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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 548 10-11-2021 - ൽ മ�പടി�്

സം�ാന �ര� നിവാരണ അേതാറി�ി�െട �വർ�ന�ൾ

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. വാ�ർ േസാമൻ,
�ീ. ഇ. ടി. ൈടസൺ മാ�ർ , 

�ീ പി എസ്  �പാൽ, 
�ീ ജി എസ്  ജയലാൽ 

Shri. K. Rajan 
(റവന�-ഭവനനിർ�ാണ വ��് മ�ി)

(എ) സം�ാന �ര� നിവാരണ അേതാറി�ി�െട

�വർ�ന�ൾ അവേലാകന

വിേധയമാ�ിയി�േ�ാ; എെ��ാം

�വർ�ന�ൾ�ാണ് ��ത അേതാറി�ി

േന�ത�ം നൽ��െത�് വിശദമാ�ാേമാ;

(എ) 2005 െല �ര� നിവാരണ നിയമ�ിെല 14-ാം

വ��് �കാരം �പീകരി�ി�� സ�യം

ഭരണാവകാശമി�ാ� അേതാറി�ിയാണ്

സം�ാന �ര� നിവാരണ അേതാറി�ി.
അേതാറി�ി�െട െചയർമാൻ ബ�. �ഖ�മ�ി�ം

ൈവസ്  െചയർമാൻ റവന� വ��് മ�ി�മാണ്.
അേതാറി�ി�െട നയപരമായ തീ�മാന�ൾ

ൈകെ�ാ��ത് ബ�.�ഖ�മ�ി

െചയർമാനാ�� സമിതിയാണ്. അേതാറി�ി�െട

ഭരണപര�ം നയപര�മായ തീ�മാന�െള���ത്

ബ�.ചീഫ് െസ��റി െചയർമാ�ം ബ�. റവന�

വ��് അഡീഷണൽ ചീഫ് െസ��റി �ടിയായ

േ��് റിലീഫ് ക�ീഷണർ കൺവീന�മാ�ളള േ��്

എ�ിക��ീവ് ക�ി�ിയാണ്. സം�ാന

�ര�നിവാരണ അേതാറി�ി േമൽ പറ�

സംവിധാന��െട േമൽേനാ��ിലാണ്

�വർ�ി�വ��ത്. അേതാറി�ി�െട ഓഫീസ്

െഹഡായി അഖിേല��ാ സർ�ീസി�ളള ഓഫീസർ

സം�ാന �ര� നിവാരണ ക�ിഷണറാ�ം

�വർ�ി�  ്വ��. േകരള സം�ാന �ര�

നിവാരണ അേതാറി�ി�െട �വർ�ന�ൾ േകരള

സം�ാന�ിെ� �ര� നിവാരണ

�വർ�ന�ൾ �ർ�മാ�ം ൈകകാര�ം

െച�ക�ം അ�മായി ബ�െ�� വ��കെള

ഏേകാപി�ി�ക�ം െച��. �ര� നിവാരണ

�ാ�കൾ ത�ാറാ�ക�ം ആവശ�മായ

പരിശീലന�ൾ ന�ക�ം െച��. �ര�

നിവാരണ അേതാറി�ി�െട �വർ�ന�ൾ

വിവിധ ഘ��ളിൽ ആയി�ാണ് നട��ത്. �ര�

ല�കരണ ഘ��ളിൽ വിവിധ �ര�

സാധ�തകെള �റി� മനസിലാ�ക�ം,
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ആവശ�മായ ശാ�ീയ പഠന�ൾ നട�ക�ം

വിവിധ �ര� സാധ�ത �ൻ��ി മനസിലാ�ി േവ�

�ര� ല�കരണ നിർേദശ�ൾ �ൻേപാ�

വ�ക�ം അത് നട�ിലാ�� വ��കെള

സാേ�തികമാ�ം സാ��ികമാ�ം

സഹായി�ക�ം െച��. വിവിധ േദശീയ

അ�ർേദശീയ ഏജൻസിക�മാ�ം ബ�െ��

�ര� ല�കരണ �വർ�ന�ൾ ��തൽ

കാര��മമാ��തിനാവശ�മായ പഠന��ം,
പരിശീലന��ം സംഘടി�ി��. �ര� സാധ�ത

�പട�ൾ നിർ�ി�ക�ം എ�ാ ജി�കൾ�ം അത്

ന�ക�ം �ര� സാധ�ത മനസിലാ�ി

െകാ��ക�ം െച��. ര�ാ �വർ�നം

ഏേകാപി�ി�ക�ം, േക�-സം�ാന േസനകെള

ലഭ�മാ�ക�ം, േക� കാലാവ� വ��് നൽ��

�വചന�ൾ അ�സരി� ജി� �ര� നിവാരണ

അേതാറി�ികൾ�ം മ�് �ധാന വ��കൾ�ം

േവ� നിർേദശം ന�ക�ം സാേ�തിക ഉപേദശം

ന�ക�ം െച��. വിവിധ സാേ�തിക

വിദഗ്ധ�െട സഹായേ�ാെട സം�ാന

അടിയ�ിരഘ� കാര� നിർ�ഹണ േക�ം

�വർ�ി�ി��. ��ത വിഷയ�ിൽ ഉ�

വിദഗ്ധർ അതാത് േമഖല�മായി ബ�െ��

�വർ�ി��.�ര��ൾ �ലം ഉ�ാ��

നാശന���െട കണ�കൾ േരഖെ���ി

വർഷാവർഷം െമേ�ാറാ�ം സമർ�ി��.
അതിെ� െവളി��ിൽ േക� സംഘം വ�

പരിേശാധി�തിന് േശഷം േക� സഹായം

ലഭ�മാ��. �ര� നിവാരണ �വർ�ന�ളിൽ

മ�് വ��ക�െട �വർ�നം സജീവമാ��തിന്

ഓേരാ വ��കളിൽ നി�ം ഒ� സാ�ൽ�ിക

ഉേദ�ാഗ� േ�ണി �പീകരി�ക�ം അതാത്

വ��കൾ�് �ര� നിവാരണ �ാ�കൾ

ത�ാറാ�ക�ം െച��. ഭൗമ വിവര സാേ�തിക

സംവിധാനം ഏ��ം ഫല�ദമായി

ഉപേയാഗെ���വാൻ ജിഐഎസ്  സാേ�തിക

വിദ� ഉൾെ�െട ഉ� റിസ്ക് ലാബ് എ�

സാേ�തിക വിഭാഗം അടിയ�ിരഘ�കാര�

നിർ�ഹണ േക��ിെ� ഭാഗമായി

�വർ�ി�ി�െകാ� േകരള�ിെല ��വൻ �ര�

ല�കരണ �വർ�ന�ൾ�് ആ�ം ���.
സ�� �വർ�കർ�ാ�� പരിശീലന

പരിപാടികൾ വളെര കാര��മമായി

�ാവർ�ികമാ��. ആ�  മി� േപാ��

േക�ാവി�ത പ�തികൾ എ�ാ ജി�കളി�ം

നട�ിലാ�വാൻ ആരംഭി��.
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(ബി) േക� കാലാവ� നിരീ�ണ േക�ം

സമയാസമയ�ളിൽ നൽ�� ��റിയി�കൾ

േനരി�് ജന�ളിെല�ി��തിന് നട�ിലാ�ി

വ�� �വർ�ന�ൾ എെ��ാെമ�്

വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) �ര� സാധ�താ ��റിയി�് ലഭി�ാൽ ഉടൻ

വിശകലനം െച� നിലവിൽ ഉ� Standard
Operating Procedure �കാര�� നടപടികൾ

സ�ീകരി��തിന് WhatsApp,Facebook, email
�തലായ സാേ�തികത സൗകര��ൾ

ഉപേയാഗി��േതാെടാ�ം തെ� സം�ാന- ജി�

അടിയ�ിര ഘ� കാര� നിർ�ഹണ േക��െള

ബ�ി�ി�  ്െകാ�് േഹാ�് ൈലൻ േഫാ�ക�ം,
സാ�ൈല�് േഫാ�ക�ം , വീ-സാ�് എ� ആശയ

വിനിമയ സംവിധാന�ം �ാപി�ി��്. ISRO-
INCOIS എ�ിവ�മായി േചർ�് ഉപ�ഹാധി�ിത

��റിയി�് മ�� െതാഴിലാളികളിൽ

എ�ി��തി�� സംവിധാനമായ NAVIC, 500
മ�� ബ�നയാന�ൾ�് സൗജന�മായി

ലഭ�മാ�വാൻ നടപടി സ�ീകരി�. ഈ സാേ�തിക

വിദ� വ�ാവസായിക അടി�ാന�ിൽ

നിർമി�വാൻ െകൽേ�ാണിെന

�മതലെ���വാൻ ഫിഷറീസ്  വ��ിേനാട്

നിർേദശി�ി��്. േകരള�ിെ� തീര അതിർ�ി

വി� 1500 km വെര ഈ സംവിധാന�ി�െട

ISRO-INCOIS േനരി�് വിവരം മ��

െതാഴിലാളികൾ�് ലഭ�മാ�ം.

(സി) 2021 ഒേ�ാബർ മാസ�ിൽ

ന�നമർ�െ��ടർ�് ശ�മായ മഴയിൽ

േകാ�യം, ഇ��ി, പ�നംതി� ജി�കളിൽ ഉ�ായ

ഉ�ൾെപാ�ലിൽ സം�ാന �ര� നിവാരണ

അേതാറി�ി നട�ിയി�� �വർ�ന��െട

വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) േകാ�യം, ഇ��ി ജി�കളിൽ ഉ�ൾെപാ�ൽ

റിേ�ാർ�് െച�ത് 16-10-2021-ൽ ആണ്. ഈ
വിവരം അറി� ഉടൻ തെ� എ��ം േവഗം

�ാേദശിക ര�ാ �വർ�ന�ം സഹായ�ം

എ�ി�വാൻ ജി�ാ �ര� നിവാരണ

അേതാറി�ികൾ� നിർേദശം ന�ി. ഇതിൽ സിവിൽ

ഡിഫൻസ്  �വർ�കർ, ആ�  മി� �വർ�കർ,
ഇ�ർ ഏജൻസി ��കൾ എ�ിവ�െട േസവനം

അടിയ�ിരമായി സംഭവ �ല� ലഭ�മാ�ണം

എ� ആവശ�െ��. ��ി�ൽ േമഖലയിൽ ഒ�െ��

േപായ ആ�കെള �ര�ിത�ാന�്

എ�ി��തിനായി െഹലിേകാപ്�ർ ഉപേയാഗി�്

ര�ാ �വർ�നം നട�ണെമ�് േവ�ാമ േസന

ചീഫ് ക�ാ�േറാട്  ആവശ�െ��. കാലാവ�

േമാശം ആയതിനാൽ െഹലിേകാപ്�ർ പറ�വാൻ

സാധ�മ� എ�് അറിയി�ക��ായി. 16-10-
2021 ൈവ�േ�രം 4 മണി�് േക� കാലാവ�

േക�ം 6 ജി�കളിൽ െറഡ്  ആർ�് �ഖ�ാപി�്

��റിയി�് ന�ി. അതിെ� െവളി��ിൽ എ�ാ

ജി�കൾ�ം അടിയ�ിരമായി ��ത വിവരം

ൈകമാ�ക�ം ആവശ�മായ ത�ാെറ��കൾ

എ��വാൻ േവ� നിർേദശം ന�ക�ം െച�ി��്.
�ര� നിവാരണ ക�ീഷണർ അടിയ�ിര ഘ�

കാര� നിർ�ഹണ േക��ിൽ എ�ി
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�ിതിഗതികൾ വിലയി��ി ഉ�ൾെപാ�ൽ

േമഖല കെ��ാൻ സം�ാന �ര� നിവാരണ

അേതാറി�ി�െട റിസ്ക് ലാബിെല ജി.ഐ.എസ്

സാേ�തിക വിദ� ഉപേയാഗെ���ി. അേതാെടാ�ം

െഹലിേകാപ്�ർ താെഴ ഇറ�വാ�� �േദശം

ജിഐഎസ്  സാേ�തിക വിദ�യി�െട കെ��ി.
കാലാവ� �തി�ലം ആയതിനാൽ

െഹലിേകാപ്�ർ ഉപേയാഗി�ി�. പാേ�ാട്  മിലി�റി

ക�ാ�ിൽ നി�് ഒ� സംഘം എെമർെജൻസി

ടാസ്ക് േഫാർ�ിെന േകാ�യം ജി��് വി� ന�ി.
ടീ�കെള ഇ��ി, േകാ�യം, െകാ�ം ജി�കളിൽ

വിന�സി��തിന് ഡയറ�ർ ജനറൽ, NDRF,
ന�ഡൽഹി, സീനിയർ കമാൻഡ�്, NDRF 4th
Btln, Arakkonam എ�ിവേരാട്  അഭ�ർ�ി�.
അടിയ�ിരമായി േകാവിഡ്  മാനദ��ൾ

പാലി�  ്െകാ�് �രിതാശ�ാസ ക�ാ�കൾ

�റ�ക��ായി. ജലസംഭരണികളിെല ജലനിര�്

��മായി നിരീ�ി�ക�ം ജലേസചന

വ��ിെ��ം െകഎസ്ഇബി�െട�ം

ജലസംഭരണികളിെല ജലനിര�്

�തിനിധീകരി�� �ാ�ക�ം േടബി�ക�ം

ത�ാറാ�ി. ഭി� േശഷി�ാർ�ായി നിഷ്  എ�

�ാപന�ിെ� സഹായേ�ാെട ��റിയി�്

വീഡിേയാ നിർ�ി� െപാ�ജന�ൾ�ായി

വ�ാപി�ി�. ��റിയി�് സേ�ശ��ം

േബാധവൽ�രണ െമെ��ക�ം KSDMA �െട

േഫ�ു�്, വാട്സ്ആ�് �േഖന �ചരി�ി�.
നിരീ�ണ�ി�ം ര�ാ�വർ�ന�ി�ം

�രിതാശ�ാസ�ി�മായി േവ�ാമേസന�െട (എയർ

ഓഫീസർ ഇൻ കമാൻഡ് , സേതൺ എയർ

കമാൻഡ്  തി�വന��രം) ര�്

െഹലിേകാപ്��ക�െട േസവനം അഭ�ർ�ി�.
േകാ�യം ജി�യിെല ��ി�ൽ �ാമ�ിെല

ഉ�ൾെപാ�ൽ ബാധിത �േദശ�ളിൽ ഒ�

െഹലിേകാപ്�ർ ഭ�ണെ�ാതികൾ ഇറ�ി.
ഉ�ൾെപാ�ൽ സംഭവ�െള�റി�� �ാഥമിക

റിേ�ാർ�് NERC (MHA), NDMA കൺേ�ാൾ

�മിൽ സമർ�ി�. 2021 ഒേ�ാബർ 18ന് ക�ി ഡാം

ഷ�ർ �റ���മായി ബ�െ��് ഈ �േദശം

െവ��ിനടിയിലാകാ�� സാധ�ത

കണ�ിെല��് അ�ർ ��നാട്  �േദശ�് NDRF
ടീമിെന �നർവിന�സി�. ഉ�ൾെപാ�ൽ

െവ�െ�ാ� ബാധിത ജി�കൾ�ായി ഇ�ർ-
ഏജൻസി ��ക�മായി (ഐഎജികൾ)
െകഎസ്ഡിഎംഎ ഒ� ഏേകാപന േയാഗം

സംഘടി�ി�. േകാ�യം, പ�നംതി�, ഇ��ി,
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അേതാറി�ികേളാട്  എൻജിഒക�െട പി�ണ

അഭ�ർ�ി��തിനാണ് േയാഗം േചർ�ത്.
െകഎസ്ഡിഎംഎ�ം കില�ം തേ�ശ സ�യംഭരണ

�ാപന�ളിെല എമർജൻസി െറേ�ാൺസ്  ടീം

(ഇആർടി) അംഗ�ൾ�ായി ഓൺൈലൻ

പരിശീലനം നട�ി. 18-10-2021ന് ബ�മാനെ��

േകരള �ഖ�മ�ി�െട അധ��തയിൽ ജി�ാ

കള�ർമാ�മാ�ം വ��് ഉേദ�ാഗ��മാ�ം

െമാ��ി�� �ിതി വിലയി��ൽ േയാഗം

നട�ി. അണെ��ിെല ജലനിര�്, �രിതാശ�ാസ

ക�ാ�ക�െട �ഗമമായ �വർ�നം, ഡാം

�റ�ൽ �ട�ിയ കാര���ം വിലയി��ി.
ഇ��ിയിെല�ം ഇടമലയാറിെല�ം ഡാ�കൾ

�റ�തിനാൽ പാല�ാട്  ജി�യിെല

എൻഡിആർഎഫ് സംഘേ�ാട്  എറണാ�ളം

ജി�യിേല�് മാറാൻ അഭ�ർ�ി�. �ടാെത

�തിെയാ� ടീമിെന പാല�ാട്  �ാപി�ാ�ം

അഭ�ർ�ി�.

(ഡി)

��തി �ര��െള �ൻ��ി അറി��തി��

ഉപകരണ�ൾ അേതാറി�ി�െട നിയ�ണ�ിൽ

ഉേ�ാ; അ�തീ�ിത ��തി �ര��ൾ

ഉ�ാ�േ�ാൾ ര�ാ�വർ�ന�ൾ

നട��തി�� സംവിധാന�ൾ നിലവി�േ�ാ;
വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) സം�ാന �ര�നിവാരണ അേതാറി�ി�െട

കീഴിൽ ��തി �ര��െള �ൻ��ി

അറി��തി�� ഉപകരണ�ൾ ഇ�. ജി�യിെല

�ര� നിവാരണ �വർ�ന�ൾ

ഏേകാപി�ി��ത് �ര� നിവാരണ�മായി

ബ�െ�� എ�ാ വ��ക�േട�ം ഓറ�് ��ിൽ

�തിപാദി�ി�� �കാര�� ��ായ

പരി�മേ�ാെടയാണ്. എ�ാ വ��ക�േട�ം

കീഴി�� മാനവ വിഭവ േശഷി�ം മ� വാഹന

സംവിധാന��ം �ര��ിെ� വ�ാ�ി അ�സരി�്

ര�ാ�വർ�ന�ിനായി ഉപേയാഗി��.

(ഇ)
��തൽ ആ�നിക �ര� നിവാരണ ഉപകരണ�ൾ

വാേ��തിെ� ആവശ�കത പരിേശാധി�ി�േ�ാ;
വ��മാ�േമാ?

(ഇ) ജിേയാളജി�ൽ സർേ� ഓഫ് ഇ���മായി

സം�ാന �ര� നിവാരണ അേതാറി�ി

മ�ിടി�ിൽ/ഉ�ൾെപാ�ൽ ��റിയി�് സംവിധാനം

(LEWS) �ാപി��തിന് േവ�ി ധാരണാപ�ം

ഒ� െവ�ി��്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


