കേരളത്തിലെ നഗരങ്ങളിൽ ദുരന്ത െഘൂേരണ സാധ്യതേൾ
(തിരുവനന്തപുരം നഗരസഭ ചെയ്ത ു വരുന്ന പരിപാടികചെ കുറിച്ചുള്ള വിശദീകരണം)

ഐകയരാഷ്ട്ട

സഭ

ൽ

2007

നടത്തിയ

പഠനം

ചവെിചെടുത്തുന്നതട

2030

ആകുമ്പാമ്േക്ും ഇന്തയയിചെ 40.7% ആെുകെും പട്ടണവാസികൊകും എന്നതാണട.
നഗരവൽകരണം
വികസനം

വെചര

്ദുതഗതിയിൊണട

പട്ടണങ്ങെിൽ

ഒേിച്ചട

സംസ്ഥാനത്തു

കൂടാൻ

കണ്ടുവരുന്നതട.

കേിയാത്തതാണട.

എന്നാൽ

വികസനമ്ത്താചടാെം ദുരന്തങ്ങെുചട സാധ്യതകെും കൂടുന്നതായിട്ടാണട നമ്മുചട
അനുഭവം

മുന്നറിയിെട

നൽകുന്നതട.

ജനസാ്രത
കൂടുന്നതട
മുഖാന്തരം
ദുരന്തങ്ങെുചട ആഘാതവും കൂടുന്നു. ജീവനും വസ്ുത വകകൾക്ും പരിസ്ഥിതിക്ും
ഒരു തിരുച്ചു വരവട അസാധ്യമാം വിധ്ം
വയതിയാനം

ഇതിനടചറചയല്ാം

നാശം

ആക്ം

വിതയടക്ുന്നു. കാൊവസ്ഥാ

കൂട്ടുന്നു.

ഇചതല്ാം

ഊന്നുന്നതട

നഗരത്തിനടചറ ദുരന്ത ്പതികരണ മ്ശഷ്ിചയയാണട.

2010

മുതൊണട

തിരുവനന്തപുരം

നഗരസഭയിൽ

ഭാരത

സർക്ാരിൻചറയും

യു.എൻ.ഡി.പിയുചടയും സംയുക്ത പദ്ധതിയായി ദുരന്ത സാധ്യതാ കാൊവസ്ഥാ
വയതിയാന

പരിപാടി

നടെിൊക്ിയതട.

ഇന്തയയിൽ

പത്തു

പട്ടണങ്ങൾ

തിരചെടുത്തതിൽ ഒരു പട്ടണമായിരുന്നു തിരുവനന്തപുരം. റവനയൂ ദുരന്ത
നിവാരണ

വകുൊണട

പദ്ധതിയുചട

കീേിൽ

ഈ

പദ്ധതി

മാതൃകാപരമായ

സംസ്ഥാനത്തു
ദുരന്ത

നടെിൊക്ുന്നതട.

െഘൂകരണ

ഈ

്പവർത്തനങ്ങൾ

നടെിൊക്ി. ഈ ്പവർത്തനങ്ങൾ മറ്റു നഗരസഭകെിമ്െക്ും വയാപിെിക്ാൻ
കേിയുന്നതാണട എന്നതാണട ഈ പരിപാടികെുചട ്പമ്തയകത. കാരണം ഇന്തയയിചെ
പത്തു പട്ടണങ്ങെിൊണട ഈ പദ്ധതി നടെിൊക്ിയിട്ടുള്ളതട.
നഗരങ്ങെിൽ കണ്ടു വരുന്നതും വർധ്ിക്ാൻ സാധ്യതയുമുള്ള ദുരന്തങ്ങൾ


ചവള്ളചൊക്ം



വരൾച്ച



ഇടിമിന്നൽ



ഭൂകപം



തീപിടുത്തം



വിവിധ് അപകടങ്ങൾ



രാസ ദുരന്തങ്ങൾ



പകർച്ചാ വയാധ്ികൾ



ഉത്സവങ്ങെിൽ ഉണ്ടാമ്യക്ാവുന്ന ദുരന്തങ്ങൾ

താചേ

പറയുന്നവയാണട

ഈ

പദ്ധതിയുചട

കീേിൽ

നടത്തിയ

്പധ്ാന

്പവർത്തനങ്ങൾ.
1)

നഗര ദുരന്ത െഘൂേരണ ആസൂത്തണ കരഖ (City Disaster Management Plan)

ഏചതാരു

ദുരന്തചത്തയും

ആസൂ്തണം

്പതിമ്രാധ്ിക്ുന്നതിനായി

നടമ്ത്തണ്ടതായിട്ടുണ്ടട.

ആ

രീതിയിൽ

നഗര ദുരന്ത െഘൂകരണ ആസൂ്തണ മ്രഖ വെചര
്പാധ്ാനയം
കീേിൽ

അർഹിക്ുന്നതാണട.
ഈ

മ്രഖ

ഈ

പദ്ധതിയുചട

തിരുവനന്തപുരം

തയ്യാറാക്ുകയുണ്ടായി.

വിവിധ്

നഗരസഭാ

തെത്തിെുള്ള

ആമ്ൊെന മ്യാഗങ്ങൾക്ു മ്ശഷ്ം തയ്യാറാക്ിയ ഈ
മ്രഖ

തിരുവനന്തപുരം

ജില്ാ

ദുരന്ത

അമ്താറിറ്റി

അംഗീകരിക്ുകയും

മ്രഖയിൽ

ദുരന്ത

നിവാരണ

ചെയ്തിട്ടുണ്ടട.

സാധ്യതയുള്ള

ഈ

മ്മഖെകചെ

തിരിച്ചറിയുകയും
അവ
അടയാെചെടുത്തുകയും
ചെയ്തിട്ടുണ്ടട. ശാസട്തീയമായി തയ്യാറാക്ിയ ഭൂപടങ്ങെും
ഉൾചെടുത്തിയിട്ടുണ്ടട.

2) വാർഡ് തെ ദുരന്ത െഘൂേരണ ആസൂത്തണ
കരഖ (Ward Disaster Management Plan)
നൂറട വാർഡുകൊണട തിരുവനന്തപുരം നഗരസഭയിൽ
ഉള്ളതട.

ഈ

വാർഡുകെുചട

അപകട

സാധ്യതകചെ

കചണ്ടത്തി, തമ്േശ വാസികചെ ഉൾചെടുത്തിചക്ാണ്ടട
വാർഡട

തെ

്പാമ്ദശിക
മ്രഖയിൽ

ആസൂ്തണ
ഭൂപടങ്ങൾ

മ്രഖ

തയ്യാറാകുകയും,
തയ്യാറാകുകയും
ചെയ്തു.

ഓമ്രാ

വാർഡിചെയും
വിഭവ
പട്ടിക
അവശയ വസ്ുത ക്െുചട വിവരവും

തയ്യാറാകുകയും
മ്െർത്തിട്ടുണ്ടട.

3) ദുരന്ത സാധ്യതാ അപത്ഗഥന പഠന റികപാർട്ട്
(Hazard Vulnerability Assessment)
പട്ടണത്തിനടചറ

ദുരന്ത

അപ്ഗഥനം

സംസ്ഥാന

കാരയനിർവഹണ

-

അപകട

സാധ്യതകെുചട

അടിയന്തിര

മ്ക്രത്തിനടചറ

ഘട്ട

മ്നതൃതവത്തിൽ

നടത്തുകയുണ്ടായി. ഇതട ശാസട്തീയമായി തയ്യാറാക്ിയ
മ്രഖയാണട.

ഇതിൽ

കണക്ിചെടുത്തുചകാണ്ടട
പഠനങ്ങെും

വിവിധ്
തയ്യാറാക്ിയ

വിവരിച്ചിട്ടുണ്ടട,

ദുരന്തങ്ങചെ
ഭൂപടങ്ങെും

അതുകൂടാചത

നഗര

പരിധ്ിയിൽ

വരുന്ന

ചകട്ടിടങ്ങെുചട

അപകട

സാധ്യതയും

പഠനത്തിൽ

ഉൾചെടുത്തിയിട്ടുണ്ടട. റിമ്ൊർട്ടിനടചറ ഒടുവിൽ ശുപാർശകെും നൽകുന്നുണ്ടട.
4) സാമൂഹ്യാധ്ിഷ്ഠിത ദുരന്ത സാധ്യതാ െഘൂേരണ പരിപാടി (Community Based
Disaster Risk Mitigation Programme)
ദുരന്ത

െഘൂകരണത്തിൽ

വെിയ

പങ്കട
സാമൂഹികാധ്ിഷ്ഠിത

വഹിക്ാനുണ്ടട.
ദുരന്ത

െഘൂകരണത്തിൽ,

വാർഡട

തമ്േശീയരായവചര
സംഘങ്ങൊയി

സമൂഹത്തിനു

തെത്തിൽ

വിവിധ്

(്പഥമ

രക്ഷചെടുത്തൽ,

ദൗതയ

ശു്ശൂഷ്,

തിരച്ചിൽ-

കയാപട

നടത്തിെട,

ഒേിെിക്ൽ)
രൂപീകരിക്ുകയും അവർക്ു
വിദഗ് ധ
പരിശീെനം
നൽകുകയും
ചെയ്തു.
അടിയന്തിര ്പതികരണത്തിൽ ഊന്നൽ നൽകി ചകാണ്ടട ദുരന്തത്തിനട മുൻപട ദുരന്ത സമയത്തു - ദുരന്തത്തിനട മ്ശഷ്ം എന്നീ മൂന്നട ഘട്ടങ്ങെിൊയി പത്തു മുതൽ
പതിനഞ്ചു അംഗങ്ങൾ അടങ്ങുന്ന ദൗതയ സംഘങ്ങൾ രൂപീകരിച്ചു. അങ്ങചന
ഏകമ്ദശം

മ്പചര
വർധ്ിെിക്ുകയും ചെയ്തു.
2500

പരിശീെിെിക്ുകയും

അവരുചട

കാരയമ്ശഷ്ി

5) ദുരന്ത മുന്നറിയിപ് സംവിധ്ാന ആസൂത്തണ കരഖ
(Early Warning Systems Plan)
ദുരന്ത

െഘൂകരണത്തിൽ

സംവിധ്ാനങ്ങൾ
വയക്തവും

ഒരു

്പധ്ാന

കൃതയതയുമുള്ള

പരിധ്ിയിൽ

ദുരന്ത
പങ്കട

മുന്നറിയിെട
വഹിക്ുന്നുണ്ടട.

മുന്നറിയിെിെൂചട

ഉണ്ടാമ്യക്ാവുന്ന

നഗര

ദുരന്തങ്ങെുചട

മുന്നറിയിെുകൾ നൽകുകയും അതിെൂചട ആവശയമായ
തയ്യാചറടുെട നടത്തുകയും ചെയ്യാവുന്നതാണട.
സ
6) സ്റ്റാന്റിംഗ് േമ്മിറ്റി ലെയർ കപഴ്ൺ
സിനും വാർഡ്
േൗൺസികെഴ്സിനും ഉള്ള ലത്ടയിനിങ് (Training for Standing Committee
Chairpersons & Councillors)
നഗരസഭാ

സ്റ്റാനടറിംഗട

കമ്മിറ്റി

ചെയർ

മ്പേട

സൻസിനും, വാർഡട കൗണടസിെർസിനും ദുരന്ത
െഘൂകരണത്തിൽ

നിരവധ്ി

പരിശീെന

പരിപാടികൾ സംഘടിെിക്ുകയുണ്ടായി. ഇതട
സംസ്ഥാന ദുരന്ത നിവാരണ അമ്താറിറ്റിയുചട
മ്മൽമ്നാട്ടത്തിൽ നടത്തുകയും ചെയ്തു. ഈ
പരിപാടിയിെൂചട
അവമ്

ദുരന്തങ്ങചെ

കുറിച്ചട

ാധ്ം സൃഷ്ടിക്ുന്നതിനും ആവശയമായ

തയ്യാചറടുെട

നടത്തുന്നതിനും

ഇടയായി.

മ്ക്ഷമ

കാരയ

കമ്മിറ്റിയാണട

ദുരന്ത

നിവാരണത്തിൻചറ െുമതെ വഹിക്ുന്നതട.

7) നഗര ദുരന്ത നിവാരണ േമ്മിറ്റിയും, ലസല്ും (City Disaster Management Committee
& Cell)
ദുരന്ത നിവാരണം നഗരസഭയിൽ ്പവർത്തനക്ഷമം ആകുന്നതിനും മുഖയധ്ാരയിൽ
ചകാണ്ടുവരുന്നതിനും നഗര ദുരന്ത നിവാരണ ചസല്ും, നഗര ദുരന്ത നിവാരണ
കമ്മിറ്റിയും

നിെവിൽ

വമ്രണ്ടതുണ്ടട.

ദുരന്ത

ഏമ്കാപിെിക്ുന്നതിനട ദുരന്ത നിവാരണ

നിവാരണ

്പവർത്തനങ്ങൾ

ചസൽ അവശയമായ ഒന്നാണട, ആ

ചസല്ിൽ ഒരു ഉമ്ദയാഗസ്ഥനടചറ മ്സവനം അനിവാരയമാണട. അമ്താചടാെം നഗര
ദുരന്ത നിവാരണ കമ്മിറ്റിയും രൂപീകരിമ്ക്ണ്ടതുണ്ടട. ഈ കമ്മിറ്റി ജില്ാ ദുരന്ത
നിവാരണ അമ്താറിറ്റിയുമായി സഹകരിച്ചു ്പവർത്തിമ്ക്ണ്ടതാണട.

മുകെിൽ

പറെിരിക്ുന്ന

ദുരന്ത

െഘൂകരണ

്പവർത്തനങ്ങൾ

മ്കരെത്തിചെ ഏചതാരു നഗരസഭയിെും നടത്തുവാൻ കേിയുന്നതാണട. ഇതിൽ
കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയുന്നതിനായി മ്കരെ സംസ്ഥാന ദുരന്ത നിവാരണ
അമ്താറിറ്റിചയമ്യാ, തിരുവനന്തപുരം നഗരസഭാ ദുരന്ത നിവാരണ ചസല്ിചനമ്യാ
സമീപിക്ുക.

