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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 2845 13-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

ഡാ�ക�െട �ര�

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. ടി. പി .രാമ��ൻ,
�ീ. ആ�ണി േജാൺ, 

�ീ. െക. ബാ� (െന�ാറ), 
�ീ. ലിേ�ാ േജാസഫ് 

Shri Roshy Augustine
(ജലവിഭവ വ��് മ�ി)

(എ) സം�ാന�് �ടർ�യാ��ാ�� കന�മഴ�ം

അതിെന �ടർ��ാ�� �ളയ�ിെ��ം മ�്

��തി �ര���െട�ം സാഹചര��ിൽ

സം�ാനെ� ഡാ�ക�െട �ര�

ഉറ�ാ��തിെ� ആവശ�കത

��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(എ)

ഉ�്

(ബി)

ഡാം േസ�ി അേതാറി�ി �ളയാന�രം

ഡാ�ക�െട �ര� സംബ�ി� എെ��ി�ം

പരിേശാധനകേളാ പഠന�േളാ നട�ിയി�േ�ാ;
ഉെ��ിൽ ആയതിെ� റിേ�ാർ�് സർ�ാരിന്

സമർ�ി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) �ളയാന�രം ഡാം േസ�ി അേതാറി�ി

ജലേസചന വ��ിെ� നിയ�ണ�ി��

ഡാ�കളിൽ 20 തവണ�ം േകരള സം�ാന

ൈവദ�ത േബാർഡിെ� നിയ�ണ�ി��

ഡാ�കളിൽ 34 തവണ�ം േകരള വാ�ർ അേതാ

റി�ി�െട നിയ�ണ�ി�� ഡാ�കളിൽ 6
തവണ�ം പരിേശാധന നട�ിയി��്.
സം�ാനെ�  ഡാ�ക �െട �ര��ം

സംര�ണ�ം ഉറ�ാ��തിനായി �ത�മായ

ഇടേവളകളിൽ േകരള ഡാം േസ�ി അേതാറി�ി,
ഡാ�കൾ സ�ർശി�ക�ം ആവശ�മായ

നിർേ�ശ�ൾ ഡാമിെ� �മതല�� എ�ിക��ീവ്

എ�ിനീയർ�് നൽ�ക�ം �ടർ നടപടികൾ

ഉൾെ���ിെ�ാ�� പരിേശാധനാ റിേ�ാർ�്

സർ�ാരിേല�ം ഡാമിെ� �മതല��

ഉേ��ാഗ�ർ�ം ലഭ�മാ�ക�ം ആയതിെ�

അടി�ാന�ിൽ ആവശ�മായ നടപടികൾ

നട�ിലാ�ി വരിക�ം െച��.

(സി) നിലവിൽ സംഭരണ േശഷി��സരി�ാേണാ

ഡാ�കളിൽ ജലസംഭരണം നട�ിയി�ളളെത�്

വ��മാ�േമാ;

(സി) നിലവിൽ സം�ാനെ� ഡാ�കളിൽ സംഭരണ

േശഷി��സരി�ാണ് ജലസംഭരണം

നട�ിയി��ത്. മൺ� ണിന് �േ�ാടിയായി

എ�ാ ജലസംഭരണിക�െട�ം �ിതിഗതികൾ

പരിേശാധി�  ്ദിവേസന ഓേരാ മണി�റിെല�ം

ജലനിര�് നിരീ�ി�ക�ം ഓേരാ ദിവസെ��ം
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24 മണി�ർ ഇൻേ�ാ ഔ�് േ�ാ ജലനിര�്

എ�ിവ അട�ിയ റിേ�ാർ�് ത�ാറാ�ക�ം

െച���്.

(ഡി) പരമാവധി സംഭരണ�ം �മാതീതമായ

നീെരാ���ല�ം ഉ�ാകാനിട�ളള ��തരാവ�

കണ�ിെല��് �ത�മായ േമാണി�റി�്

ഏർെ���ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?

(ഡി) പരമാവധി സംഭരണ�ം �മാതീതമായ നീെരാ��ം

�ലം ഉ�ാകാനിട�� ��തരാവ�

കണ�ിെല��് എ�ാ ഡാ�കളി�ം/
ബാേര�കളി�ം �ത�മായ േമാണി�റിംഗ്

ഏർെ���ിയി��്. എ�ാ അണെ��ക�െട�ം

ബാേര�ക�െട�ം വിശദമായ പരിേശാധന

മഴ�ാല�ി� ��് തെ� ഡാം എ�ിനീയർമാർ

നട�ക�ം ഡാമിെ� �ര� ഉറ� വ��ക�ം

െച�ാ��്. മഴെയ�ടർ�് ഡാ�കളിേല��

നീെരാ��് വർ�ി�� സാഹചര��ിൽ,
ഡാ�കളിെല ജലനിര�് �ത�മായ ഇടേവളകളിൽ

പരിേശാധി��തി�ം, അ�വദനീയമായ

ജലനിര�ിന് �കളിേല�് സംഭരണികളിെല

ജലനിര�് ഉയരാതിരി�ാൻ  ആവശ�മായ

നടപടികൾ അംഗീ�ത ച���െട�ം

മാർ�നിർേ�ശ��െട�ം അടി�ാന�ിൽ

സ�ീകരി�ാ��� നിർേ�ശ�ൾ ബ�െ�� ഡാം

എ�ിനീയർമാർ�് നൽകിയി��്. ഓേരാ

ഡാമിേല�ം ജലനിര�ം, ��ി �േദശ�്

േരഖെ���ിയ മഴ�െടതീ�ത�ം, കാലാവ�ാ

വ��് �റെ��വി�ി�� കാലാവ�ാ �വചനം

എ�ിവ ദിവേസന പരിേശാധി�ക�ം, മ�്

വ��കെള�ടി ഏേകാപി�ി� െകാ�് ദിവേസന

നദീതടാടി�ാന�ി�ം �ിതിഗതികൾ

വിലയി��ി വ��. ഇതിനായി ഡാ�കളിൽ 24
മണി��ം ഉേദ�ാഗ��െട സാ�ിധ�ം ഉറ�

വ��ിയി��്. ഡാ�കളിെല ജലനിര�ം മ�്

ബ�െ�� വിവര��ം ദിവേസന വിലയി����

�ടാെത സാഹചര��ിെ� തീ�ത കണ�ിെല��്

ആവശ�െമ�ിൽ ഓേരാ മണി�റിെല�ം

�ിതിഗതിക�ം വിലയി��ാ��്. സിവിൽ,
ഇല�ി�ൽ, െമ�ാ നി�ൽ വിഭാഗ�ളിെല

ഉേദ�ാഗ�ർ മൺ�ണിന് �േ�ാടിയായി ഡാം

ഷ�റിെ� പരിേശാധന നട�ക�ം �ര�ിതത�ം

ഉറ�ാ�ക�ം െച�ാ��്. 200Mm3 ന് അധികം

സംഭരണേശഷി�� ഡാ�കൾ�് �ൾ കർവ്

സംവിധാന�ം അതിൽ താെഴ സംഭരണേശഷി��

നദികൾ�് ബ്�, ഓറ�്, െറഡ്  എ�ീ ��്

തല�ി�� അെലർ�് െലവൽ നി�യി�ി���ം

ആയത് പാലി� െകാ�് ജി�ാ ഭരണ�ട�ിെ�

അ�മതി ലഭി�� �റ�് േവ� ��റിയി�കൾ

നൽകിയതി� േശഷം �ിൽേവ ഷ��കൾ

ആവശ�ാ�സരണം �വർ�ി�ി�  ്ജലനിര�്
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�മീകരി��തി�� നടപടികൾ സ�ീകരി�

വ��. �ൾ കർവ് അ�സരി�  ്ഡാമിൽ

േശഖരി�� െവ�ം എമർജൻസി ആ�ൻ �ാൻ,
ഓറ�് ��് എ�ിവ �കാരം നിയ�ിതമാ�ം

�ഴയിെല ജലനിര�് നിരീ�ി�ം േവ�

��റിയി�കൾ നൽകിയ േശഷം �ിൽേവ

ഷ��കൾ �വർ�ി�ി�  ്ജലനിര�് �മീകരി�

വ��. ഇ� �ടാെത കനാ�കൾ, റിവർ

��യി�കൾ എ�ിവയിൽ �ടി�ം

ആവശ�ാ�സരണം ജലം �റേ�െ�ാ��ി

ജലനിര�് �മീകരി��.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


