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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 6467 10-11-2021 - ൽ മ�പടി�്

ഡിസാ�ർ മാേനജ് െമ�് �ാൻ

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. േറാജി എം. േജാൺ ,
�ീ. എൽേദാസ്  പി. ���ി�ിൽ, 

�ീ . ഷാഫി പറ�ിൽ , 
�ീ . സ�ി േജാസഫ് 

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

(എ)

��തി �ര��ൾ േനരി��തിനായി േദശീയ

മാർ�നിർേ�ശ�ൾ അ�സരി� ,് സം�ാന, ജി�

�ര� നിവാരണ അേതാറി�ികൾ ഡിസാ�ർ

മാേനെ��് �ാൻ ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ;
വിശദാംശ�ൾ നൽകാേമാ;

(എ) ഉ�്. �ര� നിവാരണ നിയമം 2005, െസ�ൻ 23
�കാരം ത�ാറാ�ിയ ആദ� സം�ാന �ര�

ല�കരണ പ�തി 7-09-2016ന് സം�ാന �ര�

നിവാരണ അേതാറി�ി അംഗീകരി�ക�ം

09.09.2016 തീയതിയിെല

സ.ഉ(സാധാ)നം.3667/2016-�നിവ �കാരം

ഉ�രവ് �റെ��വി�ക�ം െച�ി��്.
30.07.2016 തീയതിയിെല സ.ഉ
(സാധാ)നം.3104/2016/�.നി.വ ഉ�രവ് �കാരം

ജി�ാ �ര� ല�കരണ പ�തിക�ം

അംഗീകരി�ി��് .18.07.2018 തീയതിയിെല സ.ഉ.
(സാധാ)നം.399/2018/�.നി.വ �കാരം ���ിയ

സം�ാന �ര� ല�കരണ �ാ�കൾ

�ാബല��ിൽ വ���വെര 2016 െല

�ര�നിവാരണ പ�തികൾ നിലനിൽ��താണ്.

(ബി)

സം�ാന�് ��തി�ര��ൾ േനരിടാൻ ഒ�

ല��ിേലെറ ക��ണി�ി േവാള�ിയർമാർ�്

പരിശീലനം നൽകിയി��തായി നാഷണൽ

ഡിസാ�ർ റേ�ാൺസ്  േഫാ�്

സാ��െ���ിയി�േ�ാ; ��തി �ര��ൾ

ഉ�ാ�േ�ാൾ ��ത േവാള�ിയർമാ�െട

േസവനം ലഭ�മാ�ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) സം�ാന �ര� നിവാരണ അേതാറി�ി േനരി�

ഇ��ം ആ�കൾ�് പരിശീലനം നൽകിയി�ി�.
കില വഴി�ം സ�� േസവന ഡയറ�േറ�് വഴി�ം

േനരി�ം ഓൺൈലൻ വഴി�ം പരിശീലനം

നൽ���്. ഏെതാ� �ര� സാഹചര�ം

വ�േ�ാ�ം സ�� �വർ�ക�െട പ�ാളി�ം

ഉറ�് വ��ാ��്. ആ�  മി�, സിവിൽ

ഡിഫൻസ്  മ�് സ���വർ�കർ എ�ിവ�െട

േസവനം അടിയ�ിര സാഹചര��ിൽ

ഉപേയാഗെ���ി വ��.

(സി) സം�ാന�് കാലവർഷം ��മാ��

സാഹചര��ിൽ ഇവ�െട േസവനം

ഉപേയാഗെ���ാൻ �ൻൈകെയ��േമാ;

(സി)
തീർ�യാ�ം ഉപേയാഗെ����താണ്.

(ഡി) കഴി� �ളയ�ിൽ നി�ം പാഠം (ഡി) �ര� നിവാരണ �ാ�കൾ ���ക, �ര�
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ഉൾെ�ാ�െകാ�് ഭാവിയിൽ �ര��ൾ

തടയാൻ എെ�ാെ� നടപടികളാണ് �ര�

നിവാരണ അേതാറി�ി സ�ീകരി�ാൻ

ഉേ�ശി��ത്; വിശദമാ�േമാ?

സാധ�ത �പട�ൾ നിർ�ി�ക, ��തൽ

േവാള�ിയർമാെര ��ി�ക, പരിശീലന

പരിപാടികൾ, െപാ�ജന േബാധവൽ�രണ

പരിപാടി, എൻ.ജി.ഒ ��ക�െട �വർ�ന�ൾ,
സാേ�തിക സംവിധാന�ൾ െമ�െ���ൽ,
�ാേദശിക �ര� നിവാരണ �വർ�ന�ൾ

വ�ാപി�ി�ൽ, സാ�ഹികാതി�ിത �ര�

നിവാരണം, കാലാവ� വ�തിയാന �ര� സാധ�ത

അപ�ഥനം �ട�ിയ വി�ലമായ �വ�വയ്�കൾ

ആണ് �ര� നിവാരണ അേതാറി�ി നട�ാൻ

ഉേ�ശി��ത്. ത�ാെറ��് മഴ�ാല

�െ�ാ����െട ഭാഗമായി േ��് റിലീഫ്

ക�ീഷണ�െട അധ��തയിൽ സം�ാനെ�

��വൻ വ��ക�െട�ം േദശീയ-സം�ാന

ര�ാേസനക�െട�ം േയാഗം വിളി�്

�ിതിഗതികൾ അവേലാകനം െച� വ��.
ത�ാെറ��ിെ� ഭാഗമായി സം�ാന�്

ആവശ�മായ േക� േസനക�െട വിന�ാസം

ബ�െ��വെര അറിയി��താണ്. ��വൻ

വ��കൾ�ം �ര� ല�കരണ �തിേരാധ,
�തികരണ �വർ�ന�ൾ�ായി �വ��മായ

ഒ� മാർ�േരഖ ത�ാറാ�ി �സി�ീകരി�. ഓറ�്

��് 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

മാർ�നിർേ�ശം നൽ�� ഒ� ൈക��കമാണ്

ഓറ�് ��്. വിവിധ�ളായ കാലാവ�

��റിയി�കൾ മന�ിലാേ�� വിധ�ം ഓേരാ

��റിയി��സരി�ം ബ�െ�� വ��കൾ

സ�ീകരിേ�� നടപടിക�ം ലളിതമായി

വിശദീകരി��. കഴി� വർഷ�ളിെല

�ാേയാഗിക അ�ഭവ��ം നിലവിെല

സം�ാനെ� േകാവിഡ്  സാഹചര��ം

കണ�ിെല��െകാ�ാണ് 2021 െല �തിയ

പതി�് ത�ാറാ�ിയി��ത്. �ര� നിവാരണ

�ാ�കൾ, �ളയ സാധ�ത �പട�ൾ �ളയം

ഉൾ�െട�� ��തി�ര��ൾ േനരി��തിനായി

സം�ാന-ജി�ാ �ര� നിവാരണ �ാ�കൾ�്

�റെമ േകരള�ിൽ �ാേദശികാടി�ാന�ിൽ

തേ�ശ �ാപനതല �ാ�കൾ ത�ാറാ�ി

�സി�ീകരി�ി��്. സം�ാനെ� �ളയ

സാധ�താ �പടം െപാ�ജന�ൾ�്

പരിേശാധന�ം മ�മായി േനരെ� തെ�

ലഭ�മാ�ിയി��്. എ�ാൽ �ൻവർഷ�ളിെല
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�ളയ അ�ഭവ��െട �ടി പ�ാ�ല�ിൽ ഇത്

����തിനായി േക� ജലക�ീഷേനാട്

ആവശ�െ��ി��െവ�ി�ം നാളി� വെര

ലഭ�മായി�ി�. ആയതിന് സം�ാനം നിര�രം

സ�ർദം െച��ി വ��. നദികളിെല എ��ം

മണ�ം നീ�ം െച�ൽ നദികളിൽ വ�ടി�ി��

എ��ം മണ�ം നീ�ം െച��തി�ം നദികെള�ം

മ�് ജലാശയ�െള�ം �ന��ീവി�ി��തി�ം

റിവർ മൗ�ക�െട വീതി വർധി�ി��തി�ം

െപാഴി �റി��തി�ം മഴ�ാല �െ�ാ����െട

ഭാഗമായി നടപടികൾ സ�ീകരി�ി��്. �ളയ

സാഹചര��ളിൽ െനതർലൻഡ്സ്  മാ�കയിൽ �ം

േഫാർ റിവർ പ�തി നട�ിലാ�കയാണ്

സർ�ാരിെ� ല��ം. ശാ�ീയ മാർ��ളി�െട

നഗര�ളിെല െവ�െ��് ഒഴിവാ�ാ��

നടപടിക�ം �േരാഗമി�കയാണ്. ��റിയി�്

സംവിധാനം രാജ��് �ളയ ��റിയി�്

സംവിധാനം �ാപി��തിന് ഉ�രവാദിത�െ��

ഏജൻസി േക� ജലക�ീഷനാണ്. സം�ാന

സർ�ാ�മായി സഹകരി� െകാ�് 30
നദികളിലായി േക� ജലക�ീഷെ� 39
േ�ഷ�കളിെല വിവര�ൾ ന��ി�് ലഭ�മാണ്.
ഇ��ടാെത സം�ാന ജലേസചനവ��ിന്

കീഴി�ം ഇ�ര�ി�� നിരീ�ണ

സംവിധാന�ൾ �ാപി�ി��്. േകരള�ിെല

കാലാവ�ാ �വചനം െമ�െ���ാൻ 100
ഓേ�ാേമ�ഡ്  കാലാവ� മാപിനികൾ

�ാപി�� ���ികൾ �േരാഗമി��.
കാലാവ�ാ വ��ിെ� േസവന�േളാെടാ�ം

തെ� മ�് സ�കാര� ഏജൻസിക�െട�ം ഈ
േമഖലയി�� േസവന�ൾ ഒ� വർഷേ��്

പരീ�ണാടി�ാന�ിൽ �ര� നിവാരണ

അേതാറി�ി�് ലഭ�മാ�ിയി��്. ഈ
ഏജൻസിക�െട �വചന��െട �ണേമ��ം

�ത�ത�ം വിദ� സമിതി പഠനവിേധയമാ�ി

വരികയാണ്. സമിതി�െട റിേ�ാർ�ിെ�

അടി�ാന�ിൽ സർ�ാർ �ടർനടപടികൾ

സ�ീകരി�ം. ഇവ �ടാെത അ�ാരാ�

ഏജൻസിക�െട സഹകരണേ�ാെട ന�െട

നദികളിെല �ളയസാധ�ത �ളയേമാഡലിംഗ്

�വർ�ന�ളി�െട കെ��ാ��

സംവിധാന�ൾ െമ�െ����തിനായി NCRMP
േ�ാജ�ിെ� ഭാഗമായി വി�ലമായ ��റിയി�്

സംവിധാനം �ാപി� വരികയാണ്. സം�ാന

�ര� നിവാരണ അേതാറി�ി ത�ാറാ��

'�ര�യാനം' െമാൈബൽ ആ�ിേ�ഷ�ം �ര�
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��റിയി�് ജന�ളിേല�് എ�ി��തിൽ

നിർ�ായകമാ�ം. അണെ��ക�െട പരിപാലന�ം

�ര� നിവാരണ �വർ�ന��ം

കാലാവർഷ�െ�ാ����െട ഭാഗമായി,
അണെ��ക�െട �വർ�ന�ൾ നിര�രം

നിരീ�ി�  ്അടിയ�ിര നടപടികൾ

സ�ീകരി��തി�മായി �ൾകർവ് ക�ി�ി

�പികരി�ി��്. റവന� �ര�നിവാരണവ��്

അഡീഷണൽ ചീഫ് െസ��റി െചയർമാനാ��

�ൾ കർവ് ക�ി�ിയിൽ ജലവിഭവം, ഊർ� വ��്

െസ��റിമാ�ം ജി�ാകള�ർമാ�ം മ� വിദ��ം

അംഗ�ളാണ്. ഒ� വർഷ�ിൽ, കാലാവ��െട

മാ��ൾ� അ�സരി�, അണെ��ിൽ

��ി�ാ�� പരമാവധി ജല�ിെ� അളവ്

േരഖെ���വാൻ ആണ് �ൾ കർവ്

സ�ീകരി��ത്. 200 ദശല�ം മീ�ർ ക�ബിൽ

��തൽ സംഭരണ േശഷി��

ജലസംഭരണികളിലാണ് �ൾ കർവ് നിയ�ണ�ൾ

�ധാനമാ�ം പാലി�െ�േട�ത്. 200 ദശല�ം

മീ�ർ ക�ബ് സംഭരണേശഷി� താെഴ വ��

അണെക�കളിൽ ��റിയി�ിനായി അെലർ�്

സംവിധാനമാണ് സ�ീകരി�ി��ത്. നീല,
ഓറ�്, �വ�് എ�ിവയാണ് ഈ അെലർ�കൾ.
കാലാവ��െട �ടർ�യായ മാ��ൾ�

അ�സരി� സം�ാനെ� അണെ��ക�െട

�വർ�ന�ൾ നിയ�ി�വാ�ം, �റേ��

ഒ��ി വി�� ജല�ിെ� അളവ് സംബ�ി�

തീ�മാന�ൾ ൈകെ�ാ�വാ�ം, അത് വഴി

�ളയസാധ�ത മറികട�വാ�ം �ൾ കർവ്

ക�ി�ി�െട കാര��മമായ േമൽേനാ��ി�െട

സാധി�ി��്. ര�ാ�വർ�നം

�ളയസാഹചര��ളിൽ േക� േസനകൾ

�ൻ�റായി വിന�സി�ാൻ േവ� നടപടികൾ

സ�ീകരി�ി��്. സം�ാന�് െഹലിേകാപ്�ർ

ഇറ�ാൻ സാധി�� 194 �ല�ൾ

കെ��ക�ം അവ േവ�ാമേസന�് ൈകമാ�ക�ം

െച�. േപാലീസ് , ഫയർ ആൻഡ്  െറസ്ക�

സർവീസസ്  എ�ിവെയ ഇ�രം സാഹചര��ൾ

േനരിടാൻ സ�മാ�ി. ഇ��ടാെത ��ര ല�ം

സ���വർ�ക�െട സ�� േസന��ാ�ി.
�േത�ക പരിശീലനം നൽകിയ വള�ിയർമാെര

സ�രാ�ി േക� പ�തിയായ ആ�ാ മി�

രാജ��ാദ�മായി മാ�കാപരമായി നട�ാ�ാൻ

കഴി�. ഇതിെ� ഭാഗമായി േകാ�യം ജി�യിൽ

200 സ�� �വർ�കർ�് പരിശീലനം ന�ി. മ�്

ജി�കളിൽ �ടി 4300 സ�� �വർ�കർ�്
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പരിശീലനം നൽ�വാ�� നടപടികൾ

�േരാഗമി�കയാണ്. ഫയർ ആൻഡ്  െറസ്ക�

സർവീസസിെ� േന�ത��ിൽ ശ�മായ

സിവിൽ ഡിഫൻസ്  സംവിധാന�ം �പീകരി�ി��്

കടലാ�മണം: �ര� ത�ാെറ��്, �തികരണ,
�നരധിവാസം. േകരള�ിൽ ഏ��ം ഉയർ�

ജനസാ�ത��വയാണ് തീര�േദശ�ൾ. േദശീയ

തല�ിൽ തീരേശാഷണം ഒ� അംഗീ�ത

�ര�മായി കണ�ാ��ിെ��ി�ം േകരള�ിൽ

തീരേശാഷണം ഒ� സം�ാനസവിേശഷ

�ര�മായി സം�ാന സർ�ാർ �ഖ�ാപി�ി��്.
ഇത�സരി�  ്കടലാ�മണം ��മാ��

ഘ��ളിൽ അടിയ�ര ഇടെപട�കൾ�ായി

ജി�ാ �ര� നിവാരണ അേതാറി�ി അധ���ാർ�്

സം�ാന �ര� �തികരണ നിധി

ഉപേയാഗി�ാ��താണ്. നട�് വർഷം

കടലാ�മണെ� �തിേരാധി��തിനായി

അടിയ�ര സാഹചര��ിൽ ജിേയാ ബാ�കൾ,
മണൽ�ാ�കൾ �ട�ിയ താൽ�ാലിക പരിഹാര

മാർഗ�ൾ ഒ���തിനായി ഒ� പ�ായ�ിന്

പരമാവധി 4 ല�ം, �നിസി�ാലി�ി�് 5 ല�ം,
േകാർപേറഷന് 7 ല�ം എ�ി�െന

മാനദ��ൾ�് വിേധയമായി �ക

വിനിേയാഗി�ാൻ അ�മതി നൽകിയി��്.
�ടാെത തീരസംര�ണ�ിനായി െട�ാേപാ�കൾ

ഉപേയാഗി�ാ�ം തീ�മാനി�ി��്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


