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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

8 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 515 20-03-2023 - ൽ മ�പടി�്

വനാതിർ�ിയിൽ കാ�തീ തടയാൻ നടപടി

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. സനീഷ് �മാർ േജാസഫ്,
�ീ. സ�ി േജാസഫ് , 

�ീ. എൽേദാസ്  പി. ���ി�ിൽ 

�ീ. എ. െക. ശശീ�ൻ 
(വനം-വന�ജീവി വ��് മ�ി)

(എ)
സം�ാന�് േവനൽ �ട്  ക��

സാഹചര��ിൽ വനാതിർ�ിയിൽ കാ�തീ

പട�� സാഹചര�ം ഗൗരവേ�ാെട

കാ��േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(എ) സം�ാന�് േവനൽ �ട്  ക��

സാഹചര��ിൽ, വനാതിർ�ിയിൽ കാ�തീ

പട�� സാഹചര�ം നിലനിൽ��തിനാൽ കാ�തീ

ഉ�ാകാതിരി�ാ�� �ൻക�ത�കൾ

സ�ീകരി�ക�ം ആവശ�മായ നിരീ�ണ

സംവിധാന�ൾ ഏർെ���ക�ം െച�ി��്.

(ബി) വനാതിർ�ിയിൽ കാ�തീ പടരാതിരി�ാൻ മ�്

വ��ക�മായി േചർ�് നടപടികൾ

സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി)                                            വനാതിർ�ിയിൽ കാ�തീ

പടരാതിരി�ാൻ മ�് വ��ക�മായി േചർ�്

നടപടികൾ സ�ീകരി�ി��്. കാ�തീ ഉ�ായാൽ

അ�വർ �ിേ�� നടപടി�മ�ൾ ഫയർ

മാേനെ��് �ാ�കളിൽ ഉൾെ���ിയി��്.
കാ�തീ പട�� പ�ം ലാ�് റവന�, േപാലീസ് ,
ഫയർേഫാ�്, തേ�ശ സ�യം ഭരണ �ാപന�ൾ,
ആേരാഗ�ം �ട�ിയ വ��ക�െട സഹായേ�ാെട

കാ�തീ നിയ�ണ വിേധയമാ��തി��

നടപടികൾ സ�ീകരി�ി��്. കാ�തീ േനരി��തിന്

വിവിധ വ��ക�െട �വർ�ന�ൾ

ഏേകാപി�ി��തിന് ജി�ാ തല �ര� നിവാരണ

അേതാരി�ിയിെല അംഗ�ളായ അതാത് വനം

ഡിവിഷണൽ േഫാറ�് ഓഫീസർമാെര

�മതലെ���ിയി��്. �ടാെത കാ�തീെയ

ഫല�ദമായി േനരി��തി�� പരിശീലനം, ഫയർ

& െറസ്ക� സർ�ീസസ്  ഡി�ാർ�െമൻ�മായി

സഹകരി�് വനം വ��് ജീവന�ാർ�് നൽകി

വ���്. 

                                    േദശീയ �ര� നിവാരണ

അേതാറ�ി കാ�തീെയ�ം �ര���െട പ�ികയിൽ

ഉൾെ���ിയി��തിനാൽ കാ�തീ �തിേരാധ

�വർ�ന�ൾ അവ�� �െ�ാ���ൾ

എ�ിവ വിവിധ വ��കൾ പെ���� സം�ാന

�ര� നിവാരണ അേതാറി�ി�െട േയാഗ�ളിൽ
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വിലയി��ാ��്. സം�ാന �ര� നിവാരണ

അേതാറ�ി�െട േന�ത��ിൽ 11.03.2023-ന്

ബ�. �ഖ�മ�ി�െട അ���തയിൽ േചർ�

േയാഗ�ിൽ കാ�തീ സംബ�ി��

�ിതിഗതികൾ വിലയി��ിയി��. 
 

(സി) വനാതിർ�ിയിൽ കാ�തീ പടരാതിരി�ാൻ

സർ�ാർ സ�ീകരി� �ൻക�ത�കൾ

വിശദമാ�ാേമാ?

(സി) വനാതിർ�ിയിൽ കാ�തീ പടരാതിരി�വാനായി

�ൻകാല സംഭവ��െട അടി�ാന�ിൽ

വനേമഖലെയ തീ ക��തിന് ��തൽ

സാധ�ത�� േമഖല, മിതമായ സാധ�ത��

േമഖല, സാധ�ത �റവായ േമഖല എ�ി�െന

വിവിധ േ�ാ�കളായി േവർതിരി�് അവ�്

അ�േയാജ�മായ അ�ി �തിേരാധ

�വർ�ന�ൾ ഉൾെ���ി മാേനജ്  െമ�്

�ാ�കൾ ത�ാറാ�ിയി��്. ഇവ േ�ാഡീകരി�്

യഥാ�മം േ�ഷൻ, േറ�്, ഡിവിഷൻ, സർ�ിൾ

തല ഫയർ മാേനജ്  െമ�് �ാ�കൾ ത�ാറാ�ി

അ�ി �തിേരാധ �വർ�ന�ൾ നട�ാ�ി

വ��. സർ�ിൾ തല ഫയർ മാേനജ്  െമ�്

�ാ�ക�െട അടി�ാന�ിൽ സം�ാന

തല�ിൽ കാ�തീ �തിേരാധി�ാനായി േ��്

ഫയർ മാേനജ്  െമ�് �ാൻ ത�ാറാ�ിയി��്.
കാ�തീ ഉ�ായാൽ അ�വർ�ിേ�� Incident
Command System, �ര� മാനദ��ൾ, കർ�

പ�തികൾ, Calendar of activities, Post fire
analysis എ�ിവ സംബ�ി�് വിവിധ തല�ളിൽ

അ�വർ�ിേ�� മാർ�നിർേ�ശ�ൾ

ഉൾെ���ി സർ�ലർ �റെ��വി�ി��്. ഫയർ

മാേനെ�ൻറ്  �ാനിന് അ��തമായി ഓേരാ

�േദശെ��ം ഇ�ന േശഷി �റ��തി��

നടപടികൾ, കൺേ�ാൾഡ്  േബണിംഗ്, ഫയർ

േ��് നിർ�ാണം, ഫയർൈലൻ നിർ�ാണം,
ഫയർ ഗ�ാ�കൾ, ഫയർ വാ�ർമാർ എ�ിവെര

നിേയാഗി�ക, ��് പാ�ക�െട�ം ��

േറാ�ക�െട�ം അ���പണികൾ, ജലലഭ�ത

ഉറ�ാ�ാൻ മ�ിൽ ജലാംശം

നിലനിർ��തി��� �വർ�ന�ൾ

�ട�ിയവ നട�ിലാ�ി വ��. ഇേ�ാ

െഡവല�്െമൻറ്  ക��ി (EDC) / വന സംര�ണ

സമിതി (VSS) അംഗ�െള േചർ�് ഫയർ

ഗ�ാ�കൾ ഉ�ാ�ി കാ�തീ �തിേരാധ

�വർ�ന�ൾ�ം, അ�ിശമന

�വർ�ന�ൾ�ം നിേയാഗി���്. എ�ാ വനം

ഡിവിഷ�കളി�ം അ�ി �തിേരാധ

�വർ�ന�ളിൽ ഏർെ��� ജീവന�ാർ�്

ആവശ�മായ പരിശീലനം നൽ�ക�ം അ�ി
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�തിേരാധ �വർ�ന�ൾ�ാവശ�മായ

ഉപകരണ�ൾ ലഭ�മാ�ക�ം െച�ി��്. മി�

�ല�ളി�ം കാ�തീ സംബ�ി� വിവര�ൾ

യഥാസമയം ൈകമാ��തിന് ആശയവിനിമയ

സംവിധാനം ഏർെ���തിയി��്.
െപാ�ജന�ളിൽ കാ�തീ സംബ�ി�

േബാധവൽ�രണ പരിപാടികൾ

സംഘടി�ി�ക�ം, ആവശ�മായ ഇട�ളിൽ

കാ�തീ സംബ�ി� �ചനാേബാർ�ക�ം

�ാപി�ി��്.

                                    കാ�തീ ഉ�ാ�കയാെണ�ിൽ

ആയത് ഉപ�ഹ ചി���െട സഹായേ�ാെട

കെ��ി താമസംവിന ബ�െ�� വനംവ��്

ഉേദ�ാഗ�ർ�് വിവരം ലഭി���വിധം

െഡറാ�ൺ ആ�ാനമായ േഫാറ�് സർേ�

ഓഫ് ഇ�� (എഫ്.എസ് .ഐ) - �െട േഫാറ�്

ഫയർ അലർ�് സംവിധാനം ഉപേയാഗെ���ി

ഫയർ അലർ�കൾ അതാ� ഫയർ ഡിവിഷൻ

കൺേ�ാൾ �മിൽ അറിയി�് കാ�തീെയ

ഫല�ദമായി േനരി��തി�� നടപടി സ�ീകരി�

വ��.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


