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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 304 27-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

പരി�ിതി സംര�ണ പ�തികൾ

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ മാത� ടി. േതാമസ് ,
�ീ െക ബി ഗേണഷ്  �മാർ, 
�ീ േകാ�ർ ��േമാൻ, 
�ീ. െക.പി.േമാഹനൻ 

Shri. Pinarayi Vijayan
(�ഖ�മ�ി)

(എ) സം�ാന�് പരി�ിതി സംര�ണ�ിനായി

നട�ിലാ�� �ധാന പ�തികൾ
എെ�ാെ�യാെണ�് വിശദമാ�േമാ;

(എ) േകരള�ിെ� പരി�ിതി സംബ�ി� ���ൾ
പരിേശാധി�തിെ� ഭാഗമായി കഴി�
സർ�ാരിെ� കാല�് ഒ� പരി�ിതി ധവളപ�ം
�സി�ീകരി�ി��. േകരള�ിെ� പരി�ിതി

���െള സമ�മായി പരിേശാധി�െകാ�്
��ിേ�� കാര��െള�റി�  ്അത്
വ��മാ�ക�ം െച�ി��. അതിെ�
അടി�ാന�ിൽ പരി�ിതി

സംര�ണ�ി�� നടപടികളാണ് സർ�ാർ
സ�ീകരി��ത്. േകരള�ിെ� സ�ാഭാവികമായ
വന�ൾ സംര�ി�കെയ�ത് �ധാനമാെണ�
കാര�ം ധവളപ�ം എ��പറ�ി��. ഇതിെ�
അടി�ാന�ിൽ ന�െട ഒേരാ �േദശ�ിെ��ം

സവിേശഷതകൾ കണ�ിെല��് അതി�ത��
മര�ൾ െവ� പിടി�ി���ൾെ�െട
സ�ാഭാവികമായ വന സംര�ണ�ി�� നയം
ആവി�രി��തി�� നടപടികൾ
പരിേശാധനയിലാണ്. പാരി�ിതിക സംര�ണ
�വർ�ന�ിൽ ജന�െള
വിശ�ാസ�ിെല��െകാ��

�വർ�ന�ളാണ് സർ�ാർ സംഘടി�ി��ത്.
ജന��െട ആവാസ വ�വ� സംര�ി�െകാ�ം
അവെയ പരി�ിതി സൗഹാർ�പരമായി
മാ�ിെയ���തി��� അവേബാധം
വളർ�ിെയ��കെയ��ം സർ�ാരിെ�
�ധാനമായ സമീപനമാണ്. കഴി� സർ�ാരിെ�
കാല�് ഹരിതേകരളം മിഷെ� ഭാഗമായി
നീർ�ട സംര�ണ �വർ�ന�ി�ം മാലിന�
നിർ�ാർ�ന �വർ�ന�ി�ം ഊ�ൽ
നൽകിെ�ാ�� പ�തികൾ
നട�ിലാ�ിയി��. അവ ഈ സർ�ാരിെ�
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കാല�ം �ട��തിന് തീ�മാനെമ��ി��്.
പരി�ിതി �ന:�ാപനം ല��മാ�ി
ഹരിതേകരളം മിഷെ� ഉപമിഷനായ
'ജലസ��ി '�െട �വർ�ന�ൾ

ചി�െ���ിയി��്. 'നീർ�ടാടി�ാന�ിൽ'
പ�തികൾ ആ��ണം െച��തിനായി തേ�ശ
സ�യംഭരണ �ാപന�ൾ വഴി സംേയാജിത
നീർ�ട �ാ�കൾ ത�ാറാ�കയാണ്. റിഡ്ജ്-�-
വാലി (�കളിൽ നി�് താേഴ�്) രീതിയിൽ
പ�തികൾ ആ��ണം െച�് നട�ിലാ�ി
വരിക�ം െച��. ജലസംര�ണ ���ികൾ

നിർ�ഹി��തിെനാ�ം ൈജവ േവലികൾ,
മര�ൾ വ�പിടി�ി�ൽ, കയർ �വ��ം ��ം
ഉപേയാഗി�  ്േതാ�കൾ/ �ള�ൾ എ�ിവ�െട
ചരിവ് സംര�ണം, �ട�ിയവ സംേയാജിത
നീർ�ട �ാനിൽ ഉൾെ���ിയി��്.
നദികളിെല�ം മ�് ജലേ�ാത�കളിെല�ം
നീെരാ��് �ായിയാ�ി ൈജവൈവവിധ�ം
സംര�ി��തി�� ���ിക�ം

നട�ിവ��. നീർ�ടാധി�ിത ജല-മ�്
സംര�ണ പ�തിക�െട അടി�ാന�ിൽ

നദീതടപ�തികൾ ആവി�രി�കെയ�

കാ��ാടിെ� അടി�ാന�ി��

�വർ�ന�ൾ�ം സർ�ാർ ഉ�ൽ
നൽ���്. ഊർ� മിതവ�യ�ി�ം ബദൽ
ഊർ� നിർ�ാണ�ി�ം ഉത�� പ�തിക�ം
ആവി�രി���്. കാർബൺ ന��ൽ സംവിധാനം
ഉറ�വ���തിെ� ഭാഗമായി ഇ-വാഹനനയം
ആവി�രി�  ്നട�ിലാ�ാ�ം ഉേ�ശി��.
പരി�ിതി അവേബാധനം, േ�ാ�ാഹനം,
കാലാവ�ാ വ�തിയാന�ം പരി�ിതി

ഗേവഷണ�ം വികസന�ം, കാലാവ��്

അ��തമായ �ഷിരീതികൾ എ�ിവ�് ഊ�ൽ
നൽകിെ�ാ�� വിവിധ പ�തികൾ പരി�ിതി

കാലാവ�ാ വ�തിയാന വ��് നട�ാ�ി വ��.
കാലാവ�ാ വ�തിയാനം �ല�� �ഷ�ഫല�െള
അതിജീവി��തിനായി കാലാവ� വ�തിയാന
കർ�പരിേ���ം പരി�രി��തി��
നടപടിക�ം സ�ീകരി�ി��്. നവേകരള ��ി
പരി�ിതി സൗഹാർ�പരമായ േകരളം
ല��ംവ�െകാ�� ഇടെപടലാണ്. ന�െട
പരി�ിതി�് അ�േയാജ�മായ ആവാസ വ�വ�
�പെ���ക എ��ം സർ�ാരിെ� �ധാന
സമീപനമാണ്. റീബിൽഡ്  േകരള ഇനിേഷ��ീവ്
�പെ���ിയി��ത് ഈ കാ��ാടിെ� �ടി
അടി�ാന�ിലാണ്. അ�തീ�ിതമായ
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കാലാവ�ാ വ�തിയാന�െള േനരിടാൻ പ��
വിധം ന�െട ആവാസ വ�വ�െയ

�പെ���ാ�� കാര��മമായ ഇടെപടലാണ്
റീബിൽഡ്  േകരളയി�െട �േ�ാ�വ��ത്.

(ബി) നാേശാ�ഖമായിെ�ാ�ിരി�� നദിക�ം
േതാ�ക�ം �ള��ം �ചീകരി��തി�ം അവ�െട
ആഴം വർ�ി�ി�  ്സംര�ി��തി�ം പരി�ിതി

വ��ിന് �േത�ക പ�തിക�േ�ാ; എ�ിൽ
വിശദാംശ�ൾ അറിയി�േമാ;

(ബി) നീർ�ട �േദശ�� വനനശീകരണം, നദിേയാട്
േചർ�� സസ�ലതാദിക�െട നാശം, ��ജല
ൈജവൈവവിധ� േശാഷണം, ൈജവ വിഭവ��െട
അമിത �ഷണം �ട�ിയവ നദിക�െട ആവാസ

വ�വ� േനരി�� സ�ർ��ളാണ്.
വിസർജ��ൾ �ല�� മലിനീകരണം േകരള�ിെല

നദികെള ബി, സി ഗണ�ിൽ ജലവിഭവ വികസന
വിനിേയാഗ േക�ം ഉൾെ���ിയ കാര�ം
പരി�ിതി ധവള പ��ിൽ ��ി�ാണി�ി��്.
ഇ��ടി കണ�ിെല��് നദിക�െട
സംര�ണ�ിനായി �േത�ക പ�തികൾ
സർ�ാർ ആവി�രി�  ്നട�ിലാ���്. ക�ട,
അ�ൻേകാവിൽ നദിക�െട പാരി�ിതിക

�ന��ീവന�ി�ം ൈജവ ൈവവിധ�
സംര�ണ�ി�ം േവ�ി വിവിധ പ�തികൾ
നട�ിലാ�ിവ��. പാല�ാട്  ചി�ർ വടകര�തി
പ�ായ�ിൽ, െപരിയ�ള�് ഒ� അടിയണ
നിർ�ി�  ്മഴെവ� റീചാർ�ി�െട �ഗർഭ
ജലവിതാനം ഉയർ��തി�� ഒ� മാ�കാ
പ�തി നട�ിലാ�ിയി��്. നദികെള
മാലിന���മാ�ി അവയിെല ജലം
ഉപേയാഗേയാഗ�മാ�ംവിധം �ണനിലവാരം
െമ�െ���വാൻ ബ�: േദശീയ ഹരിത
ൈ�ബ�ണൽ നിർേ�ശി� �കാരം 21
നദീഭാഗ�ളി�ം �േത�ക കർ�പ�തികൾ വിവിധ
വ��കൾ സം��മായി നട�ിലാ�ിവ��.
സീേവ�ം ഖരമാലിന���ം �ഴകളിൽ
എ�ിേ�രാതിരി��തി�ം

വലിെ�റിയാതിരി��തി�ം ആവശ�മായ ഉറവിട
ഖരമാലിന� േശഖരണ സം�രണ�ിനായി

വിേക�ീ�ത സംവിധാന�ം െപാ�മാലിന�
സം�രണ �ാൻ�ക�ം �പീകരി��തിന്
സർ�ാർ ഉേ�ശി���്. �ിരമായി

മാലിന��ൾ ത�െ��� േതാ�ക�െട�ം
കനാ�ക�െട�ം കരകളിൽ സംര�ണ ഭി�ികൾ,
േവലികൾ എ�ിവ �ാപി�ക, �ട�ിയവ
കർ�പ�തിയിൽ ഉൾെ���. നിലവി��
സീേവജ്  സം�രണ �ാൻ�ക�െട ഉപേയാഗേശഷി
വർ�ി�ി��തിന് നടപടികൾ സ�ീകരി�വ��.
േകരള�ി�െട ഒ��� നദികളിെല ജല�ിെ�

�ണനിലവാര പരിേശാധന മലിനീകരണ
നിയ�ണേബാർഡ്  നട�ിവ���്. ഒ��്
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നില�േപായ വര�യാർ േപാ�� നദികെള
�ന��ീവി�ി� രീതിയി�� പ�തിക�ം
ഇേതാെടാ�ം നട�ിലാ��തിന് ഉേ�ശി���്.

(സി)

നഗര �േദശ�ളിെല മാലിന�ം നിറ� കനാ�കൾ
�ചീകരി�ം സ�ത�മായ നീെരാ��്
ഉറ�വ��ി�ം നട�ിലാ�� പരി�ിതി

സംര�ണ �വർ�ന�ൾ വിശദമാ�േമാ?

(സി) തി�വന��രം നഗര�ിെല കനാ�കൾ/
േതാ�കൾ എ�ിവ�െട �ചീകരണ�ിനായി

തേ�ശ സ�യംഭരണ-ജലവിഭവ വ��കൾ
സംേയാജിതമായി നട�ാ�� "സി�ി-ഫ്ളഡ്-
തി�വന��രം", ഈ രംഗെ� �ധാന
കാൽെവയ്�ാണ്. െകാ�ി നഗര�ിെല കനാ�കൾ
�ചിയാ��തിനായി 'ഓ�േറഷൻ േ��് �'
പ�തി�ം നട�ിലാ�ിവ��. ഇതി�െട �ധാന
േതാ�കളിൽ അടി��ടിയ െചളി�ം മാലിന��ം
മ�് തട���ം നീ�ി ഒ��് �ഗമമാ��തി�ം
കഴി�ി��്. ഹരിതേകരളം മിഷെ� വിവിധ
�വർ�ന��െട ഭാഗമായി േതാ�കൾ/
കനാ�കൾ/ �ഴകൾ എ�ിവ
ജനപ�ാളി�േ�ാെട �ചിയാ�ി, തീര�ളിൽ
മര�ൾ/ െചടികൾ എ�ിവ വ�പിടി�ി��
�വർ�നം നട�വ��. സം�ാന�്

മലിനജല മാേനെ�ൻറ്  സംവിധാനം
ഏർെ����തിന് േകരള വാ�ർ അേതാറി�ി 14
ജി�കളിെല�ം സ�ിവേറജ്  ആൻറ്  െസപ്േ�ജ്
മാേനെ�ൻറ്  �ാൻ ത�ാറാ�ിയി��്. ഇ�
�ടാെത റീബിൽഡ്  േകരള ഇനിേഷ��ീവിെ�
ഭാഗമായി തി�വന��രം േകാർ�േറഷനിൽ
സ�ിവേറജ്  പ�തിയിൽ ഉൾെ���ാ�

�േദശ�ൾ�േവ�ി�ളള വിശദമായ റിേ�ാർ�്
ത�ാറാ�ാൻ നടപടി സ�ീകരി�ി��്. ഇതി��റേമ
28 നഗര തേ�ശ �ാപന�ളിൽ സ�ിവേറജ്
�ാൻറ്  �ാപി��തിന് ഡി.പി.ആർ

ത�ാറാ��തി�� നടപടിക�ം
�േരാഗമി�വ��.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


