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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 2831 13-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

�ഴകളിെല�ം ഡാ�കളിെല�ം മണ�ം എ��ം നീ�ം െച��തി�ളള പ�തി

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ ജി എസ്  ജയലാൽ ,
�ീ. വി. ആർ. �നിൽ�മാർ, 
�ീ ഇ ച�േശഖരൻ, 
�ീ. സി.സി. ���ൻ 

Shri Roshy Augustine
(ജലവിഭവ വ��് മ�ി)

(എ) �ളയം �ല�ം സ�ാഭാവിക കാരണ�ളാ�ം
സം�ാനെ� അണെ��കളി�ം �ഴകളി�ം
വൻേതാതിൽ അടി��ടിയി�� മണ�ം എ��ം
നീ�ം െച��തിന് പ�തി�േ�ാ; ഇത്
സംബ�ി�  ്പഠനം നട�ിയി�േ�ാ;
വിശദീകരി�ാേമാ;

(എ)

ഉ�്. വിശദാംശ�ൾ അ�ബ�മായി േചർ��.

(ബി)

ഡാ�കളിൽ അടി��ടിയ മണ�ം എ��ം
േവർ�ിരിെ����തിന് നിലവിെല
സാേ�തികവിദ�കൾ പര�ാ�മാേണാ;
വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) നിലവിെല സാേ�തിക വിദ� അ�സരി�  ്െചളി�ം,
മണ�ം, എ��ം റിസർേ�ായറിൽ നി�ം പ�്
െച�് ഡ�ി�് യാർഡിൽ േശഖരി�  ്അവിെട
നി�ം െസ�ിേഗഷൻ �ണി�ിൽ െകാ�േപായി
മണ�ം ചര�ം െചളി�ം േവർതിരി�  ്എ���
െസ�ിേഗഷൻ �വർ�ന�ളാണ് നട��ത്.
�ലപരിമിതി�� ഇട�ളിൽ ഇത്
�ാേയാഗികമ�. ആയതിനാൽ പ�് െച��
െസഡിെമൻറ്സ്  േനരി�് േവർതിരിെ����
സാേ�തികവിദ� പരിഗണി�ാ��താണ്.

(സി)

�ഴകളിേല�ം ഡാ�കളിേല�ം മണൽ േശഖരി�്
വിൽ�ന നട�ി സർ�ാരിെ� നി�തിയിതര
വ�മാനം വർ�ി�ി��തിന് നടപടി
സ�ീകരി�േമാ; ഇതിനായി വിവര േശഖരണം
നട�ിയി�േ�ാ;

(സി) മണൽവാരി വിൽ��ത് വഴി�� വ�മാനം
നി�തിേയതര വ�മാനമായി
കണ�ാ�ാ��താണ്. ഡാ�കളിൽ നി�ം
നട�� ഡീസിൽേ�ഷൻ ���ിക�െട

എ�ലിെ��ം െചളി�െട�ം തരംതിരി��ള
അളവ് ക�് പിടി�  ്വിശദമായ പ�തി േരഖ
(ഡീെ�യിൽഡ്  േ�ാജ്ട്  റിേ�ാർ�് - DPR )
ത�ാറാ�ിയാണ് ���ികൾ െട�ർ െച��ത്.
�ടാെത, നദികളിെല നിർ�ിതികളിൽ
അടി��ടിയി�� മ�ിെ��ം എ�ലിെ��ം
െചളി�െട�ം മണലിെ��ം ആെക�� അളവ്
ക�് പിടി�തി�േശഷമാണ് െട�ർ നടപടികൾ
സ�ീകരി�ത്.
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(ഡി) �ഴകളി�ം അഴി�ഖ�ളി�ം അടി���� മണ�ം
എ��ം �ലം ജല നിർഗമനം തട�െ���ത്
ഒഴിവാ�ി �ഴക�െട സ�ഭാവിക നീരെരാ��്
�ന:�ാ�ി�ാൻ സ�ീകരി� നടപടികൾ
എെ��ാം; വിശദമാ�ാേമാ?

(ഡി) �ഴകളി�ം അഴി�ഖ�ളി�ം അടി�് ���
മണ�ം െചളി�ം എ��ം നീ�ം െച�് �ഴക�െട
നീെരാ��് �ഗമമാ��തിന് SDRF/FC എ�ീ
ശീർഷക�ളിൽ ഉൾെ���ി വിവിധ ���ികൾ

�ർ�ീകരി�ക�ം നട�ിലാ�ി വരിക�ം
െച���്. �ടാെത, ഇ�രം ���ികൾ ജി�ാ
കള��െട/ �ര�നിവാരണ അേതാറി�ി�െട ഫ�്,
വിവിധ തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന��െട ഫ�്,
എം.എൽ.എ ഫ�് �ട�ിയവ ഉപേയാഗി�ം
നട�ിലാ�ി വ��. അഴി�ഖ�ളിൽ എ�ാ
വർഷേ��ം േപാെല കാലവർഷ�ി�

�േ�ാടിയായി െപാഴി �റി�  ്ജല
നിർ�മന�ി�� സൗകര�ം ആവശ�ാ�സരണം

ഒ��ാ��്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ



   സെ�ക്ഷന് ഓഫീ�ര്
               അനുബന്ധം   
   കേ�രള  എഞ്ചിനീയറിംഗ്  റി�ര്ച്ച്   ഇന്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്  (KERI)  എന്ന  സ്ഥാപനം  ജലവിഭവ
വകുപ്പിനു �ീഴിലുള്ള  ഡാമു�ളില്  അടിഞ്ഞുകൂടിയിട്ടുളള മണലിസെ=യും എക്കലിസെ=യും ആസെ�
അളവു�ള് ബാത്തിസെമട്രി�്  �ര്കേE നടത്തി �സെFത്തിയിട്ടുF്. 

       ജലവിഭവ വകുപ്പിസെ= �ീഴിലുളള  മംഗലം ഡാമിസെ= ജല�ംഭരണി�ളില് അടിഞ്ഞ്
കൂടിയിട്ടുളള മണ്ണും സെJളിയും നീക്കം  സെJയ്യുന്ന പ്രവൃത്തി�ള് 17/12/2020  മുതല് നടന്നു വരുന്നു.
ചുളളിയാര്, വാളയാര്, മീന്�ര  എന്നീ ഡാമു�ളിസെല ഡീ�ില്കേറ്റഷന് പ്രവൃത്തി�ള് യഥാക്രമം
കേ�രളാ  ഇറികേഗഷന്  ഇന്ഫ്രാസ്ട്ര�്ച്ചര്  സെഡവലപ്സെമ=്  കേ�ാര്പ്പകേറഷന്  ലിമിറ്റഡിസെനയും
(KIIDC),  കേ�രളാ  കേസ്റ്ററ്റ്  മിനറല് സെഡവലപ്സെമ=്  കേ�ാര്പ്പകേറഷന് ലിമിറ്റഡിസെനയും  (KEMDEL)
ഏല്പ്പിക്കു�യും  സെടFര്  നടപടി�ള്  പൂര്ത്തിയാക്കു�യും  തുടര്നടപടി�ള്  പുകേരാഗമിച്ചു
വരു�യും  സെJയ്യുന്നു.   അരുവിക്കര  ഡാമിസെ=  ഡീ�ില്കേറ്റഷന്  പ്രവൃത്തി�ള്ക്കായുളള
ഡി.പി.ആര് തയ്യാറാക്കുന്നതിനുളള സെടFര്   നടപടി�ള് �്വീ�രിച്ചു വരുന്നു. 

      �.ഉ(കൈ�)നം.50/2019/ജവിവ തീയതി  08/11/2019  പ്ര�ാരം കേ�രളത്തിസെല ആറ്
സെറഗുകേലറ്റര്/സെJക്ക്  ഡാമു�ളിസെല സെJളിയും മണലും നീക്കം സെJയ്യുന്നതിനുള്ള അനുമതി
നല്കു�യും വിശദമായ അവകേലാ�നത്തിന്  കേശഷം നീക്കം സെJയ്യാനുളള  മണലിസെ=
അളവ്  210500.66 m³3എന്ന് തിട്ടസെപ്പടുത്തു�യും സെJയ്തു.  മഞ്ഞുമ്മല് സെറഗുകേലറ്ററിസെല മണല്
നീക്കം സെJയ്യുന്ന പ്രവൃത്തി പൂര്ത്തീ�രിച്ചു.   പുറപ്പള്ളിക്കാവ്  (24.04%),  സെJങ്ങണാംകുന്ന്
(60.17%),  പൂകേക്കാട്ടുമന(19.18%),   സെJറുതുരുത്തി  (63.53%)  തുടങ്ങിയവയുസെട പ്രവൃത്തി�ള്
നടന്നുവരുന്നു.  സെവള്ളിയാങ്കല് ആര്.�ി.ബി  യുസെട മണല് നീക്കം സെJയ്യുന്ന പ്രവൃത്തി
ബഹുമാനസെപ്പട്ട കൈ�കേക്കാടതി തടഞ്ഞുസെവച്ചിട്ടുള്ളതാണ് .

      �ംസ്ഥാനസെത്ത നദി�ളില് ഒഴുക്ക്  തടസ്സസെപ്പടുത്തുന്ന വിധത്തില് എവിസെടസെയല്ലാം മണ്ണും
സെJളിയും  എക്കലും  അടിഞ്ഞുകൂടിയിട്ടുF്  എന്നുളളതിസെ=  വിവരകേശഖരണത്തിസെ=  പ്രാരംഭ
നടപടി�ള് പുകേരാഗമിക്കുന്നു.   നദി�ളിസെല  ഒഴുക്ക്  സുഗമമാക്കന്ന  വിധം  എക്കലും  സെJളിയും
നീക്കം  സെJയ്യുന്നതിന്  ആവശ്യമായ  പഠനം  നടത്തി  മറ്റ്  വകുപ്പു�ളുമായി  ���രിച്ച്
പ്രവൃത്തി�ള് ഏസെറ്റടുത്ത് നടപ്പിലാക്കാവുന്നതാണ്. 


