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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 215 13-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

സമ� ജലവിഭവ മാേനജ്  െമ�്

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. വി. ആർ. �നിൽ�മാർ,
�ീ ഇ ച�േശഖരൻ, 
�ീ ജി എസ്  ജയലാൽ , 
�ീ. സി.സി. ���ൻ 

Shri Roshy Augustine
(ജലവിഭവ വ��് മ�ി)

(എ)

സം�ാന�് ശാ�ീയ മാർ��ളി�െട സമ�
ജലവിഭവ മാേനജ്  െമ�് നട�ിലാ��തിന്
സ�ീകരി� നടപടികൾ വിശദമാ�ാേമാ;

(എ) ശരാശരി 3000 മി.മീ�ർ മഴലഭ�ത�ളള
േകരള�ിൽ, മഴ�ാലം കഴി��േതാ��ടി
ജലദൗർലഭ�ം അ�ഭവെ��� �േദശ���്.
ഇ�രം ���ൾ േനരി�� �േദശ�ൾ
വർ�ി��താ�ം കാ��. ഇത് പരിഗണി�്
ജലവിഭവ ആ��ണ�ം മാേനെ��ം ��തൽ
ശാ�ീയ�ം ജനപ�ാളി�േ�ാ� �ടിയ�
മാ��തിന് �ധാന�ം നൽകിെകാ�് നട�ാ��
�വർ�ന�ൾ അ�ബ�ം (1) ആയി

േചർ��.

(ബി) ജല സംര�ണ �വർ�ന��െട ആ��ണ�ം

നിർ�ഹണ�ം സംേയാജിത
നീർ�ടാടി�ാന�ിൽ നട�ി ജല ലഭ�ത�ം
ഉ�ാദന�മത�ം വർ�ി�ി��തിന് എെ��ാം
പ�തികളാണ് നിലവി��െത�് വിശദമാ�േമാ;

(ബി) സംേയാജിത നീർ�ടാടി�ാന�ിൽ

ആ��ണം െച�ി�ളള ���ികളിൽെപ��

മ�് സംര�ണ ���ികൾ െതാഴി�റ�
പ�തിയി�ം മ�് സർേ� വ��ിെ� പ�തിക�െട
ഭാഗമാ�ം നിർ�ഹി��. �ള��െട
സംര�ണ�ം, സംഭരണേശഷി വർ�ി�ി�ൽ,
േതാ�കളിെല�ം നദികളിെല�ം നീെരാ��്
�ഗമമാ��തി�ളള �വർ� ന�ൾ,
�ജലേപാഷണം സാധ�മാ�ം വിധ�ളള
െച�തടയണകൾ/ െവ�ഡ്  േ�ാസ്  ബാ�കൾ
എ�ിവ�െട നിർ�ാണം എ�തിെനാ�ം നദികെള
െച� സംഭരണികളാ�ി �ാേദശിക ജലലഭ�ത
വർ�ി�ി�ാൻ സഹായി�� തടയണ/
െറ�േല��കൾ എ�ിവ�െട നിർ�ാണ�ം
നട��. ഹരിതേകരളം മിഷൻ വഴി
ജലേമഖലയിെല ഇടെപടലിന് സഹായകരമായ
രീതിയിൽ എ�ാ തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന

തല�ി�ം നീർ�ട �ാ�ക�ം
േ�ാ�ടി�ാന�ിൽ നീർ�ട മാ�ർ �ാ�ക�ം
ത�ാറാ�� �വർ�നം അവസാന
ഘ��ിലാണ്. സം�ാന�് ആെക�� 1034
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തേ�ശ സ�യംഭരണ �ാപന�ളിൽ 1013 ഇട�ം
നീർ�ട �ാ�കൾ ത�ാറാ�ി�ഴി�. 105
േ�ാ�കളിൽ നീർ�ട മാ�ർ �ാ�കൾ
ത�ാറായി. ‘�ജല സംര�ണ�ം,
സംേപാഷണ�ം’ എ� �ാൻ പ�തി �കാരം
വിവിധ �ജല സംേപാഷണ പ�തികൾ �ജല
വ��് സം�ാന�് നട�ിലാ�ി വ��. �റ�
കിണർ / റീചാർ�് പി�് / �ഴൽകിണർ എ�ിവ
വഴി�� �ജല സംേപാഷണം, െച�നീർ�ടാടി

�ാന�ിൽ െചറിയ തടയണക�െട നിർ�ാണം,
അ�േയാജ�മായ �േദശ�ളിൽ അടിയണക�െട
നിർ�ാണം, െചറിയ �ള��െട �ന��ീവനം

(0.1 െഹ�റിൽ താെഴ��ത്) എ�ീ
പ�തികളാണ് നട�ിലാ�ി വ��ത്.

(സി) സം�ാന�് ഏ��ം ��തൽ മഴ ലഭി��
�േദശ�െള �േത�ക പഠന�ിന്

വിേധയമാ�ിയി�േ�ാ; ഇതിനായി നിേയാഗി�
സമിതി�െട കെ��ൽ വിശദീകരി�േമാ;

(സി)
സം�ാന�് ഏ��ം ��തൽ മഴ ലഭി��
�േദശ�െള�റി�ളള �േത�ക പഠനം ജലേസചന
വ��ിെ� േന�ത��ിൽ നട�ിയി�ി�.

(ഡി) �ഗർഭ ജല�ിെ� േശാഷണ�ം ക�� േവന�ം
േനരിേട�ി വ�� �േദശ�ളിൽ മഴെവ�
സംഭരണം ഊർ�ിതമാ��തിന് േവ�ി
മഴെവ�ം �മി�ടിയിേല�് എ�ി�  ്�ഗർഭ ജല
വിതാനം വർ�ി�ി��തിനായി നട�ിലാ�ിവ��
പ�തികൾ എെ��ാെമ�് വിശദീകരി�േമാ;

(ഡി) മഴെവളള സംഭരണം വർ�ി�ി��തിനായി
�ള��െട സംഭരണേശഷി വർ�ി�ി�ാനായി
ചളി/എ�ൽ എ�ിവ മാ�ക, േതാ�കളിൽ
െച�തടയണകൾ നിർ�ി�ക, നദികൾ ഉളള
�ല�ളിൽ തടയണകൾ നിർ�ി�ക �ട�ിയ
���ികളി�െട �ജലേപാഷണം സാധ�മാ��.
ഹരിതേകരളം മിഷെ� ഭാഗമായി വിവിധ
വ��ക�െട�ം േദശീയ �ാമീണ െതാഴി�റ�്
പ�തി�േട�ം േന�ത��ിൽ സം�ാന

െ�ാ�ാെക 62921 കിണർ റീചാർ�ിംഗ്

സംവിധാനം ഒ��ാൻ കഴി�ി��്. ഇത് �ടാെത
സം�ാന�ാെക 412 കിേലാമീ�ർ നദിക�ം
45736 കിേലാമീ�ർ നീർ�ാ�ക�ം �ന��ീവി�ി�.
18883 �ള�ൾ നിർ�ി�ക�ം 25241 �ള�ൾ
നവീകരി�ക�ം െച�. ജല�ാമം േനരി��
�േദശ�ളിെല �ജലവിതാനം
വർ�ി�ി��തിനായി ‘�ജല സംര�ണ�ം
സംേപാഷണ�ം’ എ� �ാൻ പ�തി �ജലവ��്
സം�ാന�് നട�ിലാ�ി വ��. ജലനിധിയിൽ
മഴെവ� സംഭരണം ഊർ�ിതമാ��തിനായി

െക.ആർ.ഡ��. എസ് .എ �െട ഭാഗമായ
‘മഴേക�ം’, �ാൻ�ീമിൽ ഉൾെ���ി

‘മഴെവ�സംഭരണം–�ജലപരിേപാഷണം പ�തി '
നട�ാ���്. കിണർ റീചാർജി�ം �ര�റ
മഴെവ� േശഖരണ�ിനായി മഴെവ�
സംഭരണികൾ നിർമി� നൽ���മാണ് �ധാന
പ�തികൾ. സം�ാനെ� 10 ജി�കളിലായി 20
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�ാമപ�ായ�കളിെല 8464 കിണ�ക�െട
�ന��ാരണ �വർ�ന�ൾ, മഴെവ�ം കട�ി

വി�� റീചാർജിങ് , �ണനിലവാരം ഉറ�
വ���തി�� നടപടികൾ �ട�ിയവ
നട�ിലാ�ിവ��. ഇ�കാരം ഘ�ം ഘ�മായി
പ�തി നട�ിലാ��തി�െട ��തൽ കിണ�കൾ
�ായിയായ ജലേ�ാത�കളാ�ി മാ�ി �ഗർഭ
ജലവിതാനം വർധി�ി��തിനായി
സാധി��താണ്.

(ഇ) െമ�െ�� ജലസംര�ണ വിനിേയാഗ സം�ാരം
വളർ�ിെയ���തി�േവ�ി നട�ിലാ��
പ�തികൾ എെ��ാെമ�ം ഇതിെ� ഭാഗമായി
ജലസംര�ണ�ിെ� ആവശ�കത ജന�െള
േബാ��െ����തി�േവ�ി വി�ലമായ �ചരണ
പരിപാടികൾ ആവി�രി�  ്നട�ിലാ�േമാെയ�ം
വിശദമാ�ാേമാ?

(ഇ)
െമ�െ�� ജലസംര�ണ വിനിേയാഗ സം�ാരം
വളർ�ിെയ���തി�േവ�ി നട�ിലാ��
പ�തികെള സംബ�ി�ം ജലസംര�ണ�ിെ�

ആവശ�കത ജന�െള േബാ��െ����തി�ം
േവ�ി�ളള �ചരണ പരിപാടികൾ സംബ�ി�

വിശദാംശ�ൾ അ�ബ�ം (2) ആയി േചർ��.

െസ�ൻ ഓഫീസർ



                      അനുബനന്ധം   1  

 ശശാസസ്ത്രീയ മശാര്ഗ്ഗതത്തിലൂടടെ ജലവത്തിഭവ മശാനനേടജ്മെനന്റ് ഉറപശാകശാന് കഴത്തിയുന്ന രസ്ത്രീതത്തിയത്തില
ഹരത്തിതനകരളന്ധം മത്തിഷന് പ്രവര്തനേങ്ങളുടടെ ഭശാഗമശായത്തി  സന്ധംസശാനേടത എലശാ ജത്തിലകളത്തിലന്ധം
ഓനരശാ  നബശാകത്തില  വസ്ത്രീതന്ധം  ജലബഡന്റ്ജറന്റ്  തയശാറശാക്കുവശാന്  ലകക്ഷ്യമത്തിടുന.  ഇതത്തിടന
ആദക്ഷ്യഘട്ടമശായത്തി  വയനേശാടെന്റ്  ജത്തിലയത്തിടല മുട്ടത്തില പഞശായതത്തില സത്തി.ഡബബ.ആര്.ഡത്തി.എന്ധം.  ടന
സശാനങ്കേതത്തിക  സഹശായനതശാടടെ  വശാട്ടര്  ബഡന്റ്ജറന്റ്  തയശാറശാക്കുന്ന  പ്രവര്തനേന്ധം
പുനരശാഗമത്തിച്ചുവരുന.  ഈ  പ്രവര്തനേന്ധം  പൂര്തത്തിയശാകുന്ന  മുറയന്റ്  മറന്റ്  ജത്തിലകളത്തിനലയന്റ്  ഈ
പ്രവര്തനേന്ധം വക്ഷ്യശാപത്തിപത്തികശാനേശാകുന്ധം. 

        നകരളതത്തിടല ജലകശാമതത്തിനേന്റ് പ്രധശാനേ കശാരണന്ധം ലഭക്ഷ്യമശായ മഴടവളന്ധം നശഖരത്തിചന്റ്
നേത്തിര്ത്തുവശാന് ആവശക്ഷ്യമശായ അളവത്തില ജലസന്ധംഭരണത്തികൾ ഇലശാതതന്ധം ഭൂഗര്ഭജല
റസ്ത്രീചശാര്ജത്തിങ്ങന്റ് മതത്തിയശായ രസ്ത്രീതത്തിയത്തില നേടെകശാതതമശാണന്റ് കുടെത്തിടവള നസശാതസുകളത്തില എലശാന്ധം
മഴയുടടെ നതശാതനുസരത്തിചന്റ് മശാതന്ധം ജലലഭക്ഷ്യത ഉളതത്തിനേശാല മഴയത്തില ഉണശാകുന്ന വക്ഷ്യതത്തിയശാനേന്ധം
കുടെത്തിടവള പദ്ധതത്തികളത്തില ബശാധത്തികശാറുണന്റ്.  ഈ പ്രശ്നതത്തിനേന്റ് ഒരു പരത്തിഹശാരന്ധം നേദത്തികളത്തില
ആവശക്ഷ്യതത്തിനേന്റ് ജല സന്ധംഭരണതത്തിനേശായത്തി അണടകട്ടുകൾ നേത്തിര്മത്തിക്കുക എന്നതശാണന്റ് അത
നപശാടല തടന്ന നേദത്തികൾ അലശാത മറന്റ് ജലനസശാതസ്സുകൾ സന്ധംരകത്തിക്കുകയുന്ധം നേദത്തികളുടടെ
തടന്ന കകവഴത്തികളത്തിലന്ധം നപശാഷക നേദത്തികളത്തിലന്ധം ജലലഭക്ഷ്യത ഉറപ വരുത്തുകയുന്ധം നവണന്ധം. സല
ലഭക്ഷ്യതയുന്ധം പശാരത്തിസത്തിതത്തിക പ്രശ്നങ്ങളുന്ധം കശാരണന്ധം വന്കത്തിടെ ജലസന്ധംഭരണത്തികൾക്കുള സശാധക്ഷ്യത
നകരളതത്തില തശാരതനമക്ഷ്യനേ കുറവശായതത്തിനേശാല പ്രധശാനേനേദത്തികളത്തിലന്ധം അവയുടടെ
കകവഴത്തികളത്തിലന്ധം ലഭക്ഷ്യമശാകുന്ന ജലന്ധം കൂടുതല കശാലന്ധം നേത്തിലനേത്തിര്ത്തുന്നതത്തിനുന്ധം
ആവര്തത്തിച്ചുണശാകുന്ന വരൾചയുടടെ പശശാതലതത്തില തടെയണകൾ,  റഗുനലററുകൾ
എന്നത്തിവ വഴത്തി നേദത്തികടള തടന്ന ജലസന്ധംഭരണത്തികൾ ആകത്തി മശാറത്തി ജലന്ധം സന്ധംരകത്തിക്കുവശാനുമുള
സമസ്ത്രീപനേന്ധം കകടകശാള്ളുന്നതശാണന്റ് ഉചത്തിതന്ധം.  കൂടെശാടത പ്രശാനദശത്തികമശായ സശാഹചരക്ഷ്യന്ധം
വത്തിലയത്തിരുതത്തി തശാലകശാലത്തിക തടെയണ നേത്തിര്മശാണന്ധം,  ഗക്ഷ്യശാലറത്തി,  ലസ്ത്രീഡത്തിങന്റ് ചശാനേല
എന്നത്തിവയത്തിടല മണന്ധം ടചളത്തിയുന്ധം നേസ്ത്രീകന്ധം ടചയല  തടെങ്ങത്തിയ അതക്ഷ്യശാവശക്ഷ്യ ജലസന്ധംരകണ
പ്രവൃതത്തികൾ ആവശക്ഷ്യശാനുസരണന്ധം നേടെപത്തിലശാകത്തിവരുന. 

        ഭൂജല വത്തികസനേതത്തിനുന്ധം, സന്ധംരകണതത്തിനുന്ധം ഉതകുന്ന തരതത്തിലള പശാന് പദ്ധതത്തികൾ
നേടെപത്തിലശാകത്തി വരുന.  സന്ധംസശാനേ ഭൂജലവകുപന്ധം നകന്ദ്ര ഭൂജല നബശാര്ഡന്ധം സന്ധംയുക്തമശായത്തി
സന്ധംസശാനേതന്റ്  ലഭക്ഷ്യമശായ  ഭൂജലവത്തിഭവതത്തിടന  നതശാതന്റ്  കശാലശാകശാലങ്ങളത്തില  നേത്തിര്ണ്ണയത്തിചന്റ്
വരുന. 

ഭൂജലവകുപന്റ്  നേടെപത്തിലശാകത്തി  വരുന്ന  100%   നകന്ദ്രശാവത്തിഷ്കൃത പദ്ധതത്തിയശായ നേശാഷണല
കഹനഡശാളജത്തി  നപ്രശാജകത്തിടന   ഭശാഗമശായത്തി  ഭൂഗര്ഭജലവത്തിതശാനേതത്തിടല  ഏറക്കുറചത്തിലകൾ
കടണത്തുന്നതത്തിനേന്റ്   സശാപത്തിചത്തിട്ടുള  നേത്തിരസ്ത്രീകണകത്തിണറുകളത്തിടല  (756  എണ്ണന്ധം)  ജലവത്തിതശാനേന്ധം
അതശാതന്റ് മശാസന്ധം നശഖരത്തിചന്റ് വത്തിശകലനേന്ധം നേടെതത്തി റത്തിനപശാര്ട്ടന്റ് തയശാറശാകത്തി വരുന. 
  

  മൂവശാറ്റുപുഴ നേദസ്ത്രീതടെ ജലനസചനേ പദ്ധതത്തിയത്തില സൂകമ ജലനസചനേന്ധം (Micro Irrigation)
പദ്ധതത്തി  നേടെപത്തിലശാക്കുന്നതത്തിനുളള  നേടെപടെത്തികൾ  സസസ്ത്രീകരത്തിചത്തിട്ടുണന്റ്.   കൂറതത്തിനേശാല  കമനകശാ
ഇറത്തിനഗഷന് പദ്ധതത്തിയന്റ് ഭരണശാനുമതത്തി നേലകത്തിയത്തിട്ടുണന്റ്. ഇടെമലയശാര് ജലനസചനേ പദ്ധതത്തിയുടടെ
ഭശാഗമശായ ലത്തിങ്കേന്റ് കനേശാല നേത്തിര്മത്തിചന്റ് ടപരത്തിയശാര് നേദസ്ത്രീതടെതത്തില നേത്തിനന്ധം അധത്തികന്ധം വരുന്ന ജലന്ധം
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അന്തര് നേദസ്ത്രീതടെ  ജലസന്ധംനയശാജനേന്ധം  വഴത്തി  ചശാലക്കുടെത്തി  നേദസ്ത്രീതടെതത്തിടലതത്തിചന്റ്  ചശാലക്കുടെത്തി  റത്തിവര്
കഡനവര്ഷന്  സസ്ത്രീമത്തിടല  ജലദദൗര്ലഭക്ഷ്യന്ധം  പരത്തിഹരത്തിക്കുന്നതത്തിനുളള  സശാധക്ഷ്യതശാ  പഠനേന്ധം
പുനരശാഗമത്തിച്ചുവരുന.   ടനേയശാര്  ഡശാമത്തില നേത്തിന്നന്റ്  ജലന്ധം  കനേശാല മശാര്ഗ്ഗന്ധം  കരമനേ നേദത്തിയത്തില
എതത്തിക്കുന്നതത്തിനുളള സര്നവ്വേ നജശാലത്തികൾ നേടെനവരുന. 

ജലനേത്തിധത്തി രണശാന്ധംഘട്ട പദ്ധതത്തി നേടെപത്തിലശാകത്തിയ പഞശായത്തുകളത്തില  ജലസുരകശാ രൂപ
നരഖ  തയശാറശാകത്തിയത്തിട്ടുണന്റ്.  കുടെത്തിടവള  പദ്ധതത്തികൾകശായത്തി  നസശാതസ്സുകൾ
ടതരടഞ്ഞെടുക്കുന്നതന്റ്  ജല  സുരകശാ   രൂപനരഖയുടടെ  അടെത്തിസശാനേതത്തില  ശശാസസ്ത്രീയ
പരത്തിനശശാധനേകൾ നേടെതത്തി ജല ലഭക്ഷ്യത ഉറപശാകത്തിയ നശഷമശാണന്റ്. 
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അനുബനന്ധം   2

ഹരരിതകകേരളന്ധം മരിഷനന്റെ ഉപമരിഷനനായ "ജലസമൃദരി"യുനടെ നനാലല് പ്രധനാന ലകക്ഷ്യങ്ങളരി
നലനാനല്  "പുതരിനയനാരു  ജലസന്ധംരകണ-  വരിനരികയനാഗ  സന്ധംസനാരന്ധം  ജനങ്ങളരില
വളര്തരിനയടുക്കുകേ"  എനതനാണല്.  ഇതല്  കനടുനതരിനനായരി   വരിവരിധ  തലങ്ങളരിലുളള
പ്രവര്തനങ്ങള്  ഏനറ്റെടുതല്  നടെപരിലനാകരിയരിട്ടുണല്.  ഗനാമപഞനായതല്  തലതരില
രൂപപീകൃതമനായരിട്ടുളള  സനാകങ്കേതരികേസമരിതരിയുനടെ  കനതൃതത്വതരില  സന്ധംകയനാജരിത  നപീര്തടെ
പനാനുകേള് തയനാറനാക്കുനതരിനന്റെ ഭനാഗമനായരി വരിവരിധ തലങ്ങളരിലുളള കയനാഗങ്ങളന്ധം,  നപീര്തടെ/
നദപീയനാത്രകേളന്ധം നടെത്തുകേയുന്ധം ജലസന്ധംഭരണതരിനന്റെ പ്രനാധനാനക്ഷ്യന്ധം ജനങ്ങളരില എതരിക്കുകേയുന്ധം
നചെയ. ഇകതനാനടെനാപന്ധം, വരിവരിധ വകുപ്പുകേളരിനല ജപീവനകനാര്ക്കുന്ധം, തകദ്ദേശസത്വയന്ധംഭരണ സനാപന
ങ്ങളരിനല  ജനപ്രതരിനരിധരികേള്,  സനദപ്രവര്തകേര്  എനരിവര്ക്കുന്ധം  പരരിശപീലന-
കബനാധവലകരണ  കനാസ്സുകേള്  നടെത്തുകേയുണനായരി.  കൂടെനാനത,  ജലസന്ധംരകണതരിനന്റെ
പ്രനാധനാനക്ഷ്യന്ധം, പരമ്പരനാഗത ജലകസനാതസ്സുകേളനടെ സന്ധംരകണന്ധം, പരമ്പരനാഗത ജലസന്ധംരകണ
മനാര്ഗ്ഗങ്ങളനടെ പ്രചെനാരന്ധം എനരിവ ലകക്ഷ്യമരിടല്  ഗനാമ പഞനായതല് വനാര്ഡല് അടെരിസനാനതരില
ജല  പനാര്ലനമന്റുകേളന്ധം  സന്ധംഘടെരിപരിചരിട്ടുണല്.  ഇകതനാനടെനാപന്ധം,  ആവര്തരികനാന്  കേഴരിയുന
മനാതൃകേകേള്  ഉണനാക്കുകേ  എന  ലകക്ഷ്യകതനാനടെ  "സനാപനങ്ങളരിനല  വനാടര്  ആഡരിറ്റെരിന്ധംഗല്"
നടെതരി ജല ഉപകയനാഗ നഷന്ധം  കുറചല്   ജലഉപകയനാഗകേനാരക്ഷ്യകമത വര്ദപരിക്കുനതരിനുളള
പ്രവര്തനങ്ങള്, കേനാടനാകടെ അസന്ധംബരി നരികയനാജകേ മണ്ഡലതരിനല എടല് സനാപനങ്ങളരില
നരിര്വ്വഹരിക്കുനതരിനു കേഴരിഞ.  ഇതരന്ധം ശനാസപീയമനായ പ്രവര്തനങ്ങള് ഉള്നപനടെയുളളവ
തുടെര്ന്നുനകേനാണല് കപനാകുനതരിനല്  "നവകകേരളന്ധം കേര്മ്മ പദതരി  II"  നന്റെ ഭനാഗമനായരി മനാര്ഗ്ഗകരഖ
തയനാറനാകരി വരുന്നു. 

     ജലസന്ധംരകണതരിനന്റെയുന്ധം  ജലകസനാതസ്സുകേള്  മനാലരിനക്ഷ്യമുക്തമനാകരി
സന്ധംരകരിക്കുനതരിനന്റെയുന്ധം  പ്രനാധനാനക്ഷ്യന്ധം ജനങ്ങളരിനലതരിക്കുനതരിനു ഹരരിത കകേരളന്ധം മരിഷനന്റെ
കനതൃതത്വതരില  വരിവരിധ  പ്രവര്തനങ്ങള്  നടെപരിലനാകരിയരിട്ടുണല്.  സ്കൂളകേള്  കകേനപീകേരരിചല്
'ജലമനാണല്  ജപീവന്',   'ഹരരികതനാത്സവന്ധം'  എനപീ  പരരിപനാടെരികേളരിലൂനടെ  കുടരികേളരില
ജലസന്ധംരകണതരിനന്റെയുന്ധം  ജലമരിത  ഉപകയനാഗതരിനന്റെയുന്ധം  പനാഠങ്ങള്  എതരിക്കുനതരിനു
കേഴരിഞരിട്ടുണല്.   ഇതല്  കൂടെനാനത അയലക്കൂടങ്ങള് വഴരിയുള്ള ജലസന്ധംരകണ പ്രചെനാരണവന്ധം
ഏനറ്റെടുതരിട്ടുണല്.  ജലസന്ധംരകണതരിനുന്ധം  ജലമരിത  വക്ഷ്യയതരിനുന്ധം  ഊനല  നലകേരിനകനാണല്
'ജലമനാണല്  ജപീവന്'   എന  കപരരില  ഒരു  കകേപ്പുസ്തകേവന്ധം  ലഘുകലഖയുന്ധം  തയനാറനാകരി
വക്ഷ്യനാപകേമനായരി  പ്രചെരരിപരിച.  ജലകസനാതസ്സുകേള്  മലരിനപീകേരരിക്കുനതരിനനതരിനരയുള്ള
പ്രചെനാരണവന്ധം  'ഗപീന്  കപ്രനാകടനാകകനാള്'  നടെപരിലനാക്കുനതരിനുള്ള  പ്രചെനാരണവന്ധം  നടെന്നുവരുന്നു.
പരമ്പരനാഗതമനായരി  കേരിണറുകേള്  വൃതരിയനാക്കുന  രപീതരി  തരിരരിച  നകേനാണ്ടുവരുനതരിനനായരി
സ്കൂളകേള്  കകേനപീകേരരിചല്  ജലഗുണനരിലവനാര  പരരികശനാധനനാ  സന്ധംവരിധനാനന്ധം  സനാപരിചല്
കേരിണറുകേളരിനലയുന്ധം  കുളങ്ങളരിനലയുന്ധം  ജല  സനാമ്പരിളകേള്  പരരികശനാധരിചല്  റരികപനാര്ടല്
നലകുനതരിനുള്ള  സന്ധംവരിധനാനന്ധം  ഹയര്  നസകന്ഡറരി  സ്കൂളകേളരില  ആരന്ധംഭരിചരിട്ടുണല്.
ഇതരതരില  212  ജലഗുണനരിലവനാര  നരിര്ണ്ണയ  ലനാബുകേള്  സനാപരിക്കുനതരിനുള്ള
പ്രവര്തനങ്ങള്  ആരന്ധംഭരിചരിട്ടുണല്.  19  സ്കൂളകേളരില  ഇതരിനകേന്ധം  തനന  പ്രസ്തുത  ലനാബുകേള്
പ്രവര്തനന്ധം ആരന്ധംഭരിചരിട്ടുണല്.
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           ‘ഭൂജല നരിയന്ത്രണവന്ധം ക്രമപീകേരണവന്ധം’   എന പനാന് പദതരിയരില ഉള്നപടുതരി
കബനാകടെരിസനാനതരില  തരിരനഞടുത  ജനപ്രതരിനരിധരികേള്ക്കുന്ധം  നപനാതുജനങ്ങള്ക്കുമനായരി
കബനാധവലകരണ നസമരിനനാറുകേള്  സന്ധംഘടെരിപരിച വരുന്നു.  കേഴരിഞ സനാമ്പതരികേ വര്ഷന്ധം
65  നസമരിനനാറുകേള് നടെപരിലനാകരിയരിട്ടുണല്.  ഈ വര്ഷന്ധം 70  നസമരിനനാറുകേള് നടെത്തുനതരിനനായരി
ലകക്ഷ്യമരിടുന്നു. 

     തപനാല വകുപ്പുമനായരി  സഹകേരരിചല്  സന്ധംസനാനനത അമരിതചൂഷരിത  (over  exploited),
ചൂഷരിത  (critical)   കബനാക്കുകേളരില വരിതരണന്ധം നചെയ്യുന കപനാസ്റ്റല ഡരിപനാര്ടല്നമന്റെരിനന്റെ പനാസല്
ബുക്കുകേളരില ജലസന്ധംരകണ സകന്ദേശന്ധം പരസക്ഷ്യന്ധം നചെയ്യുകേയുണനായരി.  
   
 പഞനായത്തുകേളരില  ജലജപീവന്  മരിഷനന്റെ  നരിര്വഹണ  സഹനായ  ഏജന്സരി
(ഐ എസല്  എ)  ആയരി  സനദ സന്ധംഘടെനകേനള നരിയമരിക്കുകയുന്ധം,  ഐ എസല്  എയുനടെ
സഹനായകതനാനടെ ഗനാമ പഞനായതല് വനാടര് ആന്ഡല്  സനാനരികറ്റെഷന് കേമ്മരിറ്റെരി (ജരി. പരി. ഡബബ.
എസല്.  സരി.)   അന്ധംഗങ്ങള്, വനാര്ഡല്  നമമ്പര്മനാര്,   കുടെരിനവള്ള  ഗുണകഭനാക്തൃസമരിതരികേള്,
സനദ  സന്ധംഘടെനകേള്, കബ്ബുകേള്,  കുടുന്ധംബശപീ,  അങ്കേന്വനാടെരി  അധക്ഷ്യനാപകേര്,
ആശനാപ്രവര്തകേര്  തുടെങ്ങരിയവനര  ഉള്നപടുതരി   ചെര്ചകേളന്ധം  കബനാധവലകരണ
പരരിപനാടെരികേളന്ധം  പരരിശപീലന പരരിപനാടെരികേളന്ധം സന്ധംഘടെരിപരിക്കുന്നു.
 ജല  സന്ധംരകണ  പ്രവര്തനങ്ങള്കല്  ജനപങ്കേനാളരിതന്ധം  ഉണനാക്കുനതരിനനായരി
പഞനായത്തുകേളരില  വരിദക്ഷ്യനാര്ഥരികേനളയുന്ധം  കുടുന്ധംബശപീ  അന്ധംഗങ്ങനളയുന്ധം  പനങ്കേടുപരിച
ജലസനാകരത  റനാലരികേള്, വരിദക്ഷ്യനാര്ഥരികേള്കനായരി   മത്സരങ്ങള്   തുടെങ്ങരിയവ
സന്ധംഘടെരിപരിക്കുന്നു 
 സ്കൂളകേളരില   ജലശപീകബ്ബുകേള്   രൂപപീകേരരിചല്  ജല  സന്ധംരകണ   പ്രവര്തനങ്ങള്
സന്ധംഘടെരിപരിച  വരുന്നു.  ജലശപീകബ്ബുകേളനടെ  പ്രവര്തനങ്ങള്  കേനാരക്ഷ്യകമമനാക്കുനതരിനനായരി
മനാര്ഗ്ഗകരഖ തയനാറനാകരി വരിതരണന്ധം നചെയ. 
 ജലസന്ധംരകണ  ശുചെരിതത്വ  സകന്ദേശങ്ങള്  ഉള്ള  കറഡരികയനാ-ടെരിവരി  പരസക്ഷ്യങ്ങള്,
ചുവനരഴുതല്,  കഹനാര്ഡരിങ്ങല്സല്,   കപനാസ്റ്ററുകേള്, സ്കൂള്  കുടരികേള്കല്  നനയരിന്ധം  സരിപല്-  കടെന്ധം
കടെബരിള് കേനാര്ഡല് -  നപന്സരില നപപൌചല് എനരിവയുനടെ വരിതരണന്ധം,  സ്കൂള് തല മത്സരങ്ങള്,
അങ്കേന്വനാടെരി കുടരികേള്കല് നനയരിന്ധം സരിപല് - നപന്സരില - നപപൌചല് - വനാടര് കബനാടരില - സ്കൂള്
ബനാഗല് വരിതരണന്ധം, പഞനായതരിലുന്ധം ആകരനാഗക്ഷ്യ കകേനതരിലുന്ധം  ജല പരരികശനാധന ലനാബുകേളരിലുന്ധം
എല.ഇ.ഡരി വപീഡരികയനാ വനാളകേള്, പഞനായത്തുകേളരില കമകല് അനപൌണ്നസ്മെന്റുകേള്, വനാടര്
റരികസനാഴല് മനാപരിന്ധംഗല്, നതരുവനനാടെകേന്ധം / ഫനാഷല് കമനാബല് / കേരിറ്റെരി കഷനാ / പനപററല് കഷനാ, കേലനാജനാഥ,
നനാടെന്പനാട്ടുകേള്, റനാലരികേള്, ഗനാമ  സഭ,  നസമരിനനാറുകേള്, പ്രദര്ശനങ്ങള്, ലഘുകലഖകേള്,
പരരിശപീലനങ്ങള് തുടെങ്ങരിയവയുന്ധം നടെതനാന് ഉകദശരിക്കുന്നു.
 കലനാകേജലദരിനന്ധം,  കലനാകേ പരരിസരിതരി  ദരിനന്ധം  എനപീ  ദരിവസങ്ങളരില ജല സന്ധംരകണ
പ്രവര്തനങ്ങള്കല്  ഊനലനകേനാടുത്തു  നകേനാണല് നസമരിനനാറുകേള് എനരിവ നടെതനാനുകദ്ദേശരി
ക്കുന്നുണല്. 
 സനാമൂഹക്ഷ്യ  കുടെരിനവള്ള  പദതരികേളരില   കപപല്  കലനുകേളരില  ലപീകല്  ഇലനാനയനല്
ഉറപ്പുവരുതനാന്  കബനാധവലകരണ  പരരിപനാടെരികേള്  നടെത്തുന്നു,  വനാടര്  മപീറ്റെറുകേള്
പ്രവര്തനകമ മനാനണനല് ഉറപ്പുവരുത്തുന്നു.
 ജല ദുരുപകയനാഗതരിനന്റെ അനന്തര ഫലങ്ങനളക്കുറരിചല് ഗുണകഭനാക്തനാകള്കരിടെയരില
അവകബനാധന്ധം സൃഷരിക്കുനതരിനനായരി  വനാടര് ഓഡരിറ്റെരിന്ധംഗരിനല് സമരിതരികേനള സജ്ജരനാക്കുന്നു.
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 മഴനവള്ള  സന്ധംരകണതരിനന്റെ  പ്രനാധനാനക്ഷ്യവന്ധം  ആവശക്ഷ്യകേതയുന്ധം
ജനങ്ങളരിനലതരിക്കുവനാന്  സഹനായകേരമനായ  ഇന്ഫര്കമഷന്,  എഡബകകഷന്  &
കേമ്മബണരികകഷന്  (IEC)   പ്രവര്തനങ്ങള്,  പരരിശപീലന  പരരിപനാടെരികേള്,  മനാതൃകേ  മഴനവള്ള
സന്ധംഭരണ പ്രവര്തനങ്ങള്/ നരിര്മ്മരിതരികേള് തുടെങ്ങരിയവ നടെത്തുന്നുണല്. 

           ജല  ജപീവന്  പദതരി  നടെപനാക്കുന  വരിദക്ഷ്യനാലയങ്ങളരിനല  കുടരികേനളയുന്ധം
അധക്ഷ്യനാപകേനരയുന്ധം  മഴനവള്ള  സന്ധംഭരണതരിനന്റെ  പ്രനാധനാനക്ഷ്യനതപറ്റെരി  കബനാധവലകരരി
ക്കുന്നുണല്.  സ്കൂള്  തലതരില  കബനാധവതല്കേരണകനാസുകേള്  സന്ധംഘടെരിപരിചല്  കബ്ബുകേള്
രൂപപീകേരരിചല് ജലസന്ധംരകണ പ്രവര്തനങ്ങള് ഏനറ്റെടുക്കുവനാന് സജ്ജരനാക്കുന്നു. 
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