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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

5 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 324 15-07-2022 - ൽ മ�പടി�്

മലിനജല സം�രണ പ�തി

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ െക ആൻസലൻ,
�ീ. പി.വി.അൻവർ, 
�ീ. എം.വിജിൻ, 
�ീ എം �േകഷ്  

�ീ. എം.വി.േഗാവി�ൻ മാ�ർ
(തേ�ശ സ�യംഭരണ, �ാമവികസനം, എൈ�സ്   വ��്

മ�ി)

(എ) അ�് വർഷ�ിനകം സം�ാനെ� �ർ�മാ�ം
മാലിന� ��മാ��തിെ� ഭാഗമായി എ�ാ തേ�ശ
സ�യംഭരണ �ാപന�ളി�ം മലിനജല
സം�രണ�ിന് �േത�ക പ�തി
ആവി�രി�ി�േ�ാ; മലിനജല സം�രണ �ാ�്
നിർ�ി��തി�ം അതിെ� പരിപാലന�ി�മായി

�തിയതായി സംവിധാനെമാ��ിയി�േ�ാ;
വിശദാംശം നൽകാേമാ;

(എ) സം�ാനെ� �ർ�മാ�ം മാലിന�
��മാ��മാ��തിെ� ഭാഗമായി
‘െതളിനീെരാ��ം നവേകരളം’ ക�ാ�യിൻ
ആരംഭി�ക��ായി. ആയതിെ� ഭാഗമായി
സം�ാനെ� തേ�ശ സ�യംഭരണ
�ാപന�ളിെല ജലാശയ��െട �ചിത�
അവ� പരിേശാധി��തിനായി സാ�ി�കൾ
േശഖരി�് മലിനീകരി�െ��ി�ളള ഇട�ൾ ജനകീയ
പ�ാളി�േ�ാെട കെ��ി �ചിയാ��തി�ം,
��തര മലിനീകരണം േനരി�� ഉറവിട�ളിെല
സാ�ി�കൾ �ാഥമിക ജല�ണ നിലവാര
പരിേശാധന�് വിേധയമാ�ി മലിനീകരണ േതാത്
നിർ�യി�ക�ം, മലിനീകാരികളായ ഉറവിട�െള
നിർ� ലാ��തിന് ജനകീയ പ�ാളി� േ�ാെട

നടപടി സ�ീകരി��ം ആണ് ല��മി��ത്. 

��തര മലിനീകരണം േനരി�� ഇട�ളിൽ
ശാ�ീയ ബദൽ സംവിധാന�ളായ എ�െവ�്
�ീ�്െമ�് �ാ�്, സീേവജ്  �ീ�്െമ�് �ാ�്,
െസപ്േ�ജ്  �ീ�്െമ�് �ാ�്, ഫീ�ൽ �ഡ്ജ്
�ീ�്െമ�് �ാ�് എ�ിവ ��ത �ല�ിെ�

അ�േയാജ�ത�ം, ആവശ�കത�ം മന�ിലാ�ി
�ാപി��ത് തേ�ശ �ാപന��െട കർ�
പ�തിയായി നട�ാ��തിന് ല��മാ��.
േക�ാവി�ത പ�തികളായ സ��് ഭാരത് മിഷൻ
(അർബൻ), സ��് ഭാരത് മിഷൻ (�ാമീൺ)
േഫസ്-2 എ�ീ പ�തിക�െട ഭാഗമായി എ�ാ
തേ�ശ സ�യംഭരണ �ാപന�ളി�ം മലിനജല
സം�രണ/പരിപാലന സംവിധാന�ൾ
�ാപി�വാൻ ല��മി���്.
�ടാെത സം�ാനാ വി�ത പ�തികളായ �ചിത�
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േകരളം (അർബൻ), �ചിത�േകരളം (�റൽ) എ�ിവ
�കാര�ം മലിനജല സം�രണ/ പരിപാലന�ിന്

സംവിധാന�ൾ �ാപി�വാൻ ല��മി��.

േക�ാവിഷ്  �ത പ�തിയായ അ�തിൽ
ഉൾെ���ി സം�ാനെ� 6
േകാർ�േറഷ�കളി�ം [തി�വന��രം, െകാ�ം,
െകാ�ി, ��ർ, േകാഴിേ�ാട് , ക�ർ] ആല�ഴ,
പാല�ാട് , ��വാ�ർ എ�ീ �നിസി�ാലി�ികളി�ം
മലിനജല സം�രണ �ാൻ�കൾ നിർ�ി��തിന്
അ�മതി ലഭി�ി��്. 

മലിനജല സം�രണ �ാൻ�ക�െട വിശദാംശ�ൾ
അ�ബ�ം -I ആയി േചർ�� 

KIIFB / RKI ധനസഹായേ�ാെട ഇംപാ�് േകരള
�േഖന വിവിധ തേ�ശ സ�യം ഭരണ
�ാപന�ളിൽ നട�ിലാ�� മലിനജല
സം�രണ പ�തികൾ �വെട േചർ�� 

 

1. ഒ��ാലം നഗരസഭ�െട Sewage Treatment
Plant with sewerage Network പ�തി

2. േചർ�ല നഗരസഭ�െട Septage Treatment
Plant പ�തി 

3 വർ�ല നഗരസഭ�െട Septage Treatment Plant
പ�തി 

4.മ�നാട്  �ാമ പ�ായ�ിെ� sewage
Treatment Plant പ�തി 

5. ��ം�ളം നഗരസഭ�െട Sewage Treatment
Plant പ�തി 

6. വടകര നഗരസഭ�െട Sewage Treatment Plant
പ�തി 

(ബി) പ�തി �ാവർ�ികമാ��തി�െട എെ�ാെ�
കാര��ളാണ് ല��മി��ത്; വിശദമാ�ാേമാ?

(ബി) പ�തി �ാവർ�ികമാ��തി�െട ശാ�ീയമായ
�വ മാലിന� സം�രണം , ജല േ�ാത�കെള
മാലിന� ��മാ�ൽ, പരി�ിതി സംര�ണം
എ�ി കാര��ളാണ് ല��മി��ത് . നിലവിൽ
മലിനജല�ം ക�സ്  മാലിന��ം സം�രി�ാെത
�റംതള��തിനാൽ ഇവ ജലേ�ാത�കെള
മലിനെ����. അേതാെടാ�ം സാം�മിക
േരാഗ�ൾ പക��തി�ം കാരണമാ��.
മ�ഷ�ർ, �ഗ�ൾ, ജലജീവികൾ എ�ിവ�െട
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നിലനി�ിെന ഇത് �തി�ലമായി ബാധി��.
മാലിന� സം�രണ �ാൻ�കൾ �ാപി��ത്

േക�-സം�ാന മലിനീകരണ നിയ�ണ
േബാർ�ക�െട കർശന മാനദ��ൾ പാലി�
െകാ�ായതിനാൽ �ാൻറിൽ നി�ം �റംതള��
ജലം മ�് പാരി�ിതിക ���ൾ ഒ�ം തെ�
��ി��ി�. ഇ�െന �റംതള�� ജലം �ഷി
ആവശ��ൾ�ം �ടിെവളളെമാഴി�്
മ�ാവശ��ൾ�ം ഉപേയാഗി�വാൻ
കഴി��തിനാൽ ജല�ാമം ഒ� പരിധിവെര
പരിഹരി�വാൻ സാധി�ം.

െസ�ൻ ഓഫീസർ










