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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 39 04-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

ഭാരത�ഴയിെല മലിനീകരണ�ിൽ നാഷണൽ �ീൻ ൈ�ബ�ണൽ നിർേ�ശ�ൾ

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ . �ഹ�ദ് �ഹസിൻ
Shri. Pinarayi Vijayan

(�ഖ�മ�ി)

(എ)

ഭാരത�ഴയിെല മലിനീകരണ�മായി ബ�െ��്

നാഷണൽ �ീൻ ൈ�ബ�ണൽ നൽകിയി��
നിർേ�ശ�ൾ എെ��ാമാെണ�് വിശദമാ�േമാ;

(എ) രാജ��് മലിനീകരി�െ��തായി കെ��ിയ 351
നദീഭാഗ��െട പ�ികയിൽ േകരള�ിെല 21
നദീഭാഗ�ൾ ഉൾെ���. ബേയാളജി�ൽ
ഓ�ിജൻ ഡിമാ�്, ഫീ�ൽ േകാളിഫാം
ബാ�ീരീയ�െട അളവ് എ�ിവ കണ�ിെല��് 5
�ൻഗണനാ �മം തീ�മാനി�ി��് (Priority I to V).
ഭാരത�ഴ �േയാറി�ി V ൽ ഉൾെ��� നദീ ഭാഗം
(പ�ാ�ി) ഉൾെ��� നദിയാണ്. ബ�.
�ിബ�ണലിെ� ഉ�രവിൽ ബേയാളജി�ൽ
ഓ�ിജൻ ഡിമാ�് 3mg/L ൽ താെഴ�ം ഫീ�ൽ
േകാളിഫാം സാ�ി��ം 500 MPN/mlൽ താെഴ�ം
എ�ി�വാൻ ആവശ�മായ ���ികൾ

ഉൾെ��� ആ�ൻ �ാൻ ത�ാറാ�ി, േക�
മലിനീകരണ നിയ�ണ േബാർഡിെ�
അംഗീകാരേ�ാ� �ടി നട�ിലാ�വാൻ
നിർേ�ശി�ി��. ആ�ൻ �ാൻ
ത�ാറാ��തിന് �മതല നൽകിയി��ത് റിവർ
റിജ�വേനഷൻ ക�ി�ിെയയാണ്. ആ�ൻ �ാൻ
ത�ാറാ�േ�ാൾ ��ിേ�� ഘടക�ൾ
സംബ�ി�  ്താെഴ�റ�� നിർേ�ശ�ൾ ബ�.
�ിബ�ണൽ നൽകിയി��്. എ) ഉറവിട നിയ�ണം
i) വ�ാവസായിക മലിനീകരണം ii) ഗാർഹിക
മാലിന� സം�രണ�ം നീ�ം െച��ം ബി) നദീതട
സംര�ണ�ം മാേനെ��ം - �ജല വിനിേയാഗ
നിയ�ണം, സമയബ�ിതമായ ജല�ണനിലവാര
പരിേശാധന എ�ിവ�ൾെ�െട.

(ബി) ഈ നിർേ�ശ�ൾ നട�ിലാ��തിനായി
എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��െത�്
വിശദമാ�േമാ; ��ത നിർേ�ശ�ൾ
നട�ിലാ��തിനായി സർ�ാർ ഫ�്
അ�വദി�ി�േ�ാ; എ�ിൽ വിശദാംശ�ൾ
അറിയി�േമാ?

(ബി) 12/12/2018 െല സ. ഉ. (ആർ.ടി) നം. 135/ 2018/
പരി�ിതി �കാരം റിവർ റിജ�വേനഷൻ ക�ി�ി�ം
ആ�ൻ �ാൻ കരട്  നിർേ�ശം ത�ാറാ�ി
സമർ�ി��തിന് 30/04/2019 െല സർ�ാർ
ഉ�രവ് (എം.എസ്) ന�ർ 12/2019/ജവിവ
�കാരം ജി�ാതല െട�ി�ൽ ക�ി�ി�ം
�പീകരി�ി��്. ജലേസചന വ��് ���ിംഗ്
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എ�ിനീയർ െചയർമാ�ം മലിനീകരണ നിയ�ണ
േബാർഡ്  എൻവേയാൺെമൻറൽ എ�ിനീയർ

കൺവീന�മായാണ് െട�ി�ൽ ക�ി�ി
�പീകരി�ിരി��ത്. ഭാരത�ഴ�െട െപാ�ാനി
ഭാഗെ� മലിനീകരണ േതാത് �റ� ,് �ളി��തിന്
അ�േയാജ�മായ േതാതിൽ എ�ി��തി��

ആ�ൻ �ാ�ം, �േത�ക പ�തി േരഖ�ം
ത�ാറാ�ിയി��്. പ�ാ�ി ഭാഗ�്

മാലിന���മാ�ാൻ ഒ� കർ� പ�തി
ത�ാറാ�ിയി��്. ഇതിെ� കാതലായ ഭാഗം
അ�ബ�ം-1 ആയി േചർ�ിരി��. െഷഡ�ൾ
ഓഫ് േറ�ിൽ വ� മാ�ം കണ�ിെല��് പ�തി
േരഖയിൽ ആവശ�മായ മാ�ം വ��ി

സമർ�ി��തിന് ബ�െ�� ജലേസചന വ��്
ഉേദ�ാഗ�ർ�് നിർേ�ശം നൽകിയി��്.
കർ�പ�തി നട�ിലാ��തിെ� ഏ��ം �തിയ
�ിതി വിവരം (ആഗ�് 2021) അ�ബ�ം-2
ആയി ഉളളട�ം െച��. തേ�ശ �ാപന�ൾ,
ഇറിേഗഷൻ വ��്, െപാല�ഷൻ കൺേ�ാൾ
േബാർഡ്  എ�ിവർ കർ� പ�തി നട�ിലാ�ി
വ��. േമൽ പ�തി നട�ിലാ��തിനായി
സർ�ാർ ഫ�് അ�വദി�ി�ി�. േബാർഡ്
േ�ാജ�ിൽ നി�ം േമാണി�റിംഗിനാ�ളള ഫ�്
െചലവഴി�വ��.

െസ�ൻ ഓഫീസർ














