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ല ോക ജ ദിനം 

  

ല ോക ജ ദിനം എന്നത ്ഒരു അന്തോരോഷട്്ര ആചരണവും ജ വുമോയി ബന്ധപ്പെട്ട ട്രശ്

നങ്ങപ്പെക്കുറിച്ച ്കൂരുത റിയോനുള്ള അവസരവുമോണ.് 1992-പ്പ  

ഐകയരോഷട്്രസഭയുപ്പര രരിസ്ഥിതിയും വികസനവും സംബന്ധിച്ച ലകോൺഫറൻസ് 

മുതൽ ല ോക ജ ദിനോചരണം ശുരോർശ പ്പചയ്യപ്പെട്ടതോണ്. ഐകയരോഷട്്രസഭയുപ്പര 

പ്പരോതുസഭ 1993 മോർച്്ച 22 ന ്ആദയപ്പെ ല ോക ജ ദിനമോയി ട്രഖ്യോരിച്ചു. ഇന്്ന, 1.8 

ബി യൺ ആെുകൾ മ ം ക ർന്ന കുരിപ്പവള്ള ലട്സോതസ്സ ്ഉരലയോഗിക്കുന്നു, ഇത ്

ലകോെറ, ഡിസന്ററി, ടരലഫോയ്ഡ ,് ലരോെിലയോ എന്നിവ ബോധിക്കോനുള്ള സോധയത 

വർദ്ധിെിക്കുന്നു.2015-ൽ ആരംഭിച്ച സുസ്ഥിര വികസന  ക്ഷ്യങ്ങെിൽ, 2030-ഓപ്പര 

എല്ലോവർക്കും ശുദ്ധജ ം  ഭയമോപ്പണന്്ന ഉറെോക്കുക എന്ന  ക്ഷ്യവും ഉൾപ്പെരുന്നു, ഇത് 

കരുെ ദോരിട്ദയം തുരച്ചുനീക്കുന്നതിനുള്ള ലരോരോട്ടെിൽ ജ പ്പെ ഒരു ട്രധോന 

ട്രശ്നമോക്കി ഉന്നയിക്കുന്നു. 

ല ോക ജ ദിനം - 2022-ല  ത ം 

 

2022പ്പ  ല ോക ജ ദിനെിന്പ്പറ ട്രലമയം "ഭൂഗർഭജ ം - അദൃശ്യമോയതിലന 

ദൃശ്യമോക്കുന്നു" എന്നതോണ്. 

ഭൂഗർഭജ ം അദൃശയമോണ്, രലക്ഷ് അതിന്പ്പറ ആഘോതം എല്ലോയിരെും ദൃശയമോണ്. 

കോഴ്ചയിൽ നിന്്ന മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന, ഭൂഗർഭജ ം നമ്മുപ്പര ജീവിതപ്പെ സമ്പന്നമോക്കുന്ന 

ഒരു മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന നിധിയോണ.് ല ോകെിപ്പ  മിക്കവോറും എല്ലോ ട്ദോവക 

ശുദ്ധജ വും ഭൂഗർഭജ മോണ.് കോ ോവസ്ഥോ വയതിയോനം കൂരുതൽ വഷെോകുന്നലതോപ്പര 

ഭൂഗർഭജ െിന്പ്പറ അവസ്ഥ കൂരുതൽ ഗുരുതരമോകും. ഈ വി ലയറിയ വിഭവം 

സുസ്ഥിരമോയി ടകകോരയം പ്പചയ്യോൻ നമ്മൾ ഒരുമിച്ച ്ട്രവർെിലക്കണ്ടതുണ്ട്.  
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 എന്തോണ ്ഭൂഗർഭജ ം?  

  

അകവിഫറുകെിൽ കോണപ്പെരുന്ന ജ പ്പെയോണ ്ഭൂഗർഭജ ം എന്നറിയപ്പെരുന്നത,് 

അകവിഫറുകൾ എന്നത ് ജ പ്പെ ഉൾപ്പക്കോള്ളോൻ കഴിയുന്ന രോറകൾ, മണൽ, ചരൽ 

എന്നിവയുപ്പര ഭൂമിശോസ്ട്തരരമോയ രൂരങ്ങെോണ്..  

  

ഭൂഗർഭജ ലെക്കുറിച്ച ്നമ്മൾ എന്തിന ്ശ്ശ്ദ്ധിക്കണം?  

  

ര  ട്രലദശങ്ങെി ും ഭൂഗർഭജ ം അമിതമോയി ഉരലയോഗിക്കപ്പെരുന്നു, ഇവിപ്പര മഴയും 

മഞ്ഞും പ്പകോണ്ട ്റീചോർജ് പ്പചയ്യുന്നതിലനക്കോൾ കൂരുതൽ പ്പവള്ളം അകവിഫറുകെിൽ 

നിന്്ന വ ിപ്പച്ചരുക്കുന്നു. ഭൂഗർഭജ  മ ിനീകരണം ഒരു ട്രലതയക ട്രശ്നമോണ്, അതിൽ 

നിന്്ന കരകയറോൻ രതിറ്റോണ്ടുകലെോ നൂറ്റോണ്ടുകലെോ എരുലെക്കോം. ചി  സ്ഥ ങ്ങെിൽ, 

നമ്മുപ്പര രോദങ്ങൾക്ക ്തോപ്പഴ എട്ത ഭൂഗർഭജ ം ഉപ്പണ്ടന്ന ്നമുക്കറിയില്ല, അതിനർത്ഥം 

സുട്രധോനമോയ ഒരു ജ ലട്സോതസ്സ ്ട്രലയോജനപ്പെരുെുന്നതിൽ നോം രരോജയപ്പെരോം 

എന്നോണ്. ഭൂഗർഭജ ം രരയലവക്ഷ്ണം പ്പചയ്യുകയും സംരക്ഷ്ിക്കുകയും സുസ്ഥിരമോയി 

ഉരലയോഗിക്കുകയും പ്പചയ്യുന്നത ്അതിജീവിക്കുന്നതിനും കോ ോവസ്ഥോ 

വയതിയോനവുമോയി പ്പരോരുെപ്പെരുന്നതിനും വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന ജനസംഖ്യയുപ്പര 

ആവശയങ്ങൾ നിറലവറ്റുന്നതിനുമുള്ള ലകട്രമോയിരിക്കും. 

  

ഭൂഗർഭജ െിനു ലേണ്ടി നമുക്ക ്എന്തുലെയ്യോൻ കഴിയും? 

  

ഭൂഗർഭജ പ്പെ മ ിനീകരണെിൽ നിന്്ന സംരക്ഷ്ിക്കുകയും അത ്സുസ്ഥിരമോയി 

ഉരലയോഗിക്കുകയും ജനങ്ങെുപ്പരയും ട്ഗഹെിന്പ്പറയും ആവശയങ്ങൾ 

സന്തു ിതമോക്കുകയും ലവണം. ജ ം, ശുചിതവ സംവിധോനങ്ങൾ, കൃഷി, വയവസോയം, 

രരിസ്ഥിതി വയവസ്ഥകൾ, കോ ോവസ്ഥോ വയതിയോനം എന്നിവയിൽ ഭൂഗർഭജ െിന്പ്പറ 

ട്രധോന രങ്ക ്സുസ്ഥിര വികസന നയരൂരീകരണെിൽ ട്രതിഫ ിലക്കണ്ടതോണ്..  

ജ ലെക്കുറിച്ചുള്ള േസ്തു തകൾ 

 2.1 ബി യൺ ആെുകൾ വീട്ടിൽ സുരക്ഷ്ിതമോയ പ്പവള്ളമില്ലോപ്പത ജീവിക്കുന്നു. 

 നോ ിപ്പ ോന്്ന ടട്രമറി സ്കൂ െുകെിൽ കുരിപ്പവള്ളം  ഭയമല്ല, വിദയോർത്ഥികൾ 

സുരക്ഷ്ിതമല്ലോെ ഉറവിരങ്ങൾ ഉരലയോഗിക്കുന്നു. 

 സുരക്ഷ്ിതമല്ലോെ പ്പവള്ളവും ലമോശം ശുചീകരണവുമോയി ബന്ധപ്പെട്ട 

വയറിെക്കം മൂ ം അഞ്ച ്വയസ്സിന ്തോപ്പഴയുെെ് 700- ധികം കുട്ടികൾ ട്രതിദിനം 

മരിക്കുന്നു. 

 ആലഗോെത െിൽ, സുരക്ഷ്ിതമല്ലോെതുമോയ ജ ലട്സോതസ്സുകൾ 

ഉരലയോഗിലക്കണ്ടിവരുന്ന 80% ആെുകെും ട്ഗോമട്രലദശങ്ങെി ോണ ്

തോമസിക്കുന്നത.് 

 പ്പവള്ളമില്ലോെ രരിസരങ്ങെുള്ള രെിൽ എപ്പട്ടണ്ണെി ും 

ജ ലശഖ്രണെിനപ്്പറ ചുമത  സ്ട്തീകെും പ്പരൺകുട്ടികെുമോണ്. 

 ഗർഭോവസ്ഥയി ും ട്രസവെി ും ഉണ്ടോകുന്ന സങ്കീർണതകൾ മൂ ം ട്രതിദിനം 

800- ധികം സ്ട്തീകൾ മരിക്കുന്നു. 
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 വീരുകെിൽ നിന്്ന ര ോയനം പ്പചയ്യോൻ നിർബന്ധിതരോയ 68.5 ദശ ക്ഷ്ം 

ആെുകൾക്ക ്സുരക്ഷ്ിതമോയ ജ ലസവനങ്ങൾ ആക്സസ് പ്പചയ്യുന്നത ്വെപ്പര ട്രശ്

നകരമോണ.് 

 ഏകലദശം 159 ദശ ക്ഷ്ം ആെുകൾ കുെങ്ങെും അരുവികെും ലരോ ുള്ള ഉരരിത  

ജ െിൽ നിന്നോണ് കുരിപ്പവള്ളം ലശഖ്രിക്കുന്നത.് 

 ഏകലദശം 4 ബി യൺ ആെുകൾ - ല ോക ജനസംഖ്യയുപ്പര ഏകലദശം മൂന്നിൽ 

രണ്ട് ഭോഗവും - വർഷെിൽ ഒരു മോസപ്പമങ്കി ും കരുെ ജ ക്ഷ്ോമം 

അനുഭവിക്കുന്നു.. 

 2030-ഓപ്പര ല ോകപ്പമമ്പോരുമുള്ള 700 ദശ ക്ഷ്ം ആെുകൾ കരുെ ജ ക്ഷ്ോമം മൂ ം 

കുരിയിറക്കപ്പെരും. 

ജ സംരക്ഷണെിനും ശ്ുെ കരണെിനുമുള്ള ലകശ്ര 

സർക്കോർ പദ്ധതികൾ 

 

ലദശ് യ ജ  കമ്മ ഷൻ 

കോ ോവസ്ഥോ വയതിയോനപ്പെക്കുറിച്ചുള്ള ലദശീയ ആക്ഷ്ൻ പ്ലോനിന ്കീഴി ുള്ള എട്്ട 

ലദശീയ ദൗതയങ്ങെിൽ ഒന്നോയി ഇന്തയോ ഗവൺപ്പമന്റ ്നോഷണൽ വോട്ടർ മിഷൻ 

സ്ഥോരിച്ചു. ലദശീയ ജ  ദൗതയെിനോയുള്ള (NWM) സമട്ഗമോയ ദൗതയ ലരഖ്യ്ക്ക ്ലകട്ര 

മട്ന്തിസഭ (2011 ഏശ്പിൽ 6-ന്) അംഗീകോരം നൽകി. NWM ന്പ്പറ ട്രധോന  ക്ഷ്യം "ജ  

സംരക്ഷണം, പോഴോക്കൽ കുറയ്ക്കുക, സംലയോജിത ജ േിഭേ 

േികസനെി ൂലെയും മോലനജ്ലമന്റി ൂലെയും സംസ്ഥോനങ്ങളി ുെന ളേും 

സംസ്ഥോനെിനകെും തു യമോയ ജ  േിതരണം ഉറപ്പോക്കുക" എന്നതോണ്. 

 

ജൽ ശ്ക്തി അഭിയോൻ (JSA) 

ജൽ ശ്ക്തി അഭിയോൻ (ലജഎസ്എ) എന്നത ് സമയബന്ധിതമോയ ജ സംരക്ഷ്ണ 

കോപ്പമ്പയ്നോണ്. JSA രണ്ട ്ഘട്ടങ്ങെി ോയി ട്രവർെിക്കും: ഘട്ടം 1 ജൂട  1 മുതൽ 15 

പ്പസര്റ്റംബർ 2019 വപ്പര എല്ലോ സംസ്ഥോനങ്ങൾക്കും ലകട്ര ഭരണ ട്രലദശങ്ങൾക്കും; 

 രിൻവോങ്ങുന്ന മൺസൂൺ (ആട്ന്ധട്രലദശ,് കർണോരക, രുതുലച്ചരി, തമിഴന്ോര്) 

സവീകരിക്കുന്ന സംസ്ഥോനങ്ങൾക്കും ലകട്രഭരണ ട്രലദശങ്ങൾക്കും 2019 ഒക്ലരോബർ 1 

മുതൽ നവംബർ 30 വപ്പരയുള്ള ഘട്ടം 2. 

 

അസറ്്റ സൃഷെ്ിയി ൂലെയും േിപു മോയ ആശ്യേിനിമയെി ൂലെയും 

ജ സംരക്ഷണലെ ജൻ ആലരോളനോക്കി മോറ്റുകയോണ ്ലജഎസഎ് 

 ക്ഷയമിെുന്നത.് 

 

ജ സംരക്ഷണേും മഴലേള്ള സംഭരണേും, ജ ോശ്യങ്ങളുലെ നേ കരണേും, 

ജ െിന്ലറ പുനരുപലയോഗേും ഘെനകളുലെ റ െോർജിംഗും, തണ്ണ ർെെ 

േികസനം, ത ശ്േ േനേൽക്കരണം എന്ന  അഞ്ച ്വശങ്ങെിൽ 'ജൽ ശക്തി 

അഭിയോൻ' ഊന്നൽ നൽകും. 
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ജ ക്ഷോമം നിയശ്ന്തിക്കുന്നതിനും മഴലേള്ള സംഭരണം 

ലശ്പോത്സോഹിപ്പിക്കുന്നതിനും ലകശ്ര സർക്കോർ സവ കരിച്ച 

നെപെികൾ 

 ജ സംരക്ഷ്ണെിന്പ്പറയും വിെപ്പവരുെിന്പ്പറയും ട്രോധോനയപ്പെക്കുറിച്ച ്

ട്രധോനമട്ന്തി എല്ലോ സർരഞ്ചുമോർക്കും കപ്പെഴുതുകയും ജ സംരക്ഷ്ണം ഒരു 

ബഹുജന ട്രസ്ഥോനമോക്കോൻ ഉചിതമോയ എല്ലോ നരരരികെും സവീകരിക്കോൻ 

അവപ്പര ഉദല്ബോധിെിക്കുകയും പ്പചയ്തു. 

 ജ വുമോയി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലോ കോരയങ്ങെും സംലയോജിതമോയി ഒരിരെ് 

ടകകോരയം പ്പചയ്യുന്നതിനോയി രുതിയ ജ ശക്തി മട്ന്തോ യം രൂരീകരിക്കുക. 

 ലദശീയ ജ നയം (2012) മഴപ്പവള്ള സംഭരണെിനും ജ സംരക്ഷ്ണെിനും 

ലവണ്ടി വോദിക്കുന്നു 

 മഴപ്പവള്ള സംഭരണം ഉൾപ്പെപ്പരയുള്ള നിയട്ന്തണെിനും വികസനെിനും 

അനുലയോജയമോയ ഭൂഗർഭജ  നിയമനിർമ്മോണം നരെോൻ അവപ്പര 

ട്രോപ്തരോക്കുന്നതിനോയി ലകട്രം എല്ലോ സംസ്ഥോനങ്ങൾക്കും/ലകട്രഭരണ 

ട്രലദശങ്ങൾക്കും ഒരു മോതൃകോ ബിൽ വിതരണം പ്പചയ്തിട്ടുണ്ട്. 

 ലകട്ര ഭൂഗർഭ ജ  അലതോറിറ്റി (സിജിഡബ്ല്യുഎ) 1986-പ്പ  രരിസ്ഥിതി സംരക്ഷ്ണ 

നിയമെിനപ്്പറ പ്പസക്ഷ്ൻ 5 ട്രകോരം യുരികൾ ഉൾപ്പെപ്പര രോജയപ്പെ എല്ലോ 

ട്രലദശങ്ങൾക്കും നിർബന്ധിത മഴപ്പവള്ള സംഭരണം / ലമൽക്കൂരയുപ്പര മുകെിൽ 

മഴപ്പവള്ള സംഭരണെിനോയി നിർലേശങ്ങൾ രുറപ്പെരുവിച്ചു. 

 കൂരോപ്പത, 12-ആം രദ്ധതിക്കോ െ ്CGWB അകവിഫർ മോെിംഗ് ആൻഡ ്

മോലനജ്പ്പമന്റ ്ലട്രോട്ഗോം ഏപ്പറ്റരുെു 

 ജ സംരക്ഷ്ണെി ും ഭൂഗർഭജ  രുനരുജ്ജീവനെി ും നല്ല രീതികൾ 

ലട്രോത്സോഹിെിക്കുന്നതിന ്ലകട്രം ലദശീയ ജ  അവോർഡുകൾ 

ഏർപ്പെരുെിയിട്ടുണ്ട്. മഴപ്പവള്ള സംഭരണം ലട്രോത്സോഹിെിക്കുന്നതിനും 

ഭൂഗർഭജ െില ക്ക് കൃട്തിമമോയി റീചോർജ ്പ്പചയ്യുന്നതിനും ലകട്രം ജനകീയ 

ലബോധവൽക്കരണ രരിരോരികൾ സംഘരിെിക്കുന്നു. 
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