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അ��ാ�ി� 

GHIJെK  ിL ിൽ�ി � അ�ി�ാ�JGാ� NO�PQാ�� GRം �LSം. ഒ�ിU� 

GV� W�െ�Oാൻ ആ�ി�േ�ാQം �ർIGാ�� േ�Y��. GൺZ�ിെK ��ാOGാ� 

േ��Qം G[\െO   �]!ം േ^_ം `Oി�ാ��. േ^_ീ� _�ാ_�ിെ��ാൾ �Yി�bി G[ 

�ർIം േ�ാcം L�ിdeY�, എgാൽ hiർ��L�ിെK േ�ാ�� �ാjg അ��\ം 

WkGാ� �LkാGSം  ാം iൗ��Gാ�ി �ാ��ം. ആേiാQ �ാ� �ിെK `Oി 

)LGാ\Yാ�g �ാLാ��ാ �J�ി�ാ ം �ം�ാ mം അH��െ�n 

oOPി�ിnY�. G[�ാLPQിൽ െ�pെ�ാ�ം, qQ�ം G[െ�ാeGാ�ി�ാൽ ��ൾr, 

�LkാGം എgാ�ി Gാ�ിെ�ാYി�ിd��ാ��. GV�, �Lം, ൈ�� ���� 

എgി�െ� അ�\െO qs�ി��Gാ� �Gt��ിൽ �ം�kിu GാvേG 

w�ി�Gാ� �ി�� ം എg LkJം ൈ���ി�ാ ാ�. േ��Q�ിൽ  െxാ� 

�ാiം G[െ�pSം ഒj�ിേ�ാ�g�ി ാൽ െycoം �zoGാ�  ീർ�OPൾ 

���ാ�ി ��Gാ�{ി G[െ�pെ� �ീjgിO�� �ാേ[ാേb|െ�g �ാ}r�ാOിൽ 

�ം�kിേ�Yി�ി�ിde. 

          )Lh�ി~Gാ� GVാ�� �IJ�ിQ��െO  ിL ിൽ�ി ാ�_JGാ� 

q{ാ  NO�ം. GെVാLി�� GVിെK )Lh�ി~�  ~െ��mg�ിെ ാ�ം 

�ാർIി� �ി��P�െO ഉൽ�ാ^ �ിzം hiർ��L�ിെK അQ�ിzം �Lി� ���� 

��me. ഉ��ി�L GVിെK  ~ം ഒ[ി�ാdg�ിHം GെVാLി�� �O\g�ിHം 

��Gാ�{ി �Lം �ം�kിdg�ിHം േ�Yി  ി��{ി  ിർ�ി�ി�ൾ 

ഉ�േ�ാiി�ാcY�. s�JGാ� �ാ  ിർV�ം  O�ി ഇ��ം  ിർ�ി�ി�ൾ 

��ി�ാൽ GR-�L �ം�k��ി � �Qെ� ��ാ���Gാ�ി�ിdം. ഇ��ം 

 ിർ�ി�ി�ൾ�ാ�ി  ി�ീk�Sം �ിL�ി��ൽ �� Sം ആ�_JGാ��. ഇ� 

േ bPൾ െ�Qിെ��m� GാvGx oOർq�ർ� PQിൽ  ഊgൽ 

െ�ാ�േ�Y�ാ� �LPെQ  ിർേ�_ിd�\ം െy�ം. 



            �ം�ാ��� 	
-� �ം��� ��ർ�ി�ൾ 	
���േ��� 

	
�ം��� ���ം 	�� �ർ�ാർ �����ം,  േ!" �#$ം%�� �ാ��&�ം, 

�#'ം �ി(ം, ���)ാ*ി�േ�ാ+,-ി.ം �-/ിാ�ി �012�. ഇ��ം 

�5 ി��െ- അ�'� 8&ൾ 	�9ിാ:; ി<ം ആ>?� 

��ർ��&ൾ�� ഉ�.A	ാ:; ി<	ാ$ി �ി$ി0�ൽ �C�ം ��/� �-�ി 

�01. �ിDാ �ിൽ 14  �ിD�*ിGം �േ �� Hിേ/ാർI�ൾ ��ി5ീ��ി:1. 

ഇK �Lി �ിDാ ആ>?� �	ി ി�ൾ�� ഈ �ിN$�ിൽ ഇ-െ�-ാ<ം 	�� 

�ീർ�- �ി��� �5 ി ��ർ��&ൾ ,+ ൽ �ാ���	 േ$ാെ- �ിർOP�ം 

�-Q; ി��  േ!" �ർ�ാ0�ൾ�� 	ാർR�ിർേ!"ം �ൽ�; ി<ം �ാSി:ം. 

,-ാെ  �ിT�ാ%�ാ� ��ർ��ർ:ം, Uേ�N�ർ:ം, ഈ േ	V$ിൽ 

��ർ�ി:; �WP�ിെ എDാ�ർ:ം �Y  Hിേ/ാർZ�  �േ$ാ��െ/+െ	;� 

� ീ�ി:1. 

            �ർേ�[� �ിDാ �ിൽ െ\�]Zി \$H^ർ	ാ0ം Hി�ർ_� 

ഓ8ീ�ർ	ാ0ം േ	ൽേ�ാZം �Pിa. �ി��േ"b��cം \ാ�ാ എൻeി.ം �-�ി$ � 

fാ�ിfി�ൽ ഇൻെ�fിേU�ർ	ാ�ാ��. �ർേ�.െ- ��ർ��&*ിൽ �Pാ$ം 

%�	ാ�ി$ 	
���േ��� 	
�ം��� ��/ിെ ഉേT�ാU�ർ:ം,  േ!" 

�#$ം%����/ിെ ��� ി�ിSി�ൾ:ം, ഉേ!�ാU�ർ:ം ഈ അ����ിൽ 

�േ ��ം �gി േ�bെ/+Q1. 

Hിേ/ാർZിേhGi അ%ി�ാ$&�ം �ിർേ!"&�ം �#ാU ം െjk1. 
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�ാ��ാ� േ�ാ� െ�$െ%ാ� �ി�ാ�� 
��ി - െSാ��ർ 

�n��1 െ{���ാൻ +ീ. എം. െ�. ��t�ാdിെU അ1ിtാ� 

.ിേ%ാ�g 

 

 
 

െSാ��ർ �n��1�ിെ� 600 ഏ�ർ ��l െ�ൽvSി�ാർ 
��േ�{��ി�ാ�ി 1ാ���`aെ� �ീ��ാ�ിr േ
ാ|ം ��േ�{� 
�ൗ��T�ി�ാെ� �`െ� ആ+�ിuാ� െ�ൽvSി െ{�l�.  �ാ��ാ�, 
� �ാ�¡�, ¢^ാ�, 
��ിt എlി�ി�W�ിെ� ��S��� �ാy�ാ�  
1ാnി��ാ�ി ഇ.ിേnSൻ �(%ിെU ��ാൽ �ൗ��T¢$�. �ാ��ാ� േ�ാ�, 
���ം േ�ാ�, (��$ി േ�ാ�, �ാ�ാ�ാം(h£ി േ�ാ�, ¢^ാ� േ�ാ�, െ��േWാ¤�  
േ�ാ� എlീ േ�ാ��ൾ �ാ���Sെ���ി�ിൽ ���l �ി�il� ��ം ��S�ർ 
ഒlാം �ി� vSി െ{�േ&ാ¥  �`�ാ�� െ�$ം ��.ി �dിilsം �^ാം 
�ി�� െ�$ം �1ി�ാെ� ഉ�� 1ീS�ി േ��ി�l� 
�ിX�ാ�. ഇ�ിെ� 
അ�ി�ീ�ിil�ി�ാ�ി ��S�ർ േ�ാേgാർ ഉ
േ�ാnിu �ി�h�ൾ, (�W¥  
എlി�െ� ആ+�ിuാ� vSി െ{�l�.  t�� േ�ാ��¥   ��ീ��ി�െ%gാൽ  
¢o�ൻ   ��S��iം ഒlാം�ി� vSി zn��ാ�ി െ{¦ാXl�ാ�.  �ാyX�� 
േ�ാ���ി§  100 �ീ0ർ അ��W�ിൽ {ി.�ൾ �ി��ിu െ�$ം ��¨ 
�ി��ി�ാൽ �^ാം�ി� െ�§©Sിiം, e�ാെ� േ��§�ാ� 
u�.ിvSിiം 
tേ�ാ�����ാ(l�ാ�. �ാy��, േ�ാ���െ� ഇ� �dW�ി|¢$ �ീ���ിെ� 
�ി�h��ി§  ���ി�% ഉ��ാRം mn�1��ം ���ി%ി�ാRം �ാ}ിil�ാ�. 
�ാªി��` ��ാ§, (��$ി� ��ീ
¢$ {��. 
Zാ��ിെ� േ�&�� 

ാ�� അ��ാ�ിi��ാ�.  t�� ��ാൽ 2 �ിേ�ാ�ീ0ർ «�ം (��$ി 
േ����ിേ�� cീ�Vി%ിu ���ം, (��$ി എlീ േ�ാ����ാ�ി egിേu��ാൽ 
(��$ി േ����ിെ� ആ. 
ാ�േd��W¥� ��േ�{��ി� 
¬�ി¢r^ാX��ി�.  e�ാെ� അ)ി��ാ�ാ�  {ി.�ിെ� െ�$ം ൈ�േ�ാ� �`ി 



���േ��� െ�ാ�േ�ാ��ം െ��ാ��ാ��. ആ�ാ�ിെ�ാ���ം, 
��േ��ി ��ം, േ�ാ���ം, �ാ ി��!ി ��ം, ആ"ാ#� ��ം, െ"$േ%ാ&'  ��ം, 
�(�ി) ��ം, *+,�ി��ം എ�ി, ",ീ��ി/� �ാ'0ി�ാ,12�ി"� 
ഉ�േ�ാ+ി�ാ��ാ��.   

�ാ��ാ4� േ�ാ4� RIDF 9:� ഉ�േ�ാ+ി/� ";ാ'<ിെ= >?ാ�േ�ാെ4 

@A>ം�B� – ��2േ,0�,�Cിെ= 50 �Bം F� ഉ�േ�ാ+ി/� 2200 @ീHർ J�ം 

",ീ��ി�െC#േ�ാ$ K4ി )L� േ@M��ിൽ െ"OP �ാQ"�ിൽ ,�ി� 
Rേ�HR:ാ�ാൻ >ാTി/ിU:�.  ഈ േ�ാ4ിെ= ;ാ�ി *ാ+@ാ� �!ി/WXി 
�ി�R�ൽ *ാ��W! ,േ��ം K"�� R�ൽ �"�ി��Y�4ി ,േ��ം 
",ീ��ി�� K4ി െ�Zാൽ �,�Cാ�, �ാ��ാ4�, [\,ാ�]', �^ിCാ4ം എ�ീ 
�ാ4േ1M�%�ിെ� �'0�(െ4 ,'0%�ാ�ിUX _�േ>�" )`�ി"�  
1ാ1a� ��ി?ാ�ം ആ���ാ��.  K4ാെ� �^ിCാ4ം b�Cാ4�� "ിcം ഏ)ിൽ 
,െ� �ാ��ാ4� േ�ാ#ിേ��ാ��  െ,Xം ഒf�ി ,(���. �^ിCാ4ം ൈ�േ�ാ4�  
",ീ��ി�െC#ാൽ �^ിCാ4ം *ാ+�� h�ാം,ി� െ"Pi0ി െ��ാ��ാ��.  
@ാj@^, െ0ാ'kർ "+�>*�ിെ� �4ിെ,Xാ,12�ി"� ഉ�േ�ാ+ി�� 
�ി�l�mെ4 _�"ി�C� ഉ�'Y��ിnം േ,"P�ാ��� _�Qൗ'�*2ം 
ഇ^ാ�ാ�ാnം >ാTി���ാ��. "qെ4 "ാ4ിെ= �rീ'�4@ാ� െ"PCാ4%ൾ 
�:� t,P  i0ി െ�u�േ�ാ$ K4ി 240 Qി,>േ�ാ�ം �ാ4�� െ,Xം 
"ിP���ാ��.  �ാ��ാ4� േ�ാ4ിെ= ",ീ��� ),'�"�ിwെ4 7, 8, 9, 10, 11, 
12 എ�ീ ,ാ'\��ിെ� െ"ൽ�'0�'�� ഉ:ാ� Rേ�Hം െ0ാ' k�ിെ� @H� 
േ�ാ$�ൾ K4ി ",ീ��ി�െC#ാൽ െ0ാ'k�ിൽ െ"OPCാQ"�ി|ം �/��ി 
ഉPCാQ"�ി|ം, ,ാ!i0ി�ി|ം ,}��ി~�ാ#ം ��ി�ാ��ാ��. )L� 
),'�"%��� െ0ാ'kർ "+�>* െ��'@ാൻ എ� "ി��ിൽ Rf,ൻ 
�ി���ം ഉ:ാ���ാ��. െ0ാ'k�ിെ" ��ി��?ി� "+�>*�ാ�� 
�ിnX �ീ��@�ി"� R�PK#ാ��ാ�� െ0ാ'k�ിെ� േ�ാ$�mേ4�ം 
��%mേ4�ം ",ീ��� ),'�"ം.  അ�ിെ=  ആQ2 �4ി�ാ�ിUX �ാ��ാ4� 
േ�ാ4� ",ീ����ിെ= എ^ാ,ിT ),'�"%��ം t'r �ി���ം 

*ാ�%mം േ"(c.  9:� അn,Qി/ i0ി ,�Cിെ= �ീ!ി|X @A>ം�B� – 

@A��2േ,B� ,�Cി"� )േ�2� അ*ി"�"%ൾ. 

 

,ി1a��േ�ാെ4 
ഒC�/- 

 �ീ.എം.െ�. _�)�ാ1� 

                                           െ0ാ' kർ "+�>* െ��'@ാൻ 



�ാ��ാ� േ�ാ� െ�$െ%ാ� �ി�ാ�� 
��ി - 

ാ��ാ�  �ി�ാ ���ം��� ഓ8ീ�hെ� .ിേ%ാ�g  

 

              �ം'ാ����ിൽ tv�ി �ി1� 
�ം����ിR$ േ�ാ-ൽ �(%ാ�ി �ി�െ�ാÀl 
��
�Tേ��� ���ം��� �(% �ീ��� 
�ി��� 
��ി�¥, െ�$െ%ാ� �ി�ാ�� 

��ി�¥, �ാ- ൈÁ- െ�³ിൈ�േ�Sൻ  

��ി�¥ , ��¥uാ �ി�ാ�� 
��ി�ൾ 
എlി��ാ� t}ാ��ാaം ��%ി�ാ�ി��l�.  

 
�[ 
�Tേ��� ���ം��� �(� ¢േ�� Â.ൽ ഇൻÃാÄÅ{ർ 

-��%െ�U 8^-19 �ാെZ�ിൽ ഉ¥െ%��ി �³ാർ-ിെU �ാ&�ി� 
��ാ�േ�ാെ� �ം'ാ����ിൽ tv�ി�ി1� �ം����ിR$ േ�ാ-ൽ 
�(%ാ�ി �ി�െ�ാÀl ��
�Tേ��� ���ം��� �(% �ീ��� 
�ി��� 
��ി�¥, െ�$െ%ാ� �ി�ാ�� 
��ി�¥, �ാ- ൈÁ- 
െ�³ിൈ�േ�Sൻ  
��ി�¥, ��¥uാ �ി�ാ�� 
��ി�ൾ എlി��ാ� 
t}ാ��ാaം ��%ി�ാ�ി��l�. ��
�Tേ��� ���ം��� �(� ¢േ�� 
ആ�.ഐ.-ി.എ8 -19 �ാെZ�ിൽ ഉ¥െ%��ി �³ാർ-ിെU �ാ&�ി� 
��ാ�േ�ാെ� 2014-2015 �ാ����ിൽ 
ാ��ാ� �ി��ിൽ െSാ��ർ 
¢�ി�ി%ാ�ി0ി�ിൽ 8, 10 �ാ� ��ിൽ ഉ¥െ%g tേcd� ��%ി�ാ�ി� 

��ി�ാ� �ാ��ാ� േ�ാ� െ�$െ%ാ� �ി�ാ�� 
��ി.  105 െ�/ർ ��l 
���%ാ., �ാ��ാ�, ��ി%ാ�ം എlീ 
ാ�േd��Wെ� �ി�ി% vSിaെ� 
���q$ െ�$െ�gി§  �ിjം എെlേl��ാ�ി േ�ാ{ി%ിi�aം, �^ാം 
�ി�� ആ�dT�ാ� ���1T� ഉ.���q�a�ാ�ി�j t}ാ� 
��ി 
��TWൾ. 

�l 
ാ�േd��W�ിºെ� ��jേ
ാ(l �ാ��ാ� േ�ാ�ി� 3.5 ¢�ൽ 07 
�ീ0േ.ാ�ം �ീ�ിaം 1200 �ീ. �ീ�X�ാÇ$�.  േ�ാ�ിെU ഒ� �dം ഉ��l 

.È��ം �h�dം 
ാ�േd��W��ാ�.  എlാ§  േ�ാ�ിെU ഇ��dW�ം 
�[ി�ിª �ി�l അ�'�ി|ം, �ാ���S�ിൽ 
� '�W�ി|ം േ�ാ� 
െ
ാgി cിd �ാ.ി ഒo(l അ�'a�ാ� ഉ^ാ�ി�l�.  �É�ം vSി�ി�Wൾ 
േ
ാ|ം ��െ%�l അ�'aം �ി��ിlി�j.  m�ി1ാnം tേcdW�ി|ം ഒlാം 
�ി��ി.�ാെ� ��ിdാ�ി��aം, �^ാം�ി�vSി �ാyX�ാ� െ{Ê �lി�l�. 
�^ാം �ി�aെ� അ��ാ��ിൽ ��cൗ��1TXം അR1�െ%gി�j. �ി 
��ിaെ� 
�ി����ം ഒ� Ë�േ1ാÌ ��ി0ി ¢േ���ാ� ��%ി�ാ�ി��.  07.11.2014-� 



െ�ാ��ർ എം.എ�.എ �ീ��ി.െ�.എ��.��ീ�, �� ����ി�ി�ി��  
എ�ി��െ  �ാ�ി!"#ിൽ % ി& '(േ*ാ+ാ,-െ  ഒ� െ/ാ0േ&ാ1#ിൽ 
�ി�� �ീ. 2ി3. �ി, േ4�,ാ5െ�ാ ി �6�ീ�7ാ& ഒ� ഒ8�� അം1 �:ി;ിെ& 
/!�ി �ി�<=(#ി�ാ&ി െ�>െ?@A�BCാ&ി. �ാ>,ാDേ�ാ � 
െ�EെFാ, �ി�ാ>( /!�ി ���#�Gൾ 12.03.2015 �� ആ>ം*ിO� 31.03.2018 
�� Q�#ീ�>ിR.  ി /!�ി&ി�  ഉ�െF@� ��ാ� േ�ാ ാ& �ാ>,ാ � േ�ാ@ം, 
 ി. േ�ാ ിേ�T� ��� േ4�� �ീ>ാUി�  േ�ാ@ം V��!>ിO� W1��ാ& �ീ��ാ�O 
ഉ7X��Y�Bം, >Cാ&ി>ം �ീ;�  �ീZ#ിൽ �>ി[\ െ�ാ]E /ാ�^_*ി#ി 
�ി�:ിO� 2C� 2�െF@Y�Bം, േ�ാUി`െ BE �െaാ�ിF� � B��ിbം, 
�ീെ>ാcി,ിെd േ�1� �ി&eിA��ിbE െ47ി& /�ി�f� � &(�-ം, 
േ�ാ ി�� ghെ� �����,� /ാ േ^�>GZിേ�iE �ാ�� �ാ�jി��  
െ�ാ]േ/ാg��ിbE � Fാ�#ിെd �ി�:ാ(k�ാ(� 46.18 �nം o/ 
െ4��cിO� Q�#ീ�>ിO �p#ി�� .  ി. /!�ി Q�#ീ�>ിO�ി`െ  �േq^െ# 
r;8േ�ാZം �����െ  /ാ േ^�>GZിൽ W>nി��ാ&ി �ി>ിs t�ി 
െ4u��ിbം, �ി�ി� �>#ിvE /O,7ി�ർ w�ാം �ിZBെ  ��&#� 
ഇ7A��ിbം �ാ�ിOി5C�.  െ�\yാq�ം z{/േ#�ിൽ �ി|ം ഇ>Uി&ാ&ി 
��!ിFിA�ാbം �ാ�ിOി5C�.  ി. /!�ി �ാ�&Z�ിൽ 9100 അ�ി� 
െ�ാcി�qി�Gൾ ~�ിA�ാbം �ാ�ിR.   ി. /!�ി Q�#ീ�>ിO�ിbേ^�ം 
ഉCാ& �Z&GZിൽ >C� qി��#ിbEിൽ െ�Eം �ാ�| േ/ാg� �ാ=4>"ം 
ഉCാ&�ി�ാൽ �ാ>"�ാ& t�ി �ാ^ം �ം*�ിOിെ��� �േq^�ാ�ി�ർ 
അ*ി�ാ&െF5.   ി �േq^#� W�ി>�ാ&ി t�ി � Y��ിbE �ാ=4>"ം 
�ം�ാ��ാA�ാൻ  ി /!�ി&ി`െ  �ാ�ിR. 

��/>"േ�n( ���ം>n( �gF� � Fി�ാ,ി& /!�ി&ി`െ  
'(േ*ാ� �േq^YCാ& �ാ;G-ം, �� ���Aം, �േq^�ാ�ി��ACാ& 
േ�UGെZA7ിRം �ി^q�ാ& ��േ� � #ി 7ിേFാ�U� ��ി!ീ�>ിA� �ി�&ിെ� 
എ,േ(ാ�ി�� ആd� �ാ;ി�ി�� �gFി�� എ�ാ�ി� *ാk�G-ം േ��|. 

 

ഒF�/- 
�ി�ാ ���ം>n( ഓ�ീ�ർ, 

/ാ�,ാ �. 
  



 

�ാ��ാ�� േ	ാ�� െ��ൊ� �ി�ാ�� ��	ി - ��േ�ാ� 
��ി	ി �ൺ�ീ�ർ �ീ.�ി�.�ി ��ർി  !ിോർ"� 

 

െ#ാർ$ർ �%���&ിെ' �ാർ(� 7, 8, 9, 10, 11, 12 എ1ീ �ാർ2�3ാ& 
�ാ��ാ��, ��3ാ!, ��േ���, �4ിാ�ം, 62�ാ'7ർ, �8ം എ1ി�ി�93ിെ' 
�ർ#�ർ െ�ൽ;#ി<െ� ='േ�>�?ി�� ഉ�േ&ാ%ിA1	ാ�� �ാ��ാ�� 
േ	ാ��. �ാ�	BC<െ� ൈ��Cി E�ി&ാ& �ാ��ാ�� േ	ാ�� ഉF�ിA1	� അ�9ൻ  
�'&ിൽ �ി1ാ��. അ�9��ി Iാ��Jാ&?ിൽ �ി1� ഒL �ീർ ാ'ാ&ി 
ഉF�ി � �ാ�ി&ംM3ം �Jാ&?ിെ' �?ംM3ം, ��Nർ, േ�ാ	Nർ. േ�ാ�ാ��, 
E�?! എ1ീ O'93ിPെ� ഒQ�ി �ി��Rി െ>S ൈ��Cി�T�ാ&ി '&ി � 
E�?!&ിൽ െ� � െ#ാർ$ർ �%���&ിേ'�� Uേ�VിAW. E�?! X	ൽ 
�ാ�	BC �െ� 2 �ീYർ X	ൽ 10 �ീYർ �െ� �ി�ിR �ാ%93ിൽ ആ&ി �ീ	ി<ം, 2 
�ീYർ X	ൽ 5 �ീYർ �െ� ആC\ം, 10 �ിേ'ാ�ീYർ �ീ3\X]�. MCി B�ി ി!�� 
��ീ�?� െ� � �4ിാ�ം ^Jാ�?� �ി1� �L1 െ>Sേ	ാ�� �ാ��ാ�� 
േ	ാ�ിേ�ാ�� '&ിAW]�. �8ം, 62�ാ'7ർ, �ാെ!െ	ാ�ി, MCി B�ി ി!, 
^4ാ_�ാ!, M`ി�ി�� ി!, ��േ��� എ1ി�ി�93ി'ാ&ി ='േ�>�?ി�ാ&ി 
>ി!�ൾ ഉ]�. �'bം �ാ'C�ം െ�ാ]� �Vിc െ�ാ]ി�ിAW. �ാ�ി&ംM3ം 
�Jാ&?ിെ' E�?!, ��3ാ!, �ാ��ാ��, �4ിാ�ം, 62�ാ'7ർ എ1ീ 
�ാ�േVd� ��ി	ി�3ിൽ ഉൾെ" െ�ൽ �ർ#�ർ �ി�ി�, X]�ൻ �ി3�Tെ� 
='േ�>�?ി�� URാ��ാ&ി ഉ�േ&ാ%ിA1	ാ�� �ാ��ാeേ	ാ��.  

�ി�ിR �ാ�േVd�93ിൽ ഉൾെ" 500 ഏ�ർ �ിg	ി<� 
െ�ൽാ�9Tെ� ഉ���ൾ േ	ാ�ിെ�&ാ�� ='േ�>�?ി�� ആ�&ിA1	�. 
�ർ#93ാ&ി ��ി�ാ'ി�ാ?	� െ�ാ]� �ം�h� �ി?ി 	�ർWം, ��i�ൾ 
െ�ാ"ി<ം, �j� ഉbർWം, �ാ�� �ി�ിcം �ി�A1b�ാ& േ	ാ�� �Vി � �ി�A1	� 
െ�ാ]� ഒ1ാം �ി3k� Oി��ാ&ി െ>!ി& �C െ�lാൽ േ�ാmം ;#ി&ി�93ിൽ 
െ��ം �&!ി ;#ി �VിA1 �ാn>�o\ം, �]ാം �ി3k� െ��ം '�ി�ാെ	<ം 
�ർ#�ർ �'ി& U&ാ�ം അp��ിA1bെ�ാ]� ഒ1ാം�ി3 ഉേ�hി�ാpം, 
�]ാം�ി3 �ാ%ി��ാ&ി െ>q �L1 Oി	ി&ാ�� ഉ]ാ&ി�ിA1	�. �ി�ിR 
r"93ിൽ 	േsV �t&ം��� �Mിെu �ി�ിR vw�ൾ ഉ�േ&ാ%ി � െ>!ി& 
�ീ	ി&ിm� ��ീ��� U�ർ?�9ൾ ��AWെ]xിmം v]ിെu അ�ാ�ം y'ം 
�ർ#�ർ��  Uേ&ാ=����ാ& �ീ	ി&ിൽ ��ീ���ം ���ാ!ി4. 

 



 

���ം���-
��േ�� ��ിെ� RIDF ��� 50 ��ം �
േ�ാ!ം 
ഉ
േ�ാ#ി$� 
%&ി'()� 
*ി +,ൽ �.ി$/0ി 1ി2 െ�30 2200 �ീ6ർ 8�ം 

ാർ9:;ി)ി %ിർ<ി=ം, ആ.ം @Aി3ം �B� %ീCം െ1Dം %ീE�ി$,� F�ം ഈ 
േ�H��ിെ� Eാർ�ിE േ�I��ിൽ �ി� �,ി=1ാAം JKിCാൻ �ാMി$ിN��. 
ഒ(ാംി! Q�ി െ1R(,ി%� ,*S�ാ�ിT( െ0െCA� ഒ.ിാCാUം ��ാം 
ി!V� W�േ�1%)ിUം, ��ീ
 ീXE!ിെ� Eി�YE!ിZം, �![!ിZം W�%ി��� 
ഉ�T(,ിUം േ,ാ*� %ീE��)ി\െ* �ാMി=. �ാ]�^, േ,ാ*�ിEിൽ 
ാ.Q�ി3ം ആ�ം;ി=. േ%ൽCാ� 
$C2ി Q�ി 10 ഏC2ിൽ ആ�ം;ി'(,ിUം 
�ാMി=. @*ാെ, ��ാം ി!V� േ9�ം 
�ർ Q�ി3ം 
ാ*[!ിൽ ആ�ം;ി$ിN��. 
��� a!�ം (ിA� േ
ാZം ഈ േ�H��ിൽ Eാ���ാ� %ാ9ം �ം;ിCാ,ിT(,� 
ഈ േ,ാ*� %ീE�ി$bF��ാ��. 

;ാി�ിൽ ഈ േ,ാ*ിെ� cാCി ;ാ#�ാ� �.ി$/0ി 1ി2 +,ൽ ;ാ�,/. 
െ�3ം, 
%&ി'(d
*ി +,ൽ @%)2  െ�3ം %ീE�ി'E @*ി െ1eാൽ 
Eാ�Cാfേ,ാ*� Eർ�EർC� �ി� aേ�ാW%E��ാ�(,ാ��. Eാ�Cാ*� 
േ,ാ*ിെ� ൈE.ിE!ാ� E!�ാ2േ,ാ*�, ആ2ാ�ിെ1Yേ,ാ*�, E^ി�ാ*ംേ,ാ*� 
എ(ി @*ി %ീE�ി'E3ം േ,ാ*ിെ� ,��![!ാ� �2CാNേ1ാ�, 
ആ2ാ�ിെ
ാb�!ം, E�ിiൻ�!ം, �!േ&�ി'!ം, എ�ിj�ം േ�]'!ം, 
ആ�ി�)��!ം എ(ി %ീE�ി$ാൽ W��kK�ാ�ി ,ീTം. Eർ�EർC� 
�lാ��ാ� �ീ,ി�ിൽ W�േ�1%)ി%� 1ി2 %ീE�ി$ാൽ Eർ�EർC� േ,ാ*� 
ഉ
േ�ാ#ിCാm(,ാ��. �ാ]m�^ E!�ാ2 �ിn� ഇ2ിേ#�ൻ E%ാൽ Eാ�Cാ*� 
എTേ��ി 
ാ*േ)C� ഒ(� Eിേ�ാ�ീ6ർ 8�ം pീർIി�ി$� �.ി$ി2�0ി 1ി23�ാ�ി 
cqി�ി$ാൽ Eർ�EർC� ��ാംി!V� ഉ�C� ;ീ��ി ഇ^ാ,ാ�(bം F(ാം 
ി! െ%ൽQ�ി (j&) at, E%ാൽ pീർIി�ി$� Eാ�Cാfേ,ാX�ാ�ി 
W�േ�1%)ിu@Aി േ1ർ)ാൽ 200 ഏCർ െ%ൽQ�ി F(� 
ി!�ാCാm(b�ാ��.  

                        
                       ഒ��/- 

   cിw.�ി 
  Eൺീ%ർ 

Eാ�Cാfേ,ാ*� %ീE�� ��ി,ി 
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1. .ീ�	ി. �	ാ0�ാ�ി 1ി.എ1�. (അ�ീ�56  ��*78 ) 
2. .ീ േ;'ാ	ി െ;. 
ി<േ=ാ  (െ��>�ി ��*78 ) 
3. .ീ !ീ	� 
ി.എ1�.  (െ��>�ി ��*78 ) 
4. .ീ�	ി AB എം.�ി. (*ി18"� ഓDീ18 ) 
5. .ീ�	ി �ംF �ി.െ�.  (*ി18"� അ1ിGH�) 
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 ��ാ� ���	ൾ   
�ാ�ാ��  �ി��ിൽ ഒ��ാ�ം �ാ�ിൽ ഉൾെ��� െ�ാർ ർ 

!"#ി�ാ�ി�ി�ിെ� 105 െ'(ർ )�* 48.74 �/ം 0� !�ി 

12#ം3/4 �5�� ���ി�ാി�  	ാ3ാ�� േ�ാ�� െ�7െ�ാ �ി�ാ34 

�8�ി9െ� �ി��ി:;ൽ �<�;ിെ= �ി�3>?ാ4� ഈ Aിേ�ാർBിൽ 

ഉൾെ��;ി�ിC7��. 

 െ�ാർ ർ !"#ി�ാ�ി�ി�ിെ� െ�ാർ ർ �ിേ��ിD  ഉEെ��� 7,8,10 

�ാർG	E  HIJ1ാ9ം 14 െ= 5AKLാM*1ാ�ി ���ി�ാി� �8�ി             

12-03-2015 �� ആ3ംLിR� 31-03-2017 �� Hർ;ി�ാ�ി. 

 ST �ാ�േUV3>?ി�െ� 	�Tേ�ാ5� 	ാ3ാ�� േ�ാ�ിെ= 

�ാIUWLി;ി �ിIXാ4ം ആ�ി:T �8�ി9െ� ��ാ� �/Yം. 

  476 5�ം[>?ി�ാ�ി 1480 ആ\	?ാ4� �8�ി �േ]U* 

�ാ1#ി^���. 

 �8�ി �േ]U;ിെ=  _3ിLാMം �േ]U*ം െ�D ̀ �ി�ാ4�. 

 105 െ'(I  �:� 	�?�ാA,	ാ3ാ��, 	�ി�ാ�ം എ�ീ �ാ�േUV3>െ? 

�ി3ിc `�ി9െ� #1�*7 െ�7െBിD  �ിTം േ1ാdി�ിR� 3eാം 

�ി?f� ആ�UY1ാ� ���LY� ഉAc�:;ാൻ ഈ �8�ി�ി�െ� #ാ�ിK. 

 �8�ി ���ി�ാി��ിെ�*�I�� �േ]U;� h)ി3 

	ാർ�ിേ	ാൽ�ാ]�;ിi7 #ാ'd3Y!eാി എT7�ാ4� 

�േ]U�ാ#ി	\െ� െ�ാj അLി�ാ�ം. േ�ാ�ിെ= ��ീ	34;ിi 

േU�!eാ� 3l �?�>?ിmം ഈ േ1V��ിD  	ാ3Y1ാ� `�ി�ാUം 

#ംL�ിRി�. 

 �3ൾR9ം 1െJാ�ിcം �� 3ീ�ി�ിൽ ��9��ി�� �8�ിfാെ�nിmം 

1െJാ�ിcം �3ൾR9!7 )�>ൾ �8�ി ���ി�ാി� േU�oം 

�േ]U*e� . 



  



 

 

 

  
�ി� - 
ാ��ാ� 

¢ൻ�ി%ാ�ി0ി - െSാർ�ർ 

�ിേ�� - െSാർ�ർ 


��ി ആ�ം1ിu �ീ��ി   - 12.03.2015 


��ി അ��ാ�ിu  �ീ��ി    - 31.03.2017 


��ി അ��ൽ  s�              - 46.18 ��ം 

��%ി�ാ�ി� ãീം         - RIDF 

t}ാ� 
��ി - 
ാർdb1ി�ി �ിർ�ാ�ം 



  



ഉ$��ം  

 അ}Tാ�ം-1 േ
� 
�&ർ 

1 ���ം��� 
��ി �ി��ി��§  
�� ��േ� 1 

1.1 ആ¢�ം 1 

1.2 

���ം��� 
��ി �ി��ി��§  
�� ��േ�aെ� ഉേ�d 
��TW¥  

3 

1.3 �ി��ി��§  
���ാ����  3 

1.4 �ീർ��ം (�ാgർെS-) 4 

1.5 �ീർ��ാ}ിäി� �ി���ം  5 

1.6 �ി��ി��§  
���ീ�ി 6 

 അ}Tാ�ം-2  

2 �ാ��ാ� േ�ാ� െ�$െ%ാ� �ി�ാ�� 
��ി 7 

2.1 
ാർdb1ി�ി�ിർ�ാ�ം 7 

2.2 �����ൾ 
7 

2.3  േ�ാåർ ³^ിംn 8 

2.4 �`i`ി 8 

2.5 �ീർuാൽ �ി��ാ�ം 9 

2.6 �ി�ർ .ീuാർ�ിæ 9 

2.7 *��ി�ൽ  9 

 അ}Tാ�ം-3  

3 

���ം��� �ി��ി��§  
��ം - t}ാ�െ%g 
_{�W¥  

10 

3.1 െ
ാs�ി��Wൾ 10 

3.1.1 ���ം�T 10 

3.1.2 
��ി tേcdെ� 'ാ
�Wൾ 11 

3.1.3 ��േ�{� 'ി�ി 12 

3.1.4 â�ി�ിേ�ാn �ീ�ി 13 

3.2 ���ം��� �(% ��%ി�ാ�ി� 
��ിaെ� 
Ë�േ1ാ�ാ��െ� അ1ിtാ�ം �ം³Ûിu 

14 



3.3 ���ി അ�േ	ാ��ം 
15 

3.3.1 ��േ�ാ�ാ��െ� ��ാ� െ�ാ�ിൽ 15 

3.3.2 ��േ�ാ�ാ��െ� അ���െ�ാ�ി�  17 

3.3.3 

���ി �േ�� ! ��"ി	ാ�ി# $%&ം'(� ���ി��െ� 
�ി�')*  

19 

3.3.4 

$%&ം'(�ം ��"ി	ാ�ി# +,ം�)ൾ ���ി.െ� 'ീ�ി 
അ�&'ി0! 

20 

3.3.5 $%&ം'(�ം ��"ി	ാ�ി# 1$ി &ം��ി0 �ി�')ൾ 
21 

3.3.6 ���ി �േ��െ  2&3�ാ	�ി4��െ� �ി5�ി.ം ഉൽ"ാ��7ം 22 

3.3.7 ���ി �േ��െ  �ീർ9�ാ	�ി4��െ� �ി5�ി.ം ഉൽ"ാ��7ം 22 

3.3.8 ���ി.െ� :േ'ാ;�ിെ#<=ി>? അ�ി�ാ#ം 23 

3.3.9 $%&ം'(� �+"! ��"ി	ാ�ി# ���ി�ൾ 24 

3.3.10 ��േ�ാ�ാ��െ� �ി	#ി@ 	ിൽ  1($�  25 

3.3.11 ��േ�ാ�ാ��െ� അ���െ�ാ�ി	ിൽ �ിA?  �@$ാ�ം 26 

4 
ഉ�&ംBാ'ം 27 

 അ���ം  

എ ��ാ� $%-E	 &ം'(� ��F �)*  
31 

�ി 
$%�'Gേ�(� $%&ം'(� �+"! �ാ	�ാ�! EിH#ിൽ 
��"ി	ാ�ി �@I േ($ ���ി�ൾ 

53 

&ി േ�'4 ിെ	 ��ാ� $Jി�)�െ� 1��ം 
61 

Kി �ാ	�ാ�! EിH.െ� �ീF � 1��ം 65 

ഇ േMാ�Gാ�	ി 67 

 

 

 

  



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

 

�ാ&�ി� 'ി�ി�ി����� �(%,�ി���)*�ം Page 1 

 

അ}Tാ�ം-1 
 

���ം��� 
��ി �ി��ി��ൽ  
�� �ർേ� 

1.1  ആ¢�ം 

tv�ി �ി1�W�െ� tേ�T�ിu �[, ��ം, ൈ���&� 
എlി�aെ� �ം���ം, *��§%ാc�ം, �ീ�ി¹���ാ� ഉ
േ�ാnം എlി� 
�ാ���ി��� t����W�ിൽ ��ിil 
è ��െ� tാ}ാ�T���ിij. 
ഈ �j V��W�െ�aം അ�ി�éS�ം ഒ`ി�ാ�ിെ�ാ^ tv�ി 
�ി1�W�െ� dാêീ�ാ�  *��
േ�ാnXം *��§%ാc�Xം ¢lിൽ 
�®െ�ാ®$ z'ി��ി��� �ാë%ാ� അ�ി�ാ�T�ാ�. അ�ി|
�ി 
tv�ി �ി1�W�െ� �ാേ�i$ ���ൽ e�ി ¢lിൽ �®െ�ാ®$�ാ��ം 
�ി��� �ാì��ൾ. �ാ�Tെ� wാ�W�ി§  â�ി
�Xം അ��െ� 
ഉ
�ീ���ാ�n�ി�ാ�ി ആ+�ിil� vSിaം അR³Û െ�ാ`ി| 
��ി|�ാ�. �`aെ� �1T��ി§  ഉ^ാ(l �T�ി�ാ�ം �ാ�Sി� േ�V��ിൽ  
»�ിil t�ി�Ûി wാ�ീ� ���aെ� 
ാ�db�§���Xം cാ�ിíTXം 
(��ൽ ��ി��ാ(l�ിR �ാ���ാ(ം. wാ�ീ� ���aെ� �ീ�ി�ം അyേ�ൽ 
tv�ി�ി1�Wെ�aം �ാ�ാ�'aം ആ+�ിuി�ിij. �ാ�Sി� 
�ി���െ�aം �j�ാ�ി �&�ിെUaം (.ª ഉ§%ാc����, �[ിെU 
8�m�ിä��ി§  �lിr$ േdാS�ം, tv�ി �ി1�W�െ� (.� ഇ� 
wാ�ീ� േ����ിെ� cാ�ിíT�ിെU േ�ാs ��}ി%ിij. ഈ �ാîാ�îTം 
¢lിൽ �®െ�ാ®$ wാ� �ി��� cാ�ിíT�ï��� t����Wൾ 
ആ_y�ം െ{�l�ി� tv�ി �ി1�Wെ� �ം��ിxെ�ാ®$ 
ഇ�െ
�|��ം �[ിെU ഉ§%ാc���� ��}ി%ിil�ിR�(l 
t����W�ം ആ�dT�ാ�. ഈ ��Tം �ാ}T�ാ(l�ിR �ി�ി} 
േ����െ� �ംേ�ാ�ി%ിxെ�ാ^ ��w�ാ� ആ_y� �ീ�ി�ാ�  
ആ�dTം. m�ിa�ാ�ി ³Ûെ%r ��il എ�ാ ഉ§%ാc� t����W�ം ആ 
tേcdെ� mtv�ിaം �[ിെU V��aം �1T�ാ� ൈ���&qം 
ഏേ�ാ
ി%ിx െ�ാ®$ �ീ���ം അ�ി'ാ��ാ�ിa$  t�ർ��W 
�ിºെ�േ� �ാ}T�ാ(�að. �ീ���ം ��ീ��Xം {��ാñ�Xം ആ� 
tv�ി�ിൽ �ാ��ി� t�ി³���ിൽ ഊlിa$ t����Wൾ ��il 
tേcd�ാ�. ��w�ാ� �ി��� ��Tം ¢�ി��ി ഉ§%ാc� V��Wെ� 
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d�ി�ാ� �ീ�ി�ിൽ  ò�ീ��ിxെ�ാ® 
��ി ആ_y�ം �ീ��� tേcdq 
��േ�^s^. 

േ��� �ർ�ാർ �����ം����ിെU 1ാn�ാ�ി ���ം��� 
�(% ¢േ��aം �0 �(��ൾ �`ിaം �ി�ി} 
��ി�ൾ ആ�ിó�ിuിr^. 
�[ിെU 8�m�ി�ി, �[ിെU ���ം1�� േdSി എlി� �ർ�ി%ിi� എl 
��Tേ�ാെ�. �� �ം��� �(% ��ql �ീ��� �ി��� 

��ി��ാ� Contour Farming, ��ി+ ³÷�� vSി, �ീർi`ി (Contour 
trenching), േ�ാ�ർ ³®�ൾ, ��െ���ൽ, Check Dams ൈ�� ���� (Live 
Checks), േ�ാåർ ��È�ൾ (Stone Pitched Contour bunds), *��ി�ൽ 
s�Wി��. 

േ����ിെU ആെ� �ിØ�ിaെ� 48% ��l ���ാ� tേcdXം 
ഉൾ�ാ�ൻ (lിൽ tേcdW�ം e�ി േ{ർ�ാൽ േ����ിൽ vSി m�ിaെ� 
m�ി1ാnXം {�ിേ�ാ�W�ാ�ി�ി�ം. 

 
ഇ��ം m�ി�ിൽ vSി� അRേ�ാ�T�ാ� �ീ�ി�ിൽ �ീ��W�ം 

��ാംdXം �ി��ി��ിെ�ാ®$ ���ം��� �ം�ി}ാ�Wൾ 
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ഏർെ%�േ�^s�ാ�.ഇ�ി�ാ�ി ൈ��¢.�േ�ാെ�ാ%ം tാേcdി��ാ�ി 
�1ിil .ിേ�ാ��ിR tാ}ാ�Tം �§�ിെ�ാ®$ �ിർ�ി�ി�ൾ e�ി 
tാ�ർ�ി��ാേ�^� അ�ി�ാ�T�ാ�.  

12 ¢�ൽ 47 d��ാ�ം �െ� {�ിX$ tേcdW�ിൽ �r�ി�ി��ാ� 
�[-�� �ം����ി� അRേ�ാ�Tം.  �1T�ാ� േ�ൽ�[ിെU 
(�ി�ിൽ 
e��ൽ ആ`�ിൽ �[ി��ി �ാ0ി  �ി�%ാ�ാൻ ഉ
േ�ാnിil� േ�ൽ 
�[ി� ¢��ിൽ 8�m�ിäി (.ª അ�ി�[ ���ാൻ �ാ���ാ(j 
എl�ാ� ഈ �ീ�ിaെ� 
�ി�ി�ി.  �[ �ം���ം vSി�ാർ� e��ൽ 
ഉ�
ാc��ിRം �ി��ിRം �ാy�� 1ാ�ി ��¢.�e�ി 
tേ�ാ��െ%�l�ാ�. 

1.2. ���ം��� 
��ി �ി��ി��ൽ 
�� �ർേ�aെ� ഉേ�dT 

��TWൾ 

 ���ം��� 
��ി�ൾ ��%ി�ാ�ി�� ��ം 
��ി 
tേcd�ിR^ാ� *േ�ാn�ി �ി��ി�q� 

 ���ം��� 
��ി�ൾ ��%ി�ാ�ി�� ��¢$  m�ി�ിേ�ാn �ാ0ം  
�ി��ി�q� 

 cീർV�ാ� �ി���ിൽ �ിjം �ാ�ി� �ി���ിൽ �ിjം �1ിil 
ഉൽ%ാc�ം, ��Tം ഇ� �ി��ി�q� 

 
��ി� േdS¢$ �� �1T� �ിd���ം െ{�� 

 ��%ി�ാ�ി� 
��ി��െ� 
�ി
ാ��ം �ി��ി�q� 

 ���ം��� �(% ¢േ����ാെ� ��%ി�ാ�ി� ���ം��� 
t�ർ��Wൾ ���ി�ാi� 

 
��ി tേcdq ���ാR$ s�ർ t�ർ��W�ം t¶³ാ}ി� 
'�W�ം é^ി�ാr� 
 

1.3. �ി��ി��ൽ 
�� �ാ���� 

�ാർSി� �ർSം അ�ി'ാ��ാ�ി�ാ� ���ം��� 
��ി��െ� 

�ി��ി��ൽ 
��ം �ാ&�ി� 'ി�ി �ി����� �(% ���ി 
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��l�. 2020-21 �ാർSി� �ർSം (2020 �ൈ� - 2021 �ൺ) ���ി� 


���ിെU �ി��W�ാ� ഈ .ിേ%ാർgിൽ ഉൾെ%��ി�ിr$� 

1.4. �ീർ��ം (�ാgർെS-) 

ഒ� െ
ാs ���ി���� {ാ�ിേ�� ഏെ��ാം tേcd� �ിjം �` 

െ�$ം ഒo�ിെ�qjേ^ാ  ആ tേcd�ാെ� ���ി���� {ാ�ിെU 

�ീ���ം എl.ി�െ%�j. അ�ാ�� ഒ� *` / േ�ാ� / അ��ി�ിേ�� 

എy �ാyം tേcdെ� െ�$ം ഒo�ിെ�qjേ�ാ ആ tേcdെ� *` / 

േ�ാ� / അ��ിaെ� �ീർ��ം എl �ി�ിij.  ഒ� �ീർ��െ� ���ം 

െ{�l ഉ�ർl mt��W�ാ�ി�ിiം അ�ിെU അ�ിർ�ി�ൾ. ഏെ�ാ� 

�ീ� uാ�ിേ��ം ��ം ഒo�ിെ�ql ¢o�  tേcd�ിെUaം അ�ി��ി, 

ഉÖ� 'ാ�ം, �ീ��.ി േ�� , tv�ിc� �ീർuാ|�ൾ,  �� w�� േ���,  

ആേcd േ��� എlി�െ�ാെ� �ീർ���ിെU 1ാn�ാ�. �ീർ���ിെU 

��ി%�R��ിu _à �ീർ��ം, െ{h �ീർ��ം, �� �ീർ��ം, ഉ
 

�ീർ��ം, �cീ��ം എlിWെ� ��ം �ി�ിij. 

{ിyം :�ീർ��ം ( �ാgർെS-) 
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1.5. �ീർ��ാ}ിäി� �ി���ം  

m¢�െ� ഏെ�ാ� s® m�ിaം ഏെ��ി|ം ഒ� �ീർ���ിെU 

1ാn�ാ�ി�ിiം.  �ീർ��ം എl� �[, ��ം ,ൈ�� �&� എlി�aെ� 


��� ³Ûി��ാ� tv�ിaെ� ഒ� ×�ി0 ആ��ി�ാൽ �െl z'ി� 

�ി���ം ആ_y�ം െ{�l�ിRം ��%ി�ാil�ിRം ഏ0Xം 

അRേ�ാ�T�ാ� ×�ി0ാ�.  അ�ി'ാ� �ി1�W�ാ� �[, ��ം, ൈ�� 

�&� എlി��ിൽ ഒlിR^ാ(l ആVാ�ം �Í �^ിെ�aം 

³ാ}ിiെ�j$�ി�ാ|ം ���ിെU �1T�, �[ിെU ��ം, ��T 

�¼�ാ�W�െ� �ാlി}Tം എlി� ഓേ�ാ �ീർ���ി|ം 

�T�T¿�ാ��ി�ാ|ം �ീർ��ാ}ിäി� �ി���ം tാ}ാ�T�ർ�ിij.  

tv�ി�ാൽ �ിർ[�ി�െ%g അ�ിർ�ി�ൾ �ാ0�ി�ാ��  ആ��ി�ാൽ  

�ി�ി} �(��ൾ 
�ി'ി�ി �ൗ�c z'ി��ി��� 
��ി�ൾ  �ീർ�� 

അ�ി'ാ��ി�ാ�  ആ_y�ം  െ{�l�. 

{ിyം :. അ�ി'ാ� �ി1�Wൾ - �[,��ം, ൈ���ാ�Wൾ 
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1.6. �ി��ി��ൽ 
���ീ�ി 

ഇ�ാ|േ�Sൻ �ർേ� 2020-21 ൽ െ��െª�� �ാgർെS-ിെ� / 
�� �ം���
��ി tേcdെ� ¢o�ൻ �ാ���ാ�ിൽ �ിjം 
�ി��േd���ം ��q�aം �� �ം��� �(% ��%ാ�ി� 

��ിേ�ാെ�ാ%ം �0 ഏ�ൻ�ി�ൾ �`ിേ�ാ �b�ാ�T �T�ി�ൾ േ��ിേgാ 
��%ാ�ി� എ�ാ �[-�� �ം��� 
��ി�േ�aം അ�േ�ാ��ം 
െ{��aം അ� ��ം �ാgർെS- tേcdq^ാ� *േ�ാn�ി �െ^q�aം 
�ി�X�ൾ �െ^�ി ³Ûെ%g േ��W�ിൽ എ�ിi�a�ാ� 
��T�ി�l�. ഇs��ം െ��െª�� �ാgർെS-ിൽ �ി�ി} 
�ാർ�W�ിºെ� ��%ാ�ി� ���ം��� 
��ി�ൾ �`ി ഉ^ാ�ിr$ 
േ�gWൾ 
���ിേ}��ാilേ�ാെ�ാ%ം ���ം��� �(%ിെU 
ഇ�െ
�ൽ ��ം t�� �ാgർെS-ിൽ ഉ^ാ�േ�gW�ം �ി�X��ം 
�െ^ql�ിRം �ാ}ിij.  �ി�ാ���ിൽ tേ�T�ം .ിേ%ാർr�ൾ 
t�ി�ീ��ിils�`ി �ി�ാ ആ_y� ��ി�ി�ൾ� ഈ �ിS��ിൽ 
ഇ�െ
�ാRം �0 �ീർ���ി��� 
��ിt�ർ��Wൾ e��ൽ 
��T���േ�ാെ� �ി����ം ��ql�ി� �ർ�ാ��ൾ� 
�ാർ��ിർേ�dം �ൽ(l�ിRം �ാ}ിiം. 
��ി tേcdെ� 
ൈ��dm�ിaെ� അ�ി'ാ��ിൽ Ë�േ1ാ�ാ�െ�   4 Äാ0W�ാ�ി ��ം 
�ി�ിij. 

 
gി�-1 

Äാ0ം �ി¿ീർ[ം (ഏ�.ിൽ) 

1 1 ഏ�.ിൽ �ാെ` 

2 1 ¢�ൽ 3 ഏ�.ി� �ാെ` 

3 3 ¢�ൽ 5 ഏ�.ി� �ാെ` 

4 5 ഏ�.ിRം അ�ി� ¢��ി|ം 
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അ*+ാ�ം-2 

"ാ��ാ,േ�ാ�� െ.െ%ാ� �ിാ�� 	
�ി 
 

2014-15 "ാ��1ിൽ 	ാ��ാ�� �ി �ിൽ െ2ാർ3ർ 
4�ി�ി%ാ�ി5ി�ിെ� 7, 8, 10, 14 ാർ8"1ിൽ ��%ി�ാ�ി� 	
�ി�ാ�� 
"ാ��ാ,േ�ാ�� െ.െ%ാ� �ിാ�� 	
�ി. 105  െ:;ർ  �< 
"1%ാ=, "ാ��ാ��, " ി%ാ�ം എ<ീ  	ാ�േ@A�Bെ1 ി�ിC D2ിEെ� 
���F. െ.െ�Gിൽ �ിHം േ�ാIി%ിJ"Eം  �Kാംി1Lാ@+�ാ� 
���M+� ഉ=C�F"E�ാ�ി�H 	
�ിEെ� O*ാ� ��+Bൾ. QH  
	ാ�േ@A�B1ിRെ� "�H േ	ാ$< "ാ��ാ,േ�ാ�ിെS 	ാർ@TMി�ി 
�ിർUിV� WK� W�െ%XF"Eം �ീെ�ാY�ിെS േZ� �ി�[ിJ<�ി�� 
����"\ം ഈ  	
�ി�ിRെ� ��%ി�ാ�ി. ഇ_ �ംW`ിV ി@a 
ി�Bൾ bെ� േIർJH. 

2.1. 	ാർ@TMി�ി�ിർUാ�ം 

        േ�ാX"\െ�Eം അ�ി"\െ�Eം �cി�ിd ീ�� �ീെ�ാY�� 
���െ%X<�� ���ാ�ാ�� 	ാർ@TMി�ി �ിർUിJ<��. 2000 �ീ5ർ 
�ീ1�ിൽ "eെ"ാK� േ�ാ�ി��  	ാർ@TMി�ി �ിർUിV�  WK� 
W�െ%X�ി�ിfK�.  

 
2.2. ����"ൾ 

#ി��ാ�ി ഒYJ. േ�ാX"ൾJം  ഉ	�aി"hJം $iെ" �ിjUിJ< 
�ിjUാ� Oj��B1ാ�� ����"ൾ. ��ം േ@A�ിJ<േ�ാെ�ാ%ം 
�ിjUിJ< Oേa@�ിെS Oേ�+"� അk��ിV� l�� 	�ിേ	ാ2��ിkം 
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�����ൾ ഉ
േ�ാnി�ാh^. �ാ��ാ� േ�ാ�  
��ി�ിൽ �െ[ാ�ി� 
��al�ിRം �ീെ�ാoi �ി�Ðിil�ിR�ാ�ി 15 �����ൾ  
�ിർ�ിuിr^. േ�ാ�ിRehെ� �ർS�ർ� 
ാ�േd��W�ിേ�� �ാ}� 
�ാ�wി�ൾ െ�ാ®േ
ാ(l�ിR$ ��%ാ��ിെU �ിർ�ാ�Xം 
¹ർ�ീ��ിuിr^.  

 ���ം��� �(% ��%ി�ാ�ി� 
��ി�ൾ e�ാെ� േ�ാåർ 
³^ിംn, �`i`ി, �ി�ർ .ീ{ാർ�ിæ, �ീർuാൽ �ിർ�ാ�ം, *��ി�ൽ എlീ 
���ം��� t�ർ��W�ം 
��ി tേcd� ��%ി�ാ�ി�ിr^ .  

 
 

2.3.  േ�ാåർ ³^ിംn 

{�ിX$ tേcdW�ിൽ �r�ൾ 
�ി�ിu vSി െ{�l �ീ�ി�ാ� 

േ�ാåർ ³^ിംn. 

2.4.  �`i`ി 

�`െ�$െ� �[ി�ാ�ി 
mnർ1���ി�ാ�ം ഉ�ർ�ാൻ 

*��ി�W�ി|ം vSി'�W�ി|ം 
(`ിil (`ി��ാ� �`i`ി�ൾ. 
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2.5.  �ീർuാൽ �ി��ാ�ം 

ഇ��ാ�ൻ tേcdW�ിൽ vSി�ി��ൾ 
�ി��ി|ം vSിേ�ാnT��ാ� ��ി½ 
��ി|ം �ീർuാ|�ൾ �ിർ�ിu �ീേ�ാgം 
d�ിെ%�q�aം �െ[ാ�ി% ��a� 
aം െ{�j 

2.6.  �ി�ർ .ീuാർ�ിæ 

േ�ൽ	���ിൽ �ീol �`െ�$ം 
�ം1�ിu ½�ീ��ിu �ി�h��ി 
േ�� ഇ.il �ീ�ി�ാ� �ി�ർ 
.ീuാർ�ിæ 

 

 

2.7.  *��ി�ൽ  

vSി m�ി�ിെ�  ��ം ³ാ
ീ��ിu േ
ാ�ാെ� 
ി�ിx�ി��ാRം �[ിെU 
�bാ1ാ�ി�V�� �ി��ി��ാRം  �`ിaj.  
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അ}Tാ�ം-3 

���ം��� �ി��ി��ൽ 
��ം- t}ാ� _{�Wൾ 

3.1. െ
ാs�ി��Wൾ 

2020-21 �ർSെ� ���ം��� 
��ി �ി��ി��ൽ 


���ി�ാ�ി  ‘�ാ��ാ� േ�ാ� െ�$െ%ാ� �ി�ാ�� 
��ി’�ാ� 
െ��െª���. 105 െ�/ർ �ി�%ാ� mtേcd� �Tാ
ിx�ി�il 

��ി ഒ0%ാ�ം �ാº�, െSാർ�ർ ¢�ി�ി%ാ�ി0ി�ിെ� �ാർ-                
7, 8, 10 ഉം 14 െU (.u 1ാnം എlി�ി�W�ി�ാ�ിgാ� 'ി�ി  െ{�l�.  
ഈ tേcdം െSാർ�ർ �ിേ��ിൽ ഉൾെ%�j. 105 െ�/.ി�ാ�ി ഏ�േcdം 
150 െ�§��S��� tേ�ാ�����ാ� ഒ� 
��ി�ാ�ി�. 2015 �ാ�uിൽ 
ആ�ം1ിu 2018  �ാ�uിൽ ഈ 
��ി ¹��ീ��ിx. �³ാ�-ിെU 8^ 
ഉ
േ�ാnിu ആർ.ഐ.-ി.എ8. ãീ�ിൽ Ë�േ1ാÌ ��ി�ിaെ� 
�����േ�ാെ� എ�ിേ�0ിൽ �ി��ിu�ി|ം e��ൽ�ീ��ി§  
േ�ാ�ിെU
ാ�db1ി�ി �ി��ാ�ം ���ി�ിr^.  ആ`¢$sം ���ിെU 
അംdം e��|$s�ാ� എ�ൽ �[ാ� t�� 
��ി tേcd� 
�ാ�െ%�l�.  

3.1.1.  ���ം�T 

 �ർേ� ���ി� 
��ി tേcd�  476 (�ം³W�ി�ാ�ി 756 
êീ��ം 724 *�Sൻ�ാ�ൾെ%െ� ആെ�  1480 ആ� ���ം�T. 
�ാൻ�െ�ൻ-ർ �ി1ാn�ിൽ ആ�ം�െl ഇ�.  

         
gി� 2 

¿ീ�ൾ *�S�ാർ �ാൻ�െ�Uർ ആെ� 
 

756 
 

724 
 
- 

 
1480 

 


gി��ാ�ി (�ം³Wൾ 60 ഉം �Í$�ർ 416 ഉം ഉൾെ%�j.  
gി��ർ� 
�ി1ാn�ി|ൾെ%�l�ർ t�� 
��ി tേcd� �ാ��ിilി�.   
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gി��ാ�ി  (�ം³W�ിൽ  APL �ി1ാn�ിൽ 19 ഉം   BPL �ി1ാn�ിൽ 41 ഉം 
(�ം³Wൾ ഉൾെ%�j.�Í$��ിൽ APL�ി1ാn�ിൽ 304 ഉം, BPL 
�ി1ാn�ിൽ 112 ഉം (�ം³W�ാ� ഉ$�.  

 

 
     
gി� 3 

 (�ം³Wൾ APL BPL 

gി��ാ�ി 19 41 


gി��ർ�ം 0 0 
�Í$�ർ 304 112 
ആെ� 323 153 

 
3.1.2. 
��ിtേcdെ� 'ാ
�Wൾ 

�േ�d�ാ�ി�ൾ t}ാ��ാaം  �ാർSിേ��� െ�ാ`ി�ാ�ി��ാ�. �ി 
tേcd� t}ാ��ാaം െ�ൽvSി�ാ�  െ{Ê��l�. ഒ� അംn��ാ�ി 
aം t�� tേcd� ഉ^. LP, UP, HS, HSS ���െ�ാjം 
��ി 
tേcd� ഉൾെ%�lി�. e�ാെ� ആർ��/ ��ൻ� േ�ാേ�Î�ൾ, 

0
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െtാ8S�ൽ േ�ാേ�Î�ൾ, �ർ�ാർ ഓ8ീz�ൾ, �ർ�ാർ 'ാ
�Wൾ 
എlി�െ�ാjം 
��ി tേcd� ഉൾെ%�lി�. എlാൽ 32  �b�ാ�T 
'ാ
�Wൾ  t�� 
��ി tേcd� t�ർ�ിij. m�ി1ാnം 
'ാ
�W�ം �Tാ
ാ�േ����ി�ാ� t�ർ�ിil�. �ിർ�ാ� 
േ����ി|ം േ���േ����ി|ം t�ർ�ിil 'ാ
�W�¢^. 

�Tാ��ാ�dാ��െ�ാjം t�� 
��ി tേcd� t�ർ�ിilി�. 
*�ാr
ാ. (�ിെ�$
��ി tേcd�  �ി��ി|$ �ർ�ാർ (�ിെ�$ 

��ി�ാ�.  �ാgർെS-ിR$ിൽ  '�¢$��ം എlാൽ 
��ി 
tേcd�ി� *.� �ാ��ിil���ാ�ി 29 (�ം³W�^.  അ�ർ�  
ആെ�  3470 െ�U  m�ി 
��ി tേcd�ി��q^.  ����� 
'ാ
�Wൾ 
��ി tേcd� t�ർ�ിilി�. Ã^� ആർ�� & 
േ�ാ�� �³, �ാ��ാ�, 1ാ�� ആർ�� & േ�ാ�� �³, ��ി%ാ�ം 
എlീ �^ ആർ�� & േ�ാ�� �¬�ൾ, 30 (�ം³+ീ  ×�ിÍ�ൾ  
എlി� 
��ി tേcd� t�ർ�ിij.   8 �ീ0ർ (26 അ�ി) d�ാd�ി 
ആ`�ി|$  446 �ി�h��ം, 54 �ീ0ർ (177  അ�ി) d�ാd�ി ആ`�ി|$  25   
(`ൽ �ി�h��ം  t�� tേcd� �ി��ി|^. 
��ി tേcd�                        
4 �`െ�$�ം1��ി��ാ� ഉ$�. 
��ി tേcd� ���ം��� 
�(% 
��ി ��%ി�ാ�ി ¹ർ�ി�ാ�ി��ിR േdSം �ാgർെS-ിെU 
��ീ����ി�ാ�ി �0 ഏ�ൻ�ി�ൾ (RIDF, 
Zാ��, MGNREGS,  
�b)ം �ി��ിൽ) ��െ� (.u s� �ാyേ� െ{��`ിuിrð.  �`i`ി 
�ിർ�ാ��ി� 5100/-\
 �b)ം �ി��ിൽ െ{��`ിus �ാyേ� �ി 
ഇ��ിൽ ഉൾെ%�jð. 

3.1.3. ��േ�{� 'ി�ി 
 

ആെ�  28750  െ�U m�ിa$�ിൽ  20483 െ�U m�ി (71.25%) 
��േ�{�¢$ �ി1ാn�ി|ം 8267 െ�U (28.75%) ��േ�{��ി�ാ� 
�ി1ാn�ി|ം ഉൾെ%�j. 

       
gി� 4 

��േ�{�¢$ m�ി ��േ�{��ി�ാ� m�ി 

 
71.25 % 

 
28.75 % 
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3.1.4.  â�ി�ിേ�ാn �ീ�ി 


��ി tേcdെ� ആെ� m�ിaെ� 4.03% ��ി½ം 16% vSി� 
ഉ
a���ാ�sം 0.01% �0 ഉ
േ�ാnWൾi�ാ�ി �ി�ിേ�ാnിuി�ിij. 
tേcd�ിെU �Í 1ാnWെ��ാം �ി��ൾ ����ാൻ േ�ാnT�ാ� m�ി�ാ�. 
െ��, െ�W, ഏ��ാ` എlി�െ��ാം t}ാ� �ി���ാ�. 

           17 (�ം³Wൾ ��T�nW�െ� d�Tം, 1ൗ�ി��ാ�{�T�ി�ാ�, 
െn�ിൽ ൈ
% ൈ�ൻ 
��ി s�Wി� �ാ��W�ാൽ vSി െ{�lി� 
എjം ഒ� (�ം³ം m�ി, vSി� ഉ
a���ാ��ി�ാൽ vSി െ{�lി� 
എjം അ1ിtാ�െ%r. ���ം��� 
��ിെ�i.ിx$�ി��Wൾ 
���ം��� 
��ി ഉേcTാn'ൻ ¢േ���ാ� അ.ി�ാൻ �`ിªെ�l 

1.34% Ë�േ1ാ�ാ��ം wാ�, േ�ാ�, 
Zാ�� അ}ി�ാ�ി��ിൽ 
�ിj�ാ�അ.ിªെ�l 98.66% Ë�േ1ാ�ാ��ം അ1ിtാ�െ%r. 
���ം��� 
��ിെ�i.ിx$ 
�ിdീ��ം (.x Ë�േ1ാ�ാ�ൾ� 
�ാyേ� �1ിuിrð എl  �ർേ��ിൽ �ിjം ���ി�ാ�ാൻ �ാ}ിx. 

   
എgാം �ാർ- �ൗÏ�ി�ർ                                    

+ീ��ി. ഉSാേc�ി. �ി.�ി�ിൽ �ിjം �ാ0ി�ി�ൽ 
അ�ി�U �ി��േd���ം ��qj 

ഇ�
�ി�Zാം �ാർ- �ൗÏ�ി�hം 
��ി 
tേcd�ാ�ിa�ാ� +ീ.െ�.v�(�ാ.ിൽ �ിjം 

�ാ0ി�ി�ൽ ഇൻെ��ിേn0ർ �ി��േd���ം ��qj. 
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3.2. ���ം����(% ��%ി�ാ�ി� 
��ിaെ� 
Ë�േ1ാ�ാ��െ� അ1ിtാ�ം �ം³Ûിu. 

tേcdെ� 9 (�ം³Wൾ Ë�േ1ാÌ��ി0ി�ിൽ  അംnW�ാ�. 
��-���ം��� t�ർ��Wെ�i.ിx$ അ�ി'ാ� അ�േ³ാ}ം 

��ിi ¢ൻ
 19.26% േ
ർiം 
��ി� േdSം 100% േ
ർiം ഉ$�ാ�ി 
_{ി%ിuി�ിij. �ാgർെS- 
��ിെ�i.ിx$ അ.ി� 
��ി� ¢ൻ*ം 

��ി� േdSXം 19.26% Ë�േ1ാ�ാ�ൾ�ാ� ഉ$�. �0 ���� 
�ം��� t�ർ��Wൾ 
��ി� ¢ൻ*ം േdSXം ��%ി�ാ�ി�ിgി� 
എl  Ë�േ1ാ�ാ�ൾ അ1ിtാ�െ%r. 

 

�ാ0ി�ി�ൽ 
ഇെ��ിേn0ർ 
��ി 

tേcd�ാ�ി��ിൽ  
�ിjം �ി��േd���ം 

��qj. 
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3.4. 	
�ി അേ�ാ"�ം 

 

2020-21 ���ം��� �ർേ-െ� /ാ0�ാ�ി ���ം��� $1 
��%ി�ാ�ി� "ാ��ാ2േ�ാ�� 	
�ി �3ർ4ി5"-ം 	
�ി-െ� 
6�േ/ാ7ാ�െ8 9�ാെ� 	
�ി :േ;4െ� <=ൻ $?ം@Aെ8-ം   
�3ർ4ിB� ി�േ4C��ം ��D"-ം െEF. 	
�ി :േ;4DG 476 
$?ം@A8ിൽ 307 $?ം@AJം "ാർKിേ"�� േ�ാ�ി"8ിൽ 
ഏർെ%Mി�ി5N�ാ��. 	O8ർ�ൽ, ആ?8ർ�ൽ, േ"ാQി8ർ�ൽ 
എNി അS@T െ�ാQി�ാ�ി �Uീ"�ിBി�ി5W. 	
�ി 
��%ി�ാ�ി��ിെX Y��ാ�ി ി8�ിെ� �ാZ��ി[ം, ഉൽ%ാ;� �ി��ി[ം 
ർ
�]^ാ�ി. "ാ�േ�ാ2േ�ാ�� 	
�ി ��%ി�ാ�ി��ിെX Y��ാ�ി 
:േ;4െ� �െ_ാ�ി%ിെX േ�ാ�� $`aാൻ "Qിb. "ി�c"8ിെ� 
��ി�ാ�]ം ഉ�ർ�ാൻ "Qിb. �ർേ-െ� ി4;ി�Aൾ 	Mി"�ിൽ 
െ"ാ?�ി�ി5ം :"ാ��ാ��. 

3.4.1.  6�േ/ാ7ാ�Jെ� :eാ� െ�ാQിൽ  
 

	Mി" -5 

 

:eാ� െ�ാQിൽ 

െ�ാQിൽ അ�ി#ാ��ിൽ 6�േ/ാ7ാ�Jെ� . 
എ_ം 

gാhം 1 gാhം 2 gാhം 3 gാhം 4 ആെ" 

iKി 19 22 7 3 51 

"ാർKിേ"��ം 259 40 4 4 307 

"ർK" െ�ാQി�ാ8ി 1 2 0 0 3 

"ാർKിേ"�� െ�ാQി�ാ8ി 105 5 2 0 112 

�jG 3 0 0 0 3 
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��ി  tേcdq�� 476 (�ം³W�ിൽ 10.71 % (�ം³Wൾ vSി 
t}ാ�  െ�ാ`ി�ാ�ി �bീ��ിuി�ിij. 64.50% (�ം³Wൾ �ാർSിേ��� 
െ�ാ`ി|��ിൽ ഏർെ%gി�ിij. 0.63% (�ം³Wൾ �ർS� െ�ാ`ി�ാ�ി 
�ി1ാn�ിൽ ഉൾെ%�j. �ാർSിേ��� െ�ാ�ി�ാ�ി �ി1ാn�ിൽ 23.53% ഉം 
�Í െ�ാ`ി|��ിൽ ഏർെ%gി�ിil�ർ  0.63% ഉം ഉൾെ%�j. 

vSി t}ാ� െ�ാ`ി�ാ�ി �bീ��ിuി�ിil (�ം³W�ിൽ Äാ0ം              
1 ൽ (100 െ�Uിൽ �ാെ`) 37.25% (�ം³W�ം Äാ0ം 2 ൽ (100 ¢�ൽ 300 
െ�Uിൽ �ാെ` �െ�)43.14% (�ം³W�ം Äാ0ം 3 ൽ (300 ¢�ൽ 500 
െ�Uിൽ �ാെ` �െ�) 13.73% (�ം³W�ം 500 െ�UിR ¢��ിൽ ��l 
Äാ0ം 4 ൽ 5.88% (�ം³W�ം ഉൾെ%�j. 

�ാർSിേ��� െ�ാ`ി|��ിൽ ഏർgി�ിil�ർ Äാ0ം-1 ൽ 84.36% 
(�ം³W�ം Äാ0ം 2 ൽ 13.04%ഉം Äാ0ം 3ൽ 1.30% ഉം, Äാ0ം 4 ൽ 1.30% ഉം  
ഉൾെ%�j. �ർS� െ�ാ`ി�ാ�ി�ൾ Äാ0ം 1 ൽ 33.33% ഉം Äാ0ം 2 ൽ 
66.67% ഉം ഉൾെ%�j. �ാർSിേ��� െ�ാ`ി�ാ�ി�ൾ Äാ0ം 1 ൽ 93.75% ഉം 
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Äാ0ം 2ൽ 4.46% ഉം Äാ0ം-3ൽ 1.79% ഉം ഉൾെ%�j.  �Íെ�ാ`ി|��ിൽ 
ഏർെ%gി�ിil�ർ 100%Xം Äാ0ം1 ഉൾെ%g (�ം³W�ാ�. 

 

3.4.2. Ë�േ1ാ�ാ��െ� അR³Û െ�ാ`ി§  
 


gി� -6 
അR³Û െ�ാ`ിൽ Äാ0ം 1 Äാ0ം 2 Äാ0ം 3 Äാ0ം 4 ആെ� 

vSി 60 43 5 2 110 


½��ർ�ൽ 12 2 3 0 17 

ആ���ർ�ൽ 6 0 0 0 6 

േ�ാ`ി��ർ�ൽ 9 1 0 0 10 

vSി, 
½��ർ�ൽ, 
േ�ാ`ി��ർ�ൽ 

0 1 0 1 2 

vSി, 
½��ർ�ൽ 4 0 1 1 6 

vSി,  േ�ാ`ി��ർ�ൽ, 2 0 0 0 2 

vSി, ആ���ർ�ൽ 1 2 0 0 3 


½��ർ�ൽ, േ�ാ`ി��ർ�ൽ 1 0 0 0 1 


½��ർ�ൽ, 

േ�ാ`ി��ർ�ൽ,  ആ���ർ�ൽ 
2 0 1 0 3 

േ�ാ`ി��ർ�ൽ, ആ���ർ�ൽ 1 0 0 0 1 

അR³Ûെ�ാ`ിൽ ഇ� 289 20 3 3 315 
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അR³Ûെ�ാ`ിൽഅ�ി'ാ��ിൽ Ë�േ1ാ�ാ��െ� എ[ം      
vSി


½��ർ�ൽ

ആ���ർ�ൽ

േ�ാ`ി��ർ�ൽ

vSി, 
½��ർ�ൽ,േ�ാ`ി��ർ�ൽ

vSി, 
½��ർ�ൽ

vSി,  േ�ാ`ി��ർ�ൽ

vSി,    ആ���ർ�ൽ


½��ർ�ൽ,േ�ാ`ി��ർ�ൽ


½��ർ�ൽ,േ�ാ`ി��ർ�ൽ,  ആ�
��ർ�ൽ
�Í$�
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vSി അR³Û െ�ാ`ി�ാ�ി �bീ��ിuിr��� 110 (�ം³W�ാ�.  
ഇ�ിൽ Äാ0ം 1 ൽ 54.55% ഉം Äാ0ം 2ൽ  39.08% ഉം  Äാ0ം 3 ൽ 4.55% ഉം 
Äാ0ം 4 ൽ 1.82% ഉം  (�ം³Wൾ ഉൾെ%�j.  
½ ��ർ�ൽ അR³Û 
െ�ാ`ി�ാ�ി �bീ��ിuിr��� 17 (�ം³W�ാ�.  ഇ�ിൽ 70.59% (�ം³Wൾ 
Äാ0ം-1 |ം Äാ0ം2 -ൽ  11.76% ഉം Äാ0ം 3 ൽ 17.65% ഉം ഉൾെ%�j. 
ആ���ർ�ൽ അR³Û െ�ാ`ി�ാ�ി �bീ��ിuിr�� 6 (�ം³W�ം Äാ0ം 1 
ൽ ഉൾെ%�l��ാ�. േ�ാ`ി��ർ�ൽ അR³Û െ�ാ`ി�ാ�ി�ിr��� 10 
(�ം³W�ാ�. ഇ�ിൽ 90% (�ം³Wൾ Äാ0ം-1 |ം 10% Äാ0ം 2 |ം 
ഉൾെ%�j. vSി, 
½��ർ�ൽ, േ�ാ`ി ��ർ�ൽ എlി��ിൽ 
ഏർെ%gി�ിil� 2 (�³W�ാ�.  ഇ�ർ Äാ0ം 2 |ം 4 |ംഉൾെ%�j. 
vSി, 
½��ർ�ൽ എlീ െ�ാ`ി|�ൾ െ{�l� 6 (�³W�ാ�.  ഇ�ിൽ 
66.66% (�³Wൾ Äാ0ം 1 |ം 16.67% Äാ0ം 3 |ം1 6.67% Äാ0ം 4 |ം 
ഉൾെ%�j. Äാ0ം 1 ൽ ഉൾെ%�l 2 (�ം³Wൾ vSി, േ�ാ`ി��ർ�ൽ 
എlീ െ�ാ`ി|��ിൽ ഏർെ%gി�ിij. 

vSിaം ആ���ർ�|ം അR³Û െ�ാ`ി�ാ�ി �bീ��ിuി�ിil� 3 
(�ം³W�ാ�. 33.33% Äാ0ം1 |ം 66.67% (�ം³Wൾ Äാ0ം 2 |ം 
ഉൾെ%�j. 
½��ർ�|ം, േ�ാ`ി��ർ�|ം  അR³Û െ�ാ`ി�ാ�ി 
�ിr��� Äാ0ം-1 ൽ ഉ¥െ%g ഒ� (�ം³�ാ�. 
½��ർ�ൽ, 
േ�ാ`ി��ർ�ൽ, ആ���ർ�ൽ എlീ െ�ാ`ി|��ിൽ ഏർെ%gി�ിil� 3 
(�ം³W�ാ�. ഇ�ിൽ 66.67% (�ം³Wൾ Äാ0ം  1 |ം 33.33% (�ം³Wൾ 
Äാ0ം 3 |ം ഉൾെ%�j. േ�ാ`ി��ർ�ൽ, ആ���ർ�ൽ എlീ െ�ാ`ി|�ൾ 
െ{�l�  Äാ0ം-1 ൽ ഉൾെ%g ഒ�  (�ം³�ാ�. 
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3.4.3. 
��ി tേcd� ��%ി�ാ�ി� ���ം��� 
��ി��െ� 
�ി��Wൾ 

  
gി� -7 

���ം���ം 

��%ി�ാ�ി� ãീം  

���ം��� 
��ി 

��%ി�ാ�ി� (�ം³W�െ� എ[ം 

Äാ0ം1 Äാ0ം2 Äാ0ം3 Äാ0ം4 ആെ� 

RIDF 62 57 11 5 135 


Zാ�� 0 0 1 0 1 

MGNREGS 0 0 1 0 1 

�b)ം �ി��ിൽ 10 2 1 0 13 

��%ാ�ി�ിgി� 314 10 1 2 327 
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��ി tേcdെ� 150 (�ം³W�ാ� ���ം��� 
t�ർ��Wൾ ��%ി�ാ�ി�ിr$�. ഇ�ിൽ 135 (�ം³Wൾ  
���ം��� �(%ിെU RIDF ãീ�ിൽ ഉൽെ%g��ാ�. wാ�
Zാ�� 
�`ിaം MGNREGS �`ിaം  
��ി ��%ി�ാ�ി��  ഒ�ാൾ �ീ��ാ�. 13 
(�ം³Wൾ �b)ം �ി��ിൽ ��%ി�ാ�ി���ാ�. 327 (�ം³Wൾ 
���ം��� t�ർ��Wൾ ��%ി�ാ�ി�ിgി�. 

���ം��� �(% ��%ാ�ി� 
��ി t�ാ�ം ���ം���ം 
���ി���ിൽ Äാ0ം 1-ൽ 45.93% (�ം³W�ം, Äാ0ം-2 ൽ 42.22% ഉം, 
Äാ0ം-3ൽ 8.15% ഉം Äാ0ം-4 ൽ 3.70% ഉം (�ം³W�ാ� ഉ$�. 
wാ�
Zാ��ിൽ �ിjം 8^ �1ിu (�ം³ം Äാ0ം-3 ൽ ഉൾെ%�j. 
�b)ം �ി��ിൽ ��%ി�ാ�ി���ിൽ 76.92%(�ം³Wൾ Äാ0ം-1 |ം, Äാ0ം-2 
ൽ 15.39%ഉം Äാ0ം-3 ൽ 7.69%ഉം ഉൾെ%�j. 

3.4.4. �[�ം���ം ��%ി�ാ�ി� (�ം³Wൾ - 
��ിaെ� �ീ�ി 
അR��ിu 

 
  
gി� -8 

���ം��� 

േ�ാ�ിaെ� �ീ�ി 

���ം���ം 

 ��%ി�ാ�ി� (�ം³Wൾ (എ[ം) 

Äാ0ം 1  Äാ0ം 2 Äാ0ം 3 Äാ0ം 4 ആെ� 

  0 0 1 0 1 

�`i`ി 4 1 0 0 5 

�ി�ർ .ീ{ാർ�ിæ  6 0 0 0 6 

�ീർuാൽ 

�ിർ�ാ�ം/��ീ���ം 
0 1 0 0 1 


ാർdb1ി�ി 

�ി��ാ�ം 
64 57 11 5 137 

*��ി�§  
1 0 0 0 1 
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3.4.5. ���ം���ം ��%ി�ാ�ി� -�ി  �ം./ി0 ി�1ൾ 

 
	3ി" -9 

 

�ി 5െ� -�ി7ാ8	��ാ� 9േ�:"�"ൾ�;��ി0� ിി< 

���ം��� 9ർ��1=ാ�� ��%ി�ാ�ി�ി>?��. േ"ാ@ർ .AിംB� 

��%ി�ാ�ി�ി>?�� ഒ� $Dം.ം �ാE�ാ��. RIDF 	
�ി 9"ാ�ം 120 െ�J� 

#��ാ�� .AിംB� ��%ി�ാ�ി�ി�ിKL��. 5 $Dം.1=ാ�� �MKMി 

�ിർNാ�ം ���ി�ി>?��. �O'ം െP�ിൽ 14 �MKMി"=ാ�� 

�ിർNി0ി>?��. 6 $Dം.1=ാ�� �O'ം �ി��ിൽ "ി�ർ Rീ0ാർ�ിംB� 

��%ി�ാ�ി�ി>?��.  �ീർ0ാൽ �ിർNാ�ം 400 �ീTർ #��� ഒ� $Dം.ം 

�O'ം െP�ിൽ ���ി�ി>A�.  

	ാർ7OUി�ി �ിർNാ��ാ�� 	
�ി9േV7െ� 9<ാ� 

���ം��� �ീ�ി. 137 $Dം.1ൾ�� േ��ി3� 9േ�ാ��ം �Uി��� 

�ീ�ി�ിൽ  2225 �ീTർ 	ാർ7OUി�ി �ിർNാ�ം ���ി�ി>A�. ഇ�ിൽ 2000 

�ീTർ ���ം��� $%� ��%ാ�ി� 	
�ി 9"ാ�Yം,  200 �ീTർ 

	Zാ��� [A� ഉ	േ�ാBി]ം, 25 �ീTർ �O'ം െP�ി^�ാ�� 

�ിർNി0ി�ിKL��. (��ി�ൽ 27എ`ം MGNREGS 	
�ി 9"ാ�ം 

��%ി�ാ�ി�ി>A�. 

�`� �ം���ം ��%ി�ാ�ി� -�ി �ം./ി0 ി�1ൾ 

	
�ി 
RIDF 	Zാ��� MGNREGS 

�O'ം 
�ി��ിൽ 

ആെ" 

േ"ാ@ർ.AിംB� 
(െ�J�) 120 0 0 0 120 

�MKMി (എ`ം) 0 0 0 14 14 

"ി�ർ RീPാർ�ിംB� 
(എ`ം) 0 0 0 6 6 

�ീർ0ാൽ �ിർNാ�ം/ 
�ീ"��ം (�ീTർ) 0 0 0 400 400 

(��ി�j  (എ`ം) 0 0     27 0 27 

	ാk 7OUി�ി 
�ിkNാ�ം (�ീTർ) 2000 200 0 25 2225 



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

 

�ാ!�ി" #ി�ിി����� $%�,�ി��'(�ം Page 22 

 

 

3.4.6. 	
�ി -േ./െ� 1�2"ാ�ി3"4െ� ി5�ി6ം ഉൽ%ാ.�8ം 

	9ി" -10 

	
�ി -േ./െ� 
1�2"ാ� ി3"ൾ 

ി5�ി 
(െ<=ർ) 

ഉൽ%ാ.���� 
("ിേ�ാ?ാം/ 

െ<=A ) 

ഉൽ%ാ.�ം/െ<=ർ 
("ിേ�ാ?ാം) 

െ� � 116.53 *3232 376624.96 

��Bീ�ി 0.15 47700 7155 

	�ർർDEൾ 0.02 879 17.58 

ഇGി 0.48 4425 2124 

�Hൾ 0.53 3133 1660.49 

ാI 3.38 7252 24511.76 

ഏ�ാI 1.29 8973 11575.17 

	B�Kി"ൾ 3.31 - - 

 L 0.17 - - 

 

(ഉൽ%ാ.���� 2019-20 െ� "ാർNി" #ി�ിി����ിെ� അ�ംPിB�. *അ�ി) 
 

3.4.7. 	
�ി -േ./െ� .ീർS"ാ�ി3"4െ� ി5�ി6ം ഉൽ%ാ.�8ം 

	9ി" -11 

	
�ി -േ./െ� 

1�2"ാ� ി3"ൾ 

ി5�ി 

(െ<=ർ) 

ഉൽ%ാ.���� 

("ിേ�ാ?ാം/െ<=A ) 

ഉൽ%ാ.�ം/െ<=ർ 

("ിേ�ാ?ാം) 

െ�E� 17.54 *7906 **138671.24 

"T"� 1.19 749 891.31 

$�T3"� 1.51 375 566.25 

"U�ാ� 0.14 144 20.16 

KVർ 6.74 893 6018.82 

Wാ� 3.6 *3131 **11271.6 

�ാ� 4.93 5475 26991.75 

(3ി 0.01 4438 44.38 

�ാ�ി 0.05 363 18.15 
 

(*എYം / െ<=ർ, **എYം ഉൽ%ാ.���� 2019-20 െ� "ാർNി" #ി�ിി����ിെ� 

അ�ംPിB�)    
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�ി )േ*+െ� -�."ാ� ി/"0െ� ഉൽ%ാ*�ം 2"/ി3  
െ"ാ4�ി�ി56 	7ി" )"ാ��ാ��. 	
�ി9െ� :��ാ�ി 
	ാ�േ+;�</ിെ� െ=െ�7� ഒ?ിാ�ി െ�ൽ@Aി :�)*�ാ�ി െBCാൻ 
�ാEിF. ഇ�ിെH :��ാ�ി െ�Iൽ%ാ*�ം ഇ�7ി�ാ�ി ർ
ിF. J6ാം 
ി/9െ� ���K ിിE�ി�ം 	L�Mി"ൾ @Aി െBO"9ം (3.31 െRSർ 
#���) 	L�Mി ഉൽ%ാ*�ം /െ��Eി"ം ർEി5"9ം െBU. 
ാ?@Aി�ിVം ൻർE�WXാ�ി എ6� )േ*+ാ�ി"ൾ അ[ി)ാ�െ%\. 
"ി?]ർ^<ൾ 0.17 െRSർ#�K @Aി െB`ി\X�. *ീർb"ാ� 
ി/"0െ� ഉൽ%ാ*�Wം 	7ി"�ിൽ ഉൾെ%4�ി�ി�ി5ം )"ാ��ാ��. 

3.4.8. 	
�ി9െ� (േ�ാ^�ിെ�5MിF= അ[ി)ാ�ം 
 

      	7ി" -12 

 

	
�ി5േ+Aം ി/�ീ�ി�ിVം, ി/9െ� �ാe��ിVം, ഉൽ%ാ*� 
�ി��ിVം ർ
�WXാ�ി\X� എ6� 91.95% േ	ർ അ[ി)ാ�െ%\. 8.05% േ	ർ 
ർ
�WXാ�ി7ി  എiം അ[ി)ാ�െ%\. ാർAി" ��ാ�ം ർ
ിF എ6� 
93.96% േ	�ം ർ
ിLി7ി  എ6� 6.04% േ	�ം �ർേ�ിൽ അMി�ിF. 

 ���ം��� )ർ��<ൾ ��%ി�ാ�ി�k J�ം �lിെH 
:�m�ിn� �ാ�ാ�oം െ�Lെ%\െ6� 96.64% p�േ[ാqാ�0ം 
)േ�ാ��2Xാ�ി  എ6� 3.36% p�േ[ാqാ�0ം rBി%ിF. �lിെH 
b���ിൽ �ാ�ാ�oം �ാs2Xാ�ി എ6� 96.64% p�േ[ാqാ�0ം b��t� 
�ാsെ�ാi2Xാ�ി ാെ�6� 3.36% p�േ[ാqാ�0ം അ[ി)ാ�െ%\. 

(േ�ാ^�ി ഉX� ഇ  

ി/�ീ�ി�ിെ� ർ
� 91.95% 8.05% 

ി/9െ� �ാe��ിെ� ർ
� 91.95% 8.05% 

ഉൽ%ാ*� �ി��ിെ� ർ
� 91.95% 8.05% 

ാർAി" ��ാ�ർ
� 93.96% 6.04% 



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

 

�ാ!�ി" #ി�ിി����� $%�,�ി��'(�ം Page 24 

 

 

 3.4.9. ���ം��� $%� ��%ി�ാ�ി� 	
�ി"ൾ 
 

 

	
�ി .േ/0�� ആെ" 446 "ി�4"5ാ�� ഉ7��. "ി�8ിെ� 
��ി�ാ�ം 	
�ി9 േ0:ം �ി� �ാ8ം ;ി<െ=;� >�ി	�ം േ	�ം 
അ@ി.ാ�െ%<. ഒ� �ീ8Cിൽ �ാെD ��ി�ാ�E=ാ�ി�;�� �ാF 
"ി�4"5ി�ാ�ി�G. എ;ാൽ 	
�ി9േ0:ം അ�� ഒG �ാI�ാ�ി. 
	
�ി9േ0:ം .േ/0െ� "ി�4"Jെ� ��ി�ാ�ം 3 �ീ8Cിൽ KL��ാ�ി 
ഉ�ർ�ാൻ "DിN. "ി�Cിെ� െ7ം ർ:�ിൽ 2 �ാ�ം 
�@ി9;ി ാെ�;� ഒ� "ർ:"ൻ അ@ി.ാ�െ%<. എ;ാൽ 	
�ി�� േ0:ം 
ഇ�ി�� �ാ8ം �"Pം എ ാ �ാ�Qം െ7ം �@ി9Gെ=Gം അCി�ിR. 
	
�ി9േ0:ം ��ാം0�ിെS േ�ാ�� TUി"��ാ�ി�G എ;� 	
�ി�ിൽ 
ഉൾെ%Vെ� ാം അ@ി.ാ�െ%<. 

	
�ിPെ� .Wാ� ��X�ാ� "ാ��ാ�� േ�ാ�ിെS 	ാർ0Y@ി�ി 
�ിർZാ�ം ���ി��ിെS [��ാ�ി .േ/0െ� \8ി�ൻ	േ�ാ5ം 
"ർ:"�െ� 	ാ�േ0]�^5ിെ� െ�ൽ_:ി �ം��ി�െ%<. െ�`aാ/�ം 
ഇ�Vി�ാ�ാbം "DിN എ;� "ർ:"ർ അ@ി.ാ�െ%<. േ�ാ�ിെ� �ീെ�ാc�� 
de��ാ�ി ഉ=ാ�ി�G. 	
�ി�� േ0:Qം ഇ�ി�� �ാ8െ�ാGE=ാ�ി . 

�െfാ�ി%ിെS േ�ാ�� 	
�ി9േ0:ം g�ാ�ീ��ാ�ി $Chി< 
െ=;ാ�� 	
�ി�ിൽ ഉൾെ%V 99.26% േ	�ം അ@ി.ാ�െ%V��. 	
�ി 
.േ/0െ� $5^Jെ� 	ാർ0Y�ം���ം ���ി�ിVി  എ;� >�ി	�ം 
േ	�ം അCി�ിR. $5�ിെ� െ7�ിെS �@X� 	
�ി�� Eൻ(ം േ0:Qം 
ർ:�ിൽ 11 �ാ�Qം ഉെ=;� �ർേ�ിൽ അCി�ാൻ "DിN.$5�ിെ� 
െ7ം "ാർ:ി" ��േ�j��ി�� ഉ	േ�ാeി9G െ=;� .േ/0ാ�ി"ൾ  
അCി�ിR. 

	ാ�ി#ി�ി" .k^ൾ 	
�ി�� Eൻ(ം േ0:Qം ഉ=ാ�ിVി  എ;� 
���ം��� $%� ��%ാ�ി� 	
�ി�ിൽ ഉൾെ%V Ecൻ   $Lംl^Jം 
അ@ി.ാ�െ%<. 
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3.4.10. ,�േ-ാ.ാ�/െ� ി��ി���ിൽ  1��� (എ4ം) 

 

	6ി" -13 

1��� 
	
�ി7� 8ൻ	� (%) 

	
�ി7� േ;<ം 
(%) 

അെ� അ  അെ� അ  

>?ി"��ാ� @��Aം 

േ;<ിAം ഉC 1�ി 
100 0 100 0 

�ൾEാFG8C 1�ി 0 100 0 100 

�െ4ാ�ി%� ഉC 1�ി 98.52 1.48 0.74 99.26 

"Hം 	ാIAം �ിIJ 1�ി 0 100 0 100 

KL%�FേM;ം 0 100 0 100 

ിN"ൾ N�ാൻ 

േ�ാOP� ാ� 1�ി 
0 100 0 100 

 

	
�ി�� 8ൻ(ം േ;<Qം >?ി"��ാ� @��Aം േ;<ിAം ഉC 1�ി 
ആ�ി�െSS� 	
�ി�ിൽ ഉൾെ%6 100% $TംUV/ം അIി�ിW. 	
�ി�� 
8ൻ(ം േ;<Qം �ൾEാFGVൾ ഉXാ�ി�Sി . 	
�ി�ിൽ ഉൾെ%6 
FേM;ം "Hം, 	ാIAം, KLYം �ിIJ FേM;Vൾ അ  ിN"ൾ N�ാൻ 
േ�ാOP�ാ� 1�ി ആെ�S� �ർേ�ിൽ അIിAാൻ "Zി[. 
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3.4.11. Ë�േ1ാ�ാ��െ�അR³Ûെ�ാ`ി�ിൽ �ിj$  ���ാ�ം 
 


gി�-14 

 

 

 

 

 

 


½��ർ�ൽ, ആ� ��ർ�ൽ, േ�ാ`ി ��ർ�ൽ എlി��ിൽ 
�ിj$ Ë�േ1ാ�ാ��െ� ���ാ�ം 
��ി� േdSം �ർ�ിu�ാ�ി 
�ാ�ാം.  
½��ർ��ിൽ �ിj$ ���ാ� �ർ��� 34.79%Xം 
ആ���ർ��ിൽ �ിj$� 52.85% Xം േ�ാ`ി ��ർ��ിൽ �ിj$ 
���ാ�ം 25.26 %Xം �ർ�ിx. 

 
  

അR³Ûെ�ാ`ിൽ 
���ാ��ർ��� 

(%) 


½��ർ�ൽ 34.79 

ആ���ർ�ൽ 52.85 

േ�ാ`ി��ർ�ൽ 25.26 

ആെ� 35.44 
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അ*+ാ�ം-4 

ഉ	�ം.ാ�ം 

/�ി�ിെ� ൈ�ൈി*+2െ3 �ം��ി4� ���ാ�ം 	�ി.�ി5", 

�െ6ാ�ി%� ��7" എ9ിെ� ാ�ാ�� ���ം���ം െ"ാ:� 

ഉേ;<ി59��.  	
�ി>േ?<�� ��%ി�ാ�ി� ���ം��� >ർ�� 

23ിൽ >*ാ�ം 	ാർ<@Aി�ി �ിർBാ��ാ��.  �െ6ാ�ി%ിെC േ�ാ�� 

D�ാ�ീ��ാ�ി $FGാൻ "IിJ എ9�ാ�� "ാ��ാKേ�ാ�� 	
�ി7െ� 

ഏMNം �ി� േ�Oം. P�ാെ� ി3�ീ�ി�ിെ� ർ
�, ി37െ� �ാQ��ിെ� 

ർ
�, ാർRി" ��ാ�ർ
� എ9ി�ാ�� 	
�ി7െ� �M� 

S�T�2ൾ.  P�ാെ� �6ിെC T�/�ിV�, �6ിെC W�� എ9ി 

�ാ�ാ�+ം െ�4െ%X എ9ാ�� �ർേ�ിൽ �ിYZ "െ:�ൽ. 

���ം��� >ർ��2ൾ ���ം���N�ാ�ി 3െ��*ി"ം 

[\െ%Oി�ി5Y.  	
�ി ��%ി�ാ�ി��ിെC T��ാ�ി "ി�]"3ിെ� 

��ി�ാ�ം ഏ>ിൽ, െ��� �ാ�23ിൽ ഉ�ർ9ിXെ:Y "ാ�ാം.  

^Rി/�ി�ിെ� ��ാം<�ിെC േ�ാ_ം, T�/�ിVി7ം ർ
ി4�ിെC 

T��ാ�ി ി3�ി`ം ർ
�N:ാ�ി, ഉa	ാ?� �ി��� ർ
ി4�ിെC 

T��ാ�ി S�േAാbാ�cെ� ാർRി" ��ാ��ി`ം ർ
�N:ാ�ി.  

ഇ�ിെC T��ാ�ി അe[\ െ�ാIി`"3ാ� 	f 3ർ�ൽ, ആh 

3ർ�ൽ, േ"ാIി 3ർ�ൽ എ9ി�ിൽ �ിYZ ��ാ�ം 35.44% 

ർ
ിl. 

���ം���ം ��%ി�ാ�ി� #��� _�ർ	�ി	ാ��ം ���ാFി  

എ9ാ�� 	
�ി ��%ി�ാ�ി� 96.64% േ	�ം അAി>ാ�െ%O��.  േ"ാoർ 

[p"ൾ �ാ�ാ�+�ാ�ി �ാqേ� >േ�ാ��െ%Xr എ9ാ�� ��sി�ാ�ാൻ 

"Iിt��. $3�ിെ� ���A+� 	
�ി5 േ<RNം ഉ�ർ9ിOി  എ9�� 

	
�ി7െ� �െMാ� �u���ാ�ി 	F�ാം. 

�െ6ാ�ി%� >vെ�5Fി4� "ർR"ർ�� അേ[ാ*w:ാ5" 

എ9�ാ�� �� �ം��� >ർ���ിെC �െMാ� ��+ം.  ��- 

���ം��� >ർ��2െ35Fി4� S�േAാbാ�ൾ5Z അFി� 

ർ
ി%ി�ാൻ �ാ*ിl എ9�� 	
�ി7െ� �െMാ� േ�O�ാ��. 
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  ഈ 	
�ിെ� �ം+,ി-� �ർേ�ിൽ �."�ി- /�ി	�ം 
0േ12ാ�ി"3ം 4െ� �  അ6ി0ാ�ം േ�7െ%8�ി. :;"ാ�<4ിൽ 
��ി2ാ�ി "ി�=ി�= �ി�ം /�ി�ി>  	
�ി�� േ2?ം /�ി 	ാ@�ിെ�8�� 
�ി"- �ീ�ി�ിൽ െ�>B?ി ���ി�C.  െ�D>%ാ1�ം 4െ��Eി"ം 
FEി%ി�ാ;  േ�ാ�ിെG �ീ"���ിHെ� �ാEിI. േ�ാ�ിെG 
�ീ"���ി�� േ2?:Jാ� �K 04�<4ിLം ഈ േ�7��ിൽ "ാ�M�ാ� 
N?ി �ാ2ം �ം6ി-ി@ി . 

N?ി�ിൽ �ൽ	��ാ� Oി� "F?"ർ 	=ി, ��ി>  എ=ിQെ� 
ഉ	Sം �ി�ി�ം N?ിെOT=�ി�� ി:7� "ാ�ിU=�ാQം 
അ6ി0ാ�െ%V.   0േ12െ� �ി�ിLW $4<3െ� ആYം Z@ി 2<ൾ 
െ"@ി �ം��ിU=�� �\ിെ� ��ാം2ം �ി��ിF]=�ിെ�ാ%ം 
(^െ�>B?ിUം േ�>�ാ� 	-�_ി N?ിUം 4െ� 
ഉ	"ാ�01�ാ�ി�ിUെ�=� "F?"ർ അ6ി0ാ�െ%V. "��ംേ�ാ��, 
$�`Wിേ�ാ��,ാaാ�ം $bcിേ�ാ��, :Jാ�േ�ാ��, െ�8േ<ാVF  േ�ാ�� 
എ=ീ േ�ാ8"d  "ാ�F?െ�8�ി�ിൽ �"FC "ി�U=e "ാ��ം 
"F?"F�� ഒ=ാംി4 N?ി െOTേ!ാൾ �Y�ാ���  െWം "�_ി N?ി 
�2ിU"Qം �Jാംി4�� െWം �6ിUC�ി . ഈ േ�ാ8"dZ�ി 
�ീ"�ി-ാ>  െ�>N?ിU� 4െ��Eി"ം 0േ�ാ��െ%8ം. 

���ം��� 	
�ി�ി>  ���ം��� 0F��<ൾ Z�ാെ�, 
ഓേ�ാ N?ിUം ആ2M�ാ� Eാe�ൾ �\ിൽ �6M�ാേ�ാ എ=_ിQാ;  
"YിQ= �ീ�ി�ിൽ �� 	�ിേ2ാE�ാ �ാh"ൾ 0േ12�� #ാ	ിU=�� 
ഉOി��ാ�ി�ിUെ�=� "F?"ർ അ6ി0ാ�െ%V.  

   "F?" �ി �ാ� 	ാ��ാ�� Z8�ൽ ���ം��� 0F��<ൾ 
��%ി�ാU=��  ഉOി��ാ�ി�ിUെ�=�  െ?ാർiർ �j��6ാ
M�kം, 
ാFa� "ൗm�ി�F�ാ�ം അ6ി0ാ�െ%V.  
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അR³Ûം-എ 

���� �ം��� 
�ി
ാ�ി�ൾ 
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എ. +,ാ� ��-�� �ം��� +ർ��-ൾ 

��-�� �ം����ി�ാ�ി ഏെ12�ാൻ "4ി56 +ർ��-െ7  
86� 9�-7ി�ാ�ി �ാെ4 +�ി	ാ:ി;<. =�ി�േ"�7ം �ി>ൻ 
+�ി
ീ"�ി@ിAB ���ം���Cം 	�ി	ാ��Cം +ർ���=ാ�ി�ിെ� 
ി�-7ാ�� ഇിെ� ഉൾെ%2�ി�ിAB��. 	��ം�ിF �ി ാ 
���ം��� ആHീ�ർ Iീ.അ�ൺ$�ാർ എ�� �LM�ാ�ി� NിO-7ാ��  
��-�� �ം��� +ർ��-ൾ�� ഉ:ാ=���ാ�ി േNർ�ിAB��. 

ൈ� QR"ൾ 

േ"ാSർ T>ി ( Contour Farming) 

ഉ4�, "ി7, �bി7�ൽ, ��ീൽ, "7�ീ�ം െNcൽ +ർ��-ൾ 

െN�ിിെ��ി�ാ�ി ��%ാ;<െdിൽ അ��ം T>ി�ീ�ി"െ7�ാ�� 

േ"ാSർ T>ി എ6eെ"ാf� ഉേghി;6��. �bി7�iം �jം N�ിിെ��ിെ� 

െNk6�ി�ാൽ അe8�Qfാ$6 �l"mം Nാi"mം േ�െ�ാn�ി�� 

��o�ാ�ി +ർ�ി;<. �4 $Rp #�-7ിൽ ���ം����ിqം 

�4r2�iB #�-7ിൽ ���ം����ിqം ഇ�� �=ാ�ി;<. 

െNRി� െN�ിCB  (86� h��ാ�ം െ�) +േ:h-7ിൽ �1� 

�ിർsി�ി"െ7ാ<�ി ാെ� േ"ാSർ T>ി െ"ാf� �ാOം �െ6 

���ം���ം �ാ,M�ാ�ാC6�ാ��. �ി�t�A"ൾ ഒ4ിെ"5B എ ാ 
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�ിർ�ി�ി��െ�aം ഒ� �ിർ³Û അR\
� V��ം e�ി�ാ� േ�ാåർ 

vSി �"��ി`W, ഇZി എlീ �ി���െ� �ി�െ�ാ��ൽ േ�ാåർ 

ൈ�R��ിൽ െ{¦ാXl�ാ�. .³ർ, േ��ി�, �ാ%ി, (�¢�� എlി�� 

േ�ാåർ ��ീൽ അ��ം³ി�ാXl�ാ�. 

��ി+ ³÷�� vSി ( Multistory Cropping) 

_�Tt�ാdം e��ൽേ�^ ഇ�Wൾ ഉ���ി|ം, (.xേ�^ 

ഇ�Wൾ �ാെ`�ാaം ��ർql �ീ�ി�ാ�ി�. �ി��ൾ ��ിൽ 

_�Tt�ാd�ിRം ���ിRം �%�ം ���ാ����ിൽ �ി��ൾ 

ò�ീ��ിij . �[ിെU �ി�ി}��W�ിൽ �ി�T�ിil േ��
��¢$ 

�ി��ൾ ഇ�ി�ാ�ി െ��െª��ാം . േ����ിെ� �ീr�����ിൽ 

അR�ർ�ിuി�l െ�W, (�¢��, �ാ`, �ി`W �ർ�Wൾ എlി�aെ� 

��ി+vSി ഈ �ീ�ി� ഉ�േ�ാcാ����ാ�.  

 

�1T�ാ� ഓേ�ാ s®m�ിaം ഉ
േ�ാnെ%�ql�ി�ാൽ 
��ാ�}ി 

�ി��ാ�� ഉ.%ാij. 
��ാ�}ി ൈ���ാlി�Tം, �ി�ി} �ി���െ� 

അ�dി�W�ിൽ �ിj$ ൈ��ാംdം �[ിെ� �È��ാij .  �`െ�$ം 

�ി�ി} ഇ�%�ർ���ിൽ 
�ിu d�ി(.ª 
�ിil�ി�ാൽ 

ഊർlി.Wൽ �ാ}T� �ർ�ി%ിij. �െ[ാ�ി% ��aj, േ�ാn 
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"ീ�*ാ+,ം "-"ൾ -�/0ം $1,2, െ�ാ���ാ�ം 452. 7�78 

ി-"-ാ��ി�ാൽ �െ/ ി�7�ി�ാ�ം 9�:; <�ാ�=ൾ $1>ാൻ 

"@ി,2. ഇെ�ാെ� �BിCDEി,െ� F�=-ാ��. �BിC *G�� 

DEി�ിൽ ഔE+��7=ൾ 	@ർIി-"ൾ എ/ി ഉൾെ%5L/�� 

അN*Oെ�ാ@ിP"ൾ QRിS/�ി�� �Tാ�"��ാ�ി�ിSം. 

(��ി�ീൽ (Mulching) 
 

 �_ിN :"-ിേ�ാ, െ`�ി"ൾ�� abിേ�ാ ി-"cെ� 
അdിR=േ-ാ, �e� ൈ�ാdിR=േ-ാ 	gി�"േ-ാ, "�ി�ി�േ�ാ ഒ� 
	ാ-ി�ാ�ി �ി��ി�ി5/ �ീ�ി�ാ�ി��.  ഇ�"cം, `i"cം 	gി�െg�ി"cം 
�ി��ി�ി5/�� `ി� ി-"cെ� DEി,െ��െ/ അjിാ�7<k�ി�ാ��.  
*ാlീ"��ം 9�:-- �_ിെ� ���Rം $1m2, ��േ�`�ാd7ം $1,2. 
�@L--ി �_ിPnാS/ ആpാ��ി ാ�ാ�ി �െ_ാ�ിq $1mാNം, 
�@െ--െ� ആrി��ം െ`s� �_ിൽ "ി�ിtി1uാNം �Tാ�ിS2 
എ/ി=െ� �ി�+ി <േ�ാ��=ൾ (��ി�ീൽ െ"ാvn�. 

 ൈ�ാdിR=ൾ �_ി�ാ���ാ�ി�ി�/ാൽ െ�ിേ�e� 

�_� �n� േ	ാ$/ി .  4�ാെ� �@�ാ��� �_ി�w"ിേg�/ 



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

 

�ാ&�ി� 'ി�ി�ി����� �(%,�ി���)*�ം Page 34 

 

ൈ�����ൾ �ൺ��ി�െ� 
���ം ഒgി%ി�ി�ാൻ ��ാ�ിi�aം 

അWെ� �[ിെ� _'zSി�Wൾ �ർ�ി%ിu �[ി��Xം, �ാa�Zാ�Xം 

�ർ�ി%ിi�aം െ���ം �ി�ിªി.WാRം, ഈർ%ം 
ി�ിx �ിർ�ാR�� 

�[ിെU േdSി �ർ�ിi�aം െ{�ം. അ�ാ�� �[ിെU 1ൗ�ി� Ë�Wൾ 

െ�uെ%��ാൻ *��ി�ീൽ ��ാ�ിiം. 

ആ����ി��ൾ: (Cover Cropping) 


�ർ�ർ��ി|��sം ഇ�(ർl ���ls�ാ� �ി���െ� ഒ� 
ആ���ം �[ിൽ »�ിu ഒ� ൈ��*��^ാ��ാ� ആ����ി��ൾ 
െ{�l�.  .�ർ േ�ാgW�ിൽ ��ർ�ി��l ���െ�l �ാr
�ർ 
ഇ�ിRcാ����ാ�.  *��ി�ീൽ െ�ാ^ �1ിil Ë�Wൾ� *.േ� 

�ർ�ർ� െ{�ി��ാ��ി�ാൽ അ)�ീ� ൈ���ൻ ��ിെu�� �[ിെU 
8�m�ിäി �ർ�ി%ിi�ാRം ആ����ി��ൾ ��ാ�ിij.  
േ�ാg�ി��ൾ� 
0ി� {ി� ആ����ി��ൾ ��െ� േ{ർij.   

 

േ�ാg%�ർ (
�േ..ി�):- .�ർേ�ാgW�ിൽ ആcTെ� �l �ാ� �ർSം 
vSിെ{¦ാം.  �ാ�ി�ീ0�ാaം ഉ
േ�ാnി�ാം. 

��%േnാ�ി�ം: .�ർ, െ�W, �XW, (�¢�� േ�ാgW�ിൽ 
ഉ
േ�ാnി�ാം.  �ാ�ി�ീ0�ാെ��ി|ം േ���ിൽ ഉ�� 
³ാ}ി�ാ�ി�a^. 
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െ�ൻേ�ാ�ീ�:  ഉ���ാ� �ാ�ി�ീ0 e�ി�ാ� ഇ� .�ർ,  െ�W, 
�XW, (�¢�� േ�ാgW�ിൽ ��ർ�ാം.   

ൈ�േ�ാം: െ�W, �XWേ�ാgWൾ� അRേ�ാ�T�ാ� {ി�'ാ�ി 
�ി�aം �ാ�ി�ീ0a�ാ�.  


ിേUാ:  {ി�'ാ�ി�ി�aം േ���ിെ� െ{h�ാR�� �`ിX¢^.  
അ�ാ�ി� 
ിേUാ�ി എl dാê�ാ�¢�� ഈ �ി�� }ാ�ാ�ം 
േ��
��¢���ി�ാൽ ൈ���ൻ�ം1��േdSി ��െ� e���ാ� 
ആ�ർS��ാ� �ªÓ��$ �ി�ാൽ അ��ാ�െu�ി�ാaം ��ർ�ാം. 
�ാ�ി�ീ0�ാaം ഉ
േ�ാnി�ാXl �ാ�. 

ൈ��േ��ി 

 {�ി�ി� (hെ� ഓേ�ാ vSി�ി��ിRം േ�ാ�ിu �ി}�ി|$ 
��TWൾ �ി��ാ�ി േ��ിേ
ാെ� �x
ി�ി%ിil� േ�െ�ാo�ിെ� 
�ൺ��ി�െ� ��¨�ിർ�ാൻ ��ാ�ിij. ഇWെ� �[�ിals��ം 
òേ�� ഒ� �ൺ³^ േ��ി�ൾ��ി�ി|^ാ(�aം ഇ� ���ം��� 
�ി� ��ാ�ിi�aം െ{�ം. dീ�െ�ാl, ആ�േ�ാ��ം, െ{&��ി, 
��ിെ�ാuി, z³ാ¬ൾ, ¢�ിW, ¢�ി�, (0ിെu�ി�ാ�ി ���l {ി� ഔS} 
��TWൾ എlി� ൈ��േ��ി�ൾ�ാ�ി ഉ
േ�ാnി�ാം. �ി�l 
tേcdW�ിൽ േ
ാ|ം *��ി��ിെU �ാ��ി���ി|¢^ാil 
േ��ിെu�ി�ൾ 
uി����ാaം �ാ�ി�ീ0, �ി.� എlി��ാaം 
ഉ
േ�ാnിij. േ�n�ിൽ ���l�aം, �È ¢.ിെu��ാൽ െ
െgl 
െ
ാgി�ി�ിർ� ���ാൻ �`ിX$�aം, േ��ൽ é�ിൽ 
ഉ�Wിേ%ാ�ാ��a�ാ�ി�ി��ം േ��ിെu�ി ��ാ�ി �ി�െª�il 
��TWൾ. 
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8ി�ിൈ%ൻ�ിൽ t{ാ�¢$ ‘Sloping Agricultural Land Technology’ 

(SALT) എl vSി�ീ�ി ൈ��േ��ി�െ� ��െZ�ിX��ിൽ ���� 
�ം����ിR
േ�ാnി�ാെ�l െ��ി�ിij. SALT എl ഈ �േ��ം 
�ാ0vSി�ിºെ� ��െ%g �[ിെU �bാ1ാ�ി�� �ീെ^�il�ിR$ ഒ� 
ഉ
ാ}ിe�ി�ാ�. {�ി�ിR (hെ� �േ�ാuേ���ിൽ (Contour line) 
ഇ�g��ി�ാ�ി z³ാ¬ൾ, dീ�െ�ാl ¢��ാ� െ{�ി�ൾ അ�%ിu ��j. 
�® ����ൾ ��ിൽ 13 െ�Uീ�ീ0ർ അ��¢^. �^ ��ി�ൾ�ി��ി|$ 
അ��ം അ��ീ0ർ ആ�. (�േ�ാu േ���ൾ 4-5 �ീ0ർ അ���ി�ാ�ി 
ò�ീ��ിij). െ{�ി�ൾ 1.5-2 �ീ0ർ ഉ���ിെ�qേ&ാൾ 40 െ�.�ീ. 
ഉ���ിൽ ¢.ിu �ാ0ി ��ി�ൾ �ി��ിൽ �ി�qj. െ{�ി�ൾ �ിൽilി�ം 
òേ�� �[ി�ി¨�ർl �bാ1ാ�ി� െ�.� ആ�ി �ാhj. േ����ിെU 
��േ�ാ� േ�����ിൽ ഈ �ീ�ി �¦ാ��ൾെ�ാ%േ�ാ, �¦ാ��ി�ാെ�േ�ാ 
tാ�ർ�ി��ാ�ാ Xl�ാ�. 

  

േ����ിൽ �ി�l �ീ�േcdേ�����ിൽേ%ാ|ം ��ി|�ൾ� 

���ാ�ി ൈ��േ��ി�ൾ �ർ��ാ}ാ���ാ�ി�j. അ�%ിu ��l 

dീ�െ�ാl, െ{&��ി s�Wി� െ{�ി��െ� 1-1.5 �ീ0ർ �ീ�¢$ �È�ൾ 
�¢�ിൻ��ി �ീ.ിേ�ാ, ഈ.േ�ാ െ�ാ^ �ി��ീ��ാ�ി egിെ�gി 
³�െ%��ി ൈ�� ��ി|�ൾ �ിർ�ിij. േ��ിuീ�േ
ാ|$ ഇ��ർ� 

u�.ി�േ�ാ, േ��ി��ിൽ 
�ർj��l 
u�.ി�ി��േ�ാ 
ഉ
േ�ാnിil� �ം����ിെ�ാ%ം 1�Tാ�dTWൾ� e�ി ഉ
��ിiം. 

 

*ൽ ��& (Vegetative hedges) 
 

 �ാ��േ�T� െ{.ി� െ{�ിX��ിൽ, െ{�ി�ിR (hെ� 30 െ�.�ീ. 
�െ� ഉ���ിൽ �ൺ��È�ൾ ഉ^ാ�ി �ീ0��, (0ിെu�ി�ൾ, എlി� 
�ി�ി� അ���ിൽ ��j. ഉ��ിെ� െ{hil *ൽ�ർ�Wൾ 
tേ�T�ിxം �ീ0�´ ��ാെ��ിൽ ഏെ. �l. nി�ി *´ം, �}T�ി��ി�ാംeർ 
�ർS�ർ �Tാ
��ാa
േ�ാnിil േ
ാ��´ം (Themeda Cymboria) 
*ൽ��È�ൾ�ാ�ി ഉ
േ�ാnി�ാം. 
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���ം����ിR$ �ി�ി} �ിർ�ി�ി��ാ� �ൺ�¦ാ��ൾ, 
�´�¦ാ� എlി��¢��ിൽ അ}ി� ³��ി�ാaം, �ി���r��െ� 
(Terraces) *.ം1ാnW�ി|ം (riser) *´��െ� �ി��ൾ �¦ാ.ാ�ാXl�ാ�. 
േ���ൾ�ാ�ി 
ിoെ���ാ�
�ം �ാ�uം ��l� ��െ�േ�െ. 
8�tc�ാ�ി�ാÇj. �cി����ി|ം, �ീർuാ|��െ� 
ാർdbW�ി|ം, 
(j��െ� ഇ�ി¨ �ീ`ാൻ �ാ}T�a$ tേcdW�ി|െ��ാം �ാ�uം            
�����ം����ി� 8�tc�ാa
േ�ാnി�ാം. �ി�ി}�ി�ം �[ിൽ 
ഒ�േ
ാെ� ���ാൻ �`ിalsം ��ൾuെ� അ�ി�ീ�ി�ാൻ �`ിalsം 
�ാ�u�ിെU tേ�T���ാ�. 

ഇ���ി vSി (Strip cropping) 

 {�ിX��ിൽ ഇ��ി�� �[ി��ി vSി െ{േ¦^ി��l �ി��ൾ 
(��ിuീ�ി, ഇZി, 
u�.ി, �ാേ³� ¢��ാ��) ��ർqേ&ാൾ {�ി�ിR 
(hെ� ഇ��ിg �ി�ി� അ���ിൽ ആ����ി���െ� ഇ�(ർl Äി��ൾ 
��ർqj.  
�ർ, �ീ0��, േ{ാ�ം s�Wി� ഇ�(ർl ���l �ി��ൾ 
Äി% �ി���ാ�ി ഉ
േ�ാnി�ാം. 

ൈ���� tേ�ാnം 

 അ�ി� �ാ��� tേ�ാn�ിºെ� ��െ%g �[ിെU �bാ1ാ�ി� 
ആേ�ാnTം �ീെ^�il�ിRം �[ിെ� ��ാംdം �ി��ിർql�ിRം 
ൈ���� Wൾ അ�Tാ�dT�ാ�. ��Tേ
ാS�Wൾ tcാ�ം െ{�ls 
e�ാെ� �[ി� െ�uെ%g V��aം, അs�`ി െ�uെ%g 
ഈർ%�ംw�േdSിaം �ൽ�ാൻ ൈ����tേ�ാnം ��ാ�ിiം. 
�േ&ാ�, �[ി��േ&ാ�, {�ി�ിേuാർ �േ&ാ� എlി�aെ� �ിർ�ാ�Xം 
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ഉ
േ�ാnXം nാർ�ി� �ാ�ി�T�ിർ�ാർ+�  �ിRം �[ിെU 8�m�ി�ി 
�ർ���ിRം ഉ
��ിiം. 

ഉ`� (.u vSി (Minimum tillage) 

 ഇ��ിr$ �[ി��ൽ, �െ[ാ�ി%ിRം, േ���ംേ
ാ|$ ആർí 
ഉ�േ���ാ tേcdW�ിൽ, �ർ�ിu ൈ��ാംd���ിRം �ാ���ാ(j 
എl അ.ി�ിൽ �ിj�ാ� z'ി�vSി�ീ�ി��ിൽ tേ�ാnിil ഉ`X 
(.u vSി�ീ�ി�ൾ t{ാ��ി�ാ��. ൈ����Wൾ, *��ി�ീൽ, 
ആ����ി��ൾ എlി� െ�ാ^ �െl ഉ`�ി|േ�dിil �ാa�Zാ�ം, 
���ി�Ð�ം, ഈർ% �ം���ം എlി� �ാ}ി�ാം. �ി�ാ�dി�Wൾ 

��ാ�}ി *��
േ�ാnിil ഇ��ം vSി�ീ�ി�ൾ �[ിെU 
��ാnി��േdSി �ർ�ി%ിil�ി� ��ാ�ിiം. അsെ�ാ^ �െl 
�[ി��ൽ ��െ� (.��ാRം �`ിaം. 

െ�ാ^ അ��ൽ 

 െ�Wിൻ ��gിൽ �ിjം �^ 
�ീ0ർ അ���ിൽ 50 െ�Uീ�ീ0ർ �ീ�ി�ി|ം 
�ാë�ി|ം Ñ�ാv�ി�ിൽ ��േ�ാ�ി 
അ�ിൽ െ�ാ^ അ��ി (`ിuി�j. 
െ�ാ^, േ�ാZ േ
ാെ� �`െ�$ം 
�ം1�ിu �ിർ�ി ഊർlി.Wാൻ 
��ാ�ിil�ി�ാൽ, േ���h�ി��ിൽ 
�ിjം െ�Wിെ� �ം��ി�ാൻ 
െ�ാ^��ൽ ��ാ���ാ�. 

�ം��� �������ം 

 ആേ�ാ��ി m�1T� ��െ� (.ª �¸െ� �ം'ാ�� 
������� �ി�ാ�ി e��ൽ m�ി �െ^q� t�ാ��ാ�. അ�ി�ാൽ 
�1T�ാ� ഒ`ിª '�W�ി|ം vSിേ�ാnT��ാ� െ�r�ൽ m�ി�ി|ം, ��ൽ 
e��|$ േ����ി|ം, vSി�ി�W�െ� അ�ി���ി|ം �ീr��%ി|െ�ാെ� 
tാേcdി��ാ�ി അRേ�ാ�T�ാ� Ñ�Wൾ �x
ി�ി%ി�ാൻ �`ിaം. �[ിRം 

�ി'ി�ിiം ഏെ. Ë���െ�l �ി��ിൽ wാ�-�n� �T�Tാ��ി�ാെ� 
ഓേ�ാ �ീgി|ം (.െu�ി|ം Ñ�Wൾ �x 
ി�ി%ിേ�^�ാ�. 
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��ർ m�êം 

      �[ി���ം egി െ�~െ��� 
���ാ�ി േ
ാെ�a$ {�ി�ി�� 
െ{�ിX��ി|ം,�ീർuാ|��െ� �[ി�ിuി 
|$ �ീ�W�ി|ം, �ൺ��È�ൾ� 
¢��ി|ം �ി�ിu ���[ി�ൾ�ി��ിൽ 
*ൽെu�ി�ൾ �x
ി�ി%ിij. ഒj�® 
�ർSം െ�ാ^ {�ി�ി�� �dിxേ
ാ( 
െ��ി|ം, *ൽെu�ി�ൾ അ�ി��ം 
�െl േ��
ി�ിu ���l�ി�ാൽ 
{�ിേ�ാ�W�ിൽ �[ി�ിuിൽ ��al 
�ി� 
�ി'ി�ി �ൗ�c�ാ� {�ി�ി 
���ൾ tേ�ാ�����ാ�. ഉ�ൾ 
െ
ാg|^ാ� {�ിേ�ാ�W�ിൽേ%ാ|ം {�ി�ി����
േ�ാnിu {�ിX 
³�െ%��ാXl�ാ�. 

 

�ിർ�ി�ി�ൾ 
 

 ഉ
�ി�� ഒo�ിെU േ�n� (.u അ� �[ിേ��ി.il 
�ി}�ി|$ �����ം��� tÑ�ി��ാ� െ
ാsെ� �ിർ�ാ� 
tÑ�ി��ിൽ ഉൾെ%�l�. �ി��ി� �ാ�TW�ിൽ 20 d��ാ��ിൽ 
e��ൽ {�ിX$ '�Wെ� (�െ� െ{�ിX$ (steep lands) '�W�ാ�ി 

�ിn�ിu vSി�ി.�ാ.ി�. എlാൽ ഉ�േ���ാ �ാ�TW�ിൽ 20 

d��ാ��ിൽ �ാെ` െ{�ിX$ “vSിേ�ാnTം” എl 
�ിn�ി�ാXl 
'�Wൾ sേ�ാം (.�ാ�.  ��ÕേcdW�ം (j��¢$ ഇ��ം 
'�Wൾ ��െ%�%�ിൽ ഒrം 
ിlി���ാRം. ആെ� �ിØ�ിaെ� 48% 
��l ���ാ� tേcdം ഉ$ േ����ി|ം ��ാ� �ാ�{�TWൾ 
�ി��ിൽij. ഇേ�ാെ�ാ%ം ഉൾ�ാ�ൻ (lിൻtേcdWൾe�ി േ{ർ�ാൽ 
േ����ിെU vSിm�ിaെ� m�ി1ാnXം {�ിേ�ാ�W�ാ�ി�ിiം.  ഇ��ം 
m�ി�ിൽ vSി െ{¦ാൻ ൈ��¢.�േ�ാെ�ാ%ം �ിർ�ി�ി�ൾ e�ി 
tാ�ർ�ി��ാേ�^� അ�ി�ാ�T�ാ�. 
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േ�ാåർ ��È�ൾ (Contour bunds) 
 

 ഉ
�ി�� ഒo�ിെ� ���ാൻ 
.È��ിൽ ��െ�ാേ^ാ/ 
�´െ�ാേ^ാ �ിർ�ിil ��ÙW�ാ�ി�.  �ൺ�¦ാ��ൾ, �ി���ൾ, 
�¦ാ��ാ�ൽ, െ�ാ$ എlിWെ� tാേcdി��ാ�ി �ി�ി} േ
��ൾ 
ഇ��^.  �[ി�iേ&ാൾ �1ിil �ാ0ൈ.0 (ഉ��ൻ �´�ൾ) �´�ൾ 
�1T�ാ� ��േ�ാ�േ�����ിൽ �ിർ�ിil �´�¦ാ���ം േ�ാåർ 
��È��െ� n��ിൽ ��ം. േ���ീ� �ാ�{�TW�ിൽ �ൺ�¦ാ��ൾ 
െ
ാsേ� 12 d��ാ�ം �െ� {�ിX$ tേcdWൾ� അRേ�ാ�T�ാ�.  
ഇ�� ¢��ിൽ *�, ൈ�� (Pineapple) എlി� �x
ി�ി%ിu 
³���ാ�ാXl�ാ�.  ¢o�ൻ vSി�ി�Xം {�ി�ിR (hെ� �ിർ�ിil 
�ൺ��È��ിൽ �,W�ാ�ി �ി�ിu ഇ���È��ം �ീർ� �ീol 
�`െ�$ം �¦ാ��ൾ�ി��ിൽ �െl �ം1�ിij.  േ�ാåർ ��È��ം 
ഇ���È��ം �ീർq�`ിaേ&ാൾ ഇ� ഓേ�ാjം ഒ� _�� Ñ�ി��ം 
േ
ാെ� (Micro catchement) ��ം �[ിൽ േd��ിu m��േ
ാS��ി� 
��ാ�ിij.  അWെ� 
.È��ിൽ ��ാംdം �ർ�ി%ിilേ�ാെ�ാ%ം 
(�W�ി|ം �ി�h��ി|ം േ��ൽ�ാ�� �����ി ഉ.����ാRം ഇ� 
��ാ�ിij.  
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െ{h�ി��ർS�ർ ഉേ�d �േ�ാuേ�� അ�ി'ാ��ാ�ി 
�ൺ�¦ാ��ൾ �ിർ�ിx ��j.  എ�ി|ം ഇ�aെ� �ിർ�ാ��ിൽ {ി� 
�ാേ��ി����^.  �^ �¦ാ��ൾ ��ി|$ അ��ം ���ാil� 
�ം³ അ��ം (Vertical interval) ഉ
േ�ാnിuാ�.  VI=0.3(S/3 +2) എl ഈ 

_y�ാ�T�ിൽ ‘S’ എl� 
.&ിെU {�ിXം VI എl� �ം³ 
അ��X�ാ�. 

 ഉcാ����ാ�ി 6% {�ിX$ m�ി�ിൽ �¦ാ��ൾ ��ി|$ 
�ം³ അ��ം [0.3(6/3 +2)]=1.2 �ീ0ർ ആ�ി�ിiം. 

 �ൺ��È�ൾ� 60 ¢�ൽ 90 െ�Uി�ീ0ർ �െ� ഉ��ം �ൽ�ി 
��j.  �ാ��ർS�ിൽ, tേ�T�ിxം ��ി�[ിെU അംdം e��|$ 
�ൺ��W�ിൽ, ��È�ൾ� �ാd¢^ാ�ാ��ി}ം അ}ി���ം 
ഒo�ി���ാR$ �ം�ി}ാ�ം �ൽ�ാXl�ാ�. 

 12 d��ാ��ിൽ e��ൽ {�ിX$ '�W�ിൽ 
�ൺ�¦ാ��ൾ� e��ൽ ³�ം �1ിi�ാൻ *��ി�W�ിൽ �[ി�iേ&ാൾ 
�1T�ാ� �´
േ�ാnിij.  �´�¦ാ��ൾ എl �ി�ിil ഇ��ം 
�ിർ�ി�ി�ൾ േ����ിെ� �ർS�ർ�ി��ിൽ ഏെ. �bീ�ാ�T�ാ�.  
�[ി�iേ&ാൾ �� e��|$ vSിm�ി��ിൽ 12% �ിൽ �ാെ` {�ി� 
ഉ$േ%ാൾ േ
ാ|ം �� �¦ാ��ൾ �ിർ�ിx ��j.  cീർV�ാ�ം 
േ��
ാ���ി�ാെ� �ി��ിൽilsം, 
.È��ിൽ �ിjം 
�െ�ാ`ി�ാ�ി�ിrlsെ��ാം ഇ�ിR �ാ���ാ�.  �ൺ�¦ാ���െ� അ�� 
ò�ീ����ിR
േ�ാnിil _y�ാ�Tം �െl �´�¦ാ��ൾiം 
ഉ
േ�ാnി�ാXl�ാ�. 

 ഉ�ൾെ
ാgൽ �ാ}T�a$ ��േ�ാ�േ�����ിൽ �¦ാ��ൾ 
�ിർ�ിi േ&ാൾ z��ി��ാ� �ീർ�ാർu ഉ.%ാi�aം, �ീർuാ|�ൾ� 
��Ù¢^ാ(lി� എl ഉ.%ാi�aം േ��ം. 


�ർേgാ.ി�ൽ �¦ാ� (�ൽ1ി�ി�ൾ) (Stone walls) 

 െ{�ി� e�ി� m�ി �r��ാ�ി vSി െ{¦�െ�l�ാ� 
അ�ി�ി� �ി��ം. എlാൽ ആ`ം (.ª �[ിൽ �r�ി�ി�ൽ ആdാ�T��. 
�ാyX��, (�െ�a$ {�ിX��ിൽ �r�ി�ി�ൽ {ി�േ�.ി�s�ാ�. 
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�ർേgാ.ി� എl �}T അേ��ി�ൻ �ാ�T�ിൽ േ����ിേ��ിR ��ാ��ാ� 
�ാ�{�TW�ാÇ$�.ഇ�ിെ� അ��ം³ിxേ
ാl �ീ�ി േ����ിെU 
��േ�ാ�tേcdW�ിൽ അR��ിx �ാÇj. {�ി�ിR(hേ� ഒ� 
��T��Ùേ�ാ, �ൺ1ി�ിേ�ാ, �ൽ1ി�ിേ�ാ ഉ^ാ�ി tv�Tാ�െl 
�ാ�}ാ�ം ���l�ിª �r��^ാXl �ീ�ി�ാ�ി�. എlാൽ 
േ����ിൽ െ
ാsെ� ഉ��ൻ �´�ൾ ��ം vSി t�ാ����ാ� ഇ��ി 
�ി��ിെ� tേcdW�ിൽ �ൽ1ി�ി�ാ� t{ാ��ി|$�. 15-20 െ�.�ീ. 
�ാ�ം �ാ)ി ഒl-ഒl� �ീ0ർ ഉ���ി�ാ� ����1ി�ി�ൾ 
�¦ാ.ാil�. �� ഉ.�$ �[ിൽ �ി�ം��ി ഉ
േ�ാnിu അ�ിx.%ിu �ൺ 
1ി�ിaം �ിർ�ി�ാXl�ാ�. �ീ�nി�ി േ����ിൽ nbാgി�ാ� *´
േ�ാnിxം 

�ർേgാ.ി�ൽ െ�.0�ൾ �ിർ�ിij. z³ാ¬ൾ, dീ�െ�ാl എlി� 
അ�%ിu �gാ|ം ഇേ� 8�ം �െl �1ിiം. 

 
�r�ി�ി�ൽ (Terracing)  

12 ¢�ൽ 47 d��ാ�ം �െ� {�ിX$ tേcdW�ിൽ �r�ി�ി��ാ� 
���� �ം����ി� അRേ�ാ�Tം എlാൽ േ����ിൽ {�ി� (.ª 
ഇ��ാ�ൻ െ�ൽ
ാ�W�ിൽ േ
ാ|ം �ി���r�ൾ �ർ��ാ}ാ���ാ�. 
ഉ��ൻ�� �1T�ാ�ി�W�ിൽ ഇs
േ�ാnിu �¦ാ� �ിർ�ിxം vSിm�ിെ�  
�r��ാij^. �`	��ൽ ഉ$ �ാ�{�TW�ിൽ (1500 �ി�ീ�ി0.ിൽ 
e��ൽ) അ�േ�� {�ിX$ �r��ാ� (��ൽ ഉ{ി�ം. m�ിaെ� {�ി�, 
�ി� എlി��R��ിu �r��െ� �ീ�ി�ിൽ �T�Tാ�ം ��j. �1T�ാ� േ�ൽ 
�[ിെU 
(�ി�ിൽ (��ൽ ആ`�ിൽ �[ി��ി�ാ0ി �ി�%ാ�ാൻ 
ഉ
േ�ാnിil� േ�ൽ �[ിR ¢��ിൽ 8�m�ി(.ª അ�ി�[ ���ാൻ 
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�ാ���ാ(j. 47 d��ാ��ിൽ (��|$ {�ിX��ിൽ �r�ി�ി�ൽ vSി 
െ{¦ാൻ �ിrl m�ി (.al�ി� �ാ���ാ(j. ഉcാ����ി�ാ�ി 36 

d��ാ�ം {�ിX$ m�ി�ിൽ 66 d��ാ�ം '�ം �ാyേ� vSിi �1ിijð. 
േdSിil1ാnം �r�ൾ�ി��ിൽ ��െ%�j. അ�ി�ാൽ 36 ¢�ൽ 47 

d��ാ�ം {�ിX$ '�W�ിൽ 
�X�r��ാ� അRേ�ാ�T�ാ�ിr$�. 

�ാ��േ�T� (.ª അ��W�ിൽ ��ർ�ാൻ �`ിal 
cീർV�ാ��ി���ാ� 
�X�r�ൾ� അRേ�ാ�T�ാ��. േ��ി�, �ാ%ി, 
�¢� എlീ �ി��ൾ 
�X �r��ിൽ ��ർ�ാXl�ാ�. 

 

 
 Ñ��ി��ൾ ��ർ�ാRേ�dിil 47 d��ാ��ിൽ e�ി� 

{�ിX tേcdW�ിൽ െ�ാ��ി|$ �r�ി�ി�ൽ ആ�dT�ി�.  ഇ��ം 
'�W�ിൽ ഇ��r�ൾ (Intermittent terraces) ഉ^ാ�ാXl�ാ�. .�ർ, 
(�¢�� എlി� ��ർ�ാൻ ഇ��r�ൾ ��ി�ാ(ം. ��ാൻ ഉേ�dിil 
�ി�aെ� ��ി��െ� അ���ി�R��ിuാ(ം ഇ��r�ൾ ��ി�.  
ഇ��r�ൾ� അ�േ�� {�ി� �ൽേ�^s^. �ാ}ാ���ാ�ി 30 
െ�Uി�ീ0ർ {�ി�ാ� ഉ$ിേ�� �ൽ(l�. 

 �½�ാ�ിRം എ[%��െ�ാെ� .�ർേ
ാെ� 'ി��ാ� 
�ി�െ��% ആ�dT�ി�ാ��ി�ാൽ s�ർu�ാ� ഇ��r�ൾ ആ�dT�ി�. 

��ം ഓേ�ാ ���ിR �Íം {��� ആv�ി�ിൽ �ി�%ാ� ഒ��g (crescent 

bund) ��ി�ാ(ം. ഇ��ം vSി�ിൽ �[ി��ൽ ഒ`ി�ാേ�^sം ആ��� 
�ി��ൾ �ിർ³ÛX�ാ�. 
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�ീർi`ി (Contour trenching) 
 

േ�െ�ാo�ിR$ ��Ùെ�l �ി��ിൽ ��È�ൾ േ
ാെ��െl 
tേ�ാ�����ാ� �ീർi`ി�ൾ. ഇ��ാ�ൻ tേcdW�ിൽ 
vSി�ി��ൾ�ി��ി|ം vSിേ�ാnT��ാ� ��ി½��ി|�ാ� െ
ാs�ിൽ 
�ീർi`ി �ിർ�ിil�. 15 d��ാ��ി�}ി�ം {�ി�ി�ാ� ��േ�ാ� 
tേcdW�ിൽ �ീർi`ി�ൾ ആ�ാം. {�ിXe�ി� ��ÕേcdW�ിൽ 
�Tാ
��ാ�ി �ീർi`ി �ിർ�ിil� ഉ�ൾെ
ാg�ിR$ �ാ}T� 
�ർ�ി%ിij. അsേ
ാെ��െl െ�$െ�gിR �ാ}T�a$ �ാ1 
tേcdW�ി|ം �ീർi`ി ഒ`ി�ാേ�^�ാ�. (`ി�ൾ� 60 െ�Uി�ീ0ർ �െ� 
ആ`ം �ൽ�ാം. �ീർi`ി�ൾ e��ൽ �ാ1ാൽ �ാ�േ���� െ{�ി�ൾ� 
േ��ൽ�ാ��  അ�aെ�  േ��
��േ����ിൽ െ���ം �ിgാെ� 
��ാ�ി��ാ(ം.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

{�ി�ി� (hെ� �ി�ി� അ���ിൽ (`ി��ാേ�ാ, �ീ��ിൽ 
�ി�Wാേ�ാ �ീർi`ി�ൾ �ിർ�ി�ാXl�ാ�.  (`ി�ൾ �ിർ�ിiേ&ാൾ 
(lിൻ¢��ിൽ �ിl �ാേ`� എl ò��ിൽ �ിർ�ിേ�^sം ഒ� 
��ി�ിെ� (`ി�ൾ െ�ാr¢��ി|��  ��ി�ിെ� (`ി� േ�േ� ��ാെ� 
+�ിേ�^s�ാ�. 

(`ി��െ� ആെ� �Tാ!ം ഒ� െ�/.ി�  50 ��³ി� �ീ0ർ ��ി�ാ(ം.  
(`ി�െ��iേ&ാo��  �[ m�ിaെ� െ{�ി�ിെU �ാ�1ാn� ��&ാ�ി 
അ�ിേ�ൽ �ീ0��, ൈ
�ാ%ിൾ എlി� �r
ി�ി%ി�ാXl�ാ�.  50-60 
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െ�Uി�ീ0ർ �ീ�ിaം 50-60 െ�Uി�ീ0ർ �ാë�ി|ം �ൗ��Ttc�ാ� �ീ��ി|ം 
(`ി�ൾ �ിർ�ി�ാം.  

��െ���ൽ  

      െ{�ി�ൾiം ��Wൾiം 
അ�aെ� ��gിൽ  (െ.േ�െ. �`െ���ം 
��¨ �ിർ�ി m�ിi��ിേ�� 
ഊർlി.Wാൻ ��ാ�ിil �ി}�ിൽ 
Ñ���Wൾ �ിർ�ി�ാXl�ാ�. 
����tേcd W�ിൽ Ñ�ാv�ി�ി|ം 
െ{�ിª            tേcd� m�ിaെ� 
െ{�ി�ിെU �ാ�1ാnqം ഇ��dW�ി|ം 
�ാyം �����ി}Xം ��Wൾ ò�ീ��ി�ാം. Ñ���W�ിൽ *��ി�lsം 
അ1ി�ാ�T�ാ�.   

�ീർuാ|��ിെ� ���ം��� t�ർ��Wൾ 

 �ീർ���ിൽ �ിjം ��ം *.േ�െ�ാo(l� �ീർ{ാ|��െ� 
2ം�� �ിºെ��ാ�.  െ����ിെU (െ�ാo�  �ീർ{ാ|��െ� ആ`ം 
�ർ�ിi�ാRം, �dWൾ ഇ�ിal�ിRം �ാ���ാ�ാം. �ീർuാ�ിെU 
അ�ി�gിെU {�ി� (Bed slope)  e�l�ി�R��ിu ഒo�ിെU േ�n�aം 
�ർ�ിij.   ഒo�ിെU േ�n� (.u  �[ി�ിª �ി�% �r�ൾ \
െ%�l 
�ി}�ിൽ  �ീർuാ|��ിൽ ��ÙWൾ �ിർ�ിi��ാ� �ീർuാൽ 
�ം����ിR�� �`ി.  ഇ��ം �ിർ�ി�ി�ൾ െ
ാsെ� �����ൾ 
എl.ി�െ%�j.  'ി��ാ�േ�ാ, �ാൽ�ാ�ി��ാ�േ�ാ  ആ� �����ൾ 
�ി�െª�il� �ീർuാ|��െ� n�െ� ആ+�ിuി�ിij.  ഇ�ി�ാ�ി 
�ീർuാ|��െ� �ർ�ീ���ം ഒj 
�ിേdാ}ി�ാം.  ഒ� �ീർ�� 
tേcdqÖ�ിil �ീർuാ|�െ� ഒlാം n��ിൽെ%��ാം  (First Order).  
ഒlാം n��ി|�� �^ �ീർuാ|�ൾ e�ിേuർl �^ാം n��ി|�� 
(Second Order)  {ാ|^ാ(j. ഇ���ിൽ �ർ�ീ��ിiേ&ാൾ  �ീർ�� 
�ിെU ³�ിർn��1ാnq�� �ീർuാ�ിെU �ി�െ� �ീർ���ിെU 
�ി��ാaം 
�ിn�ിij.  (ഉcാ���ം. �lാം�ി��ീർ��ം, �ാ�ാം�ി� 
�ീർ��ം ¢��ാ��). 
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 ഒlാം �ി�േ�ാ���ി|ം, �`�ാ�q�ാyം െ���ം ഒo(l 
���ിേ�ാ���ി|ം (ephemeral drains)�ാൽ�ാ�ി� ������ാ�   
45 X- ����, ��T����, ���i ���� എlി� ��ി�ാ(ം.  
�®ം �jം �ി� �ീർuാ|��ിൽ �ാ��േ�T� 'ി��ാ�  േn³ി�ൻ 
������ം േ��ൺ.ി ������ം (�ി�U, �ൽെ�g, േ�ാൺòീ0) 
������ം അRേ�ാ�T�ാ�.  ഒlാം �ി�{ാ|��ി|ം ���ിേ�ാ���ി|ം 
െ�uെ%g ഈർ%ാംd¢^ാ(l� �ീർuാ�ിൽ  ഒ� ��Tാ���ം 
»�ിi�aം òേ�� �ീർuാ�ി� ഉ.���sം  ��ാnി�� േdSിa��s�ാ� 
ഒ� അ�ി�g tcാ�ം െ{��aം െ{�j. 

ൈ�� ���� (Live Checks) 

   �ീർuാ�ിR (hെ�, േ�� 

ി�ിx ���l ഇ�ം �È�ൾ ¢.ിu 
അ�%ിu ���േ�ാ egി െ�r�േ�ാ 
െ{�j. ഇ� േ��
ി�ിu ��ർj 
�`ിªാൽ e��ൽ �[ി�ിuിൽ 
ഉ^ാ�ാെ� ��a�aം {ാ�ിെU 
അ�ി�gിൽ �[�ിal�ി� �ാ���ാX�aം െ{�j. dീ�െ�ാl, ¢�ി�, 
(0ിെu�ി�ൾ എlി� ൈ�� ���� �ിർ�ാ��ിR
േ�ാnി�ാം. 

45 X- ���� 

      �ീർuാ|��െ� 
അ�ി�gിൽ ആ�dTാR���ം 
�[ിെ��ിൽ ൈ������� 
ഉ
േ�ാnിil �È�ൾ 
േ��
ി�ിilി�. ഇ�ി� W�ിൽ 

ാ`  ��ി�ൾ ഉ
േ�ാnിu 
{ാ�ിR(hെ� ��Ùം »�ി�ാം. 
െ{.ി� (0ി�ൾ �^ ��ി�ാ�ി 
{ാ�ിെU അ�ി�gിൽ അ�ിuി.�ി 
�ീ��ിൽ �È
േ�ാnിu 

³Ûിu ��ി�ൾ�ി��ിൽ �$ി�&, െ�േWാ�, ഉ�Wി� *� എlി� 
�ി��ി 45 X- �����ൾ �ിർ�ി�ാം. 
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�ി�ിªി.Wൽ (�Wൾ (Recharge pits) 

 േ.ാ-, ��ി'�Wൾ, �Í െ
ാs'�Wൾ s�Wി �`െ�$ം 
�ി�ിªി.Wാൻ �ാ}T� (.X$ tേcdW�ിൽ �ിl ഒo�ി ��l 
�`െ�$ം േ��ീ��ിu ഒo(l {ാ|��ിെ� േ�െ�ാo�ിെ� േd��ിu �[ിൽ 

ആ� lി.Wാൻ �ി�ിªി.Wൽ (�Wൾ ��ാ�ിiം. �® ¢�ൽ �j �ീ0ർ 
�െ� �ീ�Xം �ീ�ിa¢$, 1.5 - 2.0 �ീ0ർ ആ`¢$ (`ി��ാ� ഇ�ി�ാ�ി 
�¦ാ.ാil�. ��ിെªാo(l െ�$ം (`ി��െ� �dWൾ� 
േ��
ാ��ൾ ഉ^ാ�ാ�ി�ി�ാൻ �dW�ിൽ ൈ��ി� �ം����ാർ�Wൾ 
അ��ം³ിേ�^�ാ�. ��ി�ാ� �ം����ാർ�Wൾ ഉെ^�ിൽ 
�ീർuാ|��ിൽ �െl ഇ��ം (`ി�ൾ �¦ാ.ാi�േ�ാ, {ാ|��ിൽ 
�����ൾ �ിർ�ിേuാ �ി�ിªി.Wൽ (�Wൾ �¦ാ.ാ�ാം. {ാ|�ൾ� 
��ീ
¢$ ഒ`ിª 
.È��ിേ�� ഒoiെ�$െ� �ി�ിx�ിേgാ �`െ�$ 
േ��ീv��ാ(l tേcdW�ിേ�ാ ഒെ� �ി�ിªി.Wൽ (�Wൾ 
�ിർ�ി�ാXl�ാ�. 

���ം1��ി�ൾ 

 �[ിൽ 
�ിil �`െ�$ം ഉ
�ി���ിºെ�aം, 
�[ി��ി�ിºെ�aം �ാേ`� ഒo(j. �[ി��ി�ിºെ�a$ ഒo�ിെ� 
�ാ� �ാ�W�ിൽ േd��ിil �ി� (�Wൾ �ിർ�ി�ാം. ��േ����െ� 
ഏ0Xം ഉ�ർl 1ാnW�ിൽ �®��l ��i�Wൾ ഇ���ി|$ 
���ം1��ി��ാ�. 
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��േ�ാ� �ി���ിൽ 
ാ.െ�r�ൾ�ി��ി|ം �Í¢$ �ീ�.���ിºെ� 
ഒo�ിെ�ql െ�$ം vSി�ി�Wൾi ��ീ
¢$ �ാർേ
ാ�ിൻ �ി�ിu ��ി� 
(`ി��ിേ�~ �ി.il 
��ാi�Wൾ (Silpaulin tanks) എl ���ം1�� 
�ീ�ി �ി��ി|^. �ി��ൾ� അ�Tാ�dT�ാ� ��േ�{��ി� (Life saving 
irrigation)ഇ� ഉ
��ിiം. 

 

 

 

 


ാർdb1ി�ി (Retaining wall) 

 ���ം����ിൽ tേ�T�ിu 
�ി�ാ� ഈ �ിർ�ി�ി 
േ�ാ���െ�aം, *��ി�W�െ�aം �dWൾ �ം��ിil�ി�ാ�ി 
ഉ
േ�ാnിij. േ�ാ���െ� �dW�െ� �ം����ിR
േ�ാnിiേ&ാൾ 
(െ�ാo� െ{lി�ിil ��X��ിൽ �ാyം 
ാർdb1ി�ി�ൾ �ൽ�ി�ാൽ 
��ി�ാ(ം. �0ി�W�ിൽ ¢�, ഈ., ൈ�� എlി� �r��ർ�ിെ�ാ®�െl 

ാർdb �ം���ം �ാ}T�ാ(j. {�ി�ി ���ൾ 
ാ�ി അ�ിൽ 
(0ിെu�ി��ം *´ം ��ർqlsം �ീ��ം����ി� അRേ�ാ�T�ാ�ി 
�ാÇj. 
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 �[-�� �ം��� t�ർ��Wൾ ��%ി�ാiേ&ാൾ 
�ാെ`%.al �ാ�TWൾ െ
ാs�ിൽ +�ിേ�^�ാ�. 

 ��ÕേcdW�ിെ� ഉ�ൾെ
ാgൽ �ാ}T�a$ ആ`ം (.ª �[ിൽ 
�ീർi`ി�ൾ ഒ`ി�ാ��ം. 

 ഒlാം�ി� {ാ|��ി|ം �ീർ���ിെU ഏ0Xം ഉ�ർl (lിൻ 
{�ിX��ി|ം ൈ��ി��ാർ�Wൾ�¢ൻn�� �ൽ��ം. 

 �ിർ�ി�ി�ൾെ�ാ%ം എേ%ാoം ൈ��¢.�ൾ e�ി ഉൾെ%� 
േ�^�ാ�. �bാ1ാ�ി� �ീർuാ|��ിെ� �ീെ�ാo� ¹ർ[�ാaം 
��Ùെ%�l �ി}�ിൽ �r�ി�ി�ൽ, �¦ാ��ൾ, �����ൾ 
എlി� �ിർ�ി���. 
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അR³Ûം-³ി 

 

��
�Tേ��� ���ം��� �(% 


ാ��ാ� �ി��ിൽ ��%ി�ാ�ി ��l 

േ�� 
��ി�ൾ 
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³ി. �� 
�Tേ��� ���ം��� �(% 
ാ��ാ� 

 �ി��ിൽ ��%ി�ാ�ി��l േ�� 
��ി�ൾ

         േ����ിെU  'ാ�ി�ാ� �ി����ിR�(ം �ി}ം  �ി�െ%g 
tv�ി �ി1�W�ാ� �[, ��ം, ൈ���&� എlി� �ം��ിi� 
എl �ിdാ��ാ� ��Tേ�ാെ� \
ി��ി�െ%gിr$�ാ� �� 

�Tേ��� ���ം��� �(%.  
�ി'ി�ി *��+ീ���ിRം, 
�ാ�ാ�' �T�ി�ാ�ം െ�ാ®$ tv�ി 7�)W�െ� ആVാ�ം 
(.�l�ിRം, �ീർ��ാ�ി'ാ��ിൽ ��
�ാ�ി�േ�ാെ�  dാêീ� 
�ീ�ി�ൾ അ��ം³ിx െ�ാ^ �`െ�$െ� �[ിൽ �ം1�ിu ânർ1�� 

�ിേ
ാS�ം, z'ി��ാ� �ാർSിേ�ാ�
ാc�Xം, ൈ��ൈ��ി}Tം, 
z��ി��ാ�   1ൗ�ാ)�ീ�ം എlി� ഉ.���ql�ിR$ 
��ി�ൾ 
�(% ��%ി�ാ�ി ��j.  

1.�ീർ�� അ�ി'ാ��ി|$ ���� �ം��� 
��ി 
(ആർ.ഐ.-ി.എ8) 

 െ�$െ%ാ�Xം ��ൾuaം 
�ി�ി�െ%�q�ാRം 
�ാർSിേ�ാ�
ാc�ം �ർ�ി%ിil�ിRം ��T�ിrെ�ാ^ �ാgർെS- 
അ�ി'ാ��ിൽ  �[ �� �ം��� t�ർ��Wൾ ��%ി�ാi� 
എl�ാ� ഈ 
��ിaെ� ��Tം. �³ാർ-ിെU �ാ&�ി� 
��ാ�േ�ാെ� ��%ി�ാ�ി ��l ഈ 
��ിaെ� 20 ��ൽ 25 
�െ�a$ VgW�ിെ� �ി�ി} ���� �ം��� t�ർ��Wൾ 
�ിർ����ി�ാ�. �ാർSി�m�ിaെ� �ം����ി�ാ�ി �´�¦ാ� 
�ൾ, �ൺ�¦ാ��ൾ, െ�8�ൾ, �`i`ി�ൾ, Ñ�ൈ� ��ൽ, *´�u 

ി�ി%ി�ൽ, �ി�ർ .ീ{ാർ�ിംn s�Wി� tÑ�ി�ൾiം, 
െ
ാst�ർ��W�ാ� �ീർuാ|��െ� 
ാർdb�ം���ം, ���� 
�ിർ�ാ�ം, (�W�െ� �ിർ�ാ�ം s�Wി� tÑ�ി�ൾiം ഈ 

��ി�ിൽ ആRe�Tം �ൽ�ി��j. 

 �ാgർെS- അ�ി'ാ��ിൽ അംnീ��ിuി�ിil 
��ി��ിൽ 

��ി tേcd� അ}ി��ിil എ�ാ Ë�േ1ാ�ാ�ൾiം 
��ി  
ആRe�Tം �1T�ാ(ം. �T�ിn� t�ർ��Wൾ� 90% �@�ി-ിaം 
െ
ാst�ർ��Wൾ� 95% �@�ി-ിaം �ൽ�ി��j.  ഈ 
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��ി�ൾ എ�ാം �െl '�െ� �� t�ി�ി}ി��െ� �ാlി�T�ിൽ 
Ë�േ1ാ�ാ��ിൽ �ിl �ി�െª��െ%�l ഒ� Ë�േ1ാÌ ��ി0ി 
¢േ���ാ� �ിർ��ിil�. �T�ി�ൾ� അ��െ� *��ി�W�ിൽ 
�b)�ാേ�ാ Ë�േ1ാÌ��ി0ി �ൺ�ീ�ർ ¢േ��േ�ാ 
��ി 
t�ർ��Wൾ �ിർ��ി�ാXl�ാ�. ���� �ം����ിെU 
tാ}ാ�Tം ��W�ി|ം �ർS��ി|ം എ�ിi�ാൻ ഉ�(l ���ിൽ 
േ³ാ}����� �ാ0�ൾ എ�ാ 
��ി��ി|ം �ംV�ി%ി�ാh^.  

2. ഉ�ൾെ
ാgൽ ³ാ}ി� േ����ൾ�ാa$ tേ�T� 
��ി 

 ഉ�ൾെ
ാgൽ��ം ��ം, vSിâ�ിaം �dി�െ%g tേcd 
W�ി�ാ� ഈ 
��ി ��%ി�ാil�. അRേ�ാ�T�ാ� ���ം��� 
�ാർ�Wൾ ഉ
േ�ാnിu vSിm�ി �ം��ിi�aം, �`�ിൽ d�ിേ�ാെ� 
ഒo�ി ��l െ�$െ� vSിm�ി��ിൽ �ിl അ�0ി {ാ|�ൾ �`ി 
t}ാ� �ീെ�ാoi��ിൽ z��ി��ാ�ി എ�ിi�aം െ{�� 
എl�ാ� ഈ 
��ിaെ� ഉേ�dം. ഈ tേcd� �1T�ാ� �´�ൾ 
ഉ
േ�ാnിu �ിർ�ിil േw-- �¦ാ��ൾ,  ൈ-േ�ർSൻ 
{ാ�|�ൾ, Ñ�ൈ� �x
ി�ി%ി�ൽ എlി��ാ� t}ാ� 
��ി 
t�ർ��Wൾ.  Ë�േ1ാ�ാ�ൾ� 100%  �@�ി-ി 
അR�c�ീ��ാ�. �ർS�ർ� േ��ിേgാ, Ë�േ1ാÌ ��ി0ി ¢േ��േ�ാ 

��ി 
�ി�ൾ ���ാXl�ാ�.  

3. (�W�െ� *���ാ���ിºെ� �ി�aെ� ��ൾuാ 
������ിR$  
��ി. 

 ��ാd�Wൾ,  m�� �lിേ�d��ി� അ�T)ാേ
�ി� 
�ാ�.  ഒo�ിേ
ാ(l െ�$െ� 
ി�ിx�ിർ�ാRം, �[ിേ�� �ാ�ാRം 
(�Wൾ ��ാ�ിij. vSി�ം, �0 ആ�dTWൾiം ഈ ��ം 
ഉ
േ�ാnെ%�q� �`ി m���ിേ�|$ ഉ
േ�ാn ��ർ�ം (.aj. 
�ാ�ാ)��ിൽ �ാേdാ9��ാ�ി �ീർl 
ാ��ാ� �ി��ിെ� െ
ാs 
(�W�െ� *���ാ���ി� �³ാർ-ിെU  }���ാ�േ�ാ� e�ി 
�[ 
�Tേ��� �ം��� �(% ഏെ0�� ��ql 
��ി�ാ�ി�. 

��ി t�ർ��Wൾ� 95% �@�ി-ി �1T�ാ�.  
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4. 
Zാ�q�� �ിdc ��
�Tേ���ം 

 �ി�ാ�� ആ_y��ി� ആ�dT�ാ� അ�ി'ാ� �ി��Wൾ  
�ൽ(l 
Zാ�q��ിെ�  �ിdc ��
�Tേ���ം, ¢ൻ�ാ�W�ിൽ 
��
�Tേ���ം ���ി� '�W�ിൽ അ�ിRേdSം �[ി� �ം1�ിu 
1ൗ�ി� �ാ0Wൾ ഉൾെ�ാ$ിxെ�ാ®$ ��
�Tേ��� *�ർ 
�ിർ[�ം  എlീ t�ർ��Wൾ ഈ 
��ിaെ� 1ാn�ാ�ി 
ാ��ാ� 
�ി��ിൽ ��%ി�ാ�ി��j.  

5. േ�ാ�ിൽ െ�ൽ� �ാർ- 
��ി 

 േ�ാ�ിൽ െ�ൽ� �ാർ- 
��ി t�ാ�ം �ി�െª��െ%g 
�ർS��െ� *��ി�W�ിൽ �ിl �� �ാ³ി��ൾ േd��ിu, അ� 

�ിdc�ാ� �ാ� – 1ൗ�ീ� 
�ിേdാ}��ൾ� �ിേ}��ാ�ി, ഓേ�ാ s® 
m�ിiം േ�®l ½
ർd��ം 
�ി
ാ��¢.��ം ഉൾെ%�ql േ�ാ�ിൽ 
െ�ൽ� �ാർ- �ർS�ർ� �ി���ം െ{�j. േ��ാ�ി:� 

��ി�ാ� NMSA–�ിൽ ഉൾെ%��ി 
ാ��ാ� �ി��ിെ� �l 
�ർSW�ി�ാ�ി 57700 േ�ാ�ിൽ െ�ൽ� �ാർ �ൾ �ർS�ർ� 
�ി���ം െ{µിr^.  

6. -ി�ി0ൽ m�ി1� �ി��ം �1T�ാ�ൽ (Micro Level Soil Information 
system) 

 �ർേ� �&ർ അ�ി'ാ��ിൽ 
Zാ���� �ിdc �[ 

�Tേ���ം ¹ർ�ി�ാ�ി m�ി1� .ിേ%ാർr��ം, -ി�ി0ൽ m
�W�ം 
െ�@ൈ�0ിൽ �1T�ാil�ിR$ tാ�ം1 ��
�ി�ൾ ആ�ം1ിuിr^. 
�&�g.ിെU ��ാ�േ�ാെ� ഈ �ി��Wൾ ആ_y�ർiം, 
dാê<ർiം, �ർS�ർiം ഉ
�ാ�tc�ാ� �ീ�ി�ിൽ �1T�ാ(l�ാ�.  

ാ��ാ� �ി��ിെ� ì�ാ� േ�ാ�ിൽ ഉൾെ%g 07 
Zാ�q��െ� 
�ി��Wൾ ആcT Vg�ിൽ ഉൾെ%�ql�ാ�.  

7. �[ിെ� അ.ി�ാം െ�ാൈ³�ിºെ� 

 �(% �¦ാ.ാ�ി� �[ (MAM) എl െ�ാൈ³ൽ ആ% �`ി   
ഓേ�ാ �ർS�Rം �b)ം vSി�ി��ിൽ �ിjെ�ാ^  vSി�ി��ിെ� 
mtv�ിaെ�aം, �[ിേUaം, േ
ാS�Ë�Wൾ, ��tേ�ാnം എlി�െ� 
�ം³Ûിu dാêീ��ാ� എ�ാ �ി��W�ം  േ��ിg MAM (Mobile 
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Application on Mannu) എl െ�ാൈ³ൽ ആ%ിºെ� �ി�ൽq&ിൽ 
�1T�ാ�. =nിൾ േ�േ�ാ.ിൽ �ിl -ൗൺേ�ാ- െ{µാ� ഈ ആ% 
ഉ
േ�ാnിil�.    ഇം>ീS, ���ാ�ം എlീ 1ാS��ിൽ �1T�ാ�.  

8. �ൺ�ൾgൻ�ി 

 
ാ��ാ� �ി��ിെ� �[ m�ി1� .ിേ%ാർr��ം �ി�ി} 
അ
wî� m
�W|ം �ിcTാർ?ി�ൾiം, nേ�S�ർiം, �Í �ർ�ാർ 
�ർ�ാേ��� 'ാ
�Wൾ എlി�� ആ�dTാR���ം �ർ�ാർ 
�ി@ർSിuി�ിil 8ീ� ഈ�ാ�ി �1T�ാ�ി ��j.  e�ാെ� �ി��ിെ� 
�� �ാ&ി���െ� �ാ� - 1ൗ�ി� 
�ിേdാ}��ൾ ആ�dTാR���ം 
��%ി�ാ�ി �ാ� 
�ിേdാ}�ാ8�W�ം ഉ
േ�ാ�ാ�ൾ� 
�1T�ാij^. 

9. േ�ാ�ിൽ ���ി�ം. 

 ഇ)T�ിെ� �െl ഏ0Xം �|sം, േ����ിെ�  �ാ�ർേ�ാ-  
¢�ൽ 
ാ.dാ� �െ�a$ ൈ��ി}T�ാർl 82 �[ി�W�െ�  

�ിേAcി��ൾ (t��ം ¢�ൽ �^ �ീ0ർ �ാë �െ�a$ �[) 
tcർdി%ിil േ�ാ�ിൽ ���ി�ം  �ി���)*�� 
ാേ.ാrേ�ാ�� 
t�ർ�ിij.  േ����ിെ�  എ�ാ �[ി�Wെ�aം �^.ിal�ിRം 
അ�െ�i.ിx$ ��w�ാ� �ി��ം �ർS�ർiം, nേ�S�ർiം, 
�ിcTാർ?ി�ൾiം, 1���ർ�ാ�ൾiം ��Ùി�ാil�ിRം ഈ 
���ി�ം ��ാ����ാ�.  

�ം'ാ� �ീർ�� �ി��� 
�ി
ാ�� 
�ിdീ�� േ��ം 

 ഇ�ിെ� 
�ാ�ർdി�െ%g ���� �ം��� �ാർnWൾ 
��%ി�ാ��െ��ിൽ ,�ർS��െ�aം, �ാ��T�ംn� t�ർ�ിil 
��െ�aം, ��t�ി�ി}ി��െ�aം egാ�aം, �����Xം 
അ�ി�ാ�T�ാ�.  �ീർ��ാ}ിäി� �ി���ം �ാ}T�ാilsം ഈ 
അ�ി�ാ�T��ാ�.  

 �ീർ��ാ}ിäി� 
��ി �ിർ����ിെU �ി�ി} �dWൾ 
�ം³Ûിu 
�ിdീ�� 
�ി
ാ�ി�ൾ ആ_y�ം െ{േ¦^� 
അ�Tാ�dT�ാ�. 
��ി �ാ����ിRേdSXം, �ി��� t�ർ��Wൾ 
¢േlാr െ�ാ®േ
ാ�ാRം, z�îി�� ൈ���ി�ാRം,  »�ി�െ%g 
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ആ¿ി��െ� 1ാ�ി 
�ി
ാ���ിRം, yി�� 
Zാ�q��ം, 
��ി 
Ë�േ1ാ�ാ��ം egാ�ി t�ർ�ിേ�^� അ�T)ാേ
�ി��ാ�.  
���ം��� t�ർ��W�െ� t��ി �ർS� ����ിേ��ം, 
െ
ാs��W�ിേ��ം 
�ർl �ൽ(l�ിRം �(��� 
ഉേcTാn'�ാ�െ� tാ!ി �ി����ി�ാ�dT�ാ� 
�ിdീ�� 

�ി
ാ�ി�ൾ �ംV�ി%ിil�ിR�ാ�ി �[ 
�Tേ��� ���ം��� 
�(%ിെU �ീ`ിൽ ഒ� �ം'ാ��� 
�ിdീ�� േ��ം, �ം'ാ� 
�ീർ�� �ി��� 
�ി
ാ�� 
�ിdീ�� േ��ം (Institute for Watershed 
Development and Management Kerala) എl േ
�ിൽ {���ംn�� 
t�ർ�ിx��j.  

 

  
ാ��ാ� �ി��ിൽ  t�ർ�ിx��l ���ം��� ഓ8ീz�ൾ 

 

1. �ി�ാ ���ം��� ഓ8ീ�ർ 
ാ��ാ� 
�ി�ിൽ േ�Sൻ, 
ാ��ാ� - 678001, േ8ാൺ 0491-2505860 

2. ���ം��� ഓ8ീ�ർ, ആ�¡ർ 
  �ി�ി �ി�ിൽേ�Sൻ, ആ�¡ർ - േ8ാൺ 0492-2223430 

3. ���ം��� ഓ8ീ�ർ, ഒ0%ാ�ം 

  �ി�ി �ി�ിൽേ�Sൻ, ഒ0%ാ�ം – േ8ാൺ 0466-2248217 
4. �[ 
�Tേ��� അ�ി�U -�./ർ,  

    �ി�ിൽ േ�Sൻ, 
ാ��ാ� - 678001, േ8ാൺ 0491-2505455 
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m
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ാ��ാ� �ി�aെ� �ീർ��m
�ം 
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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 ്   - 
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