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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 4632 29-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

ജല േ�ാത�ക�െട സര�ണ�ം മലിനീകരണ നിയ�ണ�ം

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ . മ�ളാം�ഴി അലി 
Shri Roshy Augustine
(ജലവിഭവ വ��് മ�ി)

(എ)
സം�ാന�് വർ�ി�വ�� ജല മലിനീകരണം

കാരണം ��മായ �ടിെവ� ലഭ�ത

�റ �വ��ത് ഗൗരവമായി കാ��േ�ാ;
�ടിെവ� േ�ാത�ക�െട മലിനീകരണം

തട��തി�ം ��ജല ലഭ�ത

ഉറ�ാ��തി�മായി നിലവി�� സംവിധാന�ൾ

എെ��ാമാണ്;

(എ) സം�ാന�് വർ�ി�വ�� ജല മലിനീകരണം

കാരണം ��മായ �ടിെവ� ലഭ�ത

�റ �വ��ത് ഗൗരവമായി കാ���്.
�ടിെവ� േ�ാത�ക�െട മലിനീകരണം

തട��തി�ം ��ജല ലഭ�ത

ഉറ�ാ��തി�മായി നിലവി�� സംവിധാന

��െട വിശദാംശം അ�ബ�മായി

േചർ�ിരി��.

(ബി)

ജലേ�ാത�ക�െട സംര�ണ�ം മലിനീകരണ

നിയ�ണ�ം ഉറ�ാ��തിന് ഏെത�ി�ം

�േത�ക അേതാറി�ി �പീകരി�ി�േ�ാ;
വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ജലേ�ാത�ക�െട സംര�ണ�ം മലിനീകരണ

നിയ�ണ�ം ല��മി�് ഒ� �േത�ക അേതാറി�ി

നിലവിൽ �പീകരി�ി�ി�. ��ജല

േ�ാത�ക�െട മലിനീകരണം തട�ക എ�

ല��േ�ാെട സം�ാന�് മലിനജല

മാേനെ��് സംവിധാനം

നട�ാ��തിനാവശ�മായ േ�ാജ�് റിേ�ാർ�കൾ

ത�ാറാ��തിേല�ായി േകരള വാ�ർ

അേതാറി�ി�െട കീഴിൽ സ�ിവേറജ്  െവർ�ി�ൽ

�പീകരി�ി��്. സ�ിവേറജ്  െവർ�ി�ലിൽ 14
ജി�കളിേല�ം സ�ിവേറജ്  ആൻഡ്  െസപ്േ�ജ്

മാേനെ��് �ാൻ ത�ാറാ�ിയി��്.

(സി) സം�ാന�് ��ജല ലഭ�ത��

ജലേ�ാത�ക�െട�ം മാലിന� ��മാ�ി

��ജല േ�ാത�ായി

ഉപേയാഗി�ാ��വ�െട�ം പ�ിക നിലവി�േ�ാ;
ഇെ��ിൽ െച��ം വ��മായ ഇ�രം

േ�ാത�ക�െട പ�ിക ത�ാറാ�ി

�സി�ീകരി��തി�ം അവ�െട

സംര�ണ�ി�മായി നടപടി സ�ീകരി�േമാ;
വിശദമാ�േമാ?

(സി) സം�ാനെ� െപാ� ജലേ�ാത�കളായ

�ള��െട �ാഥമികമായ വിവരേശഖരണം

ജലേസചനവ��ിെ� �പകൽപന�ം

പര�േവഷണ�ം വിഭാഗം ചീഫ് എ�ിനീയ�െട

േന�ത��ിൽ നട�ിയി��്. െച��ം വ��മായ

�ള��െട എ�ം തി�െ���ിയി�െ��ി�ം,
ജല�ണനിലവാര പരിേശാധന നട�ി

��ജലലഭ�ത�ളള ജലേ�ാത�കൾ എ�

�േത�ക പ�ിക ത�ാറാ�ിയി�ി�. ഇ�രെമാ�

പരിേശാധന നട��തി�ളള സംവിധാനം

നിലവിൽ ജലേസചനവ��ിൽ ലഭ�മ�. എ�ാൽ,
ഹരിതേകരളം മിഷെ� ഉപമിഷനായ "ജലസ��ി"
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�െട ഭാഗമായി ത�ാറാ�ിയി�ളള "സംേയാജിത

നീർ�ട �ാനിൽ" െച��ം വ��മായ ജലേ�ാത

�ക�െട വിവരം ഉൾെ���ിയി��്. സം�ാന

ബഡ്ജ�ിൽ "ഹരിതേകരളം ശീർഷക�ിൽ'
ലഭ�മായി�ളള �ക വിനിേയാഗി�്

ജലേ�ാത�കൾ �ചിയാ�� �വർ�നം

നിർ�ഹി� വ��.

െസ�ൻ ഓഫീസർ



അനുബനന

സനസസ്ഥാനതത്തെ  വവിവവിധ ജലസസസ്ഥാതസ്സുകളസ്ഥായ പുഴകള,  കസ്ഥായലുകള,  കുളങ്ങള,
തുടങ്ങവിയവയവിതല  ജലഗുണനവിലവസ്ഥാരന  തമെച്ചമെല്ല  എന്ന  പഠന  റവിസപസ്ഥാര്ട്ടുകള  ജലസസചന
വകുപവിതന്റെ  ശ്രദ്ധയവില്തപടവിട്ടുണണ.  ജലലഭഭ്യതയുതണങവിലുന ജലഗുണനവിലവസ്ഥാരത്തെവില് വരുന്ന
കുറവണ  കുടവിതവളള ലഭഭ്യതതയ ബസ്ഥാധവിക്കുന്നതസ്ഥാണണ.  നഗരവല്ക്കരണന,  ജനങ്ങളുതട  ജജീവവിത
രജീതവിയവില്  വന്ന  മെസ്ഥാറന,  ഭൂവവിനവിസയസ്ഥാഗത്തെവിലുന  കസ്ഥാര്ഷവിക  സമെഖലയവില്  ഉപസയസ്ഥാഗവിക്കുന്ന
രസ്ഥാസവളന/രസ്ഥാസകജീടനസ്ഥാശവിനവി എന്നവിവയവിലുണസ്ഥായ മെസ്ഥാറന/  വര്ദ്ധനവണ,  നഗരപ്രസദേശങ്ങളവിതല
സറസ്ഥാഡുകളക്കണ സമെസ്ഥാന്തരമെസ്ഥായ ഓടകളവിതല മെസ്ഥാലവിനഭ്യന  ജലസസസ്ഥാതസ്സുകളവിതലത്തെവിസച്ചരുന്നതണ,
ശസ്ഥാസജീയമെസ്ഥായ  ഖര/ദ്രവമെസ്ഥാലവിനഭ്യ  സനസ്കരണത്തെവിതന്റെ  കുറവണ,  തുടങ്ങവിയ  പ്രശ്നങ്ങള
കസ്ഥാരണമെസ്ഥാണണ  ജലമെലവിനജീകരണസത്തെസ്ഥാതണ  വര്ദ്ധവിക്കുന്നതണ .  ഇവ  പരവിഹരവിക്കുന്നതവിനണ  വവിവവിധ
വകുപ്പുകളുസടയുന  തസദ്ദേശസസ്വയനഭരണ  സസ്ഥാപനങ്ങളുതടയുന  ഏസകസ്ഥാപനസത്തെസ്ഥാടു  കൂടവിയ
പ്രവര്ത്തെനന  ആവശഭ്യമെസ്ഥാണണ.  ജലമെലവിനജീകരണന  കുറയ്ക്കുന്നതവിനുളള  ഒരു  മെസ്ഥാര്ഗ്ഗമെസ്ഥായവി
കണക്കസ്ഥാക്കുന്ന  "മെസ്ഥാലവിനഭ്യ  രൂക്ഷതസ്ഥാ  ലഘൂകരണന"  ലക്ഷഭ്യമെവിടണ  നദേവികളവിതല  ജലലഭഭ്യത
വര്ദ്ധവിപവിച്ചണ  സസ്ഥായവിയസ്ഥായവി  നവിലനവിര്ത്തുന്നതവിനുളള  പ്രവര്ത്തെനത്തെവിതന്റെ  ഭസ്ഥാഗമെസ്ഥായവി
തടയണകള/  തറഗുസലററുകള  എന്നവിവ  നവിര്മവിച്ചണ  സവനല്ക്കസ്ഥാലത്തുന  നജീതരസ്ഥാഴുക്കണ
നവിലനവിര്ത്തുന്നതവിനുളള  പ്രവര്ത്തെനങ്ങള  ജലസസചനവകുപണ  മുസഖന  നവിര്വ്വഹവിച്ചുവരുന.
കൂടസ്ഥാതത,  ഹരവിതസകരളന  മെവിഷതന്റെ  ഉപമെവിഷനസ്ഥായ  "ജലസമൃദ്ധവി"  യുതട  ഭസ്ഥാഗമെസ്ഥായവി,
തസദ്ദേശസസ്വയന  ഭരണ  സസ്ഥാപനസ്ഥാടവിസസ്ഥാനത്തെവില്  "സനസയസ്ഥാജവിത  നജീര്ത്തെടപസ്ഥാനുകള"
തയസ്ഥാറസ്ഥാക്കുകയുന,  അവയവില്  മുന്ഗണനസ്ഥാടവിസസ്ഥാനത്തെവില്  നവിര്സദ്ദേശവിച്ചവിട്ടുളള
ജലസസസ്ഥാതസ്സുകളുതട  സനരക്ഷണന/  പുനരുദ്ധസ്ഥാരണന/  സനഭരണസശഷവി  വര്ദ്ധവിപവിക്കല്
തുടങ്ങവിയ  പ്രവര്ത്തെനങ്ങള  നവിര്വ്വഹവിക്കുന്നതവിതനസ്ഥാപന  നദേവികളവിസലക്കണ  എത്തെവിസച്ചരുന്ന
പ്രധസ്ഥാന  കകവഴവികളവില്  (സതസ്ഥാടുകളവില്)  തചറുതടയണകള/തവന്റെഡണ  സകസ്ഥാസണ  ബസ്ഥാറുകള
നവിര്മവിച്ചണ  നജീതരസ്ഥാഴുക്കണ  സസ്ഥായവിയസ്ഥാക്കവി  ഭൂജലസപസ്ഥാഷണവന  സസ്ഥാധഭ്യമെസ്ഥാക്കുന.  കൂടസ്ഥാതത,
നദേവികളക്കു  കുറുതകയുളള  പസ്ഥാലങ്ങളവില്  നവിന്നണ  മെസ്ഥാലവിനഭ്യന  സനരവിടണ  ജലസസസ്ഥാതസ്സുകളവില്
നവിസക്ഷപവിക്കുന്നതണ  തടയുന്നതവിനസ്ഥായവി  പസ്ഥാലങ്ങളവിതല  കകവരവികസളസ്ഥാടണ  സചര്ന്നണ  കമവിസവലവി
സസ്ഥാപവിക്കുന്ന പ്രവര്ത്തെനവന ധനലഭഭ്യതയനുസരവിച്ചണ  നവിര്വ്വഹവിച്ചു വരുന.  ഇതവിസനസ്ഥാതടസ്ഥാപന,
ജലസസചന  നവിര്മവിതവികളസ്ഥായ  തടയണകള/തറഗുസലററുകള  എന്നവിവയ്ക്കു  സമെജീപന
അടവിഞ്ഞുകൂടവിയ  ചളവി/എക്കല്/മെണല്/  മെറ്റു  മെസ്ഥാലവിനഭ്യങ്ങള  എന്നവിവ  നജീക്കന  തചയ്യുക,
ഡസ്ഥാമുകളവില് അടവിഞ്ഞുകൂടവിയ ചളവി/എക്കല്/ മെണല്/മെറണ മെസ്ഥാലവിനഭ്യങ്ങള എന്നവിവ നജീക്കന തചയണ
സനഭരണസശഷവി  പുനസസ്ഥാപവിച്ചണ  ജലലഭഭ്യത  ഉറപ്പുവരുത്തുക  എന്നജീ  പ്രവൃത്തെവികളുന
ഏതറടുത്തെവിട്ടുണണ.  ഇതവിനുപുറസമെ,  ജലസസസ്ഥാതസ്സുകള  മെലവിനതപടുത്തുന്നവര്തക്കതവിതരയുളള
ശവിക്ഷസ്ഥാ  നടപടവികള  കൂടുതല്  ശക്തമെസ്ഥാക്കുന്നതവിതന്റെ  ഭസ്ഥാഗമെസ്ഥായവി  2018-തല  സകരള
ജലസസചനവന  ജലസനരക്ഷണവന  (സഭദേഗതവി)  നവിയമെന  പ്രസ്ഥാബലഭ്യത്തെവില്  തകസ്ഥാണ്ടുവരവികയുന
തചയവിട്ടുണണ. 
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          ഹരവിതസകരളന  മെവിഷതന്റെ  ഭസ്ഥാഗമെസ്ഥായവി  “ഇനവി  ഞസ്ഥാന്  ഒഴുകതട"  എന്ന സപരവില്  മന്നണ 
ഘടങ്ങളവിലസ്ഥായവി  നജീര്ച്ചസ്ഥാലുകളുതട  ജനകജീയ  വജീതണടുപവിനസ്ഥായവി  നടപവിലസ്ഥാക്കവിയ  കഭ്യസ്ഥാമയവിതന്റെ
ഭസ്ഥാഗമെസ്ഥായവി  10253  കവിസലസ്ഥാമെജീറര്  നജീര്ച്ചസ്ഥാലുകള  പുനരുജജീവവിപവിച്ചവിരുന.   ഈ  ജനകജീയ
വജീതണടുക്കലവിതന്റെ  ഭസ്ഥാഗമെസ്ഥായവി  ജലസസസ്ഥാതസ്സുകളവിസലയണ  തുറനവച്ചവിരുന്ന  മെസ്ഥാലവിനഭ്യക്കുഴലുകള
അടപവിക്കസ്ഥാനുന തസദ്ദേശ സസ്വയനഭരണ സസ്ഥാപനങ്ങളുതട സനതൃതസ്വത്തെവില് പല സലങ്ങളവിലുന ബദേല്
സനവവിധസ്ഥാനങ്ങള  ഏര്തപടുത്തെസ്ഥാനുന  കഴവിഞവിട്ടുണണ .  ഇത്തെരത്തെവില്  മെസ്ഥാലവിനഭ്യങ്ങള  മെസ്ഥാറവി
പുനരുജജീവവിപവിച്ച  നജീര്ച്ചസ്ഥാലുകളവില്  സുഗമെമെസ്ഥായ  നജീതരസ്ഥാഴുക്കണ  സസ്ഥാധഭ്യമെസ്ഥാക്കസ്ഥാനുന  വലവിതയസ്ഥാരളവവില്
മെഴക്കസ്ഥാല  തവള്ളതക്കടണ  ഒഴവിവസ്ഥാക്കസ്ഥാനുന  കഴവിഞവിട്ടുണണ .  ഒപന  ഈ  ജലസസസ്ഥാതസ്സുകളവിതല
ജലഗുണനവിലവസ്ഥാരവന  സമെജീപ  പ്രസദേശങ്ങളവിതല  ഭൂജല  ഗുണനവിലവസ്ഥാരന  വര്ദ്ധവിപവിക്കസ്ഥാനുമെസ്ഥായവിട്ടുണണ .
ജലമെലവിനജീകരണത്തെവിതനതവിതര  ഹരവിതസകരളന  മെവിഷതന്റെ  ഭസ്ഥാഗമെസ്ഥായവി  വവിവവിധ  തരത്തെവിലുള്ള
സബസ്ഥാധവല്ക്കരണ കസ്ഥാമയവിനുകളുന സനഘടവിപവിച്ചവിട്ടുണണ . 

ഹരവിതസകരളന  മെവിഷതന്റെ  പ്രവര്ത്തെനങ്ങളുതട  ഭസ്ഥാഗമെസ്ഥായവി  സനസസ്ഥാനതത്തെ  കവിണറുകളവിതല
തവള്ളത്തെവിതന്റെ  ഗുണനവിലവസ്ഥാരന  പരവിസശസ്ഥാധവിക്കുന്നതവിനസ്ഥായവി  ഹയര്  തസക്കന്ഡറവി  സ്കൂളുകളവിതല
തകമെവിസവി  ലസ്ഥാബവിസനസ്ഥാടു  സചര്ന്നണ  പ്രസ്ഥാഥമെവിക  ജലഗുണനവിലവസ്ഥാര  പരവിസശസ്ഥാധനസ്ഥാ  ലസ്ഥാബുകള
സസ്ഥാപവിക്കുന്നതവിനുള്ള  നടപടവി  സസ്വജീകരവിച്ചവിട്ടുണണ .  ഇതവിനസ്ഥായവി  എന.എല്.എ.മെസ്ഥാരുതട  വവികസന
ഫണസ്ഥാണണ  പ്രധസ്ഥാനമെസ്ഥായുന  ഉപസയസ്ഥാഗവിച്ചവിട്ടുള്ളതണ .  ഇത്തെരത്തെവില്  നടത്തുന്ന  പരവിസശസ്ഥാധനകളവില്
ലഭഭ്യമെസ്ഥാകുന്ന  വവിവരങ്ങള  സശഖരവിക്കുന്നതവിനു  ബനതപടവര്ക്കണ  അറവിയവിപണ  നല്കുന്നതവിനണ 
സഹസ്ഥായകരമെസ്ഥായ സസസ്ഥാഫണ  തവയര് വവികസവിപവിച്ചവിട്ടുണണ .

   കുടവിതവള്ളത്തെവിതന്റെ  ഗുണ  നവിലവസ്ഥാരന  ഉറപ്പു വരുത്തുന്നതവിനണ  സവണവി  ജലനവിധവി  കുടവിതവള്ള
പദ്ധതവികളുതട ഉറവവിടന  (source)  തതരതഞടുക്കുന്നതു മുതല് ശ്രദ്ധ തചലുത്തുനണണ .  ഉറവവിടവന
പരവിസരവന  മെസ്ഥാലവിനഭ്യ  മുക്തമെസ്ഥായുന,  ഉറവവിടത്തെവില്  മെസ്ഥാലവിനഭ്യന  കലര്ന്ന  ജലന  എത്തെവിസച്ചരസ്ഥാതതയുന
സനരക്ഷവിക്കുന. കൂടസ്ഥാതത ഉറവവിടന തതരതഞടുക്കുന്നതവിനണ  മുസന്നസ്ഥാടവിയസ്ഥായവി ടവി സസസ്ഥാതസവിതല ജലന
ഭഭതവിക,  രസ്ഥാസ,  സകസ്ഥാണു  ഘടകങ്ങള  പരവിസശസ്ഥാധവിച്ചണ  ഗുണനവിലവസ്ഥാരന  ഉറപസ്ഥാക്കവിയതവിനു
സശഷമെസ്ഥാണണ  സസസ്ഥാതസണ  നവിശ്ചയവിക്കുന്നതണ .  ഓസരസ്ഥാ  സസസ്ഥാതസവില് നവിനന  ലഭവിക്കുന്ന ജലത്തെവിതന്റെ
ഗുണനവിലവസ്ഥാരന  അനുസരവിച്ചണ  ആവശഭ്യമെസ്ഥായ  ശുദ്ധജീകരണ  പ്രകവിയകളുന  സകസ്ഥാറവിസനഷനുന  നടത്തെവി
അണുവവിമുക്തമെസ്ഥാക്കവിയസ്ഥാണണ  വവിതരണത്തെവിനണ  തയസ്ഥാറസ്ഥാക്കുന്നതണ .  ജലനവിധവി പദ്ധതവികളുതട നടത്തെവിപ്പുന
പരവിപസ്ഥാലനവന  ഗുണസഭസ്ഥാക്തൃ  സമെവിതവികള  ആണണ  നവിര്വ്വഹവിക്കുന്നതണ .  കസ്ഥാലസ്ഥാകസ്ഥാലങ്ങളവില്
ഗുണസഭസ്ഥാക്തൃ സമെവിതവികള അനഗജീകൃത ലസ്ഥാബുകളവില് കുടവിതവള്ളന  പരവിസശസ്ഥാധവിച്ചണ  ഗുണ നവിലവസ്ഥാരന
ഉറപസ്ഥാക്കുനണണ .  ശുദ്ധജീകരണ ശസ്ഥാലകള ഉള്ള കുടവിതവള്ള പദ്ധതവികളവില് അവസയസ്ഥാടനുബനവിച്ചണ 
ഗുണ  നവിലവസ്ഥാര  പരവിസശസ്ഥാധനയുന  ലസ്ഥാബുകളുന  പ്രവര്ത്തെവിക്കുനണണ .  പൂര്ണ്ണ  സതസ്ഥാതവിലുള്ള  ജല
ശുദ്ധജീകരണ  ശസ്ഥാലകള  ഇല്ലസ്ഥാത്തെ  പദ്ധതവികളവില്  ജല  ഗുണനവിലവസ്ഥാരമെനുസരവിച്ചണ  ആവശഭ്യമെസ്ഥായ
പദ്ധതവികളവില്  Iron Removal  Plant,  Pressure filter  എന്നവിവ സസ്ഥാപവിച്ചവിട്ടുണണ .  ഇരുമവിതന്റെ അനശന
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കൂടുതലുള്ള തചറുകവിട പദ്ധതവികളവില് ഗസ്ഥാര്ഹവിക തലത്തെവില് ഉപസയസ്ഥാഗവിക്കസ്ഥാന് കഴവിയുന്ന terrafil filter
കളുന നല്കുനണണ  .

കൂടസ്ഥാതത ജല ജജീവന് മെവിഷതന്റെ ഭസ്ഥാഗമെസ്ഥായവി സനസസ്ഥാനതത്തെ മുഴുവന് കുടവിതവള്ള സസസ്ഥാതസ്സുകളുന
വര്ഷത്തെവില്  രണണ  തവണ  വജീതന  ഫജീല്ഡണ  തടസണ  കവിറണ  (Field  Test  Kit)  ഉപസയസ്ഥാഗവിച്ചണ 
പരവിസശസ്ഥാധവിക്കുന്നതവിനുള്ള നടപടവികളുന പുസരസ്ഥാഗമെവിച്ചു വരുന. ഇത്തെരന പരവിസശസ്ഥാധന നടത്തുന്നതവിനു
പഞസ്ഥായത്തെണ  തലത്തെവില് സവസ്ഥാളന്റെവിയര്മെസ്ഥാതര തതരതഞടുത്തെണ  ആവശഭ്യമെസ്ഥായ പരവിശജീലനന നല്കവി
വരുന.

      സകരള  ജല അസതസ്ഥാറവിറവിതയ സനബനവിച്ചണ ശുദ്ധജലത്തെവിതന്റെ  സസസ്ഥാതസസ്ഥായ പുഴകളവിലുന
സതസ്ഥാടുകളവിലുന നവിലവവില് പമണ ഹഭസണ, കവിണര് എന്നവിവ സകനജീകരവിച്ചു ശുചജീകരണ പ്രവര്ത്തെനങ്ങള
നടപസ്ഥാക്കസ്ഥാറുണണ.  കുടവിതവളളന മെലവിനതപടസ്ഥാതവിരവിക്കുന്നതവിനണ കുടവിതവള്ള പദ്ധതവികളുതട ഗഭ്യസ്ഥാലറവി
വൃത്തെവിയസ്ഥാക്കല്,  കവിണര് വൃത്തെവിയസ്ഥാക്കല് തുടങ്ങവിയ പ്രവൃത്തെവികള നടത്തെവിയുന,  സസസ്ഥാതസ്സുകള
മെലവിനതപടുത്തുന്നതണ ശവിഷസ്ഥാര്ഹമെസ്ഥാതണന്ന പരസഭ്യ സബസ്ഥാര്ഡുകള സസ്ഥാപവിച്ചുന,  സവലവി നവിര്മെവിച്ചുന,
നവിരജീക്ഷണ കഭ്യസ്ഥാമെറകള സസ്ഥാപവിച്ചുന സസസ്ഥാതസ്സുകതള സനരക്ഷവിച്ചുവരുന.  കുടവിതവള്ള
സസസ്ഥാതസ്സുകള മെലവിനതപടുത്തുന്നതണ ശ്രദ്ധയവില്തപടസ്ഥാല് തസദ്ദേശ സസ്വയനഭരണ സസ്ഥാപനന, റവനന,
മെലവിനജീകരണ നവിയന്ത്രണ സബസ്ഥാര്ഡണ എന്നജീ വകുപ്പുകളുതട ശ്രദ്ധയവില്തപടുത്തെവി നടപടവി
സസ്വജീകരവിക്കസ്ഥാറുണണ.  സകരള വസ്ഥാടര് അസതസ്ഥാറവിറവി,  ഭൂജല വകുപണ,  ജലനവിധവി എന്നവിവ സനയുക്തമെസ്ഥായവി
നടപവിലസ്ഥാക്കവിയ സനസസ്ഥാന സബസ്ഥാധവല്ക്കരണ പ്രചരണ പരവിപസ്ഥാടവിയസ്ഥായ 'ജലന ജജീവസ്ഥാമൃതന'
പദ്ധതവിയുതട ഭസ്ഥാഗമെസ്ഥായവി ഇത്തെരന സസന്ദേശങ്ങള ഉളതക്കസ്ഥാള്ളവിച്ചുതകസ്ഥാണണ കകപുസ്തകന തയസ്ഥാറസ്ഥാക്കവി
വവിതരണന തചയ്യുകയുന തചയ.

ശുദ്ധജല സസസ്ഥാതസ്സുകളുതട മെലവിനജീകരണന തടയുക എന്ന ലക്ഷഭ്യസത്തെസ്ഥാതട
സനസസ്ഥാനത്തെണ മെലവിനജല മെസ്ഥാസനതജ്മെന്റെണ സനവവിധസ്ഥാനന നടപസ്ഥാക്കുന്നതവിനസ്ഥാവശഭ്യമെസ്ഥായ സപ്രസ്ഥാജകണ
റവിസപസ്ഥാര്ട്ടുകള തയസ്ഥാറസ്ഥാക്കുന്നതവിസലക്കസ്ഥായവി സകരള വസ്ഥാടര് അസതസ്ഥാറവിറവിയുതട കജീഴവില് സസ്വവിവസറജണ
തവര്ടവിക്കല് രൂപജീകരവിച്ചവിട്ടുണണ.  സസ്വവിവസറജണ തവര്ടവിക്കലവില് 14 ജവില്ലകളവിസലയുന സസ്വവിവസറജണ ആന്ഡണ
തസപണസറജണ മെസ്ഥാസനതജ്മെന്റെണ പസ്ഥാന് തയസ്ഥാറസ്ഥാക്കവിയവിട്ടുണണ.

ഭൂജലസസസ്ഥാതസ്സുകളുതട  ഗുണനവിലവസ്ഥാരന  പരവിസശസ്ഥാധവിക്കുന്നതവിനണ  ഭൂജലവകുപവില്
തവിരുവനന്തപുരന,  എറണസ്ഥാകുളന,  സകസ്ഥാഴവിസക്കസ്ഥാടണ  എന്നജീ ജവില്ലകളവിലസ്ഥായവി  3  അനലറവിക്കല് ലസ്ഥാബുകള
നവിലവവിലുണണ. 
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