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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 2897 13-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

നദികൾ മാലിന���മാ�ാൻ നടപടി

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. ടി. െജ. വിേനാദ്,
�ീ. എൽേദാസ്  പി. ���ി�ിൽ, 

�ീ. േറാജി എം. േജാൺ , 
�ീ. അൻവർ സാദ�് 

Shri Roshy Augustine
(ജലവിഭവ വ��് മ�ി)

(എ)

സം�ാനെ� നദികൾ ഉൾെ�െട�� പല
ജലേ�ാത�ക�ം അമിതമായ രീതിയിൽ
മലിനീകരി�െ��� സാഹചര�ം ഗൗരവമായി
പരിഗണി�ി�േ�ാ;

(എ) സം�ാനെ� നദികൾ ഉൾെ�െട��
ജലേ�ാത�കളിെല ജല�ണനിലവാരം താ�
നിലയിലാണ്  എ� പഠന റിേ�ാർ�കൾ
ജലേസചനവ��ിെ� ��യിൽെ��ി��്.
ഇ�ാര�ം വളെര ഗൗരവമായി�െ�യാണ് 
കാ��ത് . മാലിന� ��ം പരിഹരി��തിന് 
വിവിധ വ��ക�െട / ഏജൻസിക�െട ��ായ
�വർ�നം അനിവാര�മാണ് .

(ബി)

ജലേ�ാത�കൾ മലിനമാ��വെര കെ��ി

ത�തായ ശി� ഉറ�വ��ാൻ എെ�ാെ�
സംവിധാന�ളാണ് നിലവി��െത�്
വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ജലേ�ാത�കൾ മലിനമാ��വർെ�തിെര
േനരി�് നടപടി എ���തി�ം പിഴ �മ��തി�ം
തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന�ൾ,
സം�ാനമലിനീകരണ നിയ�ണേബാർഡ്  
എ�ിവർ�്  അധികാര��്. ജലേ�ാത�കളിൽ
മാലിന�നിേ�പം ��യിൽെ��ാൽ േപാലീസിൽ
പരാതി നൽ��തിന്  ജലേസചന വ��ിെല
അസി��്  എ�ിനീയർ �ത�ളള ഉേദ�ാഗ�ർ�് 
അധികാരം നൽകിയിരി��. ഇ�െന നൽ��
പരാതികൾ അേന�ഷി�  ്���ാെര കെ��ി,
ബ�.ഫ�്  �ാ�്  മജിേ��്  േകാടതിയിൽ േക�് 
ഫയൽ െച�്  ശി� വിധി�കയാണ്  െച��ത് .
ഇ�രം േക�കളിൽ 2018 െല േകരള
ജലേസചന�ം ജലസംര�ണ�ം (േഭദഗതി)
നിയമ�കാര�� പിഴ/ശി�യാണ്  നൽ�ക. മt�് 
വർഷം വെര പരമാവധി തട�ം 2 ല�ം വെര
പിഴ�ം ഈടാ�ാൻകഴി�ം വിധമാണ്  2018 -ൽ
നിയമ േഭദഗതി െകാ� വ�ി��ത് .

(സി) സം�ാനെ� ഏെത�ാം നദികെളയാണ്
മാലിന���മാ�ിയെത�് അറിയി�ാേമാ;
വിശദാംശം നൽകാേമാ;

(സി) സം�ാനെ� നദികെള മാലിന�
��മാ��തി�ളളള ജനകീയ �വർ�നം

ഹരിതേകരളം മിഷെ� ഭാഗമായി വിവിധ
വ��ക�െട ഏേകാപനേ�ാെട ഏെ���് 
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നിർവഹി�ി��്. ഇതിെ� ഭാഗമായി വര�ാർ നദി,
കാനാ�ഴ, ��േ��ർ�ഴ, കി�ിയാർ,
േകാലറയാർ, െപ�ംേതാട്  , ��ർ�ഴ,
െകാ�ാര�ര പാ�ിവയൽ േതാട്  എ�ിവ
��ീകരി�  ് നീെരാ��്  സാധ�മാ�ി.
ഇതിേനാെടാ�ം, ബ�.േദശീയ ഹരിത
�ിബ�ണലിെ� ഉ�രവ്  �കാരം സം�ാനെ�

21 നദീഭാഗ�ൾ �ചിയാ��തി�� �േത�ക
ആ�ൻ�ാൻ വിവിധ വ��ക�െട
ഏേകാപനേ�ാെട ത�ാറാ�ിയി��്. ��ത
ആ�ൻ�ാൻ നിർേ�ശ�ൾ
നട�ിലാ��തി�� നടപടികൾ വിവിധ
വ��കൾ / തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന�ൾ

�േഖന നിർ�ഹി� വ��.

(ഡി)

മാലിന� ��മാ�� നദികൾ മാസ�ൾ�കം
വീ�ം മലിനമാ�� സാഹചര�ം ഗൗരവേ�ാെട

കാ��േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) മാലിന���മാ�� നദികൾ / �ള�ൾ �ട�ിയ
ജലേ�ാത�കൾ മാസ�ൾ�കം വീ�ം
പലവിധകാരണ�ളാൽ മലിനമാ�� സാഹചര�ം
ജലേസചനവ��ിെ� ��യിൽെ��ി��്.
ജല�ണനിലവാര �ിൽ വ�തിയാനം വ��
എ�തിെനാ�ം പായൽ /�ളവാഴ എ�ിവ�െട
അതി�തവ�ാപന�ം ��യിൽെ��ി��്.
�ഷിയിട�ളിൽ നി�്  ഒ�കിെയ��
രാസവള��െട അവശി��ം, നഗര-�ാമ
വ�ത�ാസമി�ാെത, േറാഡിേനാ�േചർ��
ഓടകളിൽ നി�്  ഒ�കിെയ�� മ�്  മാലിന���ം
കാരണമാണ്  �ചീകരി� നദികൾ ഉൾെ�െട��
ജലേ�ാത�കൾ വളെര േവഗ�ിൽ വീ�ം
മലിനമാ��ത് .

(ഇ) സം�ാനെ� നദികൾ ശാശ�തമായി
മാലിന���മാ�ാൻ എെ��ാം നടപടികളാണ്
സ�ീകരി�ാൻ ഉേ�ശി��ത്; വ��മാ�ാേമാ?

(ഇ) നദികളിെല ജല�ണനിലവാരം ഉയർ�നിലയിൽ
�ായിയായി നിലനിർ��തിന്  വിവിധ
നടപടികൾ ആവശ�മാണ് . ഇതിൽ ഏ��ം
�ാധാന��� ര�് ഘടക�ൾ (1) നദികളിേല�് 
മാലിന�ം എ�ിേ�രാതിരി�ക (2) നീെരാ��് 
�ായിയായി നിലനിൽ�ക എ�താണ് . �േത�ക
േ�ാത�കളിൽ നി�്  എ�ിേ��� മാലിന�ം
നിയ�ി�ാൻ സാധി�െമ�ി�ം മഴ
െവളളേ�ാെടാ�ം എ�ിേ��� മാലിന�െ�
നിയ�ി�ക ��ി�േ�റിയ ��ിയയാണ് . വിവിധ
വ��ക�െട ഏേകാപനേ�ാ� �ടിയ �വർ�നം

ആവശ�മാണ് . നദികളിെല നീെരാ��് 
�ായിയാ��തിന്  െച� നീർ�ടാധി�ിത

�വർ�നം ഹരിതേകരളം മിഷെ� ഉപമിഷനായ
“ജലസ��ി"-�െട ഭാഗ മായി ഏെ���ി��്.
�ടാെത, തടയണകൾ, െറ�േല��കൾ എ�ിവ
നിർ�ി��� വഴി നദികളിെല നീെരാ��് 
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�ായിയാ�� �വർ�ന�ം

സാധ�മാ�ിവ��. ഇതി� �റേമ, നദികൾ,
േതാ�കൾ എ�ിവ മാലിന���മാ��തിന് 
തേ�ശ സ�യംഭരണ �ാപന�ൾ, ജന�തിനി
ധികൾ, െപാ�ജന�ൾ എ�ിവെര�ടി
പ�ാളികളാ�ി വിവിധ വ��ക�െട സാേ�തിക
സഹകരണേ�ാെട നദികൾ/േതാ�കൾ/മ�് 
ജലേ�ാത�കൾ എ�ിവ �ചിയാ��
�വർ�നം �ടർ�്െകാ�് േപാ��തിന് 
നവേകരളം കർ� പ�തി- 11 ല��മി��.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


