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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 955 06-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

നദികളി�ം േതാ�കളി�ം അടി� ��� മാലിന��ൾ നീ��തി�� നടപടി

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. േജാബ് ൈമ�ിൾ
Shri Roshy Augustine
(ജലവിഭവ വ��് മ�ി)

(എ)

നദികളി�ം േതാ�കളി�ം അടി� ��� േപാള�ം
മ�് മാലിന���ം നദിക�െട സ�ാഭാവിക ഒ��്
തട�െ���ി െവ�െ�ാ��ം ജന�ൾ�്
ആേരാഗ� ����ം ഉ�ാ��ത്
��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(എ) നദികൾ, േതാ�കൾ �ട�ിയ ജലേ�ാത�കളിൽ
േപാള�ം മ�് മാലിന���ം അടി��ടി

സ�ാഭാവിക നീെരാ��ിന് തട���ാ��ത്
��യിൽെ��ി��്. ഒ�ം, നദികൾ/േതാ�കൾ
എ�ിവയിൽ എ�ൽ/ചളി/മണൽ, മ�് മാലിന��ൾ
എ�ിവ അടി��ടി ഒ��് തട�െ��് �ാേദശിക
െവളളെ�ാ���ാ�� സാഹചര�ം
�പെ��ി�ളള�ം ��യിൽെ��ി��്. ഇ�രം

���ൾ കാരണം ജല�ണനിലവാരം താ��ത്
ആേരാഗ� ���ൾ/െകാ��ജന� േരാഗ�ൾ
ഉ�ാ��തിന് കാരണമായി�ീരാനിട��് എ�
സാഹചര�ം കണ�ിെല��് നദികളിെല നിലവിെല
���ൾ �ാഥമിക വിവരേശഖരണ�ി�െട

കെ���തിന് 44 നദിക�െട/നദീഭാഗ��െട
�മതല ജലേസചന വ��ിെല എ�ിക��ീവ്
എ�ിനീയർമാർ�് നൽകിയി��്.
വിവരേശഖരണ�മായി ബ�െ��് നിലവിൽ
നട�ിയി�ളള �വർ�ന�ൾ അവേലാകനം
െച�് അവശ�മായ നിർേ�ശ�ൾ ഉേദ�ാഗ�ർ�്

നൽകിയി��്. �ടാെത, ജലേസചന വ��ിെ�
ബജ�് വിഹിതം ഉപേയാഗി�  ്വളെര
അത�ാവശ��ളള നദീഭാഗ�ളിെല തട��ൾ നീ�ം
െച��തി�ളള നടപടികൾ സ�ീകരി�വ��.

(ബി) ഉെ��ിൽ ��ത ��ം പരിഹരി��തിന്
സ�ീകരി� നടപടികൾ എെ��ാെമ�്
വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) നദികൾ, േതാ�കൾ �ട�ിയ ജലേ�ാത�കളിൽ
േപാള�ം മ�് മാലിന���ം അടി��ടി

സ�ാഭാവിക നീെരാ��ിന് തട���ാ��ത്
��യിൽ െ��ി��്. ഒ�ം, നദികൾ/േതാ�കൾ
എ�ിവയിൽ എ�ൽ/ചളി/മണൽ, മ�് മാലിന��ൾ
എ�ിവ അടി��ടി ഒ��് തട�െ��് �ാേദശിക
െവളളെ�ാ���ാ�� സാഹചര�ം
�പെ��ി�ളള�ം ��യിൽ െ��ി��്. ഇ�രം

���ൾ കാരണം ജല�ണനിലവാരം താ��ത്
ആേരാഗ� ���ൾ/െകാ��ജന� േരാഗ�ൾ
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ഉ�ാ��തിന് കാരണമായി�ീരാനിട��് എ�
സാഹചര�ം കണ�ിെല��് നദികളിെല നിലവിെല
���ൾ �ാഥമിക വിവരേശഖരണ�ി�െട

കെ���തിന് 44 നദിക�െട/നദീഭാഗ��െട
�മതല ജലേസചന വ��ിെല എ�ിക��ീവ്
എ�ിനീയർമാർ�് നൽകിയി��്.
വിവരേശഖരണ�മായി ബ�െ��് നിലവിൽ
നട�ിയി�ളള �വർ�ന�ൾ അവേലാകനം
െച�് അവശ�മായ നിർേ�ശ�ൾ ഉേദ�ാഗ�ർ�്

നൽകിയി��്. �ടാെത, ജലേസചന വ��ിെ�
ബജ�് വിഹിതം ഉപേയാഗി�  ്വളെര
അത�ാവശ��ളള നദീഭാഗ�ളിെല തട��ൾ നീ�ം
െച��തി�ളള നടപടികൾ സ�ീകരി�വ��.

(സി)

��ത ��ം പരിഹരി��തിന്
തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന��മായി സഹകരി�്
�തിയ പ�തികൾ ആവി�രി�� കാര�ം
പരിഗണനയി�േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ;
വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

(സി) നദികൾ/േതാ�കൾ ഉൾെ�െട�ളള
ജലേ�ാത�കൾ �ടി ഉൾെ���താണ്
നീർ�ട�ൾ. തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന��െട

സഹകരണേ�ാെട ഹരിതേകരളം മിഷെ�
ഉപമിഷനായ ജലസ��ി�െട ഭാഗമായി നീർ�ട

�ാ�കൾ ത�ാറാ�ിയി��്. ��ത �ാനിൽ
ഇ�രം ���ൾ പരിഹരി��തി�ളള
നിർേ�ശ�ൾ ഉൾെ���ിയി��്. അവ
നിർ�ഹി��തി�ളള ഏജൻസികൾ/വ��കൾ
എ�ിവ�ം ഉൾെ���ിയി��്. തേ�ശ
സ�യംഭരണ �ാപന�ൾ, െതാഴി�റ� പ�തി,
വിവിധവ��കൾ എ�ിവ സം��മാ�ം,
തനതാ�ം േതാ�ക�െട�ം നദിക�െട�ം
നീെരാ��് �ഗമമാ�� ���ികൾ

നിർ�ഹി�ി��്. �ടാെത ജനകീയമാ�ം ഇ�രം

���ി നിർ�ഹി�ി��്. നവേകരളം
കർ�പ�തി-II െ� ഭാഗമായി തേ�ശസ�യംഭരണ
�ാപന��െട പ�ാളി�േ�ാെട ജനകീയമായി
ഇ�രം ���ികൾ �േ�ാ�
െകാ�േപാ��തിന് ല��മി�ി��്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


