
1 of 5

15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 6464 10-11-2021 - ൽ മ�പടി�്

ഡി�ി�് എമർജൻസി ഓ�േറഷൻ െസ��കൾ

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ . ഷാഫി പറ�ിൽ 
Shri. K. Rajan 

(റവന�-ഭവനനിർ�ാണ വ��് മ�ി)

(എ) അടിയ�ര �ര� സാഹചര��ളിൽ ജി�ാതല
കൺേ�ാൾ ��കൾ ആയി �വർ�ി�ാൻ

ഡി�ി�് എമർജൻസി ഓ�േറഷൻ െസ��കൾ
ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ;

(എ)

ഉ�്.

(ബി) എ�ിൽ ��ത സംവിധാന�ി�െട 2021
ഒേ�ാബർ 16 ന് ഉ�ായ ��തിേ�ാഭെ�
�തിേരാധി��തി�ം ര�ാ�വർ�ന�ൾ

ഏേകാപി�ി��തി�ം പ�നംതി�, േകാ�യം,
ഇ��ി ജി�കളിൽ അേ� ദിവസം നട�ിയ

�വർ�ന�ൾ വ��മാ�േമാ;

(ബി) േകാ�യം, ഇ��ി ജി�കളിൽ ഉ�ൾെപാ�ൽ
റിേ�ാർ�് െച� 16-10-2021� തെ� �ാേദശിക
ര�ാ �വർ�ന�ം സഹായ�ം ലഭ�മാ��തിന്
ജി� �ര� നിവാരണ അേതാറി�ികൾ േന�ത�ം
ന�ി. ��ി�ൽ േമഖലയിൽ ഒ�െ�� േപായ
ആ�കെള െഹലിേകാപ്�ർ ഉപേയാഗി�  ്ര�ാ
�വർ�നം നട�ണെമ�് എ� േവ�ാമ േസന
ചീഫ് ക�ാ�േറാട്  ആവശ�െ��ി��. എ�ാൽ
കാലാവ� േമാശം ആയതിനാൽ െഹലിേകാപ്�ർ
പറ�വാൻ സാധ�മ� എ�്
അറിയി�കയാ��ായത്. അേ� ദിവസം
ൈവ�േ�രം 4 മണി�് േക� കാലാവ� േക�ം 6
ജി�കളിൽ െറഡ്  ആർ�് �ഖ�ാപി�  ്��റിയി�്
ന�ിയതിെ� െവളി��ിൽ ജി�ാ �ര� നിവാരണ
അേതാറി�ികൾ ത�ാെറ��കൾ നട�ിയി��്.
�ടാെത, ജി�ാ �ര� നിവാരണ അേതാറി�ിക�െട
േന�ത��ിൽ അതത് ജി�കളിെല ജല
സംഭരണികളിെല ജലനിര�് ��മായി
നിരീ�ി�ക�ം ആവശ�മായ നടപടികൾ
സ�ീകരി�ക�ം െച�. 3 ജി�കളി�ം
അടിയ�ിരമായി മാ�ി�ാർ�ിേ��വർ�ായി
ക�ാ�ക�ം സ�മാ�ി. േകാ�യം ജി�യിേല�്
പാേ�ാട്  മിലി�റി ക�ാ�ിൽ നി�് കരേസന�െട
ഒ� സംഘെ� ര�ാ�വർ�ന�ൾ�ായി വി�
ന�ി. ര�ാ�വർ�ന�ിന് േവ�ാമേസന�െട
(എയർ ഓഫീസർ ഇൻ കമാൻഡ് , സേതൺ എയർ
കമാൻഡ് , തി�വന��രം) ര�്
െഹലിേകാപ്��ക�െട േസവനം
�േയാജനെ���ക�ം ��ി�ൽ �ാമ�ിൽ
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ഭ�ണെ�ാതികൾ എയർേ�ാ�്
െച�ക���ായി. ഇ��ിയിൽ േക� കാലാവ�ാ

വ��ിൽ നി�ം സം�ാന �ര� നിവാരണ
അേതാറി�ി നി�ം ലഭ�മാ�ിയ ��റിയി�ക�െട
പ�ാ�ല�ിൽ ജി�ാ എമർജൻസി
ഓ�േറഷൻസ്  െസ�ർ �േഖന ബ�െ��

വ��കൾ�് സമയബ�ിതമായി നൽകിയി��്.
അടിയ�രഘ� കാര�നിർവഹണ േക��ിൽ

റവന�, േപാലീസ് , ഫയർേഫാ�് , ഇറിേഗഷൻ,
േസായിൽസർേ�, ൈമനിങ്  ആൻഡ്  ജിേയാളജി
�ട�ിയ വ��കളിൽ നി�ം ഉേദ�ാഗ�െര

ഡ��ി�ായി നിയമി�ി��. ജി�യിൽ
�വർ�ന�ളിൽ ഏർെ��ി�� വിവിധ േസനാ
വിഭാഗ�ളിെല�ം എൻ.ഡി.ആർ എഫ് െല�ം
ഉേദ�ാഗ�െര�ം ഏേകാപി�ി�  ്ആവശ�മായ

േസവനം ഉറ� വ��ക�ം െച�. പ�നംതി�

ജി�യിൽ 2021 ഒേ�ാബർ 16 തീയതിയിൽ െറഡ്
അേലർ� �ഖ�ാപി�ക�ം, അതി തീ� മഴ�ം,
ശ�മായ കാ�ി��� ��റിയി�്
�റെ��വി�ക�ം സേ�ശം പ� �ശ� �വ�
സാ�ഹ� മാധ�മ�ളി�ം ജി�ാ െവബ് ൈസ�ി�ം
�സി�ീകരി�ക�ം െച�. ജി�ാ അടിയ�ിര ഘ�
കാര� നിർവഹണ േക��ം താ��് കേ�ാൾ

��ക�ം 24 x 7 രീതിയിൽ �വർ�ി�ക�ം

�ിതിഗതികൾ ബ�െ�� വ��ക�െട വാ�്സ്
ആപ് ��ാ�യി�െട നിര�രം അവേലാകനം
നട�ക�ം മാർഗ നിർേ�ശ�ൾ നൽ�ക�ം
െച�ി��്. താ� �േദശ�ളി�ം മ�ിടി�ിൽ
സാധ�ത ഉ� �േദശ�ളി�ം ഉ�വെര
അടിയ�ിരമായി മാ�ി പാർ�ി��തി�� നടപടി
സ�ീകരി�. േപാലീസ് , അ�ി ര�ാ വ��്, േദശീയ
�ര� �തികരണ േസന എ�ിവ�െട
സഹായേ�ാെട ര�ാ �വർ�നം, ഒഴി�ി�ൽ
എ�ിവ അടിയ�ിരമായി �ർ�ിയാ�ി. റവന�
തേ�ശഭരണ �ാപന�ൾ എ�ിവ�െട
സഹായേ�ാെട മാ�ി പാർ�ിേ��ി
വ�വർ�ായി ക�ാ�കൾ സ�മാ�ി. ജി�ാ
െമഡി�ൽ ഓഫീസ് , ജി�ാ �ഗ സംര�ണ വ��്
എ�ിവ�െട സഹായേ�ാെട മ�ഷ��െട�ം
�ഗ��െട�ം ആേരാഗ� പരിപാലന�ം ഉറ�
വ��ി.

(സി) ��ത ദിവസം �ര��ല�ളിൽ �തികരണ
സംവിധാന�ൾ�് എ�ിേ�രാൻ

സാധി�ാതി��ത് സം�ാനെ�

�ര�നിവാരണ സംവിധാന�ിെ� പരാജയമായി

(സി) ഇ�. േക� കാലാവ� വ��ിെ� മഴ
��റിയി�കൾ�് അ�സരി�ാണ് സം�ാന

�ര� നിവാരണ അേതാറി�ി �ര� �തീകരണ
ത�ാെറ��കൾ ആരംഭി��ത്. �ാേദശിക �ര�
�തികരണ േസനകൾ�ം (ഫയർ േഫാർ�്,
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വിലയി���േ�ാ; ��ത പാളി�കൾ
പരിഹരി�ാൻ അടിയ�ിര നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

േപാലീസ്) പരിശീലനം േനടിയ
ര�ാ�വർ�കർ�ം സിവിൽ ഡിഫൻസ് , ആ�

മി�, സ��േസന എ�ിവർ�ം �ത�മായി
��റിയി�കൾ ന�ക�ം ബ�െ�� �േദശ�ളിൽ
ര�ാ�വർ�ന�ിനായി എ�ി�ക�ം

െച�ി��്. മഴ ശ�ിെ��� സാഹചര�ം
മന�ിലാ�ി േനരെ� തെ� സം�ാനം

േവ�ാമേസന�െട�ം നാവികേസന�െട�ം
കരേസന�െട�ം സഹായം േതടിയി��. േദശീയ
�ര� നിവാരണ േസന�െട അധിക
സംഘ�െള�ം സമേയാചിതമായി ആവശ�െ��.
സാധാരണ ലഭ�മായ േസനകെള ഉയർ�
അെലർ�കൾ ഉ� ജി�കളി�ം ഇ��ി, വയനാട്
�ട�ിയ ഏ��ം �ര� സാധ�ത��
ജി�കളി�മാണ് വിന�സി�ത്. േക� കാലാവ�
വ��ിെ� ഏ��ം ഉയർ� ��റിയി�് അതിതീ�
മഴ�� സാധ�ത�ം �വ�് അെലർ�മാണ്.
അതിശ�മായ മഴ�് സാധ�ത�� ഓറ�്

അേലർ�ം വളെര ഗൗരവ�� അേലർ�് ആയി�ാണ്

സം�ാനം പരിഗണി��ത്. ഓറ�്-െറഡ്
അേലർ�കൾ �ഖ�ാപി�െ��� ജി�കളിലാണ്
േക� േസനകെള �ൻ�റായി സ�മാ�ി

െവ�ക�ം ആ�കെള ക�ാ�കളിേല�് �ൻ�റായി
മാ�ക�ം െച�ാ��ത്. ഓറ�് അേലർ�് ഉ�
ജി�കളിൽ ക�ാ�കൾ സ�മാ�ി െവ�ാ�ം
സ�മാ�ി െവ�ിരി�� ക�ാ�കൾ
സംബ�ി�� വിവര�ൾ ഏ��ം അപകട
സാധ�ത�� ജന�െള അറിയി�ാ���
നിർേദശം തേ�ശ �ാപന വ��കൾ�ം ജി�ാ
ഭരണ�ട�ൾ�ം �ത�മായി എ�ാ ദിവസെ��ം

��റിയി�ിേനാെടാ�ം ന�ിയി��താണ്. എ�ാൽ
ആ�കെള നിർബ��ർവം ഒഴി�ിേ��ത് �വ�്
അേലർ�് �ഖ�ാപി� ജി�കളിലാണ്. ഒേ�ാബർ 16
ന് പകൽ 10 മണി വെര േക� കാലാവ� വ��്
േകരള�ിെലവിെട�ം �വ�് അേലർ�്
�ഖ�ാപി�ി��ായി��ി�. ഒേ�ാബർ 15 ന് ഉ��്
1 മണി�് േക� കാലാവ� വ��് �റെ��വി�
��റിയി�് �കാരം ഒേ�ാബർ 16 ന് േകാഴിേ�ാട് ,
മല�റം ജി�കളിൽ മാ�മാണ് ഓറ�് അേലർ�്
ഉ�ായി��ത്. േകാ�യം ജി�യിൽ സാധാരണ മഴ
മാ�ം ലഭി�� �ീൻ അേലർ�്
മാ�മാ��ായി��ത്. അതിനാൽ �ൻ�റായി
ലഭ�മായ 6 സംഘം േദശീയ �ര� നിവാരണ
േസനെയ േക� കാലാവ� വ��് ഓറ�്

അേലർ�് �ഖ�ാപി� ജി�കളിേല�ം �ൻ
വർഷ�ളിൽ ��തൽ അപകട�ൾ ഉ�ായ
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ജി�കളിേല�ം വിന�സി�കയാണ് െച�ത്.
ഒേ�ാബർ 13 ന് േശഷം േകരള�ിൽ െപാ�െവ മഴ
വളെര �റവായി��തിനാ�ം ഒേ�ാബർ 16 ന്
മ� അേലർ�് ഉ�ായി�� ഇ��ി, എറണാ�ളം,
��ർ, മല�റം എ�ീ ജി�കളി�ം െപാ�െവ
അപകട സാധ�ത ��ത�� പ�നംതി�, ആല�ഴ

ജി�കളി�മായി േസനെയ വിന�സി�ി��. സമീപ
ജി�കളിൽ അനി� സംഭവ�ൾ ഉ�ാ��
സാഹചര��ിൽ അേ�ാ�് എ�ാൻ �ടി
സാധി�� രീതിയിലാണ് േക� േസനകെള
സ�മാ�ിയി���്. ഒേ�ാബർ 15 ന് പകൽ
സമയ�് െപാ��െന അതിതീ�മായ മഴ
േകാ�യം, ഇ��ി, പ�നംതി� ജി�ക�െട മലേയാര
േമഖലകളിൽ ഉ�ായതിെന�ടർ�ാണ്
അ�തീ�ിത �ര��ൾ സംഭവി�ത്. ��ി�ലി�ം
െകാ�ായാറി�ം ഉ�ൾെപാ�ിയ വിവരം ലഭി�
ഉടെന തെ� േപാലീസ് , അ�ിശമന ര�ാേസന ,
റവന� തേ�ശ സ�യംഭരണ �ാപന�ൾ �ട�ിയ
വ��കളിെല ജീവന�ാ�ം
ജന�തിനിധികളട��� ��വൻ സർ�ാർ
സംവിധാന�ം ജന�േളാെടാ�ം ൈകേകാർ�
െകാ�� ര�ാ�വർ�നമാണ് നട�ത്. 7
�ണി�് അ�ിശമനേസന
ര�ാ�വർ�ന�ിെന�ിയി��. ജി�കളിൽ
�ൻ��ി ത�ാറാ�ി െവ�ി�� േക� േസനകെള�ം
��തലായി സം�ാന േപാലീസ് , അ�ിശമന
ര�ാ േസനകെള�ം എ�ി�ാ�� �മ�ൾ
ഉടനടി ആരംഭി�ി��. അതിശ�മായ

മലെവ��ാ�ിൽ �ലം േസനക�െട വാഹന�ൾ�്
യാ� െച�ാൻ പ�ാ� രീതിയിൽ േറാ�കൾ ��ി
േപാ�ക�ം നദികൾ ��ിെയാലിെ�ാ��ക�ം

െച�� �ിതി��ായി. ഇ�ര�ിൽ �തി�ല
കാലാവ� ര�ാ�വർ�ന�ിെന�ാൻ

സാേ�തിക തട����ാ�ി. എ�ി�ം േപാലീ�ം
അ�ിശമന േസന�ം റവന� പ�ായ�്

ഉേദ�ാഗ��ം നാ�കാ�ം േചർ�് അപകട�ിൽ

െപ�വെര ര�െ���ാ�ം കാണാതായവർ�
േവ�ി�� തിര�ി�ം അടിയ�ിരമായി ആരംഭി�.
കാലാവ� െച�തായി െമ�െ�� ഉടെന തെ�
കരേസന�ൾെ�െട�� മ�് േക� േസനകെള
അവിെട എ�ി�ാ�ം 24 മണി�റിനകം തെ�
അപകട�ിൽെപ�വരിൽ ബ��രിപ�ം
ആ�ക�െട�ം �തേദഹം കെ���ാ�ം സാധി�.

െസ�ൻ ഓഫീസർ
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