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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 6427 10-11-2021 - ൽ മ�പടി�്

ന�നമർ�ം �പം െകാ� എ� ��റിയി�ിേ��� നടപടി

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. സനീഷ് �മാർ േജാസഫ്,
�ീ. എൽേദാസ്  പി. ���ി�ിൽ, 

�ീ. സജീവ് േജാസഫ്, 
�ീ. െക. ബാ� (��ണി�റ) 

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

(എ)

അറബി�ടലിൽ േകരള തീര�് നി�് ഏകേദശം

നാ�റ്  കിേലാമീ�ർ അകെല ന�നമർ�ം �പം

െകാ� എ� ��റിയി�് േകരള�ിന്

ലഭി�ി�േ�ാ എ�് വ��മാ�ാേമാ; എ�ിൽ

എ�ാണ് ഈ ��റിയി�് ലഭി�ത്;
വിശദമാ�ാേമാ;

(എ) ഒേ�ാബർ 3ന് േക� കാലാവ�ാ വ��ിൽ നി�ം

അ�� 48 മണി�റിൽ അറബി�ടലിൽ ഒ�

ന�നമർ�ം �പം െകാ�ം എ� രീതിയിലാണ്

��റിയി�് ലഭി�ി��ത്. എ�ാൽ ��ത ദിവസം

ന�നമർ�ം �പെ�ടാെത ഒ� ന�നമർ�പാ�ിയായി

നിലനി�. പി�ീട്  ഒേ�ാബർ 14-ന് രാവിെല

അറബി�ടലിൽ ന�നമർ�ം �പെ��തിന്

േശഷമാണ് ന�നമർ�ം �പെ��െവ� വിവരം

േക�കാലാവ�ാ വ��് സം�ാന സർ�ാരിെന

അറിയി��ത്.

(ബി) ��ത ��റിയി�ിെ� അടി�ാന�ിൽ

സം�ാനെ� �ര� നിവാരണ വ��് സ�ീകരി�

നടപടികൾ വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) അറബി�ടലിെല ച�വാത�ഴി�ം ബംഗാൾ

ഉൾ�ടലിെല ന�നമർ��ം ശാ� സ���ിെല

�ഴലി�ാ�ം വിവിധ ആേഗാള കാലാവ�ാ

േമാഡ�ക�െട �വചന�ിൽ വ��ടെന �ര�

നിവാരണ അേതാറി�ി�െട എമർജൻസി

ഓ�േറഷൻ െസ�റിെല കാലാവ�ാ വിഭാഗം

ഒേ�ാബർ ര�ാം വാരം േകരള�ിൽ ശ�മായ

മഴ�� സാധ�ത�െ��്

��യിൽെ���ിയതിെന �ടർ�് ഒേ�ാബർ 7-
ന് തെ� ശ�മായ മഴ�� സാധ�ത

കണ�ിെല��് വിവിധ വ��ക�ം സർ�ാർ

സംവിധാന��ം െപാ�ജന��ം സ�ീകരിേ��

�ൻക�തൽ നടപടിക�ം ത�ാെറ��ക�ം

വിശദമായി �തിപാദി�െകാ�് സർ�ാർ ഉ�രവ്

�റെ��വി�ി��. അതിശ�മായ മഴ�്

സാധ�ത�െ��് േക� കാലാവ�ാ വ��് ആദ�

��റിയി�് ന�ിയ ഒേ�ാബർ 9 �തൽ എ�ാ

ദിവസ�ം ഉ�ൾെപാ�ൽ, മ�ിടി�ിൽ സാധ�ത�ം

താ� �േദശ�ളിൽ െവ�െ��ി�� സാധ�ത�ം

സംബ�ി� ��റിയി�കൾ �ത�മായി

ന�ിയി��. ഓേരാ മണി�റി�ം മഴ�െട �ിതി
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വിവര�ൾ വിശകലനം െച�് അ�േ�ാൾ

ബ�െ�� വ��കൾ�ം ഉേദ�ാഗ�ർ�ം

വിവര�ൾ ൈകമാ�ക�ം െപാ�ജന�ൾ�്

വിശദമായ �ര�ാ നിർേ�ശ�ൾ എ�ാ ദിവസ�ം

ന�ക�ം െച�ി��. േക� കാലാവ�ാ

വ��ിെ� മഴ �വചനമായ (Extended Range
Forecasting)െ� അടി�ാന�ിൽ ഒേ�ാബർ 11
�തൽ ഓേരാ ദിവസെ��ം മഴ�െട സാധ�ത�ം

തീ�ത�ം �ൻ��ി വിശകലനം െച�് ഓേരാ

ജി�യി�ം തീ�ത�െട അടി�ാന�ിൽ �വ�്,
ഓറ�്, മ� എ�ി�െന�� ��റിയി�്

ന�ിയി��്. �ര� നിവാരണ വ��്

െസ��റി�െട അ���തയിൽ േചർ�

അവേലാകന േയാഗ�ിൽ ഡാ�ക�െട �ൾ കർവ്

െലവൽ പരിേശാധി�ക�ം, െക.എസ് .ഇ.ബി,
ജലേസചന വ��കേളാട്  ജലനിര�് ��മായി

നിരീ�ി��തി�ം ��വൻ സമയ�ം

�വർ�ി�� കൺേ�ാൾ ��കൾ

ആരംഭി��തി�ം നിർേ�ശം ന�ക�ം െച�.
സം�ാന അടിയ�ിരഘ� കാര� നിർ�ഹണ

േക�ം, ജി�ാ അടിയ�ിരഘ� കാര� നിർ�ഹണ

േക��ൾ, െക.എസ് .ഇ.ബി, ജലേസചന

വ��കൾ എ�ിവിട�ളിൽ ��വൻ സമയ

കൺേ�ാൾ ��കൾ �വർ�ന സ�മാ�ക�ം

െച�. �ടർ�് ജി�ാ കള�ർമാ�െട അവേലാകന

േയാഗം േച�ക�ം �ിതിഗതികൾ

വിലയി��ക�ം ആവശ�മായ നിർേ�ശ�ൾ

ന�ക�ം െച�. േദശീയ �ര� നിവാരണ

േസന�െട 12 ടീ�കെള വിവിധ ഘ��ളിലായി

സം�ാന�ാെക വിന�സി�. ആപ്ദാ മി�, ഇ�ർ

ഏജൻസി ��കൾ, സ�� േസന, സിവിൽ

ഡിഫൻസ്  എ�ീ വിഭാഗ�െള സ�രാ�ാൻ

ബ�െ�� വ��കൾ�ം നിർേ�ശം ന�ി. ഓേരാ

ജി�യിെല�ം സാഹചര��ൾ ��മായി

നിരീ�ി�ക�ം ആവശ��� ഇട�ളിൽ നി�ം

ജന�െള മാ�ി�ാർ�ി�ക�ം െച�.
നദികളിെല�ം ഡാ�കളിെല�ം ജലനിര�്

�ത�മായി നിരീ�ി�ക�ം നദീ തീര�ളിൽ

താമസി��വർ�് സമയബ�ിതമായി

��റിയി�് ന�ക�ം ഭീഷണി�� ഇട�ളിൽ

നി�് �രിതാശ�ാസ ക�ാ�ികളിേല�ം മ�ം

�ര�ിതമായി മാ�ി�ാർ�ി�ക�ം െച�.
ബ�.�ഖ�മ�ി�ം റവന� വ��മ�ി�ം കാര��ൾ

നിര�രം വിലയി��ക�ം വിവിധ വ��കൾ�ം

ജി�ാ കള�ർമാർ�ം ബ�െ�� ഉേദ�ാഗ�ർ�ം

ആവശ�മായ നിർേ�ശ�ൾ ന�ക�ം െച�.
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ശ�മായ മഴ�െട പ�ാ�ല�ിൽ

മലേയാരേമഖലകളിൽ രാ�ിയാ� ഒഴിവാ�ാൻ

നിർേ�ശം ന�ി. മഴ�െട തീ�തയിൽ വ�ത�ാസം

വ��തിന�സരി� ,് േദശീയ �ര� നിവാരണ

േസന�െട േസവനം ആവശ�മായ ജി�കളിേല�്

ലഭ�മാ��തി�� നടപടിക�ം സ�ീകരി�. കടൽ

���മായ േമഖലകളിൽ മ��ബ�ന�ിന്

േപാക�െത�് നിർേ�ശം ന�ക�ം കടേലാര��

ജി�കളിൽ �േത�കം കൺേ�ാൾ ��കൾ

ആരംഭി�ക�ം �ര� നിവാരണ�ിന്

ആവശ�മായ സ�ീകരണ�ൾ ഏർെ���ക�ം

െച�. േക� ആഭ��ര വ��ി�ം േദശീയ �ര�

നിവാരണ അേതാറി�ി�െട കൺേ�ാൾ �മി�ം

ഉ�ൾെപാ�ൽ സംബ�ി�  ്�ാഥമിക റിേ�ാർ�്

നൽകി. �ര� നിവാരണ അേതാറി�ി�െട

ഔേദ�ാഗിക വാട്സ്  ��കൾ വഴി�ം എ�ാ

��റിയി�ക�ം നിർേ�ശ��ം ബ�െ��വരിേല�്

നിര�രം ൈകമാ�ക�ം െച�ി��.
ഇ.സി.എം.ഡ��.എഫ് അട��� അ�ർേദശീയ

ശാ� സംഘടനക�െട ��റിയി�് സം�ാന

സർ�ാരിന് ഔേദ�ാഗികമായി ലഭി�ി�ി�.
ഔേദ�ാഗികമായി സം�ാന സർ�ാരിന്

��റിയി�കൾ നേ��ത് േക� കാലാവ�ാ

വ��ാണ്.

(സി) ഇ.സി.എം.ഡ��.എഫ്. (�േറാപ�ൻ െസ�ർ

േഫാർ മീഡിയം േറ�് െവതർ േഫാർകാ�്സ്)
അട��� നിരവധി അ�ർേദശീയ ശാ�

സംഘ��െട ��റിയി�്  അ�സരി�  ്ന�നമർ�ം

ഒക് േടാബർ 14-15 തീയതികൾ�ിടയിൽ

േകരളതീര�് �പെ��ം എ� വിവരം സർ�ാരിന്

ലഭി�ി�േ�ാ;

(സി) അറബി�ടലിെല ച�വാത�ഴി�ം ബംഗാൾ

ഉൾ�ടലിെല ന�നമർ��ം ശാ� സ���ിെല

�ഴലി�ാ�ം വിവിധ ആേഗാള കാലാവ�ാ

േമാഡ�ക�െട �വചന�ിൽ വ��ടെന �ര�

നിവാരണ അേതാറി�ി�െട എമർജൻസി

ഓ�േറഷൻ െസ�റിെല കാലാവ�ാ വിഭാഗം

ഒേ�ാബർ ര�ാം വാരം േകരള�ിൽ ശ�മായ

മഴ�� സാധ�ത�െ��്

��യിൽെ���ിയതിെന �ടർ�് ഒേ�ാബർ 7-
ന് തെ� ശ�മായ മഴ�� സാധ�ത

കണ�ിെല��് വിവിധ വ��ക�ം സർ�ാർ

സംവിധാന��ം െപാ�ജന��ം സ�ീകരിേ��

�ൻക�തൽ നടപടിക�ം ത�ാെറ��ക�ം

വിശദമായി �തിപാദി�െകാ�് സർ�ാർ ഉ�രവ്

�റെ��വി�ി��. അതിശ�മായ മഴ�്

സാധ�ത�െ��് േക� കാലാവ�ാ വ��് ആദ�

��റിയി�് ന�ിയ ഒേ�ാബർ 9 �തൽ എ�ാ

ദിവസ�ം ഉ�ൾെപാ�ൽ, മ�ിടി�ിൽ സാധ�ത�ം

താ� �േദശ�ളിൽ െവ�െ��ി�� സാധ�ത�ം

സംബ�ി� ��റിയി�കൾ �ത�മായി

ന�ിയി��. ഓേരാ മണി�റി�ം മഴ�െട �ിതി

വിവര�ൾ വിശകലനം െച�് അ�േ�ാൾ
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ബ�െ�� വ��കൾ�ം ഉേദ�ാഗ�ർ�ം

വിവര�ൾ ൈകമാ�ക�ം െപാ�ജന�ൾ�്

വിശദമായ �ര�ാ നിർേ�ശ�ൾ എ�ാ ദിവസ�ം

ന�ക�ം െച�ി��. േക� കാലാവ�ാ

വ��ിെ� മഴ �വചനമായ (Extended Range
Forecasting)െ� അടി�ാന�ിൽ ഒേ�ാബർ 11
�തൽ ഓേരാ ദിവസെ��ം മഴ�െട സാധ�ത�ം

തീ�ത�ം �ൻ��ി വിശകലനം െച�് ഓേരാ

ജി�യി�ം തീ�ത�െട അടി�ാന�ിൽ �വ�്,
ഓറ�്, മ� എ�ി�െന�� ��റിയി�്

ന�ിയി��്. �ര� നിവാരണ വ��്

െസ��റി�െട അ���തയിൽ േചർ�

അവേലാകന േയാഗ�ിൽ ഡാ�ക�െട �ൾ കർവ്

െലവൽ പരിേശാധി�ക�ം, െക.എസ് .ഇ.ബി,
ജലേസചന വ��കേളാട്  ജലനിര�് ��മായി

നിരീ�ി��തി�ം ��വൻ സമയ�ം

�വർ�ി�� കൺേ�ാൾ ��കൾ

ആരംഭി��തി�ം നിർേ�ശം ന�ക�ം െച�.
സം�ാന അടിയ�ിരഘ� കാര� നിർ�ഹണ

േക�ം, ജി�ാ അടിയ�ിരഘ� കാര� നിർ�ഹണ

േക��ൾ, െക.എസ് .ഇ.ബി, ജലേസചന

വ��കൾ എ�ിവിട�ളിൽ ��വൻ സമയ

കൺേ�ാൾ ��കൾ �വർ�ന സ�മാ�ക�ം

െച�. �ടർ�് ജി�ാ കള�ർമാ�െട അവേലാകന

േയാഗം േച�ക�ം �ിതിഗതികൾ

വിലയി��ക�ം ആവശ�മായ നിർേ�ശ�ൾ

ന�ക�ം െച�. േദശീയ �ര� നിവാരണ

േസന�െട 12 ടീ�കെള വിവിധ ഘ��ളിലായി

സം�ാന�ാെക വിന�സി�. ആപ്ദാ മി�, ഇ�ർ

ഏജൻസി ��കൾ, സ�� േസന, സിവിൽ

ഡിഫൻസ്  എ�ീ വിഭാഗ�െള സ�രാ�ാൻ

ബ�െ�� വ��കൾ�ം നിർേ�ശം ന�ി. ഓേരാ

ജി�യിെല�ം സാഹചര��ൾ ��മായി

നിരീ�ി�ക�ം ആവശ��� ഇട�ളിൽ നി�ം

ജന�െള മാ�ി�ാർ�ി�ക�ം െച�.
നദികളിെല�ം ഡാ�കളിെല�ം ജലനിര�്

�ത�മായി നിരീ�ി�ക�ം നദീ തീര�ളിൽ

താമസി��വർ�് സമയബ�ിതമായി

��റിയി�് ന�ക�ം ഭീഷണി�� ഇട�ളിൽ

നി�് �രിതാശ�ാസ ക�ാ�ികളിേല�ം മ�ം

�ര�ിതമായി മാ�ി�ാർ�ി�ക�ം െച�.
ബ�.�ഖ�മ�ി�ം റവന� വ��മ�ി�ം കാര��ൾ

നിര�രം വിലയി��ക�ം വിവിധ വ��കൾ�ം

ജി�ാ കള�ർമാർ�ം ബ�െ�� ഉേദ�ാഗ�ർ�ം

ആവശ�മായ നിർേ�ശ�ൾ ന�ക�ം െച�.
ശ�മായ മഴ�െട പ�ാ�ല�ിൽ
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മലേയാരേമഖലകളിൽ രാ�ിയാ� ഒഴിവാ�ാൻ

നിർേ�ശം ന�ി. മഴ�െട തീ�തയിൽ വ�ത�ാസം

വ��തിന�സരി� ,് േദശീയ �ര� നിവാരണ

േസന�െട േസവനം ആവശ�മായ ജി�കളിേല�്

ലഭ�മാ��തി�� നടപടിക�ം സ�ീകരി�. കടൽ

���മായ േമഖലകളിൽ മ��ബ�ന�ിന്

േപാക�െത�് നിർേ�ശം ന�ക�ം കടേലാര��

ജി�കളിൽ �േത�കം കൺേ�ാൾ ��കൾ

ആരംഭി�ക�ം �ര� നിവാരണ�ിന്

ആവശ�മായ സ�ീകരണ�ൾ ഏർെ���ക�ം

െച�. േക� ആഭ��ര വ��ി�ം േദശീയ �ര�

നിവാരണ അേതാറി�ി�െട കൺേ�ാൾ �മി�ം

ഉ�ൾെപാ�ൽ സംബ�ി�  ്�ാഥമിക റിേ�ാർ�്

നൽകി. �ര� നിവാരണ അേതാറി�ി�െട

ഔേദ�ാഗിക വാട്സ്  ��കൾ വഴി�ം എ�ാ

��റിയി�ക�ം നിർേ�ശ��ം ബ�െ��വരിേല�്

നിര�രം ൈകമാ�ക�ം െച�ി��.
ഇ.സി.എം.ഡ��.എഫ് അട��� അ�ർേദശീയ

ശാ� സംഘടനക�െട ��റിയി�് സം�ാന

സർ�ാരിന് ഔേദ�ാഗികമായി ലഭി�ി�ി�.
ഔേദ�ാഗികമായി സം�ാന സർ�ാരിന്

��റിയി�കൾ നേ��ത് േക� കാലാവ�ാ

വ��ാണ്.

(ഡി) എ�ിൽ ഇതിെ� അടി�ാന�ിൽ സ�ീകരി�

നടപടികൾ വിശദമാ�ാേമാ?
(ഡി) അറബി�ടലിെല ച�വാത�ഴി�ം ബംഗാൾ

ഉൾ�ടലിെല ന�നമർ��ം ശാ� സ���ിെല

�ഴലി�ാ�ം വിവിധ ആേഗാള കാലാവ�ാ

േമാഡ�ക�െട �വചന�ിൽ വ��ടെന �ര�

നിവാരണ അേതാറി�ി�െട എമർജൻസി

ഓ�േറഷൻ െസ�റിെല കാലാവ�ാ വിഭാഗം

ഒേ�ാബർ ര�ാം വാരം േകരള�ിൽ ശ�മായ

മഴ�� സാധ�ത�െ��്

��യിൽെ���ിയതിെന �ടർ�് ഒേ�ാബർ 7-
ന് തെ� ശ�മായ മഴ�� സാധ�ത

കണ�ിെല��് വിവിധ വ��ക�ം സർ�ാർ

സംവിധാന��ം െപാ�ജന��ം സ�ീകരിേ��

�ൻക�തൽ നടപടിക�ം ത�ാെറ��ക�ം

വിശദമായി �തിപാദി�െകാ�് സർ�ാർ ഉ�രവ്

�റെ��വി�ി��. അതിശ�മായ മഴ�്

സാധ�ത�െ��് േക� കാലാവ�ാ വ��് ആദ�

��റിയി�് ന�ിയ ഒേ�ാബർ 9 �തൽ എ�ാ

ദിവസ�ം ഉ�ൾെപാ�ൽ, മ�ിടി�ിൽ സാധ�ത�ം

താ� �േദശ�ളിൽ െവ�െ��ി�� സാധ�ത�ം

സംബ�ി� ��റിയി�കൾ �ത�മായി

ന�ിയി��. ഓേരാ മണി�റി�ം മഴ�െട �ിതി

വിവര�ൾ വിശകലനം െച�് അ�േ�ാൾ

ബ�െ�� വ��കൾ�ം ഉേദ�ാഗ�ർ�ം
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വിവര�ൾ ൈകമാ�ക�ം െപാ�ജന�ൾ�്

വിശദമായ �ര�ാ നിർേ�ശ�ൾ എ�ാ ദിവസ�ം

ന�ക�ം െച�ി��. േക� കാലാവ�ാ

വ��ിെ� മഴ �വചനമായ (Extended Range
Forecasting)െ� അടി�ാന�ിൽ ഒേ�ാബർ 11
�തൽ ഓേരാ ദിവസെ��ം മഴ�െട സാധ�ത�ം

തീ�ത�ം �ൻ��ി വിശകലനം െച�് ഓേരാ

ജി�യി�ം തീ�ത�െട അടി�ാന�ിൽ �വ�്,
ഓറ�്, മ� എ�ി�െന�� ��റിയി�്

ന�ിയി��്. �ര� നിവാരണ വ��്

െസ��റി�െട അ���തയിൽ േചർ�

അവേലാകന േയാഗ�ിൽ ഡാ�ക�െട �ൾ കർവ്

െലവൽ പരിേശാധി�ക�ം, െക.എസ് .ഇ.ബി,
ജലേസചന വ��കേളാട്  ജലനിര�് ��മായി

നിരീ�ി��തി�ം ��വൻ സമയ�ം

�വർ�ി�� കൺേ�ാൾ ��കൾ

ആരംഭി��തി�ം നിർേ�ശം ന�ക�ം െച�.
സം�ാന അടിയ�ിരഘ� കാര� നിർ�ഹണ

േക�ം, ജി�ാ അടിയ�ിരഘ� കാര� നിർ�ഹണ

േക��ൾ, െക.എസ് .ഇ.ബി, ജലേസചന

വ��കൾ എ�ിവിട�ളിൽ ��വൻ സമയ

കൺേ�ാൾ ��കൾ �വർ�ന സ�മാ�ക�ം

െച�. �ടർ�് ജി�ാ കള�ർമാ�െട അവേലാകന

േയാഗം േച�ക�ം �ിതിഗതികൾ

വിലയി��ക�ം ആവശ�മായ നിർേ�ശ�ൾ

ന�ക�ം െച�. േദശീയ �ര� നിവാരണ

േസന�െട 12 ടീ�കെള വിവിധ ഘ��ളിലായി

സം�ാന�ാെക വിന�സി�. ആപ്ദാ മി�, ഇ�ർ

ഏജൻസി ��കൾ, സ�� േസന, സിവിൽ

ഡിഫൻസ്  എ�ീ വിഭാഗ�െള സ�രാ�ാൻ

ബ�െ�� വ��കൾ�ം നിർേ�ശം ന�ി. ഓേരാ

ജി�യിെല�ം സാഹചര��ൾ ��മായി

നിരീ�ി�ക�ം ആവശ��� ഇട�ളിൽ നി�ം

ജന�െള മാ�ി�ാർ�ി�ക�ം െച�.
നദികളിെല�ം ഡാ�കളിെല�ം ജലനിര�്

�ത�മായി നിരീ�ി�ക�ം നദീ തീര�ളിൽ

താമസി��വർ�് സമയബ�ിതമായി

��റിയി�് ന�ക�ം ഭീഷണി�� ഇട�ളിൽ

നി�് �രിതാശ�ാസ ക�ാ�ികളിേല�ം മ�ം

�ര�ിതമായി മാ�ി�ാർ�ി�ക�ം െച�.
ബ�.�ഖ�മ�ി�ം റവന� വ��മ�ി�ം കാര��ൾ

നിര�രം വിലയി��ക�ം വിവിധ വ��കൾ�ം

ജി�ാ കള�ർമാർ�ം ബ�െ�� ഉേദ�ാഗ�ർ�ം

ആവശ�മായ നിർേ�ശ�ൾ ന�ക�ം െച�.
ശ�മായ മഴ�െട പ�ാ�ല�ിൽ

മലേയാരേമഖലകളിൽ രാ�ിയാ� ഒഴിവാ�ാൻ
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നിർേ�ശം ന�ി. മഴ�െട തീ�തയിൽ വ�ത�ാസം

വ��തിന�സരി� ,് േദശീയ �ര� നിവാരണ

േസന�െട േസവനം ആവശ�മായ ജി�കളിേല�്

ലഭ�മാ��തി�� നടപടിക�ം സ�ീകരി�. കടൽ

���മായ േമഖലകളിൽ മ��ബ�ന�ിന്

േപാക�െത�് നിർേ�ശം ന�ക�ം കടേലാര��

ജി�കളിൽ �േത�കം കൺേ�ാൾ ��കൾ

ആരംഭി�ക�ം �ര� നിവാരണ�ിന്

ആവശ�മായ സ�ീകരണ�ൾ ഏർെ���ക�ം

െച�. േക� ആഭ��ര വ��ി�ം േദശീയ �ര�

നിവാരണ അേതാറി�ി�െട കൺേ�ാൾ �മി�ം

ഉ�ൾെപാ�ൽ സംബ�ി�  ്�ാഥമിക റിേ�ാർ�്

നൽകി. �ര� നിവാരണ അേതാറി�ി�െട

ഔേദ�ാഗിക വാട്സ്  ��കൾ വഴി�ം എ�ാ

��റിയി�ക�ം നിർേ�ശ��ം ബ�െ��വരിേല�്

നിര�രം ൈകമാ�ക�ം െച�ി��.
ഇ.സി.എം.ഡ��.എഫ് അട��� അ�ർേദശീയ

ശാ� സംഘടനക�െട ��റിയി�് സം�ാന

സർ�ാരിന് ഔേദ�ാഗികമായി ലഭി�ി�ി�.
ഔേദ�ാഗികമായി സം�ാന സർ�ാരിന്

��റിയി�കൾ നേ��ത് േക� കാലാവ�ാ

വ��ാണ്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


