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ലഭത്സ്യമപാക്കുന്നതണിനമുള്ള  നടെപടെണികള്  സസ്വതീകരണിക്കുവപാനപാണച  ഉദദ്ദേശണിക്കുന്നതച.

അതണിനപാവശത്സ്യമപായ നടെപടെണികള് സരക്കപാര സസ്വതീകരണിക്കുന. 

(2) ജല ദസപാതസ്സുകളുകടെ സനരക്ഷണന

ശ്രതീ  എ  .    പണി  .    അനണില  കുമപാര:  സര ,  കഴണിഞ്ഞ  നണിയമസഭപാ  കതരകഞ്ഞടുപച

പ്രചരണ  പ്രവരതനവമപായണി  ബന്ധകപട്ടച  സപാനപാരതണികള്  ജനങ്ങകള

അഭണിമുഖതീകരണിച  സന്ദരഭതണില  ഒരു  സപാനപാരതണികയന്ന  നണിലയച  ജനങ്ങളുകടെ

പ്രശ്നങ്ങള്  ദനരണിട്ടച  ദബപാധത്സ്യകപട്ടതണികന  പശപാതലതണിലപാണച  ഇഇൗ   കപാരത്സ്യന

ബഹുമപാനകപട്ട  സഭയുകടെയുന  ബഹുമപാനകപട്ട  മന്ത്രണിയുകടെയുന  ശ്രദ്ധയണിദലയച

കകപാണവരുന്നതച.  ദകരളകത സനബന്ധണിചണിടെദതപാളന കഴണിഞ്ഞ കുദറ കപാലങ്ങളപായണി

പ്രദതത്സ്യകണിചച  മപാരചച-ഏപ്രണില  മപാസങ്ങളണില  രൂക്ഷമപായ  കുടെണികവള്ള  ക്ഷപാമന

അനഭവണിദക്കണണിവരുന്നതച  പതണിവച  സനഭവമപായണി  മപാറണിയണിരണിക്കുകയപാണച.

സസ്വപാഭപാവണികമപായുന രൂക്ഷമപായ കുടെണികവള്ളക്ഷപാമന ഉണപാകുദമ്പപാള് പുതണിയ പദ്ധതണികള്

കകപാണവരുന്നതണികനക്കുറണിചച  നമള്  ഗഇൗരവമപായണി  ചരച  കചയ്യുകയുന  അതണിനള്ള

പരണിഹപാരമപാരഗ്ഗങ്ങള്  ദതടുകയുന  കചയ്യുന്നതച  കഴണിഞ്ഞ  കുദറ  വരഷേങ്ങളപായണി
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പതണിവപായണി  തടെരുന്ന  കപാരത്സ്യമപാണച.  ഞപാന  ഇവണികടെ  ഉന്നയണിക്കുന്ന  കപാരത്സ്യന  പുതണിയ

ശുദ്ധജല  പദ്ധതണികള്  ദവണകമനള്ളദതപാ,  പുതണിയ  കുഴലക്കണിണറുകള്

ദവണകമനള്ളദതപാ,  പുതണിയ  കകപപച  കകലന  എകചറ്റനഷേന

കകപാണവരണകമനള്ളദതപാ  ആയ  ആവശത്സ്യങ്ങളല.  മറണിചച  കഴണിഞ്ഞ  കുദറ

കപാലങ്ങളപായണി  ഒട്ടനവധണി  ശുദ്ധജല  പദ്ധതണികള്  നമ്മുകടെ  നപാടെണികന  പല  ഭപാഗത്തുന

നടെപണിലപാക്കണിയണിട്ടുണച.  അതച  എന.എല.എ.മപാര  നലകണിയതണച,  പഞപായത്തുകള്

നലകണിയതണച,  വപാട്ടര  അദതപാറണിറ്റണിയുകടെ  ഭപാഗമപായണിട്ടുള്ളതമുണച.   കഴണിഞ്ഞ

കതരകഞ്ഞടുപച  സമയതച  ജനങ്ങകള  അഭണിമുഖതീകരണിചദപപാള്  അനഭവകപട്ട

പ്രധപാനകപട്ട  കപാരത്സ്യന  മുനകപാലങ്ങളണില  ശുദ്ധജലപദ്ധതണികള്  ദവണകമന്ന

ആവശത്സ്യമപായണിരുനകവങണില,  ഇന്നച  പ്രസ്തുത  പദ്ധതണികള്ക്കുദവണണി

ജലദസപാതസ്സുകളണില  ആവശത്സ്യമപായ  ശുദ്ധജലമണിലപാകയനള്ള  കപാരത്സ്യമപാണച.  എകന

നണിദയപാജകമണ്ഡലതണില  എന.എല.എ.കയന്ന  നണിലയണില  ഞപാന  തകന്ന

നടെപണിലപാക്കണിയ ഒരു പദ്ധതണിയുള്പകടെ മൂന്നച ശുദ്ധജല പദ്ധതണികളുണച. പദക്ഷ ആ മൂന്നച

പദ്ധതണികളണികല ജല ദസപാതസ്സുകളണിലുന ഒരണിറ്റച കവള്ളമണിലപാത സപാഹചരത്സ്യമപാണുള്ളതച.
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വളകര  ഗുരുതരമപായ  അവസയപാണച  ഈ  വരഷേന  നപാന  അനഭവണിചതച.

മുനകപാലങ്ങളണിലനണിനന  വത്സ്യതത്സ്യസമപായണി  ഇദപപാള്  നമ്മുകടെ  നപാട്ടണില  ചൂടെച  വളകര

കൂടുതലപായപാണച  അനഭവകപട്ടതച.  പല  ജണിലകളണിലുന  40  ഡണിഗണി  കസലഷേത്സ്യസണിനച

മുകളണില ചൂടെച  ദരഖകപടുതണി.  അതണികന ഫലമപായണി ജല ദസപാതസ്സുകള് പൂരണ്ണമപായണി

വറ്റണിവരണ സപാഹചരത്സ്യമുണപായണി.  ഇഇൗ രതീതണി  തടെരന്നപാല വരുനവരഷേങ്ങളണിലുന  ഇദത

സപാഹചരത്സ്യമപായണിരണിക്കുകമന്നപാണച  പറയകപടുന്നതച.  അങ്ങകന  വനകഴണിഞ്ഞപാല

ഗവണ്കമനണിനച  ഏറ്റവന  പ്രയപാസമുണപാക്കുന്ന  ഒരു  കപാരത്സ്യന  എലപാദപരക്കുന

ശുദ്ധലജലകമതണിക്കുക  എനള്ളതപായണിരണിക്കുകമന്ന  കപാരത്സ്യതണില  യപാകതപാരു

സനശയവമണില.  അതകകപാണച  ശുദ്ധജല  പദ്ധതണികള്  ആരനഭണിക്കുന്നതന

അതണിനദവണണിയുള്ള  പ്രവരതനന  ആരനഭണിക്കുന്നതന  അതണിനദവണണി

ബഡ്ജറ്റണിലുള്കപകടെ  ധപാരപാളന  പണന  നതീക്കണിവചണിരണിക്കുന്നത  കമപാകക്ക  നല

കപാരത്സ്യങ്ങളപാണച.  പദക്ഷ ശുദ്ധജല പദ്ധതണികള് ഉണപായപാല മപാത്രന ദപപാര,  ശുദ്ധജലന

ലഭണിക്കുന്നതണിനപാവശത്സ്യമപായ  ജലദസപാതസ്സുകള്  നണിലനണിരതപാന  കഴണിഞ്ഞണികലങണില

നമള് എത്ര ദകപാടെണി കചലവഴണിചച ശുദ്ധജല പദ്ധതണികള് ഉണപാക്കണിയപാലുന അകതപാകക്ക

കവറുന  ദനപാക്കുകുതണിയപായണി  നണിലക്കുന്ന  സപാഹചരത്സ്യമപായണിരണിക്കുന  ഉണപാവക.  നമുക്കച
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ശുദ്ധജല  പദ്ധതണികള്  ഉള്ളദപപാള്തകന്ന  ആ  പദ്ധതണികള്ക്കച  കവള്ളകമതണിക്കുന്ന

ജലദസപാതസ്സുകള്  കഴണിഞ്ഞ  കപാലങ്ങളണില  ധപാരപാളമപായണി  ഉണപായണിരുന.

മുനകപാലങ്ങളണില  മഴക്കപാലമപായപാല  ദകരളതണികല  ജലപാശയങ്ങകളലപാന

സമൃദ്ധമപായണിരുന.  നമ്മുകടെ  പുഴകള്,  നദേണികള്,  ദതപാടുകള്,  കുളങ്ങള്,  അരുവണികള്

തടെങ്ങണിയവകയലപാന ജല സമൃദ്ധമപായണിരുന.  പദക്ഷ ഇന്നച ആ സപാഹചരത്സ്യന മപാറണി.  മഴ

കഴണിഞ്ഞപാലുടെകന  നമ്മുകടെ  പുഴകകളലപാന  വറ്റണി  വരളുകയപാണച.  അതദപപാകല  ഒരു

കുളനദപപാലുന ഇലപാത സപാഹചരത്സ്യമപാണച ഇന്നച പല പഞപായത്തുകളണിലുമുള്ളതച. നമള്

മഹപാരപാഷ്ട്രയണികല ലത്തൂരണികല കുടെണികവള്ള ക്ഷപാമകതക്കുറണിചച പത്രങ്ങളണിലൂകടെ വപായണിച്ചു.

350  കണി.മതീ.  ദൂകരനണിന്നച  കവള്ളവമപായണി  എത്തുന്ന  കട്രെയണിനണികന  ചൂളനവണിളണി

കപാതണിരണിക്കുന്ന  ഒരു  ജനതകയക്കുറണിചച  നമള്  വപായണിചതച  വളകര

അത്ഭുതദതപാടുകൂടെണിയപാണച.  കഴണിഞ്ഞ  മപാരചച-ഏപ്രണില  മപാസങ്ങളണില  പല

പഞപായത്തുകള്ക്കുന  ദലപാറണികളണില  കവള്ളന  സകകപ  കചയ്യുന്നതണിനച  കതപാട്ടടുത

പഞപായത്തുകകളദയപാ  അകകലയുള്ള  പഞപായത്തുകകളദയപാ  ആശ്രയണിദക്കണ

സണിതണിവന.  പല  പഞപായത്തുകള്ക്കുന  സസ്വന്തമപായണി  ജലദസപാതസ്സുകളണിലപാത
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സപാഹചരത്സ്യന  കഴണിഞ്ഞ  ദവനലക്കപാലത്തുണപായണി.  അതണിനച  ഒരു  മപാറ്റന

വരുത്തുന്നതണിനദവണണി  പുഴകളണില  തടെയണകള്  സനരക്ഷണിച്ചുകകപാണന  കൂടുതല

ജലപാശയങ്ങള്  ഉണപാക്കണികക്കപാണന  കുളങ്ങകള  നവതീകരണിചച  സനരക്ഷണിച്ചുകകപാണന

ഒപാദരപാ  പഞപായതണിലുന  ആവശത്സ്യമപായ  ജലപാശയങ്ങള്  ഉണപാക്കുന്നതണിദനപാ

ജലസമ്പതച  നണിലനണിരത്തുന്നതണിദനപാ  ആവശത്സ്യമപായ  നടെപടെണികള്  സസ്വതീകരണിക്കണന.

ശുദ്ധജല   പദ്ധതണികളണിദലയച  ശുദ്ധജലകമതണിക്കുന്നതണിദനപാ  ജല

സമൃദ്ധണിയുണപാക്കുന്നതണിദനപാ  ദവണണിയുള്ള  നടെപടെണി  നമള്  സസ്വതീകരണിക്കുന്നണില.  ഏതച

ഗവണ്കമനച അധണികപാരതണില വന്നപാലുന അഞ്ചു ലക്ഷന രൂപവകര പരണിധണി വച്ചുകകപാണച

പ്രധപാനമപായുന  മപാരചച  മപാസങ്ങളണില  കുടെണികവള്ളന  സകകപ  കചയ്യുന്നതണിനദവണണി

പഞപായത്തുകള്ക്കച  അനവപാദേന  കകപാടുക്കുന.  ഇകതപാകക്ക  കപാലപാകപാലങ്ങളപായണി

കചയ്തുവരുന്ന  കപാരത്സ്യങ്ങളപാണച.   പദക്ഷ  ഇനണിയുള്ള  കപാലങ്ങളണില  അതരതണിലുള്ള

അനവപാദേന  കകപാടുത്തുകഴണിഞ്ഞപാലുന  ശുദ്ധജല  വണിതരണന  നടെത്തുന്നതണിനച  എവണികടെ

നണിന്നച ശുദ്ധജലന കണിട്ടുകമന്ന ദചപാദേത്സ്യന നമ്മുകടെ മുന്നണിദലയച വനകകപാണണിരണിക്കുകയപാണച.

അതകകപാണച  ഗവണ്കമനച  ശുദ്ധജല  വണിതരണദതപാകടെപാപനതകന്ന  ആവശത്സ്യമപായ

ജലദസപാതസ്സുകള്  സനരക്ഷണിക്കുന്നതണിനന  നമ്മുകടെ  കുളങ്ങളുന  പുഴകളുന
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അരുവണികളുകമപാകക്ക  സനരക്ഷണിചച  നണിരത്തുന്നതണിനമുള്ള  ശക്തമപായ  നടെപടെണി

ഗവണ്കമനണികന  ഭപാഗതച  നണിനമുണപാദകണതപായണിട്ടുണച.  അതണിനള്ള  നടെപടെണി

ഗവണ്കമനച  സസ്വതീകരണിക്കണകമന്നപാണച  ഞപാന  ഇഇൗ  ശ്രദ്ധക്ഷണണിക്കലണിലൂകടെ

ആവശത്സ്യകപടുന്നതച.  

ജല ദസപാതസ്സുകളുകടെ സനരക്ഷണന

ജലവണിഭവ  വകുപ്പുമന്ത്രണി  (ശ്രതീ  .    മപാതദ്യു  റ്റണി  .    ദതപാമസച):  സര,  കഴണിഞ്ഞ

കതരകഞ്ഞടുപ്പുകപാലന കകപാടുനദവനലണിലപായതകകപാണച നണിരവധണി സപാനപാരതണികള്ക്കച

കവള്ളന  കുടെണിദക്കണതപായണിവന  എന്നപാണച  ബഹുമപാനകപട്ട  അനഗന  തകന

പ്രസനഗതണികന തടെക്കതണില സൂചണിപണിചതച. വളകര ഗഇൗരവതരമപായ വണിഷേയമപാണണിതച.

ഞപാന നരമന പറഞ്ഞുകയദന്നയുള,  അതണികന ലഘൂകരണിചച  കപാണുകയല.  വരള്ച

ദനരണിടുന്നതണിനച  വരള്ചക്കപാലതച  മപാത്രമപായണി  സസ്വതീകരണിക്കുന്ന  നടെപടെണികള്

പരത്സ്യപാപ്തമപാകുകയണില.  നദേണികളണികല  നതീകരപാഴുക്കച  പുന:സപാപണിക്കുക,

കപാലവരഷേക്കപാലതച  ലഭണിക്കുന്ന  അധണികജലന  മുഴുവന  ഒഴുകണിദപപാകുന്നതച  തടെഞ്ഞു

നണിരതണി സമതീപ പ്രദദേശകത ഭൂജല വണിതപാനന തപാഴപാകത നണിലനണിരത്തുക,  കുടെണികവള്ള
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ലഭത്സ്യത ഉറപപാക്കുക,  കപാരഷേണിക ആവശത്സ്യങ്ങള്ക്കുന പപാരണിസണിതണിക ആവശത്സ്യങ്ങള്ക്കുന

ദവണ  ജലന  ലഭത്സ്യമപാക്കുക  എന്നണിവ  ജലവണിഭവ  വകുപണികന  ലക്ഷത്സ്യങ്ങളപാണച.

അതണിനദവണണി സസ്വതീകരണിദക്കണ പദ്ധതണികള് ജലദസചന വകുപ്പുന ഭൂജല വകുപ്പുന ജല

അദതപാറണിറ്റണിയുന ജലനണിധണി അടെക്കമുള്ള പദ്ധതണികളണിലൂകടെ സസ്വതീകരണിച്ചുവരണികയപാണച. 871

കണിണറുകള്  നണിരതീക്ഷണവണിദധയമപാക്കണി  കക്കപാണണിരണിക്കുകയപാണച.  രണച

വരഷേതണികലപാരണിക്കല  ദഡറ്റപാവചച  റണിദപപാരട്ടുകള്  തയപാറപാക്കുനണച.  ദകരളതണികല

152  ദബപാക്കുകകള നപാലപായണി തണിരണിക്കുകയുന ഓവര എകചദപപായണിറ്റഡപായണി പപാലക്കപാടെച

ജണിലയണികല  ചണിറ്റൂര   ദബപാക്കുന  കണിട്ടണിക്കല  എന്ന  കപാറ്റഗറണിയണില  കപാസരദഗപാഡച

ജണിലയണികല കപാസരദഗപാഡച ദബപാക്കുന പപാലക്കപാടെച ജണിലയണികല മലമ്പുഴ ദബപാക്കുന കസമണി

കണിട്ടണിക്കല എന്ന കപാറ്റഗറണിയണില  23  ദബപാക്കുകളുന കസയണിഫച  എന്ന കപാറ്റഗറണിയണില

126  ദബപാക്കുകകളയുമപാണച  കകണതണിയതച.  2014-ല  190  തടെയണകള്

നണിരമണിക്കപാന  111  ദകപാടെണി  രൂപ  ജലദസചന  വകുപണിനച  അനവദേണിചതണില  45

തടെയണകള്  മപാത്രമപാണച  പൂരതണിയപാക്കണിയതച.   ബപാക്കണി  തടെയണകള്

പൂരതതീകരണിക്കുന്നതണിനള്ള  അടെണിയന്തര  നടെപടെണികള്  സസ്വതീകരണിച്ചുവരുന.  ജല
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അദതപാറണിറ്റണിയുകടെ  പമ്പണിനഗച  ദസ്റ്റഷേനണില  കവള്ളന  ലഭത്സ്യമപാക്കുന്നതണിനപായണി  15

തടെയണകള് നണിരമണിക്കപാന  62  ദകപാടെണി രൂപ അനവദേണിചണിട്ടുണച.  അതണികന പണണികള്

വണിവണിധ ഘട്ടങ്ങളണിലപാണച,  അതന പൂരതതീകരണിക്കുന്നതപാണച.  ജലനണിധണി മുദഖന  1746

ഭൂജല പരണിദപപാഷേണ പദ്ധതണികള് നടെപണിലപാക്കണികക്കപാണണിരണിക്കുകയപാണച.    

ഇഇൗ  ഗവണ്കമനച  അധണികപാരദമറ്റതണിനദശഷേന  ബഹുമപാനകപട്ട  മുഖത്സ്യമന്ത്രണി

നലകണിയണിരണിക്കുന്ന  കരക്കശ  നണിരദദ്ദേശന  മഴകവളളന  പപാഴപായണി  ദപപാകുന്നതച

തടെഞ്ഞുനണിരതപാന  മഴകവളള  സനഭരണണികദളപാകടെപാപനതകന്ന  മഴക്കുഴണികള്

നണിരമണിക്കുന്ന  പദ്ധതണികളുന  ആവണിഷ്ക്കരണിക്കണകമന്നപാണച.  അതകകപാണച  നദേണികളണികല

ജലലഭത്സ്യത  ഉറപപാക്കപാന  ജലദസപാതസ്സുകള്  കൂടുതല  സനദപപാഷേണമപാക്കപാനളള

പദ്ധതണികദളപാകടെപാപനതകന്ന ജനകതീയമപാക്കണി മഴക്കുഴണികളുന മഴകവളള സനഭരണണികളുന

സപാപണികചടുക്കപാനളള   പദ്ധതണികളണിദലയ്ക്കുന  ബഹുമപാനകപട്ട   മുഖത്സ്യമന്ത്രണിയുകടെ

നണിരദദ്ദേശപ്രകപാരന  നടെപടെണികള്  സസ്വതീകരണിച്ചുവരുന്നതപാണച.   ഇതസനബന്ധണിചച

ബഹുമപാനകപട്ട  തദദ്ദേശസസ്വയനഭരണ  വകുപ്പുമന്ത്രണിയുമപായണി  ചരച  കചയ്തു.

എന.ആര.ഇ.ജണി.പണി. പദ്ധതണിയണിലകപടുതണി ജലദസപാതസ്സുകളുകടെ സനരക്ഷണതണിനന

കുളങ്ങളുകടെയുന  കണിണറുകളുകടെയുന  സനദപപാഷേണതണിനന   കചക്കച  ഡപാമുകളുന



Uncorrected/Not for publication
17

തടെയണകളുന  നണിരമണിക്കപാനന  കതപാഴണിലുറപച  പദ്ധതണിയണിലദപപാലുന  പദ്ധതണികള്

ഏകറ്റടുക്കപാന  ബഹുമപാനകപട്ട  തദദ്ദേശസസ്വയനഭരണ  വകുപ്പുമന്ത്രണി   ഇതണിദനപാടെകന

അദദ്ദേഹതണികന  വകുപണിനച  നണിരദദ്ദേശന  കകപാടുതണിട്ടുണച.  ഓദരപാ  ജണിലയണിലുന  ഓദരപാ

ദബപാക്കുകള്  കതരകഞ്ഞടുതച  കകപലറ്റച  ദപ്രപാജകകളപായണി  എന.ആര.ഇ.ജണി.പണി.-

യുകടെ  പദ്ധതണി  നടെപപാക്കപാനളള  നണിരദദ്ദേശമപാണച  അദദ്ദേഹന  നലകണിയണിരണിക്കുന്നതച.

ജലദസപാതസ്സുകളണില  കവളളന  ലഭത്സ്യമപായണികലങണില   'ഇനണിവരുകന്നപാരു  തലമുറയച

ഇവണികടെ വപാസന സപാധത്സ്യദമപാ?'  എന്ന ദചപാദേത്സ്യതണികന മുമ്പണില നപാന പകച്ചു നണിലദക്കണണി

വരുന. അതകകപാണച ദവനലക്കപാലതച മപാത്രമല നണിരന്തരമപായണി, ഗഇൗരവമപായ ജതീവകന

തടെണിപച  നണിലനണിരത്തുന്ന  ജലതണികന  അനശന   ഉറപപാക്കപാനദവണണിയുളള  സതസ്വര

നടെപടെണികളണില  വലണിയ  ജനകതീയ  പങപാളണിതദതപാടുകൂടെണി   ഏരകപടെണകമന്നപാണച

ഗവണ്കമനച ആഗഹണിക്കുന്നതച. 

ശ്രതീ  .    എ  .    പണി  .    അനണില കുമപാര : സര,  അങ്ങച  ഇവണികടെ  സൂചണിപണിചതദപപാകല

വപാട്ടര  അദതപാറണിറ്റണികയയുന  ഗവണ്കമനണികനയുന  സനബന്ധണിചണിടെദതപാളന

ശുദ്ധജലപദ്ധതണികള്  നടെപപാക്കുന്നതണിനച   ഭപാരണിച  സപാമ്പതണിക  ബപാധത്സ്യതയുണച.

അദതപാകടെപാപന  ഇതരതണിലുളള  ജലദസപാതസ്സുകകള  സനരക്ഷണിക്കുക  എന

പറയുദമ്പപാള്  അതണിദലകറ  ബപാധത്സ്യതയുണപാകുകമന്ന  കപാരത്സ്യതണില  യപാകതപാരു
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സനശയവമണില. അതണിദനതപായ സപാമ്പതണിക പരണിമണിതണികള് ഏതച ഗവണ്കമനപായപാലുന

ഉണപാകുന.  ജലദസപാതസ്സുകള്  സനരക്ഷണിചച  നണിരത്തുന്ന  കപാരത്സ്യങ്ങളണില  ത്രണിതല

പഞപായത്തുകള്,  എന.എല.എ.മപാര,  ഗവണ്കമനച,   പത്രമപാധത്സ്യമങ്ങള് എന്നണിങ്ങകന

എലപാവരുദടെയുന  ഒരു ജനകതീയ കൂട്ടപായ  ഉണപാക്കണികക്കപാണച എലപാ പഞപായതണിലുന

ചുരുങ്ങണിയതച   ഒരു  ജലപാശയകമങണിലുന  പുതതപായണി  ഉണപാക്കുന്നതണിനച  ദനതൃതസ്വന

കകപാടുക്കുവപാന  ജലവണിഭവ വകുപച  മുദന്നപാട്ടു വരുദമപാ?

ശ്രതീ  .    മപാതദ്യു  റ്റണി  .    ദതപാമസച :  സര,  കതരകഞ്ഞടുപച  പ്രചരണ  സമയതടെക്കന

ഇടെതപക്ഷ  ജനപാധണിപതത്സ്യമുന്നണണിയുന  ഇദപപാഴകത  മുഖത്സ്യമന്ത്രണിയുന  നലകണിയ

പ്രധപാനമപായ ഉഇൗന്നലപാണച  ജലസനരക്ഷണതണിനദവണണി  ഒരു ജനകതീയ സനരനഭന

ഇഇൗ  നപാട്ടണില  കകപാണവദരണതച  ആവശത്സ്യമപാകണനളളതച.  പ്രധപാനമപായുന

മഴക്കുഴണികളടെക്കന  വപാട്ടര  അദതപാറണിറ്റണിയുകടെ  പദ്ധതണികള്കക്കലപാന  പണന

കകണതപാനളള  ശ്രമതണിലപാണച.  പണന  ഇല  എന്നതണികന  ദപരണില  വപാട്ടര

അദതപാറണിറ്റണിയുകടെ  ഒരു  പദ്ധതണിയുന  ഉദപക്ഷണിക്കപാന  പപാടെണില  എന്നച  ബഡ്ജറ്റണിലൂകടെ

ധനകപാരത്സ്യ  വകുപ്പുമന്ത്രണി  പ്രഖത്സ്യപാപണിചണിട്ടുണച.  പണന  കകണതണി  ആവശത്സ്യമപായ

പദ്ധതണികകളപാകക്ക  നടെപപാക്കുന.  ഭൂജലവണിതപാനന   തപാണുദപപാകപാതണിരണിക്കപാനദവണണി

ജനകതീയ  സനരനഭന  ഉണപാക്കുന്നതണിനദവണണി  കതപാഴണിലുറപച  പദ്ധതണിയണിലൂകടെ
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എന.എല.എ.മപാകരകൂടെണി  പകങടുപണിച്ചുകകപാണച  പദ്ധതണി  തയപാറപാക്കുന്ന  കപാരത്സ്യങ്ങകള

സനബന്ധണിചച  തദദ്ദേശസസ്വയനഭരണ  വകുപ്പുമന്ത്രണിയുമപായണി  സനസപാരണിച്ചുകഴണിഞ്ഞു.

തതീരചയപായുന ജനപ്രതണിനണിധണികളുകടെ പങപാളണിതവന ദനതൃതസ്വവന ഇതണില ഉണപാകുന്നതച

ഏറ്റവന അഭണിലഷേണതീയവന അദങ്ങയറ്റന സസ്വപാഗതപാരഹവമപാണച. അക്കപാരത്സ്യതണില കൂടെണി

ഗവണ്കമനച ശ്രദ്ധപതണിപണിക്കുന്നതപാണച.


