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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 473 03-11-2021 - ൽ മ�പടി�്

കാലാവ� �വചനം മിക��താ�ാൻ പ�തി

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. അൻവർ സാദ�് ,
�ീ . ഷാഫി പറ�ിൽ , 

�ീ. െക. ബാ� (��ണി�റ), 
�ീ സി ആർ മേഹഷ്  

Shri. Pinarayi Vijayan
(�ഖ�മ�ി)

(എ) 2018-െല �ളയ�ിെ� അടി�ാന�ിൽ

സം�ാന�് കാലാവ� �വചനം
മിക��താ�ാ�ം �ളയ സാധ�ത കെ��ാ�ം

സർ�ാർ സ�ീകരി� നടപടികൾ വിശദമാ�ാേമാ;

(എ) സം�ാന�് ��തി േ�ാഭ�ൾ

ആവർ�ി�െ��� ഘ��ിൽ േക�
കാലാവ�ാ വ��ിെ� ��റിയി�കൾ�് �റെമ
�ര� സാധ�ത വിശകലന�ി�ം, കാലാവ�
��റിയി�കൾ ��തൽ െമ�െ���ാ�ം േവ�ി 3
��ഖ സ�കാര� �ാപന��െട ഈ േമഖലയി��
േസവന�ൾ ഒ� വർഷേ��്

പരീ�ണാടി�ാന�ിൽ �ര� നിവാരണ
അേതാറി�ി�് ലഭ�മാ�ിയി��്. �ര� നിവാരണ
അേതാറി�ി �പീകരി� കാലാവ� വിദ�ർ
അട�� ഒ� സമിതി ഇവ�െട േസവന�ൾ
വിലയി��ിയ േശഷം ക�ി�ി�െട ശിപാർശ�െട
അടി�ാന�ിൽ �ടർ നടപടികൾ സ�ീകരി�ം.
Earth Networks, IBM Weather Company,
Skymet എ�ീ �ാപന��െട േസവന�ളാണ്
ലഭ�മാ�ിയി��ത്. ഇതിൽ Earth Networks
ഇടിമി�ൽ ��റിയി�കളാണ് ലഭ�മാ��ത്. IBM
Weather Company അവർ വികസി�ിെ��� high
resolution model ആയ IBM GRAF േമാഡൽ
നൽ�� �വചന�ം, Skymet േകരള�ിൽ

�ാപി�ിരി�� 100 ഓേ�ാേമ�ഡ്  കാലാവ�
മാപിനിക�െട ത�മയ വിവര��മാണ്
�ധാനമാ�ം ലഭ�മാ��ത്. കാലവർഷ
�െ�ാ����െട ഭാഗമായി, അണെ��ക�െട
�വർ�ന�ൾ നിര�രം നിരീ�ി�വാ�ം

�സ�മാ�വാ�മായി �ൾകർവ് ക�ി�ി
�പികരി�ി��്. റവന� �ര�നിവാരണ വ��്
അഡീഷണൽ ചീഫ് െസ��റി െചയർമാനാ��
�ൾ കർവ് ക�ി�ിയിൽ ജലവിഭവം, ഊർ� വ��്
െസ��റിമാ�ം ജി�ാകള�ർമാ�ം മ� വിദ��ം

അംഗ�ളാ��്. ഒ� വർഷ�ിൽ,
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കാലാവ��െട മാ��ൾ�് അ�സരി�
അണെ��ിൽ ��ി�ാ�� ജല
സംഭരണ�ിെ� പരമാവധി അളവിെന
േരഖെ���വാൻ ആണ് �ൾ കർവ്
�പീകരി�ിരി��ത്. 200 ദശല�ം മീ�ർ ക�ബിൽ
��തൽ സംഭരണ േശഷി��
ജലസംഭരണികൾ�ാണ് �ൾ കർവ്
നിയ�ണ�ൾ �ധാനമാ�ം പാലി�െ�േട�ത്.
െക.എസ് .ഇ.ബി.�െട നാല് അണെ��ക�ം
(ഇ��ി, ഇടമലയാർ, ക�ി, ബാണാ�ര),
ജലേസചന�ി�� ര�് അണെക�ക�ം (ക�ട,
മല�ഴ) ഇതിൽ ഉൾെ���. 200 ദശല�ം മീ�ർ
ക�ബ് സംഭരണേശഷി� താെഴ വ��
അണെക�കൾ� അെലർ�് െലവ�കളാണ്
സ�ീകരി�ിരി��ത്. നീല, ഓറ�്, �വ�്
എ�ിവയാണ് അെലർ�കൾ. ഇ�രം

അെലർ�കൾ ഉപേയാഗെ���ിയാണ് െചറിയ
സംഭരണ േശഷി�� അണെ��കൾ
�വർ�ി�ി��ത്. കാലാവ��െട

�ടർ�യായ മാ��ൾ� അ�സരി�
േകരള�ിെല അണെ��ക�െട �വർ�ന�ൾ

നിയ�ി�വാ�ം, �റേ�� ഒ��ി വി��
ജല�ിെ� അളവ് സംബ�ി� തീ�മാന�ൾ
ൈകെ�ാ�വാ�ം, അത് വഴി �ളയസാധ�തകെള
മറികട�വാ�ം �ൾ കർവ് ക�ി�ി�െട
കാര��മമായ േമൽേനാ��ി�െട സാധി�ി��്.

(ബി) ഇതിനായി േക� സർ�ാ�മായി േചർ�്
എെ��ി�ം പ�തികൾ�് സം�ാന സർ�ാർ
�പം െകാ��ി�േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ;
എ�ിൽ ഈ പ�തിക�െട �േരാഗതി
അറിയി�ാേമാ;

(ബി) രാജ��് �ളയ ��റിയി�് സംവിധാനം
�ാപി��തിന് ഉ�രവാദി�െ�� ഏജൻസി
േക� ജലക�ീഷനാണ്. സം�ാന

സർ�ാ�മായി സഹകരി� െകാ�് 30
നദികളിലായി േക� ജലക�ീഷെ� 39
േ�ഷ�കളിെല വിവര�ൾ ഇേ�ാൾ ലഭ�മാണ്.
�ടാെത ജലേസചന വ��ം ഇ�ര�ി��

നിരവധി നിരീ�ണ സംവിധാന�ൾ
�ാപി�ി��്. േകരള�ിെല കാലാവ�
�വചനം െമ�െ���ാൻ 100 ഓേ�ാേമ�ഡ്
കാലാവ� മാപിനികൾ �ാപി��തിന് േക�
കാലാവ� വ��ിന് സം�ാന സർ�ാർ �ലം

അ�വദി�ി��്. ഇതിൽ 15 ഇട�ളിൽ
ഉപകരണ�ൾ �ാപി� കഴി�. മ�ിട�ളിൽ
ഉപകരണ�ൾ �ാപി�� ���ികൾ

�േരാഗമി��. National Cyclone Risk
Mitigation Project (NCRMP)
ഉപേയാഗെ���ിെ�ാ�് ഏ��ം സമ�മായ
��റിയി�് സംവിധാനം (Early Warning
Dissemination System-EWDS) ത�ാറാ�ി
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വരികയാണ്. മൽസ�െ�ാഴിലാളി �ാമ�ളി�ം
ബ�െ�� ഉേദ�ാഗ�രി�െമ�ാം �ത� സമയ�്

��റിയി�് അതിേവഗം എ�ി�ാ��

സാേ�തിക സൗകര��ളാണ് ഒ���ത്. EWDS
ആവശ��ിനായി 78.60 േകാടി �പ േക�
വിഹിതമായി വകയി��ിയി��്.

(സി)

സം�ാന�് അതിതീ� മഴ ലഭി��
�േദശ�ൾ�ായി സർ�ാർ �േത�ക പ�തി
�പീകരി�ി�േ�ാ; ഉെ��ിൽ വിശദാംശ�ൾ
നൽകാേമാ?

(സി) അതിതീ� മഴ ഒ� �േത�ക �േദശ�് മാ�മായി
ലഭി�ണെമ�ി�. കാലാവ� വ�തിയാനം �ല�ം
���തി��സരി�ം ഇതി� മാ���ാ�ം.
എ�ി��ാ�ം 2018െല �ളയേശഷം,
ജിേയാേളാജി�ൽ സർേവ ഓഫ് ഇ��
േകരള�ിെല 10 ജി�കളിൽ നട�ിയി��

സർേ�യിൽ മ�ിടി�ിൽ, ഉ�ൾെപാ�ൽ ഭീഷണി
േനരി�� 689 ��ംബ�െള മാ�ി പാർ�ി�വാൻ
നിർേദശി�ി��. 2019െല �ളയേശഷം,
സം�ാന �ര� നിവാരണ അേതാറി�ി�െട
നിർേ�ശ �കാരം ൈമനിംഗ് & ജിേയാളജി, �ജല,
മ�് പര�േവ�ണ, മ�് സംര�ണ വ��കൾ
േകരള�ിെല 9 ജി�കളിൽ നട�ിയ സർേവയിൽ
മ�ിടി�ിൽ, ഉ�ൾെപാ�ൽ ഭീഷണി േനരി�� 411
��ംബ�െള മാ�ി പാർ�ി�വാൻ
നിർേദശി�ി��. അപകടസാധ�താേമഖലയിൽ
താമസി�� ��ംബ�െള
�നരധിവസി�ി��തി�� Vulnerability
Linked Relocation' പ�തി�ം ഇേതാെടാ�ം
നട�ാ�ി വ��.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


