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അ~Vാ�ം-1 

���ം��� ���ി �ി��ി��ൽ  ��� �ർേ� 
 

1.1 ആ �ം 

uw�ി �ി4�Z�െY uേ�V�ിv( �^(, �ം, ൈ� �)�( എlി�bെY 

�ം���ം, .��§,ാd�ം, �ീ�ി¶¨��ാ� ഉ�േ�ാnം എlി� �ാ�� 

�ി���u�¨��Z�ി§  ��ിil ��( ��െ� uാ~ാ�V�¨�ിij. ഈ �j 

XY�Z�െYbം അ�ി�Ã&�ം ഒ$ി�ാ�ിെ�ാ`( uw�ി �ി4�Z�െY 

eാÄീ��ാ� .���േ�ാn[ം .��§,ാd�[ം   lി§  �Å െ�ാÅt 

{*ി��ി��� �ാÆ,ാY( അ�ി�ാ�V�ാ�(. അ�ി}��ി uw�ി �ി4�Z�െY 

�ാേ�it ���§ fYി  lി§  �Åെ�ാÅt�ാ��ം �ി��� �ാÇ��½. 

�ാVെ� xാ�Z�ിെ� ��ി4ാnZ�ിൽ ¿�ി��[ം അ��െY ഉ�ീ�� 

�ാ¨n�ാ�ി ആ/�ിil�( w&ിbം അU�¤ െ�ാ$ി}��ി}�ാ�(. �$bെY 

�4V��ി§  ഉ`ാ+l �V�ി�ാ�ം �ാ¨&ി� േ�X��ി§   È�ിil u�ി�¤ി  

xാ�ീ� ��bെY �ാ¨ec�§���[ം dാ�ിÉV[ം f��§  

��ി����ാ+l�ിU �ാ���ാ+ം. xാ�ീ� ��bെY ീ�ി�ം അzേ�§  

uw�ി�ി4�Zെ�bം �ാ�ാ�*േ�bം ആ/�ിvി�ിij. �ാ¨&ി� 

�ി���െYbം �j�ാ�ി�)�ിെWbം +1Ê ഉ§,ാd����, �^ിെW 

;�m�ി¾��ി§  �lിrt േeാ&�ം, uw�ി �ി4�Z�െY +1�( ഇ� xാ�ീ� 

േ�X��ിെ� dാ�ിÉV�ിെW േ�ാ�( �¨~ി,ിij. ഈ �ാËാ¨ËVം   lി§  

�Åെ�ാÅt xാ� �ി��� dാ�ിÉV�Ì��� u�¨��Z½  ആaz�ം 

െ|�l�ി�( uw�ി �ി4�Zെ� �ം��ിyെ�ാÅt ഇYെ�Y}��ം �^ിെW 

ഉ§,ാd���� �¨�ി,ിil�ിU�+l u�¨��Z�ം ആ�eV�ാ�(. ഈ 

��Vം �ാ~V�ാ+l�ിU �ി�ി~ േ�X��െ� �ംേ�ാി,ിyെ�ാ`( ��x�ാ� 

ആaz� �ീ�ി�ാ�(  ആ�eVം. 
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 ¿�ിb�ാ�ി �¤െ,r �Yil എ�ാ ഉ§,ാd� u�¨��Z�ം ആ 

uേdeെ� ¿uw�ിbം �^ിെW XY�bം �4V�ാ� ൈ��)qം 

ഏേ�ാ�ി,ിyെ�ാÅt �ീ¨�Yം അYി*ാ��ാ�ിbt u�¨��Z�ി´െYേ� 

�ാ~V�ാ+�bÍ.  �ീ¨�Yം ��ീ¨�[ം |��ാÎ�[ം ആ� uw�ി�ിൽ 

���ി� u�ി����ിൽ ഊlിbt u�¨��Zൾ �Yil uേde�ാ�( 

��x�ാ� �ി��� ��Vം  ª�ി¨�ി ഉ§,ാd� XY�Zെ� e�ി�ാ� 

�ീ�ി�ിൽ Ï�ീ��ിyെ�ാÅ ���ി ആaz�ം �ീ¨�Yuേdeq 

�Yേ�`s`(. 

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

�+,(  േ��bം �3( �+#�ൾ �$ിbം �ി�ി~ ���ി�ൾ ആ�ിÐ�ിvിr`(. 

�^ിെW;�m�ി�ി, �^ിെW ��ം4�� േe&ി എlി� �ർ�ി,ിi� എl 

��Vേ�ാെY �� �ം��� �+,( �Yql �ീ¨�Y�ി��� ���ി��ാ�( 

Contour Farming, ��ി/ �Ô�� w&ി, �ീർi$ി(Contour trenching), േ�ാ�ർ 

�Å�ൾ, �Yെ���ൽ, Check Dams ൈ� �Y��(Live Checks),േ�ാ�ർ 

��×�ൾ (Stone Pitched Contour bunds), .��ിYൽ sYZി��. െ|hേ�ാ 

�}േ�ാ ആ� ഏെ�ാ� �േÜാ�ÝിUം അ�ിേ��( െ�tം ഒo�ിെ�ql ഒ� 

m�ി4ാn�ിU Þß�ാ�ി +lിെW െ�h�  �ൽ �േÜാ�ÝിെW ��ിർn�� 

*ാ�ം �െ� �ീ�l ആ m�ി4ാnം ഒlാെ� ഉ½െ,�l �ീ¨�Y uേde�ിെW 

��x[ം {*ി�[�ാ� �ി����ാ�( ��Vം. 

േ����ിെW ആെ� �ിÂ�ിbെY 48% ��l ���ാY( uേde[ം 

ഉൾ�ാYൻ +lിൽ uേdeZ�ം fYി േ|ർ�ാൽ േ����ിൽ w&ി m�ിbെY 

m�ി4ാn[ം |�ിേ�ാ�Z�ാ�ി�ി�ം.  
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ഇ��ം m�ി�ിൽ w&ി�( അUേ�ാV�ാ� �ീ�ി�ിൽ ീ��Z�ം 

�ാംe[ം �ി��ി¨�ിെ�ാÅt ���ം��� �ം�ി~ാ�Zൾ 

ഏർെ,�േ�`s�ാ�(. ഇ�ി�ാ�ി ൈ� 1�േ�ാെYാ,ം uാേdeി��ാ�ി 

�4ിil 1ിേ�ാá�ിU uാ~ാ�Vം �§�ിെ�ാÅt �ിർ�ി�ി�ൾ fYി 

uാ�ർ�ി��ാേ�`�( അ�ി�ാ�V�ാ�(.  12  �ൽ 47 e��ാ�ം �െ� 

|�ി[t uേdeZ�ിൽ �r�ി�ി��ാ�( �^(-� �ം����ി�( 

അUേ�ാVം. �4V�ാ� േ�ൽ�^ിെW �+�ി�ിൽ f��ൽ ആ$�ിൽ �^ി��ി 

�ാ3ി  �ി�,ാ�ാൻ ഉ�േ�ാnിil�( േ�ൽ �^ി�(  ��ിൽ ;�m�ി�ി 

+1Ê അYി�^( ���ാൻ �ാ���ാ+j എl�ാ�( ഈ �ീ�ിbെY 
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��ി�ി�ി.  �^( �ം���ം w&ി�ാർ�( f��ൽ ഉâ�ാd��ിUം �ി��ിUം 

�ാz�� 4ാ�ി �� 1�fYി uേ�ാ�െ,�l�ാ�(. 

1.2. ���ം��� ���ി �ി��ി��ൽ ��� �ർേ�bെY ഉേ�eV 

��VZൾ 

 ���ം��� ���ി�ൾ �Y,ി�ാ�ി��( ��ം ���ി 
uേde�ിU`ാ� .േ�ാn�ി �ി��ി�q� 

 ���ം��� ���ി�ൾ �Y,ി�ാ�ി��( �� t  m�ി�ിേ�ാn �ാ3ം  
�ി��ി�q� 

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

 ���ി�( േe& t � �4V� �ിe���ം െ|�� 

 �Y,ി�ാ�ി� ���ി��െY ��ി�ാ��ം �ി��ി�q� 

 ���ം��� �+,(  േ����ാെ� �Y,ി�ാ�ി� ���ം��� 
u�ർ��Zൾ ���ി�ാi� 

 ���ി uേdeq �Y�ാUt sYർ u�ർ��Z�ം u·�ാ~ി� 
*�Z�ം Ã`ി�ാr� 

1.3. �ി��ി��ൽ ��� �ാ����( 

�ാർ&ി� �ർ&ം അYി*ാ��ാ�ി�ാ�( ���ം��� ���ി��െY 

�ി��ി��ൽ ���ം �ാ)�ി� *ി�ി �ി�����( �+,( �Y�ി 

��l�(. 2020-21 �ാർ&ി� �ർ&ം (2020 ãൈ� - 2021 ãൺ) �Y�ി� 

����ിെW �ി��Z�ാ�( ഈ 1ിേ,ാർ
ിൽ ഉൾെ,��ി�ിrt�( 

1.4. �ീർ�Yം (�ാ
ർെ&'() 

ഒ� െ�ാs ��ി¨��� |ാ�ിേ��( ഏെ��ാം uേde�( �ിjം �$ 

െ�tം ഒo�ിെ�qjേ`ാ  ആ uേde�ാെ� ��ി¨��� |ാ�ിെW 

�ീ¨�Yം എl1ി�െ,�j. അ�ാ��( ഒ� .$ / േ�ാY( / അ��ി�ിേ��( 

എz �ാzം uേdeെ� െ�tം ഒo�ിെ�qjേ�ാ ആ uേdeെ� .$ / 

േ�ാY( / അ��ിbെY �ീർ�Yം എl( �ി�ിij.  ഒ� �ീർ�Yെ� ���ം 
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െ|�l ഉ�ർl mu��Z�ാ�ി�ിiം അ�ിെW അ�ിർ�ി�ൾ. ഏെ�ാ� 

�ീ¨vാ�ിേ��ം �ം ഒo�ിെ�ql  o�ª  uേde�ിെWbം അ�ി¨�ി, 

ഉä� *ാ�ം, �ീ¨�1ി േ�� , uw�ിd� �ീർvാ}�ൾ,  � x�� േ���,  

ആേde േ��� എlി�െ�ാെ� �ീർ�Y�ിെW 4ാn�ാ�(. �ീർ�Y�ിെW 

��ി,�U��ിv( a¯ �ീർ�Yം, െ|h �ീർ�Yം, �å �ീർ�Yം, ഉ� 

�ീർ�Yം, �dീ�Yം എlിZെ� ��ം �ി�ിij. 

|ിzം : �ീർ�Yം ( �ാ
ർെ&'() 

1.5. �ീർ�Yാ~ി¾ി� �ി���ം  

m �െ� ഏെ�ാ� sÅ m�ിbം ഏെ��ി}ം ഒ� �ീർ�Y�ിെW 

4ാn�ാ�ി�ിiം.  �ീർ�Yം എl�( �^(, �ം ,ൈ� �)�( എlി�bെY 

��æ� �¤ി��ാ� uw�ിbെY ഒ� ç�ി3( ആ��ി�ാൽ �െl {*ി� 

�ി���ം ആaz�ം െ|�l�ിUം �Y,ി�ാil�ിUം ഏ3[ം 

അUേ�ാV�ാ� ç�ി3ാ�(.  അYി*ാ� �ി4�Z�ാ� �^(, �ം, ൈ� 

�)�( എlി��ിൽ ഒlിU`ാ+l ആXാ�ം �ß �`ിെ�bം 

�ാ~ിiെ�jt�ി�ാ}ം ��ിെW �4V�, �^ിെW ��ം, ��V 

èാ�Z�െY �ാlി~Vം എlി� ഓേ�ാ �ീർ�Y�ി}ം 

�V�V£�ാ��ി�ാ}ം �ീർ�Yാ~ി¾ി� �ി���ം uാ~ാ�V�ർ�ിij.  

uw�ി�ാൽ �ിർ^�ി�െ,
 അ�ിർ�ി�ൾ �ാ3�ി�ാ��(  ആ��ി�ാൽ  
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�ി�ി~ �+#�ൾ ��ി*ി�ി �ൗéd {*ി� �ി������ി�ൾ  �ീർ�Y 

അYി*ാ��ി�ാ�(  ആaz�ം  െ|�l�(. 

|ിzം : അYി*ാ� �ി4�Zൾ - �^(,�ം, ൈ�ാ�Zൾ 

േ����ിൽ �$bെY  *��ാ� �V�Vാ�ം  ഏ1ി��ി��ാ�(.  +1Ê 

*��( െ|1ി� �ാ����ിൽ  ��ി��$ എl .�ി� �ീ�ി�ാ�( 

�ാêl�(.  �^(, �ം, ൈ��)�( എlി�െ� അ�bെY  uw�ി�� 

�ാ� ��x��ിൽ  �ം��ിy �ാzേ� {*ി��ാ�ി  �ി���െ�l ��Vം 

ൈ���ി�ാ�ാf. ��ിെW ഒoiം �Vാ��[ം �ി�ëിil�(  uw�Vാ 

�െlbt  �cാ4ാ�ി� muw�ി XY�Z�ാ� ഉ�ർv �ാÆ�ൾ, |�ി�(, 

�^ിെW  �c4ാ�ം, �ാ1bെY XY� sYZി� �ി�ി~ XY�Zെ�  

ആ/�ിvാ�(. �cാ4ാ�ി�[ം �U&V�ിർ�ി�[�ാ� m�ി�ിേ�ാn �ീ�ി��ം 

u~ാ��ാ�(.  
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�)#, ��ം, ൈ�� �# എ,ി-െ/ �01�-ം �ി��ിൽ2ം 

ി�ാ�3െ��ാം 45�ി6/�78�ാ�ി 9:െ%�ാ�# �ി/;,�#.  

ി����ിെ= അ/ി!ാ�3ം ഈ 45�ി ി07@ാ�#. െ	A 

െ@@െ�-ം �)ിെ= 6/�7െ@-ം ��1� �ിേ�-ം അ-െ/ 

��B��ിൽ �ംേ�ാ�ി%ിC െ�ാD �ാEേ� ഉൽ	ാG� ��� 

ർ
ി%ി"ാ�ാI. ഓേ�ാ K4േGL�ിെ= M/ർN-ം 1ാ	�3ം �ീെ�ാP;ം 

���ി�ാ"ി �ാEേ� ��B3ം LാQീ�3�ാ� �)#, ��ം, ൈ��ം���ം 

�/�ാ�ാI. 

 േ��@�ിൽ ിLാ��ാ� K4േGL7ൾ $Sാ�#. �ാE�� TU       

���ിൽേ%ാVം W�ിിെ= ഏY;SNിV�ൾ V�ാ�#. W�ി# 

IZ��ാ��ി�ാൽ െ	A�[-െ/ �െ�ാ� L��ാ�3ം ഉ	�ി�� �ീെ�ാP"ാ�ി 

�/�ിേ�"# േ	ാ$��ാ�#. �)ിെ= 6/� അ\��ിN# ഒേ����ം ^_ �ിYർ 

െ� �[െ@@െ� �ാEേ� േ��@�ിെ� K4േGL7@ിൽ ഉൾെ�ാ@@ാ�ാI. 

ആ��ി�ാൽ െWaMം VM�ാ� �ീർ�/7ൾ ��"ാ"ി 	��ാbി 

�[െ@@െ� ീP,ി/c �ാേ[ാേ�dെ", �ാe%ാ/# �ം��ി"�ം.  

ഉ�ർ, !�7@ിൽ M/7ി �ാേ[f# എ, �ി��ിൽ േ�ം ിിb �)#, 

��ം, ൈ��ം���4ർ��7ൾ LാQീ��ാ�ി �/േ�g�#. ഒ� 

െhiർ K�ി�ിൽ �ി,# L�ാL�ി 32 /ൺ ��െ� �lെ%Z,�ാ�ി 

��"ാ;_. 

 

1.6. ി��ി��ൽ 	���ീ�ി 
 

ഇാVേoൻ �ർേ 2020-21 ൽ െ��െqZ� ാ�ർെorിെ� �� 

�ം���	
�ി 4േGLെ� sPൻ �ാ��"ാ�ിൽ �ി_ം ി�േLt��ം 

�/c�-ം ���ം��� $%# �/%ാ"ി� 	
�ിേ�ാെ/ാ%ം �Y# 

ഏ�ൻ�ി�ൾ [ിേ�ാ �u�ാ�1 1vി�ൾ േ��ിേ�ാ �/%ാ"ി� എ�ാ �)#-�� 
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�ം��� ���ി�േ�bം അ�േ�ാ��ം െ|��bം അ�( ��ം �ാ
ർെ&'( 

uേdeq`ാ� .േ�ാn�ി �െ`q�bം �ിY[�ൾ �െ`�ി �¤െ,
 

േ�íZ�ി§  എ�ിi�b�ാ�( ��V�ി�l�(. ഇs��ം െ��െÊ�� 

�ാ
ർെ&'ിൽ �ി�ി~ �ാർ�Z�ി´െY �Y,ാ�ി� �� �ം��� ���ി�ൾ 

�$ി ഉ`ാ�ിrt േ�
Zൾ ����ിേ~��ാilേ�ാെYാ,ം ���ം��� 

�+,ിെW ഇYെ�Yൽ ��ം u�� �ാ
ർെ&'ിൽ ഉ`ാ� േ�
Z�ം �ിY[��ം 

�െ`ql�ിUം �ാ~ിij. ി�ാ���ിൽ uേ�V�ം 1ിേ,ാർr�ൾ 

u�ി�ീ��ിils �$ി ി�ാ ആaz� ��ി�ി�ൾ�( ഈ �ി&��ിൽ 

ഇYെ�YാUം �3( �ീർ�Y �ി��� ���ിu�ർ��Zൾ +��ൽ 

�ാ�V���േ�ാെY �ി¨���ം �Yql�ി�( �ർ�ാ��ൾ�( �ാർ��ിർേ�eം 

�ൽ+l�ിUം �ാ~ിiം.  

���ി uേdeെ� ൈ��em�ിbെY അYി*ാ��ിൽ 

À�േ4ാ�ാ�െ�  4 îാ3Z�ാ�ി ��ം �ി�ിij. 

�
ി�-1 
îാ3ം �ി£ീർ^ം (ഏ�1ിൽ) 

      1         1 ഏ�1ിൽ �ാെ$ 

      2 1  �ൽ 3 ഏ�1ി�( �ാെ$ 

      3 3  �ൽ 5 ഏ�1ി�( �ാെ$ 

      4 5 ഏ�1ിUം അ�ിU  ��ി}ം 
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അ~Vാ�ം-2 

ആ�ി#$-�േ�ാ
ി#$  �ാ
ർെ&'( ���ി 

 

                     2020-21 �ർ&െ�  ���ം��� ���ി �ി��ി��ൽ  

����ി�ാ�ി േ�ാ
�ം ി��ിെ�  �ാ)ാYി േ�ാ�ിെ� ആ�ി#$-�േ�ാ
ി#$ 

�ാ
ർെ&'( ���ി�ാ�( െ��െÊ��ി�ിil�(. ആ�ി#$-�േ�ാ
ി#$   

�ാ
ർെ&'(, േ�ാ
�ം ി��ിെ� fേ�ാ,Y, �ാ)ാYി, ��ർ�ാY( എlീ 

�]ാ�q��ിെ�  ഏ�ാUം �ാർ���ി�ാ�( *ി�ി െ|�l�(. �ാ
ർ 

െ&'ിെW  െ�ാ�ം �ി£ീർ^ം 600 െ�21ാ�(. ���ി �Y,ാ�ി�ിrt�( 

450 െ�2¨  *��ാ�(.  

�ീർ�Y�ിെ�  �^(-��ം��� u�ർ��Zൾ 03/02/2014 -ൽ 

ആ�ം4ിy. േ�ാ�¨�`ിംn(,  �ാർec4ി�ി �ിർ�ാ�ം, �ീ3#ൽ �Yൽ, �$i$ി,  

�ീ¨vാൽ  �ിർ�ാ�ം,  �ി�ർ 1ീ|ാ¨ിംn(, െY1�ിംn(, േ�ാYിെW 

�ം���4ി�ി,  െ|�('ാം  എlി��ാ�( ���ി�ിൽ ഉ½െ,��ി  �Y�ി� 

u�¨��Z½ . 
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2.1. േ�ാ�¨�`ിംn( 

|�ി[t uേdeZ�ിൽ �r�ൾ �ി�ിv( w&ി െ|�l �ീ�ി�ാ�( േ�ാ�ർ 

�`ിംn(. ഉ��ി�� ഒo�ിെ� �Y�ാൻ �1×��ിൽ ��െ�ാേ`ാ �ïെ�ാേ`ാ 

�ി¨�ിil �YÝZ�ാ�ി�. �±ൈ�¥ാ�, �ി���½ , െ�ാt( എlിZെ� 

uേdeി��ാ�ി �ി�ി~ േ���½  ഇ��`(. �$+1Ê *�Z�ിൽ � 

�ം����ിUം �$ f��ൽ ഉt *�Z�ിൽ ���ം����ിUം ഇ�(  

��ാ�ിij.19865 െ�W( *��( േ�ാ�ർ�Å�ൾ �ിർ�ിvിr`(.   

 

uാേdeീ��ാ�ി  �4V�ാ� �ï�േ�ാ �ാ1�േ�ാ ��æ�ം െ�lി�ാ1ാെ� 

അ��ി��l �ീ�ി�ാ�( �ï�¥ാ�. 
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2.2 േ�ാYിെW �ം���4ി�ി 

           േ�ാ���െYbം അ��ി��െYbം �^ിYിð �ീ�( �ീെ�ാo�( 

�Y�െ,�l�( �Y�ാ�ാ�( �ാർec4ി�ി �ിർ�ിil�(  ���ിuേde�( 

െ�ാsേ�ാYി�( �ാർec4ി�ി �ിർ�ിvിr`(. 

 

2.3. �$i$ി 

�$െ�tെ� �^ി�ാñി mnർ4��ി�ാ�ം ഉ�ർ�ാൻ .��ിYZ�ി}ം 

w&ി*�Z�ി}ം +$ിil +$ി��ാ�( �$i$ി�ൾ.  ���ിuേde�( 7612 

�$i$ി��െY �ിർ�ാ�ം �Y�ി�ിr`( 

 

2.4. െY1�ിംn( 

|�ി[t uേdeZ�ിൽ �r�ി�ി��ാ�( ��� �ം����ി�( 

അUേ�ാVം. |�ി�( +1Ê uേdeqം �r�ി�ി�ൽ �ർ��ാ~ാ���ാ�ി 
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േ����ിൽ �ാ�െ,�j. m�ിbെY |�ി�(, �ി� എlി��( അU��ിv( 

�r��െY �ീ�ി�ിൽ �V�Vാ�ം ��j. ഉ��ൻ ��( �4V�ാ�ിYZ�ിൽ 

ഇs�േ�ാnിv( �¥ാ� �ിർ�ിyം �r�ി�ി�ൽ �Yqj. 

 

  
2.5. �ീ3#ൽ �Yീൽ 

�ാ��േ�V� െ|1ി� |�ി[��ി§   |�ി�ി�( +hെ� 30 െ�Wീ�ീ3ർ �െ� 

ഉ���ി§  �^( ��×�ൾ      ഉ`ാ�ി �ീ3#ൽ, +3ിെvYി�ൾ എlി� ��j. 

�^( �¥ാ�, ��( �¥ാ� എlി��(  ��ിൽ അ~ി� ���ി�ാbം, �ി�,( 

�r��െY .1ം 4ാnZ�ി}ം .ï��െY �ി��ൾ �¥ാ1ാ�ാ[l�ാ�(. nി�ി 

.ïം, േ�ാ�.ïം �ാ~ാ���ാ�ി .ൽ��)ി�ാ�ി ഉ�േ�ാnിij. Yി 

���ി�ിൽ ��( �¥ാ�ò(  ��ിൽ �ീ3#ൽ �y�ിYി,ിvിr`(. 

 



�� �ം��� ���ി �ി��ി��ൽ ��� �¨േ�-2020-21 -േ�ാ
�ം  ി� 

 

�ാ)�ി� *ി�ി�ി�����( �+,(,�ി���-.�ം Page 13 

 

2.6. �ി�ർ 1ീvാർിംn( 

  േ�ൽó���ിൽ �ീol �$െ�tം �ം4�ിv( ô�ീ��ിv( 

�ി�h��ിേ��( ഇ1il �ീ�ി�ാ�( �ി�ർ 1ീvാർിംn(. 

 

2.7. െ|�('ാം 

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

�ംs1l( �ി�l�ിUt �ം�ി~ാ�Zൾ ഇ�ാ� �ിർ�ി�ി��ാ�( െ|�( 

'ാ �ൾ. െ�tം ഒo�ി �ി�l�ിUt �ം�ി~ാ�േ�ാ� fYിbം ഇ� 

�ിർ�ി�ാh`(. �ം േe��ി�ൽ, െ�tെ,ാ� �ി�ë�ം, െ�tം �$ി 

�ി�ിy�ിYൽ  എlി��ാ�(  െ|�('ാം �ിർ�ാ��ിെW ��VZൾ 

 



�� �ം��� ���ി �ി��ി��ൽ ��� �¨േ�-2020-21 -േ�ാ
�ം  ി� 

 

�ാ)�ി� *ി�ി�ി�����( �+,(,�ി���-.�ം Page 14 

 

അ~Vാ�ം-3 

���ം��� �ി��ി��ൽ ���ം- u~ാ� a|�Zൾ 

3.1. െ�ാs �ി��Zൾ 

2020-21 �ർ&െ� �^(�ം��� ���ി �ി��ി��ൽ 

����ി�ാ�ി ‘ആ�ി#$-�േ�ാ
ി#$ �ാ
ർെ&'( ���ി’�ാ�( 

െ��െÊ���(. ആ�ി#$-�േ�ാ
ി#$ �ാ
ർെ&'( ���ി േ�ാ
�ം 

ി��ിെ�  fേ�ാ,Y, �ാ)ാYി,  ��ർ�ാY( എlീ �]ാ�q��ിെ�  ഏ�ാUം  

�ാർ���ി�ാ�( *ി�ി െ|�l�(. �ാ
ർെ&'( u~ാ��ാbം  �$െ� 

ആ/�ിvിrt�ാ�(. �ൺaൺ �ാ��( �$െ�t�ാ�( �ാ
ർെ&'( 

uേdeZ�ിൽ  u~ാ��ാbം  �4ിil�(.  �ിേõാl� muw�ിbം  ഉ�ർl 

ആർÉ�b t �$bം ഒ��ിv( �ാe��ിെ�  *ി�ിn�ി�േ�bം 

�ാർ&ി�േ���െ�bം u�ിf��ാ�ി �ാ~ിij. ���ിuേdeെ� 

�Z�െY u~ാ� െ�ാ$ിൽ w&ി�ാ�(. �ീെ�ാo�(  ��ി��ിil�ിUം 

�ി��ി,ിil�ിU t അYി�-� ഇYെ�Yൽ ��െ� അ�Vാ�eV�ാ�(. 

u�� �ാ�|�Vെ�  അ�ിീ�ിil�ി�(  ���ി uേdeെ�  �Zൾ 

eാÄീ��ാ� ���ം���  ���ി�ൾ അ��ം�ിേ�`s`(.  u�� 

�ാ
ർെ&'( �^ിെW À���[ം ഉöാd���[�ാ� ��VZൾ 

.��²ീ�ി,ിil�ിUം �ി� �ിർql�ിUം ��െ� ��ാ����ാ�ിr`(. 

��ാ¨'ിെW ;`( ഉ�േ�ാnിv( ആർ.ഐ.'ി.എ;(. ¸ീ�ിൽ 

ഉൾെ,��ി�ാ�( u�� ¸ീം �Y,ി�ാ�ി��(.  

���ിuേde�( 42 �$െ�t �ം4��ി��ം 9 �ീ3ർ e�ാe�ി 

ആ$�ി}t  1382 �ി�h��ം 250  �ീ3ർ ആ$�ി}t  209 +$ൽ 

�ി�h��ം  �ി��ി}`(. �ാ
ർെ&'ിUtിൽ  *� t��ം  എlാൽ 



�� �ം��� ���ി �ി��ി��ൽ ��� �¨േ�-2020-21 -േ�ാ
�ം  ി� 

 

�ാ)�ി� *ി�ി�ി�����( �+,(,�ി���-.�ം Page 15 

 

.1�(  �ാ��ിil���ാ�ി  51 +�ം�Z�`(. അ�ർ�( ആെ� 86 ഏ�ർ 

65 െ�W( *�[ം ���ി uേdeq`(. 

3.1.1. ��ം�V 

�ർേ� �Y�ി� ���ി uേde�(  1808 +�ം�Z�ി�ാ�ി 4372 

.�&�ാ�ം 4277 Äീ���ാ�ി  8649  ആ�(.  ആെ� ��ം�V 

�ാൻøെൻ'ർ �ി4ാn�ിൽ ആ�ം�െl ഇ�. 

 �
ി�-2 
 

Äീ�ൾ .�&ൻ�ാർ �ാൻøെൻ'ർ ആെ� 
 

4277 
 

4372  
 
- 

 
8649 

           

�ർേ� �Y�ി� ���ി uേdeെ�  1808 +�ം�Zൾ ഉt�ിൽ  

�
ി�ാ�ി  APL  �ി4ാn�ിൽ  19 +�ം�Z�ം  63 +�ം�Zൾ BPL �ി4ാn�ിൽ 

ഉൾെ,
��ം  �
ി��ർ� �ി4ാn�ിെ� 13 +�ം�Z�ം BPL �ി4ാn�ിൽ 

ഉൾെ,
��ം  �ßt��ിൽ 1105 +�ം�Zൾ APL �ി4ാn�ി}ം 608 +�ം�Zൾ 

BPL �ി4ാn�ിൽ ഉൾെ,
��ാ�ാ�( �ർേ�  a|ി,ിil�(. 

 

 

 

 

 

 

 

�
ി� 3   
+�ം�Zൾ APL BPL 

�
ി�ാ�ി 19 63 

�
ി��ർ�ം 0 13 

�ßt�ർ 1105 608 

ആെ� 1124 684 
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3.1.2. ���ിuേdeെ� *ാ��Zൾ 

ആ�ി#$ �േ�ാ
ി#$ �ാ
ർെ&'(  ���ി uേde�(  ��( 

അംn��ാYി��ം  അ]( (5) േ�ാ�ർ ൈu�1ി û���ം  ഒ� ൈ�û�ം ഒ� 

��ർ െ��ൻ'1ി  û�ം  *ി�ി െ|�j`(. u�� ���ി 

uേde�ാ�( �ിേ�( ഓ;ീ�(, fേ�ാ,Y �]ാ��( ഓ;ീ�(, fേ�ാ,Y, 

+�ം�ാേ�ാnV േ�íം, േ�ാ
,tി, n�ൺെ�W( ünാô�zി (2) േ�ാ
,tി , 

fേ�ാ,Y േ�ാ�( ഓ;ീ�(, fേ�ാ,Y BSNL Office, fേ�ാ,Y െ�.എ�(.ഇ.�ി 

fേ�ാ,Y എlീ *ാ��Z�ം  �ി�ിൽ �ൈ��( േnാ'ൗൺ �ാ��Yി, �)( 

�ൗ�(, േ��� �ാ
ർ അേ�ാ1ി3ി എlി�bം *ി�ി െ|�j.  

 �ർ�ാർ �� 8 +Yിെ�t ���ി�ൾ u��  ���ി uേde�(  

�ി��ി}`(.  ആ�ി#$-�േ�ാ
ി#$ �ാ
ർെ&'( ���ി uേde�( �ി��~ി  

�c�ാ�V *ാ��Z�ം u�ർ�ിij`(. �ി3ി�ൺ േ��ാേ�íം, 

0

200

400

600

800

1000

1200
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BPL
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fേ�ാ,Y, അ��േ�íം, �ിeാൽ േ�ാ�ിേ�ാ �ി�ി�(, x�( െ1�ി'ൻ�ി 

അ,ാർ
(െ�W(, �ZY, േ���ീ�ം ;ാ�ി�ി  1േ�ാ1W(, �ZY, െ�tാ�3�( 

ആbർേ�d �ി�ി�(, �]�ർ� െ�Wർ, fേ�ാ,Y, �ി�V �ി�ി�(, fേ�ാ,Y  

|í െ�ൽ'ിംn( �ർB( െ���3�ിൽ എlി��ാ�( u~ാ� �c�ാ�V 

*ാ��Zൾ, fYാെ�  െ�ാy�1)ിൽ  1�ർ ഇൻ'îീ{ം  fേ�ാ,Y എl 

�V��ാ� *ാ��[ം  ���ി uേde�(  �ി��ി}`(.  

1) അ�ി×�� +Yിെ�t ���ി 

2) �ാീ�( nാ¤ി +Yിെ�t ���ി 

3) +j+$ി +Yിെ�t ���ി 

4) Yാ#$ +Yിെ�t ���ി 

5) ആ��ാം+lം +Yിെ�t ���ി 

6) .�ിbh)( +Yിെ�t ���ി 

7) �ാÇ�� +Yിെ�t ���ി 

8) �േ
ാ�ി�ൽ +Yിെ�t ���ി   
 

എlീ +Yിെ�t ���ി��ം, fYാെ� ���ി uേde�(  ഒ� 

�ീ������ �ംXം, ഒ� uാË�ി� �ാർ&ി� ����� �ംXം, ഒ� 

�ാർ&ി� �ി��� ����� �ംXം, ഒ� െ��( ����� �ംXം 

എlി�bം u�ർ�ിy ��j.  ���ി uേde�(  66 +�ം�/ീ 

ç�ിß��`(. ഇ�ിെY േ�3( �ാ�( ഓ;( ഇ-V, േ���ാ xാ�ീൺ �ാ�(, 

�ർ�ീ�( ����� �ാ�(  എlീ �l( �ാ���ം  u�ർ�ിy ��j. 
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3.1.3. �േ�|� *ി�ി 
 

ആെ� 113934.3 െ�W(  m�ിbt�ിൽ 7439.5 െ�W(  m�ി �േ�|�ം 

�Y�ി�ിrt�ാbം 106494.8 െ�W(  m�ി  �േ�|�ം ഇ�ാ� m�ി�ാbം  

�ർേ��ിൽ �െ`�ി 

3.1.4. m�ി�ിേ�ാn �ീ�ി 

���ി uേdeെ� ആെ� m�ിbെY 13.20% ��ിôം 8.52% w&ി�( 

ഉ�b���ാ�sം  78.28%  �3( ഉ�േ�ാnZൾi�ാ�ി �ി�ിേ�ാnിvി�ിij. 

���ിuേde�( �ïം �ാ1bം �ി1Ê m�ിbെ`�ി}ം m�ി4ാnം uേdeZ�ം 

w&ി��b��ാ��ാ�(.  ��vീ�ി, �ാ$, ൈ��ാ,ിൾ, െ�Z(, 1�ർ, �ാ,ി 

എlി� u~ാ� �ി���ാ�(.  
 

3.2. ���ം��� �+,( �Y,ി�ാ�ി� ���ിbെY 

À�േ4ാ�ാ��െY അ4ിuാ�ം �ം�¤ിv(. 

���ം��� u�ർ��Zൾ uേde�( �Y,ി�ാ�ി�s ��ം  �^ിെW  

;�m�ി�� ��െ��~ി�ം െ�vെ,
�ാ�ി 9.49% À�േ4ാ�ാ��ം  �ാ�ാ�Vം 

െ�vെ,
�ാ�ി 88.89% À�േ4ാ�ാ��ം ���ം��� u�ർ�ിiേe&ം  

;�m�ി���ിൽ �ാ�V�ാ� uേ�ാ�ം ഇെ�l( 1.62% À�േ4ാ�ാ��ം 

അ4ിuാ�െ,r.  

�
ി� 4 

�േ�|� t m�ി �േ�|��ി�ാ� m�ി 

6.53% 93.47% 
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���ം��� 	
�ിെ�*+ി,- ി�.ൾ ���ം��� 	
�ി 

ഉേ12ാ3!ർ 5േ6��ാ�# അ+ി�ാൻ �9ി:െ�;# 15.56%  @�േAാBാ"Cം 

Dാ�, േEാ"#, 	Fാ��# അGി�ാ�ി�Hിൽ �ിI�ാ�# അ+ി:െ�;# 63.64% 

@�േAാBാ"Cം അAിLാ�െ%M. 

3.3. 	
�ി അേ�ാ��ം 

            2020-21 ർNെ� ���ം��� 	
�ിOെP  ി��ി��ൽ 

	���ി�ാ�ി  ���ം��� $%#  �P%ി�ാ"ി� “ആ�ിR9-�േ�ാ�ിR9 

ാ�ർെNS# 	
�ി” OെP  @�േAാBാ"െHTPാെ�  	
�ിLേ1UV-  

5Wൻ  $XംY.െHOം  �ZർUി[#  ി�േU6��ം  �PV�O\ാ�ി.  	
�ി 

Lേ1UV-  1808 $XംY.Hിൽ  401  $XംY.Cം   ^Nി LGാ� െ�ാ9ി�ാ�ി 

�_ീ��ി[ി�ി*I.  ^Nി aPാെ� �b#  അcYdെ�ാ9ി�ിeം  ഏർെ%�ി�ി*I.  

�ർേOെP   ിU1ി�.ൾ  �ാെ9 േgർ*I.  

3.3.1 @�േAാBാ"CെP  LGാ� െ�ാ9ിൽ 

	�ി� -5  

െ�ാ9ിൽ 
െ�ാ9ിൽ അPി!ാ��ിൽ @�േAാBാ"CെP 

എiം 
 jാbം-1  jാbം 2 jാbം 3 jാbം 4 ആെ� 

^Nി 196 160 34 11 401 

�ാർNിേ���ം 657 101 15 4 777 

�ർN�െ�ാ9ി�ാHി 144 2 0 0 146 

�ാർNിേ���െ�ാ9ി�ാHി 404 17 3 2 426 

�k- 46 9 3 0 58 
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�ി)േ*+,-  1808  $/ം012ിൽ  22.18% $/ം01ൾ 67ി 

)8ാ� െ�ാ:ി�ാ�ി  �;ീ��ി=�ം  42.98%  $/ം01ൾ  �ാർ7ിേ���Aം  

8.08% $/ം01ൾ �ർ7�െ�ാ:ി�ാ2ി�Bം 23.56% $/ം01ൾ �ാർ7ിേ��� 

െ�ാ:ി�ാ2ി�Bം  3.20% $/ം01ൾ �F# െ�ാ:ിG�2ിൽ ഏർെ%�ി�ിIJ 

��ാ�#. 

67ി )8ാ� െ�ാ:ി�ാ�ി �;ീ��ി=ി�ിIJ $/ം012ിൽ 48.87% 

$/ം01ൾ LാFം 1 - Gം (100 െ�Nിൽ �ാെ:) 39.90% $/ം01ൾ LാFം 2 Gം 

(100 P�ൽ 300 െ�Nിൽ �ാെ:) 8.48% $/ം01ൾ LാFം 3 Gം (300 P�ൽ 500 

െ�Nിൽ �ാെ: െ�) 2.75% $/ം01ൾ LാFം 4 Gം (500 െ�Nി�# P�2ിൽ 
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�Q-

�ാർ7ിേ���െ�ാ:ി�ാ2ി
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�ാർ7ിേ���ം

67ി
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m�ിbt�ർ) ഉൾെ,�j. �ാർ&ിേ��� െ�ാ$ി�ിൽ ഏർെ,
ി�ിil 

À�േ4ാ�ാ��ിൽ 84.56% îാ3ം 1 -}ം 13% +�ം�Zൾ îാ3ം 2 }ം 1.93% 

+�ം�Zൾ îാ3ം 3 }ം. 0.51 % +�ം�Zൾ îാ3ം 4 }ം �ർ&� െ�ാ$ി�ാ�ി 

�ി4ാn�ിൽ 98.63% +�ം�Zൾ  îാ3ം 1 - }ം 1.37% +�ം�Zൾ îാ3ം 2 }ം 

ആെ�l( �ർേ��ിൽ �െ`�ാൻ �$ിÊിr`(. 

 �ാർ&ിേ��� െ�ാ$ി�ാ�ി �ി4ാn�ിൽ 94.84% +�ം�Zൾ îാ3ം 1 - }ം 

3.99% +�ം�Zൾ îാ3ം 2 }ം 0.7% +�ം�Zൾ îാ3ം 3 }ം 0.47% +�ം�Zൾ 

îാ3ം 4 }ം ഉൾെ,�l�ാbം �ß െ�ാ$ി}��ിൽ ഏർെ,
ി�ിil ��ിൽ  79.31% 

+�ം�Zൾ îാ3ം 1 - }ം 15.52% +�ം�Zൾ îാ3ം 2 }ം 5.17% +�ം�Zൾ 

îാ3ം 3 }ം ഉൾെ,�l�ാ�ി �ർേ��ിൽ �െ`�ാൻ �$ിÊിr`(. 
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3.3.2. +�േ,ാ-ാ".െ0 അ234െ�ാ5ിൽ �ം34ി6# 
 

	�ി� -6 
 അ234െ�ാ5ിൽ 8ാ9ം 1 8ാ9ം 2 8ാ9ം 3 8ാ9ം 4 ആെ� 

    <=ി 185 88 10 1 284 

	>?ർ�ൽ 27 21 8 2 58 

ആA?ർ�ൽ 29 1 2 0 32 

േ�ാ5ി?ർ�ൽ 42 4 1 1 48 

�ീൻ ?ർ�ൽ 1 0 0 0 1 

േ	ാD ?ർ�ൽ 1 1 0 0 2 

�ാEാ# ?ർ�ൽ 6 0 0 0 6 

<=ി, 	>?ർ�ൽ   6 6 2 1 15 

<=ി, േ�ാ5ി?ർ�ൽ, 18 5 2 0 25 

<=ി, 	>?ർ�ൽ  

ആA?ർ�ൽ 

1 1 0 0 2 

<=ി, 	>?ർ�ൽ , േ�ാ5ി?ർ�ൽ, 3 0 2 1 6 

<=ി, ,േ�ാ5ി ?ർ�ൽ,      
ആA?ർ�ൽ 

3 1 0 0 4 

<=ി, േ�ാ5ി?ർ�ൽ,                   
േ	ാD ?ർ�ൽ 

1 0 0 0 1 

<=ി,�ീൻ ?ർ�ൽ 1 0 1 1 3 

<=ി, േ��ീ6 ?ർ�ൽ 1 0 0 0 1 

	>?ർ�ൽ, ആA?ർ�ൽ 4 8 4 0 16 

	>?ർ�ൽ, ആA?ർ�ൽ 
േ�ാ5ി?ർ�ൽ 

3 4 0 0 7 

	>?ർ�ൽ, ആA?ർ�ൽ, 
േ�ാ5ി?ർ�ൽ, �ീൻ ?ർ�ൽ 

0 1 0 0 1 

	>?ർ�ൽ, േ�ാ5ി?ർ�ൽ 
ആA?ർ�ൽ 

0 1 0 0 1 

	>?ർ�ൽ, േ�ാ5ി?ർ�ൽ 
ആA?ർ�ൽ, േ	ാD?ർ�ൽ 

0 1 0 0 1 

	>?ർ�ൽ, �ീൻ ?ർ�ൽ 0 1 0 0 1 

ആA?ർ�ൽ, േ�ാ5ി?ർ�ൽ 8 2 0 1 11 

ആA?ർ�ൽ, േ	ാD ?ർ�ൽ 0 1 0 0 1 

ആA?ർ�ൽ, േ��ീ6 ?ർ�ൽ 0 1 0 0 1 

േ�ാ5ി?ർ�ൽ, േ	ാD ?ർ�ൽ 2 0 0 0 2 

േ�ാ5ി?ർ�ൽ, �ാEാ# ?ർ�ൽ 2 0 0 0 2 

അ234 െ�ാ5ിൽ ഇ�ാ�ർ 1108 133 26 9 1276 
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േ�ാ$ി��ർ�ൽ, �ാ1ാ�( ��ർ�ൽ

േ�ാ$ി��ർ�ൽ, േ�ാq ��ർ�ൽ

ആ���ർ�ൽ, േ��ീv ��ർ�ൽ

ആ���ർ�ൽ, േ�ാq ��ർ�ൽ

ആ���ർ�ൽ, േ�ാ$ി��ർ�ൽ

�ô��ർ�ൽ,�ീൻ��ർ�ൽ

�ô��ർ�ൽ,േ�ാ$ി��ർ�ൽ, ആY( 
��ർ�ൽ, േ�ാ�( ��ർ�ൽ
�ô��ർ�ൽ,േ�ാ$ി��ർ�ൽ, ആY( 
��ർ�ൽ
�ô��ർ�ൽ,ആ���ർ�ൽ, 
േ�ാ$ി��ർ�ൽ,�ീൻ ��ർ�ൽ
�ô��ർ�ൽ,ആ���ർ�ൽ 
േ�ാ$ി��ർ�ൽ
�ô��ർ�ൽ, ആ���ർ�ൽ

w&ി, േ��ീv ��ർ�ൽ

w&ി,�ീൻ ��ർ�ൽ

w&ി,േ�ാ$ി��ർ�ൽ,േ�ാq 
��ർ�ൽ
w&ി, ,േ�ാ$ി ��ർ�ൽ,      
ആ���ർ�ൽ
w&ി, �ô��ർ�ൽ , േ�ാ$ി��ർ�ൽ,

ആ���ർ�ൽ

w&ി, �ô��ർ�ൽ 

w&ി, േ�ാ$ി��ർ�ൽ,

w&ി, �ô��ർ�ൽ  

�ാ1ാ�( ��ർ�ൽ

േ�ാq ��ർ�ൽ

�ീൻ ��ർ�ൽ

േ�ാ$ി��ർ�ൽ

ആ���ർ�ൽ

�ô��ർ�ൽ

    w&ി
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 ���ം���	
�ി �)%ി�ാ"ി� *േ+,ം �ർേ �)�ി��ിൽ ./ി  

അ123 െ�ാ5ി�ാ�ി �6ീ��ി8ി9:�# 284 $=ം2>?ാ�#. ഇ�ിൽ BാCം 1 - 

ൽ 65.14% $=ം2>Gം BാCം 2 ൽ 30.99% ഉം BാCം 3 ൽ 3.52% $=ം2>Gം 

BാCം 4 ൽ 0.35% $=ം2>Gം ഉൾെ%=L. 	M?ർ�ൽ അ123 

െ�ാ5ി�ാ�ി �6ീ��ി8ി�ിNO�# 58 $=ം2>?ാ�#. ഇ�ിൽ 46.55% $=ം2>ൾ 

BാCം 1 - Pം 36.21% $=ം2>ൾ BാCം 2 Pം 13.79% $=ം2>ൾ BാCം 3 Pം 

3.45% $=ം2>ൾ BാCം 4 Pം ഉൾെ%=O�ാ�ാ�# �െR�ി��#. ആ= 

?ർ�ൽ  അ123െ�ാ5ി�ാ�ി �6ീ��ി8ി�ിNO�# 32 $=ം2>?ാ�#. 

ഇ�ിൽ 90.63% $=ം2>ൾ BാCം 1 - Pം 3.12% $=ം2>ൾ BാCം 2 Pം 6.25% 

$=ം2>ൾ BാCം 3 Pം ഉൾെ%��ാ�#. േ�ാ5ി?ർ�ൽ അ123 

െ�ാ5ി�ാ�ി �6ീ��ി8ി�ിNO�# 48 $=ം2>?ാ�#. ഇ�ിൽ 87.5% $=ം2>ൾ 

BാCം 1 Pം, 8.34% $=ം2>ൾ BാCം 2 Pം 2.08%  $=ം2>ൾ BാCം 3 Pം 

2.08%  $=ം2>ൾ BാCം 4 Pം ഉൾെ%=L. �ീൻ?ർ�ൽ  അ123 

െ�ാ5ി�ാ�ി �6ീ��ി8ി�ിNO�# ഒ� $=ം2�ാ�#. 

./ി, 	M?ർ�ൽ എOി അ123 െ�ാ5ി�ാ�ി �6ീ��ി8ി�ിNO 15 

$=ം2>?ിൽ 40% $=ം2>ൾ BാCം 1 Pം 40% BാCം 2 Pം 13.33% BാCം 3 Pം 

6.67% BാCം 4 Pം ഉൾെ	=L.  ./ി, േ�ാ5ി ?ർ�ൽ അ123 െ�ാ5ി�ാ�ി 

�6ീ��ി8ി�ിWO 25 $=2>?ിൽ 72%  BാCം 1 Pം 20% BാCം 2 Pം 8% BാCം 3 

Pം ഉൾെ%=L. 

./ി, �ീൻ ?ർ�ൽ എOീ അ123 െ�ാ5ി�ിൽ ഏർെ%�ി�ിNO 3 

$=ം2>?ിൽ 33.33% BാCം 1 Pം 33.34% BാCം 3 Pം 33.34% BാCം 4 Pം 

ഉൾെ%=L. 	M?ർ�ൽ, ആ=?ർ�ൽ എOീ അ123െ�ാ5ി�ിൽ 

ഉൾെ%�ി�ിNO 16 $=ം2>?ിൽ  25% േ	ർ BാCം 1 Pം 50% േ	ർ BാCം 2 Pം 

25%  േ	ർ BാCം 3 Pം െ	=L.  	M?ർ�ൽ,  ആ=?ർ�ൽ,  
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േ�ാ)ി*ർ�ൽ എ-ി�ിൽ ഏർെ%�ി�ി0- 7 $2ം34*ിൽ 42.86% :ാ;ം 1 

<ം 57.14% :ാ;ം 2 <ം ഉൾെ%��ാ�#.  	@*ർ�ൽ, േ�ാ)ി*ർ�ൽ, 

ആ2*ർ�ൽ, BC4ി� അE3Fെ�ാ)ി<�*ിൽ ഏർെ%�ി�ി0- GHൻ 

$2ം34Jം :ാ;ം 2 ൽ ഉൾെ%2K. 	@*ർ�ൽ, ആ2*ർ�ൽ, 

േ�ാ)ി*ർ�ൽ, േ	ാL *ർ�ൽ എ-ീ അE3Fെ�ാ)ി�ിൽ ഏർെ%�ി�ി0- 

GHൻ $2ം34Jം :ാ;ം 2 ൽ ഉൾെ%2K.  	@*ർ�ൽ, �ീൻ*ർ�ൽ എ-ീ 

േ�ാ�ി�*ിൽ ഏർെ%�ി�ി0- GHൻ $2ം34Jം :ാ;ം 2 ൽ ഉൾെ%��ാ�#. 

ആ2*ർ�ൽ, േ�ാ)ി*ർ�ൽ, എ-ീ േ�ാ�ി�*ിൽ ഏർെ%�ി�ി0- 11 

$2ം34*ിൽ 72.73% $2ം34ൾ :ാ;ം 1 <ം 18.18% $2ം34ൾ :ാ;ം 2 <ം 

9.09% േ	ർ :ാ;ം 4 <ം ഉൾെ%2K.  
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3.3.3. ���ി uേde�( �Y,ി�ാ�ി� ���ം��� 

u�ർ��Z�െY �ി��Zൾ 
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îാ3ം 1 îാ3ം 2 îാ3ം 3 îാ3ം 4 ആെ�

�Y,ാ�ി�ി
ി�

�c-ം�ി��ിൽ

MGNREGS

�]ാ��(

RIDF

�
ി�-7 

���ി 
�Y,ി�ാ�ി� 

¸ീം 
îാ3ം 1 îാ3ം 2 îാ3ം 3 îാ3ം 4 ആെ� 

RIDF 86 56 17 7 166 

�]ാ��( 6 7 1 0 14 

MGNREGS 42 73 18 4 137 

�c-ം�ി��ിൽ 165 71 14 4 254 

�Y,ാ�ി�ി
ി� 1159 112 19 6 1296 
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�ി )േ*+െ� 571 $/ം012ാ�# ���ം��� )ർ��1ൾ 

�5%ി�ാ"ി�ി67�#. 166 $/ം01ൾ RIDF 	
�ി )�ാ�ം ���ം��� 

)ർ��1ൾ �5�ി��ാ�# 14 $/ം01ൾ 	?ാ��# @ി�ാ�# 

���ം��� )ർ��1ൾ �5�ി��#.  137  $/ം01ൾ MGNREGS 

@ിGം  254 $/ം01ൾ �H'ം �ി��ിIം ���ം��� )J�ി�ൾ 

െKLി6M#. 1296 $/ം01ൾ 	
�ി�െ2ാOം �5%ാ"ി�ി�ി�.  	
�ി 

)േ*+�# ഒ� $/ം0ം  �െQ ഒQി�Rി�ം 	
�ി�2ിS  ഉൾെ%/�ി 

���ം��� )ർ��1ൾ �5�ി�ി67�ാGം �ാUO. 

 ���ം��� $%#  �5%ി�ാ"ി�  	
�ി )�ാ�ം  ���ം���ം 

�5�ി��ിൽ 166 $/ം012ിൽ VാWം  1 ൽ  51.81%  $/ം01Zം  VാWം  2-ൽ 

33.73% $/ം01Zം VാWം 3 ൽ 10.24% $/ം01Zം  VാWം 4 ൽ  4.22% 

$/ം01Z�ാ�# ഉ7�#.  	?ാ��ിൽ  �ിOം  [M#  �\ി]#  ���ം���  

)ർ��ം �5�ി� 14 $/ം01ൾ ഉ7�ിൽ 42.86% $/ം01ൾ VാWം 1 Iം  

50% $/ം01ൾ  VാWം 2 Iം 7.14% $/ം01ൾ VാWം 3 Iം  ഉൾെ%/O. 

MGNREGS 	
�ി )�ാ�ം  ���ം���ം �5�ി�  137 $/ം012ിൽ  

30.66% $/ം01ൾ  VാWം 1 Iം  53.28% $/ം01ൾ VാWം 2 Iം  13.14% 

$/ം01ൾ  VാWം 3 Iം  2.92% $/ം01ൾ  VാWം 4 Iം  ഉൾെ%/O.  

�H'ം �ി��ിൽ ���ം���ം �5�ി� 254 $/ം012ിൽ 64.96%  

VാWം 1 Iം  27.95% $/ം01ൾ  VാWം 2 Iം  5.51% േ	ർ VാWം 3 Iം  1.58%  

േ	ർ VാWം  4 Iം  ഉൾെ%/O.  
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3.3.4. �^�ം���ം �Y,ി�ാ�ി� +�ം�Zൾ - ���ിbെY �ീ�ി 
അU��ിv( 

�
ി� - 8 

���ം��� 
ോ�ിbെY �ീ�ി 

���ം���ം 
 �Y,ി�ാ�ി� +�ം�Zൾ (എ^ം) 

 îാ3ം 1 îാ3ം 2 îാ3ം 3 îാ3ം 4 ആെ� 

േ�ാ�ർ�`ിംn( 231 120 27 11 389 

െY1�ിംn( 1    1 

�$i$ി 45 78 19 4 146 

�ി�ർ 1ീ|ാർിംn( 18 5 4 1 28 

േ�ാYിെW   
�ം���4ി�ി,  
�$െ�t �ം4��ി 

4 4 3 0 11 

 

���ി uേdeെ�   �$െ�t�ം4��ി 
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3.3.5. ���ം���ം �,%ി�ാ"ി� -�ി  �ം./ി0 ി�1ൾ 
 

���ം���ം 34ാ��ാ5ം �,%ാ"ി�ി67�# േ�ാ8ർ.:ിം;# 

�ീ�ി�ി�ാ�#.  19865.25 െ�A# ിB�ി�ി�ാ�ി  	
�ി 3േCD�# ആെ� 389 

$Fം.1ൾ േ�ാ8ർ.:ിം;# �,%ി�ാ"ി�ി6:#.  

ഒ� $Fം.ം �ാH�ാ�# െ,I�ിം;# �ീ�ി െ��JF��#. �KLKി 

�ിർMാ�ം �,�ി� 146 O�േPാQാ"Rിൽ 30.82% $Fം.1ൾ  TാUം  1 Vം  

53.42% $Fം.1ൾ  TാUം 2 Vം  13.02% $Fം.1ൾ TാUം 3 Vം 2.74% 

$Fം.1ൾ TാUം4 Vം ഉൾെ%FY. 7612 െ�A# !��# ഏ�േCDം 760 

�KLKി�ൾ �ിർMി0ി6:#.  �ി�ർ Iീ[ാർ\ിം;# െ��െJF� 28 

$Fം.1Rിൽ 64.28% $Fം.1ൾ TാUം 1 Vം 17.86% $Fം.1ൾ TാUം 2 Vം  

14.29% $Fം.1ൾ TാUം  3 Vം 3.57% $Fം.1ൾ  TാUം 4 Vം 

ഉൾെ%��ാ�#. േ�ാ,ിെA �ം���Pി�ി5ം �Kെ7 �ംP��ി5ം 

3േCD�# �,%ി�ാ"ി� 	
�ി�ിൽ ഉൾെ%FY.  

	
�ി 3േCDെ�   െ["#]ാം 
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                 +�ം �ിർ�ാ�ം �Y�ി�ിrt  îാ3ം 2 ൽ ഉൾെ,�l ഒ� 

À�േ4ാ�ാ[t�ാ�ാ�( �ർേ��ിൽ �െ`�ി��(. േ�ാYിെW �ാർec4ി�ി 

�ം���ം 4 À�േ4ാ�ാ�ൾ 85 െ�W( �ിÂ�ി uേde�( �Y,ാ�ി�ിr`(. 

�$െ�t �ം4��ി �ിർ�ിv�( ഒ� À�േ4ാ�ാ[�ാ�(   

3.3.6 ���ി uേdeെ� Á�c�ാ��ി���െY �ിÂ�ിbം ഉöാd�[ം 

�
ി� -9 

���ി uേdeെ� 

Á�c�ാ��ി��½  �ിÂ�ി(െ�2¨ ) 
ഉ§,ാd���� 

(�ിേ�ാxാം/െ�2ർ) 

ഉöാd�ം 

(�ിേ�ാxാം) 

��vീ�ി 20.61 42831 882746.91 

��ർ�ർ�Zൾ 0.13 769 99.97 

ഇ]ി 1.19 3258 3877.02 

�Êൾ 1.04 2526 2627.04 

�ാ$ 14.17 7422 105169.74 

ഏ��ാ$          3.77 8402 31675.54 

ൈ��ാ,ി½  16.01 9526 152511.26 

�½�1ി 0.06 - - 

�v�1ി�ൾ 5.52 - - 

േ|�, േ|)(, 

�ാvി§  
4.54 - - 

 

(ഉöാd���� ഉöാd�ം എlി� 2019-20 �ാർ&ി� *ി�ി�ി�����ിെ� അ��ം�ിv() 
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3.3.7. ���ി uേdeെ� dീർX�ാ��ി���െY  �ിÂ�ിbം ഉöാd�[ം 

�
ി� -10 

 

*എ^ം/െ�2ർ** എ^ം  (ഉöാd���� ഉöാd�ം എlി� 2019-20 �ാർ&ി� *ി�ി�ി�����ിെ� 

അ��ം�ിv(). 

���ിuേdeെ� Á�c�ാ��ി���െY ഉöാd�ം  ��ിൽ 

െ�ാ��ി�ിil �
ി� u�ാ��ാ�(. ���ിbെY ;��ാ�ി Á�c�ാ��ി���െY 

ഉöാd�[ം dീർX�ാ� �ി���െY  ഉöാd�[ം  �ർ�ിvിr`(. ���ി uേde�( 

���ി uേdeെ� 
dീർX�ാ��ി��ൾ (എ^ം) 

�ിÂ�ി 
(െ�2ർ)

ഉ§,ാd� ��� 
(�ിേ�ാxാം/െ�2ർ) 

ഉöാd�ം 
(�ിേ�ാxാം) 

െ�Z(   
47.99 *5387 **258522.13 

� �( 
2.00 761 1522.00 

+� ��( 
31.67 402 12731.34 

�ô�ാ�( 
0.38 300 114.00 

1�ർ 
253.40 962 243770.80 

�ാ�(  
14.00 *3857 **53998.00 

െ�ാെ�ാ 
3.79 905 3429.95 

�ാ�(  
8.27 8296 68607.92 

�ാ,ി 
4.51 - - 

 ആÊി�ി,േ��(,ാ�ി, 
��ാn�ി 1847 

 
- - 
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)*ാ� +,ി ൈ	�ാ%ി., ഏ�ാ0, െ� �#, �2ി�ം ാ0�., ഇ4ി 5��ാ� 

ആ�#. ിി* ഇ�ം 	089:ം 	
�ി )േ;<�# +,ിെ=># �?. ഇ@െA 

ഉCാ;�ം 	�ി��ിൽ ഉൾെ%E�ി�ി�ിFം )�ാ��ാ�#. 

3.3.8 	
�ി@െA (േ�ാI�ിെ�FJിKL അNി)ാ�ം 

        	�ി�-11 

 ഉO# ഇ� 

ിP�ീ�ി�ിെ� ർ
� 83.23% 16.77% 

ിP@െA �ാS��ിെ� ർ
� 79.39% 20.61% 

ഉൽ%ാ;��ി�"# ർ
� 87.07% 12.93% 

ാർ,ി���ാ�ം ർ
� 77.78% 22.22% 

 

ിP�ീ�ി�ിൽ ർ
�# ഉL�ാ�ി 83.23% $EംU9:ം ഇ� എW# 16.77%  

$EംU9:ം ിP�ാS��ിൽ ർ
�# ഉOാ��ാ�ി  79.39% $EംU9:ം  

ർ
�# ഇ�ാെ�W# 20.61% $EംU9:ം അJി�ിK.  ഉCാ;��ി�"# ർ
�  

87.07% ഉെOW#  േ�[െ%E�ി�േ%ാൾ ഉCാ;��ി�"# \Aി�ി�ി� എW#  12.93% 

$EംU9ൾ േ�[െ%E�ി.   ാർ,ി� ��ാ�ർ
� ഉL�ാ�ി  77.78%  

$EംU9:ം  ർ
ി]ി�ി� എW#  22.22% $EംU9:ം  �ർേ�ിൽ  

േ�[െ%E�ി.  

���ം��� 	
�ിെ�FJി]# അJി# �Nി]�#  ���ം��� 

ഉേ;^ാI!ർ 5േ[� ആെ�W#  17.38% _�േNാ`ാ":ം  71.09% 

_�േNാ`ാ"ൾ aാ�, േbാ"#, 	4ാ��# അ*ി�ാ�ി�Pിൽ �ിW# അJി�ാൻ 

�ാ*ി]�ാ@ം  6.45% േ	ർ �fL�ിൽ �ിW# അJി�ാൻ  �0ിg�ാ@ം  
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േ�)%*�ി. 5.08% ആൾ"ാർ"# 	
�ിെ�34ി5# �ാെ�ാ�4ി6ം ഇ�ാെ�8# 

�ർേ�ിൽ ���ി�ാ"ാൻ �:ി;. 

	
�ിെ�34ി5# 	�ി<ീ��ം �>ി5�ാ�ി 11.13% @�േ>ാAാ"Bം   

	�ി<ീ��ം �>ി5ി� എ8#  88.87% @�േ>ാAാ"Bം   അ>ിFാ�െ%*�GHാ�ി.  

IH# �ിർJാ�ം, െK"# Lാം �ിർJാ�ം, �M�Nാ"ൽ, �ീർ5ാO�ൾ 

P��ാ�GെQ �ിർJാ��ി�# 57േ	ർ"# 	�ി<ീ��ം �>ി5�ാGം 

അേRാ�ാSി�#, �T�ി"ൽ എ8ിGെQ 	�ി<ീ��ം ഒ�ാൾ"# �>ി5�ാGം 

�ർേ�ിൽ �െH�ി.  

േ�ാVർ IW�ൾ XQർ5�ാ�ിMY�ാ�ി 92.02% @�േ>ാAാ"Bം   

>ാ[\Nാ�ി P4ി"െ%��ാ�ി  7.71% @�േ>ാAാ"Bം ]ർ^�ാ�ി �<ി5�ാ�ി  

0.27% @�േ>ാAാ"Bം  അ>ിFാ�െ%M.   

�^#  �ം��� Fർ��\ൾ"# േ<_ം   �^ിെ`   aQ�  

b�ാ�ീ��ാ�ി  �ാ4ി��ാ�ി  5.67% @�േ>ാAാ"Bം  �ാ�ാ�dം �ാ4ി��ാ�ി  

90.89% @�േ>ാAാ"Bം  �ാSെ�ാeം  �ം>ി5ി� എ8#  3.44%  

@�േ>ാAാ"Bം   അ>ിFാ�െ%*�GHാ�ി. 

���ം��� Fർ��\ൾ  �Q%ി�ാ"ി��# g�ം  �^ിെ`  

h�i�ിj� Nെ��kി�ം െ�5െ%��ാ�ി 9.49% @�േ>ാAാ"Bം  �ാ�ാ�dം 

െ�5െ%��ാ�ി. 88.89% @�േ>ാAാ"Bം ���ം��� Fർ�ി3േ<_ം  

h�i�ിj��ിൽ �ാ�d�ാ� d�dാ��ിെ�8# 1.62% @�േ>ാAാ"Bം 

അ>ിFാ�െ%M. 
 

 3.3.9  ���ം��� $%# �Q%ി�ാ"ി� 	
�ി�ൾ 

��ി�ാ��ിൽ 	
�ിlേ<_ം �ി� �ാSം  8ിMY�ാ�ി i�ി	�ം 

േ	�ം അ>ിFാ�െ%M. ഒ� �ീS4ിm �ാെ:  ��ി�ാ�PY 141 �ി�n�Bം ഒ� 
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�ീ3ർ െ�t t 16 �ി�h���ാ�( ���ി�  )(  ഉ`ാ�ി�lെ��ിൽ 

���ി� േe&ം ഒ� �ീ31ിU �ാെ$  ��ി�ാ� t 129 �ി�h��ം ഒ� �ീ3ർ  

െ�t t 21 �ി�h���ാ�ി �ാ1ി.  ���ി�  )(  2 �ീ3ർ  ��ി�ാ�ം  

ഉ`ാ�ി�l 5 �ി�h��ിൽ ���ി�േe&ം 7 �ി�h��ി§  2 �ീ31ാ�ി �ം 

ഉ�ർj.  ���ി�  )(  3 �ീ3ർ  ��ി�ാ� t  �ി�h�ൾ ഒjം 

ഉ`ാ�ി�lി� എlാൽ  ���ി�േe&ം 3 �ീ3ർ ��ി�ാ�ം ഉt ഒ� �ി�hം  

�ർേ��ിൽ  �െ`�ാൻ �$ിð.  

        �^ിെ� �ാംe�ിെW  േ�ാ�(  ���ി�  )(  Çി���ാ�ി�l�ാ�ി    

18.18% േ��ം   Çി����ാെ�l( 81.82% േ��ം  േ��െ,��ി.  എlാൽ  

���ി� േe&ം  �ാംe�ിെW  േ�ാ�(  Çി���ാെ�l(  82.42% 

ആൾ�ാ�ം   Çി���� എl( 17.58% À�േ4ാ�ാ��ം  േ��െ,��ി.  

���ിuേdeെ� �ാർec4ി�ി �ം���ം 

.  
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  േ�ാ)ിെ+ 	ാർ-.�ം���ം 	
�ി/# 0 # �)�ി�ി�ി� എ2#   

03ൻ േ	�ം േ�5െ%6�ി. 	
�ി8േ-9ം 	ാർ-.�ം���ം �)�ി 

�ി:;�ാ�ി 16.46%  $6ം?@Aം  ഇെ�2#  83.54%  $6ം?@Aം  

അGിHാ�െ%:. 

�ീെ�ാ3"#  	
�ി8 0 #  JK��ാ�ി:;�ാ�ി  0.62% L�േGാMാ"Aം  

99.38% ഇ� എOം േ�5െ%6�ി.  എ2ാൽ 	
�ി8േ-9ം  �ീെ�ാ3"# 

JK��ാ�ി:;�ാ�ി  17.79% L�േGാMാ"Aം  82.21%   L�േGാMാ"ൾ 

�ീെ�ാ3"ി� എOം  േ�5െ%6�ി.  

  	
�ി8 0 #  �െRാ�ി%#   ഉTാ�ി�2�ാUം  	
�ി8േ-9ം  

�െRാ�ി%ിെ+  േ�ാ�#  $VW�ാ�ി  99.39% L�േGാMാ"ൾ  േ�5െ%6�ി.  

HX� 	
�ി �)%ി�ാY2�ി�ാ�ി 	�ിെ�ാ2ംK L�േGാZ 

�[ി\ി�ാ�# �ി�ി]Tാ�ി�2�#. ��-���ം���  Hർ�� 

@െ^YVി_;  അVി#  	
�ി8 0 # 12.05% L�േGാMാ"ൾ"#  

ഉTാ�ി�2ി)�# 	
�ി8േ-9ം  87.95% L�േGാMാ"ൾ"#  	
�ിെ� 

$Vി_; അVി# �Gി_.  	
�ി/# 0 # ാ�ർെ9`# 	
�ി�െ^YVിa# 6.62% 

L�േGാMാ"ൾ"# അVിbTാ�ി�ിY�Uം 93.38% L�േGാMാ"ൾ 

അVിി�ാ���ാ�ി�O. എ2ാൽ 	
�ി8േ-9ം 98.79% 

L�േGാMാ"ൾ"# ാ�ർെ9`# 	
�ി�െ^YVി_; അVി# �Gി_. 

�\# ��-�� �ം��� Hർ��@ൾ 	
�ി/#  0 # 

�)�ി�ി:;�ാ�ി  4.22%  ആA�Aം �)�ി�ി�ി�  എ2#  95.78% ആA�Aം 

അGിHാ�െ%:.  എ2ാൽ  	
�ി8േ-9ം  �\# ��-�� �ം��� 

Hർ��@ൾ  ഉ;�ാ�ി  83.13%  ആA�Aം   ഇ� എ2#  16.87%  ആൾ"ാ�ം  

�ർേ�ിൽ േ�5െ%6d�UTാ�ി.  
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	ാ�ി!ി�ി� )*+ൾ"# 	
�ി-# ./ം േ012ം  �ാ�3�ാ� 3�3ാ�ം  

ഉ5ാ�ി�ി� എ7ാ�# �ർേ�ിൽ  �െ5�ാൻ �;ി<�#.  

3.3.10 ?�േ@ാAാ"BെC ി��ി���ിൽ  D��� (എFം) 
 

	�ി�-12 

  
  

	
�ി-# .ൻ	#(%) 	
�ി-# േ01ം (%) 
 

അെ� അ� അെ� അ� 
 

JKി���ാ� LC�Mം 

േ01ിMംഉN D�ി 

18.67 81.33 98.19 1.81 

�ൾOാ)*.ND�ി 60.24 39.76 12.05 87.95 

�െFാ�ി%# ഉN D�ി 99.4 0.6 1.2 98.80 

�Pം 	ാQMം �ിQ< D�ി 6.02 93.98 1.81 98.19 

RS%#)േT0ം 0 100 0 100 

ിU�ൾ U�ാൻ 

േ�ാV3��ാ� D�ി 

3.61 96.39 0 100 

	
�ി"# . # JKി���ാ� LC�Mം േ01ിMം ഉN D�ി 

ആ�ി�െ77# 18.67% േ	�ം, 	
�ി[ േ01ം JKി���ാ� LC�Mം 

േ01ിMം ഉN D�ി ആെ�7# 98.19% േ	�ം അ@ി)ാ�െ%]. 	
�ി"# . #  

�ൾOാ)*ം ഉN D�ി�ാെ�7# 60.24%  േ	�ം,  	
�ി[ േ01ം 

�ൾOാ)*ം ഉN D�ി�ാെ�7# 12.05%  േ	�ം  അ@ി)ാ�െ%�േ%ാൾ 

	
�ി[ േ01ം �ൾOാ)*ം �ാQി��ാ�ി 87.95% േ	�ം അQി�ി`. 
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�ി)# * # �+ം, 	ാ,-ം �ി,. /�ി ഉ1�ാ�ി  6.02% േ	�ം 	
�ി5 

േ67ം �+ം, 	ാ,-ം �ി,. /�ി ഉ1�ാ�ി 1.81% േ	�ം അ:ി;ാ�െ%=.  

3.3.11. ?�േ:ാ@ാ"AെB  അCDE  െ�ാFി�ിൽ  �ിG1  ��ാ�ം  

         	�ി�-13 

 
��ാ�ർ
�# (% in cash) 

	QRർ�ൽ 41.50 

ആB# Rർ�ൽ 23.31 

േ�ാFി Rർ�ൽ 16.62 

�V1 25.48 

ആെ� 26.73 

 

	QRർ�ൽ, ആB# Rർ�ൽ, േ�ാFി Rർ�ൽ ഉൾെ%െB ിിY 

�ാർZ[Rിൽ \Bി-1 ��ാ�ം  ർ
ി]ി=^#.  ഇ�# 	Q Rർ��ിൽ  �ി`# 

41.50% ��ാ�  ർ
�aം  ആbRർ��ിൽ  �ിG1�#  23.31% aം േ�ാFി 

Rർ��ിൽ �ിGം  16.62% aം   ർ
ി]�ാ-ം  �ർേ�ിൽ �െ^�ാൻ  

�Fിd. 
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അ~Vാ�ം-4 

ഉ��ം�ാ�ം 

 

�^ിെW  ഉöാd���� �ർ�ി,ിi�, �െ^ാ�ി#ം  �^ിYിvി}ം 

+1��, ���ാ�~ി �ം േ��ൽ�ാ�േ��(  ഉൾെ,െY ���ി  െ���,  

m�േe&ി �ർ�ി,ിi� എlി�െ��ാം �ീർ�Yാ~ി¾ി� �ി����ിെW 

u~ാ� ��VZ�ാ�(.  ��-Zെ� �Ì��ിil�ിUം  �ീർ�YZെ�  

���ാ�ിbt  eാÄീ�  �ം�����ി�ാ�� ��ി�ാYി�ൾ ആ�eV�ാ�(. 

���ം��� u�ർ��Zൾ ��ം���[�ാ�ി ��െ��~ി�ം 

�¤െ,
ി�ിij. �ി�ി~Z�ാ� �^(, �, ൈ� �ം��� ��ി�ാYി�ൾ,  

uw�ി�ി4� ��ി�ാ��ം ���ാ� �ർ�� u�ർ��Zൾ, s�V�, 

{*ി�� എlി� ഉ1,ാ�ാUt  XY�Zൾ ഉöാd�ാ~ി¾ി� െ|h�ിY 

�ം�ം4Zൾ, �ാർ&ി�ാYി*ാ� u�ർ��Zൾ എlീ േ����ൾ�(  ��ി� 

uാ~ാ�V�ാ�( �ീർ�Yാ~ി¾ി� �ാÆ,ാYി}t �ി����ിUt�(. 

 m�ി�ിെ�  ൈ�ൈ��ി~VZെ� �ാZി �ിർq�, ��ാ�ം 

��ി��ിi�, �െ^ാ�ി,( �Yb� എlി�െ��ാ�ാ�(  �^( �ം���ം 

െ�ാ`(  ഉേ�eിil�(.  �ാ
ർെ&'(  ���ി�ാ�( u~ാ��ാbം  �Y,ിൽ 

���ി�ി�ിil�( 

���ാ�ി�ം ��െ� u~ാ�െ,
 XY��ാ�(. sÅ ���ി�െ,
  

�c�ാ�V m�ി��ിൽ  ഓേ�ാ�ിYqം  ഇ� t�( െ|¥ാെ� ഓേ�ാ 

uേdeെ�bം അ�bെY  ��x��ിൽ  �ാ�ാൻ  �ി.��ാ�  

���ാ�ി�ം ആ�eV�ാ�(. �ീർ�Y �ി4����[ം m�Y�ിർ�ാ�[െ��ാം  

u~ാ� േ�����ാ�(. 
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�$െ� f��ൽ  uേ�ാ�െ,��ാUം ��ൾvാ ��-Zൾ ഉൾെ,െY 

+1�ാUം � �( �$ി��ം.  �$െ�t  �ം4��[ം  m� ��ിേ�ാ&� 

[െ��ാം  f��ൽ  േl1�ം. 

���ിbെY ആUf�VZൾ uേdeെ� ഏ�ാUം  ആ��ൾ�( 

�ാz�ാ�(   �4ിvിrt�(.  ~ാ�ാ�ം  ആ��ൾ�(  ���ി ആ�eV�ാ�ിr`(. 

u�� uേde�( fേ1 4ാnം  ��ിeാ�ി �ിYij`(.  േ�ാ�ർ �`ിംn( 

�Y,ാi��ാെ��ിൽ  Yി uേdeം   w&ിm�ി�ാ�ി �ാ3ാൻ  �ാ~ിil 

�ാ�(.  �$െ�t  �ം4��ിbം, �$i$ിbം  ഉൾെ,��ി �ാ
ർെ&'( ���ി 

�ി.�ീ��ിil�ി´െY  ഈ uേdeെ�  ആ���െY +Yിെ�tu·�ി�(  

ഒ� ��ി~ി�െ�  ��ാ���ാ[l�ാ�(.  

�^ിെW  ഉöാd����  �ർ�ി,ിi�, �െ^ാ�ി#ം �^ിYിvി}ം 

+1��, ���ാ�~ി  �ം േ��ൽ�ാ�േ��(  ഉൾെ,െY  ���ിെ���, 

m�േe&ി �ർ�ി,ിi� എlി�െ��ാം  �ീർ�Yാ~ി¾ി� �ി����ിെW  

u~ാ� ��VZ�ാ�(.  

�ീർ�Y �ാ���bം ���u~ാ��ാ�(. �ാം ഓേ�ാ���ം ഏ�( 

1��� �ി4ാn�ി�ാെ�jം ഏ�( �േ�e�c�ം4�� *ാ�� 

��ി~ി�ി�ാെ�jം � �1ി�ാം  എlാൽ ഓേ�ാ +�ം�[ം  ഏ�( 

�ീർ�Y�ിെW  4ാn�ാെ�l(  എ�ാ��ം ��Ýി�ാ�ി അ�bെY 

അYി*ാ��ി}t �^(, �  ൈ��ം��� ��ി�ാ�� ��ി�ാYി�ൾ 

ഏെ3���ം. �ാ�ാ�*, �ീർ�Yാ~ി¾ി�ം, m�ി�ിേ�ാnം എlി�െ��ാം 

േ|�l m�ാ���ാേ�` �ാ��ാ�(  lി}t�(. 

             m�ി�ിെ� ൈ�ൈ��ി~VZെ� �ം��ിv( ��ാ�ം ��ി��ിi�, 

�െ^ാ�ി,( �Yb� എlി�െ��ാ�ാ�( �� �ം���ം െ�ാÅേ�eിil�(.  

���ി uേde�( �Y,ി�ാ�ി� ���ം��� u�ർ��Z�ിൽ u~ാ�ം 



�� �ം��� ���ി �ി��ി��ൽ ��� �¨േ�-2020-21 -േ�ാ
�ം  ി� 

 

�ാ)�ി� *ി�ി�ി�����( �+,(,�ി���-.�ം Page 40 

 

േ�ാ�¨�`ിംn( ആ�(.  �െ^ാ�ി,ിെW േ�ാ�( Ï�ാ�ീ��ാ�ി +1�ാൻ 

�$ിð എl�ാ�( ആ�ി#$-�േ�ാ
ി#$ �ാ
ർെ&'( ���ിbെY ഏ3[ം 

��ി� േ�
ം. fYാെ� �ി��ീ�ി�ിെ� �ർ��, �ി�bെY �ാí��ിെ� �ർ��, 

�ാർ&ി� ���ാ� �ർ�� എlി��ാ�( ���ിbെY �3( À�;�Zൾ. 

fYാെ� �^ിെW ;�m�ി��, �^ിെW XY� എlി� �ാ�ാ�Vം െ�vെ,r 

എlാ�( �ർേ��ിൽ �ിjt �െ`�§ . 

ആ�ി#$ �േ�ാ
ി#$ ���ിെ� �ം�¤ിv( �¨െ��ിൽ ����ിv 

m�ി��ം uേde�ാ�ി��ം ��െ� �� അ4ിuാ�ം േ��െ,��ി.  uേdeെ� 

�ി��ി}t +�Z�െY ആ$ം f
ി �eZ½  െ�
ി �ം��ിil�( �^ിെ� 

�ാംeം �ി��ി¨ql�ിെ�ാ,ം േ��§�ാ� �v�1ി w&ിiം ��െ� 

ഉ��ാ�ud�ാ�ി�ിiെ�l( �¨&�ർ അ4ിuാ�െ,r. ���ം��� 

���ി�ി§  ��ം��� u�¨��Zൾ, ഓേ�ാ w&ിiം ആ�eV�ാ� 

~ാs�½  �^ിൽ �4V�ാേ�ാ എl1ിb�ാª  �$ിbl �ീ�ി�ി§  �^( 

��ിേeാ~�ാ �ാ��ൾ uേde�( *ാ�ിil�( ഉ|ി��ാ�ി�ിiെ�l( 

�¨&�¨              അ4ിuാ�െ,r. 
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എ. u~ാ� ��� �ം��� u�ർ��Zൾ 

����ം����ി�ാ�ി ഏെ3��ാൻ �$ിbl u�ർ��Zെ�  
�l( n�Z�ി�ാ�ി �ാെ$ u�ി�ാdിij. ��ി�േ���ം �ി&ൻ 
u�ി�ീ��ിvിrt ��ം���[ം ��ി�ാ��[ം u�ർ����ാ�ി�ിെ� 
�ി��Z�ാ�( ഇ�ിെY ഉൾെ,��ി�ിrt�(. ���ം�ി
 ി�ാ 
���ം��� ആ;ീ�ർ /ീ അ�ൺ+�ാർ എ�( �4V�ാ�ി� |ിzZ�ാ�(  
��� �ം��� u�ർ��Zൾ�( ഉdാ����ാ�ി േ|ർ�ിrt�(. 

ൈ�  1�ൾ 

േ�ാ�ർ w&ി ( Contour Farming) 

ഉ$�(, �ി�, �^ി��ൽ, �Yീൽ, ���ീ�ം െ|¥ൽ u�ർ��Zൾ 

െ|�ി�ിെ��ി�ാ�ി �Y,ാijെ��ിൽ അ��ം w&ി�ീ�ി�െ��ാ�( 

േ�ാ�ർ w&ി എlsെ�ാ`( ഉേ�eിil�(. �^ി��}ം �ßം 

െ|�ി�ിെ��ിെ� െ|�l�ി�ാൽ അs�� `ാ+l ��×��ം |ാ}��ം 

േ�െ�ാo�ി�( �YÝ�ാ�ി u�ർ�ിij. �$ +1Ê *�Z�ിൽ 

��ം����ിUം �$ó��}t *�Z�ിൽ ���ം����ിUം ഇ�( 

��ാ�ിij. െ|1ി� െ|�ി[t  (�l( e��ാ�ം �െ�) uേdeZ�ിൽ �3( 

�ിർ�ി�ി�െ�ാj�ി�ാെ� േ�ാ�ർ w&ി െ�ാ`( �ാzം �െl 

���ം���ം �ാ~V�ാ�ാ[l�ാ�(. �ി�#�r�ൾ ഒ$ിെ�bt എ�ാ 
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�ിർ�ി�ി��െYbം ഒ� �ിർ�¤ അU_�� XY�ം fYി�ാ�( േ�ാ�ർ 

w&ി ����ി$Z(, ഇ]ി എlീ �ി���െY �ി�െ�ാ��ൽ േ�ാ�ർ 

ൈ�U��ിൽ െ|¥ാ[l�ാ�(. 1�ർ, േ��ി�, �ാ,ി, +� ��( എlി��( 

േ�ാ�ർ �Yീൽ അ��ം�ി�ാ[l�ാ�(. 

��ി/ �Ô�� w&ി ( Multistory Cropping) 

a�Vu�ാeം f��ൽേ�` ഇ�Zൾ ഉ���ി}ം, +1yേ�` 

ഇ�Zൾ �ാെ$�ാbം ��ർql �ീ�ി�ാ�ി�(. �ി��ൾ ��ിൽ 

a�Vu�ാe�ിUം ��ിUം �¢�ം �Y�ാ����ിൽ �ി��ൾ 

Ï�ീ��ിij . �^ിെW �ി�ി~��Z�ിൽ �ി�V�ിil േ���Y� t 

�ി��ൾ ഇ�ി�ാ�ി െ��െÊ��ാം . േ����ിെ� �ീr��#��ിൽ 

അU�ർ�ിvി�l െ�Z(, +� ��(, �ാ$, �ി$Z( �ർ�Zൾ എlി�bെY 

��ി/w&ി ഈ �ീ�ി�( ഉ�േ�ാdാ����ാ�(.  

 

�4V�ാ� ഓേ�ാ sÅm�ിbം ഉ�േ�ാnെ,�ql�ി�ാൽ ���ാ�~ി 

�ി��ാí� ഉ1,ാij. ���ാ�~ി ൈ��ാlി�Vം, �ി�ി~ �ി���െY 

അ�eി�Z�ിൽ �ിjt ൈ�ാംeം �^ിെ� �×��ാij .  �$െ�tം 

�ി�ി~ ഇ�,Yർ#��ിൽ ��ിv( e�ി+1Ê( ��ിil�ി�ാൽ 

ഊർlി1Zൽ �ാ~V� �ർ�ി,ിij. �െ^ാ�ി,( �Ybj, േ�ാn 
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�ീ*+ാ,-ം �.�ൾ .�01ം $2-3, െ�ാ���ാ�ം 563. 8�89 

ി.�.ാ��ി�ാൽ �െ0 ി�8�ി�ാ�ം :�;< =�ാ�>ൾ $2?ാൻ 

�Aി-3. ഇെ�ാെ" �CിDEFി-െ* G�>.ാ�#. �CിD +H�� 

EFി�ിൽ ഔF,��8>ൾ 	AർKി.�ൾ എ0ി ഉൾെ%6N0�# 

അP+Qെ�ാAിR�ൾ STിU0�ി�# �Vാ����ാ�ി�ിUം. 

(��ി*ീൽ (Mulching) 
 

 �aിP ;�.ിേ�ാ, െb*ി�ൾ"# c�ിേ�ാ ി.�dെ* 
അeിT>േ.ാ, �f# ൈ�ാeിT>േ.ാ 	hി��േ.ാ, ��ി�ി�േ�ാ ഒ� 
	ാ.ി�ാ�ി �ി��ി�ി60 �ീ�ി�ാ�ി�#.  ഇ��dം, bj�dം 	hി�െh*ി�dം 
�ി��ി�ി60�# bി� ി.�dെ* EFി-െ*�െ0 അkിാ�8=l�ി�ാ�#.  
+ാmീ���ം :�;.. �aിെ� ���Tം $2n3, ��േ�b�ാe8ം $2-3. 
�AN..ി �aിRoാU0 ആqാ��ി�ാ�ാ"ി �െaാ�ിr $2nാPം, 
�Aെ..െ� ആsി��ം െbt# �aിൽ �ി�ിuി2vാPം �Vാ�ിU3 
എ0ി>െ� �ി�,ി =േ�ാ��>ൾ (��ി*ീൽ െ�ാwo#. 

 ൈ�ാeിT>ൾ �aി�ാ���ാ�ി"ി*0ാൽ െ�ിേ�f# 

�a# �o# േ	ാ$0ി�.  5*ാെ� �A"ാ��# �aി�x�ിേh�0 
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ൈ����ൾ �ൺ��ി�െ� ��æ�ം ഒ
ി,ിYി�ാൻ ��ാ�ിi�bം 

അZെ� �^ിെ� a�{&ി�Zൾ �ർ�ി,ിv( �^ി��[ം, �ാb�]ാ�[ം 

�ർ�ി,ിi�bം െ���ം �ി�ിÊി1ZാUം, ഈർ,ം �ിYിy �ിർ�ാU�� 

�^ിെW േe&ി �ർ�ിi�bം െ|�ം. അ�ാ��( �^ിെW 4ൗ�ി� À�Zൾ 

െ�vെ,��ാൻ .��ിYീൽ ��ാ�ിiം. 

ആ����ി��ൾ: (Cover Cropping) 

��ർ�ർ��ി}��sം ഇY�ർl( ���ls�ാ� �ി���െY ഒ� 
ആ���ം �^ിൽ È�ിv( ഒ� ൈ�.�#`ാ��ാ�( ആ����ി��ൾ 
െ|�l�(.  1�ർ േ�ാ
Z�ിൽ ��ർ�ി��l ���െ�l �ാr��ർ 
ഇ�ിUdാ����ാ�(.  .��ിYീൽ െ�ാ`( �4ിil À�Zൾ�( .1േ� 
��ർ�ർ� െ|Yി��ാ��ി�ാൽ അ-�ീ� ൈ��ൻ ��ിെv��( �^ിെW 
;�m�ി¾ി �ർ�ി,ിi�ാUം ആ����ി��ൾ ��ാ�ിij.  
േ�ാ
�ി��ൾ�( �3ി� |ി� ആ����ി��ൾ Þ�െY േ|ർij.   

 

േ�ാ
,�ർ (��േ11ി�):- 1�ർേ�ാ
Z�ിൽ ആdVെ� �l( �ാ�( �ർ&ം 
w&ിെ|¥ാം.  �ാ�ി�ീ3�ാbം ഉ�േ�ാnി�ാം. 

��,േnാ�ി�ം: 1�ർ, െ�Z(, �[Z(, +� ��( േ�ാ
Z�ിൽ 
ഉ�േ�ാnി�ാം.  �ാ�ി�ീ3�ാെ��ി}ം േ���ിൽ ഉ��( 
�ാ~ി�ാ�ിYb`(. 
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െ�ൻേ�ാ�ീ�:  ഉ���ാ� �ാ�ി�ീ3 fYി�ാ� ഇ�( 1�ർ,  െ�Z(, 
�[Z(, +� ��( േ�ാ
Z�ിൽ ��ർ�ാം.   

ൈ�േ�ാം: െ�Z(, �[Z(േ�ാ
Zൾ�( അUേ�ാV�ാ� |ി�*ാ�ി 
�ി�bം �ാ�ി�ീ3b�ാ�(.  

�ിേWാ:  |ി�*ാ�ി�ി�bം േ���ിെ� െ|h�ാU�� �$ി[ `(.  
അ�ാ�ി�( �ിേWാ�ി എl( eാÄ�ാ� �� ഈ �ി��( ~ാ�ാ�ം 
േ���Y� ���ി�ാൽ ൈ��ൻ�ം4��േe&ി ��െ� f���ാ�( 
ആ�ർ&��ാ� �Ê���t �ി�ാൽ അ��ാ�െvYി�ാbം ��ർ�ാം. 
�ാ�ി�ീ3�ാbം ഉ�േ�ാnി�ാ[l �ാ�(. 

ൈ�േ��ി 

 |�ി�ി�( +hെ� ഓേ�ാ w&ി�ിY�ിUം േ�ാിv �ി~�ി}t 
��VZൾ �ി��ാ�ി േ��ിേ�ാെ� �y�ിYി,ിil�( േ�െ�ാo�ിെ� 
�ൺ��ി�െ� �Yð�ിർ�ാൻ ��ാ�ിij. ഇZെ� �^Yിbls��ം 
Ïേ�� ഒ� �ൺ�`( േ��ി�ൾ��ി�ി}`ാ+�bം ഇ�( ��ം��� 
�ി�( ��ാ�ിi�bം െ|�ം. eീ�െ�ാl, ആYേ�ാY�ം, െ|)��ി, 
��ിെ�ാvി, {�ാ�ൾ,  �ിZ,  �ി�(, +3ിെvYി�ാ�ി ���l |ി� ഔ&~ 
��VZൾ എlി� ൈ�േ��ി�ൾ�ാ�ി ഉ�േ�ാnി�ാം. �ി�l 
uേdeZ�ിൽ േ�ാ}ം .��ിY�ിെW �ാ��ി���ി} `ാil 
േ��ിെvYി�ൾ �vി����ാbം �ാ�ി�ീ3, �ി1�( എlി��ാbം 
ഉ�േ�ാnിij. േ�n�ിൽ ���l�bം, �×  1ിെv��ാൽ െ�െ
l( 
െ�ാ
ി�ി�ിർ�( ���ാൻ �$ി[t�bം, േ��ൽ ÃYിൽ 
ഉ�Zിേ,ാ�ാ��b�ാ�ി�ി��ം േ��ിെvYി ��ാ�ി �ി�െÊ�il 
��VZൾ. 
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)ി�ിൈ%ൻ�ിൽ ,-ാ�./ ‘Sloping Agricultural Land Technology’ 

(SALT) എD EFി�ീ�ി ൈ�േ�ി�െI ��െJ�ിK�Iിൽ ���� 

�ം����ിL	േ�ാMി"ാെ�D# െ�Iി�ിNO. SALT എD ഈ �േR�ം 
�ാSEFി�ിTെU �Vെ%� �WിെX �YാZാി�� ീെ[\ND�ിL/ ഒ� 
ഉ	ാ_ി`Uി�ാ�#. -�ിിL $aെ� �േ�ാbേ�c�ിൽ (Contour line) 
ഇ���ി�ാ�ി hiാjൾ, lീ�െ"ാD .��ാ� െ-Uി�ൾ അ\%ിb# �\O. 
�n o\�ൾ �pിൽ 13 െ�Xീ�ീSർ അ��.[#. �[# �ി�ൾ"ിU�ിs/ 
അ��ം അ��ീSർ ആ�#. (�േ�ാb േ�c�ൾ 4-5 �ീSർ അ���ി�ാ�ി 
w�ീ��ിNO). െ-Uി�ൾ 1.5-2 �ീSർ ഉ���ിെ�xേ ാൾ 40 െ�.�ീ. 
ഉ���ിൽ .yിb# �ാSി �ി�ൾ"ിU�ിൽ �ി�xO. െ-Uി�ൾ �ിൽNDിUം 
wേ�� �WിUിz�ർD# �YാZാി� െUy�# ആ�ി �ാaO. േ��I�ിെX 
��േ�ാ� േ�c��Iിൽ ഈ �ീ�ി �{ാ��ൾെ"ാ%േ�ാ, �{ാ��ി�ാെ�േ�ാ 
,ാർ�ി��ാ"ാKD�ാ�#. 

 േ��I�ിൽ �ി�D �ീ�േ|lേ�c��Iിൽേ%ാsം ��ിs�ൾ"# 
	���ാ�ി ൈ�േ�ി�ൾ �ർ}�ാ_ാ���ാ�ി�O. അ\%ിb# �\D 

lീ�െ"ാD, െ- ��ി ~U�ി� െ-Uി��െU 1-1.5 �ീSർ �ീI./ ���ൾ 
�.�ിൻ�Uി �ീyിേ�ാ, ഈyേ�ാ െ�ാ[# �ി��ീ��ാ�ി `�ിെ��ി 
i�െ%\�ി ൈ� ��ിs�ൾ �ിർpിNO. േ�ിbീ�േ	ാs/ ഇ�ർ� 
	b"yി�േIാ, േ�ി�Iിൽ 	UർO�D 	b"yിിI�േIാ 
ഉ	േ�ാMിND�# �ം����ിെ�ാ%ം Z��ാl��ൾ"# `Uി ഉ	��ിNം. 

 

(ൽ � # (Vegetative hedges) 
 

 �ാ��േ��� െ-yി� െ-�ിK�Iിൽ, െ-�ിിL $aെ� 30 െ�.�ീ. 
െ� ഉ���ിൽ �ൺ���ൾ ഉ[ാ"ി �ീS��#, $SിെbUി�ൾ, എDി 
�ി�ി� അ���ിൽ �\O. ഉ�"ിെ� െ-aND (ൽർ��ൾ 
,േ���ി�ം �ീS�� �Iാെ�Rിൽ ഏെy �D#. Mി�ി (�ം, �_��ി�ി�ാം`ർ 
�ർF�ർ �ാ	��ാ�	േ�ാMിND േ	ാ���ം (Themeda Cymboria) 
(ൽ���ൾ"ാ�ി ഉ	േ�ാMി"ാം. 



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

 

�ാ �ി� !ി�ിി�"�"# $%#,�ി��'(�ം Page 49 

 

 

 

���ം����ി)* ിി+ �ിർ-ി�ി�.ാ� �ൺ�0ാ��ൾ, 
�2�0ാ� എ4ി56�.ിൽ അ+ി� 8��ി�ാ9ം, �ി�:�;�<െ> 
(Terraces) (GംHാIJ.ിKം (riser) (2�<െ> �ി��ൾ �0ാGാ"ാM4�ാ�#. 
േ��ൾ"ാ�ി 	ിOെ�P"ാ�	�ം �ാ�Qം �P4�# .െ�േ�െG 
R�ST�ാ�ി"ാUV. �Tി"��.ിKം, �ീർQാK�<െ> 	ാർXYJ.ിKം, 
$V�<െ> ഇ>ി[ ീ\ാൻ �ാ+^�9* SേTXJ.ിKെ��ാം �ാ�Qം            
��-���ം����ി�# R�ST�ാ9	േ�ാIി"ാം. ിി+�ി�ം �_ിൽ 
ഒ�േ	ാെ� .�ാൻ �\ി94aം �ൾQെ� അ�ി�ീി"ാൻ �\ി94aം 
�ാ�Q�ിെb Sേ�^���ാ�#. 

ഇ>�ി cdി (Strip cropping) 

 k�ിM�.ിൽ ഇ>lി>"# �_ി."ി cdി െkേ0mി�4 ി.�ൾ 
(��ിQീ�ി, ഇnി, 	Q"Gി, �ാേ8�# 6��ാ�) .ർoേ ാൾ k�ിി) 
$pെ� ഇ>ി�# �ിqി� അ���ിൽ ആ��ി.�<െ> ഇ>sർ4 tി:�ൾ 
.ർoV.  	�ർ, �ീu:�#, േkാ.ം a>Jി� ഇ>sർ4# .�4 ി.�ൾ 
tി%# ി.�.ാ�ി ഉ	േ�ാIി"ാം. 

ൈ�. Sേ�ാIം 

 അ�ി� �ാ�. Sേ�ാI�ിxെ> �yെ%� �_ിെb �YാHാി� 
ആേ�ാI^ം ീെmPz4�ി)ം �_ിെ� ��ാംXം �ി��ിർo4�ി)ം                
ൈ� .Jൾ അ�^ാX^�ാ�#. ��^േ	ാd�Jൾ STാ�ം െk{4a 
|>ാെ� �_ി�# െ�Qെ%� }>�9ം, അa\ി െ�Qെ%� 
ഈർ%�ം��േXdി9ം �ൽ�ാൻ ൈ�.Sേ�ാIം ��ാ�ിzം. 
�േ ാ�#, �_ി� �േ ാ�#, k�ി�ിേQാർ �േ ാ�# എ4ി9െ> �ിർ-ാ�Mം 
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ഉ�േ�ാn[ം nാർ�ി� �ാ�ി�V�ിർ�ാർ²�  �ിUം �^ിെW ;�m�ി�ി 
�ർ���ിUം ഉ���ിiം. 

ഉ$�( +1v( w&ി (Minimum tillage) 

 ഇY�ിrt �^ി��ൽ, �െ^ാ�ി,ിUം, േ���ംേ�ാ}t ആർÉ 
ഉ�േ���ാ uേdeZ�ിൽ, �ർ�ിv ൈ�ാംe���ിUം �ാ���ാ+j 
എl അ1ി�ിൽ �ിj�ാ�( {*ി�w&ി�ീ�ി��ിൽ uേ�ാnിil ഉ$[ 
+1v w&ി�ീ�ി�ൾ u|ാ��ി�ാ��(. ൈ���Zൾ, .��ിYീൽ, 
ആ����ി��ൾ എlി� െ�ാ`( �െl ഉ$�ി}േ�eിil �ാb�]ാ�ം, 
���ി�ë�ം, ഈർ, �ം���ം എlി� �ാ~ി�ാം. �ി�ാ�eി�Zൾ 
���ാ�~ി .���േ�ാnിil ഇ��ം w&ി�ീ�ി�ൾ �^ിെW 
�ാnി��േe&ി �ർ�ി,ിil�ി�( ��ാ�ിiം. അsെ�ാ`( �െl 
�^ി��ൽ ��െ� +1��ാUം �$ിbം. 

െ�ാ`( അ��ൽ 

 െ�Zിൻ Þ�
ിൽ �ിjം �`( 
�ീ3ർ അ���ിൽ 50 െ�Wീ�ീ3ർ �ീ�ി�ി}ം 
�ാÆ�ി}ം ¡�ാw�ി�ിൽ ��േ�ാ�ി 
അ�ിൽ െ�ാ`( അ��ി +$ിvി�j. 
െ�ാ`(, േæാ]( േ�ാെ� �$െ�tം 
�ം4�ിv( �ിർ�ി ഊർlി1Zാൻ 
��ാ�ിil�ി�ാൽ, േ���h�ി��ിൽ 
�ിjം െ�Zിെ� �ം��ി�ാൻ 
െ�ാ`��ൽ ��ാ���ാ�(. 

�ം��� ���â���ം 

 ആേ�ാ��ി m�4V� ��െ� +1Ê ��െY �ം*ാ��( 
���â��� �ി�ാ�ി f��ൽ m�ി �െ`q� u�ാ��ാ�(. അ�ി�ാൽ 
�4V�ാ� ഒ$ിÊ *�Z�ി}ം w&ിേ�ാnV��ാ� െ�r�ൽ m�ി�ി}ം, ��ൽ 
f��}t േ����ി}ം, w&ി�ിYZ�െY അ�ി���ി}ം �ീr��,ി}െ�ാെ� 
uാേdeി��ാ�ി അUേ�ാV�ാ� ¡�Zൾ �y�ിYി,ി�ാൻ �$ിbം. �^ിUം 
��ി*ി�ിiം ഏെ1 À���െ�l �ി��ിൽ xാ�-�n� �V�Vാ��ി�ാെ� 
ഓേ�ാ �ീ
ി}ം +1െv�ി}ം ¡�Zൾ �y �ിYി,ിേ�`�ാ�(. 
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��ർ *+ം 

      �,ി���ം -�ി െ�/െ�0� 	��ാ�ി േ	ാെ�12 3�ി�ി� 

െ3�ി4�5ി6ം, �ീർ8ാ6�9െ: �,ി:ി8ി 

62 �ീ�;5ി6ം, �ൺ�=�ൾ"# 

?�5ി6ം ി�ി8# �",ി�ൾ"ി:�ിൽ 

(ൽെ8:ി�ൾ @	ി:ി%ിAB. ഒB�E 

ർFം െ�ാG# 3�ി�ി� �Hി@േ	ാ$ 

െ�Iി6ം, (ൽെ8:ി�ൾ അ�ി��ം 

�െK േ�	ി:ി8# 5�K�ി�ാൽ 

3�ിോ�;5ിൽ �,ി:ി8ിൽ �:1K 

�ി�# 	�ി!ി�ി �ൗMN�ാ� 3�ി�ി 

��ൾ Oേ�ാ�����ാ�#. ഉ�ൾ 

െ	ാ�6Gാ� 3�ിോ�;5ിൽേ%ാ6ം 3�ി�ി��9	േ�ാQി8# 3�ി4 

R�െ%0�ാ4K�ാ�#. 
 

�ിർSി�ി�ൾ 
 

 ഉ	�ി�� ഒT"ിെU േQ� $V8# അ�# �,ിേ�"ിVAK 

ിW�ി62 �����ം��� OX�ി�5ാ�# െ	ാYെ �ിർSാ� 

OX�ി�5ിൽ ഉൾെ%0K�#. ി��ി� �ാ�Z;5ിൽ 20 H��ാ��ിൽ 

-0�ൽ 3�ി42 !�;െ5 $�െ� െ3�ി42 (steep lands) !�;5ാ�ി 

	�ിQ�ി8# eFി�ിV"ാVി�. എKാൽ ഉgേ�h�ാ �ാ�Z;5ിൽ 20 

H��ാ��ിൽ �ാെi െ3�ി42 “eFിേ�ാQZം” എK# 	�ിQ�ി"ാ4K 

!�;ൾ Yേ�ാം $Vാ�#.  ��jേNH;9ം $B�9?2 ഇ��ം 

!�;ൾ ��െ%�%�ിൽ ഒlം 	ിKി���ാmം. ആെ� ിo�ി1െ: 48% 

�K ���ാ:# OേNHം ഉ2 േ��5�ി6ം ��ാ� �ാs3�Z;ൾ 

�ി��ിൽAB. ഇേ�ാെ:ാ%ം ഉൾ�ാ:ൻ $KിൻOേNH;ൾ-:ി േ3ർ�ാൽ 

േ��5�ിെU eFി*�ി1െ: *�ിuാQ4ം 3�ിോ�;5ാ�ി�ിAം.  ഇ��ം 

*�ി�ിൽ eFി െ3vാൻ ൈ�?V�േ5ാെ:ാ%ം �ിർSി�ി�ൾ -:ി 

Oാർ�ി��ാേ"G�# അ�ിാ�Z�ാ�#. 
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േ�ാ�ർ ��×�ൾ (Contour bunds) 
 

 ഉ��ി�� ഒo�ിെ� �Y�ാൻ �1×��ിൽ ��െ�ാേ`ാ/ 
�ïെ�ാേ`ാ �ിർ�ിil �YÝZ�ാ�ി�.  �ൺ�¥ാ��ൾ, �ി���ൾ, 
�¥ാ��ാYൽ, െ�ാt( എlിZെ� uാേdeി��ാ�ി �ി�ി~ േ���ൾ 
ഇ��`(.  �^ി�iേ)ാൾ �4ിil �ാ3ൈ13( (ഉ��ൻ �ï�ൾ) �ï�ൾ 
�4V�ാ� ��േ�ാ�േ�����ിൽ �ിർ�ിil �ï�¥ാ���ം േ�ാ�ർ 
��×��െY n��ിൽ ��ം. േ���ീ� �ാ�|�VZ�ിൽ �ൺ�¥ാ��ൾ 
െ�ാsേ� 12 e��ാ�ം �െ� |�ി[t uേdeZൾ�( അUേ�ാV�ാ�(.  
ഇ��(  ��ിൽ .�(, ൈ�� (Pineapple) എlി� �y�ിYി,ിv( 
����ാ�ാ[l�ാ�(.   o�ൻ w&ി�ിY[ം |�ി�ിU +hെ� �ിർ�ിil 
�ൺ��×��ിൽ � Z�ാ�ി �ി�ിv( ഇY��×��ം �ീർ�( �ീol 
�$െ�tം �¥ാ��ൾ�ിY�ിൽ �െl �ം4�ിij.  േ�ാ�ർ ��×��ം 
ഇY��×��ം �ീർq�$ിbേ)ാൾ ഇ� ഓേ�ാjം ഒ� a�� ¡�ി�Yം 
േ�ാെ� (Micro catchement) �ം �^ിൽ േe��ിv( m�േ�ാ&��ി�( 
��ാ�ിij.  അZെ� �1×��ിൽ �ാംeം �ർ�ി,ിilേ�ാെYാ,ം 
+�Z�ി}ം �ി�h��ി}ം േ��ൽ�ാ��( ��ü�ി ഉ1#���ാUം ഇ� 
��ാ�ിij.  
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െ|h�ിY�ർ&�ർ ഉേ�e �േ�ാvേ�� അYി*ാ��ാ�ി 
�ൺ�¥ാ��ൾ �ിർ�ിy ��j.  എ�ി}ം ഇ�bെY �ിർ�ാ��ിൽ |ി� 
�ാേ��ി����`(.  �`( �¥ാ��ൾ ��ി}t അ��ം ���ാil�( 
�ം� അ��ം (Vertical interval) ഉ�േ�ാnിvാ�(.  VI=0.3(S/3 +2) എl ഈ 

az�ാ�V�ിൽ ‘S’ എl�( �1)ിെW |�ി[ം VI എl�( �ം� 
അ��[�ാ�(. 

 ഉdാ����ാ�ി 6% |�ി[t m�ി�ിൽ �¥ാ��ൾ ��ി}t 
�ം� അ��ം [0.3(6/3 +2)]=1.2 �ീ3ർ ആ�ി�ിiം. 

 �ൺ��×�ൾ�( 60  �ൽ 90 െ�Wി�ീ3ർ �െ� ഉ��ം �ൽ�ി 
��j.  �ാ��ർ&�ിൽ, uേ�V�ിyം ��ി�^ിെW അംeം f��}t 
�ൺ��Z�ിൽ, ��×�ൾ�( �ാe `ാ�ാ��ി~ം അ~ി��ം 
ഒo�ി���ാUt �ം�ി~ാ�ം �ൽ�ാ[l�ാ�(. 

 12 e��ാ��ിൽ f��ൽ |�ി[t *�Z�ിൽ 
�ൺ�¥ാ��ൾ�( f��ൽ ��ം �4ിi�ാൻ .��ിYZ�ിൽ �^ി�iേ)ാൾ 
�4V�ാ� �ï�േ�ാnിij.  �ï�¥ാ��ൾ എl( �ി�ിil ഇ��ം 
�ിർ�ി�ി�ൾ േ����ിെ� �ർ&�ർ�ിY�ിൽ ഏെ1 �cീ�ാ�V�ാ�(.  
�^ി�iേ)ാൾ ��( f��}t w&ിm�ി��ിൽ 12% �ിൽ �ാെ$ |�ി�( 
ഉtേ,ാൾ േ�ാ}ം ��( �¥ാ��ൾ �ിർ�ിy ��j.  dീർX�ാ�ം 
േ���ാ���ി�ാെ� �ി��ിൽilsം, �1×��ിൽ �ിjം 
�െ�ാ$ി�ാ�ി�ിrlsെ��ാം ഇ�ിU �ാ���ാ�(.  �ൺ�¥ാ���െY അ�� 
Ï�ീ����ിU�േ�ാnിil az�ാ�Vം �െl �ï�¥ാ��ൾiം 
ഉ�േ�ാnി�ാ[l�ാ�(. 

 ഉ�ൾെ�ാ
ൽ �ാ~V�bt ��േ�ാ�േ�����ിൽ �¥ാ��ൾ 
�ിർ�ിi േ)ാൾ {��ി��ാ� �ീർ�ാർv ഉ1,ാi�bം, �ീർvാ}�ൾ�( 
�YÝ `ാ+lി� എl( ഉ1,ാi�bം േ��ം. 

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

 െ|�ി�( fYി� m�ി �r��ാ�ി w&ി െ|¥�െ�l�ാ�( 
അ�ി�ി� �ി��ം. എlാൽ ആ$ം +1Ê �^ിൽ �r�ി�ി�ൽ ആeാ�V��. 
�ാz[��, +�െ�bt |�ി[��ിൽ �r�ി�ി�ൽ |ി�േ�1ി�s�ാ�(. 
��ർേ
ാ1ി� എl �~V അേ��ി�ൻ �ാV�ിൽ േ����ിേ��ിU ��ാ��ാ� 
�ാ�|�VZ�ാêt�(.ഇ�ിെY അ��ം�ിyേ�ാl �ീ�ി േ����ിെW 
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��േ�ാ�)േ*+,-ിൽ അ/��ി0 �ാ12. 4�ിി/$5േ� ഒ� 
��7�89േ�ാ, �ൺ;ി�ിേ�ാ, �ൽ;ി�ിേ�ാ ഉ=ാ"ി )>�7ാ�െ@ 
�ാAാ�ം ��@8ിB# �C�D=ാE@ �ീ�ി�ാ�ി�#. എ@ാൽ 
േ��-�ിൽ െ	ാHെ ഉ�-ൻ �J�ൾ L�ം >Mി )�ാ����ാ� ഇO"ി 
�ി��ിെ� )േ*+,-ിൽ �ൽ;ി�ി�ാ�# )4ാ��ിPQ�#. 15-20 െ�.�ീ. 
ാ�ം �ാ'ി ഒ@#-ഒ@� �ീSർ ഉ���ി�ാ�# ��O"#;ി�ി�ൾ 
�UാVാW@�#. �� ഉVXQ �Yിൽ �ി�ം��ി ഉ	േ�ാZി[# അ8ി0V%ി[ �ൺ 
;ി�ി\ം �ിർ]ി"ാE@�ാ�#. �ീ�Zി�ി േ�^��ിൽ Z_ാ�ി�ാ� (J	േ�ാZി0ം 
	`ർേ�ാVി"ൽ െ8Va�ൾ �ിർ]ിW2. bcാdൾ, +ീ�െ"ാ@ എ@ി 
അO%ി[# ��ാPം ഇേ� e�ം �െ@ �;ിWം. 

 
�C�ി�ി"ൽ (Terracing)  

12 p�ൽ 47 +��ാ�ം െ� 4�ിEQ )േ*+,-ിൽ �C�ി�ി"�ാ�# 
���� �ം����ി�# അ/േ�ാ�7ം എ@ാൽ േ��-�ിൽ 4�ി# $VB 
ഇ8�ാ8ൻ െ�ൽ	ാ8,-ിൽ േ	ാPം �ി�X�C�ൾ �ർs�ാAാ���ാ�#. 
ഉ�-ൻ��# �;7�ാ�ി8,-ിൽ ഇH	േ�ാZി[# �Uാ� �ിർ�ി0ം >Mിt�ിെ�  
�C�-ാW2=#. �uvO�ൽ ഉQ �ാw4�7,-ിൽ (1500 �ി�ീ�ിSVിൽ 
xO�ൽ) അ�േ�"# 4�ിEQ �C�-ാ�# $O�ൽ ഉ4ി�ം. t�ി\െ8 4�ി#, 
ി- എ@ിy/��ി[# �C�Dെ8 ീ�ി�ിൽ 7�7ാ�ം �2. �;7�ാ� േ�ൽ 
�Yിെz 	$�ി�ിൽ $O�ൽ ആu�ിൽ �Yി-"ി�ാSി �ി�%ാ"ാൻ 
ഉ	േ�ാZിW@�# േ�ൽ �Yി/ p�-ിൽ e�t�ി|ി $VB അ8ി�Y# ���ാൻ 
�ാ���ാ$2. 47 +��ാ��ിൽ $O�PQ 4�ിE�-ിൽ �C�ി�ി"ൽ >Mി 
െ4Uാൻ �ിC@ t�ി $V\@�ി�# �ാ���ാ$2. ഉ*ാw���ി�ാ�ി 36 
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e��ാ�ം |�ി[t m�ി�ിൽ 66 e��ാ�ം *�ം �ാzേ� w&ിi �4ിijÍ. 
േe&ിil4ാnം �r�ൾ�ിY�ിൽ ��െ,�j. അ�ി�ാൽ 36  �ൽ 47 

e��ാ�ം |�ി[t *�Z�ിൽ �Y[�r��ാ�( അUേ�ാV�ാ�ിrt�(. 

�ാ��േ�V� +1Ê അ��Z�ിൽ ��ർ�ാൻ �$ിbl 
dീർX�ാ��ി���ാ�( �Y[�r�ൾ�( അUേ�ാV�ാ��(. േ��ി�, �ാ,ി, 
� �( എlീ �ി��ൾ �Y[ �r��ിൽ ��ർ�ാ[l�ാ�(. 

 

 
 ¡��ി��ൾ ��ർ�ാUേ�eിil 47 e��ാ��ിൽ fYി� 

|�ി[ uേdeZ�ിൽ െ�ാ��ി}t �r�ി�ി�ൽ ആ�eV�ി�.  ഇ��ം 
*�Z�ിൽ ഇY�r�ൾ (Intermittent terraces) ഉ`ാ�ാ[l�ാ�(. 1�ർ, 
+� ��( എlി� ��ർ�ാൻ ഇY�r�ൾ ��ി�ാ+ം. �Yാൻ ഉേ�eിil 
�ി�bെY ��ി��െY അ���ി�U��ിvാ+ം ഇY�r�ൾ ��ി�.  
ഇY�r�ൾ�( അ�േ��( |�ി�( �ൽേ�`s`(. �ാ~ാ���ാ�ി 30 
െ�Wി�ീ3ർ |�ി�ാ�( ഉtിേ��( �ൽ+l�(. 

 �ô�ാ�ിUം എ^,��െ�ാെ� 1�ർേ�ാെ� *ി��ാ� 
�ി�െ��,( ആ�eV�ി�ാ��ി�ാൽ sYർv�ാ� ഇY�r�ൾ ആ�eV�ി�. 
���ം ഓേ�ാ ���ിU Þßം |í�� ആw�ി�ിൽ �ി�,ാ� ഒ��
( (crescent 

bund) ��ി�ാ+ം. ഇ��ം w&ി�ിൽ �^ി��ൽ ഒ$ി�ാേ�`sം ആ��� 
�ി��ൾ �ിർ�¤[�ാ�(. 
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�ീർi$ി (Contour trenching) 
 

േ�െ�ാo�ിUt �YÝെ�l �ി��ിൽ ��×�ൾ േ�ാെ��െl 
uേ�ാ����ാ�( �ീർi$ി�ൾ. ഇY�ാYൻ uേdeZ�ിൽ 
w&ി�ി��ൾ�ിY�ി}ം w&ിേ�ാnV��ാ� ��ിô��ി}�ാ�( െ�ാs�ിൽ 
�ീർi$ി �ിർ�ിil�(. 15 e��ാ��ി�~ി�ം |�ി�ി�ാ� ��േ�ാ� 
uേdeZ�ിൽ �ീർi$ി�ൾ ആ�ാം. |�ി[fYി� ���േdeZ�ിൽ 
�Vാ���ാ�ി �ീർi$ി �ിർ�ിil�( ഉ�ൾെ�ാ
�ിUt �ാ~V� 
�ർ�ി,ിij. അsേ�ാെ��െl െ�tെ�
ിU �ാ~V�bt �ാ% 
uേdeZ�ി}ം �ീർi$ി ഒ$ി�ാേ�`�ാ�(. +$ി�ൾ�( 60 െ�Wി�ീ3ർ �െ� 
ആ$ം �ൽ�ാം. �ീർi$ി�ൾ f��ൽ �ാ%ാൽ �ാ�േ���� െ|Yി�ൾ�( 
േ��ൽ�ാ��(  അ�bെY  േ���Y�േ����ിൽ െ���ം �ി
ാെ� 
��ാ�ിY�ാ+ം.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

|�ി�ി�( +hെ� �ി�ി� അ���ിൽ +$ി��ാേ�ാ, �ീ��ിൽ 
�ിYZാേ�ാ �ീർi$ി�ൾ �ിർ�ി�ാ[l�ാ�(.  +$ി�ൾ �ിർ�ിiേ)ാൾ 
+lിൻ ��ിൽ �ിl( �ാേ$�( എl Ï��ിൽ �ിർ�ിേ�`sം ഒ� 
��ി�ിെ� +$ി�ൾ െ�ാr ��ി}��  ��ി�ിെ� +$ി�( േ�േ� ��ാെ� 
/�ിേ�`s�ാ�(. 

+$ി��െY ആെ� �Vാം ഒ� െ�21ി�(  50 ���ി�( �ീ3ർ ��ി�ാ+ം.  
+$ി�െ��iേ)ാo��  �^( m�ിbെY െ|�ി�ിെW �ാ�4ാn�( ��)ാ�ി 
അ�ിേ�ൽ �ീ3#�(, ൈ��ാ,ിൾ എlി� �r�ിYി,ി�ാ[l�ാ�(.  50-60 
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െ�Wി�ീ3ർ �ീ�ിbം 50-60 െ�Wി�ീ3ർ �ാÆ�ി}ം �ൗ��Vud�ാ� �ീ��ി}ം 
+$ി�ൾ �ിർ�ി�ാം.  

�Yെ���ൽ  

   െ|Yി�ൾiം ��Zൾiം അ�bെY 
Þ�
ിൽ  +െ1േ�െ1 �$െ���ം �Yð 
�ിർ�ി m�ിi��ിേ��( ഊർlി1Zാൻ 
��ാ�ിil �ി~�ിൽ ¡��YZൾ 
�ിർ�ി�ാ[l�ാ�(.����uേdeZ�ിൽ 
¡�ാw�ി�ി}ം െ|�ിÊ uേde�( 
m�ിbെY െ|�ി�ിെW �ാ�4ാnqം 
ഇ��eZ�ി}ം �ാzം �����ി~[ം 
�YZൾ Ï�ീ��ി�ാം. ¡��YZ�ിൽ .��ി�lsം അ4ി�ാ�V�ാ�(.   

�ീർvാ}��ിെ� ���ം��� u�ർ��Zൾ 

 �ീർ�Y�ിൽ �ിjം �ം .1േ�െ�ാo+l�( �ീർ|ാ}��െY 
&ം�� �ി´െY�ാ�(.  െ����ിെW +െ�ാo�(  �ീർ|ാ}��െY ആ$ം 
�ർ�ിi�ാUം, �eZൾ ഇYിbl�ിUം �ാ���ാ�ാം. �ീർvാ�ിെW 
അYി�
ിെW |�ി�( (Bed slope)  f�l�ി�U��ിv( ഒo�ിെW േ�n�bം 
�ർ�ിij.   ഒo�ിെW േ�n� +1v(  �^ിYിÊ( �ി�,( �r�ൾ _�െ,�l 
�ി~�ിൽ  �ീർvാ}��ിൽ �YÝZൾ �ിർ�ിi��ാ�( �ീർvാൽ 
�ം����ിU�� �$ി.  ഇ��ം �ിർ�ി�ി�ൾ െ�ാsെ� �Y���ൾ 
എl1ി�െ,�j.  *ി��ാ�േ�ാ, �ാൽ�ാ�ി��ാ�േ�ാ  ആ� �Y���ൾ 
�ി�െÊ�il�( �ീർvാ}��െY n�െ� ആ/�ിvി�ിij.  ഇ�ി�ാ�ി 
�ീർvാ}��െY �ർ�ീ���ം ഒj ��ിേeാ~ി�ാം.  ഒ� �ീർ�Y 
uേdeqä�ിil �ീർvാ}�െ� ഒlാം n��ിൽെ,��ാം  (First Order).  
ഒlാം n��ി}�� �`( �ീർvാ}�ൾ fYിേvർl( �`ാം n��ി}�� 
(Second Order)  |ാ}`ാ+j. ഇ���ിൽ �ർ�ീ��ിiേ)ാൾ  �ീർ�Y 
�ിെW ��ിർn��4ാnq�� �ീർvാ�ിെW �ി�െ� �ീർ�Y�ിെW 
�ി��ാbം ��ിn�ിij.  (ഉdാ���ം. �lാം�ി��ീർ�Yം, �ാ�ാം�ി� 
�ീർ�Yം  ��ാ��). 

 ഒlാം �ി�േ�ാ���ി}ം, �$�ാ�q�ാzം െ���ം ഒo+l 
���ിേ�ാ���ി}ം (ephemeral drains)�ാൽ�ാ�ി� �Y����ാ�   
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'( ['( �Y��, ��V�Y��, ��Yi �Y�� എlി� ��ി�ാ+ം.  
�Åം �jം �ി� �ീർvാ}��ിൽ �ാ��േ�V� *ി��ാ�  േn�ി�ൻ 
�Y����ം േ��ൺ1ി �Y����ം (�ി�W(, �ൽെ�
(, േ�ാൺÏീ3() 
അUേ�ാV�ാ�(.  ഒlാം �ി�|ാ}��ി}ം ���ിേ�ാ���ി}ം െ�vെ,
 
ഈർ,ാംe `ാ+l�( �ീർvാ�ിൽ  ഒ� ��Vാ���ം È�ിi�bം Ïേ�� 
�ീർvാ�ി�( ഉ1#��sം  �ാnി�� േe&ിb��s�ാ� ഒ� അYി�
( udാ�ം 
െ|��bം െ|�j. 

ൈ� �Y�� (Live Checks) 

   �ീർvാ�ിU +hെ�, േ�� 
�ിYിy ���l ഇ�ം �×�ൾ  1ിv( 
അ�,ിv( ���േ�ാ f
ി െ�r�േ�ാ 
െ|�j. ഇ� േ���ിYിv( ��ർj 
�$ിÊാൽ f��ൽ �^ിYിvിൽ 
ഉ`ാ�ാെ� �Yb�bം |ാ�ിെW 
അYി�
ിൽ �^Yിbl�ി�( �ാ���ാ[�bം െ|�j. eീ�െ�ാl,  �ി�(, 
+3ിെvYി�ൾ എlി� ൈ� �Y�� �ിർ�ാ��ിU�േ�ാnി�ാം. 

'( ['( �Y�� 

      �ീർvാ}��െY 
അYി�
ിൽ ആ�eVാU���ം 
�^ിെ��ിൽ ൈ��Y���( 
ഉ�േ�ാnിil �×�ൾ േ���ിYി 
ilി�. ഇ�ിY Z�ിൽ �ാ$(  �Yി 
�ൾ ഉ�േ�ാnിv( |ാ�ിU +hെ� 
�YÝം È�ി�ാം. െ|1ി� +3ി�ൾ 
�`( ��ി�ാ�ി |ാ�ിെW 
അYി�
ിൽ അYിvി1�ി �ീ��ിൽ 
�×�േ�ാnിv( �¤ിv( ��ി�ൾ 

�ിY�ിൽ Þtി�)(, െ�േZാ�, ഉ�Zി� .�( എlി� �ി��ി '( ['( 
�Y���ൾ �ിർ�ി�ാം. 
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�ി�ിÊി1Zൽ +�Zൾ (Recharge pits) 

 േ1ാ'(, ��ി*�Zൾ, �ß െ�ാs*�Zൾ sYZി �$െ�tം 
�ി�ിÊി1Zാൻ �ാ~V� +1[t uേdeZ�ിൽ �ിl( ഒo�ി ��l 
�$െ�tം േ�íീ��ിv( ഒo+l |ാ}��ിെ� േ�െ�ാo�ിെ� േe��ിv( �^ിൽ 

ആ� lി1Zാൻ �ി�ിÊി1Zൽ +�Zൾ ��ാ�ിiം. �Å  �ൽ �j �ീ3ർ 
�െ� �ീ�[ം �ീ�ിb t, 1.5 - 2.0 �ീ3ർ ആ$ t +$ി��ാ�( ഇ�ി�ാ�ി 
�¥ാ1ാil�(. ��ിെÊാo+l െ�tം +$ി��െY �eZൾ�( 
േ���ാ��ൾ ഉ`ാ�ാ�ി�ി�ാൻ �eZ�ിൽ ൈ�ി� �ം����ാർ�Zൾ 
അ��ം�ിേ�`�ാ�(. ��ി�ാ� �ം����ാർ�Zൾ ഉെ`�ിൽ 
�ീർvാ}��ിൽ �െl ഇ��ം +$ി�ൾ �¥ാ1ാi�േ�ാ, |ാ}��ിൽ 
�Y���ൾ �ിർ�ിേvാ �ി�ിÊി1Zൽ +�Zൾ �¥ാ1ാ�ാം. |ാ}�ൾ�( 
��ീ� t ഒ$ിÊ �1×��ിേ��( ഒoiെ�tെ� �ി�ിy�ിേ
ാ �$െ�t 
േ�íീw��ാ+l uേdeZ�ിേ�ാ ഒെ� �ി�ിÊി1Zൽ +�Zൾ 
�ിർ�ി�ാ[l�ാ�(. 

��ം4��ി�ൾ 

 �^ിൽ ��ിil �$െ�tം ഉ��ി���ി´െYbം, 
�^ി�Yി�ി´െYbം �ാേ$�( ഒo+j. �^ി�Yി�ി´െYbt ഒo�ിെ� 
�ാ� �ാ�Z�ിൽ േe��ിil �ി�( +�Zൾ �ിർ�ി�ാം. ��േ����െY 
ഏ3[ം ഉ�ർl 4ാnZ�ിൽ �Å��l ��i�Zൾ ഇ���ി}t 
��ം4��ി��ാ�(. 



�� �ം��� ���ി �ി��ി��ൽ ��� �¨േ�-2020-21 -േ�ാ
�ം  ി� 

 

�ാ)�ി� *ി�ി�ി�����( �+,(,�ി���-.�ം Page 61 

 

��േ�ാ� ി���ിൽ �ാ1െ�r�ൾ�ിY�ി}ം �ß t �ീ�1���ി´െY 
ഒo�ിെ�ql െ�tം w&ി�ിYZൾi ��ീ� t Yാർേ�ാ�ിൻ �ി�ിv ��ി� 
+$ി��ിേ�� �ി1il ���ാi�Zൾ (Silpaulin tanks) എl ��ം4�� 
�ീ�ി �ി��ി}`(. �ി��ൾ�( അ�Vാ�eV�ാ� �േ�|��ി�( (Life saving 
irrigation)ഇ�( ഉ���ിiം. 

 

 

 

 

�ാർec4ി�ി (Retaining wall) 

 ��ം����ിൽ uേ�V�ിv( ��ി�ാ� ഈ �ിർ�ി�ി 
േ�ാ���െYbം, .��ിYZ�െYbം �eZൾ �ം��ിil�ി�ാ�ി 
ഉ�േ�ാnിij. േ�ാ���െY �eZ�െY �ം����ിU�േ�ാnിiേ)ാൾ 
+െ�ാo�( െ|lിYിil ��[��ിൽ �ാzം �ാർec4ി�ി�ൾ �ൽ�ി�ാൽ 
��ി�ാ+ം. �3ിYZ�ിൽ  �, ഈ1, ൈ�� എlി� �r��ർ�ിെ�ാÅ�െl 
�ാർec �ം���ം �ാ~V�ാ+j. |�ി�ി ���ൾ �ാ�ി അ�ിൽ 
+3ിെvYി��ം .ïം ��ർqlsം �ീ��ം����ി�( അUേ�ാV�ാ�ി 
�ാêj. 
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 �^(-� �ം��� u�ർ��Zൾ �Y,ി�ാiേ)ാൾ 
�ാെ$,1bl �ാ�VZൾ െ�ാs�ിൽ /�ിേ�`�ാ�(. 

 ���േdeZ�ിെ� ഉ�ൾെ�ാ
ൽ �ാ~V�bt ആ$ം +1Ê �^ിൽ 
�ീർi$ി�ൾ ഒ$ി�ാ��ം. 

 ഒlാം�ി� |ാ}��ി}ം �ീർ�Y�ിെW ഏ3[ം ഉ�ർl 
+lിൻ|�ി[��ി}ം ൈ�ി��ാർ�Zൾ�( ൻn�� �ൽ��ം. 

 �ിർ�ി�ി�ൾെ�ാ,ം എേ,ാoം ൈ� 1�ൾ fYി 
ഉൾെ,�േ�`�ാ�(. �cാ4ാ�ി� �ീർvാ}��ിെ� �ീെ�ാo�( 
¶ർ^�ാbം �YÝെ,�l �ി~�ിൽ �r�ി�ി�ൽ, �¥ാ��ൾ, 
�Y���ൾ എlി� �ിർ�ി���(. 
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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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