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അ��ാ�ി� 

�TUVെW �ി��ിൽ+ി� അ�ി2ാ�V�ാ� X��Y�ാ� ��ം ��Zം. ഒ�ി\ 

�] ^�െ+�ാൻ ആ�ി�േ�ാ�ം �ർU�ാ� േ�_�. �ൺ`�ിെW ��ാ��ാ� 

േ���ം �
aെ�   �b,ം േcdം e�ി�ാ�. േcdീ� d�ാd�ിെ��ാൾ �_ി�gി �
 

�ർUം േ�ാhം �2ിij_, എ&ാൽ lmർ2���ിെW േ�ാ� �ാn& അ�*aം 

^��ാ� ���ാ�Zം �ാം mൗ���ാ�ി �ാ��ം. ആേmാ� �ാ���ിെW e�ി 

9��ാa_ാ%& �ാ�ാ�*ാ �V�ി�ാ�ം �ം*ാ�pം അT2�െ+q 

r�Yി�ിq_. �
�ാ�Y�ിൽ െ�sെ+ാ�ം, t��ം �
െ�ാj�ാ'ി�ാൽ ��ൾu, 

���ാ�ം എ&ാ�ി �ാ'ിെ�ാ_ി�ിi��ാ�. �], ��ം, ൈ�� �)� 

എ&ി�െ� അ�aെ� tv�ി���ാ� ��w��ിൽ �ം��ിx �ാyേ� 

z*ി��ാ� �ി���ം എ& ��Vം ൈ���ി�ാ�ാ%. േ����ിൽ �െ�ാ� 

2ാmം �
െ�sZം ഒn�ിേ+ാ%&�ി�ാൽ െ{hrം �|r�ാ� �ീർ��Yൾ 

���ാ�ി ���ാ�}ി �
െ�sെ� �ീn&ി�� �ാേ
ാേg~െ�& �ാ�u+ാ�ിൽ 

�ം��ിേ�_ി�ി�ിij. 

          9�l�ി��ാ� �]ാ� 2UV �ി���െ� �ി��ിൽ+ി�ാ�dV�ാ� 

t}ാ� X��ം. �െ]ാ�ി+ �]ിെW 9�l�ി�� ��െ+�p&�ിെ�ാ+ം 

�ാർUി� �ി2�Y�െ� ഉൽ+ാc��ി|ം lmർ2���ിെW അ��ി|ം ��ി� %'� 

��pj. ഉ��ി�� �]ിെW ��ം ഒ
ി�ാi&�ിTം �െ]ാ�ി+ ��a&�ിTം 

���ാ�}ി ��ം �ം��ിi&�ിTം േ�_ി �ി��}ി �ിർ�ി�ി�ൾ 

ഉ�േ�ാmി�ാh_. v�V�ാ� *ാ� �ിർ]�ം ���ി ഇ��ം �ിർ�ി�ി�ൾ 

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

�ിർ�ി�ി�ൾ�ാ�ി �ി�ീ��Zം �ി��ി��ൽ ���Zം ആ�dV�ാ�. ഇ� 



 

േ�gYൾ െ��ിെ+�p� �ാy�� r�ർ t�ർ��Y�ിൽ  ഊ&ൽ 

െ�ാ�േ�_�ാ� ��Yെ� �ിർേ�dിi�aം െ{�ം. 

            �ം*ാ�� ���� �ം��� t�ർ�ി�ൾ ����Vേ��� 

���ം��� �%�ം �� �ർ�ാർ �%���ം ,�േ�d �b�ം2�� *ാ��Y�ം, 

�b,ം �ി��ം, ����ാ�ി�േ�ാ�e�ിaം ��+ി�ാ�ി ��j_. ഇ��ം 

���ി��െ� അ�,� 9�Yൾ ���ി�ാi&�ിTം ആ`y� 

t�ർ��Yൾ� ഉ�a��ാi&�ിT�ാ�ി �ി��ി��ൽ ���ം �%+ ���ി 

��j. �ി�ാ���ിൽ 14  �ി���ി|ം tേ�V� 'ിേ+ാർq�ൾ t�ി�ീ��ിij. 

ഇr �
ി �ി�ാ ആ`y� ��ി�ി�ൾ� ഈ �ിU��ിൽ ഇ�െ��ാTം �1 

�ീർ�� �ി��� ���ി t�ർ��Yൾ e��ൽ �ാ�V���േ�ാെ� �ിർ���ം 

��p&�ി� �േ�d �ർ�ാ��ൾ� �ാർ��ിർേ�dം �ൽ%&�ിTം �ാ}ിiം. 

e�ാെ� �ിcVാ2Vാ� t�ർ��ർiം, mേ�U�ർiം, ഈ േ�X��ിൽ 

t�ർ�ിi& ����ിെ� എ�ാ�ർiം t�� 'ിേ+ാർg  tേ�ാ��െ+�െ�& 

t�ീ�ിij. 

            �ർേ�� �ി�ാ���ിൽ െ/��gി /�'0ർ�ാ�ം 'ി�ർu 

ഓ9ീ�ർ�ാ�ം േ�ൽേ�ാgം ��ിx. �ി��േd���Zം /ാ1ാ എൻ�ിaം ���ി�� 

�ാ1ി�ി�ൽ ഇൻെ��ിേm1ർ�ാ�ാ�. �ർെ�aെ� t�ർ�� Y�ിൽ ��ാ�ം 

�2V�ാ�ി� ����Vേ��� ���ം��� �%+ിെ� ഉേcVാm*ർiം, �േ�d 

�b�ം2���%+ിെ� ��t�ി�ി}ി�ൾiം, ഉേ�Vാm*ർiം ഈ അ����ിൽ 

tേ�V�ം ��ി േ��െ+�pj. 

'ിേ+ാർgിേ�|s അ2ിtാ�Y�ം �ിർേ�dY�ം �bാm�ം െ{�j. 
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t}ാ� ����ൾ 

 

േ�ാ
ിേ�ാ� �ി��ിൽ %&�ംm�ം േ¯ാ�ിൽ ഉൾെ+g �ാ�േ°�ി 

�\ാ��ിൽ 428 െ�0ർ  *�� ���ം��� �%+ ��+ി�ാ�ി� 

ആ��ാം%& �ാ'േ�ാ� �ീർ�� ���ിaെ� �ി��ി��ൽ ����ിെW 

�ി��Y�ാ� ഈ 'ിേ+ാർgിൽ ഉൾെ+��ി�ിq���. 

 ��ാ�, %�ാ�െ�±ർ എ&ീ �ിേ�¨��ി�ാ�ി  �ാ�േ°�ി 

�\ാ��ിെ� 8, 9, 10, 12 എ&ീ �ാർ²��ി�ാ�ി 2014 �T��ി�ിൽ 

ആ�ം2ിu ഈ ���ി 2017 /ി�ം�'ിൽ ³ർ�ീ��ിx. 

 �V�ിm� l�ി��� t�ർ��Y�ാ� േ�ാ´ർ�_ിംm, 

െ�'�ിംm, �
i
ി, �ി�ർ 'ീ{ാർ�ിംm, �ീ1�ൽ��ീൽ, l�ി ഒ��ൽ, 

�µ��ാ�, �¶��ാ�, െ�Yി� ��ംr'�ൽ എ&ി�െ�ാ� 

���ിaെ� t�ർ��Y�ാ�ി�j. 

 1858 %�ം�Y�ി�ാ�ി 4797 ·ീ��ം 4507 -�U�ാ��ാ�ി ആെ� 

9304 ആ���ാ� ���ി tേcd� �ാ��ിi&�. 

 '¸ർ, െ�Y, %�¹��  എ&ി��ാ� ���ി tേcdെ� t}ാ� 

�ി��ൾ 

 ���ി�ി®െ� ��+ി�ാ�ി� േ�ാ´ർ �_ിംm, െ�'�ിംm, �ി�ർ 

'ീ{ാർºിംm, ����ാ�, �¶��ാ�, �ാർdb2ി�ി �ിർ�ാ�ം 

r�Yി��െ��ാം tേcd� z*ി� �ാർUിേ�ാൽ�ാc��ി|�� 

�ാ�{�V¹_ാ�ി എj���ാ� tേcd�ാ�ി��െ� െ�ാr 

അ2ിtാ�ം. 



 

 ��ൾuaം �െ]ാ�ി�ം ��  �ീ�ി�ിൽ ��a&�ി� ���ി�ാെ��ി|ം 

�െ]ാ�ി�ം ��ൾua¹�� *�Yൾ ���ി ��+ാ�ി� േdUZം 

tേcdp_. 

 �ാgർെU/ tേcd�ിT��ിൽ �bാ'ി�ൾ t�ർ�ി�&�ി�ാൽ {ി� 

*�Y�ിൽ %�ിെ��� t»ം ^��ാ�. 
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അ}Vാ�ം-1 

���ം��� ���ി �ി��ി��ൽ  ��� �ർേ� 

 

1.1. ആ¹�ം 

tv�ി �ി2�Y�െ� tേ�V�ിu �], ��ം, ൈ�� �)� എ&ി�aെ� 

�ം���ം, -��¡+ാc�ം, �ീ�ി³¢��ാ� ഉ�േ�ാmം എ&ി� �ാ�� 

�ി���t�¢��Y�ി¡  ��ിi& �� ��െ� tാ}ാ�V�¢�ിij. ഈ �j 

X��Y�െ�aം അ�ി�ÈU�ം ഒ
ി�ാ�ിെ�ാ_ tv�ി �ി2�Y�െ� 

dാ·ീ��ാ� -���േ�ാmZം -��¡+ാc�Zം  ¹&ി¡  �É െ�ാÉs 

z*ി��ി��� �ാÊ+ാ� അ�ി�ാ�V�ാ�. അ�ി|��ി tv�ി �ി2�Y�െ� 

�ാേ�is ���¡ e�ി ¹&ി¡  �Éെ�ാÉs�ാ��ം �ി��� �ാË��Á . 

�ാ�Vെ� wാ�Y�ിെ� ���ി2ാmY�ിൽ Ä�ി��Zം അ��െ� ഉ��ീ�� 

�ാ¢m�ാ�ി ആ.�ിi&� vUിaം അT�� െ�ാ
ി|��ി|�ാ�. �
aെ� 

�2V��ി¡  ഉ_ാ%& �V�ി�ാ�ം �ാ¢Uി� േ�X��ി¡   Ì�ിi& t�ി��ി  

wാ�ീ� ���aെ� �ാ¢db�¡���Zം cാ�ിÍVZം e��¡  ��ി��� 

�ാ%&�ിT �ാ���ാ%ം. wാ�ീ� ���aെ� �ീ�ി�ം അyേ�¡  tv�ി 

�ി2�Yെ�aം �ാ�ാ�*േ�aം ആ.�ിuി�ിij. �ാ¢Uി� �ി���െ�aം 

�j�ാ�ി�)�ിെWaം %'Î ഉ¡+ാc����, �]ിെW 9�l�ിÂ��ി¡  

�&ിqs േdാU�ം, tv�ി �ി2�Y�െ� %'� ഇ� wാ�ീ� േ�X��ിെ� 

cാ�ിÍV�ിെW േ�ാ� �¢}ി+ിij. ഈ �ാÏാ¢ÏVം  ¹&ി¡  �Éെ�ാÉs 

wാ� �ി��� cാ�ിÍV�Ð��� t�¢��YÁ  ആ`y�ം െ{�&�ി� 

tv�ി �ി2�Yെ� �ം��ിxെ�ാÉs ഇ�െ��|��ം �]ിെW 

ഉ¡+ാc���� �¢�ി+ിi&�ിT�%& t�¢��Y�ം ആ�dV�ാ�. ഈ 

��Vം �ാ}V�ാ%&�ിT �ി�ി} േ�X��െ� �ംേ�ാ�ി+ിxെ�ാ_ ��w�ാ� 

ആ`y� �ീ�ി�ാ�  ആ�dVം. 
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Ä�ിa�ാ�ി ��െ+q ��i& എ�ാ ഉ¡+ാc� t�¢��Y�ം ആ 

tേcdെ� Ätv�ിaം �]ിെW X��aം �2V�ാ� ൈ���)pം ഏേ�ാ�ി+ിx 

െ�ാÉs �ീ¢��ം അ�ി*ാ��ാ�ിas t�¢��Y�ി|െ�േ� �ാ}V�ാ%� 

aÒ. �ീ¢��ം ��ീ¢�Zം {��ാÓ�Z�ാ� tv�ി�ി¡  ���ി� t�ി��� 

�ി¡  ഊ&ിas  t�¢��YÁ  ��i& tേcd�ാ� ��w�ാ� �ി��� 

��Vം ¹¤�ി¢�ി ഉ¡+ാc� X��Yെ� d�ി�ാ� �ീ�ി�ിൽ Ô�ീ��ിxെ�ാ_ 

���ി ആ`y�ം �ീ¢��tേcdp ��േ�_r_. 

 

േ��� �ർ�ാർ �����ം����ിെW 2ാm�ാ�ി, �� �ം��� 

�%+ ¹േ��aം �� �%��ൾ �
ിaം �ി�ി} ���ി�ൾ ആ�ിÕ�ിuിq_. 

�]ിെW 9�l�ി�ി, �]ിെW ���ം2�� േdUി എ&ി� �ർ�ി+ിi� എ& 

��Vേ�ാെ�. ���ം��� �%+ ��p& �ീ¢���ി��� ���ി��ാ� 

Contour Farming, ��ി. �Ù�� vUി, �ീർi
ി (Contour trenching), േ�ാ�ർ 
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�É�ൾ, ��െ���ൽ,  Check Dams,  ൈ�� ���� (Live Checks), േ�ാ´ർ 

��Ü�ൾ (Stone Pitched Contour bunds), -��ി�ൽ r�Yി��. െ{hേ�ാ 

�|േ�ാ ആ� ഏെ�ാ� ��േáാ�âിTം, അ�ിേ�� െ�sം ഒn�ിെ�p& 

ഒ� l�ി2ാm�ിT ã��ാ�ി %&ിെW െ�h� ¹�ൽ ��േáാ�âിെW 

��ിർm�� *ാ�ം �െ� �ീ�& ആ l�ി2ാmം ഒ&ാെ� ഉÁെ+�& �ീ¢�� 

tേcd�ിെW ��wZം z*ി�Z�ാ�  �ി����ാ� ��Vം. 

േ����ിെW ആെ� �ിÇ�ിaെ� 48% ��& ���ാ� tേcdZം 

ഉൾ�ാ�ൻ %&ിൽ tേcdY�ം e�ി േ{ർ�ാൽ േ����ിൽ vUി l�ിaെ� 

l�ി2ാmZം {�ിേ�ാ�Y�ാ�ി�ി�ം. ഇ��ം l�ി�ിൽ vUി�  അTേ�ാ�V�ാ� 

�ീ�ി�ി¡  �ീ��Y�ം ��ാംdZം �ി��ി¢�ിെ�ാÉs ���ം��� 

�ം�ി}ാ�Yൾ ഏർെ+�േ�_r�ാ�. ഇ�ി�ാ�ി ൈ��¹'�േ�ാെ�ാ+ം 

tാേcdി��ാ�ി �2ിi& 'ിേ�ാå�ിT tാ}ാ�Vം �¡�ിെ�ാÉs 

�ിർ�ി�ി�ൾ e�ി tാ�ർ�ി��ാേ�_� അ�ി�ാ�V�ാ�.  

12 ¹�ൽ 47 d��ാ�ം �െ� {�ിZs tേcdY�ിൽ �q�ി�ി��ാ�              

���� �ം����ി� അTേ�ാ�Vം. �2V�ാ� േ�ൽ�]ിെW �%�ി�ിൽ 

e��ൽ ആ
�ിൽ �]ി��ി �ാ1ി  �ി�+ാ�ാൻ ഉ�േ�ാmിi&� േ�ൽ �]ി� 

¹��ിൽ 9�l�ിÂി %'Î അ�ി�] ���ാൻ �ാ���ാ%j എ&�ാ� ഈ 

�ീ�ിaെ� ��ി�ി�ി.  ���ം���ം vUി�ാർ� e��ൽ ഉæ�ാc��ിTം 

�ി��ിTം �ാy�� 2ാ�ി ��¹'�e�ി tേ�ാ��െ+�&�ാ�.  

1.2. �� �ം��� ���ി �ി��ി��ൽ ��� �ർേ�aെ� ഉേ�dV 

��VYൾ 

 ���ം��� ���ി�ൾ ��+ി�ാ�ി�� ��ം ���ി 
tേcd�ിT_ാ� -േ�ാm�ി �ി��ി�p� 

 ���ം��� ���ി�ൾ ��+ി�ാ�ി�� ��¹s  l�ി�ിേ�ാm �ാ1ം  
�ി��ി�p� 
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 cീർX�ാ� �ി���ിൽ �ിjം �ാ�ി� �ി���ിൽ �ിjം �2ിi& 
ഉൽ+ാc�ം, ��Vം ഇ� �ി��ി�p� 

 ���ി� േdU¹s �� �2V� �ിd���ം െ{�� 

 ��+ി�ാ�ി� ���ി��െ� ��ി�ാ��ം �ി��ി�p� 

 ���ം��� �%+ ¹േ����ാെ� ��+ി�ാ�ി� ���ം��� 
t�ർ��Yൾ ���ി�ാi� 

 ���ി tേcdp ���ാTs r�ർ t�ർ��Y�ം t»�ാ}ി� 
*�Y�ം È_ി�ാq� 
 

1.3. �ി��ി��ൽ ��� �ാ���� 
 

�ാർUി� �ർUം അ�ി*ാ��ാ�ി�ാ� ���ം��� ���ി��െ� 

�ി��ി��ൽ ���ം �ാ)�ി� *ി�ി �ി����� �%+ ���ി 

��&�. 2020-21 �ാർUി� �ർUം (2020 çൈ� - 2021 çൺ) ���ി� 

����ിെW �ി��Y�ാ� ഈ 'ിേ+ാർgിൽ ഉൾെ+��ി�ിqs�. 
 

1.4. �ീർ��ം (�ാgർെU/) 
 

ഒ� െ�ാr ���ി¢��� {ാ�ിേ�� ഏെ��ാം tേcd� �ിjം �
 

െ�sം ഒn�ിെ�pjേ_ാ  ആ tേcd�ാെ� ���ി¢��� {ാ�ിെW 

�ീ¢��ം എ&'ി�െ+�j. അ�ാ�� ഒ� -
 / േ�ാ� / അ��ി�ിേ�� 

എy �ാyം tേcdെ� െ�sം ഒn�ിെ�pjേ�ാ ആ tേcdെ� -
 / 

േ�ാ� / അ��ിaെ� �ീർ��ം എ& �ി�ിij.  ഒ� �ീർ��െ� ���ം 

െ{�& ഉ�ർ& lt��Y�ാ�ി�ിiം അ�ിെW അ�ിർ�ി�ൾ. ഏെ�ാ� 

�ീ¢uാ�ിേ��ം ��ം ഒn�ിെ�p& ¹n�¤  tേcd�ിെWaം അ�ി¢�ി, 

ഉè� *ാ�ം, �ീ¢�'ി േ�� , tv�ിc� �ീർuാ|�ൾ,  �� w�� േ���,  

ആേcd േ��� എ&ി�െ�ാെ� �ീർ���ിെW 2ാm�ാ�. �ീർ���ിെW 

��ി+�T��ിu `ª �ീർ��ം, െ{h �ീർ��ം, �é �ീർ��ം, ഉ� 

�ീർ��ം, �cീ��ം എ&ിYെ� ��ം �ി�ിij. 
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{ിyം : �ീർ��ം ( �ാgർെU/) 

 

1.5. �ീർ��ാ}ിÂി� �ി���ം  

l¹�െ� ഏെ�ാ� rÉ l�ിaം ഏെ��ി|ം ഒ� �ീർ���ിെW 

2ാm�ാ�ി�ിiം.  �ീർ��ം എ&� �], ��ം ,ൈ�� �)� എ&ി�aെ� 

��ê� ��ി��ാ� tv�ിaെ� ഒ� ë�ി1 ആ��ി�ാൽ �െ& z*ി� 

�ി���ം ആ`y�ം െ{�&�ിTം ��+ി�ാi&�ിTം ഏ1Zം 

അTേ�ാ�V�ാ� ë�ി1ാ�.  അ�ി*ാ� �ി2�Y�ാ� �], ��ം, ൈ�� 

�)� എ&ി��ിൽ ഒ&ിT_ാ%& ആXാ�ം �� �_ിെ�aം 

�ാ}ിiെ�js�ി�ാ|ം ���ിെW �2V�, �]ിെW ��ം, ��V 

�ì�ാ�Y�െ� �ാ&ി}Vം എ&ി� ഓേ�ാ �ീർ���ി|ം �V�Ví�ാ��ി�ാ|ം 

�ീർ��ാ}ിÂി� �ി���ം tാ}ാ�V�ർ�ിij.  tv�ി�ാൽ �ിർ]�ി�െ+g 

അ�ിർ�ി�ൾ �ാ1�ി�ാ��  ആ��ി�ാൽ  �ി�ി} �%��ൾ ��ി*ി*ി�ി 

�ൗîc z*ി� �ി��� ���ി�ൾ  �ീർ��ാ�ി*ാ��ി�ാ�  

ആ`y�ം  െ{�&�. 
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{ിyം : അ�ി*ാ� �ി2�Yൾ - �],��ം, ൈ���ാ�Yൾ 

 

         

 

 

 

 

 

 

േ����ിൽ �
aെ�  *��ാ� �V�Vാ�ം  ഏ'ി��ി��ാ�.  %'Î 

*��  െ{'ി� �ാ����ിൽ  ��ി��
 എ& -�ി� �ീ�ി�ാ� 

�ാï&�.  �], ��ം, ൈ���)� എ&ി�െ� അ�aെ�  tv�ി 

���ാ� ��w��ിൽ  �ം��ിx�ാyേ� z*ി��ാ�ി  �ി���െ�& 

��Vം ൈ���ി�ാ�ാe. ���ിെW ഒniം �Vാ��Zം �ി�ðിi&�   

tv�Vാ �െ&as  �bാ2ാ�ി� ltv�ി X��Y�ാ� ഉ�ർu �ാÊ�ൾ, 

{�ി�, �]ിെW  �b2ാ�ം, �ാ'aെ� X�� r�Yി� �ി�ി} X��Yെ�  

ആ.�ിuാ�. �bാ2ാ�ി�Zം �TUV�ിർ�ി�Z�ാ� l�ി�ിേ�ാm �ീ�ി��ം 

t}ാ��ാ�.  

�], ��ം,  ൈ���)� എ&ി�aെ� �2V�aം �ി��ിൽ�ം 

�ി�ാ�Zെ��ാം tv�ി X��Y��ാ�ി ��െ+gാ� �ി�i&�.  

�ി����ിെW അ�ി*ാ�Zം ഈ tv�ി �ി2�Y�ാ�. െ�ñ 

െ���െ�aം �]ിെW X��Yെ�aം ��V�)�ിേ�aം അ�aെ� 

��w��ിൽ �ംേ�ാ�ി+ിxെ�ാÉ �ാyേ� ഉൽ�ാc���� 
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�ർ�ി+ി�ാ�ാ%.  ഓേ�ാ ltേcd�ിെW r�ർuaം �Vാ��Zം �ീെ�ാniം 

���ി�ാ�ി �ാyേ� ��wZം dാ·ീ�Z�ാ� �], ��ം, ൈ���ം���ം 

���ാ�ാe. 

േ����ിൽ �ിdാ��ാ� ltേcdYൾ %'�ാ�.  �ാy�� `ª 

���ിൽേ+ാ|ം {�ി�ിെW ഏ1i'uി|�ൾ �|�ാ�. {�ി� e���ാ� 

�ി�ാൽ െ�ñ�
aെ� �െ�ാ� d��ാ�Zം ഉ��ി�� �ീെ�ാn�ാ�ി 

���ിേ�� േ�ാ%��ാ�.  �]ിെW X�� അT��ിu ഒേ����ം �j 

�ീ1ർ�െ� �
െ���െ� �ാyേ� േ����ിെ� ltേcdY�ിൽ 

ഉൾെ�ാ��ാ�ാe  ആ��ി�ാൽ െ{hrം �|r�ാ� �ീർ��Yൾ 

���ാ�ി ���ാ�}ി �
െ���െ� �ീn&ി�p �ാ
െgെ�& �ാÊ+ാ�ിൽ 

�ം��ി��ം.  ഉ�ർ& *�Y�ിൽ r�Yി �ാേ
� എ& �ി��ിൽ 

േ��ം �ി�ി} �], ��ം, ൈ�� �ം���t�ർ��Yൾ dാ·ീ��ാ�ി 

��േ�_�.ഒ� െ�0ർ l�ി�ിൽ �ി& d�ാd�ി 32 �ൺ ���െ� 

��െ+�&�ാ�ി ���ാij. 

1.6 ����ീ�ി 

�]ിെW  ഉòാc����  �ർ�ി+ിi�, �െ]ാ�ി�ം �]ി�ിuി|ം %'��, 

���ാ�}ി  ��ം േ��ൽ�ാ�േ��  ഉൾെ+െ�  ���ിെ���, l��േdUി 

�ർ�ി+ിi� എ&ി�െ��ാം  �ീർ��ാ}ിÂി� �ി����ിെW  t}ാ� 

��VY�ാ�. ó�,Yൾ �Ð��ിi&�ിTം, �ീർ��Yെ�  ���ാ�ിas 

dാ·ീ� �ം��� ��ി�ാ�ി�ൾ ആ�dV�ാ�. 

   ഇ�ാ�¦േ�Uൻ �ർേ� 2020-21ൽ െ��െÎ�� �ാgർെU/ിെ�/�� 

�ം������ി tേcdെ� ¹n�ൻ �ാ���ാ�ിൽ �ിjം �ി��േd���ം 

��p�aം ���ം��� �%+ ��+ാ�ി� ���ിേ�ാെ�ാ+ം �1 

ഏ�ൻ�ി�ൾ �
ിേ�ാ �b�ാ�V �V�ി�ൾ േ��ിേgാ ��+ാ�ി� എ�ാ ���� 
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�ം��� ���ി�േ�aം അ�േ�ാ��ം െ{��aം അ� ��ം �ാgർെU/ 

tേcdp_ാ� -േ�ാm�ി �െ_p�aം �ി�Z�ൾ �െ_�ി ��െ+g 

േ�ôY�ി¡  എ�ിi�a�ാ� ��V�ി�&�. ഇr��ം െ��െÎ�� 

�ാgർെU/ിൽ �ി�ി} �ാർ�Y�ി®െ� ��+ാ�ി� ���ം��� ���ി�ൾ 

�
ി ഉ_ാ�ിqs േ�gYൾ ��� �ിേ}��ാi&േ�ാെ�ാ+ം ���ം��� 

�%+ിെW ഇ�െ��ൽ ��ം t�� �ാgർെU/ിൽ ഉ_ാ�േ�gY�ം �ി�Z��ം 

�െ_p&�ിTം �ാ}ിij.  �ി�ാ���ിൽ tേ�V�ം 'ിേ+ാർq�ൾ 

t�ി�ീ��ിi&r�
ി �ി�ാ ആ`y� ��ി�ി�ൾ� ഈ �ിU��ിൽ 

ഇ�െ��ാTം �1 �ീർ���ി��� ���ി t�ർ��Yൾ %��ൽ 

�ാ�V���േ�ാെ� �ി¢���ം ��p&�ിTം �േ�d2�� �ർ�ാ��ൾ� 

�ാർ��ിർേ�dം �ൽ%&�ിTം �ാ}ിiം.  

���ി tേcdെ� ൈ��dl�ിaെ� അ�ി*ാ��ിൽ 

Å�േ2ാ�ാ�െ� 4 õാ1Y�ാ�ി ��ം �ി�ിij. 

�gി�-1 
 

õാ1ം �ിíീർ]ം (ഏ�'ിൽ) 

1 1 ഏ�'ിൽ �ാെ
 

2 1 ¹�ൽ 3 ഏ�'ി� �ാെ
 

3 3 ¹�ൽ 5 ഏ�'ി� �ാെ
 

4 5 ഏ�'ിTം അ�ിT ¹��ി|ം 
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അ}Vാ�ം-2 

ആ��ാം%& �ാ'േ�ാ� �ീർ�� ���ി  

 

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

����ി�ാ�ി േ�ാ
ിേ�ാ� �ി��ിൽ ആ��ാം%& �ാ'േ�ാ� �ീർ�� 

���ി�ാ� െ��െÎ���. 428 െ�0ർ ആ� �ീർ���ിെW �ിÇ�ി. 

���ി േ�ാ
ിേ�ാ� �ി��ിെ� %&�ംm�ം േ¯ാ�ിൽ ഉൾെ+g �ാ�േ°�ി  

�\ാ��ിെ� �ാർ/ 8, 9, 10, 12  െW %'u 2ാmം എ&ി�ി�Y�ി�ാ�ിgാ� 

*ി�ി  െ{�&�.  ഈ tേcdം ��ാ�, %�ാ��±ർ എ&ീ �ിേ�¨��ിൽ 

ഉൾെ+�j. 428 െ�0'ി�ാ�ി ഏ�േcdം 196 Å�േ2ാ�ാ��ാ�  േ��ിg 

��+ാ�ി��. '�ർ, െ�Y, %�¹�� എ&ി��ാ� ���ിtേcdെ� 

t}ാ� �ി��Á .  �¶��ാ�, അേwാ േ9ാ'�'ി, ¥ിöെ�'�, �
i
ി 

�ിർ�ാ�ം, -¶�x �ി�ി+ി�ൽ എ&ി��ാ� t}ാ��ാaം ഈ 

���ി�ി®െ� ��+ി�ാ�ി� േ�ാ�ി�ൾ. 2014 �T��ി�ിൽ  ആ�ം2ിu 2017 

/ി�ം�'ിൽ ഈ ���ി ³¢�ീ��ിx. ��ാ¢/ിെW 9_ ഉ�േ�ാmിu 

ആർ.ഐ./ി.എ9. t�¢��YÁ� -'േ� Å�േ2ാø ��ി�ിaെ� 

�����േ�ാെ� �V�ിm����ി��ം െ�ാrt�ർ�ി��ം ��+ാ�ി 

�ിq_. ���ിെW അംdം e��|s �]ാ� t�� ���ി tേcd� 

�ാ�െ+�&�.   

  ആ��ാംi& �ാ'േ�ാ� �ീർ�� ���ി�ി®െ� ��+ി�ാ�ി�  {ി� 

���ി��െ� �é�ി���ം   ã�െ� േ{ർij . 
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2.1. േ�ാ´¢ �_ിംm  

{�ിZs tേcdY�ിൽ �q�ൾ �ി�ിu vUി െ{�& �ീ�ി�ാ� േ�ാ´ർ 

�_ിംm. ഉ��ി�� ഒn�ിെ� ���ാ¤  �'Ü��ി¡  ��െ�ാേ_ാ / 

�¶െ�ാേ_ാ �ി¢�ിi& ��âY�ാ�ി�. ����ാ�, �ി���Á , െ�ാs 

എ&ിYെ� tേcdി��ാ�ി �ി�ി} േ���Á  ഇ��_ tാേcdീ��ാ�ി  �2V�ാ� 

�¶�േ�ാ �ാ'�േ�ാ ��ê�ം െ�&ി�ാ'ാെ� അ��ി�ù& �ീ�ി�ാ�  

�¶��ാ�. ����ാ��ി¡  ��ിT���ം �]  ��ാ�úാ�ി ഉ�േ�ാmി�j. 
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2.2. �ാ¢db2ി�ി �ി¢�ാ�ം 
  

േ�ാ���േ�aം  -��ി�Y�േ�aം �dYÁ  �ം��ിi&�ി�ാaം 

േ�ാ���െ�aം അ��ി��െ�aം �]ി�ിû �ീ� �ീെ�ാn� ���െ+�&� 

���ാT�ാ�ിgാ� �ാർdb2ി�ി �ിർ�ിi&�.  �ി ���ി�ി¡  449.50 �ീ1ർ 

�ീ��ിൽ �¶െ�ാ_ േ�ാ�ി�  �ാർdb2ി�ി �ിർ�ിuിq_  

 

 

2.3. �
i
ി  

�
െ�sെ� �]ി�ാüി  lmർ2 ���ി�ാ�ം ഉ�ർ�ാൻ -��ി�Y�ി|ം 

vUി*�Y�ി|ം %
ിi& %
ി��ാ� �
i
ി�ൾ 
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2.4. െ�ാr%�ം 

 

 

2.5. �ീ1-� ��ീ¡   

�ാ��േ�V� െ{'ി� {�ിZ��ി¡   

െ{�ി�ി� %hെ� 30 െ�Wീ�ീ1¢  

�െ� ഉ���ി¡  �ൺ��Ü�Á  

ഉ_ാ�ി �ീ1-�, %1ിെ{�ി�Á  

എ&ി� ��j.  mി�ി-¶ം, േ�ാ� 

-¶ം �ാ}ാ���ാ�ി -ൽ ��)ി 

�ാ�ി ഉ�േ�ാmിij. 
 

2.6 �ി�ർ 'ീuാർ�ിംm  

േ�ൽý���ിൽ �ീn& �
െ�sം 

�ം2�ിu þ�ീ��ിu �ി�h 

��ിേ�� ഇ'i& �ീ�ി�ാ� �ി�ർ 

'ീuാർ�ിംm.   
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അ}Vാ�ം-3 

���ം��� �ി��ി��¡ ���ം - t}ാ�െ+g 

`{�YÁ 
3.1. െ�ാr�ി��Yൾ 

 

�േ�d�ാ�ി�ൾ t}ാ��ാaം  �ാ¢Uി�െ�ാ
ി�ാ�ി��ാ�. '�ർ, 

െ�Y, �¹�, %�¹�� r�Yി���ാ� tേcd� t}ാ��ാaം vUി 

െ{���&�. �V��ാ�dാ��െ�ാjം t�� ���ിtേcd� 

t�ർ�ിi&ി�. �ാgർെU/ിTsിൽ  *�¹s��ം എ&ാൽ ���ി 

tേcd�ി� -'� �ാ��ിi&���ാ�ി 12 %�ം�Y�_.  അ�ർ�  

ആെ�  32 െ�0ർ  l�ി ���ി tേcdp_.   63 %�ം�.ീ  ë�ി��ൾ  

���ി tേcd� t�ർ�ിij.  13 �ീ1ർ d�ാd�ി ആ
�ി|s  512 

�ി�h��ം, 42 �ീ1ർ d�ാd�ി ആ
�ി|s  103  %
ൽ �ി�h��ം  t�� 

tേcd� �ി��ി|_. ���ിtേcd�  16   �
െ�s �ം2��ി��ാ� 

ഉs�.   

3.1.1. ���ം�V 

�ർേ� ���ി� ���ി tേcd�  1858 %�ം�Y�ി�ാ�ി 4797 ·ീ��ം 

4507 -�Uൻ�ാ�ൾെ+െ� ആെ�  9304 ആ� ���ം�V.  �ാൻ�െ�ൻ/ർ 

�ി2ാm�ിൽ ആ�ം�െ& ഇ�. 

�gി�-2 

·ീ�ൾ -�Uൻ�ാർ �ാൻ�െ�ൻ/ർ ആെ� 

 

4797 

 

4507 

 

- 

 

9304 
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���ി tേcd� �ാ��ിi&��ിൽ �gി��ാ�ി �ി2ാm�ിൽെ+g 

946 േ��ം �gി��ർ� �ി2ാm�ിൽെ+g 244 േ��ം  �� �ി2ാmY�ിൽെ+g 

8114  േ��ം  ഉൾെ+�j.   

�gി��ാ�ി  %�ം�Y�ിൽ APL �ി2ാm�ിൽ 14 ഉം  BPL �ി2ാm�ിൽ 

111 ഉം %�ം�Yൾ ഉൾെ+�j. �gി��ർ� %�ം�Y�ിൽ APL �ി2ാm�ിൽ           

2 ഉം  BPL �ി2ാm�ിൽ 66 ഉം %�ം�Yൾ ഉൾെ+�j ��s��ിൽ APL 

�ി2ാm�ിൽ 935 ഉം, BPL �ി2ാm�ിൽ 730 ഉം %�ം�Y��ാ� ഉs�.  

    �gി�-3 
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�gി��ർ�ം 2 66 
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ആെ� 951 907 
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3.1.2. ���ിtേcdെ� *ാ��Yൾ 
 

24 അംm��ാ�ി�ൾ t�� tേcdp_. ഇ�ി� -'േ� �_ LP ���ൾ 

ഒ� UP �ൾ, ഒ� ൈ��ൾ എ&ി�aം ���ി tേcd� t�ർ�ിij. 

��ർെ��W'ി �ൾ, ആർ�� ആW ��ൻ� േ�ാേ��, െtാ9U�ൽ 

േ�ാേ�� എ&ി� ���ി tേcd�ി�. �ർ�ാർ *ാ��Y�ാ�ി �ാ�േ°�ി 

�\ാ�� �ാ�Vാ��ം, vUി2�ൻ, �ാ�േ°�ി േ�ാ� ഓ9ീ�, �É �ിേ�� 

ആ9ീz�ൾ (��ാ�, %�ാ��±ർ) �ാ�േ°�ി ആaർേ�c /ിെêൻ�'ി, 

����� �ാ� എ&ി� ���ി tേcd� t�ർ�ിij. �b�ാ�V 

േ����ിൽ ഒ� ആþ�yി, അ�� െ�Wർ എ&ി�aം ഇ�ിെ�a_. e�ാെ� 

�_ �ീ������ �ംXYൾ, ഒ� tാÏ�ി� �ാർUി� ������ംXം, 

ഒ� �ാർUി� �ി��� ����� �ംXം എ&ി�aം �ാgർെU/ിTsിൽ 

t�ർ�ിij. �ർ�ാർ %�ിെ�s ���ി��ാ� �±�ാ' േtാ�0, %�ിþ�ാ' 

േtാ�0, �+� %�ിെ�s ���ി എ&ീ �& %�ിെ�s ���ി�ൾ എ&ി�aം 

���ിtേcdp_. 

3.1.3. ��േ�{�*ി�ി  

ആെ� 105716 െ�W  l�ിas�ിൽ 7893 െ�W  l�ി�ി¡  ��േ�{�ം 

���ി�ിqs�ാaം 97823 െ�W  l�ി�ിൽ  ��േ�{�ം ഇ�ാ� l�ി�ാaം  

�ർേ��ിൽ �െ_�ി.    

�gി�-4 

��േ�{�¹s� 7.47  % 

��േ�{��ി�ാ�� 92.53  % 
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3.1.4. Ä�ി�ിേ�ാm �ീ�ി 

���ി tേcdെ� ആെ� l�ിaെ� 0.69% ��ിþം 0.83% vUി� 

ഉ�a���ാ�rം 8.37 %  �1 ഉ�േ�ാmYൾi�ാ�ി �ി�ിേ�ാmിuി�ിij. 

���ി tേcd� �¶ം �ാ'aം {r�ം �ി'Î l�ിaെ_�ി|ം l�ി��ം 

tേcdY�ം �ി��ൾ ����ാൻ േ�ാmV�ാ� l�ി�ാെ�& �ർേ� 'ിേ+ാർg 

െ{�j. െ�Y, '¸ർ, ��uീ�ി, ഏ��ാ
, ൈ��ാ+ിൾ എ&ി� t}ാ��ാaം 

vUി െ{� ��j.  

vUി ആcാ�����ാ��ി�ാൽ 21 %�ം�Y�ം, ���ം���ം 

ആ�dV�ാ��ി�ാൽ 31  %�ം�Y�ം, vUി� ഉ�a���ാ��ി�ാൽ 18 

%�ം�Y�ം �ാ)�ി� ��ി¹g, ���ിെW �2V�%'� എ&ീ 

�ാ��Yൾ െ�ാ_ 15 %�ം�Y�ം vUി�ിൽ �ി& �ിq�ിൽij.   

���ം��� t�ർ��Yൾ ��+ി�ാ�ി�r ��ം �]ിെW 

9�l�ി�� ��െ��}ി�ം െ�uെ+qെ�& 8% Å�േ2ാ�ാ��ം �ാ�ാ�Vം 

െ�uെ+qെ�& 91% Å�േ2ാ�ാ��ം tേ�ാ��¹_ാ�ി� എ& 1% 

Å�േ2ാ�ാ��ം `{ി+ിx.   �]ിെW X�� Ô�ാ�ീ��ാ�ി �ർ�ിxെ�jം 

6% Å�േ2ാ�ാ��ം �ാ�ാ�Vം �ാ1¹_ാ�ി എ& 92% Å�േ2ാ�ാ��ം 

X��� �ാ1െ�ാj¹_ാ�ി�ാെ�& 2% Å�േ2ാ�ാ��ം അ2ിtാ�െ+q.   

3.2. ���ം����%+ ��+ി�ാ�ി� ���ിaെ� 
Å�േ2ാ�ാ��െ� അ2ിtാ�ം �ം��ിu 
 

���ം��� ���ിെ�i'ിxs �ി��Yൾ ���ം��� ���ി 

ഉേcVാm*ർ ¹േ���ാ� അ'ി�ാൻ �
ിÎെ�& 38.82% Å�േ2ാ�ാ��ം 

wാ�, േ¯ാ�, �\ാ�� അ}ി�ാ�ി��ിൽ �ിj�ാ� അ'ിÎെ�& 47.63% 

Å�േ2ാ�ാ��ം %�ം�.ീ ¹േ�� അ'ിûെ�& 8.12% േ��ം അ'ി�ിെ�& 

5.43% േ��ം അ2ിtാ�െ+q. ���ം��� ���ിെ�i'ിxs ��ിdീ��ം 9 
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Å�േ2ാ�ാ�ൾ� �ാyേ� �2ിuിq	 എ& �ർേ��ിൽ �ിjം ���ി�ാ�ാൻ 

�ാ}ിx. ഇ�ി¡   7 േ�¢� �_ �ിർ�ാ�ം, െ{� /ാം �ിർ�ാ�ം, 

�q��ാ�ൽ, �ീർuാ|�ൾ ¹��ാ��aെ� �ിർ�ാ��ിTം �É േ�¢�    

അേwാ�ാ1ി� ���
�ി�ൽ എ&ി�aെ� ��ിdീ��Zം  �2ിuിq_.  

���ം��� �%+ിെW േ���ം �2ിu��ിൽ 16 %�ം�Yൾ 

Å�േ2ാø��ി1ി�ിൽ അംmY�ാ�. ���� �ം��� t�ർ��Yെ� 

%'ിxs അ�ി*ാ� അ�േ�ാ}ം ���ി� ¹ൻ� 54% േ�ർiം ���ി� 

േdUം 94% േ�ർiം ഉs�ാ�ി `{ി+ിuി�ിij. �ാgർെU/ ���ിെ� 

%'ിxs അ'ി� ���ി� ¹ൻ� 35% േ�ർiം ���ി�േdUം 93% 

േ�ർi�ാ� ഉs�.  �� ���� �ം��� t�ർ��Yൾ ���ി� 

¹ൻ� 31%  േ��ം ���ി�േdUം 33% േ��ം ��+ി�ാ�ി�ിq_  എ&  

Å�േ2ാ�ാ�ൾ അ2ിtാ�െ+q. 

3.3. ���ി അ�േ�ാ��ം 

2020-21 ���ം��� �ർേ�aെ� 2ാm�ാ�ി ���ം��� �%� 

��+ി�ാ�ി� ആ��ാം%& �ാ'േ�ാ� ���ി ��ർdിi�aം ���ി 

aെ� Å�േ2ാ�ാ�െ� e�ാെ� ���ി tേcdെ� ¹n�ൻ %�ം�Yെ�aം   

��ർdിu �ി��േd���ം ��p�aം െ{�.  

���ി tേcdps 1858 %�ം�Y�ിൽ 265 %�ം�Yൾ vUി  t}ാ� 

െ�ാ
ി�ാ�ി �bീ��ിuി�ി�j. 381 %�ം�YÁ  �ാർUിേ��� േ�ാ�ി��ിൽ 

ഏർെ+gി�ിi&��ം 142 %�ം�Yൾ  �¢U�െ�ാ
ി�ാ�ി��ം 749 

%�ം�Yൾ �ാർUിേ��� െ�ാ
ി�ാ�ി���ാ�. �þ ��ർ�ൽ, ആ� 

��ർ�ൽ, േ�ാ
ി ��ർ�ൽ, േ�ാp ��ർ�ൽ എ&ി� അT�� 

െ�ാ
ി�ാ�ി �bീ��ിuി�ിij. ���ിaെ� 9��ാ�ി �ി��ിെ� �ാô��ി|ം, 

ഉൽ+ാc� �ി��ി|ം �ർ��Z_ാ�ി. ആ��ാം%&-�ാ'േ�ാ� ���ിaെ� 
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9��ാ�ി tേcdെ� �െ]ാ�ി+ിെW േ�ാ� %'�ാൻ �
ിû. �ി�h��ിെ� 

���ി�ാ�Zം ഉ�ർ�ാൻ �
ിû. �ർേ�aെ� �ിdc�ി��Yൾ �gി��ിൽ 

െ�ാ��ി�ിiം t�ാ��ാ�. 

3.3.1. Å�േ2ാ�ാ��െ� t}ാ� െ�ാ
ിൽ 

�gി�-5 

െ�ാ
ിൽ 
െ�ാ
ിൽ അ�ി*ാ��ിൽ  
Å�േ2ാ�ാ��െ� എ]ം 

õാ1ം 1 õാ1ം 2  õാ1ം 3 õാ1ം 4 ആെ� 

vUി 142 66 35 22 265 

�ാർUിേ���ം 343 27 6 5 381 

�ർU�െ�ാ
ി�ാ�ി 139 2 1 0 142 

�ാർUിേ���െ�ാ
ി�ാ�ി 707 31 6 5 749 

��s� 312 6 2 1 321 
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vUി t}ാ� െ�ാ
ി�ാ�ി �bീ��ിuി�ിi& %�ം�Y�ിൽ �ാ1ം-1 ൽ 

(100 െ�Wിൽ �ാെ
) 53.58% %�ം�Y�ം õാ1ം -2 ൽ (100 ¹�ൽ 300 

െ�Wിൽ �ാെ
 �െ�) 24.91% %�ം�Y�ം õാ1ം3 ൽ (300 ¹�ൽ 500 

െ�Wിൽ �ാെ
 �െ�) 13.21 % %�ം�Y�ം 500 െ�WിT ¹��ിൽ ��& 

õാ1ം 4 ൽ 8.30% %�ം�Y�ം ഉൾെ+�j. 

�ാർUിേ��� െ�ാ
ി|��ിൽ ഏർെ+gി�ിi&�ർ õാ1ം-1 ൽ 90.03% 

%�ം�Y�ം õാ1ം 2 ൽ 7.09% ഉം õാ1ം-3 ൽ 1.57% ഉം, õാ1ം 4 ൽ 1.31% ഉം  

ഉൾെ+�j. �ർU�െ�ാ
ി�ാ�ി�ൾ õാ1ം 1 ൽ 97.89 % ഉം õാ1ം -2 ൽ 1.41% 

ഉം õാ1ം-3 ൽ 0.7% %�ം�Y�ം ഉൾെ+�j. �ാർUിേ��� േ����ിൽ 

õാ1ം-1 ൽ 94.39% ഉം õാ1ം - 2 ൽ 4.14% ഉം  õാ1ം-3ൽ 0.80% ഉം õാ1ം -4 

ൽ 0.67% %�ം�Yൾ  ഉൾെ+�j.  �� െ�ാ
ി|��ിൽ ഏർെ+gി�ിi&�ർ 

õാ1ം-1   ൽ 97.2%,   õാ1ം-2   ൽ 1.87%,   õാ1ം -3   ൽ 0.62%,   õാ1ം -4  ൽ 

0.31% d��ാ��ിൽ �ാെ
 എ&ിYെ��ാ�. 
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3.3.2. Å�േ2ാ�ാ��െ� അT�� െ�ാ
ി¡  
�gി�-6  

 
 

  õാ1ം 1 õാ1ം 2 õാ1ം 3 õാ1ം  
4 

ആെ� 

vUി 51 9 2 2 64 

�þ��ർ�ൽ 24 7 1 1 33 

ആ���ർ�ൽ 16 1 0 0 17 

േ�ാ
ി��ർ�ൽ 183 15 2 0 200 

�ീൻ ��ർ�ൽ  3 0 0 0 3 

േ�ാp ��ർ�ൽ  6 2 0 0 8 

vUി,�þ��ർ�ൽ 7 1 1 1 10 

vUി, േ�ാ
ി��ർ�ൽ 3 2 0 2 7 

vUി,�þ��ർ�ൽ,േ�ാ
ി��ർ�ൽ 0 1 0 0 1 

vUി,�þ��ർ�ൽേ�ാ
ി��ർ�ൽ, 
ആ���ർ�ൽ 

1 0 0 0 1 

�þ��ർ�ൽ,േ�ാ
ി��ർ�ൽആ� 
��ർ�ൽ  

0 0 0 1 1 

�þ��ർ�ൽ,ആ���ർ�ൽ 2 0 0 0 2 

�þ��ർ�ൽ,േ�ാ
ി��ർ�ൽ, 
ആ���ർ�ൽ 

3 1 1 0 5 

�þ��ർ�ൽ,േ�ാ
ി��ർ�ൽ,  
ആ���ർ�ൽ,�ീൻ ��ർ�ൽ 

0 0 1 0 1 

�þ��ർ�ൽ, ആ���ർ�ൽ, 
േ�ാp ��ർ�ൽ 

1 0 0 0 1 

ആ���ർ�ൽ,േ�ാ
ി��ർ�ൽ, 
�ീൻ ��ർ�ൽ 

0 1 0 0 1 

�þ��ർ�ൽ,േ�ാ
ി��ർ�ൽ, 
േ�ാp ��ർ�ൽ  

1 0 0 0 1 

�þ��ർ�ൽ,േ�ാ
ി��ർ�ൽ 0 1 0 0 1 

ആ���ർ�ൽ,േ�ാ
ി��ർ�ൽ 6 5 0 1 12 

ആ���ർ�ൽ,േ�ാ
ി��ർ�ൽ, 
േ�ാp ��ർ�ൽ  

1 0 0 0 1 

ആ���ർ�ൽ,േ�ാp ��ർ�ൽ  1 1 0 0 2 

േ�ാ
ി��ർ�ൽ,�ീൻ ��ർ�ൽ 3 1 0 0 4 

േ�ാ
ി��ർ�ൽ,േ�ാp ��ർ�ൽ 4 0 0 0 4 

അT�� െ�ാ
ിൽ ഇ�ാ��ർ 1331 83 39 25 1478 
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���ി  tേcd� �ാ��ിù&��ി¡  1478 %�ം�Y�ം ഉ�െ�ാ
ി|�Á  

�bി��ിuിgി�. t}ാ�െ�ാ
ി�ാ�  vUി �ാy�ാ� ���ാ� �ാ¢�ം. 

േdUിi&��ിൽ vUി അT�� െ�ാ
ി�ാ�ി �bീ��ിuിq��� 64 

%�ം�Y�ാ�.  ഇ�ിൽ õാ1ം 1 ൽ 79.68 % ഉം õാ1ം – 2 ൽ  14.06 % ഉം      

õാ1ം 3 ൽ 3.13 % ഉം õാ1ം 4 ൽ 3.13% ഉം  %�ം�Yൾ ഉൾെ+�j.  �þ 

��ർ�ൽ അT�� െ�ാ
ി�ാ�ി �bീ��ിuിq��� 33 %�ം�Y�ാ�.  ഇ�ിൽ 

72.73% %�ം�Yൾ õാ1ം-1 |ം õാ1ം 2 -ൽ  21.21 % ഉം õാ1ം -3 ൽ 3.03 % ഉം 
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��ടാ�ം 
1
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��ടാ�ം 
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��ടാ�ം  
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ആെക

vUി, േ�ാ
ി��ർ�ൽ

vUി,�þ��ർ�ൽ

േ�ാp ��ർ�ൽ 

�ീൻ ��ർ�ൽ 

േ�ാ
ി��ർ�ൽ

ആ���ർ�ൽ

�þ��ർ�ൽ

vUി
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õാ1ം-4 ൽ 3.03 % ഉൾെ+�j.   ആ���ർ�ൽ അT�� െ�ാ
ി�ാ�ി 

�bീ��ിuിq�� 17 %�ം�Y�ിൽ õാ1ം-1 ൽ 94.12% ഉം õാ1ം-2 ൽ 5.88% 

ഉൾെ+�&��ാ�.  േ�ാ
ി��ർ�ൽ അT�� െ�ാ
ി�ാ�ി�ിq��� 200 

%�ം�Y�ാ�. ഇ�ിൽ 91.41% %�ം�Yൾ õാ1ം-1 |ം 7.58% õാ1ം   2 |ം 1.01% 

õാ1ം-3 |ം ഉൾെ+�j. �ീൻ ��ർ�ൽ  അT�� െ�ാ
ി�ാ�ി �bീ��ിuിq�� 

2 %�ം�Y�ം õാ1ം  2-¡െ�g�ാ�. േ�ാp��ർ�ൽ അT�� െ�ാ
ി�ാ�ി 

�bീ��ിuിq�� 8 %�ം�Y�ിൽ 75% õാ1ം -1  |ം 25% õാ1ം-2 -ൽ 

ഉൾെ+g��ാ�. േdUിi& %�ം�Y�ിൽ �ി�ി} ഉ�െ�ാ
ി|��െ� 

�ി.��ാ� ���ി��&�. ഇ� എ]�ിൽ rേ�ാം %'�ാ�.  

3.3.3. ���ി tേcd� ��+ി�ാ�ി� ���ം��� t�ർ��Y�െ� 
�ി��Yൾ 

�gി�-7 

 
���ം���ം 

��+ി�ാ�ി� ¼ീം 

���ം��� ���ി 
��+ി�ാ�ി� %�ം�Y�െ� എ]ം 

 

õാ1ം 1 
 

õാ1ം 2 
 

õാ1ം 3 
 

õാ1ം 4 
 

ആെ� 

RIDF 122 46 14 14 196 

�\ാ�� 27 3 4 2 36 

MGNREGS 123 30 9 6 168 

�b,ം �ി��ിൽ 68 16 8 4 96 

��+ാ�ി�ിgി�  1343 51 25 11 1430 
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���ി tേcdെ� 496 %�ം�Y�ാ� ���ം��� t�ർ�� 

Yൾ ��+ി�ാ�ി�ിqs�. ഇ�ിൽ 196 %�ം�Yൾ  �]�ം��� �%+ 

��+ാ�ി� ���ി�ിൽ �ിjs 9_ ഉ�േ�ാmിuാ� �ം��� 

t�ർ��Yൾ ��+ി�ാ�ി�ി�ിi&�. wാ��\ാ��ിൽ �ിjs 

��ാ�ം �2ിu� 36 %�ം�Yൾ�ാ�.. MGNREGS 9É�േ�ാmിu 168 

%�ം�Yൾ  ���ം��� t�ർ�ി�ൾ ���ി. 96 %�ം�Yൾ 

�b,ം�ി��ിൽ ��+ി�ാ�ി���ാ�. 1430 %�ം�Yൾ ���ം��� 

t�ർ��Yൾ ��+ി�ാ�ി�ിgി�.  

���ം��� �%+ ��+ാ�ി� ���ി t�ാ�ം ���ം���ം 

���ി���ിൽ õാ1ം 1-ൽ 62.25% %�ം�Y�ം, õാ1ം-2 ൽ 23.47% ഉം, 

õാ1ം-3ൽ 7.14% ഉം õാ1ം-4 ൽ 7.14%ഉം %�ം�Y�ാ� ഉs�. 
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wാ��\ാ��ിൽ �ിjം 9_ �2ിu��ിൽ 75% õാ1ം-1 |ം 8.33 % õാ1ം-

2|ം  11.11% õാ1ം-3 |ം 5.56% õാ1ം-4 |ം ഉൾെ+�j. MGNREGS  ���ി 

t�ാ�ം �] �ം���ം ���ി���ിൽ 73.21% õാ1ം-1 |ം 17.86% õാ1ം-2 

|ം 5.36% õാ1ം-3 |ം 3.57% õാ1ം-4 |ം ഉൾെ+g��ാ�. �b,ം �ി��ിൽ 

��+ി�ാ�ി���ിൽ 70.83%%�ം�Yൾ õാ1ം-1 |ം, 16.67%õാ1ം-2 |ം 

8.33%ഉം õാ1ം-3 |ം 4.17% %�ം�Yൾ õാ1ം-4 |ം ഉൾെ+�j. 

3.3.4. �]�ം���ം ��+ി�ാ�ി� %�ം�Yൾ ���ിaെ� �ീ�ി 
അT��ിu. 

�gി� -8 

���ം��� 
േ�ാ�ിaെ� �ീ�ി 

 ���ം���ം 
 ��+ി�ാ�ി� %�ം�Yൾ (എ]ം) 

õാ1ം 1 õാ1ം 2 õാ1ം 3 õാ1ം 4 ആെ� 

േ�ാ´ർ  �_ിംm 
188 63 17 14 282 

െ�'�ിംm  
30 16 6 7 59 

�
i
ി 
69 19 11 8 107 

�ി�ർ 'ി{ാർ�ിംm  
1 1 0 0 2 

�ാ¢db2ി�ി  �ി¢�ാ�ം 
/��ീ���ം  2 0 0 0 2 

%�ം �ിർ�ാ�ം, 
�ാ¢ db2ി�ി  �ി¢�ാ�ം, 
����ാ�,�¶ ��ാ�, 
�ീ1�¡��ീ¡ , 
l�ിഒ��¡,െ�Yി� ��ം 
r'�¡  

40 13 4 4 61 
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  ���ം���ം t}ാ��ാaം ��+ാ�ി�ിqs� േ�ാ´ർ�_ിംm 

�ീ�ി�ി�ാ�. േ�ാ´ർ �_ിംm (�] ��ാ�, �� ��ാ�, �ീ1�¡��ീ¡  

ഉÁ െ+െ�) ��+ി�ാ�ി�ിqs� 8742.39 െ�W �ിÇ�ി�ി¡   282 

%�ം�Y�ി�ാ�. 59 %�ം�Yൾ െ�'âിംm �ീ�ി�ാ� െ��Î�� ഇ� 

8514 െ�W *��ാ� ��+ിൽ ���ി�� .   ഇ�ിൽ  50.85% %�ം�Yൾ 

õാ1ം  1 |ം 27.12% %�ം�Yൾ  õാ1ം 2 |ം 10.17% %�ം�Yൾ  õാ1ം 3 |ം 

11.86% %�ം�Yൾ õാ1ം 4 |ം ഉൾെ+�j.  

 

�
i
ി �ിർ�ാ�ം ��+ി�ാ�ി� 107 %�ം�Yൾ ഉs�ിൽ 64.49% 

%�ം�Yൾ õാ1ം -1 |ം 17.75% %�ം�Yൾ  õാ1ം 2 |ം  10.28% %�ം�Yൾ  

õാ1ം 3 |ം 7.48% %�ം�Yൾ õാ1ം-4 |ം ഉൾെ+�j. 1168 �
i
ി��ാ� 

���ിtേcd� �ി¢�ിuിqs�. �ി�ർ 'ീ{ാർºിംm െ��െÎ�� 2 

Å�േ2ാ�ാ��ാ� ���ി tേcd� ഉs�.  

 

�ീർuാൽ �ിർ�ാ�ം ���ി� 2 Å�േ2ാ�ാ��ിൽ  2 Å�േ2ാ�ാ��ം 

õാ1ം-1 ¡  െ��j. ഏ�േcdം 589 �ീ1ർ �ീ��ിൽ �ീർuാൽ �ിർ�ാ�ം t�� 

tേcd� ���ി�ിq_. %�ം �ിർ�ാ�ം, െ�ാr �ാ¢db2ി�ി, �ീ1�¡��ീ¡ , 

�]��ാ�, �� ��ാ� എ&ീ t�¢��YÁ  ���ി�ിqs 61 %�ം�Y�ാ� 

���ി tേcd� �ി��ി|s�.    

    

RIDF ���ി ³ർ�ി�ാ�ി� േdUം �ി�ി} ഏ�ൻ�ി�ൾ                      

േ�ാ´ർ�_ിംm, െ�'âിംm   �
i
ി,  �ി�ർ 'ീ{ാർºിംm   �ീർuാൽ 

r�Yി� ���ി��െ� ��ി�ാ���ി�ാ�ി  r� െ{��
ിuിqs�ാ�ി �ർേ� 

'ിേ+ാർg െ{�j. 
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3.3.5. ���ി tേcdെ� Æ�b�ാ��ി���െ� �ിÇ�ിaം ഉൽ+ാc�Zം 
 

�gി�-9 

 

(ഉòാc���� ഉòാc�ം എ&ി� 2019-20 �ാർUി� *ി�ി�ി�����ിെ� അ��ം�ിu) 

 

���ി tേcdെ� 
Æ�b�ാ��ി��Á  

�ിÇ�ി 
(െ�0¢ ) 

ഉ¡+ാc���� 
(�ിേ�ാwാം/ 

െ�0¢ ) 

ഉòാc�ം 
(�ിേ�ാwാം) 

��uീ�ി 5.46 35204 192213.84 

��ർ�ർ �Yൾ 0.33 250 82.5 

ഇ\ി 0.6 3243 1945.8 

 �Îൾ   1.46 3064 4473.44 

�ാ
 14.01 4517 63283.17 

ഏ��ാ
  
(%
ി��െ� എ]ം/8) 

7.62 7862 59908.44 

ൈ��ാ+ിÁ  22.6 5250 118650 

�u�'ി�ൾ  2.34    

�Á�'ി 0.01    

േ{�,േ{)  0.24    
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3.3.6. ���ി tേcdെ� cീർX�ാ��ി���െ� �ിÇ�ിaം ഉൽ+ാc�Zം 

*എ]ം/െ�0ർ, **എ]ം (ഉòാc���� 2019-20 �ാർUി� *ി�ി�ി�����ിെ� 

അ��ം�ിu) 

  ���ിtേcdെ� Æ�b�ാ��ി���െ� ഉòാc�ം ¹��ിൽ 

െ�ാ��ി�ിi& �gി� t�ാ��ാ�.  ���ിaെ� 9��ാ�ി Æ�b�ാ� 

�ി���െ� ഉòാc�Zം cീർX�ാ��ി���െ�  ഉòാc�Zം  �ർ�ിuിq_. ���ി 

tേcd� t}ാ� vUി, %�¹��,  �þ�ാ�, '¸¢ , �ാ+ി, െ�ാേ�ാ ¹��ാ�� 

ആ�. �ി�ി}�ി�ം �
��Y�ം ���ിtേcd� vUിെ{� ��j. ഇ�aെ� 

ഉòാc�ം �gി��ിൽ ഉൾെ+��ി�ി�ിiം t�ാ��ാ�.  

�gി�-10 
���ി tേcdെ� 
cീർX�ാ��ി��ൾ 

(എ]ം) 

�ിÇ�ി 
(െ�0¢ ) 

ഉ¡+ാc���� 
(�ിേ�ാwാം/െ�0¢ ) 

ഉòാc�ം 
(�ിേ�ാwാം) 

െ�Y   139.23 *6451 **898172.73 

�¹� 26.45 634 16769.30 

%�¹�� 4.22 256 1080.32 

�þ�ാ� 1.92 205 393.60 

'¸ർ 185.94 1017 189100.98 

�ാ�  13.48 *2623 **35358.04 

െ�ാെ�ാ 1.68 702 1179.36 

�ാ�  9.97 5226 52103.22 

�ാ+ി 1.44   
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3.3.7. ���ി -േ�ാm�ിെ�i'ിxs അ2ിtാ�ം 

�gി�-11 
  ഉ_ ഇ�  

�ി��ീ�ി�ിെ� �ർ�� 91.78% 8.22% 

�ി�aെ� �ാô��ിെ� �ർ�� 78.60% 21.40% 

ഉൽ+ാc� �ി�� �ർ�� 96.31% 3.69% 

�ാർUി����ാ� �ർ�� 88.64% 11.36% 

  

�ി��ീ�ി�ിൽ �ർ��� ഉ_ാ��ാ�ി  91.78% %�ം�Y�ം  �ി� 

�ാô��ിൽ �ർ��� ഉ_ാ��ാ�ി 78.60% %�ം�Y�ം �ി� �ാô��ിൽ 

�ർ��� ഉ_ാ�ിgി� എ&  21.40%  %�ം�Y�ം േ��െ+��ി. ഉòാc��ി�� 

�ർ��  96.31% ഉെ_&  േ��െ+��ി�േ+ാൾ ഉòാc��ി�� e�ി�ിgി� എ& 

3.69% %�ം�Yൾ േ��െ+��ി. �ാർUി� ���ാ� �ർ�� ഉs�ാ�ി 88.64%  

%�ം�Y�ം  �ർ�ിuിgി� എ&  11.36% %�ം�Y�ം  �ർേ��ിൽ  േ��െ+��ി. 

േ�ാ´ർ �É�ൾ r�ർu�ാ�ിqs�ാ�ി 79.15% Å�േ2ാ�ാ��ം   

2ാmY�ാ�ി ¹'ി�െ+g�ാ�ി  20.14% Å�േ2ാ�ാ��ം ³ർ]�ാ�ി �dിu�ാ�ി 

0.71% Å�േ2ാ�ാ��ം  അ2ിtാ�െ+q.   

3.3.8. ���ം��� �%+ ��+ി�ാ�ി� ���ി�ൾ 

 �ി�1ിെ� ���ി�ാ�ം ���ിi േdUം ��ി� �ാ1ം �&ിqെ_& 

l�ി��ം േ��ം അ2ിtാ�െ+q. ഒ� �ീ1'ിൽ �ാെ
 ���ി�ാ� 

¹_ാ�ി�&�  89 �ി�h��ി�ാ�ി�j. എ&ാൽ ���ിi േdUം അ� 78 

ആ�ി. 3 �ീ1'ിൽ e��ൽ ���ി�ാ�¹_ാ�ി�&� ഒ� �ി�'ാ�ി�j. 

എ&ാൽ  ���ിiേdUം 5 �ി�h��ിെ� ���ി�ാ�ം 3 �ീ1'ിൽ e��ൽ 

ആ�ി ഉ�ർj. ���ിiേdUം ��ാംd�ിെW േ�ാ� Ë�ി���ാ�ി�j 

എ& ���ി�ിൽ ഉൾെ+g l�ി�� Å�േ2ാ�ാ��ം അ'ി�ിx. 
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�ാ�ി*ി�ി�t»Y�ാ� ���ം, �ാ�ം�ി��ൽ, ൈ���ാ�ി�V 

�ിേ��ം, അൈ���ാ�ി�V �ിേ��ം r�Yി���ിൽ ഒ� �ാ1Zം �&ിgി� 

എjം, അ� ���ി���ി+ിT¹Ü�� അേ� അ�* �െ&�ാെ�jം 

tേcd�ാ�ി�ൾ അ2ിtാ�െ+q. േ�ാ�ിെW �ാർdb2ി�ി �ിർ�ിu�ി®െ� 

�ീെ�ാn� zm��ാ�ി എ& Å�േ2ാ�ാ��ിൽ 80% േ��ം അ2ിtാ�െ+q. 

�െ]ാ�ി+ിെW േ�ാ� ���ിiേdUം Ô�ാ�ീ��ാ�ി %'Îിq_ 

എ&ാ� ���ി�ിൽ ഉൾെ+g 98.6% േ��ം അ2ിtാ�െ+g�. ���ി 

tേcdെ� %�Y�െ� 72% �ാർdb�ം���ം ���ി�ിq_ എ& 

l�ി��ം േ��ം അ'ി�ിx. േ��െ� ഇ� 2% �ാy�ാ�ി�j. %��ിെ� 

െ�s�ിെW �2V� ���ി�  േdUം �ർU�ിൽ 7 ¹�ൽ 12 �ാ�ം �െ� 

ഉെ_&  �ർേ��ിൽ അ'ി�ാൻ �
ിû.%��ിെ� െ�sം �ാർUി� 

��േ�{��ി� ഉ�േ�ാmിijെ_& tേcd�ാ�ി�ൾ  അ'ി�ിx. 

�ാ�ി*ി�ി� t»Yൾ ���ി� ¹ൻ-ം േdUZം ഉ_ാ�ിgി� എ& 

���ം��� �%+ ��+ാ�ി� ���ി�ിൽ ഉൾെ+g l�ി��ം   

%�ം�Y�ം അ2ിtാ�െ+q. 

3.3.9. Å�േ2ാ�ാ��െ� �ി��ി���ിൽ  l��� (%) 
�gി�-12 
 ���ി� ¹ൻ� ���ി� േdUം 

അെ� അ� അെ� അ� 

Ë�ി���ാ� X��aം 
േdUിaംഉs l�ി 32.49 67.51 95.94 4.06 

��ൾuാt»¹sl�ി 37.56 62.44 0.08 87.81 

�െ]ാ�ി+ ഉs l�ി 52.58 47.71 8.13 91.87 

�¶ം �ാ'aം �ി'Î l�ി 29.95 70.05 3.55 96.45 

{r+tേcdം 1.02 98.98 0.51 99.49 

�ി��ൾ ����ാൻ 
േ�ാmV��ാ� l�ി 22.34 77.66 6.09 93.91 
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���ി� ¹) Ë�ി���ാ� X��aം േdUിaം  ഉs l�ി�ാ�ി�&�ാ�ി 

32.49%  േ��ം അ�ാ�ി�jെ�&  67.51% േ��ം അ2ിtാ�െ+q.  എ&ാൽ 

l�ിaെ� X��aം േdUിaം �ാ'ി�ിqെ_&  45.94% േ��ം അ2ിtാ�െ+q.  

���ി� ¹)  ��ൾuാt»¹s l�ി�ാ�ി�jെ�&  37.56% േ��ം 

അ2ിtാ�െ+gേ+ാൾ ���ി�േdUം  ��ൾuാt»¹s l�ി�ാെ�& 

അ2ിtാ�െ+g� 0.08% േ��ാ�.  ���ി� ¹) �െ]ാ�ി�s�ാ�ി  52.56% 

േ�ർ അ2ിtാ�െ+gേ+ാൾ ���ി�േdUം �െ]ാ�ി�s�ാ�ി `{ി+ിu� 8.13% 

ആ���ാ�. �¶ം �ാ'aം �ി'Î l�ി�ാ�& 29.75% േ�ർ 

അ2ിtാ�െ+gേ+ാൾ അ� എ& 3.55% േ�ർ അ2ിtാ�െ+q. �ാ�ി*ി�ി� 

t»Y�ിൽ ���ി� ¹Üം േdUZം  �ാ�V�ാ� �V�Vാ�ം ഉ_ാ�ിgി� എ&ാ� 

�ർേ��ിൽ �െ_�ാൻ �
ിÎ�. 

3.3.10. Å�േ2ാ�ാ��െ� അT��െ�ാ
ി�ിൽ �ിjs  ���ാ�ം 
 

�gി�-13 
  

 

 

 

�þ��ർ�ൽ, ആ� ��ർ�ൽ, േ�ാ
ി ��ർ�ൽ, �1 �ാർ�Yൾ 

എ&ി��ിൽ e�ിas ���ാ�ം  �ർ�ിuിq_.  �þ ��ർ��ിൽ  �ി& 26.47% 

���ാ�  �ർ��Zം  ആ���ർ��ിൽ  �ി&  108.00% Zം  േ�ാ
ി ��ർ��ിൽ 

�ിjം  45.67% Zം ���ാ�Zം  �ർ�ിu�ാ�ി  �ർേ��ിൽ �െ_�ാൻ  

�
ിû. 

അT��െ�ാ
ി�ിൽ ���ാ��ർ��� (%) 

�þ��ർ�ൽ 26.47 

ആ� ��ർ�ൽ 108.00 

േ�ാ
ി��ർ�ൽ 45.67 
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അ}Vാ�ം-4  

ഉ��ം�ാ�ം 
  

l�ി�ിെ� ൈ��ൈ��ി}VYെ� �ം��ിu ���ാ�ം ��ി��ിi�, 

�െ]ാ�ി+ ��a� എ&ി�െ��ാ�ാ� ���ം���ം െ�ാ_ 

ഉേ�dിi&�.  ���ി tേcd� ��+ി�ാ�ി� ���ം��� 

t�ർ��Y�ിൽ t}ാ�ം �ാർdb2ി�ി �ിർ�ാ��ാ�.  �െ]ാ�ി+ിെW 

േ�ാ� Ô�ാ�ീ��ാ�ി %'�ാൻ �
ിû എ&�ാ� ആ��ാം%& 

�ാ'േ�ാ� ���ിaെ� ഏ1Zം ��ി� േ�gം. e�ാെ� �ി��ീ�ി�ിെ� �ർ��, 

�ി�aെ� �ാô��ിെ� �ർ��, �ാർUി� ���ാ� �ർ�� എ&ി��ാ� 

���ിaെ� �� Å�9�Yൾ.  e�ാെ� �]ിെW 9�l�ി��, �]ിെW 

X�� എ&ി� ��െ��}ി�ം െ�uെ+q എ&ാ� �ർേ��ിൽ �ിjs 

�െ_�¡ . 

���ം��� t�ർ��Yൾ ���ം���Z�ാ�ി ��െ��}ി�ം 

��െ+gി�ിij.  ���ി ��+ി�ാ�ി��ിെW 9��ാ�ി �ി�h��ിെ� 

���ി�ാ�ം ഏtിൽ, െ�� �ാ�Y�ിൽ ഉ�ർ&ിqെ_j �ാ�ാം.  

vUിl�ി�ിെ� ��ാംd�ിെW േ�ാr �ർ�ിu�ിെW 9��ാ�ി �ി��ി|ം 

�ർ��Z_ാ�ി, ഉæ�ാc��ി�� �ർ�ിu�ിെW 9��ാ�ി 

Å�േ2ാ�ാ��െ� �ാർUി� ���ാ��ി|ം �ർ��Z_ാ�ി.  ഇ�ിെW 

9��ാ�ി അT�� െ�ാ
ി|��ാ� �þ ��ർ�ൽ, ആ� ��ർ�ൽ, േ�ാ
ി 

��ർ�ൽ എ&ി��ിൽ �ിjs ���ാ�ം 72.13% �É �ർ�ിx. 

���ം���ം ��+ി�ാ�ി� *�� r�ർ��ി�ാ��ം �ാ�V���� 

എ&ാ� ���ി ��+ി�ാ�ി� 79% േ��ം അ2ിtാ�െ+g�.  േ�ാ´ർ 

�É�ൾ tേ�ാ��െ+q എ&ാ� ��âി�ാ�ാൻ �
ിÎ�. %��ിെ� 

���2V� ���ി� േdUം ഉ�ർ&ിq_. �
െ� e��ൽ  
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tേ�ാ��െ+��ാTം  ��ൾuാ ó�,Yൾ ഉൾെ+െ� %'�ാTം �¹� 

�
ി��ം.  �
െ�s�ം2��Zം  l����ിേ�ാU�Zെ��ാം  e��ൽ 

¹േ&'�ം. �ീർ�� �ാ���aം ���t}ാ��ാ�. �ാം ഓേ�ാ���ം 

ഏ� '����ി2ാm�ി�ാെ�jം �േ�d �b�ം2��*ാ�� ��ി}ി 

�ി�ാെ�jം �¹�'ി�ാം  എ&ാൽ ഓേ�ാ %�ം�Zം  ഏ� �ീർ���ിെW  

2ാm�ാെ�&  എ�ാ��ം ��âി�ാ�ി  അ�aെ�  അ�ി*ാ��ി|s �], 

��  ൈ���ം��� ��ി�ാ�� ��ി�ാ�ി�ൾ ഏെ1���ം. �ാ�ാ�*, 

�ീർ��ാ}ിÂി�ം, l�ി�ിേ�ാmം എ&ി�െ��ാം േ{�& l�ാ���ാേ�_ 

�ാ��ാ� ¹&ി|s�. 

 �െ]ാ�ി+ t»െ�i'ിu �ർU�ർ� അ�േ�ാ}¹_ാi� 

എ&�ാ� ���ം��� t�ർ���ിെW �െ1ാ� ��Vം. �� 

���ം��� t�ർ��Yെ�i'ിu Å�േ2ാ�ാ�ൾis അ'ി� 

�ർ�ി+ി�ാൻ �ാ}ിx എ&� ���ിaെ� �െ1ാ� േ�g�ാ�.   ഈ 

���ിെ� �ം��ിu �¢േ��ിൽ ����ിu l�ി��ം tേcd�ാ�ി��ം 

��െ� �� അ2ിtാ�ം േ��െ+��ി.   �ാgർെU/ിൽ r�ർt�ർ��ം 

ആ�dV�ാെ�jം t�ർ�ി�ൾ �Vാ�ി+ി��െ�jം അ2ിt�¹_. 

�ാgർെU/ിT��ിൽ ഏ�ാ_ 800 െ�W *�� �bാ'ി 

t�ർ�ിij. ഇ�ിെW 9��ാ�ി {ി� *�Y�ിൽ  ��ിെ���t»ം 

^��ാ�. ��¹��ിൽ�ിj�� ഉ'��െ�e�ി െ����ി�ാ�ി ഉ�േ�ാm 

െ+�p& }ാ�ാ�ം %�ം�Yൾ tേcdp���ാ�ി അ'ി�ാൻ �
ിû. 

tv�ി �ി2�Yൾ അ�}ാ��േ�ാെ� tേ�ാ��െ+�േ�_rം 

þ��ാ� %�ിെ���ം ��Yൾ� �2V�ാi�a�ാ� ഈ tേcd�ിെW 

�ി����ി�ാ�ി അ�ി�,��ാ�ി ��V�ിേ�_�. 
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അT��ം-എ 

���� �ം��� ��ി�ാ�ി�ൾ 
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എ. t}ാ� ���� �ം��� ��ി�ാ�ി�ൾ 

�����ം����ി�ാ�ി ഏെ1��ാൻ �
ിa& t�ർ��Yെ�  
�& m�Y�ി�ാ�ി �ാെ
 t�ി�ാcിij. ��ി�േ���ം �ിUൻ 
t�ി�ീ��ിuിqs ���ം���Zം ��ി�ാ��Zം t�ർ����ാ�ി�ിെ� 
�ി��Y�ാ� ഇ�ിെ� ഉൾെ+��ി�ിqs�. ���ം�ിg �ി�ാ 
���ം��� ആ9ീ�ർ .ീ അ�ൺ%�ാർ എ� �2V�ാ�ി� {ിyY�ാ�  
���� �ം��� t�ർ��Yൾ� ഉcാ����ാ�ി േ{ർ�ിqs�. 

ൈ�� ¹'�ൾ 

േ�ാ´ർ vUി ( Contour Farming) 

ഉ
�, �ി�, �]ി��ൽ, ��ീൽ, ���ീ�ം െ{�ൽ t�ർ��Yൾ 

െ{�ി�ിെ��ി�ാ�ി ��+ാijെ��ിൽ അ��ം vUി�ീ�ി�െ��ാ� 

േ�ാ´ർ vUി എ&rെ�ാ_ ഉേ�dിi&�. �]ി��|ം ��ം 

െ{�ി�ിെ��ിെ� െ{�&�ി�ാൽ അr��¹_ാ%& ��Ü��ം {ാ|��ം 

േ�െ�ാn�ി� ��â�ാ�ി t�ർ�ിij. �
 %'Î *�Y�ിൽ 

���ം����ിTം �
ý��|s *�Y�ിൽ ���ം����ിTം ഇ� 

��ാ�ിij. െ{'ി� െ{�ിZs  (�& d��ാ�ം �െ�) tേcdY�ിൽ �1 

�ിർ�ി�ി�െ�ാj�ി�ാെ� േ�ാ´ർ vUി െ�ാ_ �ാyം �െ& 

���ം���ം �ാ}V�ാ�ാZ&�ാ�. �ി���q�ൾ ഒ
ിെ�as എ�ാ 
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�ിർ�ി�ി��െ�aം ഒ� �ിർ�� അT^�� X��ം e�ി�ാ� േ�ാ´ർ 

vUി ����ി
Y, ഇ\ി എ&ീ �ി���െ� �ി�െ�ാ��ൽ േ�ാ´ർ 

ൈ�T��ിൽ െ{�ാZ&�ാ�. '�ർ, േ��ി�, �ാ+ി, %�¹�� എ&ി�� 

േ�ാ´ർ ��ീൽ അ��ം�ി�ാZ&�ാ�. 

��ി. �Ù�� vUി ( Multistory Cropping) 

`�Vt�ാdം e��ൽേ�_ ഇ�Yൾ ഉ���ി|ം, %'xേ�_ 

ഇ�Yൾ �ാെ
�ാaം ��ർp& �ീ�ി�ാ�ി�. �ി��ൾ ��ിൽ 

`�Vt�ാd�ിTം ���ിTം ���ം ���ാ����ിൽ �ി��ൾ 

Ô�ീ��ിij. �]ിെW �ി�ി}��Y�ിൽ �ി�V�ിi& േ�����¹s 

�ി��ൾ ഇ�ി�ാ�ി െ��െÎ��ാം. േ����ിെ� �ീq�����ിൽ 

അT�ർ�ിuി�& െ�Y, %�¹��, �ാ
, �ി
Y �ർ�Yൾ എ&ി�aെ� 

��ി.vUി ഈ �ീ�ി� ഉ�േ�ാcാ����ാ�.  

 

�2V�ാ� ഓേ�ാ rÉl�ിaം ഉ�േ�ാmെ+�p&�ി�ാൽ ���ാ�}ി 

�ി��ാô� ഉ'+ാij. ���ാ�}ി ൈ���ാ&ി�Vം, �ി�ി} �ി���െ� 

അ�dി�Y�ിൽ �ിjs ൈ��ാംdം �]ിെ� �Ü��ാij .  �
െ�sം 

�ി�ി} ഇ�+�ർ���ിൽ ��ിu d�ി%'Î ��ിi&�ി�ാൽ 

ഊർ&ി'Yൽ �ാ}V� �ർ�ി+ിij. �െ]ാ�ി+ ��aj, േ�ാm 
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�ീ��ാ}aം ���ൾ ���&rം %'aj, െ�ാ����ാ�ം e�j. �V�Ví 

�ി���ാ��ി�ാൽ �െ& �ി��V�ി�ാ�ം ��¹s t�ാ�Yൾ %'�ാൻ 

�
ിaj. ഇ�െ�ാെ� ��ി.vUിaെ� Å�Y�ാ� . ��ി. �Ù�� 

vUി�ിൽ ഔU}��VYൾ �
�ർ��ി��ൾ എ&ി� ഉൾെ+�p&� 

അT��െ�ാ
ി|�ൾ Ì�ിi&�ി� ��ാ����ാ�ി�ിiം. 

-��ി�ീൽ (Mulching) 
 

 �]ിT ¹��ിേ�ാ, െ{�ി�ൾ� ã�gിേ�ാ �ി���െ� 
അ�dി�Yേ�ാ, �1 ൈ��ാ�dി�Yേ�ാ �uി��േ�ാ, ��ി�ി�േ�ാ ഒ� 
�ാ�ി�ാ�ി �ി��ി�ി�& �ീ�ി�ാ�ി�.  ഇ���ം, {�h��ം �uി�െu�ി��ം 
�ി��ി�ി�&� {ി� �ി���െ� vUിaെ��െ& അ2ി�ാ�Vt§�ി�ാ�.  
�ാ�ീ���ം ��¹�� �]ിെ� ����ം %'�j, ��േ�{�ാ�dVം %'aj. 
�
p��ി �]ി|_ാi& ആXാ��ി�ാ�ാ�ി �െ]ാ�ി� %'��ാTം, 
�
െ���െ� ആmി��ം െ{� �]ിൽ �ി�ിÎി'��ാTം ��ാ�ിij 
എ&ിYെ� �ി��}ി tേ�ാ��Yൾ -��ി�ീൽ െ�ാÉ_. 

 ൈ��ാ�dി�Yൾ �]ി�ാ����ാ�ി�ി�&ാൽ െ��ിേ�1 

�] ��_ േ�ാ%&ി�.  e�ാെ� �
�ാ�� �]ി�n�ിേu�& 
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ൈ�����ൾ �ൺ��ി�െ� ��ê�ം ഒgി+ി�ി�ാൻ ��ാ�ിi�aം 

അYെ� �]ിെ� `zUി�Yൾ �ർ�ി+ിu �]ി��Zം, �ാa�\ാ�Zം 

�ർ�ി+ിi�aം െ���ം �ി�ിÎി'YാTം, ഈർ+ം �ി�ിx �ിർ�ാT�� 

�]ിെW േdUി �ർ�ിi�aം െ{�ം. അ�ാ�� �]ിെW 2ൗ�ി� Å�Yൾ 

െ�uെ+��ാൻ -��ി�ീൽ ��ാ�ിiം. 

ആ����ി��ൾ: (Cover Cropping) 

��ർ�ർ��ി|��rം ഇ��ർ& ���&r�ാ� �ി���െ� ഒ� 
ആ���ം �]ിൽ Ì�ിu ഒ� ൈ��-��_ാ��ാ� ആ����ി��ൾ 
െ{�&�.  '¸ർ േ�ാgY�ിൽ ��ർ�ി��& ���െ�& �ാq��ർ 
ഇ�ിTcാ����ാ�.  -��ി�ീൽ െ�ാ_ �2ിi& Å�Yൾ� -'േ� 
��ർ�ർ� െ{�ി��ാ��ി�ാൽ അ,�ീ� ൈ���ൻ ��ിെu�� �]ിെW 
9�l�ിÂി �ർ�ി+ിi�ാTം ആ����ി��ൾ ��ാ�ിij.  
േ�ാg�ി��ൾ� �1ി� {ി� ആ����ി��ൾ ã�െ� േ{ർij.   

 

േ�ാg+�ർ (��േ''ി�):- '¸ർേ�ാgY�ിൽ ആcVെ� �& �ാ� �ർUം 
vUിെ{�ാം.  �ാ�ി�ീ1�ാaം ഉ�േ�ാmി�ാം. 

��+േmാ�ി�ം: '¸ർ, െ�Y, �ZY, %�¹�� േ�ാgY�ിൽ 
ഉ�േ�ാmി�ാം.  �ാ�ി�ീ1�ാെ��ി|ം േ���ിൽ ഉ�� 
�ാ}ി�ാ�ി�a_. 
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െ�ൻേ�ാ�ീ�:  ഉ���ാ� �ാ�ി�ീ1 e�ി�ാ� ഇ� '¸ർ,  െ�Y, 
�ZY, %�¹�� േ�ാgY�ിൽ ��ർ�ാം.   

ൈ�േ�ാം: െ�Y, �ZYേ�ാgYൾ� അTേ�ാ�V�ാ� {ി�*ാ�ി 
�ി�aം �ാ�ി�ീ1a�ാ�.  

�ിേWാ:  {ി�*ാ�ി�ി�aം േ���ിെ� െ{h�ാT�� �
ിZ¹_.  
അ�ാ�ി� �ിേWാ�ി എ& dാ·�ാ�¹�� ഈ �ി�� }ാ�ാ�ം 
േ�����¹���ി�ാൽ ൈ���ൻ�ം2��േdUി ��െ� e���ാ� 
ആ�ർU��ാ� �Î���s�ി�ാൽ അ��ാ�െu�ി�ാaം ��ർ�ാം. �ാ�ി 
�ീ1�ാaം ഉ�േ�ാmി�ാZ& �ാ�. 

ൈ��േ��ി 

 {�ി�ി� %hെ� ഓേ�ാ vUി�ി��ിTം േ�ാ�ിu �ി}�ി|s 
��VYൾ �ി��ാ�ി േ��ിേ�ാെ� �x�ി�ി+ിi&� േ�െ�ാn�ിെ� 
�ൺ��ി�െ� ��û�ിർ�ാൻ ��ാ�ിij. ഇYെ� �]�ിa&r��ം 
Ôേ�� ഒ� �ൺ�_ േ��ി�ൾ��ി�ി|_ാ%�aം ഇ� ���ം��� 
�ി� ��ാ�ിi�aം െ{�ം. dീ�െ�ാ&, ആ�േ�ാ��ം, െ{)��ി, 
��ിെ�ാuി, z�ാ�ൾ, ¹�ിY, ¹�ി�, %1ിെu�ി�ാ�ി ���& {ി� ഔU} 
��VYൾ എ&ി� ൈ��േ��ി�ൾ�ാ�ി ഉ�േ�ാmി�ാം. �ി�& 
tേcdY�ിൽ േ�ാ|ം -��ി��ിെW �ാ��ി���ി|¹_ാi& 
േ��ിെu�ി�ൾ �uി����ാaം �ാ�ി�ീ1, �ി'� എ&ി��ാaം 
ഉ�േ�ാmിij. േ�m�ിൽ ���&�aം, �Ü ¹'ിെu��ാൽ െ�െg& 
െ�ാgി�ി�ിർ� ���ാൻ �
ിZs�aം, േ��ൽ È�ിൽ ഉ�Yി 
േ+ാ�ാ��a�ാ�ി�ി��ം േ��ിെu�ി��ാ�ി �ി�െÎ�i& ��VYൾ. 
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9ി�ിൈ+ൻ�ിൽ t{ാ�¹s ‘Sloping Agricultural Land Technology’ 

(SALT) എ& vUി�ീ�ി ൈ��േ��ി�െ� ��െ\�ിZ��ിൽ ���� 
�ം����ിT�േ�ാmി�ാെ�& െ��ി�ിij. SALT എ& ഈ �േ��ം 
�ാ1vUി�ി®െ� ��െ+g �]ിെW �bാ2ാ�ി�� �ീെ_�i&�ിTs ഒ� 
ഉ�ാ}ിe�ി�ാ�. {�ി�ിT %hെ� �േ�ാuേ���ിൽ (Contour line) 
ഇ�g��ി�ാ�ി z�ാ�ൾ, dീ�െ�ാ& ¹��ാ� െ{�ി�ൾ അ�+ിu ��j. 
�É ã���ൾ ��ിൽ 13 െ�Wീ�ീ1ർ അ��¹_. �_ ��ി�ൾ�ി��ി|s 
അ��ം അ��ീ1ർ ആ�. (�േ�ാu േ���ൾ 4-5 �ീ1ർ അ���ി�ാ�ി 
Ô�ീ��ിij). െ{�ി�ൾ 1.5-2 �ീ1ർ ഉ���ിെ�pേ)ാൾ 40 െ�.�ീ. 
ഉ���ിൽ ¹'ിu �ാ1ി ��ി�ൾ�ി��ിൽ �ി�pj. െ{�ി�ൾ �ിൽi&ി�ം 
Ôേ�� �]ി�ിû�ർ& �bാ2ാ�ി� െ�'� ആ�ി �ാhj. േ����ിെW 
��േ�ാ� േ�����ിൽ ഈ �ീ�ി ��ാ��ൾെ�ാ+േ�ാ, ��ാ��ി�ാെ�േ�ാ 
tാ�ർ�ി��ാ�ാZ&�ാ�.    

  

േ����ിൽ �ി�& �ീ�േcdേ�����ിൽേ+ാ|ം ��ി|�ൾ� 
����ാ�ി ൈ��േ��ി�ൾ �ർ��ാ}ാ���ാ�ി�j. അ�+ിu ��& 

dീ�െ�ാ&, െ{)��ി r�Yി� െ{�ി��െ� 1-1.5 �ീ1ർ �ീ�¹s �Ü�ൾ 
�¹�ിൻ��ി �ീ'ിേ�ാ, ഈ'േ�ാ െ�ാ_ �ി��ീ��ാ�ി egിെ�gി 
��െ+��ി ൈ�� ��ി|�ൾ �ിർ�ിij. േ��ിuീ�േ�ാ|s ഇ��ർ� 
�u�'ി�േ�ാ, േ��ി��ിൽ ��ർj��& �u�'ി�ി��േ�ാ 
ഉ�േ�ാmിi&� �ം����ിെ�ാ+ം 2�Vാ�dVYൾ� e�ി ഉ���ിiം. 

 

-ൽ ��) (Vegetative hedges) 
 

 �ാ��േ�V� െ{'ി� െ{�ിZ��ിൽ, െ{�ി�ിT %hെ� 30 െ�.�ീ. 
�െ� ഉ���ിൽ �ൺ��Ü�ൾ ഉ_ാ�ി �ീ1��, %1ിെu�ി�ൾ, എ&ി� 
�ി�ി� അ���ിൽ ��j. ഉ��ിെ� െ{hi& -ൽ�ർ�Yൾ 
tേ�V�ിxം �ീ1�¶ ��ാെ��ിൽ ഏെ' �&. mി�ി -¶ം, �}V�ി��ി�ാംeർ 
�ർU�ർ �Vാ���ാa�േ�ാmിi& േ�ാ��¶ം (Themeda Cymboria) 
-ൽ��Ü�ൾ�ാ�ി ഉ�േ�ാmി�ാം. 
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���ം����ിTs �ി�ി} �ിർ�ി�ി��ാ� �ൺ��ാ��ൾ, 
�¶��ാ� എ&ി��¹��ിൽ അ}ി� ���ി�ാaം, �ി���q��െ� 
(Terraces) -'ം2ാmY�ി|ം (riser) -¶��െ� �ി��ൾ ��ാ'ാ�ാZ&�ാ�. 
േ���ൾ�ാ�ി �ിnെ���ാ���ം �ാ�uം ��&� ��െ�േ�െ' 
9�tc�ാ�ി�ാïj. �cി����ി|ം, �ീർuാ|��െ� �ാർdbY�ി|ം, 
%j��െ� ഇ�ിû �ീ
ാൻ �ാ}V�as tേcdY�ി|െ��ാം �ാ�uം            
�����ം����ി� 9�tc�ാa�േ�ാmി�ാം. �ി�ി}�ി�ം �]ിൽ 
ഒ�േ�ാെ� ���ാൻ �
ിa&rം ��ൾuെ� അ�ി�ീ�ി�ാൻ �
ിa&rം 
�ാ�u�ിെW tേ�V���ാ�. 

ഇ���ി vUി (Strip cropping) 

 {�ിZ��ിൽ ഇ��ി�� �]ി��ി vUി െ{േ�_ി��& �ി��ൾ 
(��ിuീ�ി, ഇ\ി, �u�'ി, �ാേ�� ¹��ാ��) ��ർpേ)ാൾ {�ി�ിT 
%hെ� ഇ��ിg �ി�ി� അ���ിൽ ആ����ി���െ� ഇ��ർ& õി��ൾ 
��ർpj.  ��ർ, �ീ1��, േ{ാ�ം r�Yി� ഇ��ർ& ���& �ി��ൾ 
õി+ �ി���ാ�ി ഉ�േ�ാmി�ാം. 

ൈ���� tേ�ാmം 

 അ�ി� �ാ��� tേ�ാm�ി®െ� ��െ+g �]ിെW �bാ2ാ�ി� 
ആേ�ാmVം �ീെ_�i&�ിTം �]ിെ� ��ാംdം �ി��ിർp&�ിTം 
ൈ����Yൾ അ�Vാ�dV�ാ�. ��Vേ�ാU�Yൾ tcാ�ം െ{�&r 
e�ാെ� �]ി� െ�uെ+g X��aം, അr�
ി െ�uെ+g ഈർ+ 
�ംw�േdUിaം �ൽ�ാൻ ൈ����tേ�ാmം ��ാ�ിiം. �േ)ാ�, 
�]ി��േ)ാ�, {�ി�ിേuാർ �േ)ാ� എ&ി�aെ� �ിർ�ാ�Zം 
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ഉ�േ�ാmZം mാർ�ി� �ാ�ി�V�ിർ�ാർº��ിTം �]ിെW 9�l�ി�ി 
�ർ���ിTം ഉ���ിiം. 

ഉ
� %'u vUി (Minimum tillage) 

 ഇ��ിqs �]ി��ൽ, �െ]ാ�ി+ിTം, േ���ംേ�ാ|s ആർÍ 
ഉ േ���ാ tേcdY�ിൽ, �ർ�ിu ൈ��ാംd���ിTം �ാ���ാ%j 
എ& അ'ി�ിൽ �ിj�ാ� z*ി�vUി�ീ�ി��ിൽ tേ�ാmിi& ഉ
Z 
%'u vUി�ീ�ി�ൾ t{ാ��ി�ാ��. ൈ����Yൾ, -��ി�ീൽ, 
ആ����ി��ൾ എ&ി� െ�ാ_ �െ& ഉ
�ി|േ�dിi& �ാa�\ാ�ം, 
���ി�ð�ം, ഈർ+ �ം���ം എ&ി� �ാ}ി�ാം. �ി�ാ�dി�Yൾ 
���ാ�}ി -���േ�ാmിi& ഇ��ം vUി�ീ�ി�ൾ �]ിെW 
��ാmി��േdUി �ർ�ി+ിi&�ി� ��ാ�ിiം. അrെ�ാ_ �െ& 
�]ി��ൽ ��െ� %'��ാTം �
ിaം. 

െ�ാ_ അ��ൽ 

 െ�Yിൻ ã�gിൽ �ിjം �_ 
�ീ1ർ അ���ിൽ 50 െ�Wീ�ീ1ർ �ീ�ി�ി|ം 
�ാÊ�ി|ം §�ാv�ി�ിൽ ��േ�ാ�ി 
അ�ിൽ െ�ാ_ അ��ി %
ിuി�j. 
െ�ാ_, േêാ\ േ�ാെ� �
െ�sം 
�ം2�ിu �ിർ�ി ഊർ&ി'Yാൻ 
��ാ�ിi&�ി�ാൽ, േ���h�ി��ിൽ 
�ിjം െ�Yിെ� �ം��ി�ാൻ 
െ�ാ_��ൽ ��ാ���ാ�. 

�ം��� ���æ���ം 

 ആേ�ാ��ി l�2V� ��െ� %'Î �!െ� �ം*ാ�� 
���æ����ി�ാ�ി e��ൽ l�ി �െ_p� t�ാ��ാ�. അ�ി�ാൽ 
�2V�ാ� ഒ
ിÎ *�Y�ി|ം vUിേ�ാmV��ാ� െ�q�ൽ l�ി�ി|ം, ��ൽ 
e��|s േ����ി|ം, vUി�ി�Y�െ� അ�ി���ി|ം �ീq��+ി|െ�ാെ� 
tാേcdി��ാ�ി അTേ�ാ�V�ാ� §�Yൾ �x�ി�ി+ി�ാൻ �
ിaം. �]ിTം 
��ി*ി�ിiം ഏെ' Å���െ�& �ി��ിൽ wാ�-�m� �V�Vാ��ി�ാെ� 
ഓേ�ാ �ീgി|ം %'െu�ി|ം §�Yൾ �x �ി�ി+ിേ�_�ാ�. 
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��ർ l�·ം 

      �]ി���ം egി െ�~െ��� ����ാ�ി േ�ാെ�as {�ി�ി�� 
െ{�ിZ��ി|ം,�ീർuാ|��െ� �]ി�ിuി 
|s �ീ�Y�ി|ം, �ൺ��Ü�ൾ� 
¹��ി|ം �ി�ിu ���]ി�ൾ�ി��ിൽ 
-ൽെu�ി�ൾ �x�ി�ി+ിij. ഒj�É 
�ർUം െ�ാ_ {�ി�ി�� �dിxേ�ാ% 
െ��ി|ം, -ൽെu�ി�ൾ അ�ി��ം 
�െ& േ���ി�ിu ���&�ി�ാൽ 
{�ിേ�ാ�Y�ിൽ �]ി�ിuിൽ ��a& 
�ി� ��ി*ി�ി �ൗîc�ാ� {�ി�ി 
���ൾ tേ�ാ�����ാ�. ഉ�ൾ 
െ�ാg|_ാ� {�ിേ�ാ�Y�ിൽേ+ാ|ം {�ി�ി�����േ�ാmിu {�ിZ 
��െ+��ാZ&�ാ�. 

 

�ിർ�ി�ി�ൾ 
 

 ഉ��ി�� ഒn�ിെW േ�m� %'u അ� �]ിേ��ി'i& 
�ി}�ി|s �����ം��� t§�ി��ാ� െ�ാrെ� �ിർ�ാ� 
t§�ി��ിൽ ഉൾെ+�&�. �ി��ി� �ാ�VY�ിൽ 20 d��ാ��ിൽ 
e��ൽ {�ിZs *�Yെ� %�െ� െ{�ിZs (steep lands) *�Y�ാ�ി 
��ിm�ിu vUി�ി'�ാ'ി�. എ&ാൽ ഉ േ���ാ �ാ�VY�ിൽ 20 

d��ാ��ിൽ �ാെ
 െ{�ിZs “vUിേ�ാmVം” എ& ��ിm�ി�ാZ& 
*�Yൾ rേ�ാം %'�ാ�.  ��"േcdY�ം %j��¹s ഇ��ം 
*�Yൾ ��െ+�+�ിൽ ഒqം �ി&ി���ാTം. ആെ� �ിÇ�ിaെ� 48% 
��& ���ാ� tേcdം ഉs േ����ി|ം ��ാ� �ാ�{�VYൾ 
�ി��ിൽij. ഇേ�ാെ�ാ+ം ഉൾ�ാ�ൻ %&ിൻtേcdYൾe�ി േ{ർ�ാൽ 
േ����ിെW vUിl�ിaെ� l�ി2ാmZം {�ിേ�ാ�Y�ാ�ി�ിiം.  ഇ��ം 
l�ി�ിൽ vUി െ{�ാൻ ൈ��¹'�േ�ാെ�ാ+ം �ിർ�ി�ി�ൾ e�ി 
tാ�ർ�ി��ാേ�_� അ�ി�ാ�V�ാ�. 
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േ�ാ´ർ ��Ü�ൾ (Contour bunds) 
 

 ഉ��ി�� ഒn�ിെ� ���ാൻ �'Ü��ിൽ ��െ�ാേ_ാ/ 
�¶െ�ാേ_ാ �ിർ�ിi& ��âY�ാ�ി�.  �ൺ��ാ��ൾ, �ി���ൾ, 
��ാ��ാ�ൽ, െ�ാs എ&ിYെ� tാേcdി��ാ�ി �ി�ി} േ���ൾ 
ഇ��_.  �]ി�iേ)ാൾ �2ിi& �ാ1ൈ'1 (ഉ��ൻ �¶�ൾ) �¶�ൾ 
�2V�ാ� ��േ�ാ�േ�����ിൽ �ിർ�ിi& �¶��ാ���ം േ�ാ´ർ 
��Ü��െ� m��ിൽ ��ം. േ���ീ� �ാ�{�VY�ിൽ �ൺ��ാ��ൾ 
െ�ാrേ� 12 d��ാ�ം �െ� {�ിZs tേcdYൾ� അTേ�ാ�V�ാ�.  
ഇ�� ¹��ിൽ -�, ൈ�� (Pineapple) എ&ി� �x�ി�ി+ിu 
����ാ�ാZ&�ാ�.  ¹n�ൻ vUി�ി�Zം {�ി�ിT %hെ� �ിർ�ിi& 
�ൺ��Ü��ിൽ �#Y�ാ�ി �ി�ിu ഇ���Ü��ം �ീർ� �ീn& 
�
െ�sം ��ാ��ൾ�ി��ിൽ �െ& �ം2�ിij.  േ�ാ´ർ ��Ü��ം 
ഇ���Ü��ം �ീർp�
ിaേ)ാൾ ഇ� ഓേ�ാjം ഒ� `�� §�ി��ം 
േ�ാെ� (Micro catchement) ��ം �]ിൽ േd��ിu l��േ�ാU��ി� 
��ാ�ിij.  അYെ� �'Ü��ിൽ ��ാംdം �ർ�ി+ിi&േ�ാെ�ാ+ം 
%�Y�ി|ം �ി�h��ി|ം േ��ൽ�ാ�� ���$�ി ഉ'����ാTം ഇ� 
��ാ�ിij.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



�� �ം��� ���ി ��� �¢േ�-2020-21 - േ�ാ
ിേ�ാ�  �ി� 

 

�ാ)�ി� *ി�ി�ി����� �%+ Page 44 

 

 

െ{h�ി��ർU�ർ ഉേ�d �േ�ാuേ�� അ�ി*ാ��ാ�ി 
�ൺ��ാ��ൾ �ിർ�ിx ��j.  എ�ി|ം ഇ�aെ� �ിർ�ാ��ിൽ {ി� 
�ാേ��ി����_.  �_ ��ാ��ൾ ��ി|s അ��ം ���ാi&� 
�ം� അ��ം (Vertical interval) ഉ�േ�ാmിuാ�.  VI=0.3(S/3 +2) എ& ഈ 

`y�ാ�V�ിൽ ‘S’ എ&� �')ിെW {�ിZം VI എ&� �ം� 
അ��Z�ാ�. 

 ഉcാ����ാ�ി 6% {�ിZs l�ി�ിൽ ��ാ��ൾ ��ി|s 
�ം� അ��ം [0.3(6/3 +2)]=1.2 �ീ1ർ ആ�ി�ിiം. 

 �ൺ��Ü�ൾ� 60 ¹�ൽ 90 െ�Wി�ീ1ർ �െ� ഉ��ം �ൽ�ി 
��j.  �ാ��ർU�ിൽ, tേ�V�ിxം ��ി�]ിെW അംdം e��|s 
�ൺ��Y�ിൽ, ��Ü�ൾ� �ാd¹_ാ�ാ��ി}ം അ}ി���ം 
ഒn�ി���ാTs �ം�ി}ാ�ം �ൽ�ാZ&�ാ�. 

 12 d��ാ��ിൽ e��ൽ {�ിZs *�Y�ിൽ 
�ൺ��ാ��ൾ� e��ൽ ��ം �2ിi�ാൻ -��ി�Y�ിൽ �]ി�iേ)ാൾ 
�2V�ാ� �¶�േ�ാmിij.  �¶��ാ��ൾ എ& �ി�ിi& ഇ��ം 
�ിർ�ി�ി�ൾ േ����ിെ� �ർU�ർ�ി��ിൽ ഏെ' �bീ�ാ�V�ാ�.  
�]ി�iേ)ാൾ �� e��|s vUിl�ി��ിൽ 12% �ിൽ �ാെ
 {�ി� 
ഉsേ+ാൾ േ�ാ|ം �� ��ാ��ൾ �ിർ�ിx ��j.  cീർX�ാ�ം 
േ���ാ���ി�ാെ� �ി��ിൽi&rം, �'Ü��ിൽ �ിjം �െ�ാ
ി�ാ�ി 
�ിq&rെ��ാം ഇ�ിT �ാ���ാ�.  �ൺ��ാ���െ� അ�� Ô�ീ��� 
�ിTഉ�േ�ാmിi& `y�ാ�Vം �െ& �¶��ാ��ൾiം ഉ�േ�ാmി 
�ാZ&�ാ�. 

 ഉ�ൾെ�ാgൽ �ാ}V�as ��േ�ാ�േ�����ിൽ ��ാ��ൾ 
�ിർ�ിiേ)ാൾ z��ി��ാ� �ീർ�ാർu ഉ'+ാi�aം, �ീർuാ|�ൾ� 
��â¹_ാ%&ി� എ& ഉ'+ാi�aം േ��ം. 

��ർേgാ'ി�ൽ ��ാ� (�ൽ2ി�ി�ൾ) (Stone walls) 

 {�ി� e�ി� l�ി �q��ാ�ി vUി െ{��െ�&�ാ� അ�ി�ി� 
�ി��ം. എ&ാൽ ആ
ം %'Î �]ിൽ �q�ി�ി�ൽ ആdാ�V��. �ാyZ��, 
%�െ�as {�ിZ��ിൽ �q�ി�ി�ൽ {ി�േ�'ി�r�ാ�. ��ർേgാ'ി� 
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എ& �}V അേ��ി�ൻ �ാ�V�ിൽ േ����ിേ��ിT ��ാ��ാ� 
�ാ�{�VY�ാïs�.ഇ�ിെ� അ��ം�ിxേ�ാ& �ീ�ി േ����ിെW 
��േ�ാ�tേcdY�ിൽ അT��ിx �ാïj. {�ി�ിT%hേ� ഒ� 
��V��âേ�ാ, �ൺ2ി�ിേ�ാ, �ൽ2ി�ിേ�ാ ഉ_ാ�ി tv�Vാ�െ& 
�ാ�}ാ�ം ���&�ിÎ �q��_ാZ& �ീ�ി�ാ�ി�. എ&ാൽ 
േ����ിൽ െ�ാrെ� ഉ��ൻ �¶�ൾ ��ം vUി t�ാ����ാ� ഇ��ി 
�ി��ിെ� tേcdY�ിൽ �ൽ2ി�ി�ാ� t{ാ��ി|s�. 15-20 െ�.�ീ. 
�ാ�ം �ാ,ി ഒ&-ഒ&� �ീ1ർ ഉ���ി�ാ� ����2ി�ി�ൾ 
��ാ'ാi&�. �� ഉ'�s �]ിൽ �ി�ം��ി ഉ�േ�ാmിu അ�ിx'+ിu �ൺ 
2ി�ിaം �ിർ�ി�ാZ&�ാ�. �ീ�mി�ി േ����ിൽ mbാgി�ാ� -¶�േ�ാmിxം 
��ർേgാ'ി�ൽ െ�'(�ൾ �ിർ�ിij. z�ാ�ൾ, dീ�െ�ാ& എ&ി� 
അ�+ിu �gാ|ം ഇേ� 9�ം �െ& �2ിiം. 

 
�q�ി�ി�ൽ (Terracing)  

12 ¹�ൽ 47 d��ാ�ം �െ� {�ിZs tേcdY�ിൽ �q�ി�ി��ാ� 
���� �ം����ി� അTേ�ാ�Vം എ&ാൽ േ����ിൽ {�ി� %'Î 
ഇ��ാ�ൻ െ�ൽ�ാ�Y�ിൽ േ�ാ|ം �ി���q�ൾ �ർ��ാ}ാ���ാ�. 
ഉ��ൻ�� �2V�ാ�ി�Y�ിൽ ഇr�േ�ാmിu ��ാ� �ിർ�ിxം vUിl�ിെ�  
�q��ാij_. �
ý��ൽ ഉs �ാ�{�VY�ിൽ (1500 �ി�ീ�ി1'ിൽ 
e��ൽ) അ�േ�� {�ിZs �q��ാ� e��ൽ ഉ{ി�ം. l�ിaെ� {�ി�, 
�ി� എ&ി��T��ിu �q��െ� �ീ�ി�ിൽ �V�Vാ�ം ��j. �2V�ാ� േ�ൽ 
�]ിെW �%�ി�ിൽ e��ൽ ആ
�ിൽ �]ി��ി�ാ1ി �ി�+ാ�ാൻ 
ഉ�േ�ാmിi&� േ�ൽ �]ിT ¹��ിൽ 9�l�ി%'Î അ�ി�] ���ാൻ 
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�ാ���ാ%j. 47 d��ാ��ിൽ e��|s {�ിZ��ിൽ �q�ി�ി�ൽ vUി 
െ{�ാൻ �ിq& l�ി %'a&�ി� �ാ���ാ%j. ഉcാ����ി�ാ�ി 36 

d��ാ�ം {�ിZs l�ി�ിൽ 66 d��ാ�ം *�ം �ാyേ� vUിi �2ിij	. 
േdUിi&2ാmം �q�ൾ�ി��ിൽ ��െ+�j. അ�ി�ാൽ 36 ¹�ൽ 47 

d��ാ�ം {�ിZs *�Y�ിൽ ��Z�q��ാ� അTേ�ാ�V�ാ�ിqs�. 

�ാ��േ�V� %'Î അ��Y�ിൽ ��ർ�ാൻ �
ിa& cീർX�ാ� 
�ി���ാ� ��Z�q�ൾ� അTേ�ാ�V�ാ��. േ��ി�, �ാ+ി, �¹� എ&ീ 
�ി��ൾ ��Z �q��ിൽ ��ർ�ാZ&�ാ�. 

 

 
 §��ി��ൾ ��ർ�ാTേ�dിi& 47 d��ാ��ിൽ e�ി� 

{�ിZ tേcdY�ിൽ െ�ാ��ി|s �q�ി�ി�ൽ ആ�dV�ി�.  ഇ��ം 
*�Y�ിൽ ഇ��q�ൾ (Intermittent terraces) ഉ_ാ�ാZ&�ാ�. '¸ർ, 
%�¹�� എ&ി� ��ർ�ാൻ ഇ��q�ൾ ��ി�ാ%ം. ��ാൻ ഉേ�dിi& 
�ി�aെ� ��ി��െ� അ���ി�T��ിuാ%ം ഇ��q�ൾ ��ി�.  
ഇ��q�ൾ� അ�േ�� {�ി� �ൽേ�_r_. �ാ}ാ���ാ�ി 30 
െ�Wി�ീ1ർ {�ി�ാ� ഉsിേ�� �ൽ%&�. 

 �þ�ാ�ിTം എ]+��െ�ാെ� '¸ർേ�ാെ� *ി��ാ� 
�ി�െ��+ ആ�dV�ി�ാ��ി�ാൽ r�ർu�ാ� ഇ��q�ൾ ആ�dV�ി�. 
���ം ഓേ�ാ ���ിT ã�ം {ô�� ആv�ി�ിൽ �ി�+ാ� ഒ��g (crescent 

bund) ��ി�ാ%ം. ഇ��ം vUി�ിൽ �]ി��ൽ ഒ
ി�ാേ�_rം ആ��� 
�ി��ൾ �ിർ��Z�ാ�. 
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�ീർi
ി (Contour trenching) 
 

േ�െ�ാn�ിTs ��âെ�& �ി��ിൽ ��Ü�ൾ േ�ാെ��െ& 
tേ�ാ�����ാ� �ീർi
ി�ൾ. ഇ��ാ�ൻ tേcdY�ിൽ 
vUി�ി��ൾ�ി��ി|ം vUിേ�ാmV��ാ� ��ിþ��ി|�ാ� െ�ാr�ിൽ 
�ീർi
ി �ിർ�ിi&�. 15 d��ാ��ി�}ി�ം {�ി�ി�ാ� ��േ�ാ� 
tേcdY�ിൽ �ീർi
ി�ൾ ആ�ാം. {�ിZe�ി� ��"േcdY�ിൽ 
�Vാ���ാ�ി �ീർi
ി �ിർ�ിi&� ഉ�ൾെ�ാg�ിTs �ാ}V� 
�ർ�ി+ിij. അrേ�ാെ��െ& െ�sെ�gിT �ാ}V�as �ാ) 
tേcdY�ി|ം �ീർi
ി ഒ
ി�ാേ�_�ാ�. %
ി�ൾ� 60 െ�Wി�ീ1ർ �െ� 
ആ
ം �ൽ�ാം. �ീർi
ി�ൾ e��ൽ �ാ)ാൽ �ാ�േ���� െ{�ി�ൾ� 
േ��ൽ�ാ��  അ�aെ�  േ�����േ����ിൽ െ���ം �ിgാെ� 
��ാ�ി��ാ%ം.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

{�ി�ി� %hെ� �ി�ി� അ���ിൽ %
ി��ാേ�ാ, �ീ��ിൽ 
�ി�Yാേ�ാ �ീർi
ി�ൾ �ിർ�ി�ാZ&�ാ�.  %
ി�ൾ �ിർ�ിiേ)ാൾ 
%&ിൻ¹��ിൽ �ി& �ാേ
� എ& Ô��ിൽ �ിർ�ിേ�_rം ഒ� 
��ി�ിെ� %
ി�ൾ െ�ാq¹��ി|��  ��ി�ിെ� %
ി� േ�േ� ��ാെ� 
.�ിേ�_r�ാ�. 

%
ി��െ� ആെ� �Vാ�ം ഒ� െ�0'ി�  50 ���ി� �ീ1ർ ��ി�ാ%ം.  
%
ി�െ��iേ)ാn��  �] l�ിaെ� െ{�ി�ിെW �ാ�2ാm� ��)ാ�ി 
അ�ിേ�ൽ �ീ1��, ൈ��ാ+ിൾ എ&ി� �q�ി�ി+ി�ാZ&�ാ�.  50-60 
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െ�Wി�ീ1ർ �ീ�ിaം 50-60 െ�Wി�ീ1ർ �ാÊ�ി|ം �ൗ��Vtc�ാ� �ീ��ി|ം 
%
ി�ൾ �ിർ�ി�ാം.  

��െ���ൽ  

      െ{�ി�ൾiം ��Yൾiം 
അ�aെ� ã�gിൽ  %െ'േ�െ' �
െ���ം 
��û �ിർ�ി l�ിi��ിേ�� 
ഊർ&ി'Yാൻ ��ാ�ിi& �ി}�ിൽ 
§���Yൾ �ിർ�ി�ാZ&�ാ�. 
����tേcdY�ിൽ §�ാv�ി�ി|ം 
െ{�ിÎ tേcd� l�ിaെ� െ{�ി�ിെW 
�ാ�2ാmpം ഇ��dY�ി|ം �ാyം 
�����ി}Zം ��Yൾ Ô�ീ��ി�ാം. §���Y�ിൽ -��ി�&rം 
അ2ി�ാ�V�ാ�.   

�ീർuാ|��ിെ� ���ം��� t�ർ��Yൾ 

 �ീർ���ിൽ �ിjം ��ം -'േ�െ�ാn%&� �ീർ{ാ|��െ� 
*ം���ി®െ��ാ�.  െ����ിെW %െ�ാn�  �ീർ{ാ|��െ� ആ
ം 
�ർ�ിi�ാTം, �dYൾ ഇ�ിa&�ിTം �ാ���ാ�ാം. �ീർuാ�ിെW 
അ�ി�gിെW {�ി� (Bed slope)  e�&�ി�T��ിu ഒn�ിെW േ�m�aം 
�ർ�ിij.   ഒn�ിെW േ�m� %'u  �]ി�ിÎ �ി�+ �q�ൾ ^�െ+�& 
�ി}�ിൽ  �ീർuാ|��ിൽ ��âYൾ �ിർ�ിi��ാ� �ീർuാൽ 
�ം����ിT�� �
ി.  ഇ��ം �ിർ�ി�ി�ൾ െ�ാrെ� �����ൾ 
എ&'ി�െ+�j.  *ി��ാ�േ�ാ, �ാൽ�ാ�ി��ാ�േ�ാ  ആ� �����ൾ 
�ി�െÎ�i&� �ീർuാ|��െ� m�െ� ആ.�ിuി�ിij.  ഇ�ി�ാ�ി 
�ീർuാ|��െ� �ർ�ീ���ം ഒj ��ിേdാ}ി�ാം. ഒ� �ീർ�� 
tേcdpè�ിi& �ീർuാ|�െ� ഒ&ാം m��ിൽെ+��ാം  (First Order).  
ഒ&ാം m��ി|�� �_ �ീർuാ|�ൾ e�ിേuർ& �_ാം m��ി|�� 
(Second Order)  {ാ|_ാ%j. ഇ���ിൽ �ർ�ീ��ിiേ)ാൾ  �ീർ�� 
�ിെW ��ിർm��2ാmp�� �ീർuാ�ിെW �ി�െ� �ീർ���ിെW 
�ി��ാaം ��ിm�ിij.  (ഉcാ���ം. �&ാം�ി��ീർ��ം, �ാ�ാം�ി� 
�ീർ��ം ¹��ാ��). 
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 ഒ&ാം �ി�േ�ാ���ി|ം, �
�ാ�p�ാyം െ���ം ഒn%& 
���ിേ�ാ���ി|ം (ephemeral drains)�ാൽ�ാ�ി� ������ാ�   
,- Z/ ����, ��V����, ���i���� എ&ി� ��ി�ാ%ം.  
�Éം �jം �ി� �ീർuാ|��ിൽ �ാ��േ�V� *ി��ാ�  േm�ി�ൻ 
������ം േ��ൺ'ി ������ം (�ി�W, �ൽെ�g, േ�ാൺÔീ1) 
������ം അTേ�ാ�V�ാ�.  ഒ&ാം �ി�{ാ|��ി|ം ���ിേ�ാ���ി|ം 
െ�uെ+g ഈർ+ാംd¹_ാ%&� �ീർuാ�ിൽ  ഒ� ��Vാ���ം 
Ì�ിi�aം Ôേ�� �ീർuാ�ി� ഉ'���rം  ��ാmി�� േdUിa��r�ാ� 
ഒ� അ�ി�g tcാ�ം െ{��aം െ{�j. 

ൈ�� ���� (Live Checks) 

   �ീർuാ�ിT %hെ�, േ�� 
�ി�ിx ���& ഇ�ം �Ü�ൾ ¹'ിu 
അ�+ിu ���േ�ാ egിെ�q�േ�ാ 
െ{�j. ഇ� േ���ി�ിu ��ർj 
�
ിÎാൽ e��ൽ �]ി�ിuിൽ 
ഉ_ാ�ാെ� ��a�aം {ാ�ിെW 
അ�ി�gിൽ �]�ിa&�ി� �ാ���ാZ�aം െ{�j. dീ�െ�ാ&, ¹�ി�, 
%1ിെu�ി�ൾ എ&ി� ൈ�� ���� �ിർ�ാ��ിT�േ�ാmി�ാം. 

,- Z/ ���� 

      �ീർuാ|��െ� 
അ�ി�gിൽ ആ�dVാT���ം 
�]ിെ��ിൽ ൈ������� 
ഉ�േ�ാmിi& �Ü�ൾ േ�� 
�ി�ിi&ി�. ഇ�ി�Y�ിൽ �ാ
   
��ി�ൾ ഉ�േ�ാmിu {ാ�ിT 
%hെ� ��âം Ì�ി�ാം. െ{'ി� 
%1ി�ൾ �_ ��ി�ാ�ി {ാ�ിെW 
അ�ി�gിൽ അ�ിuി'�ി �ീ� 
�ിൽ �Ü�േ�ാmിu ��ിu 

��ി�ൾ�ി��ിൽ ãsി�), െ�േYാ�, ഉ�Yി� -� എ&ി� �ി��ി 
,- Z/ �����ൾ �ിർ�ി�ാം. 
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�ി�ിÎി'Yൽ %�Yൾ (Recharge pits) 

 േ'ാ/, ��ി*�Yൾ, �� െ�ാr*�Yൾ r�Yി �
െ�sം 
�ി�ിÎി'Yാൻ �ാ}V� %'Zs tേcdY�ിൽ �ി& ഒn�ി ��& 
�
െ�sം േ�ôീ��ിu ഒn%& {ാ|��ിെ� േ�െ�ാn�ിെ� േd��ിu �]ിൽ 

ആ� &ി'Yാൻ �ി�ിÎി'Yൽ %�Yൾ ��ാ�ിiം. �É ¹�ൽ �j �ീ1ർ 
�െ� �ീ�Zം �ീ�ിa¹s, 1.5 - 2.0 �ീ1ർ ആ
¹s %
ി��ാ� ഇ�ി�ാ�ി 
��ാ'ാi&�. ��ിെÎാn%& െ�sം %
ി��െ� �dYൾ� 
േ���ാ��ൾ ഉ_ാ�ാ�ി�ി�ാൻ �dY�ിൽ ൈ��ി� �ം����ാർ�Yൾ 
അ��ം�ിേ�_�ാ�. ��ി�ാ� �ം����ാർ�Yൾ ഉെ_�ിൽ 
�ീർuാ|��ിൽ �െ& ഇ��ം %
ി�ൾ ��ാ'ാi�േ�ാ, {ാ|��ിൽ 
�����ൾ �ിർ�ിേuാ �ി�ിÎി'Yൽ %�Yൾ ��ാ'ാ�ാം. {ാ|�ൾ� 
��ീ�¹s ഒ
ിÎ �'Ü��ിേ�� ഒniെ�sെ� �ി�ിx�ിേgാ �
െ�s 
േ�ôീv��ാ%& tേcdY�ിേ�ാ ഒെ� �ി�ിÎി'Yൽ %�Yൾ 
�ിർ�ി�ാZ&�ാ�. 

���ം2��ി�ൾ 

 �]ിൽ ��ിi& �
െ�sം ഉ��ി���ി®െ�aം, 
�]ി��ി�ി®െ�aം �ാേ
� ഒn%j. �]ി��ി�ി®െ�as ഒn�ിെ� 
�ാ� �ാ�Y�ിൽ േd��ിi&�ി� %�Yൾ �ിർ�ി�ാം. ��േ����െ� 
ഏ1Zം ഉ�ർ& 2ാmY�ിൽ �É��& ��i�Yൾ ഇ���ി|s 
���ം2��ി��ാ�. 
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��േ�ാ� �ി���ിൽ �ാ'െ�q�ൾ�ി��ി|ം ��¹s �ീ�'���ി®െ� 
ഒn�ിെ�p& െ�sം vUി�ി�Yൾi ��ീ�¹s �ാർേ�ാ�ിൻ �ി�ിu ��ി� 
%
ി��ിേ�~ �ി'i& ���ാi�Yൾ (Silpaulin tanks) എ& ���ം2�� 
�ീ�ി �ി��ി|_. �ി��ൾ� അ�Vാ�dV�ാ� ��േ�{��ി� (Life saving 
irrigation)ഇ� ഉ���ിiം. 

 

 

 

 

�ാർdb2ി�ി (Retaining wall) 

 ���ം����ിൽ tേ�V�ിu ��ി�ാ� ഈ �ിർ�ി�ി 
േ�ാ���െ�aം, -��ി�Y�െ�aം �dYൾ �ം��ിi&�ി�ാ�ി 
ഉ�േ�ാmിij. േ�ാ���െ� �dY�െ� �ം����ിT�േ�ാmിiേ)ാൾ 
%െ�ാn� െ{&ി�ിi& ��Z��ിൽ �ാyം �ാർdb2ി�ി�ൾ �ൽ�ി�ാൽ 
��ി�ാ%ം. �1ി�Y�ിൽ ¹�, ഈ', ൈ�� എ&ി� �q��ർ�ിെ�ാÉ�െ& 
�ാർdb �ം���ം �ാ}V�ാ%j. {�ി�ി ���ൾ �ാ�ി അ�ിൽ 
%1ിെu�ി��ം -¶ം ��ർp&rം �ീ��ം����ി� അTേ�ാ�V�ാ�ി 
�ാïj. 

 



�� �ം��� ���ി ��� �¢േ�-2020-21 - േ�ാ
ിേ�ാ�  �ി� 

 

�ാ)�ി� *ി�ി�ി����� �%+ Page 53 

 

 ���� �ം��� t�ർ��Yൾ ��+ി�ാiേ)ാൾ 
�ാെ
+'a& �ാ�VYൾ െ�ാr�ിൽ .�ിേ�_�ാ�. 

 ��"േcdY�ിെ� ഉ�ൾെ�ാgൽ �ാ}V�as ആ
ം %'Î �]ിൽ 
�ീർi
ി�ൾ ഒ
ി�ാ��ം. 

 ഒ&ാം�ി� {ാ|��ി|ം �ീർ���ിെW ഏ1Zം ഉ�ർ& %&ിൻ 
{�ിZ��ി|ം ൈ��ി��ാർ�Yൾ�¹ൻm�� �ൽ��ം. 

 �ിർ�ി�ി�ൾെ�ാ+ം എേ+ാnം ൈ��¹'�ൾ e�ി 
ഉൾെ+�േ�_�ാ�. �bാ2ാ�ി� �ീർuാ|��ിെ� �ീെ�ാn� 
³ർ]�ാaം ��âെ+�& �ി}�ിൽ �q�ി�ി�ൽ, ��ാ��ൾ, 
�����ൾ എ&ി� �ിർ�ി���. 
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 അT��ം-�ി 

 

േ����ിെ� t}ാ� �]ി�Y�െ� 

l��ം 
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 അT��ം-�ി 
 

േ�ാ
ിേ�ാ� �ി�aെ� �ീർ��l��ം 
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അT��ം-/ി 

േ{ാcVാ��ി 
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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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