
1 of 6

15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 6538 11-11-2021 - ൽ മ�പടി�്

േകാഴിേ�ാട്  ജി�യിൽ ഹരിതേകരളം പ�തി

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. െക.എം.സ�ിൻേദവ്
Shri. P. Prasad

(�ഷി വ��് മ�ി)

(എ) ഹരിതേകരളം പ�തി �കാരം ജലം, മ�്

എ�ിവ�െട സംര�ണ�ിനായി എെ��ാം

നടപടികളാണ് സ�ീകരി� വ��ത്;

(എ) ഹരിതേകരളം മിഷൻ ജല ഉപമിഷൻ

�വർ�ന�ൾ മഹാ�ാ ഗാ�ി േദശീയ �ാമീണ

െതാഴി�റ�് പ�തി, ജലേസചന വ��്, െച�കിട

ജലേസചന വ��്, മ�് ജലസംര�ണ വ��്,
�ജല വ��്, അ��ാളി െതാഴി�റ�് പ�തി,
തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന��െട പ�തി,
ജനകീയ പ�ാളി�ം എ�ിവ ഏേകാപി�ി�ാണ്

നട�ിലാ��ത്. പ�തി �പീകരണ�ി�ം

�ടർ�� നിര�ര േമാണി�റിംഗി�ം

ഹരിതേകരളം മിഷൻ പ�് വഹി��.
�വർ�ന�ൾ ബ�െ�� നിർ�ഹണ

ഏജൻസികൾ തെ�യാണ് നട�ിലാ��ത്.
ആദ�ഘ��ിൽ തേ�ശഭരണ �ാപന��െട

നീർ�ട മാ�ർ �ാനിന് �പം നൽകി. നീർ�ട

മാ�ർ �ാനിെ� അടി�ാന�ിൽ ഓേരാ

തേ�ശഭരണ �ാപന�ി�ം ആവശ�മായ

�വർ�ന�ൾ െതാഴി�റ�് പ�തി, വിവിധ

വ��് പ�തി എ�ിവയി�െട ആവി�രി�ക�ം

നട�ിലാ�ക�ം െച� വ��. �ള��െട

നിർ�ാണം, �ന��ീവനം, നീർ�ാ�ക�െട

നിർ�ാണം, േതാ�കൾ ആഴം ��ൽ, ക�ാല

നിർ�ാണം, െവ�െ�ാ� നിയ�ണ പ�തികൾ,
നീർ�ടാധി�ിതമായ �വർ�ന�ൾ എ�ിവ

ഇ�കാരം നട�ിലാ��. ജല�ിെ�

�ണനിലവാരം പരിേശാധി��തിന്

ഹയർെസ��റി/ െവാേ�ഷണൽ

ഹയർെസ��റി �ൾ ലാ�കേളാട്  േചർ�്

�ാഥമിക ജല�ണനിലവാര പരിേശാധന��

ലാ�കൾ �ാപി�  ്വ��. ��വൽ�രണം/
വനവൽ�രണം േ�ാ�ാഹി�ി��തിന്

േസാഷ�ൽ േഫാറ�ി, െതാഴി�റ�് പ�തി എ�ിവ

സംേയാജി�ി�  ്പ����ക�െട നിർ�ാണ�ം

ഓ�ൺ�ീം മാ�ിംഗ് സാേ�തിക വിദ� ഉപേയാഗി�്
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നീർ�ാ�കൾ മാ�ിൽ അടയാളെ����

�വർ�ന��ം ജലവി�ാൻ േക�

�വർ�ന��െട ഭാഗമായി ജി�യിെല

ജലേ�ാത�ക�െട വിവരേശഖരണ�ം നട�

വ��.

(ബി) േകാഴിേ�ാട്  ജി�യിൽ ഹരിതേകരളം പ�തി

�കാരം ഇേ�ാൾ നട�െകാ�ിരി��

���ികൾ ഏെതാെ�യാെണ�്

അറിയി�ാേമാ?

(ബി) തേ�ശഭരണ �ാപന��െട േന�ത��ിൽ

െതാഴി�റ�് പ�തി, ജനകീയ പ�ാളി�ം

എ�ിവയി�െട നീർ�ാ�ക�െട �ചീകരണ�ി�ം

വീെ���ി�മായി നട�ിയ 'ഇനി ഞാെനാ�കെ�' -
നീർ�ാ�ക�െട �ന��ീവനം - ക�ാ�യിനിെ�

ഒ�ാം ഘ��ിൽ 77 ഉം ര�ാം ഘ��ിൽ 74 ഉം

��ാം ഘ��ിൽ 39 ഉം തേ�ശ ഭരണ

�ാപന�ളിൽ �ചീകരണം നട�ി. ഒ�ാം

ഘ��ിൽ 98 ഉം ര�ാം ഘ��ിൽ 457 ഉം ��ാം

ഘ��ിൽ 44 ഉം േതാ�കൾ വീെ���. മിഷൻ

െതളിനീർ - ജനകീയ പ�ാളി�േ�ാെട ജി�യിെല

54 �ള��െട �ന��ീവനം മിഷൻ െതളിനീർ

എ� ക�ാ�യിനിൽ നട�ിലാ�ി. ജല�ണനിലവാര

പരിേശാധനാ ലാ�കൾ േകാഴിേ�ാട്  സൗ�്,
േബ�ർ, ��മംഗലം, െകായിലാ�ി എ�ീ

മ�ല�ളിെല 12 ��കളിൽ ജല�ണനിലവാര

പരിേശാധനാ ലാബിെ� പണി �ർ�ിയാ�ക�ം

േപരാ�, ബാ�േ�രി, തി�വ�ാടി എ�ീ

മ�ല�ളിെല 17 ��കളിൽ നടപടികൾ

�േരാഗമി�  ്വരിക�ം െച��. മാ�േ�ാൺ 

ജി�യിെല ഓ�ൺ �ീം മാ�ിംഗ് സാേ�തിക വിദ�

ഉപേയാഗി�  ്ജി�യിെല 2011.88 കിേലാമീ�ർ

നീർ�ാ�കൾ മാ�ിൽ  അടയാളെ���ി. ജൽശ�ി

അഭിയാൻ - ജലവി�ാൻ േക�

�വർ�ന��െട ഭാഗമായി ജി�യിെല

ജലേ�ാത�ക�െട വിവരേശഖരണം

�േരാഗമി��. ജി�യിൽ �ജല വ��് ജി�ാ

ഓഫീസറാണ് പ�തി�െട േനാഡൽ ഓഫീസറായി

�വർ�ി��ത്. ഹരിതേകരളം മിഷൻ ഈ
�വർ�ന�ളിൽ പ�ാളിയാണ്. പ����് -
ൈജവ ൈവവിധ� സംര�ണം, ജലം, മ�്

സംര�ണം എ�ിവ�ം കാലാവ�ാ

വ�തിയാന�ിെനതിെര�� �ാേദശിക

ഇടെപട�ക�െട ഭാഗമാ�� പ����കൾ 

തേ�ശഭരണ �ാപന�ൾ, െതാഴി�റ�് പ�തി

എ�ിവ സംേയാജി�ി�  ്നട�ിലാ�ി വ��.
ജി�യിൽ ഇ�വെര 160 പ����കൾ

നിർ�ി�ി��്. െച�കിട ജലേസചന വ��് -
െച�കിട ജലേസചന വ��് �േഖന ഹരിതേകരളം

മിഷെ� ഭാഗമായി 2017 - 18 ൽ 12 ���ി�ം,
2018-19 ൽ 4 ���ിക�ം, 2019-20 ൽ 5
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���ിക�ം, 2020-21 ൽ 5 ���ിക�ം, 2021-22
ൽ 2 ���ിക�ം �ർ�ീകരി�ി��്. മ�്

സംര�ണ വ��് - ആർ ഐ ഡി എഫ്,
മ�ിടി�ിൽ തട��തി�� പ�തി, രാ�ീയ �ഷി

വി�ാന േയാജന (ആർ െക വി ൈവ),
�ധാൻമ�ി �ഷി സി�ായ്  േയാജന (പി എം െക

എസ്  ൈവ) എ�ിവ�മായി ബ�െ�� പ�തികൾ

നട�ിലാ�ി. �ജല വ��്, എം ജി എൻ ആർ ഇ ജി

എസ്  �േഖന�ം വിവിധ പ�തികൾ നട�ിലാ�ി

വ�� . ഹരിതേകരള മിഷൻ �വർ�ന��െട

ഭാഗമാ�� മ�് പ�തികൾ :  ഹരിതേകരളം

മിഷെ� മ�് 2 ഉപമിഷ�കളായ �ചിത� മാലിന�

സം�രണം, �ഷി േ�ാ�ാഹനം എ�ിവയി��

�വർ�ന�ൾ ജി�യിൽ നട�വ��. �ചിത�

മാലിന� സം�രണം - ജി�യിെല

�ാമപ�ായ�കൾ, നഗരസഭകൾ,
േകാർ�േറഷൻ എ�ിവ�െട �ചിത� മാലിന�

സം�രണ �വർ�ന��െട അവേലാകന�ം

നിര�രമായ ഇടെപട�ക�ം ജി�ാ ഹരിതേകരളം

മിഷെ��ം �ചിത� മിഷെ��ം േന�ത��ിൽ

നട�വ��. ജി�ാ - േ�ാ�് തല�ി�ം അതാത്

തേ�ശഭരണ �ാപന തല�ി�ം �ചിത� മാലിന�

സം�രണ�ിെ� വിവിധ ഘടക�ൾ സംബ�ി�

അവേലാകന�ം അവ ൈകവരി��തി��

�വർ�ന�ം നട�വ��. 1. ഹരിതകർ�േസന -
വീ�കളിൽ നി�ം �ാപന�ളിൽ നി�ം പാഴ്

വ��ൾ േശഖരി�� സംവിധാനമായ

ഹരിതകർ�േസന ജി�യിെല 70
�ാമപ�ായ�കളി�ം 7 നഗരസഭകളി�ം

േകാഴിേ�ാട്  േകാർ�േറഷനി�ം സ�മാ�ക�ം

�വർ�നം ആരംഭി�  ്നട�വരിക�ം െച��.
2675 ഹരിതകർ�േസനാംഗ�ളാണ് ഇ�ര�ിൽ 

�വർ�ി��ത്. 2. െമ�ീരിയൽ കള�ൻ

െഫസിലി�ി (എം സി എഫ്) - പാഴ്  വ��ൾ

േശഖരി�  ്തരംതിരി�� സംവിധാനമായ എം സി

എഫ് ജി�യിെല 55 �ാമപ�ായ�കളി�ം ��വൻ

നഗരസഭകളി�ം �ാപി�ാനായി. എം സി എഫ്

�ാപി�ാ� 15 �ാമപ�ായ�കളി�ം അവ

�ാപി��തി�� നടപടികൾ �േരാഗമി��.
3. െമ�ീരിയൽ റി�വറി െഫസിലി�ി - േശഖരി�

പാഴ്  വ��ൾ റീൈസ�ിംഗിന് അയ��തിന്

േ�ാ�് തല�ി�ം നഗരസഭാ തല�ളി�ം

�ാപി�� സംവിധാനമാണ് െമ�ീരിയൽ

റി�വറി െഫസിലി�ി. ജി�യിെല എ�ാ

നഗരസഭകളി�ം 5 േ�ാ�കളി�ം �ാപി�ക�ം ,
ബാ�ി�� 7 േ�ാ�കളിൽ �ാപി��തി��
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നടപടികൾ  �േരാഗമി�ക�ം െച��.
െപാ�ജന��െട �തിേഷധ�ം �ലലഭ�ത�െട

പരിമിതി�മാണ് തട��ളായി വ�ത്. 4. മിനി എം

സി എഫ് - ഹരിതകർ�േസനാംഗ�ൾ

േശഖരി�� പാഴ്  വ��ൾ താൽ�ാലികമായി

��ി��തിന് വാർ�തല�ിൽ  െതാഴി�റ�്

പ�തി�െട�ം മ�് പ�തിക�ം ഉൾെ���ി

�ാപി��വയാണ് മിനി എം സി എ�കൾ. 5.
�ീൻ േ�ാേ�ാേകാൾ ഹരിത ഓഫീ�കൾ -
ചി�യായ മാലിന� സം�രണ �വർ�ന��ം

മാലിന�ം �റ��തി�� നടപടിക�ം േചർ�താണ്

ഹരിതെപ�മാ� ച�ം അഥവാ �ീൻ േ�ാേ�ാേകാൾ.
ഓഫീ�കളിൽ ഇവ പാലി���് എ�് ഉറ�്

വ���തിന് പരിേശാധന നട�ക�ം

ഹരിതഓഫീസ്  സാ��പ�ം എ, ബി, സി

േ��കളിലായി നൽ�ക�ം െച�. 6. �ചിത�

പദവി - �ചിത� മാലിന� സം�രണ േമഖലയിെല

�വർ�ന�ൾ അടി�ാനമാ�ി തേ�ശഭരണ

�ാപന�ൾ�് ഇത് സംബ�ി�

അവേലാകന�ിൽ 100 ൽ 60 മാർെ��ി�ം

ലഭി�വർ�് �ചിത� പദവി നൽ��. ജി�യിൽ 46
�ാമപ�ായ�കൾ�ം 5 നഗരസഭകൾ�ം

േകാഴിേ�ാട്  േകാർ�േറഷ�ം �ചിത� പദവി

നൽകാനായി. ബാ�ി�� 24
�ാമപ�ായ�കേള�ം 2 നഗരസഭകേള�ം

�ചിത� പദവിയിേല�് എ�ി�ാ��

�വർ�ന�ൾ നട�വ��. 7. സ�ർണ �ചിത�

പദവി - എ�ാ�രം മാലിന��െള�ം സം�രി�ക

എ� ല��േ�ാെട സ�ർണ �ചിത� പദവി

�വർ�ന�ൾ ആവി�രി�ി��്. 8. �വമാലിന�

സം�രണം - ജി�യിെല �ഴകളിേല�ം

ജലാശയ�ളിേല�ം �വമാലിന�ം എ��ത്

തട��തി�� കർ�പരിപാടി

�പീകരി��തി�� വിവരേശഖരണം

നട�വരികയാണ്. 9. ഇേതാെടാ�ം ബദൽ

ഉൽപ���െട നിർ�ാണം, �ീൻ േ�ാേ�ാേകാൾ

�ണി�കൾ, ഹരിതകർ�േസന�െട വ�മാനം

വർ�ി�ി��തി�� �വർ�ന�ൾ  എ�ിവ�ം

നട�ിലാ�ി വ��. �ഷി ഉപമിഷൻ കാർഷിക

വികസന കർഷക േ�മ വ��ിെ��ം,
തേ�ശഭരണ �ാപന�ൾ, സർ�ീസ്  സഹകരണ

ബാ�കൾ, നാളിേകര വികസന േബാർഡ്

േപാെല�� ഏജൻസികൾ എ�ിവ�െട

പ�തികൾ സംേയാജി�ി�  ്കാർഷിക വികസനം

സാധ�മാ��തി�� �വർ�ന�ളാണ്

നട�വ��ത്. ജി�െയ തരി�രഹിത
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ജി�യാ��തി�ം പ��റി �ഷിയിൽ �േ��ം

നട��തി�മാണ് ഹരിതേകരളം മിഷൻ

ല��മി��ത്. �ഷിഉപമിഷെ� ഭാഗമായി

നട�ിലാ�� പ�തികൾ �വെട െകാ��ിരി��

�കാരമാണ്. 1. ഹരിതസ��ി വാർഡ്  - ഒ�

വാർഡിെല എ�ാ വീ�കളി�ം പ��റി�ഷി

വ�ാപി�ി�� പ�തിയാണ് ഹരിതസ��ി.
ജി�യിെല 104 വാർ�കൾ ഹരിതസ��ി

വാർ�കളാ�ി മാ�ാനായി. ഈ വാർ�കളിൽ

മാ�ം 36243 പ��റി വി�് കി�കൾ 119693
പ��റി ൈതകൾ, 953 േ�ാബാഗ് �ണി�കൾ, 22
ജലേസചന പ�് െസ�കൾ, 15 സസ� സംര�ണ

ഉപകരണ�ൾ എ�ിവ വിതരണം െച�ാനായി.
ജി�യിെല എ�ാ �ഷിഭവൻ തല�ി�ം

���ിയത് 3 വാർ�കെള�ി�ം ഹരിതസ��ി

വാർ�കളാ�ി മാ��തി�� �വർ�ന�ൾ

�േരാഗമി��. 2. തരി�രഹിത പ�ായ�് -
ഭ�� �ര� ഉറ�് വ���തിെ� ഭാഗമായി

��തൽ പ��റി-ധാന� വർ��ൾ 

ഉൽപാദി�ി��തിെ��ം െനൽ�ാട��െട

നിയമവി��മായ പരിവർ�ന�ൾ 

ഒഴിവാ��തിെ� ഭാഗമാ�ം ജി�യിൽ 

തിരെ��� പ�ായ�കെള തരി�രഹിത

പ�ായ�ായി �ഖ�ാപി�ക�ം ആയതിെ�

അടി�ാന�ിൽ 3 വർഷം െകാ�് തരി��മിെയ

തരി�രഹിത പ�ായ�ായി മാ�ക�ം െച�ക

എ�താണ് തരി�രഹിത പ�ായ�്

ക�ാ�യിനി�െട ല��മി��ത്. ഇതിനായി

ആദ�ഘ��ിൽ 12 പ�ായ�കെള

െതരെ���ി��്. ജി�ാ പ�തി േരഖ �കാരം

ജി�െയ തരി�രഹിത ജി�യാ�ക എ��താണ്

ല��മി��ത്. 3. ആ�ഷ്  മിഷ�മായി േചർ�്

ഔഷധസസ�േ�ാ�ം - ആ�ഷ്  മിഷ�മായി

േചർ�് ജി�യിെല 6 െഹൽ�് ആ�് െവൽെന�്

െസ��കളിെല ഡിെ�ൻസറികളി�ം

ഔഷധസസ�േ�ാ�ം പ�തി നട�ിലാ�ി. 6
ആ�ർേവദ ഡിെ�ൻസറികളി�ം 2 േഹാമിേയാ

ഡിെ�ൻസറികളി�ം ആയത് നട�ിലാ�ി.
ഹരിതേകരളം മിഷൻ ല���ളായ ��ി, െവ�ം,
വിളവ് എ�ിവ�െട �വർ�ന�ൾ, �ചിത�

മാലിന� സം�രണം, ജലസംര�ണം, �ഷി

േ�ാ�ാഹനം, ഉപമിഷ�ക�െട വിവിധ

വ��കളിൽ നട�ിലാ��ത് തേ�ശഭരണ

�ാപനതല�ിൽ ഏേകാപി�ി�ക�ം നിര�രം

േമാണി�ർ െച�ക�ം എ�താണ് ഹരിതേകരളം

മിഷൻ നിർ�ഹി�േപാ�� ദൗത�ം.
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െസ�ൻ ഓഫീസർ


