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അ��ാ�ി� 

GHIJെK  ിL ിൽ�ി � അ�ി�ാ�JGാ� NO�PQാ�� GRം �LSം. ഒ�ിU� 

GV� W�െ�Oാൻ ആ�ി�േ�ാQം �ർIGാ�� േ�Y��. GൺZ�ിെK ��ാOGാ� 

േ��Qം G[\െO   �]!ം േ^_ം `Oി�ാ��. േ^_ീ� _�ാ_�ിെ��ാൾ �Yി�bി G[ 

�ർIം േ�ാcം L�ിdeY�, എgാൽ hiർ��L�ിെK േ�ാ�� �ാjg അ��\ം 

WkGാ� �LkാGSം  ാം iൗ��Gാ�ി �ാ��ം. ആേiാQ �ാ� �ിെK `Oി 

)LGാ\Yാ�g �ാLാ��ാ �J�ി�ാ ം �ം�ാ mം അH��െ�n 

oOPി�ിnY�. G[�ാLPQിൽ െ�pെ�ാ�ം, qQ�ം G[െ�ാeGാ�ി�ാൽ ��ൾr, 

�LkാGം എgാ�ി Gാ�ിെ�ാYി�ിd��ാ��. GV�, �Lം, ൈ�� ���� 

എgി�െ� അ�\െO qs�ി ��Gാ� �Gt��ിൽ �ം�kിu GാvേG w�ി�Gാ� 

�ി�� ം എg LkJം ൈ���ി�ാ ാ�. േ��Q�ിൽ  െxാ� �ാiം G[െ�pSം 

ഒj�ിേ�ാ�g�ി ാൽ െycoം �zoGാ�  ീർ�OPൾ ���ാ�ി ��Gാ�{ി 

G[െ�pെ� �ീjgിO�� �ാേ[ാേb|െ�g �ാ}�ാOിൽ �ം�kിേ�Yി�ി�ിde. 

          )L~�ി�Gാ� GVാ�� �IJ�ിQ��െO  ിL ിൽ�ി ാ�_JGാ� q{ാ  

NO�ം. GെVാLി�� GVിെK )Lh�ി��  �െ��mg�ിെ ാ�ം �ാർIി� 

�ി��P�െO ഉൽ�ാ^ �ിzം hiർ��L�ിെK അQ�ിzം �Lി� ���� ��me. 

ഉ��ി�L GVിെK  �ം ഒ[ി�ാdg�ിHം GെVാLി�� �O\g�ിHം ��Gാ�{ി �Lം 

�ം�kിdg�ിHം േ�Yി  ി��{ി  ിർ�ി�ി�ൾ ഉ�േ�ാiി�ാcY�. s�JGാ� 

�ാ   ിർV�ം  O�ി ഇ��ം  ിർ�ി�ി�ൾ ��ി�ാൽ GR-�L �ം�k��ി � 



�,െ ��ാ��	ാ�ിിkം. ഇ�ം �ിർ�ി�ി�ൾ&ാ�ി �ിീ��]ം 

�ി��ി��ൽ ���]ം ആ�gY	ാ�#. ഇ� േ�'\ൾ െ�,ിെ+�s� 	ാz	� "!ർ 

u�ർ��\,ിൽ  ഊnൽ െ�ാ�േ&b�ാ� ��\െ, �ിർേ�gിk�dം െ|�ം. 

            �ം)ാ��# 	
-�� �ം�� u�ർ�ി�ൾ 	`# �Yേ��� 	`# 

�ം�� �*�ം 	3# �ർ&ാർ �*���ം ,�േ�g �e�ം4� )ാ��\�ം, 

�e7ം �ി��ം, ����ാ,ി�േ�ാ!# hെ!dം �!+ി�ാ&ി ��lb#. ഇ�ം 

���ി��െ! അ�7 =�\ൾ 	��ി�ാkn�ിWം ആcz� u�ർ��\ൾ&# 

ഉ�d�	ാkn�ിW	ാ�ി �ി��ി��ൽ ���ം �*+# �!�ി ��l. 

�ി�ാ���ിൽ 14  �ി��,ി}ം uേ�Y� 1ിേ+ാർt�ൾ u�ി�ീ�ിkl. ഇ" ��ി �ി�ാ 

ആcz� �	ി�ി�ൾ&# ഈ �ിX��ിൽ ഇ!െ�!ാWം 	3# �ീർ�! �ി��� 

���ി u�ർ��\ൾ h��ൽ �ാY�	�േ�ാെ! �ിർ���ം �!sn�ി�# �േ�g 

�ർ&ാ��ൾ&# 	ാർ��ിർേ�gം �ൽ*n�ിWം �ാ~ിkം. h!ാെ� �ിfYാ4Yാ� 

u�ർ��ർkം, pേ�X�ർkം, ഈ േ	[��ിൽ u�ർ�ിkn ����ിെ� 

എ�ാ�ർkം u�� 1ിേ+ാർ'#  uേ�ാ��െ+�െ	n# u�ീ�ിkl. 

            �ർേ��# �ി�ാ���ിൽ െ0��'ി 0�12ർ	ാ�ം 1ി�ർv# ഓ=ീ�ർ	ാ�ം 

േ	ൽേ�ാ'ം ��ിy. �ി�േg��]ം 0ാ3ാ എൻ�ിdം �!�ി��# �ാ3ി�ി&ൽ 

ഇൻെ��ിേp3ർ	ാാ�#. �ർെ�dെ! u�ർ��\,ിൽ ��ാ�ം �4Y	ാ&ി� 	`# 

�Yേ��� 	
�ം�� �*+ിെ� ഉേfYാp)ർkം, �േ�g�e�ം4��*+ിെ� 

��u�ി�ി~ി�ൾkം, ഉേ�Yാp)ർkം ഈ അ���ിൽ uേ�Y�ം ��ി 

േ�െ+�sl. 

1ിേ+ാർ'ിേ�}% അ4ിuാ�\�ം �ിർേfg\�ം �eാp�ം െ|�l. 
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     �ി�ാ �� 
�ം� � ഓ"ീ�ർ 

VWി5�ാXം ഈ െ.ാ�?
 ��ി �ാ8ി9. െ�െ&ാ�	ാൽ Z[ി�ാ0ം 

�ം\�ി9െ�ാTി�6 ഈ �ാ�േ01�23ിൽ െ�െ&ാ� \ീ[�ി േ��ി]6�ിX 

���ി .�ർ	�23ാ�
 ����Qേ�[� ���ം� ��^&
 ��ി 

��&ി�ാ�ി-�
. �ാർ[ി��ാ0ം �ം\�ി5�Aം �ാർ[ി� േ�1�െ- �െ6 

�_ീ\�ി&ി5�Aം െ(`6 അ�O7
 ഈ .േ/0െ	 � ി5�ാൻ �ാ8ിMിST
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േ�ാ!ം"��# െ�,,െ&'# �ി�ാ� ���ി – �¡�ീ�jെ! 
1ിേ+ാ¢'#  

 
             ആ��� �ി��ിെ� േ|ർ�� �ാ�&ിൽ ഉൾെ+�n 

േ�ാ!ം"��# xാ	 �_ാ��ിൽ െ�,,െ&'# �ി�ാ� 

�ി�ാ�ി 	
�ം�� �*+# �!+ി�ാ&ി� ���ി�ാ�# 

േ�ാ!ം"��# െ�,,െ&'# �ി�ാ� ���ി.  !ി �_ാ��ിെ� 

1-ാം�ാർ0ി�ാ�# ഈ ���ി u~ാ�	ാdം �!+ി�ാ&ി 

�ിിkn�#. എ1�ാ*,ം �ി�േ�ാ!# േ|ർl �ി!kn 

uേfg	ാ�ി�#.  ഇ�ി�െ�  ��\ൾ  oി4ാpം   	ാ�\,ി}ം 

 
േ�ാർ£# െ	ർ�ിൻ 

�ൺ�ീ�ർ 

െ�,,െ&'ി�ാ�# �ാ	�ിkn�#. െ�ൽwXിdം, െ�¤wXിdം െ|�ീൻ�,ർ�}ം, 

	¥Y�¦�]	ാ�# ഇ�ി�െ� u~ാ� ഉ��ീ��	ാർ�ം.  അgാ§ീ�	ാ� ീ�ി�ിൽ 

അ¦�ാ��ി െ�ാ�ി ¨1ിkn"��ം ഉ�െ�,,ം ��1ി െ�ൽwXി �gിkn�# 

ഇ�ിെ! ��ി�ാ�#.   

ഈ uേfg�ിെZ െ�,,െ&'# u©�ി�# ഒ� u�ി�ി~ി എn �ി��ി�ാ�# 

	
�ം�� �*+# െ�,,െ&'# �ി�ാ� ���ി �!+ി�ാ&ി��#.  ഇ�# ഈ 

uേfgെ� െ�,,െ&'ി�# ഒ� �ി~ി�െ �ി�ാ	ാ�ി�l. ഈ ���ിെ�k1ിv# 

���ം �!�ി� �ാ(�ി� )ി�ി�ി�&�&# �*+ി�# uേ�Y� അ4ി���\ൾ. 

 
   േ�ാർ£# െ	ർ�ിൻ 

�ൺ�ീ�ർ 
    േ�ാ!ം"��# െ�%െ&'# �ി�ാ� ���ി 
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ആ�� �ി��ിെ� േ�ർ�� �ാ��ിൽ ഉൾെ�� േ	ാ�ം !�" 

#ാ$%&ാ��ിെ� 250 െ*+ർ ,�- ഒ! േ	ാ�ി�ി��ി	ം /% 0��ി $1 

2ം345 �6�" ���ി�ാ�ി� േ	ാ�ം !�" െ�7െ��" �ി�ാ35 %8�ി9െ� 

�ി��ി!�ൽ %:��ിെ; �ി�3<=ാ5" ഈ ?ിേ�ാർ�ിൽ ഉൾെ�@�ി�ിA7�" 

 േ	ാ�ം !�" #ാ$%&ാ��ിെ� േ	ാ�ം !�" �ിേ��ിെ� ഒBാം �ാCDിE  

ആ5"  ഈ %8�ി   ���ി�ാ�ി�ി3ിFB�" . 

  െ�7െ��" �ി�ാ35 ��ർ��$ാ� %ാർHIJി�ി �ിർKാ5$ാ5" ഈ 

%8�ി�ിെ� ��ാ� ��ർ��ം. 

 472 6@ംN<=ാ5" %8�ി�േOH- �ാ$2ിFB�". 

 %8�ി �േOH�ിെ;  P3ിJാQം �േOH-ം െ�ൽRSി�ാ5". 

 %8�ി�ി�െ� ���ി�ാ�ി� %ാർHIJി�ി �ിർKാ5ം �േOH�" െ�7െ��" 

,ി3$ാ�ി ഒ�ി�ാ�ാT7 2ാ*�3U0Vാ�ി�ി� എX7�ാ5" 

�േOH�ാ2ി	Yെ� െ%ാ   അJി�ാ�ം.  

 $െ[ാ�ി�ിെ; േ�ാ�" 6?\B�ി�" %8�ി]ാ�ിAV". 

 %8�ി ���ി�ാ�ി� േHS^ം �ീെ3ാ`�" aQ$ാ$ാ�ി�ി� എBാ5"  

�േOH�ാ2ി	Yെ� െ%ാ  അJി�ാ�ം. 
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�ാ!�ി"#ി�ിി�$�$% &'%, �ി��)*�ം Page 1 

 

 

അ,-ാ�ം-1 

���ം��� 	
�ി ി��ി��ൽ 	�� �ർേ 

 

1.1 ആ/0ം 

ഒ� 2േ34�ിെ6 7#ി� ി"���ി�% അ8ി#ാ� ി9:;ാ� �<%, ��ം, 

ൈ��!�% എ?ി@െ8 �ം���ം, *��ൽ'ാ3�ം, �ീ�ി BർC�ാ� ഉ	േ�ാEം 

എ?ി അ�ിാ�-�ാ�%. Fാ�ീ� ��ി9ാE:;ിൽ G�ി	�Hം അ�െ8 

ഉ	�ീ��ാർE�ാ�ി ആI�ിJ?�% KLി@ം അMNO െ�ാ�ിP"Q�ാ��ി�ാൽ 

�െ? 	�R�B�":;ാ� അ8ി#ാ�ി9:Qെ8 �ം����ിS?ി@T 

#ാ�ി�ാ� ി"�� 	
�ി"ൾ ആിV�ിJ?�ിSെ8 �ാWേ� �ാ8ിെ6 �XാർY 

ി"��ം �ാ,-�ാ&"@Z. അ8ി#ാ� ി9:;ിെ� 2,ാ�ി�ാ� �<% 

�ML-�ാ4ി@െ8 �ി��ിൽ'ിെ6  അ8ി#ാ��ാ�%. �<ിെ6 ഏ\Hം /";ിെ� 	ാ;ി 

�െ<ാ�ി'ിൽ �]െ'^?�% �8@"േ�ാ അ�ി��ാ� ഉ	േ�ാEം, അ�ി_ി`ിേ$Lൻ, 

��ാം4ം അെ�bിൽ �\% �ാ��<ിെ6 ��ി�ീ"��ം എ?ി c�/dാ&? 

`�e�ിf� &g@?�% �8@"േ�ാ െhiാൽ �ാWേ� �<ിെ�  �ം��ി$ാൻ 

"�ി@"@j.  

���ം����ി�ാ�ി 	����ിPT 	
�ി"ൾ �ം#ാ� �ർ$ാർ 

�8'ി�ാ$ി �kd%. �lെ8 �ം#ാ��% ���ം��� 2ർ��:ൾ 

2,ാ��ാ�ി  ആിV�ിJ?mം �8'ി�ാJ?mം ��	�-േ�� ���ം��� 

&'ാ�%. ഇ���ിൽ �8'ി�ാJ? ���ം��� 	
�ി"Qെ8 ി��ി��ൽ 

	��ം എ�ാ ർLHം �ാ!�ി" #ി�ിി�$�$% &'% �8�ി �k.  
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1.2 	
�Yേ��� 	
�ം�� �*+# �!sn 	
�ം�� ���ി�·   

   	`#, ��ം, ൈ���(�# എnീ അ��Y\,ാ� uw�ി �ി4�\�െ! 

gാ§ീ�	ാ� �ി�േg��ം  �!s�dം 	`ിെZ [!�, ാ�4ൗ�ി� �e4ാ�\· , 

��ി]�· , �ി	ി�ി�·  എnി� w�Y	ാ�ി അ�xÂിv# അ�ിെZ  അ!ി)ാ��ി¬  

ആ uേfg�ിെZ  {)ി�ി����ി�ാd,, �ി��� ���ി��ം, �ി�ി~  

	
�� �ം�� ���ി��ം gാ§ീ�	ാ�ി �!+ി�ാk� എn  u~ാ�  ��Y 

േ�ാെ!�ാ�# �ം)ാ��# 	
�Yേ��� 	
�ം�� �*+# 

u�¢�ിkn�#. �ീർ�! അ!ി)ാ��ി¬  ഉ,, �ി���  u�¢��\·kം 

	`ിെZ   ആോpY�ി�ാ���ിWം   o�ി4�  �	ാ���ിWം  ഊn¬      

�ൽ�ി�ാ�# ഈ �*+# u�¢�ിkn�#. 	
�Yേ��� u�¢��\·&ാ�ി 

	
�Yേ��� (േ�ാ�ി¬  �¢േ�) �ി4ാp]ം 	
�ം�� u�¢��\·&ാ�ി 

	
�ം�� (േ�ാ�ി¬  �¡�¢േ�X®) �ി4ാp]ം u�¢�ിkl.  
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               �+ി,ി-ി./ 0േ1234െ, 6�െ'7�8 ,  9
�� �ം:��ി"4െ, 

;<ി0േ12െ� ��-�� �ം���ം, �ീ>�,ാ,ി#ാ��ി.?? �� �ം���ം  

എAി�ാ�%  ��	�Bേ�� ���ം��� &'% �,CA 0Dാ� 	
�ി"ൾ. 

ഇ�ിൽ �ീ>�,ാ,ി#ാ��ി.?? ��-�� �ം��� 	
�ി െ/െ'ാ$Hം 

"ാ>Iി" �J-Kം 	�ി�ി�െ'7CാLം "ാ>Iിേ"ാMാ1�ം >
ി'ിNാLം 

��B�ിOെ"ാP% �ീർ�, അ,ി#ാ��ി8  �6ാർRിെS Tാ�ീ� അ,ി#ാ� 

�ൗ"�B ി"�� VP% (ആ>.ഐ.Rി.എV%) ഉ	േ�ാ[ി-% �,CA 	
�ി�ാ�% . 

േ"ാ\ർ �]"ൾ, �^% �ി�ി$ൽ, 	ാർ2_:ി�ി �ിർ`ാ�ം, �,�� �ിർ`ാ�ം, 

��N�ി �ിർ`ാ�ം, �,െ�7$ൽ a,3ി� 0ർ�3?ാ�% 0Dാ��ാKം 

��	�Bേ�� ���ം��� &'% �,CA 	
�ി"?ിൽ ഉൾെ'7A�%.            

,ി 0ർ��3െ? &bിc/ �d ി��ം അL6e�ാ�ി �ൽ"ി�ിOP%. 

1.3 ���ം��� 	
�ി ി��ി��ൽ 	�� �ർേKെ, ഉേg2B��B3ൾ 

 ���ം��� 	
�ി"ൾ �,'ി�ാ$ി��% h�ം 	
�ി 0േ12�ിLPാ� 

*േ�ാ[�ി ി��ി�C" 

 ���ം��� 	
�ി"ൾ �,'ി�ാ$ി��% h�i/  jി�ിേ�ാ[ �ാkം  

ി��ി�C" 

 1ീർl"ാ� ി?"?ിൽ �ിmം "ാ�ി" ി?"?ിൽ �ിmം �:ിNA ഉൽ'ാ1�ം, 

h�Bം ഇ ി��ി�C" 

 	
�ി$% േ2Ii/ ���:B� ി2"��ം െno" 

 �,'ി�ാ$ി� 	
�ി"4െ, 	�ി	ാ��ം ി��ി�C" 

 ���ം��� &'% iേp���ാെ� �,'ി�ാ$ി� ���ം��� 

0ർ��3ൾ ���ി�ാN" 

 	
�ി 0േ12C �,�ാL/ a,ർ 0ർ��34ം 0q6ാDി� #�34ം 

rPി$ാO". 
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1.4. �ി��ി��ൽ ��� ീ�ി 
 

	
�Yേ��� 	
�ം�� �*+# �ി�ി~ �ി��,ിൽ �!+ി�ാkn 

���ി�,ിൽ �l �ർXം ¨ൻ�# ¾ർ�ീ�ിv ���ി�,ിൽ �ിlം �ി(ിൾ 

1ാൻ0ം �ാംÏിÐ# ¨േ�െ��ാ�# �ി��ി��ൽ ����ിW% ���ി�ൾ 

െ�െ»�kn�#. ���ി uേfgs �ാ	�ിkn��ം അ�ാ���	ാ� ¨q�ൻ 

¹�േ4ാ�ാ&െ,dം ഉൾെ+��ി �ർേ� a��ി�ാ�# �ി��ി��ൽ ���ം 

�!sn�#. ¹�േ4ാ�ാ&ൾ&# 81െ	 ���ി uേfgs �ാ	�ിkn ¨q�ൻ 

*�ം�\�െ!dം �ി�\ൾ �ർേ��ി�െ! േg�ിkl. ���ി ¹�� 

	ാ�ി�േnാ എn1ിdn�ി�ാ�ി �ാർXി� �ി,��െ! ഉÑ�ാf�ം, �ി��ി, 

���4Y�, 	`ിെZ =�o�ി�� "!\ി�� ���ി&# ¨ൻ8ം േgX]ം 

�ർേ��ി�െ! �ാ�	Yം െ|�l. 

���ി �ി��ി��ൽ ���ം h��ൽ =�uf	ാ*n�ിേ��ാ�ി ���ി 

uേfgെ� ¹�േ4ാ�ാ&െ, ൈ��go	ിdെ! (�ാൻ0# േ�ാൾ0ി\#) 

�ി��ിdെ! അ!ി)ാ��ിൽ Ò�െ! െ�ാ��ിിkn ീ�ി�ിൽ 4 Óാ3\,ാ�ി 

�ിിvാ�# �ി��ി��ൽ �!sn�# . 

�'ി�-1 

I 100 െ�Zിൽ �ാെ� 

II 100 ¨�ൽ 300 െ�Zിൽ �ാെ� 

III 300 ¨�ൽ  500 െ�Zിൽ �ാെ� 

IV 500 െ�Öം  അ�ിW ¨�,ി}ം 
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1.5. �ി��ി��ൽ ��� �ാ��,�# 

�ാർXി� �ർXം അ!ി)ാ�	ാ&ി�ാ�# 	`# �ം�� ���ി��െ! 

�ി��ി��ൽ ���ം �ാ(�ി� )ി�ി �ി�&�&# �*+# �!�ി ��n�#. 

2020 -21 �ാർXി� �ർXം (2020 ×ൈ�-2021 ×ൺ) �!�ി� ����ിെZ 

�ി�\,ാ�# ഈ 1ിേ+ാർ'ിൽ ഉൾെ+��ി�ിt%�#. 

1.6. �ി��ി��ൽ ��� )�ം 

              	
�Yേ��� 	
�ം�� �*+# ���ി�ൾ ¾ർ�ീ�ിv uേfg 

\,ിൽ �ിlം Ø	�ി�	ാ�ി െ�െെ»�kn ���ി uേfg�ാ�# ഓോ 

�ി��ി}ം �ാ~��ാ�ി �ി��ി��ൽ ���ം �!sn�#. ആ��� �ി��ിെ� 

േ|ർ�� �ാ�&ിൽ �'�&ാ!# േ�ാ&ിൽ ഉൾെ+' േ�ാ!ം"��# െ�%െ&'# 

�ി�ാ� ���ി�ാ�# �ി��ി��ൽ ��� )�	ാ�ി 2020-21 �ർXം 

െ�െ»���# . 

|ിzം :  �ി��ി��ൽ ��� )�ം 

 

 

 

 

 

 

 

                                 2 
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 അ,-ാ�ം-2

േ"ാ.ം/��% െ1െ$2% �ിാ�� 	
�ി 

2.1 �ീർ�.ം (ാ2ർെ67%) 

ഒ� െ	ാ/ ���ി:;�� <ാ�ിേ�=% ഏെ��ാം ?േ@A�% �ിBം ��െ1ം 

ഒC"ിെ�DBേEാ ആ ?േ@A�ാെ" ���ി:;�� <ാ�ിെF �ീ:�.ം                       

എHIി�െ'JB. അ�ാ��% ഒ� *� / േ�ാ.% / അ�ി�ിേ�$% എL �ാLം 

?േ@Aെ� െ1ം ഒC"ിെ�DBോ ആ ?േ@Aെ� ആ *� / േ�ാ.% / അ�ിMെ. 

�ീർ�.ം എH% ിNിOB. ഒ� �ീർ�.െ� ��ം െ<PH ഉ�ർH 

R?��SNാ�ി�ിOം അ�ിെF അ�ിർ�ി"ൾ. ഏെ�ാ� �ീ:Uാ�ിേ�Vം ��ം 

ഒC"ിെ�DH WCX  ?േ@A�ിെFMം അ�ി:�ി, ഉY #ാ�ം, �ീ:�Iി േ�Z, 

?[�ി@� �ീർUാ\"ൾ, ��]^� േ�Z�, ആേ@Aേ�Z� എHിെ�ാെ$ 

�ീർ�.�ിെF _ാ`�ാ�%. �ീർ�.�ിെF �ി'�a��ിU% bc �ീർ�.ം, െ<d 

�ീർ�.ം, �e �ീർ�.ം,  ഉ	 �ീർ�.ം,  �@ീ�.ം എHിSെ� ��ം �ി�ിOB. 

 <ിLം : �ീർ�.ം ( ാ2ർെ67%) 
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2.2. �ീർ�!ാ~ി¸ി� �ി���ം  

o¨�െ� ഏെ�ാ� "Ú o	ിdം ഏെ��ി}ം ഒ� �ീർ�!�ിെZ 

4ാp	ാ�ിിkം.  �ീർ�!ം എn�# 	`#, ��ം, ൈ�� �(�# എnി�dെ! �À 

�¦ി�	ാ� uw�ിdെ! ഒ� Û�ി3# ആ��ി�ാൽ �െn {)ി �ി���ം 

ആcz�ം െ|�n�ിWം �!+ി�ാkn�ിWം ഏ3]ം അWേ�ാ�Y	ാ� Û�ി3ാ�#.  

അ!ി)ാ� �ി4�\,ാ� 	`#, ��ം, ൈ�� �(�# എnി��ിൽ ഒnിWbാ*n 

ആ[ാ�ം 	Ü bിെ�dം �ാ~ിkെ	l%�ി�ാ}ം ���ിെZ �4Y�, 	`ിെZ �ം, 

��Y �Ý�ാ�\�െ! �ാnി~Yം എnി� ഓോ �ീർ�!�ി}ം �Y�YÞ	ാ� 

�ി�ാ}ം �ീർ�!ാ~ി¸ി� �ി���ം uാ~ാ�Y	ർ�ിkl.  uw�ി�ാൽ 

�ിർ`�ി&െ+' അ�ിർ�ി�ൾ 	ാ3	ി�ാ��#  ആ��ി�ാൽ  �ി�ി~ �*��ൾ 

�ി)ി�ി �ൗßf {)ി �ി��� ���ി�ൾ  �ീർ�!ാ!ി)ാ��ി�ാ�#  

ആcz�ം  െ|�n�#. 

|ിzം : അ!ി)ാ� �ി4�\ൾ - 	`#,��ം, ൈ���ാ�\ൾ 
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2.3. േ�ാ!ം"��# െ�%െ&'# �ി�ാ� ���ി 

േ�, �ം)ാ��# ഏ3]ം ൈfർ[Yേ	1ി� �ീuേfg]ം, �¨à�ി+ി�# 

�ാെ�d,, uേfg\ൾ ഉൾെ+�n"	ാ� ഒ� �ി��ാ�# ആ���.   എ1�ാ*,ം 

�ി�േ�ാ!# േ|ർn# �ി!kn േ|ർ�� �ാ�&ിെ� �!}ം, �ാ�}ം അ�ിർ�ി ��ി�n 

ഒ� uേfg	ാ�# േ�ാ!ം"��# �_ാ��# ഒnാം �ാർ0#. ആj�,ാ}ം, 

ഇ!േ�ാ��,ാ}ം Ò3െ+' ഒ� ഉൾ�ാ!ൻ xാ		ാ�ി�#.   ഒnാം �ാർ0ിെ� എ�ാ 

4ാp\,ി}ം {p		ാ�  p�ാp� �ൗ�Y\ൾ �4Y	�.  �ീb�, േ|��ൽ എnീ 

uേfg\,ി�ാ�ി ഈ �ാർ0# �ി4�ി&െ+'ിിkl. �_ാ��ിെ� ഉ�ർn 

uേfg\,ിൽ �ിl¨,, െ�,,ം {p		ാ�ി �!�ിേ��# ഒq�ി േ�ാ�ാ��# ��]ം 

േ��ിേ�3ം �ാ	ാ�ി �ാ~ിkn�# ��]ം �ർX�ിൽ 8 	ാ�േ�ാ,ം ഈ uേfgം 

െ�,,െ&'ിെZ áി�=�\ൾ  അW4�ിkl.   േ�ാ!ം"��#  ഒnാം �ാർ0ിെ� 

ഈ u©\ൾ �ി�ിkn�ി�ാ�ി 	
�ം�� �*+# �!+ി�ാ&ി� ഒ� 

���ി�ാ�# േ�ാ!ം"��# െ�,,െ&'# �ി�ാ� ���ി.  

|ിŗ�ം.  ���ി uേfgം 
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േ�ാ!ം"��# xാ	�_ാ��# ഒnാം�ാർ0ിെ� �ി�ാ�ി�ൾ 	¥Y�¦� 

െ�dം wXിെ�dം ആ.�ിvാ�# ഉ��ീ��ം �!sn�#.  �ി��ിൽ െ�ൽwXി, 

െ�\# wXി, െ|�ീൻ �,ർ�ൽ, �ാ1ാ�# �,ർ�ൽ, �v&1ി wXി എnി��ാ�# 

ഇ�ി�െ� u~ാ� ��	ാ�	ാർ�\ൾ. 8�X�ി, െ�ാy*�0ാ�ി, |\ം, |\ം 

െ�&#, |\ം �!&#, െ�ാy|\ം, 8,ി�1¨1ി, െ�ാേbൽ എnീ 8 

�ാ!േg�\,ി�ാ�ി  െ�ൽwXി െ|â��l.  �,ãj,, �ി�ി�	ാ�# ഈ 

uേfg�ിെZ uേ�Y��. അ�ി�ാൽ �െn 	3# uേfg\െ, അേ��ിv#  

�,uേ�ാpം �,െ *1y 	ാzെ	 ആ�gY¨,� 

 െ�ൽwXി�ാ�ി�l ഇ�ി�െ� �ാ!േg�\,ിൽ ¨�Y	ാdം �!l 

�nി�n�#.  �ർX�ിൽ �*�ി�ിേ�െ1 	ാ�\,ി}ം ഉ�െ�,,�ിെZ �ാnി�Yം 

��ം െ�ൽwXി �ാ4�	�ാ�ാ�ി �ീർl. �ി��ിൽ ‘ഒ� െ�äം ഒ� 	ീWം’ 

���ി�ാ�# ഇ�ിെ! �Yാ��	ാ�ി �!l��n�#. എ1�ാ*,ം �ി�dെ! �ാ	ീ�Y]ം, 

	¥Y�ംå�gാ���െ! �ാnി~Y]ം െ|�ീൻ wXി�ിേ��# �ർX�െ 

ആ�ർXിkl.  �ർX�ിെZ അ~ി� 	ാ�\,ി}ം െ�,,ം െ�'ി�ിæn �ി�ി�\ൾ 

ആ��ി�ാൽ ഉ�ã��},, (ഏ�േfgം 2 ½ 	ീ3ർ)  െ�ാ&ാ,ി, െ|'ി�ിി+# എnീ 

െ�ൽ�ി�ി�\,ാ�# ഇ�ി�െ� �ാ!േg�\,ിൽ wXിെ|â��n�#. അ�°Éാf� 

േgXിd,, ഉ	 െ�ൽ�ി�# �ീ��ാ!ി)ാ��ിൽ wXി െ|�െ��ി}ം ഈ 

�ാ��,�ി}bാ� uw�ിേ�ാ4�ി}ം, െ�,,െ&'ി}ം wXി �ാgം �ം4�ിy.    

ഇ�ം u�ിh� �ാ�|Y\െ, അ�ി�ീ�ിv# �ാ�േ	Y� െ�,,െ&'# *1» 

uേfg\,ി}ം �ാ!േg�\�െ! 81ം�bി}ം ൈ���v&1ി wXി െ|�n �ർX�ർ 

അ~eാ��ിെZdം �ാർXി� �ംåാ�ിെZdം 	��eെ� ഉ�ർ�ി&ാtl.  

��¤ം �ി�¤ം ഒq*n �ീർvാ}�ൾ ആ�ം h!ാ�"��ം ഒq&# �ി��n 

അ�)�ി�ാ�#.  �(ാp� wXി&ാ�ി ഓ�¨'# )ാ�ിേ&b�# ഈ uേfgെ� 

ഒ� അ�Yാ�gY[!�	ാ�#. ഓ�¨'ിെZ  w�Y	ാ� ഉ�േ�ാpം ��ം േ�\dെ! 
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ഉൽ+ാf�ം �ർ�ി+ിk�ാൻ ��ാ�ിy. w�Y	ാ� �	��# െ�äം 	ീWം wXി 

�!+ാkn�# ��ം െ�ൽwXിdെ!dം െ|�ീൻwXിdെ!dം ഉൽ+ാf�ം 

�ർ�ി+ിk�ാൻ ��ിdം. �eീ0ിX# ഓർ�ിേ�ാ,�ി�# .ീ.Øി�ർ ഓൾ�ൺ-െZ 

േ�ç�e�ിൽ ��ി �ിീ���ി�ാ�ി െ�െ»�� uേfg	ാ�ി�#. 2014 ¨�ൽ 

ഇ�ിെ! ��ി �ിീ��ം �!l ��l.  �ംg�ാgം േ�ി�n ��ി�േ_ാ,ം ��ി 

�ി4ാp\െ, ഇ�ിെ! �െb�ി�ിtb#. 

ഈ uേfg�ിെZ െ�,,െ&'# u©�ി�# u�ി�ി~ി എn �ാè+ാ!ി�ാ�# 	
 

�ം�� �*+# േ�ാ!ം"��# െ�,,െ&'# �ി�ാ� ���ി �!+ി�ാ&ി��#.  

േ�ാ��ൾ&# �ാർge4ി�ി �ിർ�ിk�dം, é�ി�# (െ�,,ം �ാ!േg�\,ിേ��# 

��Ün�ിWം ഇ1kn�ിW¨,, �ാêാ�ി� �ം�ി~ാ�ം) 81ം �Ú��െ! ഉ�ം 

�ർ�ി+ി&ൽ, �ാർXിേ�ാ���\ൾ wXി)�േ��# {p		ാ�ി എ�ിkn 

�ിW,, െ���ൾ �ിർ�ിk� എnീ േ�ാ�ി�ൾ ഈ ���ി�ി�െ! �!+ാ&ി.   250 

െ�2േ1ാ,ം �ാർXി�–pാർ�ി� uേfg\�െ! െ�,,െ&'# u©ം �ി�ിk� എn 

��Yേ�ാെ!�ാ�# !ി ���ി �!+ി�ാ&ി��#. ���ിuേfgം  എ1�ാ*,ം �ി��ി¬  

h!ി ഉ·െ+'�ാ��ി�ാ¬  ഈ ���ിdെ!  uേ�ാ��ം എ1�ാ*,ം �ി��ം �4Y	ാ*ം. 

ആ��� �ി��ി¬  ഉ·െ+' ���ിuേfg	ാ�# �¢േ�  �!�ി�ിിkn�#. 9 അംp 

¹�േ4ാ½�	ി�ി�ാ�ി�l ഈ ���ിdെ! േ	ൽേ�ാ' Ò	��. ���ിdെ! 

gാgി െ|��# െ�21ിW 60000 a��ാ�#. ���ിdെ! ആെ� അ!�ൽ "� 

1,50,00,000/- a��ാ�#.   
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അ~Yാ�ം-3 

 	
 �ം�� �ി��ി��ൽ ���ം-u~ാ� c|�\ൾ

3.1 ആ¨�ം 

  	
�Yേ�X� 	
�ം�� �*+# ആ��� �ി��ിൽ �!+ി�ാ&ി� 

േ�ാ!ം"��# െ�%െ&'# �ി�ാ� ���ിdെ! �ി��ി��ൽ ���	ാ�# ഈ 

അ~Yാ��ിൽ u�ി�ാfിkn�#. ആ��� �ി��ിെ� േ|ർ�� �ാ�&ിൽ 

േ�ാ!ം"��# xാ	 �_ാ��ിെ� ഒnാം �ാർ0ി�ാ�# ഈ ���ി u~ാ�	ാdം 

�!+ി�ാ&ി�ിിkn�# .  

�'�&ാ!# േ�ാ&ിെ� ഒ� �_ാ��ാ�# േ�ാ!ം"��#. ഇ�ിെ! ��ി» 

*െ1 �ർX\,ാ�ി �Yാ��	ാ� േ�ാ�ിൽ wXി�ാgം �ം4�ിy െ�ാbിിk��ാ�#. 

��ി» �n# �ാർXി� �ർX\,ിെ� �ിി+# െ�ൽwXി �ിേgാ~ിvാൽ 

�ി,�ാgം എq��ിWം െ�ാë1# g�	ാ��ിWം ഇ!�ി�ാ�#.  ഒ� െ�äം ഒ� 	ീWം 

���ി ഇ�ിെ!  ��ീ�ി�ിൽ േuാ¥ാ�ി+ിklb#. എnാൽ ഈ ���ി�ിൽ wXി 

െ|�n�ിൽ *െ1േ+ർ&# െ�ൽwXിേ�ാ�ം 	3# *െ1േ�ർ&# 	¥YwXിേ�ാ�	ാ�# 

�ാൽ+Yം. ഉ�െ�%ം �b�ിേ��# ��3ി�ാേ� 	¥YwXി (െ|�ീൻ)  ��ീ�ി�ിൽ 

�!k�dÄ. ഇേ� �ാ�|Y�ിൽ െ�ാ'�� �b\,ിൽ െ�ൽwXി 

ആം4ിvിtെb�ിൽ ഉ�െ�%ം അ�ി�# േfാX�	ാ�ി�ീ�ം.  െ�ൽwXി�# �ാgം 

���ാ� ീ�ി�ിൽ ഉ�െ�%ം ��Ü�dം ഇ1k�dം െ|�n�ി�# uേ�Y� 

Ø	ീ��ം �!s��ാെ��ിൽ b# wXി��ം ��ീ�ി�ിൽ െ|ªാ]n�ാ�#. 

 wXിdെ! ആ�gY�ിേ��ം െ�%െ+ാ& �ി�ാ��ിW	ാ�ി അ¦�ാ��ി 

�ിൽ ��# X'j�ൾ �ീ�¨% b# 1¹േ�3j�ൾ 1958-ൽ )ാ�ി&െ+'ിtb#. �ി�ാ 

�,2ർ െ|�ർ	ാ�ാ� ഉ�േfg� �	ി�ിdെ! �ിർേ�g	W�ിvാ�# X'j�ൾ 
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u�ർ�ി+ിkn�#.  അ¦�ാ��ി�ിൽ �ിേ�ാ	ീ3j�ൾ �ീ,�ിൽ �eാ4ാ�ി� 

	�ൽ�ി'�ൾ a�ം െ�ാ%ാjb#. ¨ൻ�ാ�\,ിൽ െ�%െ+ാ& �	��# ഇ�# 

	¥Yെ�ാ�ി�ാ,ി�,ാ�# �ീ&ം െ|Åി�n�#.  എnാൽ ഇേ+ാൾ ��േ�|� 

�*+ാ�# ഇ&ാYം െ|�n�#. 8�ി� 	�ൽ �ാൽ �ി�	ം  അW�ിv# ഈ 	�ൽ 

ì)�\,ിേ��# െ�ാÚേ�ാ*�ാൻ �ാ!ി� എn�ി�ാൽ �g\,ിൽ h'ി�ി�n 

	�ൽ fി��\ൾk%ിൽ ഇ!ി»# �ീ�# �ീÚം 	�ൽ�ി' a�ം െ�ാÆl. 

ഇ&ാ��ാൽ wXി�ി!\,ിൽ �ിn# െ�%ം ഒq�ി േ�ാ*nി�. എnാൽ ഏ3]ം 

അ!ി�7 uാ~ാ�Yേ�ാെ! �ി�ി&െ+േ!b �ിX�ം �ാ!േg�\�െ! 

�	ീ�s% �ീ��,ിെ� ��\ൾ െ�,,െ&'# ��ം അW4�ിkn 	ാ�\േ,ാ,ം 

�ീ�n áി�	ാ�#. �ീ��ൾ&# �ാg��\ൾ �ം4�ിkn�ി�# 81േ	, �ി�ി~ 

��ി}% |ർ�ോp\ൾ ഇ�ിെ! �ാ	�ിkn�ർ&# ഉbാ*lb#. 

3.2 െ�ാ" �ി�\ൾ 

                         ആ��� �ി��ിെ� േ|ർ�� �ാ�&ിൽ ഉൾെ+' േ�ാ!ം "��# 

xാ	�_ാ��ിെ� 250 െ�2ർ uേfg�ാ�# േ�ാ!ം"��# െ�%െ&'# �ി�ാ� 

���ി �!+ി�ാ&ി��#. ���ിuേfgെ� ആ���െ! u~ാ� െ�ാ�ിൽ wXിdം 

	ൽ�Y�¦�]	ാ�#. ���ിuേfgെ� u~ാ� wXി െ�ൽwXിdം െ|�ീൻ 

wXിd	ാ�#. ���ിuേfg�#  Ú അംp��ാ!ി��ം ഒ� എൽ �ി �# h�ം   ഒ�          

d �ി �# h�ം ഉ%�ാ�ി �ർേ� 1ിേ+ാർ'#  െ|�l. ���ിuേfg�# ൈ�í��േ,ാ 

ആർî�# & ��ൻ�# േ�ാേ,²�േ,ാ െuാെ=X�ൽ േ�ാേ,²�േ,ാ �ർ&ാർ 

ഓ=ീ{�േ,ാ �ർ&ാർ )ാ��\േ,ാ �e�ാY )ാ��\േ,ാ �Y��ാ� 

)ാ��\േ,ാ ഒlം �െn u�ർ�ിknി�. 

3.2.1 ���ം�Y 

         472 *�ം�\,ാ�# ���ിuേfgs �ാ	�ിkn�#. ഇ�ിൽ 51.6% §ീ��ം 

48.4% 8�X�ാ�	ാ�#. §ീ-8�X അW�ാ�ം 1067 ആ�#. 
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3.2.1.1. -�േ.ാ/ാ$0െ2 �ാ34ി" ി.ാ5ം 

     	
�ി6േ78െ� &9ം:;0െ2 എ=ം �ാ34ി" ി.ാ5ം �ി�ി>ം �ാ34ി" 

അ# �ി�ി>ം @െ2 	Aി"�ിൽ േBർ�ി�ിCD. 	Aി"ർE�ിൽെ'A ആ�ം 

�െF 	
�ി6േ78�% ഉH�ാ�ി �ർേ Iിേ'ാർA% െBJിAി�. എFാൽ 	
�ി 

6േ78K �ാ��ിCF 	Aി"�ാ�ി$ാ�െ2 എ=ം 	
�ി6േ78െ� ആെ" 

���ംLMNെ2 13.98% ആ�%.  

	Aി"-2 

  APL BPL 

	Aി" �ാ�ി 5 76 

	Aി"ർEം  2 1 

�RHർ 214 174 
 

ആെ" &9ം:;0െ2 17.79% 	Aി"�ാ�ി�ിൽെ'A�ാ�%. 	Aി"�ാ�ി &9ം:;Tിൽ 

91.66% േ	�ം �RH &9ം:;Tിെ� 44.85%  േ	�ം BPL ി.ാ5�ിൽെ'9F�ാ�% .       
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3.2.2. ���ിuേfgെ� *�ം�\�െ! u~ാ� െ�ാ�ിൽ 

          ���ിuേfgെ� *�ം�\െ, അ��െ! േ�ാൾ0ിÐ#  �ി�# ç�ിdെ! 

അ!ി)ാ��ിൽ  4 Óാ3\,ാ�ി �ിിvിിkl. ���ിuേfgെ� *�ം�\�െ! 

u~ാ� െ�ാ�ിൽ Óാ3ം �ിിv# Ò�െ! �'ി��ിൽ �ൽ�ി�ിtb#. അ�ിൻu�ാം 

4.87% േ��െ! u~ാ� െ�ാ�ിൽ wXിdം 19.92% േ��േ!�# �ാർXിേ��]	ാെ�l 

�ാõl. ആെ� *�ം�\�െ! എ`�ിെZ 15.04% �ർX� െ�ാ�ി�ാ,ി��ം 49.79% 

�ാർXിേ�� െ�ാ�ി�ാ,ി��ം ആെ�n# �ർേ� 1ിേ+ാർt െ|�l. 	Ü െ�ാ�ി}�ൾ 

െ|�n�ർ 10.38 % ആ�#.  

*�ം�\�െ! േ�ാൾ0ിÐ#  �ി��ി �ിേgാ~ിvാൽ 76.69% *�ം�\ൾkം 

100 െ�Zിൽ �ാെ� 	ാzേ	 േ�ാൾ0ിÐ# ഉÆ എn# �ാ�ാം . 

�'ി�-3    

െ�ാ�ിൽ Óാ3ം1 Óാ3ം2 Óാ3ം3 Óാ3ം4 ആെ� 

wXി 6 14 2 1 23 

�ാർXിേ��ം 48 37 8 1 94 

�ർX�െ�ാ�ി�ാ,ി 66 5 0 0 71 

�ാർXിേ��െ�ാ�ി�ാ,ി 195 31 8 1 235 

	Ü%� 47 2 0 0 49 

ആെ� 362 89 18 3 472 
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3.2.3. ¹�േ4ാ�ാ&�െ! അW�¦ െ�ാ�ിൽ 

     ���ിuേfg�# �ാ	�ിkn 51.48% *�ം�\�ം അW�¦െ�ാ�ി�ി¬  

ഏ¢െ+'ിിkn�ാ�ി �¢േ� 1ിേ+ാ¢'#  െ|�l. h!ാെ� 36.21% േ�¢&# ഒnി¬  
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h��¬  അW�¦െ�ാ�ി}�·  ഉ%�ാdം �¢േ��ി¬  1ിേ+ാ¢'#  െ|Åിtb#. ഇ�ി¬  

wXിdം 	ീ® �,¢�}ം അW�¦െ�ാ�ി}�,ാ�ി �eീ�ിvിt% *�ം�\·  33.48% 

ആ�#. ¹�േ4ാ�ാ&�െ! അW�¦ െ�ാ�ി}�െ, �ം�¦ിv �ി�\·  Ò�െ! 

�'ി��ി¬  c|ി+ിvിtb#. wXി അW�¦െ�ാ�ി�ാd%�¢  6.15% ]ം �È�,¢�¬  

2.33% ]ം 	ീ® �,¢�¬  2.76% ]ം േ�ാ�ി�,¢�¬  1.48% ]ം 	Ü%� 1.91% ]ം 

*�ം�\,ി}b#. Óാ3ം1 ¬   ഉ·െ+' 362 *�ം�\,ി¬  62.43% *�ം�\,ി}ം 

അW�¦െ�ാ�ി}�·  ഒlം�െn�ി�.     

�'ി�-4  

അW�¦ െ�ാ�ിൽ  Óാ3ം1 Óാ3ം2 Óാ3ം3 Óാ3ം4 ആെ� 

wXി 18 10 1 0 29 

�È�,ർ�ൽ 12 1 0 0 13 

ആ��,ർ�ൽ 3 0 0 0 3 

േ�ാ�ി�,ർ�ൽ 7 0 0 0 7 

	ീൻ �,ർ�ൽ 5 8 1 1 15 

�ാ1ാ�# �,¢�¬  8 0 1 0 9 

wXി, േ�ാ�ി�,ർ�ൽ, 1 1 0 0 2 

wXി,  	ീൻ �,ർ�ൽ 78 65 13 2 158 

wXി, േ�ാs �,ർ�ൽ, 2 0 0 0 2 

�È�,ർ�ൽ, 	ീൻ �,ർ�ൽ 1 0 1 0 2 

�È�,ർ�ൽ, േ�ാ�ി�,ർ�ൽ, 1 0 0 0 1 

wXി, േ�ാ�ി�,ർ�ൽ,   

�È�,ർ�ൽ, 	ീൻ �,ർ�ൽ 
0 1 0 0 1 

േ�ാ�ി�,ർ�ൽ  �È�,ർ�ൽ, 
	ീൻ �,ർ�ൽ 

0 0 1 0 1 

	Ü െ�ാ�ിൽ ഇ�ാ��ർ 226 3 0 0 229 
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3.3. o�ി�ിേ�ാpം  

             ���ിuേfg�ിെZ o�ി�ിേ�ാpം �ിേgാ~ിvാ¬  ആെ� �ി��ിdെ! 

94.08% uേfgsം ��േ�|�¨b#. 6.7% �ിÈo	ിdം 6.52% wXി&# 

ഉ�d�	�ാ� uേfg]	ാ�#. 86.78% uേfgം �ി¢�ി�ി�·kം 	Ü �ാ¢Xിേ�� 

ആ�gY\·k	ാ�ി ഉ�േ�ാpിvിിkl. uേfgെ� oി4ാpം )�\,ി}ം െ�¤ം, 

െ�ൽwXിd	ാ�#.  

3.3.1. º�e�ാ� �ി,�·   

               ���ിuേfg�# wXി െ|�n º�e�ാ� �ി,��െ! �ി��ി Ò�െ! 

�'ി��ി¬  �¬�ി�ിിkl. 

                     �'ി�-5 

 �ി,�·  �ി��ി (െ�Z#  ) 

െ��# 26075 

	vീ�ി 8 

��ർ�ർ�\ൾ 4 

	»ൾ   2 

�ാ� 175 

ഏ��ാ�  0.25 

�v&1ി�ൾ  46 

  

  െ�¬ wXി�ാ�# ഇ�ി�െ� �ാ!േg�\,ി¬   u~ാ�	ാdം �!l��n�# 

�¢X�ിെZ അ~ി� 	ാ�\,ി}ം െ�%ം െ�'ി�ി¬kn �ി�ി�\,ാ��ി�ാ¬  
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ഉ�ം h��}% െ�ാ&ാ,ി, െ|'ി�ിി+# എnീ െ�¬ �ി�ി�\,ാ�#  ഇ�ി�െ�   

�ാ!േg�\,ി¬   wXി  െ|â��n�# .  

3.3.2. fീ¢[�ാ� �ി,�·   

���ി uേfgs% �ാ�n"ം �ാ�ാ�"	ാ�  fീ¢[�ാ� �ി,��െ! എ`ം 

�'ി��ി¬  േ|¢�ിtb# 

  �'ി�-6   

fീർ[�ാ��ി,�ൾ (എ`ം) �ാ�v�# �ാ�ാ��# 

െ�\# 1028 515 

�¨�# 660 359 

*�¨,�# 43 10 

�È	ാ�# 3 0 

1öർ 0 2 

Ïാ�# 22 19 

െ�ാെ&ാ 4 1 

	ാ�# 92 82 

�ാ�ി,8,ി,�േ+ാ' 5 0 

 

���ിuേfg�# ഏ3]ം h��}%�# െ�¤wXി�ാ�#. 1028 �ാ÷ െ�¤ം 515 

�ാ�ാ� െ�¤ം ���ിuേfg�# ഉb#. h!ാെ� �¨�#, 	ാ�#, *�¨,�#, Ïാ�#, 

�È	ാ�#, 1ö¢ , െ�ാേ&ാ, �ാ�ി, 8,ി, �േ+ാ' എnി�dം ���ിuേfg�# wXി 

െ|�lb# . 
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3.4. �.'ി�ാ$ി� ���ം��� 	
�ി"/െ. ി�12   

                	
�ി3േ45െ� 79.87% &:ം;1/ം ���ം��� 3<��1/െ. 

േ��ി=> ?�േ@ാAാ$Bാ�%. 	
�ി3േ45�% RIDF 	
�ി�ിCെ.�ാ�% 

3<��12  �.�ി�ി=>െ�D Eെ. �F"ി�ി=> 	Gി"�ിF�ിDം 

��Hി�ാ$ാIJ�ാ�% RIDF KLാ)ി�ം ���ം��� 3<��12  

�.�ി�ി=> &:ം;1/െ. MാNം �ി�ിO> ി�12  Eെ. 	Gി"�ിF  

PQി'ിRി=S%. ആെ"T>�ിെU 82.11% ഉം MാNം I �ാ�% �.'ി�ാ$ി�ി=>�%. 

            	Gി"-7   

 �ം���	
�ി MാNം1 MാNം2 MാNം3 MാNം4 ആെ" 

RIDF 78 12 4 1 95 

�.'ാ$ി�ിGി�  284 77 14 2 377 

 

3.5. �.'ി�ാ$ി� ���ം��� 3<��12   

           	
�ി3േ45�% 3Yാ��ാTം 	ാ<5Z@ി�ി �ി<[ാ��ാ�% �.�ി�ി=>�%.  

���ം��� 3<��1/െ. േ��ി=> ?�േ@ാAാ$/െ. MാNം �ി�ിO> 

ി�12  Eെ. 	Gി"�ിF  േQ<\D. 

     	Gി" -8  

�ം��� �ീ�ി   MാNം1 MാNം2 MാNം3 MാNം 4 ആെ" 

	ാർ5Z@ി�ി �ിർ[ാ�ം 78 12 4 1 95 
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3.5.1. .�േ/ാ0ാ$1െ3 4�ി �ം56ി7 ി�89   

 	:ി"-9  

�ം��� 
�ീ�ി 

RIDF 	Aാ��% MGNREGS 

�B)ം 
�ി��ിൽ 

�3'ാ$ി�ി:ി� ആെ" 

	ാർCB/ി�ി 
�ിർDാ�ം 
(R.�ീFGിH ) 

2100 0 0 0 0 2100 

 

3.6. �3'ി�ാ$ി� 	
�ിKെ3 ി��ി��H   

  �3'ി�ാ$ി� 	
�ിKെ3 ി��ി���ി�ാ�ി  ിിL ി�89  എ�ാ 
.�േ/ാ0ാ$NിH  �ിOം �Pേ�ിQെ3 േCR�ി7ി�O. 3ി ി�81ം 
.�േ/ാ0ാ$1െ3 അ/ിTാ�89  േUാVീ"�ി7Wം ഇിെ3 ിC"��ം െYZO. 

3.6.1. ���ം���ം �3�ി�ി[\ #�8NിH  P]ംേ�ാ^_\ 	�ി	ാ��ം  

	
�ിTേ`Cെ� .�േ/ാ0ാ$9  _ab  േ	�ം 3ി #�8NിH  P]ം 
േ�ാ^_\  	�ി	ാ��ം �3�ി�ി:ി� എc% Gിേ'ാP:%  െYd. 	�ി	ാ��ം 
�3�ാ��ിe\ "ാ��ം െ	ാWTP��ം എcാ�% _ab  േ	�ം 
അ/ിTാ�െ':�%. 

3.6.2. �fിെg h�4�ിi� 

 

 

	
�ിTേ`C�% ���ം��� 

TP��89   �3'ി�ാ$ി��% j�ം 

�fിെg h�4�ിi� �ാ�ാ�kം P
ി7 

�ാ�ി 86.54% േ	�ം അ/ിTാ�െ':േ'ാ9  

13.46% േ	P  	
�ി Tേ�ാ��െ':ി� 

എc%   അ/ിTാ�െ'[. 
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     3.6.3. �.ിെ0 12�  

 

      	
�ി3േ45�% ���ം��� 

36��78   �2'ി�ാ$ി��% 9�ം 

�.ിെ0 12� �ാ�ാ�:ം െ�;െ'<�ാ�ി  

86.79% േ	�ം അBി3ാ�െ'<േ'ാ8  

13.21% േ	6  	
�ി 9�ം �.ിെ0 

12��ിC  �ാDEFാ�ി<ി� എH%   

അBി3ാ�െ'I. 

   

3.6.4. 	
�ിKെ2 *േ�ാL�ിെ�&MിNO അBി3ാ�ം  

       	
�ിKെ2 *േ�ാL�ിെ�&MിNO അBി3ാ�ം Pെ2 	<ി"�ിC  േQ6�ി�ിRS. 

                   	<ി" -10 

*േ�ാL�ി % 

ിT�ീ�ി�ിെ� ർ
� 86.54 

ിTKെ2 �ാV��ിെ� ർ
� 86.54 

ഉൽ'ാ4� �ി�$% ർ
� 86.54 

ാർXി" ��ാ� ർ
� 47.37 

 

	
�ി �2'ാ$ി�Y9�ം ിT�ീ�ി�ിC  6
�% ഉFാ�ിIO�ാ�ി 86.54% 

േ	�ം ിT�ാV��ിC  6
�[Fാ��ാ�ി 86.54% േ	�ം ഉ\	ാ4��ി�$% 

6
ി;�ാ�ി 86.54% േ	�ം ാ6Xി" ��ാ�ം 6
ി;�ാ�ി 47.37% േ	�ം 

86.79

13.21

�ാ�ാ�:ം 
ർ
ിN

�ാD�ി� 
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അ4ിuാ�െ+t. uേfg�ാ�ി�·&# ���ി uേ�ാ��െ+tെ�n# ഈ 

അ4ിuാ�\,ിൽ �ിlം �Y�	ാ�#  .   

 

3.6.5. ���ിdെ! �ി�\·  അ1ി»�# �ം�¦ിv#  

     ¹�േ4ാ�ാ&,ി¬  94.74% േ��ം 
	
�ം�� ���ി ഉേfYാp)¢  
¨േ���ാ�# ���ിെ�k1ിy% �ി� 
\·  അ1ി»�#. 5.26% േ�¢  xാ	, 
േ�ാ&#, �_ാ��#  അ~ി�ാി�,ി¬  
�ിnാ�# ���ിെ�k1ിy% �ി�\·  
	�øി�ാ&ി��#.  

  
 

 

90

5

എ`ം 

	`# �ം�� ���ി 
ഉേfYാp)ർ ¨േ�� 

xാ	, േ�ാ&#, 
�_ാ��# 
അ~ി�ാി�,ിൽ �ിn# 
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3.6.6. "ി�.ിെ� ��ി�ാ�ം (�ീ2.ി3 ) ഏ6ി3  / െ��%  �ാ�89ിൽ 

           െ:െ$;% 6േ<=�ാ��ി�ാ3  	
�ി6േ<=�% "ി�>"?ം &�3  

"ി�>"?ം 9െ� &.ാ�%. ഏ"േ<=ം 3 �ീ2@  ആ�A: 20 "ി�>"?ം ഒ� 

&�3"ി�>ം �ാC�ാ�% 	
�ി6േ<=D:�%.  "ി�@  �ി@EിFേ!ാG  9െ� &.H% 

ആ��ി3  &�ിHാ3  േ	ാIം "ി�>"9ി3  െ:ം �ി.JK. "ി�>"?െL ആ�ം 

&.ാ��ി�ാ3  ഏ6ി3  / െ��%  �ാ�89ി3  "ി�>"9ിെ� െ:ം M"Jം െNOം. 

"ി�>"9ിെ� ��ം &Lിെ: ആ=P�ി�% ഉ	േ�ാRി$ാS  �ാTി$ി�. �'ാS  

&Lിെ: 	
�ി�ി3  �ിUാ�% 6േ<=ാ�ി"G$% &Lിെ:ം �VിFU�%. 

3.6.7. X�േVാY "Eി2ി  

          േ"ാLംZ��% െ:െ$;% �ിാ�� 	
�ി [�6<�ാ�ി �L'ി�ാFU�ി�% 

\ി.േ�ാ@�% െ�@�ിS  "]ീ�.ാ�ി 9 അംR X�േVാY "Eി2ി `	ീ"�ിHി�K.  

3.6.8. ��-�� �ം��� 6@��8െ9 &.ിb: അLി#ാ� അേcാTം  

	
�ി$% AS*ം 	
�ി$% േ=deം ��-�� �ം��� 6@��8െ9 

&.ിb: X�േVാfാ$?െL അLി#ാ� അേcാTം �@േ ി��ി��ി. 93.68% 

േ	@Fം 	
�ി �L'ി�ാFU�ി�% AS	% ��-�� �ം��� 6@��8െ9 

&.ിb: അ.ി% ഉhാ�ി�K.  	
�ി �L'ി�$ി��ിi േ=dം അ�% 95.79% ആ�ി 

എU% �@േ .ിേ'ാ@;% െNOK. 93.68% േ	@Fം 	
�ി$% AS	% ാ;@ െdl%  

	
�ിെ� &.ിH% അ.ിehാ�ി�K. 	
�ി$% േ=dം എ�ാ X�േVാfാ$?ം 

അ@$%  ാ;@ െdl%  	
�ിെ� &.ിH% Tാ�� ഉ:�ാ�ി അVി6ാ�െ'm. 

	
�ി$% AS*ം 	
�ി$% േ=deം �M ��-�� �ം��� 6@��8G  / ാ;@  

െdl%  6@��8G  ഒKം 	
�ി6േ<=D �L�ി�ി;ി� എU% AnS  

X�േVാfാ$?ം അVി6ാ�െ'm. 
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3.6.9. o�	�  

 ���ി uേfg�ിെZ o�	�െ� *1ിv# uേfg�ാ�ി�ൾ&# ���ി&# ¨ൻ8ം 

േgX]¨% അ4ിuാ�ം �ർേ��ി�െ! േg�ിy. ���ി&# ¨®8ം  ���ി&# േgX]ം 

���ിuേfgം çýി�	ാ� [!�dം േgXിdം ഉ% o	ി�� എn# ¨q�®  

¹�േ4ാ�ാ&�ം അ4ിuാ�െ+t. ���ി&# ¨®8ം ���ി&# േgX]ം ���ി uേfgം 

|"� uേfgേ	ാ �ി,�·  �,��ാ®  േ�ാpY	�ാ� o	ിേ�ാ അ� എnാ�# ¨q�®  

¹�േ4ാ�ാ&�ം അ4ിuാ�െ+'�# . 

    �'ി�  - 11 

 

o�	� 

���ി�# ¨ൻ�# ���ി�# േgXം 

അെ� അ� അെ� അ� 

çýി�	ാ� [!�dം േgXിdം  ഉ% o	ി 0 95 0 95 

	െ`ാ�ി+# ഉ% o	ി 0 95 0 95 

|"+# uേfgം 0 95 0 95 

�ി,�ൾ �,��ാൻ േ�ാpY	�ാ� o	ി  0 95 0 95 

 

 

3.6.10. �ാി)ി�ി� u©\·   

           �ാ!ം �ി��¬ , ൈ��	ാ�ി�Yം, അൈ��	ാ�ി�Yം "!\ി� �ാി)ി�ി� 

u©\·  ���ി&# ¨®േ�ാ േgXേ	ാ ഇ�ാെ�n# ¨q�®  ¹�േ4ാ�ാ&�ം 

അ4ിuാ�െ+t.  

3.6.11. േ�ാ!ിെZ  �ീൊq&# 

                 ���ി&# ¨®8ം ���ി&# േgX]ം േ�ാ!ിെZ �ീൊq&# {p		ാ�ി'ി�  

എn# ¨q�®  േ��ം അ4ിuാ�െ+'ിിkl. 
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 3.6.12. ¹�േ4ാ�ാ&�െ! അW�¦ ��	ാ�ം  

          �È�,¢�¬ , േ�ാ�ി�,¢�¬, 	¥YwXി എnി��ാ�# uേfg�ാ�ി��െ! 

u~ാ� അW�¦ ��	ാ� 	ാ¢�ം. 

     �'ി�  -12   

��	ാ� 	ാ¢�ം ���ി�# ¨ൻ�# ���ി�# േgXം �ർ���#  
(% in cash) 

�È �,ർ�ൽ  29000 33000 13.79 

േ�ാ�ി �,ർ�ൽ  15000 16000 6.67 

	¥YwXി     80552.63 84941.18 5.44 

�ാ1ാ�#  45000 49000 8.89 

ആെ� 169552.63 182941.18 7.90 
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അ~Yാ�ം-4 

ഉ��ം�ാം 

 o	ി�ിെ� ൈ��ൈ��ി~Y\െ, �ം�ിv# ���ാ	ം �ി�ിk�, 

	െ`ാ�ി+# �!d�, െ�%െ&'# �ി�ാ�ം എnി�െ��ാ	ാ�# 	
�ം��ം  

െ�ാÚേ�gിkn�#. 250 െ�2േ1ാ,ം ��n �ാർXി�-pാർ�ി� uേfg\�െ! 

െ�%െ&'# u©ം �ി�ിk� എn ��Yേ�ാെ!�ാ�# േ�ാ!ം"��# െ�%െ&'# 

�ി�ാ� ���ി �!+ി�ാ&ി�ിിkn�#. 

 െ�ൽwXി�ാ�# ഇ�ി�െ� �ാ!േg�\,ിൽ ¨�Y	ാdം �!l�nി�n�#. 

�ർX�ിൽ �*�ി�ിേ�െ1 	ാ�\,ി}ം ഉ�െ�%�ിെZ �ാnി�Yം ��ം െ�ൽwXി 

�ാ4�	�ാ�ാ�ി�ിർn�ി�ാൽ ‘ഒ� െ�äം ഒ� 	ീWം ���ി’ �!+ി�ാk�dം ഇ�# 

�ർX�ർ&# �ാ4�	ാ�ി�ീ��dം െ|â.  u�ിh� �ാ�|Y\െ, അ�ി�ീ�ിv# 

�ാ�േ	Y� െ�%െ&'# *1» uേfg\,ി}ം �ാ!േg�\�െ! 81ം �Ú�,ി}ം 

ൈ���v&1ി wXി െ|�n �ർX�ർ അ~eാ��ിെZdം �ാർXി� �ം�ാ 

�ിെZdം 	��eെ� ഉ�ർ�ി&ാtl. 

 ��¤ം �ി�¤ം ഒq*n �ീർvാ}�ൾ ആ�ം h'ാ�"��ം ഒq&# �ി��n 

അ�)�ി�ാ�#.  �(ാp� wXി&ാ�ി ഓ�¨'# )ാ�ിേ&b�# ഈ uേfgെ� 

ഒ� അ�Yാ�gY[!�	ാ�#.  ഓ�¨'ിെZ w�Y	ാ� ഉ�േ�ാpം ��ം േ�\ാ ഉൽ+ാf�ം 

�ർ�ി+ി&ാൻ ��ി�. 

 േ�ാ!ം"��# െ�%െ&'# �ി�ാ� ���ി �!+ി�ാ&ി� േgX]ം 

uേfg�ാ�ി�ൾ �ി�~ി u©\ൾ േ�ി�lb#.  �ാർge4ി�ി �ിർ�ിvി'ി�ാ� 

േ�ാ���െ! 4ാp\,ി�െ! �ാ!േg�\,ിേ�&# ഉ�െ�%ം ��jn"ം, 

81ം�Ú�ൾ �ാ� േ�ാ*n"ം ��ം wXി�ാgം �ം4�ിklb#.  
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 അ¦�ാ��ി െ�ാ�ി അgാ§ീ�	ാ� ീ�ി�ിൽ ¨1ിkn�# ‘ഒ� െ��# ഒ� 

	ീൻ’ ���ി�ിൽ ഉൾെ+��ി െ|â��n െ�ൽwXിേ�dം െ|�ീൻ wXിേ�dം 

u�ിh�	ാ�ി �ാ~ിkl.  �ി��ി}% �ാർge4ി�ിdെ! ഉ�ം �ർ�ി+ിyം, 

�ാർge4ി�ി ഇ�ാ� )�\,ിൽ അ� �ിർ�ിyം െ�%ം {p		ാ�ി 

ഒq�ിേ+ാ�ാW% െ��ിേ��# �ൗ�Y\ൾ ഒ�&ിdം 	ാzേ	 ഈ u©\ൾ&# ഒ� 

gാge� �ി�ാം �ാõ�ാൻ �ാ~ിã.  

 wXി�ാg	ാ�# ഈ uേfgം േ�ി�n 	െ3ാ� െ�ä�ി,ി.  ��ി» �l 

�ാർXി��ർX\,ിെ� �ിി+# െ�ൽwXി �ിേgാ~ിvാൽ �ി,�ാgം എq��ിWം 

െ�ാëj g�	ാ��ിWം ഇ!�ി�ാ�#.  ഈ uേfg�# wXിെ|�n�ിൽ *േ1 

േ�ർ&# െ�ൽwXിേ�ാ�ം 	Ü%�ർ&# 	¥YwXിേ�ാ�	ാ�# �ാൽ+Yം. ഉ�െ�%ം 

�b�ിേ�&# ��3ി�ാേ� 	¥YwXി (െ|�ീൻ) ��ീ�ി�ിൽ �!k�dÄ.  ഇേ� 

�ാ�|Y�ിൽ െ�ാ'�� �b\,ിൽ െ�ൽwXി ആം4ിvിtെb�ിൽ ഉ�െ�%ം 

അ�ി�# േfാX�	ാ�ി�ീ�ം.  െ�ൽwXി&# േfാX�	ാ�ാ� ീ�ി�ിൽ ഉ�െ�%ം 

��Ü�dം ഇ1k�dം െ|�n�ി�# uേ�Y�ം Ø	ീ��ം �!s��ാെ��ിൽ Ú 

wXി��ം �� ീ�ി�ിൽ െ|ªാ]n�ാ�#.  

 wXിdെ! ആ�gY�ിWം െ�%െ+ാ& �ി�ാ��ിW	ാ�ി അ¦�ാ��ി 

�ിൽ ��# X'j�ൾ �ീ�¨% b# െ1¹േ�3j�ൾ )ാ�ിvിtb#. X'j�ൾ 

"1k�dം അ!��dം െ|�n�ി�# ൈfർ[Yേ	1ി� ആേ�ാ|�ാേ�ാp\ൾ േ|ർn# 

�ീ�	ാ�ം �!+ി�ാ&ി ��േ(ാൾ )ി�ിp�ി�ൾ h��ൽ �X,ാ�ി�ീാjb#.  

ഇ�ിW �ി�ാ	ാ�ി �_ാ��ിെZ േ	ൽേ�ാ'�ിൽ ഒ� �ീ��&ാെ� 

�ി�	ിk��ാെ��ിൽ അ¦�ാ��ി X'j�ൾ )ാ�ി&െ+'�ിെZ ഉേ�g��Yം 

�ാ�ാÑ�ി&ാ�ാ]ം. 
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 അ¦�ാ��ി�ിൽ �ിേ�ാ	ീ3j�ൾ �ീ,�ിൽ �eാ4ാ�ി� 	�ൽ�ി'�ൾ 

a�ംെ�ാ%ാjb#.  ¨ൻ�ാ�\,ിൽ െ�%െ+ാ&�	��# ഇ�# 	¥Yെ�ാ�ി�ാ,ി 

�,ാ�# �ീ&ം െ|Åി�n�#.  എnാൽ ഇേ+ാൾ ��േ�|� �*+ാ�# ഇ�# 

െ|�n�#.  8�ി� 	�ൽ�ാൽ �ി�	ം അW�ിv# ഈ 	�ൽ ì)�\,ിേ��# 

െ�ാÚേ�ാ�ാൻ �ാ!ി�ാ��ി�ാൽ, �g\,ിൽ h'ി�ി�n 	�ൽ fി��\ൾ 

k%ിൽ ഇ!ി� �ീ�# �ീÚം 	�ൽ�ി' a�ം െ�ാÆl.  ഇ&ാ��ാൽ 

wXി�ി!\,ിൽ �ിlം െ�%ം ഒq�ി േ�ാ*nി�.  �_ാ�s��െ! േ	ൽേ�ാ'�ിൽ 

)ാ�ി&െ+' é�ി{�ൾ (െ�%ം �ാ!േg�\,ിേ��# ��jn�ിWം 

ഇ1¤n�ിW¨% �ാ�ാ�ി� �ം�ി~ാ�ം) �_ാ�s��െ! േ	ൽേ�ാ'�ിൽ 

ഉ�ർsn�ിWം �ാ�n�ിWം �ാ~ി&�െ	n# ��u�ി�ി~ി��ം ആ�gYെ+�l.   

 ഏ3]ം അ!ി�7 uാ~ാ�Yേ�ാെ! �ി�ിേ&b�# �ാ!േg�\�െ! 

�	ീ�s% �ീ��,ിെ� ��\ൾ െ�%െ&t��ം അW4�ിkn 	ാ�\േ,ാ,ം 

�ീ�n áി�	ാ�#.  േ�ാ!ം"��# െ�%െ&t �ി�ാ� ���ി&# ഈ u©�ിW% 

�ി�ാം �ാ�ാൻ ��ി»ി'ി�.  �ം���b# �ിർ�ിv# അ~ി�¨% ��ം 

��ാ}�,ി�െ! �!�ിേ�&# ഒq&ി�ി�n�ിW% �ാ�|Yം ഉെb�ിൽ െ�ൽwXി�# 

�ം��]ം �	ീ��ാ�ി�ൾ&# െ�%െ&'ിൽ �ിlbാ]n áി��ിൽ �ിn# 

േ	ാ|�]ം �ാ�Y	ാ*ം.  ഈ uേfg\,ിൽ h��ൽ gാ§ീ�	ാ� െ�%െ&t 

�ി�ാ� u�ർ��\ൾ ഇ�ിdം �!+ി�ാേ&b"െbn# uേfg�ാ�ി�ൾ 

അ1ി�ിy.   
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  എ. u~ാ� 	
�� �ം�� �ി�ാ!ി�ൾ 

	
���ം���ി�ാ�ി ഏെ3�&ാൻ ��ിdn u�ർ��\െ,  �n# 
p�\,ി�ാ�ി �ാെ� u�ി�ാfിkl. �ി�േ�,ം 	ിXൻ u�ി�ീ�ിvിt% 
���ം��]ം �ി�ാ��]ം u�ർ����ാ�ി�ിെ� �ി�\,ാ�# ഇ�ിെ! 
ഉൾെ+��ി�ിt%�#. ���ം�ി' �ി�ാ 	`# �ം�� ആ=ീ�ർ .ീ അ�ൺ 
*	ാർ എ�# �4Y	ാ&ി� |ിz\,ാ�#  	
-�� �ം�� u�ർ��\ൾ&# 
ഉfാ��	ാ�ി േ|ർ�ിt%�#. 

ൈ�� ¨1�ൾ 

േ�ാËർ wXി ( Contour Farming) 

ഉ��#, �ി,, 	`ി,&ൽ, �!ീൽ, �,�ീ&ം െ|ªൽ u�ർ��\ൾ 
െ|ി�ിെ��ിാ�ി �!+ാklെ��ിൽ അ�ം wXിീ�ി�െ,�ാ�# േ�ാËർ wXി 
എn"െ�ാb# ഉേ�gിkn�#. 	`ി,&}ം 	Üം െ|ി�ിെ��ിെ െ|�n�ി�ാൽ 
അ"��¨bാ*n �Ì��ം |ാ}��ം േ	െ�ാq&ി�# �!ø	ാ�ി u�ർ�ിkl. 	� 
*1» )�\,ിൽ ���ം���ിWം 	�ã��}% )�\,ിൽ 
	
�ം���ിWം ഇ�# ��ാ�ിkl. െ|1ി� െ|ി]%  (�n# g�	ാ�ം �െ) 
uേfg\,ിൽ 	3# �ിർ�ി�ി�െ,ാl	ി�ാെ� േ�ാËർ wXി െ�ാb# 	ാzം �െn 
	
�ം��ം �ാ~Y	ാ&ാ]n�ാ�#. �ി��t�ൾ ഒ�ിെ�d% എ�ാ 
�ിർ�ി�ി��െ!dം ഒ� �ിർ�¦ അWa�� [!�ം h!ി�ാ�# േ�ാËർ wXി 
	
�ി�\#, ഇ_ി എnീ �ി,��െ! �ി�െ	ാ�&ൽ േ�ാËർ ൈ�W�,ിൽ 
െ|ªാ]n�ാ�#. 1�ർ, േ��ി�, �ാ+ി, *�¨,�# എnി��# േ�ാËർ �!ീൽ 
അ��ം�ി&ാ]n�ാ�#. 
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��ി. ���� wXി ( Multistory Cropping) 

cYu�ാgം h��ൽേ�b ഇ�\ൾ ഉ��ി}ം, *1yേ�b ഇ�\ൾ 

�ാെ��ാdം �,ർsn ീ�ി�ാ�ി�#. �ി,�ൾ ��ിൽ cYu�ാg�ിWം ���ിWം 

	¥ം �!&ാ���ിൽ �ി,�ൾ Ø	ീ�ിkl. 	`ിെZ �ി�ി~��\,ിൽ 

�ി�Y�ിkn േ���!�¨% �ി,�ൾ ഇ�ി�ാ�ി െ�െ»�&ാം. േ�,�ിെ� 

�ീt�,��,ിൽ അW�ർ�ിvി�n െ�\#, *�¨,�#, �ാ�, �ി�\# �ർ�\ൾ 

എnി�dെ! ��ി.wXി ഈ ീ�ി�# ഉ�േ	ാfാ��	ാ�#.  

 

�4Y	ാ� ഓോ "Úo	ിdം ഉ�േ�ാpെ+�sn�ി�ാൽ �	ാ�~ി �ി,�ാü� 

ഉ1+ാkl. �	ാ�~ി ൈ���ാnി�Yം, �ി�ി~ �ി,��െ! അ�gി�\,ിൽ �ിl% 

ൈ��ാംgം 	`ിെ� �Ì�	ാkl.  	�െ�%ം �ി�ി~ ഇ�+!ർ��,ിൽ ��ിv# 

g�ി*1»# ��ിkn�ി�ാൽ ഊർnി1\ൽ �ാ~Y� �ർ�ി+ിkl. 	െ`ാ�ി+# 

�!dl, ോp �ീ!�ാ~dം �,�ൾ �,�n"ം *1dl, െ	ാ���	ാ�ം h�l. 

�Y�YÞ �ി,�,ാ��ി�ാൽ �െn �ി��Y�ി�ാ�ം ��¨% u�ാ�\ൾ *1�ാൻ 

��ിdl. ഇ�െ�ാെ& ��ി.wXിdെ! ¹�\,ാ�. ��ി. ���� wXി�ിൽ 
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ഔX~��Y\ൾ ���ർ��ി,�ൾ എnി� ഉൾെ+�sn�# അW�¦െ�ാ�ി}�ൾ 

 �ിkn�ി�# ��ാ��	ാ�ിിkം. 

8��ി!ീൽ (Mulching) 

 	`ിW ¨�,ിേ�ാ, െ|!ി�ൾ&# Ò�'ിേ�ാ �ി,��െ! അ�gി�\േ,ാ, 	3# 

ൈ��ാ�gി�\േ,ാ �vി��േ,ാ, �ി�ി�േ�ാ ഒ� �ാ,ി�ാ�ി �ി�ി�ി�n 

ീ�ി�ാ�ി�#.  ഇ���ം, |�j��ം �vി�െv!ി��ം �ി�ി�ി�n�# |ി� �ി,��െ! 

wXിdെ!�െn അ4ി�ാ�Yu±�ി�ാ�#.  �ാ�ീ��ം ��¨,, 	`ിെ� ����ം 

*1�l, ��േ�|�ാ�gYം *1dl. 	�s,,ി 	`ി}bാkn ആ[ാ�	ി�ാ�ാ&ി 

	െ`ാ�ി� *1��ാWം, 	�െ�,,െ� ആpി�ം െ|Å# 	`ിൽ �ി�ി»ി1¤�ാWം 

��ാ�ിkl എnി\െ� �ി�~ി uേ�ാ��\ൾ 8��ി!ീൽ െ�ാÚb#. 

 ൈ��ാ�gി�\ൾ 	`ി�ാ��	ാ�ി&ി!nാൽ െ��ിേ�3# 	`# �b# 

േ�ാ*nി�.  h!ാെ� 	�&ാ��# 	`ി�q�ിേv�n ൈ����&ൾ 	ൺ�ി�െ, 

�Àം ഒ'ി+ി!ി&ാൻ ��ാ�ിk�dം അ\െ� 	`ിെ� c�{Xി\ൾ 
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�ർ�ി+ിv# 	`ി,&]ം, �ാd�_ാ]ം �ർ�ി+ിk�dം െ�,,ം �ി�ി»ി1\ാWം, 

ഈർ+ം �ി!ിy �ിർ�ാW,, 	`ിെZ േgXി �ർ�ിk�dം െ|�ം. അ�ാ��# 

	`ിെZ 4ൗ�ി� ¹�\ൾ െ	vെ+��ാൻ 8��ി!ീൽ ��ാ�ിkം. 

ആ���ി,�ൾ: (Cover Cropping) 

��ർ�ർ��ി},,"ം ഇ!�ർn# �,�n"	ാ� �ി,��െ! ഒ� ആ��ം 	`ിൽ 

 �ിv# ഒ� ൈ��8��bാ&�ാ�# ആ���ി,�ൾ െ|�n�#.  1öർ 

േ�ാ'\,ിൽ �,ർ�ി��n �&�െ�n �ാt��ർ ഇ�ിWfാ��	ാ�#.  

8��ി!ീൽ െ�ാb# �4ിkn ¹�\ൾ&# 81േ	 ��ർ�ർ� െ|!ി�,ാ��ി�ാൽ 

അ7ീ� ൈ���ൻ ��ിെv��# 	`ിെZ =�o�ി¸ി �ർ�ി+ിk�ാWം 

ആ���ി,�ൾ ��ാ�ിkl.  േ�ാ'�ി,�ൾ&# �3ി� |ി� ആ���ി,�ൾ 

Ò�െ! േ|ർkl.   
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േ�ാ'+�ർ (��േ11ി�):- 1öർേ�ാ'\,ിൽ ആfYെ� �n# �ാ�# �ർXം wXിെ|ªാം.  

�ാ�ി�ീ3�ാdം ഉ�േ�ാpി&ാം. 

��+േpാ�ി�ം: 1öർ, െ�\#, �]\#, *�¨,�# േ�ാ'\,ിൽ ഉ�േ�ാpി&ാം.  

�ാ�ി�ീ3�ാെ��ി}ം േ���ിൽ ഉ�&# �ാ~ി&ാ�ി!db#. 

െ�ൻേ�ാ�ീ	:  ഉ�		ാ� �ാ�ി�ീ3 h!ി�ാ� ഇ�# 1öർ,  െ�\#, �]\#, 

*�¨,�# േ�ാ'\,ിൽ �,ർ�ാം.   

ൈ�േ�ാം: െ�\#, �]\#േ�ാ'\ൾ&# അWേ�ാ�Y	ാ� |ി)ാ�ി �ി,dം 

�ാ�ി�ീ3d	ാ�#.  

�ിേZാ:  |ി)ാ�ി�ി,dം േ���ിെ� െ|j&ാW,, ��ി]¨b#.  അാ&ി�# �ിേZാ�ി 

എn# gാ§�ാ	¨,, ഈ �ി,�# ~ാാ,ം േ���!�¨,,�ി�ാൽ ൈ���ൻ �ം4� 

േgXി �,െ h���ാ�# ആ�ർX�	ാ� 	»�&�% �ി�ാൽ അ��ാെv!ി�ാdം 

�,ർ�ാം. �ാ�ി�ീ3�ാdം ഉ�േ�ാpി&ാ]n�ാ�#. 

ൈ��േ��ി 

 |ി�ി�# *jെ� ഓോ wXി�ി!�ിWം േ�ാ�ിv �ി~�ി}% ��Y\ൾ 

�ി�ാ�ി േ��ിേ�ാെ� �y�ി!ി+ിkn�# േ	െ�ാq&ിെ� 	ൺ�ി�െ, �!� 

�ിർ�ാൻ ��ാ�ിkl. ഇ\െ� 	`!ിdn"��ം Øേ	� ഒ� 	ൺ�b# േ��ി�ൾ 

&ി�ി}bാ*�dം ഇ�# ���ം���ി�# ��ാ�ിk�dം െ|�ം. gീ	െ&ാn, 

ആ!േ�ാ!�ം, െ|(�ി, �ിെ�ാvി, {�ാ�ൾ, ¨ി\, ¨ി&#, *3ിെv!ി�ാ�ി 

�,�n |ി� ഔX~ ��Y\ൾ എnി� ൈ��േ��ി�ൾ&ാ�ി ഉ�േ�ാpി&ാം. 

�ിn uേfg\,ിൽ േ�ാ}ം 8�ി!�ിെZ �ാ��ി��,ി}¨bാkn േ��ിെv!ി�ൾ 

�vി��,	ാdം �ാ�ി�ീ3, �ി1�# എnി��ാdം ഉ�േ�ാpിkl. േ�p�ിൽ 

�,�n�dം, �Ì ¨1ിെv��ാൽ െ�െ'n# െ�ാ'ി&ി,ിർ�# �,ാൻ ��ി]%�dം, 
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േ��ൽ Î!ിൽ ഉ�\ിേ+ാ�ാ��d	ാ�ിി&�ം േ��ിെv!ി�,ാ�ി �ിെ»�kn 

��Y\ൾ. 

 

 

 

 

 

 

 

=ി�ിൈ+ൻ�ിൽ u|ാ¨% ‘Sloping Agricultural Land Technology’ (SALT) എn 

wXിീ�ി ൈ��േ��ി�െ, 	�െ_ി]�,ിൽ 	
���ം���ി�# 

ഉ�േ�ാpി&ാെ	n# െ�,ി�ിkl. SALT എn ഈ �േ��ം 	ാ3wXി�ി�െ! ��െ+' 

	`ിെZ �eാ4ാ�ി�� �ീെb�kn�ിW% ഒ� ഉ�ാ~ിh!ി�ാ�#. |ി�ിW *jെ� 

�േ	ാvേ��ിൽ (Contour line) ഇ'�ി�ാ�ി {�ാ�ൾ, gീ	െ&ാn ¨��ാ� 

െ|!ി�ൾ അ�+ിv# ��l. Ú Ò���ൾ ��ിൽ 13 െ�Zീ	ീ3ർ അ��¨b#. b# 

�ി�ൾ&ി!�ി}% അ��ം അ	ീ3ർ ആ�#. (�േ	ാv േ��ൾ 4-5 	ീ3ർ 

അ���ി�ാ�ി Ø	ീ�ിkl). െ|!ി�ൾ 1.5-2 	ീ3ർ ഉ��ിെ�sേ(ാൾ 40 െ�.	ീ. 

ഉ��ിൽ ¨1ിv# 	ാ3ി �ി�ൾ&ി!�ിൽ �ിsl. െ|!ി�ൾ �ിൽknി!ം Øേ	� 

	`ി!ി��ർn# �eാ4ാ�ി� െ!1�# ആ�ി 	ാjl. േ�,�ിെZ 	�േ�ാ 

േ	���,ിൽ ഈ ീ�ി �ªാ��ൾെ&ാ+േ	ാ, �ªാ��ി�ാെ�േ�ാ uാ�ർ�ി�	ാ&ാ 

]n�ാ�#. 
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േ�,�ിൽ �ിn �ീേfgേ	���,ിൽേ+ാ}ം 	�ി}�ൾ&# ��	ാ�ി 

ൈ��േ��ി�ൾ �ർ��ാ~ാ�	ാ�ി�l. അ�+ിv# ��n gീ	െ&ാn, െ|(�ി 

"!\ി� െ|!ി��െ! 1-1.5 	ീ3ർ �ീ,¨% �Ì�ൾ �¨�ിൻ�!ി �ീ1ിേ�ാ, ഈ1േ�ാ 

െ�ാb# �ി�ീ�	ാ�ി h'ിെ�'ി ��െ+��ി ൈ�� 	�ി}�ൾ �ിർ�ിkl. 

േ��ിvീേ�ാ}% ഇ��ർ� �v&1ി�േ,ാ, േ��ി�,ിൽ �!ർl��n 

�v&1ി�ി,�േ,ാ ഉ�േ�ാpിkn�# �ം���ിെ�ാ+ം 4�Yാ�gY\ൾ&# h!ി 

ഉ��ിkം. 

8ൽ �(# (Vegetative hedges) 

 �ാ�േ	Y� െ|1ി� െ|ി]�,ിൽ, െ|ി�ിW *jെ� 30 െ�.	ീ. �െ 

ഉ��ിൽ 	ൺ�Ì�ൾ ഉbാ&ി �ീ3��#, *3ിെv!ി�ൾ, എnി� �ി�ി� 

അ���ിൽ ��l. ഉ�&ിെ� െ|jkn 8ൽ�ർ�\ൾ uേ�Y�ിyം �ീ3�ä 

�,ാെ��ിൽ ഏെ1 �n#. pി�ി 8äം, 	~Y�ി��ി�ാംhർ �ർX�ർ �Yാ��	ാ�ി 

ഉ�േ�ാpിkn േ�ാ��äം (Themeda Cymboria) 8ൽ�Ì�ൾ&ാ�ി ഉ�േ�ാpി&ാം. 

 

 

	
�ം���ിW% �ി�ി~ �ിർ�ി�ി�,ാ� 	ൺ�ªാ��ൾ, �ä�ªാ� 

എnി��¨�,ിൽ അ~ി����ി�ാdം, �ി��t��െ! (Terraces) 81ം4ാp\,ി}ം 
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(riser) 8ä��െ! �ി�ൾ �ªാ1ാ&ാ]n�ാ�#. േ���ൾ&ാ�ി �ിqെ��&ാ���ം 

ാ	vം ��n�# �,െേ�െ1 =�uf	ാ�ി&ാõl. �fി&�,ി}ം, �ീർvാ}��െ! 

�ാർge\,ി}ം, *l��െ! ഇ!ി� �ീ�ാൻ �ാ~Y�d% uേfg\,ി}െ	�ാം ാ	vം  

	
���ം���ി�# =�uf	ാd�േ�ാpി&ാം. �ി�ി~�ി�ം 	`ിൽ ഒ�േ�ാെ� 

�,ാൻ ��ിdn"ം �ൾvെ� അ�ി�ീ�ി&ാൻ ��ിdn"ം ാ	v�ിെZ 

uേ�Y���ാ�#. 

ഇ!�ി wXി (Strip cropping) 

 |ി]�,ിൽ ഇ!�ി!&# 	`ി,&ി wXി െ|േªbി��n �ി,�ൾ (	ിvീ�ി, 

ഇ_ി, �v&1ി, �ാേ��# ¨��ാ��) �,ർsേ(ാൾ |ി�ിW *jെ� ഇ!�ി'# �ി�ി� 

അ���ിൽ ആ���ി,��െ! ഇ!�ർn Óി��ൾ �,ർsl.  ��ർ, �ീ3��#, 

േ|ാ,ം "!\ി� ഇ!�ർn# �,�n �ി,�ൾ Óി+# �ി,�,ാ�ി ഉ�േ�ാpി&ാം. 

ൈ���, uേ�ാpം 

 അ	ി� ാ��, uേ�ാp�ി�െ! ��െ+' 	`ിെZ �eാ4ാ�ി� ആോpYം 

�ീെb�kn�ിWം 	`ിെ� ��ാംgം �ി��ിർsn�ിWം ൈ���,\ൾ 

അ�Yാ�gY	ാ�#. ��Yേ�ാX�\ൾ ufാ�ം െ|�n" h!ാെ� 	`ി�# െ	vെ+' 

[!�dം, അ"��ി െ	vെ+' ഈർ+�ംx�േgXിdം �ൽ�ാൻ ൈ���,uേ�ാpം 

��ാ�ിkം. �േ(ാ�#, 	`ി�േ(ാ�#, |�ിിേvാർ �േ(ാ�# എnി�dെ! 

�ിർ�ാ�]ം ഉ�േ�ാp]ം pാർ�ി� 	ാ�ി�Y �ിർ�ാർ£��ിWം 	`ിെZ 

=�o�ി�ി �ർ���ിWം ഉ��ിkം. 

ഉ��# *1v# wXി (Minimum tillage) 

 ഇ!�ിt% 	`ി,&ൽ, 	െ`ാ�ി+ിWം, േ�,ംേ�ാ}% ആർà ഉ�േ	��ാ 

uേfg\,ിൽ, �ർ�ിv ൈ��ാംg���ിWം �ാ�	ാ*l എn അ1ി�ിൽ 

�ിl	ാ�# {)ിwXിീ�ി�,ിൽ uേ�ാpിkn ഉ�] *1v wXിീ�ി�ൾ 
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u|ാ�ി�ാ��#. ൈ���,\ൾ, 8��ി!ീൽ, ആ���ി,�ൾ എnി� െ�ാb# 

�െn ഉ��ി}േ�gിkn �ാd�_ാം, �,�ി���ം, ഈർ+ �ം��ം എnി� 

�ാ~ി&ാം. �ി,ാ�gി�\ൾ �	ാ�~ി 8���േ�ാpിkn ഇ�ം wXിീ�ി�ൾ 

	`ിെZ ��ാpി�േgXി �ർ�ി+ിkn�ി�# ��ാ�ിkം. അ"െ�ാb# �െn 

	`ി,&ൽ �,െ *1��ാWം ��ിdം. 

െ�ാb# അ�&ൽ 

െ�\ിൻ Ò�'ിൽ �ിlം b# 	ീ3ർ 

അ���ിൽ 50 െ�Zീ	ീ3ർ �ീ�ി�ി}ം 

�ാè�ി}ം ±�ാw�ി�ിൽ 	
േ�ാി 

അ�ിൽ െ�ാb# അ�&ി *�ിvി�l. 

െ�ാb#, േÀാ_# േ�ാെ� 	�െ�%ം 

�ം4ിv# �ിർ�ി ഊർnി1\ാൻ 

��ാ�ിkn�ി�ാൽ, േ���j�ി�,ിൽ 

�ിlം െ�\ിെ� �ം�ി&ാൻ 

െ�ാb�&ൽ ��ാ��	ാ�#. 

�ം�� ���Ñ��ം 

 ആേ,ാ�ി o�4Y� �,െ *1» �Çെ! �ം)ാ��# ���Ñ�� 

�ി�ാ�ി h��ൽ o	ി �െbs� u�ാ�	ാ�#. അ�ി�ാൽ �4Y	ാ� ഒ�ി» 

)�\,ി}ം wXിേ�ാpY	�ാ� െ�t�ൽ o	ി�ി}ം, 	�ൽ h��}% േ	���ി}ം, 

wXി�ി!\�െ! അ�ി��,ി}ം �ീt�,+ി}െ	ാെ& uാേfgി�	ാ�ി അWേ�ാ�Y	ാ� 

±�\ൾ �y�ി!ി+ി&ാൻ ��ിdം. 	`ിWം �ി)ി�ിkം ഏെ1 ¹��െ	n 

�ി��ിൽ xാ	-�p �Y�Yാ�	ി�ാെ� ഓോ �ീ'ി}ം *1െv�ി}ം ±�\ൾ �y 

�ി!ി+ിേ&b�ാ�#. 
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��ർ o�§ം 

      �`ി���ം h'ി െ��െ��� ���ാ�ി േ�ാെ�d% |�ിി�� 

െ|ി]�,ി}ം,�ീർvാ}��െ! 	`ി!ിvി 

}% �ീ\,ി}ം, 	ൺ�Ì�ൾ&# 

¨�,ി}ം �ിിv# ��&`ി�ൾ&ി!�ിൽ 

8ൽെv!ി�ൾ �y�ി!ി+ിkl. ഒlÚ 

�ർXം െ�ാb# |�ിി�� �gിyേ�ാ* 

െ	�ി}ം, 8ൽെv!ി�ൾ അ�ി��ം �െn 

േ���ി!ിv# �,�n�ി�ാൽ |ിേ�ാ 

\,ിൽ 	`ി!ിvിൽ �!dn�ി�# 

�ി)ി�ി �ൗßf	ാ� |�ിി ���ൾ 

uേ�ാ���	ാ�#. ഉ�ൾ െ�ാ'}bാ� 

|ിേ�ാ\,ിൽേ+ാ}ം |�ിി�����േ�ാpിv# |ി] ��െ+��ാ]n�ാ�#. 

�ിർ�ി�ി�ൾ 

 ഉ�ി�� ഒq&ിെZ േ�p� *1v# അ�# 	`ിേ�&ി1kn �ി~�ി}% 

	
-���ം�� u±�ി�,ാ�# െ�ാ"െ� �ിർ�ാ� u±�ി�,ിൽ ഉൾെ+�n�#. 

�ി��ി� ാ�Y\,ിൽ 20 g�	ാ��ിൽ h��ൽ |ി]% )�\െ, *�െ� 

െ|ി]% (steep lands) )�\,ാ�ി �ിp�ിv# wXി�ി1&ാ1ി�. എnാൽ 

ഉ�േ	��ാ ാ�Y\,ിൽ 20 g�	ാ��ിൽ �ാെ� െ|ി]% “wXിേ�ാpYം” എn# 

�ിp�ി&ാ]n )�\ൾ "േ�ാം *1�ാ�#.  	��േfg\�ം *l��¨% 

ഇ�ം )�\ൾ ��െ+�+�ിൽ ഒtം �ിnി���ാWം. ആെ� �ി��ിdെ! 48% 

��n 	��ാ!# uേfgം ഉ% േ�,�ി}ം �	ാ� �ാ�|Y\ൾ �ി��ിൽkl. 

ഇേ�ാെ!ാ+ം ഉൾ�ാ!ൻ *nിൻuേfg\ൾh!ി േ|ർ�ാൽ േ�,�ിെZ 
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+,ി-�ി.െ0 -�ി1ാ23ം 4�ിോ�56ാ�ി�ി7ം.  ഇ��ം -�ി�ിൽ +,ി െ4:ാൻ 

ൈ�=>"േ6ാെ0ാ'ം �ിർ?ി�ി"ൾ A0ി Bാർ�ി"�ാേ$C�% അ�ിാ�E�ാ�%. 

േ"ാFർ �G"ൾ (Contour bunds) 

 ഉ	�ി�� ഒU$ിെ� �0�ാൻ 	>G"6ിൽ ��െ"ാേCാ / "Wെ"ാേCാ 

�ിർ?ി7X �0Y56ാ�ി.  �ൺ":ാ�"ൾ, �ി��"ൾ, ":ാ��ാ0ൽ, െ"ാ[% 

എXി5െ� Bാേ]^ി"�ാ�ി ിി_ േ	�"ൾ ഇ`C%.  �aി67േ!ാൾ �1ി7X 

�ാbൈ>b% (ഉ�6ൻ "W"ൾ) "W"ൾ �1E�ാ� ��േ�ാ�േ�c�"6ിൽ �ിർ?ി7X 

"W":ാ�"dം േ"ാFർ �G"dെ0 2��ിൽ �ം. േ"�6ീ� �ാf4�E56ിൽ 

�ൺ":ാ�"ൾ െ	ാgേ 12 ^��ാ�ം െ� 4�ി3[ Bേ]^5ൾ$% 

അhേ�ാ�E�ാ�%.  ഇi% ="6ിൽ *�%, ൈ"� (Pineapple) എXി p	ി0ി'ിq% 

r��ാ$ാ3X�ാ�%.  =Uൻ +,ി�ി03ം 4�ിിh &sെ" �ിർ?ി7X 

�ൺ�G"6ിൽ ct56ാ$ി �ി�ിq% ഇ0�G"dം �ീർ�% ീUX ��െ[ം 

":ാ�"ൾ$ി0�ിൽ �െX �ം1�ി7u.  േ"ാFർ �G"dം ഇ0�G"dം 

�ീർv"�ി.േ!ാൾ ഇ ഓേ�ാuം ഒ� xy z{ി�0ം േ	ാെ� (Micro catchement) 

��ം �aിൽ േ^c�ിq% -��േ	ാ,��ി�% �fാ�ി7u.  അ5െ� 	>G"6ിൽ 

��ാം^ം ർ
ി'ി7Xേ�ാെ0ാ'ം &656ി�ം "ി�s"6ി�ം േ�ൽ$ാ��% 

����
ി ഉ>���ാhം ഇ �fാ�ി7u.  
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െ|j�ി!�ർX�ർ ഉേ�g �േ	ാvേ� അ!ി)ാ�	ാ&ി 	ൺ�ªാ��ൾ �ിർ�ിy 

��l.  എ�ി}ം ഇ�dെ! �ിർ�ാ��ിൽ |ി� �ാേ��ി����b#.  b# 

�ªാ��ൾ ��ി}% അ��ം ��&ാkn�# �ം� അ��ം (Vertical interval) 

ഉ�േ�ാpിvാ�#.  VI=0.3(S/3 +2) എn ഈ cz�ാ�Y�ിൽ ‘S’ എn�# �1(ിെZ 

|ി]ം VI എn�# �ം� അ��]	ാ�#. 

 ഉfാ��	ാ�ി 6% |ി]% o	ി�ിൽ �ªാ��ൾ ��ി}% �ം� അ��ം 

[0.3(6/3 +2)]=1.2 	ീ3ർ ആ�ിിkം. 

 	ൺ�Ì�ൾ&# 60 ¨�ൽ 90 െ�Zി	ീ3ർ �െ ഉ�ം �ൽ�ി ��l.  

�ാ��ർX�ിൽ, uേ�Y�ിyം �,ി	`ിെZ അംgം h��}% 	ൺ�\,ിൽ, 

�Ì�ൾ&# �ാg¨bാ�ാ��ി~ം അ~ി���ം ഒq&ി&,�ാW% �ം�ി~ാ�ം 

�ൽ�ാ]n�ാ�#. 

 12 g�	ാ��ിൽ h��ൽ |ി]% )�\,ിൽ 	ൺ�ªാ��ൾ&# h��ൽ 

��ം �4ിk�ാൻ 8�ി!\,ിൽ 	`ി,kേ(ാൾ �4Y	ാ� �ä�േ�ാpിkl.  

�ä�ªാ��ൾ എn# �ി,ിkn ഇ�ം �ിർ�ി�ി�ൾ േ�,�ിെ� 

�ർX�ർ&ി!�ിൽ ഏെ1 �eീ�ാY	ാ�#.  	`ി,kേ(ാൾ ��# h��}% 

wXിo	ി�,ിൽ 12% �ിൽ �ാെ� |ി�# ഉ%േ+ാൾ േ�ാ}ം ��# �ªാ��ൾ �ിർ�ിy 

��l.  fീർ[�ാ�ം േ���ാ��,ി�ാെ� �ി��ിൽkn"ം, �1Ì�,ിൽ �ിlം 

�െ�ാ�ി�ാ�ി&ിtn"െ	�ാം ഇ�ിW �ാ�	ാ�#.  	ൺ�ªാ���െ! അ�� 

Ø	ീ���ിW�േ�ാpിkn cz�ാ�Yം �െn �ä�ªാ��ൾkം 

ഉ�േ�ാpി&ാ]n�ാ�#. 

 ഉ�ൾെ�ാ'ൽ �ാ~Y�d% 	�േ�ാേ	���,ിൽ �ªാ��ൾ �ിർ�ിkേ(ാൾ  

{�ി�	ാ� �ീർ�ാർv ഉ1+ാk�dം, �ീർvാ}�ൾ&# �!ø¨bാ*nി� എn# 

ഉ1+ാk�dം േ��ം. 
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��ർേ'ാ1ി&ൽ �ªാ� (�ൽ4ി�ി�ൾ) (Stone walls) 

 െ|ി�# h!ി� o	ി �t�,ാ&ി wXി െ|ª�െ	n�ാ�# അ�ി�ി� �ി�	ം. 

എnാൽ ആ�ം *1» 	`ിൽ �t�ിി&ൽ ആgാ�Y	�. 	ാz]	�, *�െ�d% 

|ി]�,ിൽ �t�ിി&ൽ |ി�േ�1ി�"	ാ�#. ��ർേ'ാ1ി& എn 	~Y അേ	ി&ൻ 

ാ�Y�ിൽ േ�,�ിേ��ിW �	ാ�	ാ� �ാ�|Y\,ാõ%�#.ഇ�ിെ! 

അ��ം�ിyേ�ാn ീ�ി േ�,�ിെZ 	�േ�ാuേfg\,ിൽ അW�ിy �ാõl. 

|ി�ിW*jേ� ഒ� ��Y�!øേ	ാ, 	ൺ4ി�ിേ�ാ, �ൽ4ി�ിേ�ാ ഉbാ&ി 

uw�Yാ�െn �ാ�~ാ�ം 	
�n!ി»# �t��bാ]n ീ�ി�ാ�ി�#. എnാൽ 

േ�,�ിൽ െ�ാ"െ� ഉ�,ൻ �ä�ൾ ��ം wXി u�ാ��	ാ� ഇ�&ി �ി��ിെ� 

uേfg\,ിൽ �ൽ4ി�ി�ാ�# u|ാ�ി}%�#. 15-20 െ�.	ീ. �ാ�ം 	ാ7ി ഒn#-

ഒn 	ീ3ർ ഉ��ി�ാ�# ���&#4ി�ി�ൾ �ªാ1ാkn�#. �� ഉ1�% 	`ിൽ 

�ി�ം��ി ഉ�േ�ാpിv# അ!ിy1+ിv 	ൺ4ി�ിdം �ിർ�ി&ാ]n�ാ�#. � ീ�pിി 

േ	���ിൽ peാ'ി	ാ� 8ä�േ�ാpിyം ��ർേ'ാ1ി&ൽ െ!1"�ൾ �ിർ�ിkl. 

{�ാ�ൾ, gീ	െ&ാn എnി� അ�+ിv# �'ാ}ം ഇേ� =�ം �െn �4ിkം. 
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�t�ിി&ൽ (Terracing)  

12 ¨�ൽ 47 g�	ാ�ം �െ |ി]% uേfg\,ിൽ �t�ിി&�ാ�# 	
-�� 

�ം���ി�# അWേ�ാ�Yം എnാൽ േ�,�ിൽ |ി�# *1» ഇ!�ാ!ൻ 

െ�ൽ�ാ!\,ിൽ േ�ാ}ം �ി��t�ൾ �ർ��ാ~ാ�	ാ�#. ഉ�,ൻ��# 

�4Y	ാ�ി!\,ിൽ ഇ"�േ�ാpിv# �ªാ� �ിർ	ിyം wXിo	ിെ�  �t�,ാklb#. 

	�ã��ൽ ഉ% �ാ�|Y\,ിൽ (1500 	ി�ീ	ി31ിൽ h��ൽ) അ�േ�&# |ി]% 

�t�,ാ�# *��ൽ ഉ|ി�ം. o	ിdെ! |ി�#, �ി, എnി��W�ിv# �t��െ! 

�ീ�ി�ിൽ �Y�Yാ�ം ��l. �4Y	ാ� േ	ൽ 	`ിെZ �*�ി�ിൽ *��ൽ ആ��ിൽ 

	`ി,&ി	ാ3ി �ി+ാ&ാൻ ഉ�േ�ാpിkn�# േ	ൽ 	`ിW ¨�,ിൽ =�o�ി*1» 

അ!ി	`# ��ാൻ �ാ�	ാ*l. 47 g�	ാ��ിൽ h��}% |ി]�,ിൽ 

�t�ിി&ൽ wXി െ|ªാൻ �ിtn o	ി *1dn�ി�# �ാ�	ാ*l. 

ഉfാ���ി�ാ�ി 36 g�	ാ�ം |ി]% o	ി�ിൽ 66 g�	ാ�ം )�ം 	ാzേ	 

wXിk �4ിklÄ. േgXിkn4ാpം �t�ൾ&ി!�ിൽ ��െ+�l. അ�ി�ാൽ 36 

¨�ൽ 47 g�	ാ�ം |ി]% )�\,ിൽ �!]�t�,ാ�# അWേ�ാ�Y	ാ�ിt%�#. 

�ാ�േ	Y� *1» അ��\,ിൽ �,ർ�ാൻ ��ിdn fീർ[�ാ��ി,�,ാ�# 

�!]�t�ൾ&# അWേ�ാ�Y	ാ��#. േ��ി�, �ാ+ി, �¨�# എnീ �ി,�ൾ �!] 

�t�,ിൽ �,ർ�ാ]n�ാ�#. 
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±��ി,�ൾ �,ർ�ാWേ�gിkn 47 g�	ാ��ിൽ h!ി� |ി] 

uേfg\,ിൽ െ	ാ��ി}% �t�ിി&ൽ ആ�gY	ി�.  ഇ�ം )�\,ിൽ 

ഇ!�t�ൾ (Intermittent terraces) ഉbാ&ാ]n�ാ�#. 1öർ, *�¨,�# എnി� 

�,ർ�ാൻ ഇ!�t�ൾ 	�ി�ാ*ം. �!ാൻ ഉേ�gിkn �ി,dെ! �ി��െ! 

അ���ി�W�ിvാ*ം ഇ!�t�ൾ �ി�.  ഇ!�t�ൾ&# അ�േ�&# |ി�# 

�ൽേ�b"b#. �ാ~ാ��ാ�ി 30 െ�Zി	ീ3ർ |ി�ാ�# ഉ%ിേ�&# �ൽ*n�#. 

 �È	ാ�ിWം എ`+��െ	ാെ& 1öർേ�ാെ� )ി	ാ� �ി,െ��+# 

ആ�gY	ി�ാ��ി�ാൽ "!ർv�ാ� ഇ!�t�ൾ ആ�gY	ി�. ��ം ഓോ 	�ിW 

ÒÜം |ü&� ആw�ി�ിൽ �ി+ാ� ഒ��'# (crescent bund) 	�ി�ാ*ം. ഇ�ം 

wXി�ിൽ 	`ി,&ൽ ഒ�ി�ാേ&b"ം ആ�� �ി,�ൾ �ിർ�¦]	ാ�#. 

�ീർk�ി (Contour trenching) 

േ	െ�ാq&ിW% �!øെ	n �ി��ിൽ �Ì�ൾ േ�ാെ��െn 

uേ�ാ���	ാ�# �ീർk�ി�ൾ. ഇ!�ാ!ൻ uേfg\,ിൽ wXി�ി,�ൾ&ി!�ി}ം 

wXിേ�ാpY	�ാ� �ിÈ�,ി}	ാ�# െ�ാ"�ിൽ �ീർk�ി �ിർ	ിkn�#. 15 

g�	ാ��ി�~ി�ം |ി�ി�ാ� 	�േ�ാ uേfg\,ിൽ �ീർk�ി�ൾ ആ�ാം. 

|ി]h!ി� 	��േfg\,ിൽ �Yാ��	ാ�ി �ീർk�ി �ിർ�ിkn�# ഉ�ൾെ�ാ'�ിW% 

�ാ~Y� �ർ�ി+ിkl. അ"േ�ാെ��െn െ�%െ&'ിW �ാ~Y�d% �ാ# 

uേfg\,ി}ം �ീർk�ി ഒ�ി�ാേ&b�ാ�#. *�ി�ൾ&# 60 െ�Zി	ീ3ർ �െ ആ�ം 

�ൽ�ാം. �ീർk�ി�ൾ h��ൽ �ാ#ാൽ �ാ�േ��,, െ|!ി�ൾ&# േ��ൽ&ാ��#  

അ�dെ!  േ���!�േ	���ിൽ െ�,,ം �ി'ാെ� �ാ�ി!�ാ*ം.   
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|ി�ി�# *jെ� �ി�ി� അ���ിൽ *�ി�,ാേ�ാ, �ീ,�ിൽ �ി!\ാേ�ാ 

�ീർk�ി�ൾ �ിർ�ി&ാ]n�ാ�#.  *�ി�ൾ �ിർ�ിkേ(ാൾ *nിൻ¨�,ിൽ �ിn# 

�ാേ�&# എn Ø	�ിൽ �ിർ�ിേ&b"ം ഒ� �ി�ിെ� *�ി�ൾ െ�ാt¨�,ി},,  

�ി�ിെ� *�ി�# േ�േ �ാെ� .�ിേ&b"	ാ�#. 

*�ി��െ! ആെ� �Yാýം ഒ� െ�21ി�#  50 ���ി�# 	ീ3ർ 	�ി�ാ*ം.  

*�ി�െ,�kേ(ാq,,  	`# o	ിdെ! െ|ി�ിെZ �ാ�4ാp�# �(ാ&ി അ�ിേ�ൽ 

�ീ3��#, ൈ��ാ+ിൾ എnി� �t�ി!ി+ി&ാ]n�ാ�#.  50-60 െ�Zി	ീ3ർ �ീ�ിdം 50-

60 െ�Zി	ീ3ർ �ാè�ി}ം �ൗ�Yuf	ാ� �ീ,�ി}ം *�ി�ൾ �ിർ�ി&ാം.  

�!െ	�&ൽ  

      െ|!ി�ൾkം 	\ൾkം അ�dെ! 

Ò�'ിൽ  *െ1േ�െ1 	�െ�,,ം �!� 

�ിർ�ി o	ിk,,ിേ��# ഊർnി1\ാൻ 

��ാ�ിkn �ി~�ിൽ ±��!\ൾ 

�ിർ�ി&ാ]n�ാ�#. �	��uേfg\,ിൽ 

±�ാw�ി�ി}ം |ി» uേfg�# o	ിdെ! 

െ|ി�ിെZ �ാ�4ാpsം ഇ��g\,ി}ം 
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�ാ+ം ��$ി,-ം �./ൾ 1�ീ"�ി$ാം. 4��./5ിൽ *��ി678ം 

അ:ി"ാ�;�ാ�%.   

�ീർ<ാ="5ിെ� ���ം��� ?ർ��/ൾ 

 �ീർ�.�ിൽ �ി@ം ��ം *Aേ�െ$ാB&7�% �ീർ<ാ="Cെ. DംE� 

�ിFെ.�ാ�%.  െ55�ിെG &െ�ാB$%  �ീർHാ="Cെ. ആ�ം ർ
ിIാJം, 

K/ൾ ഇ.ിM7�ിJം "ാ���ാ"ാം. �ീർ<ാ�ിെG അ.ി�NിെG H�ി% (Bed slope)  

X67�ി�J��ി<% ഒB$ിെG േZ�Mം ർ
ിI@. ഒB$ിെG േZ� &A<%  

�[ി.ി\% �ി�'% �]"ൾ ^	െ'67 ി,�ിൽ �ീർ<ാ="5ിൽ �._/ൾ 

�ിർ`ിI"�ാ�% �ീർ<ാൽ �ം����ിJ55 �ി. ഇ��ം �ിർ`ി�ി"ൾ െ	ാ8െ 

�.��"ൾ എ7Aി�െ'6@.  #ി��ാ�േ�ാ, �ാൽ$ാ�ി"�ാ�േ�ാ  ആ� 

�.��"ൾ �ി�െ\6I7�% �ീർ<ാ="Cെ. Z�െ� ആb�ി<ി�ിI@.  

ഇ�ി�ാ�ി �ീർ<ാ="Cെ. ർcീ"��ം ഒ@ 	�ിേKാ,ി$ാം.  ഒ� �ീർ�. ?േdK�% 

ഉfിI7 �ീർ<ാ="െ5 ഒ7ാം Z��ിൽെ'6�ാം  (First Order).  ഒ7ാം 

Z��ി=55 �l% �ീർ<ാ="ൾ X.ിേ<ർ7% �lാംZ��ി=55 (Second Order)  

Hാ=lാ&@. ഇ���ിൽ ർcീ"�ിIേ!ാൾ  �ീർ�.�ിെG pqിർZ�� 

:ാZr55 �ീർ<ാ�ിെG �ി�െ� �ീർ�.�ിെG �ി��ാMം 	�ിZ�ിI@.  

(ഉdാq��ം. s7ാം�ി��ീർ�.ം, �ാ�ാം�ി� �ീർ�.ം t��ാ�). 

 ഒ7ാം�ി� േ�ാ6"5ി=ം, ��$ാ�r�ാ+ം െ55ം ഒB&7 �5ിേ�ാ6"5ി=ം 

(ephemeral drains)�ാൽ$ാ�ി" �.��"5ാ�   xy -z% �.��, ��;�.��, 

"�6I �.�� എ7ി ��ി�ാ&ം.  �{ം s@ം �ി� �ീർ<ാ="5ിൽ �ാ��േ�;� 

#ി��ാ�  േZpി�ൻ �.��"Cം േ��ൺAി �.��"Cം (�ി�G%, "ൽെ$N%, 

േ"ാൺ1ീ~%) അJേ�ാ�;�ാ�%.  ഒ7ാം�ി� Hാ="5ി=ം �5ി േ�ാ6"5ി=ം െ�<െ'N 

ഈർ'ാംKtlാ&7�% �ീർ<ാ�ിൽ  ഒ� ��;ാ��ം ��ിI"Mം 1േ�� 
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 �ിk�dം Øേ	� �ീർvാ�ി�# ഉ1�,,"ം  ��ാpി� േgXിd,,"	ാ� ഒ� 

അ!ി�'# ufാ�ം െ|��dം െ|�l. 

ൈ�� �!�� (Live Checks) 

   �ീർvാ�ിW *jെ�, േ�� �ി!ിy 

�,�n ഇ�ം �Ì�ൾ ¨1ിv# അ�+ിv# 

���േ�ാ h'ിെ&t�േ�ാ െ|�l. ഇ� 

േ���ി!ിv# �,ർl ��ി»ാൽ h��ൽ 

	`ി!ിvിൽ ഉbാ�ാെ� �!d�dം 

|ാ�ിെZ അ!ി�'ിൽ 	`!ിdn�ി�# 

�ാ�	ാ]�dം െ|�l. gീ	െ&ാn, ¨ി&#, *3ിെv!ി�ൾ എnി� ൈ�� �!�� 

�ിർ�ാ��ിW�േ�ാpി&ാം. 

&' ]0# �!�� 

            �ീർvാ}��െ! അ!ി�'ിൽ ആ�gYാW��ം 	`ിെ��ിൽ 

ൈ���!���# ഉ�േ�ാpിkn �Ì�ൾ േ���ി!ിknി�. ഇ�ി!\,ിൽ 

�ാ�#  �!ി�ൾ ഉ�േ�ാpിv# |ാ�ിW *jെ� �!øം  �ി&ാം. െ|1ി� *3ി�ൾ b# 

�ി�ാ�ി |ാ�ിെZ അ!ി�'ിൽ അ!ിvി1&ി �ീ,�ിൽ �Ì�േ�ാpിv# �¦ിv# 

�ി�ൾ&ി!�ിൽ Ò%ി&(#, െ�േ\ാ�, ഉ�\ി� 8�# എnി� �ി�ി &' ]0# 

�!���ൾ �ിർ�ി&ാം. 

 



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

 

�ാ!�ി"#ി�ിി�$�$% &'%, �ി��)*�ം Page 49 

 

"�+$% �,��"ൾ (Loose boulder cheeks) 

    <ാേ=>ി"�ാ�ി �?@�ാ� ഉ�Bൻ 

"D"േBാ 	ാEേ�ാ 	�F�ം െ�Hി 

�ാEാെ� �ീർJാK"Bിൽ അ+$ി 

M NO. �ീർJാ�ിെQ >RSെ, 

ഉ���ിെQ 	&�ി�ിൽ T+�ൽ 

ഉ���ിൽ �,�� �ിർUി$��%. 

ആ>@െ�Vിൽ W"Bിെ� "D"ൾ 

ഇB"ി�ാEാെ� �ി�Q% േ"ാൺZീ[% / �ി�Q% ]ാ^ർ (wearing coat) �ൽ"ാം. 

�,��"ൾ eാK"Sെ, >RSെ, ഉfിേ�$% ",H% �ിൽേ$g�ാ�%. 

ഇ�ാ�	�ം >RൾNം �,��M $ി,�ിKം T,ി ��<ാhWgാ�ി 

>RBി,ിiH�ി�% "ാ���ാ&ം. �ീർJാK"Sെ, Bj"Bിൽ �,��"ൾ 

ഒ�ിാ$�ം. �,��iെ, ഉ��ം 	��ാlി 75 െ�Qീ�ീ[ർ ��ി�ാ&ം. 

�,��M NW"Bിoെ, �ാേ�$% 	�ിNH െfം eാ�ിെQ അ,ി�pിെ� 

&�ി�ിB$ാ�ി�ി$ാൻ 1–1.5 �ീ[ർ �ീB�ിൽ 30 W�ൽ 50 െ�.�ീ. ആ��ിKf 

ഏ<ൺ �ൽ"ാjH�ാ�%. 

േstി�ൺ �,�� 

 10 േs�% sാൽൈ�vw% അ�ൺ (GI) "!ി�M Nfിൽ ഉ�Bൻ "േ�ാ 

	ാEേ�ാ �ിEJ% �ീർJാK"ൾ$% &zെ" േstി�ൺ �,��"ൾ 

�ിർUി$ാjH�ാ�%. ഏ�ാg% �ി�Q% േ���Eി �,��iെ, ഉE�ം അ�@ാ>@ം 

�$jം ഉf�ി�ാൽ �ാ�ാ�@ം &െ�ാ{$ിൽേ'ാKം ഇ��ം �,��"ൾ ഉEേ'ാെ, 

�ിൽNO. "!ി�"Bിെ� "ൽെ$pിoെ, ���ിർ|��ം �ാl@�ാjH�ി�ാൽ 

ഉ�ൾെ	ാpKgാ� <േ=>RSെ, t�െ'+��ി}ം ഇ��ം �,��"Sം 

	ാർ>~?ി�ി"Sം <േ�ാ��"��ാ�%. 
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�ി�ി»ി1\ൽ *,\ൾ (Recharge pits) 

 േ1ാ0#, �,ി)�\ൾ, 	Ü െ�ാ")�\ൾ "!\ി 	�െ�%ം 

�ി�ി»ി1\ാൻ �ാ~Y� *1]% uേfg\,ിൽ �ിn# ഒq�ി ��n 	�െ�%ം 

േ�üീ�ിv# ഒq*n |ാ}�,ിെ� േ	െ�ാq&ിെ� േg�ിv# 	`ിൽ ആ� nി1\ാൻ  

�ി�ി»ി1\ൽ *,\ൾ ��ാ�ിkം. Ú ¨�ൽ �l 	ീ3ർ �െ �ീ,]ം �ീ�ിd¨%, 

1.5-2.0 	ീ3ർ ആ�¨% *�ി�,ാ�# ഇ�ി�ാ�ി �ªാ1ാkn�#. ��ിെ»ാq*n 

െ�%ം *�ി��െ! �g\ൾ&# േ���ാ��ൾ ഉbാ�ാ�ിി&ാൻ �g\,ിൽ ൈ��ി� 

�ം��	ാർ�\ൾ അ��ം�ിേ&b�ാ�#. 	�ി�ാ� �ം��	ാർ�\ൾ 
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ഉെ-.ിൽ �ീർ0ാ1"2ിൽ �െ3 ഇ��ം &�ി"ൾ �6ാ7ാ8"േ�ാ, 9ാ1"2ിൽ 

�:��"ൾ �ിർ;ിേ0ാ "ി�ി<ി7=ൽ &2=ൾ �6ാ7ാ$ാം. 9ാ1"ൾ$% ��ീ	 

?@ ഒ�ി< 	7B"2ിേ�C% ഒD8െ@െ� �ി�ിEിേFാ ��െ@ േ"GീH� 

�ാ&3 IേJK=2ിേ�ാ ഒെ$ "ി�ി<ി7=ൽ &2=ൾ �ിർ;ി$ാL3�ാ�%. 

���ംM��ി"ൾ 

 �Nിൽ 	�ി83 ��െ@ം ഉ	�ി���ിOെ:Pം, �Nി�:ി�ിOെ:Pം �ാേ�$% 

ഒD&Q. �Nി�:ി�ിOെ:P@ ഒD$ിെ� �ാR ാ�=2ിൽ േKS�ി83�ി�% &2=ൾ 

�ിർ;ി$ാം. �േ��"Tെ: ഏVLം ഉ�ർ3 MാW=2ിൽ "X�3 ��82=ൾ 

ഇ���ി1@ ���ംM��ി"2ാ�%. 

��േ�ാ� �ി�"2ിൽ 	ാ7െ$Y"ൾ$ി:�ി1ം �Z?@ �ീ�7"2ിOെ: 

ഒD"ിെ�[3 െ@ം H\ി�ി:=ൾ8 ��ീ	?@ :ാർേ	ാ2ിൻ ി�ി0 �ി� 

&�ി"2ിേ�^ $ി783 	_�ാ82=ൾ (Silpaulin tanks) എ3 ���ംM�� �ീ�ി 

�ി�ി1-%. ി2"ൾ$% അ�nാKn�ാ� ��േ�9��ി�% (Life saving irrigation)ഇ�% 

ഉ	"�ി8ം. 
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�ാർge4ി�ി (Retaining wall) 

 ���ം���ിൽ uേ�Y�ിv# ��ി�ാ� ഈ �ിർ�ി�ി േ�ാ���െ!dം, 

8�ി!\�െ!dം �g\ൾ �ം�ിkn�ി�ാ�ി ഉ�േ�ാpിkl. േ�ാ���െ! 

�g\�െ! �ം���ിW�േ�ാpിkേ(ാൾ *െ�ാq&# െ|nി!ിkn �,]�,ിൽ 

	ാzം �ാർge4ി�ി�ൾ �ൽ�ി�ാൽ 	�ി�ാ*ം. 	3ി!\,ിൽ ¨,, ഈ1, ൈ�� എnി� 

�t�,ർ�ിെ&ാÚ�െn �ാർge �ം��ം �ാ~Y	ാ*l. |�ിി ���ൾ �ാ�ി 

അ�ിൽ *3ിെv!ി��ം 8äം �,ർsn"ം �ീ�ം���ി�# അWേ�ാ�Y	ാ�ി 

�ാõl. 

 

 	
-�� �ം�� u�ർ��\ൾ �!+ി�ാkേ(ാൾ �ാെ�+1dn 
�ാY\ൾ െ�ാ"�ിൽ .�ിേ&b�ാ�#. 

 	��േfg\,ിെ� ഉ�ൾെ�ാ'ൽ �ാ~Y�d% ആ�ം *1» 	`ിൽ 
�ീർk�ി�ൾ ഒ�ി�ാ&�ം. 

 ഒnാം�ി |ാ}�,ി}ം �ീർ�!�ിെZ ഏ3]ം ഉ�ർn *nിൻ|ി]�,ി}ം 
ൈ��ി�	ാർ�\ൾ&#¨ൻp�� �ൽ��ം. 

 �ിർ�ി�ി�ൾെ&ാ+ം എേ+ാqം ൈ��¨1�ൾ h!ി ഉൾെ+�േ�b�ാ�#. 
�eാ4ാ�ി� �ീർvാ}�,ിെ� �ീൊq&# ¾ർ`	ാdം �!øെ+�n �ി~�ിൽ 
�t�ിി&ൽ, �ªാ��ൾ, �!���ൾ എnി� �ിർ�ി&��#.                          
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 അW�¦ം-�ി

േ�,�ിെ� u~ാ� 	`ി�\�െ! o�!ം 
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അW�¦ം-�ി 

ആ��� �ി�dെ! �ീർ�!o�!ം 
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േകരള സർ ാർ 

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

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

    

 

 

 

4 പ ായ ്/ നിസി ാലി ി/േകാർ േറഷൻ   

5 വിേ ജ്   

6 പ ായ ്/വാർഡ് ന ർ/േപര്   

7 സർേവ നട  തീയതി   

8 ണേഭാ ാവിെ  േപ ം വിലാസ ം 
 
 

9 
ണേഭാ ാ ൾെ  സാ ഹിക വിഭാഗം  

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

 

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

 

 

11 ണേഭാ ാവിെ  െതാഴിൽ(േകാഡ് എ ക) 

 ധാന െതാഴിൽ േകാഡ് അ ബ  െതാഴിൽ േകാഡ് 

 

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

 

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

 

 

12 
േഹാൾഡിംഗ് വി തി (െസ ിൽ)  

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

 

 

14 മ ് സംര ണ പ തി െട വിവര ൾ 

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

1. RIDF  

2. പ ായ ്  

3. MNREGS  

4. സ ം നിലയിൽ  

5. നട ാ ിയി ി   

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

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

 

 

(iii) മ ് സംര ണം നട ിയ ല ിെ  വി ീർ ം (െസ ിൽ)  
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15 സർേവ നട  തീയതിയിൽ വിവരദാതാവിെ  മി സംബ ി  വിവര ൾ(വി തി െസ ിൽ)(നീളം മീ റിൽ) 

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

  

മ വ(വ മാ ക) 
 
 

  

േ ാ ്-II: വിനിേയാഗ രീതി െട വിവര ൾ 
 

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

(VI) ഷി െച ാ തി  കാരണം ( േകാഡ്എ ക )  

1. ഷി ്ഉപ മ  

2. ആദായകരമ  

3. മ ് സംര ണം ആവശ ് 

4. മ വ (വ മാ ക) 
 
 

 

 

ബി വിളരീതി വി തി (െസ ് ) 

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

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

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

 
(െക) മ വ (വ മാ ക) 

 
 

  

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

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

(എഫ് ) ാവ്    
(ജി) കാ ി    

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

  പ തി ് ് പ തി ്േശഷം 

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

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

   

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

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

ഉ ് (1)//ഇ  (2) 
 

(ii) ഉെ ിൽ ഓേരാവർഷ ം ശരാശരി െചലവ്₹  

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

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

(വ മാ ക) 

 

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

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

 

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

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

 

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

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

 

5 മ ് സംര ണ പ തി െട േരാഗതിെയ റി  അഭി ായം 

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

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

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

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

6 

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

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

േകാഡ്എ ക 

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

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

 

9 

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

1 ഉ ്/2 ഇ    

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

അടി ാന അവേബാധം 
   

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

നട ിലാ ിയി േ ാ? 
1 ഉ ്/2 ഇ    

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

ികരമാേണാ? 

1 അെത/2 അ    

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

 
1 ഉ ്/2 ഇ    

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

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

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

 
 

  

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

ർൈവസ െട േപര് – 
      

ർൈവസ െട തീയതിേയാ ടിയ ഒ ്   - 
 

 
 
 
 
 

െഡപ ി ഡയറ ർ 
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