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ദേദശീയ ചുഴലിക്കാറ്റ് നഷ്ടസാധ ്യത ലഘൂകരണ പദ്ധതി
പാരിസ്ഥിതികവുഠ സാമൂഹികവുമായ ഭരണ ഉപഘടന

ആമുഖം                                                                                                                        
1.   പദ്ധതിപശ്ചാത്തലം   

പതിമൂന്നു സംസ്ഥാനങ്ങളിലായി, ഏകദേദശം 3214 കി മീ നീളത്തിൽ വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്ന  ഇന്ത്യൻ
തീരപ്രദേദശങ്ങൾ  ഉഷ്ണദേമഖലാ  ചുഴലിക്കാറ്റ്  വളരെരദേയരെറ ബാധിക്കുന്നതും ,  അവ  മൂലം  ഉണ്ടാകുന്ന
നാശനഷ്ടങ്ങൾക്ക്  വളരെരദേയരെറ കുപ്രസിദ്ധിയാർജിച്ചതാണ് . ഇത്  മുഖവിലയ് രെക്കടുത്തു രെകാണ്ട് ,
പ്രതിദേരാധം,  ലഘൂകരണം,  തയ്യാരെറടുപ്പ്  എന്നിവയ്ക്ക്  ഊന്നൽ  നല് കി  ദേകന്ദ്രആഭ്യന്തരമന്ത്രാലയം
നിരവധി കുടിയാദേലാചനകൾക്കു ദേശഷം ഹ്രസ്വ - ദീർഘകാല നടപടികളിലൂരെട ഒരു സമഗ്രമായ 'ദേദശീയ
ചുഴലിക്കാറ്റ് അപായ സാധ്യതാ ലഘൂകരണ പദ്ധതി'  ആവിഷ്കരിക്കുകയും, 2003 -  ൽ നടന്ന ദേദശീയ
ശില്പശാലയിൽ അവതരിപ്പിക്കുകയും രെചയ്തു.

2006 -  ൽ ദേദശീയ ദുരന്ത നിവാരണ അദേതാറിറ്റി  (NDMA)NDMA))യുരെട രൂപീകരണത്തിനുദേശഷം,  ഈ
പദ്ധതിയുരെട നടത്തിപ്പ് ദേദശീയ ദുരന്ത നിവാരണ അദേതാറിറ്റിക്ക് കൈകമാറി .  ചുഴലിക്കാറ്റു മൂലമുണ്ടാകുന്ന
നാശനഷ്ടം കുറയ്ക്കുന്നതിനുദേവണ്ടി  13  തീരദേദശസംസ്ഥാനങ്ങരെളയും ഉൾരെകാണ്ടുള്ള ദേദശീയതലത്തിലുള്ള
ആദ ്യ ശ്രമമാണ് ഈ പദ്ധതി. 

ദേലാകബാങ്കിൻരെറ സാമ്പത്തിക  സഹായദേത്താരെട പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഈ പദ്ധതിയുരെട പ്രധാന
ലക്ഷ്യങ്ങൾ ഇവയാണ് ,
a) ചുഴലിക്കാറ്റ് മൂലമുണ്ടാകുന്ന നഷ്ടസാധ്യത കുറയ്ക്കുക
b) ഘടനാപരവും, അല്ലാത്തതുമായ ചുഴലിക്കാറ്റ് പ്രതിദേരാധ  ശ്രമങ്ങരെള ശക്തിരെപ്പടുത്തുക.
c) ചുഴലിക്കാറ്റ്  ഭീഷണി  ദേനരിടുന്ന  സംസ്ഥാനങ്ങളിരെലയും ,  ദേകന്ദ്രഭരണ  പ്രദേദശങ്ങളിരെലയും
തീരദേമഖലയുരെട ആവാസവ്യവസ്ഥയ് ക്ക്  ദേകാട്ടം  തട്ടാരെത ദുരന്ത /  നഷ്ട സാധ്യത  കുറയ്ക്കുന്നതിനും ,
ദേനരിടുന്നതിനുമുള്ള കഴിവും പ്രാപ്തിയും ജനങ്ങളിൽ വികസിപ്പിരെച്ചടുക്കുക.
ഒരു അഡാപ്റ്റബിൾ ദേപ്രാഗ്രാം ദേലാൺ എന്ന രീതിയിലാണ് ദേലാകബാങ്ക് ഈ പദ്ധതിക്കുദേവണ്ടി മുതൽ
മുടക്കുന്നത്.
1.2   പദ്ധതി ലക്ഷ ്യങ്ങൾ  

ചുഴലിക്കാറ്റ്  ഭീഷണി  ദേനരിടുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളിരെല തീരദേദശസമൂഹങ്ങളുരെട ,  അവ  മൂലമുണ്ടാകുന്ന
ദുരന്തങ്ങളുരെട വ്യാപ്തി കുറയ്ക്കുക എന്നതാണ് പ്രധാന ലക് ഷ്യം  

 ഉചിതമായ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളുരെട ലഭ്യത ഉറപ്പ് വരുത്തി , പ്രകൃതിയുരെട  സന്തുലിതാവസ്ഥാ
സംരക്ഷിച്ചുരെകാണ്ട്,  ചുഴലികാറ്റിൻരെറ പ്രതികൂല ഫലങ്ങളുരെട വ്യാപ്തി  കുറയ്ക്കുക.

 ജില്ലാ  -  ഉപജില്ലാ  തലത്തിലുള്ള കാര്യക്ഷമവും  പ്രവർത്തന  സജ്ജവുമായ  മുന്നറിയിപ്പ്
സംവിധാനങ്ങളുരെട ശാക്തീകരണത്തിലൂരെട കൃത്യമായ  വിവരങ്ങൾ  സമൂഹത്തിദേലക്ക്
എത്തിക്കുക.

1.3   പദ്ധതി സാധ്യതകളും  ലക്ഷ ്യങ്ങളും   
തീരദേദശ  ആവാസവ്യവസ് ഥരെയ സംരക്ഷിച്ചു രെകാണ്ട്  ഇന്ത്യയിരെല ചുഴലിക്കാറ്റ്  ഭീഷണി

ദേനരിടുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളിരെലയും  ഭരണഘടന പ്രദേദശങ്ങളിരെലയും ദുരന്തസാധ്യത കുറയ്ക്കുകയും അത്തരം
ദുരന്തങ്ങരെള ശാസ്ത്രീയമായി ദേനരിടുന്നതിന്  രെപാതുജനങ്ങരെള പ്രാപ്തരാകുകയും രെചയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്
ഈ പദ്ധതിയുരെട ഉദേ�ശം.  ദേമൽപ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ള ലക്ഷ്യങ്ങൾ കൈകവരിക്കുന്നതിന്  ദേവണ്ടി താരെഴ പറയും
വിധം നാലു ഘടകങ്ങളായി തരംതിരിച്ചിരിക്കുന്നു 

1) നിലവിലുള്ള ദുരന്ത സാധ ്യത മുന്നറിയിപ്പ് സംവിധാനം രെമച്ചരെപ്പടുത്തുക
2) അടിസ്ഥാനസൗകര്യവികസനം.  വിവിദേധാദേ�ശ  ചുഴലിക്കാറ്റ്  അഭയദേകന്ദ്രത്തിരെ�
നിർമ്മാണവും സംരക്ഷണവും,  ദേറാഡ്,  പാലം  നിർമ്മാണത്തിലൂരെട പുതിയതും ,  നിലവിൽ
ഉള്ളതുമായ  അഭയദേകന്ദ്രത്തിദേലക്കുള്ള പ്രദേവശനമാർഗ്ഗം  വികസിപ്പിക്കുക .  രെകാടുങ്കാറ്റ്,
രെവള്ളരെപാക്കം,  കടൽദേക്ഷാഭം  എന്നിവരെയ ദേനരിടുന്നതിന്  ദേവണ്ടി  തീരപ്രദേദശങ്ങൾ ചിറരെകട്ടി
സംരക്ഷിക്കുക, നിലവിൽ ഉള്ളവരെയ നിലനിർത്തുകയും രെചയ്യുക.
3) ദുരന്തങ്ങദേളാട്  പ്രതിദേരാധിക്കാൻ  സാധാരണ ജനങ്ങരെള  പ്രാപ്തരാക്കുക.
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4) എല്ലാ  രീതിയിലുമുള്ള വികസന  പരിപാടികളിലും  നഷ്ടസാധ്യത  ലഘുകരണരെത്ത (NDMA)DRM)
മുഖ്യധാരയിൽ എത്തിക്കുന്നതിനുദേവണ്ടി ദുരന്തനഷ്ട സാധ്യത, ലഘൂകരണ പദ്ധതി (NDMA)DRM) ദേകന്ദ്ര,
സംസ്ഥാന, പ്രാദേദശിക തലങ്ങളിൽ ശക്തിരെപ്പടുത്തുക.

1.4   പദ്ധതി പ്രദേദശം  
തീരപ്രദേദശങ്ങൾ  മനുഷ്യസമ്പത്തിനാലും,  പ്രകൃതിസമ്പത്തിനാലും  സവിദേശഷമാണ്.  ഇവ

തരെന്നയാണ്  ആ  പ്രദേദശരെത്ത സാമ്പത്തികമായും  സാമൂഹികമായും  വളർത്തുന്നത് .  എന്നിരുന്നാലും
തീരദേദശവാസികളും, അവരുരെട സമ്പത്തും ചുഴലിക്കാറ്റ്, തിരമാല, രെവള്ളരെപ്പാക്കം എന്നീ ഭീഷണികളാൽ
എദേപ്പാഴും  ബാധിതമാണ്.  രാജ്യരെത്ത ഇത്തരത്തിലുള്ള ചുഴലിക്കാറ്റ്  മൂലം  ഉണ്ടാകുന്ന അപകടങ്ങരെള
പ്രതിദേരാധിക്കാൻ ആണ് ദേലാകബാങ്കിരെ� സഹായദേത്താരെട ദേദശിയ ചുഴലിക്കാറ്റ്  പ്രതിദേരാധ പദ്ധതി
ആരംഭിച്ചത്.  വിവിധ  തലങ്ങളിലുള്ള അപകടസാധ്യത  കണക്കിരെലടുത്ത്  13  ചുഴലിക്കാറ്റ്  ബാധിത
സംസ്ഥാനങ്ങളും,  ദേകന്ദ്രഭരപ്രദേദശങ്ങളും  ഈ  പദ്ധതിയുരെട അടിസ്ഥാനത്തിൽ  കരെണ്ടത്തിയിട്ടുണ്ട് .  ഈ
തീരദേദശസംസ്ഥാനങ്ങരെള ദുരന്തസാധ്യതയുരെട അടിസ്ഥാനത്തിൽ വീണ്ടും രണ്ടായി തരംതിരിച്ചിരിക്കുന്നു.

വിഭാഗം: 1 
കൂടുതൽ ദുരന്തസാധ്യതയുള്ള തീരദേദശ സംസ്ഥാനങ്ങളായ ആന്ധ്രപ്രദേദശ്,  ഗുജറാത്ത്,  ഒഡീഷ ,

തമിഴ് നാട്, പശ്ചിമബംഗാൾ 
വിഭാഗം: 2 
കുറഞ്ഞ ദുരന്തസാധ്യതയുള്ള തീരദേദശ  സംസ്ഥാനങ്ങളായ  ദേഗാവ ,  കർണാടകം,  ദേകരളം,

മഹാരാഷ്ട്ര , ആൻഡമാൻ നിദേക്കാബാർ ദ്വീപുകൾ, ദാമൻ & ദിയു, ലക്ഷദ്വീപ്, ദേപാണ്ടിദേച്ചരി 
ചുഴലിക്കാറ്റ്  ആവർത്തന  സാധ ്യത,  ജനസംഖ്യ, നിലവിൽ  ദുരന്തങ്ങരെള ദേനരിടാൻ

സുസ്ഥാപിതമായ സംവിധാനം  എന്നിവ പരിഗണിച്ചു തീരദേദശ സംസ്ഥാനങ്ങരെള  വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിലായി
തരംതിരിച്ചിരിക്കുന്നു.
ഒന്നാം ഘട്ടം 

• ആന്ധ്രാപ്രദേദശ്
• ഒഡിഷ

രണ്ടാം ഘട്ടം 
• ഗുജറാത്ത്
• ദേകരള
• പശ്ചിമ ബംഗാൾ
• മഹാരാഷ്ട്ര
• കർണാടക

മൂന്നാം ഘട്ടം 
 അവദേശഷിക്കുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങൾ

ഒന്നാം ഘട്ടം (NDMA)NCRMP - I ) ഇദേപ്പാൾ ഒഡിഷയിലും, ആന്ധ്രാപ്രദേദശിലും നടപ്പിലാക്കി വരികയാണ്.
ഈ  സംസ്ഥാനങ്ങളിരെല പദ്ധതിയുമായി  ബന്ധരെപ്പട്ട പദ്ധതി  ഉടമ്പടികളും ,  സാമ്പത്തിക  ഉടമ്പടികളും
സാമ്പത്തികാര്യവകുപ്പും, ദേലാകബാങ്കും അതാത് സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളും ദേചർന്ന് 2011 ജനുവരി 14-
ന്  ഒപ്പുരെവച്ചു.  ആന്ധ്രാപ്രദേദശ്,  ഒഡിഷ  സംസ്ഥാനങ്ങളും,  NIDM  ഉം  ദേചർന്ന്  ദേകന്ദ്രസഹായദേത്താരെട
1496.71 ദേകാടി മുതൽമുടക്കിൽ അഞ്ചുവർഷം കാലയളവിദേലക്കാണ് ദേദശീയ ദുരന്തനിവാരണ അദേതാറിറ്റി
പദ്ധതിയുരെട ഒന്നാം ഘട്ടം വിഭാവനം രെചയ്തിരിക്കുന്നത്.

പശ്ചിമ  തീരത്തുളള  ഗുജറാത്ത്,  മഹാരാഷ്ട്ര,  ദേകരളം  എന്നീ  സംസ്ഥാനങ്ങളും,  പൂർവ്വതീരത്തുളള
പശ്ചിമബംഗാൾ  എന്നിവയാണ്  ഈ  പദ്ധതിയുരെട രണ്ടാം  ഘട്ടത്തിൽ  ഉൾരെപ്പടുന്നത് .  രണ്ടാം
ഘട്ടത്തിനുദേവണ്ടിയാണ്  ഈ  ദേരഖ  തയാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്.  ദേശഷിക്കുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങൾ  മൂന്നാം
ഘട്ടത്തിലാണ് ഉൾരെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നത്.

പദ്ധതിയുരെട ഓദേരാ  ഘട്ടത്തിലും  അപകടസാധ്യതകരെള കൈകകാര്യം  രെചയ്യുന്നതിന് ,  പുതിയ
ആശയങ്ങളും,  സാദേകതിക  വിദ്യകളും ആവിഷ്കരിക്കാനും,  ഒന്നാം  ഘട്ടത്തിരെല കുറവുകൾ
പരിഹരിക്കാനും,  പദ്ധതിയുരെട ക്രമീകരണം  മൂലം  സാധിച്ചു .  ഇതുമൂലം  ദേദശീയദുരന്തനിവാരണ
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     ദേ�ശീയ ചുഴലിക്കാറ്റ് നഷ്ടസാധ്യത ലഘൂകരണ പദ്ധതി ചുഴലിക്കാറ്റ് നഷ്ടസാധ്യത ലഘൂകരണ പദ്ധതി നഷ്ടസാധ് നഷ്ടസാധ്യത ലഘൂകരണ പദ്ധതി യ ചുഴലിക്കാറ്റ് നഷ്ടസാധ്യത ലഘൂകരണ പദ്ധതി ത ലഘൂകരണ പദ്ധതി ലഘൂകരണ പദ്ധതി പദ്ധത ലഘൂകരണ പദ്ധതി ി -   രണ്ടാം ഘട്ടം ഘട്ടം ഘട്ടം 

അദേതാറിറ്റിയുരെടയും,  സംസ്ഥാന  ഏജൻസികളുരെടയും  അനുക്രമമായ  ഊർജ്ജിതരെപ്പടുത്തലിനും
സഹായിക്കുന്നു. 
1.5   പദ്ധതി ഘട്ടങ്ങൾ  
പദ്ധതിക്ക് അഞ്ചു ഘടകങ്ങളാണ് ഉളളത്

1) മുന്നറിയിപ്പ് സംവിധാനം (NDMA)EWDS) ) തീരദേദശവാസികൾക്കുള്ള കാര്യക്ഷമത പരിദേപാഷണം.
2) ചുഴലിക്കാറ്റിൻരെറ നഷ്ടസാധ്യത കുറയ്ക്കുന്നതിനുദേവണ്ടിയുള്ള അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ.
3) ദുരന്ത ലഘുകരണത്തിന് കാര്യക്ഷമത വർത്തിക്കുന്നതിനുള്ള സാദേങ്കതിക സഹായം.
4) പദ്ധതി നിർവഹണവും, നടപ്പിലാക്കാൻ പിന്തുണയും.
5) അടിയന്തിര  ധനസഹായം.

ഈ പദ്ധതി ഘടകങ്ങളുരെട വ്യാഖ്യാനമാണ് താരെഴ പറയുന്നത് .
ഘടകം      A)  -  മുന്നറിയിപ്പ് സംവിധാനവും   (NDMA)EWDS) )  തീരദേദശവാസികൾക്കുളള കാര ്യക്ഷമത
പരിദേപാഷണവും 
ഈ  ഘടകത്തിൻരെറ ഉദേ�ശം ,  നിലവിലുള്ള മുന്നറിയിപ്പ്  സംവിധാനത്തിനുള്ള കുറവ്  പരിഹരിച്ചു
തീരദേദശവാസികളുരെട കാര്യക്ഷമത വർധിപ്പിക്കുക.
A) - 1) EWDS)  -  ൻരെറ സ്ഥാപനവും,  പ്രവർത്തനവും മൂലം,  സംസ്ഥാന/ജില്ല,  ഉപജില്ലാ തലങ്ങളിൽ ഉള്ള
കൺദോൾ റൂമുകളിൽ നിന്നും GS) M /CDMA) എന്നിവ ഉപദേയാഗിച്ചുള്ള സാദേങ്കതിക വിദ്യ വഴി ഗ്രാമങ്ങളിൽ
ദേനരിട്ട്  വിവരം  അറിയിക്കാൻ  ഉതകും  വിധം  ശാക്തീകരിക്കുക.  കൂടാരെത വിവിധ  ആശയ  വിനിമയ
ഉപാധികളിലൂരെട അടിയന്തിര ഘട്ട പ്രതികരണ ദേകന്ദ്രങ്ങളുരെട വികസനം . EWDS)  -  ൻരെറ പ്രവർത്തനം
കാര്യക്ഷമമല്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങളിൽ  സാറ്റകൈലറ്റ് ,  ദേഫാണുകൾ  നൽകുകയും,  സംസ്ഥാനരെത്ത ഓദേരാ
ദേ±ാക്കിലും ദേറഡിദേയാ ആധാരമായ വയർരെലസ് ആശയ വിനിമയ സംവിധാനം സ്ഥാപിക്കുക തുടങ്ങിയ
പ്രവർത്തനങ്ങരെളയും ഈ ഘടകം പിന്തുണയ്ക്കുന്നു.
A) - 2) കാര്യക്ഷമത വർധിപ്പിക്കൽ:  i) EWDS)  ൻരെറ പ്രവർത്തനവും,  നിരന്തരമായാ ഉപദേയാഗവും മൂലം
ഉദേദ്യാഗസ്ഥൻമാരുരെടയും, വില്ലജ് പ്രതിനിധികളുരെടയും കാര്യക്ഷമത വർധിപ്പിക്കുക.
ii) ദുരന്തനിവാരണ പദ്ധതികളിലൂരെടയും,  ദേമാക്ക്ഡ്രില്ലിലൂരെടയും,  മുരെന്നാരുക്കത്തിനും പ്രതികരണത്തിനും
പ്രാപ് തരാകുക.
ഒന്നാം ഘട്ടത്തിൽ ഈ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കിയതിൽ നിന്നും ലഭിച്ച അനുഭവങ്ങൾ സംദേയാജിപ്പിച്ചും,  ദേകരള,
മഹരാഷ്ട്ര, ഗുജറാത്ത് ,പശ്ചിമ ബംഗാൾ എന്നിവിടങ്ങളിൽ EWDS)  - ൻരെറ സാരൂപ ്യഠ നിലനിർത്തുന്നതിന്
ദേവണ്ടിയുള്ള നടപടികൾ സ്വികരിക്കുകയും രെചയ്യുഠ. EWDS)  - ൻരെറ സ്ഥാപനത്തിനും, രൂപീകരണത്തിനും
ദേവണ്ടി ഒരു വിദഗ്ദ്ധരെന ദേദശീയ ദുരന്ത നിവാരണ അദേതാറിറ്റി ഒന്നാം ഘട്ടത്തിൽ കരെണ്ടത്തുകയും ,  അത്
രണ്ടാം ഘട്ടത്തിൽ തുടരുകയും രെചയ്തു.
ഘടകം     B:   ചുഴലിക്കാറ്റിൻരെറ നഷ്ടസാധ ്യത കുറക്കുന്നതിനുദേവണ്ടിയുളള അടിസ്ഥാന സൗകര ്യങ്ങൾ
ഈ  ഘടകത്തിരെ�  പ്രധാന  ഉദേ�ശം  ചുഴലിക്കാറ്റ് ,   രെവള്ളരെപ്പാക്കം,  തിരമാല  എന്നിവ  രെകാണ്ട്
നാശനഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാകാനിടയുള്ള സ്ഥലങ്ങരെള സംരക്ഷിക്കുകയും ,  അഭയദേകന്ദ്രങ്ങളിദേലക്കുള്ള വഴികൾ
രെമച്ചരെപ്പടുത്തുകയും രെചയ്യുക എന്നതാണ്.    വിവിദേധാദേ�ശ്യ അടിയന്തിര അഭയദേകന്ദ്രത്തിനുദേവണ്ടിയുള്ള
നിദേക്ഷപം, നിലവിൽ  ഉള്ള ദേറാഡുകളുരെട വികസനം  , ഒഴിപ്പിക്കലിനു അനുദേയാജ ്യമായ  പാലം
നിർമ്മാണം,  ജലനിർഗമന  സംവിധാനത്തിൻരെറ കാര്യക്ഷമത  വർദ്ധിപ്പിക്കൽ ,  അടിയന്തിര
അഭയദേകന്ദ്രത്തിൻരെറ പ്രവർത്തനത്തിനും സംരക്ഷണത്തിനുംദേവണ്ടി ദേകാർപസ് ഫണ്ട് രൂപീകരിക്ക ൽ.
എന്നിവയും  ഈ  ഘടകത്തിൽ  ഉൾരെപ്പടുന്നു.  എല്ലാ  സംസ്ഥാനങ്ങളും  നിലവിൽ  ഉള്ള രീതികരെള
വിശകലനം രെചയ്യുകയും കുറവുകൾ കണ്ടുപിടിക്കുകയും  , അപകട സാധ്യതകൾ ലഘുകരിക്കുന്നതിനുള്ള
അടിസ്ഥാന  സൗകര്യങ്ങൾ  വികസിപ്പിക്കുകയും  രെചയ്തു.   അഭയദേകന്ദ്രത്തിനുള്ള തിരിച്ചറിയൽ
സംവിധാനത്തിൽ  വിവിധ  കാര്യങ്ങളാണ്  ഉൾരെപ്പടുന്നത്്, രെമാത്തത്തിലുള്ള ആവശ്യകതയുരെട
നിർണയ്ം, നിലവിലുള്ള അഭയദേകന്ദ്രങ്ങളു്ം, കൂടാരെത ഉള്ള സർക്കാർ സ്വകാര്യ രെകട്ടിടങ്ങ ൾ എന്നിവ
പരിഗണിച്ചിട്ടുണ്ട്്.
ഘടകം   C  : ദുരന്ത ലഘൂകരണ കാര ്യക്ഷമത വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനു ദേവണ്ടിയുളള     സാദേങ്കതിക സഹായം   

ഈ  ഘടകത്തിൻരെറ പ്രധാന  ഉദേ�ശ്യം ,  ദുരന്ത സാധ്യതകരെള പറ്റി  രെപാതു അവദേബാധം
സൃഷ് ടിക്കുകയും,  എല്ലാ  തീരദേദശ  സംസ്ഥാനങ്ങരെളയും,  ദേകന്ദ്രഭരണ  പ്രദേദശങ്ങരെളയും  ദുരന്തങ്ങൾ
അഭിമുഖീകരിക്കാൻ  തയ്യാറാകുകയും  രെചയ്യുക  എന്നതാണ് .  ഈ  പദ്ധതിയുരെട ഭാഗമായി  ദേദശീയ
ദുരന്തനിവാരണ അദേതാറിറ്റി,  തീരദേദശ ഇന്ത്യയുരെട അപകട സാധ്യത പഠനം നടത്തിരെക്കാണ്ടിരിക്കുന്നു.
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ഒന്നാം  ഘട്ടത്തിൽ  നിന്നും  മനസ്സിലാക്കിയ  അപകടസാധ്യതയും,  നഷ്ടസാധ്യതകളും ഇനി
ഉണ്ടാദേയക്കാവുന്ന അപകടങ്ങളുരെട മാതൃകയും ഉപദേയാഗിച്ച് ഇന്ത്യയുരെട തീരദേദശ പ്രദേദശങ്ങളിൽ ഉടനീളം
ഉണ്ടാകാൻ  സാധ്യതയുള്ള വലിയദേതാതിലുള്ള ദുരന്തങ്ങൾ   മനസ്സിലാക്കാനും ,  അത്  മുദേന്നാട്ട്
രെകാണ്ടുദേപാകാനും  ഈ  ഘടകം  ലക്ഷ്യമിടുന്നു.  കൂടാരെത ഒന്നാം  ഘട്ടത്തിൽ  ദേദശീയ  ദുരന്തനിവാരണ
അദേതാറിറ്റി  ദേദശീയ,  സംസ്ഥാന,  പ്രാദേദശിക തലങ്ങളിൽ  നടപ്പിലാക്കിയ കാര്യക്ഷമത വർധിപ്പിക്കൽ
പഠനത്തിൻരെറ പ്രധാനരെപ്പട്ട കരെണ്ടത്തലുകൾ രണ്ടാം ഘട്ടത്തിന് മാർഗ്ഗ ദർശിയായി ഉപദേയാഗിക്കാം.
ഘടകം  C യുരെട ഉപഘടകമായ  കാര്യക്ഷമത  വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതുമായി  ബന്ധരെപ്പട്ട്   ദുരന്തനിവാരണ
നിയമം  2005  പ്രകാരം അഭ ്യന്തര മന്ത്രാലയത്തിൻരെറ കീഴിൽ ,  ദേകന്ദ്ര സർക്കാർ, Nationa  Institu  for
Disaster Management  (NDMA)NIDM)  നടത്തിപ്പ് ഏജൻസിയായി മാറ്റി.  ദേദശീയ ദുരന്തനിവാരണ അദേതാറിറ്റി
(NDMA)National Disaster Management A)uthority)യുരെട നയങ്ങളും, മാർഗ്ഗ നിർദേ�ശങ്ങളും മുൻനിർത്തിയാണ്
NIDM  പ്രവർത്തിക്കുന്നത്.   ദുരന്തനിവാരണ  ദേമഖലയിരെല ആസൂത്രണം ,  പരിശീലനം,  ഗദേവഷണം,
വിവരങ്ങൾ  കൈകകാര്യം  രെചയ്യൽ  എന്നിവയും  NIDM ൻരെറ ഉത്തരവാദിത്വമാണ് .  ഘടകം  C യുരെട ഒരു
ഉപഘടകമായ  അപകടസാധ്യത  മാതൃക  (NDMA)risk  modelling)യുരെട ചുമതല  ദേദശീയദുരന്തനിവാരണ
അദേതാറിറ്റിയുദേടതാണ്.
ഘടകം     D:   - പദ്ധതി നിർവഹണ പിന്തുണ

പദ്ധതി നടപ്പിലാകുന്നതിനു ദേവണ്ടി  Project Management Unit,  Project Implementation Unit,
വകുപ്പുകളുരെട വിവിധ  ദേനാഡൽ  യൂണിറ്റുകൾ ,  ദേദശീയ  ദുരന്തനിവാരണ  സ്ഥാപനം(NDMA)NIDM),  ഓഫീസ് 
സജ്ജീകരണം,  പരിശീലനം,  പ്രദർശന  സന്ദർശനം,  വിദഗ്ധപരിശീലനം  എന്നിവയ്ക്കുള്ള സാമ്പത്തിക
സഹായം.
1.6   പദ്ധതി പ്രവർത്തനങ്ങൾ  

ദേദശീയ ചുഴലിക്കാറ്റ്  അപകടസാധ്യത ലഘൂകരണ പദ്ധതിയുരെട (NDMA)NCRMP)  ബി ഘടകത്തിൻരെറ
ഭാഗമായി  ചുഴലിക്കാറ്റ്  അപായസാധ്യത  ലഘൂകരണത്തിനു ദേവണ്ടിയുള്ള പുതിയ  ഭൗതിക
അടിസ്ഥാനസൗകര്യങ്ങളുരെട വികസനത്തിന്  ദേവണ്ടി  കുറച്ചു ഉപപദ്ധതികൾ  കരെണ്ടത്തി .  എല്ലാ
പ്രവർത്തനങ്ങളും  എല്ലാ  സംസ്ഥാനങ്ങളിലും  നടപ്പിലാക്കുന്നില്ല.  പാരിസ്ഥികവും,  സമൂഹികവുംമായ
നടത്തിപ്പിൻരെറ വീക്ഷണത്തിൽ  ഈ  പ്രവർത്തനങ്ങൾ  എല്ലാം  പ്രസക്തമാണ് .  ചുരുക്കത്തിൽ  ഉള്ള
വിവരണം താരെഴ രെകാടുത്തിരിക്കുന്നു.
വിവിദേധാദേ�ശ ്യ ചുഴലിക്കാറ്റ്   അഭയദേകന്ദ്രങ്ങൾ   (NDMA)MPCS) ):-  

ചുഴലികാറ്റിൻരെറയും,  രെവള്ളരെപാക്കത്തിൻരെറയും  സമയത്തു,  അപകടത്തിൽരെപ്പടുന്ന
സമൂഹത്തിനു സഹായമാകുവാൻ ദേവണ്ടിയാണ്  ചുഴലിക്കാറ്റ് അഭയദേകന്ദ്രങ്ങൾ.  ഈ അഭയദേകന്ദ്രങ്ങൾ
തരെന്നയാണ്  ചുഴലിക്കാറ്റ്  മുന്നറിയിപ്പിൻരെറയും  ദുരന്തത്തിനുദേശഷമുള്ള പ്രതികരണത്തിൻരെറയും
ദേകന്ദ്രസ്ഥാനമായി  പ്രവർത്തിക്കുന്നത്.  അത്യാഹിതങ്ങൾ  ഇല്ലാത്തസമയത്ത്  അഭയദേകന്ദ്രകൾ  അദ്ധ ്
യാപന ആവശ ്യത്തിനായുഠ, സമൂഹത്തിരെല മറ്റാവശ്യങ്ങൾക്കായും ഉപദേയാഗിക്കാവുന്നതാണ്.
ദേറാഡ്  ,   പാലം   -   നിർമ്മാണവും  ,   സംരക്ഷണവും   
i)  ദുരന്തതിനു മുൻപും  ദേശഷവും  അഭയദേകന്ദ്രത്തിദേലക്കുളള  മാർഗം  സുഗമമാക്കുന്നതിനുദേവണ്ടി ,  എല്ലാ
കാലാവസ്ഥയിലും പ്രദേയാജന ക്ഷമമായ രീതിയിൽ ദേറാഡുകൾ,  പാലങ്ങൾ തുടങ്ങിയവ നിർമ്മിക്കുവാൻ
പദ്ധതി  ഉദേ�ശിക്കുന്നു.  ധ്രുതഗതിയി   സമയനിഷ്൦മായും  നിവാസികരെളയും   സാധന  സാമഗ്രികരെളയും
ദുരന്തസാധ ്യത  ദേമഖലയിൽ  നിന്നും  ദുരന്തത്തിനു മുൻപും  ദേശഷവും  സുരക്ഷിത  സ്ഥാനദേത്തക്ക്
ഒഴിപ്പിക്കുവാൻ ദേറാഡുകളും പാലങ്ങളും ആവശ ്യമാണ്.
തടയിണകളുരെട അറ്റകുറ്റപണികൾ

ജനങ്ങൾ, പക്ഷിമൃഗാദികൾ, ഭവനം, കൃഷിസ്ഥലങ്ങൾ എന്നിവരെയ വലിയ തിരമാലകളിൽ നിന്നും,
ഉപ്പുരെവള്ളത്തിൽ  നിന്നും  തടയിണകൾ  സംരക്ഷിക്കുന്നു .  ഇതിരെ� ഉപപദ്ധതിയിരെല പ്രവർത്തനങ്ങൾ
ഇവയാണ് .
i ) കൂടുതൽ അപകടസാധ്യതയുള്ള സ്ഥലത്തിൽ തടയിണകളുരെട ഉയരം കൂട്ടുകയും, മരെÔാലിപ്പിൽ നിന്നും
തടയിണകരെള സംരക്ഷിക്കുന്നതിനു ദേവണ്ടി ദേഗറ്റുകൾ നിർമ്മിക്കുക 
II ) നിലവിലുള്ള തടയിണകളുരെട  കാര്യക്ഷമത വർധിപ്പിക്കുക, നീർചാലുകളുരെട അറ്റകുറ്റപണികൾ നടത്തി
നീരെരാഴുക്ക് പ്രവർത്തനക്ഷമമാക്കുക 
III  )  സാധാരണ  ജനങ്ങൾക്ക്  ദേറാഡായി  ഉപദേയാഗിക്കുന്നതിനു ദേവണ്ടി  തിരരെഞ്ഞടുത്ത സ്ഥലങ്ങളിൽ
തടയിണകളുരെട മുകൾവശം രെമറ്റൽ നിരത്തുക.
വൃക്ഷകൈത നടൽ 
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പ്രകൃതി  ദുരന്തങ്ങളിൽ  നിന്നും  ശക്തിദേയറിയ  കാറ്റിൽ  നിന്നും  ജനങ്ങ രെളയും,  ജനവാസദേകന്ദ്രങ്ങരെളയും
കാർഷിക വിളകരെളയും സഠരക്ഷിക്കുന്നതിനുദേവണ്ടി വൃക്ഷങ്ങൾ നട്ട് ദേവലി ഉണ്ടാക്കുക.
കണ്ടൽവൃക്ഷങ്ങളുരെട വ്യാപനം 
കണ്ടൽക്കാടുകൾ,  ജീവരെനയും  സ്വത്തിരെനയും,  ചുഴലിക്കാറ്റ്,  രെകാടുംകാറ്റ്  എന്നിവയിൽ  നിന്നും
സംരക്ഷിക്കുന്ന ഒരു ജീവകവചം ആയി പ്രവർത്തിക്കുന്നു. കൂടാരെത ഇവ, തീരദേമഖലരെയ  ശക്തമായ കാറ്റ്,
മരെÔാലിപ്പ്  ഇവയിൽ  നിന്നും  സംരക്ഷിക്കുകയും  രെചയ്യുന്നു.  ഈ  പദ്ധതിയുരെട കീഴിൽ  തീരദേദശ
സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ കണ്ടൽകാടുകളുരെട പുനർജീവനം നടപ്പിലാക്കുന്നു. 
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അദ്ധ്യായം    2  
പരിസ്ഥിതി   -   സാമൂഹിക നിർവ്വഹണത്തി� ആവശ്യകത   

പരിസ്ഥിതി സാമൂഹിക നിർവഹണത്തിരെ� ബാഹ്യദേരഖ, പദ്ധതി സംസ്ഥാനങ്ങളിരെല ഉപപദ്ധതി
പ്രവർത്തനങ്ങളുരെട നിർവഹണത്തിലൂരെട ഉയർന്നു വരുന്ന പാരിസ്ഥിക  സാമൂഹിക  പ്രശ്നങ്ങളിരെല
പ്രതിദേരാധം, ലഘൂകരണം എന്നിവയ്ക്ക് ദേവണ്ട മാർഗദർശനം നൽകുക എന്നതാണ്.
2.1   പാരിസ്ഥിതിക  -   സാമൂഹിക നിർവ്വഹണത്തിൻരെറ ആവശ ്യകത  

കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിൽ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നതു ദേപാരെല ഘടനാപരവും അല്ലാത്തതുമായ പദ്ധതി
പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂരെട,  ദേദശീയ  ദുരന്ത നിവാരണ  അദേതാറിറ്റിദേയയും ,  പദ്ധതി  സംസ്ഥാനങ്ങരെളയും
അപകട നഷ്ട സാധ്യത കുറയ്ക്കുന്നതിന് ദേവണ്ടി സഹായിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ പദ്ധതിയുരെട ലക്ഷ്യം .
ശരിയായ  ആസൂത്രണം  ഇല്ലാരെതയുള്ള നിർമ്മാണ  പ്രവർത്തനങ്ങൾ ,  പ്രകൃതിക്കു വിപരീത  ഫലങ്ങൾ
ഉണ്ടാകുകയും,  പ്രതീക്ഷിച്ച ഫലങ്ങൾ  പദ്ധതിയിൽ  നിന്നും  ലഭിക്കാരെത ഇരിക്കുകയും ,  തൻമൂലം  പദ്ധതി
മുതൽ  മുടക്ക്  ഉദേദ്യശ്യ ലക്ഷ്യങ്ങൾ  കൈകവരിക്കാരെത പാഴായി  ദേപാവുകയും  രെചയ്യും .  ഇന്ത്യയിരെല
തീരപ്രദേദശരെത്ത  ഉയർന്ന ജനസാന്ദ്രതയും, പരിസ്ഥിതി പ്രാധാന്യവുമുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ പ്രവർത്തനങ്ങൾ
നടത്തുദേമ്പാൾ  അവിടങ്ങളിരെല പാരിസ്ഥിതിക  സാമൂഹിക  സ്വാധിനങ്ങളും ,  വളരെര ശ്രദ്ധദേയാരെട
വിലയിരുത്തുകയും നിർവഹിക്കുകയും രെചയ്യണം.
വ്യത്യസ്തമായ ഭൂപ്രകൃതിയും, തീരദേദശവുമുള്ള നാലു സംസ്ഥാനങ്ങളിലാണ് ദേദശിയ ചുഴലിക്കാറ്റ് പ്രതിദേരാധ
പ്രവർത്തനങ്ങൾ  (NDMA)വ്യത്യസ്ത സ്വഭാവത്തിലും  അളവിലും  ഉള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ )  നടത്തുന്നത്.
തത് ഫലമായി,  പാരിസ്ഥികവും  സാമൂഹികവുമായ ആഘാതങ്ങൾ  പ്രാദേദശിക  ഭൂമിശാസ്ത്രം,  പരിസ്ഥിതി
സജ്ജീകരണം,  ആ  പ്രദേദശരെത്ത സാമൂഹികവും  സാമ്പത്തികവുമായ  സ്വഭാവങ്ങൾ ,  പദ്ധതി
പ്രവർത്തനങ്ങളുരെട അളവ്  എന്നിവ  അനുസരിച്ചു മാറിരെക്കാണ്ടിരിക്കും ,  ഇക്കാരണത്താൽ  പദ്ധതി
നടപടികളുരെടയും, ഉപപദ്ധതികളുരെടയും ആസൂത്രണം, മാതൃക, നിർമ്മാണം എന്നിവയ്ക്ക് മാർഗ്ഗദർശിയായി
പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ദേരഖ  ആവശ്യമാരെണന്നു കരെണ്ടത്തി .  പദ്ധതിയുരെട ആസൂത്രണത്തിനും ,
നടത്തിപ്പിനും  ദേവണ്ടി  തത്ത്വങ്ങരെളയും,   പ്രദേയാഗിക  സമീപനരെത്തയും  ദേയാജിപ്പിക്കാൻ  ഈ  ദേരഖ
സഹായിക്കും.  ഈ  സാഹചര്യത്തിൽ  ഒരു അടിസ്ഥാന  ഘടന  കൈകരെക്കാള്ളുകയും  പാരിസ്ഥിതികവും ,
സാമൂഹികവുമായ ഒരു മാർഗദേരഖ ഈ പദ്ധതിക്കുദേവണ്ടി തയാറാക്കുകയും രെചയ്തു.
2.2   പാരിസ്ഥിതി  സാമൂഹിക നിർവ്വഹണത്തിൻരെറ ഉദേ�ശങ്ങൾ  

പ്രധാനമായും  ദുരന്തസാധ്യത  ലഘൂകരണ  പദ്ധതികൾ  ലക്ഷ്യമിടുന്നത്  അടിസ്ഥാന
സൗകര്യങ്ങളുരെട നിർമ്മാണത്തിലാണ് .  ദുരന്ത സാധ്യത  ലഘൂകരണ  പദ്ധതിയുരെട മരെറ്റാരു വശം
എന്നത്, ഭാവിയിലുള്ള ദുരന്തങ്ങരെള ദേനരിടുന്നതിന് ദേവണ്ടി ജനവാസദേകന്ദ്രങ്ങരെളയും സാഹചര്യങ്ങരെളയും
കൂടുതൽ അപകടസാധ്യതയുള്ള പരിസ്ഥിതി ദേലാലപ്രദേദശങ്ങളിൽ നിന്നും അകരെലയാക്കുക.

കരുതലില്ലാരെത ഉള്ള പരിസര  സജ്ജീകരണ  സമീപനം  ജീവനും  സ്വത്തിനും ,  നഷ്ടങ്ങൾ
ഉണ്ടാകുന്ന കാരണങ്ങളിൽ  ഒന്നാണ് .  ഈ  പദ്ധതി  പാരിസ്ഥിതികവും,  സാമൂഹികവുമായ  നിലനിൽപ്പ്
മുൻനിർത്തിരെകാണ്ടുള്ള പ്രതിദേരാധ മാർഗ്ഗങ്ങളുരെട ആസൂത്രണത്തിനും  ,  നിർമ്മാണപ്രവർത്തനത്തിനും
ശരിയായ  അന്തരീക്ഷം  നൽകുന്നദേതാരെടാപ്പം   പ്രകൃതി  ദുരന്തങ്ങളായ  ചുഴലിക്കാറ്റിനും  തുടർന്നുള്ള
രെവള്ളരെപ്പാക്കവും  മൂലമുണ്ടാകുന്ന ദേകടുപാടുകൾ  ജനനിബിഡമായ  തീരപ്രദേദശങ്ങളുള്ള 4  പദ്ധതി
സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഇല്ലാതാക്കാനും,  കുറയ്ക്കാനും സഹായിക്കുന്നു.  പദ്ധതിയുരെട സുഗമമായ നടത്തിപ്പിന്
ദേവണ്ടി  ES) MF  ആണ്  ആവശ്യമായ  നിർദേ�ശങ്ങളും,  ആസൂത്രണ  രീതികളും,  നൽകുന്നത്.  ഇവ
നടപ്പാദേക്കണ്ട വഴികൾ താരെഴ പറയുന്നവയാണ്.

1. പാരിസ്ഥിതിക, സാമൂഹിക ആസൂത്രണത്തിനും, പുനരവദേലാകനത്തിനുഠ, അംഗീകരിക്കലിനും,
ഉപപദ്ധതികളുരെട നടപ്പാക്കലിനും  ദേവണ്ടി  കൃത്യമായ  പ്രവർത്തനങ്ങളും ,  സമ്പ്രദായങ്ങളും
ഉണ്ടാക്കുക.
2.  ഉപപദ്ധതിയുരെട നടപ്പാക്കൽ ,  എന്നിവയുരെട പ്രധാനരെപ്പട്ട ഭാഗം  എന്നനിലയിൽ
ആസൂത്രണത്തിനും,  മാതൃക  നടപ്പാക്കലിനും,  പാരിസ്ഥിതിക  സാമൂഹിക  നിർവ്വഹണ
നടപടികൾക്ക് ദേവണ്ടി നിർദേ�ശങ്ങൾ നൽകാനുള്ള വ്യവസ്ഥ തയ്യാറാക്കുക.
3.  ഉപപദ്ധതിരെയ സംബന്ധിച്ച ശരിയായ  പ്രവർത്തനം ,  ഉത്തരവാദിത ്വങ്ങൾ,  അത്യാവശ്യ
നടപടികൾ  അറിയിക്കാൻ  ഉള്ള ദേരഖാരൂപം ,  പാരിസ്ഥിതിക  നിർവ്വഹണവും  പരിദേശാധനയും,
ബന്ധരെപ്പട്ട സാമൂഹിക സാഹചര്യം വ്യക്തമാക്കുക.
4.  ES) MF  ൻരെറ വിജയകരമായ  പ്രവർത്തനത്തിന്  ദേവണ്ടി ,  പരിശീലനം,  കാര്യക്ഷമത
വർധിപ്പിക്കൽ,  സാദേങ്കതിക  സഹായം  എന്നിവയുരെട ക്രമീകരണങ്ങൾ  നടത്തുന്നതിന്
തീരുമാനിക്കുക.

6



     ദേ�ശീയ ചുഴലിക്കാറ്റ് നഷ്ടസാധ്യത ലഘൂകരണ പദ്ധതി ചുഴലിക്കാറ്റ് നഷ്ടസാധ്യത ലഘൂകരണ പദ്ധതി നഷ്ടസാധ് നഷ്ടസാധ്യത ലഘൂകരണ പദ്ധതി യ ചുഴലിക്കാറ്റ് നഷ്ടസാധ്യത ലഘൂകരണ പദ്ധതി ത ലഘൂകരണ പദ്ധതി ലഘൂകരണ പദ്ധതി പദ്ധത ലഘൂകരണ പദ്ധതി ി -   രണ്ടാം ഘട്ടം ഘട്ടം ഘട്ടം 

ES) MF   ൻരെറ പ്രദേയാഗഠ നിമിത്തഠ സാധ ്യമാക്കുന്നവ  :-  
1.  ഉപപദ്ധതിയുരെട ആസൂത്രണത്തിൻരെറയും  മാതൃക ,  നടപ്പാക്കൽ,  പ്രവർത്തനം,  നിർവ്വഹണം,
എന്നിവയുമായി  ബന്ധരെപ്പട്ട എല്ലാ  ഘട്ടത്തിലുമുള്ള തീരുമാനം  പാരിസ്ഥിതിക  സാമൂഹിക
വീക്ഷണത്തിൻരെറ ദേയാജിച്ചത്  ആകുന്നു .  കൂടാരെത ദേനരരെത്തയുള്ള പദ്ധതി  ചക്രത്തിലുണ്ടായ
വിപരീത  പാരിസ്ഥിതിക,  സാമൂഹിക  ആഘാതങ്ങൾ  തിരിച്ചറിഞ്ഞ്  അവരെയ ഇല്ലാരെത
ആകുകദേയാ, ലഘുകരിക്കുകദേയാ രെചയുന്നു.
2. ഉപപദ്ധതിയുരെട രെമച്ചരെപ്പട്ട രീതിയിലുള്ള ആസൂത്രണം , മാതൃക, നടപ്പിലാക്കൽ എന്നിവയിലൂരെട
പാരിസ്ഥിതികവുഠ സാമൂഹികവുമായ ഫലങ്ങരെള രെമച്ചരെപ്പടുത്തുക.
3.  ഉപപദ്ധതികൾമൂലഠ  ദേനരിദേട്ടാ,  അല്ലാരെതദേയാ  ഉണ്ടാദേയക്കാവുന്ന പാരിസ്ഥിതിക  പ്രശ്നങ്ങൾ
കഴിയുന്നത് ദേപാരെല കുറയ്ക്കുക.
4. മനുഷ്യൻരെറ ആദേരാഗ്യം സംരക്ഷിക്കുക.
5. സാംസ് കാരിക സ്വത്തുകൾക്കുളള ആഘാതം കുറയ്കുക.

2.3   പരിസ്ഥിതി നിർവ്വഹണ ബാഹ ്യരൂപത്തിൻരെറ പ്രധാന ഉളളടക്കങ്ങൾ  
ബാങ്ക്  മുടക്കുന്ന പണം  ഉപദേയാഗിച്ചുള്ള പദ്ധതികളുരെട ആസൂത്രണത്തിനും  മാതൃകയ്ക്കും  നടപ്പാക്കലിനും
ദേവണ്ട വിവിധ നയങ്ങളുരെടയും മാർഗ്ഗദർശനങ്ങളുരെടയും, പ്രവർത്തനങ്ങളുരെടയും, വിശദാഠശങ്ങളാണ് ഈ
പദ്ധതി  ക്രമത്തിൽ  ഉള്ളത്.  ഈ  പദ്ധതിയുരെട ഫലമായി  ഉയർന്നു വരുവാനിടയുള്ള പ്രതികൂലമായ
പാരിസ്ഥിതിക,  സാമൂഹിക  ആഘാതങ്ങരെള തിരിച്ചറിയാനുഠ ,  ഒഴിവാക്കുവാനും,  ലഘുകരിക്കാനും,
പ്രാപ്തമായ  നയങ്ങരെളയും,  ഉദേ�ശ്യങ്ങരെളയും  സമീപനങ്ങരെളയുമാണ്  ഈ  പദ്ധതി  ക്രമത്തിൽ
വിവരിക്കുന്നത്. 
പരിസ്ഥിതി നിർവ്വഹണ ബാഹ ്യഘടനയിൽ പ്രദേത് ്യകമായി ഉൾരെക്കാളളുന്നത് താരെഴ പറയുന്നവയാണ്  :  

 പദ്ധതിയുരെട രെമാത്തത്തിലുള്ള നടപ്പാക്കലിന്  ആവശ്യമായ  ഭാരതസർക്കാരിൻരെറ പരിസ്ഥിതി
നിയമങ്ങൾ, ദേലാകബാങ്കിൻരെറ സുരക്ഷ സഠവിധാന നയങ്ങൾ എന്നിവരെയ പറ്റിയുള്ള അറിവ്.

 രെചയ്യാൻ  ഉദേ�ശിച്ച ഉപപദ്ധതികരെള പറ്റി  തീരുമാനം  എടുക്കുന്നതിന്  മാർഗ്ഗദർശനം  നല് കാൻ
ദേവണ്ടി പാരിസ്ഥിതിക, സാമൂഹിക സൂക്ഷ് മ പരിദേശാധനയ്ക്ക് പിന്തുടദേരണ്ട നടപടികൾ.

 പരിസ്ഥിതിക്കും,  സമൂഹത്തിനും,  ഉണ്ടാകുന്ന ആഘാതങ്ങൾ  നിർÔയിക്കുകയും  പരിസ്ഥിതി
ലഘൂകരണ പദ്ധതികൾക്ക് ദേവണ്ടി പിൻതുടദേരണ്ട പ്രവർത്തനങ്ങളും മാർഗ്ഗങ്ങളും തയാറാക്കുക.

 അറിയരെപ്പടുന്ന പദ്ധതികളുരെട നടത്തിപ്പിന്  മുൻകൂട്ടി  കാണുന്ന പാരിസ്ഥിതിക ,  സാമൂഹിക
ആഘാതങ്ങളുരെട പ്രാഥമിക നിർÔയം.

 മുൻകൂട്ടി  വിലയിരുത്താൻ  ആകുന്ന ആഘാതങ്ങൾ  ലഘുകരിക്കുന്നതിനും ,  ഒഴിവാക്കുന്നതിനും,
രെപാതുവായ പരിസ്ഥിതി നിർവഹണ പദ്ധതികൾ.

 പുനരധിവാസ  പദ്ധതിയുരെട ദേരഖ  തയാറാകുന്നതിനു ആവശ്യമുള്ള സഹായങ്ങൾ
രെചയ്തുരെകാടുക്കുക.

 പാരിസ്ഥിതിക,  സാമൂഹിക  നിർവഹണത്തിന്  നിയന്ത്രികളും  തയ്യാറാക്കലും  ഉൾരെപ്പടുത്തി
സ്ഥാപനങ്ങളുരെട തയാരെറടുപ്പുകൾ.

2.4 ES) MF –   ൻരെറ പ്രദേയാഗികത  
വിവിധ  പദ്ധതി  ഘടകങ്ങളുരെട തയ്യാരെറടുക്കലിനും ,  നടപ്പാക്കലിനും  ഭരണഘടന  (NDMA)ES) MF)

ആവശ്യമാണ്. പദ്ധതി, ഉപപദ്ധതി പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി ദേചർന്ന് നിൽദേക്കണ്ട അത്യാവശ്യ ഘടകമാണ്
ഇത്  കൂടാരെത മുകളിൽ  പറഞ്ഞ ഉദേ�ശ്യങ്ങളും  ലക്ഷ്യങ്ങളും  ദേനടിരെയടുക്കുന്നതിനും ,   രെമാത്തത്തിലുള്ള
പദ്ധതി  ക്രമം,  ആസൂത്രണം  തുടങ്ങി  സ്ഥലം  തിരിച്ചറിയൽ,  മാതൃക  നടപ്പാക്കൽ,  പ്രവർത്തനം
എന്നിവയിലൂരെട അവസാനഘട്ടഠവരെര പിന്തുടരുന്നതാണ് ES) MF.
സംസ്ഥാന,  ദേകന്ദ്ര നിയമങ്ങളും,  നയങ്ങളും,  ദേലാക ബാങ്കിൻരെറ നിർദേ�ശങ്ങളും അനുസരിച്ചാണ്  ES) MF
വികസിപ്പിരെച്ചടുത്തിരിക്കുന്നത്.  ഈ  ദേരഖയും  രൂപീകരണ  സമയത്ത്  ''draft"  എന്ന്  സൂചിപ്പിച്ചിരുന്ന
നിയമങ്ങളും, നിർദേ�ശങ്ങളും പരിഗണിദേക്കണ്ടതില്ല.
2.5 ES) MF -  ൻരെറ പുതുക്കലുഠ ദേഭദരെപ്പടുത്തലുഠ  

പദ്ധതി  തയ്യാറാക്കലിൻരെറ സമയത്ത്  അവദേലാകനം  രെചയ്യാത്ത കാര്യങ്ങൾ  ഈ  ദേരഖയിൽ
ഉൾരെപ്പടുത്തിട്ടില്ല.  ഭാവിയിൽ  ഉയർന്നുവരാൻ  സാധ്യതയുള്ളവ  വിശകലനം  രെചയ്തു ഉചിതമായ
ആസൂത്രണ  പരിപാടികൾ  ES) MF  -  ൽ  ഉൾരെപ്പടുദേത്തണ്ടതാണ്.  അപ്രതീക്ഷിത  സാഹചര്യങ്ങരെളയും
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ഉപപദ്ധതിയ്ക്കുദേവണ്ട ശരിയായ  രീതിയിൽ  ഉള്ള മാറ്റങ്ങരെള ഉൾരെപ്പടുത്തുന്നതിനുദേവണ്ടി  ES) MF
പരിഷ് കരിദേക്കണ്ടതാണ്.  കൂടാരെത ഈ  രൂപദേരഖ  പ്രവർത്തനത്തിൻരെറയും  നടപ്പാക്കലിൻരെറയും
അനുഭവങ്ങൾ  അടിസ്ഥാനമാക്കി  വരുന്ന മാറ്റങ്ങൾ  ദേലാക  ബാങ്കിൻരെറ അഭിപ്രായം  അനുസരിച്ചു
ശരിയായ രീതിയിൽ പുതുക്കുകയും രെചദേയ്യണ്ടതാണ്.
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അദ്ധ ്യായഠ  -  3  
നിലവിലുളള പാരിസ്ഥിതിക  ,   സാമൂഹിക സാഹചര ്യങ്ങൾ  

പ്രകൃതി  ദുരന്തങ്ങളാൽ  പ്രദേത്യകിച്ചും  ഭൂകമ്പം,  രെവള്ളരെപാക്കം,  വരൾച്ച,  ചുഴലിക്കാറ്റ്,  മÔിടിപ്പ്
എന്നിവ ഇന്ത ്യരെയ വൻദേതാതിൽ ബാധിക്കരെപ്പടുന്നു. പഠനങ്ങൾ അനുസരിച്ചു ഇന്ത്യയുരെട GDP യുരെട 2 %
വരെരയും ദേകന്ദ്രവരുമാനത്തിൻരെറയുഠ 12 % വരെരയും പ്രകൃതിദൂരന്തങ്ങൾ നഷ്ടമുണ്ടാക്കുന്നു. 
  7500  km  ൽ  കൂടുതൽ  ഉള്ള ഇന്ത്യൻ  വൻകരയിരെല തീരദേമഖലയും ,  നിരപ്പായ  ഭൂപ്രദേദശവും,
ഉയർന്ന ജനസാന്ദ്രതയും ,  ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ  സ്ഥാനവും,  ഇന്ത്യരെയ ചുഴലികാറ്റിനാലും ,  ശക്തമായ
മഴയാലും  എളുപ്പത്തിൽ  ദേകടുപാടുകൾ  ഉണ്ടാക്കുന്നു.  ഏകദേദശം  5700  km  തീരപ്രദേദശം  രൂക്ഷമായ
ചുഴലികാറ്റിനാൽ  ബാധിക്കരെപ്പടുന്നതാണ്.  തുടരെരതുടരെര ഉള്ള ചുഴലിക്കാറ്റുകൾ  വലിയദേതാതിലുള്ള
ജീവനഷ്ടത്തിനും,  ജീവദേനാപാധി  മാർഗ്ഗങ്ങൾ  നഷ്ടരെപ്പടുന്നതിനും,  രെപാതുസ്വകാര്യ സ്വത്തിൻരെറ
നഷ്ടത്തിനും  അടിസ്ഥാന  സ്വാകര്യങ്ങളുരെട നാശത്തിദേലക്കു നയിക്കുന്നു .  അങ്ങരെന തുടർച്ചയായ
ഇടദേവളകളിൽ പുദേരാഗതി പിദേന്നാക്കമാക്കുന്നു.

ചുഴലികാറ്റിരെന പറ്റിയുള്ള ഒരു രെപാതുവായ  അവദേലാകനം  ഉരെണ്ടങ്കിലുഠ  പദ്ധതിയുരെട
വീക്ഷണത്തിൽ  കൂടി  മനസിലാദേക്കണ്ടത്  പ്രധാനമാണ്.  കൂടാരെത വിവിധ  സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ  ദേദശീയ
ചുഴലിക്കാറ്റ് അപായസാധ്യത ലഘൂകരണ പദ്ധതിയുരെട മുതൽ മുടക്കിരെന പറ്റി ഒരു അടിസ്ഥാന വിവരവുഠ
ആവശ്യമാണ്.  പാരിസ്ഥിതിക,  സാമൂഹിക  ഭരണ  ഉപഘടനയുരെട രണ്ടാം  പതിപ്പിൽ  പദ്ധതി
സംസ്ഥാനങ്ങളുരെട നിലവിലുള്ള പാരിസ്ഥിതികവുഠ, സാമൂഹികവുമായ സാഹചര്യങ്ങൾ പ്രതിപാദിക്കുന്നു.
3.  1   ചുഴലിക്കാറ്റ് ഇന്ത ്യൻ സാഹചര ്യത്തിൽ  

ന്യൂന മർ� പ്രദേദശങ്ങൾക്കു ചുറ്റും ഉണ്ടാകുന്ന അന്തരീക്ഷ ദേക്ഷാഭങ്ങൾ രെപട്ടന്നുള്ള നശീകരണ
വായുപ്രവാഹമായി  ദേവർതിരിക്കുന്നതാണ്  ചുഴലിക്കാറ്റുകൾ.  ഇവയ്ക്കു അകമ്പടിയായി  എല്ലായിദേപ്പാഴും
അക്രമാസക്തമായ  കാറ്റും,  പ്രതികൂല  കാലാവസ്ഥയും  ഉണ്ടാകുന്നു.  വായു എതിർഘടികാരദിശയിൽ
ദക്ഷിണധ്രൂവത്തിലും ഘടികാരദിശയിൽ ഉത്തരധ്രൂവത്തിലുംപ്രവഹിച്ചുരെകാണ്ടിരിക്കുഠ.
ചുഴലിക്കാറ്റിൻരെറ വർഗ്ഗീകരണഠ

i) മിദേതാക്ഷണ ചുഴലിക്കാറ്റ് 
ii)  ഉഷ്ണദേമഖലാ  ചുഴലിക്കാറ്റ്.  Cyclone  എന്ന പദം  ഉയർത്തിയിരിക്കുന്നത്  പാമ്പിൻരെറ ചുരുൾ

എന്ന്  അർഥം  വരുന്ന ഗ്രിക്ക്  പദമായ  Cyclone  -ൽ  നിന്നാണ്.  രെഹൻറി  രെപഡിഗ്റ്റൺ
ആണ്  ഈ  പദം  കണ്ടുപിടിച്ചത്.  ബംഗാൾ  ഉൾക്കടലിരെലയും,  അദേറബ്യൻ  സമുദ്രത്തിരെലയും
ഉഷ് ണദേമഖല കാറ്റുകൾ കടലിൽ ചുരുലുള്ള സർപ്പം ദേപാരെല കാണരെപ്പടുന്നതിനാലാണ് ഈ
പദഠ  വന്നത്.  ദേലാകത്തിൽ  വിവിധ  ഭാഗങ്ങളിൽ  ചുഴലിക്കാറ്റുകൾക്കു പല  ദേപരുകളാണ്
നൽകിയിരിക്കുന്നത്.  പസഫിക്  സമുദ്രത്തിലും,  കൈചന  സമുദ്രത്തിലും  ഇത്  പ്രചണ്ഡവാതം
(NDMA)typhoons  )  എന്നാണ്  അറിയരെപ്പടുന്നത്.  കരീബിയ  സമുദ്രത്തിലും,  അറ്റ്ലാൻറ്റിക്
സമുദ്രത്തിലും  ഹറിരെകയിൻ  (NDMA)Hurricane  )  എന്നാണ്  അറിയരെപ്പടുന്നത്.  പശ്ചിമ
ആഫ്രിക്കയിരെല ഗിനിയ  പ്രദേദശത്തും  രെതദേക്കഅദേമരിക്കയിലും  ചണ്ഡമാരുനൻ  (NDMA)Tornado  )
എന്നും വടക്കു പടിഞ്ഞാറൻ ആസ്ദേലിയായിൽ വില്ലി - വില്ലിസ് എന്നും ഇന്ത്യൻ സമുദ്രത്തിൽ
ഉഷ് ണദേമഖല ചുഴലിക്കാറ്റു് എന്നാണ് അറിയരെപ്പടുന്നത്. 

ഉഷ് ണദേമഖല ചുഴലിക്കാറ്റുകൾ അന്തരീക്ഷത്തിൻരെറയും കടലിൻരെറ പ്രവർത്തന ഫലമാണ്, കടലിൽ
നിന്നുള്ള ചൂടാണ്  അതിനു ശക്തിപകരുന്നത് .  കിഴക്കു നിന്നുള്ള വാണിജ്യവാദങ്ങളും ,  മിദേതാഷ് ണ
പശ്ചിമവാദങ്ങളും,  പ്രദേദശിക  വാദങ്ങളുഠ  അതിൻരെറ ശക്തി  കൂട്ടാനും  സഹായിക്കുന്നു .  ചുഴലിക്കാറ്റിന്
ഊർജ്ജം ലഭിക്കുന്നത് സമുദ്ര ഉപരിതലത്തിൽ നിന്നും ബാഷ് പീകരിച്ചു ദേമഘങ്ങളായും പിരെന്ന മഴയായി
ഘനീഭവിക്കുന്നതും  ഈർപ്പമുള്ളതുമായ  വായു ഉയർന്നുവരുകയും  തണുക്കുകയും  രെചയുനതിലൂരെടയാണ്
ഈ  ഊർജ്ജദേçാതസ്സ്  മിത  ശീദേതാഷ് ണ  ദേമഖലയിരെല ചുഴലിക്കാറ്റിൽ  നിന്നും  ആയ  ''nor'casters  "
(NDMA)യുകൈണരെറ്റഡ്  ദേèറ്റ്സിൻരെറ വടക്ക്  കിഴക്ക്  ഉണ്ടാകുന്ന കാറ്റ് )  യൂദേറാപ്യൻ  കാറ്റുകളിൽ  നിന്നും
വ്യത്യസ് തമാണ്, ലഠബരീതിയിലുള്ള താപവ്യതിയാനം ആണ് ഇതിനു കാരണം.
വർഗ്ഗീകരണഠ
ചക്രവാദങ്ങരെള ബന്ധരെപ്പട്ട കാറ്റുകളുരെട ശക്തി രെകാടുങ്കാറ്റുകൾ

അസാധാരണമായ  മഴയുരെട സാനിദ്ധ്യം  എന്നിവയുരെട അടിസ് ഥാനത്തിൽ  തരം
തിരിച്ചിരിക്കുന്നു.  താരെഴ രെകാടുത്തിരിക്കുന്ന മാനദണ്ഡം രൂപരെപടുത്തിരിക്കുന്നത് .  ഇന്ത്യൻ കാലാവസ്ഥ
നിരീക്ഷണദേകന്ദ്രം ആണ് .
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വിധഠ     കാറ്റിൻരെറ ദേവഗത Km/hr കാറ്റിൻരെറ ദേവഗത (NDMA)knots )ൽ

ന്യൂനമർ�ം

ഡിപ്രക്ഷൻ
അതിന്യൂനമർ�ം
ചുഴലിക്കാറ്റ്
ചുഴലിരെക്കാടുങ്കാറ്റ്
വിശിഷ്ട ചുഴലിക്കാറ്റ്

31 - ൽ കുറവ്
31 – 49
49 -61
61 -88
88 -117
221 - ൽ കൂടുതൽ

17-ൽ കുറവ്
17 - 27
27 - 33
33 -47
47 -63
120-ൽ കൂടുതൽ

1 knots = 1.85km/hr
കാറ്റിൻരെറ ദേവഗതയുരെട അടിസ്ഥാനത്തിൽ ചുഴലിക്കാറ്റുകരെള 5  വ്യത്യസ്ത തലങ്ങളിലായി തരംതിരിക്കാം.
നാശനഷ്ടങ്ങൾ  ഉണ്ടാകുന്നതിൻരെറ അടിസ്ഥാനത്തിൽ  അവരെയ വീണ്ടും  താരെഴ പറയുന്ന രീതിയിൽ
വിഭജിക്കാം..

ചുഴലിക്കാറ്റ് വിഭാഗം കാറ്റിൻരെറ ദേവഗത km/hr നഷ്ടത്തിൻരെറ അളവ് 

01
02
03
04
05

120-150
150-180
180-210
210-250
250-ഉം അതിനു മുകളിലും

ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത്
മിതമായത്
വ ്യാപകമായത്
തീവ്രതമായത്
മഹാവിപത്ത് ഉണ്ടാകുന്നത്

ചുഴലിക്കാറ്റ് സൃഷ്ടിക്കുന്ന വിനാശഠ
ചുഴലിക്കാറ്റുമായി ബന്ധരെപ്പട്ട 3 ഘടകങ്ങളാണ് വിനാശം ഉണ്ടാകുന്നത്.

1) ശക്തമായ കാറ്റുകൾ  
ശക്തമായ  ചുഴലിക്കാറ്റിദേനാടു അനുബന്ധ മായ കാറ്റുകൾ.  അടിസ്ഥാന  സൗകര്യങ്ങൾക്കു

ഉണ്ടാകുന്ന രുക്ഷമായ നാശനഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു.   വളരെര ശക്തമായ കാറ്റും അതിൻരെറ ഭാഗമായി
ഉണ്ടാകുന്ന ചുഴലിക്കാറ്റും ,  രെകട്ടിടങ്ങരെളയും  മരങ്ങരെളയും  യന്ത്ര ഉപകരണങ്ങരെളയും  വാർത്ത വിനിമയ
ശൃംഖലദേയയും  നശിപ്പിക്കുന്നു.  അതുവഴി  ജീവനും,  സ്വത്തിനും  നഷ്ടമുണ്ടാകുന്നു.  രെകാടുംകാറ്റ്
രെചറുതാരെണങ്കിലും രെപട്ടന്നുള്ള ആഗമനമാണ് നാശനഷ്ടങ്ങൾക്കു കാരണം.

2) ദേപമാരിയുഠ ഉൾനാടൻ രെവളളരെപ്പാക്കവുഠ  
 രെ്വളരെര ഉയർന്ന ഈർപ്പാവസ്ഥ ഘനീഭവിച്ചു അസാധാരണമായാ  വിധം  വലിയ

മഴത്തുള്ളികളും, ഭീമമായ ക്യുമുലസ് ദേമഘങ്ങളും ഉണ്ടാകുകയും രെചയ്യുന്നു. ചുഴലിക്കാറ്റ് കരയിരെലത്തുദേമ്പാൾ
മഴ  രെപരെട്ടന്ന്  സാന്ദ്രികരിക്കുകയും  അളവിൽ  കൂടുതലുള്ള ജലം  വിശാലമായി  ഒഴുകുകയും  രെചയ്യുന്നു .
അങ്ങരെന പഴയ  ജലസംഭരണികളിൽ  രെവള്ളരെപാക്കം  ഉണ്ടാക്കുക  പുതിയവ  സൃഷ്ടിക്കുകദേയാ  രെചയ്യുന്നു .
ചുഴലിക്കാറ്റുമായി  ബന്ധരെപ്പട്ട്  ഉണ്ടാകുന്ന ദേപമാരി  (NDMA)30  cm  /hr  )  യാണ്  നാശനഷ്ടങ്ങൾക്കു പ്രധാന
കാരണം.  കൂടുതൽ  അടങ്ങാത്ത മഴ  അദൂരപൂർവ്വമായ  രെവള്ളരെപ്പാക്കത്തിന്  ഇടയാക്കുന്നു .
ചുഴലികാറ്റിനാൽ  വീടുകൾ  നഷ്ടമാകുന്നവർക്ക്  മഴ  ഒരു വലിയ  പ്രശനം  തരെന്നയാണ് .
ചുഴലികാറ്റിൽനിന്നുമുണ്ടാകുന്ന ദേപമാരി വിശാലമായ സ്ഥലദേത്തക്കു വ്യാപിക്കുകയും വലിയ ദേതാതിൽ ഉള്ള
മരെÔാലിപ്പിനും, തടയിണകളുരെട ബലക്ഷയത്തിനും കാരണമാകുന്നു.

3) കടൽദേക്ഷാഭഠ  
രൂക്ഷമായ  ഉഷ് ണദേമഖല  ചുഴലിക്കാറ്റ്  കാരണം   അസാധാരണമായ  വിധത്തിൽ  കടൽ  നിരപ്പ്

ഉയരുന്നതാണ്  കടൽദേക്ഷാപം.  ഇതിൻരെറ ഫലമായി  കടൽരെവള്ളം  നിറഞ്ഞു കവിരെഞ്ഞാഴുകുകയും ,
തീരപ്രദേദശങ്ങളിരെല താഴ്ന്ന ഇടങ്ങളിരെല ജനങ്ങളും ,  ജീവജാലങ്ങളും  രെവള്ളത്തിൽ  മുങ്ങുകയും
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കടൽതീരവുഠ തടയിണയുഠ ഒളിച്ചു ദേപാകുകയുഠ സസ ്യജാലങ്ങൾ  നശിക്കുകയുഠ   അങ്ങരെന  മÔിൻരെറ
ഫലഭുയിഷ്ടി കുറയ്ക്കുകയുഠ രെചയ്യുന്നു.

    ചുഴലിക്കാറ്റുകളുരെട വ ്യാസഠ  50  മുതൽ  320 km  വരെര വ ്യത ്യാസമുരെണ്ടങ്കിലുഠ അവയുരെട പ്രഭാവം
ആയിരദേത്താളം km വരെര സമുദ്രതീരത്തിലും താഴ്ന്ന അന്തരീക്ഷത്തിലും പ്രബലമാണ്. അവയുരെട ചുറ്റളവ്
1000  km  വരെര ഉരെണ്ടങ്കിലും  ഊർജ്ജദേകന്ദ്രത്തിന്  100  km  ൻരെറ ഉളളിൽ  മാത്രരെമ വ ്യാസഠ  ഉണ്ടാകു .
ഉർജ്ജദേകന്ദ്രത്തിൻരെറ അടുത്ത്  കാറ്റ്  320  km  ദേവഗതയിൽ  വീശുന്നു.   ഉഷ്ണദേമഖലാ  ചുഴലിക്കാറ്റ്
സാധാരണ ജീവിതരെത്ത ബാധിക്കുന്ന നശീകരണ കാറ്റുകളായും ,  ദേപമാരിയായും,  കടൽദേഷാപത്താലും
വിദേശഷിക്കരെപ്പടുന്നു.  ഇതിൻരെറ അകമ്പടിയായി  അസാധാരണമായ  വിധം  മഴയും ,  ജലçാതസ്സുകൾ
നിറദേഞ്ഞാഴുകി ഉൾനാടൻ പ്രദേദശങ്ങളിൽ രെവള്ളരെപാക്കം ഉണ്ടാകുകയും രെചയ്യുന്നു.

ചുഴലിക്കാറ്റുകൾ അവയുരെട നശീകരണ ശക്തിരെകാണ്ട്  നശിപ്പിക്കുന്ന രെകട്ടിടങ്ങൾ ,  അതായത്
വീടുകൾ,  ഊർജ്ജ വാർത്ത വിനിമയ  ദേഗാപുരങ്ങൾ ,  ആശുപത്രികൾ,  ഭക്ഷണ  ദേശഖരണ  ദേകന്ദ്രങ്ങൾ,
ദേറാഡുകൾ  ,  പാലങ്ങൾ,  കലുങ്കുകൾ,  ധാന്യങ്ങൾ  എന്നിവയാണ്  ഏറ്റവും  രൂക്ഷമായ  ഭവിഷ്യത്തുകൾ
ഉണ്ടാകുന്നത്  കടൽ  പ്രദേക്ഷാപത്താലും  ദേപമാരിയാലുമാണ്.  ദേപമാരിമുലം  തീരപ്രദേദശരെത്ത താഴ്ന്ന
പ്രദേദശങ്ങൾ  രെവള്ളത്തിനടിയിലാക്കുന്നു.  കടൽനിരപ്പ്  ഉയരുന്നതും  തീരദേദശ  സമൂഹത്തിനു
വലിയദേതാതിൽ ബാധിക്കുന്നു.

ഇന്ത ്യയിരെല പ്രധാനരെപ്പട്ട ചുഴലിക്കാറ്റുകൾ

1891 - 2006  വരെരയുള്ള കാലയളവിൽ ഇന്ത്യൻ തീരദേദശ ജില്ലകളിൽ വീശിയടിച്ച പ്രധാനരെപ്പട്ട
ഉഷ്ണദേമഖലാ ചുഴലിക്കാറ്റുകൾ താരെഴ രെകാടുക്കുന്നു.

സഠസ്ഥാനഠ തീരദേദശജില്ല ചുഴലിക്കാറ്റുകളുരെട എÔഠ
ദേകരളം(NDMA)3 ) മലപ്പുറം

ദേകാഴിദേക്കാട്
കണ്ണൂർ

1
1
1

കർണാടകം(NDMA)2 ) ദക്ഷിണ കന്നട
ഉത്തര കന്നട

1
1

മഹാരാഷ്ട്ര സിന്ധുദുർഗ്
രത് നഗിരി
മുംകൈബ
താരെന

3
3
3
4

ദേഗാവ (NDMA)2 ) ദേഗാവ 2
ഗുജറാത്ത് (NDMA)28 ) സൂറത്ത്

കൈകറ
ഭാവ്നഗർ
അരെമദേരലി
ജുനർഗഡ്
ജാം നഗർ
കച്ച്

1
1
4
4
7
6
5

പൂർവ്വതീരഠ

പശ്ചിമ ബംഗാൾ (NDMA)69) 24 പരഗന (NDMA)N & S)  )
മിഥ്നാപൂർ

35
34

ഒഡിഷ 98) ബാലദേസാർ
കട്ടക്ക്
പുരി
ഗഞ്ചഠ

32
32
19
15
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ആന്ധ്രാപ്രദേദശ് (NDMA)79) ശ്രീകാകളഠ
വിശാഖപട്ടണം
പൂർവ്വദേഗാദാവരി
പശ്ചിമദേഗാദാവരി
കൃഷ്ണ
ഗുണ്ടുർ
പ്രകാശം
രെനല്ലൂർ

14
9
8
5
15
5
7
16

തമിഴ് നാട്(NDMA)54) രെചകൈന്ന
ഗുഡല്ലൂർ
സൗതാർദേകാട്ട്
തഞ്ചാവൂർ
പുതുദേകാട്ടൽ
രാമനാഥപുരം
തിരുനൽദേവലി
കന്യാകുമാരി

18
7
5
12
5
3
2
2

ദേപാണ്ടിദേച്ചരി(NDMA)8) ദേപാണ്ടിദേച്ചരി 8

ഇന്ത്യയിരെല അപകട  സാദ്ധ്യതകൾ ,  ജനസംഖ്യയിലുള്ള വ്യത്യാസം ,  സാമൂഹിക  സാമ്പത്തിക
അവസ്ഥകൾ,  ആസൂത്രിതമല്ലാത്ത നഗര  വൽകരണം ,  അപകട  സാധ്യതയുള്ള ദേമഖലകളിരെല
പുദേരാഗമന പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്നിവയുരെട വർദ്ധനവിൻരെറ സംയുക്തമാണ്.
3.2   കാറ്റിൻരെറനിലവിലുളള സാമൂഹിക അവസ്ഥ  -   ഇന്ത ്യൻ   തീരഠ  

തിരദേമഖല  എന്നുപറയുന്നത്  കടലിൻരെറയും  കരയുരെടയും  പ്രവർത്തനങ്ങളാൽ ഉണ്ടാകുന്ന
വിശിഷ്ടമായ ഒരു പരിസ്ഥിതിയാണ്. തീരപ്രദേദശങ്ങൾ വളരെര അധികം ദുർബലവും, ചലനാത്മകവും ആയ
ആവാസവ്യവസ്ഥയാണ്.  ഈ  പ്രദേദശങ്ങൾ  എദേപ്പാഴും  മനുഷ്യൻരെറ പ്രവർത്തനങ്ങളാലും ,  പ്രകൃതിയുരെട
പ്രവർത്തനങ്ങളും  ബാധിക്കരെപടുന്നവയാണ്..  തീരപ്രദേദശങ്ങൾ  വളരെര വിശാലമായ  ജീവജാലങ്ങൾ
രെകാണ്ട്  സന്തുഷ്ടമാണ്.  അവ  പവിഴപ്പുറ്റുകൾ,  കണ്ടൽക്കാടുകൾ,  കടൽരെച്ചടികൾ,  മണൽകൂനകൾ,
നദിമുഖപരപ്പ്,  ഉപ്പുപാടം,  കായൽ,  അഴി  എന്നിവയാണ്.  ജീവവും,  അജീവവുമായ  പ്രവർത്തങ്ങളുള്ള
ഫലമാണ് ഇവരെയല്ലാം.

ലഭ ്യമായ  വിവരങ്ങൾ  അനുസരിച്ചാണ്  തീരദേദശദേമഖലയുരെട അതിര്  വ്യത്യസ്ത രീതിയിൽ
തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളത്.  സാധാരണയായി  തീരദേത്തക്കുള്ള ദൂരം ,  ഉയരം  എന്നിവയുരെട സംയുക്തമായ
വിവരങ്ങളാണ്  ഉപദേയാഗിക്കുന്നത്.  പല  രാജ്യത്തും  പലരീതിയിൽ  ഉള്ള ദൂരമാനദണ്ഡങ്ങളാണ്
തീരദേദശദേമഖലരെയ നിർÔയിക്കാനായി ഉപദേയാഗിക്കുന്നത്. ദേവലിദേയറ്റത്തിൽ നിന്നും കരയിദേലക്കു 500
m കണക്കാക്കിയാണ് തിരദേമഖലരെയ തിരിക്കുന്നത്.  ദേലാകത്തിരെല മുഴുവൻ തീരദേരഖ എന്നു പറയുന്നത്
356,000km ആണ് ഭൂമിയുരെട 10 %  ൽ കൂടുതൽ തീരപ്രദേദശമാണ്.  കടൽ ഗതാഗതം, മൽസ്യബന്ധനം,
വിദേനാദസഞ്ചാരം,  വിദേനാദപ്രവർത്തനങ്ങൾ,  വ്യവസായ  വത്കരണം,  ജനവാസദേകന്ദ്രങ്ങൾ  എന്നിവ
സാമ്പത്തിക ലാഭഠ ദേനടുവാനാണ് തീരപ്രദേദശങ്ങരെള  ദേകന്ദ്രീകരിക്കുന്നത്. 

ദേലാകത്തിരെല 40 % ജനസംഖ്യയും തീരത്തിൻരെറ 100 km ലാണ് ഉൾരെപ്പടുന്നത്. ദേലാകത്തിരെല 10
%  ജനങ്ങളും തീരപ്രദേദശങ്ങളിരെല താഴ്ന്ന പ്രദേദശങ്ങളിലാണ് ജീവിക്കുന്നത് .  ഇന്ത്യയിരെല 35%  ജനങ്ങൾ
7517km കൈദർഘ ്യമുളള  തീരപ്രദേദശത്തിൻരെറ      100 km ഉള്ളിലാണ് ജീവിക്കുന്നത്. 

ആവാസവ ്യവസ്ഥയുരെട  മികച്ച ഉത്പാദനം ,  ജനസാന്ദ്രത,  പുതുക്കാവുന്നതും,  അല്ലാത്തതുമായ
പ്രകൃതി  വിഭവങ്ങളുരെട ചൂക്ഷണം ,  മലിന  വസ്തുക്കളുരെട പ്രവാഹം ,  നഗര  സഠബന്ധമായ  മലിനജലം,
വ്യവസായ  വത്കരണം,  വിദേനാദ  മാർഗ്ഗങ്ങൾ  എന്നിവ. തീരപ്രദേദശങ്ങൾ  എദേപ്പാഴും  മാറ്റത്തിന്
വിധയമായി രെകാരെണ്ടരിക്കുന്നു. കടലിൻരെറയും,  കരയുരെടയും പ്രവർത്തനങ്ങൾ മൂലം മരെÔാലിപ്പ്,  കടൽ
ഉയരുന്നതും  തിരമാലകൾ  മൂലമുള്ള രെവള്ളരെപാക്കം ,  മനുഷ്യ നിർമ്മിതമായ  പ്രവർത്തനങ്ങളാൽ
അതായതു അനധികൃത  തീര  നിർമാണങ്ങൾ ,  എന്നിവയാണ്  തീരപ്രദേദശത്തിൻരെറയും  അതിൻരെറ
പ്രകൃതിയുരെടയും മാറ്റത്തിന് കാരണം .

പരിസ്ഥിതി ദേലാലപ്രദേദശങ്ങൾ
             ഇന്ത്യൻ  തീരങ്ങൾ  വളരെര വ്യത്യസ്ത രീതിയിലുള്ള പരിസ്ഥിതിദേലാലപ്രദേദശങ്ങളാണ് .
മണൽതിട്ടകൾ,  ചതുപ്പുനിലങ്ങൾ എന്നിവ പ്രദേത്യകം പരിഗണന അർഹിക്കുന്നതാണ്,  ഇവയിൽ ചിലത്
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വ്യാവസായിക  പ്രാധാന്യമുള്ള മൽസ്യങ്ങൾ ,  ഗ്യാസ് ദോദേപാടുകൾ,  ക്രദേèഷ്യനുകളുരെടയും
വിളനിലങ്ങളുമാണ്.    ഈ  അവാസ  വ്യവസ്ഥയുരെട പ്രദേത്യക  സ്വഭാവം  എന്നു പറയുന്നത്  വ്യത്യസ്ത
രീതിയിലുള്ള ജീവാണുകളുരെട ആതിദേഥയത്വമാണ് .  അടുത്ത കാലത്തു ദേവലിദേയറ്റ ,  ദേവലിയിറക്ക
ദേമഖലകളിൽ നടത്തിയ ഖനനത്തിലുരെട മനുഷ്യൻരെറ ആദേരാഗ്യത്തിനും ഉതകുന്ന രീതിയിലുളള വ്യത്യസ്ത
കണങ്ങൾ ലഭിച്ചു..  ഒദേര ആവാസവ്യവസ്ഥയിൽനിന്ന് തരെന്ന ആരെണങ്കിലും വ്യത്യസ്തമായ ദേമഖലകളിൽ
നിന്നുള്ള തന്മാത്രകൾ  വ്യത്യസ്ത സ്വഭാവം  ഉള്ളവയാണ് .  ഈ  ഒരു ഒറ്റ കാര്യം  രെകാണ്ട്  മാത്രം  ഈ
അവസ്ഥ വ്യവസ്ഥകൾ  സംരക്ഷികരെപ്പദേടണ്ടവയാണ് .   തീരപ്രദേദശങ്ങളുരെട നഷ്ടഠ  എന്ന്  പറയുന്നത്
ഭാവി തലമുറയുരെട നഷ്ടമാണ്.

മണൽ  തിട്ടകളാണ്  സാധാരണയായി  ഏറ്റവും  കൂടുതൽ  ബാധിക്കരെപടുന്ന ആവാസവ്യവസ്ഥ ,
മണൽ  തിട്ടകൾ  എന്നത്  പ്രകൃതിയുരെട കലവറയാണ് ,  അത്  ഇടക്ക്  ചിതറിദേപാകുകയും  എദേപ്പാൾ
ദേവണരെമങ്കിലും സ്ഥാനചലനം സംഭവിക്കുകയും രെചയ്യുന്നു.
ഇന്ത ്യയിരെല തീരപ്രദേദശത്തിൻരെറ സ്ഥിതി വിവര കണക്ക്
തിരദേരഖയുരെട നീളം
മുഴുവൻ കര പ്രദേദശം
രെകാണ്ടിരെനൻരെറൽ ഷൽഫിൻരെറ വിസ് തീർÔം
പ്രാദേദശിക കടൽ (NDMA)12 ദേനാട്ടിക്കൽ ദൂരം വരെര )
പ്രധാന സാമ്പത്തിക ദേമഖല

7516.6 km
വൻകര : 5422.6 km
ദ്വീപ് പ്രദേദശം : 2094 km
3,287,263 km2

372,424 km2

193,834km2

2.02 106 Miillion km2

സമുദ്ര സംബന്ധമായ സംസ്ഥാനങ്ങളും, ദേകന്ദ്രഭരണ പ്രദേദശങ്ങളും
തീരദേദശ  സംസ്ഥാനങ്ങളുരെടയും  ദേകന്ദ്രഭരണ
പ്രദേദശങ്ങളുരെടയും എÔം

9 സംസ്ഥാനങ്ങൾ

1. ഗുജറാത്ത്
2. മഹാരാഷ്ട്ര
3. ദേഗാവ
4. കർണാടക
5. ദേകരള
6. തമിഴ്നാട്
7. ആന്ധ്രാപ്രദേദശ്
8. ഒഡീഷ
9. പശ്ചിമബംഗാൾ
രണ്ട് ദേകന്ദ്ര ഭരണ പ്രദേദശങ്ങൾ
ദാമൻ ആൻറ് ദിയു
പുതുദേച്ചരി

ദ ്വീപ് പ്രദേദശങ്ങൾ ആൻഡമാൻ  നിക്കബാർ  ദ ്വീപുകൾ  (NDMA)ബഠഗാൾ
ഉൾക്കടൽ )
ലക്ഷദ ്വീപ്  (NDMA)അദേറബ ്യൻ കടൽ)

തീരദേദശ ജില്ലകളുരെട എÔഠ ഇന്ത ്യ വൻകരയിൽ -69  തീരദേദശ  ജില്ലകൾ,
ആൻഡമാൻ  നിദേക്കാബാർ  ദ ്വീപിൽ  ഒന്ന്,  ലക്ഷദ ്
വീപിൽ ഒന്ന്

തീരദേദശ ഘടന   (NDMA)  വൻകര  )  
മണൽത്തീരഠ
പാറരെക്കട്ടുള്ള തീരഠ
രെചളിനിറഞ്ഞ സമദേരഖ
ചതുപ്പു തീരഠ
മരെÔലിപ്പിനാൽ ബാധിക്കരെപ്പടുന്ന തീരദേരഖ

43%
11%
36%
10%
1624.435 km(NDMA)വൻകര)
132(NDMA)ദ്വീപുകൾ)

ജനസഠഖ ്യ
ഇന്ത ്യയിരെല ജനസഠഖ ്യ
തീരദേദശ സഠസ്ഥാനങ്ങളിരെലയുഠ,  ദേകന്ദ്രഭരണ  
പ്രദേദശങ്ങളിരെലയുഠ ജനസഠഖ ്യ

1.27 billion (NDMA)രെസൻസസ് 2011)
560 million
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ദ ്വീപ് പ്രദേദശങ്ങളിരെല ജനസഠഖ ്യ

തീരദേദശജില്ലകളിരെല ജനസഠഖ ്യ

ഇന്ത ്യയിരെല തീരദേദശജില്ലകളുരെട ജനസഠഖ ്യ
ആഘാതഠ

0.44 million

171 million

14.296

തീരദേദശ ആവാസവ ്യവസ്ഥ
തീരദേദശ ചതിപ്പുനിലങ്ങൾ
പ്രധാനരെപ്പട്ട കായലുകൾ
പ്രധാനരെപ്പട്ട അഴി മുഖങ്ങൾ
കണ്ടൽക്കാടുകൾ
കണ്ടൽക്കാടുകൾ ഉൾരെപ്പടുന്ന  പ്രദേദശഠ

പവിഴപ്പുറ്റ് പ്രദേദശം
കടലിൻരെറ സംരക്ഷണ പ്രദേദശം
MPA) വരുന്ന പ്രദേദശങ്ങൾ

43230km2

97
34
37
6740km2(NDMA)51%  വടക്കൻ  തീരഠ,  23%  പടിഞ്ഞാറൻ
തീരഠ 26% ആൻഡമാൻ നിദേക്കാബാർ ദ്വീപുകൾ)
5
31
6271.2km2

തീരദേദശ കൈജവകൈവവിധ്യം
കടൽ ആൽഗകൾ
കടൽ രെചടികൾ
കണ്ടൽ കാടുകൾ

217 രെമാത്തം 

544 ഇനം

6 14 ഇനം
ക്രദേèഷ്യൻസ്
രെമാളസ്കസ് (NDMA)ദേനാടുള്ള ജീവി)
എകൈകദേനാ ദേഡഠസ്
കട്ടിയുള്ള പവിഴപ്പുറ്റുകൾ
മൽത്സ്യങ്ങൾ
ഉരഗങ്ങൾ
കടൽ സസ്തനികൾ

2934 ഇനം
3370 ഇനം
765 ഇനം
218 ഇനം
2546 ഇനങ്ങൾ
5 ഇനം കടലാമകൾ
26 ഇനം പാമ്പുകൾ
ഇന്ത്യൻ  തീരങ്ങളിൽ  3  ഇനം  രെസദേറ്റഷ്യൻ  ഇരാവാടി
ദേഡാൾഫിൻ,  ഗംഗാനദിയിരെല ദേഡാൾഫിൻ,  തിമിംഗലം,
1972  രെല വന്യജീവി  സംരക്ഷണ  നിയമത്തിൽ
പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്ന ഡദേഗാഠഗ്

കടൽ മത്സ്യങ്ങൾ
മത്സ്യ ബന്ധന വിദേല്ലജുകളുരെട എÔം
മീൻപിടുത്തക്കാരുരെട ജനസംഖ്യ
മത്സ്യ ബന്ധന തുറമുഖങ്ങളുരെട എÔം

3288
864,550
കുടുഠബങ്ങളിലായി 4 million
വലിയ തുറമുഖഠ : 6
രെചറിയ മത്സ ്യബന്ധന തുറമുഖഠ 40

1511
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മത്സ്യം സൂക്ഷിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളുരെട എÔം
നിർÔയിക്കരെപ്പട്ട മത്സ്യം
സൂക്ഷിക്കുനതിൻരെറഅളവ്
മത്സ്യ ബന്ധന ദേബാട്ടുകൾ

38,20,207 ടൺ

194,490 ദേബാട്ടുകൾ
യന്ത്രവൽകൃതഠ – 37%
യന്ത്രവൽകൃതഠ – 37%
യന്ത്രവൽകൃതഠ അല്ലാത്തത് - 26%

തുറമുഖങ്ങളുഠ , കപ്പൽ ശാലകളുഠ

 പ്രധാനരെപ്പട്ട തുറമുഖങ്ങൾ

തുറമുഖങ്ങളുഠ കപ്പൽ ശാലകളുഠ
  ്ര്  പ്രധാനരെപ്പട്ട തുറമുഖങ്ങൾ
      രെചറിയ തുറമുഖങ്ങൾ

13
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1
39

ദേകരളഠ
ദേകരളത്തിന്  38,863  ചതുരശ്ര കിദേലാ  മീറ്റർ  ഭൂവിസ്തൃതിയുണ്ട് .  ഇത്  പടിഞ്ഞാറ്  അദേറബ്യൻ

കടലുഠ കിഴക്ക് പശ്ചിമ ഘട്ടത്തിൻരെറയുഠ ഇടയിലാണ്. ദേകരളത്തിരെല തീരദേമഖലയ്ക്ക് 580 km നീളത്തിൽ വ
് ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്നു. സംസ്ഥാനം ഇതിനാൽ തരെന്ന 35 - 120km വീതിയിൽ വ്യത്യാസരെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.

ദേകരളത്തിൽ  ശരാശരി  ഒരു വർഷം  3100  നന  മഴ  ലഭിക്കാറുണ്ട്.  ശരാശരി  120  -  140  മഴ
ദിവസങ്ങളാണ്  ദേകരളത്തിനുള്ളത്.  എല്ലാ  കാലങ്ങളിലും  ലഭിക്കുന്ന അതിശക്തമായ  മഴയും ,
അതിരെനാപ്പമുള്ള ചുഴലിക്കാറ്റുകളുമാണ് ദേകരളരെത്ത ഉരുൾരെപാട്ടൽ, രെവള്ളരെപാക്കം, തീരദേദശദേശാഷണം
എന്നിവയിദേലക്ക് നയിക്കുന്നത്.

തീരദേദശ  ജനസാന്ദ്രത  എന്ന്  പറയുന്നത്  ചതുരശ്ര കിദേലാമീറ്ററിന്  4228  ജനങ്ങൾ  എന്ന
അനുപാദത്തിലാണ്,  ഇത്  ശരാശരി  നഗര  ജനസാന്ദ്രതയുരെട രണ്ടുമടങ്ങാണ്  ഇത്  കാരണമാണ്
തീരദേദശവാസികൾ  കൂടുതലായി  പ്രകൃതി  ദുരന്തങ്ങളാൽ  ബാധിക്കരെപ്പടുന്നത്.  തുടർച്ചയിയുള്ള
വലിയദേതാതിലുള്ള മഴ  കുരെറ ദിവസദേത്തക്ക്  തുടരുന്നതാണ്  വലിയരെവള്ളരെപ്പാക്കത്തിനുള്ള പ്രഥമ
കാരണം.  ദേകരളത്തിൻ്രെറ ഏകപക്ഷിയമായ  ഒരുആവശ്യമാണ് ,  മഴക്കാലത്തു കാറ്റും  മഴയും
ഉണ്ടാകുദേമ്പാൾ  കുടുംബങ്ങൾക്കു അഭയസ്ഥാനങ്ങൾ  4  ആഴ്ചദേത്തരെക്കങ്കിലും  നൽകണം  എന്നുള്ളത്.
അതായത് രെവള്ളരെപാക്കത്തിൻ്രെറ തീവ്രത കുറയുന്നതുവരെര.  അതുരെകാണ്ടു അഭയദേകന്ദ്രങ്ങൾ, കൂടുതൽ
ദിവസം വാസദേയാഗ്യമായ രീതിയിൽ ആസൂത്രണം രെചയ്യുകയും, നിർമ്മിക്കുകയും രെചദേയ്യണ്ടതാണ്.

1891  -  നും  2007  നും ഇടയിൽ  31  തീവ്രമായ ചുഴലിക്കാറ്റുകൾ ദേകരളതീരരെത്ത ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട് .
കഴിഞ്ഞ 35  വർഷത്തിനിടയിൽ  ന്യൂനമർ�ത്തിൻ്രെറ ഫലമായി  അദേനകം  ചുഴലിക്കാറ്റുകൾ  ബംഗാൾ
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ഉൾക്കടലിൽ ഉൽഭവിച്ചു ഇന്ത്യയുരെട കിഴക്കൻ തിരങ്ങരെള മറികടന്നു അദേറബ്യൻ കടലിൽ എത്തിദേച്ചരുന്നു.
ചുഴലിക്കാറ്റുകൾ  സാധാരണയായി  തിരമാലകളുരെട അഹമ്പടിദേയാരെടയാണ്  വരുന്നത് ,  ചില
സന്ദർഭങ്ങളിൽ  അത്  കരയിദേലക്കു 10km  വരെര ആക്കം .  ഇതിരെ� കൂരെടത്തരെന്ന മഴയും  മണിക്കൂറിന്
50km - ൽ കൂടുതൽ കാറ്റിനു ദേവഗതയും ഉണ്ടാകാം. കടലിൽ നിന്നും 5km ചുറ്റളവിൽ താമസിക്കുന്നവരാണ്
ഈ തിരമാലകളാൽ  ഏറ്റവും കൂടുതൽ  ബാധിക്കരെപ്പടുന്നത്.  2004  ൽ സംഭവിച്ച സുനാമിയിൽ  ദേകരളം
ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബാധിക്കരെപട്ടതായി പരാമർശിച്ചിട്ടുള്ളത് രെകാല്ലം, ആലപ്പുഴ, എറണാകുളം ജില്ലകളാണ്.

ദേകരളഠ

ഭുമിശാസ്ത്രപരമായ സ്ഥാനം

ഭുമിശാസ്ത്രപരമായ വിസ് തൃതി

വനദേമഖല
തീരദേമഖല

സാധാരണ ലഭിക്കുന്ന മഴയുരെട അളവ്

ദേരഖാംശം : 8.50740N
അക്ഷാംശം : 76.97200E

38,863 sq km

11,268 sq km
590 km

3000 mm(NDMA)ഒരു വർഷം)

ജനസാന്ദ്രത

ജനസംഖ്യ

ഉൾനാടൻ ജനസംഖ്യ

നഗര ജനസംഖ്യ

ജനസാന്ദ്രത (NDMA)ചതുരശ്ര കിദേലാമീറ്ററിന്)

സാക്ഷരതാ നിരക്ക്

1,60,27,412

84,08,054

76,19,358

819

93.91

തുറമുഖവുഠ കപ്പൽ ശാലകളുഠ

പ്രധാന തുറമുഖങ്ങൾ 13

ഭരണ സമിതി വിവരങ്ങൾ

ജില്ലകൾ

വിദേല്ലജുകൾ

ജില്ലാ പഞ്ചായത്തുകൾ

നഗരങ്ങൾ

നഗര സഭകൾ

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകൾ

റവന്യു വിദേല്ലജുകൾ

14

1364

14

159

60

977

1453

വിവിധ തലത്തിലുളള ദേകാണ്ടിരെനൻറ്റൽ രെഷൽഫിൻരെറ വിസ്തീർÔഠ
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ആഴത്തിലുള്ള ദേമഖല (NDMA)mm )
18m -ആഴം
18 -73
73 -182

പ്രദേദശം
5000
25000
ബാക്കിയുള്ള പ്രദേദശം

തീരദേരഖയുരെട തരഠ തിരിക്കൽ
മണൽ തീരം(NDMA)%)

പാറരെക്കട്ടുതീരം(NDMA)%)

രെചളിനിറഞ്ഞ പരന്ന സ്ഥലം
ചതുപ്പു തീരം

ആരെക നീളം (NDMA)km )

ദേകാൺിരെനൻരെറൽ രെഷൽഫിൻരെറ പ്രദേദശം
ഉൾനാടൻ ജലാശയങ്ങൾ

തീരദേരഖയുരെട നീളം

80

5

15
---

569.7

4152.km

6.93
1,076
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അദ്ധ ്യായഠ     -4  
രീതികളുഠ  ,   കാര ്യനിർവ്വഹണച്ചട്ടക്കൂടുഠ  

ദേദശീയ  ചുഴലിക്കാറ്റ്  അപകടസാധ ്യത  ലഘൂകരണപദ്ധതിയുരെട കീഴിൽ  നിർദേ�ശിക്കരെപ്പടുന്ന
കാര ്യങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കൽ ബാധിതമായ നിയമനങ്ങളുരെട അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാറ്റമില്ലാരെതയിരിക്കുന്നു .
പദ്ധതി  പ്രവർത്തനങ്ങൾ  ദേദശീയ,  സഠസ്ഥാന  മുനിസിപ്പലിൻരെറയുഠ  നിയമത്തിൻരെറയുഠ
ചട്ടക്കൂടിനുളളിലാരെണന്ന്  ഉറപ്പുവരുത്തുക  എന്നത്  സഠസ്ഥാന  ദുരന്ത നിവാരണ  അദേതാറിറ്റിയുരെട
ഉത്തരവാദിത ്വമാണ്.   ഇതുകൂടാരെത ദേലാകബാങ്കിൻരെറ നയങ്ങളുഠ  മാർഗ്ഗ നിർദേദശകദേരഖകളുഠ
അനുസരിച്ചാണ് പദ്ധതി പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തണഠ.

ഈ അദ്ധ ്യായത്തിൽ ഭാരതസർക്കാറിൻരെറ നിയമങ്ങളുഠ, നിയന്ത്രണങ്ങളുഠ, ദേലാക ബാങ്കിൻരെറ
നയങ്ങളുമാണ്  പ്രതിപാദിക്കുന്നത്.  വളരെര പ്രധാനരെപ്പട്ട നിയമങ്ങളുഠ ,  നയങ്ങളുഠ  മാത്രമാണ്
പ്രതിപാദിക്കുന്നത്.  നിലവിലുളള  നിയമങ്ങൾ  പരിഷ്ക്കരിക്കുകദേയാ,  പുതിയ  നിയമങ്ങൾ  വരികദേയാ
രെചയ്യുന്ദേപാഴാണ് ഈ അധ ്യായത്തിന് പരിഷ്കരണഠ ആവശ ്യമായി വരുന്നത്.
4.1   പരിസ്ഥിതി  -   ദേദശീയ തലത്തിലുളള രീതികളുഠ കാര ്യനിർവ്വഹണ ചട്ടക്കൂടുഠ  

ഇൗ  പദ്ധതിയുമായി  ബന്ധരെപ്പട്ട്  ദേകന്ദ്ര,  സഠസ്ഥാന  സർക്കാരുകൾ  പ്രഖ ്യാപിച്ച നിയമങ്ങളുഠ
നയങ്ങളുമാണ്  ഇൗ  ഉപഘടകഠ  കൈകകാര ്യഠ  രെചയ്യുന്നത്.  പരിസ്ഥിതി  നിയമങ്ങളുരെട പ്രധാന ്യമാണ്
ES) MF -ൻരെറ ഉപദേഭാക്താക്കൾക്ക് ദേവണ്ടി താരെഴ പറയുന്ന പട്ടികയിൽ ദേചർത്തിരിക്കുന്നത്.
4.1.1   പരിസ്ഥിതി നിയമങ്ങളുഠ  ,   അതിൻരെറ പ്രാദേയാഗികതകളുഠ  

S) .No നിയമഠ നിയമത്തിൻരെറ വ ്യാപ്തി പ്രസക്തി

1 പരിസ്ഥിതി
സഠരക്ഷണ
നിയമഠ (NDMA)29.1986)

ഈ നിയമത്തിൻരെറ കീഴിൽ ദേകന്ദ്ര
സർക്കാർ  ഉദേ�ശിക്കുന്നത്
പരിസ്ഥിതിയുരെട ഗുണങ്ങൾ
രെമച്ചരെപ്പടുത്തുന്നതിനുദേവണ്ടി  യുളള
പ്രമാണങ്ങൾ  ഇവയാണ്  –
പുറത്തുവിടുന്നത്,  വ ്യാവസായ
സ്ഥാപനങ്ങളുരെട സ്ഥലഠ
അപകടകരമായ മാലിന ്യത്തിൻരെറ
കൈകകാര ്യഠ
രെചയ്യൽ,രെപാതുജനാദേരാഗ ്യവുഠ
അവരുരെട ദേക്ഷമവുഠ
സഠരക്ഷിക്കുക.  രാജ ്യരെത്ത
പരിസ്ഥിതിയുരെട
സഠരക്ഷണത്തിനുദേവണ്ടി  ഈ
നിയമങ്ങൾ  എല്ലാഠ
ഉൾരെകാളളിക്കണഠ.

പ്രസക്തിയുണ്ട്.  നിർമ്മാണ
പ്രവർത്തനങ്ങൾ
പരിസ്ഥിതിയുരെട
രെമാത്തത്തിലുരെട ദേനരിട്ടുഠ
അല്ലാരെതയുമുളള  അനന്തര
ഫലങ്ങൾ  പരിസ്ഥിതിയുരെട
ഗുണരെത്ത ബാധിക്കുഠ .  പദ്ധതി
ഇടപാടുകൾക്ക്  പരിസ്ഥിതി
രെതളിയിക്കൽ  ദേരഖയുരെട
ആവശ ്യമില്ല.

2 ജലഠ,  വായു
(NDMA)മലിനീകരണ
നിയന്ത്രണവുഠ,
തടയലുഠ)  നിയമഠ
(NDMA)1974 &1981  ദേകന്ദ്ര
നിയമഠ  6 of 1974)
അതിനുദേശഷമുളള
ദേഭദഗതികളുഠ

ഈ  നിയമപ്രകാരഠ
നിശ്ചയിക്കരെപ്പട്ടിട്ടുളള
ഗുണനിലവാരത്തിന്  അതീതമായി
ജലാശയങ്ങളിദേലയ്ക്ക്  മാലിന ്യഠ
പുറന്തളളുന്നതിരെന തടയുകയുഠ ,
നിയമ  നിദേഷധത്തിന്  പിഴ
ഈ  ടാക്കുകയുഠ  രെചയ്യുക.  ഈ
നിയമത്തിൽ  ജലത്തിൻരെറ
സഠരക്ഷണവുഠ  ,  ഗുണനിലവാരഠ
തിരിരെക രെകാണ്ടുവരലുഠ
ഉൾരെക്കാളളുന്നു.  വായു
നിയമപ്രകാരഠ അനുമതിയില്ലാരെത,
വായുമലിനീകരണഠ  കുറവുളള
സ്ഥലങ്ങളിൽ  വ ്യവസായ
സ്ഥാപനങ്ങളുരെട പ്രവർത്തനഠ

പ്രസക്തിയുണ്ട്.  ശരിയായ
ജാഗ്രതയില്ലാരെതയുളള
നിർമ്മാണപ്രവർത്തനങ്ങൾ
വായുവിൻരെറയുഠ,
ജലത്തിൻരെറയുഠ  ദൂഷണത്തിന്
കാരണമാകുഠ.
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S) .No നിയമഠ നിയമത്തിൻരെറ വ ്യാപ്തി പ്രസക്തി

3 വന  (NDMA)സഠരക്ഷണ)
നിയമഠ  No.69  of
1980  ദേഭദഗതി
രെചയ്തത് 1988

ഈ  നിയമപ്രകാരഠ  വനത്തിൻരെറ
സഠരക്ഷണവുഠ,  വനഭൂമി  വന ്
ദേയതര  കാര ്യങ്ങൾക്കായി
ഉപദേയാഗരെപ്പടുത്തുന്നതുഠ
സഠസ്ഥാന  സർക്കാരിന്
നിയന്ത്രിക്കാഠ.  വനഭൂമി
മരെറ്റരെതങ്കിലുഠ  ആവശ ്യങ്ങൾക്ക്
ഉപദേയാഗിക്കണരെമങ്കിൽ  ,  സ ്വകാര ്
യഭൂമി  ആരെണങ്കിൽ  ദേപാലുഠ
ഭാരതസർക്കാറിൻരെറ അനുമതി
ആവശ ്യമാണ്.  വനഭൂമി പാട്ടത്തിന്
ഏരെതങ്കിലുഠ  സ്ഥാപനത്തി
ദേനാ  വ ്യക്തിദേക്കാ
നൽകണരെമങ്കിലുഠ
ഭാരതസർക്കാറിൻരെറ അനുമതി
ആവശ ്യമാണ്.  വനഭൂമിയിൽ
താമസ സ്ഥലങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുതിന്
ദേപ്രാത്സാഹിപ്പിക്കാറില്ല.

പ്രസക്തിയുണ്ട്.  ഒദേരാ
ഉപപദ്ധതിയുഠ  അതിൻരെറ
ആസൂത്രണസമയത്തുതരെന്ന
മൂല ്യ നിർÔയഠ
രെചയ്യരെപ്പദേടണ്ടതാണ്.  വലിയ
പദ്ധതി  തീരുമാനങ്ങൾ
സഠരക്ഷിത  വനദേമഖലയിൽ
ആവാസ------  ആയതിനാൽ
വനഭൂമിയിൽ  മാറ്റഠ
വരുദേത്തണ്ട ഒരു ----
വരുന്നില്ല.  ഇങ്ങരെനയുളള
സ്ഥലങ്ങൾ  പദ്ധതിയുരെട
പ്രാഥമിക  ഘട്ടത്തിൽ  തരെന്ന
ഒഴിവാദേക്കണ്ടതാണ്.

4 വന ്യജീവി
സഠരക്ഷണ
നിയമഠ
1972 ദേഭദഗതി 1991

ഈ  നിയമഠ  മൂലഠ  സഠരക്ഷിത
ദേമഖലയായ  വന ്
യജീവിസദേങ്കതങ്ങളിദേലയുഠ,
ദേദശീദേയാദ ്യാനങ്ങളിദേലയുഠ
പ്രധാനരെപ്പട്ട സസ ്യജന്തുജാലങ്ങരെള
സഠരക്ഷിക്കുക.
വന ്യജീവി  സഠരക്ഷണ
നിയമപ്രകാരഠ  സഠസ്ഥാനരെത്ത
സസ ്യ-  ജന്തു-ജാലങ്ങരെള
സഠരക്ഷിക്കുന്നതിന്  ദേവണ്ടി
സർക്കാറിന്  ദേദശീദേയാദ ്യാനങ്ങളുഠ,
വന ്യജീവിസദേങ്കതങ്ങളുഠ  കഴിഞ്ഞ
25 വർഷമായി ആരഠഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.

പ്രസക്തിയില്ലാ പദ്ധതിപ്രദേദശഠ
വന ്യജീവി  സദേങ്കതങ്ങളിലുഠ
ദേദശീദേയാദ ്യാനങ്ങളിലുഠ
ആവാതിരിക്കാൻ
ഇതുദേപാരെലയുളള  സ്ഥലങ്ങൾ
പദ്ധതിയുരെട പ്രാധമിക
ഘട്ടത്തിൽ തരെന്ന ഒഴിവാക്കുക.

5  കൈജവകൈവവിധ ്യ
നിയമഠ  2002,
കൈജവകൈവവിധ ്യ
ചട്ടങ്ങൾ, 2004

കൈജവകൈവവിദ ്യ നിയമഠ
രെഫബ്രുവരി  2003  ലാണ്  പ്രാബല ്
യത്തിൽ  വന്നത്.  ഇന്ത ്യയിരെല
കൈജവ  വിഭവങ്ങളുരെട
സഠരക്ഷണമാണ്  ഈ  നിയമഠ
ലക്ഷ ്യമാക്കുന്നത്  ദേദശീയ
കൈജവകൈവവിദ ്യ അദേതാറിറ്റിയുഠ
സഠസ്ഥാന  കൈജവ  ദേബാർഡുഠ,
കൈജവകൈവവിദ ്യ സഠസ്ഥാനതല
വിദഗ്ദധ  നിർÔയ  സമിതിയുരെട
ശുപാർശകൾക്ക്
അധിഷ്ഠിതമായാണ്  S) EIA)A)
തീരുമാനങ്ങൾ  എടുക്കുന്നത്.
പഞ്ചായത്ത്,  മുനിസിപ്പാലിറ്റി
തലത്തിൽ രൂപീകരണത്തിനുഠ ഇൗ
നിയമഠ നിർദേ�ശിക്കുന്നു. 

പ്രസക്തിയുണ്ട്.
പദ്ധതിയുരെട പ്രാഥമിക
ഘട്ടത്തിൽ  തരെന്ന പരിസ്ഥിതി
ദേലാല  പ്രദേദശങ്ങളിൽ  നിന്നുഠ
ദൂരെര മാറ്റി  ദേവണഠ നിർമ്മാണ
പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുവാൻ.
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S) .No നിയമഠ നിയമത്തിൻരെറ വ ്യാപ്തി പ്രസക്തി

6 പ്രാചീന
സ്മാരകങ്ങരെളയുഠ
പുരാവസ്തു  ശാസ്ത്ര
സഠബന്ധിയായ
സ്ഥലങ്ങളുഠ,
അവദേശഷിപ്പുകളുഠ
സ്ഥലങ്ങരെളയുഠ
നിലനിർത്തുന്ന
നിയമഠ 2010

പ്രാചീന സ്മാരകങ്ങൾ,  പുരാവസ്തു
ശാസ്ത്ര പ്രാധാന ്യ മുളള
സ്ഥലങ്ങരെളയുഠ  നിർമ്മാണ
പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ  നിന്നുഠ
സഠരക്ഷിദേക്കണ്ടതാണ്,   ഇവയിൽ
നിന്നുഠ 100m, 300m ചുറ്റളവിലുളള  .
പുരാവസ്തു ഗദേവഷണ
വകുപ്പിൻരെറ അനുമതി  ഇല്ലാരെത
നിർമ്മാണ  പ്രവർത്തനങ്ങൾ
സഠരക്ഷിത ദേമഖലയിൽ സാധ ്യമല്ല.

പ്രസക്തിയുണ്ട്.
പദ്ധതി  പ്രവർത്തനങ്ങൾ
സഠരക്ഷിത   ദേമഖലയിൽ
നിന്നുഠ ഒഴിവാദേക്കണ്ടതാണ്. 

7 തീരദേദശ
നിയന്ത്രണ  ദേമഖല
വിജ്ഞാപനഠ, 1991
(NDMA)ദേഭദഗതി  2011
വരെര)

ഈ  നിയമത്തിൻരെറ ഉദേ�ശ ്യഠ
തീരദേമഖലയിൽ  വസിക്കുന്ന മത്സ ്യ
രെതാഴിലാളികളുരെടയുഠ,  ബാക്കി
സമൂഹങ്ങളുരെടയുഠ  ജീവിതഠ
സഠരക്ഷിക്കുകയുഠ,  തീര  ദേമഖല
സഠരക്ഷിക്കുക എന്നതുമാണ്

പ്രസക്തിയുണ്ട്.
മിക്ക ഉപ പദ്ധതികളുഠ തീരദേദശ
നിയന്ത്രണ ദേമഖലയ്ക്കുളളിലാണ്.
അതിനാൽ  നിർമ്മാണ
പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക്  മുമ്പ്
അനുമതി ദേനദേടണ്ടതാണ്.

പ്രസക്തമായ നിയമങ്ങളുരെട കീഴിൽ വരുന്ന ആവശ ്യകതകൾ
ദേമഖലകരെള സഠരക്ഷിത ദേമഖലയായുഠ നിയന്ത്രിത ദേമഖല എന്നിങ്ങരെന യഥാക്രമഠ തരഠതിരിച്ചിരിക്കുന്നു.

1) പരിസ്ഥിതി സഠരക്ഷണ നിയമഠ  ,   1986 & EIA)   ദേനാട്ടീഫിദേക്കഷൻ   50.1533   തീയതി രെസപ്റ്റഠബർ  
14,2006

പരിസ്ഥിതി  സഠരക്ഷണ  നിയമഠ  1986,  പരിസ്ഥിതി  സഠരക്ഷണത്തിനുളള  ഒരു ചട്ടകുടായി
പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ഈ നിയമപ്രകാരഠ പുതിയ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് സഠസ്ഥാന മലിനീകരണ
നിയന്ത്രണ ദേബാർഡിൻരെറ അഠഗീകാരഠ ആവശ ്യമാണ്.
         EIA)  ദേനാട്ടിഫിദേക്കഷൻ  S) .0. 1533,  തീയതി  14  രെസപ്റ്റഠപർ  2006  വകുപ്പ്  3  അനുസരിച്ച് ഭാരത
സർക്കാർ,  സഠസ്ഥാന തല പരിസ്ഥിതി  ആഘാത വിലയിരുത്തൽ സമിതി  രൂപീകരിച്ചു (NDMA)S) EIA)A))  എല്ലാ
പദ്ധതികളുഠ, പ്രവർത്തനങ്ങളുഠ രണ്ടു വിഭാവങ്ങളായി തിരിച്ചിരിക്കുന്നു. കാറ്റഗറി എ & ബി.  കാറ്റഗറി എ-
യിൽ  വരുന്നത് നിലവിലുളള  പദ്ധതികളുരെട നവീകരണവുഠ ,  വിപുലീകരണവുഠ  ആണ്.  ഇതിന്
ഭാരതസർക്കാറിൻരെറ അനുമതി ആവശ ്യമാണ്. ഇതിനുദേവണ്ടി  വിദഗ്ദ്ധ നിർÔയ സമിതിരെയ  (NDMA)Expect
A)pprisal Committee) ചുമതലരെപ്പടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. 
കാറ്റഗറി  ബി  യിൽ  ഉൾരെപ്പടുന്ന പദ്ധതി  പ്രവർത്തനങ്ങൾ  ഇവയാണ്  :   നിലവിലുളള  പദ്ധതികളുരെട
നവീകരണഠ,  ഉത്പന്ന സഠയുക്തത്തിൻരെറ മാറ്റഠ  എന്നിവയാണ്. തീരദേദശ  ദേമഖലയുരെട പരിധി
നിർÔയിക്കാനുഠ,  CRZ  പരിധിയിൽ  വരുന്ന നിർമ്മാണ  പ്രവർത്തനങ്ങളുരെട ദേമൽ  നിയന്ത്രണഠ
ഏർരെപ്പടുത്താനുഠ  ഈ  പ്രദേദശങ്ങളിൽ  വ ്യവസായങ്ങൾ  ആരഠഭിക്കാനുഠ,  വ ്യവസായങ്ങൾ
വിപുലീകരിക്കാനുഠ പരിസ്ഥിതി നിയമഠ 
നിയമസാധ ്യത
ചുഴലിക്കാറ്റ് അഭയദേകന്ദ്രഠ
പദ്ധതിയുരെട കീഴിലുളള  ചുഴലിക്കാറ്റ്  അഭയദേകന്ദ്രങ്ങൾ  20,000  sqm  താരെഴയായിരിക്കുഠ.
അഭയദേകന്ദ്രത്തിൻരെറ വലുപ്പഠ  20,000  നുഠ  150,000  നുഠ  ഇടയിലാണ്  നിർമ്മാണ  വിസ്ത ്യതിരെയങ്കിൽ
പരിസ്ഥിതി അനുമതി  2006-രെല EIA) വിജ്ഞാപനഠ (NDMA)പരിസ്ഥിതി ആഘാത വിലയിരുത്തൽ) അനുസരിച്ച്
ആവശ ്യമാണ്.
ഉപ്പ് ചിറ/ദേറാഡ്/നീർച്ചാൽ/ പാലഠ, പ്രദേക്ഷപണ ദേഗാപുരഠ/അഭയ ദേകന്ദ്ര ദേമഖല/കണ്ടൽക്കാട്
ഉപ്പ് ചിറ /  ദേറാഡ് /  നീർച്ചാൽ / പാലഠ ,  പ്രദേക്ഷപണ ദേഗാപുരഠ / അഭയ ദേകന്ദ്ര ദേമഖല / കണ്ടൽക്കാട്
ഗ്രാമീണ പ്രദേദശണത്തിലാണ് ഇവമയങ്കിൽ,  അഭയദേകന്ദ്രത്തിദേലക്കുളള പ്രദേവശനമാർഗ്ഗമാണ് എങ്കിൽ
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     ദേ�ശീയ ചുഴലിക്കാറ്റ് നഷ്ടസാധ്യത ലഘൂകരണ പദ്ധതി ചുഴലിക്കാറ്റ് നഷ്ടസാധ്യത ലഘൂകരണ പദ്ധതി നഷ്ടസാധ് നഷ്ടസാധ്യത ലഘൂകരണ പദ്ധതി യ ചുഴലിക്കാറ്റ് നഷ്ടസാധ്യത ലഘൂകരണ പദ്ധതി ത ലഘൂകരണ പദ്ധതി ലഘൂകരണ പദ്ധതി പദ്ധത ലഘൂകരണ പദ്ധതി ി -   രണ്ടാം ഘട്ടം ഘട്ടം ഘട്ടം 

പരിസ്ഥിതി അനുമതിയുരെട ആവശ ്യമില്ല.  ദേറാഡ് ഏരെതങ്കിലുഠ പരിസ്ഥിതിദേലാല പ്രദേദശങ്ങളിലൂരെടയാണ്
കടന്നു ദേപാകുന്നരെതങ്കിലുഠ 2006 രെല EIA) നിയമഠ അനുസരിച്ച് പാരിസ്ഥിതിക അനുമതി ആവശ ്യമാണ്.
തീരദേദശ നിയന്ത്രണദേമഖല   (NDMA)  CRZ)   വിജ്ഞാപനഠ  

തീരദേദശ ദേമഖലയുരെട വ ്യാപ്തി CRZ ൻരെറ തലത്തിൽ വിശദീകരിക്കുകയുഠ, CRZ ൻരെറ പരിധിയിൽ
വരുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളുരെട ദേമൽ വ ്യവസായ ദേകന്ദ്രങ്ങൾക്ക് നിയന്ത്രണഠ ഏർരെപ്പടുത്തുകയുഠ രെചയ്തത്
1986 രെല പരിസ്ഥിതി സഠരക്ഷണ നിയമത്തിൻരെറ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്.

നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങളുരെട ദേമൽ നിയന്ത്രണഠ ഏർരെപ്പടുത്തുന്നതിനുദേവണ്ടി കരയിൽ നിന്നുഠ
500 m ൻരെറ ഉളളിലുളള പ്രദേദശരെത്ത 4 വിഭാഗങ്ങളായി തിരിച്ചിരിക്കുന്നു.

തീരനിയന്ത്രണദേമഖലയുരെട വർഗ്ഗീകരണഠ -  തീരദേദശദേമഖലരെയയുഠ,  കടൽ  രെവളളരെത്തയുഠ
സഠരക്ഷിക്കുന്നതിനുദേവണ്ടി CRZ രെന താരെഴ പറയുന്ന രീതിയിൽ വർഗ്ഗീകരിച്ചിരിക്കുന്നു.

7.  സി  ആർ.ഇസഡ്  തരഠ  തിരിക്കൽ  -  തീരദേമഖലദേയയുഠ  സമുദ്രജലദേമഖലരെയയുഠ
നിലനിർത്തുകയുഠ സഠരക്ഷിക്കുകയുഠ രെചയ്യുകരെയന്ന ഉദേ�ശ ്യദേത്താരെട സി .ആർ.ഇസഡ് പ്രദേദശങ്ങരെള
താരെഴ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന രീതിയിൽ തരഠ തിരിച്ചിരിക്കുന്നു. 
i)  സി.ആർ.ഇസഡ് I 
A).  പാരിസ്ഥിതിക്കായി  പ്രദേത് ്യകതകളുളളതുഠ,  ദൂരൂപവിജ്ഞാനീയ  ഘടകങ്ങളാൽ  തീർദേദശദേമഖലയുരെട
സഠദേയാജികതരെയ നിലനിർത്തുന്നതിൽ പങ്ക് വഹിക്കുന്നതുമായ പ്രദേദശങ്ങൾ.
     a) കണ്ടൽക്കാടുകൾ,  കണ്ടൽ  ദേമഖലകൾ  ആയിരഠ  ചതുരശ്ര മീറ്ററിലധികഠ
വരുന്നുരെവങ്കിൽ അൻപത് മീറ്റർ കരുതൽ ദേമഖല കൂടി ഇതിലുൾരെപ്പടുദേത്തണ്ടതാണ്. 
      b) പവിഴപ്പുറ്റുകളുഠ, അവയുൾരെപ്പട്ട പാറക്കൂട്ടങ്ങളുഠ അവദേയാട് അനുബന്ധിച്ച കൈജവ കൈവവിധ ്യവുഠ.
      c) മണൽ കുന്നുകൾ
      d) കൈജവപരമായി സദേചതനമായ ദേചർപരപ്പുകൾ
      e) ദേദശീയ  ഉദ ്യാനങ്ങൾ,  സമുദേദ്രാദ ്യാനങ്ങൾ,  വന ്യമൃഗസഠരക്ഷണ  ദേകന്ദ്രങ്ങൾ,  സഠരക്ഷിത
വനങ്ങൾ, വന ്യജീവി ആവാസ ദേകന്ദ്രങ്ങൾ തുടങ്ങി 1972-രെല വന ്യജീവി (NDMA)സഠരക്ഷണഠ) നിയമഠ (NDMA)1972-
രെല 53)1980-രെല വനഠ  (NDMA)പരിപാലനഠ)  നിയമഠ  (NDMA)1980-രെല 69) 1986-രെല പരിസ്ഥിതി  (NDMA)സഠരക്ഷണഠ)
നിയമഠ  (NDMA)1986-രെല 29)  എന്നിവയുരെട കരുതൽ  നടപടികളിൽരെപ്പടുന്നവയുഠ ,  സഠരക്ഷിത  കൈജവ
സദേങ്കതമുൾരെപ്പരെടയുളള മറ്റു പ്രദേദശങ്ങളുഠ. 
       f) ഉപ്പു കളങ്ങൾ/ പാടങ്ങൾ
       g) ആമകളുരെട കൂരെടാരുക്കൽ സദേങ്കതങ്ങൾ
       h) ദേഫാഴ്സ്ഷു ഞണ്ടുകളുരെട ആവാസ സദേങ്കതങ്ങൾ
   i) കടൽ പായൽ തിട്ടകൾ
        j) പക്ഷികളുരെട കൂരെടാരുക്കൽ സദേങ്കതങ്ങൾ
       k) പൗരാണിക പ്രാധാന ്യമുളള പ്രദേദശങ്ങൾ, കൈപതൃക സദേങ്കതങ്ങൾ എന്നിവ. 
B   ദേവലിദേയ   -   ദേവലിയിറക്ക ദേരഖകൾക്കിടയിരെല പ്രദേദശഠ  :   
i) സി.ആർ.ഇസഡ് II
തീരദേരഖ വരെരദേയാ, അതിനു വളരെരയടുത്തുവരെരദേയാ വികസനഠ നടത്തിയിട്ടുളള പ്രദേദശങ്ങൾ

വിശദീകരണഠ:-  മുനിസിപ്പൽ  പരിധിയിൽ  വരുന്ന പ്രദേദശങ്ങൾ  അരെല്ലങ്കിൽ  നിലവിൽ
നിയമപരമായി  നിർദേ�ശിക്കരെപ്പട്ടിട്ടുളളതുഠ  നല്ല നിലയിൽ  രൂപീകരിച്ചിട്ടുളളതുഠ ,  അദേപ്രാച്ച്
പാതകൾ,  മലിനജല  നിർഗമന സഠവിധാനങ്ങൾ,  എന്നിവയുളളതുഠ,  ജലവിതരണഠ,  ഓടകൾ
തുടങ്ങിയ  മറ്റു അടിസ്ഥാന  സൗകര ്യങ്ങളുഠ  ഉളളതുമായ  നഗര  പ്രദേദശങ്ങരെളയാണ്
“വികസിതപ്രദേദശഠ” എന്നു വിവക്ഷിക്കുന്നത്.  

ii) സി.ആർ.ഇസഡ് III
സി.ആർ.ഇസഡ്-I  അഥവാ  II  എന്നിവയിൽ  രെപടാത്തതുഠ  താരതദേമ്യന  സ ്വച്ഛവും
ഉൾപ്രദേദശങ്ങളിരെല തീരപ്രദേദശ ദേമഖലകൾ ഉൾരെപ്പടുന്നതുഠ (NDMA)വികസിതവും, അവികസിതവും)
മുനിസിപ്പൽ  പരിധിയിരെല പ്രദേദശങ്ങദേളാ മറ്റു നിയമപ്രകാരഠ നിർദേ�ശിക്കരെപ്പട്ടിട്ടുളള  നഗര
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     ദേ�ശീയ ചുഴലിക്കാറ്റ് നഷ്ടസാധ്യത ലഘൂകരണ പദ്ധതി ചുഴലിക്കാറ്റ് നഷ്ടസാധ്യത ലഘൂകരണ പദ്ധതി നഷ്ടസാധ് നഷ്ടസാധ്യത ലഘൂകരണ പദ്ധതി യ ചുഴലിക്കാറ്റ് നഷ്ടസാധ്യത ലഘൂകരണ പദ്ധതി ത ലഘൂകരണ പദ്ധതി ലഘൂകരണ പദ്ധതി പദ്ധത ലഘൂകരണ പദ്ധതി ി -   രണ്ടാം ഘട്ടം ഘട്ടം ഘട്ടം 

പ്രദേദശങ്ങളിദേലാ,  എന്നാൽ  കാര ്യമായ  രീതിയിൽ  വികസന  പ്രവർത്തനങ്ങരെളാന്നുഠ
നടന്നിട്ടില്ലാത്ത പ്രദേദശങ്ങൾ. 

iii) സി.ആർ.ഇസഡ് IV
i)  A) ദേവലിയിറക്ക ദേരഖയിൽ  നിന്നുഠ കടലിദേലക്ക്  പന്ത്രണ്ട്  ദേനാട്ടിക്കൽ  കൈമൽ  ദൂരഠ  വരെരയുളള  ജല
പ്രദേദശഠ
  B ദേവലിദേയറ്റ –  ദേവലിയിറക്ക സ ്വാധീനഠ അനുഭവരെപ്പടുന്ന സമുദ്ര ജലാശയമുഖഠ  മുതൽ  ദേവലിദേയറ്റ
ദേവലിയിറക്ക സ ്വാധീനഠ  അനുഭവരെപ്പടുന്നതുവരെരയുളള  ജലപ്രദേദശഠ  വർഷരെത്ത ഏറ്റവുഠ  വരൾച്ച
അനുഭവരെപ്പടുന്ന സമയഠ ആയിരത്തിൽ അഞ്ചുഭാഗഠ എന്ന് അളന്നാണ് ദേവലിദേയറ്റ-ദേവലിയിറക്ക സ ്
വാധീനഠ കണക്കാക്കുന്നത്. 
ii) തീരദേദശ  പരിസ്ഥിതി  സഠരക്ഷണത്തിനുഠ  പ്രാദേദശിക  സമൂഹഠ  ദേനരിടുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ
കണക്കിരെലടുത്ത് പ്രദേത്യകം പരിഗണന ആവശയമായി വരുന്ന പ്രദേദശങ്ങൾ
A) (NDMA)i) ബൃഹത് മുഠകൈബയുരെട മുനിസിപ്പൽ പരിധിയിൽ വരുന്ന സി.അഅർ.ഇസഡ് പ്രദേദശഠ.
  (NDMA)ii) ദേകരളത്തിരെല കായലുകളുഠ, കായൽത്തുരത്തുകളുഠ അടങ്ങുന്ന സി.ആർ.ഇസഡ് പ്രദേദശങ്ങൾ.
  (NDMA)iii) ദേഗാവയിരെല സി.ആർ.ഇസഡ് പ്രദേദശങ്ങൾ
B  പശ്ചിമബഠഗാളിരെല സുന്ദർബൻ  ദേമഖലദേപാരെല വിനാശഠ  സഠഭവിച്ചുരെകാണ്ടിരിക്കുന്ന
തീരപ്രദേദശങ്ങൾ (NDMA)സി.വി.സി.എ), 1986-രെല പരിസ്ഥിതി  (NDMA)സഠരക്ഷണഠ)  സിയമഠ തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുളളതുഠ,
പാരിസ്ഥിതികമായി  വളരെര സദേചതനമായതുഠ  മത്സ ്യബന്ധന  സമൂഹമുൾരെക്കാളളുന്ന തീരദേദശ
വിഭാഗങ്ങളുരെട സഹകരണദേത്താരെട പരിപാലനഠ രെചയ്യുന്നതുമായ പ്രദേദശങ്ങൾ 
നിയമത്തിൻരെറ പ്രാദേയാഗികത
ചുഴലിക്കാറ്റ്  അഭയദേകന്ദ്രഠ  ,    ഉപ്പുചിറ  ,    ദേറാഡ്  ,    നീർച്ചാൽ  ,    പാലഠ  ,    പ്രദേക്ഷപനദേഗാപുരങ്ങൾ  ,    കണ്ടൽ  
കാടുക  ൾ  

 പുതിയ  നിർമ്മാണ  പ്രവർത്തനങ്ങൾ  ഒന്നുഠ  CRZ.I ൽ  അനുവദിക്കുന്നതല്ല.   (NDMA)  S) .O  19  (NDMA)E)
06/01/2011, തീരദേദശ നിയന്ത്രണ ദേമഖല വിജ്ഞാപനഠ)

 CRZ-II  പ്രദേദശത്ത്  കരയുരെട ദിശയിൽ  നിലവിലുളള  ദേറാഡുകളുരെടയു ഠ ,  രെകട്ടിടങ്ങളുരെടയുഠ
സമീപപ്രദേദശത്ത് മാത്രദേമ പുതിയവ നിർമ്മിക്കാൻ സാധിക്കുകയുളളു. 

 CRZ-III  പ്രദേദശങ്ങൾ: HTL  (NDMA)High  Tide  level)  ൽ  നിന്നുഠ  0-200m  വരെര നിർമ്മാണ
പ്രവർത്തങ്ങൾ അനുവദനീയമല്ലാത്ത പ്രദേദശമാണ്  CRZHI  പ്രദേദശഠ.  NCRMP  യുരെട കീഴിലുളള
പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇവയിൽ ഭാരത സർക്കാറിൻരെറ പ്രദേത്യക അനുമതിദേയാടുകൂടി  (NDMA)A)s per S) .o
19(NDMA)E,16/06/01/2011)- തീരനിയന്ത്രണ ദേമഖല അറിയിപ്പ്, 2011)

പരിസ്ഥിതി സഠരക്ഷണ നിയമഠ   1980  
വനപ്രദേദശങ്ങളുരെട ഉപദേയാഗത്തിലുളള വ ്യതിയാനഠ, വഴിദേയാരങ്ങളിൽ ദേതാട്ടങ്ങൾ മുറിക്കുക,  ദേതാപ്പുകൾ
നശിപ്പിക്കലുഠ,  വനസഠരക്ഷണ  നിയമഠ   (NDMA)1980  )തിൻരെറ പരിധിയിൽ  വരുന്നു .  എത്രമാത്രഠ
വനദേമഖലയാദേണാ  ഒരു പ്രവൃത്തിക്കുദേവണ്ടി  ഉപദേയാഗരെപ്പടുത്തുന്നത്  എന്നതിൻരെറ അടിസ്ഥാനത്തിൽ
വിവിധ തലത്തിലാണ് അനുമതി ലഭ ്യമാകുന്നത്.

 20  രെഹക്ടറിൽ  കൂടുതൽ വനപ്രദേദശങ്ങൾ  ഉപദേയാഗിക്കുന്നുരെവങ്കിൽ  ഭാരത  സർക്കാരിൻരെറ
അനുമതി ആവശ ്യമാണ്.

 5 നുഠ 20 രെഹക്ടറിനുഠ ഇടയിലാരെണങ്കിൽ റീജിണൽ ഓഫീസ് ഓഫ് ചീഫ് കൺസർദേവറ്റർ ഓഫ്
ദേഫാറèിൻരെറ അനുമതി ആവശ ്യമാണ്.

 വനദേമഖല  5HA)  ൽ  കുറദേവാ  തുല്യദേമാ  ആരെണകിൽ  സംസ്ഥാന  സർക്കാരിരെ� അനുമതി
ആവശ്യമാണ്;

 40  %  ത്തിൽ  കൂടുതൽ  വനസാന്ദ്രതയുള്ള സ്ഥലമാരെണങ്കിൽ  ഭാരത  സർക്കാരിരെ� അനുമതി
ആവശ്യമാണ്.  വന സംരക്ഷണ നിയമം അനുസരിച്ചുള്ള നിയന്ത്രണങ്ങൾ എല്ലാം പ്രകൃതിദത്ത
വനങ്ങളുരെട എല്ലാ കാര്യത്തിൽ പ്രദേയാഗികമാണ്.

നിയമത്തിരെ� പ്രാദേയാഗിത
ചുഴലിക്കാറ്റ് അഭയദേകന്ദ്രഠ  ,   ഉപ്പുചിറ  ,   ദേറാഡ്  /  നീർച്ചാൽ  /   പാലഠ  ;   പ്രദേക്ഷപണ ദേഗാപുരങ്ങൾ  
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     ദേ�ശീയ ചുഴലിക്കാറ്റ് നഷ്ടസാധ്യത ലഘൂകരണ പദ്ധതി ചുഴലിക്കാറ്റ് നഷ്ടസാധ്യത ലഘൂകരണ പദ്ധതി നഷ്ടസാധ് നഷ്ടസാധ്യത ലഘൂകരണ പദ്ധതി യ ചുഴലിക്കാറ്റ് നഷ്ടസാധ്യത ലഘൂകരണ പദ്ധതി ത ലഘൂകരണ പദ്ധതി ലഘൂകരണ പദ്ധതി പദ്ധത ലഘൂകരണ പദ്ധതി ി -   രണ്ടാം ഘട്ടം ഘട്ടം ഘട്ടം 

പദ്ധതിയുരെട കിഴിൽ  വരുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കു സ്ഥിരമായദേതാ  നല്ലദേതാ  ആയ  കാര്യങ്ങൾക്കു
ദേവണ്ടി  വന  ദേçാതസുകൾ  ഉപദേയാഗിക്കുകയാരെണങ്കിൽ  വനവകുപ്പിരെ� ഭാഗത്തുനിന്നുള്ള അനുമതി
ആവശ്യമാണ്- MOEF 

ജലം  ,   വായു  ,   ശബ് ദം   (NDMA)  തടയലും മലിനീകരണ നിയന്ത്രണ          നിയമങ്ങൾ  )  
ജില്ലാ  നിയമവും,  വായുനിയമവും,  ജല,വായു,  ശബ് ദ  മലിനീകരത്തിരെ� നിയന്ത്രണവും ,  തടയലും

ആണ്  ഉദേ�ശിക്കുന്നത്.  സംസ്ഥാന  മലിനീകരണ  നിയന്ത്രണ  ദേബാർഡിരെന പുറദേത്തക്കു തള്ളുന്ന
മാലിന്യത്തിരെ� സാംപിളുകൾ  ദേശകരിക്കാനും  പരിദേശാധനയ്ക്കായി  വ്യവസായ  സ്ഥാപനങ്ങളിൽ
പ്രദേവശിക്കുന്നതിനും,  ജല  ദേçാതസുകളിദേലക്കുള്ള മാലിന്യം  ഒഴിവു തടയുന്നതിനും ,  ഇവ
രെതറ്റിക്കുന്നവർക്ക്  എതിരെര നിയമ  നടപടികൾ  സ ്വീകരിക്കുന്നതിനുമുള്ള അധികാരം  ഈ  നിയമം
ദേഭദഗതി രെചയ്യുന്നു
നിയമത്തിൻരെറ ഉപദേയാഗം  
ചുഴലിക്കാറ്റ് അഭയദേകന്ദ്രഠ  ,   ഉപ്പുചിറ  ,   ദേറാഡ്  /  നീർച്ചാൽ  /   പാലഠ  ;   പ്രദേക്ഷപണ ദേഗാപുരങ്ങൾ  

എല്ലാ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കുഠ ജല, വായൂ നിയമങ്ങൾ ബാധകമാണ്. എല്ലാ നിർമാണ
കരാറുകാരും  നിർമാണത്തിനും,  പ്രവർത്തനത്തിനും  ഉള്ള NOC  (NDMA)ദേനാൺ  ഒബ്ജക്ഷൻ  സർട്ടിഫിക്കറ്റ്)
സഠസ്ഥാന  മലിനീകരണ  നിയന്ത്രണ  ദേബാർഡിൻരെറ റീജിണൽ  ഓഫീസിൽ  നിന്നും  NOC
സാക്ഷ്യപത്രങ്ങൾ  ആവശ്യമാണ്.  നിലവിൽ  ഉള്ളവ  ഉപദേയാഗിക്കുദേമ്പാൾ  പ്രവർത്തനത്തിനുള്ള എല്ലാ
അനുമതികളും ദേനടിയതാരെണന്നു ഉറപ്പു വരുത്തണം.

 വായു ഗുണ  നിലവാരം ,  2009  നവംബർ  18  രെല ദേദശീയ  ഗുണനിലവാര  വ്യവസ്ഥ ,  ദേദശീയ
മലിനീകരണ നിയന്ത്രണ ദേബാർഡ് അറിയിപ്പ് – എന്നിവരെയ  അനുസരിച്ചായിരിക്കണഠ

 ശബ് ദ  മലിനീകരണദേത്താത്,  ശബ് ദമലിനീകരണ  നിയമാവലി  (NDMA)ക്രമ  രെപടുത്താലും
നിയന്ത്രണവും)  നിയമങ്ങൾ  പരിസ്ഥിതി  വന  മന്ദ്രാലയത്തിരെ� അറിയിപ്പും  കുടി  ഉൾരെക്കാളിച്ചു
രെകാണ്ടുള്ളത് തീയതി ജനുവരി 11, 2018 ഇതനുസരിച്ചായിരിക്കണം.

പുരാതന സ്മാരകങ്ങളും  ,   പുരാതന സ്ഥലങ്ങളും നിലനിർത്തുന്നതിനുള്ള നിയമങ്ങൾ  , 1959  

ഈ  നിയമം  അനുസരിച്ചു സംരക്ഷിത  വസ്തുവിൽനിന്നും  100m,  300m  ദേറഡിയസിനുള്ളിൽ
വരുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ  സംരക്ഷിത  പ്രദേദശം ,  നിയന്ത്രിത  പ്രദേദശം  എന്നിങ്ങരെന അറിയരെപ്പടുന്നു .  ഒരു
നിർമ്മാണ  പ്രവർത്തനങ്ങളും  (NDMA)ഖനനവും,  നിർമ്മാണവും  ഉൾരെപ്പടുന്നു)  സംരക്ഷിത  പ്രദേദശത്തു
അനുവദനീയമല്ല.  സംരക്ഷിത  വസ്തുവിന്  നാശം  വരുത്തുന്ന എല്ലാ  പുദേരാഗമന  പ്രവർത്തനങ്ങളും
നിയന്ത്രണ ദേമഖലയും അനുവതിനിയമല്ല. A)S) I (NDMA)A)rchaeoligical S) urvey of India) യുരെട അനുമതിയില്ല.
നിയമത്തിൻരെറ ഉപദേയാഗം
ചുഴലിക്കാറ്റ് അഭയദേകന്ദ്രഠ  ,   ഉപ്പുചിറ  ,   ദേറാഡ്  /  നീർച്ചാൽ  /   പാലഠ  ;   പ്രദേക്ഷപണ ദേഗാപുരങ്ങൾ  

സംരക്ഷിത ദേമഖലയിൽ ഒരു തലത്തിലുമുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളും പാടില്ല .  നിയന്ത്രണ ദേമഖലയിൽ
സംരക്ഷിത വസ്തുക്കളുരെട സമീപത്തു ഏരെതങ്കിലും തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുകയാരെണങ്കിൽ
പദ്ധതി നടപ്പിലാകുന്നവർ A)S) I യുരെട അനുമതി ദേതദേടണ്ടതാണ്.
റംസാർ ഉടമ്പടി
തÔീർത്തട സംരക്ഷണം 
റംസാർ  ഉടമ്പടി  എന്നത്  തÔീർത്തടങ്ങളുരെട ഉപദേയാഗരെത്തയും ,  സംരക്ഷണരെത്തയും
മുൻനിർത്തിരെകാണ്ടുള്ളതാണ്.  തÔീർത്തടങ്ങളുരെട ദേനരെര ഇദേപ്പാഴും  ഭാവിയിലുള്ള അതിക്രമം
തടയുന്നതിനുദേവണ്ടിയാണിത്. 
നിയമത്തിൻരെറ ഉപദേയാഗം 
ചുഴലിക്കാറ്റ് അഭയദേകന്ദ്രഠ  ,   ഉപ്പുചിറ  ,   ദേറാഡ്  /  നീർച്ചാൽ  /   പാലഠ  ;   പ്രദേക്ഷപണ ദേഗാപുരങ്ങൾ  

അന്തർദേദശീയ  നിലവാരമുള്ള തÔീർത്തടങ്ങളുരെട പട്ടികയിൽ  25  എÔമാണ്  രാജ്യത്ത്
സംരക്ഷിക്കരെപ്പദേടണ്ടതായി നിശ്ചയിച്ചിക്കുളളത്. റംസാർ ഉടപടിയിരെല നിയമങ്ങൾ ഇവയിൽ ഏരെതങ്കിലും
തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുദേമ്പാൾ പാലിദേക്കണ്ടതാണ്.
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മറ്റുനിയമ പ്രകാരമുള്ള അനുമതികൾ ആവശ്യമുള്ളവ 
സാദേങ്കതിക സവിദേശഷതകൾക്കുള്ള വ്യത്യാസങ്ങളും കുട്ടിദേച്ചർക്കലുകളും 
EMP  യിൽ ഉൾരെകാള്ളിച്ചിരിക്കുന്ന ലഘൂകരണ അളവുദേകാലുകൾ കാരണം ഉചിതമായ പ്രദേത്യകതകൾ
കുടിദേച്ചർക്കുകദേയാ, മാറ്റം വരുത്തുകദേയാ, പുതിയവ ദേചർക്കുകദേയാ ആവശ്യമായ ഇടത്ത് രെചദേയ്യണ്ടതാണ്
രെടക് നിക്കൽ  രെ�സിഫിദേക്കഷൻരെറ വാല്യത്തിൽ  സപ് ളിരെമ�റി  രെ�സിഫിദേക്കഷന്സിരെ� അകത്തു
ഇതിരെന പറ്റി  പ്രതിപാദിക്കുന്നത്  സപ് ളിരെമ�റി  രെ�സിഫിദേക്കഷനും  കുടി  കുട്ടിദേച്ചർത്തുരെകാണ്ടാണ്
മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുന്നത്.
വിലനിലവാര പട്ടിക
EMP  വിലനിലവാരം പട്ടികയിരെല എല്ലാ സാധനങ്ങളും ബിൽ ക്വാണ്ടിറ്റിസ് പട്ടികയുമായി കരാറുകാരൻ
ദേനാദേകണ്ടതാണ് ദേലല ദേരഖകളിൽ ഉള്ള BOQ പട്ടികയിൽ വിവിധ വിഭാഗങ്ങളിൽ കരാറുകാരൻ രെചയ്യണ്ട
ചുമതലകൾ ഉൾരെപ്പടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
പടം വരപ്പ് 
EMP  യിൽ ഉൾരെക്കാളിച്ചിരിക്കുന്ന ലഘൂകരണ അളവുദേകാലുകൾ കാരണം ഉചിതമായ ദേപ്രദേത്യകതകൾ
പടം വരപ്പിൽ നടദേത്തണ്ടതാണ്.
ദേലലത്തിന് ഉചിതമായ രീതിയിൽ EMP യുരെട വികസനം കരാർ ദേരഖകൾ
താരെഴ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാവണം EMP തയ്യാറാദേകണ്ടത്
1) ലഘൂകരണം- വളർച്ച അളവ് പട്ടിക- വിവരണം 
       വളർച്ച അളവ്  പട്ടികയിൽ ,  സാദേങ്കതിക  പ്രാധാന്യമുളത്തിരെ� കീഴിൽ  വരുന്ന അളവുകൾ
ആവര്തികുകദേയാ  ദേചർക്കുകദേയാ  രെചയ്യുന്നത്  അത്  രെചറുതും,  വ്യക്തവും  ലഘുവും  ആയിരിക്കണം.
വിവരണം എന്ത്, എവിരെട ലഘൂകരണം എന്നുള്ള കാര്യത്തിന് ഊന്നൽ രെകാടുക്കണം.
2) നിരീക്ഷണ  ആവശ്യപ്പട്ടിക- കരാറുകാരന്  ചില  പ്രദേത്യക  നിരീക്ഷണ  ആവശ്യങ്ങളുണ്ട്  നിരീക്ഷണ
ആവശ്യ പട്ടിക തയ്യാറാകുദേമ്പാൾ കരാറുകാരന് ഉള്ളത് പ്രദേത്യകം പ്രതിപാദിദേക്കണ്ടതാണ്.
3) സാദേങ്കതിക സവിദേശഷതകൾ  -1 വിവരണത്തിനുള്ള തിരുത്തലുകളും ,  കൂട്ടിദേച്ചർക്കലുകളും ദേപ്രദേത്യകം
ദേചർദേക്കണ്ടതാണ്.  ഇത്  EMP  യുരെട അന്കഷറിൽ ദേചർദേക്കണ്ടതാണ് .  സ്ഥലത്തുണ്ടാകുന്ന ദേപ്രശ്നങ്ങൾ
ഒഴിവാക്കാൻ ഇത് നല്ലതാണ്.
4)    പടം  വരപ്പ്   -  ഇതിനുള്ള തിരുത്തലുകളും  കൂട്ടിദേച്ചർക്കലുകളും  അനക്ഷമായി  EMP  ൽ
ഉൾരെപടുദേത്തണ്ടതാണ്
5)   വിലവിവരണ പട്ടിക   
കരാറുകാരനുമായി  ബന്ധരെപ്പട്ട വസ്തുവകകൾ  ദേപ്രാരെജക്ട്  നടപ്പിലാക്കുന്ന ഏജൻസിയുരെട വസ്തു
വകകളിൽ  നിദേന്നാ,  ദേമൽദേനാട്ടം  വഹിക്കുന്ന വിദഗ്ധരിൽ  നിദേന്നാ ,  മരെറ്റരെന്തങ്കിലും  ഏജൻസിയുരെട
വസ്തു വകകളിൽ നിദേന്നാ കൃത്യമായി ദേവർതിരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം. ടി വിലവിവര പട്ടിക ദേലലവുമാദേയാ
കരാർ ദേരഖയുമാദേയാ ബന്ധരെപ്പടുത്താൻ പാടില്ല.
6) EMP   തീർപ്പാകുന്നതിനുള്ള സമയ ക്രമം   
  കരാർ ദേരഖ തീർപ്പാകുന്നതിനു മുമ്പ് ഇ എം പി  തീർപ്പാക്കണം .  കരാർ ദേരഖയിലും,  കരാറുകാരൻരെറ
സമഗ്രമായ ഇടരെപടലും ഉറപ്പുവരുത്താൻ EMP യുരെട മുഴുവൻ വകുപ്പുകളും ഇതിൽ പ്രതിപാദിക്കണം.
7)   മാറ്റ ഉത്തരവുകൾ   

  കരാറുകാരിൽ  നിന്ന്  ദേലലപൂർത്തീകരണം  നടത്തിയാൽ  ദേപ്രാരെജക്ട്  ഏജൻസി,  വിലയുരെടയും,
സാദേങ്കതിക അടിസ്ഥാനത്തിൽ തീരുമാനം എടുക്കുന്നതാണ്. ഈ തീരുമാനത്തിൻരെറ അടിസ്ഥാനത്തിൽ
കരാറുകാരനും ദേപ്രാരെജക്ട്  നടപ്പിലാക്കുന്ന ഏജൻസിയും  ദേലല കരാറിൽ പര�രം ഒപ്പു രെവയ്ക്കുന്നു .  ടി
കരാർ  ദേലലകരാർ  ആകുകയും  രെചയ്യുന്നു.  ഏരെതങ്കിലും  തരത്തിലുള്ള പാരെറ്റൺ  മുഖമായ  പ്രശനം
വിട്ടുദേപാകുകയിൽ  അത്  ഒപ്പു വയ്ക്കുന്ന സമയത്ത്  കരാർ  ദേഭദഗതി  വരുത്താൻ  കഴിയാത്തതുമാണ് .
എന്നാൽ വസ്തുത പരമായ ന്യായികരണത്തിനു വിദേധയവുമാണ്. എരെതകിലും തരത്തിലുള്ള പ്രശനം ഇ
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എം  പി  ൽ  പ്രതിപാദിക്കാത്ത പക്ഷം  ദേമൽദേനാട്ട വിദഗ്ധൻ  മാറ്റഉത്തരവ്  പുറരെപ്പടുവിക്കാവുന്നതാണ് .
കരാര്  കാറാണ്  തിരുത്തൽ  നൽകുകയും  കരാർ  നടപ്പാക്കുകയും  രെചയ്യുന്നു.  മാറ്റഉത്തരവുകൾ
സാധാരണ രീതിയാണ് നല്ല കരാർ വ്യവസ്ഥ പരിപാലനം. മാറ്റഉത്തരവുകൾ ഇല്ലാതാകുന്നു.
6.3- സാമൂഹിക പ്രശ്നങ്ങരെള അഭിമൂഹികരിക്കുന്നതിനുള്ള മാർഗനിർദേദശങ്ങൾ
6.3.1 ഭൂസമാഹരണവും അകൈനശ്ചിക പുനരധിവാസവുഠ
അകൈനശ്ചിക പുനരധിവാസവുഠ

സമൂഹത്തിനുദേമലുള്ള പ്രത ്യാഘാതങ്ങൾ  കുറയ്ക്കുന്നതിന്  സൗകര ്യങ്ങൾക്കുളള  സ്ഥലഠ  മുൻകൂട്ടി
നിശ്ചയിക്കണഠ  ഒരുസ്ഥലം  വിരളമായ  പുനരധിവാസവും  എന്നാൽ  മരെറ്റല്ലാ  വസ്തു വകകൾക്കും
അനുകൂലമാരെണകിൽ  പുനരധിവാസ  ചട്ടപ്രകാരം  അടിയന്തര  നഷ്ടപരിഹാര  നടപടികൾ  സ ്
വീകരിക്കണം.

നിർമ്മാണപ്രവർത്തനങ്ങൾ  തുടങ്ങുന്നതിന്  മുമ്പ്  തരെന്ന എല്ലാ  R  &  R പ്രവർത്തനങ്ങളും
പൂർത്തീകരിച്ചു എന്ന്  ഉറപ്പ്  ഉറപ്പുവരുദേത്തണ്ടതാണ്  ഏരെതങ്കിലും  തരത്തിലുള്ള
പുനരധിവാസപ്രവർത്തനങ്ങൾ  ആവശ്യമാരെണങ്കിൽ,  പുനരധിവാസത്തിനുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ
നിർമ്മാണത്തിന് മുദേമ്പ കരെണ്ടദേത്തണ്ടതാണ്.  പുനരധിവാസത്തിനുള്ള ഉചിതമായ സ്ഥലങ്ങൾ പദ്ധതി
ബാധിക്കരെപ്പടുന്ന ആളുകളുമായി ഒരു ചർച്ചയ്ക്ക് ദേശഷം ദേവണം തീരുമാനിക്കാൻ.
 പദ്ധതി  ഉൾരെപ്പടുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക്  ദേലാകബാങ്കിരെ� കീഴിൽ  പദ്ധതികൾ  രെചയ്ത
പരിചയമുള്ളവരാണ്.  അർഹതയുള്ളവരുരെട കണദേക്കാടുകുടിയ  പുനരധിവാസനയം  നിലവിൽ  ഉണ്ട് .
പുനരധിവാസ  പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ,  ഈ  പദ്ധതിമൂലം  കൂടുതലായി  ബാധിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക്  പ്രദേത്യക
പരിഗണന  നൽകുന്നു.  NCRMP  യുരെട പുനരധിവാസ  പ്രവർത്തനങ്ങൾ  നുഴഞ്ഞുകയറ്റക്കാരുരെടയും ,
കുടിദേയറ്റക്കാരെരയും ബാധിക്കും. 
ആനുകുല്യത്തിനുള്ള ദേയാഗ്യതകൾ 
  പദ്ധതി ബാധിത  ആളുകൾ (NDMA)RA)P) എന്ന ജനങ്ങളുരെട ജീവദേനാപാധികൾദേക്കാ, അഭയസ്ഥാനത്തിദേന്നാ
ദേനരിട്ട്  പദ്ധതി  പ്രവർത്തനങ്ങൾ  ബാധിക്കുകദേയാ  പദ്ധതിക്കുദേവണ്ടി  സ്ഥലം  ഏരെറ്റടുക്കുകദേയാ,
ഉപദേയാഗിക്കുകദേയാ രെചയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നഷ്ടപരികാരത്തിനു ദേയാഗ്യത ഉള്ളവർ ഇവരാണ്.

 ആർരെക്കാരെക്കയാദേണാ  ഭൂമിക്കുദേവണ്ടിയും  നിയമപരമായ  ജലദേçാതസുകൾക്കുദേവണ്ടിയും,
രെകട്ടിടങ്ങൾക്കുദേവണ്ടിയും ഉള്ള നിയമ പരമായ അവകാശം ഉള്ളത് അവർക്ക്.

 ആർരെക്കാരെക്കയാദേണാ  ഇങ്ങരെനയുള്ള അവകാശങ്ങൾ  ഇല്ലാത്തത്  അവർക്കും  കൈകവശ
പണയത്തിന്.

 ആരുരെടരെയങ്കിലും  ഭൂമിദേയാ,  ജലദേçാതസുകദേളാ  രെകട്ടിടങ്ങദേളാ,  മുകളിൽ  പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന a
യിലും  b  യിലും  ഉൾരെപ്പടുന്നിരെല്ലങ്കിൽ  ജീവിത  സാഹചര്യങ്ങരെള തിരിച്ചു രെകാണ്ടുവരുന്നതിനുള്ള
പുനരധിവാസത്തിനുള്ള അർഹത ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്.

ദേയാഗ്യത പട്ടിക 

  താരെഴ രെകാടുത്തിരിക്കുന്ന ദേയാഗ്യത പട്ടിക  2013  OCS)  RFCTLA)KR നിയമവും,  ദേലാകബാങ്കിൻരെറ
നയങ്ങളും  അനുസരിച്ചാണ്  എരെന്തങ്കിലും  വിശദ  വിവരങ്ങൾ  ആവശ്യമുരെണ്ടങ്കിൽ  അനക്ഷർ
പരിദേശാധിക്കാവുന്നതാണ്.

അനന്തരഫലം  ദേയാഗ്യത അടിസ്ഥാനം ദേയാഗ്യതയുരെട
വിശദാശംസകൾ

ഭൂമി നഷ്ടഠ

രെകട്ടിട നഷ്ടഠ
(NDMA)വ ്യവസായികഠ, വീട്)

ഭൂഉടമകൾ /വ്യക്തി

ഉടമസ്ഥൻ/കുടുഠബഠ

2013  RFCTLA)RR  നിയമം
അനുസരിച്ചു S) C  ,  S) T
കുടുംബങ്ങൾക്കു പ്രദേത്യക
പരിഗണന  

R & BD നിരക്കനുസരിച്ച് മാറ്റി
സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുളള  ചില
ചിലവ്
തീരുമാനിക്കാവുന്നതാണ്
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അദ്ധ്യായം 7
അധികാര നിയുക്തമായ ക്രമീകരണങ്ങൾ

7.1 ദേദശീയ ദുരന്തനിവാരണ അദേതാറിറ്റി അവദേലാകനഠ
7.1.1   സ്ഥാപനഘടന  

പ്രധാനമന്ത്രി രെചയർമാനായി  ദുരന്ത നിവാരണ  നിയമം  2005  പ്രകാരമാണ്  ദേദശീയ  ദുരന്ത
നിവാരണ അദേതാറിറ്റി രൂപീകൃതമായിരിക്കുന്നത്.  ക്യാബിനറ്റ് പദവിയുള്ള മന്ത്രിയായിരിക്കണഠ കൈവസ്
-  രെചയർമാൻ,  സംസ്ഥാനത്ത്  മന്ത്രിപദവിയുള്ള 8  ദേപരുഠ  ഉണ്ടായിരിക്കണഠ.  ഇതിരെല ഓദേരാ
അംഗങ്ങൾക്കും വളരെര വ്യക്തമായ പ്രവർത്തി ദേമഖലകൾ ഉണ്ടായിരിക്കണം, NDMA)  വ്യവസ്ഥാപരമായ
വിവര സാദേങ്കതിക വിദ്യ ഉപദേയാഗിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥാപനമാണ്.

 ഈ  സ്ഥാപനം  ഡിസാèർ  -  ഡിവിഷൻസ്  -  കം  –  രെസക്രദേട്ടറി ദേയറ്റ്  എന്ന ഒരു ഘടന
മുൻനിർത്തിയാണ്  പ്രവർത്തിക്കുന്നത്.  അദേതാറിറ്റിയിരെല ഓദേരാ  അംഗങ്ങൾക്കും  പ്രദേത്യക
ദുരന്തങ്ങളാണ്  കൈകകാര്യം  രെചയ്യുന്നത്.  ഓദേരാ  അംഗങ്ങൾക്കും  സുഗമമായ  നടത്തിപ്പിന്  ദേവണ്ടി
പ്രദേത്യക സംസ്ഥനങ്ങളും ദേകന്ദ്ര ഭരണ പ്രദേദശങ്ങളും നൽകിട്ടുണ്ട്.
  NDMA)  രെസരെക്രട്ടറിദേയറ്റിൻരെറ തലവൻ  രെസരെക്രട്ടറിയാണ് ,  അദേ�ഹമാണ്  കാര്യനിർവ്വഹണ
പരമായ സഹായം രെചയ്യുന്നത്.  രെസരെക്രട്ടറിദേയറ്റാണ് ലഘൂകരണം,  തയാരെറടുപ്പ് ആസൂത്രണ ദേരഖകൾ
പുനരുദ്ധാരണം,  സാമൂഹിക  ദേബാധവൽക്കരണം,  സാമ്പത്തികമായ  സഹായങ്ങൾ  എന്നിവരെയല്ലാം
കൈകകാര്യം രെചയ്യുന്നത്.  ദേദശീയ ദുരന്ത നിവാരണ അദേതാറിറ്റിക്ക് അടിയന്തര ഘട്ട നിർവ്വഹണ ദേകന്ദ്രം
ഉണ്ടായിരിക്കും. അത് വിവരസാദേങ്കതിക വിദ്യയിലും വളരെര ഉന്നത നിലവാരത്തിലാണ്.
7.1.2     പ്രവർത്തനങ്ങളുഠ ചുമതലകളുഠ  

ദുരന്തങ്ങരെള ശരിയായ  രീതിയിൽ  കൈകകാര്യം  രെചയ്യുന്നതിന്  ദേവണ്ടി  ആസൂത്രണ  ദേരഖകളും
നിയമവാളികളും ഉണ്ടാകാനുള്ള ചുമതല NDMA) യ്കാണ്.

 ദുരന്ത നിവാരണ നയങ്ങൾ.
 ദേദശീയ ആസൂത്രണ ദേരഖയുരെട അഗീകാരം.
 ഭാരത  സർക്കാരിരെ� വകുപ്പുകൾ  തയ്യാറാകുന്ന ആസൂത്രണ  ദേരഖകൾ ,  ദേദശീയ  ആസൂത്രണ

ദേരഖ അനുസരിച്ചു അതിനു അനുമതി നൽകുക.
 സംസ്ഥാന ആസൂത്രണ ദേരഖ തയ്യാറാകുന്നതിനുദേവണ്ടി അരെത റിറ്റികൾക്ക് ദേവണ്ടി നിയമാവലി

തയ്യാറാകുക.
 ഭാരത സർക്കാരിരെ� വിവിധ മന്ദ്രാലയങ്ങളുരെടയും,  വകുപ്പുകളുരെടയും പുദേരാഗമന പദ്ധതികളിൽ

ദുരന്ത നിവാരണത്തിനായി നിഷ് കർഷിച്ചിട്ടുള്ള മാർഗ നിർദേ�ശങ്ങൾ പിന്തുടദേരണ്ടതാണ്. 
 ദുരന്ത നിവാരണത്തിനുള്ള ആസൂത്രണ  ദേരഖകളുരെടയും  നയങ്ങളുരെടയും  നടപ്പാക്കലും

നിർവ്വഹണവും ഏദേകാപിപ്പിക്കുക.
 ലഘൂകരണത്തിനു ദേവണ്ടിയുള്ള സാമ്പത്തിക സഹായത്തിനു ദേവണ്ടി ശുപാർശരെചയ്യുക.
 അത്യാവശ്യരെമന്നു ദേതാന്നുന്ന സന്ദർഭങ്ങളിൽ ദുരന്ത സാഹചര്യങ്ങരെള ദേനരിടുന്നതിന് ദേവണ്ടി

ദുരന്ത നിവാരണത്തിരെ� എല്ലാ ദേമഖലകളിലും ആവശ്യമായ നടപടികൾ സ ്വീകരിക്കുക.
 ദേദശീയ  ദുരന്ത നിവാരണ  സ്ഥാപനത്തിരെ� (NDMA)NIDM)  നടത്തിപ്പിന്  ദേവണ്ടി  ബൃഹത്തായ

നിയമവാളികളും.
 ദേകന്ദ്ര സർക്കാരിരെ� തിരുമാനങ്ങൾ  അനുസരിച്ചു വലിയ  ദുരന്തങ്ങൾ  ബാധിച്ച രാജ്യങ്ങരെള

സഹായിക്കുക.
 ദേദശീയതലത്തിലുള്ള NCRMP പദ്ധതിയുരെട നടത്തിപ്പ് കൈകകാര്യം രെചയ്യുന്നത് NDMA) ആണ്.
 ഈ  പദ്ധതിയുരെട നടത്തിപ്പും  കൈകകാര്യം  രെചയ്യലും  രെചയുന്നത്  വ്യത്യസ്തമായ  പ്രവർത്തന

സംഘങ്ങളാണ്, അവയാണ്.

ദേദശീയ തലത്തിൽ 
1 ദേപ്രാജക്ട് èിയറിഠഗ് കമ്മിറ്റി (NDMA)PS) C)
2 പദ്ധതി നിർവഹണ ദേകന്ദ്രഠ (NDMA)PMU) NDMA) ൽ
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3 പദ്ധതി നടപ്പാക്കൽ ദേകന്ദ്രഠ (NDMA)NIDMA)) ൽ
സഠസ്ഥാന തലത്തിൽ

1 ദേèറ്റ് èിയറിഠഗ് കമ്മറ്റി (NDMA)S) S) C)
2 സഠസ്ഥാന പദ്ധതി നിർവ്വഹണ ദേകന്ദ്രഠ (NDMA)S) PIU) / സഠസ്ഥാന ദേകന്ദ്ര ഏജൻസി
3 അനുബന്ധ വകുപ്പുകൾ.

 രെമാത്തത്തിലുളള നടപ്പാക്കൽ ഘടന താരെഴ പറയുഠവിധമാണ്
ദേദശീയ തലത്തിൽ 

ദേദശീയ  ദുരന്ത നിവാരണ  അദേതാറിറ്റിയാണ്  ദേദശീയ  തലത്തിലുള്ള പദ്ധതിയുരെട നടത്തിപ്പ് .
NCRMP  പദ്ധതിയുരെട രെമാത്തത്തിലുള്ള അവദേലാഹനം  നടത്തുന്നത്  നാഷണൽ  èീയറിംഗ്
കമ്മിറ്റിയാണ്.  സംസ്ഥാനത്തിലുടനീളം  ഉള്ള വ്യത്യസ്ത ഘടകങ്ങളുരെട നല്ല രീതിയിലുള്ള
അവദേലാഹനത്തിന് ദേവണ്ടിയാണ് NDMA) യിൽ PMU തുടങ്ങിയത്.

എല്ലാ  സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കും  നടപ്പാക്കൽ  സംഘദേത്താരെടാപ്പം  ദേചർന്നു കൈദനംദിന
പ്രവർത്തനങ്ങൾ സംദേയാജിപ്പിക്കുന്നതിനു ദേവണ്ടി  PIU  സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നു.  ഇത് സംസ്ഥാന èീയറിഠഗ്
കമ്മറ്റിയുരെട ദേമൽദേനാട്ടത്തിലാണ്  PMU  ലും  PIU  ലും  പ്രവർത്തനത്തിനും  നിര്വഹണത്തിനും  ദേവണ്ടി
ദേമൽപറഞ്ഞ തസ്തികകളിലുള്ള അംഗങ്ങൾ  ഉൾരെപ്പടുന്ന ഒരു സംഘം  ഉണ്ടായിരിക്കും .  PIU  ഈ പദ്ധതി
പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടപ്പിലാകുന്നത് പ്രസക്തിയുള്ള അനുബന്ധ വകുപ്പുകളുരെടയാണ്.
പാരിസ്ഥിതിക സാമൂഹിക നിർവഹണത്തിന് ദേവണ്ടിയുള്ള നടപ്പാക്കൽ ക്രമീകരണം    
1) പദ്ധതി നിർവഹണ ദേകന്ദ്രം (NDMA)PMU)

ES) MF രെ� നടപ്പാക്കലിന് ദേവണ്ടി PMU / ദേദശീയ തലത്തിൽ രണ്ടു പാരിസ്ഥിതിക സാമൂഹിക 
വിദഗ്ധന്മാരെര നിയമിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവരുരെട പ്രധാന ചുമതല പദ്ധതിക്ക് ദേവണ്ടിയുള്ള പാരിസ്ഥിതിക 
സാമൂഹിക ആവശ്യങ്ങൾ ദേലാകബാങ്കിൻരെറ നയങ്ങൾക്കും, ഭാരത സർക്കാരിൻരെറ നിയമങ്ങൾക്കും 
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അനുസരിച്ചുഉറപ്പാക്കുക എന്നതാണ്.
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സംസ്ഥാന  തലത്തിലുള്ള പാരിസ്ഥിതിക  സാമൂഹിക  വിദഗ്ധ  പ്രവർത്തനങ്ങരെള
വിലയിരുത്തുകയും,കൃത്യമായ  ദേമൽദേനാട്ടത്തിലൂരെടയും  സ്ഥലപരിദേശാധയിലൂരെടയും  കരട്  പത്രിക
നൽകുകയും  രെചയ്യുന്നു.  ദേദശീയ  തലത്തിലുള്ള പാരിസ്ഥിതിക  സാമൂഹിക  വിദഗ്ധർ
പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കിലുരെട ആസൂത്രണത്തിലൂരെടയും  തുവത്കരണതുയിലും  സാദേങ്കതിക  സഹായങ്ങൾ
നൽകുകയും രെചയ്യുന്നു.
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ദേദശീയതലം/ PMU /NDMA) തലത്തിലുള്ള പാരിസ്ഥിതിക സാമൂഹ്യ വിദഗ്ധരുരെട ചുമതലകൾ
 ES) MF പ്രമാണത്തിരെ� പരിഷ്കരിക്കൽ.
 പാരിസ്ഥിതിക,സാമൂഹിക നിർവ്വഹണ ചട്ടക്കൂടുകരെള പറ്റി PIU വിന് പരിശീലനം നൽകുക.
 ES) MF രെന കുറിച്ചും EMP രെന കുറിച്ചും സംസ്ഥാനങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്ന റിദേപാർട്ടുകൾ വിശകലനം

രെചയ്യുക.
 പദ്ധതി  നടപ്പാക്കുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ  പരിസ്ഥിതി  ദേലാല  പ്രദേദശങ്ങൾ  ഉൾരെപ്പടുന്ന

സ്ഥലങ്ങളിൽ സ്ഥിരമായി സന്ദർശനം നടത്തുക.
 സംസ്ഥാന PIU -വിന് പാരിസ്ഥിതിക സാമൂഹിക തലങ്ങളിലുള്ള ഉപദേദശക നൽകുക.
 സാമൂഹ്യ സാമ്പത്തിക  പ്രശ്നങ്ങൾക്കുണ്ടാകുന്ന ദേചാദ്യങ്ങൾക്ക്  പരിഹാര  ദേകന്ദ്രമായി

പ്രവർത്തിക്കുക.
 ദേലാക ബാങ്കിനുഠ PMU/NDMA) നുഠ നിരന്തരമായ റിദേപ്പാർട്ട് തയ്യാറാക്കുക.

2.  പദ്ധതി നടപ്പാക്കൽ ദേകന്ദ്രം   
സാമ്പത്തിക,സാമൂഹ്യ വിദഗ്ധർ  EMS) F  രെ� നടപ്പാക്കൽ മുൻകൂട്ടി കാണുകയും,സംസ്ഥാന

നിയമ ചട്ടക്കൂടിരെ� ഉള്ളിൽ വരുന്ന സാമുഹിക സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളും ഇതിൽ ഉൾരെപ്പടുന്നു. 
പാരിസ്ഥിതിക വിദഗ്ധൻ     

പാരിസ്ഥിതിക  വിദഗ്ധരെ� പ്രധാന  ചുമതല  എന്ന്  പറയുന്നത്  DPR  തയ്യാറാകുന്നതിനും,
നടപ്പിലാകുന്നതിനും ദേവണ്ടി ബന്ധരെപ്പട്ട ഏജൻസികൾക്കു വിദദേക്ത്യാപദേദശം നൽകുക.

 എല്ലാ ഘടകങ്ങളിലും, ഉപപദ്ധതികളിലും ES) MF രെ� ശരിയായ ഉപദേയാഗം ഉറപ്പു വരുത്തുക.
 പദ്ധതിതല  അവദേലാഹനത്തിരെ� പാരിസ്ഥിതിക  പ്രാധാന്യം  റിദേപ്പാർട്ട്  തയ്യാറാകുന്നതിനു

ദേവണ്ടിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഏദേകാപിപ്പിക്കുക.
 രെതരഞ്ഞരെതടുക്കരെപട്ട ഉപപദ്ധതിയുരെട പരിസ്ഥിതി നിർവ്വഹണ ആസൂത്രണ ദേരഖ തയ്യാറാകുക.
 പാരിസ്ഥിതിക  വിഷയങ്ങളിൽ  വിവിധ  സംസ്ഥാനങ്ങളുരെട അനുബന്ധ വകുപ്പുകളുരെടയും  മറ്റു

നടപ്പാക്കൽ ഏജൻസികളുരെടയും ദേമൽദേനാട്ടം.
 കൃത്യമായ  ഉപപദ്ധതി  പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കുദേവണ്ടി  സംസ്ഥാന  ദേദശീയ  സർക്കാരുകൾക്ക്

ദേവണ്ടിയുള്ള പരിസ്ഥിതി നിയമങ്ങൾ വിശകലം രെചയ്യുക.
 സമയ  ബന്ധിതമായ  രീതിയിൽ  പരിസ്ഥിതി  അനുമതി  ലഭിക്കുന്നതിനുദേവണ്ടി  സംസ്ഥാന

തലത്തിലുള്ള അദേതാറിറ്റികരെളയും MOEF രെനയും സംദേയാജിപ്പിക്കുക.
 സംസ്ഥാന ദുരന്ത നിവാരണ അദേതാറിറ്റി  ജീവനക്കാർക്കും അനുബന്ധ വകുപ്പുകൾക്കും  ES) MF,

EMP നടപ്പിലാകുന്നതിനു ദേവണ്ടി പരിശീലനം നൽകുക.
 പാരിസ്ഥിതിക  വിഷയങ്ങളിലുള്ള കാര്യദേക്ഷമത  വർധിക്കുന്നതിന്  കരാറുകാർക്ക്  പരിശീലനം

നൽകുക.
 സംസ്ഥാന  ഉദേദ്യാഗസ്ഥരുരെട കൂടിയാദേലാചന  ദേയാഗങ്ങളുരെട നടത്തിപ്പിനുദേവണ്ടിയുള്ള എല്ലാ

കാര്യങ്ങളും രെചയ്യുക.
 ES) MF  ൽ  പറയുന്ന പാരിസ്ഥിതിക  ആവശ്യങ്ങൾ  കരാറുകാരും  അനുബന്ധ വകുപ്പുകളും

പദ്ധതികളുരെട നടപ്പാക്കലിൽ  പാലിക്കുരെമന്നും  ഉറപ്പു വരുത്തുകയും ,  കാര്യങ്ങൾ  ആവശ്യമായ
തിരുത്തലുകൾ കൃത്യമായ ഇടദേവളകളിലുള്ള സന്ദർശനത്തിലൂരെട ഉറപ്പാക്കുകയും രെചയ്യുക.

 ES) MF / EMP യുരെടയും നടപ്പാക്കലുകൾ ക്രമീകരിക്കുക.
 പാരിസ്ഥിതിക  കാര്യങ്ങളിലുള്ള കൈത്രമാസിക  പുദേരാഗമന  റിദേപാർട്ടുകൾ  ആവശ്യമായി

തിരുത്തലുകൾ നടത്തുക.
 പുറത്തുനിന്നുള്ള പാരിസ്ഥിതിക  ഓഡിറ്റരെറ നിയമിക്കുനത്തിനു സഹായിക്കുകയും  ES) MF

ആവശ്യങ്ങൾക്കനുസൃതമായി  ഈ  ഓഡിറ്റിരെന നടത്തുന്നതിന്  ദേവണ്ടിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ
സംസാരിക്കുക.

 ഔഡിറ്റർമാരുരെട ദേജാലികൾക്കു ദേമൽദേനാട്ടം വഹിക്കുക.
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ദേയാഗ്യതയും പ്രവർത്തി പരിചയവും 
പാരിസ്ഥിതിക/  പ്രകൃതി  വിഭവങ്ങൾ/  അനുബന്ധ വിഷയത്തിലുള്ള ബിരുദാനധര  ബിരുദം

പാരിസ്ഥിതിക  നയങ്ങൾ  (NDMA)ദേലാകബാങ്കിരെ�)  അറിവ്  അഭികാമ്യം.  ദേലാകബാങ്ക്  പദ്ധതികളിലുള്ള
പ്രവർത്തി പരിചയം ആശയ വിനിമയത്തിനുള്ള കഴിവ്.
സാമൂഹിക വിദഗ്ധൻ 

ES) MF  ൻരെറ സാമൂഹിക  തലങ്ങളുരെട തയാറാക്കലിലും  നടപ്പാകളിലും  സംസ്ഥാന  പദ്ധതി
നിർവഹണ ദേകന്ദ്രരെത്ത സഹായിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പ്രാഥമിക ദേജാലി.

മറ്റു ചുമതലകൾ 
 ES) MF അനുസരിച്ചു സാമൂഹിക ദേബാധവത്കരണം, തയ്യാറാക്കൽ എന്നിവ രെചയ്യുന്ന സംസ്ഥാന

തലത്തിലുള്ള PIU  അനുബന്ധ വകുപ്പുകൾ  നടപ്പാക്കൽ  ഏജൻസിയികൾ  എന്നിവരെയ
സഹായിക്കുകയും ആവശ്യമായ നിയദേമാപദേദശങ്ങൾ നൽകുകയും രെചയ്യുക.  

 ഉപപദ്ധതിയുരെട RA)P  തയ്യാറാകുന്നതിനും  നടപ്പിലാകുന്നതിനും  സംസ്ഥാന  ഉദേദ്യാഗസ്ഥരെര
സഹായിക്കുക.

 ബാധിക്കരെപടുന്ന വസ്തുക്കളുരെടയും  നഷ്ടങ്ങളുരെടയും  കണരെക്കടുപ്പ് ,  സാമൂഹിക  സാമ്പത്തിക
സർദേവ്വ, സാമൂഹിക വിലയിരുത്തലുകൾ എവിരെടരെയാരെക്ക ആവശ്യമായി വരുദേമാ അവിരെട ഒരെക
നടത്തുക.

 ബാധിക്കരെപട്ട ആളുകൾക്ക് പദ്ധതി പുനരധിവാസരെത്ത പറ്റി വിശകലനം രെചയ്യുക.
 പുനരധിവാസരെത്ത പറ്റിയും  വീട്  പുനര്നിര്മാണരെത്ത കുറിച്ചും  അനുബന്ധ വകുപ്പുകൾക്കും

നടപ്പാക്കൽ NGO 'S)  നും ഉപദേദശങ്ങൾ നൽകുക.
 ഭൂമി  പിടിരെച്ചടുക്കൽ  നടപടി  എവിരെട ആവശ്യമായി  വരുദേമാ  അതാതു കലക്റ്റർമാറുമായി  കുടി

ആദേലാചിച്ചു പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുകയും നഷ്ടപരിഹാരം തീരുമാനിക്കുകയും രെചയ്യുക.
 എല്ലാ  ഭൂമി  തിരിരെച്ചടുക്കൽ  പ�തികരെളയും  പുനരധിവാസ  പ്രവർത്തനങ്ങരെളയും  വിശകലനം

രെചയ്യുക.
 നല്ല രീതിയിൽ  പരാതിക്കാരെര കൈകകാര്യം  രെചയ്യുന്നതിന്  ദേവണ്ടി  PIG  വിനും  അനുബന്ധ

വിഭാഗങ്ങൾക്കും സഹായം നൽകുക.
 എല്ലാ മാസവും പദ്ധതി പുദേരാഗമന റിദേപ്പാർട്ട് തയ്യാറാകുക.

ദേയാഗ്യതയും പ്രവർത്തി പരിചയവും 
സാമൂഹിക  ശാസ്ത്രത്തിലുള്ള ബിരുദാനന്തര  ബിരുദം  രാജ്യരെത്തയും  സംസ്ഥാനരെത്തയും
ദേലാകബാങ്കിരെ�യും  നിയമങ്ങളിലുള്ള അറിവ് .  ദേലാകബാങ്കിരെ� പദ്ധതികളിലുള്ള പ്രവർത്തി  പരിചയം
ആശയവിമിമായതിനുള്ള കഴിവ്.  

1. അനുബന്ധ വിഭാഗങ്ങളുഠ  ,   നടപ്പാക്കൽ ഏജൻസികളുഠ  
 അനുബന്ധ വിഭാഗങ്ങളാണ്  കരാർ  ദേജാലികൾ  കരാറുകാരെരരെക്കാദേണ്ടാ ,  അതിൽ  താദേന ഉള്ള
വകുപ്പുതല ഉദേദ്യാഗസ്ഥന്മാരെര രെകാദേണ്ടാ രെചയ്യിപ്പിക്കുന്നത്. ഉപപദ്ധതികളിൽ ES) MF, EMPS) , ERA)P കളും
ശരിയായ രീതിയിരെല്ലദേന്നാ നടപ്പാകുന്നരെതന്നു ദേനാദേക്കണ്ടതും അനുബന്ധ വിഭാഗങ്ങളാണ്.
അനുബന്ധ വിഭാഗങ്ങളും നടപ്പാക്കൽ ഏജൻസികളും താരെഴ പറയുന്ന ചുമതലകൾ രെചരെയ്യണ്ടതാണ്.

 എല്ലാ ഉപപദ്ധതി സ്ഥലങ്ങൾക്കും പാരിസ്ഥിതിക, സാമൂഹിക, പ്രാഥമിക പരിദേശാധന നടത്തുക.
 ഉപപദ്ധതി  പ്രവർത്തനങ്ങരെളപ്പറ്റിയുള്ള/  രൂപ  കല്പന  പ്രവർത്തനങ്ങൾ  /പരിദേശാധനയും

വിശകലനവും സംദേയാജിപ്പിക്കുക.
 പുറത്തുനിന്നുള്ള വിദഗ്ധരുരെട സഹായദേത്താരെടദേയാ ,  അകത്തുനിന്നുള്ള സാംബിധാനദേഗൽ

ഉപദേയാഗിദേച്ചാ, DPR അതിരെ� കൂരെട EA) /S) A) ഉം EMP /RA)P എന്നിവ തയ്യാറാക്കുക.
 RA)P, EMP, ES) MF എന്നിവയുരെട ആവശ്യങ്ങൾക്കനുസൃതമായി സ്ഥലപരിദേശാധന നടത്തുക.
 എദേപ്പാൾ  ആവശ്യമായി  വരുദേമാ  അദേപ്പാൾ  ആവശ്യമുള്ള നടപടികൾ ,  പരിഹാരമാർഗ്ഗങ്ങൾ

എന്നിവ കരാറുകാർക്ക് നൽക്കുക.
 ES) MF രെ� നടപ്പാക്കലിനുദേവണ്ടി PIG വിന് അന്യമായ വിവരങ്ങൾ, എന്നിവ നൽക്കുക.
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2. ഓഡിറ്റർമാർ  

പദ്ധതി പ്രവർത്തനങ്ങളുരെട ES) MF  വ്യക്തിഗതമായ ഉറപ്പിനുദേവണ്ടി  PIN ആണ് ഓഡിറ്റർമാരെര
നിയമിക്കുന്നത്. ഓഡിറ്റ് പ്ളാൻ തയ്യാറാക്കുന്നതിനുദേവണ്ടി PIN വിരെന സഹായിക്കുക.  

 ES) MF  നിയമാവലി  അനുസരിച്ച്  ഉപപദ്ധതി  പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക്  ദേവണ്ടി  കപ്ളയൻസ്
റിദേപ്പാർട്ട് തയ്യാറാക്കുക.  

 സാമൂഹിക, പരിസ്ഥിതി ദേലാല പ്രദേദശങ്ങളിൽ സ്ഥല പരിദേശാധന നടത്തുക. 
 PIN-ഉഠ അനുബന്ധ വിഭാഗങ്ങളുഠ റിദേപ്പാർട്ട് സമർപ്പിക്കുന്നതിലൂരെട പദ്ധതി വിശകലനഠ

നടത്തുക.  
 ഓഡി|റ്റ്  കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ  PIU-വുമായുഠ  പങ്കുവയ്ക്കുക  ഉചിതമായ  തീരുമാനങ്ങൾ

എടുക്കുന്നതിനുദേവണ്ടിയുഠ, ആവശ ്യമായ ലഘൂകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ രെചയ്യുന്നതിനുഠ. 
5  .   സമൂഹഠ  

ബ്ദേളാക്ക്  രെഡവലപ്രെമൻറ്  ഓഫീസർ  രെചയർമാനായി  സമൂഹത്തിൽ  നിന്നുതരെന്ന
രെസക്രട്ടറിദേയയുഠ തിരരെഞ്ഞടുക്കുകയുഠ ചുഴലിക്കാറ്റ് അഭയദേകന്ദ്ര ആസൂത്രണ, ദേകട്പാട് നീക്കൽ കമ്മിറ്റി
രൂപീകരിക്കുക. രെകട്ടിടഠ CS) MMC-ക്ക് കൈകമാറുകയുഠ അതിൻരെറ നടപ്പാക്കൽ അവരെര ഏൽപ്പിക്കുകയുഠ
രെചയ്യുക.   തഹസിൽദാർ,  രെമഡിക്കൽ  ഓഫീസർ,  ബ്ദേളാക്കിരെല ജൂനിയർ  എഞ്ചിനീയർ ,  റവന ്യു
ഇൻരെ�ക്ടർ, സ്കൂളിരെല രെഹഡ്മാèർ, അഠഗനവാടി സൂപ്പർകൈവസർ എന്നിവരെരല്ലാഠ കമ്മറ്റിയിരെല
അഠഗങ്ങളാണ്.  ദേലാക്കൽ  NGO  യിൽ നിന്നുളള അഠഗങ്ങൾ,  അഭയദേകന്ദ്രങ്ങളിൽ നിന്നുഠ,  വിദേല്ലജിൽ
നിന്നുമുളള  അഠഗങ്ങൾ,  പിദേന്നാക്കസമുദായത്തിൽരെപ്പട്ട ആളുകൾ  എന്നിവരുഠ  ഈ  കമ്മിറ്റിയിൽ
ഉൾരെപ്പടുദേത്തണ്ടതാണ്.   അഭയദേകന്ദ്രത്തിൻരെറ കൈദനഠദിന  പ്രവർത്തനങ്ങളുഠ ,  ആസൂത്രണവുഠ
കൈകകാര ്യഠ  രെചയ്യുന്നത്  CS) MMC  –  ആണ്.  സാധാരണ  സമയങ്ങളിൽ  ഈ  രെകട്ടിടഠ  പരിശീലന
ദേകന്ദ്രങ്ങൾ,  സ്കൂളുകൾ,  കൈലബ്രറി  എന്നിവയായുഠ  ഉപദേയാഗിക്കാവുന്നതാണ്.  CS) MMC  ക്ക്  ഈ
രെകട്ടിടഠ  കല ്യാണ  ആവശ ്യങ്ങൾദേക്കാ  സമൂഹ  കൂടിദേചരലുകൾദേക്കാ  നൽകാവുന്നതാണ്,
ഉപദേയാഗഫീസുഠ  ഈടാക്കാവുന്നതാണ്.  കൂട്ടായ  ഒരു അകൗണ്ടിൽ  ഈ  പണഠ  നിദേക്ഷപിക്കുകയുഠ ,
രെകട്ടിടത്തിൻരെറ അറ്റകുറ്റ പണികൾക്ക് ഇത് ഉപദേയാഗിക്കാവുന്നതാണ്.  

കാര ്യക്ഷമത വർദ്ധനവ്
വിദഗ്ദരെര ഉപദേയാഗിച്ചുരെകാണ്ട്  ഓദേരാ  അഭയദേകന്ദ്രത്തിന്  കീഴിലുളള  CS) MMC,  VDMC

അഠഗങ്ങൾക്ക്  പ്രഥമശുശ്രൂഷ,  രക്ഷരെപടാനുളള  സദേങ്കതിക  വിദ ്യ എന്നിവയിൽ  പരിശീലനഠ
നൽദേകണ്ടതാണ്.    ഈ  അദയദേകന്ദ്രങ്ങൾക്ക്  വിദേല്ലജ്,  ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്,  ബ്ദേളാക്ക്തല
ദുരന്തനിവാരണ ആസൂത്രണവുമായി ബന്ധമുണ്ടായിരിക്കണഠ. 
ചുഴലിക്കാറ്റ് അഭയദേകന്ദ്ര ഉപകരണങ്ങൾ

ചുഴലിക്കാറ്റ്  അഭയദേകന്ദ്രങ്ങളിൽ  താരെഴ പറയുന്ന ഉപകരണങ്ങൾ  ലഭ ്യമാദേക്കണ്ടതാണ് .
പ്രഥമ ശുശ്രൂഷ കിറ്റ് അടുക്കള ഉപകരണങ്ങൾ, ദേടാർച്ചുകൾ, ഏണി (NDMA)അലുമിനിയഠ) വാൾ കൈലഫ് ദേബായ്,
ദേസർച്ച്  കൈലറ്റ്,  സ്രെച്ചർ,  കുടിരെവളള  ടാങ്ക്,  അഗ്നി  നിയന്ത്രണ  ഉപാധി,  സൗദേരാർജ്ജ വിളക്ക് ,
രെമഗാദേഫാൺ  ദുരന്തമുണ്ടാകുന്ന സമയങ്ങളിൽ  ഇൗ  ഉപകരണങ്ങൾ  ഉപദേയാഗിക്കുന്നതിനുദേവണ്ടി ,
CS) MMC അഠഗങ്ങരെളയുഠ, വിദേല്ലജ് അഠഗങ്ങൾക്കുഠ പരിശീലനഠ നൽദേകണ്ടതാണ്. 
പാരിസ്ഥിതിക സാമൂഹ ്യ നിർവ്വഹണത്തിനുദേവണ്ടിയുളള അധികാര കാര ്യക്ഷമത

NCRMP  -ൽ  രെചയ്തതുദേപാരെലയുളള  ആസൂത്രണമാണ്  ഇൗ  പദ്ധതിയിലുഠ
ആവിഷ്കരിച്ചിരിക്കുന്നത്.  ഇൗ  ഒരു രീതിരെകാണ്ട്  അടുത്ത ഘട്ട പദ്ധതിയിൽ  പുദേരാഗമനപരമായ
മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുവാൻ സാധിക്കുഠ ദേകന്ദ്ര ആഭ ്യന്തര മന്ത്രാലയത്തിൻരെറ കീഴിൽ  വരുന്ന NDMA)  ക്ക്
ആണ്  ഇൗ  പദ്ധതിയുരെട എല്ലാത്തരത്തിലുമുളള  നടപ്പാക്കൽ  അധികാരഠ  NCRMP-  II  ൽ  വരുന്ന ൪
സഠസ്ഥാനങ്ങൾ   NDMA)  നിർദേ�ശങ്ങൾ രെകാടുക്കുകയുഠ ഇ്ൗ സഠസ്ഥാനങ്ങൾക്കുഠ അവർക്കാവശ ്
യമുളള  നിദേക്ഷപത്തിനുളള  പദ്ധതി  ആവിഷ്കരിക്കുകയുഠ  രെചയ്യുന്നു.   NCRMP  I  ൽ  രെചയ്തതുദേപാരെല
സാദേങ്കതികപരമായുളള  എല്ലാവിധ  സഹായങ്ങളുഠ NDMA)  രെചയ്യുഠ  സഠസ്ഥാന  PIU-  ൻരെറ ചുമതല
എന്നുപറയുന്നത് ES) MF നടപ്പാക്കലാണ്.  
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NCRMP-I  ൽ  രെചയ്തതുദേപാരെല തരെന്ന ഇൗ  പദ്ധതിയുദേടയുഠ  ഏദേകാപനഠ  NDMA)  ആണ്
ഇദേപ്പാൾ  നടന്നുരെകാണ്ടിരിക്കുന്ന പദ്ധതിയിൽ  നിന്നാണ്  NDMA)  യ്ക്ക്  സാമൂഹീക  പാരിസ്ഥിതിക  കാര ്
യങ്ങരെളപ്പറ്റി  മനസ്സിലായത്  നിലവിലുളള  NDMA)-യുരെട പദ്ധതി  നിർവ്വഹണദേകന്ദ്രത്തിൻരെറ തലവൻ
രെപ്രാജക്ട്  ഡയറക്ടറുഠ,  സഹായത്തിനായി  സാദേങ്കതികവിദഗ്ദരുഠ,  ഉണ്ട്.സാമൂഹികവുഠ,
പരിസ്ഥിതിപരവുമായ  കാര ്യങ്ങൾ  കൈകകാര ്യഠ  രെചയ്യുന്നതിന്  നിലവിൽ  PMG  വിൽ  ഒരു വിദഗ്ദൻ
ഉണ്ടായിരിക്കുഠ.

സഠസ്ഥാനതലത്തിൽ  നിലവിലുളള  ദേതാഡൽ  ഏജൻസിയാണ്  പദ്ധതിയുരെട
ആസൂത്രണത്തിനുളള ഉത്തരവാദിത്തഠ.  ഈ വിഭാഗത്തിൽ തരെന്ന S) PIU രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.  പദ്ധതിയുരെട
ആസൂത്രണഠ  കൈകകാര ്യഠ  രെചയ്യുന്നതിനുദേവണ്ടി  ഈ  കാര ്യങ്ങരെളല്ലാഠ  NCRMP-I  ദേലതുദേപാരെല
തരെന്നയാണ്. 

സഠസ്ഥാന  സർക്കാരുകൾ  പ്രദേത്യകമായി  ഗുജറാത്ത്,  മഹാരാഷ്ട്ര,  ദേകരളഠ  എന്നിവ
പരിസ്ഥിതി  പ്രശ്നങ്ങരെളകുറിച്ചുഠ  നിർവ്വഹണരെത്തക്കുറിച്ചുഠ,  ബാങ്കിൻരെറ ആവശ ്യകതരെയക്കുറിച്ചുഠ
അറിഞ്ഞിരിദേക്കണ്ടതുമാണ്.എന്നിരുന്നാലുഠ  പശ്ചിമബഠഗാളിൽ  കുറച്ചുകൂടി  നല്ലരീതിയിലുളള
ദേമൽദേനാട്ടവുഠ,  ദീർഘവീക്ഷണവുഠ  ആവശ ്യമാണ്.  ഇതിനുളള  പരിശീലനഠ  NDMA)  തരെന്ന നല്കുന്നു .
പദ്ധതി  നിർവാഹകർ  (NDMA)വിദഗ്ദർ,  കരാറുകാർ മറ്റ്  ബന്ധരെപ്പട്ട വിഭാഗങ്ങൾ )  എന്നിവർക്ക്  ഇതിൻദേമൽ
ദേവണ്ടത്ര പരിശീലനഠ നൽദേകണ്ടതാണ്.  എങ്കിൽ മാത്രദേമ ES) MF ൽ പ്രതിപാദിക്കുന്ന ആവശ ്യമായ കാര
് ്യങ്ങൾ  മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട്  സാധിക്കുകയുളളു.   ചില  പ്രദേത്യക  വിഷയങ്ങൾ  ഈ  അധ ്യായത്തിൻരെറ
കാര ്യക്ഷമത വർദ്ധിപ്പിക്കലുഠ,  പരിശീലനവുഠ എന്ന ശീർഷകത്തി ൽ ഉൾരെപ്പടുത്തിയിട്ടുണ്ട് .   പരിസ്ഥിതി
നിർവ്വഹണസമയത്ത്  സ്ഥല  പരിദേശാധനയുരെടയുഠ,  പ്രശ്നങ്ങളുരെടയുഠ  അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്
ബാങ്കിൻരെറ സഹായദേത്താരെട NDMA) ആവശ ്യമായ രെമാഡ ്യുളുകൾ തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്.  
7.5   രെമാത്തത്തിലുളള പദ്ധതിയുരെട ദേമൽദേനാട്ടഠ  ,   അറിയിക്കൽ നിരീക്ഷണഠ   (NDMA)S) RM)  

ഈ പദ്ധതിയുരെട കീഴിലുളള വിവിധങ്ങളായ നടപ്പാക്കൽ ക്രമീകരണങ്ങളിൽ  ഉൾരെപ്പടുന്നത്
ഇൗ  പദ്ധതിയിൽ  ഉൾരെപ്പടുന്നവരുരെട ദേമൽദേനാട്ടവുഠ ,  അവരുരെട ചുമതലകളുമാണ് .
നിശ്ചിതകാലയളവുകളിലാണ് ദേമൽദേനാട്ടഠ നടദേത്തണ്ടത്.  വിശാലമായ ഭാഗങ്ങൾ ദേമൽദേനാട്ടത്തിനായി
ഉളളത് താരെഴ ദേചർക്കുന്നു. 
 1.ആനുകാലികമായ ഭൗതികമായ പുദേരാഗമന വീക്ഷണഠ
 2.നിരന്തരമായുളള ഗുണനിലവാര പരിദേശാധനയുഠ ദേയാഗ ്യതാപത്രവുഠ
  3. സാമൂഹികവുഠ പരിസ്ഥിതിപരവുമായ വീക്ഷണഠ
ചുരുക്കഠ താരെഴ ദേചർക്കുന്നു. 
ആനുകാലികമായ ഭൗതീകമായ പുദേരാഗമന വീക്ഷണഠ

മാസത്തിരെലാരിക്കൽ എന്ന കണക്കിൽ ആനുകാലികമായ വീക്ഷണഠ പദ്ധതി നിർവ്വഹണ
വകുപ്പുകൾ കൈകകാര ്യഠ രെചദേയ്യണ്ടതാണ്.  ബന്ധരെപ്പട്ട സ്കീമുകൾ മാസത്തിൽ സർദേവ്വകൾ നടത്തുകയുഠ
റിദേപ്പാർട്ട്  സമർപ്പിക്കുകയുഠ  രെചയ്യുക.  അതാത്  കരാറുകാരുദേടയുഠ,  ആളുകദേളയുഠ  സഠയുക്തമായി
സഠഘടിപ്പിച്ച് ഏരെതങ്കിലുഠ തരത്തിലുളള കാലതാമസമുദേണ്ടാരെയന്ന് അദേന്വക്ഷിക്കുക.
പാരിസ്ഥിതികവുഠ സാമൂഹികവുമായ ദേമൽ ദേനാട്ടഠ 

a) പരിസ്ഥിതി  നിയമങ്ങൾ  -  പാരിസ്ഥിതികവുഠ,  സാമൂഹികവുമായ  നിർവ്വഹണ
ചട്ടക്കൂടിനുളളിൽ ആണ് കാര ്യങ്ങൾ

b) സഠസ്ഥാന/പദ്ധതിതലത്തിൽ  സാമൂഹികവുഠ  പരിസ്ഥിതിപരവുമായ  കാര ്യങ്ങളുരെട
ദേമൽദേനാട്ടഠ 
രെമാത്തത്തിലുളള ആശയവിനിമയ സഠവിധാനഠ താരെഴ ദേചർക്കുന്നു. 
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പദ്ധതി  അദേതാറിറ്റി  പകുതിയിലുഠ,  അവസാനത്തിലുഠ  പരിസ്ഥിതിപരമായ  കാര ്യങ്ങരെള പറ്റിയുളള
സമാനമായ റിദേപ്പാർട്ട് തയ്യാറാക്കുക.  
നിരന്തര ഗുണനിലവാരദേമൽ ദേനാ ട്ടഠ - ഇത് രെചദേയ്യണ്ടത് അതാത് പദ്ധതി നിർവ്വഹണ വിഭാഗങ്ങളാണ്.
സാദേങ്കതിക ദേമൽദേനാട്ടത്തിനുളള ആളുകരെള നിർവ്വഹണ വിഭാഗങ്ങൾ തരെന്നയാണ് നിയമിദേക്കണ്ടത് .
ബില്ലുകൾ രെകാടുക്കുന്നതിനു മുൻപുതരെന്ന സാമൂഹിക പാരിസ്ഥിതിക രീതിയിലുളള കാര ്യങ്ങൾ മുഖവിലയ്ക്ക്
എടുദേക്കണ്ടതാണ്.  
ദേമൽദേനാട്ടവുഠ  വിലയിരുത്തലുഠ  (NDMA)M&E)  പുദേരാഗമനവുഠ  പ്രവർത്തനവുഠ  വിലയിരുത്തുന്നതിനുദേവണ്ടി
പരിസ്ഥിതി  ആസൂത്രണ  ഉപകരണങ്ങൾ  ദേമൽദേനാട്ടത്തിനുളള  നിർദേ�ശങ്ങളുഠ  വിലയിരുത്തുന്നതിനുളള
അളവുദേകാലുകളുഠ സ്ഥാപിത ക്രമീകരണങ്ങൾ വിശദീകരിക്കുകയുഠ രെചയ്യുഠ.  

7.6 ദേമൽദേനാട്ടഠ  -   തീവ്രതയുഠ ചുമതലകളുഠ   

ഓദേരാ  PIU  വിലുഠ സാമൂഹിക പരിസ്ഥിതി വിദഗ്ദർ ഉണ്ടായിരിക്കണഠ,  അതാണ് ബാങ്കിൻരെറ സുരക്ഷിത
നിയമങ്ങൾക്കുഠ,  ഭാരത  സർക്കാരിൻരെറ നിയമങ്ങൾക്കുഠ  ES) MP നിയമാവലിക്കുഠ  അനുസൃതമായി
ഉപപദ്ധതികളുരെട പരാതികരെള ദേനാക്കുന്നതിനുളള  ചുമതല .  എവിരെടരെയരെക്ക ഉപദേയാഗിക്കാദേമാ  RA)P,
ES) MP,  EA)P  അനുസരിച്ച്  സാമൂഹിക  പാരിസ്ഥിതിക  കാര ്യങ്ങളുരെട നിരന്തരമായ  ദേമൽ  ദേനാട്ടഠ
വഹിദേക്കണ്ടത് ദേമൽദേനാട്ടവുഠ അറിയിക്കലുഠ ബന്ധരെപ്പട്ട വിഭാഗങ്ങളുഠ പദ്ധതി നിർവ്വഹണ വിഭാഗങ്ങളുഠ
നടദേത്തണ്ടത് PIU വിനാണ് അവിരെട നിന്നുഠ PMU വിനുഠ. 
7.7 അറിയിക്കുന്നതിനുളള രീതികൾ

പ്രവർത്തനതലത്തിൽ  നിന്നുഠ  പുദേരാഗതിയുഠ,  ഫലങ്ങളുഠ  ലഭിക്കുന്നതിനുദേവണ്ടിയാണ്
അറിയിക്കുന്നതിനുളള മാനദണ്ഡഠ തയ്യാറാക്കുന്നത്.  അനക്ഷറിൻരെറ രണ്ടാഠ വാല ്യത്തിൽ ദേനരരെത്ത
തയ്യാറാക്കിയത്  ദേചർത്തിട്ടുണ്ട്.   വിവിധ  പദ്ധതി  നിർവ്വഹണ  ദേകന്ദ്രങ്ങളിൽ  നിന്നുകക  അറിയിക്കൽ
ആവശ ്യകതയ്ക്കനുസരിച്ച് സഠദേയാജിപ്പിച്ച്രെകാണ്ട് ദേപാവാനായി ഇത് സഹായിക്കുഠ
   7.8 പരിശീലനവുഠ കാര ്യക്ഷമത വർദ്ധിപ്പിക്കലുഠ

പദ്ധതിക്ക് പ്രദേത് ്യക രീതിയിലുളള കാര ്യക്ഷമത വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനുളള സഹായഠ ആവശ ്
യമാണ്. NCRMP-I ൽ നിന്നുഠ ലഭിച്ച അനുഭവപരിചയഠവച്ച് സാമൂഹിക പരിസ്ഥതി നിർവ്വഹണത്തിനുളള
കാര ്യക്ഷമത  വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനുളള  പരിശീലന  പരിപാടികൾ  എല്ലാ  വിഭാഗങ്ങൾക്കുഠ
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നൽദേകണ്ടതാണ്.   ശമസ്ഥാനങ്ങളുരെട കാര ്യക്ഷമത  വ ്യത ്യസ്ത രീതിയിലാണ് .  ഉഭാഹരണമായി
പശ്ചിമബഠഗാളിന് കൂടുതൽ സഹായഠ ആവശ ്യമാണ് മറ്റുളള സഠസ്ഥാനങ്ങരെള അദേപക്ഷിച്ച്
സുരക്ഷിത  മാനദണ്ഡങ്ങളുരെട അടിസ്ഥാനത്തിൽ  പ്രസ്തുത  പദ്ധതിക്കുദേവണ്ടി  നിരന്തരമായിട്ടുളള
പരിശീലന പരിപാടികൾ ആവശ ്യമാണ്. സുരക്ഷക്കുദേവണ്ടി ഈ
 പദ്ധതിക്കുദേവണ്ടിയുളള ഉപകരണങ്ങളുരെട പ്രവർത്തനതലത്തിലുളള ഉപദേയാഗത്തിന് ഇത് ആവശ ്യമാണ്.
കൃത ്യമായ  ഇടദേവളകളിൽ  പരിശീലന  പരിപാടികൾ  അത ്യാവശ ്യമാണ്  കാരണഠ  ES) MP
പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതുദേപാരെലയുളള ഉപപദ്ധതി താരെഴയുളള പട്ടികയിൽ തീവ്രത കാണിച്ചിരിക്കുന്നതുദേപാരെല
താരെഴ പറയുന്ന കാര ്യങ്ങളുരെട ദേമ ൽ ദേനാട്ടവുഠ അറിയിക്കലുഠ ആസൂത്രിതമായ രീതിയിലാണ് തിരുത്തൽ
പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുന്നത് ES) MF/EMP അളവുദേകാലുകൾക്ക് അനുസൃതമായി. 

നഠ വിശദീകരണഠ തീവ്രത അറിയിക്കൽ
ചുമതല

ദേമൽദേനാട്ട ചുമതല

1.

2.

3.

 4.

5.

6.

7.

ES) MF  പരാതി/നിലവിലരെത്ത
റിദേപ്പാർട്ട്,  പരിദേശാധന
ഫലങ്ങൾ,  CIA)/S) IA)  ന്നില
പരാതികൾക്കുദേവണ്ടി    സ ്
വീകരിച്ച നടപടികൾ  

പരിസ്ഥിതി,  സാമൂഹിക
സ്ഥലപരിദേശാധന
അറിയിക്കൽ

കാര ്യനിർവ്വഹണ  തടസ്സഠ
നീക്കൽ

എടുക്കുന്ന സ്ഥലത്തിൻരെറ
രെതളിയിക്കൽ,  സ്ഥലഠ
എടുക്കുന്നതിൻരെറ
നിലവിലരെത്ത അവസ്ഥ

സഹായവിതരണഠ 

സാമൂഹിക കൂടിദേചർക്കൽ

പരാതി പരിഹാരഠ

മാസഠ/  4
മാസത്തിൽ
ഒരിക്കൽ 

നാലുമാസത്ത
്ി
രെലാരിക്കൽ

നാലുമാസത്ത
്ി
രെലാരിക്കൽ

മാസത്തിൽ 

മാസത്തിൽ 

നാലുമാസത്ത
്ി
രെലാരിക്കൽ

മാസത്തിൽ

PIU,  സാമൂഹിക
പാരിസ്ഥിതിക
വിദഗ്ദർ

PIU  പരിസ്ഥിതി
സാമൂഹിക
വിദഗ്ദർ 

PIU  പരിസ്ഥിതി
സാമൂഹിക
വിദഗ്ദർ

PIU  സാമൂഹിക
വിദഗ്ദർ

PIU  സാമൂഹിക
വിദഗ്ദർ

PIU  പരിസ്ഥിതി
സാമൂഹിക
വിദഗ്ദർ

PIU  സാമൂഹിക
വിദഗ്ദർ

PIU,  രെപ്രാജക്ട്
ഡയറക്ടർ   PMU
പാരിസ്ഥിക
സാമൂഹിക വിദഗ്ദർ 

PIU,  രെപ്രാജക്ട്
ഡയറക്ടർ
പാരിസ്ഥിതിക
സാമൂഹിക വിദഗ്ദർ 

PIU,  രെപ്രാജക്ട്
ഡയറക്ടർ
പാരിസ്ഥിതിക
സാമൂഹിക വിദഗ്ദർ 

PIU,  രെപ്രാജക്ട്
ഡയറക്ടർ
സാമൂഹിക വിദഗ്ദർ 

PIU,  സാമൂഹിക
വിദഗ്ദർ 

PIU,  രെപ്രാജക്ട്
ഡയറക്ടർ
പാരിസ്ഥിതിക
സാമൂഹിക വിദഗ്ദർ 

PIU,  രെപ്രാജക്ട്
ഡയറക്ടർ
പാരിസ്ഥിതിക
സാമൂഹിക വിദഗ്ദർ 

പരിശീലനപരിപാടികൾ   PMU, PIU,  
1) NCRMP-II ൽ ഉൾരെപ്പട്ടിരിക്കുന്ന ഏജൻസികളുരെടയുഠ ദേജാലിക്കാരുരെടയുഠ നിയമനഠ
2) ചുഴലിക്കാറ്റ് അഭയദേകന്ദ്രത്തിൻരെറ ആസൂത്രണ നിർമ്മാണ കമ്മിറ്റിയിരെല അഠഗങ്ങൾ
3) വിദേല്ലജിരെല ടാസ്ക് ദേഫാഴ്സ് അഠഗങ്ങൾ
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ഈ സഠരഠഭത്തിന്  ദേവണ്ടി  വിദഗ്ദരുരെടയുഠ,  ദേദശീയ,  സഠസ്ഥാന  പരിശീലന
ദേകന്ദ്രങ്ങളുരെടയുഠ  ശൃഠഖല  ആവിഷ്ക്കരിച്ചിട്ടുണ്ട്.   വ ്യത ്യസ്ത സഠഘങ്ങളുദേടയുഠ ,  ഉദേദ്യാഗസ്ഥരുരെടയും
ആവശ ്യങ്ങൾ  അനുസരിച്ചാണ്  പരിശീലന  പരിപാടി  തയ്യാറാക്കുന്നത്.   പരിശീലന  പരിപാടികൾക്ക്
ദേവണ്ടി കുറച്ചുകൂടി സമഗ്രമായ രീതിയിലുളള കാര ്യങ്ങൾ മറ്റ് സഠസ്ഥാനങ്ങളുമായി ചർച്ചരെചയ്ത് തീരുമാനിച്ച്
രെകാണ്ടിരിക്കുകയാണ്.  
7.9 ES) MF   നടപ്പാക്കലിനുളള ബഡ്ജറ്റ്   
ഓദേരാ  ഉപപദ്ധതി  പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കുഠ  ആവശ ്യമായ  രീതിയിലുളള  ബഡ്ജറ്റ്  കാര ്യങ്ങൾ
രെചദേയ്യണ്ടതാണ്. ES) MF-ൽ പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുളളതുദേപാരെലയുളള നടപ്പാക്കലിന് ഇത് വളരെര ആവശ ്യമാണ്.
ഓദേരാ  പദ്ധതിക്കുമുളള  സമഗ്രമായ  ബഡ്ജറ്റ്  എന്ന്  പറയുന്നത്,  അതിൽ  പരിസ്ഥിതി  ആസൂത്രണഠ
നിർമ്മാണപ്രവർത്തനഠ,  പുനരധിവാസത്തിനുളള  ചിലവ്  എന്നിവരെയല്ലാഠ  ഉൾരെപ്പടുന്നതായിരിക്കുഠ.
ഇത്  പ്രാദേയാഗികമരെല്ലങ്കിൽ  EMP  യുമായി  താരതമ ്യഠ  രെചയ്യുദേമ്പാൾ 2%  ചിലരെവങ്കിലുഠ  ബഡ്ജറ്റിൽ
ഉൾരെപ്പടുദേത്തണ്ടതാണ്.  ES) MF  നടപ്പാക്കലിനുളള  എല്ലാതരത്തിലുളള  ചിലവുകളുഠ  PIU,  PIU  ൻരെറ
ചിലവുകളായി രെചയ്യണഠ.
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