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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

5 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 369 19-07-2022 - ൽ മ�പടി�്

കായ�ക�െട�ം കനാ�ക�െട�ം സംര�ണം

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. െക.എൻ. ഉ�ി��ൻ,
�ീ. ടി. പി .രാമ��ൻ, 
�ീ എം നൗഷാദ് , 

�ീ. പി.പി. ചി�ര�ൻ 

�ീ. േറാഷി അഗ�ിൻ 
(ജലവിഭവ വ��് മ�ി)

(എ) �ളയ�ിലടി�� മാലിന��ൾ െകാ�ം
നിർ�ാണ �വർ�ന��െട ഫലമായി
വൻേതാതിൽ മ�ടി���െകാ�ം അപായ
ഭീഷണി േനരി��, റംസാർ പ�ികയിൽെ��ി��
അ��ടി കായൽ, ശാ�ാംേകാ� കായൽ,
േവ�നാട്  േകാൾ നില�ൾ എ�ിവ�െട
സംര�ണ�ിനായി �േത�ക പ�തി
ആവി�രി�ി�േ�ാ;

(എ) 2018, 2019 വർഷ�ളിെല �ളയ�ി�ം അതി�
�ൻ�ം കാലാ�ര�ിൽ ജലേ�ാെടാ�ം

ഒ�കിെയ�ിയ െചളി/എ�ൽ എ�ിവ
അടി�തിനാൽ കായ�ക�െട ജല
സംഭരണേശഷിയിൽ �റവ് വ�ി�ളളതായി
നിരീ�ി�ി��്. സം�ാനെ� കായ�ക�െട
സംര�ണ- �ന:��ാരണ �വർ�ന�ൾ

സംേയാജി�ി�് നിർ�ഹി�ക എ�
ല��േ�ാ��ടി, ബ�:�ഖ�മ�ി അ���നായി
"സം�ാന ത�ീർ�ട അേതാറി�ി-േകരള" (State
Wetland Authority - Kerala) �പീകരി�ി��്.
സം�ാന പരി�ിതി-കാലാവ�ാവ�തിയാന

വ��ാണ് േനാഡൽ ഏജൻസിയായി
�വർ�ി��ത്. റംസാർ തടാക�ളായി
അംഗീകരി�െ��, േവ�നാട്  കായൽ,
അ��ടി�ായൽ, ശാ�ാം േകാ� കായൽ
എ�ിവ�ായി സംേയാജിത മാ�ർ �ാ�കൾ
ത�ാറാ�ിയി��്. േകരള�ിെല 3 റംസാർ
ത�ീർ�ട��െട സംര�ണ�ം പരിപാലന�ം
ഈ അേതാറി�ി �ഖാ�ിരമാണ് നട�ാ��ത് .

2021 - 22 െല ���ിയ ബഡ്ജ�് �സംഗ�ിൽ

പരി�ിതി �നഃ�ാപന�ിന് ജലസംഭരണികൾ
ഡീസിൽ�് െച��തി�ം, നദികൾ, കായ�കൾ,
തടാക�ൾ, കനാ�കൾ �ട�ിയവ�െട
പരിപാലന�ി�ം സംര�ണ�ി���

പ�തിക�െട �ാരംഭ �വർ�ന�ൾ�ായി 50
േകാടി �പ �ഖ�ാപി�ി��. ഇതിനാ��
ബഡ്ജ�് ശീർഷകം ‘4250-00-800-90-PV’
ലഭ�മാ�ിയി��്. വിവിധ വ��ക�െട
സഹകരണേ�ാെട ���ിക�െട വിശദമായ
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െ�ാജ�് റിേ�ാർ�് ത�ാറാ��തി��
നടപടികൾ സ�ീകരി�വ��.

2022-23 െല ബഡ്ജ�് �സംഗ�ിൽ അ��ടി,
േവ�നാട്  കായ�ക�െട �ചീകരണ�ിനായി 20
േകാടി �പ�ം ശാസ്  താംേകാ� കായലിെ�
�ചീകരണ�ി�ം സംര�ണ�ിനായി ഒ� േകാടി
�പ�ം �ഖ�ാപി�ി��്. �ടർനടപടികൾ
സ�ീകരി�വ��. 

 

(ബി) കായ�കളിൽ അടി�ി�� െചളി�ം
മാലിന���ം ശാ�ീയമായി നീ�ി കായ�കെള
സംര�ി�ാ�ം അവ�െട ജലവാഹക േശഷി
വർ�ി�ി�ാ�ം പ�തി�േ�ാ;

(ബി) 2018, 2019 വർഷ�ളിെല �ളയ�ി�ം അതി�
�ൻ�ം കാലാ�ര�ിൽ ജലേ�ാെടാ�ം

ഒ�കിെയ�ിയ െചളി/എ�ൽ എ�ിവ
അടി�തിനാൽ കായ�ക�െട ജല
സംഭരണേശഷിയിൽ �റവ് വ�ി�ളളതായി
നിരീ�ി�ി��്. സം�ാനെ� കായ�ക�െട
സംര�ണ- �ന:��ാരണ �വർ�ന�ൾ

സംേയാജി�ി�് നിർ�ഹി�ക എ�
ല��േ�ാ��ടി, ബ�:�ഖ�മ�ി അ���നായി
"സം�ാന ത�ീർ�ട അേതാറി�ി-േകരള" (State
Wetland Authority - Kerala) �പീകരി�ി��്.
സം�ാന പരി�ിതി-കാലാവ�ാവ�തിയാന

വ��ാണ് േനാഡൽ ഏജൻസിയായി
�വർ�ി��ത്. റംസാർ തടാക�ളായി
അംഗീകരി�െ��, േവ�നാട്  കായൽ,
അ��ടി�ായൽ, ശാ�ാം േകാ� കായൽ
എ�ിവ�ായി സംേയാജിത മാ�ർ �ാ�കൾ
ത�ാറാ�ിയി��്. േകരള�ിെല 3 റംസാർ
ത�ീർ�ട��െട സംര�ണ�ം പരിപാലന�ം
ഈ അേതാറി�ി �ഖാ�ിരമാണ് നട�ാ��ത് .

2021 - 22 െല ���ിയ ബഡ്ജ�് �സംഗ�ിൽ

പരി�ിതി �നഃ�ാപന�ിന് ജലസംഭരണികൾ
ഡീസിൽ�് െച��തി�ം, നദികൾ, കായ�കൾ,
തടാക�ൾ, കനാ�കൾ �ട�ിയവ�െട
പരിപാലന�ി�ം സംര�ണ�ി���

പ�തിക�െട �ാരംഭ �വർ�ന�ൾ�ായി 50
േകാടി �പ �ഖ�ാപി�ി��. ഇതിനാ��
ബഡ്ജ�് ശീർഷകം ‘4250-00-800-90-PV’
ലഭ�മാ�ിയി��്. വിവിധ വ��ക�െട
സഹകരണേ�ാെട ���ിക�െട വിശദമായ
െ�ാജ�് റിേ�ാർ�് ത�ാറാ��തി��
നടപടികൾ സ�ീകരി�വ��.
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2022-23 െല ബഡ്ജ�് �സംഗ�ിൽ അ��ടി,
േവ�നാട്  കായ�ക�െട �ചീകരണ�ിനായി 20
േകാടി �പ�ം ശാസ്  താംേകാ� കായലിെ�
�ചീകരണ�ി�ം സംര�ണ�ിനായി ഒ� േകാടി
�പ�ം �ഖ�ാപി�ി��്. �ടർനടപടികൾ
സ�ീകരി�വ��. 

(സി)

കായ�കളിെല�ം കനാ�കളിെല�ം അധിനിേവശ
സസ��ൾ ഉ�ലനം െച�ാൻ നട��
�വർ�ന�ൾ എെ�ാെ�യാെണ�്
അറിയി�ാേമാ?

(സി) കായ�കൾ മ� ജലേ�ാത�കൾ
എ�ിവിട�ളിെല ജല�ിെല മാലിന��ിെ�-
�േത�കി�് കാർഷികാവശ��ിനായി

വിനിേയാഗി�� രാസവള�ിെ� അവശി�ം
വർ�ി��തിന�സരി�്, �ളവാഴ/േപാള,
പായ�കൾ എ�ിവ�െട വ�ാപനം
വർ�ി��തായി കാ��. പായ�ം േപാള�ം
നീ�ം െച��തി�ളള �േത�ക പ�തികൾ
നിലവിലി�. എ�ാൽ േതാ�കൾ/�ള�ൾ എ�ിവ
�ചിയാ��തിെ� ഭാഗമായി േപാള/പായൽ
എ�ിവ നീ�ം െച�ാ��്. ഇ��ടാെത,
ജലേസചനവ��ിെല െമ�ാനി�ൽ വിഭാഗ�ിൻ

കീഴി�ളള "വീഡ്  ഹാർെവ�ർ" യ�ം ഉപേയാഗി�്
കായ�കളി�ം അ�ബ� േതാ�കളി�ം അടി��
േപാള�ം പായ�ം നീ�ം െച��തി�ളള
നടപടികൾ സ�ീകരി� വ��.

കായ�കളിെല�ം കനാ�കളിെല�ം അധിനിേവശ
സസ��ൾ ഉ�ലനം െച��തിെ� ഭാഗമായി
ശാ�ാംേകാ� ��ജല തടാക�ിൽ

വ�ാപി�കിട� വിനാശകാരികളായ വളളി�ായൽ,
കളകൾ, �ളളൻേപാ�, എ�ിവെയ ��തി
ദ�മായ രീതിയിൽ കയറിൽ ക�് െക�ി വലി�്
തടാക�ിൽ നി�ം കരയിെല�ി�് നീ�ം
െച�� പ�തി ശാ�ാംേകാ� ��ജല
തടാക�ിെ� സംര�ണ�ി�ം

പരിപാലന�ി�മായി ത�ാറാ�ിയ, േക�-
സം�ാന സർ�ാ�കൾ അംഗീകരി�, മാേനജ്  മ�്
ആ�ൻ �ാനിെ� ഭാഗമായി നട�ാ�ിയി��്. 

 

െസ�ൻ ഓഫീസർ


