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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 5373 03-11-2021 - ൽ മ�പടി�്

��തി �ര��ൾ േനരിടാ�� നടപടി

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ . ടി. വി. ഇ�ാഹിം 
Shri. Pinarayi Vijayan

(�ഖ�മ�ി)

(എ)

കാലവർഷമാ�േ�ാൾ സം�ാന�് അടി�ടി
ഉ�ാ�� �ര���െട കാരണ�െള�റി�്
ശാ�ീയമായ പഠനം നട�ിയി�േ�ാ എ�് 
അറിയി�േമാ;

(എ) േകരള�ിൽ 2018 �തൽ ഉ�ാ�� ��തി
�ര��ളിൽ �രിഭാഗ�ം അതിതീ� മഴ�െട
ഭാഗമായാണ് ഉ�ായി��ത്. ആവർ�ി�വ��

തീ�മായ മഴ�െട�ം �ടർ��ാ��
�ളയ�ിെ��ം ഉ�ൾെപാ�ലിെ��ം
കാരണ�ൾ പരിേശാധി��തിനായി ശാ�-
സാേ�തിക വ��ിെ� 22/08/2019 െല സ.ഉ
(സാധാ) നം. 42/2019/ശാ.സാ.വ �കാരം ഒ�
സമിതി �പീകരി�ി��. സമിതി 20/10/2021-ൽ
റിേ�ാർ�് സമർ�ി�ി��്.

(ബി) ��തിേ�ാഭമട�ം ഉ� �ര��ൾ ൈകകാര�ം
െച��തിന് ദീർഘകാല പ�തികൾ
ശാ�ീയമായി ആവി�രി��തിന് നടപടി
സ�ീകരി�േമാ എ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��തി �ര��ൾ ഉൾെ�െട�� �ര��ൾ
േനരി��തി�ം �െ�ാ���ൾ
നട��തി�മായി സം�ാന �ര� നിവാരണ
പ�തി േരഖ 2016 ൽ തയാറാ�ിയി��്. നിലവിൽ
അത് ���� ��ിയ അ�ിമ ഘ��ിലാണ്.
ഇതി� �റെമ എ�ാ ജി�കളി�ം ജി�ാ �ര�
നിവാരണ പ�തി േരഖ തയാറാ�ിയി��്.
ഇ��യിൽ ആദ�മായി തേ�ശ സ�യംഭരണ
�ാപന�ളിൽ �ര� നിവാരണ പ�തിേരഖ
ത�ാറാ�ിയ സം�ാനമാണ് േകരളം.
സംസഥാന�് ഇടിമി�ൽ ആ�ൻ �ാൻ, �ൾ
�ര�ാ ൈക��കം, ആ�പ�ി �ര�
മാർഗേരഖ, ഉ�കാല �ര� ല�കരണ മാർഗേരഖ
�ട�ി വിവിധ പ�തികൾ �ര� നിവാരണ
അേതാറി�ി�െട േന�ത��ിൽ ആവി�രി�ി��്.
2018-െല �ളയ�ിെ� പ�ാ�ല�ിൽ

അതിജീവന�മത�� �നർനിർ�ാണം
ല��മി�െകാ�� പ�തികൾ ഏെ���്

നട�ാ��തിന് റീബിൽഡ്  േകരള ഇനിേഷ��ീവിന്
(േകരള �നർനിർ�ാണ പ�തി) സർ�ാർ �പം
നൽകിയി��്. ഭാവിയിൽ ഉ�ാേയ�ാ�� ��തി
�ര��െള�ടി അതിജീവി�ാനാ�� വിധം
ക�േ�ാെട�ം ��തി സൗ�ദപരമാ�ം



2 of 3

േകരളെ� �നർനിർ�ി�ക എ�താണ് േകരള
�നർനിർ�ാണ പ�തി ല��മി��ത്.
�നർനിർമാണ �വർ�ന��െട ഭാഗമായ
പ�ാ�ല സൗകര���െട�ം
�വ�വ�ക�െട�ം �ന:�ാപനം വൻ�തൽ
�ട�ം സമയ�ം േവ�ിവ�� �കിയയാണ്. �ഷി,
�ഗപരിപാലനം, ഫിഷറീസ് , വനം, �മി,
ജീവേനാപാധികൾ, േറാ�ക�ം പാല��ം,
ഗതാഗതം, നഗരവികസന�ം അടി�ാന

സൗകര���ം, ജലവിതരണ�ം �ചിത��ം,
ജലവിഭവം, വിവിധ േമഖലകളിലായി വ�ാപി�
കിട�� പരി�ിതി, കാലാവ�ാ വ�തിയാനം,
�ര� സാധ�താ ല�കരണം, ഓ�ൺ ഡാ�,
െപാ�േമഖലെയ ശ�ിെ���ൽ എ�ീ
േമഖലകൾ�് ഊ�ൽ നൽകിെ�ാ�്
അതിജീവന�മ�ം പരി�ിതി സൗ�ദപര�മായ
പ�തികളാണ് നട�ിലാ�ി വ��ത്. 12
വ��കളിലായി ഇതിനകം 7797.14 േകാടി
�പ�െട പ�തികൾ�് ഭരണാ�മതി
നൽകിയി��്. ഇവ നിർവഹണ�ിെ� വിവിധ
ഘ��ളിലാണ്. അവയിൽ ഏ��ം
�ധാനെ��താണ് �ം േഫാർ റിവർ. ആദ�ഘ�ം പ�
നദിയിലാണ് നട�ാ��ത്. ��നാ�ിെല
േതാ���ി �ിൽേവ, എ സി കനാൽ എ�ിവ�െട
നവീകരണമാണ് ല��ം വ��ത്.
കാലവർഷ�ിൽ ��നാടിെല 20000 െഹ�ർ
പാടേശഖര�ിൽ ജലം സംഭരി�ാ�ം പ�തി
നട�ി�െകാ�് സാധി�ം. ഇ� �ടാെത,
േലാകബാ�ം ഏഷ�ൻ ഇൻ�ാ��ർ
ഇൻെവ�്െമ�് ബാ�ം (AIIB) �ല�
പ�ാളി�േ�ാെട നട�ിലാ�� ഫല�ാ�ി
അധി�ിത (PR) വാ�ാ പ�തികെള�ാം �ർ�
േതാതിൽ ആ��േതാെട �ട�യായി ഉ�ാ��
��തിേ�ാഭം, പരി�ിതിയി�ം ജന
ജീവിത�ി�ം ��ി�� ആഘാതം �റ�ാനാ�ം.

(സി) ��തിവിഭവ��െട അനാവശ� �ഷണ��ം
പരി�ിതി�് േകാ�ം വ��� കേ����ം
ഇ�രം �ര��ൾ�് കാരണം ആ��േ�ാ
എ�് പരിേശാധി�ി�േ�ാ; എ�ിൽ ആയത്
ശ��ം ശാ�ീയ�മായി തട��തിന് നടപടി
സ�ീകരി�േമാ; വ��മാ�േമാ?

(സി) േക� �ര� നിവാരണ നിയമം 2005െ� 23 (1)
വ��് അ�സരി�  ്ത�ാറാ�ിയി�� സം�ാന

�ര� ല�കരണ പ�തി 2016െ� (State Disaster
Management Plan, ചാപ്�ർ 3.21.1 �കാരം
അതിതീ� ഉ�ൾെപാ�ൽ/ മ�ിടി�ിൽ/
പാറനിര�ൽ സാധ�താ േമഘലയായി (Landslide
Susceptibility - High Hazard Zone)
നിർ�യി�ി�� �േദശ�ളിൽ െവടിമ��്
ഉപേയാഗി�� പാറ ഘനനം നിേരാധി�ണം എ�്
േക� �ര� നിവാരണ നിയമം 2005െ� 22 (2)(b)
വ��് അ�സരി�  ്ജി�ാ �ര� നിവാരണ
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അേതാറി�ികൾ�് സം�ാന �ര� നിവാരണ
അേതാറി�ി നിർേദശം നൽകിയി��്. സം�ാന

�ര� ല�കരണ പ�തി 2016-ന് സർ�ാർ
അംഗീകാരം നൽകിയി��്. ആയത് �കാരം
അ�മതി ലഭി�ാ�ം അതിതീ� ഉ�ൾെപാ�ൽ/
മ�ിടി�ിൽ/ പാറനിര�ൽ
സാധ�താേമഘലയിലാണ് േക�ാറിെയ�ിൽ
െവടിമ��് ഉപേയാഗി�� പാറ ഘനനം
നട�വാൻ സാധി�ി�. അവ അ�വദി��ത്
��തരമായ ഉ�ൾെപാ�ൽ/ മ�ിടി�ിൽ/
പാറനിര�ൽ എ�ിവ�് കാരണമാ�ം. ര�്
ദിവസം അ��ി� ഒ� വി�ജിൽ മഴ െപ�ാൽ, ആ
വിേ�ജി�� പാറമടകളിൽ പാറ െപാ�ി��ത് മഴ
കഴി�് 24 മണി�ർ വെര നിർ�ിെവ�വാൻ

ൈമനിംഗ് ആൻഡ്  ജിേയാളജി വ��ിന് സം�ാന

�ര� നിവാരണ അേതാറി�ി നിർേദശം ന�ിയി��്
.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


