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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 232 13-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

നദികൾ മാലിന���മാ�ാൻ നടപടി

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. പി.പി. �േമാദ്,
�ീ എ. സി. െമായ്  തീൻ , 
�ീ. പി. ന��മാർ, 

�ീ െക � ജനീഷ്  �മാർ 

Shri Roshy Augustine
(ജലവിഭവ വ��് മ�ി)

(എ) ഭാരത�ഴ, പ�, മണിമല �ട�ിയ ��ഖ നദികൾ
ഉൾെ�െട ഇ�പ�ിെയാ�് നദികൾ ��തലായി
മലിനീകരി�െ��െവ� ആേ�പം ഉ�തിനാൽ
നദികെള മാലിന���മാ��തി�� �വർ�നം

ഊർ�ിതെ���േമാ;

(എ) ബ�മാനെ�� േദശീയ ഹരിത ൈ�ബ�ണലിെ�
Original Application No.673/2018 െ�
ഉ�രവിൽ രാജ��് ഏ��മധികം മലിനീകരണ
ഭീഷണി േനരി�� �ഴകൾ/�ഴക�െട ഭാഗ��െട
പ�ിക �സി�ീകരി�ി��തിൽ േകരള�ിെല 21
�ഴകൾ/�ഴക�െട ഭാഗ�ൾ ഉൾെ���. ഈ
പ�ികയിൽ ഭാരത�ഴ, പ�, മണിമല എ�ിവ�ം
ഉൾെ��ി��്. ഭാരത�ഴയിൽ പ�ാ�ി ഭാഗ�ം,
പ�ാ നദിയിൽ മാ�ാർ- തകഴി ഭാഗ�ം,
മണിമലയാ�ിൽ ക�ർ�ാറ-േതാൺ� ഭാഗ�മാണ്
��തലായി മലിനീകരി�െ�� ഭാഗ�ൾ.
ബ�.നാഷണൽ �ീൻ �ിബ�ണലിെ� ഉ�രവിൻ

�കാരം �േത�ക ക�ി�ികൾ �പീകരി�ക�ം
(റിവർ റിജ�വേനഷൻ ക�ി�ി�ം, ജി�ാതല
സാേ�തിക സമിതി�ം) ഓേരാ നദീഭാഗേ��ം

�ചിയാ��തി�ളള ആ�ൻ �ാ�കൾ
ത�ാറാ�ക�ം െച�ി��്. വിവിധ വ��ക�െട
ഏേകാപനേ�ാ�ം സഹകരണേ�ാ�ം �ടി
ത�ാറാ�ിയി�ളള ആ�ൻ �ാൻ നിർേ�ശ�ൾ
വിവിധ വ��ക�െട �മതലയിൽ നിർ�ഹി�
വ��. സം�ാന ചീഫ് െസ��റി, ജലവിഭവ
വ��് അഡീഷണൽ ചീഫ് െസ��റി, പരി�ിതി

വ��് അഡീഷണൽ ചീഫ് െസ��റി �ട�ിയ
ഉ�ത ഉേദ�ാഗ�ർ സമയബ�ിതമായി റിവ�
മീ�ിം�കൾ നട�ി �േരാഗതി വിലയി��ാ��്.
നദികെള മാലിന���മാ��തിന് വിവിധ
വ��ക�െട ഏേകാപനേ�ാ��ടിയ �വർ�നം

നിലവിൽ നട� വ���്. ജലേസചന വ��ിെ�
�വർ�ന�ൾ ��തൽ ശാ�ീയമാ��തിെ�
ഭാഗമായി േകരള�ിെല 44 നദിക�െട/
നദീഭാഗ��െട �മതല ഓേരാ എ�ിക��ീവ്
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എ�ിനീയർമാർ�് നൽകിയി��്. 2018, 2019
വർഷ�ളിെല �ളയ േശഷം നദികൾ�്
സംഭവി�ി�ളള മാ��ൾ/നിലവിെല �ിതി

എ�ിവ േനരി�് ക�് വിവരേശഖരണം നട�ി

വിശദമായ റിേ�ാർ�് ത�ാറാ�ി �ടർ നടപടി
സ�ീകരി�കയാണ് ല��ം. േകരള�ിൽ

��തരമായ മലിനീകരണം േനരി��െവ�്
കെ��ിയ 21 നദികെള�ം
�നർ�ീവി�ി�ാനായി ഒ� വിശദമായ പ�തി
േരഖ (DPR) ത�ാറാ��തിേല�ായി ജലവിഭവ
വ��് േകരള�ിെല വിവിധ എ�ിനീയറിംഗ്

വിദ�ാർ�ിക�െട�ം അ��ാപക�െട�ം സം��
പരി�മേ�ാ� �ടി "Tie up between Engineering
Colleges and Water Resources Department”
എ� കർ� പ�തി �പ കൽപന െച�ി��. ടി
പ�തി�െട ആദ�പടിയായി �ഴ നട�ം നട�ി

െവ�ം േശഖരി�  ്അവേലാകനം നട�ി DPR
ത�ാറാ�ക എ� ല��േ�ാെട ആദ�പടിയായി

ജി�കളിെല എ�ിക��ീവ് എ�ിനീയർമാെര

േനാഡൽ ഓഫീസർമാരായി �മതല
ഏൽ�ി�ക�ം ടി 21 നദികൾ ഉൾെ���
ജി�യിൽ വ�� എ�ിനീയറിംഗ് േകാേള�കളിെല
അ��ാപക�ം വിദ�ാർ�ിക�ം ജലേസചന
വ��ിെല ഉേദ�ാഗ��ം മ�് വികസന
വ��കളിെല �തിനിധിക�ം �ാേദശിക
ജന�തിനിധിക�ം പ�ാളികളായി െകാ�� �ഴ
നട�ം നട�ി ജല സാംപിൾ േശഖരി�ക�ം
ആയതിെ� �ണനിലവാര പരിേശാധന
എ�ിനീയറിംഗ് േകാേള�കളിെല ലാ�കളിൽ
നട�ക�ം െച�. അതിൻ�കാരം േകരള�ിെല

21 �ഴക�േട�ം �ന��ീവന�ി�ം മലിനീകരണ
നിർ�ാർ�ന�ി�മാവശ�മായ ഡി.പി.ആർ

എ�ിനീയറിംഗ് േകാേള�ക�ം ജലേസചന വ��ം
േചർ�് ത�ാറാ�ിയി��്. ഈ സംരംഭ�ിൽ

േകരള�ിെല 41 എ�ിനീയറിംഗ് േകാേള�കൾ
ജലേസചന വ��മായി സഹകരി�ക�ം ഈ
��ാ�യി�െട 21 ഡി.പി.ആർ, േകവലം 14
ആ���ിൽ തെ� �ർ�ീകരി�വാൻ

സാധി�ക�ം െച�. ഇ�ര�ിൽ ത�ാറാ�ിയ
ഡി.പി.ആ�ക�െട വിശകലനം ഐ.ഡി. ആർ. ബി
നട�ക�ം അവയിൽ തി���കൾ വ��ി

എ�ിനിയറിംഗ് േകാേള�കെള അറിയി�ക�ം
െച�. ��ത തി���കൾ ഉൾെ�ാ�ി� പ�
നദി�െട ���ിയ ഡി.പി.ആർ ഐ.ഡി. ആർ. ബി
ലഭ�മാ�ിയി��്. �ടാെത മണിമല, ഭവാനി,
രാമ�രം ക�ായി എ�ീ നദിക�െട
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ഡി.പി.ആ�ക�െട തി���കൾ വ���
നടപടികൾ �േരാഗമി��.

(ബി)

പ� നദി�െട �ന:��ാരണ �വർ�ന�ിനായി

ആവി�രി�ി�� പ� ആ�ൻ �ാനിെ�
നിലവിെല �ിതി വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) പ�ാ ആ�ൻ �ാനിെ� ര�ാം ഘ��ിൽ

ഇൻെവ�ിേഗഷൻ �വർ�ന�ൾ�ായി 25
ല�ം �പ�െട സാ��ികാ�മതി

നൽകിയി��്. �ടർ�് പ�ാ നദി ഒ��� 68
പ�ായ�കളിെല�ം 3 �നിസി�ാലി�ികളിെല�ം
ഹരിതേകരള പ�തിയിൽ നട�ിയ വാ�ർ
െഷഡിെ� അടി�ാന�ിൽ േ�ാജ�്
റിേ�ാർ�കൾ, മലിനീകരണ നിയ�ണ േബാർഡ്
പ�യിെല ജലം െട�് െച� കഴി� 3 വർഷെ�
വിശദാംശ�ൾ, �ചിത� മിഷെ� റിേ�ാർ�കൾ,
ജലേസചന വ��ിെ� �ൻ േ�ാജ�് റിേ�ാർ�കൾ
�ട�ിയവ േശഖരി�  ്DPR ത�ാറാ�വാ��
നടപടികൾ സ�ീകരി�വ��. �ി.െക.എം.
എ�ിനീയറിംഗ് േകാേളജിെല അ��ാപകർ,
ജലവിഭവ വ��്, മലിനീകരണ നിയ�ണ
േബാർഡ് , േകരള വാ�ർ അേതാറി�ി, തേ�ശ
സ�യംഭരണ വ��് �ചിത� മിഷൻ �ട�ിയ
വ��കളിെല ഉേദ�ാഗ��െട േമൽേനാ��ിൽ

േ�ാജ�് റിേ�ാർ�് ത�ാറാ�ിവ��.

(സി)

അതിതീ� മഴ�െട�ം �ളയ��െട�ം ഫലമായി
നദിക�െട വാഹകേശഷിയിൽ ഉ�ായ ഇടിവ്
പരിഹരി��തിനായി നട��
�വർ�ന�െള�റി�  ്അറിയി�ാേമാ?

(സി) 2018 െല മഹാ �ളയെ��ടർ�ം 2019 െല
�ളയാന�ര�ം നദിക�െട വാഹക േശഷിയിൽ
മാ��ൾ സംഭവി�ി��്. നദി�െട തീര�ൾ
ഇടി�ം, മലയിടി�ിലിെ� ഭാഗമായി നദികളിൽ
എ�ിേ�ർ� അവശി��ൾ അടി�ം നദി�െട
അടി��ി��ായ മാ��ൾ കാരണ�മാണ്
നദിക�െട വാഹകേശഷിയിൽ �ധാനമാ�ം
മാ��ൾ സംഭവി�ി�ളളത്. ഇത് പരിഹരി��തിന്
നദികളിൽ അടി��ടി തി�കളായി മാറിയ
എ�ൽ/ചളി/മണൽ/മ�് മാലിന��ൾ എ�ിവ
മാ��തിന് ബജ�് വിഹിതം ഉപേയാഗി�ളള
നടപടികൾ ജലേസചന വ��് സ�ീകരി� വ��.
�ടാെത, ജലേസചന നിർ�ിതികളായ തടയണ/
െറ�േല�ർ എ�ിവ�െട സമീപം അടി��ടിയ

എ�ൽ/ചളി/ മണൽ/മ�് മാലിന��ൾ എ�ിവ
�ല��ായ സംഭരണേശഷി�റവ് മാ��തി�ളള
നടപടിക�ം സ�ീകരി� വ��.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


