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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 5870 08-11-2021 - ൽ മ�പടി�്

മഴ�ാല ൈവദ�തി അപകട�ൾ

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ . പി . ഉൈബ�� 
Shri. K. Krishnankutty
(ൈവദ�തി വ��് മ�ി)

(എ)

മഴ�ാല ൈവദ�തി അപകട�ൾ വർ�ി�വ��ത്
��യിൽെ��ി�േ�ാ; ��ത അപകട�ൾ
േനരി��തിന് വ��് തല�ിൽ സ�ീകരി�വ��
�ൻക�തൽ നടപടികൾ വിശദീകരി�ാേമാ;

(എ) മഴ�ാല�് ൈവദ�തി അപകട�ൾ
ഉ�ാ���്. കാലവർഷ�ി� �േ�ാടി യായി
ഇല�ി�് ൈല�ക�െട�ം ഉപകര ണ��െട�ം
�വർ�ന�ൾ ��മായി പരിേശാധി�ക�ം
തകരാ�െ��ിൽ പരിഹരി �ക�ം െച�ി��്.
കാലവർഷ�ി� �േ�ാടിയായി ൈലനിേല�്
ചാ� നിൽ���ം വീഴാറായ�മായ മര��ം
മര�ി�ക�ം െവ�ി മാ�ിയി��്. േപാ�കൾ
േ�ാ�ാം, ഇൻ�േല�ർ, േ�, എർ�ിംഗ്,
എ.ബി.സ�ി� ,് �ാൻേ�ാർമർ േ�ഷൻ
എ�ിവ�െട�ം അ����ണികൾ �ർ�ി

യാ�ിയി��്. �ടാെത താ� കിട�� ൈല�കൾ
റീഷാ�ിളിംഗ് െച�ി��്.

(ബി) ശ�മായ കാ�്, മഴ, മി�േലാ��ടിയ ഇടി
എ�ിവ��േ�ാൾ ഉ�ാ�� ൈവദ�തി
അപകട�െള�റി�  ്െപാ�ജന�െള
േബാധവൽ�രി�വാൻ സ�ീകരി�ി�� നടപടികൾ
വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ശ�മായ കാ�്, മഴ, ഇടിമി�ൽ
എ�ിവ��േ�ാൾ ഉ�ാ�� ൈവദ�തി
അപകട�െള�റി�  ്െപാ�ജ ന�െള
േബാധവൽ�രി�വാൻ താെഴ �റ��
അറിയി�കൾ വിവിധ മാധ�മ �ളി�െട
നൽകിയി��്. െപാ�ജന��െട ���ായി
നൽ�� അറിയി�് ൈവദ�തി ൈലൻ/സർ�ീസ്
വയർ െപാ�ി വീ� കിട��� ക�ാൽ യാെതാ�
കാരണവശാ�ം �ർശി��ത്. ബ�െ��

െക.എസ് .ഇ.ബി ഓഫീസിൽ അറിയി�  ്��ത
ൈലൻ/സർ�ീസ്  വയർ ഓഫ് െച� എ�് ഉറ�
വ��ാെത അതിന�േ��് േപാ�കേയാ �ർശി
�കേയാ െച��ത്. െവളള�ിൽ ൈവദ�തി
ൈലൻ െപാ�ി വീ� കിട��� ക�ാൽ
യാെതാ� കാരണവശാ�ം ആ െവളള�ിൽ

ചവി�കേയാ �ർശി�കേയാ െച��ത്.
ശ�മായ കാ�ം മഴ�ം ഇടി മി��ം ഉളളേ�ാൾ
ൈവദ�തി ഉപേയാഗി�  ്�വർ�ി��

ഉപകരണ�ൾ ഉപേയാ ഗി��ത്. ��ിൽ
ഘടി�ി�ിരി�� എ�ാ ഉപകരണ��ം അതിൽ



2 of 2

നി�ം ഊരിയി�ക. കാലവർഷെ��തി �ലം
���േളാ ശിഖര�േളാ വീ� ക�ികൾ താെഴ
കിട�വാ�ം േപാ�കൾ ഒടി�വാ�ം
സാധ�ത��്. ഇ�ര�ി�ളള അപക ട�ൾ, മ�
ൈവദ�ത അപകട�ൾ എ�ിവ
��യിൽെ��ാൽ ഉടൻ തെ� അ��ളള
െക.എസ് .ഇ.ബി ഓഫീസിൽ അെ��ിൽ 1912/
�ര�ാ എമർജൻസി ന�രായ 9496010101
എ�ീ ന�രിേലാ വിളി�  ്അറിയി�  ്വിലെ��
ജീവൻ ര�ി�ക. െവളളം കയറിയ��ലം
ൈവദ�തി ബ�ം വിേ�ദി� െക�ിട�ളിൽ
ൈവദ�ത ബ�ം �ന�ാപി��തിന് ��്
വയറിം�ം അ�ബ� ഉപകരണ��ം അംഗീ�ത
വയർമാെനെ�ാ�് അപകടരഹിതമാ െണ�്
ഉറ�ാേ��താണ്.

(സി)

കാലവർഷ�ിന് �േ�ാടിയായി ൈവദ�തി
അപകട സാധ�ത�ളള �േദശ�ളിെല മര��ം
ചി�ക�ം �റി�� േജാലികൾ സമയബ�ിതമായി

നട�ാ�േമാ; വ��മാ�േമാ?

(സി) മഴ�ാലം വ��തിെ� �േ�ാടിയായി ഓേരാ
ഇല�ി�ൽ െസ�നി�ം ജീവന�ാർ ഇല�ിക്
ൈല�ക�െട�ം �തി�ാപന� �െട�ം
�വർ�ന�ൾ ��മായി നിരീ�ി�ക�ം
തകരാ�കൾ ഉെ��ിൽ അവ പരിഹരി�ക�ം
അ��� പണികൾ െച��തി�ം, ൈലൻ
പരിേശാധന നട�ി ൈല�കളിൽ ��ി നിൽ��
����ം �� ശിഖര��ം നീ�ം െച�ി�െ��്
ഉറ� വ���തി�ം �ീ-മൺ�ൺ
െമയി�നൻസ്  നട��തി�� നിർേ�ശം
നൽ�ക�ം ഇത് നട�ിലാ�ക�ം െച�വ��.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


