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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

8 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 531 20-03-2023 - ൽ മ�പടി�്

ജലേ�ാത�കെള മാലിന���മാ�ാൻ നടപടി

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. അൻവർ സാദ�് ,
�ീ. എം. വിൻെസ�് , 
�ീ. േറാജി എം. േജാൺ 

�ീ. േറാഷി അഗ�ിൻ 
(ജലവിഭവ വ��് മ�ി)

(എ) സം�ാന�് നദികൾ ഉൾെ�െട��

ജലേ�ാത�കൾ മലിനീകരി�െ���

സാഹചര�ം ��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ ഇത് 

ഗൗരവമായി പരിഗണി�ി�േ�ാ;

(എ) േകരള�ിെല നദിക�ം മ�് ജലേ�ാത�ക�ം

വിവിധ കാരണ�ളാൽ മലിനീകരണ�ിന്

വിേധയമായി��് എ� പഠന റിേ�ാർ�കൾ

ജലേസചന വ��ിെ� ��യിൽെ��ി��്. ഇത്

പരിഗണി�് നദികളിേല�ം മ�്

ജലേ�ാത�കളിേല�ം ജല�ണനിലവാരം

െമ�െ����തി�ളള വിവിധ �വർ�ന�ൾ

ഏെ���ി��്. േപായി�് േസാ�കൾ വഴി

എ�� മാലിന��െള�ം, േനാൺ േപായി�്

േസാ�കൾ �േഖന എ�� മാലിന��െള�ം

നിയ�ി��തിന് വ�ത��മായ രീതിയാണ്

സ�ീകരി�ി�ളളത്. ഡാ�കൾ, �ള�ൾ േപാ�ളള

ജലേ�ാത�കൾ ഒഴിെക�ളളവ �ർ�മായി

മാലിന���മാ�ി സംര�ി�ക എ�ത്

�ാേയാഗികമായി സാധ�മ�. എ�ാൽ, മ�ഷ�ർ�ം

പ�ി�ഗാദികൾ�ം മ�് ജീവജാല�ൾ�ം

ഉപേയാഗി�ാൻ സാധി��തര�ിൽ

�ണനിലവാരം കാ� ��ി�ാൻ സാധി�ം.
 ഇതിനായി വർ�ി� േതാതി�ളള ജനപ�ാളി��ം

ഇേതാെടാ�ം പൗരൻമാരിൽ അവേബാധ�ം

ആവശ�മാണ്. ഇത് �ടാെത ഒരി�ൽ �ചിയാ�ിയ

ജലേ�ാത�കളിേല�് മാലിന� നിേ�പേമാ

മലിനജല�ഴേലാ എ��ി� എ�് അതാത്

തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന�ൾ

കാലാകാല�ളിൽ ഉറ�വ�േ��താണ്.
നദീഭാഗ��െട �കൾ ഭാഗ� നിർ�ി�ി�ളള

തടയണകൾ/ െറ�േല��കൾ എ�ിവയിൽ

സംഭരി� െവളളം മാലിന���ത അ�ഭവെ���

സമയ�ളിൽ �റ� വി��ത് വഴി

നദീജല�ിലട�ിയി�ളള മാലിന��ിെ� േതാത്

ല�കരി�വാൻ സാധി�ം.
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നീർ�ടാടി�ാന�ിൽ (തേ�ശ സ�യംഭരണ

�ാപന��െട അതിർ�ി �ടി പരിഗണി�്)
ഹരിതേകരളംമിഷെ� ഉപമിഷനായ

ജലസ��ി�െട ഭാഗമായി നീർ�ട �ാ�കൾ

ത�ാറാ�ിയി��്. ഓേരാ നീർ�ട�ി�ം

ഉൾെ��� ജലേ�ാത�ക�െട �ിതി

വിലയി��ി, �ള�ൾ, േതാ�കൾ എ�ിവ�െട

സംഭരണേശഷി/വാഹകേശഷി

നിലനിർ��തി�ം, �ചീകരണ�ി��ളള

നടപടികൾ വിവിധ വ��കൾ/ ഏജൻസികൾ

എ�ിവ �േഖന�ം ജലേസചന വ��് �േഖന�ം

ഏെ���് നട�ിലാ�ാ��്. ഇ�വഴി

നദികളിേല�ളള നീെരാ��് വർ�ി�ി�ാൻ

കഴി�ി��്, അതി�െട മലിനീകരണ�ിെ�

േതാ�ം, ഒ� പരിധിവെര നിയ�ി�വാൻ കഴി�ം.
കായ�കൾ/വലിയ ജലേ�ാത�കൾ

എ�ിവിട�ളിെല �ധാന കളയായ �ളവാഴ നീ�ം

െച�് ജല��ി നിലനിർ�� �വർ�ന�ം

നിർ�ഹി� വ��.

(ബി) ജലേ�ാത�കെള മാലിന���മാ��തി�ം

മലിനീകരണം തട��തി�ം വ��് നട�ിവ��

�വർ�ന�ൾ എെ�ാെ�യാെണ�്

വ��മാ�േമാ;

(ബി) േകരള�ിെല നദിക�ം മ�് ജലേ�ാത�ക�ം

വിവിധ കാരണ�ളാൽ മലിനീകരണ�ിന്

വിേധയമായി��് എ� പഠന റിേ�ാർ�കൾ

ജലേസചന വ��ിെ� ��യിൽെ��ി��്. ഇത്

പരിഗണി�് നദികളിേല�ം മ�്

ജലേ�ാത�കളിേല�ം ജല�ണനിലവാരം

െമ�െ����തി�ളള വിവിധ �വർ�ന�ൾ

ഏെ���ി��്. േപായി�് േസാ�കൾ വഴി

എ�� മാലിന��െള�ം, േനാൺ േപായി�്

േസാ�കൾ �േഖന എ�� മാലിന��െള�ം

നിയ�ി��തിന് വ�ത��മായ രീതിയാണ്

സ�ീകരി�ി�ളളത്. ഡാ�കൾ, �ള�ൾ േപാ�ളള

ജലേ�ാത�കൾ ഒഴിെക�ളളവ �ർ�മായി

മാലിന���മാ�ി സംര�ി�ക എ�ത്

�ാേയാഗികമായി സാധ�മ�. എ�ാൽ, മ�ഷ�ർ�ം

പ�ി�ഗാദികൾ�ം മ�് ജീവജാല�ൾ�ം

ഉപേയാഗി�ാൻ സാധി��തര�ിൽ

�ണനിലവാരം കാ� ��ി�ാൻ സാധി�ം.
 ഇതിനായി വർ�ി� േതാതി�ളള ജനപ�ാളി��ം

ഇേതാെടാ�ം പൗരൻമാരിൽ അവേബാധ�ം

ആവശ�മാണ്. ഇത് �ടാെത ഒരി�ൽ �ചിയാ�ിയ

ജലേ�ാത�കളിേല�് മാലിന� നിേ�പേമാ

മലിനജല�ഴേലാ എ��ി� എ�് അതാത്

തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന�ൾ

കാലാകാല�ളിൽ ഉറ�വ�േ��താണ്.
നദീഭാഗ��െട �കൾ ഭാഗ� നിർ�ി�ി�ളള

തടയണകൾ/ െറ�േല��കൾ എ�ിവയിൽ
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സംഭരി� െവളളം മാലിന���ത അ�ഭവെ���

സമയ�ളിൽ �റ� വി��ത് വഴി

നദീജല�ിലട�ിയി�ളള മാലിന��ിെ� േതാത്

ല�കരി�വാൻ സാധി�ം.

നീർ�ടാടി�ാന�ിൽ (തേ�ശ സ�യംഭരണ

�ാപന��െട അതിർ�ി �ടി പരിഗണി�്)
ഹരിതേകരളംമിഷെ� ഉപമിഷനായ

ജലസ��ി�െട ഭാഗമായി നീർ�ട �ാ�കൾ

ത�ാറാ�ിയി��്. ഓേരാ നീർ�ട�ി�ം

ഉൾെ��� ജലേ�ാത�ക�െട �ിതി

വിലയി��ി, �ള�ൾ, േതാ�കൾ എ�ിവ�െട

സംഭരണേശഷി/വാഹകേശഷി

നിലനിർ��തി�ം, �ചീകരണ�ി��ളള

നടപടികൾ വിവിധ വ��കൾ/ ഏജൻസികൾ

എ�ിവ �േഖന�ം ജലേസചന വ��് �േഖന�ം

ഏെ���് നട�ിലാ�ാ��്. ഇ�വഴി

നദികളിേല�ളള നീെരാ��് വർ�ി�ി�ാൻ

കഴി�ി��്, അതി�െട മലിനീകരണ�ിെ�

േതാ�ം, ഒ� പരിധിവെര നിയ�ി�വാൻ കഴി�ം.
കായ�കൾ/വലിയ ജലേ�ാത�കൾ

എ�ിവിട�ളിെല �ധാന കളയായ �ളവാഴ നീ�ം

െച�് ജല��ി നിലനിർ�� �വർ�ന�ം

നിർ�ഹി� വ��.

(സി) ��ത �വർ�ന�ളിേ�ൽ �ടർനടപടി

സ�ീകരി�ാ�ത് �ലം മാലിന���മാ�െ��

ജലേ�ാത�കളിൽ വീ�ം മാലിന�ം നിറ��

സാഹചര�ം ഉ�ാ��തായ ആേ�പം

��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ ഇത്  ഗൗരവമായി

കാ��േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(സി) മാലിന���മാ�െ�� ജലേ�ാത�കൾ വീ�ം

മലിനീകരി�െ���ത് ��യിൽെ��ി��്.
മഴ�ാല�് ഓടകളിൽ നി�ം മ�ം വൻേതാതിൽ

മലിനജലം/മാലിന�ം നദികൾ ഉൾെ�െട�ളള

ജലേ�ാത�കളിൽ എ�ിേ���ത്,
േ�ാത�കൾ വീ�ം മലിനീകരി�െ���തിന്

കാരണ മാ���്. �ടാെത

മലിനീകരണ�ിെനതിെര പൗരൻമാരിൽ

അവേബാധം വളർ�ിെയ���തിനായി

പ�തികൾ �പീകരിേ��താ�ം. �ചീകരി�

ഭാഗ�ൾ ജന��െട തെ� നിയ�ണ�ിേല�്,
മാ�ക�ം െച�ാ��താണ്. ഇവ�െട

�ായിയായ പരിപാലനം ഉറ�ാ��തിന്

സ�� സംഘടനകൾ തേ�ശസ�യം

ഭരണ�ാപന�ൾ, �ഷി, വിേനാദസ�ാരം

�ട�ി വിവിധ വ��ക�െട സഹകരണം

ഉറ�ാ�ക�ം േവണം. ജലേ�ാത�ക�െട

മലിനീകരണ�ിെനതിെര നടപടിെയ��വാ�ളള

അധികാരം തേ�ശസ�യംഭരണ

�ാപന�ൾ�ാണ്. േകരള വാ�ർ

കൺസർേവഷൻ ആ�് �കാരം, �ഴകൾ

മലിനീകരി��വർെ�തിെര, ജലേസചന വ��്
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ഉേദ�ാഗ�ർ പരാതി നൽ�ക�ം, േപാലീസ്

വിഭാഗം �ടർ നടപടികൾ സ�ീകരി�ാ���്. 

(ഡി) ജലേ�ാത�കെള മാലിന���മാ�വാ�ം

ജന�ൾ�് ഫല�ദമായ രീതിയിൽ

�േയാജനെ���വാ�ം വ��് സ�ീകരി��

നടപടികൾ വിശദമാ�ാേമാ?

(ഡി) നദികളിേല�ം മ�് ജലേ�ാത�കളിേല�ം

ജല�ണനിലവാരം െമ�െ����തി�ളള വിവിധ

�വർ�ന�ൾ ജലേസചന വ��്

ഏെ���ി��്. േപായി�് േസാ�കൾ വഴി

എ�� മാലിന��െള�ം, േനാൺ േപായി�്

േസാ�കൾ �േഖന എ�� മാലിന��െള�ം

നിയ�ി��തിന് വ�ത��മായ രീതിയാണ്

സ�ീകരി�ി�ളളത്. ഡാ�കൾ, �ള�ൾ േപാ�ളള

ജലേ�ാത�കൾ ഒഴിെക�ളളവ �ർ�മായി

മാലിന���മാ�ി സംര�ി�ക എ�ത്

�ാേയാഗികമായി സാധ�മ�. എ�ാൽ, മ�ഷ�ർ�ം

പ�ി�ഗാദികൾ�ം മ�് ജീവജാല�ൾ�ം

ഉപേയാഗി�ാൻ സാധി��തര�ിൽ

�ണനിലവാരം കാ� ��ി�ാൻ സാധി�ം.
നദീഭാഗ��െട �കൾ ഭാഗ� നിർ�ി�ി�ളള

തടയണകൾ/ െറ�േല��കൾ എ�ിവയിൽ

സംഭരി� െവളളം മാലിന���ത അ�ഭവെ���

സമയ�ളിൽ �റ� വി��ത് വഴി

നദീജല�ിലട�ിയി�ളള മാലിന��ിെ� േതാത്

ല�കരി�വാൻ സാധി�ം.

നീർ�ടാടി�ന�ിൽ (തേ�ശ സ�യംഭരണ

�ാപന��െട അതിർ�ി �ടി പരിഗണി�്)
ഹരിതേകരളം മിഷെ� ഉപമിഷനായ

ജലസ��ി�െട ഭാഗമായി നീർ�ട �ാ�കൾ

ത�ാറാ�ിയി��് . ഓേരാ നീർ�ട�ി�ം

ഉൾെ��� ജലേ�ാത�ക�െട �ിതി

വിലയി��ി, �ള�ൾ, േതാ�കൾ എ�ിവ�െട

സംഭരണേശഷി/വാഹകേശഷി

നിലനിർ��തി�ം, �ചീകരണ�ി��ളള

നടപടികൾ വിവിധ വ��കൾ/ഏജൻസികൾ

എ�ിവ �േഖന�ം ജലേസചന വ��് �േഖന�ം

ഏെ���് നട�ിലാ�ാ��്.  ഇ�വഴി

നദികളിേല�ളള നീെരാ��് വർ�ി�ി�ാൻ

കഴി�ി��്, അതി�െട മലിനീകരണ�ിെ�

േതാത്, ഒ� പരിധിവെര നിയ�ി�വാൻ കഴി�ം.
കായ�കൾ/വലിയ ജലേ�ാത�കൾ

എ�ിവിട�ളിെല �ധാന കളയായ �ളവാഴ നീ�ം

െച�് ജല��ി നിലനിർ�� �വർ�ന�ം

നിർ�ഹി� വ��.

േകരള�ി�െട ഒ��� 44 നദികളിെല�ം ജല

സാ�ി�കൾ എ�ാ മാസ�ം സം�ാന

മലിനീകരണ നിയ�ണ േബാർഡ്  േശഖരി�്
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�ണനിലവാര പരിേശാധന േദശീയ സം�ാന

പ�തിക�െട ഭാഗമായി നട�ിവ��. നദിക�െട

വിവിധ �ല�ളിലായി 365 സാ�ിളിംഗ്

േ�ഷ�കൾ �ാപി�ി��് . ആയതിെ� ഫലം

 Water and Air Quality Directory ആയി

�സി�ീകരി��. ആയത് േബാർഡിെ�

Website-�ം ലഭ�മാണ്. �ണ നിലവാരം

പാലി�ാ� സാഹചര���ായാൽ �ടർ നടപടി

സ�ീകരി���് . 

േക� മലിനീകരണ നിയ�ണ േബാർഡ്

പഠനമ�സരി�് കെ��ിയ ഇ��യിെല  351
Polluted River Stretches ൽ 21 എ�ം

േകരള�ിൽ ഉൾെ���.  ഈ നദികെള

മാലിന���മാ��തിനാ�ം അവയിെല ജലം

�ളി��തിന് അ�േയാജ�മാ�ം വിധം

�ണനിലവാരം െമ�െ���വാ�ം ബ�.േദശീയ

ഹരിത ൈ�ബ�ണൽ OA No.673/2018-ൽ
20.09.2018 -െല ഉ�രവിൻ �കാരം ത�ാറാ�ിയ

21 നദീഭാഗ��േട�ം കർ� പ�തികൾ വിവിധ

വ��കൾ േചർ�് സംേയാജിതമായി നട�ിലാ�ി

വ��. ടി പ�തികൾ നട�ിലാ�ി വ��തിെ�

അടി�ാന�ിൽ 21 നദീഭാഗ�ളിൽ 10 എ�ം

�ളി��തിന് അ�േയാജ�മാ�� നിലവാരം

ൈകവരി�ി��്. മ� ഭാഗ��െട �ണനിലവാരം

െമ�െ��ി��്. സം�ാനെ� �ള��െട

�ന��ാരണ�ിനായി ഒ� കർ� പ�തി

ത�ാറാ�ി വിവിധ വ��കൾ സംേയാജിതമായി

നട�ിലാ�ി വ��.

 

െസ�ൻ ഓഫീസർ


