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അ��ാ�ി� 

�UVWെX �ി��ിൽ,ി�' അ�ി4ാ�W�ാ� Y$�Z�ാ�' ��ം ��%ം. ഒ�ി\' 

�]' ^�െ,$ാൻ ആ�ി�േ�ാ�ം �ർV�ാ�' േ�`�'. �ൺa�ിെX ��ാ$�ാ� 

േ���ം �bcെ$   �d-ം േefം g$ി�ാ�'. േefീ� f�ാf�ിെ��ാൾ �`ി�)ി �b 

�ർVം േ�ാiം �4ിjk`', എlാൽ mnർ4���ിെX േ�ാ�' �ാol അ�+cം 

^��ാ� ���ാ�%ം �ാം nൗ���ാ�ി �ാ��ം. ആേnാ� �ാ���ിെX g$ി 

;��ാc`ാl �ാ�ാ�+ാ �W�ി�ാ�ം �ം+ാ�qം അU4�െ,r 

s$Zി�ിr`'. �b�ാ�Z�ിൽ െ�tെ,ാ�ം, u��ം �bെ�ാk�ാ�ി�ാൽ ��ൾv, 

���ാ�ം എlാ�ി �ാ�ിെ�ാ`ി�ിj��ാ�'. �]', ��ം, ൈ�� �*�' 

എlി�െ� അ�cെ$ uw�ി���ാ� ��x��ിൽ �ം��ിy �ാzേ� 

{+ി��ാ� �ി���ം എl ��Wം ൈ���ി�ാ�ാ. േ����ിൽ �െ�ാ� 

4ാnം �bെ�t%ം ഒo�ിേ,ാl�ി�ാൽ െ|isം �}s�ാ� �ീർ�$Zൾ 

���ാ�ി ���ാ�~ി �bെ�tെ� �ീolി$�' �ാേbാേ)�െ�l �ാ�v,ാ$ിൽ 

�ം��ിേ�`ി�ി�ിjk. 

          ;�m�ി��ാ� �]ാ�' 4VW�ി���െ$ �ി��ിൽ,ി�ാ�fW�ാ� u~ാ� 

Y$�ം. �െ]ാ�ി,' �]ിെX ;�m�ി�� ��െ,�ql�ിെ�ാ,ം �ാർVി� 

�ി4�Z�െ$ ഉൽ,ാe��ി}ം mnർ4���ിെX അ��ി}ം ��ി� ��' ��qk. 

ഉ��ി�� �]ിെX ��ം ഒbി�ാjl�ിUം �െ]ാ�ി,' �$cl�ിUം ���ാ�~ി 

��ം �ം��ിjl�ിUം േ�`ി �ി��~ി �ിർ�ി�ി�ൾ ഉ�േ�ാnി�ാi`'. 

w�W�ാ� +ാ� �ിർ]�ം �$�ി ഇ��ം �ിർ�ി�ി�ൾ ��ി�ാൽ �]'-�� 

�ം����ി�' ��െ� ��ാ����ാ�ി�ിjം. ഇ��ം �ിർ�ി�ി�ൾ�ാ�ി 

�ി�ീ��%ം �ി��ി��ൽ ���%ം ആ�fW�ാ�'. ഇ� േ�)Zൾ െ��ിെ,�q� 



�ാz�� s$ർ u�ർ��Z�ിൽ  ഊlൽ െ�ാ�േ�`�ാ� ��Zെ� 

�ിർേ�fിj�cം െ|�ം. 

            �ം+ാ��' �]'-�� �ം��� u�ർ�ി�ൾ ����Wേ��� 

���ം��� ��ം �3' �ർ�ാർ ����ം ,�േ�f �d�ം4�� +ാ��Z�ം, 

�d-ം �ി��ം, ���&ാ�ി�േ�ാ�g$ിcം �$,ി�ാ�ി ��k`'. ഇ��ം 

���ി��െ$ അ�-� ;�Zൾ ���ി�ാjl�ിUം ആaz� u�ർ�� 

Zൾ�' ഉ�c��ാjl�ിU�ാ�ി �ി��ി��ൽ ���ം �,' �$�ി ��k. 

�ി�ാ���ിൽ 14  �ി���ി}ം uേ�W� �ിേ,ാർr�ൾ u�ി�ീ��ിjk. ഇs �bി 

�ി�ാ ആaz� ��ി�ി�ൾ�' ഈ �ിV��ിൽ ഇ$െ�$ാUം �3' �ീർ�$ 

�ി��� ���ി u�ർ��Zൾ g��ൽ �ാ�W���േ�ാെ$ �ിർ���ം 

�$ql�ി�' �േ�f �ർ�ാ��ൾ�' �ാർ��ിർേ�fം �ൽl�ിUം �ാ~ിjം. 

g$ാെ� �ിeWാ4Wാ� u�ർ��ർjം, nേ�V�ർjം, ഈ േ�Y��ിൽ 

u�ർ�ിjl ����ിെ� എ�ാ�ർjം u�� �ിേ,ാർ)'  uേ�ാ��െ,�െ�l' 

u�ീ�ിjk. 

            �ർെ��' �ി�ാ���ിൽ െ1��)ി 1��2ർ�ാ�ം �ി�ർv' 

ഓ;ീ�ർ�ാ�ം േ�ൽേ�ാ)ം ��ിy. �ി��േf���%ം 1ാ3ാ എൻ�ിcം �$�ി��' 

�ാ3ി�ി�ൽ ഇൻെ��ിേn3ർ�ാ�ാ�'. �ർെ�cെ$ u�ർ��Z�ിൽ ��ാ�ം 

�4W�ാ�ി� �]' ��Wേ��� ���ം��� �,ിെ� ഉേeWാn+ർjം, �േ�f 

�d�ം4���,ിെ� ��u�ി�ി~ി�ൾjം, ഉേ�Wാn+ർjം ഈ അ����ിൽ 

uേ�W�ം ��ി േ��െ,�qk. 

�ിേ,ാർ)ിേ�}t അ4ിuാ�Z�ം �ിർേ�fZ�ം �dാn�ം െ|�k. 
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�$%&ൽ  േ�ാ$' െ���െ�)' �ി�ാ�� ���ി - �$jb xാ� 

�\ാ��'  u�ി1X'   /ീ. �ി.�ി. അ��ാvെX അ4ിuാ� 

 �ിേ,ാ�)'.

�ി.�ി. അ��ാvൻ  
u�ി1X'  
െ�*ർ -�ാർ1' 6  
േ;ാൺ. 9496045738 

.�ി�ൽ�ീ$',                                                              
s��ി, s��ി.�ി.ഒ                                         

�ിൻ : 683545                                  
േ;ാൺ. 9446867680 
 

�$%&ൽ േ�ാ$' �ാ)ർെV1' ���ി േ��ർ, �$jb എlീ �\ാ�q 

��െ$ അ�ിർ�ി �&ി�l uേef�ാ�'. 2015 ൽ s$Zി 2018 ൽ �ർ�ീ��ിv 

ഈ  ��' ���ി 172 െ�2ർ uേef�ാ�ി �Wാ�ിv' �ി$jk. $ി ���ി �bി 

േ��ിrം അ�ാെ�cം ഏ�േefം 400 ഓ�ം �ർV�ർ�' uേ�ാ��ം �4ിj�cം 

അs�bി െ�ൽwVി, അU¢£ wVി�ൾ എlി�cെ$ �ി¤�ിcം 

ഉ¥�ാe����cം ���ാ�%ം �ർ~ിj�cം െ|¦ിr`'. �ാർVി� അU¢£ 

േ�ാ�ി��ാ� �§, േ�ാbി, ആ$', �ീൻ ��ർ�ൽ s$Zി���ം ഈ ���ി ഏെ� 

uേ�ാ��ം െ|¦ിr`'. ���ി�' �ൻ�' uേef�' േ��ി)ി�l �െ]ാ�ി,' , 

െ�tെ�)' 4ീV�ി�ൾ ഒ� ��ി~ി �െ� �$c�ാൻ �ാ~ിy. $ി ���ി�ിൽ 

�$�� �ിർ�ിvാൽ �െ]ാ�ി,'  �ർ]�ാcം ഇ�ാ�ാ�ാൻ �ാ~ിjം. 

u�� �ാ��' ��ീ� uേefZ�ിൽ െ�tെ�)' ^��ാ�േ,ാoം ���ി 

uേef�' ¨�ി�)' ഉ`ാ�ാ� �ി~ം ��ം ഒo�ി േ�ാl�ി�' ഈ ���ി 

��ാ�ിy. േ��ൽ ���Z�ിൽ mnർ4��ം �ാbാ�ി�ിjl�ിUം അ�' �bി 

^��ാ� ��ൾvെ� �$cl�ിUം ഈ ���ി െ�ാ`' ഒ� ��ി~ി�െ� �ാ~ിy. 

���ി uേef�ി��q �ി$jl �© �ാ$േf��Z�ിൽ g$ി ഇ��ം u�ർ�ി�ൾ 

�Wാ�ി,ിvാൽ �ർV��െ$ �ാ��ി� �ാ*�ി� അ�+�ിൽ ��ി� �ാ3Zൾ 

��ql�ി�' അ�' ��ാ����ാം. ���ി �$,ാ�ൽ, അ�cെ$ �ി��ിെ� 

അ�+, ���ി �$,ി�ാj� �bി wVി�' �4ിv .േ�ാn�ി എlി�െ� 

�ം¢£ിv' എ�േ�ാ�ി�' �' & �ാ3ി�ി�' �' �,' �$ql �ർേ� 



��ം��ീ��ാ
�. ഉ�േ�ാ�ാ�െ� േ��ി�� ��� ���ിെ���ി�� അ�ി�ാ�ം 

േ�!�ി"�  #ിേ$ാർ�� �&ാ#ാ'(�ി�ാൽ �ർ�ാർ ഇ+�ം ���ി�ൾ�� 

െ�ാ-'( �ാ.ാ�/ം ��0ി1ാ'(�ി2ം �ാ3ി�ിൽ �4 �ാർ5ി� േ�!1��ിൽ 

ഇ+�ം ���ി�ൾ െ�ാ637(�ി2ം �8ാ�ി'െ�(� ��/ാ�ി'9. ഈ 

�ർെ;< എ>ാ3ി. ആ�ം��@ം അർ$ി'9. 

                                                                                        ഒ$�/- 
                                                                                 �ി.3ി. അ3#ാ"ൻ 
                                                                     ��ിEF�, HI'J Kാ��Lാ�+� 

 
  



 
�$%&ൽ േ�ാ$' െ�tെ�)' �ി�ാ�� ���ി -എ��ാ�ം �ി�ാ 

���ം��� ഓ;ീ�iെ$ അ4ിuാ� �ിേ,ാർ)' 
 
 

 

�¢ാർ1ിെX ��ാ�േ�ാെ$ ഐ.ആർ.1ി.എ;'-19 ൽ ഉൾെ,��ി 

എ��ാ�ം �ി�ാ ���ം��� ഓ;ീ�' ��ാ-ി�ം  �$,ി�ാ�ി��ാ�' 

�$%&ൽ - .�ൻ �ാ�ം േ�ാ$' (െ�tെ,ാ� �ി�°� �ി�ാ�� ���ി). 

എ��ാ�ം  �ി��ിെ� g�,$ി േ²ാ�ിൽ, േ��ർ �ിേ��ിൽ, �$jb 

�\ാ��ിെX ആ�ാം �ാർ1ി}ം േ��ർ �\ാ��ിെX 8,9 �ാർ³��ം 

ഉൾെ,)�ാ�' ഈ ���ി. ഈ �ാ$േf���ിേ�jt u~ാ� �ീർvാൽ ആ�' 

�$%&ൽ - .�ൻ �ാ�ം േ�ാ$'. ഈ uേefെ� അ$ി+ാ� �ൗ��WZൾ 

�ി��ി,ിj� എl ��Wം �lിൽ �`ാ�' ഈ ���ി �ി4ാ��ം 

െ|¦ി�ിjl�'. 

േ�ൽ ���ി�' 144 െ�2ർ �ി¤�ിc`'. u~ാ��ാcം �`' �ാ$േf�� 

Z�ാ�' ഈ ���ി�ിൽ ഉൾെ,)ിrt�' (1) s��ി �ാ$േf��%ം (2) 

ഇ$q��ി �ാ$േf��%ം. ഈ ���ിuേefq g$ി �$%&ൽ േ�ാ$' ഒo�ി 

െ��ി�ാ�ിൽ േ|�k. 

$ി ���ി uേefെ� u~ാ� �ി��ൾ െ��', �v��ി, �,, �ാb, െ�Z' 

���ാ���ാ�' . ഇ�' ഇ$�ി� wVി�ാcം �ാ�ി� wVി�ാcം െ|´��k. 

എlാൽ �b�ാ��ിെX ��േ�ാ�g$ി ഈ uേef�' െ�tെ�)' ഉ`ാ%�cം, 

�ി��ിെ� ¢�ൾ�' േ���ാ$' �ം4�ിj�cം, ;�m�ി��ാ� േ�ൽ�]' ഒ�ിy 

േ�ാ%�cം ഇs��ം wVി �fിj�cം െ|�k. േ�ാ���ിൽ �]ി$ിµ�ീ�' 

േ�ാ$ിെX �ം4�� േfVി �c�cം െ|�k. 

ആ��ി�ാൽ ഈ ���ി�ിൽ േ�ാ$ിെX ആb%ം �ീ�ിcം �ർ~ി,ിvs��ം 

െ�t�ിെX ഒo�' {n��ാjlേ�ാെ$ാ,ം, േ�ാ$ിെX �ം4��േfVി 



�ർ�ി,ിj�ാUം �ാ~ിy. g$ാെ� �ാർfd4ി�ി �ം���ം, �$,ാ� �ിർ�ാ�ം, 

¶�ി�' �ിർ�ാ�ം എlീ u�ർ�ി��ം �ർ�ീ��ിvിr`'. �·�ം $ി 

�ാ$േf��Zൾ �ം��ിjl�ിUം, അ¸േ�ാ�ം ¹�േ4ാ�ാ�ൾ�' 

���ിcെ$ uേ�ാ��ം �4ിjl�ിUം �ാ~ിvിr`'. g$ാെ� g��ൽ േ�ർ�' 

െ�ാbി����Zൾ º�ിjl�ിUം ഇ�' �bി �ാ~ിvിr`'. ഈ ���ി�ിെ� 

º�ി�െ,) ആ»ി�ൾ എ�ാം �െl a�ിjl�ിUം 4ാ�ി�ിൽ ��l 

അ33��ി�ൾ �$ql�ിUം അ�ാ�' �\ാ�q�ൾ�' ആ»ി�ൾ 

ൈ��ാ�ി�ിr`'. 

                                                                          ഒ,'/- 
                                                         �ി�ാ ���ം��� ഓ;ീ�ർ 
                                                                        എ��ാ�ം 
                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 ����� േ�ാ�
 െ�െ��
 �ി�ാ�����ി�െ�

 �ി��ി��ൽ �����ാ�ി ��െ ! "�ർ�ി$�ർ
 
%��ൽ � , 'ാ( )�* �ിർ+�ം , -ിേ ാർ�
 �.ാ-ാ�ൽ 
 

1. 1ീ��ി. ��ാ3�ാ�ി 4ി.എ4
 (അ'ീ8��  '�-9: ) 
2. 1ീ.േ=*ാ�ി െ=. �ി>േ?ാ  (െ'�@�ി '�-9: ) 
3. 1ീ."ീ�
 �ി.എ4
 (െ'�@�ി '�-9: ) 
4. 1ീ��ി.CD എം.�ി (-ി4:$
 ഓFീ4: ) 
5. 1ീ��ി.8ംH �ി.െ� (-ി4:$
 അ4ിIJ
) 
6. 1ീ��ി.L�.എ4
.എ (-ി4:$
 അ4ിIJ
) 
7. 1ീ��ി.�ിN�Oി െ� (Iാ(ിIി��  അ4ിIJ
 ) 
8. 1ീ��ി.�Q എ4
 (Iാ(ിIി��  അ4ിIJ
 ) 
9. 1ീ��ി.=ി8 4ി.=ി (Iാ(ിIി��  അ4ിIJ
 ) 
10. 1ീ.�ിT3�ാർ.=ി ( Iാ(ിIി��  അ4ിIJ
) 

 

4ാേ��ി� 4Uാ�ം 

1ീ.അ�V  ഒ �ി (Iാ(ിIി��  അ4ിIJ
 ) 
 

��ി� �.ാ-ാ��  

1ീ.4=ി>  േXാ�ി  (-ി4:$
 ഓFീ4: ) 
 

�ി��േYZ��ം  േ��േ�ാ��ം �ാ:X�ി:േ[Y�ം 

1. 1ീ��ി.4ി>4ി േ�ാ\  ആJ�ി െ� (=ി^ാ െ'�_�ി '�-9ർ) 
2. 1ീ.Lേ�8
 3�ാ:  �ി ആ:  (-ി4ർ$
 ഓFീ4ർ) 
 

�ി��േYZ��ം ���ി��
 
 

1) 1ീ. "`ീ�
   �a�
  (Iാ(ിIി��  ഇ>െ�IിേX(: ) 
2) 1ീ.െ-=ി3�ാർ.�ി.�ി (Iാ(ിIി�ൽ ഇൻെ�IിേX(ർ) 

 



  



 u~ാ� ����ൾ
 

 എ��ാ�ം  �ി��ിൽ g�,$ി േ²ാ�ിൽ േ��ർ �ിേ��ിെ� �$jb 

�\ാ��ിെX ആ�ാം �ാർ³ം േ��ർ �\ാ��ിെX എ)' , ഒൻ��' 

�ാർ³��ം ഉൾെ,�l  144 െ�2ർ +�q' 2,27,00000  ^� �$�ി 

���ം��� �,' �$,ി�ാ�ി�  - �$%&ൽ േ�ാ$' െ�tെ�)' 

�ി�ാ��  ���ിcെ$ �ി��ി��ൽ ����ിെX �ി��Z�ാ�'  

ഈ �ിേ,ാർ)ിൽ ഉൾെ,��ി�ിrt�'. 

 �$%&ൽ േ�ാ$' െ�tെ�)' �ി�ാ�� ���ി -  2015 െ;Ç��ി�ിൽ  

ആ�ം4ിv'  2018  �ാർvിൽ   �ർ�ി�ാ�ി. 

 �ാർfd4ി�ി �ിർ�ാ��ാ�' ���ി�ിെ� u~ാ� u�ർ��ം. 

 ���ി uേef�ാ�  s��ി, ഇ$s��ി എlീ �ാ$േf��Z�ിൽ g$ി 

�$%&ൽ േ�ാ$' ഒo�ി െ��ി�ാ�ിൽ േ|�k. 

 413 �ം¢Z�ി�ാ�ി 1010 Èീ��ം 848 .�V�ാ��ൾെ,െ$ ആെ�  

1858 ആ�' ���ം�W.   

 ���ി uേef�' u~ാ��ാcം െ��', �ാ�ി, �ാb, െ�Z', ��vീ�ി, 

�v��ി�ൾ, �©�ാb, �Éർ എlീ  �ി���ാ�' wVി െ|�l�'.  

 ���ി�ിÊെ$ �$,ി�ാ�ി� �ാർfd4ി�ി �ിർ�ാ�ം uേef�'               

{+ി� �ാർVിേ�ാൽ,ാe��ിUt �ാ�|�W�`ാ�ി എkt 

�ാ�' uേef�ാ�ി��െ$ െ�ാs അ4ിuാ�ം. 

 �ാർfd4ി�ി �ിർ�ാ�ം �$,ി�ാ�ി�s�bി �ി�ം �ി��ൽ ഒ� 

��ി~ി �െ� അ��ാ�ി,ി�ാUം  m�ി4ാnം �ർV��ം �ാ$Zൾ 

��ിfി$ാെ� wVി െ|�l�ിUം �േlാ)' �lിr`'. 



 �$%&ൽ േ�ാ$' െ�tെ�)' �ി�ാ�� ���ി �$,ി�ാ�ി��ിെX 

;��ാ�ി uേefെ� �െ]ാ�ി,ിെX േ�ാsം െ�tെ�)' 4ീV�ിcം 

ഒ� ��ി~ി �െ� ��ാൻ �bിµ. �ി�i��ിെ� ���ി�ാ�%ം 

ഉ�ർ�ാൻ �bിµ. 

 �ി���െ$ �ി�j�%ം, �ാ�ാ�+ാ �W�ി�ാ�%�ാ�' uേef 

�ാ�ി�ൾ  അ4ി��ീ��ിjl u~ാ� uËZൾ.   
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അ,-ാ�ം-1 

���ം��� 	
�ി ി��ി��ൽ  	�� �ർേ 
 

1.1 ആ01ം 

             23�ി ി456െ8 2േ�-#ി9& �:&,  �ം,  ൈ �"�& എ<ി=െ8 

�ം���ം, *��>'ാ?�ം, �ീ�ിAB�ാ� ഉ	േ�ാDം എ<ി �ാ�ി#�� 

2B��5�ിൽ EിF< 	G �െ� 2ാ,ാ�-�BEിFH. ഈ 0H J8# 

56െ8=ം അ�ി�KL�ം ഒNിാ%ിെ%ാO& 23�ി ി456െ8 PാQീ��ാ�  

*��	േ�ാDRം *��>'ാ?�Rം 0<ി>  #Sെ#ാST U$ി�ി#�� 

#ാV'ാ8& അ�ിാ�-�ാ�&. അ�ിW	�ി 23�ിി456െ8 �ാേ�FT #��>  X8ി 

0<ി>  #Sെ#ാST�ാ�ം ി#�� �ാY##Z. �ാ -െ� [ാ�5�ി>  

\�ി	�Rം അ�െ8 ഉ	 ീ��ാBD�ാ�ി ആ]�ിF<�& 3Lി=ം അ^_` 

െ�ാNിW#6�ാ�&. �N=െ8 �4-��ി>  ഉOാ�< -�ി�ാ�ം #ാBLി# േ�1��ിൽ  

abിF< 2�ി�`ി [ാ�ീ� ��=െ8 	ാBPc>%��Rം ?ാ�ിd-Rം Xe�ൽ 

#�ി��ാ�<�ി^ #ാ���ാ�ം. [ാ�ീ� ��=െ8  ീി�ം അfേ�ൽ 23�ി 

ി45െ�=ം #ാ�ാ$െ�=ം ആ]�ി9ി�ിFH. #ാBLി# ി�#6െ8=ം 

#H#ാ�ി�"�ിെg=ം ��h ഉ>'ാ?����, �:ിെg i�j�ിk��ി>  

<ിlT േPാL�ം, 23�ി ി456െ8 ��& ഇ [ാ�ീ� േ�1��ിെ� 

?ാ�ിd-�ിെg േ�ാnB,ി'ിFH. ഈ �ാoാBo-ം 0<ിൽ #Sെ#ാST 

[ാ�ി#�� ?ാ�ിd-�p#�� 2B��5ൾ ആrf�ം െst<�ി�& 

23�ിി45െ� �ം��ിuെ#ാST ഇ8െ	8W#6ം �:ിെg ഉ>'ാ?���� 

B,ി'ിF<�ി�& ഉ��< 2B��56ം ആP-�ാ�&. ഈ ��-ം 

�ാ,-�ാ�<�ി^ ിി, േ�1�#െ� �ംേ�ാ ി'ിuെ#ാO& ��[�ാ� ആrf� 

�ീ�ി�ാ�&  ആP-ം. 

         \�ി=�ാ�ി _`െ'l �8F< എ!ാ ഉ>'ാ?# 2B��56ം ആ 

2േ?Pെ� \23�ി=ം �:ിെg J8�=ം �4-�ാ� ൈ �"vം ഏേ#ാ	ി'ിu 

െ#ാST �ീB�8ം അ8ി$ാ��ാ%ി=T 2ർ��5�ിxെ8െ� �ാ,-�ാ�# 
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cÛ. �ീ��$ം �&ീ��%ം |��ാÜ�%ം ആ� uw�ി�ിൽ �ാ��ി�u�ി¢�� 

�ിൽ ഊlിct u����Zൾ �$jl uേef�ാ�'. ��x�ാ� �ി��� 

��Wം �½�ി��ി ഉ¼,ാe� Y$�Zെ� f�ി�ാ� �ീ�ി�ിൽ  Ý�ീ��ിyെ�ാ 

���ി ആaz�ം �ീ��$ uേefq �$േ�`s`'. 

            േ��� �ർ�ാർ ��-���ം����ിെX 4ാn�ാ�ി ���ം��� �,' 

�േ��cം �3' ���ൾ �bിcം �ി�ി~ ���ി�ൾ ആ�ിÞ�ിvിr`'. �]ിെX 

;�m�ി�ി, �]ിെX ���ം4�� േfVി എlി� �ർ�ി,ിj� എl ��Wേ�ാെ$. 

���ം��� �,' �$ql �ീ��$ �ി��� ���ി��ാ�' Contour Farming, 

��ി/ ¢â�� wVി, �ീർjbി (Contour trenching), േ�ാ�ർ ¢�ൾ, �$െ���ൽ, 

Check Dams ൈ�� �$�� (Live Checks), േ�ാåർ ��æ�ൾ (Stone Pitched 

Contour bunds) .��ി$ൽ s$Zി��. 

   േ����ിെX ആെ� �ി¤�ിcെ$ 48% ��l ���ാ$' uേef%ം 

ഉൾ�ാ$ൻ lിൻ uേefZ�ം g$ി േ|ർ�ാൽ േ����ിൽ wVി m�ിcെ$ 

m�ി4ാn%ം |�ിേ�ാ�Z�ാ�ി�ി�ം. 

 

  ഇ��ം m�ി�ിൽ wVി�' അUേ�ാ�W�ാ� �ീ�ി�ിൽ �ീ��Z�ം ��ാംf%ം 

�ി��ി��ിെ�ാt ���ം��� �ം�ി~ാ�Zൾ ഏർെ,�േ�`s�ാ�'. 



���ം��� 	
�ി ി��ി��ൽ 	��  �ർേ 2020-21 – എ��ാ��ം  ി! 

 

�ാ"�ി# $ി�ിി�%�%& �'&,�ി��)*�ം Page 3 

 

ഇ�ി�ാ�ി ൈ -�#േ�ാെ/ാ'ം 0ാേ12ി#�ാ�ി �3ി45 �ിേ�ാ6�ി7 0ാ8ാ�9ം 

�:#ിെ%ാ;< �ിർ=ി�ി#ൾ ?/ി 0ാർ�ി#�ാേ%@�& അ�ിാ�9�ാ�&.  

12 -�ൽ 47 2��ാ�ം െ� E�ിF< 0േ12G�ിൽ �H�ി�ി%�ാ�& ��-

 � �ം����ി�& അ7േ�ാ 9ം.  �39�ാ� േ�ൽ�IിെJ 	��ി�ിൽ ?K�ൽ 

ആM�ിൽ �Iി�%ി �ാNി  �ി�'ാ%ാൻ ഉ	േ�ാQി45�& േ�ൽ �Iി�& -#�ിൽ 

R�S�ിTി ��U അ/ി�I& #��ാൻ #ാ���ാ�V എ5�ാ�& ഈ �ീ�ിYെ/ 

	�ി�ി�ി.  ���ം���ം Z[ി%ാർ%& ?K�ൽ ഉ\	ാ1��ി7ം ി�ി7ം 

�ാ]�! 3ാി ��-�^?/ി 0േ�ാ �െ'K5�ാ�&. 

1.2   ���ം��� 	
�ി ി��ി��ൽ 	�� �ർേYെ/ 

ഉേ_29��9Gൾ 

 ���ം��� 	
�ി#ൾ �/'ി�ാ%ി��& `�ം 	
�ി 0േ12�ി7@ാ� 

*േ�ാQ�ി ി��ി�a#. 

 ���ം��� 	
�ി#ൾ �/'ി�ാ%ി��& `�-<  Sി�ിേ�ാQ �ാNം  

ി��ി�a#. 

 1ീർb#ാ� ി�#�ിൽ �ിVം #ാ�ി#ി�#�ിൽ �ിVം �3ി45 ഉൽ'ാ1�ം, 

`�9ം  ഇ ി��ി�a#. 

 	
�ിc& േ2[-<  ��39� ി2#��ം െEd#. 

 �/'ി�ാ%ി� 	
�ി#eെ/ 	�ി	ാ��ം ി��ി�a#. 

 ���ം��� �'& -േf��!ാെ� �/'ി�ാ%ി� ���ം��� 

0ർ��Gൾ ���ി�ാ4#. 

 	
�ി 0േ12a �/�ാ7< g/ർ0ർ��Geം 0hiാ8ി� 

$�Geം j@ി%ാH#. 

1.2 ി��ി��ൽ 	�� #ാ���& 

#ാർ[ി# ർ[ം അ/ി$ാ��ാ%ി�ാ�& ���ം��� 	
�ി#eെ/ 

ി��ി��ൽ 	��ം �ാ"�ി# $ി�ിി�%�%& �'& �/�ി �5�&. 

2020-21 #ാർ[ി# ർ[ം (2020 lൈ�-2021 lൺ) �/�ി� 	���ിെJ 

ി�G�ാ�& ഈ �ിേ'ാർoിൽ ഉൾെ'K�ി�ിH<�&.  
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1.4 �ീർ�$ം (�ാ)ർെV1') 

ഒ� െ�ാs ���ി���� |ാ�ിേ��' ഏെ��ാം uേef�' �ിkം �b െ�tം 

ഒo�ിെ�qkേ`ാ ആ uേef�ാെ� ���ി���� |ാ�ിെX �ീ��$ം 

എl�ി�െ,�k. അ�ാ��' ഒ� .b / േ�ാ$' / അ��ി�ിേ��' എz �ാzം 

uേefെ� െ�tം ഒo�ിെ�qkേ�ാ ആ uേefെ� ആ .b / േ�ാ$' / 

അ��ിcെ$ �ീർ�$ം എl' �ി�ിjk. ഒ� �ീർ�$െ� ���ം െ|�l 

ഉ�ർl mu��Z�ാ�ി�ിjം അ�ിെX അ�ിർ�ി�ൾ. ഏെ�ാ� �ീ�vാ�ിേ��ം 

��ം ഒo�ിെ�ql �o�½  uേef�ിെXcം അ�ി��ി, ഉî� +ാ�ം, �ീ���ി 

േ��, uw�ിe� �ീർvാ}�ൾ, ��x�� േ���, ആേef േ��� എlി�െ�ാെ� 

�ീർ�$�ിെX 4ാn�ാ�'. �ീർ�$�ിെX ��ി,�U��ിv' aÃ �ീർ�$ം, 

െ|i �ീർ�$ം, �ï �ീർ�$ം, ഉ��ീർ�$ം,  �eീ�$ം എlിZെ� ��ം 

�ി�ിjk. 

|ിzം : �ീർ�$ം ( �ാ)ർെV1') 
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1.5 �ീർ�$ാ~ിÐി� �ി���ം  

m��െ� ഏെ�ാ� s m�ിcം ഏെ�&ി}ം ഒ� �ീർ�$�ിെX 

4ാn�ാ�ി�ിjം �ീർ�$ം എl�' �]', ��ം, ൈ���*�' എlി�cെ$ 

��ð�¢£ി��ാ� uw�ിcെ$ ഒ� ñ�ി3' ആ��ി�ാൽ �െl {+ി� 

�ി���ം ആaz�ം െ|�l�ിUം �$,ി�ാjl�ിUം ഏ3%ം അUേ�ാ�W�ാ� 

ñ�ി3ാ�' ഇ�'. അ$ി+ാ��ി4�Z�ാ� �]', ��ം, ൈ�� �*�' 

എlി��ിൽ ഒlിU`ാl ആYാ�ം �© �`ിെ�cം ¢ാ~ിjെ�kt�ി�ാ}ം 

���ിെX �4W�, �]ിെX ��ം, ��W�ò �ാ�Z�െ$ �ാlി�Wം എlി� ഓേ�ാ 

�ീർ�$�ി}ം �W�W»�ാ��ി�ാ}ം �ീർ�$ാ~ിÐി� �ി���ം uാ~ാ�W 

�ർ�ിjk. uw�ി�ാൽ �ിർ]�ി�െ,) അ�ിർ�ി�ൾ �ാ3�ി�ാ��'  

ആ��ി�ാൽ  �ി�ി~ ���ൾ ��ി+ി�ി �ൗóe {+ി��ി��� ���ി�ൾ  

�ീർ�$ാ$ി+ാ��ി�ാ�'  ആaz�ം  െ|�l�'. 

     |ിzം : അ$ി+ാ� �ി4�Zൾ - �]', ��ം, ൈ���ാ�Zൾ 
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1.6 ി��ി��ൽ  	���ീ�ി 

ഇാ�/േ01  �ർേ 2020-21 ൽ െ��െ34� ാ5ർെ06ിെ�/�� 

�ം���	
�ി 8േ9:െ� ;<ൻ �ാ��%ാ�ിൽ �ി>ം ി�േ:?��ം 

�@A#Bം ���ം��� �'& �@'ാ%ി� 	
�ിേ�ാെ@ാ'ം �C& ഏ ൻ�ി#ൾ 

Fിേ�ാ �G#ാ�H HIി#ൾ േ��ിേ5ാ �@'ാ%ി� എ!ാ ��- ��ം��� 

	
�ി#േ�Bം അേ�ാ#�ം െKL#Bം അ�& M�ം ാ5ർെ06& 8േ9:ANാ� 

*േ�ാO�ി #െNA#Bം ി@P#ൾ #െN�ി QRെ'5 േ#ST�ിൽ 

എ�ിU#B�ാ�& ��H�ി4V�&. ഇWM�ം െ��െ34� ാ5ർെ06ിൽ ിിX 

�ാർYT�ിZെ@ �@'ാ%ി� ���ം��� 	
�ി#ൾ Fി ഉNാ�ി\] േ�5Tൾ 

	��ിേX��ാUVേ�ാെ@ാ'ം ���ം��� �'ിെ^ ഇ@െ	@ൽ M�ം 8_� 

ാ5ർെ06ിൽ ഉNാ� േ�5T`ം ി@P#`ം #െNAV�ിaം �ാXിU>.  

 ി!ാ���ിൽ 8േ�H#ം �ിേ'ാർ\#ൾ 8�ി
ീ#�ിUVW Fി  ി!ാ ആcd� 

��ി�ി#ൾ%& ഈ ി0��ിൽ ഇ@െ	@ാaം �C& �ീർ�@ി#�� 	
�ി 

8ർ��Tൾ f4�ൽ #�H���േ�ാെ@ �ിgh�ം �@AV�ി�& �േi: 

�G�ംj�� $ാ	�Tൾ%& �ാർY�ിർേi:ം �ൽ�V�ിaം �ാXിUം. 	
�ി 

8േ9:െ� ൈ#:l�ിBെ@ അ@ി$ാ��ിൽ m�േjാIാ%െ� 4 oാCT�ാ�ി 

��ം �ി�ിU>. 

                  	5ി#-1 

oാCം ിpീർqം (ഏ%�ിൽ) 

1 1 ഏ%�ിൽ �ാെF 

2 1 ;�ൽ 3 ഏ%�ി�& �ാെF 

3 3 ;�ൽ 5 ഏ%�ി�& �ാെF 

4 5 ഏ%�ിaം അ�ി�& ;#�ിvം 
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അ,-ാ�ം-2 

#./0ൽ േ�ാ.& െ��െ%2& �ിാ�� 	
�ി 

2015-18 #ാ���ിൽ എ��ാ��ം  ി!�ിൽ �56�ാ.& �ാ7%ിെ� 8.9: 

	;ാ��ിെ< ആ�ാം ാർ>ി?ം േ@ർ 	;ാ��ിെ< 8, 9 ാർB#�ി?ം 

�.'ി�ാ%ി� 	
�ി�ാ�& #./0ൽ േ�ാ.& െ��െ%2& �ിാ�� 	
�ി. 

േ@ർ, 8.9: എ5ീ 	;ാ�6#Eെ. അ�ിർ�ി#ൾ 	0ിG5�ാ�& 	
�ി 

HേIJം. ഈ 	
�ി�ിൽ ഉൾെ'2ിMN�& O��ി, ഇ.6��ി എ5ീ 

	ാ.േJQ�R�ാ�&. ഈ 	ാ.േJQ�R�ി7െ. #.S േ	ാ�5 #./0ൽ േ�ാ.ിെ< 

	ാർJTUി�ി �ിർVിW& XY& X�െ'G6#Zം �ീെ�ാ[%& \]��ാ9#Zം 

െ^_#�ാ�ി�S 	
�ിZെ. ��-ം. `.ാെ� �.'ാ� �ിർVാ�ം, a�ി�& 

�ിർVാ�ം എ5ിZം 	
�ി�ിൽ ഉൾെ'2 Hർ��R�ാ�ി�S.   

 േ�ാG#Eെ.Zം  അ�ി#Eെ.Zം �bി.ിcീd �ീെ�ാ[%& �.eെ'G 

5�& �.�ാ�ാ�& 	ാർJTUി�ി �ിർVി95�&.  .ി 	
�ി�ിൽ #fെ#ാY& 

േ�ാ.ിg 	ാർJTUി�ി �ിർVിW& XY& �ം��ിWിMY&. 
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 അ~Wാ�ം-3

���ം��� �ി��ി��ൽ ���ം- u~ാ� a|�Zൾ 

3.1 െ�ാs�ി��Zൾ 

2020-21 �ർVെ� ���ം��� ���ി �ി��ി��ൽ ����ി�ാ�ി 

എ��ാ�ം �ി��ിൽ  �$%&ൽ േ�ാ$' െ���െ�)' �ി�ാ�� ���ി�ാ�' 

െ��െØ���'. �¢ാർ1ിെX ��ാ�േ�ാെ$ ആർ.ഐ.1ി.എ;'-XIX ൽ 

ഉൾെ,��ി 144 െ�2ർ +�q' 2,27,00000  ^� �$�ി�ാ�'  ���ം��� 

�,'  �$%&ൽ േ�ാ$' െ���െ�)' �ി�ാ�� ���ി �$,ി�ാ�ി�ിrt�'. 2015 

െ;Ç��ി�ിൽ ആ�ം4ിv' 2018 �ാർvിൽ ���ി �ർ�ീ��ിy. $ി ���ി 

�$�ി,ിെX  �ൺ�ീ�ർ /ീ.�ീ3ർ.�ി.�ി �ാ�'. ���ി uേef�ാ�  s��ി, 

ഇ$s��ി എlീ �ാ$േf��Z�ിൽ g$ി �$%&ൽ േ�ാ$' ഒo�ി െ��ി�ാ�ിൽ 

േ|�k. ���ി uേefെ� 191 �ം¢Z�ാ�' ���ം��� u�ർ��Zൾ 

�$,ി�ാ�ി�ിrt�'. എlാൽ ഈ ���ി �bി േ��ിrം അ�ാെ�cം ഏ�േefം 

�ാùേ�ാ�ം �ം¢Zൾ�' uേ�ാ��ം �4ിjk`'. ���ി �$,ി�ാjl�ി�' 

�ൻ�' േ�ാ$ിെX �ീെ�ാo�' ഒrം {n��ാ�ി�lി� എlാ�'  uേefെ� �o�ൻ 

�ം¢Z�െ$cം അ4ിuാ�ം. എlാൽ  ���ി �$,ി�ാ�ി��' �bി േ�ാ$ിെX 

�ീെ�ാo�' ��െ� ���ീ�ി�ിൽ {n��ാെ�l' 98.95% �ം¢Z�ം 

അ4ിuാ�െ,r. 

���ി�ിൽ ഉൾെ,) uേefം 15% �െ� |�ി%tsം ��ൽ ��ർl 

�േ]ാ�g$ി�s�ാ�'. ���ി uേef�ിെX �ി»ീർ�ം 172 െ�2�ാെ�&ി}ം $ി 

���ി 144 െ�2ർ +��ാ�' �$,ി�ാ�ി�ിrt�'. u~ാ��ാcം െ��', �ാ�ി, 

�ാb, െ�Z', ��vീ�ി, �v��ി�ൾ, �©�ാb, �Éർ എlീ �ി���ാ�' ഈ 

uേef�' wVി െ|�l�'. ഇ�' ഇ$�ി� wVി�ാcം �ാ�ി� wVി�ാcം െ|´ 

��k. .\ �ീ��ിൽ �ാz�ാ�' െ��' wVി െ|�l�'. �© െ�ാbി} 

�േ�ാെ$ാ,ം wVിcം �േ�f�ാ�ി�ൾ u~ാ� ഉ��ീ�� �ാർn�ാ�ി �dീ��ിvിr`'.   
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3.1.1  ���ം�W 

�ർേ� �$�ി� ���ി uേef�' 413 �ം¢Z�ി�ാ�ി  1010 Èീ��ം 848 

.�Vൻ�ാ�ം ഉൾെ,െ$ ആെ� 1858 ആ�' ���ം�W. �ാൻúെ�ൻ1ർ 

�ി4ാn�ിൽ ആ�ം �െl ഇ�.    

�)ി� 2 

Èീ�ൾ .�Vൻ�ാ�  �ാൻú�ൻ1ർ ആെ� 

1010 848 - 1858 

 

 
 
 

�ർേ� �$�ി� ���ി uേef�' �)ി��ാ�ി �ി4ാn�ിൽ 15 �ം¢Z�ം 

�)ി��ർ� �ി4ാn�ിൽ 4 �ം¢Z�ം �© �ി4ാn�ിൽ 394 �ം¢Z�ം 

ഉൾെ,�k.  �)ി��ാ�ി �ി4ാn�ിൽ എ.�ി.എൽ �ം¢Zൾ 6-ഉം ¢ി.�ി.എൽ 

�ം¢Zൾ 9-ഉം ഉൾെ,�k.  �)ി��ർ� �ി4ാn�ിൽ എ.�ി.എൽ, ¢ി.�ി.എൽ  
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�ി4ാnZ�ി�ാ�ി 2 �ം¢Zൾ �ീ�ം ഉൾെ,�k. �© �ി4ാn�ിൽെ,)��ിൽ  

എ.�ി.എൽ 339  ഉം ¢ി.�ി.എൽ 55 ഉം �ം¢Z�ാ�' ഉt�'. 

              �)ി� 3 
 

 �ം¢Zൾ APL BPL 

�)ി��ാ�ി 6 9 

�)ി��ർ�ം 2 2 

�©t�ർ 339 55 

ആെ� 347 66 

 

 

3.1.2.   ���ി uേefെ� +ാ��ZÆ  

���ിuേef�' 4 അംnൻ�ാ$ി��ം ഒ� േ�ാ�ർ ൈu��ി ý�ം ഒ� അ,ർ 

ൈu��ി ý�ം ഒ� ൈ��' g�ം +ി�ി െ|�k`'. െ�3ി��ി േ�ാ�' �ി3ൽ, 

ൈu��ി െ�ൽ�' െ�Xർ - �¢' െ�Xർ, g$ാെ� �ർ�ാർ േ�ാ�ിേ�ാ 

1ിെðൻ��ി എlീ �ർ�ാർ ഓ;ീ{��ം u�ർ�ിjk. g$ാെ� ñ�ി�ൻ 

0
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¢ാ&' ഓ;' ഇ-Wcം u�ർ�ിjk. േ��ർ �ാർVി� �dാ/� �ി��� 

േ�ô%ം, �$jb ������ംY%ം, 2 Vീ�  ����� �ംYZ�ം, െ��ി�ാർ 

�Éർ ഉ¥�ാe� �ംY%ം 4 .�V �d�ം��ാ� ����� �ംYZ�ം, 

�ം¢/ീcെ$ 14 ñ�ി©��ം u�ർ�ിjk`'. f�ാf�ി 10 �ീ3ർ ആbം ഉt 

ഏ�േefം 190 ഓ�ം �ി�i��ം uേef�' �ി��ി}`'. $ിെ�t ���ി 

�െ�ാkം ���ി uേef�' u�ർ�ിjlി�. 

3.1.3. ��േ�|�+ി�ി 

ആെ� 27696 െ�X' m�ി ഉt�ിൽ ��േ�|��t m�ി 55.73 % ഉം 

��േ�|��ി�ാ��' 44.27% ഉം ആെ�lാ�' �ർേ� �െ`�ി�ി�ിjl�'.  

         �)ി� 4 

��േ�|��t m�ി 
(െ�X') 

��േ�|��ി�ാ� m�ി 
(െ�X') 

 
15435.5 

 
12260.5 
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3.1.4 .�/�ി0� അ2ി3ാ�ം 

���ം��� 3ർ��4ൾ �6'ി�ാ%ി�7 8�ം �9ിെ; .�/�ി0� 

�െ��<ി#ം െ�=െ'>െ?& 2.62% B�േ2ാCാ%Dം �ാ�ാ�Eം െ�=െ'>െ?& 

96.86% B�േ2ാCാ%Dം 3േ�ാ �ം ഉIാ�ിെ!?& 0.52% B�േ2ാCാ%Dം 

KLി'ിM. 

    	Nി#-5 

.�/�ി0� അ2ി3ാ�ം  എ9ം 

�െ��<ി#ം െ�=െ'> 5 

�ാ�ാ�Eം െ�=െ'> 185 

3േ�ാ ��ി! 1 

 

3.1.5 �9ിെ; O6� 

	
�ി �6'ി�ാ%ി� േPQം �9ിെ; O6�R& S�ാ�ീ��ാ� �ാUം 

ഉIാെ�?& 0.52% B�േ2ാCാ%Dം �ാ�ാ�Eം ർ
ിMെ?& 99.48% 

B�േ2ാCാ%Dം അ2ി3ാ�െ'Nേ'ാൾ �9ിെ; O6�R& �ാUം ഉIാ�ിNി!ാെ�?& 

ഒ� B�േ2ാCാ& േ	ാWം അ2ി3�െ'NിNി!. 

     	Nി#-6 

�9ിെ; O6� എ9ം 

S�ാ�ീ��ാ�ി �ാ�ി 1 

�ാ�ാ�Eം �ാ�ി 190 

�ാU�ി! 0 
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3.2.  ���ം��� �'& �-'ി�ാ%ി� 	
�ി.െ- 0�േ1ാ2ാ%3െ- 

അ1ി5ാ�6ം  �ം78ി9& 

5േ:;െ� 5.24% �?ം7@ൾ 0�േ1ാB#CിDി�ിൽ  അംE@�ാ�&. 

��- ��ം��� 5ർ��@െ�F�ിGH അ-ി$ാ� അേ7ാIം 	
�ിJ& 

Kൻ	& 93.72 % 0�േ1ാ2ാ%ൾFം 	
�ിJ& േ;Oം 98.95%  0�േ1ാ2ാ%ൾ 

F�ാ�&  ഉHെ�R& 	��ം STി'ിFU. ാVർെOW& 	
�ിെ�F�ിGH അ�ി&  

	
�ിJ& Kൻ	& 92.15% 0�േ1ാ2ാ%ൾFം 	
�ിJ& േ;Oം 98.42%  

0�േ1ാ2ാ%ൾF�ാ�&  ഉH�&. �X ��- ��ം��� 5ർ��@ൾ 

	
�ിJ& Kൻ*ം േ;O6ം �-'ി�ാ%ി�ിVി! എR& 0�േ1ാ2ാ%ൾ 

അ1ി5ാ�െ'Y. 

	
�ിെ�F�ിGH ി�@ൾ ���ം��� 	
�ി ഉേ:ZാE$ർ 

Kേ[��ാ�& അ�ി�ാൻ #\ി]െ�R& 98.95% 0�േ1ാ2ാ%3ം ^ാ�, േ_ാ%&, 

	`ാ��& അIി#ാ�ി#�ിൽ �ിRാ�& അ�ി]െ�R& 1.05% 0�േ1ാ2ാ%3ം 

അ1ി5ാ�െ'Y.   

���ം��� 	
�ിെ���ിGH 	�ി;ീ��ം ആcFം �1ി9ിVി! എdിeം 

��- ��ം��� 5ർ��@െ�F�ിGH അ-ി$ാ� അേ7ാIം 

5േ:;ാ�ി#ൾ%& ഉെfR& �ർേ�ിൽ �ിUം  ��gി�ാ%ാൻ �ാIിG.  

 

�ാ"�ി# $ി�ിി�%�%& �'ിെ� ഉേ:ZാE$ർ 	
�ി 5േ:;ാ�ി#�ിൽ  �ിUം            
ി�േ;[��ം �-hU. 
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3.3 ���ി അ�േ�ാ��ം 

2020-21 �ർVെ� ���ം��� �ർേ�cെ$ 4ാn�ാ�ി ���ം��� 

�,' �$,ി�ാ�ി� �$%&ൽ േ�ാ$' െ�tെ�)' �ി�ാ�� ���ി 

��ർfിj�cം ���ിcെ$ ¹�േ4ാ�ാ�െ� g$ാെ� ���ി uേefെ� 

�o�ൻ �ം¢Zേ�cം ��ർfിv' �ി��േf���ം �$q�cം െ|´. ���ി 

uേefqt 413 �ം¢Z�ിൽ 205 �ം¢Z�ം �ാർVിേ��� േ�ാ�ി��ിൽ 

ഏർെ,)ി�ിjl��ാ�'.  �§��ർ�ൽ, ആ���ർ�ൽ, േ�ാbി��ർ�ൽ, 

�ീൻ��ർ�ൽ എlി� അU¢£ െ�ാbി�ാ�ി �dീ��ിvി�ിjk. ���ിcെ$ 

;��ാ�ി �ി��ിെ� �ാô��ി}ം ഉ¥�ാe��ി��ി}ം �ർ~�c`ാ�ി. uേefെ� 

�െ]ാ�ി,ിെX േ�ാ�' ��ാൻ �bിµ. �Z�ിെ�cം �ി�i��ിെ�cം 

���ി�ാ�ം ഉ�ർ�ാൻ �bിµ. �ർേ�cെ$ �ിfe�ി��Zൾ �)ി��ിൽ 

െ�ാ��ി�ിjം u�ാ��ാ�'.  

3.3.1 ¹�േ4ാ�ാ��െ$ u~ാ� െ�ാbിൽ 
 

���ി uേefqt 413 �ം¢Z�ിൽ õാ3ം ഒlിൽ 60.19 % ഉം õാ3ം 

�`ിൽ 35.19 % ഉം õാ3ം �lിൽ 3.70 % ഉം  õാ3ം �ാ�ിൽ 0.92 % ഉം �ം¢Zൾ 

wVി u~ാ� െ�ാbി�ാ�ി �dീ��ിvി�ിjk. ആെ� 108 �ം¢Z�ാ�' wVി 

u~ാ� െ�ാbി�ാ�ി �dീ��ിvി�ിjl�'.  

205 �ം¢Zൾ �ാർVിേ��� േ�ാ�ി��ിൽ ഏർെ,)ി�ിjl��ാ�'. õാ3ം 

ഒlിൽ 79.51 % ഉം õാ3ം �`ിൽ 18.54 % ഉം õാ3ം �lിൽ 1 .95 % ഉം �ം¢Zൾ 

ഉൾെ,�k. ���ിuേefെ� m�ി4ാnം �ം¢Z�ം �ാർVിേ��� െ�ാbി�ിൽ 

ഏർെ,)ി�ിjl��ാ�'. 

ആെ� 13 �ം¢Zൾ �ർV�െ�ാbി�ാ�ി �ി4ാn�ിൽ ഉൾെ,)��ാ�'. 

ഇ�ിൽ 100% ഉം õാ3ം ഒlിൽ ഉൾെ,�l��ാ�'. 49 �ം¢Zൾ �ാർVിേ��� 

െ�ാbി�ാ�ി �ം¢Z�ിൽ ഉൾെ,�k. �o�ൻ �ം¢Z�ം õാ3ം ഒlിൽ 
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ഉൾെ,�l��ാ�'. �©െ�ാbി}��ിൽ 38 �ം¢Zൾ ഏർെ,)ി�ിjk. ഇ�ിൽ 

õാ3ം ഒlിൽ 94.74 % ഉം õാ3ം �`ിൽ 5.26 % ഉം  �ം¢Zൾ ഉൾെ,�k. 

�)ി�-7 

¹�േ4ാ�ാ��െ$ u~ാ� 
െ�ാbിൽ 
 

õാ3ം 1 õാ3ം 2 õാ3ം 3 õാ3ം 4 ആെ� 

wVി 65 38 4 1 108 

�ാർVിേ���ം 163 38 4 0 205 

�ർV�െ�ാbി�ാ�ി 13 0 0 0 13 

�ാർVിേ���െ�ാbി�ാ�ി 49 0 0 0 49 

�©t� 36 2 0 0 38 
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3.3.2 ¹�േ4ാ�ാ��െ$ അU¢£ െ�ാbിൽ 

wVി g$ാെ� �§ ��ർ�ൽ, ആ���ർ�ൽ, േ�ാbി ��ർ�ൽ, �ീൻ 

��ർ�ൽ എlി� അU¢£ െ�ാbി�ാ�ി �dീ��ിvി�ിjl�ർ ���ി 

uേefq`'. ആെ� �ം¢Z�ിൽ 318 �ം¢Zൾ അU¢£ 

െ�ാbി}��ിെ�ാlി}ം ഏർെ,)ി�ിjl���. õാ3ം ഒlിൽ 83.33 % ഉം õാ3ം 

�`ിൽ 15.41 % ഉം õാ3ം �lിൽ   1.26 % ഉം �ം¢Zൾ ഉൾെ,�k. wVി 

അU¢£െ�ാbി�ാ�ി �dീ��ിvി�ിjl�' 48 �ം¢Z�ാ�'. ഈ �ം¢Z�ിൽ 

õാ3ം ഒlിൽ 66.67% ഉം õാ3ം �`ിൽ 31.25 % ഉം õാ3ം �lിൽ 2.08 % ഉം 

�ം¢Zൾ ഉൾെ,�k. 

അU¢£െ�ാbി}��ിൽ ആെ�ct �ം¢Z�ിൽ 13 �ം¢Zൾ  

�§��ർ�ൽ അU¢£ െ�ാbി�ാ�ി �dീ��ിvി�ിjk. õാ3ം ഒlിൽ 61 .54 % 

�ം¢Z�ം  õാ3ം �`ിൽ 23.08% �ം¢Z�ം õാ3ം �lിൽ 15.38% �ം¢Z�ം 

�§��ർ�ൽ അU¢£െ�ാbി�ാ�ി �dീ��ിvി�ിjl �ം¢Z�ിൽ  

ഉൾെ,�k. ആ$' ��ർ�ൽ അU¢£െ�ാbി�ാ�ി �dീ��ിvി�ിjl�' 6 
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�ം¢Z�ാ�'. 6 �ം¢Z�ം õാ3ം ഒlിൽ ഉൾെ,�l��ാ�'. ആെ�ct 

�ം¢Z�ിൽ 11 �ം¢Zൾ േ�ാbി ��ർ�ൽ അU¢£െ�ാbി�ിൽ 

ഏർെ,�l��ാ�'. ഇ�ിൽ õാ3ം ഒlിൽ 63.64% �ം¢Z�ം õാ3ം �`ിൽ 36.36 

% ഉം ഉൾെ,�k. ഒ� �ം¢ം �ാzേ� �ീൻ ��ർ�ൽ അU¢£െ�ാbി�ാ�ി 

�dീ��ിvിr�. 

wVിcം �§��ർ�}ം g$ി �ാ�'  �ം¢Zൾ  അU¢£െ�ാbി�ാ�ി 

�dീ��ിvിr`'. õാ3ം ഒlിൽ 75 % �ം¢Z�ം  õാ3ം �`ിൽ 25 % �ം¢%ം  

ഉൾെ,�k. wVിcം ആ���ർ�}ം �§��ർ�}ം ഒ� �ം¢ം 

അU¢£െ�ാbി�ാ�ി �dീ��ിvിr`'. õാ3ം �`ി�ാ�' ഈ �ം¢ം 

ഉൾെ,�l�'. wVിcം േ�ാbി��ർ�}ം g$ി ആെ� 2 �ം¢Zൾ 

അU¢£െ�ാbിൽ െ|�k`'. õാ3ം ഒlി}ം �`ി}�ാ�ി ഓേ�ാ �ം¢Z�ാ�'  

ഉൾെ,)ി�ിjl�'.  

�§��ർ�ൽ ആ���ർ�ൽ എlി� അU¢£െ�ാbി�ാ�ി  2 

�ം¢Zൾ െ|�k`'. õാ3ം ഒlി}ം �`ി}�ാ�ി ഓേ�ാ �ം¢Z�ാ�'  ഈ 

െ�ാbി}��ിൽ ഏർെ,)ി�ിjl�'. �§��ർ�}ം, േ�ാbി��ർ�}ം  ആ� 

��ർ�}ം �ംc��ാ�ി അU¢£െ�ാbി�ാ�ി �dീ��ിvി�ിjl�' 2 �ം¢ 

Z�ാ�'. õാ3ം  �`ി}ം �lി}�ാ�ി  ഓേ�ാ �ം¢Zൾ ഉൾെ,�k. 2 

�ം¢Zൾ േ�ാbി ��ർ�}ം ആ���ർ�}ം അU¢£െ�ാbി�ാ�ി 

�dീ��ിvിr`'. ഈ �ം¢Zൾ õാ3ം ഒlി}ം  õാ3ം �`ി}�ാ�ി ഉൾെ,�k.  

ഒ� �ം¢ം �§��ർ�}ം േ�ാbി��ർ�}ം �ീൻ��ർ�}ം അU¢£ 

െ�ാbി�ാ�ി �dീ��ിvിr`'. ഈ �ം¢ം õാ3ം ഒlിൽ ഉൾെ,)�ാ�'. 

�§��ർ�ൽ, േ�ാbി��ർ�ൽ, �ീൻ��ർ�ൽ, �© െ�ാbി}�ൾ എlി� 

അU¢£െ�ാbി�ാ�ി ഒ� �ം¢ം െ|�k`'. ഈ �ം¢ം õാ3ം �ാ�ി�ാ�' 

ഉൾ,�l�'. g$ാെ� ആ���ർ�}ം േ�ാbി��ർ�}ം �ീൻ ��ർ�}ം േ|ർkt 

അU¢£െ�ാbിൽ ഒ� �ം¢ം െ|�k`'. õാ3ം �`ിൽ ഈ �ം¢ം 

ഉൾെ,�k. 
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�)ി�-8 
 
 അU¢£ െ�ാbിൽ õാ3ം 1 õാ3ം 2 õാ3ം 3 õാ3ം 4 ആെ� 
wVി 32 15 1 0 48 

�§��ർ�ൽ 8 3 2 0 13 

ആ���ർ�ൽ 6 0 0 0 6 

േ�ാbി��ർ�ൽ 7 4 0 0 11 

�ീൻ ��ർ�ൽ 1 0 0 0 1 

wVി, �§��ർ�ൽ 3 1 0 0 4 

wVി, ആ���ർ�ൽ, 

�§��ർ�ൽ 
0 1 0 0 1 

wVി, േ�ാbി��ർ�ൽ 1 1 0 0 2 

�§��ർ�ൽ, 

ആ���ർ�ൽ 
1 1 0 0 2 

�§��ർ�ൽ, േ�ാbി 

��ർ�ൽ, ആ���ർ�ൽ 
0 1 1 0 2 

േ�ാbി��ർ�ൽ, 

ആ���ർ�ൽ 
1 1 0 0 2 

�§��ർ�ൽ, 
േ�ാbി��ർ�ൽ,  
�ീൻ ��ർ�ൽ 

1 0 0 0 1 

�§��ർ�ൽ, 
േ�ാbി��ർ�ൽ,  
�ീൻ ��ർ�ൽ 

0 0 0 1 1 

ആ���ർ�ൽ, 
േ�ാbി��ർ�ൽ,  
�ീൻ ��ർ�ൽ 

0 1 0 0 1 

അU¢£ െ�ാbിൽ 
ഇ�ാ��ർ 

265 49 4 0 318 
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3.3.3 	
�ി -േ./�& �0'ി�ാ%ി� ���ം��� -ർ��12െ0 

ി�1ൾ. 
 

	5ി# -9 

	
�ി 7ാ8ം 1 7ാ8ം 2 7ാ8ം 3 7ാ8ം 4 ആെ# 

 RIDF 130 53 7 1 191 

�0'ാ%ി�ി5ി! 196 25 1 0 222 
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xാ;' 3. ���ം���u�ർ��ം  �$,ി�ാ�ി� �ം¢Zൾ 

 

���ി uേefെ� 191 �ം¢Z�ാ�' ���ം��� u�ർ��Z�െ$ 

േ��ിrt ¹�േ4ാ�ാ�ൾ. �¢ാർ1ിെX ��ാ�േ�ാെ$ ആർ.ഐ.1ി.എ;' -19 

ൽ ഉൾെ,��ി ���ം��� �,' ��ാ-ി��ാ�' ഈ ���ി 

�$,ി�ാ�ി�ിrt�'. ���ം��� u�ർ���ിെX േ��ിrt 

¹�േ4ാ�ാ��ിൽ õാ3ം 1-ൽ 68.07% �ം¢Z�ം õാ3ം 2-ൽ 27.75% ഉം õാ3ം 

3-ൽ 3.66% �ം¢Z�ം õാ3ം 4-ൽ 0.52% �ം¢Z��ാ�' ഉൾെ,�l�'.  

 �ർേ� �$�ി� ���ി uേefെ� 222 �ം¢Zൾ ���ം��� 

u�ർ��Z�ിൽ �&ാ�ി��ാ�ി)ി�. ���ം��� u�ർ��Zൾ 

�$,ി�ാ�ാ���ിൽ  õാ3ം 1-ൽ 88.29 % �ം¢Z�ം õാ3ം 2-ൽ 11.26 % ഉം 

õാ3ം 3-ൽ 0.45 % �ം¢Z�ം ഉൾെ,�k. 

3.3.4  ���ം���ം �$,ി�ാ�ി� �ം¢Zൾ ���ിcെ$ �ീ�ി അU��ിv' 

�)ി�-10 

���ം��� 
േ�ാ�ിcെ$  �ീ�ി 

���ം���ം �$,ി�ാ�ി� �ം¢Zൾ 

 
�ാ�fd4ി�ി 
�ി��ാ�ം 

õാ3ം 1 õാ3ം 2 õാ3ം 3 õാ3ം 4 ആെ� 
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                  ���ം��� u�ർ���ിൽ  �ാർfd4ി�ി �ിർ�ാ��ാ�' �$,ി 

�ാ�ി�ി�ിjl�'. ഇ�ിൽ േ��ിr uേ�ാ��ം �4ിjl �ം¢Z�ിൽ õാ3ം 1-ൽ 

68.07% �ം¢Z�ം õാ3ം 2 ൽ 27.75% �ം¢Z�ം õാ3ം 3-ൽ 3.66% 

�ം¢Z�ം õാ3ം 4-ൽ 0.52% �ം¢Z��ാ�'  ഉൾെ,)ിrt�'.  
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3.3.5 ���ം���ം �.'ി�ാ%ി� /�ി �ം01ി2 ി�3ൾ  

ആർ.ഐ.7ി.എ8& 	
�ി 9#ാ�ം 144 െ<=ർ $��ാ�& 

	ാ>?@Aി�ി �ി>Bാ�ം �.'ി�ാ%ി�ി�ിCD�&. 9��#ാ��& ��ീ	9േF? 

3�ിൽ െGെ%H& I��ാ�േ'ാJം 	
�ി 9േF?�& െGെ%KLാ#ാെ� 

 �ം ഒJ#ി േ	ാ�D�ി�& 	
�ി �െ��Nി#ം �<ാ�ിO. േ�ൽ ���3�ിൽ 

/PർA �ം �ാQാ�ി�ിCD�ിRം അTU�ം I��ാ� �ൾ2െ� ഒ� 	�ിNി െ� 

�.VD�ിRം ഈ 	
�ി �<ാ�ിO.  

    	Hി# 11 

  
	ാ>?@Aി�ി �ി>Bാ�ം 

ിX�ി (െ<=ർ) 

144 
 

 

3.3.6 	
�ി 9േF?െ� \�@#ാ� ി�#]െ. ിX�ിVം ഉൽ'ാF�_ം 

	Hി# 12 

	
�ി 9േF?െ� 
\�@#ാ� ി�#ൾ 

ിX�ി 
(െ<=ർ) 

ഉൽ'ാF���� 
(#ിേ�ാ`ാം/ 

െ<=> ) 

ഉൽ'ാF�ം 
(#ിേ�ാ`ാം) 

െ�!& 37.37 *2338 87371.06 

��2ീ�ി 6.91 53075 366748.25 

ഇgി 0.19 2568 487.92 

�hൾ 0.29 2545 738.05 

ാQ 4.88 8006 39069.28 

ഏ�ാQ  3.85 8671 33383.35 

	2%�ി#ൾ 4.11 - - 

ൈ	�ാ'ിൾ 2.72 10136 27569.92 

(*അ�ി, ഉkാF���� 2019-20 െ� #ാർlി# $ി�ിി�%�%ിെ� അ�ം0ി2&) 
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uേefെ� Ñ�d�ാ��ി���െ$ �ി¤�ിcം ഉൽ,ാe�%ം �ാെb 

െ�ാ��ി�ിjl �)ി� u�ാ��ാ�'. ���ി �$,ി�ാ�ി��ിെX ;��ാ�ി �ാ$ 

േf��Z�ിെ� െ�tെ�)' ഒbി�ാ�s ��ം െ�ൽwVി ;�ue�ാ�ി െ|«ാൻ 

�ാ~ിy. ഇ�ിെX ;��ാ�ി െ�ൽwVിcെ$ �ി¤�ിcം ഉ¥�ാe�%ം �ർ~ിy. �lാം 

�ി�cെ$ ����' �ി�ി~�ി�ം �v��ി�ൾ wVി െ|��cം (4.11 െ�2ർ 

+��') �v��ിcെ$ ഉ¥�ാe�ം Ý�ാ�ീ��ാ�ി �ർ~ിj�cം െ|´. g$ാെ� 

�ാb�Vി�ി}ം ഏ��ാb�Vി�ി}ം �ർ���' ഉ`ാ�ിrt�ാ�ി 

��¬ി�ാj�ാൻ �ാ~ിvിr`'. 

 

3.3.7 ���ി uേefെ� eീർY�ാ��ി���െ$ �ി¤�ിcം ഉൽ,ാe�%ം 

     �)ി�-13 
 ���ി uേefെ� 
eീർY�ാ� �ി��ൾ  

�ി¤�ി 
(െ�2ർ) 

ഉൽ,ാe���� 
(�ിേ�ാxാം/ 

െ�2ർ) 

ഉൽ,ാe�ം 
(�ിേ�ാxാം) 

െ�Z' 17.11 *3918 **67036.98 

���' 2.29 724 1657.96 

����' 1.26 225 283.50 

�§�ാ�' 0.12 299 35.88 

�Éർ 17.78 834 14828.52 

�ാ�' 3.64 *3961 **14418.04 

െ�ാെ�ാ 0.43 757 325.51 

�ാ�' 2.58 7462 19251.96 

�ാ�ി,�,ാ�,��ിZ,േ�� 7.42 - - 

(*എ]ം/െ���, **എ]ം, ഉ¼ �ാeാ���� 2019-20 െ� �ാർVി�+ി�ി�ി�� 

���ിെ� അ��ം¢ിv') 
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���ി uേefെ� eീർY�ാ� �ി���െ$ �ി¤�ിcം ഉ�ാe�%ം �)ി��ി¼  

ഉൾെ,��ി�ി�ിjം u�ാ��ാ�'. െ�Z', �Éർ എlീ �ി���ാ�' uേef�' 

g���ാ�ി �ാöl�'. 

3.3.8 ���ിcെ$ .േ�ാn�ിെ�j�ിyt അ4ിuാ�ം 

���ി�േfVം �ി��ീ�ി�ി}ം,  �ി���െ$ �ാô��ി}ം, ഉ¥�ാe� 

�ി��ി}ം, �ാർVി� ���ാ��ി}ം �ർ���' ഉ`ാ�ിrെ`l' m�ി4ാnം           

�ം¢Z�ം  അ4ിuാ�െ,r. ഇ�ിെX ;��ാ�ി �ീ�ി��ാ�|�W�ി¼  ��ി� �ാ3ം 

ഉ`ാ�ിrt�ാ�ി അ4ിuാ�ം ഉt��ാ�' g��}ം �ം¢ZÆ . 

3.3.9 ���ം��� �,' �$,ി�ാ�ി� ���ി�ൾ 

 �¢ാർ1ിെX ��ാ�േ�ാെ$ ഐ.ആർ.1ി.എ;'-19 ൽ ഉൾെ,��ി 144 

െ�2ർ +��ാ�' �$%&ൽ േ�ാ$' െ�tെ�)' �ി�ാ�����ി  �� 

��Wേ�V� ���ം��� �,' �$,ി�ാ�ി�ിrt�'. �ാർfd4ി�ി �ിർ�ാ� 

���ി �$,ി�ാ�ി�s �bി െ�t�ിെX ഒo�' {n��ാ�ി�േ�ാെ$ാ,ം േ�ാ$ിെX 

�ം4�� േfVി �ർ~ി,ിjl�ിUം  �ാ$േf��Zൾ �ം��ിjl�ിUം �ാ~ിy. 

���ിuേef�'ഏ�േefം  190 �ി�i��ാ�' ഉt�'. �ി��ിെ� ���ി�ാ� 

�ി¼   ���ി� േfVം ��ി��ാ3ം �lിrെ`l' m�ി��ം േ��ം അ4ിuാ�െ,r. 

���ി�' �½�'  f�ാf�ി 2 �ീ3ർ �ീ�ം ���ി�ാ�ം ഉ`ാ�ി�l�' ഏ�േefം  10 

�ി�i��ി�ാ�'. എlാൽ   ഇ�' ���ി� േfVം 56 �ി��ി��ി�ാ�ി �ർ�ി,ി 

�ാൻ �ാ~ിvിrെ`kം �ർV�ർ അ4ിuാ�െ,r. ���ി�' �ൻ�' 52 �ി�i 

��ിെ� ���ി�ാ�ം f�ാf�ി 1 �ീ3ർ �ീ�ം ആ�ി�k. എlാൽ ���ി�' േfVം  

ഇ�ിൽ 46 �ി�i��ിെ� ���ി�ാ�ം 2 �ീ3േ�ാ�ം ആ�ി ഉ�ർl' f�ാf�ി  2 �ീ3ർ 

���ി�ാ�ം ഉt �ി�i��െ$ എ]ം 56 ആ�cം െ|´. ���ി�േfVം 

��ാംf�ിെX േ�ാ�' Õ�ി���ാ�' എl' ���ി�ിൽ ഉൾെ,)�ർ 

അ4ിuാ�െ,r. 
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 ���ിcെ$ u~ാ� ��W�ാ� �$%&ൽ േ�ാ$ിെX �ാർfd4ി�ി �ിർ�ാ�ം 

�$�ി��ിെX ;��ാ�ി uേefെ�  �ർV��െ$ �ാ$േf��Z�ിെ� െ�ൽwVി 

�ം��ി�െ,r. െ�÷ൽ,ാe�ം �ർ�ി,ിj�ാൻ �bിµ എl' �ർV�ർ 

അ4ിuാ�െ,r. േ�ാ$ിെX �ീെ�ാo�' ���ി� േfVം 98.95% {n��ാj�ാൻ 

�bിµ. ���ി uേefെ� ��ിെX �ാർfd�ം���ം ���ി�' �ൻ.ം 

േfV%ം �$�ി�ി)ി� എl' �ർV�ർ അ4ിuാ�െ,r. ��ിെ� െ�t�ിെX 

�4W� ���ി�' േfV%ം ആ�fW�ി�' �4ിjkെ`l' �ർേ��ിൽ അ�ി�ാൻ 

�bിµ. ��ിെ� െ�tം �ാർVി� ��േ�|��ി�' ഉ�േ�ാnിjkെ`l' 

uേef�ാ�ി�ൾ അ�ി�ിy.  

3.3.10 ¹�േ4ാ�ാ��െ$ �ി��ി���ിൽ m��� 

�)ി�-14 

  

  

���ി�' �ൻ�'(%) ���ി�' േfVം(%) 

അെ� അ� അെ� അ� 

Õ�ി���ാ� Y$�cം 

േfVിcം ഉt m�ി 

98.95 1.05 99.48 0.52 

��ൾvാ uË�t m�ി 0 100 0 100 

�െ]ാ�ി,' ഉt m�ി 94.24 5.76 2.09 97.91 

�÷ം �ാ�cം �ി�Ø m�ി 0 100 0 100 

|s,'uേefം 0 100 0 100 

�ി��ൾ ����ാൻ 

േ�ാnW��ാ� m�ി 

0 100 0 100 

 

 ���ി� �æം േfV%ം Õ�ി���ാ� Y$�cം േfVിcം ഉt m�ി 

ആ�ി�െll' ���ി�ിൽ ഉൾെ,) m�ി4ാnം �ം¢Z�ം അ�ി�ിy. ���ി� 

�ൻ�'  uേefെ� m�ി  ��ൾvാuËZൾ ഉt  Ö�ി ആ�ി�lി�. ���ി 
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�$,ി�ാ�ി� േfV%ം ഇ�ിൽ �ാ3ം ഉ`ാ�ി)ി�ാെ�k ���ി�ാj�ാൻ 

�ാ~ിy.  ���ി�ിൽ ഉൾെ,) uേefം �÷ം |s�ം �ാ�cം �ി�Ø uേef%ം 

അ�. �ി��ൾ ����ാൻ േ�ാnW�ാ� m�ി ആെ�l' �ർേ��ിൽ �െ&�� 

�o�ൻ �ം¢Z�ം അ4ിuാ�െ,r. 

3.3.11 ¹�േ4ാ�ാ��െ$ അU¢£ െ�ാbി�ിൽ �ിkt ���ാ�ം 

     �)ി�-15 

അU¢£ െ�ാbി�ിൽ �ർ���' (% ^��ിൽ) 

�§��ർ�ൽ 84.96 

ആ$' ��ർ�ൽ 172.73 

േ�ാbി��ർ�ൽ 64.55 

��WwVി 60.00 

�©t� 36.36 

 

�§ ��ർ�ൽ, ആ� ��ർ�ൽ, േ�ാbി ��ർ�ൽ എlി��ിൽ �ിkt 

¹�േ4ാ�ാ��െ$ ���ാ�ം ���ി�േfVം �ർ�ിv�ാ�ി �ാ�ാം. ആ� 

��ർ��ിൽ �ിkt ���ാ�  �ർ���' 172.73% %ം �§ ��ർ��ിൽ �ിkt 

���ാ�ം 84.96%%ം േ�ാbി ��ർ��ിൽ �ിkt  ���ാ�ം 64.55% %ം 

��WwVി�ിൽ �ിkt ���ാ�ം 60% %ം �© wVി��ിൽ �ിkt ���ാ�ം 

36.36% %ം �ർ�ിy. 
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അ~Wാ�ം-4 

ഉ��ം�ാ�ം 

m�ി�ിെ� ൈ��ൈ��ി~WZ�െ$ �ം���ം ഉ�,ാ�ി ���ാ�ം 

��ി��ിj�, �െ]ാ�ി,' �$Ø'  �]ിെX ;�m�ിÐി ��െ,$ാെ� �ം��ിj� 

എlി�െ��ാ�ാ�' ���ം���ം െ�ാേ�fിjl�'. ���ി uേef�' 

�$,ി�ാ�ി� ���ം��� u�ർ��ം �ാർfd4ി�ി �ിർ�ാ��ാ�'. �$%&ൽ  

�ാ)ർെV1' ���ി �$,ി�ാ�ി� േfVം ���ി uേef�' െ�ൽ wVിcെ$cം 

അU¢£ wVി��െ$cം �ി�' Õ�ിcം ഉ¥�ാe����cം �ർ~ിj�cം �·�ം 

wVി�ിÊെ$cം �ാർVി� അU¢£ െ�ാbി}��ിÊെ$cം �ം¢Z�െ$ ���ാ�ം 

�ർ~ിj�cം െ|¦ിr`'. ���ി�' �ൻ�' uേefq േ��ി)ി�l �െ]ാ�ി,', 

െ�tെ�)' 4ീV�ി�ൾ ഒ� ��ി~ി �െ� �$c�ാൻ �ാ~ിvിr`'. $ി ���ി�ിൽ 

�$�� �ിർ�ിvാൽ �െ]ാ�ി,' �ർ]�ാcം ഇ�ാ�ാ�ാൻ �ാ~ി�ം. േ��ൽ 

���Z�ിൽ mnർ4��ം �ാbാ�ി�ിjl�ിUം അs�bി ^��ാ� ��ൾvെ� 

�$cl�ിUം ഈ ���ി െ�ാ`' ഒ� ��ി~ി �െ� �ാ~ിy. ���ി 

uേef�ി��qt �© �ാ$േf��Z�ിൽ g$ി ഇ��ം u�ർ�ി�ൾ �Wാ�ി,ിvാൽ 

�ർV��െ$ �ാ��ി� �ാ*�ി� അ�+�ിൽ ��ി� �ാ3Zൾ ��ql�ി�' 

��ാ����ാം. ���ി�' േfVം m�ി4ാnം �ർV��ം �ാ$Zൾ ��ിfി$ാെ� 

wVി െ|�l�ിUം �േlാr�lിr`'. 

���ി �$,ി�ാjl�ി�' �ൻ�' േ�ാ$ിെ�  െ���ം അ�ി�°ി��ാ�ി 

ഒo�ിേ�ാ�ി�l�' �ാ��ം ��eൗർ�4Wം ഉ`ാ�ി�k. എlാൽ ���ി 

�$,ി�ാ�ി��ി�' േfVം wVി െ|�l�ിU�� ��ം ആ�fW�ി�' �4ിy ��k. 

േ�ാ$ിെX s$��ി}�� �ീ�ി �ിlീ$' അേZാ)'  �Ø' ���cം ���ി uേefം 

അ��ാ�ിjlി$�' ��െ� �ീ�ി �Ø �ീ�ി�ി}�ാ�'.  അ�ി�ാൽ 

അ~ി��ാ�ി  ഒo�ി ��l ��ം �ിെ�ാ�ിv' േ�ാl�ി�ാൽ �$�� െ�)ി 

�ം��ിvാൽ ��ം ഒo�ി �ാbാ�ി േ�ാl�' �$�ാം എl' �ർV�ർ�' 

അ4ിuാ��`'. |ി� uേefZ�ിൽ �ൽെ�)ിU��  ഉ�ർv �W�Wാ�ം��ം േ�ാ$ിൽ 
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�ി+ം 	ാ,േ�-&  �ം #�.ാൻ �ാ0ി%ാ��ി�ാൽ 	"& ഉ	േ�ാ2ി3& 

	ാ,േ�-&  �ം എ�ി3ാ4ം #!ി�ി,�ിേ�5�� ി,ി6െ,  �ം 89ൻ �ി�ി3&  

േ�ാ,ിേ�-& �െ: േ	ാ�: അ$�ാ�& #ാ<:�&. അ>?�ം 	ാ,�&  �ം 

ഒAം �ിൽ%ാെ� �#Bം  �Cൗർ�EFം ഉGാ�#Bം െHI+. 

 ഈ 	
�ിെ� �ംKLി3& �ർേ�ിൽ �M#�ി3 N�ി	�ം 

OേCPാ�ി#Qം �െ� �! അEിOാ�ം േ�Rെ'S�ി. 	
�ി �,'ി�ാ%ി�>Tി  

	
�ിOേCPം  UVി-& WS�ൽ അXേ�ാ F�ാ%ിെ�S5ാൻ  #TിYിAെG:& 

#ർV#ർ അEിOാ�െ'A. OേCPെ� �ീെ�ാ9%& [2��ാ%ാൻ 	
�ി\േPVം 

�ാ0ി3ിAG&. 	
�ി �,'ി�ാ%ി�> Tി OേCPെ� #ി�.#�ിെ�  

െ]�ിെ^ �EF� ർ
ി'ി%ാൻ �ാ0ി_. ��- ��ം��� Oർ��`െ� 

5�ി_] അ,ി$ാ� അേKാ0ം OേCPാ�ി#ൾ%& ഉെGbി4ം c�േEാd 

#eിfി�ിൽ N�ിEാ2ം �SംK`Qം അം2`�ാ�ി�:ി!. എ:ി�:ാ4ം 	
�ി 

�ിർgM��ി�& OേCPാ�ി#Qെ, hർ� �M#�� �ാ�& ഉGാ�ി�:�&. 

	ാ�ി$ി�ി# Oi`�ാ� ൈ �ാ�ി�Fം, അൈ  �ാ�ി�Fം >,`ി� 	
�ി-& 

8ൻ*ം േPVkം �ി� �ാf�ി!ാെ� �ിൽ5:�ാBം R��ം 	
�ിOേCP�& 

�ി��ിൽ5:ി!ാെ�+ം  �ർേ #െG�ി�ിAG&. �8%& �EF�ാ� OU�ി 

ിE`ൾ 	��ാ0ി Oേ�ാ �െ'S�ിBം l
�ാ� ാBkം �,ിെ]kം 

 �`ൾ5ം  ീ ാ�`ൾ5ം �EF�ാ%ിB�ാ�& ി#�� Oർ�`ൾ%& 

�ാmി��ിേ%G�&. 
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എ. u~ാ� ���� �ം��� u�ർ��Zൾ 

�����ം����ി�ാ�ി ഏെ3��ാൻ �bിcl u�ർ��Zെ�  

�l' n�Z�ി�ാ�ി �ാെb u�ി�ാeിjk. ��ി�േ���ം �ിVൻ 

u�ി�ീ��ിvിrt ���ം���%ം ��ി�ാ��%ം u�ർ����ാ�ി�ിെ� 

�ി��Z�ാ�' ഇ�ിെ$ ഉൾെ,��ി�ിrt�'. ���ം�ി) �ി�ാ �]' 

�ം��� ആ;ീ�ർ /ീ അ�ൺ�ാർ എ�' �4W�ാ�ി� |ിzZ�ാ�'  

���� �ം��� u�ർ��Zൾ�' ഉeാ����ാ�ി േ|ർ�ിrt�'. 

ൈ�� ���ൾ 

േ�ാåർ wVി ( Contour Farming) 

ഉb�', �ി�, �]ി��ൽ, �$ീൽ, ���ീ�ം െ|«ൽ u�ർ��Zൾ 

|�ി�ിെ��ി�ാ�ി �$,ാjkെ�&ിൽ അ��ം wVി�ീ�ി�െ��ാ�' േ�ാåർ 

wVി എlsെ�ാ`' ഉേ�fിjl�'. �]ി��}ം �©ം |�ി�ിെ��ിെ� 

െ|�l�ി�ാൽ അs���`ാl ��æ��ം |ാ}��ം േ�െ�ാo�ി�' 

�$¬�ാ�ി u�ർ�ിjk. �b �Ø +�Z�ിൽ ���ം����ിUം 

�b	��}t +�Z�ിൽ ���ം����ിUം ഇ�' ��ാ�ിjk. 

െ|�ി� |�ി%t  (�l' f��ാ�ം �െ�) uേefZ�ിൽ �3' �ിർ�ി�ി 

�െ�ാk�ി�ാെ� േ�ാåർ wVി െ�ാ`' �ാzം �െl ���ം���ം 

�ാ~W�ാ�ാ%l�ാ�'.  
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�ി���r�ൾ ഒbിെ�ct എ�ാ �ിർ�ി�ി��െ$cം ഒ� �ിർ¢£ 

അU^�� Y$�ം g$ി�ാ�' േ�ാåർ wVി �
��ിbZ', ഇ\ി എlീ 

�ി���െ$ �ി�െ�ാ��ൽ േ�ാåർ ൈ�U��ിൽ െ|«ാ%l�ാ�'. �¢ർ, 

േ��ി�, �ാ,ി, ����' എlി��' േ�ാåർ �$ീൽ അ��ം¢ി�ാ%l�ാ�'. 

��ി/ ¢â�� wVി ( Multistory Cropping) 

a�Wu�ാfം g��ൽേ�` ഇ�Zൾ ഉ���ി}ം, �yേ�` 

ഇ�Zൾ �ാെb�ാcം ��ർql �ീ�ി�ാ�ി�'. �ി��ൾ ��ിൽ 

a�Wu�ാf�ിUം ���ിUം ���ം �$�ാ����ിൽ �ി��ൾ 

Ý�ീ��ിjk. �]ിെX �ി�ി~��Z�ിൽ �ി�W�ിjl േ���$��t 

�ി��ൾ ഇ�ി�ാ�ി െ��െØ��ാം. േ����ിെ� �ീr�����ിൽ 

അU�ർ�ിvി�l െ�Z', ����', �ാb, �ിbZ' �ർ�Zൾ എlി�cെ$ 

��ി/wVി ഈ �ീ�ി�' ഉ�േ�ാeാ����ാ�'.  

�4W�ാ� ഓേ�ാ sm�ിcം ഉ�േ�ാnെ,�ql�ി�ാൽ ���ാ�~ി 

�ി��ാô� ഉ�,ാjk. ���ാ�~ി ൈ���ാlി�Wം, �ി�ി~ �ി���െ$ 

അ�fി�Z�ിൽ �ിkt ൈ��ാംfം �]ിെ� �æ��ാjk .  �bെ�tം 
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�ി�ി~ ഇ�,$ർ���ിൽ ��ിv' f�ി�Ø' ��ിjl�ി�ാൽ 

ഊർlി�Zൽ �ാ~W� �ർ�ി,ിjk. �െ]ാ�ി,' �$ck, േ�ാn 

�ീ$¢ാ~cം ���ൾ ���lsം �ck, െ�ാ����ാ�ം g�k. �W�W» 

�ി���ാ��ി�ാൽ �െl �ി��W�ി�ാ�ം ���t u�ാ�Zൾ ��ാൻ 

�bിck. ഇ�െ�ാെ� ��ി/wVിcെ$ ¹�Z�ാ�'. ��ി/ ¢â�� 

wVി�ിൽ ഔV~��WZൾ �b�ർ��ി��ൾ എlി� ഉൾെ,�ql�' 

അU¢£െ�ാbി}�ൾ º�ിjl�ി�' ��ാ����ാ�ി�ിjം. 

.��ി$ീൽ (Mulching) 

�]ിU ���ിേ�ാ, െ|$ി�ൾ�' ��)ിേ�ാ �ി���െ$ അ�fി�Zേ�ാ, 

�3' ൈ��ാ�fി�Zേ�ാ �vി��േ�ാ, ��ി�ി�േ�ാ ഒ� �ാ�ി�ാ�ി �ി��ി 

�ി�l �ീ�ി�ാ�ി�'.  ഇ���ം, |�i��ം �vി�െv$ി��ം �ി��ി�ി�l�' 

|ി� �ി���െ$ wVിcെ$�െl അ4ി�ാ�WuÀ�ി�ാ�'.  ¢ാ�ീ���ം 

����� �]ിെ� ����ം ��k, ��േ�|�ാ�fWം �ck. �bq��ി 

�]ി}`ാjl ആYാ��ി�ാ�ാ�ി �െ]ാ�ി� ���ാUം, �bെ���െ� 

ആnി��ം െ|¦' �]ിൽ �ി�ിØി���ാUം ��ാ�ിjk എlിZെ� 

�ി��~ി uേ�ാ��Zൾ .��ി$ീൽ െ�ാ`'. 
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ൈ��ാ�fി�Zൾ �]ി�ാ����ാ�ി�ി$lാൽ െ��ിേ�3' �]' 

��`' േ�ാlി�.  g$ാെ� �b�ാ��' �]ി�o�ിേv�l ൈ�����ൾ 

�ൺ��ി�െ� ��ð�ം ഒ)ി,ി$ി�ാൻ ��ാ�ിj�cം അZെ� �]ിെ� 

a�{Vി�Zൾ �ർ�ി,ിv' �]ി��%ം, �ാc�\ാ�%ം �ർ�ി,ിj�cം 

െ���ം �ി�ിØി�ZാUം, ഈർ,ം �ി$ിy �ിർ�ാU�� �]ിെX േfVി 

�ർ�ിj�cം െ|�ം. അ�ാ��' �]ിെX 4ൗ�ി� ¹�Zൾ െ�vെ,��ാൻ 

.��ി$ീൽ ��ാ�ിjം. 

ആ����ി��ൾ: (Cover Cropping) 
 

��ർ�ർ��ി}��sം ഇ$�ർl' ���ls�ാ� �ി���െ$ ഒ� 

ആ���ം �]ിൽ º�ിv' ഒ� ൈ��.��`ാ��ാ�' ആ����ി��ൾ 

െ|�l�'.  �Éർ േ�ാ)Z�ിൽ ��ർ�ി��l ���െ�l �ാr��ർ 

ഇ�ിUeാ����ാ�'.  .��ി$ീൽ െ�ാ`' �4ിjl ¹�Zൾ�' .�േ� 

��ർ�ർ� െ|$ി��ാ��ി�ാൽ അ-�ീ� ൈ���ൻ ��ിെv��' �]ിെX 

;�m�ിÐി �ർ�ി,ിj�ാUം ആ����ി��ൾ ��ാ�ിjk.  േ�ാ) 

�ി��ൾ�' �3ി� |ി� ആ����ി��ൾ ��െ$ േ|ർjk.   
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േ�ാ),�ർ (��േ��ി�):- �Éർേ�ാ)Z�ിൽ ആeWെ� �l' �ാ�' �ർVം 

wVിെ|«ാം.  �ാ�ി�ീ3�ാcം ഉ�േ�ാnി�ാം. 

��,േnാ�ി�ം: �Éർ, െ�Z', �%Z', ����' േ�ാ)Z�ിൽ 

ഉ�േ�ാnി�ാം. �ാ�ി�ീ3�ാെ�&ി}ം േ���ിൽ ഉ��' ¢ാ~ി�ാ�ി$c`'. 

െ�ൻേ�ാ�ീ�:  ഉ���ാ� �ാ�ി�ീ3 g$ി�ാ� ഇ�' �Éർ,  െ�Z', �%Z', 

����' േ�ാ)Z�ിൽ ��ർ�ാം.   

ൈ�േ�ാം: െ�Z', �%Z'േ�ാ)Zൾ�' അUേ�ാ�W�ാ� |ി�+ാ�ി �ി�cം 

�ാ�ി�ീ3c�ാ�'.  

�ിേXാ:  |ി�+ാ�ി�ി�cം േ���ിെ� െ|i�ാU�� �bി%�`'.  അ�ാ�ി�' 

�ിേXാ�ി എl' fാÈ�ാ���� ഈ �ി��' ~ാ�ാ�ം േ���$�����ി�ാൽ 

ൈ���ൻ�ം4��േfVി ��െ� g���ാ�' ആ�ർV��ാ� �Ø���t 

�ി�ാൽ അ�&ാ�െv$ി�ാcം ��ർ�ാം. �ാ�ി�ീ3�ാcം ഉ�േ�ാnി�ാ%l 

�ാ�'. 

ൈ��േ��ി 

 |�ി�ി�' iെ� ഓേ�ാ wVി�ി$�ിUം േ�ാ�ിv �ി~�ി}t 

��WZൾ �ി��ാ�ി േ��ിേ�ാെ� �y�ി$ി,ിjl�' േ�െ�ാo�ിെ� 

�ൺ��ി�െ� �$µ�ിർ�ാൻ ��ാ�ിjk. ഇZെ� �]$ിcls��ം 

Ýേ�� ഒ� �ൺ¢`' േ��ി�ൾ��ി�ി}`ാ�cം ഇ�' ���ം��� 

�ി�' ��ാ�ിj�cം െ|�ം. fീ�െ�ാl, ആ$േ�ാ$�ം, െ|*��ി, 

��ിെ�ാvി, {¢ാ¨ൾ, ��ിZ, ��ി�', 3ിെv$ി�ാ�ി ���l |ി� ഔV~ 

��WZൾ എlി� ൈ��േ��ി�ൾ�ാ�ി ഉ�േ�ാnി�ാം. �ി�l uേef 

Z�ിൽ േ�ാ}ം .��ി$�ിെX �ാ��ി���ി}�`ാjl േ��ിെv$ി�ൾ 

�vി����ാcം �ാ�ി�ീ3, �ി��' എlി��ാcം ഉ�േ�ാnിjk. േ�n�ിൽ 
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���l�cം, �æ ��ിെv��ാൽ െ�െ)l' െ�ാ)ി�ി�ിർ�' ���ാൻ 

�bി%t�cം, േ��ൽ Ó$ിൽ ഉ�Zിേ,ാ�ാ��c�ാ�ി�ി��ം േ��ിെv$ി 

��ാ�ി �ി�െØ�jl ��WZൾ. 

 

;ി�ിൈ,ൻ�ിൽ u|ാ��t ‘Sloping Agricultural Land Technology’ 

(SALT) എl wVി�ീ�ി ൈ��േ��ി�െ� ��െ\�ി%��ിൽ ���� 

�ം����ിU�േ�ാnി�ാെ�l' െ��ി�ിjk. SALT എl ഈ �േ&�ം 

�ാ3wVി�ിÊെ$ ��െ,) �]ിെX �dാ4ാ�ി�� �ീെ`�jl�ിUt ഒ� 

ഉ�ാ~ിg$ി�ാ�'. |�ി�ിU iെ� �േ�ാvേ���ിൽ (Contour line) 

ഇ�)��ി�ാ�ി {¢ാ¨ൾ, fീ�െ�ാl ���ാ� െ|$ി�ൾ അ�,ിv' ��k. 

� ����ൾ ��ിൽ 13 െ�Xീ�ീ3ർ അ���`'. �`' ��ി�ൾ�ി$�ി}t 

അ��ം അ��ീ3ർ ആ�'. (�േ�ാv േ���ൾ 4-5 �ീ3ർ അ���ി�ാ�ി 

Ý�ീ��ിjk). െ|$ി�ൾ 1.5-2 �ീ3ർ ഉ���ിെ�qേ*ാൾ 40 െ�.�ീ. 

ഉ���ിൽ ��ിv' �ാ3ി ��ി�ൾ�ി$�ിൽ �ി�qk. െ|$ി�ൾ �ിൽjlി$ം 

Ýേ�� �]ി$ിµ�ർl' �dാ4ാ�ി� െ$��' ആ�ി �ാik. േ����ിെX 

��േ�ാ� േ�����ിൽ ഈ �ീ�ി �«ാ��ൾെ�ാ,േ�ാ, �«ാ��ി�ാെ�േ�ാ 

uാ�ർ�ി��ാ�ാ%l�ാ�'. 
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േ����ിൽ �ി�l �ീ�േefേ�����ിൽേ,ാ}ം ��ി}�ൾ�' 

����ാ�ി ൈ��േ��ി�ൾ �ർ��ാ~ാ���ാ�ി�k. അ�,ിv' ��l 

fീ�െ�ാl, െ|*��ി s$Zി� െ|$ി��െ$ 1-1.5 �ീ3ർ �ീ��t �æ�ൾ 

���ിൻ�$ി �ീ�ിേ�ാ, ഈ�േ�ാ െ�ാ`' �ി��ീ��ാ�ി g)ിെ�)ി 

¢�െ,��ി ൈ����ി}�ൾ �ിർ�ിjk. േ��ിvീ�േ�ാ}t ഇ��ർ� 

�v��ി�േ�ാ, േ��ി��ിൽ �$ർk��l �v��ി�ി��േ�ാ ഉ�േ�ാnി 

jl�' �ം����ിെ�ാ,ം 4�Wാ�fWZൾ�' g$ി ഉ���ിjം. 

.ൽ ��*' (Vegetative hedges) 
 

 �ാ��േ�W� െ|�ി� |�ി%��ിൽ, |�ി�ിU iെ� 30 െ�.�ീ. �െ� 

ഉ���ിൽ �ൺ��æ�ൾ ഉ`ാ�ി �ീ3��', 3ിെv$ി�ൾ, എlി� �ി�ി� 

അ���ിൽ ��k. ഉ��ിെ� െ|ijl .ൽ�ർ�Zൾ uേ�W�ിyം �ീ3�÷ 

��ാെ�&ിൽ ഏെ� �l'. nി�ി .÷ം, �~W�ി��ി�ാംgർ �ർV�ർ             

�Wാ���ാc�േ�ാnിjl േ�ാ��÷ം (Themeda Cymboria) .ൽ��æ�ൾ 

�ാ�ി ഉ�േ�ാnി�ാം. 
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���ം����ിUt �ി�ി~ �ിർ�ി�ി��ാ� �ൺ�«ാ��ൾ, 

�÷�«ാ� എlി�����ിൽ അ~ി� ¢��ി�ാcം, �ി���r��െ$ 

(Terraces) .�ം4ാnZ�ി}ം (riser) .÷��െ$ �ി��ൾ �«ാ�ാ�ാ%l�ാ�'. 

േ���ൾ�ാ�ി �ിoെ���ാ���ം �ാ�vം ��l�' ��െ�േ�െ� ;�ue 

�ാ�ി�ാök. �eി����ി}ം, �ീർvാ}��െ$ �ാർfdZ�ി}ം, k��െ$ 

ഇ$ിµ �ീbാൻ �ാ~W�ct uേefZ�ി}െ��ാം �ാ�vം ���� 

�ം����ി�' ;�ue�ാc�േ�ാnി�ാം. �ി�ി~�ി�ം �]ിൽ ഒ�േ�ാെ� 

���ാൻ �bിclsം ��ൾvെ� അ�ി�ീ�ി�ാൻ �bിclsം �ാ�v�ിെX 

uേ�W���ാ�'. 

ഇ$��ി wVി (Strip cropping) 

 |�ി%��ിൽ ഇ$�ി$�' �]ി��ി wVി െ|േ«`ി��l �ി��ൾ 

(��ിvീ�ി, ഇ\ി, �v��ി, �ാേ¢�' ���ാ��) ��ർqേ*ാൾ |�ി�ിU 

iെ� ഇ$�ി)' �ി�ി� അ���ിൽ ആ����ി���െ$ ഇ$�ർl õി��ൾ 

��ർqk.  ��ർ, �ീ3��', േ|ാ�ം s$Zി� ഇ$�ർl' ���l �ി��ൾ 

õി,' �ി���ാ�ി ഉ�േ�ാnി�ാം. 

ൈ���� uേ�ാnം 

 അ�ി� �ാ��� uേ�ാn�ിÊെ$ ��െ,) �]ിെX �dാ4ാ�ി� 

ആേ�ാnWം �ീെ`�jl�ിUം �]ിെ� ��ാംfം �ി��ിർql�ിUം ൈ�� 

��Zൾ അ�Wാ�fW�ാ�'. ��Wേ�ാV�Zൾ ueാ�ം െ|�ls g$ാെ� 

�]ി�' െ�vെ,) Y$�cം, അs�bി െ�vെ,) ഈർ, �ംx� േfVിcം 

�ൽ�ാൻ ൈ����uേ�ാnം ��ാ�ിjം. �േ*ാ�', �]ി��േ*ാ�', 

|�ി�ിേvാർ �േ*ാ�' എlി�cെ$ �ിർ�ാ�%ം ഉ�േ�ാn%ം nാർ�ി� 

�ാ�ി�W�ിർ�ാർ���ിUം �]ിെX ;�m�ി�ി �ർ���ിUം ഉ���ിjം. 
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ഉb�' �v' wVി (Minimum tillage) 

 ഇ$�ിrt �]ി��ൽ, �െ]ാ�ി,ിUം, േ���ംേ�ാ}t ആർ× 

ഉ�േ���ാ uേefZ�ിൽ, �ർ�ിv ൈ��ാംf���ിUം �ാ���ാk 

എl അ�ി�ിൽ �ിk�ാ�' {+ി�wVി�ീ�ി��ിൽ uേ�ാnിjl ഉb% 

�v wVി�ീ�ി�ൾ u|ാ��ി�ാ��'. ൈ����Zൾ, .��ി$ീൽ, 

ആ����ി��ൾ എlി� െ�ാ`' �െl ഉb�ി}േ�fിjl �ാc�\ാ�ം, 

���ി�°�ം, ഈർ, �ം���ം എlി� �ാ~ി�ാം. �ി�ാ�fി�Zൾ 

���ാ�~ി .���േ�ാnിjl ഇ��ം wVി�ീ�ി�ൾ �]ിെX 

��ാnി��േfVി �ർ�ി,ിjl�ി�' ��ാ�ിjം. അsെ�ാ`' �െl 

�]ി��ൽ ��െ� ���ാUം �bിcം. 

െ�ാ`' അ��ൽ 

െ�Zിൻ ��)ിൽ �ിkം �`'�ീ3ർ അ�� 

�ിൽ 50 െ�Xീ�ീ3ർ �ീ�ി�ി}ം �ാÔ�ി}ം 

À�ാw�ി�ിൽ ��േ�ാ�ി അ�ിൽ െ�ാ`' 

അ��ി bിvി�k. െ�ാ`', േðാ\' േ�ാെ� 

�bെ�tം �ം4�ിv' �ിർ�ി ഊർlി�Zാൻ 

��ാ�ിjl �ി�ാൽ, േ���i�ി��ിൽ 

�ിkം െ�Zിെ� �ം��ി�ാൻ െ�ാ`��ൽ 

��ാ���ാ�'. 

�ം��� ���¥���ം 

 ആേ�ാ��ി m�4W� ��െ� �Ø ��െ$ �ം+ാ��' �� 

�¥����ി�ാ�ി g��ൽ m�ി �െ`q� u�ാ��ാ�'. അ�ി�ാൽ 

�4W�ാ� ഒbിØ +�Z�ി}ം wVിേ�ാnW��ാ� െ�r�ൽ m�ി�ി}ം, ��ൽ 

g��}t േ����ി}ം, wVി�ി$Z�െ$ അ�ി���ി}ം �ീr��,ി}െ�ാെ� 
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uാേefി��ാ�ി അUേ�ാ�W�ാ� À�Zൾ �y�ി$ി,ി�ാൻ �bിcം. �]ിUം 

��ി+ി�ിjം ഏെ� ¹���െ�l �ി��ിൽ xാ�-�n� �W�Wാ��ി�ാെ� 

ഓേ�ാ �ീ)ി}ം �െv&ി}ം À�Zൾ �y �ി$ി,ിേ�`�ാ�'. 

��ർ m�Èം 

      �]ി���ം g)ി െ��െ��� ����ാ�ി േ�ാെ�ct |�ി�ി�� 

|�ി%��ി}ം,�ീർvാ}��െ$ �]ി$ിvി 

}t �ീ�Z�ി}ം, �ൺ��æ�ൾ�' 

���ി}ം �ി�ിv' ���]ി�ൾ�ി$�ിൽ 

.ൽെv$ി�ൾ �y�ി$ി,ിjk. ഒk� 

�ർVം െ�ാ`' |�ി�ി�� �fിyേ�ാ 

െ�&ി}ം, .ൽെv$ി�ൾ അ�ി��ം 

�െl േ���ി$ിv' ���l�ി�ാൽ 

|�ിേ�ാ�Z�ിൽ �]ി$ിvിൽ �$cl 

�ി�' ��ി+ി�ി �ൗóe�ാ� |�ി�ി ���ൾ uേ�ാ�����ാ�'. ഉ�ൾ 

െ�ാ)}`ാ� |�ിേ�ാ�Z�ിൽേ,ാ}ം |�ി�ി�����േ�ാnിv' |�ി% ¢� 

െ,��ാ%l�ാ�'. 

�ിർ�ി�ി�ൾ 

 ഉ��ി�� ഒo�ിെX േ�n� �v' അ�' �]ിേ��ി�jl �ി~�ി}t 

�����ം��� uÀ�ി��ാ�' െ�ാsെ� �ിർ�ാ� uÀ�ി��ിൽ 

ഉൾെ,�l�'. �ി��ി� �ാ�WZ�ിൽ 20 f��ാ��ിൽ g��ൽ |�ി%t 

+�Zെ� �െ� |�ി%t (steep lands) +�Z�ാ�ി ��ിn�ിv' 

wVി�ി��ാ�ി�. എlാൽ ഉ�േ���ാ �ാ�WZ�ിൽ 20 f��ാ��ിൽ �ാെb 

|�ി%t “wVിേ�ാnWം” എl' ��ിn�ി�ാ%l +�Zൾ sേ�ാം 

��ാ�'.  ���േefZ�ം k���t ഇ��ം +�Zൾ 
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��െ,�,�ിൽ ഒrം �ിlി���ാUം. ആെ� �ി¤�ിcെ$ 48% ��l 

���ാ$' uേefം ഉt േ����ി}ം ��ാ� �ാ�|�WZൾ �ി��ിൽjk. 

ഇേ�ാെ$ാ,ം ഉൾ�ാ$ൻ lിൻuേefZൾ g$ി േ|ർ�ാൽ േ����ിെX 

wVിm�ിcെ$ m�ി4ാn%ം |�ിേ�ാ�Z�ാ�ി�ിjം.  ഇ��ം m�ി�ിൽ wVി 

െ|«ാൻ ൈ�����േ�ാെ$ാ,ം �ിർ�ി�ി�ൾ g$ി uാ�ർ�ി��ാേ�`�' 

അ�ി�ാ�W�ാ�'. 

േ�ാåർ ��æ�ൾ (Contour bunds) 

 

 ഉ��ി�� ഒo�ിെ� �$�ാൻ ��æ��ിൽ ��െ�ാേ`ാ / �÷െ�ാേ`ാ 

�ിർ�ിjl �$¬Z�ാ�ി�.  ���«ാ��ൾ, �ി���ൾ, �«ാ��ാ$ൽ, 

െ�ാt' എlിZെ� uാേefി��ാ�ി �ി�ി~ േ���ൾ ഇ��`'.  

�]ി�jേ*ാൾ �4ിjl �ാ3ൈ�3' (ഉ��ൻ �÷�ൾ) �÷�ൾ �4W�ാ� 

��േ�ാ�േ�����ിൽ �ിർ�ിjl �÷�«ാ���ം േ�ാåർ ��æ��െ$ 

n��ിൽ ��ം. േ���ീ� �ാ�|�WZ�ിൽ ���«ാ��ൾ െ�ാsേ� 12 

f��ാ�ം �െ� |�ി%t uേefZൾ�' അUേ�ാ�W�ാ�'.  ഇ��' ���ിൽ 

.�', ൈ�� (Pineapple) എlി� �y�ി$ി,ിv' ¢���ാ�ാ%l�ാ�'.  

�o�ൻ wVി�ി$%ം |�ി�ിU iെ� �ിർ�ിjl �ൺ��æ��ിൽ 

��Z�ാ�ി �ി�ിv' ഇ$��æ��ം �ീർ�' �ീol �bെ�tം 

�«ാ��ൾ�ി$�ിൽ �െl �ം4�ിjk.  േ�ാåർ ��æ��ം ഇ$��æ��ം 

�ീർq�bിcേ*ാൾ ഇ� ഓേ�ാkം ഒ� a�� À�ി�$ം േ�ാെ� (Micro 

catchement) ��ം �]ിൽ േf��ിv' m��േ�ാV��ി�' ��ാ�ിjk.  

അZെ� ��æ��ിൽ ��ാംfം �ർ�ി,ിjlേ�ാെ$ാ,ം �Z�ി}ം 

�ി�i��ി}ം േ��ൽ�ാ��' �����ി ഉ�����ാUം ഇ� 

��ാ�ിjk.  
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െ|i�ി$�ർV�ർ ഉേ�f �േ�ാvേ�� അ$ി+ാ��ാ�ി �� 

�«ാ��ൾ �ിർ�ിy ��k.  എ&ി}ം ഇ�cെ$ �ിർ�ാ��ിൽ |ി� 

�ാേ&�ി����`'.  �`' �«ാ��ൾ ��ി}t അ��ം ���ാjl�' 

�ം¢ അ��ം (Vertical interval) ഉ�േ�ാnിvാ�'.  VI=0.3(S/3 +2) എl ഈ 

az�ാ�W�ിൽ ‘S’ എl�' ��*ിെX |�ി%ം VI എl�' �ം¢ 

അ��%�ാ�'. 

 ഉeാ����ാ�ി 6% |�ി%t m�ി�ിൽ �«ാ��ൾ ��ി}t �ം¢ 

അ��ം [0.3(6/3 +2)]=1.2 �ീ3ർ ആ�ി�ിjം. 

 �ൺ��æ�ൾ�' 60 ��ൽ 90 െ�Xി�ീ3ർ �െ� ഉ��ം �ൽ�ി ��k.  

�ാ��ർV�ിൽ, uേ�W�ിyം ��ി�]ിെX അംfം g��}t �ൺ��Z�ിൽ, 

��æ�ൾ�' �ാf�`ാ�ാ��ി~ം അ~ി���ം ഒo�ി���ാUt 

�ം�ി~ാ�ം �ൽ�ാ%l�ാ�'. 

 12 f��ാ��ിൽ g��ൽ |�ി%t +�Z�ിൽ ���«ാ��ൾ�' 

g��ൽ ¢�ം �4ിj�ാൻ .��ി$Z�ിൽ �]ി�jേ*ാൾ �4W�ാ� ��' 

ഉ�േ�ാnിjk.  �÷�«ാ��ൾ എl' �ി�ിjl ഇ��ം �ിർ�ി�ി�ൾ 



���ം��� ���ി �ി��ി��ൽ ���  �ർേ� 2020-21 – എ��ാ�ം �ി� 

 

�ാ*�ി� +ി�ി�ി�����' �,',�ി���-.�ം Page 45 

 

േ����ിെ� �ർV�ർ�ി$�ിൽ ഏെ� �dീ�ാ�W�ാ�'.  �]ി�jേ*ാൾ ��' 

g��}t wVിm�ി��ിൽ 12% �ിൽ �ാെb |�ി�' ഉtേ,ാൾ േ�ാ}ം ��' 

�«ാ��ൾ �ിർ�ിy ��k. eീർY�ാ�ം േ���ാ���ി�ാെ� �ി� 

�ിൽjlsം, ��æ��ിൽ �ിkം �െ�ാbി�ാ�ി�ിrlsെ��ാം ഇ�ിU 

�ാ���ാ�'. ���«ാ���െ$ അ�� Ý�ീ����ിU�േ�ാnിjl 

az�ാ�Wം �െl �÷�«ാ��ൾjം ഉ�േ�ാnി�ാ%l�ാ�'. 

 ഉ�ൾെ�ാ)ൽ �ാ~W�ct ��േ�ാ�േ�����ിൽ �«ാ��ൾ 

�ിർ�ിjേ*ാൾ {��ി��ാ� �ീർ�ാർv ഉ�,ാj�cം, �ീർvാ}�ൾ�' 

�$¬�`ാlി� എl' ഉ�,ാj�cം േ��ം. 

��ർേ)ാ�ി�ൽ �«ാ� (�ൽ4ി�ി�ൾ) (Stone walls) 

 |�ി�' g$ി� m�ി �r��ാ�ി wVി െ|«�െ�l�ാ�' അ�ി�ി� 

�ി��ം. എlാൽ ആbം �Ø �]ിൽ �r�ി�ി�ൽ ആfാ�W��. �ാz%��, 

�െ�ct |�ി%��ിൽ �r�ി�ി�ൽ |ി�േ��ി�s�ാ�'. ��ർേ)ാ�ി� 

എl �~W അേ��ി�ൻ �ാ�W�ിൽ േ����ിേ��ിU ��ാ��ാ� �ാ�|�W 

Z�ാöt�'. ഇ�ിെ$ അ��ം¢ിyേ�ാl �ീ�ി േ����ിെX ��േ�ാ� 

uേefZ�ിൽ അU��ിy �ാök. |�ി�ിUiേ� ഒ� ��W�$¬േ�ാ, 

�ൺ4ി�ിേ�ാ, �ൽ4ി�ിേ�ാ ഉ`ാ�ി uw�Wാ�െl �ാ�~ാ�ം 

���l$ിØ' �r��`ാ%l �ീ�ി�ാ�ി�'. എlാൽ േ����ിൽ 

െ�ാsെ� ഉ��ൻ �÷�ൾ ��ം wVി u�ാ����ാ� ഇ��ി �ി��ിെ� 

uേefZ�ിൽ �ൽ4ി�ി�ാ�' u|ാ��ി}t�'. 15-20 െ�.�ീ. �ാ�ം �ാ-ി 

ഒl'-ഒl� �ീ3ർ ഉ���ി�ാ�' ����'4ി�ി�ൾ �«ാ�ാjl�'. �� 

ഉ��t �]ിൽ �ി�ം��ി ഉ�േ�ാnിv' അ$ിy�,ിv �ൺ 4ി�ിcം 

�ിർ�ി�ാ%l�ാ�'. �ീ�nി�ി േ����ിൽ ndാ)ി�ാ� .÷�േ�ാnിyം 

��ർേ)ാ�ി�ൽ െ$�!�ൾ �ിർ�ിjk. {¢ാ¨ൾ, fീ�െ�ാl എlി� 

അ�,ിv' �)ാ}ം ഇേ� ;�ം �െl �4ിjം. 
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�r�ി�ി�ൽ (Terracing)  

12 ��ൽ 47 f��ാ�ം �െ� |�ി%t uേefZ�ിൽ �r�ി�ി��ാ�' ���� 

�ം����ി�' അUേ�ാ�Wം എlാൽ േ����ിൽ |�ി�' �Ø 

ഇ$�ാ$ൻ െ�ൽ�ാ$Z�ിൽ േ�ാ}ം �ി���r�ൾ �ർ��ാ~ാ���ാ�'. 

ഉ��ൻ��' �4W�ാ�ി$Z�ിൽ ഇs�േ�ാnിv' �«ാ� �ിർ�ിyം wVിm�ിെ�  

�r��ാjk`'. �b	��ൽ ഉt �ാ�|�WZ�ിൽ (1500 �ി�ീ�ി3�ിൽ 

g��ൽ) അ�േ��' |�ി%t �r��ാ�' g��ൽ ഉ|ി�ം. m�ിcെ$ |�ി�', 

�ി� എlി��U��ിv' �r��െ$ �ീ�ി�ിൽ �W�Wാ�ം ��k. �4W�ാ� േ�ൽ 

�]ിെX ��ി�ിൽ ��ൽ ആb�ിൽ �]ി��ി�ാ3ി �ി�,ാ�ാൻ 

ഉ�േ�ാnിjl�' േ�ൽ �]ിU ���ിൽ ;�m�ി�Ø അ$ി�]' ���ാൻ 

�ാ���ാk. 47 f��ാ��ിൽ g��}t |�ി%��ിൽ �r�ി�ി�ൽ wVി 

െ|«ാൻ �ിrl m�ി �cl�ി�' �ാ���ാk. ഉeാ����ി�ാ�ി 36 

f��ാ�ം |�ി%t m�ി�ിൽ 66 f��ാ�ം +�ം �ാzേ� wVിj �4ിjk�. 

േfVിjl4ാnം �r�ൾ�ി$�ിൽ ��െ,�k. അ�ി�ാൽ 36 ��ൽ 47 

f��ാ�ം |�ി%t +�Z�ിൽ �$%�r��ാ�' അUേ�ാ�W�ാ�ിrt�'. 

�ാ��േ�W� �Ø അ��Z�ിൽ ��ർ�ാൻ �bിcl eീർY�ാ� 
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�ി���ാ�' �$%�r�ൾ�' അUേ�ാ�W�ാ��'. േ��ി�, �ാ,ി, ���' എlീ 

�ി��ൾ �$% �r��ിൽ ��ർ�ാ%l�ാ�'. 

 

 À��ി��ൾ ��ർ�ാUേ�fിjl 47 f��ാ��ിൽ g$ി� |�ി% 

uേefZ�ിൽ െ�ാ��ി}t �r�ി�ി�ൽ ആ�fW�ി�.  ഇ��ം 

+�Z�ിൽ ഇ$�r�ൾ (Intermittent terraces) ഉ`ാ�ാ%l�ാ�'. �Éർ, 

����' എlി� ��ർ�ാൻ ഇ$�r�ൾ ��ി�ാം. �$ാൻ ഉേ�fിjl 

�ി�cെ$ ��ി��െ$ അ���ി�U��ിvാം ഇ$�r�ൾ ��ി�.  

ഇ$�r�ൾ�' അ�േ��' |�ി�' �ൽേ�`s`'. �ാ~ാ���ാ�ി 30 

െ�Xി�ീ3ർ |�ി�ാ�' ഉtിേ��' �ൽl�'. 

 �§�ാ�ിUം എ],��െ�ാെ� �Éർേ�ാെ� +ി��ാ� �ി�െ��,' 

ആ�fW�ി�ാ��ി�ാൽ s$ർv�ാ� ഇ$�r�ൾ ആ�fW�ി�. ���ം ഓേ�ാ 

���ിU �©ം |ô�� ആw�ി�ിൽ �ി�,ാ� ഒ��)' (crescent bund) 

��ി�ാം. ഇ��ം wVി�ിൽ �]ി��ൽ ഒbി�ാേ�`sം ആ��� �ി��ൾ 

�ിർ¢£%�ാ�'. 
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�ീർjbി (Contour trenching) 

 

േ�െ�ാo�ിUt �$¬െ�l �ി��ിൽ ��æ�ൾ േ�ാെ��െl 

uേ�ാ�����ാ�' �ീർjbി�ൾ. ഇ$�ാ$ൻ uേefZ�ിൽ wVി�ി� 

�ൾ�ി$�ി}ം wVിേ�ാnW��ാ� ��ി§��ി}�ാ�' െ�ാs�ിൽ �ീർjbി 

�ിർ�ിjl�'. 15 f��ാ��ി�~ി�ം |�ി�ി�ാ� ��േ�ാ� uേefZ�ിൽ 

�ീർjbി�ൾ ആ�ാം. |�ി%g$ി� ���േefZ�ിൽ �Wാ���ാ�ി �ീർjbി 

�ിർ�ിjl�' ഉ�ൾെ�ാ)�ിUt �ാ~W� �ർ�ി,ിjk. അsേ�ാെ��െl 

െ�tെ�)ിU �ാ~W�ct �ാ" uേefZ�ി}ം �ീർjbി ഒbി�ാേ�` 

�ാ�'. bി�ൾ�' 60 െ�Xി�ീ3ർ �െ� ആbം �ൽ�ാം. �ീർjbി�ൾ g��ൽ 

�ാ"ാൽ �ാ�േ���� െ|$ി�ൾ�' േ��ൽ�ാ��'  അ�cെ$  

േ���$�േ����ിൽ െ���ം �ി)ാെ� ��ാ�ി$�ാം.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

|�ി�ി�' iെ� �ി�ി� അ���ിൽ bി��ാേ�ാ, �ീ��ിൽ 

�ി$Zാേ�ാ �ീർjbി�ൾ �ിർ�ി�ാ%l�ാ�'.  bി�ൾ �ിർ�ിjേ*ാൾ 

lിൻ���ിൽ �ിl' �ാേb�' എl Ý��ിൽ �ിർ�ിേ�`sം ഒ� 

��ി�ിെ� bി�ൾ െ�ാr���ി}��  ��ി�ിെ� bി�' േ�േ� ��ാെ� 

/�ിേ�`s�ാ�'. 
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bി��െ$ ആെ� �Wാ�ം ഒ� െ�2�ി�'  50 ��¢ി�' �ീ3ർ ��ി�ാം.  

bി�െ��jേ*ാo��  �]' m�ിcെ$ |�ി�ിെX �ാ�4ാn�' ��*ാ�ി 

അ�ിേ�ൽ �ീ3��', ൈ��ാ,ിൾ എlി� �r�ി$ി,ി�ാ%l�ാ�'.  50-60 

െ�Xി�ീ3ർ �ീ�ിcം 50-60 െ�Xി�ീ3ർ �ാÔ�ി}ം �ൗ��Wue�ാ� �ീ��ി}ം 

bി�ൾ �ിർ�ി�ാം.  

�$െ���ൽ  
      െ|$ി�ൾjം ��Zൾjം അ�cെ$ 

��)ിൽ  െ�േ�െ� �bെ���ം �$µ 

�ിർ�ി m�ിj��ിേ��' ഊർlി�Zാൻ 

��ാ�ിjl �ി~�ിൽ À��$Zൾ 

�ിർ�ി�ാ%l�ാ�'. ����uേef 

Z�ിൽ À�ാw�ി�ി}ം െ|�ിØ            

uേef�' m�ിcെ$ |�ി�ിെX 

�ാ�4ാnqം ഇ��fZ�ി}ം �ാzം �����ി~%ം �$Zൾ Ý�ീ��ി�ാം. 

À��$Z�ിൽ .��ി�lsം അ4ി�ാ�W�ാ�'.   

�ീർvാ}��ിെ� �]' �ം��� u�ർ��Zൾ 

 �ീർ�$�ിൽ �ിkം ��ം .�േ�െ�ാol�' �ീർ|ാ}��െ$ #ം�� 

�ിÊെ$�ാ�'.  െ����ിെX െ�ാo�'  �ീർ|ാ}��െ$ ആbം �ർ�ിj 

�ാUം, �fZൾ ഇ$ിcl�ിUം �ാ���ാ�ാം. �ീർvാ�ിെX അ$ി�)ിെX 

|�ി�' (Bed slope)  g�l�ി�U��ിv' ഒo�ിെX േ�n�cം �ർ�ിjk.   

ഒo�ിെX േ�n� �v'  �]ി$ിØ' �ി�,' �r�ൾ ^�െ,�l �ി~�ിൽ  

�ീർvാ}��ിൽ �$¬Zൾ �ിർ�ിj��ാ�' �ീർvാൽ �ം����ിU�� 

�bി.  ഇ��ം �ിർ�ി�ി�ൾ െ�ാsെ� �$���ൾ എl�ി�െ,�k.  +ി� 

�ാ�േ�ാ, �ാൽ�ാ�ി��ാ�േ�ാ  ആ� �$���ൾ �ി�െØ�jl�' 

�ീർvാ}��െ$ n�െ� ആ/�ിvി�ിjk.  ഇ�ി�ാ�ി �ീർvാ}��െ$ 



���ം��� ���ി �ി��ി��ൽ ���  �ർേ� 2020-21 – എ��ാ�ം �ി� 

 

�ാ*�ി� +ി�ി�ി�����' �,',�ി���-.�ം Page 50 

 

�ർ�ീ���ം ഒk ��ിേfാ~ി�ാം.  ഒ� �ീർ�$ uേefqî�ിjl 

�ീർvാ}�െ� ഒlാം n��ിൽെ,��ാം  (First Order).  ഒlാം n��ി}�� 

�`' �ീർvാ}�ൾ g$ിേvർl' �`ാം n��ി}�� (Second Order)  

|ാ}`ാk. ഇ���ിൽ �ർ�ീ��ിjേ*ാൾ  �ീർ�$�ിെX ¢�ിർ 

n��4ാnq�� �ീർvാ�ിെX �ി�െ� �ീർ�$�ിെX �ി��ാcം 

��ിn�ിjk.  (ഉeാ���ം. �lാം�ി��ീർ�$ം, �ാ�ാം�ി� �ീർ�$ം 

���ാ��). 

 ഒlാം �ി�േ�ാ���ി}ം, �b�ാ�q�ാzം െ���ം ഒol ���ി 

േ�ാ���ി}ം (ephemeral drains)�ാൽ�ാ�ി� �$����ാ�   %& %1' 

�$��, ��W�$��, ��$j �$�� എlി� ��ി�ാം.  �ം �kം 

�ി� �ീർvാ}��ിൽ �ാ��േ�W� +ി��ാ�  േn¢ി�ൻ �$����ം 

േ��ൺ�ി �$����ം (�ി�X', �ൽെ�)', േ�ാൺÝീ3') �$����ം 

അUേ�ാ�W�ാ�'.  ഒlാം �ി�|ാ}��ി}ം ���ിേ�ാ���ി}ം െ�vെ,) 

ഈർ,ാംf�`ാl�' �ീർvാ�ിൽ  ഒ� ��Wാ���ം º�ിj�cം Ýേ�� 

�ീർvാ�ി�' ഉ����sം  ��ാnി�� േfVിc��s�ാ� ഒ� അ$ി�)' ueാ�ം 

െ|��cം െ|�k. 

ൈ�� �$�� (Live Checks) 

   �ീർvാ�ിU iെ�, േ�� �ി$ിy 

���l ഇ�ം �æ�ൾ ��ിv' 

അ�,ിv' ���േ�ാ g)ി െ�r�േ�ാ 

െ|�k. ഇ� േ�� �ി$ിv' ��ർk 

�bിØാൽ g��ൽ �]ി$ിvിൽ 

ഉ`ാ�ാെ� �$c�cം |ാ�ിെX 

അ$ി�)ിൽ      �]$ിcl�ി�' �ാ���ാ%�cം െ|�k. fീ�െ�ാl, 

��ി�', 3ിെv$ി�ൾ എlി� ൈ�� �$�� �ിർ�ാ��ിU�േ�ാnി�ാം. 
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%& %1' �$�� 

      �ീർvാ}��െ$ അ$ി�)ിൽ 

ആ�fWാU���ം �]ിെ�&ിൽ 

ൈ���$���' ഉ�േ�ാnിjl 

�æ�ൾ േ���ി$ിjlി�. ഇ�ി$ 

Z�ിൽ �ാb'  �$ി�ൾ ഉ�േ�ാnിv' 

|ാ�ിUiെ� �$¬ം º�ി�ാം. 

െ|�ി� 3ി�ൾ �`' ��ി�ാ�ി |ാ�ിെX അ$ി�)ിൽ അ$ിvി��ി �ീ��ിൽ 

�æ�േ�ാnിv' ¢£ിv' ��ി�ൾ�ി$�ിൽ �tി�*', െ�േZാ�, ഉ�Zി� 

.�' എlി� �ി��ി %& %1' �$���ൾ �ിർ�ി�ാം. 

����' �$���ൾ (Loose boulder cheeks) 

 

    uാേefി��ാ�ി �4W�ാ� ഉ��ൻ 

�÷�േ�ാ �ാ�േ�ാ ��ð�ം െ�lി 

�ാ�ാെ� �ീർvാ}��ിൽ അ��ി 

�� jk. �ീർvാ�ിെX �fZ�െ$ 

ഉ���ിെX ��ി�ിൽ g��ൽ 

ഉ���ിൽ �$�� �ിർ�ി���'. 

ആ�fWെ�&ിൽ ���ിെ� �÷�ൾ 

ഇ��ി�ാ�ാെ� �ി�X' േ�ാൺÝീ3' / 

�ി�X' �ാ�ർ (wearing coat) �ൽ�ാം. �$���ൾ |ാ}��െ$ �fZ�െ$ 

ഉtിേ��' �$l' �ിൽേ�`�ാ�'. ഇ�ാ���ം �fZൾjം 

�$��� �ി$�ി}ം g$ി ��u�ാ��`ാ�ി �fZ�ി$ിcl�ി�' �ാ�� 

�ാം. �ീർvാ}��െ$ ��%��ിൽ �$���ൾ ഒbി�ാ��ം. �$��cെ$ 

ഉ��ം ���ാ�~ി 75 െ�Xീ�ീ3ർ ��ി�ാം. �$��� j ���ിÊെ$ �ാേb�' 
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��ിjl െ�tം |ാ�ിെX അ$ി�)ിെ� �ി�ി��ാ�ി�ി�ാൻ 1–1.5 �ീ3ർ 

�ീ��ിൽ 30 ��ൽ 50 െ�.�ീ. ആb�ി}t ഏuൺ �ൽ�ാ%l�ാ�'. 

േn¢ി�ൺ �$�� 

 10 േn�' nാൽ�ൈ�ú1' അ�ൺ (GI) �*ി��� jtിൽ ഉ��ൻ 

�േ�ാ �ാ�േ�ാ �ി�v' �ീർvാ�ൾ�' iെ� േn¢ി�ൺ �$���ൾ 

�ിർ�ി�ാ%l�ാ�'. ഏ�ാ`' �ി�X' േ����ി �$��cെ$ ഉ��ം 

അ�Wാ�fWം �b�%ം ഉt�ി�ാൽ �ാ�ാ�Wം െ�ാo�ിൽേ,ാ}ം ഇ��ം 

�$���ൾ ഉ�േ,ാെ$ �ിൽjk. �*ി����ിെ� �ൽെ�)ിÊെ$ 

���ിർ���ം �ാ~W�ാ%l�ി�ാൽ ഉ�ൾെ�ാ)}`ാ� uേefZ�െ$ 

¢�െ,���ിUം ഇ��ം �$����ം �ാർfd4ി�ി��ം 

uേ�ാ�����ാ�'. 

 

 

 

 

 

 

 

�ി�ിØി�Zൽ �Zൾ (Recharge pits)  

             േ�ാ1', ��ി+�Zൾ, �© െ�ാs+�Zൾ s$Zി �bെ�tം 

�ി�ിØി�Zാൻ �ാ~W� �%t uേefZ�ിൽ �ിl' ഒo�ി ��l 

�bെ�tം േ�ôീ��ിv' ഒol |ാ}��ിെ� േ�െ�ാo�ിെ� േf��ിv' �]ിൽ 

ആ� lി�Zാൻ �ി�ിØി�Zൽ �Zൾ ��ാ�ിjം. � ��ൽ �k �ീ3ർ 

�െ� �ീ�%ം �ീ�ിc�t, 1.5 - 2.0 �ീ3ർ ആb�t bി��ാ�' ഇ�ി�ാ�ി 
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�«ാ�ാjl�'. ��ിെØാol െ�tം bി��െ$ �fZൾ�' 

േ���ാ��ൾ ഉ`ാ�ാ�ി�ി�ാൻ �fZ�ിൽ ൈ��ി� �ം����ാർ�Zൾ 

അ��ം¢ിേ�`�ാ�'. ��ി�ാ� �ം����ാർ�Zൾ ഉെ`&ിൽ 

�ീർvാ}��ിൽ �െl ഇ��ം bി�ൾ �«ാ�ാj�േ�ാ, |ാ}��ിൽ 

�$���ൾ �ിർ�ിേvാ �ി�ിØി�Zൽ �Zൾ �«ാ�ാ�ാം. |ാ}�ൾ�' 

��ീ��t ഒbിØ ��æ��ിേ��' ഒojെ�tെ� �ി�ിy�ിേ)ാ �bെ�t 

േ�ôീw��ാl uേefZ�ിേ�ാ ഒെ� �ി�ിØി�Zൽ �Zൾ 

�ിർ�ി�ാ%l�ാ�'. 

 

���ം4��ി�ൾ 

 �]ിൽ ��ിjl �bെ�tം ഉ��ി���ിÊെ$cം, �]ി�$ി�ിÊെ$cം 

�ാേb�' ഒok. �]ി�$ി�ിÊെ$ct ഒo�ിെ� �ാ� �ാ�Z�ിൽ 

േf��ിjl�ി�' �Zൾ �ിർ�ി�ാം. ��േ����െ$ ഏ3%ം ഉ�ർl 

4ാnZ�ിൽ ���l ��j�Zൾ ഇ���ി}t ���ം4��ി��ാ�'. 

  ��േ�ാ� �ി���ിൽ �ാ�െ�r�ൾ�ി$�ി}ം �©�t �ീ�����ിÊെ$ 

ഒo�ിെ�ql െ�tം wVി�ി$Zൾj ��ീ��t $ാർേ�ാ�ിൻ �ി�ിv ��ി� 

bി��ിേ�� �ി�jl ���ാj�Zൾ (Silpaulin tanks) എl ���ം4�� 
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�ീ�ി �ി��ി}`'. �ി��ൾ�' അ�Wാ�fW�ാ� ��േ�|��ി�' (Life saving 

irrigation)ഇ�' ഉ���ിjം. 

 

 

 

 

 

�ാർfd4ി�ി (Retaining wall) 

 ���ം����ിൽ uേ�W�ിv' �&ി�ാ� ഈ �ിർ�ി�ി 

േ�ാ���െ$cം, .��ി$Z�െ$cം �fZൾ �ം��ിjl�ി�ാ�ി 

ഉ�േ�ാnിjk. േ�ാ���െ$ �fZ�െ$ �ം����ിU�േ�ാnിjേ*ാൾ 

െ�ാo�' െ|lി$ിjl ��%��ിൽ �ാzം �ാർfd4ി�ി�ൾ �ൽ�ി�ാൽ 

��ി�ാം. �3ി$Z�ിൽ ��, ഈ�, ൈ�� എlി� �r��ർ�ിെ�ാ�െl 

�ാർfd �ം���ം �ാ~W�ാk. |�ി�ി ���ൾ �ാ�ി അ�ിൽ 3ിെv$ി 

��ം .÷ം ��ർqlsം �ീ��ം����ി�' അUേ�ാ�W�ാ�ി �ാök. 
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���� �ം���u�ർ��Zൾ �$,ി�ാjേ*ാൾ �ാെb,�cl �ാ�W 

Zൾ െ�ാs�ിൽ /�ിേ�`�ാ�'. 

 ���േefZ�ിെ� ഉ�ൾെ�ാ)ൽ �ാ~W�ct ആbം �Ø �]ിൽ 

�ീർjbി�ൾ ഒbി�ാ��ം. 

 ഒlാം�ി� |ാ}��ി}ം �ീർ�$�ിെX ഏ3%ം ഉ�ർl 

lിൻ|�ി%��ി}ം ൈ��ി��ാർ�Zൾ�'�ൻn�� �ൽ��ം. 

 �ിർ�ി�ി�ൾെ�ാ,ം എേ,ാoം ൈ�����ൾ g$ി 

ഉൾെ,�േ�`�ാ�'. �dാ4ാ�ി� �ീർvാ}��ിെ� �ീെ�ാo�' 

�ർ]�ാcം �$¬െ,�l �ി~�ിൽ �r�ി�ി�ൽ, �«ാ��ൾ, 

�$���ൾ എlി� �ിർ�ി���'. 
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അU¢£ം-¢ി 

േ����ിെ� u~ാ� �]ി�Z�െ$ m�$ം 
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അU¢£ം-�ി 

എ��ാ�ം �ി�cെ$ �ീർ�$m�$ം 
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അU¢£ം-1ി 

േ|ാeWാ��ി 
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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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