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 നന്ദികേയാട്  ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിഡെല  മീൻമുട്ടി,  പാകേലാട്,  കേപരയം,  താന്നിമൂട്  എന്നീ
വാർഡു�ൾ ഉൾഡെ"ടുന്ന ഭൂപ്രകേദശത്തിഡെല  430 ഡെഹക്ടർ വിസ്തൃതിയിലാണ്  താന്നിമൂട്
വാട്ടർഡെഷ6് പദ്ധതി പ്രവർത്തനങ്ങൾ നട"ാക്കിയത്.

 പദ്ധതിയുഡെട കേനരിട്ടുളള ഗുണകേഭാക്താക്കളുഡെട എണ്ണം 104 ആണ്.

 പദ്ധതി  പ്രകേദശഡെത്ത  ഗുണകേഭാക്താക്കഡെള  ഉൾഡെ"ടുത്തി  രൂപീ�രിച്ച  വാട്ടർഡെഷ6്
�മ്മിറ്റിയാണ് നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങളുഡെട നടത്തി"് ചുമതല നിർവഹിച്ചത്.

 മണ്ണ്  സംരക്ഷണ പദ്ധതിയുഡെട  ഭാഗമായി  ഗുണകേഭാക്തൃ കേ¨ാട്ടു�ളില് �ല്ല്  �യ്യാല,
കേവദി��ൾ, റിംഗ് കേപാണ്ടു�ൾ, പാർശ്വഭിത്തി, തടയണ�ൾ എന്നിവയുഡെട നിർമ്മാണ
പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് പ്രധാനമായും നടത്തിയിട്ടുളളത്.

 ഭരണാനുമതി ലഭിച്ച 65,00,000/- രൂപയില്  97.57% തു� ഡെ�ലവഴിച്ചു ഡെ�ാണ്ട് പദ്ധതി
പൂർത്തിയാക്കി.

 പദ്ധതിയുഡെട  ഭാഗമായി  13,414.94/- സ് �്വ.  മീ.  �ല്ല്  �യ്യാല  നിർമ്മിക്കുന്നതിനായി
16,14,882/- രൂപ ഡെ�ലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട്.

 പദ്ധതി പ്രകേദശത്ത് കേവദി��ൾ/തട്ടുതിരിക്കല് പ്രവർത്തിയുഡെട ഭാഗമായി 12,879/- രൂപ
ഡെ�ലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട്.

 പദ്ധതിയുഡെട  ഭാഗമായി  11,78,701/- രൂപ  ഡെ�ലവഴിച്ച്  34 റിംഗ്  കേപാണ്ടു�ളുഡെട
നിർമ്മാണം പൂർത്തീ�രിച്ചു.

 കേതാടു�ളുഡെടയും  അരുവി�ളുഡെടയും  നീഡെരാഴുക്ക്  സുഗമമാക്കുന്നതിനായി  34,99,120/-
രൂപ ഡെ�ലവഴിച്ച് 1408.20 മീറ്റർ നീളത്തില് പാർശ്വഭിത്തി നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ട്.

 പദ്ധതി  പ്രകേദശത്ത്  4 ഡെ�ക്ക്  6ാമു�ൾ  പണിയുന്നതിനായി  18,645/- രൂപ
ഡെ�ലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട്.

 പദ്ധതി നടത്തി"ിലൂഡെട വിദഗ്ദ്ധരും അവിദഗ്ദ്ധരുമടങ്ങുന്ന ഡെതാഴില് കേമഖലയില് 10093
പ്രത്യക്ഷ  ഡെതാഴില്  ദിനങ്ങളും  കൂടാഡെത  നിരവധി  പകേരാക്ഷ  ഡെതാഴില്  ദിനങ്ങളും
സൃഷ്ടിക്കഡെ"ട്ടു.
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പ്രധാന വസ് തുത�ൾ



 മണ്ണ്  സംരക്ഷണ  പദ്ധതിയിലൂഡെട  ദീർഘ�ാല,  �ാലി�  വിള�ളുഡെട  ആഡെ�
വിസ്തൃതിയില് 2.67% ഡെ{ വർദ്ധനവ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. 

 പദ്ധതി  പൂർത്തീ�രണത്തിനുകേശഷം  ഗുണകേഭാക്തൃ കേ¨ാട്ടു�ളിഡെല ഒകേരക്കറില് നിന്നും
ലഭിച്ച ശരാശരി അറ്റാദായത്തില് �ൺകേ³ാൾ കേ¨ാട്ട് ഉടമ�ളുഡെട ഭൂമിയില് നിന്നുളള
ശരാശരി അറ്റാദായകേത്തക്കാൾ 23.26% ഡെ{ വർദ്ധനവ് കേരഖഡെ"ടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

 പദ്ധതി  നടത്തി"ിന്  കേശഷം ഗുണകേഭാക്തൃ സൈ�വശഭൂമിയുഡെട ഒകേരക്കറില് നിന്നുളള
ശരാശരി അറ്റാദായത്തില് പദ്ധതി നടത്തി"ിന് മുമ്പ് ഒകേരക്കറില് നിന്നുളള ശരാശരി
അറ്റാദായകേത്തക്കാൾ 25.67% വർദ്ധ നവ് ഉണ്ടായതായി �ഡെണ്ടത്തിയിട്ടുണ്ട്. 

 പദ്ധതി  നട"ാക്കിയതിലൂഡെട  �ാർഷി�  വിള�ളുഡെട  ഡെമാത്ത  വിസ് തൃതി,  കേക്രാ"ിംഗ്
ഇ{ൻസിറ്റി എന്നിവയില് 2.67% ഡെ{ വർദ്ധനവ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. 

 പദ്ധതിയുഡെട  ഫലമായി  മണ്ണിഡെ{യും  ജലത്തിഡെ{യും  അമിതമായ  ഒലിച്ചുകേപാക്ക്
ഒരുപരിധി വഡെര തടയുവാൻ സാധിച്ചതിലൂഡെട മഡെണ്ണാലി"ിലൂഡെടയുള്ള കേമല്മണ്ണ് നഷ്ടം
കുറയ്ക്കുന്നതിനും മണ്ണിഡെല ഉപരിതല ജലസംഭരണകേശഷി വർദ്ധി"ിക്കുന്നതിനും ഭൂഗർഭ
ജലനിര"് ഉയർത്തുന്നതിനും സാധിച്ചു.

 കേമല്മണ്ണ് നഷ്ടം കുറഞ്ഞതിലൂഡെട മണ്ണിഡെല സൈജവാംശം വർദ്ധിക്കു�യും ഫലഭൂയിഷ്ടി
ഡെമച്ചഡെ"ടു�യും  ഡെ�യ്തു.  ഇതിലൂഡെട  പ്രധാന  വിള�ളുഡെട  ഉല്പാദനത്തിലും
ഉല്"ാദനക്ഷമതയിലും വർദ്ധനവുണ്ടാകു�യും ഡെ�യ്തിട്ടുണ്ട്.

 കേതാടു�ളിലും അരുവി�ളിലും നീഡെരാഴുക്ക് കൂടു�യും കുളങ്ങളിഡെലയും �ിണറു�ളിഡെലയും
ജല നിര"് ഉയരു�യും ഡെ�യ്തു.

 പദ്ധതി  പ്രകേദശത്ത്   കേവനല്ക്കാലത്ത്  അനുഭവഡെ"ട്ടിരുന്ന   ശുദ്ധജലക്ഷാമം  ഒരു
പരിധി വഡെര കുറയ്ക്കുവാൻ സാധിച്ചു.

 പദ്ധതി  നടത്തി"ിലൂഡെട  കൃഷിയില്  നിന്നും  �ാർഷി�  അനുബന്ധ  കേമഖല�ളില്
നിന്നുമുള്ള വരുമാനം കൂടു�യും ഡെതാഴില് ലഭ്യത ഉയരു�യും ഡെ�യ്തിട്ടുണ്ട്.  
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1.  പ്രകൃതി വിഭവ പരിപാലനം 
1.1 പീഠി�

ഭൂമിയില്  വീഴുന്ന  ഓകേരാ  തുളളി  ജലവും  ആഗിരണം  ഡെ�യ്ത്  സംരക്ഷിച്ചുഡെ�ാണ്ട്
മനുഷ്യനും, സസ്യജാലത്തിനും മറ്റ് ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾക്കും നല്കുന്ന അത്ഭുത സൃഷ്ടിയാണ് മണ്ണ്.
പ്രകൃതിയുഡെട വരദാനമായി ലഭിക്കുന്ന കേ�ാടിക്കണക്കിന് ലിറ്റർ മഴഡെയ �രുതിവയ്ക്കുന്ന ഏറ്റവും
വലിയ  പ്രകൃതിദത്ത  ജലസംഭരണിയുമാണിത്.  മണ്ണിഡെ{  ആകേരാഗ്യമാണ്  മനുഷ്യഡെ{
ആകേരാഗ്യം,  ഈ വസ്തുത നൂറ്റാണ്ടു�ൾക്ക് മുകേമ്പ മനുഷ്യൻ മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു.  മനുഷ്യഡെ{
നിലനില്"ിന്  അവിഭാജ്യഘട�മായ  മണ്ണ്  അവഡെ{  അനിയന്ത്രിത  ഇടഡെപടലിലൂഡെട
മലീമസമായിഡെക്കാണ്ടിരിക്കുന്നു.  മണ്ണ്,  ജലം  എന്നിവയുഡെട  സംരക്ഷണം  �ാലത്തിഡെ{
ആവശ്യ�തയാഡെണന്നും ആയത് പ്രകൃതിയുഡെട നിലനില്"ിന് അത്യന്താകേപക്ഷിതമാഡെണന്നും
നാം  അറികേയണ്ടിയിരിക്കുന്നു.  മാനവസമൂഹവും  സംസ് �ാരങ്ങളും  ഉടഡെലടുത്തതും  വി�ാസം
പ്രാപിച്ചതും ഫലപുഷ്ടിയുള്ള മണ്ണിലാണ്.  കേ�രളത്തിഡെല �ാലാവസ്ഥഡെയ നിലനിറുത്തുന്നതില്
മണ്ണിന്  നിർണായ�  സ്ഥാനമാണുള്ളത്.  മണ്ണ്  മനുഷ്യഡെ{  പ്രാഥമി�ാവശ്യങ്ങൾ
നിറകേവറ്റുന്നകേതാഡെടാ"ം  സൈജവസൈവവിധ്യ  സംരക്ഷണം,  �ാലാവസ്ഥാവ്യതിയാനത്തിഡെ{
ആഘാതം  കുറയ്ക്കല്,  ജലസംരക്ഷണം,  ജലശുദ്ധീ�രണം  എന്നിവയിലും   പ്രധാന
പങ്കുവഹിക്കുന്നുണ്ട്.

ഭൗകേമാപരിതലത്തില്  5  ഇഞ്ച് മുതല്  12  ഇഞ്ച് വഡെര  (13  ഡെസ{ീമീറ്റർ മുതല്  30
ഡെസ{ീമീറ്റർ വഡെര) ഘനത്തില് സാധാരണയായി �ാണഡെ"ടുന്ന മൺപാളിയാണ് കേമല്മണ്ണ്.
ഇത്  സൈജവവസ്തുക്കൾ,  സൂക്ഷ്മാണുക്കൾ,  ധാതുക്കൾ,  ലവണങ്ങൾ,  വായു,  ജലം
തുടങ്ങിയവയാല്  സമ്പന്നമാണ്.  മണ്ണിഡെല  ഏതാണ്ട്  എല്ലാ  സൈജവപ്രവർത്തനങ്ങളും
നടക്കുന്നത്  ഇവിഡെടയാണ്.  സസ്യങ്ങളുഡെട  വളർച്ചയ്ക്ക്  ആവശ്യമായ  കേപാഷ�ങ്ങൾ
നല്കുന്നതും  വിത്ത്  മുളക്കുന്നതിന്  സാഹ�ര്യം  ഒരുക്കുന്നതും  വൃക്ഷലതാദി�ൾ  കേവരൂന്നി
നില്ക്കുന്നതും  കേമല്  മണ്ണിലാണ്.  ഏറ്റവും  ഫലഭൂയിഷ്ഠമായ  കേമല്മണ്ണ്  �ാറ്റിനാകേലാ
ജലത്താകേലാ മാറ്റഡെ"ടുന്നതാണ്  മഡെണ്ണാലി"്. ഇത് പ്രകൃത്യാ സംഭവിക്കുന്ന ഒന്നാണ്. മണ്ണിഡെ{
ഫലഭൂയിഷ്ഠത,  ഉല്"ാദനക്ഷമത,  ഭൗമാന്തരീക്ഷത്തിഡെ{  ഈർ"ം,  ജല  സൈജവസൈവവിധ്യം
എന്നിവ  നഷ്ടഡെ"ടുത്തുന്നതിനും  ഭക്ഷ്യസുരക്ഷയികേ�ല്   ഉണ്ടാകുന്ന   ഭീഷണി,
ഡെവള്ളഡെ"ാക്കത്തിനുള്ള  സാധ്യത  തുടങ്ങി  പല  പാരിസ്ഥിതി�  പ്രശ്നങ്ങൾക്കും  മഡെണ്ണാലി"്
�ാരണമാകുന്നു.

സ്ഥായിയായ  വി�സനം  എന്നത്  സമീപ�ാലത്തായി  വ്യാപ�മായി  �ർച്ച
ഡെ�യ്യഡെ"ടുന്ന ആശയമാണ്. പ്രകൃതി വിഭവങ്ങളുഡെട സംരക്ഷണം, പരിപാലനം, ശാസ്ത്രീയമായ
വിനികേയാഗം  എന്നിവയിലൂന്നിഡെക്കാണ്ടുള്ളതാണ്  സ്ഥായിയായ  വി�സനം  എന്ന �ാഴ്ച"ാട്.
�ാർഷി�  വി�സന  പ്രവർത്തനങ്ങൾ  ആസൂത്രണം  ഡെ�യ്യുകേമ്പാൾ  പ്രഥമമായും
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പരിഗണിക്കഡെ"കേടണ്ട  ഘട�ങ്ങളാണ്  മണ്ണും  ജലവും.  �ാർഷി�  വി�സനം,  പരിസ്ഥിതി
പുനരുദ്ധാരണം എന്നീ കേമഖല�ളിഡെല വി�സന പദ്ധതി�ളുഡെട വിജയം ആത്യന്തി�മായി ഈ
വിഭവങ്ങളുഡെട ഗുണ�രമായ വിനികേയാഗ ക്രമഡെത്ത ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു.  അതുഡെ�ാണ്ടുതഡെന്ന
മണ്ണിഡെനയും ജലഡെത്തയും സസ്യജന്തു സമ്പത്തിഡെനയും സ്വതസിദ്ധമായ പ്രകൃതിവിഭവങ്ങൾ
സമരസഡെ"ട്ടു  ഉണ്ടാവുന്ന  ആവാസവ്യവസ്ഥഡെയ  ഉൾഡെക്കാള്ളുന്നതും,  പ്രകൃത്യാലുള്ള
അതിർത്തി�ൾ  ഡെ�ാണ്ട്  കേവർതിരിക്കഡെ"ടുന്നതുമായ  നീർത്തടങ്ങളാണ്  ശാസ്ത്രീയമായ
�ാർഷി� വി�സന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും അനുകേയാജ്യമായ യൂണിറ്റ് എന്ന് �ാണാം.
അങ്ങഡെന വരുകേമ്പാൾ, ഓകേരാ നീർത്തടത്തിഡെലയും അടിസ്ഥാന പ്രകൃതി വിഭവങ്ങളായ മണ്ണ്,
ഡെവള്ളം,  സൈജവവിഭവങ്ങൾ  എന്നിവയുഡെട  അവസ്ഥ  മനസ്സിലാക്കു�,  അവഡെയ
സംരക്ഷിക്കാനും വളഡെര �ിട്ടയായി വിനികേയാഗിക്കാനുമുള്ള പദ്ധതി�ൾ തയ്യാറാക്കു� എന്നിവ
സമൂഹത്തിഡെ{ ഉത്തരവാദിത്തമായി മാറുന്നു. 

1.2 മണ്ണ് സംരക്ഷണം

മണ്ണ്  ജീവനുള്ള  ഒരു  സമൂഹമാണ്.  മഡെണ്ണന്ന  കേലാ�ത്ത്  മനുഷ്യരുൾഡെ"ഡെട
കേ�ാടിക്കണക്കിനു  ജീവി�ളാണ്  അധിവസിക്കുന്നത്.  ഒരു  നല്ല  ജീവിതത്തിന്  പ്രകൃതി
സംരക്ഷണം വളഡെര പ്രധാനമാണ്. പ്രപഞ്ചത്തില് ഭൂമി, ജലം, വായു എന്നീ മൂന്ന് മണ്ഡലങ്ങൾ
പരസ്പരം  ബന്ധഡെ"ട്ടു �ിടക്കുന്നു.  ഇതില് ഒന്നിഡെ{ സന്തുലിതാവസ്ഥയ്ക്ക്  കേ�ാട്ടം  തട്ടിയാല്
പ്രകൃതിയ്ക്ക്  �ാര്യമായ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകും.  അതിനാല് അനുദിനം  നാശത്തികേലയ്ക്ക്  നീങ്ങുന്ന
ഇവയുഡെട  സംരക്ഷണം  ഉറപ്പുവരുകേത്തണ്ടത്  �ാലത്തിഡെ{  അനിവാര്യതയുമാണ്.
�ാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം, വന നശീ�രണം, മലിനീ�രണം, അമിതമായ നഗരവല്ക്കരണം
എന്നിവ മൂലം മണ്ണിഡെ{ ഫലഭൂഷ്ടി നശിച്ചുഡെ�ാണ്ടിരിക്കു�യാണ്. ഇതാ�ഡെട്ട കൃഷിഡെയയും കൃഷി
അടിസ്ഥാനമായ  ആവാസവ്യവസ്ഥഡെയയും  ജലലഭ്യതഡെയയും  സാരമായി  ബാധിയ്ക്കുന്നു.
മനുഷ്യഡെ{ നിലനില്"ിന് ഇതര ജീവജാലങ്ങളുഡെട സാന്നിധ്യം അനിവാര്യമാണ്. ഇതിഡെനല്ലാം
മണ്ണിഡെ{  സമൃദ്ധി  കൂടികേയ  തീരൂ.  ഭൂമുഖഡെത്ത  ഒരടികേയാളം  ആഴത്തിലുള്ള  കേമല്മണ്ണിലാണ്
മനുഷ്യരാശിക്കാവശ്യമായ  ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങളില്  ഏറിയപങ്കും  ഉല്പാദി"ിക്കുന്നത്.  അത്ഭുത
വസ്തുവായ മണ്ണിഡെ{ ഫലഭൂയിഷ്ഠത കൃഷിഡെയ നിലനിർത്തുന്നതിനാല്, മണ്ണിഡെ{ കേമ� നിലനിർ
ത്താനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് മുന്തിയ പരിഗണന നല്കേ�ണ്ടതാണ്.

1.3 മണ്ണ് സംരക്ഷണവും നീർത്തടങ്ങളും

ഭൂമുഖഡെത്ത  ആവാസവ്യവസ്ഥ�ൾ  മഡെണ്ണന്ന  മുഖ്യ  ആവാസവ്യവസ്ഥയുഡെട
ഉപഘട�ങ്ങളായതിനാല് മണ്ണ് മഡെറ്റല്ലാ ആവാസവ്യവസ്ഥ�ളുഡെടയും ജീവല് കേsാതസ്സായി
മാറുന്നു. നീർത്തടങ്ങളിലൂഡെടയാണ് മണ്ണിഡെ{ ആവാസവ്യവസ്ഥ ക്രമീ�രിക്കഡെ"ടുന്നത്. ഓകേരാ
നീർത്തടവും  ഓകേരാ  ആവാസവ്യവസ്ഥയാണ്.  ഇത്തരം  ഡെ�റു  ആവാസവ്യവസ്ഥ�ളുഡെട
സമഷ്ടിയാണ്  മഡെണ്ണന്ന  ബൃഹദ്  ആവാസവ്യവസ്ഥ.  മണ്ണിഡെ{  ജീവൻ  നിലനിർത്താനുള്ള
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പ്രധാന  കേപാംവഴി  നീർത്തടാധിഷ്ഠിതമായ  മണ്ണ്-ജല  പരിപാലനമാണ്.  മഴഡെവള്ളം  ഡെതല്ലും
നഷ്ടമാക്കാഡെത  മണ്ണില്  തടഞ്ഞുഡെവയ്ക്കാനും  മണ്ണ്,  സൈജവസൈവവിദ്ധ്യം  എന്നിവ
സംരക്ഷിയ്ക്കുവാനും ഇതിലൂഡെട �ഴിയും.  എല്ലാ നീർത്തടങ്ങളികേലയ്ക്കും ജലഡെമത്തിക്കുന്നത് വനവും
പുഴയും  നീർച്ചാലു�ളുമാണ്.  അതിനാല്  വനവും  പുഴയും  നീർച്ചാലു�ളും  മണ്ണിഡെ{  ജീവല്
കേsാതസ്സു�ളാകുന്നു.

ഏഡെതാരു നീർച്ചാലികേലയ്ക്കും  ജലം ഒഴു�ിഡെയത്തുന്ന മുഴുവൻ പ്രകേദശത്തിഡെ{യും അതിർ
ത്തി,  ഉത്ഭവ  സ്ഥാനം,  നീർമറി  കേരഖ എന്നിവ  കേ�ർന്നതാണ്  നീർത്തടം.  മഴഡെവള്ളഡെത്ത
സ്വീ�രിച്ച്  ഒരു ഡെപാതുസ്ഥാനകേത്തക്ക്  ഒഴുക്കിവിടു�യാണ്  നീർത്തടത്തിഡെ{ പ്രധാന പ്രവർ
ത്തനം. നമ്മുഡെട നാട്ടില് നീർത്തട സാന്നിദ്ധ്യമില്ലാത്ത ഒരു പ്രകേദശവുമില്ല. നീർത്തടഡെത്ത ഒരു
ഭൗമശാസ്ത്ര  യൂണിറ്റായി  പരിഗണിച്ചാല്  അതില്  മനുഷ്യരും  മറ്റു  ജീവജാലങ്ങളും  ഇതര
ഭൂരൂപങ്ങളും  ഉൾഡെ"ടും.  ഒരു  വലിയ  നീർത്തടത്തിഡെ{  ഭാഗമായി  ഡെ�റുനീർത്തടങ്ങളും
ഉണ്ടാകും. പാടങ്ങൾ, പറമ്പു�ൾ, കുന്നു�ൾ, പുഴ�ൾ, �തുപ്പു�ൾ തുടങ്ങിയ വിവിധ പരിസ്ഥിതി
വ്യൂഹങ്ങളുഡെട  കൂട്ടായ്മയാണ്  ഓകേരാ  നീർത്തടവും.  ജലനിർഗ്ഗമന  �ാല്  ഒരു  നീർച്ചാകേലാ,
അരുവികേയാ,  കേതാകേടാ,  പുഴകേയാ,  തടാ�കേമാ ആ�ാം.  ഒരു നീർത്തടത്തില് വീഴുന്ന മഴഡെവള്ളം
ഒഴു�ി  ഒരു  ഡെപാതുസ്ഥാനത്ത്  എത്തികേച്ചരുന്നു.   ഒരു  കുന്നിൻ  മു�ളില്  വീഴുന്ന  മഴഡെവള്ളം
കുന്നിഡെ{ രണ്ടു ഭാഗകേത്തയ്ക്കും ഒഴു�ി രണ്ടു നീർത്തടങ്ങളായി രൂപഡെ"ടാം.  ഓകേരാ നീർത്തടവും
ഭൂപ്രകൃതിയും  മഴയും  ഡെവള്ളവും  കേ�ർന്ന്  നിർണ്ണയിക്കുന്ന  അതിർത്തിയില്  ബന്ധിതമാണ്.
അവിടഡെത്ത സസ്യജാലങ്ങളുഡെട നിലനില്പ്പും ഇവഡെയ ആശ്രയിച്ചായിരിക്കും.  നീഡെരാഴുക്കിഡെ{
ഗതിയാണ്  നീർത്തടം  നിർവ�ിക്കുന്നത്.  ആ�യാല് �രിഞ്ഞ  ഭൂപ്രകൃതിയാണ്  നീർ
ത്തടത്തിഡെ{ പ്രകേത്യ�ത.  നീർത്തടത്തിഡെ{  ഉയർന്ന  പ്രകേദശത്ത്  നിന്ന്  ഒഴു�ിഡെയത്തുന്ന
മഴഡെവള്ളം താഴ്ന്ന പ്രകേദശത്ത് നീർച്ചാലു�ളാഡെയത്തി അവിഡെട നിന്ന്  വലിയ കേതാടു�ളികേലയ്ക്ക്
ഒഴു�ി  കേപാകുന്നു.  ഇവിഡെട  ജലത്തിഡെ{യും  മണ്ണിഡെ{യും  സംരക്ഷണം  ഏറ്റവും
അത്യന്താകേപക്ഷിതമാണ്.  മഴഡെയ  മാത്രം  ആശ്രയിച്ച്  കൃഷി  നടത്തുന്ന  പ്രകേദശങ്ങളില്
അവിടഡെത്ത  നീർത്തടത്തിലൂഡെട  മണ്ണില്  സംഭരിക്കഡെ"ടുന്ന  ഡെവള്ളത്തിഡെ{  അളവ് കൃഷിക്ക്
വളഡെര പ്രധാനമാണ്.  മഴഡെവള്ള സംഭരണ പ്രവർത്തനങ്ങഡെളല്ലാം തഡെന്ന മണ്ണ് സംരക്ഷണ
പ്രവർത്തനങ്ങളുമാണ്.

മണ്ണിഡെന  നമുക്ക്  പ്രകേത്യ�മായി  പരികേശാധിയ്ക്കാനും  അളക്കാനും
വിലയിരുത്താനുഡെമാഡെക്ക  സാധിക്കുഡെമങ്കിലും,  ഡെവള്ളത്തിഡെ{  അഭാവത്തില്  മണ്ണിന്  ജീവൻ
നഷ്ടഡെ"ടുന്നു. ജലമില്ലാത്ത അവസ്ഥയില് മണ്ണിന് ഉത്പാദന ഉപാധിയാവാൻ �ഴിയില്ല. ജലം
കേശഖരിക്കഡെ"ടുന്നതും  ജലത്തിഡെ{  അനിർവ�നീയ  ഉത്പാദന  സാധ്യത�ൾ
പ്രകേയാജനഡെ"ടുത്തുന്നതും പ്രാഥമി�മായി മണ്ണ് എന്ന മാധ്യമത്തിഡെ{ സഹായത്താലാണ്. ഈ
രണ്ട്  ഘട�ങ്ങൾ  ഒത്തുകേച്ചരുകേമ്പാഴാണ്  മണ്ണ്  ഉത്പാദനക്ഷമമാകുന്നതും  സൈജവസമ്പത്ത്
ഉത്പാദി"ിക്കഡെ"ടുന്നതും.  സൈജവസമ്പത്ത്  ജീർണിക്കുകേമ്പാൾ  അത്  മണ്ണിഡെ{
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ഭാഗമായിത്തീരു�യും  മണ്ണിഡെ{  ഗുണം  വർദ്ധി"ിക്കുന്നതിനുള്ള  ഉപാധിയായി  മാറു�യും
ഡെ�യ്യുന്നു.  ഇങ്ങഡെന  പരസ്പരബന്ധിതമായി  പ്രവർത്തിക്കുന്ന  മൂന്നു  ഘട�ങ്ങളും  ഏറ്റവും
സക്രിയമായി നിലഡെ�ാള്ളുന്ന യൂണിറ്റാണ് ഓകേരാ നീർത്തടവും.  44  നദി�ളാല് സമ്പന്നമായ
നാടാണ് നമ്മുഡെട കേ�രളം. ഏറ്റവും അധി�ം മഴ ലഭിക്കുന്ന കേദശമായിട്ട് കൂടി  ഡെ�ാടിയ വരൾച്ച
അനുഭവഡെ"ടുന്നതിനുള്ള   പ്രധാന  �ാരണം  നീർത്തടങ്ങളുഡെട  സംരക്ഷണമില്ലായ്മയാണ്.
ഭൂഗർഭ  വാട്ടർ  കേടബിൾ  നിലനിർത്തുന്നതിനും  �ിണറു�ളിലും  കുളങ്ങളിലും  മറ്റുമുള്ള
ജലസംരക്ഷണത്തിനും നീർത്തട അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള മണ്ണ്,  ജല സംരക്ഷണ പദ്ധതി�ൾ
നട"ിലാകേക്കണ്ടത് അനിവാര്യമാണ്.

ചുവഡെട  �ിത്രത്തില്  വലതുവശത്തായി  �ാണുന്നത്  ഒരു  കേമാശാവസ്ഥയിലുള്ള  നീർത്തടവും
ഇടതുവശത്തായി �ാണുന്നത് ഒരു ആകേരാഗ്യമുള്ള നീർത്തടവുമാണ്.
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1.4 മണ്ണ് പര്യകേവക്ഷണ മണ്ണ് സംരക്ഷണ വകു"്

മണ്ണ്  സംരക്ഷണത്തിനായി  പലതരത്തിലുള്ള  പദ്ധതി�ൾ  സംസ്ഥാന  സർക്കാർ
നട"ിലാക്കി  വരുന്നുണ്ട്.  നമ്മുഡെട  സംസ്ഥാനത്ത്  മണ്ണ്   സംരക്ഷണ   പ്രവർത്തനങ്ങൾ
ആവിഷ്കരിക്കുന്നതും നട"ിലാക്കുന്നതും മണ്ണ് പര്യകേവക്ഷണ മണ്ണ് സംരക്ഷണ വകു"ാണ്. മണ്ണ്,
ജലം,  സൈജവസമ്പത്ത്   എന്നീ  അമൂല്യങ്ങളായ  പ്രകൃതി  വിഭവങ്ങളുഡെട  വിവരകേശഖരണം
നടത്തു�യും മണ്ണിഡെ{ ഘടന, രാസ ഭൗതി� സ്വഭാവങ്ങൾ, �ഴിവു�ൾ, പരിമിതി�ൾ എന്നിവ
കൃത്യമായി  അപഗ്രഥിച്ച്  അതിഡെ{  അടിസ്ഥാനത്തില്  ആ  പ്രകേദശത്തിഡെ{  സുസ്ഥിര
വി�സനത്തിനായുള്ള വി�സന പദ്ധതി�ളും  വിവിധ  മണ്ണ്,  ജല സംരക്ഷണ പദ്ധതി�ളും
ശാസ്ത്രീയമായി നട"ിലാക്കു� എന്ന പ്രധാന ലക്ഷ്യകേത്താഡെടയാണ് മണ്ണ് പര്യകേവഷണ  മണ്ണ്
സംരക്ഷണ  വകു"്   പ്രവർത്തിക്കുന്നത്.  വാട്ടർഡെഷ6്  (നീർത്തടം)  അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള
വി�സന  പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും  മണ്ണിഡെ{  ആകേരാഗ്യ  പരിപാലനത്തിനും  ഭൂവിഭവ
സമാഹരണത്തിനും  ഈ  വകു"്  ഊന്നല്  നല്കുന്നുണ്ട്.  മണ്ണ്  പര്യകേവക്ഷണ
പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി മണ്ണ് പര്യകേവക്ഷണ (കേസായില് സർകേÛ) വിഭാഗവും മണ്ണ് സംരക്ഷണ
പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി  മണ്ണ്  സംരക്ഷണ  (കേസായില്  �ൺസർകേവഷൻ)   വിഭാഗവും
വകു"ിന്  �ീഴില്  പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്.  ഭൂവിഭവ  സംരക്ഷണം  ലക്ഷ്യമാക്കി  ഡെപാതുജന
പങ്കാളിത്തകേത്താഡെടയുള്ള നീർത്തടാധിഷ്ഠിത വി�സന പദ്ധതിയുഡെട കേമല്കേനാട്ടവും നടത്തിപ്പും
വകു"്  നടത്തിവരുന്നു.  നീർത്തട പരിപാലന പരിപാടി  നട"ിലാക്കുന്നത് പഞ്ചായത്ത് രാജ്
സംവിധാനങ്ങൾ  വഴിയാണ്.  പ്രധാനമായും  ഗ്രാമപ്രകേദശങ്ങളില്  രൂപീ�രിക്കഡെ"ടുന്ന
തണ്ണീർത്തട  സംരക്ഷണ  സമിതി�ൾ,  വാട്ടർഡെഷ6്  �മ്മറ്റി�ൾ  എന്നിവയിലൂഡെടയാണ്
ഇത്തരം പദ്ധതി�ൾ നട"ാക്കുന്നത്. 

1.5 നീർത്തടപദ്ധതി - ഉകേ|ശ്യലക്ഷ്യങ്ങൾ

 മണ്ണ്,  ജലം,  സൈജവസമ്പത്ത്   എന്നീ  അമൂല്യങ്ങളായ  പ്രകൃതി  വിഭവങ്ങളുഡെട
സംരക്ഷണം;

 ഫലഭൂയിഷ്ടമായ  കേമല്മണ്ണ്  സംരക്ഷണത്തിലൂഡെട  �ാർഷി�  ഉല്"ാദനം
വർദ്ധി"ിക്കു�;

 കുളങ്ങളുഡെട പുനരുദ്ധാരണം;
 മഡെണ്ണാലി"് നിയന്ത്രണവികേധയമാക്കി പദ്ധതി പ്രകേദശഡെത്ത നീഡെരാഴുക്ക് സ്ഥായിയായി

നിലനിർത്തു�;
 ഡെവള്ളഡെ"ാക്കവും  �ാർഷി�  വരൾച്ചയും  പരിമിതഡെ"ടുത്തി   �ാർഷി�  ഉല്"ാദനം

വർദ്ധി"ിക്കു�;
 മണ്ണിടിച്ചില് ഉണ്ടാ�ാൻ സാധ്യതയുള്ള/ഉണ്ടായിട്ടുളള പ്രകേദശങ്ങഡെള ബലഡെ"ടുത്തു�;
 ജലസംരക്ഷണത്തിലൂഡെട വരൾച്ചയുഡെട �ാഠിന്യം കുറയ്ക്കു�.
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1.6 വാട്ടർഡെഷ6് അറ്റ്ലസ് 
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2. നീർത്തട പദ്ധതി 

നീർത്തട  പദ്ധതി�ളുഡെട  നടത്തി"്  കേജാലി�ൾക്ക്  ഗണ്യമായ  തു�  ആവശ്യമാണ്.
അതിനാല്  തു�  ഡെ�ലവഴിച്ചതിലൂഡെട  ലഭിക്കുന്ന  പ്രത്യക്ഷ  പകേരാക്ഷ  കേനട്ടങ്ങൾ
വിലയിരുത്തുന്നതിന്   നിരീക്ഷണവും  വിലയിരുത്തലും   അത്യന്താകേപക്ഷിതമാണ്.
വിലയിരുത്തല് പഠനങ്ങൾ പ്രത്യക്ഷവും പകേരാക്ഷവുമായ കേനട്ടങ്ങൾ ഡെവളിഡെ"ടുത്തു� മാത്രമല്ല
ഭാവി  മാർഗനിർകേദശത്തിനായി  ഉപ�രിക്കു�യും  ഡെ�യ്യുന്നു.  മണ്ണ്  പര്യകേവക്ഷണ  മണ്ണ്
സംരക്ഷണ  വകു"്  നട"ിലാക്കുന്ന  പ്രവർത്തനങ്ങളില്  നിന്നും  ശാസ്ത്രീയമായി
തിരഡെഞ്ഞടുക്കുന്ന പദ്ധതി�ഡെള സംബന്ധിച്ച വിലയിരുത്തല് പഠനം �ാർഷി� വർഷഡെത്ത
അടിസ്ഥാനമാക്കി  സാമ്പത്തി�  സ്ഥിതിവിവരക്കണക്ക്  വകു"്  സംസ്ഥാന  വ്യാപ�മായി
നടത്തി  വരുന്നു.  ഇതിനായി  പദ്ധതിയുഡെട  �ീഴില്  വരുന്ന  ഗുണകേഭാക്താക്കഡെളയും  പദ്ധതി
പ്രകേദശഡെത്ത തിരഡെഞ്ഞടുത്ത നിശ്ചിത എണ്ണം �ർഷ�ഡെരയും കേനരില് സന്ദർശിച്ച്,  മുൻ കൂട്ടി
തയ്യാറാക്കിയ  കേ�ാദ്യാവലിയുഡെട  അടിസ്ഥാനത്തില്,  വിവരകേശഖരണം  നടത്തു�യും  അവ
സമഗ്രമായി  വിശ�ലനം  ഡെ�യ്ത്  അപഗ്രഥിച്ച്  റികേ"ാർട്ടു�ൾ  തയ്യാറാക്കി  പ്രസിദ്ധീ�രിച്ച്
വരുന്നുണ്ട്.  

2.1 രീതിശാസ്ത്രം

മണ്ണ്  പര്യകേവക്ഷണ  മണ്ണ്  സംരക്ഷണ  വകു"്  ജില്ല�ളില്  നട"ാക്കിയ  മണ്ണ്
സംരക്ഷണ പദ്ധതി�ളുഡെട വിലയിരുത്തല് പഠനത്തിഡെ{ �ാലയളവ് �ാർഷി� വർഷമാണ്
(ജൂസൈല 1 മുതല്  ജൂൺ 30 വഡെര). മണ്ണ് പര്യകേവക്ഷണ മണ്ണ് സംരക്ഷണ വകു"് നട"ിലാക്കിയ
പദ്ധതി�ളുഡെട സമ്പൂർണ വിവരങ്ങൾ ജില്ലാ മണ്ണ് സംരക്ഷണ ആഫീസില് നിന്നും കേശഖരിച്ച് 
പദ്ധതി�ളുഡെട ഡെàയിം തയ്യാറാക്കി അതില് നിന്നും സിമ്പിൾ റാൻ6ം സാം¨ിങ് വഴി ഒരു
പദ്ധതി തിരഡെഞ്ഞടുക്കുന്നു. തിരഡെഞ്ഞടുത്ത പദ്ധതിയിഡെല എല്ലാ ഗുണകേഭാക്താക്കളില് നിന്നും
ശാസ്ത്രീയമായി തയാറാക്കിയ കേ�ാദ്യാവലിയുഡെട അടിസ്ഥാനത്തില് വിവരങ്ങൾ കേശഖരിയ്ക്കുന്നു.
ഡെതരഡെഞ്ഞടുത്ത പദ്ധതിയില് ഗുണകേഭാക്താക്കളുഡെട എണ്ണം 100  ല് താഡെഴയാഡെണങ്കില്, രണ്ടു
പദ്ധതി�ൾ  ഡെതരഡെഞ്ഞടുത്ത്   എല്ലാ  ഗുണകേഭാക്താക്കഡെളയും  സർകേവയുഡെട  പരിധിയില്
ഉൾഡെ"ടുത്തുന്നു. മണ്ണ് സംരക്ഷണ പദ്ധതി ഡെ�ാണ്ട് �ിട്ടാവുന്ന കേനട്ടങ്ങളുഡെട താരതമ്യ പഠനം
നടത്തുന്നതിനു  കേവണ്ടി  പദ്ധതി  പ്രകേദശത്തിന്  പുറത്ത്  പദ്ധതിയില്  ഉൾഡെ"ടാത്ത
�ർഷ�രില് നിന്ന് (ആഡെ� ഗുണകേഭാക്താക്കളുഡെട  ഏ�കേദശം 20%)  �ൺകേ³ാൾ കേ¨ാട്ടു�ൾ
ഡെതരഡെഞ്ഞടുക്കുന്നു. 

പദ്ധതി  വിലയിരുത്തല്  പഠനം  കൂടുതല്  ഫലപ്രദമാകുന്നതികേലയ്ക്കായി  പദ്ധതി
പ്രകേദശഡെത്ത ഗുണകേഭാക്താക്കഡെള സൈ�വശഭൂമിയുഡെട  (ലാൻ6് കേഹാൾ6ിങ്ങ്)  വിസ്തൃതിയുഡെട
അടിസ്ഥാനത്തില് 4 സ്ട്രാറ്റങ്ങളായി വിഭജിക്കുന്നു. ഇത് സംബന്ധിച്ച വിശദാംശം പട്ടി�യില്
നല്�ിയിട്ടുണ്ട്.
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സ്ട്രാറ്റം  ഭൂവിസ് തൃതി (ഏക്കറില്)  ഭൂവിസ് തൃതി (ഡെഹക്ടറില്)

I 1 ഏക്കറിന് താഡെഴ 0.40 ഡെഹക്ടറിനു  താഡെഴ

II 1 മുതല് 3 ഏക്കറിന് താഡെഴ 0.40 മുതല് 1.21 ന് താഡെഴ

III 3 മുതല് 5 ഏക്കറിന് താഡെഴ 1.21 മുതല് 2.02 ന് താഡെഴ

IV 5 ഏക്കറിനും  അതിനു  മു�ളിലും 2.02 ഡെഹക്ടറിനും അതിനു മു�ളിലും

 

തുടർന്ന്  ഡെമാത്തം   ഗുണകേഭാക്താക്കഡെള   പദ്ധതി  നട"ിലാക്കിയ  സ്ഥലത്തിഡെ{  ഭൂപ്രകൃതി
(മു�ൾത്തട്ട്,  നടുത്തട്ട്,  താഡെഴത്തട്ട്),  ഗുണകേഭാക്താക്കളുഡെട  സാമൂഹി�ാവസ്ഥ  (പട്ടി� ജാതി,
പട്ടി� വർഗ്ഗം, മറ്റുള്ളവർ)  എന്നിങ്ങഡെന തരംതിരിച്ച്  വിവരങ്ങൾ കേശഖരിയ്ക്കുന്നു. കേമല്"റഞ്ഞ
കേ¨ാട്ടു�ളില്  സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കല്  ഇൻഡെവസ്റ്റികേഗറ്റർ   ജില്ലാതല  സൂ"ർസൈവസറി  ഓഫീസറുഡെട
കേമല്കേനാട്ടത്തില്  സർകേവ  നടത്തുന്നു.  പദ്ധതി  നട"ാക്കിയതിലൂഡെട  പദ്ധതി  പ്രകേദശത്ത്,
�ാർഷി� കേമഖലയിലും  ഭൂഗർഭ ജലവിതാനത്തിലും  മണ്ണ്  സംരക്ഷണത്തിലും  ഉണ്ടായ മാറ്റം
സർകേവയിലൂഡെട വിലയിരുത്തുന്നു.

2.2 വിലയിരുത്തല് പഠനം - ഉകേ|ശ്യലക്ഷ്യങ്ങൾ

 പദ്ധതിക്ക് മുൻപും കേശഷവുമുള്ള ഭൂവിനികേയാഗത്തിഡെ{ വിശദാംശങ്ങൾ വിലയിരുത്തു�;

 ദീർഘ�ാല വിള�ളുഡെടയും �ാലി� വിള�ളുഡെടയും വിസ്തൃതി വിലയിരുത്തു�;

 ദീർഘ�ാല  വിള�ളില്  നിന്നും  �ാലി�  വിള�ളില് നിന്നും  ലഭിക്കുന്ന  ഉല്"ാദനം,

മൂല്യം ഇവ വിലയിരുത്തു�;

 �ാർഷി�  കേമഖലയില്  നിന്നും  ലഭിക്കുന്ന   വരുമാനം,  ഡെ�ലവ്,  അറ്റാദായം   ഇവ

വിലയിരുത്തു�;

 ഏപ്രില്,  ഡെമയ്  മാസങ്ങളില്  �ിണറ്റിഡെല  ജലനിര"ില്  വന്നിട്ടുള്ള  വ്യതിയാനം

വിശ�ലനം ഡെ�യ്യു�;

 പദ്ധതി നട"ിലാക്കുന്നതില് വാട്ടർഡെഷ6് �മ്മിറ്റിയുഡെട പങ്കാളിത്തവും �ാര്യക്ഷമതയും

    വിശ�ലനം ഡെ�യ്യു�;

 പദ്ധതിയുഡെട സുസ്ഥിരത വിലയിരുത്തു�. 
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2.3 നിർവ�നങ്ങൾ

2.3.1 നീർത്തടം 

ഒരു  ഡെപാതു  ജലനിർഗ്ഗമന  �ാലികേലയ്ക്ക്  ഏഡെതല്ലാം  പ്രകേദശത്ത്  നിന്നും  മഴ  ഡെവള്ളം
ഒഴു�ിഡെയത്തുന്നുകേണ്ടാ  ആ  പ്രകേദശമാഡെ�  ജലനിർഗ്ഗമന  �ാലിഡെ{  നീർത്തടം  എന്നറി-
യഡെ"ടുന്നു.  അതായത്,  ഒരു  നീർച്ചാലികേലയ്ക്ക്  മഴഡെവള്ളം  ഒഴു�ിഡെയത്തുന്ന  സ്ഥലങ്ങഡെളല്ലാം
കേ�ർന്ന ഭൂപ്രകേദശമാണ് ആ നീർച്ചാലിഡെ{ നീർത്തടം അഥവാ വാട്ടർഡെഷ6്.

2.3.2 നീർമറി   

രണ്ടു നീർത്തടങ്ങഡെള തമ്മില് കേവർതിരിയ്ക്കുന്ന സാങ്കല്പി� വിഭജനകേരഖഡെയ നീർമറി
എന്നു പറയുന്നു.

2.3.3 വാട്ടർ കേടബിൾ 

ഭൂമിയുഡെട  ഉപരിതലത്തിന്  താഡെഴയായി  �ാണഡെ"ടുന്ന  ഭൂഗർഭ  ജലത്തിഡെ{
സ്വാഭാവി� ജലനിര"ിഡെന വാട്ടർ കേടബിൾ എന്ന് പറയുന്നു.

2.3.4 �യ്യാല�ൾ/ബണ്ടു�ൾ

സകേമാച്ചകേരഖയിലൂഡെട മണ്ണ് ഡെ�ാണ്ട് ബണ്ട് നിർമ്മിച്ച് അവഡെയ തീറ്റപ്പുല്ല്, സൈപനാ"ിൾ,
രാമച്ചം,  സൈ�ത  തുടങ്ങിയവ  നട്ട്  ബലഡെ"ടുത്തുന്ന  രീതിയാണിത്.  മിതമായ  �രിവുള്ള
പ്രകേദശത്ത് അവലംബിക്കാവുന്ന ഉത്തമമായ മണ്ണ് സംരക്ഷണ മാർഗ്ഗമാണിത്. 

2.3.5 �ല്ല്  �യ്യാല�ൾ 

താരതകേമ്യന  �രിവ്  കൂടിയ  പ്രകേദശത്ത്  സകേമാച്ചകേരഖയിലൂഡെട  �ല്ലടുക്കി  മണ്ണിട്ട് 
ബലഡെ"ടുത്തുന്നതാണ്  �ല്ല്  �യ്യാല�ൾ.  മണ്ണിഡെ{ സ്വഭാവമനുസരിച്ച്  ഉൾഡെക്കാള്ളാവുന്നത്ര
മഴഡെവള്ളഡെത്ത തടഞ്ഞ് നിർത്തി മണ്ണികേലയ്ക്ക്  ഇറക്കാൻ ഇതിലൂഡെട സാധിക്കുന്നു. 35%  വഡെര
�രിവുളള പ്രകേദശങ്ങളില്  ഈ രീതിയില് മണ്ണ്  സംരക്ഷിയ്ക്കാൻ �ഴിയും.  ഉപരിതലത്തിഡെല
ഒഴുക്കിഡെ{ സമയം വർദ്ധി"ിക്കുന്നതിനുള്ള കേശഷി ഈ ഘടനയ്ക്കുണ്ട്.

2.3.6 കേവദി��ൾ/ തട്ടുതിരിക്കല്

വളഡെര  �രിഞ്ഞ  പ്രകേദശങ്ങളില്  മഡെണ്ണാലി"്  നിയന്ത്രിക്കാൻ  ഭൂമിഡെയ  നിരപ്പുള്ള
നിരവധി തട്ടു�ളാക്കി കൃഷി ഡെ�യ്യാൻ പാ�ഡെ"ടുത്തിഡെയടുക്കുന്ന രീതിയാണിത്.  കേവദി��ളില്
തങ്ങി  നില്ക്കുന്ന  ജലം  മണ്ണികേലയ്ക്ക്  ഊർന്നിറങ്ങുന്നു.  കേവദി��ളുഡെട  ആയുസ്  കൂട്ടുന്നതിന്
അനുകേയാജ്യമായ വിള�ളും കൃഷി രീതി�ളും ഡെതരഡെഞ്ഞടുകേക്കണ്ടത് ആവശ്യമാണ്.  ഇത് ഒരു
പരമ്പരാഗത മണ്ണ് സംരക്ഷണ പ്രവർത്തിയാണ്.
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2.3.7 ഡെ�റു കുളങ്ങൾ

പുരയിടത്തില്  നിന്നും  ഡെവള്ളം  ഒഴു�ി  കേപാകുന്ന  സ്ഥലങ്ങളില്  മഴക്കാലത്തിനു
മുമ്പായി ഡെ�റു കുളങ്ങൾ നിർമ്മിച്ച് ജലവും അതിഡെനാ"ം ഒഴു�ി കേപാകുന്ന മണ്ണും തടഞ്ഞു നിർ
ത്താം.  മണ്ണിഡെ{  ഉപരിതലത്തില്  ജലസാന്നിധ്യം  വർദ്ധി"ിച്ച്  ലഭ്യമാകുന്ന  ജലം
സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും അകേതാഡെടാ"ം ഭൂഗർഭജലം റീ�ാർജ് ഡെ�യ്യുന്നതിനും ജലകേസ�നത്തിനും
ഗാർഹി� ആവശ്യങ്ങൾക്കുമായി ഡെവള്ളം സംഭരിക്കുന്നതിനും ഇതിലൂഡെട �ഴിയും. 

2.3.8 മഴക്കുഴി�ൾ

ഭൂപ്രകേദശത്തിഡെ{  �രിവിന്  കുറുഡെ�  സകേമാച്ചകേരഖയില്  നിശ്ചിത  അ�ലത്തില്
കുഴി�ൾ  നിർമ്മിച്ച്  കൃഷിയിടത്തിഡെല  മണ്ണും  ജലവും  ഒഴു�ി  നഷ്ടഡെ"ടാഡെത  സംരക്ഷിക്കുന്ന
പ്രവർത്തനമാണിത്.  ഇവയില്  നിറയുന്ന  ജലം  സാവധാനം  മണ്ണികേലയ്ക്കിറങ്ങുന്നു.  ഇതിലൂഡെട
ഉപരിതല ഭാഗഡെത്ത ജലത്തിഡെ{ അളവ് വർധി"ിക്കുന്നതിന് സാധിയ്ക്കും.

2.3.9 പാർശ്വഭിത്തി�ൾ

നീർച്ചാലു�ളുഡെടയും  അരുവി�ളുഡെടയും  അരി�്  ഇടിഞ്ഞ്  നാകേശാന്മുഖമാകുന്നത്
തടയുന്നതിനും  നീഡെരാഴുക്ക്  സുഗമമാക്കുന്നതിനും  �ാലു�ളുഡെട  പാർശ്വങ്ങളില്  നിർമ്മിക്കുന്ന
ഭിത്തിയാണിത്.  �രയിടിച്ചില്  തടയാനും,  കൃഷി  സ്ഥലങ്ങളില്  മണ്ണടിയുന്നത്
ഒഴിവാക്കുന്നതിനും പാർശ്വഭിത്തി�ൾ സഹായിക്കുന്നു.

2.3.10 കേ�ാണ്ടൂർ ഡെ³ഞ്ചു�ൾ

കേ�ാണ്ടൂർ  കേരഖയിലൂഡെട  �ാലു�ൾ  �ീറി  ആ  മണ്ണ്  ഡെ�ാണ്ട്  �ാലിന്  താഡെഴ  ബണ്ട്
പിടി"ിച്ചാണ്  ഇവ  നിർമ്മിക്കുന്നത്.  ബണ്ടിനു  മു�ളില്  പുല്ല്  വച്ച്  പിടി"ിക്കാവുന്നതുമാണ്.
മണ്ണിടിച്ചിലും  ഉരുൾഡെപാട്ടലും  അനുഭവഡെ"ടുന്ന  �രിവ്  കൂടിയ  പ്രകേദശങ്ങളില്  ഇവ
ഒഴിവാകേക്കണ്ടതാണ്.

2.3.11 �യർ ഭൂവസ്ത്രം

തി�ച്ചും  പ്രകൃതി സൗഹാർ|  രീതിയില്  �യർ  ഭൂവസ്ത്രം  വിരിച്ച് കേതാടു�ളുഡെടയും
അരുവി�ളുഡെടയും  പാർശ്വങ്ങൾ  സംരക്ഷിയ്ക്കാം.  അവയ്ക്കു  മീഡെത  പുല്വർഗ്ഗങ്ങൾ  ഡെവച്ച്
ബലഡെ"ടുകേത്തണ്ടതുമാണ്.  �നാലു�ളുഡെടയും,  കേതാടു�ളുഡെടയും  തീരങ്ങളില്  �യർ  ഭൂവസ്ത്രം
വിരിയ്ക്കുന്നതിലൂഡെട മണ്ണിടിച്ചില് തടയാനും സാധിക്കും.

2.3.12 തടയണ�ൾ

നീഡെരാഴുക്കിഡെനതിഡെര തുടർച്ചയായി തടസങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ച് ജലപ്രവാഹത്തിഡെ{ ശക്തി
കുറയ്ക്കു�യാണ് തടയണ�ളുഡെട ഉകേ|ശ്യം. ഭൂമിയുഡെട �രിവ്, മഴയുഡെട കേതാത്, അരുവിയുഡെട വീതി
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തുടങ്ങിയ  വിവിധ  ഘട�ങ്ങൾ  പരിഗണിച്ചുഡെ�ാണ്ട്  നീഡെരാഴുക്കിഡെ{  കേതാത്  മനസിലാക്കി
അതിന് അനുകേയാജ്യമായ ഡെ�ക്ക് 6ാം നിർമ്മിക്കാം.

2.3.13 ഗാബിയൻ ഡെ�ക്ക്6ാം

നിശ്ചിത �ട്ടിയുള്ള കേവലിക്കമ്പി ഡെ�ാണ്ട് തയ്യാറാക്കിയ കേബാക്സു�ൾക്കുള്ളില് �ല്ലു�ൾ
നിറച്ച്  നിർമ്മിക്കുന്ന  തടയണ�ളാണിവ.  �മ്പി�ൾ  ഉപകേയാഗിക്കുന്നതിനാല്  പാറ�ൾ
ഇള�ാതിരിയ്ക്കു�യും, ദീർഘ�ാലം നിലനില്ക്കു�യും ഡെ�യ്യും.

2.3.14 കൃഷിയിടഡെത്ത ഡെമാത്തവില

�ാർഷി� ഉത്പന്നങ്ങൾ കൃഷിയിടത്തില് വച്ച് തഡെന്ന താരതകേമ്യന വലിയ അളവില്
ഉപകേഭാക്താവികേനാ �ച്ചവടക്കാരകേനാ കേനരിട്ട്  വില്"ന നടത്തുകേമ്പാൾ �ർഷ�ന് ലഭിക്കുന്ന
വിലയാണ് കൃഷിയിടഡെത്ത ഡെമാത്തവില.

2.3.15 കൃഷിയിടഡെത്ത �ില്ലറവില

�ാർഷി�  ഉത്പന്നങ്ങൾ  കൃഷിയിടത്തില്  വച്ച്  തഡെന്ന  ഡെ�റിയ  അളവില്
ഉപകേഭാക്താവിന്  കേനരിട്ട്  വില്"ന  നടത്തുകേമ്പാൾ  �ർഷ�ന്  ലഭിക്കുന്ന  വിലയാണ്
കൃഷിയിടഡെത്ത �ില്ലറ വില.

2.3.16 ലാൻ6് കേഹാൾ6ിങ്ങ് 

ഒരു  ഗുണകേഭാക്താവികേനാ �ർഷ�കേനാ  സ്വന്തമായുള്ളതും  സൈ�വശം  ഡെവച്ച്
അനുഭവിച്ച് വരുന്നതുമായ ആഡെ� ഭൂമിഡെയ ലാൻ6് കേഹാൾ6ിങ് എന്നുപറയുന്നു. 

2.4 തിരഡെഞ്ഞടുത്ത പദ്ധതിയും വിവരകേശഖരണ തലങ്ങളും

2018-19   വർഷഡെത്ത   വിലയിരുത്തല്  പഠന  സർകേവയ്ക്കായി  പരിഗണിച്ചത്  2015
ഏപ്രില് മുതല് 2016  മാർച്ച് വഡെരയുള്ള �ാലയളവില് മണ്ണ് പര്യകേവക്ഷണ മണ്ണ് സംരക്ഷണ
വകു"്  പൂർത്തീ�രിച്ച  നീർത്തടം/വാട്ടർ  ഡെഷ6്,  ഡ്രയികേനജ്  &  ഫ്ല6്  ഡെപ്രാട്ടക്ഷൻ
പദ്ധതി�ഡെളയാണ്.  ടി �ാലയളവില് പൂർത്തീ�രിച്ച ഉ�ിതമായ പദ്ധതി ലഭിക്കാത്തതിനാല്
ഡെതാട്ടടുത്ത  മാസങ്ങളില്  പൂർത്തീ�രിച്ച  പദ്ധതി�ഡെള  കൂടി  ഡെàയിമില്
ഉൾഡെ"ടുത്തു�യുണ്ടായി. അതില് നിന്നും  2016  ഡെസപ്റ്റംബർ മാസം  പൂർത്തീ�രിച്ച താന്നിമൂട്
നീർത്തടപദ്ധതിഡെയയാണ്  വിലയിരുത്തല്  പഠന  സർകേവയ് ക്കായി  തിരഡെഞ്ഞടുത്തിട്ടുള്ളത്.
നബാർ6ിഡെ{  അടിസ്ഥാനസൗ�ര്യ  വി�സന  നിധി  ഘട്ടം  17  ല്  (RIDF  XVII)
ഉൾഡെ"ടുത്തിയാണ്  ഈ  പദ്ധതി  നട"ാക്കിയിട്ടുള്ളത്.   ടി  പദ്ധതിയില്  ഉൾഡെ"ട്ട  104
ഗുണകേഭാക്താക്കളില്  നിന്നും വിവരങ്ങൾ കേശഖരിച്ചതികേനാഡെടാ"ം മണ്ണ് സംരക്ഷണ പദ്ധതി
ഡെ�ാണ്ട്   ലഭിക്കാവുന്ന  കേനട്ടങ്ങളുഡെട  താരതമ്യ  പഠനത്തിനു കേവണ്ടി  പദ്ധതി  പ്രകേദശത്തിന്
പുറഡെമ  പദ്ധതിയില്  ഉൾഡെ"ടാത്ത   21  �ൺകേ³ാൾ  കേ¨ാട്ടു�ളിഡെല  �ർഷ�രില്  നിന്നും
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വിവരങ്ങൾ   കേശഖരിച്ചു.  കൂടാഡെത  പദ്ധതി  പ്രകേദശഡെത്ത  വിള�ളുഡെട  ഉല് പാദനക്ഷമത,
ഭൂഗർഭജല  ലഭ്യത  എന്നിവ  സംബന്ധിച്ച  വിവരങ്ങളും  അതിനു  പുറഡെമ  വാട്ടർഡെഷ6്
�മ്മിറ്റിയുഡെടയും കേപ്രാജക്ട് നട"ാക്കിയ ഏജൻസിയുഡെടയും പക്കല് നിന്നും  ദ്വിതീയ വിവരങ്ങളും
കേശഖരിച്ചു.

2.5 ഗുണകേഭാക്തൃ �മ്മിറ്റി 
താന്നിമൂട്  വാട്ടർഡെഷ6്  പദ്ധതി  ഫലപ്രദമായി   നട"ിലാക്കുന്നതികേലയ്ക്കായി  ഒരു

ഗുണകേഭാക്തൃ  �മ്മിറ്റി  രൂപീ�രിക്കുന്നതിനും  പദ്ധതിയുഡെട  വിശദവിവരങ്ങൾ  �ർച്ച
ഡെ�യ്യുന്നതിനുമായി  പദ്ധതി  പ്രകേദശഡെത്ത  ഗുണകേഭാക്താക്കളുഡെട  ഒരു  ഡെപാതുകേയാഗം  ബഹു.
വാമനപുരം  എം.എല്.എ   ശ്രീ.  കേ�ാലിയകേക്കാട്  എൻ.  കൃഷ്ണൻ  നായർ   അവർ�ളുഡെട
അദ്ധ്യക്ഷതയില് 2012  ജൂസൈല മാസം ഏഴാം തീയതി നന്ദികേയാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഹാളില്
വച്ച്  കൂടു�യുണ്ടായി.  പ്രസ്തുത കേയാഗത്തില് ത്രിതല പഞ്ചായത്ത് പ്രതിനിധി�ൾ,  വകുപ്പുതല
ഉകേദ്യാഗസ്ഥർ എന്നിവർ പഡെങ്കടുത്തിരുന്നു. തുടർന്ന് പദ്ധതി പ്രകേദശഡെത്ത ഗുണകേഭാക്താക്കളില്
നിന്ന്  ഡെതരഡെഞ്ഞടുത്ത  11  കേപഡെര   ഉൾഡെ"ടുത്തി  ഒരു  ഗുണകേഭാക്തൃ �മ്മിറ്റി  രൂപീ�രിച്ചു.
പദ്ധതിയുഡെട  ഡെപാതു നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക്  കേനതൃത്വം  വഹിക്കുന്നതികേലയ്ക്കായി  ശ്രീ.
ടി.എച്ച്.  വിജയകേമാഹനഡെന   വാട്ടർഡെഷ6്  �മ്മിറ്റി   �ൺവീനർ  ആയി  ഡെതരഡെഞ്ഞടുത്തു.
പദ്ധതി  �ാലയളവില്  ഏഴ്  തവണ   വാട്ടർഡെഷ6്  �മ്മിറ്റി  കേയാഗം  കൂടു�യുണ്ടായി.
ഗുണകേഭാക്താക്കൾക്ക്  വളഡെരകേയഡെറ  ഫലപ്രദമായ  രീതിയിലും  അവരുഡെട  ആവശ്യങ്ങൾ
പരിഗണിച്ചും  പദ്ധതി  പ്രവർത്തനങ്ങൾ  പൂർത്തീ�രിക്കുന്നതില്  ഗുണകേഭാക്തൃ �മ്മിറ്റിയുഡെട
പങ്ക്   ശ്ലാഘനീയമാണ് .  ഗുണകേഭാക്തൃ �മ്മിറ്റിയില്  ഉൾഡെ"ട്ട  അംഗങ്ങളുഡെട  കേപരുവിവരം
അനുബന്ധം 9.3 ല് കേ�ർത്തിട്ടുണ്ട്. 
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3. താന്നിമൂട് നീർത്തട പദ്ധതി

ഒരു  നീർത്തട  പ്രകേദശത്ത്  കേതാടും  കുളങ്ങളും  ഉൾഡെ"ടുന്ന  ജലവ്യവസ്ഥയും,  �ാടും
വിള�ളും  കൂടികേച്ചർന്ന  സസ്യവ്യവസ്ഥയും,  ഇവ  സ്ഥിതിഡെ�യ്യുന്ന  ഭൂഭാഗങ്ങളും  പരസ്പര
ബന്ധിതമായാണ് നിലഡെ�ാള്ളു�. ഭൂമിയുഡെടയും അതിലുപരി സസ്യവ്യവസ്ഥ�ളുഡെടയും സമഗ്ര
വി�സനത്തിനായി  വാർ6്  അടിസ്ഥാനത്തികേലാ,  ഉടമസ്ഥത  അടിസ്ഥാനത്തികേലാ,
മൺതരം  അടിസ്ഥാനത്തികേലാ,  കൃഷിവ്യവസ്ഥയുഡെട  അടിസ്ഥാനത്തികേലാ  പദ്ധതി�ൾ
ആസൂത്രണം  ഡെ�യ്യാൻ  �ഴിയും.  അതിന്  നീർത്തടം  തഡെന്ന  അടിസ്ഥാനയൂണിറ്റായി
എടുക്കണഡെമന്നില്ല.  എന്നാല്  ജലത്തിഡെ{  �ാര്യത്തില്  നീർത്തട  പ്രകേദശം  കൂടി
പരിഗണിച്ചുഡെ�ാണ്ട്  മാത്രകേമ  പദ്ധതി�ൾ  വിഭാവനം  ഡെ�യ്യാൻ  സാധിക്കൂ�യുളളു.
ഡെവള്ളത്തിഡെ{ ഒഴുക്ക്, പുഴകേയാരങ്ങളുഡെട സ്ഥിരത, മണ്ണടിയല്, മഡെണ്ണാലി"് എന്നിവ നീർത്തട
പ്രകേദശത്തിഡെ{ അവസ്ഥയുമായി ബന്ധഡെ"ട്ടിരിക്കുന്നു.  നീർത്തട പ്രകേദശത്ത് ഡെ�യ്യുന്ന ഏതു
പ്രവർത്തിയും,  �ാർഷി�  പ്രവർത്തനമായാലും  മണ്ണ്  സംരക്ഷണമായാലും
ജലസംരക്ഷണമായാലും  നീർച്ചാലികേനയും  ബാധിയ്ക്കും.  ചുരുക്കത്തില്,  പ്രകൃതിവിഭവങ്ങളായ
മണ്ണ്,  ജലം,  സസ്യജാലങ്ങൾ  എന്നിവ  പരസ്പരം  ബന്ധഡെ"ട്ടിരിക്കുന്നതുഡെ�ാണ്ട്
ഇവഡെയല്ലാത്തിനും  കൂടി  നീർത്തടം  തഡെന്ന  അടിസ്ഥാന  യൂണിറ്റാഡെയടുത്ത്
വി�സനപദ്ധതി�ൾ  ആസൂത്രണം  ഡെ�യ്യുന്നതാണ്  ഏറ്റവും  ഫലപ്രദം.  നന്ദികേയാട്
ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിഡെല നാല് വാർഡു�ൾ ഉൾഡെ"ടുന്ന ഭൂപ്രകേദശത്ത് മണ്ണ് പര്യകേവക്ഷണ മണ്ണ്
സംരക്ഷണ  വകു"്  നട"ിലാക്കിയ  താന്നിമൂട്  നീർത്തട  പദ്ധതിയുഡെട  വിലയിരുത്തല്
പഠനമാണ് ടി റികേ"ാർട്ടിലൂഡെട അവതരി"ിച്ചിട്ടുള്ളത്.

3.1 പദ്ധതി പ്രകേദശം 

തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയില് ഡെനടുമങ്ങാട് താലൂക്കില് വാമനപുരം കേñാക്കിഡെല പാകേലാട്,
കുറുപുഴ  വികേല്ലജു�ൾ കേ�ർന്ന നന്ദികേയാട് പഞ്ചായത്തില് മീൻമുട്ടി(2), പാകേലാട്(6), കേപരയം(15),
താന്നിമൂട്(16) എന്നീ വാർഡു�ളിലായിട്ടാണ് താന്നിമൂട് നീർത്തട പദ്ധതി വ്യാപിച്ച് �ിടക്കുന്നത്.
ടി  വാർഡു�ളുഡെട  ആഡെ�  ഭൂവിസ്തൃതിയായ  550  ഡെഹക്ടറില്  430  ഡെഹക്ടർ  പ്രകേദശത്താണ്
നീർത്തട പദ്ധതി പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടന്നിട്ടുള്ളത്.

3.2 ജനസംഖ്യ വിവരങ്ങൾ : 2011 ഡെസൻസസ്
താന്നിമൂട് നീർമറി പ്രകേദശഡെത്ത ആഡെ� ജനസംഖ്യ  7865  ആണ്.  ഇതില് 3656  കേപർ

പുരുഷൻമാരും 4209 കേപർ സ്ത്രീ�ളുമാണ്. ആഡെ� കുടുംബങ്ങളുഡെട എണ്ണം 2159 ആണ്.

3.3 ഗുണകേഭാക്തൃ കേ¨ാട്ട് ഉടമ�ളുഡെട വിവരം

നീർത്തടപദ്ധതിയുഡെട  �ീഴില്  വരുന്ന  ഗുണകേഭാക്താക്കളുഡെട  വിവരം  പട്ടി�യില്
�ാണുന്നു.
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പദ്ധതി
പ്രകേദശത്തിഡെ{

സ്ഥാനം

ഡെപാതു വിഭാഗം എസ് .സി എസ്. ടി

APL BPL APL BPL APL BPL

മു�ൾത്തട്ട് 39 2 0 1 1 0

നടുത്തട്ട് 35 4 0 0 0 0

താഡെഴത്തട്ട് 20 2 0 0 0 0

ആഡെ� 94 8 0 1 1 0

3.4 �ൺകേ³ാൾ കേ¨ാട്ട് ഉടമ�ളുഡെട വിവരം
നീർത്തടപദ്ധതിയുഡെട  വിലയിരുത്തല് പഠനത്തിനായി  തിരഡെഞ്ഞടുത്ത �ൺകേ³ാൾ

കേ¨ാട്ട് ഉടമ�ളുഡെട വിശദാംശം ചുവഡെട പട്ടി�യില് �ാണുന്നു.

പദ്ധതി
പ്രകേദശത്തിഡെ{

സ്ഥാനം

ഡെപാതു വിഭാഗം എസ് .സി എസ്. ടി

APL BPL APL BPL APL BPL

മു�ൾത്തട്ട് 4 0 0 0 0 0

നടുത്തട്ട് 8 1 0 0 0 0

താഡെഴത്തട്ട് 6 2 0 0 0 0

ആഡെ� 18 3 0 0 0 0

3.5 സ്ട്രാറ്റം തിരിച്ചുള്ള  വിവരണം

വിലയിരുത്തല്  പഠനത്തിനുകേവണ്ടി  തിരഡെഞ്ഞടുത്ത  പദ്ധതിയ്ക്ക്  �ീഴിഡെല  104
ഗുണകേഭാക്താക്കളുഡെടയും  പദ്ധതിയുഡെട  കേനരിട്ടുള്ള  ഗുണകേഭാക്താക്കളല്ലാത്ത  21  കേപരുഡെടയും
(�ൺകേ³ാൾ  കേ¨ാട്ടു�ൾ)  സൈ�വശ  ഭൂമിഡെയ  വിസ്തൃതിയുഡെട  അടിസ്ഥാനത്തില്  വിവിധ
സ്ട്രാറ്റങ്ങളായി തിരിച്ചു. 1  ഏക്കറിന് താഡെഴ സൈ�വശം ഡെവക്കുന്ന ഭൂമിഡെയ സ്ട്രാറ്റം  I, 1  മുതല് 3
ഏക്കറിന്  താഡെഴ സ്ട്രാറ്റം  II,  3  മുതല്  5  ഏക്കറിന് താഡെഴ സ്ട്രാറ്റം  III,  5  ഏക്കറിനും  അതിനു
മു�ളിലും  സ്ട്രാറ്റം  IV  എന്നിങ്ങഡെനയാണ്  അവഡെയ  തരംതിരിച്ചത്.  ഇതിഡെ{  വിശദാംശം
പട്ടി�യില് നല്�ിയിട്ടുണ്ട്.
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സ്ട്രാറ്റം തിരിച്ചുള്ള വിവരണം (ഗുണകേഭാക്തൃ കേ¨ാട്ട്)

സ്ട്രാറ്റം ഗുണകേഭാക്താക്കളുഡെട
എണ്ണം

സ്ഥല വിസ്തൃതി 
(ഏക്കറില്)

I 80 38.52

II 19 29.76

III 3 11.09

IV 2 13.65

ആഡെ� 104 93.02

സ്ട്രാറ്റം തിരിച്ചുള്ള വിവരണം (�ൺകേ³ാൾ കേ¨ാട്ട്)

സ്ട്രാറ്റം ഗുണകേഭാക്താക്കളുഡെട എണ്ണം സ്ഥല വിസ്തൃതി 
(ഏക്കറില്)

I 17 6.80

II 4 4.57

III 0 0

IV 0 0

ആഡെ� 21 11.37

3.6 പദ്ധതി ഡെ�ലവ് 
നബാർ6ിഡെ{  അടിസ്ഥാന  സൗ�ര്യ  വി�സന  നിധിയില്  ഉൾഡെ"ടുത്തി

സംസ്ഥാനഡെത്ത എല്ലാ ജില്ല�ളിലും നീർത്തട അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള മണ്ണ്,  ജല സംരക്ഷണ
പ്രവർത്തനങ്ങൾ  നട"ിലാക്കി  വരുന്നുണ്ട്.  ഈ  പദ്ധതി�ളിലൂഡെട  പ്രകേദശത്തിഡെ{
സമഗ്രവി�സനം  ലക്ഷ്യമിട്ടുഡെ�ാണ്ട്  �ാർഷി�  �ാർഷികേ�തര  ഭൂമിയുഡെടയും
ജീവജാലങ്ങളുഡെടയും സംരക്ഷണം ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിന് ഭൂഗർഭജലവിതാനം ഉയർത്തി സ്ഥല-
ജല  സംരക്ഷണത്തിന്  പ്രാധാന്യം  നല്�ിഡെക്കാണ്ടുള്ള  വിവിധ  മണ്ണ്,  ജല  സംരക്ഷണ
പ്രവർത്തനങ്ങളായ മണ്ണ് �യ്യാല,  �ല്ലു�യ്യാല, മഴക്കുഴി�ൾ, ഡെ�റുകുളങ്ങൾ, പുല്വരമ്പ് വച്ച്
പിടി"ിക്കല്,  കേവദി��ൾ,  കുളങ്ങളുഡെട  നിർമ്മാണം,  പുനരുദ്ധാരണം,  �ിണർ  നിർമ്മാണം,
വിവിധതരം തടയണ�ൾ,  പാർശ്വഭിത്തി�ൾ,  മഴഡെവള്ള സംഭരണി�ൾ തുടങ്ങിയ നിരവധി

താന്നിമൂട് നീർത്തട പദ്ധതി : മണ്ണ് സംരക്ഷണം - വിലയിരുത്തല് പഠനം : 2018-19                                        15



പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടന്ന്  വരുന്നു.   നബാർ6ിഡെ{ അടിസ്ഥാന സൗ�ര്യ  വി�സന നിധി
(RIDF)  ഘട്ടം 17 പദ്ധതി പ്ര�ാരം താന്നിമൂട് പ്രകേദശത്ത് സമഗ്ര മണ്ണ്,  ജല സംരക്ഷണ പദ്ധതി
പ്രവർത്തനങ്ങൾ നട"ാക്കുന്നതിന് സർക്കാർ ഉത്തരവ് (സാധാ) നം. 631/2012/എ.6ി തീയതി
19/03/2012 പ്ര�ാരം 65 ലക്ഷം രൂപയുഡെട ഭരണാനുമതി ലഭിച്ചിരുന്നു.  പ്രസ്തുത തു�യില് നിന്നും
63.42 ലക്ഷം  രൂപ  പദ്ധതി  പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി  ഡെ�ലവഴിച്ചു.  03/09/2012  ല്  തുടങ്ങിയ
പദ്ധതി  പൂർത്തീ�രിച്ചത്  30/09/2016  നാണ്.  വിവിധ  നിർമ്മാണ  പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക്
ഡെ�ലവായ തു� സംബന്ധിച്ച വിവരം ചുവഡെട പട്ടി�യില് സൂ�ി"ിച്ചിട്ടുണ്ട്.

വിവിധ ഇനങ്ങളില് ഡെ�ലവായ തു�

ക്രമ
നം. കേജാലിയുഡെട തരം തരം യൂണിറ്റ്

യൂണിറ്റ്
നിരക്ക്

(രൂപയില്)

പൂർത്തീ
�രിച്ച
യൂണിറ്റ്

ഡെ�ലവായ
തു�(*)

1. �ല്ല് �യ്യാല

എ സ് �്വ. മീ 100.46 3125.67 282586

ബി സ് �്വ. മീ 143.52 9585.75 1241424

സി സ് �്വ. മീ 143.52 703.52 90872

2. തട്ടുതിരിക്കല് . . . എണ്ണം 83.69 171 12879

3. റിംഗ് കേപാണ്ടു�ൾ
എ എണ്ണം 38870 20 711940

ബി എണ്ണം 38870 14 466761

4. പാർശ്വഭിത്തി

വീതി 1 മീ.
എ റണ്ണിങ്

മീറ്റർ 1811.11 225 386661

ബി റണ്ണിങ്
മീറ്റർ 1861.51 191.5 326468

വീതി 1.5 മീ.
എ റണ്ണിങ്

മീറ്റർ 2688.85 184.6 449549

ബി റണ്ണിങ്
മീറ്റർ 2739.27 393.4 992106

വീതി 2 മീ. സി റണ്ണിങ്
മീറ്റർ 3530.73 413.7 1344336

5. തടയണ . . . എണ്ണം 7492.34 4 18645

6. പദ്ധതി രൂപീ�രണം, കേ6ാക്കുഡെമകേ{ഷൻ, മറ്റു ഡെ�ലവു�ൾ 17955

ആഡെ� തു� അറുപത്തിമൂന്ന് ലക്ഷത്തി നാല്പത്തിരണ്ടായിരത്തി
ഒരുന്നൂറ്റി എൺപത്തിരണ്ട് രൂപാ മാത്രം/- 6342182

(*) പദ്ധതി ഡെ�ലവ് മാത്രം. ഗുണകേഭാക്തൃ വിഹിതം ഉൾഡെ"ടുന്നില്ല.  

ഭരണാനുമതി ലഭിച്ച തു�യുഡെട  97.57%  വിവിധ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി ഡെ�ലവഴിച്ചിട്ടുഡെണ്ടന്ന്
കേമല്  പട്ടി�യില്  നിന്നും  �ാണാവുന്നതാണ്. ഇതിനുപുറഡെമ  ഗുണകേഭാക്തൃ  വിഹിതമായി
4,24,445/- രൂപ പദ്ധതിയുഡെട ഭാഗമായി ഡെ�ലവഴിയ്ക്കഡെ"ട്ടിട്ടുണ്ട്.
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3.7 റൂട്ട് മാ"്
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3.8 ഡെലാകേക്കഷൻ സ് ഡെ�ച്ച്
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4. ഭൗതി� കേനട്ടങ്ങൾ
രണ്ട് �ാലവർഷങ്ങളാല് അനുഗ്രഹീതമായ നമ്മുഡെട ഡെ�ാച്ച് സംസ്ഥാനം മഴക്കാലം

�ഴിഞ്ഞാല്  �ടുത്ത  വരൾച്ചയുഡെട  പിടിയില്  അ�ഡെ"ടുന്നു.  ജലസംഭരണി�ളിലും  നദീ
മുഖങ്ങളിലും  മണ്ണടിയു�യും  മഴഡെവള്ളം  മണ്ണികേലയ്ക്ക്  �ിനിഞ്ഞിറങ്ങാഡെത  ഭൂഗർഭജല  ലഭ്യത
കുറയു�യും  ഡെ�യ്യുന്നു.  നീർത്തട  പ്രകേദശഡെത്ത  മണ്ണ്  സംരക്ഷണ  രീതി�ൾ
ജലസംരക്ഷണത്തിന്  കൂടി  പ്രകേയാജനപ്രദമാകുന്നതാണ്.  പ്രതിവർഷം  ശരാശരി  300
ഡെസ{ീമീറ്റർ  മഴ  ലഭിക്കുന്ന  പ്രകേദശം  ആയിരുന്നിട്ട്  കൂടി  കൃത്യമായ  രീതിയിലുള്ള   മണ്ണ്
സംരക്ഷണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നട"ിലാക്കാൻ �ഴിയാതിരുന്നതും പ്രകൃതികേയാടിണങ്ങിയ കൃഷി
രീതി�ൾ അവലംബിക്കാൻ �ഴിയാതിരുന്നതും ഏപ്രില്-ഡെമയ് മാസങ്ങളില് കുടിഡെവള്ളക്ഷാമം
ഉണ്ടാവുന്നതിന് �ാരണമായിട്ടുണ്ട്.  വർഷം കേതാറും സമൃദ്ധമായി ലഭിക്കുന്ന മഴഡെവളളം കൃഷി
ഭൂമിയിഡെല മണ്ണില് ഊർന്നിറങ്ങാൻ അനുവദിച്ച് മണ്ണിഡെല ഈർ"ം നിലനിർത്തുന്നതും ഡെ�ലവ് 
കുറഞ്ഞ  ജലസംരക്ഷണരീതിയാണ്.  അതുഡെ�ാണ്ട്  തഡെന്ന  മണ്ണ്,  ജല  സംരക്ഷണ
പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി  �ല്ലു�യ്യാല,  കേവദി��ൾ,  റിംഗ്  കേപാണ്ടു�ൾ ,  ഡെ�ക്ക്  6ാം,
കേതാടു�ളുഡെട  പാർശ്വഭിത്തി  തുടങ്ങി  വിവിധങ്ങളായുള്ള  നിർമ്മാണ  പ്രവർത്തനങ്ങൾ
പദ്ധതിയുഡെട  ഭാഗമായി  നടത്തു�യുണ്ടായിട്ടുണ്ട്.  ഇവ  സംബന്ധിച്ച  വിശദാംശം  ചുവഡെട
പരാമർശിക്കുന്നു.

4.1 �ല്ല് �യ്യാല

ഡെ�ങ്കുത്തായ  പ്രകേദശങ്ങളില്  മണ്ണ്  സംരക്ഷിക്കുന്നതിനുളള  പ്രധാന  മാർഗ്ഗമാണ്
�യ്യാല  ഡെ�ട്ടല്.  �ല്ലു�ൾ  അടുക്കിവച്ച്  മണ്ണിട്ട്  ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതാണ്  �ല്ല്  �യ്യാല�ൾ.
ഇതുവഴി  മഴഡെവളളഡെത്ത  തടഞ്ഞുനിർത്തി  മണ്ണികേലയ്ക്ക്  ഇറക്കി  നിർത്താനാകും.
ഉപരിതലത്തിഡെല  ഒഴുക്കിഡെ{
സമയം  വർധി"ിക്കുന്നതിനുള്ള
കേശഷി ഈ ഘടനയ്ക്ക്  ഉണ്ട്.  �രിവ്
പ്രകേദശങ്ങളില്  35%  വഡെര  ഈ
രീതിയില്  മണ്ണ്  സംരക്ഷിക്കാൻ
�ഴിയും. താന്നിമൂട് നീർത്തട പദ്ധതി
നടത്തി"ിനായി  ഡെതഡെരഡെഞ്ഞടുത്ത
വിവിധ  കേ¨ാട്ടു�ളിലായി 13,414.94/-
സ് �്വ. മീ. �ല്ല് �യ്യാല നിർമ്മാണ-
ത്തിനായി  16,14,882/- രൂപ
ഡെ�ലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട്.

                                                              Longitude 8º 42' 23", Latitude 77º 00' 08"
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4.2 കേവദി��ൾ/തട്ടുതിരിക്കല്

വളഡെര  �രിഞ്ഞ  പ്രകേദശങ്ങളില്  മഡെണ്ണാലി"്  നിയന്ത്രിക്കാൻ  വരമ്പു�ളുഡെട  ഡെസ്റ്റ"്
രീതിയിലുള്ള  നിർമ്മാണം  നടത്തുന്നു.  ഇത്  ഒരു  പരമ്പരാഗത  മണ്ണ്  സംരക്ഷണ
പ്രവർത്തിയാണ്.  റബ്ബർ  ഡെ�ടി�ളുഡെട  തടങ്ങൾ  ഡെമച്ചഡെ"ടുത്തുന്നതിനും  ആധുനി�  കൃഷി
രീതി�ൾ  സുഗമമാക്കുന്നതിനും  ഇത്  സഹായ�രമാണ്.  പദ്ധതിയുഡെട  ഭാഗമായി 171  റബ്ബർ
തടങ്ങളുഡെട നിർമ്മാണത്തിനായി 12,879/- രൂപ ഡെ�ലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട്.

                                                                Longitude 8º 42' 06", Latitude 77º 01' 18"

4.3 റിംഗ് കേപാണ്ടു�ൾ 

അശാസ്ത്രീയവും  മുൻ�രുതലു�ളില്ലാത്തതുമായ  ജലവിനികേയാഗം  മൂലം  ഭൂഗർഭ  ജലം
കേശാഷിച്ച്  ഡെ�ാണ്ടിരിയ്ക്കുന്നു.  അനിയന്ത്രിതമായ  രീതിയില്  ഭൂഗർഭ  ജലം  ഉപകേയാഗിക്കു�യും
അകേതസമയം  ആനുപാതി�മായി,  പ്രകൃതിദത്തമായ  രീതിയില്,  മഴഡെവള്ളം  ഭൂമിയികേലയ്ക്ക്
ഊർന്നിറങ്ങാത്തതുമാണ്  ഭൂഗർഭ  ജലവിതാനം  അപ�ട�രമാം  വിധത്തില്  താഴ്ന്നു
ഡെ�ാണ്ടിരിക്കുന്നതിഡെ{  പ്രധാന
�ാരണം.   നമുക്ക് ലഭ്യമാകുന്ന ജലം
സംരക്ഷിക്കു�യും  അകേതാഡെടാ"ം
ഭൂഗർഭജല  പരികേപാഷണത്തിനും
ജലകേസ�നത്തിനും  ഗാർഹി�
ആവശ്യങ്ങൾക്കുമായി  ഡെവള്ളം
സംഭരിക്കുന്നതിനുമായിട്ടാണ്  റിംഗ് 
കേപാണ്ടു�ൾ  നിർമ്മിക്കുന്നത്.
പദ്ധതിയുഡെട  ഭാഗമായി  34 റിംഗ് 
കേപാണ്ടു�ളുഡെട  (�ിണർ)  നിർമ്മാണം
പൂർത്തീ�രിച്ചു.  ഇതിനായി  11,78,701/-

രൂപ ആഡെ� ഡെ�ലവഴിച്ചു.                               Longitude 8º 42' 53", Latitude 77º 00' 25"
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4.4 പാർശ്വഭിത്തി�ൾ

കേതാടു�ളുഡെടയും  അരുവി�ളുഡെടയും
നീഡെരാഴുക്ക്  സുഗമമാക്കുന്നതിനും മണ്ണിടിച്ചില്
തടയുന്നതിനുമായി ജലകേsാതസ്സു�ളില്
1408.20  മീറ്റർ  നീളത്തില്   പാർശ്വഭിത്തി
നിർമ്മിയ്ക്കുന്നതിനായി  34,99,120/- രൂപ

പദ്ധതിയുഡെട  ഭാഗമായി  ഡെ�ലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട്.
നീഡെരാഴുക്കിഡെ{  കേതാതും  �ല്ലിഡെ{  ലഭ്യതയും

അനുസരിച്ചു  �ാട്ടു�ല്ല് ,  �രിങ്കല്ല്,  സിമ{് 
തുടങ്ങിയവ  ഉപകേയാഗിച്ചാണ് പാർശ്വഭിത്തി

നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത്.                                       Longitude 8º 42' 18", Latitude 77º 00' 47"

4.5 ഡെ�ക്ക് 6ാം

ഒഴുകുന്ന  ഡെവള്ളത്തിഡെ{  കേവഗത  പരിമിതഡെ"ടുത്തി  മഡെണ്ണാലി"്  കുറയ്ക്കാനും,  പാർ
ശ്വങ്ങളുഡെട  കേശാഷണം  തടയാനും
അവശിഷ്ടങ്ങൾ  ഡെ�ട്ടി"ടുക്കുന്നതിനും
മണ്ണിഡെല ഈർ"ം നിലനിർത്തുന്നതിനുമായി
കേതാടു�ളുഡെടയും അരുവി�ളുഡെടയും ഒഴുക്കിനു
കുറുഡെ� ഡെ�ക്ക്6ാം/തടയണ നിർമ്മിയ്ക്കുന്നു.
�ളിമണ്ണ്, �ല്ല്, സിമൻറ് എന്നിവയുൾഡെ"ഡെട
വിവിധ  വസ്തുക്കൾ  ഉപകേയാഗിച്ച്  ഡെ�ക്ക്
6ാമു�ൾ  വിവിധ  വലി"ങ്ങളില്
നിർമ്മിയ്ക്കാറുണ്ട്.  ഈ  പദ്ധതിയുഡെട
ഭാഗമായി 18,645/-  രൂപാ  ഡെ�ലവഴിച്ച്  4
ഡെ�ക്ക് 6ാമു�ൾ പണിതിട്ടുണ്ട്.

   Longitude 8º 42' 20.9", Latitude 77º 01' 06"

4.6 ഡെതാഴില് ദിനങ്ങൾ

നീർത്തട  പദ്ധതിയുഡെട  ഭാഗമായി  നട"ാക്കിയ
വിവിധ പ്രകൃതി വിഭവ പരിപാലന പ്രവർത്തനങ്ങൾ വഴി ഈ
പ്രകേദശഡെത്ത  വിദഗ്ധരും  അവിദഗ്ദ്ധരുമടങ്ങുന്ന  ഡെതാഴില്
കേമഖലയില് 10093  പ്രത്യക്ഷ  ഡെതാഴില്   ദിനങ്ങൾ
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സൃഷ്ടിക്കുവാൻ  �ഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.  ഇതിനുപുറഡെമ  നിരവധി  പകേരാക്ഷ  ഡെതാഴില്  ദിനങ്ങളും
സൃഷ്ട്ടിക്കഡെ"ട്ടിട്ടുണ്ട്.  ഇത്  നിർമ്മാണ  പ്രവർത്തനങ്ങളില്  പ്രാകേദശി�  ജനവിഭാഗത്തിഡെ{
സജീവ ഇടഡെപടലിഡെ{ ദൃഷ്ടാന്തമാണ്.

4.7 ഭൂഗർഭജലം

മഴ  ഡെപയ്യുകേമ്പാൾ  മണ്ണില്  ഊർന്നിറങ്ങുന്ന
ഡെവള്ളമാണ്  ഭൂഗർഭജലമായി  സംഭരിക്കഡെ"ടുന്നത്.
എന്നാല്  ശക്തമായ  മഡെണ്ണാലി"്  �ാരണം
ലഭ്യമാകുന്ന മഴഡെവള്ളം  പാഴായികേ"ാകുന്നു.  ഇത്
ഭൂഗർഭജലനിര"് ഗണ്യമായി  കുറയുന്നതിന്
�ാരണമായിട്ടുണ്ട്.  പദ്ധതിയ്ക്ക്  കേശഷമുള്ള
�ാലയളവില്  ഭൂഗർഭജലനിര"് വർദ്ധിച്ചതായി
പഠനത്തിഡെ{  ഭാഗമായി  �ഡെണ്ടത്തിയിട്ടുണ്ട്.  പദ്ധതി
നട"ാക്കുന്നതിന്  മുൻപ്  കേവനലാരംഭത്തില്  തഡെന്ന
പൂർണമായും വറ്റിവരണ്ടിരുന്ന �ിണറു�ളില്,  പദ്ധതി
നട"ാക്കിയ  കേശഷം  ജലം  ലഭ്യമാകുന്നുഡെവന്നത്
പദ്ധതിയുഡെട കേനട്ടമായി വിലയിരുത്താവുന്നതാണ്.
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5. ഭൂവിനികേയാഗ വിവരങ്ങൾ

ജീവി�ളുഡെട നിലനില്"ിന് ആധാരമാണ് മണ്ണ്.  എല്ലാ പ്രകേദശങ്ങളിഡെലയും മണ്ണ് ഒരു
കേപാഡെലയല്ല.  മണ്ണില് വായു,  ജലം,  ധാതുക്കൾ,  സൈജവവസ്തുക്കൾ എന്നിവ അടങ്ങിയിരിയ്ക്കുന്നു.
സൈജവാംശം  കൂടുതലുള്ള  മണ്ണാണ്  കൃഷിയ്ക്ക്  കേയാജിച്ചത്.  അത്തരം  മണ്ണിന്
ജലാഗീരണകേശഷിയും കൂടുതലാണ്. ജീവമണ്ഡലത്തിഡെ{ അടിസ്ഥാനമായ മണ്ണിഡെ{ കേപാഷ�
സമ്പുഷ്ടമായ കേമല്ഭാഗം മഴഡെവള്ളകേത്താഡെടാ"ം ഒലിച്ചുകേപാകുന്ന അവസ്ഥയാണ് മഡെണ്ണാലി"്.
ഇത്  മണ്ണിഡെ{  ഗുണനിലവാരഡെത്തയും  ഉല്പാദനക്ഷമതഡെയയും  വളഡെരയധി�ം
കേദാഷ�രമായി  ബാധിയ്ക്കുന്നു.  ഇത്തരം  സ്ഥലങ്ങളില്  മണ്ണിഡെ{  പ്രത്യുല്പാദനക്ഷമത
വീഡെണ്ടടുക്കാൻ  വളഡെര  പ്രയാസമാണ്.  മഡെണ്ണാലി"ിഡെ{  ഗുരുതരമായ  കേദാഷഫലങ്ങളില്
പ്രധാനഡെ"ട്ടത് കൃഷിസ്ഥലങ്ങൾ അവയ്ക്ക് ഉപയുക്തമല്ലാഡെതയായി മാറുന്നു എന്നതാണ്. 

പുല്വർഗ്ഗങ്ങളും വിവിധയിനം സസ്യങ്ങളും വച്ചുപിടി"ിക്കുന്നതിലൂഡെട ഒരു പരിധിവഡെര
മഡെണ്ണാലി"് തടയാനാകും. മരങ്ങളുഡെട കേവരു�ൾ മണ്ണിഡെന നന്നായി പിടിച്ചുനിർത്തുന്നതിനാല്
വൻമരങ്ങൾ വച്ച് പിടി"ിക്കുന്നത് അഭി�ാമ്യമാണ്.  മണ്ണിഡെ{ നഷ്ടം കുറയ്ക്കുന്നതിന് ഉ�ിതമായ
�ാർഷി� രീതി  ആവശ്യമാണ്.  ഓകേരാ പ്രകേദശത്തിനും  അനുകേയാജ്യമായ വൃക്ഷലതാദി�ൾ
തിരഡെഞ്ഞടുക്കുന്നത്  അവിടുഡെത്ത സൈജവസൈവവിധ്യം സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് സഹായ�രമാണ്.
കുന്നിൻ �രിവു�ളില് തട്ടുതട്ടായി കൃഷിഡെ�യ്യുന്ന രീതി  മഡെണ്ണാലി"ിഡെന പ്രതികേരാധിക്കാനുള്ള
ഉ�ിതമായ  മാർഗ്ഗമാണ്.  �രിവുള്ളതും  ഡെ�ങ്കുത്തായതുമായ  സ്ഥലങ്ങളില്  മഡെണ്ണാലി"്
തടയുന്നതിന്  അവലംബിക്കുന്ന കൃഷി  രീതി�ളാണ്  കേ�ാണ്ടൂർ ഫാർമിങ്,  ഡെടറസ്  ഫാർമിങ്
എന്നിവ.  മഴഡെവള്ളം  സംരക്ഷിയ്ക്കുന്നതിനും  മഡെണ്ണാലി"ിലൂഡെടയുളള കേമല്മണ്ണിഡെ{  നഷ്ടം
കുറയ്ക്കുന്നതിനും ഇത് സഹായിക്കുന്നു. അകേതാഡെടാ"ം മിശ്രിത കൃഷി, ഇടവിള കൃഷി, ³ി"് കൃഷി,
ആവരണവിള കൃഷി,  സൂര്യപ്ര�ാശഡെത്ത പരമാവധി പ്രകേയാജനഡെ"ടുത്താനുതകുന്ന സമ്മിശ്ര
ബഹുതലകൃഷി  �ാർഷി�-�ാർഷി�ാനുബന്ധ പ്രവർത്തനങ്ങഡെള സംകേയാജി"ിച്ചുഡെ�ാണ്ടുള്ള
സംകേയാജിത കൃഷിരീതി മുതലായവയും,  മഡെണ്ണാലി"് നിയന്ത്രിയ്ക്കുന്നതിന് പ്രകേയാജന�രമാണ്.
പുതയിടല്,  ധാരാളം കേവരു�ളുള്ള ഡെ�ടി�ൾ നട്ടുപിടി"ിക്കല്,  സൈജവകേവലിനിർമ്മാണം,  നീർ
ച്ചാലു�ളുഡെട  വശങ്ങളില്  ഡെ�ടി�ൾ  വച്ചുപിടി"ിക്കല്,  �ണ്ടല്ഡെച്ചടി�ൾ  നട്ടുപിടി"ിക്കല്
എന്നിങ്ങഡെന  മണ്ണ്  സംരക്ഷണത്തിനായി  നിരവധി  സൈജവപരിപാലനമുറ�ൾ
സ്വീ�രിയ്ക്കാവുന്നതാണ്.  ഓകേരാ  പ്രകേദശത്തിനും  കേയാജിച്ച  പ്രവർത്തനങ്ങൾ  �ഡെണ്ടത്തു�യും
അവ  ശരിയായ രീതിയില് നട"ാക്കു�യും കേവണം.  �ാലി� വിള�ൾ,  ദീർഘ�ാല വിള�ൾ,
കേതാട്ടവിള�ൾ   ഉൾഡെ"ഡെടയുള്ള   വിവിധതരം  വിള�ളുഡെട  വളർച്ച  മണ്ണിന്  സ്ഥിരമായ
സംരക്ഷണ  �വ�ം  ഉണ്ടാക്കുന്നു.  ഇത്തരത്തില്  ഓകേരാ  പ്രകേദശത്തിനും  അനുകേയാജ്യമായ
കൃഷിരീതി�ൾ  തിരഡെഞ്ഞടുത്താല്  മാത്രകേമ  ഉകേ|ശ്യലക്ഷ്യം  ഫലപ്രാപ്തിയിഡെലത്തിക്കാൻ
സാധിക്കൂ.  ഇവയുഡെട  ഫലപ്രദമായ  നട"ാക്കലിന്  സാമൂഹി�ഇടഡെപടലും
അത്യന്താകേപക്ഷിതമാണ്.
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5.1 ഗുണകേഭാക്തൃ കേ¨ാട്ടു�ൾ

5.1.1 ഭൂവിനികേയാഗം

വിലയിരുത്തല്  പഠനത്തിനായി  തിരഡെഞ്ഞടുത്തിട്ടുള്ള  നീർത്തടപദ്ധതിയുഡെട
�ീഴിലുളള  104  ഗുണകേഭാക്താക്കളുഡെടയും  സൈ�വശഭൂമിയുഡെട വിനികേയാഗവിവരം  പട്ടി�യില്
നല്�ിയിട്ടുണ്ട്. 

ഇനം 
വിസ്തൃതി - ഏക്കറില്

മണ്ണ് സംരക്ഷണ പദ്ധതിയ്ക്ക് 
മുൻപ് കേശഷം 

കൃഷി ഇറക്കിയ ഭൂമി 90.41 90.41

തരിശ് ഭൂമി 0.16 0.16

മറ്റ് രീതിയിലുള്ള ഉപകേയാഗം 2.45 2.45

ആഡെ� 93.02 93.02

5.1.2 �ാർഷി� വിള�ൾ

മണ്ണ് സംരക്ഷണ പദ്ധതിയിലൂഡെട ഗുണകേഭാക്തൃ കേ¨ാട്ടു�ളിഡെല ദീർഘ�ാല വിള�ളുഡെട
വിസ്തൃതി  89.062  ഏക്കറില്  നിന്നും  91.266  ഏക്കറായും  �ാലി�  വിള�ളുഡെട  വിസ്തൃതി
0.190 ഏക്കറില് നിന്നും 0.367 ഏക്കറായും വർദ്ധിച്ചു. ആഡെ� വിള വിസ്തൃതിയില് 2.67% ഡെ{ വർ
ദ്ധനവും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. 

ഇനം 
 വിസ്തൃതി - ഏക്കറില്

മണ്ണ് സംരക്ഷണ പദ്ധതിയ്ക്ക് വർദ്ധനവ്
(%)

മുൻപ് കേശഷം

ദീർഘ�ാല വിള�ൾ 89.062 91.266  2.47

�ാലി� വിള�ൾ  0.190  0.367 93.16

ആഡെ� 89.252 91.633  2.67

5.1.2.1 ദീർഘ�ാല വിള�ൾ

പദ്ധതി  പ്രകേദശഡെത്ത  ഗുണകേഭാക്താക്കളുഡെട  സൈ�വശ  ഭൂമിയിഡെല  (ലാൻ6്
കേഹാൾ6ിങ്)  ദീർഘ�ാല  വിള�ളുഡെട  വിസ്തൃതി  സംബന്ധിച്ച്  പദ്ധതി  നടത്തി"ിനു  മുമ്പും
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കേശഷവുമുളള വിവരങ്ങൾ പട്ടി�യില് നല്�ിയിട്ടുണ്ട്.  കുരുമുള�്,  റബ്ബർ,  ഡെതങ്ങ്,  ¨ാവ്,  മാവ്
എന്നീ വിള�ളുഡെട വിസ്തൃതിയില് കേനരിയ വർദ്ധനവ് കേരഖഡെ"ടുത്തി.  അകേത സമയം �വുങ്ങ്-
ഡെ{  വിസ്തൃതിയില്  കേനരിയ  കുറവുണ്ടായകേ"ാൾ  �ശുമാവ്,  പുളി  എന്നീ  വിള�ളുഡെട  വിസ്തൃതി
മാറ്റമില്ലാഡെത തുടരുന്നതായും �ാണുവാൻ �ഴിഞ്ഞു. 

ക്രമ നമ്പർ ഇനം 
 വിസ്തൃതി - ഏക്കറില്

മണ്ണ് സംരക്ഷണ പദ്ധതിയ്ക്ക് വർദ്ധനവ് 
(%)

മുൻപ് കേശഷം

1 കുരുമുള�് 1.111 1.204 8.37

2 റബ്ബർ 82.996 84.577 1.90

3 ഡെതങ്ങ് 4.106 4.577 11.47

4 �വുങ്ങ് 0.036 0.035 -2.78

5 ¨ാവ് 0.530 0.560 5.66

6 മാവ് 0.240 0.270 12.50

7 �ശുമാവ് 0.032 0.032 0

8 പുളി 0.011 0.011 0

ആഡെ� 89.062 91.266 2.47

ദീർഘ�ാല വിള�ളുഡെട വിസ്തൃതി (ഏക്കറില്)
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5.1.2.2  �ാലി� വിള�ൾ

പദ്ധതി  പ്രകേദശഡെത്ത  ഗുണകേഭാക്താക്കളുഡെട  ലാൻ6്  കേഹാൾ6ിങ്ങിഡെല  �ാലി�
വിള�ഡെള  സംബന്ധിച്ച  വിവരങ്ങൾ  ചുവഡെട  പട്ടി�യില്  നല്�ിയിട്ടുണ്ട്.  ഏത്തവാഴയുഡെട
വിസ്തൃതി  0.050  ഏക്കറില് നിന്നും  0.149  ഏക്കറായും,  മരിച്ചീനിയുഡെട വിസ്തൃതി  0.020  ഏക്കറില്
നിന്നും 0.100 ഏക്കറായും വർദ്ധിച്ചകേ"ാൾ മറ്റുവാഴ�ളുഡെട വിസ്തൃതി  0.120  ഏക്കറില് നിന്നും 0.118
ഏക്കറായി ആയി കുറഞ്ഞു.

ക്രമ നമ്പർ ഇനം 
 വിസ്തൃതി - ഏക്കറില്

മണ്ണ് സംരക്ഷണ പദ്ധതിയ്ക്ക് വർദ്ധനവ്
(%)

മുൻപ് കേശഷം

1 മറ്റുവാഴ 0.120 0.118 -1.67

2 ഏത്തവാഴ 0.050 0.149 198

3 മരച്ചീനി 0.020 0.100 400

ആഡെ� 0.190 0.367 93.16

കൃഷി  ഇറക്കിയ  ഭൂമിയുഡെട  വിസ്തൃതിയുഡെട  �ാര്യത്തില്  നാമമാത്രമായ  വർദ്ധനവ്
മാത്രമാണ്  ഈ  പ്രകേദശത്തുണ്ടായത്.  പുതിയ  കൃഷിസ്ഥലങ്ങൾ  രൂപഡെ"ടുത്തുന്നതിന്
സാധിച്ചിട്ടിഡെല്ലങ്കില്  കൂടിയും ദീർഘ�ാല,  �ാലി�  വിള�ളുഡെട  വിസ്തൃതി  കൂടിയിട്ടുണ്ട്.
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മലകേയാരകേമഖലയായതിനാല് റബ്ബർ മരങ്ങൾ നട്ടുവളർത്തുന്നതിനാണ്  മുന്തിയ പരിഗണന
നല്�ി  വരുന്നത്.  എങ്കില് കൂടിയും  ഏത്തവാഴ,  മറ്റുവാഴ,  ഡെതങ്ങ്,  �വുങ്ങ്,  �ശുമാവ്,  മാവ്,
കുരുമുള�്  മുതലായവയും ഇവിഡെട കൃഷി ഡെ�യ്തുവരുന്നുണ്ട്.  ടി  പ്രകേദശത്ത് �ാട്ടുപന്നി,  കുരങ്ങ്
തുടങ്ങിയ  വന്യജീവി�ൾ  കൃഷി  വ്യാപ�മായി  നശി"ിക്കുന്നതിനാല്  �ർഷ�ർ  �ാലി�
വിള�ൾ  നട്ടുവളർത്തുന്നതിന്  പ്രഥമ  പരിഗണന  നല്കുന്നില്ല.  അതിനാലാണ്  �ാലി�
വിള�ളുഡെട വിസ്തൃതിയില് എടുത്തു പറയത്തക്ക അഭിവൃദ്ധി ഉണ്ടാ�ാത്തത്.

5.1.3 ഉത്പാദനവും മൂല്യവും

5.1.3.1 �ാലി� വിള�ൾ 

പദ്ധതി പ്രകേദശഡെത്ത ഗുണകേഭാക്താക്കളുഡെട സൈ�വശ ഭൂമിയിഡെല �ാലി� വിള�ളുഡെട
ഉത്പാദനവും മൂല്യവും  ചുവഡെട പട്ടി�യില് പരാമർശിച്ചിട്ടുണ്ട്.

പദ്ധതി പ്രകേദശഡെത്ത �ാലി�വിള�ളുഡെട ഉത്പാദനവും മൂല്യവും

ക്രമ
നമ്പർ ഇനം യൂണിറ്റ് 

വിള�ളുഡെട
ഉത്പാദനം 

വർദ്ധനവ്
(%)

മൂല്യം
(രൂപയില്)

പദ്ധതിയ്ക്ക്
മുൻപ് 

പദ്ധതിയ്ക്ക്
കേശഷം

പദ്ധതിയ്ക്ക്
മുൻപ് 

(*)

പദ്ധതിയ്ക്ക്
കേശഷം

(*)

സ്ഥിര
വിലയില്

(**)

1 മറ്റുവാഴ �്വി{ല് 7.50 7.42 -1.07 11878.85 20427.26 11752.17

2 ഏത്തവാഴ �്വി{ല് 4.06 9.21 126.85 14330.54 42412.05 32508.44

3 മരിച്ചീനി �്വി{ല് 2.50 9.95 298 2313.80 15263.30 9208.92

ആഡെ� ... ... ... 28523.19 78102.61 53469.54

(*) നട"് വർഷഡെത്ത വിലയില്, (**)പദ്ധതിയ്ക്ക് കേശഷം

ഏത്തവാഴ,  മരിച്ചീനി  എന്നീ  വിള�ളുഡെട  ഉത്പാദനത്തിലും  നട"്  വില/  സ്ഥിര  വില
അടിസ്ഥാനമാക്കിയുളള മൂല്യത്തിലും  വർദ്ധനവ്  ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്.  അകേത സമയം  മറ്റുവാഴയില്
നിന്നുളള  ഉത്പാദനത്തില്  കേനരിയ  കുറവ്  കേരഖഡെ"ടുത്തു�യുണ്ടായി.  നട"്  വില
അടിസ്ഥാനമാക്കി  മൂല്യത്തില്  വർദ്ധനവ്  ഉണ്ടാഡെയങ്കിലും  സ്ഥിരവില  അടിസ്ഥാനമാക്കി
കേനരിയ കുറവ് �ാണഡെ"ട്ടു. 

5.1.3.2 ദീർഘ�ാല വിള�ൾ

പദ്ധതി  പ്രകേദശഡെത്ത  ഗുണകേഭാക്താക്കളുഡെട  സൈ�വശ  ഭൂമിയിഡെല  ദീർഘ�ാല
വിള�ളുഡെട ഉത്പാദനവും മൂല്യവും  പട്ടി�യില് പരാമർശിച്ചിട്ടുണ്ട്.
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പദ്ധതി പ്രകേദശഡെത്ത ദീർഘ�ാല വിള�ളുഡെട ഉത്പാദനവും മൂല്യവും 

ക്രമ
നമ്പർ ഇനം യൂണിറ്റ് 

വിള�ളുഡെട
ഉത്പാദനം

വർദ്ധ
നവ്
(%)

മൂല്യം
(  രൂപയില്  )  

പദ്ധതിയ്ക്ക്
മുൻപ് 

 പദ്ധതിയ്ക്ക്
കേശഷം

പദ്ധതിയ്ക്ക്
മുൻപ് 

(*)

പദ്ധതിയ്ക്ക്
കേശഷം

(**)

സ്ഥിര
വിലയില്

(**)

1
കുരുമുള�് 
(ഉണക്ക) �്വി{ല് 0.57 0.76 33.33 32866.44 29640 43821.92

2 കുരുമുള�് (പച്ച) �്വി{ല് 6.7 10.12 51.04 121437.5 158125 183425

3 റബ്ബർ �്വി{ല് 619.8 721.5 16.416598824.73 8171709 7681594.05

4
കേതങ്ങ 
(ഡെതാകേണ്ടാട് 
കൂടിയത്)

എണ്ണം 11170 11785 5.51 194916.5 221204.45 205648.25

5 അടയ്ക്ക എണ്ണം 1295 1665 28.57 2369.85 3146.85 3046.95

6 മാങ്ങ �്വി{ല് 17.55 24.6 40.17 49359.39 116850 69187.50

7 �ശുവണ്ടി �്വി{ല് 0.12 0.15 25 864.75 1875 1080.94

8
പുളി 
(കുരുവില്ലാഡെത) �്വി{ല് 0.2 0.24 20 1612.5 2406 1935

ആഡെ� 7002251.66 8704956.30 8189739.61

(*) നട"് വർഷഡെത്ത വിലയില്, (**)പദ്ധതിയ്ക്ക് കേശഷം

ഗുണകേഭാക്താക്കളില് നിന്നും  കേശഖരിച്ച വിവരങ്ങൾ പ്ര�ാരം റബ്ബർ,  കേതങ്ങ,  അടയ്ക്ക,
മാങ്ങ,  �ശുവണ്ടി,  പുളി  തുടങ്ങിയ  ദീർഘ�ാല  വിള�ളുഡെട  ഉത്പാദനത്തില്  വർദ്ധനവ്
കേരഖഡെ"ടുത്തിയകേതാഡെടാ"ം നട"് വില/സ്ഥിര വില അടിസ്ഥാനമാക്കിയുളള മൂല്യത്തിലും വർ
ദ്ധനവ്  ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്.  അകേത  സമയം  കുരുമുള�ിഡെ{  ഉത്പാദനത്തില്  വർദ്ധനവ്
ഉണ്ടായിട്ടുഡെണ്ടങ്കിലും  നട"്  വില  അടിസ്ഥാനമാക്കി  മൂല്യത്തില്  കുറവുണ്ടായിട്ടുള്ളതായി
�ഡെണ്ടത്തിയിട്ടുണ്ട്.  പ്രസ്തുത വർഷത്തില്  കുരുമുള�ിഡെ{  കൃഷിയിടഡെത്ത  ഡെമാത്തവിലയില്
ഉണ്ടായ  കുറവ്  ഇവിഡെട  ദൃശ്യമാകുന്നു.  സ്ഥിരവില  അടിസ്ഥാനമാക്കുകേമ്പാൾ  കുരുമുള�ിഡെ{
മൂല്യത്തില്  വർദ്ധനവ്  ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്.  അതായത്,  ദീർഘ�ാല  വിള�ളുഡെടഡെയല്ലാം
ഉത്പാദനത്തില്  വർദ്ധനവ്  ഉണ്ടായതിന്  ആനുപാതി�മായി  മൂല്യത്തിലും  വർദ്ധനവ്
ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. 
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റബ്ബറിഡെ{ ഉത്പാദനം (�്വി{ലില്)

ഡെതങ്ങ്, അടയ്ക്കാ എന്നീ വിള�ളുഡെട ഉല്പാദനം (എണ്ണം)

5.1.4 വിള സാന്ദ്രത

പദ്ധതി നട"ാക്കിയതിലൂഡെട �ാർഷി� വിള�ളുഡെട ഉത്പാദനക്ഷമത വർദ്ധിച്ചതായി
5.1.1,  5.1.2-  ഡെസക്ഷനു�ളില്  നിന്നും �ാണാവുന്നതാണ്.  അതുകേപാഡെല വിള�ളുഡെട കേഗ്രാസ്
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വിസ്തൃതിയിലും  സാന്ദ്രതയിലും  (കേക്രാ"ിംഗ്  ഇ{ൻസിറ്റി)  വർദ്ധനവ്  കേരഖഡെ"ടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
പദ്ധതി നട"ാക്കിയ കേശഷം �ാർഷി� വിള�ളുഡെട കേഗ്രാസ്സ് വിസ്തൃതി,  കേക്രാ"ിംഗ് ഇ{ൻസിറ്റി
എന്നിവയില്  2.67%  ഡെ{ വർദ്ധനവ്  ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്.  ഇവ സംബന്ധിച്ച വിശദാംശം  ചുവഡെട
പട്ടി�യില് കേരഖഡെ"ടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. 

വിള�ളുഡെട കേഗ്രാസ്സ് വിസ്തൃതിയും സാന്ദ്രതയും 

�ാർഷി�വിള�ളുഡെട ഡെനറ്റ് 
വിസ്തൃതി

�ാർഷി�വിള�ളുഡെട കേഗ്രാസ്സ്
വിസ്തൃതി 

കേക്രാ"ിംഗ്
ഇ{ൻസിറ്റി

പദ്ധതിയ്ക്ക്
മുൻപ് 

പദ്ധതിയ്ക്ക്
കേശഷം

പദ്ധതിയ്ക്ക്
മുൻപ് 

പദ്ധതിയ്ക്ക്
കേശഷം

പദ്ധതിയ്ക്ക്
മുൻപ് 

പദ്ധതിയ്ക്ക് 
കേശഷം

90.41 90.41 89.252 91.633 98.72 101.35

5.1.5 വരവും ഡെ�ലവും

നീർത്തട പദ്ധതിയുഡെട �ീഴിലുള്ള ഗുണകേഭാ�് തൃ കേ¨ാട്ടു�ളിഡെല �ാർഷി� വിള�ളില്
നിന്നുള്ള വരവില് 24.92% ഡെ{ വർദ്ധനവ് ഉണ്ടായകേ"ാൾ ഡെ�ലവില് 24.14% ഡെ{ വർദ്ധനവ്
കേരഖഡെ"ടുത്തി.  അതായത് വരവിന് ഏഡെറക്കുഡെറ ആനുപാതി�മായി ഡെ�ലവും ഉയർന്നതായി
�ാണാം.  ആയത്  നടപ്പുവില�ൾ  അടിസ്ഥാനമാക്കിയുളളതാണ്.  വിശദവിവരം  പട്ടി�യില്
നല്�ിയിട്ടുണ്ട്.
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നട"് വർഷഡെത്ത അടിസ്ഥാനമാക്കി വരവ്, ഡെ�ലവ് വ്യതിയാനം 

വരവ്   (  രൂപയില്  )  
വർദ്ധനവ്
(ശതമാനം)

ഡെ�ലവ്   (  രൂപയില്  )  
വർദ്ധനവ്
(ശതമാനം)പദ്ധതിയ്ക്ക്

മുൻപ് 
പദ്ധതിയ്ക്ക്
കേശഷം

പദ്ധതിയ്ക്ക്
മുൻപ് 

പദ്ധതിയ്ക്ക്
കേശഷം

7030774.85 8783058.91 24.92 3430425 4258470 24.14

5.1.6 അറ്റാദായം

നീർത്തട പദ്ധതിയുഡെട �ീഴിലുള്ള ഗുണകേഭാ�് തൃ കേ¨ാട്ടു�ളിഡെല �ാർഷി� വിള�ളില്
നിന്നുള്ള  വരവ്-ഡെ�ലവ്  നിരക്കു�ൾ  തമ്മിലുള്ള  അന്തരം  കുറവായിരുന്നുഡെവങ്കിലും
അറ്റാദായത്തില്  25.67%  ഡെ{  വർദ്ധനവ്  കേരഖഡെ"ടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.  ഇത്  നടപ്പുവിലഡെയ
അടിസ്ഥാനമാക്കിയുളളതാണ്.  എന്നാല് സ്ഥിരവില  അടിസ്ഥാനമായി  പരിഗണിക്കുകേമ്പാൾ
വർദ്ധനവിഡെ{  കേതാത്  ഇനിയും  ഉയരുന്നതാണ്.  വിശദവിവരം  ചുവഡെട  പട്ടി�യില്
കേരഖഡെ"ടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

നട"് വർഷഡെത്ത വില അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള അറ്റാദായ വിവരം

പദ്ധതിയ്ക്ക് മുൻപ്
(രൂപയില്)

പദ്ധതിയ്ക്ക് കേശഷം
(രൂപയില്)

വർദ്ധനവ് 
(ശതമാനം)

3600349.85 4524588.91 25.67

5.1.7 അറ്റാദായം ഏക്കറില്

നീർത്തട  പദ്ധതിയുഡെട  �ീഴിലുള്ള  ഗുണകേഭാ�് തൃ  കേ¨ാട്ടു�ളില്  ഒകേരക്കറില്  നിന്നും
ലഭിക്കുന്ന  ശരാശരി  അറ്റാദായത്തില്  വർദ്ധനവുണ്ടായിട്ടുള്ളതായി  പട്ടി�യില്  നിന്നും
�ാണാവുന്നതാണ്.

അറ്റാദായം നട"് വിലയില്

മണ്ണ് സംരക്ഷണ പദ്ധതിയ്ക്ക് മുൻപ് മണ്ണ് സംരക്ഷണ പദ്ധതിയ്ക്ക് കേശഷം

വിസ്തൃതി
(ഏക്കർ)

അറ്റാദായം
(രൂപ )

അറ്റാദായം
(രൂപ /ഏക്കർ)

വിസ്തൃതി
(ഏക്കർ)

അറ്റാദായം
(രൂപ )

അറ്റാദായം
(രൂപ /ഏക്കർ)

90.41 3600349.85 39822.47 90.41 4524588.91 50045.23
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5.2 �ൺകേ³ാൾ കേ¨ാട്ടു�ൾ

5.2.1 ഭൂവിനികേയാഗം

വിലയിരുത്തല് പഠനത്തിനായി തിരഡെഞ്ഞടുത്തിട്ടുള്ള �ൺകേ³ാൾ കേ¨ാട്ട് ഉടമ�ളുഡെട
സൈ�വശഭൂമിയുഡെട വിനികേയാഗവിവരം പട്ടി�യില് കേരഖഡെ"ടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. 

ഇനം വിസ്തൃതി
(ഏക്കറില്)

കൃഷി ഇറക്കിയ ഭൂമി 10.39

തരിശ് ഭൂമി 0

മറ്റ് ഉപകേയാഗം 0.98

ആഡെ� 11.37

5.2.2 ഉത്പാദനവും മൂല്യവും

�ൺകേ³ാൾ  കേ¨ാട്ട്  ഉടമ�ളുഡെട  സൈ�വശ ഭൂമിയില്  നിന്നുള്ള ഏത്തവാഴ,  മറ്റുവാഴ,
ഇഞ്ചി എന്നീ �ാലി� വിള�ളുഡെടയും കുരുമുള�്, റബർ, ഡെതങ്ങ്, �വുങ്ങ് തുടങ്ങിയ ദീർഘ�ാല
വിള�ളുഡെടയും  ഉത്പാദനവും  നടപ്പുവില   അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള  മൂല്യവും   പട്ടി�യില്
നല്�ിയിട്ടുണ്ട്.

�ാലി� വിള�ളുഡെട ഉത്പാദനവും നട"് വില അടിസ്ഥാനമാക്കി മൂല്യവും

ക്രമ നമ്പർ ഇനം യൂണിറ്റ് വിള�ളുഡെട ഉത്പാദനം മൂല്യം
(രൂപയില്)

1 ഏത്തവാഴ �്വി{ല് 6.70 30853.50

2 മറ്റുവാഴ �്വി{ല് 1.25 1917.50

3 ഇഞ്ചി �്വി{ല് 0.10 475.28

ആഡെ� ... 33246.28
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ദീർഘ�ാല വിള�ളുഡെട ഉത്പാദനവും നട"് വില അടിസ്ഥാനമാക്കി മൂല്യവും

ക്രമ നമ്പർ ഇനം യൂണിറ്റ് വിള�ളുഡെട
ഉത്പാദനം 

മൂല്യം
(രൂപയില്)

1 കുരുമുള�് (ഉണക്ക) �്വി{ല് 0.30 11700

2 കുരുമുള�് (പച്ച) �്വി{ല് 2.72 42500

3 റബ്ബർ �്വി{ല് 52.95 599711.70

4 കേതങ്ങ (ഡെതാകേണ്ടാട്
കൂടിയത്) എണ്ണം 4815 90377.55

5 അടയ്ക്ക എണ്ണം 500 945

ആഡെ�   ... 745234.25

5.2.3 വരവ്, ഡെ�ലവ്, അറ്റാദായം

തിരഡെഞ്ഞടുത്ത �ൺകേ³ാൾ കേ¨ാട്ട് ഉടമ�ളുഡെട സൈ�വശഭൂമിയില് നിന്നും നട"് വില
അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള  വരവ്,  ഡെ�ലവ്,  അറ്റാദായം  സംബന്ധിച്ച  വിവരങ്ങൾ  പട്ടി�യില്
നല്�ിയിട്ടുണ്ട്.  ഒകേരക്കർ  ഭൂമിയില്  നിന്നും  ശരാശരി  40,601.59/-  രൂപയുഡെട  അറ്റാദായം
ലഭിച്ചതായി �ാണാവുന്നതാണ്.

നട"് വില അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള വരവ്, ഡെ�ലവ്, അറ്റാദായം 

ആഡെ� വരവ്
(രൂപ)

ആഡെ� ഡെ�ലവ്
(രൂപ)

അറ്റാദായം
(രൂപ)

778480.53 356630.00 421850.53

നട"് വില അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള അറ്റാദായം ഏക്കറില്

ഭൂവിസ്തൃതി
(ഏക്കർ)

അറ്റാദായം
(രൂപ)

അറ്റാദായം
(രൂപ/ഏക്കർ)

10.390 421850.53 40601.59
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5.3 അറ്റാദായം - താരതമ്യം

പദ്ധതി പൂർത്തീ�രണകേശഷം ഗുണകേഭാക്താക്കളുഡെട സൈ�വശഭൂമിയിഡെല ഒകേരക്കറില്
നിന്നുള്ള  ശരാശരി  അറ്റാദായം  50,045.23/-  രൂപയും  �ൺകേ³ാൾ  കേ¨ാട്ട്  ഉടമ�ളുഡെട
സൈ�വശഭൂമിയിഡെല  ഒകേരക്കറില്  നിന്നുള്ള  ശരാശരി  അറ്റാദായം  40,601.59/-  രൂപയുമാണ്.
അതായത്,  ഗുണകേഭാക്തൃകേ¨ാട്ടു�ളില്  നിന്നുള്ള  ശരാശരി  അറ്റാദായത്തില്  �ൺകേ³ാൾ
കേ¨ാട്ടു�ളില്  നിന്നുള്ള  ശരാശരി  അറ്റാദായഡെത്ത  അകേപക്ഷിച്ച്  23.26%  ഡെ{  വർദ്ധനവ്
ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്.  എന്നാല്  പദ്ധതി  നടത്തി"ിന്  മുമ്പ്  ഗുണകേഭാക്തൃ  സൈ�വശഭൂമിയുഡെട
ഒകേരക്കറില് നിന്നുള്ള ശരാശരി അറ്റാദായം  39822.47/-  രൂപയാണ്.  ഇതില് നിന്നും പദ്ധതി
നടത്തി"ിന്  കേശഷം  ഗുണകേഭാക്തൃകേ¨ാട്ടു�ളിഡെല  ഒകേരക്കറില്  നിന്നുള്ള  ശരാശരി
അറ്റാദായത്തില്  25.67%  വർദ്ധനവ്  ഉണ്ടായതായി  �ാണാവുന്നതാണ്.  ഇവ പദ്ധതിയുഡെട
കേനട്ടമായി വിലയിരുത്താവുന്നതാണ്. 

5.4 ഡെതാഴില് കേമഖല 

പദ്ധതി  പ്രകേദശഡെത്ത ഗുണകേഭാക്താക്കളുഡെടയും  �ൺകേ³ാൾ കേ¨ാട്ട്  ഉടമസ്ഥരുഡെടയും

പ്രധാന ഡെതാഴില് സംബന്ധിച്ച വിവരം ചുവഡെട പട്ടി�യില് നല്�ിയിട്ടുണ്ട്.   

ഗുണകേഭാക്തൃ കേ¨ാട്ട്, �ൺകേ³ാൾ കേ¨ാട്ട് ഉടമ�ളുഡെട ഡെതാഴില് വിവരം 

ഡെതാഴില് 
ഗുണകേഭാക്തൃ കേ¨ാട്ട് �ൺകേ³ാൾ കേ¨ാട്ട്
ഉടമ�ളുഡെട എണ്ണം ഉടമ�ളുഡെട എണ്ണം

കൃഷി 2 1

�ാർഷികേ�തരം   85 7

�ർഷ� ഡെതാഴിലാളി 2 5

�ാർഷികേ�തര ഡെതാഴിലാളി 15 8

ആഡെ� 104 21

അകേതസമയം  ഗുണകേഭാക്തൃ  കേ¨ാട്ട്,  �ൺകേ³ാൾ  കേ¨ാട്ട്  ഉടമ�ളില്  വലിഡെയാരു  വിഭാഗം
അവരുഡെട പ്രധാന ഡെതാഴിലിനു പുറഡെമ പശു വളർത്തല്, ആട് വളർത്തല്, കേ�ാഴി വളർത്തല്
തുടങ്ങിയ  കൃഷി  അനുബന്ധ  പ്രവർത്തനങ്ങൾ  നടത്തുന്നുണ്ട്.  അതില്  നിന്നും  ഡെമച്ചഡെ"ട്ട
വരുമാനം അവർക്ക് ലഭിക്കുന്നുഡെണ്ടന്ന് പഠനത്തിലൂഡെട �ാണുവാൻ �ഴിഞ്ഞു.
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6. ഡെപാതു അഭിപ്രായം
നിർ|ിഷ്ട പദ്ധതി പ്രകേദശത്ത് നട"ാക്കിയ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങഡെളയും അവയില്

നിന്നും  പ്രതീക്ഷിച്ച  കേനട്ടങ്ങഡെളയും  കുറിച്ച്  ഗുണകേഭാക്താക്കളില്  നിന്നും  വിവരം  കേശഖരിച്ചു.
അതില്  ഭൂരിപക്ഷം  ഗുണകേഭാക്താക്കൾ  കേരഖഡെ"ടുത്തിയ  അഭിപ്രായങ്ങൾ  ചുവഡെട
പരാമർശിക്കുന്നു.

 മണ്ണ്-ജല  സംരക്ഷണ  പദ്ധതിയില്  നിന്നുള്ള  കേനട്ടങ്ങൾ  ഡെപാതുഡെവ
സ്വാഗതാർഹമാഡെണങ്കിലും  കുറച്ചുകൂടി  വ്യാപ്തിയിലുളള  പ്രവർത്തനങ്ങൾ
പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നു.

 പദ്ധതിയുഡെട  തുടർച്ചയായി  �ാർഷി�  കേമഖലയിഡെല  അനുബന്ധ  പ്രവർത്തനങ്ങൾ
വിപുലീ�രിക്കുന്നതിനും  അതിലൂഡെട  ഡെതാഴില്  സാദ്ധ്യത  ഡെമച്ചഡെ"ടുത്തുന്നതിനുമായി
അധി� തു� വ�യിരുകേത്തണ്ടതായിരുന്നു.

 ദീർഘ�ാല  അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള  ഉപജീവകേനാപാധി�ൾ  സ്വായത്തമാക്കു-
ന്നതിനായുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളുഡെട അപര്യാപ്തത.

 കുടിഡെവള്ള  ക്ഷാമം  പരിഹരിക്കുന്നതിന്  �ിണറു�ളുഡെട  നിർമ്മാണം,  പുനഃരുദ്ധാരണം
എന്നിവ  ഉൾ"ഡെടയുള്ള  പ്രവർത്തനങ്ങൾ  നടത്തിഡെയങ്കിലും  �ിണർ  റീ�ാർജിങ്
കൂടുതല് ഉൾഡെ"ടുകേത്തണ്ടതായിരുന്നു.

 മണ്ണ്-ജല  സംരക്ഷണ  പ്രവർത്തനങ്ങളുഡെട   അനിവാര്യതഡെയ  കുറിച്ചുളള
കേബാധവത്�രണ  പ്രവർത്തനങ്ങൾ  മുഴുവൻ ജനങ്ങളിലും  എത്തിക്കുന്നതിന്
�ഴിഞ്ഞിട്ടില്ല.

 ഭാവി  പ്രവർത്തനങ്ങളില്  മി�ച്ച  ഡെപാതുജന  പങ്കാളിത്തം  ഉറ"ാക്കുന്ന
കേബാധവത്�രണ പരിപാടി�ൾ കൂടി ഉൾഡെ"ടുകേത്തണ്ടതാണ്.

 സാമൂഹി� വനവത്�രണത്തിഡെ{ ഭാഗമായി ഫലവൃക്ഷസൈത്ത�ളും തണല് മരങ്ങളും 
നട്ടുപിടി"ികേക്കണ്ടതാണ്.

 ഭാവി തലമുറയ്ക്ക് മണ്ണ്-ജല സംരക്ഷണത്തിഡെ{ പ്രാധാന്യഡെത്ത കുറിച്ചുളള അവകേബാധം
രൂപഡെ"ടുത്തുന്നതിന്  വിദ്യാഭ്യാസ,  വിദ്യാഭ്യാകേസതര സ്ഥാപനങ്ങളില് വിവിധങ്ങളാ-
യിട്ടുള്ള കേബാധവത്�രണ പരിപാടി�ൾ സംഘടി"ികേക്കണ്ടതാണ്.

 മലകേയാര  കേമഖലയായ  പദ്ധതി  പ്രകേദശത്ത്  �ാട്ടുപന്നി�ളുഡെട  ശല്യം
അതിരൂക്ഷമായതിനാല്  �ാർഷി�  വിള�ഡെള,  പ്രകേത്യ�ിച്ച്  �ാലി�  വിള�ഡെള ,
സംരക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള മാർഗ്ഗങ്ങഡെളാന്നും ഫലം  �ാണുന്നില്ല.  അതുമാത്രവുമല്ല,
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�ാട്ടുപന്നി  കൃഷി  നശി"ിച്ചാല്  �ിട്ടുന്ന  നഷ്ടപരിഹാരം  വളഡെര  തുച്ഛവും  ആയത്
അനുവദിച്ചു  �ിട്ടുന്നതിനുള്ള  നടപടിക്രമങ്ങൾ  സങ്കീർണ്ണവുമാണ്.  ഇക്കാരണത്താല്
�ാലി�  വിള�ൾ  കൃഷിഡെ�യ്യുന്നതിന്  പ്രാപ്തമായ  ഭൂമിയുള്ള  �ർഷ�ർ/
ഗുണകേഭാക്താക്കൾ  ആയതില്  നിന്നും  പിന്തിരിഞ്ഞ്  ദീർഘ�ാല  വിള�ളികേലയ്ക്ക്
മാറുന്നു.
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7. നിരീക്ഷണം

 പദ്ധതി  പ്രകേദശം  സൈജവ  സൈവവിദ്ധ്യത്താല്  സമ്പന്നമാണ്.  അവ
സംരക്ഷിക്കഡെ"കേടണ്ടതായിട്ടുണ്ട്.  എന്നാല്  റബ്ബർ   കൃഷിയുഡെട  വ്യാപനകേത്താഡെട
പ്രാകേദശി�മായി  �ണ്ടുവരുന്ന  സസ്യങ്ങൾ  അപ്രത്യക്ഷമാകുന്ന  സാഹ�ര്യം
സംജാതമായിട്ടുണ്ട്.

 പദ്ധതി  പ്രകേദശഡെത്ത  ഗുണകേഭാക്താക്കളില്  നിന്ന്  രൂപീ�രിച്ച  ഗുണകേഭാക്തൃ
�മ്മിറ്റിയിലൂഡെടയാണ്  നീർത്തട  പദ്ധതിയുഡെട  ഭാഗമായുള്ള  നിർമ്മാണ
അനുബന്ധപ്രവർത്തനങ്ങൾ നിർÛഹിക്കഡെ"ട്ടിട്ടുളളത്.

 പദ്ധതിയ്ക്കായി  വ�യിരുത്തിയിരുന്ന  തു�യുഡെട  97.57%  വും  ഫലപ്രദമായി
വിനികേയാഗിക്കുന്നതിന് ഗുണകേഭാക്തൃ �മ്മിറ്റിക്ക് �ഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.

 പദ്ധതിയുഡെട ഡെ�ലവുമായി ബന്ധഡെ"ട്ട രജിസ്റ്ററു�ൾ, ഗുണകേഭാക്തൃ �മ്മിറ്റിയുഡെട വിവിധ
കേയാഗനടപടി കുറിപ്പു�ൾ, മറ്റു കേരഖ�ൾ, ഫയലു�ൾ, പദ്ധതി പൂർത്തീ�രണ റികേ"ാർട്ട്
തുടങ്ങിയവ മി�ച്ച രീതിയില് സംരക്ഷിക്കഡെ"ട്ടിട്ടുണ്ട്.

 മണ്ണ്  പര്യകേവക്ഷണ  മണ്ണ്  സംരക്ഷണ  വകു"ിഡെല  ഉകേദ്യാഗസ്ഥരുഡെട  സാകേങ്കതി�
ഉപകേദശത്തിലും  കേമല്കേനാട്ടത്തിലുമാണ്  പദ്ധതിയുഡെട  പ്രവർത്തനങ്ങൾ
നട"ിലാക്കിയിട്ടുള്ളത്.

 പാടങ്ങളില് നിന്നും ഡെനല്കൃഷി ഏതാണ്ട് പിൻവാങ്ങു�യും അവ മറ്റിനം കൃഷി�ൾക്കും
ഇതര  �ാർഷികേ�തരാവശ്യങ്ങൾക്കുമായി  രൂപാന്തരഡെ"ടുത്തിയിരിക്കുന്നതായും
�ാണുന്നു.

 പദ്ധതി പ്രകേദശത്ത് നടത്തിയിട്ടുള്ള മണ്ണ്-ജല സംരക്ഷണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഉപരിതല
ജല  സംഭരണകേശഷി  വർദ്ധിക്കുന്നതിനും   ഭൂഗർഭ  ജലനിര"്  ഉയരുന്നതിനും
�ാരണമായിട്ടുണ്ട്.

 പദ്ധതിയുഡെട  ഭാഗമായി  നിർമ്മിച്ച  ഡെ�ക്ക്  6ാമു�ളില്  അടിഞ്ഞു  കൂടിയ
അവശിഷ്ടങ്ങൾ  മഴഡെവള്ളഡെത്ത  തടഞ്ഞു  നിർത്തുന്നതില്  വിഘാതം  സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്.
അവ നീക്കം ഡെ�യ്ത് ഡെ�ക്ക് 6ാമു�ഡെള സംരക്ഷികേക്കണ്ടിയിരിക്കുന്നു.

 പദ്ധതി  പ്രകേദശത്തിഡെല  ഓകേരാ  തുണ്ട്  ഭൂമിയുഡെടയും  ഭൂക്ഷമതയ്ക്കനുസരിച്ച്
അനുകേയാജ്യമായ സമ്മിശ്ര,  ഇടവിള കൃഷി  രീതി�ളിലൂഡെട മണ്ണില്  കൂടുതല് സൈജവ
ആവരണം   സൃഷ്ടിക്കുന്നകേതാഡെടാ"ം  ഉത്പാദനക്ഷമത  വർദ്ധി"ിച്ച്  �ർഷ�ഡെ{
വരുമാനം  ഡെമച്ചഡെ"ടുത്താവുന്നതും  ഇതിലൂഡെട  �ാർഷി�  കേമഖലയില്  പുതിയ
ഡെതാഴിലവസരങ്ങൾ സൃഷ് ടിക്കാവുന്നതുമാണ്.
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 വന്യമൃഗങ്ങൾ,  പ്രകേത്യ�ിച്ച്  �ാട്ടുപന്നി�ൾ,  മിക്കവാറും  എല്ലാ  ഭക്ഷ്യ  വിള�ഡെളയും
നശി"ിക്കുന്നു. ഈ പ്രശ് നത്തിന് പരിഹാരം �ാകേണണ്ടതുണ്ട്.

 പദ്ധതിയുഡെട  നടത്തി"ിലൂഡെട  ധാരാളം  പ്രത്യക്ഷ  പകേരാക്ഷ  ഡെതാഴിലവസരങ്ങൾ
സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്.

 ദീർഘ�ാല  അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള  ജീവകേനാപാധി�ൾ  സ്വായത്തമാക്കുന്നതിനുളള
തുടർപ്രവർത്തനങ്ങൾ നട"ാകേക്കണ്ടതുണ്ട്.

 മണ്ണ്,  ജലം,  സൈജവസമ്പത്ത്  എന്നിവയുഡെട  സന്തുലിതാവസ്ഥ  വീഡെണ്ടടുക്കാൻ
സാകേങ്കതി� വിദഗ്ദരുഡെടയും  മുഴുവൻ ജനസമൂഹത്തിഡെ{യും പങ്കാളിത്തകേത്താഡെടയുളള
പ്രവർത്തനങ്ങൾ �ാര്യക്ഷമമാക്കാവുന്നതാണ്.

 നീർത്തടങ്ങൾ  പരസ്പര  ബന്ധിതമായ  നിരവധി  ഘട�ങ്ങളുഡെട  സംകേയാജിത
ആവാസവ്യവസ്ഥയാ�യാല് കേശ്രണീ ബന്ധങ്ങൾക്ക് ഭംഗം വരാത്ത രീതിയില് ഭാവി
പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആസൂത്രണം ഡെ�കേയ്യണ്ടതാണ്.
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8. ഉപസംഹാരം

പ്രകൃതി  വിഭവ  സംരക്ഷണത്തിന്  ഏറ്റവും  അനുകേയാജ്യമായ  മാതൃ�  നീർ
ത്തടാധിഷ്ടിതമായ  മണ്ണ്-ജല  പരിപാലനമാഡെണന്ന്  ശാസ്ത്രീയമായി  അംഗീ�രിക്കഡെ"ട്ടിട്ടുളള
വസ്തുതയാണ്. നമ്മുഡെട ഭൂപ്രകേദശത്ത്  �ാലവർഷത്തില് സുലഭമായി ലഭിക്കുന്ന മഴഡെവളളം ഒട്ടും
നഷ്ടഡെ"ടുത്താഡെത  മണ്ണില്  തടഞ്ഞുഡെവയ്ക്കാനും,  മണ്ണും  ജലവും  സൈജവസൈവവിധ്യങ്ങളും
സംരക്ഷിക്കുവാനും  നീർത്തടാധിഷ്ടിത  പ്രവർത്തനങ്ങളാണ്  പ്രധാന കേപാംവഴി.  മഴക്കാലത്ത്
�ിട്ടുന്ന ജലം കേവനല്ക്കാലത്ത് കേശഖരിച്ച് വയ്ക്കുന്നതിന് ഏറ്റവും ഉത്തമമായ സംഭരണിയും മണ്ണ്
തഡെന്നയാണ്.  ഇത്തരത്തില്   മണ്ണ്  പര്യകേവക്ഷണ  മണ്ണ്  സംരക്ഷണ  വകു"് നട"ിലാക്കിയ
താന്നിമൂട്  പ്രകേദശഡെത്ത  നീർത്തട  വി�സന  പ്രവർത്തനങ്ങൾ  അനുഗുണമായ  ഫലപ്രാപ്തി
സൈ�വരിച്ചിട്ടുളളതായി വിലയിരുത്താവുന്നതാണ്.

രാഷ്ട്രപിതാവായ  മഹാത്മാഗാന്ധിയുഡെട  "മണ്ണിഡെന  കേവണ്ടവിധം  പരിപാലിക്കാൻ
മറക്കുന്നത് നഡെമ്മ തഡെന്ന സ്വയം മറക്കുന്നതിന്  തുല്യമാണ്"  എന്ന  വാക്കു�ൾ എക്കാലവും
പ്രസക്തമാണ്.  ആകേരാഗ്യമുളള  ശരീരത്തിലാണ്  ആകേരാഗ്യമുളള  മനസ്സ്  ഉണ്ടാവു�  എന്ന്
പറഞ്ഞതുകേപാഡെലയാണ് മണ്ണിഡെ{ �ാര്യവും.  �ാർഷി� വൃത്തിയ്ക്കനുകേയാജ്യമായ കേമല്മണ്ണിഡെ{
വളക്കൂറ്  നിലനിർത്തുവാനും  ജലം  സംരക്ഷിക്കുവാനും  നീർത്തടം  അതിഡെ{  എല്ലാ
പരിശുദ്ധികേയാഡെട നിലനിർത്താനും മണ്ണും ജലവും ജീവനും പരസ്പരബന്ധിതമാഡെണന്ന പ്രപഞ്ച
സത്യം അംഗീ�രിക്കാനും സാധിക്കഡെട്ട . . .
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തീരകേദശമണ്ണ് എക്കല് മണ്ണ് 

�രിമണ്ണ് 

 

ഡെവട്ടു�ല് മണ്ണ്

ഡെ�മ്മണ്ണ്

 

മലകേയാര മണ്ണ്
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9.3 വാട്ടർഡെഷ6് ഗുണകേഭാക്തൃ �മ്മിറ്റി അംഗങ്ങളുഡെട വിവരം
ക്രമ

നമ്പർ കേപരും കേമല്വിലാസവും സ്ഥാനം 

1 ശ്രീ. ടി. എച്ച്. വിജയകേമാഹനൻ, കേ�ാവിലവിളാ�ത്ത് വീട്, പാലുവള്ളി പി. ഒ �ൺവീനർ 

2 ശ്രീ. എ.പി. രാകേജഷ്, കേരവതി, പാലുവള്ളി പി. ഒ അംഗം 

3 ശ്രീ. ആർ. കേമാഹനൻ, ടി. എസ്. നിവാസ്, പച്ച പി. ഒ അംഗം 

4 ശ്രീ. ഷിജി. ഡെ�. എം, ഷിജി ഭവൻ, പച്ച പി. ഒ അംഗം 

5 ശ്രീമതി. സൈലല �ന്ദ്രചൂ6ൻ, പീസ് കേ�ാട്ടജ്, പച്ച പി. ഒ അംഗം 

6 ശ്രീമതി. വിലാസിനി, വി. എസ്. ഹൗസ് , പച്ച പി. ഒ അംഗം 

7 ശ്രീ. ചൂടൻ കേജാണി, കേജാൺ ഭവൻ, മീൻമുട്ടി പി. ഒ അംഗം 

8 ശ്രീമതി. ഉഷാകുമാരി, വിട്ടിക്കട�ിഴക്കിൻ�ാരവീട്, മീൻമുട്ടി പി. ഒ അംഗം 

9 ശ്രീ. വി. സുനില്, സുനില് ഭവൻ, പച്ച പി. ഒ അംഗം 

10 ശ്രീ. ഡെ�. പി. �ന്ദ്രൻ, ഡെ�. പി. നിവാസ്, പച്ച പി. ഒ അംഗം 

11 ശ്രീമതി. സുജനകുമാരി, ബാബുവിലാസം, പച്ച പി. ഒ അംഗം 
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