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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 71 06-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

ജലസംര�ണ പ�തികൾ

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ സി എ�  ്���,
�ീ. െക.പി.���ദ് ��ി മാ�ർ, 

�ീ. പി. മ�ി��ി, 
�ീമതി � �തിഭ 

Shri Roshy Augustine
(ജലവിഭവ വ��് മ�ി)

(എ) സം�ാന�് െച�നീർ�ടാടി�ാന�ിൽ

ജലസംര�ണ പ�തികൾ ത�ാറാ�ി ഇവെയ
സംേയാജി�ി�  ്നദീതടാടി�ാന�ി��

ജല�ര� പ�തികൾ ആവി�രി��തി��
നടപടികൾ സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദാംശ�ൾ
ലഭ�മാ�ാേമാ;

(എ) വാർഷിക ശരാശരി മഴ ലഭ�ത 3000 മി.മീ�ർ ഉ�
സം�ാനമാണ് േകരളെമ�ി�ം മഴ�ാലം
കഴി��േതാ��ടി തെ� ജലലഭ�ത
വളെര�റ�� �േദശ��ം സം�ാന��്.
ഇത് പരിഹരി��തി�� ശാ�ീയ
മാർ��ളിെലാ�് നീർ�ടാടി�ാന�ിൽ

ജലസംര�ണ �വർ�ന�ൾ ആ��ണം
െച�് നട�ിലാ�ക എ�താണ്.
ജലസംര�ണ�ി�� ��തിദ� �ണി�ായ
നീർ�ട�െള ആധാരമാ�ി ഹരിതേകരളം
മിഷെ� ഉപമിഷനായ 'ജലസ��ി ' - �െട
ഭാഗമായി 'സംേയാജിത നീർ�ട�ാ�കൾ'
ത�ാറാ�ിയി��്. �ാമ പ�ായ� തല�ിൽ

സംേയാജിത നീർ�ട �ാ�ക�ം, അവെയ
സംേയാജി�ി� ,് േ�ാ�്തല�ിൽ നീർ�ട മാ�ർ
�ാ�ക�ം ത�ാറാ�ിയി��്. ജനകീയമായി
നട�ിയ ഈ �വർ�ന�ിന് വിവിധ
വ��കളിെല ഉേദ�ാഗ��ം ജന�തിനിധിക�ം
സ�� �വർ�ക�മാണ് േന�ത�ം നൽകിയത്.
�ാഥമിക വിവരേശഖരണ�ിനായി

ജനപ�ാളി�േ�ാ� �ടി വിവിധ �വർ�ന��ം

നട�ിയി��്. 1013 തേ�ശസ�യംഭരണ
�ാപന�ളിൽ സംേയാജിത നീർ�ട�ാ�ക�ം,
105 േ�ാ�് പ�ായ�കളിൽ നീർ�ട�ാ�കൾ

സംേയാജി�ി�  ്'നീർ�ട മാ�ർ �ാ�ക�ം'
ത�ാറാ�ിയി��്. ഇേ�ാൾ �ഖ�ാപി�ി�ളള
നവേകരളം കർ� പ�തി IIെ� ഭാഗമായി നീർ�ട

മാ�ർ�ാ�കെള സംേയാജി�ി�െകാ��
നീർ�ട�ാ�കൾ ത�ാറാ�ാൻ കഴി�ം. ഇതിെ�
അടി�ാന�ിൽ ജലലഭ�ത �ായിയാ�ി

െകാ�് ജല�ര� േന��തി�� പ�തികൾ
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ആവി�രി��തിനാ വശ�മായ �വർ�ന

മാർ�േരഖ�െട കരട്  നിർേ�ശം ത�ാറാ�ി
കഴി�.

(ബി) �ഴകെള ജല സംഭരണികളാ�ി മാ��തി�ം
�ഗർഭ ജല റീചാർജിംഗ് പ�തികൾ
ആവി�രി��തി�ം സ�ീകരി� നടപടികൾ
വിശദമാ�ാേമാ; ഇതി�െട എെ��ാം
ല���ളാണ് െെകവരി�ാൻ ഉേ�ശി��െത�്
വ��മാ�ാേമാ?

(ബി) േകരള�ിെല സവിേശഷമായ ���തിയാ�ം,
വൻകിട ഡാ�കൾ നിർ�ി��തി��
പാരി�ിതിക ���ൾ കണ�ിെല��ം
�ഴകെളതെ� െച� ജലസംഭരണികളാ�ി മാ��
പ�തികൾ�് �ാധാന�ം നൽകി വ��.
�ഴകളിെല നീെരാ��ിന് തട�ം വരാ� വിധം
ഇ�രം പ�തികൾ നിർ�ഹി�ാൻ കഴി�ം
എ�തി� �റെമ, �ഴകളിെല നീെരാ��്
�ായിയാ��തി�ം ഇ�രം നിർ�ിതികൾ
സഹായി��. ജലം െക�ി നിൽ�� കാലപരിധി
വർ�ി�� എ��െകാ� തെ� �ജല
േപാഷണം വർ�ി�ി�ക�ം സമീപെ�
കിണ�കൾ/േതാ�കൾ എ�ിവിട�ളിെല ജല
സാ�ി��ം വർ�ി�ക�ം െച��. �ടാെത,
െചറിയ േതാതി�� മാലിന� ല�കരണ�ം
നീെരാ��് �ായിയാ��തി�െട സാധ�മാ��.
ഇതിനായി െറ�േല��കൾ, തടയണകൾ, എ�ിവ
നിർ�ി�� �വർ�നമാണ് ജലേസചന വ��്
�േഖന നിർ�ഹി�  ്വ��ത്. �ഴകേളാെടാ�ം
�ഴക�െട �ധാന ൈകവഴികളി�ം തടയണകൾ
നിർ�ി�  ്വ��. ഈ ���ികൾ വഴി�ം
േമൽ�റ� ല��ം േനടാൻ കഴി��
എ�തി��റെമ നദികളിേല�� നീെരാ��്
വർ�ി�ി�ാ�ം സാധ�മാ��. 2017-18 ബജ�്
�സംഗ�ിൽ െറ�േല��ക�ം തടയണക�ം വഴി
നദികെള തെ� ജലസംഭരണി കളാ�ി മാ��തിന്
നദികളിൽ െറ�േല��കൾ നിർ�ി�� പ�തി�്
�പം നൽകി. അത�സരി�  ്ഓ�െവ�
നിയ�ണ�ി�ം േവനൽ�ാല�് വരൾ��െട
കാഠിന�ം �റ��തി�ം ഉത�� തര�ിൽ

ഷിറിയ, ��ം, വളപ�ണം, അ�ര��ി, മാഹി,
��ിയാടി, കട��ി, �വാ��ഴ, അ�ൻേകാവിൽ,
മണിമല, വാമന�രം, കരമന �തലായ നദികളിൽ
കിഫ്ബി�െട ധനസഹായ േ�ാെട

െറ�േല��കൾ നിർ�ി��തിന് 600 േകാടി �പ
വകയി��ി. േകരള�ിെല സവിേശഷതകൾ
പരിഗണി�േ�ാൾ �ഴകൾ��ിൽ ജലസംഭരണം
സാധ�മാ�ാൻ കഴി�� തര�ിൽ

ജലസംഭരണികൾ നിർ�ി�കയാണ്  ��തൽ
അ�േയാജ�ം. ഇ�ര�ിൽ നിർ�ി��
ജലസംഭരണികൾ മഴ�ാലെ� നീെരാ��് 
തട�െ���ാ� രീതിയി��വയായിരി�ക�ം
േവണം. േഗാവയിൽ വ�ാപകമായി ഉപേയാഗി��
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ബ�ാരകൾ ഇതിന്  ഏ��ം അ�േയാജ�മായ
മാ�കയാണ് . ഒ� നദി��ിൽ തെ� ഇ�രം

തടയണകൾ അ����്  നിർ�ി�  ്
േവനൽ�ാലേ��്  പരമാവധി ജലസംഭരണം
സാധ�മാ�ാൻ കഴി�ം. ജലേസചന വ��് 
ഇതിെന�റി�  ് പഠനം നട��തിനായി
വിദഗ്ധ�െട ഒ� ടീം �പീകരി�ക�ം ��ത
സംഘ�ിെ� റിേ�ാർ�ിെ� അടി�ാന�ിൽ

ക�ർ ജി�യിെല തളി�റ�്  മ�ല�ിൽ

ബ�ാരക�െട നിർ�ാണം വിജയകരമായി
�ർ�ിയാ�ക�ം െച�ി��്. കിഫ്ബി�െട
സാധ�ത �േയാജനെ���ിെ�ാ�്  ��തൽ
ജല�ാമം േനരി�� 5 ജി�കളിെല 4 �ഴകളിൽ 34
ബ�ാരകൾ നിർ�ി�� �വർ�നം

�േരാഗതിയിലാണ് . ഇവ �ർ�ിയാ�േ�ാൾ ഈ
�ഴകളിൽ ജലസംഭരണം സാധ�മാ��തി
േനാെടാ�ം ആവശ�മായ സമയ�ളിൽ ഘ�ം
ഘ�മായി ഷ��കൾ മാ�ി ��തൽ�ാലം ഈ
�ഴകളിെല േവനൽ�ാല പാരി�ിതിക നീെരാ��് 
ഉറ�ാ�ാ�ം കഴി�ം. ഹരിതേകരളം മിഷൻ
�വർ�ന��െട ഭാഗമായി 18883 �ള�ൾ
നിർ�ി�ക�ം 25241 �ള�ൾ നവീകരി�ക�ം
െച�ി��് . അേതാെടാ�ം നീർ�ാ�കളിൽ
�ിര�ം താൽ�ാലിക�മായ നിരവധി
തടയണകൾ നിർ�ി�ം ജലസംഭരണം
സാധ�മാ�ിയി��്. 62921 കിണ�കളിൽ
റീചാർ�ിംഗ്  സംവിധാനം ഏർെ���ി.
ഇവ�െടെയാെ� ഫലമായി �ജലറീചാർജിംഗ് 
നട�ാനായി��് . േറാ�കൾ�്  സമീപം
ആവശ�മായ �ല�ളിൽ റീചാർജ്   പി�കൾ
നിർ�ി�  ് റീചാർ�്  നട�ക�ം അവ�െട
ഫലമായി േറാഡിെല െവ�െ��് ഒഴിവാ�ാൻ
കഴി�� തര�ി���ം, ഉേപ�ി�െ��
പാറക�ാറികളിെല ജലം ഉപേയാഗി�  ് �ജല
റീചാർ�ിംഗ്  നട��തി��� �വർ�ന�ൾ

വ�ാപകമാ�ാൻ കഴി�� തര�ി�� മാ�കാ
�വർ�ന�ൾ നട�ാൻ കഴി�ി��്. �ജല
വ��ിൽ “�ജല�ിെ� സംര�ണ�ം,
സംേപാഷണ�ം' എ� �ാൻ പ�തിയിൽ
ഉൾെ���ി �ജല സംേപാഷണം (റീചാർ�ിംഗ് )
�ജല വ��്  നട�ിലാ�ി വ��. �റ� കിണർ/
റീചാർ�്  പി�്  / �ഴൽകിണർ എ�ിവ വഴി��
�ജല സംേപാഷണ െച�നീർ�ടാടി�ാന�ിൽ

െചറിയ തടയണക�െട (First and second order
stream) നിർ�ാണം, അ�േയാജ�മായ �േദശ�
ളിൽ അടിയണക�െട നിർ�ാണം, െചറിയ
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�ള��െട �ന��ീവനം (0.1 െഹ�റിൽ
താെഴ��ത് ) എ�ീ പ�തികളാണ്  നട�ിലാ�ി
വ��ത് . �ധാനമാ�ം െപാ��ാപന�ൾ,
സർ�ാർ ��കൾ / എയ്ഡഡ്   ��കൾ എ�ി
വിട�ളിെല �ജലനിർ�ിതിക�െട സംേപാഷണ
മാണ്  നിലവിൽ നട�ിലാ�ി വ��ത് . അമിത
�ഷിത, ��തര, അർ� ��തര േ�ാ�കളിെല
�ജല സംേപാഷണ�ിന് �ൻഗണന നൽകി
െ�ാ�ാണ്  പ�തികൾ നട�ിലാ�ി വ��ത് .

െസ�ൻ ഓഫീസർ


