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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 566 10-11-2021 - ൽ മ�പടി�്

ഉ�ൾെപാ�ൽ സാധ�താ േമഖലകെള�റി�  ്ജിേയാളജി�ൽ സർേ� ഓഫ് ഇ�� നട�ിയ പഠനം

േചാദ�ം ഉ�രം

േഡാ. മാത� �ഴൽനാടൻ,
�ീ. ടി.സി�ിഖ് , 

�ീ . ഐ .സി .ബാല��ൻ , 
�ീ. സനീഷ് �മാർ േജാസഫ് 

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

(എ)

സം�ാന�് ഉ�ൾെപാ�ൽ സാധ�ത േമഖലകൾ

വർ�ി��തായി ജിേയാളജി�ൽ സർേ� ഓഫ്

ഇ�� നട�ിയ പഠന�ിൽ കെ��ിയി�േ�ാ;
��ത റിേ�ാർ�ിെല �ധാന കെ���കൾ

വ��മാ�േമാ;

(എ) സം�ാന�് ഉ�ൾെപാ�ൽ സാധ�ത േമഖലകൾ

വർ�ി��തായി ജിേയാളജി�ൽ സർേ� ഓഫ്

ഇ�� കെ��ിയി�ി�. സം�ാന�ിെ�

ഉ�ൾെപാ�ൽ സാധ�ത�� മലേയാര

േമഖലക�െട മ�ിടി�ിൽ സാധ�ത �പടം

(seamless landslide susceptibility map)
ത�ാറാ�ക എ� ല��േ�ാെട ജിേയാളജി�ൽ

സർേ� ഓഫ് ഇ���െട േ��് �ണി�് 2014-15
ഫീൽഡ്  സീസണിൽ ആരംഭി� േദശീയ മ�ിടി�ിൽ

സാധ�ത മാ�ിംഗ് േ�ാ�ാം (NLSM)
നട�ിലാ�ിയി��്. . 13 ജി�കളിലായി

വ�ാപി�കിട�� െമാ�ം 19,273 ച.കി.മീ �േദശം

1:50,000 െ�യിലിൽ ഈ േ�ാ�ാമിന് കീഴിൽ

ഉൾെ���ിയി��്. �ടാെത പഠനവിേധയമാ�ിയ

�േദശ�ിെ� സംേവദന�മത�െട

അടി�ാന�ിൽHigh, Moderate, Low ആയി

തരംതിരി�. ടി ��േദശ�ിെ� ഏകേദശം 12%
മ�ിടി�ിൽ സംഭവ�ൾ�് വളെര

സാധ�ത��താെണ�് (High) കെ��ി.

(ബി) ��ത റിേ�ാർ�ിെ� അടി�ാന�ിൽ സ�ീകരി�

നടപടികൾ വ��മാ�ാേമാ;
(ബി) നാഷണൽ ലാൻഡ്  സ്  ൈലഡ്  സെസപ്�ബിലി�ി

മാ�ിംഗ് (എൻ .എൽ .എസ്  .എം) േ�ാ�ാമിെ�

അടി�ാന�ിൽ, ഉ�ൾെപാ�ൽ ഉ�ാകാ��

സാധ�ത�� �േദശ�ൾ കെ��ിയി��്.
മലേയാര �േദശ�ളിെല ആ��ണം,
�വിനിേയാഗം, ആശയവിനിമയം, നഗരവികസനം

എ�ിവ�് ഈ സംേവദന�മത �പട�ൾ വളെര

�ധാനമാണ്. �ര� ല�കരണ/�തിേരാധ

നടപടികൾ നിർേ�ശി��തിനായി, ടി �ർബല/
�ര�സാധ�താ �േദശ�ൾ ഒ� meso (1:10,000)
അെ��ിൽ detailed (1:1000/2000) െ�യിലിൽ

പഠിേ��താണ്. ഇതിന് അ��തമായി, GSI,
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SU: Kerala & Lakshadweep 2020-21
സാ��ിക വർഷം �തൽ ഇ�രം

പഠന�ൾ�ായി ചില സാധ�ത�� േമഖലകൾ

തിരെ���ി��്. �ടാെത, േകരള�ിെല

ഉ�ൾെപാ�ൽ സാധ�ത�� ജി�കൾ�ായി

മഴ�െട പരിധി അടി�ാനമാ�ി��

പരീ�ണാടി�ാന�ി�� �ാേദശിക Landslide
Early Warning System (LEWS) ജിേയാളജി�ൽ

സർേ� ഓഫ് ഇ�� ഏെ���ി��്. 2020-21-ൽ
ആരംഭി� ഈ നാല് വർഷെ� േ�ാ�ാം

മ�ിടി�ിലിന് കാരണമായ മഴ�് �ൻ�ർ

��റിയി�് സംവിധാനം ��ി�ാൻ ല��മി��.
ഇ�കാരം ലഭ�മാ�� �വചന വിവര�ൾ,
ഉ�ൾെപാ�ൽ �ര�സാധ�ത �റ��തി�ം

അതിെ� ല�കരണ�ി�ം ജി�ാ, സം�ാന

ഭരണ�ട�െള സഹായി�ം.

(സി) ഉ�ൾെപാ���ായ േമഖലകളിൽ മ�് �ർണമാ�ം

ഉറ�ാ�തിനാൽ �ടർ�� വർഷ�ളി�ം

അപകട സാധ�ത ��തലാെണ� റിേ�ാർ�ിെല

പരാമർശ�ിെ� അടി�ാന�ിൽ ��ത

േമഖലയിൽ സ�ീകരി� നടപടികൾ

എെ�ാെ�യാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി)
അ�രം ഒ� റിേ�ാർ�് ��യിൽ െപ�ി�ി�.
എ�ാൽ അപകട സാധ�ത��

താമസേയാഗ�മ�ാ� മ�ിടി�ിൽ ഭീഷണി ഉ�

ഇട�ളിൽ നി�ം ആ�കെള

മാ�ിപാർ�ി��തി�� പ�തി നിലവി��്.

(ഡി) 2018, 2019, 2020 വർഷ�ളിൽ ഉ�ൾെപാ��ം

മ�ിടി�ി�ം ഉ�ായ �ല�ളിൽ സർ�ാർ

നട�ിയ �വർ�ന�ൾ എെ�ാെ�െയ�്

വ��മാ�ാേമാ?

(ഡി) 2018-ൽ ഉ�ായ ഉ�ൾെപാ��ക�െട വിവര�ൾ

േശഖരി�ാൻ ജിേയാളജി�ൽ സർേവ ഓഫ്

ഇ��െയ �മതലെ���ക��ായി. െമാ�ം

1626 ഉ�ൾെപാ��കൾ പരിേശാധി�. ടി

സർേവ�െട റിേ�ാർ�ിെ� അടി�ാന�ിൽ

കെ��ിയവെര മാ�ി �ാപി�ാൻ നടപടി

സ�ീകരി�. 2019-ൽ ഉ�ായ ഉ�ൾെപാ��ക�െട

വിവര�ൾ േശഖരി�ാൻ ൈമനിങ്  ആൻഡ്

ജിേയാളജി, മ�് സംര�ണ വ��്, �ജല വ��്

ഉേദ�ാഗ�ർ അട�ിയ േജായി�് ടീമിെന

�മതലെ���ി. ഉേദ�ാഗ�ർ മ�ിടി�ി��ായ

�ല�ളിൽ സർേവ നട�ക�ം

അപകടഭീഷണിയിൽ ഉ� ��ംബ�െള

മാ�ി�ാർ�ി�ാൻ േവ� നിർേദശ�ൾ അട�ിയ

റിേ�ാർ�് സമർ�ി�ക�ം െച�. െമാ�ം 719
ഉ�ൾെപാ��കൾ പരിേശാധി�. സർേവ�െട

അടി�ാന�ിൽ, അപകടഭീഷണിയിൽ ഉ� 411
��ംബ�െള മാ�ി�ാർ�ി�. ഈ ര� സർേ�

വിവര��ം ബ�െ�� ജി�ാ �ര� നിവാരണ

അേതാറി�ികൾ�് ൈകമാറിയി��താണ്. �ടാെത

വീ�ം �ല�ം ന�െ��വർ�് 10 ല�ം �പ

അ�വദി��തി�ളള സം�ാന �ര�

�തികരണ നിധി�െട മാനദ�ം, 2021 െല



3 of 3

��തി േ�ാഭ�ിൽെ��വർ�ം അ�വദി�്

ഉ�രവായി�ളള�മാണ്. ര�ാ�വർ�നം

നട��തി�� സംവിധാനം നിലവി��്.
സം�ാന േപാലീസ്  , അ�ിശമന േസനക�െട

േസവനം �ടാെത നിലവിൽ

ര�ാ�വർ�ന�ൾ�് NDRF െനയാണ്

ഉപേയാഗി�ാ��ത്. ആവശ�ാ��തം കര-
നാവിക േവ�ാമ േസനക�െട േസവന�ം

ലഭ�മാ�ാ��്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


