ് കഔാളർഷിപ് 29.37 29.37 

16 സ്റ്റഡി  ടൂർ ടു സ്കൂൾ .98 .98 
17 അസിസ്റ്റൻസ് ടു ഒർഫാൻസ്  12.47 12.47 
18 ഖിരിവിഔാസ് ടപ്രാജക്റ്റ് 33.50 33.50 
19 ഹൗസ് ടു ഹൗസ് ടലസ് 524.15 524.15 

20 
അസിസ്റ്റൻറ് കഫാർ സിക്കിൽ ടസൽ അനീമിയ 
കപഷയൻറ് 

21.54 21.54 

21 അസിസ്റ്റൻറ് കഫാർ മാകരജ് ഒഫ് എസ്.ടി  കഖൾസ്   9 9 

22 ജനനി ജന്മരക്ഷ 65 65 

23 അടിയ പണിയ പാകക്കജ് 20.30 20.30 

24 ടെഷയൽ ഇൻടസൻറൃീവ് ടു ബ്രിലയൻറ് സ്റ്റുഡൻറ് 9.43 9.43 

25 കഖാത്രസാരഥി 66.68 66.68 

26 എ.ടി .എസ്.പി   1050 1050 

27 എ.ടി .എസ്.പി  2 25 25 

28 ടെഷയൽ ടസൻട്രൽ അസ്സിസ്റ്റൻസ് ടു സട്രബൽ പ്ലാൻ 110 110 

29 റീ ടസറൃിൽടമൻറ്  ഒഫ് ലാൻഡ് 6.32 6.32 

30 അകട്രാസിറൃീസ് ആക്ട് 6.5 6.5 

31 ട്ടുകട്ടാറിയൽ  സ്ക്യീം 8.75 8.75 

 

5.22. സാമൂഹയ കക്ഷമം സാമൂഹയ സുരക്ഷിതതവം, വനിതഔൾ ,കുട്ടിഔൾ  

2016þ17 km¼¯nI hÀj¯nÂ hb\mSv PnÃbnÂ kwØm\mhnjvIrX ]²XnIfnÂ 

A\phZn¨ 53.35 e£w cq]bnÂ 53.35 e£0 sNehgn¨p  

ക്രമ 
നമ്പർ 

kvIoansâ t]cv 

പദ്ധതി 
വിഹിതം(ലക്ഷം) 

ടങലവഴിച്ച
തുഔ(ലക്ഷം) 

1 ഔപ്പാസിറൃി ബിൽഡിഘ് 1.61 1.61 

2 ടസ്ട്രഘ്ത്എനിഘ്  അഡ്മിനിസ് കട്രറൃീവ്  ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ 1.18 1.18 

3 
കഡാഔൂടമക ൻറ്ടഷൻ &പബ്ലിസിറൃി  ഇൻക്ലുഡിഘ് 
ബ്സർകവൻസ് ഒഫ് നാഷണൽ കഡയ്സ് വീക്സ് 

0.58 0.58 

4 കുറൃവാളിഔളുടട പുനരധിവാസ ഫണ്ട് 27.15 27.15 

5 വനിതാ വിഔസന പദ്ധതി 25.25 
25.25 

 

 
സസകക്കാ  കസാഷയൽ  ടസർവിസ്സ്  കട്ടാ  
അഡസലടസന്റ്  കഖൾസ് 

29.44 29.44 
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**** 

 
 
 

 

 

 

 
നൂ  കസാഷയൽ  ടസഔൂരിറൃി  ഇനിഷയറൃീവ് കഫാർ  ദി  
മാർജിനസലസ്ഡ്  ഗ്രൂപ്സ് 

1.45 1.45 

 
ജിസ്  കബസ്ഡ്  മദർ  ആൻഡ്  സങൽഡ്  
ടഹൽത്ത്  ട്രാക്കിംഖ്  സിസ്റ്റം  ഇൻ  മാനന്തവാടി  
കബ്ലാക്ക് 

0.05 0.05 

 
അസ്സിസ്റ്റൻസ്  ടു  ആഫ്റ്റർ  ടഔയർ  കപ്രാഗ്രാമിംസ്   
ആൻഡ്  കഫാൽകലാ അപ്പ്  ടസർവിസ്സ്  ഒഫ്  
വിഔ് ടിംസ്  റീഹാബിലികറൃഷൻ  ഫണ്ട് 

1 1 

 ഇന്റകഗ്രറൃഡ്  സങൽഡ്  ടപ്രാട്ടക്ഷൻ  സ്ക്യീം (CSS) 16.43 16.20 

 ഇന്റകഗ്രറൃഡ്  സങൽഡ്   സർവിസ്   സ്ക്യീം (CSS) 921.51 921.51 

 സപ്ലിടമന്ററി  നൂട്രിഷൻ  കപ്രാഗ്രാം  (60% CSS) 62.95 0.00 

 ഐ സി ഡി സ്  ടട്രയിനിഘ്  കപ്രാഗ്രാം  (60%CSS) 0.07 0.06 
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A²ymbw.6 

Xt±i`cW Øm]\§fpsS 2017þ18 hmÀjnI ]²Xn AhtemI\hpw 

]²XnIÄ  sa¨s¸Sp¯p¶Xn\pÅ amÀ¤ \nÀt±i§fpw. 

  73,74 `cW LS\ t`ZKXnbneqsS ]©mb¯v cmPv \Kc]menI kwhn[m\§Ä 

\nehnÂ h¶Xnsâ ASnØm\¯nÂ tIcf¯nÂ A[nImc hntI{µoIcWw 

\S¸nem¡pIbpw AXphgn kmaqly\oXn¡pw km¼¯nI hnIk\¯n\pw thnbpÅ 

]²XnIÄ X¿mdm¡n \S¸nem¡p¶Xn\pÅ A[nImchpw NpaXebpw Xt±i kzbw`cW 

Øm]\§fnÂ \n£n]vXamIpIbpmbn. kwØm\ ]²Xn hnlnX¯nsâ 25 iXam\w 

XpI Xt±i kzbw `cW Øm]\§fnte¡v ssIamäw sN¿s¸«p. ]²Xn hnlnX¯n\v 

]pdta [\Imcy I½oj³ {Kmâv sI.FÂ.Pn.Fkv.Un.]n {]tXyI {KmâpIÄ, 

sabnâ\³kv {Kmâv, Xt±i kzbw `cW Øm]\§fpsS X\Xv ^v, KpWt`màr 

hnlnXw F¶nh FÃmw tNÀ¯mWv Xt±i kzbw`cW Øm]\§Ä hmÀjnI ]²Xn 

X¿mdm¡p¶Xv.  2017þ18 Â 5684754971 tImSn cq]bmWv PnÃbnse Xt±i kzbw `cW 

Øm]\§fpsS AS¦Â. 

 Xt±i kzbw `cW Øm]\§Ä AhbpsS A[nImc NpaXe taJeIfnÂ 

kzX{´ambn ]²XnIÄ BhnjvIcn¨v \S¸nem¡p¶ coXn {]mhÀ¯Iam¡p¶XnÂ 

Gsd¡psd hnPbn¨p F¶pXs¶ ]dbmw. F¶mÂ, hnhn[ Xt±i kzbw `cW 

Øm]\§fpsS ka\zbhpw GtIm]\hpw Dd¸m¡n hnIk\ {]hÀ¯\§Ä 

\S¸nem¡p¶Xn\pth {ia§Ä C\nbpw {]mtZinI kÀ¡mcpIfnÂ \n¶pw 

e`yamt¡Xpv. 

 GtIm]\¯nsâ t]mcmbvabmWv asämcp {][m\ {]iv\w. AXpsImv Xs¶ 

PnÃmXe¯nse P\Iobmkq{XW ]²Xn Bcw`n¨n«v 20 hÀjw Ignªpsh¦nepw 

hnIk\ {]hÀ¯\§Ä IS¶p sNÃm¯taJeIÄ C\nbpw Ahtijn¡p¶pv F¶v 

ImWmhp¶XmWv. 2017þ18 hmÀjnI ]²Xn AhtemI\w \S¯nbXnÂ Hmtcm Xt±i 

kzbw `cW Øm]\¯nsâbpw hnIk\ ImgvN¸mSpw AXnte¡v F¯ntNcm³ 

kzoIcn¨ amÀ¤§fpw hyXykvX coXnbnepÅXmWv F¶v  ImWmhp¶XmWv.  hnIk\ 

tcJIfnepw ]²Xn tcJIfpw hnIk\ ImgvN¸mSns\¡pdn¨v {]Xn]mZn¸n¡p¶ps¦nepw 

e£yw ssIhcn¡p¶Xn\mbn Ahew_n¨ amÀ¤§Ä ]qÀ®ambpw e£yw 

ssIhcn¡p¶Xmbncp¶nÃ F¶v hnebncp¯p¶p. AXypÂkmlt¯msS 13 þmw 

]²XnbpsS BZy hmÀjnI ]²XnbnÂ [mcmfw t{]mPIvSpIÄ BhnjvIcn¡s¸s«¦nepw 

kÀ¡mÀ amÀ¤ \nÀt±i§Ä ]men¡p¶Xn\mbn ]n¶oSv Xt±i kzbw`cW 

Øm]\§Ä¡v [mcmfw  hn«phogvNIÄ sNt¿nh¶p.  amÀ¤ \nÀt±i§Ä {]Imcw 

taJe hIbncp¯epIÄ¡pw A\nhmcy hIbncp¯epIÄ¡pw tijw Bhiyamb 

^nsâ A]cym]vXX Xt±i kzbw `cW Øm]\§Ä¡v e£yw ssIhcn¡p¶Xn\v 

XSÊambn \nÂ¡p¶p.  hb\mSv t]mepÅ PnÃIfnÂ ImÀjnI taJebnÂ DÂ]mZ\ 

£aX hÀ²n¸n¡p¶Xn\pÅ s{]mPIvSpIfps¦nepw KpW \nehmcw 

Dd¸phcp¯p¶Xn\pw D] Dev¸¶§fm¡namäp¶Xn\papÅ s{]mPIvSpIÄ 

hfsc¡pdhmWv.  sXmgnepd¸v ]²Xn am{XamWvHcp ]cn[nhsc P\§Ä¡v sXmgnÂ 

\ÂIp¶ ]²Xnbmbn XpScp¶Xv. \qX\ t{]mPIvSpIÄ hncfambncp¶psh¦nepw 

X¿mdm¡nb {]mtZinI kÀ¡mcpIÄ¡v kab_ÔnXambn AwKoImcw e`yam¡p¶Xn\v 

ImeXmakw Dmbn F¶Xpw {it²bamWv. 

 PnÃbnÂ \sÃmcphn`mKw BfpIfpw £octaJesb B{ibn¨mWv Pohn¡p¶Xv. 

Xt±i kzbw `cW Øm]\§fptSbpw £oc hnIk\ hIp¸nsâbpw CSs]SÂaqew 
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]mepÂ]mZ\¯nÂ hb\mSv tIcf¯nsâ amXrIbmIp¶ apt¶äamWv 

\S¯nbncn¡p¶Xv.  FÃm Xt±i kzbw `cW Øm]\§fpw Cu taJebnÂ XpI 

hIbncp¯nbn«pv.  ]mepÂ]mZ\¯nÂ PnÃbv¡v kwØm\Xe¯nÂ cmw Øm\hpw 

Dv. 

 hb\mSv P\kwJybnÂ 18 iXam\t¯mfw hcp¶ ]«nI hÀ¤ P\ hn`mK§fpsS                                                

ASnØm\ {]iv\§fmb `qan, hoSv, IpSnshÅw, t]mjI kar²amb `£Ww sXmgnÂ 

F¶o taJeIfnÂ th{X ]ptcmKXn Dmbn«nÃ. ]«nI hÀ¤ hn`mK¯nsâ D¶a\w 

e£yan«psImv ss{S_Â FIvÌ³j³ Hm^okpIÄ AXXv Xt±i kzbw `cW 

Øm]\§Ä¡v ssIamdnbn«ps¦nepw {]mtZinI kÀ¡mcpIfpambn tNÀ¶v 

{]hÀ¯n¡p¶Xn\v So Øm]\§Ä XmÂ]cy¡pdhv ImWn¡p¶pv. hIp¸v aptJ\ 

\S¸nem¡p¶ ]²XnIÄ¡v am{XamWv FIvkä³j³ Hm^okÀamÀ Du¶Â \ÂIn 

hcp¶Xv F¶Xv taJebnse {]iv\ambn \ne\nÂ¡p¶p. SnFkv_n ^v 

sNehgn¡p¶XnÂ Imcy £aXbpw kpXmcyXbpwIpdhmWv. Ducp¡q«§Ä 

am\ZWvU§Ä ]men¡msX \S¯p¶Xn\mÂ ImXemb hnjb§Ä NÀ¨ 

sN¿s¸SpItbm ]cnlmcapmIpItbm sN¿p¶nÃ. KpWt`màr hnlnXw 

DÄs¸Sp¯nbn«pÅ t{]mPIvSpIÄ \nÀÆlWw \S¯p¶Xn\v km[n¡msX hcp¶p. 

kmaqly ]nt¶m¡mhØbv¡v ImcWamb km¼¯nI kpc£nXXzw CÃmbva 

]cnlcn¡p¶Xn\v Xt±i kzbw `cW Øm]\§fpsS CSs]SÂ hÀ²n¸n¨psImv 

am{Xta {]iv\§Ä ]cnlcn¡m³ BhpIbpÅp.  

 Xt±i kzbw `cW Øm]\§fptSbpw Fkv.Fkv.FbptSbpw CSs]SÂ 

hnZym`ymk taJebnÂ \Ã t\«§Ä ssIhcn¡p¶Xn\v PnÃbv¡v Ignªn«pv. 

BtcmKytaJebnepw Xt±i kzbw `cW Øm]\§fpsS CSs]SÂ KpWw sNbvXn«pv. 

PnÃ t\cnSp¶ KpcpXcamb {]iv\amWv ImemhØ hyXnbm\w. GItZiw 10 

hÀjt¯mfambn ImemhØbnÂ {]ISamb amä§Ä h¶psImncn¡pbmWv. CubnsS 

PnÃ AXncq£amb hcÄ¨sb t\cnSpIbpmbn. F¶mÂ, ]cnØnXn 

]p\Øm]\hpambn _Ôs¸«v s{]mPIvSpIÄ BhnjvIcn¡p¶XnÂ Imcyambn FÃm 

Xt±i kzbw `cW Øm]\§fpw XmÂ]cyw ImWn¨nÃ F¶Xv tJZIcamWv. \oÀ¯S 

amÌÀ ¹m³ X¿mdm¡nbn«ps¦nepw AXns\ ASnØm\am¡nbÃ hnIk\ 

{]hÀ¯\§Ä¡v cq]w \ÂInbXv F¶v ImWmw. tZiob {KmaoW sXmgnepd¸v ]²Xn 

\S¯n¸nÂam{XamWv Hcp ]cn[nhsc ]cnØnXn kulrZ CSs]SÂ DmIp¶Xv F¶v 

ImWmhp¶XmWv.  

 h\nXfpsS tkh\¯n\mbn s]mXp hn`mKw hnIk\ ^nsâ 10 iXam\w XpI 

\nÀ_ÔnXambpw amänshbv¡p¶ps¦nepw B taJebnÂ Imcy£aambn XpI 

hn\ntbmKn¡m³ Ignbp¶nÃ. h\nXIfpsS t£ahpw km¼¯nI D¶a\hpw ap³ 

\nÀ¯nbpÅ s{]mPIvSpIÄ Xt±i kzbw `cW Øm]\§fpsS s{]mPIvSpIÄ 

]cntim[n¨XnÂ ImWm³ Ignªn«nÃ. kzbw sXmgnÂ kwc`¯nsâ `mKambn Bcw`n¨ 

FÃm s{]mPIvSpIfptSbpw {]hÀ¯\w \ne¨ncn¡pIbmWv. icnbmb tamWnädnwKv 

CÃm¯XmWv bYmÀ° {]iv\w.  

 kv]nÂ HmhÀ t{]mPIvSpIfpsS _mlpeyamWv asämcp {]iv\w. 2017þ18 Â 1551903230 

cq]bpsS 3207 F®w t{]mPIvSpIÄ kv]nÂHmhdmbn XpScp¶p. s{]mPIvSpIfpsS 

_mlpeyhpw th{X IqSnbmtemN\ \S¯msX X¿mdm¡nbXmWv \nÀÆlWw 

\S¯m³ IgnbmsX s{]mPIvSpIÄ kv]nÂHmhÀ BIp¶Xv. km[m\§fpsS e`yX¡pdhv 

s{]mPIvSpIÄ kv]nÂHmhÀ Bip¶Xn\v ImcWamIp¶p. ap³ hÀj§sf At]£n¨v 

13þmw ]©hÂkc ]²XnbpsS BZy hÀj ]²Xn AwKoImcw kÀ¡mÀ 

kwhn[m\§fpsS kwtbmPnXamb CSs]SÂaqew sabv 15\Iw Xs¶ AwKoImcw 

hm§p¶Xn\v PnÃbnse Xt±i kzbw `cW Øm]\§Ä¡v Ignªn«pv.  
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kab_ÔnXambn \nÀÆlW {]hÀ¯\§Ä \S¯p¶Xn\mhiyamb ]cnioe\§Ä 

Fkv.BÀ.PnbpsS B`napJy¯nÂ PnÃm ¹m\nwKv Hm^okv s]Àt^mÀa³kv HmUnäv 

hn`mKw F¶nhbpsS t\XrXz¯nÂ PnÃmXe¯nepw Hmtcm Xt±i kzbw `cW 

Øm]\¯nepw \S¯nbXv PnÃbnse {]Xn\n[nIÄ¡pw \nÀÆlW DtZymKØÀ¡pw 

_Ôs¸« kanXnIÄ¡pw Gsd apXÂ¡q«mbn«pv.  taÂ hkvXpXIÄ 

DÄsImpsImv hcpw hÀj§fnse hmÀjnI ]²Xn cq]oIcW¯nÂ ImtemNnXamb 

amähpw CSs]SepIfpw Xt±i kzbw `cW Øm]\§fpsS `mK¯p\n¶pw DmIpsa¶v 

{]Xymin¡p¶p. 

6.1.s{]mPIvSpIfpsS F®w 

GsäSp¯ s{]mPIvSpIfpsS F®¯nsâ ASnØm\¯nepÅ hniIe\w 

 {Kma ]©mb¯v Xe¯nÂ/18 hmÀjnI ]²XnbnÂ Gähpw IqSpXÂ 

t{]mPIvSpIÄ hIbncp¯nb 4 {Kma ]©mb¯pIÄ ]\acw, A¼ehbÂ, shÅap, 

XhnªmÂ F¶nhbmWv. bYm{Iaw 487,410,410,405  F¶n§s\bmWv hIbncp¯nb 

s{]mPIvSpIfpsS F®w. XcntbmSv, aqss¸\mSv, th§¸Ån, tIm«¯d F¶o {Kma 

]©mb¯pIfmWv Gähpw¡pdhv s{]mPIvSpIÄ X¿mdm¡nbn«pÅXv 131, 159,161,189 

F¶n§s\bmWv s{]mPIvSpIfpsS F®w. GsäSp¡p¶ s{]mPIvSpIfpsS F®w 

hÀ²n¡pt¼mÄ BbXv \nÀÆlW {]{Inbsb {]XnIqeambn _m[n¡p¶pv. 

\nÀÆlW¯n\mbpÅ \S]Sn{Ia§fpw A\p_Ô {]hÀ¯\§fpw So Øm]\§sf 

kw_Ôn¨v IqSpXÂ k¦oÀWamhp¶p. \nÀÆlW Xe¯nepÅ CSs]SÂ hnebncp¯Â 

]qÀ¯oIcWw F¶o Xe§fnseÃmw {]XnIqe kmlNcyw t\cntSn hcp¶p. 

XmcXtay\ F®w¡pdhmb s{]mPIvSpIÄ GsäSp¡p¶ Øm]§Ä¡v taÂ 

NqnImWn¨n«pÅ {]hÀ¯\§Ä \S¸nem¡p¶Xn\v IpsdIqSn A\pIqeamb 

kmlNcyamWv DÅsX¶pw t_m[ys¸Sp¶p. 

 GsäSp¡p¶ s{]mPIvSpIfpsS _mlpeyw hnIk\ {]hÀ¯\§sf tZmjIcambn 

_m[n¡p¶p. F®w hÀ²n¡p¶Xn\\pkcn¨v hn`hw Gähpw¡pdªtXmXnÂ 

hn\ykn¡s¸Sp¶ kmlNcyamWv krjvSn¡s¸Sp¶Xv. CXv t{]mPIvSpIfpsS bYmÀ° 

Dt±i e£y§Ä km[yam¡p¶ Imcy¯nÂ hn]coX ^eamWv Dm¡p¶Xv. GsäSp¯ 

s{]mPIvSpIfpsS F®¯nÂ \Kck`IfnÂ IqSpXÂ kp._t¯cnbpw (590) Ipdhv 

IÂ¸ä \Kck`bpamWv (329). t»m¡v ]©mb¯pIfnÂ IqSpXse®w IÂ¸ä t»m¡v 

]©mb¯pw (174) Ipdhv ]\acw t»m¡v ]©mb¯pamWv (135). hb\mSv PnÃm 

]©mb¯v GsäSp¯n«pÅ s{]mPIvSpIfpsS F®w 527 BWv. 

6.1.1. പ്രാജക്ടുകളുടട  എണ്ണം ജില്ലാ ശരാശരി 

1) ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്   - 288   (ശരാശരിക്ക് മുകളില്പഞ്ചായ്തുകക് ) 

2) പ്ലാക്ക് പഞ്ചായത്ത് - 153   (2 പഞ്ചായ്തുകക്കല്പറ്റ, മാനന്തവാടി) 

3) ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്   - 527 

4) മുനിസിപാലിറ്റി   - 484  (2 മുനിസിപാലിറ്റിക്ശരാശരിക്ക് മുകളില് ) 

       
]«nI.6.1 

2017-18 –ല്തപ്ശശസൃയംഭര  ്ാപന്ങള്ഏടറ്റുതത്ത കടകപദ്ധതികളുടട എണ്ണം 
 

ക്ര
മ 
നം 

തപ്ശശസൃയംഭര
 ്ാപനത്തി
ന്ടറപ്പര് 

ജനറല്  എസ്.സി.പി ടി.എസ്.പി കടക 

എണ്ണം തുക എ
ണ്ണം തുക എ

ണ്ണം തുക എ
ണ്ണം തുക 

ഗ്രാമപഞ്ചായ്തുകക്                  
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1 പനമരം 358 205606213 9 4115000 100 63553782 467 273274995 

2 അമ്പലവയല്  295 119181297 23 4504116 92 25225820 410 148911233 

3 ടവള്ളമുണ്ട 332 111305657 12 1903720 66 26320600 410 139529977 

4 തവിഞ്ഞാല്  306 137475042 28 7439845 71 31790075 405 176704962 

5 
പടിഞ്ഞാടറത്ത
റ 304 91173855 26 5498500 58 11744747 388 108417102 

6 പ്മപാടി 270 223054044 39 
1478328

9 43 18129580 352 255966913 

7 പുല്പള്ളി 271 202453442 13 5022708 54 35055585 338 242531735 

8 പൂതാടി 251 103060443 10 2536000 74 28847241 335 134443684 

9 ടനപ്േനി 244 177990100 13 6140608 75 39196476 332 223327184 

10 മീന്ങളാടി 220 139610289 6 2325000 72 31009552 298 172944841 

11 നൂല്ുഴ 220 116832301 3 1470000 73 49015757 296 167318058 

12 എടവക 227 78463730 6 1483000 39 15917210 272 95863940 

13 ക ിയാമ്പറ്റ 212 128338134 5 5961920 48 22436329 265 156736383 

14 തിരുടനല്ലി 211 155769487 5 1406000 42 46200800 258 203376287 

15 മുട്ടില്  189 87969295 10 2452000 52 17793700 251 108214995 

16 മുള്ളന്ടകാല്ലി 183 132225123 20 5859522 34 11636700 237 149721345 

17 വവത്തിരി 196 60516426 22 8780000 17 3456287 235 72752713 

18 ടപാഴുതന 165 79727596 10 3552000 38 15345897 213 98625493 

19 ടതാണ്ടര്നാട് 179 71040252 3 1152000 30 15893020 212 88085272 

20 പ്കാട്ടത്തറ 140 67914047 5 1550000 44 17778187 189 87242234 

21 പ്വ്ങളപള്ളി 116 54862117 7 1533931 38 10310497 161 66706545 

22 മുവപനാട് 134 50138619 7 3362000 18 3128000 159 56628619 

23 തരിപ്യാട് 109 48681024 1 480000 21 10834000 131 59995024 

കടക 5132 2643388533 283 93311159 1199 550619842 6614 3287319534 

ജില്ലാപഞ്ചായത്ത്                 

24 വയനാട് 444 629550128 22 41418512 61 
14260072

0 527 813569360 

കടക 444 629550128 22 41418512 61 142600720 527 813569360 

പ്ലാക്ക്പഞ്ചായ്തുകക്                  
25 കല്പറ്റ 121 99626191 24 18563166 29 55196000 174 173385357 

26 മാനന്തവാടി 107 105447802 10 6911190 36 50354326 153 162713318 

27 സുല്ത്താന്ബപ്ത്തരി 83 128445760 8 6016222 57 70059689 148 204521671 

28 പനമരം 85 85301416 6 7300000 44 53659100 135 146260516 

കടക 396 418821169 48 38790578 166 229269115 610 686880862 

മുന്സിപാലിറ്റിക്                  

31 സുല്ത്താന്ബപ്ത്തരി 512 253219364 18 6553531 60 30411591 590 290184486 

30 മാനന്തവാടി 393 335155840 19 6565000 123 39508668 535 381229508 

29 കല്പറ്റ 293 186903289 13 14167492 23 24500440 329 225571221 

കടക 1198 775278493 50 27286023 206 94420699 1454 896985215 

കടക ടമാത്തം 7170 4467038323 403 200806272 1632 1016910376 9205 5684754971 
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2017-18 - ല് തപ്ശശസൃയംഭര  ്ാപന്ങള് ഏടറ്റുതത്ത കടക 
പദ്ധതികളുടട എണ്ണം  പനമരം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് 

അമ്പലവയല് ഗ്രാമ 
പഞ്ചായത്ത് 
ടവള്ളമുണ്ട ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് 

തവിഞ്ഞാല് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് 

പടിഞ്ഞാടറത്തറ ഗ്രാമ 
പഞ്ചായത്ത് 
പ്മപാടി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് 

പുല്പള്ളി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് 

പൂതാടി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് 

ടനപ്േനി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് 

മീന്ങളാടി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് 

നൂല്ുഴ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് 

എടവക ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് 

ക ിയാമ്പറ്റ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് 

തിരുടനല്ലി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് 

മുട്ടില് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് 

മുള്ളന്ടകാല്ലി ഗ്രാമ 
പഞ്ചായത്ത് 
വവത്തിരി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് 

ടപാഴുതന ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് 

ടതാണ്ടര്നാട് ഗ്രാമ 
പഞ്ചായത്ത് 
പ്കാട്ടത്തറ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് 

പ്വ്ങളപള്ളി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് 

മുവപനാട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് 

തരിപ്യാട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് 

വയനാട് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് 

കല്പറ്റ പ്ലാക്ക് പഞ്ചായത്ത് 

മാനന്തവാടി പ്ലാക്ക് 
പഞ്ചായത്ത് 
സുല്ത്താന് ബപ്ത്തരി പ്ലാക്ക് 
പഞ്ചായത്ത് 
പനമരം പ്ലാക്ക് പഞ്ചായത്ത് 

സുല്ത്താന് ബപ്ത്തരി 
മുനിസിപാലിറ്റി 
മാനന്തവാടി മുനിസിപാലിറ്റി 

കല്പറ്റ മുനിസിപാലിറ്റി 
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6.2. കനുപാതിക വിഭവ വിനയാസം ഫണ്ട്  ഇനം തിരിച്ച ്പരിപ്ശാധിച്ചത് താടഴ പ്േര്ുന്നു (ജനറല് ) 
 

2017/18 പദ്ധതി വിലയിരു്തുകപ്മ്പാ്ഗ്രാമപഞ്ചായത്തില്ജനറല്ഫണ്ട് തലത്തില്കനുപാതിക 
വിഭവ വിനയാസം ഏറ്റവം ൄറഞ്ഞിരിുന്നത് പടിഞ്ഞാറത്തറ, വവത്തിരി, ടവളളമുണ്ട 
ഗ്രാമപഞ്ചായ്തുകക്ും (യഥാക്രമം 1 പ്രാജക്ടിന് ശരാശരി 299914, 308757, 335258) ടിയ വിഭവ 
വിനയാസം പുല്പളളി, തിരുടനല്ലി, ടനല്പ്മനി ഗ്രാമപഞ്ചായ്തുകക്ുമാ ്.  (യഥാക്രമം 747060, 
738244, 729467)  പ്ലാുപഞ്ചായ്തുകകളില്ഏറ്റവം ൄറവ് കല്പറ്റ പ്ലാക്ക് പഞ്ചായത്തിനും 
(823356) ുതതല്സുല്ത്താന്ബപ്ത്തരി പ്ലാക്ക് പഞ്ചായത്തിനുമാ ്  (1547539)  
മുനിസിപാലിറ്റികളില്ൄറവ് സുല്ത്താന്ബപ്ത്തരി (494569) ുതതല്മാനന്തവാടി മുനിസിപാലിറ്റി 
(852813)  ക ്.  ജില്ലാപഞ്ചായത്തിന്ടറ കനുപാതിക വിഭവ വിനയാസം 1417905/ ക ്. 
എസ്.സി.പി 
 ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് തലത്തില് , കനുപാതിക വിഭവ വിനയാസം ഏറ്റവം ൄറവ് ടവളളമുണ്ട 
ഗ്രാമപഞ്ചായ്തുകം (158643) ടിയത് നൂല്ുഴ ഗ്രാമപഞ്ചായ്തുകമാ ്.  (490,000)  പ്ലാക്ക് 
പഞ്ചായത്ത് തലത്തില് , ൄറവ് മാനന്തവാടി പ്ലാും (691119), ടിയത് പനമരം പ്ലാുമാ ് 
(1216666). 
 ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന്ടറ അനുപാതം 1882659 ക ്.  മുനിസിപാലിറ്റി തലത്തില്ൄറവ് 
മാനന്തവാടി മുനിസിപാലിറ്റിയം (345526), ുതതല്കല്പറ്റ മുനിസിപാലിറ്റിയമാ ് (1089807). 
ടി.എസ്.പി 
 ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് തലത്തില്ഏറ്റവം ൄറവ് ൂപവപനാട് പഞ്ചായത്ത് (173777), 
ുതതല്തിരുടനല്ലി ഗ്രാമപഞ്ചായ്തുകമാ ്.  (1100019).  പ്ലാക്ക് തലത്തില്പനമരം പ്ലാും (1219525), 
ുതതല്കല്പറ്റ പ്ലാുമാ ് (1903310).  ജില്ലാപഞ്ചായത്തിനും കനുപാതിക വിഭവവിനയാസം 
2337716 ക ്. 
 മുനിസിപാലിറ്റി തലത്തില്ഏറ്റവം ൄറഞ്ഞ വിഭവവിനയാസം മാനന്തവാടി മുനിസിപാലിറ്റിയം 
(321208), ുതതല്കല്പറ്റ മുനിസിപാലിറ്റിയമാ ്.  (1065236). 
 
 വകയിരുത്തിയ കടക വിഭവത്തില്കനുപാതിക വിനയാസം 
പരിപ്ശാധിുപ്മ്പാ്ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് തലത്തില്ഏറ്റവം ൄറവ് വിഭവവിനിപ്യാഗം 
നടത്തിയിരിുന്നത് പടിഞ്ഞാറത്തറ ഗ്രാമപഞ്ചായ്തുകം (2,79,425)  ുതതല്തിരുടനല്ലി 
ഗ്രാമപഞ്ചായ്തുകമാ ് (788280/-). 
 
 പ്ലാക്ക് പഞ്ചായത്ത് തലത്തില്ൄറവ് കല്പറ്റ പ്ലാക്ക് പഞ്ചായ്തുകം (9,96,467) 
ുതതല്സുല്ത്താന്ബപ്ത്തരി പ്ലാു പഞ്ചായ്തുകമാ ്  (1381903). 
ജില്ലാപഞ്ചായത്തിന്ടറ കനുപാതിക വിഭവവിനയാസം 1543774 ക ്. 
 
 മുനിസിപാലിറ്റി തലത്തില്ഏറ്റവം ൄറവ് സുല്ത്താന്ബപ്ത്തരിയം (491838) 
ുതതല്മാനന്തവാടി മുനിസിപാലിറ്റിയമാ ്  (712578). 

]«nI.6.2 

2017-18 –ല്തപ്ശശസൃയംഭര  ്ാപന്ങള്ഏടറ്റുതത്തപദ്ധതികളുടട കനുപാതിക വിഭവ വിനയാസം 

ക്രമ 
നം തപ്ശശസൃയംഭര ്ാപനത്തിന്ടറപ്പര് എണ്ണം വകയിരുത്തിയതുക വിഭവവിനയാസം 

1 പടിഞ്ഞാടറത്തറ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് 388 108417102 279425.52 
2 വവത്തിരി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് 235 72752713 309586.01 
3 ടവള്ളമുണ്ട ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് 410 139529977 340317.02 
4 എടവക ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് 272 95863940 352440.96 
5 മുവപനാട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് 159 56628619 356154.84 
6 അമ്പലവയല്ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് 410 148911233 363198.13 
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7 പൂതാടി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് 335 134443684 401324.43 
8 പ്വ്ങളപള്ളി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് 161 66706545 414326.37 
9 ടതാണ്ടര്നാട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് 212 88085272 415496.57 
10 മുട്ടില്ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് 251 108214995 431135.44 
11 തവിഞ്ഞാല്ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് 405 176704962 436308.55 
12 തരിപ്യാട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് 131 59995024 457977.28 
13 പ്കാട്ടത്തറ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് 189 87242234 461599.12 
14 ടപാഴുതന ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് 213 98625493 463030.48 
15 സുല്ത്താന്ബപ്ത്തരി മുനിസിപാലിറ്റി 590 290184486 491838.11 
16 നൂല്ുഴ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് 296 167318058 565263.71 
17 മീന്ങളാടി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് 298 172944841 580351.82 
18 പനമരം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് 467 273274995 585171.30 
19 ക ിയാമ്പറ്റ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് 265 156736383 591458.05 

20 മുള്ളന്ടകാല്ലി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് 237 149721345 631735.63 
21 ടനപ്േനി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് 332 223327184 672672.24 
22 കല്പറ്റ മുനിസിപാലിറ്റി 329 225571221 685626.81 
23 മാനന്തവാടി മുനിസിപാലിറ്റി 535 381229508 712578.52 
24 പുല്പള്ളി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് 338 242531735 717549.51 
25 പ്മപാടി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് 352 255966913 727178.73 
26 തിരുടനല്ലി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് 258 203376287 788280.18 
27 കല്പറ്റ പ്ലാക്ക് പഞ്ചായത്ത് 174 173385357 996467.57 
28 മാനന്തവാടി പ്ലാക്ക് പഞ്ചായത്ത് 153 162713318 1063485.74 
29 പനമരം പ്ലാക്ക് പഞ്ചായത്ത് 135 146260516 1083411.23 
30 സുല്ത്താന്ബപ്ത്തരി പ്ലാക്ക് പഞ്ചായത്ത് 148 204521671 1381903.18 
31 വയനാട് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് 527 813569360 1543774.88 

കടക 9205 5684754971 617572.51 
 

Nn{Xw.6.2 

കനുപാതിക വിഭവ വിനയാസം 
 

 
 

 

ടരാജക്റ്റുകളുടട എണ്ണം 

വിഭവ വിനയാസം 
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6.3 പ്മഖലാ അടി്ാനത്തിലുള്ള വിശകലനം 

 പ്മഖലാ തലത്തില്തപ്ശശ സൃയംഭര  ്ാപന്ങള്ഏടറ്റുതുന്ന പ്രാജക്ടുകളുടട എണ്ണം 
പരിപ്ശാധിുപ്മ്പാ്ഉല്പാദനപ്മഖലയില് .42%, പ്സവനപ്മഖല 40.26, പശ്ചാത്തല പ്മഖല 50.32 
എന്നി്ങളടനയാ ് വകയിരുത്തിയിട്ടുളളടതന്ന്  കാ ാവന്നതാ ്. 
 പൂര്ണ്ണമായം രു കാര്ഷിക ജില്ലയായ വയനാടിടന സംബധിചിച്ചിടപ്ത്താളം , െഷിയം 
കാര്ഷിക രവര്ത്തന്ങളളും ഉ്ടപുതന്ന ഉല്പാദന പ്മഖലക് തദ് തപ്ശശ സൃയംഭര  
്ാപന്ങളളുടട പദ്ധതി വിഹിതത്തില്നാമമാരമാമായ തുകയാ ് (960996083  (9.42%)) 
വകയിരുത്തടപുതന്നത്.  നിര്ബധിചിത വകയിരുത്തലിനു ഭാഗമായളള പദ്ധതിയില്മാരമാമാ ്   
പ്മഖലയില്തപ്ശശസൃയം ഭര  ്ാപന്ങള്ഏടറ്റുതുന്നത്.   ടയാരു രവ ത ഗ്രാമ, 
പ്ലാക്ക്, ജില്ല പഞ്ചായ്തുകകളുപ്ടയം മുനിസിപാലിറ്റികളുപ്ടയം പദ്ധതി 
നവീകര ്ങളളില്വയതയാസമില്ലാടത കാ ാവന്നതാ ്.ഉല്പാദന പ്മഖലയില്ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
തലത്തില്ുതതല്ടരാജക്ടുക്ഏടറ്റുതത്തിട്ടുള്ളത് പൂതാടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് (59എണ്ണം) ൄറഞ്ഞ 
പ്രാജക്ടുക്ഏടറ്റുതത്തിട്ടുള്ളത് വവത്തിരി ഗ്രാമപഞ്ചായ്തുകമാ ് (10 എണ്ണം) പ്ലാക്ക് 
തലത്തില്കല്പറ്റ പ്ലാക്ക് ുതതല്ടരാജക്ടുക് (25) ഏടറ്റുതത്തിട്ടുള്ളത്. സുല്ത്താന്ബപ്ത്തരി, 
പനമരം പ്ലാുകളാ ് (18) ഏറ്റവം ൄറഞ്ഞ പ്രാജക്ടുക്ഏടറ്റുതത്തിട്ടുള്ളത്. മുനിസിപാലിറ്റി 
തലത്തില്മാനന്തവാടി മുനിസിപാലിറ്റി പ്രാജക്ടുകളും ബപ്ത്തരി, കല്പറ്റ മുനിസിപാലിറ്റി 
പ്രാജക്ടുകളും ടി പ്മഖലകളില്ഏടറ്റുതത്തിട്ടുണ്ട്.  
 
 പ്സവനപ്മഖലയിടല പ്രാജക്ടുകളില്ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് തലത്തില്ഏറ്റവം 
ുതതല്ഏടറ്റുതത്തിട്ടുള്ളത് അമ്പലവയല്ഗ്രാമപഞ്ചായ്തുകം (203) ൄറഞ്ഞ പ്ലാുക്തരിപ്യാട് 
ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലുമാ ് (66) പ്ലാക്ക് തലത്തില്ുതതല്പ്രാജക്ടുക്കല്പറ്റ പ്ലാക്കിനും (77) 
ൄറഞ്ഞ പ്രാജക്ടുക്മാനന്തവാടി പ്ലാക്കിനുമാ ് (55) ഉള്ളത്. ജില്ലാ പഞ്ചായത്തില്  
പ്മഖലയില്പ്രാജക്ടുകളാ ് ഉള്ളത്. മുന്സിപാലിറ്റി തലത്തില് സുല്ത്തന്ബപ്ത്തരി മുന്സിപാലിറ്റി 
295 പ്രാജക്ടുകളും മാനന്തവാടി മുന്സിപാലിറ്റി 174 പ്രാജക്ടുകളും കല്പറ്റ മുന്സിപാലിറ്റി 96 
പ്രാജക്ടുകളും ഏടറ്റുതത്തിട്ടുണ്ട്.  
പശ്ചാത്തല പ്മഖലയില്ക ് തപ്ശശസൃയംഭര  ്ാപന്ങള് ഏറ്റവം ടിയ തുക 
വകയിരുത്തിയിട്ടുള്ളതും ഏറ്റവം ുതതല്പ്രാജക്ടുക്തയ്യാാറാക്കിയിട്ടുള്ളതും. ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
തലത്തില്പനമരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 298 പ്രാജക്ടുകളും തരിപ്യാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 46 
പ്രാജക്ടുകളുമാ ് ഏടറ്റുതത്തിട്ടുള്ളത്. പ്ലാക്ക് തലത്തില്മാനന്തവാടി പ്ലാക്കാ ് 
ുതതല്പ്രാജക്ടുക് (74) ഏടറ്റുതത്തിട്ടുള്ളത്. ൄറവ് പ്രാജക്ടുക്ഏടറ്റുതത്തിട്ടുള്ളത് പനമരം 
പ്ലാുമാ ് (54). മുന്സിപാലിറ്റികളില്മാനന്തവാടി മുന്സിപാലിറ്റി 338 പ്രാജക്ടുകളും, കല്പറ്റ 
മുന്സിപാലിറ്റി 216 പ്രാജക്ടുകളും, സുല്ത്താന്ബപ്ത്തരി 278 പ്രാജക്ടുകളും തയ്യാാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്.  
 

]«nI.6.3. 

2017-18 –ല്തപ്ശശസൃയംഭര  ്ാപന്ങള്ഏടറ്റുതത്തപദ്ധതികളുടട പ്മഖല തിരി്ചുളള്ള എണ്ണം 

ക്ര
മ 
നം 

തപ്ശശസൃയംഭ
ര ്ാപന
ത്തിന്ടറപ്പര് 

ഉല്പാദനം പ്സവനം പശ്ചാത്തലം കടക 
എ
ണ്ണം തുക എണ്ണം തുക എണ്ണം തുക എണ്ണം തുക 

ഗ്രാമ 
പഞ്ചായ്തുകക്                  

1 പനമരം 46 27803992 203 75458071 161 45649170 410 148911233 

2 അമ്പലവയല്  24 16356958 117 41426476 131 38080506 272 95863940 

3 ടവള്ളമുണ്ട 19 27487350 111 69758234 135 59490799 265 156736383 

4 തവിഞ്ഞാല്  33 26285352 134 59161409 243 54083216 410 139529977 

5 

പടിഞ്ഞാടറ
ത്തറ 18 7870374 71 20850258 72 37985913 161 66706545 
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6 പ്മപാടി 10 6387730 102 39888608 123 26476375 235 72752713 

7 പുല്പള്ളി 20 13977186 69 27267014 100 45998034 189 87242234 

8 പൂതാടി 19 11387794 66 24799761 46 23807469 131 59995024 

9 ടനപ്േനി 41 29457561 152 75399675 212 71847726 405 176704962 

10 മീന്ങളാടി 36 42334815 100 79956155 122 81085317 258 203376287 

11 നൂല്ുഴ 22 11912640 94 45521721 96 30650911 212 88085272 

12 എടവക 20 36399613 121 67762831 155 63155614 296 167318058 

13 ക ിയാമ്പറ്റ 43 59749500 130 108461753 159 55115931 332 223327184 

14 തിരുടനല്ലി 24 13763253 152 47257383 212 47396466 388 108417102 

15 മുട്ടില്  59 36348863 85 41092270 191 57002551 335 134443684 

16 മുള്ളന്ടകാല്ലി 22 28711251 147 152704662 298 91859082 467 273274995 

17 വവത്തിരി 34 30443637 123 49626849 141 92874355 298 172944841 

18 ടപാഴുതന 49 26330079 118 59852918 185 169783916 352 255966913 

19 ടതാണ്ടര്നാട് 50 38386476 108 83863726 180 120281533 338 242531735 

20 പ്കാട്ടത്തറ 20 12026904 97 42059052 96 44539537 213 98625493 

21 പ്വ്ങളപള്ളി 20 19410196 108 53103608 123 35701191 251 108214995 

22 മുവപനാട് 29 9987594 79 31298815 51 15342210 159 56628619 

23 തരിപ്യാട് 36 21625639 121 65723377 80 62372329 237 149721345 
ആകെ 694 554444757 2608 1362294626 3312 1370580151 6614 3287319534 

ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്                 

24 വയനാട് 31 99284566 272 456666899 224 257617895 527 813569360 
കടക 31 99284566 272 456666899 224 257617895 527 813569360 

 

 

 

പ്ലാക്ക് 
പഞ്ചായ്തുകക്                  

25 കല്പറ്റ 18 99636659 70 73060346 60 31824666 148 204521671 

26 മാനന്തവാടി 25 22148361 77 113156990 72 38080006 174 173385357 

27 

സുല്ത്താന്ബ
പ്ത്തരി 18 34704513 59 76817034 58 34738969 135 146260516 

28 പനമരം 24 45741476 55 77240325 74 39731517 153 162713318 
കടക 85 202231009 261 340274695 264 144375158 610 686880862 

മുന്സിപാലിറ്റിക്                  

29 

സുല്ത്താന്ബ
പ്ത്തരി 23 78444237 174 112916480 338 189868791 535 381229508 

30 മാനന്തവാടി 17 14037079 96 105841678 216 105692464 329 225571221 

31 കല്പറ്റ 17 12554435 295 152968078 278 124661973 590 290184486 
ആകെ 57 105035751 565 371726236 832 420223228 1454 896985215 

കടക ടമാത്തം 867 960996083 3706 2530962456 4632 
219279643

2 
9205 

568475497
1 

ഒപ്രാ പ്മഖലയിലും 
ഉ്ടപുതത്തിയ 
പദ്ധതികളുടട 
ശതമാനം 

9.42   40.26   50.32   100.00 

* Source : Sankhya Software (Data consolidated from Reports Generated on 20/11/2017) 
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Nn{Xw.6.3. 

 

പ്മഖല തിരി്ചുളള്ള പദ്ധതികളുടട എണ്ണം 

 

6.3.1. ഉപപ്മഖല തിരിച്ച ്പദ്ധതിക്പരിപ്ശാധിുപ്മ്പാ്ലഭിച്ച വ്തുതതക്താടഴ പ്േര്ുന്നു. 
ഉല്പാദന പ്മഖലയിടല ഉപപ്മഖലക്  
 ഉല്പാദന പ്മഖലയില് ഗസംരഷ ം, െഷി, ജലപ്സേനം എന്നീ ഉപപ്മഖലകളിലാ ് . 
വ്തുതതക്പ്രാജക്ടുക്ുതതലായി ഏടറ്റുതത്തിട്ടുള്ളത്. ഇത് യഥാക്രമം ജില്ലയില്കടക 255, 243, 
157 ക ്. വയവസായം, ഷീരവികസനം, മണ്ണ് സംരഷ ം, മത്സ്യബധിചനം, ഊര്ജം തുട്ങളിയ 
ഉപപ്മഖലകളില്താരതപ്മയന  ടരാജക്ടുകളാ ് ഏടറ്റുതക്കടപട്ടിട്ടുള്ളത്. 
 
6.3.2.പ്സവന പ്മഖലയിടല ഉപപ്മഖലക്  
 പ്സവന പ്മഖലയിടല ൄടിടവള്ളം, വിദയാഭയാസം, കപ്രാഗയം, അംഗന്വാടിക്, ശുേിതൃം, 
മാലിനയ സംസ്കര ം, സാൂപഹിക നീതി, കമ്പൂട്ടര്വല്ക്കര വം പ്സവനം ടമച്ചടപുതത്തലും, പാര്പിടം 
കലാ സാംസ്ക്കാരികം, കായികം, യവജനപ്ഷമം, പ്പാഷകുറവ് എന്നീ ഉപപ്മഖലകളിടല 
പ്രാജക്ടുകളാ ് ുതതലായി എുതത്തിട്ടുള്ളത്. മറ്റ് ഉപപ്മഖലകളായ വായനശാലക്, 
വലബ്രറിക്, ഗ്രാമപ്കന്ദ്ര്ങള്, സമാന്തര വിദയാഭയാസം, പദ്ധതി രൂപീകര ം, നിര്മാ ം, 
പ്മാ ിറ്ററിംഗ്, ടതാഴില്വവദഗ്ധയ പ്പാഷ ം, ഊര്ജസംരഷ ം, വിതര ം, 
വിപ്നാദസഞ്ചാരം, ഉപപ്മഖലക്നാമമാരമാമായ പ്രാജകുതകളാ ് ഏടറ്റുതത്തിട്ടുളളത്. 
 
6.3.3. പശ്ചാത്തല പ്മഖലയിടല ഉപപ്മഖലക്  
 
 ഗതാഗതം ഉപപ്മഖലയിലാ ് 89% പ്രാജക്ടുകളും ഏടറ്റുതത്തിട്ടുള്ളത്. ഉല്പാദന, പ്സവന 
പ്മഖലയില്ഉ്ടപടാത്ത ടപാതുടകട്ടിട്ങള്ഉപപ്മഖലക്നാമമാരമാ പ്രാജക്ടുക്ഏടറ്റുതത്തിട്ടുണ്ട്. 
മറ്റു ഉപപ്മഖലകളിടല പ്രാജക്ടുക്തീര്്തുകം ൄറവാ ്. 
 
1. സംയക്ത പ്രാജക്ട് രൂപീകര ം ഏപ്കാപനമില്ല. 
2. പരി്ിതി സൗഹൃദ പ്രാജക്ടുക്ഉണ്ടാുക.  
3. ടതാഴില്വനപു യം പ്രാജക്ടുക്ഇല്ല. 

 

 

ഉല്പാദനപ്മഖല 
ടരാജക്റ്റുകളുടട എണ്ണം 

പ്സവനപ്മഖല ടരാജക്റ്റുകളുടട 
എണ്ണം 

പശ്ചാത്തലപ്മഖല 
ടരാജക്റ്റുകളുടട എണ്ണം 
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]«nI.6.4 

ഉപപ്മഖല തിരി്ചുളള്ള പദ്ധതികളുടട എണ്ണം -2017-18 

പ്മഖല ഉപപ്മഖല എണ്ണം തുക ശതമാനം 

ഉല്പാദന 
പ്മഖല 

 
 

9.42% 

 ഗസംരഷ ം 255 198440521 29.41 

െഷി 243 357839976 28.03 
ജലപ്സേനം 157 91848092 18.11 
വയവസായം 93 118198709 10.73 

 

ഷീരവികസനം 60 98983709 6.92 
മണ്ണ് സംരഷ ം, പരി്ിതി, വനവല്ക്കര ം 34 16776018 3.92 
മത്സ്യബധിചനം 18 74023180 2.08 
ഊര്ജം 6 4685878 0.69 
വിഹിതം നല്കല്  (ഉല്പാദനപ്മഖല) 1 200000 0.12 

കടക 867 960996083 100.00 

പ്സവന 
പ്മഖല 

 
 
 

ൄടിടവള്ളം 758 216281099 20.45 
വിദയാഭയാസം 612 404473811 16.51 
കപ്രാഗയം 426 208342695 11.49 
അംഗന്വാടിക്  320 161563842 8.63 
ശുേിതൃം, മാലിനയസംസ്കര ം 315 328283378 8.50 

സാമുഹയസുരഷിതതൃം, സാൂപഹയനീതി 307 208962972 8.28 

 
40.26% 

 

കംപൂട്ടര്വല്ക്കര ം മുതലായവ 219 43409038 5.91 
പാര്പിടം 202 348476250 5.45 
കലാ സാംസ്കാരികം, കായികം, യവജനപ്ഷമം 199 123507157 5.37 

സര്ക്കാര്ഉത്തരവ് രകാരം വിഹിതം നല്കല്  112 307235053 3.02 

പ്പാഷകാഹാരം 76 119839562 2.05 
വായനശാലകള്, വലബ്രറിക് , 
ഗ്രാമപ്കന്ദ്ര്ങള്  37 8056017 1.00 

സമാന്തര വിദയാഭയാസം 35 5785000 0.94 
പദ്ധതി രൂപീകര ം, നിര്വഹ ം, 
പ്മാ ിറ്ററി്ങള് 33 9431691 0.89 

ടതാഴില്വവദദ്ധ്യപയപ്പാഷ ം 24 12774587 0.65 

സര്ക്കാര്ഉത്തരവ് രകാരമുള്ള മറ്റ്പദ്ധതിക്  16 16472208 0.43 

ഊര്ജ സംരഷ ം, വിതര ം 14 7768096 0.38 
വിപ്നാദസഞ്ചാരം 1 300000 0.03 

കടക 3706 2530962456 100.00 

പശ്ചാത്തല 
പ്മഖല 

 
50.32% 

ഗതാഗതം 4036 1578031302 87.13 

മറ്റ് പ്മഖലകളില്ഉ്ടപടാത്തടകട്ടിട്ങള്  468 546151351 10.10 

ടതരുവ് വിളക്ക്, ഒഫീസവവദുതീകര ം 83 45238174 1.79 
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മറ്റ് നിര്മാ രവര്ത്തിക്  35 8949605 0.76 

 

വാഹനം വാ്ങളല്  4 4300000 0.09 

സര്ക്കാര്ഉത്തരവ് രകാരം വിഹിതം നല്കല്  4 1390000 0.09 

സര്ക്കാര്ഉത്തരവ് രകാരമുള്ളമറ്റ് പദ്ധതിക്  2 8736000 0.04 

കടക 4632 2192796432 100.00 

കടക 9205 5684754971  
* Source : Sankhya Software (Data consolidated from Reports Generated on 20/11/2016 
 

Nn{Xw.6.4 

 

ഉപ പ്മഖല തിരി്ചുളള്ള പദ്ധതികളുടട എണ്ണം 

 

പുതിയ പദ്ധതിക് 

സ്പില് ഒവര് പദ്ധതിക് 

കടക 

 
]«nI.6.5. 

 
ഫണ്ട്തിരി്ചുളള്ള പദ്ധതികളുടട എണ്ണം 

ക്രമ 
നം 

തപ്ശശസൃയംഭര ്ാ
പനത്തിന്ടറപ്പര് 

വികസന ഫണ്ട് 
ടമയിന്റ്നന്സ് 

ഗ്രാന്റ് മറ്റ് ഫണ്ടുക്  

എണ്ണം തുക എണ്ണം തുക എണ്ണം തുക 

ഗ്രാമ പഞ്ചായ്തുകക്              
1 അമ്പലവയല്  290 80083579 98 21144898 118 47682756 

2 എടവക 160 51951894 81 
2600520

4 73 17906842 
3 ക ിയാമ്പറ്റ 158 53676923 41 12608000 138 89366605 
4 ടവള്ളമുണ്ട 223 72161538 172 40174085 41 27194354 
5 പ്വ്ങളപള്ളി 97 41547177 49 14310172 32 10849196 
6 വവത്തിരി 100 32348806 30 7759659 141 32644248 
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6.4.നൂതന പദ്ധതിക്  
2017 – 18 വാര്ഷിക പദ്ധതിയില്, ജില്ലയിടല 7 തപ്ശശ സൃയംഭര  ്ാപന്ങളളാ ് നൂതന 
പ്രാജക്ടുക്തയ്യാാറാക്കിയിട്ടുള്ളത്. ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് 5 പ്രാജക്ടുകളും നൂല്ുഴ ഗ്രാമപഞ്ചായ്തുകം 
മീന്ങളാടി ഗ്രാമപഞ്ചായ്തുകം 2 വീതം നൂതന പ്രാജക്ടുകളും, വവത്തിരി, മുട്ടില്, തരിപ്യാട്, പ്മപാടി 
ഗ്രാമപഞ്ചായ്തുകക്വീതം നൂതന പ്രാജക്ടുകളും ഏടറ്റുതത്തിട്ടുണ്ട്. മുന്സിപാലിറ്റികളും പ്ലാു 
പഞ്ചായ്തുകകളും നൂതന പ്രാജക്ടുക്തയ്യാാറാക്കിയിട്ടില്ല.  
 
 

7 പ്കാട്ടത്തറ 123 56669675 61 23811533 29 6761026 
8 തരിപ്യാട് 83 37028916 38 16320814 26 6645294 
9 തവിഞ്ഞാല്  266 99201057 122 37136120 92 40367785 
10 തിരുടനല്ലി 143 126442827 79 38961212 70 37972248 
11 ടതാണ്ടര്നാട് 138 57346387 62 17870350 30 12868535 

12 നൂല്ുഴ 176 100050500 118 
4468655

8 16 22581000 

13 ടനപ്േനി 189 106953706 101 
3943854

5 103 65699554 

14 പടിഞ്ഞാടറത്തറ 200 53018903 161 
3450579

6 58 20892403 
15 പൂതാടി 234 81715949 89 29019462 35 23708273 
16 പനമരം 278 141503184 140 44807877 106 86963934 

17 മീന്ങളാടി 212 76261358 67 
2592953

8 57 70772796 

18 പ്മപാടി 226 100927345 87 
3875825

2 67 116402516 
19 പുല്പള്ളി 197 104268127 136 72265799 56 65997809 
20 ടപാഴുതന 146 66052771 51 17766043 32 14806679 
21 മുട്ടില്ഗ്രാമ 139 54962633 88 23943018 52 29309344 
22 മുവപനാട് 133 42141642 34 8121736 21 7324000 

23 മുള്ളന്ടകാല്ലി 150 69211356 75 
4857635

7 40 31933632 
ജില്ലാപഞ്ചായത്ത്       

24 വയനാട് 238 497169512 285 
2648865

37 45 46763311 
പ്ലാക്ക്പഞ്ചായ്തുകക്        

25 സുല്ത്താന്ബപ്ത്തരി 137 117459651 12 8808000 13 78254020 
26 കല്പറ്റ 161 126294912 13 9096772 16 37993673 
27 പനമരം 123 109212632 11 7554884 9 26014100 
28 മാനന്തവാടി 131 134751831 23 13723113 17 14238374 

മുനിസിപാലിറ്റിക്        

29 മാനന്തവാടി 331 109928008 113 
3758290

2 132 233718598 

30 കല്പറ്റ 252 163463944 65 
3963655

6 21 22470721 

31 സുല്ത്താന്ബപ്ത്തരി 180 106189672 104 
4440082

9 354 139593985 

  കടക 5614 3069996415 2606 1109610621 2040 1485697611 
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6.5. സംയക്ത പ്രാജക്ടുക്  
 
സംയക്ത പ്രാജക്ടുക്സംബധിചിച്ച ് 2017-18 വാര്ഷിക പദ്ധതി 
വിലയിരുത്തിയതില്ഗ്രാമപഞ്ചായ്തുകക്പ്രാജക്ടുകളും ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് 91 പ്രാജക്ടുകളും പ്ലാക്ക് 
പഞ്ചായ്തുകക്പ്രാജക്ടുക്ും അവരുടട പദ്ധതി വിഹിതം വകയിരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. 
എന്നാല്സംയക്ത പ്രാജക്ടുകളുടട രൂപീകര  ഘട്ടത്തില്മതിയായ ഏപ്കാപനം ഉണ്ടാൄന്നില്ല. 
ഇത് നിര്വഹ  തലത്തിലും സംയക്ത പ്രാജക്ടുകളുടട കാരയത്തില്രതിലമായി ബാധിുന്നു.  
 
6.6.പരി ി്തി സൗഹൃദ പ്രാജക്ടുക്  
 
പരി്ിതിടയ സംരഷുന്നതിപ്നാ, പാരി്ിതിക സൗഹൃദപരപ്മാ കയ പദ്ധതിക്തയ്യാാറാക്കി 
നടപാുന്നതില്തപ്ശശ സൃയംഭര  ്ാപന്ങള്തയ്യാാറാൄന്നില്ല. കനുകാലിക 
സാഹേരയത്തില്ജാഗ്രതപരമായ സമീപനം സൃീകരിപ്ക്കണ്ട   വിഷയത്തില്മീന്ങളാടി 
ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് തയ്യാാറാക്കിയ കാര്ബണ്ന്നൂട്രല്പല്പ്രാജക്ട്, വവത്തിരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
തയ്യാാറാക്കിയ പരി്ിതി കഘാത പഠനം എന്നി്ങളടനയള്ള സമഗ്ര പ്രാജക്ടുക്മാരമാമാ ് 
ഉള്ളത്. വരും കാല പദ്ധതി രൂപീകര  ഘട്ട്ങളളില്പരി്ിതി പ്രാജക്ടുക്തയ്യാാറാുന്നതിനും 
ഏടറ്റുതുന്ന എല്ലാ പ്രാജക്ടുകളും പരി്ിതി സൗഹൃദമാ ് എന്ന് ഉറുവരു്തുകന്നതിനും തപ്ശശ 
സൃയംഭര  ്ാപന്ങള്മുന്ഗ ന നല്പ്കണ്ടതാ ്.  
 
6.7.പ്രാജക്ട് ഫണ്ട് തിരി്ചുളള്ള അവപ്ലാകനം 
 
ജില്ലയിടല 31 തപ്ശശ ്ാപന്ങള്വികസനഫണ്ട് വകയിരുത്തി, 2012 – 14 വാര്ഷിക 
പദ്ധതിയില്പ്രാജക്ടുകളാ ് ഏടറ്റുതത്തിട്ടുള്ളത്. (നൂ – 3839,  സ്പില്ഒവര്). ഇതിനായി 306,99,96,415 
രൂപയാ ് വികസന ഫണ്ടില്വകയിരുത്തിയിട്ടുള്ളത്. ടമയിന്റനന്സ് ഗ്രാന്റായി ലഭിുന്ന 
110,96,10,621 രൂപ വിനിപ്യാഗിച്ച ് 2806 പ്രാജക്ടുകളാ ് തയ്യാാറാക്കിയിട്ടുള്ളത്. (പുതിയത് – 1564, 
സ്പില്ഒവര്). മറ്റ് വിവിധ ഫണ്ടുകളായി ലഭിുന്ന 148,56,97,611 രൂപ വകയിരുത്തി 2040 പ്രാജക്ടുകളും 
2040 പ്രാജക്ടുകളും തയ്യാാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്. (പുതിയത് – 1307,  സ്പില്ഒവര് ). 2017-18 വാര്ഷിക 
പദ്ധതിയില്ജില്ലയടട കടക അടകലല് ,47,54,971 രൂപയം ഏടറ്റുതത്തിട്ടുള്ള 
പ്രാജക്ടുക്എണ്ണവമാ ് (പുതിയവ – 5998,  സ്പില്ഒവര് ) 
 

Nn{Xw.6.5. 

ഫണ്ട്തിരി്ചുളള്ള പദ്ധതികളുടട എണ്ണം 

 

Development Fund TOTAL

Maintenance Grant TOTAL

Other Funds TOTAL
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6.8. നിര്വഹ  ഉപ്ദയാഗ്രുടട തലത്തിലുള്ള വിശകലനം 

2017-18 വാര്ഷിക പദ്ധതി സംബധിചിച്ച ് ഗ്രാമപഞ്ചായ്തുകകളില്നിര്വഹ  ഉപ്ദയാഗ്രുടട 

തലത്തില്പ്രാജക്ടുക്പരിപ്ശാധിച്ചതില്കടക തയ്യാാറാക്കിയിട്ടുള്ള 6616 പ്രാജക്ടുകളില് .2% 

പ്രാജക്ടുകളുടട നിര്വഹ  തലമതല (4380) അസി. എഞ്ചിനീയര്മാര്ക്കാ ് (എല്.എസ്.ജി.ഡി) 

10.6% (702 എണ്ണം) പ്രാജക്ടുകളുടട നിര്വഹ ം നടപ്ത്തണ്ട തലമതല ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 

ടസക്രട്ടറിമാര്ക്കാ ്.  

]«nI.6.6. 

ഗ്രാമപഞ്ചായ്തുകകളിടല നിര്വഹ  ഉപ്ദയാഗ്ര്തിരി്ചുളള്ള പ്രാജക്റ്റുകളുടട എണ്ണം 

ക്രമ 
നമ്പര്  

നിര്വഹ ഉപ്ദയാഗ്ന്  കടകപദ്ധതിക്  വകയിരുത്തിയതുക 
കടകപദ്ധതികളുടട 

ശതമാനം 

1 
അസിസ്റ്റന്റ്എഞ്ചിനിയര് , 
എല്.എസ്.ജി.ഡി 4380 1766594824 66.20 

2 ടസക്രട്ടറി, ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് 702 368147866 10.61 

3 ടവറ്ററിനറിസര്ജന്  251 230627878 3.79 

4 എച്ച.എം, ജി.എല്.പി സ്കൂ്  210 69710473 3.17 

5 ഐ.സി.ഡി.എസ്സൂപര്വവസര്  203 177687612 3.07 

6 െഷി ഒഫീസര്  196 207728979 2.96 

7 വി.ഇ. /എല്.വി.ഇ. 193 269206484 2.92 

8 അസിസ്റ്റന്റ്ടസക്രട്ടറി, ഗ്രാമ 
പഞ്ചായത്ത് 177 93354512 2.68 

9 എം.ഒ, പി.എച്ച.്സി 134 37412730 2.03 

10 എം.ഒ, കയര്പ്വദ 63 22693880 0.95 

11 എച്ച.എം, ജി.യ .പി സ്കൂ്  39 14596400 0.59 

12 ടി.ഇ.ഒ 29 19052455 0.44 

13 എം.ഒ, പ്ഹാമിപ്യാ 26 3966000 0.39 

14 എം.ഒ, സി.എച്ച.്സി 10 3961200 0.15 

15 ഡയറി ഫാംഇന്ടസ്പക്റ്റരര്  3 3437000 0.05 

  കടക 6616 3288178293 100 
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Nn{Xw.6.6 

ഗ്രാമപഞ്ചായ്തുകകളിടല  നിര്വഹ  ഉപ്ദയാഗ്ര്തിരി്ചുളള്ള പ്രാജക്റ്റുകളുടട എണ്ണം 

 
 

6.9. പ്മല്ത്തട്ട് നിര്പ്ശശ്ങള്  
 
6.9.1. 2017-18 – മാര്ഗപ്രഖ സംബധിചിച്ച നിര്പ്ശശ്ങള്  
ഗു പ്ഭാക്തൃ വിഹിതം - പട്ടികജാതി, പട്ടികവര്ഗ ഫണ്ട് വകയിരുത്തി നടപാുന്ന ഗു പ്ഭാക്തൃ 
വിഹിതം അടപ്ക്കണ്ടതായ പ്രാജക്ടുക്, ഗു പ്ഭാക്തൃ വിഹിതം 
അടക്കാന്സാധിക്കാത്തതിനാല്നടപാക്കാന്കഴിയാടത വരുന്നു. ഏറ്റവം പിപ്ന്നാക്കം നില്ുന്ന ടി. 
പ്മഖലയിടല ഗു പ്ഭാക്താക്ക്ുള്ള വിഹിതം നിര്ബധിചമായം അടപ്ക്കണ്ട സാഹേരയത്തില്നിന്ന് 
ഴിവാപ്ക്കണ്ടതാ ്.  

 മാലിനയ നിര്മാര്ജനം - നിലവിടല മാര്ഗപ്രഖ രകാരം തപ്ശശ സൃയംഭര  
്ാപന്ങള്% (വികസന ഫണ്ടിലും) തുക നിര്ബധിചമായം വകയിരുപ്ത്തണ്ടതുണ്ട്. 
എന്നാല്ഇരകാരം മാറ്റിടവക്കടപുതന്ന വലിയ തുക വിവിധ 
കാര ്ങളളാല്ടേലവഴിക്കടപടാടത പ്പാവകയാ ്. കയതിനാല്ടി പ്മഖലയിടല 
നിര്ബധിചിത വകയിരുത്തല്തുക പരിമിതടപുതത്താവന്നതാ ്.  

 
6.10. കീഴ്ത്തട്ട് നിര്പ്ശശ്ങള് 

 പ്രാജക്ടുകളുടട ബാഹുലയം, വിഭവ വിനയാസത്തിന്ടറ പ്താത് പ്നരിയതായി മാന്ന്നതിലും 
അതുവഴി പ്രാജക്ടുകളുടട നിര്വഹ ം, ലഷയ സാരണകര ം എന്നിവടയ രതിലമായി 
ബാധിുകയം ടേയ്യുന്നു.   വ്തുതത പദ്ധതി രൂപീകര ത്തില്പരിഗ ിുന്നതിന് തപ്ശശ 
സൃയംഭര  ്ാപന്ങളടള പ്ബാധവത്ക്കരിപ്ക്കണ്ടതുണ്ട്.  

 കാര്ഷിക ജില്ലയായ വയനാടിന്ടറ കാര്ഷിക പ്മഖലക്ക് തപ്ശശ സൃയംഭര  
്ാപന്ങളളുടട പദ്ധതി വിഹിതത്തില്ൄടറകൂടിടി ടമച്ചടപട്ട വിഹിതം 
വകയിരുത്തടപപ്ടണ്ടതുണ്ട്.  

 പ്രാജക്ടുക്പരി്ിതി സൗഹൃദമാൄന്നതിനും പരി്ിതി സംരഷ  
പ്രാജക്ടുക്ുതതലായി ഏടറ്റുതത്ത് നടപാുന്നതിനും നടപടിക്സൃീകരിപ്ക്കണ്ടതാ ്.  

 സംയക്ത പ്രാജക്ടുക്രൂപീകരിച്ച ് നടപാുന്നതില്വിവിധ തല്ങളടള ഏപ്കാപിപിച്ച ്
ശരിയായ രീതിയിലുള്ള രവര്ത്തന്ങള്കവശയമാ ്.  

പുതിയ പദ്ധതിക് 
സ്പില് ഒവര് പദ്ധതിക് 
കടക 
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 ഒപ്രാ തപ്ശശ ്ാപനവം ൄറഞ്ഞത് രു നൂതന പ്രാജക്ട് എകലിലും ഏടറ്റുതത്ത് 
നടപിലാപ്ക്കണ്ടതാ ്.  

 എസ്.ടി പ്മഖലയിടല പ്രാജക്ടുക് , രാപ്യാഗിക തലത്തില്നടപാക്കാവന്നത് സംബധിചിച്ച ്
രൂപീകര  ഘട്ടത്തില്തടന്ന വിലയിരുത്തി ഉറു വരുപ്ത്തണ്ടതാ ്.  
 

6.11. വിഭവ സമാഹര ം 
 
6.11.1. തനതു ഫണ്ട് വിനിപ്യാഗം സംബധിചിച്ച വിലയിരുത്തല്  
. ജില്ലയിടല ടമാത്തം അടകലല്തുകയടട  6.64% തുകയാ ് ഇതിനായി വകയിരുത്തിയിട്ടുള്ളത്. 
ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് 7 പ്രാജക്ടുകളും ബപ്ത്തരി, മാനന്തവാടി, കല്പറ്റ മുന്സിപാലിറ്റിക്യഥാക്രമം   
329,115,4 പ്രാജക്ടുകളുമാ ് തയ്യാാറാക്കിയിട്ടുള്ളത്. ഗ്രാമപഞ്ചായ്തുകകളില്വവത്തിരി 
ഗ്രാമപഞ്ചായത്താ ് തനതുഫണ്ട് വകയിരുത്തി ഏറ്റവം ുതതല്പ്രാജക്ട് തയ്യാാറാക്കിയിട്ടുള്ളത്    
(125 എണ്ണം). ഏറ്റവം ൄറവ് തരിപ്യാട്, ൂപവപനാട് ഗ്രാമപഞ്ചായ്തുകകളാ ്.     
 

പട്ടിക.6.7. 
തനത്ഫണ്ട് വകയിരുത്തിയ പദ്ധതിക്  

ക്രമ 
നം 

തപ്ശശസൃയംഭര  
്ാപനത്തിന്ടറപ്പര് പുതിയത് സ്പില്ഒവര്  കടക തുക 

1 
സുല്ത്താന്ബപ്ത്തരി 
മുനിസിപാലിറ്റി 170 159 329 130746363 

2 മാനന്തവാടിമുനിസിപാലിറ്റി 43 72 115 41613798 
3 വവത്തിരിഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് 75 52 127 23044018 
4 പനമരംഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് 23 55 78 19072169 
5 ക ിയാമ്പറ്റഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് 99 25 124 17103002 
6 മുട്ടില്ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് 25 10 35 16351804 
7 തവിഞ്ഞാല്ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് 48 20 68 15590599 
8 ടനപ്േനിഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് 34 8 42 12101285 
9 അമ്പലവയല്ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് 31 12 43 10197207 
10 മീന്ങളാടിഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് 19 3 22 9926196 
11 പ്മപാടിഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് 32 15 47 9822041 
12 പുല്പള്ളിഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് 7 5 12 9488355 
13 വയനാട്ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് 7 16 23 8425497 
14 എടവകഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് 40 15 55 7949104 
15 മുള്ളന്ടകാല്ലിഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് 8 6 14 7590000 
16 പടിഞ്ഞാടറത്തറഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് 8 33 41 6984703 
17 തിരുടനല്ലിഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് 29 13 42 6599636 
18 കല്പറ്റമുനിസിപാലിറ്റി 4 0 4 6124701 
19 പൂതാടിഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് 10 6 16 6082010 
20 ടതാണ്ടര്നാട്ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് 15 1 16 3949000 
21 ടവള്ളമുണ്ടഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് 9 6 15 3369476 
22 ടപാഴുതനഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് 11 1 12 3258000 
23 നൂല്ുഴഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് 3 4 7 1088500 
24 മുവപനാട്ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് 3 2 5 626000 
25 പ്കാട്ടത്തറഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് 13 2 15 576866 
26 തരിപ്യാട്ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് 2 3 5 352000 

   കടക 768 544 1312 378032330 
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േിരമാം.6.7 

 
 

 

തനത് ഫണ്ട് വെയിരുത്തിയ ക്രൊജക്റ്റുെളുകെ എണ്ണം 

സുല്ത്താന് ബപ്ത്തരി 
മുനിസിപാലിറ്റി 

മാനന്തവാടി മുനിസിപാലിറ്റി 

വവത്തിരി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് 

പനമരം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് 

ക ിയാമ്പറ്റ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് 

മുട്ടില് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് 

തവിഞ്ഞാല് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് 

ടനപ്േനി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് 

അമ്പലവയല് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് 

മീന്ങളാടി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് 

പ്മപാടി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് 

പുല്പള്ളി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് 

വയനാട് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് 

എടവക ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് 

മുള്ളന്ടകാല്ലി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് 

പടിഞ്ഞാടറത്തറ ഗ്രാമ 
പഞ്ചായത്ത്  

തിരുടനല്ലി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് 

കല്പറ്റ മുനിസിപാലിറ്റി 

പൂതാടി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് 

ടതാണ്ടര്നാട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് 

ടവള്ളമുണ്ട ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് 

ടപാഴുതന ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് 

നൂല്ുഴ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് 

മുവപനാട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് 

പ്കാട്ടത്തറ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് 

തരിപ്യാട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് 
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6.12. ഗു പ്ഭാക്തൃ വിഹിതം ഉപപ്യാഗി്ചുളള്ള പദ്ധതിക്   

         ഗു പ്ഭാകതൃ വിഹിതം ്ാപനത്തില്അടപ്ക്കണ്ടതായ 309 പ്രാജക്ടുകളാ ് 2017-18 
പദ്ധതിയില്ഉ്ടപുതത്തി തയ്യാാറാക്കിയിട്ടുള്ള 59870784 രൂപയാ ് അടകലല്തുക. ഗു പ്ഭാകതൃ 
വിഹിതം പ്നരിട്ട് അടപ്ക്കണ്ടതായ 178 പ്രാജക്ടുക്ഏടറ്റുതത്തിട്ടുണ്ട്. കയതിന്ടറ അടകലല്തുക 
124966591 രൂപയാ ്.  
 
6.13. പ്കന്ദ്രവിഹിതം വകയിരുത്തിയ പ്രാജക്ടുക്  
 
         2017-18 പദ്ധതിയിലു്ടപുതത്തി പ്കന്ദ്ര വിഹിതം വകയിരുത്തി തയ്യാാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്. 136 
പ്രാജക്ടുകളാ ്. 135486274 രൂപയാ ് ഇതിന് വകയിരുത്തിയിട്ടുള്ളത്.  
 
സഹകര ്ാപന്ങളളുടട/ധനകാരയ ്ാപന്ങളളുടട വായ്പ അടി്ാനടപുതത്തിയ 
പ്രാജക്ടുക്  
 
        ധനകാരയ ്ാപന്ങളളുടട വായ്പ വകയിരുത്തി ജില്ലയില്പ്രാജക്ടുകളാ ് 
തയ്യാാറാക്കിയിട്ടുള്ളത്. ഇതിനായി 422784619 രൂപയാ ് വകയിരുത്തിയിട്ടുള്ളത്.  
 
സന്നദ്ധ പ്സവനം ഉപപ്യാഗടപുതത്തിയിട്ടുള്ള പദ്ധതിക്  
 
        6 പ്രാജക്ടുകളാ ് സന്നദ്ധപ്സവനം ഉപപ്യാഗടപുതത്തി ജില്ലയില്തയ്യാാറാക്കിയിട്ടുള്ളത്. 
1800000 രൂപയാ ് ഇതിനായി വകയിരുത്തിയിട്ടുള്ളത്.  
 
6.14.  സ്പില്ഒവര്പ്രാജക്ടുക്  
 സ്പില്ഒവര്പ്രാജക്ടുക്ക്രമാതീതമായി വര്ദ്ധിുന്നത് നല്ല രവ ത അല്ല. തപ്ശശ 
സൃയംഭര  ്ാപന്ങള്ക്ക് തുക കയാരിഒവര്ടേയ്യാാന്അനുമതി ഇല്ലാത്തതിനാല്, 
സ്പില്ഒവര്പദ്ധതിക്ക്ക് പ്വണ്ടിയള്ള തുക 2017-18 വര്ഷത്തിടല ഫണ്ടില്നിന്നും കടണ്ടപ്ത്തണ്ടി 
വരുന്നു എന്നതിനാല് സ്പില്ഒവര്  പ്രാജക്ടുകളുടട എണ്ണത്തിലുള്ള വര്ദ്ധനവ്, ്ാപന്ങളളുടട 
പദ്ധതി നടത്തിപിടല പാളിച്ചയാ ് ചിേിപിുന്നത്. എന്നാല്വയനാട് ജില്ലയിടല 2017-18 
വര്ഷടത്ത പ്രാജക്ടുകളില്ഏകപ്ദശം 30% സ്പില്ഒവര്പ്രാജക്ടുകളാ ്. പകരിപഷം തപ്ശശഭര  
്ാപന്ങളളിലും ഗ യമായ പ്താതില്സ്പില്ഒവര്പ്രാജക്ടുക്ഉണ്ട്. 
 

പട്ടിക 6.8. 
ഫണ്ട് തീരി്ചുളള്ള സ്പില്ഒവര്പദ്ധതികളുടട എണ്ണം 

 

ക്രമ 
നം 

തപ്ശശസൃയംഭര 
്ാപനത്തിന്ടറ

പ്പര് 

വികസനഫണ്ട് 
ടമയിന്റന
ന്സ് ഫണ്ട് 

കടക 

Gen SCP TSP FC 
KLGSD

P 
S
G 

TOTAL R NR 
TOTA

L  

  ഗ്രാമപഞ്ചായ്തുകക്                        

1 അമ്പലവയല്  21 11 27 31 7 0 97 8 14 22 119 

2 എടവക 11 3 3 22 3 0 42 9 4 13 55 

3 ക ിയാമ്പറ്റ 3 1 1 11 6 0 22 9 0 9 31 

4 ടവള്ളമുണ്ട 9 4 16 14 10 0 53 37 12 49 102 

5 പ്വ്ങളപള്ളി 2 2 5 0 10 0 19 7 7 14 33 

6 വവത്തിരി 1 4 0 1 4 0 10 3 6 9 19 

7 പ്കാട്ടത്തറ 8 2 12 11 8 0 41 19 8 27 68 



ജി ല്ലാ പ ദ്ധ തി - വ യ നാ ട്  ജി ല്ല   Page 60 

 

8 തരിപ്യാട് 3 0 3 20 3 0 29 9 10 19 48 

9 തവിഞ്ഞാല്  35 17 27 22 2 0 103 41 28 69 172 

10 തിരുടനല്ലി 8 2 8 16 9 0 43 20 15 35 78 

11 ടതാണ്ടര്നാട് 6 0 6 20 8 0 40 6 3 9 49 

12 നൂല്ുഴ 13 1 14 24 3 0 55 32 7 39 94 

13 ടനപ്േനി 11 4 28 16 5 0 64 26 8 34 98 

14 പടിഞ്ഞാടറത്തറ 19 9 24 23 5 0 80 55 18 73 153 

15 പൂതാടി 12 1 12 4 0 2 31 17 9 26 57 

16 പനമരം 30 4 42 41 23 0 140 43 31 74 214 

17 മീന്ങളാടി 8 1 20 23 8 0 60 12 10 22 82 

18 പ്മപാടി 26 19 22 18 20 1 106 32 15 47 153 

19 പുല്പള്ളി 18 5 15 24 15 0 77 38 20 58 135 

20 ടപാഴുതന 13 3 13 15 11 0 55 3 7 10 65 

21 മുട്ടില്  2 0 9 6 5 0 22 14 11 25 47 

22 മുവപനാട് 3 1 1 2 2 0 9 1 4 5 14 

23 മുള്ളന്ടകാല്ലി 6 8 10 6 4 0 34 23 21 44 78 

  കടക 268 102 318 370 171 3 1232 464 268 732 1964 

  ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്                       

24 വയനാട് 85 15 41 0 0 0 141 82 76 158 299 

  കടക 85 15 41 0 0 0 141 82 76 158 299 

  
പ്ലാക്ക്പഞ്ചായ്തുക
ക്  

                      

25 
സുല്ത്താന്ബപ്ത്ത
രി 

17 1 18 0 0 0 36 0 4 4 40 

26 കല്പറ്റ 44 13 10 0 0 0 67 0 4 4 71 

 

വയനാട് ജില്ലയിടല കടക 31 തപ്ശശ സൃയംഭര  ്ാപന്ങളളില്, ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിനാ ് 

2017-18 വര്ഷത്തില്ഏറ്റവം ുതതല്സ്പില്ഒവര്ബാധയത ഉള്ളത്. കടകയള്ള 527 

27 പനമരം 24 1 11 0 0 0 36 0 5 5 41 

28 മാനന്തവാടി 34 6 10 0 0 0 50 0 9 9 59 

  കടക 119 21 49 0 0 0 189 0 22 22 211 

  മുനിസിപാലിറ്റിക്                        

29 മാനന്തവാടി 40 9 64 35 6 0 154 47 14 61 215 

30 കല്പറ്റ 10 3 13 33 3 0 62 24 5 29 91 

31 
സുല്ത്താന്ബപ്ത്ത
രി 

17 8 2
6 25 3 0 79 32 9 41 120 

  കടക 67 20 103 93 12 0 295 103 28 131 426 

  കടക 268 102 318 370 171 3 1232 464 268 732 1964 

* Source : Sankhya Software (Data consolidated from Reports Generated on 20/11/2017, 10.15 AM) 
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പ്രാജക്ടുകളില്എണ്ണവം (57.30%)   സ്പില്ഒവര്ക ്. കടക ഫണ്ടിന്ടറ  39.64% തുകയം 

സ്പില്ഒവര്പദ്ധതിക്ക്കായി വകയിരുത്തിയിട്ടുണ്ട്.  

 4 പ്ലാക്്ക പഞ്ചായ്തുകകളില്കല്പറ്റ പ്ലാക്്ക പഞ്ചായത്താ ് സ്പില്ഒവറിന്ടറ 

കാരയത്തില്മുന്നിലുള്ളത്. കടകയള്ള 174 പ്രാജക്ടുകളില്എണ്ണവം (40%) സ്പില്ഒവര്ക ്. 

തുകയടട 26% സ്പില്ഒവര്പദ്ധതിക്ക്കായി ഉപപ്യാഗിപ്ക്കണ്ടി വരുന്നു. കടകയള്ള   148  

പ്രാജക്ടുകളില്എണ്ണം (27%) മാരമാം സ്പില്ഒവര്ഉള്ള സുല്ത്താന്ബപ്ത്തരി പ്ലാക്ക് 

പഞ്ചായത്താ ്, എണ്ണത്തില്ൄറവള്ള പ്ലാക്ക് പഞ്ചായത്ത്. തുകയടട കാരയത്തില്% മാരമാപ്മ 

സ്പില്ഒവറിന് വകയിരുപ്ത്തണ്ടി വന്നിട്ടു്. 

പട്ടിക.6.9. 
2017-18 - ല്തപ്ശശസൃയംഭര  ്ാപന്ങള്ഏടറ്റുതത്ത സ്പില്ഒവര്പദ്ധതികളുടടവിഭാഗം തീരി്ചുളള്ള 

എണ്ണം 
ക്രമ 
നം തപ്ശശസൃയംഭര ്ാപനത്തിന്ടറ പ്പര് ജനറല്  എസ്.സി.പി ടി.എസ്.പി കടക 

ഗ്രാമപഞ്ചായ്തുകക്        

1 പനമരം 91 11 27 129 

2 അമ്പലവയല്  52 3 3 58 

3 ടവള്ളമുണ്ട 39 1 1 41 

4 തവിഞ്ഞാല്  52 2 13 67 

5 പടിഞ്ഞാടറത്തറ 49 0 3 52 

6 പ്മപാടി 122 17 27 166 

7 പുല്പള്ളി 71 2 8 81 

8 പൂതാടി 39 0 7 46 

9 ടനപ്േനി 69 1 15 85 

10 മീന്ങളാടി 67 4 28 99 

11 നൂല്ുഴ 138 9 24 171 

12 എടവക 41 3 12 56 

13 ക ിയാമ്പറ്റ 192 4 51 247 

14 തിരുടനല്ലി 113 5 15 133 

15 മുട്ടില്  44 3 14 61 

16 മുള്ളന്ടകാല്ലി 44 0 9 53 

17 വവത്തിരി 10 1 1 12 

18 ടപാഴുതന 63 8 10 81 

19 ടതാണ്ടര്നാട് 61 1 20 82 

20 പ്കാട്ടത്തറ 106 19 23 148 

21 പ്വ്ങളപള്ളി 85 4 16 105 

22 മുവപനാട് 32 2 8 42 

23 തരിപ്യാട് 52 6 6 64 

കടക 1632 106 341 2079 
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ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്         

24 വയനാട് 246 15 41 302 

കടക 246 15 41 302 

പ്ലാക്ക് പഞ്ചായ്തുകക്          

25 കല്പറ്റ 46 14 10 70 

26 മാനന്തവാടി 29 1 11 41 

27 സുല്ത്താന്ബപ്ത്തരി 41 6 10 57 

28 പനമരം 21 1 18 40 

കടക 137 22 49 208 

മുന്സിപാലിറ്റിക്          

31 സുല്ത്താന്ബപ്ത്തരി 76 3 13 92 

30 മാനന്തവാടി 193 9 65 267 

29 കല്പറ്റ 222 8 29 259 

കടക 491 20 107 618 

കടക ടമാത്തം 2506 163 538 3207 

Source : Sankhya Software (Data consolidated from Reports Generated on 20/11/2017) 
 
 
       23 ഗ്രാമപഞ്ചായ്തുകകളില്കടകയള്ള 6614 പ്രാജക്ടുകളില്എണ്ണവം സ്പില്ഒവര്ക ്. 

അതായത് കടക പദ്ധതിയടട 31.43%. കടക പദ്ധതികളുടട അടകലലായി     3287319534 

രൂപയില്രൂപയം സ്പില്ഒവര്പദ്ധതിക്ക്കായി വകയിരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് കടക അടകലലിന്ടറ 

25.53% വരും. പനമരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലാ ് ഏറ്റവം ുതതല്സ്പില്ഒവര്നിലവിലുള്ളത്. 

കടകയള്ള 467 പ്രാജക്ടുകളില്  52.89% പ്രാജക്ടുകളും സ്പില്ഒവര്ഇനത്തിലാ ്. കടക 

അടകലല്കയ 27,32,74,995 രൂപയില് ,62,215 (31.86%) രൂപയം ടി പദ്ധതിക്ക്്ക 

വകയിരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. എണ്ണത്തിന്ടറ കാരയത്തില് , 388 ല്സ്പില്ഒവര് (44%) പദ്ധതിക്ഉള്ള 

പടിഞ്ഞാറത്തറയം 405 ല് (41%) ഉള്ള തവിഞ്ഞാലും 352 ല് (42%) ഉള്ള പ്മപാടിയം 338 ല് (39.35%) 

പുല്പള്ളിയം 410 ല് (31.46%) ഉള്ള അമ്പലവയലും സ്പില്ഒവര്പദ്ധതികളുടട 

കാരയത്തില്മുന്പന്തിയിലാ ്.  

 കടക പദ്ധതികളായ 159 ല്എണ്ണം മാരമാം സ്പില്ഒവര്ഉള്ള ൂപവപനാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 

ജില്ലക്ക് തടന്ന മാതൃകയാ ്. അതായത് കടക പദ്ധതികളുടട 7.55% മാരമാം. കടക അടകലലായ 

56628619 രൂപയില്രൂപ (14.75%) മാരമാമാ ് സ്പില്ഒവറിന് മാറ്റിടവപ്ക്കണ്ടി വന്നിട്ടു്. 

എണ്ണത്തിന്ടറ കാരയത്തില്കടകയള്ള265 ല്   (15.47%) എണ്ണവം 161 ല് (26%) എണ്ണവം മാരമാമുള്ള 

യഥാക്രമം ക ിയാമ്പറ്റ, ടവ്ങളപള്ളി ഗ്രാമപഞ്ചായ്തുകക്ടതാട്ടു പുറകിലുണ്്ട. അടകലലിന്ടറ 

കാരയത്തില്ക ിയാമ്പറ്റ സ്പില്ഒവറിനായി  4.90% മാറ്റിടവച്ചപ്പാ്ടവ്ങളപള്ളി 44.35% 

വകയിരുപ്ത്തണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട്.  
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ചിത്രം.6.8 

ഗ്രാമ പഞ്ചായ്തുകകളിടല  സ്പില്ഒവര്പദ്ധതികളുടട എണ്ണം 

 

6.15. സ്പില്ഒവര്പദ്ധതികളുടട പ്മഖല തിരി്ചുളള്ള അവപ്ലാകനം 
    സ്പില്ഒവര്പദ്ധതിക്പ്മഖല തിരിച്ച ്പ്വര്തിരിച്ചാല്ഏറ്റവം ുതതല്പശ്ചാത്തലപ്മഖലയിലാ ് 
ഉള്ളത്. കടക സ്പില്ഒവര്പദ്ധതികളായ 3207 എണ്ണത്തില്, ഉല്പാദനപ്മഖലയില് (9.42%), 
പ്സവനപ്മഖലയില് (40.26%), പശ്ചാത്തലപ്മഖലയില് 1848 (50.32%) പദ്ധതിക്ഉണ്ട്. പശ്ചാത്തല 
പ്മഖലയില് ,  1558 പ്രാജക്ടുകളും ഗതാഗത പ്മഖലയില്ക ് (38.60%). 
 

പട്ടിക.6.10. 
2017-18 - ല്തപ്ശശസൃയംഭര  ്ാപന്ങള്ഏടറ്റുതത്തസ്പില്ഒവര്പദ്ധതികളുടട പ്മഖലതിരി്ചുളള്ള എണ്ണം 

ക്രമ 
നം തപ്ശശസൃയംഭര ്ാപനത്തിന്ടറപ്പര് ഉല്പാദനം പ്സവനം പശ്ചാത്തലം കടക 

ഗ്രാമ പഞ്ചായ്തുകക്          

1 പനമരം 13 56 60 129 
2 അമ്പലവയല്  4 26 28 58 
3 ടവള്ളമുണ്ട 2 7 32 41 
4 തവിഞ്ഞാല്  8 38 59 105 
5 പടിഞ്ഞാടറത്തറ 1 15 26 42 
6 പ്മപാടി 0 17 47 64 
7 പുല്പള്ളി 4 24 39 67 
8 പൂതാടി 4 23 25 52 
9 ടനപ്േനി 7 49 110 166 
10 മീന്ങളാടി 7 25 49 81 
11 നൂല്ുഴ 4 22 20 46 
12 എടവക 5 24 56 85 
13 ക ിയാമ്പറ്റ 3 44 52 99 
14 തിരുടനല്ലി 10 71 90 171 
15 മുട്ടില്  2 23 31 56 
16 മുള്ളന്ടകാല്ലി 3 55 189 247 

ജനറല് 

എസ്.സി.പി 

ടി.എസ്.പി 

കടക 
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17 വവത്തിരി 11 32 39 82 
18 ടപാഴുതന 14 46 88 148 
19 ടതാണ്ടര്നാട് 12 29 92 133 
20 പ്കാട്ടത്തറ 7 19 35 61 
21 പ്വ്ങളപള്ളി 3 21 29 53 
22 മുവപനാട് 2 7 3 12 
23 തരിപ്യാട് 14 31 36 81 

കടക 140 704 1235 2079 

ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്     
24 വയനാട് 15 160 127 302 

കടക 15 160 127 302 

പ്ലാക്ക് പഞ്ചായ്തുകക്      
25 കല്പറ്റ 2 12 26 40 
26 മാനന്തവാടി 6 33 31 70 
27 സുല്ത്താന്ബപ്ത്തരി 5 7 29 41 
28 പനമരം 12 16 29 57 

കടക 25 68 115 208 

മുന്സിപാലിറ്റിക്       
31 സുല്ത്താന്ബപ്ത്തരി 5 77 185 267 
30 മാനന്തവാടി 5 21 66 92 
29 കല്പറ്റ 4 135 120 259 

കടക 14 233 371 618 

കടക ടമാത്തം 194 1165 1848 3207 

ഒപ്രാപ്മഖലയിലും ഉ്ടപുതത്തിയ പദ്ധതികളുടട 
ശതമാനം 6.05 36.33 57.62 100.00 

 
* Source : Sankhya Software (Data consolidated from Reports Generated on 20/11/2017, 10.15 AM) 

 

6.16. സ്പില്ഒവര്പദ്ധതികളുടട ഉപപ്മഖല തിരി്ചുളള്ള അവപ്ലാകനം 
 
        ഗ്രാമപഞ്ചായ്തുകകളില്കടക 2079 സ്പില്ഒവര്പ്രാജക്ടുകളില് (59.40%) എണ്ണവം 
പശ്ചാത്തല പ്മഖലയിലാ ്. പഞ്ചായത്ത് രാജ് സംവിധാനം നിലവില്വന്ന് 23 വര്ഷം കയിട്ടും  
ഗ്രാമപഞ്ചായ്തുകക്ഇന്നും പ്റാഡ്, ുടട്ട് പാത്ത് തുട്ങളിയ രവര്ത്തന്ങള്ക്കായി ുതതല്തുക 
വകയിരു്തുകന്നു എന്നുള്ളതും പലതും നടപിലാുന്നില്ല എന്നതും വിമര്ശനപരമായി കാപ് ണ്ടതുണ്ട്. . 
ജില്ലയില്     2017-18 വര്ഷം കടക 758 പ്രാജക്ടുക്ഉള്ളതില്എണ്ണം  (44.72%) സ്പില്ഒവര്ക ്. 
പദ്ധതിക്വിഭാവനം ടേയ്യുന്നതില്ഉണ്ടാൄന്ന പ്പാരാ്മകക്ക ് സ്പില്ഒവര്ുതന്നതിനുള്ള 
കാര ം.  
        വയനാട് പ്പാടലയള്ള രു കാര്ഷിക ജില്ലയില്തപ്ശശ സൃയംഭര  ്ാപന്ങള്ഉല്പാദന 
പ്മഖലക്ക് നാമമാരമാമായ പരിഗ ന മാരമാപ്മ നല്ൄന്നു് എന്നത്  പ്മഖല തിരി്ചുളള്ള 
പദ്ധതികളുടട എണ്ണത്തില്നിന്നും വയക്തമാ ്. 2017-18  വര്ഷത്തില്എല്ലാ പ്മഖലയിലും ടി കടക 
9205 പ്രാജക്ടുകളില്എണ്ണം മാരമാപ്മ ഉല്പാദന പ്മഖലയില്വകയിരുത്തിയിട്ടു്. 867 ല്എണ്ണം 
സ്പില്ഒവന്ം അതില്തടന്ന 54 എണ്ണം  ഗസംരഷ  ഉപപ്മഖലയിലുമാ ്.  
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പട്ടിക.6.11 
ഉപപ്മഖല തിരി്ചുളള്ള പദ്ധതികളുടട എണ്ണം -2017-18 

പ്മഖല ഉപപ്മഖല എണ്ണം 

ഉല്പാദന പ്മഖല 
 ഗസംരഷ ം 54 

െഷി 45 

6.05 

ജലപ്സേനം 49 
വയവസായം 29 
ഷീരവികസനം 4 
മണ്ണ് സംരഷ ം, പരി്ിതി, വനവല്ക്കര ം 8 
മത്സ്യബധിചനം 3 
ഊര്ജം 2 
വിഹിതം നല്കല്  (ഉല്പാദനപ്മഖല) 0 

കടക 194 

പ്സവന പ്മഖല 

ൄടിടവള്ളം 339 
വിദയാഭയാസം 195 
കപ്രാഗയം 94 
അംഗന്വാടിക്  142 
ശുേിതൃം, മാലിനയസംസ്കര ം 107 
സാമുഹയസുരഷിതതൃം, സാൂപഹയനീതി 67 
കംപൂട്ടര്വല്ക്കര ം മുതലായവ 47 
പാര്പിടം 82 
കലാ സാംസ്കാരികം, കായികം, യവജനപ്ഷമം 57 

36.33 

സര്ക്കാര്ഉത്തരവ് രകാരം വിഹിതം നല്കല്  4 
പ്പാഷകാഹാരം 3 
വായനശാലകള്, വലബ്രറിക് , ഗ്രാമപ്കന്ദ്ര്ങള്  8 
സമാന്തര വിദയാഭയാസം 4 
പദ്ധതി രൂപീകര ം, നിര്വഹ ം, പ്മാ ിറ്ററി്ങള് 1 
ടതാഴില്വവദദ്ധ്യപയപ്പാഷ ം 13 

സര്ക്കാര്ഉത്തരവ് രകാരമുള്ള മറ്റ്പദ്ധതിക്  1 

ഊര്ജ സംരഷ ം, വിതര ം 1 
വിപ്നാദസഞ്ചാരം 0 

കടക 1165 

പശ്ചാത്തല പ്മഖല 

ഗതാഗതം 1558 
മറ്റ് പ്മഖലകളില്ഉ്ടപടാത്തടകട്ടിട്ങള്  241 
ടതരുവ് വിളക്ക്, ഒഫീസ് വവദുതീകര ം 34 
മറ്റ് നിര്മാ രവര്ത്തിക്  15 

57.62 

വാഹനം വാ്ങളല്  0 
സര്ക്കാര്ഉത്തരവ് രകാരം വിഹിതം നല്കല്  0 
സര്ക്കാര്ഉത്തരവ് രകാരമുള്ളമറ്റ് പദ്ധതിക്  0 

കടക 1848 

കടക 3207 

* Source : Sankhya Software (Data consolidated from Reports Generated on 20/11/2016 
 

 



ജി ല്ലാ പ ദ്ധ തി - വ യ നാ ട്  ജി ല്ല   Page 66 

 

6.17. സ്പില്ഒവര്പദ്ധതികളുടട നിര്വഹ  ഉപ്ദയാഗ്ര്തിരി്ചുളള്ള അവപ്ലാകനം 
 
         ജില്ലയില് ഗ്രാമപഞ്ചായ്തുകകളിടല നിര്വഹ  ഉപ്ദയാഗ്ര്തലത്തില്പദ്ധതികളുടട എണ്ണം 
പരിപ്ശാധിച്ചാല്ടപാതുമരാമത്ത് രത്ത്തികളുടട നിര്വഹ  ഉപ്ദയാഗ്ര്ക്കാ ് 
ുതതല്പദ്ധതിക്നിലവില്ഉള്ളത്. ഗ്രാമപഞ്ചായ്തുകകളില്കടകയള്ള 6616 
പ്രാജക്ടുകളില്എണ്ണവം നടപിലാപ്ക്കണ്ടത് എല്.എസ്.ജി.ഡി അസി. എഞ്ചിനീയറാ ്. അതായത് 
66% പദ്ധതിക്. മറ്റുള്ള പതിനാപ്ലാളം നിര്വഹ  ഉപ്ദയാഗ്ര്ക്ക് ടി കടക 34% 
പദ്ധതിക്മാരമാപ്മ നടപിലാക്കാനു്. ഗ്രാമപഞ്ചായ്തുകക്പശ്ചാത്തല പ്മഖലക്ക്  നല്ൄന്ന 
അമിത രാധാനയം ഇക്കാരയത്തില്വയക്തമാ ്. അസി. എഞ്ചിനീയര്ക്ക് കടകയള്ള 4380 
എണ്ണത്തില്എണ്ണവം (39.25%) സ്പില്ഒവര്ക ്. ഗ്രാമപഞ്ചായ്തുകക്കവശയകത 
പരിഗ ിക്കാടത, ജന്ങളടളയം പഞ്ചായത്ത് അംഗ്ങളടളയം തൃപ്തിടപുതത്താനായി 
പദ്ധതിക്തയ്യാാറാുന്നത് നടത്തിപിടന രതിലമായി ബാധിുന്നുണ്ട്.  
 
 

പട്ടിക.6.12. 
ഗ്രാമപഞ്ചായ്തുകകളിടല നിര്വഹ  ഉപ്ദയാഗ്ര്തിരി്ചുളള്ള പ്രാജക്റ്റുകളുടട എണ്ണം 

ക്രമ 
നമ്പര്  നിര്വഹ ഉപ്ദയാഗ്ന്  സ്പില്ഒവര്പദ്ധതിക്  

1 അസിസ്റ്റന്റ്എഞ്ചിനിയര് , എല്.എസ്.ജി.ഡി 1719 

2 ടസക്രട്ടറി, ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് 159 

3 ടവറ്ററിനറിസര്ജന്  37 

4 എച്ച.എം, ജി.എല്.പി സ്കൂ്  3 

5 ഐ.സി.ഡി.എസ്സൂപര്വവസര്  12 

6 െഷി ഒഫീസര്  16 

7 വി.ഇ. /എല്.വി.ഇ. 57 

8 അസിസ്റ്റന്റ്ടസക്രട്ടറി, ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് 58 

9 എം.ഒ, പി.എച്ച.്സി 5 

10 എം.ഒ, കയര്പ്വദ 2 

11 എച്ച.എം, ജി.യ .പി സ്കൂ്  0 

12 ടി.ഇ.ഒ 11 

13 എം.ഒ, പ്ഹാമിപ്യാ 0 

14 എം.ഒ, സി.എച്ച.്സി 0 

15 ഡയറി ഫാംഇന്ടസ്പക്റ്റരര്  0 

  കടക 2079 
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6.18. സംഗ്രഹം 
 
        തപ്ശശ സൃയംഭര  ്ാപന്ങള്പദ്ധതിക്തയ്യാാറാുന്നതിലുണ്ടാവന്ന പിഴവകളും 
പ്പാരാ്മകകളും കചിരമാ മില്ലാ്മകയം പദ്ധതിയടട പരാജയത്തിനും സ്പില്ഒവര്കയി മാന്ന്നതിനും 
കാര മാൄന്നു. മുന്വര്ഷ്ങളളില്പദ്ധതി കചിരമാ  രക്രിയയില്ഉണ്ടായ കാലതാമസം മടറ്റാരു 
കാര മാ ്. പദ്ധതിക്തയ്യാാറായി അംഗീകാരം ലഭിു പ്മ്പാപ്ഴും സാമ്പത്തിക വര്ഷത്തിന്ടറ 
അവസാന പാദത്തില്എ്തുകന്നതിനാല്ഏറ്റവം രധാനമായ നിര്വഹ ത്തിന് സമയം ലഭിക്കാടത 
വരികയം സ്പില്ഒവര്കയി മാന്കയം ടേയ്യുന്നു. എന്നാല്വര്ഷത്തില്  അവ്ക്ക് 
മാറ്റമുണ്ടായതിനാല്തുടര് വര്ഷ്ങളളില്സ്പില്ഒവര്പദ്ധതികളുടടഎണ്ണത്തില്കാരയമായ 
ൄറവണ്ടാൄം എന്ന് രതീഷിക്കാം.  
തപ്ശശ സൃയംഭര  ്ാപന്ങള്ഏടറ്റുതുന്ന പ്രാജക്ടുകളുടട എണ്ണത്തിലുണ്ടാൄന്ന ബാഹുലയം 
പദ്ധതിക്സ്പില്ഒവറാുന്നതിന് കാര മാൄന്നുണ്ട്. തപ്ശശ സൃയംഭര  ്ാപനടത്ത രു 
യൂ ിറ്റ് കയി കാ ാടത രാപ്ദശിക, രാഷ്ട്രീയ പരിഗ നക്ക്ക് വിപ്ധയമായി ഫണ്ട് വിഭജിച്ച ്
നല്ൄന്നതും ഒപ്രാ പദ്ധതിും കവശയമായ യഥാര്ത്ഥ തുക വകയിരുത്താടത ഫണ്ടുക്വിഭജി്ചുള 
നല്ൄന്നതും പദ്ധതികളുടട പരാജയത്തിന് കാര മാൄന്നുണ്ട്. തൃപ്തിടപുതത്തലുകളുടട ഭാഗമായി, 
നടപിലാക്കാന്സാധിക്കാത്ത പദ്ധതിക്ക്ക് തുക വകയിരു്തുകന്നത് പരിപ്ശാധിക്കടപപ്ടണ്ടതുണ്ട്.     
2017-18 ല്സ്പില്ഒവര്അടക്കം 467 പദ്ധതിക്ഉള്ള ഗ്രാമപഞ്ചായ്തുകം പ്കവലം 12 
സ്പില്ഒവര്അടക്കം  159   പദ്ധതിക്മാരമാം ഉള്ള ഗ്രാമപഞ്ചായ്തുകം കചിരമാ  പക്രിയയിടല 
രണ്ടറ്റ്ങളടള ചിേിപിുന്നു. മുമ്പ് ചിേിപിച്ച പ്പാടല ഗതാഗത പ്മഖലക്ക് അമിതരാധാനയം 
നല്ൄന്നതും പദ്ധതികളുടട നിര്വഹ ത്തിന് കവശയമായ മനുഷയ വിഭവ പ്ശഷിയം മറ്റും 
പരിഗ ിക്കാടത പദ്ധതിക്ടപരുപിച്ച ് ടവുന്നതും പരാജയ കാര മാൄന്നുണ്ട്. രധാന 
നിര്വഹ  ഉപ്ദയാഗ്നായ അസി. എഞ്ചിനീയന്ടട തിിക ഴിുകിടകിടുന്നതും രാ്ു 
തടന്ന രപ്ണ്ടാ അതിലധികപ്മാ പഞ്ചായ്തുകകളുടട തലമതല നല്കിയതും 
മുന്വര്ഷ്ങളളില്പൂര്ത്തീകരിുന്നതിന് തടായിമായിട്ടുണ്ട്. കല്ല്,മ ല്തുട്ങളിയ അസംകൃത 
വ്തുതക്കളുടട ലഭയതുറവ് പദ്ധതി പൂര്ത്തീകര ത്തിന് കാരയമായി ബാധി്ചുളണ്ട്. 
വട്രല്പബല്ഫണ്ടുക്രകാരമുള്ള പദ്ധതികളുടട പൂര്ത്തീകര ം വിഭാവനം ടേ  
രീതിയില്നടപിലാക്കാന്സാധിക്കാത്ത അവ് നിലനില്ുന്നുണ്ട്.  പല വയകതിഗത കനുലയ 
പദ്ധതിക്ും ഗു പ്ഭാകതൃ വിഹിതം അടപ്ക്കണ്ടി വരുന്ന സാഹേരയം വരുപ്മ്പാ്ര്തുതത 
പ്മഖലയിടല പദ്ധതി ടേലവിടന രതിലമായി ബാധിുന്നു. രാപ്യാഗികതയം സാധയതകളും 
പരിഗ ിക്കാടത അനാവശയമായി ഫണ്ട് വകയിരു്തുകന്നതും വട്രല്പബല്ടരാപ്മാട്ടര്മാരുടട 
സഹായം ലഭയമാൄന്ന വട്രല്പബല്എക്സ്റ്്റ്റന്ഷന്ഒഫീസടറ നിര്വഹ ത്തില്നിന്നും മാറ്റിയതും 
വട്രല്പബല്പ്മഖലയിടല പദ്ധതി നിര്വഹ ടത്ത രതിലമായി ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട്.  
 േില ഗ്രാമപഞ്ചായ്തുകക്ക്ക് നടപിലാക്കാന് സാധിക്കാത്തതും എന്നാല്നിര്ബധിചിതമായി 
വകയിരുപ്ത്തണ്ടതുമായ മാലിനയ സംസ്കര  പദ്ധതിക്പ്പാലുള്ളവ നടപിലാക്കാന്സാധിക്കാടത 
വരുന്നത് സ്പില്ഒവര്വര്ദ്ധിക്കാന്ഇടയാൄന്നുണ്ട്. അംഗീകാരം ലഭിക്കാന്പ്വണ്ടി മാരമാം 
തയ്യാാറാുന്ന അത്തരം പദ്ധതിക്യാടതാരുവിധ തരത്തിലും നടപിലാക്കാന്സാധിക്കാത്ത 
അവ്യണ്ട്.  
 
6.19.പ്മഖലവകയിരുത്തല് 
 

ലഭയമായഫണ്ട്പരമാവധിരപ്യാജനടപടത്തക്കരീതിയില്വിവിധപ്മഖലക്ക്ക്രാപ്ദശികവി
കസനപദ്ധതികള്തയ്യാാറാക്കിനടപിലാുകടയന്നത്രാപ്ദശികസര്ക്കാന്കളില്നിഷിപ്തമായഅധി
കാരവംഉത്തരവാദിതൃവമാ ്. 1994 ടലപ്കരള പഞ്ചായത്തി രാജ് കക്ട്  പട്ടികകള് രകാരം ഗ്രാമ 
പ്ലാക്ക് ജില്ലാ പഞ്ചായ്തുകകളുടടതലമതലകള് വിശദമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.29-03-2017ടലGO(MS)72/2017/ 

തസൃഭവ രകാരമുള്ള മാര്ഗപ്രഖ പദ്ധതി രൂപീകര ത്തിലുപരി യഥാവിധമുള്ള 
നിര്വഹ ത്തില് അതാത് വര്ക്കിംഗ് ഗ്രൂുകളുടടയം സ്റ്റാന്റിംഗ് കമറ്റികളുടടയം 



ജി ല്ലാ പ ദ്ധ തി - വ യ നാ ട്  ജി ല്ല   Page 68 

 

തലമതലകള് വിശദമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. മുന്കാല്ങളടള അപ്പഷിച്ച ്
ഫണ്ടുകള് വകയിരു്തുകന്നതില് ുതതല് സന്തുലിതാവ് വകവരിുന്നതിന് ജില്ലയിടല തപ്ശശ 
സൃയംഭര  ്ാപന്ങളള്ക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുടണ്ടന്ന് ക ുകള് പരിപ്ശാധിച്ചാല് വയക്തമാവന്നതാ ്.  
പ്രാജക്ടുകളുടടഎണ്ണകൂടിുതതല്േിലപഞ്ചായ്തുകകളില്നിര്വഹ ംസകലീര്ണ്ണമാുന്നുടവന്ന്പറയാതി
രിക്കാനാവില്ല. (അമ്പലവയല്,തവിഞ്ഞാല്405, പനമരം 466, ടവള്ളമുണ്ട 410) 
അപ്തസമയംപദ്ധതികളുടടഎണ്ണംൄറച്ചന്ിര്വഹിക്കടപുതന്നപദ്ധതികളുടടഗു നിലവാരംകാരയഷമ
മാുന്നതരത്തില് േിലപഞ്ചായ്തുകകള്ശ്രമ്ങളള്നടത്തിയത് ശ്രപ്ദ്ധയമാ ്. പ്കാട്ടത്തറ 189, 
തരിപ്യാട് 131, ൂപവപനാട് 159, പ്വ്ങളപള്ളി 161 
പഞ്ചായ്തുകകളില്മറ്റുപഞ്ചായ്തുകകടളല്ലാംതടന്നശരാശരി200 നും 
400നുംഇടയില്പദ്ധതികള്തയ്യാാറാക്കിയതായികാ ാവന്നതാ ്.പദ്ധതികള്തയ്യാാറാുപ്മ്പാള്പഞ്ചാ
യത്ത്പ്ദശത്തിന്ടറവികസനംഎന്നതിലുപരിവാര്ഡ്തലവിഭജനംഎന്നരീതിപൂര്ണ്ണമായിഴിവാക്കടപ
ട്ടിട്ടില്ലഎന്ന്മനസിലാക്കാവന്നതാ ്.ഗ്രാമപഞ്ചായ്തുകകള്ഫണ്ടിന്ടറപ്മഖലാവിഭജനം 
നട്തുകപ്മ്പാള്അനിവാരയവകയിരുത്തലുകള്ക്ക്പ്ശഷം ഉദ്പാദന പ്മഖലക്ക്                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
30%ല്ൄറയാത്ത തുക വകയിരുത്ത ടമന്ന് മാര്ഗപ്രഖ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
നിഷ്കര്ഷിുന്നു. അപ്തസമയം പശ്ചാത്തലപ്മഖലക്ക് വകയിരു്തുകന്ന തുക 30% 
ല്കവിയാതിരിുന്നതിനുംശ്രദ്ധിപ്ക്കണ്ടതുണ്ടപശ്ചാത്തലപ്മഖലടയസംബധിചി്ചുളള്ളമാനദണ്ഡ്ങളള്
എസ്.സി.പി,ടി.എസ്.പിഫണ്ടിനുംബാധകമാ ്.പ്സവനപ്മഖലക്ക്ഇത്തരത്തില്മാനദണ്ഡ്ങളള്നിഷ്കര്
ഷിച്ചിട്ടില്ല. 
       

പട്ടിക.6.13. 
 

വയനാട്ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് 
 

  ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് 

 പ്മഖല പ്രാജക്ടുകളുടട 
എണ്ണം അനുവദിച്ച തുക % േിലവ് 

ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് 

ഉല്പാദനം 31 99284566 12.2 
പശ്ചാത്തലം 222 255617895 31.5 

പ്സവനം 271 455666899 
56.2 

കടക 
 524 810569360 100.0 

പ്ലാക്ക് പഞ്ചായ്തുകക്  

 
പ്മഖല പ്രാജക്ടുകളുടട 

എണ്ണം അനുവദിച്ച തുക % േിലവ് 

കല്പ്പറ്റ  
ഉല്പാദനം 25 22148361 12.8 
പശ്ചാത്തലം 72 38080006 22.0 
പ്സവനം 77 113156990 65.3 

കടക 
 174 173385357 100 

ബപ്ത്തരി 
ഉല്പാദനം 18 99636659 48.7 
പശ്ചാത്തലം 60 31824666 15.6 
പ്സവനം 70 73060346 35.7 

കടക 
 148 204521671 100 

പനമരം 
ഉല്പാദനം 18 34704513 23.7 
പശ്ചാത്തലം 58 34738969 23.8 
പ്സവനം 59 76817034 52.5 

കടക 
 135 146260516 100 
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മാനന്തവാടി 
ഉല്പാദനം 24 45741476 28.1 
പശ്ചാത്തലം 74 39731517 24.4 
പ്സവനം 55 77240325 47.5 

കടക 
 153 162713318 100 

പട്ടിക.6.14. 
 

കടക ഫണ്ട് വകയിരുത്തലുകള് 
 

മുന്സിപാലിറ്റിക്  

 
പ്മഖല പ്രാജക്ടുകളുടട എണ്ണം അനുവദിച്ച തുക % േിലവ് 

കല്പ്പറ്റ 
മുന്സിപാലിറ്റി 

ഉല്പാദനം 
 

17 14037079 
6.2 

പശ്ചാത്തലം 
 

216 105692464 
46.9 

പ്സവനം 
 96 105841678 46.9 

കടക 
 329 225571221 100.0 

മാനന്തവാടി 
മുന്സിപാലിറ്റി 

ഉല്പാദനം 
 23 78444237 20.6 
പശ്ചാത്തലം 
 338 189868791 49.8 
പ്സവനം 
 174 112916480 29.6 

കടക 
 535 381229508 100 

ബപ്ത്തരി 
മുന്സിപാലിറ്റി 

ഉല്പാദനം 
 17 12554435 4.3 
പശ്ചാത്തലം 
 278 124661973 43.0 
പ്സവനം 
 

295 152968078 
52.7 

കടക 
 590 290184486 100 
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          കടകഅടകലല്തുകയമായിതാരതമയംടേ ാല്പൂതാടി (27%), ടനപ്േനി (26.8%), തിരുടനല്ലി 
(20.8%)പഞ്ചായ്തുകകളാ ്ഏറ്റവംുതതല്തുകഉദ്പാദനപ്മഖലക്കവകയിരുത്തിയതായികാണുന്നത്.
വക 

 വവത്തിരി (8.8%), പ്മപാടി (10.3%), പടിഞ്ഞാറത്തറ (12.7%), പനമരം (10.5%) 
പഞ്ചായ്തുകകളാ ് ഏറ്റവം ൄറഞ്ഞ തുക ഉദ്പാദനപ്മഖലക്ക് വകയിരുത്തിയ പഞ്ചായ്തുകകള്. 
പശ്ചാത്തലപ്മഖലയില്ടനന്പ്മനി(24.7%) ഴിടകമറ്റു പഞ്ചായ്തുകകടളല്ലാം തടന്ന കടക 
അടകലലിന്ടറ30%ലധികം തുക വകയിരുത്തിയതായി കാ ാം. 
പശ്ചാത്തലപ്മഖലുവകയിരുത്തിയ ഫണ്ടില്ക ിയാമ്പറ്റ (36%) 

GP

Proje

cts
Fund

% to 

total 

fund

Project

s
Fund

% to 

total 

fund

Project

s
Fund

% to 

total 

fund

Total 

Project

s

Fund total

Total 

Project

s

Fund total

1
അമ്പലവയ
ല് 46 27803992 18.7 203 75458071 50.7 161 45649170 30.7 410 148911233 147 39302071 86.1

2 എെവെ 24 16356958 17.1 117 41426476 43.2 131 38080506 39.7 272 95863940 125 36889955 96.9

3 െണിയൊമ്പറ 19 27487350 17.3 114 72258784 45.4 135 59490799 37.4 268 159236933 121 21400299 36.0

4 കെൊട്ടത്തറ 20 13977186 16.0 69 27267014 31.3 100 45998034 52.7 189 87242234 89 41877465 91.0

5 തരികയൊട് 19 11387794 19.0 66 24799761 41.3 46 23807469 39.7 131 59995024 36 17328000 72.8

6 തവിഞ്ഞൊല് 41 29457561 16.7 152 75399675 42.7 212 71847726 40.7 405 176704962 195 58771983 81.8

7 തിരുകനലലി 36 42334815 20.8 100 79956155 39.3 122 81085317 39.9 258 203376287 98 70124601 86.5

8 കതൊണ്ടര്നൊട് 22 11912640 13.5 94 45521721 51.7 96 30650911 34.8 212 88085272 84 25977353 84.8

9 നൂല്പുഴ 20 36399613 21.8 121 67762831 40.5 155 63155614 37.7 296 167318058 137 49812973 78.9

10 കനകേനി 43 59749500 26.8 130 108461753 48.6 159 55115931 24.7 332 223327184 136 37630687 68.3

11
രെിഞ്ഞൊകറ
ത്തറ 24 13763253 12.7 152 47257383 43.6 212 47396466 43.7 388 108417102 179 36014990 76.0

12 രൂതൊെി 59 36348863 27.0 85 41092270 30.6 191 57002551 42.4 335 134443684 153 48090251 84.4

13 രനമരം 22 28711251 10.5 147 152704662 56.0 297 91509082 33.5 466 272924995 255 79454715 86.8

14 രുല്പള്ളി 50 38386476 15.9 107 83029566 34.4 180 120281533 49.8 337 241697575 147 85222129 70.9

15 കരൊഴുതന 20 12026904 12.2 97 42059052 42.6 96 44539537 45.2 213 98625493 69 25609576 57.5

16 മുട്ടില് 20 19410196 17.9 108 53103608 49.1 123 35701191 33.0 251 108214995 101 26887886 75.3

17 മുപ്പപനൊട് 29 9987594 17.6 79 31298815 55.3 51 15342210 27.1 159 56628619 49 11744081 76.5

18
മുള്ളന്കെൊ
ലലി 36 21625639 14.4 121 65723377 43.9 80 62372329 41.7 237 149721345 66 54791519 87.8

19 മീനങ്ങൊെി 34 30443637 17.6 123 49626849 28.7 141 92874355 53.7 298 172944841 106 35501050 38.2

20 കമപൊെി 49 26330079 10.3 118 59852918 23.4 185 169783916 66.3 352 255966913 144 55831706 32.9

21 കവള്ളമുണ്ട 33 26285352 18.8 134 59161409 42.4 243 54083216 38.8 410 139529977 230 51543216 95.3

22 കവങ്ങപള്ളി 18 7870374 11.8 71 20850258 31.3 72 37985913 56.9 161 66706545 54 31764906 83.6

23 പ്പവത്തിരി 10 6387730 8.8 102 39888608 54.8 123 26476375 36.4 235 72752713 109 23101375 87.3

Total 694 554444757 16.9 2610 1363961016 41.5 3311 1370230151 41.7 6615 3288635924 2830 964672787 70.4

]«nI 2. {Kma]©mb¯pIfpsS BsI s{]mPIvSpIÄ taJem ASnØm\¯nÂ 

(]Ým¯e taJebnÂ KXmKX taJe {]tXyIw ImWn¨ncn¡p¶p)

% of 

Infrastr

ucture

Roads SectorTotalProductive Sector Service Sector Infrastructure Sector
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ഴിടകമറ്റുപഞ്ചായ്തുകകടളല്ലാംതടന്ന 70% പ്മാഅതിലധികപ്മാപ്റാഡു വികസനത്തിനാ ് വ 
യിരുത്തിയടതന്ന് കാ ാവന്നതാ ്. എടവകപഞ്ചായത്ത് (96.9%) 
ക ്ഏറ്റവംുതതല്തുകപ്റാഡു വികസനത്തിന് വകയിരുത്തിയിരിുന്നത്.  

      പട്ടിക 6.15. 
പട്ടികവികസനഫണ്ട് വകയിരുത്തലുകള് 

  ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് 

 
പ്മഖല പ്രാജക്ടുകളുടട 

എണ്ണം 
അനുവദിച്ച 
തുക % േിലവ് 

  ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് 

 

ഉല്പാദനം 29 89860149 18.0 

പശ്ചാത്തലം 56 57460386 11.5 

പ്സവനം 149 351598977 70.5 

കടക 234 498919512 100.0 

പട്ടിക 6.16. & 6.17 
വികസന ഫണ്ട്വ്കയിരുത്തലുകള് 

പ്ലാക്ക് പഞ്ചായ്തുകക്  

 
പ്മഖല പ്രാജക്ടുകളുടട 

എണ്ണം 
അനുവദിച്ച 
തുക % േിലവ് 

കല്പ്പറ്റ 

ഉല്പാദനം 25 20945242 16.6 

പശ്ചാത്തലം 68 36463006 28.9 

പ്സവനം 68 68886664 54.5 

കടക 161 126294912 100 

 

 

 

ബപ്ത്തരി 
ഉല്പാദനം 18 29795774 25.4 

പശ്ചാത്തലം 60 31824666 27.1 
പ്സവനം 59 55839211 47.5 

കടക 137 117459651 100 
പനമരം 

 

ഉല്പാദനം 18 27219513 24.7 
പശ്ചാത്തലം 55 32723969 29.7 

പ്സവനം 50 50169150 45.6 
കടക 123 110112632 100 

മാനന്തവാടി 

 

ഉല്പാദനം 22 37573198 27.9 
പശ്ചാത്തലം 70 37331489 27.7 
പ്സവനം 39 59847144 44.4 

കടക 131 134751831 100 

പട്ടിക 6.18. 
വികസന ഫണ്ട് വകയിരുത്തലുകള് 

മുന്സിപാലിറ്റിക്  

 

പ്മഖല പ്രാജക്ടുകളുടട 
എണ്ണം അനുവദിച്ച തുക % േിലവ് 

കല്പ്പറ്റ മുന്സിപാലിറ്റി 

ഉല്പാദനം 17 12770412 7.8 

പശ്ചാത്തലം 156 73229977 44.8 

പ്സവനം 79 77463555 47.4 
കടക 252 163463944 100.0 
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പട്ടിക 6.19 
 

മാനന്തവാടി 
മുന്സിപാലിറ്റി 

ഉല്പാദനം 13 14667437 13.3 
പശ്ചാത്തലം 206 47061164 42.8 
പ്സവനം 112 48199407 43.8 

കടക 331 109928008 100 

ബപ്ത്തരി മുന്സിപാലിറ്റി 
ഉല്പാദനം 12 9199280 8.7 
പശ്ചാത്തലം 39 27147371 25.6 
പ്സവനം 129 69843021 65.8 

കടക 180 106189672 100 
 

പട്ടിക.6.20
 

 
 

 

 

 

Num 

of 

Proj Fund

% of tot 

SCP fund

Num 

of Proj Fund

% of 

tot SCP 

fund

Num 

of Proj Fund

% of tot 

SCP 

fund

1 അമ്പലവയല് 23 4504116
5 980000

21.8 10 2095000 46.5
8 1429116

31.7

2 എെവെ 6 1483000 4 838000 56.5 2 645000 43.5

3 െണിയൊമ്പറ 5 5961920 4 5901920 99.0 1 60000 1.0

4 കെൊട്ടത്തറ 5 1550000 2 560000 36.1 1 790000 51.0 2 200000 12.9

5 തരികയൊട് 1 480000 1 480000 100.0

6 തവിഞ്ഞൊല് 28 7439845 2 500000 6.7 17 5016684 67.4 9 1923161 25.8

7 തിരുകനലലി 5 1406000 5 1406000 100.0

8 കതൊണ്ടര്നൊട് 3 1152000 3 1152000 100.0

9 നൂല്പുഴ 3 1470000 1 850000 57.8 2 620000 42.2

10 കനകേനി 13 6140608 2 637500 10.4 8 4117608 67.1 3 1385500 22.6

11 രെിഞ്ഞൊകറത്തറ 26 5498500 4 738500 13.4 10 3465000 63.0 12 1295000 23.6

12 രൂതൊെി 10 2536000 1 200000 7.9 7 1691000 66.7 2 645000 25.4

13 രനമരം 9 4115000 9 4115000 100.0

14 രുല്പള്ളി 13 5022708 3 495500 9.9 10 4527208 90.1

15 കരൊഴുതന 10 3552000 1 260000 7.3 7 2826000 79.6 2 466000 13.1

16 മുട്ടില് 10 2452000 2 250000 10.2 8 2202000 89.8

17 മുപ്പപനൊട് 7 3362000 2 250000 7.4 5 3112000 92.6

18 മുള്ളന്കെൊലലി 20 5859522 4 620422 10.6 14 4487100 76.6 2 752000 12.8

19 മീനങ്ങൊെി 6 2325000 2 535000 23.0 2 1100000 47.3 2 690000 29.7

20 കമപൊെി 39 14783289 5 2375000 16.1 23 8548289 57.8 11 3860000 26.1

21 കവള്ളമുണ്ട 12 1903720 2 510500 26.8 8 914000 48.0 2 479220 25.2

22 കവങ്ങപള്ളി 7 1533931 3 188000 12.3 3 1246326 81.3 1 99605 6.5

23 പ്പവത്തിരി 22 8780000 14 5630000 64.1 8 3150000 35.9

G TOTAL 283 93311159 41 9950422 10.7 175 66281135 71.0 67 17079602 18.3

]«nI 4. {Kma]©mb¯pIfpsS Fkv kn ]n hn`mKw hnIk\^v  s{]mPIvSpIÄ taJem ASnØm\¯nÂ

S No

Service sector Infrastructure Sector

Panchayat

Total 

SCP 

Project

s

Total Outlay

Productive Sector
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പട്ടിക6.21 

 
 

ജനറല്വിഭാഗംവികസനഫണ്ടിന്ടറപ്മഖലവിഭജനംശ്രദ്ധിച്ചാല്മീന്ങളാടി, അമ്പലവയല്, 
ടനന്പ്മനി, നൂല്ുഴ, തവിഞ്ഞാല്, എടവകഴിടകമറ്റുപഞ്ചായ്തുകകടളല്ലാംതടന്നഉദ്പാദന 
പ്മഖലക്ക് കാരയമായരാതിനിധയം നല്കിയിട്ടിടല്ലന്ന് കാ ാവന്നതാ ്.  

 പശ്ചാത്തല പ്മഖലക്ക് ൄറഞ്ഞശതമാനംതുകവകയിരുത്തിയപഞ്ചായ്തുകകള്എടവക, നൂല്ുഴ, 
ടനന്പ്മനി, മുട്ടില്, മുള്ളന്ടകാല്ലി, മീന്ങളാടി, ടവള്ളമുണ്ട, വവത്തിരിപഞ്ചായ്തുകകളാ ്. 
പദ്ധതിഅംഗീകാരംലഭയമാക്കിയപ്ശഷംതുടര്രവര്ത്തന്ങളള്ക്ക് മാര്ഗപ്രഖ പ്മഖല 
മാനദണ്ഡ്ങളള്പാലിുന്നതില്പഞ്ചായ്തുകകള് ശ്രദ്ധുറവ് കാ ിുന്നതായം 
മനസിലാക്കാവന്നതാ ്. കടകലഭയമാക്കിയപദ്ധതിതുകയില് നിന്നുംഉദ്പാദന പ്മഖലക്ക് 
ുതതല്തുക വകയിരുത്തിയിരിുന്നത് പൂതാടി (27%), ടനന്പ്മനി (26.8%), നൂല്ുഴ (21.8%), 
തിരുടനല്ലി (20.8%) പഞ്ചായ്തുകകളാ ്. അപ്തസമയം പഞ്ചായ്തുകകള് ഉദ്പാദന പ്മഖലക്ക് 
പ്വണ്ടരമാരാധാനയംനല്കിയിട്ടില്ല എന്ന് കാ ാവന്നതാ ്.വികസനഫണ്ടില്നിന്നുംപശ്ചാത്തല 
പ്മഖലക്ക് വകയിരുത്താവന്നപരമാവധിവിഹിതം 30% കയി നിജടപുത്തുകന്നതിന് മാര്ഗപ്രഖ 
നിഷ്കര്ച്ചിരിുന്നു.ടമാത്തംഅടകലല്തുകയമായിതാരതമയംടേയ്യുപ്മ്പാള്ഗ്രാമപഞ്ചായ്തുകകള്പശ്ചാത്ത
ലപ്മഖലക്ക് രപ്തയകി്ചുളം പ്റാഡ് വികസനത്തിന് ഫണ്ട് വകയിരു്തുകന്നതിനാ ് ുതതല്താത്പരയം 
കാ ിുന്നടതന്ന്ക ുകള്ചിേിപിുന്നു. ഇനത്തില്ലഭയമായതുകയടടഭീമമായവിഹിതംവക
യിരുത്തിയത് പ്മപാടി, പ്വ്ങളപള്ളി, മീന്ങളാടി, പുല്പള്ളി, ടപാഴുതന, 
പടിഞ്ഞാറത്തറപഞ്ചായ്തുകകളാട ന്ന് കാ ാവന്നതാ ്. 
ജില്ലശരാശരിപശ്ചാത്തലപ്മഖലയില്.7% ക ്.അപ്തസമയംഉദ്പാദനപ്മഖലയില്ഇത്പ്കവലം 
16.9% മാരമാമാ ്.പശ്ചാത്തല പ്മഖലക്ക് വകയിരുത്തിയ കടക തുകയടട പകരിഭാഗവം പ്റാഡ് 
വികസനത്തിനുവകയിരുത്തിയപഞ്ചായ്തുകകള്എടവക (96.9%),  ടവള്ളമുണ്ട (95.3%), പ്കാട്ടത്തറ 

Num 

of Proj Fund

% of tot 

TSP fund

Num 

of Proj Fund

% of tot 

TSP fund

Num 

of Proj Fund

% of tot 

TSP fund

1 അമ്പലവയല് 92 25225820 16 5285106 21.0 47 14580709 57.8 29 5360005 21.2

2 എെവെ 39 15917210 5 1201500 7.5 15 10078131 63.3 19 4637579 29.1

3 െണിയൊമ്പറ 48 22436329 1 500000 2.2 30 17537829 78.2 17 4398500 19.6

4 കെൊട്ടത്തറ 44 17778187 7 2705000 15.2 13 10036500 56.5 24 5036687 28.3

5 തരികയൊട് 21 10834000 3 3430000 31.7 11 5212560 48.1 7 2191440 20.2

6 തവിഞ്ഞൊല് 71 31790075 3 1860000 5.9 30 21064275 66.3 38 8865800 27.9

7 തിരുകനലലി 42 46200800 7 6100000 13.2 15 28749800 62.2 20 11351000 24.6

8 കതൊണ്ടര്നൊട് 30 15893020 4 1550000 9.8 19 12358466 77.8 7 1984554 12.5

9 നൂല്പുഴ 73 49015757 4 3750000 7.7 36 32605757 66.5 33 12660000 25.8

10 കനകേനി 75 39196476 5 3435000 8.8 24 22261500 56.8 46 13499976 34.4

11 രെിഞ്ഞൊകറത്തറ 58 11744747 2 460000 3.9 34 8259000 70.3 22 3025747 25.8

12 രൂതൊെി 74 28847241 21 8940600 31.0 21 11829463 41.0 32 8077178 28.0

13 രനമരം 100 63553782 4 5180000 8.2 39 46793400 73.6 57 11580382 18.2

14 രുല്പള്ളി 54 35055585 13 4464500 12.7 27 25058598 71.5 14 5532487 15.8

15 കരൊഴുതന 38 15345897 2 723500 4.7 18 7942432 51.8 18 6679965 43.5

16 മുട്ടില് 52 17793700 5 2298968 12.9 20 10761732 60.5 27 4733000 26.6

17 മുപ്പപനൊട് 18 3128000 4 582594 18.6 13 2330406 74.5 1 215000 6.9

18 മുള്ളന്കെൊലലി 34 11636700 12 2868000 24.6 20 8208700 70.5 2 560000 4.8

19 മീനങ്ങൊെി 72 31009552 9 4149012 13.4 32 18712490 60.3 31 8148050 26.3

20 കമപൊെി 43 18129580 8 3269005 18.0 20 10148475 56.0 15 4712100 26.0

21 കവള്ളമുണ്ട 66 26320600 7 3555000 13.5 27 15918600 60.5 32 6847000 26.0

22 കവങ്ങപള്ളി 38 10310497 4 700000 6.8 22 7216197 70.0 12 2394300 23.2

23 പ്പവത്തിരി 17 3456287 14 2610287 75.5 3 846000 24.5

G TOTAL 1199 550619842 146 67007785 12.2 547 350275307 63.6 506 133336750 24.2

]«nI 5. {Kma]©mb¯pIfpsS Sn Fkv ]n hn`mKw hnIk\^v  s{]mPIvSpIÄ taJem ASnØm\¯nÂ

S no

InfrastructureProductive Sector

Total Outlay

Num of 

total 

TSP ProjTSP Fund

Service Sector
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(91%) എന്നിവയാ ്. അപ്തസമയംമറ്റുപശ്ചാത്തല പ്മഖലകളിപ്ലക്ക് ശ്രദ്ധ തിരിച്ച 
പഞ്ചായ്തുകകളാ ് ക ിയാമ്പറ്റ (36%), പ്മപാടി (32.9%),  മീന്ങളാടി (38.2%) എന്നിവ എന്ന് 
കാ ാവന്നതാ ്.പശ്ചാത്തലപ്മഖലയിടലക്കാളുംശ്രദ്ധപ്കന്ദ്രീകരിപ്ക്കണ്ടിവരുന്നത്പ്രാജക്ടുകളുടട
എണ്ണത്തിലുള്ളവര്ദ്ധനവാ ്.പനമരം പഞ്ചായത്തില് പ്റാഡ് വികസനത്തിനുമാരമാമായി 255 
പ്രാജക്ടുകളുംടവള്ളമുണ്ടപഞ്ചായത്ത് 230 പ്രാജക്ടുകളുംതവിഞ്ഞാല്പഞ്ചായത്ത്  
195പ്രാജക്ടുകളുംതയ്യാാറാക്കിയതായികാ ാവന്നതാ ്.ഇത്തരത്തില്പശ്ചാത്തലപ്മഖലയില്പ്രാജ
ക്ടുകളുടടഎണ്ണംട്ടുന്നത്കിിയടടഗു നിലവാരംൄറുന്നതിനുംഎന്നാല്പ്ജാലിഭാരംവര്ദ്ധിുന്ന
തിനുംകാര മാൄന്നതായിവിലയിരുത്താവന്നതാ ്. അപ്തസമയംൂപവപനാട്പഞ്ചായത്ത് (49 
എണ്ണം) മുള്ളന്ടകാല്ലിപഞ്ചായത്ത് (66 എണ്ണം) പ്വ്ങളപള്ളിപഞ്ചായത്ത്  (54 എണ്ണം) 
ടപാഴുതനപഞ്ചായത്ത് (69 എണ്ണം) തരിപ്യാട്പഞ്ചായത്ത്  (36 എണ്ണം) 
എന്നി്ങളടനതുകവകയിരുത്തിയത്കശാവഹമാ ്.  
 
           പ്സവനപ്മഖലക്ക് ുതതല്ഫണ്ട് വകയിരുത്തിയ പഞ്ചായ്തുകക്പനമരം (56%) വവത്തിരി 
(54.8%) ൂപവപനാട് (55.3%) ടതാണ്ടര്നാട് (51.7%) അമ്പലവയല് (50.7%) എന്നിവയാട ന്ന് 
കാ ാം. 
ജനറല്വിഭാഗം വികസന ഫണ്ടിന്ടറ പ്മഖലാ വകയിരുത്തലുക്പരിപ്ശാധിച്ചാല്പൂതാടി (24.7%) 
ടനന്പ്മനി (29.4%), തവിഞ്ഞാല് (23%), അമ്പലവയല്മീന്ങളാടി (22.4%) എന്നീ 
പഞ്ചായ്തുകക്താരതപ്മയന ടിയ വിഹിതം ഉദ്പാദന പ്മഖലയില്വകയരുത്തിയിരിുന്നതായി 
കാ ാവന്നതാ ്. ടവ്ങളപള്ളി (10.5%), ടപാഴുതന (12.1%), പനമരം (12.9%) 
പഞ്ചായ്തുകക്താരതപ്മയന ൄറഞ്ഞ വിഹിതം   പ്മഖലയില്വകയിരുത്തിയ 
പഞ്ചായ്തുകകളാ ്.  
പ്വ്ങളപള്ളി (55.4%), ടപാഴുതന (51.8%) പഞ്ചായ്തുകകളാ ് വികസന വിഭാഗം ഫണ്ടില്നിന്നും 
പശ്ചാത്തല പ്മഖലയിപ്ലക്ക് ുതതല്തുക വകയിരുത്തിയ പഞ്ചായ്തുകക്എന്നും 
കാ ാവന്നതാ ്. പദ്ധതികളുടട എണ്ണകൂടിുതതലില്പനമരം പഞ്ചായത്ത് (108 ടരാജക്ടുക്) 
മുന്നില്നില്ുന്നതായി കാ ാം. തരിപ്യാട് (17 എണ്ണം), ടനന്പ്മനി (15), ടവ്ങളപള്ളി (21) 
പഞ്ചായ്തുകക്ടരാജക്ടുകളുടട എണ്ണം നിയരണ വി  വിപ്ധയമാക്കിയതായം കാ ാവന്നതാ ്. 
മുള്ളന്ടകാല്ലി (61.1%), ടവള്ളമുണ്ട (59.9%) , ടനന്പ്മനി (59.5%)  പഞ്ചായ്തുകക്താരതപ്മയന 
ുതതല്ഫണ്ട് പ്സവനപ്മഖലയിപ്ലക്ക് വകയിരുത്തിയതായം ടവ്ങളപള്ളി (34.1%) ടപാഴുതന (36%)  
പൂതാടി (36.2%) പഞ്ചായ്തുകക്താരതപ്മയന ൄറഞ്ഞ ഫണ്ട് വകയിരുത്തിയതായം 
കാ ാവന്നതാ ്. 
പട്ടികജാതി വികസന ഫണ്ടില്നിന്നും ഉദ്പാദനപ്മഖലയില്ഫണ്ട് വകയിരുത്തിയിരിുന്നത് 
പ്കവലം 16 പഞ്ചായ്തുകക്മാരമാമാ ്. എടവക, ക ിയാമ്പറ്റ, തിരുടനല്ലി, ടതാണ്ടര്നാട്, പനമരം 
പഞ്ചായ്തുകക്ഉദ്പാദന പ്മഖലയിപ്ലക്ക് ഫണ്ട് വകയിരുത്താത്ത പഞ്ചായ്തുകകളില്ടപുതന്നു.  
ടരാജക്ടുകളുടട എണ്ണകൂടിുതതലില്നില്ുന്നത് പ്മപാടി (39) പഞ്ചായ്തുകം ഏറ്റവം ൄറവ് തരിപ്യാട് (1) 
പഞ്ചായ്തുകമാ ്. 
 
       പട്ടികവര്ഗ വികസന ഫണ്ടില്നിന്നും ഉദ്പാദന പ്മഖലയിപ്ലക്ക് വവത്തിരി പഞ്ചായത്ത് 
മാരമാപ്മ ഫണ്ട് വകയിരുത്തിയതായി കാണുന്നു്. അപ്ത സമയം തരിപ്യാട്, പൂതാടി 
പഞ്ചായ്തുകക്മാതൃകാപരമായി താരതപ്മയന ുതതല്തുക ഉദ്പാദനപ്മഖലയിപ്ലക്ക് 
വകയിരുത്തിയതായം കാണുന്നു.  ഫണ്ടില്നിന്നും പശ്ചാത്തലപ്മഖലയിപ്ലക്ക് താരതപ്മയന ഏറ്റവം 
ുതതല്തുക വകയിരുത്തിയിരിുന്നത് ടപാഴുതന (43.5%) പഞ്ചായത്താ ്.   പ്മഖലയില്ഏറ്റവം 
ൄറവ് വന്നിരിുന്നത് മുള്ളന്ടകാല്ലി (4.8%) പഞ്ചായത്തിലാ ്. പദ്ധതിയടട എണ്ണകൂടിുതതല്പനമരം 
(100) പഞ്ചായത്ത്. എണ്ണുറവ് വവത്തിരി (17) പഞ്ചായത്തിലുമാ ്. ഉദ്പാദന പ്മഖലക്ക് 
താരതപ്മയന ൄറഞ്ഞ തുക വകയിരുത്തിയ പഞ്ചായ്തുകക്ക ിയാമ്പറ്റ (2.2%), പടിഞ്ഞാറത്തറ 
(3.9%) , തവിഞ്ഞാല് (5.9%)  എന്നിവയാ ്. വവത്തിരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 
ഉദ്പാദനപ്മഖലയില്തുക വകയിരുത്തിയിട്ടില്ല എന്നും കാ ാം. ഫണ്ടില്നിന്നും താരതപ്മയന 
ുതതല്തുക വകയിരുത്തിയത് ടനന്പ്മനി പഞ്ചായ്തുകം (34.4%) ൄറഞ്ഞ തുക വകയിരുത്തിയത് 
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മുള്ളന്ടകാല്ലി (4.8%) പഞ്ചായ്തുകമാ ്. ജില്ലാ ശരാശരി ഉദ്പാദനപ്മഖലയില് 12.2% ഉം 
പശ്ചാത്തലപ്മഖലയില് 24.2% വമാ ്.  
 

 

സ്ത്രീകളുടടയം ൄട്ടികളുടടയം പ്ഷമം, ത്ദ്ധജന്ങളളുടട പ്ഷമം തുട്ങളി രപ്തയക പ്മഖലക്എല്ലാ 
പഞ്ചായ്തുകകളും വനിതാഘടക പദ്ധതിക്ക്ക്  തുക വകയിരുത്തി ടരാജക്ടുക്തയ്യാാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്. 
മുള്ളന്ടകാല്ലി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഴിടക എല്ലാ പഞ്ചായ്തുകകളും ൄട്ടിക്ക്കായള്ള പദ്ധതിയം 
കവിഷ്ക്കരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ത്ദ്ധജന്ങള്ക്കായള്ള പദ്ധതിക്ക്ക് എല്ലാ പഞ്ചായ്തുകകളും തുക 
വകയിരുത്തിയിട്ടുണ്ട്.ജില്ലയിലാടക98 പ്രാജക്ടുക് യിനത്തില്കവിഷ്ക്കരിച്ചതായി കാണുന്നു.  
ഭിന്നപ്ശഷിക്കാര്ുള്ള പദ്ധതികളും എല്ലാ പഞ്ചായ്തുകകളും കവിഷ്ക്കരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ര്ബല 
വിഭാഗ്ങള്ക്കായള്ള  പദ്ധതിക്ക്കായി തിരുടനല്ലി, പടിഞ്ഞാറത്തറ, പുല് പള്ളി, മുട്ടില് , 
ൂപവപനാട്, പ്മപാടി, പ്വ്ങളപള്ളി പഞ്ചായ്തുകക്തുക വകയിരുത്തിയതായി കാണുന്നില്ല. ടപയ്ന് & 

GP Name Total Outlay
Total Allocation %

1
അമ്പലവയ
ല് 148911233 13 8304950 6 2864146 2 1300000 1 300000 5 1328760 1 1000000 7 3050894 18148750 12.2

2 എെവെ 95863940 10 8091440 6 2998500 2 2658713 1 1745800 1 100000 1 600000 1 500000 16694453 17.4

3
െണിയൊമ്പ
റ 159236933 8 10665000 6 1650000 4 1250000 5 1359000 1 500000 2 1050000 3 890829 17364829 10.9

4 കെൊട്ടത്തറ 87242234 9 5132186 4 750000 4 1038300 3 600000 1 300000 1 371300 8191786 9.4

5 തരികയൊട് 59995024 5 5145200 7 1389440 2 1700000 3 800000 2 800000 1 500000 1 710000 11044640 18.4

6 തവിഞ്ഞൊല് 176704962 28 17109527 17 12675000 8 2450000 3 1030000 9 6622500 1 1500000 15 10022295 51409322 29.1

7 തിരുകനലലി 203376287 16 22227500 8 3179000 3 4000000 1 500000 1 500000 1 3500000 33906500 16.7

8
കതൊണ്ടര്നൊ
ട് 88085272 10 10612400 7 2041250 4 2325000 3 850000 2 597500 1 500000 4 1237316 18163466 20.6

9 നൂല്പുഴ 167318058 12 9546255 11 5872000 6 5700000 1 50000 1 600000 2 3085212 24853467 14.9

10 കനകേനി 223327184 11 8133500 8 5100000 3 4805500 1 2000000 1 200000 2 700000 6 2400000 23339000 10.5

11
രെിഞ്ഞൊകറ
ത്തറ 108417102 8 4487030 4 1380000 6 1870000 3 735000 3 726000 9198030 8.5

12 രൂതൊെി 134443684 13 7801760 3 6850000 6 3162889 5 1510000 5 981000 1 660000 7 1650491 22616140 16.8

13 രനമരം 272924995 13 13742999 7 2237450 7 4656500 3 1700000 4 2135000 1 700000 4 3030000 28201949 10.3

14 രുല്പള്ളി 241697575 19 13259509 10 5164696 6 5882558 1 775000 4 2897902 27979665 11.6

15 കരൊഴുതന 98625493 12 5154215 10 2083000 4 1592000 2 950000 1 130200 2 864259 10773674 10.9

16 മുട്ടില് 108214995 11 5813750 5 2077000 6 1640408 1 400000 1 600000 10531158 9.7

17 മുപ്പപനൊട് 56628619 13 4375983 10 1615000 4 700000 2 750000 2 600000 3 168900 8209883 14.5

18 മുള്ളന് 149721345 12 6244000 3 2120000 4 2300000 2 1044175 1 500000 1 300000 12508175 8.4

19 മീനങ്ങൊെി 172944841 18 10623599 11 2750000 5 1762315 2 1100000 1 100000 2 899200 1 1427500 18662614 10.8

20 കമപൊെി 255966913 11 13047202 6 2250000 4 2272000 3 1397500 2 1500000 1 300000 20766702 8.1

21 കവള്ളമുണ്ട 139529977 15 10008894 9 3730749 5 1501000 7 2675000 2 1800000 5 1241300 10 6165500 27122443 19.4

22
കവങ്ങപ
ള്ളി 66706545 10 2659396 8 1844500 3 1701000 1 250000 2 166605 6621501 9.9

23 പ്പവത്തിരി 72752713 6 2985000 4 956000 1 1000000 1 1200000 1 100000 1 400000 6641000 9.1

3288635924 283 205171295 167 71457731 98 57088183 56 24927300 39 16789135 28 14421800 78 43093703 432949147 13.2

]«nI 6. {Kma]©mb¯pIÄ {]tXyI hn`mK§Ä¡v amän sh¨ s{]mPIvSpIfpsS hnhc§Ä

Youth Welfare
WCP Child Aged Diff Abled

Oth Vulnarable Groups Pain & Paliative
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പാലിപ്യറ്റീവ് പ്മഖലയിപ്ലക്ക് പടിഞ്ഞാറത്തറ, പുല്പള്ളി, ടപാഴുതന, പ്വ്ങളപള്ളി 
പഞ്ചായ്തുകക്ഴിടക എല്ലാ പഞ്ചായ്തുകകളും തുക വകയിരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. പ്കാട്ടത്തറ, 
മുട്ടില് ,വവത്തിരി പഞ്ചായ്തുകക്യവജന പ്ഷമത്തിന് യാടതാരു പരിഗ നയം നല്കിയിട്ടില്ല 
എന്ന് കാ ാവന്നതാ ്.  

 
പട്ടിക 6.22. 

തനത് ഫണ്ട് വകയിരുത്തലുക്  

 

S No LB Name

Total 

Projects(Al

l funds)

Total 

Outlay(All 

Funds)

Total Own 

Fund 

Projects

Total Own 

Fund

Percenta

ge to 

total 

outlay

Loan 

from 

Institutio

ns

Loan Fund 

Allocated

Percenta

ge to 

total 

outlay

1 അമ്പലവയല് 410 148911233 44 10847207 7.3

2 എെവെ 272 95863940 55 7949104 8.3

3 െണിയൊമ്പറ 268 159236933 118 16929705 10.6 2 40000000 25.1

4 കെൊട്ടത്തറ 189 87242234 15 576866 0.7

5 തരികയൊട് 131 59995024 5 352000 0.6

6 തവിഞ്ഞൊല് 405 176704962 68 15590599 8.8

7 തിരുകനലലി 258 203376287 40 6329503 3.1 2 6230845 3.1

8 കതൊണ്ടര്നൊട് 212 88085272 16 3949000 4.5 1 4001000 4.5

9 നൂല്പുഴ 296 167318058 7 1088500 0.7

10 കനകേനി 332 223327184 42 12101285 5.4 4 10100000 4.5

11
രെിഞ്ഞൊകറ
ത്തറ 388 108417102 41 6984703 6.4 2 4761500 4.4

12 രൂതൊെി 335 134443684 17 7082010 5.3 2 390000 0.3

13 രനമരം 466 272924995 78 19072169 7.0 3 44700000 16.4

14 രുല്പള്ളി 337 241697575 12 9488355 3.9 2 20200000 8.4

15 കരൊഴുതന 213 98625493 12 3258000 3.3 2 1400000 1.4

16 മുട്ടില് 251 108214995 35 16351804 15.1 1 500000 0.5

17 മുപ്പപനൊട് 159 56628619 5 626000 1.1 3 900000 1.6

18
മുള്ളന്കെൊ
ലലി 237 149721345 14 7590000 5.1 1 9780000 6.5

19 മീനങ്ങൊെി 298 172944841 22 9926196 5.7 1 42000000 24.3

20 കമപൊെി 352 255966913 46 9622041 3.8

21 കവള്ളമുണ്ട 410 139529977 15 3369476 2.4 1 2625000 1.9

22 കവങ്ങപള്ളി 161 66706545

23 പ്പവത്തിരി 235 72752713 127 23044018 31.7 1 480000 0.7

6615 3288635924 834 192128541 5.8 28 188068345 5.7

]«nI 8. {Kma]©mb¯pIÄ ]²XnIÄ¡mbn hIbncp¯nb sabnâ\³kv {Kmâv ,X\Xp ^v F¶nhbpsS hnhc§Ä
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പട്ടിക 6.23. 

 
 
പ്വ്ങളപള്ളി ഴിടക മടറ്റല്ലാ പഞ്ചായ്തുകക്ും പദ്ധതിക്ക്കായി തനത് ഫണ്ട് 
വകയിരു്തുകന്നതിന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ടമാത്തം പദ്ധതി അടകലലിന്ടറ 31.7%വം തനത് ഫണ്ട് 
വകയിരുത്തി വവത്തിരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ന്നാം ്ാന്തുകം 15.1% വം വകയിരുത്തി 
മുട്ടില്ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് രണ്ടാം ്ാന്തുകം നില്ുന്നു. അമ്പലവയല് , എടവക, പ്കാട്ടത്തറ, 
തരിപ്യാട്, തവിഞ്ഞാല് , നൂല്ുഴ, പ്മപാടി, പ്വ്ങളപള്ളി പഞ്ചായ്തുകക്ഴിടക മറ്റു 

S No LB Name
Total 

Projects(All 
Total Outlay(All Funds)

MG 

Projects
MG  Fund

Percentage to 

total outlay

1 അമ്പലവയല് 410 148911233 98 21144898 14.2

2 എെവെ 272 95863940 81 26005204 27.1

3 െണിയൊമ്പറ 268 159236933 41 12258000 7.7

4 കെൊട്ടത്തറ 189 87242234 61 23811533 27.3

5 തരികയൊട് 131 59995024 38 16320814 27.2

6 തവിഞ്ഞൊല് 405 176704962 122 37136120 21.0

7 തിരുകനലലി 258 203376287 79 38961212 19.2

8 കതൊണ്ടര്നൊട് 212 88085272 62 17870350 20.3

9 നൂല്പുഴ 296 167318058 118 44686558 26.7

10 കനകേനി 332 223327184 101 39438545 17.7

11
രെിഞ്ഞൊകറത്ത
റ 388 108417102 161 34505796 31.8

12 രൂതൊെി 335 134443684 89 29019462 21.6

13 രനമരം 466 272924995 140 44807877 16.4

14 രുല്പള്ളി 337 241697575 136 72265799 29.9

15 കരൊഴുതന 213 98625493 51 17766043 18.0

16 മുട്ടില് 251 108214995 88 23943018 22.1

17 മുപ്പപനൊട് 159 56628619 34 8121736 14.3

18 മുള്ളന്കെൊലലി 237 149721345 75 48576357 32.4

19 മീനങ്ങൊെി 298 172944841 67 25929538 15.0

20 കമപൊെി 352 255966913 87 38758252 15.1

21 കവള്ളമുണ്ട 410 139529977 172 40174085 28.8

22 കവങ്ങപള്ളി 161 66706545 49 14310172 21.5

23 പ്പവത്തിരി 235 72752713 30 7759659 10.7

Total 6615 3288635924 1980 683571028 20.8

]«nI 7. {Kma]©mb¯pIÄ ]²XnIÄ¡mbn hIbncp¯nb sabnâ\³kv {Kmânsâ hnhc§Ä
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പഞ്ചായ്തുകകടളല്ലാം തടന്ന ധനകാരയ ്ാപന്ങളളില്നിന്നുള്ള വായ്പ പദ്ധതി 
രൂപീകര ത്തിനായി വകയിരുത്തിയിട്ടുണ്ട്.  
 
6.20. കചിരമാ  ഘട്ടം - വിലയിരുത്തല്  
 
 പ്കരളടത്ത വളര്ച്ചയടട ഉയര്ന്ന തലത്തിപ്ലക്ക് എത്തിുന്നതിപ്നാടടാപം പരി്ിതി 
സുരഷയടടയം ഉത്തമമാതൃകയാക്കി പ്കരളടത്ത ഇന്നടത്ത പ്നട്ട്ങള്ടക്കല്ലാം അടി്ാനമായ 
വിപ്കന്ദ്രീെത കചിരമാ ം മുപ്ന്നാട്ടു ടകാണ്ടുപ്പാവക എന്നതാ ് പതിൂപന്നാം പഞ്ചവത്സ്ര പദ്ധതി 
ലഷയമിട്ടിരുന്നത്. 
വയനാട് ജില്ലയില്ദീര്ഘകാല ഫല്ങള്ലഷയമിട്ടും അടി്ാനപരമായ സാൂപഹയമാറ്റം 
യാഥാര്ത്ഥയമാുന്നതിനും ജില്ലയടട സവിപ്ശഷതകളും പരിമിതികളും തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ഒപ്രാ 
വിഷയപ്മഖലകളിലും അനുസൃതമായി ടരാജക്ടുക്രൂപീകരിുന്നതിനും 
തപ്ശശ്ാപന്ങള്റ്റടക്കട്ടായി ശ്രമിച്ചതിന്ടറ ഫലമായി ഗവണ്ന്ടമന്റ് നിര്പ്ശശരകാരം 
സമയബധിചിതമായി ജില്ലക്്ക സം്ാനതലത്തില്തടന്ന 2017-18 വാര്ഷിക പദ്ധതിക്ക്്ക 
അംഗീകാരം ന്നാമതായി നിറപ്വറ്റാന്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.  
ജില്ലയില്വാര്ഷിക പദ്ധതി കചിരമാ  രക്രിയയടട എുത്തുക പറയാവന്ന രപ്തയകതക്താടഴ 
പറയന്നവയാ ്. 
1. കചിരമാ  സമിതികളുടട രൂപീകര ം 
2. സമ്പന്നമായ ഗ്രാമസഭ 
3. സമയബധിചിതമായ നടപടിക്രമ്ങളളുടട തീര്പാക്കല്  
4. വര്ക്കിംഗ് ഗ്രൂുകളുടട സജീവത 
5. മാര്ഗപ്രഖകളിടല അയവകടള യഥാവിധി ഉപപ്യാഗടപുതത്തല്  
6. യാഥാര്ത്ഥയപ്ബാധപ്ത്താടടയള്ള ടരാജക്ടുക്  
7. പദ്ധതിരൂപീകര  ഘട്ട്ങളളില്ജനരതിനിധികളുടടയം ഉപ്ദയാഗ്രുടടയം ഉ ര്വ്വം  

ട്ടാ്മകയം 
8. രതീഷാനിര്ഭരമായ പദ്ധതിക്  
9. ഒപ്രാ വിഷയപ്മഖലകളിടലയം രശ്ന്ങളടളയം രതിവിധികടളയം ഫലരദമായി 

അപഗ്രഥനം നടത്തി തയ്യാാറാക്കിയ സ്റ്റാറ്റസ് റിപ്പാര്ട്ട്. 
10. പദ്ധതി രവര്ത്തന്ങള്ക്ക് കദയഘട്ടത്തില്തടന്ന അനുവദിച്ച ഫണ്ട് - 

സ്പില്ഒവര്ടരാജക്ടുകളുടട പൂര്ത്തീകര ത്തിന് സഹായകമാക്കി  
11. വിവിധ ഡിപാര്ട്ടുടമന്ന്കളുടട ഉപ്ദയാഗ്രുടട ഇടടപടല്സ്റ്റാറ്റസ് റിപ്പാര്ട്ടിടല 

ദത്ത്ങളളുടട പ്ശഖര ത്തിന് കശൃാസമായി 
12. പദ്ധതി നിര്വഹ ത്തിന് കലണ്ടര്തയ്യാാറാക്കിടകാണ്ടുള്ള കചിരമാ ം നിര്വഹ  

ഉപ്ദയാഗ്ര്ക്ക് ദിശാപ്ബാധം നല്ൄന്നതിന് സഹായകമായിട്ടുണ്ട്. 
13. യഥാസമയം പദ്ധതി തയ്യാാറാക്കിയത് രത്ത്തിയടട ഗു പ്മന്മ വര്ദ്ധിപിുന്നതിനും 

ഉേിതമായ സമയത്ത് കനുലയ്ങള്ലഭയമാുന്നതിനും സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്.  
14. നൂതന ടരാജക്ടുക്ഏടറ്റുതക്കല്  
 
6.21. ഗ്രാമസഭ പകലാളിത്തം - സംഘാടനം - വിലയിരുത്തല്  
 

പതിൂപന്നാം പഞ്ചവത്സ്ര പദ്ധതിയിടല കദയവാര്ഷിക പദ്ധതി തയ്യാാറാപ്ക്കണ്ടതിന് 
ഗ്രാമസഭയടട സജീവമായ പകലാളിത്തം കവശയമായിരുന്നു. ജന്ങള്ു പ്വണ്ടി 
ജന്ങളളാല്തയ്യാാറാുന്ന ജനതയടട വികസന രതീഷക്നിറപ്വറ്റുന്നതിന് ട്ടായ 
ഇടടപടല്അതയാവശയമായിരുന്നു. നവ പ്കരള പിറവിക്കായി സം്ാന സര്ക്കാര്നടപിലാുന്ന 
വികസന ദൗതയ്ങളളായ ഹരിതപ്കരളം, കര്രം, വലഫ്, ടപാതുവിദയാഭയാസ സംസ്കര  യജ്ഞം 
തുട്ങളിയവ പ്കാര്ത്തി ക്കി രാപ്ദശിക - സാൂപഹിക - സാമ്പത്തിക - സാംസ്കാരിക വിദയാഭയാസ 
വികസനം സാധയമാക്കാന്ലഷയമിട്ട പഞ്ചവത്സ്ര പദ്ധതിയില്ടപാതുജനത്തിന്ടറ രതയാശ 
ഗ്രാമസഭാപ്യാഗ്ങളളിടല വന്പകലാളിത്തത്തില്സ്പഷ്ടമായമായിരുന്നു. ജില്ലയിടല 23 പഞ്ചായ്തുകകളിലും 
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ഗ്രാമസഭാപ്യാഗ്ങളളില്നിറഞ്ഞ സാന്നിധയമാണുണ്ടായിരുന്നത്. വരും കാലഘട്ടത്തില്നമ്മുടടട 
നാടിന്ടറ ദിശാചിേകമാുന്ന ദീര്ഘകാലവികസന നയവം അടിയന്തിര ശ്രദ്ധപ്കന്ദ്രീകരിപ്ക്കണ്ട 
ഹ്രസൃകാല വികസനപദ്ധതികളുടട നിര്പ്ശശ്ങളളും ഗ്രാമസഭയില്രൂപം ടകാണ്ടു. വയനാട് ജില്ല 
ഗ്രാമസഭസംഘാടനത്തില്മറ്റു ജില്ലകടള അപ്പഷിച്ച ് ഏടറ മുന്നിലാ ്. വാര്ഡുകളില്ഗ്രാമസഭ 
സംഘാടക സമിതി വിളി്ചുളപ്േര്്തുകടകാണ്ട് പ്േര്ന്ന ഗ്രാമസഭ കശയസുഷ്ടഷ്ടമായവം നൂതന 
നിര്പ്ശശ്ങള്ടകാണ്ട് പ്വറിട്ടു നിന്നു.  
 ജി. (എം.എസ് ) നം 72/2017 തീയ്യാതി 29-03-2017 മാര്ഗ നിര്പ്ശശരകാരം ഗ്രാമസഭ 
പകലാളിത്തം വര്ദ്ധിപിുന്നതിനും നിര്പ്ശശ്ങള്നല്കിയിരുന്നു. 
കചിരമാ ത്തില്നിര്ണ്ണായകമായ പവഹികവഹിുന്നതിന് ജന്ങള്ക്ക് പരമാവധി 
അവസരമുണ്ടാപ്ക്കണ്ടതിന്ടറ കവശയകത ഇതില്രതിപാദിച്ചിട്ടുണ്ട്. രാപ്ദശിക പദ്ധതികടള 
ജനകീയമാുന്നതിനും രാപ്ദശിക സാധയതക്ഫലരദമായി ഉപപ്യാഗടപുത്തുകന്നതിനും ഗ്രാമസഭ 
വിപുലമായി നടത്തിയതിലൂടട സാധിച്ചിട്ടുണ്്ട. മാര്ഗനിര്പ്ശശ്ങളളില്ഗ്രാമസഭക്പ്യാഗം പ്േര്ന്്ന 
കചിരമാ  രവര്ത്തന്ങളളും ഗു പ്ഭാക്തൃ ടതടരടഞ്ഞുതും നടത്ത ം എന്നത് നിര്ബധിച 
വയവ്യായി ഉ്ടപുതത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഗ്രാമസഭ പ്യാഗം പ്േരുന്നതിന് മുമ്പായി വയാപകമായ 
രേര  പരിപാടിക്സംഘടിപിുകയണ്ടായി. മാധയമ്ങളളിലും വിദയാഭയാസ ്ാപന്ങളളിലും 
ടതാഴില്പ്വദികളിലും ൄുതംബശ്രീഖലഖലവഴിയം രേര ം സജീവമാക്കിയിരുന്നു. 
 ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്ടറ മുഖയ വികസന രശ്ന്ങള്രതിഫലിപിുന്ന രീതിയില്ഗ്രാമസഭ 
പ്യാഗത്തിന്ടറ കാരയപരിപാടി രൂപടപുത്തുകന്നതിന് മിക്ക ഗ്രാമപഞ്ചായ്തുകകളും ശ്രമി്ചുള. 
വികസനരശ്ന്ങള്തരംതിരിച്ച ് െതയമായി മുന്ഗ ന നിശ്ചയി്ചുളടകാണ്ടാ ് മിക്ക 
ഗ്രാമപഞ്ചായ്തുകകളും ഗ്രാമസഭ വിളി്ചുള പ്േര്ത്തിട്ടുള്ളത്. മാര്ഗനിര്പ്ശശരകാരം ഗ്രാമസഭ 
പ്യാഗത്തില്ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഏടറ്റുതപ്ക്കണ്ടതായ വികസന രശ്ന്ങളളുടട മുന്ഗ നക്രമം 
സംബധിചിച്ച ് അഭിരായസര്പ്വ പരീഷ ാടി്ാനത്തില്നട്തുകന്നതിന് മിക്ക 
ഗ്രാമപഞ്ചായ്തുകകളും താത്പരയം കാ ിച്ചിട്ടില്ല. 
 ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിടന രു യൂ ിറ്റായി കണ്ടുടകാണ്ട് വികസന 
രവര്ത്തന്ങള്ഗ്രാമസഭയില്േര്ച്ചടേയ്യാ ടമന്്ന നിഷ്കര്ഷിച്ചിട്ടുടണ്ടകലിലും ഗ്രാമസഭക്ക്്ക 
കയതിന്ടറ രാധാനയം പ്വണ്ട വിപ്ധന പ്ബാധയടപുതന്നില്ല എന്നത് വ്തുതതയാ ്.  
 
6.21.1.രപ്തയക ഗ്രാമസഭക്  
 

യവജന്ങള് , വനിതക് , വപ്യാജന്ങള് , ൄട്ടിക് , ഭിന്നപ്ശഷിക്കാര്എന്നിവര്ക്കായി 
രപ്തയക ഗ്രാമസഭ വിളി്ചുള പ്േര്ുന്നതിന് ജില്ലയിടല ഗ്രാമപഞ്ചായ്തുകക്രപ്തയകം താത്പരയം 
കാ ിച്ചത് ര്തുതതപ്മഖലകളില്മുന്വര്ഷടത്ത അപ്പഷിച്ച ് ുതതല്വിഹിതം വകയിരു്തുകന്നതിന് 
കാര മായിട്ടുണ്ട്.  
 
6.21.2. ഊരുട്ട പ്യാഗ്ങള്  
 
 വയനാട് ജില്ലയിടല എല്ലാ ഗ്രാമപഞ്ചായ്തുകക്ും പട്ടികവര്ഗ ഉപപദ്ധതി വിഹിതം 
ലഭിുന്നുണ്ട്. പട്ടികവര്ഗ പ്കാളനികളില്അധിവസിുന്ന ജനതയടട കാര്ഷിക - വിദയാഭയാസ - 
കപ്രാഗയപ്മഖലയിടല രശ്ന്ങള്അുതത്തറിഞ്ഞ് തയ്യാാറാക്കിയ ടരാജക്ടുക്  പ്മഖലയിടല 
അടിസഥാനപരമായ മാറ്റത്തിന് സാധയമാൄടമന്നാ ് കരുതുന്നത്.  
 ഗ്രാമസഭാപ്യാഗത്തിന് നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള കാരയപരിപാടിക്ക് സമാനമായ 
രീതിയില്ഊരുൂപപന്ടറ അദ്ധയഷതയില്ഊരുട്ട പ്യാഗ്ങള്സംഘടിപിുന്നതിന് നിര്പ്ശശം 
നല്കിയിരുന്നുടവകലിലും കയതിനാല്വയവ് ടേ ിരുന്ന ഊരിടല കടക 
പ്വാട്ടര്മാരില്അന്പത് ശതമാനത്തിലധികം അംഗ്ങള്ഊരുട്ടപ്യാഗ്ങളളില്പടകലുതത്തതായി 
കാണുന്നില്ല.  
 ഊരുട്ടപ്യാഗ്ങളളില്ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അംഗ്ങള്നിര്ബധിചമായം പടകലുതക്ക ടമന്ന് 
വയവ് ടേ ിട്ടുടണ്ടകലിലും എല്ലാ ഊരുട്ടപ്യാഗ്ങളളിലും വാര്ഡ് ടമമ്പര്പടകലുതത്തതായി 
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കാണുന്നില്ല. ഊരുട്ടപ്യാഗ്ങളളില്ടവച്ച ് നടപിലാപ്ക്കണ്ട ടരാജക്ടുകളുടട മുന്ഗ ന യഥാവിധി 
നിശ്ചയിക്കടപുതന്നില്ല. 
 പട്ടികവര്ഗ ഉപപദ്ധതി വിഹിതം ലഭിുന്ന ഗ്രാമപഞ്ചായ്തുകകളില്എല്ലാ ഊരുകളിലും 
പ്യാഗം പ്േര്ന്നു പ്വ ം കചിരമാ  രവര്ത്തന്ങളളും ഗു പ്ഭാക്തൃ ടതടരടഞ്ഞുതും നടപ്ത്തണ്ടത് 
എന്ന നിര്ബധിച വയവ് േില പഞ്ചായ്തുകകളില്കാരയഷമമായി നടുന്നില്ല എന്ന് 
വിലയിരു്തുകന്നു.  
 ഗ്രാമപഞ്ചായ്തുകകളില്നിപ്യാഗിക്കടപട്ടിട്ടുള്ള എസ് ടി ടരാപ്മാട്ടര്മാരുടട പ്സവനം 
പട്ടികവര്ഗ വൄുതലവര്ത്തന്ങളളില്വട്രല്പബല്എക്സ്റ്റ്റന്ഷന്ഒഫീസര്മാര്ക്ക് മാരമാം ലഭിുന്നത് 
തപ്ശശ്ാപന്ങളളിടല ടി. എസ്.പി വിഹിതം കാരയഷമവം രപ്യാജനകരവമായ 
പദ്ധതിക്കവിഷ്കരിുന്നതിനും നടപിലാുന്നിനും തടായിം പ്നരിുതന്നതായി വിലയിരു്തുകന്നു. 
പട്ടികവര്ഗപ്മഖലയിടല രത്ത്തിക്വട്രല്പബല്ടരാപ്മാട്ടര്മാരുടട പ്സവനം പരമാവധി 
ഉപപ്യാഗടപുതത്തി ടി.ഇ. മാര്നിര്വഹ ം നട്തുകകയായിരിും ഉേിതടമന്ന് ക ക്കാുന്നു.  
 ഗ്രാമസഭ/ഊരുട്ട്ങളളുടട രവര്ത്തനം ഏപ്കാപിപിുന്നതിന് 
തപ്ശശ്ാപനത്തിടല/ഘടക്ാപന്ങളളിടല/വകമാറിയ ഉപ്ദയാഗ്ടന 
ഗ്രാമസഭാ/ഊരുട്ടത്തിന്ടറ പ്കാ-ഒര്ഡിപ്നറ്ററായി ഭര സമിതി നിശ്ചയിച്ചിട്ടുടണ്ടകലിലും 
ഊരുട്ടപ്യാഗ്ങളളില്ഇത് കാരയഷമമായിട്ടില്ല. ഊരുട്ടപ്യാഗ്ങള്കാരയഷമമായി 
നട്തുകന്നതിന് രപ്തയകിച്ച ്രാടള തലമതലടപുതപ്ത്തണ്ടതുണ്ട്.  
ഊരുട്ടപ്യാഗ്ങള്പ്േരുന്നതിന് മുപ്മ്പ ഒപ്രാ ഊരിലും വയാപകമായി രേര  
പരിപാടിക്സംഘടിപിപ്ക്കണ്ടതുണ്ട്.  

ഗ്രാമസഭ/ഊരുട്ട പ്യാഗത്തിടല ഹാജര്രജിസ്റ്റര്ഗ്രൂു േര്ച്ചകളിടല നിര്പ്ശശ്ങള് , ലഭിച്ച 
പ്ോദയ്ങള് , മിനിട്ട്സ്, തീരുമാന്ങള്എന്നിവ പ്യാഗം നടന്നതിന്ടറ ടതാട്ടുതത്ത രത്ത്തി ദിവസം 
തടന്ന പ്കാ-ഒര്ഡിപ്നറ്റര്ടസക്രട്ടറിടയ ഏല്പിക്ക ടമന്നും പ്ഫാപ്ട്ടാഗ്രാുടക്അതതു മിനിട്ട്സ് 
ബുുകളില്ട്ടിക്ക ടമന്നും നിര്പ്ശശ്ങളളില്പറഞ്ഞിരുന്നുടവകലിലും കയത് ഫലരദമായിട്ടില്ല. 
ഗു പ്ഭാകതൃലിസ്റ്റുക്തയ്യാാറാുന്നതില്കാലതാമസമുണ്ടാൄന്നതിന് ഇത് കാര മായിട്ടുണ്ട്.  
 
6.21.3. പ്ലാക്ക് - ജില്ലാ പഞ്ചായ്തുകകളിടല ഗ്രാമസഭ 
 
 ഗ്രാമസഭക്/ ഊരുട്ട്ങള്പ്ലാക്ക് - ജില്ലാ പഞ്ചായ്തുകകളുടട പരിഗ നക്ക് പ്മല്ത്തട്ട് 
നിര്പ്ശശ്ങള്തയ്യാാറാക്കി സമയബധിചിതമായി പ്ലാക്ക് പഞ്ചായത്തിനും ജില്ലാപഞ്ചായത്തിനും 
ലഭയമാക്കാത്തത് ഉപരിതല ഗ്രാമസഭാ പ്യാഗ്ങളളില്ഇവ േര്ച്ച ടേയ്യുന്നതിപ്നാ ഉേിതമായ 
തീരുമാന്ങള്നടപിലാുന്നതിപ്നാ കഴിയന്നില്ല. ഗ്രാമസഭ/ ഊരുട്ട്ങളളില്രപ്തയക 
അജണ്ടയായി പ്മല്ത്തട്ട് നിര്പ്ശശ്ങള്ഉ്ടപുത്തുകകയം കയത് സമയബധിചിതമായി 
പ്മല്ഗ്രാമസഭയില്േര്ച്ചടേയ്യുന്നതിനും സാധിപ്ക്കണ്ടതുണ്ട്. 
 
6.22 .വികസനടസമിനാര്  
 
 വര്ക്കിംഗ് ഗ്രൂുക്പ്യാഗം പ്േര്ന്ന് ഗ്രാമസഭ/ ഊരുട്ട നിര്പ്ശശ്ങള്പ്ക്രാഡീകരിച്ച ്
ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഭര സമിതിക്ക് സമര്പിച്ച ് കയത് ഭര സമിതി പരിഗ ിച്ച ് എല്ലാ വിഭാഗം 
ജന്ങളടളയം പടകലുതപിച്ച ് വികസന ടസമിനാര്ജില്ലയിടല എല്ലാ തപ്ശശ്ാപന്ങളളും 
നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. കരട് വികസനപ്രഖയം, 2017-18 കരട് പദ്ധതിപ്രഖയം വികസന 
ടസമിനാറില്അച്ചടിച്ച ് വിതര ം ടേ്തു.. പ്ലാക്ക് പഞ്ചായ്തുകകളും മുന്സിപാലിറ്റികളും ജില്ലാ 
പഞ്ചായ്തുകം മാര്ഗ നിര്പ്ശശ രകാരം വികസന ടസമിനാര്സംഘടിപി്ചുള. വായ്പാ ബധിചിത 
ടരാജക്ടുകളുടട വായ്പാ സാദ്ധയതകടളുറിച്ച ് േര്ച്ച ടേയ്യുന്നതിനായി 
ഗ്രാമപഞ്ചായ്തുകക്താത്പരയം കാ ിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് കാണുന്നു. പ്രാജക്ടുക്തയ്യാാറാുന്ന 
ഘട്ടത്തില്തപ്ശശഭര  ്ാപനരിധിയില്രവര്ത്തിുന്ന സഹകര  സംഘ രതിനിധികളുമായി 
സഹകര ാടി്ാനത്തില്പ്യാജിച്ച ് നടപിലാക്കാവന്ന ടരാജക്ടുകടളുറിച്ച ്
ടിപ്യാപ്ലാേനക്നടന്നിട്ടില്ല എന്ന് വിലയിരു്തുകന്നു.  
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 വികസനപ്രഖയം പദ്ധതിപ്രഖയം മാര്ഗനിര്പ്ശശം അനുശാസിും 
വിധത്തില്തയ്യാാറാുന്നതില്ഗ്രാമപഞ്ചായ്തുകക്ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട്. തപ്ശശഭര  ്ാപനതല 
കചിരമാ സമിതി ഇക്കാരയത്തില്ഭര സമിതിടയ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട്.  
 
 വര്ക്കിംഗ് ഗ്രൂുക്പ്രാജക്ടിന്ടറ അടകലല്തുകടയുറിച്ച ് െതയമായി 
വിലയിരുത്തല്നടന്നിട്ടില്ല. ടേന്തും ഫലരാപ്തി ൄറഞ്ഞതുമായ പ്രാജക്ടുകളും വിഭവ്ങളളുടട പ്നരിയ 
പ്താതിലുള്ള വിനയാസവം ഴിവാക്കി പ്രാജക്ടുകളുടട എണ്ണം ഗ യമായി ൄറക്ക ം എന്ന നിര്പ്ശശം 
ൂപവപനാട്, തരിപ്യാട്   എന്നീ പഞ്ചായ്തുകകടളാഴിടക ബാക്കിയിട്ങളളില്നടപിലാക്കിയിട്ടില്ല.  
 
 ഒപ്രാ വിഷയപ്മഖലയിടലയം ഉപപ്മഖലും ഒപ്രാ വിഭാഗത്തിനും വകയിരുത്താവന്ന 
അടകലല്തുക രപ്മയം മുപ്ഖന ഭര സമിതിക്തീരുനിക്കടപട്ടിട്ടില്ല. കയതിനാല്ഒപ്രാ വിഷയ 
പ്മഖലകളിലും തപ്ശശ ്ാപന്ങള്വകയിരുത്തിയ തുക സംബധിചിച്ച വിവര്ങള്മുതല്വടരയള്ള 
പട്ടികളില്രതിപാദിച്ചിട്ടുണ്ട്. 
 
 ഭര സമിതി എുതത്ത തീരുമാനത്തിന്ടറ അടി്ാനത്തില്ഒപ്രാ സ്റ്റാന്റിംഗ് കമിറ്റിയം 
വര്ക്കിംഗ് ഗ്രൂുകടള ഉ്ടപുതത്തി പ്രാജക്ട് റിപ്പാര്ട്ടുക്തയ്യാാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഒപ്രാ 
പ്രാജക്ടിന്ടറയം യക്തി, ഷമത, രാപ്യാഗികത, നിയമസാധുത, വിജയ സാധയത എന്നിവ 
വര്ക്കിംഗ് ഗ്രൂുകളില്േര്ച്ച ടേ ് ഉറു വരുത്താന്കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്ന് വിലയിരു്തുകന്നു. വാര്ഷിക 
പദ്ധതി പ്രഖ മാര്ഗനിര്പ്ശശ രകാരം തയ്യാാറാുന്നതിന് ഗ്രാമപഞ്ചായ്തുകക്ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട്. 
എകലിലും 2012-17 12-ാാാം പഞ്ചവത്സ്ര പദ്ധതിടയ ഫലരദമായി വിലയിരുത്തി  കയതിലുണ്ടായ 
വീഴ്ചക്പരിഹരിക്കാന്പൂര്ണ്ണമായം കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. സ്റ്റാറ്റസ് റിപ്പാര്ട്ട് മുന്വര്ഷ്ങളടള അപ്പഷിച്ച ്
ൄറ്റമറ്റ രീതിയില്തയ്യാാറാുന്നതിന് ജില്ലയിടല ഗ്രാമപഞ്ചായ്തുകക്ക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. 
 
6.23. വികസന പ്മഖലക്ുള്ള നിര്പ്ശശ്ങള്നിബധിചനക്  
 
 വികസന പ്മഖലയിടല പ്രാജക്ടുക്തയ്യാാറാുപ്മ്പാ്പാലിപ്ക്കണ്ട 
നിര്പ്ശശ്ങള്പുറടപുതവിച്ചിരുടന്നകലിലും അവ പൂര്ണ്ണമായം നടപില്വരു്തുകന്നതിന് തപ്ശശ 
്ാപന്ങള്ക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടിടല്ലന്ന് വിലയിരു്തുകന്നു.  

 കാര്ഷിക പ്മഖലയിടല ഇടടപടലുക്ഹരിതപ്കരളം മിഷന്ടറ രവര്ത്തന്ങളളുമായി 
സംപ്യാജിപിുന്നതിന് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല.  

 മണ്ണ്, ജല സംരഷ ം, പരി്ിതി സംരഷ ം, നീര്ത്തട പരിപാലനം, വനവല്ക്കര ം 
എന്നിവയമായി ബധിചടപട്ട പ്രാജക്ടുക്വളടര ൄറവ് പഞ്ചായ്തുകക്മാരമാമാ ് 
ഏടറ്റുതത്തിട്ടുള്ളത്.  

 വജവെഷിയം വജവവള്ങളളുടടയം വജവകീടനാശിനികളുടടയം ഉദ്പാദനവം 
ഉപപ്യാഗവം പ്വണ്ടവിപ്ധന പ്രാത്സ്ാഹിപിുന്നതിന് സാധിച്ചിട്ടില്ല.  

 കാര്ഷിക പദ്ധതിക്മഹാ്ാഗാധിചി പ്ദശീയ ഗ്രാമീ  ടതാഴിലുറപ് പദ്ധതിയമായി 
സംപ്യാജിപിച്ച ്നടപിലാുന്നതിനുള്ള സാധയത ഉപപ്യാഗടപുതത്തിയിട്ടില്ല.  

  ഗസംരഷ  പ്മഖലയില്കാലിടത്താഴുത്ത് നിര്മാ ം, പ്കാഴികൂടിട് നിര്മാ ം 
മുതലായവ ടതാഴിലുറു പദ്ധതിയില്ഉ്ടപുതത്തിയിട്ടില്ല.  

 തപ്ശശ ഭര ്ാപന്ങളളുടട ഭവന നിര്മാ  പ്രാജക്ടുക്സം്ാന 
സര്ക്കാര്കവിഷ്ക്കരിച്ചിട്ടുള്ള സ്പൂരര്ണ്ണ സുരഷാ പാര്പിട പദ്ധതി (വലഫ് ) മാര്ഗപ്രഖ 
പാലി്ചുള പ്വ ം തയ്യാാറാപ്ക്കണ്ടത് എന്ന് നിര്പ്ശശിച്ചിരുന്നുടവകലിലും മാര്ഗപ്രഖ ഇറുന്നന്നത് 
വവകിയായതിനാല്പദ്ധതി റിവിഷന്ഘട്ടത്തില്മാരമാമാ ് ഗ്രാമപഞ്ചായ്തുകക്ക്്ക 
 യിനത്തില്പ്രാജക്ടുകളില്തുക വകയിരുത്താന്കഴിഞ്ഞത്. 

 ജലവിഭവ സംരഷ  രവര്ത്തന്ങള്ഹരിതപ്കരളം മിഷന്ടറ രവര്ത്തന്ങളളുമായി 
സംപ്യാജിപിക്കാന്കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. 
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 പ്റാഡ് നിര്മാ  പ്രാജക്ടുകളില്മണ്ന്പ ി, ടമറ്റലിംഗ് എന്നിവയടട ടേലവ് ടതാഴിലുറു 
പദ്ധതിയില്ടേയ്യാ ടമന്ന വയവ് പൂര്ണ്ണമായം പാലിച്ചിട്ടില്ല.  

 കപ്രാഗയ പ്രാജക്ടുക്കര്രം മിഷനുമായി സമനൃയിപിച്ച ് നല്ല രീതിയില്നടന്നു 
വരുന്നതായി വിലയിരു്തുകന്നു.  

 മാലിനയ പരിപാലനവമായി ബധിചടപട്ട രവര്ത്തന്ങള്ക്ക് എന്.കര്.എച്ച.്എം,  സൃച്ഛ ്
മിഷന് , ശുേിതൃമിഷന്എന്നിവയടട ധനസഹായം ലഭിുടമകലില്അവ ടി 
ഉ്ടക്കാള്ളി്ചുളടകാണ്ടുള്ള സംയക്ത പ്രാജക്ടുക്തയ്യാാറാക്കാന്കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. 

 സാൂപഹയതിന്മകടള നിരുത്സ്ാഹടപുത്തുകന്നതിനും ലഹരി ഉപപ്യാഗ വിപ്തുകക്ടക്കതിടര 
പ്ബാധവത്ക്കര ം നട്തുകന്നതിനും അനുപ്യാജയമായ പ്രാജക്ട് ഗ്രാമ പ്ലാക്ക് 
പഞ്ചായ്തുകക്ഏടറ്റുതത്തിട്ടില്ല. 

 അകല വാടിക്ക്്ക ്ലം വാുന്നന്നതിന് ഗ്രാമ പ്ലാക്്ക ജില്ലാ പഞ്ചായ്തുകക്ക്്ക 
സംയക്ത പ്രാജക്ട് ഏടറ്റുതക്കാടമന്ന് മാര്ഗനിര്പ്ശശ്ങളളില്പറടഞ്ഞകലിലും കയതിനുള്ള 
ശ്രമ്ങള്ഉണ്ടായിട്ടില്ല. 
 

6.24. കായിക വിപ്നാദ സൗകരയ്ങള്  
 
 പതിൂപന്നാം പദ്ധതിയില്കായികരംഗത്ത് തപ്ശശ ഭര  ്ാപന്ങള്ുതതല്സജീവമായി 
ഇടടപട ടമന്നും ജന്ങളളുടട കായികവം മാനസികവമായ കപ്രാഗയം ഉറുവരുത്താനും 
ജീവിതവശലി പ്രാഗ്ങള്നിയരണ വിിുന്നതിനും ഇത് കവശയമാട ന്ന് രതിപാദിച്ചിട്ടുണ്ട്. 
മുന്വര്ഷടത്ത അപ്പഷിച്ച ്   പ്മഖലയില്ദീര്ഘവീഷ പ്ത്താടട ശാസ്ത്രീയ പരിശീലന 
പരിപാടിക്രൂപകല്പന ടേ ് നടപിലാുന്നതിന് മിക്ക ഗ്രാമപഞ്ചായ്തുകകളും ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട്. 
ഒപ്രാ രപ്ദശ്തുകം രോരത്തിലുള്ള പ്സ്പാര്ട്സ് - ടഗയിംസ് ഇന്ങളളില്വദനംദിന പരിശീലനം, 
പ്കാച്ചിംഗ് കയാുഷ്ടക്എന്നിവ സംഘടിപിച്ചിട്ടുണ്്ട. കായികരംഗടത്ത രവര്ത്തന്ങള്ക്്ക 
പ്സ്പാണ്ന്സര്ഷിപിലൂടട വിഭവ്ങള്കടണ്ടത്താന്കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. 
  
6.25. സഹകര  പ്മഖല 
 
 സഹകര  സംഘ്ങളളുടട വിഭവപ്ശഷിയം അധിക വിഭവവം വിനിപ്യാഗിച്ച ് രാപ്ദശിക 
സാമ്പത്തിക വികസനം തൃരിതടപുത്തുകന്നതിന് തപ്ശശ ്ാപന്ങള്ക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടിടല്ലന്ന് 
വിലയിരു്തുകന്നു.  
 സഹകര  പ്മഖലയില്വിഭാവനം ടേയ്യുന്ന പ്രാജക്ടുകളില്രവര്ത്തഷമതയള്ള 
സംഘ്ങള്ക്ക് ധനസഹായം, അടി്ാനസൗകരയ്ങള് , അവയടട കധുനികവത്ക്കര ം 
എന്നിവ ഉ്ടപുതത്താമായിരുടന്നകലിലും അവ കാരയഷമമാുന്നതിന് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. 
 
6.26. കലയം സംസ്കാരവം 
 
 ജനകീയ സമിതികളുടടയം സന്നദ്ധ സംഘടനകളുടടയം മറ്റും 
പ്നതൃതൃത്തില്രാപ്ദശികമായ വിഭവ്ങള്സമാഹരിച്ച ് തപ്ശശഭര  ്ാപന¯nsâ 
നിയരണ വി ത്തിലുള്ള സാംസ്കാരിക നിലയ്ങള് വായനശാലക് , വിദയാലയ്ങള്എന്നിവ 
പ്കന്ദ്രീകരിച്ച ് കലാ സാംസ്കാരിക രവര്ത്തന്ങളടള പ്രാത്സ്ാഹിപിക്ക ടമന്ന നിര്പ്ശശ്ങള്േില 
ഗ്രാമപഞ്ചായ്തുകക്മാരമാമാ ് പാലി്ചുള കാണുന്നത്. 
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6.27.രപ്തയക വിഭാഗ്ങള്ുള്ള പദ്ധതി കചിരമാ ം 
6.27.1. പട്ടിക ജാതി ഉപപദ്ധതി – 
 
 രപ്തയക ഘടക പദ്ധതി രകാരം ലഭയമായ വിഭവ പ്രാതസ്സുക്ഉപപ്യാഗടപുതത്തി 
പട്ടികജാതി ജനവിഭാഗത്തിന്ടറ പരിരഷ ഉറുവരുത്താനും പാര്പിടം, വവദുതി, ൄടിടവള്ളം 
ഉ്ടപടടയള്ള അടി്ാന കവശയ്ങള്ും പട്ടികജാതി സപ്കലത്ങളളില്സാംസ്കാരിക 
രവര്ത്തന്ങള്ക്ക് കക്കം ട്ടുന്നതിന്നും വാര്ഷിക പദ്ധതിയില്മുന്തിയ പരിഗ ന നല്കിയിട്ടുണ്ട്. 
ൄുതംബ പ്കന്ദ്രീെത പദ്ധതികളിലൂടട   വിഭാഗത്തിന്ടറ സര്വപ്താുഖമാഖമായ പുപ്രാഗതിക്ക് 
ഊര്ജം പകരുന്ന പദ്ധതിക്നടപിലാക്കാന്സാധിുടമന്ന് കരുതുന്നു. െഷിപകമിയില്ലാത്ത 
പട്ടികജാതി ൄുതംബ്ങള്ക്ക് പാട്ടഷി ചഷി ടേയ്യുന്നതിന് ധനസഹായം അനുവദനീയമാട കലിലും 
തത്പരരായ ഗു പ്ഭാക്താക്ക്ഇല്ലാത്തത് കാര്ഷിക പ്മഖലയില്പട്ടികജാതി വിഭാഗത്തിന്ടറ 
ഫണ്ട് വകയിരുത്തല്ൄറവായതിനു കാര മായിട്ടുണ്ട്.  
 
6.27.2. പട്ടികവര്ഗ ഉപപദ്ധതി 
 
 പട്ടികവര്ഗ ഉപപദ്ധതി വിഹിതം സം്ാന ബജറ്റില്രപ്തയകം വകയിരു്തുകന്നതു രകാരം 
പട്ടികവര്ഗ വിഭാഗക്കാരുടട വികസനത്തിനു പ്വണ്ടി ഒപ്രാ തപ്ശശ്ാപന്ങളളും പദ്ധതിയടട 
ഭാഗമായി പട്ടികവര്ഗ ഉപപദ്ധതി ടി തയ്യാാറാക്ക ം എന്ന നിര്പ്ശശം പാലിച്ചിട്ടുണ്ട്. പട്ടികവര്ഗ 
വിഭാഗം പ്നരിുതന്ന താടഴ പറയന്ന രശ്ന്ങള്ക്ക് പരിഹാരം കാണുന്നതിനാവശയമായ 
പദ്ധതിക്ഫലരദമായി കവിഷ്ക്കരിുന്നതിന് 2017-18 വാര്ഷിക പദ്ധതിയില്കഴിഞ്ഞതായി 
കരുതുന്നില്ല.  

 അടി്ാന സൗകരയ്ങളളുടട അഭാവം 

 പ്പാഷകാഹാരൄറവ് 

 മദയാസക്തി ടകാണ്ടുണ്ടാൄന്ന കപ്രാഗയരശ്ന്ങള്  

 വരുമാനത്തിന്ടറ നടല്ലാരു പവഹികം ലഹരി ഉപപ്യാഗത്തിനായി മാറ്റിടവുന്നു.  

 സ്കൂ്രായമായ മുഴുവന്ൄട്ടികളും സ്കൂളിടല്തുകന്നില്ല. 

 വീുതകളില്പഠിുന്നതിനുള്ള അന്തരീഷമില്ല 

 അവിവാഹിത അമമാരുടട രശ്ന്ങള്  

 സര്ക്കാര്നടപിലാുന്ന പ്ഷമപദ്ധതികടളുറിച്ച ് അറിവില്ലാ്മകയം ലഭിുന്നതിനുള്ള 
ബുദ്ധിമുട്ടും 

 ൄുതംബം, വയക്തി, സൂപഹം ഇവ പ്കന്ദ്രീകരിച്ച ് കൗണ്ന്സിലിംഗ്, പ്ബാധവത്ക്കര ം എന്നിവ 
നട്തുകന്നതിനും ലഹരി വിമുക്ത പദ്ധതികളും പ്ദശീയ ഗ്രാമീ  ടതാഴിലുറു പദ്ധതിയടട 
സാധയതകളുപപ്യാഗിച്ച ് ടതാഴിലും വരുമാന വര്ദ്ധനവം ൄട്ടികടള സ്കൂളില്എത്തിുന്നതിനും 
നിലനിര്്തുകന്നതിനുമുള്ള പരിപാടിക്േില പഞ്ചായ്തുകക്ഏടറ്റുതത്തിട്ടുള്ളത് രതീഷു 
വകനല്ൄന്നു. 
 
6.28. വനിതാഘടക പദ്ധതി 
 
 വയനാട് ജില്ലയടട സാൂപഹയ സാംസാകാരിക പശ്ചാത്തലം 
പരിപ്ശാധിുപ്മ്പാ്ജനസംഖയയടട പൄതിയിലധികം വരുന്ന സ്ത്രീക്വരുമാനദായക 
ടതാഴിലുകളില്ഏര്ടപടാടത ൄുതംബ്ങളളില്പ്കന്ദ്രീകരിച്ച ് ജീവി്ചുളവരുന്നവരായിരുന്നു. ൄുതംബശ്രീ 
ര്ാനത്തിന്ടറ കവിര്ഭാവപ്ത്താടട ഇതിനു മാറ്റമുണ്ടാവകയം ടതാഴിലുറു പദ്ധതിയിലൂടട 
ഊര്ജസൃലമാുന്നതിനും കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. വാര്ഷിക പദ്ധതിയില്വനിതകളുടട സാൂപഹയ 
സാമ്പത്തിക പദവി ഉയര്്തുകന്നതിനും സ്ത്രീകളുടട ടതാഴിലും വരുമാനവം സാൂപഹയപദവിയം 
വര്ദ്ധിപിുന്നതിനുള്ള പ്രാജക്ടുക്കവിഷ്ക്കരിുന്നതിന് ജില്ലയിടല തപ്ശശ്ാപന്ങള്ക്ക് രു 
പരിധിവടര കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.  
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 സ്ത്രീപഷ നിലപാുതക്ബലടപുത്തുകന്നതിന് വിപുലമായ കശയരേര വം 
പ്ബാധവത്ക്കര വം സംഘടിപിപ്ക്കണ്ടതുണ്ട്. സ്ത്രീ സൗഹൃദ പഞ്ചായ്തുകകളായി ജില്ലയിടല തപ്ശശ 
്ാപന്ങളടള മാറ്റിടയുതുന്നതിന് നവീന്ങളളായ ടരാജക്ടുക്ഏടറ്റുതപ്ക്കണ്ടതുണ്ട്. 
സാൂപഹയപ്ഷമ വൄപ്, വനിതവികസന പ്കാര്പപ്റഷന് , വനിത പ്പാലീസ് ടസല് , ജനവമരമാി 
പ്പാലീസ്, ജാഗ്രത സമിതി തുട്ങളി വിവിധ വൄുകളുടടയം ഏജന്സികളുടടയം 
സംപ്യാജനത്തിലൂടട സ്ത്രീകളുടട സാൂപഹയ പദവി ഉയര്ത്താനുള്ള രവര്ത്തന്ങള്ഏടറ്റുതത്ത് 
നടപിലാപ്ക്കണ്ടതുണ്ട്.  
 
6.29. ൄട്ടിക് , ഭിന്നപ്ശഷിയളളവര്, ഭിന്നലിംഗവിഭാഗക്കാര് , വപ്യാജന്ങള്എന്നിവരുടട പദ്ധതി 
 
 പാര്ശൃവല്ക്കരിക്കടപട്ട ജനവിഭാഗത്തിനും നിരാലംബര്ും, ഭിന്നപ്ശഷിയളളവര്ും, 
ൄട്ടിക്ും, വപ്യാജന്ങള്ും കരുതലും സംരഷ വം പകലാളിത്തവം ഉറുവരുത്തി 
സാൂപഹയനീതി സാധയമാുവാന്കഴിപ്യണ്ടതുണ്ട്.  പരാശ്രയമില്ലാടത അല്ലലില്ലാടത ജീവിുവാനും 
ജിവിതം സപ്ന്താഷകരമാുവാനും കഴിയാത്ത സഹജീവിക്ക്്ക കാരു യത്തിന്ടറ 
വകത്താ്ങളായി മാറാന്തപ്ശശ്ാപന്ങള്മാതൃകാപരമായ പ്രാജക്ടുക്ഏടറ്റുതത്തത് ജില്ലക് തദ് 
അഭിമാനമാ ്.  ഭിന്നപ്ശഷിയളളവര് , മാനസിക ശരീരിക ടവല്ലുവിളി പ്നരിുതന്നവര്എന്നിവരുടട 
സമഗ്രമായ കവശയാധിഷ്ഠിത പദ്ധതി കവിഷ്കരിക്കാന്കഴിപ്യണ്ടതുണ്ട്. 
 
6.30. കിി സംരഷ  പദ്ധതി  
 
തപ്ശശഭര  ്ാപനത്തിന്ടറ ഉടമ്തയിലും പ്മല്പ്നാട്ടത്തിലും നിയരണ വി ത്തിലുമുളള പ്റാഡ് , 
പ്റാഡിതര കിികളുടട സംരഷ ത്തിന് രപ്തയക കിി സംരഷ  പദ്ധതി 
തയ്യാാറാക്ക ടമന്ന് നിഷ്കര്ഷിച്ചിരുന്നുടവകലിലും മുട്ടില്ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഴിടകയളള 
ഗ്രാമപഞ്ചായ്തുകക്ഇക്കാരയത്തില്രാധാനയം നല്കിയില്ല.  വകമാറിക്കിട്ടിയ ്ാപനുന്നളടട 
ഗു പ്മേ വര്ദ്ധിപി്ചുളം പ്സവന നിലവാരം ഉയര്ത്തിയം പ്ടാട്ടല്കൃാളിറ്റി മാപ്നടറന്റിലൂടട 
ഐ.എസ്. സര്ട്ടിഫിപ്ക്കഷന്ലഭിക്കത്തക്കവിധം കിി സംരഷ  പദ്ധതി വിഭാവനം 
ടേയ്യാ ടമന്ന ലഷയം പ്നടാന്തപ്ശശ്ാപനുന്നടട ക്ാര്ത്ഥശ്രമം ഉണ്ടാപ്കണ്ടതുണ്ട്. 
 
6.31.സദ്ഭര പദ്ധതി 
 
 ടപാതുജന്ങള്ക്ക് അവരുടട പരാതിക്ഉന്നയിുന്നതിനും പരിഹാര്ങള് 
നിര്പ്ശശിുന്നതിനും ഉളള അവസരം നല്ക ടമന്ന് നിര്പ്ശശ്ങളളില്പരാമര്ശിച്ചിരുന്നു.  
ജില്ലയിടല എല്ലാ ഗ്രാമപഞ്ചായ്തുകകളിലും ടപാതുജന്ങള്ക്ക് പരാതി ഉന്നയിുന്നതിന് 
പരാതിടപട്ടി ്ാപിുകയം കയത് ടപര്പ്ഫാര്മന്സ് ഒഡിറ്റ് വിഭാഗം എല്ലാ മാസവം തുറന്ന് 
പരിഹരിുന്നതിന് നടപടി സൃീകരി്ചുളവരുന്നുമുണ്ട്.  പരാതിടപട്ടി ്ാപിച്ച വിവരം ഗ്രാമസഭയിലും 
മറ്റു ജനകീയപ്വദികളിലും അറിയിപ്ക്കണ്ടതുണ്ട്. 
 
6.32.അടി്ാന പ്സവന്ങള്ുളള ഉപപദ്ധതി 
 
 പതിനാലാം ധനകാരയക്കമീഷന്ഗ്രാന്റ് വിനിപ്യാഗി്ചുളടകാണ്ട് 
(1)  ശുേിതൃം, കകൂടിസ് മാലിനയ പരിപാലനം 
(2) മലിനജല നിര്ഗമനം, ഖരമാലിനയ പരിപാലനം 
(3) ശ്മശാനം ്ാപിക്കല്തുട്ങളിയ പ്സവന്ങളളില്ശ്രദ്ധപതിപിച്ച ് പ്രാജക്ടില്തുക വകയിരുത്തി 
നിര്വഹ ം നടത്ത ടമന്ന നിര്പ്ശശം പാലിച്ച ് തപ്ശശ്ാപന്ങള്തുക വകയിരുത്തിയിട്ടുണ്ട്.    
വാര്ഷിക പദ്ധതിയില്രു പ്സവനഘടകത്തിന് മാരമാം ഊന്നല്നല്കി പ്രാജക്ട് ഏടറ്റുതത്ത് 
പൂര്ണ്ണതയിടലത്തിുകയാ ് അഭികാമയം എന്ന് എുത്തുക പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.  
ക്ലസ്റ്റര്അടി്ാനത്തില്ജില്ലാ തലത്തില്പ്യാഗം പ്േര്ന്ന് സംയക്ത 
പ്രാജക്ടുക്ഏടറ്റുതുകയാവം ഉേിതടമന്ന് കരുതുന്നു. 
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 പദ്ധതി കചിരമാ  രക്രിയയില്ഉണ്ടായ   കപ്വശവം ഉ ര്വ്വം രതീഷയം 
നിര്വാഹ ഘട്ടത്തില്താടഴ പറയന്ന കാര ്ങളളാല്നിലനിര്ത്താന്സാധിക്കാടത വന്നിട്ടുണ്ട്. 
 
6.33.ടവറ്റിംഗ് തലത്തില്പ്നരിട്ട രശ്ന്ങള്  
 

തപ്ശശ ്ാപന്ങളളിടല വിവിധ വിഷയപ്മഖലകളില്(െഷി,  ഗസംരഷ ം, 
സാൂപഹയപ്ഷമം, പട്ടികജാതി/പട്ടിക വര്ഗ) വര്ക്കിംഗ് ഗ്രൂുക്രശ്ന്ങളളും പരിഹാരമാര്ഗ്ങളടളയം 
വയക്തമായ അപഗ്രഥനം നടത്തി കാലാനുസൃതവം കവശയാനുസൃതവമായി തയ്യാാറാക്കിയ 
പ്രാജക്ടുക്ക്ക് ബധിചടപട്ട ടവറ്റിംഗ് ഒഫീസര്മാരില്നിന്നും താമസംവിനാ അംഗീകാരം 
ലഭിക്കാത്തത് പദ്ധതി നിര്വഹ ടത്ത ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ടാടത ബധിചടപട്ട വിഷയപ്മഖലകളിടല 
ടവറ്റിംഗ് ഒഫീര്ുതടന്ന ടരാജക്ടുക്ടവറ്റിംഗിനു അയുന്നതിന് ഉപ്ദയാഗ് 
തലത്തില്ശ്രദ്ധിക്കാത്തതും വിനയായിട്ടുടണ്ടന്ന് വിലയിരു്തുകന്നു. 
 
6.34.നവപ്കരള മിഷന്  
 

ദീര്ഘകാല പരിപ്രഷയത്തില്ഊന്നിയള്ള നവപ്കരളമിഷന്കര്രം - വലഫ് - ഹരിതം - 
സ്പൂരര്ണ്ണ വിദയാഭയാസ സംരഷ  യജ്ഞം തപ്ശശ ്പന്ങള്തയ്യാാറാക്കിയ 
പ്രാജക്ടുകളില്യഥാവിധി സംപ്യാജിപിും വിധം മാര്ഗപ്രഖയില്പരാമര്ശ്ങളളില്ലാത്തത് 
സംപ്യാജന സാധയതക്എല്ലാ ്ാപന്ങളളുടടയം പ്രാജക്ടുകളില്രതിഫലിച്ചില്ല.  
 
6.35.നൂതന പദ്ധതിക്  
 
ജില്ലയിടല തപ്ശശ്ാപന്ങള്നിര്പ്ശശിുന്ന പുതിയ വികസന കശയ്ങള്ഉ്ടക്കാള്ളുന്ന്ന 

നൂതന പ്രാജക്ടുക്പരിപ്ശാധിച്ച ് വിലയിരു്തുകന്നതിന് ജില്ലാതലത്തില്രു വിദഗ്ധ സമിതി 
രൂപീകരിുന്നതിനും ഇത്തരം പ്രാജക്ടുക്ക്ക് അംഗീകാരം ലഭിുന്നതിനും താമസം പ്നരിട്ടത് 
നൂതന പദ്ധതികളുടട നിര്വഹ ം നട്തുകന്നതിന് വിഘാതമുണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. പ്ദശീയ ഗ്രാമീ  
ടതാഴിലുറു പദ്ധതി 2017-18 വാര്ഷിക പദ്ധതിയമായി സംപ്യാജിപിുന്നതിന് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. 
വയനാട് പ്പാലുള്ള കാര്ഷിക പ്മഖലക്ക് മുഖയ രാധാനയം ടകാുതപ്ക്കണ്ട ജില്ലയില്കാര്ഷിക 
രതിസധിചിക്ക് പരിഹാരം കാണുന്നതിന് ടതാഴിലുറു പദ്ധതിയം വാര്ഷിക പദ്ധതിയം 
സംപ്യാജിപിപ്ക്കണ്ടത് അനിവാരയമാ ്.  

 വയനാട് ജില്ല - ടപാതുമരാമത്ത് രത്ത്തിക്ഏടറ്റുതുന്നതില്കരാന്കാരുടട 
നിായിഹകര ം - അസംകൃത സാധന്ങളളുടട അലഭയതയം പി.ഡലു.ഡി നിരക്ക് മറ്റു 
ജില്ലകടള അപ്പഷിച്ച ് ൄറവായതിനാലും വയനാട് ജില്ലയില്കൃാറിക്ക്്ക 
രവര്ത്തനാനുമതി ഇല്ലാത്തതും കരാന്കാര്ടാറിംഗ് രത്ത്തിക്എടറ്റുതുന്നതില്വിമുഖത 
കാ ിച്ച സാഹേരയമുണ്ടായി. 

 പട്ടികജാതി / പട്ടിക വര്ഗ പദ്ധതികളുടട നിര്വഹ  ഉപ്ദയാഗ്ന്അസി. 
ടസക്രട്ടറിയാ ്. പട്ടികവര്ഗ പ്മഖലയില്രാവീ യമുള്ള ടി.ഇ. യടടയം 
വട്രല്പബല്ടരാപ്മാട്ടര്മാരുടടയം പ്സവനം യഥാവിധി തപ്ശശ ്ാപന്ങള്ക്്ക 
ലഭയമാകാത്ത സാഹേരയമുണ്ട്.   പ്മഖലയില്രാവീ യമുള്ള 
വട്രല്പബല്എക്സ്റ്്റ്റന്ഷന്ഒഫീസര്മാര്നിര്വഹ  ഉപ്ദയാഗ്രായി തുടരുകയാവം ഉേിതം. 

6.36.മാതൃകാപരമായി ഏടറ്റുതത്ത രവര്ത്തന്ങള്  
 
 കാലാവ്ാ വയതിയാനവം കപ്ഗാളതാപനവം പകമിയില്ജീവന്ടറ നിലനില്പിന് പ്പാലും 
കശകലക്ഉയര്്തുകന്ന വര്ത്തമാന കാലഘട്ടത്തില്പകമിയം കവാസവയവ്യം സംരഷിുക 
എന്നത് ഒപ്രാ പൗരന്ടറയം ഭര ടത്തിന്ടറയം അനിവാരയ തലമതലയാട ന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് 
രെതി വജവസമ്പത്ത് സംരഷിച്ച ് കാര്ഷിക സംകൃതിയിപ്ലക്ക് നാടിടന നയിക്കാന്രെതി 
സൗഹൃദ കാര്ഷിക പദ്ധതിക്കവിഷ്കരിച്ച ്നടപിലാക്കാനും നിലനിര്ത്താനും അതുവഴി പകമിടയയം 
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ജലടത്തയം സംരഷിച്ച ് ഭഷയ ലഭയത ഉറുവരുത്തി സു്ിരവികസനം ഉറുവരു്തുകന്ന 
രീതിയിലുള്ള പ്രാജക്ടുക്ഏടറ്റുതത്ത് മീന്ങളാടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്ടറ മാതൃക 
അനുകര ീയമാ ്.  ജില്ലയിടല തപ്ശശ ്ാപന്ങള്ഏടറ്റുതത്ത നൂതന പദ്ധതിക്താടഴ 
പറയന്നവയാ ്.  

പട്ടിക.6.24. 

തപ്ശശഭര  

്ാപനത്തിന്ടറ പ്പര് 

പദ്ധതിയടട പ്പര് തുക 

 

 

 

ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് 

പി.എസ്,സി പ്കാച്ചിംഗ് 1000000 

പ്േഹ സ്പര്ശം 3000000 

പുനര്ജനി വപ്യാജന കപ്രാഗയ വികസന പദ്ധതി  13000000 

പുനര്ജനി വപ്യാജന പ്ഷമ പദ്ധതി 9000000 

പ്ഗാരമാ കപ്ലാത്സ്വ്ങള്ക്്ക 

വാപ്ദയാപകര ്ങള്നല്കല്  

1000000 

മീന്ങളാടി 

ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 

കാര്ബണ്ന്നൂട്രല്പണ്ന്  500000 

പരാതി പരിഹാര ടസല്  5000000 

നൂല്ുഴ ഗ്രാമ 

പഞ്ചായത്ത് 

പ്ഗാരമാ കപ്രാഗയ പരിരഷാ പദ്ധതി 2500000 

കണ്ന്മ ി പദ്ധതി 1420000 

വവത്തിരി ഗ്രാമ 

പഞ്ചായത്ത് 

പരി്ിതി കഘാത പഠനം 500000 

മുട്ടില്ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് ത്ദ്ധരുടട ജീവിതവശലി രതിവിധിടയപ്ന്നാ ം 

പകല്വീടിപ്നാടനുബധിചിച്ച ് വയായാമാവശയത്തിന് 

ടഹല്ത്ത് ക്ലബ് 

345204 

തരിപ്യാട് ഗ്രാമ 

പഞ്ചായത്ത് 

പരി്ിതി പുനരുജീവന രവര്ത്തന പദ്ധതി 200000 

 

പ്മപാടി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് ഇംഗ്ലീഷ് അധയാപകര്ും രഷിതാക്ക്ും പഠന 

കളരിയം പഠനസഹായിയം 

100000 

 

6.37. പ്മല്ത്തട്ട് നിര്പ്ശശ്ങള്  
 

 പുതിയപദ്ധതിക്ഏടറ്റുതുപ്മ്പാ്അതിന്ഫലമായണ്ടാൄന്നപാരി്ിതികാഘാത്ങളടള
ുറിച്ച ് പഠിപ്ക്കണ്ടതും കയതിനാവശയമായ മുന്കരുതല്എുതുന്ന കാരയ്ങളളും വര്ക്കിംഗ് 
ഗ്രൂപ് തലത്തില്േര്ച്ച ടേയ്യുന്നതും അത്തരത്തിലുള്ള പ്രാജക്ടുക്വാര്ഷിക 
പദ്ധതിയില്ഉ്ടപുത്തുകന്നതിനും ശ്രദ്ധിപ്ക്കണ്ടതുണ്ട്. തപ്ശശമിരമാം 
ഫണ്ടുക്ഉപപ്യാഗി്ചുളടകാണ്്ട നടപിലാുന്ന രത്ത്തികളിടല പ്രാജക്്ട ഫയലുകളില്ടല 
പ്ഫാം ഉ്ടപുതത്ത ടമന്ന നിര്പ്ശശം എല്ലാ ഫണ്ടിന്ങളളിലും ഉ്ടപുത്തുകന്നത് 
നന്നായിരിും. 

 വയനാട്ടിടല ടതാഴിലാളികളുടട എണ്ണം 358613 പുരുഷന്മാരും 90128 സ്ത്രീകളുമുടണ്ടന്നാ ് 
ക ക്ക്. ജില്ലയില്ദാരിരയപ്രഖു താടഴയായി 18934 ൄുതംബ്ങളളുണ്ട്. ദാരിരയ 
ലഘൂകര ത്തിനായി ഫലരദമായി നടപിലാക്കി വരുന്ന മഹാ്ാഗാധിചി പ്ദശീയ ഗ്രാമീ  
ടതാഴിലുറു പദ്ധതിയമായി വാര്ഷിക പദ്ധതി 2017-18 സംപ്യാജിപിച്ച ്നടപിലാക്ക ടമന്ന് 
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നിര്പ്ശശമുടണ്ടകലിലും കയത് ഫലരദമായി നടപിലാുന്ന രീതി സംബധിചിച്ച ്
മാര്ഗനിര്പ്ശശ്ങളളില്വയക്തത ഉണ്ടാപ്കണ്ടതുണ്ട്. കിികളുടട സൃഷ്ടമായിക്ക് പരയാപ്തമാൄം 
വിധം ടതാഴിലുറു പദ്ധതിടയ വാര്ഷിക പദ്ധതിയമായി സംപ്യാജിപിപ്ക്കണ്ടതുണ്ട്.  

 വാര്ഷിക പദ്ധതി രൂപീകര വം നിര്വഹ വം വിശാലമായ വിഷയവം കയത് 
നടപടിക്രമ്ങളളനുസരിച്ച ് ഫലരദമായി നിര്വഹ ം നട്തുകന്നതിനും തലമതലക്ും 
ഉത്തരവാദിത്ത്ങള്ും കനുപാതികമായി സ്റ്റാഫ് പാപ്റ്റണ്ന്പുതുപ്ക്കണ്ടത് 
അതയാവശയമാ ്.  വിപ്കന്ദ്രീെതാചിരമാ ത്തിന്ടറ 
അനന്തസാധയതക്രപ്യാജനടപുത്തുകന്നതിന് ഇത് സഹായകമാൄം. 

 സാമ്പത്തികവര്ഷത്തിനു മുന്പ്പ ബഡ്ജറ്റ് വിഹിതം രഖയാപിുന്ന 
സാഹേരയത്തില്പദ്ധതികളുടട അംഗീകാരം സാമ്പത്തിക വര്ഷാരംഭത്തില്നല്ൄന്നതിന് 
നടപടിയണ്ടാവ ം. 

 നിര്ബധിച വകയിരുത്തലുക്ക്ക് പ്ശഷം അനിവാരയമായ പദ്ധതിക്ക്ക് കവശയമായ തുക 
അപരയാപ്തമാ ്. കയതിനാല്പ്മഖലക്ും വിഭാഗ്ങള്ും കവശയമായ തുക മാരമാം 
നിര്ബധിചവകയിരുത്തലാക്കി നിശ്ചയിുക. 

 വാര്ഡ് പ്കന്ദ്രം എന്ന കശയം പൂര്ണ്ണമായി സാഷാത്കരിുന്നതിന് അനുമതി നല്ൄക. 

 ജീവനക്കാരുടട അനിയരണ വിിമായ ്ലം മാറ്റം തടയകയം പരമാവധി രപ്ദശികമായിട്ടുളള 
ഒഫീസുകളില്നിയമനം നല്ൄകയം ടേയ്യുന്നത് വാര്ഷിക പദ്ധതികളുടട നിര്വഹ ം 
കാരയഷമമാും എന്ന് വിലയിരു്തുകന്നു. 

 വിവിധ പ്സാഫ്റ്റ് വയന്കളുടട ഏകീകര ം സാധയമാപ്ക്കണ്ടതുണ്ട്. 

 ടതാഴിലുറു പദ്ധതിയമായി വാര്ഷിക പദ്ധതിയമായി സംപ്യാജിപിുന്നതിന് െതയമായ 
നിര്പ്ശശ്ങള്മാര്ഗനിര്പ്ശശ്ങളളില്ഉ്ടപുത്തുകക. 

 കാര്ഷികപ്മഖലയിടല വയവസായവല്ക്കര ത്തിനായി 
മാര്ഗനിര്പ്ശശ്ങളളില്ഉ്ടപുത്തുകക. 

 രപ്ദശികമായി ലഭയമാവന്ന വ്തുതക്കടള ഉപപ്യാഗിച്ച ് ൂപലയവര്ദ്ധിത ഉല്പന്ന്ങള്ബ്രാന്റ് 
അരി, കാപിടപാടി, ഇഞ്ചി സംസ്കര  യൂ ിറ്റ് എന്നീ 
സംരംഭത്തിപ്ലര്ടപടാന്താത്പരയമുളളവടര കടണ്ടത്തി പ്രാത്സ്ാഹിപിുക. 

 പട്ടികവര്ഗ വിഭാഗ്ങള്ുളള പദ്ധതി രവര്ത്തന്ങളളുടട തലമതലക്ടി.ഇ. യടട 
പ്നതൃതൃത്തിലാവന്നത് ഉേിതമായിരിും. 
 

6.37.1. hnjbtaJem \nÀt±i§Ä 

 

 Xt±-i-̀ -cW Øm]-\-§Ä hnhn[ taJ-e-I-fnÂ Gsä-Sp-¡p¶ hnI-k\ ]²-Xn-IÄ 

`qan-im-kv{X-]-chpw ]mcn-Øn-XnI khn-ti-j-X-IÄ Df-fXpw a\p-jy {]IrXn hn`-h-§Ä, 

s]mXp kmaq-lnI km¼-¯nI Ah-Ø-IÄ, hnIk\ {]iv\-§Ä, shÃp-hn-fn-IÄ F¶nh 

DÄs¸«n«p-ffhbm-bn-cn-¡-Ww.  hmÀjnI ]²Xn cq]o-I-cW {]{Inb-bnÂ \ne-hnÂ DÂ]m-Z-

\w, tkh-\w, ]Ým-̄ -ew, {]tX-yI ]cn-K-W\ AÀln-¡p¶ hn`m-K§Ä  F¶o \mev taJ-

e-Isf ASn-Øm-\-am-¡n-bp-ff ]²Xn cq]o-I-c-Whpw \nÀÆ-l-W-hp-amWv \S-¶p-h-cp-¶-Xv.   

 taÂ ]dª \mev taJ-e-I-fnÂ Gsä-Sp-¡p¶ ]²-Xn-IÄ cq]-IÂ¸\ sN¿p-t¼mÄ 

]men-t¡ \n_-Ô-\-Ifpw \nÀt±-i-§fpw Imem-Im-e-§-fnÂ kÀ¡mÀ ]pd-s¸-Sp-hn-¡p-sa-

¦nepw Bbh ]qÀ®-ambpw \S-̧ nÂ hcp-¯p-¶-Xn\v Xt±-i-̀ -cW Øm]-\-§Ä¡v Ign-ªn-

«nÃ F¶v hne-bn-cp-¯m-hp-¶-Xm-Wv.   

 Xt±-i-̀ -cW Øm]-\-§Ä hn`m-h\w sN¿p¶ hnI-k\ ]²-Xn-IÄ Ah-tem-I\w 

sN¿p-t¼mÄ ]²Xn \nÀt±-i-§Ä IqSp-XÂ sa¨-s¸« coXn-bnÂ cq]-IÂ¸\ sN¿p-¶-Xn\v 

Xmsg ]d-bp¶ \nÀt±-i-§Ä ]cn-K-Wn-¡m-hp-¶-Xm-Wv.  
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6.38 hnI-k\ taJeIÄ 

6.38.1. DÂ]m-Z\ taJe 

 PnÃ-bnÂ ]mc-¼-cy s\ÂIr-jn¡v {]m[m-\yw \ÂtI--Xm-Wv. 

 ImÀjnI taJe-bnse CS-s]-S-ep-IÄ lcnX tIcfw anjsâ {]hÀ -̄\-§-fp-ambn 

kwtbm-Pn-̧ n-¡Ww 

 a®v, Pe-k-c-£-Ww, ]cn-ØnXn kwc-£-Ww, \oÀ¯S ]cn-]m-e-\w, h\-hÂ¡-c-Ww, 

Imem-hØm hy-Xn-bm\w F¶n-h-bp-ambn _Ô-s¸« ]²-Xn-IÄ Gsä-Sp-¡-Ww. 

 വജവെഷിയംവജവവള്ങളളുടടയംവജവകീടനാശിനികളുടടയംഉദ്പാദനവംഉപപ്യാഗവം
പ്വണ്ടവിപ്ധനപ്രാത്സ്ാഹിപിക്കWw 

 കാര്ഷികപദ്ധതികള്മഹാ്ാഗാധിചിപ്ദശീയഗ്രാമീ ടതാഴിലുറപ്പദ്ധതിയമായിസംപ്യാജി
പിച്ചന്ടപിലാക്കWw  

  ഗസംരഷ പ്മഖലയില്കാലിടത്താഴുത്ത്നിര്മാ ം, 
പ്കാഴികൂടിട്നിര്മാ ംമുതലായവടതാഴിലുറുപദ്ധതിയില്ഉള്ടപുതത്ത Ww . 

 ]mÂ, ap«  DÂ]m-Z\/kw`-cW/hn]-W\ taJ-e-bnÂ PnÃsb H¶mw Øm\¯v 

F¯n-¡-Ww. 

 മാലിനയ kwkvI-cWhpamയി ബധിചടപട്ടരവര്ത്തന്ങളള്ക്ക്എന്.കര്.എച്ച.്എം,  
സൃച്ഛമ്ിഷന്, 
ശുേിതൃമിഷന്എന്നിവയടടധനസഹായംഉള്ടക്കാള്ളി്ചുളടകാണ്ടുള്ളസംയക്ത]²-Xn-I-

fmbn\S-̧ n-em-¡Ww 

 ImÀjnI taJ-e-bnse hym-h-km-bnIhÂ¡-cW ¯n\mbn amÀ¤-\nÀt±-i-§Ä 

DÄs¸-Sp-̄ -Ww. 

 PnÃsb ]q¡rjn taJ-e-bmbn {]J-ym-]n¨ kml-Nc-y-¯nÂ ]q¡fpsS DÂ¸m-

Z\w/kw`-cWw/hn]W\w F¶nh t{]mÂkm-ln¸n-¡Ww. 

 PnÃ-bnÂ \S-̧ n-em-¡nb Pe-t{kmX-Êp-I-fpsS kw-c-£Ww Dd-̧ p-h-cp- -̄Ww. 

 FÃm-hÀ¡pw FÃm-bvt]mgpw IpSn-sh-f-f-sa¶ Bibw Xt±-i-̀ -cW Øm]-\-§Ä 

Gsä-Sp-¡-Ww. 

6.38.2 tkh\ taJe  

 തപ്ശശഭര ്ാപന്ങളളുടടഭവനനിര്മാ പ്രാജക്ടുകള്സം്ാനസര്ക്കാര്കവിഷ്ക്കരിച്ചി
ട്ടുള്ളസ്പൂരര്ണ്ണസുരഷാപാര്പിടപദ്ധതി  ) വലഫ് (മാര്ഗപ്രഖപാലി്ചുളപ്വ ംതയ്യാാറാപ്ക്കണ്ടത്. 

 sse^v anj³ amÀ¤-tcJ am\-Z-WvU-§Ä ]men-¡p-t¼mÄ KpW-t`m-àr-]-«nIbnÂ 

\n¶pw Hgn-hm-¡-s¸« AÀl-cmb KpW-t`m-àm-¡Ä¡p IqSn `h\w \nÀ½n-̈ p \ÂI-

Ww. 

 സാൂപഹയതിന്മകടളനിരുത്സ്ാഹടപുത്തുകന്നതിനുംലഹരിഉപപ്യാഗവിപ്തുകകള്ടക്കതിടരപ്ബാ
ധവത്ക്കര ംനട്തുകന്നതിനുംഅനുപ്യാജയമായപ്രാജക്ട്കള്ഏടറ്റുത¡Ww. 

 കപ്രാഗയപ്രാജക്ടുകള്കര്രംമിഷനുമായിസമനൃയിപിച്ചന്ല്ലരീതിയില്ഏടറ്റുത¡Ww. 

 

6.39.കായികവിപ്നാദസൗകരയ്ങളÄ 

 ഒപ്രാരപ്ദശ്തുകംരോരത്തിലുള്ളപ്സ്പാര്ട്സ്  - ടഗയിംസ്ഇന്ങളളില്വദനംദിനപരിശീലനം, 
പ്കാച്ചിംഗ്കയാുഷ്ടകള്എന്നിവസംഘടിപി¡Ww. 

 കായികരംഗടത്തരവര്ത്തന്ങളള്ക്ക്പ്സ്പാ ്സര്ഷിപിലൂടടവിഭവ്ങളള്കടണ്ടത്തWw. 
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6.40. സഹകര പ്മഖല 

 klIcW kwL§fpsS hn`htijnbpw A[nI hnlnXhpw hn\ntbmKn¨v 

{]mtZinI km¼¯nI hnIk\w XzcnXs¸Sp¯p¶Xn\v Xt±i Øm]\§Ä¡v 

IgnbWw. 

 klIcW taJebnÂ hn`mh\w sN¿p¶ t{]mPIvSpIfnÂ {]hÀ¯\ £aXbpÅ 

kwL§Ä¡v [\klmbw, ASnØm\ kuIcy§Ä, AhbpsS B[p\nI 

hÂ¡cWw F¶nh DÄs¸Sp¯n Ah Imcy£aam¡Ww. 

6.41. Iebpw kwkvImchpw 

 P\Iob kanXnIfptSbpw k¶² kwLS\IfptSbpw aäpw t\XrXz¯nÂ 

{]mtZinIamb hn`h§Ä  

 kamlcn¨v Xt±i `cW Øm]\¯nsâ \nb{´W¯nepÅ kmwkvImcnI 

\neb§Ä, hmb\imeIÄ,  hnZymeb§Ä F¶nh tI{µoIcn¨v Iem kmwkvImcnI 

{]hÀ¯\§sf t{]mÕmln¸n¡Ww. 

6.42.]Ým¯e taJe 

 tdmUv \nÀ½mW t{]mPIvSpIfnÂ a¬]Wn, saäenwKv F¶nhbpsS sNehv 

sXmgnepd¸v ]²XnbnÂ sN¿Wsa¶ hyhØ ]qÀ®ambpw ]men¡Ww. 

 \nÀ½mW kma{KnIfmb knaâv I«, CjvSnI \nÀ½mWw F¶nhbpsS \nÀ½mWw 

t{]mÕmln¸n¡Ww. 

 {]mtZinIambn \nÀ½mW kma{KnIfpsS e`yX Dd¸phcp¯Ww. 

 

6.43. {]tXyI hn`mK§Ä¡pÅ ]²Xn Bkq{XWw. 

 

]«nIPmXn D]]²Xn 

 

IpSpw_ tI{µoIrX ]²XnIfneqsS Cu hn`mK¯nsâ kÀÆtXm³apJamb 

]ptcmKXn¡v DuÀÖw ]Icp¶ ]²XnIÄ \S¸nem¡Ww. Irjn `qanbnÃm¯ 

]«nIPmXn IpSpw_§Ä¡v ]m«Irjn sN¿p¶Xn\v CÔ\ klmbw A\phZn¨pÅ 

KpWt`màm¡sf ImÀjnI taJebnte¡v BIrjvScm¡Ww. 

 

]«nI hÀ¤ D] ]²Xn 

 

 ]«nI hÀ¤ D] ]²Xn hnlnXw kwØm\ _UvPänÂ {]tXyIw 

hIbncp¯p¶Xv {]Imcw ]«nI hÀ¤ hn`mK¡mcpsS hnIk\¯n\v thn 

Hmtcm Xt±i `cW Øm]\§fpw ]²XnbpsS `mKambn ]«nI hÀ¤ D] 

]²XnIqSn X¿mdm¡Ww. 

 ASnØm\ kuIcy§fpsS A`mhw, t]mjmImlmc¡pdhv, 

aZymkànsImpmIp¶ BtcmKy {]iv\§Ä, kvIqÄ {]mbamb apgph³ 

Ip«nIfptSbpw sImgnªpt¸m¡v, hoSpIfnÂ ]Tn¡p¶Xn\pÅ A´co£anÃ, 

AhnhmlnXcmb A½amcpsS {]iv\§Ä, kÀ¡mÀ \S¸nem¡p¶ t£a 

]²XnIsf¡pdn¨v AdnhnÃmbvabpw e`n¡p¶Xn\pÅ _p²nap«pw 

]cnlcn¡p¶Xn\pÅ ]²XnIÄ \S¸nem¡p¶Xn\pÅ \nÀt±i§Ä 

amÀ¤tcJbnÂ DÄs¸Sp¯Ww. 

 IpSpw_w, hyàn, kaqlw Ch tI{µoIcn¨v Iu¬kenwKv t_m[hÂ¡cWw 

F¶nh \S¯p¶Xn\pw elcnhnapà ]²XnIfpw tZiob {KmaoW sXmgnepd¸v 
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]²XnbpsS km[yXIÄ D]tbmKn¨v sXmgnepw hcpam\ hÀ²\hpw Ip«nIsf 

kvIqfnÂ F¯n¡p¶Xn\pw \ne\nÀ¯p¶Xn\papÅ ]cn]mSnIÄ GsäSp¡Ww. 

 

h\nX LSI ]²Xn 

  kv{Xo]£ \ne]mSpIÄ _es¸Sp¯p¶Xn\v hn]peamb Bib{]NcWhpw 

t_m[hÂ¡cWhpw kwLSn¸nt¡Xpv.  

  kv{Xo kulrZ ]©mb¯pIfmbn PnÃbnse Xt±i Øm]\§sf 

amänsbSp¡p¶Xn\v \ho\§fmb t{]mPIvSpIÄ GsäSpt¡XmWv. 

  kmaqlyt£a hIp¸v h\nX hnIk\ tImÀ¸tdj³ h\nXt]meokv skÂ, 

P\ssa{Xn t]meokv Pm{KXmkanXn XpS§n hnhn[ hIp¸pIfptSbpw 

GP³knIfptSbpw kwtbmP\¯neqsS kv{XoIfpsS kmaqly]Zhn 

DbÀ¯m\pÅ {]hÀ¯\§Ä GsäSp¯v \S¸nemt¡XmWv.   

 

Ip«nIÄ, `n¶tijnbpÅhÀ, `n¶ enwK hn`mK¡mÀ, htbmP\§Ä F¶nhcpsS 

]²Xn. 

 ]mÀizhÂ¡cn¡s¸« P\hn`mK¯n\pw \ncmew_À¡pw, `n¶enwK¡mÀ¡pw, 

`n¶tijnbpÅhÀ¡pw Ip«nIÄ¡pw, htbmP\§Ä¡pw IcpXepw 

kwc£Whpw ]¦mfn¯hpw Dd¸phcp¯Ww. 

 PnÃbnse FÃm Xt±i`cW Øm]\§fpw _mekulrZ ]©mb¯pIfm¡n 

amäp¶Xn\v ]²XnIÄ BhnjvIcn¡Ww. 

 `n¶ enwK¡msc kaql¯nÂ ap³\ncbnÂ F¯n¡p¶Xn\pÅ {]tXyI 

]²XnIÄ GsäSpt¡Xpv. 

\qX\ ]²XnIÄ 

 PnÃbnse Xt±i`cW Øm]\§Ä \nÀt±in¡p¶ ]pXnb hnIk\ 

Bib§Ä DÄs¡mÅp¶ \qX\ t{]mPIvSpIfpsS AwKoImcw /\nÀÆlWw 

F¶nh kw_Ôn¨v {]tXyI amÀ¤tcJ ]pds¸Sphnt¡Xpv.  

 

6.44.\nÀt±i§Ä 

 ]nt¶m¡/]«nIPmXn/]«nI hÀ¤ hn`mK§Ä Gähpw IqSpXepÅ PnÃ F¶ 

\nebnÂ {Kma ]©mb¯v ]²XnIfpsS {]hÀ¯\ NpaXe ss{S_Â 

FIvÌ³j³ Hm^okÀamcpsS t\XrXz¯nÂ Bbncn¡Ww. 

 ImÀjnI/Sqdnkw taJeIÄ¡v IqSpXÂ Du¶Â \ÂIp¶ coXnbnÂ 

\nÀt±i§Ä DmIWw. 

 PnÃm ]©mb¯nsâ Hcp tImSnbnÂ Xmsg AS¦Â hcp¶ ]²XnIÄ¡v 

AwKoImcw \ÂIp¶Xn\v PnÃmXe DtZymKØÀ¡v A[nImcw \ÂtIXmWv. 

 \Kck`/{Kma ]©mb¯pIfnÂ Akn.sk{I«dn, t»m¡v ]©mb¯nÂ 

tPmbnâv _n.Un.H F¶nhcpsS t\XrXz¯nÂ {XnXe ]©mb¯pIfnÂ 

{]tXyI skÂ cq]oIcnt¡XmWv. 

 shänwKv {]{Inb IpSpXÂ hyàhpw eLqIcn¡pIbpw sN¿pI. 

 t»m¡v ]©mb¯v Xe¯nÂ t{]mPIvSpIÄ GsäSp¡p¶Xn\pÅ \nb{´Ww 

eLqIcn¡pI. 

 

***** 
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A[ymbw 7 

]cnt{]£y¯nsâbpw \nÀt±i§fptSbpw kw{Klhpw 

D]kwlmchpw 

A[nImc hntI{µoIcW¯nÂ ]pXnb ]Ùmhv krjvSn¨ kwØm\amWv tIcfw. 

25þmw hÀj¯nte¡v IS¡p¶ P\Iobmkq{XW¯nte¡pÅ ]pXnb ImÂshbv]mWv PnÃm 

]²Xn X¿mdm¡Â F¶Xv. PnÃbv¡v sam¯¯nÂ _m[Iamb PnÃm ]²Xn 

X¿mdm¡Wsa¶v `cW LS\ Xs¶ A\pizmkn¡p¶p. hnhn[ X«nepÅ ]²XnIÄ 

X½nepÅ GtIm]\amWv PnÃm ]²XnsImv Dt±in¡p¶Xv. CXneqsS sa¨s¸« 

GtIm]\hpw DZv{KY\hpw km[yamIpsa¶v am{XaÃ ZoÀL ho£Wt¯mSv IqSnb 

`qhn\ntbmK, Øe hn\ntbmK Bkq{XW¯nte¡v \o§phm\pw Ignbpw. 

\nch[n {]tXyIXIfpÅ PnÃbmWv hb\mSv. Xangv\mSv, IÀ®mSI F¶o AbÂ 

kwØm\§fpambn AXnÀ¯n ]¦nSp¶ GIPnÃbmb hb\mSv kwØm\¯v Gähpw 

Ipdª P\kwJybpÅ PnÃbmWv. kwØm\¯v Gähpw IqSpXÂ ]«nIhÀ¤ hn`mK¡mÀ 

DÅ PnÃbnÂ ]«nIPmXn hn`mK§fpsS F®w Gähpw കpdhmWv. 

ImÀjnI A[njvTnX k¼Zv hyhØbmWv  PnÃbptSXv. AtXmsSm¸w Xs¶ ]ip 

hfÀ¯epw {][m\ D]Poh\amÀ¤amWv. kwØm\¯v ]mepÂ]mZ\¯nÂ cmw Øm\w 

PnÃbv¡pv. hnt\mZ k©mc taJebnÂ {it²bamb Øm\amWv PnÃbv¡pÅXv. AXoh 

]cnØnXnteme taJebnemWv PnÃ ØnXn sN¿p¶Xv. KXmKX¯n\v tdmUv am{XamWv 

B{ibw. 2005 se am\h hnIk\ kqNnIb\pkcn¨v 13þmw Øm\¯mWv PnÃbpÅXv. 

{]hmknIfpsS F®w aäv PnÃIsf At]£n¨v IpdhmWv  hyhkmb clnX PnÃ F¶mWv 

hb\mSv Adnbs¸Sp¶Xv. Kh¬saânÂ \n¶v e`n¡p¶ [\amWv PnÃbpsS hnIk\ 

{]hÀ¯\§Ä¡pÅ apJy t{imXÊv. 

hb\mSv PnÃbpsS ]cnanXnIfpw km[yXIfpw ]cnKWn¨psImmWv D] kanXnIÄ 

hnIk\ ]cnt{]£yw cq]oIcn¨n«pÅXv. taÂ¯«v, Iogv¯«v  \nÀt±i§Ä kwtbmP\ 

km[yXbpÅ ]²XnIÄ, \qX\ ]²XnIÄ F¶nhsb kw£n]vXambn Cu A[ymb¯nÂ 

DÄs¸Sp¯nbncn¡p¶p. 

7.1. DÂ]mZ\ taJe 

7.1.1 \oÀ¯Sm[njvSnX hnIk\w (Irjn, PലtkN\w, a®v kwc£Ww) 

ImÀjnI PnÃbmWv hb\mSv. ImemhØm hyXnbm\w, ImÀjnI DÂ¸¶§fpsS 

hnebnepmIp¶ Gä¡pd¨nepIÄ, tcmK IoS _m[IÄ, h\yPohn B{IaWw, XpS§nbh 

ImÀjnI coXnIfnÂ henbamä§Ä¡p ImcWambn. dnbÂ FtÌäv taJebpsS IS¶p 

Ibäw ImÀjntIXc Bhiy§Ä¡mbn `qan Xcw amäp¶ {]hWX IqSnh¶p.  hbÂ 

\mടാbncp¶ PnÃbnÂ s\Â IrjnbpsS hnkvXrXn Ipdªphcp¶p. ImÀjnI hr¯nbnÂ 

GÀs¸«ncp¶hÀ \nÀ½mW taJebnte¡v  NphSpamän. 12.5 iXam\w Irjn `qan¡v am{XamWv 

PetkN\ kuIcyapÅXv. cmkhf§fptSbpw IoS\min\nIfptSbpw hnthN\ clnXamb 

D]tbmKw a®nsâ LS\bnÂ amäw hcp¯n. 

`£y kpc£ Dd¸m¡pI, ssPhIrjnbpsS t{]mÕml\w, ]c¼cmKX hn¯n\§fpsS 

kwc£Ww, a®v, Pew, ssPh k¼¯v F¶nവbpsS kwc£Ww F¶nhbneq¶nb 

hnIk\amWv e£yanSp¶Xv. XcnÈmbn InS¡p¶ s\ÂhbepIfnÂ X\Xmb s\ÂIrjn 
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]p\cmcw`n¨v Pലം kw`cn¡pI, ]¨¡dn IrjnbnÂ kzbw ]cym]vXX ssIhcn¡pI, 

ImÀjnI DÂ¸¶§fpsS aqeyhÀ²nX DÂ¸¶§fpsS DÂ]mZ\w hÀ²n¸n¡pI 

F¶nhbneqsS ImÀjnI taJesb kzbw ]cym]Xbnte¡v F¯n¡mhp¶XmWv. IqSmsX 

PetkN\ kuIcy§Ä hÀ²n¸n¡pIbpw sNt¿Xpv. ImÀjnI taJebpsS 

kwc£W¯n\pw ssPh sshhn[y§fpw ]p\cpÖoh\¯n\pw \oXnbpàambn 

]cn]men¡p¶ ImgvN¸mtSmSpIqSnb kwtbmPnXhpw ka{Khpamb \oÀ¯Sm[njvSnX ]²Xn 

PnÃbv¡v Bhiyapv. 

taÂ¯«v \nÀt±i§Ä 

1. hb\mSnsâ ]mc¼cy s\Âhn¯n\§fpsS kwc£W¯n\v kÀ¡mÀXe¯nÂ 

\S]Sn kzoIcn¡pI. 

2. hb\m«nÂ PnÃm Irjn ^mw kÀ¡mÀ DSaØXbnÂ Bcw`n¨v PnÃbv¡v 

Bhiyamb hn¯pIfpw \SoÂ hkvXp¡fpw DÂ]mZn¸n¨v hnXcWw sN¿pI. 

3. kpÂ¯m³ _t¯cnbnepÅ ImÀjnI sam¯hym]mc hn]W\ tI{µw 

hn]peoIcn¨v hn]W\ irwJe Øm]n¡pIbpw ioXoIcW kw`cW 

kwhn[m\w Bcw`n¡pIbpw sN¿pI. 

4. Imcm¸pg, _mWmkpc kmKÀ PetkN\ ]²XnIÄ ]qÀ®ambpw I½oj³ 

sN¿pI. 

5. h\yarK ieyw ]cnlcn¡p¶Xn\v ka{Khpw imkv{Xobhpamb kwhn[m\w 

\S¸nem¡pI. 

6. sXmgnepd¸v ]²Xnsb s\ÂIrjnbnÂ ]qÀ®ambpw Øncambn 

{]tbmP\s¸Sp¯p¶Xn\pÅ \bcq]oIcWw. 

7. _tbm Kymkv ¹mâv \nÀ½n¡p¶Xn\v DbÀ¶ \nc¡nÂ k_vknUn \ÂIpI. 

8. Imthcn ss{S_yqWÂ D¯chv {]Imcw PnÃbv¡v A\phZn¨v 21 Sn.Fw.kn Pew 

D]tbmKn¡p¶Xn\v Bhiyamb ka{K ]²Xn BhnjvIcn¡pI. 

9. hcÄ¨ _m[nX {]tZi§fnÂ IqSpXÂ en^väv CdntKj³ ]²XnIÄ¡v cq]w 

\ÂIpI. 

10. PnÃbnse {][m\s¸« \ZoXS§sf an\n hm«ÀsjÍpIfmbn Xcw Xncn¨n«pv. 

Hmtcm \oÀ¯S¯ntebpw \navt\m¶Xn, \oÀ¨mepIfpsS Bhr¯n, km{µX, 

\oscmgp¡v KpWm¦w, hcÄ¨m _m[nX {]tZi¯nsâ A\p]mXw, Xcwamäs¸« 

hbepIfpsS hnkvXrXn, hmÀjnI hÀj]mXw as®men¸nsâ tXmXv F¶o 

kqNI§Ä ]cnKWn¨psImv ap³KW\IÄ \nÝbn¨n«pÅXv. ap³KW\m 

{Iaa\p-k-cn¨v aq¶p-hÀjw Hmtcm ]²-Xn-IÄ¡pw \nÀÆlW L«w \nÝ-bn-¨p-

sImv PnÃbnse apgp-h³ \oÀ¯S§fpw 2018 Â Bcw-̀ n¨v 2025 Â ]qÀ¯o-I-cn-

¡m-hp¶ hn[¯nÂ {Ia-s¸-Sp-̄ n-bn-«p-v. Cu ]²-Xn-IÄ¡v AwKoImcw 

\ÂIpI 

Iogv¯«v \nÀt±i§Ä 

1. s\ÂIrjn sN¿p¶ apgph³ s\ÂIÀjIÀ¡pw kÀ¡mÀ \njvIÀjn¨n«pÅ FÃm 

B\pIqey§fpw ]qÀ®ambn \ÂIp¶Xn\pÅ XpI ]²Xn hnlnX¯nÂ \n¶pw 

hIbncp¯pI. 

2. s\Â IrjnbnÂ b{´hÂ¡cW¯nsâ km[yXIÄ ]camh[n {]tbmP\s¸Sp 

¯p¶Xn\mhiyamb t{]mPIvSpIÄ GsäSp¡pI. 

3. ]pgtbmc sshZypXoIcWw DÄs¸sS en^väv CdntKj³ sN¡pUmw XpS§nb 

PetkN\ ]²XnIÄ¡v PnÃm ]©mb¯v t\XrXzw \ÂIpI. 
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4. ^mw Sqdnk¯nsâ km[yXIÄ ]camh[n {]tbmP\s¸Sp¯n IpSpw_§fpsS PohnX 

\nehmchpw XZzmc PnÃbpsS hcpam\hpw DbÀ¯p¶Xn\v DXIp¶ ]²XnIÄ¡v 

cq]w \ÂImw. 

5. ssPh Nw{IaWw ]camh[n km[yam¡p¶Xn\v DXIp¶ coXnbnÂ FÃm 

]pcbnS§fnepw It¼mÌv/a®nc It¼mÌv \nÀ½mWw ssPhhf e`yX hÀ²n¸n¡pI. 

6. amen\y kwkvIcWt¯msSm¸w ssPhIrjn  t{]mÕml\w e£yan«v ho«v hf¸nse 

]¨¡dn Irjn¡mbn ss]¸v It¼mÌnwKv hym]Iam¡pI. 

7. hnhn[ hnfIfpsS DÂ]mZ\ hÀ²\hn\pw hcpam\w hÀ²n¸n¡p¶Xn\pw tX\o¨ 

hfÀ¯Â t{]mÕmln¸n¡pI. 

8. kv{XoIfpsS hcpam\ hÀ²\hn\mbn Iq¬ Irjn t{]mÕmln¸n¡pI. 

9. an\n t]mfnlukv, agad, kq£vaPetkN\w F¶nh t{]mÕmln¸n¡p¶ ]²XnIÄ 

10. 4 t»m¡pIfnepw B[p\nI ssdkv anÃpIÄ Øm]n¡pI. 

11. \qX\ PetkN\ hnZyIfmb {Un¸v CdntKj³, kv{]nwKvfÀ CdntKj³, F¶nh 

t{]mÕmln¸n¡p¶ ]²XnIÄ \S¸nemt¡XmWv. 

12. ag¡me§fnÂ am{Xw shÅw e`n¡p¶ tXmSpIfnÂ A\ptbmPyamb Øe§fnÂ 

Øncw XSbWIÄ \nÀ½n¨v PetkN\w \S¸m¡pI. 

13. A{KnIÄ¨À F©n\nbdpsS t\XrXz¯nÂ t»m¡v Xe¯nÂ ImÀjnI b{´§fpsS 

kÀÆokv skâÀ Øm]n¨v AäIpä ]WnIÄ Imcy£aambn \S¸nem¡pI. 

14. Xpd¶ InWÀ DÅ Øe§fnÂ InWÀ do¨mÀÖnwKv sN¿p¶Xn\mhiyamb XpI 

hmÀjnI ]²XnbnÂ hIbncp¯pI. 

 

7.1 .2  arK kwc£Ww, £oc hnIk\w 

arKkwc£W cwK¯v hfsc {it²bamb Øm\amWv hb\mSv PnÃbv¡pÅXv. 

kwØm\¯v ]mepÂ]mZ\¯nÂ cmw Øm\¯mWv PnÃ. ImÀjnI taJebnepmb 

XIÀ¨bnÂ IÀjIÀ¡v XpWbmbXv arKkwc£W taJebnse km[yXIfmbncp¶p. 

]mepÂ]mZ\t¯msSm¸w ap«bpÂ]mZ\w,  Cd¨n hn]W\w, Hma\ arK§Ä, Ae¦mc 

]£nIÄ F¶nhbpsS hn]W\w km[yIfpw hÀ²n¨p hcp¶p.  ]©mb¯v tXmdpapÅ 

arK NnInÕm irwJe,  ]mÂ kw`cW hn]W\ irwJe, B[p\nI amwk kwkvIcW 

imebmb ae_mÀ aoänsâ km¶n²yw  F¶nh Cu taJebv¡v  DWÀÆv \ÂIp¶p. 

IqSmsX, tIcf shändn\dn kÀÆIemimebpsS BØm\w hb\mSv PnÃbnse ]qt¡mSv 

Øm]n¨Xpw Cu taJebpsS IpXn¸n\v  B¡w Iq«n. F¶mÂ Cu taJebpsS ]cnanXnIÄ 

sNdpXÃ. CXv ]cnlcn¡p¶Xn\v  Bhiyamb \nÀt±i§fmWv DbÀ¶p hcp¶Xv. 

P\ ]¦mfn¯t¯msSbpw kwtbmPnXhpamb I¶pImen hfÀ¯eneqsS 

kpØncamb hnIk\w {]mhÀ¯nIam¡pIbpw kpc£nX `£Ww Dd¸m¡pIbpw  

kwkvIcW aqey hÀ²\m {]hÀ¯\§fneqsS  {]mtZinI km¼¯nI hnIk\w  

km[yam¡pIbpw a\pjyhn`htijn D]tbmKn¨v  Poht\m]m[nbpw  km¼¯nI `{ZXbpw  

Dd¸m¡pIbpw sN¿pI F¶XmWv Cu taJe e£yanSp¶Xv. £otcmÂ]mZ\w {]XnZn\w 10 

e£w enädmbn hÀ²n¸n¨v ]mensâbpw ]mÂ DÂ¸¶§fptSbpw kzbw ]cym]vXX 

ssIhcn¡p¶Xn\pw e£yanSp¶p. IqSmsX, PnÃbpsS I¶v Imen k¼¯v 80,000 Bbn 

hÀ²n¸n¡p¶Xn\pw e£yanSp¶p. 

taÂ¯«v \nÀt±i§Ä 

1. arK kwc£W taJebnse kwc`IÀ¡pÅ ]eni\nc¡v ImÀjnI taJebnse ]eni 

\nc¡pambn GIoIcn¡pI. IqSmsX BZy 2 hÀjw ]eni clnX hmbv] {IaoIcn¡pI. 

2. ]iphfÀ¯Â tZiob {KmaoW sXmgnepd¸v ]²XnbnÂ DÄs¸Sp¯pI. 
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3. hfÀ¯p arK§fpsS F®¯n\v B\p]mXnIambn aKmip]{XnIÄ Bcw`n¡pIbpw 

shädn\dn kÀP³amsc \ntbmKn¡pIbpw sN¿pI. 

4. 2 jn^väpIfnembn Bip]{Xn kabw {IaoIcn v̈ cmhnse 9 apXÂ cm{Xn 8 aWnhsc 

tkh\w e`yam¡pI. 

Iogv¯«v \nÀt±iw 

1. Xoä¸pÂ Irjn hym]n¸n¡p¶Xn\v ]²XnIÄ GsäSp¡pI. 

2. ap«bpÂ]mZ\¯nÂ kzbw ]cym]vXX Dd¸phcp¯p¶Xn\mbn ap« tImgn  hfÀ¯Â 

 t{]mÕmln¸n¡pI. 

3. IrXyamb CSthfIfnÂ saUn¡Â Iym¼v kwLSn¸n¡pI. 

4. hb\mSnsâ X\Xv P\pÊv kwc£n¡p¶Xn\pÅ ]²XnIÄ GsäSp¡pI. 

5. AXypÂ]mZ\ tijnbpÅ ]ip¡Ä¡v KÀ`mhØbnepw IdhIme¯pw 

 BhiyapÅ [mXp, ehW an{inXhpw acp¶pw hnXcWw sN¿pI. 

6. hÔywIcn¨ sXcphp\mbv¡fpsS ]p\c[nhkn¸n¡p¶Xn\mbn {Kma 

 ]©mb¯v/\Kck`Xe¯nÂ sI¶epIÄ Bcw`n¡pI. 

7. PnÃbnÂ tImgn¯oä, Imen¯oä F¶nh DÂ]mZn¸n¡p¶ sNdpInSbqWnäpIÄ 

Øm]n¡pI. 

7.1.3 aÕy hnIk\w 

hb\mSv PnÃ XoctZitaJetbm Pemib§tfm CÃm¯ Ip¶pIfmÂ Npäs¸«  

taJebmWv. F¶mÂ DÄ\mS³ aÕyIrjn¡v A\´  km[yIfpv.  Imcm¸pg 

dnkÀthmbÀ, _mWmkpc kmKÀ dnkÀtവാbÀ, s]mXp Pemib§Ä,Ipf§Ä F¶nh 

aÕyIrjn¡v A\ptbmPyamWv. IqSmsX Ae¦mc aÕy Irjn¡pw ChnSw 

A\ptbmPyamWv. 

taÂ¯«v \nÀt±i§Ä 

1. DÄ\mS³ aÕy Irjn¡pÅ \nehnse k_vknUnIÄ Imem\pkrXambn 

]cnjvIcn¡pI. 

2. aÕy hn¯v e`n¡p¶Xn\mbn DÂ]mZ\ tI{µmw PnÃbnÂ Øm]n¡pI. 

3. PnÃbnÂ samss_Â amÀ¡änwKv bqWnäv Bcw`n¡pI. 

4. Imcm¸pg, _mWmkpc kmKÀ F¶o UmapIfnÂ aÕyIrjn¡pÅ \nb{´W§Ä 

\o¡pI. 

5. PnÃmXe¯nÂ {]hÀ¯n¡p¶ emt_md«dnIfnÂ  aÕyhpambn _Ôs¸«  

]cntim[\IÄ \S¯p¶Xn\mhiyamb kwhn[m \§Ä GÀs¸Sp¯pI 

Iogv¯«v \nÀt±i§Ä 

1. FÃmXt±i`cW Øm]\§fpw ]²Xn hnlnX¯nÂ aÕy IÀjIcpsS 

B\p]mXnIambn Cu taJebnÂ XpI \o¡n shbv¡pI. 

2. Xt±i`cW Øm]\Xe¯nÂ aÕy Irjn¡pw hn]W\¯n\pambn klIcW 

kwL§Ä cq]oIcn¡pI. 
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3. aÕy¯nsâ aqey hÀ²nX DÂ¸¶§Ä \nÀ½n¡p¶Xn\mbn IpSpw_{io 

bqWnäpIÄ¡v t{]mÕml\w \ÂIpI. 

4. ImÀjnI taJebnÂ PetkN\¯n\mbn D]tbmKn¡p¶ Ipf§fnÂ IÀjIÀ¡v 

A[nIhcpam\w e`n¡p¶ Hcp Irjnbmbn aÕyIrjnsb amän BbXn\v 

t{]mÕml\w \ÂIpI. 

5. tZiob{KmaoW sXmgnepd¸v ]²Xn, a®v Pekwc£W ]²XnF¶nhbnÂ 

DÄs¸Sp¯nIqSpXÂ Ipf§Ä ]pXnbXmbn \nÀ½n¡pI.  

6. Xt±i kzbw`cW Øm]\§fpsS IognÂ ^njv_q¯v/B[p\nI aÕy N´IÄ 

XpS§p¶Xn\v ]²XnIÄ BhnjvIcn¡pI. 

7. Xtikzbw`cW Øm]\§fptSbpw hnhn[ kÀ¡mÀ- kÀ¡mcnXc 

GP³knIfptSbpw ssIhiapÅ Ipf§Ä \nb{´m\pkrXambn IpSpw_{io, 

kzbwklmb kwL§ÄF¶nhbv¡v ]m«¯n\v\ÂInaÕyIrjn \S¯p¶Xn\v 

t{]mÕml\w \ÂIpI. 

 

7.1.4  ]cnØnXn, ImemhØm hyXnbm\w, h\hnIk\w 

 

]cnØnXn {]m[m\yapÅ taJebmWv ]ÝnaL«¯nsâ `mKamb hb\mSv. KmUvKnÂ, 

IkvXqcn cwK³ dnt¸mÀ«pIfnÂ ]cnØnXnteme taJebmbmWv hb\mSv 

tcJs¸Sp¯nbncn¡p¶Xv.  kwØm\¯v Xs¶ ImemhØm hyXnbm\¯nsâ BLmXw 

Gähpw IqSpXÂ A\p`hs¸Sp¶Xv hb\m«nemWv. agbnepmIp¶ Gä¡pd¨nepIÄ, 

IpSnshÅ£maw, hÀ²n¨phcp¶ amen\y {]iv\§Ä F¶nh PnÃ t\cnSp¶ 

shÃphnfnIfmWv. cmkhf§fptSbpw IoS\min\nIfptSbpw hnthN\ clnXamb D]tbmKw 

hÀ²n¨p hcp¶p. 

PnÃbpsS BsI `qhnkvXrXnbpsS 39 iXam\w h\`qanbmWv. kzm`mhnI 

h\hnkvXrXnbpsS Ipdhpw Aimkv{Xob h\hÂ¡cWhpw PnÃbnÂ a\pjy h\y Pohn 

kwLÀj¯n\v ImcWamIp¶p. ]cnØnXn kulrZ hnIk\amWv PnÃbv¡v Bhiyw. 

AtXmsSm¸w kzm`mhnI h\hnkvXrXn \ne\nÀt¯Xpv. PnÃ t\cnSp¶ Gähpw henb 

shÃphnfnbmb a\pjyþh\yPohn kwLÀj¯n\v imizXamb ]cnlmchpw ImtWXpv. 

 

taÂ¯«v \nÀt±i§Ä 

1. hb\mSv PnÃbv¡mbn kpØnc hnIk\ ]²Xn X¿mdm¡pI. 

2. a\pjy h\yPohn kwLÀjw Hgnhm¡p¶Xn\v ka{Khpw imkv{Xobhpamb ]²XnIÄ 

BhnjvIcn¡pI. 

3. imkv{Xob ]T\¯nsâ ASnØm\¯nÂ PnÃbnÂ sI«nS \nÀ½mW¯n\v 

\nb{´W§Ä GÀs¸Sp¯pI. 

4. imkv{Xobamb coXnbnÂ h\hÂ¡cWw \S¯pI. 

5. P\hmk tI{µ§fnepw IrjnbnS§fnepw \mi\jvS§fpm¡p¶ h\y PohnIsf 

]mÀ¸n¡p¶Xn\v kqthmfPn¡Â ]mÀ¡v/sdkvIyq skâÀ Bcw`nI¡pI. 

6. hnZym`ymk Øm]\§fnÂ Fkv.]n.knsbt¸mse lcnXtk\ cq]oIcn¡p¶ 

Xn\mhiyamb \S]SnIÄ kzoIcn¡pI. 
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Iogv¯«v \nÀt±i§Ä 

 

1. kzm`mhnI h\§fpsS \ne\nÂ¸n\mbpÅ {]hÀ¯\¯nsâ `mKambn {]tZinI 

ss\kÀKnI ac§Ä sh¨p¸nSn¸n¡pI. 

2. PnÃm ASnØm\¯nÂ Huj[ kky§fpsS ]cnNcWhpw DÂ]mZ\hpw 

t{]mÕmln¸n¡p¶Xn\v Xt±i`cW Øm]\Xe \S]SnIÄ DmIpI. 

3. Im«pXo \nÀ½mÀÖ\¯n\mbn t_m[hÂ¡cWw {]Xntcm[ {]hÀ¯\w F¶nh 

hnZymeb§fpsS \mjWÂ kÀÆokv kvIow, F³.kn.kn, t^mdÌv ¢ºpIÄ 

apXembhbpw klIcWt¯mSv IqSn \S¸m¡pI. 

4. \ZoXS§fnepw aäpw apfIÄ h¨p]nSn¸n¡pI¶Xn\pw ]cn]men¡p¶Xn\pw {XnXe 

]©mb¯pIÄ {]tXyI IÀ½ ]²Xn cq]oIcn¡pI. 

5. FÃm {Kma ]©mb¯pIfnepw \Kck`Ifnepw Jcamen\y ]cn]me\¯n\pw 

kwkvIcW¯n\pw {]Ya ]cnKW\ \ÂIpI. 

 

7.1.5 hyhkmbw, hmWnPyw, kzbw sXmgnÂ 

 

hyhkmb clnX PnÃsb¶mWv hb\mSv Adnbs¸Sp¶Xv. `qanimkv{X]camb 

{]tXyIXIÄsImv h³InS hyhkmb§Ä¡v km[yX ]cnanXamWv. F¶mÂ 

AkwkvIrX hkvXp¡fpsS e`yX DÅXn\mÂ ImÀjnIm[njvSnX hyhkmb§Ä¡v PnÃ 

A\ptbmPyamWv. sFSn A[njvSnX hyhkmbhpw PnÃbv¡v A`nImayamWv. sF.Sn \Kcamb 

_wKepcphns\ tImgnt¡mSv PnÃbpambn _Ôn¸n¡p¶ PnÃ F¶ coXnbnÂ hyhkmb 

hnIk\ km[yXIÄ DbÀ¶phcp¶p. IqSmsX, I®qÀ hnam\¯mhfhpw PnÃbpsS 

hyhkmb IpXn¸n\v B¡w Iq«p¶p. 

 

taÂ¯«v \nÀt±i§Ä 

 

1. PnÃbnÂ ^pUv ]mÀ¡v Øm]n¡pI. CXn\mbn Is¯nb hmcymSv FtÌäv  

GsäSp¡p¶Xn\pÅ \S]SnIÄ Bcw`n¡pI. 

2. ]c¼cmKX sXmgnepIÄ¡v (Ifna®v, Ip« s\bv¯v XpS§nbh) Bhiyamb 

AkwkvIrX hkvXp¡Ä e`yam¡p¶Xn\mhiyamb \S]SnIÄ kÀ¡mÀXe¯nÂ 

kzoIcn¡pI. 

3. t{]mUIvSv FIvkvt]m FÃmhÀjhpw kwLSn¸n¡m\pÅ \S]SnIÄ. 

4. sFSn ]mÀ¡v PnÃbnÂ Øm]n¡pI. 

 

Iogv¯«v \nÀt±i§Ä 

 

1. Xt±i`cW Øm]\§Ä ASnØm\ kuIcy§fpÅ hyhkmb sjUpIÄ 

 \nÀ½n¨v kwc`IÀ¡v e`yam¡p¶Xn\pÅ \S]SnIÄ kzoIcn¡pI. 

2. PnÃbnÂ DÂ]mZn¸n¡s¸Sp¶ DÂ¸¶§Ä hb\mSv {_mâv sNbvXv  

 hn]W\w  sN¿p¶Xn\pÅ kwhn[m\w. (tX³, aªÄ, kpKÔ Acn,  Im¸n 

 XpS§nbh). 

3. FÃm hnZymeb§fnepw kwc`I hnIk\ ¢ºpIÄ Bcw`n¡pI. 

4. PnÃbpsS ImÀjnIm[njvSnX aqey hÀ²nX DÂ¸¶§Ä hn]W\w  

 sN¿p¶Xn\v Hm¬sse³ t]mÀ«Â Bcw`n¡pI. 

5. hmg\mcv, Iphp§v ]mf F¶nh D]tbmKn¨pÅ DÂ]mZ\ bqWnäpIÄ   

 Bcw`n¡pI. 
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7.2 tkh\ taJe 

7.2.1 BtcmKyw, IpSnshÅw, ipNnXzw 

 

B[p\nI sshZy imkv{X cwK¯v Gsd ]cnanXnIÄ DÅ PnÃbmWv hb\mSv. 

NnInÕbv¡mbn am\´hmSn PnÃm Bip]{Xnsbbpw tImgnt¡mSv saUn¡Â 

tImtfPns\bpamWv PnÃ¡mÀ B{ibn¨phcp¶Xv. NnInÕm kuIcy¯nsâ A`mhw 

]«nIPmXn ]«nIhÀ¤ hn`mK¡mscbpw Xmgv¶ hcpam\¡mcpamb PnÃbnse `qcn]£w 

hcp¶ P\XsbbpamWv Gsd _m[n¡p¶Xv. henb {]XnkÔn krjvSn¡p¶pv. 

t{SmasIbÀ kwhn[m\¯nsâ A`mhw A]ISs¯¯pSÀ¶pmIp¶ acW \nc¡nsâ 

hÀ²n¡p¶Xn\v ImcWamIp¶p. BbqÀthZ, tlmantbm, bp\m\n NnInÕm 

kwhn[m\§fpsS irwJebpw PnÃbv¡pv. IqSmsX, ]mc¼cy BZnhmkn NnInÕIcpsS 

henb k¼¯pw PnÃbv¡pv. 

PnÃbnÂ 67 apXÂ 75 iXam\w hsc \KchmknIÄ¡pw 40 apXÂ 50 iXam\w hsc 

{KmaoW P\§Ä¡pw am{Xta ip²Pew F¯n¡m³ Ignªn«pÅp. shÅ¯nsâ 

KpW\nehmcw PnÃbnÂ Xmctay\ IpdhmWv. Sqdnkw taJebnepmIp¶ hfÀ¨ 

amen\y§fpsS Afhv hÀ²n¡p¶Xn\v ImcWambn«pv. ssPhamen\y¯n\v D]cn AssPh 

amen\y§fpw Afhv hfsc IqSpXemWv. F¶mÂ AssPh amen\y§Ä imkv{Xobamb 

kwkvIcW¯n\v D]m[nIÄ H¶pwXs¶ \nehnenÃ. ka{Khpw imkv{Xobhpamb amen\y 

kwkvIcW kwhn[m\w BhiyamWv. 

 

taÂ¯«v \nÀt±i§Ä 

 

1. PnÃbnse FÃm {]mYanI BtcmKy tI{µ§fpw IpSpw_ BtcmKy tI{µ§fmbn 

DbÀ¯pI 

2. hb\mSv PnÃm Bip]{Xnsb kq¸À kvs]jymenän Bip]{Xnbmbn DbÀ¯pI. 

3. XSÊ§Ä ]cnlcn¨v hb\mSv saUn¡Â tImtfPv bmYmÀ°yam¡pI. 

4. hS¡³ tIcf¯nsâ BtcmKy taJebnse NncIme kz]v\amb {ioNn¯nc 

C³Ìnäyq«v Hm^v saUn¡Â kb³kv bmYmÀ°yam¡pI. 

5. PnÃbnÂ B[p\nI kuIcy§tfmSv IqSnb t{SmasIbÀ bqWnäv  Øm]n¡pI. 

6. t{SmamsIbÀ samss_Â bqWnäv Xmeq¡v ASnØm\¯nÂ GÀs¸Sp¯pI.  

 

Iogv¯«v \nÀt±i§Ä 

 

1. \hPmX inip¡fpsS `mc¡pdhv t]mjImlmc¡pdhv, F¶nh ]cnlcn¡p¶XmbpÅ 

t{]mPIvSpIvSpIÄ¡v Xt±i`cW Øm]\§Ä ap³KW\ \ÂIpI. 

2. amXracW \nc¡v inipacW \nc¡v F¶nh CÃmXm¡p¶Xn\v imkv{Xobhpw 

^eh¯mbXpw {]mtbmKnI £aX DÅXpamb ]²XnIÄ¡v cq]w \ÂIpI. 

3. ]pXnb hoSpIÄ¡v A\paXn \ÂIp¶ kmlNcy¯nÂ DdhnS amen\y kwkvIcW 

kwhn[m\w Dd¸phcp¯pI. 

4. AssPh amen\y tiJcW¯n\v saäocnbÂ If£³ s^knenän skâÀ 

Bcw`n¡pI. 

5. lcnXIÀ½ tk\bpsS klmbt¯msS hoSpIfnÂ \n¶pw AssPhamen\yw 

tiJcn¡pI. 

6. PnÃmbnse FÃm ]cn]mSnIfnepw lcnX \nbamhen ]men¡p¶psh¶v 

Dd¸phcp¯pI. 
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7.2.2 ]mÀ¸nSw 

 

PnÃbnÂ hoSnÃm¯ 7252 IpSpw_§fpw hoSpw ØehpanÃm¯ 7853 IpSpw_§fpw 

Dv. IqSmsX hnhn[ ImebfhnÂ A\phZn¨ 9,482 hoSpIÄ ]qÀ¯oIcn¡m\pv. C{Xbpw 

IpSpw_§Ä¡v hoSv \nÀ½n¨v hoSp\nÀ½n¨p \ÂIpIbpw ]qÀ¯oIcn¡m³ tijn¡p¶ 

`h\§Ä ]qÀ¯oIcnt¡Xpv. PoÀ®mhØbnepÅXpw hmktbmKyhpaÃm¯Xpamb 

16430 hoSpIÄ ]p\À \nÀ½nt¡Xpapv. CtXmsSm¸w CXc kwØm\ sXmgnemfnIfpsS 

Xmak kuIcy¯n\pÅ kwhn[m\hpw GÀs¸Spt¯Xpv.  

 

taÂ¯«v \nÀt±i§Ä 

1. PnÃbnÂ hoSnÃm¯ 7252 IpSpw_§Ä¡pw hoSpwØehpanÃm¯ 7853 

IpSpw_§Ä¡pw  ]mÀ¸nSw \ÂIpI. 

2. sshZypXoIcWw \S¸nem¡m³ tijn¡p¶ hoSpIÄ sshZypXoIcn¡pI. 

3. sse^v anj³ KpWt`màr enÌnÂ DÄs¸Sp¯p¶Xn\pÅ 25 skâv F¶ IqSnb 

]cn[n PnÃbnÂ Hcp G¡À Bbn ]pXp¡n \nÝbn¡pI. 

Iogv¯«v \nÀt±i§Ä 

1. Xt±i`cW Øm]\§fpsS hmÀjnI ]²XnbnÂ Xt±i`cW Øm]\§Ä ap´nb 

]cnKW\ \ÂIpI. 

2. BZnhmkn `h\ \nÀ½mW ]²XnbnÂ KpWt`màmhpw bYmÀ° IcmdpImc\pw 

X½nÂ \nba]camb DS¼SnbnÂ GÀs¸Sp¶Xn\pÅ kwhn[m\w Hcp¡pI. 

 

7.2.3 hnZym`ymkw, kwkvImcw, ImbnIw, bphP\Imcyw 

 

tIcf¯nse aäv PnÃIsf At]£n¨v Gähpw Ipdª hnZym`ymk kuIcy§fpÅ 

PnÃbmWv hb\mSv. s]mXp hnZym`ymk taJebnÂ ASnØm\ kuIcy§Ä Gsd¡psd 

]cym]vXsa¦nepw D¶X hnZym`ymk cwK¯v kuIcy§Ä ]cnanXamWv. AXpsImv  D¶X 

hnZym`ymkw B{Kln¡p¶ Ip«nIÄ A\y kwØm\§sfbpw A\y PnÃIsfbpw 

B{ibnt¡n hcp¶p. ]«nIhÀ¤¡mcpsS sImgnªvt¸m¡mWv Cu cwK¯v PnÃ t\cnSp¶ 

Gähpw henb shÃphnfn.  

 

kmwkvImcnI IemImbn taJebnÂ sse{_dn Iu¬kn\v IognepÅXpw kzX{´hpamb 

sse{_dnIÄ, BÀSvkv & kvt]mÀSvkv ¢ºpIÄ F¶nh {]hÀ¯n¨phcp¶p.  

 

taÂ¯«v \nÀt±i§Ä 

 

1. PnÃbnÂ D¶X hnZym`ymk kuIcy§Ä hÀ²n¸n¡p¶Xn\mbn BÀSvkv & kb³kv 

tImtfÖpIÄ Øm]n¡pI. 

2. PnÃbnse FÃm s]mXp hnZymeb§fpw A´mcmjv{S \nehmc¯nte¡v DbÀ¯pI. 

3. IqSpXÂ s{]m^jWÂ tImtfÖpIÄ Øm]n¡pI. 

4. FUyp]mÀ¡v Øm]n¡Â. 

5. PnÃbnÂ kvt]mÀSvkv A¡mZan Øm]n¡pI. 

 

Iogv¯«v \nÀt±i§Ä 

 

1. PnÃsb t{Um¸u«v {^o B¡p¶Xn\v Xt±i`cW Øm]\§fpw hIp¸pIfpw 

GtIm]n¸n¡p¶ {]hÀ¯\§Ä \S¸nem¡pI. 
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2. s]mXp hnZymeb§Ä BIÀjIam¡p¶ coXnbnÂ ASnØm\ kuIcy§Ä 

Hcp¡p¶Xn\v Xt±i`cW Øm]\§Ä GsäSp¡pI. 

3. hnZymÀ°nIfpsS F®¯n\\pkcn¨v tSmbveäv kuIcy§Ä Hcp¡pI. 

7.3 ]Ým¯e taJe 

7.3.1 DuÀÖw 

 

_mWmkpc kmKÀ Umant\mSv tNÀ¶v \nÀ½n¨n«pÅ 3 F®w tkmfmÀ ]²XnIÄ 

Hgn¨mÂ hb\mSv PnÃ Hcp D]t`màr PnÃbmWv. PnÃbnÂ DuÀÖ DÂ]mZ\ 

\neb§sfm¶pw Xs¶ \nehnenÃ. DÂ]mZ\ taJebnse Ipdhpw D]t`mK taJebnse 

hfÀ¨bpw PnÃbv¡v H«pw BimkyaÃ. CXpsImv Xs¶ DuÀÖ DÂ]mZ\ taJebnÂ 

PnÃbv¡v ap´nb ]cnKW\ e`nt¡Xpv. 

 

taÂ¯«v \nÀt±i§Ä 

 

1. PnÃbnse {][m\ \Znbmb I_\n \ZnbnÂ sNdpInS PetkN\ ]²XnIÄ 

Bcw`n¡pI. 

2. hnhn[ ]T\ L«§fnepÅ 7 sNdpInS PetkN\ ]²XnIÄ \S¸nem¡pI. 

3. Imcm¸pg UmanÂ dq^v ^vtfm«v tkmfmÀ ]m\Â Øm]n¡pI. 

4. PnÃm IfIvStdäv DÄs¸sS km[yamb kÀ¡mÀ Øm]\§fnÂ kutcmÀÖ tkmfmÀ 

]\Â Øm]n¨v sshZypXn DÂ]mZn¸n¡pI. 

 

Iogv¯«v \nÀt±i§Ä 

 

1. IÂ¸ä, am\´hmSn, kp._t¯cn \Kck`IfnÂ Jcamen\y§fnÂ \n¶pw sshZypXn 

DÂ]mZn¸n¡p¶ \nebv§Ä Øm]n¡pI. 

2. Cu \Kck`IfnÂ AdhpimeIfntebpw aÕy amkw amÀ¡äpIfntebpw ssPh 

amen\y¯nÂ \n¶pw sshZypXn DÂ]mZn¸n¡p¶Xn\pÅ kwhn[m\w Hcp¡pI. 

 

7.3.2 KXmKXw, hmÀ¯m hn\nabw, hnt\mZ k©mcw 

 

KXmKX kuIcy¯n\v tdmUv GI B{iambpÅ PnÃbmWv hb\mSv. F¶mÂ, 

PnÃbnse tdmUpIÄ KpW\nehmc¯nÂ \nÀ½n¨n«pÅhbÃ. tZiob]mX 766 am{XamWv 

PnÃbnse GI ^Ìv HmÀUÀ tdmUv. \ne¼qÀþ\©³tImSv, ssakqÀþXetÈcn F¶o 

sdbnÂsh sse\pIÄ ZoÀLImeambn ]cnKWbneps¦nepw \mfnXphsc 

bmYmÀ°yambn«nÃ. FbÀ kv{Sn¸pIÄ PnÃbpsS hyhkmb hnt\mZ k©mctaJebv¡v 

klmbIcamIp¶XmWv.  

 

A\´amb hnt\mZ k©mc km[yXbpÅ PnÃbmWv hb\mSv PnÃ. kmlknI 

Sqdnkw, Ct¡m Sqdnkw, XoÀ°mS\ Sqdnkw, ImÀjnI A\p_Ô Sqdnkw, HgnhpIme 

Sqdnkw F¶o taJeIfnÂ kpØnc hnt\mZ k©mc hnIk\w PnÃbv¡v 

AXy´mt]£nXamWv. 
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taÂ¯«v \nÀt±i§Ä 

 

1. PnÃbnse `qcn`mKw hnt\mZ k©mctI{µ§fpw h\w hIp¸nsâ \nb{´W¯nemWv 

DÅXv. CXnÂ H«pan¡ hnt\mZ k©mcnIÄ¡v {]thi\w A\phZ\obaÃ. Cu 

tI{µ§fnÂ hnt\mZ k©mcnIÄ¡v {]thi\w A\phZn¡p¶Xn\v \b]camb 

CSs]SÂ.  

2. PnÃbnse hnt\mZ k©mc tI{µ§Ä ASnØm\ kuIcy§Ä GÀs¸Sp¯pI. 

3. Npcw tdm¸vth ]²Xn bYmÀ°yam¡pI. 

4. tZiob]mX 766 se cm{XnIme bm{Xm \ntcm[\w \o¡p¶Xn\pÅ CSs]SÂ. 

5. PnÃbnse 11 tdmUpIsf ^Ìv HmÀUÀ tdmUpIfmbpw 17 tdmUpIsf sk¡âv HmÀUÀ 

tdmUpIfmbpw 10 tdmUpIsf tXÀUv HmÀUÀ tdmUpIfmbpw sa¨s¸Sp¯pI. 

6. \ne_qÀ \©³tImSv, XetÈcnþssakqÀ tdmUpIÄ sdbnÂth bmYmÀ°yam¡pI. 

7. PnÃsb AXnÀ¯n PnÃIfpambn _Ôn¸n¡p¶ _ZÂ tdmUpIÄ ]qÀ¯oIcn¡pI. 

8. I_\n \ZnbnÂ ss_c¡p¸bnÂ ]mew \nÀ½n¡pI. 

 

Iogv¯«v \nÀt±i§Ä 

 

1. FÃm hnt\mZ k©mc tI{µ§fnepw ]cnØnX kulrZ tSmbveäpIÄ Øm]n¡pI. 

2. Xt±i`cW Øm]\§fpw Sqdnkw kwc`Icpambn tNÀ¶v kmaqlnI kwc`IXz 

hnIk\ ]cn]mSn IÄ \S¸nem¡pI. 

3. Sqdnkw hn`h `q]Sw X¿mdm¡n {]mtZinI Sqdnkw hnIk\ ]²XnIÄ 

BhnjvIcn¡pI. 

4. Sqdnkw hnIk\ km[yXbpÅ Xt±i`cW Øm]\§Ä Sqdnkw SmkvIv t^mgvkv 

cq]oIcn¡pI. 

5. hnt\mZ k©mcnIÄ¡v hb\mSns\ Adnbm³ Ic´³ samss_Â B¹nt¡j³ 

\nÀ½n¡pI. 

6. tdmUpIsf kzX{´ambn Iv hnIkn¸n¡p¶ {]hWX Hgnhm¡n {]mtZinI 

hnIk\w e£yam¡n Bkq{XnXambn am{Xw hnIkn¸n¡pIbpw {XnXe 

]©mb¯pIÄ X½nepÅ kwtbmP\ km[yX ]cnKWn¡pIbpw sN¿pI. 

7. \Kck`bnÂ tdmUv hnIk\ cwKs¯ Bkq{XWw, {Sm^nIv \nb{´Ww, 

amt\Pvsaâv, _Ìmâv, _tÌm¸v, ]mÀ¡nwKv tI{µ§Ä F¶o ASnØm\ 

kuIcy§Ä _Ôs¸Sp¯Ww. 

 

7.4 {]tXyI ]cn-K-W\ AÀln-¡p¶ hn`m-K§Ä  

 

7.4.1 ]«nIPmXn/]«nIhÀ¤ hnIk\w 

 

kwØm\¯v Gähpw IqSpXÂ ]«nIhÀ¤ P\kwJybpÅ PnÃbmWv hb\mSv. 

F¶mÂ, ]«nIPmXn P\kwJy Gähpw Ipdhpw PnÃbnemWv. PnÃbnÂ 2975 tImf\nIfnembn 

36,135 ]«nIhÀ¤ IpSpw_§Ä Xmakn¡p¶pv. ChcnÂ ]Wnb, ASnb, Im«p\mbv¡À, 

Ducmfn F¶o hn`mK§fmWv Gähpw ]nt¶m¡mhØbnÂ \nÂ¡p¶Xv. h\s¯bpw h\ 

DÂ¸¶§tfbpw ]c¼cmKX Irjn coXnIsfbpw B{ibn¨v kzbm{inX kaqlambn 

Pohn¨ncp¶hcmWv PnÃbnse ]«nIhÀ¤¡mÀ. F¶mÂ h\ \nbaw \nehnÂ h¶Xn\v 

tijw Irjnbpw th«bpw Ahkm\n¨tXmsS amdnb PohnX kmlNcyw Dm¡nb k¶nKv[ 

L«w adnIS¡mt\m apJy[mcm kaql¯ns\m¸w CgpIn tNcmt\m tKm{X kaql¯n\v 

CXphscbpw ]qÀ®ambn Ignªn«nÃ. FÃm ]«nIhÀ¤ IpSpw_w§Ä¡v hoSpw 

Poht\m]m[nbpw  \ÂIpI F¶Xv `cWLS\m]camb _m[yXbmWv. 
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taÂ¯«v \nÀt±i§Ä 

1. `qclnX IpSpw_§Ä¡v Htc¡À hoXw `qan \ÂIpI. 

2. ZpÀLS {]tZi§fnse `h\ \nÀ½mW¯n\v A[nI [\klmbw A\phZn¡pI. 

3. PnÃbnÂ B[p\nI kuIcy§tfmSpIqSnb am\knI BtcmKy tI{µ§Ä, Uo 

AUoj\³ skâdpIÄ Øm]n¡pI. 

4. P\kwJy B\p]mXnIambn {]osa{SnIv, t]mÌv sa{SnIv tlmÌepIÄ A\phZn¡pI. 

 

5. PnÃbnÂ t^m¡vtemÀ A¡mZan Øm]n¡pI. 

6. PnÃbnÂ ]«nIPmXn kwt¦X§Ä IpdhmbXn\mÂ ASnØm\ kuIcy§Ä 

Hcp¡p¶Xn\v amÀ¤tcJbnÂ Cfhv \ÂIpI. 

7. ]«nI hÀ¤ D] ]²Xn ]«nIhÀ¤ DucpIq«§fpsS Xocpam\§Ä¡v 

hnt[bambncn¡p¶Xv t]mse ]«nIPmXn hnIk\¯n\mbn {]mtZinI kÀ¡mcpIÄ 

ssIs¡mÅp¶ \S]SnIsfÃmw ]«nIPmXn¡mcpsS kvs]jyÂ {Kma k`bpsS 

Xocpam\§Ä¡v hnt[bambncn¡pI. 

Iogv¯«v \nÀt±i§Ä 

1. tZiob {KmaoW sXmgnepd¸v ]²XnbnÂ ]«nIhÀ¤ ]¦mfn¯w Dd¸m¡pI. 

2. kn¡nÄ skÂ A\oanb tcmKnIÄ¡v {]tXyI ]mt¡Pv X¿mdm¡pI. 

3. \nehnepÅ ivaim\ `qanIÄ¡v tcJbpw kwc£Whpw Dd¸m¡pI. 

4. ]«nIhÀ¤ hn`mK¡mcpsS sXmgnÂ ss\]pWy hnIk\¯n\v {]tXymI Du¶Â 

 \ÂIpI. 

5. aÕc ]co£IfnÂ hnPbw Dd¸m¡p¶Xn\mbn  ]«nIhÀ¤ hn`mK§Ä¡v  {]tXyI 

]cnioe\w \ÂIp¶Xn\mhiyamb t{]mPIvSpIÄ GsäSp¡pI. 

6. DucpIq«§Ä aq¶v amk¯nsemcn¡Â IrXyambn \S¯pI. 

7.4.2 h\nXIÄ, htbmP\§Ä, Ip«nIÄ, `n¶tijnbpÅhÀ, {Sm³kvPâÀ   

hn`mKw F¶nhcpsS hnIk\w  

k{Xo ]ZhnbpsS Imcy¯nÂ tIcfw aäv kwØm\§Ä¡v amXrIbmsW¦nepw 

kv{XoIÄs¡Xncmb AXn {Ia§Ä hÀ²n¨p hcp¶ ImeL«¯neqsSbmWv \mw ISp¶p 

t]mIp¶Xv. hnIk\ {]{InbbnÂ kv{Xo ]¦mfn¯w  hÀ²n¸n¡p¶tXmsSm¸w AhÀ 

{]iv\§Ä¡v  ]cnlmcw ImtWXpv.  PnÃbnse Iuamc¡mcmb s]¬Ip«nIÄ, 

hn[hIÄ, AhnhmlnXcmb A½amÀ, Dt]£n¡s¸« kv{XoIÄ, ]«nIPmXn/]«nIhÀ¤ 

h\nXIÄ XpS§bhcpsS hnZym`ymkw, BtcmKyw, kmaqly]Zhn, km¼¯nI ØnXn, 

Zmcn{Zy \nÀ½mÀÖ\w F¶nh e£yan«psImpÅ ]²XnIÄ BhnjvIcnt¡Xpv. 

PnÃbnÂ P\kwJybnÂ 11.29 iXam\w Ip«nIfmWv. Ip«nIfpsS hfÀ¨bpw 

hnImkhpw XpSÀ{]{Inb BbXn\mÂ Hmtcm L«¯nepapÅ CSs]SpIÄ B\nhmcyamWv. 

ChcpsS ka{K hnIk\w e£y{]m]vXnbnse¯Wsa¦nÂ BtcmKyw, t]mjWw, 

hnZym`ymkw, kwc£Ww, ]¦mfn¯w F¶hbv¡v  Du¶Â \ÂtIXpv. 

Gähpw {i²bpw ]cnc£bpw BhiyapÅhcmWv  `n¶tijn¡mÀ. PnÃm 

P\kwJybpsS Gähpw IqSpXÂ iXam\w `n¶tijn¡mcpÅ PnÃbmWv hb\mSv (2.75%)  

Hmtcm hn`mKw `n¶tijn¡msc {]tXyIambn ]cnKWn¨v `n¶tijn kulrZ PnÃbmWv 

e£yanSp¶Xv. 
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kaql¯nÂ AhÚbpw Häs¸Sepw hnthN\hpw A\p`hn¡p¶ `n¶enwK¡mÀ¡v 

apJy[mcbnÂ F¯p¶Xn\pw A´tkmsS kaql¯nÂ Pohn¡m\pÅ AhØ  

krjvSn¡pIbpw sN¿pI F¶Xv ]cnjvIrX kaql¯nsâ ISabmWv. 

kwØm\s¯ aäv PnÃIsft]mse Xs¶ htbmP\§fpsS F®w PnÃbnÂ 

hÀ²n¨phcnIbmWv. ChpsS Häs¸SÂ, AhKW\, F¶nhbv¡v ]cnlmcw ImWpIbpw 

km¼¯nI kpc£nXXzw, BtcmKy ]cnc£ F¶nh Dd¸phcp¯pIbpw sN¿pI F¶Xv 

Gsd {]m[m\yaÀln¡p¶p.  

taÂ¯«v \nÀt±i§Ä 

1. Ip«nIfpsS hfÀ¨m \nco£W¯n\pÅ PmXIv P\\n ]²Xn FÃm t»m¡pIfnepw 

hym]n¸n¡pI. 

2. PnÃbnse FÃm s]mXp Øm]\§fnepw hnZymeb§fpw `n¶tijn kulrZam¡pI. 

3. \hPmX inip¡Ä¡v hnIemwK \nÀ®b ]cntim[\ FÃm kÀ¡mÀ 

Bip]{XnIfnepw Bcw`n¡pI. 

4. PnÃm Bip]{Xn, Xmeq¡v Bip]{Xn F¶nhnS§fnÂ `n¶ enwK¡mÀ¡v 

amk¯nsemcp Znhkw {]tXyI ¢n\n¡v Bcw`n¡pI. 

5. PnÃm Bip]{XnIfnÂ `n¶enwK¡mÀ¡v  enwKamä ikv{X{Inb¡pÅ kuIcy§Ä 

GÀs¸Sp¯pI. 

6. t£a s]³j\pIÄ FÃm amkhpw KpWt`màm¡fpsS _m¦v A¡unÂ 

e`n¡p¶Xn\pÅ \S]SnIÄ kzoIcn¡pI. IqSmsX `n¶tijn¡mÀ¡pÅ 

s]³j\pIÄ Imem\pkrXambn ]cnjvIcn¡pI.  

7. htbmP\ k{XoIÄ¡v {]tXyIn¨pw hn[hIÄ, X\n¨p Pohn¡p¶hÀ F¶nhÀ¡mbn 

{]tXyI kwc£nX ]mt¡Pv cq]s¸Sp¯pI. 

8. ]«nIhÀ¤ hn`mK¯nse htbmP\§fpsS kwc£W¯n\v {]tXyI ]²XnIÄ 

Bkq{XWw sN¿pI. 

Iogv¯«v \nÀt±iw 

1. AhnhnlnXcmb A½amcpsS t£a¯n\mbpÅ ]²XnIÄ GsäSp¡pI. 

2. PnÃbnse apgph³ Øm]\§fpw s]mXp CS§fpw  _mekulrZam¡pI. 

3. `n¶tijn¡mÀ¡v kÀ¡mÀ {]Jym]n¨n«pÅ s]³j³, kvtImfÀjn¸v F¶nh 

IrXyambn e`yam¡p¶Xn\pÅ \S]SnIÄ kzoIcn¡pI. 

4. InS¸nemb `n¶tijn¡mÀ¡v t»m¡v Xe¯nÂ kwc£W tI{µw Bcw`n¡pI. 

5. AKXnIfmb `n¶tiin¡mÀ¡v PnÃbnÂ AKXnaµncw Bcw`n¡pI. 

6. Xt±i`cW Øm]\§Ä \nÀ½n¨ ]IÂ hoSpIÄ kuIcy§Ä GÀs¸Sp¯n 

{]hÀ¯\ kÖam¡pI. 

 

7.5 sXmgnÂ, klIcWw 

iàamb sXmgnÂ taJe \ne\nÂ¡p¶ PnÃbmWv hb\mSv. ¹mtâj³ taJebnÂ 

6,597 sXmgnemfnIÄ PnÃbnepv. aäv PnÃIsf At]£n¨v  A\y kwØm\ 

sXmgnemfnIfpsS F®w IpdhpamWv.  

klIcW taJebv¡v KWyamb kzm[o\apÅ PnÃbmWv hb\mSv. klIcW hIp¸n\v 

IognÂ 436 klIcW kwL§Ä \nehnepv. 

 

taÂ¯«v \nÀt±i§Ä 

1. tXm«w sXmgnemfnIfpsS an\naw Iqen 18,000 cq]bmbn hÀ²n¸n¡pI. 

2. tXm«w sXmgnemfnIÄ¡pmIp¶ amcI tcmK§Ä¡v NnInÕm [\ klmbw 

A\phZn¡pI. 
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3. tXm«w sXmgnemfnIÄ¡pÅ `h\ ]²Xn Imcy£aambn \S¸nem¡pI. 

4. anI¨ klIcW kwL§sf DÄs¸Sp¯n I¬tkmÀjyw cq]oIcn¨v PnÃbpsS 

hnIk\¯n\v Bhiyamb _rlXv ]²XnIÄ GsäSp¡pI. 

Iogv¯«v \nÀt±iw 

1. tjm¸pIfnepw hnhn[ Øm]\§fnepw sXmgnÂ sN¿p¶ sXmgnemfnIfpsS 

 Ip«nIÄ¡mbn Xmeq¡v tI{µ§fnÂ {Ijv kuIcyw GÀs¸Sp¯pI. 

2. tXm«w taJeIfnse FtÌäv ]mSnIfnÂ ipNnXz ]cn]mSn \S¸nem¡pI. 

3. Xt±i`cW Øm]\§Ä klIcW kwL§fpsS hnIk\¯n\mhiyamb 

 t{]mPIvSpIÄ GsäSp¡pI. 

4. ]«nIhÀ¤ taJebnÂ klIcW kwL§Ä Bcw`n¨v {]hÀ¯\§Ä 

 hn]pes¸Sp¯pI.. 

5. Sqdnkw taJebnÂ klIcW kwLw Bcw`n¡p¶Xn\pÅ \S]SnIÄ 

 kzoIcn¡pI.  

7.6 \qX\ ]²XnIÄ 

FUyp]mÀ¡v 

PnÃbpsS ka{K hnIk\w e£yam¡nbpÅ Hcp ]²XnbmWnXv. hnZym`ymkw, 

imkv{X kmt¦XnIw, hnt\mZ k©mcw, Irjn, `£yImcyw, BtcmKyw, XpS§nb hnhn[ 

hIp¸pIfpsS klIcWt¯msS hnZym`ymk taJebnÂ \S¸nem¡p¶ Hcp 

s{]mPIvSmWnXv. dqdÂ dnkÀ¨v em_v, ¹m\tämdnbw, s_m«mWn¡Â KmÀU³, _«À ^vssf 

hnjzÂ Xot¿äÀ, Iem ]cnioe\ {Kmaw, s]UtKmKn ]mÀ¡v, ss{S_Â sldntäPv ayqknbw, 

d^d³kv sse{_dn, BÀ«v Kmedn, AtIzdnbw, A{KnIÄ¨dÂ \gvkdn, Pnw\mÌnIv tI{µw, 

C³tUmÀ tÌUnbw, Hm¸¬ FbÀ HmUntämdnbw, {KmaoW sXmgnÂ ]cnioe\ tI{µw, 

UnPnäÂ sse{_dn,s{Sbv\nwKv skâÀ, ^pUv tImÀ«v, lmân {Im^vävkv, {XoUn Xot¿äÀ, 

IÄ¨À FIvkvtN©v t{]m{KmapIÄ, tKm{X IemaWvUew, `£y kwkvIcWw, hn]W\ 

taJeIÄ, IzmÀt«gvkpIÄ, tUmÀanädnIÄ, XpS§nb hnhn[ {]hÀ¯\§fneqsS PnÃbnse 

Hcp {][m\ t\mfUvPv lºv IqSnbmbn tI{µw hnIkn¡pt¼mÄ PnÃbnse A¡mZanIv 

cwK¯v h³ apt¶ä¯n\nSbm¡pw. _lphÀj ]²Xnbmbn Cu {]hÀ¯\w GsäSp¡Ww. 

7.7 kwtbmPnX ]²XnIÄ 

1. t{Um¸u«v {^o hb\mSv. 

PnÃbnse hnZymÀ°nIfpsS sImgnªvt¸m¡v XSbp¶Xn\v Xt±i`cW Øm]\§Ä 

hnZym`ymk hIp¸v ]«nIhÀ¤ hnIk\ hIp¸v XpS§nbhbpsS klIcWt¯mSv IqSnbpÅ 

ka{K  ]²Xn 

2. tk^v hb\mSv  

Xt±i`cW Øm]\§Ä lcnXanj³, hnt\mZk©mc hIp¸v, tamt«mÀhml\ hIp¸v, 

t]meokv, ipNnXzanj³ F¶nhbpsS klIcWt¯msS ]qÀ®ambpw A]IS hnapàamb 

PnÃbm¡p¶Xn\pÅ ka{K ]cn]mSn. 

3. _me kulrZ PnÃ 

PnÃsb _mekulrZam¡p¶Xn\v kwtbmPnX ]²Xn BhnjvIcn¡mhp¶XmWv. 

A¦WhmSnIÄ, kvIqfpIÄ F¶nhnS§fnÂ Bhiyamb ASnØm\ kuIcy§Ä {XnX] 

]©mb¯pIÄ, hnZym`ymk hIp¸v, kmaply\oXn hIp¸v XpS§nbhbpsS 
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klmbt¯mSvIqSn Hcpt¡Xpv. ØeapÅXpw sI«nSanÃm¯Xpamb A¦WhmSnIÄ 

Øehpw sI«nShpanÃm¯ A¦WhmSnIÄ F¶nhbv¡v FÃmhn[ ASnØm\ 

kuIcy§tfmSpw IqSnsb sI«nS§Ä \nÀ½nt¡Xpv. hnZymeb§fnÂ Ip«nIfpsS 

F®¯n\v B\p]mXnIamb tSmbveäpIfpw \nÀ½nt¡Xpv. am{XaÃ FÃm s]mXp 

hnZymeb§fpw A´mcmjv{S \nehmc¯nte¡v DbÀt¯Xpv. 

4. I_\o \ZoXS kwc£Ww 

 

Imthcn ss{S_yqWÂ hn[n {]Imcw PnÃbv¡v 21 SnwFwkn Pe¯n\v AÀlXbpv. 

F¶mÂ CXv ]qÀ®ambpw D]tbmKs¸Sp¯m³ \ap¡v IgnbmdnÃ. I_\n \nZnbnÂ sN¡p 

UmapIÄ \nÀ½n¨pw en^väv CdntKj³ ]²XnIfneqsSbpw ]camh[n Pew PnÃbv¡v 

D]tbmKn¡p¶Xn\v IgntbXpv. am{XaÃ I_\o \ZoXSw kwc£n¡p¶Xn\mhiyamb 

{]hÀ¯\§Ä GsäSpt¡Xv hfsc AXy´mt]jnXamWv. PetkN\ hIp¸v Xt±i`cW 

Øm]\§Ä lcnXtIcfw anj³ a®v kwc£W hIp¸v F¶nhbpsS kwbpà 

{]hÀ¯\§Ä CXnte¡mbn hn\ntbmKn¡m³ Ignbpw. 

 

5. a\pjy h\yPohn kwLÀj eLqIcW {]hÀ¯\§Ä 

PnÃt\cnSp¶ Gähpw henb `ojWnbmWv a\pjy h\yPohn kwLÀjw. CXv 

eLqIcn¡p¶Xn\mbn ka{Khpw imkv{Xobhpamb amÀ¤w Xt±i`cW Øm]\§fptSbpw 

aäv hIp¸pIfptSbpw kwbpà B`napJy¯nÂ GsäSpt¡Xpv. 

6. hyhkmb ]mÀ¡v 

hyhkmb clnXamb PnÃbnÂ ^pUv]mÀ¡v Øm]n¡p¶Xn\mbn hmcnbmSv FtÌtääv 

GsäSp¡p¶Xpambn _Ôs¸« {]hÀ¯\§Ä kÀ¡mcnsâ ]cnKW\bnepv. CXv 

XzcnXs¸Sp¯p¶Xn\pw Xt±i`cW Øm]\§fpsS klIcWt¯msS hyhkmb 

hIp¸nsâ IognÂ hyhkmb ]mÀ¡v bmYmÀ°yamt¡Xpv. 

7. hb\mSv {_mânwKv 

hb\mSv X\Xv DÄ¸¶§Ä¡v hn]WnbnÂ hÀ²n¨ Bhiyaps¦nepw 

hn]W\¯nepÅ t]mcmbva DÂ¸¶§Ä¡v \ymb hne e`n¡p¶Xn\pw 

XSÊamIp¶pv.Irjn hIp¸v  Sqdnkw hIp¸v Xt±i`cW Øm]\§Ä IpSpw_{io, 

h\whIp¸v XpS§nbhbpsS klIcW¯neqsS hb\mS³ DÂ¸¶§Ä¡v {]tXyIw 

{_mânwKv \S¯p¶Xv hn]W\ km[yX hÀ²n¸n¡p¶Xn\v klmbIcamWv. 

8. {][m\ SqdnÌv tI{µ§fnÂ dqdÂ KÌv lukv  

PnÃbnÂ hnt\mZ k©mc taJe A\pZn\w hfÀ¶p hcnIbmWv. k©mcnIÄ¡v 

\ymbamb \nc¡nÂ Xmak kuIcyw GÀs¸Sp¯p¶Xv k©mcnIsf IqSpXÂ 

BIÀjn¡p¶Xn\v klmbIcamIpw CXn\mbn Sqdnkw hIp¸pambn kwtbmPn¨v {][m\ 

hnt\mZ k©mc tI{µ§fnÂ Xt±i `cW Øm]\§Ä¡v KÌv lukv 

Bcw`n¡mhp¶XmWv. 

9. t»m¡v Xe¯nÂ InS¸nemb `n¶tijn¡mÀ¡pÅ kwc£W tI{µw 

InS¸nemb `n¶tijn¡msc ]cnNcn¡p¶Xn\v t»m¡v ]©mb¯pw AXn\v IognepÅ 

{Kma ]©mb¯pIfpw tNÀ¶v t»m¡v Xe¯nÂ kwc£W tI{µw Øm]n¡p¶Xv C¯cw 

BfpIÄ¡pw AhcpsS kwc£IÀ¡pw Gsd klmbIcamWv. B[p\nI kuIcy§fpw 
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D]IcW§fpw sXdm¸nÌpIfpw DÄs¸sSbpÅ kuIcy§Ä Cu tI{µ¯nÂ 

Hcpt¡Xpv. 

10. BZnhmkn ]¨acp¶v, hwiob `£W t{]mÕml\w 

BZnhmkn hn`mK§fpsS X\Xv hn`h§Ä BZnhmkn ]¨acp¶v F¶nhbpsS 

t{]mÕml\¯n\mbn ]«nIhÀ¤ hnIk\ hIp¸v, {XnXe ]©mb¯pIÄ, Sqdnkw hIp¸v 

F¶nhN tNÀ¶v kwbpà t{]mPIvSv GsäSp¡mhp¶XmWv. 

11. Xcniv clnX hb\mSv 

PnÃbnÂ XcnÈmbn InS¡p¶ FÃm Øe§fnepw Irjn hIp¸nsâbpw Xt±i`cW 

Øm]\§fptSbpw ]²XnIÄ kwtbmPn¸n¨psImv Xcniv clnX hb\mSv F¶ e£yw 

km£mXvIcn¡mhp¶XmWv. 

hnhn[ X«p Kh¬saâpIÄ hnIk\¯nsâ taJebnÂ \S¯p¶ Ces]SepIÄ¡v 

Znimt_m[w \ÂIp¶Xn\pw tIm«§Ä Is¯n  ]cnlcn¡p¶Xn\pw icnIsfbpw 

t\«§sfbpw IqSpXÂ _es¸Sp¯p¶Xn\pw \Ã amXrIIsf hym]n¸n¡p¶Xn\pw sXämb 

coXnIsf \ncpÂkmls¸Sp¯p¶Xn\pw  hnhn[ GsäSp¡p¶ hnIk\ s{]mPIvSpIÄ 

X½nÂ sa¨s¸« kwtbmP\w Dd¸phcp¯p¶Xn\pÅ D]IcWamWv PnÃm ]²Xn.  

PnÃm ]²XnbpsS A´k¯ DÄsImpsImv Xt±i`cW Øm]\§Ä 

XpSÀ¶pÅ hÀj§fnÂ AhbpsS ]²XnbpSw s{]mPIvSpIfpw X¿mdm¡n \S¸mt¡Xv 

PnÃm ]²Xn \nÀt±i§Ä Kuchambn ]cnKWn¡phm³ hnIk\ hIp¸pIfpw 

GP³knIfpw X¿mdmtIXmWv. e`yamb hn`h§fpsS ]camh[n {]tbmP\w P\§Ä¡v 

e`yamIp¶Xn\v Cu tcJ D]Icn¡psa¶v {]Xo£n¡p¶p. 

**** 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


