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       അ��ാ�ി� 

�TUVെW �ി��ിൽ$ി�& അ�ി2ാV�ാ� X%�Y�ാ�& ��ം �Zം. ഒ�ി\& 

�]& ^�െ$%ാൻ ആ�ി�േ�ാ�ം �ർU�ാ�& േ�`�&. �ൺa�ിെW ��ാ%�ാ� 

േ���ം �bcെ%   �d+ം േefം g%ി�ാ�&. േefീ� f�ാf�ിെ��ാൾ �`ി�iി �b 

�ർUം േ�ാjം �2ിkl`&, എnാൽ opർ2��ിെW േ�ാ�& �ാqn അ�)cം 

^��ാ� ��ാ�Zം �ാം pൗ���ാ�ി �ാ��ം. ആേpാ� �ാ���ിെW g%ി 

9��ാc`ാ*n �ാ�ാ�)ാ �V�ി�ാ�ം �ം)ാ�sം അT2�െ$t 

u%Yി�ിt`&. �b�ാ�Y�ിൽ െ�vെ$ാ�ം, w��ം �bെ�ാl�ാ/ി�ാൽ ��ൾx, 

��ാ�ം എnാ�ി �ാ/ിെ�ാ`ി�ിk��ാ�&. �]&, �ം, ൈ� �(�& 

എnി�െ� അ�cെ% wy�ി���ാ� ��z��ിൽ �ം��ി{ �ാ|േ� 

})ി��ാ� �ി���ം എn ��Vം ൈ���ി�ാ�ാ*. േ����ിൽ �െ�ാ� 

2ാpം �bെ�vZം ഒq�ിേ$ാ*n�ി�ാൽ െ~juം ��u�ാ� �ീർ�%Yൾ 

���ാ�ി ���ാ��ി �bെ�vെ� �ീqnി%�& �ാേbാേi�െ�n �ാ�x$ാ%ിൽ 

�ം��ിേ�`ി�ി�ിkl. 

          9�o�ി��ാ� �]ാ�& 2UV �ി���െ% �ി��ിൽ$ി�ാ�fV�ാ� w�ാ� 

X%�ം. �െ]ാ�ി$& �]ിെW 9�o�ി�� ��െ$�sn�ിെ�ാ$ം �ാർUി� 

�ി2�Y�െ% ഉൽ$ാe��ി�ം opർ2 ��ിെW അ��ി�ം ��ി� */�& 

��sl. ഉ��ി���]ിെW ��ം ഒbി�ാkn�ിTം �െ]ാ�ി$& �%cn�ിTം 

���ാ��ി �ം �ം��ിkn�ിTം േ�`ി �ി���ി �ിർ�ി�ി�ൾ 

ഉ�േ�ാpി�ാj`&. y�V�ാ� )ാ��ിർ]�ം �%�ി ഇ��ം �ിർ�ി�ി�ൾ 

��ി�ാൽ ��� �ം����ി�& ��െ� ��ാ����ാ�ി�ിkം. ഇ��ം 



 

�ിർ�ി�ി�ൾ�ാ�ി �ി�ീ��Zം �ി��ി��ൽ ���Zം ആ�fV�ാ�&. ഇ� 

േ�iYൾ െ��ിെ$�s� �ാ|�� u%ർ w�ർ��Y�ിൽ  ഊnൽ 

െ�ാ�േ�`�ാ� ��Yെ� �ിർേ�fിk�cം െ~�ം. 

            �ം)ാ��& ��� �ം��� w�ർ�ി�ൾ ����Vേ��� 

���ം��� �*�ം �1& �ർ�ാർ �*���ം, �േ�f �d�ം2�� )ാ��Y�ം, 

�d+ം �ി��ം, ���ാ�ി�േ�ാ�g%ിcം �%$ി�ാ�ി ��l`&. ഇ��ം 

���ി��െ% അ�+�9�Yൾ ���ി�ാkn�ിTം ആa|� w�ർ�� 

Yൾ�& ഉ�c��ാkn�ിT�ാ�ി �ി��ി��ൽ ���ം �*$& �%�ി ��l. 

ി�ാ���ിൽ 14  ി���ി�ം wേ�V� /ിേ$ാർt�ൾ w�ി�ീ��ിkl. ഇu �bി 

ി�ാ ആa|� ��ി�ി�ൾ�& ഈ �ിU��ിൽ ഇ%െ�%ാTം �1& �ീർ�% 

�ി��� ���ി w�ർ��Yൾ g��ൽ �ാ�V���േ�ാെ% �ിർ���ം 

�%sn�ി�& �േ�f �ർ�ാ��ൾ�& �ാർ��ിർേ�fം �ൽ*n�ിTം �ാ�ിkം. 

g%ാെ� �ിeVാ2Vാ� w�ർ��ർkം, pേ�U�ർkം, ഈ േ�X��ിൽ 

w�ർ�ിkn ����ിെ� എ�ാ�ർkം w�� /ിേ$ാർi&  wേ�ാ�െ$�െ�n& 

w�ീ�ിkl. 

            �ർെ��& ി�ാ���ിൽ െ.��iി .�/0ർ�ാ�ം /ി�ർx& 

ഓ9ീ�ർ�ാ�ം േ�ൽേ�ാiം ��ി{. �ി��േf���Zം .ാ1ാ എൻ�ിcം �%�ി��& 

�ാ1ി�ി�ൽ ഇൻെ��ിേp1ർ�ാ�ാ�&. �ർെ�cെ% w�ർ��Y�ിൽ ��ാ�ം 

�2V�ാ�ി� ����Vേ��� ���ം��� �*$ിെ� ഉേeVാp)ർkം, �േ�f 

�d�ം2���*$ിെ� �w�ി�ി�ി�ൾkം, ഉേ�Vാp)ർkം ഈ അ����ിൽ 

wേ�V�ം ��ി േ��െ$�sl. 

/ിേ$ാർiിേ��v അ2ിwാ�Y�ം �ിർേ�fY�ം �dാp�ം െ~�l. 
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�$േ�ാ%& �ീർ�% ���ി - ി�ാ ���ം��� 
ഓ9ീ�jെ% /ിേ$ാർi& 

 

േ����ിെW �ാം� �ാ�ി� ��)ാ��ാ� 
��ി�& ഏെ/ 

അ2ി�ാ�ാർ��ാ� wf െ� ��ാ�ിx ~ാ�k%ി േ¡ാ�ിൽെ$�n 

wേef�ാ�& �$േ�ാ%& �ീർ�%ം �ി2ാ��ം െ~¢ി�ിkn�&. 

�1ിേ$ാ*nuം �]ീർxാ��ൾ േ�ാെ� െ�vം ഒq*nu�ാ� �£െ% 

�eി��െ% ,���ാ���ി�& �eീ�%wേefY�ിെ� ���ം���ം 

അ�V+ാേ��ി��ാ�&.  �¤ാർ.ിെW �� ��ാ�േ�ാ�g%ി zാ�ീ� 

അ%ി)ാ� �ൗ��V �ി����ി�ി ���ി w�ാ�ം �െ]ാ�ി$& �%c�ാTം 

ൈ��(�& �ർ�ി$ിk�ാTം �bെ���ം �ം2�ിk�ാTം opർ2� 

അ/�െ� �¥��ാ�ി �ാർUി� േ����& ൈ��ാY& ആ*�ാTം 

����Vേ��� ���ം��� �*$& 
¦ർ ി��ിൽ �ി�ി� �ീർ�% 

���ി�ൾ �%$ി�ാ�ി��l. 

 ~ാ�k%ി�bcെ% �ീർ�%Y�ിൽ ഒnാ� �$േ�ാ%& �ീർ�%ം 
¦ർ 

ി��ിൽ ~ാ�k%ി �ാ§�ിൽ ~ാ�k%ി േ¡ാ�ിെ� േ�ാ%േ¨�ി, ��ി�ാ�ം, 

അ�ി�$ിvി �\ാ��ിെW 2ാpY�ം ~ാ�k%ി ©�ി�ി$ാ�ി1ിcെ% 5-ാം 

�ാർ.ിെW 2ാpY�ം ഉൾെ$�l. ഈ �ീർ�%ം 10017’13” ഉം 10021’31” 

അ�ാംf�ിTം 76020’36”-76029’15” േ��ാംf�ിTം ഇ%�ിൽ 

)ി�ിെ~�l. ഈ �ീർ�%�ിെW െ�ാ�ം �ി ീർ]ം 4687 െ�0ർ 

o�ി�ാെ��ി�ം ��ി��ി�െ$േ%` �ി ീർ]ം 1315 െ�0/ാ�&. േ�ാ%േ¨�ി 

�\ാ��ിെ� ഏbാം �ാർ.ിൽ ഉൾെ$�n േ��ിi©/ി, അ�ൽ$ാ/ ���ിൽ 

�ിn& ഉª�ിx& ��ി�ാ�ം �\ാ��ിൽ ��ി�nാം �ാർ.ിൽ ഉൾെ$�n 

«��ി�ൾ �ാ��ി�& �ാെb ~ാ�k%ി ,b�ിൽ േ~ർn& ��ി�\& 

�ിേ�ാ�ീ1േ/ാ�ം �ീ�©v �$േ�ാiിേ��& �lേ~�n ©q�ൻ േ�ാ���ം 



 

ഉൾെ$�n wേef�ാ�& �$േ�ാ%& �ീർ�%�ിൽ ഉൾെ$��ി�ിtv�&. 

�ി�െ¬�� ഈ wേef�ിെW �ി�ി� �ർേ��ൾ �%�ി ഏ1Zം 

ആ�fV�ാ�uം അTേ�ാVZ�ാ� ���ിw�ർ��Yൾ ���ാ�ി� 

േ�ാ�g%ി ��ാ�ി� zാ��ിf���ം (Participatory Rural Appraisal) �%�ി 

�ാ��േ�V� െ~�Z*/¬uം �bെ�v�ം2���ി�& അTേ�ാVZം 

�ാർUിേ�ാµ�ാe�Zം ഉµ�ാe����cം �ർ�ി$ി�n w�ർ��Yൾ�& 

©ൻ¶�ം �ൽ�ി �·ാ/ാ�ി�ിtv�ാ�&. �$േ�ാ%ിേ�kv �ീർxാ��ൾ 

ഒ�ി{�n& േ�ൽ�]& �ി/¬& ��V��ാeി�ൾ ��ർn& െ�vം f�ി�ാ� 

�ീ�ി�ിൽ �ാർn& േ�ാ�ാെ� അ%¬&, ��ീ� wേefY�ിൽ ഉ`ാ*n 

െ���െ$ാ� 2ീU�ി��ം �Yൾ െ�ാj�ി©iി. )�ം എം.എൽ.എ, 

-ീ.¤ി..ി.േe�¸ി അ�ർ��െ% -��ിൽ െ�ാ¹���cം ആ��& 
�ർ 

ി�ാ�ി��� ��ി�ി�ിൽ �ി�+��ാ� ~ർx�ൾ�& �bിെ��ിk�cം 

െ~¢ി�l. wേefെ� െ�vെ$ാ� 2ീU�ിേ�ാെ%ാ$ം േ���ിൽ ^��ാ� 

*%ിെ�v�ാ�ം, േ�ൽ�]& ഒ�ി{േ�ാ�ൽ, �ാർUി��ി���ി�v 

ഉºാe�k/�&, ��ി��� �ം�ി�ാ�Y�ിെ� അ��Vാ»� എnീ 

w¼Yൾ�& fാfd� ��ി�ാ�ം �െ`�ി �ീർ�% wേef�ിെW ��z 

അ%ി)ാ� �ി���ം ��V�ിiാ�& ഈ േwാ0& ^��º� െ~¢ി�n�&. 

ഈ ���ി�ിെ� ���ം��� w�ർ��Yൾ�ാ�ി �¤ാർ.& 

��ാ�േ�ാെ% zാ�ീ� അ%ി)ാ� �ൗ��V�ി��� �ി�ി  (RIDF XIX) ൽ 

277.54 ��ം ^�cെ% 9`& അT�eിx�T��ിxാ�& w�ർ��Yൾ 

�%$ി�ാ�ി�ിtv�&. 

 േ���ിൽ ^��ാ� *%ിെ����ാ�ം, േ�ൽ�]& ഒ�ി{േ�ാ�ൽ, 

�ാർUി� �ി���ിൽ ഉµ�ാe� */�&, ��ി��� �ം�ി�ാ�Y�ിെ� 

അ��Vാ»�, �bcെ% w��ം, ��Vാ���Y�െ% അ2ാ�ം, അfാÁീ��ാ� 

yUി �ീ�ി�ൾ, �ാ�V�ി���ിേ�k�� Â���ാ1ം, എnീ �ാ��Y�ാൽ ഈ 



 

�ീർ���ിൽ 	െ�ാി�� ��	ാ�ി അ���െ��ി��. �ീർ���ിെ 

ഉ�ർ� �ാ���ി �� ���!ീ"#$ം, അ!ാ'ീ�	ാ� േ)ാ*�ിർ+ാ$ം 

എ�ി� 	െ�ാി�ിെ- ആ/ം 0�ി.  േ��ൽ/ാ�� ഉ1ാ2� 34ൗർ�6ം, 

	7/ാ�� "#"�ിെ8ാ9"ി   ഉ1ാ2�  െ���െ�ാ/െ/:;ി  ഇ� 

3�3ീ�ി;ം  =:?@	ാ/ി�;ിേ�ാെ�ാ�ം Aേ4!െ� B�ർ�3�ി;ാ�Cം 

ആ!Dാ3�"	ാ/ി�ി��.  3�EിF$േ�ാ: 0�ി ���ിാ/ി� �ീർ�� 

A�ർ���ൾ, HാേD;ി"	ാIം, HാJ@6-HാL�ി"	ാIം ��െ# 

Aേ�ാ3��ൾ ൈ"�#ിN. 

 "ാർOി" B	ി�ിൽ ���ിാ/ി� 	P-3Hം#�$ 

A�ർ���Qെ� R�ർ E#ിEാ�ം "ർO"ർ ;െ� ���ിാേ/1;ാ$�. 

െEാRA�ർ���ിൽ ആർSിTിUV ആWി"ൾ അ;ാ;� 

Xാ	EYാ��ി�� ൈ"	ാ)ി Xാ	EYാ��ിെ- േ�Z;[�ിൽ �ാ�ി 

അ\2\�$ി"ൾ ��]�ാൻ �6	ി:�. ആ�;ി�ാ�ി ആWി ൈ"	ാ\ 

_�`ം അ�abേ	c"െ� EെD:�ിT� ആ�!6	ാ� �ിO���ിൽ 

"ർO"�െ� അ)ി�� �ർdി�ിe�ാ�fV E#ിEാ�ി"ൾ �ി�ാ��ം െ_gിU1�. 

 ഈ Ed;ി B�ർ�3 �ർd��ി�ം 	െ�ാി�� ;�8� ൈ3� 

HL�� �ർdി�ിe"Iം െ_gR�7ി Aേ4!�ിെ- ആ�ാH �6�i�ിൽ 

"ാ;ാ� 	ാ\ം jkിe�ാൻ H@ാ�"	ാ�ി. ആ#ം�l��ിൽ �ി�ം 

�ി�ി�	ാ�ി ഇേ�ാ7െ� െ;�ി8 �ീർTാ "Qം ൈ3�Hാm;Iം 2)8 

േ;ാ;ി V 	െ�ാിnം "ാർOി" ഉoാ4� �ർd�Cം Ed;ിIെ� �ി3� 

Hാ�6	ാ$�. 

 ഈ Ed;ി �7ി �6	ാ� A�ർ���ൾ ;f)/ാ�ി "ാ] 

p�ിേ/1;� �ാം ഓേ#ാ���േ�Iം ഉ�#�ാ4ി�	ാ$�. 



 

 �]ിെWcം ��ിേWcം അ+�ീ��ിെWcം ��ിË�ി 

�ി��ിർേ�`�& 2ാ�ി ��©/cേ%cം �Ì ീ�ാ�Y�േ%cം �ി��ിൽ$ി�& 

ആ�fV�ാ�&. giാ� ഒ� െ~/ി� -�ം ��ിÅ�േ�ാെ% �%$ി�ാ�ി�ാൽ 

�£െ% wy�ി�ിൽ ��ി� �ാ1ം ഉ`ാ*n�ി�& �ാ�ിkെ�n& ഇ�ിെ% 

ǌYൾ െ��ി�ിkl. 

  

  ി�ാ ���ം��� ഓ9ീ�ർ,  
                                                   
�ർ 

  



 

 

  

�$േ�ാ%&  �ീ��% ���ിcെ% �ി��ി��ൽ ���Z�ാ�ി 

 ¤Èെ$t w�ർ�ിx�ർ

^��ൽ$� , .ാ1 ��V �ിർ]�ം , /ിേ$ാർi& �·ാ/ാ�ൽ 

1. -ീ��ി. ��ാ*�ാ�ി �ി.എ�&.     (അ.ീU�Î  .�/0� ) 
2. -ീ േVാ�ി െ. �ിÏേÐാ  ( െ.��iി  .�/0� ) 
3. -ീ wീ�& �ി.എ�&.  (െ.��iി .�/0� ) 
4. -ീ��ി Ñ� എം.¤ി. (/ി��x& ഓ9ീ�� ) 
5. -ീ��ി UംÒ ¤ി.െ�.  (/ി��x& അ�ി�W&) 
6. -ീ��ി ¤ിÓ�Ôി െ�. (�ാ1ി�ി�Î  അ�ി�W& ) 
7. -ീ��ി �Õ എ�&. (�ാ1ി�ി�Î  അ�ി�W& ) 
8. -ീ��ി ിU �ി.ി. (�ാ1ി�ി�Î  അ�ി�W& ) 

�ാേ��ി� ��ാ�ം 

1. -ീ.അ�Ö  ഒ �ി (�ാ1ി�ി�Î  അ�ി�W& ) 
2. -ീ��ി.w�ീ�.എം (െ���ൻ േz.& ൈ%$ി�&)  

�iി� �·ാ/ാ�Î  

-ീ.�ിÏ  േpാ�ി  (/ി��x& ഓ9ീ�� )  

�ി��േf���ം  േ�Îേ�ാiZം �ാ�p�ി�േ�fZം 

1. -ീ.േUാൻ.എ.�ി (ി�ാ െ.��iി .�/0ർ) 
2. -ീ��ി.�ി�ിേ�ാൾ.എൽ.ആർ (/ി�ർx& ഓ9ീ�ർ)  

�ി��േf���ം �%�ി��& 

1. -ീ. Uിോ.എ.എം (�ാ1ി�ി�Î  ഇÏെ��ിേp1� )  
2. ©*�,�ം �ാ§�ിെ� ഉേeVാp)ർ 
3. ഇൻെ��ിേp1ർ�ാർ (എൻ.എ�&.എ�&)                                              



 

 

 

  



 

��ാ� ���	ൾ 

��  �ി��ിൽ �����ം �ാ��ിൽ ഉ�െ�� അ�ി��ി!ി, േ	ാ$േ%�ി, 

&�ി�ാ�ം എ(ീ *ാ+&,ാ�-	.ി/ാ�ി 2,76,89111/- 8& �$�ി                   

+9:ം�;< ���= �$�ി/ാ�ി� 	�േ>ാ$= �ീ>$&?�ി@െ$             

�ി/�ിA>ൽ &B�>ിെC �ി��D.ാ<= ഈ Fിേ�ാർ�ിൽ 

ഉൾെ�H>ി�ിI!�=. 

 Kാ/L$ി േMാ�ിെ/ �NിOിF �ിേ��ിP  28/02/2014 P  ആ�ംTിO ഈ 

&?�ി 30/06/2017P  Vർ>ി�ാ�ി. 

 �WXിY�  Z�ി	:� ��ർ>�D.ാ� േ	ാ[ർ \]ിംY=, �^ 

�O= &ി$ി�ി�ൽ, &ാർ_`Tി>ി �ിർaാ<ം, +bLbി �ിർaാ<ം 

എ(ി�െ�ാെ�  &?�ി�ിെ/  ��ർ>�D.ാ�ിAc. 

 �ീർ>$>ിെC ആെ	 �ിdീർeം 4687 െfgർ Z+ി�ാെ<hിiം 

&�ി�;ി�െ�� �ിdീർeം 1315 െfgFാ<=.  

 &?�ി �േk_െ> ��ാ� lmി FnFാ<=. 

 :േ� �$>ി� &?�ി�േk_>= 50.22% pീ	qം 49.78% 

�AmrാA+ാ<=.   

 �WXിY� Z�ി	:� ��>�D.ാ� േ	ാ[ർ \]ിംY=, ��= 

�O= &ി$ി�ി�ൽ, +bLbി �ിർaാ<ം, 	ി<FീOാ�ിംY=, �ീOാP  

�ിaാ<ം, ൈ��േ�/ി, �.ം �ിaാ<ം എ(ി�െ�ാെ� :േ� 

�$>ി� &?�ി�േk_െ> ��ാ� ��>�D.ാ�ിAc.  

 &?�ി �$�ി/ാ�ി���ിP  77.85% �Hം\Dqം േ	ാ[  

\]ിംYാ<= �$>ി�ി�ിL(�=. 



 

 ���ി�ി§െ% �%$ി�ാ�ി� േ�ാÙർ ¤`ിംp&, �bkbി �ിർ�ാ�ം, 

�ി��/ീxാ�ിംp&, �ീ�xാÎ  �ി��ാ�ം, *�ം�ി��ാ�ം, 

�ാ�fd2ി�ി �ി��ാ�ം  എnി�െ��ാം wേef�& })ി� 

�ാ�Uിേ�ാÎ$ാe��ിTv �ാ�~�Vം ഉ`ാ�ി��ാ�ി 

wേef�ാ�ി�×  അ2ിwാ�െ$t. 

 െ�vെ$ാ� 2ീU�ിേ�ാെ%ാ$ം േ���ിൽ ^��ാ� ��ൾxcം, 

�െ]ാ�ി�ം, ��ി��� �ം�ി�ാ�Y�ിെ� അ��Vാ»�cം  

wേefെ� w�ാ� w¼Y�ാ�ി�l.  

 ��ൾxcം �െ]ാ�ി�ം �� �ീ�ി�ിൽ �%�ാൻ ���ി�ാെ��ി�ം 

�െ]ാ�ി�v )�Yൾ ���ി �%$ി�ാ�ി� േfUZം 

wേefs`&. എnാൽ opർ2��ി�ാ�ം ഉ�ർ�ാTം 

�േÝാ�Þ��ാ� *�ം, �ി�ർ എnി��ിെ� ��ി�$& 

ഉ�ർ�ാTം ���ി�& �bിß.  
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അ�Vാ�ം-1 

���ം��� ���ി �ി��ി��ൽ  ��� �ർേ� 
 

1.1. ആ©�ം 
 

           wy�ി�ി2�Y�െ% wേ�V�ിx&,  �]&, �ം, ൈ��(�& 

എnി�cെ% �ം���ം, ,��Î$ാe�ം, �ീ�ി«���ാ� ഉ�േ�ാpം എnി� 

�ാ�� �ി��� w����Y�ിൽ ��ിkn �ä& ��െ� wാ�ാ�V���ിkl. 

ഈ �l X%�Y�േ%cം അ�ി�åU�ം ഒbി�ാ�ിെ�ാ`& wy�ി�ി2�Y�െ% 

fാÁീ�Zം ,���േ�ാpZം ,��Î$ാe�Zം  ©nിÎ  �¹െ�ാ¹v 

})ി� �ി��� �ാæ$ാ%& അ�ി�ാ�V�ാ�&.  അ�ി���ി wy�ി �ി2�Y�െ% 

�ാെ�kv ���ൽ g%ി ©nിൽ �¹െ�ാ¹v�ാ��ം �ി��� �ാ
��ൾ. 

�ാVെ� zാ�Y�ിÎ  ç�ി��Zം അ��െ% ഉ�ീ���ാ�p�ാ�ി 

ആ-�ിkn�& yUിcം അT¤È െ�ാbി����ാ�&. �bcെ% �2V��ിൽ 

ഉ`ാ*n �V�ി�ാ�ം �ാ�Uി� േ����ിൽ  É�ിkn w�ി�Èി  zാ�ീ� 

��cെ% �ാ�fd�Î���Zം eാ�ിèVZം g��ൽ ��ി����ാ*n�ിT 

�ാ���ാ*ം. zാ�ീ� ��cെ% ീ�ി�ം അ|േ�Î  wy�ി�ി2�Yെ�cം 

�ാ�ാ�)െ�cം ആ-�ിxി�ിkl. �ാ�Uി� �ി���െ%cം �l�ാ�ി 

�(�ിെWcം */¬ ഉÎ$ാe����, �]ിെW 9�o�ിà��ിÎ  �nിtv 

േfാU�ം, wy�ി �ി2�Y�െ% */�& ഇ� zാ�ീ� േ����ിെ� eാ�ിèV�ിെW 

േ�ാ�& ���ി$ിkl. ഈ �ാéാ�éVം ©nിൽ �¹െ�ാ¹v zാ� �ി��� 

eാ�ിèV �ê��� w����Yൾ ആa|�ം െ~�n�ി�& wy�ി 

�ി2�Yെ� �ം��ി{െ�ാ¹v ഇ%െ�%���ം �]ിെW ഉÎ$ാe���� 

�ർ�ി$ിkn�ിT�*n w����Y�ം ആ�fV�ാ�&. ഈ ��Vം 

�ാ�V�ാ*n�ിT& �ി�ി� േ����െ� �ംേ�ാി$ി{െ�ാ¹v ��z�ാ� 

ആa|� �ീ�ി�ാ�&  ആ�fVം. 
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 *�ി+�ാ�ി ,-െ&/ �012 എ�ാ ഉ5&ാ6! 78��9:ം ആ 

7േ6<െ� *7=�ി+ം �>ിെ? @0�+ം �AB�ാ� ൈ�� Dം 

ഏേ!ാ	ി&ിF െ!ാGH �ീ8�0ാJിKി� 7ർ��9LിM0േ�  �ാJB�ാ% 

!+N. �ീ8�0ം �Pീ8�Qം R��ാS!Qം ആ� 7=�ി�ിൽ �ാTUി! 

7�ി,
��ിൽ ഊ2ി+H 78��9ൾ �012 7േ6<�ാ�$. 

��X�ാ� ി!�� ��Bം YZ�ി8�ി ഉ5&ാ6!@0!9െL <�ി�ാ� 

�ീ�ി�ിൽ [�ീ!�ിFെ!ാ\$, 	
�ി ആ]^�ം �ീ8�07േ6<D 

�0േ�\_\$. 

  േ!�L �ർ#ാർ ��-�� �ം����ിെ? Aാ`�ാ�ി �� 

�ം��� %&$ Yേa�+ം �b$ %c!ൾ dി+ം ിിJ 	
�ി!ൾ 

ആിe�ിfി/\$. �>ിെ? g�h�ിiി, �>ിെ? ���ംA�� േ<jി എ2ി 

ർ
ി&ി1! എ2 ��Bേ�ാെ0. ���ം��� %&$ �0D2 

�ീ8�0ി!�� 	
�ി!Lാ�$ Contour Farming, �vിw ,x�� =jി, 

�ീർ1dി (Contour trenching), േ!ാLർ ,G!ൾ, �0െ�~#ൽ, Check Dams, 

ൈ� �0�� (Live Checks), േ!ാ�ർ ��!ൾ (Stone Pitched Contour 

bunds) )��ി0ൽ _09ി�. െR�േ�ാ �േ�ാ ആ� ഏെ�ാ� 

��േ�ാ��ി�ം അ�ിേ��$ െHം ഒ�!ിെ�D2 ഒ� hിAാ`�ി� 

���ാ�ി %2ിെ? െ��! Y�ൽ ��േ�ാ��ിെ? ,Uിർ`�� "ാ�ം െ� 

�ീ:2 ആ hിAാ`ം ഒ2ാെ! ഉ�െ&~2 �ീ8�0 7േ6<�ിെ? ��XQം 

�"ി�Q�ാ�  ി!���ാ�$ ��Bം. 

         േ!�L�ിെ? ആെ! ി��ി+െ0 48% �2 ���ാ0$ 7േ6<Qം 

ഉൾ�ാ0ൻ %2ിൽ 7േ6<9:ം �0ി േRർ�ാൽ േ!�L�ിൽ =jി h�ി+െ0 

h�ിAാ`Qം R�ിോ�9Lാ�ി�ി�ം. 
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ഇ��ം +�ി�ിൽ ,-ി#$  അ/േ�ാ�0�ാ� �ീ�ി�ിൽ �ീ!23ം ��ാം45ം 

�ി��ി6�ിെ#ാ89 ���ം��� �ംി:ാ�2ൾ ഏർെ&= 

േ�>?>$. ഇ�ി�ാ�ി ൈ�BC!േDാെEാ&ം FാേG4ി!�ാ�ി �HിIJ 

Cിേ�ാK�ി/ Fാ:ാ�0ം �L!ിെ#ാ89 �ിർMി�ി!ൾ NEി Fാർ�ി! 

�ാേ#>�$ അ�ിാ�0�ാ�$.  

12 B�ൽ 47 4��ാ�ം െ� Q�ി59 FേG42Dിൽ �R�ി�ി#�ാ�$ 

��-�� �ം����ി�$ അ/േ�ാ�0ം.  �H0�ാ� േ�ൽ �SിെT 	%�ി�ിൽ 

N=�ൽ ആV�ിൽ �SിD#ി �ാWി  �ി�&ാ#ാൻ ഉ	േ�ാZിIJ�$ േ�ൽ 

�Sി�$ B!Dിൽ [�+�ി\ി %C] അEി�S$ !��ാൻ !ാ���ാ%^ 

എJ�ാ�$ ഈ �ീ�ിaെE 	�ി�ി�ി.  ���ം���ം ,-ി#ാർ#$ N=�ൽ 

ഉb	ാG��ി/ം ിDി/ം �ാc�� Hാി ��BCd NEി Fേ�ാ�� 

െ&=J�ാ�$. 
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1.2. ���ം��� 	
�ി ി��ി��ൽ 	�� �ർേ+െ- ഉേ/01 

��12ൾ 

 ���ം��� 	
�ി!ൾ �-&ി�ാ#ി��$ 4�ം 	
�ി 

5േ60�ി78ാ� )േ�ാ9�ി ി��ി�:! 

 ���ം��� 	
�ി!ൾ �-&ി�ാ#ി��$ 4�;<  =ി�ിേ�ാ9 �ാ>ം  

ി��ി�:! 

 6ീർ@!ാ� ിA!Aിൽ �ിBം !ാ�ി! ിA!Aിൽ �ിBം �CിDE 

ഉൽ&ാ6�ം, 4�1ം ഇ ി��ി�:! 

 	
�ി#$ േ0G;< �� �C1� ി0!��ം െHI! 

 �-&ി�ാ#ി� 	
�ി!Jെ- 	�ി	ാ��ം ി��ി�:! 

 ���ം��� %&$ ;േK���ാെ� �-&ി�ാ#ി� ���ം��� 

5ർ��2ൾ ���ി�ാD! 

 	
�ി 5േ60: �-�ാ7< L-ർ 5ർ��2Jം 5MNാOി� 

"�2Jം P8ി#ാQ! 

1.3. ി��ി��ൽ 	�� !ാ��A$ 

        !ാർGി! ർGം അ-ി"ാ��ാ#ി�ാ�$ ���ം��� 	
�ി!Jെ- 

ി��ി��ൽ 	��ം �ാ �ി! "ി�ി ി�#�#$ %&$ �-�ി 

�E�$. 2020-21 !ാർGി! ർGം (2020 Uൈ� - 2021 Uൺ) �-�ി� 

	���ിെY ി�2Aാ�$ ഈ [ിേ&ാർ\ിൽ ഉൾെ&]�ി�ിQ<�$ 

1.4. �ീർ�-ം (ാ\ർെG_$) 

ഒ� െ	ാL ���ിab�� Hാ�ിേ�c$ ഏെ��ാം 5േ60�$ �ിBം �e 

െ<ം ഒf!ിെ�:Bേ8ാ  ആ 5േ60�ാെ! ���ിab��Hാ�ിെY 

�ീa�-ം എE[ി�െ&]B. അ�ാ��$ ഒ� )e / േ�ാ-$ / അ�ി�ിേ�#$ 
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എ| �ാ|ം wേefെ� െ�vം ഒq�ിെ�slേ�ാ ആ wേefെ� ,b / 

േ�ാ%& / അ��ിcെ% �ീർ�%ം എn& �ി�ിkl.  ഒ� �ീർ�%െ� ���ം 

െ~�n ഉ�ർn ow��Y�ാ�ി�ിkം അ�ിെW അ�ിർ�ി�ൾ. ഏെ�ാ� 

�ീ�xാ�ിേ��ം �ം ഒq�ിെ�sn ©q�Ï  wേef�ിെWcം അ�ി��ി, 

ഉª� )ാ�ം, �ീ��/ി േ��, wy�ിe� �ീർxാ��ൾ,  � z�� േ���,  

ആേef േ��� എnി�െ�ാെ� �ീർ�%�ിെW 2ാp�ാ�&. �ീർ�%�ിെW 

��ി$�T��ിx& aÔ�ീർ�%ം, െ~j�ീർ�%ം, �ú�ീർ�%ം, ഉ� 

�ീർ�%ം, �eീ�%ം എnിYെ� ��ം �ി�ിkl. 

~ി|ം : �ീർ�%ം ( �ാiർെU.&) 

 

1.5 �ീർ�%ാ�ിàി� �ി���ം  

        o©�െ� ഏെ�ാ� u¹ o�ിcം ഏെ��ി�ം ഒ� �ീർ�%�ിെW 

2ാp�ാ�ി�ിkം.  �ീർ�%ം എn�& �]&, �ം, ൈ��(�& എnി�cെ% 

��û�¤Èി��ാ� wy�ിcെ% ഒ� ü�ി1& ആ��ി�ാൽ �െn })ി� 

�ി���ം ആa|�ം െ~�n�ിTം �%$ി�ാkn�ിTം ഏ1Zം 
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അTേ�ാV�ാ� ü�ി1ാ�&.  അ%ി)ാ� �ി2�Y�ാ� �]&, �ം, ൈ� 

�(�& എnി��ിൽ ഒnിT`ാ*n ആXാ�ം �Ì �`ിെ�cം 

¤ാ�ിkെ�lv�ി�ാ�ം ��ിെW �2V�, �]ിെW ��ം, ��VÅ 

ാ�Y�െ% �ാnി�Vം എnി� ഓേ�ാ �ീർ�%�ി�ം �V�V �ാ��ി�ാ�ം 

�ീർ�%ാ�ിàി� �ി���ം wാ�ാ�V�ർ�ിkl.  wy�ി�ാൽ �ിർ]�ി 

�െ$i അ�ിർ�ി�ൾ �ാ1�ി�ാ��&  ആ��ി�ാൽ  �ി�ി� �*��ൾ ��ി 

)ി�ി�ൗýe })ി� �ി��� ���ി�ൾ  �ീർ�% അ%ി)ാ� 

�ി�ാ�&  ആa|�ം  െ~�n�&. 

         ~ി|ം :അ%ി)ാ� �ി2�Yൾ - �]&,�ം, ൈ�ാ�Yൾ 

1.6 �ി��ി��ൽ ����ീ�ി 

       ഇ�ാ�േ�Uൻ �ർേ� 2020-21ൽ െ��െ¬�� �ാiർെU.ിെ� 

���ം������ി wേefെ� ©q�ൻ �ാ���ാ�ിൽ �ിlം 

�ി��േf���ം �%s�cം ���ം����*$& �%$ാ�ി� ���ി 

േ�ാെ%ാ$ം �1& ഏൻ�ി�ൾ �bിേ�ാ �d�ാ�V �V�ി�ൾ േ��ിേiാ 
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�*&ാ#ി� എ�ാ ��-���ം��� 	
�ി!േ,-ം അേ�ാ!�ം 

െ01!-ം അ�$ 2�ം ാ3ർെ45$ 6േ789:ാ� )േ�ാ;�ി !െ:9!-ം 

ി*<!ൾ !െ:�ി >?െ&3 േ!@A,ിൽ എ�ിB!-�ാ�$ 

��C�ിDE�$. ഇH2�ം െ��െID� ാ3ർെ45ിൽ ിിJ 

�ാർKA,ിLെ* �*&ാ#ി�  ��-���ം��� 	
�ി!ൾ Mി ഉ:ാ�ിOP 

േ�3Aൾ 	��ിേJ��ാBEേ�ാെ*ാ&ം ���ം���%&ിെQ ഇ*െ	*ൽ 

2�ം 6R� ാ3ർെ45ിൽ ഉ:ാ� േ�3ASം ി*<!Sം !െ:9E�ിTം 

�ാJിBU.  �ി�ാ ���ിൽ 6േ�C!ം Vിേ&ാർO!ൾ 6�ി
ീ!�ിBEH Mി 

�ി�ാ ആYZ� ��ി�ി!ൾ#$ ഈ ി4��ിൽ ഇ*െ	*ാTം �\$ �ീർ�* 

ി!�� 	
�ി6ർ��Aൾ %D�ൽ !ാ�C���േ�ാെ* �ി]^_�ം 

�*9E�ി�$ �േ`8a�� �ർ#ാ�!ൾ#$ �ാർK�ിർേ`8ം �ൽ%E�ിTം 

�ാJിBം.  

          	
�ി 6േ78െ� ൈ!8c�ി-െ* അ*ി"ാ��ിൽ 

d�േaാeാ#െ, 4 gാ\A,ാ�ി ��ം �ി�ിBU. 

      	3ി!-1 

gാ\ം        ിhീർiം  

1 1  ഏ#Vിൽ �ാെM 

2 1  k�ൽ 3 ഏ#Vി�$ �ാെM 

3 3  k�ൽ 5 ഏ#Vി�$ �ാെM 

4 5  ഏ#VിTം അ�ിT k!,ിnം 
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അ+,ാ�ം-2 
 

���ം��� ി��ി��- 	��ം-.+ാ� 
 

 /0!12 
 

2.1. െ	ാ4ി�12   

 

 

 ��ർ �ി��ിെ� 5%6)�ം �ാ7#ിൽ 0ാ�89ി േ:ാ#ിൽ അ�ി�&ി;ി, 

േ!ാ9േ<�ി, 	�ി�ാ�ം എ>ീ 	@ാ�A!Bി�ാ�ി �9&ി�ാ#ി�ി�ി8> 

	
�ി�ാ�$ !&േ�ാ9$ �ീർ�9 	
�ി. 4687െHIJ  "��ാ�ി ,ാ	ിK 

!ി98> 	
�ി .േLM�ിെN ഏ!േLMം 1000 െHIJ  "��ാ�$ 

ി��ി��ൽ 	�� �ർേ �9�ി�ി�ി8>�$.  	
�ി �9&ി�ാ#ി�െ� 

P9ാെ� .േLMെ� 5Qൻ %SംT1Bിൽ �ിUം ി�േMV��ം �9�ി 

േWാXീ!�ിY Zിേ&ാർ[ാ�$ ഇിെ9 ഉൾെ&S�ി�ി�ി8>�$. ���ം��� 

%&$ 	
�ി .േLM�$ �9&ി�ാ#ി�ി�ി8> .+ാ� 	
�ി!2  േ!ാ_J  

T`ിംa$, അേbാേcാZdി, അേbാേeാB�ി#-  െ�േfg$  , ൈ�േ�ി, %Bം 

�ിർiാ�ം, %Bം �ീ!��ം, 	ാJMjkി�ി �ിJiാ�ം, �9��!2 , 

!ി�JZീYാJ�ിa$, �ീJYാ-  �ിJiാ�ം എ>ി�ാ�$. എ>ാ-  �ർേ�ിൽ 

ഉൾെ&[ .േLM�$ �9&ി�ാ#ി�ി�ി8> 	
�ി!ൾ േ!ാ_ർ T`ിംa$, 

െ9Z�ിംa$, �l8lി, !ി�ർ ZീYാർ�ിംa$, �ീർYാൽ �ിർiാ�ം, ൈ�േ�ി, 

അേbാേcാZdി, %Bം �ിർiാ�ം, അേbാേeാB�ി#-  െ�േfg$ 

എ>ി�ാ�$. 2,76,89,111/- o	 59#ി �9&ി�ാ#ി� ഈ 	
�ി 28/02/2014 

�$ ആ�ംkിY$ 30/06/2017 �$ sർ�ി!�ിK. 
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2.2.  ��ം�V  

���ിwേefെ� �ാ���ാ�ിൽ 50.22% Áീ��ം 

49.78% ,�U�ാ��ാ�&.Áീ��U അT�ാ�ം 1008 

ആ�& �ർേ� �%�ി� ���ി wേef�&  4003 

*�ം¤Y�ി�ാ�ി  എ.�ി.എൽ �ി2ാp�ിൽ 2703 ഉം 

¤ി.�ി.എൽ �ി2ാp�ിൽ 1300ഉം *�ം¤Y×  ഉ`&. 
 

 
2.3 ���ി wേefെ� )ാ��Yൾ 

�ർ�ാർ )ാ��Y�ാ� േ�ാUVൽ േ9ാ/þി േ/\& ഓ9ീ�&, ~iിk�ം 

�ി.എx&.�ി േ�ാ%േ¨�ി, �ി.എx&.�ി ��ി�ാ�ം, �pാË�|ി ��ി�ാ�ം, 

p�ൺെ�W& �ീ.& െ�Wർ േ�ാ%േ¨�ി, �Vാ1ിൽ �ീ.ിംp& 9ാം, െ�ാnം*bി 

 

 38 അംp��ാ%ി��ം 11 എൽ.�ി ����ം, 

5 c.�ി ����ം, 2 ൈ�����ം, 4 

��ർ െ��W/ി ����ം ���ി 

wേef�& )ി�ി െ~�l. ആർ��&/ 

��ൻ�& േ�ാേ�Ò�േ�ാ, െwാ9U�ൽ 

േ�ാേ�Ò�േ�ാ ���ി wേef�&  

ഉൾെ$�nി�. �\ാ��& ഓ9ീ�& 

േ�ാ%േ¨�ി,  �ിേ�& ഓ9ീ�& േ�ാ%േ¨�ി, 

�\ാ��& ഓ9ീ�& ��ി�ാ�ം, �ിേ�& 

ഓ9ീ�& ��ി�ാ�ം, yUി ഓ9ീ�&  

േ�ാ%േ¨�ി, yUി ഓ9ീ�&  ��ി�ാ�ം 

എnീ �ർ�ാർ ഓ9ീ}�ൾ ���ി 

wേef�&  )ി�ി  െ~�l.   g%ാെ� 
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എnി�cം ���ി wേef�& ഉൾെ$�l.   �ി��� íU/ർ, *1ിxി/, 

�1�ിൽ  zാൈ�1&�&, ~iിk�ം, േpാ*�ം �ി�ിംp& �ാiർ �(�ി, 

െ�ാnkbി ©��ാ� �V��ാ�fാ��ൾ ���ി wേef�& ഉൾെ$�l.  

�ർ�ാർ *%ിെ�v ���ി��ം wേef�& )ി�ി െ~�l.  

�ാiർെU.ിTvിൽ )�©vuം എnാൽ ���ി wേef�ി�& ,/s 

�ാ��ിkn���ാ� 48 *�ം¤Yൾ ഉ`&.  ഇ�ർ�& 9512 െ�W& o�ി ���ി 

wേef�ി�& അ�s`&.  6 �ീ������ �ംXY�ം, 3 wാé�ി� 

�ാർUി� ����� �ംXY�ം, ഒ� െ�� ����� �ംXZം 

wേef�& �ി��ി�`&.  643 *�ം¤-ീ ü�ിÌ�ൾ  ���ിwേef�& 

w�ർ�ിkl`&.  f�ാf�ി 10 �ീ1ർ ആb©v 2403 �ി�j��ം, 200 9ീ1& 

ആb©v 192 *bൽ�ി�j��ം ഒ� �bെ�v �ം2��ിcം ���ി 

wേefs`&. 

2.4 o�ി�ിേ�ാp �ീ�ി 

 

ആeാ����� എn �ാ���ാ�ം, 2 *�ം¤Yൾ ���ം���ം     

ആ�fV©v�ി�ാ�ം, 8 *�ം¤Yൾ ��V�pf�Vം ഉv�ി�ാ�ം, 2 *�ം¤Yൾ 

)���ി�ി�ി �ാ��Zം yUി െ~�nി� എlം അ2ിwാ�െ$t. 

 -  
 

 

 

��ിf& 1.12%  

yUിk�c���ാ��&-0.23% 

�Ì�േ�ാpYൾ-9.4% 

 

 

�ർേ� െ~¢ ആെ� o�ിcെ% 1.12% 

��ിËം, 0.23% yUിk�c���ാ 

�uം, 9.4% �Ì�േ�ാpYൾk�ാ�ി 

�ി�ിേ�ാpിxി�ിkl.  14 *�ം¤Yൾ 

o�ി yUി�& ഉ�c���ാ��ി�ാൽ 

yUി െ~�nി� എlം, 4 *�ം¤Yൾ  
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2.6. �$േ�ാ%& �ീർ�% ���ി അ�േ�ാ��ം 

2.6.1. ���ി wേefെ� *�ം¤Y�െ% w�ാ� െ�ാbിൽ 

���ി wേefെ� *�ം¤Yെ� അ��െ% േ�ാൾ.ി�& �ി÷�ിcെ% 

അ%ി)ാ��ിൽ അ�Vാ�ം 1-ൽ ��ാ�ർfിx w�ാ�ം �ാ�& þാ1Y�ാ�ി 

��ം �ി�ിxി�ിkl. wേef�& �ർേ� െ~¢ 4,003 *�ം¤Y�ിൽ 31.75% 

*�ം¤Yൾ �ാർUിേ��� െ�ാbി�ിൽ ഏർെ$i��ാ�&. 27.38% *�ം¤Yൾ 

yUി w�ാ� െ�ാbി�ാ�ി �dീ��ിxി�ിkl. 11.77% *�ം¤Yൾ 

�ർU�െ�ാbി�ാ�ി��ം,  22.73% *�ം¤Yൾ �ാർUിേ���െ�ാbി�ാ�ി��ം, 

6.37% �Ì െ�ാbി���ി�ം ഏർെ$iി�ിkl. *�ം¤Y�െ% േ�ാൾ.ിംp& 

�ി÷�ി ��ിേfാ�ിxാൽ 78.42%  *�ം¤Yൾkം  100 െ�Wിൽ �ാെb �ാ|േ� 

േ�ാൾ.ിംp& ഉ� എl �ാ�ാം. 

�iി�-2 

 

2.6.2  ���ി wേefെ� *�ം¤Y�െ% അT¤È െ�ാbിൽ 

���ിwേefെ� �ർേ� െ~¢ *�ം¤Y�ിൽ 33.08% *�ം¤Yൾ 

അT¤È െ�ാbി�ിൽ ഏർെ$iി�ിkl. g%ാെ� 12.48% േ�ർ�& ഒnിൽ 

g��ൽ  െ�ാbി��ൾ ഉv�ാ�ി �ർേ� /ിേ$ാർi& െ~�l.  yUി അT¤È 

െ�ാbി�ാ�ി �dീ��ിxിtv�& 42.3% *�ം¤Y�ാ�&.�Ë��ർ�ൽ 14.2% Zം, 

w�ാ� െ�ാbിൽ þാ1ം 1 þാ1ം 2 þാ1ം 3 þാ1ം 4 ആെ� 

yUി         520 447 91 38 1096 

�ാർUിേ���ം  1072 163 27 9 1271 

�ർU�െ�ാbി�ാ�ി  459 12 0   0 471 

�ാർUിേ���െ�ാbി�ാ�ി 874 34 0  2 910 

�Ìv�  214 29 7 5 255 
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2.6.3  ���ി wേefെ� á�d�ാ� �ി��ൾ 

            ���ി wേef�& yUി െ~�n ý�d�ാ� �ി���െ% �ി÷�ി 

�iി��ിൽ െ�ാ��ി�ിkം w�ാ��ാ�&. ഏ��ാb, ��xീ�ി എnി��ാ�& 

w�ാ� �ി��ൾ. ����ം �x�/ി��ം wേef�& yUി െ~	��l. 1,003 

െ�Wിൽ �ാ�ി�ീ1��& yUി െ~�l. ഇ�& �Ë ��ർ�ൽ, േ�ാs 

��ർ�ൽ ©��ാ��െ� ��ാ�ിx�& g%ാെ� �െ]ാ�ി$& �%cn�ിTം 

9�we�ാ�ി. 

�iി�-3 

á�d�ാ� �ി��ൾ      �ി÷�ി (െ�W&) 
െ��& 452 

��xീ�ി 6681.3 

��ർ�ർ�Yൾ 858.2 

ഇ\ി 1556.2 

�¬ൾ   1845.2 

�ാb 12044 

ഏ��ാb  7868 

�x�/ി�ൾ  3859.9 

ൈ��ാ$ിൾ 2809.5 

�ാ�ി�ീ1��& 1003 

 �ൾ¤/ി  649 

േ~�, േ~(&    1423 

ആ���ർ�ൽ 7.1% Zം, േ�ാbി��ർ�ൽ 

22.4% Zം �ീൻ ��ർ�ൽ 0.9% *�ം¤Y�ം 

െ~	��l. േ�ാs��ർ��ം, ©�ൽ 

��ർ��ം �l *�ം¤Yൾ �ീ�Zം േ��ീx 

��ർ�ൽ �¹ *�ം¤Y�ം wാZ ��ർ�ൽ 

ഒ� *�ം¤Zം അT¤È െ�ാbി�ാ�ി 

�dീ��ിxി�ിkl.  

 

 

 

 

   അT¤È െ�ാbിÎ - 

             33.08% 
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2.6.4. ���ി wേefെ� eീർX�ാ� �ി��ൾ 

�ർേ� �%�ി� wേef�& yUി െ~�n �ാ�nuം �ാ�ാ�u�ാ� 

eീർX�ാ� �ി���െ% എ]ം �iി��ിൽ �ൽ�ി�ിt`&. /Û/ാ�& ഇ�ിെ% 

yUി െ~�n w�ാ��ി�. 1,74,572 െ�tn /Ûjം 11,801 െ�iാ� /Ûjം 

���ിwേefs`&. /Û/ി�& ,/െ� െ�Y&, �ZY&, *�©��&, �Ë�ാ�&, 


ാ�&, �ാ�&, �ാ$ി, െ�ാേ�ാ, /ം�iാൻ, ആ¬ി�ി, ാ�ി എnി�cം yUി 

െ~	��l. ���ിcെ% 9��ാ�ി �െ]ാ�ി$& */c�cം �]ിെW 

9�o�ിàി �ർ�ിk�cം െ~	. ഇ�ിെW 9��ാ�ി െ�YിെWcം �Ì 

�ാർUി� �ി���േ%cം ഉµ�ാe�ം �ർ�ിxിtv�ാ�ി wേef�ാ�ി�ൾ 

അ2ിwാ�െ$t. 

�iി�-4 

 
eീർX�ാ� �ി��ൾ 

 
�ാ�x�& (എ]ം) 

 
�ാ�ാ��&(എ]ം) 

െ�Y& 58073 13448 

�©�& 60983 17606 

*�©��& 17638 8471 

�Ë�ാ�& 2881 520 

/Ûർ 174572 11801 


ാ�& 5682 2992 

�ാ$ി 45 16 

െ�ാെ�ാ  799 283 

�ാ�&  6267 3314 

/ം�iാÏ  , ആ¬ി�ി , ാ�ി 
�ÌÑ�Y×      

43421 13256 
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2.6.5 �%$ി�ാ�ി� ���ം��� ���ിcെ% �ി��Yൾ 

26.88%  *�ം¤Y�ാ�& RIDF  ©�ാ+ി�ം  ���ം��� w�ർ� 

�Yൾ �%$ി�ാ�ി�ിt���&.  �\ാ��& ©�ാ+ി�ം 4.77 %  *�ം¤Y�ം 

MGNREGS ©�ാ+ി�ം 27.69% *�ം¤Y�ം �d+ം �ി��ിÎ  40.65% 

*�ം¤Y�ം ���ം��� w�ർ��Yൾ �%$ി�ാ�ി�ിt`&.  RIDF 

©�ാ+ി�ം  ���ം��� w�ർ��Yൾ �%$ി�ാ�ി���ിÎ  þാ1ം1 Î  

41.62% â�േ2ാ�ാ��ം þാ1ം 2Î  36.04% â�േ2ാ�ാ��ം þാ1ം3Î  

14.72 % â�േ2ാ�ാ��ം þാ1ം 4Î  7.62 % â�േ2ാ�ാ��ം ഉ×െ$�l.   

�\ാ��& ©�ാ+ി�ം  ���ം��� w�ർ��Yൾ �%$ി�ാ�ി� 

��ിÎ  þാ1ം1 Î  37.14% â�േ2ാ�ാ��ം þാ1ം 2Î  40% â�േ2ാ�ാ��ം 

þാ1ം 3 Î  8.57% â�േ2ാ�ാ��ം þാ1ം 4Î  14.29% â�േ2ാ�ാ��ം 

ഉ×െ$�l. MGNREGS �ീ�ി§െ% ���ി �%$ി�ാ�ി���ിÎ  þാ1ം 1 Î  

54.19% *�ം¤Y�ം þാ1ം 2Î  32.02% *�ം¤Y�ം þാ1ം 3Î  7.39% 

*�ം¤Y�ം þാ1ം 4Î  6.4% *�ം¤Y��ാ�v�& .  

�d+ം�ി��ിÎ  �%$ി�ാ�ി���ിÎ  41.61% *�ം¤Y×  þാ1ം 1 �ം 

42.28% *�ം¤Yൾ þാ1ം 2�ം 10.07% þാ1ം 3 �ം 6.04% þാ1ം 4 �ം 

ഉ×െ$�l. ~ി� *�ം¤Yൾ  ഒnിൽ g��ൽ ���ി�ൾ ©�ാ+ി�ം 

���ം��� w�ർ��Yൾ �%�ി�ിtെ`n �ാ�Vം .ാ1 �ി�f���ം 

െ~�േ(ാൾ ഓർ�ിേ�`�ാ�&.  ���ം��� ���ി �%$ി�ാ�ി� 

��െ% þാ1ം �ി�ി{�� �ി��Yൾ �iി��ിÎ  േ~ർkl.  
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�iി�-5 

���ി �%$ി�ാ�ി� 

�ീം  

þാ1ം 1 þാ1ം 2 þാ1ം 3 þാ1ം 4 ആെ� 

RIDF 82 71 29 15 197 

�\ാ��& 13 14 3 5 35 

MGNREGS 110 65 15 13 203 

�d+ം �ി��ിൽ 124 126 30 18 298 

�%$ാ�ി�ിiി�  2834 443 61 15 3353 
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2.6.6. �%$ി�ാ�ി� ���ം��� w����Y×  

 

�ർേ� �%�ി�  wേefെ� â�േ2ാ�ാ�െ� g%ാെ� ���ി 

wേefെ� ©q�ൻ �ാ���ാ�ിൽ �ിlം �ി��Yൾ േf��ി{. െ�ാÙർ 

¤`ിംp&, െ%/�ിംp&, �bkbി, �ി�ർ /ീ~ാർിംp&,�ീർxാൽ �ിർ�ാ�ം, 

അേzാ േ9ാ/þി, *�ം ��ീ���ം, ൈ�േ��ി എnി��ാ�& wേef�& 

�%$ി�ാ�ി�ി�ിkn w�ാ� ���ി�ൾ. w�ാ� ���ം��� w�ർ�� 

Yെ�k/ി{v �ി���ം അT¤È�ാ�ി �ൽ�ി�ിt`&. 

�iി�-6      

w�ാ� �ീ�ി þാ1ം 1 þാ1ം 2 þാ1ം 3 þാ1ം 4 ആെ� 

േ�ാÙർ  ¤`ിംp& 235 187 55 29 506 

െ%/�ിംp&  8 5 1 14 28 

�bkbി 42 58 16 12 128 

�ി�ർ /ി~ാർിംp&  6 0 0 1 7 

�ീർxാൽ �ിർ�ാ�ം  13 12 3 3 31 

ൈ�േ��ി 3 3 0 1 7 

അേzാേ9ാ/þി 2 7 0 3 12 

*�ം �ി��ാ�ം 4 0 0 3 7 

�ാ�fd�ം���ം, �%�� െ�ാuേ�ാ%& 
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�ർേ� �%�ി� wേef�& �%$ി�ാ�ി�ി�ിkn w�ാ� ���ി 

േ�ാÙർ¤`ിംpാ�&. 506 *�ം¤Yൾ േ*ാÙർ ¤`ിംp& �%$ി�ാ�ി�ിt`&.  

ഇ�ിÎ  46.44% *�ം¤Yൾ þാ1ം-1 �ം 36.96% *�ം¤Yൾ þാ1ം-2 �ം 

10.87% *�ം¤Yൾ þാ1ം-3 �ം 5.73% *�ം¤Yൾ þാ1ം-4 �ം ഉൾെ$�l.  

28 *�ം¤Yൾ െ%/�ിംp& �%�ി�ിt`&. ഇ�ിൽ 28.57% *�ം¤Yൾ þാ1ം-1 

�ം, 17.86 % *�ം¤Yൾ þാ1ം-2 �ം, 3.57% *�ം¤Yൾ þാ1ം-3 �ം, 50% 

*�ം¤Yൾ þാ1ം-4 �ം ഉൾെ$�l.  128 *�ം¤Yൾ �bkbി �ിർ�ിxിt`&. 

ഇ�ിൽ 32.81% *�ം¤Yൾ þാ1ം-1 �ം, 45.31% *�ം¤Yൾ þാ1ം-2 �ം, 12.5% 

*�ം¤Yൾ þാ1ം-3 �ം, 9.38% *�ം¤Yൾ þാ1ം-4 �ം ഉൾെ$i��ാ�&. 

�ി�ർ /ീ~ാർിംp& �%�ി�ിtv 7 *�ം¤Y�ിൽ 6 *�ം¤Yൾ þാ1ം-1 �ം 

ഒ� *�ം¤ം þാ1ം-4 �ം ഉൾെ$�l.  31 *�ം¤Yൾ �ീർxാൽ �ിർ�ിxിt`&. 

ഇ�ിൽ 41.14% *�ം¤Yൾ þാ1ം-1 �ം, 38.71% *�ം¤Yൾ þാ1ം-2 �ം, 9.68% 

*�ം¤Yൾ þാ1ം-3 �ം, 9.68% *�ം¤Yൾ þാ1ം-4 �ം ഉൾെ$i��ാ�&.  

ൈ�േ��ി �ിർ�ിxിtv 7 *�ം¤Y�ിൽ þാ1ം-1 ൽ 3 �ം  þാ1ം-2 ൽ 3 ഉം 

þാ1ം-4 ൽ ഒlം *�ം¤Y�ാ�v�&. അേzാേ9ാ/þി �%$ി�ാ�ി�ിtv�& 

12 *�ം¤Y�ാ�&. ഇ�ിൽ 16.67% *�ം¤Yൾ þാ1ം-1 �ം, 58.33% 

*�ം¤Yൾ þാ1ം-2 �ം, 25% *�ം¤Yൾ þാ1ം-4 �ം ഉൾെ$�l. *�ം 

�ിർ�ിxിtv 7 *�ം¤Y�ിൽ 4 *�ം¤Yൾ þാ1ം-1 �ം  3 *�ം¤Yൾ 

þാ1ം-4 �ം ഉൾെ$�l.  ~ി� *�ം¤Yൾ ഒnിൽ g��ൽ ���ി�ൾ 

�%$ി�ാ�ി�ിt`&. 

©��ിÎ  a~ി$ിxി�ിkn ���ി�×  g%ാെ� �$േ�ാ%ിെW 

�ാ�fd�ം���ം ���ിcെ% w�ാ� ��VY�ിÎ  ഒnാ�&. g%ാെ� 

േ�ാ%ിെW �ീെ�ാq�& �ി��ി�ാÏ  �%����ം �ി��ിxിt`&. �ാ���U 

����& �ീെ�ാq�ിെW േ�p� �ി��ിkn�ിേ�ാെ%ാ$ം �െ]ാ�ി� 

�%�ാTം ഈ �ി��ി�ി�×  ��ാ����ാ�ിt`&. 
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���ി  wേef�& �%$ി�ാ�ി� ���ം��� w����Y×  
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2.6.7.  �%$ി�ാ�ി� ���ി��െ% �ി��ി��ൽ  

�%$ി�ാ�ി� ���ി��െ% �ി��ി���ി�ാ�ി �ി�ി� �ി��Yൾ 

�ർേ� �%�ി� wേefെ� എ�ാ â�േ2ാ�ാ��ിൽ �ിlം 

േf��ിxി�l. %ി �ി��Y�ം â�േ2ാ�ാ��െ% അ2ിwാ�Yൾ 

േíാ.ീ��ിxuം  ഈ െ���ിൽ �ി�f���ം െ~�l. 

2.6.8. �� �ം���ം �%�ി�ിt�� )�Y�ിൽ �ർUംേ�ാjം ��ി�ാ��ം 

��ിT�� �ാ��Yൾ ��ിേfാ�ിxാൽ 58.8% േ��ം ��ി�ാ��ം �%േ�` 

ആ�fV�ി�ാ��ി�ാ�ാ�& ��ി�ാ��ം �%�ാ�െ�n& അ2ിwാ�െ$t.  

എnാൽ 34.65% േ�ർ �ാº�Vം ഇ�ാ��ി�ാ�ം 6.55% േ�ർ �Ì 

�ാ��Y�ാ��ാ�& ��ി�ാ��ം �%�ാ�െ�lം /ിേ$ാർi& െ~	. 

2.6.9. േ�ാÙർ¤`ിെ�k/ി{v അ2ിwാ�ം 

���ി �%$ി�ാ�ി���ിÎ  77.85% *�ം¤Y�ം േ�ാÙർ ¤`ിംpാ�& 

�%$ി�ാ�ി�ിt`&. %ി â�േ2ാ�ാ��ിൽ �ിn& േ�ാÙർ ¤`ിംpിെ� 

*/ി{v അ2ിwാ�ം േf��ി{. ആ�uw�ാ�ം 37.55% േ�ർ �ാ�V�� 

�ാ�ി�ിlെ�lം 61.70% േ�ർ �ാ�ാ�Vം wേ�ാ�െ$i�ാcം /ിേ$ാർi& 

    ���ി wേefെ� �ർേ� �%�ി 

���ിൽ 12.13% �ാ|േ� %ി )� 

Y�ിൽ �ർUം േ�ാj©�� ��ി�ാ��ം 

�%sl�� എn& �ർേ� å`ി 

�ാtl.f�ാf�ി 48,000/- ^��ാ�&  

�ാർUി� ��ി�ാ���ി�& െ~� 

�ാ*nെ�n& â�േ2ാ�ാ�ൾ 

/ിേ$ാർt െ~	.    ��ി�ാ��ം �%�ാ 

                  

  

                                 

                         

                         12.13%  

                        ��ി�ാ��ം 
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െ~¢േ$ാൾ ഒ�  f��ാ��ിൽ �ാെb *�ം¤Yൾ േ�ാÙർ ¤`ിംp& 

wേ�ാ����ാ�ി�nി� എn& /ിേ$ാർi& െ~	. 

 

2.6.10  ¤¹��െ% അ�) 

  േ�ാÙർ ¤¹�ൾ u%ർx�ാ�ി ഉv�ാ�ി 63.89% â�േ2ാ�ാ��ം 

2ാpY�ാ�ി ©/ി�െ$i�ാ�ി 32.86% â�േ2ാ�ാ��ം «ർ]�ാ�ി 

�fിx�ാ�ി 3.25% â�േ2ാ�ാ��ം അ2ിwാ�െ$t 

2.6.11  �]ിെW 9�o�ിà� 

  ���ി wേef�& ���ം��� 

w�ർ��Yൾ �%$ി�ാ�ി�u��ം 

�]ിെW 9�o�ിà� ��െ���ി�ം 

െ�xെ$i�ാ�ി 26.15% േ�ർ അ2ിwാ� 

െ$t. 71.05% േ�ർ   �ാ�ാ�Vം   െ�x 

െ$i�ാ�ി   /ിേ$ാർi& െ~¢േ$ാൾ 2.8% 

േ�ർ ���ി wേ�ാ�െ$iി� എn& 

അ2ിwാ�െ$t.  
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2.6.12  �]ിെW X%� 

 

2.6.13. ���ിcെ% ,േ�ാp�ിെ�k/ി{v അ2ിwാ�ം 

 ���ി �%$ി�ാ�ി�u��ം �ി��ീ�ി�ിൽ �ർ��Z`ാ��ാ�ി 78.8% 

േ��ം �ി�cെ% �ാÊ��ിൽ �ർ��Z`ാ��ാ�ി 69.27% േ��ം 

ഉµ�ാe��ി��& �ർ�ിx�ാ�ി 74.44% േ��ം �ാർUി����ാ�ം 

���ിx�ാ�ി 70.68% േ��ം   അ2ിwാ�െ$t. wേef�ാ�ി�ൾ�& ���ി 

â����ാ�ി�l എn& ഈ അ2ിwാ�Y�ിൽ �ിlം �V��ാ�&. 

�iി�-7 

���ിcെ% ,േ�ാp�ി ഉ`& ഇ� 

�ി��ീ�ി�ിെ� �ർ�� 78.8 21.2 

�ി�cെ% �ാÊ��ിെ� �ർ��    69.27 30.73 

ഉൽ$ാe� �ി��& �ർ�� 74.44 25.56 

�ാർUി� ���ാ��ർ�� 70.68 29.32 

 

     ���ിwേef�& ���ം��� 

w�ർ��Yൾ �%$ി�ാ�ി��ിെW 9� 

�ാ�ി �]ിെW X%��ിൽ í�ാ�ീ��ാ� 

�ാ1ം ഉ`ാ��ാ�ി 21.04% േ�ർ 

അ2ിwാ�െ$t. 74.39% േ�ർ �ാ�ാ�Vം 

�ാ1©`ാ��ാcം 4.57% േ�ർ X%��ിൽ 

�ാ1©`ാ�ിiി� എlം അ2ിwാ�െ$t. 

 

í�ാ�ീ��ാ� �ാ1ം ഉ`ാ�ി   - 21.04% 

�ാ�ാ�Vം �ാ1©`ാ�ി         - 74.39% 

�ാ1©`ാ�ിiി�                     - 4.57 % 
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2.6.14. ���ിcെ% �ി��Yൾ അ/ി¬�& �ം¤Èിx& 

�\ാ��& അ�ി�ാ�ി��ിൽ �ിnാ�& ���ിെ�k/ി{v �ി��Yൾ 

��¸ി�ാ�ി�െ�n& 19.58% േ��ം അ/ി�ി{. �Ì �ാർ�Y�ി§െ% �ി��Yൾ 

��¸ി�ാ�ി��ർ 1.19% േ��ാ�&. എnാൽ 73.81% േ�ർ �%$ി�ാ�ി� 

���ിെ�k/ിx& അ/ി�ി� എnാ�& /ിേ$ാർi& െ~¢�&. 

2.6.15. ���ി ��ിfീ��ം 
 

 ���ിെ�k/ിx& ��ിfീ��ം �2ിx�ാ�ി /ിേ$ാർi& െ~¢�& 1.87% 

â�േ2ാ�ാ��ാ�&. ¤`& �ിർ�ാ�ം, �t��ാ�ൽ, െ~�& .ാ©�ൾ, 

�ീർxാ��ൾ ©��ാ���ി�ാ�& w�ാ��ാcം ��ിfീ��ം �2ിxിtv�&. 

2.6.16 �ി�/ിെ� ��ി�ാ�ം (ഏwിൽ/െ��&) 

      â�േ2ാ�ാ�ൾ ���ിcെ% 

�ി��Yൾ എYെ� അ/ിß 

എlv�& ~ി|�ിൽ �ാ�ാZ 

n�ാ�&. ആ�uw�ാ�ം �� 

�ം��� ���ി ഉേeVാp)ർ 

©േ�� 5.42% േ��ം zാ� - േ¡ാ�&-   

ഏwിൽ, െ��& �ാ�Y�ിൽ 

wേefെ� �ി�j��ിെ� � 

�ി�ാ�ം ���ി� േfUം ഉ�ർnി 

tv�ാ�ി �ാ�ാം. 2 �ീ1/ിൽ 

g��ൽ ��ി�ാ�©v �ി�j 

��െ% എ]ം ���ി�േfUം 

ഏ�ാ`& ഇ�iി{.  ���ി� ©ൻ�& 
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61.33% .�േ/ാ0ാ#ൾ2 �ാ3േ� എ�ാ �ാ�5ം !ി�6ിൽ  െ8ം 

�/9�ാ�ി�:;. എ<ാൽ 	
�ി= േ>?ം 83.61% േ	ർ#$ എ�ാ �ാ�5ം 

!ി�6ിൽ െ8ം �/9�ാ%:. �A �ാ��ിൽ BC�ൽ !ി�6ിൽ െ8ം 

�/ി#ാ��െD എEം 	
�ി= േ>?ം %FGിH8�ാ�ി !ാ�ാം. ഇ�$ 

	
�ിJെD ഒ� LMാ� േ�N�ാ�ി !�#ാ#ാം.   

 �Eിെ� ��ാം>�ിെO േ�ാ�$ 	
�ി= Pൻ	$ �Rി!���ാ�ി�: 

എ<$ 68.39% േ	ർ അ/ിLാ�െ&H. എ<ാൽ 	
�ി=േ>?ം ഇ�ി�$ �ാ6ം 

�!Jം 95.56% േ	�ം �Rി!��ാ�ി�: എ<$ അ/ിLാ�െ&C!Jം െVW.  

2.6.17. %Y�ിെ� ���/9� 
 

 %Y�ിെ� ���/9� 	
�ി= േ>?ം ർ
ിZിH8�ാ�ി �ർേ�ിൽ 

��[ി�ാ#ാൻ �ാMി\. 	
�ി= േ>?ം %Y�ിെ� ��ം !ാർ?ി! 

��േ�V��ി�$ ഉ	േ�ാ^ി2:െ_<$ 75% േ	�ം അFി�ി\. 

2.6.18 �െEാ�ി&ിെO േ�ാ�$ 

 	
�ി �D&ി�ാ#ി� േ>?ം �െEാ�ി&ിെO േ�ാ�ിെ�2Fി\8 

.�േ/ാ0ാിെO അ/ിLാ�ം �ർേ�ി`െD േ>a�ി\. 	
�ി �D&ി�ാ#ി� 

േ>?ം �െEാ�ി&ിെO േ�ാ�$ %FGിH8�ാ�ി 98.08% .�േ/ാ0ാ#bം 

അ/ിLാ�െ&H. ഇ�ിെO c��ാ�ി േ�ൽ�EിെO c�d�ിeി �fെ&Dാെ� 

�ി�ി2!Jം ിYJെD ഉgാh��ിൽ ർ
�5_ാ%!Jം െVW. 

 

2.6.19. ��-���ം��� Lർ��iെY2Fി\8 അDി"ാ� അേjാMം 

       .�േ/ാ0ാ#ൾ#$ 	
�ി#$ Pൻ)ം േ>?5ം 

��-���ം��� Lർ��iെY2Fി\8 

അDി"ാ� അേjാMം �ർേ ി��ി��ി. 

52.28% േ	ർ#$ �ാ3�ാ�$ 	
�ി �D&ി�ാ2< 

�ി�$ Pൻ	$ ��-���ം��� Lർ��iെY 

 

	
�ി= Pk	$-  52.28% 

	
�ി= േ>?ം-97.46% 
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%*ി+, അ*ി$ ഉ/ാ�ി�0�$. എ0ാൽ 	
�ി �3&ി�ാ#ി�േ45ം 

97.46% േ	ർ#$ അ*ി$ �;ി<�ാ�ി ��=ി�ാ#ാൻ !?ി@. 39.49% േ	ർ#$ 

�ാB�ാ�$ 	
�ിC Dൻ	$ ാEർെ5G$ Hർ��IെJK*ി<$ 

അ*ിL/ാ�ി�0�$. എ0ാൽ 	
�ിCേ45ം 91.37% M�േ;ാNാ#ൾ 

ാEർെ5G$ Hർ��IെJK*ി<$ Pാ��Q,�ാ�ി അ*ി�ി+. ��-�� 

�ം��� Hർ��Iൾ 	
�ിCേ45ം �Rി!��ാ�ി�S എ0$ 

T�ി	�ം േ	�ം അ;ിHാ�െ&U.  

2.6.20. M�േ;ാV !WിXി 

 !&േ�ാ3$ �ർ�3 	
�ിQെ3 �3�ി&ി�ാ�ി  �/$ M�േ;ാV 

!WിXി!ൾ Y	ീ!�ി+.  	�ി�ാ�ം 	[ാ��$ Hേ\4IൾKേ/ി 

]ീ.�ിേ�ാ.ി.�ി !ൺീ�*ാ� 15 അം` M�േ;ാV!WിXിQം േ!ാ3േa�ി, 

അ�ി�&ി,ി, bാ�K3ി D�ി�ി&ാ�ിXി Hേ\4Iൾ#ാ�ി ]ീ.ിൻ�c$ 

)േ�ാ#ാ�ൻ !ൺീ�*ാ� 21  അം` M�േ;ാV!WിXിQം Y	ീ!�ി+. 

	
�ിQെ3 �ിർde�ം f�g�ാ�ി ി��ി��ാൻ �/$ M�േ;ാV  

��ി�ി�ിൽ �ിSം ഒ� അെ&i$ !WിXിQം Y	ീ!�ി+. 	
�ിQെ3 

ി��!��ാ� �3�ി&ി�$ M�േ;ാV !WിXിQെ3 	j$ H4ം��ീ��ാ�$. 

2.6.21. 	ാ�ി"ി�ി! HkIൾ 

 	ാ3ം �ി!�ൽ, ൈ��ാ�ി�g�ിേ�	ം, അൈ� �ാ�ി�g �ിേ�	ം 

m3Iി� 	ാ�ി"ി�ി! HkIൾ ഉJJ�ാ�ി 10% �ിൽ �ാെ?�ാBം 

Hേ\4ാ�ി!ൾ *ിേ&ാർE$ െbn.  	
�ിCേ45Lം ഇ�$ �ാX�ി�ാെ� 

m3�S. 

2.6.22. T��� 

 	
�ിHേ\4�ിെc T���െ�K*ി<$ Hേ\4ാ�ി!ൾ#$ 	
�ി#$ 

Dൻ)ം േ45LDJJ അ;ിHാ�ം �ർേ�ിpെ3 േ4q�ി+.  3ി ി�Iൾ 
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േ*ാ+ീ!�ി-$ 	.ി!�ിൽ േ/ർ�ി�ി01.  	
�ി3 4ൻ	$ �6ി!��ാ� 

78�9ം േ:;ി94<< =�ി ആ�ി�1 എ@$ 48.99% േ	�ം 	
�ി3േ:;ം 

ആ�ി എ@$ 88.08% EേF:ാ�ി!Gം Hിേ&ാർI െ/K.  	
�ി3 4ൻ	$ 

�ൾ-ാ EM4<< =�ി�ാ�ി�1 എ@$ 45.73% േ	ർ അHി�ിR. എ@ാൽ 

	
�ി9െ8 S��ാ�ി �Tിെ� ��ാം:ം�ിെU േ�ാVWX!9ം �ൾ- EMം 

ഒ� 	�ിZിെ� 	�ി[�ി#െ&X!9ം െ/K.  	
�ി34ൻ	$ �െTാ�ി\<< 

=�ി�ാ�ി�1 എ@$ 86.75% EേF:ാ�ി!ൾ അHി�ി-േ&ാൾ 

	
�ി3േ:;ം 9.04% േ	ർ �ാ^േ� �െTാ�ി\<<�ാ�ി Hിേ&ാർ.$െ/K<G.  

	
�ി9െ8 S��ാ�ി EേF:െ� �െTാ�ി\%H_ാൻ !`ിa എ@$ 

ഇ�ിcെ8 ��dി�ാ#ാം.  	
�ി�ിൽ ഉൾെ&. %HR EേF:fൾ !gം 

	ാH9ം �ിHh�ാ�$.  എ@ാൽ �iEേF:fൾ 	
�ി3 4ൻ)ം േ:;jം 

ി<!ൾ <�ാൻ േ�ാkl�ാ� =�ി�ാ�ി 95% EേF:ാ�ി!Gം അHി�ിR.  

�ാmൈHm$ �Tാ�$ EേF:�$ !ാ�െ&X@ EZാ� �Tി�ം.  ��-ീ�ി, 

ഏ�ാ`, ൈ	�ാ&ിൾ, ാ`, 	-#Hി!ൾ എ@ി9െ8 <ർ-#$ �ാmൈHm$ 

�T$ S�EF�ാ�$. 
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      �iി�-8 

o��� 

���ി�& 

©ൻ�&(%) 

���ി�& 

േfUം(%) 

അെ� അ� അെ� അ� 


»ി���ാ� X%�cം 
േfUിcം  ഉv o�ി 

48.99 51.0 88.08 11.92 

��ൾxാw¼©v  o�ി 45.73 54.27 9.04 90.96 

 �െ]ാ�ി$& ഉv o�ി 86.75 13.25 9.04 90.96 

�Úം �ാ/cം �ി/¬ o�ി 4.84 95.16 4.03 95.97 

~u$& wേefം 0 100 0 100 

�ി��ൾ ����ാൻ 
േ�ാpV��ാ� o�ി  

4.76 95.24 5 95 

 

2.6.23.  â�േ2ാ�ാ��െ% അT¤È���ാ�ം 

 

 

 

   

       34.18% 

 

44.44% 

 

1.97% 

 

 
 
          33.33% 
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     	*+ർ�ൽ, ആ-+ർ�ൽ, േ!ാ.ി+ർ�ൽ, �/012ി, 

േ	ാ3+ർ�ൽ, 4�ൽ +ർ�ൽ, േ��ീ6 +ർ�ൽ എ8ി�ാ�$ 

9േ:;ാ�ി!<െ> 9?ാ� അABC ��ാ��ാർDം. 	
�ിFേ;2ം 

അABC െ�ാ.ി�ിൽ �ിG++ ��ാ��ിെH ർ
�$ 	Iി!�ിൽ 

െ!ാ-�ി�ിJം 9!ാ��ാ�$. 	*+ർ��ിൽ �ിG++ ��ാ�ർ
�$ 

34.18% Oം ആ-+��ിൽ �ിG++�$ 44.44% Oം േ!ാ.ി+ർ��ിൽ 

�ിG++�$ 1.97% Oം �/012ി�ിൽ �ിG++�$ 3.45%, േ	ാ3+ർ��ിൽ 

�ിG++�$ 33.33% Oം �S++�ിൽ �ിG++�$ 23.59% ആെ�8$ �ർേ 

Tിേ&ാർI$ െUVG. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  	Iി!-9 

              W�േXാYാ#<െ> അABC ��ാ�ം   

    അABC െ�ാ.ിZ  ർ
�$ (%) 

	*+ർ�ൽ  34.18 

ആ-+ർ�ൽ  44.44 

േ!ാ.ി+ർ�ൽ  1.97 

�/012ി     3.45 

േ	ാ3+ർ�ൽ 33.33 

�S] 23.59 
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അ�Vാ�ം-3 
 ഉ��ം�ാ�ം 

 

        o�ി�ിെ� ൈ�ൈ��ി�VYെ� �ം��ിx& ��ാ�ം ��ി��ിk�, 

�െ]ാ�ി� �%c� എnി�െ��ാ�ാ�& ���ം���ം െ�ാ`& 

ഉേ�fിkn�&.   ~ാ�k%ി�bcെ% �ീർ�%Y�ിെ�ാnാ� �$േ�ാ%& 

�ീർ�%ം 
¦ർ ി��ിൽ ~ാ�k%ി �ാ§�ിൽ ഉൾെ$�l.  െ���െ$ാ� 

2ീU�ിേ�ാെ%ാ$ം േ���ിൽ ^��ാ� *%ിെ��� �ാ�ം, േ�ൽ�]&  

ഒ�ി{േ�ാ�ൽ, �ാർUി� �ി���െ% ഉµ�ാe�k/�&, ��ി��� 

�ം�ി�ാ�Y�ിെ� അ��Vാ»� എnീ w¼Yൾ�& fാfd� ��ി�ാ�ം 

�െ`�ി �ീർ�% wേef�ിെW ��z അ%ി)ാ� �ി����ാ�& 

�$േ�ാ%& �ീർ�% ���ി ��V�ിi�&. 

�െ]ാ�ി$ിെW േ�ാ�& í�ാ�ീ��ാ�ി */�ാൻ �bിß എl���& 

�$േ�ാ%& ���ിcെ%  w�ാ� േ�iY�ിൽ ഒnാ�&.  g%ാെ� opർ2 

��ി�ാ�ം ഉ�ർsn�ിTം ���ി wേefs�� � േÝാ�Þ��ാ� *�ം, 

�ി�ർ എnി��ിെ� ��ി�$& ഉ�ർsn�ിTം, �$േ�ാiിേ���� 

െ����ിെW ഒq�ിെ� �ി��ി�ാൻ �ാ�ിxu �bി െ���െ$ാ�ം 

ഒbി�ാ�ാTം �ാ�ി{.  

�]ിെW 9�o�ിàിcം �ാംf�ിെW േ�ാuം �ർ�ിx�ിെW 9��ാ�ി 

�ി��ീ�ി�ി�ം, �ി�cെ% �ാÊ��ി�ം ഉµ�ാe� �ി��ി�ം �ർ��Z`ാ�ി.  

ഇ�ിെW 9��ാ�ി â�േ2ാ�ാ��െ% �ാർUി� ���ാ��ി�ം അT¤È 

െ�ാbി�ിൽ �ിl�� ���ാ��ി�ം �ർ��Z`ാ�ി.  g%ാെ� �]ിെW 

9�o�ിàി�, �]ിെW X%� എnി�cം െ�xെ$t  എnാ�& �ർേ��ിെ� 

�െ`�ൽ. 
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�െ]ാ�ി$& w¼െ�k/ിx& �ർU��& അ�േ¤ാ�ം ഉ`ാk� 

എn�ാ�& ���ം��� w�ർ���ിെW �െ1ാ� ��Vം. ��-� 

�ം��� w�ർ��Y�െ% അ�ി�ാ�V�െ�k/ി{v േ¤ാ��µ��� 

w�ർ��Yൾ wേefെ� ©q�ൻ 2ാpY�ി�ം �2ിxിiി�  എn& 

wേef�ാ�ി�ൾ അ2ിwാ�െ$t. 

��േ�ാ� േ����ാ� ���ി wേef�& �ാt�pY�െ% f�Vം 

അ�ി^��ാ��ി�ാൽ  �ാർUി� �ി��െ�, wേ�V�ിx& �ാ�ി� �ി��െ� 

�ം��ിkn�ിTv �ാർ�Yെ�ാlം 9�ം  �`ി�. ഈ �ാ���ാൽ 

�ാ�ി� �ി��ൾ yUി െ~�n �ർU�ർ അ�ിൽ �ിn& �ിൻ�ി�ി¬& 

eീർX�ാ� �ി���ിേ��& �ാjn w���cം ���ി wേef�& �¹��l. 

�ി�ർ /ീ~ാർÆ& �%$ി�ാ�ി��ിൽ അ1*1��ി�ൾ �%�ാ��ി�ാൽ 

ഉ�േ�ാp¦�V�ാ�ി �ീർnിtv�ാ�ി �ർേ� /ിേ$ാർi& െ~�l. Â��ം ~ി� 

wേefY�ിൽ �െ]ാ�ി$& ഇേ$ാqം �ി��ിൽkl എlം �]ിെW ���/& 

��െ$�lെ`lം േ��ൽ�ാ��& �eൗർ�2VZം അT2�െ$�lെ`lം 

�ർU�ർ അ/ി�ി{. 

�]&, �ം, ൈ��(�& എnി�cെ% �Å�ി�ാ�) 

�ീെ`��ാൻ wേef�ാ�ി��െ% ��ാ�േ�ാെ% �� �ം��� �*$& 

�%$ി�ാ�ി� �$േ�ാ%& �ീർ�% ���ി  �ി�ം ൈ���ിxിtv�ാ�ി 

�ി��ി��െ$%ാZn�ാ�&. 
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അT¤Èം-എ 

��� �ം��� ��ി�ാ%ി�ൾ 
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എ. w�ാ� ��� �ം��� ��ി�ാ%ി�ൾ 

����ം����ി�ാ�ി ഏെ1��ാൻ �bിcn w�ർ��Yെ�  
�n& p�Y�ി�ാ�ി �ാെb w�ി�ാeിkl. ��ി�േ���ം �ിUൻ 
w�ി�ീ��ിxിtv ��ം���Zം ��ി�ാ��Zം w�ർ����ാ�ി�ിെ� 
�ി��Y�ാ�& ഇ�ിെ% ഉൾെ$��ി�ിtv�&. ���ം�ിi ി�ാ 
���ം��� ആ9ീ�ർ -ീ അ�ൺ*�ാർ എ�& �2V�ാ�ി� ~ി|Y�ാ�&  
��� �ം��� w�ർ��Yൾ�& ഉeാ����ാ�ി േ~ർ�ിtv�&. 

ൈ� ©/�ൾ 

േ�ാÙർ yUി ( Contour Farming) 

ഉb�&, �ി�, �]ി��ൽ, �%ീൽ, ���ീ�ം െ~·ൽ w�ർ��Yൾ 

~�ി�ിെ��ി�ാ�ി �%$ാklെ��ിൽ അ��ം yUി�ീ�ി�െ��ാ�& േ�ാÙർ 

yUി എnuെ�ാ`& ഉേ�fിkn�&. �]ി���ം �Ìം ~�ി�ിെ��ിെ� 

െ~�n�ി�ാൽ അu��©`ാ*n ��¥��ം ~ാ���ം േ�െ�ാq�ി�& 

�%¸�ാ�ി w�ർ�ിkl. �b */¬ )�Y�ിൽ ��ം����ിTം 

�b����v )�Y�ിൽ ���ം����ിTം ഇ�& ��ാ�ിkl. 

െ~/ി� ~�ിZv  (�n& f��ാ�ം �െ�) wേefY�ിൽ �1& 

�ിർ�ി�ി�െ�ാl�ി�ാെ� േ�ാÙർ yUി െ�ാ`& �ാ|ം �െn 

���ം���ം �ാ�V�ാ�ാZn�ാ�&. �ി���t�ൾ ഒbിെ�cv എ�ാ 
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�ിർ�ി�ി��െ%cം ഒ� �ിർ¤È അT^�� X%�ം g%ി�ാ�& േ�ാÙർ 

yUി ����ിbY&, ഇ\ി എnീ �ി���െ% �ി�െ�ാ��ൽ േ�ാÙർ 

ൈ�T��ിൽ െ~·ാZn�ാ�&. /¤ർ, േ��ി�, �ാ$ി, *�©��& എnി��& 

േ�ാÙർ �%ീൽ അ��ം¤ി�ാZn�ാ�&. 

��ി- ¤ñ�� yUി ( Multistory Cropping) 

a�Vw�ാfം g��ൽേ�` ഇ�Yൾ ഉ���ി�ം, */{േ�` 
ഇ�Yൾ �ാെb�ാcം ��ർsn �ീ�ി�ാ�ി�&. �ി��ൾ ��ിൽ 
a�Vw�ാf�ിTം ��ിTം ���ം �%�ാ����ിൽ �ി��ൾ 
í�ീ��ിkl . �]ിെW �ി�ി���Y�ിൽ �ി�V�ിkn േ���%�©v 
�ി��ൾ ഇ�ി�ാ�ി െ��െ¬��ാം. േ����ിെ� �ീt�����ിൽ 
അT�ർ�ിxി�n െ�Y&, *�©��&, �ാb, �ിbY& �ർ�Yൾ എnി�cെ% 
��ി-yUി ഈ �ീ�ി�& ഉ�േ�ാeാ����ാ�&.  

�2V�ാ� ഓേ�ാ u¹o�ിcം ഉ�േ�ാpെ$�sn�ി�ാൽ ���ാ��ി 

�ി��ാÊ� ഉ/$ാkl. ���ാ��ി ൈ��ാnി�Vം, �ി�ി� �ി���െ% 

അ�fി�Y�ിൽ �ിlv ൈ�ാംfം �]ിെ� �¥��ാkl .  �bെ�vം 

�ി�ി� ഇ�$%ർ���ിൽ ��ിx& f�ി*/¬& ��ിkn�ി�ാൽ 

ഊർnി/Yൽ �ാ�V� �ർ�ി$ിkl. �െ]ാ�ി$& �%cl, േ�ാp 
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�ീ%¤ാ�cം ���ൾ ���nuം */cl, െ�ാ����ാ�ം g�l. �V�V  

�ി���ാ��ി�ാൽ �െn �ി��V�ി�ാ�ം ��©v w�ാ�Yൾ */�ാൻ 

�bിcl. ഇ�െ�ാെ� ��ി-yUിcെ% â�Y�ാ�&. ��ി- ¤ñ�� 

yUി�ിൽ ഔU���VYൾ �b�ർ��ി��ൾ എnി� ഉൾെ$�sn�& 

അT¤Èെ�ാbി��ൾ É�ിkn�ി�& ��ാ����ാ�ി�ിkം. 

,��ി%ീൽ (Mulching) 
 

 �]ിT ©��ിേ�ാ, െ~%ി�ൾ�& Â�iിേ�ാ �ി���െ% 
അ�fി�Yേ�ാ, �1& ൈ�ാ�fി�Yേ�ാ �xി��േ�ാ, ��ി�ി�േ�ാ ഒ� 
�ാ�ി�ാ�ി �ി��ി�ി�n �ീ�ി�ാ�ി�&.  ഇ���ം, ~�j��ം �xി�െx%ി��ം 
�ി��ി�ി�n�& ~ി� �ി���െ% yUിcെ%�െn അ2ി�ാVwÑ�ി�ാ�&.  
¤ാ�ീ���ം ��©�� �]ിെ� ���ം */�l, �േ�~�ാ�fVം */cl. 
�bs��ി �]ി�`ാkn ആXാ��ി�ാ�ാ�ി �െ]ാ�ി� */��ാTം, 
�bെ���െ� ആpി��ം െ~¢& �]ിൽ �ി�ി¬ി/Ç�ാTം ��ാ�ിkl 
എnിYെ� �ി���ി wേ�ാ�Yൾ ,��ി%ീൽ െ�ാ¹`&. 

 ൈ�ാ�fി�Yൾ �]ി�ാ����ാ�ി�ി%nാൽ െ��ിേ�1& 
�]& ��`& േ�ാ*nി�.  g%ാെ� �b�ാ��& �]ി�q�ിേx�n 
ൈ����ൾ �ൺ��ി�െ� ��û�ം ഒiി$ി%ി�ാൻ ��ാ�ിk�cം 
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അYെ� �]ിെ� a�}Uി�Yൾ �ർ�ി$ിx& �]ി��Zം, �ാc�\ാ�Zം 
�ർ�ി$ിk�cം െ���ം �ി�ി¬ി/YാTം, ഈർ$ം �ി%ി{ �ിർ�ാT�� 
�]ിെW േfUി �ർ�ിk�cം െ~�ം. അ�ാ��& �]ിെW 2ൗ�ി� â�Yൾ 
െ�xെ$��ാൻ ,��ി%ീൽ ��ാ�ിkം. 

ആ����ി��ൾ: (Cover Cropping) 

��ർ�ർ��ി���uം ഇ%¶ർn& ���nu�ാ� �ി���െ% ഒ� 
ആ���ം �]ിൽ É�ിx& ഒ� ൈ�,��`ാ��ാ�& ആ����ി��ൾ 
െ~�n�&.  /Ûർ േ�ാiY�ിൽ ��ർ�ി��n ���െ�n �ാt��ർ 
ഇ�ിTeാ����ാ�&.  ,��ി%ീൽ െ�ാ`& �2ിkn â�Yൾ�& ,/േ� 
��ർ�ർ� െ~%ി��ാ��ി�ാൽ അ+�ീ� ൈ��ൻ ��ിെx��& �]ിെW 
9�o�ിàി �ർ�ി$ിk�ാTം ആ����ി��ൾ ��ാ�ിkl.  
േ�ാi�ി��ൾ�& �1ി� ~ി� ആ����ി��ൾ Â�െ% േ~ർkl.   

േ�ാi$�ർ (��േ//ി�):- /Ûർേ�ാiY�ിൽ ആeVെ� �n& �ാ�& �ർUം 
yUിെ~·ാം.  �ാ�ി�ീ1�ാcം ഉ�േ�ാpി�ാം. 

��$േpാ�ി�ം: /Ûർ, െ�Y&, �ZY&, *�©��& േ�ാiY�ിൽ 
ഉ�േ�ാpി�ാം.  �ാ�ി�ീ1�ാെ��ി�ം േ���ിൽ ഉ��& 
¤ാ�ി�ാ�ി%c`&. 

െ�ൻേ�ാ�ീ�:  ഉ���ാ� �ാ�ി�ീ1 g%ി�ാ� ഇ�& /Ûർ,  െ�Y&, 
�ZY&, *�©��& േ�ാiY�ിൽ ��ർ�ാം.   
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ൈ�േ�ാം: െ�Y&, �ZY&േ�ാiYൾ�& അTേ�ാV�ാ� ~ി�)ാ�ി 
�ി�cം �ാ�ി�ീ1c�ാ�&.  

�ിേWാ:  ~ി�)ാ�ി�ി�cം േ���ിെ� െ~j�ാT�� �bിZ©`&.  
അ�ാ�ി�& �ിേWാ�ി എn& fാÁ�ാ�©�� ഈ �ി��& �ാ�ാ�ം 
േ���%�©���ി�ാൽ ൈ��ൻ�ം2��േfUി ��െ� g���ാ�& 
ആ�ർU��ാ� �¬���v�ി�ാൽ അ��ാ�െx%ി�ാcം ��ർ�ാം. 
�ാ�ി�ീ1�ാcം ഉ�േ�ാpി�ാZn�ാ�&. 

ൈ�േ��ി 

 ~�ി�ി�& *jെ� ഓേ�ാ yUി�ി%�ിTം േ�ാിx �ി��ി�v 
��VYൾ �ി��ാ�ി േ��ിേ�ാെ� �{�ി%ി$ിkn�& േ�െ�ാq�ിെ� 
�ൺ��ി�െ� �%ß�ിർ�ാൻ ��ാ�ിkl. ഇYെ� �]%ിcnu��ം 
íേ�� ഒ� �ൺ¤`& േ��ി�ൾ��ി�ി�`ാ*�cം ഇ�& � 
�ം����ി�& ��ാ�ിk�cം െ~�ം. fീ�െ�ാn, ആ%േ�ാ%�ം, 
െ~(��ി, ��ിെ�ാxി, }¤ാ�ൾ, ©�ിY, ©�ി�&, *1ിെx%ി�ാ�ി ���n 
~ി� ഔU� ��VYൾ എnി� ൈ�േ��ി�ൾ�ാ�ി ഉ�േ�ാpി�ാം. 
�ി�n wേefY�ിൽ േ�ാ�ം ,��ി%�ിെW �ാ��ി���ി�©`ാkn 
േ��ിെx%ി�ൾ �xി����ാcം �ാ�ി�ീ1, �ി/�& എnി��ാcം 
ഉ�േ�ാpിkl. േ�p�ിൽ ���n�cം, �¥ ©/ിെx��ാൽ െ�െin& 
െ�ാiി�ി�ിർ�& ���ാൻ �bിZv�cം, േ��ൽ å%ിൽ 
ഉ�Yിേ$ാ�ാ��c�ാ�ി�ി��ം േ��ിെx%ി��ാ�ി �ി�െ¬�kn 
��VYൾ. 
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9ി�ിൈ$ൻ�ിൽ w~ാ�©v ‘Sloping Agricultural Land Technology’ 

(SALT) എn yUി�ീ�ി ൈ�േ��ി�െ� ��െ\�ിZ��ിൽ ��� 

�ം����ി�& ഉ�േ�ാpി�ാെ�n& െ��ി�ിkl. SALT എn ഈ 
�േ��ം �ാ1yUി�ി§െ% ��െ$i �]ിെW �dാ2ാ�ി�� 
�ീെ`�kn�ിTv ഒ� ഉ�ാ�ിg%ി�ാ�&. ~�ി�ിT *jെ� 
�േ�ാxേ���ിൽ (Contour line) ഇ�i��ി�ാ�ി }¤ാ�ൾ, fീ�െ�ാn 
©��ാ� െ~%ി�ൾ അ�$ിx& ��l. �¹ Â���ൾ ��ിൽ 13 െ�Wീ�ീ1ർ 
അ��©`&. �`& ��ി�ൾ�ി%�ി�v അ��ം അ��ീ1ർ ആ�&. (�േ�ാx 
േ���ൾ 4-5 �ീ1ർ അ���ി�ാ�ി í�ീ��ിkl). െ~%ി�ൾ 1.5-2 �ീ1ർ 
ഉ���ിെ�sേ(ാൾ 40 െ�.�ീ. ഉ���ിൽ ©/ിx& �ാ1ി ��ി�ൾ�ി%�ിൽ 
�ി�sl. െ~%ി�ൾ �ിൽknി%ം íേ�� �]ി%ിß�ർn& �dാ2ാ�ി� 
െ%/�& ആ�ി �ാjl. േ����ിെW ��േ�ാ� േ�����ിൽ ഈ �ീ�ി 
�·ാ��ൾെ�ാ$േ�ാ, �·ാ��ി�ാെ�േ�ാ wാ�ർ�ി��ാ�ാZn�ാ�&. 

  

േ����ിൽ �ി�n �ീ�േefേ�����ിൽേ$ാ�ം ��ി��ൾ�& 
����ാ�ി ൈ�േ��ി�ൾ �ർ��ാ�ാ���ാ�ി�l. അ�$ിx& ��n 

fീ�െ�ാn, െ~(��ി u%Yി� െ~%ി��െ% 1-1.5 �ീ1ർ �ീ�©v �¥�ൾ 
�©�ിൻ�%ി �ീ/ിേ�ാ, ഈ/േ�ാ െ�ാ`& �ി��ീ��ാ�ി giിെ�iി 
¤�െ$��ി ൈ� ��ി��ൾ �ിർ�ിkl. േ��ിxീ�േ�ാ�v ഇ��ർ� 
�x�/ി�േ�ാ, േ��ി��ിൽ �%ർl��n �x�/ി�ി��േ�ാ 
ഉ�േ�ാpിkn�& �ം����ിെ�ാ$ം 2�Vാ�fVYൾ�& g%ി ഉ���ിkം. 

 

,ൽ ��(& (Vegetative hedges) 
 

 �ാ��േ�V� െ~/ി� ~�ിZ��ിൽ, ~�ി�T *jെ� 30 െ�.�ീ. 
�െ� ഉ���ിൽ �ൺ��¥�ൾ ഉ`ാ�ി �ീ1��&, *1ിെx%ി�ൾ, എnി� 
�ി�ി� അ���ിൽ ��l. ഉ��ിെ� െ~jkn ,ൽ�ർ�Yൾ 
wേ�V�ി{ം �ീ1�Ú ��ാെ��ിൽ ഏെ/ �n&. pി�ി ,Úം, ��V�ി��ി�ാംgർ 
�ർU�ർ �Vാ���ാc�േ�ാpിkn േ�ാ��Úം (Themeda Cymboria) 
,ൽ��¥�ൾ�ാ�ി ഉ�േ�ാpി�ാം. 
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���ം����ിTv �ി�ി� �ിർ�ി�ി��ാ� �ൺ�·ാ��ൾ, 
�Ú�·ാ� എnി��©��ിൽ അ�ി� ¤��ി�ാcം, �ി���t��െ% 
(Terraces) ,/ം2ാpY�ി�ം (riser) ,Ú��െ% �ി��ൾ �·ാ/ാ�ാZn�ാ�&. 
േ���ൾ�ാ�ി �ിqെ���ാ���ം �ാ�xം ��n�& ��െ�േ�െ/ 
9�we�ാ�ി�ാ�l. �eി����ി�ം, �ീർxാ���െ% �ാർfdY�ി�ം, 
*l��െ% ഇ%ിß �ീbാൻ �ാ�V�cv wേefY�ി�െ��ാം �ാ�xം  
����ം����ി�& 9�we�ാc�േ�ാpി�ാം. �ി�ി��ി�ം �]ിൽ 
ഒ�േ�ാെ� ���ാൻ �bിcnuം ��ൾxെ� അ�ിീ�ി�ാൻ �bിcnuം 
�ാ�x�ിെW wേ�V���ാ�&. 

ഇ%��ി yUി (Strip cropping) 

 ~�ിZ��ിൽ ഇ%�ി%�& �]ി��ി yUി െ~േ·`ി��n �ി��ൾ 
(��ിxീ�ി, ഇ\ി, �x�/ി, �ാേ¤& ©��ാ��) ��ർsേ(ാൾ ~�ി�ിT 
*jെ� ഇ%�ിi& �ി�ി� അ���ിൽ ആ����ി���െ% ഇ%¶ർn þി��ൾ 
��ർsl.  ��ർ, �ീ1��&, േ~ാ�ം u%Yി� ഇ%¶ർn& ���n �ി��ൾ 
þി$& �ി���ാ�ി ഉ�േ�ാpി�ാം. 

ൈ��� wേ�ാpം 

 അ�ി� �ാ��� wേ�ാp�ി§െ% ��െ$i �]ിെW �dാ2ാ�ി� 
ആേ�ാpVം �ീെ`�kn�ിTം �]ിെ� �ാംfം �ി��ിർsn�ിTം 
ൈ��� Yൾ അ�Vാ�fV�ാ�&. ��Vേ�ാU�Yൾ weാ�ം െ~�nu 
g%ാെ� �]ി�& െ�xെ$i X%�cം, അu�bി െ�xെ$i 
ഈർ$�ംz�േfUിcം �ൽ�ാൻ ൈ���wേ�ാpം ��ാ�ിkം. 
�േ(ാ�&, �]ി��േ(ാ�&, ~�ി�ിേxാർ �േ(ാ�& എnി�cെ% �ിർ�ാ�Zം 
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ഉ�േ�ാpZം pാർ�ി� �ാ�ി�V �ിർ�ാർÆ��ിTം �]ിെW 9�o�ി�ി 
�ർ���ിTം ഉ���ിkം. 

ഉb�& */x& yUി (Minimum tillage) 

 ഇ%�ിtv �]ി��ൽ, �െ]ാ�ി$ിTം, േ���ംേ�ാ�v ആർè 
ഉ�േ���ാ wേefY�ിൽ, �ർ�ിx ൈ�ാംf���ിTം �ാ���ാ*l 
എn അ/ി�ിൽ �ിl�ാ�& })ി�yUി�ീ�ി��ിൽ wേ�ാpിkn ഉbZ 
*/x yUി�ീ�ി�ൾ w~ാ��ി�ാ��&. ൈ���Yൾ, ,��ി%ീൽ, 
ആ����ി��ൾ എnി� െ�ാ`& �െn ഉb�ി�േ�fിkn �ാc�\ാ�ം, 
���ി���ം, ഈർ$ �ം���ം എnി� �ാ�ി�ാം. �ി�ാ�fി�Yൾ 
���ാ��ി ,���േ�ാpിkn ഇ��ം yUി�ീ�ി�ൾ �]ിെW 
�ാpി��േfUി �ർ�ി$ിkn�ി�& ��ാ�ിkം. അuെ�ാ`& �െn 
�]ി��ൽ ��െ� */��ാTം �bിcം. 

െ�ാ`& അ��ൽ 

 െ�Yിൻ Â�iിൽ �ിlം �`& 
�ീ1ർ അ���ിൽ 50 െ�Wീ�ീ1ർ �ീ�ി�ി�ം 
�ാæ�ി�ം Ñ�ാy�ി�ിൽ ��േ�ാ�ി 
അ�ിൽ െ�ാ`& അ��ി *bിxി�l. 
െ�ാ`&, േûാ\& േ�ാെ� �bെ�vം 
�ം2�ിx& �ിർ�ി ഊർnി/Yാൻ 
��ാ�ിkn�ി�ാൽ, േ���j�ി��ിൽ 
�ിlം െ�Yിെ� �ം��ി�ാൻ 
െ�ാ`��ൽ ��ാ���ാ�&. 

�ം��� ���µ���ം 

 ആേ�ാ��ി o�2V� ��െ� */¬ �£െ% �ം)ാ��& 
���µ����ി�ാ�ി g��ൽ o�ി �െ`s� w�ാ��ാ�&. അ�ി�ാൽ 
�2V�ാ� ഒbി¬ )�Y�ി�ം yUിേ�ാpV��ാ� െ�t�ൽ o�ി�ി�ം, ��ൽ 
g���v േ����ി�ം, yUി�ി%Y�െ% അ�ി���ി�ം �ീt��$ി�െ�ാെ� 
wാേefി��ാ�ി അTേ�ാV�ാ� Ñ�Yൾ �{�ി%ി$ി�ാൻ �bിcം. �]ിTം 
��ി)ി�ിkം ഏെ/ â���െ�n �ി��ിൽ zാ�-�p� �V�Vാ��ി�ാെ� 
ഓേ�ാ �ീiി�ം */െx�ി�ം Ñ�Yൾ �{ �ി%ി$ിേ�`�ാ�&. 
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��ർ o�Áം 

      �]ി���ം giി െ��െ��� ����ാ�ി േ�ാെ�cv ~�ി�ി�� 
~�ിZ��ി�ം,�ീർxാ���െ% �]ി%ിxി 
�v �ീ�Y�ി�ം, �ൺ��¥�ൾ�& 
©��ി�ം �ി�ിx& ���]ി�ൾ�ി%�ിൽ 
,ൽെx%ി�ൾ �{�ി%ി$ിkl. ഒl�¹ 
�ർUം െ�ാ`& ~�ി�ി�� �fി{േ�ാ* 
െ��ി�ം, ,ൽെx%ി�ൾ അ�ി��ം 
�െn േ���ി%ിx& ���n�ി�ാൽ 
~�ിേ�ാ�Y�ിൽ �]ി%ിxിൽ �%cn 
�ി�& ��ി)ി�ി �ൗýe�ാ� ~�ി�ി 
���ൾ wേ�ാ����ാ�&. ഉ�ൾ 
െ�ാi�`ാ� ~�ിേ�ാ�Y�ിൽേ$ാ�ം 
~�ി�ി�����േ�ാpിx& ~�ിZ ¤� 
െ$��ാZn�ാ�&. 

 

�ിർ�ി�ി�ൾ 
 

 ഉ��ി�� ഒq�ിെW േ�p� */x& അ�& �]ിേ��ി/kn 
�ി��ി�v ����ം��� wÑ�ി��ാ�& െ�ാuെ� �ിർ�ാ� 
wÑ�ി��ിൽ ഉൾെ$�n�&. �ി��ി� �ാVY�ിൽ 20 f��ാ��ിൽ 
g��ൽ ~�ിZv )�Yെ� *�െ� ~�ിZv (steep lands) )�Y�ാ�ി 
��ിp�ിx& yUി�ി/�ാ/ി�. എnാൽ ഉ�േ���ാ �ാVY�ിൽ 20 

f��ാ��ിൽ �ാെb ~�ിZv “yUിേ�ാpVം” എn& ��ിp�ി�ാZn 
)�Yൾ uേ�ാം */�ാ�&.  �� േefY�ം *l��©v ഇ��ം 
)�Yൾ �െ$�$�ിൽ ഒtം �ിnി���ാTം. ആെ� �ി÷�ിcെ% 48% 
��n ���ാ%& wേefം ഉv േ����ി�ം ��ാ� �ാ�~�VYൾ 
�ി��ിൽkl. ഇേ�ാെ%ാ$ം ഉൾ�ാ%ൻ *nിൻwേefYൾg%ി േ~ർ�ാൽ 
േ����ിെW yUിo�ിcെ% o�ി2ാpZം ~�ിേ�ാ�Y�ാ�ി�ിkം.  ഇ��ം 
o�ി�ിൽ yUി െ~·ാൻ ൈ�©/�േ�ാെ%ാ$ം �ിർ�ി�ി�ൾ g%ി 
wാ�ർ�ി��ാേ�`�& അ�ി�ാ�V�ാ�&. 
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േ�ാÙർ ��¥�ൾ (Contour bunds) 
 

 ഉ��ി�� ഒq�ിെ� �%�ാൻ �/¥��ിൽ ��െ�ാേ`ാ/ 
�Úെ�ാേ`ാ �ിർ�ിkn �%¸Y�ാ�ി�.  �ൺ�·ാ��ൾ, �ി���ൾ, 
�·ാ��ാ%ൽ, െ�ാv& എnിYെ� wാേefി��ാ�ി �ി�ി� േ���ൾ 
ഇ��`&.  �]ി�kേ(ാൾ �2ിkn �ാ1ൈ/1& (ഉ��ൻ �Ú�ൾ) �Ú�ൾ 
�2V�ാ� ��േ�ാ�േ�����ിൽ �ിർ�ിkn �Ú�·ാ���ം േ�ാÙർ 
��¥��െ% p��ിൽ ��ം. േ���ീ� �ാ�~�VY�ിൽ �ൺ�·ാ��ൾ 
െ�ാuേ� 12 f��ാ�ം �െ� ~�ിZv wേefYൾ�& അTേ�ാV�ാ�&.  
ഇ��& ©��ിൽ ,�&, ൈ�� (Pineapple) എnി� �{�ി%ി$ിx& 
¤���ാ�ാZn�ാ�&.  ©q�ൻ yUി�ി%Zം ~�ി�ിT *jെ� �ിർ�ിkn 
�ൺ��¥��ിൽ �!Y�ാ�ി �ി�ിx& ഇ%��¥��ം �ീർ�&,  �ീqn 
�bെ�vം �·ാ��ൾ�ി%�ിൽ �െn �ം2�ിkl.  േ�ാÙർ ��¥��ം 
ഇ%��¥��ം �ീർs�bിcേ(ാൾ ഇ� ഓേ�ാlം ഒ� a�� Ñ�ി�%ം 
േ�ാെ� (Micro catchement) �ം �]ിൽ േf��ിx& o�േ�ാU��ി�& 
��ാ�ിkl.  അYെ� �/¥��ിൽ �ാംfം �ർ�ി$ിknേ�ാെ%ാ$ം 
*�Y�ി�ം �ി�j��ി�ം േ��ൽ�ാ��& ����ി ഉ/����ാTം ഇ� 
��ാ�ിkl.  
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െ~j�ി%�ർU�ർ ഉേ�f �േ�ാxേ�� അ%ി)ാ��ാ�ി 
�ൺ�·ാ��ൾ �ിർ�ി{ ��l.  എ�ി�ം ഇ�cെ% �ിർ�ാ��ിൽ ~ി� 
�ാേ��ി����`&.  �`& �·ാ��ൾ ��ി�v അ��ം ���ാkn�& 
�ം¤ അ��ം (Vertical interval) ഉ�േ�ാpിxാ�&.  VI=0.3(S/3 +2) എn ഈ 

a|�ാ�V�ിൽ ‘S’ എn�& �/(ിെW ~�ിZം VI എn�& �ം¤ 
അ��Z�ാ�&. 

 ഉeാ����ാ�ി 6% ~�ിZv o�ി�ിൽ �·ാ��ൾ ��ി�v 
�ം¤ അ��ം [0.3(6/3 +2)]=1.2 �ീ1ർ ആ�ി�ിkം. 

 �ൺ��¥�ൾ�& 60 ©�ൽ 90 െ�Wി�ീ1ർ �െ� ഉ��ം �ൽ�ി 
��l.  �ാ��ർU�ിൽ, wേ�V�ി{ം ��ി�]ിെW അംfം g���v 
�ൺ��Y�ിൽ, ��¥�ൾ�& �ാf©`ാ�ാ��ി�ം അ�ി��ം 
ഒq�ി���ാTv �ം�ി�ാ�ം �ൽ�ാZn�ാ�&. 

 12 f��ാ��ിൽ g��ൽ ~�ിZv )�Y�ിൽ 
�ൺ�·ാ��ൾ�& g��ൽ ¤�ം �2ിk�ാൻ ,��ി%Y�ിൽ �]ി�kേ(ാൾ 
�2V�ാ� �Ú�േ�ാpിkl.  �Ú�·ാ��ൾ എn& �ി�ിkn ഇ��ം 
�ിർ�ി�ി�ൾ േ����ിെ� �ർU�ർ�ി%�ിൽ ഏെ/ �dീ�ാ�V�ാ�&.  
�]ി�kേ(ാൾ ��& g���v yUിo�ി��ിൽ 12% �ിൽ �ാെb ~�ി�& 
ഉvേ$ാൾ േ�ാ�ം ��& �·ാ��ൾ �ിർ�ി{ ��l.  eീർX�ാ�ം 
േ���ാ���ി�ാെ� �ി��ിൽknuം, �/¥��ിൽ �ിlം �െ�ാbി�ാ�ി 
�ിtnuെ��ാം ഇ�ിT �ാ���ാ�&. �ൺ�·ാ���െ% അ�� 
í�ീ����ിT�േ�ാpിkn a|�ാ�Vം �െn �Ú�·ാ��ൾkം 
ഉ�േ�ാpി�ാZn�ാ�&. 

 ഉ�ൾെ�ാiൽ �ാ�V�cv ��േ�ാ�േ�����ിൽ �·ാ��ൾ 
�ിർ�ിkേ(ാൾ }��ി��ാ� �ീർ�ാർx ഉ/$ാk�cം, �ീർxാ��ൾ�& 
�%¸©`ാ*nി� എn& ഉ/$ാk�cം േ��ം. 

��ർേiാ/ി�ൽ �·ാ� (�ൽ2ി�ി�ൾ) (Stone walls) 

 ~�ി�& g%ി� o�ി �t��ാ�ി yUി െ~·�െ�n�ാ�& അ�ി�ി� 
�ി��ം. എnാൽ ആbം */¬ �]ിൽ �t�ി�ി�ൽ ആfാ�V��. �ാ|Z��, 
*�െ�cv ~�ിZ��ിൽ �t�ി�ി�ൽ ~ി�േ�/ി�u�ാ�&. ��ർേiാ/ി� 
എn ��V അേ��ി�ൻ �ാV�ിൽ േ����ിേ��ിT ��ാ��ാ� 
�ാ�~�VY�ാ�v�&.ഇ�ിെ% അ��ം¤ി{ േ�ാn �ീ�ി േ����ിെW 
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��േ�ാ�wേefY�ിൽ അT��ി{ �ാ�l. ~�ി�ിT*jേ� ഒ� 
��V�%¸േ�ാ, �ൺ2ി�ിേ�ാ, �ൽ2ി�ിേ�ാ ഉ`ാ�ി wy�Vാ�െn 
�ാ��ാ�ം ���n%ി¬& �t��`ാZn �ീ�ി�ാ�ി�&. എnാൽ 
േ����ിൽ െ�ാuെ� ഉ��ൻ �Ú�ൾ ��ം yUി w�ാ����ാ� ഇ��ി 
ി��ിെ� wേefY�ിൽ �ൽ2ി�ി�ാ�& w~ാ��ി�v�&. 15-20 െ�.�ീ. 
�ാ�ം �ാ+ി ഒn&-ഒn� �ീ1ർ ഉ���ി�ാ�& ����&2ി�ി�ൾ 
�·ാ/ാkn�&. �� ഉ/�v �]ിൽ �ി�ം��ി ഉ�േ�ാpിx& അ%ി{/$ിx �ൺ 
2ി�ിcം �ിർ�ി�ാZn�ാ�&. �ീ�pി�ി േ����ിൽ pdാiി�ാ� ,Ú�േ�ാpി{ം 
��ർേiാ/ി�ൽ െ%/Þ�ൾ �ിർ�ിkl. }¤ാ�ൾ, fീ�െ�ാn എnി� 
അ�$ിx& �iാ�ം ഇേ� 9�ം �െn �2ിkം. 

 
�t�ി�ി�ൽ (Terracing)  

12 ©�ൽ 47 f��ാ�ം �െ� ~�ിZv wേefY�ിൽ �t�ി�ി��ാ�& 
��� �ം����ി�& അTേ�ാVം എnാൽ േ����ിൽ ~�ി�& */¬ 
ഇ%�ാ%ൻ െ�ൽ�ാ%Y�ിൽ േ�ാ�ം �ി���t�ൾ �ർ��ാ�ാ���ാ�&. 
ഉ��ൻ��& �2V�ാ�ി%Y�ിൽ ഇu�േ�ാpിx& �·ാ� �ിർ�ി{ം yUിo�ിെ�  
�t��ാkl`&. �b���ൽ ഉv �ാ�~�VY�ിൽ (1500 �ി�ീ�ി1/ിൽ 
g��ൽ) അ�േ��& ~�ിZv �t��ാ�& g��ൽ ഉ~ി�ം. o�ിcെ% ~�ി�&, 
�ി� എnി��T��ിx& �t��െ% �ീ�ി�ിൽ �V�Vാ�ം ��l. �2V�ാ� േ�ൽ 
�]ിെW �*�ി�ിൽ g��ൽ ആb�ിൽ �]ി��ി�ാ1ി �ി�$ാ�ാൻ 
ഉ�േ�ാpിkn�& േ�ൽ �]ിT ©��ിൽ 9�o�ി*/¬ അ%ി�]& ���ാൻ 
�ാ���ാ*l. 47 f��ാ��ിൽ g���v ~�ിZ��ിൽ �t�ി�ി�ൽ yUി 
െ~·ാൻ �ിtn o�ി */cn�ി�& �ാ���ാ*l. ഉeാ����ി�ാ�ി 36 

f��ാ�ം ~�ിZv o�ി�ിൽ 66 f��ാ�ം )�ം �ാ|േ� yUിk �2ിkl�. 
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േfUിkn2ാpം �t�ൾ�ി%�ിൽ ��െ$�l. അ�ി�ാൽ 36 ©�ൽ 47 

f��ാ�ം ~�ിZv )�Y�ിൽ �%Z�t��ാ�& അTേ�ാV�ാ�ിtv�&. 

�ാ��േ�V� */¬ അ��Y�ിൽ ��ർ�ാൻ �bിcn 
eീർX�ാ��ി���ാ�& �%Z�t�ൾ�& അTേ�ാV�ാ��&. േ��ി�, �ാ$ി, 
�©�& എnീ �ി��ൾ �%Z �t��ിൽ ��ർ�ാZn�ാ�&. 

 

 
 Ñ��ി��ൾ ��ർ�ാTേ�fിkn 47 f��ാ��ിൽ g%ി� 

~�ിZ wേefY�ിൽ െ�ാ��ി�v �t�ി�ി�ൽ ആ�fV�ി�.  ഇ��ം 
)�Y�ിൽ ഇ%�t�ൾ (Intermittent terraces) ഉ`ാ�ാZn�ാ�&. /Ûർ, 
*�©��& എnി� ��ർ�ാൻ ഇ%�t�ൾ ��ി�ാ*ം. �%ാൻ ഉേ�fിkn 
�ി�cെ% ��ി��െ% അ���ി�T��ിxാ*ം ഇ%�t�ൾ ��ി�.  
ഇ%�t�ൾ�& അ�േ��& ~�ി�& �ൽേ�`u`&. �ാ�ാ���ാ�ി 30 
െ�Wി�ീ1ർ ~�ി�ാ�& ഉvിേ��& �ൽ*n�&. 

 �Ë�ാ�ിTം എ]$��െ�ാെ� /Ûർേ�ാെ� )ി��ാ� 
�ി�െ��$& ആ�fV�ി�ാ��ി�ാൽ u%ർx�ാ� ഇ%�t�ൾ ആ�fV�ി�. 
���ം ഓേ�ാ ���ിT ÂÌം ~Ê�� ആy�ി�ിൽ �ി�$ാ� ഒ��i& (crescent 

bund) ��ി�ാ*ം. ഇ��ം yUി�ിൽ �]ി��ൽ ഒbി�ാേ�`uം ആ��� 
�ി��ൾ �ിർ¤ÈZ�ാ�&. 
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�ീർkbി (Contour trenching) 
 

േ�െ�ാq�ിTv �%¸െ�n �ി��ിൽ ��¥�ൾ േ�ാെ��െn 
wേ�ാ����ാ�& �ീർkbി�ൾ. ഇ%�ാ%ൻ wേefY�ിൽ 
yUി�ി��ൾ�ി%�ി�ം yUിേ�ാpV��ാ� ��ിË��ി��ാ�& െ�ാu�ിൽ 
�ീർkbി �ിർ�ിkn�&. 15 f��ാ��ി��ി�ം ~�ി�ി�ാ� ��േ�ാ� 
wേefY�ിൽ �ീർkbി�ൾ ആ�ാം. ~�ിZg%ി� �� േefY�ിൽ 
�Vാ���ാ�ി �ീർkbി �ിർ�ിkn�& ഉ�ൾെ�ാi�ിTv �ാ�V� 
�ർ�ി$ിkl. അuേ�ാെ��െn െ�vെ�iിT �ാ�V�cv �ാ% 
wേefY�ി�ം �ീർkbി ഒbി�ാേ�`�ാ�&. *bി�ൾ�& 60 െ�Wി�ീ1ർ �െ� 
ആbം �ൽ�ാം. �ീർkbി�ൾ g��ൽ �ാ%ാൽ �ാ�േ���� െ~%ി�ൾ�& 
േ��ൽ�ാ��&  അ�cെ%  േ���%�േ����ിൽ െ���ം �ിiാെ� 
��ാ�ി%�ാ*ം.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

~�ി�ി�& *jെ� �ി�ി� അ���ിൽ *bി��ാേ�ാ, �ീ��ിൽ 
�ി%Yാേ�ാ �ീർkbി�ൾ �ിർ�ി�ാZn�ാ�&.  *bി�ൾ �ിർ�ിkേ(ാൾ 
*nിൻ©��ിൽ �ിn& �ാേb�& എn í��ിൽ �ിർ�ിേ�`uം ഒ� 
��ി�ിെ� *bി�ൾ െ�ാt©��ി���  ��ി�ിെ� *bി�& േ�േ� ��ാെ� 
-�ിേ�`u�ാ�&. 

*bി��െ% ആെ� �Vാ»ം ഒ� െ�0/ി�&  50 ��¤ി�& �ീ1ർ ��ി�ാ*ം.  
*bി�െ��kേ(ാq��  �]& o�ിcെ% ~�ി�െW �ാ�2ാp�& ��(ാ�ി 
അ�ിേ�ൽ �ീ1��&, ൈ��ാ$ിൾ എnി� �t�ി%ി$ി�ാZn�ാ�&.  50-60 
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െ�Wി�ീ1ർ �ീ�ിcം 50-60 െ�Wി�ീ1ർ �ാæ�ി�ം �ൗ��Vwe�ാ� �ീ��ി�ം 
*bി�ൾ �ിർ�ി�ാം.  

�%െ���ൽ  

      െ~%ി�ൾkം ��Yൾkം 
അ�cെ% Â�iിൽ  *െ/േ�െ/ �bെ���ം 
�%ß �ിർ�ി o�ിk��ിേ��& 
ഊർnി/Yാൻ ��ാ�ിkn �ി��ിൽ 
Ñ��%Yൾ �ിർ�ി�ാZn�ാ�&. 
����wേefY�ിൽ Ñ�ാy�ി�ി�ം 
~�ി¬    wേef�& o�ിcെ% ~�ി�െW 
�ാ�2ാpsം ഇ��fY�ി�ം �ാ|ം 
�����ി�Zം �%Yൾ í�ീ��ി�ാം. Ñ��%Y�ിൽ ,��ി�nuം 
അ2ി�ാ�V�ാ�&.   

�ീർxാ���ിെ� ���ം��� w�ർ��Yൾ 

 �ീർ�%�ിൽ �ിlം �ം ,/േ�െ�ാq*n�& �ീർ~ാ���െ% 
&ം���ി§െ%�ാ�&.  െ����ിെW *െ�ാq�&  �ീർ~ാ���െ% ആbം 
�ർ�ിk�ാTം, �fYൾ ഇ%ിcn�ിTം �ാ���ാ�ാം. �ീർxാ�ിെW 
അ%ി�iിെW ~�ി�& (Bed slope)  g�n�ി�T��ിx& ഒq�ിെW േ�p�cം 
�ർ�ിkl.   ഒq�ിെW േ�p� */x&  �]ി%ി¬& �ി�$& �t�ൾ ^�െ$�n 
�ി��ിൽ  �ീർxാ���ിൽ �%¸Yൾ �ിർ�ിk��ാ�& �ീർxാൽ 
�ം����ിT�� �bി.  ഇ��ം �ിർ�ി�ി�ൾ െ�ാuെ� �%���ൾ 
എn/ി�െ$�l.  )ി��ാ�േ�ാ, �ാൽ�ാ�ി��ാ�േ�ാ  ആ� �%���ൾ 
�ി�െ¬�kn�& �ീർxാ���െ% p�െ� ആ-�ിxി�ിkl.  ഇ�ി�ാ�ി 
�ീർxാ���െ% �ർ�ീ���ം ഒl ��ിേfാ�ി�ാം.  ഒ� �ീർ�% 
wേefsª�ിkn �ീർxാ��െ� ഒnാം p��ിൽെ$��ാം  (First Order).  
ഒnാം p��ി��� �`& �ീർxാ��ൾ g%ിേxർn& �`ാം p��ി��� 
(Second Order)  ~ാ�`ാ*l. ഇ���ിൽ �ർ�ീ��ിkേ(ാൾ  
�ീർ�%�ിെW ¤�ിർp��2ാps�� �ീർxാ�ിെW �ി�െ� �ീർ�%�ിെW 
�ി��ാcം ��ിp�ിkl.  (ഉeാ���ം. �nാം�ി� �ീർ�%ം, �ാ�ാം�ി� 
�ീർ�%ം ©��ാ��). 
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 ഒnാം �ി�േ�ാ���ി�ം, �b�ാ�s�ാ|ം െ���ം ഒq*n 
���ിേ�ാ���ി�ം (ephemeral drains)�ാൽ�ാ�ി� �%����ാ�   
�) Z.& �%��, ��V�%��, ��%k �%�� എnി� ��ി�ാ*ം.  
�¹ം �lം �ി� �ീർxാ���ിൽ �ാ��േ�V� )ി��ാ�  േp¤ി�ൻ 
�%����ം േ��ൺ/ി �%����ം (�ി�W&, �ൽെ�i&, േ�ാൺíീ1&) 
�%����ം അTേ�ാV�ാ�&.  ഒnാം �ി�~ാ���ി�ം ���ിേ�ാ���ി�ം 
െ�xെ$i ഈർ$ാംf©`ാ*n�& �ീർxാ�ിൽ  ഒ� ��Vാ���ം 
É�ിk�cം íേ�� �ീർxാ�ി�& ഉ/���uം  �ാpി�� േfUിc��u�ാ� 
ഒ� അ%ി�i& weാ�ം െ~��cം െ~�l. 

ൈ� �%�� (Live Checks) 

   �ീർxാ�ിT *jെ�, േ�� 
�ി%ി{ ���n ഇ�ം �¥�ൾ ©/ിx& 
അ�$ിx& ���േ�ാ giിെ�t�േ�ാ 
െ~�l. ഇ� േ���ി%ിx& ��ർl 
�bി¬ാൽ g��ൽ �]ി%ിxിൽ 
ഉ`ാ�ാെ� �%c�cം ~ാ�ിെW 
അ%ി�iിൽ �]%ിcn�ി�& �ാ���ാZ�cം െ~�l. fീ�െ�ാn, ©�ി�&, 
*1ിെx%ി�ൾ എnി� ൈ� �%�� �ിർ�ാ��ിT�േ�ാpി�ാം. 

�) Z.& �%�� 

            �ീർxാ���െ% 
അ%ി�iിൽ ആ�fVാT���ം 
�]ിെ��ിൽ ൈ��%���& 
ഉ�േ�ാpിkn �¥�ൾ േ�� 
�ി%ിknി�. ഇ�ി%Y�ിൽ 
�ാb&  �%ി�ൾ ഉ�േ�ാpിx& ~ാ�ിT 
*jെ� �%¸ം É�ി�ാം. െ~/ി� 
*1ി�ൾ �`& ��ി�ാ�ി ~ാ�ിെW 

അ%ി�iിൽ അ%ിxി/�ി �ീ��ിൽ �¥�േ�ാpിx& ¤Èിx& 
��ി�ൾ�ി%�ിൽ Âvി�(&, െ�േYാ�, ഉ�Yി� ,�& എnി� �ി��ി 
�) Z.& �%���ൾ �ിർ�ി�ാം. 
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����& �%���ൾ (Loose boulder cheeks) 

    wാേefി��ാ�ി �2V�ാ� 
ഉ��ൻ �Ú�േ�ാ �ാ/േ�ാ ��û�ം 
െ�nി �ാ/ാെ� �ീർxാ���ിൽ 
അ��ി �� kl. �ീർxാ�ിെW 
�fY�െ% ഉ���ിെW �*�ി�ിൽ 
g��ൽ ഉ���ിൽ �%�� 
�ിർ�ി���&. ആ�fVെ��ിൽ 
©��ിെ� �Ú�ൾ ഇ��ി�ാ/ാെ� 
�ി�W& േ�ാൺíീ1& / �ി�W& 
ാ�ർ 
(wearing coat) �ൽ�ാം. �%���ൾ 
~ാ���െ% �fY�െ% ഉvിേ��& 
�%n& �ിൽേ�`�ാ�&. ഇ�ാ� 
��ം �fYൾkം �%��� �ി%�ി�ം g%ി �w�ാ�©`ാ�ി 
�fY�ി%ിcn�ി�& �ാ���ാ*ം. �ീർxാ���െ% ��Z��ിൽ �%���ൾ 
ഒbി�ാ��ം. �%��cെ% ഉ��ം ���ാ��ി 75 െ�Wീ�ീ1ർ ��ി�ാ*ം. 
�%��� k ©��ി§െ% �ാേb�& ��ിkn െ�vം ~ാ�ിെW അ%ി�iിെ� 

*�ി�ി��ാ�ി�ി�ാൻ 1–1.5 �ീ1ർ �ീ��ിൽ 30 ©�ൽ 50 െ�.�ീ. 
ആb�ി�v ഏwൺ �ൽ�ാZn�ാ�&. 
 

േp¤ി�ൺ �%�� 
 

10 േp& pാൽ�ൈ��.& അ�ൺ (GI) �(ി��� kvിൽ ഉ��ൻ 
�േ�ാ �ാ/േ�ാ �ി/x& �ീർxാ��ൾ�& *jെ� േp¤ി�ൺ �%���ൾ 
�ിർ�ി�ാZn�ാ�&. ഏ�ാ`& �ി�W& േ���/ി �%��cെ% ഉ/�ം 
അ�Vാ�fVം �b�Zം ഉv�ി�ാൽ �ാ�ാ�Vം *െ�ാq�ിൽേ$ാ�ം ഇ��ം 
�%���ൾ ഉ/േ$ാെ% �ിൽkl. �(ി����ിെ� �ൽെ�iി§െ% 
��ിർ���ം �ാ�V�ാZn�ി�ാൽ ഉ�ൾെ�ാi�`ാ� wേefY�െ%  
¤�െ$���ിTം ഇ��ം �%����ം �ാർfd2ി�ി��ം wേ�ാ� 
���ാ�&. 
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അ��ം¤ിേ�`�ാ�&. ��ി�ാ� �ം��� �ാർ�Yൾ ഉെ`�ിൽ 
�ീർxാ���ിൽ �െn ഇ��ം *bി�ൾ �·ാ/ാk�േ�ാ, ~ാ���ിൽ 
�%���ൾ �ിർ�ിേxാ �ി�ി¬ി/Yൽ *�Yൾ �·ാ/ാ�ാം. ~ാ��ൾ�& 
��ീ�©v ഒbി¬ �/¥��ിേ��& ഒqkെ�vെ� �ി�ി{�ിേiാ �bെ�v 
േ�Êീy��ാ*n wേefY�ിേ�ാ ഒെ� �ി�ി¬ി/Yൽ *�Yൾ 
�ിർ�ി�ാZn�ാ�&. 

��ം2��ി�ൾ 

 �]ിൽ ��ിkn �bെ�vം ഉ��ി���ി§െ%cം, 
�]ി�%ി�ി§െ%cം �ാേb�& ഒq*l. �]ി�%ി�ി§െ%cv ഒq�ിെ� 
�ാ� �ാ�Y�ിൽ േf��ിkn�ി�& *�Yൾ �ിർ�ി�ാം. ��േ����െ% 
ഏ1Zം ഉ�ർn 2ാpY�ിൽ �¹��n ��k�Yൾ ഇ���ി�v 
��ം2��ി��ാ�&. 

��േ�ാ� ി���ിൽ �ാ/െ�t�ൾ�ി%�ി�ം �Ì©v �ീ�/���ി§െ% 
ഒq�ിെ�sn െ�vം yUി�ി%Yൾk ��ീ�©v %ാർേ�ാ�ിൻ �ി�ിx ��ി� 
*bി��ിേ�� �ി/kn ���ാk�Yൾ (Silpaulin tanks) എn ��ം2�� 
�ീ�ി �ി��ി�`&. �ി��ൾ�& അ�Vാ�fV�ാ� �േ�~��ി�& (Life saving 
irrigation)ഇ�& ഉ���ിkം. 
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�ാർfd2ി�ി (Retaining wall) 

 ��ം����ിൽ wേ�V�ിx& ��ി�ാ� ഈ �ിർ�ി�ി 
േ�ാ���െ%cം, ,��ി%Y�െ%cം �fYൾ �ം��ിkn�ി�ാ�ി 
ഉ�േ�ാpിkl. േ�ാ���െ% �fY�െ% �ം����ിT�േ�ാpിkേ(ാൾ 
*െ�ാq�& െ~nി%ിkn ��Z��ിൽ �ാ|ം �ാർfd2ി�ി�ൾ �ൽ�ി�ാൽ 
��ി�ാ*ം. �1ി%Y�ിൽ ©�, ഈ/, ൈ�� എnി� �t��ർ�ിെ�ാ¹�െn 
�ാർfd �ം���ം �ാ�V�ാ*l. ~�ി�ി ���ൾ �ാ�ി അ�ിൽ 
*1ിെx%ി��ം ,Úം ��ർsnuം �ീ��ം����ി�& അTേ�ാV�ാ�ി 
�ാ�l. 

 
 �]&-� �ം��� w�ർ��Yൾ �%$ി�ാkേ(ാൾ 

�ാെb$/cn �ാ�VYൾ െ�ാu�ിൽ -�ിേ�`�ാ�&. 

 �� േefY�ിെ� ഉ�ൾെ�ാiൽ �ാ�V�cv ആbം */¬ �]ിൽ 
�ീർkbി�ൾ ഒbി�ാ��ം. 

 ഒnാം�ി� ~ാ���ി�ം �ീർ�%�ിെW ഏ1Zം ഉ�ർn 

*nിൻ~�ിZ��ി�ം ൈ�ി��ാർ�Yൾ�&©ൻp�� �ൽ��ം. 

�ിർ�ി�ി�ൾെ�ാ$ം എേ$ാqം ൈ�©/�ൾ g%ി ഉൾെ$�േ�`�ാ�&. 

�dാ2ാ�ി� �ീർxാ���ിെ� �ീെ�ാq�& «ർ]�ാcം �%¸െ$�n �ി��ിൽ 

�t�ി�ി�ൽ, �·ാ��ൾ, �%���ൾ എnി� �ിർ�ി���&.  
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അT¤Èം-¤ി 

േ����ിെ� w�ാ� �]ി�Y�െ% o�%ം 
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അT¤Èം-�ി 
 


�ർ ി�cെ% �ീർ�%o�%ം 
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 േ/ാ01ാ�ി
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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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