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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 513 09-11-2021 - ൽ മ�പടി�്

��െ�രിയാറിൽ �തിയ അണെ��്

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. എൽേദാസ്  പി. ���ി�ിൽ,
�ീ. അൻവർ സാദ�് , 
�ീ. പി. ടി. േതാമസ്  , 

�ീ. തി�വ�ർ രാധാ��ൻ 

Shri Roshy Augustine
(ജലവിഭവ വ��് മ�ി)

(എ) ��െ�രിയാറിൽ നിലവി�� അണെ��്
ഡീ��ീഷൻ െച�് �തിയ അണെ��്
നിർ�ി�ാൻ സം�ാന സർ�ാർ �ൻൈക
എ��േമാ; വ��മാ�ാേമാ;

(എ) തമി�ാടിന് ജലം േകരള�ിന് �ര� എ�
ആശയം �ൻനിർ�ി േകരള�ിെല ജന��െട
ജീവ�ം സ��ി�ം �ര� ഉറ�ാ�കെയ�
ല��േ�ാെടയാണ് �തിയ ഡാം എ� നിർേ�ശം
സം�ാന സർ�ാർ എ�ം �േ�ാ�് വ�ി��ത്.
1895-ൽ ��ാ�്-�ർ�ി മി�ിത�ിൽ നിർ�ി�
126 വർഷം പഴ��� ��െ�രിയാർ
അണെ��ിെ� താെഴ ഭാഗ�� ജന��െട
ഭയാശ�കൾ �രീകരി��തി�ം ജന��െട
ജീവ�ം സ��ി�ം �ര�െയാ���തി�മായി
നിലവിെല അണെ��ിെ� 366 മീ�ർ താെഴയായി
ഒ� �തിയ അണെ��് പണി�വാ�� ആവശ�ം

േകരളം നിരവധി ചർ�കളിൽ േക� സർ�ാരിെന
അറിയി�ി��്. േകരള�ം തമി�ാ�ം ത�ിൽ
നിലനി�ി�� ��െ�രിയാർ ഡാം സംബ�ി�

തർ���െട ഭാഗമായി തമി�ാട്  ബ�. ��ീം
േകാടതിയിൽ സമർ�ി� അ�ൽ അന�ായം 3/2006
ന് േമൽ 7/05/2014 തീയതിയിൽ ��ീം േകാടതി
വിധിന�ായ�ിൽ, ഉ�താധികാര സമിതി
സമർ�ി� റിേ�ാർ�ിെ� അടി�ാന�ിൽ

നിലവിെല അണെ��് ജലശാ�പരമാ�ം,
�ക�പരമാ�ം, ഘടനാപരമാ�ം (hydrologically,
seismically and structurally) �ര�ിതമാെണ�്
ബ�. ��ീം േകാടതി �ഖ�ാപിെ��ിൽ�ടി,
��െ�രിയാർ അണെ��ിെ�
ബല�യ�ിെന��ി�� ആശ�കൾ

കണ�ിെല��് നിലവിെല അണെ��ിന്
ഏകേദശം 366 മീ�ർ താെഴയായി ഒ� �തിയ
അണെ��് പണി��തി�� േകരള�ിെ�

ആവശ�ം ബ�മാനെ�� ��ീം േകാടതി
അംഗീകരി�ി��. േകരള�ിെ� അഭ�ർ�ന



2 of 4

കണ�ിെല��് തമി�ാടിെ� സ�തേ�ാ� �ടി
�തിയ ഡാം നിർ�ി�വാ�� നിർേ�ശം ��ീം
േകാടതി �റെ��വി� 07/05/2014 െല വിധി
ന�ായ�ിൽ നൽകിയി��്.

(ബി) ഇതിനായി സം�ാന സർ�ാർ സ�ീകരി�
നടപടികൾ വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��െ�രിയാറിെ� �ര� കണ�ിെല��് �തിയ
അണെ��് നിർ�ി�ണെമ�� തെ�യാണ്
സർ�ാരിെ� നിലപാട് . �തിയ അണെ��്
നിർ�ി��തിന് നിലവിെല നിയമ�ൾ �കാരം
േക� വനം പരി�ിതി മ�ാലയ�ിെ�

അ�മതി�ം തമി�ാടിെ� സ�ത�ം ��ീം
േകാടതി�െട അ�മതി�ം ആവശ�മാണ്. �തിയ
അണെ��ിെ� പരി�ിതി ആഘാത പഠനം (EIA)
നട��തിെ� ഭാഗമായി പരി�ിതി ആഘാത

പഠന�ിെ� Terms of Reference (ToR) 2015 ൽ
േക� വനം പരി�ിതി മ�ാലയ�ിന്

നൽകിയത്, 2018 നവംബർ 14 ന് േക� വനം
പരി�ിതി മ�ാലയം നിബ�നകേളാെട

അംഗീകാരം നൽ�ക��ായി. ഈ നിബ�നകൾ

അ�സരി�  ്പരി�ിതി ആഘാത പഠനം
�േരാഗമി� വ��. �തിയ അണെ��ിെ�
നിർ�ാണം ആരംഭി��തിന് �ൻപായി
Environmental Clearance, Forest Clearance
�തലായ നിയമ�കാര��
മാനദ��ള�സരി�� സാ��െ����ക�ം

ഉഭയക�ി സ�ത�ം ആവശ�മാണ്. നിലവിെല
ബ�. ��ീം േകാടതി ഉ�രവിെ�

അടി�ാന�ിൽ �തിയ അണെ��ിന്
ആവശ�മായ സംഭരണേശഷി�ം അണെ��ിെ�
താഴ്ഭാഗെ� �ഴ�െട വാഹകേശഷി�ം
കണ�ിെല��െകാ�് �തിയ അണെ��ിെ�
�പക�ന�ായി പരിഗണിേ�� Full Reservoir
Level (FRL), Maximum Water Level (MWL)
എ�ിവ കണ�ാ�ി ബ�. ��ീം േകാടതിയിൽ
േകരളം സ�ീകരി�ി�� നിലപാ�കൾ�്
അ��തമായി �നർ �പകൽപന െച��താണ്.
�ടാെത �തിയ അണെ��് െപരിയാർ വന�ജീവി
സേ�ത�ിൽ ആയതിനാൽ പ�തി
നട�ിലാ�വാൻ പാരി�ിതികാ�മതി

(Environmental Clearance) ആവശ�മാണ്.
പാരി�ിതികാ�മതി ലഭി�ണെമ�ിൽ പരി�ിതി

ആഘാത പഠനം നടേ����്. വന�ജീവി
സേ�ത�ി��ിൽ പരി�ിതി ആഘാത പഠനം
നട�വാൻ േക� വനം പരി�ിതി

മ�ാലയ�ിെ� അ�മതി ആവശ�മാണ്.
��െ�രിയാറിെ� പരി�ിതി ആഘാത പഠനം
�ഗതി ലാബ്സ്  ൈ�വ�് ലിമി�ഡിെന
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26/03/2015-െല സ.ഉ(സാ.ധാ).221/2015/ജ.വി.വ
അ�സരി�  ്21/04/2015 െല കരാർ �കാരം 95
ല�ം �പ�് ഏൽപി�. എ�ാൽ ഗവൺെമ�്
ഓഫ് ഇ���െട പരി�ിതി വനം കാലാവ�ാ

വ�തിയാന മ�ാലയ�ിെ� ഉ�രവ് ന�ർ
J/12011/22/2018-IA-I �കാരം പരി�ിതി

ആഘാത പഠന�ി�� ToRെ� അംഗീകാരം
2018 നവംബറിലാണ് നിബ�നകേളാെട ലഭി�ത്.
��ത ToRെ� കാലാവധി 4 വർഷമാണ്. ഇ�
സംബ�ി�  ്േകരള ചീഫ് ൈവൽഡ്  ൈലഫ്
വാർഡെ� അ�മതി�് 17/08/2018 തീയതി�്
അേപ�ി�ക�ം ആയതിന് 20/04/2019-ൽ
അ�മതി ലഭി�ക�ം െച�. ഇതിെന �ടർ�്
�ൈല 2019-ൽ കൺസൾ��് പഠനം ആരംഭി�.
തി�വന��രം �ിൻസി�ൽ ചീഫ്
കൺസർേവ�റിൽ നി�് പരി�ിതി ആഘാത

പഠന�ിനായി െപരിയാർ ൈടഗർ
റിസർേവായറിേല�് �േവശി�ാ�� അ�മതി
30/06/2021 വെര ലഭി�ക�ം ആയത്

�ർ�ിയാ��തി�� സമയം 20/12/2021 വെര
നീ�ി ലഭി�ക�ം െച�ി��്. പരി�ിതി ആഘാത

പഠന�ിെ� ഭാഗമായി കൺസൾ��് ര�്
സീസ�ക�െട േബസ്  ൈലൻ ഡാ�ാ കള�ൻ
�ർ�ീകരി�ി��്. ��ാം സീസണിെ� പഠനം
�േരാഗമി�വ��. �ടാെത �ാ�് പരി�ിതി

ആഘാത പഠന റിേ�ാർ�് ഉടൻ തെ�
സമർ�ി�െമ�് കൺസൾ��് അറിയി�ി���്.
പരി�ിതി ആഘാത പഠന�മായി ബ�െ��്

േക� ജല ക�ീഷെ� നിലവി�� മാർഗേരഖ
�കാരം ��െ�രിയാർ ഡാമിെ� ഡി.പി.ആർ

����തിനായി 12/02/2021 െല സർ�ാർ
ഉ�രവ് നം.സ.ഉ(സാ.ധാ) 102/2021-ജ.വി.വ
�കാരം ഒ� ക�ി�ി �പീകരി�ി��്.

(സി)

�തിയ അണെ��ിെ� നിർ�ാണ�ി�ം ജലം
പ�ിടൽ ഉട�ടിയി�ം തമിഴ്  നാടിെ�
പരി�ർ�മായ സഹകരണം
ആവശ�മാെണ�ിരിെ� ഇത് സംബ�ി�്

തമിഴ്  നാ�മായി എെ��ി�ം ചർ�
നട�ിയി�േ�ാ; എ�ിൽ വിശദാംശം നൽകാേമാ?

(സി) �തിയ അണെ��ിെ� നിർ�ാണ�മായി
ബ�െ�� വിഷയ�ൾ ഉേദ�ാഗ�തല�ി�ം

സർ�ാർ തല�ി��� വിവിധ േയാഗ�ളിൽ
പരിഗണി�ി�െ��ി�ം ഒ�
സമവായ�ിെല�ാൻ കഴി�ി��ി�.
��െ�രിയാറിൽ �തിയ അണെ��്
പണി���ൾെ�െട�� വിഷയ�ളിൽ
തമി�ാ�മായി ധാരണയിൽ എ��തിനായി
�ഖ�മ�ി തല�ിൽ ഡിസംബറിൽ േയാഗം
േച��തി� തീ�മാനി�ി��്.
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െസ�ൻ ഓഫീസർ


