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അര നൂറ്റാണ്ടിനു ശേഷം ജലമ ാഴുകുന്നു 

നടപുണിയുമട സ്വപ്നങ്ങൾ കതിരണിയുന്നു 

 

 

 

അഞ്ച് പതിറ്റാണ്ടിന്റെ കാത്തിരിപ്പിന്റനാടുവിൽ നടപുണിയുന്റട 

കനാൽ വഴികളിലൂന്റട കർഷകർക്കായി ജലന്റ ാഴുകിന്റയത്തി. നിണവാഹകരായ 

നാഡീ വയൂഹന്റത്തപ്പ്പാന്റല കനാലുകളിലൂന്റട ജലന്റ ത്തുപ്പാൾ പുതുജീവൻ 

പകർന്ന് ലഭിക്കുന്നത് ഈ കാർഷിക പ് ഖലയ്ക്കാണ്, ഒപ്പം അവരുന്റട ജീവന്റെ 

വിലയുള്ള കൃഷിക്കും. ഒരു കാലത്ത ് നിറന്റഞാഴുകിയിരുന്ന കല്ല്യാണകൃഷ്ണയ്യർ 

അനുബന്ധ കനാലുകൾ വരണ്ടുണങ്ങിക്കിടക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് വർഷം അപത് 

കഴിഞു. ഈ പ് ഖലയിന്റല  കൃഷിന്റയ അത് സാര ായി ബാധിക്കുകയും 

ന്റെയ്തിരുന്നു. രണ്ടായിരം ഏക്കർ കൃഷി സ്ഥലം എഴുപത്തി അഞ്ച് ഏക്കറായി 

െുരുങ്ങിന്റയന്ന് പറഞാൽ  നസ്സിലാക്കാനാകും ഈ പ്പപ്േശത്ത് ജലലഭയതയുന്റട 

കുറവ് ഏല്പിച്ച ആഘാതം. കാർഷിക പ് ഖലയിൽ ഉത്സവച്ഛായ പകർന്ന് ഒരു 

തിരിച്ചു വരവിന് തുടക്കം കുറിക്കുകയാണ് നടപുണിയും സ ീപ പ്പപ്േശങ്ങളും 

ഇന്ന് ത ിഴ് നാട്ടിന്റല ന്റപാള്ളാച്ചി വഴി ഒഴുകി വരുന്ന പ്കാരയാറും വരട്ടയാറു ാണ ്

അതിർത്തി പ്രാ  ായ ഇവിപ്ടയ്ക്ക് ജലന്റ ത്തിക്കുന്നത്. വടകരപതി, 

എരുത്തംപതി, ന്റകാഴിഞപാറ പഞ്ചായത്തുകളിലൂന്റട ഒഴുകുന്ന ഈ പുഴകളിൽ 

നിന്നും ന്റവള്ളം ലഭയ ാക്കുന്നതിന് ഒപപ്താളം തടയണകൾ ഒരു നൂറ്റാണ്്ട  ുപ ്

തന്റന്ന നിർമ്മിച്ചിരുന്നു. അന്നന്റത്ത സാപ്േതിക വിേയയനുസരിച്ച ് സുർക്കി 

 ിപ്ശിതങ്ങൾ ഉപപ്യാരിച്ച ് നിർമ്മിച്ച ഈ തടയണകൾ നൂറ്റാണ്ടിനു പ്ശഷവും 

യാന്റതാരു പ്കടുപാടുകളും ഇല്ല്ാന്റത അത്ഭുത ായി നിലനിലക്്കുന്നുണ്്ട. ഈ 

തടയണക്കൂട്ടത്തിൽ ഉൾന്റപ്പടുന്ന നടപുണിയിന്റല കല്ല്യാണകൃഷ്ണയ്യർ അനുബന്ധ 

കനാൽ ശൃംഘലയിലൂന്റടയാണ് അർദ്ധ ശതക കാലഘട്ടത്തിനു പ്ശഷം വീണ്ടും 

ജലം ഒഴുകാൻ തുടങ്ങിയത്. 
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 അണണ ന്റെട്ടിയാർ എന്ന ന്റപാള്ളാച്ചി സവപ്േശിയാണ് ആേയ കാലത്ത് ഈ 

പ്പപ്േശത്ത് കൃഷിക്ക് തയ്യാറായത്. തടയണ ഉൾന്റപ്പന്റട ജലപ്സെന ന്റസൌകരയം 

ഒരുക്കൽ ആരംഭിച്ചതും അണൈ ന്റെട്ടിയാരുന്റട  കാലത്ത് ഇന്ത്യക്ക് സവാതപ്ന്ത്യം 

ലഭിക്കുന്നതിനും കാൽ നൂറ്റാണ്ടിന്  ുപ ്അതായത് 1920 -ൽ ഈ പ്പപ്േശത്ത് കൃഷി 

കല്ല്യാണ കൃഷ്ണ അയ്യർ സവന്ത് ാക്കി. കാർഷിക അഭിവൃദ്ധിക്കായി കനാൽ ശൃംഖല 

വികസിപ്പിന്റച്ചടുത്ത ് അപ്േഹത്തിന്റെ കാലത്താണ്. അപ്താടുകൂടിയാണ് ഇതിന ്

കലാ കൃഷ്ണ അയ്യർ തടയണയും അനുബന്ധ കനാൽ ശൃംഖലന്റയന്നും നാ കരണം 

ന്റെയ്യന്റപ്പട്ടത്. അന്നും പ്പതിസന്ധികൾ ഏന്ററയായിരുന്നു. ഈ പ് ഖലയിന്റല വരണ്ട 

കാലാവസ്ഥ തന്റന്ന ഒരു കാരണം, അതിപ്നക്കാൾ പ്പധാനം പാറക്കൂട്ടങ്ങളാൽ 

നിറഞതായിരുന്നു പുഴന്റയന്നതാണ്. ജലം സംഭരിക്കാനാകാത്ത അടിത്തട്ട്,  ഴ 

കുറഞ വൃഷ്ടി പ്പപ്േശവും. ഈ ന്റവല്ല്ുവിളികൾ  റികടന്നാണ് ഈ പ് ഖലന്റയ 

ഹരിതാഭവും കാർഷിക അഭിവൃദ്ധിയു ുള്ള പ്പപ്േശ ാക്കി  ാറ്റാൻ കല്ല്ാണ കൃഷ്ണ 

അയ്യർക്ക് കഴിഞുന്റവന്നത് െരിപ്ത രാഥയായി ഇന്നും നിലനിലക്്കുന്നു. 

 കർമ്മ നിരതരായ ഒരുകൂട്ടം കർഷകരായിരുന്നു കല്ല്യാണകൃഷ്ണയ്യരുന്റട 

ഏറ്റവും വലിയ ബലം. അതുന്റകാണ്ടു തന്റന്ന കൃഷി 2000 ഏക്കർ സ്ഥലപ്ത്തയ്ക്ക ്

വയാപിപ്പിക്കാനും അപ്േഹത്തിനു കഴിഞു. അപ്േഹം കാലയവനികയ്ക്കുള്ളിൽ 

 റയുകയും കാലാന്ത്ാപ്രണ പ്ലാകത്തിനു തന്റന്ന വൻ  ാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കുകയും 

ന്റെയ്തത് നടപുണിയിന്റല കൃഷിപ്യയും കാരയ ായി ബാധിച്ചു.  ുന്നിൽ നിന്ന ്

നയിക്കാൻ ആളില്ല്ാതായപ്താന്റട ഈ ഭാരന്റത്ത കൃഷി പ്കപ് ണ കുറഞുതുടങ്ങി. 

പതുന്റക്ക കനാൽ വഴികളിൽ നീന്റരാഴുക്ക് അവസാനിച്ചു. കൃഷിയിടം െുരുങ്ങി 

ന്റവറും 75 ഏക്കറിൽ എത്തിപ്ച്ചരുകയും ന്റെയ്തു.  ഴനിഴൽ പ്പപ്േശ ായിതിനാൽ 

 ഴയും തന്മൂലം ജലലഭയതയും ഇവിന്റട കുറവാണ്. താപനിലയാവന്റട്ട ഉയർന്നതും, 

എരുത്തംപതി പഞ്ചായത്ത് സംസ്ഥാനന്റത്ത തന്റന്ന പ്പധാന വരർച്ചാ പ്പപ്േശ ായി 

അടയാളന്റപ്പടുത്താൻ ഇന്റതാന്റക്ക തന്റന്ന  തിയായ കാരണങ്ങളാണ്. 



3 
 

 പറപിക്കുളം ആളിയാർ കരാറിപ്ലർന്റപ്പട്ട െിറ്റൂർ പുഴ പദ്ധതിയുന്റട 

വലതുകര കനാലിൽ കൂടി ഒഴുകുന്ന ജല ാണ് കൃഷിക്ക് കുറച്ചുകാല ായി 

ഉപപ്യാരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഇങ്ങന്റന ലഭിക്കുന്ന ജലത്തിന്റെ അളവ ്

പരി ിത ായിരുന്നു. ഭൂരർഭ ജലന്റത്ത കൃഷിക്കായി ഉപപ്യാരന്റപ്പടുത്തുക എന്ന 

അവസ്ഥയിപ്ലയ്ക്ക ് ഇത് കർഷകന്റര തള്ളിവിട്ടു. ഭൂരർഭ ജലത്തിന്റെ ഉപപ്യാരം 

അനിയപ്ന്ത്ിത ായപ്താന്റട പ്പപ്േശന്റത്ത ജലക്ഷാ ം രൂക്ഷ ാകുകയും ന്റെയ്തു. ഒരു 

കാലത്ത ് ൂന്ന് വിള കൃഷി നടന്ന സ്ഥല ാണ്, ഇന്നുള്ളത് ഒരു വിള കൃഷി  ാപ്തം. 

അപ്ത സ യം ധാതുസംപുഷ്ട ായ  ൈ് ഇന്നും കൃഷിക്ക് ഏന്ററ അനുപ്യാജയ ാണ്. 

ഇക്കാരണത്താലാണ ് ഇവിടന്റത്ത കൃഷി ഇന്നും നിലനിലക്്കുന്നത്. നഷ്ട ായ 

തങ്ങളുന്റട കാർഷിക രരി  തിരിന്റകപ്പിടിക്കാനുള്ള പരിപ്ശ ത്തിലാണ് ഇന്ന ്

ഇവിടന്റത്ത കർഷകർ. കൃഷിക്കാവശയ ായ ജലം വീണ്ടും ലഭിച്ചു തുടങ്ങിയത് 

ഇവർക്ക ് പുത്തനുണർവ് നല്കിയിട്ടുണ്്ട. തുടർന്ന ് കർഷകരുന്റട നിരന്ത്ര 

അഭയർത്ഥനകൾ പരിരണിച്ച ജലവിഭവ വകുപ്പ് ഈ കനാലുകളിലൂന്റട ജലം വീണ്ടും 

ഒഴുക്കുന്നതിന്റെ സാധയതകൾ പരിപ്ശാധിക്കാൻ ആരംഭിച്ചു. പ്കാവിഡ് കാലത്ത ്

 പ്ന്ത്ി പ്നരിട്ട് തന്റന്ന സ്ഥലം സന്ദർശിക്കുകയും പുപ്രാരതി അവപ്ലാകനം 

ന്റെയ്യുകയും ന്റെയ്തു. കല്ല്യാണ കൃഷ്ണയ്യർ തടയണയിൽ നിന്ന് 9500  ീറ്റർ കനാൽ 

അറ്റകുറ്റ പണികൾ പൂർത്തിയാക്കി പുനരുജ്ജീവിപ്പിച്ചു. അതിലൂന്റട വീണ്ടും 

നീരണിഞു തുടങ്ങുകയും ന്റെയ്തു. സ യബന്ധിതവും കാരയക്ഷ വു ായി 

പ്പവർത്തനങ്ങൾ  ുപ്ന്നാട്ട് നീങ്ങിയപ്പ്പാൾ പദ്ധതിക്കാവശയ ായ ന്റെലവ് അഞ്ച ്

ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് താന്റഴ പരി ിതന്റപ്പടുത്താനും കഴിഞു. 

 കനാൽ ആരംഭിക്കുന്ന നീർച്ചാൽ പ്പവർത്തന ക്ഷ  ാക്കി  ാറ്റി കനാൽ 

ശൃഖലയുന്റട പാർശവഭിത്തിയും അടിത്തട്ടും  റ്റും സാപ്പോയിക സാപ്േതിക 

വിേയയുപപ്യാരിച്ചു തന്റന്ന വൃത്തിയാക്കി കാട ്ന്റവട്ടിന്റത്തളിക്കുകയും  ൈ ്നീക്കം 

ന്റെയ്യുകയും ന്റെയ്തു.  ണൽ ൊക്ക് അടുക്കി ജലനിർഗ്ഗ നം സുര  ാക്കുകയും 
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ന്റെയ്തു. പ്ബാഞ്ച് കനാലുകന്റള ഇതു ായി ബന്ധപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള തടസ്സങ്ങളും 

നീക്കം ന്റെയ്തു. പ്പധാന നീർപ്പാലം തടസ്സം ാറ്റി വൃത്തിയാക്കുകയും ന്റെയ്തതിലൂന്റട 

തടയണയിൽ നിന്നും ഒപത് കിപ്ലാ ീറ്റർ സഞ്ചരിച്ച ് രഘുനാഥ സിസ്റ്റം വഴി 

വീണ്ടും അടുത്ത പദ്ധതിയിൽ എത്തിപ്ച്ചരുന്ന അവസ്ഥ സംജാത ായി. 

ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒപത് പദ്ധതികൾ ഉൾന്റപ്പടുന്ന ഒരു ബൃഹത് പദ്ധതിയാണ ്

തയ്യാറായി വരുന്നത്. അതിന്റെ തുടക്കം  ാപ്ത ാണ് നടപുണിയുന്റട  ൈിൽ 

ആരംഭിച്ചത്. 

 ഈ പദ്ധതിയുന്റടയും അനുബന്ധ തടയണകളുന്റടയും 

പുനരുജ്ജീവനത്തിലൂന്റട ജലസാക്ഷരതയുന്റട ഒരു നവ അദ്ധയായം തുറക്കുകയും 

ഒരു വിജയ ാതൃക സംസ്ഥാനത്തിന് സ ർപ്പിക്കുകയു ാണ് ജലവിഭവ വകുപ്പ ്

ലക്ഷയ ിടുന്നത്. ബാക്കിയുള്ള എട്ട് തടയണകളുന്റടയും ജലവിതരണ 

സംവിധാനത്തിന്റെയും പുനരുജ്ജീവനത്തിനായുള്ള നടപടികൾ ആരംഭിച്ചു 

കഴിഞു. സംസ്ഥാന വയാപക ായി ഇത്തരം പദ്ധതികൾ ഏന്ററ്റടുക്കുന്നതിന്റന 

കുറിച്ചും പഠിക്കുന്നുണ്്ട. 

 പഴയ കാല ജലപ്സെന പദ്ധതികളുന്റട ഓർമ്മകൾ പ്പറുന്ന ന്റെറുജനസ ൂഹം 

സംസ്ഥാനത്ത് പലയിടത്തു ുണ്ടാകും. ഒരു നാട്ടിന്റല പ്താടുകളുന്റടയും 

നീർച്ചാലുകളുന്റടയും െരിപ്തവും ശാസ്പ്തവും അറിയുന്നവർ പ്പപ്േശവാസികളായ 

പ്പായ ുള്ള കർഷകർ ആയിരിക്കും. അവരുന്റട ഓർമ്മകപ്ളയും അനുഭവ 

സപത്തിപ്നയും കൂട്ടുപിടിച്ച് അപ്പതൃക്ഷ ായ കനാലുകൾ, അരുവികൾ എന്നിവ 

പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കുകയും ലക്ഷയ ിടുന്നു. സംസ്ഥാനത്തിന്റെ കാർഷിക രരി  

തിരിന്റക പിടിക്കുന്നതിനുള്ള പ്പവർത്തനങ്ങൾക്കാണ് ജലപ്സെന വകുപ്പ ്

പ്പാധാനയം നല്കു ന്നത്. ജലപ്സെനം കർഷകർക്ക് എന്ന അടിസ്ഥാന തതവം 

പ്പാവർത്തിക ാക്കുന്നതിനുള്ള നിരവധി നടപടികൾ വകുപ്പ് സവീകരിച്ചു വരുന്നു. 
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നിലവിലുള്ള ജലപ്പ്സാതസ്സുകൾ കൂടാന്റത കഴിഞ രണ്്ട വർഷം ന്റകാണ്്ട 

നൂതന ായ ശാസ്പ്തീയ കൃഷി രീതികളും ജലസംരക്ഷണത്തിനായി കണികാ 

ജലപ്സെനവും ആവിഷ്കരിച്ചു. ഈ പ്പവർത്തനങ്ങളിലും സജീവ ാണ് 

പ്കരളത്തിന്റെ ന്റനല്ല്റയായ പാലക്കാട ് എന്നത് എടുത്തു കാപ്ട്ടണ്ട വസ്തു തയാണ്. 

നവീകരിച്ച  ൂലത്തറ റരുപ്ലറ്റർ നാടിന് സ ർപ്പിച്ചത് അടുത്തിന്റടയാണ്. 

പ് ഖലയിന്റല കർഷകരുന്റട ഏന്ററ നാളായുള്ള ആവശയ ായിരുന്നു  ൂലത്തറ 

റരുപ്ലറ്റർ.  ൂന്നര േശകത്തിന് പ്ശഷം സംസ്ഥാനത്ത ് തുടങ്ങുന്ന അട്ടപ്പാടി 

ജലപ്സെന പദ്ധതിയും കാരപ്പാറ  കുരിയാർകുറ്റ പദ്ധതി നിലനിർത്തി ബേൽ 

സംവിധാനത്തിലൂന്റട ജലം ലഭയ ാക്കാനുള്ള (എസ്.എ.ന്റക.ന്റക.ഐ.പി) എന്ന 

പദ്ധതിയുന്റട വിശേ ായ പദ്ധതി രൂപപ്രഖ തയ്യാറാക്കാനുള്ള നടപടിയും വരും 

കാലങ്ങളിൽ പാലക്കാടിന്റെ കാർഷിക  ുഖ ുപ്േയ്ക്ക് തിളക്കം കൂട്ടും. 

 കൃഷിയിപ്ലയ്ക്ക ് കർഷകന്റര തിരിന്റകന്റയത്തിക്കാനുള്ള 

പ്പവർത്തനങ്ങൾക്കാണ്  ുൻരണന നല്കുന്നത്. ഇപ്താന്റടാപ്പം പ്പാപ്േശിക വിപ്നാേ 

സഞ്ചാരവും പ്പളയനിവാരണവും അനുബന്ധ രുണങ്ങളായി  ാറ്റുവാനും 

പരിപ്ശ ിക്കുന്നുണ്്ട. ഈ പ്പവർത്തനങ്ങൾ ജനകീയ കൂട്ടായ്മകളും, കുടുംബപ്ശീ 

പ്പാലുള്ള പ്പസ്ഥാനങ്ങളും സംയുക്ത ായി ഏന്ററ്റടുത്താൽ രാജയന്റത്ത തന്റന്ന  ികച്ച 

കാർഷിക ജലപ്സെന  ാതൃക സൃഷ്ടിച്ചു നല്കാൻ ന ുക്ക ് കഴിയും. ഉപജീവനം 

 ാപ്ത ല്ല് ഒരു അനുഭവം കൂടിയാണ ് കൃഷിന്റയന്നും അതിലുന്റട നാടിന്റന 

പൂർവ്വകാല കാർഷിക സ ൃദ്ധിയിപ്ലയ്ക്ക് തിരിച്ചുപിടിക്കാനു ുള്ള ഈ 

പരിപ്ശ ങ്ങൾക്ക്  ബഹു. പ്ന്ത്ി ന്റക. കൃഷ്ണൻകുട്ടി പ്നരിട്ടു തന്റന്ന  ാർഗ്ഗ 

നിർപ്േശങ്ങൾ നല്കു ന്നുണ്്ട. േീർഘവീക്ഷണപ്ത്താന്റടയും, വയക്ത ായ 

േിശാപ്ബാധപ്ത്താന്റടയു ുള്ള പ്പവർത്തനങ്ങളിലൂന്റടയും പാരിസ്ഥിതിക സ നില 

വീന്റണ്ടടുത്ത് പരിസ്ഥിതിക്ക് പ്ോഷം വരാത്ത രീതിയിൽ  കതിരണിഞ 

പാടങ്ങളും നീന്റരാഴുക്കുള്ള പ്താടുകളും ഇവിന്റട ന ുക്ക് പുനർജനിപ്പിക്കാം. 
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അതിന്റല ആേയ അധയായ ായി നടപുണിയുന്റട വിജയരാഥ എഴുതിപ്ച്ചർക്കുന്റ ന്ന ്

പ്പതീക്ഷിക്കാം. 

         ഡി. ബിജു 

     െീഫ് എഞ്ചിനീയർ 

 

 

 

 


