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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� �L kാGSം  ാം 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��ി � 



��െ� ��ാ	
��ാ	ി�ിം. ഇ��ം �ിർ�ി�ി
ൾ�ാ	ി �ി�ീ���ം 

�ി�	ി��ൽ � ��ം ആ�"#�ാ�$. ഇ� േ�&'ൾ െ��ിെ()*
 �ാ+�, -.ർ 

/�ർ��'�ിൽ  ഊ1ൽ െ
ാ)േ�2�ാ	 ��'െ� �ിർേ3"ി
4ം െ56ം. 

            �ം7ാ��$ �8-:� �ം��� /�ർ�ി
ൾ �8��#േ��� �;$ 

�ം��� �<=ം �>$ �ർ�ാർ �<=
?ം, �േ3" �A	ംB�� 7ാ��'?ം, 

�ACം �ി�Dം, :��Eാ�ി�േ�ാ)F.ി4ം �.(ി�ാ�ി ��G2$. ഇ��ം 

�H�ി
?െ. അ�C� J�'ൾ ���ി�ാ1�ിKം ആL+� /�ർ��'ൾ�$ 

ഉ�4N�ാ1�ിK�ാ	ി �ി�	ി��ൽ � �ം �<($ �.�ി ��G. 

:ി,ാ���ിൽ 14  :ി,
�ിQം /േ�#
 Rിേ(ാർS
ൾ /�ിHീ
�ിG. ഇ- �Tി :ി,ാ 

ആL+� ��ി�ി
ൾ�$ ഈ �ിV	�ിൽ ഇ.െ�.ാKം �>$ �ീർ�. �ി
�� 

�H�ി /�ർ��'ൾ F)�ൽ 
ാ�#���േ	ാെ. �ിർW��ം �.*1�ി�$ �േ3" 

�ർ�ാ�
ൾ�$ �ാർX�ിർേ3"ം �ൽ<1�ിKം �ാYിം. F.ാെ� �ിZ#ാB#ാ� 

/�ർ�
ർം, [േ�V
ർം, ഈ േ�\�	ിൽ /�ർ�ി1 �]��ിെ� 

എ,ാ�ർം /_� Rിേ(ാർ&$  /േ	ാ:�െ()െ�1$ /�ീ�ിG. 

            �ർേ�`$ :ി,ാ���ിൽ െa�b&ി a	Rcർ�ാ�ം Rി�ർd$ ഓJീ�ർ�ാ�ം 

േ�ൽേ�ാ&ം ��ിf. �ി��േ"\���ം aാ>ാ എൻhി4ം �.�ി	�$ iാ>ിiി�ൽ 

ഇൻെ�iിേ[>ർ�ാ�ാ�$. �ർേ�4െ. /�ർ��'�ിൽ ��ാ	ം �B#�ാ�ി	 �;$ 

��#േ��� �8�ം��� �<(ിെ� ഉേZ#ാ[7ർം, �േ3"�A	ംB���<(ിെ� 

:�/�ി�ിYി
ൾം, ഉേ3#ാ[7ർം ഈ അ����ിൽ /േ�#
ം �jി 

േ�\െ()*G. 

Rിേ(ാർ&ിേkQl അBി/ാ	'?ം �ിർേZ"'?ം �Aാ[�ം െ56G. 

 

�ി���Cm�ം 
08-03-2022                                                                                 
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ഉ��7 �_ാ��'   y�ി*&'   5ീ .�ിം�' െ� േ�-'-െ& 

അ:ിyാ�7ിേ3ാ�l' 
 

 

ഉ��7 |ാ��_ാ��' ��ി�ാ�ാം �ാ�*' ��4��ി - 27 $%�ൽ 

�[3ി�ാ�ി� ��ാ����ി [ി yേhivx {.ി�ാ�n' ��െ���ി�ം 

yേ�ാ�െ3lിwc'.  �lി�ാ�ി�ാ�ം �9' �ാ�െ3l {.ി�ാ�nം [ി ��ാ� 

���ി  ��െ� ആigാ��ാ�'. �ാ0�ി��ാ�ി �ിേqാ�ം �ി nq [ി 

േ����ിൽ [ി ���ി �െ`ാ�ി3' �[fq�ിൽ �ി�ം ൈ���ി}.  �ാ~�� 

�ീ���.���' േ�cി $ {.ി േyാ¡ാ�ി3ിnq���ി    ��ാ� 

ൈ�*ിൽ $ {.ി �[�ി��o. ��ം �ാ���ി   ��ാ����ി�ൾ 

�¢െ[ �_ാ��ിെ� £t�ൻ �ാ�¤��ി�ം �[vq�ി�ാ�iY�ാ� 

�[�[ി�ൾ �gീ��ി��െ�q' ആ|�ിno. %[�oം �ി\�െ[ േ���ം 

ആ�iYെ3wെ�ാc'.  

 

 

(ഒ3') 
െ�ിം�'.െ�.േ�-', 

y�ി*&' 
ഉ��7 �_ാ��' 

 

                                                                        

  





‘27 $%�ൽ �ാ&' ൈ)*' െ,-ിൈ�േ�.ൻ ’ ���ി - 
ഇ��ി അ�ി,&'  *�78ർ ഓ@' േ�ാ�ിൽ �§��േ�.ൻ  

ഓ@ീ�mെ[ 7ിേ3ാ�l'  
 

“27 $%�   �ാ¨*' ൈ)*' െ,-ിൈ�േ�.ൻ’’ ���ി ഇ��ി 

ി��ിൽ �ീ�േ�[' �ാ©�ിൽ ഉªെ3�q ഉ��7 �_ാ��ിെ� 13, 14 

(:ാsി�ം)-എqീ �ാ�¤�ൾ ഉªെ3�q�ാ�'. �l3��ി   �ിoം ഏ�3ാ7 

¬lിൽ എlാം ൈ��ിൽ �ിoം 2 �ി.�ീ �_�ിzാ   ���ി yേhi�' 

എ�ാ]q�ാ�'.  58.75 ��ം a� അ[�ൽ %�fx ഈ ���ിyേhiം 

155 െ�8ർ �ി�ിfx%�ാ�'. ®േ7ാ�ം ¯�േ:ാ�ാ�ª�' േ��ിl' ¯�ം 

�:ിz ���ിyേhiെ� r�ി��ം ��.��ം ഏ�ം, �ാ3ി, 2�£��' എqി� 

{.ി െ�°'  ീ�ിnq��ാ�'. ���ിyേhiെ� എ�ാ ��.��േ[fം 

r�ി�ി�ം  ���ം��� y����\ൾ �[�ി��ിെ& @��ാ�ി [ി 

yേhiെ� �െ`ാ�ി3' ഒ� ��ി�ി �െ� �[fq�ിXം അ%�eി 

�ാ�.ി�ാhാ�ം ���ി3ി�ാXം �eി±ിwc'. 

 ഈ ���ിfെ[ :ാs�ാ�ി ®േ7ാ�ം ¯�േ:ാ�ാ��െ[ 155 െ�8ർ 

1��ി�ാ�ി 41,26,000/- a� £�ൽ £[�ിൽ 25000 �.�ി ��' ��ാ� 

��ി�ിzിwc'. ഇ%�eി ഈ {.ി r�ി�ിെ� �ാ�.ി�ാhാ�ം s�Y�ാ�ി 

���ി3ിnq�ിXം ��.��െ[ ീ�ി��ി��ാ�ം ഉ�ർvq�ിXം 

�eി±ിwc'. �ാl�െ.*ിൽ ഉªെ3�q െ�7ി� േ�ാ���െ[ 

�ാ�ig:ി�ി�ª  െ�lി �ം��ിnq�ിെ& :ാs�ാ�ി, 10,81,884/- a� £[�ി 

861.50 �ീ9ർ �ീ��ിൽ �ാw��' ഉ�േ�ാsി}x �ാ�ig:ി�ി �ി��ാ�ം 

²��ീ��ിzിwc'. j[ാെ� 5,59,832/- a� െ���eിz' 180 �ീ9ർ �ീ��ി   

��ി��' ഉ�േ�ാsി}x �ാ�ig:ി�ി െ�lി �ം��ിnq�ിXം �eി±ിwc'.  

ഇ�ിX $7െ� 16829/- a� െ���eിz' 1695 �ീ9ർ $�' െ�z' �ി[ി3ി�ാൻ 



�ാ�ിzിwc'.  ഈ y����\ൾ ��ം �ാ�.ി��ി���െ[ ഉ³�ാh�ം 

���ി3ിn�ാXം �െ`ാ�ി3ിെ&  േ�ാ�' 27��ാXം ഏെ7 ��ാ�ിzിwc'. 

 ���ി ¯�േ:ാ�ാ�ª�ാ�ി ഒ� െ��ി�ിംs' �[v�fം ഇ�ി�ാ�ി 

3940/- a� െ���eിzിwc'.  ഈ ���ി�ി   എ�ാ ¯�േ:ാ�ാ�ªnം 

���ിfെ[ yേ�ാ�ം �ിlി�ിwc'. 

                                                          
 

(ഒ3') 
അ�ി,&' *�78�  ഓ@' േ�ാ�ി   

�ൺ�ർേ�.ൻ േyാ8', 
ഇ��ി, �l3� 

  
   



 

‘ 27$%�ൽ �ാ&' ൈ)*' െ,-ിൈ�േ�.ൻ ’ ���ി 
¯�േ:ാ´ ��ി�ി �ൺ�ീ�ർ 5ീ. െ�ാq3¨   ��ർ3ിz 

7ിേ3ാർl'. 
 

 

ഉ��7 |ാ��_ാ��' ��ി�ാ�ാം �ാ�*' ��4��ി-27 $%�ൽ 

�[3ി�ാ�ി� ��ാ����ി [ി yേhivx {.ി�ാ��' ��െ���ി�ം 

yേ�ാ�െ3lിwc'.  �lി�ാ�ി�ാർnം, �9' �ാ�െ3l {.ി�ാ�nം [ി 

��ാ����ി  ��െ� ആigാ��ാ�'. �ാ0�ി��ാ�ി �ിേqാ�ം 

�ി nq [ി േ����ിൽ [ി ���ി �െ`ാ�ി3' �[fq�ി   100% �ി�ി}.  

�ാ~�� �ീ�േ����ി�ം [ി ���ി ഒ� ഉ���' ഉcാ�ി. ��ാ� ൈ�*ി   

$ �ി�ിl'  �ീ���.��n' �ാ�ി�ീ9�ാfം [ി $ {.ി ഒ��ാ['  

yേ�ാ�െ3w. ��ം �ാ�\�ി   [ി ���ി ��ീ� yേhi\�ി�ം  

�Yാ�ി3ി��െ�oം ആ|�ിno. 

 

 

(ഒ3') 
െ�ാq3ൻ 
�§�ീ�ർ 

27- $%�ൽ ���ി 
 

 



  



‘ 27$%�ൽ �ാ&' ൈ)*' െ,-ിൈ�േ�.ൻ ’ ���ിfെ[ 

�ി��ി��ൽ ���]�ാ�ി -¶െ3w y�ർ�ിz�ർ 

a��ൽ3� , *ാ9 ��Y �ിർ`�ം , 7ിേ3ാർl' ��ാ7ാ�ൽ 

1. 5ീ��ി. ��ാ2�ാ�ി �ി.എ�'.     (അ*ീ.�   *�78� ) 
2. 5ീ േYാ�ി െ. �ി¨േ)ാ  (െ*��lി *�78� ) 
3. 5ീ yീ�' �ി.എ�'.  (െ*��lി *�78� ) 
4. 5ീ��ി ·� എം.-ി. (7ി��z' ഓ@ീ�� ) 
5. 5ീ��ി .ം¸ -ി.െ�.  (7ി��z' അ�ി,&') 
6. 5ീ��ി -ി¹�ºി െ�. (,ാ9ി,ി�   അ�ി,&' ) 
7. 5ീ��ി �» എ�'. (,ാ9ി,ി�   അ�ി,&' ) 
8. 5ീ��ി ി. �ി.ി. (,ാ9ി,ി�   അ�ി,&' ) 

�ാേ��ി� ��ാ�ം 

1. 5ീ.അ�§  ഒ �ി (,ാ9ി,ി�   അ�ി,&' ) 
2. 5ീ��ി.y�ീ�.എം (െ���ൻ േ|*' ൈ[3ി,') 

 

�lി� ��ാ7ാ�   

5ീ.�ി¨  േsാ�ി  (7ി��z' ഓ@ീ�� ) 
 

�ി��േi���ം  േ� േ�ാl]ം �ാ�s�ി�േ�i]ം 

1. 5ീ.��ിൽ അs,ിൻ (ി�ാ െ*��lി *�78ർ) 
2. 5ീ.അേ.' ോ�@' (7ി�ർz' ഓ@ീ�ർ) 
 

�ി��േi���ം �[�ി��' 

1. 5ീ.�ാs�ാ'. �ി (,ാ9ി,ി�   ഇ¨െ�,ിേs9� )   
2. �ീ�േ�[' �ാ©�ിെ� ഉേhYാs1ർ 
3. ഉ�0ൻേ�ാ� �ാ©�ിെ� ഉേhYാs1ർ 
4. േh�ി2�ം �ാ©�ിെ� ഉേhYാs1ർ. 



 

  

 



��ാ� ���	ൾ 

   

ഇ�ി �ി��ിൽ �ീ�േ��� �ാ�ിൽ ഉൾെ��� ഉ��  �!ാ�"ിെ# 155 
െ&'ർ )#"�  58.75 #-ം /� 0�ി �12ം3-4 �5�� ���ി#ാി� 27 
78�ൽ#ാ9� ൈ;<� െ=>ിൈ#േ2?ൻ �A�ിBെ� �ി#�ി�"ൽ 
�C�"ിെ9 �ി�3DEാ4� ഈ  ിേ�ാർGിൽ ഉൾെ��"ി�ിHI�� 

 ഉ��   �!ാ�"ിെ# 13, 14 (NാOി	ം)-  �ാർR	Eിൽ 2016 ആO=� 
�ാ2ം ആ3ംNിV� 2018 �ാWVിൽ  ഈ �A�ി Xർ"ി�ാ�ി. 

 �YZിO�  [�ി	2� ��ർ"�DEാ� േ	ാ\ർ >]ിംO�, 
7^�_�ി�ി�ിൽ, �ാർ`aNി"ി �ിർbാ4ം, �cdcി �ിർbാ4ം 
എ�ി�െ�ാെ  �A�ി�ിെ#  ��ർ"�DEാ�ി�f. 

 228 5�ം>DEി#ാ�ി 970 hീ	iം 830 7�?ൻ�ാ�ം ഉൾെ�െ� ആെ	  
1800 ആi	Eാ4� �A�ി �േj`k� �ാ�2ിd���. 

 �A�ി �േj`"ിെ9  [3ിNാOം �േj`kം 	ാ�ി, ഏ#ം, 5�0E	�, 
േ��ി# എ�ി��ാ4�  m?ിെnoിHI��. 

 �A�ി�ി�െ� ���ി#ാി� േ	ാ\ർ >]ിംO�, 7^�_�ി�ി�ിൽ, 
�ാർ`aNി"ി �ിർbാ4ം, �cdcി �ിർbാ4ം 8�Dി��െ��ാം 
�േj`"� p)ി3 	ാർ?ിേ	ാൽ�ാj�"ിqI 2ാ&n3Y0]ാി 
എfI�ാ4� �േj`�ാ2ി	iെ� െ�ാ8 അNി�ാ�ം.  

 �3ൾVBം �െsാ#ി�ം �� 3ീ�ി�ിൽ ��B��ി�� �A�ിാെ�tിuം 
�െsാ#ി�ം �3ൾVB0I )#Dൾ �A�ി ���ി#ാി� േ`?vം 
�േj`k]� . 

 �A�ി ���ി#ാി� �േj`"� w#[�ിx�, �sിെ9 y�� എ�ി� 
2ാ�ാ�Yം  െ�Vെ�GിH]�.  

 �m�ി േ-ാN"ിuം �zം േ	��ാ�	ൾ 2ംN�ിVിHI  േ	ാ\ർ  
>{	iെ� �3ി�ാ#�ം �#Wdം 2ാ|"ി	 }Aി0G� ഉ]ാdf]�. 
~�ാെ� 5�ിെ�I-ാ�ം േ�3ി�� ഈ �േj`"� അ�� 
�3ി&3ിാqI �A�ി	ൾ �Eെ3 ആ�`Y�ാെ4fം ��Dൾ 
� Bf.    



  



 

27 ���ൽ �ാ
� �ൈ��� െ��ിൈ�േ��ൻ 

 

�ി�        - ഇ��ി 

�ാ��� -  ീ"േ#$� 

 %ാ&'� - ഉ)�* 

 +�ി ആ-ം/ി0 �ീ&�ി - 09/08/2016 

 +�ി 7ർ'ീ9-ി0 �ീ&�ി  - 29/03/2018 

ആെ9 െ;��� - 57,88,485/-?  

  



  



 ഉx[�ം  

 അ�Yാ�ം-1 േ�' 
�0ർ 

1 ���ം��� ���ി �ി��ി��   ��� ��േ�  

1.1 ആ£�ം 1 

1.2 
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അ�Yാ�ം.1 

���ം��� ���ി �ി��ി��ൽ  ��� �ർേ� 

1.1. ആ£�ം 
 

          y{�ി�ി:�\�െ[ yേ�Y�ിz',  �`', �ം, ൈ��0�' എqി�fെ[ 

�ം���ം, $�� 3ാh�ം, �ീ�ി²���ാ� ഉ�േ�ാsം എqി� �ാ���ി��� 

y����\�ിൽ ��ിnq �Æ' ��െ� yാ�ാ�Y���ിno. ഈ �o 

Z[�\�േ[fം അ�ി�Ç.�ം ഒeി�ാ�ിെ�ാc' y{�ി�ി:�\�െ[ 

iാ½ീ�]ം $���േ�ാs]ം $�� 3ാh�]ം  £qി   �¿െ�ാ¿x 

�1ി��ി��� �ാÈ3ാ[' അ�ി�ാ�Y�ാ�'.  അ�ി���ി y{�ി �ി:�\�െ[ 

�ാെ�nx ���ൽ j[ി £qിൽ �¿െ�ാ¿x�ാ��ം �ി��� �ാÉ��ൾ. 

�ാYെ� |ാ�\�ി   Ä�ി��]ം അ��െ[ ഉ�ീ���ാ�s�ാ�ി 

ആ5�ിnq�' {.ിfം അX-¶ െ�ാeി����ാ�'. �efെ[ �:Y��ിൽ 

ഉcാ2q �Y�ി�ാ�ം �ാ�.ി� േ����ിൽ  Ê�ിnq y�ി�¶ി  |ാ�ീ� 

��fെ[ �ാ�ig� ���]ം hാ�ിËY]ം j��ൽ ��ി����ാ2q�ിX 

�ാ���ാ2ം. |ാ�ീ� ��fെ[ ീ�ി�ം അ~േ�   y{�ി�ി:�\െ�fം 

�ാ�ാ�1െ�fം ആ5�ിzി�ിno. �ാ�.ി� �ി���െ[fം �o�ാ�ി 

�0�ിെ&fം 27± ഉ 3ാh����, �`ിെ& @�r�ിÂ��ി   �qിwx 

േiാ.�ം, y{�ി �ി:�\�െ[ 27�' ഇ� |ാ�ീ� േ����ിെ� hാ�ിËY�ിെ& 

േ�ാ�' ���ി3ിno. ഈ �ാÌാ�ÌYം £qിൽ �¿െ�ാ¿x |ാ� �ി��� 

hാ�ിËY �Í��� y����\ൾ ആd~�ം െ��q�ി�' y{�ി 

�ി:�\െ� �ം��ി}െ�ാ¿x ഇ[െ�[���ം �`ിെ& ഉ 3ാh���� 

�ർ�ി3ിnq�ിX�2q y����\�ം ആ�iY�ാ�'. ഈ ��Yം 

�ാ�Y�ാ2q�ിX' �ി�ി� േ����െ� �ംേ�ാി3ി}െ�ാ¿x ��|�ാ� 

ആd~� �ീ�ി�ാ�'  ആ�iYം. 
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Ä�ിf�ാ�ി -¶െ3w �[nq എ�ാ ഉ 3ാh� y����\�ം ആ 

yേhiെ� Äy{�ിfം �`ിെ& Z[�fം �:Y�ാ� ൈ��0vം 

ഏേ�ാ�ി3ി} െ�ാ¿x �ീ��[ാ�ിÂി� y�ർ��\�ി©[േ�  

�ാ�Y�ാ2�fÎ. �ീ��[ം ��ീ��]ം ���ാÏ�]ം ആ� y{�ി�ിൽ 

�ാ��ി� y�ി-���ിൽ ഊqിfx y����\ൾ �[nq yേhi�ാ�'. 

��|�ാ� �ി�����Yം £¨�ി��ി ഉ 3ാh�Z[�\െ� i�ി�ാ� 

�ീ�ി�ിൽ Ð�ീ��ി}െ�ാc', ���ി ആd~�ം �ീ��[yേhiv 

�[േ�c%c'. 

േ��� �ർ�ാർ ��-�, �ം����ിെ& :ാs�ാ�ി ���ം��� 

�23' £േ��fം �9' �2��ൾ �eിfം �ി�ി� ���ി�ൾ ആ�ിÑ�ിzിwc'. 

�`ിെ& @�r�ി�ി, �`ിെ& ��ം:�� േi.ി എqി� �ർ�ി3ിn� എq 

��Yേ�ാെ[. ���ം��� �23' �[vq �ീ��[�ി��� 

���ി��ാ�' Contour Farming, ��ി5 -Ö�� {.ി, �ീർneി (Contour 

trenching), േ�ാ�ർ -¿�ൾ, �[െ���ൽ, Check Dams, ൈ� �[�� (Live 

Checks), േ�ാ¼ർ ��Ú�ൾ (Stone Pitched Contour bunds) $��ി[ൽ 

%[\ി��. െ�mേ�ാ ��േ�ാ ആ� ഏെ�ാ� �േßാ�àിXം അ�ിേ��' 

െ�xം ഒt�ിെ�vq ഒ� r�ി:ാs�ിX á¾�ാ�ി 2qിെ& െ�m� £�ൽ 

�േßാ�àിെ& -�ിർs�� 1ാ�ം �െ� �ീ�q ആ r�ി:ാsം ഒqാെ� 

ഉªെ3�q �ീ��[ yേhi�ിെ& ��|]ം �1ി�]�ാ�  �ി����ാ�' 

��Yം. 

      േ����ിെ& ആെ� �ി�ിfെ[ 48% ��q ���ാ[' yേhi]ം 

ഉൾ�ാ[ൻ 2qിൽ yേhi\�ം j[ി േ�ർ�ാൽ േ����ിൽ {.ി r�ിfെ[ 

r�ി:ാs]ം ��ിേ�ാ�\�ാ�ി�ി�ം. 
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ഇ��ം $�ി%ിൽ '(ി��  അ*േ%ാ+,�ാ% �ീ�ി%ിൽ +ീ��./ം +0ാം12ം 

�ി0�ി��ിെ�ാ45 ���ം��� �ം�ി6ാ�.ൾ ഏർെ �േ�:;:�. 

ഇ�ി�ാ%ി ൈ+�>?�േ@ാെAാ ം BാേC1ി��ാ%ി 0DിEF ?ിേ�ാG�ി* 

Bാ6ാ�,ം �H�ിെ�ാ45 �ിർIി�ി�ൾ JAി Bാ�ർ�ി��ാേ�:�� 

അ�ി�ാ�,�ാ��.  

12 >�ൽ 47 1��ാ�ം �െ� M�ി25 BേC1.@ിൽ �N�ി�ി�0ാ�� 

��-+0 �ം����ി�� അ*േ%ാ+,ം.  0D,�ാ% േ�ൽ �OിെP 	��ി%ിൽ 

J��ൽ ആR�ിൽ �Oി@�ി �ാSി  �ി� ാ�ാൻ ഉ	േ%ാVിEF�� േ�ൽ�Oി�� 

>�@ിൽ W0$%ിXി �?Y അAി�O� �0�ാൻ �ാ���ാ�Z എF�ാ�� 

ഈ �ീ�ി]െA 	�ി�ി�ി.  ���ം���ം '(ി�ാർ�� J��ൽ ഉ^	ാC� 

�ി*ം �ി@�ി*ം �ാ_�` Dാ�ി �0>?a JAി Bേ%ാ+�െ �F�ാ��. 
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1.2. ���ം��� 	%�ി �ി&'ി!�ൽ 	
� �ർേ�*െ, ഉേ./0 

&�01ൾ 

 ���ം��� 	%�ി�ൾ �, ി&ാ�ി'�� 3&ം 	%�ി 4േ5/ 

�ി67ാ' #േ�ാ8�ി �ി&'ി!9� 

 ���ം��� 	%�ി�ൾ �, ി&ാ�ി'�� 3&:;  <�ി�ിേ'ാ8 �ാ=ം  

�ി&'ി!9� 

 5ീർ?�ാ& �ി@�@ിൽ �ിAം �ാ&ി� �ി@�@ിൽ �ിAം &BിCD 

ഉൽ ാ5�ം, 3&0ം ഇ� �ി&'ി!9� 

 	%�ി�� േ/E:; F& &B0� �ി/�&�ം െGH� 

 �, ി&ാ�ി' 	%�ി�Iെ, 	�ി	ാ&�ം �ി&'ി!9� 

 ���ം��� �� � :േJ�'Kാെ� �, ി&ാ�ി' ���ം��� 

4�ർ��1ൾ ��Lി&ാC� 

 	%�ി 4േ5/9 �,�ാ6; M,ർ 4�ർ��1Iം 4NOാPി� 

�&1Iം Q7ി�ാR� 

 

1.3. �ി&'ി!�ൽ 	
� �ാ&'@�� 

�ാർEി� �ർEം അ,ി�ാ��ാ�ി'ാ�� ���ം��� 	%�ി�Iെ, 

�ി&'ി!�ൽ 	
�ം �ാ��ി� �ി�ി �ി������ �� � �,�ി 

�!D��. 2020-21 �ാർEി� �ർEം (2020 Vൈ& - 2021 Vൺ) �,�ി' 

	
��ിെZ �ി��1@ാ�� ഈ \ിേ ാർ]ിൽ ഉൾെ ��ി'ിR;�� 

1.4. �ീർ�,ം (�ാ]ർെE_�) 

ഒ! െ	ാM F&�ി�a�� Gാ&ിേ&b� ഏെ�Kാം 4േ5/�� �ിAം �d 

െ�;ം ഒe�ിെ'9Aേ7ാ  ആ 4േ5/�ാെ� F&�ി�a��Gാ&ിെZ �ീ��,ം 

എD\ി'െ �A. അ�ാ'�� ഒ! #d / േ�ാ,� / അ!�ി'ിേ&�� എi �ാiം 

4േ5/െ� െ�;ം ഒe�ിെ'9Aേ�ാ ആ 4േ5/െ� #d / േ�ാ,� / 

അ!�ി*െ, �ീർ�,ം എD� �ി@ിCA.  ഒ! �ീർ�,െ� �&'ം െGHD 

ഉ'ർD <4�&1@ാ'ി�ിCം അ�ിെZ അ�ിർ�ി�ൾ. ഏെ�ാ! 

�ീ�jാ&ിേ&kം F&ം ഒe�ിെ'9D :e�l  4േ5/�ിെZ*ം അ�ി��ി, 



�� �ം��� ��� ��േ� 2020-21, ഇ��ി 

 

�ാ0�ി� 1ി�ി�ി�����' �23',�ി���4$�ം Page 5 

 

ഉå� 1ാ�ം, �ീ��7ി േ�� , y{�ിh� �ീർzാ��ൾ,  � |�� േ���,  

ആേhi േ��� എqി�െ�ാെ� �ീർ�[�ിെ& :ാs�ാ�'. �ീർ�[�ിെ& 

��ി3�X��ിz' dº�ീർ�[ം, െ�m�ീർ�[ം, �æ�ീർ�[ം, ഉ� �ീർ�[ം, 

�hീ�[ം എqി\െ� ��ം �ി�ിno. 

�ി~ം :  �ീർ�[ം ( �ാlർെ.*') 

 

1.5. �ീർ�[ാ�ിÂി� �ി���ം  

r£�െ� ഏെ�ാ� %¿ r�ിfം ഏെ��ി�ം ഒ� �ീർ�[�ിെ& 

:ാs�ാ�ി�ിnം.  �ീർ�[ം എq�' �`', �ം ,ൈ��0�' എqി�fെ [

��ç� -¶ി��ാ� y{�ിfെ[ ഒ� è�ി9' ആ��ി�ാൽ �െq �1ി� 

�ി���ം ആd~�ം െ��q�ിXം �[3ി�ാnq�ിXം ഏ9]ം 

അXേ�ാY�ാ� è�ി9ാ�'.  അ[ി1ാ� �ി:�\�ാ� �`', �ം, ൈ� 

�0�' എqി��ിൽ ഒqിXcാ2q ആZാ�ം �¾ �cിെ�fം 

-ാ�ിnെ�ox�ി�ാ�ം ��ിെ& �:Y�, �`ിെ& ��ം, ��Y 
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éാ�\�െ[ �ാqി�Yം എqി� ഓേ�ാ �ീർ�[�ി�ം 

�Y�Yê�ാ��ി�ാ�ം �ീർ�[ാ�ിÂി� �ി���ം yാ�ാ�Y�ർ�ിno.  

y{�ി�ാൽ �ിർ`�ി�െ3l അ�ിർ�ി�ൾ �ാ9�ി�ാ��'  ആ��ി�ാൽ  

�ി�ി� �2��ൾ ��ി1ി1ി�ി �ൗëh �1ി� �ി��� ���ി�ൾ  

�ീർ�[ാ[ി1ാ��ി�ാ�'  ആd~�ം  െ��q�'. 

�ി~ം : അ[ി1ാ� �ി:�\ൾ - �`',�ം, ൈ�ാ�\ൾ 

 

1.6. ����ീ�ി 

ഇ�ാ�ìേ�.ൻ �ർേ� 2020-21 ൽ െ��െ±�� �ാlർെ.*ിെ�/�� 

�ം������ി yേhiെ� £t�ൻ �ാ���ാ�ിൽ �ിoം �ി��േi���ം 

�[v�fം �� �ം��� �23' �[3ാ�ി� ���ിേ�ാെ[ാ3ം �9' 

ഏൻ�ി�ൾ �eിേ�ാ �g�ാ�Y �Y�ി�ൾ േ��ിേlാ �[3ാ�ി� എ�ാ 
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��-$%�ം��� 	&�ി�േ'(ം അ�േ%ാ��ം െ+,�(ം അ�� -%ം 

�ാ.ർെ01� 2േ3456ാ7 #േ�ാ8�ി �െ65�(ം �ി9:�ൾ �െ6�ി 

<=െ . േ�>?'ിൽ എ�ിB�(�ാ�� %�C�ി�D��. ഇF-%ം 

െ��െG�� �ാ.ർെ01ിൽ �ി�ിH �ാർI?'ിJെ9 �9 ാ�ി7                      

��-$%�ം���	&�ി�ൾ �Kി ഉ6ാ7ിMN േ�.?ൾ 	
��ിേH7 

�ാBDേ�ാെ9ാ ം ���ം����� ിെO ഇ9െ	9ൽ -%ം 2P� 

�ാ.ർെ01ിൽ ഉ6ാ7 േ�.?Qം �ി9:�Qം �െ65D�ിRം �ാHിBS.  

$ിTാ �%�ിൽ 2േ�C�ം Uിേ ാർM�ൾ 2�ി&ീ��ിBDF �Kി $ിTാ 

ആXY� ��ി�ി�ൾ�� ഈ �ി07�ിൽ ഇ9െ	9ാRം �[� �ീർ�9 

�ി��� 	&�ി2�ർ��?ൾ \��ൽ �ാ�C���േ7ാെ9 �ി�]^�ം 

�95D�ി�� �േ_4`�� �ർ�ാ!�ൾ�� �ാർI�ിർേ_4ം �ൽ�D�ിRം 

�ാHിBം.  

	&�ി 2േ34െ� ൈ��4b�ി(െ9 അ9ി�ാ��ിൽ 

c�േ`ാdാ�െ' 4 fാ[?'ാ7ി ��ം �ി�ിBS. 

      	.ി�-1 

fാ[ം �ിgീർhം (ഏ�Uിൽ) 

1 1  ഏ�Uിൽ �ാെK 

2 1  l�ൽ 3 ഏ�Uി�� �ാെK 

3 3  l�ൽ 5 ഏ�Uി�� �ാെK 

4 5  ഏ�oം അ�ിR l�'ിpം 
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അ�Yാ�ം-2 
 

27 $%�ൽ �ാ&' Áൈ�*' െ,-ിൈ�േ�.ൻ  ���ി 
 

              2017-18 �ാ0�ി� �ർ.ം ഇ��ി ി��ിൽ �ീ�േ�[' �ാ©�ിൽ 

ഉൾെ3�q ഉ��7 �_ാ��ിെ� 13, 14 (:ാsി�ം) �ാർ¤��ി�ാ�' "27 

$%�ൽ �ാ&' Áൈ�*' െ,-ിൈ�േ�.ൻ"   ���ി �[3ി�ാ�ി��'. ഈ 

yേhi�' y�ാ��ാfം േ�ാ¼ർ -cിംs' ആ�' െ�°ിwx�'. $Ã�z' 

�ി[ി3ി�ൽ, �ാർig:ി�ി �ിർ�ാ�ം, �eneി �ിർ�ാ�ം %[\ി� 

y�ർ��\�ം �[3ാ�ി�ിwc'. ഇ% �ം-¶ിz �ിih �ി��\ൾ á�െ[ 

േ�ർno . 

2.1. േ�ാ¼ർ -cിംs' 

 

ഉ��ി�� ഒt�ിെ� �[�ാൻ �7Ú��ിൽ �`'െ�ാേcാ, �Ãെ�ാേcാ 

�ിർ�ിnq �[à\�ാ�' േ�ാ¼ർ -¿�ൾ. �`' ��ാ�, ��' ��ാ�, 

�ി���ൾ, ��ാ��ാ[ൻ, െ�ാx' എqി�െ��ാം ഈ s��ിൽ ഉൾെ3�ം. 

�e 27± 1�\�ിൽ  ��ം����ിXം �e j��ൽ ഉx 1� 

\�ിൽ ���ം����ിXം ഇ�'  ��ാ�ിno.  ��ി]x yേhi\�ിൽ 

�w�ൾ �ി�ിz' {.ി െ��q �ീ�ി�ാ�' േ�ാ¼ർ-cിംs'. 7ðർ, േ��ി�, 

�ാ3ി, 2�£��' എqീ �ി��ൾ    േ�ാ¼ർ-cിംs' �eി {.ി െ��q�ി�' 

അXേ�ാY�ാ�'. '27 $%�ൽ �ാ&' Áൈ�*' െ,-ിൈ�േ�.ൻ'  

��ി�ിfെ[ :ാs�ാ�ി ®േ7ാ�ം ¯�േ:ാ�ാ��െ[ 155 െ�8ർ 

1��ി�ാ�ി 41,26,000/- a� £�   £[�ിൽ 25000 �.�ി ��' ��ാ� 

��ി�ിzിwc'. 
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  2.2.�ാർig:ി�ി �ിർ�ാ�ം 

േ�ാ���േ[fം, അ��ി��േ[fം, $��ി[\�േ[fം �i\ൾ 

�ം��ിnq�ി�ാ�'  �ാർig:ി�ി �ിർ�ിnq�'. േ�ാ���െ[  �i\�െ[ 

�ം����ി�' £�, ഈ7, ൈ�� എqി� �w ��ർ�ിെ�ാ¿ം �ാർig 

�ം���ം �ാ�Y�ാno. �ാl�െ.*ിൽ ഉªെ3�q െ�7ി� േ�ാ���െ[ 

�ാ�ig:ി�ി�ൾ െ�lി �ം��ിnq�ിെ& :ാs�ാ�ി, 10,81,884/- a� £[�ി 

861.50 �ീ9ർ �ീ��ിൽ �ാw��' ഉ�േ�ാsി}x �ാ�ig:ി�ി �ി��ാ�ം 

²��ീ��ിzിwc'. j[ാെ� 5,59,832/- a� െ���eിz' 180 �ീ9ർ �ീ��ിൽ 

��ി��' ഉ�േ�ാsി}x �ാ�ig:ി�ി െ�lി �ം��ിnq�ിXം �eി±ിwc'. 
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    2.3  $Ã�} �ി[ി3ി�ൽ 

          ���ം����ി�ാ�ി  �ീ9��', 29ിെz[ി�ൾ എqി� �ിòി� 
അ���ിൽ ��o. '27 $%�ൽ �ാ&' ൈ)*' െ,-ിൈ�േ�.ൻ'   
���ിfെ[ :ാs�ാ�ി 16,829/- a� െ���eിz' 1695 �ീ9ർ $Ã�} �ി[ി3ി�ാൻ 
�ാ�ിzിwc'. 

 

2.4.  �eneി �ിർ�ാ�ം 

�eെ�xെ� �`ി�ാóി  rsർ: ��ി�ാ�ം ഉ�ർ�ാൻ $��ി[\�ി�ം 

{.ി1�\�ി�ം 2eിnq 2eി��ാ�' �eneി�ൾ. ���ി yേhi�' 

�eneി��െ[ �ിർ�ാ�]ം �[�ി�ിwc'. 
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അ%&ാ'ം – 3 

 ���ം��� �ി)'ി!�ൽ 	
�ം- +%ാ� ,-�.ൾ 

3.1. െ	ാ2�ി��.ൾ 
 
 

2020-21 �ർ4െ� ���ം��� 	5�ി �ി)'ി!�ൽ 

	
��ി�ാ'ി ഇ��ി 6ി7'ിൽ  27 #2�ൽ )ാ9� :ൈ<=� 

െ>?ിൈ)േ�4ൻ 	5�ി'ാ�� െ��െA����. 220 െBCർ 

D+േEF�� 	5�ി �&ാ	ിG�ിHIJ. 	5�ി +േEF�ിെ9 ആെ� 

�ിL�ി'ാ' 220 െBCMിൽ 	��ിേ'ാ<ം �)N� Hീ എേ>Qിെ9 (��ി"!�ി) 

TാU�ാ��. എേ>Q� +േEFം ഒWിെ�XY �ാ�4ി� േ�Z)'ി)ാ�� 	5�ി 

�H ി)ാ�ി'2ം ��േ� �H�ി'ി[Y2ം. 	ീ!േ�H� �ാ\�ിെ), �] � 

^േ<ാ�ി_Y ഉa�M 	bാ'�ിെ) �ാർ=� 13 - ��ി"!�ി, �ാർ=�                  

14-#2�d,   �ാർ=� 15 - ൈ��	ാd  എfീ �ാ�g�ൾ ഉhെ ]�ാ��            

'27 #2�d  )ാ9� :ൈ<=� െ>?ിൈ)േ�4ൻ' 	5�ി +േEFം.               

�ാർ=� 13 ��ി"!�ി'ി)ാ�� 	5�ിXെH �ിംBTാUjം ഉhെ ]ി[Y��. 

ഈ +േEFെ� D�ിTാUം ��ം?.lം േ�d MA എേ>m�ാ'ി ?nെ ]� 

ഉ	6ീ��ം �Hof��ാ��. ?ാ�ിXY��ി)%ി�jം �ാ�4ി�p�ി'ിൽ 

ഏ�െ ]ി�ിIf  ��ം?.<ാ��. ���ം��� 	5�ിXെH TാU�ാ'ി ഈ 

+േEF�� +%ാ��ാXം േ�ാrർ ?sിംU� ആ�� െ-tി[Y��. 2016 ആU>� 

�ാ�ം ആ�ംTിv� 2018 �ാ�vിൽ ഈ 	5�ി x��ീ��ിG.  

3.1.1. 6��ംZ& 

�ർേ� �H�ി' 	5�ി +േEF��  228 ��ം?.<ി)ാ'ി 970 zീ�lം 

830 #!4ൻ�ാ!ം ഉൾെ െH ആെ�  1800 േ	�ാ�� �ാ��ിIf��.  

{ാൻ:െ6ൻ=ർ �ിTാU�ിൽ ആ!ം�െf ഇ7.  
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 �lി�-2 
½ീ�ൾ $�.ൻ�ാർ �ാൻÁെൻ*ർ ആെ� 

970 830 - 1800 

 

ഇ�ിൽ �lി�ാ�ി 2�ം-\ൾ 26 ഉം  �¾x�ർ 202 ഉം ആ�'.  

�lി��ർ� �ി:ാs�ി�x�ർ y�� ���ി yേhi�' �ാ��ിnqി�.   

�lി�ാ�ി  2�ം-\�ിൽ APL �ി:ാs�ിൽ 3 ഉം  BPL �ി:ാs�ിൽ 23 ഉം 

2�ം-\ൾ ഉൾെ3�o. �¾x��ിൽ APL�ി:ാs�ിൽ 72 ഉം, BPL �ി:ാs�ിൽ 

130 ഉം 2�ം-\�ാ�' ഉx�'.  

 �lി�-3 
 

 2�ം-\ൾ 

 
APL 

 
BPL 

 
ആെ� 

 
�lി�ാ�ി 
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3.1.2. ���ിyേhiെ� 1ാ��\ൾ 
 

�c' അംs��ാ[ി�ൾ y�� yേhi�' ഉc'. LP, UP, HS, HSS 

ø��െ�ാoം ���ി yേhi�' ഉൾെ3�qി�. j[ാെ� ആർù�'/ ��ൻ�' 

േ�ാേ�¸�ൾ, െyാ@.�ൽ േ�ാേ�¸�ൾ, �ർ�ാർ ഓ@ീ��ൾ,  

എqി�െ�ാoം ���ി yേhi�' ഉൾെ3�qി�. ആേ�ാsY �23ിെ& ഒ� 

�-' െ�&ർ y�� ���ി yേhi�' y�ർ�ിno.  j[ാെ� ��ി4��ി 

[ീ @ാ87ി എq  �g�ാ�Y 1ാ��]ം  ���ി yേhi�' y�ർ�ിno. 

�¨�ി[ �Y��ാ�iാ��െ�ാoം ���ിyേhi�' y�ർ�ിnqി�. 

�ർ�ാർ 2[ിെ�x���ി��ം yേhi�' ഇ�.  �ാlർെ.*ിXxിൽ  

1�£x��ം എqാൽ ���ിyേhi�ി�' $7�' �ാ��ിnq���ാ�ി 10 

2�ം-\�c'.  അ�ർ�'  ആെ�  500 െ�&'  r�ി ���ി yേhi�ി���' 

ഉc'.  ����� 1ാ��\ൾ ���ി yേhi�' y�ർ�ിnqി�. 11 

2�ം-5ീ  è�ി¾�ൾ  ���ി yേhi�' y�ർ�ിno.   15 അ[ി i�ാi�ി 

ആe�ി�x  20 �ി�m��ം, 350  അ[ി i�ാi�ി ആe�ി�x  100   2eൽ 

�ി�m��ം  y�� yേhi�' �ി��ി�c'. ���ി yേhi�'  4   �eെ�x 

�ം:��ി��ാ�' ഉx�'.  ���ി yേhi�' ���ം��� �23' ���ി 

�[3ി�ാ�ി ²ർ�ി�ാ�ി��ിXേi.ം �ാlർെ.*ിെ& ��ീ����ി�ാ�ി 

�9' ഏൻ�ി�ൾ (RIDF, �_ാ��', MGNREGS,  �g4ം �ി��ിൽ) േ�ാ¼ർ 

-cിംsി�ാ�ി 75,33,150/-a�fം �eneി �ിർ�ാ��ി�ാ�ി 17,200/- a�fം 

െ���eിzിwc'.    

3.1.3. �േ��� 1ി�ി 
 

��േ� �[�ി� ആെ�  18,671 െ�&' r�ി�ിൽ  6983 െ�&' r�ി 

(37.4%) �േ���£x �ി:ാs�ി�ം 11,688 െ�&' (62.6%) 

�േ����ി�ാ� �ി:ാs�ി�ം ഉൾെ3�o. 
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   �lി�-4 
 

 

�േ���£x r�ി 

 

�േ����ി�ാ� r�ി 

37.4% 62.6% 

                

3.1.4. r�ി�ിേ�ാs�ീ�ി  

��ിi'  20.28%, {.ി�' ഉ�f���ാ��' 34.94%, �9' ഉ�േ�ാs\ൾ  

44.78% എqി\െ� r�ി�ിേ�ാs�ീ�ി ��ം�ി�ിz' �ർേ��ിൽ 

േ��െ3��ി�ി�ിno. ���ി�ിൽ ഉൾെ3l yേhi�' �Ãം �ാ7fം �ി7± 

r�ിfെcoം,  ���ി� േi.ം �ി��ൾ ����ാൻ േ�ാsY�ാ� r�ി j��fം 

�ാർ.ി� ഉ³�ാh�ം �ർ�ിn�fം െ��.  y�ാ��ി��ൾ െ�\', �ാ�', �ാ�', 

��zീ�ി എqി��ാ�'.  

�c' 2�ം-\ൾ ആhാ�����ാ��ി�ാൽ {.ി െ��qി� എoം ഒ� 

2�ം-ം ���ം���ം ആ�iY£x�ി�ാ�ം �ാ�' 2�ം-ം �9' 

�ാ��\�ാ�ം  {.ി െ��qി� എoം അ:ിyാ�െ3w.  

���ം��� y�ർ��\ൾ �[3ി�ാ�ി�%��ം �`ിെ& 

@�r�ി�� ��െ���ി�ം െ�zെ3wെ�q' 29.32% ¯�േ:ാ�ാ��ം, 

�ാ�ാ�Yം െ�zെ3wെ�q' 67.54% ¯�േ:ാ�ാ��ം, yേ�ാ�£cാ�ി� 

എq' 3.14% ¯�േ:ാ�ാ��ം d�ി3ി}.   �`ിെ& Z[��ിൽ {�ാ�ീ��ാ�ി 

�ർ��]cാെ�q'  22.92% ¯�േ:ാ�ാ��ം �ാ�ാ�Yം �ർ�ി} എq' 

72.4% ¯�േ:ാ�ാ��ം Z[��' �ാ9െ�ാo£cാ�ി�ാെ�q' 4.69% 

¯�േ:ാ�ാ��ം അ:ിyാ�െ3w.   
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$ാ%$ി&� �� � ഉേ()ാ*�ർ ,േ(-�ാ�ി.ി/  �ി0ം �ി��േ-1��ം �230. 

 

��-�ം��� 	5�ിെ.78ി9: �ി��;ൾ ��-�ം��� 	5�ി 

ഉേ()ാ*�ൻ >േ1�.ാ�� അ8ി.ാൻ �@ിAെ�B� 35.94% 

H�േIാJാ�Kം Lാ�, േMാ��, 	Nാ.�� അOി�ാ�ി�Pിൽ �ി0�ാ�� 

അ8ിAെ�B� 54.69% H�േIാJാ�Kം അIി,ാ.െ S. ���ം��� 

	5�ിെ.78ി9: 	�ി-ീU�ം VB� H�േIാJാ�ൾെ�ാ@ിെ� �%ാർ7ം 

UIിWിXിYാെ.B� �ർേ�.ിൽ �ി0ം ��ZിUാ�ാൻ �ാOി9. [\� 

�ിർ]ാ�ം, �S�Pാ�ൽ, െ^�� _ാ>�ൾ, �ീർWാ`�ൾ >�Uാ.�.ിUാ�� 

	�ി-ീU�ം UIിWിS:��. [a�b  ഇേ ാcം d2ർW.ാ.ിS\� എB� 58.85% 

H�േIാJാ�Kം Iാ*;Pാ.ി >8ി�െ S എB� 38.02% H�േIാJാ�Kം 

gർh�ാ.ി �-ി9 എB� 3.13% H�േIാJാ�Kം അIി,ാ.െ S 
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3.2.  ���ം����� � �& ി'ാ�ി( 	)�ി*െ& 
,�േ-ാ.ാ�/െ& അ-ി1ാ(ം �ം23ി4�. 
 

  ��-5' �ം��� 1�ർ��7െ89:ി;< അ&ി�ാ� അ�േ2ാ=ം 

	)�ി9 >ൻ	� 28.57% േ	ർ9ം 	)�ിD� േEFം 93.41% േ	ർ9ം ഉ<�ാ(ി 

JKി ി4ി�ി9L. �ാMർെFN� 	)�ിെ(9:ി;< അ:ി�� 	)�ി�� >ൻ	� 

25.28% േ	ർ9ം 	)�ി�� േEFം 98.9% േ	ർ9ം  �O� ��-5' �ം��� 

1�ർ��7െ89:ി;< അ:ി��  	)�ിD� >ൻ	� 14.29% േ	ർ9ം 	)�ി�� 

േEFം 34.07% േ	ർ9ം ഉ<�ാ*ം JKി ി4ി�ി9L.  

3.3. 	)�ി അ�േ'ാ��ം 
 

2020-21 ���ം��� �ർേ�*െ& -ാP�ാ(ി ���ം��� ��Q 

�& ി'ാ�ി( 27 #R�ൽ 'ാT� Uൈ8N� െW2ിൈ'േ�Fൻ 	)�ി 

�XർEി9�*ം 	)�ി*െ& ,�േ-ാ.ാ�െ8 Y&ാെ� 	)�ി 1േZEെ� 

>[�ൻ ��ം27െ8*ം �XർEി4� �ി��േE\��ം �&]�*ം െK^. 

	)�ി1േZE]< 228 ��ം278ിൽ 134 ��ം27/ം _Fി 1=ാ� 

െ�ാ`ി'ാ(ി �aീ��ി4ിc<��ാ��. �ാ ി, �!>8��, ഏ'ം, േ�(ി' 

എfി�(ാ��  ഈ 1േZEെ� 1=ാ� �ാ�Fി��ി8�h . 	i�8ർ�ൽ, 

ആ��8ർ�ൽ, േ�ാ`ി�8ർ�ൽ, �ീൻ�8ർ�ൽ എfി� അk23 

െ�ാ`ി'ാ(ി �aീ��ി4ി�ി9L. 	)�ി*െ& l'�ാ(ി �ി8(ിെ' �ാm�(ിnം, 

ഉൽ ാZ� �ി��ിnം �ർ)�opാ(ി. 1േZEെ� �െqാ'ി ിെT േ�ാ�� 

�:Dാkം �`ിr. �ി�s�8ിെ' 5'�ി�ാ�oം ഉ(ർ�ാൻ �`ിr. 

�ർേ�*െ& �ിEZ�ി��7ൾ 	Mി�(ിൽ െ�ാ��ി�ി9ം 1�ാ��ാ��. 
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3.3.1. ¯�േ:ാ�ാ��െ[ y�ാ� െ�ാeിൽ 

�lി�-5 

 

െ�ാeിൽ 

 

െ�ാeിൽ അ[ി1ാ��ിൽ ¯�േ:ാ�ാ��െ[ 

എ`ം 

îാ9ം 1  îാ9ം 2 îാ9ം 3 îാ9ം 4 ആെ� 

{.ി 90 34 8 2 134 

�ാർ.ിേ���ം 5 1 0 0 6 

�ർ.� െ�ാeി�ാ�ി 45 3 1 0 49 

�ാർ.ിേ��� െ�ാeി�ാ�ി 18 0 0 0 18 

�¾x� 18 3 0 0 21 

 

   

   
       

0

20

40

60

80

100

120

140

îാ9ം 1 îാ9ം 2 îാ9ം 3 îാ9ം 4 ആെ�

{.ി 

�ാർ.ിേ��
�ം 

�ർ.�െ�ാ
eി�ാ�ി 

�ാർ.ിേ���
െ�ാeി�ാ�ി

�¾x� 



�� �ം��� 	
� ��േ� 2020-21, ഇ��ി 

 

�ാ��ി� �ി�ി�ി������ �� �,�ി!��"#�ം Page 18 

 

    	$�ി  %േ&'()) 228 ��ം+,)ിൽ 58.77% ��ം+,ൾ 34ി 

%5ാ�  െ�ാ7ി8ാ9ി �:ീ��ി<ി�ി=>. 2.63% ��ം+,ൾ �ാർ4ിേ��� 

െ�ാ7ിB�)ിൽ ഏർെ Dി�ി=>.  21.49% ��ം+,ൾ �ർ4�െ�ാ7ി8ാ)ി 

�ിGാH�ിൽ ഉൾെ �>.  �ാർ4ിേ��� െ�ാ7ി8ാ)ി �ിGാH�ിൽ 7.89%ഉം 

�Jെ�ാ7ിB�)ിൽ ഏർെ Dി�ി=K�ർ 9.21% ഉം ആ��. 

34ി %5ാ� െ�ാ7ി8ാ9ി �:ീ��ി<ി�ി=K 134 ��ം+,)ിൽ MാNം-1ൽ 

(100 െ�Pിൽ �ാെ7) 67.16% ��ം+,Rം SാNം-2 ൽ (100 T�ൽ 300 െ�Pിൽ 

�ാെ7 �െ�) 25.37% ��ം+,Rം SാNം-3 ൽ (300 T�ൽ 500 െ�Pിൽ �ാെ7 

�െ�) 5.97% ��ം+,Rം 500 െ�PിU T�)ിൽ �!K SാNം-4 ൽ 1.49% 

��ം+,Rം ഉൾെ �>. 

�ാർ4ിേ���ം %5ാ� െ�ാ7ി8ാ9ി �:ീ��ി<ി�ി=K 6 ��ം+,)ിൽ 

SാNം-1 ൽ 83.33% ��ം+,Rം SാNം 2 ൽ 16.67% ഉം ഉൾെ �>. �ർ4� 

െ�ാ7ി8ാ)ി�ൾ SാNം 1 ൽ 91.84% ഉം SാNം -2 ൽ 6.12% ഉം SാNം-3 ൽ 2.04% 

ഉം ഉൾെ �>. SാNം-1 ൽ 100% ഉം �ാർ4ിേ��� െ�ാ7ി8ാ)ി�)ാ��.  

�Jെ�ാ7ിB�)ിൽ ഏർെ Dി�ി=K�ർ 85.71% SാNം-1 Bം 14.29% SാNം-2 Bം 

ഉൾെ D ��ം+,ൾ ആ��. 
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3.3.2. ¯�േ:ാ�ാ��െ[ അX-¶ െ�ാeി   
 

�lി�-6 

അX-¶ െ�ാeിൽ îാ9ം1 îാ9ം 2 îാ9ം 3 îാ9ം 4 ആെ� 

{.ി 16 4 1 0 21 

�� ��ർ�ൽ 2 4 1 1 8 

ആ� ��ർ�ൽ 1 1 0 0 2 

േ�ാeി ��ർ�ൽ 9 2 0 0 11 

�ീൻ ��ർ�ൽ 1 0 0 0 1 

£�ൽ ��ർ�ൽ 11 4 0 0 15 

{.ി,   േ�ാeി ��ർ�ൽ, 1 0 0 0 1 

{.ി, �ീൻ ��ർ�ൽ 1 1 0 0 2 

{.ി,   £�ൽ ��ർ�ൽ 1 0 0 0 1 

�� ��ർ�ൽ,     

ആ� ��ർ�ൽ 

1 1 0 0 2 

�� ��ർ�ൽ, 

േ�ാeി ��ർ�ൽ 

2 0 0 0 2 

ആ� ��ർ�ൽ, 

േ�ാeി��ർ�ൽ 

1 0 0 0 1 

അX-¶ െ�ാeിൽ ഇ� 127 28 5 1 161 
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{.ി അX-¶ െ�ാeി�ാ�ി �gീ��ിzിw���' 21 2�ം-\�ാ�'.  

ഇ�ിൽ îാ9ം 1 ൽ 76.19% ഉം îാ9ം 2ൽ  19.05% ഉം  îാ9ം 3 ൽ 4.76% ഉം 

2�ം-\ൾ ഉൾെ3�o.  �� ��ർ�ൽ അX-¶ െ�ാeി�ാ�ി 

�gീ��ിzിw���' 8 2�ം-\�ാ�'.  ഇ�ിൽ 25% 2�ം-\ൾ îാ9ം 1 �ം 

îാ9ം 2 ൽ  50% ഉം îാ9ം 3 ൽ 12.5% ഉം îാ9ം 4-ൽ 12.5% ഉം ഉൾെ3�o. 

ആ� ��ർ�ൽ അX-¶ െ�ാeി�ാ�ി �gീ��ിzിw���' 2 2�ം-\�ാ�'. 

ഇ�ിൽ 50% 2�ം-\ൾ îാ9ം 1 �ം 50% 2�ം-\ൾ îാ9ം 2  �ം 

ഉൾെ3�q��ാ�'. േ�ാeി ��ർ�ൽ അX-¶ െ�ാeി�ാ�ി�ിw���' 11 

2�ം-\�ാ�'. ഇ�ിൽ 81.82% 2�ം-\ൾ îാ9ം-1 �ം 18.18% îാ9ം 2 �ം 

ഉൾെ3�o. �ീൻ ��ർ�ൽ അX-¶ െ�ാeി�ാ�ി�ിw���' ഒ� 
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2�ം-�ാ�'.  ഇ� îാ9ം 1 ൽ ഉൾെ3�o. {.ി, േ�ാeി��ർ�ൽ എqീ 

െ�ാeി��ൾ െ��q�'  ഒ� 2�ം-�ാ�'.  ഈ 2�ം-\ൾ îാ9ം 1    

ഉൾെ3�o. îാ9ം 1 ൽ ഉൾെ3�q ഒ� 2�-ം {.ി, £�ൽ ��ർ�ൽ 

എqി��ിൽ ഏർെ3lി�ിno.  {.ിfം �ീൻ ��ർ��ം അX-¶ 

െ�ാeി�ാ�ി �gീ��ിzി�ിnq�' 2 2�ം-\�ാ�'. 50% îാ9ം 1 �ം 50% 

2�ം-\ൾ îാ9ം 2 �ം  ഉൾെ3�o. ����ർ��ം, ആ���ർ��ം  

അX-¶ െ�ാeി�ാ�ി�ിw���' 2 2�ം-�ാ�'. 50% îാ9ം 1 �ം 50% 

2�ം-\ൾ îാ9ം 2 �ം  ഉൾെ3�o. ����ർ�ൽ, േ�ാeി��ർ�ൽ എqീ 

െ�ാeി���ിൽ ഏർെ3lി�ിnq�' 2 2�ം-\�ാ�'. ഈ 2�ം-\ൾ îാ9ം 1 

   ഉൾെ3�o. ആ���ർ�ൽ, േ�ാeി��ർ�ൽ എqീ െ�ാeി���ിൽ 

ഏർെ3lി�ിnq�' ഒ� 2�ം-�ാ�'. ഇ� îാ9ം 1 ൽ ഉൾെ3�o. £�ൽ 

��ർ�ൽ െ�ാeി�ാ�ി� 15 2�ം-\�c'. îാ9ം 1 ൽ 73.33% ഉം îാ9ം 2ൽ 

26.67% ഉം  ഉൾെ3�o . 
 

3.3.3. ���ി yേhi�' �[3ി�ാ�ി� ���ം��� y�ർ��\�െ[ 
�ി��\ൾ 
 

�lി�-7 

���ം���ം 

�[3ി�ാ�ി� �ീം  

���ം��� ���ി 
 �[3ി�ാ�ി� 2�ം-\�െ[ എ`ം 

îാ9ം1 îാ9ം2 îാ9ം3 îാ9ം4 ആെ� 

RIDF 67 19 4 1 91 

�_ാ��' 12 5 0 0 17 

MGNREGS 27 9 1 0 37 

�g4ം �ി��ിൽ 56 16 6 0 78 

�[3ാ�ി�ിlി� 36 2 0 0 38 
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	$�ി %േ&'െ� 91 ��ം*+ൾ  ���ം��� �� � (RIDF) �3 ാ�ി4 

	$�ി4ിൽ �ി67 89� ഉ	േ4ാ;ി<ാ�� �ം��� %�ർ��+ൾ 

�3 ി>ാ�ി4ി�ി?@��. 	Bാ4�ിൽ �ി67 �Cാ4ം >Dി<�� 17 

��ം*+ൾ�ാ��. MGNREGS %�ാ�ം 37 ��ം*+ൾ 	$�ി �3 ി>ാ�ി. 78 

��ം*+ൾ �M"ം�ി>4ിൽ �3 ി>ാ�ി4��ാ��. 38 ��ം*+ൾ 

���ം��� %�ർ��+ൾ �3 ി>ാ�ി4ിNിO.  

���ം��� �� � �3 ാ�ി4 (RIDF) 	$�ി %�ാ�ം 

���ം���ം �3�ി4��ിൽ PാQം 1-ൽ 67 ��ം*+Sം, PാQം-2 ൽ 19 ഉം, 

PാQം-3ൽ 4 ഉം PാQം-4 ൽ 1 ഉം ��ം*+Uാ�� ഉ7��.  	Bാ4�ിൽ �ി6ം 

89� >Dി< ��ം*ം PാQം 1-ൽ 12 ��ം*+Sം, PാQം-2 ൽ 5 ഉം ഉൾെ �6. 

MGNREGS %�ാ�ം �3 ി>ാ�ി4��ിൽ 27 ��ം*+ൾ PാQം-1 Wം, PാQം-2 ൽ 

9 ഉം PാQം-3 ൽ 1 ഉം ഉൾെ �6. �M"ം �ി>4ിൽ �3 ി>ാ�ി4��ിൽ 56 

��ം*+ൾ PാQം-1 Wം, PാQം-2 ൽ 16 ഉം PാQം-3 ൽ 6 ഉം ��ം*+Uാ�� 

ഉ7��. 	$�ി %േ&'�� ഒ! ��ം*�ിൽ �െ@ ഒ@ി>Yി�ം Zീ�ിൽ 

ഉൾെ N ���ം��� %�ർ��+ൾ �3 ാ�ി4ി\9�. 
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3.3.4. �'�ം���ം �( ി)ാ�ി* ��ം+,ൾ - 	.�ി/െ( �ീ�ി 

അ3��ി4� 

	5ി� -8 

���ം��� 
േ7ാ)ി/െ( �ീ�ി  

���ം���ം 
 �( ി)ാ�ി* ��ം+,ൾ (എ'ം) 

 
;ാ<ം 1 

 
;ാ<ം 2 

 
;ാ<ം 3 

 
;ാ<ം 4 

 
ആെ� 

 
േ�ാ>ർ  +@ിംA� 

 

140 

 

40 

 

9 

 

4 

 

193 

 
�BCBി 

 

4 

 

2 

 

1 

 

0 

 

7 

#D�E 	ി(ി ി�ൽ 18 3 2 0 23 

 

3.3.5. ���ം���ം �( ി)ാ�ി* H�ി  �ം+Iി4 �ി��,ൾ 
 

 	5ി�-9 

              	.�ി        ആെ�  

േ�ാ>ർ  +@ിംA�(െ�K�) 14171 

�BCBി (എ'ം) 43 

#D�E 	ി(ി ി�ൽ (െ�K�) 38 

             

േ�ാ>ർ +@ിംA� �ീ�ി*ി)ാ�� MേNO�� MPാ��ാ/ം  

���ം���ം �( ി)ാ�ി*ി�ിCQ��. 193 ��ം+,Rാ�� േ�ാ>ർ 

+@ിംA� �( ി)ാ�ി*ിST��.  ആെ� 14,171 െ�K� �)�� േ�ാ>ർ 

+@ിംA� �(�ി*ി�ിCU.  7 ��ം+,Rാ��  �BCBി �ിർVാ�ം 
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�$ ാ�ി%ി�ി&'��. 43 �+&+ി�,ാ�� 	-�ി.േ/0�� ഉ2��. 23 

��ം34ൾ �6� ���ം��� .�ർ��4ൾ, .8ാ��ാ9ം #:�; 

	ി$ി ി�ൽ �$ ാ�ി%ി�ി&=. 38 െ�@�  �A��   #:�; 	ി$ി ി�ൽ 

�$ ിAാ�ി%ിBC�.  
 

 

3.3.6. 	-�ി .േ/0െ� E�F�ാA �ി,�Gെ$ �ിH�ി9ം ഉൽ ാ/�Iം 

	Jി�-10 

	-�ി .േ/0െ� 
E�F�ാA �ി,�ൾ 

 

�ിH�ി 
(െLMർ) 

ഉൽ ാ/����
(�ിേAാOാം/ 

െLM� ) 

ഉൽ ാ/�ം 
�ിേAാOാം 

��Qീ�ി 0.22 46709 10275.98 

	%ർ�ർS4ൾ 0.31 3709 1149.79 

ഇTി 0.58 5634 3267.72 

 �Uൾ   0.57 3969 2262.33 

�ാ+ 2.64 8521 22495.44 

ഏ��ാ+  0.80 9917 7933.6 

	Q�Wി�ൾ 0.79 - - 

ൈ	�ാ ിY  0.08 8873 709.84 

�Y3Wി 0.01 - - 

 

(ഉൽ ാ/� ��� 2019-20 െA �ാർ[ി� �ി�ി�ി�����ിെ� അ�Aം3ിQ�) 
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3.3.7. ���ി yേhiെ� hീർZ�ാ��ി���െ[ �ി�ിfം ഉൽ3ാh�]ം 

�lി�-11 

���ി yേhiെ� 
hീർZ�ാ� 

�ി��ൾ 

�ി�ി(െ�8ർ) ഉൽ3ാh���� 
(�ിേ�ാ|ാം/െ�8ർ) 

ഉൽ3ാh�ം 
(�ിേ�ാ|ാം) 

െ�\'   11.41 *4114 **46940.74 

�£�' 1.40 349 488.60 

2�£��' 44.92 480 21561.60 

���ാ�' 1.05 284 298.20 

7ðർ 3.41 808 2755.28 

�ാ�'  11.91 *3347 **39862.77 

�ാ3ി 23.61 621 14661.81 

െ�ാെ�ാ 0.43 1399 601.57 

�ാ�'  4.44 9337 41456.28 

ഏ�ം            4.58            314 1438.12 

*എ`ം / െ�8ർ, ** എ`ം (ഉൽ3ാh� ��� 2019-20 െ� �ാർ.ി� 1ി�ി�ി�� ���ിെ� 
അ��ം-ിz') 

 

���ി yേhiെ�Å�g�ാ� �ി���െ[ ഉൽ3ാh�]ം hീർZ�ാ� 

�ി���െ[ ഉൽ3ാh�]ം �lി��ിൽ ഉൾെ3��ി�ി�ിnം y�ാ��ാ�'.  

3.3.8. ���ിfെ[ $േ�ാs�ിെ�n7ി}x അ:ിyാ�ം 

     �lി�-12 

  ഉc' ഇ� 

�ി��ീ�ി�ിെ� �ർ�� 91.67% 8.33% 

�ി�fെ[ �ാí��ിെ� �ർ�� 81.77% 18.23% 

ഉൽ3ാh� �ി��'  �ർ�� 89.58% 10.42% 

�ാർ.ി� ���ാ��ർ�� 87.5% 12.5% 
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���ിnേi.ം �ി��ീ�ി�ിൽ �ർ��]cാ�ിwc' എq' 91.67% ഉം, 

�ി�fെ[ �ാí��ിൽ �ർ��]cാ�ിwc' എq' 81.77% ഉം, ഉൽ3ാh� 

�ി��ിൽ �ർ��]cാ�ിwc' എq' 89.58% േ��ം അ:ിyാ�െ3w.  �ാർ.ി� 

���ാ�ം �ർ�ി} എq' 87.5% േ��ം �ർ�ിzിlി� എq' 12.5% േ��ം 

�ർേ��ിൽ അ7ി�ി}. ���ം��� y�ർ��\ൾ �[3ി�ാ�ി�% ��ം 

�`ിെ& @�r�ി�� �ാ�ാ�Yം െ�zെ3wെ�q' 67.54% ¯�േ:ാ�ാ��ം 

yേ�ാ�£cാ�ി� എq' 3.14% ¯�േ:ാ�ാ��ം d�ി3ി}. �`ിെ& 

Z[��ിൽ �ാ�ാ�Yം �ാ9£cാ�ി എq' 72.4% ¯�േ:ാ�ാ��ം Z[��' 

�ാ9െ�ാo£cാ�ി�ാെ�q' 4.69% ¯�േ:ാ�ാ��ം അ:ിyാ�െ3w.  

���ി yേhi�' ആെ� 20 �ി�m��ാ�' ഉx�'. �ി�9ിെ� 

��ി�ാ��ി�' ���ി� േi.ം ��ി� �ാ9ം �qിwെcq' r�ി��ം േ��ം 

അ:ിyാ�െ3w. 2 �ീ97ിൽ j��ൽ ��ി�ാ�£cാ�ി�q�'  10 �ി�m 

��ി�ാ�ി�o. എqാൽ  ���ിnേi.ം 37 �ി�m��ിെ� ��ി�ാ�ം 2 

�ീ97ിൽ j��ൽ ആ�ി ഉ�ർo. 3 �ീ97ിൽ j��ൽ ��ി�ാ�£cാ�ി�q�'   

ഒ� �ി�7ി�ാ�ി�o. എqാൽ  ���ി�േi.ം 11  �ി�m��ിെ� ��ി�ാ�ം      

3 �ീ97ിൽ j��ൽ ആ�ി ഉ�ർo. �`ിെ� �ാംi�ിെ& േ�ാ�' ���ി�' 

£ൻ�' É
ി���ാ�ി�o എq' 16.67%േ�ർ അ:ിyാ�െ3w. 83.33%േ�ർ 

അെ�oം അ7ി�ി}. ���ി�േi.ം �ാംi�ിെ& േ�ാ�' É
ി���ാ�ി�o 

എq' 85.56% േ��ം അ�ാെ�q' 14.44% േ��ം അ:ിyാ�െ3w. 

  �െ`ാ�ി3ിെ& േ�ാ�' ���ി�േi.ം Ð�ാ�ീ��ാ�ി 27±ിw 

െcqാ�' ���ി�ിൽ ഉൾെ3l 93.41% േ��ം അ:ിyാ�െ3l�'. ���ി 

yേhiെ� 2�\�െ[ �ാർig�ം���ം ���ി�' £ൻ�' �[�ി�ിlി� 

എq' r�ി��ം േ��ം അ7ി�ി}. എqാ   ���ിnേi.ം 2�\�െ[ 

�ാർig�ം���ം �[�ി�ിwc' എq' 71.43% േ��ം അ7ി�ി}. 2��ിെ� 

െ�x�ിെ& �:Y� ���ി�' േi.ം �ർ.�ിൽ 12 �ാ�]ം ഉെcq' 
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�ർേ�%ിൽ അ(ി%ാൻ �*ി+. ഈ െ�/ം �ാർ0ി� 12േ�3��ി�� 

ഉ	േ%ാ5ി67െ89� :േ;<�ാ�ി�ൾ  അ(ി%ി>. 

	ാ�ി�ി�ി� :?@ൾ 	A�ി�� Bൻ#ം േ<0Cം ഉ8ാ%ിDിE എ9� 

���ം��� �� � �G ാ�ി% 	A�ി%ിൽ ഉൾെ D BH�ൻ ��ംI@Jം 

അKി:ാ%െ L. 

3.3.9. O�േKാPാ�JെG �ി2%ി!�2ിൽ  Q��� (%) 

	Dി�-13 

Q��� 
	A�ിU� Bൻ	� 	A�ിU� േ<0ം 

അെ� അE അെ� അE 

VWി���ാ% XG�Yം 

േ<0ിYം ഉ/ Q�ി 

35.17% 64.83% 81.32% 
18.68% 

��ൾZാ :?B/ Q�ി 81.32% 18.68% 51.64% 
48.36% 

�െ[ാ2ി � ഉ/ Q�ി 86.81% 13.19% 17.58% 
82.42% 

�\ം 	ാ(Yം �ി(] Q�ി 81.32% 18.68% 25.28% 
74.72% 

3^ �:േ;<ം  100%  
100% 

�ി_�ൾ �_!�ാൻ 

േ%ാ5`�Eാ� Q�ി 

12.09% 87.91% 8.79% 
91.21% 

 

	A�ി�� Bൻ	� VWി���ാ% XG�Yം േ<0ിYം ഉ/ Q�ി ആ%ി!െ99� 

35.17% േ	!ം േ<0ം ഉ/�ാ%ി 81.32% േ	!ം അ(ി%ി>. 	A�ി�� Bൻ	� 

��ൾZാ :?@ൾ ഉ8ാ%ി!9�ാ%ി 81.32%േ	!ം േ<0ം ഉ/�ാ%ി 51.64% 

േ	!ം അ(ി%ി>. 	A�ി%ിൽ ഉൾെ D :േ;<ം 3^ � :േ;<@ൾ അെE9� 

�ർേ�%ിൽ അ(ിY�ാൻ �*ി+.  
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3.3.10. ¯�േ:ാ�ാ��െ[ അX-¶െ�ാeി�ിൽ �ിox  ���ാ�ം. 

                 �lി�-14 
 

അX-¶ െ�ാeിൽ 
���ാ� �ർ���'  

(% a��ിൽ) 

�� ��ർ�ൽ  30.47% 

ആ[' ��ർ�ൽ  2.04% 

േ�ാeി ��ർ�ൽ  7.84% 

ആെ� 23.53% 

 

        �� ��ർ�ൽ, ആ� ��ർ�ൽ, േ�ാeി ��ർ�ൽ എqി��ിൽ �ിox 

¯�േ:ാ�ാ��െ[ ���ാ�ം ���ി�' േi.ം �ർ�ിz�ാ�ി �ാ�ാം.  �� 

��ർ��ിൽ �ിox ���ാ� �ർ���' 30.47% ]ം ആ���ർ��ിൽ 

�ിox�' 2.04% ]ം േ�ാeി��ർ��ിൽ �ിox ���ാ�ം 7.84% ]ം �ർ�ി}. 
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അ�Yാ�ം-4 

ഉ��ം�ാ�ം 

r�ി�ിെ� ൈ�ൈ��ി�Y\െ� �ാ\ി �ിർv�, ��ാ�ം 

��ി��ിn�, �െ`ാ�ി3' �[f� എqി�െ��ാ�ാ�' ���ം���ം 

െ�ാ¿േ�iിnq�'. ���ിyേhi�' �[3ി�ാ�ി� ���ം��� 

y�ർ��\�ിൽ y�ാ�ം േ�ാ¼ർ -cിംs' ആ�'. 2qി¨ ��ി�ാ� ഈ 

1��' r�ി��ം �Y�ി��ം �g4�ാേ�ാ ���ാർ ���ി��ി©െ[േ�ാ 

േ�ാ¼ർ -cിംs' �[�ി�ിwx��ാ�'. അ¨��' i��ാ��ി��ി�ം 

��ി]x [ി yേhi�' �െ`ാ�ി3' �[fq�ി�' ഇ��ം േ�ാ¼ർ -cിംs' 

��െ� ��ാ����ാെ�q' yേhi�ാ�ി�ൾ അ:ിyാ�െ3lിwc'. y{�ി 

േ�ാ:�ി�ം �¾ം േ���ാ��ൾ �ം:�ിzിwx  േ�ാ¼ർ  -¿��െ[ 

��ി�ാ��ം ���nം �ാ0�ി� À�ി£l' ഉcാnoc'. 2[ിെ�x �ാ�ം 

േ��ി�q ഈ yേhi�' അ�' ��ി��ി�ാXx ���ി�ൾ ��െ� 

ആ�iY�ാെ�q' �\ൾ �7fo.   �െ`ാ�ി3ിെ& േ�ാ�' Ð�ാ�ീ��ാ�ി 

27�ാൻ �eി� എq�ാ�' "27 $%�ൽ �ാ&' Áൈ�*' 

െ,-ിൈ�േ�.ൻ" ���ിfെ[ ഏ9]ം ��ി� േ�lം. j[ാെ� �ി��ീ�ി�ിെ� 

�ർ��, �ി�fെ[ �ാí��ിെ� �ർ��, �ാർ.ി� ���ാ��ർ�� 

എqി��ാ�' ���ിfെ[ �9' ¯�@�\ൾ.  എqാൽ @�r�ി��, �`ിെ& 

Z[� എqി� �ാ�ാ�Yം െ�zെ3w എqാ�' �ർേ��ിൽ ��àി�ാ�ാൻ 

�eി±�'. 

���ം���y�ർ��\ൾ ��ം���]�ാ�ി ��െ���ി�ം 

-¶െ3lി�ിno.  ���ി �[3ി�ാ�ി��ിെ& @��ാ�ി �ി�m��ിെ� 

��ി�ാ�ം ഏyിൽ, െ��' �ാ�\�ിൽ ഉ�ർqിwെco �ാ�ാം.  

{.ിr�ി�ിെ� �ാംi�ിെ& േ�ാ�' �ർ�ിz�ിെ& @��ാ�ി �ി��ി�ം 
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�ർ��]cാ�ി, ഉ³�ാh� �ി��' �ർ�ിz�ിെ& @��ാ�ി 

¯�േ:ാ�ാ��െ[ �ാർ.ി� ���ാ��ി�ം �ർ��]cാ�ി.  ഇ�ിെ& 

@��ാ�ി അX-¶ െ�ാeി���ാ� �� ��ർ�ൽ, ആ� ��ർ�ൽ, േ�ാeി 

��ർ�ൽ എqി��ിൽ �ിox  ആെ� ���ാ�ം 23.53% �ർ�ി}. 

    ���ം���ം �[3ി�ാ�ി� 1��' �ർ.ം േ�ാmം ��ി�ാ��ം 

�[�ാ7ി� എqാ�' ���ി �[3ി�ാ�ി� 60.42% േ��ം അ:ിyാ�െ3l�'.  

േ�ാ¼ർ -¿�ൾ �ാ�ാ�Y�ാ�ി �ാ~േ� yേ�ാ�െ3lിwÎ എqാ�' 

��േ��ിൽ �ിoം ��àി�ാ�ാൻ �eി±�'. $Ã�} �ി[ി3ി�ൽ ���ി ��ം 

�ീ��ർ.�ർ�' �ാ�ി�ീ9�ാ�ി ഉ�േ�ാsി�ാൻ [ി $ൽ{.ി ��െ���ി�ം  

yേ�ാ�െ3w. 

�െ`ാ�ി3' yãെ�n7ിz' �ർ.��' അ�േ-ാ�£cാn� എq�ാ�' 

���ം��� y�ർ���ിെ& �െ9ാ� ��Yം.  ����ം��� 

y�ർ��\െ�n7ിz'  ¯�േ:ാ�ാ�ൾnx അ7ി�' �ർ�ി3ി�ാൻ 

�ാ�ി} എq�' ���ിfെ[ �െ9ാ� േ�l�ാ�'. ���ി yേhiെ� 

���ം���  y�ർ��\ൾ ��ം �ാർ.ി� �ി���െ[  ഉ³�ാh�ം 

�ർ�ി3ിn�ാXം  �െ`ാ�ി3ിെ& േ�ാ�' 27��ാXം �ാ�ിzിwc'.  ഈ 

���ിെ� �ം-¶ിz' ��േ��ിൽ ����ിz -Ör�ി��ം 

yേhi�ാ�ി��ം ��െ� �� അ:ിyാ��ാ�' അ7ി�ിz�'.                                  
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എ. y�ാ� ��� �ം��� ��ി�ാ[ി�ൾ 

��-� �ം����ി�ാ�ി ഏെ9��ാൻ �eിfq y�ർ��\െ�  

�q' s�\�ി�ാ�ി �ാെe y�ി�ാhിno. ��ി�േ���ം �ി.ൻ 

y�ി�ീ��ിzിwx ��ം���]ം ��ി�ാ��]ം y�ർ����ാ�ി�ിെ� 

�ി��\�ാ�' ഇ�ിെ[ ഉൾെ3��ി�ിwx�'. ���ം�ിl ി�ാ ���ം��� 

ആ@ീ�ർ 5ീ അ�ൺ2�ാർ എ�' �:Y�ാ�ി� �ി~\�ാ�'  ��-� 

�ം��� y�ർ��\ൾ�' ഉhാ����ാ�ി േ�ർ�ിwx�'. 

ൈ� £7�ൾ 

േ�ാ¼ർ {.ി ( Contour Farming) 

ഉe�', �ി�, �`ി��ൽ, �[ീൽ, ���ീ�ം െ��ൽ y�ർ��\ൾ 

െ��ി�ിെ��ി�ാ�ി �[3ാnoെ��ിൽ അ��ം {.ി�ീ�ി�െ��ാ�' േ�ാ¼ർ 

{.ി എq%െ�ാc' ഉേ�iിnq�'. �`ി���ം �¾ം ��ി�ിെ��ിെ� 

െ��q�ി�ാൽ അ%��£cാ2q ��Ú��ം �ാ���ം േ�െ�ാt�ി�' 

�[à�ാ�ി y�ർ�ിno. �e 27± 1�\�ിൽ ��ം����ിXം 

�e����x 1�\�ിൽ ���ം����ിXം ഇ�' ��ാ�ിno. െ�7ി� 

െ��ി]x  (�q' i��ാ�ം �െ�) yേhi\�ിൽ �9' �ിർ�ി�ി�െ�ാo�ി�ാെ� 

േ�ാ¼ർ {.ി െ�ാc' �ാ~ം �െq ���ം���ം �ാ�Y�ാ�ാ]q�ാ�'. 
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�ി���w�ൾ ഒeിെ�fx എ�ാ �ിർ�ി�ി��െ[fം ഒ� �ിർ-¶ അXa�� 

Z[�ം j[ി�ാ�' േ�ാ¼ർ {.ി ����ിe\', ഇ_ി എqീ �ി���െ[ 

�ി�െ�ാ��ൽ േ�ാ¼ർ ൈ�X��ിൽ െ��ാ]q�ാ�'. 7-ർ, േ��ി�, �ാ3ി, 

2�£��' എqി��' േ�ാ¼ർ �[ീൽ അ��ം-ി�ാ]q�ാ�'. 

��ി5 -Ö�� {.ി ( Multistory Cropping) 

d�Yy�ാiം j��ൽേ�c ഇ�\ൾ ഉ���ി�ം, 27}േ�c ഇ�\ൾ 

�ാെe�ാfം ��ർvq �ീ�ി�ാ�ി�'. �ി��ൾ ��ിൽ d�Yy�ാi�ിXം 

��ിXം �¡�ം �[�ാ����ിൽ �ി��ൾ Ð�ീ��ിno . �`ിെ& 

�ി�ി���\�ിൽ �ി�Y�ിnq േ���[�£x �ി��ൾ ഇ�ി�ാ�ി 

െ��െ±��ാം . േ����ിെ� �ീw�����ിൽ അX�ർ�ിzി�q െ�\', 

2�£��', �ാe, �ിe\' �ർ�\ൾ എqി�fെ[ ��ി5{.ി ഈ �ീ�ി�' 

ഉ�േ�ാhാ����ാ�'.  

 

�:Y�ാ� ഓേ�ാ %¿r�ിfം ഉ�േ�ാsെ3�vq�ി�ാൽ ���ാ��ി 

�ി��ാí� ഉ73ാno. ���ാ��ി ൈ��ാqി�Yം, �ി�ി� �ി���െ[ 

അ�iി�\�ിൽ �ിox ൈ�ാംiം �`ിെ� �Ú��ാno .  �eെ�xം 

�ി�ി� ഇ�3[ർ���ിൽ ��ിz' i�ി27±' ��ിnq�ി�ാൽ 
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ഊർqി7\ൽ �ാ�Y� �ർ�ി3ിno. �െ`ാ�ി3' �[fo, േ�ാs 

�ീ[-ാ�fം ���ൾ ���q%ം 27fo, െ�ാ����ാ�ം j�o. �Y�Yê 

�ി���ാ��ി�ാൽ �െq �ി��Y�ി�ാ�ം ��£x y�ാ�\ൾ 27�ാൻ 

�eിfo. ഇ�െ�ാെ� ��ി5{.ിfെ[ ¯�\�ാ�'. ��ി5 -Ö�� 

{.ി�ിൽ ഔ.���Y\ൾ �e�ർ��ി��ൾ എqി� ഉൾെ3�vq�' 

അX-¶െ�ാeി��ൾ Ê�ിnq�ി�' ��ാ����ാ�ി�ിnം. 

$��ി[ീൽ (Mulching) 

 

 �`ിX £��ിേ�ാ, െ�[ി�ൾ�' á�lിേ�ാ �ി���െ[ അ�iി�\േ�ാ, �9' 

ൈ�ാ�iി�\േ�ാ �zി��േ�ാ, ��ി�ി�േ�ാ ഒ� �ാ�ി�ാ�ി �ി��ി�ി�q 

�ീ�ി�ാ�ി�'.  ഇ���ം, ��m��ം �zി�െz[ി��ം �ി��ി�ി�q�' �ി� 

�ി���െ[ {.ിfെ[�െq അ:ി�ാYy·�ി�ാ�'.  -ാ�ീ���ം ��£�� 

�`ിെ� ���ം 27�o, �േ���ാ�iYം 27fo. �ev��ി 

�`ി�cാnq ആZാ��ി�ാ�ാ�ി �െ`ാ�ി� 27��ാXം, �eെ���െ� 
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ആsി��ം െ�°' �`ിൽ �ി�ി±ി7��ാXം ��ാ�ിno എqി\െ� 

�ി���ി yേ�ാ�\ൾ $��ി[ീൽ െ�ാ¿c'. 

 ൈ�ാ�iി�\ൾ �`ി�ാ����ാ�ി�ി[qാൽ െ��ിേ�9' �`' 

��c' േ�ാ2qി�.  j[ാെ� �e�ാ��' �`ി�t�ിേz�q ൈ����ൾ 

�ൺ��ി�െ� ��ç�ം ഒlി3ി[ി�ാൻ ��ാ�ിn�fം അ\െ� �`ിെ� 

d��.ി�\ൾ �ർ�ി3ിz' �`ി��]ം, �ാf�_ാ�]ം �ർ�ി3ിn�fം 

െ���ം �ി�ി±ി7\ാXം, ഈർ3ം �ി[ി} �ിർ�ാX�� �`ിെ& േi.ി 

�ർ�ിn�fം െ��ം. അ�ാ��' �`ിെ& :ൗ�ി� ¯�\ൾ െ�zെ3��ാൻ 

$��ി[ീൽ ��ാ�ിnം. 

ആ����ി��ൾ: (Cover Cropping) 

��ർ�ർ��ി���%ം ഇ[�ർq' ���q%�ാ� �ി���െ[ ഒ� 

ആ���ം �`ിൽ Ê�ിz' ഒ� ൈ�$��cാ��ാ�' ആ����ി��ൾ 

െ��q�'.  7ðർ േ�ാl\�ിൽ ��ർ�ി��q ���െ�q �ാw��ർ 

ഇ�ിXhാ����ാ�'.  $��ി[ീൽ െ�ാc' �:ിnq ¯�\ൾ�' $7േ� 

��ർ�ർ� െ�[ി��ാ��ി�ാൽ അ4�ീ� ൈ��ൻ ��ിെz��' �`ിെ& 

@�r�ിÂി �ർ�ി3ിn�ാXം ആ����ി��ൾ ��ാ�ിno.  േ�ാl�ി� 

�ൾ�' �9ി� �ി� ആ����ി��ൾ á�െ[ േ�ർno.   
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േ�ാl3�ർ (��േ77ി�):- 7ðർേ�ാl\�ിൽ ആhYെ� �q' �ാ�' �ർ.ം 

{.ിെ��ാം.  �ാ�ി�ീ9�ാfം ഉ�േ�ാsി�ാം. 

��3േsാ�ി�ം: 7ðർ, െ�\', �]\', 2�£��' േ�ാl\�ിൽ ഉ�േ�ാsി�ാം.  

�ാ�ി�ീ9�ാെ��ി�ം േ���ിൽ ഉ��' -ാ�ി�ാ�ി[fc'. 

െ�ൻേ�ാ�ീ�:  ഉ���ാ� �ാ�ി�ീ9 j[ി�ാ� ഇ�' 7ðർ,  െ�\', �]\', 

2�£��' േ�ാl\�ിൽ ��ർ�ാം.   

ൈ,േ�ാം: െ�\', �]\'േ�ാl\ൾ�' അXേ�ാY�ാ� �ി�1ാ�ി �ി�fം 

�ാ�ി�ീ9f�ാ�'.  

�ിേ&ാ:  �ി�1ാ�ി�ി�fം േ���ിെ� െ�m�ാX�� �eി]£c'.  അ�ാ�ി�' 

�ിേ&ാ�ി എq' iാ½�ാ�£�� ഈ �ി��' �ാ�ാ�ം േ���[�£���ി�ാൽ 

ൈ��ൻ�ം:��േi.ി ��െ� j���ാ�' ആ�ർ.��ാ� �±���x 

�ി�ാൽ അ��ാ�െz[ി�ാfം ��ർ�ാം. �ാ�ി�ീ9�ാfം ഉ�േ�ാsി�ാ]q 

�ാ�'. 

ൈ�േ��ി 

 ��ി�ി�' 2mെ� ഓേ�ാ {.ി�ി[�ിXം േ�ാിz �ി��ി�x 

��Y\ൾ �ി��ാ�ി േ��ിേ�ാെ� �}�ി[ി3ിnq�' േ�െ�ാt�ിെ� 

�ൺ��ി�െ� �[��ിർ�ാൻ ��ാ�ിno. ഇ\െ� �`[ിfq%��ം 

Ðേ�� ഒ� �ൺ-c' േ��ി�ൾ��ി�ി�cാ2�fം ഇ�' ��ം��� 

�ി�' ��ാ�ിn�fം െ��ം. iീ�െ�ാq, ആ[േ�ാ[�ം, െ�0��ി, 

��ിെ�ാzി, �-ാÀൾ, £�ി\, £�ി�', 29ിെz[ി�ാ�ി ���q �ി� ഔ.� 

��Y\ൾ എqി� ൈ�േ��ി�ൾ�ാ�ി ഉ�േ�ാsി�ാം. �ി�q 

yേhi\�ിൽ േ�ാ�ം $��ി[�ിെ& �ാ��ി���ി�£cാnq േ��ിെz[ി�ൾ 

�zി����ാfം �ാ�ി�ീ9, �ി7�' എqി��ാfം ഉ�േ�ാsിno. േ�s�ിൽ 
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���q�fം, �Ú £7ിെz��ാൽ െ�െlq' െ�ാlി�ി�ിർ�' ���ാൻ 

�eി]x�fം, േ��ൽ Ç[ിൽ ഉ�\ിേ3ാ�ാ��f�ാ�ി�ി��ം േ��ിെz[ി 

��ാ�ി �ി�െ±�nq ��Y\ൾ. 

 

@ി�ിൈ3ൻ�ിൽ y�ാ�£x ‘Sloping Agricultural Land Technology’ 

(SALT) എq {.ി�ീ�ി ൈ�േ��ി�െ� ��െ_�ി]��ിൽ ��� 

�ം����ിX�േ�ാsി�ാെ�q' െ��ി�ിno. SALT എq ഈ �േ��ം 

�ാ9{.ി�ി©െ[ ��െ3l �`ിെ& �gാ:ാ�ി�� �ീെc�nq�ിXx ഒ� 

ഉ�ാ�ിj[ി�ാ�'. ��ി�ിX 2mെ� �േ�ാzേ���ിൽ (Contour line) 

ഇ�l��ി�ാ�ി �-ാÀൾ, iീ�െ�ാq £��ാ� െ�[ി�ൾ അ�3ിz' ��o. 

�¿ á���ൾ ��ിൽ 13 െ�&ീ�ീ9ർ അ��£c'. �c' ��ി�ൾ�ി[�ി�x 

അ��ം അ��ീ9ർ ആ�'. (�േ�ാz േ���ൾ 4-5 �ീ9ർ അ���ി�ാ�ി 

Ð�ീ��ിno). െ�[ി�ൾ 1.5-2 �ീ9ർ ഉ���ിെ�vേ0ാൾ 40 െ�.�ീ. 

ഉ���ിൽ £7ിz' �ാ9ി ��ി�ൾ �ി[�ിൽ �ി�vo. െ�[ി�ൾ �ിൽnqി[ം 

Ðേ�� �`ി[ി��ർq' �gാ:ാ�ി� െ[7�' ആ�ി �ാmo. േ����ിെ& 
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��േ�ാ� േ�����ിൽ ഈ �ീ�ി ��ാ��ൾെ�ാ3േ�ാ, ��ാ��ി�ാെ�േ�ാ 

yാ�ർ�ി��ാ�ാ]q�ാ�'. 

 േ����ിൽ �ി�q �ീ�േhiേ�����ിൽേ3ാ�ം ��ി��ൾ�' ����ാ�ി 

ൈ�േ��ി�ൾ �ർ��ാ�ാ���ാ�ി�o. അ�3ിz' ��q iീ�െ�ാq, 

െ�0��ി %[\ി� െ�[ി��െ[ 1-1.5 �ീ9ർ �ീ�£x �Ú�ൾ �£�ിൻ�[ി 

�ീ7ിേ�ാ, ഈ7േ�ാ െ�ാc' �ി�òീ��ാ�ി jlിെ�lി -�െ3��ി ൈ� 

��ി��ൾ �ിർ�ിno. േ��ിzീ�േ�ാ�x ഇ��ർ� �z�7ി�േ�ാ, േ��ി��ിൽ 

�[ർo��q �z�7ി�ി��േ�ാ ഉ�േ�ാsിnq�' �ം����ിെ�ാ3ം 

:�Yാ�iY\ൾ�' j[ി ഉ���ിnം. 

 

$ൽ ��0' (Vegetative hedges) 

 

 �ാ��േ�Y� െ�7ി� െ��ി]��ിൽ, െ��ി�ിX 2mെ� 30 െ�.�ീ. �െ� 

ഉ���ിൽ �ൺ��Ú�ൾ ഉcാ�ി �ീ9��', 29ിെz[ി�ൾ, എqി� �ിòി� 

അ���ിൽ ��o. ഉ��ിെ� െ�mnq $ൽ�ർ�\ൾ yേ�Y�ി}ം �ീ9�Ã 

��ാെ��ിൽ ഏെ7 �q'. sി�ി $Ãം, ��Y�ി��ി�ാംjർ �ർ.�ർ 

�Yാ���ാf�േ�ാsിnq േ�ാ��Ãം (Themeda Cymboria) $ൽ��Ú�ൾ�ാ�ി 

ഉ�േ�ാsി�ാം. 
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���ം����ിXx �ി�ി� �ിർ�ി�ി��ാ� �ൺ��ാ��ൾ, �Ã��ാ� 

എqി��£��ിൽ അ�ി� -��ി�ാfം, �ി���w��െ[ (Terraces) 

$7ം:ാs\�ി�ം (riser) $Ã��െ[ �ി��ൾ ��ാ7ാ�ാ]q�ാ�'. 

േ���ൾ�ാ�ി �ിtെ���ാ���ം �ാ�zം ��q�' ��െ�േ�െ7 

@�yh�ാ�ി�ാ�o. �hി����ി�ം, �ീർzാ���െ[ �ാർig\�ി�ം, 

2o��െ[ ഇ[ി� �ീeാൻ �ാ�Y�fx yേhi\�ി�െ��ാം �ാ�zം            

����ം����ി�' @�yh�ാf�േ�ാsി�ാം. �ി�ി��ി�ം �`ിൽ 

ഒ�േ�ാെ� ���ാൻ �eിfq%ം ��ൾzെ� അ�ിീ�ി�ാൻ �eിfq%ം 

�ാ�z�ിെ& yേ�Y���ാ�'. 

ഇ[��ി {.ി (Strip cropping) 

 ��ി]��ിൽ ഇ[�ി[�' �`ി��ി {.ി െ�േ�cി��q �ി��ൾ 

(��ിzീ�ി, ഇ_ി, �z�7ി, �ാേ-' £��ാ��) ��ർvേ0ാൾ ��ി�ിX 2mെ� 

ഇ[�ിl' �ിòി� അ���ിൽ ആ����ി���െ[ ഇ[�ർq îി��ൾ 

��ർvo.  ��ർ, �ീ9��', േ�ാ�ം %[\ി� ഇ[�ർq' ���q �ി��ൾ îി3' 

�ി���ാ�ി ഉ�േ�ാsി�ാം. 

ൈ��� yേ�ാsം 

 അ�ി� �ാ��� yേ�ാs�ി©െ[ ��െ3l �`ിെ& �gാ:ാ�ി� 

ആേ�ാsYം �ീെc�nq�ിXം �`ിെ� �ാംiം �ി��ിർvq�ിXം ൈ��� 

\ൾ അ�Yാ�iY�ാ�'. ��Yേ�ാ.�\ൾ yhാ�ം െ��q% j[ാെ� �`ി�' 

െ�zെ3l Z[�fം, അ%�eി െ�zെ3l ഈർ3�ം|�േi.ിfം �ൽ�ാൻ 

ൈ���yേ�ാsം ��ാ�ിnം. �േ0ാ,', �`ി��േ0ാ,', ��ി�ിേzാർ 

�േ0ാ,' എqി�fെ[ �ിർ�ാ�]ം ഉ�േ�ാs]ം sാർ�ി� �ാ�ി�Y 

�ിർ�ാർ���ിXം �`ിെ& @�r�ി�ി �ർ���ിXം ഉ���ിnം. 
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ഉe�' 27z' {.ി (Minimum tillage) 

 ഇ[�ിwx �`ി��ൽ, �െ`ാ�ി3ിXം, േ���ം േ�ാ�x ആർË 

ഉ�േ���ാ yേhi\�ിൽ, �ർ�ിz ൈ�ാംi���ിXം �ാ���ാ2o 

എq അ7ി�ിൽ �ിo�ാ�' �1ി� {.ി�ീ�ി��ിൽ yേ�ാsിnq ഉe] 27z 

{.ി�ീ�ി�ൾ y�ാ��ി�ാ��'. ൈ���\ൾ, $��ി[ീൽ, ആ����ി��ൾ 

എqി� െ�ാc' �െq ഉe�ി�േ�iിnq �ാf�_ാ�ം, ���ി���ം, 

ഈർ3 �ം���ം എqി� �ാ�ി�ാം. �ി�ാ�iി�\ൾ ���ാ��ി 

$���േ�ാsിnq ഇ��ം {.ി�ീ�ി�ൾ �`ിെ& �ാsി��േi.ി 

�ർ�ി3ിnq�ി�' ��ാ�ിnം. അ%െ�ാc' �െq �`ി��ൽ ��െ� 

27��ാXം �eിfം. 

െ�ാc' അ��ൽ 

 െ�\ിൻ á�lിൽ �ിoം �c' �ീ9ർ 

അ���ിൽ 50 െ�&ീ�ീ9ർ �ീ�ി�ി�ം 

�ാÈ�ി�ം ·�ാ{�ി�ിൽ ��േ�ാ�ി 

അ�ിൽ െ�ാc' അ��ി 2eിzി�o. 

െ�ാc', േçാ_' േ�ാെ� �eെ�xം 

�ം:�ിz' �ിർ�ി ഊർqി7\ാൻ 

��ാ�ിnq�ി�ാൽ, േ���m�ി��ിൽ 

�ിoം െ�\ിെ� �ം��ി�ാൻ െ�ാc��ൽ ��ാ���ാ�'. 

�ം��� ���³���ം 

 ആേ�ാ��ി r�:Y� ��െ� 27± �¢െ[ �ം1ാ��' ���³��� 

�ി�ാ�ി j��ൽ r�ി �െcv� y�ാ��ാ�'. അ�ി�ാൽ �:Y�ാ� ഒeി± 

1�\�ി�ം {.ിേ�ാsY��ാ� െ�w�ൽ r�ി�ി�ം, ��ൽ j���x 

േ����ി�ം, {.ി�ി[\�െ[ അ�ി���ി�ം �ീw��3ി�െ�ാെ� yാേhiി��ാ�ി 
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അXേ�ാY�ാ� ·�\ൾ �}�ി[ി3ി�ാൻ �eിfം. �`ിXം ��ി1ി�ിnം 

ഏെ7 ¯���െ�q �ി��ിൽ |ാ�-�s� �Y�Yാ��ി�ാെ� ഓേ�ാ �ീlി�ം 

27െz�ി�ം ·�\ൾ �} �ി[ി3ിേ�c�ാ�'. 

��ർ r�½ം 

 

      �`ി���ം jlി െ��െ��� ����ാ�ി േ�ാെ�fx ��ി�ി�� 

െ��ി]��ി�ം,�ീർzാ���െ[ �`ി[ിzി 

�x �ീ�\�ി�ം, �ൺ��Ú�ൾ�' 

£��ി�ം �ി�ിz' ���`ി�ൾ�ി[�ിൽ 

$ൽെz[ി�ൾ �}�ി[ി3ിno. ഒo�¿ 

�ർ.ം െ�ാc' ��ി�ി�� �iി}േ�ാ2 

െ��ി�ം, $ൽെz[ി�ൾ അ�ി��ം 

�െq േ���ി[ിz' ���q�ി�ാൽ 

��ിേ�ാ�\�ിൽ �`ി[ിzിൽ �[fq 

�ി�' ��ി1ി�ി �ൗëh�ാ� ��ി�ി ���ൾ yേ�ാ����ാ�'. ഉ�ൾ 

െ�ാl�cാ� ��ിേ�ാ�\�ിൽേ3ാ�ം ��ി�ി�����േ�ാsിz' ��ി] 

-�െ3��ാ]q�ാ�'. 

�ിർ�ി�ി�ൾ 
 

 ഉ��ി�� ഒt�ിെ& േ�s� 27z' അ�' �`ിേ��ി7nq �ി��ി�x 

����ം��� y·�ി��ാ�' െ�ാ%െ� �ിർ�ാ� y·�ി��ിൽ 

ഉൾെ3�q�'. �ി��ി� �ാY\�ിൽ 20 i��ാ��ിൽ j��ൽ ��ി]x 

1�\െ� 2�െ� െ��ി]x (steep lands) 1�\�ാ�ി ��ിs�ിz' 

{.ി�ി7�ാ7ി�. എqാൽ ഉ�േ���ാ �ാY\�ിൽ 20 i��ാ��ിൽ �ാെe 

െ��ി]x “{.ിേ�ാsYം” എq' ��ിs�ി�ാ]q 1�\ൾ %േ�ാം 
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27�ാ�'.  ���േhi\�ം 2o��£x ഇ��ം 1�\ൾ �െ3�3�ിൽ 

ഒwം �ിqി���ാXം. ആെ� �ി�ിfെ[ 48% ��q ���ാ[' yേhiം ഉx 

േ����ി�ം ��ാ� �ാ���Y\ൾ �ി��ിൽno. ഇേ�ാെ[ാ3ം ഉൾ�ാ[ൻ 

2qിൻyേhi\ൾj[ി േ�ർ�ാൽ േ����ിെ& {.ിr�ിfെ[ r�ി:ാs]ം 

��ിേ�ാ�\�ാ�ി�ിnം.  ഇ��ം r�ി�ിൽ {.ി െ��ാൻ ൈ�£7�േ�ാെ[ാ3ം 

�ിർ�ി�ി�ൾ j[ി yാ�ർ�ി��ാേ�c�' അ�ി�ാ�Y�ാ�'. 

േ�ാ¼ർ ��Ú�ൾ (Contour bunds) 

 

 ഉ��ി�� ഒt�ിെ� �[�ാൻ �7Ú��ിൽ ��െ�ാേcാ/ �Ãെ�ാേcാ 

�ിർ�ിnq �[à\�ാ�ി�.  �ൺ��ാ��ൾ, �ി���ൾ, ��ാ��ാ[ൽ, 

െ�ാx' എqി\െ� yാേhiി��ാ�ി �ി�ി� േ���ൾ ഇ��c'.  

�`ി�nേ0ാൾ �:ിnq �ാ9ൈ79' (ഉ��ൻ �Ã�ൾ) �Ã�ൾ �:Y�ാ� 

��േ�ാ�േ�����ിൽ �ിർ�ിnq �Ã��ാ���ം േ�ാ¼ർ ��Ú��െ[ 

s��ിൽ ��ം. േ���ീ� �ാ���Y\�ിൽ �ൺ��ാ��ൾ െ�ാ%േ� 12 

i��ാ�ം �െ� ��ി]x yേhi\ൾ�' അXേ�ാY�ാ�'.  ഇ��' £��ിൽ 

$�', ൈ�� (Pineapple) എqി� �}�ി[ി3ിz' -���ാ�ാ]q�ാ�'.  £t�ൻ 

{.ി�ി[]ം ��ി�ിX 2mെ� �ിർ�ിnq �ൺ��Ú��ിൽ ��\�ാ�ി 

�ി�ിz' ഇ[��Ú��ം �ീർ�' �ീtq �eെ�xം ��ാ��ൾ�ി[�ിൽ �െq 

�ം:�ിno.  േ�ാ¼ർ ��Ú��ം ഇ[��Ú��ം �ീർv�eിfേ0ാൾ ഇ� 

ഓേ�ാoം ഒ� d�� ·�ി�[ം േ�ാെ� (Micro catchement) �ം �`ിൽ 

േi��ിz' r�േ�ാ.��ി�' ��ാ�ിno.  അ\െ� �7Ú��ിൽ �ാംiം 

�ർ�ി3ിnqേ�ാെ[ാ3ം 2�\�ി�ം �ി�m��ി�ം േ��ൽ�ാ��' ����ി 

ഉ7����ാXം ഇ� ��ാ�ിno.  
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െ�m�ി[�ർ.�ർ ഉേ�i �േ�ാzേ�� അ[ി1ാ��ാ�ി �ൺ��ാ��ൾ 

�ിർ�ി} ��o.  എ�ി�ം ഇ�fെ[ �ിർ�ാ��ിൽ �ി� �ാേ��ി����c'.  

�c' ��ാ��ൾ ��ി�x അ��ം ���ാnq�' �ം- അ��ം (Vertical 

interval) ഉ�േ�ാsിzാ�'.  VI=0.3(S/3 +2) എq ഈ d~�ാ�Y�ിൽ ‘S’ 

എq�' �70ിെ& ��ി]ം VI എq�' �ം- അ��]�ാ�'. 

 ഉhാ����ാ�ി 6% ��ി]x r�ി�ിൽ ��ാ��ൾ ��ി�x �ം- 

അ��ം [0.3(6/3 +2)]=1.2 �ീ9ർ ആ�ി�ിnം. 

 �ൺ��Ú�ൾ�' 60 £�ൽ 90 െ�&ി�ീ9ർ �െ� ഉ��ം �ൽ�ി ��o.  

�ാ��ർ.�ിൽ, yേ�Y�ി}ം ��ി�`ിെ& അംiം j���x �ൺ��\�ിൽ, 

��Ú�ൾ�' �ാi£cാ�ാ��ി�ം അ�ി��ം ഒt�ി���ാXx 

�ം�ി�ാ�ം �ൽ�ാ]q�ാ�'. 

 12 i��ാ��ിൽ j��ൽ ��ി]x 1�\�ിൽ �ൺ��ാ��ൾ�' 

j��ൽ -�ം �:ിn�ാൻ $��ി[\�ിൽ �`ി�nേ0ാൾ �:Y�ാ� 
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�Ã�േ�ാsിno.  �Ã��ാ��ൾ എq' �ി�ിnq ഇ��ം �ിർ�ി�ി�ൾ 

േ����ിെ� �ർ.�ർ�ി[�ിൽ ഏെ7 �gീ�ാ�Y�ാ�'.  �`ി�nേ0ാൾ ��' 

j���x {.ിr�ി��ിൽ 12% �ിൽ �ാെe ��ി�' ഉxേ3ാൾ േ�ാ�ം ��' 

��ാ��ൾ �ിർ�ി} ��o. hീർZ�ാ�ം േ���ാ���ി�ാെ� �ി��ിൽnq%ം, 

�7Ú��ിൽ �ിoം �െ�ാeി�ാ�ി�ിwq%െ��ാം ഇ�ിX �ാ���ാ�'.  

�ൺ��ാ���െ[ അ��Ð�ീ����ിX�േ�ാsിnq d~�ാ�Yം �െq 

�Ã��ാ��ൾnം ഉ�േ�ാsി�ാ]q�ാ�'. 

 ഉ�ൾെ�ാlൽ �ാ�Y�fx ��േ�ാ�േ�����ിൽ ��ാ��ൾ �ിർ�ിn 

േ0ാൾ ���ി��ാ� �ീർ�ാർz ഉ73ാn�fം, �ീർzാ��ൾ�' 

�[à£cാ2qി� എq' ഉ73ാn�fം േ��ം. 

��ർേlാ7ി�ൽ ��ാ� (�ൽ:ി�ി�ൾ) (Stone walls) 

 െ��ി�' j[ി� r�ി �w��ാ�ി {.ി െ���െ�q�ാ�' അ�ി�ി� 

�ി��ം. എqാൽ ആeം 27± �`ിൽ �w�ി�ി�ൽ ആiാ�Y��. �ാ~]��, 

2�െ�fx ��ി]��ിൽ �w�ി�ി�ൽ �ി�േ�7ി�%�ാ�'. ��ർേlാ7ി� എq 

��Yഅേ��ി�ൻ �ാY�ിൽ േ����ിേ��ിX ��ാ��ാ� �ാ���Y 

\�ാ�x�'. ഇ�ിെ[ അ��ം-ി}േ�ാq �ീ�ി േ����ിെ& ��േ�ാ� 

yേhi\�ിൽ അX��ി} �ാ�o. ��ി�ിX2mേ� ഒ� ��Y�[àേ�ാ, 

�ൺ:ി�ിേ�ാ, �ൽ:ി�ിേ�ാ ഉcാ�ി y{�Yാ�െq �ാ��ാ�ം 

���q[ി±' �w��cാ]q �ീ�ി�ാ�ി�'. എqാൽ േ����ിൽ െ�ാ%െ� 

ഉ��ൻ �Ã�ൾ ��ം {.ി y�ാ����ാ� ഇ��ി ി��ിെ� yേhi\�ിൽ 

�ൽ:ി�ി�ാ�' y�ാ��ി�x�'. 15-20 െ�.�ീ. �ാ�ം �ാ4ി ഒq'-ഒq� �ീ9ർ 

ഉ���ി�ാ�' ���n:ി�ി�ൾ ��ാ7ാnq�'. �� ഉ7�x �`ിൽ 

�ി�ം��ി ഉ�േ�ാsിz' അ[ി}73ിz �ൺ :ി�ിfം �ിർ�ി�ാ]q�ാ�'. 

�ീ�sി�ി േ����ിൽ sgാlി�ാ� $Ã�േ�ാsി}ം ��ർേlാ7ി�ൽ െ[7!�ൾ 
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�ിർ�ിno. �-ാÀൾ, iീ�െ�ാq എqി� അ�3ിz' �lാ�ം ഇേ� @�ം 

�െq �:ിnം. 

 

�w�ി�ി�ൽ (Terracing)  

12 £�ൽ 47 i��ാ�ം �െ� ��ി]x yേhi\�ിൽ �w�ി�ി��ാ�' 

��� �ം����ി�' അXേ�ാYം എqാൽ േ����ിൽ ��ി�' 27± 

ഇ[�ാ[ൻ െ�ൽ�ാ[\�ിൽ േ�ാ�ം �ി���w�ൾ �ർ��ാ�ാ���ാ�'. 

ഉ��ൻ��' �:Y�ാ�ി[\�ിൽ ഇ%�േ�ാsിz' ��ാ� �ിർ�ി}ം {.ിr�ിെ�  

�w��ാnoc'. �e���ൽ ഉx �ാ���Y\�ിൽ (1500 �ി�ീ�ി97ിൽ j��ൽ) 

അ�േ��' ��ി]x �w��ാ�' 2��ൽ ഉ�ി�ം. r�ിfെ[ ��ി�', �ി� 

എqി��X��ിz' �w��െ[ �ീ�ി�ിൽ �Y�Yാ�ം ��o. �:Y�ാ� േ�ൽ 

�`ിെ& �2�ി�ിൽ j��ൽ ആe�ിൽ �`ി��ി�ാ9ി �ി�3ാ�ാൻ 

ഉ�േ�ാsിnq�' േ�ൽ �`ിX £��ിൽ @�r�ി27± അ[ി�`' ���ാൻ 

�ാ���ാ2o. 47 i��ാ��ിൽ j���x ��ി]��ിൽ �w�ി�ി�ൽ {.ി 

െ��ാൻ �ിwq r�ി 27fq�ി�' �ാ���ാ2o. ഉhാ����ി�ാ�ി 36 

i��ാ�ം ��ി]x r�ി�ിൽ 66 i��ാ�ം 1�ം �ാ~േ� {.ിn �:ിno". 

േi.ിnq :ാsം �w�ൾ�ി[�ിൽ ��െ3�o. അ�ി�ാൽ 36 £�ൽ 47 

i��ാ�ം ��ി]x 1�\�ിൽ �[]�w��ാ�' അXേ�ാY�ാ�ിwx�'. 
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�ാ��േ�Y� 27± അ��\�ിൽ ��ർ�ാൻ �eിfq 

hീർZ�ാ��ി���ാ�' �[]�w�ൾ�' അXേ�ാY�ാ��'. േ��ി�, �ാ3ി, 

�£�' എqീ �ി��ൾ �[]�w��ിൽ ��ർ�ാ]q�ാ�'. 

 

 ·��ി��ൾ ��ർ�ാXേ�iിnq 47 i��ാ��ിൽ j[ി� ��ി] 

yേhi\�ിൽ െ�ാ��ി�x �w�ി�ി�ൽ ആ�iY�ി�.  ഇ��ം 

1�\�ിൽ ഇ[�w�ൾ (Intermittent terraces) ഉcാ�ാ]q�ാ�'. 7ðർ, 

2�£��' എqി� ��ർ�ാൻ ഇ[�w�ൾ ��ി�ാ2ം. �[ാൻ ഉേ�iിnq 

�ി�fെ[ ��ി��െ[ അ���ി�X��ിzാ2ം ഇ[�w�ൾ ��ി�.  

ഇ[�w�ൾ�' അ�േ��' ��ി�' �ൽേ�c%c'. �ാ�ാ���ാ�ി 30 

െ�&ി�ീ9ർ ��ി�ാ�' ഉxിേ��' �ൽ2q�'. 

 ���ാ�ിXം എ`3��െ�ാെ� 7ðർേ�ാെ� 1ി��ാ� �ി�െ��3' 

ആ�iY�ി�ാ��ി�ാൽ %[ർz�ാ� ഇ[�w�ൾ ആ�iY�ി�. ���ം ഓേ�ാ 

���ിX á¾ം �í�� ആ{�ി�ിൽ �ി�3ാ� ഒ��l' (crescent bund) ��ി�ാ2ം. 

ഇ��ം {.ി�ിൽ �`ി��ൽ ഒeി�ാേ�c%ം ആ��� �ി��ൾ 

�ിർ-¶]�ാ�'. 
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�ീർneി (Contour trenching) 

േ�െ�ാt�ിXx �[àെ�q �ി��ിൽ ��Ú�ൾ േ�ാെ��െq 

yേ�ാ����ാ�' �ീർneി�ൾ. ഇ[�ാ[ൻ yേhi\�ിൽ 

{.ി�ി��ൾ�ി[�ി�ം {.ിേ�ാsY��ാ� ��ി���ി��ാ�' െ�ാ%�ിൽ 

�ീർneി �ിർ�ിnq�'. 15 i��ാ��ി��ി�ം ��ി�ി�ാ� ��േ�ാ� 

yേhi\�ിൽ �ീർneി�ൾ ആ�ാം. ��ി]j[ി� ���േhi\�ിൽ 

�Yാ���ാ�ി �ീർneി �ിർ�ിnq�' ഉ�ൾെ�ാl�ിXx �ാ�Y� 

�ർ�ി3ിno. അ%േ�ാെ��െq െ�xെ�lിX �ാ�Y�fx �ാ# 

yേhi\�ി�ം �ീർneി ഒeി�ാേ�c�ാ�'. 2eി�ൾ�' 60 െ�&ി�ീ9ർ �െ� 

ആeം �ൽ�ാം. �ീർneി�ൾ j��ൽ �ാ#ാൽ �ാ�േ���� െ�[ി�ൾ�' 

േ��ൽ�ാ��'  അ�fെ[  േ���[�േ����ിൽ െ���ം �ിlാെ� 

��ാ�ി[�ാ2ം.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
��ി�ി�' 2mെ� �ിòി� അ���ിൽ 2eി��ാേ�ാ, �ീ��ിൽ �ി[\ാേ�ാ 

�ീർneി�ൾ �ിർ�ി�ാ]q�ാ�'.  2eി�ൾ �ിർ�ിnേ0ാൾ 2qിൻ£��ിൽ 

�ിq' �ാേe�' എq Ð��ിൽ �ിർ�ിേ�c%ം ഒ� ��ി�ിെ� 2eി�ൾ 

െ�ാw£��ി���  ��ി�ിെ� 2eി�' േ�േ� ��ാെ� 5�ിേ�c%�ാ�'. 
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2eി��െ[ ആെ� �Yാ
ം ഒ� െ�87ി�'  50 ��-ി�' �ീ9ർ ��ി�ാ2ം.  

2eി�െ��nേ0ാt��  �`' r�ിfെ[ െ��ി�ിെ& �ാ�:ാs�' ��0ാ�ി 

അ�ിേ�ൽ �ീ9��', ൈ��ാ3ിൾ എqി� �w�ി[ി3ി�ാ]q�ാ�'.  50-60 

െ�&ി�ീ9ർ �ീ�ിfം 50-60 െ�&ി�ീ9ർ �ാÈ�ി�ം �ൗ��Yyh�ാ� �ീ��ി�ം 

2eി�ൾ �ിർ�ി�ാം.  

�[െ���ൽ  
 

      െ�[ി�ൾnം ��\ൾnം അ�fെ[ 

á�lിൽ  2െ7േ�െ7 �eെ���ം �[� 

�ിർ�ി r�ിn��ിേ��' ഊർqി7\ാൻ 

��ാ�ിnq �ി��ിൽ ·��[\ൾ 

�ിർ�ി�ാ]q�ാ�'. ����yേhi 

\�ിൽ ·�ാ{�ി�ി�ം െ��ി±            

yേhi�' r�ിfെ[ െ��ി�ിെ& 

�ാ�:ാsvം ഇ��i\�ി�ം �ാ~ം �����ി�]ം �[\ൾ Ð�ീ��ി�ാം. 

·��[\�ിൽ $��ി�q%ം അ:ി�ാ�Y�ാ�'.   

�ീർzാ���ിെ� ���ം��� y�ർ��\ൾ 

 �ീർ�[�ിൽ �ിoം �ം $7േ�െ�ാt2q�' �ീർ�ാ���െ[ $ം�� 

�ി©െ[�ാ�'.  െ����ിെ& 2െ�ാt�'  �ീർ�ാ���െ[ ആeം 

�ർ�ിn�ാXം, �i\ൾ ഇ[ിfq�ിXം �ാ���ാ�ാം. �ീർzാ�ിെ& 

അ[ി�lിെ& ��ി�' (Bed slope)  j�q�ി�X��ിz' ഒt�ിെ& േ�s�fം 

�ർ�ിno.   ഒt�ിെ& േ�s� 27z'  �`ി[ി±' �ി�3' �w�ൾ a�െ3�q 

�ി��ിൽ  �ീർzാ���ിൽ �[à\ൾ �ിർ�ിn��ാ�' �ീർzാൽ 

�ം����ിX�� �eി.  ഇ��ം �ിർ�ി�ി�ൾ െ�ാ%െ� �[���ൾ 

എq7ി�െ3�o.  1ി��ാ�േ�ാ, �ാൽ�ാ�ി��ാ�േ�ാ  ആ� �[���ൾ 
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�ി�െ±�nq�' �ീർzാ���െ[ s�െ� ആ5�ിzി�ിno.  ഇ�ി�ാ�ി 

�ീർzാ���െ[ �ർ�ീ���ം ഒo ��ിേiാ�ി�ാം.  ഒ� �ീർ�[ 

yേhivå�ിnq �ീർzാ��െ� ഒqാം s��ിൽെ3��ാം  (First Order).  

ഒqാം s��ി��� �c' �ീർzാ��ൾ j[ിേzർq' �cാം s��ി��� 

(Second Order)  �ാ�cാ2o. ഇ���ിൽ �ർ�ീ��ിnേ0ാൾ  �ീർ�[ 

�ിെ& -�ിർs��:ാsv�� �ീർzാ�ിെ& �ി�െ� �ീർ�[�ിെ& 

�ി��ാfം ��ിs�ിno.  (ഉhാ���ം. �qാം�ി��ീർ�[ം, �ാ�ാം�ി� 

�ീർ�[ം £��ാ��). 

 ഒqാം �ി�േ�ാ���ി�ം, �e�ാ�v�ാ~ം െ���ം ഒt2q 

���ിേ�ാ���ി�ം (ephemeral drains)�ാൽ�ാ�ി� �[����ാ�   &' ]*' 

�[��, ��Y�[��, ��[n �[�� എqി� ��ി�ാ2ം.  �¿ം �oം �ി� 

�ീർzാ���ിൽ �ാ��േ�Y� 1ി��ാ�  േs-ി�ൻ �[����ം േ��ൺ7ി 

�[����ം (�ി�&', �ൽെ�l', േ�ാൺÐീ9') �[����ം അXേ�ാY�ാ�'.  

ഒqാം �ി��ാ���ി�ം ���ിേ�ാ���ി�ം െ�zെ3l ഈർ3ാംi£cാ2q�' 

�ീർzാ�ിൽ  ഒ� ��Yാ���ം Ê�ിn�fം Ðേ�� �ീർzാ�ി�' ഉ7���%ം  

�ാsി�� േi.ിf��%�ാ� ഒ� അ[ി�l' yhാ�ം െ���fം െ��o. 

ൈ� �[�� (Live Checks) 

   �ീർzാ�ിX 2mെ�, േ�� �ി[ി} ���q 

ഇ�ം �Ú�ൾ £7ിz' അ�3ിz' ���േ�ാ 

jlിെ�w�േ�ാ െ��o. ഇ� േ���ി[ിz' 

��ർo �eി±ാൽ j��ൽ �`ി[ിzിൽ 

ഉcാ�ാെ� �[f�fം �ാ�ിെ& 

അ[ി�lിൽ �`[ിfq�ി�' �ാ���ാ]� 
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fം െ��o. iീ�െ�ാq, £�ി�', 29ിെz[ി�ൾ എqി� ൈ� �[�� 

�ിർ�ാ��ിX�േ�ാsി�ാം. 

&' ]*' �[�� 

      �ീർzാ���െ[ അ[ി�lിൽ 

ആ�iYാX���ം �`ിെ��ിൽ 

ൈ��[���' ഉ�േ�ാsിnq 

�Ú�ൾ േ���ി[ിnqി�. ഇ�ി[ 

\�ിൽ �ാe'  �[ി�ൾ ഉ�േ�ാsിz' 

�ാ�ിX2mെ� �[àം Ê�ി�ാം. 

െ�7ി� 29ി�ൾ �c' ��ി�ാ�ി 

�ാ�ിെ& അ[ി�lിൽ അ[ിzി7�ി 

�ീ��ിൽ �Ú�േ�ാsിz' -¶ിz' ��ി�ൾ�ി[�ിൽ áxി�0', െ�േ\ാ�, 

ഉ�\ി� $�' എqി� �ി��ി &' ]*' �[���ൾ �ിർ�ി�ാം. 

����' �[���ൾ (Loose boulder cheeks) 

    yാേhiി��ാ�ി �:Y�ാ� ഉ��ൻ 

�Ã�േ�ാ �ാ7േ�ാ ��ç�ം െ�qി 

�ാ7ാെ� �ീർzാ���ിൽ അ��ി 

�� no. �ീർzാ�ിെ& �i\�െ[ 

ഉ���ിെ& �2�ി�ിൽ j��ൽ 

ഉ���ിൽ �[�� �ിർ�ി���'. 

ആ�iYെ��ിൽ £��ിെ� �Ã�ൾ 

ഇ��ി�ാ7ാെ� �ി�&' േ�ാൺÐീ9' / �ി�&' �ാ,ർ (wearing coat) �ൽ�ാം. 

�[���ൾ �ാ���െ[ �i\�െ[ ഉxിേ��' �[q' �ിൽേ�c�ാ�'. 

ഇ�ാ���ം �i\ൾnം �[��� �ി[�ി�ം j[ി �y�ാ�£cാ�ി 
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�i\�ി[ിfq�ി�' �ാ���ാ2ം. �ീർzാ���െ[ ��]��ിൽ �[���ൾ 

ഒeി�ാ��ം. �[��fെ[ ഉ��ം ���ാ��ി 75 െ�&ീ�ീ9ർ ��ി�ാ2ം. 

�[��� n £��ി©െ[ �ാേe�' ��ിnq െ�xം �ാ�ിെ& അ[ി�lിെ� 

2�ി�ി��ാ�ി�ി�ാൻ 1–1.5 �ീ9ർ �ീ��ിൽ 30 £�ൽ 50 െ�.�ീ. 

ആe�ി�x ഏyൺ �ൽ�ാ]q�ാ�'. 

േs-ി�ൺ �[�� 

 10 േs' sാൽ�ൈ�Á*' അ�ൺ (GI) �0ി��� nxിൽ ഉ��ൻ 

�േ�ാ �ാ7േ�ാ �ി7z' �ീർzാ��ൾ�' 2mെ� േs-ി�ൺ �[���ൾ 

�ിർ�ി�ാ]q�ാ�'. ഏ�ാc' �ി�&' േ���7ി �[��fെ[ ഉ7�ം 

അ�Yാ�iYം �e�]ം ഉx�ി�ാൽ �ാ�ാ�Yം 2െ�ാt�ിൽേ3ാ�ം ഇ��ം 

�[���ൾ ഉ7േ3ാെ[ �ിൽno. �0ി����ിെ� �ൽെ�lി©െ[ 

��ിർ���ം �ാ�Y�ാ]q�ി�ാൽ ഉ�ൾെ�ാl�cാ� yേhi\�െ[ 

-�െ3���ിXം ഇ��ം �[����ം �ാർig:ി�ി��ം yേ�ാ����ാ�'. 

 

�ി�ി±ി7\ൽ 2�\ൾ (Recharge pits) 

 േ7ാ*', ��ി1�\ൾ, �¾ െ�ാ%1�\ൾ %[\ി �eെ�xം 

�ി�ി±ി7\ാൻ �ാ�Y� 27]x yേhi\�ിൽ �ിq' ഒt�ി ��q 
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�eെ�xം േ�íീ��ിz' ഒt2q �ാ���ിെ� േ�െ�ാt�ിെ� േi��ിz' �`ിൽ 

ആ� qി7\ാൻ �ി�ി±ി7\ൽ 2�\ൾ ��ാ�ിnം. �¿ £�ൽ �o �ീ9ർ 

�െ� �ീ�]ം �ീ�ിf£x, 1.5 - 2.0 �ീ9ർ ആe£x 2eി��ാ�' ഇ�ി�ാ�ി 

��ാ7ാnq�'. ��ിെ±ാt2q െ�xം 2eി��െ[ �i\ൾ�' േ���ാ��ൾ 

ഉcാ�ാ�ി�ി�ാൻ �i\�ിൽ ൈ�ി� �ം����ാർ�\ൾ അ��ം-ി 

േ�c�ാ�'. ��ി�ാ� �ം����ാർ�\ൾ ഉെc�ിൽ �ീർzാ���ിൽ 

�െq ഇ��ം 2eി�ൾ ��ാ7ാn�േ�ാ, �ാ���ിൽ �[���ൾ �ിർ�ിേzാ 

�ി�ി±ി7\ൽ 2�\ൾ ��ാ7ാ�ാം. �ാ��ൾ�' ��ീ�£x ഒeി± 

�7Ú��ിേ��' ഒtnെ�xെ� �ി�ി}�ിേlാ �eെ�x േ�íീ{��ാ2q 

yേhi\�ിേ�ാ ഒെ� �ി�ി±ി7\ൽ 2�\ൾ �ിർ�ി�ാ]q�ാ�'. 

��ം:��ി�ൾ 

 �`ിൽ ��ിnq �eെ�xം ഉ��ി���ി©െ[fം, �`ി�[ി�ി©െ[fം 

�ാേe�' ഒt2o. �`ി�[ി�ി©െ[fx ഒt�ിെ� �ാ� �ാ�\�ിൽ േi��ിnq 

�ി�' 2�\ൾ �ിർ�ി�ാം. ��േ����െ[ ഏ9]ം ഉ�ർq :ാs\�ിൽ �¿ 

��q ��n�\ൾ ഇ���ി�x ��ം:��ി��ാ�'. 
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��േ�ാ� ി���ിൽ �ാ7െ�w�ൾ�ി[�ി�ം �¾£x �ീ�7���ി©െ[ 

ഒt�ിെ�vq െ�xം {.ി�ി[\ൾn ��ീ�£x [ാർേ�ാ�ിൻ �ി�ിz ��ി� 

2eി��ിേ�� �ി7nq ���ാn�\ൾ (Silpaulin tanks) എq ��ം:�� �ീ�ി 

�ി��ി�c'. �ി��ൾ�' അ�Yാ�iY�ാ� �േ����ി�' (Life saving 

irrigation)ഇ�' ഉ���ിnം. 

 

 

 

 

 

 

 

�ാർig:ി�ി (Retaining wall) 

 ��ം����ിൽ yേ�Y�ിz' ��ി�ാ� ഈ �ിർ�ി�ി 

േ�ാ���െ[fം, $��ി[\�െ[fം �i\ൾ �ം��ിnq�ി�ാ�ി 

ഉ�േ�ാsിno. േ�ാ���െ[ �i\�െ[ �ം����ിX�േ�ാsിnേ0ാൾ 

2െ�ാt�' െ�qി[ിnq ��]��ിൽ �ാ~ം �ാർig:ി�ി�ൾ �ൽ�ി�ാൽ 

��ി�ാ2ം. �9ി[\�ിൽ £�, ഈ7, ൈ�� എqി� �w��ർ�ിെ�ാ¿�െq 

�ാർig �ം���ം �ാ�Y�ാ2o. ��ി�ി ���ൾ �ാ�ി അ�ിൽ 29ിെz[ി��ം 

$Ãം ��ർvq%ം �ീ��ം����ി�' അXേ�ാY�ാ�ി �ാ�o. 
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 ��� �ം��� y�ർ��\ൾ �[3ി�ാnേ0ാൾ �ാെe37fq 

�ാ�Y\ൾ െ�ാ%�ിൽ 5�ിേ�c�ാ�'. 

 ���േhi\�ിെ� ഉ�ൾെ�ാlൽ �ാ�Y�fx ആeം 27± �`ിൽ 

�ീർneി�ൾ ഒeി�ാ��ം. 

 ഒqാം�ി� �ാ���ി�ം �ീർ�[�ിെ& ഏ9]ം ഉ�ർq 

2qിൻ��ി]��ി�ം ൈ�ി��ാർ�\ൾ�' £ൻs�� �ൽ��ം. 

 �ിർ�ി�ി�ൾെ�ാ3ം എേ3ാtം ൈ�£7�ൾ j[ി ഉൾെ3�േ�c�ാ�'. 

�gാ:ാ�ി� �ീർzാ���ിെ� �ീെ�ാt�' ²ർ`�ാfം �[àെ3�q 

�ി��ിൽ �w�ി�ി�ൽ, ��ാ��ൾ, �[���ൾ എqി� 

�ിർ�ി���'. 
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അX-¶ം--ി 

േ����ിെ� y�ാ� �`ി�\�െ[ r�[ം 
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അX-¶ം-�ി 
 

ഇ��ി ി�fെ[ �ീർ�[r�[ം 
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അX-¶ം-ഇ 
 

 േ�ാhYാ��ി
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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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