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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 6441 10-11-2021 - ൽ മ�പടി�്

�ര� ബാധിത േമഖലകളിൽ നി�ം ജന�െള മാ�ി�ാർ�ി�ാൻ സ�ീകരി� നടപടികൾ

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ എം വിൻെസൻറ്  ,
�ീ . ഷാഫി പറ�ിൽ , 
�ീ. േറാജി എം. േജാൺ , 
�ീ . ഐ .സി .ബാല��ൻ 

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

(എ) സം�ാന�് േകാ�യം ഇ��ി ജി�കളിൽ
ഉ�ായ ഉ�ൾെപാ�ലി�ം മ�ിടി�ിലി�ം സർ�ാർ
നട�ിയ ര�ാ�വർ�നം കാര��മമായി��ി�
എ� ആേ�പം ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(എ) ഇ�. �ര� �ഖ�് വളെര കാര��മമായ
ര�ാ�വർ�ന�ി�ളള നടപടികളാണ്
സർ�ാർ സ�ീകരി�ി��ത്. റവന�, േപാലീസ് ,
ഫയർേഫാ�്, തേ�ശ സ�യംഭരണ �ാപന�ൾ

എ�ിവ�െട േന�ത��ിൽ ബ�െ��

ഉേദ�ാഗ��ം ജന�തിനിധിക�ം
സംഭവ�ല�ളിൽ �ത�മായി എ�ക�ം
ര�ാ�വർ�ന�ളിൽ പ�ാളികളാ�ക�ം െച�.
േകാ�യം ജി�യിൽ സംഭവ�ലേ��്

എ�ിേ���തി�� ച�ാ�് ഒ�കിേ�ായി��.
േറാ�കളിൽ ഒരാൾെപാ��ിൽ െവ�െ��്
ഉ�ായി���ം േറാ�കൾ തകർ��ം
�ര��ലേ��� യാ� ��ര�മാ�ിയി��.
ഈ അവ�യി�ം േസന�ം ഉദ�ാഗ��ം അ�്

കിേലാമീ�േറാളം കാൽനടയായി സംഭവ�ല�്

എ�ി ര�ാ�വർ�നം നട�ിയി��താണ്.
അേ� ദിവസം തെ� ൈസന��ിെ� േസവന�ം
ലഭ�മാ�ിയി��. ഒ�െ��േപായ ��ംബ�െള
െകാ�വ��തിന് എയർലി�് െച��തിന്
േനവി, എയർേഫാ�് എ�ിവേരാട്
ആവശ�െ��ി�െ��ി�ം �തി�ല
കാലാവ�യിൽ എ�ിേ���തിന് സാധി�ി�.
അേ� ദിവസം �തൽ തെ� േപാലീസ് ,
ഫയർേഫാ�് എ�ിവ�ം മ�് വ��കളിെല
ബ�െ�� എ�ാ ഉേദ�ാഗ��ം ��വൻ സമയ�ം
ര�ാ �വർ�ന�ിന് ഉ�ായി��താണ്.
ജി��െട �മതല�� ബ�:മ�ിമാർ, ബ�.റവന�
വ�� മ�ി, മ�് ജന �തിനിധികൾ യഥാ സമയം
തെ� ര�ാ�വർ�ന�ിന് േന�ത�ം
ന�ിയി���മാണ്. ജി�ാ കള�ർ, ജി�ാ േപാലീസ്
േമധാവി എ�ിവ�ം ര�ാ�വർ�നം
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ഏേകാപി�ി�ി��ത് ഒേ�ാബർ 16-ന് തെ�
േകാ�യ�് 33 ക�ാ�കൾ ആരംഭി�ക�ം

അപകടസാധ�താ േമഖലകളിൽ നി�ം ആ�കെള

മാ�ി�ാർ�ി�ക�ം െച�ി��. അത��ം
�തി�ലമായ സാഹചര�ം നിലനി�ി�ം ഏെറ
��രമായ ര�ാ�വർ�നം സമയബ�ിതമാ�ം

കാര��മമാ�ം ഏെ���് നട�ിയി��്. ഇ��ി
ജി�യിെല െകാ�യാറിെല മ�ിടി�ിലിൽ എ�ാ
വ��കെള�ം ഏേകാപി�ി�െകാ�്
കാര�ക�മമായ ര�ാ �വർ�ന�ൾ നട�ാൻ

സാധി�ി��്.

(ബി) സം�ാന�് അതിതീ� മഴ ഉ�ാ��
സാഹചര��ിൽ �ര� ബാധിത േമഖലകളിൽ
നി�ം ജന�െള മാ�ി�ാർ�ി�ാൻ എെ�ാെ�
നടപടികളാണ് സ�ീകരി�െത�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) സം�ാന�് അതിതീ� മഴ��ാ��
സാഹചര��ിൽ �ര� ബാധിത േമഖലകളിൽ
നി�ം �ര� സാധ�ത�� �ല�ളിൽ നി�ം
ആ�കെള �രിതാശ�ാസ ക�ാ�കളിേല�്
അടിയ�ിരമായി മാ�ി താമസി�ി���്.
ആവശ��ിന് ക�ാ�കൾ സ�മാ�ക�ം

�മതല�് ചാർ�് ഓഫീസർമാെര
നിേയാഗി�ക�ം െച�ി��്. �ര�
സാഹചര��ളിൽ ജന�െള �ര�ിതമായി
മാ�ി�ാർ�ി�ാൻ ഉത�� രീതിയിൽ �രിതാശ�ാസ
ക�ാ�കൾ സംഘടി�ി�ാൻ സാധി��
െക�ിട�ൾ �ൻ��ി കെ��ി

�സി�ീകരി�ി�ി��്. രാജ�െ�തെ� ഉ�ത
നിലവാരം �ലർ�� ക�ാ�കൾ
സംഘടി�ി��തിനായി ഒ� മിനിമം റിലീഫ്
േകാഡ്  ത�ാറാ�ി �സി�ീകരി�. േലാക
ബാ�ിെ� സഹായേ�ാെട േദശീയ �ഴലി�ാ�്
�ര� ല�കരണ -�തിേരാധ േ�ാജ്�് (NCRMP)
ഉപേയാഗെ���ി സം�ാന�് 17
മൽ�ിപർ�സ്  ൈസേ�ാൺ െഷൽ��കൾ
നിർ�ി�വ��. അതിൽ 11 എ�ം �ർ�ീകരി�.
�ര� സാഹചര��ളിൽ ശരാശരി ആയിരേ�ാളം

േപർ�് താമസി�ാ�� സൗകര��േളാ�
�ടിയാണ് െഷൽ��കൾ ഒ���ത്.
സം�ാനെ� �ര� നിവാരണ �വർ�ന�ൾ

��തൽ ആ��ണേ�ാെട

നട�ിലാ��തിനായി 2018 െല�ം 2019 െല�ം
��തിേ�ാഭ��െട അ�ഭവ��ം അറി�ക�ം
ഉൾെ���ി സം�ാന �ര� നിവാരണ �ാ�ം
ജി�ാ �ര� നിവാരണ �ാ�ക�ം അപ്േഡ�്
െച�� �വർ�നം അ�ിമഘ��ിലാണ്.
ഇ�വഴി ��വൻ തേ�ശ സ�യംഭരണ
�ാപന�ളി�ം �ര� നിവാരണ �ാ�കൾ
ത�ാറാ�� ആദ� സം�ാനമായി േകരളം
മാ�ക�ം െച�. �ളയം തട��തിന് തേ�ശ
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�ാപനതല�ിൽ പഠനം നട�ി ഡിസാ�ർ
മാേനെ��് �ാൻ ത�ാറാ�ി വ��. �ളയ�ിൽ

നദികളി�ം േതാ�കളി�ം കനാ�കളി�ം അടി�
�ടിയ െചളി�ം അവശി���ം നീ�ം
െച��തിന് ഇറിേഗഷൻ, തേ�ശ സ�യംഭരണ
വ��കൾ �ഖാ�ിരം നടപടികൾ സ�ീകരി���്.
�ളയേമഖലയി�� ഡാ�കൾ, കനാ�കൾ,
നദീതട�ൾ, �ഴകൾ, െറ�േല�ർ കം �ിഡ്�കൾ
�തലായവ�െട നവീകരണ�ി�ം േക�പാ�ക�ം
തകരാ�ക�ം പരിഹരി��തി�മായി ജലേസചന
വ��് �േഖന 114.22 േകാടി �പ�െട 99
പ�തികളാണ് റീബിൽഡ്  േകരള പ�തി�െട
ഭാഗമായി നട�ിലാ�ിവ��ത്. നദീതട പരിപാലന
അേതാറി�ി �പീകരി�ാ�� നടപടിക�ം
�േരാഗമി��. ��നാട്  �േദശെ�
�ളയാഘാതം �റ��തിനായി, �ം േഫാർ റിവർ
പ�തി�െട േ�ാജ�് റിേ�ാർ�് തയാറാ��തിന്
4.5 േകാടി �പ�െട പ�തി�് അ�മതി
നൽകിയി��്. ഇ�സംബ�ി�  ്ഐ.ഐ.ടി.
മ�ാസിെ� േന�ത��ിൽ ൈഹേ�ാ ൈഡനാമിക്
പഠനം �േരാഗമി��. �ടാെത, േതാ���ി െപാഴി
സംര�ണ �വർ�ന�ൾ�് 14.70 േകാടി
�പ�െട പ�തി�ം ത���ിൽ അംഗീകാരം
നൽകിയി��്.

(സി) �ൻ��ായ �ളയ�ളിൽ നി�ം പാഠം
ഉൾെ�ാ�െകാ�് �ളയം തടയാൻ എെ�ാെ�
പ�തികളാണ് നട�ിലാ�ിയി��െത�്
വിശദമാ�ാേമാ?

(സി) സം�ാന�് അതിതീ� മഴ��ാ��
സാഹചര��ിൽ �ര� ബാധിത േമഖലകളിൽ
നി�ം �ര� സാധ�ത�� �ല�ളിൽ നി�ം
ആ�കെള �രിതാശ�ാസ ക�ാ�കളിേല�്
അടിയ�ിരമായി മാ�ി താമസി�ി���്.
ആവശ��ിന് ക�ാ�കൾ സ�മാ�ക�ം

�മതല�് ചാർ�് ഓഫീസർമാെര
നിേയാഗി�ക�ം െച�ി��്. �ര�
സാഹചര��ളിൽ ജന�െള �ര�ിതമായി
മാ�ി�ാർ�ി�ാൻ ഉത�� രീതിയിൽ �രിതാശ�ാസ
ക�ാ�കൾ സംഘടി�ി�ാൻ സാധി��
െക�ിട�ൾ �ൻ��ി കെ��ി

�സി�ീകരി�ി�ി��്. രാജ�െ�തെ� ഉ�ത
നിലവാരം �ലർ�� ക�ാ�കൾ
സംഘടി�ി��തിനായി ഒ� മിനിമം റിലീഫ്
േകാഡ്  ത�ാറാ�ി �സി�ീകരി�. േലാക
ബാ�ിെ� സഹായേ�ാെട േദശീയ �ഴലി�ാ�്
�ര� ല�കരണ -�തിേരാധ േ�ാജ്�് (NCRMP)
ഉപേയാഗെ���ി സം�ാന�് 17
മൽ�ിപർ�സ്  ൈസേ�ാൺ െഷൽ��കൾ
നിർ�ി�വ��. അതിൽ 11 എ�ം �ർ�ീകരി�.
�ര� സാഹചര��ളിൽ ശരാശരി ആയിരേ�ാളം
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േപർ�് താമസി�ാ�� സൗകര��േളാ�
�ടിയാണ് െഷൽ��കൾ ഒ���ത്.
സം�ാനെ� �ര� നിവാരണ �വർ�ന�ൾ

��തൽ ആ��ണേ�ാെട

നട�ിലാ��തിനായി 2018 െല�ം 2019 െല�ം
��തിേ�ാഭ��െട അ�ഭവ��ം അറി�ക�ം
ഉൾെ���ി സം�ാന �ര� നിവാരണ �ാ�ം
ജി�ാ �ര� നിവാരണ �ാ�ക�ം അപ്േഡ�്
െച�� �വർ�നം അ�ിമഘ��ിലാണ്.
ഇ�വഴി ��വൻ തേ�ശ സ�യംഭരണ
�ാപന�ളി�ം �ര� നിവാരണ �ാ�കൾ
ത�ാറാ�� ആദ� സം�ാനമായി േകരളം
മാ�ക�ം െച�. �ളയം തട��തിന് തേ�ശ
�ാപനതല�ിൽ പഠനം നട�ി ഡിസാ�ർ
മാേനെ��് �ാൻ ത�ാറാ�ി വ��. �ളയ�ിൽ

നദികളി�ം േതാ�കളി�ം കനാ�കളി�ം അടി�
�ടിയ െചളി�ം അവശി���ം നീ�ം
െച��തിന് ഇറിേഗഷൻ, തേ�ശ സ�യംഭരണ
വ��കൾ �ഖാ�ിരം നടപടികൾ സ�ീകരി���്.
�ളയേമഖലയി�� ഡാ�കൾ, കനാ�കൾ,
നദീതട�ൾ, �ഴകൾ, െറ�േല�ർ കം �ിഡ്�കൾ
�തലായവ�െട നവീകരണ�ി�ം േക�പാ�ക�ം
തകരാ�ക�ം പരിഹരി��തി�മായി ജലേസചന
വ��് �േഖന 114.22 േകാടി �പ�െട 99
പ�തികളാണ് റീബിൽഡ്  േകരള പ�തി�െട
ഭാഗമായി നട�ിലാ�ിവ��ത്. നദീതട പരിപാലന
അേതാറി�ി �പീകരി�ാ�� നടപടിക�ം
�േരാഗമി��. ��നാട്  �േദശെ�
�ളയാഘാതം �റ��തിനായി, �ം േഫാർ റിവർ
പ�തി�െട േ�ാജ�് റിേ�ാർ�് തയാറാ��തിന്
4.5 േകാടി �പ�െട പ�തി�് അ�മതി
നൽകിയി��്. ഇ�സംബ�ി�  ്ഐ.ഐ.ടി.
മ�ാസിെ� േന�ത��ിൽ ൈഹേ�ാ ൈഡനാമിക്
പഠനം �േരാഗമി��. �ടാെത, േതാ���ി െപാഴി
സംര�ണ �വർ�ന�ൾ�് 14.70 േകാടി
�പ�െട പ�തി�ം ത���ിൽ അംഗീകാരം
നൽകിയി��്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


