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ആപ്ദാ  മിത്ര സന്നദ്ധ ത്രവർത്തകർക്കുള്ള 

രരിശീലന രരിരാടിയുടട റിപ്പാർട്ട് 

 

ദേശീയ േുരന്ത നിവാരണ അദ ാറിറ്റിയുടെ പദ്ധ ിയായ 

ആപ്ദാ മിത്  ദേരളത്തിടെ ദോട്ടയം ജില്ലയിൽ 200 സന്നദ്ധ 

ത്പവർത്തേർക്കായി 2018 ൽ  ുെങ്ങിയിരുന്നു. ദേരള 

സംസ്ഥാന േുരന്ത നിവാരണ അദ ാറിറ്റി, ദോട്ടയം ജില്ലാ 

േുരന്ത നിവാരണ അദ ാറിറ്റി, ഫയർ ആൻഡ ് ടറസേ്യൂ 

എന്നിവരുടെ ദന ൃ വത്തിൽ ഈ സന്നദ്ധത്പവർത്തേർക്ക ്

വിേഗ്ദദ്്ധമായ പരിശീെനങ്ങൾ വിവിധ ഘട്ടങ്ങളായി നെത്തി 

വന്നിരുന്നു. ഇവരുടെ ദസവനം ജില്ലയിടെ വിവിധ 

േുരന്തങ്ങളിൽ േഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിൽ െഭ്യമായിരുന്നു. ഈ 

വർഷം ഈ പദ്ധ ി ദേരളത്തിടെ എല്ലാ ജില്ലേളിെും 

വയാപിപ്പിക്കുന്ന ിനുള്ള  ീരുമാനം സംസ്ഥാന സർക്കാർ 

എെുത്തിട്ടുണ്്ട. 4300 സന്നദ്ധ ത്പവർത്തേരാണ് അെുത്ത 

ഘട്ടത്തിൽ പദ്ധ ിയിൽ ഉൾടപ്പെുത്തിയിട്ടുള്ള ്.  

ദോട്ടയം, പാമ്പാെി, ചങ്ങനാദേരി, േെുത്തുരുത്തി, 

വവക്കം, പാൊ, ഈരാറ്റുദപട്ട, ോഞ്ഞിരപ്പള്ളി  

യൂണിറ്റുേളുടെ േീഴിൽവരുന്ന ആപ്ദാ മിത്  സന്നദ്ധ 

ത്പവർത്തേർക്കായുള്ള ഏേേിന പരിശീെനം ചങ്ങനാദേരി, 

േെുത്തുരുത്തി, പാൊ  ഫയർ ദേഷനുേളിൊയി 2022 മാർച്ച ് 

16,17,18  ിയ്യ ിേളിൊയി നെത്തി. 

16.03.2022 ബുധനാഴ്ച ചങ്ങനാദേരിയിൽ വച്ചുനെന്ന 

പരിപാെിയുടെ ഉേഘ്ാെനം ദോട്ടയം ജില്ലാ േുരന്ത നിവാരണ 



അദ ാറിറ്റിയുടെ ചീഫ് എക്സിേയൂട്ടീവ് ഓഫീസറും 

എ.ഡി.എമ്മുമായ ത്ശീമ ി. ജിനു ടപാന്നൂസ് നിർവഹിച്ചു. 

ഉേഘ്ാെന ചെങ്ങിൽ ത്ശീ. ദജാ ദജാൺ ദജാർജ്, ദേറ്റ് ടത്പാജേറ്്റ ്

ഓഫീസർ, ടേ.എസ.്ഡി.എം.എ; ത്ശീ. സജിദമാൻ ദജാസഫ്, 

ദേഷൻ ഓഫീസർ, ചങ്ങനാദേരി; ത്ശീ. ബിജു മാ യു ജൂനിയർ 

സൂത്പണ്്ട, ദോട്ടയം; ത്ശീ. ക്ലിന്റ ്മാ യു, േപ്പാസിറ്റി ബിൽഡിങ് 

സ്ടപഷയെിേ്, ടേ.എസ.്ഡി.എം.എ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു. 

പരിശീെനത്തിന്ടറ ആേയടത്ത ടസഷനിൽ ആധുനിേ 

അഗ്നിശമന മാർഗ്ദങ്ങൾ, േുരന്ത സമയങ്ങളിടെ ത്പഥമ  

ശുത്ശൂഷ എന്നീ വിഷയങ്ങടളക്കുറിച ് ത്ശീ. സജിദമാൻ 

ദജാസഫ് ക്ലാസ ് എെുത്തു. രണ്ടാമടത്ത ടസഷനിൽ ത്ശീ. 

ജിൽസ് വർഗ്ദീസ് ദന ൃ വ വിേസനടത്തക്കുറിച്ചും ആശയ 

വിനിമയടത്ത േുറിച്ചും ക്ലാസ ്എെുത്തു. ആപ്ദാ മിത് യുടെ 

 ുെർ ത്പവർത്തനങ്ങടള േുറിച്ചുള്ള ചർച്ചയ്ക്ക ് ത്ശീ ദജാ 

ദജാർജ് ദന ൃ വം നൽേി. 

17 .03.2022 വയാഴാഴ്ച  േെുത്തുരുത്തിയിൽ  വച്ചുനെന്ന 

പരിപാെിയുടെ ഉേഘ്ാെനം ദോട്ടയം ജില്ലാ േുരന്ത നിവാരണ 

അദ ാറിറ്റിയുടെ ചീഫ് എക്സിേയൂട്ടീവ് ഓഫീസറും 

എ.ഡി.എമ്മുമായ ത്ശീമ ി. ജിനു ടപാന്നൂസ് നിർവഹിച്ചു. 

ഉേഘ്ാെന ചെങ്ങിൽ ത്ശീ. സ യേുമാർ സി ടജ , ഹസാഡ ്

അനെിസ്റട്േ,.എസ.്ഡി.എം.എ; ത്ശീ. സുവിേുമാർ , ദേഷൻ 

ഓഫീസർ, േെുത്തുരുത്തി, ത്ശീ. ബിജു മാ യു ജൂനിയർ 

സൂത്പണ്്ട, ദോട്ടയം; ത്ശീ. ക്ലിന്റ ്മാ യു, േപ്പാസിറ്റി ബിൽഡിങ് 

സ്ടപഷയെിേ്, ടേ.എസ.്ഡി.എം.എ, ത്ശീമ ി.അ ുെയ 

(ഹസാഡ ്അനെിസ്റ)് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു.   ആേയടത്ത 



ടസഷനിൽ ആധുനിേ അഗ്നിശമന മാർഗ്ദങ്ങൾ, േുരന്ത 

സമയങ്ങളിടെ ത്പഥമ  ശുത്ശൂഷ എന്നീ വിഷയങ്ങടളക്കുറിച ്

ത്ശീ. ദജാബിൻ ടേ ദജാൺ ക്ലാസ് എെുത്തു. രണ്ടാമടത്ത 

ടസഷനിൽ ത്ശീ. സിദജാ ദജക്കബ് (സർഗ്ദ ദേത് ) ദന ൃ വ 

വിേസനടത്തക്കുറിച്ചും ആശയ വിനിമയടത്ത േുറിച്ചും 

ക്ലാസ ്എെുത്തു. ആപ്ദാ മിത് യുടെ  ുെർ ത്പവർത്തനങ്ങടള 

േുറിച്ചുള്ള ചർച്ചയ്ക്ക ് ത്ശീ സ യേുമാർ സി ടജ ദന ൃ വം 

നൽേി. 

18.03.2022 ടവള്ളിയാഴ്ച  പാൊയിൽ   വച്ചുനെന്ന 

പരിപാെിയുടെ ഉേഘ്ാെനം ദോട്ടയം ജില്ലാ േുരന്ത നിവാരണ 

അദ ാറിറ്റിയുടെ ടചയർദപഴ്സണും  ജില്ലാ േെക്ടറുമായ 

ദഡാക്ടർ. പി ടേ ജയത്ശീ ഐ എ എസ്  നിർവഹിച്ചു. ഉേ്ഘാെന 

ചെങ്ങിൽ ത്ശീ. സ യേുമാർ സി ടജ , ഹസാഡ ്

അനെിസ്റട്േ,.എസ.്ഡി.എം.എ; ത്ശീ. എസ ടേ ബിജുദമാൻ  , 

ദേഷൻ ഓഫീസർ, േെുത്തുരുത്തി,  ത്ശീ. ക്ലിന്റ് മാ യു, 

േപ്പാസിറ്റി ബിൽഡിങ് സ്ടപഷയെിേ്, ടേ.എസ്.ഡി.എം.എ, 

ത്ശീമ ി.അ ുെയ (ഹസാർഡ് അനെിസ്റ്, ദോട്ടയം) 

എന്നിവർ സംസാരിച്ചു. പരിശീെനത്തിന്ടറ ആേയടത്ത 

ടസഷനിൽ ആധുനിേ അഗ്നിശമന മാർഗ്ദങ്ങൾ, േുരന്ത 

സമയങ്ങളിടെ ത്പഥമ  ശുത്ശൂഷ എന്നീ വിഷയങ്ങടളക്കുറിച ്

ത്ശീ. സാബു ആർ എൽ ക്ലാസ് എെുത്തു. രണ്ടാമടത്ത 

ടസഷനിൽ ത്ശീ. വിദവേ ്  (സർഗ്ദ ദേത് ) ദന ൃ വ 

വിേസനടത്തക്കുറിച്ചും ആശയ വിനിമയടത്ത േുറിച്ചും 

ക്ലാസ ്എെുത്തു.  



3 േിവസങ്ങളിെുമായി പരിശീെന പരിപാെിയിൽ 

ആപേമിത്  സന്നദ്ധ ത്പവർത്തേരും, ഫയർ ആൻഡ് ടറസ്േയു 

ഉദേയാഗ്ദസ്ഥരുമുൾടപ്പടെ 150 ഓളം ദപർ  പടെെുത്തു. 

 

DETAILS OF PARTICIPANTS 

AAPDA MITRA VOLUNTEERS' REFRESHER TRAINING 16,17,18 MARCH 2022  
SL 
NO 

NAME E-mail ID MOBILE  STATION/UNIT 

1 Anish Kumar vt  Anishvt143@gmail.com 8086383153 Changanassery 

2 Anilkumar M T anilmt1988@gmail.com 8089230720 Changanassery 

3 Binu Binu binubinu66@gmail.com 7560800150 KADUTHURUTHI 

4 Martin M Mathew  martinmmathewmk@gmail.com  9745245015 Changanassery  

5 Lijo Paul lijopaulbs@gmail.com 9995525714 Kottayam 

6 ALWIN JOSEPH mithramjoseph@gmail.com 9895186605 KANJIRAPALLI 

7 Arunkumar. B  arunkumarbriv@gmail.com 7561091583 Kaduthuruthi 

8 ANANTHUMON B thakadiyilananthubabu@  7306902329 Kanjirappalli  

9 SANDEEP P.S sandeepps405@gmail.com 9567717992 Pala 

10 SREEKANTH C G sreekanthcgmadappally@gmail.com 8943491350 Changanassery 

11 CIYAD K U   8606820915 Erattupetta 

12 Mahin my abmaheenetp@gmail.com 9744802085 Erattupetta 

13 VISAKHMON KS visakhkuttipuram@gmail.com 8086166819 Kanjirappalli 

14 Nizarmon te nisartemdm@gmail.com 9746255376 Kanjirappalli 

15 Elsa Bachen Mathew bachen331@gmail.com 9539071077 Kottayam  

16 Dettal James  dettaljames123@gmail.com  9495907851 Pala 

17 MAHIN  K. E  Mahinhiba@gmil.com  9947043817 Pala 

18 Sijimon m sijimarutholi@gmail.com  9048515038 Pala 

19 SIVADAS.KP   9539154469 Vaikkom  

20 SACHU MOHAN  Sachumohan556@gmail.com 9645910562 Changanassery 

21 SREEKUTTAN P R sreekuttanpr26@gmail.com 9656073058 Changanassery 

22 Visakh Krishnan visakhkrishna211@gmail.com 9605627053 Changanassery  

23 ANANDHU EM  anandhuem75@gmail.com  7510289892 Changanassery  

24 Nevin Manoj nevinmanoj10@gmail.com 7012578249 Changanassery  

25 Shaheer vm Shaheervmkaruna2018gmail.com 9847705013 Erattupetta 

26 SAMEER KA Kasameeretpa@gmail.com 9947002202 Erattupetta 

27 S.K NOUFAL sknaufal1239@gmail.com 9961813548 Erattupetta 

28 P Raghu Raman Nair raghu.raman35@gmail.com 9633663678 Kaduthuruthi 

29 MUHAMMED SWADIQ  sadikmohammed264@gmail.com 9526140398 Kanjirappalli 

30 Ayyoobi ts  Ayoobi87@gmail.com 9447778681 Kanjirappalli 

31 Shames salih  shamessalih@gmail.com 7902356075 Kanjirappalli  

32 Sabin ps Sabinps143@gmail. com   Kanjirappalli  

33 Abin.B abin.baiju412@gmail.com 7034981876 Kottayam 

mailto:mithramjoseph@gmail.com


34 Devaraj kadavan kadavanautomobiles@gmail.com 9020706006 Kottayam 

35 Jithinsajidev Jithinsajidev26@gmail.com 8129994461 Kottayam 

36 ALEX V JACOB alexvjacobveloopra@gmail.com 9947172767 Kottayam  

37 THAHA M. M Thahathachi@gmil.com  9734801991 Pala 

38 Bibin Baby Bibinbaby107@gmail.com 9544559817 Pala 

39 Benny Thomas  jjpothan@gmail.com 9496265375 Pala  

40 Majeesh t m majeeshtm86@gmail.com 9744285506 Vaikkom  
41 GIREESH P R gireesh.pr058@gmail.com  9656073058 Changanassery  
42 Sebin Cherian sebincherian06@gmail.com 8589916107  Changanassery  

43 THARUN JOSEPH  tharunjoseph59@gmail.com  9496805032  Erattupetta 

44 FAZIL V M lisafetpa@gmail.com  7025543636  Erattupetta  

45 ARUN SANKAR rnsanker@gmail.com 9961716165  Kaduthuruthi 

46 Mohammed Aslam aslamluv786@gmail.com  9745204339  Kaduthuruthi  

47 Nishad te nishadte1986@gmail.com 9895101716  Kanjirappalli 

48 Jose Joseph jjpothan@gmail.com 9446756835  Pala 

49 Subin c sathyan  subinsathyan62@gmail.com  9744703277  Pala  

 

PHOTOS OF THE EVENT 



   

 



NEWS PAPER CLIPPING 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


