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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

5 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 383 19-07-2022 - ൽ മ�പടി�്

��െ�രിയാർ അണെ��ിെല ജലനിര�്

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. േമാൻസ്  േജാസഫ്,
�ീ. പി. െജ. േജാസഫ്, 
�ീ. അ�പ്  േജ�ബ്   , 
�ീ. മാണി. സി. കാ�ൻ 

�ീ. േറാഷി അഗ�ിൻ 
(ജലവിഭവ വ��് മ�ി)

(എ) ��െ�രിയാർ അണെ��മായി ബ�െ��് ��ീം
േകാടതിയിൽ നിലവി�� േകസിെ� നിലവിെല
�ിതി എ�ാണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(എ) ��െ�രിയാർ അണെ��മായി ബ�െ��്  ��ീം
േകാടതിയിൽ ഫയൽ െച�ി�� റി�്  ഹർ�ി

WP(C) 880/2020, അേതാെടാ�ം ��െ�രിയാർ
അണെ��മായി ബ�െ�� മ�്  സമാനമായ
ഹർ�ികൾ WP(C) 771/2021, WP(C)
1225/2021,SLP(C) 3954/2021, WP(C)86/2022
എ�ിവ�മായി ബ�െ��്  ബ�. ��ീം േകാടതി
08.04.2022 തീയതിയിൽ വിധി ��ാവി�ി��.
��ത വിധി �കാരം, 2014 െല വിധി �കാരം
നിയമിതമായ�ം നാളി�വെര �വർ�ി�

വ�ി���മായ ��ംഗ ��െ�രിയാർ േമൽേനാ�
സമിതി�്  ��തൽ അധികാര�ൾ നൽകി െ�ാ�് 
സമിതിെയ അ�ംഗ സമിതിയായി
�നഃസംഘടി�ി�ാൻ ബ�. ��ീം േകാടതി
നിർേ�ശി�ി��് . േക� ഡാം �ര�ാ നിയമം 2021
�കാര�� േദശീയ ഡാം �ര�ാ അേതാറി�ി
�വർ�നം ആരംഭി���വെര ��െ�രിയാർ
അണെ��മായി ബ�െ��്  അേതാറി�ിയിൽ
നി�ി�മായ കർ�വ��ൾ, �നഃസംഘടി�ി�
േമൽേനാ� സമിതി നിർ�ഹിേ��താെണ�ം
അേതാെടാ�ം ��െ�രിയാർ ഡാമിെ� സമ�മായ
�ര�ാ അവേലാകനം വീ�ം െച�ണെമ�ം
ബ�. ��ീം േകാടതി നിർേ�ശി�ി��് .
��െ�രിയാർ അണെ��ിെ� �ര��മായി
ബ�െ�� എ�ാ വിഷയ��ം പരിേശാധി�് 
ആവശ�മായ നിർേ�ശ�ൾ നൽേക��ം ആയവ

നട�ിലാേ���ം േമൽേനാ� സമിതി�െട
ഉ�രവാദി�മാണ്. �നഃസംഘടി�ി� േമൽേനാ�
സമിതി ��െ�രിയാർ അണെ��ിെ� സമീപ�
വസി�� ജന��െട പരാതിക�ം നിർേ�ശ��ം
പരിഗണി�ാ�ം ആവശ�മായ നടപടികൾ
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ൈകെ�ാ�ാ�ം ബ�. ��ീം േകാടതി
നിർേ�ശി�ി��് .

     08.04.2022 തീയതിയിൽ ബ�. ��ീം േകാടതി
നൽകിയ വിധി �കാരം േകരള�ിെല�ം

 തമിഴ്  നാ�ിെല�ം ഓേരാ സാേ�തിക
 വിദഗ്ധെര�ടി ഉൾെ���ിെ�ാ�് , 09.05.2022
തീയതിയിെല േക� സർ�ാർ ജലശ�ി

മ�ാലയ�ിെ� ഓഫീസ്   െമേ�ാറാ�ം
നം.F.No.R-22011/3/2022-Pen Riv Section-
MoWR �കാരം അ�ംഗ സമിതിയായി
��െ�രിയാർ േമൽേനാ� സമിതി
�നഃസംഘടി�ി�ി��് . 

.

 

(ബി) ��ീം േകാടതി വിധി �കാരം ��െ�രിയാർ
അണെ��ിെല ജലനിര�് 142 അടിയിൽ
നിജെ��േ�� സാഹചര��ിൽ ��ത
തീ�മാനം തമിഴ്  നാട്  സർ�ാർ
ലംഘി��തിെനതിെര എെ��ാം നടപടികളാണ്
സ�ീകരി�ാൻ ഉേ�ശി��ത്;

(ബി) അണെ��ിെ� കാല�ഴ��ം, ��െ�രിയാറിെ�
��ി�േദശ�്  കഴി�കാല�ളിൽ ഉ�ായ
തീ�മായ മഴ�ം, കാലാവ�ാ വ�തിയാന�ം,
��െ�രിയാർ അണെ��ിെ� താ�ാര�ളിൽ
വസി�� ജന��െട �ര��ം
കണ�ിെല��െകാ�് ; അണെ��ിൽ വർഷ
കാല�്  ��വ�ം ആവശ�മായ Flood
Cushionനിലനിർ�� രീതിയിൽ, തമി�ാട്  
ത�ാറാ�ിയ അ�ർ �ൾ കർവ് േഭദഗതി െച�ാ�ം
�ാവർ�ികമാ�ാ�ം തമി�ാടിേനാ�ം േക�
ജലക�ീഷേനാ�ം േകരളം ആവശ�െ��ി��് .
വർഷകാല�്  അണെ��ിെ� �ിൽേവ ഷ��കൾ
�റ�്  അധികജലം �റേ�െ�ാ�േ��

സാഹചര��ിൽ, ഡാമിെ� താെഴ�� ഭാഗെ�
ജന�െള �ര�ിതമായി ഒഴി�ി�ാ��
നടപടികൾ കണ�ിെല��െകാ�് , െസ�ംബർ
20 �ം നവംബർ 30 �ം അ�ർ �ൾ െലവൽ 142
അടിയിൽ �മീകരി�� വിധ�� തമിഴ്  നാട്  
ത�ാറാ�ിയ �ൾ കർവ് ഉപേയാഗി��തിൽ
േകരളം വിേയാജി�്  �കടി�ി�ി��് . ഈ ആവശ�ം

ബ�. ��ീം േകാടതി �ൻപാെക�ം ഉ�യി�ി��് .
ഇ� �ടാെത 06.06.2022 തീയതിയിൽ േചർ�
�നഃസംഘടിത േമൽേനാ� സമിതി�െട
േയാഗ�ി�ം േകരള�ിെ� ആശ�ക�ം

നിർേ�ശ��ം കണ�ിെല��െകാ�് , വർഷ
കാല�്  ��വൻ ജലസംഭരണിയിൽ ആവശ�മായ

ഫ്ളഡ്   �ഷ�ൻ (Flood Cushion)
നിലനിർ�ിെ�ാ�്  �വർ�നം �മീകരി��
വിധ�ിൽ, തമി�ാട്   ത�ാറാ�ിയ അ�ർ �ൾ
കർവ് േഭദഗതി െച�വാ�ം േകരള�ിെ�
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�തിനിധികൾ ആവശ�െ��ി��് . ഇ�മായി
ബ�െ��്  അന�ര നടപടികൾ തമി�ാ�ം േക�
ജലക�ീഷ�ം സ�ീകരി�ാതിരി��
സാഹചര���ാ��പ�ം ഉചിതമായ നടപടികൾ
ൈകെ�ാ��താണ്.

(സി)

ഡാമിെ� താഴ്  വാര�� ജന��െട �ര�െയ
�ൻനിർ�ി സ�ീകരിേ�� �ൻക�ത�കൾ
സംബ�ി�് ��ീം േകാടതിെയ ധരി�ി�വാൻ
േവ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) ��െ�രിയാർ അണെ��ിെ� താ�ാര�് 
വസി�� ജന��െട �ര� �ൻനിർ�ി

അടിയ�ിരമായി സ�ീകരിേ�� �ൻക�തൽ
നടപടികൾ സംബ�ി�്  ബ�. ��ീം േകാടതി
�ൻപാെക േകരളം ധരി�ി�ി��. �ൾ കർവ് , േഗ�് 
ഓ�േറഷൻ െഷഡ�ൾ, ഇൻ�െമേ�ഷൻ
എ�ിവ�ൾെ�െട�� വിഷയ�ളിെല
അപര�ാ�തക�ം അടിയ�ിരമായി നട�ിലാേ��
വിഷയ��ം ബ�. േകാടതി�െട
പരിേശാധന�ായി സമർ�ി�ി��. ��െ�രിയാർ
അണെ��മായി ബ�െ��്  ബ�. ��ീം
േകാടതി�െട 08.04.2022 തീയതിയിെല ഉ�ര�

�കാരം ��െ�രിയാർ അണെ��ിെ�
�ര��മായി ബ�െ�� എ�ാ വിഷയ��ം
പരിേശാധി�്  ആവശ�മായ നിർേ�ശ�ൾ
നൽേക�� �നഃസംഘടിത േമൽേനാ�
സമിതിയാണ്.

     അതിൻ�കാരം 06.06.2022 തീയതിയിൽ
ന�ഡൽഹിയിെല േക� ജലക�ീഷൻ
കാര�ാലയ�ിൽവ� നട�ിയ �നഃസംഘടിത
േമൽേനാ� സമിതി�െട േയാഗ�ിൽ

േകരള�ിെ� ആശ�ക�ം നിർേ�ശ��ം
േകരള�ിെ� �തിനിധികൾ സമിതി �ൻപാെക
അറിയി�ി��. അേതാെടാ�ം �ൾ കർവ് , േഗ�് 
ഓ�േറഷൻ െഷഡ�ൾ, ഇൻസ�െമേ�ഷൻ,
വാർണിംഗ്  സി�ം, ഡാമിെ� സമ�മായ �ര�ാ
അവേലാകനം എ�ിവ�ൾെ�െട��
വിഷയ�ളിെല േകരള�ിെ� �പാർശകൾ
േമൽേനാ� സമിതി�െട േയാഗ�ിൽ

അറിയി�ക�ം, �ടാെത ഇത്  സംബ�ി� �റി�് 
സമിതി െചയർമാെ� പരിഗണന�ായി
സമർ�ി�ക�ം െച�ി��്.

 

(ഡി) മഴ ആരംഭി� പ�ാ�ല�ിൽ കഴി�
മഴ�ാല�് ഡാമിൽ �ൾ കർവ് െലവൽ വെര
െവ�ം എ�ിയത് ആവർ�ി�ാതിരി�ാൻ

എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�വാൻ
ഉേ�ശി��െത�് അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) തമിഴ്  നാട്   ത�ാറാ�ിയ �കാര�� അ�ർ �ൾ
കർവ് പാലി� െകാ�്  ��െ�രിയാർ
അണെ��ിെ� �വർ�നം വർഷകാല�് 
�മീകരി��ത്  അണെ��ിെ��ം അതിെ�
താ�ാര�ളിൽ വസി�� ജന��െട �ര��ം
കണ�ിെല��്  ഉചിതമെ��ം, ആയതിനാൽ
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േകരള�ിെ� നിർേ�ശ�ൾ പരിഗണി�െകാ�് ,
തമി�ാട്   ത�ാറാ�ിയ അ�ർ �ൾ കർവ്
അടിയ�ിരമായി േഭദഗതി െച�് 
�ാവർ�ികമാ�ാൻ േകരള�ിെ� �തിനിധികൾ
06.06.2022 തീയതിയിൽ ന�ഡൽഹിയിെല േക�
ജല ക�ീഷൻ കാര�ാലയ�ിൽ വ� നട�ിയ

�നഃസംഘടിത േമൽേനാ� സമിതി�െട
േയാഗ�ിൽ ശ�മായി ആവശ�െ��ി��് .
��െ�രിയാർ അണെ��ിെ� ��ി �േദശ�് 
കഴി� കാല�ളി��ായ തീ�മായ മഴ�ം
കാലാവ�ാ വ�തിയാന�ം, ഡാമിെ�
കാല�ഴ��ം, ��െ�രിയാർ അണെ��ിെ�
�ിൽേവ�െട അപര�ാ�മായ േശഷി�ം
കണ�ിെല�� െകാ�് , തമി�ാട്   ത�ാറാ�ിയ
അ�ർ �ൾ കർ�ിൽ െസ�ംബർ 20 �ം നവംബർ
30 �ം 142 അടിയിൽ ജലനിര�് 
�മീകരി��തി�� വിേയാജി�്  േകരളം
അറിയി�ി��് .

   ��ത ആവശ��ൾ എ�ാംതെ� േകരളം േക�
ജല ക�ീഷെന�ം ��ീം േകാടതിേയ�ം േനരേ�
തെ� അറിയി�ി��താണ് േകരള�ിൽ വട�് -
കിഴ�ൻ കാലവർഷം ഡിസംബർ വെര
നീ�നിൽ��ത്  പരിഗണി�് , നവംബർ 30 �
അ�ർ �ൾ െലവൽ 140 അടിയായി
നിജെ���ിെ�ാ�്  അണെ��ിൽ
വർഷകാല�്  ��വ�ം ആവശ�മായ Flood
Cushion നിലനിർ�� രീതിയിൽ തമിഴ്  നാട്  
ത�ാറാ�ിയ അ�ർ �ൾ കർവ് േഭദഗതി െച�ാ�ം
�ാവർ�ികമാ�ാ�മാണ് േകരളം
ആവശ�െ��ിരി��ത് . േക�
കാലാവ�ാവ��ിെ� ��റിയി�കൾ
കണ�ിെല��് , പരമാവധി ജലം തമി�ാ�ിേല�് 
ടണൽ വഴി െകാ� േപാ��തി�ം, ആവശ�മായ

പ�ം അധികജലം നിയ�ിതമായ അളവിൽ,
ജി�ാ അധികാരികൾ�്  േവ�� ��റിയി�കൾ
നൽകിെ�ാ�് , �ര�ിതമായ രീതിയിൽ
�റേ��്  ഒ��ാ�ം കഴി��വിധം േവ��
Flood Cushion എ�ാസമയ�ം
നിലനിർ�ിെ�ാ�്  അണെ��ിെല ജലനിര�് 
�മീകരി�ാൻ ആവശ�മായ നടപടികൾ
േകരള�ിെല ബ�െ�� അധികാരിക�െട
ഏേകാപനേ�ാ� �ടി എ��ണെമ�് 
തമി�ാടിേനാട്   ആവശ�െ��ി��് . േമൽ�റ�
ആവശ��ൾ ഉൾെ�ാ�ി�െകാ�� ഒ� �റി�ം
06.06.2022 തീയതിൽ േചർ� �നഃസംഘടിത
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േമൽേനാ� സമിതി�െട േയാഗ�ിൽ െചയർമാന്
േകരള�ിെ� �തിനിധികൾ ൈകമാറിയി��് .
�ടാെത ��െ�രിയാർ ഡാ�മായി ബ�െ��് 
ൈദനംദിന ജലനിര�് , നീെരാ��് , ��ി
�േദശെ� മഴ �ട�ിയവ സ��ം
നിരീ�ി�ക�ം, അപകടസാധ�തകൾ
��ിൽ��്  തമി�ാട്   ഉേദ�ാഗ��മായി ചർ�
െച� േവ� നടപടികൾ എ���താണ്.

(ഇ) േകരള�ിന് �ര� തമിഴ്  നാടിന് ജലം എ�
സം�ാന�ിെ� �ഖ�ാപിത നയം
ഫല�ാ�ിയിെല�ി�ാൻ എെ��ാം
നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി��ത്?

(ഇ) "േകരള�ി� �ര� തമിഴ്  നാടി� ജലം" എ�
സം�ാന�ിെ� �ഖ�ാപിത നയം
ഫല�ാ�ിയിെല�ി�ാൻ നിലവിെല
അണെ��ി� താെഴയായി �തിയ അണെ��് 
പണി കഴി�ി��താ�ം ശാശ�തമായ പരിഹാരം
എ�താണ് േകരളം സ�ീകരി�ിരി�� നിലപാട്  .
�തിയ അണെ��്  സാധ�മാ�ം വെര േകരള�ിെല

ജന��െട �ര��ായി നിലവിെല ഡാമിെ�
�വർ�നം �ര�ിത�ം േക� ജലക�ീഷെ�
മാനദ��ൾ���തമാ�ം െച�ണെമ�് 
തമി�ാടിേനാ�ം, അതിനാവശ�മായ നിർേ�ശ�ൾ
തമി�ാടി� നൽകാ�ം ആവശ�മായ ഇടെപട�കൾ
നട�ാ�ം ഡാമിെ� �ര� നിരീ�ി�ാ�ം
നടപടികെള��ാ�മായി ബ�. ��ീം േകാടതി
വിധി �കാരം നിയമി� േമൽേനാ� സമിതിേയാ�ം
ആവശ�െ��ി��് .

      �തിയ അണെ��്  നിർ�ി��തിെ�
ഭാഗമായി പരി�ിതി ആഘാത പഠന�ി��

പരിേശാധനാ വിഷയ�ൾ�� (Terms of
Reference (ToR)) അംഗീകാരം 2018 നവംബർ 14
ന്  േക� പരി�ിതി മ�ാലയം നിബ�നകേളാെട

ന�ക��ായി. ഈ നിബ�നകൾ അ�സരി��
പരി�ിതി ആഘാത പഠനം
അ�ിമഘ��ിലാണ്. പരി�ിതി ആഘാത

പഠന�മായി (EIA) ബ�െ��്  േക�ജല
ക�ീഷെ� നിലവി�� മാർഗേരഖ �കാരം �തിയ
��െ�രിയാർ ഡാമിെ� ഡി.പി.ആർ.
����തിനായി ചീഫ്  എ�ിനീയർ,
ഐ.എസ്  .ഡ��വിെ� അധ��തയിൽ
12.02.2021 െല സർ�ാർ ഉ�രവ്  G.O(Rt)
No.102/2021/WRD �കാരം ഒ� ക�ി�ി
�പീകരി�ി��് . നിലവിൽ ��െപരിയാറിൽ നി�ം
തമി�ാടി� ന�ിെകാ�ിരി�� ജല�ിെ�

അളവിൽ �റവ്  വരാ� വിധ�ി�ം േകരള�ിെല

ജന��െട �ര� ഉറ�്  വ��� രീതിയി�മാണ് 
�തിയ ഡാം നിർ�ി��തി�� ഡി.പി.ആർ

ത�ാറാ��ത് . ��ത ക�ി�ി േയാഗ�ൾ
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��ക�ം, �തിയ ഡാമിെ� ഡി.പി.ആർ റിൈവസ്  
െച��തി�� നടപടികൾ  സ�ീകരി� വരിക�ം
െച��. �തിയ അണെ��ിെ� നിർ�ാണ�മായി
ബ�െ�� വിഷയ�ൾ ഉേദ�ാഗ� തല�ി�ം

സർ�ാർ തല�ി��� വിവിധ േയാഗ�ളിൽ
ഉ�യി� വ��െ��ി�ം ഒ� സമവായ�ിൽ

എ�ിേ�ർ�ി�ി�.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


