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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 6459 10-11-2021 - ൽ മ�പടി�്

കാലാവ� നിരീ�ണ സംവിധാനം കാര��മമാ�ൽ

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. െക. ബാ� (െന�ാറ),
�ീ. �രളി െപ�െന�ി, 
�ീ. പി.പി. ചി�ര�ൻ, 
�ീ. െക.എൻ. ഉ�ി��ൻ 

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

(എ) സം�ാന തല�ിൽ �ര� സാഹചര���െട
അപ�ഥനം,വിവര േശഖരണം, കാലാവ�
��റിയി�് നൽകൽ, േക�, സം�ാന �ര�
�തികരണ േസനക�േട�ം മ�് ഏജൻസിക�േട�ം
ഏേകാപനം എ�ിവ കാര��മമാ��തി��
സംവിധാനെ� �റി�  ്അറിയി�ാേമാ;

(എ) സം�ാന തല�ിൽ �ര� സാഹചര���െട
അപ�ഥനം, വിവര േശഘരണം, േക� �ര�
നിവാരണ �ാൻ �കാരം ലഭ�മാ�� കാലാവ�
��റിയി�് നൽകൽ, േക�-സം�ാന �തികരണ
േസനക�െട ഏേകാപനം എ�ിവ സം�ാന �ര�
നിവാരണ അേതാറി�ി �ത�മായി നിർവഹി�
വ��. ജി�ാ തല�ിൽ ജി�ാ കള��െട
േന�ത��ിൽ ജി�ാ അടിയ�ിരഘ�
കാര�നിർവഹണ േക��ം �വർ�ി���്. ഈ
സംവിധാന�ൾ സം�ാന�് 24 മണി��ം
�വർ�ി��. വ��ക�െട െപാ�പ�തിയിൽ
ജി�ാ തല�ി�ം സം�ാന തല�ി�ം �ര�
ല�കരണം എ� വിഷയ�ിന് ��തൽ �ാധാന�ം
ലഭി��തിനായി എ�ാ വ��ി�ം �ര�
നിവാരണ�ിനായി 15 േപർ അട�� ഒ� virtual
cadre �പീകരി�ി��്. ഇതിൽ പതിനാല് ജി�യി�ം
ഒേരാ���ം ഒരാൾ അതാത് വ��ിെ�
സം�ാന കാര�ാലയ�ി�ം ആണ്

�വർ�ിേ��ത്. എ�ാ �വർ�ന��ം

ഏേകാപി�ി��തിനായി �ര� നിവാരണ നിയമം
2005 അ�സരി�  ്സം�ാന �ര� നിവാരണ
അേതാറി�ി, അേതാറി�ി�െട എ�ിക��ീവ് ക�ി�ി,
സം�ാന അേതാറി�ി�െട ൈ�സിസ്
മാേനെ��് ക�ി�ികൾ, സം�ാന

അേതാറി�ി�െട ഉപേദശക സമിതികൾ, ജി�ാ
�ര� നിവാരണ അേതാറി�ികൾ, സം�ാന

അടിയ�ിരഘ� കാര�നിർവഹണ േക�ം,
സം�ാന വരൾ� നിരീ�ണ െസൽ, ജി�ാ
അടിയ�ിരഘ� കാര�നിർവഹണ േക��ൾ
എ�ിവ �വർ�ി� വ��. �ര� നിവാരണ
നിയമം, 2005 �കാരം ത�ാറാ�ിയി�� േക�
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�ര� നിവാരണ പ�തി 2016 Section 4.3
അ�സരി�  ്വിവിധ േക� �ാപന�െള �ര�
��റിയി�ിനായി �മതലെ���ിയി��്. ഈ
േക� �ാപന�ൾ നൽ�� ��റിയി�ിെ�
തീ�ത അ�സരി�  ്�തികരണ �വർ�നം

ഏേകാപി�ി�ക എ�താണ് �ധാനമാ�ം
സം�ാന അേതാറി�ിയിൽ നി�ി�മായ �മതല.
ഇതിന് ആവശ�മായ വിവര സംേവദന സംവിധാനം
�ാപി� വ��. സം�ാന തല�ിൽ �ര�
നിവാരണ �വർ�ന�ൾ ഏകീകരി���
സം�ാന അടിയ�രഘ� കാര�നിർ�ഹണ
േക��ിൽ (State Emergency Operations
Centre) ഒ� സ�ർ� തീ�മാന സഹായ
സംവിധാനം (Decision Support System)
െകൽേ�ാണിെ� േന�ത��ിൽ ത�ാറാ�ി
വ��. ��റിയി�് ജന�ളിേല�് എ�ി�ാ��

സൗകര��ൾ െമ�െ����തി�ം േവഗത
വർ�ി�ി��തി�മായി National Cyclone Risk
Mitigation Projectെ� ഭാഗമായി വി�ലമായ
��റിയി�് സംവിധാനം സം�ാന�് �ാപി�

വരികയാണ്. സം�ാന �ര� നിവാരണ
അേതാറി�ി ത�ാറാ�� �ര�യാനം
െമാൈബൽ ആ�ിേ�ഷ�ം �ര� ��റിയി�്
ജന�ളിേല�് എ�ി��തിൽ നിർ�ായകമാ�ം.
സം�ാനെ� ഓേരാ സർ�ാർ വ��ക�ം
ര�ാേസനക�ം െപാ�ജന��ം എ�െനയാണ്
മഴ�ാല�ിന് ത�ാെറ�േ��െത�ം ഒ� �ര�
സാഹചര�ം ഉ�ായാൽ ഏത് വിേധനയാണ്
�വർ�ിേ��െത�ം ��മായി മാർഗ
നിർേദശം നൽ�� ഓറ�് ��്
�റ�ിറ�ിയി��്. കാലാവ� ��റിയി�കൾ
മന�ിലാേ�� വിധ�ം ഓേരാ ��റിയി�്
അ�സരി�ം ബ�െ�� വ��കൾ സ�ീകരിേ��
നടപടിക�ം ഇതിൽ ലളിതമായി വിശദീകരി��.
കഴി� വർഷ�ളിെല �ാേയാഗിക അ�ഭവ��ം
നിലവിെല േകാവിഡ്  സാഹചര��ം കണ�ിെല��്

ആവശ�മായ കാര��ൾ ഉൾെ�ാ�ി�  ്ഓറ�്

��ക�ിെ� 2021 െല �തിയ പതി�്
ത�ാറാ�ിയി��്. േദശീയ �ര� �തികരണ
േസന�െട �ാേദശിക ആ�ാനം (Regional
Response Centre) നിർ�ി�വാൻ െകാ�ിയിൽ 5
ഏ�ർ �ലം അ�വദി�ി��്. NDRF �ാേദശിക
ആ�ാനം �ാപി� കഴി�ാൽ േസനക�െട
ഏേകാപന�ം �ര� സമയ�ളി�� വിന�ാസ�ം
��തൽ �ഗമ�ം േവഗ�ി�മാ��തിന്

സാധി�ം.
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(ബി) ��തി �ര��ി�ം കാലവർഷെ��തിയി�ം
ജീവ�ം സ��ി�ം നാശം സംഭവി��വർ�ം
��ംബാംഗ�ൾ�ം അർഹമായ ന� പരിഹാരം
സമയബ�ിതമായി നൽ�വാൻ നടപടി
സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ?

(ബി) ഉ�്. ��തി �ര��ളിൽ ജീവൻ
ന�െ���വർ�ം അംഗൈവകല�ം
സംഭവി��വർ�ം സം�ാന �ര� �തികരണ
നിധി മാനദ��കാര�� ധനസഹായം
അ�വദി�ാ��്. �ടാെത, വീ�ം സ��് വകക�ം
ന�െ��വർ�ം മാനദ��ൾ�് വിേധയമായി
ന�പരിഹാരം അ�വദി���്. 2021
ഒേ�ാബറിൽ തീ�മഴ �ലം നാശന�ം
സംഭവി�വർ�് ധനസഹായം നൽ��തി��
മാനദ��ൾ 29.10.2021െല
സ.ഉ(ൈക)നം.5/2021-�നിവ �കാരം
�റെ��വി�ി��്. നാശന���െട കണെ���്
�ർ�ിയാ�� �റ�ം ജീവൻ ന�െ��വ�െട
അവകാശികൾ ബ�െ�� േരഖകൾ ഹാജരാ��
�റ�ം ധനസഹായം സമയബ�ിതമായി

വിതരണം െച��താണ്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


