
1 of 4

15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 331 28-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

ൈവദ�തി വ��ിന് കീഴി�� ഡാ�ക�െട പരിേശാധന

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. ആ�ണി േജാൺ,
�ീ. െക. ബാ� (െന�ാറ), 

�ീ. എ. രാജ, 
�ീ. െക.െക. രാമച�ൻ 

Shri. K. Krishnankutty
(ൈവദ�തി വ��് മ�ി)

(എ) സം�ാന�് ൈവദ�തി വ��ിന് കീഴി��
ഡാ�ക�െട �ര�െയ സംബ�ി�  ്ഏ��ം
ഒ�വിൽ നട�ിയ പരിേശാധന�െട വിശദാംശം
ലഭ�മാ�േമാ;

(എ) ഡാം റീഹാബിലിേ�ഷൻ ആ�് ഇം�വ്െമ�്
േ�ാജ�് II & III (DRIP II & III)-�മായി
ബ�െ��് േക�ജലക�ീഷെ� (CWC)
നിർേ�ശാ�സരണം �പീകരി� ഡാം േസ�ി റിവ�
പാനൽ (DSRP) സം�ാന�് ൈവദ�തി വ��ിന്
കീഴി�ളള താെഴ പറ�� �ധാന ഡാ�ക�െട
�ര�െയ സംബ�ി�  ്പരിേശാധന നട�ക�ം
2020-21 കാലയളവിൽ റിേ�ാർ�് സമർ�ി�ി�
ളള�മാണ്. ��ത റിേ�ാർ�ിേ�ൽ േക�ജല-
ക�ീഷെ� മാർ�നിർേ�ശാ �സരണം ഡാം
�ര��മായി ബ�െ�� േജാലികൾ
നട�വ�കയാണ്. ഡാം േസ�ി റിവ� പാനൽ
പരിേശാധന നട�ിയ ഡാ�ക�െട പ�ിക : - 1).
േഷാളയാർ െമയിൻ ഡാം 2).േഷാളയാർ ഫ്ളാ�ിംഗ്
ഡാം 3).േഷാളയാർ സാഡിൽ ഡാം
4).െപാരി�ൽ��് 5).ഇടമലയാർ 6).ഇ��ി
7).െച�േതാണി 8).�ളമാവ് 9).�ളമാവ് സാഡിൽ
ഡാം 10).ക�യം 11).ക�യം ഓെ�േ�ഷൻ
െമയിൻ ഡാം 12).ക�യം ഓെ�േ�ഷൻ �ിൽെവ
ഡാം 13).പ� 14).ആനേ�ാട്  15).ക�ി
16).�ഴിയാർ 17).പാം� 18).ക�ാർ��ി
19).ആനയിറ�ൽ 20).മാ�െ��ി 21).ക�ള
22).െപാ�ടി പരിേശാധന റിേ�ാർ�ിെ�
വിശദാംശ�ൾ �വെട േചർ��. ഡാം
റീഹാബിലിേ�ഷൻ ആ�് ഇം�വ്െമ�് േ�ാജ�്
ര�ം ��ം ഘ� പ�തി�െട ഭാഗമായി, േക� ജല
ക�ീ ഷെ� നിർേ�ശാ�സരണം �പീകരി� ഡാം
േസ�ി റിവ� പാനൽ ടീം - 1 ഡിസംബർ 2019-ൽ
െപാരി�ൽ��്, േഷാളയാർ െമയിൻ, േഷാളയാർ
�ാ�ിംഗ്, േഷാളയാർ സാഡിൽ, ഇടമലയാർ എ�ീ
ഡാ�കളിൽ പരിേശാധന നട�ക� �ായി. ഡാം
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േസ�ി റിവ� പാനൽ ടീം-2 �ൈല 2020-ൽ ഇ��ി,
െച�േതാണി, �ളമാവ്, �ളമാവ് സാഡിൽ, എ�ീ
ഡാ�കളിൽ പരിേശാധന നട�ി. ഒേ�ാബർ  2020-
ൽ, ടീം-2 ക�ി, ആനേ�ാട് , പ� എ�ീ
ഡാ�ക�െട പരിേശാധന നട�ി. ടീം-2,
െസപ്�ംബർ 2020-ൽ ���ാടി ഓെ�േ�ഷൻ
െമയിൻ ഡാം, ���ാഡി �ിൽേവ, ക�യം എ�ീ
ഡാ�കളിൽ പരിേശാധന നിർവഹി�. നവംബർ
2020-ൽ ടീം-2 ക�ള, മാ�െ��ി എ�ീ ഡാ�കളിൽ
പരിേശാധന നട�ി. ഡിസംബർ 2020-ൽ ടീം - 2
െപാൻ�ടി, ആനയിറ�ൽ, ക�ാർ��ി, േലാവർ
െപരിയാർ എ�ീ ഡാ�കളിൽ പരിേശാധന നട�ി.
ഡാം േസ�ി റിവ� പാനൽ നട�ിയ

പരിേശാധന�െട അടി�ാ ന�ിൽ

�ര��മായി ബ�െ�� താെഴ പറ��
���ികൾ നിർേ�ശി�ക�ം സം�ാന

ൈവദ�തി േബാർഡ്  അവ
നട�ിലാ�ിവരിക�മാണ്. ഡാ�ക�െട
ഘടനാപരമായ ശ�ി വിശകലനം െച�്
അവ�െട ബലെ����മായി ബ�െ��

���ികൾ. ൈഹേ�ാെമ�ാനി�ൽ
ഉപകരണ��െട (േഗ�്, വാൽവ് �തലായവ)
അ����ണികൾ. ഡാ�ക�െട upstream & Down
stream faces ക�െട പരിര��േവ�
���ികൾ. ഡാ�ക�െട Abutment സംര�ണ
���ികൾ. ഡാമിൽ സീേ�ജ്  നിയ�ണ
മാർഗ��മായി ബ�െ�� ���ികൾ

(Reaming, Grouting �തലായവ). ഡാ�കളിൽ
നിരീ�ണ ഉപകര ണ�ൾ �ാപി�ൽ.
ഡാ�ക�െട�ം അ�ബ� നിർ�ിതിക�െട�ം
സംര�ണ നവീകരണ �വർ�ന�ൾ. ജിേയാ
ഫിസി�ൽ പര�േവ�ണ ���ികൾ. നിലവി��
��്ച�ക�െട�ം ൈഹേ�ാ െമ�ാനി�ൽ
ഉപകരണ��െട�ം ലഭ�മ�ാ� �പേരഖകൾ
ത�ാറാ�ൽ. റിസർേവായ�ക�െട സംഭരണ
േശഷി സംബ�ി� പഠനം. ഒേര േബസിനി�� പല
ഡാ�കൾ സംേയാജി�ി�-െകാ�� �വർ�ന

സംവിധാന രീതിക�െട �ാപനം.
ൈഹേ�ാളജി�ൽ പഠന�ം നട�ിലാ��ം.
എമർജൻസി ആ�ൻ �ാ�ക�െട Upgradation.
ഡാ�കളിൽ Flood Forecasting & Early Warning
System �ാപി�ൽ. ഉേദ�ാഗ�ർ�� വിദ�
പരിശീലനം.

(ബി) ��ത ഡാ�ക�െട നിലവിെല സംഭരണ േശഷി
�നർനി�യി�ി�േ�ാ; എ�ിൽ
െവളിെ���ാേമാ;

(ബി) ഡാ�ക�െട സംഭരണ േശഷി�െട �റവ് കെ��ി

ഡിസിൽേ�ഷൻ ഉൾെ�െട�ളള പരിഹാര
���ികൾ െച�് സംഭരണേശഷി
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�ന�ാപി�ാൻ ആദ� പടിയായ ബാ�ിെമ�ിക്

സർേ� താെഴ പറ�� ഡാ�ക�െട ജലസംഭര
ണികളിൽ നട�ിയി��്. ഇ��ി ജി�യിെല
ക�ള, മാ�െ��ി, െപാ�ടി, ആനയിറ�ൽ,
ക�ാർ��ി, െച�ളം എ�ിവ�െട�ം ��ർ
ജി�യിെല െപാരി�ൽ��്

റിസർേവായറിെ��ം ബാ�ിെമ�ിക് സർേ�
കഴി�വർഷം നട�ിയി��്. േഷാളയാർ
ജലസംഭരണി�െട ബാ�ിെമ�ിക് സർേ�
നട��തിനായി പീ�ി KERI-െയ ഏൽ�ി�ി��്.
�ലാവർഷ�ി� േശഷം േജാലികൾ ആരംഭി�ം.
�ധാന ജലസംഭരണികളായ ഇ��ി, ഇടമലയാർ,
ക�ി, ബാണാ�രസാഗർ എ�ിവ�െട
ബാ�ിെമ�ിക് സർേ� േക�ജലക�ീഷെ�
േന�ത��ിൽ നട�ാ�ളള നടപടികൾ
സ�ീകരി�ി��്.

(സി)

ൈവദ�തി വ��ിന് കീഴി�� ഡാ�ക�െട �ര�
ഉറ�ാ��തിന് ഇേ�ാൾ നട�ിവ��

പരിേശാധനകൾ എെ��ാെമ�് അറിയി�ാേമാ;
ഇതിനായി ഡാം േസ�ി അേതാറി�ി നട��
�വർ�ന�ൾ വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ഡാം �ര�ാ പരിേശാധന�ായി കാലവർഷം
�ട��തി� ��ം േശഷ�ം, അതായത് �ീ-
മൺ�ൺ, േപാ�് മൺ�ൺ പരിേശാധനകൾ
നട�ി വ��. �ടാെത ഡാം േസ�ി അേതാറി�ി
ഡാ�കളിൽ പരിേശാധന നട�ി �ര��്
�തി�ലമായി നിൽ�� ഘടക�ൾ
പരിഹരി��തി� േവ� നിർേ�ശ��ം
നൽകിവ��. �ര�ാ പരിേശാധനയിൽ
നിർേ�ശി�� േജാലികൾ സമയബ�ിതമായി

�ർ�ിയാ �ക�ം െച���്. �ര�ാ
നടപടിക�െട ഭാഗമായി സാ�ൈല�് േഫാൺ
�ംഖല, ജനേറ�ർ, സിസി ടിവി, ൈഹമാ�്
ൈല�കൾ, ൈസറൺ, വർഷമാപിനി, എഫ്.സി.�ി
േഫാൺ െമാൈബൽ േഫാൺ, വാഹന�ൾ, ഫ�്
എയ്ഡ്  കി�് �തലായവ �മീകരി�ി��്. �ര�
െമ�െ����തിന് െസക�രി�ി ഓ�േറേ��ം
(24x7) ഉ�്. എമർജൻസി ആ�ൻ �ാ�ം
ഓ�േറഷൻ മാ�വ�ം, െച� ൈക��ക�ം എ�ാ
ഡാ�ക�മായി ബ�െ��് ത�ാറാ�ിയി��്. �ൾ
െലവ�ം, അലർ�് െലവ�ം ഓേരാ ഡാമി�ം
നി�യി�ി��്. സം�ാന �ര� നിവാരണ
അേതാറി�ി ത�ാറാ�ിയ ഓറ�് ��്
അ�സരി�ം അതാ� ജി�ാകള�ർമാ�െട
അ�മതിേയാ� �ടി�ം മാ�േമ ഡാ�കൾ
�റ�ാ�ള�. ഡാ�ക�െട േഗ�ക�ം മ�ം �ീസ് ,
കാർഡിയം േകാംബൗ�്, ഗിയർ ഓയിൽ
എ�ിവയി�് �വർ�ന�മത ഉറ�ാ �ാ��്.
അ����ണിക�ം യഥാസമയ�ം നട��.

(ഡി) ��ത ഡാ�കേളാട�ബ�ി�  ്�റിസം (ഡി) ബാണാ�രസാഗർ (വയനാട്  ജി�), ക�യം
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േ�ാജ�കൾ നട�ാ��ത്
എവിെടെയ�ാമാെണ�് െവളിെ���േമാ; ��ത
േ�ാജ�കൾ ��തൽ േക��ളിേല�്
വ�ാപി�ി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;
വ��മാ�േമാ?

(േകാഴിേ�ാട്  ജി�), ആഢ�ൻ പാറ (മല�റം ജി�),
പളളിവാസൽ, മാ�െ��ി, ക�ള, ഇ��ി,
ആനയിറ�ൽ, െച�ളം, െപാ�ടി, ക�ാർ ��ി
(എ�ാം ഇ��ി ജി�), േലാവർ മീൻ��ി
(തി�വന��രം ജി�) എ�ീ അണെ��കേളാട്
േചർ�് നിലവിൽ �റിസം േ�ാജ�കൾ
നട�ാ���്. ��ത േ�ാജ�ക�െട
വികസന�ിനായി പ�തികൾ ത�ാറായി
വ���്. െക.എസ് .ഇ.ബി.എൽ-െ� നിയ
�ണ�ിൽ െപാരി�ൽ��്, േഷാളയാർ,
ബാണാ�ര-സാഗർ, വാഴേ�ാ�്, ക�യം,
െച�ളം �ട�ിയ �ല�ളി�ളള

ഉപേയാഗ�ന�മായ ക�ാർേ��കൾ ���ി�ണിത്
വിേനാദ സ�ാരിക�െട താമസ
സൗകര��ിനായി ഉപേയാഗി�ാ�ളള ഒ� പ�തി
വിഭാവനം െച� വ���്. ഇ��ി ആർ�
ഡാമിേനാട്  േചർ�് ഒ� േലസർ േഷാ പവിലിയൻ
നിർ�ി�ാ�ളള പ�തി, നാ�കാണിയിെല ��്
ഔ�ിെ� വി�ലീകരണം, ��ാറിേല�ം ബാണാ�ര
സാഗറിേല�ം പാർ�കളിൽ മ�സി�ൽ ഫൗ�ൻ,
��് ഗാർഡൻ, ബ�ർൈ� ഗാർഡൻ
�ട�ിയവ�െട വി�ലീകരണം എ�ീ പ�തിക�ം
സാധ�ത പഠി�  ്�പീകരി� വ���്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


