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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 958 06-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

നീർ�ാ�ക�െട ��ീകരണം

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ .പി. െക. ബഷീർ 
Shri Roshy Augustine
(ജലവിഭവ വ��് മ�ി)

(എ)

ഒ��നില�  ്നീർ�ാ�കൾ മലിനെ���ത്
തടയാനായി ആരംഭി� ഇനി ഞാെനാ�കെ� എ�
കാ�യിനി�െട എ� നീർ�ാ�കൾ
��ീകരി�ി��്; ജി�തിരി�  ്വിശദാംശം
െവളിെ���േമാ;

(എ) ഹരിതേകരളം മിഷെ� ഭാഗമായി സം�ാനെ�

നീർ�ാ�ക�െട �ംഖല ജനകീയമായി �ചിയാ�ി
വീെ����തിന് േവ�ി "ഇനി ഞാെനാ�കെ�"
എ� കാ�യിനി�െട �� ഘ��ളിലായി
10252.57 കിേലാമീ�ർ നീള�ിൽ 6847
നീർ�ാ�കൾ �ന��ീവി�ി�ി��്. ഇതിെ� ജി�
തിരി�ളള പ�ിക അ�ബ�ം (1) ആയി

േചർ�ിരി��.

(ബി) �ളയ�ി�േശഷം ഏെത�ാം ഡാ�ക�െട
സംഭരണേശഷി വർ�ി�ി��തി�� നടപടികൾ
സ�ീകരി�ി�െ��് ജി�, വർഷം എ�ിവ തിരി�്
വിശദമാ�േമാ;

(ബി) നിർ�ാണാന�രം വിവിധ തര�ി�ം േതാതി��ളള
��തി �തിഭാസ��െട ഫലമായി ഡാ�ക�െട
സംഭരണേശഷിയിൽ �റവ് സംഭവി�ാ��്. 2018
െല �ളയ�ിന് �ൻപായി�െ� ഡാ�കളിൽ
അടി� �ടിയി�ളള എ�ൽ/ചളി/മണൽ/ മ�്
മാലിന��ൾ എ�ിവ നീ�ം െച��തി�ളള
"അംഗീ�ത �വർ�നേരഖ (SOP)"
ത�ാറാ�ക�ം െച�ി��്. 2018 െല
�ളയാന�രം മംഗലം - (പാല�ാട്) �ളളിയാർ-
(പാല�ാട്) ഡാ�കളിൽ അടി� �ടിയി�ളള
മ�ം എ��ം ചളി�ം നീ�ം െച��തി�ളള
വിശദമായ പ�തി േരഖ ത�ാറാ�ക�ം മംഗലം
ഡാമിെ� ഡീസിൽേ�ഷൻ ���ി 17-12-2020
�തൽ നട�വരിക�ം െച��. �ളളിയാർ
ഡാമിെ� ഡീസിൽേ�ഷൻ ���ി ജലേസചന
വ��ിെ� SPV ആയ KIIDC �േഖന
നിർ�ഹി��തി�ളള െട�ർ നടപടികൾ
�ർ�ിയാ�ി, �ടർ നടപടികൾ സ�ീകരി�വ��.
വാളയാർ (പാല�ാട്), മീൻകര (പാല�ാട്) -
ഡാ�ക�െട ഡീസിൽേ�ഷൻ നിർ�ഹി��തിന്
Kerala State Mineral Development Corporation
Limited (KEMDEL) �േഖന െട�ർ നടപടികൾ
സ�ീകരി�ി��്. മല�ഴ (പാല�ാട്), കാരാ�ഴ
(പാല�ാട്), മല�ര (ഇ��ി) എ�ീ ഡാ�ക�േട�ം
പഴ�ി (ക�ർ), മണിയാർ (പ�നംതി�) എ�ീ
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ബാേര�ക�േട�ം ഡീസിൽേ�ഷൻ
�വർ�ന�ൾ� േവ�ി�ളള DPR
ത�ാറാ��തി�ളള കരാർ നടപടി
സ�ീകരി��തിന് 01-07-2021-ൽ അ�മതി
നൽകിയി��്. െപരിയാർ വാലി ജലേസചന
പ�തി� കീഴിൽ എറണാ�ളം ജി�യിൽ
�ത�ാൻ െക�് ബാേരജാ�ളളത്.
ജലവിതരണ�ി� േശഷം മഴ�ാലമാ��േതാെട
ബാേരജിെ� ഷ��കെള�ാം �റ�വ��തിനാൽ
ബാേരജിൽ െചളി�ം മണ�ം അടി� കിട�ാറി�.
പ�ാ ജലേസചന പ�തി� കീഴി�ളള പ�നംതി�

ജി�യിെല മണിയാർ ബാേരജിൽ ബാ�ിെമ�ിക്

സർേ� െച��തി�ളള നടപടികൾ സ�ീകരി�
വ��. െകാ�ം ജി�യിെല ക�ട ജലേസചന
പ�തി�െട കീഴി�ളള െത�ല ഡാമി�ം 2018-ൽ
െസഡിെമേ�ഷൻ �ഡി നട�ക�ം 28Mm3
മണൽ അടി�ി�ളളതായി കെ��ിയി���്.
��ർ ജി�യിെല വാഴാനി ഡാമിെ�
സംഭരണേശഷിയിൽ �റ�വ�ി�ി�.

(സി)
�ജലസംര�ണ�ം സംേപാഷണ�ം എ� പ�തി
�കാരം നട�ാ�ിയ �വർ�ന�ൾ ജി�തിരി�്
വ��മാ�േമാ ?

(സി) �ജല സംര�ണ�ം സംേപാഷണ�ം എ� പ�തി
�കാരം �ജലവ��് �േഖന നട�ാ�ിയ 325
���ിക�െട ജി� തിരി�� കണ�് അ�ബ�ം

(2) ആയി േചർ�ിരി��.

െസ�ൻ ഓഫീസർ
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ഭൂജല  സന്ധംരക്ഷണവന്ധം  സന്ധംപപപോഷണവന്ധം  എന്ന  പദ്ധതതി  പ്രകപോരന്ധം  ഭൂജലവകുപപ
നടപപോകതിയ പ്രവർത്തനങ്ങളുടട ജതില്ല തതിരതിച്ചുള്ള കണകപ ചുവടട പചേർക്കുന.
                        

തതിരുവനന്തപുരന്ധം 60

ടകപോല്ലന്ധം 41

പത്തനന്ധംതതിട 19

ആലപ്പുഴ 19

പകപോടയന്ധം 18

ഇടുകതി 12

എറണപോകുളന്ധം 26

തൃശ്ശൂർ 4

പപോലകപോടപ 17

മലപ്പുറന്ധം 18

പകപോഴതിപകപോടപ 5

വയനപോടപ 6

കണ്ണൂർ 39

കപോസർപഗപോഡപ 41

ആടക 325


