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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 4589 29-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

ജലേ�ാത�കെള സംബ�ി� പഠനം

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ . എൻ . ഷം��ീൻ,
�ീ . പി . ഉൈബ�� , 
�ീ. നജീബ് കാ��രം, 
�ീ എ െക എം അഷ്റഫ് 

Shri Roshy Augustine
(ജലവിഭവ വ��് മ�ി)

(എ)

സം�ാന�് വിവിധ ജലേ�ാത�കെള
സംബ�ി�  ്പഠനം നട�ിയി�േ�ാ; ഇെ��ിൽ
അതി�� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(എ) സം�ാനെ� ജലേ�ാത�കളായ നദികൾ,
കായ�കൾ, �ള�ൾ, നീ�റവകൾ �ട�ിയവ
സംബ�ി�  ്വിവിധവ��കൾ/ഏജൻസികൾ
പഠനം നട�ിയി��്. �ഴകെള സംബ�ി�

സമ�മായ റിേ�ാർ�് “Water Resources of
Kerala” എ� േപരിൽ 1974-ൽ�െ�

�സി�ീകരി�ി��്. കായ�കെള സംബ�ി�

പഠനം േകാഴിേ�ാട്  ആ�ാനമായ ജലവിഭവ
വികസന വിനിേയാഗ േക�ം നിർ�ഹി�ി��്.
ത�ീർ�ട��മായി ബ�െ�� പഠനം സം�ാന

ത�ീർ�ട അേതാറി�ി� േവ�ി സം�ാന

പരി�ിതി കാലാവ�ാ വ�തിയാന വ��ം
നട�ിയി��്. സം�ാനെ� െപാ� �ള�ൾ
സംബ�ി� �ാഥമിക വിവരേശഖരണം
ജലേസചന വ��ിൻ കീഴിെല ഇറിേഗഷൻ
ഡിൈസൻ ആ�് റിസർ�  ്േബാർഡിെ�
േന�ത��ിൽ നട�ിയി��്. �ടാെത, നദികളിെല
ജല�ണനിലവാരം സംബ�ി� പഠനം േകരള
സം�ാന ശാ� സാേ�തിക പരി�ിതി

കൗൺസിലിെ� നിർേ�ശാ�സരണം േകാഴിേ�ാട്
ആ�ാനമാ�ളള "ജലവിഭവ വികസന വിനിേയാഗ
േക�ം" നട�ക�ം റിേ�ാർ�കൾ
�സി�ീകരി�ക�ം െച�ി��്.

(ബി) ജലേ�ാത�ക�െട മലിനീകരണം തടയാൻ
നിലവിൽ എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�്
വ��ത്;

(ബി) ജലേ�ാത�കൾ േനരി�� വിവിധതര�ി�ളള

മലിനീകരണ ���ൾ തട��തി�ം/
ല�കരി��തി�ം വിവിധതര�ി�ളള

നടപടികൾ ജലേസചന വ��് സ�ീകരി� വ��.
2018 െല േകരള ജലേസചന�ം ജലസംര�ണ�ം
(േഭദഗതി) നിയമം അ�സരി�  ്ജലേ�ാത�കൾ
മലിനമാ��വർ െ�തിെര ബ�െ�� േപാലീസ്
േ�ഷ�കളിൽ പരാതി നൽകാ��്.
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�ടർനടപടികൾ േപാലീസ്  അധി�തരാണ്
സ�ീകരി��ത്. ഇതി� �റേമ, �ള�ൾ
മാലിന���മാ�ി സംഭരണേശഷി വർ�ി�ി��
�വർ�നം, നദികൾ� ��െക�ളള പാല�ളിൽ
നി�് േനരി�് നദികളിേല�് മാലിന�ം
നിേ�പി��ത് തട��തിനായി ക�ിേവലി
�ാപി�ൽ, ജലേസചന നിർ�ിതികളായ
തടയണകൾ/െറ�േല��കൾ എ�ിവ� സമീപം
അടി� �ടിയ ചളി/എ�ൽ/മണൽ/മ�
മാലിന��ൾ എ�ിവ നീ�ം െച�ൽ �ട�ിയ
���ിക�ം ജലേസചന വ��് നിർ�ഹി�വ��.
തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന�ൾ, മലിനീകരണ
നിയ�ണേബാർഡ് , േപാലീസ്  അധി�തർ,
ആേരാഗ�വ��് �ട�ിയ വ��ക�ം/
ഏജൻസിക�ം മലിനീകരണം തട��തി�ളള
നടപടിക�ം/ ശി�ാനടപടിക�ം സ�ീകരി� വ��.
ജലേ�ാത�കളിേല�് മാലിന�ം
നിേ�പി�ാതിരി��തി�ളള േബാധവൽ�രണ
നടപടിക�ം, ഉറവിട മാലിന� സം�രണ�ിെ�

ആവശ�കത വ��മാ�� �സി�ീകരണ��ം
വിവിധ ഏജൻസികൾ വഴി െപാ�ജന�ളിൽ
എ�ി��.

(സി) മലിനീകരണ ���ികൾ

ആവർ�ി�ാതിരി��തിന് സ�ീകരി��
നടപടികൾ വിശദമാ�േമാ?

(സി) ജലേ�ാത�കൾ േനരി�� വിവിധതര�ി�ളള

മലിനീകരണ ���ൾ തട��തി�ം/
ല�കരി��തി�ം വിവിധതര�ി�ളള

നടപടികൾ ജലേസചന വ��് സ�ീകരി� വ��.
2018 െല േകരള ജലേസചന�ം ജലസംര�ണ�ം
(േഭദഗതി) നിയമം അ�സരി�  ്ജലേ�ാത�കൾ
മലിനമാ��വർ െ�തിെര ബ�െ�� േപാലീസ്
േ�ഷ�കളിൽ പരാതി നൽകാ��്.
�ടർനടപടികൾ േപാലീസ്  അധി�തരാണ്
സ�ീകരി��ത്. ഇതി� �റേമ, �ള�ൾ
മാലിന���മാ�ി സംഭരണേശഷി വർ�ി�ി��
�വർ�നം, നദികൾ� ��െക�ളള പാല�ളിൽ
നി�് േനരി�് നദികളിേല�് മാലിന�ം
നിേ�പി��ത് തട��തിനായി ക�ിേവലി
�ാപി�ൽ, ജലേസചന നിർ�ിതികളായ
തടയണകൾ/െറ�േല��കൾ എ�ിവ� സമീപം
അടി� �ടിയ ചളി/എ�ൽ/മണൽ/മ�
മാലിന��ൾ എ�ിവ നീ�ം െച�ൽ �ട�ിയ
���ിക�ം ജലേസചന വ��് നിർ�ഹി�വ��.
തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന�ൾ, മലിനീകരണ
നിയ�ണേബാർഡ് , േപാലീസ്  അധി�തർ,
ആേരാഗ�വ��് �ട�ിയ വ��ക�ം/
ഏജൻസിക�ം മലിനീകരണം തട��തി�ളള
നടപടിക�ം/ ശി�ാനടപടിക�ം സ�ീകരി� വ��.
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ജലേ�ാത� കളിേല�് മാലിന�ം
നിേ�പി�ാതിരി��തി�ളള േബാധവൽ�രണ
നടപടിക�ം, ഉറവിട മാലിന� സം�രണ�ിെ�

ആവശ�കത വ��മാ�� �സി�ീകരണ��ം
വിവിധ ഏജൻസികൾ വഴി െപാ�ജന�ളിൽ
എ�ി��.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


