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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 524 09-11-2021 - ൽ മ�പടി�്

��െ�രിയാർ വിഷയം സംബ�ി� ��ീം േകാടതി ഉ�രവ്

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. സജീവ് േജാസഫ്,
�ീ. തി�വ�ർ രാധാ��ൻ , 
േഡാ. മാത� �ഴൽനാടൻ, 
�ീ. ടി. െജ. വിേനാദ് 

Shri Roshy Augustine
(ജലവിഭവ വ��് മ�ി)

(എ) ��െ�രിയാർ വിഷയ�ിൽ സം�ാന

സർ�ാരിെ� ഭാഗ�നി��ായ വീ� �ലമാണ്
ജലനിര�് 139.5 അടിയായി നിലനിർ�ണെമ�

തമിഴ്  നാട്  സർ�ാരിെ� വാദം
അംഗീകരി�െകാ�� ��ീം േകാടതി ഉ�രവ്

ഉ�ായെത� ആേ�പം ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(എ) ��െ�രിയാർ വിഷയ�ിൽ സം�ാന

സർ�ാരി� വീഴ്���ായി എ� ആേ�പം

അടി�ാനരഹിതമാണ്. ��െ�രിയാർ
വിഷയ�ിൽ ബ�. ��ീം േകാടതി �റെ��വി�
അ�ൽ അന�ായം നം.3/2006-െല 07/05/2014-െല
വിധിന�ായ�കാരം അണെ��ിെല ജലനിര�് 142
അടി വെര ഉയർ��തിന് തമി�ാടിന്
അ�വാദ��്. എ�ാൽ അണെ��ിെല ജലനിര�്
ഉയർ���മായി ബ�െ��ി�� േകരള�ിെ�

ആശ�ക�ം �രീകരി�െ�േട���്. ഈ
വിഷയ�ി�� േകരള�ിെ� ആശ�കൾ

�രീകരി� �തി�� നടപടികൾ
സ�ീകരി�ണെമ�് സം�ാന സർ�ാർ തമി�ാട്
സർ�ാരിേനാ�ം ബ�. ��ീം േകാടതി നിേയാഗി�
േമൽേനാ� സമിതി�െട െചയർമാേനാ�ം,
േക�സർ�ാരിേനാ�ം, േക� ജലക�ീഷേനാ�ം
യഥാസമയം ആവശ�െ��ി��. സം�ാന

സർ�ാരിെ� ശ�മായ ഇടെപടൽ �ലം
16/10/2021 �തൽ ��െ�രിയാർ അണെ��ിെല
ജലനിര�് 139 അടിയിൽ എ��തിന് �ൻേപ
തെ� തമി�ാട്  ൈവഗ അണ െ��ിേല�് െകാ�
േപാ�� ജല�ിെ� അളവ് ��ക�ം െച�.
നിലവിെല കാലാവ��ം, ഉയ�� ജലനിര�ം
കണ�ിെല�� െകാ�ം ��ത അണെ��്
�ചലന തീ�ത �ടിയ േമഖലയിൽ ആയതിനാ�ം,
��ാ�്-�ർ�ി മി�ിത�ിൽ നിർ�ി� 126
വർഷം പഴ��� ��െ�രിയാർ അണെ��ിെ�
�ര�െയ സംബ�ി� ആശ��ം പരിഗണി�്
ജലനിര�് �റ��തി�� ഉ�ര��ാകണെമ�്

ബ�. േകാടതിയിൽ 25/10/2021 തീയതിയിൽ
പരിഗണി� ��െ�രിയാ�മായി ബ�െ�� േഡാ.
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േജാ േജാസഫ് സമർ�ി� റി�് ഹർജി 880/2020
േകസിെ� വിചാരണ േവളയിൽ േകരളം
ആവശ�െ��ി��്. �ടർ�് ബ�മാനെ�� ��ീം
േകാടതി 25/10/2021 തീയതിയിെല ഉ�രവ്

�കാരം േമൽേനാ� സമിതി അടിയ�രമായി
േയാഗം േചർ�് ��െ�രിയാറിെല ജലനിര�്
�മീകരി��തി�� തീ�മാനം ൈകെ�ാ�ാ�ം
േകാടതിെയ അറിയി�ാ�ം േമൽേനാ�സമിതിെയ
�മതലെ���ി. ഇതിൻ �കാരം േക�
ജലക�ീഷൻ, ഡാം േസ�ി േമാണി�റിംഗ്
ഡയറ�േറ�് ചീഫ് എ�ിനീയർ അധ��നായ
േമൽേനാ� സമിതി�െട േയാഗം 26/10/2021
തീയതിയിൽ േച�ക��ായി. അ��
കാല�ായി അടി�ടി ഉ�ാ�� അതിവർഷ�ം
��െ�രിയാർ അണെ��ിൽ അ�� കാല�ായി

���ിയ സമയ�ി� �ിൽ ജലനിര�് 5-7 അടി
വെര ഉയർ�ി�� അവസര��ം ഇ��ി ഡാമിെല
നിലവിെല ഉയർ� സംഭരണനിര�ം, ��െ�രിയാർ
ഡാമിെ� കാല�ഴ��ം, ത�ലം ��െ�രിയാർ
അണെ��ിെ� �ര� െയ��ി േകരള�ിെല

ജന��െട ആശ��ം പരിഗണി�  ്��െ�രിയാർ
അണെ��ിെല ജലനിര�് 137 അടി യായി
നിലനിർ�ണെമ�ം, ടണൽ വഴി തമി�ാ�ിേല�്
െകാ� േപാ�� െവ��ിെ� അളവ്
നിലവി��തിൽ നി�ം വർ�ി�ി�  ്അണെ��ിെല
ജലനിര�് താ�ി നിർ�ണെമ�ം ��ത
േയാഗ�ിൽ േമൽേനാ� സമിതിയിെല
േകരള�ിെ� �തിനിധിയായ ജലവിഭവ വ��്
അഡീഷണൽ ചീഫ് െസ��റി ആവശ�െ��. േക�
ജലക�ീഷ�മായി �ടിയാേലാചി�  ്തമി�ാട്
ത�ാറാ�ിയ കരട്  �ൾ െലവൽ പാലി� െകാ�്
ജലനിര�് �മീകരി�ാ��താെണ� േമൽേനാ�
സമിതി െചയർമാൻ ഏകപ�ീയമായി
തീ�മാനി�ക�ം ആയത് ടി േയാഗ�ിെ�

മിനി�്സ്  ആയി േരഖെ���ക�ം െച�. എ�ാൽ
26/10/2021-ൽ േചർ� േയാഗ�ിെ�

മിനി�്സിേനാ�� വിേയാജി�്
േമൽേനാ�സമിതിയിെല േകരള�ിെ� �തിനിധി
�ടിയായ ജലവിഭവ അഡീഷണൽ ചീഫ് െസ��റി
േമൽേനാ� സമിതി െചയർമാന് ലഭ�മാ�ിയ
26/10/2021-െല ക�് �േഖന
അറിയി�ക��ായി. �ടർ�് 28/10/2021
തീയതിയിൽ ഈ വിഷയ�ിൽ ബ�. ��ീം
േകാടതി വാദം േകൾ�ക�ം ബ�. േകാടതി
11/11/2021 തീയതിയിേല�് �ടർ വിചാരണ
മാ�ക�ം, അ� വെര വിദഗ്ധ സമിതി
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സമയാസമയ�ളി�ം മണി��ക�െട
ഇടേവളകളി�ം �ിതിഗതികൾ നിരീ�ി�ാ�ം
ആവശ�െമ� േതാ�� പ�ം ജലനിര�്
�മീകരി��തി�� �ടർ നിർേ�ശ�ൾ
നൽകാ��താെണ�ം സമിതിേയാട്  ബ�. ��ീം
േകാടതി നിർേ�ശി�കയാ��ായത്.

(ബി) എ�ിൽ അത് പരിഹരി�ാൻ എെ��ാം
നടപടികൾ സ�ീകരി�ാനാണ് ഉേ�ശി��െത�്
വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��െ�രിയാർ വിഷയ�ിൽ സം�ാന

സർ�ാരി� വീഴ്���ായി എ� ആേ�പം

അടി�ാനരഹിതമാണ്. ��െ�രിയാർ
വിഷയ�ിൽ ബ�. ��ീം േകാടതി �റെ��വി�
അ�ൽ അന�ായം നം.3/2006-െല 07/05/2014-െല
വിധിന�ായ�കാരം അണെ��ിെല ജലനിര�് 142
അടി വെര ഉയർ��തിന് തമി�ാടിന്
അ�വാദ��്. എ�ാൽ അണെ��ിെല ജലനിര�്
ഉയർ���മായി ബ�െ��ി�� േകരള�ിെ�

ആശ�ക�ം �രീകരി�െ�േട���്. ഈ
വിഷയ�ി�� േകരള�ിെ� ആശ�കൾ

�രീകരി� �തി�� നടപടികൾ
സ�ീകരി�ണെമ�് സം�ാന സർ�ാർ തമി�ാട്
സർ�ാരിേനാ�ം ബ�. ��ീം േകാടതി നിേയാഗി�
േമൽേനാ� സമിതി�െട െചയർമാേനാ�ം,
േക�സർ�ാരിേനാ�ം, േക� ജലക�ീഷേനാ�ം
യഥാസമയം ആവശ�െ��ി��. സം�ാന

സർ�ാരിെ� ശ�മായ ഇടെപടൽ �ലം
16/10/2021 �തൽ ��െ�രിയാർ അണെ��ിെല
ജലനിര�് 139 അടിയിൽ എ��തിന് �ൻേപ
തെ� തമി�ാട്  ൈവഗ അണ െ��ിേല�് െകാ�
േപാ�� ജല�ിെ� അളവ് ��ക�ം െച�.
നിലവിെല കാലാവ��ം, ഉയ�� ജലനിര�ം
കണ�ിെല�� െകാ�ം ��ത അണെ��്
�ചലന തീ�ത �ടിയ േമഖലയിൽ ആയതിനാ�ം,
��ാ�്-�ർ�ി മി�ിത�ിൽ നിർ�ി� 126
വർഷം പഴ��� ��െ�രിയാർ അണെ��ിെ�
�ര�െയ സംബ�ി� ആശ��ം പരിഗണി�്
ജലനിര�് �റ��തി�� ഉ�ര��ാകണെമ�്

ബ�. േകാടതിയിൽ 25/10/2021 തീയതിയിൽ
പരിഗണി� ��െ�രിയാ�മായി ബ�െ�� േഡാ.
േജാ േജാസഫ് സമർ�ി� റി�് ഹർജി 880/2020
േകസിെ� വിചാരണ േവളയിൽ േകരളം
ആവശ�െ��ി��്. �ടർ�് ബ�മാനെ�� ��ീം
േകാടതി 25/10/2021 തീയതിയിെല ഉ�രവ്

�കാരം േമൽേനാ� സമിതി അടിയ�രമായി
േയാഗം േചർ�് ��െ�രിയാറിെല ജലനിര�്
�മീകരി��തി�� തീ�മാനം ൈകെ�ാ�ാ�ം
േകാടതിെയ അറിയി�ാ�ം േമൽേനാ�സമിതിെയ
�മതലെ���ി. ഇതിൻ �കാരം േക�
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ജലക�ീഷൻ, ഡാം േസ�ി േമാണി�റിംഗ്
ഡയറ�േറ�് ചീഫ് എ�ിനീയർ അധ��നായ
േമൽേനാ� സമിതി�െട േയാഗം 26/10/2021
തീയതിയിൽ േച�ക��ായി. അ��
കാല�ായി അടി�ടി ഉ�ാ�� അതിവർഷ�ം
��െ�രിയാർ അണെ��ിൽ അ�� കാല�ായി

���ിയ സമയ�ി� �ിൽ ജലനിര�് 5-7 അടി
വെര ഉയർ�ി�� അവസര��ം ഇ��ി ഡാമിെല
നിലവിെല ഉയർ� സംഭരണനിര�ം, ��െ�രിയാർ
ഡാമിെ� കാല�ഴ��ം, ത�ലം ��െ�രിയാർ
അണെ��ിെ� �ര� െയ��ി േകരള�ിെല

ജന��െട ആശ��ം പരിഗണി�  ്��െ�രിയാർ
അണെ��ിെല ജലനിര�് 137 അടി യായി
നിലനിർ�ണെമ�ം, ടണൽ വഴി തമി�ാ�ിേല�്
െകാ� േപാ�� െവ��ിെ� അളവ്
നിലവി��തിൽ നി�ം വർ�ി�ി�  ്അണെ��ിെല
ജലനിര�് താ�ി നിർ�ണെമ�ം ��ത
േയാഗ�ിൽ േമൽേനാ� സമിതിയിെല
േകരള�ിെ� �തിനിധിയായ ജലവിഭവ വ��്
അഡീഷണൽ ചീഫ് െസ��റി ആവശ�െ��. േക�
ജലക�ീഷ�മായി �ടിയാേലാചി�  ്തമി�ാട്
ത�ാറാ�ിയ കരട്  �ൾ െലവൽ പാലി� െകാ�്
ജലനിര�് �മീകരി�ാ��താെണ� േമൽേനാ�
സമിതി െചയർമാൻ ഏകപ�ീയമായി
തീ�മാനി�ക�ം ആയത് ടി േയാഗ�ിെ�

മിനി�്സ്  ആയി േരഖെ���ക�ം െച�. എ�ാൽ
26/10/2021-ൽ േചർ� േയാഗ�ിെ�

മിനി�്സിേനാ�� വിേയാജി�്
േമൽേനാ�സമിതിയിെല േകരള�ിെ� �തിനിധി
�ടിയായ ജലവിഭവ അഡീഷണൽ ചീഫ് െസ��റി
േമൽേനാ� സമിതി െചയർമാന് ലഭ�മാ�ിയ
26/10/2021-െല ക�് �േഖന
അറിയി�ക��ായി. �ടർ�് 28/10/2021
തീയതിയിൽ ഈ വിഷയ�ിൽ ബ�. ��ീം
േകാടതി വാദം േകൾ�ക�ം ബ�. േകാടതി
11/11/2021 തീയതിയിേല�് �ടർ വിചാരണ
മാ�ക�ം, അ� വെര വിദഗ്ധ സമിതി
സമയാസമയ�ളി�ം മണി��ക�െട
ഇടേവളകളി�ം �ിതിഗതികൾ നിരീ�ി�ാ�ം
ആവശ�െമ� േതാ�� പ�ം ജലനിര�്
�മീകരി��തി�� �ടർ നിർേ�ശ�ൾ
നൽകാ��താെണ�ം സമിതിേയാട്  ബ�. ��ീം
േകാടതി നിർേ�ശി�കയാ��ായത്.

(സി) ��െ�രിയാർ വിഷയ�ിൽ സം�ാനം സ�ീകരി�്
വ�ി�� ��ഢമായ നിലപാടിൽ അയവ്

(സി) ��െ�രിയാർ വിഷയ�ിൽ സം�ാനം സ�ീകരി�്
വ�ി�� നിലപാ�കളിൽ യാെതാ� അയ�ം
വ��ിയി�ി�. ��െ�രിയാർ വിഷയ�ിൽ
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വ��ിയത് �ലമാേണാ ��ീംേകാടതി ഉ�രവ്

തമിഴ്  നാടിന് അ��ലമായെത�് വ��മാ�േമാ?
േകരള�ി�� ആശ�കൾ

േക�സർ�ാരിെ��ം ��ീം േകാടതി നിേയാഗി�
േമൽേനാ� സമിതി�െട�ം
��യിൽെ����തിന് സാധ�മായ എ�ാ
നടപടിക�ം യഥാസമയം സം�ാന സർ�ാർ
സ�ീകരി�ി��്. ��െ�രിയാർ വിഷയ�ിൽ ബ�.
��ീംേകാടതി �റെ��വി� അ�ൽ അന�ായം
നം.3/2006-െല 07/05/2014-െല വിധിന�ായ�കാരം
അണെ��ിെല ജലനിര�് 142 അടി വെര
ഉയർ��തിന് തമി�ാടിന്
അ�വാദ��ാെയ�ിരിെ� നിലവിെല
കാലാവ��ം ഉയ�� ജലനിര�ം
കണ�ിെല��് ബ�.��ീം േകാടതി
28/10/2021െല ഇട�ാല ഉ�രവിൽ വിദഗ്ധ
സമിതി സമയാസമയ�ളി�ം മണി��ക�െട
ഇടേവളകളി�ം �ിതിഗതികൾ

നിരീ�ി�ാ��താെണ�ം ആവശ�െമ�

േതാ�� പ�ം ജലനിര�് �മീകരി��തി��
�ടർ നിർേ�ശ�ൾ നൽകാ��താെണ�ം
സമിതിേയാട്  നിർേ�ശി�ക�ം, തമി�ാട്  ബ�.
��ീം േകാടതി ��ാെക സമർ�ി� �ൾ കർവ്
സംബ�ി� േനർ സമീപനം എ�ാകണെമ�്
േകരളം അറിയി�ണെമ�മായി�� ��ീം
േകാടതി ഉ�രവ്. �ൻ കാല�ളിൽ ��ീം
േകാടതി എ��ി�� തീ�മാന�ിൽ നി�ം
വ�ത��മായ രീതിയിലാണ് േകരള�ിെ�

ആശ�കൾ ഉൾെ�ാ� െകാ�് ടി ഉ�രവ്

നൽകിയിരി��ത്. ��െ�രിയാറിെ� �ര�
സംബ�ി�  ്സം�ാന�ിെ� ആശ�കൾ

േകാടതി ��ാെക െകാ� വരാ�� അവസരം
ഇ� �ലം സർ�ാരിന് ലഭി�.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


