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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 6157 09-11-2021 - ൽ മ�പടി�്

സം�ാനെ� ഡാ�ക�െട സംര�ണം

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. െക. െജ. മാക് സി
Shri Roshy Augustine
(ജലവിഭവ വ��് മ�ി)

(എ)

ജലവിഭവ വ��ിന് കീഴി�� ഡാ�ക�െട
നിയ�ണം ആർ�ാെണ�ം ഇവ�െട നിലവിെല
അവ� എ�ാെണ�ം വ��മാ�േമാ;

(എ) ജലവിഭവ വ��ിന് കീഴി�� ഡാ�ക�െട
നിയ�ണം അതാത്  ഡാ�കൾ ഉൾെ��
ഇറിേഗഷൻ ഡിവിഷൻ, എ�ിക��ിവ് 
എ�ിനീയർമാർ�ാണ് . ഡാ�കളിൽ ജലസംഭരണം
നട�ക�ം, േവനലിൽ �ഷി�ാവശ�മായ
രീതിയിൽ കനാ�കളി�െട ജലേസചനം
നട�ക�ം െച���് . നിലവിൽ ഡാ�ക�െട
അവ� �ര�ിതമാണ്. �ൾകർവ് അ�സരി�ം
അലർ�് െലവൽ അ�സരി�ം അടിയ�ിര
സാഹചര��ളിൽ ജലനിര�് �മീകരി� വ��.

(ബി)

പല ഡാ�കളി�ം മണ�ം െചളി�ം മ�വശി���ം
നിറ�് ജലസംഭരണ േശഷി �റ� വ��ത്
പരിേശാധി�ി�േ�ാ; എ�ിൽ ഡാ�കൾ തിരി�്
വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ഉ�്. �ളയം �ലം ഡാ�കളിൽ അടി� മ�ം
െചളി�ം �ർ�മാ�ം നീ�ം െച�ാൻ
സാധി�ി�ി�. ഡാ�കളിൽ അടി� �ടിയ മ�ം
എ��ം നീ�ം െച��തിന് 26/09/2017െല
സ.ഉ(ൈക) നം.79/17/ജവിവ, 14/05/2019 െല
സ.ഉ(ൈക) 14/19/ജവിവ എ�ീ ഉ�ര�കൾ

�കാരം അടി�ാന �വർ�ന േരഖ
അംഗീകരി�ി��്. ഡീസിൽേ�ഷൻ
�വർ�ന�ൾ കരാർ അടി�ാന�ിലാണ്

നട�ിലാ��ത്. വിവിധ ഡാ�കളിെല
ഡീസിൽേ�ഷ�ളള െട�ർ നടപടികൾ പല
ഘ��ളിലായി �േരാഗമി�കയാണ്. മംഗലം
ഡാമിെ� ജലസംഭരണികളിൽ അടി�്

�ടിയി�ളള മ�ം െചളി�ം നീ�ം െച��
���ികൾ 17/12/2020 �തൽ നട� വ��.
�ളളിയാർ, വാളയാർ, മീൻകര, അ�വി�ര
 ഡാ�ക�െട ഡീസിൽേ�ഷൻ ���ികൾ

�ാ�ളള െട�ർ നടപടികൾ �േരാഗമി� വ��.
മല�ഴ, കാരാ�ഴ, മല�ര റിസർേവായ�ക�െട
ഡീസിൽേ�ഷൻ �വർ�ന�ൾ�് േവ�ി�ളള
DPR ത�ാറാ�� നടപടികൾ �േരാഗമി�
വ��.
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(സി) ��ത ഡാ�കളിെല െചളി�ം മണ�ം
മ�വശി���ം മാ�ി �ത�മായ ജലസംഭരണം ഉറ�
വ���തിന് സമയബ�ിതമായി

സ�ീകരി�വാ�േ�ശി�� �ധാന
�വർ�ന�ൾ വിശദമാ�േമാ;

(സി) ഉ�്. �ളയം �ലം ഡാ�കളിൽ അടി� മ�ം
െചളി�ം �ർ�മാ�ം നീ�ം െച�ാൻ
സാധി�ി�ി�. ഡാ�കളിൽ അടി� �ടിയ മ�ം
എ��ം നീ�ം െച��തിന് 26/09/2017െല
സ.ഉ(ൈക) നം.79/17/ജവിവ, 14/05/2019 െല
സ.ഉ(ൈക) 14/19/ജവിവ എ�ീ ഉ�ര�കൾ

�കാരം അടി�ാന �വർ�ന േരഖ
അംഗീകരി�ി��്. ഡീസിൽേ�ഷൻ
�വർ�ന�ൾ കരാർ അടി�ാന�ിലാണ്

നട�ിലാ��ത്. വിവിധ ഡാ�കളിെല
ഡീസിൽേ�ഷ�ളള െട�ർ നടപടികൾ പല
ഘ��ളിലായി �േരാഗമി�കയാണ്. മംഗലം
ഡാമിെ� ജലസംഭരണികളിൽ അടി�്

�ടിയി�ളള മ�ം െചളി�ം നീ�ം െച��
���ികൾ 17/12/2020 �തൽ നട� വ��.
�ളളിയാർ, വാളയാർ, മീൻകര, അ�വി�ര
 ഡാ�ക�െട ഡീസിൽേ�ഷൻ ���ികൾ

�ാ�ളള െട�ർ നടപടികൾ �േരാഗമി� വ��.
മല�ഴ, കാരാ�ഴ, മല�ര റിസർേവായ�ക�െട
ഡീസിൽേ�ഷൻ �വർ�ന�ൾ�് േവ�ി�ളള
DPR ത�ാറാ�� നടപടികൾ �േരാഗമി�
വ��.

(ഡി)
��ത �വർ�ന�ൾ അഴിമതിരഹിത�ം
കാര��മ�ം സമയബ�ിത�മാ�ാൻ

എെ�ാെ� നടപടികൾ സ�ീകരി�െമ�്
വ��മാ�േമാ?

(ഡി) നിലവി�� നിയമ��ം ച���ം പാലി� െകാ�്
�താര�മായാണ് �വർ�ന�ൾ നട�ക
എ�ളളതിനാൽ അഴിമതി രഹിത�ം കാര��മ�ം
സമയബ�ിത�മായി നട�ിലാ�ാൻ
സാധി���്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


