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എ$-0 1ാ
�2ാ��% 3�ി)4ിെ4 �േ56ം 
 

#�ി�േ�ാ$% �ാ&ർെ()% RIDF XVI ���ി �$-ാ�ി� എ$-0 

�2ാ��ിെ� അേ2ാ�ം �ാർ>��ിൽ �ാ
�ി?@ ��Aൾ?ം ആ 

3േD6െ� �ാർ(ി� േ
E�?ം 3േ�ാ��3DFം ഉ��ാ�3DF
ാ�ി�H എ@ 

�ാ�I�ിൽ ��െ� അJി
ാ�KL%. �2ാ��% J���
ി�ി �ിേ�ാNിO �ൺ�ീ�ർ 

3R� േ�ാ�ി 
��ം��� �,-% �SിTU 
ാ�DVAൾ�% �ിേW�
ാ�ി 

Xർ�ി�ാ�ി� ഒ� േ3ാ�Z% ആ�ി�H. 

 3Wാ� �ി���ാ� [ർ, െ�A%, �K�%, �ാ], ,�K��% ^$Aി� 

_(ി�ൾ?ം 
` ഉ��ി��ൾ?ം ���ി 3�ാ�ം �$�ി�ിTU േ�ാaർ bLിംN% 


` 
� �ം��� 3�ർ��Aൾ �]ി അ�cെ$ ഉd�ാD��ിeം _(ി�fെ$ 

�Iാ���ിgം �ാ��
ാെ�@% ���ാ?H. 

 ���ി3േD6ം +ി�ിെhi@ JാNെ� 
െjാ�ി-%, ��Dൗർ�JIം 

lNർJ ���ിെ4 �ാm�ി��% ^$Aി� ഒേ& 3nAൾ�% ഒ� ��ിWി�െ� 

��ിoാ�KLാ?�ാൻ �ാWിOിTL%. 

 �ാ*�ി� +ി�ി�ി�����% �,-%, 
��ം 3R� 

���ിെ�?ിO% �$�ി� �ർേ��ിൽ ���ിcെ$ �ി�ിWA�ാ� 3�I�Fം 

�േ�ാ�F
ാ� 3േ�ാ�� Aെ�?ിO% �ി6D
ാ�ി 3�ി�ാDിOിTL% എ@% 

�ാqH. ഈ �ർേ� ിേ-ാർ&% 3�ി�ീ��ി?@�ി�% എ$-0 1ാ
�2ാ��ിെ4 

എ�ാ�ിW JാF�Afം ആ6ം�ി?H. 

 

ഒ-%/- 

�tി� 
3�ി)4% 

എ$-0  1ാ
�2ാ��% 
േtാu  -9539783650 
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അ��ാ�ി� 


g(Iെ4 �ി��ിൽ-ി�% അ�ിJാ�I
ാ� �$�A�ാ�% 
�ം ��Fം. ഒ�ി2% 


j% ��െ-$ാൻ ആ�ി�േ�ാ�ം �ർ(
ാ�% േ�L�%. 
ൺ��ിെ4 ��ാ$
ാ� 

േ���ം 
]cെ$   ��.ം േD6ം �$ി�ാ�%. േD6ീ� 6�ാ6�ിെ��ാൾ �Lി�&ി  
] 

�ർ(ം േ�ാ�ം �Jി?HL%, എ@ാൽ lNർJ���ിെ4 േ�ാ�% �ാ�@ അ�+cം 

��
ാ� ���ാ
Fം �ാം Nൗ��
ാ�ി �ാ��ം. ആേNാ� �ാ���ിെ4 �$ി 

t�
ാcLാ,@ �ാ�ാ�+ാ �I�ി�ാ�ം �ം+ാ��ം അgJ�െ-T 

^$Aി�ിTL%. 
]�ാ�A�ിൽ െ�Uെ-ാ�ം, 3��ം 
]െ�ാH
ാി�ാൽ ��ൾO, 

���ാ
ം എ@ാ�ി 
ാിെ�ാLി�ി?��ാ�%. 
j%, ��ം, ൈ�� �*�% 

എ@ി�െ� അ�cെ$ 3_�ി��
ാ� �
1��ിൽ �ം��ി� 
ാ�േ
 

�+ി�
ാ� �ി���ം എ@ ��Iം ൈ���ി�ാ�ാ,. േ����ിൽ �െ�ാ� 

JാNം 
]െ�UFം ഒ��ിേ-ാ,@�ി�ാൽ െh�^ം �e^
ാ� �ീർ�$Aൾ 

���ാ�ി ��
ാ�Wി 
]െ�Uെ� �ീ�@ി$�% �ാേ]ാേ&�െ�@ �ാ�O-ാ$ിൽ 

�ം��ിേ�Lി�ി�ി?H. 

          t�l�ി�
ാ� 
jാ�% J(I �ി��fെ$ �ി��ിൽ-ി�ാ�6I
ാ� 

3Wാ� �$�ം. 
െjാ�ി-% 
jിെ4 t�l�ി�� ��െ-��@�ിെ�ാ-ം 

�ാർ(ി� �ിJ�Afെ$ ഉൽ-ാD��ിeം lNർJ ���ിെ4 അ��ിeം ��ി� ,�% 

���H. ഉ��ി�� 
jിെ4 ��ം ഒ]ി�ാ?@�ിgം 
െjാ�ി-% �$c@�ിgം 

��
ാ�Wി ��ം �ം��ി?@�ിgം േ�Lി �ി��Wി �ിർ ി�ി�ൾ 

ഉ�േ�ാNി�ാ�L%. _�I
ാ� +ാ� �ിർj�ം �$�ി ഇ��ം �ിർ ി�ി�ൾ 

��ി�ാൽ 
��� �ം����ി�% ��െ� �oാ���
ാ�ി�ി?ം. ഇ��ം 

�ിർ ി�ി�ൾ�ാ�ി �ി�ീ��Fം �ി��ി��ൽ ���Fം ആ�6I
ാ�%. ഇ� 



േ�&Aൾ െ��ിെ-��� 
ാ�
� ^$ർ 3�ർ��A�ിൽ  ഊ@ൽ 

െ�ാ�േ�L�ാ� ��Aെ� �ിർേ£6ി?�cം െhiം. 

            �ം+ാ��% 
j%-�� �ം��� 3�ർ�ി�ൾ 
j% 

��Iേ��� 
j% �ം��� �,�ം 
0% �ർ�ാർ �,��fം, �േ£6 ���ംJ�� 

+ാ��Afം, ��.ം �ി�¤ം, ���¥ാ�ി�േ�ാ��$ിcം �$-ി�ാ�ി ��HL%. 

ഇ��ം ���ി�fെ$ അ�.� t�Aൾ 
��ി�ാ?@�ിgം ആ��� 

3�ർ��Aൾ�% ഉ�c¦
ാ?@�ിg
ാ�ി �ി��ി��ൽ ���ം �,-% �$�ി 

��H. �ി�ാ���ിൽ 14  �ി���ിeം 3േ�I� ിേ-ാർT�ൾ 3�ി�ീ��ി?H. 

ഇ^ �]ി �ി�ാ ആ��� �
ി�ി�ൾ�% ഈ �ി(��ിൽ ഇ$െ�$ാgം 
0% 

�ീർ�$ �ി��� ���ി 3�ർ��Aൾ ���ൽ �ാ�I�
�േ�ാെ$ �ിർ§o�ം 

�$�@�ി�% �േ£6 �ർ�ാ��ൾ�% 
ാർ¨�ിർേ£6ം �ൽ,@�ിgം �ാWി?ം. 

�$ാെ� �ിDIാJIാ� 3�ർ��ർ?ം, Nേ�(�ർ?ം, ഈ േ
���ിൽ 

3�ർ�ി?@ �©o�ിെ� എ�ാ�ർ?ം 3R� ിേ-ാർ&%  3േ�ാ��െ-�െ
@% 

3�ീ�ി?H. 

            �ർേ�ª% �ി�ാ���ിൽ െ)�«&ി )�Zർ
ാ�ം ി�ർO% 

ഓtീ�ർ
ാ�ം േ
ൽേ�ാ&ം �oി�. �ി��േ6E��Fം )ാ0ാ എൻിcം �$�ി��% 

®ാ0ി®ി�ൽ ഇൻെ�®ിേN0ർ
ാ�ാ�%. �ർേ�cെ$ 3�ർ��A�ിൽ �oാ�ം 

�JI
ാ�ി� 
j% ��Iേ��� 
j% �ം��� �,-ിെ� ഉേDIാN+ർ?ം, �േ£6 

���ംJ���,-ിെ� ��3�ി�ിWി�ൾ?ം, ഉേ£IാN+ർ?ം ഈ അ����ിൽ 

3േ�I�ം �5ി േ�Eെ-��H. 

ിേ-ാർ&ിേ¯eU അJി3ാ�Afം �ിർേ£6Afം ��ാN�ം െhiH. 

 

 

  

�ി���.#�ം 
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)�Zർ 



  

#�ി�േ�ാ$% �ാ&ർെ()%  ���ി 

��ം �ി�ാ 
��ം��� ഓtീ��െ$ ിേ-ാ°&% 

 

 
��ം �ി�cെ$ �ി]? JാN�ാ�ി �ാ�ി�ാ�% േ±ാ�ിെ� എ$-0 

�2ാ��ിൽ 650 െoZർ +��% #�ി�േ�ാ$% �ാ&ർെ()% ���ി �Iാ�ി� 

�ി$?H. �2ാ��ിെ� 6,7,8,10,11 �ാർ>��ിെ� 1473 ,�ംbAൾ 

3�I�
ാേ�ാ �േ�ാ�
ാേ�ാ ���ിcെ$ ²�േJാ¦ാ��ാ�%. ���ിcെ$ 

3Wാ� ��േ³ാ�´ാ� #�ി�ംേ�ാ$% �ാ��ാ$% �ി��ിെ� എ$��ാT�� 


���ിൽ �ി@ാ�% ഉµ�ി?@�%. 3Wാ� േ�ാ$ിേ��% 
S�ാംേhാ�, 

െh�ംേhാ�, #^?$ിേhാ�, K@ാ$ിേhാ�, ��
ാ&%േ�ാ$%, �ീ]ിേ¶�ിേ�ാ$%, 

��AാA�േ�ാ$% എ@ീ 7 ഉ�േ�ാ��ൾ �H േh�H. ഉ�േ�ാ��ൾ �$�%-െ��% 

Dി6�ിeം 3Wാ� േ�ാ$% �ി]�%-�$ിSാ% Dി6�ിe
ാ�% ഒ�,@�%. ���ി 

3േD6�ിെ4 4 അ�ി��ൾ ·�െ$ േhർ?H. 

  �$�%      -      ��േ
$% ,@% 

  െ��%      -      #�ി�ൻേ�ാ$% 
� 

  �ി]�%      -      �ാ��ാ$% �ി� 

  �$ിSാ% -     ���ാ�,L% �2ാ��%. 

 അ�ി�Lൻ�$ി VCB �ിൽ ���ി 3േD6ം അ��ാ�ി?H. ���ി 

3േD6ം ഉ�ർ@ l�ി�ിേ�ാN�ി�ാ�% ഉൾെ-�@�%. �$?JാNം ��െ�cU 

h�ിFU^ം െ�?JാNം �ാ��േ
I� h�ി�% ,F
ാ�%. �JI
ാ,@ 


]െ�U�ിെ4 70%Fം »ൺ, »�ാ�%, ആN®% 
ാ�A�ിൽ െ��%- �$ിSാൻ 


ൺ�ൺ ©�
ാ�% �Jി?@�%. െ�ാ^െ� ��L �ാ�ാ�+�ാ�% 

അgJ�െ-�@�%. 



 [ർ. െ�A% എ@ി��ാ�% 3Wാ� �ി��ൾ, �FA%, �ാ], ,�K��%, 


�Oീ�ി, �¼
ാ�% എ@ി�cം _(ി െhiHL%. 80 െoZർ l
ി ��3േD6
ാ�%. 

3േD6െ� 80% ��Aൾ �ർ(��ാ�%. 
െjാ�ി-%, ��Dൗർ�JIം, ,S �ി��%, 

േ�ാ��fെ$ b���ം, lNർJ ���ിെ4 �ാm �ി��% K��ാ�� 3േD6െ� 

െ�ാ^�ാ�ി അgJ�െ-�@ 3nAൾ ആ�%. 

 24.10.2011 g ^$Aി 31.03.2016 g Xർ�ി��ിO #�ി�േ�ാ$% 

�ാ&ർെ()%  - RIDF XVI ���ി�ിൽ 3േD(6െ� 3nAൾ ��ിo�ി?@�ി�ാ�ി 


j% bL%, േ�ാaർ bL%, 
]?]ി, 
�ം�O% �ി$ി-ി�ൽ, ,�ം �ിർ ാ�ം, െh�% 

)ാം, ഓ$�fെ$ �6Aൾ b�െ-��ൽ, ��െ�ാ½% �ം�ിWാ�ം, �ി�ർ 

�ിർ ാ�ം ^$Aി� 
ാർ¨Aൾ അ��ംbി�. ആ��ി�% 1,02,70,982/- �� ���ി 

�$�ി-ി�ാ�ി െh��]ിOിTL%. ²�േJാ¦ � ി0ി KേE��ാ�% 3�ർ�ി�ൾ 

�ിർ§oിOിTU�%. �ർ�ിO 
െjാ�ി-% �$c@�ിgം lNർJ�� ീOാർ�% 

െ
Oെ-���ാgം 
jിെ� ഈർ-ം �ി� �ിർ�@�ിgം, േ�ാ��ൾ 

�ം��ി?@�ിgം, �ാർ(ി� ഉd�ാD�ം �ർ�ി-ി?@�ിgം, 3_�ിcെ$ 

�ം^��ാ�+ െ
Oെ-��@�ിgം, 3േD6െ� Dാ�ി¾I �¿����ിgം 

3_�ി �ം����ിgം 3R� ���ി 3േ�ാ��െ-&ിTL%. 

                                                                                        

                                                                               

                                                                                    ഒ-%/- 
                                                                                 
��ം��� ഓtീ�° , 


��ം 
  



#�ി�േ�ാ$% �ാ&ർെ()%  ���ി �ൺ�ീ��െ$  ിേ-ാർ&% 
 

�bാർ)ിെ4 �oാ�േ�ാെ$ 
��ം��� �,-% �$-ി�ാ�ി� 

#�ി�േ�ാ$% �ാ&ർെ()% ���ി RIDF XVI,   650 െoZർ �Iാ�ി� �ി$?H. ഇ�ിൽ 

550 െoZർ 3േD6�ാ�% 3À�ി�ൾ �$@ിTU�%. �2ാ��ിെ� 

²�േJാÁ� ി0ി�ിൽ �ിHം െ��െS��െ-& �ൺ�ീ�ർ എ@ �ി��ിൽ 


��ം��� �,-ിേ�cം, �2ാ��% െ$Âി�ൽ � ി0ിcെ$cം �ിർേ£6Aൾ 

�ാ�ി�െ�ാLാ�% 3�ർ�ി�ൾ ഏെ0��% �$�ി�ിTU�%. 24.10.2011 �% 

^$Aി� ���ി  31.03.2016 �% Xർ�ീ��ി�. േ�ാaർ bL%, 
�bL%, 
]?]ി, 


�ം ���ി$ി�ൽ, ,�ം �ിർ ാ�ം, െh�%)ാം, െÄ�ിേ��%, ��െ�ാ½% ^$Aി 

+��ിെ4 �$�¤ം, h�ി�ിgം, ഉ�ർO �ാÅ¤ം, ��ാം6�ിgം, 
െjാ�ി-ിgം 

അgÆ�
ാ�ി �ി�ിW 3À�ി��ാ�% െhÇിTU�%. �Iാ��
ാ� 
െjാ�ി-%, 


jി$ിOിൽ, േ��ൽ�ാ�െ� ��ൾO, �ാർ(ി� ഉd�ാD��ിെ� ,�%, 

lNർJ�� �ംJ���ിെ4 ,�%, ^$Aി� 3nAൾ�% ഈ ���ി�ിÈെ$ 

��ിoാ�KLാ�ി. 1,02,70,982/- �� ���ി 3À�ി�ൾ�ാ�ി െh��]ി�. ���ി 

3േD6െ� �ാർ(ി�ാJിÀ�ി?ം 
െjാ�ി-% �$�ാgം 
jിെ4 �$� 

െ
Oെ-��ാgം ഈ ���ി KേE� �ാWിOിTL%. 

 �ാ*�ി� +ി�ി�ി�����% �,-ിെ4 ഉ$ൻ 3�ി�ീ��ി?@ 

2020-21 ിേ-ാർ&ി�% എെ4 ആ6ം��ൾ. 

                                                                        (ഒ-%)        
േ�e?&ി 

�ൺ�ീ�ർ 
#�ി�േ�ാ$% �ാ&ർെ()%  

 
 
 
 
 



  



 

 #�ി�േ�ാ$% �ാ&ർ െ()% ���ിcെ$ �ി��ി��ൽ 
 ���F
ാ�ി bËെ-T 3�ർ�ിO�ർ

 
���ൽ-� , )ാ0 ©�I �ിർj�ം , ിേ-ാർ&% �Ìാാ�ൽ 
 

1. |ീ
�ി. ��ാ,
ാ�ി �ി.എ�%.     (അ)ീ(�Í  )�Z° ) 
2. |ീ. േ�Iാ�ി െ�. �ിÎേÏാ  (െ)�Ð&ി )�Z° ) 
3. |ീ. 3ീ�% �ി.എ�%.  (െ)�Ð&ി )�Z° ) 
4. |ീ
�ി. À5 എം.bി. (ി�°O% ഓtീ�° ) 
5. |ീ
�ി. (ംÑ bി.െ�.  (ി�°O% അ�ി®4%) 
6. |ീ
�ി. �
.എ�%.എ. (ി�°O% അ�ി®4%) 
7. |ീ
�ി. bിÒ�Óി െ�. (®ാ0ി®ി�Í  അ�ി®4% ) 
8. |ീ
�ി. 
Ô എ�%. (®ാ0ി®ി�Í  അ�ി®4% ) 
9. |ീ
�ി. �ി( �ി.�ി. (®ാ0ി®ി�Í  അ�ി®4% ) 
10. |ീ. bിg,
ാർ.�ി. (®ാ0ി®ി�Í  അ�ി®4% ) 

 

 

�ാേ¥�ി� �oാ�ം 

        |ീ.അ�u  ഒ �ി (®ാ0ി®ി�Í  അ�ി®4% ) 
 

�&ി� �Ìാാ�Í  

         |ീ.��ിÎ  േNാ�ി  (ി�°O% ഓtീ�° ) 
 

�ി��േ6E��ം  േ
Íേ�ാ&Fം 
ാ°¨�ി°േ£6Fം 

1. |ീ
�ി. W�I  എ  (�ി�ാ െ)�«&ി )�Zർ) 
2. |ീ. 
ാ�Ð tി�ിേ-ാ�%  (ി�ർO% ഓtീ�ർ) 
 

�ി��േ6E��ം �$�ി��% 
 

1) |ീ. �Wീ°  �ി. (®ാ0ി®ി�Í  ഇÎെ�®ിേN0°  േ1)% 1 ),  
2) 
��ം �ി�ാ    ഓtീ�ിെ�cം  ഏ�ാ$%, െ��ി.ൽ
j �ാÈ�% 

®ാ0ി®ി�ൽ ഓtീ���ിെ�cം  ഉേDIാN+ർ. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

                          

 

 

  



 

3Wാ� �R��ൾ 


��ം   �ി��ിെ�   �ാ�ി�ാ�%  േ±ാ�ിൽ  എ$-0  �2ാ��ിെ� 6, 7, 8 , 

10, 11 �ാർ>��ിൽ ഉൾെ-�@ 650  െoZർ +��%  1,02,70,982/-  �� K$�ി 


j% �ം��� �,-% �$-ി�ാ�ി�  “#�ി�േ�ാ$% �ാ&ർെ()% ���ി" cെ$ 

�ി��ി��ൽ ����ിെ4 �ി��A�ാ�%  ഈ ിേ-ാർ&ിൽ ഉൾെ-��ി�ിTU�%. 

 “#�ി�േ�ാ$% �ാ&ർെ()% ���ി"  2011  ഒേZാbിൽ   ആ�ംJിO%  2016   


ാർOിൽ   Xർ�ി�ാ�ി. 

 േ�ാÖ°  bLിംN%, �T�ി�ി�Í  (െ$�ിംN%), 
]?]ി �ിർ ാ�ം, �ി�°  

ീOാ°�ിംN%, �ീർOാൽ �ിർ ാ�ം, െ�Aി�% �$ം ^�ൽ, 
ൺ ��*% 

�ിർ ാ�ം ^$Aി���ാ�% 3Wാ� 3�ർ��Aൾ. 

 1473 ,�ംbAൾ 3�I�
ാേ�ാ �േ�ാ�
ാേ�ാ ���ിcെ$ 

²�േJാ¦ാ��ാ�%. 

 ���ിcെ$ 3Wാ� ��േ³ാ�´ാ� #�ി�ംേ�ാ$% �ാ��ാ$% �ി��ിെ� 

എ$��ാT�� 
���ിൽ �ി@ാ�% ഉµ�ി?@�%. 

 ���ി 3േD6ം ഉ�ർ@ l�ി�ിേ�ാN�ി�ാ�% ഉൾെ-�@�%.  െ�ാ^െ�  

��L �ാ�ാ�+�ാ�% 3േD6�% അgJ�െ-�@�%.  

 [ർ, െ�A% എ@ി��ാ�% ���ി  3േD6െ� 3Wാ� �ി��ൾ. �FA%, 

,�K��%, െ��%, 
`�ാ], ഏ��ാ], 
�Oീ�ി, �O�ി�ൾ,  ^$Aി� 

�ി��fം  _(ി െhiHL%. 

 
െjാ�ി-% �$c@�ിgം lNർJ�� ീhാർ�% െ
Oെ-��@�ിgം 
jിെ� 

ഈർ-ം �ി��ിർ�@�ിgം ���ി �oാ�ിOിTL%. 

 



 

 

 �ാർ(ി� ഉd�ാD�ം �ർ�ി-ി?@�ിgം 3േD6െ� Dാ�ി¾I 

�¿����ിgം ���ി ഒ� ��ിWി �െ� 3േ�ാ��െ-&ിTL%. 

 3_�ിcെ$ �ം^��ാ�+ െ
Oെ-��@�ിgം 3_�ി �ം����ിgം 

���ി �oാ�
ാ�ിTL%. 

 ���ി 3േD6െ� ,��ിെ� ���JI� ���ി? േ6(Fം ഉ�ർ@ി&ി� 

എ@�% ���ിcെ$ �«���ാ�%. 
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    :  
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                :  

                  :        

�ി� - 
��ം 

�ാÈ�% -- െ��ി.ൽ
j 

േ±ാ�%  - �ാ�ി�ാ�% 

�ിേ��%  - എ$-0 

�2ാ��% - എ$-0 

���ി ആ�ംJിO �ീ��ി - 24.10.2011 

���ി അ��ാ�ിO  �ീ��ി - 31.03.2016 

���ി അ$¥ൽ  ^� - 1,02,70,982/- 

3Wാ� ���ി  - േ�ാa°  bLിംN% 

�$-ി�ാ�ി� ×ീം  - RIDF 
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അWIാ�ം-1 


��ം��� ���ി �ി��ി��ൽ  ��� �ർേ� 

1.1 ആKEം 

3_�ി �ിJ�Afെ$ 3േ�I�ിO% 
j%, ��ം, ൈ���*�% എ@ി�cെ$ 

�ം���ം, #��Í-ാD�ം, �ീ�ിX°�
ാ� ഉ�േ�ാNം എ@ി� 
ാ���ി��� 

3�°��A�ിൽ �oി?@ �¥% ��െ� 3ാWാ�I
°oി?H. ഈ KH �$�Afെ$cം 

അ
ി�Û(�ം ഒ]ി�ാ�ിെ�ാL% 3_�ി�ിJ�Afെ$ 6ാÜീ
ാ� #���േ�ാNFം 

#��Í-ാD�Fം K@ിÍ�Öെ�ാÖU �+ി��ി��� �ാÅ-ാ$% അ�ി�ാ�I
ാ�%. 

അ�ിe��ി 3_�ി �ിJ�Afെ$ �ാേ�?U ���Í  �$ി K@ിÍ  �Öെ�ാÖU�ാ��ം 

�ി��� 
ാÝ��Þ . �ാ�Iെ�1ാ
A�ിÍ  ß�ി��Fം അ��െ$ ഉ��ീ��
ാ°N
ാ�ി 

ആ|�ി?@�% _(ിcം അgbË െ�ാ]ിe�f
ാ�%. 
]cെ$ �JI��ിÍ  ഉLാ,@ 

�I�ി�ാ�ം �ാ°(ി� േ
E��ിൽ  Æ�ി?@ 3�ി�Ëി 1ാ
ീ� ���cെ$ 

�ാ°6��Í���Fം Dാ�ി¾IFം ,��ൽ ��ി�
ാ,@�ിg �ാ��
ാ,ം. 1ാ
ീ� 

���cെ$ �ീ�ി�ം അ�േ
ൽ 3_�ി�ിJ�Aെ�cം �ാ�ാ�+cം ആ|�ിOി�ി?H. 

�ാ°(ി� �ി��fെ$cം �H�ാ�ി �*�ിെ4cം ,S ഉÍ-ാD��
�, 
jിെ4 

t�l�ിØ��ിÍ  �@ിTU േ6ാ(�ം, 3_�ി �ിJ�Afെ$ ,�% ഇ� 1ാ
ീ� 

േ
E��ിെ�  Dാ�ി¾I�ിെ4  േ�ാ�%  �°Wി-ി?H. ഈ �ാàാ°àIം K@ിൽ �Ö 

െ�ാÖU 1ാ
 �ി��� Dാ�ി¾I�á��� 3�°��Aൾ ആ���ം െhi@�ി�% 

3_�ി �ിJ�Aെ� �ം��ി�െ�ാÖU ഇ$െ�$e�fം 
jിെ4 ഉÍ-ാD��
� 

�°Wി-ി?@�ിg�,@ 3�°��Afം ആ�6I
ാ�%. ഈ ��Iം �ാWI
ാ,@�ിg 

�ി�ിW േ
E��െ� �ംേ�ാ�ി-ി�െ�ാL% �
1
ാ� ആ��� �ീ�ി�ാ�% ആ�6Iം. 

ß
ിc
ാ�ി bËെ-T �$?@ എ�ാ ഉÍ-ാD� 3�°��Afം ആ 3േD6െ� 

ß3_�ിcം 
jിെ4 �$�cം �JI
ാ� ൈ���*�ം  ഏേ�ാ�ി-ി�  െ�ാÖU 

�ീ°�$ം അ$ി+ാ�
ാ�ിcU  3�ർ��A�ിÈെ$െ� �ാWI
ാ,�câ. �ീ°�$ം 

�¥ീ°�Fം h��ാã�Fം ആ� 3_�ി�ിൽ �ാ©oി� 3�ിb���ിൽ ഊ@ിcU 
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3�°��Aൾ �$?@ 3േD6
ാ�%. �
1
ാ� �ി��� ��Iം KÎ�ി°�ി ഉÍ-ാD� 

�$�Aെ� 6�ി�ാ� �ീ�ി�ിൽ  ä
ീ��ി�െ�ാÖ ���ി ആ���ം �ീ°�$ 3േD6� 

�$േ�L^L%. 

േ��� �ർ�ാർ 
����ം����ിെ4 JാN
ാ�ി 
��ം��� �,-% 

KേE�cം 
0% �,��ൾ �]ിcം �ി�ിW ���ി�ൾ ആ�ിå�ിOിTL%. 
jിെ4 t�l�ി�ി, 


jിെ4 ���ംJ�� േ6(ി എ@ി� �ർ�ി-ി?� എ@ ��Iേ�ാെ$  
��ം��� 

�,-% �$�@ �ീ°�$�ി���  ���ി��ാ�% Contour Farming, � ി| bè�� 

_(ി, �ീർ?]ി (Contour trenching), േ�ാ�ർ bÖ�ൾ, �$െ
��ൽ, Check Dams ൈ�� 

�$�� (Live Checks),േ�ാaർ ��ë�ൾ (Stone Pitched Contour bunds) #��ി$ൽ 

^$Aി��. 

േ����ിെ4 ആെ� �ിÚ�ിcെ$ 48% ��@ 
��ാ$% 3േD6Fം ഉൾ�ാ$ൻ 

,@ിൽ 3േD6Afം �$ി േhർ�ാൽ േ����ിൽ _(ി l
ിcെ$ l�ിJാNFം 

h�ിേ�ാ�A�ാ�ി�ി¤ം. 

 

ഇ��ം l
ി�ിൽ _(ി�% അgേ�ാ�I
ാ� �ീ�ി�ിൽ �ീ��Afം ��ാം6Fം 

�ി��ി°�ിെ�ാÖU 
��ം��� �ം�ിWാ�Aൾ ഏർെ-�േ�L^
ാ�% 
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ഇ�ി�ാ�ി ൈ��K�േ�ാെ$ാ-ം 3ാേD6ി�
ാ�ി �Jി?@ ിേ�ാð�ിg 3ാWാ�Iം 

�Í�ിെ�ാÖU �ിർ ി�ി�ൾ �$ി 3ാ�ർ�ി�
ാേ�L�% അ�ി�ാ�I
ാ�%.  

12 K�ൽ 47 6�
ാ�ം �െ� h�ിFU 3േD6A�ിൽ �T�ി�ി��ാ�% 
�-�� 

�ം����ി�% അgേ�ാ�Iം.  �JI
ാ� േ
ൽ
jിെ4 �,�ി�ിൽ ���ൽ ആ]�ിൽ 


jി��ി 
ാ0ി  �ി�-ാ�ാൻ ഉ�േ�ാNി?@�% േ
ൽ 
jി�% K��ിൽ t�l�ിØി ,S 

അ$ി
j% ���ാൻ �ാ��
ാ,H എ@�ാ�% ഈ �ീ�ിcെ$ ��ി
ി�ി.  
� �ം���ം 

_(ി�ാർ�% ���ൽ ഉd�ാD��ിgം �ി��ിgം 
ാ�
� Jാ�ി ��K¤�$ി 

3േ�ാ��െ-�@�ാ�%. 

 

1.2. 
� �ം��� ���ി �ി��ി��ൽ ��� �ർേ§cെ$ ഉേ£6I 

��IAൾ 

 
��ം��� ���ി�ൾ �$-ി�ാ�ി��% ©�ം ���ി 3േD6�ിgLാ� 
#േ�ാN�ി �ി��ി��� 

 
��ം��� ���ി�ൾ �$-ി�ാ�ി��% ©�KU  l�ി�ിേ�ാN 
ാ0ം  
�ി��ി��� 

 Dീർ��ാ� �ി���ിൽ �ിHം �ാ�ി� �ി���ിൽ �ിHം �Jി?@ ഉൽ-ാD�ം, ©�Iം 
ഇ� �ി��ി��� 

 ���ി�% േ6(KU �� �JI� �ി6���ം െhi� 

 �$-ി�ാ�ി� ���ി�fെ$ ��ി�ാ��ം �ി��ി��� 

 
��ം��� �,-% KേE���ാെ� �$-ി�ാ�ി� 
j% �ം��� 
3�ർ��Aൾ 
��ി�ാ?� 

 ���ി 3േD6� �$�ാgU ^$ർ 3�ർ��Afം 3nbാWി� +�Afം 
ÛLി�ാT� 
 

1.3. �ി��ി��ൽ ��� �ാ����% 

 

�ാർ(ി� �ർ(ം അ$ി+ാ�
ാ�ി�ാ�% 
j% �ം��� ���ി�fെ$ 

�ി��ി��ൽ ���ം �ാ*�ി� +ി�ി �ി�����% �,-% �$�ി ��@�%. 2020-21 

�ാർ(ി� �ർ(ം (2020 »ൈ� - 2021 »ൺ) �$�ി� ����ിെ4 �ി��A�ാ�% ഈ 

ിേ-ാർ&ിൽ ഉൾെ-��ി�ിTU�%. 
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1.4. �ീർ�$ം (�ാ&ർെ()%) 
 

ഒ� െ�ാ^ ���ി°¨
� hാ�ിേ�ª% ഏെ��ാം 3േD6�% �ിHം 
] െ�Uം 

ഒ��ിെ��HേLാ  ആ 3േD6
ാെ� ���ി°¨
� hാ�ിെ4 �ീ°�$ം എ@ി�െ-�H. 

അ�ാ��% ഒ� #]/േ�ാ$%/അ��ി�ിേ��% എ� 
ാ�ം 3േD6െ� െ�Uം 

ഒ��ിെ��Hേ�ാ ആ 3േD6െ� #] / േ�ാ$% / അ��ിcെ$ �ീർ�$ം എ@% �ി�ി?H.  

ഒ� �ീർ�$െ� ���ം െhi@ ഉ�ർ@ l3��A�ാ�ി�ി?ം അ�ിെ4 

അ�ിർ�ി�ൾ. ഏെ�ാ� �ീ°Oാ�ിേ�¤ം ��ം ഒ��ിെ��@ K��Î  3േD6�ിെ4cം 

അ�ി°�ി, ഉµ� +ാ�ം, �ീ°
ി േ�E , 3_�ിD� �ീർOാe�ൾ,  �� 1o� േ
E�,  

ആേD6 േ
E� എ@ി�െ�ാെ� �ീർ�$�ിെ4 JാN
ാ�%. �ീർ�$�ിെ4 

��ി-
g��ിO% �Ó �ീർ�$ം, െh� �ീർ�$ം, �á �ീർ�$ം, ഉ� �ീർ�$ം, �Dീ�$ം 

എ@ിAെ� ��ം �ി�ി?H. 

hി�ം : �ീർ�$ം (�ാ&ർെ()%) 
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1.5 �ീർ�$ാWിØി� �ി���ം  

lKEെ� ഏെ�ാ� ^Ö l
ിcം ഏെ�¥ിeം ഒ� �ീർ�$�ിെ4 JാN
ാ�ി�ി?ം.  

�ീർ�$ം എ@�% 
j%, ��ം ,ൈ�� �*�% എ@ി�cെ$ ��ñ� bËി�
ാ� 

3_�ിcെ$ ഒ� ò�ി0% ആ��ി�ാൽ �െ@ �+ി� �ി���ം ആ���ം െhi@�ിgം 

�$-ി�ാ?@�ിgം ഏ0Fം അgേ�ാ�I
ാ� ò�ി0ാ�%.  അ$ി+ാ� �ിJ�A�ാ� 
j%, 

��ം, ൈ�� �*�% എ@ി��ിൽ ഒ@ിgLാ,@ ആ�ാ�ം 
` �Lിെ�cം 

bാWി?െ
HU�ി�ാeം ���ിെ4 �JI�, 
jിെ4 ��ം, ��I �ó�ാ�Afെ$ 

�ാ@ിWIം എ@ി� ഓേ�ാ �ീർ�$�ിeം �I�Iô
ാ��ി�ാeം �ീർ�$ാWിØി� �ി���ം 

3ാWാ�I
ർoി?H. 3_�ി�ാൽ �ിർj�ി�െ-& അ�ിർ�ി�ൾ 
ാ0
ി�ാ��%  

ആ��ി�ാൽ  �ി�ിW �,��ൾ ��ി+ി�ി �ൗõD �+ി� �ി��� ���ി�ൾ  �ീർ�$ 

അ$ി+ാ��ി�ാ�%  ആ���ം  െhi@�%. 

.hി�ം : അ$ി+ാ� �ിJ�Aൾ - 
j%, ��ം, ൈ���ാ�Aൾ 
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1.6 �ി��ി��ൽ  ����ീ�ി 

ഇ�ാeേ�(ൻ �ർേ� 2020-21 ൽ െ��െS�� �ാ&ർെ()ിെ�/
� �ം��� 

���ി  3േD6െ� K��ൻ �ാ
��ാ�ിൽ �ിHം �ി��േ6E��ം �$��cം 
� 

�ം��� �,-% �$-ാ�ി� ���ിേ�ാെ$ാ-ം 
0% ഏ�ൻ�ി�ൾ �]ിേ�ാ ���ാ�I 

�I¦ി�ൾ േ��ിേ&ാ �$-ാ�ി� എ�ാ 
�-�� �ം��� ���ി�േ�cം അ�േ�ാ��ം 

െhi�cം അ�% ©�ം �ാ&ർെ()% 3േD6�Lാ� #േ�ാN�ി �െL��cം �ി$F�ൾ 

�െL�ി bËെ-& േ�öA�ിൽ എ�ി?�c
ാ�% ��I
ി�@�%. ഇ^©�ം 

െ��െS�� �ാ&ർെ()ിൽ �ി�ിW 
ാർ¨A�ിÈെ$ �$-ാ�ി� 
��ം��� 

���ി�ൾ �]ി ഉLാ�ിTU േ�&Aൾ ����ിേW�
ാ?@േ�ാെ$ാ-ം 
� �ം��� 

�,-ിെ4 ഇ$െ�$ൽ ©�ം 3R� �ാ&ർെ()ിൽ ഉLാ�േ�&Afം �ി$F�fം 

�െL�@�ിgം �ാWി?H. �ി�ാ���ിൽ 3േ�I�ം ിേ-ാർT�ൾ 3�ി�ീ��ി?@^ 

�]ി �ി�ാ ആ��� �
ി�ി�ൾ�% ഈ �ി(��ിൽ ഇ$െ�$ാgം 
0% �ീർ�$ �ി��� 

���ി 3�ർ��Aൾ ,��ൽ ��I�
�േ�ാെ$ �ി°�o�ം �$�@�ി�% 

�േ£6���ംJ�� +ാ��Aൾ�% 
ാർ¨�ിർേ£6ം �ൽ,@�ിgം �ാWി?ം. ���ി 

3േD6െ� ൈ��6l
ിcെ$ അ$ി+ാ��ിൽ ²�േJാ¦ാ�െ� 4 ÷ാ0A�ാ�ി ��ം 

�ി�ി?H. 

      �&ി�-1 

 

 

 

 

 

 

 

 
÷ാ0ം 

 

 
�ിôീർjം (ഏ�ിൽ) 

 
1 

 
1 ഏ�ിൽ �ാെ] 

 
2 

 
1 K�ൽ 3 ഏ�ി�% �ാെ] 

 
3 

 
3 K�ൽ 5 ഏ�ി�% �ാെ] 

 
4 

 
5 ഏ�ിgം അ�ിg K��ിeം 
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 അWIാ�ം-2

#�ി�േ�ാ$% �ാ&° െ()% ���ി  

�bാർ)ിെ4  �oാ�േ�ാെ$ RIDF XVI ൽ ഉൾെ-��ി 
j% �ം��� �,-% 

2011 -2016  �ാ��&�ിൽ �$-ി�ാ�ി� ���ി�ാ�% #�ി�േ�ാ$% �ാ&°  െ()%  ���ി. 


��ം �ി��ിെ� െ��ി.ൽ
j �ാÈ�ിൽ �ാ�ി�ാ�% േ±ാ�ിെ� എ$-0 �2ാ��ിൽ 

6,7,8,10,11 �ാർ>��ി�ാ�% ഈ ���ി �$-ി�ാ�ി�ിTU�%. ഈ �ാർ>��ിെ� 1473 

,�ംbAൾ 3�I�
ാേ�ാ �േ�ാ�
ാേ�ാ ���ിcെ$ ²�േJാ¦ാ��ാ�%. 650 

െoZർ +��ാ�% ഈ ���ി �Iാ�ി� �ി$?@�%. ���ിcെ$ 3Wാ� 

��േ³ാ�´ാ� #�ി�ംേ�ാ$% �ാ��ാ$% �ി��ിെ� എ$��ാT�� 
���ിൽ �ി@ാ�% 

ഉµ�ി?@�%. ഈ ���ിെ� �ംbËിO �ി6D�ി��Aൾ ·�െ$ േhർ?H. 
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2.1 േ�ാa°  bLിംN%  

              ഉ��ി�� ഒ��ിെ� �$�ാÎ  �ë��ിÍ  
� െ�ാേLാ ��%  െ�ാേLാ 

�ി° ി?@ �$�A�ാ�ി�. h�ിFU 3േD6A�ിൽ �T�ൾ �ി�ിO% _(ി െhi@ 

�ീ�ി�ാ�% േ�ാa°  bLിംN%. 
u�Ìാ��Þ , �ø�Ìാ��Þ  എHം  ഇ�  

അി�െ-�H.  $ി ���ി�ിൽ 11304 െ�4%  +��ാ�% േ�ാaർ bLിംN% �$-ി�ാ�ി 


j% �ം��ിOിTU�%. 

                    

2.2 െ$�ിംN% 

12 K�Í   47 6�
ാ�ം �െ� h�ിFU 3േD6A�ിൽ �T�ൾ �ി�ിO% _(ി െhi@ 

�ീ�ി�ാ�% െ$�ിംN%.  
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2.3 
]?]ി  


]െ�Uെ� 
jി�ാùി lNർJ 

���ി�ാ�ം ഉ�ർ�ാൻ #��ി$A�ിeം 

_(ി +�A�ിeം ,]ി?@ ,]ി��ാ�% 


]?]ി�ൾ. 115 
]?]ി�ൾ �ിർ ിOിTL%. 

 
2.4. �ി�°  ീOാ°�ിംN%              

 

േ
ൽ?���ിൽ �ീ�@ 
]െ�Uം 

�ംJ�ിO% ¼�ീ��ിO% �ി����ിേ�ª% 

ഇ?@ �ീ�ി�ാ�% �ി�ർ ീOാ°�ിംN%. 

3 �ി���ൾ  ീhാർú% െhÇിTL%. 

 
 

2.5 �ീ°Oാൽ �ി° ാ�ം 

ഇ$�ാ$ൻ 3േD6A�ിൽ _(ി�ി��ൾ�ി$�ിeം _(ിേ�ാNI
�ാ� ��ി¼��ിeം 

�ീർOാe�ൾ �ിർ ിO% �ീേ�ാ&ം 6¦ിെ-���cം 
െjാ�ി-% �$c�cം െhiH. 15 


ീ0ർ  �ീ��ിൽ �ീ°Oാൽ �ിർ ിOിTL%. 
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2.6 �$െ
��ൽ 


�Afെ$ ·�&ിൽ 
]െ�Uം �$û�ിർ�ി l
ി¤Uിേ�ª% ഇ�ാ�ാ�% 

�$െ
�?@�%. �
�� 3േD6A�ിൽ À�ാ_�ി�ിeം h�ിS 3േD6A�ിൽ l
ിcെ$ 

h�ി�ിെ4 �ാ�JാN�ം ഇ��6A�ിe
ാ�ാ�% �$Aൾ ä
ീ��ി?@�%. ���ി 

3േD6�% 3Wാ�
ാcം െ�Aി�ാ�% �$െ
��ിTU�%. 866 എjം െ�Aി�% 

���ിcെ$ JാN
ാ�ി �$െ
$ി�ിTL%. 

 
2.7 
ൺ��*%   

_(ി�ി$Aൾ?ം േ�ാ��ൾ?ം അ�ി��ൾ �ിü�ി?@ ഉ�ർ@ 
ൺ�ി&�ാ�% 


ൺ��*% എ@% �c@�%. ��ം ,�ിെ�ാ�ിO% ഒ�,@�% �$�ാ�ാ�%  
ൺ��*% 

�ിർ ി?@�%. 3545 
ീ0ർ +��% 
ൺ��*% �ിർ ിOിTL%. 
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അWIാ�ം-3 


��ം��� �ി��ി��Í ���ം - 3Wാ�െ-& 

�h�AÞ 

3.1 െ�ാ^�ി��Aൾ 

2020 -21 �ർ(െ� 
��ം��� ���ി �ി��ി��ൽ ����ി�ാ�ി 
��ം 

�ി��ിൽ “#�ി�േ�ാ$% �ാ&°  െ()%  ���ി”�ാ�% െ�െ�െS��ിTU�%. ���ിcെ$ 

3Wാ� ��േ³ാ�´ാ� #�ി�ംേ�ാ$% �ാ��ാ$% �ി��ിെ� എ$��ാT�� 
���ിൽ 

�ി@ാ�% ഉµ�ി?@�%. 24.10.2011 g ^$Aി 31.03.2016 g Xർ�ി��ിO $ി  ���ി�ിൽ 

3േD6െ� 3nAൾ ��ിo�ി?@�ി�ാ�ി േ�ാaർ bLിംN%, െ$�ിംN%, 
]?]ി 

�ിർ ാ�ം, �ി�°  ീOാ°�ിംN%,  �ീ°Oാൽ �ി° ാ�ം,  െ�Aി�% �$െ
��ൽ, 
ൺ��*%  

�ിർ ാ�ം ^$Aി� ���ി�ൾ 3േD6�% �$-ി�ാ�ി.  1,02,70,982/- �� ���ി 

�$�ി-ി�ാ�ി െh��]ിOിTL%. ²�േJാÁ � ി0ി KേE��ാ�% 3�ർ�ി�ൾ 

�ിർ§oിOിTU�%. �ർ�ിO 
െjാ�ി-% �$c@�ിgം lNർJ�� ീOാർ�% െ
Oെ-�� 

�ാgം 
jിെ� ഈർ-ം �ി��ിർ�@�ിgം, േ�ാ��ൾ �ം��ി?@�ിgം, �ാർ(ി� 

ഉd�ാD�ം �ർ�ി-ി?@�ിgം, 3_�ിcെ$ �ം^��ാ�+ െ
Oെ-��@ �ിgം, 

3േD6െ� Dാ�ി¾I �¿����ിgം 3_�ി �ം����ിgം 3R� ���ി 

3േ�ാ��െ-&ിTL%. [ർ, െ�A%, എ@ി��ാ�% ���ി 3േD6െ�  3Wാ� �ി��ൾ. 

െ��%, 
` �ാ], ഏ��ാ], 
�Oീ�ി, ,�K��% ^$Aീ �ി��fം ���ി 3േD6�% _(ി 

െhiHL%. 3േD6െ� 80% ��Aൾ �ർ(��ാ�%. 80 െoZർ l
ി ��3േD6
ാ�%.  

3.1.1 ���ംEI  

�ർേ� �$�ി� ���ി 3േD6�%  1473 ,�ംbA�ി�ാ�ി 3678 Üീ�fം 3550 

#�(ൻ
ാ�ം ഉൾെ-െ$  ആെ�  7228 ആ�% ���ംEI. ാൻýെ�ൻ)ർ �ിJാN�ിൽ 

ആ�ം �െ@ ഇ�. 
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    �&ി� -2 

 
Üീ�ൾ 

 
#�(ൻ
ാ°  

 
ാൻý�ൻ)ർ 

 
ആെ� 

 
3678 

 
3550 

 
- 

 
7228 

���ംEI 

 

3.1.2 ²�േJാ¦ാ�fെ$ �ാ©oി� �ിJാNം 

���ി  3േD6�% ആെ� �&ി��ാ�ി ,�ംbAൾ 144 ഉം �&ി��ർ¨ ,�ംbAൾ 

13 ഉം    
`U�ർ 1316 ഉം ആ�%. ഇ�ിൽ   �&ി��ാ�ി  ,�ംbA�ിൽ APL�ിJാN�ിൽ 12 

ഉം  BPL �ിJാN�ിൽ 132 ഉം ,�ംbAൾ ഉൾെ-�H. �&ി��ർ¨  ,�ംbA�ിൽ 

ആെ�cU 13 ,�ംbAfം BPL �ിJാN�ിൽ ഉൾെ-�@��ാ�%. 
`U��ിൽ 

APL�ിJാN�ിൽ 738 ഉം, BPL �ിJാN�ിൽ 578 ഉം ,�ംbA�ാ�% ഉU�%.  

     �&ി� - 3 
   

APL 

 

BPL 

 
�&ി��ാ�ി 

 

12 

 

132 

 
�&ി��ർ¨ം 

 

- 

 

13 

 

`U�ർ 

 

738 

 

578 

 

51%

49%
Üീ�ൾ

#�(ൻ
ാ°
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3.1.3 ���ി 3േD6െ� +ാ��AÞ  

���ി 3േD6�% 8 അ¥��ാ$ി�fം 3 എൽ.�ി �% �fം ഓേ�ാH�ീ�ം c.�ി �fം 

ൈo�% �fം o�ർ െ��ൻ)ി �fം 3�ർ�ി?HL%. #�ി�േ�ാ$%, െ�Uി�േ2�ി 

എ@ീ +�A�ിൽ  �ർ�ാർ +ാ��
ാ� 3ാà
ി� ആേ�ാNI േ�öAfം +ി�ി 

െhiHL%. 2 �ീ� �o��� �ം�Afം 68 ,�ംb|ീ ò�ി`�fം 3േD6� 

3�ർ�ി?H. �ർ�ാ�ിെ4 11 ,$ിെ�U ���ി�fം 3േD6�% �ി��ിൽ?H. �$ാെ� 

6�ാ6�ി 18 
ീ0ർ ആ]KU 284 �ി���fം 6�ാ6�ി 67 
ീ0ർ ആ]KU 23 ,]ൽ 

�ി���fം 33 
]െ�U �ംJ��ി�fം ഉL%. 

3.1.4 ��േ�h�+ി�ി 

ആെ� 112637.25 െ�4% l
ി ഉU�ിൽ 10319 െ�4% l
ി (9.16%) ��േ�h�KU 

�ിJാN�ിeം 102318.25 െ�4% (90.84%) ��േ�h�
ി�ാ� �ിJാN�ിeം 

ഉൾെ-�@�ാ�ി ���ം �െL�ി�ിTL%.  

              �&ി� 4 

��േ�h�+ി�ി �ിÚ�ി (െ�4ിൽ ) 

��േ�h�KU�% 10319 

 
��േ�h�
ി�ാ��% 

 
102318.25 

0
100
200
300
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500
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3.1.5 l�ി�ിേ�ാN�ീ�ി 

���ി 3േD6െ� ആെ� l
ിcെ$ 0.65% ��ി¼ം 3.98% _(ിª% 

ഉ�c¦
�ാ�^ം 5.24% 
0% ഉ�േ�ാNAൾ?
ാ�ി �ി�ിേ�ാNിOി�ി?H. 39.44%  

,�ംbAൾ _(ി�% ഉ�c¦
���ി�ാeം 2.11% ,�ംbAൾ _(ി ആDാ� 

��
�ാ��ി�ാeം 58.45% ,�ംbAൾ +���ി
ി�ി ©�Fം _(ിെhi@ി� എHം  

�ർേ��ിൽ �െL�ി�ിTL%. െ�A%, �K�%, [ർ എ@ി �ി���ാ�% ���ി  

3േD6�% ����ാ�ി _(ി െhi@�%. െ��%, 
�Oീ�ി, 
`�ാ], ഏ��ാ], �O�ി�ൾ 

^$Aി� �ി��fം 3േD6�ാ�ി�ൾ _(ി െhiHL%. 

3.1.6 t�l�ി�� അJി3ാ�ം 


��ം��� 3�ർ��Aൾ �$-ി�ാ�ി�^ ©�ം 
jിെ4 t�l�ി�� 

��െ��Wി�ം െ
Oെ-Tെ�@% 6.08 % ²�േJാ¦ാ�fം �ാ
ാ�Iം െ
Oെ-Tെ�@%            

92.23 % ²�േJാ¦ാ�fം 3േ�ാ��ം ഉLാ�ിെ�@% 1.69 % ²�േJാ¦ാ�fം �hി-ി�. 

   �&ി� 5 

 
��െ��Wി�ം െ
Oെ-T 

 
6.08 % 

 
�ാ
ാ�Iം െ
Oെ-T 

 
92.23 % 

 
3േ�ാ��
ി� 

 
1.69 % 
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3.1.7 
jിെ4 �$� 

�ാെ0ൈ0%  
jാ�% ���ി 3േD6�% �ാ�െ-�@�%. ���ി  �$-ി�ാ�ി� 

േ6(ം 
jിെ4 �$�ª% ä
ാ�ീ�
ാ� �ർ���% ഉLാെ�@% 3.68 % ²�േJാ¦ാ�fം 

�ാ
ാ�Iം �ർ�ി�െ�@% 93.65% ²�േJാ¦ാ�fം അJി3ാ�െ-&േ-ാൾ 
jിെ4 

�$�ª% 
ാ0ം ഉLാ�ി&ി�ാെ�@% 2.67% ²�േJാ¦ാ�fം അJി3ാ�െ-&�ാ�ി �ർേ� 

�hി-ി?H.  

 

       �&ി� 6 

 
ä
ാ�ീ�
ാ�ി �ർ�ി� 

 
3.68% 

 
�ാ
ാ�Iം �ർ�ി� 

 
93.65% 

 

ാ0
ി� 

 
2.67% 

 


��ം��� ���ിെ�?ി�U �ി��Aൾ 
��ം��� ���ി 

ഉേDIാN+ൻ KേE��ാ�% അി�ാൻ �]ിSെ�@% 16.91% ²�േJാ¦ാ�fം 1ാ
, 

േ±ാ�%, �2ാ��% അWി�ാ�ി��ിൽ �ിH
ാ�% അിSെ�@% 70.85% 

²�േJാ¦ാ�fം 
` 
ാ°NA�ിeെ$�ാ�% അിSെ�@% 0.58% ²�േJാ¦ാ�fം 

അJി3ാ�െ-&േ-ാൾ 11.66% ²�േJാ¦ാ�ൾ�% ���ിെ�?ിO% അി�ി�ാെ�Hം 
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�ർേ� �െL�ി�ിTL%. 
��ം��� ���ിെ�?ി�U ��ി6ീ��ം 3.50% 

²�േJാ¦ാ�Þ�% 
ാ�േ
 �JിOിTâ എ@% �ർേ��ിൽ �ിHം 
��ി�ാ�ാൻ 

�ാWി�. bÖ�ി° ാ�ം, �T��ാ�ൽ, െh�% )ാK�Þ , �ീ°OാÍ  �ി° ാ�ം 

എ@ി��ി�ാ�%   ���ി �ംbËിO% ��ി6ീ��ം  �JിOിTU�%. 

3.2 
��ം��� �,-% �$-ി�ാ�ി� ���ിcെ$ ²�േJാ¦ാ�fെ$ അJി3ാ�ം  

�ംbËിO% 

1473 ,�ംbAൾ 3�I�
ാേ�ാ �േ�ാ�
ാേ�ാ #�ി�േ�ാ$% �ാ&ർെ()% 

���ിcെ$ ²�േJാ¦ാ��ാ�%. 3േD6െ� 17.04% ,�ംbAൾ ²�േJാÁ 

� ി0ി�ിൽ  അംNA�ാ�%. 
����ം��� 3�ർ��Aെ�?ി�U അ$ി+ാ� 

അ�േbാWം ���ി? Kൻ�% 67.10% േ�ർ?ം ���ിª% േ6(ം 92.90% േ�ർ?ം ഉU�ാ�ി 

�hി-ിOി�ി?H. �ാ&ർെ(����ിെ�?ി�U അി�% ���ി�% Kൻ�% 58.06% 

േ�ർ?ം ���ി�% േ6(ം 98.06% ²�േJാ¦ാ�ൾ?
ാ�% ഉU�%. 
0% 
�-�� 

�ം��� 3�ർ��Aൾ ���ിª% Kൻ�% 49.03% േ��ം ���ിª% േ6(ം 65.81% 

േ��ം �$-ി�ാ�ി�ിTL%. 

 

�ാ*�ി� +ി�ി�ി�����% �,-ിെ� ഉേDIാN+ർ ���ി 3േD6�ാ�ി��ിൽ  �ിHം �ി��േ6E��ം 

�$�H. 
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3.3 ���ി അ�േ�ാ��ം 

 

2020-21  
��ം��� �ർേ�cെ$ JാN
ാ�ി 
��ം��� �,� 

�$-ി�ാ�ി�  #�ി�േ�ാ$% �ാ&ർെ()%  ���ി �5ർ6ി?�cം ���ിcെ$ 

²�േJാ¦ാ�െ� �$ാെ� ���ി 3േD6െ� K��ൻ ,�ംbAെ�cം   �5ർ6ിO%  

�ി��േ6E��ം �$��cം െh�. ���ി 3േD6�U 1473 ,�ംbA�ിൽ 321 

,�ംbAfം �ാർ(ിേ��� േ�ാ�ി��ിൽ ഏർെ-&ി�ി?@��ാ�%. �¼��ർ�ൽ, 

ആ���ർ�ൽ, േ�ാ]ി��ർ�ൽ, 
ീÎ  ��ർ�ൽ, േ�ാ�% ��ർ�ൽ  എ@ി� 

അgbË െ�ാ]ി�ാ�ി ��ീ��ിOി�ി?H. ���ിcെ$ t�
ാ�ി �ി��ിെ� �ാö��ിeം, 

ഉൽ-ാD� �ി��ിeം �ർ��FLാ�ി. #�ി�േ�ാ$% �ാ&ർെ()%  ���ിcെ$ t�
ാ�ി 

3േD6െ� 
െjാ�ി-ിെ4 േ�ാ�% ,ªാൻ �]ിû. �ി����ിെ� ���ി�ാ�Fം 

ഉ�ർ�ാൻ �]ിû. �ർേ�cെ$ �ി6D�ി��Aൾ �&ി��ിൽ െ�ാ��ി�ി?ം 

3�ാ�
ാ�%. 

3.3.1 ²�േJാ¦ാ�fെ$ 3Wാ� െ�ാ]ിൽ  

      �&ി� 7 

 

3Wാ�െ�ാ]ിൽ 

െ�ാ]ിൽ അ$ി+ാ��ിൽ ²�േJാ¦ാ�fെ$ 
എjം 

÷ാ0ം1 ÷ാ0ം2 ÷ാ0ം3 ÷ാ0ം4 ആെ� 

_(ി 130 101 42 39 312 

�ാർ(ിേ���ം 274 32 6 9 321 

�ർ(�െ�ാ]ി�ാ�ി 244 7 3 0 254 

�ാർ(ിേ���െ�ാ]ി�ാ�ി 483 18 2 0 503 


`U� 67 13 3 0 83 
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�ി$േ%&'(( 1473 �,ം-.(ിൽ 21.18% ",ം-.ൾ 45ി $6ാ� 

െ�ാ8ി�ാ9ി �:ീ��ി<ി�ി=>. 21.79% ",ം-.ൾ �ാർ5ിേ��� െ�ാ8ി@�(ിൽ 

ഏർെ#Bി�ി=>. 17.24% ",ം-.ൾ �ർ5�െ�ാ8ി�ാ(ി �ിCാD�ി@ം ഉൾെ#,>. 

�ാർ5ിേ��� െ�ാ8ി�ാ(ി �ിCാD�ിൽ 34.15% ഉം  �Gെ�ാ8ി@�(ിൽ ഏർെ#Bി�ി=H�ർ 

5.64% ഉം ആ�!. 45ി $6ാ�െ�ാ8ി�ാ9ി �:ീ��ി<ി�ി=H ",ം-.(ിൽ KാLം-1 ൽ 

(100 െ�Nിൽ �ാെ8 41.67% ",ം-.Oം KാLം-2 ൽ (100 P�ൽ 300 െ�Nിൽ �ാെ8) 

32.37%  ",ം-.Oം  KാLം-3 ൽ (300 P�ൽ 500 െ�Nിൽ �ാെ8) 13.46% ",ം-.Oം 

500 െ�NിR  P�(ിൽ �SH KാLം-4 ൽ 12.50% ",ം-.Oം ഉൾെ#,>. 

            �ാർ5ിേ��� െ�ാ8ി@�(ിൽ ഏർെ#Bി�ി=H�ർ KാLം-1 ൽ 85.36% ",ം-.Oം 

KാLം-2 ൽ 9.97% ഉം KാLം-3 ൽ 1.87% ഉം, KാLം-4 ൽ 2.80% ഉം  ഉൾെ#,>. �ർ5� 

െ�ാ8ി�ാ(ി�ൾ KാLം-1 ൽ 96.06% ഉം KാLം-2 ൽ  2.76% ഉം KാLം-3 ൽ 1.18%  

",ം-.Oം ഉൾെ#,>. �ാർ5ിേ��� െ�ാ8ി�ാ(ി�ൾ KാLം-1 ൽ 96.02% ഉം KാLം- 2 ൽ 

3.58% ഉം KാLം-3 ൽ 0.4% ഉം ",ം-.ൾ ഉൾെ#,>. �G െ�ാ8ി@�(ിൽ 

ഏർെ#Bി�ി=H�ർ KാLം -1 ൽ 80.72% ഉം KാLം -2 ൽ 15.66% ഉം KാLം -3 ൽ 3.61 %  

ഉൾെ#B ",ം-.O�ാ�!. 

3.3.2 U�േCാVാ OെW അR-Y െ�ാ8ിൽ  
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�&ി� 8 

        

  അgbË െ�ാ]ിൽ  
÷ാ0ം 1 

 
÷ാ0ം 2 

 
÷ാ0ം 3 

 
÷ാ0ം 4 

 
ആെ� 

 
_(ി 

 

19 

 

1 

 

3 

 

4 

 

27 
 
�¼��ർ�ൽ 

 

21 

 

1 

 

1 

 

1 

 

24 
 
ആ���ർ�ൽ 

 

13 

 

2 

 

0 

 

0 

 

15 
 
േ�ാ]ി��ർ�ൽ 

 

46 

 

17 

 

6 

 

3 

 

72 
 

ീൻ ��ർ�ൽ  

 

0 

 

3 

 

1 

 

0 

 

4 
 
േ�ാ� ��ർ�ൽ  

 

3 

 

0 

 

0 

 

0 

 

3 
 

_(ി, �¼��ർ�ൽ,ആ���ർ�ൽ,  
േ�ാ]ി��ർ�ൽ, 
ീൻ ��ർ�ൽ  

 

0 

 

1 

 

0 

 

1 

 

2 

 

_(ി, േ�ാ]ി��ർ�ൽ 
 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

4 

 

�¼��ർ�ൽ, ആ���ർ�ൽ 
 

1 

 

0 

 

0 

 

0 

 

1 

 
�¼��ർ�ൽ, ആ���ർ�ൽ, േ�ാ]ി��ർ�ൽ 

 

1 

 

0 

 

0 

 

0 

 

1 
 
�¼��ർ�ൽ, േ�ാ]ി��ർ�ൽ, 
ീൻ ��ർ�ൽ 

 

0 

 

0 

 

1 

 

0 

 

1 
 

�¼��ർ�ൽ, േ�ാ]ി��ർ�ൽ, ആ���ർ�ൽ 
 

3 

 

1 

 

0 

 

1 

 

5 

 

ആ���ർ�ൽ, േ�ാ]ി��ർ�ൽ 
 

2 

 

0 

 

1 

 

0 

 

3 

 

ആ���ർ�ൽ, 
ീൻ ��ർ�ൽ  
 

1 

 

1 

 

0 

 

0 

 

2 

 

ആ���ർ�ൽ, 
`U�  
 

1 

 

0 

 

0 

 

0 

 

1 

 
േ�ാ]ി��ർ�ൽ, േ�ാ� ��ർ�ൽ 

 

0 

 

1 

 

1 

 

0 

 

2 
 
േ�ാ]ി��ർ�ൽ, 
ീൻ ��ർ�ൽ 

 

0 

 

2 

 

0 

 

1 

 

3 
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ീÎ��ർ�ൽ അgbËെ�ാ]ി�ാ�ി ��ീ��ിOിT���% 0.27% ,�ംbA�ാ�%.  

ഇ�ിൽ ÷ാ0ം-2 ൽ 75% ഉം ÷ാ0ം- 3ൽ  25% ഉം ,�ംbAൾ ഉൾെ-�H. േ�ാ�% 

��ർ�ൽ  അgbË െ�ാ]ി�ാ�ി ��ീ��ിOിT�� 0.20% ,�ംbAfം ÷ാ0ം-1 Í  

ഉൾെ-�H.  _(ി, �¼��ർ�ൽ, ആ���ർ�ൽ, േ�ാ]ി��ർ�ൽ, 
ീÎ��ർ�ൽ 

എ@ി��ിൽ ഏർെ-&ി�ി?@�% 0.14 % ,�bA�ാ�%. 50 % �ീ�ം  ÷ാ0ം-2 eം ÷ാ0ം-4  

eം ഉൾെ-�H. _(ി, േ�ാ]ി��ർ�ൽ എ@ി�  അgbË െ�ാ]ി�ാ�ി ��ീ��ിOിT���% 

0.27% ,�bA�ാ�%.  ഇ�ിൽ 25% �ീ�ം ,�ംbAൾ  ÷ാ0ം -1 eം  ÷ാ0ം-2 eം ÷ാ0ം- 3 

eം ÷ാ0ം-4 eം ഉൾെ-�H. ÷ാ0ം-1 ൽ ഉൾെ-�@ 0.07% ,�bAfം �¼��ർ�ൽ, 

ആ���ർ�ൽ, േ�ാ]ി��ർ�ൽ എ@ീ െ�ാ]ിe��ിൽ ഏർെ-&ി�ി?H.      

�¼��ർ�ൽ, 
ീÎ��ർ�ൽ, േ�ാ]ി��ർ�ൽ എ@ി�  അgbËെ�ാ]ി�ാ�ി 

��ീ��ിOി�ി?@�% 0.07% ,�ംbA�ാ�%.  ഇ�°  ÷ാ0ം-3 Í  ഉൾെ-�H. 

�¼��ർ�eം,  േ�ാ]ി��ർ�eം  അgbË െ�ാ]ി�ാ�ി�ിT���% 0.34% ആ�%. 

ഇ�ിÍ   ÷ാ0ം-1 ൽ 60% ഉം ÷ാ0ം-2 eം ÷ാ0ം-4 eം 20% �ീ�ം ഉൾെ-�H. 

േ�ാ]ി��ർ�ൽ, ആ���ർ�ൽ എ@ീ െ�ാ]ിe��ിൽ ഏർെ-&ി�ി?@�% 0.20% 

,�ംbA�ാ�%. ഇ�ിൽ 66.67% ,�ംbAൾ ÷ാ0ം  1 eം 33.33% ,�ംbAൾ ÷ാ0ം3- eം 

ഉൾെ-�H.  

 ആ���ർ�ൽ, 
ീÎ��ർ�ൽ എ@ി� അgbËെ�ാ]ി�ാ�ി 

��ീ��ിOി�ി?@�% 0.14% ,�ംbA�ാ�%. ഇ�°  50% �ീ�ം ÷ാ0ം-1 eം ÷ാ0ം-2 eം  

ഉൾെ-�H. ആ���ർ�ൽ 
`U� അgbËെ�ാ]ിe�ൾ െhi@�%  ÷ാ0ം-1ൽ 

ഉൾെ-�@ ഒ�  ,�ംb
ാ�%. േ�ാ]ി��ർ�ൽ, േ�ാ���ർ�ൽ എ@ീ െ�ാ]ിe��ിൽ 

ഏർെ-&ി�ി?@�% 0.14% ,�ംbA�ാ�%. ഇ�°  50% �ീ�ം ÷ാ0ം-2 eം ÷ാ0ം-3 eം   

ഉൾെ-�H. േ�ാ]ി��ർ�ൽ, 
ീÎ��ർ�ൽ എ@ി� അgbËെ�ാ]ി�ാ�ി 

��ീ��ിOി�ി?@�% 0.20% ,�ംbA�ാ�%. ഇ�ിÍ  66.67% ,�ംbAൾ ÷ാ0ം-2 eം 

33.33% ,�ംbAൾ ÷ാ0ം4 eം ഉൾെ-�H. 
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3.3.3 ���ി  3േD6�% �$-ി�ാ�ി�  
��ം��� ���ിcെ$ �ി��Aൾ  

�&ി� 9 

���ി �$-ി�ാ�ി� 
×ീം 

�$-ി�ാ�ി�  ,�ംbAfെ$  എjം  

÷ാ0ം 1 ÷ാ0ം 2 ÷ാ0ം 3 ÷ാ0ം 4 ആെ� 

RIDF 45 50 22 38 155 

�2ാ��% 8 1 3 1 13 

MGNREGS 118 35 17 4 174 

��.ം  �ി��ിÍ  22 20 3 9 54 

�$-ാ�ി�ി&ി�   1019 86 19 6 1130 

    

 

 

���ി3േD6െ� 396 ,�ംbA�ാ�% 
��ം��� 3�ർ��Aൾ 

�$-ി�ാ�ി�ിTU�%.  ഇ�ിൽ  39.14% ,�ംbAൾ  
��ം��� �,-ിെ4 RIDF 

0%

10%

20%

30%
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100%

÷ാ0ം 1 ÷ാ0ം 2 ÷ാ0ം 3 ÷ാ0ം 4
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�2ാ��%

RIDF
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×ീ
ിൽ ഉൽെ-&��ാ�% . 1ാ
�2ാ��% �]ി  ���ി �$-ി�ാ�ി��%  3.28% 


ാ�
ാ�%. 43.94% ,�ംbAൾ MGNREGS ���ി KേE�cം, 13.64% ,�ംbAൾ ��.ം 

�ി��ിeം �$-ി�ാ�ി���ാ�%.  1130 ,�ംbAൾ 
��ം��� 3�ർ��Aൾ 

�$-ി�ാ�ി�ി&ി�.  


��ം��� �,-% �$-ാ�ി� RIDF ���ി 3�ാ�ം 
��ം���ം 

�$�ി���ിൽ ÷ാ0ം 1-ൽ 29.03% ,�ംbAfം, ÷ാ0ം-2 ൽ 32.26% ഉം, ÷ാ0ം-3ൽ 14.19% 

ഉം, ÷ാ0ം-4 ൽ 24.52% ഉം ,�ംbA�ാ�% ഉU�%. 1ാ
�2ാ��ിെ� �% �ീ
ിൽ �ിHം    

÷ാ0ം-1 ൽ 61.54% ,�ംbAfം, ÷ാ0ം-2 ൽ 7.69% ഉം, ÷ാ0ം-3ൽ 23.08% ഉം, ÷ാ0ം-4 ൽ 

7.69%ഉം ,�ംbAf
ാ�% ���ി �$-ി�ാ�ി�ിTU�%. MGNREGS ���ി KേE� 


��ം���3�ർ�ി�Þ   �$-ി�ാ�ി���ിൽ ÷ാ0ം-1 ൽ 67.82% ,�ംbAfം, ÷ാ0ം-

2 ൽ 20.11% ഉം, ÷ാ0ം-3ൽ 9.77% ഉം, ÷ാ0ം-4 ൽ 2.30%ഉം ,�ംbA�ാ�% ഉU�%.   

��.ം �ി��ിൽ �$-ി�ാ�ി���ിൽ 40.74% ,�ംbAൾ ÷ാ0ം-1 eം, ÷ാ0ം-2 ൽ 37.03% 

ഉം ÷ാ0ം-3 ൽ 5.56%ഉം  ÷ാ0ം-4 ൽ 16.67%ഉം ,�ംbAൾ ഉൾെ-�H. 

 

3.3.4 
��ം���ം �$-ി�ാ�ി� ,�ംbAൾ ���ിcെ$ �ീ�ി അg��ിO% 

      �&ി� 10  


��ം��� 

േ�ാ�ിcെ$ �ീ�ി 


��ം���ം �$-ി�ാ�ി� ,�ംbAൾ(എjം) 

÷ാ0ം1 ÷ാ0ം2 ÷ാ0ം3 ÷ാ0ം4 ആെ� 

േ�ാaർbLിംN% 56 40 14 34 144 

െ$�ിംN% 0 1 1 0 2 


]?]ി 49 31 18 17 115 

�ി�°  ീOാ°�ിംN%             1 2 0 0 3 

�ീർOാൽ �ിർ ാ�ം/ 
��ീ���ം 

5 6 2 2 15 

െ�Aി�% �$ം ^�ൽ, 

u   ��*% 

86 21 10 7 124 
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�ി�cെ$ l
ി6ാÜ��
ാ� 3േ�I���ൾ�g��ിO% �ി�ിW 
��ം��� 

3�ർ��A�ാ�% �$-ി�ാ�ി�ിTU�%. േ�ാaർ bLിംN% �$-ി�ാ�ി�ിTU�% 144 

,�ംbA�ാ�%. ഇ�ിൽ ÷ാ0ം-1 ൽ 38.89 % ,�ംbAfം ÷ാ0ം 2  ൽ 27.78 % 

,�ംbAfം ÷ാ0ം 3  ൽ 9.72% ഉം  ÷ാ0ം-4  ൽ 23.61 % ഉം ,�ംbAf
ാ�% �$-ി�ാ�ി 

�ിTU�%. െ$�ി	% �$-ി�ാ�ി�ിTU  ആെ�cU 2 ,�ംbAൾ 50 % �ീ�ം ÷ാ0ം-2 

eം ÷ാ0ം- 3 e
ാ�ി ഉൾെ-�H. 115 
]?]ി��ാ�% �ിർ ിOിTU�%. ÷ാ0ം-1 ൽ 42 .61% 

ഉം  ÷ാ0ം-2 ൽ 26.96 % ഉം  ÷ാ0ം-3 ൽ 15.65 % ഉം  ÷ാ0ം-4 ൽ 14.78% ഉം 

,�ംbA�ി�ാ�ി  ഉൾെ-&ി�ി?H. �ി�ർ ീhാർ�ി	% �$�ി�ിTU 3 ,�ംbAൾ  

÷ാ0ം-1 ൽ 33.33 % ഉം  ÷ാ0ം-2 ൽ 66.66 % e
ാ�ി ഉൾെ-�H. 15 ,�ംbA�ാ�% 

�ീർOാൽ �ിർ ാ�ം �$�ി�ിTU�%. ഇ�ിൽ  ÷ാ0ം -1 ൽ  33.33 % ഉം  ÷ാ0ം -2 ൽ 40 % 

ഉം  ÷ാ0ം-3 ൽ 13 .33 % ഉം  ÷ാ0ം-4 ൽ 13.33 % ,�ംbA�ിe
ാ�ാ�% ഉൾെ-&ി�ി?@�%. 

െ�Aി�% �$ം^�eം 
ൺ��ë �ിർ ാ�Fം 124 ,�ംbAൾ �$-ി�ാ�ി�ിTL%.  

÷ാ0ം- 1 ൽ 69.35 % ഉം  ÷ാ0ം -2 ൽ 16.94% ഉം  ÷ാ0ം-3 ൽ 8.06% ഉം  ÷ാ0ം-4 ൽ 5.65  % 

,�ംbA�ിe
ാ�ാ�% ഉൾെ-&ി�ി?@�%.                                




� �ം��� ���ി ��� �ർേ� - 2020-21 – 
��ം �ി� 

 

�ാ*�ി� +ി�ി�ി�����% �,-% Page 26 

 

3.3.5 ���ി 3േD6െ� Ù���ാ� �ി��fെ$ �ിÚ�ിcം ഉൽ-ാD�Fം 

  ���ി 3േD6െ� Ù���ാ� �ി��fെ$ �ിÚ�ിcം ഉ
ാD�Fം �ാെ] �&ി��ിÍ  

ഉൾെ-��ി�ി�ി?ം 3�ാ�
ാ�%. 

�&ി�.11 

 
���ി 3േD6െ� 
Ù���ാ��ി��ൾ 

 
�ിÚ�ി(െoZ° ) 

 
ഉÍ-ാD��
� 

(�ിേ�ാ1ാം / 
െoZ° ) 

 
ഉÍ-ാD�ം 

(�ിേ�ാ1ാം / 
െoZ° ) 

െ��% 2.31 *3271 7556.01 


�Oീ�ി 6.53 33783 220602.99 

��ർ�ർ¨Aൾ 0.29 1448 419.92 

ഇ2ി 0.42 2538 1065.96 


Sൾ 1.43 2742 3921.06 

�ാ] 11.42 6120 69890.4 

ഏ��ാ]  48.23 8750 422012.5 

�O�ി�ൾ 3.72    

ൈ��ാ-ിÞ  0.92 5180 4765.6 

േh�,േh*% ,��  0.25 12064 3016 

 

(*അ�ി, ഉ�ാDാ��
� 2019-20 െ� �ാർ(ി� +ി�ി�ി�����ിെ� അ��ംbിO%)      

3.3.6 ���ി 3േD6െ� Dീർ��ാ��ി��fെ$ �ിÚ�ിcം ഉൽ-ാD�Fം 

���ി 3േD6െ� Dീർ��ാ� �ി��fെ$ �ിÚ�ിcം ഉ
ാD�Fം �ാെ]  �&ി��ിÍ  

ഉൾെ-��ി�ി�ി?ം 3�ാ�
ാ�%. െ�A%, �K�%, [ർ എ@ി �ി���ാ�% 3േD6�% 

����ാ�ി �ാq@�%.  
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    �&ി� 12       

(*എjം/െo�°, **എjം, ഉÍ �ാDാ��
� 2019-20 െ� �ാർ(ി�+ി�ി�ി�����ിെ� അ��ംbിO%) 

3.3.7 ���ിcെ$ #േ�ാN�ിെ�?ി�U അJി3ാ�ം 

�&ി� 13 

 ഉL% ഇ� 

�ി��ീ�ി�ിെ� �ർ�� 87.04% 12.96% 

�ി�cെ$ �ാö��ിെ� �ർ�� 87.92% 12.08% 

ഉൽ-ാD� �ി��% �ർ�� 95.36% 4.64% 

�ാർ(ി� ��
ാ�ം  �ർ�� 91.36% 8.64% 

Dീർ��ാ��ി��ൾ 
(എjം) 

�ിÚ�ി(െoZ° ) 
ഉÍ-ാD��
� 

(�ിേ�ാ1ാം / 
െoZ° ) 

ഉÍ-ാD�ം 
(�ിേ�ാ1ാം ) 

 
െ�A%   

 

145.60 

 

*7383 

 

**1074964.80 

 
�K�% 

 

26.40 

 

661 

 

17450.40 

 
,�K��% 

 

6.34 

 

206 

 

1306.04 

 
�¼
ാ�% 

 

1.52 

 

152 

 

231.04 

 
[ർ 

 

250.18 

 

935 

 

233918.30 

 
ാ�%  

 

11.88 

 

*2524 

 

**29985.12 

 
�ാ-ി 

 

0.06 

 

-  

 

0.00 

 
െ�ാെ�ാ 

 

0.14 

 

554 

 

77.56 

 

ാ�%  

 

10.50 

 

4113 

 

43186.50 

േ��, 
oാN�ി, 
േ��%, 
` À�AÞ   

 

0.43 

 

575 

 

247.25 
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���ി?േ6(ം �ി��ീ�ി�ിൽ �ർ��cLാ�ിTെL@% 87.04% േ��ം 

�ർ��FLാ�ി&ി�ാെ�@% 12.96% േ��ം അJി3ാ�െ-T.  87.92% േ�ർ �ി�cെ$ 

�ാö��ിൽ  �ർ��FLാ�ിTെL@% അJി3ാ�െ-&േ-ാൾ  12.08% േ��െ$ അJി3ാ�ം 

�ി�cെ$ �ാö��ിൽ �ർ��FLാ�ി&ി� എ@ാ�%.  ഉൽ-ാD� �ി��ിeം 

�ർ��FLാ�ിTL% എ@% 95.36% േ�ർ അJി3ാ�െ-T. എ@ാൽ 4.64% േ�ർ 

�ർ��FLാ�ി&ി� എHം അJി3ാ�െ-&��ാ�%. �ാർ(ി� ��
ാ�ം �ർ�ി� എ@% 

91.36% േ��ം �ർ�ിOി&ി� എ@% 8..64% േ��ം അJി3ാ�െ-&�ാ�ി  �ർേ� �hി-ി?H. 

3.3.8 
��ം��� �,-% �$-ി�ാ�ി� ���ി�ൾ 

�bാർ)ിെ4 �oാ�േ�ാെ$ ആർ. ഐ.)ി.എt%-XVI ൽ ഉൾെ-��ി 650 

െoZർ  +��ാ�% #�ി�േ�ാ$% �ാ&ർ െ()% ���ി 
���Iേ�(� 
��ം��� 

�,-% �$-ി�ാ�ി�ിTU�%. ഈ ���ി�ിÈെ$ 3േD6�ിെ4 ��°j �ി���ം 

��I
ിTെ�ാL% �ാ°(ി� �ാ°(ിേ��� l
ിcേ$cം �ീ��ാ�Afെ$cം �ം���ം 

�ാ�I�

ാ�ി ഉ����@�ി�%  lN°J���ി�ാ�ം ഉ�°�ി ���ം����ിg 

���ൽ 3ാWാ�Iം �Í�ിെ�ാÖU �ി�ിW 
����ം���3�°��A�ാ� 

േ�ാÖ°  bLിംN%, �T�ി�ി�Í  (െ$�ിംN%), 
]?]ി �ിർ ാ�ം, �ി�°  ീOാ°�ിംN%,             

�ീർOാൽ �ിർ ാ�ം, െ�Aി�% �$ം ^�ൽ, 
ൺ��*% �ിർ ാ�ം ^$ Aി�    

3�°��AÞ  �$-ി�ാ�ി�ിTL%. ���ി 3േD6�% ആെ� 284 �ി����ാ�% ഉU�%. 

�ി�0ിെ� ���ി�ാ��ിൽ ���ി? േ6(ം ��ി� 
ാ0ം �@ിTെL@% l�ി��ം േ��ം 

അJി3ാ�െ-T. ഒ� 
ീ0ിൽ �ാെ] ���ി�ാ�KLാ�ി�@�%  31 �ി����ി�ാ�ി�H. 

എ@ാൽ ���ി?േ6(ം അ�% 9 ആ�ി ,û. ���ി¤ Kൻ�% 2 
ീ0ർ ���ി�ാ�ം 

ഉLാ�ി�@�% 2 �ി����ി�ാ�ി�Hെ�¥ിൽ ���ി �$-ി�ാ�ി� േ6(ം 16 

�ി����ി�ാ�ി �ർWി-ി�ാൻ �]ിû ���ി�%  Kൻ�% 3 
ീ0ിൽ ���ൽ 

���ി�ാ�KLാ�ി�@ �ി���ൾ   ഉLാ�ി�@ി�. എ@ാൽ  ���ി?േ6(ം 4 

�ി����ിൽ ���ി�ാ�ം 3 
ീ0ിൽ ���ൽ ആ�ി ഉ�ർ@�ാ�ി �ാ�ാÎ  �]ിû. 

�ി�ിെ� െ�Uം �ർ(�ിൽ 2 
ാ�ം �Jി?@ി�ാ�ി�H എ@% ഒ� �ർ(�ൻ 

അJി3ാ�െ-T. എ@ാൽ ���ി�% േ6(ം ഇ�ി�% 
ാ0ം ���cം എ�ാ 
ാ�Fം െ�Uം 
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�Jി?HെLHം അി�ി�. ���ി?േ6(ം ��ാം6�ിെ4 േ�ാ�% Ý�ി��
ാ�ി�H 

എ@% l�ി��ം േ��ം അJി3ാ�െ-&�ാ�ി �ർേ��ിൽ �െL�ി. 

�ാർ6��ം���ം ���ിª% േ6(ം �ാ�I�

ാ�ിTെL@ാ�%  71.62% 

3േD6�ാ�ി�fെ$cം അJി3ാ�ം. എ@ാൽ ഇ�% ���ിª% Kൻ�% 8.33 % 
ാ�
ാ�ി�H. 


െjാ�ി-ിെ4 േ�ാ�% ���ി?േ6(ം ä
ാ�ീ�
ാ�ി ,SിTെL@ാ�% ���ി�ിൽ 

ഉൾെ-&  94%  േ��ം അJി3ാ�െ-&�%. ���ി 3േD6െ� ,�Afെ$ �ാർ6� 

�ം���ം �$�ി�ി&ി� എ@% l�ി��ം േ��ം അി�ി�. ,��ിെ� െ�U�ിെ4 

�JI� ���ി�% Kൻ#ം േ6(Fം �ർ(�ിൽ 11 
ാ�Fം ഉെL@% �ർേ��ിൽ അി�ാൻ 

�]ിû. ,��ിെ� െ�Uം �ാർ(ി� ��േ�h��ി�% ഉ�േ�ാNി?HെL@%   

3േD6�ാ�ി�ൾ  അി�ി�. േ
ൽ ���ി�ൾ�% #െ
 
�ം ���ി$ി-ി�ൽ, ,�ം 

�ിർ ാ�ം, െh�% )ാം, ഓ$�fെ$ �6Aൾ b�െ-��ൽ, ��െ�ാ½% �ം�ിWാ�ം, 

�ി�ർ �ിർ ാ�ം എ@ീ 3�ർ�ി�fം ���ി 3േD6�% �$-ി�ാ�ി�ിTL%. 

3.3.9 l�
��ിeU ²�േJാ¦ാ�fെ$ �ി��ി��ൽ 

     �&ി� 14 

  
���ിª% Kൻ�% (%) 

 
���ിª% േ6(ം (%) 

അെ� അ� അെ� അ� 
Ý�ി��
ാ� �$�cം 

േ6(ിcംഉU l
ി 

82.58 17.42 98.71 1.29 

��ൾOാ3nKU l
ി 67.74 32.26 8.39 91.61 


െjാ�ി-% ഉU l
ി 93.55 6.45 5.81 94.19 

�øം �ാcം �ിS 

l
ി 

 

67.74 

 

32.26 

 

65.81 

 

34.19 

h^-%3േD6ം 0.65 99.35 5.81 94.19 

�ി��ൾ ����ാൻ 

േ�ാNI
�ാ� l
ി 

 

4.52 

 

95.48 

 

5.81 

 

94.19 
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���ി? Këം േ6(Fം Ý�ി��
ാ� �$�cം േ6(ിcം ഉU l
ി ആ�ി�െ@@% 

���ി�ിൽ ഉൾെ-& l�ിJാNം ,�ംbAfം അി�ി�. ���ി �$-ി�ാ�ി ���ി�ാ�ം 

�ം��ിO�ി�ാൽ ��ൾOാ3nAൾ ഒ� ��ിWി �െ� ഒ]ി�ാ�ാൻ �]ിS�ാ�ി �ർേ� 

�hി-ി?H. 
െjാ�ി-ിെ4  േ�ാ�ിൽ N�I
ാ� �I�Iാ�ം ഉLാ�ിTL%.  ���ി�ിൽ 

ഉൾെ-& 3േD6ം h^� 3േD6
ാ�ി�@ി�െ�Hം   �ി��ൾ ����ാൻ േ�ാNI
ാ� l
ി 

ആെ�Hം  �ർേ��ിൽ  അിc�ാൻ �]ിû. 

3.3.10 ²�േJാ¦ാ�fെ$ അgbË െ�ാ]ി�ിൽ �ിHU ��
ാ�ം 

              �&ി� 15 

 

   

 

 

 

 

 

�¼��ർ�ൽ, ആ$% ��ർ�ൽ, േ�ാ]ി��ർ�ൽ, 
�I _(ി  എ@ി��ിൽ 

�ിHU ²�േJാ¦ാ�fെ$ ��
ാ�ം ���ി�% േ6(ം �ർ�ിO�ാ�ി �ാ�ാം.  

�¼��ർ��ിൽ �ിHU ��
ാ� �ർ���% 91.84% Fം ആ���ർ��ിൽ �ിHU�% 

30% Fം േ�ാ]ി��ർ��ിൽ �ിHU�%  50.64 % Fം 
�I _(ി�ിÍ  �ിHU ��
ാ� 

�ർ���% 100 % Fം  ആ�% ഉLാ�ിTUെ�@% �ർേ� �hി-ി?H.   

 

 

 

അgbËെ�ാ]ിൽ ��
ാ��ർ���% (%) 

�¼ ��ർ�ൽ 91.84 

ആ$%  ��ർ�ൽ 30.00 

േ�ാ]ി��ർ�ൽ 50.64 


�I _(ി  100.00 
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 അ%&ാ'ം-4

 ഉ	�ം*ാ�ം 

+�ി'ിെ� ൈ�� ൈ��ി%&.െ/ �ം��ി0! ���ാ�ം 	�ി*�ി1�, �െ3ാ�ി#! 

�45� എ7ി�െ'�ാ�ാ�! �� �ം���ം െ�ാ8േ9:ി17�!.  	
�ി <േ=:�! 

�4#ി�ാ ി' ���ം��� <�ർ��./ിൽ <%ാ�ം േ�ാ?@  AB! �ിർCാ��ാ�!.  

�െ3ാ�ി#ിെD േ�ാ�! E�ാ�ീ��ാ'ി "�Gാൻ �IിJ എ7�ാ�! 	
�ി5െ4 ഏLMം 

��ി' േ�Nം. O4ാെ� േ��ൽ ാ�െ� ��ൾ0, �ാർQി� ഉൽ	ാ=��ിെ� "��!, 

+RർS �� �ംS���ിെD "��! T4.ി' <U.ൾ ! ഈ 	
�ി'ിWെ4 ഏെ� "െ� 

	�ി*ാ�XBാ'ി. �3ിെD Y�+'ിZ�, �3ിെD [4� എ7ി�5ം  �ാ�ാ�&ം 

െ�0െ#N�ാ'ി �ർേ� \]ി#ി1^B!. 

���ം��� <�ർ��.ൾ ���ം���M�ാ'ി �/െ�'%ി�ം 

A_െ#Nി�ി1^.  	
�ി �4#ി�ാ ി'�ിെD Y��ാ'ി �ി�`�/ിെ� ���ി�ാ�ം 

ഏ<ിൽ, െ�'! �ാ�./ിൽ ഉ'ർ7ിaെB^ �ാ�ാം.  bQി+�ി'ിെ� ��ാം:�ിെD 

േ�ാ�! �ർ
ി0�ിെD Y��ാ'ി �ി/'ിcം �ർ
�MBാ'ി, ഉd	ാ=� �ി� ! 

�ർ
ി0�ിെD Y��ാ'ി e�േSാfാ gെ4 �ാർQി� �h�ാ��ിcം �ർ
�MBാ'ി.  

ഇ�ിെD Y��ാ'ി  	j �/ർ�ൽ, ആl �/ർ�ൽ,  T4.ി' അmA_ െ�ാIിc�/ിൽ 

�ി^n   �h�ാ�Mം  �ർ
ി0�ാ'ി ���ി�ാ ാം. ���ം���ം �4#ി�ാ ി' 

���! T4ർ	�ി	ാ��ം �4�ാ`െB^ 32.72% ഉം �4�ാ�ി� എ7! 67.28% േ	hം 

അSി<ാ'െ#a.  "/�ിെ� ���S&� 	
�ി1 േ:QMം ഉ'ർ7ിNി� എ7�! 	
�ി5െ4 

�െLാh �t��'ാ'ി �ാ�ാM7�ാ�!. �െ3ാ�ി#! <Uെ�1�ി0! �ർQ�ർ ! 

അ�േAാ%XBാ1� എ7�ാ�! �� �ം��� <�ർ���ിെD �െLാh ��&ം.  

�3! ���ം��� <�ർ��.െ/1�ി0! e�േSാfാ ൾ1n അ�ി�! 

�ർ
ി#ി ാൻ �ാ%ിu എ7�! 	
�ി5െ4 �െLാh േ�N�ാ�!. 

ഈ 	
�ിെ' �ംA_ി0! �ർേ�'ിൽ �*��ി0 +�ി	�ം <േ=:�ാ�ി�gം 

�/െ� �� അSി<ാ'ം േ�vെ#l�ി. Xw�ാ�./ിൽ ��ി:ാ'ി �ി47ിh7 	ാ4.ൾ 
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�ി ! േ$%ം &�ി 	ാ'�ിെ�)�! �ി�* �ീ�ി,ിൽ െ�./%ി �0�ി�12.  

െ�4.#ാ5�ം �6െ�,7ി�ം �87ി#ി ാ9  േ�ാ0ിെ: ��ീ����ി;െ0 �ാ7ി<. 

േ�ാ0ിെ: ��ീ����ി�! േ$%=>ാ, �? @6,A6ിBം ഈ േ�D�,ി.  �ാ�E�ാ, 

/%ി �ാ$ം �ംF�ി*ി'ി�. @േ5$െ� �ി��ിBG "6AHെ0 ആJം K'ി �$Aൾ െ�'ി 

�ം��ിMN�! �Oിെ� ��ാം$ം �ി��ി8PN�ിെ�ാ#ം QR െ�./%ിMം 

േ��. ാ� 	* �ി /%ിMം �6െ� ഉ	�ാ�@5�ാ,ി�ിMെ�Nാ�!  �8%�1െ0 

െ	ാT�ാ, അFി@ാ,ം. 

	ാ�ി�ി�ി� @$! �A6ാ,  D��ം, 	ാ0ം �ി��ൽ, ൈ���ാ�ി�Eം, 

അൈ���ാ�ി�Eം T0Aി,� 	
�ിX! =ൻQം േ$%Zം @േ5$�! [ാ7ി*ി'ി�ാെ,N! 

	�ം 	�\2. �ാ]ൈ�]!  �Oാ�! 	
�ി @േ5$�! െ	ാTെ� �ാ�െ#)N�!. �^ർ, 

"1=6�!, �_�ാ�! എNീ �ി6�ൾ a�b,ിc�ാ,ി �61N�! ഈ �Oി�ാ,�ി�ാൽ 

�ർ%�ർ ഈ �ി6�Hം @േ5$�! /%ി െde2>!. 

@/�ിെ,\ം 	�ി�ി�ിെ,\ം �ം��ി<െ�ാ>! ��Aൾ ! ഉ	�ാ�@5�ാ, 

	
�ി�6ാ�! �ി��� @�ർ���ിെ: Fാf�ാ,ി g	�ൽ	� െdേh>Tം 

�0#ി�ാേ >Tെ�Nാ�! �Jിi�ാ� അjF�Aൾ �െk ഓർ�ി#ിMN�!. 
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അgbËം-എ 


��� �ം��� ��ി�ാ$ി�ൾ 
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എ. 3Wാ� 
��� �ം��� ��ി�ാ$ി�ൾ 


����ം����ി�ാ�ി ഏെ0��ാൻ �]ിc@ 3�ർ��Aെ�  ©@% 
N�A�ി�ാ�ി �ാെ] 3�ി�ാDി?H. o�ി�േ���ം 
ി(ൻ 3�ി�ീ��ിOിTU 
���ം���Fം ��ി�ാ��Fം 3�ർ���oാ�ി�ിെ� �ി��A�ാ�% ഇ�ിെ$ 
ഉൾെ-��ി�ിTU�%. ���ം�ി& �ി�ാ 
��ം��� ആtീ�ർ |ീ അ�ൺ 
,
ാർ എ�% �JI
ാ�ി� hി�A�ാ�%  
��� �ം��� 3�ർ��Aൾ�% 
ഉDാo��
ാ�ി േhർ�ിTU�%. 

ൈ�� K�ൾ 

േ�ാaർ _(ി ( Contour Farming) 

ഉ]�%, �ി�, 
jി��ൽ, �$ീൽ, ���ീ�ം െhÌൽ 3�ർ��Aൾ 

െh�ി�ിെ��ി�ാ�ി �$-ാ?Hെ�¥ിൽ അ��ം _(ി�ീ�ി�െ��ാ�% േ�ാaർ 

_(ി എ@^െ�ാL% ഉേ£6ി?@�%. 
jി��eം 
`ം h�ി�ിെ��ിെ� 

െhi@�ി�ാൽ അ^©�KLാ,@ ��ë�fം hാe�fം േ
െ�ാ��ി�% �$´
ാ�ി 

3�ർ�ി?H. 
] ,S +�A�ിൽ ���ം����ിgം 
]���eU 

+�A�ിൽ 
��ം����ിgം ഇ�% �oാ�ി?H. െhി� h�ിFU  (©@% 

6�
ാ�ം �െ�) 3േD6A�ിൽ 
0% �ിർ ി�ി�െ�ാH
ി�ാെ� േ�ാaർ _(ി 

െ�ാL% 
ാ�ം �െ@ 
��ം���ം �ാWI
ാ�ാF@�ാ�%. �ി���T�ൾ 

ഒ]ിെ�cU എ�ാ �ിർ ി�ി�fെ$cം ഒ� �ിർbË അg��� �$�ം �$ി�ാ�% 

േ�ാaർ _(ി. 
���ി]A%, ഇ2ി എ@ീ �ി��fെ$ �ി�െ
ാ��ൽ േ�ാaർ 
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ൈ�g��ിൽ െhÌാF@�ാ�%. bർ, േ��ി�, �ാ-ി, ,�K��% എ@ി�ª% 

േ�ാaർ �$ീൽ അ��ംbി�ാF@�ാ�%. 

� ി| bè�� _(ി ( Multistory Cropping 

��I3�ാ6ം ���ൽേ�L ഇ�Aൾ ഉ���ിeം, ,�േ�L ഇ�Aൾ 

�ാെ]�ാcം ��ർ�@ �ീ�ി�ാ�ി�%. �ി��ൾ � ിൽ ��I3�ാ6�ിgം 

���ിgം 
��ം �$�ാ����ിൽ �ി��ൾ ä
ീ��ി?H. 
jിെ4 �ി�ിW 

��A�ിൽ �ി�I�ി?@ േ���$�KU �ി��ൾ ഇ�ി�ാ�ി െ��െS��ാം. 

േ����ിെ� �ീT�����ിൽ അg�ർ�ിOി�@ െ�A%, ,�K��%, �ാ], �ി]A% 

�ർ¨Aൾ എ@ി�cെ$ � ി|_(ി ഈ �ീ�ിª% ഉ�േ
ാDാo��
ാ�%.  

 

 

�JI
ാ� ഓേ�ാ ^Öl
ിcം ഉ�േ�ാNെ-��@�ി�ാൽ ��
ാ�Wി 

�ി��ാö� ഉ-ാ?H. ��
ാ�Wി ൈ���ാ@ി�Iം, �ി�ിW �ി��fെ$ 

അ�6ി�A�ിൽ �ിHU ൈ��ാം6ം 
jിെ� �ë�
ാ?H .  
]െ�Uം �ി�ിW 

ഇ�-$ർ���ിൽ ��ിO% 6¦ി,S% ��ി?@�ി�ാൽ ഊർ@ിAൽ �ാWI� 

�ർ�ി-ി?H. 
െjാ�ി-% �$cH, േ�ാN �ീ$bാWcം ���ൾ ���@^ം 

,cH, െ
ാ���
ാ�ം ��H. �I�Iô �ി���ാ��ി�ാൽ �െ@ �ി��I�ി�ാ�ം 

©�KU 3�ാ�Aൾ ,ªാൻ �]ിcH. ഇ�െ�ാെ� � ി|_(ിcെ$ 

²�A�ാ�%. � ി| bè�� _(ി�ിൽ ഔ(W��IAൾ �]�ർ¨�ി��ൾ 

എ@ി� ഉൾെ-��@�% അgbËെ�ാ]ിe�ൾ Æ�ി?@�ി�% �oാ�� 

�
ാ�ി�ി?ം. 
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#��ി$ീൽ (Mulching) 
 

 
jിg K��ിേ�ാ, െh$ി�ൾ�% ·�&ിേ�ാ �ി��fെ$ അ�6ി�Aേ�ാ, 

0% ൈ��ാ�6ി�Aേ�ാ �Oി��േ�ാ, ��ി�ി�േ�ാ ഒ� �ാ�ി�ാ�ി �ി��ി�ി�@ 
�ീ�ി�ാ�ി�%.  ഇ��fം, h���fം �Oി�െO$ി�fം �ി��ി�ി�@�% hി� �ി��fെ$ 
_(ിcെ$�െ@ അJി�ാ�I3À�ി�ാ�%.  bാ�ീ���ം ©�K�� 
jിെ� ����ം 
,¤H, ��േ�h�ാ�6Iം ,cH. 
]���ി 
jിeLാ?@ ആ�ാ� 

ി�ാ�ാ�ി 
െjാ�ി� ,¤�ാgം, 
]െ���െ� ആNി��ം െhÇ% 
jിൽ 
�ി�ിSി��ാgം �oാ�ി?H എ@ിAെ� �ി��Wി 3േ�ാ��Aൾ #��ി$ീൽ 
െ�ാÖL%. 

 ൈ��ാ�6ി�Aൾ 
jി�ാ���
ാ�ി�ി$@ാൽ െ��ിേ�0% 
j% 

��L% േ�ാ,@ി�.  �$ാെ� 
]�ാ��% 
jി���ിേO�@ ൈ���R�ൾ 


ൺ��ി�െ� ��ñ�ം ഒ&ി-ി$ി�ാൻ �oാ�ി?�cം അAെ� 
jിെ� �� 

�(ി�Aൾ �ർ�ി-ിO% 
jി��Fം, �ാc�2ാ�Fം �ർ�ി-ി?�cം െ���ം 

�ി�ിSിAാgം, ഈർ-ം �ി$ി� �ിർ�ാg�� 
jിെ4 േ6(ി �ർ�ി?�cം 

െhiം. അ�ാ��% 
jിെ4 Jൗ�ി� ²�Aൾ െ
Oെ-��ാൻ #��ി$ീൽ 

�oാ�ി?ം. 
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ആ����ി��ൾ: (Cover Cropping) 

��ർ�ർ¨�ിe��^ം ഇ$�ർ@% ���@^
ാ� �ി��fെ$ ഒ� ആ���ം 

jിൽ Æ�ിO% ഒ� ൈ��#��Lാ��ാ�% ആ����ി��ൾ െhi@�%.  [ർ 
േ�ാ&A�ിൽ ��ർ�ി��@ ©��െ�@ �ാT��ർ ഇ�ിgDാo��
ാ�%.  
#��ി$ീൽ െ�ാL% �Jി?@ ²�Aൾ�% #േ
 ��ർ�ർ¨ െh$ി��ാ��ി�ാൽ 
അ.�ീ� ൈ��ൻ ��ിെO��% 
jിെ4 t�l�ിØി �ർ�ി-ി?�ാgം 
ആ����ി��ൾ �oാ�ി?H.  േ�ാ&�ി��ൾ�% �0ി� hി� ആ����ി��ൾ 
·�െ$ േhർ?H.   

 

േ�ാ&-�ർ (�«േി�):- [ർേ�ാ&A�ിൽ ആDIെ� ©@% �ാ�% �ർ(ം 
_(ിെhÌാം.  �ാ�ി�ീ0�ാcം ഉ�േ�ാNി�ാം. 

��-േNാ�ി�ം: [ർ, െ�A%, �FA%, ,�K��% േ�ാ&A�ിൽ 
ഉ�േ�ാNി�ാം.  �ാ�ി�ീ0�ാെ�¥ിeം േ���ിൽ ഉ��% bാWി�ാ�ി$cL%. 

െ�ൻോ�ീ
:  ഉ�

ാ� �ാ�ി�ീ0 �$ി�ാ� ഇ�% [ർ,  െ�A%, �FA%, 
,�K��% േ�ാ&A�ിൽ ��ർ�ാം.   

ൈ®േ�ാം: െ�A%, �FA%േ�ാ&Aൾ�% അgേ�ാ�I
ാ� hി�+ാ�ി �ി�cം 
�ാ�ി�ീ0c
ാ�%.  

�ിേ4ാ:  hി�+ാ�ി�ി�cം േ���ിെ� െh��ാg�� �]ിFKL%.  അ�ാ�ി�% 
�ിേ4ാ�ി എ@% 6ാÜ�ാ
K�� ഈ �ി�ª% Wാ�ാ�ം േ���$�K���ി�ാൽ 
ൈ��ൻ�ംJ��േ6(ി ��െ� ����ാ�% ആ�ർ(�
ാ� 
S��fU 
�ി�ാൽ അ�¥ാ�െO$ി�ാcം ��ർ�ാം. �ാ�ി�ീ0�ാcം ഉ�േ�ാNി�ാF@ 
�ാ�%. 
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ൈ��േ��ി 

h�ി�ി�% ,�െ� ഓേ�ാ _(ി�ി$�ിgം േ�ാ�ിO �ിW�ിeU ��IAൾ 
�ി��ാ�ി േ��ിേ�ാെ� ���ി$ി-ി?@�% േ
െ�ാ��ിെ� 
ൺ��ി�െ� 
�$û�ിർ�ാൻ �oാ�ി?H. ഇAെ� 
j$ിc@^©�ം äേ
� ഒ� 
ൺbL% 
േ��ി�ൾ��ി�ിeLാ,�cം ഇ�% ���ം����ി�% �oാ�ി?�cം െhiം. 
6ീ
െ�ാ@, ആ$േ�ാ$�ം, െh*��ി, ��ിെ�ാOി, �bാ�ൾ, K�ിA, K�ി�%, 
,0ിെO$ി�ാ�ി ���@ hി� ഔ(W ��IAൾ എ@ി� ൈ��േ��ി�ൾ�ാ�ി 
ഉ�േ�ാNി�ാം. �ി�@ 3േD6A�ിൽ േ�ാeം #��ി$�ിെ4 �ാ��ി���ിeം 
ഉLാ?@ േ��ിെO$ി�ൾ �Oി���
ാcം �ാ�ി�ീ0, �ി�% എ@ി��ാcം 
ഉ�േ�ാNി?H. േ�N�ിൽ ���@�cം, �ë KിെO��ാൽ െ�െ&@% 
െ�ാ&ി�ി�ിർ�% ���ാൻ �]ിFU�cം, േ��ൽ Û$ിൽ ഉ�Aിേ-ാ�ാ� 
�c
ാ�ി�ി��ം േ��ിെO$ി��ാ�ി �ി�െS�?@ ��IAൾ. 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tി�ിൈ-ൻ�ിൽ 3hാ�KU ‘Sloping Agricultural Land Technology’ (SALT) 
എ@ _(ി�ീ�ി ൈ��േ��ി�െ� 
�െ2�ിF��ിൽ 
��� �ം����ി�% 
ഉ�േ�ാNി�ാെ
@% െ��ി�ി?H. SALT  എ@ ഈ �േ¥�ം 
ാ0_(ി�ിÈെ$ 
��െ-& 
jിെ4 ��ാJാ�ി�� �ീെL�?@�ിgU ഒ� ഉ�ാWി�$ി�ാ�%. 
h�ി�ിg ,�െ� �േ
ാOേ�E�ിൽ (Contour line) ഇ�&��ി�ാ�ി �bാ�ൾ, 
6ീ
െ�ാ@ K��ാ� െh$ി�ൾ അ�-ിO% ��H. �Ö ·���ൾ � ിൽ 13 
െ�4ീ
ീ0ർ അ��KL%. �L% ��ി�ൾ�ി$�ിeU അ��ം അ�
ീ0ർ ആ�%. 
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(�േ
ാO േ�E�ൾ 4-5 
ീ0ർ അ���ി�ാ�ി ä
ീ��ി?H). െh$ി�ൾ 1.5-2 
ീ0ർ 
ഉ���ിെ��േ*ാൾ 40 െ�.
ീ. ഉ���ിൽ KിO% 
ാ0ി ��ി�ൾ�ി$�ിൽ 
�ി��H. െh$ി�ൾ �ിൽ?@ി$ം äേ
� 
jി$ിû�ർ@% ��ാJാ�ി� െ$�% 
ആ�ി 
ാ�H. േ����ിെ4 
�േ�ാ� േ
E���ിൽ ഈ �ീ�ി �Ìാ��ൾെ�ാ-േ
ാ, 
�Ìാ��ി�ാെ�േ�ാ 3ാ�ർ�ി� 
ാ�ാF@�ാ�%. 

  

േ����ിൽ �ി�@ �ീ�േD6േ
E���ിൽേ-ാeം 
�ിe�ൾ�% ���
ാ�ി 
ൈ��േ��ി�ൾ �ർ§�ാWാ��
ാ�ി�H. അ�-ിO% ��@ 6ീ
െ�ാ@, 

െh*��ി ^$Aി� െh$ി�fെ$ 1-1.5 
ീ0ർ �ീ�KU �ë�ൾ �K�ിൻ�$ി 
�ീിേ�ാ, ഈേ�ാ െ�ാL% �ി�üീ�
ാ�ി �&ിെ�&ി b�െ-��ി ൈ�� 
�ിe�ൾ 
�ിർ ി?H.  േ��ിOീ�േ�ാeU ഇ��ർ¨ �O�ി�േ�ാ, േ��ി��ിൽ �$ർH��@ 
�O�ി�ി��േ�ാ ഉ�േ�ാNി?@�% �ം����ിെ�ാ-ം J�Iാ�6IAൾ�% �$ി 
ഉ���ി?ം. 

 

#ൽ ��*% (Vegetative hedges) 
 

 �ാ��േ
I� െhി� h�ിF��ിൽ, h�ി�ിg ,�െ� 30 െ�.
ീ. �െ� 
ഉ���ിൽ 
ൺ��ë�ൾ ഉLാ�ി �ീ0��%, ,0ിെO$ി�ൾ, എ@ി� �ിüി� 
അ���ിൽ ��H. ഉ��ിെ� െh�?@ #ൽ�ർ¨Aൾ 3േ�I�ി�ം �ീ0�ø 
��ാെ�¥ിൽ ഏെ �@%. Nി�ി #øം, 
WI�ി��ി�ാം�ർ �ർ(�ർ 
�Iാ��
ാc�േ�ാNി?@ േ�ാ��øം (Themeda Cymboria) #ൽ��ë�ൾ�ാ�ി 
ഉ�േ�ാNി�ാം. 
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��ം����ിgU �ി�ിW �ിർ ി�ി��ാ� 
ൺ�Ìാ��ൾ, �ø�Ìാ� 
എ@ി�¤K��ിൽ അWി� b��ി�ാcം, �ി���T�fെ$ (Terraces) #ംJാN 
A�ിeം (riser) #ø�fെ$ �ി��ൾ �Ìാാ�ാF@�ാ�%. േ���ൾ�ാ�ി 
�ി�െ���ാ���ം �ാ
Oം ��@�% ��െ�േ�െ t�3D
ാ�ി�ാqH. �Dി�� 
��ിeം, �ീർOാe�fെ$ �ാർ6�A�ിeം, ,H�fെ$ ഇ$ിû �ീ]ാൻ �ാWI�cU 
3േD6A�ിeെ
�ാം �ാ
Oം 
����ം����ി�% t�3D
ാ�ി ഉ�േ�ാNി�ാം. 
�ി�ിW�ി�ം 
jിൽ ഒ�േ�ാെ� ���ാൻ �]ിc@^ം ��ൾOെ� അ�ി�ീ�ി�ാൻ 
�]ിc@^ം �ാ
O�ിെ4 3േ�I���ാ�%. 

ഇ$��ി _(ി (Strip cropping) 

 h�ിF��ിൽ ഇ$ªി$�% 
jി��ി _(ി െhേÌLി��@ �ി��ൾ 
(
�ിOീ�ി, ഇ2ി, �O�ി, �ാേb�% K��ാ��) ��ർ�േ*ാൾ h�ി�ിg ,�െ� 
ഇ$�ി&% �ിüി� അ���ിൽ ആ����ി��fെ$ ഇ$�ർ@ ÷ി��ൾ ��ർ�H.  
��ർ, �ീ0��%, േhാ�ം ^$Aി� ഇ$�ർ@% ���@ �ി��ൾ ÷ി-% �ി���ാ�ി 
ഉ�േ�ാNി�ാം. 

ൈ���� 3േ�ാNം 

 അ
ി� �ാ��� 3േ�ാN�ിÈെ$ ��െ-& 
jിെ4 ��ാJാ�ി� 
ആേ�ാNIം �ീെL�?@�ിgം 
jിെ� ��ാം6ം �ി��ിർ�@�ിgം ൈ���� 
Aൾ അ�Iാ�6I
ാ�%. ��Iേ�ാ(�Aൾ 3Dാ�ം െhi@^ �$ാെ� 
jി�% 
െ
Oെ-& �$�cം, അ^�]ി െ
Oെ-& ഈർ-�ം1oേ6(ിcം �ൽ�ാൻ 
ൈ����3േ�ാNം �oാ�ി?ം. �േ*ാ®%, 
jി��േ*ാ®%, h�ി�ിേOാർ �േ*ാ®% 
എ@ി�cെ$ �ിർ ാ�Fം ഉ�േ�ാNFം Nാർoി� 
ാ�ി�I�ിർ ാർú��ിgം 

jിെ4 t�l�ി�ി �ർ���ിgം ഉ���ി?ം. 

ഉ]�% ,O% _(ി (Minimum tillage) 

 ഇ$�ിTU 
jി��ൽ, 
െjാ�ി-ിgം, േ���ംേ�ാeU ആർ¾ 
ഉ�േ
E�ാ 3േD6A�ിൽ, �ർ�ിO ൈ��ാം6���ിgം �ാ��
ാ,H എ@ 
അി�ിൽ �ിH
ാ�% �+ി�_(ി�ീ�ി��ിൽ 3േ�ാNി?@ ഉ]F ,O 
_(ി�ീ�ി�ൾ 3hാ��ി�ാ��%. ൈ����Aൾ, #��ി$ീൽ, ആ����ി��ൾ 
എ@ി� െ�ാL% �െ@ ഉ]�ിeേ£6ി?@ �ാc�2ാ�ം, ���ി� �ം, ഈർ- 
�ം���ം എ@ി� �ാWി�ാം. �ി�ാ�6ി�Aൾ ��
ാ�Wി #���േ�ാNി?@ 
ഇ��ം _(ി�ീ�ി�ൾ 
jിെ4 ��ാNി��േ6(ി �ർ�ി-ി?@�ി�% �oാ�ി?ം. 
അ^െ�ാL% �െ@ 
jി��ൽ ��െ� ,¤�ാgം �]ിcം. 
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െ�ാL% അ��ൽ 

 െ�Aിൻ ·�&ിൽ �ിHം �L% 

ീ0ർ അ���ിൽ 50 െ�4ീ
ീ0ർ �ീ�ി�ിeം 
�ാÅ�ിeം À�ാ_�ി�ിൽ 
�േ�ാ�ി 
അ�ിൽ െ�ാL% അ��ി ,]ിOി�H. 
െ�ാL%, േñാ2% േ�ാെ� 
]െ�Uം 
�ംJ�ിO% �ിർ�ി ഊർ@ിAാൻ �oാ�ി 
?@�ി�ാൽ, േ�����ി��ിൽ �ിHം 
െ�Aിെ� �ം��ി�ാൻ െ�ാL��ൽ 
�oാ��
ാ�%. 

 

�ം��� ���d���ം 

 ആേ�ാo�ി l�JI� ��െ� ,S �!െ$ �ം+ാ��% 
���d����ി�ാ�ി ���ൽ l
ി �െL�� 3�ാ�
ാ�%. അ�ി�ാൽ �JI
ാ� 
ഒ]ിS +�A�ിeം _(ിേ�ാNI
�ാ� െ�T�ൽ l
ി�ിeം, 
�ൽ ���eU 
േ
E��ിeം, _(ി�ി$Afെ$ അ�ി���ിeം �ീT��-ിeെ
ാെ� 3ാേD6ി�
ാ�ി 
അgേ�ാ�I
ാ� À�Aൾ ���ി$ി-ി�ാൻ �]ിcം. 
jിgം ��ി+ി�ി?ം ഏെ 
²���െ
@ �ി��ിൽ 1ാ
-�N� �I�Iാ�
ി�ാെ� ഓേ�ാ �ീ&ിeം ,െO¥ിeം 
À�Aൾ �� �ി$ി-ിേ�L�ാ�%. 

��ർ l�Üം 

      �jി���ം �&ി െ��െ��� ����ാ�ി േ�ാെ�cU h�ി�ി�� 
h�ിF��ിeം,�ീർOാe�fെ$ 
jി$ിOി 
eU �ീ�A�ിeം, 
ൺ��ë�ൾ�% 
K��ിeം �ി�ിO% ���jി�ൾ�ി$�ിൽ 
#ൽെO$ി�ൾ ���ി$ി-ി?H. ഒH�Ö 
�ർ(ം െ�ാL% h�ി�ി�� �6ി�േ�ാ, 
െ
¥ിeം, #ൽെO$ി�ൾ അ�ി��ം 
�െ@ േ���ി$ിO% ���@�ി�ാൽ 
h�ിേ�ാ�A�ിൽ 
jി$ിOിൽ �$c@ 
�ി�% ��ി+ി�ി �ൗõD
ാ� h�ി�ി 
���ൾ 3േ�ാ����
ാ�%. ഉ�ൾ 
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െ�ാ&eLാ� h�ിേ�ാ�A�ിൽേ-ാeം h�ി�ി���f�േ�ാNിO% h�ിF b�െ-��ാ 
F@�ാ�%. 

 

�ിർ ി�ി�ൾ 
 

 ഉ��ി�� ഒ��ിെ4 േ�N� ,O% അ�% 
jിേ��ി?@ �ിW�ിeU 

����ം��� 3À�ി��ാ�% െ�ാ^െ� �ിർ ാ� 3À�ി��ിൽ 
ഉൾെ-�@�%. �ി��ി� �ാ�IA�ിൽ 20 6�
ാ��ിൽ ���ൽ h�ിFU 
+�Aെ� ,�െ� െh�ിFU (steep lands) +�A�ാ�ി ��ിN�ിO% 
_(ി�ി�ാി�. എ@ാൽ ഉ�േ
E�ാ �ാ�IA�ിൽ 20 6�
ാ��ിൽ �ാെ] 

െh�ിFU “_(ിേ�ാNIം” എ@% ��ിN�ി�ാF@ +�Aൾ ^േ�ാം ,�ാ�%.  

�"േD6Afം ,H�fKU ഇ��ം +�Aൾ ��െ-�-�ിൽ ഒTം 
�ി@ി���ാgം. ആെ� �ിÚ�ിcെ$ 48% ��@ 
��ാ$% 3േD6ം ഉU േ����ിeം 
�
ാ� �ാoh�IAൾ �ി��ിൽ?H. ഇേ�ാെ$ാ-ം ഉൾ�ാ$ൻ ,@ിൻ 
3േD6Aൾ�$ി േhർ�ാൽ േ����ിെ4 _(ിl
ിcെ$ l�ിJാNFം h�ിേ�ാ� 
A�ാ�ി�ി?ം.  ഇ��ം l
ി�ിൽ _(ി െhÌാൻ ൈ��K�േ�ാെ$ാ-ം �ിർ ി�ി�ൾ 
�$ി 3ാ�ർ�ി�
ാേ�L�% അ�ി�ാ�I
ാ�%. 

േ�ാaർ ��ë�ൾ (Contour bunds) 
 

 ഉ��ി�� ഒ��ിെ� �$�ാൻ �ë��ിൽ 
�െ�ാേLാ/ �øെ�ാേLാ 
�ിർ ി?@ �$´A�ാ�ി�.  
ൺ�Ìാ��ൾ, �ി���ൾ, �Ìാ�
ാ$ൽ, െ�ാU% 
എ@ിAെ� 3ാേD6ി�
ാ�ി �ി�ിW േ���ൾ ഇ�¤L%.  
jി�?േ*ാൾ �Jി?@ 
�ാ0ൈ0% (ഉ��ൻ �ø�ൾ) �ø�ൾ �JI
ാ� 
�േ�ാ�േ
E���ിൽ �ിർ ി?@ 
�ø�Ìാ��fം േ�ാaർ ��ë�fെ$ N��ിൽ ��ം. േ���ീ� �ാoh�IA�ിൽ 

ൺ�Ìാ��ൾ െ�ാ^േ� 126�
ാ�ം �െ� h�ിFU 3േD6Aൾ�% അgേ�ാ�I 

ാ�%.  ഇ�ª% K��ിൽ #�%, ൈ�� (Pineapple) എ@ി� ���ി$ി-ിO% b���ാ�ാ 
F@�ാ�%.  K��ൻ _(ി�ി$Fം h�ി�ിg ,�െ� �ിർ ി?@ 
ൺ��ë��ിൽ 
EVA�ാ�ി �ി�ിO% ഇ$��ë�fം �ീർ�% �ീ�@ 
]െ�Uം �Ìാ��ൾ�ി$�ിൽ 
�െ@ �ംJ�ി?H.  േ�ാaർ ��ë�fം ഇ$��ë�fം �ീർ��]ിcേ*ാൾ ഇ� 
ഓേ�ാHം ഒ� ��
 À�ി�$ം േ�ാെ� (Micro catchement) ��ം 
jിൽ േ6E�ിO% 
l��േ�ാ(��ി�% �oാ�ി?H.  അAെ� �ë��ിൽ ��ാം6ം �ർ�ി-ി?@ 
േ�ാെ$ാ-ം ,�A�ിeം �ി����ിeം േ��ൽ�ാ��% ���#�ി ഉ����ാgം 
ഇ� �oാ�ി?H.  
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െh��ി$�ർ(�ർ ഉേ£6 �േ
ാOേ�E അ$ി+ാ�
ാ�ി 
ൺ�Ìാ��ൾ 
�ിർ ി� ��H.  എ¥ിeം ഇ�cെ$ �ിർ ാ��ിൽ hി� �ാേ¥�ി���fL%.  
�L% �Ìാ��ൾ � ിeU അ��ം ���ാ?@�% �ംb അ��ം (Vertical interval) 

ഉ�േ�ാNിOാ�%.  VI=0.3(S/3 +2) എ@ ഈ ���ാ�I�ിൽ ‘S’ എ@�% �*ിെ4 
h�ിFം VI എ@�% �ംb അ��F
ാ�%. 

 ഉDാo��
ാ�ി 6% h�ിFU l
ി�ിൽ �Ìാ��ൾ � ിeU �ംb 
അ��ം [0.3(6/3 +2)]=1.2 
ീ0ർ ആ�ി�ി?ം. 

 
ൺ��ë�ൾ�% 60 K�ൽ 90 െ�4ി
ീ0ർ �െ� ഉ��ം �ൽ�ി ��H.  
�ാ��ർ(�ിൽ, 3േ�I�ി�ം ��ി
jിെ4 അം6ം ���eU 
ൺ��A�ിൽ, 
��ë�ൾ�% �ാ6KLാ�ാ��ിWം അWി���ം ഒ��ി���ാgU �ം�ിWാ�ം 
�ൽ�ാF@�ാ�%. 

 12 6�
ാ��ിൽ ���ൽ h�ിFU +�A�ിൽ 
ൺ�Ìാ��ൾ�% 
���ൽ b�ം �Jി?�ാൻ #��ി$A�ിൽ 
jി�?േ*ാൾ �JI
ാ� ��d 
ഉ�േ�ാNി?H.  �ø�Ìാ��ൾ എ@% �ി�ി?@ ഇ��ം �ിർ ി�ി�ൾ േ��� 
�ിെ� �ർ(�ർ�ി$�ിൽ ഏെ ��ീ�ാ�I
ാ�%.  
jി�?േ*ാൾ ��% ���eU 
_(ിl
ി��ിൽ 12% �ിൽ �ാെ] h�ി�% ഉUേ-ാൾ േ�ാeം ��% �Ìാ��ൾ �ിർ ി� 
��H.  Dീർ��ാ�ം േ���ാ���ി�ാെ� �ി��ിൽ?@^ം, �ë��ിൽ �ിHം 
�െ�ാ]ി�ാ�ി�ിT@^െ
�ാം ഇ�ിg �ാ��
ാ�%.  
ൺ�Ìാ��fെ$ അ�� 
ä
ീ����ിg�േ�ാNി?@ ���ാ�Iം �െ@ �ø�Ìാ��ൾ?ം ഉ�േ�ാNി 
�ാF@�ാ�%. 
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 ഉ�ൾെ�ാ&ൽ �ാWI�cU 
�േ�ാ�േ
E���ിൽ �Ìാ��ൾ 
�ിർ ി?േ*ാൾ ���ി�
ാ� �ീർ�ാർO ഉ-ാ?�cം, �ീർOാe�ൾ�% 
�$´KLാ,@ി� എ@% ഉ-ാ?�cം േ��ം. 

�«ർേ&ാി�ൽ �Ìാ� (�ൽJി�ി�ൾ) (Stone walls) 

 h�ി�% �$ി� l
ി �T��ാ�ി _(ി െhÌ�െ
@�ാ�% അ�ിEി� 
�ി�
ം. എ@ാൽ ആ]ം ,S 
jിൽ �T�ി�ി�ൽ ആ6ാ�I
�. 
ാ�F
�, 
,�െ�cU h�ിF��ിൽ �T�ി�ി�ൽ hി�േ�ി�^
ാ�%. �«ർേ&ാി� എ@ 
WI 
അേ
�ി�ൻ �ാ�I�ിൽ േ����ിേ��ിg �
ാ�
ാ� �ാoh�IA�ാ�% 
ഉU�%.ഇ�ിെ$ അ��ംbി�േ�ാ@ �ീ�ി േ����ിെ4 
�േ�ാ�3േD6A�ിൽ 
അg��ി� �ാqH. h�ി�ിg,�േ� ഒ� ��I�$´േ
ാ, 
ൺJി�ിേ�ാ, 
�ൽJി�ിേ�ാ ഉLാ�ി 3_�Iാ�െ@ �ാ�Wാ�ം 
��@$ിS% �T�fLാF@ 
�ീ�ി�ാ�ി�%. എ@ാൽ േ����ിൽ െ�ാ^െ� ഉ��ൻ �ø�ൾ ©�ം _(ി 
3�ാ���
ാ� ഇ��ി �ി��ിെ� 3േD6A�ിൽ �ൽJി�ി�ാ�% 
3hാ��ിeU�%. 15-20 െ�.
ീ. �ാ�ം 
ാ.ി ഒ@%-ഒ@� 
ീ0ർ ഉ���ി�ാ�% 
����%Jി�ി�ൾ �Ìാാ?@�%. �� ഉ�U 
jിൽ �ി�ം��ി ഉ�േ�ാNിO% 
അ$ി�-ിO 
ൺ Jി�ിcം �ിർ ി�ാF@�ാ�%. �ീ�Nി�ി േ
E��ിൽ N�ാ&ി
ാ� 
#ø�േ�ാNി�ം �«ർേ&ാി�ൽ െ$'�ൾ �ിർ ി?H. �bാ�ൾ, 6ീ
െ�ാ@ 
എ@ി� അ�-ിO% �&ാeം ഇേ� t�ം �െ@ �Jി?ം. 
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�T�ി�ി�ൽ (Terracing)  

12 K�ൽ 47 6�
ാ�ം �െ� h�ിFU 3േD6A�ിൽ �T�ി�ി��ാ�% 
��� 
�ം����ി�% അgേ�ാ�Iം എ@ാൽ േ����ിൽ h�ി�% ,S ഇ$�ാ$ൻ 
െ�ൽ�ാ$A�ിൽ േ�ാeം �ി���T�ൾ �ർ§�ാWാ��
ാ�%. ഉ��ൻ��% 
�JI
ാ�ി$A�ിൽ ഇ^�േ�ാNിO% �Ìാ� �ിർ
ി�ം _(ിl
ിെ�  �T��ാ?HL%. 

]���ൽ ഉU �ാoh�IA�ിൽ (1500 
ി�ീ
ി0ിൽ ���ൽ) അ�േ��% h�ിFU 
�T��ാ�% ���ൽ ഉhി�ം. l
ിcെ$ h�ി�%, �ി� എ@ി�¤g��ിO% �T�fെ$ 
�ീ�ി�ിൽ �I�Iാ�ം ��H. �JI
ാ� േ
ൽ 
jിെ4 �,�ി�ിൽ ���ൽ ആ]�ിൽ 

jി��ി
ാ0ി �ി�-ാ�ാൻ ഉ�േ�ാNി?@�% േ
ൽ 
jിg K��ിൽ t�l�ി,S 
അ$ി
j% ���ാൻ �ാ��
ാ,H. 47 6�
ാ��ിൽ ���eU h�ിF��ിൽ 
�T�ി�ി�ൽ _(ി െhÌാൻ �ിT@ l
ി ,c@�ി�% �ാ��
ാ,H. 
ഉDാo���ി�ാ�ി 36 6�
ാ�ം h�ിFU l
ി�ിൽ 66 6�
ാ�ം +�ം 
ാ�േ
 
_(ി? �Jി?H(. േ6(ി?@JാNം �T�ൾ�ി$�ിൽ ��െ-�H. അ�ി�ാൽ 36 

K�ൽ 47 6�
ാ�ം h�ിFU +�A�ിൽ �$F�T��ാ�% അgേ�ാ�I
ാ�ിTU�%. 

�ാ��േ
I� ,S അ��A�ിൽ ��ർ�ാൻ �]ിc@ Dീർ��ാ��ി���ാ�% 
�$F�T�ൾ�% അgേ�ാ�I
ാ��%. േ��ി�, �ാ-ി, �K�% എ@ീ �ി��ൾ �$F 
�T��ിൽ ��ർ�ാF@�ാ�%. 

 

 
 À��ി��ൾ ��ർ�ാgേ£6ി?@ 47 6�
ാ��ിൽ �$ി� h�ിF 

3േD6A�ിൽ െ
ാ��ിeU �T�ി�ി�ൽ ആ�6I
ി�.  ഇ��ം +�A�ിൽ 
ഇ$�T�ൾ (Intermittent terraces) ഉLാ�ാF@�ാ�%. [ർ, ,�K��% എ@ി� 
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��ർ�ാൻ ഇ$�T�ൾ 
�ി�ാ,ം. �$ാൻ ഉേ£6ി?@ �ി�cെ$ ��ി�fെ$ 
അ���ി�g��ിOാ,ം ഇ$�T�ൾ ��ി�.  ഇ$�T�ൾ�% അ�േ��% h�ി�% 
�ൽേ�L^L%. �ാWാ���ാ�ി 30 െ�4ി
ീ0ർ h�ി�ാ�% ഉUിേ��% �ൽ,@�%. 

 �¼
ാ�ിgം എj-�¤െ
ാെ� [ർേ�ാെ� +ി�
ാ� �ി�െ��-% 
ആ�6I
ി�ാ��ി�ാൽ ^$ർO�ാ� ഇ$�T�ൾ ആ�6I
ി�. ���ം ഓേ�ാ 

��ിg ·`ം hö�� ആ_�ി�ിൽ �ി�-ാ� ഒ��&% (crescent bund) 
�ി�ാ,ം. 
ഇ��ം _(ി�ിൽ 
jി��ൽ ഒ]ി�ാേ�L^ം ആ��� �ി��ൾ �ിർbËF
ാ�%. 

�ീർ?]ി (Contour trenching) 
 

േ
െ�ാ��ിgU �$´െ
@ �ി��ിൽ ��ë�ൾ േ�ാെ��െ@ 
3േ�ാ����
ാ�% �ീർ?]ി�ൾ. ഇ$�ാ$ൻ 3േD6A�ിൽ _(ി�ി��ൾ�ി$�ിeം 
_(ിേ�ാNI
�ാ� ��ി¼��ിe
ാ�% െ�ാ^�ിൽ �ീർ?]ി �ിർ
ി?@�%. 15 
6�
ാ��ി�Wി�ം h�ി�ി�ാ� 
�േ�ാ� 3േD6A�ിൽ �ീർ?]ി�ൾ ആ�ാം. 
h�ിF�$ി� 
�"േD6A�ിൽ �Iാ��
ാ�ി �ീർ?]ി �ിർ ി?@�% 
ഉ�ൾെ�ാ&�ിgU �ാWI� �ർ�ി-ി?H. അ^േ�ാെ��െ@ െ�Uെ�&ിg 
�ാWI�cU �ാm 3േD6A�ിeം �ീർ?]ി ഒ]ി�ാേ�L�ാ�%. ,]ി�ൾ�% 60 
െ�4ി
ീ0ർ �െ� ആ]ം �ൽ�ാം. �ീർ?]ി�ൾ ���ൽ �ാmാൽ �ാ�േ���� 
െh$ി�ൾ�% േ��ൽ�ാ��%  അ�cെ$  േ���$�േ
E��ിൽ െ���ം �ി&ാെ� 
��ാ�ി$�ാ,ം.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

h�ി�ി�% ,�െ� �ിüി� അ���ിൽ ,]ി��ാേ�ാ, �ീ��ിൽ �ി$Aാേ�ാ 
�ീർ?]ി�ൾ �ിർ ി�ാF@�ാ�%.  ,]ി�ൾ �ിർ ി?േ*ാൾ ,@ിൻK��ിൽ �ി@% 
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�ാേ]�% എ@ ä
�ിൽ �ിർ ിേ�L^ം ഒ� ��ി�ിെ� ,]ി�ൾ െ�ാTK��ിe��  
��ി�ിെ� ,]ിª% േ�േ� ��ാെ� |�ിേ�L^
ാ�%. 

,]ി�fെ$ ആെ� �Iാ�ം ഒ� െoZി�%  50 �«bി�% 
ീ0ർ 
�ി�ാ,ം.  
,]ി�െ��?േ*ാ���  
j% l
ിcെ$ െh�ി�ിെ4 �ാ�JാN�% ��*ാ�ി 
അ�ിേ¯ൽ �ീ0��%, ൈ��ാ-ിൾ എ@ി� �T�ി$ി-ി�ാF@�ാ�%.  50-60 
െ�4ി
ീ0ർ �ീ�ിcം 50-60 െ�4ി
ീ0ർ �ാÅ�ിeം �ൗ��I3D
ാ� �ീ��ിeം 
,]ി�ൾ �ിർ ി�ാം.  

�$െ
��ൽ  

      െh$ി�ൾ?ം 
�Aൾ?ം 
അ�cെ$ ·�&ിൽ  ,െേ�െ 
]െ���ം 
�$û �ിർ�ി l
ി?��ിേ�ª% 
ഊർ@ിAാൻ �oാ�ി?@ �ിW�ിൽ 
À��$Aൾ �ിർ ി�ാF@�ാ�%. 
�
��3േD6A�ിൽ À�ാ_�ി�ിeം 
h�ിS 3േD6�% l
ിcെ$ െh�ി�ിെ4 
�ാ�JാN�ം ഇ��6A�ിeം 
ാ�ം 
�����ിWFം �$Aൾ ä
ീ��ി�ാം. À��$A�ിൽ #��ി�@^ം 
അJി�ാ
I
ാ�%.   

�ീർOാe��ിെ� 
j% �ം��� 3�ർ��Aൾ 

 �ീർ�$�ിൽ �ിHം ��ം #േ�െ�ാ�,@�% �ീർhാe�fെ$ 
)ംE��ിÈെ$�ാ�%.  െ����ിെ4 ,െ�ാ��%  �ീർhാe�fെ$ ആ]ം 
�ർ�ി?�ാgം, �6Aൾ ഇ$ിc@�ിgം �ാ��
ാ�ാം. �ീർOാ�ിെ4 അ$ി�&ിെ4 
h�ി�% (Bed slope)  ��@�ി�g��ിO% ഒ��ിെ4 േ�N�cം �ർ�ി?H.   ഒ��ിെ4 
േ�N� ,O%  
jി$ിS% �ി�-% �T�ൾ ��െ-�@ �ിW�ിൽ  �ീർOാe��ിൽ 
�$´Aൾ �ിർ ി?��ാ�% �ീർOാൽ �ം����ിg�� �]ി.  ഇ��ം 
�ിർ ി�ി�ൾ െ�ാ^െ� �$���ൾ എ@ി�െ-�H.  +ി�
ാ�േ�ാ, 
�ാൽ�ാ�ി�
ാ�േ�ാ  ആ� �$���ൾ �ി�െS�?@�% �ീർOാe�fെ$ 
N�െ� ആ|�ിOി�ി?H.  ഇ�ി�ാ�ി �ീർOാe�fെ$ �ർ¨ീ���ം ഒH 
��ിേ6ാWി�ാം. ഒ� �ീർ�$ 3േD6�µ�ി?@ �ീർOാe�െ� ഒ@ാം 
N��ിൽെ-��ാം  (First Order).  ഒ@ാം N��ിe�� �L% �ീർOാe�ൾ 
�$ിേOർ@% �Lാം N��ിe�� (Second Order)  hാeLാ,H. ഇ���ിൽ 
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�ർ¨ീ��ി?േ*ാൾ  �ീർ�$�ിെ4 boിർN
�JാN��� �ീർOാ�ിെ4 �ി�െ� 
�ീർ�$�ിെ4 �ി��ാcം ��ിN�ി?H.  (ഉDാo��ം. ©@ാം�ി��ീർ�$ം, 
�ാ�ാം�ി� �ീർ�$ം K��ാ��). 

 ഒ@ാം �ി�േ�ാ���ിeം, 
]�ാ��
ാ�ം െ���ം ഒ�,@ 
���ിേ�ാ���ിeം (ephemeral drains) �ാൽ�ാ�ി� �$����ാ�   +, F)% 
�$��, ��I�$��, ����% �$�� എ@ി� 
�ി�ാ,ം.  �Öം ©Hം �ി� 
�ീർOാe��ിൽ �ാ��േ
I� +ി�
ാ�  േNbി�ൻ �$���fം േ
�ൺി 
�$���fം (�ി
4%, �ൽെ�&%, േ�ാൺäീ0%) �$���fം അgേ�ാ�I
ാ�%.  
ഒ@ാം �ി�hാe��ിeം ���ിേ�ാ���ിeം െ
Oെ-& ഈർ-ാം6KLാ,@�% 
�ീർOാ�ിൽ  ഒ� ��Iാ���ം Æ�ി?�cം äേ
� �ീർOാ�ി�% ഉ���^ം  
��ാNി�� േ6(ിc��^
ാ� ഒ� അ$ി�&% 3Dാ�ം െhi�cം െhiH. 

ൈ�� �$�� (Live Checks) 

   �ീർOാ�ിg ,�െ�, േ�� 
�ി$ി� ���@ ഇ�ം �ë�ൾ KിO% 
അ�-ിO% ���േ�ാ �&ിെ�T�േ�ാ 
െhiH. ഇ� േ���ി$ിO% ��ർH 
�]ിSാൽ ���ൽ 
jി$ിOിൽ 
ഉLാ�ാെ� �$c�cം hാ�ിെ4 
അ$ി�&ിൽ 
j$ിc@�ി�% �ാ�� 

ാF�cം െhiH. 6ീ
െ�ാ@, K�ി�%, ,0ിെO$ി�ൾ എ@ി� ൈ�� �$�� 
�ിർ ാ��ിg�േ�ാNി�ാം. 

+, F)% �$�� 

      �ീർOാe�fെ$ അ$ി�&ിൽ 
ആ�6Iാg���ം 
jിെ�¥ിൽ ൈ�� 
�$��ª% ഉ�േ�ാNി?@ �ë�ൾ 
േ���ി$ി?@ി�. ഇ�ി$A�ിൽ 
�ാ]%  �$ി�ൾ ഉ�േ�ാNിO% hാ�ിg 
,�െ� �$´ം Æ�ി�ാം. െhി� 
,0ി�ൾ �L% ��ി�ാ�ി hാ�ിെ4 
അ$ി�&ിൽ അ$ിOി�ി �ീ��ിൽ 
�ë�േ�ാNിO% bËിO% ��ി�ൾ�ി$ 
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ഉേ-ാെ$ �ിൽ?H. �*ി����ിെ� �ൽെ�&ിÈെ$ ���ിർ¨
�ം 
�ാWI
ാF@�ി�ാൽ ഉ�ൾെ�ാ&eLാ� 3േD6Afെ$ b�െ-���ിgം ഇ��ം 
�$���fം �ാർ6�Jി�ി�fം 3േ�ാ����
ാ�%. 

�ി�ിSിAൽ ,�Aൾ (Recharge pits) 

 ോ)%, ��ി+�Aൾ, 
` െ�ാ^+�Aൾ ^$Aി 
]െ�Uം 
�ി�ിSിAാൻ �ാWI� ,FU 3േD6A�ിൽ �ി@% ഒ��ി ��@ 
]െ�Uം 
േ�öീ��ിO% ഒ�,@ hാe��ിെ� േ
െ�ാ��ിെ� േ6E�ിO% 
jിൽ ആ� @ിAാൻ 
�ി�ിSിAൽ ,�Aൾ �oാ�ി?ം.  

 
�Ö K�ൽ ©H 
ീ0ർ �െ� �ീ�Fം �ീ�ിcKU, 1.5 - 2.0 
ീ0ർ ആ]KU 

,]ി��ാ�% ഇ�ി�ാ�ി �Ìാാ?@�%. ��ിെSാ�,@ െ�Uം ,]ി�fെ$ 
�6Aൾ�% േ���ാ��ൾ ഉLാ�ാ�ി�ി�ാൻ �6A�ിൽ ൈ��ി� 
�ം���
ാർ¨Aൾ അ��ംbിേ�L�ാ�%. 
�ി�ാ� �ം���
ാർ¨Aൾ 
ഉെL¥ിൽ �ീർOാe��ിൽ �െ@ ഇ��ം ,]ി�ൾ �Ìാാ?�േ�ാ, hാe��ിൽ 
�$���ൾ �ിർ ിേOാ �ി�ിSിAൽ ,�Aൾ �Ìാാ�ാം. hാe�ൾ�% 
�
ീ�KU ഒ]ിS �ë��ിേ�ª% ഒ�?െ�Uെ� �ി�ി��ിേ&ാ 
]െ�U 
േ�öീ_�
ാ,@ 3േD6A�ിേ�ാ ഒെ� �ി�ിSിAൽ ,�Aൾ 
�ിർ ി�ാF@�ാ�%. 

���ംJ��ി�ൾ 

 
jിൽ ��ി?@ 
]െ�Uം ഉ��ി���ിÈെ$cം, 
jി�$ി�ിÈെ$cം 
�ാേ]�% ഒ�,H. 
jി�$ി�ിÈെ$cU ഒ��ിെ� �ാ� �ാ�A�ിൽ േ6E�ി?@ 
�ി�% ,�Aൾ �ിർ ി�ാം. ��േ���fെ$ ഏ0Fം ഉ�ർ@ JാNA�ിൽ �Ö��@ 
��?�Aൾ ഇ���ിeU ���ംJ��ി��ാ�%. 
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�േ�ാ� �ി���ിൽ �ാെ�T�ൾ�ി$�ിeം 
`KU �ീ����ിÈെ$ 
ഒ��ിെ��@ െ�Uം _(ി�ി$Aൾ? �
ീ�KU $ാർേ�ാ�ിൻ �ി�ിO ��ി� 
,]ി��ിേ�� �ി?@ ���ാ?�Aൾ (Silpaulin tanks) എ@ ���ംJ�� �ീ�ി 
�ി��ിeL%. �ി��ൾ�% അ�Iാ�6I
ാ� ��േ�h��ി�% (Life saving irrigation)ഇ�% 
ഉ���ി?ം. 

 

 

 

 

�ാർ6�Jി�ി (Retaining wall) 

 ���ം����ിൽ 3േ�I�ിO% �¥ി�ാ� ഈ �ിർ ി�ി 
േ�ാ��fെ$cം, #��ി$Afെ$cം �6Aൾ �ം��ി?@�ി�ാ�ി ഉ�േ�ാNി?H. 
േ�ാ��fെ$ �6Afെ$ �ം����ിg�േ�ാNി?േ*ാൾ ,െ�ാ��% 
െh@ി$ി?@ ��F��ിൽ 
ാ�ം �ാർ6�Jി�ി�ൾ �ൽ�ി�ാൽ 
�ി�ാ,ം. 

0ി$A�ിൽ K�, ഈ, ൈ�� എ@ി� �T��ർ�ിെ�ാÖ�െ@ �ാർ6� 
�ം���ം �ാWI
ാ,H. h�ി�ി ���ൾ �ാ�ി അ�ിൽ ,0ിെO$ി�fം #øം 
��ർ�@^ം �ീ��ം����ി�% അgേ�ാ�I
ാ�ി �ാqH. 
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�-�� �ം��� 3�ർ��Aൾ �$-ി�ാ?േ*ാൾ �ാെ]-c@ 
�ാ�IAൾ െ�ാ^�ിൽ |�ിേ�L�ാ�%. 

 
�"േD6A�ിെ� ഉ�ൾെ�ാ&ൽ �ാWI�cU ആ]ം ,S 
jിൽ 
�ീർ?]ി�ൾ ഒ]ി�ാ��ം. 

 ഒ@ാം�ി� hാe��ിeം �ീർ�$�ിെ4 ഏ0Fം ഉ�ർ@ ,@ിൻh�ിF��ിeം 
ൈ��ി�
ാർ¨Aൾ�%KൻN�� �ൽ��ം. 

 �ിർ ി�ി�ൾെ�ാ-ം എേ-ാ�ം ൈ��K�ൾ �$ി ഉൾെ-�േ�L�ാ�%. 
��ാJാ�ി� �ീർOാe��ിെ� �ീെ�ാ��% Xർj
ാcം �$´െ-�@ �ിW�ിൽ 
�T�ി�ി�ൽ, �Ìാ��ൾ, �$���ൾ എ@ി� �ിർ ി���%. 
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അgbËം-bി 

േ����ിെ� 3Wാ� 
jി�Afെ$ l�$ം 
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അgbËം-�ി 


��ം �ി�cെ$ �ീ°�$ l�$ം 
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അgbËം-)ി  

േhാDIാ��ി 
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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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