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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 520 09-11-2021 - ൽ മ�പടി�്

�ഴക�െട �ന��ീവന�ിന് �േത�ക പ�തി

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ െക � ജനീഷ്  �മാർ,
�ീ ഐ ബി സതീഷ് , 

�ീ. െക.പി.���ദ് ��ി മാ�ർ, 
�ീ. എ. �ഭാകരൻ 

Shri Roshy Augustine
(ജലവിഭവ വ��് മ�ി)

(എ) സം�ാന�് മലിനീകരണ ഭീഷണി േനരി��
�ഴക�െട �ന��ീവന�ി�ം ��ിരത

നിലനിർ��തി�മായി �േത�ക പ�തി
ആവി�രി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ; ��ത
പ�തി�് അടി�ാനമായ പഠന റിേ�ാർ�ിെ�
വിശദാംശ�ൾ വ��മാ�ാേമാ;

(എ) സം�ാനെ� �ഴകളിെല ജല�ണനിലവാരം
െപാ�വിൽ താ�താെണ�് വിവിധ പഠന
റിേ�ാർ�കൾ ��ി�ാ�ിയി��്.ഇതിൽ
�ധാനെ�� ഒ� റിേ�ാർ�ാണ് േക�മലിനീകരണ
നിയ�ണേബാർഡിെ� േദശീയ ജല�ണനിലവാര
നിരീ�ണ േ�ാ�ാമിെ� ഭാഗമായി നട��
പഠന�ിെ� അടി�ാന�ിൽ �സി�ീകരി��
റിേ�ാർ�്. രാജ�െ� 351 നദീഭാഗ�ൾ
മലിനീകരി�െ��താെണ� 2018 െല റിേ�ാർ�ിൽ,
േകരള�ിെല 21 നദീഭാഗ�ൾ ഉൾെ���.
ബേയാളജി�ൽ ഓ�ിജൻ ഡിമാ�്, ഫീ�ൽ
േകാളീഫാം ബാ�ീരിയ�െട അളവ് എ�ിവ �ധാന
ഘടക�ളായി പരിഗണി�ാണ് ജല�ണനിലവാരം
കണ�ാ�ിയി�ളളത്. മലിനീകരണ
തീ�തയ�സരി�  ്അ�് �ൻഗണനാ�മമാണ്
നൽകിയി�ളളത്. �ാ�ിക്, ഇ-മാലിന��ൾ,
ബേയാെമഡി�ൽ മാലിന��ൾ, �നിസി�ൽ/
�ാമപ�ായ�് ഭാഗ�ളിൽ നി�ളള ഖര/�വ
മാലിന��ൾ, രാസവളം/രാസകീടനാശിനി
അംശ�ൾ �ട�ിയവ ജലേ�ാത�കളിൽ
എ��േതാെടാ�ം �വിനിേയാഗ�ിൽ വ�
മാ��മാണ് മലിനീകരണ�ി�ളള �ധാന
കാരണ�ൾ. ഈ ��ം പരിഹരി��തിന് ��്
തല�ളി�ളള �വർ�നമാണ് നിലവിൽ നട�
വ��ത്. 1. 21 നദീഭാഗ�ൾ �ചിയാ��തിന്
ബ�.േദശീയ ഹരിത �ിബ�ണൽ ഉ�രവിെ�

അടി�ാന�ിൽ വിവിധ വ��ക�െട
ഏേകാപനേ�ാ� �ടി ത�ാറാ�ിയി�ളള
ആ�ൻ�ാൻ �കാര�ളള ���ികൾ. 2.
ഹരിതേകരളം മിഷെ� ഉപമിഷനായ
ജലസ��ി�െട ഭാഗമായി നദീതട�ിനക�
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വ�� െച� നീർ�ട�െള ആധാരമാ�ി

ത�ാറാ�ിയി�ളള "സംേയാജിത
നീർ�ട�ാ�കൾ" റിഡ്ജ്-�-വാലി
സമീപനേ�ാ��ടി ജല േ�ാത�ക�െട
സംര�ണ�ിന് �ൻഗണനാപ�ിക
നിർേ�ശി�ി��്. നദീതട�ിനകെ�

ജലേ�ാത�കളിെല സംഭരണേശഷി
വർ�ി�ി�ക, �ജലേപാഷണം സാധ�മാ�ക,
േതാ�കളിെല നീെരാ��് �ഗമമാ�ക �ട�ിയ
ല���േളാെട�ളള ���ികൾ നിർ�ഹി�ി��്.
ഇേതാെടാ�ം ജനകീയ ഇടെപട�കളി�െട �ഴകൾ
�ചിയാ�ി നീെരാ��് �ായിയാ��

�വർ�ന�ം നിർ�ഹി�െ��ി��്. 3. സം�ാന

ബജ�് വിഹിതം �േയാജനെ���ി നദികൾ�
��െക നിർ�ി�ി�ളള തടയണ/െറ�േല�ർ
എ�ിവ� സമീപം അടി��ടിയ മാലിന��ൾ/
എ�ൽ/ചളി/ മണൽ എ�ിവ നീ�ം െച�്
നീെരാ��് �ഗമമാ�ി, �ായിയാ��

���ി�ം �ഴ �ന:��ീവന�ിെ� ഭാഗമായി
ആവി�രി�ി��്. ഇതി��റേമ, 2018 െല
സം�ാനെ� മഹാ�ളയാന�രം 44 നദികൾ
േനരി�� മലിനീകരണ ��ം ഉൾെ�െട�ളള
വിവിധ പാരി�ിതിക ���ൾ സംബ�ി�്

�ാഥമിക വിവരേശഖരണം നട��തിന്
ജലേസചനവ��ിെല എ�ിക��ിവ്
എ�ിനീയർമാർ�് �േത�ക �മതല�ം
നൽകിയി��്.

(ബി) പ� നദീ സംര�ണ�ിനായി പ� റിവർ
േബസിൻ അേതാറി�ി ഡീ�യിൽഡ്  േ�ാജ�്
റിേ�ാർ�് ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ; വിശദാംശ�ൾ
നൽകാേമാ;

(ബി) പ�ാ ആ�ൻ �ാനിെ� ര�ാം ഘ��ിെ�

വിശദമായ േ�ാജ�് റിേ�ാർ�് ത�ാറാ��തി�
േവ�ി 25 ല�ം �പ�െട ഭരണാ�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��.
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(സി) േവ�നാട്  കായൽ �ന��ാരണ പ�തി നിലവിൽ
ഏത് ഘ��ിലാണ്; വിശദമാ�ാേമാ?

(സി) േവ�നാട്   കായലിെ��ം, ബ�െ��

േതാ�കളിേല�ം എ�ൽ �ാ�ിക് മാലിന��ൾ
എ�ിവ നീ�ം െച�്  കായലിെ� പരി�ിതി

സംര�ി�ക, അതിെ� ആവാസ വ�വ�
നിലനിർ�ി കായലിെല ഒ��്  തട�ം �ടാെത
�ന�ാപി�ക, േവ�നാട്   കായലിെന ആ�യി�

ജീവി�� മ��െ�ാഴിലാളിക�െട �ര� ഉറ�്
വ��ക �ട�ിയ ല���േളാെട നട�ാ�ിയ
പ�തിയാണ്  “ േവ�നാട്   കായൽ പാരി�ിതിക

വീെ���ൽ യ�ം”.2020-21 സാ��ിക

വർഷ�ിൽ ഒ� േകാടി �പ വകയി��ക�ം
ആയത�സരി�  ് േവ�നാട്   കായ�മായി
ബ�െ��്  കിട�� �ഹ�, വയലാർ,െപ��ളം,
െന��ടി, മ�േ�രി, െവളിയനാട്  , അ�ർ, �റ�ർ,
ൈത�ാ�േ�രി �ട�ിയ 9 പ�ായ�കളിൽ

കായലിെല എ�ൽ, മണൽ, �ാ�ിക്  എ�ിവ
നീ�ം െച��തിന്  തേ�ശ�ാപന�ൾ �േഖന
50,71,721/- �പ�ം കായൽ േപാള നീ�ം
െച��തിന്  6,60,000/- �പ�ം െചലവഴി�ി��.
ആല�ഴ ജി�യിെല നീലംേപ�ർ, ൈകനഗിരി,
“മ�േ�രി, �ഹ�, പ�ി�റം, ത�ീർ��ം,
അ�ർ എ�ിവിട�ളിെല മ��െഫഡിൽ '
അഫിലിേയ�്  െച�ി�ളള പ�്  ഉൾനാടൻ
മ��െ�ാഴിലാളി സംഘ�ളിെല
ഇ�പ�ിഅ�്  മ��െ�ാഴിലാളികെള വീതം
ഉൾെ���ിയാണ്  പ�തി നട�ിലാ�ിയത് .
േവ�നാട്   കായൽ ഇേ�ാൾ േനരി�� ,�ധാന
�തിസ�ികളിെലാ�ായ േപാള പായൽ, �ാ�ിക് 
, മൺ�ി�കൾ എ�ിവ നീ�ം െച�്  കായലിെന
സംര�ി�  ്കായലിെ� ൈനസർഗിക ഒ��് 
�ന:�ാപി ��തി�ം ആവാസ വ�വ�
നിലനിർ��തി�ം നടപടി സ�ീകരി�� തിെ�
ആദ� ഘ�െമ� നിലയിൽ 03.07.2021 ന്  ബ�.
ഫിഷറീസ്   വ��്  മ�ി�െട അ���തയിൽ
േവ�നാട്   കായൽ �േദശ പരിധിയിെല എം.പി
മാർ, എംഎൽ.എ. മാർ, ജി�ാപ�ായ�് 
�സിഡ�മാർ, േ�ാ�്  പ�ായ�് 
�സിഡ�മാർ ,ജി�ാ കള�ർമാർ,�ഷി,
ജലേസചനം, പ�ായ�്  , ഫിഷറീസ്   �ട�ിയ
വ��കളിെല ഉേദ�ാഗ�ർ എ�ിവെര
ഉൾെ���ി മീ�ിംഗ്  നട�ക�ം േകാർഡിേനഷൻ
ക�ി�ികൾ, ജനകീയ ക�ി�ികൾ എ�ിവ
�പീകരി�  ് പ�തി �വർ�ന�ൾ

നട�ിലാ��തി�ം തീ�മാനി�ി��. ഇ� �കാരം
ജി�കളിൽ വിവിധ ക�ി�ികൾ ��ക�ം വിവിധ
വ��കൾ െ�ാേ�ാസ�കൾ ത�ാറാ��തിന് 
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നടപടി സ�ീകരി�ി�ളള�മാണ് . ഇ�കാരം
ലഭ�മാ�� െ�ാേ�ാസ�കൾ പരി�ിതി വ��് 
േവ�നാട്   കായൽ സംര�ണ�ിനായി

ത�ാറാ�� സമ�മായ പ�തി�് 
അ��തമായി ഓേരാ വ��ം
നട�ാ��േതാെടാ�ം ജലേസചന വ��മായി
ബ�െ�� പ�തിക�ം നട�ിലാ�വാൻ
കഴി��താണ്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


