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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

5 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 402 20-07-2022 - ൽ മ�പടി�്

�ര� നിവാരണ�ിന് കർ� പ�തികൾ

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ പി എസ്  �പാൽ,
�ീ വി ശശി, 

�ീ . �ഹ�ദ് �ഹസിൻ, 
�ീ. പി. ബാലച�ൻ 

�ീ. െക. രാജൻ

(റവന�-ഭവനനിർ�ാണ വ��് മ�ി)

(എ) േകരള�ിൽ �ടെര��ാ�� ��തി

�ര���െട പ�ാ�ല�ിൽ �ര�

നിവാരണ�ി�ം അതിജീവന�ി�മായി കർ�

പ�തികൾ ആവി�രിേ��തി� ആവശ�കത

��യിൽെ��ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(എ)   ഉ�്. േകരള സം�ാന �ര�നിവാരണ

അേതാറി�ി�െട ആഭി�ഖ��ിൽ വിവിധ

കർ�പ�തികൾ ആവി�രി�ക�ം നട�ിലാ�ി

വരിക�ം െച���്.�ര� നിവാരണം എ�ത്

�ര� �തികരണം മാ�ം അ�. ദീർഘ

വീ�ണേ�ാെട �ര� സാഹചര��െള

വിലയി��ക�ം, �ര� സാധ�ത

പരിഗണി�െകാ�� വികസന പരിേ���ം

�േ�ാ�് വ�ക�ം െച�ക എ�താണ് �ര�

നിവാരണ അേതാറി�ി�െട �ധാന ല��ം. തേ�ശ

സ�യംഭരണ �ാപന��െട �ര� നിവാരണ

�ാൻ , തേ�ശ�ാപന�ൾ� കാലാവ�ാ

വ�തിയാന�ിെ� �ത�ാഘാത�െള�റി�്

അവേബാധ�ം അതിന�സരി� പ�തികൾ

ആ��ണം െച�ാ�� പരിശീലന�ൾ,
തേ�ശതല കാലാവ�ാ വ�തിയാന വിവര

ലഭ�മാ�ൽ പ�തി എ�ിവെയ�ാം

ദീർഘവീ�ണേ�ാെട��താണ്.
ഭി�േശഷി�ാെര ഉൾെ���ിെ�ാ��

േകരള�ിെ� �ര� ല�കരണ പ�തി,
�ര�സാധ�താ േമഖലകളിൽ നി� ��ംബം ഒ�ിന്

10 ല�ം �പ ന�ി ജന�െള �ര�ിത

േമഖലകളിേല� മാ�ാ�� പ�തി ,
�ര�സാഹചര��ളിൽ ഓേരാ വിഭാഗ�ിെ��ം

ഉ�രവാദി�ം വിവരി�� ഓറ�് ��് -െ�

�പീകരണം എ�ിവ ഈ �വർ�ന�ളിൽ

ചിലതാണ്.�ര� നിവാരണം തേ�ശ തല�ിൽ

എ�ി��തിന് ആരംഭി� 'ന�ൾ ന��ായി '
എ� �വർ�നം ��തൽ സാേ�തിക മികേവാ�

�ടി കില�ം, �ര� നിവാരണ അേതാറി�ി�ം

േചർ�് �േ�ാ�് െകാ�േപാ��.
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വിേക�ീ�ത �ര� ല�കരണ ഭരണ-േമൽേനാ�

സംവിധാന�ിെ� ഭാഗമായി 'ന�ൾ ന��ായി '
എ� വി�ലമായ പ�തിയി�െട എ�ാ തേ�ശ

�ാപന�ളി�ം �ര� സാഹചര��ൾ

സംബ�ി� വിവര�ൾ ലഭ�മാ�ക�ം അവ

ഉപേയാഗെ���ി �ര� ല�കരണ പ�തി

ത�ാറാ�ക�ം, തേ�ശ �ര� ല�കരണ

േമൽേനാ� ക�ി�ികൾ �പീകരി�ക�ം, തേ�ശ

�ാപന�ളിെല സ�� �വർ�കെര

ഏേകാപി�ി�് എമർജൻസി െറേ�ാൺസ്  ടീ�കെള

സ�ീകരി�ക�ം െച�.   �ടാെത ദീർഘകാല

അടി�ാന�ിൽ ��തൽ ��മായ

കാലാവ�ാ വ�തിയാന അവേലാകനം നട�ി,
അവേയാട�ബ�ി�് �ര� സാധ�തകൾ ��

തല�ിൽ കെ��ി തേ�ശ തല�ിൽ

ലഭ�മാ��തിന് ഡ�് സർ�ാ�മായി സഹകരി�്

സം�ാന �ര� നിവാരണ അേതാറി�ി�ം കില�ം

സഹകരണം ആരംഭി�ി��്.

ജിേയാെളാജി�ൽ സർേവ ഓഫ് ഇ��, േകരള

സർവകലാശാല എ�ിവ�മായി സഹകരി�്

ഉ�ൾെപാ�ൽ ��റിയി�് സാേ�തിക വിദ�

ത�ാറാ�� �വർ�നം ആരംഭി�. സം�ാന

സവിേശഷ �ര�മായ ഇടിമി�ൽ സംബ�ി�

സമ� വിവര�ൾ ഉൾെ���ി ഇടിമി�ൽ

ആ�ൻ �ാൻ �സി�ീകരി�് വിവിധ

വ��കൾ�ം തേ�ശ �ാപന�ൾ�ം

ആവശ�മായ അവേബാധ �വർ�നം നട�ി.

സം�ാനെ� എ�ാ േകാവിഡ്  ആ�പ�ികളി�ം

(സർ�ാർ, സ�കാര�) �ത �ര�ാ ഓഡി�്

(ആർ എസ്  എ) ആവശ�മാെണ�ത് പരിഗണി�്

േകരള�ിെല എ�ാ ആ�പ�ികളിെല�ം

േകാവിഡ്19 �േത�ക സൗകര���െട �ത �ര�ാ

ഓഡി�് നട�വാൻ ഉ� മാർ� േരഖ ത�ാറാ�ി,
ജി�ാ �ര� നിവാരണ അേതാറി�ിക�െട

േന�ത��ിൽ ഓഡി�്  നട�ി. ആ�പ�ികളിെല

ഓ�ിജൻ േചാർ� തട��തി�� �ര�ാ

േ�ാേ�ാേ�ാ�ക�െട സമാഹാരം ത�ാറാ�ി

�സി�ീകരി�ക�ം   ജി�ാ �ര� നിവാരണ

അേതാറി�ിക�െട േന�ത��ിൽ എ�ാ

ആ�പ�ികളി�ം ഇവ പാലി�വാൻ

നിർേ�ശി�ക�ം െച�.

േകരള�ിൽ 13 താ�ാലിക �നരധിവാസ

േക��ൾ �ാപി�്, താെഴ ത�ിൽ ��റിയി�്

സംവിധാനം �ാപി��തിെ� ഭാഗമായി ആദ�
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സയറൺ, േ�ാ� ൈല�് എ�ിവ മാരാരി�ളം

  താ�ാലിക �നരധിവാസ േക��ിൽ �ാപി�.
�ാേദശികതല�ളിൽ തേ�ശ സ�യംഭരണ

�ാപന��മായി േചർ�� �ര�നിവാരണ

�ാ�കൾ, ഇൻസിഡൻറ്  െറേ�ാൺസ്

െ�യിനി�കൾ, �തലായവ നട�ിലാ�ി വ��.

(ബി)

��തിേ�ാഭ�ൾ ഉൾെ�െട�� �ര��െള

കാര��മമായി �തിേരാധി��തി�� േശഷി�ം

അവേബാധ�ം ജന�ളിൽ ��ി��തിന്

സർ�ാരിെ� �വർ�ന�ൾ�് കഴി�ി�േ�ാ;
വിശദമാ�േമാ;

(ബി)   ഉ�്. �ര� �തിേരാധ േശഷി�ം അവേബാധ�ം

കാലികമായി െമ�െ��ി��്.   ഇവ നിര�രമായി

െമ�െ���ി �േ�ാ�് േപാേക�� േമഖലകൾ

ആണ്. െപാ�ജന��െട �ര� �തിേരാധ

കാര�േശഷി വർധി�ി��തിനായി

വിവിധതല�ളിൽ �ത�മായി പരിശീലന��ം

�ത�മായ നിർേദശ��ം വിവിധതല�ളിലായി

(മഴ��റിയി�കൾ, മി�ൽ��റിയി�കൾ , �ട് ,
കാ�തീ, കാ�് �തലായവെയ�റി��

��റിയി�കൾ, െവ�െ�ാ�സാധ�ത മാ�കൾ,
മ�ിടി�ിൽ സാധ�ത �േദശ��െട മാ�കൾ,
ഡാ�ക�െട ജലനിര�കൾ സംബ�ി�

നിർേദശ�ൾ, മൽസ�െ�ാഴിലാളികൾ�ാ��

��റിയി�കൾ, ഡിസബിലി�ി ഉ�വർ�ാ��

ആംഗ�ഭാഷ��റിയി�കൾ) വിവിധ

വിഡിേയാകളി�െട�ം, പരസ�മാധ�മ�ളി�െട�ം

െപാ�ജന�ൾ�ാ�� അവേബാധ

�വർ�ന�ൾ നട�ിവ���്. ഇ�രം

�വർ�ന�ളി�െട ജന��െട കാര��മത

വർധി�ി�െ���. വിവിധ �വർ�ന��െട

റിേ�ാർ�കൾ, ദിനം �തി�� അപ്  േഡ�കൾ

�തലായവ �ര� നിവാരണ അേതാറി�ി�െട

െവൈ��്, േസാഷ�ൽ മീഡിയ �ാ�േഫാ�കൾ

എ�ിവയിൽ ലഭ�മാണ്. സ��േസന,
സിവിൽഡിെഫൻസ്  , പ�ായ�തല �ര�

�തികരണ സംഘം (ERT) എ�ീ പ�തികൾ വഴി

െപാ� ജന�െള �ര� നിവാരണ

�വർ�ന�ളിൽ ��തൽ ഇടെപ��ാൻ

സാധി�ി��്. നിരവധി പരിശീലന��ം, �ര�

�തികരണ മാർഗ��ം ജന�ളിേല�്

എ�ി�ാ�ം സാധി�ി��്.

(സി) വിദ�ാർ�ികെള�ം �വാ�െള�ം

ഉൾെ�ാ�ി�െകാ�് സാ�ഹ� �ര�ാേസന

�പീകരി�ി�േ�ാ; എ�ിൽ ആയതിെ�

ഉേ�ശ�ല���ൾ എെ��ാെമ�്

വിശദീകരി�േമാ;

(സി) സിവിൽ ഡിഫൻസ് , സാ�ഹിക സ�� േസന,
തേ�ശ �ാപന തല �ര� �തികരണ േസനകൾ,
ആ�ാ മി� എ�ി�െന വിവിധ േസനകൾ

�പീകരി�ി��്.

സിവിൽ  ഡിഫൻസ്  - സം�ാന �ര� നിവാരണ

അേതാറി�ി�െട�ടി നിര�ര �മഫലമായി േകരളം

െമാ��ിൽ Civil Defence സം�ാനമായി
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�ഖ�ാപി�.    അ�ി �ര�ാ വ��ിേനാട്

േചർ�ാണ് ഈ സംവിധാനം നിലവിൽ

വ�ി��ത്. നിലവിൽ 10,000 പരിശീലനം സി�ി�

സ�� �വർ�കർ 128 ഫയർ േ�ഷ�ക�മായി

േചർ�് �വർ�ി��.

സാ�ഹിക സ�� േസന - േകരള�ിൽ ശരാശരി

100 വ��ികൾ�് ഒ� സ�� �വർ�കൻ

എ� നിലയിൽ 3.4 ല�ം േപ�� സാ�ഹിക

സ�� േസന �വർ�ി��.

ആ�ാ മി� - േക� �ര� നിവാരണ

അേതാറി�ി�െട സഹായേ�ാെട�� ആ�ാ

മി� പ�തി ഉപേയാഗി�് േകാ�യം ജി�യിൽ

200േപ�െട ഒ� സാ�ഹികാധി�ിത �ര�

ല�കരണേസന �പീകരി�. ഓേരാ സ��

�വർ�ക�ം �ര� �തികരണ കി�് ന�ി. 12
ദിവസം അ�ി �ര�ാ അ�ാഡമിയിൽ പഠനം

�ർ�ിയാ�ിയ ഈ േസനാംഗ�ൾ   ഗജാ

�ഴലി�ാ�ിെ� ആഘാതം ആല�ഴയിൽ

േനരി�േ�ാ�ം, േകാവിഡ്19 കാല�ം നട�ിയ

�വർ�ന�ൾ �േ�യമായി. എ�ാ

ജി�കളിേല�ം ഈ പ�തി വ�ാപി�ി�വാ�ം 4500
സ�� �വർ�കെര പരിശീലി�ി�ാ�ം

ആവശ�മായ സാ��ിക സഹായം േദശീയ �ര�

നിവാരണ അേതാറി�ി ന�ിയി��്. സം�ാന

�ര� നിവാരണ അേതാറി�ി�ം, അ�ി �ര�ാ

വ��ം േചർ�് ഈ പ�തി നട�ാ�വാൻ

നടപടികൾ ആരംഭി�ി��്. ഇ�രം സ��

�വർ�കർ�് അടി�ാന ശി�ണം

നൽ��തി�� പാഠ�പ�തി മലയാള�ിൽ

ത�ാറാ�ി �സി�ീകരി�ി��്.

തേ�ശ �ാപന തല �ര� �തികരണ സംഘം -
നാല്  അടിയ�ിര �തികരണ സംഘം (ERT)
�പീകരി�ി��്. �ഥമ ��ഷ ടീം, തിര�ിൽ

ഒഴി�ി�ൽ ടീം, �ര� ��റിയി�് ടീം, ക�ാ�്

മാേനെ�ൻറ്  ടീം എ� തര�ിൽ ആണ് ഇവ

ചി�െ���വാൻ തേ�ശ �ാപന�ൾ�്

നിർേദശം ന�ിയി��ത്. എ�ാ ടീ�കൾ�ം ഒ�

ലീഡർ ഉ�്. തേ�ശ �ാപന�ിെ� നിർേ�ശം

അ�സരി�ാണ് ഇവർ �വർ�ിേ��ത്.
എമർജൻസി െറേ�ാൻസ്  ടീ�കൾ�് േമഖല

തിരി�് അടിയ�ിര ഘ� �മതല ന�ിയി��്.
ഇവ�െട പരിശീലന�ിന് സാേ�തിക സഹായം

സം�ാന �ര� നിവാരണ അേതാറി�ി ന�ി

വ��.
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(ഡി) ��തി �ര���ം കാലാവ� വ�തിയാന�ം

��ി�� ���ൾ േനരിടാൻ കഴി�� വിധം

�ൾ, േകാേളജ്  വിദ�ാർ�ികൾ ഉൾെ�െട��

�� തല�റെയ �ാ�രാ��തി�� നടപടികൾ

സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�േമാ?

(ഡി) വിദ�ാഭ�ാസ േമഖല�മായി ബ�െ��   �ര�

ല�കരണ �വർ�ന�ൾ നട�ാ�ി വ��.�ൾ

േസ�ി�മായി ബ�െ��� പരിശീലന

പരിപാടികൾ എ�ാ ജി�കളി���

അ��ാപകർ�ായി നട�ിലാ�ിയി��്. ഇതിൽ

തെ� ഓേരാ ��ം െഡവല�്െചേ�� �ൾ

�ര� നിവാരണ �ാ�കൾ ��ിക�മായി േചർ�

െകാ�് നിർ�ി�ണെമ�� നിർേദശം

നൽകിയി��്. �ണിെസ�മായി േചർ�െകാ�്

സം�ാന �ര� നിവാരണ അേതാറി�ി�െട

ആഭി�ഖ��ിൽ �ര� സാ�രത�ാ��

അനിേമഷൻ വിഡിേയാകൾ െഡവല�്

െച�െകാ�ിരി�കയാണ് . NSS േപാ��

��കൾ�� പരിശീലന�ൾ

നട�ിലാ�ിവ���്. �വാ��ം വിദ�ാർ�ിക�ം

�ര� നിവാരണ, �തികരണ �വർ�ന�ളിൽ

അവേബാധ��വരായി�ീ�ക എ�

ല��േ�ാെട ഓൺൈലൻ ക് ളാ�കൾ വിവിധ

�ര� �തികരണ �തിേരാധ വിഷയ�ളിലായി

എ�ാ മാസ�ം നട�ിലാ�ിവ���്. െചറിയ

��ികൾ�ായി 'സതീർ��ൻ' എ�േപരിൽ �ര�

നിവാരണ സാ�രത�ായി 2020 �തൽ

ക�ാ�യിൻ ആയി നട�ി വ��. ഇെതാ� �ടർ

പ�തിയാണ്. കാലാവ�ാവ�തിയാനം

സംബ�ി� എ�ാവർഷ�ം ൈ�മ�് ലീഡർഷി�്

േ�ാ�ാം �ൾ-േകാേളജ്  ��ികൾ�ായി

നട�ാ��്.   ��ികൾ�ാ�� ഓൺൈലൻ

േകാ�്േപാ�� ��തൽ �വർ�ന�ൾ

നട�ിലാ�ാൻ പ�തികൾ �ര� നിവാരണ

അേതാറി�ി�െട�ം േ�ാൾ േകരള�െട�ം

ആഭി�ഖ��ിൽ ആവി�രി�െകാ�ിരി��.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


