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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

5 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 386 19-07-2022 - ൽ മ�പടി�്

��ിര �ജല വികസനം

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ . െക .ഡി .�േസനൻ ,
�ീ. പി. ടി. എ. റഹീം, 
�ീ. െക.െക. രാമച�ൻ, 

�ീ ജി �ീഫൻ 

�ീ. േറാഷി അഗ�ിൻ 
(ജലവിഭവ വ��് മ�ി)

(എ) ജനസംഖ�ാ വർ�നവ്, �വിനിേയാഗ�ിൽ വ�
മാ�ം, മഴയി��ായ ഏ��റ�ിൽ �ട�ി
ഏെത�ാം ഘടക�ളാണ് സം�ാന�്

ജലലഭ�തയിൽ �റവ് വ���തിന്
ഇടയാ�ിയെത�് അറിയി�ാേമാ;
സം�ാന�ിെ� �േത�കത കണ�ിെല��്

��ിര �ജല വികസന�ിനായി �േത�ക
പ�തികൾ ആവി�രി�ി�േ�ാ; വിശദാംശ�ൾ
നൽകാേമാ;

(എ) സം�ാന�് ജലലഭ�തയിൽ �റവ് വ���
�ധാന ഘടക�ൾ സം�ാന�ിെ� ���തി,
ജനസംഖ� വർ�നവ്, കാലാവ�ാ

വ�തിയാന�ിെ� �ഭാവം �ലം മഴ�െട
സ�ഭാവ�ി�� ക�� �ലകാല

വ�തിയാന�ൾ, അശാ�ീയമായ �വിനിേയാഗ
രീതികൾ, ജലാശയ��േട�ം നദിക�േട�ം
സംഭരണ േശഷിൽ ഉ�ായ �റവ് എ�ിവയാണ്. 

ജലസംര�ണ�ി�ം ജലസംഭരണ�ി�മായി

ജലേസചന വ��് പഠന��െട അടി�ാന�ിൽ

വിവിധ പ�തികൾ നട�ിലാ�ി വ��. നദികളി�ം
അവ�െട ൈകവഴികളി�ം െച�് ഡാ�കൾ,
െറ�േല��കൾ, ഉ�െവ� �തിേരാധ തടയണകൾ
എ�ീ വിവിേധാേ�ശ നിർ�ിതികളി�െട ജലം
സംഭരി���വഴി �ജലേപാഷണം സാധ�മാ��.
ഇതിേനാെടാ�ം ജലേസചന നിർ�ിതികളായ
ഡാ�കൾ/തടയണകൾ/ െറ�േല��കൾ എ�ിവ�
സമീപം അടി��ടിയ ചളി/എ�ൽ/മണൽ/
മ�മാലിന��ൾ എ�ിവ നീ�ം െച�്
സംഭരണേശഷി �ന�ാപി�് ജലലഭ�ത
ഉറ�വ��ക എ�ീ ���ിക�ം ജലേസചന
വ��് ഏെ���ി��്. 

ഹരിതേകരള മിഷെ� ഉപമിഷനായ "ജലസ��ി"-
�െട ഭാഗമായി തേ�ശസ�യംഭരണ
�ാപനാടി�ാന�ിൽ "സംേയാ ജിത നീർ�ട

പ്ളാ�കൾ" ത�ാറാ�ക�ം അവയിൽ
�ൻഗണനാടി�ാന�ിൽ നിർേ�ശി�ി��
ജലേ�ാത�ക�െട സംര�ണം/ �ന��ാരണം/
സംഭരണ േശഷി വർ�ി�ി�ൽ �ട�ിയ �വർ�
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ന�ൾ ഫ�ിെ� ലഭ�ത അ�സരി�
ജലേസചനവ��് ഏെ��� നിർ�ഹി �ാ��്. 

 KRWSA  ആവി�രി�് നട�ിലാ�ിയ
ജലവിതരണ പ�തിക�െട േ�ാത�കൾ�്
��ിരത ഉറ�വ��വാൻ ജല ദൗർലഭ���
�േദശ�ളിൽ �മി�െട കിട�ം മ�ിെ�
നിലവാര�മ�സരി�് േ�ാത�കൾ�് �ഗർഭ ജല
പരിേപാഷണ പ�തികൾ ആവി�രി�്

നട�ിലാ�ിയി��്. ജലസംര�ണ
�വർ�ിക�െട വിവരം അ�ബ�മായി

േചർ�ി��്. 

കാലാവ� വ�തിയാനം ജലവിഭവ�ിൽ

��ി�� �റവ് പരിഹരി��തിെ� ഭാഗമായി
�ജല സംേപാഷണ�ിന് ജലനിധി െച��ം
വ��മായ തടയണകൾ, Vented Cross Bars
�മി�െട അടിയിൽ തടയണകൾ (SSB), എ�ിവ
നട�ിലാ�ിയി��്. കിണർ റീചാർ�്, മഴെവ�
സംഭരണം എ�ിവ ഇേ�ാൾ നട�ിലാ�ി വ��. 

�ജലവ��് ‘�ജലസംര�ണ�ം സംേപാഷ ണ�ം’
എ� �ാൻ പ�തി �ജല േ�ാത�ക�െട
��ിരപരിപാലന�ിനായി സം�ാന�്

നട�ിലാ�ി വ��. ��ിര �ജല ലഭ�ത
ൈകവരി�ക എ�താണ് ��ത പ�തി�െട
�ധാന ല��ം. �റ� കിണർ / റീചാർ�് പി�് /
�ഴൽ�ിണർ വഴി�� �ജല സംേപാഷണം,
ൈമേ�ാ വാ�ർ െഷഡ്  അടി�ാന�ിൽ െചറിയ
തടയണകൾ, അടിയണകൾ എ�ിവ�െട
നിർ�ാണം, െചറിയ �ള��െട �ന��ീ വനം
(0.1 െഹ�റിൽ താെഴ��ത്) എ�ിവ ��ത
പ�തിയിൽ നട�ിലാ�ി വ��.

(ബി) കാലാവ� വ�തിയാനം ജലവിഭവ�ിൽ

��ി�� �റവ് പരിഹരി��തിെ� ഭാഗമായി
�ജല സംേപാഷണ�ിന് എെ��ാം
�വർ�ന�ൾ നട�ിവ��െ��്

വിശദമാ�ാേമാ; സം�ാന�് ൈമേ�ാ
വാ�ർെഷഡ്  അടി�ാന�ിൽ എെ��ാം
�വർ�ന�ൾ നട�ിലാ�ാൻ ഉേ�ശി��;
വിശദാംശം നൽകാേമാ?

(ബി) സം�ാന�് ജലലഭ�തയിൽ �റവ് വ���
�ധാന ഘടക�ൾ സം�ാന�ിെ� ���തി,
ജനസംഖ� വർ�നവ്, കാലാവ�ാ

വ�തിയാന�ിെ� �ഭാവം �ലം മഴ�െട
സ�ഭാവ�ി�� ക�� �ലകാല

വ�തിയാന�ൾ, അശാ�ീയമായ �വിനിേയാഗ
രീതികൾ, ജലാശയ��േട�ം നദിക�േട�ം
സംഭരണ േശഷിൽ ഉ�ായ �റവ് എ�ിവയാണ്. 

ജലസംര�ണ�ി�ം ജലസംഭരണ�ി�മായി

ജലേസചന വ��് പഠന��െട അടി�ാന�ിൽ

വിവിധ പ�തികൾ നട�ിലാ�ി വ��. നദികളി�ം
അവ�െട ൈകവഴികളി�ം െച�് ഡാ�കൾ,
െറ�േല��കൾ, ഉ�െവ� �തിേരാധ തടയണകൾ
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എ�ീ വിവിേധാേ�ശ നിർ�ിതികളി�െട ജലം
സംഭരി���വഴി �ജലേപാഷണം സാധ�മാ��.
ഇതിേനാെടാ�ം ജലേസചന നിർ�ിതികളായ
ഡാ�കൾ/തടയണകൾ/ െറ�േല��കൾ എ�ിവ�
സമീപം അടി��ടിയ ചളി/എ�ൽ/മണൽ/
മ�മാലിന��ൾ എ�ിവ നീ�ം െച�്
സംഭരണേശഷി �ന�ാപി�് ജലലഭ�ത
ഉറ�വ��ക എ�ീ ���ിക�ം ജലേസചന
വ��് ഏെ���ി��്. 

ഹരിതേകരള മിഷെ� ഉപമിഷനായ "ജലസ��ി"-
�െട ഭാഗമായി തേ�ശസ�യംഭരണ
�ാപനാടി�ാന�ിൽ "സംേയാ ജിത നീർ�ട

പ്ളാ�കൾ" ത�ാറാ�ക�ം അവയിൽ
�ൻഗണനാടി�ാന�ിൽ നിർേ�ശി�ി��
ജലേ�ാത�ക�െട സംര�ണം/ �ന��ാരണം/
സംഭരണ േശഷി വർ�ി�ി�ൽ �ട�ിയ �വർ�
ന�ൾ ഫ�ിെ� ലഭ�ത അ�സരി�
ജലേസചനവ��് ഏെ��� നിർ�ഹി �ാ��്. 

 KRWSA  ആവി�രി�് നട�ിലാ�ിയ
ജലവിതരണ പ�തിക�െട േ�ാത�കൾ�്
��ിരത ഉറ�വ��വാൻ ജല ദൗർലഭ���
�േദശ�ളിൽ �മി�െട കിട�ം മ�ിെ�
നിലവാര�മ�സരി�് േ�ാത�കൾ�് �ഗർഭ ജല
പരിേപാഷണ പ�തികൾ ആവി�രി�്

നട�ിലാ�ിയി��്. ജലസംര�ണ
�വർ�ിക�െട വിവരം അ�ബ�മായി

േചർ�ി��്. 

കാലാവ� വ�തിയാനം ജലവിഭവ�ിൽ

��ി�� �റവ് പരിഹരി��തിെ� ഭാഗമായി
�ജല സംേപാഷണ�ിന് ജലനിധി െച��ം
വ��മായ തടയണകൾ, Vented Cross Bars
�മി�െട അടിയിൽ തടയണകൾ (SSB), എ�ിവ
നട�ിലാ�ിയി��്. കിണർ റീചാർ�്, മഴെവ�
സംഭരണം എ�ിവ ഇേ�ാൾ നട�ിലാ�ി വ��. 

�ജലവ��് ‘�ജലസംര�ണ�ം സംേപാഷ ണ�ം’
എ� �ാൻ പ�തി �ജല േ�ാത�ക�െട
��ിരപരിപാലന�ിനായി സം�ാന�്

നട�ിലാ�ി വ��. ��ിര �ജല ലഭ�ത
ൈകവരി�ക എ�താണ് ��ത പ�തി�െട
�ധാന ല��ം. �റ� കിണർ / റീചാർ�് പി�് /
�ഴൽ�ിണർ വഴി�� �ജല സംേപാഷണം,
ൈമേ�ാ വാ�ർ െഷഡ്  അടി�ാന�ിൽ െചറിയ
തടയണകൾ, അടിയണകൾ എ�ിവ�െട
നിർ�ാണം, െചറിയ �ള��െട �ന��ീ വനം
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(0.1 െഹ�റിൽ താെഴ��ത്) എ�ിവ ��ത
പ�തിയിൽ നട�ിലാ�ി വ��.

െസ�ൻ ഓഫീസർ














