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ദുരന്ത നിവനരണ നിയമാം 2005, സെക്ഷൻ 18 (2) (d) അനുെരിച്ച് 05-04-2022 ന് 
സെ.എസ്.ഡി.എാം.എയുസെ ൊംസ്ഥനന എക്െിെയൂട്ടീവ് െമ്മിറ്റി അാംഗീെരിച്ച് 
01-05-2022ന് പുറസപ്പെുവിച്ച മനർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ. 
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അവതാരിേ 

കേരളം ഒരു ബഹുമുഖ ദുരന്ത സാധ്യ  ഭൂപ്രകദശമാണ്. സവികശഷമായ 

ഭൂപ്രേൃ ിയും ോലാവസ്ഥയും ഋ ുചപ്േങ്ങളുമുള്ള കേരളത്തിൽ പ്രേൃ ി 
ദുരന്തങ്ങളുണ്ടാോനുള്ള സാധ്യ യും വളരരകയരറയാണ്. കേരള സംസ്ഥാന ദുരന്ത 

നിവാരണ പ്ലാൻ 2016 ൽ സംസ്ഥാനത്ത് 17  രം പ്രേൃ ി ദുരന്ത സാധ്യ േൾ (Natural 

Hazards) അടയാളരെടുത്തിയിരിക്കുന്നു.  ീപ്വ സവഭാവമുള്ള ോലാവസ്ഥ 

പ്ര ിഭാസങ്ങൾ (Extreme Events) കേരളത്തിൽ ജീവഹാനിയും നാശനഷ്ടങ്ങളും 
സൃഷ്ടിക്കൽ ര ിവാണ്. ദ്ദെരളത്തിൽ ൊംഭവികുന് ദുരന്തങ്ങളുസെ ആഘനതാം 
രനജ്യസത്ത മറ്റ് ൊംസ്ഥനനങ്ങസള അദ്ദപക്ഷിച്ച് െൂെുതലനെനനുള്ള െനധ്യതയുണ്ട്. 
ദ്ദെരളത്തിൻസറ ഉയർന് മനനവവിഭവദ്ദശഷിയുാം തനരതദ്ദമയന സമച്ചസപ്പട്ട 
ജ്ീവിതനിലവനരവുാം ഉയർന് ജ്നെനക്രതയുാം ഇതിസല ക്പധ്നനഘെെങ്ങളനണ്. 

 

രാജയരത്ത ഏറ്റവും വിനാശോരിയായ പ്രേൃ ി ദുരന്തമായാണ് ഇടിമിന്നലിരന 

േണക്കാക്കുന്നത്. ഇന്തയയിൽ പ്രേൃ ി ദുരന്തങ്ങൾ ോരണമുണ്ടാേുന്ന 

മരണങ്ങളിൽ 39% വും ഇടിമിന്നൽ മൂലമാരണന്നാണ് നാഷണൽ കപ്േം 
രറകക്കാർഡ്സ് ബയുകറായുരട േണക്കുേൾ സൂചിെിക്കുന്നത്. കേരളത്തിൻരറ 

സ്ഥി ിയും വയ യസ്ഥമലല. സംസ്ഥാനത്ത് ഏറ്റവുമധ്ിേം മരണങ്ങളും 
നാശനഷ്ടങ്ങളും സൃഷ്ടിക്കുന്ന പ്രേൃ ി പ്ര ിഭാസങ്ങളിൽ ക്പധ്നനിയനണ് 

ഇടിമിന്നൽ. മനുഷയ ജീവൻ അരഹരിക്കാൻ കശഷിയുള്ള ഇടിമിന്നൽ സവത്തിനും 
കവദയു -ആശയവിനിമയ ശൃംഖലേൾക്കും ഉരജീവകനാരാധ്ിേൾക്കും 
നാശങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നവയാണ്. അത് രോണ്ട്  രന്ന കേരളീയ സമൂഹത്തിൻരറ 

സുഗമമായ മുകന്നാട്ട് കരാക്കിന് ഇടിമിന്നൽ ദുരന്ത ലഘൂേരണം 

അ യന്താകരക്ഷി മാണ്.  

 

കദശീയ ഭൗമശാസ്പ്  രഠന ദ്ദെക്രത്തിൻരറ കന ൃ വത്തിൽ നടന്ന രഠനം 
സൂചിെിക്കുന്നത് കേരളത്തിൽ പ്ര ിവർഷം ശരാശരി 71 കരർ മിന്നകലറ്റ് 
മരണരെടുന്നുരണ്ടന്നാണ്. മൺസൂരണത്തുന്ന ിന് മുകന്നയുള്ള ഏപ്രിൽ-രമയ് 

മാസങ്ങളിലും (പ്രീ-മൺസൂൺ) വടക്ക് േിഴക്കൻ മൺസൂൺ (ഒകകടാബർ മു ൽ 

ഡിസംബർ വരര) സീസണിലുമാണ് കേരളത്തിൽ ഇടിമിന്നൽ സജീവമാേുന്നത്. 

അെുത്ത െനലത്തനയി ഇെിമിന്ൽ മൂലമുള്ള മരങ്ങളുസെ എണ്ണത്തിൽ െുറവ് 

വന്ിട്ടുണ്ട്. ക്പതിവർഷാം 71 മരണങ്ങൾ എന്തിൽ നിന്് 2015 മുതൽ 2020 

വസരയുള്ള െനലയളവിൽ ആസെ മരണാം 80 എന്തിദ്ദലക് ഇെിമിന്ൽ മൂലമുള്ള 

മരണങ്ങൾ െുറഞ്ഞു വരുന്തനയനണ് െമീപെനല െണകുെൾ െൂചിപ്പികുന്ത്. 

വിദയനഭയനെപരവുാം െനമ്പത്തിെവുാം െനമൂെിെപരവുമനയി ദ്ദെരളീയ െമൂൊം 
കെവരിച്ച പുദ്ദരനഗതിയുാം െർകനർ ൊംവിധ്നനങ്ങളുസെയുാം മറ്റുാം 
ക്െിയനത്മെവുാം നിരന്തരവുമനയ ഇെസപെലുെളുാം ഇതിന് െനരണമനയിട്ടുണ്ട് 
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ആകഗാള  ാരനത്തിൻസറയും ോലാവസ്ഥ വയ ിയാനത്തിന്കറയും ഭാഗമായി 
ഇടിമിന്നലുേളുരട എണ്ണത്തിലും  ീപ്വ യിലും വർദ്ധനവുണ്ടാകയക്കാരമന്ന് 
ോലാവസ്ഥ വിദഗ്ദർ മുന്നറിയിെ് നൽേുന്നു. അ ുരോണ്ട്  രന്ന ഇടിമിന്നൽ 

ദുരന്ത ലഘൂേരണത്തിനായി സജീവമായ ഇടരരടൽ ദുരന്ത നിവാരണ 

അക ാറിറ്റിയുരട ഉത്തരവാദി വമാണ്. ഇടിമിന്നലുേൾ ദുരന്തങ്ങളായി 
മാറാ ിരിക്കാൻ സംസ്ഥാനം ആർജ്ജികക്കണ്ട പ്ര ികരാധ് കശഷി, സവീേരികക്കണ്ട 

മുൻേരു ലുേൾ, സർക്കാർ  ലത്തിൽ നടകത്തണ്ട പ്ഹസവോല-ദീർഘോല 

ഇടരരടലുേൾ, നയരരമായ മാറ്റങ്ങൾ, മുന്നറിയിെ് സംവിധ്ാനം, ശാസ്പ് ീയ 

വസ് ു േൾ, രരാ ുജനങ്ങളിൽ വളർകത്തണ്ട അവകബാധ്ം  ുടങ്ങി 
ഗൗരവേരമായ വിഷയങ്ങളികലക്ക് കേരള സംസ്ഥാന ഇടിമിന്നല് ദുരന്ത 

ലഘൂേരണ പ്രവർത്തന മാർഗ്ഗകരഖ പ്ശദ്ധ ക്ഷണിക്കുന്നു.  മിേച്ച 

ആസൂപ് ണകത്താരടയും ഏകോരനകത്താരടയും ഇടിമിന്നൽ ദുരന്ത ലഘൂേരണ 

പ്രവർത്തനങ്ങൾ സംസ്ഥാനത്ത് നടെിലാക്കുേയാണ് ദുരന്ത നിവാരണ 

അക ാറിറ്റിയുരട ലക്ഷയം.  

 

സംസ്ഥാന ദുരന്ത നിവാരണ അക ാറിറ്റിയുരട ശാസ്പ് -സാകേ ിേ വിഭാഗമായ 

സംസ്ഥാന അടിയന്തരഘട്ട ോരയനിർവ്വഹണ കേപ്രം (Kerala State Emergency 

Operations Centre) കദശീയ ദുരന്ത നിവാരണ അക ാറിറ്റിയുരട മാർഗ്ഗ 

നിർകദശങ്ങളുരട അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് സംസ്ഥാന ഇടിമിന്നൽ ദുരന്ത ലഘൂേരണ 

പ്രവർത്തന മാർഗ്ഗകരഖ  യ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത്. സപനതുജ്നങ്ങളുസെയുാം വിവിധ് 

ദ്ദമഖലെളിസല വിദഗ്ധ്രുസെയുാം അഭിക്പനയങ്ങളുാം നിർദ്ദദശങ്ങളുാം െൂെി 
ഉൾസപ്പെുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇടിമിന്നൽ മൂലമുള്ള ജീവഹാനി രൂർണ്ണമായും 
ഇലലാ ാക്കലും നാശനഷ്ടങ്ങൾ രരമാവധ്ി േുറച്ചു രോണ്ട് വരിേയും രചയ്യുേ 

എന്ന ലക്ഷയത്തികലക്കുള്ള പ്രധ്ാന ചവിട്ടുരടിയാണ് കേരളത്തിൻരറ ഇടിമിന്നൽ 

ആക്ഷൻ പ്ലാൻ.  

 

സുരക്ഷി  കേരളത്തിനായി നമുരക്കാരുമിച്ച് മുകന്നറാം. 
 

 

 

ക ാ. കേഖര്വ്.എല്.േുരയാകകാസ് 

രമമ്പർ രസപ്േട്ടറി, കേരള സംസ്ഥാന ദുരന്ത നിവാരണ അക ാറിറ്റി 
 & രഹഡ് സയന്റിസ്റ്്്, സംസ്ഥാന അടിയന്തരഘട്ട ോരയ നിർവ്വഹണ കേപ്രം  
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3.3. ൊംസ്ഥനന അെിയന്തരഘട്ട െനരയനിർവ്വെണ ദ്ദെക്രാം - ദുരന്ത നിവനരണ 

അദ്ദതനറിറ്റി ........................................................................................................................26 

4. മിന്ൽ മൂലമുണ്ടനെുന് പരികുെളുാം മറ്റ് ആദ്ദരനഗയക്പശ്നങ്ങളുാം ..................28 

4.1. മിന്ൽ പരികുെൾ: വിവിധ് തരങ്ങൾ .............................................................29 

4.2. ഇെിമിന്ൽ മൂലമുണ്ടനെുന് ആദ്ദരനഗയ ക്പശ്നങ്ങളുസെ തീക്വത 

അനുെരിച്ചുള്ള തരാംതിരിവ് ........................................................................................29 

4.3. ക്പഥമ ശുക്ശൂഷ ........................................................................................................29 

4.4. െൃദയ-ശവനെദ്ദെനശ സ്താംഭനത്തിനുള്ള ക്പഥമ ശുക്ശൂഷ ...............................29 

4.5. െൃദയസ്പരന-ശവെന പുനരുജ്ജീവന ക്പക്െിയ (CPR) സചയ്യുന് വിധ്ാം ...30 

5. ഇെിമിന്ൽ-മിഥയനധ്നരണെളുാം വസ്തുതെളുാം (Lightning-Myths and Facts).........32 

5.1. ഇെിമിന്ലുാം സമനകൈൽ ദ്ദ നണുാം .....................................................................32 

5.2. ഇെിമിന്ലുാം വനെനങ്ങളുാം ...............................................................................32 

5.3. ഒദ്ദരയിെത്ത് പിന്ീട് വീഴനത്ത മിന്ൽ ...............................................................33 

5.4. മിന്ദ്ദലറ്റയനളുാം കവദയുതിയുാം .........................................................................33 

5.5. ഇെിമിന്ലുാം മരച്ചുവട്ടിസല അഭയവുാം .............................................................34 

5.6. വീട്ടിസല െുരക്ഷിതതവാം .........................................................................................34 



കേരള സംസ്ഥാന ഇടിമിന്നല് ദുരന്ത ലഘൂേരണ പ്രവർത്തന മാർഗ്ഗകരഖ  

6 

കേരള സംസ്ഥാന ദുരന്ത നിവാരണ അക ാറിറ്റി 

5.7. ആഭരണങ്ങളുാം മിന്ലുാം ......................................................................................34 
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7.3.1. മിന്ൽ ൊംരക്ഷണത്തിൻസറ സപനതു നിയമങ്ങൾ: ....................................49 

7.3.2. മിന്ലിസനതിരനയ ക്പനഥമിെ മുൻെരുതലുെൾ: ......................................50 

7.3.3. െനദ്ദേതിെ അവദ്ദലനെനാം ............................................................................50 
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1. രശ്ചാത്തലവും സ്ഥിതി വിവര േണകുേള ം 

ഇന്തയയിൽ ഓകരാ വർഷവും ഏറ്റവുമധ്ിേം ആളുേളുരട ജീവരനടുക്കുന്ന 

പ്രേൃ ി ദുരന്തമാണ് ഇടിമിന്നൽ. നാഷണൽ കപ്േം രറകക്കാർഡ്സ് ബയുകറായുരട 
േണക്കുേൾ പ്രോരം പ്ര ിവർഷം ഇന്തയയിൽ 2500 ലധ്ിേം ഇടിമിന്നൽ മൂലമുള്ള 

മരണങ്ങൾ റികൊർട്ട് രചയ്യരെടുന്നുണ്ട്. ഇന്തയയിരല പ്രേൃ ി ദുരന്തങ്ങളിൽ 

സംഭവിക്കുന്ന ആരേ മരണങ്ങളുരട 39% വും ഇടിമിന്നൽ മൂലമാരണന്ന് രഠനങ്ങൾ 

സൂചിെിക്കുന്നു (Illias et-al, 2014). ഓകരാ രസക്കൻഡിലും 50 മു ൽ 100 വരര 

മിന്നലുേൾ ഭൂമിയിൽ ര ിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാണ് േണക്കാക്കരെട്ടിരിക്കുന്നത്. 

ഓകരാ പ്രകദശത്തിൻസറയും ഭൂപ്രേൃ ിക്കും മിന്നൽ സാപ്ര  (lightning density) 

എന്നിവക്ക് രുറരമ ജനസാപ്ര , സാക്ഷര  നിരക്ക്, നഗരവൽക്കരണം, 

രേട്ടിടങ്ങളുരട സവഭാവം  ുടങ്ങിയ ഘടേങ്ങൾക്ക് േൂടി മിന്നകലറ്റുള്ള 

മരണങ്ങളിൽ വലിയ രേുണ്ട്.  

 

Figure 1 1981-2010 െനലസത്ത ഇന്തയയിസല വനർഷിെ ശരനശരി ഇെിമിന്ൽ 
ആവൃത്തി ഭൂപൊം (ദ്ദെക്ര െനലനവസ്ഥ വെുപ്പ്) 
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ഇന്തയയിൽ മഹാരാപ്ഷ്ടയിലാണ് മിന്നകലറ്റുള്ള മരണങ്ങൾ ഏറ്റവും േൂടു ൽ 

റികൊർട്ട് രചയ്യരെട്ടിട്ടുള്ളത് (sing and Jagdeep, 2015). പ്ഗാമീണ കമഖലേളിലും 
ഉയരമുള്ള മരങ്ങളുള്ള വനപ്രകദശങ്ങളിലുമാണ് അരേടങ്ങൾ േൂടു ലായി 
സംഭവിക്കാറുള്ളത്. കവദയു  ശൃംഖലക്ക്  േരാറുേൾ ഉണ്ടാക്കലും ോട്ടു ീക്ക് 
േരണമാേലും വിമാനങ്ങൾക്കും ആശയവിനിമയ സംവിധ്ാനങ്ങൾക്കും 
ഗൃകഹാരേരണങ്ങൾക്കും കേടുരാടുേൾ സൃഷ്ടിക്കലുരമലലാം മിന്നൽ 

മൂലമുണ്ടാേുന്ന അരേടങ്ങളാണ്. ഇന്തയയിൽ പ്ര ിദിനം ശരനശരി 80 ൽ അധ്ിേം 
ഇടിമിന്നലുേൾ ഉണ്ടാേുന്നുരണ്ടന്നാണ് കേപ്ര ോലാവസ്ഥ വേുെിൻരറ 

േണക്കുേൾ. വടക്ക്-േിഴക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങൾ, ഗംഗാ സമ ലത്തിരല രശ്ചിമ 

ബംഗാൾ, ഒഡീഷ, ഉത്തർപ്രകദശ്, ബീഹാർ, ജാർഖണ്ഡ്, ആപ്ര പ്രകദശ്, കേരളം, 
ജമ്മുേശ്മീരിരല ചില പ്രകദശങ്ങൾ  ുടങ്ങിയ സംസ്ഥാനങ്ങളിലാണ് േൂടു ൽ 

ഇടിമിന്നലുേൾ കരഖരെടുത്തരെടുന്നത്. ോലാവസ്ഥ വയ ിയാനത്തിൻരറ 

ഭാഗമായി അന്തരീക്ഷ  ാരനിലയിൽ ഉണ്ടാേുന്ന വർദ്ധനവ് ഇടിമിന്നലുേളുരട 

എണ്ണത്തിലും  ീപ്വ യിലും മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ായി വിദഗ്ധ്ർ 

അഭിപ്രായരെടുന്നു.  

1.1. ഇടിമിന്നല് കേരളത്തില് 

2016 സല ൊംസ്ഥനന ദുരന്ത നിവനരണ പ്ലനനിൽ ദ്ദെരളത്തിൽ ക്പതിവർഷാം 
മിന്ദ്ദലറ്റ് ശരനശരി 71 മരണങ്ങൾ ൊംഭവികുന്ുസണ്ടന്നണ് 
െണകനകിയിരികുന്ത്. ദ്ദദശീയ ഭൗമശനസ്ക്ത പഠന ദ്ദെക്രത്തിൻസറ (NCESS) 
പഠനസത്തയനണ് ഇതിനനയി ആക്ശയിച്ചിരുന്ത്. എന്നൽ 2010 ന് ദ്ദശഷാം 
ദ്ദെരളത്തിൽ മിന്ദ്ദലറ്റുള്ള മരണങ്ങൾ ഗണയമനയി െുറഞ്ഞു വരുന്തനയി 
െനണുന്ു. 2010 മുതൽ 2014 വസര റിദ്ദപ്പനർട്ട് സചയ്ക്തത് ആസെ 110 മരണങ്ങൾ 

ആയിരുന്ുസവേിൽ 2015 മുതൽ 2020 വസരയുള്ള െനലാം ആസെ മരണങ്ങൾ 80 

ദ്ദലക് െുറച്ചു സെനണ്ടുവരനൻ െനധ്ിച്ചു. 2020 ൽ 5 ദ്ദപരനണ് ദ്ദെരളത്തിൽ മിന്ദ്ദലറ്റ് 
മരിച്ചത്. ക്പതിവർഷാം 71 മരണങ്ങളിൽ നിന്് 5 മരണങ്ങൾ എന് നിലയിദ്ദലകുള്ള 

ദ്ദെരളത്തിൻസറ മുദ്ദന്റ്റത്തിന് നിരവധ്ിയനയ ഘെെങ്ങളുണ്ട്. ൊംസ്ഥനനാം 
സപനതുസവ ആർജ്ജിച്ച ഉയർന് മനനവ വിെെന െൂചിെെദ്ദളനസെനപ്പാം 
ശനസ്ക്തീയമനയ അറിവുെളുസെ അെിസ്ഥനനത്തിലുള്ള ചിട്ടയനയ 

ക്പവർത്തനങ്ങളുാം അവ ജ്നങ്ങളിദ്ദലക് എത്തികുന്തിലുാം അതനുെരിച്ചുള്ള 

മുൻെരുതൽ നെപെിെൾ െവീെരികുന്തിൽ ഉണ്ടനകിയ മുദ്ദന്റ്റവുാം 
നിർണ്ണനയെമനയി. ചില പഠനങ്ങൾ െൂചിപ്പികുന്ത് ദ്ദെരളത്തിൽ തനരതദ്ദമയന 

ഇെിമിന്ൽ െൂെുതലുാം ഇെനനട്ടിലനണ് ൊംഭവികുന്സതന്നണ്. അടുത്തിരട 
രുറത്തിറങ്ങിയ ഒരു രഠനത്തിൽ മറ്റ് ജിലലേരള അകരക്ഷിച്ചു ഏറ്റവും േൂടു ൽ 
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ഇടിമിന്നലുേൾ ദ്ദെനട്ടയാം ജ്ിലലയിലുാം െമീപത്തുമനയി പതിച്ചതനയനണ് െനണുന്ത് 

(Umakanth et. al, 2020). 

 

 

Table 1 ദ്ദെരളത്തിൽ ഇെിമിന്ൽ മൂലാം മരണസപ്പട്ടവരുസെ ജ്ിലല തിരിച്ചുള്ള െണക് (2015-20) 
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Figure 2 ദ്ദെരളത്തിൽ ഇെിമിന്ദ്ദലറ്റ് മരിച്ചവരുസെ സ്ഥലവിവര െണക് ഭൂപെ രൂപത്തിൽ 
(2015-2020) 
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1.2. ഇടിമിന്നലിൻസറ ശാസ്പ്തം 

അന്തരീക്ഷത്തിരല ഇടിമിന്നൽ കമഘങ്ങളിൽ നിന്ന്  ാരഴ ഭൂമിയികലക്കുള്ള 

ക്ഷണിേമായ ഒരു ഇലകപ്ടിക്ക് ഡിസ്ചാർജ് (കവദയുത ക്പവനെമനണ്) ആണ് 

ഇടിമിന്നൽ എന്ന് നമ്മൾ സ്േൂളുേളിൽ നിന്ന്  രന്ന രഠിക്കുന്നുണ്ട്. േുറഞ്ഞ 

സമയത്ത് വളരര ഉയർന്ന കവദയു ിയാണ് മിന്നലിലൂരട ഭൂമിയികലക്ക് 
പ്രവഹിക്കരെടുന്നത്. അത് രോണ്ട്  രന്നയാണ് മിന്നലുേൾ വലിയ 

അരേടോരിയാവുന്ന ും. മിന്നൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന രാ യിലൂരട (Lightning Channel) 

പ്രവഹിക്കുന്ന കവദയു ിയുരട രവർ 100 ദശക്ഷം watt ഉാം ഉയർന്ന  ാരനില 30000 

ഡിപ്ഗി രസൽഷയസും വരരയാവും. ഏേകദശം 40,000 Ampere കവദയു ിയാണ് 

ശരാശരി ഒരു മിന്നലിലൂരട ഭൂമിയിരലത്തുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുകമ്പാൾ  രന്ന 

മിന്നലിൻരറ അരേട കശഷി നമുക്ക് ഊഹിക്കാനാവുമകലലാ. വായുവിലൂരടയുള്ള 

ശബ്ദത്തിൻസറയും പ്രോശത്തിൻസറയും കവഗ യിലുള്ള വയ യാസം രോണ്ട്  രന്ന 

ആദയം മിന്നൽ ോണുേയും ഏ ാനും രസക്കൻഡുേൾക്ക് കശഷം ഇടിയുരട ശബ്ദം 
കേൾക്കുേയും രചയ്യുന്നു. മിന്നൽ പ്ര ിഭാസം മൂലാം 30000 ഡിപ്ഗി രസൽഷയസ് വരര 

ഉയരുന്ന  ാര നില അന്തരീക്ഷത്തിൽ സൃഷ്ടിക്കുന്ന ശബ്ദ പ്രേമ്പനങ്ങളാണ് ഇടി 
ശബ്ദമായി നമ്മൾ കേൾക്കുന്നത്. മിന്നലിരന പ്രധ്ാനമായും "നാലായി"  രം 
 ിരിക്കാവുന്ന ാണ്. ഒരു കമഘത്തിനുള്ളിൽ  രന്ന കമഘത്തിരല േണിേേൾ 

 മ്മിലുള്ള ഘർഷണത്തിൻസറ ഫലമായി സംഭവിക്കുന്ന Intra-Cloud മിന്നലുേൾ, 

രണ്ട് കമഘങ്ങൾക്കിടയിൽ സംഭവിക്കുന്ന ഡിസ്ചാർജ് മൂലമുള്ള കമഘങ്ങൾ 

 മ്മിലുള്ള (Inter Cloud) മിന്നലുേൾ, കമഘങ്ങളുരട മുേൾ ഭാഗത്തുള്ള കരാസിറ്റീവ് 

ചാർജ് അവക്ക് ചുറ്റുമുണ്ടാേുന്ന     രനഗറ്റീവ് ചാർജുള്ള വായുവികലക്ക് 
എത്തുകമ്പാൾ സംഭവിക്കുന്ന മിന്നൽ (Cloud to Air Lightning), കമഘങ്ങളിൽ നിന്ന് 
ഭൂമിയികലക്കുള്ള ഡിസ്ചാർജ് ആയ Cloud to Earth എന്നിങ്ങരന പ്രധ്ാനമായും നാലു 
 രത്തിൽ മിന്നലുേൾ സംഭവിക്കാറുണ്ട്. ഇ ിൽ ആദയരത്ത മൂന്ന് വിഭാഗങ്ങളും 
കവയാമഗ ാഗ രത്ത ബാധ്ിക്കാറുരണ്ടേിലും കനരിട്ട് മനുഷയരര ബാധ്ിക്കാറിലല. 
രരക്ഷ കമഘങ്ങളും ഭൂമിയും  മ്മിലുള്ള ചാർജുേളുരട ഡിസ്ചാർജ് ആണ് 

അരേടോരിയായ ഇടിമിന്നലുേൾ. ഉയർന്ന അളവിലുള്ള കവദയു ി ഒറ്റയടിക്ക് 
ശരീരത്തിലൂരട ഭൂമിയികലക്ക് പ്രവഹിക്കുന്നത് വഴിയാണ് മിന്നൽ മൂലമുള്ള 

മരണങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നത്. മിന്നൽ ര ിക്കാൻ കരാേുന്ന േൃ യമായ സമയവും 
സ്ഥലവുരമാരക്ക മുൻേൂട്ടി പ്രവചിക്കുേ വളരര പ്രയാസേരമായ ോരയമാണ്. ഈ 

കമഖലയിൽ നിരവധ്ിയായ ഗകവഷണങ്ങളിലൂരട രമച്ചരെട്ട സാകേ ിേ വളർച്ച 

കലാേം കേവരിച്ചു വരുകന്നയുള്ളു. രരക്ഷ ഓകരാ പ്രകദശത്തും സാധ്ാരണയായി 
മിന്നലുണ്ടാോറുള്ള മാസങ്ങളും ോലങ്ങളും (Seasons) ഇ ികനാടേം  രന്ന 

അറിവുള്ള ാണ്. അ നുസരിച്ചുള്ള മുരന്നാരുക്കങ്ങൾ സവീേരിക്കുന്നത് 
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വഴിയാണ് മിന്നലുേൾ മൂലമുണ്ടാേുന്ന ദുരന്തങ്ങരള നമുക്ക് രചറുകനൻ 

സാധ്ിക്കുേ. 

1.3. ഇടിമിന്നല് സീസൺ 

േയൂമുകലാ നിംബസ് (Cumulonimbus, Cb) അഥവാ േൂമ്പാര ദ്ദമഘങ്ങൾ 
എന്റിയസപ്പെുന് കമഘങ്ങളാണ് രരാ ുരവ ഇടിമിന്നലുേൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഇവ 

സംവഹന (Convection) പ്രപ്േിയയിലൂരട രൂരം രോള്ളുന്ന വലിയ 

ോർകമഘങ്ങളാണ്. ഇത്തരം കമഘങ്ങൾ രരാ ുരവ രൂരരെടാറുള്ളത് 

കവനൽക്കാലത്താണ്. ഇന്തയയിൽ മിന്നലുേൾ സജീവമാേുന്ന സീസണുേളിൽ 

പ്രാകദശിേമായി ചില മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാോറുരണ്ടേിലും രരാ ുരവ മാർച്ച് മു ൽ 

ജൂൺ വരരയുള്ള മാസങ്ങൾ ഇടിമിന്നലുേൾ സജീവമാേുന്ന ോലമാണ്. 

ഉത്തകരന്തയയിൽ ര ക്ക് രടിഞ്ഞാറൻ മൺസൂൺ ോലത്തും (ജൂൺ മു ൽ 

രസപ്റ്റ്റംബർ വരര) ഇടിമിന്നൽ സജീവമാോറുണ്ട്. മലനിരേളുരട സവാധ്ീനവും 
ഇ ിൽ ഘടേമാവാറുണ്ട്. ോറ്റ് വഹിച്ച് രോണ്ട് വരുന്ന ജലബാഷ്രം ോറ്റിന് 

േുറുരേയുള്ള മലേളുരട  ടസ്സം മൂലം ഓകറാപ്ഗാഫിക ലിഫ്റ്റ്റ് വഴി േയൂമുകലാ 

നിംബസ് കമഘങ്ങൾ ഉണ്ടാോൻ വഴിരയാരുക്കും. കേരളത്തിൻരറ സവികശഷമായ 

ഭൂപ്രേൃ ി (Topography) ചില മാസങ്ങളിൽ Cb കമഘങ്ങളുരട രൂരീേരണത്തിന് 

ഏറ്റവും അനുകയാജയമാണ്. പ്രീ-മൺസൂൺ സീസണിരല ഏപ്രിൽ-രമയ് 

മാസങ്ങളിലും വടക്ക് േിഴക്കൻ മൺസൂണിരല ( ുലാവർഷം) ഒകകടാബർ, 

നവംബർ മാസങ്ങളിലുമാണ് കേരളത്തിൽ ഇടിമിന്നൽ ഏറ്റവും 
സജീവമാവാറുള്ളത് (Murali Das, 2007; Vishnu et al., 2010). കേരളത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള 

രമാത്തം മിന്നൽ അരേടങ്ങളിൽ 83% വും കവേുകന്നരം 3 മണിക്കും 7 മണിക്കും 
ഇടയിലാണ് സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നും രഠനങ്ങൾ സൂചിെിക്കുന്നു (Vishnu et al 

2013). 

 

2020 ഒക്ദ്ദെനൈർ മുതൽ ദ്ദെരളത്തിൽ ഇെിമിന്ൽ മുന്റിയിപ്പ് ൊംവിധ്നനാം 
സ്ഥനപികുന്തിനനയി ദ്ദെരള ൊംസ്ഥനന ദുരന്ത നിവനരണ അദ്ദതനറിറ്റി Earth 

Networks എന് അന്തരനക്ര തലത്തിൽ ക്പെിദ്ധരനയ ഒരു െവെനരയ ഏജ്ൻെിയുമനയി 
െെെരിച്ച് ദ്ദെരളത്തിൽ 4 ഇെിമിന്ൽ സെൻെറുെൾ സ്ഥനപിച്ചു. 
തിരുവനന്തപുരാം, ഇെുകി, തൃശൂർ, െണ്ണൂർ എന്ീ ജ്ിലലെളിലനണ് ഇവ 

സ്ഥനപിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇവയുസെ െൂെി െെനയദ്ദത്തനസെ ലഭിച്ച ഇെിമിന്ൽ data 

ഉപദ്ദയനഗിച്ച് സെനണ്ട് തയ്യനറനകിയ ഇെിമിന്ൽ ആവൃത്തി ഭൂപൊം ചുവസെ 
നൽെുന്ു. 2021 മനർച്ച്, ഏക്പിൽ മനെങ്ങളിൽ ദ്ദമഘങ്ങളിൽ നിന്് ദ്ദെരളത്തിൽ 

പതിച്ച (Cloud to Ground) മിന്ലുെളുസെ എണ്ണത്തിൻസറ അെിസ്ഥനനത്തിലനണ് ഇവ 

തയ്യനറനകിയിട്ടുള്ളത്. ദ്ദെരളത്തിൽ ഇെിമിന്ലുെൾ െജ്ീവമനെുന് മനർച്ച്-
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ഏക്പിൽ മനെങ്ങളിൽ ൊംഭവിച്ച ഇെിമിന്ലുെളുസെ പഞ്ചനയത്ത് 
അെിസ്ഥനനത്തിലുള്ള വിവരങ്ങളനണ് ഭൂപെത്തിൽ െൂചിപ്പികുന്ത്. ദ്ദെവലാം 
രണ്ട് മനെങ്ങളിസല ഇെിമിന്ൽ ആവൃത്തിയിൽ നിന്് ഇെിമിന്ൽ െൂെുതലനയി 
പതികുന് ക്പദ്ദദശങ്ങൾ െസണ്ടത്തനൻ െനധ്ികിലല. അതുസെനണ്ട് തസന് െൂെുതൽ 

വർഷങ്ങളിസല വിവരങ്ങൾ ദ്ദശഖരിച്ചുാം സമച്ചസപ്പട്ട ഉപക്ഗെ ചിക്തങ്ങളുസെ 
ഉൾസപ്പസെ െെനയദ്ദത്തനസെ െഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിസല ഇെിമിന്ലുെൾ െൂെുതലനയി 
ൊംഭവിച്ച ക്പദ്ദദശങ്ങൾ െസണ്ടത്തനനനെണാം. നെപ്പ് െീെണിസല ക്പധ്നന 
ഇെിമിന്ൽ െനധ്യത മനെങ്ങളനയ 2020 ഒക്ദ്ദെനൈർ-നവാംൈർ മനെങ്ങൾ, 2021 

മനർച്ച്-ഏക്പിൽ മനെങ്ങൾ എന്ിവയിൽ ൊംഭവിച്ച ഇെിമിന്ലുെളുസെ 
ആവൃത്തിെൾ തമ്മിലുള്ള തനരതമയ ഭൂപൊം അനുൈന്ധമനയി 
ദ്ദചർത്തിരികുന്ു. 
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Figure 3 തദ്ദേശസ്ഥനപനതല ഇെിമിന്ൽ (C-G) ആവൃത്തി ഭൂപൊം, മനർച്ച് 2021 
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Figure 4 തദ്ദേശസ്ഥനപനതല ഇെിമിന്ൽ (C-G) ആവൃത്തി ഭൂപൊം, ഏക്പിൽ 2021 
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1.4. ഇടിമിന്നല് ദുരന്തം 

എന്ത് രോണ്ടാണ് ഇന്തയയിൽ മിന്നൽ മൂലമുള്ള മരണനിരക്ക് ഉയർന്ന് 
നിൽക്കുന്നത്? ഇടിമിന്നകലൽക്കുന്ന ിൽ നിന്ന് കലാേരത്ത വിേസി  രാജയങ്ങളും 
മുക്തരലല. രരക്ഷ ശാസ്പ് ീയ യിലൂന്നിയ കബാധ്വൽക്കരണം വഴിയും സമച്ചസപ്പട്ട 
സാകേ ിേ സൗേരയങ്ങൾ ഒരുക്കിയും മരണ നിരക്ക് വളരരയധ്ിേം േുറക്കാൻ 

മിക്ക രാജയങ്ങൾക്കും സാധ്ിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇന്തയയിൽ ഏറ്റവുമധ്ിേം മിന്നകലറ്റുള്ള 

മരണങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നത് പ്ഗാമീണ കമഖലയിലാണ്. ോർഷിേ രാജയമായ 

ഇന്തയയിൽ േർഷേരും േർഷേ ര ാഴിലാളിേളുമാണ് മിന്നകലറ്റ് മരിക്കുന്ന ിൽ 

മഹാഭൂരിരക്ഷവും. ഇടിമിന്നൽ മുന്നറിയിെുേൾ പ്ഗാമീണ ജന യികലക്ക് 
എത്താത്ത ും എത്തിയാൽ  രന്ന എടുകക്കണ്ട ശരിയായ പ്ര ികരാധ് നടരടിേരള 

േുറിച്ച് െർഷെനുാം െർഷെസതനഴിലനളികുാം െൃതയമനയ 

അറിവിലലാത്ത ുരമാരക്ക ഇന്തയയിരല മരണ നിരക്ക് വർദ്ധിെിക്കുന്ന ഘടേമാണ്. 

മൺസൂൺ എത്തുന്ന ിന് മുകന്ന രാടങ്ങൾ േൃഷിക്ക് അനുകയാജയമാക്കാൻ 

പ്ശമിക്കുന്ന േർഷേർ മഴക്കാറ് ദൃശയമായാലും കജാലി  ുടരുന്ന സാഹചരയം 
അവരിൽ മിന്നകലൽക്കാനുള്ള സാധ്യ  വർധ്ിെിക്കുന്നു. 

മിന്നൽ അത് ര ിക്കുന്ന ഇടങ്ങളിൽ ആദ്ദപക്ഷിെമനയി ഏറ്റവുാം ഉയരത്തിൽ 
ലഭയമാേുന്ന ആദയരത്ത ചാലേം വഴി  രന്ന സ്ഥി കവദയു ിരയ 

ഭൂമിയിരലത്തിക്കുേ എന്ന ാേും ലക്ഷയമാക്കുേ. കലാഹങ്ങരളന്ന കരാരല  രന്ന 

മനുഷയശരീരവും മിന്നൽ ചാലേമായി വർത്തിക്കും.  ുറസ്സായ 

സ്ഥലത്താവുകമ്പാൾ അത് രോണ്ട്  രന്ന മിന്നകലൽക്കാനുള്ള സാധ്യ യും 
വർധ്ിക്കുന്നു. മഴ േൂടി ഉണ്ടാേുകമ്പാൾ രരാ ുരവ മരച്ചുവട്ടികലക്ക് മാറി 
നിൽക്കുന്ന ും അരേടേരമാണ്. ഉയർന്ന് നിൽക്കുന്ന വസ് ുക്കളുരട മുേളിലാണ് 

(അപ്ഗഭാഗത്ത്) രരാ ുരവ മിന്നൽ ര ിക്കാനുള്ള സാധ്യ  േൂടു ൽ. അത് രോണ്ട് 
 രന്ന മരങ്ങൾ, ടവറുേൾ, ഉയരമുള്ള രേട്ടിടങ്ങൾ  ുടങ്ങിയവയിരലാരക്ക മിന്നൽ 

ര ിക്കാനുള്ള സാധ്യ  േൂടു ലാണ്. മിന്നലുള്ള സമയത്ത് മരച്ചുവട്ടിദ്ദലകു മാറി 
നിൽക്കുന്നത് അരേട സാധ്യ  വർധ്ിെിക്കുേയാണ് രചയ്യുേ.  

കവദയു  ശൃംഖല, ആശയ വിനിമയ ശൃംഖല, രേട്ടിടങ്ങൾ, മറ്റ് നിർമ്മി േൾ, 

ോർഷിേ വിള എന്നിങ്ങരന സർവ്വ കമഖലേരളയും ഇടിമിന്നൽ ബാധ്ിക്കുന്നു. 
മിന്നൽ എന്ന അന്തഃരീക്ഷ പ്ര ിഭാസരത്ത നിയപ്ന്തിക്കുവാകനാ ഇലലാ ാക്കുവാകനാ 

നമുക്ക് സാധ്യമലല. മനുഷയരുരട ജീവനും സവത്തിനും വലിയ അരേടങ്ങൾ 

ഉണ്ടാക്കുന്ന ദുരന്തമായി ഇടിമിന്നൽ മാറുന്ന ും അത് രോണ്ട്  രന്നയാണ്. 

എന്നാൽ ഒരു ദുരന്തമായി മാറുന്ന മിന്നലിൻരറ ദുരന്ത സാദ്ധയ േൾ 

ലഘൂേരിക്കാൻ സാധ്ിക്കും. അ ിനാദയം മിന്നലിരന അറിയുേ എന്ന ാണ് 

കവണ്ടത്. ഇെിമിന്ലുാം അതുണ്ടനെനൻ െനധ്യതയുള്ള െമയസത്ത െുറിച്ചുാം 
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ശരിയനയ രീതിയിൽ മനസ്സിലനകുെയുാം അതിനനുെൃതമനയ െുരക്ഷന 
മുൻെരുതലുെൾ ശനസ്ക്തീയമനയി വിെെിപ്പിസച്ചെുത്ത് അവസയ െുറിച്ച് 
സപനതുജ്നങ്ങസള മനെിലനകിപ്പികുെയുാം പരിശീലിപ്പികുെയുാം സചയ്ക്തനൽ 

മനക്തദ്ദമ ഇെിമിന്ൽ ദുരന്ത ലഘൂെരണാം െനധ്യമനവുെയുള്ളു. ഇെിമിന്ൽ 

വിപത്തിസന ക്പതിദ്ദരനധ്ികുന്തിനനയി ദീർഘവീക്ഷണദ്ദത്തനസെയുള്ള പദ്ധതിെൾ 

ഇെിമിന്ൽ ദുരന്ത ലഘൂെരണാം ലക്ഷയമിട്ട് െർകനർ തലാം മുതൽ വയക്തിതലാം 
വസര നെപ്പിലനകനൻ െനധ്ിദ്ദകണ്ടതുണ്ട്. 
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2. ഇടിമിന്നല്-സംസ്ഥാന സവികശഷ ദുരന്തം  

കേരളത്തിൽ ഏറ്റവുമധ്ിേം പ്ര ിവർഷ മരണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രേൃ ി 
ദുരന്തങ്ങളിൽ പ്രധ്ാനിയാണ് ഇടിമിന്നൽ. ജീവഹാനിയും ഗുരു ര രരിക്കുേളും 
കവദയുക ാരേരണങ്ങൾക്കും ജീവകനാരാധ്ിേൾക്കും നാശനഷ്ടങ്ങളും 
ര ിവാണ്. േന്നുോലിേൾക്കും മറ്റ് വളർത്തു മൃഗങ്ങൾക്കും ഉൾരെരട മിന്നകലറ്റ് 
അരേടം സംഭവിക്കാറുണ്ട്. എന്നാൽ കദശീയ  ലത്തിൽ അംഗീേൃ  ദുരന്തങ്ങളുരട 
രട്ടിേയിൽ ഇടിമിന്നൽ ഉൾരെടുന്നിലല. അത് രോണ്ട് സംസ്ഥാന ദുരന്ത നിവാരണ 

അക ാറിറ്റിയുരട സവികശഷമായ അധ്ിോരം ഉരകയാഗിച്ച് രോണ്ട് കേരളത്തിൽ 

നിരവധ്ി അരേടങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഇടിമിന്നലിരന 2015 ൽ ഒരു സംസ്ഥാന 

സവികശഷ ദുരന്തമായി പ്രഖയാരിക്കുേയുണ്ടായി.  

16-06-2015 ന് കചർന്ന ദുരന്ത നിവാരണ അക ാറിറ്റിയുരട കസ്റ്റ്റ് എകസിേയൂട്ടീവ് 

േമ്മിറ്റി(SEC)യിലാണ് ഇടിമിന്നലിരനയും  ീരകശാഷണരത്തയും ശക്തമായ 

ോറ്റിരനയും (ചുഴലിക്കാറ്റ് അലലാത്ത) സംസ്ഥാന സവികശഷ ദുരന്തമായി 
പ്രഖയാരിക്കാൻ  ീരുമാനിച്ചത്. ഇത് സംബരിച്ചുള്ള സർക്കാർ ഉത്തരവ് 

G.O.(Ms)No.343/2015/DMD 2015 ജൂകല 23 ന് രുറത്തിറങ്ങി. 2015 ഏപ്രിൽ 1 മു ൽ 

മുൻോല പ്രാബലയകത്താരടയാണ് സർക്കാർ ഉത്തരവ് ഇറക്കിയത്. ഇക ാരട 
ഇടിമിന്നലിൽ അരേടം സംഭവിക്കുന്നവർക്ക് സംസ്ഥാന ദുരന്ത പ്ര ിേരണ 

നിധ്ിയിൽ നിന്ന് ധ്നസഹായത്തിന് അർഹ  കേവന്നു. ഇടിമിന്നലിൽ 

മരണരെടുന്നവരുരട ആപ്ശി ർക്ക് 4 ലക്ഷം രൂര ധ്നസഹായം ലഭിക്കും. 
ഇ ിനായി വികലലജ്/ ാലൂക്ക് ഓഫീസിൽ ആവശയമായ കരഖേൾ (FIR, Postmortem 
report & Death certificate) സഹി ം അകരക്ഷ സമർെികക്കണ്ട ാണ്. 

രരികക്കൽക്കുന്നവർക്ക് രരിക്കിൻസറ ഗുരു ര സവഭാവത്തിനനുസരിച്ച് 2 ലക്ഷം 
രൂര വരര ആശവാസ ധ്നസഹായത്തിനും അർഹ യുണ്ടായിരിക്കും. 
ഇടിമിന്നലിൽ ജീവഹാനി സംഭവിക്കുന്ന േന്നുോലിേൾക്ക് 30000 രൂര വരര 

ധ്നസഹായത്തിനും അർഹ യുണ്ട്. ഇടിമിന്നലിൽ കബാട്ടുേൾ, വീടുേൾ, 

ര ാഴുത്ത് എന്നിവയ്രക്കാരക്ക കേടുരാടുേൾ സംഭവിക്കുന്ന രക്ഷം സർക്കാർ 

നിശ്ചയിച്ച നഷ്ടരരിഹാരത്തിന് അർഹ യുണ്ടായിരിക്കും. 

സർക്കാർ ഉത്തരവ് അനുബരം 1 ആയി ഉൾരെടുത്തിയിരിക്കുന്നു.
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3. ഇടിമിന്നല് മുന്നറിയിപ്പ് സംവിധാനം 

േൃ യവും വയക്തവുമായ മുന്നറിയിെുേളാണ് ഒരു ദുരന്തരത്ത കനരിടാൻ ഏറ്റവും 
അനിവാരയമായ ഘടേം. കേപ്ര ഭൗമശാസ്പ്  മപ്ന്താലയത്തിന് േീഴിരല കേപ്ര 

ോലാവസ്ഥ വേുെ് (India Meteorological Department - IMD) ആണ് ഇന്തയയിരല 

ോലാവസ്ഥ/ദിനാന്തരീക്ഷ അവസ്ഥ (Weather) സംബരിയായ മുഴുവൻ 

ദുരന്തങ്ങളുരടയും മുന്നറിയിെുേൾ നൽെനൻ ഉത്തരവാദിതവരെട്ട ഏജൻസി. 
ഇടിമിന്നൽ സംബരിച്ചുള്ള മുന്നറിയിെുേളും  ത്സമയ വിവരങ്ങളും 
നൽകേണ്ടത് ോലാവസ്ഥ വേുൊണ്.  

ഇടിമിന്നകലാട് േൂടിയ മഴ (Thunderstorm) എന്നത് ഒരു രചറിയ 

വിസ് ീർണ്ണത്തിലുള്ള ോലാവസ്ഥ പ്ര ിഭാസമാണ്. ഏെദ്ദദശാം രണ്ടു മുതൽ 

പതിദ്ദനഴു െിദ്ദലനമീറ്റർ വസര  ഉയരവുാം  ഇരുപതു   െിദ്ദലനമീറ്റർ വസര 

വയനപ്തിയുാം  െനധ്നരണയനയി ഇെിമിന്ൽ ദ്ദമഘങ്ങൾക് െണ്ടുവരുന്ു. അത് 

രോണ്ട്  രന്ന ഇവയുരട േൃ യമായ ും കനരകത്തയുള്ള ുമായ പ്രവചനവും 
സേീർണ്ണമാണ്. ഓകട്ടാകമറ്റഡ് ോലാവസ്ഥ മാരിനിേൾ (AWS) വഴി ലഭിക്കുന്ന 

 ത്സമയ ദിനാന്തരീക്ഷാവസ്ഥ (Weather) വിവരങ്ങൾ ഇടിമിന്നൽ പ്രവചനങ്ങൾക്ക് 
സഹായേമാണ്. ഉരപ്ഗഹ ചിപ് ങ്ങൾ, കഡാപ്ലർ റഡാറുേൾ  ുടങ്ങിയവയാണ് 

ഇടിമിന്നൽ പ്രവചനങ്ങൾക്കായി കേപ്ര ോലാവസ്ഥ വേുെ് ആപ്ശയിക്കുന്ന മറ്റ് 
പ്രധ്ാന ഉരാധ്ിേൾ.  

3.1. കേപ്ര ോലാവസ്ഥ വേുപ്പ് 

ഓകരാ 10 മിനുട്ടിലും ലഭിക്കുന്ന കഡാപ്ലർ റഡാർ വിവരങ്ങൾ, ഇൻസാറ്റ് 3D, 3DR 

ഉരപ്ഗഹങ്ങളിൽ നിന്ന് അരമണിക്കൂർ ഇടകവളേളിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന ഉരപ്ഗഹ 

ചിപ് ങ്ങൾ, ഓകട്ടാകമറ്റഡ് ോലാവസ്ഥ മാരിനിേളിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന  ത്സമയ 

വിവരങ്ങൾ എന്നിവ ഇടിമിന്നൽ പ്രവചനത്തിലും നിരീക്ഷണത്തിലും ോരയമായ 

മുകന്നറ്റമുണ്ടാക്കാൻ കേപ്ര ോലാവസ്ഥ വേുെിരന സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട്. 
കേരളത്തിൽ രോച്ചി,  ിരുവനന്തരുരം എന്നിവിടങ്ങളിലായി 2 കഡാപ്ലർ 

റഡാറുേളാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ഇവയിൽ നിന്നുള്ള വിവരങ്ങൾ 

https://mausam.imd.gov.in/imd_latest/contents/index_radar.php എന്ന ലിേിൽ നിന്ന് 
ലഭിക്കുന്ന ാണ്. സംസ്ഥാന ദുരന്ത നിവാരണ അക ാറിറ്റിയുരട നിരന്തര 

അഭയർത്ഥന മാനിച്ച് വടക്കൻ കേരളത്തിൽ േൂടി ഒരു കഡാപ്ലർ റഡാർ 

സ്ഥാരിക്കാൻ കേപ്ര ോലാവസ്ഥ വേുെ്  ീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്.  ുടർച്ചയായി 
പ്രേൃ ികക്ഷാഭങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്ന സാഹചരയത്തിൽ സംസ്ഥാനരത്ത ോലാവസ്ഥ 

നിരീക്ഷണ സംവിധ്ാനങ്ങൾ ശക്തിരെടുകത്തണ്ട ിനായി ദുരന്ത നിവാരണ 
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അക ാറിറ്റിയുരട സഹേരണകത്താരട കേപ്ര ോലാവസ്ഥ വേുെ് സംസ്ഥാനത്ത് 100 

ഓകട്ടാകമറ്റഡ് ോലാവസ്ഥ മാരിനിേൾ സ്ഥാരിച്ചു വരിേയാണ്. ഇ ിനായി 
സംസ്ഥാന ദുരന്ത നിവാരണ അക ാറിറ്റി ആവശയമായ ഭൂമി േരണ്ടത്തി 
നൽേിയിട്ടുണ്ട്. ആദയഘട്ടത്തിരല 15 AWS സ്ഥാരിച്ചു േഴിഞ്ഞു. ഇവയുൾരെരട 
സംസ്ഥാനത്ത് നിലവിൽ കേപ്ര ോലാവസ്ഥ വേുെിൻരറ 21 AWS േൾ നിലവിൽ 

പ്രവർത്തനക്ഷമമാണ്. ഇവയിൽ നിന്നുള്ള ഓകരാ 15 മിനുറ്റിരലയും ോറ്റിൻരറ 

കവഗ , ദിശ, മഴ, മർദം, ആർപ്ദ ,  ാരനില  ുടങ്ങിയ ദിനാന്തരീക്ഷ വിവരങ്ങൾ 

Kerala/AWS Network (imd.gov.in) എന്ന ലിേിൽ നിന്ന് ലഭയമാണ്. കശഷിക്കുന്ന 85 

ഓകട്ടാകമറ്റഡ് കസ്റ്ഷനുേൾ േൂടി ഉടനടി സ്ഥാരിക്കുരമന്നാണ് കേപ്ര ോലാവസ്ഥ 

വേുെ് സംസ്ഥാനത്തിന് ഉറെ് നൽേിയിരിക്കുന്നത്. 

 

Figure 5 ദ്ദെക്ര െനലനവസ്ഥ വെുപ്പിൻസറ സവബ്കെറ്റിസല ഇെിമിന്ൽ അദ്ദലർട്ട് 

3 മണിക്കൂർ കനരകത്തക്ക് കേപ്ര ോലാവസ്ഥ വേുെ് രുറരെടുവിക്കുന്ന nowcast 

ലാണ് ഇടിമിന്നകലാട് േൂടിയ മഴ സംബരിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കുേ. 

ഇടിമിന്നൽ ഉണ്ടാക്കാൻ കശഷിയുള്ള ോർകമഘങ്ങൾ റഡാറിൽ േണ്ട് 
 ുടങ്ങുകമ്പാൾ  രന്ന അവയുരട സഞ്ചാര ദിശ രരികശാധ്ിച്ച് ജിലലാടിസ്ഥാനത്തിൽ 

കേപ്ര ോലാവസ്ഥ വേുെ് നൗോസ്റ്് രുറരെടുവിക്കും. ഇവയാണ് ഇടിമിന്നൽ 

https://mausam.imd.gov.in/Thiruvananthapuram/AWSnetwork.php
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സംബരിച്ച് നൽേരെടുന്ന പ്രധ്ാന മുന്നറിയിെ്. ഇടിമിന്നൽ േൃ യമായി 
ോകലക്കൂട്ടി പ്രവചിക്കുേ പ്രയാസേരമായ ിനാൽ  രന്ന ഇടിമിന്നൽ 

സജീവമാേുന്ന സീസണുേളിൽ ഏത് ദിവസവും ഇടിമിന്നൽ പ്ര ീക്ഷികക്കണ്ട ാണ്. 

ഉച്ചക് ദ്ദശഷമനണ് രരാ ുരവ ഇടിമിന്നലുേൾ െൂെുതലനയി സംഭവിക്കുേ. 

അ ുരോണ്ട്  രന്ന കേരളത്തിൽ പ്രീ മൺസൂൺ (മാർച്ച് മു ൽ രമയ്),  ുലാവർഷം 
(ഒകകടാബർ മു ൽ ഡിസംബർ വരര) എന്നീ സീസണുേളിൽ ഇടിമിന്നൽ 

സംബരിച്ച ജാപ്ഗ  നിർകദശങ്ങളും മുന്നറിയിെുേളും എകൊൾ കവണരമേിലും 
പ്ര ീക്ഷികക്കണ്ട ും അവ ഗൗരവമായി എടുകക്കണ്ട ുമാണ്. ചില വർഷങ്ങളിൽ 

മറ്റ് മാസങ്ങളിലും ഇടിമിന്നലുേൾ സജീവമാോറുണ്ട്.  

3.1.1. ദാമിനി മമാബൈല് ആപ്ലികകഷൻ 

കേപ്ര ഭൗമശാസ്പ്  വേുെ് വിേസിെിരച്ചടുത്ത ദാമിനി (DAMINI) രമാകബൽ 

ആപ്ലികക്കഷൻ വഴിയും രരാ ുജനങ്ങൾക്ക് ഇടിമിന്നൽ ജാപ്ഗ  മുന്നറിയിെ് 
അറിയാൻ സാധ്ിക്കും.  ആപ്ലികക്കഷൻ രഡൗൺകലാഡ് രചയ്ത് നിങ്ങളുരട 
രലാകക്കഷൻ നൽേണം. അരലർട്ടുേളും സുരക്ഷാ നിർകദശങ്ങളും പ്രസ് ു  

ആപ്ലികക്കഷനിൽ നിന്ന് ലഭിക്കും. കപ്ല കസ്റ്ാറിൽ 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.lightening.live.damini എന്ന ലിേ് വഴി 
ദാമിനി ഡൗൺകലാഡ് രചയ്യാവുന്ന ാണ്.  

3.2. മറ്റ് ഏജൻസിേൾ 

ഇന്തയയിൽ മിന്നലുേരള സംബരിച്ചുള്ള 

രഠനങ്ങൾ നടത്തുേയും മിന്നൽ 

പ്രവചനങ്ങൾക്കായി Lightning Location Network 

(LLN) എരന്നാരു കപ്ശണി സ്ഥാരിക്കുേയും അവ 

വഴി മിന്നലുേൾ സംഭവിക്കാൻ സാധ്യ യുള്ള 

സ്ഥലങ്ങൾ 1 മു ൽ 2 മണിക്കൂർ കനരരത്ത  രന്ന 

പ്രവചിക്കുേയും രചയ്യുന്ന ഏജൻസിയാണ് 

ഇന്തയൻ ഇൻസ്റ്ിടയൂട്ട് ഓഫ്റ് കപ്ടാെിക്കൽ 

മീറ്റികയാകറാളജി (IITM). ഇത് കേപ്ര ഭൗമ ശാസ്പ്  

മപ്ന്താലയത്തിന് േീഴിലുള്ള ഒരു സവയംഭരണ 

സ്ഥാരനമാണ്. ഇന്തയയിൽ വിവിധ് 

സംസ്ഥാനങ്ങൾ ഇടിമിന്നൽ പ്രവചനത്തിനായി 
സവോരയ ോലാവസ്ഥ ഏജൻസിേരളയും 
ആപ്ശയിച്ച് വരുന്നു. ഇടിമിന്നൽ സജീവമായ ും 

ഏറ്റവുമധ്ിേം നാശനഷ്ടങ്ങൾ വി ക്കുേയും രചയ്യുന്ന മിക്ക സംസ്ഥാനങ്ങളും 

Figure 6 ദ്ദെക്ര െനലനവസ്ഥ വെുപ്പിൻസറ 
ദനമിനി സമനകൈൽ ആപ്പ് 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.lightening.live.damini
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മുന്നറിയിെ് സംവിധ്ാനത്തിനായി സവോരയ ഏജൻസിേരള േൂടി 
ആപ്ശയിക്കുന്നുണ്ട്. 2 മണിക്കൂർ കനരരത്ത  രന്ന പ്രവചിക്കാൻ േഴിയുരമന്ന് 
എലലാവരും അവോശരെടുന്നുരണ്ടേിലും 30 മു ൽ 45 മിനുട്ട് വരരയാണ് േൃ യ  

േണ്ടുവരുന്നത്.  

അകമരിക്ക ആസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള Earth Networks എന്ന സ്ഥാരനം നിർമിച്ചിട്ടുള്ള 

ഇടിമിന്നൽ മുന്നറിയിെ് സംവിധ്ാനം ഇന്തയയിൽ വിവിധ് സംസ്ഥാനങ്ങൾ 

ഉരകയാഗിച്ച് വരുന്നു. കദശീയ ദുരന്ത നിവാരണ അക ാറിറ്റി 2018 ൽ 

രുറത്തിറക്കിയ ഇടിമിന്നൽ ദുരന്ത ലഘൂേരണ മാർഗ്ഗകരഖയിൽ പ്രസ് ു  

സ്ഥാരനത്തികനയും അവരുരട ഉൽെന്നരത്തയും രരിചയരെടുത്തുന്നു. 
സംസ്ഥാനരത്ത ഇടിമിന്നൽ ദുരന്ത ലഘൂേരണത്തിനായി രമച്ചരെട്ട മുന്നറിയിെ് 
സംവിധ്ാനം എന്ന ലക്ഷയത്തിനായി 2020 ഒകകടാബർ മു ൽ ഒരു വർഷകത്തക്ക് Earth 

Networks ൻരറ കസവനം രരീക്ഷണാടിസ്ഥാനത്തിൽ കേരളത്തിൽ 

ലഭയമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. Earth Networks ൻരറ മുന്നറിയിെുേൾ 

രഞ്ചായത്തടിസ്ഥാനത്തിൽ ര രരരഞ്ഞടുത്ത സന്നദ്ധപ്രവർത്തേരരയും 
ഉകദയാഗസ്ഥരരയും ഉരകയാഗിച്ച് രോണ്ട് േൃ യ  രരികശാധ്ിച്ച് വരിേയാണ്. 

ഇവരയലലാം ഒരു ഉന്ന  സമി ി രരികശാധ്ിച്ച കശഷം നൽേുന്ന ശുരാർശ 

അനുസരിച്ചായിരിക്കും ഭാവിയിൽ ഇവരുരട കസവനം കേരളത്തിന് 

ആവശയമാകണാ എന്ന്  ീരുമാനിക്കുേ. 

Earth Networks ൻരറ sferic map വഴി ഇടിമിന്നൽ കമഘങ്ങൾ സഞ്ചരിക്കാൻ 

സാധ്യ യുള്ള പ്ടാക്ക്, ഇടിമിന്നലുേൾ സംബരിച്ചുള്ള അകലർട്ട്, സംഭവിച്ച 

ഇടിമിന്നലുേൾ സംബരിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ  ുടങ്ങി നിരവധ്ി വിവരങ്ങളാണ് 

ലഭിക്കുന്നത്. സംസ്ഥാനത്ത് Earth Networks ഉം സംസ്ഥാന ദുരന്ത നിവാരണ 

അക ാറിറ്റിയും കചർന്ന് 4 ഇടിമിന്നൽ രസൻസറുേൾ സ്ഥാരിച്ചിട്ടുണ്ട്. 
 ിരുവനന്തരുരം, ഇടുക്കി,  ൃശൂർ, േണ്ണൂർ എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് ഇടിമിന്നൽ 

രസൻസറുേൾ സ്ഥാരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇക ാരടാെം ഇവിടങ്ങളിൽ ഓകട്ടാകമറ്റഡ് 

ോലാവസ്ഥ മാരിനിേളും സ്ഥാരിച്ചിട്ടുണ്ട്.  

ഉന്ന  സമി ി അനുമ ി നൽേുേയാരണേിൽ രഞ്ചായത്ത്/വികലലജ്  ലത്തിൽ 

േുറഞ്ഞത് 30 മിനുട്ട് മുൻേൂട്ടി 'നിങ്ങളുരട പ്രകദശത്ത് ഇടിമിന്നൽ സാധ്യ യുണ്ട്. 
സുരക്ഷി  സ്ഥാനകത്തക്ക് മാറണം' എന്ന മുന്നറിയിെ് രരാ ുജനങ്ങളികലക്ക് SMS 

സകരശമായി നൽെനനുാം അത് വഴി ഇെിമിന്ൽ ദുരന്ത ലഘൂെരണാം 
െനധ്യമനകനനുമനണ് ൊംസ്ഥനന ദുരന്ത നിവാരണ അക ാറിറ്റി ആപ്ഗഹിക്കുന്നത്.  
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3.3. സംസ്ഥാന അടിയന്തരഘട്ട ോരയനിർവ്വഹണ കേപ്രം - ദുരന്ത 
നിവാരണ അകതാറിറ്റി 

കേപ്ര ോലാവസ്ഥ വേുെിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന മുന്നറിയിെുേൾ മലയാള 

ഭാഷയികലക്ക് രരിഭാഷരെടുത്തി ആവശയമായ സുരക്ഷാ-മുരന്നാരുക്ക 

നിർകേശങ്ങൾ സഹി ം സംസ്ഥാന ദുരന്ത നിവാരണ അക ാറിറ്റിയാണ് 

കേരളത്തിൽ ജനങ്ങളികലക്കും മറ്റ് സർക്കാർ സംവിധ്ാനങ്ങളികലക്കും 
എത്തിക്കുന്നത്. 

ഇടിമിന്നൽ സാധ്യ യുള്ള സീസണുേളിൽ എലലാ ദിവസവും ഉച്ചക്ക് 1 മണിക്ക് 
സംസ്ഥാന ദുരന്ത നിവാരണ അക ാറിറ്റി ഇടിമിന്നൽ ജാപ്ഗ  നിർകദശങ്ങൾ 

രുറരെടുവിക്കുന്നു. പ്രവചനാ ീ  സവഭാവമുള്ള ഇടിമിന്നൽ ദുരന്ത 

ലഘൂേരണത്തിൽ ഏറ്റവും നിർണായേമായത് ഇടിമിന്നലിൻസറ അരേടങ്ങൾ 

രരാ ുജനങ്ങൾ മനസിലാക്കുേ എന്നുള്ള ാണ്. നിരന്തരമായ കബാധ്വൽക്കരണം 

ദുരന്ത ആഘാ  ലഘൂേരണത്തിൽ സുപ്രധ്ാനമാണ്. എലലാ വിഭാഗം 
മനുഷയരികലക്കും മുന്നറിയിെും സവീേരികക്കണ്ട സുരക്ഷാ മുൻേരു ലുേളും 
എത്തിക്കാൻ ദുരന്ത നിവാരണ അക ാറിറ്റി രരിപ്ശമിക്കുന്നു. ഭിന്നകശഷി 
സകഹാദരങ്ങളികലക്ക് ഇവ എത്തുന്ന ിനായി ോഴ്ച രരിമി ർക്കുള്ള രപ്ബയ്ലി 
ലിരിയിൽ സുരക്ഷാ നിർകദശങ്ങൾ  യ്യാറാക്കി വി രണം രചയ്യുേയും പ്ശവണ 

രരിമി ർക്ക് ആംഗയ ഭാഷയിൽ  യ്യാറാക്കിയ സകരശങ്ങൾ നിരന്തരം 
പ്രചരിെിക്കുേയും രചയ്യുന്നു. സംസ്ഥാനത്ത് രുറംരണിേളിൽ ധ്ാരാളമായുള്ള 

അഥി ി ര ാഴിലാളിേൾക്ക് പ്രക യേമായി അവരുരട ഭാഷയിൽ കരാസ്റ്റുേളും 
നിർകദശങ്ങളും ദുരന്ത നിവാരണ അക ാറിറ്റി  യ്യാറാക്കി പ്രസിദ്ധീേരിക്കുന്നു. 
ഇവയുരടരയലലാം ചുമ ല ദുരന്ത നിവാരണ അക ാറിറ്റിയുരട ശാസ്പ് -സാകേ ിേ 

വിഭാഗമായ സംസ്ഥാന അടിയന്തരഘട്ട ോരയ നിർവ്വഹണ കേപ്രം (SEOC) ആണ് 

നിർവ്വഹിക്കുന്നത്. 

മുഖയധ്ാരാ മാധ്യമങ്ങൾ, ഓൾ ഇന്തയ കറഡികയാ (AIR), സാമൂഹിേ മാധ്യമങ്ങൾ 

 ുടങ്ങിയ എലലാ വിധ് സാധ്യ േരളയും ഉരകയാഗിച്ച് രോണ്ടാണ് ദുരന്ത 

നിവാരണ അക ാറിറ്റി എലലാ ദിവസവും മുന്നറിയിെുേളും സുരക്ഷാ 
നിർകദശങ്ങളും രുറരെടുവിക്കുന്നത്. ദുരന്ത നിവാരണ അക ാറിറ്റിയുരട 
ഔകദയാഗിേ രവബ്കസറ്റ്, കഫസ്ബുക്ക്, ടവിറ്റർ ഹാൻഡിലുേളിൽ േൃ യമായ 

ഇടകവളേളിൽ മുന്നറിയിെുേൾ അപ്റ്കഡറ്റ് രചയ്യാറുണ്ട്. 24 മണിക്കൂറും 
പ്രവർത്തിക്കുന്ന SEOC സദാസമയവും കേരളത്തിരല സ്ഥി ിഗ ിേൾ 

നിരീക്ഷിക്കുേയും മറ്റ് ബരരെട്ട വേുെുേളുമായി േൃ യമായി 
ആശയവിനിമയം നടത്തുേയും രചയ്യുന്നു. ഓകരാ വെുപ്പുാം മുന്നറിയിെുേളുരട 
അടിസ്ഥാനത്തിൽ സവീേരികക്കണ്ട നടരടിേളും അക ാറിറ്റി ഇ-രമയിൽ, 
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കഹാകൈൻ, സാറ്റകലറ്റ് കഫാൺ  ുടങ്ങിയ സൗേരയങ്ങൾ സരർകഭാചി മായി 
ഉരകയാഗിച്ച് നൽേും. ജിലലന ദുരന്ത നിവാരണ അക ാറിറ്റിേൾ സവീേരികക്കണ്ട 

നടരടിേളും  യ്യാരറടുെുേളും േൃ യമായി  യ്യാറാക്കി നിർകദശിക്കും. 
ആവശയമായ ഘട്ടങ്ങളിൽ ശാസ്പ് -സാകേ ിേ വിദഗ്ധ്രുരട കസവനവും 
ലഭയമാക്കും.  നൗോസ്റ്് ഉൾരെരട കേപ്ര ോലാവസ്ഥ വേുെ് സംസ്ഥാനരത്ത 

അറിയിക്കുന്ന മുഴുവൻ വിവരങ്ങളും രരാ ുജനങ്ങൾക്കായി സവീേരികക്കണ്ട 

മുൻേരു ലുേൾ നിർകദശങ്ങൾ സഹി ം 24*7 ദുരന്ത നിവാരണ അക ാറിറ്റി 
പ്രസിദ്ധീേരിക്കുന്നു.  
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4. മിന്നല് മൂലമുണ്ടാേുന്ന രരികുേള ം മറ്റ് ആകരാഗ്യപ്രശ്നങ്ങള ം 

വയ യസ്  രീ ിേളിലാണ് മനുഷയരിൽ മിന്നകലൽക്കുന്നത്. 

● കനരിട്ട് മിന്നകലൽക്കുേ - ഏറ്റവും ഗുരു രമായ മിന്നൽ അരേടങ്ങൾ 

ഇങ്ങരനയാണ് ഉണ്ടാവുേ. ഹൃദയരത്തയും നാഡീവയൂഹരത്തയും 
ബാധ്ിക്കാൻ ഇടയുള്ള ഇത്തരം അരേടങ്ങൾ രരക്ഷ  ാര കമയന 

േുറവാണ്. മിന്നൽ അരേടങ്ങളിൽ മിന്നൽ കനരിട്ട് ഏൽകുന്ത് വഴിയുള്ള 

അരേടങ്ങൾ ഏ ാണ്ട് 3 മു ൽ 5 ശ മാനം വരരയാണ്. െനർഷിെവൃത്തി, 
നിർമ്മനണ ദ്ദമഖല തുെങ്ങിയ പുറാം ദ്ദജ്നലിെളിൽ 

ഏർസപ്പട്ടിരികുന്വർകനണ് ഇത്തരാം അപെെങ്ങൾകുള്ള െനധ്യത 

െൂെുതൽ. 

● കസഡ് ഫ്ലാഷ് - മിന്നകലൽക്കുന്ന വയക്തിയുരട സമീരത്തുള്ള ഉയർന്ന 
വസ് ുവിൽ മിന്നൽ ര ിക്കുേയും ആ വസ് ുവിൽ കവദയു ിയുരട 
ഒരു ഭാഗം ക്പസ്തുത വയക്തിയികലക്ക് ര റിച്ച് അരേടം ഉണ്ടാവുേയും 
രചയ്യുന്നു. ഇടിമിന്നലിൽ നിന്ന് രക്ഷരെടാൻ മരച്ചുവട്ടിൽ അഭയം 
പ്രാരിക്കുന്നവരിലാണ് ഇത്തരത്തിൽ അരേടങ്ങൾ ധ്ാരാളമായി േണ്ട് 
വരുന്നത്. മിന്നൽ ര ിക്കുന്ന ഉയരം േൂടിയ വസ് ുവിൽ നിന്ന് ഒകന്നാ 
രകണ്ടാ അടി ദൂരത്തിൽ മാപ് ം നിൽക്കുകമ്പാഴാണ് ഇത്തരം അരേടങ്ങൾ 
സാധ്ാരണ സംഭവിക്കാറുള്ളത്. 

• പ്ഗൗണ്ട് േറൻറ് - മിന്ൽ പതികുന് വസ്തുവിൽ നിന്് ഊർജ്ജാം 
ഭൂക്പതലത്തിലൂസെ (Ground) െഞ്ചരിച്ച് മനുഷയനുാം മൃഗങ്ങൾകുാം അപെൊം 
ഉണ്ടനകുന് അവസ്ഥ. ഇത്തരാം അപെെങ്ങളനണ് ഏറ്റവുമധ്ിൊം 
ൊംഭവികനറുള്ളത്. ക്ഗൗണ്ട് െണ്ടക്ഷൻ വഴി മിന്ൽ കവദയുത ക്പവനൊം 
വീെിൻസറ വയറിങ്ങിൽ ക്പദ്ദവശികുെയനസണേിൽ, കവദയുത 

ഉപെരണങ്ങളുസെ െമ്പർകാം വഴി അപെൊം ൊംഭവികനാം. 
● കവദയു ിവഹനം വഴി (Conduction) - വയറുേളിലൂരടയും 
കലാഹപ്ര ലങ്ങളിലൂരടയും വലിയ ദൂരം സഞ്ചരിക്കാൻ മിന്നലുേൾക്ക് 
കശഷിയുണ്ട്. കലാഹങ്ങൾ മിന്നലുേരള ആേർഷിക്കിരലലേിലും അവയിൽ 

ര ിക്കുന്ന മിന്നലുേളുരട ചാലേങ്ങളായി പ്രവർത്തിക്കും. 
രേട്ടിടങ്ങൾക്കേത്ത് ആവുകമ്പാഴും മിന്നകലറ്റുള്ള അരേടങ്ങൾക്ക് 
ോരണമാേുന്നത് ഇ ുവഴിയാണ്. 

 മിന്നൽ മൂലം നിസ്സാര രരിക്കുേൾ മു ൽ ഹൃദയസ് ംഭനം വരര ഉണ്ടാകയക്കാം. 
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4.1. മിന്നല് രരികുേൾ: വിവിധ തരങ്ങൾ 

കനരിട്ട് മിന്നൽ ഏൽക്കുന്നവരിൽ കവദയു  ആഘാ ം േൂടാര  വീഴുന്ത് 
വഴിയുണ്ടനെുന് ച വുേൾ ദ്ദപനസലയുള്ള രരിക്കുേളും ഉണ്ടാകയക്കാം. 
ആഴത്തിലുള്ള മുറിവുേൾ മിന്നൽ മൂലം ഉണ്ടാേുന്നത് വിരളമാണ്. 

ഹൃദയ-ശവാസകോശ സ് ംഭനം, രക്തക്കുഴലുേൾ ചുരുങ്ങുന്നത്, മസ് ിഷ്േ 

ക്ഷ വും മസ് ിഷ്ോഘാ വും, കരശിവലിവ്, വീഴ്ചയിലും മറ്റും മൂർച്ചകയറിയ 

വസ് ുക്കൾ രോണ്ട് ഉണ്ടാേുന്ന മുറിവുേൾ എന്നിവ ഇടിമിന്നൽ മൂലം 
ഉണ്ടാകയക്കാം. 

4.2. ഇടിമിന്നല് മൂലമുണ്ടാേുന്ന ആകരാഗ്യ പ്രശ്നങ്ങള മട തീപ്വത 
അനുസരിച്ച ള്ള തരംതിരിവ് 

4.2.1. നിസ്സാരമായ ആകരാഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ - െുറച്ചു െമയാം മാപ് ം 
നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന കബാധ്ക്ഷയം, ഓർമക്കുറവ്, ആശയക്കുഴെം 
 ുടങ്ങിയവ ഉണ്ടാോം 

4.2.2. താരതകമയന ഗ്ുരുതരമലലാത്ത ആകരാഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ - ചുഴലി ദീനം, 

 ാൽക്കാലിേമായ ശവാസകോശ പ്രവർത്തന സ് ംഭനം, 
നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന കവദന, ഉറക്കക്കുറവ്, രിരിമുറുക്കം 

4.2.3. ഗ്ുരുതരമായ ആകരാഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ - ഗുരു രമായ ഹൃദയ-

ശവാസകോശ പ്രവർത്തന സ് ംഭനം, ഗുരു രമായ രരാള്ളൽ 

എന്നിവ ഇടിമിന്നൽ മൂലം സംഭവിക്കാം. പ്രാഥമിേ ചിേിത്സ 

കവേിെിക്കുന്നത് ഇത് വഷളാക്കികയക്കാം. 

4.3. പ്രഥമ ശുപ്ശൂഷ 

4.3.1. ഹൃദയ-ശവാസകോശ സ്തംഭനത്തിനുള്ള പ്രഥമ ശുപ്ശൂഷ 

മിന്നൽ ആഘാ ത്താൽ ഉണ്ടാേുന്ന അരേടങ്ങളിൽ ഹൃദയ-ശവാസകോശ 

സ് ംഭനമാണ് പ്രധ്ാന മരണോരണം. കനരിട്ടുള്ള ആഘാ ം, രരാള്ളൽ 

എന്നിവയിലൂരട മരണമുണ്ടാേുന്നത് േുറവാണ്. േൃപ് ിമ ശവാകസാച്ഛ്വാസം  
നൽേുന്ന ിലൂരട മിന്നൽ ആഘാ കമറ്റവരര മരണത്തിൻസറ രിടിയിൽ നിന്ന് 
രക്ഷിക്കുവാൻ സാധ്ിക്കും. 

ഒരാൾ േുഴഞ്ഞുവീണ ഉടരന അയാരള സമീരിക്കുന്ന ിനു മുമ്പ് നമുക്ക് 
എരന്തേിലും രീ ിയിലുള്ള അരേടങ്ങൾ ഉണ്ടാേുന്നിലല എന്ന് ഉറെു വരുത്തുേ. 
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ഉദനെരണത്തിന് അഗ്നിൈനധ്, ആഴദ്ദമറിയ സവള്ളസകട്ട്, സപനട്ടിയ ഇസലക്ക്െിക് 
െമ്പിെൾ തുെങ്ങിയ അപെെ െനധ്യതെളുള്ള ഇെത്തനണ് െുഴഞ്ഞു വീണ 

വയക്തിയുള്ളസതേിൽ രക്ഷനക്പവർത്തനത്തിന് ഇറങ്ങുന്തിന് മുദ്ദന്നെിയനയി 
നമ്മുസെ െുരക്ഷ ഉറപ്പനകണാം. ദ്ദശഷാം സുരക്ഷി മായ സ്ഥലത്ത് കരാഗിരയ 

മലർത്തിക്കിടത്തി ഇറുേിയ വസ്പ് ങ്ങൾ ആരണേിൽ അവ നീക്കുേ. കരാഗിയുരട 
രണ്ട് ക ാരളലലിലും ശക്തിയായി  ട്ടി വിളിച്ച് കരാഗി പ്ര ിേരിക്കുന്നുകണ്ടാ എന്ന് 
രരികശാധ്ിക്കുേ. പ്ര ിേരിക്കുന്നിരലലേിൽ, ഉടനടി ആംബുലൻസ് വിളിക്കുേ. 

അ ികനാരടാെം കരാഗി ശവാസം എടുക്കുന്നുകണ്ടാ എന്ന് രരികശാധ്ിക്കുേ. ഇവ 

രണ്ടും സംഭവിക്കുന്നിരലലേിൽ കരാഗിക്ക് ഹൃദയസ് ംഭനം വന്നു എന്ന് 
മനസ്സിലാക്കി ഉടനടി ഹൃദയസ്രരന-ശവസന രുനരുജ്ജീവന പ്രപ്േിയ (CPR – 

Cardiopulmonary Resuscitation) ആരംഭിക്കുേ. 

4.3.2. ഹൃദയസ്രരന-ശവസന രുനരുജ്ജീവന പ്രപ്േിയ (CPR) മെയ്യ ന്ന 
വിധം 

കരാഗിരയ നിരൊയ േട്ടിയുള്ള പ്ര ലത്തിൽ മുഖം മുേളികലക്ക് 
ആേത്തക്കവിധ്ത്തിൽ മലർത്തി േിടത്തുേ. കേമുട്ടുേൾ ശരീരത്തിന് കനരര 

വരത്തക്കവിധ്മാണ് േിടകത്തണ്ടത്. 

കരാഗിയുരട രനഞ്ചിരല മധ്യഭാഗത്തുള്ള അസ്ഥിയുരട നടുക്ക് നമ്മുരട കേ 

അമർത്തി 30 പ്രാവശയം മർേം ഏൽെിക്കുേ. കരാഗിയുരട രനഞ്ചിരല മധ്യ 
ഭാഗത്തുള്ള അസ്ഥിരയ ഒരു കേരത്തി രവച്ച് അ ിനു മുേളിൽ നമ്മുരട 
അടുത്തകേ രവച്ച ിനു കശഷം വിരലുേൾ കോർത്ത് രിടിച്ച് നമ്മുരട കേേളും 
ക ാരളലലും ശരീരത്തിൽനിന്ന് 90 ഡിപ്ഗി കോണിൽ വരത്തക്കവിധ്ം നിന്ന കശഷം 30 

 വണ അമർത്തുേ. ഓകരാ അമർത്തൽ േഴിയുകമ്പാഴും   കരാഗിയുരട രനഞ്ച് രഴയ 

നിലയികലക്ക് വരുവാൻ    അനുവദിക്കണം. 30  വണ ഇങ്ങരന രചയ്  ിനുകശഷം 
കരാഗിയുരട  ാടിരയലല് മുേളികലക്കുയർത്തി വായിലൂരട രണ്ടു  വണ ശവാസം 
രോടുക്കുേ. മർേം ഏൽെിക്കുന്ന ിൻസറ കവഗ  മിനുട്ടിൽ 100  വണയും, ആഴം 2 

ഇഞ്ചും ആയിരിക്കണം (Source: Guidelines of American Heart Association- AHA). 

4.3.2.1.1. ശവാസം മോടുകുന്ന വിധം 

 ലരുറകോട്ട് രചരിച്ചുരോണ്ട്  ാടി മുേളികലക്കുയർത്തുേ. മൂക്ക് അടച്ചു 
രിടിച്ചു രോണ്ട് ഒരു രസക്കൻഡിൽ ഒന്ന് എന്ന അനുരാ ത്തിൽ രണ്ട് ശവാസം 
ശക്തമായി നൽേുേ. ഈ സമയത്ത് കരാഗിയുരട രനഞ്ച് ഉയരുേയും  ാഴുേയും 
രചയ്യുന്നുകണ്ടാ എന്ന് പ്ശദ്ധിക്കുേ. 
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ശവാസം രോടുക്കുകമ്പാൾ ഒരു  ൂവാലകയാ േട്ടിേുറഞ്ഞ  ുണികയാ കരാഗിയുരട 
വായയുരട മുേളിൽ രവച്ച ിനു കശഷം ശവാസം രോടുക്കുേയാരണേിൽ 

കരാഗിയിൽ നിന്നും നമുകക്കാ     നമ്മളിൽ നിന്നും കരാഗികക്കാ കരാഗങ്ങൾ രേരുന്നത് 

ഒഴിവാക്കാൻ സാധ്ിക്കും. ഇ ിനുകശഷം രനഞ്ചിൽ മർേം ഏൽെിക്കുന്ന ും  
 ുടരാം. 

ഈ പ്രപ്േിയ ഒരു രരിശീലനം ലഭിച്ച വയക്തി വരുന്നത് വസരദ്ദയന ആശുരപ് ിയിൽ 

എത്തുന്ന ുവസരദ്ദയന, അരലലേിൽ ആ വയക്തി ശവാസം എടുക്കുന്നത് വസരദ്ദയന 
 ുടരുേ. 

 

Figure 7 ക്പഥമ ശുക്ശൂഷ നൽെുന് വിധ്ാം 

4.3.3. മരാള്ളലിനുള്ള പ്രഥമ ശുപ്ശൂഷ 

മിന്നകലറ്റ ആളുെൾക് രരാള്ളൽ മരണോരണമനെനൻ സാധ്യ  േുറവാരണേിലും 
മി മായ ക ാ ിരലേിലും രരാള്ളൽ ഏൽക്കാനുള്ള സാധ്യ യുണ്ട്. 
രരാള്ളകലറ്റാൽ രരാള്ളലിനുള്ള പ്രഥമ ശുപ്ശൂഷ നൽേണം. 

● രരാള്ളകലറ്റ   ഭാഗം സാധ്ാരണ   ജലത്തിൽ േഴുേുേ (ഐസ്, ക ൻ, കരസ്റ്് 
 ുടങ്ങിയവ ഉരകയാഗിക്കരുത്) 

● രരാള്ളകലറ്റ ഭാഗങ്ങളിൽ രറ്റിെിടിച്ചിരിക്കുന്ന വസ്പ് ങ്ങൾ    ബലമായി 
വലിരച്ചടുക്കുന്നത് ചിലദ്ദപ്പനൾ സതനലി ഉൾസപ്പസെ സപനളിഞ്ഞു വരനൻ 

െനധ്യത െൃരികുസമന്തിനനൽ അത്തരാം ക്പവർത്തിെൾ ഒഴിവാക്കുേ. 

● രരാള്ളകലറ്റ ഭാഗരത്ത ആഭരണങ്ങൾ മാറ്റുകമ്പാൾ കരാഗിയുരട രരാള്ളലിരന 

ബാധ്ിക്കാര  എളുെത്തിൽ മാറ്റാൻ േഴിയുരമേിൽ മാപ് ം അ ിനു 
മു ിരുേ. 

● കബാധ്മുള്ള കരാഗിയാരണേിൽ േുടിക്കുവാനായി ധ്ാരാളം രവള്ളം 
രോടുക്കുേ. 

●  രരാള്ളകലറ്റ ഭാഗരത്ത േുമിളേൾ രരാട്ടിക്കരുത്. 

● എപ് യും രരരട്ടന്ന് അടുത്തുള്ള ആശുരപ് ിയിൽ എത്തിക്കുേ
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5. ഇടിമിന്നല്-മിഥയാധാരണേള ം വസ്തുതേള ം (Lightning-Myths and 

Facts) 

5.1. ഇടിമിന്നലും മമാബൈല് ക ാണും! 

ഇടിമിന്നൽ സമയത്ത് രമാകബൽ കഫാൺ ഉരകയാഗിക്കുന്നത് ഇടിമിന്നലിരന 

ആേർഷിക്കാനിടയുരണ്ടന്നും രമാകബൽ കഫാൺ ഉരകയാഗം അരേട സാധ്യ  

വർധ്ിെിക്കുരമന്നുമുള്ള ര റ്റായ ധ്ാരണക്ക് സമൂഹത്തിൽ ശക്തമായ 

കവകരാട്ടമുണ്ട്. എന്നാൽ ഇ ിന് യാര ാരു ശാസ്പ് ീയ അടിത്തറയുമിലല. 
രമാകബൽ കഫാൺ ആശയവിനിമയത്തിനായി ഉരകയാഗിക്കുന്നത് 

അന്തരീക്ഷത്തിരല കറഡികയാ  രംഗങ്ങരളയാണ്. കറഡികയാ  രംഗങ്ങൾ 

അന്തരീക്ഷത്തിൽ സദാസമയവുമുള്ള ാണ്. അത് പ്രക യേമായി മിന്നലിരന 

ആേർഷിക്കുന്ന ഒന്നലല. അത് രോണ്ട്  രന്ന ഇടിമിന്നൽ സമയത്ത് രമാകബൽ 

കഫാൺ ഉരകയാഗിക്കുന്നത് രോണ്ട് അരേട സാധ്യ  വർധ്ിക്കുന്നിലല. രരക്ഷ 

ഇടിമിന്നൽ സമയത്ത്  ുറസ്സായ സ്ഥലത്ത് നിൽക്കുന്നത് അരേടേരമാണ്. 

രമാകബൽ കഫാൺ ഉരകയാഗം നമ്മുരട ജാപ്ഗ രയ ബാധ്ിക്കാ ിരിക്കാനും 
പ്ശദ്ധികക്കണ്ട ാണ്. എന്നാൽ ലാൻഡ് കഫാൺ ഉരകയാഗം ഇടിമിന്നൽ സമയത്ത് 
അരേട സാധ്യ  വർധ്ിെിക്കും. വയറുേൾ ഉരകയാഗിച്ച് േണകട് രചയ്യുന്ന 

ലാൻഡ് കഫാൺ, മറ്റ് കവദയു  ഉരേരണങ്ങൾ എന്നിവരയലലാം ഇെിമിന്ലിലൂസെ 
ഉണ്ടനെുന് കവദയുതി ക്പവെികുന്തിനു െെനയെരമനെുന് ചനലെങ്ങൾ 

ആയി വർത്തികനൻ കശഷിയുള്ളവയനണ്. ആയ ിനാൽ ഇടിമിന്നൽ സമയത്ത് 
ഇവയുരട ഉരകയാഗം ഒഴിവാക്കണം. 

5.2. ഇടിമിന്നലും വാഹനങ്ങള ം! 

ഇടിമിന്നൽ സമയത്ത് ോറുേളിൽ നമ്മൾ സുരക്ഷി രാകണാ എന്നുള്ളത് 

പ്രസക്തമായ ഒരു സംശയമാണ്. ധ്ാരാളം അവാസ് വങ്ങളായ ോരയങ്ങൾ ഇത് 

സംബരിച്ച് പ്രചരിെിക്കരെടാറുണ്ട്. ഇടിമിന്നൽ സമയത്ത് വാഹനങ്ങൾക്ക് 
അേത്ത് നമ്മൾ സുരക്ഷി രായിരിക്കും. ഇത്രരക്ഷ വാഹനങ്ങൾക്ക് റബ്ബർ ടയർ 

ഉള്ളത് രോരണ്ടാന്നുമലല. കവദയു ിയുരട രി ാവ് എന്നറിയരെടുന്ന കമക്കൽ 

ഫാരകഡയുരട പ്രസിദ്ധമായ ഒരു േണ്ടുരിടുത്തമുണ്ട്. 'ഫാരകഡസ് കേജ്' (Faraday 

Cage) എന്നാണ ിരന വിളിക്കുേ. ഒരു കലാഹക്കൂടിൽ കവദയു  ചാർജ് വന്ന് 
ര ിക്കുകമ്പാൾ അ ിനേകത്തക്ക് പ്രകവശിക്കാര  കലാഹപ്ര ലത്തിലൂരട 

ചാർജുേൾ വി രണം രചയ്യരെടും. നമ്മുരട ോർ മു ൽ വിമാനം വരരയുള്ള 

വാഹനങ്ങൾ ഫാരകഡ കേജുേളായി വർത്തിക്കുന്നത് രോണ്ട്  രന്ന അവയുരട 
അേത്തിരിക്കുന്ന യാപ് ക്കാർ സുരക്ഷി രായിരിക്കും. അത് രോണ്ട് ഇടിമിന്നൽ 



കേരള സംസ്ഥാന ഇടിമിന്നല് ദുരന്ത ലഘൂേരണ പ്രവർത്തന മാർഗ്ഗകരഖ  

33 

കേരള സംസ്ഥാന ദുരന്ത നിവാരണ അക ാറിറ്റി 

സമയത്ത് വാഹനത്തിനേത്ത്  രന്ന  ുടകരണ്ട ാണ്. എന്നൽ ഇടിമിന്നൽ 

സമയത്ത് വാഹനങ്ങളിൽ സുരക്ഷി മായി ഇരിക്കുകമ്പാൾ  രന്ന വാഹനത്തിൻരറ 

രുറത്തുള്ള കലാഹ ഭാഗങ്ങളുമായി സമ്പർക്കം വരാ ിരിക്കാനും 

പ്ശദ്ധികക്കണ്ട ുണ്ട്. 
 

കമാകട്ടാർ കബക്കുേളികലാ കസക്കിളുേളികലാ ഈ സുരക്ഷി  വം നമുക്ക് 
ലഭിക്കുേയിലല എകന്നാർക്കുേ. കബക്ക് യാപ് ിേരും കസക്കിൾ യാപ് ിേരും 

ഇടിമിന്നലിൽ നിന്ന് സുരക്ഷി രായിരിക്കാൻ ഇടിമിന്നൽ മുന്നറിയികൊ 

സൂചനകയാ ലഭിച്ചാൽ യാപ്   ാൽക്കാലിേമായി അവസാനിെിച്ച് സുരക്ഷി മായ 

രേട്ടിടത്തിൽ അഭയം ക കടണ്ട ാണ്.  

5.3. ഒകരയിടത്ത് രിന്നീട് വീഴാത്ത മിന്നല്! 

ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരിക്കൽ മാപ് കമ ഇടിമിന്നൽ വീഴുള്ളൂ എന്നുള്ള മിത്ത് വളരര 

പ്രചാരമുള്ള ഒന്നാണ്. എന്നാൽ ഇ ിന് യാഥാർഥയവുമായി യാര ാരു 
ബരവുമിലല. ഇടിമിന്നലുേൾ ഒകര ഇടത്ത്  രന്ന നിരവധ്ി  വണ ആവർത്തിച്ച് 
സംഭവിക്കാറുണ്ട്. അകമരിക്കയിരല പ്രസിദ്ധമായ ദി എംരയർ കസ്റ്റ്റ് 
ബിൽഡിംങ്ങിൽ വർഷത്തിൽ ശരാശരി 23  വണ മിന്നകലൽക്കാറുരണ്ടന്ന് 
േണക്കുേൾ സൂചിെിക്കുന്നു! 

5.4. മിന്നകലറ്റയാള ം ബവദയുതിയും! 

മിന്നകലറ്റ ആളുേൾക്ക് പ്രഥമ ശുപ്ശൂഷ നൽേുന്ന ിനും ജീവൻ രക്ഷിക്കുന്ന ിലും 
വരര ോല ാമസമുണ്ടാക്കാറുള്ള ഒരു ര റ്റിദ്ധാരണയാണ് മിന്നകലറ്റയാളുരട 
ശരീരത്തിൽ കവദയു ി ഉണ്ടാേുകമാ എന്നും അ ിൽ നിന്ന് നമുക്ക് 
കഷാകക്കൽക്കുകമാ എന്നുള്ള ും. വാസ് വത്തിൽ മനുഷയശരീരത്തിന് 

കവദയു ിരയ കശഖരിച്ച് സൂക്ഷിച്ച് രവക്കാനുള്ള േഴിവിലല. ഒരു ചാലേം എന്ന 

നിലക്ക് കവദയു ിരയ നിമിഷകനരം രോണ്ട് േടത്തി വിടുരമേിലും മനുഷയ 
ശരീരത്തിൽ കവദയു ി കസ്റ്ാർ രചയ്യരെടുന്നിലല. അത് രോണ്ട്  രന്ന മിന്നകലറ്റ 

ആളുേളിൽ കവദയു  ചാർജുേൾ അവകശഷിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കിലല. ഒരു 
ോരണവശാലും ഈ ര റ്റിദ്ധാരണയുരട രുറത്ത് രക്ഷിക്കാനാവുന്ന ഒരു ജീവനും 
നമ്മൾ നഷ്ടരെടുത്താൻ രാടിലല. മിന്ദ്ദലറ്റയനൾക് എക്തയുാം സപട്ടന്് ആവശയമനയ 

ക്പഥമ ശുക്ശൂഷ നൽദ്ദെണ്ടതനണ്. 
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5.5. ഇടിമിന്നലും മരച്ച വട്ടിമല അഭയവും! 

ഇടിമിന്നൽ സമയത്ത് യാര ാരു ോരണവശാലും മരച്ചുവട്ടിൽ അഭയം ക ടാൻ 

രാടിലല. മരച്ചുവട്ടിൽ നിൽക്കുന്നത് അരേട സാധ്യ  വർദ്ധിെിക്കുേയാണ് 

രചയ്യുേ. 

5.6. വീട്ടിമല സുരക്ഷിതതവം 

ഇടിമിന്നൽ സമയത്ത് അടച്ചുറെുള്ള രേട്ടിടത്തിനുള്ളിൽ  രന്ന  ുടരലാണ് 

ഏറ്റവും സുരക്ഷി ം. എന്നാൽ ഇടിമിന്നലിൽ നിന്ന് രേട്ടിടത്തിനേത്തും 100% 

സുരക്ഷി മാണ് എന്ന് രറയാൻ സാധ്ിക്കിലല. കവദയു  ചാലേങ്ങളുമായുള്ള 

സമ്പർക്കം ഒഴിവാക്കുേ വഴി മാപ് കമ വീടിനുള്ളിലും ഇടിമിന്നലിൽ നിന്നുള്ള 

സുരക്ഷി  വം ഉറൊക്കുവാനാേൂ. ലാൻഡ് കലൻ കഫാണുേൾ, കവദയു ി 
ഉരേരണങ്ങൾ, വയറുേൾ, രടലിവിഷൻ കേബിളുേൾ, േംരയൂട്ടറുേൾ, പ്ലംബിംഗ് 

കരെുേൾ, കലാഹ വാ ിലുേൾ, ജനലുേൾ  ുടങ്ങിയവയുമായി 
സമ്പർക്കത്തിലാോ ിരിക്കണം. ഷവർ ഉരകയാഗിച്ചുള്ള േുളിയും ഒഴിവാക്കണം. 
കവദയു  ഉരേരണങ്ങളുരട കവദയു  ബരം വികച്ഛ്ദിക്കുേ (unplugging), സർജ് 

സംരക്ഷണ വയൂഹത്തിൻസറ (Surge Protecting System) ഉരകയാഗം 
തുെങ്ങിയവസയനസക അപെെ െനദ്ധയതെൾ ലഘൂെരികുാം. ഇവരയ േുറിച്ചുള്ള 

വിശദമായ വിവരങ്ങൾ  ുടർന്നുള്ള അധ്യായങ്ങളിൽ പ്ര ിരാദിക്കുന്നു.   

5.7. ആഭരണങ്ങള ം മിന്നലും! 

ആഭരണങ്ങൾ, രമാകബൽ കഫാണുേൾ, വാച്ചുേൾ  ുടങ്ങി കലാഹങ്ങൾ 

രോണ്ടുണ്ടാക്കിയ വസ് ുക്കൾ ശരീരത്തിൽ ഉരണ്ടേിൽ മിന്നകലൽക്കാനുള്ള 

സാധ്യ  വർദ്ധിക്കുകമാ? ഇലല എന്നാണ് ഉത്തരം. വസ് ുക്കളുരട  ഉയരം (Height), 

ആേൃ ി (pointy shape), ഒറ്റരെട്ട് േിടക്കൽ (isolation)  ുടങ്ങിയവയാണ് മിന്നലിരന 

ആേർഷിക്കുന്ന പ്രധ്ാന ഘടേങ്ങൾ. കലാഹങ്ങൾ കവദയു  ചാലേങ്ങൾ 

ആരണേിലും മിന്നലിരന ആേർഷിക്കുന്ന വസ് ുക്കളലല. അത് രോണ്ട്  രന്ന 

ഇടിമിന്നൽ സമയത്ത് ആഭരണങ്ങൾ അഴിച്ചു മാറ്റി സമയം േളയാര  സുരക്ഷി  

സ്ഥാനകത്തക്ക് മാറുേയാണ് കവണ്ടത്. ശരീരത്തിരല ആഭരണങ്ങളും മറ്റ് കലാഹ 

വസ് ുക്കളും മിന്നലിരന പ്രക യേമായി ആേർഷിക്കിരലലേിലും കലാഹങ്ങൾ 

ചാലേങ്ങൾ ആയ ിനാൽ  രന്ന മിന്നകലൽക്കാൻ സാധ്യ യുള്ള കരാസ്റ്ുേൾ, 

രോടിമരങ്ങൾ, കവലിേൾ, രറയിൽ രാളങ്ങൾ  ുടങ്ങിയവയുമാരയാരക്ക 

ഇടിമിന്നൽ സമയത്ത് കനരിട്ട് സമ്പർക്കമിലലാര  പ്ശദ്ധികക്കണ്ട ാണ്. 
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5.8. ഇടിമിന്നല് സംരക്ഷണ വയൂഹം സ്ഥാരിച്ച മേട്ടിടങ്ങളില് ഇടിമിന്നല് 
രതികിലല! 

രേട്ടിടത്തിൽ ഇടിമിന്നൽ ര ിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുേ എന്ന ലല ഇടിമിന്നൽ 

സംരക്ഷണ വയൂഹത്തിൻസറ (Lightning Protection System) ലക്ഷയം. മറിച്ച് ഇടിമിന്നൽ 

ര ിക്കുകമ്പാൾ ഉണ്ടാേുന്ന കവദയു ി പ്രവാഹത്തിന് ഭൂമിയികലരക്കത്തുവാൻ 

ഏറ്റവും പ്ര ികരാധ്ം േുറഞ്ഞ രാ രയാരുക്കുേ എന്ന ാണ്. ചാലേ യിലലാത്ത 

(non-conducting) രേട്ടിട ഭാഗങ്ങളിലൂരട കവദയു ി േടന്നു കരാോ ിരിക്കാനും 
അവരയ നശിെിക്കാ ിരിക്കാനും കവണ്ടിയാണ് ഇത്. ഇടിമിന്നലിൻസറ ആഘാ ം 
േുറയ്ക്കുേ, കേടുരാടുേൾ ഒഴിവാക്കുേ എന്ന ാണ് ഇടിമിന്നൽ സംരക്ഷണ 

വയൂൊം സ്ഥനപികുന്തിലൂസെ ഉകേശിക്കുന്നത്. 

5.9. കലാഹം മോണ്ട് നിർമ്മിതമായ കമല്കൂരേൾ ഇടിമിന്നലിമന 
ആേർഷികും! 

കലാഹം രോണ്ടുള്ള കമൽക്കൂരേൾ ഇടിമിന്നലിരന ആേർഷിക്കുേകയാ 
ഇടിമിന്നലിൽ നിന്ന് രേട്ടിടരത്ത സംരക്ഷിക്കുേകയാ രചയ്യിലല. 
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6. മരാതുജനങ്ങൾകായുള്ള മരാതുസുരക്ഷാ മാർഗ് നിർകദശങ്ങൾ 

  

ഉച്ചക്ക് 2 മണി മു ൽ രാപ് ി 10 മണിവരരയുള്ള സമയത്ത് ഇടിമിന്നലിനുള്ള 

സാധ്യ  േൂടു ലാണ്.  (ചില സമയങ്ങളിൽ രാപ് ി കവേിയും ഇത്  ുടർകന്നക്കാം). 
ഭൂമിയികലക്ക് ര ിക്കുന്ന ഇടിമിന്നൽ അരേടോരിേൾ ആണ്. അവ മനുഷയ 
ജീവനും വളർത്തു മൃഗങ്ങൾ, െന്ുെനലിെൾ, മറ്റു മൃഗങ്ങൾ, കവദയു  

ചാലേങ്ങളുമായി ബരിെിച്ചിട്ടുള്ള വീട്ടുരേരണങ്ങൾ, മൽസയബരന 

കബാട്ടുേൾ, രേട്ടിടങ്ങൾ, വിവര സാകേ ിേ-ആശയ വിനിമയ ഉരാധ്ിേൾ 

തുെങ്ങിയവസകലലനാം വലിയ നാശനഷ്ടം സൃഷ്ടിക്കുന്നുണ്ട്. ആയ ിനാൽ 

രരാ ുജനങ്ങൾ  ാരഴെറയുന്ന മുൻേരു ലുെൾ ോർകമഘം േണ്ട്  ുടങ്ങുന്ന 

സമയം മു ൽ  രന്ന സവീേരികക്കണ്ട ാണ്. ഇടിമിന്നൽ ദൃശയമലല എന്ന ിനാൽ 

ഇത്തരം മുൻേരു ൽ സവീേരിക്കുന്ന ിൽ നിന്നും വിട്ടുനിൽക്കരുത്. ഇടിമിന്നൽ 

മനുഷയർക്ക് നിയപ്ന്തിക്കാൻ സാധ്ിക്കുന്ന പ്രേൃ ി പ്ര ിഭാസമലല. പസക്ഷ ദ്ദവണ്ട 

മുൻെരുതലുെൾ െവീെരികുെ വഴി ഇടിമിന്നൽ മൂലമുണ്ടാോൻ ഇടയുള്ള 

അരേടങ്ങളുരട ആഘാ ം ലഘൂേരിക്കാൻ സാധ്ിക്കും.  
 

മരാതു നിർകേശങ്ങൾ 

 

● ഇെിമിന്ലിൻസറ ആദയ ലക്ഷണാം െണ്ടുെഴിഞ്ഞനൽ ഉെൻ തസന് 
െുരക്ഷിതമനയ സെട്ടിെത്തിനുള്ളിദ്ദലക്  മനറുെ. തുറസ്സനയ സ്ഥലങ്ങളിൽ 
തുെരുന്ത് ഇെിമിന്ദ്ദലൽകനനുള്ള െനധ്യത വർധ്ിപ്പികുാം. 

● ഇെിമിന്ലിനുാം െനറ്റിനുമുള്ള െനധ്യത െനണുദ്ദമ്പനൾ തസന് ജ്നലുാം 
വനതിലുാം അെച്ചിെുെ, വനതിലിനുാം ജ്നലിനുാം അെുത്ത് 
നിൽകനസതയിരികുെ. സെട്ടിെത്തിനെത്ത് തസന് ഇരികുെയുാം 
പരമനവധ്ി ഭിത്തിയിദ്ദലന തറയിദ്ദലന സ്പർശികനതിരികനൻ 
ക്ശമികുെയുാം സചയ്യുെ. വീെിനെത്തുാം നെകുന് െനെചരയത്തിൽ റബ്ബർ 
സചരിപ്പുെൾ ഉപദ്ദയനഗികനൻ ക്ശമികുെ. റബ്ബർ സചരിപ്പുെൾക് മിന്ൽ 
വഴി വരുന് വലിയ കവദയുതിസയ ക്പതിദ്ദരനധ്ികനനുള്ള ദ്ദശഷിയിലല 
എന്് െൂെി മനസ്സിലനകണാം. 

●  ുണിേൾ എടുക്കാൻ രടറസികലകക്കാ, മുറ്റത്തകക്കാ ഇടിമിന്നലുള്ള 

സമയത്ത് കരാേരുത്. 

● ഇെിമിന്ലുള്ള െമയത്ത് സെലിദ്ദ നൺ ഉപദ്ദയനഗികുന്ത് ഒഴിവനകണാം. 
സമനകൈൽ ദ്ദ നൺ ഉപദ്ദയനഗികുന്ത് സെനണ്ട് െുഴപ്പമിലല. 

● ഗൃദ്ദെനപെരണങ്ങളുസെ കവദയുതി ൈന്ധാം വിദ്ദേദികുെ. കവദയുതി 
ഉപെരണങ്ങളുസെ െനമീപയവുാം ഇെിമിന്ലുള്ള െമയത്ത് ഒഴിവനകുെ. 
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● ഇെിമിന്ലുള്ള െമയത്ത് െുളികുന്ത് ഒഴിവനകുെ. െനപ്പുെളിൽ നിന്് 
സവള്ളാം ദ്ദശഖരികുന്തുാം ഒഴിവനകുെ. കപപ്പുെളിലൂസെ മിന്ൽ 
െഞ്ചരിദ്ദച്ചകനാം.   

● ഇെിമിന്ൽ െീെണിൽ സപനതുസവ ശക്തമനയ െനറ്റിനുാം െൂെി 
െനധ്യതയുള്ളതിനനൽ െനറ്റിൽ ഇളെി വീഴനൻ െനധ്യതയുള്ള വസ്തുകൾ 
സെട്ടി സവകുെ. 

● ഇടിമിന്നലുള്ള സമയത്ത്് രടറസ്സികലാ മറ്റ്് ഉയരമുള്ള സ്ഥലങ്ങളികലാ വൃക്ഷ 

രോമ്പികലാ ഇരിക്കുന്നത് അരേടേരമാണ്. 

● ഇെിമിന്ലുള്ള െമയത്ത് വൃക്ഷങ്ങളുസെ ചുവട്ടിൽ നിൽകരുത്. 
വനെനങ്ങൾ മരച്ചുവട്ടിൽ പനർക് സചയ്യുെയുമരുത്. 

● ഇെിമിന്ലുള്ള െമയത്ത് വനെനത്തിനെത്ത് തസന് തുെരുെ. 
കെെനലുെൾ പുറത്തിെനതിരികുെ. വനെനത്തിനെത്ത് നിങ്ങൾ 
െുരക്ഷിതരനയിരികുാം. കെകിൾ, കൈക്, ക്െനക്െർ തുെങ്ങിയ 
വനെനങ്ങളിലുള്ള യനക്ത ഇെിമിന്ൽ െമയത്ത് ഒഴിവനകുെയുാം 
ഇെിമിന്ൽ അവെനനികുന്ത് വസര െുരക്ഷിതമനയ ഒരു സെട്ടിെത്തിൽ 
അഭയാം ദ്ദതെുെയുാം ദ്ദവണാം. 

● ഇെിമിന്ൽ ഉണ്ടനെുദ്ദമ്പനൾ ജ്ലനശയത്തിൽ മീൻ പിെികനദ്ദനന 
െുളികനദ്ദനന ഇറങ്ങുവനൻ പനെിലല. െനർദ്ദമഘങ്ങൾ െണ്ട് തുെങ്ങുദ്ദമ്പനൾ 
തസന് മൽെയൈന്ധനാം, ദ്ദൈനട്ടിങ് തുെങ്ങിയ െനരയങ്ങൾ നിർത്തി സവച്ച് 
ഉെസന അെുത്തുള്ള െരയിദ്ദലക് എത്തനൻ ക്ശമികണാം. ഇെിമിന്ലുള്ള 
െമയത്ത് ദ്ദൈനട്ടിൻസറ സഡകിൽ നിൽകരുത്. ചൂണ്ടയിെുന്തുാം 
വലസയറിയുന്തുാം ഇെിമിന്ലുള്ള െമയത്ത് നിർത്തി സവകണാം. 

● രട്ടം രറത്തുവാൻ രാടിലല. 
● േുട്ടിേൾ ഉച്ചക്ക് 2 മണി മു ൽ രാപ് ി 10 മണി വരര അന്തരീക്ഷം 
കമഘാവൃ മാരണേിൽ,  ുറസായ സ്ഥലത്തും, രടറസ്സിലും േളിക്കുന്നത് 

ഒഴിവാക്കുേ. 

● ടവറുേൾ, രോടിമരങ്ങൾ, ഉയർന്ന രേട്ടിടങ്ങൾ, ഉയരം േൂടിയ മരങ്ങൾ 

 ുടങ്ങിയ ഉയരം േൂടിയ വസ് ുക്കളിൽ ഇടിമിന്നൽ ര ിക്കാനുള്ള സാധ്യ  

േൂടു ലാണ്. ആയ ിനാൽ ഇടിമിന്നൽ സമയത്ത് ഇവിടങ്ങളിൽ കജാലിയിൽ 

ഏർരെടുന്ന ും (രേട്ടിടത്തിന് മുേളിൽ) ഇവയുമായി സമ്പർക്കത്തിൽ 

ഏർരെടുന്ന ും അരേട സാധ്യ  വർധ്ിെിക്കും. 

● കവദയു  വേുെ് ജീവനക്കാർ ഇടിമിന്നൽ സമയത്ത് ഇലക്ക്െിക് 

കരാസ്റ്ുേളിലും മറ്റുമുള്ള അറ്റേുറ്റെണിേൾ രചയ്യാൻ രാടിലല. 
രൂർണ്ണമായും ഇടിമിന്നൽ സാധ്യ  ഒഴിവായ ിന് കശഷം മാപ് കമ അത്തരം 
പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്താവൂ. ര ാഴിലാളിേളുരട ജീവൻരറ സുരക്ഷ 

മുൻനിർത്തി രരാ ുജനങ്ങൾ അവകരാട് സഹേരികക്കണ്ട ാണ്. 
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●  ുറസ്സായ സ്ഥലത്താണേിൽ രാദങ്ങൾ കചർത്തുവച്ച്്  ല ോൽ മുട്ടുേൾക്ക്് 
ഇടയിൽ ഒ ുക്കി രന്തുകരാരല ഉരുണ്ട്് ഇരിക്കുേ. ഇത് അരേട സാധ്യ  

േുറയ്ക്കും. രരക്ഷ അരേട സാധ്യ  രൂർണ്ണമായും ഇലലാ ാക്കുവാൻ ഇത് 

രോണ്ട് സാധ്ിക്കിലല. സാധ്ിക്കുരമേിൽ രരരട്ടന്ന്  രന്ന സുരക്ഷി മായ 

രേട്ടിടത്തികലക്ക് മാറുന്ന ാണ് ഉചി ം. മഴ ഉരണ്ടേിലും യാര ാരു 
ോരണവശാലും മരച്ചുവട്ടിൽ അഭയം ക ടരുത്. 

● ഇടിമിന്നലിൽനിന്ന് സുരക്ഷി മാക്കാൻ രേട്ടിടങ്ങൾക്കു മുേളിൽ മിന്നൽ 

ചാലേം സ്ഥാരിക്കാം. കവദയുക ാരേരണങ്ങളുരട സുരക്ഷക്കായി സർജ്ജ്് 
സക്പനട്ടകടർ ഘടിെിക്കാം. 

● മിന്നലിൻസറ ആഘാ ത്താൽ രരാള്ളൽ ഏൽക്കുേകയാ ോഴ്ച്ചകയാ 
കേൾവികയാ നഷ്ടമാവുേകയാ ഹൃദയാഘാ ം സംഭവിക്കകയാ 
സചയ്ക്ദ്ദതകനാം. എന്നാൽ മിന്നലാഘാ ം ഏറ്റ ആളിൻസറ ശരീരത്തിൽ 

കവദയു  പ്രവാഹം ഇലല എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. അ ിനാൽ മിന്നകലറ്റ 

ആളിന് പ്രഥമ ശുപ്ശൂഷ നൽേുവാൻ മടിക്കരുത്. മിന്ദ്ദലറ്റനൽ ആദയ മുെത് 

രസക്കൻഡ് ജീവൻ രക്ഷിക്കാനുള്ള സുവർണ്ണ നിമിഷങ്ങളാണ്. 

● വളർത്തു മൃഗങ്ങസള തുറെനയ സ്ഥലത്ത് ഇെിമിന്ലുണ്ടനെനൻ ഇെയുള്ള 
െമയത്ത് സെട്ടരുത്. അഥവന സെട്ടിയിട്ടുസണ്ടേിൽ തസന് അവസയ 
അഴികുവനനുാം െുരക്ഷിതമനയി മനറ്റി സെട്ടുവനനുാം മഴ ദ്ദമഘാം െനണുന് 
െമയത്ത് ദ്ദപനെരുത്. ഇത് നിങ്ങൾക് ഇെിമിന്ദ്ദലൽകനൻ 
െനരണമനദ്ദയകനാം.   

● ഭിന്നകശഷി സുഹൃത്തുക്കൾക്കുള്ള പ്രക യേ വീഡിദ്ദയന സകരശം – 

https://www.youtube.com/watch?v=So1uMkDyzd4
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7. ഇടിമിന്നല് വിവിധ കമഖലേളില് ഉണ്ടാക്കികയക്കാവുന്ന ആഘാതവും 

സുരക്ഷാമാർഗ്ഗ നിർകദശങ്ങള ം 

7.1. വീടുേൾ-മേട്ടിടങ്ങൾ 

ഉയരം േൂടിയ വസ് ുക്കളിൽ അടിക്കടി ഇടിമിന്നൽ ര ിക്കാനുള്ള സാധ്യ  

േൂടു ലാണ്. കമഘത്തിൽ നിന്നും ഭൂമിയികലക്ക് ഏറ്റവും േുറഞ്ഞ ദൂരമുള്ള രാ  

ഈ വസ് ുക്കൾ ഒരുക്കുന്ന ിനാലാണിത് ൊംഭവികുന്ത്. 

7.1.1. ഇടിമിന്നല് മേട്ടിടങ്ങമള എങ്ങമന ൈാധികുന്നു? 

രരാ ുരവ നാലു രീ ിേളിലാണ് ഇടിമിന്നൽ നമ്മുരട വീടുേളിലും മറ്റു 
രേട്ടിടങ്ങളിലും ആഘാ ം ഏൽെിക്കാറുള്ളത്.  ാരഴ രോടുത്തിരിക്കുന്ന ചിപ് ം 
പ്ശദ്ധിക്കുേ. 

 

Figure 8 ഇെിമിന്ൽ സെട്ടിെങ്ങസള ൈനധ്ികുന് വിധ്ാം 

ഇടിമിന്നൽ ോരണം അപെങ്ങൾ സംഭവിക്കാനുള്ള സാധ്യ േൾ: 

● കവദയു / രടലികഫാൺ/ കേബിൾ രടലിവിഷൻ എന്നീ വയറിങ് (wiring) 

ശൃംഖലേളിൽ മിന്നൽ ര ിക്കുന്ന ുമൂലം ഉണ്ടാേുന്ന കേടുരാടുേൾ.  ഈ 

ശൃംഖലേൾ, പ്രക യേിച്ച് ഉയരത്തിൽ സ്ഥാരിച്ചവ, മിന്നൽ മൂലം ഉണ്ടാേുന്ന 

കവാൾകടജ്  ള്ളിച്ച (lightning surge) നന്നായി ആേർഷിക്കും (effective collector of 

lightning surges). വയറിങ് ഇത്തരത്തിൽ വരുന്ന കവാൾകടജ്  ള്ളിച്ചരയ 
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വീട്ടികലക്കും, ഈ ശൃംഖലയുമായി   ബരിെിച്ചിട്ടുള്ള 

ഉരേരണങ്ങളികലക്കും േടത്തിവിടും. ഇത് േൂടാര , മിന്നൽ ഭൂമിയിലൂരട 
സഞ്ചരിച്ചു ഭൂമിക്കടിയിൽ ഉള്ള കേബിളുേൾ കരെുേൾ എന്നിവ 

വഴിയും വീട്ടികലക്കു എത്തികച്ചരാം. 
● വീടിൻരറ ബാഹയമായ വയറിങ് ശൃംഖലേളിൽ മിന്നൽ ര ിക്കുകമ്പാൾ 

ഉണ്ടാേുന്ന കേടുരാടുേൾ ആണ്. രുറംചുമരുേളികലാ കമൽക്കൂരയികലാ 

ഘടിെിച്ചിട്ടുള്ള എയർ േണ്ടീഷനിംഗ് യൂണിറ്റ്, സാറ്റകലറ്റ് ഡിഷ്, ആൻറ്റിന, 

രുറം കലറ്റുേൾ, കഗറ്റ് േകപ്ണ്ടാൾ സംവിധ്ാനങ്ങൾ, രടലികഫാൺ 

എകസ്സറ്റൻഷനുേൾ, സുരക്ഷാ സംവിധ്ാനങ്ങൾ എന്നിവയിൽ മിന്നൽ 

ര ിക്കുകമ്പാൾ ഉണ്ടാേുന്ന കവാൾകടജ്  ള്ളിച്ച വയറിങ് വഴി 
വീട്ടിനേകത്തക്കും വരുന്നു. 

● അടുത്ത ായി, വീടിനു സമീരത്തുള്ള എന്നാൽ വീടുമായി കനരിട്ട് 
ബരമിലലാത്ത മരങ്ങൾ, രോടിമരങ്ങൾ, വലിയ രരസയ/സിഗ്നൽ 

കബാർഡുേൾ എന്നിവയിൽ മിന്നൽ ര ിക്കുകമ്പാൾ വിേിരണം 
രചയ്യരെടുന്ന ശക്തമായ കവദയുക ാർജ്ജരത്ത വീട്ടിരല വയറിങ് 

ആേർഷിക്കുേയും അത് വഴി വരുന്ന കവാൾകടജ്  ള്ളിച്ച ോരണം 
ഉരേരണങ്ങൾക്ക് നാശം സംഭവിക്കാവുന്ന ുമാണ്. വീടുേളിൽ 

ശാസ്പ് ീയമായ എർത്തിങ് സംവിധ്ാനത്തിൻസറ അഭാവം ഇത്തരം 
അരേടങ്ങൾക് ആക്കം േൂട്ടും. 

● അവസാനമായി രേട്ടിടത്തികേൽ കനരിട്ടുള്ള മിന്നൽരിണർ ര നം ആണ്.  

ഉയർന്ന പ്രകദശങ്ങളിൽ കരാലും ഇത് വളരര അരൂർവമാകയ 

സംഭവിക്കാറുള്ളു. ഇടിമിന്നൽ ഒരു രേട്ടിടത്തിൽ ര ിക്കുകമ്പാൾ, 

മിന്നലിൻസറ വളരര ഉയർന്ന ക ാ ിരല കവദയു പ്രവാഹം (current) അ ിനു 
ഏറ്റവും എളുെത്തിൽ സഞ്ചരിക്കാവുന്ന രാ േൾ ക ടും. കലാഹ 

േുഴലുേൾ (metal pipes), കവദയു  വയറിങ്, ആശയവിനിമയ 

സംവിധ്ാനങ്ങളുരട വയറിങ്, കലാഹ കേവരിേൾ (metal handrails), 

എന്നിവയാണ് സാധ്ാരണ ഇത്തരത്തിൽ ഉള്ള രാ േളായി  ീരുന്നത്. 

എന്നാൽ ഈ ചാലേ വസ് ുക്കൾ ഇപ്  ഉയർന്ന ക ാ ിലുള്ള കവദയു ി 
വഹിക്കുന്ന ിനു കവണ്ടി രൂരേൽരന രചയ്യരെട്ടിട്ടുള്ള ലല. അ ുരോണ്ടു 
 രന്ന ഇടിമിന്നൽ ര ിക്കുന്ന ു മൂലം ഇവ ചൂടായി ഉരുേുേകയാ  ീ, രുേ 

എന്നിവ ഉണ്ടാക്കുേകയാ രചയ്യും. ഇങ്ങരന രേട്ടിടത്തിന് സാരമായ 

നാശനഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാവുേയും വീട്ടിരല ഒട്ടുമിക്ക ഉരേരണങ്ങൾക്കും 
കേടുരാടുേൾ സംഭവിക്കുേയും രചയ്യും. 

ഇടിമിന്നൽ മൂലം സംഭവിക്കാവുന്ന നാശനഷ്ടങ്ങരള രരാ ുരവ രണ്ടായി 
 ിരിക്കാം: 
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● കനരിട്ടുള്ള ആഘാ ം 
a.  റകയാ മറ്റു ചാലേ വസ് ുക്കകളാ വഴി ഉണ്ടാേുന്ന 

കവദയു ാഘാ ത്തിലൂരട (step and touch voltage) മനുഷയർക്കും 
മറ്റു ജീവിേൾക്കും ഏൽക്കുന്ന രരിക്കുേൾ, ജീവനഷ്ടം; 

b. മിന്നലിൻസറ കവദയു പ്രവാഹവും  ീരൊരിയും ോരണം 
ഉണ്ടാേുന്ന ഭൗ ിേമായ (physical) നാശനഷ്ടങ്ങൾ ( ീരിടിത്തം, 
രരാട്ടിരത്തറി/ സ്കഫാടനം, യപ്ന്തസംബരമായ  േർച്ച 

(mechanical destruction), രാസവസ് ുക്കളുരട കചാർച്ച (chemical 

release)); 

● രകരാക്ഷമായ ആഘാ ം 
a. കവാൾകടജ്  ള്ളിച്ച (surges or transit over voltage) മൂലം 
ഇന്റർരനറ്റ് ഡാറ്റയിൽ ഭംഗം (disruption in data), 

ഉരേരണങ്ങളുരട ആയുസ്സ് േുറയൽ (decreased life span), 

ഉരേരണങ്ങൾ രൂർണ്ണമായും നശിച്ചു ദ്ദപനവൽ. 

b. മിന്നൽ ഉല്രാദിെിക്കുന്ന കവദയു -ോന്ത പ്രവാഹം (Lightning 

Electromagnetic Pulse i.e., LEMP) മൂലം വീട്ടിരല ആന്തരിേ 

വയൂഹങ്ങൾക്ക് (internal systems) ഉണ്ടാേുന്ന  േരാറുേൾ 

 

7.1.2. ഇടിമിന്നലിൻസറ ആഘാതത്തില് നിന്നും മേട്ടിടങ്ങമള എങ്ങമന 

സംരക്ഷികാം? 

ഇടിമിന്നൽ മൂലമുണ്ടാകയക്കാവുന്ന ദുരന്തങ്ങൾ േുറയ്ക്കുന്ന ിന് കവണ്ടി 
രേട്ടിടങ്ങളുരടയും മറ്റു അടിസ്ഥാന സൗേരയങ്ങളുരടയും (infrastructure) ദുരന്ത 

സംകവദയ  വിശേലനം (vulnerability assessment) രചകയ്യണ്ട ാണ്. ഒരു 
രേട്ടിടത്തികേൽ ഇടിമിന്നൽ ര ിക്കാനുള്ള സാധ്യ യും (risk of being struck) 

ര ിച്ചാലുള്ള അനന്തരഫലങ്ങളും വിലയിരുത്തിയ ിനു കശഷമാണു 
രേട്ടിടത്തിനാവശയമായ സംരക്ഷണരത്തക്കുറിച്ച്  ീരുമാനിക്കുന്നത്. ഇ ിനായി 
ഒരു കലറ്റ്നിങ് രപ്രാട്ടകറ്റീവ് സിസ്റ്ം എഞ്ചിനീയറുരട (lightning protective system 

engineer) കസവനം ക ടാം.  ാരഴ രോടുത്തിരിക്കുന്ന ഘടേങ്ങളാണ് 

ഇടിമിന്നലുമായി ബരരെട്ട അരേട സാധ്യ  നിശ്ചയിക്കുന്നത്: 

● രേട്ടിടത്തിൻസറ ഉരകയാഗം 
● രേട്ടിടത്തിൻസറ നിർമ്മാണരീ ി 
● രേട്ടിടത്തിരല വസ് ുക്കളുരട മൂലയവും ഇടിമിന്നൽ ര ിച്ചാലുള്ള 

അനന്തരഫലങ്ങളും 
● രേട്ടിടത്തിൻസറ സ്ഥാനം (location) 

● രേട്ടിടത്തിൻസറ ആരേയുള്ള ഉയരം. 
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അരേട സാധ്യ  േണക്കാക്കുന്ന ിൻസറ വിശദാംശങ്ങൾ ഇന്തയൻ സ്റ്ാൻകഡർഡ് 

കോഡ് Protection of Buildings and Allied Structures Against Lightning Code of Practice (IS 2309: 

1989, https://law.resource.org/pub/in/bis/S05/is.2309.1989.pdf )-ൽ ലഭയമാണ്.  

IEC - അന്തർകദശീയ ഇലകകപ്ടാ രടകനിക്കൽ േമ്മീഷൻരറ (International Electrotechnical 

Commission) Protection against lightning IS/IEC 62305:2010 
(https://standardsbis.bsbedge.com/BIS_SearchStandard.aspx?Standard_Number=62305&id=0,

http://www-public.tnb.com/eel/docs/furse/BS_EN_IEC_62305_standard_series.pdf) എന്ന 

കോഡിൽ രു ിയ വിവരങ്ങൾ സഹി ം അപ്റ്കഡറ്റ് രചയ്  വിശദാംശങ്ങളും 
ലഭയമാണ്. ഈ കോഡ് ആണ് ഇകൊൾ രാലികക്കണ്ടത്  

നിർബരമായും ഇടിമിന്നൽ സംരക്ഷണം ഉറൊകക്കണ്ട രേട്ടിടങ്ങൾ ഇനി 
രറയുന്നവയാണ്: 

● ഒരുരാടാളുേൾ ഒത്തുകചരുന്ന രേട്ടിടങ്ങൾ 

● അവശയ കസവനങ്ങളുമായി ബരരെട്ട രേട്ടിടങ്ങൾ 

● ഇടിമിന്നൽ ര ിവായി ര ിക്കുന്ന കമഖലയിലുള്ള രേട്ടിടങ്ങൾ 

● ഉയരം േൂടിയ ും ഒറ്റരെട്ട ുമായ രേട്ടിടങ്ങൾ 

● ജ്ലശുദ്ധീെരണിെൾ, മലിന ജ്ല ശുദ്ധീെരണ പ്ലനന്റുെൾ, ആണവ 
നിലയങ്ങൾ തുെങ്ങിയ സപനതു സെട്ടിെങ്ങളുാം ക്പധ്നനമനണ്. 

● ചരിപ് രരമാകയാ സാംസ്ോരിേമാകയാ പ്രാധ്ാനയമുള്ള രേട്ടിടങ്ങൾ 

 

അ ാത് വെുപ്പുെൾ അവർക്ക് േീഴിലുള്ള രേട്ടിടങ്ങൾ രരികശാധ്ിച്ച് സുരക്ഷ 

ഉറെു വരുകത്തണ്ട ാണ്. 

 

7.1.3. മേട്ടിടങ്ങളില് ഇടിമിന്നലിന്ടറ ആഘാതം േുറയ്ക്കുന്നതിനായി 
സവീേരികകണ്ട നടരടിേൾ 

രേട്ടിടങ്ങളിൽ ഇടിമിന്നലിൻസറ ആഘാ ം േുറയ്ക്കുന്ന ിനായി ചുവരട രറയുന്ന 

മാർഗ്ഗങ്ങൾ സവീേരിക്കുേ. 

● ഇടിമിന്നൽ സാധ്യ  േൂടിയ പ്രകദശങ്ങളിരല വീടുേളിൽ ഇടിമിന്നല് 

സംരക്ഷണ വയൂഹം (Lightning Protection System/ Lightning Shield) ഘടിെിക്കുേ. 

ഏറ്റവും േുറവ് പ്ര ികരാധ്ം സൃഷ്ടിക്കുന്ന രാ യിലൂരട 
കവദയു പ്രവാഹരത്ത സുരക്ഷി മായി ഭൂമിയികലക്ക് േടത്തി വിടുേ 

എന്നുള്ള ാണ് ഒരു ഇടിമിന്നൽ സംരക്ഷണ വയൂഹത്തിൻസറ ധ്ർമ്മം 
(function). ഇ ിനു 3 അടിസ്ഥാന ഘടേങ്ങൾ ആണുള്ളത്: 

○ എയർ രടർമികനഷനുേൾ (air terminations) അഥവാ മിന്നൽ 

രക്ഷനചനലെങ്ങൾ (lightning rods): സെട്ടിെത്തിൽ മിന്ദ്ദലൽകുന്തിസന 

https://law.resource.org/pub/in/bis/S05/is.2309.1989.pdf
https://standardsbis.bsbedge.com/BIS_SearchStandard.aspx?Standard_Number=62305&id=0
http://www-public.tnb.com/eel/docs/furse/BS_EN_IEC_62305_standard_series.pdf
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തെയുെ എന്തനണ് മിന്ൽ രക്ഷനചനലെങ്ങൾ സചയ്യുന്ത്. 

രേട്ടിടത്തിന് മുേളിൽ ഏറ്റവും ഉയരം േൂടിയ ഭാഗത്തായാണ് ഇത് 

ഘടിെികക്കണ്ടത്. ഉയരം േൂടിയ ബഹുനിലരേട്ടിടങ്ങളിൽ ഏറ്റവും 
മുേളിൽ സ്ഥാരിച്ച കലറ്റ്നിങ് കറാഡ് േൂടാര  ഇടയിലുള്ള 

നിലേളിലും കറാഡുേൾ സ്ഥാരികക്കണ്ടി വരും. 60 മീറ്ററിന് മുെളിൽ 

ഉയരമുള്ള സെട്ടിെങ്ങളിൽ മുെളിസല 20% ഭനഗസമേിലുാം side mesh െൾ 

സ്ഥനപിദ്ദകണ്ടതുണ്ട്. ഒരു മിന്നൽ സംരക്ഷണ ചാലേത്തിന് 

മിന്നൽരിണറിരന ആേർഷിക്കാൻ സാധ്ിക്കുന്ന ദൂരരരിധ്ി (range) 

സ്ഥായിയായ ഒന്നലല. അത് ഇടിമിന്നലിൻസറ  ീപ്വ യുമായി (discharge) 

ബരസപ്പട്ടു േിടക്കുന്നു. 
○ രഡൗൺ േണ്ടകടർ (down conductor): എയർ സെർമിദ്ദനഷൻ െിസ്റ്ത്തിൽ 

നിന്് കവദയുദ്ദതനർജ്ജസത്ത അതിദ്ദവഗത്തിൽ എർത്തിങ് 

െിസ്റ്ത്തിദ്ദലക് എത്തികുെ എന്തനണ് ഇവയുസെ ദ്ദജ്നലി. 
അലൂമിനിയം, രചമ്പ്, അലൂമിനിയം/ രചമ്പ് കചർത്ത 

മിപ്ശകലാഹങ്ങൾ, ഗാൽവകനസ്ഡ് സ്റ്ീൽ എന്നിവ രോണ്ടുണ്ടാക്കിയ 

കലാഹ സ്പ്ടിെുേൾ ആണ് രരാ ുരവ ഇ ിനുരകയാഗിക്കുന്നത്. 

○ എർത് രടർമികനഷനുേൾ (earth terminations): ഭൂമിയികലക്ക് കവദയു  

ചാർജിൻസറ പ്ദു ഗ ിയിലുള്ള പ്രസരണം ഉറെു വരുത്തുന്ന 

രീ ിയിലാണ് പ്ഗൗണ്ടിങ് (ഭൂമിയുമായി ബരിെിക്കൽ) രചയ്യുന്നത്. 

ഇവരയ േൂടാര  കജായിന്റുേൾ, കബാണ്ടുേൾ, രടസ്റ്ിംഗ് കജായിന്റുേൾ, 

എർത്ത് ഇരലകകപ്ടാഡുേൾ എന്നിവയും ഇടിമിന്നൽ സംരക്ഷണ 

വയൂഹത്തിൻസറ ഭാഗമാണ്. 

ഇടിമിന്നൽ സംരക്ഷണ വയൂഹം നൂറു ശ മാനം ഫലപ്രാപ്റ് ിയുള്ള ലല. 
കമഘത്തിൽ നിന്നും ഭൂമിയികലക്കുള്ള പ്രവാഹരാ  (circuit) 

മുഴുമിെിക്കുന്ന ിനുള്ള ഇടിമിന്നൽ സംരക്ഷണ വയൂഹത്തിൻസറ കശഷി, 
കലറ്റ്നിങ് കറാഡിൻസറ ഉയരം, കചർന്നിരിക്കുന്ന രേട്ടിടങ്ങളുരടകയാ മറ്റു 
വിദയുച്ഛ്ക്തിവാഹേങ്ങളുരടകയാ (natural conductors) വലിെം ആേൃ ി 
എന്നിവരയ ആപ്ശയിച്ചിരിക്കും. 

● സർജ് സംരക്ഷണ വയൂഹം (Surge Protection System): ഇടിമിന്നൽ സംരക്ഷണ 

വയൂഹം സ്ഥാരിച്ച രേട്ടിടങ്ങളിലും ഇടിമിന്നൽ ര ിക്കുകമ്പാൾ, കവദയു  

വയറിങ്, കഫാൺ കലനുേൾ, േമ്പയൂട്ടർ, രടലിവിഷൻ, മറ്റു ഉരേരണങ്ങൾ 

എന്നിവയിൽ, ഇടിമിന്നൽ വയൂഹത്തിൻസറ സാന്നിദ്ധയത്തിലും, കവാൾകടജ് 

 ള്ളിച്ച (surge voltages) ഉണ്ടാോം. ഇവരയ സംരക്ഷിക്കാൻ സർജ് 
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രപ്രാട്ടകടറുേൾ ഉരകയാഗികക്കണ്ട ാണ്. ഇലകപ്ടിക്കലി കലവ് (electrically 

live) ആയ ഭാഗങ്ങളുമായും ഭൂമിയുമായും (earth) ബരിെിച്ചിട്ടുള്ള സർജ് 

രപ്രാട്ടകടറുേൾ കവാൾകടജ്  ള്ളിച്ച ഇലലാത്ത സമയങ്ങളിൽ ഉയർന്ന 

പ്ര ികരാധ്വും കവാൾകടജ്  ള്ളിച്ച ഉള്ള സമയങ്ങളിൽ (ഉദാ: ഇടിമിന്നൽ 

ര ിക്കുകമ്പാൾ) േുറഞ്ഞ പ്ര ികരാധ്വും ഒരുക്കുന്നു. 
● കലാഹ കവലിേൾക്കുകമൽ (metal fence) ഇടിമിന്നൽ ര ിച്ചാൽ, കവലിക്കു 
ര ാട്ടടുത്തുള്ള മനുഷയർക്കും മൃഗങ്ങൾക്കും കവലി സ്രർശിച്ചിട്ടിരലലേിൽ 

കരാലും അരേടം സംഭവിക്കാൻ സാധ്യ യുണ്ട്. അ ിനാൽ കലാഹ 

കവലിേൾക്കും േൃ യമായ ഇടകവളേളിൽ എർത്തിങ് രോടുക്കുന്നത് 

നന്നായിരിക്കും. സാധ്യരമേിൽ കവലിയുരട നീളരത്ത നിശ്ചി  

ഇടകവളേളിലായി വിദയുത് കരാധ്ന/ കവദയു ി േടത്തിവിടാത്ത (insulating) 

രസക്ഷനുേൾ ഉരകയാഗിച്ച് വിഭജിക്കാം. ഇങ്ങരന രചയ് ാൽ 

ഇടിമിന്നലിൻസറ ആഘാ ം ഇടിമിന്നകലറ്റ ഭാഗത്തു മാപ് മായി 
രരിമി രെടുത്തുവാൻ സാധ്ിക്കും. 

● ഇടിമിന്നകലാടു േൂടിയ മഴ രരയ് ു  ുടങ്ങുകമ്പാൾ  രന്ന വീട്ടിരല എലലാ 
കവദയു / ഇലകകപ്ടാണിക ഉരേരണങ്ങളുരടയും സവിച്ച് ഓഫ്റ് രചയ്ത്, പ്ലഗ് 

ഊരിവച്ച് കവദയു  കപ്സാ സ്സുമായുള്ള ബരം വികച്ഛ്ദിക്കുേ. രടലിവിഷൻ 

കേബിൾ, ലാൻഡ്കഫാൺ കലൻ എന്നിവയും അഴിച്ചു വയ്ക്കുേ. 

● ഇടിമിന്നൽ വീഴുന്ന സമയത്ത് കവദയു / ഇലകകപ്ടാണിക ഉരേരണങ്ങൾ, 

ലാൻഡ്കഫാൺ, കലാഹ പ്ര ലങ്ങൾ, രവള്ളം എന്നിവയുമായുള്ള സമ്പർക്കം 
ഒഴിവാക്കുേ. 

● മഴക്കാലത്തിനു മുകന്നാടിയായി വീടിനു മുേളികലക്കു ചായ്ഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന 

മരച്ചിലലേളും ശിഖരങ്ങളും കോ ി ഒ ുക്കുേ (pruning). 

● ഇടിമിന്നൽ സംരക്ഷണ സംവിധ്ാനങ്ങൾ സ്ഥാരിച്ച ുരോണ്ടു മാപ് ം 
എലലായികൊഴും സുരക്ഷ ഉറെു വരുത്താൻ േഴിയുേയിലല. 
ോലാനുസൃ മായ രരികശാധ്നേളും, േൃ യമായ ഇടകവളേളിൽ അറ്റേുറ്റ 

രണിേളും ആവശയമാണ്. എർത്തിങ്,  ുരുമ്പിൻസറ ലക്ഷണങ്ങൾ, 

ഇടിമിന്നൽ സംരക്ഷണ വയൂഹത്തിരന ബാധ്ിക്കുന്ന രീ ിയിൽ രേട്ടിടത്തിനു 
മാറ്റം വരുത്തൽ (ഉദാ: രേട്ടിടത്തിൻസറ ഉരകയാഗം മാറ്റൽ), 

രേട്ടിടത്തികലക്കുള്ള േൂട്ടികച്ചർക്കലുേൾ (ഉദാ: രപ്േയ്ൻ പ്ടാക്കുേൾ, 

കറഡികയാ, രടലിവിഷൻ, രമാകബൽ ടവറുേൾ) എന്നിവ പ്രക യേം 
പ്ശദ്ധിക്കണം. 

● സെട്ടിെത്തിസല ദ്ദചനർച്ചെൾ മഴകനലത്തിന് മുൻദ്ദപ 
പരിെരിദ്ദകണ്ടതനണ് 
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രേട്ടിടങ്ങകളയും അനുബര നിർമ്മി ിേരളയും ഇടിമിന്നലിൽ നിന്നും 
സംരക്ഷിക്കുന്ന ിരന േുറിച്ചുള്ള സാകേ ിേ വിവരങ്ങളും രാലികക്കണ്ട 

നിർകേശങ്ങളും ബയുകറാ ഓഫ്റ് ഇന്തയൻ സ്റ്ാൻകഡർഡ്സ്  യ്യാറാക്കിയ Protection of 

Buildings and Allied Structures Against Lightning Code of Practice (IS 2309: 1989)-ൽ 

വിശദമായി നൽേിയിട്ടുണ്ട്.   
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7.2. വിവര സാകേ ിക-ആശയവിനിമയ കമഖല (Information and 
communication technology Sector) 

നൂ നമായ സാകേ ിേ വിദയയുരട വിസ്കഫാടനാത്മേമായ വളർച്ച മനുഷയരുരട 
കദനംദിന ജീവി ത്തിലും മരറ്റലലാ രംഗത്തും ആശയവിനിമയ-വിവര സാകേ ിേ 

വിദയയുരട ഇടരരടൽ ഒഴിച്ച് േൂടാനാവാത്തരയാന്നാക്കി മാറ്റിയിരിക്കുന്നു. 
മനുഷയർക്കിടയിരല ദൂരങ്ങരള അപ്രസക്തമാക്കിയും അദ്ധവാനരത്ത ലഘൂേരിച്ചും 

അനുദിനം മാറിരക്കാണ്ടിരിക്കുന്ന ആശയവിനിമയ-വിവര സാകേ ിേ 

ഉരേരണങ്ങൾക്ക് (ICT devices/Internet of Things-IoT) ഇന്ന് സമൂഹത്തിൽ സുപ്രധ്ാന 

സ്ഥാനമാണുള്ളത്. ഇത്തരം സാകേ ിേ ഉരേരണങ്ങളുരട എണ്ണത്തിലും 
സാകേ ിേ മിേവിലുമുള്ള േു ിച്ചു ചാട്ടം ഈ രംഗരത്ത ഇടിമിന്നൽ 

വൾനറബിലിറ്റി വർദ്ധിെിക്കുന്ന ിനും ോരണമാേുന്നു. മിന്നൽ, മിന്നൽ 

മൂലമുണ്ടാേുന്ന കവാൾകട്ടജ്  ള്ളിച്ച, േൃ യമലലാത്ത എർത്തിങ്  ുടങ്ങിയവയാണ് 

ഐസിറ്റി ഉരേരണങ്ങകളയും രടലികോം ശൃംഖലേകളയും ബാധ്ിക്കുന്ന പ്രധ്ാന 

പ്രശ്നങ്ങൾ. കവദയു -രടലി േമ്മയൂണികക്കഷൻ ശൃംഖലയിൽ മിന്നൽ 

ര ിക്കുന്നത് മൂലമുണ്ടാേുന്ന അധ്ിേ കവാൾകട്ടജ് ഐസിറ്റി ഉരേരണങ്ങൾക്ക് 
കേടുരാടുേൾ സൃഷ്ടിക്കുേയും കസവനം  ടസ്സരെടുത്തുേകയാ കസവനത്തിൻരറ 

ഗുണകമേ േുറക്കുേകയാ രചയ്യുന്നു. ഇടിമിന്നലുേളും അവയുണ്ടാക്കുന്ന 

കവദയു പ്രവാഹ  ള്ളിച്ചയും യാര ാരു മുന്നറിയിെും േൂടാര   രന്ന 

നിങ്ങളുരട അ യാധ്ുനിേ രടലികഫാൺ സിസ്റ്ം, ആശയവിനിമയ ഉരേരണങ്ങൾ, 

േംരയൂട്ടർ രനറ്റ്്വർക്ക്, ഇലക്ദ്ദക്െനണിക് ഉരേരണങ്ങൾ എന്നിവരയ എലലാം 
നശിെികച്ചക്കും. അ ുവഴി നമ്മുരട ആശയവിനിമയ സാദ്ധയ േരള  രന്ന 

 ടസ്സസപ്പടുത്തികയക്കാം. വയവസായ-വാണിജയ-ഭരണ രംഗങ്ങരള 

പ്രയാസത്തിലാക്കാനുമാേും. ഇങ്ങരന അ ിവിരുലമായ സാമ്പത്തിേ നഷ്ടമാണ് 

ഈ കമഖലയിൽ ഇടിമിന്നൽ മൂലമുണ്ടാേുന്നത്. 

7.2.1. ഇടിമിന്നല് മൂലമുള്ള കവാൾകട്ടജ് തള്ളിച്ച (Lightning surges) 

ഇടിമിന്നൽ കമഘങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇലകപ്ടിക്ക് ചാർജുേൾ അന്തഃരീക്ഷത്തിൻരറ 

ഇൻസുകലഷൻ കഭദിച്ച് ഭൂമിയികലക്ക് ഒഴുേുേയും ഇ ുമൂലമുണ്ടാേുന്ന ഉയർന്ന 

കവദയു ി, കവദയു  േമ്പിേളികലാ േമ്മയൂണികക്കഷൻ കേബിളുേളികലാ 

പതികുന്ത് വഴിയുണ്ടാേുന്ന അസാധ്ാരണമായ ഉയർന്ന കവാൾകട്ടജിരനയാണ് 

കനരിട്ടുള്ള മിന്നൽ മൂലമുള്ള കവാൾകട്ടജ്  ള്ളിച്ച (direct lightning surge) എന്ന് 
രറയുന്നത്. ഇ ികനാട് കചർന്നുള്ള മറ്റു േമ്പിേളിൽ സ്ഥി കവദയു ി അരലലേിൽ 

കവദയു  ോന്തിേ കപ്രരണ മൂലമുള്ള കവാൾകട്ടജ് രൂരരെടുന്ന ിരന ‘induced 

lightning surge’ എന്ന് വിളിക്കരെടുന്നു. ആധ്ുനിേ ഇലകകപ്ടാണിക 
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ഉരേരണങ്ങളുരട ഓൺകലൻ ഉരകയാഗം ോരണം ഒരു ഉരേരണത്തിൽ നിന്ന് 
 രന്ന രുറകത്തക്ക് വിവിധ്ങ്ങളായ ഇൻറ്റർകഫസിങ് കേബിളുേളുണ്ടാേും. 

അവയിൽ ഒന്ന് രവർ കേബിളും മരറ്റാന്ന് സിഗ്നൽ കേബിളും ആയിരിക്കും. 
രുറത്ത് നിന്ന് വലിക്കുന്ന ഇത്തരം കേബിളുേൾ ഇടിമിന്നൽ കവദയു ിരയ 

ഉരേരണത്തികലക്ക് എത്തിക്കുന്ന ിനായുള്ള മാർഗങ്ങളായി മാറുന്നു. 
കേബിളിൻസറ നീളം േൂടു ലും ഉരേരണം ഇടിമിന്നൽ ര ിച്ച സ്ഥലത്തിന് 

അരിേിലുമാേുകമ്പാൾ ഇൻഡയൂസ്ഡ് കവാൾകട്ടജ്  ള്ളിച്ചയുരട സാധ്യ  

വർധ്ിക്കുന്നു.  

7.2.2. എങ്ങമന സംരക്ഷണമമാരുകാം? 

• ശരിയനയ എർത്തിങ് (Proper Earthing) 

കവദയു ിരയ ഭൂമിയികലക്ക് എത്തിക്കുന്ന ിനായി പ്ര ികരാധ്ം അരലലേിൽ  ടസ്സം 
േുറഞ്ഞ ഒരു മാർഗ്ഗം സൃഷ്ടിക്കുേയാണ് പ്ഗൗണ്ടിങ് വഴി രചയ്യുന്നത്. ഇടിമിന്നൽ 

മൂലമുണ്ടാേുന്നത് കരാരലയുള്ള കവാൾകട്ടജ്  ള്ളിച്ചേൾ രരിഗണിക്കുകമ്പാൾ 

ഓർമ്മിക്കരെകടണ്ട പ്രധ്ാന ോരയവുമി ാണ്. കവദയു  ശൃംഖലയിൽ കനരിട്ട് 
ഇടരരടാൻ േഴിയാത്ത ിനാൽ  രന്ന ഉണ്ടാേുന്ന കവാൾകട്ടജ്  ള്ളിച്ചേളിൽ നിന്ന് 
നമ്മുരട സിസ്റ്വും ഉരേരണങ്ങളും സംരക്ഷിക്കുേ മാപ് മാണ് പ്ര ിവിധ്ി. 
കവാൾരട്ടജ്  ള്ളിച്ചയുണ്ടാേുകമ്പാൾ എലലാ ഉരേരണങ്ങളും ശരിയായ 

രീ ിയിലുള്ള പ്ഗൗണ്ടിങ് വഴി കവദയു ിയുരട ഭൂമിയികലക്കുള്ള ഒഴുക്ക് 
സുഗമമാക്കി രോടുത്ത് രോണ്ട് ഉരേരണങ്ങരള സംരക്ഷിക്കാം. 

• മിന്നൽ കവാൾകട്ടജ്  ള്ളിച്ചരയ അടക്കിനിർത്തൽ (Surge Suppression) 

ശരിയായ പ്ഗൗണ്ടിങ്ങിരനാെം  രന്ന മിന്നൽ മൂലമുണ്ടാേുന്ന അധ്ികവാൾകട്ടജിരന 

അടക്കി നിർത്താൻ ഉ േുന്ന ഉരേരണങ്ങൾ ഉരകയാഗിക്കുന്നത് നമ്മുരട 
രടലികഫാൺ, േമ്പയൂട്ടർ ശൃംഖലേരള സംരക്ഷിക്കാൻ സഹായിക്കും. ഒരു 
കവാൾകട്ടജ്  ള്ളിച്ചയുണ്ടാേുകമ്പാൾ, കവാൾകട്ടജ് സാധ്ാരണ നില 

കേവരിക്കുംവരര ഭൂമിയികലക്ക് പ്ര ികരാധ്ം േുറഞ്ഞ ഒരു വഴി Transient Voltage 

Surge Suppresser (TVSS) ഒരുക്കി നൽേും. അ ുരോണ്ട് അധ്ിേ കവാൾകട്ടജിരന 

നിയപ്ന്തിച്ച് കവദയുക ാരേരണത്തിൽ എത്തുന്ന കവാൾകട്ടജ് േുറഞ്ഞ കവാൾകട്ടജ് 

ആക്കി മാറ്റരെടുന്നു. രേട്ടിടത്തികലക്ക് കവദയു ി എത്തുന്നയിടത്ത്  രന്ന ഒരു 
TVSS സ്ഥാരികക്കണ്ട ുണ്ട്. ഇ ുേൂടാര  രേട്ടിടത്തിനേത്ത് പ്രധ്ാനരെട്ട 
േമ്പയൂട്ടറുേൾ, അവ വഴി പ്രവർത്തിെിക്കരെടുന്ന രസൻസിറ്റീവ് ഉരേരണങ്ങൾ 

എന്നിവകയാട് കചർന്നും സ്ഥാരിക്കണം. കനരിട്ട് മിന്നകലൽക്കാൻ 

സാധ്യ യുള്ളയിടങ്ങളിൽ മിന്നൽ രക്ഷാചാലേവും സർജ് രപ്രാട്ടകടറും 
സ്ഥാരിക്കാനാണ് നിർകദശിക്കരെടാറുള്ളത്. കനരിട്ടുള്ള മിന്നൽര നത്തിൻസറ 
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ഊർജ്ജം വളരര േൂടു ലായ ിനാൽ  രന്ന സർജ് രപ്രാട്ടകടർ മാപ് ം ഉരകയാഗിച്ച് 
രോണ്ട് ഉരേരണങ്ങരള സംരക്ഷിക്കാൻ സാധ്ിക്കിലല. ഇടിമിന്നകലൽക്കാൻ 

സാധ്യ യുള്ള രേട്ടിടങ്ങളിൽ ഷീൽഡ് ആംഗിളിൽ മിന്നൽ രക്ഷാചാലേം 
സ്ഥാരികക്കണ്ട ാണ്. അ ികനാരടാെം overhead grounding wire േൂടി ഘടിെിക്കണം. 
രരമാവധ്ി മിന്നൽ ഊർജ്ജം മിന്നൽ രക്ഷാചാലേവും പ്ഗൗണ്ടിങ് വയറും 
ആഗിരണം രചയ്യുേയും കശഷിക്കുന്നവ സർജ് രപ്രാട്ടകടറിൽ എത്തുേയും 
രചയ്യുന്ന രീ ിയിൽ ആവണം ഘടിെികക്കണ്ടത്. 

• ബരിെിക്കൽ (Bonding) 

േൃ യമായ കബാണ്ടിങ് ഇരലലേിൽ ഇടിമിന്നൽ പ്ര ികരാധ് സംവിധ്ാനത്തിരല മറ്റ് 
ഘടേങ്ങൾ ഉരകയാഗ ശൂനയമാവും. രടലികോം സംവിധ്ാനത്തിൻരറ എലലാ 
കലാഹചാലേങ്ങളും  മ്മിൽ ബരിെിക്കുേ വഴി എലലാം ഒകര രരാട്ടൻഷയലിൽ 

നിലനിർത്താം. മിന്നകലൽക്കുകമ്പാൾ, മുഴുവൻ കവദയുക ാരേരണങ്ങളുകടയും 

കവാൾകട്ടജ് ഉയരുേയും  ാഴുേയും രചയ്യുന്നത് ഒകര രരാട്ടൻഷയലിൽ 

ആയിരിക്കും. ഇത് രസൻസിറ്റിവ് ആയ വിവിധ് സിഗ്നലുേൾക്കും ഡാറ്റ 

സിസ്റ്ങ്ങൾക്കുമിടയിരല കവാൾകട്ടജ് വയ യാസം ഇലലാര  സംരക്ഷിക്കാൻ 

സഹായിക്കും. മുഴുവൻ ചാലേങ്ങളും ഒകര 'Mother Earth' മായി 
ബരിെിക്കരെടണം. ഇത് സെട്ടിെത്തിനെത്ത് സ്പനർകിങ് തെയനൻ 
െെനയികുാം. 

• റിങ് െണ്ടക്െർ (Ring Conductor) 

ദ്ദെരളത്തിൽ ഭൂരിഭനഗാം ഇെിമിന്ലുെളുാം ൊംഭവികുന്ത് ക്ഗൗണ്ട് െണ്ടക്ഷൻ 
മൂലമനണ്. ദ്ദെരളത്തിൽ ഏെദ്ദദശാം 83% െെയെനക്രത ഉള്ളതിനനൽ മികവനറുാം 
എലലന വീെുെൾകുാം െമീപത്തനയി മരങ്ങൾ ഉണ്ടനയിരികുാം. ഇെിമിന്ലിൻസറ 
ആഘനതാം മരങ്ങളിൽ ഉണ്ടനെനനുള്ള െനധ്യത െൂെുതലനണ്. അങ്ങസന ക്ഗൗണ്ട് 
കലവനയി മനറുെയുാം െർജ് െറന്് വീെിൻസറ വയറിങ്ങിൽ 
ക്പദ്ദവശികുെയുാം മനുഷയർകുാം ഇലക്ക്െികൽ വീട്ടുപെരണങ്ങൾകുാം 

നനശമുണ്ടനകനൻ െനരണമനെുെയുാം സചയ്യുാം. 53% അപെെങ്ങളുാം ക്ഗൗണ്ട് 
െണ്ടക്ഷൻ മൂലമനണ് ൊംഭവികുന്ത് എന്തിനനൽ, ക്ഗൗണ്ട് െണ്ടക്ഷൻ 
തെയുന്തിന് റിാംഗ് െണ്ടക്െർ സ്ഥനപികൽ നിർൈന്ധമനണ്. റിാംഗ് െണ്ടക്െർ 
എന്ത് സെട്ടിെങ്ങൾക് ചുറ്റുാം നിലത്തിനെിയിൽ സ്ഥനപിച്ചിരികുന് അക്ഗങ്ങൾ 
ഇലലനത്ത (closed loop) കവദയുത ചനലൊം ആണ്. 

• ഇസലക്ക്െികൽ ഇൻെുദ്ദലഷൻ (Electrical Insulation) 

സെട്ടിെത്തിൽ ഇെിമിന്ൽ ദ്ദനരിട്ട് പതികുന് ഘട്ടത്തിൽ പുറസമ ഘെിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള 
ഇെിമിന്ൽ െുരക്ഷന ൊംവിധ്നനത്തിനുാം സെട്ടിെത്തിനെത്തുള്ള െണ്ടക്റ്റീവ് 
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ഇൻസ്റ്ദ്ദലഷനുാം ഇെയിൽ അപെെെനരിയനയ സ്പനർകിങ് ഉണ്ടനദ്ദയകനാം. 
അത്തരാം  side flashes സന ഒഴിവനകനൻ സെട്ടിെത്തിനെത്തുള്ള ചനലെ 
ഭനഗങ്ങളുാം പുറസത്ത എയർ സെർമിദ്ദനഷൻ അസലലേിൽ സഡൗൺ െണ്ടക്െർ 
െിസ്റ്ങ്ങൾകിെയിലുാം ഒരു നിശ്ചിത അെലാം പനലികൽ ആവശയമനണ്. 
അങ്ങസനയനണ് ഇസലക്ക്െികൽ ഇൻെുദ്ദലഷൻ ഉറപ്പനകുെ. ആവശയമനയ 
അെലാം (separation distance required) തീരുമനനികുെ ദ്ദെഫ്റ്റ്റി 
എഞ്ചിനീയറനയിരികുാം. 

7.3. ബവദയുതി കമഖല 

നിങ്ങളുരട വീടുേളിൽ കനരിട്ട് പ്രഹരം ഏൽപ്പിച്ചിസലലേിലുാം രസൻസിറ്റീവ് 

ഇലകകപ്ടാണിക ഉരേരണങ്ങൾ നശിെിക്കാൻ മിന്നലിന് േഴിയും. കവദയു ി 
കലനുേളിരല മിന്നലാപ്േമണത്തിലൂരട വയറുേളികലക്കും നിങ്ങളുരട 
വീടുേളിലുള്ള ഉരേരണങ്ങളികലക്കും കവദയു ി ഉയരും. മിന്നൽകപ്രരി  

സർജുേൾ നൂറുേണക്കിന് കവാൾട്ടുേളികലക്ക് ഉയരുവാനും സാധ്യ യുണ്ട്. 
മിന്നലിൻസറ ഫലങ്ങൾ വിശാലമാണ്. ആയത് കവദയു ധ്ാരയുമായി 
വയ യാസരെട്ടിരിക്കുന്നു. ഏേകദശം 2 kA (85-90 ശ മാനം) മു ൽ 200 kA 

രരിധ്ിവരര വരര (സാധ്യ  0.7-1.0 ശ മാനം) ആണ് വയ യാസരെട്ടിരിക്കുന്നത്. 

അ ിനാൽ, ഊർജ്ജ ഉരേരണങ്ങൾ രരിരക്ഷിച്ചിരലലേിൽ, അമി  കവാൾകട്ടജ് 

ോരണം ഇൻസുകലഷൻ േത്തി നശിക്കുന്ന ിന് ോരണമാവുേയും അ ിലൂരട 
രവർ സിസ്റ്ത്തിന് രൂർണമായും കേടുരാടുേൾ സംഭവിക്കുേയും രചയ്യും.  
അ ിനാൽ, മിന്നലുമായി ബരരെട്ട അരേടസാധ്യ േൾ മനസിലാകക്കണ്ട ും 

കവണ്ട മുൻേരു ലുേൾ സവീേരികക്കണ്ട ും വളരര അ യാവശയമാണ്.  

ഇ ിനായി, മിന്നലുേളുരട ആവൃത്തി, മിന്നൽ പ്രവാഹങ്ങളുരട ഏറ്റവും ഉയർന്ന 

മൂലയങ്ങൾ, മിന്നലിൻസറ ഊർജം എന്നിവ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള മിന്നൽ അരേട 
വിലയിരുത്തൽ നടകത്തണ്ട ുണ്ട്. മിന്നൽ മൂലമുണ്ടാേുന്ന അരേടസാധ്യ  

അരലലേിൽ കേടുരാടുേൾ േുറയ്ക്കാൻ മിന്നൽ അരേടസാധ്യ  വിലയിരുത്തൽ 

സഹായിക്കും. 

7.3.1. മിന്നല് സംരക്ഷണത്തിൻസറ മരാതു നിയമങ്ങൾ: 

മിന്നലാപ്േമണ സാധ്യ യ്രക്ക ിരായ ഒരു രരിരക്ഷണത്തിൻസറ അടിസ്ഥാന   വം, 
മിന്നൽ മൂലമുണ്ടാേുന്ന േുഴെക്കാരനായ അധ്ിേരിച്ച ഊർജ്ജം (Disturbing energy) 

രസൻസിറ്റീവ് ഉരേരണങ്ങളിൽ എത്തുന്നത്  ടയുേ എന്ന ാണ്.  

 

ഇത് സാധ്യമാക്കാൻ രചകയ്യണ്ടത്: മിന്നൽ പ്രവാഹം രിടിരച്ചടുത്ത് കനരരയുള്ള 

(direct path) വഴിയിലൂരട ഭൂമിയികലക്ക് ചാനൽ രചയ്യുേ (രസൻസിറ്റീവ് 
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ഉരേരണങ്ങളുരട സാമീരയം ഒഴിവാക്കുേ). ഇൻസ്റ്ാകളഷൻസറ ഇേവികരാട്ടൻഷയൽ 

കബാണ്ടിംഗ് നടത്തുേ. സർജ് രപ്രാട്ടക്ഷൻ ഡികവസുേൾ (എസ്രിഡി) അരലലേിൽ 

സ്രാർക്ക് വിടവുേൾ (gaps) (ഉദാ. ആന്റിന മാസ്റ്് സ്രാർക്ക് വിടവ്) 

അനുബരമായുള്ള കബാണ്ടിംഗ് േണ്ടകടർമാരാണ് ഈ ഇേവികരാട്ടൻഷയൽ 

കബാണ്ടിംഗ് നടെിലാക്കുന്നത്. SPD- േളും അരലലേിൽ ഫിൽട്ടറുേളും ഇൻസ്റ്ാൾ 

രചയ് ുരോണ്ട് കപ്രരി മായക ാ രകരാക്ഷമായക ാ ആയ ഫലങ്ങൾ േുറയ്ക്കുേ.  

 

7.3.2. മിന്നലിമനതിരായ പ്രാഥമിേ മുൻേരുതലുേൾ: 

  

● ശക്തമായ ോറ്റികനാ മഴയ്കക്കാ സാധ്യ യുരണ്ടേിൽ െഴിയുന്ക്ത 

ദ്ദവഗത്തിൽ എലലന കവദയുത, ഇലക്ദ്ദക്െനണിക് ഉപെരണങ്ങൾ ഊരിയിെുെ 

(അൺപ്ലഗ് സചയ്യുെ). 

● യഥനർത്ഥ ദ്ദലനഡ് െണകനകി വീെിൻസറ വയറിാംഗിനനയി സ്റ്നൻദ്ദഡർഡ് 

അനുെരിച്ച ഉള്ള ISI മനർക് ദ്ദെൈിളിലുെൾ ഉപദ്ദയനഗികുെ.  

● ശരിയായ വലുെമുള്ള ഐ്എസ്ഐ മാർക്കുള്ള ഫയൂസ് ഉരകയാഗിക്കുേ. 

● "ഒകകടാരസ് േണക്ഷനുേൾ" ഒഴിവാക്കുേ, ോരണം കസാക്കറ്റുേൾ േത്തി 
നശിക്കുവാൻ ോരണമാേുന്ന ഓവർകലാഡിംഗ് സംഭവിക്കാം. 

● തെർന്/ദ്ദെെുപനെുെൾ ൊംഭവിച്ച കവദയുതി കലനുെൾ/ 

ൊംവിധ്നനങ്ങളിൽ നിന്് െുരക്ഷിതമനയ അെലങ്ങളിദ്ദലക്  
മനറിനിൽകുെ. 

  

  

7.3.3. സാകേതിേ അവകലാേനം 

അമി  കവാൾകട്ടജുേൾ ഇലലാ ാക്കുന്ന ികനാ രരിമി രെടുത്തുന്ന ികനാ കവണ്ടി  
രണ്ട് സംരക്ഷണ സംവിധ്ാനങ്ങൾ ഉരകയാഗിക്കുന്നു: അവ രേട്ടിട സംരക്ഷണ 

സംവിധ്ാനം (Building Protection System) (രേട്ടിടങ്ങൾക്ക് രുറത്ത്), ഇലകപ്ടിക്കൽ 

ഇൻസ്റ്ാകളഷൻ രരിരക്ഷണ സംവിധ്ാനം (electrical installation protection system) 

(രേട്ടിടങ്ങളുരട ഉള്ളിൽ) എന്നറിയരെടുന്നു. 

7.3.3.1. മേട്ടിട സംരക്ഷണ സംവിധാനം (Building Protection System) 

കനരിട്ടുള്ള മിന്നൽ ആപ്േമണങ്ങളിൽ നിന്ന് സംരക്ഷിക്കുേ എന്ന ാണ് രേട്ടിട 
സംരക്ഷണ സംവിധ്ാനത്തിൻസറ രേ്. സിസ്റ്ത്തിൽ ഇനി രറയുന്നവ ഉൾരെടുന്നു: 
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• ഇെിമിന്ലുെൾ സെട്ടിെങ്ങളിൽ പതികനസത തെസ്സസപ്പെുത്തുവനൻ മിന്ൽ 

രക്ഷനചനലെങ്ങൾ (air terminals) ഉപദ്ദയനഗികുന്ു. 
• മിന്ൽ ക്പവനൊം ഭൂമിയിദ്ദലക് എത്തികനൻ രൂപെൽപ്പന സചയ്ക്ത Down 

Conductors. (Down-conductors designed to convey the lightning current to earth). 

• കവദയുദ്ദതനർജ്ജാം ഭൂമിയിദ്ദലക് വയനപികനൻ ദ്ദവണ്ടി ശരിയനയ 

എർത്തിാംഗ് െിസ്റ്ാം. 
• സെട്ടിെങ്ങൾകുള്ളിൽ ആളുെസളയുാം ഇലക്ക്െികൽ ഉപെരണങ്ങസളയുാം 
ൊംരക്ഷികനൻ ഉപദ്ദയനഗികുന് internal കലറ്റനിാംഗ് സക്പനട്ടക്ഷൻ െിസ്റ്ാം. 

7.3.4. പ്രധാന മിന്നല് സംരക്ഷണ ഉരാധിേൾ 

  

● മിന്നൽ രക്ഷാചാലേം അഥവാ കലറ്റനിംഗ് കറാഡ്: ഒരു സാധ്ാരണ ചാലേം 
അരലലേിൽ പ്ടിഗറിംഗ് സിസ്റ്ം ഉരകയാഗിച്ച് രേട്ടിടത്തിൻസറ മുേളിൽ 

സ്ഥാരിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു കലാഹ േയാപ്റ്ചർ ടിൊണ് കലറ്റനിംഗ് കറാഡ്. 

ഒകന്നാ അ ിലധ്ിേകമാ ചാലേങ്ങൾ ഉരകയാഗിച്ച് (രലകൊഴും രചമ്പ് 
േമ്പിേൾ) ഇ ിരന എർത്ത് രചയ്യുന്നു. 
 

 
Figure 9 ഇെിമിന്ൽ െുരക്ഷനൊംവിധ്നനാം 

● മിന്നൽ രക്ഷാചാലേവും മുറുക്കിരക്കട്ടിയ വയറും (The lightning rod with taut 

wires): ഈ വയറുേൾ സംരക്ഷിക്കരെകടണ്ട ഘടനയ്ക്ക് മുേളിലായി 
ഉരകയാഗിക്കുന്നു.  കറാക്കറ്റ് വികക്ഷരണ പ്രകദശങ്ങൾ, കസനിേ 
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ആപ്ലികക്കഷനുേൾ, ഉയർന്ന കവാൾകട്ടജ് ഓവർരഹഡ് കലനുേളുരട 
രരിരക്ഷണം എന്നിവയ്ക്ക് ഇ ു േൂടു ലായി ഉരകയാഗിച്ച് ോണരെടുന്നു. 
 

 
Figure 10 ഇെിമിന്ൽ െുരക്ഷനൊംവിധ്നനാം 

 

 

 

  

● ഫാരകഡയുരട േൂട് (Faraday’s cage) 

 

രേട്ടിടത്തിന് ചുറ്റും നിരവധ്ി Down Conductors/Tapes സമമി ിയായി 
(Symmetrically) സ്ഥാരിക്കുേയാണ് ഇ ിലൂരട രചയ്യുന്നത്. ഉയർന്ന 

രേട്ടിടങ്ങൾക്ക് ഇത് വളരര അനുദ്ദയനജ്യമനണ്. 
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Figure 11  നരദ്ദഡയുസെ െൂട് മനതൃെ 

 

7.3.5. ബവദയുകതാരേരണങ്ങള മട സംരക്ഷണം (The electrical installation 

protection system) 

രേട്ടിട സംരക്ഷണ സംവിധ്ാനം കവദയു  ഇൻസ്റ്ാകളഷരന രൂർണ്ണമായും 
രരിരക്ഷിക്കുന്നിലല. അ ിനാൽ ഒരു കവദയു  ഇൻസ്റ്ാകളഷൻ രരിരക്ഷണ 

സംവിധ്ാനം നൽകേണ്ടത് വളരര അ യാവശയമാണ്. ഇത്തരത്തിൽ ഒരു രരിരക്ഷ 

ഒരുക്കുന്നത് വഴി പ്രധ്നമായും ലക്ഷയമിടുന്നത് അധ്ികവാൾട്ട രയ രചറുക്കുേയും 
കവദയുക ാരേരണത്തിന് സവീോരയമായ അളവികലക്ക് നിയപ്ന്തി മാക്കലുമാണ്.  

7.3.5.1. ബവദയുകതാരേരണ സംരക്ഷണ സിസ്റ്റത്തിൻമറ ഘടേങ്ങൾ  

 

● രേട്ടിടത്തിൻരറ രൂരഘടനക്ക് അനുസൃ മായി ഒകന്നാ അ ിലധ്ിേകമാ SPD 

േൾ (സർജ് സംരക്ഷണ ഉരേരണങ്ങൾ) 

 

● ഇേവിരരാട്ടൻഷയൽ കബാണ്ടിങ് (the equipotential bonding: metallic mesh of exposed 

conductive parts.) 

 

സ്ഥാരിക്കുന്ന വിധ്ം  
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● Install bonding conductors on frames by a mesh. 

● Install an SPD in the LV incoming switchboard. 

● Install an additional SPD in each sub distribution board located in the vicinity of sensitive 

equipment. 

 

 
Figure 12 ഉപെരണങ്ങൾ ഘെിപ്പികുന് വിധ്ാം 

7.3.6. സർജ്ജ് സംരക്ഷണ ഉരേരണം (SPD) 

 

കവദയുക ാരേരണ സംരക്ഷണ വയൂഹത്തിരല ഒരു പ്രധ്ാന ഘടേമാണ് സർജ് 

സംരക്ഷണ ഉരേരണം. സംരക്ഷിക്കരെകടണ്ട ശൃാംഖലയുരട രവർ സകപ്ല 

സർേയൂട്ടുമായി സമാന്തരമായി ഈ ഉരേരണം ഘടെിക്കണം. രവർ സകപ്ല 

ശൃാംഖലയുരട സമയിൻെിൽ (mains) മുഴുവൻ രലവലുേളിലും ഇവ 

ഉരകയാഗിക്കാം. അധ്ിെ ദ്ദവനൾദ്ദെജ് മൂലമുള്ള പ്രശ്നങ്ങരള കനരിടുന്ന ിൽ 

വയാരേമായി ഉരകയാഗിക്കരെടുന്ന ും ോരയക്ഷമവുമായ ഒരു സംവിധ്ാനമാണ് 

എസ്.പി.ഡിെൾ.  

 
Figure 13 െർജ്ജ് ൊംരക്ഷണ ഉപെരണാം 
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7.4. ോർഷിേ കമഖല 

വൃക്ഷല ാദിേളാൽ സമ്പന്നമാണ് കേരളത്തിൻരറ ഭൂപ്രേൃ ി.  മിക്ക വീടുേൾക്ക് 
സമീരവും മരങ്ങളുമുണ്ടാേും. മിന്നലിൽ നിന്നുള്ള ഊർജ്ജരത്ത 

ക്പതിദ്ദരനധ്ികനനുള്ള കശഷി മരങ്ങൾരക്കാട്ടിലല ാനും. രേട്ടിടങ്ങളിൽ 

സ്ഥാരിക്കരെട്ടിട്ടുള്ള മിന്നൽ രക്ഷാ ചാലേങ്ങൾക്ക് രരക്ഷ അടുത്തുള്ള 

മരങ്ങൾക്ക് സംരക്ഷണം നൽെനൻ സാധ്ിക്കാറിലല. ഉയരാം െൂെിയ മരങ്ങളനയ 

സതങ്ങ്, െവുങ്ങ്, റബ്ബർ, പന, മനവ്, പ്ലനവ്, തുെങ്ങിയവയിസലലലനാം ഇെിമിന്ൽ 

വീഴുെയുാം മിന്ൽ ആഘനതാം മൂലാം പലദ്ദപ്പനഴുാം ഇവ നശിച്ചു ദ്ദപനവുെയുാം 
സചയ്യുന്ു. ഇതിൽ തസന് നനര് ദ്ദവരുെളുള്ള (fibrous roots) മരങ്ങസളയനണ് 

ഇെിമിന്ൽ ഏറ്റവുാം ൈനധ്ികുന്ത്. അവ നശിച്ച് ദ്ദപനെനൻ തസന് 

ഇെിമിന്ദ്ദലൽകുന്ത് െനരണമനെുന്ു. 

കേരളത്തിരല ഏറ്റവും പ്രധ്ാനരെട്ട ക ാട്ടവിളയാണ് ര ങ്ങ്. രൂർണ്ണ 

വളർച്ചരയത്തിയ ഒരു ര ങ്ങിന് ഏേകദശം 30 മീറ്റർ ഉയരം ഉണ്ടാോം. 
അ ുരോണ്ട്  രന്ന ര ങ്ങുേൾക്ക് മിന്നകലൽക്കാനുള്ള സാധ്യ യും േൂടു ലാണ്. 

ര ങ്ങിൽ മിന്നകലൽക്കുന്നത് വഴി  ടിയിൽ പ്സവം ഒഴുേൽ, മുഴുവൻ രൂേുലയിൽ 

നിന്നും പ്ദാവേം ഒഴുേൽ  ുടങ്ങിയ ലക്ഷണങ്ങളാണ് രരാ ുരവ േണ്ടുവരുന്നത്. 

എന്നാൽ ഇത് രലകൊഴും ര ങ്ങിൻസറ മറ്റ് അസുഖങ്ങളായി 
ര റ്റിദ്ധരിക്കരെടാറുണ്ട്. കേരളത്തിരല ഒട്ടുമിക്ക വിളേളുരടയും അവസ്ഥ 

സമാനമാണ്. നമ്മുരട മരറ്റാരു പ്രധ്ാന വിളയായ വാഴയുരട ഇലേൾ മഞ്ഞ 

നിറമാക്കുേയും രിന്നീട് അവ വാടി കരാേുന്ന ികലക്കും നയിക്കുേയാണ് മിന്നൽ 

രരാ ുരവ രചയ്യുന്നത്. വാഴയിൽ ഏൽക്കുന്ന മിന്നൽ ആഘാ ം രനാമ വിൽറ്റ് 
കരാഗവുമായി സാമയമുള്ള ാണ്. സൂക്ഷ്മരരികശാധ്നയിൽ അസാധ്ാരണമായ മറ്റ് 
അടയാളങ്ങകളാ ലക്ഷണങ്ങകളാ പ്രേടമാവുന്നു. ഇത് രചടി അസാധ്ാരണമായ 

രീ ിയിൽ ഉയർന്ന  ാരനിലകയാ മർേകമാ കനരികടണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ടാോരമന്ന് 
സൂചിെിക്കുന്നു. കേരളത്തിരല മിക്കവാറും എലലാ വിളേളിലും (േിഴങ്ങുവർഗ്ഗ 

വിളേൾ, ക ാട്ടവിളേൾ, ധ്ാനയങ്ങൾ) ഇക  അവസ്ഥയാണ് ോണരെടുന്നത്. 

വിളേൾക്ക് മിന്നകലറ്റ ിൻസറ സൂചനേളായി സാധ്ാരണ േണ്ട് വരുന്ന ോരയങ്ങൾ 

ചുവരട നൽേുന്നു.  ആന്തരിേ  ടി കോശങ്ങളുരട ഘടനാരരമായ കേടുരാടുേൾ 

അരലലേിൽ േറുത്ത ചുട്ടുരരാള്ളൽ, ഇലേൾ, രഴങ്ങൾ, അരലലേിൽ ോണ്ഡം 
എന്നിവയുരട  വിട്ടുനിറം എന്നിവയുമായി കചർന്ന് സസയങ്ങളുരടയും 
 ണ്ടുേളുരടയും പ്ദു ഗ ിയിലുള്ള വാടികൊേൽ. കരാഗലക്ഷണങ്ങൾ അ ികവഗം 
വിേസിക്കുന്നു; അവ ആഴ്ചേൾക്ക് രേരം ദിവസങ്ങൾ രോണ്ട്  രന്ന 

ദൃശയമാേും. രഴുക്കാത്ത രഴങ്ങൾ േൂട്ടമായി രോഴിഞ്ഞു കരാവുേ, മരങ്ങളിൽ 

രരാള്ളിയ കരാലുള്ള അസാധ്ാരണമായ അടയാളങ്ങൾ, കവരുേൾ ഇരുണ്ട് 
കരാവുേ,  ുടങ്ങിയ ചില അസാധ്ാരണ അടയാളങ്ങൾ ഒരു രചറിയ ക്പദ്ദദശസത്ത 
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രചടിേളിൽ ഒകര സമയം ോണരെടുകമ്പാൾ അവയും ആ പ്രകദശത്ത് പ്രസ് ു  

ദിവസങ്ങളിലുണ്ടായ ഇടിമിന്നലും  മ്മിൽ േൂട്ടി വായിക്കാവുന്ന ാണ്. 

7.5. വനം-വനയജീവി, വളർത്തു മൃഗ്ങ്ങൾ എന്നിവകുണ്ടാേുന്ന 
ആഘാതം 

ൊംസ്ഥനനാം കനരിടുന്ന പ്രേൃ ി ദുരന്തങ്ങളിൽ ഏറിയ രേും വനങ്ങളുമായി 
കനരികട്ടാ അലലാര കയാ ബരരെട്ടിരിക്കുന്നു. എലലാ വർഷവും കവനൽക്കാലത്ത്് 
വനകമഖല കനരിടുന്ന ഒരു ദുരന്തമാണ് ോട്ടു ീ. 2013 മു ൽ 2018 വരരയുള്ള 

േണരക്കടുത്താൽ ശരാശരി 2305.59 രഹകടർ വനഭൂമി പ്ര ിവർഷം 
അഗ്നിക്കിരയാേുന്നു. ഇപ് യും വനകമഖല േത്തി  ീരുന്നു എന്ന ിലുരരി കജവ 

കവവിധ്യത്തിനും, ആവാസവയവസ്ഥക്കും ഇ ുണ്ടാക്കുന്ന ആഘാ ം വളരര 

വലു ാണ്. ോട്ടു ീ സവാഭാവിേ കപ്സാ സ്സുേളിൽ നിന്നും ബാഹയ മനുഷയ 
ഇടരരടലുേൾ മൂലവും ഉണ്ടാേുന്ന ായി ോണരെടുന്നു. ഇടിമിന്നൽ, മരച്ചിലലേൾ 

േൂട്ടിയുരസി ഉണ്ടാേുന്ന  ീരൊരി, അഗ്നിരർവ  സ്കഫാടനം,  ുടങ്ങിയവയാണ് 

സവാഭാവിേ ോരണങ്ങളിൽരെടുന്നത്. കേരളരത്ത സംബരിച്ചിടകത്താളം 
ഇടിമിന്നൽ ോട്ടു ീ ഉണ്ടാേുന്ന പ്രധ്ാന സവാഭാവിേ കപ്സാ സ്സാണ്.  

 

രോടുംകവനലിൽ വരണ്ടുണങ്ങി നിൽക്കുന്ന ോടുേളിൽ ഇടിമിന്നൽ മൂലം 
ഉണ്ടാേുന്ന ഊർജ്ജപ്രവാഹം  ീരിടുത്തം ഉണ്ടാോൻ ോരണം ആേുന്നു. ഉയരം 
േൂടിയ മരങ്ങൾ ഈ അവസരങ്ങളിൽ ഊർജ്ജവാഹേരായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു. 
ഇടിമിന്നകലറ്റ് വനത്തിനുള്ളിൽ വനയ-മൃഗങ്ങൾ മരണരെടുന്നുരണ്ടേിലും 
അ ിൻസറ േണക്കുേൾ എടുക്കുന്നത് അപ്രാകയാഗിേമാണ്. എന്നാൽ ഇടിമിന്നൽ 

േൂടി ോരണം ആേുന്ന ോട്ടു ീ മൂലം നിരവധ്ി ജീവജാലങ്ങൾ മരണരെടുന്നു എന്ന് 
േണക്കുേൾ സൂചിെിക്കുന്നു. 
 

 ുറസ്സായ സ്ഥലങ്ങളിൽ കമയാൻ വിടുന്ന േന്നുോലിേൾക്കും മറ്റ് വളർത്തു 
മൃഗങ്ങൾക്കും ഇടിമിന്നൽ ഏൽക്കാനും ജീവഹാനി വരര ഉണ്ടാോനുമുള്ള 

സാധ്യ യുണ്ട്. ഇടിമിന്നൽ സജീവമാേുന്ന മാസങ്ങളിൽ ഈ ോരയം മൃഗ 

രരിരാലനത്തികലർരെടുന്നവർ പ്രക യേമായി പ്ശദ്ധിക്കണം. ോർകമഘങ്ങൾ േണ്ട് 
 ുടങ്ങുന്ന കവേുകന്നരങ്ങൾ  ുറസ്സായ സ്ഥലങ്ങളിൽ കമയാൻ വിടുന്നത് 

ഒഴിവാക്കണം. 
 

ഇടിമിന്നൽ മൂലം ോടുേളിൽ ോട്ടു ീയുണ്ടാേുകമ്പാൾ അത് രടരാ ിരിക്കാൻ 

കവണ്ട മുൻേരു ൽ നരടിേൾ സവീേരിച്ചിരികക്കണ്ട ാണ്. വനംവേുെിൻരറ 

േയാമ്പുേളിലും വാച്ച് ടവറുേളിലും ഫാം രഹൗസുേളിലും മിന്നൽ രക്ഷാചാലേം 
സ്ഥാരിക്കുേ  ുടങ്ങിയ നടരടിേളിലൂരട മിന്നൽ ദുരന്തങ്ങളുരട ആഘാ ം 
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േുറക്കാൻ സാധ്ിക്കും. ഇടിമിന്നലുേൾ േൂടു ലായി ോണരെടുന്ന വനകമഖലേൾ 

കേരളത്തിൽ ഉകണ്ടാ എന്ന് ശാസ്പ് ീയമായ രഠനം നടകത്തണ്ട ും അത്തരത്തിലുള്ള 

രഠനങ്ങളുരട േൂടി അടിസ്ഥാനത്തിൽ േൂടു ൽ സുരക്ഷാ മുൻേരു ലുേൾ 

വിേസിെിരച്ചടുകക്കണ്ട ുമാണ്. 

7.6. മല്സയൈന്ധന കമഖല 

ഒരു മത്സയബരന യാപ് യ്ക്കിരട അരേടം ഒഴിവാക്കാനുള്ള ഏറ്റവും നലല മാർഗം 
ഇെിമിന്ലുാം സെനെുേനറ്റുാം ആരാംഭികുദ്ദമ്പനൾ മൽെയസത്തനഴിലനളിെൾ 

ജ്ലനശയത്തിലിലലസയന്ു ഉറപ്പനകുെ എന്തനണ്. എന്നൽ ക്പനദ്ദദശിെമനയ 

ഇെിമിന്ൽ െനദ്ധയത മുന്റിയിപ്പുെൾ എദ്ദപ്പനഴുാം െൃതയമനയി നൽെസപ്പെനൻ 

െനധ്ികനത്തതുാം അഥവന മുന്റിയിപ്പുെൾ നൽെിയനൽ തസന് സപനതുജ്നങ്ങൾ 

അത് പനലികനത്ത അവെരങ്ങളിലുാം മത്സ്യൈന്ധന യനക്തയ്ക്കിസെ അപെൊം 
ഒഴിവനകുെ അക്ത ക്പനദ്ദയനഗിെമലല.  അ ുരോണ്ട് ഇടി കേട്ട്  ുടങ്ങുകമ്പാൾ  രന്ന 

മത്സയബരനം നിർത്താൻ ശുരാർശ രചയ്യുന്നു. ഒരു കറഡികയാ വഴി ോലാവസ്ഥാ 

റികൊർട്ടുേൾ മനസിലാക്കുന്നത് എകൊഴും നലല ആശയമാണ്. അ ുവഴി 
മൽസയര ാഴിലാളി ജാപ്ഗ  മുന്നറിയിെുേൾ അറിയാൻ സാധ്ിക്കും. 

  

മത്സയരത്താഴിലാളിേൾക്കുള്ള മിന്നൽ സുരക്ഷാ നിർകദശങ്ങൾ  

 

മിന്നൽ ോണുകമ്പാൾ എന്തുരചയ്യണം? 

 

● നിങ്ങൾ  ീരത്താരണേിൽ 

 

നിങ്ങളുരട ചൂണ്ടേൾ  ാഴ്ത്തി രവക്കുേ, അവയ്ക്ക് ഒരു ആന്റിന കരാരല 

പ്രവർത്തിക്കാനും നിങ്ങൾക്ക് കനരര ഒരു മിന്നൽ ആപ്േമണം നടത്താനും േഴിയും. 
സമാന വലുെത്തിലുള്ള േുറ്റിരച്ചടിേകളാ ഒരു േൂട്ടം രചറിയ മരങ്ങകളാ ഉള്ള 

പ്രകദശങ്ങളികലകക്കാ മാറി നിൽക്കുേ. സസയങ്ങരള സ്രർശിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുേ. 

(മരച്ചുവട്ടിൽ അഭയം ക ടരുത്) മത്സയബരന ബീച്ചുേൾ കരാലുള്ള  ുറന്ന 

ഭൂപ്രകദശങ്ങളിൽ ഒരു  ാഴ്ന്ന സ്ഥലം േരണ്ടത്തി േുനിഞ്ഞു ഇരിക്കുേ. 

 

● നിങ്ങൾ ഒരു കബാട്ടിലാരണേിൽ 

മിന്നൽ സമയത്ത് കബാട്ടിൻസറ ഉരരി ലത്തിൽ േയറി നിൽക്കാ ിരിക്കുേ. എലലാ 

ആളുേളും അവരുരട കലഫ്റ് ജാക്കറ്റുേൾ ധ്രിക്കണം, കബാട്ടിന് േയാബിൻ 

ഉരണ്ടേിൽ അ ിൽ േയറി ഇരിക്കണം. എലലാ ചൂണ്ടേളും കറഡികയാ 
ആന്റിനേളും  ാഴ്ത്തുേ. രമറ്റൽ കേവരിേളുമാകയാ വയറിംഗുമാകയാ 
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കമാകട്ടാറുമാകയാ ബരരെടാര  േുനിഞ്ഞു ഇരിക്കുേ; രവള്ളത്തിൽ 

ഇറങ്ങുേകയാ ോലുേൾ അരലലേിൽ കേേൾ രവള്ളത്തിൽ ഇടുേകയാ രചയ്യരുത്. 

 

ഇങ്ങരനരയലലാം രചയ്യുന്ന ുരോണ്ട് മിന്നലിൽ നിന്ന് ഒരു രരിധ്ി വരര 

സുരക്ഷി രായിരിക്കാൻ സാധ്ിക്കും. ചില മത്സയബരന കബാട്ടുേൾക്ക് മിന്നൽ 

രക്ഷ സംവിധ്ാനങ്ങൾ ലഭയമാരണേിലും ഇടിമിന്നൽ സമയത്തു രവള്ളത്തിൽ 

ഇറങ്ങുന്നത് സുരക്ഷി മലല. 
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8. വിവിധ സർകാർ വേുപ്പ േൾകുള്ള നിർകദശങ്ങൾ  

 

ദുരന്ത ലഘൂേരണ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ സർക്കാരിൻരറ വിവിധ് 

വേുെുേളുരടയും സർക്കാരി ര ഏജൻസിേളുരടയും സന്നദ്ധ 

സംഘടനേളുരടയും രരാ ുജനങ്ങളുകടയുരമലലാം ഏകോരനം വളരര 

പ്രധ്ാനരെട്ട ാണ്. ഇത്തരത്തിലുള്ള േൂട്ടായ ും േൃ യമായ 

ദിശാകബാധ്മുള്ള ുമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ രോണ്ട് മാപ് കമ സുരക്ഷി മായ 

നാരളേൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ സാധ്ിക്കുേയുള്ളു. അ ിൽ ഏറ്റവും സുപ്രധ്ാനമായ 

രോണ് സർക്കാർ വേുെുേൾക്ക് വഹിക്കാനുള്ളത്. ദുരന്തഘട്ടങ്ങളിരല 

പ്ര ിേരണ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ മാപ് മലല സർക്കാർ ഏജൻസിേളുരട രേ് 
വരുന്നത്. അത് ദുരന്ത നിവാരണത്തിൻരറ എലലാ ഘട്ടങ്ങളിലും ഉണ്ടാവുകമ്പാൾ 

മാപ് കമ ദുരന്തങ്ങളുരട ആഘാ  ലഘൂേരണം എന്ന ലക്ഷയം സാധ്യമാവുേയുള്ളൂ. 

ആസൂപ് ണത്തിലും പ്ര ികരാധ് പ്രവർത്തനങ്ങളിലും  യ്യാരറടുെ് 
പ്രവർത്തനങ്ങളിലും സർക്കാരിൻരറ മുഴുവൻ വേുെുേൾക്കും 
ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ നിർവഹിക്കാനുണ്ട്. ഓകരാ രദ്ധ ിയിലും ദുരന്ത 

സാദ്ധയ േൾ അവകലാേനം രചകയ്യണ്ട ും അ നുസരിച്ചുള്ള  യ്യാരറടുെുേളും 
പ്ര ികരാധ്-ദുരന്ത ലഘൂേരണ നടരടിേൾ ആസൂപ് ണം രചകയ്യണ്ട ുമുണ്ട്. 
 

 കേശ സ്ഥാരനങ്ങൾ മു ൽ പനർലസമൻ് വരരയുള്ള ജനപ്ര ിനിധ്ിേൾക്ക് ദുരന്ത 

സാധ്യ േരള േുറിച്ച് അവകബാധ്മുണ്ടാവുേയും ദുരന്ത ലഘൂേരണ 

പ്രവർത്തനങ്ങൾ മുൻഗണനയാവുേയും രചയ്യുകമ്പാൾ മാപ് കമ നയരരമായ 

മാറ്റങ്ങളും ഇടരരടലുേളും സാധ്യമാവുേയുള്ളു. അത് ജനാധ്ിര യത്തിൻരറ 

ശാക്തീേരണത്തിനും സുരക്ഷി മായ ഭാവിയുരട നിർമ്മാണത്തിലും 
നിർണ്ണായേമാേും. 

 

സംസ്ഥാന ദുരന്ത നിവാരണ അക ാറിറ്റിയുരട അധ്യക്ഷനായ മുഖയമപ്ന്തിയും 
ഉരാധ്യക്ഷനായ ദുരന്ത നിവാരണ വേുെ് മപ്ന്തിയും സംസ്ഥാനരത്ത ദുരന്ത 

നിവാരണ പ്രവർത്തനങ്ങളുരട ആരേ കമൽകനാട്ടം വഹിക്കുേയും നയമരരമായ 

 ീരുമാനങ്ങൾ കേരക്കാള്ളുേയും രചയ്യുന്നു. ഉകദയാഗസ്ഥ  ലത്തിൽ സംസ്ഥാന 

ചീഫ്റ് സെക്െട്ടറി ദുരന്ത നിവാരണ പ്രവർത്തനങ്ങളുരട മുൻഗണനേളും നയങ്ങളും 
മാർഗനിർകദശങ്ങളും നടെിലാക്കുന്ന ിന് ചുക്കാൻ രിടിക്കുന്നു. സംസ്ഥാന റിലീഫ്റ് 

േമ്മീഷണറാണ് ദുരന്ത ലഘൂേരണ പ്രവർത്തനങ്ങരള ഏകോരിെിക്കുേ. 

സംസ്ഥാന അടിയന്തരഘട്ട ോരയനിർവഹണ കേപ്രം ദുരന്ത പ്ര ിേരണ 

പ്രവർത്തനങ്ങളുരട ഏകോരനം ഉറൊക്കുന്നക ാരടാെം ദുരന്ത ലഘൂേരണ 

പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായുള്ള രഠനങ്ങളും ഗകവഷണങ്ങളും  യ്യനരറടുെുേളും 
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നടത്തുേയും ശാസ്പ് -സാകേ ിേ ഇടരരടലുേൾക്ക് കന ൃ വം നൽേുേയും 
രചയ്യുന്നു. 
 

സംസ്ഥാനരത്ത ഇടിമിന്നൽ ദുരന്ത ലഘൂേരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ 

ോരയക്ഷമമാക്കുന്ന ിനായി പ്രധ്ാനരെട്ട സർക്കാർ വേുെുേൾക്കായി 
രുറരെടുവിക്കുന്ന മാർഗനിർകദശങ്ങൾ  ാരഴ നൽേുന്നു. 
 

8.1. സംസ്ഥാന ദുരന്ത നിവാരണ അകതാറിറ്റി 

● ഇടിമിന്നൽ ദുരന്തരത്ത കനരിടുന്ന ിന് സംസ്ഥാനരത്ത സജ്ജമാക്കുന്ന ിൽ 

പ്രധ്ാനരെട്ട ഉത്തരവാദി വം സംസ്ഥാന ദുരന്ത നിവാരണ 

അക ാറിറ്റിക്കുണ്ട്. ഇടിമിന്നൽ ദുരന്ത ലഘൂേരണത്തിനായി ൊംസ്ഥനനത്ത് 
സവീേരികക്കണ്ട നയരരമായ നടരടിേൾ  ീരുമാനിക്കുന്ന ും അവ 

നടെിലാക്കുന്ന ും സംസ്ഥാന ദുരന്ത നിവാരണ അക ാറിറ്റിയുരട 
കന ൃ വത്തിലായിരിക്കും.  

● സംസ്ഥാന അടിയന്തര ഘട്ട ോരയ നിർവഹണ കേപ്രം  യ്യാറാക്കുന്ന 

ഇടിമിന്നൽ ദുരന്ത ലഘൂേരണ പ്രവർത്തന മാർഗ്ഗകരഖ (Lightning Action Plan) 

അംഗീേരിക്കുേയും നടെിലാക്കാൻ കന ൃ വം നൽേുേയും രചകയ്യണ്ടത് 

ദുരന്ത നിവാരണ അക ാറിറ്റിയുരട കസ്റ്റ്റ് എകസിേയൂട്ടീവ് േമ്മിറ്റിയാണ് 

(SEC). 

● സംസ്ഥാനരത്ത ബരരെട്ട വിവിധ് സർക്കാർ വേുെുേൾ  മ്മിലുള്ള 

ഏകോരനവും ഇടിമിന്നൽ ദുരന്ത ലഘൂേരണ പ്രവർത്തന മാർഗ്ഗകരഖയുരട 
ോരയക്ഷമമായ നിർവഹണം ഉറെ് വരുത്തലും അക ാറിറ്റിയുരട 

ചുമ ലയാണ്. 

● സംസ്ഥാന ദുരന്ത പ്ര ിേരണ നിധ്ി (SDRF), സംസ്ഥാന ദുരന്ത ലഘൂേരണ 

നിധ്ി (SDMF) എന്നിവ ഇടിമിന്നൽ ദുരന്തങ്ങരള കനരിടുന്ന ിൽ എങ്ങരന 

വിനികയാഗിക്കണം എന്ന ിന് മാർഗ കരഖയും മാനദണ്ഡങ്ങളും 
നിശ്ചയികക്കണ്ടത് SEC യുരട ഉത്തരവാദി വമാണ്. 

● ഇടിമിന്നൽ സീസണുേളിൽ അടിയന്തര സാഹചരയങ്ങരള 

കനരിടുന്ന ിനായുള്ള  ീരുമാനങ്ങൾ എടുകക്കണ്ടത് SEC യാണ്. 

● വടക്ക് േിഴക്കൻ മൺസൂൺ, കവനൽക്കാലമായ ഏപ്രിൽ-രമയ് മാസങ്ങൾ 

എന്നിങ്ങരനയുള്ള പ്രധ്ാന ഇടിമിന്നൽ സീസണുേൾ ആരംഭിക്കുന്ന ിന് 

മുകന്നാടിയായി മുരന്നാരുക്കങ്ങൾ വിലയിരുത്താനും ഇടിമിന്നൽ ദുരന്ത 

ലഘൂേരണ പ്രവർത്തന മാർഗ്ഗകരഖയുരട (Lightning Action Plan) 

ോരയക്ഷമമായ നടെിലാക്കലിനുമായി ബരരെട്ട കേപ്ര-സംസ്ഥാന 

വേുെുേളുരട വിരുലമായ കയാഗം സംസ്ഥാന റിലീഫ്റ് 
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േമ്മീഷ്ണർ/കനാഡൽ ഓഫീസർ/രമമ്പർ രസപ്േട്ടറി വിളിച്ചു 
കചർകക്കണ്ട ാണ്. എലലാ വർഷവും ഒകകടാബർ, മാർച്ച് മാസങ്ങളിൽ 

ഇത്തരത്തിൽ കയാഗം കചർന്ന്  യ്യാരറടുെുേൾ അവകലാേനം രചയ്യുന്നത് 

ഉചി മായിരിക്കും. 
● ോലാവസ്ഥ വയ ിയാനത്തിൻരറ ഭാഗമായി ഇടിമിന്നലുേളുരട 

ആവൃത്തിയിലും  ീപ്വ യിലും വർദ്ധനവ് ഉണ്ടാേുരമന്ന് ശാസ്പ് കലാേം 
നൽേുന്ന മുന്നറിയിെിൻരറ േൂടി സാഹചരയത്തിൽ ഇടിമിന്നൽ ദുരന്തങ്ങരള 

ലഘൂേരിക്കുന്ന ിന് കവണ്ടിയുള്ള ദീർഘോല രദ്ധ ിേൾ 

ആവിഷ്ക്കരികക്കണ്ട ും നയരരമായ  ീരുമാനങ്ങൾക്ക് സർക്കാരികനാട് 

ശുരാർശ രചകയ്യണ്ട ും അക ാറിറ്റിയാണ്. 

8.2. സംസ്ഥാന അടിയന്തരഘട്ട ോരയ നിർവഹണ കേപ്രം (SEOC) 

● ഇടിമിന്നൽ ദുരന്ത ലഘൂേരണ പ്രവർത്തന മാർഗ്ഗകരഖ (Lightning Action Plan) 

സമയബരി മായി  യ്യാറാക്കുേയും ആവശയമായ രു ുക്കലുേൾ   

വരുത്തുേയും SEC അംഗീേരിച്ച രദ്ധ ി ബരരെട്ട വേുെുേൾക്കും 
ജനപ്ര ിനിധ്ിേൾക്കും രരാ ുജനങ്ങൾക്കും ലഭയമാക്കുേയും 
രചകയ്യണ്ട ാണ്. 

● ഇടിമിന്നൽ മൂലമുള്ള മരണം റികൊർട്ട് രചയ്യരെടുന്ന മുറയ്ക്ക് കദശീയ 

ദുരന്ത നിവാരണ അക ാറിറ്റിയുരട നിർദ്ധിഷ്ട കഫാർമാറ്റിൽ വിവരങ്ങൾ 

അറിയികക്കണ്ട ാണ് (കഫാർമാറ്റുേൾ അനുബരമായി നൽേിയിരിക്കുന്നു). 
● കേപ്ര ോലാവസ്ഥ വേുെ് രുറരെടുവിക്കുന്ന ഇടിമിന്നൽ സാധ്യ  

പ്രവചനങ്ങൾ രരാ ുജനങ്ങളും സർക്കാർ സംവിധ്ാനങ്ങളും 
സവീേരികക്കണ്ട മുൻേരു ൽ നടരടിേൾ സഹി ം  യ്യാറാക്കുേയും 
മാധ്യമങ്ങളിലൂരടയും മറ്റ് മാർഗങ്ങളിലൂരടയും ജനങ്ങളിൽ 

എത്തിക്കുേയും രചയ്യണം. 
● 24*7 മണിക്കൂറും സംസ്ഥാനരത്ത സ്ഥി ിഗ ിേൾ െൂക്ഷ് മമായി 
നിരീക്ഷികക്കണ്ട ും ദുരന്ത നിവാരണ അക ാറിറ്റി രരീക്ഷണാടിസ്ഥാനത്തിൽ 

ഉരകയാഗിച്ച് വരുന്ന Earth Networks ൻരറ sferic maps, IITM, കേപ്ര േലാവസ്ഥ 

വേുെ് എന്നിവരുരട മുന്നറിയിെുേൾ, ോലാവസ്ഥ വേുെിൻരറ 'Damini' 

ആപ്ലികക്കഷൻ, ഉരപ്ഗഹ-റഡാർ ചിപ് ങ്ങൾ എന്നിവ സദാ പ്ശദ്ധിക്കുേയും 
ആവശയമായ ഘട്ടങ്ങളിൽ മുന്നറിയിെുേൾ ജിലലാ ദുരന്ത നിവാരണ 

അക ാറിറ്റിേരളയും മറ്റ് ബരരെട്ട ഏജൻസിേരളയും 
അറിയികക്കണ്ട ുമാണ്. 
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● ജിലലാ ദുരന്ത നിവാരണ അക ാറിറ്റി/ലാൻഡ് രറവനയൂ വേുെിൽ നിന്ന് 
നിർദിഷ്ട കഫാർമാറ്റിൽ ഇടിമിന്നൽ മൂലമുള്ള അരേടങ്ങളുരട 
വിവരകശഖരണം നടകത്തണ്ട ാണ്. 

● ഇടിമിന്നൽ ദുരന്തങ്ങരള കനരിടുന്ന ിനുള്ള കശഷി വർധ്ിെിക്കുന്ന ിനായി 
രരിശീലന രദ്ധ ിേളും രമാഡയൂളുേളും  യ്യാറാകക്കണ്ട ും 
ആവശയമുള്ളവർക്ക് രരിശീലനം നൽകേണ്ട ും SEOC യാണ്. 

● IEC (Information, Education and Communication) രമറ്റീരിയലുേൾ 

 യ്യാറാക്കുേയും, വിവിധ് വേുെുേൾ  യ്യാറാക്കിയ IEC രമറ്റീരിയലുേൾ 

ഉൾെരട മാധ്യമങ്ങളിലൂരടയും സാമൂഹിേ മാധ്യമങ്ങളിലൂരടയും 
പ്രചരിെിക്കുേയും രരാ ുജനങ്ങൾക്ക് ലഭയമാക്കുേയും രചയ്യണം. 

● ദീർഘോല അടിസ്ഥാനത്തിലും, പ്ഹസവോലാടിസ്ഥാനത്തിലും 
സംസ്ഥാനരത്ത ഇടിമിന്നൽ ദുരന്തങ്ങളുരട ലഘൂേരണത്തിനായുള്ള 

രഠനങ്ങളും ഗകവഷണങ്ങളും സവന്തം നിലക്കും വിവിധ് ഗകവഷണ 

സ്ഥാരനങ്ങളുമായും യൂണികവഴ്സിറ്റിേളുമായും സഹേരിച്ച് രോണ്ടും 
നടത്തുേ. ഉരുത്തിരിഞ്ഞു വരുന്ന മിേച്ച ആശയങ്ങരള അക ാറിറ്റിയുരട 
പ്ശദ്ധയിൽ രോണ്ട് വരിേയും സർക്കാരിരന രോണ്ട് അവ നടെിൽ 

വരുത്തിക്കുേയും രചയ്യുേ. 

8.3. ജിലലാ ദുരന്ത നിവാരണ അകതാറിറ്റിയും ജിലലാ അടിയന്തരഘട്ട 
ോരയനിർവഹണ കേപ്രവും  

● ഇടിമിന്നൽ ദുരന്ത ലഘൂേരണ പ്രവർത്തന മാർഗ്ഗകരഖ ജിലലേളിൽ 

ോരയക്ഷമമായി നടെിലാക്കാനും വിവിധ് സർക്കാർ വേുെുേരള 

ഏകോരിെിക്കാനുമുള്ള ചുമ ല ജിലലാ ദുരന്ത നിവാരണ 

അക ാറിറ്റിക്കാണ്. 

● ഇടിമിന്നൽ മൂലമുള്ള മരണങ്ങൾ, ആകരാഗയപ്രശ്നങ്ങൾ, മറ്റ് നാശനഷ്ടങ്ങൾ 

എന്നിവ ഉണ്ടാേുന്ന മുറക്ക് സംസ്ഥാന ദുരന്ത നിവാരണ അക ാറിറ്റിരയയും 
SEOC രയയും നിർദ്ധിഷ്ട കഫാർമാറ്റിൽ വിവരങ്ങൾ അറിയികക്കണ്ട ാണ്. 

(കഫാർമാറ്റുേൾ അനുബരമായി നൽേിയിരിക്കുന്നു). 
● ജിലലേളിൽ ഇടിമിന്നൽ ദുരന്ത സാധ്യ േരള ലഘൂേരിക്കാൻ കവണ്ട 

നടരടിേൾ സവീേരിക്കുേയും ദുരന്തമുണ്ടാേുന്ന ഘട്ടത്തിൽ 

വേുെുേരളയും രക്ഷാപ്രവർത്തേകരയും ഏകോരിെിക്കുേയും 
രചയ്യുേ. 

● SEOC യിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന ഇടിമിന്നൽ സാധ്യ  മുന്നറിയിെുേൾ 

ജിലലയിരല വിവിധ് സർക്കാർ വേുെുേളിലും ബരരെട്ട മറ്റ് 
ഏജൻസിേരളയും ജനപ്ര ിനിധ്ിേരളയും അറിയിക്കുേ. 



കേരള സംസ്ഥാന ഇടിമിന്നല് ദുരന്ത ലഘൂേരണ പ്രവർത്തന മാർഗ്ഗകരഖ  

63 

കേരള സംസ്ഥാന ദുരന്ത നിവാരണ അക ാറിറ്റി 

രരാ ുജനങ്ങൾക്കായി സാമൂഹിേ മാധ്യമങ്ങളിലൂരട ഉൾരെരട 
പ്രസിദ്ധീേരിക്കുേ. 

● SDRF, SDMF എന്നിങ്ങരന ഓകരാ ജിലലക്കും അനുവദിച്ചു നൽേിയിട്ടുള്ള 

ധ്നത്തിൻസറ വിനികയാഗം. 

● ജിലലാ അടിയന്തരഘട്ട ോരയനിർവഹണ കേപ്രം ോരയക്ഷമമായി 24*7 

മണിക്കൂറും പ്രവർത്തന സജ്ജമായിരിക്കുേയും അവിരടയുള്ള 

േമ്മയുണികക്കഷൻ സംവിധ്ാനങ്ങൾ പ്രവർത്തന സജ്ജമാരണന്ന് ഉറെ് 
വരുത്തുേയും രചയ്യണം. 

● IEC രമറ്റീരിയലുേൾ രരാ ുജനങ്ങൾക്ക് ലഭയമാക്കണം. 
● ഇടിമിന്നൽ സീസണിന് മുകന്നാടിയായി ബരരെട്ട വേുെുേളുരടയും 
ജനപ്ര ിനിധ്േളുരടയും മുരന്നാരുക്ക കയാഗങ്ങൾ കചരണം. 

● ജിലലാ േളകടകററ്റ് ഉൾരെടുന്ന രേട്ടിടം ബരരെട്ട ഏജൻസിേരള രോണ്ട് 
രരികശാധ്ിെിക്കുേയും ഇടിമിന്നലിൽ നിന്ന് സുരക്ഷി മാണ് എന്ന് ഉറെ് 
വരുത്തുേയും രചയ്യണം. 

● ആവശയമായ ഘട്ടങ്ങളിൽ ദുരന്ത നിവാരണ നിയമം വഴിയുള്ള െവിദ്ദശഷ 
അധ്ിെനരാം ഉരകയാഗിക്കുേ. 

8.4. ലാൻഡ് മറവനയു വേുപ്പ്  

● ഇടിമിന്നൽ ദുരന്ത ലഘൂേരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്ന ിനായി ദുരന്ത 

നിവാരണ വേുെിനാവശയമായ സഹായങ്ങൾ രചയ്ത് നൽകേണ്ട ാണ്. 

● മിന്നൽ മൂലമുള്ള അരേടങ്ങൾ സംഭവിച്ചാൽ പ്രസ് ു  വിവരം വികലലജ് 

ഓഫീസർ രരികശാധ്ിച്ച്  ഹസിൽദാറിന് റികൊർട്ട് നൽേണം. 
 ഹസിൽദാർ ഇവ ജിലലാ ദുരന്ത നിവാരണ അക ാറിറ്റിരയ 

അറിയികക്കണ്ട ാണ്. 

● ഇടിമിന്നൽ സംസ്ഥാന സവികശഷ ദുരന്തം ആയ ിനാൽ ഇടിമിന്നൽ മൂലമുള്ള 

അരേടങ്ങൾക്ക് സംസ്ഥാന ദുരന്ത പ്ര ിേരണ നിധ്ിയിൽ നിന്ന് ആശവാസ 

ധ്നസഹായത്തിന് അർഹ യുണ്ട്. ഇ ുമായി ബരരെട്ടുള്ള അകരക്ഷേൾ 

സവീേരികക്കണ്ട ും രരികശാധ്നേൾ നടത്തി ജിലലാ ദുരന്ത നിവാരണ 

അക ാറിറ്റി അധ്യക്ഷനായ ജിലലാ േളകടർക്ക് റിദ്ദപ്പനർട്ട് നൽകേണ്ട ും 
 ഹസിൽദാർ/വികലലജ് ഓഫിസർമാരാണ്. 

● മരണാം ൊംഭവികുന് ദ്ദെെുെളിൽ അദ്ദപക്ഷദ്ദയനസെനപ്പാം മരണ 
െർട്ടി ികറ്റ്, FIR, ദ്ദപനസ്റ്് ദ്ദമനർട്ടാം  റിദ്ദപ്പനർട്ട്  എന്ിവ ഉറപ്പു വരുത്തുെ. 

● മരണസപ്പെുന്വരുസെ ൊംസ്െനരത്തിനനവശയമനയ െെനയാം നൽെുെ. 
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● പരിദ്ദകൽകുന്വർക് ദുരിതനശവനൊം ലഭികുന്തിനനയി അദ്ദപക്ഷ 
െവീെരികുെയുാം അദ്ദപക്ഷദ്ദയനസെനപ്പാം െർട്ടി ികറ്റ് ഉസണ്ടന്് ഉറപ്പു 
വരുത്തുെയുാം സചയ്യുെ. 

● വീെുെൾകുണ്ടനെുന് നനശനരാം ശതമനനകണകിൽ ൈന്ധസപ്പട്ട തദ്ദേശ 
െവയാം ഭരണ വെുപ്പ് എഞ്ചിനീയർ  മുദ്ദഖന തിട്ടസപ്പെുത്തുെ. 

● തനമെ ദ്ദയനഗയമലലനത്ത വീെുെളിൽ െഴിയുന്വസര ആവശയമനയ 
ഘട്ടങ്ങളിൽ െയനമ്പുെളിദ്ദലക് മനറ്റുെ. 

● വീട്ടുപെരണങ്ങളുാം, വസ്ക്തവുാം നരസപ്പെുന്വർക് ദുരിതനശവനൊം 
ഉറപ്പു വരുത്തുെ. 

● SEOC/DEOC േളിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന മുന്നറിയിെുേൾ വികലലജ്  ലം 
വരരയുള്ള ഉകദയാഗസ്ഥ സംവിധ്ാനത്തികലക്ക് എത്തുന്നു എന്ന് ഉറെ് 
വരുകത്തണ്ട ാണ്. 

● ലാൻഡ് രറവനയൂ വേുെിൻരറ ഓഫീസ് രേട്ടിടങ്ങൾ ഇടിമിന്നൽ സുരക്ഷാ 
മാനദണ്ഡങ്ങൾ രാലിക്കുന്നുരണ്ടന്ന് ഉറൊക്കണം. ആവശയമായ ഇടങ്ങളിൽ 

മിന്നൽ രക്ഷാ ചാലേങ്ങൾ സ്ഥാരിക്കണം. 

8.5. വിദയഭയാസ വേുപ്പ് (മരാതുവിദയാഭയാസ വേുപ്പ് & ഉന്നത 
വിദയാഭയാസ വേുപ്പ്) 

● രേട്ടിടങ്ങൾ ഇടിമിന്നൽ സുരക്ഷാ മുൻേരു ലുേൾ എടുത്തിട്ടുരണ്ടന്ന് 
ഉറൊക്കുേ. ഉയരം േൂടിയ രേട്ടിടത്തിൽ മിന്നൽ രക്ഷാചാലേം 
സ്ഥാരിക്കുേ. 

● ഇടിമിന്നൽ സീസണിൽ അന്തരീക്ഷം കമഘാവൃ മായ ഘട്ടങ്ങളിൽ േുട്ടിേരള 

കമ ാനങ്ങളിൽ േളിക്കാൻ വിടുന്നത് ഒഴിവാകക്കണ്ട ാണ്. 

● ഇടിമിന്നലിരന സംബരിച്ച് അദ്ധയാരേരിലും വിദയാർത്ഥിേളിലും 
ജീവനക്കാരിലും ശാസ്പ് ീയ അവകബാധ്ം സൃഷ്ടിക്കുേ. ഇടിമിന്നൽ സുരക്ഷാ 
നടരടിേൾ വിദയാർത്ഥിേരള രരിശീലിെിക്കുേ. 

● വിദയാർത്ഥിേരള ഉരകയാഗിച്ച് രക്ഷി ാക്കളികലക്കും കബാധ്വൽക്കരണ 

േയാമ്പയിൻ വയനപിപ്പികനൻ അദ്ധയാരേർ കന ൃ വം നൽകേണ്ട ാണ്. 

● സർവ്വേലാശാലേൾ, കോകളജുേൾ  ുടങ്ങിയ ഉന്ന  വിദയഭയാസ 

സ്ഥാരനങ്ങൾ ഇടിമിന്നൽ ദുരന്തങ്ങരള സംബരിച്ച് അധ്യാരേരരയും 
വിദയാർത്ഥിേരളയും ജീവനക്കാരരയും കബാധ്വൽക്കരികക്കണ്ട ാണ്. 

രരാ ുസമൂഹത്തിനും ഉരോരപ്രദമാേുന്ന മാ ൃേ രരമായ 

ഇടരരടലുേൾ നെത്തുന്തിനുാം ദ്ദൈനധ്വൽകരണ പരിപനെിെൾ 

ൊംഘെിപ്പികുന്തിനുാം ഇത്തരാം സ്ഥനപനങ്ങൾക് െഴിയുാം. 
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● ഉന്ന  വിദയാഭയാസ സഥാരനങ്ങളിരല വിദയാർത്ഥിേൾക്കും 
അധ്യാരേർക്കും ജീവനക്കാർക്കും പ്രഥമ ശുപ്ശൂഷ രരിശീലനം നൽേുന്നത് 

നന്നായിരിക്കും. 
● മാറി വരുന്ന കേരളത്തിൻരറ ോലാവസ്ഥരയ സംബരിച്ചും മാറുന്ന 

ോലാവസ്ഥരയ പ്ര ികരാധ്ിക്കുന്ന രീ ിയിൽ കേരള സമൂഹത്തിന് 

പ്രകയാജനരരമാേുന്ന  രത്തിലുള്ള പ്രാകയാഗിേ മാർഗ്ഗങ്ങൾ 

േരണ്ടത്താനുള്ള ഗകവഷണങ്ങൾ കപ്രാത്സാഹിെിക്കരെടണം. സാകേ ിേ, 
ശാസ്പ് , സാമൂഹിേ ശാസ്പ് , ആകരാഗയ, ോർഷിേ കമഖലേളിരലലലാം 
ബരരെട്ട സർവേലാശാലേളും ഉന്ന  വിദയാഭയാസ സ്ഥാരനങ്ങളും 
ഇടിമിന്നൽ ദുരന്തങ്ങരള സംബരിച്ചും അ ിരന അ ിജീവിക്കാൻ ഉ േുന്ന 

 രത്തിൽ ജീവി  രീ ിയിലുൾരെരട എരന്തലലാം മാറ്റങ്ങൾ രോണ്ടുവരാം 
എന്നുള്ള ും ശാസ്പ് ീയമായി ഗകവഷണ വികധ്യമാക്കുേയും 
ഉരുത്തിരിയുന്ന ആശയങ്ങൾ രരാ ുസമൂഹവുമായും സർക്കാർ 

സംവിധ്ാനങ്ങളുമായും രേുരവക്കുേയും രചയ്യുേ. ഇ ിനായുള്ള ഒരു 
പ്ലാറ്റ്്കഫാം ഉന്ന  വിദയാഭയാസ വേുെ് സജ്ജീേരികക്കണ്ട ാണ്. 

8.6. മതാഴില്-ബനരുണയ വിേസന വേുപ്പ് 

● ര ാഴിലാളിേളിലും ര ാഴിൽദാ ാക്കളിലും ജീവനക്കാരിലും ഇടിമിന്നൽ 

ദുരന്തങ്ങരള സംബരിച്ച് കബാധ്വൽക്കരണം നടത്തുേ. സുരക്ഷാ 

മുൻേരു ലുേൾ സംബരിച്ച് ഇവരിൽ അവകബാധ്ം സൃഷ്ടിക്കുേ. 

● േർഷേ ര ാഴിലാളിേൾ, മറ്റ് രുറം കജാലിയിൽ ഏർരെടുന്നവർ  ുടങ്ങിയ 

വിഭാഗങ്ങൾക്ക് പ്രക യേ രരിഗണന നൽേി ഇടിമിന്നൽ രക്ഷാമാർഗ്ഗങ്ങൾ 

ര ാഴിലാളിേളിൽ പ്രചരിെിക്കുേ.  

● അഥി ി ര ാഴിലാളിേൾക്ക് അവരുരട ഭാഷയിൽ ഇടിമിന്നൽ ദുരന്ത സാധ്യ  

മുന്നറിയിെുേൾ എത്തിക്കുേയും സവീേരികക്കണ്ട സുരക്ഷാ നടരടിേൾ 

രരിചയരെടുത്തുേയും രചയ്യണം. 
● ര ാഴിലാളി സംഘടനേരള േൂടി കബാധ്വൽക്കരണ യജ്ഞത്തിൽ 

രോളിേളാക്കുേ. 

● ര ാഴിലിടങ്ങളിരല സുരക്ഷി  വം ഉറെ് വരുത്തുന്ന ിന് സഹായേമായ 

മുഴുവൻ ര ാഴിൽ നിയമങ്ങളും േർശനമായി നടെിലാക്കുേ. 
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8.7. തകേശ സവയംഭരണ വേുപ്പ് (രഞ്ചായത്ത്ോരയം, നഗ്രോരയം, 
പ്ഗ്ാമവിേസന വേുപ്പ്, േില)) 

● രേട്ടിടങ്ങൾക്ക് നിർമ്മാണ അനുമ ി നൽേുകമ്പാൾ ഇടിമിന്നൽ സുരക്ഷാ 
മുൻേരു ലുേൾ സംബരിച്ചുള്ള അറിയിെ് നൽേുേയും അവ രേട്ടിട 
നിർമ്മാണത്തിൽ രാലിക്കരെട്ടിട്ടുരണ്ടന്ന് ഉറൊക്കുേയും രചയ്യുേ. 

●   കേശ സ്ഥാരന രരിധ്ിയിരല ഉയർന്ന രേട്ടിടങ്ങൾ, ടവറുേൾ, ഉയർന്ന 

കബാർഡുേൾ  ുടങ്ങി ഉയരം േൂടിയ നിർമ്മി ിേളിൽ ഇടിമിന്നൽ 

പ്ര ികരാധ്ി/മിന്നൽ രക്ഷാചാലേം സ്ഥാരിക്കരെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്ന് 
ഉറൊക്കണം. െൃതയമനയ ഇെദ്ദവളെളിൽ അവയുസെ ക്പവർത്തന ക്ഷമത 

പരിദ്ദശനധ്ികുെ. 

● ഇടിമിന്നൽ സംബരിച്ചുള്ള കബാധ്വൽക്കരണ േയാമ്പയിൻ 

രരാ ുജനങ്ങൾക്കിടയിൽ ജനേീയ രോളിത്തകത്താരട നടെിലാക്കുേ. 

രരാ ുജനങ്ങൾ േൂടുന്നയിടങ്ങൾ, ബസ് സ്റ്ാൻഡുേൾ, രറയിൽകവ 

കസ്റ്ഷനുേൾ, രരാ ു മാർക്കറ്റുേൾ  ുടങ്ങിയ ഇടങ്ങളിൽ വിവിധ് 

 രങ്ങളിലുള്ള പ്രചരണങ്ങൾ നടകത്തണ്ട ാണ്. 

● തദ്ദേശ സ്ഥനപന തലത്തിൽ ആവശയമനയ പരിശീലനങ്ങൾ ൈന്ധസപ്പട്ട 
ഉദ്ദദയനഗസ്ഥർ, ജ്ന ക്പതിനിധ്ിെൾ, െനധ്നരണ ആളുെൾ എന്ിവർക് 
നൽദ്ദെണ്ടതനണ്  

● ഇെിമിന്ൽ മൂലാം ഉണ്ടനെുന് ജ്ീവെനനി, പരികുെൾ, നനശനരങ്ങൾ 
എന്ിവക് ലഭികുന് ദുരിതനശവനെസത്തകുറിച്ചു ജ്നങ്ങൾകുാം 
ജ്നക്പതിനിധ്ിെൾകുാം ആവശയമനയ അവദ്ദൈനധ്ാം നൽെുെയുാം 
അർെരനയവർക് അത് ലഭയമനെുന്ുണ്ട് എന്് ഉറപ്പു വരുത്തുെയുാം 
സചയ്യുന്തിന് ആവശയമനയ നെപെിെൾ െവീെരികുെയുാം സചയ്യുെ. 

● ര ാഴിലുറെ് (MGNREGA) ര ാഴിലുേളിൽ ഏർരെടുന്നവർക്ക് ഇടിമിന്നൽ 

സീസണുേളിൽ േൃ യമായ സുരക്ഷാ മാർഗ നിർകദശങ്ങൾ നൽകേണ്ട ാണ്.  

● സംസ്ഥാന ദുരന്ത നിവാരണ അക ാറിറ്റിയിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന ഇടിമിന്നൽ 

സാധ്യ  മുന്നറിയിെുേൾ രരാ ുജനങ്ങളികലക്ക് എത്തികക്കണ്ട ാണ്. 

മുന്നറിയിെുേളും അരലർട്ടുേളും മുഴുവൻ ജനപ്ര ിനിധ്ിേളികലക്കും 
ബരരെട്ടവരികലക്കും എത്തുന്നു എന്ന് ഉറെ് വരുത്തുേ. 

● വീെുെൾകുണ്ടനെുന് നനശനരാം ശതമനനകണകിൽ തയ്യനറനകി വിദ്ദലലജ് 
ഓ ീെർക് നൽെുെ. 
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8.8. േൃഷി വേുപ്പ് 

● എലലാ ദിവസവും സംസ്ഥാന ദുരന്ത നിവാരണ അക ാറിറ്റി 
രുറരെടുവിക്കുന്ന ഇടിമിന്നൽ സാധ്യ  മുന്നറിയിെുേൾ 

േര്ഷേരികലക്കും േർഷേരത്താഴിലാളിേളികലക്കും എത്തിക്കുേ. 

● ഇടിമിന്നൽ േൂടു ലായി ബാധ്ിക്കരെട്ടവരിൽ ോർഷിേ വൃത്തിയിൽ 

ഏർരെടുന്നവർ ധ്ാരാളമായി ോണുന്നു. ആയ ിനാൽ േർഷേരിലും 
േർഷേരത്താഴിലാളിേളിലും ഊർജ്ജി മായി കബാധ്വൽക്കരണം 
നടത്തുേ. 

● ഇടിമിന്നലിൽ ോർഷിേ രംഗത്തുണ്ടാേുന്ന നാശ നഷ്ടങ്ങളുരട വിവരങ്ങൾ 

ജിലലാടിസ്ഥാനത്തിൽ കശഖരിക്കുേയും അവ ജിലലാ ദുരന്ത നിവാരണ 

അക ാറിറ്റി/സംസ്ഥാന ദുരന്ത നിവാരണ അക ാറിറ്റിരയ സമയ 

ബരി മായി അറിയിക്കുേ.    

● ഇടിമിന്നൽ മൂലം കേരളത്തിരല ോർഷിേ വിളേൾക്ക് ഉണ്ടാേുന്ന 

നാശനഷ്ടങ്ങരള േുറിച്ച് രഠിക്കുേയും സവീേരിക്കാവുന്ന ബദൽ മാർഗ്ഗങ്ങൾ 

നിർകദശിക്കുേയും രചകയ്യണ്ട ാണ്.  

8.9. വനം-വനയ ജീവി സംരക്ഷണ വേുപ്പ് 

● ഇടിമിന്നൽ മൂലം ോട്ടു ീ ഉണ്ടാോനുള്ള സാധ്യ യുണ്ട്. വികശഷിച്ച് മാർച്ച് 
മു ൽ രമയ് വരരയുള്ള ഇടിമിന്നൽ സീസണിൽ. അ ുരോണ്ട് ോട്ടു ീ 
സാധ്യ  രരിഗണിച്ച് ോട്ടു ീ പ്ര ികരാധ്ത്തിനായി വനം വേുെിൻരറ 

Standard Operating Procedure പ്രോരം ഉള്ള എലലാ നടരടിപ്േമങ്ങളും 
ഉറൊക്കുേ. 

● ോട്ടു ീ ഉൾരെരടയുള്ള ഇടിമിന്നൽ ദുരന്തങ്ങരള കനരിടാൻ ആവശയമായ 

രരിശീലനം വനത്തിൽ കജാലി രചയ്യുന്ന മുഴുവൻ വേുെ് ഉകദയാഗസ്ഥർക്കും 
ഉറൊക്കുേയും അവരര  യ്യാറാക്കുേയും രചയ്യുേ. 

● വനംവേുെിൻരറ േയാമ്പുേളിലും വാച്ച് ടവറുേളിലും ഫാം 
രഹൗസുേളിലും മിന്നൽ രക്ഷാചാലേം സ്ഥാരിക്കുേ 

● അരേടത്തിൽ രരടുന്ന മൃഗങ്ങൾക്ക് കവദയ സഹായം നൽോൻ കവണ്ട 

സജ്ജീേരണങ്ങൾ നടത്തുേ. 

● മൃഗശാലേളിരല മൃഗങ്ങളുരട സുരക്ഷ ഉറെ് വരുത്താൻ കവണ്ട നിർകദശം 
ബരരെട്ട ഉകദയാഗസ്ഥർക്ക് നൽേുേ. നിർകദശങ്ങൾ 

രാലിക്കരെടുന്നുരണ്ടന്ന് ഉറെ് വരുത്തുേ. 

● വനത്തിൽ  ാമസിക്കുന്ന ആദിവാസി സമൂഹത്തിൻസറ സുരക്ഷ ഉറെ് 
വരുത്താനുമാേണം. 
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8.10. മൃഗ്സംരക്ഷണ ക്ഷീര വിേസന വേുപ്പ് 

● വളർത്തു മൃഗങ്ങൾക്കും, രക്ഷിേൾക്കും, േന്നുോലിേൾക്കും ഇടിമിന്നൽ 

മൂലം സംഭവിക്കാനിടയുള്ള അരേടങ്ങരള സംബരിച്ച് േർഷേരരയും 
രരാ ുജനങ്ങരളയും കബാധ്വൽക്കരിക്കുേ. ഇത് സംബരിച്ച് വേുെിരല 

ഉകദയാഗസ്ഥർക്ക് മുൻേൂട്ടി അറിയിെും രരിശീലനവും നൽേുേ. 

● ഫാമുേളിൽ മിന്നൽ സുരക്ഷാ മുൻേരു ലുേൾ സവീേരിക്കാൻ 

നിർകദശിക്കുേ. പശുസത്തനഴുത്തിനുാം  നമിനുാം ചുറ്റുാം ഒരു റിാംഗ് െണ്ടക്െർ 

സ്ഥനപികുെ. െറന്് സെനണ്ടുദ്ദപനെുന് വയറുെളിൽ െൃതയമനയ 

എർത്തിങ്ങുാം ശരിയനയ ദ്ദെൈിളുെൾ ഉപദ്ദയനഗികുെയുാം ദ്ദവണാം.  
● ഇടിമിന്നൽ ോലങ്ങളിൽ ഉച്ച  ിരിഞ്ഞ് കമഘാവൃ മായ 

അന്തരീക്ഷമുള്ളകൊൾ കമയാൻവിടുന്ന േന്നുോലിേൾക്ക് മിന്നകലൽക്കാൻ 

സാധ്യ യുരണ്ടന്നുള്ള േൃ യമായ അവകബാധ്ം െർഷെരിൽ സൃഷ്ടിക്കുേ. 

● ഇെിമിന്ൽ മൂലാം ജ്ീവെനനി ൊംഭവികുന് െന്ുെനലിെൾകുാം മറ്റുാം 
ൊംസ്ഥനന െവിദ്ദശഷ ദുരന്തസമന് നിലയിൽ െനലനെനലങ്ങളിൽ 
നിശ്ചയികസപ്പെുന് നരപരിെനര തുെ ലഭയമനകനൻ ദ്ദവണ്ട നെപെി 
െവീെരികുെ. ഇവസയ െുറിച്ച് െർഷെരിൽ അവദ്ദൈനധ്ാം 
െൃരികുെയുാം െൃതയമനയി അർെരനയവർക് ഇവ ലഭയമനകുന്ുണ്ട് 
എന്് ഉറപ്പനകുെയുാം സചയ്യുെ. 

● ജ്ീവെനനി ൊംഭവികുന് മൃഗങ്ങസള ൊംസ്െരികുന്തിനുള്ള 
െെനയങ്ങൾ സചയ്യുെ. 

8.11. മരാതുമരാമത്ത് വേുപ്പ്  

● കേരളത്തിരല സർക്കാർ രേട്ടിടങ്ങൾ, മറ്റ് നിർമ്മി ിേൾ എന്നിവ ഇടിമിന്നൽ 

അരേടങ്ങളിൽ നിന്ന് സുരക്ഷി മാക്കുവാനുള്ള നടരടിേൾ സവീേരിക്കുേ. 

● നിർമ്മാണങ്ങളിൽ സുരക്ഷാമാനദണ്ഡങ്ങളിൽ ഇടിമിന്നൽ സുരക്ഷ 

പ്രാധ്ാനയകത്താരട ഉൾരെടുത്തുേ. 

● ഉയരം േൂടിയ സർക്കാർ രേട്ടിടങ്ങളിൽ മിന്നൽ രക്ഷാചാലേം 
സ്ഥാരിക്കുന്നത് വഴി  രന്ന അ ിന് ചുറ്റിലുമുള്ള രേട്ടിടങ്ങളുരട േൂടി 
സുരക്ഷി  വം വർദ്ധിെിക്കാൻ സാധ്ിക്കും എന്ന ിനാൽ രരമാവധ്ി 
സർക്കാർ രേട്ടിടങ്ങളിൽ മിന്നൽ രക്ഷാചാലേങ്ങൾ സ്ഥാരിക്കുേ. 

● രേട്ടിടങ്ങളിൽ സ്ഥാരിക്കരെട്ടിട്ടുള്ള മിന്നൽ സുരക്ഷാ നടരടിേൾ 

രരികശാധ്ിക്കാനുള്ള സംവിധ്ാനമുണ്ടാക്കുേയും അവ േൃ യമായി 
രരികശാധ്നേൾ നടത്തുേയും രചയ്യുേ. 
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● ഇടിമിന്നൽ ര ിക്കുന്നത് വഴി കഷാർട്ട് സർേയൂട്ടും അത് ചിലകൊൾ 

 ീരിടുത്തവും സൃഷ്ടികച്ചക്കാം. ആയ ിനാൽ രരാ ുമരാമത്ത് വേുെിൻരറ 

ചുമ ലയിലുള്ള സർക്കാർ രേട്ടിടങ്ങളികലയും ഓഫീസുേളിരലയും 
അഗ്നിരക്ഷാ സംവിധ്ാനങ്ങൾ രരികശാധ്ിക്കുേയും ഫയർ ആൻഡ് രറസ്േയൂ 
വേുെിരന ഉരകയാഗിച്ച് കവണ്ട രരികശാധ്നേൾ നടത്തുേയും രചയ്യണം. 

8.12. അഗ്നി െുരക്ഷനവെുപ്പ് 

•  യർ ഓഡിറ്റ് നെത്തുന് അവെരങ്ങളിൽ ഇെിമിന്ൽ ൊംരക്ഷണ 
മനർഗങ്ങൾ ഏർസപ്പെുത്തിയിട്ടുസണ്ടന്് ഉറപ്പു വരുത്തുെ. 

• വെുപ്പ് നെത്തുന് സപനതുജ്നനവദ്ദൈനധ് ക്ലനെുെളിൽ ഇെിമിന്ൽ 
െുരക്ഷന ദ്ദൈനധ്വൽകരണവുാം ഉൾസപ്പെുത്തുെ. 

• തുറസ്സനയ കമതനനങ്ങളിൽ പരിശീലനദ്ദമന പദ്ദരദ്ദഡന നെത്തുന്വർക് 
ഇെിമിന്ൽ െമയങ്ങളിൽ െുരക്ഷിത സ്ഥനനദ്ദത്തക് മനറനനുള്ള 
നിർദ്ദദശാം/അനുമതി നൽെുെ. 

•  യർ  ദ്ദസ്റ്ഷനുെൾ മറ്റ് ഓ ീെുെൾ എന്ിങ്ങസനയുള്ള സെട്ടിെങ്ങളുസെ 
െുരക്ഷയുാം കവദയുത,ആശയവിനിമയ, വിവര െനദ്ദേതിെ 
ശൃാംഖലെളുാം ഇെിമിന്ൽ െുരക്ഷന മനനദണ്ഡങ്ങൾ ഉറപ്പനകുെ.  

 

8.13. ബവദയുതി വേുപ്പ് 

● കവദയു  വേുെിൻരറ നിർമ്മി ിേളും ഉരേരണങ്ങളും കവദയു  

വി രണ ശൃംഖലേളും ഇടിമിന്നലിൽ നിന്ന് സുരക്ഷി മായിരിക്കാൻ 

സവീേരികക്കണ്ട േൃ യമായ മുൻേരു ലുേൾ സവീേരിക്കുേ. 

● കവദയുക ാരേരണങ്ങളുരട സുരക്ഷക്കായി രരാ ുജനങ്ങൾക്കും 
സ്ഥാരനങ്ങൾക്കും മാർഗ നിർകദശങ്ങൾ രുറരെടുവിക്കുേ. 

● കവദയു  കരാസ്റ്ിലും മറ്റും േയറി കജാലി രചയ്യുന്നവർ ഉൾരെരടയുള്ള 

ജീവനക്കാരിൽ ഇടിമിന്നൽ സുരക്ഷാ അവകബാധ്ം സൃഷ്ടിക്കുേ. 

● ഇടിമിന്നൽ കഷാർട്ട് സർേയൂട്ടുേൾ സൃഷ്ടികച്ചക്കാം. കഷാർട്ട് സർേയൂട്ടുേൾ 

കരാരലയുള്ളവ വലിയ  ീരിടുത്തങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ കശഷിയുള്ളവയാണ്, 

ആയ ിനാൽ കവദയു ിയരേടങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ ആവശയമായ 

രരികശാധ്നേൾ നടത്തുേയും ോമ്പയിൻ നടത്തി ജനങ്ങരള 

കബാധ്വൽക്കരിക്കുേയും രചയ്യുേ. 
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8.14. ഇലക്ക്െികൽ ഇൻസ്സപക്െദ്ദററ്റ് 

• വെുപ്പിൻസറ പരിദ്ദശനധ്നെളിൽ ഇെിമിന്ൽ ൊംരക്ഷണ മനർഗങ്ങൾ 
ഏർസപ്പെുത്തിയിട്ടുസണ്ടന്് ഉറപ്പു വരുത്തുെ. 

8.15. സാമൂഹിേ നീതി വേുപ്പ് 

• ഭിന്നകശഷിക്കാരര ഇടിമിന്നൽ മൂലമുള്ള അരേടങ്ങൾ സംബരിച്ച് 
കബാധ്വൽക്കരിക്കണം. അ ിനാവശയമായ രപ്ബയിൽ, ഓഡികയാ, 

വീഡികയാ, ആംഗയഭാഷ രമറ്റീരിയലുേൾ  യ്യാറാക്കുേയും വി രണം 
രചയ്യുേയും കവണം. 

• സമൂഹത്തിരല രാർശവവൽക്കരിക്കരെട്ട വിഭാഗങ്ങളികലക്ക് 
കബാധ്വൽക്കരണ േയാരമ്പയിനും എത്തുന്നുരണ്ടന്ന് ഉറെ് വരുത്തണം. 

• സർക്കാർ, സർക്കാകര ര നിയപ്ന്തണങ്ങളിലുള്ള വൃദ്ധ സദനങ്ങൾ, അഗ ി 
മരിരങ്ങൾ, അനാഥാലയങ്ങൾ എന്നിവിടങ്ങളിലും കബാധ്വൽക്കരണം 
നടത്തുേ. രേട്ടിടങ്ങളുരട സുരക്ഷ ഉറൊക്കുേ.  

• പ്ടാൻസ്ജൻഡർ സുഹൃത്തുക്കളികലക്കും കബാധ്വൽക്കരണം എത്തുന്നുണ്ട് 
എന്നുറെ് വരുകത്തണ്ട ാണ്. 

8.16. കരാലീസ് 

• കരാലീസ് ഉകദയാഗസ്ഥരിൽ കബാധ്വൽക്കരണം നടത്തുേ. പ്രക യേിച്ച് 
പ്ടാഫിക്ക്, രരകപ്ടാളിംഗ് ഡയൂട്ടിയിലുള്ളവർ,  ുറസ്സായ കമ ാനങ്ങളിൽ 

രരിശീലനകമാ രകരകഡാ നടത്തുന്നവർ  ുടങ്ങിയവർക്ക് ഇടിമിന്നൽ 

സമയങ്ങളിൽ സുരക്ഷി  സ്ഥാനകത്തക്ക് മാറാനുള്ള നിർകദശം/അനുമ ി 
നൽേുേ. 

• കരാലീസ് കസ്റ്ഷനുേൾ മറ്റ് ഓഫീസുേൾ എന്നിങ്ങരനയുള്ള രേട്ടിടങ്ങളുരട 
സുരക്ഷയും കവദയു , ആശയവിനിമയ, വിവര സാകേ ിേ ശൃംഖലേളും 
ഇടിമിന്നൽ സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ ഉറൊക്കുേ. 

• ഇെിമിന്ൽ മൂലാം മരണസപ്പെുന്വരുസെ ആക്ശിതർക് യഥനെമയാം FIR, 

ദ്ദപനസ്റ്്  ദ്ദമനർട്ടാം റിദ്ദപ്പനർട്ട്  എന്ിവ നൽെുെ. 

8.17. ഐ & രി ആർ ഡി 

● ഇടിമിന്നൽ സംബരിയായുള്ള മുന്നറിയിെുേളും വാർത്തേളും 
വിവരങ്ങളും രപ് , ദൃശയ, പ്ശവയ, സാമൂഹിേ മാധ്യമങ്ങൾ വഴി ജനങ്ങളിൽ 

എത്തിക്കുേ. 
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● ഇടിമിന്നൽ സംബരിച്ചുള്ള രചറു വീഡികയാേളും ജിംഗിൾസും നിർമിച്ചു 
ഇലകകപ്ടാണിക മീഡിയ വഴി പ്രകക്ഷരണം രചയ്യുേ. 

● ഇടിമിന്നൽ ദുരന്തങ്ങൾക്ക് മുരന്നാരുക്കം നടത്താനുള്ള രരാ ുജന 

ോമ്പയിൻസറ പ്രചാരണരത്ത നയിക്കുേ. 

● മാധ്യമങ്ങളിൽ ജനങ്ങരള ആശേരെടുത്തുന്നക ാ ര റ്റിദ്ധരിെിക്കുന്നക ാ 

ആയ വാർത്തേകളാ വിവരങ്ങകളാ വരുന്നിരലലന്ന് ഉറെ് വരുത്തുേ. 

അങ്ങരന സംഭവിക്കുന്ന രക്ഷം കവണ്ട നടരടിേൾ സവീേരിക്കുേ. 

● കപ്ബാഷറുേൾ, കനാട്ടീസുേൾ, വാർത്തേൾ, രരസയങ്ങൾ  ുടങ്ങിയവ 

മലയാളം ഭാഷയിൽ മാപ് മാക്കാര  അ ിഥി ര ാഴിലാളിേളികലക്ക് 
േൂടിരയത്താൻ സഹായിക്കുന്ന ഇ ര ഇന്തയൻ ഭാഷേളിലും  യ്യാറാക്കുേ. 

ചിപ് ങ്ങളും ഇൻകഫാക്ഗനഫികസും േൂടു ലായി ഉരകയാഗിക്കുേ. 

● സിനിമ  ീയറ്ററുേൾ, ബസ് സ്റ്ാൻഡുേൾ, രാർക്കുേൾ, മാർക്കറ്റുേൾ, KSRTC 

ബസുേൾ  ുടങ്ങിയവയിൽ ഇെിമിന്ൽ ദുരന്തലഘൂെരണ 
ദ്ദൈനധ്വൽകരണ രരസയങ്ങളും കരാസ്റ്റുേളും ര ിക്കുേ. 

8.18. പട്ടിെവർഗ്ഗ വിെെന വെുപ്പ് 

• വനദ്ദമഖലയിൽ തനമെികുന് പട്ടിെവർഗ്ഗ വിഭനഗങ്ങൾകിെയിൽ 
ക്പദ്ദതയെമനയി ഇെിമിന്ൽ െുരക്ഷന ദ്ദൈനധ്വൽകരണാം നെത്തുെ. 
അവരുസെ ഭനഷയിൽ തസന് ദ്ദൈനധ്വൽകരണാം നെത്തനൻ ക്ശമികണാം. 

• ദുരന്ത നിവനരണ അദ്ദതനറിറ്റിയിൽ നിന്ുാം െനലനവസ്ഥ വെുപ്പിൽ 
നിന്ുാം പുറസപ്പെുവികുന് ഇെിമിന്ൽ മുന്റിയിപ്പുെളുാം െുരക്ഷന 
മുൻെരുതൽ നിർദ്ദദശങ്ങളുാം യഥനെമയാം തസന് ഊരുെളിൽ എത്തനൻ 
ദ്ദവണ്ട ൊംവിധ്നനാം ഒരുകണാം.   

• ഊരുെളിൽ ഇെിമിന്ൽ െുരക്ഷന ൊംവിധ്നനാം സ്ഥനപികുെ. 

8.19. മത്സ്യ ൈന്ധന വെുപ്പ് 

• ഇെിമിന്ൽ മൂലാം അപെെത്തിൽ സപെുന് വള്ളങ്ങൾകുാം 
ദ്ദൈനട്ടുെൾകുാം ദുരിതനശവനൊം ഉറപ്പു വരുത്തുെ. 

•  ിഷ് െീഡ്   നമുെൾകുണ്ടനെുന് നനശാം തിട്ടസപ്പെുത്തി ദുരിതനശവനൊം 
ഉറപ്പു വരുത്തുെ. 

8.20. ആദ്ദരനഗയ വെുപ്പ് 

• ഇെിമിന്ൽ മൂലാം പരിദ്ദകൽകുന്വർക് മിെച്ച ചിെിത്സ്യുാം 
പരിചരണവുാം ഉറപ്പു വരുത്തുെ. 
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• മരണസപ്പട്ടവരുസെ ദ്ദപനസ്റ്്ദ്ദമനർട്ടാം റിദ്ദപ്പനർട്ട്  ദ്ദപനലീെിന് എക്തയുാം 
സപട്ടന്് കെമനറുെ. 

• പരിദ്ദകൽകുന്വരുസെ സമഡികൽ റിദ്ദപ്പനർട്ട്  െൃതയമനയി (അാംഗഭാംഗാം 
വന്വരുസെ ശതമനനെണകിലുള്ള റിദ്ദപ്പനർട്ടുാം എക്ത ദിവൊം 
ആശുപക്തിയിൽ െിെന്ു എന് റിദ്ദപ്പനർട്ടുാം) ൈന്ധസപ്പട്ടവർക് നൽെുെ. 

8.21. െനയിെ-യുവജ്ന ദ്ദക്ഷമ വെുപ്പ് 

• ൊംസ്ഥനനസത്ത െനയിെദ്ദമളെൾ, പരിശീലനങ്ങൾ, മറ്റ് മത്സ്രങ്ങൾ 
തുെങ്ങിയവ ൊംഘെിപ്പികുദ്ദമ്പനൾ ഇെിമിന്ൽ െുരക്ഷന 
മുൻെരുതലുെൾ പനലികണാം. 

• െനയിെ വെുപ്പിൻസറ സെട്ടിെങ്ങളുാം ദ്ദസ്റ്ഡിയങ്ങളുാം പരമനവധ്ി 
െുരക്ഷിതമനകനൻ നെപെിെൾ െവീെരികണാം. 

• യുവജ്നങ്ങദ്ദളയുാം െനയിെ തനരങ്ങദ്ദളയുാം ഇെിമിന്ൽ 
െുരക്ഷനദ്ദൈനധ്വൽകരണത്തിന് ഉപദ്ദയനഗികനൻ മുൻകെ എെുകണാം. 

 

8.22. വിദ്ദനനദ െഞ്ചനര വെുപ്പ് 

• ക്പധ്നന വിദ്ദനനദ െഞ്ചനര ദ്ദെക്രങ്ങളിൽ ഇെിമിന്ൽ െുരക്ഷന 
ൊംവിധ്നനാം സ്ഥനപികുെ. 

• വിദ്ദനനദ െഞ്ചനര ദ്ദെക്രങ്ങളിൽ ഇെിമിന്ൽ െുരക്ഷന ദ്ദൈനധ്വൽകരണ 
ദ്ദൈനർഡുെൾ സ്ഥനപികുെ. 

• ദ്ദെരളത്തിസല ക്പധ്നന ഇെിമിന്ൽ െീെണുെളിൽ മറ്റ് നനെുെളിൽ നിന്് 
ദ്ദെരളത്തിദ്ദലക് എത്തുന് വിദ്ദനനദ െഞ്ചനരിെൾക് ഇെിമിന്ൽ 
ൊംൈന്ധിച്ച് െൃതയമനയ മുന്റിവ് നൽെനനുള്ള നെപെിെൾ 
െവീെരികുെ. 
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9. പ്ഹസവോല/ദീർഘോല ഇടിമിന്നല് ദുരന്ത ലഘൂേരണ നടരടിേൾ 

  രാജയത്ത് ഏറ്റവുമധ്ിേം മനുഷയ ജീവനുേൾ അരഹരിക്കുന്ന ദുരന്തമായ 

ഇടിമിന്നലിൻസറ ദുരന്ത ആഘാ  ലഘൂേരണം സുപ്രധ്ാനമാണ്. ഇന്തയയിൽ 

ഇടിമിന്നൽ അരേടങ്ങൾ സജീവമായ സംസ്ഥാനങ്ങളുരട രട്ടിേയിൽ കേരളവും 
ഉൾരെടുന്നു എന്നത് രോണ്ട്  രന്ന സംസ്ഥാനം ഇടിമിന്നൽ ദുരന്ത ലഘൂേരണ 

പ്രവർത്തനങ്ങരള ഗൗരവേരമായി  രന്നയാണ് സമീരിച്ച് വരുന്നത്. നിരന്തരമായ 

ഈ രംഗത്തുള്ള ഇടരരടലുേൾ ഇടിമിന്നൽ മരണങ്ങൾ സംസ്ഥാനത്ത് ഗണയമായി 
േുറച്ച് രോണ്ട് വരുന്ന ികലക്ക് ോരയങ്ങരള എത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ോലാവസ്ഥ 

വയ ിയാനം ഇടിമിന്നലുേളുരട ആവൃത്തിയിലും രൂക്ഷ യിലും വയ ിയാനങ്ങൾ 

സൃഷ്ടികച്ചക്കുരമന്ന് ോലാവസ്ഥ ശാസ്പ് ജ്ഞർ മുന്നറിയിെ് നൽേുകമ്പാൾ 

കേരളത്തിൽ ഇവയുണ്ടാക്കികയക്കാവുന്ന ആഘാ ം േൂടി മുന്നിൽ േണ്ട് 
രോണ്ടുള്ള ഇടരരടൽ സജീവമായി  ുടരാൻ സാധ്ിക്കണം. അരേട ഭീഷണിേരള 

മനസ്സിലാക്കി ദീർഘവീക്ഷണകത്താരടയുള്ള  യ്യാരറടുൊണ് സംസ്ഥാനം 
നടകത്തണ്ടത്. ഇടിമിന്നൽ ദുരന്ത ലഘൂേരണ പ്രവർത്തന മാർഗ്ഗകരഖ  യ്യാറാക്കുേ 

വഴി അ ിൽ സുപ്രധ്ാനമായ ചുവടുരവൊണ് കേരളം നടത്തുന്നത്. രാജയത്ത് 
ആദയമായി ഇത്തരത്തിൽ ഒരു േർമ്മ രദ്ധ ികരഖ  യ്യാറാക്കുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ 

ഒന്നാവുേയാണ് കേരളം. രമച്ചരെട്ട ഭാവിക്കായി സംസ്ഥാനം സവീേരികക്കണ്ട 

ദുരന്ത ലഘൂേരണ നടരടിേൾക്കായുള്ള ചില നിർകദശങ്ങൾ മുകന്നാട്ട് 
രവക്കുേയാണ്.  

● സംസ്ഥാനത്ത് സുശക്തമായ ഇടിമിന്നൽ മുന്നറിയിെ് സംവിധ്ാനം 
സ്ഥാരിക്കുേ. ഇടിമിന്നൽ സംഭവിക്കുന്ന ിന് ചുരുങ്ങിയത് ഒരു മണിക്കൂർ 

മുകന്ന എേിലും രരാ ുജനങ്ങൾക്ക് േൃ യമായി പ്രാകദശിേമായ 

മുന്നറിയിെ് നൽോൻ സാധ്ിക്കണം. ഇ ിനായി ആവശയമായ ഇടിമിന്നൽ 

രസൻസറുേൾ സ്ഥാരിക്കുേയും അവ ോലിബകററ്റ് രചയ്ത് േൃ യ  

ഉറൊക്കി രരാ ുജനങ്ങൾക്ക് അവരുരട രസൽ കഫാണുേളിൽ എത്തുന്ന sms 

േൾ ആകയാ രമാകബൽ ആപ്ലികക്കഷനിൽ Push Message ആകയാ നൽെനൻ 

സാധ്ിക്കണം. ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത് 2 േികലാമീറ്റർ ചുറ്റളവ് േൃ യ യിൽ 

എേിലും മുന്നറിയിെുേൾ നൽെനൻ സാധ്ിക്കുന്ന രീ ിയികലക്ക് സാകേ ിേ 

സംവിധ്ാനങ്ങൾ രമച്ചരെടുത്തണം. മിന്നൽ മുന്നറിയിെുേൾ സാധ്ാരണ 

ജനങ്ങളികലക്ക് എത്തിക്കുന്ന ിനായി കസറണുേൾ സ്ഥാരിച്ച് 
ഉരകയാഗിക്കാവുന്ന ുമാണ്. 

● ഇടിമിന്നൽ സംബരിച്ച് രഠനങ്ങൾ നടത്താനും മാർഗ നിർകദശങ്ങൾ 

രുറരെടുവിക്കാനും സംസ്ഥാന ദുരന്ത നിവാരണ അക ാറിറ്റിയുരട േീഴിൽ 
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വരൾച്ചാ കമാണിറ്ററിങ് രസലലിന് സമാനമായി ഒരു 'ഇടിമിന്നൽ ഗകവഷണ-

നിരീക്ഷണ രസൽ (LIGHTNING RESEARCH AND MONITORING CELL)' 

സ്ഥാരിക്കണം. സംസ്ഥാനരത്ത ശാസ്പ് -സാകേ ിേ 

സർവേലാശാലേളുമായും മറ്റ് സ്ഥാരനങ്ങളുമായും ദ്ദചർന്് കേരളത്തിരല 

ഇടിമിന്നൽ ദുരന്ത സാദ്ധയ േൾ േൂടു ൽ രഠന വികധ്യമാക്കുേയും 
ദീർഘവീക്ഷണകത്താരടയുള്ള പ്രാകയാഗിേ പ്ര ികരാധ് മാർഗ്ഗങ്ങൾ 

േരണ്ടത്തുേയും രചകയ്യണ്ട ാണ്. ോലാവസ്ഥ വയ ിയാനം കേരളത്തിരല 

ഇടിമിന്നൽ ദുരന്ത സാധ്യ രയ എങ്ങരനയാണ് ബാധ്ിക്കാൻ ഇടയുള്ളത് 

എന്ന ഉൾക്കാഴ്ച േൂടി നൽേുന്ന രീ ിയിരല രഠനങ്ങൾക്ക് മുൻഗണന 

നൽോവുന്ന ാണ്. 

● സംസ്ഥാനരത്ത എൻജിനീയറിങ്, ആർക്കിരടകച്ചർ കോകളജുേളിരല 

വിദയാർത്ഥിേൾ ഇടിമിന്നൽ ദുരന്ത ലഘൂേരണത്തിൽ ഗകവഷണം 
നടത്തുന്ന ിരന പ്രക യേമായി കപ്രാത്സാഹിെികക്കണ്ട ും ആവശയമായ 

രിന്തുണ പ്രക യേമായി സർക്കാർ സംവിധ്ാനങ്ങൾ നൽകേണ്ട ുമാണ്. 

● സംസ്ഥാനത്ത് ഉയരം േൂടിയ രേട്ടിടങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുകമ്പാൾ മിന്നൽ സുരക്ഷാ 
മാർഗ്ഗങ്ങൾ അവലംബിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഉറെ് വരുത്താൻ സാധ്ിക്കണം. 
ഇവയുരട എഫിഷയൻസിയും പ്രവർത്തന നിര മാകണാ എന്നും േൃ യമായ 

ഇടകവളേളിൽ (ഇടിമിന്നൽ സീസണുേൾക്ക് ര ാട്ട് മുകന്ന) രരികശാധ്ിച്ച് 
ഉറെ് വരുത്താൻ ആവശയമായ നിർകദശം ബരരെട്ട വേുെുേൾക്ക് 
സർക്കാർ നൽകേണ്ട ാണ്. ഇ ിനായി പ്രക യേ ടാസ്ക കഫാഴ്സ് 

രൂരീേരിക്കുേയും അവർക്ക് രരിശീലനം നൽേുേയും രചയ്യണം. 

● സംസ്ഥാനരത്ത പ്രധ്ാനരെട്ട സർക്കാർ ഓഫീസുേളിരലലലാം മിന്നൽ രക്ഷാ 
ചാലേം നിർബരമായും സ്ഥാരികക്കണ്ട ാണ്. വികശഷിച്ച് മലകയാര 

കമഖലയിലുള്ള മുഴുവൻ സർക്കാർ രേട്ടിടങ്ങളിലും മിന്നൽ രക്ഷാചാലേം 
സ്ഥാരികക്കണ്ട ാണ്. 

● സ്േൂൾ  ലത്തിൽ  രന്നയുള്ള രാഠയരദ്ധ ിയിൽ ഇടിമിന്നൽ ദുരന്ത 

ലഘൂേരണം ഉൾരെടുത്തുേയും േുട്ടിേൾ വഴി സമൂഹരത്തയാരേ ദുരന്ത 

ലഘൂേരണ മാർഗ്ഗങ്ങൾ രരിചി മാക്കുേയും രചയ്യണം. 
● സംസ്ഥാനരത്ത സ്േൂളുേളിരല ഉയരം േൂടിയ രേട്ടിടങ്ങളിൽ മിന്നൽ 

രക്ഷാചാലേം സ്ഥാരികക്കണ്ട ാണ്. 

● ശാസ്പ് ീയമായ രഠനങ്ങളുരട അടിസ്ഥാനത്തിൽ സംസ്ഥാനരത്ത രേട്ടിട 
നിർമ്മാണ ചട്ടങ്ങളിലും കവദയു -ആശയവിനിമയ ശൃംഖലേളുരട 
സംരക്ഷണം ഉറെ് വരുത്തുന്ന ിനായുമുള്ള നയരരമായ  ീരുമാനങ്ങൾ 

സർക്കാർ കേരക്കാള്ളണം. 



കേരള സംസ്ഥാന ഇടിമിന്നല് ദുരന്ത ലഘൂേരണ പ്രവർത്തന മാർഗ്ഗകരഖ  

75 

കേരള സംസ്ഥാന ദുരന്ത നിവാരണ അക ാറിറ്റി 

● ഇെിമിന്ൽ ൊംൈന്ധിച്ച് ആധ്ിെനരിെ വിവരങ്ങൾ 
ദ്ദക്െനഡീെരികുന്തിനുാം, നിയമ നിർമനണത്തിനുാം, പരിദ്ദശനധ്ന 
നെത്തുന്തിനുാം ഒരു ൊംസ്ഥനനതല ഉന്തനധ്ിെനര സ്ഥിരാം െമിതി 
രൂപീെരിദ്ദകണ്ടതനണ്.
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10. അവകലാേന കയാഗ്വും റികപ്പാർട്ട ം 

 

ഇെിമിന്ൽ െീെൺ ആരാംഭികുന്തിന് മുദ്ദന്നെിയനയി നെത്തസപ്പെുന് 

തയ്യനസറെുപ്പ് ദ്ദയനഗങ്ങൾ ഒക്ദ്ദെനൈർ  മനൊം ആദയ വനരവുാം മനർച്ച് മനെവുാം 
ദ്ദചദ്ദരണ്ടതനണ്.  യ്യാരറടുെ് കയാഗത്തിൻരറ മാ ൃേയിൽ ഇടിമിന്നൽ സീസൺ 

അവസാനിക്കുകമ്പാൾ ബരരെട്ട വേുെുേളുരട അവകലാേന കയാഗവും 
കചകരണ്ട ാണ്. എലലാ വർഷവും രമയ് മാസം അവസാന ആഴ്ചയിൽ പ്രസ് ു  

കയാഗം കചരാവുന്ന ാണ്. സംസ്ഥാന കനാഡൽ ഓഫീസറായിരിക്കണം കയാഗം 
വിളിച്ചു കചർകക്കണ്ടത്. സീസണിൽ സംഭവിച്ച അരേടങ്ങൾ സംബരിച്ചുള്ള 

അവകലാേനം നടത്തി അവ ഒരു റികൊർട്ട് ആയി  യ്യാറാകക്കണ്ട ാണ്. 

സംസ്ഥാനത്തിൻരറ പ്ര ികരാധ് പ്രവർത്തനങ്ങളുരട വീഴ്ചേൾ 

രരികശാധ്ികക്കണ്ട ും രമച്ചരെടുത്താൻ കവണ്ട നിർകദശങ്ങൾ  യ്യാറാക്കുേയും 
രചകയ്യണ്ട ാണ്. പ്രാകദശിേമായി സവീേരിച്ച മിേച്ച മാ ൃേേൾ േൂടി 
റികൊർട്ടിൽ ഉൾരെടുകത്തണ്ട ാണ്. റികൊർട്ട് സംസ്ഥാന ദുരന്ത നിവാരണ 

അക ാറിറ്റിക്ക് സമർെികക്കണ്ട ും അംഗീോരത്തിന് കശഷം കദശീയ ദുരന്ത 

നിവാരണ അക ാറിറ്റിക്ക് അയച്ചു നൽകേണ്ട ുമാണ്.
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11. അനുൈന്ധം (Annexure) 

11.1. ഇടിമിന്നല് സംസ്ഥാന സവികശഷ ദുരന്തമായി പ്രഖയാരിച്ച സർകാർ 

ഉത്തരവ് 
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11.2. 2020-2021 ഇെിമിന്ൽ െീെണിസല ഇെിമിന്ൽ ആവൃത്തി 
ഭൂപെങ്ങൾ.  (Data Source: Earth Networks) 
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ഒബ്സർകവറ്ററി േുന്ന്്, വിോസ് ഭവൻ തരാല് ഓ ീസ്, തിരുവനന്തരുരം, 

കേരളം - 695033 

മടലിക ാൺ 0471-1079 

 

 

Kerala State Emergency Operations Centre (KSEOC) 

Kerala State Disaster Management Authority (KSDMA) 

Observatory Hills, Vikas Bhavan P.O 

Thiruvananthapuram, Kerala - 695033 

Toll Free 1079 

www.sdma.kerala.gov.in 

E-mail: seoc.gok@gmail.com, keralasdma@gmail.com 

lightningactionplankerala@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sdma.kerala.gov.in/
mailto:seoc.gok@gmail.com
mailto:keralasdma@gmail.com


 

 

 

 

 

 

 

Issued under the seal of the Kerala State Disaster Management Authority on 01-05-2022 

 

Sd/- 

Dr. Sekhar L. Kuriakose 

Member Secretary, KSDMA & 

Head, Kerala State Emergency Operations Centre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Published by 

Kerala State Emergency Operations Centre (SEOC),  

Kerala State Disaster Management Authority 

Department of Disaster Management, Govt. of Kerala 

 

 

Observatory Hills, Vikas Bhavan P.O, Thiruvananthapuram, Kerala, India. Pin – 695033 

Email: seoc.gok@gmail.com. Tel/Fax: +91 (0) 471 - 1079 

Web: sdma.kerala.gov.in 


