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അ��ാ�ി� 
 

�U'VെW �ി��ിൽ,ി�$ അ�ി4ാ�V�ാ� X#�Y�ാ�$ ��ം ��Zം. ഒ�ി\$ 

�]$ ^�െ,#ാൻ ആ�ി�േ�ാ�ം �ർ'�ാ�$ േ�"�$. �ൺ`�ിെW ��ാ#�ാ� 

േ���ം �abെ#   �c-ം േdeം f#ി�ാ�$. േdeീ� e�ാe�ിെ��ാൾ �"ി�%ി �a 

�ർ'ം േ�ാhം �4ിij"$, എlാൽ mnർ4���ിെW േ�ാ�$ �ാol അ�*bം 

^��ാ� ���ാ�Zം �ാം nൗ���ാ�ി �ാ��ം. ആേnാ� �ാ���ിെW f#ി 

;��ാb"ാ+l �ാ�ാ�*ാ �V�ി�ാ�ം �ം*ാ�qം അU4�െ,r 

s#Yി�ിr"$. �a�ാ�Y�ിൽ െ�tെ,ാ�ം, u��ം �aെ�ാj�ാ1ി�ാൽ ��ൾv, 

���ാ�ം എlാ�ി �ാ1ിെ�ാ"ി�ിi��ാ�$. �]$, ��ം, ൈ�� �)�$ 

എlി�െ� അ�bെ# uw�ി���ാ� ��x��ിൽ �ം��ിy �ാzേ� 

{*ി��ാ� �ി���ം എl ��Vം ൈ���ി�ാ�ാ+. േ����ിൽ �ൊ� 

4ാnം �aെ�tZം ഒo�ിേ,ാ+l�ി�ാൽ െ|hsം �}s�ാ� �ീർ�#Yൾ 

���ാ�ി ���ാ�~ി �aെ�tെ� �ീolി#�$ �ാേaാേ%�െ�l �ാ�v,ാ#ിൽ 

�ം��ിേ�"ി�ി�ിij. 

          ;�m�ി��ാ� �]ാ�$ 4'V�ി���െ# �ി��ിൽ,ി�ാ�eV�ാ� 

u~ാ� X#�ം. �െ]ാ�ി,$ �]ിെW ;�m�ി�� ��െ,�ql�ിെ�ാ,ം 

�ാർ'ി� �ി4�Y�െ# ഉൽ,ാd��ി}ം mnർ4���ിെW അ��ി}ം ��ി� +1�$ 

��qj. ഉ��ി�� �]ിെW ��ം ഒaി�ാil�ിUം �െ]ാ�ി,$ �#bl�ിUം 

���ാ�~ി ��ം �ം��ിil�ിUം േ�"ി �ി��~ി �ിർ�ി�ി�ൾ 

ഉ�േ�ാnി�ാh"$. w�V�ാ� *ാ��ിർ]�ം �#�ി ഇ��ം �ിർ�ി�ി�ൾ 



��ി�ാൽ �	
� �ം����ി�� ��െ� ��ാ����ാ�ി�ി�ം. ഇ��ം 

�ിർ�ി�ി�ൾ�ാ�ി �ി�ീ��!ം �ി��ി"�ൽ �#�!ം ആ�%&�ാ��. ഇ� 

േ�()ൾ െ��ിെ*+,� �ാ-�. /0ർ 1�ർ��)�ിൽ  ഊ3ൽ 

െ�ാ+േ�4�ാ� ��)െ� �ിർേ5%ി��6ം െ78ം. 

            �ം9ാ��� �	
� �ം��� 1�ർ�ി�ൾ �	��&േ��� 

�	�ം��� �:;ം �<� �ർ�ാർ �:;�=ം, �േ5% �?�ം@�� 9ാ��)=ം, 

�?Aം �ി�Bം, 
��Cാ�ി�േ�ാ+D0ി6ം �0*ി�ാ�ി �"E4�. ഇ��ം 

�F�ി�=െ0 അ�A� H�)ൾ ���ി�ാ�3�ിIം ആJ-� 1�ർ�� 

)ൾ�� ഉ�6L�ാ�3�ിI�ാ�ി �ി��ി"�ൽ �#�ം �:*� �0�ി �"E. 


ി.ാ���ിൽ 14  
ി.��ിOം 1േ�&� Pിേ*ാർQ�ൾ 1�ിFീ��ി�E. ഇ/ �Rി 


ി.ാ ആJ-� ��ി�ി�ൾ�� ഈ �ിT��ിൽ ഇ0െ�0ാIം �<� �ീർ�0 

�ി��� �F�ി 1�ർ��)ൾ D+�ൽ �ാ�&���േ�ാെ0 �ിർU��ം 

�0,3�ി�� �േ5% �ർ�ാ"�ൾ�� �ാർV�ിർേ5%ം �ൽ:3�ിIം �ാWി�ം. 

D0ാെ� �ിX&ാ@&ാ� 1�ർ��ർ�ം, Yേ�T�ർ�ം, ഈ േ�Z��ിൽ 

1�ർ�ി�3 �[��ിെ� എ.ാ�ർ�ം 1]� Pിേ*ാർ(�  1േ�ാ
�െ*+െ�3� 

1�ീ�ി�E. 

            �ർേ�^� 
ി.ാ���ിൽ െ_�`(ി _�Paർ�ാ"ം Pി�ർb� 

ഓHീ�ർ�ാ"ം േ�ൽേ�ാ(ം ��ിd. �ി��േ%e��!ം _ാ<ാ എൻgി6ം �0�ി��� 

hാ<ിhി�ൽ ഇൻെ�hിേY<ർ�ാ�ാ��. �ർേ�6െ0 1�ർ��)�ിൽ ��ാ�ം 

�@&�ാ�ി� �	��&േ��� �	�ം��� �:*ിെ� ഉേX&ാY9ർ�ം, �േ5% 

�?�ം@���:*ിെ� 
�1�ി�ിWി�ൾ�ം, ഉേ5&ാY9ർ�ം ഈ അ����ിൽ 

1േ�&�ം �iി േ�eെ*+,E. 

Pിേ*ാർ(ിേjOk അ@ി1ാ�)=ം �ിർേ5%)=ം �?ാY�ം െ78E. 
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�"ാം �#�$ �ാ%ർെ'($ ���ി – 

അ�ൻ+l$ xാ��\ാ��$ u�ി(W$ /ീ. +� Vvൻ 
ൈ�)tിiേl�ിെW അ4ിuാ� 1ിേ,ാ�%$. 

 

���ം��� �+,$ �േ�� അ�ൻ+l$ �\ാ��ിെ� �ാർ($ III -ൽ 

�#,ി�ാ�ി�ിrt �"ാം �#�$ �ീർ�#���ിbെ# �ി��ി��ൽ ���ം 

�ാ)�ി� *ി�ി�ി�����$ �+,$ �#ql�ിൽ ഉ¡Xാ#��ാ�ാൻ 

�ാ~ിv�ിൽ ǌാൻ ഏെ1 �േ-ാ'ിij.  

¤�േ4ാ�ാ��െ# � c-ം m�ി�ിൽ �െl �4 V�ാ� �¥�ൾ ഉ�േ�ാnിv$ 

െ�ാ¦t ��ാ� �ിർ�ാ� u§�ി��ാ�$ �� V�ാbം ���ി��ം െ|¨ിrt�$.  

ആ��$ �aി െ|©�ാ� uേdeെ� �െ]ാ�ി,$ �#bl�ിUം �aെ�tം 

+�ിെ�ാ�ിv$ േ�ാ�ാെ� �]ിൽ  ഊർlി1ªl�ിUം �ാ~ിvs�aി �]ിെW 

;�m�ി«� �ർ�ിi�ാUം �ാർ'ി��ി���െ# അ4ി§�ിiം uേdeെ� 

��േ¬ാ���െ# ���ി�ാ��ിെW ഉ�ർv�ം �ർ'��െ# ���ാ� 

�ർ���ിUം ഇ#�ാ�ി�ിr"$. #ി ��� 1ിേ,ാർ%ിേ�ൽ �ി��Yൾ 

�ാ� Vെ,�qെ�l$ ǌാൻ u� Vാeിij. 

 

(ഒ,$) 

�\ാ��$ u�ി(W$ 

അ�ൻ+l$ xാ��\ാ��$ 

 

 

 

 

 



  



 

 ��ാം ���	 �ാ
ർെ�	  ���ി -

��േ�ാ���ി�ി    �ൺ�ീ�ർ    �ീ. �ി.�ി. േ ാ�	  ��ർ!ി"                                     

#ിേ!ാർ
	. 

   അ%ൻ'(	 �)ാ*+ിെ, �ാർ�	 III - ��ാം ���ിൽ  ��!ി,ാ/ി 

*ി01 �2�ം�3� ���ി (��ാം ���	 �ാ
ർെ�	)-6െ� ��േ�ാ� 

�7ി8ി6െ� �ൺ�ീ�#ാ�ാൻ �ാ9ി"�ിൽ ǌാൻ ഏെ# അ�ി�ാ�ി<=.  

�ീർ>ം �ാർി� േ�?,*ാ* ഈ AേBCം െDE+ാ* �,േ*ാ� 

AേBC�ാ�	. �ാർി�F+ി ആ�	 ഇ�ിIെ+ ആJ�Jെ�  ീ�ി��ാർKം. 

D�ിL M,NOിൽ �ൺ��ി�ൾ െDQേRാൾ ഓേ�ാ �T*>ം 

�ൻേ�ാ�ിൽ േ�ൽ �U	 ഒW�ി �Xെ!0െ�ാ�ിY=. Zി [�ി െ�ാ
<=�ൾ 

ആ*ി �ാ#ിെ/ാ�ിY=. �\]ം �%ിൽ �ി=ം ��ം ^�/ി �%ാ, 

�ിർ7ി<�ാൻ�/ �ാR+ി�േCി ഇ_ാ+�ർ ആ�	 ഇ�ിIെ+ 

�ർ�ർ. �`�ാ�	, #bർ, െ�N	, �cN	, �ാT, 'Y^O�	 എ(ീ 

Zി�Oാ�	 ഇ�ിെ�61�	. എ(ാൽ �ാ
ർെ�	 A�ർ+�ം e�Nി Zി 

[�ി*ിൽ 9ാ�ാOം �f�%ാ,�ൾ �ിർ7ി"േ�ാെ� �െUാ,ി!	 അ��ാ�ിg. 

െ�hി#i( �Tെ�1ം അ�ാ�ി�NOിൽ �Uിൽ ആjി#Nി. അNെ� �U	 

k,[*ിl�ാ*ി>�Nി. �ാർി� �ിO�Oിൽ �ി=ം ��ിm�N	 �Y�ാ�ം 

�ർ�ിg. േ��ൽ/ാ,NOിൽ അn��െ!
ിY(  ,3ാ�ം '#o. pീ�ിൽ 

�ിർ7ി" െ�ാe'ONOിൽ �ി=ം AേBC�ാ�ി�ൾ ൈ�!ിrെ� '�ിെ�1ം 

േC?�ി<=. േ�ാ�	 �ം�3��ി+ി �ിർ7ാ�cം ഇ�ിെ� ��!ാ/ി. 

sY/+ിൽ ഈ ���ി t,ം ഈ AേBCം uI�ൽ �"�ി�ിg. െ�ാTി,ാOി 

�ൾ/	 9ാ�ാOം െ�ാTി,���NJം ,�ിg.  

 

 



 

�ാ)�ി� *ി�ി�ി�����$ �+,$ ഇ��ം ���ി��െ# 

�ി��ി��ൽ ���ം �#ql�$ ഏെ1 �േ-ാ'ം �ൽ+j.  u�� 

1ിേ,ാർ%ിൽ ���ി ��ം uേdeെ� �����ം���ം, �ാർ'ി� 

�ി4�Y�െ# അ4ി§�ിbം �ർ'��െ# ���ാ� �ർ���ിUം �ീ�ി� 

�ി��ാ�ം െ�vെ,�ql�ിUം ഏെ1 ��ാ����ാ�ിrെ"l$ ǌാൻ 

u� Vാeിij.  

(ഒ,$) 
�ൺ�ീ�ർ  

�"ാം�#�$ �ാ%ർെ'($ 

  



1. /ീ.'ിേ�ാ�$.െ� (�ാ3ി�ി�¹  ഇºെ��ിേn3� )  
2. ��േ»�ി �ാ·�ിെ� ഉേdVാn*ർ 
3. �
ർ  �ാ·�ിെ� ഉേdVാn*ർ. 
4. ��ി,1)$  �ാ·�ിെ� ഉേdVാn*ർ. 

 

 

 

�"ാം �#�$ �ാ%ർെ'($ ���ിbെ# �ി��ി��ൽ 
���Z�ാ�ി ¼½െ,r u�ർ�ിv�ർ 

 
^��ൽ,� , (ാ3 ��V �ിർ]�ം , 1ിേ,ാർ%$ ��ാ1ാ�ൽ 
 

1. /ീ��ി. ��ാ+�ാ�ി �ി.എ�$.     (അ(ീ'�¹  (�12� ) 
2. /ീ േ�Vാ�ി െ�. �ിºേ¾ാ  (െ(�¿%ി (�12� ) 
3. /ീ uീ�$ �ി.എ�$.  (െ(�¿%ി (�12� ) 
4. /ീ��ി §� എം.¼ി. (1ി��v$ ഓ;ീ�� ) 
5. /ീ��ി 'ംÀ ¼ി.െ�.  (1ി��v$ അ�ി�W$) 
6. /ീ��ി ¼ിÁ�Âി െ�. (�ാ3ി�ി�¹  അ�ി�W$ ) 
7. /ീ��ി �Ã എ�$. (�ാ3ി�ി�¹  അ�ി�W$ ) 
8. /ീ��ി �ി' �ി.�ി. (�ാ3ി�ി�¹  അ�ി�W$ ) 

 

�ാേ��ി� ��ാ�ം 

1. /ീ.അ�Ä  ഒ �ി (�ാ3ി�ി�¹  അ�ി�W$ ) 
2. /ീ��ി.u�ീ�.എം (െ���ൻ േx($ ൈ#,ി�$) 

 

�%ി� ��ാ1ാ�¹  

/ീ.��ിº  േnാ�ി  (1ി��v$ ഓ;ീ�� ) 

�ി��േe���ം  േ�¹േ�ാ%Zം �ാ�n�ി�േ�eZം 

1. /ീ.���$.�ി.എ�$ (�ിാ െ(��%ി (�12ർ) 
2. /ീ.അÅൾ nÆർ (1ി�ർv$ ഓ;ീ�ർ) 
 

�ി��േe���ം �#�ി��$ 
 



  



                            

 u~ാ� ����ൾ

�
ർ �ി�ിൽ ഇ�ി%ി �ാ·�ിൽ ഉൾെ,�l അ�ൻ+l$ xാ��\ാ��ിെ� 

625 െ�2ർ *�q് 1,80,00,000 ^� �#�ി ���ം��� �+,$ �#,ി�ാ�ി�  

‘�"ാം �#�$ �ാ%ർെ'($ ���ി’ bെ# �ി��ി��ൽ ����ിെW 

�ി��Y�ാ�$  ഈ 1ിേ,ാർ%ിൽ ഉൾെ,��ി�ിrt�$ 

 അ�ൻ +l$ xാ� �\ാ��ിെ� �lാം �ാർ(ിൽ *ി�ി െ|�l �"$ �ാ%ർ 

െ'Ç��ിൽ ഒlാ� "�"ാം �#�$ �ാ%ർെ'($ ���ി" 2014 ��ം¼1ിൽ 

ആ�ം4ിv$  2018 �ാർvിൽ   Éർ�ി�ാ�ി. 

 �V�ിn�  m�ി��� u�ർ��Y�ാ� േ�ാÊർ¼"ിംn$, െ#1�ിംn$,  

�aiaി �ിർ�ാ�ം, .¥�y �ി#ി,ി�ൽ, �ാർec4ി�ി �ിർ�ാ�ം, �ീർvാൽ 

��ീ���ം, െ|�$ (ാം എlി�െ�ാെ� ���ി�ിെ� u�ർ�Y�ാ�ി�j. 

 204 +�ം¼Y�ി�ാ�ി 496 Ëീ��ം 454 .�'�ാ��ൾെ,െ# ആെ�  950 ആ�$ 

���ം�V.   

 ���ി uേde�ിെW  m�ി4ാnം uേdeqം �²�ാ�$, 1³ർ, െ�Y$, �ZY$ 

എlി��ാ�$ w'ി െ|�l�$. 

 ���ി�ി·െ# �#,ി�ാ�ി� േ�ാÊർ ¼"ിംn$, െ#1�ിംn$,  �aiaി �ിർ�ാ�ം, 

.¥�y �ി#ി,ി�ൽ, �ാർec4ി�ി �ിർ�ാ�ം, �ീർvാൽ ��ീ���ം, െ|�$ (ാം 

s#Yി��െ�ാം uേde�$ {*ി� �ാർ'ിേ�ാൽ,ാd��ിUt 

�ാ�|�V�"ാ�ി എjt�ാ�$ uേde�ാ�ി��െ# െ�ാs അ4ിuാ�ം.  

 �"ാം�#�$ �ാ%ർെ'($ ���ിbെ# ;��ാ�ി uേdeെ� �െ]ാ�ി,ിെW 

േ�ാ�$ +1�ാൻ �aിµ. �ി�h��ിെ� ���ി�ാ�Zം ഉ�ർ�ാൻ �aിµ.  

 �ി���െ# �ി�i1Zം, �ാ�ാ�*ാ �V�ി�ാ�Zം, �ാrÌnY�െ# �#j 

��3Z�ാ�$  uേde�ാ�ി�ൾ  അ4ി��ീ��ിil u~ാ� uÍYൾ. 



  



�"ാം �#�$ �ാ%ർെ'($ ���ി 

 

 
  



 

  



ഉt#�ം  

 അ~Vാ�ം-1 
േ��$ 
�)ർ 

1 
���ം��� ���ി �ി��ി��¹  ��� ��േ� 1 

1.1 ആ��ം 1 

1.2 

���ം��� ���ി �ി��ി��¹  ��� ��േ�bെ# ഉേ�e 
��VYÎ  

3 

1.3 �ി��ി��¹  ����ാ����$  4 

1.4 �ീർ�#ം (�ാ%ർെ'($) 4 

1.5 �ീർ�#ാ~ി«ി� �ി���ം  5 

1.6 �ി��ി��¹  ����ീ�ി 6 

 
അ~Vാ�ം-2  

2 
�"ാം�#�$ �ാ%ർെ'($ ���ി 7 

2.1 േ�ാÊർ ¼"ിംn$   7 

2.2 െ#1�ിംn$ 
8 

2.3 �aiaി 9 

2.4 .¥�y�ി#ി,ി�ൽ 9 

2.5 �ാർec4ി�ി�ിർ�ാ�ം 9 

2.6 �ീർvാൽ ��ീ���ം 10 

2.7 െ|�$(ാം 10 

 
അ~Vാ�ം-3  

3 

���ം��� �ി��ി��¹  ���ം - u~ാ�െ,% 
`|�YÎ  

11 

3.1 െ�ാs�ി��Yൾ 11 

3.1.1 ���ം�V 12 

3.1.2 ���ി uേdeെ� *ാ��Yൾ 13 

3.1.3 ��േ�|� *ി�ി 14 

3.1.4 Ï�ി�ിേ�ാn �ീ�ി 15 

3.2 ���ം��� �+,$ �#,ി�ാ�ി� ���ിbെ# 
¤�േ4ാ�ാ��െ# അ4ിuാ�ം �ം¼½ിv$ 

16 

3.3 ���ി അ�േ�ാ��ം 
16 



3.3.1 ¤�േ4ാ�ാ��െ# u~ാ� െ�ാaിൽ 17 

3.3.2 ¤�േ4ാ�ാ��െ# അU¼½െ�ാaി¹  19 

3.3.3 
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അ~Vാ�ം-1 

���ം��� ���ി �ി��ി��ൽ  ��� �ർേ� 

1.1. ആ��ം 

uw�ി �ി4�Y�െ# uേ�V�ിv$ �]$, ��ം, ൈ���)�$ എlി�bെ# 

�ം���ം, .��¹,ാd�ം, �ീ�ിÉ���ാ� ഉ�േ�ാnം എlി� �ാ���ി��� 

u����Y�ിൽ ��ിil �© ��െ� uാ~ാ�V���ിij. ഈ �ൂj X#� 

Y�േ#bം അ�ി�Ò'�ം ഒaി�ാ�ിെ�ാ"$ uw�ി�ി4�Y�െ# eാËീ�Zം 

.���േ�ാnZം .��¹,ാd�Zം  �lി¹�¦െ�ാ¦t {*ി��ി��� 

�ാÓ,ാ#$ അ�ി�ാ�V�ാ�$. അ�ി}��ി uw�ി �ി4�Y�െ# �ാെ��t ���ൽ 

f#ി �lിൽ �¦െ�ാ¦t�ാ��ം �ി��� �ാÔ��ൾ. �ാ�Vെ� xാ�Y�ി¹  

m�ി��Zം അ��െ# ഉ��ീ�� �ാ�n�ാ�ി ആ/�ിil�$ w'ിbം അU¼½ 

െ�ാaി}���ാ�$. �abെ# �4V��ി¹  ഉ"ാ+l �V�ി�ാ�ം �ാ�'ി� 

േ�X��ിൽ  Õ�ിil u�ി�½ി  xാ�ീ� ���bെ# �ാ�ec�¹���Zം 

dാ�ിÖVZം f��ൽ ��ി����ാ+l�ിU �ാ���ാ+ം. xാ�ീ� ���bെ# �ീ�ി�ം 

അzേ�ൽ uw�ി �ി4�Yെ�bം �ാ�ാ�*െ�bം ആ/�ിvി�ിij. �ാ�'ി� 

�ി���േ#bം �j�ാ�ി �)�ിേWbം +1± ഉ¹,ാd����, �]ിെW 

;�m�ി«��ിൽ �lിrt േeാ'�ം, uw�ി �ി4�Y�െ# +1�$ ഇ� xാ�ീ� 

േ�X��ിെ� dാ�ിÖV�ിെW േ�ാs ��~ി,ിij. ഈ �ാ×ാ�×Vം �lിൽ 

�¦െ�ാ¦t xാ� �ി��� dാ�ിÖV �Ø��� u����Yൾ ആ`z�ം 

െ|�l�ി�$ uw�ി�ി4�Yെ� �ം��ിyെ�ാ¦t ഇ#െ�#}��ം �]ിെW 

ഉ¹,ാd���� ��~ി,ിil�ിU�+l u����Y�ം ആ�eV�ാ�$. ഈ 

��Vം �ാ~V�ാ+l�ിU �ി�ി~ േ�X��െ� �ംേ�ാ�ി,ിyെ�ാ¦t 

��x�ാ� ആ`z� �ീ�ി�ാ�$  ആ�eVം. 

            m�ിb�ാ�ി ¼½െ,r �#il എാ ഉ¹,ാd� u����Y�ം ആ 

uേdeെ� muw�ിbം, �]ിെW X#�bം, �4V�ാ� ൈ���)qം 

ഏേ�ാ�ി,ിy െ�ാ¦t �ീർ�#ാ~ി�ി� u�ർ��Y�ി·#േ�  �ാ~V�ാ+� 
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bÙ. �ീ��#ം ��ീ��Zം |��ാÚ�Zം ആ� uw�ി�ിൽ �ാ��ി� 

u�ി¼���ിൽ ഊlിbt u����Yൾ �#il uേde�ാ�$. ��x�ാ� 

�ി��� ��Vം �º�ി��ി ഉ¹,ാd� X#�Yെ� e�ി�ാ� �ീ�ി�ിൽ  

Û�ീ��ിyെ�ാ¦t ���ി ആ`z�ം �ീ��# uേdeq �#േ�"s"$. 

           േ��� �ർ�ാർ �� �� �ം����ിെW 4ാn�ാ�ി �� �ം��� 

�+,$ �േ��bം �3$ �+��ൾ �aിbം �ി�ി~ ���ി�ൾ ആ�ിÜ�ിvിr"$.  

�]ിെW ;�m�ി�ി, �]ിെW ���ം4�� േe'ി എlി� �ർ�ി,ിi� എl 

��Vേ�ാെ# �� �ം��� �+,$ �#ql �ീ��#�ി��� ���ി��ാ�$ 

Contour Farming, ��ി/ ¼á�� w'ി, �ീർiaി (Contour trenching), േ�ാ�ർ 

¼¦�ൾ, �#െ���ൽ, Check Dams ൈ�� �#�� (Live Checks), േ�ാÊർ 

��å�ൾ (Stone Pitched Contour bunds), .��ി#ൽ s#Yി��. െ|hേ�ാ �}േ�ാ 

ആ� ഏെ�ാ� ��േ¬ാ�êിUം അ�ിേ��$ െ�tം ഒo�ിെ�ql ഒ� 

m�ി4ാn�ിU ¸ë�ാ�ി +lിെW െ�h� ��ൽ ��േ¬ാ�êിെW ¼�ിർn�� 

*ാ�ം �െ� �ീ�l ആ m�ി4ാnം ഒlാെ� ഉÎെ,�l �ീ��# uേde�ിെW 

��xZം {*ി�Z�ാ�  �ി����ാ�$ ��Vം. 

          .  
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േ����ിെW ആെ� �ിÑ�ിbെ# 48% ��l ���ാ#$ uേdeZം ഉൾ�ാ#ൻ 

+lിൽ uേdeY�ം f#ി േ|ർ�ാൽ േ����ിൽ w'ി m�ിbെ# m�ി4ാnZം 

|�ിേ�ാ�Y�ാ�ി�ി�ം  

ഇ��ം m�ി�ിൽ w'ി�$  അUേ�ാ�V�ാ� �ീ�ി�ിൽ �ീ��Y�ം ��ാംeZം 

�ി��ി��ിെ�ാ¦t ���ം��� �ം�ി~ാ�Yൾ ഏർെ,�േ�"s"$. 

ഇ�ി�ാ�ി ൈ���1�േ�ാെ#ാ,ം uാേdeി��ാ�ി �4ിil 1ിേ�ാí�ിU uാ~ാ�Vം 

�¹�ിെ�ാ¦t �ിർ�ി�ി�ൾ f#ി uാ�ർ�ി��ാേ�"�$ അ�ി�ാ�V�ാ�$. 12 

��ൽ 47 e��ാ�ം �െ� |�ിZt uേdeY�ിൽ �r�ി�ി��ാ�$ ����            

�ം����ി�$ അUേ�ാ�Vം.  �4V�ാ� േ�ൽ�]ിെW �+�ി�ിൽ f��ൽ 

ആa�ിൽ �]ി��ി �ാ3ി  �ി�,ാ�ാൻ ഉ�േ�ാnിil�$ േ�ൽ �]ി�$ ���ിൽ 

;�m�ി«ി +1± അ#ി�]$ ���ാൻ �ാ���ാ+j എl�ാ�$ ഈ �ീ�ിbെ# 

��ി�ി�ി. ���ം���ം w'ി�ാർ�$ f��ൽ ഉî�ാd��ിUം �ി��ിUം �ാz� 

4ാ�ി���1� f#ി uേ�ാ��െ,�l�ാ�$. 

1.2. ���ം��� ���ി �ി��ി��ൽ ��� �ർേ�bെ#  

ഉേ�eV��VYൾ 
 

 ���ം��� ���ി�ൾ �#,ി�ാ�ി��$ ��ം ���ി uേde�ിU"ാ� 
.േ�ാn�ി �ി��ി�q� 

 ���ം��� ���ി�ൾ �#,ി�ാ�ി��$ ���t  m�ി�ിേ�ാn �ാ3ം  
�ി��ി�q� 

 dീർX�ാ� �ി���ിൽ �ിjം �ാ�ി� �ി���ിൽ �ിjം �4ിil ഉൽ,ാd�ം, 
��Vം ഇ� �ി��ി�q� 

 ���ി�$ േe'�t �� �4V� �ിe���ം െ|�� 

 �#,ി�ാ�ി� ���ി��െ# ��ി�ാ��ം �ി��ി�q� 

 ���ം��� �+,$ �േ���ാെ� �#,ി�ാ�ി� ���ം��� 
u�ർ��Yൾ ���ി�ാi� 

 ���ി uേdeq �#�ാUt s#ർ u�ർ��Y�ം uÍ¼ാ~ി� 
*�Y�ം Ò"ി�ാr� 
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1.3. �ി��ി��ൽ ��� �ാ����$ 

�ാർ'ി� �ർ'ം അ#ി*ാ��ാ�ി�ാ�$ ���ം��� ���ി��െ# 

�ി��ി��ൽ ���ം �ാ)�ി� *ി�ി �ി�����$ �+,$ �#�ി ��l�$. 

2020-21 �ാർ'ി� �ർ'ം (2020 ïൈ�-2021 ïൺ) �#�ി� ����ിെW �ി��Y 

�ാ�$ ഈ 1ിേ,ാർ%ിൽ ഉൾെ,��ി�ിrt�$. 

1.4. �ീർ�#ം (�ാ%ർെ'($) 

ഒ� െ�ാs ���ി���� |ാ�ിേ��$ ഏെ�ാം uേde�$ �ിjം �a െ�tം 

ഒo�ിെ�qjേ"ാ  ആ uേde�ാെ� ���ി���� |ാ�ിെW �ീ��#ം 

എl1ി�െ,�j. അ�ാ��$ ഒ� .a / േ�ാ#$ / അ��ി�ിേ��$ എz �ാzം 

uേdeെ� െ�tം ഒo�ിെ�qjേ�ാ ആ uേdeെ� .a / േ�ാ#$ / അ��ിbെ# 

�ീർ�#ം എl$ �ി�ിij.  ഒ� �ീർ�#െ� ���ം െ|�l ഉ�ർl mu�� 

Y�ാ�ി�ിiം അ�ിെW അ�ിർ�ി�ൾ. ഏെ�ാ� �ീ�vാ�ിേ��ം ��ം ഒo�ി 

െ�ql �o�º  uേde�ിെWbം അ�ി��ി,  ഉð� *ാ�ം, �ീ��1ി േ��, 

uw�ിd� �ീർvാ}�ൾ,  �� x�� േ���,  ആേde േ��� എlി�െ�ാെ� 

�ീർ�#�ിെW 4ാn�ാ�$. �ീർ�#�ിെW ��ി,�U��ിv$ `Â �ീർ�#ം, െ|h 

�ീർ�#ം, �ñ �ീർ�#ം, ഉ� �ീർ�#ം, �dീ�#ം എlിYെ� ��ം �ി�ിij. 

|ിzം : �ീർ�#ം ( �ാ%ർെ'($) 
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1.5. �ീർ�#ാ~ി«ി� �ി���ം  

m��െ� ഏെ�ാ� s¦m�ിbം ഏെ��ി}ം ഒ� �ീർ�#�ിെW 

4ാn�ാ�ി�ിiം.  �ീർ�#ം എl�$ �]$, ��ം, ൈ�� �)�$ എlി�bെ# 

��ò�¼½ി��ാ� uw�ിbെ# ഒ� ó�ി3$ ആ��ി�ാൽ �െl {*ി� 

�ി���ം ആ`z�ം െ|�l�ിUം �#,ി�ാil�ിUം ഏ3Zം അUേ�ാ�V�ാ� 

ó�ി3ാ�$.  അ#ി*ാ� �ി4�Y�ാ� �]$, ��ം, ൈ�� �)�$ എlി��ിൽ 

ഒlിU"ാ+l ആXാ�ം �ë �"ിെ�bം ¼ാ~ിiെ�jt�ി�ാ}ം ���ിെW 

�4V�, �]ിെW ��ം, ��V �ô�ാ�Y�െ# �ാlി~Vം എlി� ഓേ�ാ 

�ീർ�#�ി}ം �V�Võ�ാ��ി�ാ}ം �ീർ�#ാ~ി«ി� �ി���ം uാ~ാ�V 

�ർ�ിij.  uw�ി�ാൽ �ിർ]�ി�െ,% അ�ിർ�ി�ൾ �ാ3�ിാ��$  

ആ��ി�ാൽ  �ി�ി~ �+��ൾ ��ി*ി�ി �ൗöd {*ി� �ി��� ���ി�ൾ  

�ീർ�#ാ#ി*ാ��ി�ാ�$  ആ`z�ം  െ|�l�$. 

|ിzം : അ#ി*ാ� �ി4�Yൾ - �]$, ��ം, ൈ���ാ�Yൾ  
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1.6. ����ീ�ി 

ഇ�ാ�¿േ�'ൻ �ർേ� 2020-21 ൽ െ��െ±�� �ാ%ർ െ'(ിെ�/ 

���ം������ി uേdeെ� �o�ൻ �ാ���ാ�ിൽ �ിjം �ി��േe���ം 

�#q�bം �� �ം��� �+,$ �#,ാ�ി� ���ിേ�ാെ#ാ,ം �3$ ഏ�ൻ�ി�ൾ 

�aിേ�ാ �c�ാ�V �V�ി�ൾ േ��ിേ%ാ �#,ാ�ി� എാ �]$-�� �ം��� 

���ി�േ�bം അ�േ�ാ��ം െ|��bം അ�$ ��ം �ാ%ർെ'($ uേdeq"ാ� 

.േ�ാn�ി �െ"q�bം �ി#Z�ൾ �െ"�ി ¼½െ,% േ�÷Y�ിൽ 

എ�ിi�b�ാ�$ ��V�ി�l�$. ഇs��ം െ��െ±�� �ാ%ർെ'(ിൽ �ി�ി~ 

�ാർ�Y�ി·െ# �#,ാ�ി� �� �ം��� ���ി�ൾ �aി ഉ"ാ�ിrt േ�%Yൾ 

����ിേ~��ാilേ�ാെ#ാ,ം ���ം��� �+,ിെW ഇ#െ�#ൽ ��ം u�� 

�ാ%ർെ'(ിൽ ഉ"ാ� േ�%Y�ം �ി#Z��ം �െ"ql�ിUം �ാ~ിij.  

�ിാ���ിൽ uേ�V�ം 1ിേ,ാർr�ൾ u�ി�ീ��ിils�aി �ിാ ആ`z� 

��ി�ി�ൾ�$ ഈ �ി'��ിൽ ഇ#െ�#ാUം �3$ �ീർ�#�ി��� ���ി 

u�ർ��Yൾ +��ൽ �ാ�V���േ�ാെ# �ി����ം �#ql�ി�$ 

�േ�e�c�ം4�� �ർ�ാ��ൾ�$ �ാർ��ിർേ�eം �ൽ+l�ിUം �ാ~ിiം. 

���ി uേdeെ� ൈ��em�ിbെ# അ#ി*ാ��ിൽ ¤�േ4ാ�ാ�െ� 4 

øാ3Y�ാ�ി ��ം �ി�ിij. 

        �%ി�-1 

øാ3ം �ിõീർ]ം (ഏ�1ിൽ) 

    1 1 ഏ�1ിൽ �ാെa 

   2 1 ��ൽ 3 ഏ�1ി�$ �ാെa 

   3 3 ��ൽ 5 ഏ�1ി�$ �ാെa 

   4 5 ഏ�1ിUം അ�ിU ���ി}ം 
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അ~Vാ�ം-2 

�"ാം �#�$ �ാ%ർെ'($ ���ി 

         �
ർ �ി�ിൽ ഇ�ി%ി �ാ·�ിൽ ഉൾെ,�l അ�ൻ+l$ xാ� 

�\ാ��ിെ� �lാം �ാർ(ിൽ *ി�ി െ|�l �"$ �ാ%ർ െ'Ç��ിൽ 

ഒlാ�$ "�"ാം �#�$ �ാ%ർെ'($". ഈ uേde�$ u~ാ��ാbം േ�ാÊർ 

¼"ിംn$, െ#1�ിംn$,  �aiaി �ിർ�ാ�ം എlീ u�ർ��Y�ാ�$ �#,ി�ാ�ി 

�ിrt�$.   .¥�y �ി#ി,ി�ൽ, �ാർec4ി�ി �ിർ�ാ�ം, �ീർvാൽ ��ീ���ം, 

െ|�$ (ാം s#Yി� u�ർ��Y�ം �#,ാ�ി�ിr"$. ഇs �ം¼½ിv �ിed 

�ി��Yൾ ¸�െ# േ|ർij . 

2.1 േ�ാÊർ ¼"ിംn$ 

 

ഉ��ി�� ഒo�ിെ� �#�ാൻ �1å��ിൽ ��െ�ാേ"ാ, �¥െ�ാേ"ാ 

�ിർ�ിil �#êY�ാ�$ േ�ാÊർ¼¦�ൾ. ����ാ�, �¥��ാ�, �ി���ൾ, 

��ാ� �ാ#ൻ, െ�ാt$ എlി�െ�ാം ഈ n��ിൽ ഉൾെ,�ം. �a +1± 
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*�Y�ിൽ  ���ം����ിUം �a f��}ഉt *�Y�ിൽ ���ം��� 

�ിUം ഇ�$  ��ാ�ിij.  |�ിZt uേdeY�ിൽ �r�ൾ �ി�ിv$ w'ി െ|�l 

�ീ�ി�ാ�$ േ�ാÊർ¼"ിംn$. 1³ർ, േ��ി�, �ാ,ി, +����$ എlീ �ി��ൾ    

േ�ാÊർ¼"ിംn$ �aി w'ി െ|�l�ി�$ അUേ�ാ�V�ാ�$.  '�"ാം �#�$ 

�ാ%ർെ'($ '���ിbെ# 4ാn�ാ�ി ഏ�േdeം  81 െ�2ർ *��$ േ�ാÊർ 

¼"$ ��ി�ിvിr"$. 

2.2 െ#1�ിംn$ (�%$ �ി�ി�ൽ) 

 
 

|�ിZt uേdeY�ിൽ �r�ി�ി��ാ�$  �]$ �� �ം����ി�$ 

അUേ�ാ�Vം. |�ി�$ +1± uേdeqം �r�ി�ി�ൽ �ർ� �ാ~ാ���ാ�ി 

േ����ിൽ �ാ�െ,�j. m�ിbെ# |�ി�$, �ി� എlി��$ അU��ിv$ �r��െ# 

�ീ�ി�ിൽ �V�Vാ�ം ��j. ഉ��ൻ �$ �4V�ാ��ി#Y�ിൽ ഇs�േ�ാnിv$ 

��ാ� �ിർ�ിyം �r�ി�ി�ൽ �#qj. 
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2.3 �aiaി �ിർ�ാ�ം 

 

      �aെ�tെ� �]ി�ാúി  

mnർ4 ���ി�ാ�ം ഉ�ർ�ാൻ 

.��ി#Y�ി}ം w'ി*�Y�ി}ം 

+aിil +aി��ാ�$ �aiaി�ൾ. 

���ി uേde�$ �aiaി��െ# 

�ിർ�ാ�Zം �#�ി�ിr"$ 

  4.4 .¥�y�ി#ി,ി�ൽ 

 

���ം����ി�ാ�ി �ീ3�$, +3ി 

െv#ി�ൾ എlി� �ിûി� അ�� 

�ിൽ ��l u�ർ���ാ�$ .$ 

�y �ി#ി,ി�ൽ. ����ാ�, �¥ 

��ാ� എlി��$ ���ിൽ അ~ി� 

¼��ി�ാbം, �ി�,$ �r��െ# .1ം 

4ാnY�ി}ം .¥��െ# �ി��ൾ 

��ാ1ാ�ാZl�ാ�$. 

2.5 �ാർec4ി�ി �ിർ�ാ�ം 

   

  േ�ാ���േ#bം, അ��ി�� േ#bം, 

.��ി#Y�േ#bം �eYൾ �ം� 

�ിil�ി�ാ�$  �ാർec4ി�ി 

�ിർ�ിil�$. േ�ാ���െ# �e 

Y�െ# �ം����ി�$ ��, ഈ1, 

ൈ�� എlി� �r��ർ�ി 

െ�ാ¦ം �ാർec�ം���ം 

�ാ~V�ാij. 
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 2.6   �ീർvാൽ ��ീ���ം  

��േ¬ാ�{�െ� �ം��ിil�ിUt ���ി�ാ�$ �ീർvാൽ 
��ീ���ം. .a�ിേ��ം �ëം ഒo�ിെ�ql �ീ�vാ}�െ� �ീെ"�i� 

എl�ാ�$ ഇ�ി·െ# ��Vം ��l�$. 

 
 

 2.7    െ|�$ (ാം 

*ി��ാ�ി ഒoit  േ�ാ��ൾiം,  ഉ��dി�ൾiം +hെ� �ിർ�ിil ��ം 

s1j�ി�l�ിUt �ം�ി~ാ�Yൾ ഇാ� �ിർ�ി�ി��ാ�$ െ|�$ (ാ��ൾ. 

െ�tം ഒo�ി�ി�l�ിUt �ം�ി~ാ�േ�ാ� f#ിbം ഇ� �ിർ�ി�ാh"$. ��ം 

േe��ി�ൽ, െ�tെ,ാ� �ി�ü�ം, െ�tം �aി�ി�ിy�ി#ൽ  എlി��ാ�$  

െ|�$ (ാം �ിർ�ാ��ിെW ��VYൾ.  
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അ�Vാ�ം-3 

���ം��� �ി��ി��¹ ���ം-u~ാ� 

`|�YÎ 

3.1     െ�ാs�ി��Yൾ  
 

2020-21 �ർ'െ� ���ം��� ���ി �ി��ി��ൽ ����ി�ാ�ി 

�
ർ �ി�ിൽ  �"ാം�#�$ �ാ%ർെ'($ ���ി�ാ�$ െ��െ±���$. 625 

െ�2ർ *��ാ�ി ���ിuേdeം �Vാ�ിy �ി#ij.  ഇ�ി%ി �ാ·�ിെ� ഇ�ി%ി 

േýാ�ി}t അ�ൻ+l$  xാ��\ാ��ിെ�  �ാർ($  3 ൽ *ി�ി െ|�l �"$ 

�ാ%ർെ'Ç��ിൽ ഒlാ�$ �"ാം�#�$ �ാ%ർെ'($. . ഈ uേdeം അ�ൻ+l$ 

�ിേ�ിൽ ഉൾെ,�j. 450 െ�2ർ *��$ ���ി �#,ി�ാ�ി�ിr"$. 

��േ����ാ�$ ¼ാ�ിbt *�ം. േ�ാÊർ¼"$, െ#1�ിംn$, �aiaി s#Yി� 

u�ർ�ി��ാ�$ �V�ിn� ¤�േ4ാ�ാ��െ# m�ി�ിൽ ��V�ാbം �#,ാ 

�ി�ിrt�$. .¥�y �ി#ി,ി�ൽ, �ാർec4ി�ി �ിർ�ാ�ം, �ീർvാൽ ��ീ���ം, 

െ|�$(ാം, ��ാ�െ�%ൽ s#Yി� u�ർ�ി��ം ���ിuേde�$  

�#,ാ�ി�ിr"$.  2014 ��ം¼1ിൽ ആ�ം4ിv$ 2018 �ാർvിൽ   ഈ ���ി É��ീ 

��ിy. െ|©�ാ� �ീർvാ}�ൾ ഒo�ി െ|1ി� േ�ാ#ാ�ി �ാ1ി ��ി� 

േ�ാ���ിേ��$ �ംn�ിil *�Y�ിൽ ഇ��eY�ി�ാ�ി 4ി�ി െ�%ി 

�ം��ിvിr"$. ഈ േ�ാ#ി െW  �h�e�$  �±േ�ാ#$ �ാ%ർെ'($  *ി�ി 

െ|�j. 
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 �ർേ� �#�ി� ���ി uേde�$  204 +�ം¼Y�ി�ാ�ി 496 

Ëീ��ം 454 .�'�ാ��ൾെ,െ# ആെ�  950 ആ�$ ���ം�V.  �ാൻþെ�ൻ(ർ 

�ി4ാn�ിൽ ആ�ം�െl ഇ.  

3.1.1    ���ം�V 

          �%ി�-2 

Ëീ�ൾ .�'ൻ�ാർ �ാൻþെ�ൻ(ർ ആെ� 

496 454 - 950 

ഇ�ിൽ �%ി��ാ�ി +�ം¼Yൾ 9 ഉം  �%ി��ർ�ം ഒjം    �ët�ർ 194 ഉം 

ആ�$.  �%ി��ാ�ി  +�ം¼Y�ിൽ APL �ി4ാn�ിൽ ആ�ം �െl�ി. 

ആെ�bt 9 +�ം¼Y�ം  BPL �ി4ാn�ിൽ ഉൾെ,�j. �%ി��ർ� +�ം¼ം  BPL 

�ി4ാn �ി}ൾെ,%�ാ�$.  �ët��ിൽ  APL �ി4ാn�ിൽ 129 ഉം, BPL 

�ി4ാn�ിൽ 65 ഉം +�ം¼Y�ാ�$ ഉt�$.  

�%ി�-3 
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3.1.2 ���ിuേdeെ� *ാ��YÎ  

ഒ� അംn��ാ#ിbം ഒ�  LP  ��ം  u�� uേde�$ ഉ"$. HS, HSS 

���െ�ാjം ���ി uേde�$ ഉൾെ,�lി. f#ാെ� ആർ��$ / ��ൻ�$ 

േ�ാേ�À�ൾ, െuാ;'�ൽ േ�ാേ�À�ൾ, �ർ�ാർ *ാ��Yൾ 

എlി�െ�ാjം ���ി uേde�$ ഉൾെ,�lി. എlാൽ ഒ� െ�3ി�1ി ഉ�േ�÷ം, 

ഒ� ��ാ�ാ,ീ�$  എlി�  u�� ���ി uേde�$ u�ർ�ിij. ��$ �v�# 

*ാ��Yൾ uേde�$ u�ർ�ിij"$. ഒ� െ�º �േ�ാർ�$ |ർyം ഒ� 

4����Zം uേde�$ *ി�ി െ|�j.  

�Vാ��ാ�eാ��െ�ാjം u�� ���ിuേde�$ u�ർ�ിilി.                

എlാൽ �ർ�ാ�ിെW ഒ�   +#ിെ�t ���ി uേde�$  �ി��ി}"$. �ാ%ർ 

െ'(ിUtിൽ  *��t��ം എlാൽ ���ി uേde�ി�$ .1�$ �ാ��ിi 

l���ാ�ി  44 +�ം¼Y�"$.  അ�ർ�$  ആെ�  10000 െ�W$  m�ി ���ി 

uേde�ി��q"$. ഒ� �ീ� ������ംXം  ���ി uേde�$ 

u�ർ�ിij. 13 +�ം¼/ീ  ó�ിë��ം ���ി uേde�$ �ി��ി}"$.   15 

േ�ാൽ e�ാe�ി ആa�ി}t  28 �ി�h��ം, 2   +aൽ �ി�h��ം  u�� 

uേde�$ �ി��ി}"$. ���ി uേde�$  3   �aെ�t �ം4��ി��ാ�$ ഉt�$.  

���ം��� �+,$ ���ി �#,ി�ാ�ി Éർ�ി�ാ�ി��ിUേe'ം 
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�ാ%ർെ'(ിെW ��ീ����ി�ാ�ി �3$ ഏ�ൻ�ി�ൾ (RIDF, �\ാ��$, 

MGNREGS,  �c-ം �ി��ിൽ) s� െ|��aിvിr"$. േ�ാÊർ ¼"ിംn$, െ#1�ിംn$, 

�aiaി, �ീർvാൽ ��ീ���ം, ��ാ� �ിർ�ാ�ം   എlീ u�ർ�ി�ൾ�ാ�ി%ാ�$ 

s� െ|��aിvിrt�$.  

 

3.1.3  ��േ�|� *ി�ി 

       ആെ�  43125.5 െ�W$ m�ിbt�ിൽ  7350 െ�W$ m�ി (17.04%) 

��േ�|��t �ി4ാn�ി}ം 35775.5 െ�W$ (82.96%) ��േ�|��ിാ� 

�ി4ാn�ി}ം ഉൾെ,�j.  

 �%ി�-4 

��േ�|��t m�ി ��േ�|��ിാ� m�ി 

           17.04%         82.96% 
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3.1.4 m�ി�ിേ�ാn�ീ�ി 

 ��ിe$  30.81%, w'ി�$ ഉ�b��ാ��$ 47.76%, �3$ ഉ�േ�ാnYൾ  

21.43% എlിYെ�  m�ി�ിേ�ാn �ീ�ി ��ം�ി�ിv$ �ർേ��ിൽ േ��െ,��ി 

�ി�ിij. uേde�$ +1± അ��ിൽ |s� m�ിbം,  �¥ം �ാ1bം �ി1± 

m�ിbം ഉt�ാ�ി �ർേ� 1ിേ,ാർ%$ െ|�j.  െ�Y$ 1³ർ, ��vീ�ി എlി��ാ�$ 

uേde�$ w'ിെ| ��l u~ാ� �ി��ൾ.  

         �l$ +�ം¼Yൾ ��VÌnY�െ# e�Vം, ��േ�|��ിാ� s#Yി� �ാ�� 

Y�ാൽ w'ി െ|�lി എjം, 22 +�ം¼Yൾ m�ി w'ി�$ ഉ�b��ാ 

��ി�ാൽ w'ി െ|�lി എjം  3 +�ം¼Yൾ w'ി ആdാ����ാ��ി�ാൽ   

െ|�lി എjം  അ4ിuാ�െ,r.  

���ം��� u�ർ��Yൾ �#,ി�ാ�ി�s ��ം �]ിെW ;�m�ി�� 

�ാ�ാ�Vം െ�vെ,rെ�l$ 63.58% ¤�േ4ാ�ാ��ം uേ�ാ���"ാ�ി എl$ 

1.85% ¤�േ4ാ�ാ��ം `|ി,ിy. ��െ��~ി�ം  െ�vെ,rെ�l$ 34.57% 

¤�േ4ാ�ാ��ം അ1ി�ിy. �]ിെW X#��ിൽ �ാ�ാ�Vം �ാ3�"ാ�ി എl$ 

63.58% ¤�േ4ാ�ാ��ം X#��$ �ാ3െ�ാj�"ാ�ിാെ�l$ 2.47% ¤�േ4ാ 

�ാ��ം Û�ാ�ീ��ാ�ി �ർ�ിyെ�l$ 33.95% ¤�േ4ാ�ാ��ം  അ4ിuാ�െ,r.   
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���ം������ിെ�i1ിyt �ി��Yൾ ���ം������ി 

ഉേdVാn*ർ �േ���ാ�$ അ1ി�ാൻ �aി±െ�l$ 22.94% ¤�േ4ാ�ാ��ം 

xാ�, േýാ�$, �\ാ��$ അ~ി�ാ�ി��ിൽ �ിj�ാ�$ അ1ി±െ�l$ 61.77% 

¤�േ4ാ�ാ��ം അ4ിuാ�െ,r. ���ം��� ���ിെ�i1ിyt ��ിeീ��ം 

19.64% ¤�േ4ാ�ാ�ൾi�ാzെ� �4ിvിrÙെ�l$ �ർേ��ിൽ �ിjം ���ി 

�ാ�ാൻ �ാ~ിy. 

3.2  ���ം��� �+,$ �#,ി�ാ�ി� ���ിbെ#  ¤�േ4ാ�ാ��െ#    

      അ4ിuാ�ം �ം¼½ിv$ 

      uേdeെ� 11 +�ം¼Yൾ ¤�േ4ാ° ��ി3ി�ിൽ  അംnY�ാ�$. ���� 

�ം��� u�ർ��Yെ�i1ിyt അ#ി*ാ� അ�േ¼ാ~ം ���ിi �ൻ�$ 

46.4% േ�ർiം ���ി�$ േe'ം 96.4% േ�ർiം ഉt�ാ�ി `|ി,ിvി�ിij. 

�ാ%ർെ'($ ���ിെ�i1ിyt അ1ി�$ ���ി�$ �ൻ�$ 25.45% ഉം ���ി�$ 

േe'ം 90.9% ഉം ¤�േ4ാ�ാ�ൾ�ാ�$ ഉt�$. �3$ �����ം��� 

u�ർ��Yെ�i1ിyt അ1ി�$ ���ി�$ �ൻ�$ 40.9% േ�ർiം േe'ം 57.27% 

േ�ർiം  ഉt�ാ�ി `|ി,ിvി�ിij. 

3.3 ���ി അ�േ�ാ��ം 

2020-21 ���ം��� �ർേ�bെ# 4ാn�ാ�ി ���ം��� �+� 

�#,ി�ാ�ി� ‘�"ാം�#�$ �ാ%ർെ'($’ ���ി ��ർeിi�bം ���ിbെ# 

¤�േ4ാ�ാ�െ� f#ാെ� ���ി uേdeെ� �o�ൻ +�ം¼Yെ�bം   ��ർeിv$ 

�ി��േe���ം �#q�bം െ|. ���ി uേdeqt 204 +�ം¼Y�ിൽ 108 

+�ം¼Y�ം w'ി u~ാ� െ�ാaി�ാ�ി �cീ��ിvി�ിil��ാ�$. �² ��ർ�ൽ, 

ആ� ��ർ�ൽ, േ�ാaി ��ർ�ൽ എlി� അU¼½ െ�ാaി�ാ�ി 

�cീ��ിvി�ിij. ���ിbെ# ;��ാ�ി �ി��ിെ� �ാ÷��ി}ം, ഉൽ,ാd� 

�ി��ി}ം �ർ��Z"ാ�ി. �"ാം�#�$ �ാ%ർെ'($ ���ിbെ# ;��ാ�ി 

uേdeെ� �െ]ാ�ി,ിെW േ�ാ�$ +1�ാൻ �aിµ. �ി�h��ിെ� ���ി�ാ�Zം 
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ഉ�ർ�ാൻ �aിµ. �ർേ�bെ# �ിed�ി��Yൾ �%ി��ിൽ െ�ാ��ി�ിiം 

u�ാ��ാ�$. 

3.3.1 ¤�േ4ാ�ാ��െ# u~ാ� െ�ാaിൽ 

�%ി�-5 

െ�ാaിൽ 

െ�ാaിൽ അ#ി*ാ��ിൽ 
¤�േ4ാ�ാ��െ# എ]ം 

øാ3ം1 øാ3ം2 øാ3ം3 øാ3ം4 ആെ� 

w'ി 16 62 20 10 108 

�ാർ'ിേ���ം 10 5 2 8 25 

�ർ'�െ�ാaി�ാ�ി 17 11 1 0 29 

�ാർ'ിേ���െ�ാaി�ാ�ി 23 5 2 0 30 

�ët� 6 2 0 4 12 
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�ി  )േ*+,-- 204 $/ം01-ിൽ 52.94 % $/ം01ൾ 78ി 

)9ാ�  െ�ാ;ി�ാ�ി �<ീ��ി>ി�ി?@.  12.26% $/ം01ൾ �ാർ8ിേ��� െ�ാ;ിB 

�-ിൽ ഏർെ%Dി�ി?@. 14.22% $/ം01ൾ �ർ8�െ�ാ;ി�ാ-ി ിEാF�ിൽ 

ഉൾെ%/@.  �ാർ8ിേ��� െ�ാ;ി�ാ-ി ിEാF�ിൽ 14.71% ഉം �Iെ�ാ;ിB�-ിൽ 

ഏർെ%Dി�ി?Jർ 5.87% ഉം ഉൾെ%/@. 

78ി )9ാ� െ�ാ;ി�ാ�ി �<ീ��ി>ി�ി?J 108 $/ം01-ിൽ LാMം-1 ൽ (100 

െ�Oിൽ �ാെ;) 14.82% $/ം01Qം RാMം -2 ൽ (100 S�ൽ 300 െ�Oിൽ �ാെ; 

െ�) 57.41% $/ം01Qം RാMം 3 ൽ (300 S�ൽ 500 െ�Oിൽ �ാെ; െ�) 

18.52% $/ം01Qം 500 െ�OിU S�-ിൽ �J RാMം 4 ൽ 9.25% $/ം01Qം 

ഉൾെ%/@. 

�ാർ8ിേ���ം )9ാ� െ�ാ;ി�ാ�ി �<ീ��ി>ി�ി?J 25 $/ം01-ിൽ 

RാMം-1 ൽ 40% $/ം01Qം RാMം 2 ൽ 20% ഉം RാMം-3 ൽ 8% ഉം, RാMം 4 ൽ 

32% ഉം  ഉൾെ%/@. �ർ8�െ�ാ;ി�ാ-ി�ൾ RാMം 1 ൽ 58.62% ഉം RാMം -2 ൽ 

37.93% ഉം RാMം-3 ൽ 3.45% ഉം ഉൾെ%/@. �ാർ8ിേ��� െ�ാ;ി�ാ-ി�ൾ RാMം-1 

ൽ 76.67% ഉം RാMം- 2 ൽ 16.67% ഉം RാMം-3ൽ 6.66% ഉം ഉൾെ%/@.  

�Iെ�ാ;ിB�-ിൽ ഏർെ%Dി�ി?Jർ 50% RാMം -1  ഉം 16.67%   RാMം -2 Bം 

33.33% RാMം -4 Bം ഉൾെ%/J $/ം01ൾ ആ�#. 
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3.3.2   ¤�േ4ാ�ാ��െ# അU¼½ െ�ാaിൽ 

�%ി� 6 

 

അU¼½ െ�ാaിൽ 

അU¼½ െ�ാaിൽ അ#ി*ാ��ിൽ 
¤�േ4ാ�ാ��െ# എ]ം 

øാ3ം1 øാ3ം2 øാ3ം3 øാ3ം4 ആെ� 

w'ി 2 7 2 1 12 

�² ��ർ�ൽ 9 5 1 1 16 

ആ� ��ർ�ൽ 10 9 6 3 28 

േ�ാaി ��ർ�ൽ 1 7 1 1 10 

േ�ാq ��ർ�ൽ 0 1 0 0 1 

w'ി, �²��ർ�ൽ 1 0 1 0 2 

w'ി, �²��ർ�ൽ, 
േ�ാaി��ർ�ൽ 

1 0 0 0 1 

�²��ർ�ൽ,ആ���ർ�ൽ 0 0 1 1 2 

�²��ർ�ൽ,േ�ാaി��ർ�ൽ, 
ആ���ർ�ൽ 

0 2 1 1 4 

�²��ർ�ൽ,േ�ാq ��ർ�ൽ 0 0 0 1 1 

�²��ർ�ൽ,ആ���ർ�ൽ,
േ�ാaി��ർ�ൽ 

0 0 1 1 2 

�²��ർ�ൽ,േ�ാaി��ർ�ൽ,  
�ീൻ ��ർ�ൽ 

0 0 0 1 1 

�²��ർ�ൽ,േ�ാaി��ർ�ൽ, 
േ�ാq ��ർ�ൽ 

0 1 0 0 1 

�²��ർ�ൽ,ആ���ർ�ൽ,
േ�ാaി��ർ�ൽ 

0 1 0 0 1 

ആ���ർ�ൽ   േ�ാaി��ർ�ൽ 1 2 3 0 6 

ആ���ർ�ൽ   േ�ാaി��ർ�ൽ, 
�ീൻ ��ർ�ൽ 

0 1 0 0 1 

േ�ാaി��ർ�ൽ, �ീൻ ��ർ�ൽ 0 1 0 0 1 

േ�ാaി��ർ�ൽ,�ീൻ ��ർ�ൽ 1 0 0 0 1 

�ët� 2 2 1 1 6 

അU¼½ െ�ാaിൽ ഇ 52 44 9 12 107 
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w'ി അU¼½ െ�ാaി�ാ�ി �cീ��ിvിr���$ 12 +�ം¼Y�ാ�$.  ഇ�ിൽ 

øാ3ം 1 ൽ 16.67% ഉം øാ3ം– 2 ൽ  58.33% ഉം  øാ3ം 3 ൽ 16.67% ഉം øാ3ം 4 ൽ 

8.33% ഉം +�ം¼Yൾ ഉൾെ,�j. �²��ർ�ൽ അU¼½െ�ാaി�ാ�ി 

�cീ��ിvിr���$ 16 +�ം¼Y�ാ�$.  ഇ�ിൽ 56.25% +�ം¼Yൾ øാ3ം-1 }ം øാ3ം 

2 -ൽ  31.25% ഉം øാ3ം -3 ൽ 6.25% ഉം øാ3ം4-ൽ 6.25% ഉം ഉൾെ,�j. ആ� 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

øാ3ം 1 øാ3ം 2 øാ3ം 3 øാ3ം 4

�ët� 

േ�ാaി��ർ�ൽ,�ീൻ ��ർ�ൽ �ët�

േ�ാaി��ർ�ൽ,�ീൻ ��ർ�ൽ 

   ആ���ർ�ൽ   േ�ാaി��ർ�ൽ,�ീൻ 
��ർ�ൽ 

   ആ���ർ�ൽ   േ�ാaി��ർ�ൽ

   �²��ർ�ൽ,ആ���ർ�ൽ,േ�ാaി�

�ർ�ൽ, �ët� 

   �²��ർ�ൽ,േ�ാaി��ർ�ൽ, േ�ാ
q ��ർ�ൽ 

   �²��ർ�ൽ,േ�ാaി��ർ�ൽ, �ീൻ 
��ർ�ൽ 

   �²��ർ�ൽ,ആ���ർ�ൽ,േ�ാaി�

�ർ�ൽ, 
�²��ർ�ൽ,േ�ാq ��ർ�ൽ

   �²��ർ�ൽ,േ�ാaി��ർ�ൽ, ആ�
��ർ�ൽ

   �²��ർ�ൽ,ആ���ർ�ൽ

   w'ി, �²��ർ�ൽ, 
,േ�ാaി��ർ�ൽ

  w'ി, �²��ർ�ൽ  

േ�ാq ��ർ�ൽ 

   േ�ാaി��ർ�ൽ

   ആ���ർ�ൽ
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)ർ�ൽ അ+,- െ�ാ/ി�ാ�ി �0ീ��ി2ി3))�# 28 $5ം,6)ാ�#. ആ5 

)ർ�ൽ അ+,- െ�ാ/ി�ാ�ി �0ീ��ി2ി39 $5ം,6)ിൽ 35.71% 

$5ം,6ൾ ?ാ@ം-1 Aം 32.14% $5ം,6ൾ ?ാ@ം-2  Aം  21.43% $5ം,6ൾ 

?ാ@ം-3 Aം 10.72% $5ം,6ൾ ?ാ@ം-4 Aം ഉൾെ%5D�ാ�#. േ�ാ/ി)ർ�ൽ 

അ+,- െ�ാ/ി�ാ"ി�ി3))�# 10 $5ം,6)ാ�#. ഇ�ിൽ 10% $5ം,6ൾ  

ീ�ം ?ാ@ം-1 Aം  ?ാ@ം 3 Aം ?ാ@ം-4 Aം 70% $5ം,6ൾ ?ാ@ം-2 Aം ഉൾെ%5F 

േ	ാG )ർ��ിൽ ആെ� 1 $5ം,ം ഏർെ%Iി�ിJF. അർ ?ാ@ം 2 ൽ 

ഉൾെ%5D�ാ�#. KLി, 	M)ർ�ൽ എDി�ിൽ ഏർെ%Iി�ിJD�# 2 

$5,6)ാ�#.  ഇർ ?ാ@ം 1 Aം 3 Aം 50% ീ�ം ഉൾെ%5F. KLി, 

	M)ർ�ൽ, േ�ാ/ി )ർ�ൽ എDീ െ�ാ/ിA�ൾ െOPD�#  1 $5,�ാ�#.  

ഇർ ?ാ@ം 1 ൽ ഉൾെ%5F. 2 $5,6ൾ 	M)ർ�ൽ, ആ5)ർ�ൽ എDീ 

െ�ാ/ിA�)ിൽ ഏർെ%Iി�ിJF.  ഇർ ?ാ@ം 3 Aം 4 Aം 50% ീ�ം ഉൾെ%5F 

            	M)ർ�ൽ, ആ5)ർ�ൽ, േ�ാ/ി )ർ�ൽ എDി അ+,- 

െ�ാ/ി�ാ�ി �0ീ��ി2ി�ിJD�# 4 $5ം,6)ാ�#. 50% $5ം,6ൾ ?ാ@ം 2 Aം 

25% ീ�ം ?ാ@ം 3 Aം ?ാ@ം 4 Aം ഉൾെ%5F. 	M)ർ�Aം, േ	ാ�# )ർ�Aം  

അ+,- െ�ാ/ി�ാ"ി�ി3))�# ?ാ@ം-3 ൽ ഉൾെ%5D ഒ� $5ം,�ാ�#. 	M 

)ർ�ൽ, േ�ാ/ി)ർ�ൽ, ആ5)ർ�ൽ എDീ െ�ാ/ിA�)ിൽ 

ഏർെ%Iി�ിJD�# 2 $5ം,6)ാ�#. ഇ�ിൽ 50% ീ�ം $5ം,6ൾ ?ാ@ം  3 Aം 

?ാ@ം  4 Aം ഉൾെ%5F.  ?ാ@ം-3 ൽ ഉൾെ%5D ഒ� $5ം,�ാ�# 	M )ർ�ൽ, 

േ�ാ/ി)ർ�ൽ, �ീൻ)ർ�ൽ എDീ െ�ാ/ിA�)ിൽ ഏർെ%Iി�ിJD�#. ?ാ@ം-2 

ൽ ഉൾെ%5D ഒ� $5ം,�ാ�# 	M )ർ�ൽ, േ�ാ/ി)ർ�ൽ, േ	ാ�# 

)ർ�ൽ എDീ െ�ാ/ിA�)ിൽ ഏർെ%Iി�ിJD�#. ?ാ@ം-2 ൽ ഉൾെ%5D ഒ� 

$5ം,�ാ�# 	M )ർ�ൽ, േ�ാ/ി)ർ�ൽ, ആ5)ർ�ൽ, �S9 എDീ 

െ�ാ/ിA�)ിൽ ഏർെ%Iി�ിJD�#.  ആ5)ർ�ൽ, േ�ാ/ി)ർ�ൽ  എDീ 

െ�ാ/ിA�ൾ െOPD�# 6 $5ം,6)ാ�#. ?ാ@ം-1ൽ 16.67% $5ം,6Uം  ?ാ@ം-

2ൽ   33.33% ,  ?ാ@ം-3ൽ  50% എDി6െ� ഉൾെ%5F. ?ാ@ം-2ൽ ഉൾെ%5D 

ഒ� $5ം,�ാ�# ആ5)ർ�ൽ, േ�ാ/ി)ർ�ൽ, �ീൻ)ർ�ൽ എDീ 
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െ�ാaി}��ിൽ ഏർെ,%ി�ിil�$. േ�ാaി��ർ�ൽ, �ീൻ ��ർ�ൽ എlീ 

െ�ാaി}��ിൽ ഏർെ,%ി�ിil�$ øാ3ം-2 ൽ ഉൾെ,�l ഒ� +�ം¼�ാ�$.  

േ�ാaി��ർ�ൽ, �ീൻ ��ർ�ൽ എlീ െ�ാaി}��ിൽ ഏർെ,%ി�ിil�$ øാ3ം-1 

ൽ ഉൾെ,�l ഒ� +�ം¼�ാ�$.  

3.3.3 ���ി uേde�$ �#,ി�ാ�ി� ���ം��� u����Y�െ#  �ി��Yൾ  

�%ി� 7 

 

���ി 

�#,ി�ാ�ി� ¶ീം 

���ം��� ���ി 

�#,ി�ാ�ി� +�ം¼Y�െ# എ]ം 

øാ3ം1 øാ3ം2 øാ3ം3 øാ3ം4 ആെ� 

RIDF 16 56 21 17 110 

�\ാ��$ 9 8 2 1 20 

MGNREGS 12 30 12 4 58 

�c-ം �ി��ിൽ 26 37 17 10 90 

�#,ാ�ി�ി%ി 24 7 1 4 36 
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���ി uേdeെ� 110 +�ം¼Yൾ  ���ം��� �+,$ �#,ാ�ി� 

���ി�ിൽ �ിjt ;"$ ഉ�േ�ാnിvാ�$ �ം��� u�ർ��Yൾ 

�#,ി�ാ�ി�ി�ിil�$. xാ��\ാ��ിൽ �ിjt ��ാ�ം �4ിv�$ 20 

+�ം¼Yൾ�ാ�$. MGNREGS ���ി u�ാ�ം 58 +�ം¼Yൾ �]$�ം��� 

u�ർ��Yൾ �#,ി�ാ�ി�ിr"$. �c-ം�ി��ിൽ �#,ി�ാ�ി��ർ 90 

+�ം¼Y�ാ�$.  36 +�ം¼Yൾ ���ം��� u�ർ��Yൾ �#,ി�ാ�ി�ി%ി.  

���ം��� �+,$ �#,ാ�ി� ���ി u�ാ�ം (RIDF) ���ം���ം 

�#�ി���ിൽ øാ3ം 1-ൽ 16 +�ം¼Y�ം, øാ3ം-2 ൽ 56 ഉം, øാ3ം-3 ൽ 21 ഉം 

øാ3ം-4 ൽ 17 ഉം +�ം¼Y�ാ�$ ഉt�$. xാ��\ാ��ിൽ �ിjം ;"$ �4ിv 

+�ം¼Y�ിൽ øാ3ം-1 ൽ 9 ഉം øാ3ം-2 ൽ 8 ഉം øാ3ം-3 ൽ 2 ഉം øാ3ം-4 ൽ 1 ഉം 

ഉൾെ,�j. MGNREGS ���ി u�ാ�ം ;"$ �4ിv 12 +�ം¼Yൾ øാ3ം-1 }ം 30 

+�ം¼Yൾ øാ3ം-2 }ം 12 +�ം¼Yൾ øാ3ം-3 }ം 4 +�ം¼Yൾ øാ3ം-4 }ം 

ഉൾെ,�j. �c-ം �ി��ിൽ �#,ി�ാ�ി���ിൽ 26 +�ം¼Yൾ øാ3ം-1 }ം, 

øാ3ം-2 ൽ 37 ഉം øാ3ം-3 ൽ 17 ഉം øാ3ം-4 ൽ 10 ഉം ഉൾെ,�j. ���ി uേde�$ 

ഒ� +�ം¼�ിൽ  �െl ഒlി�~ി�ം ¶ീ�ിൽ ഉൾെ,% ���ം��� 

u�ർ�ി�ൾ �#,ാ�ി�ിr"$. 

3.3.4 ���ം���ം �#,ി�ാ�ി� +�ം¼Yൾ ���ിbെ# �ീ�ി അU��ിv$. 

�%ി�-8 

���ം��� േ�ാ�ിbെ# 
�ീ�ി 

���ം���ം �#,ി�ാ�ി� +�ം¼Yൾ 
(എ]ം) 

øാ3ം 1 øാ3ം 2 øാ3ം 3 øാ3ം 4 ആെ� 

 േ�ാÊർ  ¼"ിംn$ 47   74    24    16 161 

െ#1�ിംn$  5   6     5     0 16 

�aiaി 12   20     9     3 44 

�ീർvാൽ ��ീ���ം  4    1     0     2 7 

�ët� (��ാ� െ�%ൽ) 
1 0 0 0 1 
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3.3.5 ���ം���ം �#,ി�ാ�ി� m�ി �ം¼½ിv �ി��Yൾ 

 

    �%ി�-9 

���ി ആെ� �ിÑ�ി/എ]ം /�ീ�ം 

േ�ാÊർ  ¼"ിംn$(െ�ൻ1$) 20359 

െ#1�ിംn$ (െ�ൻ1$) 1300 

�aiaി (എ]ം) 802 

�ീർvാൽ ��ീ���ം(�ീ3ർ)  329 

��ാ� (െ�ൻ1$) 10 

 

�ിbെ# m�ിeാË���ാ� uേ�V���ൾ�U��ിv$  �ി�ി~ 

���ം��� u�ർ��Y�ാ�$ �#,ി�ാ�ി�ിrt�$. േ�ാÊർ ¼"ിംn$ 

�ീ�ി�ി�ാ�$ uേde�$ u~ാ��ാbം  ���ം���ം �#,ാil�$.  161 

+�ം¼Y�ാ�$ േ�ാÊർ ¼"ിംn$ �#,ി�ാ�ി�ിrt�$. ആെ� 20359 െ�W$ 

*��$ േ�ാÊർ ¼"ിംn$ �#�ി�ി�ിij 16 +�ം¼Y�ാ�$ െ#1�ിംn$ 

�#,ാ�ി�ി�ിil�$. 1300 െ�W$ *��$  െ#1�ിംn$ �#,ാ�ി�ി�ിij. 

�aiaി �ിർ�ാ�ം �#,ാ�ി�ി�ിil�$ 44 +�ം¼Y�ാ�$.  802 �aiaി��ാ�$ 

���ി uേde�$ ഉt�$.   7 +�ം¼Yൾ  �ീർvാൽ ��ീ��� u�ർ�ി�ൾ  

�#,ി�ാ�ി�ി�ിij. 329 �ീ3ർ *��ാ�$ �ീർvാൽ ��ീ��� u�ർ�ി�ൾ  

�#,ി�ാ�ി�ി�ിil�$. �ë  ���ം��� u�ർ��Y�ിൽ u~ാ��ാbം 

��ാ� െ�%ൽ u�ർ�ി�ാ�$ െ|¨ി�ിil�$. ഒ� +�ം¼�ാ�$ ��ാ� െ�%ൽ 

���ി �#,ാ�ി�ി�ിil�$. 10 െ�W$  *��$   ��ാ�െ�%ൽ 

�#�ി�ി�ിij. 
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 3.3.6 ���ി uേdeെ� Ð�c�ാ� �ി���െ# �ിÑ�ിbം ഉൽ,ാd�Zം 

       (ഉൽ,ാd���� 2019-20 െ� �ാർ'ി� *ി�ി�ി�����ിെ� അ��ം¼ിv$.) 

    3.3.7 ���ി uേdeെ� dീർX�ാ� �ി���െ# �ിÑ�ിbം ഉൽ,ാd�Zം 

    �%ി�-11 
 

 ���ി uേdeെ� 
dീർX�ാ��ി��ൾ 

�ിÑ�ി 
(െ�2ർ) 

ഉൽ,ാd���� 
(�ിേ�ാxാം/െ�2� ) 

ഉൽ,ാd�ം 
(�ിേ�ാxാം) 

  െ�Y$ 11.55 *4742 **54770.10 

  ���$ 1.47 801 1177.47 

 +����$ 2.96 451 1334.96 

 �²�ാ�$ 37.36 646 24134.56 

 1³ർ 49.89 933 46547.37 

 �ാ�$ 3.34 *2741 **9154.94 

 �ാ,ി 14.24    

 െ�ാെ�ാ 0.18 638 114.84 

  �ാ�$ 2.93 6662 19519.66 

ഓ1\$, +#ം.�ി, 
േ��$,�3$ §�Yൾ    

     (*എ]ം / െ�2ർ , ** എ]ം, ഉൽ,ാd���� 2019-20 െ� �ാർ'ി� *ി�ി�ി�����ിെ� അ��ം¼ിv$)   

�%ി�-10 

���ി uേdeെ� 
Ð�c�ാ� �ി��ൾ 

�ിÑ�ി 
(െ�2ർ) 

ഉൽ,ാd��
��(�ിേ�ാ

xാം/െ�2� ) 

ഉൽ,ാd�ം 
(�ിേ�ാxാം) 

��vീ�ി 2.64 37964 100224.96 

��ർ�ർ�Yൾ 0.04 676 27.04 

ഇ\ി 0.52 4372 2273.44 

 �±ൾ   0.56 4413 2471.28 

�ാa 2.92 3622 10576.24 

ഏ��ാa  3.3 10331 34092.3 

ൈ��ാ,ിÎ  0.14 5586 782.04 

�v�1ി�ൾ  1    

����ിaY$, േ|)$ 0.04   



���ം��� ���ി �ി��ി��ൽ  ��� �ർേ� 2020-21 – �
ർ  �ി 

 

�ാ)�ി� *ി�ി�ി�����$ �+,$,�ി���-.�ം Page 26 

 

���ി uേdeെ� Ð�c�ാ� �ി���െ#bം dീർX�ാ� �ി���േ#bം 

ഉൽ,ാd�ം ���ി¹  െ�ാ��ി�ിil �%ി� u�ാ��ാ�$. ���ിbെ# ;��ാ�ി  

�]ിെW ;�m�ി�� �ർ�ിi�bം അs�aി  uേdeെ� �ാർ'ി� �ി���െ# 

അ4ി§�ി�ം ��Y�െ# ���ാ� �ർ���ിUം �ാ���ാ�ി.   

3.3.8 ���ിbെ# .േ�ാn�ിെ�i1ിyt അ4ിuാ�ം 

�%ി� 12 

 ഉ"$ ഇ 

�ി��ീ�ി�ിെ�  �ർ�� 87.04% 12.96% 

�ി�bെ# �ാ÷��ിെ�    �ർ�� 85.54% 14.47% 

ഉൽ,ാd� �ി��ിെ� �ർ�� 82.82% 17.18% 

�ാർ'ി� ���ാ� �ർ�� 78.85 % 21.15% 

 

���ി�േe'ം �ി��ീ�ി�ിൽ �ർ��Z"ാ�ിr"$ എl$ 87.04% ഉം, 

�ി�bെ# �ാ÷��ിൽ �ർ��Z"ാ�ിr"$ എl$ 85.54% ഉം, ഉൽ,ാd� �ി��ിൽ 

�ർ��Z"ാ�ിr"$ എl$ 82.82% േ��ം അ4ിuാ�െ,r.  �ാർ'ി� ���ാ�ം 

�ർ�ിy എl$ 78.85% േ��ം �ർ�ിvി%ി എl$ 21.15% േ��ം �ർേ��ിൽ 

അ1ി�ിy. 

���ം��� u�ർ��Yൾ �#,ി�ാ�ി�s ��ം �]ിെW ;�m�ി�� 

�ാ�ാ�Vം െ�vെ,rെ�l$ 63.58% ¤�േ4ാ�ാ��ം uേ�ാ���"ാ�ി എl$ 

1.85% ¤�േ4ാ�ാ��ം `|ി,ിy. �]ിെW X#��ിൽ �ാ�ാ�Vം �ാ3�"ാ�ി 

എl$ 63.58% ¤�േ4ാ�ാ��ം X#��$ �ാ3െ�ാj�"ാ�ിാെ�l$ 2.47% 

¤�േ4ാ�ാ��ം അ4ിuാ�െ,r 

���ി uേde�$ ആെ� 28 �ി�h��ാ�$ ഉt�$. �ി�3ിെ� ���ി�ാ�ം 

���ി�േe'ം ��ി� �ാ3ം �lിrെ"l$ m�ി��ം േ��ം അ4ിuാ�െ,r. ഒ� 

�ീ31ിൽ �ാെa ���ി�ാ��"ാ�ി�l�$  7 �ി�h��ി�ാ�ി�j. ���ി�േe'ം 
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അ�# 2 ആ�ി �ാ+�,ം എ.ാൽ ഒ� �ീ12ിൽ 34�ൽ ��ി�ാ�56ാ�ി�. 7 

�ി�+�ൾ എ.�#  	
�ി9േ:;ം 10 �ി�+�<ാ�ി �ാ+�,ം െ>?. 3 �ീ1+ം 

അ�ിൽ 34�Bം ��ി�ാ�56ാ�ി�. �ി�+�CെD എEFം 	
�ി9േ:;ം 

3Dി�ിG6#.  �Eിെ� ��ാം:�ിെH േ�ാI 	
�ി9 5ൻ	# KLി���ാ�ി�M 

എ.# 25.26%േ	ർ അQിRാ�െ%G. 74.74%േ	ർ അ�ാെ�Mം അ2ി�ിT. 

	
�ി9േ:;ം ��ാം:�ിെH േ�ാ�# KLി���ാ�ി�M എ.# 88.88% േ	�ം 

അ�ാെ�.# 11.12% േ	�ം അQിRാ�െ%G. 

�െEാ�ി%ിെH േ�ാ�# 	
�ി9േ:;ം V�ാ�ീ��ാ�ി $2WിGെ6.ാ�# 

	
�ി�ിൽ ഉൾെ%Y 95.1% േ	�ം അQിRാ�െ%Y�#. 	
�ി Rേ[:െ� $<\CെD 

	ാർ:]�ം���ം 	
�ി9 5ൻ	# �D�ി�ിYി� എ.# ^�ി	�ം േ	�ം അ2ി�ിT. 

എ.ാ_  	
�ി9േ:;ം $<\CെD 	ാർ:]�ം���ം �D�ി�ിG6# എ.# 

73.33% േ	�ം അ2ി�ിT. $<�ിെ� െ`�ിെH �Qa� 	
�ി9േ:;ം 

ർ;�ിൽ 12 �ാ�Fം ഉെ6.# �ർേ�ിൽ അ2ി�ാൻ �bിc. ഈ െ`ം 

�ാർ;ി� ��േ�>��ി�# ഉ	േ�ാeിfMെ6.# Rേ[:ാ�ി�ൾ  അ2ി�ിT. 

	ാ�ി!ി�ി� Rg\<ാ� h��ം, അൈ� �ാ�ി�aം എ.ി 	
�ി9 

5ൻ(ം േ:;Fം  $2W േ�ാ�ിൽ ഉ`�ാ�ി �ാ�െ%4M.  

3.3.9 j�േQാkാ"CെD ി��ി���ിൽ  ^��� (%) 

	Yി�-13 
 

 

	
�ിn# 5ൻ	# 	
�ിn# േ:;ം 

അെ� അ� അെ� അ� 

KLി���ാ� oD�,ം 
േ:;ി,ംഉ` ^�ി 50% 50% 90.90% 9.10% 

�ൾpാRg5` ^�ി 48.18% 51.82% 16.36% 83.64% 

�െEാ�ി%# ഉ` ^�ി 90.90% 9.10% 11.82% 88.18% 

�qം 	ാ2,ം �ി2W ^�ി 38.18% 61.82% 27.27% 72.73% 

>I%#Rേ[:ം 4.55% 95.45% 4.55% 95.45% 

ി<�ൾ <�ാൻ 
േ�ാea��ാ� ^�ി 4.55% 95.45% 1.82% 98.18% 
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���ി� �ൻ�$ Ô�ി���ാ� X#�bം േe'ിbം ഉt m�ി ആ�ി�െll$ 

50% േ��ം ���ി�േe'ം ഉt�ാ�ി 90.90% േ��ം അ1ി�ിy. ���ി�$ �ൻ�$ 

��ൾvാ uÍYൾ ഉ"ാ�ി�l�ാ�ി 48.18%േ��ം ���ി�േe'ം ഉt�ാ�ി 

16.36% േ��ം അ1ി�ിy. ���ി�ിൽ ഉൾെ,% uേde�$ +1± േ�ാ�ിൽ |s,$ 

m�ിbt�ാ�ി �ർേ��ിൽ അ1ിb�ാൻ �aിµ. f#ാെ�  uേde�$ �ി��ൾ 

����ാൻ േ�ാnV�ാ� m�ിbം �¥ം �ാ1bം �ി1± m�ിbം ഉt�ാ�ി 

�ർേ��ിൽ �ിjം ���ി�ാ�ാൻ �ാ~ിy.  

3.3.10 ¤�േ4ാ�ാ��െ# അU¼½െ�ാaി�ിൽ �ിjt  ���ാ�ം 

�%ി�-14 

അU¼½ െ�ാaിൽ ���ാ� �ർ���$ (%) 

�² ��ർ�ൽ  101.09% 

ആ#$ ��ർ�ൽ  52.55% 

േ�ാaി ��ർ�ൽ  102.19% 

േ�ാ�$ ��ർ�ൽ 60% 

ആെ� 86.35% 

 

      �² ��ർ�ൽ, ആ#$ ��ർ�ൽ, േ�ാaി ��ർ�ൽ എlി��ിൽ �ിjt 

¤�േ4ാ�ാ��െ# ���ാ�ം ���ി�$ േe'ം �ർ�ിv�ാ�ി �ാ�ാം.  �² 

��ർ��ിൽ �ിjt ���ാ� �ർ���$ 101.09% Zം ആ� ��ർ��ിൽ �ിjt�$ 

52.55% Zം േ�ാaി ��ർ��ിൽ �ിjt ���ാ�ം 102.19% Zം േ�ാ�$   

��ർ��ിൽ �ിjt ���ാ�ം 60% Zം �ർ�ിy. 
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അ~Vാ�ം-4 

ഉ��ം�ാ�ം 

 

m�ി�ിെ� ൈ��ൈ��ി~VYെ� �ം��ിv$ ���ാ�ം ��ി��ിi�, 

�െ]ാ�ി,$ �#b� എlി�െ�ാ�ാ�$ ���ം���ം െ�ാ¦േ�eിil�$.  

���ി uേde�$ �#,ി�ാ�ി� ���ം��� u�ർ��Y�ിൽ u~ാ�ം 

േ�ാÊർ ¼"$ �ിർ�ാ�ം, െ#1�ിംn$, �aiaി �ിർ�ാ�ം എlി��ാ�$. 

െ|©�ാ� uേde�ാ��ി�ാൽ ഇ��ം u�ർ�ി�ൾ uേdeെ� �െ]ാ�ി,$ 

�#bl�ി�$ ഏെ1 uേ�ാ�����ാ�ിr"$. ഇs�aി �]ിെW ;�m�ി�� �� 

െ,#ാെ�bം �aെ�tം +�ിെ�ാo�ിേ,ാ�ാെ� �]ിേ��$ ഊർlി1ªl�ിUം 

��ാ����ാ�ിr"$. ഇs�aി +#ിെ�t�4V� �ർ�ിi�bം �]ിെW 

;�m�ി�� ��െ,#ാ��ി�ാൽ  �ാർ'ി� �ി��ൾ�$ അ4ി§�ിb"ാZ�bം 

െ|¨ിr"$.     �െ]ാ�ി,ിെW േ�ാ�$ Û�ാ�ീ��ാ�ി +1�ാൻ �aിµ എl�ാ�$ 

�"ാം �#�$ �ാ%ർെ'($  ���ിbെ# ഏ3Zം ��ി� േ�%ം. f#ാെ� �ി��ീ�ി�ിെ� 

�ർ��, �ി�bെ# �ാ÷��ിെ� �ർ��, �ാർ'ി� ���ാ� �ർ�� 

എlി��ാ�$ ���ിbെ# �ë ¤�;�Yൾ.  f#ാെ� �]ിെW X#��ി}ം 

�ാ�ാ�Vം �ാ3�"ാ�ി എlാ�$ �ർേ��ിൽ �ിjt �െ"�ൽ. 

���ം��� u�ർ��Yൾ ���ം���Z�ാ�ി ��െ��~ി�ം 

¼½െ,%ി�ിij. ���ി �#,ി�ാ�ി��ിെW ;��ാ�ി �ി�h��ിെ� �� 

�ി�ാ�ം ഏuിൽ, െ��$ �ാ�Y�ിൽ ഉ�ർlിrെ"j �ാ�ാം. uേde�ാ�ി�ൾ 

��V�ാbം w'ിെ� ഉ��ീ���ാർ��ാ�ി   ആ/�ിil��ാ�$.   w'ിm�ി�ിെ� 

��ാംe�ിെW േ�ാs �ർ�ിv�ിെW ;��ാ�ി �ി��ി}ം �ർ��Z"ാ�ി. 

ഉî�ാd��ി��$ �ർ�ിv�ിെW ;��ാ�ി ¤�േ4ാ�ാ��െ# �ാർ'ി� ���ാ� 

�ി}ം �ർ��Z"ാ�ി.  അU¼½ െ�ാaി}��ാ� �² ��ർ�ൽ, ആ� 

��ർ�ൽ, േ�ാaി ��ർ�ൽ എlി��ിൽ �ിjt ���ാ�ം 86.35% �ർ�ിy. 
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���ം���ം �#,ി�ാ�ി� *��$ s#ർ��ി�ാ��ം �#�ാ1ി 

എlാ�$ ���ി �#,ി�ാ�ി� 68.45% േ��ം അ4ിuാ�െ,%�$.  േ�ാÊർ 

¼¦�ൾ ���ിuേde�$ �ാ�V���ാ�ി�jെ�l$ �ർേ��ിൽ �ിjം  

��êി�ാ�ാൻ �ാ~ിij. +��ിെ� ���4V�bം  ���ിi േe'ം  

ഉ�ർlിr"$.  

�െ]ാ�ി,$ uÍെ�i1ിv$ �ർ'�ർ�$ അ�േ¼ാ~�"ാi� എl�ാ�$ 

���ം��� u�ർ���ിെW �െ3ാ� ��Vം.  �����ം��� u�ർ�� 

Yെ�i1ിv$ ¤�േ4ാ�ാ�ൾit അ1ി�$ �ർ�ി,ി�ാൻ �ാ~ിy എl�$ 

���ിbെ# �െ3ാ� േ�%�ാ�$. �ി���െ# �ി�i1Zം, �ാ�ാ�*ാ �V�ി�ാ�Zം, 

�ാrÌnY�െ# �#l$ ��3Z�ാ�$ uേde�ാ�ി�ൾ അ4ി��ീ��ിil u~ാ� 

uÍYൾ. 

���ി uേde�$ �V�ിn� nാർ�ി� �ി�hൾ ��െ� +1�ാ�$. e�ാe�ി 

�ി�1ിെW ആaം 14 �ീ31ാ�$. േ��ൽ�ാ��$ �ി�1ിെ� �� �ി�,$ ���ി�$ 

�ൻ.t�ിെ��ാൾ 0.5 ��ൽ 1 �ീ3ർ �െ� f#ി�ിrെ"l$ ¤�േ4ാ�ാ�ൾ 

അ4ിuാ�െ,r. �����ിൽ �ിjം ��l �ീ�1���ിൽ�ിjം, ¶ീ�ിൽ �ിർ�ിv 

െ�ാs +�Y�ിൽ �ിjം �c-�ാ�ി ൈ�,ി%ാ�$ uേde�$ ��V�ാbം +#ിെ�tം 

�4V�ാil�$.  ഈ ���ിെ� �ം¼½ിv$ ��െ��ിൽ ����ിv m�ി��ം 

uേde�ാ�ി��ം ��െ� � അ4ിuാ��ാ�$ അ1ി�ിv�$.    
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അU¼½ം-എ 

���� �ം��� ��ി�ാ#ി�ൾ 
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  എ. u~ാ� ���� �ം��� ��ി�ാ#ി�ൾ 

�����ം����ി�ാ�ി ഏെ3��ാൻ �aിbl u�ർ��Yെ�  �l$ 
n�Y�ി�ാ�ി �ാെa u�ി�ാdിij. ��ി�േ���ം �ി'ൻ u�ി�ീ��ിvിrt 
���ം���Zം ��ി�ാ��Zം u�ർ����ാ�ി�ിെ� �ി��Y�ാ�$ ഇ�ിെ# 
ഉൾെ,��ി�ിrt�$. ���ം�ി% �ിാ �]$ �ം��� ആ;ീ�ർ /ീ അ�ൺ 
+�ാർ എ�$ �4V�ാ�ി� |ിzY�ാ�$  ��-�� �ം��� u�ർ��Yൾ�$ 
ഉdാ����ാ�ി േ|ർ�ിrt�$. 

ൈ�� �1�ൾ 

േ�ാÊർ w'ി ( Contour Farming) 

ഉa�$, �ി�, �]ി��ൽ, �#ീൽ, ���ീ�ം െ|�ൽ u�ർ��Yൾ 
െ|�ി�ിെ��ി�ാ�ി �#,ാijെ��ിൽ അ��ം w'ി�ീ�ി�െ��ാ�$ േ�ാÊർ 
w'ി എlsെ�ാ"$ ഉേ�eിil�$. �]ി��}ം �ëം െ|�ി�ിെ��ിെ� 
െ|�l�ി�ാൽ അs���"ാ+l ��å��ം |ാ}��ം േ�െ�ാo�ി�$ �#ê�ാ�ി 
u�ർ�ിij. �a +1± *�Y�ിൽ ���ം����ിUം �a���}t 
*�Y�ിൽ ���ം����ിUം ഇ�$ ��ാ�ിij. െ|1ി� െ|�ിZt  (�l$ 
e��ാ�ം �െ�) uേdeY�ിൽ �3$ �ിർ�ി�ി�െ�ാj�ിാെ� േ�ാÊർ w'ി 
െ�ാ"$ �ാzം �െl ���ം���ം �ാ~V�ാ�ാZl�ാ�$. �ി���r�ൾ 
ഒaിെ�bt എാ �ിർ�ി�ി��െ#bം ഒ� �ിർ¼½ അU^�� X#�ം f#ി�ാ�$ 
േ�ാÊർ w'ി ����ിaY$, ഇ\ി എlീ �ി���െ# �ി�െ�ാ��ൽ േ�ാÊർ 
ൈ�U��ിൽ െ|�ാZl�ാ�$. 1¼ർ, േ��ി�, �ാ,ി, +����$ എlി��$ 
േ�ാÊർ �#ീൽ അ��ം¼ി�ാZl�ാ�$. 
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�)ി* +,�� -.ി ( Multistory Cropping) 

>�?@�ാAം BC�ൽേD ഇ�Fൾ ഉ���ിIം, $JKേD ഇ�Fൾ 

�ാെM�ാNം OർPQ �ീ�ി�ാ�ി�#. ിO�ൾ �)ിൽ >�?@�ാA�ിTം 

���ിTം �U�ം �V"ാ����ിൽ ിO�ൾ W�ീ��ിXY. �Zിെ[ 

ിി\��FOിൽ ി�?�ിXQ േ�	V�]^ ിO�ൾ ഇ�ി�ാ�ി 

െ��െ_C"ാം. േ��O�ിെ� ീ`Oa�Oിൽ അTർ�ിcി�Q െ�F#, 

$�]O�#, ാM, �ിMF# ർdFൾ എQിNെV �)ി*-.ി ഈ �ീ�ിg# 

ഉ�േ�ാhാi���ാ�#.  

 

�j?�ാ� ഓേ�ാ lmn�ിNം ഉ	േ�ാoെ%CPQ�ി�ാൽ 	��ാ\ി ിO�ാp� 

ഉJ%ാXY. 	��ാ\ി ൈ��ാQി
?ം, ിി\ ിO�rെV അAിsFOിൽ 

�ിY^ ൈ�ാംAം �Zിെ� �ts�ാXY.  �Mെ^ം ിി\ ഇ�%Vർa�Oിൽ 

	�ിc# Auി$J_# 	�ിXQ�ി�ാൽ ഊർQിJFൽ �ാ\?� ർ
ി%ിXY. 

�െZാ�ി%# �VNY, േ�ാo �ീV+ാ\Nം �O�ൾ O�Qlം $JNY, 

െ�ാ���ാ�ം BCY. ?�?w ിO�Oാ��ി�ാൽ �െQ ി�?�ി�ാ�ം x�]^ 

@�ാ�Fൾ $Jgാൻ �MിNY. ഇെ�ാെ" �)ി*-.ിNെV z�FOാ�#. 

�)ി* +,�� -.ി�ിൽ ഔ.\��?Fൾ 	MർdിO�ൾ എQി 

ഉൾെ%CPQ�# അT+|െ�ാMിI�ൾ }sിXQ�ി�# �iാ����ാ�ി�ിXം. 
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.��ി#ീൽ (Mulching) 

 �]ിU ���ിേ�ാ, െ|#ി�ൾ�$ ¸�%ിേ�ാ �ി���െ# അ�eി�Yേ�ാ, �3$ 

ൈ��ാ�eി�Yേ�ാ �vി��േ�ാ, ��ി�ി�േ�ാ ഒ� �ാ�ി�ാ�ി �ി��ി�ി�l 

�ീ�ി�ാ�ി�$.  ഇ���ം, |�h��ം �vി�െv#ി��ം �ി��ി�ി�l�$ |ി� �ി���െ# 

w'ിbെ#�െl അ4ി�ാ�Vu§�ി�ാ�$.  ¼ാ�ീ���ം ����� �]ിെ� ����ം 

+1�j, ��േ�|�ാ�eVം +1bj. �aq��ി �]ി}"ാil 

ആXാ��ിാ�ാ�ി �െ]ാ�ി� +1��ാUം, �aെ���െ� ആnി��ം െ|¨$ 

�]ിൽ �ി�ി±ി1ª�ാUം ��ാ�ിij എlിYെ� �ി��~ി uേ�ാ��Yൾ 

.��ി#ീൽ െ�ാ¦"$. 

 ൈ��ാ�eി�Yൾ �]ി�ാ����ാ�ി�ി#lാൽ െ��ിേ�3$ �]$ ��"$ 

േ�ാ+lി.  f#ാെ� �a�ാ��$ �]ി�o�ിേv�l ൈ�����ൾ �ൺ��ി�െ� 

��ò�ം ഒ%ി,ി#ി�ാൻ ��ാ�ിi�bം അYെ� �]ിെ� `�{'ി�Yൾ 

�ർ�ി,ിv$ �]ി��Zം, �ാb�\ാ�Zം �ർ�ി,ിi�bം െ���ം 

�ി�ി±ി1YാUം, ഈർ,ം �ി#ിy �ിർ�ാU�� �]ിെW േe'ി �ർ�ിi�bം 

െ|�ം. അ�ാ��$ �]ിെW 4ൗ�ി� ¤�Yൾ െ�vെ,��ാൻ .��ി#ീൽ 

��ാ�ിiം. 
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ആ����ി��ൾ: (Cover Cropping) 

��ർ�ർ��ി}��sം ഇ#�ർl$ ���ls�ാ� �ി���െ# ഒ� ആ���ം �]ിൽ 

Õ�ിv$ ഒ� ൈ��.��"ാ��ാ�$ ആ����ി��ൾ െ|�l�$.  1³ർ 

േ�ാ%Y�ിൽ ��ർ�ി��l ���െ�l �ാr��ർ ഇ�ിUdാ����ാ�$.  

.��ി#ീൽ െ�ാ"$ �4ിil ¤�Yൾ�$ .1േ� ��ർ�ർ� െ|#ി��ാ��ി�ാൽ 

അ-�ീ� ൈ���ൻ ��ിെv��$ �]ിെW ;�m�ി«ി �ർ�ി,ിi�ാUം 

ആ����ി��ൾ ��ാ�ിij.  േ�ാ%�ി��ൾ�$ �3ി� |ി� ആ����ി��ൾ 

¸�െ# േ|ർij.   

 

േ�ാ%,�ർ (��േ11ി�):- 1³ർേ�ാ%Y�ിൽ ആdVെ� �l$ �ാ�$ �ർ'ം 

w'ിെ|�ാം.  �ാ�ി�ീ3�ാbം ഉ�േ�ാnി�ാം. 

��,േnാ�ി�ം: 1³ർ, െ�Y$, �ZY$, +����$ േ�ാ%Y�ിൽ ഉ�േ�ാnി�ാം.  

�ാ�ി�ീ3�ാെ��ി}ം േ���ിൽ ഉ��$ ¼ാ~ി�ാ�ി#b"$. 

െ�ൻേ�ാ�ീ�:  ഉ���ാ� �ാ�ി�ീ3 f#ി�ാ� ഇ�$ 1³ർ,  െ�Y$, �ZY$, 

+����$ േ�ാ%Y�ിൽ ��ർ�ാം.   

ൈ�േ�ാം: െ�Y$, �ZY$േ�ാ%Yൾ�$ അUേ�ാ�V�ാ� |ി�*ാ�ി �ി�bം 

�ാ�ി�ീ3b�ാ�$.  
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�ിേWാ:  |ി�*ാ�ി�ി�bം േ���ിെ� െ|h�ാU�� �aിZ�"$.  അ�ാ�ി�$ 

�ിേWാ�ി എl$ eാË�ാ���� ഈ �ി��$ ~ാ�ാ�ം േ���#�����ി�ാൽ 

ൈ���ൻ �ം4�� േe'ി ��െ� f���ാ�$ ആ�ർ'��ാ� �±���t 

�ി�ാൽ അ��ാ�െv#ി�ാbം ��ർ�ാം. �ാ�ി�ീ3�ാbം 

ഉ�േ�ാnി�ാZl�ാ�$. 

ൈ��േ��ി 

 |�ി�ി�$ +hെ� ഓേ�ാ w'ി�ി#�ിUം േ�ാ�ിv �ി~�ി}t ��VYൾ 

�ി��ാ�ി േ��ിേ�ാെ� �y�ി#ി,ിil�$ േ�െ�ാo�ിെ� �ൺ��ി�െ� �#µ 

�ിർ�ാൻ ��ാ�ിij. ഇYെ� �]#ിbls��ം Ûേ�� ഒ� �ൺ¼"$ 

േ��ി�ൾ ��ി�ി}"ാ+�bം ഇ�$ ���ം����ി�$ ��ാ�ിi�bം െ|�ം. 

eീ�െ�ാl, ആ#േ�ാ#�ം, െ|)��ി, ��ിെ�ാvി, {¼ാ�ൾ, ��ിY, ��ി�$, 

+3ിെv#ി�ാ�ി ���l |ി� ഔ'~ ��VYൾ എlി� ൈ��േ��ി�ൾ�ാ�ി 

ഉ�േ�ാnി�ാം. �ി�l uേdeY�ിൽ േ�ാ}ം .��ി#�ിെW 

�ാ��ി���ി}�"ാil േ��ിെv#ി�ൾ �vി����ാbം �ാ�ി�ീ3, �ി1�$ 

എlി��ാbം ഉ�േ�ാnിij. േ�n�ിൽ ���l�bം, �å �1ിെv��ാൽ 

െ�െ%l$ െ�ാ%ി�ി�ിർ�$ ���ാൻ �aിZt�bം, േ��ൽ Ò#ിൽ 

ഉ�Yിേ,ാ�ാ��b�ാ�ി�ി��ം േ��ിെv#ി��ാ�ി �ി�െ±�il ��VYൾ. 
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;ി�ിൈ,ൻ�ിൽ u|ാ��t ‘Sloping Agricultural Land Technology’ (SALT) 

എl w'ി�ീ�ി ൈ��േ��ി�െ� ��െ\�ിZ��ിൽ �����ം����ി�$ 

ഉ�േ�ാnി�ാെ�l$ െ��ി�ിij. SALT എl ഈ �േ��ം �ാ3w'ി�ി·െ# 

��െ,% �]ിെW �cാ4ാ�ി�� �ീെ"�il�ിUt ഒ� ഉ�ാ~ിf#ി�ാ�$. 

|�ി�ിU +hെ� �േ�ാvേ���ിൽ (Contour line) ഇ�%��ി�ാ�ി {¼ാ�ൾ, 

eീ�െ�ാl ���ാ� െ|#ി�ൾ അ�,ിv$ ��j. �¦ ¸���ൾ ��ിൽ 13 

െ�Wീ�ീ3ർ അ���"$. �"$ ��ി�ൾ�ി#�ി}t അ��ം അ��ീ3ർ ആ�$. 

(�േ�ാv േ���ൾ 4-5 �ീ3ർ അ���ി�ാ�ി Û�ീ��ിij). െ|#ി�ൾ 1.5-2 �ീ3ർ 

ഉ���ിെ�qേ)ാൾ 40 െ�.�ീ. ഉ���ിൽ �1ിv$ �ാ3ി ��ി�ൾ �ി#�ിൽ 

�ി�qj. െ|#ി�ൾ �ിൽilി#ം Ûേ�� �]ി#ിµ�ർl$ �cാ4ാ�ി� െ#1�$ 

ആ�ി �ാhj. േ����ിെW ��േ�ാ� േ�����ിൽ ഈ �ീ�ി ��ാ��ൾെ�ാ,േ�ാ, 

��ാ��ിാെ�േ�ാ uാ�ർ�ി��ാ�ാ Zl�ാ�$. 

 േ����ിൽ �ി�l �ീ�േdeേ�����ിൽേ,ാ}ം ��ി}�ൾ�$ ����ാ�ി 

ൈ��േ��ി�ൾ �ർ��ാ~ാ���ാ�ി�j. അ�,ിv$ ��l eീ�െ�ാl, 

െ|)��ി s#Yി� െ|#ി��െ# 1-1.5 �ീ3ർ �ീ��t �å�ൾ ���ിൻ�#ി 

�ീ1ിേ�ാ, ഈ1േ�ാ െ�ാ"$ �ി�ûീ��ാ�ി f%ിെ�%ി ¼�െ,��ി ൈ�� ��ി}�ൾ 

�ിർ�ിij. േ��ിvീ�േ�ാ}t ഇ��ർ� �v�1ി�േ�ാ, േ��ി��ിൽ �#ർj��l 

�v�1ി�ി��േ�ാ ഉ�േ�ാnിil�$ �ം����ിെ�ാ,ം 4�Vാ�eVYൾ�$ f#ി 

ഉ���ിiം. 

.ൽ ��)$ (Vegetative hedges) 

 �ാ��േ�V� െ|1ി� െ|�ിZ��ിൽ, െ|�ി�ിU +hെ� 30 െ�.�ീ. �െ� 

ഉ���ിൽ �ൺ��å�ൾ ഉ"ാ�ി �ീ3�$, +3ിെv#ി�ൾ, എlി� �ിûി� 

അ���ിൽ ��j. ഉ��ിെ� െ|hil .ൽ�ർ�Yൾ uേ�V�ിyം �ീ3�¥ 

��ാെ��ിൽ ഏെ1 �l$. nി�ി .¥ം, �~V�ി��ി�ാംfർ �ർ'�ർ �Vാ���ാ�ി 

ഉ�േ�ാnിil േ�ാ��¥ം (Themeda Cymboria) .ൽ��å�ൾ�ാ�ി 

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

എlി�����ിൽ അ~ി�¼��ി�ാbം, �ി���r��െ# (Terraces) .1ം4ാnY�ി}ം 

(riser) .¥��െ# �ി��ൾ ��ാ1ാ�ാZl�ാ�$. േ���ൾ�ാ�ി 

�ിoെ���ാ���ം �ാ�vം ��l�$ ��െ�േ�െ1 ;�ud�ാ�ി�ാ j. 

�dി����ി}ം, �ീർvാ}��െ# �ാർecY�ി}ം, +j��െ# ഇ#ിµ �ീaാൻ 

�ാ~V�bt uേdeY�ി}െ�ാം �ാ�vം  �����ം����ി�$ 

;�ud�ാb�േ�ാnി�ാം. �ി�ി~�ി�ം �]ിൽ ഒ�േ�ാെ� ���ാൻ �aിblsം 

��ൾvെ� അ�ി�ീ�ി�ാൻ �aിblsം �ാ�v�ിെW uേ�V���ാ�$. 

ഇ#��ി w'ി (Strip cropping) 

 |�ിZ��ിൽ ഇ#�ി#�$ �]ി��ി w'ി െ|േ�"ി��l �ി��ൾ (��ിvീ�ി, 

ഇ\ി, �v�1ി, �ാേ¼�$ ���ാ��) ��ർqേ)ാൾ |�ി�ിU +hെ� ഇ#�ി%$ 

�ിûി� അ���ിൽ ആ����ി���െ# ഇ#�ർl øി��ൾ ��ർqj.  ��ർ, 

�ീ3�$, േ|ാ�ം s#Yി� ഇ#�ർl$ ���l �ി��ൾ øി,$ �ി���ാ�ി 

ഉ�േ�ാnി�ാം. 

ൈ���� uേ�ാnം 

 അ�ി� �ാ��� uേ�ാn�ി·െ# ��െ,% �]ിെW �cാ4ാ�ി� ആേ�ാnVം 

�ീെ"�il�ിUം �]ിെ� ��ാംeം �ി��ിർql�ിUം ൈ���� Yൾ 
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അ�Vാ�eV�ാ�$. ��Vേ�ാ'�Yൾ udാ�ം െ|�ls f#ാെ� �]ി�$ െ�vെ,% 

X#�bം, അs�aി െ�vെ,% ഈർ,�ംx�േe'ിbം �ൽ�ാൻ 

ൈ����uേ�ാnം ��ാ�ിiം. �േ)ാ�$, �]ി��േ)ാ�$, |�ി�ിേvാർ 

�േ)ാ�$ എlി�bെ# �ിർ�ാ�Zം ഉ�േ�ാnZം nാർ�ി� �ാ�ി�V �ിർ�ാർ��  

�ിUം �]ിെW ;�m�ി�ി �ർ���ിUം ഉ���ിiം. 

ഉa�$ +1v$ w'ി (Minimum tillage) 

 ഇ#�ിrt �]ി��ൽ, �െ]ാ�ി,ിUം, േ���ംേ�ാ}t ആർÖ ഉ!േ���ാ 

uേdeY�ിൽ, �ർ�ിv ൈ��ാംe���ിUം �ാ���ാ+j എl അ1ി�ിൽ 

�ിj�ാ�$ {*ി�w'ി�ീ�ി��ിൽ uേ�ാnിil ഉaZ +1v w'ി�ീ�ി�ൾ 

u|ാ��ി�ാ��$. ൈ����Yൾ, .��ി#ീൽ, ആ����ി��ൾ എlി� െ�ാ"$ 

�െl ഉa�ി}േ�eിil �ാb�\ാ�ം, ���ി�ü�ം, ഈർ, �ം���ം 

എlി� �ാ~ി�ാം. �ി�ാ�eി�Yൾ ���ാ�~ി .���േ�ാnിil ഇ��ം 

w'ി�ീ�ി�ൾ �]ിെW ��ാnി��േe'ി �ർ�ി,ിil�ി�$ ��ാ�ിiം. 

അsെ�ാ"$ �െl �]ി��ൽ ��െ� +1��ാUം �aിbം. 

െ�ാ"$ അ��ൽ 

െ�Yിൻ ¸�%ിൽ �ിjം �"$ �ീ3ർ 

അ���ിൽ 50 െ�Wീ�ീ3ർ �ീ�ി�ി}ം 

�ാÓ�ി}ം §�ാw�ി�ിൽ ��േ�ാ�ി 

അ�ിൽ െ�ാ"$ അ��ി +aിvി�j. 

െ�ാ"$, േòാ\$ േ�ാെ� �aെ�tം 

�ം4�ിv$ �ിർ�ി ഊർlി1Yാൻ 

��ാ�ിil�ി�ാൽ, േ���h�ി��ിൽ 

�ിjം െ�Yിെ� �ം��ി�ാൻ 

െ�ാ"��ൽ ��ാ���ാ�$. 
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�ം��� ���î���ം 

 ആേ�ാ��ി m�4V� ��െ� +1± �"െ# �ം*ാ��$ ���î��� 

�ി�ാ�ി f��ൽ m�ി �െ"q� u�ാ��ാ�$. അ�ി�ാൽ �4V�ാ� ഒaി± 

*�Y�ി}ം w'ിേ�ാnV�ാ� െ�r�ൽ m�ി�ി}ം, ��ൽ f��}t േ����ി}ം, 

w'ി�ി#Y�െ# അ�ി���ി}ം �ീr��,ി}െ�ാെ� uാേdeി��ാ�ി അUേ�ാ�V�ാ� 

§�Yൾ �y�ി#ി,ി�ാൻ �aിbം. �]ിUം ��ി*ി�ിiം ഏെ1 ¤���െ�l 

�ി��ിൽ xാ�-�n� �V�Vാ��ിാെ� ഓേ�ാ �ീ%ി}ം +1െv�ി}ം §�Yൾ �y 

�ി#ി,ിേ�"�ാ�$. 

��ർ m�Ëം 

      �]ി���ം f%ി െ��െ��� ����ാ�ി േ�ാെ�bt |�ി�ി�� 

െ|�ിZ��ി}ം,�ീർvാ}��െ# �]ി#ിvി 

}t �ീ�Y�ി}ം, �ൺ��å�ൾ�$ 

���ി}ം �ി�ിv$ ���]ി�ൾ�ി#�ിൽ 

.ൽെv#ി�ൾ �y�ി#ി,ിij. ഒj�¦ 

�ർ'ം െ�ാ"$ |�ി�ി�� �eിyേ�ാ+ 

െ��ി}ം, .ൽെv#ി�ൾ അ�ി��ം �െl 

േ���ി#ിv$ ���l�ി�ാൽ |�ിേ�ാ� 

Y�ിൽ �]ി#ിvിൽ �#bl �ി�$ 

��ി*ി�ി �ൗöd�ാ� |�ി�ി ���ൾ 

uേ�ാ�����ാ�$. ഉ�ൾ െ�ാ%}"ാ� 

|�ിേ�ാ�Y�ിൽേ,ാ}ം |�ി�ി�����േ�ാnിv$ |�ിZ ¼�െ,��ാZl�ാ�$. 

�ിർ�ി�ി�ൾ 

 ഉ��ി�� ഒo�ിെW േ�n� +1v$ അ�$ �]ിേ��ി1il �ി~�ി}t 

�����ം��� u§�ി��ാ�$ െ�ാsെ� �ിർ�ാ� u§�ി��ിൽ 
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ഉൾെ,�l�$. �ി��ി� �ാ�VY�ിൽ 20 e��ാ��ിൽ f��ൽ |�ിZt 

*�Yെ� +�െ� െ|�ിZt (steep lands) *�Y�ാ�ി ��ിn�ിv$ 

w'ി�ി1�ാ1ി. എlാൽ ഉ!േ���ാ �ാ�VY�ിൽ 20 e��ാ��ിൽ �ാെa 

െ|�ിZt “w'ിേ�ാnVം” എl$ ��ിn�ി�ാZl *�Yൾ sേ�ാം +1�ാ�$.  

��#േdeY�ം +j���t ഇ��ം *�Yൾ ��െ,�,�ിൽ ഒrം 

�ിlി��ാUം. ആെ� �ിÑ�ിbെ# 48% ��l ���ാ#$ uേdeം ഉt 

േ����ി}ം ��ാ� �ാ�|�VYൾ �ി��ിൽij. ഇേ�ാെ#ാ,ം ഉൾ�ാ#ൻ 

+lിൻuേdeYൾf#ി േ|ർ�ാൽ േ����ിെW w'ിm�ിbെ# m�ി4ാnZം 

|�ിേ�ാ�Y�ാ�ി�ിiം.  ഇ��ം m�ി�ിൽ w'ി െ|�ാൻ ൈ���1�േ�ാെ#ാ,ം 

�ിർ�ി�ി�ൾ f#ി uാ�ർ�ി��ാേ�"�$ അ�ി�ാ�V�ാ�$. 

േ�ാÊർ ��å�ൾ (Contour bunds) 

 ഉ��ി�� ഒo�ിെ� �#�ാൻ �1å��ിൽ ��െ�ാേ"ാ/ �¥െ�ാേ"ാ 

�ിർ�ിil �#êY�ാ�ി�.  �ൺ��ാ��ൾ, �ി���ൾ, ��ാ��ാ#ൽ, െ�ാt$ 

എlിYെ� uാേdeി��ാ�ി �ി�ി~ േ���ൾ ഇ��"$.  �]ി�iേ)ാൾ �4ിil 

�ാ3ൈ13$ (ഉ��ൻ �¥�ൾ) �¥�ൾ �4V�ാ� ��േ�ാ�േ�����ിൽ �ിർ�ിil 

�¥��ാ���ം േ�ാÊർ ��å��െ# n��ിൽ ��ം. േ���ീ� �ാ�|�VY�ിൽ 

�ൺ��ാ��ൾ െ�ാsേ� 12 e��ാ�ം �െ� |�ിZt uേdeYൾ�$ 

അUേ�ാ�V�ാ�$.  ഇ��$ ���ിൽ .$, ൈ�� (Pineapple) എlി� �y�ി#ി,ിv$ 

¼���ാ�ാZl�ാ�$.  �o�ൻ w'ി�ി#Zം |�ി�ിU +hെ� �ിർ�ിil 

�ൺ��å��ിൽ �$Y�ാ�ി �ി�ിv$ ഇ#��å��ം �ീർ�$ �ീol �aെ�tം 

��ാ��ൾ�ി#�ിൽ �െl �ം4�ിij.  േ�ാÊർ ��å��ം ഇ#��å��ം 

�ീർq�aിbേ)ാൾ ഇ� ഓേ�ാjം ഒ� `�� §�ി�#ം േ�ാെ� (Micro 

catchement) ��ം �]ിൽ േe��ിv$ m��േ�ാ'��ി�$ ��ാ�ിij.  അYെ� 

�1å��ിൽ ��ാംeം �ർ�ി,ിilേ�ാെ#ാ,ം +�Y�ി}ം �ി�h��ി}ം 

േ��ൽ�ാ��$ ���Ì�ി ഉ1����ാUം ഇ� ��ാ�ിij.  
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െ|h�ി#�ർ'�ർ ഉേ�e �േ�ാvേ�� അ#ി*ാ��ാ�ി �ൺ��ാ��ൾ �ിർ�ിy 

��j.  എ�ി}ം ഇ�bെ# �ിർ�ാ��ിൽ |ി� �ാേ��ി����"$.  �"$ 

��ാ��ൾ ��ി}t അ��ം ���ാil�$ �ം¼ അ��ം (Vertical interval) 

ഉ�േ�ാnിvാ�$.  VI=0.3(S/3 +2) എl ഈ `z�ാ�V�ിൽ ‘S’ എl�$ �1)ിെW 

|�ിZം VI എl�$ �ം¼ അ��Z�ാ�$. 

 ഉdാ����ാ�ി 6% |�ിZt m�ി�ിൽ ��ാ��ൾ ��ി}t �ം¼ അ��ം 

[0.3(6/3 +2)]=1.2 �ീ3ർ ആ�ി�ിiം. 

 �ൺ��å�ൾ�$ 60 ��ൽ 90 െ�Wി�ീ3ർ �െ� ഉ��ം �ൽ�ി ��j.  

�ാ��ർ'�ിൽ, uേ�V�ിyം ��ി�]ിെW അംeം f��}t �ൺ��Y�ിൽ, 

��å�ൾ�$ �ാe�"ാ�ാ��ി~ം അ~ി���ം ഒo�ി���ാUt �ം�ി~ാ�ം 

�ൽ�ാZl�ാ�$. 

 12 e��ാ��ിൽ f��ൽ |�ിZt *�Y�ിൽ �ൺ��ാ��ൾ�$ f��ൽ 

¼�ം �4ിi�ാൻ .��ി#Y�ിൽ �]ി�iേ)ാൾ �4V�ാ� �¥�േ�ാnിij.  

�¥��ാ��ൾ എl$ �ി�ിil ഇ��ം �ിർ�ി�ി�ൾ േ����ിെ� 

�ർ'�ർ�ി#�ിൽ ഏെ1 �cീ�ാ�V�ാ�$.  �]ി�iേ)ാൾ �$ f��}t 

w'ിm�ി��ിൽ 12% �ിൽ �ാെa |�ി�$ ഉtേ,ാൾ േ�ാ}ം �$ ��ാ��ൾ 

�ിർ�ിy ��j.  dീർX�ാ�ം േ���ാ���ിാെ� �ി��ിൽilsം, �1å��ിൽ 

�ിjം �ൊaി�ാ�ി�ിrlsെ�ാം ഇ�ിU �ാ���ാ�$.  �ൺ��ാ���െ# 
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അ�� Û�ീ����ിU�േ�ാnിil `z�ാ�Vം �െl �¥��ാ��ൾiം 

ഉ�േ�ാnി�ാZl�ാ�$. 

 ഉ�ൾെ�ാ%ൽ �ാ~V�bt ��േ�ാ�േ�����ിൽ ��ാ��ൾ �ിർ�ിi 

േ)ാൾ {��ി��ാ� �ീർ�ാർv ഉ1,ാi�bം, �ീർvാ}�ൾ�$ �#ê�"ാ+lി 

എl$ ഉ1,ാi�bം േ��ം. 

��ർേ%ാ1ി�ൽ ��ാ� (�ൽ4ി�ി�ൾ) (Stone walls) 

 െ|�ി�$ f#ി� m�ി �r��ാ�ി w'ി െ|��െ�l�ാ�$ അ�ി�ി� �ി��ം. 

എlാൽ ആaം +1± �]ിൽ �r�ി�ി�ൽ ആeാ�V�. �ാzZ�, 

+�െ�bt |�ിZ��ിൽ �r�ി�ി�ൽ |ി�േ�1ി�s�ാ�$. ��ർേ%ാ1ി� എl �~V 

അേ��ി�ൻ �ാ�V�ിൽ േ����ിേ��ിU ��ാ��ാ� �ാ�|�VY�ാ�$ 

ഉt�$.ഇ�ിെ# അ��ം¼ിyേ�ാl �ീ�ി േ����ിെW ��േ�ാ�uേdeY�ിൽ 

അU��ിy �ാ j. |�ി�ിU+hേ� ഒ� ��V�#êേ�ാ, �ൺ4ി�ിേ�ാ, �ൽ 

4ി�ിേ�ാ ഉ"ാ�ി uw�Vാ�െl �ാ�~ാ�ം ���l#ി±$ �r��"ാZl 

�ീ�ി�ാ�ി�$.  
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എlാൽ േ����ിൽ െ�ാsെ� ഉ��ൻ �¥�ൾ ��ം w'ി u�ാ����ാ� ഇ��ി 

�ി�ിെ� uേdeY�ിൽ �ൽ4ി�ി�ാ�$ u|ാ��ി}t�$. 15-20 െ�.�ീ. �ാ�ം 

�ാ-ി ഒl$-ഒl� �ീ3ർ ഉ���ി�ാ�$ ���$4ി�ി�ൾ ��ാ1ാil�$. � 

ഉ1�t �]ിൽ �ി�ം�ി ഉ�േ�ാnിv$ അ#ിy1,ിv �ൺ 4ി�ിbം 

�ിർ�ി�ാZl�ാ�$. �ീ�nി�ി േ����ിൽ ncാ%ി�ാ� .¥�േ�ാnിyം ��ർേ%ാ1ി�ൽ 

െ#1�ൾ �ിർ�ിij. {¼ാ�ൾ, eീ�െ�ാl എlി� അ�,ിv$ �%ാ}ം ഇേ� 

;�ം �െl �4ിiം. 

�r�ി�ി�ൽ (Terracing)  

 

12 ��ൽ 47 e��ാ�ം �െ� |�ിZt uേdeY�ിൽ �r�ി�ി��ാ�$ ���� 

�ം����ി�$ അUേ�ാ�Vം എlാൽ േ����ിൽ |�ി�$ +1± ഇ#�ാ#ൻ 

െ�ൽ�ാ#Y�ിൽ േ�ാ}ം �ി���r�ൾ �ർ��ാ~ാ���ാ�$. ഉ��ൻ�$ 

�4V�ാ�ി#Y�ിൽ ഇs�േ�ാnിv$ ��ാ� �ിർ�ിyം w'ിm�ിെ�  �r��ാij"$. 

�a���ൽ ഉt �ാ�|�VY�ിൽ (1500 �ിീ�ി31ിൽ f��ൽ) അ�േ��$ |�ിZt 

�r��ാ�$ +��ൽ ഉ|ി�ം. m�ിbെ# |�ി�$, �ി� എlി��U��ിv$ �r��െ# 

�ീ�ി�ിൽ �V�Vാ�ം ��j. �4V�ാ� േ�ൽ �]ിെW �+�ി�ിൽ +��ൽ ആa�ിൽ 

�]ി��ി�ാ3ി �ി�,ാ�ാൻ ഉ�േ�ാnിil�$ േ�ൽ �]ിU ���ിൽ ;�m�ി+1± 

അ#ി�]$ ���ാൻ �ാ���ാ+j. 47 e��ാ��ിൽ f��}t |�ിZ��ിൽ 

�r�ി�ി�ൽ w'ി െ|�ാൻ �ിrl m�ി +1bl�ി�$ �ാ���ാ+j. 

ഉdാ����ി�ാ�ി 36 e��ാ�ം |�ിZt m�ി�ിൽ 66 e��ാ�ം *�ം �ാzേ� 

w'ിi �4ിijÙ. േe'ിil4ാnം �r�ൾ�ി#�ിൽ ��െ,�j. അ�ി�ാൽ 36 

��ൽ 47 e��ാ�ം |�ിZt *�Y�ിൽ �#Z�r��ാ�$ അUേ�ാ�V�ാ�ിrt�$. 

�ാ��േ�V� +1± അ��Y�ിൽ ��ർ�ാൻ �aിbl dീർX�ാ��ി���ാ�$ 

�#Z�r�ൾ�$ അUേ�ാ�V�ാ��$. േ��ി�, �ാ,ി, ���$ എlീ �ി��ൾ �#Z 

�r��ിൽ ��ർ�ാZl�ാ�$. 
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 §��ി��ൾ ��ർ�ാUേ�eിil 47 e��ാ��ിൽ f#ി� |�ിZ 

uേdeY�ിൽ െ�ാ��ി}t �r�ി�ി�ൽ ആ�eV�ി.  ഇ��ം *�Y�ിൽ 

ഇ#�r�ൾ (Intermittent terraces) ഉ"ാ�ാZl�ാ�$. 1³ർ, +����$ എlി� 

��ർ�ാൻ ഇ#�r�ൾ ��ി�ാ+ം. �#ാൻ ഉേ�eിil �ി�bെ# ��ി��െ# 

അ���ി�U��ിvാ+ം ഇ#�r�ൾ ��ി�.  ഇ#�r�ൾ�$ അ�േ��$ |�ി�$ 

�ൽേ�"s"$. �ാ~ാ���ാ�ി 30 െ�Wി�ീ3ർ |�ി�ാ�$ ഉtിേ��$ 

�ൽ+l�$. 

 �²�ാ�ിUം എ],��െ�ാെ� 1³ർേ�ാെ� *ി��ാ� �ി�െ��,$ 

ആ�eV�ിാ��ി�ാൽ s#ർv�ാ� ഇ#�r�ൾ ആ�eV�ി. ���ം ഓേ�ാ 

���ിU ¸ëം |÷�� ആw�ി�ിൽ �ി�,ാ� ഒ��%$ (crescent bund) ��ി�ാ+ം. 

ഇ��ം w'ി�ിൽ �]ി��ൽ ഒaി�ാേ�"sം ആ��� �ി��ൾ �ിർ¼½Z�ാ�$. 

�ീർiaി (Contour trenching) 

േ�െ�ാo�ിUt �#êെ�l �ി��ിൽ ��å�ൾ േ�ാെ��െl 

uേ�ാ�����ാ�$ �ീർiaി�ൾ. ഇ#�ാ#ൻ uേdeY�ിൽ w'ി�ി��ൾ�ി#�ി}ം 

w'ിേ�ാnV�ാ� ��ി²��ി}�ാ�$ െ�ാs�ിൽ �ീർiaി �ിർ�ിil�$. 15 

e��ാ��ി�~ി�ം |�ി�ിാ� ��േ�ാ� uേdeY�ിൽ �ീർiaി�ൾ ആ�ാം. 

|�ിZf#ി� ��#േdeY�ിൽ �Vാ���ാ�ി �ീർiaി �ിർ�ിil�$ 

ഉ�ൾെ�ാ%�ിUt �ാ~V� �ർ�ി,ിij. അsേ�ാെ��െl െ�tെ�%ിU 
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�ാ~V�bt �ാ´ uേdeY�ി}ം �ീർiaി ഒaി�ാേ�"�ാ�$. +aി�ൾ�$ 60 

െ�Wി�ീ3ർ �െ� ആaം �ൽ�ാം. �ീർiaി�ൾ f��ൽ �ാ´ാൽ �ാ�േ���� 

െ|#ി�ൾ�$ േ��ൽ�ാ��$  അ�bെ#  േ���#�േ����ിൽ െ���ം �ി%ാെ� 

��ാ�ി#�ാ+ം.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

|�ി�ി�$ +hെ� �ിûി� അ���ിൽ +aി��ാേ�ാ, �ീ��ിൽ �ി#Yാേ�ാ 

�ീർiaി�ൾ �ിർ�ി�ാZl�ാ�$.  +aി�ൾ �ിർ�ിiേ)ാൾ +lിൻ���ിൽ �ിl$ 

�ാേa�$ എl Û��ിൽ �ിർ�ിേ�"sം ഒ� ��ി�ിെ� +aി�ൾ െ�ാr���ി}��  

��ി�ിെ� +aി�$ േ�േ� ��ാെ� /�ിേ�"s�ാ�$. 

+aി��െ# ആെ� �Vാ�ം ഒ� െ�21ി�$  50 ��¼ി�$ �ീ3ർ ��ി�ാ+ം.  

+aി�െ��iേ)ാo��  �]$ m�ിbെ# െ|�ി�ിെW �ാ�4ാn�$ ��)ാ�ി 

അ�ിേ�ൽ �ീ3�$, ൈ��ാ,ിൾ എlി� �r�ി#ി,ി�ാZl�ാ�$.  50-60 

െ�Wി�ീ3ർ �ീ�ിbം 50-60 െ�Wി�ീ3ർ �ാÓ�ി}ം �ൗ��Vud�ാ� �ീ��ി}ം 

+aി�ൾ �ിർ�ി�ാം.  

�#െ���ൽ  

      െ|#ി�ൾiം ��Yൾiം അ�bെ# 

¸�%ിൽ  +െ1േ�െ1 �aെ���ം �#µ 

�ിർ�ി m�ിi��ിേ��$ ഊർlി1Yാൻ 

��ാ�ിil �ി~�ിൽ §��#Yൾ 
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�ിർ�ി�ാZl�ാ�$. ����uേde Y�ിൽ §�ാw�ി�ി}ം |�ി± uേde�$ 

m�ിbെ# െ|�ി�ിെW �ാ�4ാnqം ഇ��e Y�ി}ം �ാzം �����ി~Zം �#Yൾ 

Û�ീ��ി�ാം. §��#Y�ിൽ .��ി�lsം അ4ി�ാ�V�ാ�$.   

�ീർvാ}��ിെ� ���ം��� u�ർ��Yൾ 

 �ീർ�#�ിൽ �ിjം ��ം .1േ�െ�ാo+l�$ �ീർ|ാ}��െ# (ം�� 

�ി·െ#�ാ�$.  െ����ിെW +െ�ാo�$  �ീർ|ാ}��െ# ആaം �ർ�ിi�ാUം, 

�eYൾ ഇ#ിbl�ിUം �ാ���ാ�ാം. �ീർvാ�ിെW അ#ി�%ിെW |�ി�$ (Bed 

slope)  f�l�ി�U��ിv$ ഒo�ിെW േ�n�bം �ർ�ിij.   ഒo�ിെW േ�n� 

+1v$  �]ി#ി±$ �ി�,$ �r�ൾ ^�െ,�l �ി~�ിൽ  �ീർvാ}��ിൽ 

�#êYൾ �ിർ�ിi��ാ�$ �ീർvാൽ �ം����ിU�� �aി. ഇ��ം 

�ിർ�ി�ി�ൾ െ�ാsെ� �#���ൾ എl1ി�െ,�j.  *ി��ാ�േ�ാ, 

�ാൽ�ാ�ി��ാ�േ�ാ  ആ� �#���ൾ �ി�െ±�il�$ �ീർvാ}��െ# 

n�െ� ആ/�ിvി�ിij.  ഇ�ി�ാ�ി �ീർvാ}��െ# �ർ�ീ���ം ഒj 

��ിേeാ~ി�ാം.  ഒ� �ീർ�# uേde�$ ഉð�ിil �ീർvാ}�െ� ഒlാം 

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

f#ിേvർl$ �"ാംn��ി}�� (Second Order)  |ാ}"ാ+j. ഇ���ിൽ 

�ർ�ീ��ിiേ)ാൾ  �ീർ�#�ിെW ¼�ിർn�� 4ാnq�� �ീർvാ�ിെW �ി�െ� 

�ീർ�#�ിെW �ി��ാbം ��ിn�ിij.  (ഉdാ���ം. �lാം�ി��ീർ�#ം, 

�ാ�ാം�ി� �ീർ�#ം ���ാ��). 

 ഒlാം�ി� േ�ാ���ി}ം, �a�ാ�q�ാzം െ���ം ഒo+l ���ിേ�ാ���ി}ം 

(ephemeral drains)�ാൽ�ാ�ി� �#����ാ�   *+ Z($ �#��, 

��V�#��, ��i �#�� എlി� ��ി�ാ+ം.  �¦ം �jം �ി� 

�ീർvാ}��ിൽ �ാ��േ�V� *ി��ാ�  േn¼ി�ൻ �#����ം േ��ൺ1ി 

�#����ം (�ി�W$, �ൽെ�%$, േ�ാൺÛീ3$) �#����ം അUേ�ാ�V�ാ�$.  

ഒlാം�ി� |ാ}��ി}ം ���ി േ�ാ���ി}ം െ�vെ,% ഈർ,ാംe�"ാ+l�$ 
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�ീർ*ാ�ിൽ  ഒ� ��,ാ��ം -.ി/�0ം 1േ�� �ീർ*ാ�ി�# ഉ34556ം  

��ാ7ി�� േ89ി0556�ാ� ഒ� അ;ി�<# =>ാ�ം െ@A�0ം െ@AB. 

ൈ� �;�� (Live Checks) 

   �ീർ*ാ�ിP $Qെ�, േ� 	ി;ിR 

5�S ഇ�ം �U�ൾ W3ി*# അX%ി*# 

�X�േ�ാ Y<ി െ"Z�േ�ാ െ@AB. ഇ 

േ�	ി;ി*# 5ർB �[ി\ാൽ YX�ൽ 

�]ി;ി*ിൽ ഉ^ാ�ാെ� �;0�0ം 

@ാ�ിെ_ അ;ി�<ിൽ �];ി0S�ി�# 

�ാ���ാ`�0ം െ@AB. 8ീ�െ"ാS, W�ി"#, $aിെ*;ി�ൾ എSി ൈ� 

�;�� �ിർcാ��ിP	േ�ാ7ി"ാം. 

de ̀ f# �;�� 

            �ീർ*ാg�hെ; അ;ി�<ിൽ ആ8,ാP���ം �]ിെ�jിൽ 

ൈ��;��k# ഉ	േ�ാ7ി/S �U�ൾ േ�	ി;ി/Sി�. ഇി;l5ിൽ 

	ാ[#  �;ി�ൾ ഉ	േ�ാ7ി*# @ാ�ിP $Qെ� �;mം -.ി"ാം. െ@3ി� $aി�ൾ �^# 

�ി�ാ�ി @ാ�ിെ_ അ;ി�<ിൽ അ;ി*ി3"ി �ീ5�ിൽ �U	േ�ാ7ി*# noി*# 

�ി�ൾ"ി;�ിൽ pqി" #, െ�േlാ�, ഉ�lി� (�# എSി �ി��ി de ̀ f# 

�;���ൾ �ിർcി"ാം. 
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���$ �#���ൾ (Loose boulder cheeks) 

    uാേdeി��ാ�ി �4V�ാ� ഉ��ൻ 

�¥�േ�ാ �ാ1േ�ാ ��ò�ം െ�lി 

�ാ1ാെ� �ീർvാ}��ിൽ അ��ി 

�� ij. �ീർvാ�ിെW �eY�െ# 

ഉ���ിെW �+�ി�ിൽ f��ൽ 

ഉ���ിൽ �#�� �ിർ�ി���$. 

ആ�eVെ��ിൽ ���ിെ� �¥�ൾ 

ഇ��ി�ാ1ാെ� �ി�W$ േ�ാൺÛീ3$ / �ി�W$ �ാ�ർ (wearing coat) �ൽ�ാം. 

�#���ൾ |ാ}��െ# �eY�െ# ഉtിേ��$ �#l$ �ിൽേ�"�ാ�$. 

ഇാ���ം �eYൾiം �#��� �ി#�ി}ം f#ി ��u�ാ��"ാ�ി 

�eY�ി#ിbl�ി�$ �ാ���ാ+ം. �ീർvാ}��െ# ��Z��ിൽ �#���ൾ 

ഒaി�ാ��ം. �#��bെ# ഉ��ം ���ാ�~ി 75 െ�Wീ�ീ3ർ ��ി�ാ+ം. 

�#��� i ���ി·െ# �ാേa�$ ��ിil െ�tം |ാ�ിെW അ#ി�%ിെ� 

+�ി�ി��ാ�ി�ി�ാൻ 1–1.5 �ീ3ർ �ീ��ിൽ 30 ��ൽ 50 െ�.�ീ. ആa�ി}t 

ഏuൺ �ൽ�ാZl�ാ�$. 

േn¼ി�ൺ �#�� 

 10 േn�$ nാൽ�ൈ�þ($ അ�ൺ (GI) �)ി��� itിൽ ഉ��ൻ �ോ 

�ാ1േ�ാ �ി1v$ �ീർvാ}�ൾ�$ +hെ� േn¼ി�ൺ �#���ൾ 

�ിർ�ി�ാZl�ാ�$. ഏ�ാ"$ �ി�W$ േ���1ി �#��bെ# ഉ1�ം അ�Vാ�eVം 

�a�Zം ഉt�ി�ാൽ �ാ�ാ�Vം +െ�ാo�ിൽേ,ാ}ം ഇ��ം �#���ൾ 

ഉ1േ,ാെ# �ിൽij. �)ി����ിെ� �ൽെ�%ി·െ# ���ിർ���ം 

�ാ~V�ാZl�ി�ാൽ ഉ�ൾെ�ാ%}"ാ� uേdeY�െ# ¼�െ,���ിUം ഇ��ം 

�#����ം �ാർec4ി�ി��ം uേ�ാ�����ാ�$. 
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�ി�ി±ി1Yൽ +�Yൾ (Recharge pits) 

 േ1ാ($, ��ി*�Yൾ, �ë െ�ാs*�Yൾ s#Yി �aെ�tം 

�ി�ി±ി1Yാൻ �ാ~V� +1Zt uേdeY�ിൽ �ിl$ ഒo�ി ��l �aെ�tം 

േ�÷ീ��ിv$ ഒo+l |ാ}��ിെ� േ�െ�ാo�ിെ� േe��ിv$ �]ിൽ ആ� lി1Yാൻ  

�ി�ി±ി1Yൽ +�Yൾ ��ാ�ിiം. �¦ ��ൽ �j �ീ3ർ �െ� �ീ�Zം 

�ീ�ിb�t, 1.5 - 2.0 �ീ3ർ ആa�t +aി��ാ�$ ഇ�ി�ാ�ി ��ാ1ാil�$. 

��ിെ±ാo+l െ�tം +aി��െ# �eYൾ�$ േ���ാ��ൾ ഉ"ാ�ാ�ി�ി�ാൻ 

�eY�ിൽ ൈ��ി� �ം����ാർ�Yൾ അ��ം¼ി േ�"�ാ�$. ��ി�ാ� 

�ം����ാർ�Yൾ ഉെ"�ിൽ �ീർvാ} ��ിൽ �െl ഇ��ം +aി�ൾ 

��ാ1ാi�േ�ാ, |ാ}��ിൽ �#���ൾ �ിർ�ിേvാ �ി�ി±ി1Yൽ +�Yൾ 
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��ാ1ാ�ാം. |ാ}�ൾ�$ ��ീ��t ഒaി± �1å��ിേ��$ ഒoiെ�tെ� 

�ി�ിy�ിേ%ാ �aെ�t േ�÷ീw��ാ+l uേdeY�ിേ�ാ ഒെ� �ി�ി±ി1Yൽ 

+�Yൾ �ിർ�ി�ാZl�ാ�$. 

���ം4��ി�ൾ 

 �]ിൽ ��ിil �aെ�tം ഉ��ി���ി·െ#bം, �]ി�#ി�ി·െ#bം 

�ാേa�$ ഒo+j. �]ി�#ി�ി·െ#bt ഒo�ിെ� �ാ� �ാ�Y�ിൽ േe��ിil 

�ി�$ +�Yൾ �ിർ�ി�ാം. ��േ����െ# ഏ3Zം ഉ�ർl 4ാnY�ിൽ �¦��l 

��i�Yൾ ഇ���ി}t ���ം4��ി��ാ�$. 

��േ�ാ� �ി��ിൽ �ാ1െ�r�ൾ�ി#�ി}ം �ë�t �ീ�1���ി·െ# 

ഒo�ിെ�ql െ�tം w'ി�ി#Yൾi ��ീ��t #ാർേ�ാ�ിൻ �ി�ിv ��ി� 

+aി��ിേ�� �ി1il ���ാi�Yൾ (Silpaulin tanks) എl ���ം4�� �ീ�ി 

�ി��ി}"$. �ി��ൾ�$ അ�Vാ�eV�ാ� ��േ�|��ി�$ (Life saving irrigation)ഇ�$ 

ഉ���ിiം. 

 

 

 

 

�ാർec4ി�ി (Retaining wall) 

 ���ം����ിൽ uേ�V�ിv$ ��ിാ� ഈ �ിർ�ി�ി േ�ാ���െ#bം, 

.��ി#Y�െ#bം �eYൾ �ം��ിil�ി�ാ�ി ഉ�േ�ാnിij. േ�ാ���െ# 

�eY�െ# �ം����ിU�േ�ാnിiേ)ാൾ +െ�ാo�$ െ|lി#ിil 
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��Z��ിൽ �ാzം �ാർec4ി�ി�ൾ �ൽ�ി�ാൽ ��ി�ാ+ം. �3ി#Y�ിൽ ��, ഈ1, 

ൈ�� എlി� �r��ർ�ിെ�ാ¦�െl �ാർec �ം���ം �ാ~V�ാ+j. 

|�ി�ി ���ൾ �ാ�ി അ�ിൽ +3ിെv#ി��ം .¥ം ��ർqlsം 

�ീ��ം����ി�$ അUേ�ാ�V�ാ�ി �ാ j. 

 

 ��-�� �ം��� u�ർ��Yൾ �#,ി�ാiേ)ാൾ �ാെa,1bl 

�ാ�VYൾ െ�ാs�ിൽ /�ിേ�"�ാ�$. 

 ��#േdeY�ിെ� ഉ�ൾെ�ാ%ൽ �ാ~V�bt ആaം +1± �]ിൽ 

�ീർiaി�ൾ ഒaി�ാ��ം. 

 ഒlാം�ി� |ാ}��ി}ം �ീർ�#�ിെW ഏ3Zം ഉ�ർl +lിൻ|�ിZ��ി}ം 

ൈ��ി��ാർ�Yൾ�$�ൻn�� �ൽ��ം. 

 �ിർ�ി�ി�ൾെ�ാ,ം എേ,ാoം ൈ���1�ൾ f#ി ഉൾെ,�േ�"�ാ�$. 

�cാ4ാ�ി� �ീർvാ}��ിെ� �ീെ�ാo�$ Éർ]�ാbം �#êെ,�l �ി~�ിൽ 

�r�ി�ി�ൽ, ��ാ��ൾ, �#���ൾ എlി� �ിർ�ി���$.                          
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അU¼½ം-¼ി 
 

േ����ിെ� u~ാ� �]ി�Y�െ# 

m�#ം 
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അU¼½ം-�ി 
 

�
ർ �ിbെ# �ീർ�#m�#ം 
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അU¼½ം-(ി 
 

േ|ാdVാ��ി 
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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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