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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 5832 08-11-2021 - ൽ മ�പടി�്

ൈവദ�തി േമഖല��ായ നാശന��ൾ

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. െക. െജ. മാക് സി
Shri. K. Krishnankutty
(ൈവദ�തി വ��് മ�ി)

(എ) ഈ സർ�ാരിെ� കാല�് സം�ാന��ായ

�ഴലി�ാ�്, ച�വാത�ഴി �ല�ളള �ളയം എ�ിവ

ൈവദ�ത േമഖലയി��ാ�ിയ നാശന�ം

വിലയി��ിയി�േ�ാ; വിശദാംശം ന�ാേമാ;

(എ) വിലയി��ിയി��്. ൈവദ�തി

േമഖലയി��ാ�ിയ നാശ ന���െട

വിശദാംശ�ൾ �വെട േചർ��. (1) വിതരണ

േമഖലയിെല ന�ം. െമയ്  മാസ�ിൽ

സം�ാന��ായ ടൗെ� �ഴലി�ാ�ിൽ 23417
വിതരണ �ാൻേ�ാർമ�ക�െട കീഴിൽ 3.89
ല��ിൽ അധികം ഉപേഭാ�ാ�ൾ�് ൈവദ�തി

തട�െ��ി��. 68 വിതരണ

�ാൻേ�ാർമ�കൾ�ം 710 ൈഹ െടൻഷൻ

േപാ�കൾ�ം 4763 േലാ െടൻഷൻ േപാ�കൾ�ം

േക�പാ�കൾ സംഭവി�ക�ം 615 �ല�ളിൽ

ൈഹ െടൻഷൻ ൈവദ�തി ക�ിക�ം 17959
�ല�ളിൽ േലാ െടൻഷൻ ക�ിക�ം െപാ�ി

വീ�ക�ം െച�ി��. ടൗെ� �ഴലി�ാ�ിൽ

വിതരണ �ംഖലയിൽ ഏകേദശം 46.45 േകാടി

�പ�െട ന�ം കണ�ാ�ിയി��. �ൺ �ൈല

മാസ�ളിൽ സം�ാന� മൺ�ൺ �ല��ായ

െക�തിയിൽ 84 വിതരണ �ാൻേ�ാർമ�കൾ�ം

1043 ൈഹ െടൻഷൻ േപാ�കൾ�ം 7981 േലാ

െടൻഷൻ േപാ� കൾ�ം േക�പാ�കൾ

സംഭവി�ക�ം 910 �ല�ളിൽ ൈഹ െടൻഷൻ

ൈവദ�തി ക�ിക�ം 33471 �ല�ളിൽ േലാ

െടൻഷൻ ക�ിക�ം െപാ�ി വീ�ക�ം െച�ി��.
�ൺ �ൈല മാസ�ളിെല കാലവർഷ

െക�തിയിൽ വിതരണ �ംഖലയിൽ ഏകേദശം

83.94 േകാടി �പ�െട ന�ം കണ�ാ�ിയി��.
ഒേ�ാബർ മാസ�ിൽ ച�വാത�ഴി �ല��ായ

�ളയം �ലം വിതരണേമഖലയിൽ വിവിധ

ജി�കളിലായി �ാഥമിക കണ�കൾ �കാരം 5165
വിതരണ �ാൻേ�ാർമ�ക�െട കീഴിൽ 7.72
ല��ിൽ അധികം ഉപേഭാ�ാ�ൾ�് ൈവദ�തി

തട�െ��ി��. 100 വിതരണ �ാൻേ�ാർമ�

കൾ�ം 600 ൈഹ െടൻഷൻ േപാ�കൾ�ം 2061
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േലാ െടൻഷൻ േപാ�കൾ�ം േക�പാ�കൾ

സംഭവി�ക�ം 488 �ല�ളിൽ ൈഹ െടൻഷൻ

ൈവദ�തി ക�ിക�ം 8156 �ല�ളിൽ േലാ

െടൻഷൻ ക�ിക�ം െപാ�ി വീ�ക�ം െച�ി��.
ലഭ�മായ കണ�കൾ �കാരം വിതരണ

�ംഖലയിൽ ഏകേദശം 24.24േകാടി �പ�െട

ന�ം കണ�ാ��. (2) �സരണ േമഖലയിെല

ന�ം �ഴലി�ാ�്, കന� മഴ, ഇടി മി�ൽ

ച�വാത�ഴി �ല�� �ളയം എ�ിവ �ലം

സം�ാന�ിെ� ൈവദ�തി �സരണ േമഖലയിൽ

10,51,327/- �പ�െട നാശന�ം ഉ�ായതായി

കണ�ാ��. 1. 17.10.2021-െല ശ�മായ

മഴ�ം ഇടിമി��ം �ലം ഇടമൺ - അ�ല�റം 110
െക.വി ൈലൻ െപാ�ി വീണ��ലം 28,100/-
�പ�െട ന�ം ഉ�ായി. 2. 16.10.2021-ൽ
ഉ�ായ അതി ശ�മായ മഴയിൽ ഈരാ�േപ� 110
െക.വി സബ്   േ�ഷനിെല സംര�ണ ഭി�ി

തകർ�് 10,23,227/- �പ�െട ന�ം സംഭവി�.
എ�ാൽ ഇത് ൈവദ�തി വിതരണെ�

ബാധി�ി�ി�. ഉത്പാദന േമഖലയിൽ

�ളയ�ാ��ായ നാശന�ം �വെട േചർ��.
റാ�ി-െപ�നാട്  െച�കിട ജലൈവദ�ത പ�തി 1.
പതി�� ദിവസെ� ഉല്�ാദന ന�ം: ഏകേദശം

17 ല�ം �പ 2. �ർ�േതാതിൽ ൈവദ�തി

ഉറ�വ���തിനായി െചലവി� �ക : 8
ല�ം�പ : ആെക:25 ല�ം �പ

െപ�േ�ന�വിെച�കിട ജലൈവദ�ത പ�തി

തടയണയിൽ 2018ൽ ഉ�ായ മഹാ�ളയം �ലം

�മാതീതമായി അടി��ടിയ മണ�ം െചളി�ം,
മാ��തിനായി കഴി� വർഷം 5 ല�ം �പ�ം,
ഈ വർഷം 6 ല�ം �പ �ട�ിയി��്. �ടർ�

2021 ഒേ�ാബർ.മാമാമാസ�ിൽ ഉ�ായ മഴ�ം

െവ�െ�ാ��ം �ലം പ�ാ നദിയിൽ നി�ം

േഫാർ േബ ടാ�ി�ം കനാലി�ം മണ�ം െചളി�ം

�മാതീതമായി അടി��ടിയതിനാ�ം ടി

പ�തിയിെല ര� ജനേറ��ക�െട�ം �വർ�നം

താൽ�ാലികമായി നിർ�ി വ�. മണ�ം െചളി�ം

നീ�ം െച���ി�� നടപടികൾ എ��ി��്.
േഫാർേബ ടാ�ി�ം കനാലി�ം അടി� �ടിയ മ�്

നീ�ം െച� േശഷം ജല നിര�് താ�� �റ�്

തടയണയി�� മ�് നി�ം െച�ാൻ ഉേ�ശി��.
പ�ാ നദിയിൽ അടി� �ടിയ മണൽ നീ�ം

െച��തിന് ബ� ജി�ാ കള�ർ, ഇറിേഗഷൻ

ഡി�ാർ �്െമ�ിേനാട്  റിേ�ാർ�് സമർ�ി�ാൻ

ആവശ�െ��ി��്. ഈ സർ�ാരിെ� കാല�്,
അ��ിെട��ായ കാലവർഷ �ഴലി�ാ�്
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�ട�ിയവ�ലം അ�മാലി ബിൽഡിംഗ് & േ�ാർ

ഡിവിഷൻ പരിധിയിൽ ഏകേദശം 50,000/-
(അ�തിനായിരം) �പേയാളം നാശന�ം

ഉ�ായതായി കണ�ാ�ിയി��്.

(ബി) ഓേരാ �രിത�ി���ായ നാശന�ം എ�െയ�ം

ആയത് പരിഹരി�  ്�ർ�േതാതിൽ ൈവദ�തി

ഉറ�വ���തിനായി െചലവി� �ക

എ�െയ�ം വ��മാ�േമാ;

(ബി) വിലയി��ിയി��്. ൈവദ�തി

േമഖലയി��ാ�ിയ നാശ ന���െട

വിശദാംശ�ൾ �വെട േചർ��. (1) വിതരണ

േമഖലയിെല ന�ം. െമയ്  മാസ�ിൽ

സം�ാന��ായ ടൗെ� �ഴലി�ാ�ിൽ 23417
വിതരണ �ാൻേ�ാർമ�ക�െട കീഴിൽ 3.89
ല��ിൽ അധികം ഉപേഭാ�ാ�ൾ�് ൈവദ�തി

തട�െ��ി��. 68 വിതരണ

�ാൻേ�ാർമ�കൾ�ം 710 ൈഹ െടൻഷൻ

േപാ�കൾ�ം 4763 േലാ െടൻഷൻ േപാ�കൾ�ം

േക�പാ�കൾ സംഭവി�ക�ം 615 �ല�ളിൽ

ൈഹ െടൻഷൻ ൈവദ�തി ക�ിക�ം 17959
�ല�ളിൽ േലാ െടൻഷൻ ക�ിക�ം െപാ�ി

വീ�ക�ം െച�ി��. ടൗെ� �ഴലി�ാ�ിൽ

വിതരണ �ംഖലയിൽ ഏകേദശം 46.45 േകാടി

�പ�െട ന�ം കണ�ാ�ിയി��. �ൺ �ൈല

മാസ�ളിൽ സം�ാന� മൺ�ൺ �ല��ായ

െക�തിയിൽ 84 വിതരണ �ാൻേ�ാർമ�കൾ�ം

1043 ൈഹ െടൻഷൻ േപാ�കൾ�ം 7981 േലാ

െടൻഷൻ േപാ� കൾ�ം േക�പാ�കൾ

സംഭവി�ക�ം 910 �ല�ളിൽ ൈഹ െടൻഷൻ

ൈവദ�തി ക�ിക�ം 33471 �ല�ളിൽ േലാ

െടൻഷൻ ക�ിക�ം െപാ�ി വീ�ക�ം െച�ി��.
�ൺ �ൈല മാസ�ളിെല കാലവർഷ

െക�തിയിൽ വിതരണ �ംഖലയിൽ ഏകേദശം

83.94 േകാടി �പ�െട ന�ം കണ�ാ�ിയി��.
ഒേ�ാബർ മാസ�ിൽ ച�വാത�ഴി �ല��ായ

�ളയം �ലം വിതരണേമഖലയിൽ വിവിധ

ജി�കളിലായി �ാഥമിക കണ�കൾ �കാരം 5165
വിതരണ �ാൻേ�ാർമ�ക�െട കീഴിൽ 7.72
ല��ിൽ അധികം ഉപേഭാ�ാ�ൾ�് ൈവദ�തി

തട�െ��ി��. 100 വിതരണ �ാൻേ�ാർമ�

കൾ�ം 600 ൈഹ െടൻഷൻ േപാ�കൾ�ം 2061
േലാ െടൻഷൻ േപാ�കൾ�ം േക�പാ�കൾ

സംഭവി�ക�ം 488 �ല�ളിൽ ൈഹ െടൻഷൻ

ൈവദ�തി ക�ിക�ം 8156 �ല�ളിൽ േലാ

െടൻഷൻ ക�ിക�ം െപാ�ി വീ�ക�ം െച�ി��.
ലഭ�മായ കണ�കൾ �കാരം വിതരണ

�ംഖലയിൽ ഏകേദശം 24.24േകാടി �പ�െട

ന�ം കണ�ാ��. (2) �സരണ േമഖലയിെല

ന�ം �ഴലി�ാ�്, കന� മഴ, ഇടി മി�ൽ

ച�വാത�ഴി �ല�� �ളയം എ�ിവ �ലം
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സം�ാന�ിെ� ൈവദ�തി �സരണ േമഖലയിൽ

10,51,327/- �പ�െട നാശന�ം ഉ�ായതായി

കണ�ാ��. 1. 17.10.2021-െല ശ�മായ

മഴ�ം ഇടിമി��ം �ലം ഇടമൺ - അ�ല�റം 110
െക.വി ൈലൻ െപാ�ി വീണ��ലം 28,100/-
�പ�െട ന�ം ഉ�ായി. 2. 16.10.2021-ൽ
ഉ�ായ അതി ശ�മായ മഴയിൽ ഈരാ�േപ� 110
െക.വി സബ്   േ�ഷനിെല സംര�ണ ഭി�ി

തകർ�് 10,23,227/- �പ�െട ന�ം സംഭവി�.
എ�ാൽ ഇത് ൈവദ�തി വിതരണെ�

ബാധി�ി�ി�. ഉത്പാദന േമഖലയിൽ

�ളയ�ാ��ായ നാശന�ം �വെട േചർ��.
റാ�ി-െപ�നാട്  െച�കിട ജലൈവദ�ത പ�തി 1.
പതി�� ദിവസെ� ഉല്�ാദന ന�ം: ഏകേദശം

17 ല�ം �പ 2. �ർ�േതാതിൽ ൈവദ�തി

ഉറ�വ���തിനായി െചലവി� �ക : 8
ല�ം�പ : ആെക:25 ല�ം �പ

െപ�േ�ന�വിെച�കിട ജലൈവദ�ത പ�തി

തടയണയിൽ 2018ൽ ഉ�ായ മഹാ�ളയം �ലം

�മാതീതമായി അടി��ടിയ മണ�ം െചളി�ം,
മാ��തിനായി കഴി� വർഷം 5 ല�ം �പ�ം,
ഈ വർഷം 6 ല�ം �പ �ട�ിയി��്. �ടർ�

2021 ഒേ�ാബർ.മാമാമാസ�ിൽ ഉ�ായ മഴ�ം

െവ�െ�ാ��ം �ലം പ�ാ നദിയിൽ നി�ം

േഫാർ േബ ടാ�ി�ം കനാലി�ം മണ�ം െചളി�ം

�മാതീതമായി അടി��ടിയതിനാ�ം ടി

പ�തിയിെല ര� ജനേറ��ക�െട�ം �വർ�നം

താൽ�ാലികമായി നിർ�ി വ�. മണ�ം െചളി�ം

നീ�ം െച���ി�� നടപടികൾ എ��ി��്.
േഫാർേബ ടാ�ി�ം കനാലി�ം അടി� �ടിയ മ�്

നീ�ം െച� േശഷം ജല നിര�് താ�� �റ�്

തടയണയി�� മ�് നി�ം െച�ാൻ ഉേ�ശി��.
പ�ാ നദിയിൽ അടി� �ടിയ മണൽ നീ�ം

െച��തിന് ബ� ജി�ാ കള�ർ, ഇറിേഗഷൻ

ഡി�ാർ �്െമ�ിേനാട്  റിേ�ാർ�് സമർ�ി�ാൻ

ആവശ�െ��ി��്. ഈ സർ�ാരിെ� കാല�്,
അ��ിെട��ായ കാലവർഷ �ഴലി�ാ�്

�ട�ിയവ�ലം അ�മാലി ബിൽഡിംഗ് & േ�ാർ

ഡിവിഷൻ പരിധിയിൽ ഏകേദശം 50,000/-
(അ�തിനായിരം) �പേയാളം നാശന�ം

ഉ�ായതായി കണ�ാ�ിയി��്.

(സി) േമ�റ� നാശന��ൾ േക�സർ�ാരിെ�

��യിൽെ���വാൻ സ�ീകരി� നടപടി,
ലഭ�മായ �ക എ�ിവ സംബ�ി� വിശദാംശം

ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) നാശ ന���െട �ത�മായ കണ�കൾ

ത�ാറാ�ി േക�ഗവൺ െമ�ിെ� ��യിൽ  

െ����തി�ളള നടപടികൾ സ�ീകരി� വ��.
�സരണ േമഖലയി��ായ േമൽപറ�
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നാശന��ൾ�് ഇ�വെര�ം േക��ിൽ നി�്

ന� പരിഹാരെമാ�ം ലഭി�ി�ി�.

(ഡി)
�ഴലി�ാ�കൾ, കാലവർഷെ��തി, ച�വാത�ഴി

ഭീഷണി എ�ീ കാരണ�ളാൽ അണെ��കൾ

�റ���ലം ൈവദ�തി േബാർഡി��ായ ന�ം

തി�െ���ിയി�േ�ാ; വിശദാംശം നൽ�േമാ?

(ഡി) ��തി �ര��െള േനരി��തി�� �ൻക�തൽ

എ� നിലയിൽ 18.10.2021 �തൽ 31.10.2021
വെര അണെ��കളിൽ നി�ം ഏകേദശം 198.61
ദശല�ം �ണി�് ൈവദ�തി ഉത്പാദി�ി�വാ��

െവ�ം �റ�വി�ി��്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


