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ാ�ി� 

                       �S&TെU �ി��ിൽ,ി�( അി2ാ�T�ാ� WX�Y�ാ�( ��ം 

��Zം. ഒ�ി\( �]( ^�െ,Xാൻ ആ�ി�േ�ാ�ം ർ&�ാ�( േ`
(. �ൺa�ിെU 

�ാX�ാ� േ���ം �bcെX   �d�ം േefം gXി�ാ�(. േefീ� f�ാf�ിെ��ാൾ 

�`ി�$ി �b ർ&ം േ
ാiം �2ിjk`(, എmാൽ noർ2���ിെU േ
ാ
( 
ാpm 

അ*cം ^��ാ� ���ാ�Zം �ാം oൗ��ാ�ി �ാ��ം. ആേoാ� 


ാ���ിെU gXി 9��ാc`ാ+m �ാ�ാ*ാ T
ി�ാ�ം �ം*ാ�rം 

അS2െ,s tXYി�ിs`(. �b�ാ�Y�ിൽ െuെ,ാ�ം, v��ം 

�bെ�ാk�ാ/ി�ാൽ �ൾw, ���ാ�ം എmാ�ി �ാ/ിെ�ാ`ി�ിj��ാ�(. �](, 

��ം, ൈ� �)�( എmിെ� അcെX vx
ി���ാ� ��y
�ിൽ 

�ം��ിz �ാ{േ� |*ി��ാ� ി���ം എm ��Tം ൈ��ി�ാ�ാ+. 

േ����ിൽ �െ�ാ� 2ാoം �bെuZം ഒp�ിേ,ാ+m
ി�ാൽ െ#itം }t�ാ� 

�ീർ�XYൾ ���ാ�ി ���ാ~ി �bെuെ� ീpmിX�( 
ാേbാേ$�െ�m 

�ാ�w,ാXിൽ �ം��ിേ�`ി�ി�ിjk. 

                    9�n�ി��ാ� �]ാ�( 2&Tി���െX �ി��ിൽ,ി�ാfT�ാ� 

v~ാ� WX�ം. �െ]ാ�ി,( �]ിെU 9�n�ി�
 ��െ,�rm
ിെ�ാ,ം �ാർ&ി� 

ി2Y�െX ഉൽ,ാe��ി}ം noർ2 ���ിെU അ�ി}ം �ി� +/( �rk. 

ഉ��ി
� �]ിെU ��ം ഒbിാjm
ിSം �െ]ാ�ി,( 
Xcm
ിSം ���ാ~ി ��ം 

�ം��ിjm
ിSം േ`ി �ി�~ി �ിർ�ി
ി�ൾ ഉ�േ�ാoി�ാi`(. x
T�ാ� 

*ാ��ിർ]�ം �X�ി ഇ��ം �ിർ�ി
ി�ൾ ��ി
ാൽ �](-�� 

�ം����ി�( �െ� ��ാ����ാ�ി�ിjം. ഇ��ം �ിർ�ി
ി�ൾ�ാ�ി 

�ി�ീ��Zം ി��ി��ൽ ���Zം ആfT�ാ�(. ഇ േ�$Yൾ െ�ിെ,�r� 



�ാ{�� tXർvർ��Y�ിൽ  ഊmൽ െ�ാ�േ�`
ാ� 
�Yെ� 

�ിർേ�fിj�cം െ#�ം. 

            �ം*ാ��( ���� �ം��� vർ�ി�ൾ ����Tേ�� 

���ം��� +�ം �1( �ർ�ാർ +���ം, 
േ�f �d�ം2�� *ാ��Y�ം, 

�d�ം �ി��ം, ����ാ�ി�േ�ാ�gXിcം �X,ി�ാ�ി �k`(. ഇ��ം 

��
ി��െX അ���9�Yൾ ���ി�ാjm
ിSം ആa{� vർ�� 

Yൾ�( ഉ�c��ാjm
ിS�ാ�ി ി��ി��ൽ ���ം +,( �X�ി �k. 

�ി�ാ
��ിൽ 14  �ി���ി}ം vേ
T� /ിേ,ാർs�ൾ v�ി�ീ��ിjk. ഇt bി 

�ി�ാ ആa{� ��ി
ി�ൾ�( ഈ ി&��ിൽ ഇXെ�XാSം �1( �ീർ�X 

ി��� ��
ി vർ��Yൾ g�
ൽ �ാ�T��
േ�ാെX �ിർ���ം 

�Xrm
ി�( 
േ�f �ർ�ാ��ൾ�( �ാർ��ിർേ�fം �ൽ+m
ിSം �ാ~ിjം. 

gXാെ
 ിeTാ2Tാ� vർ��ർjം, oേ&�ർjം, ഈ േ�W��ിൽ vർ�ിjm 

����ിെ� എ�ാർjം v�
 /ിേ,ാർ$(  vേ�ാ��െ,�െ�m( v
ീ�ിjk. 

            �ർെ�( �ി�ാ
��ിൽ െ'��$ി '�/0ർ�ാ�ം /ി�ർw( ഓ9ീ�ർ�ാ�ം 

േ�ൽേ�ാ$ം �ിz. ി�േf���Zം 'ാ1ാ എൻ�ിcം �X�ി�
( �ാ1ി�ി�ൽ 

ഇൻെ�ിേo1ർ�ാ�ാ�(. �ർെcെX vർ��Y�ിൽ ��ാ�ം �2T�ാ�ി� �]( 

��Tേ�� ���ം��� +,ിെ� ഉേeTാo*ർjം, 
േ�f �d�ം2�� 

+,ിെ� ഉേeTാo*ർjം, ��v
ി�ി~ി�ൾjം ഈ അ���ിൽ vേ
T�ം ��ി 

േ��െ,�rk. 

/ിേ,ാർ$ിേ�}u അ2ിvാ�Y�ം �ിർേefY�ം �dാo
ം െ#�k. 
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   #ാ�ം ാ$�െ&'(- 
 െ
ാ�ിേ�ാX( yാ��\ാ��( v�ി'U( 

അ'd. ി െ� |േ�&ിെU  അ2ിvാ� /ിേ,ാർ$( 
 
   

            ��െX �ം*ാ��( ���ം��� 

v���Y�   ആി �ിjmtം �X,ി�ാjmtം  

����Tേ�� ���ം��� +,ാ�(. �](, 

��ം, ൈ��)�( എmീ അ��TY�ാ� 

vx
ിി2Y�െX ി�േf���ം �Xrmtം 

�]ിെU WX�, �ാ�2ൗ
ി��d2ാY� , �bിZ�� ,   

 ��ി�ി
ി��  എmി x
T�ാ�ി അ�y¡ിw( അ
ിെU അXി*ാ��ി�  

ആ vേef�ിെU |*ി�ി����ി�ാcu ��
ി��ം, ിി~ 

�����ം��� ��
ി��ം fാ¢ീ��ാ�ി �X,ി�ാj�cം െ#�m 

�� ��Tേ�� ���ം��� +,( ആ�.ഐ.'ി.എ9( – 19 �  

ഉ�െ,��ി �¤ാ�'ിെU �ാ)�ി� ��ാ�േ�ാെX 2014-2018 

�ാ���ി�  
ി�����ം �ി��ി�, 
�*ാ��o�ി�ി�  �ിm( 

ഏ�േefം 25 �ി.�ീ. X�( �ാ/ി �ിb�( 2ാo�( *ി
ിെ#�m 

െ���YാX( 
ാ¦�ിെ� െu�ാX(, ാ����ം േ§ാj��ി�ാ�ി ിt� 

�\ാ��ിെ� o��
ി�ാംേ�ാX(-II, െ#1w�  I എmീ ാ�©��  

ª�]�ാcം െ
ാ�ിേ�ാX( �\ാ��ിെ� ��,ാ/ V ാ�'( 2ാoി��ാcം  

��ിwാ��-I, #ാ�ം-III എmീ ാ�©��  ª�]�ാcം ��ിേ�ാX( 

�\ാ��ിെ� $,¬�ാX( X, �ോe� IX എmീ ാ�©��   



�ാ�ി��ാ�ം ഉ�െ�� 1283 െ���  �േ���ാ�  �ാ�ം �ീ�� �ിെ! 

ഏ�േ��ം 955 െ���  �േ���ാ%& '�( �)*+ 'ം,-% 

�.���/�  � ി+ാ0ി�ി123&. 

            �ീ�� .ാ'ി�5ി6  7,ി�ാ�8ം 9:ിേ��ം അ<=> 

െ3ാ?ി+ിേ��ം ഉ@*ീ.��ി�ാ�ി ആB�ിC�.,ാ%&. @D3ി �േ��ം 

@Eി�FG 3ാH.,�Iം, KL�Iം, �,ി8�Iം, '�3+/Iം ഉ�െG 

7�93ി�ാ�3ി�ാ6  .ാ�:ി� �,ാ�,ി 154 െ'.�ീ. �? +�ിC� @D3ി 

�േ���& �N�ാ� �?െ.2ാOി+ി6  P+7�ിQ�ാ� േ�6�R& 

ഒ+ിTേ@ാK�Uം, *+'VD�ാ� �േ���ാെ%WിXം േ.�60ാ+�& 

അ<�.െ�� YD*+-ാ�8ം �േ��െ� �Zാ� �[/�  

ആ�ി\L. 

�)@,ിേ.:% �)'ം,-% .Kിെ! േ�6േ�ാG�ി6  

� ി+ാ0ി� �ാ�ം.ാG�െ:]& (RIDF-XIX) �ീ��  @D3ി�ി6  ഉ�െG 

@D3ി �.���/5ാ� �f�gാ+, 313ി,ി06, K ിെ.2 �ി%� , 

3 �%, �ീ�േ�ാ��Iെ  'ം,-%�ി�ി, hിം�& േ@ാi& 

U /ി�.�െ  �ാjീ��ാ� �ി�kാ% �.���/5ിlെ  @D3ി 

�േ���& േ�6  @hm �[/�0& �െnാ,5.ി6  @,ി�ാ,ം 

�ാo.ാp  �?ിmി1i&. 

    �=ാ�]ിെ! 'ാq�ി� '�ാ�േ�ാെ  2014-2019 �ാ+�5.ിെ+ 

�)*+ 'ം,-% �.���/�0ാ�ി െ���/ാ & 3ാl0ിെ+ �ാ�ം 

�ീ�� െ� െ3,െm�C��ം @D3ി �.���/�0& 'ാേW3ി� 

േ�6േ�ാGം �ി�.�ിC��ം െ�s 3ി\.�tu,ം *ിnാ �)'ം,-% 



���ി�ം, 	
� ���ിെ ���ി 	േ��െ� 	������െ� 

�ി��ി���  ���ം ���ി� �ാ �ി! "ി�ി�ി�#$%$& 

���ി�ം എ(ാ�ി)*ാ� ആ�ം�!�ം ,ാ-!��ം േ��.. 

      

            	�ി0& 
 
                                                         െ�ാ1ിേ$ാ�& 2ാ*�3ാ��& 
              �ി���45#ം 6ി( 

                                                        
 



  



#ാ�ം ാ$�െ&'( - �ി�ാ ���ം��� അ�ി�U(  
'�/0iെX /ിേ,ാർ$( 

 

             േ����ിെU *ാ�ി�ാ� ി����ിS
+ം ി~ം ി�െ,$ 
vx
ി ി2Y�ാ� �](, ��ം, ൈ��)�( എmി �ം��ിj� 
എm ിfാ��ാ� ��Tേ�ാെX ^�ീ��ി�െ,$ിsu
ാ�( �� 
��Tേ�� ���ം��� +,(. ��ി*ി
ി ���¾ീ��ിSം, 
�ാ�ാ* T
ി�ാ�ം െ�ാ¿u vx
ി À��Y�െX ആWാ
ം 
+/�m
ിSം �ീ��XാXി*ാ��ി�  ����ാ�ി�േ�ാെX 
fാ¢ീ��ാ� �ീ
ി��  അ�ം¤ിzെ�ാ`( �bെ��െ� �]ി�  
�ം2�ിw( no�2�� ��ിേ�ാ&�ം, |*ി��ാ� �ാ�&ിേ�ാÁ�ാe�ം, 
ൈ� ൈി~Tം, |��ി
�ാ� 2ൗ�ാ��ീ�ം എmി ഉ/��rm 

ിSu ��
ി��  +,( �X,ി�ാ�ി �k. 

 �ീ��X അXി*ാ��ി}u ���� �ം��� ��
ി െu 
െ,ാ�Zം ��wcം ��ി�ി
െ,�rാSം, �ാ�&ിേ�ാÁ�ാe�ം 
��ി,ിjm
ിSം ��T�ിsെ�ാ¿u
ാ�(. �¤ാ�'ിെU �ാ)�ി� 
��ാ�േ�ാെX �X,ി�ാ�ി�m ��
ി v���Y�ി¦െX �ാ�&ി� 
n�ിcെX �ം����ി�ാ�ി �¹�ºാ���, �Â�ºാ���, 
െ�Ã��, �bjbി��, Ä�ൈ
�X�, �¹െw(�ിXി,ി��, �ി��  
/ീ#ാ��ിംo( tXYി� v���Y�jം, െ�ാt v���Y�ാ� 
�ീ�wാ}��െX �ാ�fd�ം���ം, 
X�� �ി��ാ�ം, +�Y�െX 
�ി��ാ�ം tXYി��ം ആSg�Tം �ി��ി�k. 

 �¤ാ�'ിെU അXി*ാ� �ൗ��T ി��� �ി~ി�ി�  (RIDF) 
ഉ�െ,��ി 
ി�����ം �ി��ിെ�  െ���YാX( 
ാ¦�ിെ� #ാ�ം 
�ീ��X�ിെ� 955 െ�0�  vേef�ാ�( �]( ��Tേ�� 
���ം��� +,( ��y �� �� �ം��� v���Y�  
�X,ി�ാ�ി�ിsu
(. RIDF W$ം XIX -�  ഉ�െ,$ #ാ�ം ാ$�െ&'( 
��
ി�( ���ാ�  ഉ��( (ആ� .1ി) �ം.1895/2013/എ.'ി. 
ീ�
ി 



31.10.2013 ��ാ
ം �
ാ���ി�ം ഉ�
�� �ം. �ി.�ി (2)15248/2012 
�ീ!�ി 06.11.2013, ഉ�
��  �ം.�ി.�ി. (2)  12249/2015 �ീ!�ി 17.07.2015 
��ാ
ം &ാേ(�ി� അ���ി�ം *�ി+�ിെ� -./0� 24.02.2014 �� 
�1�ി ��/��23  ആ
ം�ി5��ം �
ാ���ി *�ി+ 1,32,00,000/- 
-�!ി7  1,31,99,798.73/- 8� െ9*�:ി;െ�ാ<� �.=ി*ാ>ി! �1�ി 
31.03.2018 ��  ?/�ീ�
ി5��ം െ9@.  

       �A&ം
B �1�ി�െ. �ാC�ാ!ി Dേ�ാE േFാG�Hി7  
61160.94 m2 �J�Kാ*�ം, 8259 എMം NO/  െ.NPിംC�, 42 Q.ിെ�R 
�ി/, ഒT �.!, 1402.95 �ീU/  �ാ/VW�ി�ി, �ാ/Xി�ാ�VY�ി�ാ!ി 
18 NിംC� േ�ാ<� എ0ി��െ. �ി/Zാം ?/�ീ�
ി5�ാ[  &ാ\ി+ിG<�. 
431 Dേ�ാ]ാ>3>� േ�
ിGം, �ി
�\ി �ീ/�. �ി�ാ&ി�3>� 
�േ
ാB�ാ�ം ഈ �1�ി�െ. �േ!ാ��ം *�ി+ിG<�. ഈ �1�ി�െ. 
?/�ീ�
േ�ാെ. 25384 െ�ാ:ി7  _ി�23  `aി>െ=bിG<�.  

�M� �
Yേ�X �A&ം
B �Q=� �.=ി*ാ>ി! �1�ി�െ. 
Dേ�ാE �േ_Vc<ാ! �ാU2dം �ാ/X�/5ം �േ_V�ാ&ി 
�35ം ഉ<ാ!  േ�b2െH5Nി;ം �ിV_�ാ! &/േe  �.�ി Nിേ=ാ/b� 
�&ി1ീ�
ി50 &ാf�ി� gി�ി�ി�
>>� �Q=ി�� എhാ�ി\ 
ആVം&�dം േ�Ti. 

      

             (ഒ=�) 
       അ&ിjk� l!Nm/       
                                                          �A&ം
B  �Q=� 

  



  ��
ി Æ�േ2ാÇ��ി
ി �Âീ�iെX v���                                                 
   /ിേ,ാ�$(

                   . 

            2014-18 �ാ���ി�ാ�( �¤ാ�'ിെU അXി*ാ� �ൗ��T ി��� 

�ി~ി (RIDF) -�  ഉ�െ,��ി, െ���YാX( 
ാ¦�ിെ� #ാ�ം �ീ��X�ി�  

ഏ�േefം 955 െ�0�  vേef�(, �]( ��Tേ�� ���ം��� +,( 

��y�ാ� ���� �ം��� v���Y�  �X,ി�ാ�ി�ിsu
(. #ാ�ം 

ാ$�െ&'( (RIDF-XIX) ��
ി v�
 +,ിെU �ീ��X 

അXി*ാ��ി}u ��
ി�ാ�(.  െ���YാX( 
ാ¦�ിെ�  െu�ാX(, 

ാ����ം  േ§ാj��ി�ാ�ി  ിt� �\ാ��ിെ�  o��
ി�ാംേ�ാX( II,  

െ#1w�  I  എmീ ാ�©��  ª�]�ാcം  െ
ാ�ിേ�ാX( �\ാ��ിെ� 

��,ാ/ V ാ�'( 2ാoി��ാcം  ��ിwാ�� I,  #ാ�ം III  എmീ ാ�©��  

ª�]�ാcം ��ിേ�ാX( �\ാ��ിെ� $,¬�ാX( X,  �ോe� IX എmീ 

ാ�©��   2ാoി��ാcം ഉ�െ,�m 1283 െ�0�  vേef�ാ�(  #ാ�ം 

�ീ��Xം . 

      +,ിെU �ീ��XാXി*ാ��ി}u ��
ി��  എ�ാം
െm ��
ി  

vേefെ�  ��v
ി�ി~ി��െX �ാmി�T�ി�  Æ�േ2ാ�ാ��ി�  �ിm( 


ി�െ»��െ,�m ഒ� Æ�േ2ാÇ ��ി1ി Íേ���ാ�( �ി���ിjm
(. 

T�ി���( അ�െX ���ിX�ി�  �d��ാേ�ാ Æ�േ2ാÇ ��ി1ി 

�Âീ��  Íേ��േ�ാ ��
ി v���Y�  �ി���ി�ാZm
ാ�(. 

��
ിvേef�( അ~ി�ിjm എ�ാ Æ�േ2ാ�ാ��jം ��
ി 

ആSg�Tം �2T�ാ+ം. T�ിo
 v���Y��( 90%  �A�ി'ിcം 

െ�ാtv���Y��(  95% �A�ി'ിcം  ���ി �k.  #ാ�ം 

ാ$�െ&'( (RIDF-XIX) ��
ി v���Y�െX  vാ�ം2�ി�  
െm, �� 



�� �ം����ിെU vാ~ാ�Tം ��Y�ി}ം ��&��ി}ം എ�ിjാ¬  
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അ~Tാ�ം-1 

���ം��� ��
ി ി��ി��ൽ  ��� �ർേ 
 

1.1. ആÍ�ം 
 

        vx
ി ി2Y�െX vേ
T�ിw( �](, ��ം, ൈ��)�( എmിcെX 

�ം���ം, ����,ാe�ം, �ീ
ിª��ാ� ഉ�േ�ാoം എmി 

�ാ�ി��� v���Y�ിൽ �ിjm �á �െ� vാ~ാ�T���ിjk. 

ഈ �k WX�Y�െXcം അ�ി
â&�ം ഒbിാ�ിെ�ാ`( vx
ി 

ി2Y�െX fാ¢ീ��ാ�  ����േ�ാoZം ����,ാe�Zം Ímി�  

�¿െ�ാ¿u |*ി�ി��� �ാã,ാX( അ�ിാ�T�ാ�(. അ
ി}��ി 

vx
ി ി2Y�െX �ാേ�ju ��
�  gXി Ímി�  �¿െ�ാ¿u
ാ�ം 

ി��� �ാä���. �ാ�Tെ� yാ�Y�ി�  Þ�ി��Zം അ�െX 

ഉ��ീ��ാ�o�ി�ാ�ി ആ-�ിjm
( x&ിcം അS¤® 

െ
ാbി}���ാ�(. �bcെX �2T
�ി�  ഉ`ാ+m T
ി�ാ�ം �ാ�&ി� 

േ�W��ിൽ  Ì�ിjm v
ി�®ി yാ�ീ� ��
cെX �ാ�fd����Zം 

eാ�ിåTZം g�
ൽ ��ി��ാ+m
ിS �ാ���ാ+ം. yാ�ീ� ��
cെX �ീി
ം 

അ{േ�ൽ vx
ിി2Yെ�cം �ാ�ാ*േ�cം ആ-�ിwി�ിjk. 

�ാ�&ി� ി���െXcം �k�ാ�ി �)�ിെUcം +/» ഉ�,ാe���
, 

�]ിെU 9�n�ി°
�ി�  mിsu േfാ&�ം, vx
ി ി2Y�െX +/( 

ഇ yാ�ീ� േ�W��ിെ� eാ�ിåT�ിെU േ
ാt�~ി,ിjk. ഈ �ാ¡ാ�¡Tം 

Ímിൽ �¿െ�ാ¿u yാ�ി��� eാ�ിåT�æ��� v���Yൾ 

ആa{�ം െ#�m
ി�( vx
ിി2Yെ� �ം��ിzെ�ാ¿u ഇXെ�X} 

��ം �]ിെU ഉ�,ാe���
 �~ി,ിjm
ിS
+m v���Y�ം 
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ആfT�ാ�(. ഈ ��Tം �ാ~T�ാjm
ിS ിി~ േ����െ� �ംേ�ാ�ി,ിz 

െ�ാ`( ��y�ാ� ആa{� �ീ
ി�ാ�(   ആfTം.  

Þ�ിc�ാ�ി ¤®െ,s �Xjm എ�ാ ഉ�,ാe� v���Y�ം ആ 

vേefെ� Þvx
ിcം  �]ിെU WX�cം �2T�ാ� ൈ��)rം 

ഏേ�ാ�ി,ിz െ�ാ¿u �ീ��Xം അXി*ാ��ാ�ിcu  vർ�� 

Y�ി¦െXെ� �ാ~T�ാ+�cç. �ീ��Xം, ��ീ��Zം #��ാè�Zം ആ� 

vx
ി�ിൽ �ാ��ി� v
ി¤�
�ിൽ ഊmിcu v���Yൾ �Xjm 

vേef�ാ�(. ��y�ാ� ി��� ��Tം Í¬�ി��ി ഉ�,ാe� WX�Yെ� 

f�ി�ാ� �ീ
ി�ിൽ  é�ീ��ിzെ�ാ`( ��
ി ആa{�ം �ീ��X vേefr 

�Xേ�`t`(. 

േ��� �ർ�ാർ ���� �ം����ിെU 2ാo�ാ�ി ���ം��� 

+,( Íേ��cം �1( +��ൾ bിcം ിി~ ��
ി�ൾ ആി �ിwിs`(. 

�]ിെU 9�n�ി�ി, �]ിെU ���ം2�� േf&ി എmി ർ�ി,ിj� എm 

��Tേ�ാെX. �� �ം��� +,( �Xrm �ീ��Xി��� 

��
ി��ാ�( Contour Farming, ��ി- ¤ì
� x&ി, �ീർjbി (Contour 

trenching), േ�ാ�ർ ¤¿�ൾ, 
Xെ���ൽ, Check Dams ൈ� 
X�� (Live 

Checks), േ�ാÛർ �ï�ൾ (Stone Pitched Contour bunds) �
�ിXൽ 

tXYി�. 

േ����ിെU ആെ� ിà
ിcെX 48% �m ���ാX( vേefZം 

ഉൾ�ാXൻ +mിൻ vേefY�ം gXി േ#ർ�ാൽ േ����ിൽ x&ി n�ിcെX 

n�ി2ാoZം #�ിോ�Y�ാ�ി�ി�ം. 
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ഇ��ം n�ി�ിൽ x&ി�( അSേ�ാ�T�ാ� �ീ
ി�ിൽ �ീ�Y�ം 

��ാംfZം �ി��ി��ിെ�ാ¿u ���ം��� �ംി~ാ�Yൾ 

ഏർെ,�േ�`t�ാ�(. ഇ
ി�ാ�ി ൈ�Í/�േ�ാെXാ,ം vാേefി��ാ�ി 

�2ിjm /ിേ�ാô�ിS vാ~ാ�Tം ���ിെ�ാ¿u �ിർ�ി
ി�ൾ gXി 

vാർ�ി��ാേ�`
( അ�ിാ�T�ാ�(.  

12 Í
ൽ 47 f
�ാ�ം െ� #�ിZu vേefY�ിൽ 
s
ി�ി��ാ�( 

�](-�� �ം����ി�( അSേ�ാ�Tം.  �2T�ാ� േ�ൽ�]ിെU �+
ി�ിൽ 

g�
ൽ ആb�ിൽ �]ി��ി �ാ1ി  �ി�,ാ�ാൻ ഉ�േ�ാoിjm
( േ�ൽ�]ി�( 

Í��ിൽ 9�n�ി°ി +/» അXി�]( ���ാൻ �ാ���ാ+k എm
ാ�( 

ഈ �ീ
ിcെX ��ി�ി
ി.  ���ം���ം x&ി�ാർ�( g�
ൽ ഉÁ�ാe� 

�ിSം ി�ിSം �ാ{�� 2ാി 
�Í/�gXി vേ�ാ��െ,�m
ാ�(. 
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1.2. ���ം��� ��
ി ി��ി��ൽ ��� �ർേ�cെX ഉേ�fT 

��TYൾ 

 ���ം��� ��
ി�ൾ �X,ി�ാ�ി�
( ��ം ��
ി 

vേef�ിS`ാ� �േ�ാo
ി ി��ി�r� 

 ���ം��� ��
ി�ൾ �X,ി�ാ�ി�
( ��Íu  nി�ിേ�ാo �ാ1ം  

ി��ി�r� 

 eീർW�ാ� ി���ിൽ �ിkം �ാ�ി� ി���ിൽ �ിkം �2ിjm 

ഉൽ,ാe�ം, ��Tം ഇ ി��ി�r� 

 ��
ി�( േf&Íu �� �2T
 ിf���ം െ#�� 

 �X,ി�ാ�ി� ��
ി��െX ��ി�ാ��ം ി��ി�r� 

 ���ം��� +,( Íേ����ാെ
 �X,ി�ാ�ി� ���ം��� 

vർ��Yൾ ���ി�ാj� 

 ��
ി vേefr �X�ാSu tXർvർ��Y�ം v³¤ാ~ി
 

*�Y�ം â`ി�ാs� 

 

1.3. ി��ി��ൽ ��� �ാ���( 

�ാർ&ി� ർ&ം അXി*ാ��ാ�ി�ാ�( ���ം��� ��
ി��െX 

ി��ി��ൽ ���ം �ാ)�ി� *ി
ി ി����( +,( �X�ി 

�m
(. 2020-21 �ാർ&ി� ർ&ം (2020 õൈ� - 2021 õൺ) �X�ി� 

����ിെU ി�Y�ാ�( ഈ /ിേ,ാർ$ിൽ ഉൾെ,��ി�ിsu
( 

1.4. �ീർ�Xം (ാ$ർെ&'() 

ഒ� െ�ാt ���ി���� #ാ�ിേ��( ഏെ
�ാം vേef�( �ിkം �b 

െuം ഒp�ിെ�rkേ`ാ  ആ vേef�ാെ� ���ി���� #ാ�ിെU �ീ��Xം 

എm/ി�െ,�k. അ
ാ�
( ഒ� �b / േ
ാX( / അ�ി�ിേ��( എ{ �ാ{ം 

vേefെ� െuം ഒp�ിെ�rkോ ആ vേefെ� �b / േ
ാX( / 
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അ�ിcെX �ീർ�Xം എm( ി�ിjk.  ഒ� �ീർ�Xെ� ��ം െ#�m 

ഉ�ർm nv
�Y�ാ�ി�ിjം അ
ിെU അ
ിർ�ി�ൾ. ഏെ
ാ� 

�ീ�wാ�ിേ��ം ��ം ഒp�ിെ�rm Íp¬  vേef�ിെUcം അ
ി��ി, 

ഉö *ാ�ം, �ീ��/ി േ�� , vx
ിe� �ീർwാ}�ൾ,  ��y�� േ���,  

ആേef േ��� എmിെ�ാെ� �ീർ�X�ിെU 2ാo�ാ�(. �ീർ�X�ിെU 

�ി,�S��ിw( aÙ �ീർ�Xം, െ#i �ീർ�Xം, �÷ �ീർ�Xം, ഉ� 

�ീർ�Xം, �eീ
Xം എmിYെ� 
�ം 
ി�ിjk. 

#ി{ം :  �ീർ�Xം ( ാ$ർെ&'() 

 

1.5. �ീർ�Xാ~ി°ി
 ി���ം  

nÍ�െ� ഏെ
ാ� t¿ n�ിcം ഏെ
�ി}ം ഒ� �ീർ�X�ിെU 

2ാo�ാ�ി�ിjം.  �ീർ�Xം എm
( �](, ��ം, ൈ��)�( എmിcെX ��ø� 

¤®ി
�ാ� vx
ിcെX ഒ� ù�ി1( ആ�
ി�ാൽ 
െm |*ി� ി���ം 
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ആa{�ം െ#�m
ിSം �X,ി�ാjm
ിSം ഏ1Zം അSേ�ാ�T�ാ� ù�ി1ാ�(.  

അXി*ാ� ി2Y�ാ� �](, ��ം, ൈ��)�( എmി�ിൽ ഒmിS`ാ+m 

ആWാ
ം �ú �`ിെ�cം ¤ാ~ിjെ�ku
ി�ാ}ം ���ിെU �2T
, �]ിെU 


�ം, ��T �Õ�ാ�Y�െX �ാmി~Tം എmി ഓേ�ാ �ീർ�X�ി}ം 

T
TÔ�ാ�
ി�ാ}ം �ീർ�Xാ~ി°ി
 ി���ം vാ~ാ�T�ർ�ിjk.  vx
ി�ാൽ 

�ിർ]�ി�െ,$ അ
ിർ�ി�ൾ �ാ1�ി�ാ�
(  ആ�
ി�ാൽ  ിി~ +��ൾ 

��ി*ി
ി �ൗûe |*ി� ി��� ��
ി�ൾ  �ീർ�XാXി*ാ��ി�ാ�(  

ആa{�ം  െ#�m
(. 

#ി{ം : അXി*ാ� ി2Yൾ - �](,��ം, ൈ��ാ�Yൾ 

 

 

 

 

 1.6. ി��ി��ൽ ����ീ
ി 

        ഇാ}േ&ൻ �ർേ 2020-21 ൽ െ
�െ»�� ാ$ർെ&'ിെ� 

Ípൻ 
ാ���ാ�ിൽ �ിkം ി�േf���ം �Xr�cം ���ം��� 
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+,( �X,ാ�ി� ��
ിേ�ാെXാ,ം �1( ഏ�ൻ�ി�ൾ bിേ�ാ �d�ാ�T 

T�ി�ൾ േ��ിേ$ാ �X,ാ�ി� എ�ാ �����ം��� ��
ി�േ�cം 

അേ�ാ��ം െ#��cം അ
( ��ം ാ$ർെ&'( vേefr`ാ� �േ�ാo
ി 

�െ`r�cം ിXZ�ൾ �െ`�ി ¤®െ,$ േ�üY�ിൽ എ�ിj� 

c�ാ�( ��T�ി�m
(. ഇt��ം െ
�െ»�� ാ$ർെ&'ിൽ ിി~ 

�ാർ�Y�ി¦െX �X,ാ�ി� �� �ം��� ��
ി�ൾ bി ഉ`ാ�ിsu 

േ�$Yൾ ���ിേ~��ാjmേ
ാെXാ,ം ���ം��� +,ിെU ഇXെ�Xൽ 

��ം v�
 ാ$ർെ&'ിൽ ഉ`ാ� േ�$Y�ം ിXZ��ം �െ`rm
ിSം 

�ാ~ിjk.  �ി�ാ
��ിൽ vേ
T�ം /ിേ,ാർs�ൾ v�ി�ീ��ിjmtbി 

�ി�ാ ആa{���ി
ി�ൾ�( ഈ ി&��ിൽ ഇXെ�XാSം �1( �ീർ�X 

ി��� ��
ിvർ��Yൾ g�
ൽ ��T��
േ�ാെX �ി���ം 

�Xrm
ി�( 
േ�f�d�ം2�� �ർ�ാ��ൾ�( �ാർ��ിർേ�fം �ൽ+m 


ിSം �ാ~ിjം.  

��
ിvേefെ� ൈ�fn�ിcെX അXി*ാ��ിൽ Æ�േ2ാ�ാ 

�െ� 4 ýാ1Y�ാ�ി 
�ം 
ി�ിjk. 

        �$ി�-1 
 

ýാ1ം ിÔീർ]ം (ഏ�/ിൽ) 

1 1 ഏ�/ിൽ 
ാെb 

2 1 Í
ൽ 3 ഏ�/ി�( 
ാെb 

3 3 Í
ൽ 5 ഏ�/ി�( 
ാെb 

4 5 ഏ�/ിSം അ
ിS Í��ി}ം 
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അ)*ാ�ം-2 

 

+ാ�ം ാ,�െ./% 	
�ി 

�0ാർ/ിെ2  അ3ി#ാ� �ൗ"�* ി"�� �ി)ി�ിൽ ഉൾെ'7�ി  

+ാ�ം �ീർ�3�ിെ�   955 െ;<ർ  =േ>?�ാ�%  ��	�*േ�� �� 

�ം��� &'% ��@ �����ം��� =ർ��Aൾ �3'ി�ാ$ി 

�ിBC�%. െ�7�Aാ3% �ാE$ിെ�  െC�ാ3%, ാ����ം േFാG"Hി�ാ�ി  

ിI� 	Jാ��ിെ�  K�	�ി�ാംേ"ാ3%, െ+LMൽ എOീ ാർP"ൾ  

QർR�ാSം  �Tിേ�ാ3%  	Jാ��ിെ� ,'ൻ"ാ3%, �ോ>�  എOീ 

ാർP"ൾ VാKീ"�ാSം ഉൾെ'7O 1283 െ;<ർ =േ>?�ാ�%  +ാ�ം 

�ീർ�3ം. "Y"Zാ�, �[G[ി"ൾ, െ+\&HAൾ, &HA]െ3 �ിർ^ാ�ം, 

���
ാ��ം,  "ി�ർ�ിർ^ാ�ം, ിി)��ം  �3��"ൾ, 	ാർ?_Vി�ി"ൾ, 

�[െC �ംV��ി"ൾ എOി�ാ�% =)ാ��ാSം  ഈ 	
�ി�ിEെ3  

�3'ി�ാ$ി� =ർ��Aൾ. 	
�ി=േ>?�ിെ2 a7�ൽ VാKbം  +�ൽ 

�Rാ�% "c�O�%. +�ൽ �R% dedിെ2 HർMf% അgേ�ാ�* 

�ാ��ി�ാൽ  	
�ി=േ>?െ� =)ാ� h.ിSം  dedാ�%.  �േi? 

ാ�ി"ൾ j�ിVാKkം  ഉ	�ീ��ി�ാ�ി  h.ിെ�  ആm�ിGO�ിെ�ാ'ം 

"ാർ.ിേ"��േ�ാ�ി"]ം െ+no. 
 

1.7. േ"ാqർ 0rിംK% 

+�ിkC =േ>?AHിൽ �B"ൾ �ി�ിM% h.ി െ+nO �ീ�ി�ാ�% 

േ"ാqർ 0rിംK%. 30329 െ�2%  #��%  േ"ാqർ 0c"ൾ �ിർ^ിMിBr%. 
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1.8. /Êർ െX/�ിംo( 

12 Í
�   47 f
�ാ�ം െ� #�ിZu vേefY�ിൽ 
s�ൾ 
ി�ിw( x&ി 
െ#�m �ീ
ി�ാ�( െX/�ിംo(. 4848 െ�U( *��( െX/�ിംo( 
�X,ി�ാ�ി�ിs`(. 

 

1.9. �bjbി 

�bെuെ� �]ി�ാþി noർ2 ��ി
ാ�ം ഉ�ർ�ാൻ ���ിXY�ി}ം 
x&ി *�Y�ി}ം +bിjm +bി��ാ�( �bjbി�ൾ. 380 �bjbി�ൾ 
�ിർ�ിwിs`(. 
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1.10. �ി��  /ീwാ��ിംo(              

േ�ൽj���ിൽ ീpm �bെuം �ം2�ിw( ²�ീ��ിw( �ി�i��ിേ��( 
ഇ/jm �ീ
ി�ാ�( �ി�ർ /ീwാർ�ിÝ(. 6 �ി�i�ൾ  /ീ#ാർ¾( െ#½ിs`(.   

 

1.11. �ീ�wാൽ �ി��ാ�ം 

ഇX�ാXൻ vേefY�ിൽ x&ിി��ൾ�ിX�ി}ം x&ിേ�ാoT��ാ� 

�ി²��ി}ം �ീർwാ}�ൾ �ിർ�ിw( �ീേ�ാ$ം f�ിെ,�r�cം �െ]ാ�ി,( 

Xc�cം െ#�k. 112 �ീ1ർ  �ീ�wാൽ �ിർ�ിwിs`(. 
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1.12. 
X���ൾ 

*ി��ാ�ി ഒpju േ
ാ���ി}ം ഉ��eി��jം +iെ� �ി��ിjm 

�ി��ാ� v���Y�ാ�( 
X���ൾ. ��ം േf��ിjmേ
ാെXാ,ം 

�ി��ിjm vേef�ിെU vേ
T�
 അS��ിw( n
� ��ിേ�ാ���ിSം 


X����  ഉ�േ�ാoി�ാi`(. 3  
X���ൾ ��
ി vേefr`(. 

 

2.7 �ി���ിർ�ാ�ം   

ഉ��ി
� ��ം +/Zu *�Y�ിൽ  noർ2 ��ം �2T�ാ�ാൻ 

�ി�i�ൾ  �ിർ�ിjk. +Xിെu�2T
�ാ�ി 54  �ി�i�ൾ ��
ി  

vേef�( �ിർ�ിwിs`(. 
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2.8. �bെu �ം2��ി 

���ം2��ി�ൾ  /ീwാർ�( െ#ºാSം െuെ,ാ�ം +/�ാSം 
���ാ�Íu േ�����ിൽ  ���2T
 ഉ/,ാ�ാSം �bെu �ം2��ി�ൾ  
ഉ�േ�ാoിjk. 2 �bെu  �ം2��ി�ൾ ��
ി vേefr`(. 

 

2.9  �ം��� 2ി�ി 

�]ിെU �ാെ1/ൽ �ർ�ം +/�ാSം �െ]ാ�ി� 
X�ാSം �ിർ�ിjm  
WX��ാ�( �ം��� 2ി�ി�ൾ. +�െ�cu #�ിZ�ൾ�( ഉ/� 
��ാSം �ം��� 2ി�ി�ൾ ��ാ�ിjk. 1054 m �ം��� 2ി�ി 
�ിർ�ിwിs`(. 
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2.10 �ാ� fd2ി�ി �ി��ാ�ം.  

േ
ാ���െXcം അ�ി��െXcം �]ിXി�ീ�( �ീെ�ാp�( 


X�െ,�m
( 
X�ാ�ാ�( �ാർfd2ി�ി �ിർ�ിjm
( .1400 m  �ാർfd 

2ി�ി �ിർ�ിwിs`(. 

 

2.11.  /ിംo( േ�ാ`( 

 �ാർ&ി�ാfT�ി�ാ�ി 18 /ിംo( േ�ാ¿�ൾ �ിർ�ിwിs`(. 
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അ~Tാ�ം-3 

���ം��� ി��ി��� ���ം - v~ാ�െ,$ 

a#�Y� 

3.1. െ�ാtി�Yൾ 

 
ി�����ം �ി��ിെ� െ���YാX( 
ാ}�ി�  ഉ�െ,$ #ാ�ം 

�ീ��X ��
ി�ാ�( 2020-21 ���ം��� ി��ി���  ��േ�ാ�ി 

െ
�െ»��ിsu
(. ��
ി vേefെ� Æ�േ2ാ�ാ�െ� ഉ�െ,��ി 

^�ീ��ിw ാ$�െ&'(  ��1ി�ാ�( ��
ിcെX െ�ാt�ി��ാ� v��� 

Y��(  േ��േ�ാ$ം �ിw
(.     

3.1.1.  ���ം�T  

                 �ർേ �X�ി� ��
ി vേef�(  2269 +�ം¤Y�ി�ാ�ി   6187 

¢ീ��ം  5481 ��&ൻ�ാ�ം ഉൾെ,െX  ആെ�  11668 ആ�( ���ം�T. 

�ാൻ�െ�ൻ'ർ ി2ാo�ിൽ ആ�ം 
െm ഇ�. 

�$ി� -2 
¢ീ�ൾ ��&ൻ�ാർ �ാൻ�െ�ൻ'ർ ആെ� 

6187 5481 - 11668 

       

 148 �$ി��ാ
ി +�ം¤Y�ി�ാ�ി 499 േ��ം 239 �$ി�ർ� 

+�ം¤Y�ി�ാ�ി 910 േ��ം 1882 +�ം¤Y�ി�ാ�ി �ú ി2ാo�ി�െ,$  10259 

േ��ം ��
ി vേef�( 
ാ��ിjk.  �$ി��ാ
ി  +�ം¤Y�ിൽ  APL 

ി2ാo�ിൽ   23 ഉം   BPL ി2ാo�ിൽ  125 ഉം  +�ം¤Yൾ ഉൾെ,�k.  

�$ി�ർ� +�ം¤Y�ിൽ  APL ി2ാo�ിൽ    68  ഉം  BPL ി2ാo�ിൽ 171 ഉം 
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+�ം¤Yൾ ഉൾെ,�k.  �úu�ിൽ  APL ി2ാo�ിൽ  1043 ഉം  BPL ി2ാo 

�ിൽ  839  ഉം +�ം¤Y�ാ¼u
(.  
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3.1.2. 	
�ി *േ+,െ� #ാ	�.ൾ 

10  അം1�ാ2ി"3ം, 10 എൽ.	ി 53"3ം, ഒ� 7.	ി 53ം ഒ� 

ൈ953ം, ഒ� 9�ർ െ�$ൻ<=ി 53ം  ഈ *േ+,�% #ി�ി െ?@A.  

ആർC�%/��ൻ�% േ"ാേEF"ൾ, െ*ാGH�ൽ േ"ാേEF"ൾ  എIി 

െ�ാAം  	
�ി *േ+,�%  ഉൾെ'KIി�.  ഒ� േGാ=L% േLHMം  6 

�ർ$ാർ #ാ	�.3ം, OI% �P"ാ�Q 53"3ം  	
�ി *േ+,�%  #ി�ി 

െ?@A.      

OI% Q�ാ�,ാ�"3ം, OI% �ർ$ാർ  &2ിെR 	
�ി"3ം  	
�ി 

*േ+,ST%. ാUർെH<ിMRിൽ  #�VRWം എIാൽ  	
�ി*േ+, 

�ിM �=�% �ാ��ിXI��ാ�ി  112 &KംY.3T%.  അർ$% ആെ"  252 

െ9[ർ \�ി 	
�ി *േ+,�ി�"ST%.  5 �9"�� #ാ	�.ൾ  

	
�ി *േ+,�% *ർ�ിXA.  3 *ാ]�ി" "ാർHി"�9"�� 

�ം^.3ം, ഒ� "ാർHി" ി	�� �9"�� �ം^_ം  ഒ� ��േ�ി�ി 

Yാ`ം  ഇ�ിൽ ഉൾെ'KA.  134 &KംYcീ e�ിf"ൾ 	
�ി *േ+,�% 

*ർ�ിXAT%. 8 V�ൽ 12 �ീhർ െ� ,�ാ,�ി ആiVR  1640 "ി�j"3ം  

70 V�ൽ 80 �ീhർ െ� ,�ാ,�ി ആi�ിlR  27 &iൽ "ി�j"3ം  *m� 

*േ+,�% �ി�ിlT%.  

 3.1.3. ��േ�?� #ി�ി 

            ആെ" 105856 െ�n% \�ി7R�ിൽ  7372.75 െ�n% \�ി (6.96%) 

��േ�?�VR ിsാ1�ിlം 98483.25 െ�n% (93.04%) ��േ�?��ി�ാ� 

ിsാ1�ിlം ഉൾെ'KA.  
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	(ി" 4 

��േ�*�+, -�ി ��േ�*��ി�ാ� -�ി 

6.96% 93.04% 

 

3.1.4.  3ി�ിേ�ാ4 �ീ�ി 

          	
�ി 6േ78െ� ആെ" -�ി;െ< 1.51% ��ി>ം 0.38% @AിB% 

ഉ	;D��ാ�Eം, 9.80% �F% ഉ	േ�ാ4GൾI�ാ�ി ി�ിേ�ാ4ിJി�ിIK. 

"Lം 	ാM;ം *ENം �ിMO 6േ78GPെQRിSം -�ിTാ4ം 6േ78GPം 

ിU"ൾ U�ാൻ േ�ാ4W�ാ� -�ി�ാ�%. 	
�ി6േ78െ� 6Xാ� ിU"ൾ 

െ�G%, MYർ, �ാ%, ��Jീ�ി, ാ[ എ]ി�ാ�%. 

16 &^ം_Gൾ 3�ി @Aി$% ഉ	;D��ാ��ി�ാ`  @Aിെ*a]ി� 

എKം  21 &^ം_Gൾ ആ7ാ�"��� എ] "ാ���ാSം 28 &^ം_Gൾ 

	]ി8�Wം #�	�ി�ി�ി +��ാ� "ാ��GUാSം @Aിെ*a]ി�  എKം 

അTി6ാ�െ'c.   

���ം��� 	
�ിെ�IMിd, ി�Gൾ ���ം��� 	
�ി 

ഉേ7Wാ4#ൻ +േe��ാ�% അMി�ാൻ "[ിOെ�]% 0.98% f�േTാDാ$Pം 

gാ�, േhാ$%, 	iാ��% അXി"ാ�ി"Uിൽ �ിK�ാ�% അMിOെ�]% 

86.58% f�േTാDാ$Pം �j �ാ�4GUിSെ<�ാ�% അMിOെ�]% 3.76% 

f�േTാDാ$Pം അTി6ാ�െ'c. ���ം��� 	
�ിെ�IMിd, 

	�ി8ീ��ം 0.49% f�േTാDാ$l$% �ാmേ� �TിJിcn എ]% �ർെ�ിൽ 

�ിKം ���ി�ാ$ാൻ �ാXിd. _o�ി�pാ�ം, �c"Uാ$ൽ, െ*$% 

qാ+"l , �ീ�Jാ`  �ി�pാ�ം എ]ി�ി�ാ�%  	
�ി �ം_rിJ% �TിJ 

	�ി8ീ��ം. 
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3.2. ���ം��� +,( �X,ി�ാ�ി� ��
ിcെX Æ�േ2ാ�ാ��െX 
അ2ിvാ�ം �ം¤®ിw(. 

 

            431 +�ം¤Yൾ #ാ�ം ാ$ർെ&'( ��
ിcെX േ��ിsu 

Æ�േ2ാ�ാ��ാ�(. vേefെ� 3.48% +�ം¤Yൾ Æ�േ2ാÇ��ി1ി�ിൽ  

അംoY�ാ�(. �����ം��� vർ��Yെ�j/ിzu അXി*ാ� 

അേ¤ാ~ം ��
ിj Íൻ�( 17.87% േ�ർjം ��
ി�( േf&ം 96.29% േ�ർjം 

ഉu
ാ�ി a#ി,ിwി�ിjk. ാ$ർെ&���
ിെ�j/ിzu അ/ി( ��
ി�( 

Íൻ�( 18.79% േ�ർjം ��
ി�( േf&ം 96.29% Æ�േ2ാ�ാ�ൾj�ാ�( 

ഉu
(. �1( ��-�� �ം��� vർ��Yൾ ��
ി�( Íൻ�( 17.87% 

േ��ം ��
ി�( േf&ം 84.92% േ��ം �X,ി�ാ�ി�ിs`(.  

 3.3. ��
ി അേ�ാ��ം 
 

              2020-21 ���ം��� �ർേcെX 2ാo�ാ�ി ���ം��� +� 

�X,ി�ാ�ി� #ാ�ംാ$�െ&'( ��
ി ��ർfിw( ��
ിcെX 

Æ�േ2ാ�ാ�െ� gXാെ
 ��
ിvേefെ� Ípൻ +�ം¤Y�ിൽ �ിkം  

ി�േf���ം �Xr�cം  െ#Å. ��
ിvേefru 2269 +�ം¤Y�ി�  

1028 +�ം¤Y�ം �ാ�&ിേ�
� േ�ാ�ി��ി�  ഏ�െ,$ി�ിjk. vേef�( 

�X,ി�ാ�ി�ിsu v~ാ� ��
ി േ�ാÛ�  ¤`ിംo( ആ�(. െX/�ിംo(, 

�bjbി, �ി��  /ീ#ാ��ിംo(, �ീ�wാ�  �ി��ാ�ം, 
X��, �ി��, 

�ാർfd2ി�ി, /ിംo( േ�ാ`( എmീ ��
ി��ം vേef�( �X,ി�ാ�ി�ിs`(. 

#ാ�ംാ$�െ&'(  ��
ിcെX 9��ാ�ി vേefെ� �െ]ാ�ി,ിെU േ
ാ
( 

+/�ാSം �]ിെ� ��ാംf�ിെU  േ
ാ
( �~ി,ി�ാSം �bി�. ി��ിെ� 

�ാü
�ി}ം, ഉ�,ാe� �ി��ി}ം �~�Z`ാ�ി. �ർേcെX 

ിfeി�Yൾ �$ി��ിൽ െ�ാ��ി�ിjം v�ാ��ാ�(. 
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3.3.1.  Æ�േ2ാ�ാ��െX v~ാ� െ
ാbിൽ  

�$ി� -5 

            െ
ാbിൽ ýാ1ം1 ýാ1ം2 ýാ1ം3 ýാ1ം4 ആെ� 

x&ി 144 110 16 7 277 

�ാർ&ിേ�
�ം 913 106 8 1 1028 

�ർ&�െ�ാbി�ാ�ി 224 11 0 0 235 

�ാർ&ിേ�
�െ�ാbി�ാ�ി 539 28 4 0 571 

�úu 136 18 2 2 158 

 

 
 

��
ിvേefru 2269 +�ം¤Y�ിൽ  12.21% +�ം¤Yൾ  x&ി 

v~ാ� െ
ാbി�ാ�ി  �dീ��ിwി�ിjk. 45.31% +�ം¤Yൾ   �ാർ&ിേ�
� 

െ
ാbി}��ിൽ ഏർെ,$ി�ിjk.  10.36% +�ം¤Yൾ   �ർ&�െ
ാbി�ാ�ി 

ി2ാo�ിൽെ,�k. �ാർ&ിേ�
� െ
ാbി�ാ�ി ി2ാo�ിൽ  25.17%Zം  �1( 

െ
ാbി}��ിൽ  ഏർെ,$ി�ിjmർ  6.95% Zം ഉൾെ��k.  
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 x&ി v~ാ� െ
ാbി�ാ�ി  �dീ��ിwി�ിjm +�ം¤Y�ിൽ   ýാ1ം 

-1 ൽ (100 െ�Uിൽ 
ാെb) 51.98%  +�ം¤Y�ം  ýാ1ം-2  ൽ (100 Í
ൽ 300 

െ�Uിൽ  
ാെb െ�) 39.71% +�ം¤Y�ം ýാ1ം-3 ൽ (300 Í
ൽ 500 

െ�Uിൽ  
ാെb െ�) 5.78% +�ം¤Y�ം 500 െ�UിS Í��ിൽ  �m  

ýാ1ം -4 ൽ 2.53% +�ം¤Y�ം ഉൾെ,�k.  

�ാർ&ിേ�
� െ
ാbി}��ിൽ ഏർെ,$ി�ിjmർ  ýാ1ം-1 ൽ 88.81% Zം 

ýാ1ം-2  ൽ 10.31% Zം ýാ1ം -3 ൽ 0.78% Zം ýാ1ം -4 ൽ 0.1% Zം ഉൾെ,�k. 

�ർ&�െ�ാbി�ാ�ി�ൾ ýാ1ം-1 ൽ 95.32%Zം ýാ1ം-2 ൽ 4.68% Zം 

ഉൾ,�k.  �ാർ&ിേ�
� െ
ാbി�ാ�ി�ൾ  ýാ1ം -1 ൽ 94.40% Zം  ýാ1ം-2  ൽ 

4.90% Zം ýാ1ം-3 ൽ 0.70% Zം ഉൾെ,�k.  �1( െ
ാbി}��ിൽ 

ഏർെ,$ി�ിjmർ ýാ1ം-1 ൽ  86.07% Zം ýാ1ം-2  ൽ 11.39% Zം ýാ1ം -3 ൽ 

1.27% Zം ýാ1ം -4 ൽ 1.27% Zം +�ം¤Yൾ  ഉൾെ,�k.  
 

          
�ാ1ി�ി�ൽ ഉേeTാo*ർ ��
ി vേefാ�ി�ിൽ �ിkം ി�േf���ം 

�X�k  
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3.3.2.   Æ�േ2ാ�ാ��െX അS¤® െ
ാbിൽ  
 

�$ി� - 6 
അS¤® െ
ാbിൽ അXി*ാ��ിൽ Æ�േ2ാ�ാ��െX എ]ം 

  െ
ാbിൽ ýാ1ം1 ýാ1ം2 ýാ1ം3 ýാ1ം4 ആെ� 

x&ി 124 34 2 1 161 

�²�ർ�ൽ 53 26 3 2 84 

ആ��ർ�ൽ 105 26 1 0 132 

േ�ാbി�ർ�ൽ 336 55 5 2 398 

�ീൻ �ർ�ൽ 3 2 0 0 5 

േ�ാr �ർ�ൽ 2 0 0 0 2 

േ
�ീw �ർ�ൽ  1 1 0 0 2 

x&ി, �²�ർ�ൽ   1 1 2 0 4 

x&ി, ആ��ർ�ൽ   1 0 0 0 1 

x&ി,   േ�ാbി�ർ�ൽ 10 2 1 0 13 

x&ി, �ീൻ �ർ�ൽ 1 0 0 0 1 

x&ി, �²�ർ�ൽ,ആ��ർ�ൽ  0 0 0 1 1 

�²�ർ�ൽ,ആ��ർ�ൽ 7 1 0 0 8 

�²�ർ�ൽ,േ�ാbി�ർ�ൽ, 

ആ��ർ�ൽ  

16 6 2 0 24 

ആ��ർ�ൽ,േ�ാbി�ർ�ൽ,  

�²�ർ�ൽ, േ�ാr�ർ�ൽ 

0 1 0 0 1 

ആ��ർ�ൽ,േ�ാbി�ർ�ൽ 15 2 1 0 18 

 േ�ാbി�ർ�ൽ,�ീൻ �ർ�ൽ 1 0 0 0 1 

 േ�ാbി�ർ�ൽ,േ�ാr �ർ�ൽ 1 1 0 0 2 

 അS¤®െ
ാbിൽ ഇ�ാ�ർ 1286 109 13 3 1411 
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       x&ി അS¤®െ
ാbി�ാ�ി  �dീ��ിwിsu
(  161 +�ം¤Y�ാ�(.  

ഇ
ിൽ  ýാ1ം -1 ൽ 77.02% +�ം¤Y�ം ýാ1ം -2 ൽ 21.12% +�ം¤Y�ം, 

ýാ1ം -3 ൽ  1.24% +�ം¤Y�ം, ýാ1ം-4ൽ 0.62% +�ം¤Y�ം ഉൾെ,�k.  

�² �ർ�ൽ അS¤® െ
ാbി�ാ�ി �dീ��ിwിsu
( 84 +�ം¤Y�ാ�(.  

ഇ
ിൽ 63.10%+�ം¤Yൾ   ýാ1ം -1 }ം, 30.95% +�ം¤Yൾ   ýാ1ം  -2 }ം,  

3.57% +�ം¤Yൾ   ýാ1ം-3 }ം,  2.38% +�ം¤Yൾ   ýാ1ം -4 }ം ഉൾെ,�k.  

ആ��ർ�ൽ അS¤® െ
ാbി�ാ�ി  �dീ��ിwിsu
(  132 +�ം¤Y�ാ�(.   

ഇ
ിൽ 79.55% +�ം¤Yൾ  ýാ1ം-1 }ം, 19.70%  +�ം¤Yൾ ýാ1ം -2 }ം, 

0.75%  +�ം¤Yൾ   ýാ1ം-3  }ം ഉൾെ,�k. േ�ാbി�ർ�ൽ അS¤® 

െ
ാbി�ാ�ി �dീ��ിwിsu
( 398 +�ം¤Y�ാ�(.  ഇ
ിൽ 84.42% +�ം¤Yൾ   

ýാ1ം -1 }ം, 13.82% +�ം¤Yൾ   ýാ1ം -2 }ം, 1.26% +�ം¤Yൾ   ýാ1ം-3 

}ം, 0.50% +�ം¤Yൾ   ýാ1ം-4 }ം ഉൾെ,�k �ീൻ�ർ�ൽ അS¤® 

െ
ാbി�ാ�ി �dീ��ിwിsu
( 5 +�ം¤Y�ാ�(.  ഇ
ിൽ 60% ýാ1ം -1 }ം  40% 

ýാ1ം-2 }ം ഉൾെ,$ +�ം¤Y�ാ�(. േ�ാr�ർ�ൽ അS¤® 

െ
ാbി�ാ�ി �dീ��ിwിsu  2 +�ം¤Yൾ ýാ1ം 1 ൽ ഉൾെ,$�ാ�(.  േ
�ീw 

�ർ�ൽ 2 +�ം¤Y�ാ�( �Xrm
(- ýാ1ം -1 ൽ 50% Zം ýാ1ം -2 ൽ 

50%Zം. x&ി, �²�ർ�ൽ എmി അS¤®െ
ാbി�ാ�ി   

�dീ��ിwി�ിjm
(  4 +�ം¤Y�ാ�(.  ഇ
ിൽ  ýാ1ം -1 }ം ,2 }ം 25% Zം 

ýാ1ം-3 ൽ  50%Zം ഉൾെ,�k. ആ��ർ�}ം x&ിcം  അS¤® 

െ
ാbി�ാ�ി �dീ��ിwിsu ഒ� +�ം¤ം ýാ1ം-1 ൽെ,$l
ാ�(.  x&ി, 

േ�ാbി�ർ�ൽ അS¤®െ
ാbി�ാ�ി �dീ��ിwി�ിjm
( 13 +�ം¤ 

Y�ാ�(.  ഇ
ിൽ  76.93% +�ം¤Yൾ ýാ1ം-1 }ം  15.38% +�ം¤Yൾ   

ýാ1ം-2 }ം, 7.69% +�ം¤Yൾ ýാ1ം-3 }ം ഉൾെ,$�ാ�(.  x&ിcം  

�ീൻ�ർ�}ം അS¤®െ
ാbി�ാ�ി �dീ��ിwിsu ഒ� +�ം¤ം ýാ1ം-1 ൽ 

െ,$
ാ�(.  x&ിcം  �²�ർ�}ം ആ��ർ�}ം അS¤® െ
ാbി�ാ�ി  
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�dീ��ിwി�m  ഒ� +�ം¤ം ýാ1ം-4-ൽെ,$�ാ�(. �²�ർ�ൽ 

ആ��ർ�ൽ അS¤®െ
ാbി�ാ�ി �dീ��ിwിsu
( 8 +�ം¤Y�ാ�(. 

ഇ
ിൽ  87.5%  ýാ1ം-1 }ം, 12.5%  ýാ1ം-2 }ം ഉൾെ,$�ാ�(. 

�²�ർ�}ം, േ�ാbി�ർ�}ം, ആ��ർ�}ം അS¤®െ
ാbി�ാ�ി 

�dീ��ിwി�ിjm
(  24   +�ം¤Y�ാ�(.  ഇ
ിൽ  66.67% ýാ1ം -1 }ം, 25%  

ýാ1ം-2 }ം 8.33%  ýാ1ം-3 }ം ഉൾെ,�k.  ആ��ർ�ൽ, േ�ാr 

�ർ�ൽ, േ�ാbി�ർ�ൽ, �²�ർ�ൽ  എmി അS¤® െ
ാbി�ാ�ി  

�dീ��ിwി�ിjm ഒ� +�ം¤ം ýാ1ം -2 ൽ ഉൾെ,$�ാ�(.  ആ��ർ�}ം, 

േ�ാbി�ർ�}ം അS¤®െ
ാbി�ാ�ി �dീ��ിwി�ിjm
( 18  +�ം¤ 

Y�ാ�(.  ഇ
ിൽ  83.33% ýാ1ം -1 }ം, 11.11% ýാ1ം -2 }ം, 5.56% ýാ1ം -3 }ം 

ഉൾെ,�k. േ�ാbി�ർ�ൽ, �ീൻ�ർ�ൽ  എmി അS¤®െ
ാbി�ാ�ി  

�dീ��ിwിsu ഒ� +�ം¤ം ýാ1ം-1 ൽ ഉൾെ,�k. േ�ാbി�ർ�ൽ 

േ�ാr�ർ�ൽ എmി  അS¤® െ
ാbി�ാ�ി  �dീ��ിwിsu
( 2  

+�ം¤Y�ാ�(.  ഇ
ിൽ  50% ýാ1ം -1 }ം,  50% ýാ1ം -2 }ം ഉൾെ,�k.   

3.3.3. ��
ി vേef�( �X,ി�ാ�ി� ���ം��� ��
ിcെX ി�Yൾ  

�$ി�-7 

���ം���ം 
�X,ി�ാ�ി� Üീം 

���ം��� ��
ി 
�X,ി�ാ�ി� +�ം¤Y�െX എ]ം 

ýാ1ം1 ýാ1ം2 ýാ1ം3 ýാ1ം4 ആെ� 

RIDF 306 108 13 4 431 

�\ാ��( 20 5 0 0 25 

MGNREGS 68 12 2 0 82 

�d�ം�ി��ിൽ 66 15 2 0 83 

�X,ാ�ി�ി$ി� 1503 134 15 6 1658 
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         ��
ി �X,ി�ാ�ി� 621 +�ം¤Y�ി�  431 +�ം¤Yൾ                             

���ം���+,(  �X,ാ�ി� ��
ി�ിൽ ഉൾെ,$�ാ�(. yാ��\ാ� 

�ിൽ �ിku ��ാ�ം  �2ിw
(  25 +�ം¤Yൾ�ാ�(.  82 +�ം¤Yൾ 

MGNREGS ��
ി v�ാ�Zം  83 +�ം¤Yൾ �d�ം �ി��ിൽ �X,ാ�ി� 

��ാ�(. 1658 +�ം¤Yൾ ���ം��� vർ��Yൾ  �X,ാ�ി�ി$ി�. 

���ം���+,( �X,ി�ാ�ി�  ��
ി v�ാ�ം  �]( �ം���ം  

�X,ി�ാ�ി��ിൽ   ýാ1ം – 1 ൽ  71% +�ം¤Y�ം   ýാ1ം 2 ൽ  25.06% 

+�ം¤Y�ം, ýാ1ം – 3 ൽ  3.02% +�ം¤Y�ം   ýാ1ം – 4 ൽ  0.92% 

+�ം¤Y�ം  ഉൾെ,�k.  yാ��\ാ��ിൽ  �ിkം  9`(  �2ിw 

+�ം¤Yൾ  ýാ1ം – 1 ൽ  80% ഉം ýാ1ം – 2 ൽ  20% ഉം ഉൾെ,�k.    

MGNREGS  ��
ി v�ാ�ം �X,ി�ാ�ി��ിൽ  ýാ1ം-1 ൽ 82.93% ഉം ýാ1ം-2 
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MGNREGS
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RIDF



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

 

�ാ)�ി� *ി
ിി����( +,(,
ി�����ം Page 26 

 

ൽ 14.63% ഉം ýാ1ം - 3 ൽ 2.44% ഉം +�ം¤Yൾ ഉൾെ,�k. �d�ം �ി��ിൽ  

�](  �ം���ം �X,ി�ാ�ി�ർ ýാ1ം -1 ൽ  79.52%  ഉം ýാ1ം -2 ൽ  

18.07% ഉം ýാ1ം -3 ൽ 2.41% ഉം +�ം¤Yൾ ഉൾെ,�k. 

3.3.4. ���ം���ം �X,ി�ാ�ി� +�ം¤Yൾ ��
ിcെX �ീ
ി അS��ിw(  

 

�$ി� -8 
 

���ം��� 
�ീ
ി 

 

 
���ം���ം �X,ി�ാ�ി� +�ം¤Yൾ(എ]ം) 

ýാ1ം1 ýാ1ം2 ýാ1ം3 ýാ1ം4 ആെ� 

േ�ാÛർ ¤`ിംo( 258 102 13 3 376 

െX/�ിംo( 41 19 0 1 61  

�bjbി 79 8 2 0 89 

�ി�ർ /ി#ാർ�ിംo( 6 0 0 0 6 

�ീർwാൽ �ിർ�ാ�ം 2 1 0 0 3 


X�� 3 0 0 0 3 

�bെu �ം2��ി 2 0 0 0 2 

+�ം 10 2 0 0 12 

�ി��  �ി��ാ�ം 53 1 0 0 54 

/ിംo( േ�ാ`(  11 7 0 0 18 

�ം��� 2ി�ി 

 

7 5 0 0 12 

 

�ാർfd2ി�ി �ിർ�ാ�ം 

 

െ�ാt േ
ാX( 
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3.3.5.   �� �ം���ം �X,ി�ാ�ി� n�ി �ം¤®ിw ി�Yൾ  
 
�$ി� -9 

 

 

�]( �ം���ം �X,ി�ാ�ി� n�ി �ം¤®ിw ി�Yൾ 
 
 
��
ി 

+�ം¤Y�െX എ]ം  
ആെ� 

ിà
ി/എ]ം/�ീ�ം RIDF �\ാ��( MGNREGS 

�d�ം 
�ി��ിൽ 

േ�ാÛർ¤`ിംo( 
(െ�U() 333 8 4 31 30329 

െX/�ിംo((െ�U() 42 0 5 14 4848 

�bjbി (എ]ം) 
 1 3 69 20 380 

�ി�ർ/ി#ാർ�ിംo( 
(എ]ം) 0 3 1 2 6 

�ീർwാൽ �ിർ�ാ�ം 
(�ീ1� ) 0 2 1 2 112 


X�� (എ]ം) 1 0 0 2 3 

�bെu�ം2��ി 
(എ]ം) 0 2 0 0 2 

+�ം �ി��ാ�ം 
(എ]ം) 10 2 0 0 12 

�ി��  �ി��ാ�ം 
(എ]ം) 42 6 0 6 54 

 
�ം��� 2ി�ി 
(�ീ1� ) 

12  0  0  0 1054 

 
�ാർfd2ി�ി�ിർ�ാ�ം 
(�ീ1� ) 

    1400 

/ിംo( േ�ാ`( (എ]ം) 18  0  0  0  18  
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  �ി�cെX n�ിfാ¢���ാ� vേ
T�
�ൾ�S��ിw( ിി~ �� 

�ം��� vർ��Y�ാ�(  �X,ി�ാ�ി�ിsu
(. േ�ാÛർ ¤`ിംo( 

�X,ി�ാ�ി�ിsu
( 376 +�ം¤Y�ാ�(. ýാ1ം-1 ൽ  68.61%  ഉം ýാ1ം-2 ൽ  

27.13% ഉം, ýാ1ം-3 ൽ  3.46% ഉം ýാ1ം-4 ൽ  0.80% +�ം¤Y��ാ�(. 30329 

െ�U(  *��ാ�( ¤`ിംo( �X,ി�ാ�ി�ി�ിjm
(.  61 +�ം¤Y�ാ�(  

െX/�ിംo(  �X,ി�ാ�ി�ി�ിjm
(.  67.21% +�ം¤Yൾ ýാ1ം -1 }ം, 31.15% 

+�ം¤Yൾ ýാ1ം -2}ം,  1.64% +�ം¤Yൾ ýാ1ം -4 }ം ഉൾെ,�k.  ആെ�  

4848 െ�U( *��ാ�( െX/�ിംo(  �X,ി�ാ�ി�ി�ിjm
(. 89 +�ം¤Yൾ 

�bjbി �ിർ�ാ�ം �X�ി�ിs`(.  ിി~ ഏ�ൻ�ി��ിൽ �ിkം �2ിw 9`(  

ഉ�േ�ാoിw(  380 �bjbി��ാ�(  �ിർ�ിwിsu
(. ýാ1ം  1  ൽ 88.76% 

+�ം¤Y�ം ýാ1ം -2 ൽ 8.99% ഉം ýാ1ം-3ൽ  2.25% ഉം +�ം¤Yൾ 

ഉൾെ,�k.  

      �ി�ർ /ീ#ാർ¾ിംo( �X�ി�ിsu
(   ýാ1ം1-� െ,$ 6 +�ം¤Y�ാ�(.  

�ീർwാൽ  �ിർ�ാ�ം 3 +�ം¤Yൾ �X�ി�ിs`(. ഇ
ിൽ  66.67% 

+�ം¤Yൾ ýാ1ം  1 }ം 33.33% +�ം¤Yൾ ýാ1ം 2 }ം ഉൾെ,$�ാ�(. 112 

�ീ1ർ *��ാ�( �ീർwാൽ �ിർ�ാ�ം �X�ി�ിsu
(.  ýാ1ം  1 �  െ,$ 

33.33% +�ം¤Y�ം ýാ1ം2 ൽ ഉൾെ,$ 66.67% +�ം¤Y�ം  
X��cം 2 

+�ം¤Yൾ �bെu �ം2��ിcം �ിർ�ിwിs`(. ��
ി vേef�( +�Yൾ  

�ിർ�ിwിsu
( 12 +�ം¤Y�ാ�( .ഇ
ിൽ ýാ1ം  1ൽ 83.33%ഉം ýാ1ം2 ൽ 

16.67% ഉം +�ം¤Yൾ ഉൾെ,�k. 54 +�ം¤Yൾ  �ി�i�ൾ  �ിർ�ിwിs`( -

ýാ1ം  1 ൽ 98.15%  ഉം ýാ1ം 2 ൽ 1.85%  +�ം¤Zം ഉ�െ,�k . 12 

+�ം¤Yൾ  1054 �ീ1ർ  �ീ��ി�ാ�(  �ം���2ി�ി �ിർ�ിwിsu
(. 

��
ി vേefr��  െ�ാt േ
ാXി�( 1400 �ീ1ർ  �ാർfd2ി�ി �ിർ�ിwിs`(. 

ഒmിൽ�
ൽ ��
ി�ൾ �X,ി�ാ�ി� +�ം¤Y�ം ��
ി vേef�( 

ഉൾെ,�k .   
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3.3.6  ��
ി vേefെ� ß�d�ാ�ി���െX ിà
ിcം ഉൽ,ാe�Zം 

��wീ�ിcം ാbc�ാ�( ��
ി vേef�( x&ി െ#�m v~ാ�െ,$ 

ß�d�ാ�ി��ൾ . �$ി��ിൽ  ഉൾെ,$ിsu ി��ൾ gXാെ
 �ിbY( 

ർ�Y�ം േ#ാ�Zം െ#/ി� അ�ിൽ  x&ി െ#Å �k.   

 

(ഉൽ,ാe���
 2019 -20 െ� �ാർ&ി� *ി
ിി����ിെ�  അ�ം¤ിw(.) 

 

�$ി� 10 

 
 

��
ി vേefെ� 
ß�d�ാ� ി��ൾ 

 
 

ിà
ി 
(െ�0ർ) 

 
 

ഉൽ,ാe���
 
(�ിേ�ാyാം/ 

െ�0� ) 

 
 

ഉൽ,ാe�ം/െ�0ർ 
(�ിേ�ാyാം) 

��wീ�ി 20.15 36062 726649.3 

ഇ\ി 1.64 2871 4708.44 

�»ൾ 1.94 2115 4103.1 

ാb 18.87 9531 179849.97 

ഏ�ാb 0.75 9134 6850.5 

ൈ��ാ,ി�  4.06 7343 29812.58 

�w�/ി�ൾ 4.23   

��ർർ�Yൾ 1.51   
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3.3.7  ��
ി vേefെ� eീർW�ാ�ി���െX ിà
ിcം ഉൽ,ാe�Zം  

 

�$ി� 11 

��
ി 
vേefെ� 

eീർW�ാ�ി��ൾ 

 
ിà
ി 

(െ�0ർ) 

ഉൽ,ാe���
 
(�ിേ�ാyാം/െ�0� ) 

ഉൽ,ാe�ം/െ�0ർ 
(�ിേ�ാyാം) 

െ
Y( 85.75 *6025 **516643.75 

�Í�( 2.80 398 1114.40 

+�Í��( 5.37 311 1670.07 

�²�ാ( 4.23 213 900.99 

/Êർ 272.57 943 257033.51 

Èാ( 14.06 *3988       **56071.28 

�ാ( 9.62 6851 65906.62 

െ�ാേ�ാ 1.15 704 809.60 

�ാ,ി 0.37   

 

(**എ]ം, * എ]ം/ െ�0� , ഉൽ,ാe���
 2019 -20  െ� �ാർ&ി�  *ി
ിി����ിെ� 

അ�ം¤ിw() 

 

        ��
ിvേefെ� eീർW�ാ�ി���െX ഉൽ,ാe�ം Í��ി�  

െ�ാ��ി�ിjm �$ി� v�ാ��ാ�(. ��
ിvേef�ിെU g�
ൽ 2ാorം 

#�ൽ�]ാ�( �ാ�െ,�m
(. #�ൽ�]( /Ê/ിെU �ർw�( അSേ�ാ�T 

�ാ�
ി�ാൽ ��
ി vേefെ� v~ാ� x&ിcം /Ê/ാ�(.  
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3.3.8 ��
ിcെX �േ�ാo
ിെ�j/ിzu അ2ിvാ�ം  

 

       ��
ി�േf&ം ി��ീ
ി�ിൽ  ർ��Z`ാ�ി എm( 91.84%േ�ർ 

അ2ിvാ�െ,s.  ി�cെX �ാü
�ിൽ  ർ��Z`ാ�ി എm(   89.20% 

േ��ം  ഉ�ാe� �ി��ിൽ ർ��Z`ാെ�m(  88.59% േ��ം ാർ&ി� 

��ാ� ർ��Z`ാെ�m(  87.72 % േ��ം അ2ിvാ�െ,s. ���ം��� 

vർ��Yൾ �X,ി�ാ�ി�t ��ം �]ിെU 9�n�ി�
 �ാ�ാ�Tം 

െ�wെ,sെm( 92.70% Æ�േ2ാ�ാ��ം vേ�ാ��Í`ാ�ി� എm( 1.78% 

Æ�േ2ാ�ാ��ം a#ി,ിz. �]ിെU WX��ിൽ �ാ�ാ�Tം �ാ1Í`ാ�ി എm( 

90.38%  Æ�േ2ാ�ാ��ം WX��( �ാ1െ�ാkം ഉ`ാ�ി�ാെ�m( 3.99% 

Æ�േ2ാ�ാ��ം അ2ിvാ�െ,s. 

3.3.9  ���ം��� +,( �X,ി�ാ�ി� ��
ി�ൾ 

      �¤ാ�'ിെU അXി*ാ� �ൗ��T ി����ി~ി�ി�  ഉ�െ,��ി #ാ�ം 

�ീ��X�ിെ� 955 െ�0�  vേef�ാ�( �]( ��Tേ�� ���ം��� 

�$ി� - 12 

  ഉ`( ഇ� 

ി��ീ
ി�ിെ� ർ�� 91.84% 8.16% 

ി�cെX �ാü
�ിെ� ർ�� 89.20% 10.80% 

ഉൽ,ാe� �ി��ിെ�  ർ�� 88.59% 11.41% 

ാർ&ി� ��ാ� ർ�� 87.72% 12.28% 
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&'% ��( �����ം��� )���*+  �,'ി�ാ$ി�ി-.�% . ഈ 

	
�ി�ി1െ, )േ34�ിെ5 �6�7 ി"��ം ��8�ി-െ"ാ9% "ാ�:ി" 

"ാ�:ിേ"�� ;�ി<േ,<ം �ീ�ാ�*>െ,<ം �ം���ം ഉ@A�BC�ി�%  

;D�E ��ി�ാ�ം ഉ���ി ���ം����ിF )ാGാ�8ം �H"ിെ$ാI. 

ിിG �����ം���)���*Jാ� "K"Lാ� (േ"ാI�  N9ിംD%), 

�-�ി�ി$H  (െ,@�ിംD%), "ി��, �,��, �ം���Eി�ി, 	ാർ4QEി�ി, 

@ിംD% േ	ാI"+  R,*ി� )���*+  �,'ി�ാ$ി�ി-9%. 	
�ി 

)േ34�%  1640 "ി�U"JാV.�%.  "ി�U"Jിെ�  ��ി�ാ�ം 	
�ിW  

േ4:Xം �ി��ാYം CിZി� എC%  ;�ി	�ം േ	�ം അEി)ാ�െ'-.  3 �ീYUം  

അ�ിൽ ^_�`ം ��ി�ാ�a. "ി�U"ൾ 	
�ിc% aൻ	% Jെ�W@e 

�ാfേ� ഉ9ാ�ി�gh.  	
�ിiേ4:ം ഇ�ിൽ &@e �ാYം �ാfേ� 

ഉ9ാ<h എkി`ം  "ി�U"Jിൽ   െ.ം എ�ാ �ാ�Xം  �EിWgെ9C%  

	
�ി�ിൽ ഉൾെ'Z  48.54%   േ	�ം അEി)ാ�െ'-.  	
�ിiേ4:ം �7ിെ�  

��ാം4�ിെ5  േ�ാ�%  opി"��ാ�ി�g എC%  	
�ി�ിൽ ഉൾെ'Z  98% 

േ	�ം  അEി)ാ�െ'-.  

 േ�ാ,ിെ� �ീെ�ാr$% sD��ാ�ി�Cി� എC%  	
�ി�ിൽ ഉൾെ'Z 99%   

േ	�ം അ@ി�ിe.  	
�ിiേ4:Xം ഇ�ിൽ �ി� �ാYം CിZി� എC%  

)േ34ാ�ി"ൾ അ@ി�ിe.  

 �െ7ാ�ി'ിെ5  േ�ാ�%  	
�ിiേ4:ം  t�ാ�ീ��ാ�ി  &@uി-9% 

എCാ�%  	
�ി�ിൽ ഉൾെ'Z  98.82% േ	�ം  അEി)ാ�െ'Z�%. )േ34െ�  

&J*>െ, 	ാർ4Q�ം���ം �,�ി�ിZി�. &J�ിെ�  െ.�ിെ5  �E8� 

	
�ിiേ4:ം  എ�ാ  �ാ�Xം   ഉെ9C% )േ34ാ�ി"ൾ അ@ി�ിe.  

&J*Jിെ� െ.ം  "ാർ:ി" ��േ�v��ി�%  ഉ	േ�ാDിWgെ9C% 

�ർേ�ിൽ അ@ി�ാൻ "wിx. y��ം, 	ാ,ം�ി"�ൽ, ൈ�-അൈ� 



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

 

�ാ)�ി� *ി
ിി����( +,(,
ി�����ം Page 33 

 

�ാ�ി�T �ിേ��ം  Í
�ാ� �ാ�ി*ി
ി� v³Yൾ ��
ിvേef�(  

�ി��ിൽjm
ാ�ി vേefാ�ി�ൾ അ/ി�ിz.  

3.3.10  Æ�േ2ാ�ാ��െX ി��ി���ിൽ  n��
 (എ]ം)  

�$ി� -13 
  ��
ി�( Íൻ�( ��
ി�( േf&ം 
  അെ
 അ� അെ
 അ� 

äÓി���ാ� WX�cം 
േf&ിcംഉu n�ി 
 

77.96 22.04 96.29 3.71 

�ൾwാv³Íun�ി 
 

95.59 4.41 3.48 96.52 

�െ]ാ�ി,( ഉu n�ി 
 

95.59 4.41 3.48 96.52 

�¹ം �ാ/cം �ി/» n�ി 
 

0.93 99.07 0.46 99.54 

#t,(vേefം 
 

0.46 99.54 0.70 99.30 

ി��ൾ ��ാൻ 
േ�ാoT��ാ� n�ി 

0.46 99.54 0.93 99.07 

 

         ��
ി�( Íൻ�(  äÓി���ാ� WX�cം േf&ിcം ഉu 

n�ി�ാ�ി�െmm(  ��
ി�ിൽ  ഉൾെ,$  n�ി��ം േ��ം അ2ിvാ�െ,s.  

��
ി�േf&ം ഇ
( ർ�ിwിsu
ാ�ി �ാ�ാം. ��
ി�( Íൻ�( �ൾwാ 

v³Íu  n�ി ആ�ി�െmkം ��
ി�േf&ം  ഇ
ിS �ി� �ാ1ം  ��cം  

�]ിെ�  ��ാംf�ിെU  േ
ാ
(  ർ�ിj�cം  െ#½
ാ�ി  �ർ&�ർ 

അ2ിvാ�െ,s.  �െ]ാ�ി,ിെU  േ
ാ
( é�ാ
ീ
�ാ�ി  +/»ിsെ`m(  

n�ി��ം േ��ം അ2ിvാ�െ,s. ��
ി�ിൽ ഉൾെ,$ �െ�j/w(  

vേefYൾ �¹ം �ാ/cം  �ി/»
ാ�ി�k.  �1( vേefYൾ ി��ൾ 

��ാൻ  േ�ാoT�ാ� n�ി ആ�ി�k എm( vേefാ�ി�ൾ അ2ിvാ�െ,s.  
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3.3.11  Æ�േ2ാ�ാ��െX അS¤® െ
ാbി�ിൽ �ിku  ��ാ�ം 

 

 

 

 

 

 

 

                  

�²�ർ�ൽ,  ആ��ർ�ൽ, േ�ാbി�ർ�ൽ എmി�ിൽ �ിku 

Æ�േ2ാ�ാ��െX  ��ാ�ം ��
ി�േf&ം ർ�ിw
ാ�ി �ാ�ാം.  

�²�ർ��ിൽ  �ിku ��ാ�ം  14.55 % Zം ആ��ർ��ിൽ �ിku 

��ാ�ം  32.41 % Zം, േ�ാbി�ർ��ിൽ  �ിku ��ാ�ം  14.20 % Zം 

ർ�ിz. ��Tx&ി�ി�  �ിku ��ാ�ം 1.34 % ർ�ിw
ാ�ി �ാ�ാം. 

 

�$ി�-14 

 

അS¤® െ
ാbിൽ 

 

��ാ� ���( (%) 

�²�ർ�ൽ 14.55 

ആX( �ർ�ൽ 32.41 

േ�ാbി�ർ�ൽ 14.20 

��Tx&ി 1.34 

ആെ� 17.02 
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അ~Tാ�ം-4 

ഉ��ം�ാ�ം 

            n�ി�ിെ� ൈ�ൈി~TYെ� �ം��ിw( ���ാ�ം ��ി��ിj�, 

�െ]ാ�ി,( 
Xc� എmിെ��ാ�ാ�( ���ം���ം െ�ാ¿േ�fിjm
(.  

��
ി vേef�( �X,ി�ാ�ി� ���ം��� vർ��Y�ിൽ v~ാ�ം 

േ�ാÛ�  ¤`ിംoാ�(.  �െ]ാ�ി,ിെU േ
ാ
( é�ാ
ീ
�ാ�ി +/�ാൻ 

�bി� എm
ാ�( ��
ിcെX ഏ1Zം �ി� േ�$ം.  �]ിെU 

9�n�ി�
cം ��ാംf�ിെU േ
ാtം ��ിw
ിെU 9��ാ�ി ി��ീ
ി�ി}ം, 

ി�cെX �ാü
�ി}ം, ഉ�,ാe� �ി��ി}ം ർ~�Z`ാ�ി. ഇ
ിെU 

9��ാ�ി Æ�േ2ാ�ാ��െX ാർ&ി� ��ാ��ി}ം അS¤® െ
ാbി�ി�  

�ിku ��ാ��ി}ം ർ��Z`ാ�ി.  gXാെ
 �]ിെU 9�n�ി�
, 

�]ിെU WX� എmി െ�wെ,s എmാ�( �ർേ�ിൽ �ിku �െ`�ൽ  

                 ���ം��� vർ��Yൾ ���ം���Z�ാ�ി 

�െ��~ി�ം ¤®െ,$ി�ിjk. +Xിെu�ാ�ം ��ി��ിjm
ി�( �ി�i 

��െX �ി��ാ�ം �X�ിെ��ി}ം �ി��  /ീwാ��ിംo(  g�
ൽ 

ഉ�െ,�േ�`
ാ�ി�kെkം �����ം��� v���Y�െX 

അ�ിാ�T
െ�j/ിzu േ¤ാ~���� v���Yൾ ��
ി 

vേefെ� Íp¬  2ാoY�ി}ം എ�ിjm
ി�( �bി»ി$ി� എkം 

vേefാ�ി��   അ2ിvാ�െ,s.  

                  ��േ�ാ� േ����ാ�
ി�ാ�  ��
ിvേef�( �ാs�mിcെX 

f�Tം അ
ി^��ാ�
ി�ാൽ �ാ�&ി�ി��െ� vേ
T�ിw( �ാ�ി�ി��െ� 

�ം��ിjm
ിSu �ാ��Yെ�ാkം 9�ം �ാ¼mി�. �ാ{�� �ാs�mി 

x&ി �fി,ിwാ�  �ിsm ����ി�ാ�ം �െ� t�Zം ആ�
( അSeിz 

�ിsm
ിSu �X�Xിé�Y�  ��ീ��Z�ാ�(. ഇ�ാ���ാൽ 
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�ാ�ി�ി��ൾ x&ി െ#�m ��&�ർ അ
ി�  �ിkം �ി�ി�ി»( 

eീ�W�ാ� ി���ിേ��( �ാim v�
 ��
ി vേef�( �¿�k.  

        ���ം��� v� ��Y�െX tX�ku ��ി�ാ��ം �ാ�T���� 

എkം ��
ി vേef�( �X,ി�ാ�ി� ���ം��� v���Yൾ 

��TാÓ�� എkം ഇ�ിcം ��
��ി}u vർ��Yൾ ആfTÍെ`kം 

vേefാ�ി��  അ/ി�ിz.  

      ��
ിvേefെ� Æ�േ2ാ�ാ�െ� ഉ�െ,��ി ^�ീ��ിw ാ$�െ&'(  

��1ി�ാ�( ��
ിcെX െ�ാt�ി��ാ� v���Y��( േ��േ�ാ$ം 

�ിw
(. Æ�േ2ാ�ാ���( �െ�േ�െ/ 9�ve�ാ� �ീ
ി�ി}ം അ�െX 

ആfTY�  ��ിo�ിzം ��
ി v���Yൾ �X,ി�ാjm
ിൽ 

Æ�േ2ാÇ��1ിcെX ��( �ാW�ീ��ാ�(. 

         �](, ��ം, ൈ��)�( എmിcെX �Õ�ി
ാ* ീെ`��ാ¬  

�ാേ�
ി�ിeÑ~�േXcം vേefാ�ി��േXcം ��ാ�ി�േ�ാെX �]( 

��Tേ&� ���ം���+,( �X,ി�ാ�ി� #ാ�ം $ർെ&'ിെU ��y 

�����ം��� v���Yൾ 9�vാÓി ൈ��ിwിsu
ാ�ി 

ി��ി��െ,XാZm
ാ�(. 
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 അS¤®ം-എ 

v~ാ� ���ം��� vർ��Yൾ 
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എ. v~ാ� ���� �ം��� ��ി�ാXി�ൾ 

�����ം����ി�ാ�ി ഏെ1��ാൻ �bിcm vർ��Yെ�  
�m( o�Y�ി�ാ�ി 
ാെb v
ി�ാeിjk. ��ി
േ���ം �ി&ൻ 
v�ി�ീ��ിwിsu ���ം���Zം ��ി�ാ��Zം vർ����ാ�ി�ിെ� 
ി�Y�ാ�( ഇിെX ഉൾെ,��ി�ിsu
(. ���ം
ി$ �ി�ാ ���ം��� 
ആ9ീ�ർ -ീ അ�ൺ+�ാർ എ�( �2T�ാ�ി� #ി{Y�ാ�(  ���� 
�ം��� vർ��Yൾ�( ഉeാ����ാ�ി േ#ർ�ിsu
(. 

ൈ� Í/�ൾ 

േ�ാÛർ x&ി ( Contour Farming) 

ഉb(, �ി�, �]ി��ൽ, �Xീൽ, ���ീ�ം െ#ºൽ vർ��Yൾ 

െ#�ിിെ�
ി�ാ�ി �X,ാjkെ�ിൽ അ��ം x&ി�ീ
ി�െ��ാ�( േ�ാÛർ 

x&ി എmtെ�ാ`( ഉേ�fിjm
(. �]ി��}ം �úം െ#�ിിെ�
ിെ� 

െ#�m
ി�ാൽ അt��Í`ാ+m �ï��ം #ാ}��ം േ�െ�ാp�ി�( 


XË�ാ�ി vർ�ിjk. �b +/» *�Y�ിൽ ���ം����ിSം 

�b�
}u *�Y�ിൽ ���ം����ിSം ഇ
( ��ാ�ിjk. െ#/ി� 

െ#�ിZu  (�m( f
�ാ�ം െ�) vേefY�ിൽ �1( �ിർ�ി
ി�െ�ാk�ി�ാെ
 

േ�ാÛർ x&ി െ�ാ`( �ാ{ം 
െm ���ം���ം �ാ~T�ാ�ാZm
ാ�(. 
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�ി��
s�ൾ ഒbിെ�cu എ�ാ �ിർ�ി
ി��െXcം ഒ� �ിർ¤® അS^�� 

WX�ം gXി�ാ�( േ�ാÛർ x&ി ����ിbY(, ഇ\ി എmീ ി���െX 

�ി�െ�ാ��ൽ േ�ാÛർ ൈ�S��ിൽ െ#ºാZm
ാ�(. /¤ർ, േ
�ി�, �ാ,ി, 

+�Í��( എmി�( േ�ാÛർ �Xീൽ അ�ം¤ി�ാZm
ാ�(. 

��ി- ¤ì
� x&ി ( Multistory Cropping) 

a�Tv�ാfം g�
ൽേ` ഇ�Yൾ ഉ���ി}ം, +/zേ` ഇ�Yൾ 


ാെb�ാcം �ർrm �ീ
ി�ാ�ി
(. ി��ൾ 
�ിൽ a�Tv�ാf�ിSം 

���ിSം ���ം �X�ാ�
��ിൽ ി��ൾ é�ീ��ിjk . �]ിെU 

ിി~
�Y�ിൽ ി�T�ിjm േ��X�Íu ി��ൾ ഇ
ി�ാ�ി 

െ
�െ»��ാം . േ����ിെ� ീs����ിൽ അSർ�ിwി�m െ
Y(, 

+�Í��(, ാb, �ിbY( ർ�Yൾ എmിcെX ��ി-x&ി ഈ �ീ
ി�( 

ഉ�േ�ാeാ����ാ�(.  

 

�2T�ാ� ഓേ�ാ t¿n�ിcം ഉ�േ�ാoെ,�rm
ി�ാൽ ���ാ~ി 

ി��ാü
 ഉ/,ാjk. ���ാ~ി ൈ��ാmി�Tം, ിി~ ി���െX 

അfി�Y�ിൽ �ിku ൈ�ാംfം �]ിെ� �ï��ാjk .  �bെuം 

ിി~ ഇ�,Xർ���ിൽ �
ിw( f�ി+/»( �
ിjm
ി�ാൽ 

ഊർmി/Yൽ �ാ~T
 ർ�ി,ിjk. �െ]ാ�ി,( 
Xck, േ�ാo 

�ീX¤ാ~cം ���ൾ ��mtം +/ck, െ�ാ���ാ�ം g�k. T
TÔ 
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ി���ാ�
ി�ാൽ 
െm ി�T
ി�ാ�ം ��Íu v�ാ�Yൾ +/�ാൻ 

�bിck. ഇെ�ാെ� ��ി-x&ിcെX Æ�Y�ാ�( . ��ി- ¤ì
� 

x&ി�ിൽ ഔ&~��TYൾ �bർ�ി��ൾ എmി ഉൾെ,�rm
( 

അS¤®െ
ാbി}�ൾ Ì�ിjm
ി�( ��ാ����ാ�ി�ിjം. 

�
�ിXീൽ (Mulching) 

 

 �]ിS Í��ിേ�ാ, െ#Xി�ൾ�( �$ിേ�ാ ി���െX അfി�Yേ�ാ, �1( 
ൈ�ാfി�Yേ�ാ �wി��േ�ാ, ��ി�ി�േ�ാ ഒ� �ാ�ി�ാ�ി �ി��ി�ി�m 
�ീ
ി�ാ�ി
(.  ഇ���ം, #i��ം �wി�െwXി��ം �ി��ി�ി�m
( #ി� 
ി���െX x&ിcെX
െm അ2ിാ�TvÄ�ി�ാ�(.  ¤ാ�ീ���ം ��Í�� 
�]ിെ� ����ം +/�k, ��േ�#�ാfTം +/ck. �br��ി 
�]ി}`ാjm ആWാ
�ി�ാ
ാ�ി �െ]ാ�ി� +/�ാSം, �bെ��െ� 
ആoി��ം െ#½( �]ിൽ �ി�ി»ി/ÒാSം ��ാ�ിjk എmിYെ� 
�ി�~ി vേ�ാ��Yൾ �
�ിXീൽ െ�ാ¿`(. 

 ൈ�ാfി�Yൾ �]ി�ാ���ാ�ി�ിXmാൽ െ�ിേ�1( �]( 

�`( േ�ാ+mി�.  gXാെ
 �b�ാ��( �]ി�p�ിേw�m ൈ���ൾ 
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�ൺ
�ി�െ� ��ø�ം ഒ$ി,ിXി�ാൻ ��ാ�ിj�cം അYെ� �]ിെ� 

a�|&ി�Yൾ ർ�ി,ിw( �]ി��Zം, ാc�\ാ�Zം ർ�ി,ിj�cം 

െ��ം �ി�ി»ി/YാSം, ഈർ,ം �ിXിz �ിർ�ാS�� �]ിെU േf&ി 

ർ�ിj�cം െ#�ം. അ
ാ�
( �]ിെU 2ൗ
ി� Æ�Yൾ െ�wെ,��ാൻ 

�
�ിXീൽ ��ാ�ിjം. 

ആ��ി��ൾ: (Cover Cropping) 

��ർർ��ി}��tം ഇX�ർm( ��mt�ാ� ി���െX ഒ� 
ആ��ം �]ിൽ Ì�ിw( ഒ� ൈ��
�`ാ��ാ�( ആ��ി��ൾ 
െ#�m
(.  /Êർ േ
ാ$Y�ിൽ �ർ�ി�m ���െ�m �ാs��ർ 
ഇ
ിSeാ����ാ�(.  �
�ിXീൽ െ�ാ`( �2ിjm Æ�Yൾ�( �/േ� 
��ർർ� െ#Xി��ാ�
ി�ാൽ അ��ീ� ൈ���ൻ �ിെw��( �]ിെU 
9�n�ി°ി ർ�ി,ിjാSം ആ��ി��ൾ ��ാ�ിjk.  
േ
ാ$ി��ൾ�( �1ി� #ി� ആ��ി��ൾ �െX േ#ർjk.   

 

േ
ാ$,�ർ (��േ//ി�):- /Êർേ
ാ$Y�ിൽ ആeTെ� �m( �ാ�( ർ&ം 
x&ിെ#ºാം.  �ാ�ി�ീ1�ാcം ഉ�േ�ാoി�ാം. 

��,േoാ�ി�ം: /Êർ, െ
Y(, �ZY(, +�Í��( േ
ാ$Y�ിൽ ഉ�േ�ാoി�ാം.  
�ാ�ി�ീ1�ാെ��ി}ം േ��ിൽ ഉ��( ¤ാ~ി�ാ�ിXc`(. 

െ�ൻേ�ാ�ീ�:  ഉ���ാ� �ാ�ി�ീ1 gXി�ാ� ഇ
( /Êർ,  െ
Y(, �ZY(, 
+�Í��( േ
ാ$Y�ിൽ �ർ�ാം.   
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ൈ)േ�ാം: െ�,%, "-,%േ�ാ.,ൾ$% അ1േ�ാ�2�ാ� 3ി�#ാ�ി ി45ം 
"ാ�ി�ീ75�ാ�%.  

	ിേ9ാ:  #ി�#ാ�ിി45ം േ��ിെ� െ3:$ാ144 ";ി-<=%.  അ�ാ$ി�% 
	ിേ9ാ�ി എ?% @ാA�ാ�<44 ഈ ി4C% Dാ�ാ4ം േ�	E�<44�ി�ാൽ 
ൈ�F�ൻ�ംH��േ@Iി 4െ� JK��ാ�% ആ"ർI"�ാ� �NO$PQ 
�ി�ാൽ അ�Rാ�െSEി�ാ5ം 4ർ�ാം. "ാ�ി�ീ7�ാ5ം ഉ	േ�ാUി$ാ-? 
�ാ�%. 

ൈ�േ�ി 

 3�ിി�% &:െ" ഓേ�ാ WIി�ിE�ി1ം േ�ാ�ിS ിD�ിXQ 
��2,ൾ �ി��ാ�ി േ�ിേ	ാെ� Y	ിEി'ിZ?�% േ�െ�ാ[$ിെ� 
�ൺ��ി"െ4 �E]�ിർ�ാൻ �^ാ�ിZ_. ഇ,െ� �aEി5?bc�ം 
dേ�� ഒ� �ൺf=% േ�ി"ൾ$�ി"ിX=ാ&"5ം ഇ�% ���ം��� 
�ി�% �^ാ�ിZ"5ം െ3gം. @ീ�െ$ാ?, ആEേ�ാE"ം, െ3!��ി, 
"�ിെ�ാSി, hfാiൾ, <�ി,, <�ി$%, &7ിെSEി�ാ�ി 4�? 3ി� ഔID 
��2,ൾ എ?ി ൈ�േ�ി"ൾ$ാ�ി ഉ	േ�ാUി$ാം. �ി�? 
kേl@,4ിൽ േ	ാXം ���ിE�ിെ9 �ാ��ി�"4ിX<=ാZ? േ�ിെSEി"ൾ 
	Sി�4�ാ5ം "ാ�ി�ീ7, ിm"% എ?ി�ാ5ം ഉ	േ�ാUിZ_. േU�ിൽ 
4�?5ം, "n <mിെSK�ാൽ െ	െ.?% െ	ാ.ി$ി4ിർ�% 4�ാൻ 
";ി-Q5ം, േ�ൽ oEിൽ ഉ�,ിേ'ാ"ാ�5�ാ�ി�ി$�ം േ�ിെSEി 
"4ാ�ി �ി�െNKZ? ��2,ൾ. 
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9ി�ിൈ,ൻ�ിൽ v#ാ�Íu ‘Sloping Agricultural Land Technology’ (SALT) 
എm x&ി�ീ
ി ൈ�േ�ി�െ� ��െ\�ിZ��ിൽ ���� �ം����ി�( 
ഉ�േ�ാoി�ാെ�m( െ
�ി�ിjk. SALT എm ഈ �േ�
ം �ാ1x&ി�ി¦െX 
��െ,$ �]ിെU �dാ2ാി�
 ീെ`�jm
ിSu ഒ� ഉ�ാ~ിgXി�ാ�(. 
#�ിിS +iെ� �േ�ാwേ���ിൽ (Contour line) ഇ�$�ി�ാ�ി |¤ാ�ൾ, 
fീ�െ�ാm Í
�ാ� െ#Xി�ൾ അ�,ിw( ��k. �¿ ���ൾ 
�ിൽ 13 
െ�Uീ�ീ1ർ അ��Í`(. �`( �ി�ൾ�ിX�ി}u അ��ം അ��ീ1ർ ആ�(. 
(�േ�ാw േ���ൾ 4-5 �ീ1ർ അ���ി�ാ�ി é�ീ��ിjk). െ#Xി�ൾ 1.5-2 
�ീ1ർ ഉ���ിെ�rേ)ാൾ 40 െ�.�ീ. ഉ���ിൽ Í/ിw( �ാ1ി �ി�ൾ 
�ിX�ിൽ �ി�rk. െ#Xി�ൾ �ിൽjmിXം éേ�� �]ിXി��ർm( 
�dാ2ാി� െX/�( ആ�ി �ാik. േ����ിെU ��േ�ാ� േ�����ിൽ ഈ 
�ീ
ി �ºാ��ൾെ�ാ,േ�ാ, �ºാ��ി�ാെ
േ�ാ vാർ�ി��ാ�ാZm
ാ�(. 

  

േ����ിൽ �ി�m 
ീ�േefേ�����ിൽേ,ാ}ം �
ി}�ൾ�( ����ാ�ി 
ൈ�േ�ി�ൾ �ർ��ാ~ാ���ാ�ി�k. അ�,ിw( ��m fീ�െ�ാm, 

െ#)��ി tXYി� െ#Xി��െX 1-1.5 �ീ1ർ �ീ�Íu �ï�ൾ �Í�ിൻ
Xി 
�ീ/ിേ�ാ, ഈ/േ�ാ െ�ാ`( 
ി�¯ീ��ാ�ി g$ിെ�$ി ¤�െ,��ി ൈ� 
�
ി}�ൾ �ിർ�ിjk. േ�ിwീ�േ�ാ}u ഇ�ർ� �w�/ി�േ�ാ, േ�ി��ിൽ 
�Xർk�m �w�/ിി��േ�ാ ഉ�േ�ാoിjm
( �ം����ിെ�ാ,ം 
2�TാfTYൾ�( gXി ഉ���ിjം. 

 

�ൽ �)( (Vegetative hedges) 
 

 
ാ�
േ�T� െ#/ി� െ#�ിZ��ിൽ, െ#�ിിS +iെ� 30 െ�.�ീ. െ� 
ഉ���ിൽ �ൺ�ï�ൾ ഉ`ാ�ി 
ീ1��(, +1ിെwXി�ൾ, എmി �ി¯ി
 
അ���ിൽ ��k. ഉ��ിെ� െ#ijm �ൽർ�Yൾ vേ
T�ിzം 
ീ1�¹ 
��ാെ��ിൽ ഏെ/ �m(. oി�ി �¹ം, �~T
ി�ി
ാംgർ �ർ&�ർ 
Tാ���ാc�േ�ാoിjm േ�ാ
�¹ം (Themeda Cymboria) �ൽ�ï�ൾ�ാ�ി 
ഉ�േ�ാoി�ാം. 
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���ം����ിSu ിി~ �ിർ�ി
ി��ാ� �ൺ�ºാ��ൾ, 
�¹�ºാ� എmി�Í��ിൽ അ~ി� ¤��ി�ാcം, �ി��
s��െX 
(Terraces) �/ം2ാoY�ി}ം (riser) �¹��െX �ി��ൾ 
ºാ/ാ�ാZm
ാ�(. 
േ��ൾ�ാ�ി �ിpെ
��ാ���ം �ാ�wം ��m
( �െ�േ�െ/ 
9�ve�ാ�ി�ാ¼k. �eി����ി}ം, �ീർwാ}��െX �ാർfdY�ി}ം, 
+k��െX ഇXി� ീbാൻ �ാ~T
cu vേefY�ി}െ��ാം �ാ�wം            
�����ം����ി�( 9�ve�ാc�േ�ാoി�ാം. ിി~�ി�ം �]ിൽ 
ഒ�േ�ാെ� ��ാൻ �bിcmtം �ൾwെ� അ
ി�ീി�ാൻ �bിcmtം 
�ാ�w�ിെU vേ
T�
�ാ�(. 

ഇX�ി x&ി (Strip cropping) 

 #�ിZ��ിൽ ഇX�ിX�( �]ി��ി x&ി െ#േº`ി�m ി��ൾ 
(��ിwീ�ി, ഇ\ി, �w�/ി, �ാേ¤�( Í
�ാ�) �ർrേ)ാൾ #�ിിS +iെ� 
ഇXി$( �ി¯ി
 അ���ിൽ ആ��ി���െX ഇX�ർm ýി��ൾ 
�ർrk.  ��ർ, 
ീ1��(, േ#ാ�ം tXYി� ഇX�ർm( ��m ി��ൾ ýി,( 
ി���ാ�ി ഉ�േ�ാoി�ാം. 

ൈ�� vേ�ാoം 

 അ�ി
 �ാ�� vേ�ാo�ി¦െX ��െ,$ �]ിെU �dാ2ാി� 
ആേ�ാoTം ീെ`�jm
ിSം �]ിെ� ��ാംfം �ി��ിർrm
ിSം ൈ�� 
Yൾ അ
TാfT�ാ�(. ��Tേ�ാ&�Yൾ veാ�ം െ#�mt gXാെ
 �]ി�( 
െ�wെ,$ WX�cം, അtbി െ�wെ,$ ഈർ,�ംy�േf&ിcം �ൽ�ാൻ 
ൈ��vേ�ാoം ��ാ�ിjം. �േ)ാ�(, �]ി��േ)ാ�(, #�ി�ിേwാർ 
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�േ)ാ�( എmിcെX �ിർ�ാ�Zം ഉ�േ�ാoZം oാർ�ി� 
�ാ�ി�T�ിർ�ാർ¾�  �ിSം �]ിെU 9�n�ി�ി ർ��ിSം ഉ���ിjം. 

ഉb( +/w( x&ി (Minimum tillage) 

 ഇXിsu �]ി��ൽ, �െ]ാ�ി,ിSം, േ���ംേ�ാ}u ആർå ഉ�േ���ാ 
vേefY�ിൽ, ർ�ിw ൈ�ാംf���ിSം �ാ���ാ+k എm അ/ിിൽ 
�ിk�ാ�( |*ി�x&ി�ീ
ി��ിൽ vേ�ാoിjm ഉbZ +/w x&ി�ീ
ി�ൾ 
v#ാ��ി�ാ�
(. ൈ��Yൾ, �
�ിXീൽ, ആ��ി��ൾ എmി 
െ�ാ`( 
െm ഉbി}േ�fിjm ാc�\ാ�ം, ���ി� �ം, ഈർ, 
�ം���ം എmി �ാ~ി�ാം. ി�ാfി�Yൾ ���ാ~ി 
����േ�ാoിjm ഇ��ം x&ി�ീ
ി�ൾ �]ിെU ��ാoി��േf&ി 
ർ�ി,ിjm
ി�( ��ാ�ിjം. അtെ�ാ`( 
െm �]ി��ൽ �െ� 
+/�ാSം �bിcം. 

െ
ാ`( അ��ൽ 

 െ
Yിൻ �$ിൽ �ിkം �`( �ീ1ർ 
അ���ിൽ 50 െ�Uീ�ീ1ർ ീ
ി�ി}ം 

ാã�ി}ം Ä�ാx
ി�ിൽ ��േ�ാ�ി 
അ
ിൽ െ
ാ`( അ��ി +bിwി�k. 
െ
ാ`(, േøാ\( േ�ാെ� �bെuം 
�ം2�ിw( �ിർ�ി ഊർmി/Yാൻ 
��ാ�ിjm
ി�ാൽ, േ��i
ി��ിൽ 
�ിkം െ
Yിെ� �ം��ി�ാൻ 
െ
ാ`��ൽ ��ാ���ാ�(. 

�ം��� �Á���ം 

 ആേ�ാ��ി n�2T
 �െ� +/» ��െX �ം*ാ��( �Á��� 
�ി�ാ�ി g�
ൽ n�ി �െ`r� v�ാ��ാ�(. അ
ി�ാൽ �2T�ാ� ഒbി» 
*�Y�ി}ം x&ിേ�ാoT��ാ� െs�ൽ n�ി�ി}ം, ��ൽ g�
}u 
േ����ി}ം, x&ി�ിXY�െX അ
ി���ി}ം ീs�,ി}െ�ാെ� vാേefി��ാ�ി 
അSേ�ാ�T�ാ� Ä�Yൾ z�ിXി,ി�ാൻ �bിcം. �]ിSം ��ി*ി
ിjം 
ഏെ/ Æ���െ�m �ി��ിൽ yാ�-�o� T
Tാ��ി�ാെ
 ഓേ�ാ ീ$ി}ം 
+/െw�ി}ം Ä�Yൾ z �ിXി,ിേ�`
ാ�(. 
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��ർ n¢ം 

      �]ി���ം g$ി െ��െ
�� ��
ാ�ി േ�ാെ�cu #�ി�ി� 
െ#�ിZ��ി}ം,�ീർwാ}��െX �]ിXിwി 
}u 
ീ�Y�ി}ം, �ൺ�ï�ൾ�( 
Í��ി}ം ി�ിw( ��]ി�ൾ�ിX�ിൽ 
�ൽെwXി�ൾ z�ിXി,ിjk. ഒk�¿ 
ർ&ം െ�ാ`( #�ി�ി� �fിzേ�ാ+ 
െ��ി}ം, �ൽെwXി�ൾ അ
ി��ം 

െm േ��ിXിw( ��m
ി�ാൽ 
#�ിോ�Y�ിൽ �]ിXിwിൽ 
Xcm 

ി�( ��ി*ി
ി �ൗûe�ാ� #�ി�ി 
��ൾ vേ�ാ�����ാ�(. ഉ�ൾ 
െ�ാ$}`ാ� #�ിോ�Y�ിൽേ,ാ}ം #�ി�ി����േ�ാoിw( #�ിZ 
¤�െ,��ാZm
ാ�(. 
 

�ിർ�ി
ി�ൾ 
 

 ഉ��ി
� ഒp�ിെU േo
 +/w( അ
( �]ിേ��ി/jm ി~�ി}u 
�����ം��� vÄ�ി��ാ�( െ�ാtെ �ിർ�ാ� vÄ�ി��ിൽ 
ഉൾെ,�m
(. ി��ി
 �ാ�TY�ിൽ 20 f
�ാ��ിൽ g�
ൽ #�ിZu 
*�Yെ� +�െ� െ#�ിZu (steep lands) *�Y�ാ�ി ��ിo�ിw( 
x&ി�ി/�ാ/ി�. എmാൽ ഉ�േ���ാ �ാ�TY�ിൽ 20 f
�ാ��ിൽ 
ാെb 

െ#�ിZu “x&ിേ�ാoTം” എm( ��ിo�ി�ാZm *�Yൾ tേ�ാം 
+/ാ�(.  ��!േefY�ം +k��Íu ഇ��ം *�Yൾ ��െ,�,�ിൽ 
ഒsം �ിmി��
ാSം. ആെ� ിà
ിcെX 48% �m ���ാX( vേefം ഉu 
േ����ി}ം ��ാ� �ാ�#�TYൾ �ി��ിൽjk. ഇേ
ാെXാ,ം ഉൾ�ാXൻ 
+mിൻvേefYൾgXി േ#ർ�ാൽ േ����ിെU x&ിn�ിcെX n�ി2ാoZം 
#�ിോ�Y�ാ�ി�ിjം.  ഇ��ം n�ി�ിൽ x&ി െ#ºാൻ ൈ�Í/�േ�ാെXാ,ം 
�ിർ�ി
ി�ൾ gXി vാർ�ി��ാേ�`
( അ�ിാ�T�ാ�(. 

 



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

 

�ാ)�ി� *ി
ിി����( +,(,
ി�����ം Page 48 

 

േ�ാÛർ �ï�ൾ (Contour bunds) 

 ഉ��ി
� ഒp�ിെ� 
X�ാൻ �/ï��ിൽ ��െ�ാേ`ാ/�¹െ�ാേ`ാ 
�ിർ�ിjm 
XËY�ാ�ി.  �ൺ�ºാ��ൾ, 
ി���ൾ, �ºാ��ാXൽ, 
െ�ാu( എmിYെ� vാേefി��ാ�ി ിി~ േ���ൾ ഇ�`(.  
�]ി�jേ)ാൾ �2ിjm �ാ1ൈ/1( (ഉ��ൻ �¹�ൾ) �¹�ൾ �2T�ാ� 
��േ�ാ�േ�����ിൽ �ിർ�ിjm �¹�ºാ���ം േ�ാÛർ �ï��െX 
o��ിൽ �ം. േ���ീ� �ാ�#�TY�ിൽ �ൺ�ºാ��ൾ െ�ാtേ 12 
f
�ാ�ം െ� #�ിZu vേefYൾ�( അSേ�ാ�T�ാ�(.  ഇ�( Í��ിൽ 
��(, ൈ�
 (Pineapple) എmി z�ിXി,ിw( ¤��ാ�ാZm
ാ�(.  Ípൻ 
x&ി�ിXZം #�ിിS +iെ� �ിർ�ിjm �ൺ�ï��ിൽ �"Y�ാ�ി 

ി�ിw( ഇX�ï��ം 
ീർ�( ീpm �bെuം �ºാ��ൾ�ിX�ിൽ 
െm 
�ം2�ിjk.  േ�ാÛർ �ï��ം ഇX�ï��ം 
ീർr�bിcേ)ാൾ ഇ 
ഓേ�ാkം ഒ� a�� Ä�ി�Xം േ�ാെ� (Micro catchement) ��ം �]ിൽ 
േf��ിw( n��േ�ാ&��ി�( ��ാ�ിjk.  അYെ� �/ï��ിൽ ��ാംfം 
ർ�ി,ിjmേ
ാെXാ,ം +�Y�ി}ം �ി�i��ി}ം േ�ൽ�ാ��( ���±�ി 
ഉ/���ാSം ഇ ��ാ�ിjk.  

 

 െ#i�ിX�ർ&�ർ ഉേ�f �േ�ാwേ�� അXി*ാ��ാ�ി �ൺ�ºാ��ൾ 
�ിർ�ിz �k.  എ�ി}ം ഇcെX �ിർ�ാ��ിൽ #ി� �ാേ�
ി�
��`(.  
�`( �ºാ��ൾ 
�ി}u അ��ം ���ാjm
( �ം¤ അ��ം (Vertical 

interval) ഉ�േ�ാoിwാ�(.  VI=0.3(S/3 +2) എm ഈ a{ാ�T�ിൽ ‘S’ 
എm
( �/)ിെU #�ിZം VI എm
( �ം¤ അ��Z�ാ�(. 
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 ഉeാ����ാ�ി 6% #�ിZu n�ി�ിൽ �ºാ��ൾ 
�ി}u �ം¤ 
അ��ം [0.3(6/3 +2)]=1.2 �ീ1ർ ആ�ി�ിjം. 

 �ൺ�ï�ൾ�( 60 Í
ൽ 90 െ�Uി�ീ1ർ െ� ഉ��ം �ൽ�ി �k.  
�ാ�ർ&�ിൽ, vേ
T�ിzം ��ി�]ിെU അംfം g�
}u �ൺ
�Y�ിൽ, 
�ï�ൾ�( �ാfÍ`ാ�ാ�ി~ം അ~ി���ം ഒp�ി���ാSu 
�ംി~ാ�ം �ൽ�ാZm
ാ�(. 

 12 f
�ാ��ിൽ g�
ൽ #�ിZu *�Y�ിൽ �ൺ�ºാ��ൾ�( 
g�
ൽ ¤�ം �2ിjാൻ ���ിXY�ിൽ �]ി�jേ)ാൾ �2T�ാ� 
�¹�േ�ാoിjk.  �¹�ºാ��ൾ എm( ി�ിjm ഇ��ം �ിർ�ി
ി�ൾ 
േ����ിെ� �ർ&�ർ�ിX�ിൽ ഏെ/ �dീ�ാ�T�ാ�(.  �]ി�jേ)ാൾ ��( 
g�
}u x&ിn�ി��ിൽ 12% �ിൽ 
ാെb #�ി( ഉuേ,ാൾ േ�ാ}ം ��( 
�ºാ��ൾ �ിർ�ിz �k. eീർW�ാ�ം േ���ാ���ി�ാെ
 �ി��ിൽjmtം, 
�/ï��ിൽ �ിkം �െ�ാbിാ�ി�ിsmtെ��ാം ഇ
ിS �ാ���ാ�(.  
�ൺ�ºാ���െX അ�� é�ീ����ിS�േ�ാoിjm a{ാ�Tം 
െm 
�¹�ºാ��ൾjം ഉ�േ�ാoി�ാZm
ാ�(. 

 ഉ�ൾെ�ാ$ൽ �ാ~T
cu ��േ�ാ�േ�����ിൽ �ºാ��ൾ �ിർ�ിj 
േ)ാൾ |��ി
�ാ� �ീർാർw ഉ/,ാj�cം, �ീർwാ}�ൾ�( 

XËÍ`ാ+mി� എm( ഉ/,ാj�cം േ�ം. 

��ർേ$ാ/ി�ൽ �ºാ� (�ൽ2ി�ി�ൾ) (Stone walls) 

 െ#�ി( gXി� n�ി 
s��ാ�ി x&ി 
െ#º�െ�m
ാ�( അ�ി�ി
 �ി��ം. 
എmാൽ ആbം +/» �]ിൽ 

s
ി�ി�ൽ ആfാ�T��. �ാ{Z��, 
+�െ�cu #�ിZ��ിൽ 
s
ി�ി�ൽ 
#ി�േ/ി�t�ാ�(. ��ർേ$ാ/ി� എm �~T 
അേ��ി�ൻ �ാ�T�ിൽ േ����ിേ�
ിS 
��ാ��ാ� �ാ�#�TY�ാ¼u
(.ഇിെX അ�ം¤ിzേ�ാm �ീ
ി 
േ����ിെU ��േ�ാ�vേefY�ിൽ അS��ിz �ാ¼k. #�ിിS+iേ� ഒ� 
��T
XËേ�ാ, �ൺ2ി�ിേ�ാ, �ൽ2ി�ിേ�ാ ഉ`ാ�ി vx
Tാ
െm 
�ാ~ാ�ം ��mXി»( 
s��`ാZm �ീ
ി�ാ�ി
(. എmാൽ 
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േ"�(�ിൽ െ	ാ*െ ഉ�(ൻ "-"ൾ /�ം 01ി 2�ാ�"��ാ� ഇ4$ി 
�ി��ിെ� 2േ567(ിൽ "ൽ8ി�ി�ാ�% 29ാ��ി:;�%. 15-20 െ�.�ീ. 
ാ�ം �ാ�ി ഒ@%-ഒ@� �ീAർ ഉ���ി�ാ�% "�4$%8ി�ി"ൾ 
�CാDാE@�%. �� ഉDF; �Gിൽ �ി�ം��ി ഉ	േ�ാHിI% അKിLD'ിI �ൺ 
8ി�ിNം �ിർOി$ാP@�ാ�%. �ീ�Hി�ി േ�Q��ിൽ HRാSി�ാ� �-	േ�ാHിLം 
	TർേSാDി$ൽ െKDU"ൾ �ിർOിEV. WXാYൾ, 6ീ�െ$ാ@ എ@ി 
അ4'ിI% �Sാ:ം ഇേ� [�ം �െ@ �8ിEം. 

�\�ി�ി$ൽ (Terracing)  

12 g�ൽ 47 6��ാ�ം െ� 9�ിP; 2േ567(ിൽ �\�ി�ി$�ാ�% 
���� �ം����ി�% അjേ�ാ�kം എ@ാൽ േ"�(�ിൽ 9�ി% &Dl 
ഇK�ാKൻ െ�ൽ	ാK7(ിൽ േ	ാ:ം �ി�F�\"ൾ �ർm�ാnാ���ാ�%. 
ഉ�(ൻ"�% �8k�ാ�ിK7(ിൽ ഇ*	േ�ാHിI% "Cാ� �ിർ�ിLം 01ിo�ിെ�  
�\"(ാEVp%. �qr4�ൽ ഉ; �ാs9�k7(ിൽ (1500 �ി�ീ�ിADിൽ t4�ൽ) 
അ"േ�$% 9�ിP; �\"(ാ�% &4�ൽ ഉ9ി�ം. o�ിNെK 9�ി%, ി( 
എ@ിuj��ിI% �\"vെK ീ�ി�ിൽ k�kാ�ം �V. �8k�ാ� േ�ൽ 
�Gിെw 	&�ി�ിൽ &4�ൽ ആq�ിൽ �Gി($ി�ാAി �ി�'ാ$ാൻ 
ഉ	േ�ാHിE@�% േ�ൽ �Gിj g"(ിൽ [�oyി&Dl അKി�G% "��ാൻ 
"ാ���ാ&V. 47 6��ാ��ിൽ &4�:; 9�ിP"(ിൽ �\�ി�ി$ൽ 01ി 
െ9Cാൻ "ി\@ o�ി &DN@�ി�% "ാ���ാ&V. ഉ5ാs���ി�ാ�ി 36 

6��ാ�ം 9�ിP; o�ി�ിൽ 66 6��ാ�ം #�ം �ാ|േ� 01ിE �8ിEV}. 
േ61ിE@8ാHം �\"ൾ$ിK�ിൽ �yെ'4V. അ�ി�ാൽ 36 g�ൽ 47 
6��ാ�ം 9�ിP; #�7(ിൽ 	KP�\"(ാ�% അjേ�ാ�k�ാ�ി\;�%. 
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+/» അ��Y�ിൽ �ർ�ാൻ �bിcm eീർW�ാ�ി���ാ�( 
�XZ
s�ൾ�( അSേ�ാ�T�ാ�
(. േ
�ി�, �ാ,ി, �Í�( എmീ ി��ൾ �XZ 

s��ിൽ �ർ�ാZm
ാ�(. 

 Ä�ി��ൾ �ർ�ാSേ�fിjm 47 f
�ാ��ിൽ gXി� #�ിZ 
vേefY�ിൽ െ�ാ��ി}u 
s
ി�ി�ൽ ആfT�ി�.  ഇ��ം 
*�Y�ിൽ ഇX�s�ൾ (Intermittent terraces) ഉ`ാ�ാZm
ാ�(. /Êർ, 
+�Í��( എmി �ർ�ാൻ ഇX�s�ൾ �
ി�ാ+ം. �Xാൻ ഉേ�fിjm 
ി�cെX �ി��െX അ���ി�S��ിwാ+ം ഇX�s�ൾ �ി�.  
ഇX�s�ൾ�( അ�േ��( #�ി( �ൽേ�`t`(. �ാ~ാ���ാ�ി 30 
െ�Uി�ീ1ർ #�ിാ�( ഉuിേ��( �ൽ+m
(. 

 �²�ാിSം എ],��െ�ാെ� /Êർേ�ാെ� *ി��ാ� ി�െ�,( 
ആfT�ി�ാ�
ി�ാൽ tXർw�ാ� ഇX�s�ൾ ആfT�ി�. ���ം ഓേ�ാ 
���ിS �úം #ü�� ആx
ി�ിൽ �ി�,ാ� ഒ�
$( (crescent bund) �
ി�ാ+ം. 
ഇ��ം x&ി�ിൽ �]ി��ൽ ഒbിാേ�`tം ആ�� ി��ൾ 
�ിർ¤®Z�ാ�(. 
 

�ീർjbി (Contour trenching) 
 

േ�െ�ാp�ിSu 
XËെ�m �ി��ിൽ �ï�ൾ േ�ാെ�
െm 
vേ�ാ�����ാ�( �ീർjbി�ൾ. ഇX�ാXൻ vേefY�ിൽ x&ിി��ൾ 
�ിX�ി}ം x&ിേ�ാoT��ാ� 
�ി²��ി}�ാ�( െ�ാtിൽ �ീർjbി 
�ിർ�ിjm
(. 15 f
�ാ��ി�~ി�ം #�ിി�ാ� ��േ�ാ� vേefY�ിൽ 
�ീർjbി�ൾ ആ�ാം. #�ിZgXി� ��!േefY�ിൽ Tാ���ാ�ി �ീർjbി 
�ിർ�ിjm
( ഉ�ൾെ�ാ$�ിSu �ാ~T
 ർ�ി,ിjk. അtേ�ാെ�
െm 
െuെ�$ിS �ാ~T
cu 
ാ' vേefY�ി}ം �ീർjbി ഒbിാേ�`
ാ�(. 
+bി�ൾ�( 60 െ�Uി�ീ1ർ െ� ആbം �ൽ�ാം. �ീർjbി�ൾ g�
ൽ 
ാ'ാൽ 
�ാ�േ��� െ#Xി�ൾ�( േ�ൽ�ാ��(  അcെX  േ��X�േ����ിൽ 
െ��ം �ി$ാെ
 �ാ�ിX�ാ+ം.   
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#�ിി�( +iെ� �ി¯ി
 അ���ിൽ +bി��ാേ�ാ, �ീ��ിൽ 
�ിXYാേ�ാ �ീർjbി�ൾ �ിർ�ി�ാZm
ാ�(.  +bി�ൾ �ിർ�ിjേ)ാൾ 
+mിൻÍ��ിൽ �ിm( 
ാേb�( എm é��ിൽ �ിർ�ിേ�`tം ഒ� �ി�ിെ� 
+bി�ൾ െ
ാsÍ��ി}��  �ി�ിെ� +bി�( േ�േ� �ാെ
 -�ിേ�`t�ാ�(. 

+bി��െX ആെ� TാÓം ഒ� െ�0/ി�(  50 ��¤ി�( �ീ1ർ �
ി�ാ+ം.  
+bി�െ��jേ)ാp��  �]( n�ിcെX െ#�ിിെU 
ാ�2ാo�( �)ാ�ി 
അ
ിേ�ൽ 
ീ1��(, ൈ��ാ,ിൾ എmി �s�ിXി,ി�ാZm
ാ�(.  50-60 
െ�Uി�ീ1ർ ീ
ിcം 50-60 െ�Uി�ീ1ർ 
ാã�ി}ം �ൗ��Tve�ാ� �ീ��ി}ം 
+bി�ൾ �ിർ�ി�ാം.  

  

Xെ���ൽ  
 
 

      െ#Xി�ൾjം ��Yൾjം അcെX 
�$ിൽ  +െ/േ�െ/ �bെ��ം 
X� 
�ിർ�ി n�ിj��ിേ��( ഊർmി/Yാൻ 
��ാ�ിjm ി~�ിൽ Ä��XYൾ 
�ിർ�ി�ാZm
ാ�(. ��
�vേef 
Y�ിൽ Ä�ാx
ി�ി}ം #�ി»            
vേef�( n�ിcെX #�ിിെU 

ാ�2ാorം ഇ�fY�ി}ം �ാ{ം 
���ി~Zം 
XYൾ é�ീ��ി�ാം. Ä��XY�ിൽ �
�ി�mtം 
അ2ി�ാ�T�ാ�(.   
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�ീർwാ}��ിെ� ���ം��� vർ��Yൾ 

 �ീർ�X�ിൽ �ിkം ��ം �/േ�െ�ാp+m
( �ീർ#ാ}��െX (ം�� 
�ി¦െX�ാ�(.  െ���ിെU +െ�ാp�(  �ീർ#ാ}��െX ആbം 
ർ�ിjാSം, fYൾ ഇXിcm
ിSം �ാ���ാ�ാം. �ീർwാ�ിെU 
അXി�$ിെU #�ി( (Bed slope)  g�m
ി�S��ിw( ഒp�ിെU േo
cം 
ർ�ിjk.   ഒp�ിെU േo
 +/w(  �]ിXി»( �ി�,( 
s�ൾ ^�െ,�m 
ി~�ിൽ  �ീർwാ}��ിൽ 
XËYൾ �ിർ�ിj��ാ�( �ീർwാൽ 
�ം����ിS�� bി.  ഇ��ം �ിർ�ി
ി�ൾ െ�ാtെ 
X���ൾ 
എm/ി�െ,�k.  *ി��ാ�േ
ാ, 
ാൽ�ാ�ി��ാ�േ
ാ  ആ� 
X���ൾ 

ി�െ»�jm
( �ീർwാ}��െX o�െ� ആ-�ിwി�ിjk.  ഇ
ി�ാ�ി 
�ീർwാ}��െX ർ�ീ���ം ഒk ��ിേfാ~ി�ാം.  ഒ� �ീർ�X 
vേefröിjm �ീർwാ}�െ� ഒmാം o��ിൽെ,��ാം  (First Order).  
ഒmാം o��ി}�� �`( �ീർwാ}�ൾ gXിേwർm( �`ാം o��ി}�� 
(Second Order)  #ാ}`ാ+k. ഇ���ിൽ ർ�ീ��ിjേ)ാൾ  �ീർ�X 
�ിെU ¤�ിർo��2ാor�� �ീർwാ�ിെU �ി�െ� �ീർ�X�ിെU 
�ി��ാcം ��ിo�ിjk.  (ഉeാ���ം. �mാം�ി��ീർ�Xം, �ാ�ാം�ി� 
�ീർ�Xം Í
�ാ�). 

 ഒmാം �ി�േ
ാ���ി}ം, �b�ാ�r�ാ{ം െ��ം ഒp+m 
��ിേ�ാ���ി}ം (ephemeral drains)
ാൽ�ാ�ി� 
X����ാ�   *+ Z'( 

X��, ��T
X��, ��Xj 
X�� എmി �
ി�ാ+ം.  �¿ം �kം �ി� 
�ീർwാ}��ിൽ 
ാ�
േ�T� *ി��ാ�  േo¤ി�ൻ 
X����ം േ��ൺ/ി 

X����ം (�ി�U(, �ൽെ�$(, േ�ാൺéീ1() 
X����ം അSേ�ാ�T�ാ�(.  
ഒmാം �ി�#ാ}��ി}ം ��ിേ�ാ���ി}ം െ�wെ,$ ഈർ,ാംfÍ`ാ+m
( 
�ീർwാ�ിൽ  ഒ� ��Tാ��ം Ì�ിj�cം éേ�� �ീർwാ�ി�( ഉ/���tം  
��ാoി�� േf&ിc��t�ാ� ഒ� അXി�$( veാ�ം െ#��cം െ#�k. 

ൈ� 
X�� (Live Checks) 

   �ീർwാ�ിS +iെ�, േ� �ിXിz 
��m ഇ�ം �ï�ൾ Í/ിw( 
അ�,ിw( ���േ�ാ g$ി െ�s�േ�ാ 
െ#�k. ഇ േ��ിXിw( �ർk 
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�bി»ാൽ g�
ൽ �]ിXിwിൽ ഉ`ാ�ാെ
 
Xc�cം #ാ�ിെU അXി�$ിൽ 
�]Xിcm
ി�( �ാ���ാZ�cം െ#�k. fീ�െ�ാm, Í�ി�(, +1ിെwXി�ൾ 
എmി ൈ� 
X�� �ിർ�ാ��ിS�േ�ാoി�ാം. 

*+ Z'( 
X�� 

      �ീർwാ}��െX അXി�$ിൽ 
ആfTാS���ം �]ിെ��ിൽ 
ൈ�
X���( ഉ�േ�ാoിjm 
�ï�ൾ േ��ിXിjmി�. ഇിX 
Y�ിൽ �ാb(  �Xി�ൾ ഉ�േ�ാoിw( 
#ാ�ിS+iെ� 
XËം Ì�ി�ാം. 
െ#/ി� +1ി�ൾ �`( �ി�ാ�ി 
#ാ�ിെU അXി�$ിൽ അXിwി/�ി 
�ീ��ിൽ �)( ഉ�േ�ാoിw( 

¤®ിw( �ി�ൾ�ിX�ിൽ �uി�)(, െ
േYാ�, ഉ�Yി� ��( എmി 
�ി��ി *+ Z'( 
X���ൾ �ിർ�ി�ാം. 

����( 
X���ൾ (Loose boulder cheeks) 

    vാേefി��ാ�ി �2T�ാ� ഉ��ൻ 
�¹�േ�ാ �ാ/േ�ാ ��ø�ം െ
mി 
�ാ/ാെ
 �ീർwാ}��ിൽ അ��ി 
� jk. �ീർwാ�ിെU fY�െX 
ഉ���ിെU �+
ി�ിൽ g�
ൽ 
ഉ���ിൽ 
X�� �ിർ�ി��
(. 
ആfTെ��ിൽ Í��ിെ� �¹�ൾ 
ഇ��ി�ാ/ാെ
 �ി�U( േ�ാൺéീ1( / 
�ി�U( Èാ�ർ (wearing coat) �ൽ�ാം. 

X���ൾ #ാ}��െX fY�െX ഉuിേ��( �Xm( �ിൽേ�`
ാ�(. 
ഇ�ാ���ം fYൾjം 
X��� �ിX�ി}ം gXി ��vാ�Í`ാ�ി 
fY�ിXിcm
ി�( �ാ���ാ+ം. �ീർwാ}��െX �Z��ിൽ 
X���ൾ 
ഒbിാ��ം. 
X��cെX ഉ��ം ���ാ~ി 75 െ�Uീ�ീ1ർ �
ി�ാ+ം. 

X��� j Í��ി¦െX 
ാേb�( �
ിjm െuം #ാ�ിെU അXി�$ിെ� 
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+�ി�ി��ാ
ി�ി�ാൻ 1–1.5 �ീ1ർ �ീ��ിൽ 30 Í
ൽ 50 െ�.�ീ. 
ആb�ി}u ഏvൺ �ൽ�ാZm
ാ�(. 

േo¤ി�ൺ 
X�� 

 10 േo�( oാൽൈ��'( അ�ൺ (GI) �)ി�� juിൽ ഉ��ൻ 
�േ�ാ �ാ/േ�ാ �ി/w( �ീർwാ}�ൾ�( +iെ� േo¤ി�ൺ 
X���ൾ 
�ിർ�ി�ാZm
ാ�(. ഏ
ാ`( �ി�U( േ���/ി 
X��cെX ഉ/�ം 
അ
TാfTം b�Zം ഉu
ി�ാൽ �ാ�ാ�Tം +െ�ാp�ിൽേ,ാ}ം ഇ��ം 

X���ൾ ഉ/േ,ാെX �ിൽjk. �)ി���ിെ� �ൽെ�$ി¦െX 
���ിർ���ം �ാ~T�ാZm
ി�ാൽ ഉ�ൾെ�ാ$}`ാ� vേefY�െX 
¤�െ,���ിSം ഇ��ം 
X����ം �ാർfd2ി�ി��ം vേ�ാ�����ാ�(. 

 

�ി�ി»ി/Yൽ +�Yൾ (Recharge pits) 

 േ/ാ'(, ��ി*�Yൾ, �ú െ�ാt*�Yൾ tXYി �bെuം 
�ി�ി»ി/Yാൻ �ാ~T
 +/Zu vേefY�ിൽ �ിm( ഒp�ി �m 
�bെuം േ�üീ��ിw( ഒp+m #ാ}��ിെ� േ�െ�ാp�ിെ� േf��ിw( �]ിൽ 
ആ� mി/Yാൻ �ി�ി»ി/Yൽ +�Yൾ ��ാ�ിjം. �¿ Í
ൽ �k �ീ1ർ 
െ� �ീ�Zം ീ
ിcÍu, 1.5 - 2.0 �ീ1ർ ആbÍu +bി��ാ�( ഇ
ി�ാ�ി 

ºാ/ാjm
(. �ിെ»ാp+m െuം +bി��െX fYൾ�( േ���ാ��ൾ 
ഉ`ാ�ാ
ി�ി�ാൻ fY�ിൽ ൈ�ി� �ം����ാർ�Yൾ 
അ�ം¤ിേ�`
ാ�(. �
ി�ാ� �ം����ാർ�Yൾ ഉെ`�ിൽ 
�ീർwാ}��ിൽ 
െm ഇ��ം +bി�ൾ 
ºാ/ാj�േ�ാ, #ാ}��ിൽ 

X���ൾ �ിർ�ിേwാ �ി�ി»ി/Yൽ +�Yൾ 
ºാ/ാ�ാം. #ാ}�ൾ�( 
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��ീ�Íu ഒbി» �/ï��ിേ��( ഒpjെuെ� 
ി�ിzിേ$ാ �bെu 
േ�üീx
�ാ+m vേefY�ിേ�ാ ഒെ� �ി�ി»ി/Yൽ +�Yൾ 
�ിർ�ി�ാZm
ാ�(. 

 

 

 

 

 

 

 

 

���ം2��ി�ൾ 

 �]ിൽ �
ിjm �bെuം ഉ��ി
��ി¦െXcം, �]ി�Xി�ി¦െXcം 

ാേb�( ഒp+k. �]ി�Xി�ി¦െXcu ഒp�ിെ� 
ാ� ാ�Y�ിൽ േf��ിjm 

ി�( +�Yൾ �ിർ�ി�ാം. �േ����െX ഏ1Zം ഉ�ർm 2ാoY�ിൽ 
�¿�m 
�j�Yൾ ഇ���ി}u ���ം2��ി��ാ�(. 

��േ�ാ� �ി���ിൽ �ാ/െ�s�ൾ�ിX�ി}ം �úÍu �ീ�/��ി¦െX 
ഒp�ിെ�rm െuം x&ി�ിXYൾj ��ീ�Íu Xാർേ�ാ�ിൻ ി�ിw �ി� 
+bി��ിേ�� �ി/jm ��
ാj�Yൾ (Silpaulin tanks) എm ���ം2�� �ീ
ി 
�ി�ി}`(. ി��ൾ�( അ
TാfT�ാ� ��േ�#��ി�( (Life saving 
irrigation)ഇ
( ഉ���ിjം. 
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�ാർfd2ി�ി (Retaining wall) 

 

 

���ം����ിൽ vേ
T�ിw( ��ി�ാ� ഈ �ിർ�ി
ി േ
ാ� 
��െXcം, ���ിXY�െXcം fYൾ �ം��ിjm
ി�ാ�ി ഉ�േ�ാoിjk. 
േ
ാ���െX fY�െX �ം����ിS�േ�ാoിjേ)ാൾ +െ�ാp�( 
െ#mിXിjm �Z��ിൽ �ാ{ം �ാർfd2ി�ി�ൾ �ൽ�ി�ാൽ �
ി�ാ+ം. 
�1ിXY�ിൽ Í�, ഈ/, ൈ�
 എmി �s�ർ�ിെ�ാ¿
െm �ാർfd 
�ം���ം �ാ~T�ാ+k. #�ി�ി ��ൾ �ാ�ി അ
ിൽ +1ിെwXി��ം �¹ം 
�ർrmtം 
ീ��ം����ി�( അSേ�ാ�T�ാ�ി �ാ¼k. 

 �](-�� �ം��� vർ��Yൾ �X,ി�ാjേ)ാൾ 
ാെb,/cm 
�ാ�TYൾ െ�ാtിൽ -�ിേ�`
ാ�(. 

 ��!േefY�ിെ� ഉ�ൾെ�ാ$ൽ �ാ~T
cu ആbം +/» �]ിൽ 
�ീർjbി�ൾ ഒbിാ��ം. 

 ഒmാം�ി� #ാ}��ി}ം �ീർ�X�ിെU ഏ1Zം ഉ�ർm 
+mിൻ#�ിZ��ി}ം ൈ�ി��ാർ�Yൾ�(Íൻo�� �ൽ��ം. 

 �ിർ�ി
ി�ൾെ�ാ,ം എേ,ാpം ൈ�Í/�ൾ gXി ഉൾെ,�േ�`
ാ�(. 
�dാ2ാി� �ീർwാ}��ിെ� �ീെ�ാp�( ªർ]�ാcം 
XËെ,�m 
ി~�ിൽ 
s
ി�ി�ൽ, �ºാ��ൾ, 
X���ൾ എmി 
�ിർ�ി��
(. 
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അS¤®ം-¤ി 

േ����ിെ� v~ാ� �]ി�Y�െX n�Xം 
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അS¤®ം-�ി 


ി�����ം �ി�cെX �ീർ�Xn�Xം 
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േ#ാeTാ�ി 
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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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