
1 of 2

15 -ാം േകരള നിയമസഭ

4 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 226 18-03-2022 - ൽ മ�പടി�്

ജല േ�ാത�ക�െട സംര�ണം

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. േസവ�ർ ചി�ില�ി�ി,
�ീ. ടി. പി .രാമ��ൻ, 

�ീ . െക .ഡി .�േസനൻ , 
�ീ. എ. രാജ 

null
(ജലവിഭവ വ��് മ�ി)

(എ) സം�ാന�് കഴി� സർ�ാരിെ� കാല�്

ആരംഭി� ജല േ�ാത�് �ന��ീവന

പ�തിയി�െട ൈകവരി�ാൻ കഴി� ഭൗതിക

േന��ൾ വിശദമാ�േമാ;

(എ) ഹരിത േകരളം മിഷൻ �ഖാ�ിര�ം ,ജലവിഭവ

വ��് �ഖാ�ിര�ം നട�ിലാ�� ജല േ�ാത�്

�ന��ീവന �വർ�ികളി�െട ൈകവരി�

േന��ൾ അ�ബ�മായി േചർ��.

(ബി) ജലേ�ാത�ക�െട സംര�ണം, പരിപാലനം,
ജലസംര�ണ�ിെ� �ാധാന�െ��റി��

േബാധവത്�രണം എ�ീ �വർ�ന�ളിൽ 

ൈകവരി� മികവിെ� അടി�ാന�ിൽ

തി�വന��രം ജി��് ദ�ിേണ��യിെല ഏ��ം

മിക� ജി�യായി േദശീയ ജല �ര�ാരം

ലഭി�ി�േ�ാ;

(ബി)
ഉ�്. േക� സർ�ാരിെ� ജല ശ�ി

മ�ാലയ�ിെ� ��ാമത് േദശീയ ജല

�ര�ാര�ിൽ 2020-2021െല �വർ�ന�ൾ�്

ദ�ിണ േമഖലയിെല മിക� ജി�യായി

തി�വന��രെ� തിരെ���ി��്.

(സി) കന� മഴ�ം വരൾ��ം ആവർ�ി��തിനാൽ

നദികളി�ം േവ�നാ�് കായൽ ഉൾെ�െട��

ജലാശയ�ളി�ം അടി ��ടിയി��

മാലിന���ം മ�ം നീ�ി ജല േ�ാത�കെള

സംര�ി�ാൻ നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

(സി) കാലാവ�യിൽ ഉ�ായി�� വ�തിയാനം

കാരണം നദികളിെല�ം ജലേ�ാത�കളിെല�ം

ജലലഭ�തയിൽ �റവ് അ�ഭവെ���തായി

കാ��. ഇത് കണ�ിെല��് നദിക�െട

സംഭരണേശഷി വർ�ി�ി� ,് നീെരാ��്

�ഗമമാ��തി നായി, േകരള�ിെല 44
നദിക�െട�ം �ാ�സ്  റിേ�ാർ�്

ത�ാറാ��തി�ളള �മതല ജലേസചന

വ��ിെല 44 എ�ിക��ീവ് എ�ിനീയർമാർ�്

നൽ�ക�ം �ാഥമിക റിേ�ാർ�് ത�ാറാ�ക�ം

െച�ി��്. ഇേതാെടാ�ം തെ�, നദിക�െട

േപാഷക നദികളിൽ അടി��ടിയി�ളള എ��ം

മ�് മാലിന���ം നീ�ം െച�� ���ി

െതാഴി�റ�പ�തി�െട ഭാഗമാ�ം, ബഡ്ജ�്

വിഹിതം ഉപേയാഗി�ം നിർ�ഹി� വ��.
അ�വി�ര അണെ��ിെല അടി�

�ടിയിരി�� മണ�ം എ��ം �ർ�മാ�ം നീ�ം

െച��തിന് ഒ� DPR ത�ാറാ��തിനായി

നടപടികൾ സ�ീകരി� വ��. കരമന നദി മാലിന�
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��മാ��തിെ� ഭാഗമായി േദശീയ ഹരിത

ൈ�ബ�ണൽ ഉ�രവ് �കാരം േകരള െപാല�ഷൻ

കൺേ�ാൾ േബാർഡിെ� േന�ത��ിൽ കരമന

നദി�ാ�� ആ�ൻ �ാൻ ത�ാറാ�ക�ം

അതിെ� ഭാഗമായി േകരള വാ�ർ അേതാറി�ി

സ�ിവേറജ്  ഡിവിഷനി�െട പ�തികൾ നട�ിലാ�ി

വ�ക�ം െച��. ജലവിഭവ വ��് െമ�ാനി�ൽ

വിഭാഗ�ിെ� കീഴി�� ലഭ�മായ െമഷീനറികൾ

ഉപേയാഗി�  ്നദികളി�ം േവ�നാ�് കായൽ

ഉൾ�െട�ളള ജലാശയ�ളി�ം അടി�

�ടിയി�ളള മാലിന���ം മ�ം നീ�ം

െച��തിനായി DPR ത�ാറായി വ��.
േകരള�ിൽ മലിനീകരണ ഭീഷണി േനരി��

�ഴകളായ മീന�ിൽ, െപരിയാർ, പ�, ക�ായി,
വളപ�ണം എ�ിവ�െട �ന��ീവന�ി�ം

അവ�െട ��ിരത നിലനിർ��തി�മായി

പ�തികൾ ആ��ണം െച��തിന് ഒ�

വിശദമായ േ�ാജ�് റിേ�ാർ�് നാഷണൽ

ൈഹേ�ാളജി േ�ാജ�ിെ� കീഴിൽ ത�ാറാ�ി

വ��.

െസ�ൻ ഓഫീസർ



                                         അനുബനന
  ഹരരിത കകേരളന മരിഷന് പ്രവര്ത്തനങ്ങളുടടെ ഭഭാഗമഭായരി സനസഭാനടത്തഭാടഭാടകേ 25241
കുളങ്ങള്  നവവീകേരരിക്കുകേയന  18883  കുളങ്ങള്  പുതരിയതഭായരി  നരിര്മരിക്കുകേയന  ടചെയരിട്ടുണണ.
കൂടെഭാടത  412  കേരി.മവീ.  നവീളത്തരില്  പുഴകേളുന  45736  കേരി.മവീ.  നവീളത്തരില്  നവീര്ചഭാലുകേളുന
പുനരുജവീവരിപരിച.  ഇതുകൂടെഭാടത  62921  കേരിണറുകേളരില്  റവീചെഭാര്ജരിനഗണ  സനവരിധഭാനന
ഏര്ടപടുത്തഭാന് കേഴരിഞരിട്ടുണണ .  നവീര്ത്തടെഭാടെരിസഭാനത്തരില് നവീര്ത്തടെ പഭാനുകേള് തയഭാറഭാകരി
സനസഭാനടത്ത  1034  തകദ്ദേശ സസ്വയനഭരണ സഭാപനങ്ങളരില് 1013  ഇടെതന   നരിര്വഹണന
നടെത്തരിവരുന. ഹരരിതകകേരളന മരിഷടന്റെ ഭഭാഗമഭായരി നടെപരിലഭാകരിയ നവീര്ചഭാലുകേളുടടെ ശനഖല
പുനസഭാപരിക്കു  ന്നതരിനുന  നവീര്ചഭാലുകേള്  പുനരുജവീവരിപരിക്കുന്നതരിനുമഭായരി  "ഇനരി
ഞഭാടനഭാഴുകേടട"  എന്ന  കപരരില്  ഒരു  ജനകേവീയ  കേഭാമ്പയരിന്  സനഘടെരിപരിചരിരുന.  മുകേളരില്
സൂചെരിപരിചതരില്  10253  കേരികലഭാ  മവീറ്റര്  നവീര്ചഭാലുകേള്  പ്രസ്തുത  കേഭാമ്പയരിടന്റെ  ഭഭാഗമഭായരി  3
ഘടങ്ങളഭായരി പുനരുജവീവരിപരിചതഭാണണ .

  നവകകേരളന കേര്മപദ്ധതരിയടടെ ഭഭാഗമഭായ  "ഹരരിതകകേരളന മരിഷടന്റെ"  ഉപമരിഷനഭായ മണണ-
ജലസനരക്ഷണന  (ജലസമൃദ്ധരി)-യടടെ  വരിവരിധ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളുടടെ  ഭഭാഗമഭായരി
ജലകസഭാതസ്സുകേളുടടെ  പുന:രുജവീവന  പദ്ധതരികേള്  ഏടറ്റടുത്തരിട്ടുണണ.  തകദ്ദേശ  സസ്വയനഭരണ
സഭാപനഭാടെരിസഭാനത്തരില്  "സനകയഭാജരിത നവീര്ത്തടെപഭാനുകേള്"  തയഭാറഭാക്കുകേയന റരിഡണജണ-ടു-
വഭാലരി  അടെരിസഭാന  ത്തരില്  മുന്ഗണനഭാക്രമന  തവീരുമഭാനരിക്കുകേയന  ടചെയ്തുടകേഭാണഭാണണ
പ്രവൃത്തരികേള്  ഏടറ്റടുത്തരിട്ടുളളതണ.കുളങ്ങളുടടെ  നവവീകേരണന,  കതഭാടുകേളുടടെ  പുനരുദ്ധഭാരണന,
വരടഭാര്,  കേഭാനഭാമ്പുഴ,  കുടകമ്പരൂര്പുഴ,  കേടെമ്പ്രയഭാര്,  പൂന്നൂര്പ്പുഴ,  ടപരുനകതഭാടെണ,  ടകേഭാടഭാരകര
പഭാണരിവയല്  കത്തഭാടെണ,  മവീനചരില്-മവീനന്തറയഭാര്-ടകേഭാടുരഭാര്  പുന:സനകയഭാജനന,  കേഭാടഭാകടെ
മണ്ഡലത്തരിടല  "വറ്റഭാത്ത  ഉറവയഭായരി  ജലസമൃദ്ധരി,"  കേരിളളരിയഭാര്  ശുചെവീകേരണമരിഷന്,
വഭാമനപുരന  നദവീ  പുന:രുദ്ധഭാരണന-  സമഗ്ര  പദ്ധതരികരഖ  തയഭാറഭാകല്,  കകേഭാലറയഭാര്
സനരക്ഷണന, കകേകചരരിപുഴ പുന:രുജവീവനന തുടെങ്ങരിയവ നരിര്വ്വഹരികഭാന് കേഴരിഞ.

കകേരള വഭാടര് അകതഭാറരിറ്റരിയടടെ കുടെരിടവള കസഭാതസ്സുകേള് മലരിനടപടെഭാതരിരരി
ക്കുന്നതരിനണ  ജല അകതഭാറരിറ്റരിയടടെ കസഭാതസ്സുകേള്ക്കു സമവീപന മുന്നറരിയരിപണ കബഭാര്ഡുകേള്
സഭാപരിചന,  കസഭാതസ്സുകേളുടടെ ഇന്കടെകേണ /ഗഗഭാലറരി /കേരിണര് എന്നരിവയരില് അടെരിഞ കൂടുന്ന
ടചെളരിയന,  മഭാലരിനഗങ്ങളുന കേഭാലഭാകേഭാലങ്ങളരില് നവീകന ടചെയ്തുന,  കേമ്പരികവലരികേള്  ടകേടരിയന
നരിരവീക്ഷണ കേഗഭാമറകേള്  സഭാപരിചന,  ജലസനരക്ഷണ  ത്തരിനഭായരി കപഭാസ്റ്ററുകേള് പതരിപരിചന,
വവദദ്യുതരി വരിളക്കുകേള് സഭാപരിചന,  പഭായലുകേള് നവീകന ടചെയ്തുന മലരിനവീകേരണന തടെഞണ
ഗുണനരിലവഭാരന ഉറപഭാക്കുന.

കുടെരിടവള പദ്ധതരികേളുടടെ കസഭാതസണ പുനരുജവീവരിപരിക്കുവഭാനുന സഭായരിയഭായ ജലന
ലഭരിക്കുന്നതരിനുന ജലനരിധരി നടെപടെരികേള് സസ്വവീകേരരിചരിട്ടുണണ. 
 



ഭൂജലവകുപണ  ‘ഭൂജലസനരക്ഷണവന  സനകപഭാഷണവന’  എന്ന  പദ്ധതരി  ഭൂജല
കസഭാതസ്സുകേളുടടെ പുനരുജവീവനത്തരിനഭായരി സനസഭാനത്തണ നടെപരിലഭാകരി വരുന.  സുസരിര
ഭൂജല ലഭഗത വകേവരരിയ്ക്കുകേ എന്നതഭാണണ  പ്രസ്തുത പദ്ധതരിയടടെ  പ്രധഭാന ലക്ഷഗന.   തുറന്ന
കേരിണര് / റവീചെഭാര്ജണ പരിറ്റണ / കുഴല്കരിണര് വഴരിയള ഭൂജല സനകപഭാഷണന, വമകക്രഭാ വഭാടര്
ടഷഡണ  അടെരിസഭാനത്തരില്  ടചെറരിയ  തടെയണകേള്,  അടെരിയണകേള്  എന്നരിവയടടെ
നരിര്മഭാണന,  ടചെറരിയ കുളങ്ങളുടടെ പുനരുജവീവനന  (0.1  ടഹക്ടറരില് തഭാടഴയളതണ)  എന്നരിവ
പ്രസ്തുത പദ്ധതരിയടടെ കേവീഴരില്   നടെപരിലഭാകരി വരുന.  


