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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

5 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 371 19-07-2022 - ൽ മ�പടി�്

നദിക�െട ഒ��് സ��മാ��തിന് നടപടി

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ ഡി െക �രളി,
�ീ. എം. എം. മണി, 
�ീ. എ. �ഭാകരൻ, 

�ീ. െക.പി.���ദ് ��ി മാ�ർ 

�ീ. േറാഷി അഗ�ിൻ 
(ജലവിഭവ വ��് മ�ി)

(എ) അതി��ി��ാ�� ഘ��ിൽ

മലെ���കളിൽ മ�ിടി�ിലി�ം
ഉ�ൾെപാ�ലി�ം കാരണമാ��ത് നീർ�ാ�ക�ം
നീെരാ��ം തട�െകാ�� അശാ�ീയ
നിർ�ാണ�ളാണ് എ�തിനാൽ
നീർ�ാ�ക�െട�ം േതാ�ക�െട�ം
തട�രഹിതമായ ഒ��ിന് ജനകീയ
പ�ാളി�േ�ാെട�� �വർ�ന�ൾ

നട��േ�ാ;

(എ) ഹരിതേകരളം മിഷെ� ഉപമിഷനായ 'ജലസ��ി"-
�െട ഭാഗമായി  നദീതട�ിനക� വ�� െച�
നീർ�ട�െള ആധാരമാ�ി “സംേയാജിത
നീർ�ട�ാ�കൾ” "റിഡ്ജ്   -�- വാലി"
സമീപനേ�ാ��ടി ത�ാറാ�ിയതിൽ
നീർചാ�ക�െട�ം, േതാ�ക�െട�ം, മ�് 
ജലേ�ാത�ക�െട�ം സംര�ണ�ിന് 
േവ�ി�� �ൻഗണനാപ�ിക നിർേ�ശി�ി��് .
സം�ാന ബജ�ിെല 'ഹരിതേകരളം'
ശീർഷക�ിൽ ലഭ�മാ�� �ക വിനിേയാഗി�് 
ജലേ�ാത�ക�ം നീർചാ�കളം �ചിയാ�ി,
തട�രഹിതമാ�ാ�ം സംഭരണേശഷി
വർ�ി�ി��തി��� �വർ�ന�ൾ

ജലേസചന വക�്  �േഖന ഫ�ിെ� ലഭ�ത�ം
�ൻഗണനാ�മ�മ�സരി�്  നട�ിലാ�ി വ��.
ഇതി��റേമ ജനപ�ാളി�േ�ാ��ടി സ��
�വർ�ന സ�ഭാവ�ി�ം ജലേ�ാത�കൾ
പരിപാലി� വ��. "ഇനി ഞാെനാ�കെ�” എ�
പ�തി ഇതി�ദാഹരണമാണ് . �ടാെത തേ�ശ
സ�യംഭരണ �ാപന�ൾ �േഖന�ം മ�ം
�ചീകരണ �വർ�ന�ൾ ജനപ�ാളി
�േ�ാെട നട�ിലാ�ാ��്. 

2022-23 ബഡ്ജ�്  �സംഗ�ിൽ മലേയാര
േമഖലകളിൽ വിവിധ വക�ക�െട
ഏേകാപനേ�ാ��ടി ശാ�ീയമായ മ�് -
ജലസംര�ണ �വർ�ന�ളി�െട

സ�ലിതാവ� വീെ����തിനായി 4 േകാടി
�പ �ഖ�ാപി�ി��് . "ഇനി ഞാെനാ�കെ�"
കാ�യിെ� ഭാഗമായി െകാ�ം ജി�യിൽ 68
തേ�ശ �ാപന�ളിലായി 269.256 കിേലാമീ�ർ
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നീർ�ാ�കൾ ജനകീയപ�ാളി�േ�ാെട�ം

െതാഴി�റ�് �വർ�ക�െട സഹായേ�ാെട�ം

 �ചീകരി�്  നീെരാ��്  �ഗമമാ�ി. �ടാെത
"നവേകരളം കർ� പ�തി" �കാരം
 "െതളിനീെരാ��ം നവേകരളം" എ� കാ�യിെ�
ഭാഗമായി െകാ�ം ജി�യിെല എ�ാ തേ�ശ
�ാപനതല�ി�ം വാർഡ്തല�ി�ം സംഘാടക
സമിതികൾ �പീകരണം, ജലനട�ം, GIS
മാ�ിംഗ് , ജല�ണനിലവാര പരിേശാധന, ജനകീയ
�ചീകരണം എ�ീ �വർ�ന�ൾ ഹരിതേകരളം
മിഷെ��ം �ചിത� മിഷെ��ം ഏേകാപന�ിൽ

ജി�യിൽ എ�ാ തേ�ശ �ാപന�ളി�ം

നട�ക��ായി. 

 

(ബി)

വർഷകാലാരംഭ�ിന് ��് നദിക�െട�ം
േതാ�ക�െട�ം ഒ��് തട�� തര�ി��

മര�ി�ക�ം ച�ചവ�ക�ം �ാ�ിക് മാലിന���ം
മ�ം നീ�ി നദിക�െട ഒ��് സ��മാ�ാൻ
പ�തി�േ�ാ;

(ബി) വർഷകാലാരാംഭ�ിന്  ��്  നദിക�െട�ം
േതാ�ക�െട�ം ഒ��്  തട�� തര�ി�ളള

മര�ി�ക�ം ച�ചവ�ക�ം മാലിന���ം മ�ം നീ�ി
ഒ��്  �ഗമമാ��തി�ളള �വർ�ന�ൾ

ജലേസചന വക�്  �േഖന നട�ിലാ�ി വ��.
ആയതിേല�്   'Monsoon preparedness'
പ�തിയിൽ ഉൾെ���ി േമജർ, ൈമനർ
ഇറിേഗഷൻ ഡിവിഷ�കൾ�്   20 ല�ം �പ
വീതം എമർജൻസി ഫ�്  നൽകിയി�ളള�ം അത് 
ഉപേയാഗി�്  അടിയ�രമായി ഏർ�ാടാേ��
�ല�ളിൽ ഇ�രം ���ികൾ നട�ിലാ�ി
വരിക�ം െച��. ഇ�ര�ിൽ 2022
വർഷ�ിേല�്  സർ�ാർ 20 ല�ം �പ വീതം
അ�വദി�ക�ം ടി ഫ�്  ഉപേയാഗി�്   േമൽ
പറ� ���ികൾ നട�ിലാ�ി വരിക�ം
െച��. ഇ� �ടാെത,  2018-19 െല �ളയ�ി�ം

കാലാകാല�ളായി �ഴകളിൽ അടി��ടിയ

െചളി�ം മാലിന���ം നീ�ി �ഴയിെല നീെരാ��് 
�ഗമമാ�ാ�ം �ഴ�െട വാഹകേശഷി
�ന�ാപി�ാ�ം അ�വഴി ഭാവിയിെല
െവളളെ�ാ� സാധ�ത ഒ� പരിധിവെര
ല�കരി�വാ�� ���ികൾ വിവിധ
എ�ിക��ീവ്  എ�ിനീയർമാ�െട േന�ത��ിൽ

സം�ാനെമാ�ാെക നട�ി വ���് .

 

(സി) നദീതീര�ൾ സംര�ണ ഭി�ി െക�ി (സി) നദീതീര�ൾ സംര�ണ ഭി�ി െക�ി
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�ര�ിതമാ��തി�� ���ികൾ

നട��േ�ാ എ�് അറിയി�ാേമാ?
�ര�ിതമാ��തി�ളള ���ികൾ അടിയ�ര
�ാധാന�ം പരിഗണി�ം ഫ�ിെ� ലഭ�ത
അ�സരി�ം നട� വ���് . വിവിധ
കാര�ാലയ�ളിൽ നദീസംര�ണ�ിനായി

ലഭ�മാ�� അേപ�ക�െട അടി�ാന�ിൽ

ബ�െ�� ���ിംഗ്  എ�ിനീയർമാർ Priority
list ത�ാറാ�ി െവളളെ�ാ� നിയ�ണം(FC)
െവ�െ�ാ� െക�തി  RMF പ�തികളിൽ
ഉൾെ���ി ഫ�്  ലഭ�മാ�� �റ�്  വിശദമായ
എ�ിേമ�്  ത�ാറാ�ി ഭരണാ�മതി,
സാേ�തികാ�മതി നൽകി നദീതീര സംര�ണ
���ികൾ നട�ിലാ�ി വ��.

   �ടാെത വലിയ അട�ൽ േവ�ിവ��
���ികൾ ബഡ്ജ�ിൽ ഉൾെ���ി ഫ�് 
ലഭ�മാ�� �റ�്  നട�ിലാ�ാൻ സാധി�ം.

 

 

െസ�ൻ ഓഫീസർ


