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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 229 13-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

നദീതട പരിപാലന അേതാറി�ി �പീകരണം

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. േതാ��ിൽ രവീ�ൻ,
�ീ കടകംപ�ി �േര�ൻ, 
�ീ . െക .ഡി .�േസനൻ , 
�ീ. പി.വി. �ീനിജിൻ 

Shri Roshy Augustine
(ജലവിഭവ വ��് മ�ി)

(എ) സം�ാന�് അമിത മഴ�ം ക�� വരൾ��ം
ആവർ�ി�� സാഹചര��ിൽ

�ടിെവ��ി�ം ജലേസചന�ി�ം ആവശ�മായ

ജല�ിെ� ��ിര ലഭ�ത ഉറ�ാ�ാൻ നട��
�വർ�ന�ൾ എെ��ാെമ�് അറിയി�ാേമാ;

(എ) സം�ാന�് മഴ�ാല�് ലഭ�മാ�� ജലെ�
സംര�ി�  ്ജലേ�ാത�ക�െട സംഭരണേശഷി
വർ�ി�ി�  ്ജല�ിെ� ശാ�ീയമായ
വിനിേയാഗ�ിന് �വെട പറ�� നടപടികൾ
സ�ീകരി� വ��. ജലസംര�ണ�ി��

��തിദ� �ണി�ായ നീർ�ടാധി�ിത ജലവിഭവ
ആ��ണ�ി�ം മാേനെ��ി�ം
�ാമപ�ായ�് തല�ിൽ സംേയാജിത നീർ�ട

�ാ�കൾ ത�ാറാ�ിയി��്. ജലവിഭവ ഉപേയാഗ
കാര��മത (Water use efficiency)
വർ�ി�ി��തി�ം ൈമേ�ാ ഇറിേഗഷൻ ��തൽ
�േദശ�ളിേല�് വ�ാപി�ി��തി�ം പ�തികൾ
ആ��ണം െച�ി��്. ജലലഭ�ത�റവ് വരാൻ
സാധ�ത�� �ടിെവ� പ�തിക�െട ഇൻ-േട�്
േപായി�ിന് സമീപം താൽ�ാലിക തടയണ,
നീർ�ാ�കൾ നിർ�ി�ൽ, ഗ�ാലറി ��ിയാ�ൽ

�ട�ിയ ���ികൾ നട�ി വ��. ജലേസചന
വ��ി� കീഴി��  ഡാ�കൾ,
െക.എസ് .ഇ.ബി�െട കീഴി�� ഡാ�കൾ എ�ിവ
�ഖാ�ിരം �ടിെവ� വിതരണ േ�ാത�ായി
ഉപേയാഗി�� പ�തികളിൽ �ടിെവ�ം
ലഭ�മാ��തി�� നടപടികൾ സമന�യി�ി�്
നട��. ജലലഭ�ത�� �ല�ളിൽ ൈപ�്
ൈല�കൾ ദീർഘി�ി�ം ലഭ�മായ ജലം കഴി���ം
�ല�മായി വിതരണം െച�വാൻ ആവശ�മായ

വാൽവ് �മീകരണ�ൾ നട�ക�ം െച�ി��്.
ഡാ�കൾ/തടയണകൾ/െറ�േല� �കൾ/
കിണ�കൾ എ�ിവയിെല െചളി�ം മ�ം നീ�ം
െച�് ജലസംഭരണേശഷി �ന�ാപി�വാൻ

ഡീസിൽേ�ഷൻ നടപടികൾ സ�ീകരി�ി��്.
ജല��ീകരണ ശാലക�െട �ാപിത േശഷി
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�ർണമാ�ം ഉപേയാഗെ���� രീതിയിൽ
�ന��ാരണ-നവീകരണ ���ികൾ നട�ി

മഴ�ാല�് ജലേ�ാത�കളിൽ ഉ�ാ��
കല�ൽ ജലവിതരണെ� ബാധി�ാ�
രീതിയിൽ മതിയായ ��ീകരണം നട�ിയ ജലം
വിതരണം െച�� എ�് ഉറ�് വ�� ��്.
അടിയ�ിര സാഹചര��ളിൽ റവന�,
തേ�ശസ�യംഭരണ വ��ക�െട
സഹകരണേ�ാെട ടാ�ർ േലാറിയിൽ
ജലവിതരണം നട��തിനായി ആവശ�മായ

�ല�ളിൽ കിേയാ�ക�ം െവൻഡിങ്
േപായി�്�ക�ം ഏർെ���ി �ടിെവ� �ാമം
പരിഹരി�ാ�� ���ികൾ നട�ിലാ�ി വ��.

(ബി)
ൈകേ���ം അനധി�ത ഇടെപട�ക�ം തട�്

സം�ാനെ� നദിക�െട വീതി�ം ആഴ�ം

നിലനിർ��തി�ം മലിനീകരണം
അവസാനി�ി��തി�ം നദീതട പരിപാലന
അേതാറി�ി �പീകരി�ാൻ ഉേ�ശി��േ�ാ;

(ബി) സം�ാനെ� നദീജല�മായി ബ�െ�� എ�ാ
�വർ�ന��ം ഏകീകരി��തി�ം നദിക�െട,
ശരിയായ വിധ�ി�� സംര�ണം, പരിപാലനം,
�ന:�ാപനം എ�ിവ ല��മാ�ി�ം
റിവർേബസിൻ കൺ സർേവഷൻ ആ�്

മാേനെ��് അേതാറി�ി (RBCMA) �പീകരി�ാൻ
തത��ിൽ തീ�മാനി�ി��്.

(സി)

നീെരാ��ിന് ��തര ഭീഷണി േനരി��
ഭാരത�ഴ�ായി �േത�ക സംര�ണ പ�തി
ആവി�രി�� കാര�ം പരിഗണി�േമാ;
വ��മാ�ാേമാ?

(സി) "Development of River Basin Management Plan
for Bharathapuzha under NHP" എ� േപരിൽ
േക�ാവി�ത പ�തിയായ നാഷണൽ
ൈഹേ�ാളജി േ�ാജ�ിെ� കീഴിൽ ഭാരത�ഴ�െട
ജലവിനിേയാഗ�ി�ം റിസർേ�ായ�ക�െട
സംേയാജിത�ം ഫല�ദ�മായ �വർ�ന�ി�ം

�ളയം, വരൾ� �ട�ിയ പരിത�ിതികൾ�്

അ��തമാ�� �വർ�ന�ൾ�ം

സഹായമാ�� ഒ� പ�തി ആ��ണം

െച�ി��്. ഈ പ�തി േകരള സം�ാന�ിെല

ഏക ഐ.ഐ.ടി ആയ പാല�ാട്
ഐ.ഐ.ടി�മായി േചർ�് വികസി�ി�വാ��
അ�മതി സ.ഉ(സാധാ)നം.453/2021/ജ.വി.വ
തീയതി 09/09/2021 �കാരം നൽ�ക�ം പ�തി
േലാകബാ�ിെ� അ�മതി�ായി സമർ�ി�ക�ം
െച�ി��്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


