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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 6128 09-11-2021 - ൽ മ�പടി�്

ജലേ�ാത�ക�െട സംര�ണ�ം പരിപാലന�ം

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ . ഐ .സി .ബാല��ൻ ,
�ീ. എൽേദാസ്  പി. ���ി�ിൽ, 
�ീ. െക. ബാ� (��ണി�റ), 
�ീ. േറാജി എം. േജാൺ 

Shri Roshy Augustine
(ജലവിഭവ വ��് മ�ി)

(എ) സം�ാന�് ജലേ�ാത�കൾ
സംര�ി��തി�ം അവ�െട ഉപേയാഗം,
പരിപാലനം എ�ിവ ഉറ�് വ���തി�ം
ആവി�രി� പ�തി വിജയ�ദമാേണാ;
വിശദീകരി�േമാ;

(എ) വിജയ�ദമാണ്. സം�ാന�് ജലേ�ാത�കൾ
സംര�ി��തി�ം അവ�െട ഉപേയാഗം,
പരിപാലനം എ�ിവ ഉറ�് വ���തി�ം
ആവി�രി� പ�തിക�െട വിശദാംശം
അ�ബ�മായി േചർ�ിരി��.

(ബി)

�ന��രി� ജലേ�ാത�കൾ
പരിപാലനമി�ാെത വീ�ം മലിനമാ���ം
നശി���ം ��യിൽെ��ി�േ�ാെയ�്
അറിയി�ാേമാ;

(ബി) �ന��രി�െ�� ജലേ�ാത�കൾ, �ധാനമാ�ം
�ള�ൾ, �ടർ പരിപാലന മി�ാെത പായൽ/
കളകൾ എ�ിവകാരണം മലിനമാ��ത്
��യിൽെ��ി��്. �ള�ൾ/േതാ�കൾ
എ�ിവെയ ആ�യി�  ്നിലനി�ി�� �ഷി/
ക�കാലി വളർ�ൽ എ�ിവയിൽ വ� മാ�മാണ്
ഇതിന് �ധാന കാരണം. �വിനിേയാഗ�ി�ം

ജന��െട ജീവിതൈശലിയി�ം വ� മാ��ം ഒ�
�ധാന ഘടകമായി വിലയി���.

(സി) എ�ിൽ ഇവ�െട ��ിര പരിപാലന�ിന് എ�്
നടപടിയാണ് സ�ീകരി��െത�് വ��മാ�േമാ?

(സി) െപാ� ജലലഭ�ത നിലനിർ��തിൽ
ജലേ�ാത�കൾ �ധാന പ�് വഹി��
എ��െകാ�തെ�, �ചീകരി�  ്�ന:��രി
�� �ള�ൾ �േദശിക സാധ�തകൾ�� സരി�്
മ���ഷി/ ബ�കളിൽ
ക�കാലികൾ�ാവശ�മായ �ൽവളർ�ൽ

�ട�ിയ അവശ��ൾ�ായി വിനിേയാഗി�ാൻ
കഴി�ാൽ �ന:��രി� ജലേ�ാത� ക�െട
പരിപാലനം ഉറ�ാ�ാൻ കഴി�ം. കാ�ാ�ട
അസം�ി നിേയാജക മ�ല�ിൽ നട�ിലാ�ി
വ�� 'വ�ാ� ഉറവ�ായി ജലസ��ി '
ഇതിെനാ� ഉദാഹരണമാണ്. തേ�ശസ�യംഭരണ
�ാപന�ൾ�് ഇ�ാര��ിൽ �ധാന പ�്
വഹി�ാൻ കഴി�ം. കാലാവ�ാ

വ�തിയാന�ിെ� പ�ാ�ല�ിൽ

ജലേ�ാത�ക�െട ��ിരപരിപാലനം
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ഉറ�ാേ��ത് ആവശ�മാണ്. ഇവ
സംര�ി��ത് ന�െട കടമയാണ് എ�ത്
െപാ� സ�ഹ�ിൽ ചർ� െച��തി�ം,
േബാധവൽ�രണ�ി�മായി ല�േലഖകൾ
ത�ാറാ�ി �സി�ീകരി�ി��്. ജലേ�ാത�കൾ
മലിനമാ��വർെ�തിെര വാ�ർ കൺസർേവഷൻ
ആ�് �കാരം ശി�ണനടപടിക�ം
സ�ീകരി�വ��. �ടാെത ജലേ�ാത�ക�െട
മലിനീകരണ ���ികൾ

ആവർ�ി�ാതിരി��തിന് െചയിൻ ലി�്
െഫൻസിംഗ് (ക�ിവല േവലികൾ) സംവിധാനം
നട�ിലാ�ിവ��. കനാ�കളിൽ വാർഷിക
അ����ണികൾ നട�ക�ം കനാ�കൾ
മലിനെ����തിെനതിെര ��റിയി�്
േബാർ�കൾ �ാപി�ക�ം െച��.
ജലനിധിയിൽ �ടിെവ��ിെ� �ണ നിലവാരം
ഉറ� വ���തിന് േവ�ി �ടിെവ�
പ�തിക�െട ഉറവിടം (source)
െതരെ����� �തൽ �� െച����്.
ഉറവിട�ം പരിസര�ം മാലിന���മാ�ം,
ഉറവിട�ിൽ മാലിന�ം കലർ� ജലം
എ�ിേ�രാെത�ം സംര�ി��. ജലനിധി
പ�തിക�െട നട�ി�ം പരിപാലന�ം �ണേഭാ�
സമിതിക�െട േമൽ േനാ��ിലാണ് നട��ത്.
ഹരിതേകരളം മിഷൻ �വർ�ന��െട ഭാഗമായി
�ന��ീവി�ി� ജലേ�ാത� കളിൽ ഏെറ�ം
ജനകീയമായി�ാണ്  �ന��ീവി�ി�െ��ത് .
ഇ�ര�ിൽ �ന��ീവന �വർ�നം

നട��തിന്  ഒ�മി� �ല�ളി�ം ജനകീയ
സംഘാടക സമിതികൾ �പീകരി�ി��.
�ന�ജജീവന�ിന്  േശഷം പല�ല�ം ഈ
ജനകീയ സമിതികൾ പരിപാലന സമിതികളായി
�വർ�ി��. ഹരിതേകരളം മിഷൻ
�വർ�ന�ിെ� ഭാഗമായി ത�ാറാ�ിയ
നീർ�ട മാ�ർ �ാ�കളിൽ ഉൾെ�� ���ികൾ

വിവിധ സർ�ാർ വ��ക�േട�ം
ഏജൻസിക�േട�ം േന�ത��ിൽ നിർ�ഹി�
വ��. ഇതിെ� ഭാഗമായി േനരേ�
�ന�ജജീവി�ി� ജലേ�ാത�ക�െട ��ിരത

ഉറ�ാ�ാൻ കഴി�� രീതിയി�� ���ികൾ

ഏെ���ാനാ�ം.

െസ�ൻ ഓഫീസർ
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അനുബനന്ധം 

സന്ധംസസ്ഥാനതത്തെ  പ്രധസ്ഥാന  ജലസസസ്ഥാതസ്സുകളസ്ഥായ  നദദികള,  തടസ്ഥാകങ്ങള,  കുളങ്ങള,
നനീരുറവകള തുടങ്ങദിയവ സന്ധംരകദിചച്ച്  പരദിപസ്ഥാലദിക്കുന്നതദിനച്ച്  വദിവദിധ ഏജന്സദികള/  വകുപ്പുകള
പ്രവര്ത്തെദിക്കുന്നുണച്ച്.  ജലസസസ്ഥാതസ്സുകള  സന്ധംരകദിക്കുന്നതദിനുന്ധം  സുസദിരത  ഉറപസ്ഥാക്കുന്നതദിനുന്ധം
സന്ധംസയസ്ഥാജദിത നനീര്ത്തെടസ്ഥാടദിസസ്ഥാനത്തെദിലുളള സമനീപനമസ്ഥാണച്ച്    സസനീകരദിചദിട്ടുളളതച്ച്.  ഹരദിതസകരളന്ധം
മദിഷതന്റെ  ഉപമദിഷനസ്ഥായ  "ജലസമൃദദി"  -  യുതട  ഭസ്ഥാഗമസ്ഥായദി  തസദ്ദേശസസയന്ധം  ഭരണ
സസ്ഥാപനസ്ഥാടദിസസ്ഥാനത്തെദില്  നനീര്ത്തെട  പസ്ഥാനുകള  തയസ്ഥാറസ്ഥാക്കുകയുന്ധം  ജനപങസ്ഥാളദിത്തെന്ധം  ഉറപസ്ഥാകദി
തസദ്ദേശസസയന്ധംഭരണ സസ്ഥാപനങ്ങളുതട സഹകരണസത്തെസ്ഥാതട റദിഡച്ച്ജച്ച്-ട-വസ്ഥാലദി സമനീപനസത്തെസ്ഥാതട
ജലസസസ്ഥാതസ്സുകളുതട  പുന:രുദസ്ഥാരണ/സന്ധംരകണ പ്രവൃത്തെദികള നദിര്വ്വഹദിക്കുകയുന്ധം  തചെയദിട്ടുണച്ച്.
പുഴകളദിതല നനീതരസ്ഥാഴുകച്ച് സുഗമമസ്ഥാക്കുന്നതദിതന്റെ ഭസ്ഥാഗമസ്ഥായദി ജലസസചെന നദിര്മദിതദികളക്കു സമനീപന്ധം
അടദിഞ്ഞുകൂടദിയ എകല്/ചെളദി/മണല്/മസ്ഥാലദിനനന്ധം എന്നദിവ നനീകന്ധം തചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തെദിയുന്ധം നദിര്വ്വഹദിച
വരുന്നു.  ഇത്തെരത്തെദില്  ഏതറ്റെടത്തെ  പ്രവൃത്തെദികളക്കു  പുറസമ,  2018,  2019  വര്ഷങ്ങളദിതല
പ്രളയതത്തെത്തുടര്ന്നച്ച്  സന്ധംസസ്ഥാനതത്തെ പുഴകളുതട  ഘടനയദില് വന്ന മസ്ഥാറ്റെങ്ങള സനരദിട്ടു  പഠദിചച്ച്
വദിലയദിരുത്തുന്നതദിനച്ച്  44  നദദികളുതടയുന്ധം  ചുമതല ബനതപട്ട  എകദികക്യൂട്ടനീവച്ച്  എഞദിനനീയര്മസ്ഥാര്കച്ച്
നല്കദിയദിട്ടുണച്ച്. ഇത്തെരത്തെദില്, നദിര്വ്വഹദിച വരുന്ന/ ഏതറ്റെടത്തെദിട്ടുളള പദതദികള ജലസസസ്ഥാതസ്സു
കളുതട  സന്ധംരകണത്തെദില്  പ്രധസ്ഥാന  പങസ്ഥാണച്ച്  വഹദിചദിട്ടുളളതച്ച്.   ജലസസസ്ഥാതസ്സുകളുതട
സന്ധംരകണവന്ധം  പരദിപസ്ഥാലനവന്ധം  ഉറപച്ച്  വരുത്തുന്നതദിനസ്ഥായദി  പസ്ഥാന്  പദതദി  SDRF,  NABARD
എന്നദിവയദിലുളതപടത്തെദിയുന്ധം വദിവദിധ പദതദികള ആവദിഷ്കരദിചച്ച് നടപദിലസ്ഥാകദി വരുന്നു. 

ജലനദിധദി  പദതദികളുതട  സസസ്ഥാതസ്സുകളുതട  സുസദിരത  ഉറപസ്ഥാകസ്ഥാനുള
പ്രവര്ത്തെനങ്ങള    നടപസ്ഥാക്കുന്നുണച്ച്.  ജലനദിധദി  രണസ്ഥാന്ധം  ഘട്ട  പദതദിയദില്  ഉളതപട്ട
പഞസ്ഥായത്തുകളകസ്ഥായദി ജല സുരകസ്ഥാ പസ്ഥാന് തയസ്ഥാറസ്ഥാക്കുകയുന്ധം അതദിതന്റെ അടദിസസ്ഥാനത്തെദിലുള
ജല സന്ധംരകണ പ്രവര്ത്തെനങ്ങള നടപസ്ഥാക്കുകയുന്ധം തചെയദിട്ടുണച്ച്.  ഇതദിതന്റെ ഭസ്ഥാഗമസ്ഥായദി  1768 ജല
സന്ധംരകണ  നദിര്മദിതദികള  പൂര്ത്തെദിയസ്ഥാകദിയദിട്ടുണച്ച്.  KRWSA  തതരതഞ്ഞെടകതപട്ട
പഞസ്ഥായത്തുകളദില്  സലസ്ഥാകബസ്ഥാങച്ച് ധനസഹസ്ഥായസത്തെസ്ഥാതടയസ്ഥാണച്ച് ജലനദിധദി കുടദിതവള പദതദികള
നടപദിലസ്ഥാകദിയദിട്ടുളതച്ച്.  ടദി  പദതദികളുതടയുന്ധം   അവയുതട  സസസ്ഥാതസ്സുകളുതടയുന്ധം  തുടര്
സന്ധംരകണവന്ധം പരദിപസ്ഥാലനവന്ധം ഗുണസഭസ്ഥാക്തൃ സമദിതദികളദില് നദികദിപ്തമസ്ഥാണച്ച്.  ജലനദിധദി പദതദികള
നടപദിലസ്ഥാക്കുന്നതദിതന്റെ  ഭസ്ഥാഗമസ്ഥായദി   പദതദികളുതട   സസസ്ഥാതസച്ച്  സന്ധംരകണത്തെദിനുസവണ്ടുന്ന
നദിര്സദ്ദേശങ്ങളുന്ധം  പരദിശനീലനവന്ധം ഗുണസഭസ്ഥാക്തൃ സമദിതദികളകച്ച്  നല്കദിയദിട്ടുണച്ച് .  കൂടസ്ഥാതത  തുറന്ന
കദിണറുകളദിതല  ജല പരദിസപസ്ഥാഷണത്തെദിനുന്ധം പരദിപസ്ഥാലനത്തെദിനുന്ധം സവണദി സന്ധംസസ്ഥാന സര്കസ്ഥാരദിതന്റെ
പസ്ഥാന് പദതദിയദില് തുക ഉളതകസ്ഥാളദിച  ചുവതട വദിവരദിക്കുന്ന വദിവദിധ പദതദികള ജലനദിധദിയുതട
ഭസ്ഥാഗമസ്ഥായ മഴസകന്ദ്രത്തെദിതന്റെ സനതൃതസത്തെദില് നടപദിലസ്ഥാക്കുന്നു.

• സമല്ക്കൂരയദില്  പതദിക്കുന്ന  മഴതവളന്ധം  പസ്ഥാത്തെദി,  പപപച്ച്,  ഫദില്റ്റെര്  സന്ധംവദിധസ്ഥാനന്ധം
ഏര്തപടത്തെദി കദിണറുകളദിസലക്കു സനരദിട്ടച്ച് കടത്തെദിവദിട്ടച്ച് കദിണറുകള പരദിസപസ്ഥാഷദിപദിക്കുന്ന പദതദി .
• കദിണറുകളുതട  ആളമറ,  കദിണറുകളദിസലക്കു മലദിനജലന്ധം   തടയുന്നതദിനസ്ഥാവശനമസ്ഥായ പസ്ഥാറ്റെച്ച് 
സഫസ്ഥാന്ധം, മറ്റു അറ്റെകുറ്റെപണദികള എന്നദിവ നടത്തെദി കദിണറുകള പരദിപസ്ഥാലദിച സന്ധംരകദിക്കുന്ന പദതദി.
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• ബദി.പദി.എല് വദിഭസ്ഥാഗത്തെദില് ഉളതപടന്നതുന്ധം പവദദ്യുതനീകരദിചതുമസ്ഥായ ഏറ്റെവന്ധം അര്ഹരസ്ഥായ
കുടന്ധംബങ്ങളകച്ച്  കദിണര്  തവളന്ധം  പമച്ച്  തചെയ്തു  എടക്കുന്നതദിനു  പവദദ്യുതദി  സമസ്ഥാസട്ടസ്ഥാര്  സസ്ഥാപദിച
തകസ്ഥാടക്കുന്ന പദതദി.
• പവദദ്യുതനീകരദികസ്ഥാത്തെ അര്ഹരസ്ഥായ കുടന്ധംബങ്ങളകച്ച് കദിണറുകളദില് നദിന്നുന്ധം തവളന്ധം പമച്ച്
തചെയ്തു എടക്കുന്നതദിനു സസൗസരസ്ഥാര്ജ്ജ പമച്ച് സസ്ഥാപദിച തകസ്ഥാടക്കുന്ന പദതദി.

മഴതകസ്ഥായദിതന്റെ ഭസ്ഥാഗമസ്ഥായദി  പുരപ്പുറ   മഴതവള സന്ധംരകണന്ധം പദതദിയദില് നദിര്മദിക്കുന്ന
10000 ലദിറ്റെര്  സശഷദിയുള  സന്ധംഭരണദികളദില്  നദിന്നുന്ധം  മഴകസ്ഥാലത്തെച്ച്  ഒഴുകുന്ന  അധദിക  ജലന്ധം
കദിണറുകളദിസലക്കു  എത്തെദിച  അവയുതട   പരദിസപസ്ഥാഷണവന്ധം  സുസദിരതയുന്ധം  ഉറപസ്ഥാക്കുന്നു.  സമല്
പദതദികള ഭൂജല വദിതസ്ഥാനന്ധം  ഉയര്ത്തുന്നതദിനച്ച്  സഹസ്ഥായകരമസ്ഥാണച്ച് .

ഭൂജലവകുപച്ച് സന്ധംസസ്ഥാനത്തെച്ച് നടപദിലസ്ഥാകദിവരുന്ന ‘ഭൂജലസന്ധംരകണവന്ധം,  സന്ധംസപസ്ഥാഷണവന്ധം’
എന്ന  പസ്ഥാന്  പദതദി  വദിജയപ്രദമസ്ഥാതണന്നച്ച്  പഠനങ്ങള  തതളദിയദിചദിട്ടുണച്ച്.    ജലസമൃദദിയുതട
ഭസ്ഥാഗമസ്ഥായദി  ഭൂജലവകുപച്ച്  മുസഖേന  കസ്ഥാട്ടസ്ഥാകട  നദിസയസ്ഥാജകമണ്ഡലത്തെദില്  നടപദിലസ്ഥാകദിയ
ഭൂജലസന്ധംസപസ്ഥാഷണ  പദതദികള  വദിജയപ്രദമസ്ഥാണച്ച്.   വകുപച്ച്  നടപദിലസ്ഥാക്കുന്ന  ഭൂജല  സന്ധംരകണ
സന്ധംസപസ്ഥാഷണ  പദതദികളുതട  നദിര്മസ്ഥാണന്ധം  പ്രധസ്ഥാനമസ്ഥായുന്ധം  തപസ്ഥാതുസസ്ഥാപനങ്ങളുതട
പരദിസരത്തെസ്ഥാണച്ച് നടപദിലസ്ഥാക്കുന്നതച്ച്.   ഇവയുതട തുടര് പരദിപസ്ഥാലനന്ധം അതസ്ഥാതച്ച്  സസ്ഥാപനങ്ങളസ്ഥാണച്ച്
നദിലവദില് നടപദിലസ്ഥാക്കുന്നതച്ച്.

സകരള വസ്ഥാട്ടര് അസതസ്ഥാറദിറ്റെദി  കുടദിതവള സസസ്ഥാതസ്സുകള മലദിനതപടസ്ഥാതദിരദിക്കുന്നതദിനച്ച്
പരസനസബസ്ഥാര്ഡുകള സസ്ഥാപദിചന്ധം സവലദി നദിര്മദിചന്ധം നദിരനീകണ കനസ്ഥാമറകള സസ്ഥാപദിചന്ധം
മസ്ഥാധനമങ്ങള വഴദി സബസ്ഥാധവല്കരണന്ധം നടത്തെദിയുന്ധം സസസ്ഥാതസ്സുകള സന്ധംരകദിചവരുന്നു. കുടദിതവള
സസസ്ഥാതസ്സുകള മലദിനതപടത്തുന്നതച്ച് ശ്രദയദില്തപട്ടസ്ഥാല് തസദ്ദേശ സസയന്ധംഭരണ സസ്ഥാപനന്ധം, റവനക്യൂ,
മലദിനനീകരണ നദിയന്ത്രണ സബസ്ഥാര്ഡച്ച് എന്നനീ വകുപ്പുകളുതട ശ്രദയദില്തപടത്തെദി നടപടദി
സസനീകരദികസ്ഥാറുണച്ച്.

തദിരുവനന്തപുരന്ധം നഗരത്തെദിതല കുടദിതവള സസസ്ഥാതസസ്ഥായ കരമനയസ്ഥാറദിതന്റെ
മലദിനനീകരണന്ധം തടയുവസ്ഥാനസ്ഥായദി ഇതദിനു ചുറ്റുമുള 19  വസ്ഥാര്ഡുകളദില് സസദിവസറജച്ച് സന്ധംവദിധസ്ഥാനന്ധം
ഏര്തപടത്തുന്നതദിനസ്ഥായദി 1513  സകസ്ഥാടദി രൂപ എസദിസമറ്റെച്ച് തുകയുള വദിശദമസ്ഥായ എന്ജദിനനീയറദിങച്ച്
റദിസപസ്ഥാര്ട്ടുന്ധം   എറണസ്ഥാകുളന്ധം ജദില്ലയദിതല ആലുവ,  ഇടയസ്ഥാര് വനവസസ്ഥായ സമഖേലയദില് വനവസസ്ഥായ
സസ്ഥാപനങ്ങളദില് നദിന്നുന്ധം പുറന്ധംതള്ളുന്ന മസ്ഥാലദിനനങ്ങള സന്ധംസ്കരദിക്കുന്നതദിനുള പസ്ഥാന്റെദിതന്റെ
വദിശദമസ്ഥായ സപ്രസ്ഥാജകച്ച് റദിസപസ്ഥാര്ട്ടുന്ധം  ഭരണസ്ഥാനുമതദിയസ്ഥായദി തയസ്ഥാറസ്ഥാകദിയദിട്ടുണച്ച്. 
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