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ആമുഖം 

തകന്ദ്ര ദുരന്ത നിവാരണ നിയമം 2005 ന് അനുസൃ മായി 

സംസ്ഥാന സർകാർ തകരള സംസ്ഥാന ദുരന്ത നിവാരണ ചട്ടം 2007 ല് 

വിജ്ഞാപനം ചചയ്തിട്ടുണ്്ട (Kerala Extraordinary Gazette S.R.O No. 201/2007 

dated 1st March 2007 (amendments vide S.R.O No. 583/2013 dated 17th July 2013 

and S.R.O. No. 263/2016 dated 2nd March, 2016). തകന്ദ്ര ദുരന്ത നിവാരണ 

നിയമം 2005ചെ പ ിനാലാം വകുപ് അനുസരിച്ച ് തകരള സംസ്ഥാന 

ദുരന്ത നിവാരണ അത ാറിറ്റി 2007ല് രൂപീകൃ മായി. 

തകരളം ബഹുവിധ ദുരന്ത സാധയ ാ ന്ദ്പതദശമാണ്. ദുരന്ത 

സാഹചരയം ഉളവാകാവുന്ന 17  രം ന്ദ്പകൃ ി ന്ദ്പ ിഭാസങ്ങളും 22  രം 

മനുഷയജനയ ന്ദ്പ ിഭാസങ്ങളും തകരളത്തില് ഉചണ്ടന്നു 

കണകാകുന്നു. 

ദുരന്ത സാധയ  അപന്ദ്രഥനത്തിചെ അടിസ്ഥാനത്തില് 

തകരളത്തിചല 21  ാലൂകുകള് ബഹുവിധ ദുരന്ത സാദ്ധ്യ കളാല് 

അ ീവ തദാഷപൂർണ  (Vulnerability) ഉള്ളവയാണ്. 

ദുരന്ത സാദ്ധ്യ കള് ഉള്ചകാണ്്ട ആവശയമായ സംവിധാനങ്ങള് 

ഉപതയാരചപടുത്തി ദുരന്ത ലഘൂകരണ ന്ദ്പവർത്തനങ്ങള് 

ഏതകാപിപികുന്ന ചുമ ല ദുരന്തനിവാരണ അത ാറിറ്റിയില് 

നിക്ഷിപ്തമാണ്. 

തകന്ദ്ര ദുരന്ത നിവാരണ നിയമത്തിചെ ചസക്ഷന് 70 (2) ന്ദ്പകാരം 

ദുരന്ത നിവാരണ അത ാറിറ്റി ബഹു. സംസ്ഥാന നിയമസഭയുചട 

മുന്നില് സമർപികുന്ന ിനായി വാർഷിക റിതപാർട്്ട  സർകാരില് 

സമർപിതകണ്ട ാണ്. 

2018 തകരളത്തിചല ദുരന്തങ്ങളുചട ചരിന്ദ് ത്തില്  ചന്ന ന്ദ്പത യക 

സ്ഥാനം തനടി. 1924ചല മഹാന്ദ്പളയത്തിന് സമാനമായി തകരളം 100 

വർഷത്തില് അധികം അവർത്തന സാധയ യുള്ള മഹാ ന്ദ്പളയം 

അനുഭവിച്ച വർഷമാണ് 2018; ദുരന്ത നിവാരണ തമഖലയില് 

ന്ദ്പവർത്തികുന്നവർ കാലങ്ങളായി ചൂണ്ടികാണിച്ച നയപരമായ 

മാറ്റങ്ങളുചട ആവശയക  ചപാ ു സമൂഹത്തിന് അനുഭവത്തിലൂചട 

തബാദ്ധ്യമായ വർഷം. 2018 ചമയ് മാസം മു ല് ദുരന്ത നിവാരണ 

അത ാറിറ്റി പൂർണമായും അടിയന്തിര ഘട്ട ന്ദ്പവർത്തനങ്ങളില് 

വയാപൃ മായി. പരിശീലനങ്ങളും, തമാക് ന്ദ്രില്ും, ദുരന്ത നിവാരണ 

പദ്ധ് ി  യ്യാറാകലും തപാലുള്ള ന്ദ്പവർത്തനങ്ങള് എല്ാം മാറ്റി വച്ച് 
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ദുരന്ത ന്ദ്പ ികരണം, പുനർനിർമാണം എന്നിവയില് ഊന്നിയുള്ള 

ന്ദ്പവർത്തനങ്ങള് ആണ് 2018-19ല് ന്ദ്പധാനമായും നടത്തിയ ്. 

വിശദമായ വിവരങ്ങള് ചുവചട തചർകുന്നു. 

കേരള സംസ്ഥാന ദുരന്ത നിവാരണ അക ാറിറ്റി 

പൂർണമായും സർകാർ നിയന്ദ്ന്തണത്തില് ന്ദ്പവർത്തികുന്ന 

(government controlled), സവയം-ഭരണാധികാരമില്ാത്ത (non-autonomous), 

തകന്ദ്ര നിയമന്ദ്പകാരമുള്ള (statutory) അത ാറിറ്റിയാണ്  തകരളത്തിചല 

ദുരന്ത നിവാരണ അത ാറിറ്റി. 

സംസ്ഥാനത്ത് ദുരന്ത നിവാരണ നിയമത്തിചെ നിർവഹണ 

നയവും, ചട്ടങ്ങളും, പദ്ധ് ികളും അംരീകരികുന്ന ് സംസ്ഥാന 

ദുരന്ത നിവാരണ അത ാറിറ്റിയാണ്. ഈ നിയമത്തിചെ 

നടത്തിപിനായി ആവശയമായ  ുക വകയിരുത്തുവാന് സർകാരിന ്

ഉപതദശം നല്കുക, വിവിധ ദുരന്തങ്ങള് ന്ദ്പ ിതരാധികുവാനും, 

തനരിടുവാനും ആവശയമായ മാർഗനിർതേശക തരഖകള് 

പുറചപടുവികുക എന്നീ കർത്തവയങ്ങള് ദുരന്ത നിവാരണ 

അത ാറിറ്റിയില് നിക്ഷിപ്തമാണ്. നിയമം അനുശാസികുന്ന വിധം 

തമല് സൂചിപിച്ച എല്ാ ഘടകങ്ങളും ഉള്ചപടുത്തി സംസ്ഥാന ദുരന്ത 

ലഘൂകരണ പദ്ധ് ി അംരീകരിച്ച്, വിവിധ വകുപുകളുചട 

ചുമ ലകള് നിഷ്കർഷിച്ച് ദുരന്ത ലഘൂകരണം വകുപുകളുചട സ്ഥിര 

വികസന ന്ദ്പവർത്തികളില് നിരന്തരവല്കരികാനുള്ള അധികാരം 

അത ാറിറ്റിയില് നിക്ഷിപ്തമാണ്. തകരള സംസ്ഥാന ദുരന്ത നിവാരണ 

അത ാറിറ്റിയുചട ഘടന ചുവചട തചർകുന്നു. 

മുഖയമന്ദ്ന്തി 
അദ്ധ്യക്ഷന് (എക്സ്-ഒഫിതഷയാ) 

(Chairman) 

റവനയു വകുപ് മന്ദ്ന്തി 
സഹ-അദ്ധ്യക്ഷന് (എക്സ്-

ഒഫിതഷയാ) (Vice Chairman) 

ആഭയന്തര വകുപ് മന്ദ്ന്തി അംരം (എക്സ്-ഒഫിതഷയാ) (Member) 

കൃഷി വകുപ ്മന്ദ്ന്തി അംരം (എക്സ്-ഒഫിതഷയാ) (Member) 

ചീഫ് ചസന്ദ്കട്ടറി 
മുഖയ ഭരണ നിർവാഹകന് (എക്സ്-

ഒഫിതഷയാ) (Chief Executive Officer) 

ആഭയന്തര വകുപ് അരീഷണല് ചീഫ് 

ചസന്ദ്കട്ടറി 
അംരം (എക്സ്-ഒഫിതഷയാ) (Member) 

ദുരന്ത നിവാരണ വകുപ ്അരീഷണല് 

ചീഫ് ചസന്ദ്കട്ടറി 

അംരവും കണ്വീനറും (എക്സ്-

ഒഫിതഷയാ) (Member Convenor) 

മുഖയ ശാസ്ന്ദ് ഞജ്ന്, സംസ്ഥാന 

അടിയന്തിരഘട്ട കാരയ നിർവഹണ 

തകന്ദ്രം 

അംരവും കാരയകാരനും (എക്സ്-

ഒഫിതഷയാ) (Member Secretary) 
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കേരള സംസ്ഥാന ദുരന്ത നിവാരണ അക ാറിറ്റിയുടെ 

സംസ്ഥാന ോരയനിര്വ്വഹണ സമി ി (State Executive Committee of 

KSDMA) 

ദുരന്ത നിവാരണ നിയമത്തിചെ ഇരുപ ാം വകുപനുസരിച്ച് ചീഫ ്

ചസന്ദ്കട്ടറി അദ്ധ്യക്ഷനും, 4 മു ിർന്ന ചസന്ദ്കട്ടറിമാർ അംരങ്ങളുമായി 

തകരള സംസ്ഥാന ദുരന്ത നിവാരണ അത ാറിറ്റിയുചട സംസ്ഥാന 

കാരയനിർവഹണ സമി ി (State Executive Committee of KSDMA) 

ന്ദ്പവർത്തിച്ച് വരുന്നു. സംസ്ഥാന ദുരന്ത ലഘൂകരണ പദ്ധ് ി 

 യ്യാറാകുക, തദശീയ, സംസ്ഥാന അത ാറിറ്റികളുചട പദ്ധ് ികള് 

നടപാകുക, ദുരന്ത ലഘൂകരണ ന്ദ്പവർത്തനങ്ങളുചട ഏതകാപനം ഉറപ് 

വരുത്തുക, പദ്ധ് ി നടത്തിപ് അവതലാകനം ചചയ്യുക, അടിയന്തര 

ഘട്ടത്തില് ദുരന്ത ന്ദ്പ ികരണം ഉറപുവരുത്തുവാന് ആവശയമായ 

ഉത്തരവുകളും, നിർതേശങ്ങളും വിവിധ വകുപുകള്ക് ബാധകമായ 

രീ ിയില് പുറചപടുവികുക, സംസ്ഥാന അടിയന്തരഘട്ട 

കാരയനിർവഹണ തകന്ദ്രത്തിചെ ന്ദ്പവർത്തന നിയന്ദ്ന്തണം, ദുരന്ത 

നിവാരണത്തിനായുള്ള സങ്കല്പിക ഉതദയാരസ്ഥ തന്ദ്ശണിയുചട 

ന്ദ്പവർത്തന നിയന്ദ്ന്തണം, സംസ്ഥാന ദുരന്ത ലഘൂകരണ നിധിയുതടയും 

(State Disaster Mitigation Fund), സംസ്ഥാന ദുരന്ത ന്ദ്പ ികരണ 

നിധിയുചടയും (State Disaster Response Fund) വിനിതയാര നിയന്ദ്ന്തണം 

എന്നിവ  തകരള സംസ്ഥാന ദുരന്ത നിവാരണ അത ാറിറ്റിയുചട 

സംസ്ഥാന കാരയനിർവഹണ സമി ിയില് നിക്ഷിപ്തമാണ്. സംസ്ഥാന 

കാരയനിർവഹണ സമി ിയുചട ഘടന ചുവചട തചർകുന്നു. 

ചീഫ് ചസന്ദ്കട്ടറി 
അദ്ധ്യക്ഷന് (എക്സ്-ഒഫിതഷയാ) 

(Chairman) 

ആഭയന്തര വകുപ ് അരീഷണല് 

ചീഫ് ചസന്ദ്കട്ടറി 
അംരം (എക്സ്-ഒഫിതഷയാ) (Member) 

ദുരന്ത നിവാരണ വകുപ ്

അരീഷണല് ചീഫ് ചസന്ദ്കട്ടറി 

അംരവും കണ്വീനറും (എക്സ്-

ഒഫിതഷയാ) (Member Convenor) 

ആതരാരയ വകുപ് അരീഷണല് 

ചീഫ് ചസന്ദ്കട്ടറി 
അംരം (എക്സ്-ഒഫിതഷയാ) (Member) 

ധനകാരയ വകുപ് അരീഷണല് 

ചീഫ് ചസന്ദ്കട്ടറി 
അംരം (എക്സ്-ഒഫിതഷയാ) (Member) 

സംസ്ഥാന ോരയനിര്വ്വഹണ സമി ിയുടെ ഉപസമി ിേള് 

• മുല്ചപരിയാർ ദുരന്ത ലഘൂകരണം – GO (Rt)No. 475/2018/DMD dated 

04-09-2018 
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അെിയന്തരഘട്ട ോരയനിര്വ്വഹണ സമി ിേള് 

സംസ്ഥാന ലത്തില് മൂന്ന് അടിയന്തരഘട്ട കാരയനിർവഹണ 

സമി ികള് രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്്ട. 

• ന്ദ്പകൃ ി ദുരന്തങ്ങളുചട അടിയന്തരഘട്ട കാരയനിർവഹണ സമി ി: 

ചീഫ് ചസന്ദ്കട്ടറി അദ്ധ്യക്ഷനും, ദുരന്ത നിവാരണ വകുപ ്അരീഷണല് 

ചീഫ് ചസന്ദ്കട്ടറി കണ്വീനറുമായ സമി ി GO (Ms) No. 68/2011/DMD dated 

8-2-2011 ന്ദ്പകാരം രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്ട.് 

• മനുഷയ നിർമി  ദുരന്തങ്ങളുചട അടിയന്തരഘട്ട കാരയനിർവഹണ 

സമി ി: ആഭയന്തര വകുപ് അരീഷണല് ചീഫ് ചസന്ദ്കട്ടറി 

അദ്ധ്യക്ഷനും, സംസ്ഥാന തപാലീസ് തമധാവി കണ്വീനറുമായ സമി ി 

GO (Rt) No. 6410/2013/DMD dated 29-11-2013 ന്ദ്പകാരം രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. 

• ഖനന തമഖലയിചല അപകടങ്ങള്: വയവസായ വകുപ് ചസന്ദ്കട്ടറി 

അദ്ധ്യക്ഷനായും, ജിതയാളജി വകുപ് രയറക്ടർ കണ്വീനറുമായ 

സമി ി GO (Rt) No. 542/14/ID dated 26-05-2014 ന്ദ്പകാരം രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. 

ഉപകദശേ സമി ിേള് 

• മണിടിച്ചില്/ഉരുചപാട്ടല് തമഖലയിചല രൃഹ നിർമാണം – GO (Rt) No. 

644/2018/DMD dated 30-11-2018 

• മിനിമം റിലീഫ് തകാര് – GO (Ms) No. 7/2018/DMD dated 21-6-2018 

• സ്കൂ ള് സുരക്ഷ – GO (Rt) No. 271/2018/DMD dated 11-05-2018 

• ദുരന്ത ന്ദ്പ ികരണ കാരയക്ഷമ  വർദ്ധ്ിപികല് – GO (Rt) No. 86/2017/DMD 

dated 12-12-2017 

• ഭൂമി കുലുക ന്ദ്പ ിതരാധ നിർമാണം  – GO (Rt) No. 1299/2015/DMD dated 

12-03-2015 

• മുല്ചപരിയാർ ദുരന്ത ലഘൂകരണം – GO (Rt) No. 6084/2011/DMD dated 17-

12-2011 

കേരള സംസ്ഥാന ദുരന്ത നിവാരണ അക ാറിറ്റിയുടെ 

ോരയാലയം 

സംസ്ഥാന ദുരന്ത നിവാരണ അത ാറിറ്റിയുചടയും സംസ്ഥാന 

കാരയനിർവഹണ സമി ിയുചടയും  ീരുമാനങ്ങള് 

തന്ദ്കാരീകരികുക, ജില് ദുരന്ത നിവാരണ അത ാറിറ്റികള്ക് 

ആവശയമായ നിർതദശങ്ങള് തമല്  ീരുമാനങ്ങളുചട ചവളിച്ചത്തില് 

അറിയികുക, സംസ്ഥാന അത ാറിറ്റിയുചട സാമ്പത്തിക 

വിനിതയാരം നിയന്ദ്ന്തികുക, ജില്ാ അത ാറിറ്റികള്ക് 

ന്ദ്പവർത്തനത്തിന് ആവശയമായ ഫണ്്ട സംസ്ഥാന കാരയനിർവഹണ 
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സമി ിയുചട  ീരുമാനമനുസരിച്ച് ലഭയമാകുക, സംസ്ഥാന ദുരന്ത 

ലഘൂകരണ നിധിയുചട വിനിതയാരം മാർഗ 

നിർതേശങ്ങള്കനുസരിച്ച്, സംസ്ഥാന കാരയനിർവഹണ 

സമി ിയുചടയും  ീരുമാനത്തിന് അനുസരിച്ച ് ജില് 

അത ാറിറ്റികള്ക് ലഭയമാകുക, ദുരന്ത അവതബാധ ന്ദ്പവർത്തനങ്ങള് 

നടത്തുക എന്നീ ദദനംദിന ന്ദ്പവർത്തനങ്ങള്  ഈ കാരയാലയം 

നടത്തുന്നു. 

ക്േമ 

നം 
 സ്തിേ കപര് ോലയളവ്  

1 

മുഖയ 

ഭരണനിർവാഹകന് 

(ചീഫ് ചസന്ദ്കട്ടറി) 

(എക്സ്-ഒഫിതഷയാ) 

ന്ദ്ശീ. തടാം തജാസ ് 28-3-2018 –  ുടരുന്നു 

2 

അരീഷണല് ചീഫ് 

ചസന്ദ്കട്ടറി, ദുരന്ത 

നിവാരണ വകുപ് -  

കണ്വീനർ,  

സംസ്ഥാന ദുരന്ത 

നിവാരണ അത ാറിറ്റി 

& സംസ്ഥാന 

ദുരി ാശവാസ 

കമീഷണർ (ദുരന്ത 

നിവാരണ 

അത ാറിറ്റിയുചട 

ഭരണ-സാമ്പത്തിക 

അധികാരമുള്ള 

വകുപ് തമധാവി) 

(എക്സ്-ഒഫിതഷയാ) 

ന്ദ്ശീ. പി.എച്്ച കുരയന് 1-4-2018 – 31-1-2019 

തരാ. വി. തവണു 1-2-2019 –  ുടരുന്നു 

3 
ചമമ്പർ ചസന്ദ്കട്ടറി 

(എക്സ-്ഒഫിതഷയാ) 

തരാ. തശഖർ എല്. 

കുരയാതകാസ്  
1-4-2018 –  ുടരുന്നു 

4 
സീനിയർ ഫിനാന്സ് 

ഓഫീസർ 

ലാന്ര്  റവനയു 

കമിഷണർ 

ഓഫീസിചല 

സീനിയർ ഫിനാന്സ് 

ഓഫീസർ 

അധിക ചുമ ല 

5 
ചസക്ഷന് ഓഫീസർ 

(ചരപയുതട്ടഷന്) 

ന്ദ്ശീ. സിജി എം. 

 ങ്കച്ചന് 
1-4-2018 -  ുടരുന്നു 

6 
സീനിയർ ക്ലാർക ്

(ചരപയുതട്ടഷന്) 

ന്ദ്ശീമ ി. ഇരു 

എം.എസ് 
1-4-2018 – 31-3-2019 

7 
കണകുപരിതശാധക 

(കരാർ) 
ന്ദ്ശീമ ി. ഉദനസ്സ എ 1-4-2018 –  ുടരുന്നു 

8 
ഓഫീസ് സഹായി 

(കരാർ) 
ന്ദ്ശീ. ന്ദ്ശീനിവാസന് ടി 1-4-2018 –  ുടരുന്നു 
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കേരള സംസ്ഥാന അെിയന്തരഘട്ട ോരയനിര്വ്വഹണ കേക്രം 

സംസ്ഥാന ദുരി ാശവാസ കമീഷണർ ആയ അരീഷണല് ചീഫ ്

ചസന്ദ്കട്ടറി, ദുരന്ത നിവാരണ വകുപിചെ തന ൃ വത്തില് സംസ്ഥാന 

അടിയന്തിരഘട്ട കാരയനിർവഹണ തകന്ദ്രം സംസ്ഥാന  ലത്തില് 

ദുരന്ത സാഹചരയങ്ങളുചട അപന്ദ്രഥനം, വിവര തശഖരണം, സാധയമായ 

ദുരന്തങ്ങളുചട മുന്നറിവ ്ചട്ടപടി (Standard Operating Procedure ന്ദ്പകാരം) 

നല്കല്, തകന്ദ്ര-സംസ്ഥാന ന്ദ്പ ികരണ തസനകളുചട ഏതകാപനം, 

സംസ്ഥാന  ലത്തില് അവതബാധ ന്ദ്പവർത്തനങ്ങള് എന്നിവ  

നിർവഹിച്ചു വരുന്നു. സംസ്ഥാന വരള്ച്ചാ നിരീക്ഷണ ചസല്, 

സംസ്ഥാന-ജില്ാ ദുരന്ത ലഘൂകരണ (State  and District Disaster 

Management Plans) പദ്ധ് ികള്  യ്യാറാകുക എന്ന ചുമ ലയും ഈ 

കാരയാലയത്തില് നിക്ഷിപ്തമാണ്. 

സംസ്ഥാന അത ാറിറ്റികായി ശാസ്ന്ദ് ീയമായ ന്ദ്പ ിതരാധ, 

ന്ദ്പ ികരണ ന്ദ്പവർത്തന വിശകലന സംവിധാനങ്ങള് ഈ 

കാരയാലയത്തിലാണ് ന്ദ്പവർത്തികുന്ന ്. വിവിധ തമഖലകളില് ദുരന്ത 

ന്ദ്പ ിതരാധ തശഷി വർദ്ധ്നവിനായി ഈ കാരയാലയം സവതദശ-വിതദശ 

സർവകലാശാലകളുമായി രതവഷണ ന്ദ്പവർത്തനങ്ങളും, ദുരന്ത 

ന്ദ്പ ികരണ കാരയതശഷി വർദ്ധ്ിപികുന്ന ിന ് ഉ കുന്ന അവതബാധ 

ന്ദ്പവർത്തനങ്ങളും നടത്തി വരുന്നു. ഈ കാരയാലയത്തില് 2017-18ല് 

ലഭയമായിരുന്ന മാനവതശഷി ചുവചട ന്ദ്പ ിപാദികുന്നു. 

ക്േമ നം.  സ്തിേ കപര് ോലയളവ്  

1 

അരീഷണല് ചീഫ് 

ചസന്ദ്കട്ടറി, ദുരന്ത 

നിവാരണ വകുപ് -  

കണ്വീനർ,  

സംസ്ഥാന ദുരന്ത 

നിവാരണ 

അത ാറിറ്റി & 

സംസ്ഥാന 

ദുരി ാശവാസ 

കമീഷണർ (ദുരന്ത 

നിവാരണ 

അത ാറിറ്റിയുചട 

ഭരണ-സാമ്പത്തിക 

അധികാരമുള്ള 

വകുപ് തമധാവി) 

(എക്സ്-ഒഫിതഷയാ) 

ന്ദ്ശീ. പി.എച്്ച കുരയന് 
1-4-2018 – 31-

1-2019 

തരാ. വി. തവണു 
1-2-2019 – 

 ുടരുന്നു 

2 
മുഖയ ശാസ് ന്ദ് ജ്ഞന്, 

സംസ്ഥാന 

തരാ. തശഖർ എല്. 

കുരയാതകാസ്  

2-4-2011 –  

 ുടരുന്നു 
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അടിയന്തിരഘട്ട 

കാരയ നിർവഹണ 

തകന്ദ്രം (സ്ഥിരം 

നിയമനം) 

3 

സീനിയർ 

ഫിനാന്സ് 

ഓഫീസർ (അധിക 

ചുമ ല) 

ലാന്ര്  റവനയു കമിഷണർ ഓഫീസിചല 

സീനിയർ ഫിനാന്സ് ഓഫീസർ 

4 

ദുരന്ത ആഘാ  

സാധയ ാ 

അവതലാകന 

വിദര് ദ്ധ് (Hazard and 

Risk Analyst) (കരാർ 

നിയമനം) 

ന്ദ്ശീമ ി. പാർവ ി എസ ്
2-3-2012 – 

 ുടരുന്നു 

5 

സംസ്ഥാന തന്ദ്പാജക്റ്റ ്

ഓഫീസർ (കരാർ 

നിയമനം) 

ന്ദ്ശീ. തജാ തജാണ് തജാർജ ്
1-11-2014 – 

 ുടരുന്നു 

5 

ദുരന്ത ആഘാ  

സാധയ ാ 

അവതലാകന 

വിദര് ദ്ധ്ർ (Hazard 

Analysts)  (കരാർ 

നിയമനം) 

സംസ്ഥാന  

അടിയന്തിര

ഘട്ട 

കാരയനിർവ

ഹണ 

തകന്ദ്രം 

ന്ദ്ശീ. ന്ദ്പദീപ്  

ജി.എസ ്

13-7-2012 – 

 ുടരുന്നു 

ന്ദ്ശീ. രാജീവ്  

ടി.ആർ 

6-3-2012 – 

 ുടരുന്നു 

കുമാരി 

അനുപമ 

എന് 

16-6-2014 – 

 ുടരുന്നു 

തരാ. ആശ 

തറാസ ്

20-12-2017 – 

20-12-2018 

ന്ദ്ശീമ ി 

രാജലക്ഷ്മി 

രാധാകൃഷ്ണ

ന് 

20-12-2017 - 

 ുടരുന്നു 

ന്ദ്ശീ. അജിന് 

ആർ.എസ ്

20-12-2017 – 

29-5-2018 

കുമാരി 

അ ുലയ 

ത ാമസ ്

20-12-2017 – 

29-5-2018 

കുമാരി 

നീ ു വി. 

ത ാമസ ്

20-12-2017 – 

29-5-2018 

കുമാരി 

അഞജ്ലി 

എസ്. രവി 

20-12-2017 – 

31-12-2019 

ന്ദ്ശീ. നിധിന് 

തരവിസ ്

8-1-2018 - 

 ുടരുന്നു 

തരാ. ന്ദ്ശീജ 

എം.യു 

22-1-2018 – 

29-5-2018 

ന്ദ്ശീ. 

സ യകുമാ

26-12-2017 – 

 ുടരുന്നു 
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ർ സി.ചജ 

ന്ദ്ശീ. തറാണു 

മാ യു 

9-2-2018 – 

 ുടരുന്നു 

ന്ദ്ശീമ ി 

തരാപിക 

ജി.എല് 

2-7-2018 – 

 ുടരുന്നു 

ന്ദ്ശീമ ി 

അമൃ  ചക 

2-7-2018 – 

 ുടരുന്നു 

ന്ദ്ശീ. ഫഹദ് 

മർസൂക ്

27-6-2018 – 

 ുടരുന്നു 

ന്ദ്ശീ. അരുണ് 

പീറ്റർ 

27-6-2018 – 

 ുടരുന്നു 

ജില്ാ 

അടിയന്തര

ഘട്ട 

കാരയനിർവ

ഹണ 

തകന്ദ്രം 

തരാ. 

ആന്ന്ദ്രൂ 

സ്ചപന്സർ 

(തകാട്ടയം) 

1-11-2016 – 

 ുടരുന്നു 

ന്ദ്ശീമ ി 

അഞജ്ലി 

പി 

(എറണാകു

ളം) 

6-3-2012 – 

 ുടരുന്നു 

ന്ദ്ശീമ ി 

അശവ ി പി 

(തകാഴി

തകാട്) 

16-6-2014 – 

 ുടരുന്നു 

കുമാരി 

ആശ 

കിരണ് 

(വയനാട്) 

1-11-2016 – 4-

1-2020 

ന്ദ്ശീമ ി 

ചിന്തുതമാള് 

സി 

(ആലപുഴ) 

6-8-2018 – 

 ുടരുന്നു 

തരാ. ന്ദ്ശീജ 

എം.യു 

(കാസർതകാ

ര്) 

30-5-2018 – 

 ുടരുന്നു 

കുമാരി 

നീ ു വി. 

ത ാമസ് 

(ചകാല്ം) 

30-5-2018 – 

 ുടരുന്നു 

കുമാരി 

അ ുലയ 

ത ാമസ് 

( ൃശ്ശൂർ) 

30-5-2018 – 

 ുടരുന്നു 

ന്ദ്ശീ. അജിന് 

ആർ.എസ് 

30-5-2018 – 

 ുടരുന്നു 
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(ഇടുകി) 

6 

ഓഫീസ് മാതനജർ, 

സംസ്ഥാന  

അടിയന്തിരഘട്ട 

കാരയനിർവഹണ 

തകന്ദ്രം (ലാന്ര്  

റവനയു വകുപില് 

നിന്നും തജാലി 

ന്ദ്കമീകരണ 

വയവസ്ഥയില് 

ക്ലാർക്) 

ന്ദ്ശീ. സിജി എം.  ങ്കച്ചന് 

(അധിക ചുമ ല) 

4-7-2017 – 27-

5-2018 

ന്ദ്ശീ. രാജകുമാരന്  മ്പി 
28-5-2018 – 

 ുടരുന്നു 

7 

ഓഫീസ് 

അസിസ്റ്റ്ന്്ചെ (കരാർ 

 സ്തിക, കരാർ 

നിയമനം) 

കുമാരി ബിജി എസ ്
14-03-2012 – 

 ുടരുന്നു 

8 

കമ്പയൂട്ടർ 

ഓപതററ്ററും, 

ഓഫീസ് 

അസിസ്റ്റ്ന്്ചെ (കരാർ 

 സ്തിക, കരാർ 

നിയമനം) 

കുമാരി നിഷ എം.ആർ 
15-02-2016 – 

 ുടരുന്നു 

9 

ഫീല്ര് 

അസിസ്റ്റ്ന്ചെ (കരാർ 

 സ്തിക, കരാർ 

നിയമനം) 

ന്ദ്ശീ. ബിതനായ്  പി. തജാണി 
6-3-2012 – 17-

10-2018 

10 

ഓഫീസ് സഹായി 

(കരാർ  സ്തിക, 

കരാർ നിയമനം) 

ന്ദ്ശീ. ബലറാം 
18-1-2012 – 

 ുടരുന്നു 

11 ദന്ദ്രവർമാർ (3) ദിവസ തവ നം 

ജില്ലാ ദുരന്ത നിവാരണ അക ാറിറ്റിേള് 

ദുരന്ത നിവാരണ നിയമം 2005ല് നിഷ്കർഷികുന്ന  ് ന്ദ്പകാരം 

സംസ്ഥാന സർകാർ വിജ്ഞാപനത്തിലൂചട 14 ജില്കളിലും ജില്ാ 

ദുരന്ത നിവാരണ അത ാറിറ്റികള് സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്്ട. തദശീയ-സംസ്ഥാന 

ദുരന്ത ലഘൂകരണ പദ്ധ് ികളും, മാർഗനിർതേശങ്ങളും അനുസരിച്ച ്

അ ാ ് ജില്കളില് ദുരന്ത നിവാരണ ആസൂന്ദ് ണം, ജില്ാ ദുരന്ത 

ലഘൂകരണ പദ്ധ് ി  യ്യാറാകല്, അടിയന്തിരഘട്ട ന്ദ്പവർത്തന 

ഏതകാപനം, ദുരന്ത ന്ദ്പ ികരണ കാരയതശഷി വർദ്ധ്ിപികുന്ന ിന ്

ഉ കുന്ന അവതബാധ ന്ദ്പവർത്തനങ്ങള് സംഘടിപികല്, ദുരന്ത 

മുന്നറിയിപ് സംവിധാനം സ്ഥാപിച്ച് പരിപാലികല്, 

ചപാ ുജനങ്ങള്ക് ദുരന്ത മുന്നറിയിപ് എത്തികുക,  തേശ 

സ്ഥാപനങ്ങള്കും, വിവിധ വകുപുകള്കും ദുരന്ത ലഘൂകരണത്തിന ്
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ആവശയമായ നിർതേശം നല്കല് എന്നിവ ജില്ാ ദുരന്ത നിവാരണ 

അത ാറിറ്റികളില് നിക്ഷിപ്തമായ കർത്തവയമാണ്. ജില്ാ  ലത്തില് 

ജില്ാ ദുരന്ത നിവാരണ അത ാറിറ്റിയുചട തന ൃ വത്തില്, തപാലീസ്, 

റവനയു, അഗ്നി സുരക്ഷ എന്നീ വകുപുകളുചട ഉതദയാരസ്ഥർ 

ഉള്ചപടുന്ന ജില്ാ അടിയന്തിരഘട്ട കാരയനിർവഹണ തകന്ദ്രം 24 

മണികൂറും ന്ദ്പവർത്തികുന്നു. ജില്ാ ദുരന്ത നിവാരണ 

അത ാറിറ്റിയുചട ഘടന ചുവചട തചർകുന്നു. 

ജില്ാ കളക്ടർ അധയക്ഷന് (എക്സ്-ഒഫിതഷയാ) (Chairman) 

ചരപയുട്ടി കളക്ടർ, ദുരന്ത 

നിവാരണം ( ിരുവനന്തപുരം, 

പത്തനം ിട്ട, ആലപുഴ, 

എറണാകുളം,  ൃശൂർ, മലപുറം, 

തകാഴിതകാട്, കണൂർ)/ 

അരീഷണല് ജില്ാ മജിസ്തന്ദ്ടറ്റ ്

(ചകാല്ം, തകാട്ടയം, ഇടുകി, 

പാലകാട് , വയനാട്, 

കാസർതരാര് ) 

മുഖയ ഭരണനിർവാഹകന് (എക്സ-്

ഒഫിതഷയാ) (Chief Executive Officer) 

ജില്ാ പഞ്ചായത്്ത അദ്ധ്യക്ഷന് 
സഹ-അദ്ധ്യക്ഷന് (എക്സ്-ഒഫിതഷയാ) (Co-

Chairman) 

ജില്ാ തപാലീസ ്തമധാവി അംരം (എക്സ്-ഒഫിതഷയാ) (Member) 

ജില്ാ ചമരികല് ഓഫീസർ അംരം (എക്സ്-ഒഫിതഷയാ) (Member) 

ജില്ാ അഗ്നി സുരക്ഷാ 

ഓഫീസർ 
അംരം (എക്സ്-ഒഫിതഷയാ) (Member) 

ഒരു ജില്ാ  ല ഉതദയാരസ്ഥന് 

അംരം [(എക്സ-്ഒഫിതഷയാ) 

(Member)] 

 ിരുവനന്തപുരം - എക്സികയൂട്ടീവ് 

എഞ്ചിനീയർ, തമജർ ജലതസചനം 

പത്തനം ിട്ട, മലപുറം, തകാഴിതകാട,് 

വയനാട്, കണൂർ - ന്ദ്പിന്സിപല് കൃഷി 

ഓഫീസർ 

ചകാല്ം, ആലപുഴ, കാസർതരാര്  - 

ചരപയുട്ടി രയറക്ടർ ഫിഷറീസ ്

തകാട്ടയം - ജില്ാ സദൈ ഓഫീസർ 

ഇടുകി,  ൃശൂർ - എക്സികയൂട്ടീവ് 

എഞ്ചിനീയർ, ചപാ ു മരാമത്്ത 

പാലകാട്  - എക്സികയൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ, 

മലമ്പുഴ 

എറണാകുളം – റവനയു രിവിഷണല് 

ഓഫീസർ, തഫാർട്്ട  ചകാച്ചി 
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1. ന്ദ്പവർത്തനങ്ങള് 

1.1 സംസ്ഥാന ദുരന്ത നിവാരണ അത ാറിറ്റി തയാരം 

സംസ്ഥാന ദുരന്ത നിവാരണ അത ാറിറ്റി 11-6-2018, 15-6-2018, 3-10-

2018 എന്നീ  ീയ ികളില് തയാരം തചർന്ന ് ദുരന്ത 

ലഘൂകരണത്തിനായി വിവിധ  ിരുമാനങ്ങള് ദകചകാണ്ടു. 

1.2 തകരള സംസ്ഥാന ദുരന്ത നിവാരണ അത ാറിറ്റിയുചട സംസ്ഥാന 

കാരയനിർവഹണ സമി ി തയാരം 

തകരള സംസ്ഥാന ദുരന്ത നിവാരണ അത ാറിറ്റിയുചട സംസ്ഥാന 

കാരയനിർവഹണ സമി ി (State Executive Committee) 14-6-2018, 25-7-2018, 

8-8-2018, 10-8-2018, 13-8-2018, 14-8-2018, 1-10-2018, 4-10-2018, 22-10-2018, 15-

11-2018, 21-11-2018, 28-2-2019, 6-3-2019 എന്നീ ദിവസങ്ങളില് തയാരം 

തചർന്ന് ദുരന്ത ലഘൂകരണത്തിനായി വിവിധ  ിരുമാനങ്ങള് 

ദകചകാണ്ടു. 

1.3 സംസ്ഥാന ദുരന്ത നിവാരണ അത ാറിറ്റിയുചട ആസ്ഥാന മരിര 

ഉ ്ഘാടനം 

സംസ്ഥാനചത്ത ദുരന്ത നിവാരണ ന്ദ്പവർത്തനങ്ങള്ക് 

സവന്തമായ തമല്വിലാസം ഉണ്ടായ സാമ്പത്തിക വർഷം ആണ് 2018-19. 

സംസ്ഥാന ദുരന്ത നിവാരണ അത ാറിറ്റിയുചട പു ിയ ആസ്ഥാന 

മരിരം 2019 ജനുവരി 29നു ബഹു. മുഖയമന്ദ്ന്തി ന്ദ്ശീ. പിണറായി വിജയന് 

റവനയൂ മന്ദ്ന്തി ന്ദ്ശീ. ഇ. ചന്ദ്രതശഖരന്, കൃഷി മന്ദ്ന്തി ന്ദ്ശീ. വി. എസ് 

സുനില് കുമാർ,  ിരുവനന്തപുരം തമയർ ന്ദ്ശീ. വി.ചക ന്ദ്പശാന്ത്, ചീഫ ്

ചസന്ദ്കട്ടറി ന്ദ്ശീ. തടാം തജാസ്, എയർ മാർഷല് ബി. സുതരഷ്, 

അരീഷണല് ചീഫ് ചസന്ദ്കട്ടറി ന്ദ്ശീ. പി.എച്ച് കുരയന്, എന്.രി.എം.എ 

ചമമ്പർ ന്ദ്ശീ. കമല് കിതഷാർ, ദുരന്ത നിവാരണ അത ാറിറ്റി ചമമ്പർ 

ചസന്ദ്കട്ടറി തരാ. തശഖർ എല്. കുരയാതകാസ് എന്നിവരുചട 

സാന്നിധയത്തില് ഉ ്ഘാടനം ചചയ്തു. 
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പരിമി മായ സാഹചരയങ്ങളില് ന്ദ്പവർത്തിച്ച് വന്ന ദുരന്ത 

നിവാരണ അത ാറിറ്റി ദിനം ന്ദ്പ ി നൂ ന സംവിധാനങ്ങളുമായി 

ന്ദ്പവർത്തികണം എന്ന സാഹചരയം വന്നതപാള് സവന്തമായി 

ഒരാസ്ഥാനം എന്ന ് അനിവാരയമായി. 

 

നിരവധി ന്ദ്പത യക കളുള്ള ാണ് ഈ ആസ്ഥാന മരിരം. 

ആധുനിക വിവര സംതവദന സംവിധാനങ്ങതളാട് കൂടിയ ുമായ 

സംസ്ഥാന അടിയന്തിരഘട്ട കാരയനിർവഹണ തകന്ദ്രത്തിചെ 

ന്ദ്പവർത്തനവും ഈ ആസ്ഥാന മരിരത്തിചെ ഭാരമായി 

പണികഴിപിച്ചിട്ടുണ്്ട. അ ി വിപുലമായ ദുരന്ത നിരീക്ഷണ-ന്ദ്പവചന-

വിശകലന-വിദൂരസംതവദന സാതങ്ക ിക വിദയകള് ഉള്ചപചടയാണ ്

ഈ അടിയന്തിരഘട്ട കാരയനിർവഹണ തകന്ദ്രം ന്ദ്പവർത്തികുന്ന ്. 

ദുരന്ത നിവാരണ നിയമന്ദ്പകാരം ഒരുകിയ വാർത്ത വിനിമയ 

സംവിധാനങ്ങളും ഇവിചട സജ്ജീകരിച്ചിട്ടുണ്്ട; ഉപന്ദ്രഹ തഫാണ്, വി-

സാറ്്റ മു ലായവ ഇ ിചെ ഭാരമാണ്. 

 

വിശാലമായ വാഹന പാർകിങ് ചസൌകരയം ഉള്പചട നാല് 

നിലകളിലായി പണി കഴിപിച്ചിട്ടുള്ള ചകട്ടിടം സംസ്ഥാന 

അടിയന്തിരഘട്ട കാരയനിർവഹണ തകന്ദ്രം, സംസ്ഥാന ദുരന്ത 

നിവാരണ അത ാറിറ്റിയുചട ഓഫീസ്, പഠന ന്ദ്പവർത്തനങ്ങള്കായി 

ക്ലാസ്സ് മുറികള്, കമമയൂണിതകഷന് ചടർമിനല്, മുന്നൂറില്പരം 

ആളുകചള ഉള്ചകാള്ളുവാന് തശഷിയുള്ള ഓരിതറ്റാറിയം 

എന്നിവചയല്ാം സജ്ജീകരിച്ചിരികുന്നു. 
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31,000 ലിറ്റർ തശഷിയുള്ള മഴചവള്ള സംഭരണി, മുഴുവന് 

സമയവും കർമ നിര രാവാന് മൂന്ന്  രത്തില് ദവദയു –ജല 

ശൃംഖലകള്, ദുരന്ത വിശകലന വിദര്ദ്ധ്ർകും കാള് ചസെർ 

ഓപതററ്റർമാർകുമുള്ള  ാമസ സൌകരയം, അടിയന്തിരഘട്ട കാരയ 

നിർവഹണത്തിനും ഓഫീസ് ന്ദ്പവർത്തനങ്ങള്കുമുള്ള ന്ദ്പത യക 

സൌകരയങ്ങള്, മിന്നലില് നിന്ന് രക്ഷ തനടാന് ഫാരതരസ് തകജ ്

രൂപാകൃ ി, ഒരു ലക്ഷം ലിറ്റർ തശഷിയുള്ള ജല സംഭരണി 

എന്നിവചയല്ാം ഈ ചകട്ടിടത്തിചെ ന്ദ്പത യക കളാണ്. 

ആർകിചടക്ട് ജി. ശങ്കർ ആണ് ചകട്ടിടം രൂപകല്പ്ന ചചയ്ത ്. 

സംസ്ഥാന ദുരന്ത നിവാരണ അത ാറിറ്റി ചമമ്പർ ചസന്ദ്കട്ടറി തരാ. 

തശഖർ എല്. കുരയാതകാസിനായിരുന്നു തമല്തനാട്ട ചുമ ല. 5-5-

2015ന് ആണ് ചകട്ടിട നിർമാണം ആരംഭിച്ച ്. നിർമാണം 

നിർവഹിച്ച ് ഹാബിറ്റാറ്്റ ചടക്തനാളജി ന്ദ്രൂപ് ആണ്. വിവര 

സാതങ്ക ിക സൌകരയം ഒരുകിയ ് ചകല്തന്ദ്ടാണിചെ 

തന ൃ വത്തിലാണ്. 
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ഉ ്ഘാടന സതമളനത്തില് 2018ചല ന്ദ്പളയ 

ദുരന്തചത്ത തനരിടുന്ന ില് ബഹു. പി.എച്ച ്

കുരയന് ഐ.എ.എസ് നടത്തിയ ഇടചപടലുകചള 

ബഹു. മുഖയമന്ദ്ന്തി ന്ദ്പത യകം 

പരാമർശികുകയും, സംസ്ഥാന ദുരന്ത നിവാരണ 

അത ാറിറ്റിക് നല്കിയ തന ൃ വം പരിരണിച്ച ്

ആദരികുകയും ചചയ്തു. 

1.4 മിന്ദ്  - പാർശവവല്കരികചപട്ടവചര ഉള്ചപടുത്തിചകാണ്ടുള്ള 

ദുരന്ത ലഘൂകരണ പരിപാടി - ആതലാചന തയാരം 

 കുട്ടികള്, വതയാധികർ, സ്ന്ദ് ീകള്, ഭിന്നതശഷികാർ എന്നീ 

വിഭാരത്തിലുള്ളവചര ഉള്ചപടുത്തിചകാണ്ടുള്ള ദുരന്ത 

ലഘൂകരണചത്ത കുറിച്ച് ചർച്ച ചചയ്യുന്ന ിനായി സംസ്ഥാന ദുരന്ത 

നിവാരണ അത ാറിറ്റി ഒരു 

ദിവസചത്ത ആതലാചന തയാരം 

2019 മാർച്ച് 19 ന് 

 ിരുവനന്തപുരത്ത് വച്ച് 

സംഘടിപിച്ചു. ചകയർ ഇന്തയ 

എന്ന സന്നദ്ധ് സംഘടനയുമായി 

തചർന്നാണ് ഈ പരിപാടി 

സംഘടിപിച്ച ്. സാമൂഹയ നീ ി 

വകുപ് രയറക്ടർ ന്ദ്ശീമ ി. ഷീബ തജാർജ് IAS ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ച 

ചടങ്ങില് സംസ്ഥാന ദുരന്ത നിവാരണ അത ാറിറ്റിയുചട ചമമ്പർ 

ചസന്ദ്കട്ടറി തരാ. തശഖർ എല്. കുരയാതകാസ് അദ്ധ്യക്ഷ  വഹിച്ചു. 

പാർശവവല്കരികചപട്ട സമൂഹത്തില് ചപടുന്നവചര ദുരന്ത 

സമയങ്ങളില് പരിചരികുന്ന ും, ദുരന്ത പൂർവ ഘട്ടത്തില് അവർക് 

ആവശയമായ പരിശീലനങ്ങള് സംഘടിപികുന്ന ും, അവചര 

ശാക്തീകരികുന്ന ിനാവശയമായ ന്ദ്കമീകരണങ്ങളും തയാരത്തില് 

ചർച്ച ചചയ്തു. വിവിധ ന്ദ്രൂപുകളിലായി ചർച്ചകള് നടന്നു, അ ില് നിന്ന ്

ഈ വിഭാരത്തില് ഉള്ളവർ അനുഭവികുന്ന ന്ദ്പത യകമായ 

ബുദ്ധ്ിമുട്ടുകളും, അ  ് തനരിടാന് സർകാർ  ലത്തിലും, സന്നദ്ധ് 

സംഘടന  ലത്തിലും, വയക്തിര   ലത്തിലും സവീകരിതകണ്ട 

നടപടികചളകുറിച്ചും  ീരുമാനങ്ങള് എടുത്തു.  ഈ തമഖലയിചല 
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ന്ദ്പമുഖർ ചർച്ചക് തന ൃ വം ചകാടുത്തു.  68 തപർ ഈ തയാരത്തില് 

പചങ്കടുത്തു. 

1.5 എന് എസ്  എസ് തവാളെീയർമാർകുള്ള പരിശീലനം 

നാഷണല് സർവീസ് സ്കീമും സംസഥാന ദുരന്ത നിവാരണ 

അത ാറിറ്റിയും സംയുക്തമായി 2018 ജൂണ് 21, 22  ിയ ികളില് ദുരന്ത 

നിവാരണത്തില് പരിശീലന പരിപാടി സംഘടിപിച്ചു. തകരള 

സർവകലാശാല ചസനറ്്റ  ഹാളില് സംഘടിപിച്ച പരിപാടിയില് 164 

എന്.എസ്.എസ് യൂണിറ്റുകള് പചങ്കടുത്തു. തകരള സർവകലാശാല 

രജിസ്ന്ദ്ടാർ, തരാ. ആർ ജയചന്ദ്രന് പരിശീലന പരിപാടി ഉ ് ഘാടനം 

ചചയ്തു. ദുരന്ത നിവാരണം, അടിസ്ഥാന ജീവന് രക്ഷാ ന്ദ്പവർത്തനം, 

ന്ദ്പഥമ ശുന്ദ്ശൂഷ എന്നിവയില് അടിസ്ഥാന അവതബാധം 

ഉണ്ടാകിചയടുകുക എന്നുള്ള ാണ് ഈ പരിശീലനം ചകാണ്്ട ലക്ഷയം 

വച്ച ്. പരിപാടിയുചട ഭാരമായി  ദുരന്ത നിവാരണ അത ാറിറ്റി 

ചമമ്പർ ചസന്ദ്കട്ടറി, തരാ. തശഖർ എല്. കുരയാതകാസ് മുഖയ 

ന്ദ്പഭാഷണം നടത്തി. പരിപാടിയുചട സമാപന സതമളനനത്തില് 

ബഹു. ഹൌസിംര്, റവനയു, ദുരന്ത നിവാരണ വകുപ് മന്ദ്ന്തി ന്ദ്ശീ. ഇ 

ചന്ദ്രതശഖരന് മുഖയ അഥി ി ആയിരുന്നു. 

1.6 ദുരന്ത നിവാരണ വകുപ് ഉതദയാരസ്ഥർകുള്ള പരിശീലനം 

27-ജൂണ്-2018ന് ചസന്ദ്കതട്ടറിതയറ്റിചല ദുരന്ത നിവാരണ വകുപ് 

ജീവനകാർക് ദുരന്ത നിവാരണചത്ത ആസ്പദമാകിയുള്ള 

പരിശീലനം നല്കുകയുണ്ടായി. തരാ. തശഖർ എല്.  കുരയാതകാസ് 

ക്ലാസ് നയിച്ചു. 20 ജീവനകാർ  ന്ദ്പസ്തു   പരിശീലനത്തില് പചങ്കടുത്തു. 

1.7 ചന്ദ്കവാ ് - തജായിെ ് 

ഹയുമാനിതറ്ററിയന് അസ്സിസ്റ്റ്ന്ന്സ് ആെ ് 

രിസാസ്റ്റ്ന്ർ റിലീഫ് എക്സർദസസ് 

(എച്ച്.എ.രി.ആർ) 

2018 ഏന്ദ്പില് 5 മു ല് 8 വചര 

ചകാച്ചിയിചല ച കന് തനവല്കമാന്ര് ആസ്ഥാനത്ത് ചവച്ച ്

സംസ്ഥാന സർകാരും, സംസ്ഥാന ദുരന്ത നിവാരണ അത ാറിറ്റിയും 

മറ്്റ സംഘടനകളുചടയും പങ്കാളിത്തതത്താചട ചന്ദ്കവാ ് എന്ന തപരില് 

തജായിെ ് ഹയുമാനിതറ്ററിയന് അസ്സിസ്റ്റ്ന്ന്സ് ആെ ് രിസാസ്റ്റ്ന്ർ റിലീഫ ്

എക്സർദസസ് നടത്തുകയുണ്ടായി. ചസമിനാറുകള്, ദനപുണയ 
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ന്ദ്പദർശനം, ദുരി ാശവാസ കയാമ്പുകളുതടയും ഫീല്ര ് 

ആശുപന്ദ് ികളുതടയും ന്ദ്പവർത്തനങ്ങള്, സ്കൂ ള് 

വിദയാർഥികള്കായുള്ള  പരിശീലനം 

എന്നിവയാണ് ന്ദ്പസ്തു    പരിപാടിയുചട 

ഭാരമായി നടത്തചപട്ട ്.  സംസ്ഥാന ദുരന്ത 

നിവാരണ അത ാറിറ്റിയുചട ന്ദ്പദർശന സ്റ്റ്ന്ാളും 

ഈ പരിപാടിയില് ഒരുകുകയുണ്ടായി. സ്കൂ ള് 

വിദയാർത്ഥികള്കടകം ഈ പരിപാടിയുചട 

ഭാരമായി പരിശീലനം നല്കുകയുണ്ടായി. 

സംസ്ഥാ ദുരന്ത നിവാരണ അത ാറിറ്റിയിചല 

ദുരന്ത വിശകലന വിദര്ദ്ധ്രായ ന്ദ്ശീ. തറാണു 

മാ യു, ന്ദ്ശീമ ി. അഞ്ജലി പരതമശവരന്, ന്ദ്ശീ. 

ആന്ന്ദ്രൂ സ്ചപന്സർ, തരാ. ന്ദ്ശീജ എം.യു, ന്ദ്ശീമ ി. അ ുലയ ത ാമസ്, 

തരാ. ആശ തറാസ്സ് എന്നിവർ ക്ലാസ്സുകള് നയിച്ചു. വിശദമായ റിതപാർട്്ട 

ഇവിചട ലഭയമാണ് https://sdma.kerala.gov.in/hadr/ 

  

1.8 സ്റ്റ്ന്ുരെ ് തപാലീസ് തകരറ്്റ  അവധികാല പരിശീലനം 

29 ചമയ്  2018 ല് സ്റ്റ്ന്ുരെ ് തപാലീസ് 

തകരറ്റുകള്കായി ദുരന്ത നിവരണത്തില് 

ഏകദിന പരിശീലന പരിപാടി സംഘടിപിച്ചു.  

1.9 ആപ്ദാ മിന്ദ്  പരിശീലന ദകപുസ്തകവും പരിശീനവും 

ആപ്ദ മിന്ദ്  വാളെറ്ീയർമാർകുള്ള പരിശീലന ദകപുസ്തകം 

സംസ്ഥാന ദുരന്ത നിവാരണ അത ാറിറ്റി മലയാളത്തില്  യ്യാറാകി. 22-10-

2018 ല് ഈ ദകപുസ്തകം ബഹു. ദുരന്ത നിവാരണ വകുപ് മന്ദ്ന്തി ന്ദ്ശീ. ഇ. 

ചന്ദ്രതശഖരന് ന്ദ്പകാശനം ചചയ്തു. 
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ആപ്ദ മിന്ദ്  വാളെറ്ീയർമാർകുള്ള പരിശീലന 

പരിപാടി 22-10-2018ന ്  ൃശ്ശൂർ ജില്യിചല വിയ്യൂർ 

തകരള അഗ്നിശമന തസന പരിശീലന തകന്ദ്രത്തില് 

ബഹു.  ൃശ്ശൂർ തകാർപതറഷന് തമയർ ന്ദ്ശീമ ി അജി  

ജയരാജന് ഉ ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു. 

8 ബാച്ചുകളിലായി 200 വാളെറ്ീയർമാർകുള്ള 

പരിശീലനം 2019 മാർച്്ച 23ആം  ിയ ി പൂർത്തിയായി. 

ഏറ്റവും മികച്ച രീ ിയില് പദ്ധ് ി നടപിലാകിയ 

സംസ്ഥാനമാണ ് തകരളം എന്ന ് തദശീയ ദുരന്ത 

നിവാരണ അത ാറിറ്റി അഭിന്ദ്പായചപട്ടു. തമല് 

അഭിന്ദ്പായം പരിരണിച്്ച ബഹുമുഖ ദുരന്ത 

സാധയ യുള്ള മറ്റ ് 10 ജില്കളില് കൂടി ഈ പദ്ധ് ി ന്ദ്പകാരം കൂടു ല് 

തവാളെീയർമാർക് പരിശീലനം നല്കുന്ന ിനുള്ള  ീരുമാനം തദശീയ 

ദുരന്ത നിവാരണ അത ാറിറ്റിയുചട പരിരണനയിലുണ്ട്. 

 

 

1.10 ആപ്ദാ മിന്ദ്  തവാളെീയർമാർ നടത്തിയ ന്ദ്പവർത്തനങ്ങള് 

ലഭയമായ കണകുകള് അനുസരിച്്ച 16-11-2018ന് ആലപുഴ ജില്യില് 

ഒന്പ  ് വിതല്ജുകളില് രജ ചുഴലികാറ്റിചെ ആഘാ ം  ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. 11 
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വീടുകള് പൂർണമായും, 369 വീടുകള് ഭാരീകമായും  കർന്നിട്ടുണ്ട്. 

ദ കാട്ടുതശരി പഞ്ചായത്തില് ആണ് ഏറ്റവും അധികം നഷ്ടം 

ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ്. ദുരന്തചത്തകുറിച്്ച അറിയിപ് കിട്ടിയ അന്ന ്പുലർചച്ച  ചന്ന 

ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള ടീം അംരങ്ങചള ബന്ധചപട്ടു, കിട്ടാവുന്ന 

രക്ഷഉപകരണങ്ങള് സംഘടിപിച്്ച യാന്ദ്   ിരിച്ചു. കൃ യം 8.30ന ്

ദുരന്തസ്ഥലത്്ത എത്തിയതപാള് മനസ്സില് ഉണ്ടായിരുന്ന ിചനകാള് 

ഭീഭത്സമായ കാഴ്ചകള് ആണ് തവാളെീയർമാചര വരതവറ്റ ്്. 

കടപുഴകികിടകുന്ന വന്മരങ്ങള്,  കർന്നു വീണ വീടുകള്, 

സഞ്ചാരതയാരയമല്ാത്ത വീഥികള്, ഒടിഞ്ഞ്  ൂങ്ങി മാറാല കണചക 

അങ്ങിങ്ങായി  ൂങ്ങികിടകുന്ന ഇലക്ന്ദ്ടിക് ദലനുകള്. 

ഒരു രക്ഷന്ദ്പവർത്തകനു ആദയം തവണ്ട  ് മനശക്തിയാചണന്ന ഉറച്ച 

അദ്ധ്യാപനം തകട്ട 13 ദിവസചത്ത ക്ലാസിചെ ന്ദ്പതചാദനം ഉള്ചകാണ്ടു 

തവാളെീയർമാർ മൂന്നു ടീം ആയി  ിരിഞ്ഞ് ദുരന്തതമഖലയിതലക് ഇറങ്ങി. 

കഴിഞ്ഞ ദിവസം വചര മഞ്ഞില്നിന്നും മഴയില് നിന്നും  ചന്ന സംരക്ഷിച്ചു 

നിർത്തിയ വീടിചെ ഇന്നചത്ത അവസ്ഥ കണ്ട ് പരിഭവിച്ചും പരി പിച്ചും 

നില്കുന്ന നാട്ടുകാചര തചർത്തുപിടിച്്ച ആത്മവിശവാസം നല്കി 

തവാളെീയർമാചര കൂചട തചർത്്ത വർക ് ുടങ്ങി. 

ഉള്ന്ദ്പതദശങ്ങളിതലക ് കടന്നുചചല്ാന് തറാരുകള് 

സഞ്ചാരതയാരയമാകുകയാണ ്  ആദയം ചചയ്ത ്. അ ിനായി തറാരില് 

 കർന്നും  ഒടിഞ്ഞും  കിടന്ന ഇലക്ന്ദ്ടിക് തപാസ്റ്റ്ന്ുകളും മരങ്ങളും മറ്റും 

മാറ്റുന്ന ന്ദ്ശമകരമായ തജാലിയായിരുന്നു ചചയ്ത ്. സഞ്ചാരതയാരയമായ 

തറാരിലൂചട കടന്നുചചന്ന ് കണ്ട കാഴച്്ചകള് നിറകണുകതളാചടയല്ാച  

കാണാന് സാധികില്ായിരുന്നു. 

ഉച്ച ഭക്ഷണത്തിനു തശഷം ടീം കയാപ്റ്റന്ചെ നിർതദശ ന്ദ്പകാരം വീണ്ടും 

ഒരുമിച്ചു കൂടുകയും  ീർത്ത വർകുകകചള കുറിച്്ച അവതലാകനം 

നടത്തുകയും ഓതരാ ടീമിനും ചചയ്യാനുള്ള തജാലി കൃ യമായി നിർണയിച്ചു 

നല്കുകയും അ ിനുഅവശയമായ  സാധനസാമന്ദ്രികള് 

സമീപന്ദ്പതദശങ്ങളില് നിന്ന് കചണ്ടത്തി നല്കുകയും ചചയ്തു. ഒരു 

ദുരന്തന്ദ്പതദശത്്ത  ഈ അർത്ഥത്തിലുള്ള ന്ദ്പവർത്തനങ്ങളിലൂചട മാന്ദ് തമ  

സുരമമായി  ങ്ങളുചട ടാർരറ്റ ് പൂർത്തികരികാന് സാധികൂ  എന്നുള്ള 

ചന്ദ്ടയിനിങ് കയാമ്പിചല ക് ളാസ്സുകളില് നിന്നും ലഭിച്ച അറിവുകള്, 

നിസ്സാരസമയം ചകാണ്ട ് ന്ദ്പതദശവാസികതളയും ഉള്ചപടുത്തി 

തവാളെീയർമാർക് വർക്   പൂർത്തികരികാന് സഹായകമായി. ടാർരറ്റ ്

വർക് കള്കപുറം KSEB ടീമിചനയും ആപദാ മിന്ദ്  ടീമിന് സഹായികാന് 

സാധിച്ചു എന്ന ് സതന്താഷം നല്കുന്ന വസ്തു  യാണ്. 
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ദുരന്തതമഖലയില് വളചര സിസ്റ്റ്ന്മാറ്റിക് ആയി ന്ദ്പവർത്തികുന്ന 

ചചറുസംഘം ആ ന്ദ്പതദശത്തുകാർക ് പു ുമയായി മാറി. ചചയർ തനാട്ടും, 

ടിംബർതനാട്ടും തബാ ദലനും ടാകിളിങ്  സിസ്റ്റ്ന്വും  ഉള്ചപചടയുള്ള 

വസ്തു കള് ഉപതയാരിച്ചുള്ള ന്ദ്പവർത്തനം വളചര കൌ ുകതത്താചടയാണ് 

ചപാ ുസമൂഹം തനാകി നിന്ന ്. കയാമ്പില് നിന്ന ് നിരന്തരമായ 

ന്ദ്പാക്ടീസിലൂചട ലഭിച്ച അറിവുകള് ന്ദ്പാതയാരിക  ലത്തില് എത്തികാന് 

സാധിച്ച ില് ടീം അംരങ്ങള്കും  സതന്താഷം ഉണ്ടായിരുന്നു. 

എടുത്തുപറതയണ്ട കാരയം ക്ലാസ്സില് തവാളെീയർമാതരാചടാപം 

എങ്ങചനയാതണാ ഇന്സ്ന്ദ്ടക്ടർമാർ നിന്ന ് അത    ാല്പരയതത്താചട ആണ് 

ദുരന്തഭൂമിയില് ആണന്നു അറിഞ്ഞതപാള്ച ാട്്ട തവാളെീയർമാർക ്

തഫാണിലൂചട നിരന്തരമായി നിർതേശം നല്കിചകാണ്ട് ഇന്സ്ന്ദ്ടക്ടർമാർ 

പിന്തുണ നല്കിയ ്. 

ദുരന്തതമഖലയില് ആദയമായി"ആപ്ത മിന്ദ്  തവാളണ്ടിയർ" എന്ന 

തലബതലാടു കൂടിയ  യൂണിതഫാം ഇട്ട യുവ വത്തിചെ ആർജവം കണ്ടിട്ടാവാം 

KSEBഉള്ചപചട നാട്ടുകാർ വളചര കൌ ുകതത്താചട  ആണ ്

തവാളെീയർമാരുചട ന്ദ്പവർത്തനങ്ങചള തനാകികണ്ട ും അവതരാട ്

സഹകരിച്ച ും. 

https://www.facebook.com/KeralaStateDisasterManagementAuthorityksdma/posts/19378716

12973543 

• ആപ്ദാ മിന്ദ്  തവാളെീയർ ന്ദ്ശീ. അമല് സാബു അതദഹത്തിചെ 

അയല്പകചത്ത വീട്ടില്  മുലപാല് കൂടിച്ചുചകാണ്ടിരുന്ന ഒരു പിഞ്ചു 

കുഞ്ഞിന് തചാകിങ് ഉണ്ടായസാഹചരയത്തില് ആപ്ദാ മിന്ദ്  

പരിശീലനത്തില് പഠിച്ച  New Born CPR നല്കുകയും കുഞ്ഞു തനാർമല് 

ആകുകയും ചചയ്തു. ചസപ്റ്റംബർ 2018ന ് ആണ ് ഈ സംഭവം ഉണ്ടായ ്. 

https://www.facebook.com/KeralaStateDisasterManagementAuthorityksdma/posts/23878

00657980634 

1.11 കമയൂണിറ്റി തറരിതയായും ദുരന്ത ലഘൂകരണ 

ന്ദ്പവർത്തനങ്ങളും 

അടിയന്തിര സാഹചരയങ്ങളിലും ദുരന്താനന്തരം സമൂഹത്തിചന പൂർവ 

സ്ഥി ിയിതലക് സാമൂഹികവും 

മാനസികവുമായ സവാധീനം 

ചചലുത്തുവാന് കമയൂണിറ്റി തറരിതയാ 

സംരംഭങ്ങള്ക് സാധിയ്കും എന്ന 

 ിരിച്ചറിവ ് കണകിചലടുത്്ത 

തകരളത്തിചല മുഴുവന് കമയൂണിറ്റി 

തറരിതയാ തസ്റ്റ്ന്ഷനുകചളയും 
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ഉള്ചപടുത്തിചകാണ്ട ് 2018 നവംബർ 02, 03  ിയ ികളില് ആയി സംസ്ഥാന 

ദുരന്ത നിവാരണ അത ാറിറ്റിയുചട തന ൃ വത്തില് തറരിതയാ തസവിങ് 

ദലവ്സ് എന്ന ശില്പശാല സംഘടിപിച്ചു. 

1.12 തകരളത്തിചല ഉരുള്ചപാട്ടല്/മണിടിച്ചില് സാധയ ാ 

തമഖലയിചല ചകട്ടിട നിർമാണ സുരക്ഷ സംബന്ധിച്ച ശുപാർശ 

ജിതയാളജികല് സർതവ ഓഫ് ഇന്തയയുചടയും, സംസ്ഥാന ദുരന്ത 

ലഘൂകരണ പദ്ധ് ിയില് ഉള്ചപടുത്തിയിട്ടുള്ള 

ഉരുള്ചപാട്ടല്/മണിടിച്ചില് സാധയ ാ ന്ദ്പതദശ ഭൂപടത്തിചെയും 

ചവളിച്ചത്തില് ഏ ു  രം സ്ഥലങ്ങളില് വീട് വയ്കാം എന്ന  ്

സംബന്ധിച്ച ശാസ്ന്ദ് ീയ ഉപതദശം നല്കുവാന് ജിതയാളജികല് 

സർതവ ഓഫ് ഇന്തയയുചട Deputy Director General, പരിസ്ഥി ി 

അവതലാകന വിധക്ത സമി ി അംരം ന്ദ്ശീ. ജി. ശങ്കർ, ഐ.ആർ.റ്റി.സി 

രയറക്ടർ തരാ. ന്ദ്ശീകുമാർ, സംസ്ഥാന ദുരന്ത നിവാരണ അത ാറിറ്റി 

ചമമ്പർ ചസന്ദ്കട്ടറി തരാ. തശഖർ എല്. കുരയാതകാസ് എന്നിവരുചട 

വിധക്ത സമി ിചയ GO (Rt) No. 664/2018/DMD dated 30-11-2018ന്ദ്പകാരം 

ചുമ ലചപടുത്തിയിട്ടുണ്്ട. ഇവരുചട ആദയ ശിപാർശ 11-12-2018ന ്

സർകാരിന് ലഭയമാകി. ഈ ശിപാർശ അനുബന്ധം 1 ആയി 

തചർകുന്നു. 

1.13 സുരക്ഷി  ഭവന നിർമാണം - ദകപുസ്തകം 

2018-ചല ന്ദ്പളയത്തിലും ഉരുള്ചപാട്ടലിലും പാർപിടങ്ങള് 

പൂർണമാതയാ ഭാരികമാതയാ  കർന്ന വീട്ടുടമസ്ഥർക് ന്ദ്പളയചത്തയും 

ഉരുള്ചപാട്ടലിചനയും അ ിജീവികുന്ന  രത്തിലുള്ള 

ചകട്ടിട നിർമാണ രീ ികചള കുറിച്ച് അറിവ് 

പകരുക എന്ന ിതനാചടാപം തകരളത്തിചല 

ജനങ്ങള്ക് സുരക്ഷി മായ ഭവന നിർമാണ 

രീ ികള് പരിചയചപടുത്തുക എന്ന 

ഉതേശയതത്താടുകൂടി യു.എന്.രി.പി-തയാട് തചർന്ന് 

റീബില്ര്  തകരള ഇനീതഷയറ്റീവിനു തവണ്ടി തകരള 

സംസ്ഥാന ദുരന്ത നിവാരണ അത ാറിറ്റി "സുരക്ഷി  ഭവന 

നിർമാണം: ന്ദ്പളയവും ഉരുള്ചപാട്ടലും (വാലയം 2)" എന്ന ദകപുസ്തകം 

ന്ദ്പസിദ്ധ്ീകരിച്ചു. ബഹു. റവനയു- ദുരന്ത നിവാരണ വകുപ് മന്ദ്ന്തി ന്ദ്ശീ ഇ. 

ചന്ദ്രതശഖരന്, ചീഫ ് ചസന്ദ്കട്ടറി ന്ദ്ശീ തടാം തജാസ് ഐ.എ.എസ്, 

അരീഷണല് ചീഫ് ചസന്ദ്കട്ടറി ന്ദ്ശീ വിശവാസ് ചമഹ്  ഐ.എ.എസ് 
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എന്നിവരുചട സാന്നിധയത്തില് 03 രിസംബർ 2018-നു ബഹു. 

മുഖയമന്ദ്ന്തി ന്ദ്ശീ പിണറായി വിജയന് പുസ്തകം ന്ദ്പകാശനം ചചയ്തു. 

സുരക്ഷി  ഭവന നിർമാണം എന്ന 

വിഷയത്തില് സംസ്ഥാന ദുരന്ത നിവാരണ 

അത ാറിറ്റി  യ്യാറാകി വരുന്ന പുസ്തക 

പരമ്പരയിചല രണ്ടാമചത്ത പുസ്തകമാണ് 

ഇ ്. പുസ്തകം ഇവിചട ലഭയമാണ് 

https://sdma.kerala.gov.in/wp-

content/uploads/2019/06/Hand-book-JAN-2019.pdf 

1.14 സുരക്ഷി  ഭവന നിർമാണം - ലഘുതലഖകള് 

സുരക്ഷി  നിർമാണ വിദയകളും ഭിന്നതശഷി സൌഹൃദ ഭവന 

നിർമാണവും പരിചയചപടുത്തുന്ന ിനായി 4 ലഘുതലഖകളും 03 

രിസംബർ 2018-ല് ന്ദ്പസിദ്ധ്ീകരിച്ചു. 

• ദുരന്തചത്ത അ ിജീവികുന്ന നിർമാണരീ ികള് - 

https://sdma.kerala.gov.in/wp-content/uploads/2020/11/Hazard-Resilient-

Construction.pdf 

• തകരളത്തിചല ഉരുള്ചപാട്ടലുകള് - https://sdma.kerala.gov.in/wp-

content/uploads/2020/11/Landslides.pdf 

• ന്ദ്പളയസാധയ യുള്ള ന്ദ്പതദശങ്ങളില് വീട് നിർമികുന്ന ിനു 

മുന്പ ് വീട്ടുടമകള് ന്ദ്ശദ്ധ്ിതകണ്ട കാരയങ്ങള് - 

https://sdma.kerala.gov.in/wp-content/uploads/2020/11/Flood-Resilient-

House.pdf 

• ഭിന്നതശഷി സൌഹൃദ ഭവന നിർമാണം - https://sdma.kerala.gov.in/wp-

content/uploads/2020/11/Disability-Inclusive-House-Construction.pdf 
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1.15 സുരക്ഷി  ഭവന നിർമാണം - ന്ദ്പദർശനവും, തറാര് തഷായും 

സുരക്ഷി  ഭവന നിർമാണ രീ ികചള കുറിച്ചുള്ള അറിവ ്

തകരളത്തിചല പരമാവധി ജനങ്ങളിതലക് എത്തികുന്ന ിനായും 

2018-ചല  ീന്ദ്വ ന്ദ്പളയ ബാധി  ന്ദ്പതദശങ്ങളില് വസികുന്ന ജനങ്ങളില് 

ദുരന്ത ലഘൂകരണചത്ത കുറിച്ച് അവതബാധം സൃഷ്ടികുന്ന ിനും 

തവണ്ടി ന്ദ്പദർശനവും തറാര് തഷായും ഉള്ചപടുന്ന "സുരക്ഷി  

തകരളം" കയാമ്പയിന് സംഘടിപിച്ചു. 07 ജനുവരി 2019-ല് 

ആലപുഴയില് ആരംഭിച്ച കയാമ്പയിന്  ൃശൂർ, ഇടുകി, എറണാകുളം, 

തകാട്ടയം, വയനാട്, പത്തനംത്തിട്ട എന്നീ ജില്കള് സഞ്ചരിച്ച് 08 

ചഫന്ദ്ബുവരി 2019-നു  ിരുവനന്തപുരത്തു സമാപിച്ചു. 

 

 

യു.എന്.രി.പി-തയാട ് തചർന്ന ് റീബില്ര് തകരള 

ഇനീതഷയറ്റീവിനു തവണ്ടി തകരള സംസ്ഥാന ദുരന്ത നിവാരണ 

അത ാറിറ്റി സംഘടിപിച്ച ഈ ന്ദ്പദർശനങ്ങള് ഫയർ ആന്ര് ചറസ്കയൂ 

ചസർവിസ്സ് രിപാർട്ചമന്റ്, കുടുംബന്ദ്ശീ, ശുചി വ മിഷന്, വയനാട ്

നരരാസൂന്ദ് ണ വകുപ്, എഫ്.ആർ.ബി.എല്, ഹാബിറ്റാറ്്റ ചടക്തനാളജി 

ന്ദ്രൂപ്, ആപ്ദ മിന്ദ് , ഇന്തയന് ഇന്സ്റ്റ്ന്ിറ്റയൂട്്ട ഓഫ ് ആർകിചടക്ട്സ് 

(ന്ദ്ടിവാന്ന്ദ്രം ചാപ്റ്റർ), ഉറവ്,  ണല്, ന്ദ്രാമാലയ, ATREE, ഫൌന്തരഷന് 

തഫാർ ചരവലപ്ചമന്റ് ആക്ഷന് എന്നീ സ്ഥാപനങ്ങളുചട പങ്കാളിത്തം 

ചകാണ്്ട ന്ദ്ശതദ്ധ്യമായി. ദുരന്തങ്ങചള ചചറുകുന്ന നിർമാണ രീ ികള് 

വിശദീകരികുന്ന തപാസ്റ്റ്ന്റുകള്, മാ ൃകകള് എന്നിവക് പുറചമ 

തമസ്തിരിമാർകുള്ള പരിശീലനവും കയാമ്പയിനില് 

ഉള്ചപടുത്തിയിരുന്നു. ഓതരാ ജില്യിലും 3 ദിവസചത്ത തറാര ്

തഷായും 2 ദിവസചത്ത ന്ദ്പദർശനവുമായി ന്ദ്കമീകരിച്ച 40 ദിന 
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കയാമ്പയിനില് തറാര് തഷായിലൂചട 7304 തപരിതലകും 

ന്ദ്പദർശനങ്ങളിലൂചട വിദയാർത്ഥികളുള്ചപചട 1664 തപരിതലകും 

എത്തിതച്ചരാന് സാധിച്ചു. കുടുംബന്ദ്ശീ വനി  തമസ്തിരിമാരുള്ചപചട 

322 തപർക് ദുരന്തങ്ങചള അ ിജീവികുന്ന ചകട്ടിട നിർമാണചത്ത 

കുറിച്ചുള്ള ക്ലാസ് സംഘടിപിച്ചു. ദകപുസ്തകം, ലഘുതലഖകള് 

എന്നിവയുചട വി രണവും ന്ദ്പദർശനത്തിചെ ഭാരമായി നടത്തി. 

1.16 സുരക്ഷി  ഭവന നിർമാണം - കുടുംബന്ദ്ശീ വനി ാ 

തമസ്തിരിമാർകുള്ള പരിശീലനം 

സംസ്ഥാന ദുരന്ത നിവാരണ അത ാറിറ്റി, റീബില്ര് തകരള, 

യുദണറ്റര് തനഷന്സ് രവലപ്ചമന്റ് തന്ദ്പാന്ദ്രാം എന്നിവർ 

സംയുക്തമായി 8-2-2019ന് നടത്തിയ തമസ്തിരി മാർകുള്ള പരിശീലനം 

ഏചറ ന്ദ്പതയാജനചപട്ടു എന്ന് കുടുംബന്ദ്ശീ കണ്സ്ന്ദ്ടക്ഷന് ന്ദ്രൂപിചല 

വനി ാ തമസ്തിരിമാർ അഭിന്ദ്പായചപട്ടു. 

ഈ പരിശീലനത്തില് നിന്നും ലഭിച്ചിട്ടുള്ള അറിവുകള് 

പു ുമയുള്ള ും ഇ ുവചര ലഭിച്ച 

പരിശീലനങ്ങളില് ലഭിച്ചിട്ടില്ാത്ത 

അറിവുകളാണ് ഇവിചട 

ലഭിച്ചച ന്നും അവർ 

അഭിന്ദ്പായചപട്ടു. 

മഞ്ഞില കുടുംബന്ദ്ശീ 

യൂണിറ്റില് നിന്നും പരിശീലനത്തിനായി എത്തിയ അനി കുമാരി 

എസ്സ് പറയുന്ന ിങ്ങചന. "ചകട്ടിടത്തിചെ സണ് ചഷയ്ഡ ്വാർകുതമ്പാള് 

ചിരട്ടയും മുളയും കൂടി ഉപതയാരിച്ച് നിർമാണ ചചലവ് കുറയ്കാന് 

സാധികും എന്നറിയുന്ന  ്ഇതപാഴാണ്". 

"മണിചെ സവാഭാവത്തിനും ഘടനയക്ും അനുസരിച്ച ് ചകട്ടിട 

നിർമാണ രീ ിയില് വരുതത്തണ്ട മാറ്റങ്ങള് മനസ്സിലാകാന് 

കഴിഞ്ഞു" എന്ന് ന്ദ്ശീമുരുകാ കുടുംബന്ദ്ശീയിചല ബിരു എസ്സ് പറഞ്ഞു. 

ന്ദ്പളയ സാദ്ധ്യ  ഉള്ളിടത്ത ് തമല്കൂര പണിതയണ്ട  ്എങ്ങചന, 

ന്ദ്പളയ ജലം വാർന്ന് തപാതകണ്ട ിന് ചുറ്റുമ ില് എങ്ങചന രൂപകല് പന 

ചചയ്യാം, ബല്റ്്റ തകാണ്ന്ദ്കീറ്റിചെ ന്ദ്പാധാനയം എചന്താചകയാണ് 

 ുടങ്ങി ഒരുപാട് നല് അറിവുകള് ഇവിചട നിന്നും ലഭിച്ചു എന്ന് അവർ 

പറഞ്ഞു. 
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ഈ പരിശീലനം ഇവിചട അവസാനിപികരു ് എന്നും 

ഇ ിതനാടനുബന്ധിച്ച ്  ുടർ പരിശീലനങ്ങള് സംഘടിപിച്ചാല് 

അ ില് പചങ്കടുകാന്  ങ്ങള്  യ്യാറാചണന്നും പരിശീലനാർത്ഥികള് 

പറഞ്ഞു. 

പരിശീലനതത്താടനുബന്ധിച്ച് നടത്തിയ 'സുരക്ഷി  തകരളം' 

ന്ദ്പദർശനം മികച്ച ായിരുന്നു എന്ന് പരിശീലനാർത്ഥികള് 

അഭിന്ദ്പായചപട്ടു. ദുരന്തങ്ങചള അ ിജീവികാന് കഴിയുന്ന മികച്ച 

ചകട്ടിട നിർമാണ മാ ൃകകള് തനരില് കണ്ട ് മനസ്സിലാകുന്ന ിന ്

ഈ ന്ദ്പദർശനം സഹായിച്ചു എന്ന് അവർ പറഞ്ഞു. സംസ്ഥാന ദുരന്ത 

നിവാരണ അത ാറിറ്റിയുചട ആസ്ഥാന മരിരത്തില് ആണ് ന്ദ്പദർശനം 

നടകുന്ന ്. വിവിധ ദുരന്ത സാഹചരയത്തിലുള്ള ചകട്ടിടനിർമാണ 

രീ ികചള കുറിച്ചുള്ള വിവിധ മാ ൃകകള് ന്ദ്പദർശനത്തില് 

ഉണ്ടായിരുന്നു. 

1.17 സുരക്ഷി  ഭവന നിർമാണം - വട്ടതമശ സതമളനങ്ങള് 

പരിസ്ഥി ിതലാലവും ദുരന്താഭിമുഖയവുമുള്ള 

തമഖലകള്കനുതയാജയമായ ചകട്ടിട നിർമാണ രൂപകല്പന, 

സാതങ്ക ിക വിദയകള്, നിർമാണ വസ്തു കള് എന്നിവ ചർച്ച 

ചചയ്യുന്ന ിന് തവണ്ടി ഇന്തയയിചല സമാനമായ മറ്റു ന്ദ്പതദശങ്ങളില് 

ന്ദ്പവർത്തിച്ചു പരിജ്ഞാനമുള്ള വിദര് ദ്ധ്ചരയും, സർകാർ 

എന്ജിനീയർമാചരയും, നയ ന്ദ്ന്തജ്ഞചരയും പചങ്കടുപിച്ചുചകാണ്ടുള്ള 

2 വട്ടതമശ സതമളനങ്ങള് യു.എന്.രി.പി-തയാട് തചർന്ന് റീബില്ര ്

തകരള ഇനിതഷയറ്റീവിനു തവണ്ടി തകരള സംസ്ഥാന ദുരന്ത നിവാരണ 

അത ാറിറ്റി സംഘടിപിച്ചു. 

• "ഇടുകി, വയനാട് തപാലുള്ള മലന്ദ്മ്പതദശങ്ങള്കനുതയാജയമായ 

പാർപിട നിർമാണ വിദയകളും  ന്ദ്ന്തങ്ങളും/ രീ ികളും" 

(Developing appropriate technologies and strategies for housing in hilly 

terrains- Idukki and Wayanad) എന്ന വിഷയചത്ത ആസ്പദമാകിയുള്ള 

ചർച്ച 15 രിസംബർ 2018-ന് തകാഴിതകാട് വച്ച ്

സംഘടിപികുകയും ന്ദ്പസ്തു   സതമളനം ബഹു. റവനയു- ദുരന്ത 

നിവാരണ വകുപ് മന്ദ്ന്തി ന്ദ്ശീ ഇ. ചന്ദ്രതശഖരന് ഉ ്ഘാടനം ചചയ്തു 

സംസാരികുകയും ചചയ്തു. 



സംസ്ഥാന ദുരന്ത നിവാരണ അത ാറിറ്റി  31 | വാർഷിക റിതപാർട്ട് |2018-19 

 

  
• "ജലതത്താചടാപം ജീവികല്: കുട്ടനാടിനനുതയാജയമായ പാർപിട 

നിർമാണ  ന്ദ്ന്തങ്ങള്/രീ ികള്" (Living with Water: Developing 

Appropriate strategies for housing in Kuttanadu) എന്ന വിഷയം 17 

രിസംബർ 2018-നു  ിരുവനന്തപുരത്തു നടത്തിയ 

സതമളനത്തില് ചർച്ച ചചയ്തു. അരീഷണല് ചീഫ് ചസന്ദ്കട്ടറി 

(റവനയു- ദുരന്ത നിവാരണ വകുപ്) ന്ദ്ശീ പി.എച്. കുരയന് 

ഐ.എ.എസ്., റീബിള്ര് തകരള ഇനിതഷയറ്റീവ് സി.ഇ.ഓ. ന്ദ്ശീ 

തവണു വി. ഐ.എ.എസ്. എന്നിവരുചട സാന്നിധയത്തില് ബഹു. 

ധനകാരയമന്ദ്ന്തി ന്ദ്ശീ ടി. എം. ത ാമസ് ഐസക് സതമളനം 

ഉ ്ഘാടനം ചചയ്തു. 

  

• ചർച്ചകളിലൂചടയും ഉരുത്തിരിഞ്ഞു വന്ന ആശയങ്ങളും 

നിർതേശങ്ങളും റീബിള്ര് തകരള ഇനിതഷയറ്റീവിതലകു 

സമർപിച്ചു. 

• വിശദമായ വിവരങ്ങള് ഇവിചട https://sdma.kerala.gov.in/wp-

content/uploads/2020/11/RoundTableUNDP2019.pdf ലഭയമാണ്. 
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1.18 നവതകരളം - ദുരന്ത ലഘൂകരണ ദവിദിന ചസമിനാറും 

ന്ദ്പദർശനവും 

സംസ്ഥാന ദുരന്ത നിവാരണ അത ാറിറ്റി, സ്പിയർ ഇന്തയ, 

യു.എന്.രി.പി എന്നിവർ സംയുക്തമായി രിസംബർ 3-4 

 ീയ ികളില് നവതകരള നിർമി ിചയ ഉതേശിച്ച് ദുരന്ത 

ലഘൂകരണം എന്ന വിഷയത്തില് 

ദവിദിന ചസമിനാറും 

ന്ദ്പദർശനവും നടത്തി. ന്ദ്പദർശനം 

ബഹു. മുഖയമന്ദ്ന്തി ഉ ്ഘാടനം 

ചചയ്തു. ബഹു. റവനയൂ വകുപ് 

മന്ദ്ന്തി അദ്ധ്യക്ഷന് ആയിരുന്നു. 

ചസമിനാറില് 1) സന്നദ്ധ് 

ന്ദ്പവർത്തനം, 2) ആതരാരയം, 3) ഉപജീവനം, 4) ഉള്ചപടുത്തല് എന്നിവ 4 

ചസഷനുകളിലായി ചർച്ചയ്ക് വിതധയമായി. ശുപാർശകള് 

സർകാരിചെ പരിരണനയ്കായി സമർപിച്ചു. ന്ദ്പദർശനത്തില് 18 

സ്റ്റ്ന്ാളുകള് ഉണ്ടായിരുന്നു. വിശദമായ റിതപാർട്്ട ഇവിചട ലഭയമാണ് 

https://sdma.kerala.gov.in/wp-

content/uploads/2020/08/SphereSDMAExhibitionReport2018.pdf 

1.19 ഭിന്നതശഷികാർകായി തകരള സംസ്ഥാന ദുരന്ത നിവാരണ 

അത ാറിറ്റിയുചട പരിശീലനം 

2016ല് പാർലചമന്റ്്റ പാസാകിയ ഭിന്നതശഷികാരുചട 

അവകാശ നിയമത്തില് ദുരന്ത നിവാരണത്തില് ഭിന്നതശഷികാരുചട 

പങ്ക് വയക്തമാകിയിട്ടുണ്്ട. 

തകരളത്തില് 7,93,937 

ഭിന്നതശഷികാർ ഉചണ്ടന്നാണ് 

സാമൂഹയ നീ ി വകുപ് 2015ല് 

പുറത്തിറകിയ ചസന്സസ് 

ചൂണ്ടികാണികുന്ന ്. 2016 ല് 

 ുടങ്ങിയ പദ്ധ് ിയുചട കീഴില് 

എല്ാ ജില്കളിലും ഉള്ള ഭിന്നതശഷികാർകായി വിദര് ദ്ധ് പരിശീലനം 

നല്കിചകാണ്ടിരികുന്നു. 

പരിശീലനത്തിനായി ന്ദ്ബയില് ലിപിയിലുള്ള ദകപുസ്തകം, 

ആംരയഭാഷയിലുള്ള വീരിതയാകള്, ലഘുതലഖകള്, രയ്സി ശബ്ദ തരഖ 
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എന്നിവ നിർമിച്ചു കഴിഞ്ഞു. പരിശീലകർകായുള്ള ദകപുസ്തകവും 

ന്ദ്പസിദ്ധ്ീകരിച്ചു. മൂന്ന് പരിശീലനങ്ങള് പരിശീലകർകായി നടത്തി 

കഴിഞ്ഞു. ഏകതദശം 3000 തപചര 

ആദയഘട്ടത്തില് 

പരിശീലിപികാനാണ് അത ാറിറ്റി 

ഈ പദ്ധ് ിയിലൂചട ന്ദ്ശമികുന്ന ്. 

പരിശീലന പരിപാടിയില് 

വാർത്താവിനിമയ 

സംവിധാനത്തിന് ന്ദ്പാമുഖയം 

നല്കിചകാണ്്ട ഭിന്നതശഷികാചര നാലായി  ിരിച്ചിട്ടുണ്്ട. കാഴ്ച 

ചവല്ുവിളികള് തനരിടുന്നവർ, ന്ദ്ശവണ – സംസാര ചവല്ുവിളികള് 

തനരിടുന്നവർ, ചലനതശഷി ചവല്ുവിളികള് തനരിടുന്നവർ, മാനസിക 

ചവല്ുവിളികള് തനരിടുന്നവർ എന്നിങ്ങചന. ഇ ില് മാനസിക 

ചവല്ുവിളികള് തനരിടുന്നവരുചട ചകയർ രിതവഴ്സ്നാണ് പരിശീലനം 

നല്കുന്ന .് മറ്റു വിഭാരങ്ങളില് ഭിന്നതശഷികാർക്  ചന്ന 

പരിശീലനം നല്കി. 

ഓതരാ ജില്കളിലും നടത്തുന്ന പരിശീലനത്തിന് അ ാ ു ജില്ാ 

ദുരന്ത നിവാരണ അത ാറിറ്റിയും സാമൂഹയ നീ ി വകുപും തന ൃ വം 

നല്കി. ന്ദ്പസ്തു   ജില്കളുചട ദുരന്ത സാധയ  

കണകിചലടുത്തുചകാണ്ടാണ് 

പരിശീലനം ന്ദ്കമീകരിച്ച .് പരിശീലനം 

നല്കിയ  ് എം.ജി യൂണിതവഴ്സിറ്റിയുചട 

കീഴില് ന്ദ്പവർത്തികുന്ന ഇന്റ്റർ 

യൂണിതവഴ്സിറ്റി ചസന്റ്റർ തഫാർ 

രിസബിലിറ്റി സ്റ്റ്ന്രീസ് (IUCDS) ആണ്. വിവിധ ദുരന്തങ്ങളില് എങ്ങചന 

 യ്യാചറടുകാം എന്ന്  ുടങ്ങി സി.പി.ആർ അടകമുള്ള ന്ദ്പഥമ 

ന്ദ്ശുശൂഷ ന്ദ്പന്ദ്കിയകളും പരിശീലനത്തിചെ ഭാരമാകി. 

കാഴ്ച ചവല്ുവിളികള് തനരിടുന്നവർ, ന്ദ്ശവണ – സംസാര 

ചവല്ുവിളികള് തനരിടുന്നവർ, ചലനതശഷി ചവല്ുവിളികള് 

തനരിടുന്നവർ, – മാനസിക ചവല്ുവിളികള് തനരിടുന്നവർ എന്നിങ്ങചന 

ആണ് യഥാന്ദ്കമം അ ാ ു ദിവസങ്ങളില് പരിശീലന 

ന്ദ്കമീകരിച്ച ്. ഇ ില് മാനസിക ചവല്ുവിളികള് തനരിടുന്നവരുചട 

സഹായികള്കാണ് പരിശീലനം നല്കിയ .് മറ്റു വിഭാരങ്ങളില് 
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ഭിന്നതശഷികാർക്  ചന്ന പരിശീലനം നല്കി. മുഴുവന് സമയവും 

പചങ്കടുകുന്നവർക് ചസർട്ടിഫികറ്റും നല്കി. ആദയ പരിശീലനം 

തകാട്ടയം ജില്യില് 2018 മാർച്ച് മാസം 19ന് ജില്ാ കളക്ടർ ഉദ്ഘാടനം 

നിർവഹിച്ചു. പദ്ധ് ിയുചട വിശദമായ റിതപാർട്്ട ഇവിചട 

https://sdma.kerala.gov.in/wp-content/uploads/2020/12/KSDMA-REPORT-Final-with-

Cover-November-2020-1.pdf ലഭയമാണ്. ന്ദ്പസ്തു   പരിശീലന പരിപാടിചയ 

ഐകയരാഷ്ന്ദ്ട സഭാ സംഘടനകള് നടത്തിയ Post Disaster Need 

Assessment - Floods and Landslides - August 2018ല് അഭിനരിച്ചിട്ടുണ്്ട. 

1.20 ന്ദ്പ യുത്ഥാനം പദ്ധ് ി: ന്ദ്പളയം ബാധിച്ച, സമൂഹത്തില് അവശ  

അനുഭവികുന്ന കുടുംബങ്ങള്ക് അധിക ധനസഹായ പദ്ധ് ി 

ന്ദ്പളയം ബാധിച്ച, സമൂഹത്തില് അവശ  അനുഭവികുന്നവർക്, 

ന്ദ്പത യക പരിരണന നല്കണചമന്ന കാഴ്ചപാടിചെ അടിസ്ഥാനത്തില് 

2018-ചല ന്ദ്പളയത്തില് പൂർണമാതയാ ഭാരികമാതയാ വീട് 

 കർന്നവരില് ഉള്ചപട്ട കിടപുതരാരികള്കും ഭിന്നതശഷികാർകും 

അധിക ധനസഹായം നല്കുന്ന ിന് സംസ് ഥാന ദുരന്ത നിവാരണ 

അത ാറിറ്റി  യ്യാറാകിയ ന്ദ്പ യുത്ഥാനം എന്ന പദ്ധ് ി നടപാകാന് GO 

(Rt) No. 662/2018/DMD dated 4-12-2018 സർകാർ  ീരുമാനിച്ചു. 

സമൂഹത്തിചല ദുർബല വിഭാരങ്ങള് ദുരന്ത തശഷം തനരിടുന്ന ചപാ ു 

ന്ദ്പശ്നങ്ങള് പലതപാഴും ദുരന്തത്തിന ് മുന്പ ് ഉള്ള ിലും കൂടു ല് 

 ീന്ദ്വമാകുന്ന സാഹചരയം ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. അ ിനാല്  ചന്ന 

സമൂഹചത്ത ഭിന്നിപികുവാന് ന്ദ്ശമികുന്ന ശക്തികള്ക് ഇവരുചട 

അവസ്ഥ മു ചലടുകുവാന് ചപചട്ടന്ന് സാധികും. ഇവരില് ഏറ്റവും 

കൂടു ല് ബുദ്ധ്ിമുട്്ട അനുഭവികുന്ന ് ഭിന്നതശഷികാർ, കിടപ് 

തരാരികള് എന്നിവരുചട വാകുകള്കാണ്. ഇവചര ന്ദ്പത യകം 

പരിരണികുന്ന ് സാമൂഹിക ഐകയം പുനർനിമാണതവളയില് 

ഊട്ടി ഉറപാകുവാന് സഹായകമാകും. 2018ചല, ജൂദല, ഓരസ്റ്റ്ന്്  

മാസങ്ങളിചല ചവള്ളചപാകത്തിതലാ, ഉരുള്ചപാട്ടലിതലാ 15%ല് 

കൂടു ല് നാശനഷ്ടം, വസികുന്ന വീടുകള്ക് വന്നിട്ടുള്ള, ചുവചട 

തചർകുന്ന സാഹചരയം തനരിടുന്ന കുടുംബങ്ങളാണ് ഈ പദ്ധ് ിയിചല 

രുണതഭാക്താകള് (Criteria for Selection). മുന്രണനാ ന്ദ്കമം അനുസരിച്ച്: 

1. കാന്സർ തരാരികള് ഉള്ള ന്ദ്പളയ ബാധി  കുടുംബങ്ങള് 

2. രയാലിസിസ് തരാരികള് ഉള്ള ന്ദ്പളയ ബാധി  കുടുംബങ്ങള് 
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3. മാനസികതശഷി പരിമി രായ, കിടപ് തരാരികളായ 

ഭിന്നതശഷികാർ ഉള്ള ന്ദ്പളയ ബാധി  കുടുംബങ്ങള് 

4. ദമനർ കുട്ടികള് ഉള്ള വിധവകള് കുടുംബനാഥകള് ആയിട്ടുള്ള 

കുടുംബങ്ങള് 

എന്നിങ്ങചന മുന്രണനാ പട്ടിക  യ്യാറാകി, ജില്ാ ദുരന്ത 

നിവാരണ അത ാറിറ്റി അംരീകരിച്ച ് ലഭയമാകുന്ന പട്ടിക ന്ദ്പകാരം, 

സംസ്ഥാന അത ാറിറ്റി തനരിട്്ട രി.ബി.റ്റി വഴി  ുക കുടുംബങ്ങള്ക് 

നല്കുവാനാണ്  ീരുമാനം. 

ഈ പദ്ധ് ികായി 8.25 തകാടി രൂപ UNDPയില് നിന്നും, 10 തകാടി 

രൂപ CMDRFല് നിന്നും തചർത്ത്, 18.25തകാടി രൂപയാണ ്ലഭയമായ ്. ഈ 

 ുക ഉപതയാരിച്ച് തമല് പട്ടികയില് ഉള്ചപടുന്ന 7300 

രുണതഭാക്താകള്ക് 25,000/- വീ ം രൂപ അധിക ധന സഹായം 

വീടിചെ പുനർനിർമാണത്തിതനാ, അറ്റകുറ്റപണികള്തകാ ആയി 

ലഭയമാകുവാന് ആണ് സാധികുന്ന ്. 

പത്തനം ിട്ട, ആലപുഴ, തകാട്ടയം, ഇടുകി, എറണാകുളം, 

 ൃശൂർ, വയനാട് എന്നീ പൂർണമായും ന്ദ്പളയ ബാധി  ജില്കളിലും, 

ദുരന്ത ബാധി രായ പട്ടിക വർഗകാർ അധികമായി വസികുന്ന 

പാലകാട് ജില്യിലുമാണ് ‘ന്ദ്പ യുത്ഥാനം’ എന്ന ഈ പദ്ധ് ി 

നടപാകുവാന് സർകാർ  ീരുമാനിച്ച ്. 

ഓതരാ കുടുംബത്തിനും 25,000 രൂപയാണ് (ഒറ്റത്തവണ) അധിക 

സഹായമായി ലഭികുക. ചമാത്തം 7,300 കുടുംബങ്ങള്ക് 

ഇത്തരത്തില് സഹായം നല്കു വാന് അനുമ ി നല്കി. 

1.21 ദുരന്ത നിവാരണ സാങ്കല്പിക ഉതദയാരസ്ഥ തന്ദ്ശണി 

തകരളത്തിചല ദുരന്ത ലഘൂകരണ പദ്ധ് ിയുചട ഭാരമായി 

സംസ്ഥാന സർവീസിചല 

സാങ്കല്പിക ഉതദയാരസ്ഥ 

തന്ദ്ശണിയില് (Virtual Cadre) നിന്ന് 

ഓതരാ ജില്യിചലയും 

ച രചഞ്ഞടുകചപട്ട 

ഉതദയാരസ്ഥർകുള്ള പരിശീലനം സംസ്ഥാന ദുരന്ത നിവാരണ 

അത ാറിറ്റിയുചട കാരയാലയത്തില് 14-12-2020ന ് സംഘടിപിച്ചു. 

ഇന്തയയിചല ദുരന്ത വിവര തശഖരണ ശൃംഖലകളായ  India Disaster 

Resource Network (IDRN), National Database on Emergency Resources 
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എന്നിവയിലുള്ള പരിശീലനമാണ ്ആദയഘട്ടത്തില് നല്കിയ ്. ജില്ാ 

 ലത്തില് കൂടു ല് പരിശീലന പരിപാടികള്ക് തന ൃ വം 

നല്കാന് കൂടി പരിശീലനാർത്ഥികചള പരയാപ്തമാകുന്ന 

 രത്തിലായിരുന്നു സംസ്ഥാന ദുരന്ത നിവാരണ അത ാറിറ്റി ഏകദിന 

പരിശീലന പരിപാടി സംഘടിപിച്ച ്. ലാന്ര് റവനയൂ വകുപിചല 

ഉതദയാരസ്ഥർകായുള്ള പരിശീലനമാണ് 14-12-2020ന ് നടന്ന ്.  

പരിശീലന പരിപാടിയില് സംസ്ഥാന ദുരി ാശവാസ കമീഷണർ 

കൂടിയായ ദുരന്ത നിവാരണ വകുപ് അരീഷണല് ചീഫ ് ചസന്ദ്കട്ടറി 

ന്ദ്ശീ പി.എച്ച് കുരയന് ഐ.എ.എസ് പരിശീലനാർത്ഥികളുമായി 

സംവദിച്ചു. 

1.22 കാലാവസ്ഥാ വയ ിയാന രതവഷണം സഹായം 

അമൃ  സർവകലാശാലയിചല Amrita Centre for Wireless Networks 

and Applicationsസിന് തകരളത്തിചല കാലാവസ്ഥാ വയ ിയാന 

ന്ദ്പവചനത്തിലുള്ള അപരയാപ്ത  കണ്ടുചകാണ്്ട തകരളത്തിചല 

കാലാവസ്ഥാ വയ ിയാന സ്ഥി ി മനസിലാകുന്ന ിനും, ദുരന്ത 

ലഘൂകരണ പദ്ധ് ിയില് ഉള്ചപടുത്തുന്ന ിനുമായി ഒരു രതവഷണ 

സഹായം നല്കി. പദ്ധ് ിയുചട ആദയഭാരം പൂർത്തീകരിച്ച ്

സർവകലാശാല റിതപാർട്്ട സമർപിച്ചു.  ുടർ രതവഷണം നടത്തുവാന് 

സാതങ്ക ിക ദവദര്ധയം ലഭയമല് എന്ന് സർവകലാശാല അറിയിച്ചു. 

റിതപാർട്്ട ഇവിചട https://sdma.kerala.gov.in/wp-

content/uploads/2019/08/KSDMA_Project_report_2017-2018.pdf ലഭയമാണ്. 

1.23 ഉരുള്ചപാട്ടല് രതവഷണ സഹായം 

 ൃശൂർ, ഇരിഞ്ഞാലകുട ദന്ദ്കസ്റ്റ്ന്് തകാതളജിചല ജിതയാളജി 

വിഭാരവുമായി തചർന്ന് തകാഴിതകാട്  ിരുവമ്പാടി ന്ദ്രാമ 

പഞ്ചായത്തില് ഉരുള്ചപാട്ടല് സംബന്ധിച്ച ഒരു സാമൂഹിക രതവഷണ 

പദ്ധ് ിക് 2016-17ല് അനുമ ി നല്കി. പദ്ധ് ി പൂർത്തീകരിച്ച ്

ദന്ദ്കസ്റ്റ്ന്് തകാതളജ് ജിതയാളജി വിഭാരം റിതപാർട്്ട സമർപിച്ചു. ന്ദ്പസ്തു   

റിതപാർട്്ട ഇവിചട ലഭയമാണ് https://sdma.kerala.gov.in/wp-

content/uploads/2020/11/KSDMA-REPORT.pdf. 

1.24 തകാട ി തകസുകള് 

1. WP (C) No. 4022/2017 dated 16-11-2018: സംസ്ഥാന, ജില്ാ ദുരന്ത നിവാരണ 

അത ാറിറ്റികള്  യ്യാറാകിയ ദുരന്ത ലഘൂകരണ പദ്ധ് ികളും, 

ന്ദ്പസിദ്ധ്ീകരിച്ച ഉരുള്ചപാട്ടല്/മണിടിച്ചില് ഭൂപടങ്ങളും അനുസരിച്്ച High 
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Hazard Zoneകളില് കവാറികളില് ചവടിമരുന്ന ് ഉപതയാരിച്്ച പാറ 

ചപാട്ടികരു ് എന്ന നിബന്ധന ഉള്ചപടുത്തിയ ് തചാദയം ചചയ്ത് ചില 

കവാറി ഉടമകള് നല്കിയ ഈ തകസില് വളചര നിർണയകമായ 90 തപജ ്

വിധി ആണ് ദഹതകാട ി പുറചപടുവിച്ച ്. Additional Advocate General 

ന്ദ്ശീ. രഞജ്ിത്്ത  മ്പാന് തനരിട്്ട ദുരന്ത നിവാരണ അത ാറിറ്റികായി 

വാദിച്ച തകസില് സംസ്ഥാന, ജില്ാ ദുരന്ത നിവാരണ അത ാറിറ്റികള് 

 യ്യാറാകിയ ദുരന്ത ലഘൂകരണ പദ്ധ് ികളും, ന്ദ്പസിദ്ധ്ീകരിച്ച 

ഉരുള്ചപാട്ടല്/മണിടിച്ചില് ഭൂപടങ്ങളും അനുസരിച്്ച High Hazard 

Zoneകളില് കവാറികളില് ചവടിമരുന്ന് ഉപതയാരിച്്ച പാറ ചപാട്ടികരു  ്

എന്ന നിബന്ധന തകാട ി ഉയർത്തി പിടിച്ചു. 

2. WP(C) No. 36879 of 2019: ബഹുമാനചപട്ട ദഹതകാട ി 2017ല് WP(C) 

36879/2016 - TN Makkar തകസില് പുറചപടുവിച്ച വിധിയുചട 

അടിസ്ഥാനത്തില് ചകട്ടിടങ്ങള് നിർമികുതമ്പാള് ജലബഹിർരമന 

പാ കള്  ടയുന്നില് എന്ന് ഉറപ ് വരുത്തണം എന്ന നിർതദശം ചകട്ടിട 

നിർമാണ ചട്ടത്തില് ഉള്ചകാള്ളികണം എന്ന് സംസ്ഥാന ദുരന്ത 

നിവാരണ അത ാറിറ്റി  തേശ വകുപിന ്നിർതദശം നല്കി. "No construction 

shall be made to obstruct the natural drains and streams in a plot. Failure to comply with 

this instruction will invite penalization under Section 51 of the Disaster Management Act, 

2005 (Central Act, 53 of 2005)" എന്ന നിർതദശം ഉള്ചകാള്ളികണം എന്നാണ ്

നിർതേശിച്ച ്. 

3. WP (C) No. 24261/2018 dated 18-9-2018: കണൂർ ജില്യില്,  ളിപറമ്്പ 

 ാലൂകില് ഉദയരിരി വിതല്ജിചല ഉരുള്ചപാട്ടല് സാധയ കള് 

സംബന്ധിച്്ച വിശദമായ പരിതശാധന നടത്തി ദഹതകാട ിയില് 

സമർപിച്ചു. റിതപാർട്്ട ഇവിചട ലഭയമാണ് https://sdma.kerala.gov.in/wp-

content/uploads/2019/08/A-Brief-Report-on-the-Site-Inspection-at-Thaliparamba-

Taluk-Kannur-District-Kerala.pdf. 

1.25 നീലകുറിഞ്ഞി പൂകാലം 2018 - ദുരന്ത ലഘൂകരണ മാർഗങ്ങള് 

ഇടുകി ജില്യിചല മൂന്നാർ കണന് തദവന് മലനിരകളില് 12 

വർഷത്തിചല ഇടതവളകളില് വളചര വയാപകമായി പുഷ്പികുന്ന സസയമാണ് 

നീലകുറിഞ്ഞി. അന്താരാഷ്ന്ദ്ട  വിതനാദ സഞ്ചാരികള് ഉള്പചടയുള്ളവരുചട   

ഒരു ന്ദ്പധാന ആകർഷണമാണി .് ലക്ഷകണകിന ് സഞ്ചാരികളാണ് ഈ 

ന്ദ്പ ിഭാസം കാണാന് എത്തുന്ന ്.  
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ജൂദല മു ല് ഒക്തടാബർ വചരയുള്ള മാസങ്ങളില് ആണ ് 2018 

നീലകുറിഞ്ഞി സീസണ് ന്ദ്പ ീക്ഷിച്ചിരുന്ന ്. ഏകതദശം 8 ലക്ഷം 

സഞ്ചാരികചള ആണ ് ഈ സീസണില് 

ന്ദ്പ ീക്ഷികുന്ന ്. ജൂദല മു ല് ഒക്തടാബർ 

വചര ഉള്ള മാസങ്ങളില് തകരളത്തില് 

കാലവർഷം ശക്തി ന്ദ്പാപികുന്ന ിനാല് 

സംസ്ഥാന ദുരന്ത നിവാരണ അത ാറിറ്റി ഇടുകി 

ജില് ദുരന്ത നിവാരണ അത ാറിറ്റിയും 

സംയുക മായി ഒരു ദുരന്ത സാധയ  വിശകലനം 

നടത്തുവാന് നിശ്ചയിച്ചു. ആയ ിചെ 

ചവളിച്ചത്തില് സംസ്ഥാന ദുരന്ത നിവാരണ 

അത ാറിറ്റിയിചല രണ്ടു  ദുരന്ത വിശകലന 

വിദഗ്ദചര ന്ദ്പസ്തു   പഠനം നടത്തുവാന് 

ചുമ ലചപടുത്തി.   

മൂന്നാർ തപാലുള്ള പരിസ്ഥി ി ദുർബ്ബല  

ന്ദ്പതദശത്്ത, ന്ദ്പത യകിച്ചും കാലവർഷം ശക്തമായ സമയത്്ത ഉരുള്ചപാട്ടല്, 

മണിടിച്ചില്, ചവള്ളചപാകം  ുടങ്ങിയ ന്ദ്പകൃ ി ദുരന്ത സാധയ കള് നില 

നില്കുന്നുചണ്ടന്നും, പരിമി മായ ര ാര  സൌകരയവും മറ്റ് അടിസ്ഥാന 

സൌകരയവും ഉള്ള ഈ ന്ദ്പതദശത്്ത ഇന്ദ് യധികം സഞ്ചാരികളുള്ചട ഒഴുക ്

ദുരന്ത  ീന്ദ്വ  വർദ്ധ്ിപികുചമന്നും അ ുതപാചല മുന് സംഭവങ്ങളുചട 

വിവരങ്ങള് ഉള്തകാള്ളിച്ചുചകാണ്ട ്തറാരപകട സാധയ  ന്ദ്പതദശങ്ങളും വനയ 

മൃരങ്ങളുചട ആന്ദ്കമണ സാധയ  ന്ദ്പതദശങ്ങളും കചണ്ടത്തുകയുണ്ടായി. 

വളചര രൌരവ രമായ ദുരന്ത ന്ദ്പ ികരണ  യ്യാചറടുപുകള് ഈ 

നീലകുറിഞ്ഞി പൂകാലവുമായി ബന്ധചപട്്ട ചചയ്യണചമന്ന ്ഈ റിതപാർട്ടില് 

പറയുന്നു. വിശദമായ റിതപാർട്്ട ഇവിചട https://sdma.kerala.gov.in/wp-

content/uploads/2020/10/Neelakurinji_Final_-Report.pdf ലഭയമാണ് 

1.26 കലണ്ടർ 

തകരളത്തിചല ന്ദ്പധാന ദുരന്തങ്ങളും, ദുരന്ത ന്ദ്പ ികരണ, ന്ദ്പ ിതരാധ 

ന്ദ്പവർത്തനങ്ങളും, അ യാവശയ സമയങ്ങളില് ഓതരാ  ലത്തിലും 

ബന്ധചപതടണ്ടുന്ന ഉതദയാരസ്ഥരുചട വിവരവും അടങ്ങുന്ന ന്ദ്പത യക 

കലണ്ടർ  യ്യാറാകി ന്ദ്പസിദ്ധ്ീകരിച്ചു. ചമാത്തം 3000 തകാപി  യ്യാറാകി 

ജില്ാ ദുരന്ത നിവാരണ അത ാറിറ്റികള് ഉള്പചട ദുരന്ത നിവാരണം 

ദകകാരയം ചചയ്യുന്ന 59 കാരയാലയങ്ങള്ക് വി രണം ചചയ്തു. 
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1.27 മലപുറം തകാട്ടയ്കല് ചപരുമണക്ലാരി പഞ്ചത്തിചല 

കുഴലീകൃ  മചണാലിപ് 

മലപുറം തകാട്ടയ്കല് ചപരുമണക്ലാരി പഞ്ചായത്തിചല കുഴലീകൃ  

മചണാലിപ് 2018 ചമയ് 16, 17  ീയ ികളില് പരിതശാധിച്ചു. ന്ദ്ശീ. ജി. ശങ്കർ, 

സീനിയർ കണ്സല്ട്ടന്റ്, എന്.സി.ഇ.എസ്.എസ്, തരാ. മായങ്ക തജാഷി, 

എന്.സി.ഇ.എസ്.എസ്, ന്ദ്ശീ. ന്ദ്പതശാബ് രാജന്, എന്.സി.ഇ.എസ്.എസ്, ന്ദ്ശീ. 

മീദുന് ടി. എം, എന്.സി.ഇ.എസ്.എസ്, ന്ദ്ശീ. ചഷയിക് കരീമുള്ള, 

എന്.സി.ഇ.എസ്.എസ്, ന്ദ്ശീ. എല്തദാസ് ചക. എന്.സി.ഇ.എസ്.എസ്, 

എന്നിവരാണ് ദുരന്ത നിവാരണ അത ാറിറ്റികായി പരിതശാധന നടത്തിയ ്. 

പരിതശാധനാ റിതപാർട്്ട ഇവിചട ലഭയമാണ് https://sdma.kerala.gov.in/wp-

content/uploads/2019/08/Investigation-of-soil-piping-incident-at-Kottaykkal.pdf. 

പരിതശാധനാ റിതപാർട്്ട സർകാരിനു നല്കു കയും ദുരന്ത ബാധി ർക ്

സഹായം നല്കണം എന്ന ്ശുപാർശ ചചയ്യുകയും ചചയ്തു. 

1.28 ഫയലുകള്, നിയമസഭ, പാർലചമെ ്  നടപടികള്കുള്ള വിവരം 

ലഭയമാകല് 

ദുരന്ത നിവാരണ അത ാറിറ്റിയുചട ചപാ ു ജീവനകാരുചട എണം 

2018-19 കാലഘട്ടത്തിലും വർധിച്ചില്. ആചക 4 ചപാ ുജീവനകാർ 

മാന്ദ് മാണ ് അത ാറിറ്റിയുചട ന്ദ്പവർത്തനത്തിനായി ഉള്ള ്. 2018-19 

കാലഘട്ടത്തില് 272 പു ിയ ഫയലുകള് ദകകാരയം ചചയ്തു; 1890 പഴയ 

ഫയലുകളും ഈ കാലയളവില് അത ാറിറ്റി ദകകാരയം ചചയ്തു. 

2016-17 കാലഘട്ടം മു ല് അത ാറിറ്റിയുചട ന്ദ്പവർത്തനം കൂടു ല് 

ചമച്ചചപട്ട ിനാല് നിയമസഭ, പാർലചമെ ് എന്നിവിടങ്ങളില് ദുരന്ത 

നിവാരണ അത ാറിറ്റിയുചട ന്ദ്പവർത്തനങ്ങള് സംബന്ധിച്ച തചാദയങ്ങള് 

കൂടു ലായി വരുവാന് ആരംഭിച്ചു. ഒരു തചാദയം തപാലും ബാകിവയ്കാച  

കൃ യമായ മറുപടികള് നിയമസഭ, പാർലചമെ ്  എന്നിവിടങ്ങളിചല 

ബഹുമാനയരായ ജനന്ദ്പ ിനിധികള്ക ് നല്കു വാന് സാധിച്ചു. ചമാത്തം 186 

തചാദയങ്ങള്ക് മറുപടി ഈ റിതപാർട്ടിചെ കാലയളവില് നല്കി. ഇവ കൂടാച  

വിഷയ നിർണയ സമി ി, പരിസ്ഥി ി സമി ി, ഉറപുകള് സംബന്ധിച്ച 

സമി ി എന്നിവ സംബന്ധിച്്ച 6 റിതപാർട്ടുകള് സർകാരില് സമർപിച്ചു. 

1.29 ശബരിമല മതഹാല്സവം -  ഇ .ഓ.സികളുചട ന്ദ്പവർത്തനങ്ങള് 

ശബരിമല മണ്ഡലകാല മകരവിളകിതനാടനുബന്ധിച്്ച സംസ്ഥാന 

അടിയന്തിരഘട്ട കാരയനിർവഹണ തകന്ദ്രത്തിചെ തമല്തനാട്ടത്തില് 

പത്തനംത്തിട്ട ജില് ദുരന്ത നിവാരണ അത ാറിറ്റി മൂന്നിടങ്ങളിലായി 

എചമർചജന്സി ഓപതറഷന് തകന്ദ്രങ്ങള് ന്ദ്പവർത്തിപിച്ചു. നിലകല് 

പാർകിങ്, പമ്പ, സന്നിധാനം എന്നിവിടങ്ങളില് ആവശയമായ സാതങ്ക ിക 
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സംവിധാനങ്ങള് ഉള്ചപചട 24 മണികൂറും ന്ദ്പവർത്തികുന്ന തകന്ദ്രങ്ങള് 

ആണിവ. ഇട ടവില്ാത്ത ചടലിതഫാണ്, ഇെർചനറ്റ് സൌകരയം, ആവശയമായ 

കമ്പയൂട്ടറുകള്, ന്ദ്പിെറുകള്, ദവദയു  വി രണ സംവിധാനം, അടിയന്തിര 

സാഹചരയത്തില് വാർത്ത വിനിമയം നടത്തുവാന് വിഎച്്ച എഫ് ഹാം 

തറരിതയാ സംവിധാനങ്ങള് എല്ാം ഉള്ചപടുന്ന ാണീ ന്ദ്പവർത്തന തകന്ദ്രം. 

സംസ്ഥാന ദുരന്ത നിവാരണ അത ാറിറ്റിയിചല ദുരന്ത വിശകലന 

വിദഗ്ധർ ആയിരുന്നു ന്ദ്പസ്തു   തകന്ദ്രത്തിചെ തനാരല് ഓഫീസർമാർ. 

ഇവരുചട തന ൃ വത്തില് ബന്ധചപട്ട എല്ാ വകുപു ല ഉതദയാരസ്ഥർകും 

തസന വിഭാരങ്ങള്കും പരിശീലന പരിപാടികളും അടിയന്തിര ഘട്ട 

ന്ദ്പവർത്തനവുമായി ബന്ധചപട്ട മാർഗ നിർതേശങ്ങളും നല്കു ന്നു.  

മൂന്നു തകന്ദ്രങ്ങളിലും ന്ദ്പവർത്തികുന്ന തകന്ദ്രങ്ങള് സംസ്ഥാന – ജില് 

അടിയന്തിര ഘട്ട കാരയനിർവഹണ 

തകന്ദ്രങ്ങളുമായി നിരന്തരം വിവര 

ദകമാറ്റം നടത്തി. ഏച ങ്കിലും 

അടിയന്തിര സാഹചരയം 

ന്ദ്ശദ്ധ്യില്ചപട്ട  ുടർ നടപടികള് 

തവരത്തില് ദകചകാള്ളുവാന് 

ഇ ുമൂലം സാധിച്ചു.  

2018-19 കാലയളവില് മണ്ഡലകാല – മകരവിളകിതനാടനുബന്ധിച്്ച 

സന്നിധാനം ഇ ഓ സി യുചട ആഭിമുഖയത്തില്  ികും- ിരകും മൂലമുള്ള 

അപകട സാഹചരയങ്ങളുചട തമാക ് ന്ദ്രില് സംഘടിപികുകയുണ്ടായി. ജില് 

ദുരന്ത നിവാരണ അത ാറിറ്റി ചചയർമാന് ന്ദ്പസ്തു   പരിപാടിയില് 

പങ്കുചകാണ്ടു. എന്രിആർഎഫ്, തപാലീസ്, ഫയർ തഫാഴ്സ,് ആർമി, റാപിര് 

ചറസ്തപാണ്സ ് ടീം എന്നീ തസന വിഭാരങ്ങളും, തദവസവം തബാർര ്

അംരങ്ങള്, ജില് ചമരികല് ഓഫീസർ, ഇ ഓ സി തനാരല് ഓഫീസർ, 

ബന്ധചപട്ട  ഹസില്ദാർമാർ, വിതല്ജ ് ഓഫീസർമാർ എന്നിവർ ന്ദ്പസ്തു   

പരിപാടിയില് പചങ്കടുത്തു. തമാക് ന്ദ്രില്ുമായി ബന്ധചപട്്ട തടബിള് തടാപ ്

പരിശീലനം സംഘടിപിച്ചിരുന്നു. 

ആള്കൂട്ട നിയന്ദ്ന്തണ മാർഗ തരഖചയ ആസ്പദമാകി പരിശീലന 

പരിപാടി സംഘടിപിച്ചു. ഓതരാ തനാരല് ഓഫീസർമാരുചടയും 

തന ൃ വത്തില് വിവിധ ദുരന്തങ്ങചളയും ന്ദ്പ ിതരാധ നിവാരണ 

ന്ദ്പവർത്തനങ്ങചളയും ആസ്പദമാകി ബന്ധചപട്ട ഉതദയാരസ്ഥർക ്പരിശീലനം 

നല്കിയിട്ടുണ്ട്. 

ശബരിമല എ.രി.എംചെ തന ൃ വത്തില് ന്ദ്പസ്തു   ന്ദ്പതദശങ്ങളിചല 

ദുരന്ത സാധയ കചള കുറിച്്ച ചർച്ച ചചയ്യുകയും ന്ദ്പതദശചത്ത 

ആധാരമാകിയുള്ള എമർജന്സി ചറസത്പാണ്സ് ൈാനുകളും  യ്യാറാകി. 
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ഭക്തരുചട  ിരകും മറ്റ് സാഹചരയങ്ങളും കണകാകി 

ഉപതയാരചപടുത്തുവാന് ഈ ൈാനുകള് ഉപകരികും. സാഹചരയങ്ങളും 

ചുറ്റുപാടും മാറുന്ന നുസരിച്്ച ഇത്തരം ൈാനുകള് പു ുതകണ്ട ുണ്ട്.  ീ 

പിടുത്ത സാധയ  കണകിചലടുത്തു നിലകല് പാർകിങ്ല് ഫയർ തഫാഴ്സ,് 

തപാലീസ് എന്നീ വിഭാരങ്ങചള ഉള്ചപടുത്തി എ.രി.എംന്ചറ്റയും രയൂട്ടി 

മജിസ്തന്ദ്ടറ്റിചെയും സാന്നിധയത്തില് ന്ദ്പത യക തയാരം കൂടി സാഹചരയങ്ങള് 

വിലയിരുത്തി. ശബരിമല സീസതണാടനുബന്ധിച്്ച ന്ദ്പത യകം ദുരന്ത 

സാധയ ാ മാപുകള്  യ്യാറാകി എല്ാ ഇ .ഒ.സികളിലും ന്ദ്പദർശിപിച്ചിരുന്നു. 

ഭക്തരുചട വരവ്, തപാക്, ഓതരാ മണികൂറിലും സന്നിധാനം, പമ്പ, 

നിലകല് എന്നിവിടങ്ങളില്  ാമസികുന്നവരുചട എണം എന്നിവ 

കൃ യമായി ഇ ഓ സികള് തശഖരിച്്ച വട്സ്ആപ് ന്ദ്രൂപ് വഴിയും ഇചമയില് 

വഴിയും തഫാണ് മുഖാന്തിരവും ബന്ധചപട്ട എല്ാ ഉതദയാരസ്ഥർകും ജില് 

കളക്ടർകും സംസ്ഥാന അടിയന്തിരഘട്ട തകന്ദ്രത്തിലും ന്ദ്പത യക 

ഇടതവളകളില് അറിയിച്ചുചകാണ്ടിരുന്നു. 

സുരക്ഷി മായ ശബരിമല  ീർഥാടനം സാധയമാകുവാന് ദുരന്ത 

നിവാരണ അത ാറിറ്റിയുചട ഈ ന്ദ്പവർത്തനവും സഹായകരമായി. 

1.30 ന്ദ്പളയം 2018 

1.30.1 2018ചല കാലവർഷ മുചന്നാരുകം 

തകരളത്തില് കാലവർഷ മുചന്നാരുകം ആരംഭികുന്ന  ് തകന്ദ്ര 

കാലാവസ്ഥാ വകുപിചെ വാർഷിക, ആദയഘട്ട ദീർഘകാല മഴ 

ന്ദ്പവചനതത്താചടയാണ് (Long Range Forecast). 

2018 ഏന്ദ്പില് 16ന് പുറത്തിറകിയ തകന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപിന്ചറ 

ആദയഘട്ട ദീർഘകാല ന്ദ്പവചനത്തില് 2018 മണ്സൂണ് സീസണില് ±5% 

തമാരല് പിഴവിനുള്ള സാധയ തയാട ് കൂടി ദീർഘകാല ശരാശരിയുചട 97% 

മഴ ലഭികാനുള്ള സാധയ  ന്ദ്പവചിച്ചു. ന്ദ്പസ്തു   ന്ദ്പവചനത്തില് സാധാരണ 

മണ്സൂണ് മഴകാലത്തിന് (ദീർഘകാല ശരാശരിയുചട 96-104% മഴ 

ലഭികുന്ന സാഹചരയം) ഏറ്റവും കൂടു ല് സാധയ യും മഴകുറവിന ്(deficient 

rainfall) കുറഞ്ഞ സാധയ യുമാണ് കണകാകിയിരുന്ന ്. കാലവർഷം എന്ന ്

ആരംഭികും എന്ന ് സംബന്ധിച്ച സൂചന ആദയഘട്ട ദീർഘകാല മഴ 

ന്ദ്പവചനത്തില് ലഭയമായിരുന്നില്. 

ടി ന്ദ്പവചനത്തിചെ അടിസ്ഥാനത്തില് സംസ്ഥാന ദുരി ാശവാസ 

കമീഷ്ണർ 2018 ചമയ് 16ന് അവതലാകന തയാരം വിളിച്ചു തചർത്തു. മുഴുവന് 

വകുപ്  ലവന്മാർ, ജില്ാ കളക്ടർമാർ, ശാസ്ന്ദ്  സാതങ്ക ിക സ്ഥാപനങ്ങള്, 

തകന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപ്, ജിതയാളജികല് സർതവ ഓഫ് ഇന്തയ, തകന്ദ്ര 

ഭൌമശാസ്ന്ദ്  പഠന തകന്ദ്രം (NCESS), ന്ദ്പ ിതരാധ തസന വിഭാരങ്ങളുചട 

ന്ദ്പ ിനിധികള്  ുടങ്ങിയവർ തയാരത്തില് പചങ്കടുത്തു. മണ്സൂണ് 
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സീസണിനായുള്ള  യ്യാചറടുപിനായി ബന്ധചപട്ട വകുപുകള് 

നിർവഹിതകണ്ട ചുമ ലകള് തയാരത്തില് നിശ്ചയിച്ചു നല്കി. 

(തയാരവിവരണം, സർകുലർ എന്നിവ സർകാർ കത്്ത DM1/217/2018/DMD; 

 ീയ ി 28 May 2018ല് പുറത്തിറകി https://sdma.kerala.gov.in/wp-

content/uploads/2018/12/Monsoon-Circular-2018.pdf).  

ദുരന്ത നിവാരണ നിയമത്തിന്ചറ വകുപ് 44 ന്ദ്പകാരം രൂപീകരികചപട്ട 

തദശീയ ദുരന്ത നിവാരണ തസന, ഇ ിന് പുറചമ കരതസന, തവയാമതസന, 

നാവിക തസന,  ീരസംരക്ഷണ തസന  ുടങ്ങിയ തകന്ദ്ര തസനകളുചട 

തസവനം ലഭയമാകുന്ന ിനുള്ള തന്ദ്പാതട്ടാതകാളുകള് ഉള്ചപചട സർകുലറില് 

വയക്തമാകി. 

തകന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപ ് 2018 ചമയ് 30ന് പുറത്തിറകിയ രണ്ടാംഘട്ട 

ദീർഘകാല ന്ദ്പവചനത്തില് ദക്ഷിതണന്തയയില് ±8% തമാരല് പിഴവിനുള്ള 

സാധയ തയാട ് കൂടി ദീർഘകാല ശരാശരിയുചട 95% മഴ ലഭികാനുള്ള 

സാധയ യാണ് ന്ദ്പവചികചപട്ടിരുന്ന ്. ന്ദ്പസ്തു   ദീർഘകാല ന്ദ്പവചനത്തില് 

രാജയത്്ത ഓരസ്റ്റ്ന്് മാസത്തിചല മഴ ദീർഘകാല ശരാശരിയുചട 

94%ആയിരികുചമന്നാണ ് (±9% തമാരല് പിഴവിനുള്ള സാധയ ). ടി 

ന്ദ്പവചനത്തില് സാധാരണയില് കവിഞ്ഞുള്ള മഴ ലഭികാനുള്ള സാധയ  

13%വും അ ിവർഷത്തിനുള്ള സാധയ  3%വും മാന്ദ് മാണ ്

കണകാകിയിരുന്ന ്. 

രണ്ടാംഘട്ട ദീർഘകാല ന്ദ്പവചനം ന്ദ്പസിദ്ധ്ീകരികുന്ന ിന ് ഒരു 

ദിവസം മുതന്ന, 2018 ചമയ് 29ന്  ചന്ന തകരളത്തില് കാലവർഷം ആരംഭിച്ചു. 

തകന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപിന്ചറ ആദയഘട്ട ദീർഘകാല ന്ദ്പവചനത്തില് 

ച ക ് പടിഞ്ഞാറന് കാലവർഷത്തില് ആചക ന്ദ്പ ീക്ഷികുന്ന മഴ 

ദീർഘകാല ശരാശരിയുചട 97% ആയിരുചന്നങ്കില് രണ്ടാംഘട്ട ദീർഘകാല 

ന്ദ്പവചനത്തില് അ ് 95% ആയിരുന്നു എന്ന  ്ന്ദ്പത യകം ന്ദ്ശദ്ധ്ിതകണ്ട ാണ.് 

അത ാചടാപം  ചന്ന ന്ദ്പവചനത്തിചല അനിശ്ചി  വത്തിചെ ത ാ  ്

(തമാരല് പിഴവ)് ഒന്നാം ഘട്ടത്തില് 5% ആയിരുന്ന ില് നിന്ന ് രണ്ടാം 

ഘട്ടത്തില് 8% ആയി ഉയരുകയും ചചയ്തു. അ ിവർഷത്തിനും 

സാധാരണയില് കവിഞ്ഞ മഴകുമുള്ള സാദ്ധ്യ കള് ന്ദ്പവചികചപട്ട ാകചട്ട 

യഥാന്ദ്കമം 3%, 13% എന്നിങ്ങചന വളചര തനരിയ ത ാ ില് മാന്ദ് മായിരുന്നു. 

1.30.2 2018ചല കാലവർഷ അവതലാകനം 

ഇന്തയയില് ഏറ്റവുമധികം മഴ ലഭികുന്ന ന്ദ്പതദശങ്ങളിചലാന്നാണ ്

തകരളം. ച ക ് പടിഞ്ഞാറന് കാലവർഷം ആദയചമത്തുന്ന സംസ്ഥാനവും 

തകരളം  ചന്ന. ഇടവപാ ി (ച ക് പടിഞ്ഞാറന് മണ്സൂണ്)  ുലാവർഷം 

(വടക ് കിഴകന് മണ്സൂണ്) എന്നിങ്ങചന രണ്ട് മഴ സീസണുകളാണ ്

തകരളത്തിനുള്ള ്. ഇ ില് ജൂണ് മു ല് ചസപ്റ്റംബർ വചര  ുടരുന്ന 
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ഇടവപാ ിയാണ് സംസ്ഥാനത്്ത ലഭികുന്ന മഴയുചട ഏറിയ പങ്കും 

നല്കുന്ന ്. 

 

2018ചല ഇടവപാ ിയില് വന്ന അന്ദ്പ ീക്ഷി  വയ ിയാനങ്ങളാണ ്

തകരളചത്ത മഹാന്ദ്പളയത്തിതലക് നയിച്ച ്. സീസണില്  തകരളത്തില് 

ആചക ലഭിച്ച മഴ 2516.1 മില്ി മീറ്ററാണ്.  തകരളത്തില് ന്ദ്പ ീക്ഷികാവുന്ന 

സാധാരണ മഴ (Normal - Long Period Average) 2039.6 മില്ി മീറ്ററാണ്.  2018ചല 

ച ക ്പടിഞ്ഞാറന് മണ്സൂണില് (2018 ജൂണ് മു ല് ചസപ്റ്റംബർ) ആചക 

23% വർധനവാണ ് ഉണ്ടായ ്. ചുവചട തചർകുന്ന ചിന്ദ് ത്തില് നിന്നും 

അ ാ ് കാലത്്ത തകന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ വകുപ് നടത്തിയ ന്ദ്പവചനങ്ങളും, 

ലഭിച്ച മഴയും  മില് ഉള്ള അന്തരം വയക്തമാണ്. 

2018ചല കാലവർഷചത്ത നാല് ഘട്ടങ്ങളായി  ിരികാം.  ചമയ് 29ന ്

 ുടങ്ങിയ കാലവർഷം ജൂണ് ആദയം  ചന്ന ശക്തി ന്ദ്പാപികുകയും മിക 

ജില്കളിലും സാധാരണ മഴതയകാള് (Normal rainfall - Long Period Average) 

അധിക മഴ ലഭികുകയും ചചയ്തു. ജൂണ് 14ന ് തകാഴിതകാട ് വയനാട ്

തമഖലയില് ആണ് ശക്തമായ മഴ ഉണ്ടായ ്. ജൂദല 7 മു ല് രണ്ടാം ഘട്ടം 

ആരംഭിച്ചു. മഴ തകാട്ടയം, ആലപുഴ, ഇടുകി, പത്തനം ിട്ട ജില്കളില് ആണ ്

ശക്തമായ ്. ജൂദല അവസാനതത്താചട മഴക് ശമനം വന്നു. മൂന്നാം 

ഘട്ടമായി ഓരസ്റ്റ്ന്് 8നും 17നും ഇടയില് എല്ാ ന്ദ്പവചനങ്ങതളയും കാറ്റില് 

പറത്തി ഒട്ടുമിക ജില്കളിലും അ ി ീന്ദ്വ (extremely heavy) മഴ ചപയ്തു. ഓരസ്റ്റ്ന് ്

17ന് തശഷമുള്ള നാലാം ഘട്ടത്തില് മഴ കുറയുകയും വരള്ച്ചയുചട രീ ി 

ന്ദ്പകടമാകുകയും ചചയ്തു. 
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ോലവര്വ്ഷത്തില് ലഭിച്ച മഴ (Actual), ലഭിക്ും എന്ന് ക്പ ീക്ഷിച്ച മഴ (Normal), 

വയ ിയാനം ശ മാനത്തില് (ജൂണ് മു ല് ടസപ്റ്റംബര്വ് വടര)

Actual Normal



സംസ്ഥാന ദുരന്ത നിവാരണ അത ാറിറ്റി  44 | വാർഷിക റിതപാർട്ട് |2018-19 

 

 

  



സംസ്ഥാന ദുരന്ത നിവാരണ അത ാറിറ്റി  45 | വാർഷിക റിതപാർട്ട് |2018-19 

 

 

  



സംസ്ഥാന ദുരന്ത നിവാരണ അത ാറിറ്റി  46 | വാർഷിക റിതപാർട്ട് |2018-19 

 

 



സംസ്ഥാന ദുരന്ത നിവാരണ അത ാറിറ്റി  47 | വാർഷിക റിതപാർട്ട് |2018-19 

 

 
ബംരാള് ഉള്കടലില് രൂപം ചകാള്ളുന്ന നയൂനമർദങ്ങള് സാധാരണ 

ര ിയില്  ചന്ന മണ്സൂണ് മഴചയ ശക്തിചപടുത്താറുണ്ട്. ജൂണിലും, 

ജൂദലയിലും, ഓരസ്റ്റ്ന്ിലുമായി തകരളത്തില് അധിക മഴ ചപയ്തതപാചഴല്ാം  

ബംരാള് ഉള്കടലില് നയൂനമർദങ്ങള് ഉണ്ടായിരുന്നു. ജൂണ് 10ന് രൂപം 

ചകാണ്ട നയൂനമർദമാണ് (depression) ആദയചത്ത  ീന്ദ്വ മഴയിതലക ്

നയിച്ചച ങ്കില് ജൂദല 21ന് രൂപം ചകാണ്ട നയൂനമർദം ജൂദലയിചല 

ചവള്ളചപാകത്തിന ് കാരണമായി. ഓരസ്റ്റ്ന്് മാസത്തില് രണ്ട ്

നയൂനമർദങ്ങളാണ് ബംരാള് ഉള്കടലില് രൂപം ചകാണ്ട ്.   തകന്ദ്ര 

കാലാവസ്ഥ വകുപിന്ചറ കണക ്അനുസരിച്്ച 2018 ചല ച ക ്പടിഞ്ഞാറന് 

മണ്സൂണ് സീസണില് ജൂണ് മാസത്തില് 15% അധിക മഴയും ജൂദല 

മാസത്തില് 18% അധിക മഴയും ഓരസ്റ്റ്ന് ്മാസത്തില് 96% അധിക മഴയുമാണ ്

തകരളത്തില് ചപയ്ത ്. ചസപറ്്റംബറിലാകചട്ട സാധാരണ മഴയില് നിന്ന ്  64% 

കുറവുണ്ടാവുകയും ചചയ്തു. 

തകന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപിന്ചറ (IMD) 143 വർഷചത്ത മഴ 

വിവരങ്ങളുചട ചരിന്ദ് ത്തില് പല ചറതകാർരുകളും  ിരുത്തികുറിച്ചാണ ്

2018 ചല ഇടവപാ ി കടന്നു തപായ ്. പലയിടത്തും ഒരു മാസത്തില്  ചന്ന 

അ ി ീന്ദ്വ മഴ ചപയ്ത ദിവസങ്ങളുചട എണത്തിചല ചറതകാർര് 

തഭദികചപട്ടു. മൂന്നാറിലും (3) ഇടുകിയിലും (2) പീരുതമടും (3) പഴയ ചരിന്ദ് ം 

വഴി മാറി. ഇടുകി ജില്യിചല പീരുതമട് തസ്റ്റ്ന്ഷനില് ഓരസ്റ്റ്ന്് 16 ന ്

തരഖചപടുത്തചപട്ട ഒരു ദിവചത്ത മഴ 349 mm ആയതപാള് പഴങ്കഥയായ ് 1924 

ജൂലായ് 15  ചല 313.7 mm എന്ന ചറതകാർരായിരുന്നു. ഇനി 48 മണികൂറിചല 

കാരയചമടുത്താലും ഇവിചട ചറതകാർര് തഭദികചപട്ടു. 2018 ഓരസ്റ്റ്ന് ് 15-16 
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കേരളത്തില് ലഭികക്ണ്ട ശരാശരി മഴയും, 2018ല് 

ലഭിച്ച മഴയും

ശരാശരി 2018
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 ീയ ികളിലായി കിട്ടിയ 643 mm മഴ 2007 June 22-23ചല 590.0mm എന്ന 

ചറതകാർരിചനയാണ ്മറികടന്ന ്. 

 

തമല് ചിന്ദ് ത്തില് നിന്നും വയക്തമാകുന്ന ്, 2018 ഓരസ്റ്റ്ന് ് മാസത്തില് 

ഒരു ദിവസത്തിലും, രണ്ട് ദിവസത്തിലും ചമാത്തമായി ചപയ്ത മഴ 200 

വർഷത്തില് ഒരികല് ഉണ്ടാകാവുന്ന മഴയാണ്. മൂന്ന് ദിവസവും, നാല് 

ദിവസവും ചമാത്തമായി ചപയ്ത മഴ 100 വർഷത്തില് ഒരികല് ഉണ്ടാകാവുന്ന 

മഴയാണ്. 

ഓരസ്റ്റ്ന്് 8ന ്സാധാരണ ചപയ്യാറുള്ള മഴതയകാള് 316% അധിക മഴ (60 

mm) ഓരസ്റ്റ്ന് ് 9ന ് 377% (66 mm) അധിക മഴയുമാണ് ചപയ്ത ്. ഇ ിന്ചറ 

ന്ദ്പാതദശിക വി രണ സവഭാവം കൂടി പരിരണിതകണ്ട ുണ്ട്. മലപുറം 

ജില്യിചല നിലമ്പൂരിചല IMDയുചട മഴ മാപിനിയില് ഓരസ്റ്റ്ന്് 9ന ്

തരഖചപടുത്തചപട്ട ഒരു ദിവസചത്ത മഴചയന്ന ് 398 mm. ഓരസ്റ്റ്ന്് 10 മു ല് 

കുറഞ്ഞു  ുടങ്ങിയ മഴ ഓരസ്റ്റ്ന്് 13തനാട് കൂടി വീണ്ടും ശക്തിചപട്ടു. ഓരസ്റ്റ്ന് ്

13ന ്സാധാരണ ചപയ്യുന്ന മഴതയകാള് (ആ ദിവസചത്ത ദീർഘകാല ശരാശരി 

മഴ) 154% അധിക മഴയായിരുചന്നങ്കില് തപമാരിയുചട 
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ഉച്ഛസ്ഥായിയിചലത്തിയ അടുത്ത ദിവസങ്ങളില് അ ി ീന്ദ്വ മഴയായിരുന്നു 

തകരളം കണ്ട ്. 

 

ഓരസ്റ്റ്ന്് 16ന ് സാധാരണ മഴയുചട 915% അധിക മഴയാണ ്

തകരളത്തിചലത്തിയ ്.  ുടർച്ചയായി രണ്ട് ദിവസം സംസ്ഥാനത്്ത 120 

മില്ിമീറ്ററില് അധികം ദിവസ മഴ തരഖചപടുത്തചപടുന്ന അവസ്ഥയുണ്ടായി. 

ഇ ില്  ചന്ന ന്ദ്പാതദശികമായ വി രണവും മഴയുചട  ീക്ഷ്ണ യും 

ന്ദ്പത യകമായി പരിരണിതകണ്ട ുണ്ട്. ഓരസ്റ്റ്ന്് 16 ന ് മഴയളവ ് ലഭയമായ 66 

തസ്റ്റ്ന്ഷനുകളില് 15 തസ്റ്റ്ന്ഷനുകളില് അ ി ീന്ദ്വ മഴ (Extremely heavy) അഥവാ 

200 mm അധികം മഴ ലഭികുന്ന അവസ്ഥയുണ്ടായി. ഈ 15ല് 5 തസ്റ്റ്ന്ഷനുകള് 

(വടകാതഞ്ചരി, കുന്നംകുളം, ചാലകുടി, എനമകല്, ചവള്ളാനികര) 

 ൃശൂർ ജില്യിലും (ജില്യിചല ആചക വിവരങ്ങള് ലഭയമായ 7 

മഴമാപിനികളില് തശഷികുന്ന രചണ്ടണത്തിലും 180 mm കൂടു ല് മഴയാണ ്

തരഖചപടുത്തിയ ്) 4 എണം (മണാർകാട്, ഒറ്റപാലം, ആലത്തൂർ,  ൃത്താല) 

പാലകാട് ജില്യിലും (ജില്യിചല ആചക വിവരങ്ങള് ലഭയമായ 

മഴമാപിനികളുചട എണം 9) മൂചന്നണം (പീരുതമട ് 349 mm, മൂന്നാർ 291.8 mm 

ഇടുകി 295 mm) ഇടുകി ജില്യിലും തശഷികുന്നവ വടകര  259.2 mm, 

ചപാന്നാനി 272.4 mm  ചപരുമ്പാവൂർ 230 mm എന്നിവയുമായിരുന്നു. ആചക  

66ല് 52 മഴമാപിനികളിലും ഓരസ്റ്റ്ന് ് 16ന ് അ ിശക്തമായ മഴ (Very heavy to 

Extremely Heavy) അഥവാ 115 mm മു ല് 204.4 mm വചരയുള്ള അളവിലുള്ള 

മഴയാണ് ചപയ്ത ്. ച ാട്്ട മുതന്നയുള്ള ദിവസമായ ഓരസ്റ്റ്ന് ് 15ന്, 66ല് 55 
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കേരളത്തില് ദിവസവും ശരാശരി ലഭിക്ുന്ന മഴയും 

2018 ലഭിച്ച മഴയുടെ ശരാശരിയും

2018 ശരാശരി
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തസ്റ്റ്ന്ഷനുകളിലും (81% മഴമാപിനികള്) അ ിശക്തമായത ാ 

അ ി ീന്ദ്വമായത ാ ആയ മഴ തരഖചപടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. 

2018 ഓരസ്റ്റ്ന്് 1 മു ല് 30 വചരയുള്ള ദിവസങ്ങളില് സംസ്ഥാനത്്ത 96% 

അധിക മഴ ലഭിച്ചു. സീസണിലാചക ഓരസ്റ്റ്ന്് അവസാനം വചരയുള്ള മഴയുചട 

കണക് പരിതശാധിച്ചാല് സംസ്ഥാനത്്ത 33% അധിക മഴയാണ് ലഭിച്ച ്. 2018 

ചമയ് 30ന ് തകന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപിന്ചറ രണ്ടാം ഘട്ട ദീർഘകാല 

ന്ദ്പവചനത്തില് ഓരസ്റ്റ്ന്് മാസത്തില് ദീർഘകാല ശരാശരിയുചട 94% മഴ 

(സാധാരണ മഴചയകാള് 6% കുറവ)് ന്ദ്പവചികചപട്ടിടത്്ത സംസ്ഥാനത്്ത 96% 

അധിക മഴ ലഭിച്ചു. ഇങ്ങചന ന്ദ്പവചനാ ീ മായി ചപയ്ത അ ി ീന്ദ്വ മഴ 

ജീവനും സവത്തിനും കാരയമായ നഷ്ടങ്ങള് സൃഷ്ടിച്ചു. അനുബന്ധം 2ല് 

നല്കിയിട്ടുള്ള കാലാവസ്ഥ വകുപിന്ചറ ദിവതസനയുള്ള കാലാവസ്ഥ 

മുന്നറിയിപും ലഭിച്ച യഥാർത്ഥ മഴയുചട അളവും പരിതശാധികുതമ്പാള് 

ന്ദ്പവചനവും യാഥാർഥയവും  മിലുള്ള വയ യാസം വയക്തമാകും. 

1.30.3 2018ചല ന്ദ്പളയ ദുരന്തം 

നാഷണല് റിതമാട്്ട ചസന്സിങ് ചസന്റർ ലഭയമാകിയ 

ഉപന്ദ്രഹാധിഷ് ഠി മായ ഭൂപടം ന്ദ്പകാരം തകരളത്തിചല 687 ച ുരന്ദ്ശ 

കിതലാമീറ്റർ ന്ദ്പതദശം ന്ദ്പളയജലത്തില് മുങ്ങി. 14 ജില്കളിലും ന്ദ്പളയതമാ, 

ഉരുള്ചപാട്ടതലാ ഉണ്ടായി. 1260 വിതല്ജുകള് GO (P) No. 6/2018/DMD dated 3-10-

2018 (https://sdma.kerala.gov.in/wp-content/uploads/2020/09/GO-Flood-Notification-2018-

3102018_1-additional-VIllage-1.pdf) ന്ദ്പകാരം ന്ദ്പളയബാധി മായി ന്ദ്പഖയാപിച്ചു. 

2018ചല കാലവർഷചത്ത നാല് ഘട്ടങ്ങളായി  ിരികാം. 

▪ ഒന്നാം ഘട്ടം - ചമയ് 29 മു ല് ജൂദല 8 വചര: ചവള്ളചപാകം, 

ഉരുള്ചപാട്ടല് എന്നിവ ബാധിച്ച ജില്കള് -   ിരുവനന്തപുരം, ആലപുഴ, 

പത്തനം ിട്ട, തകാട്ടയം, തകാഴിതകാട്, വയനാട ്

▪ രണ്ടാം ഘട്ടം - ജൂദല 9 മു ല് ഓരസ്റ്റ്ന്് 7 വചര: ചവള്ളചപാകം, 

ഉരുള്ചപാട്ടല് ബാധിച്ച ജില്കള് - പത്തനം ിട്ട, ആലപുഴ, തകാട്ടയം, 

എറണാകുളം,  ൃശ്ശൂർ, വയനാട ്

▪ മൂന്നാം ഘട്ടം - ഓരസ്റ്റ്ന്് 8 മു ല് 31 വചര: ചവള്ളചപാകം, ഉരുള്ചപാട്ടല് 

ബാധിച്ച ജില്കള് - പത്തനം ിട്ട, ആലപുഴ, തകാട്ടയം, എറണാകുളം, 

 ൃശ്ശൂർ, ഇടുകി 

▪ നാലാം ഘട്ടം - ചസപറ്്റംബർ മാസം: ഈ കാലഘട്ടത്തില് തകരളത്തില് 

ചപാ ുവില് വരണ്ട കാലാവസ്ഥ അനുഭവചപട്ടു. പല ന്ദ്പതദശങ്ങളിലും 

കുടിചവള്ള ക്ഷാമവും ഉണ്ടായി 

ഒന്നാം ഘട്ടം - ടമയ് 29 മു ല് ജൂലല 8 വടര 

 ദുരി ാശവാസ കയാമ്പുകള് ജൂണ് 10ന ്ആരംഭിച്ചു. 167 കയാമ്പുകളില് 

ആയി 6212 കുടുംബങ്ങളില് ഉള്ചപടുന്ന 25,682 വയക്തികചള  ാമസിപിച്ചു. 
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ജില്ാ  ലത്തില് ന്ദ്പവർത്തിച്ച കയാമ്പുകളുചട വിശദാംശം ചുവചട 

തചർകുന്നു. 

ന്ദ്ക 

നം 
ജില് 

കയാമ്പുകളുചട 

എണം 

കുടുംബങ്ങളുചട 

എണം 

അംരങ്ങളുചട 

എണം 

1  ിരുവനന്തപുരം 0 0 0 

2 ചകാല്ം 2 2 10 

3 പത്തനം ിട്ട 9 236 961 

4 ആലപുഴ 67 4694 19730 

5 തകാട്ടയം 25 277 1061 

6 ഇടുകി 2 2 13 

7 എറണാകുളം 0 0 0 

8  ൃശ്ശൂർ 0 0 0 

9 പാലകാട ് 0 0 0 

10 മലപുറം 0 0 0 

11 തകാഴിതകാട ് 52 796 3047 

12 വയനാട ് 9 187 787 

13 കണൂർ 1 18 73 

14 കാസർതകാര് 0 0 0 

ആചക 167 6212 25682 

ജൂണ് 14ന ്തകാഴിതകാട് ജില്യില്,  ാമരതശരി  ാലൂകില്, കട്ടിപാറ 

വിതല്ജില് ഉണ്ടായ ഉരുള്ചപാട്ടലില് 14 തപർ മരണചപട്ടു. ഈ ഘട്ടത്തില് 

ഉണ്ടായ ജീവഹാനിയും, നാശനഷ്ടവും ചുവചട തചർകുന്നു. 

ന്ദ്ക 

നം 
ജില് 

ജീവഹാനി 

സംഭവിച്ചവർ 
കാണാ ായവർ 

പരുക് 

പറ്റിയവർ 

കൃഷി 

നഷ്ടം 

(ha) 

1  ിരുവനന്തപുരം 8 0 0 467.8 

2 ചകാല്ം 3 0 0 102.7 

3 പത്തനം ിട്ട 5 0 0 275.4 

4 ആലപുഴ 3 0 0 1999 

5 തകാട്ടയം 2 0 0 496.8 

6 ഇടുകി 1 1 0 2196.4 

7 എറണാകുളം 4 0 0 86.2 

8  ൃശ്ശൂർ 6 0 0 146.8 

9 പാലകാട ് 1 1 0 203.96 

10 മലപുറം 7 0 0 662.2 

11 തകാഴിതകാട ് 20 0 0 1619.24 

12 വയനാട ് 1 0 0 129.6 

13 കണൂർ 10 0 2 318.4 

14 കാസർതകാര് 7 0 0 217.1 

ആചക 78 2 2 8921.6 
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6782 വീടുകള്ക് ഭാരികമായി തകടുപാടുകള് സംഭവികുകയും 272 

വീടുകള് പൂർണമായി നശികുകയും ചചയ്തു. ഈ വകയില് ഏകതദശം 14.86 

തകാടി രൂപയുചട നാശനഷ്ടമുണ്ടായി. 8921.44 ചഹക്ടർ ഭൂമിയിചല കൃഷി 

നശിച്ചു. ഏകതദശം 87.16 തകാടി രൂപയുചട നാശനഷ്ടം ഉള്ള ായും 

കണകാകിയിട്ടുണ്ട്. 

ന്ദ്ക നം ജില്ല വിസ്തീർണം (ഹെക്ടർ) ഏകദേശ നഷ്ടം (ദകോടിയിൽ) 

1 തിരുവനന്തപുരം 467.80 13.76 

2 ഹകോല്ലം 102.67 1.10 

3 പത്തനംതിട്ട 275.35 5.68 

4 ആലപ്പുഴ 1999 6.11 

5 ദകോട്ടയം 496.81 14.47 

6 ഇടുക്കി 2196.40 11.11 

7 എറണോകുളം 86.18 2.06 

8 തൃശൂർ 146.75 6.57 

9 പോലക്കോട ് 203.96 2.29 

10 മലപ്പുറം 662.23 9.83 

11 ദകോഴിദക്കോട ് 1619.24 8.37 

12 വയനോട ് 129.59 0.67 

13 കണ്ണൂർ 318.38 2.58 

14 കോസർദകോട ് 217.08 2.56 

 ആഹക 8921.44 87.16 

ജൂദല എതട്ടാചട ആറു കയാമ്പുകചളാഴിച്്ച മറ്റുള്ളവയുചട ന്ദ്പവർത്തനം 

അവസാനിപിച്ചു. സ്ഥി ിര ികള് സാധാരണ നിലയിലായി. ഈ 

കാലയളവിചല കൃഷി നാശങ്ങളുചട കണക്. 

രണ്ടാം ഘട്ടാം (ജൂലൈ 9 മുതൽ ഓഗസ്റ്റ ്7 വരര) 

ജൂലല 15 മുതൽ സംസ്ഥോനത്ത കോലവർഷം കനത്തു. പത്തനംതിട്ട, 

ആലപ്പുഴ, ദകോട്ടയം, എറണോകുളം, തൃശൂർ, വയനോട ്ജില്ലകഹളയോണ് ഇക്കുറി 

ബോധിച്ചത്. രണ്ോം ഘട്ടത്തിൽ പ്പവർത്തിച്ച കയോമ്പുകളുഹട വിശേോംശം, 

ന്ദ്ക നം ജില്ല 
കയോമ്പുകളുഹട 

എണ്ണം 

കുടുംബങ്ങളുഹട 

എണ്ണം 

അംഗങ്ങളുഹട 

എണ്ണം 

1 തിരുവനന്തപുരം 0 0 0 

2 ഹകോല്ലം 3 24 93 

3 പത്തനംതിട്ട 114 2262 8522 

4 ആലപ്പുഴ 292 17594 70102 

5 ദകോട്ടയം 160 8613 30612 

6 ഇടുക്കി 1 2 8 

7 എറണോകുളം 17 412 1418 

8 തൃശൂർ 76 2045 6132 

9 പോലക്കോട ് 2 45 121 

10 മലപ്പുറം 0 0 0 

11 ദകോഴിദക്കോട ് 4 24 111 

12 വയനോട ് 7 72 230 
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13 കണ്ണൂർ 0 0 0 

14 കോസർദകോട ് 0 0 0 

 ആഹക 676 31093 117349 

ഈ കോലയളവിൽ 5904 വീടുകൾക്ക ് ഭോഗികമോയി നശിക്കുകയും 201 

വീടുകൾ പൂർണമോയി നശിക്കുകയും ഏകദേശം 36.71 ദകോടി രൂപയുഹട 

നോശനഷ്ടം ഉള്ളതോയും കണക്കോക്കിയിട്ടുണ്്. ഈ കോലയളവിൽ ഉണ്ോയ 

ജീവെോനി, 

ന്ദ്ക നം ജില്ല ജീവെോനി സംഭവിച്ചവർ 

1 തിരുവനന്തപുരം 4 

2 ഹകോല്ലം 2 

3 പത്തനംതിട്ട 5 

4 ആലപ്പുഴ 8 

5 ദകോട്ടയം 8 

6 ഇടുക്കി 1 

7 എറണോകുളം 3 

8 തൃശൂർ 7 

9 പോലക്കോട ് 4 

10 മലപ്പുറം 10 

11 ദകോഴിദക്കോട ് 2 

12 വയനോട ് 0 

13 കണ്ണൂർ 12 

14 കോസർദകോട ് 7 

 ആഹക 73 

ഈ കോലയളവിൽ 16264.26 ഹെക്ടർ ഭൂമിയിഹല കൃഷി നശിക്കുകയും 

ഏകദേശം 207.62 ദകോടി രൂപയുഹട നഷ്ടം ഉണ്ോയതോയി കണക്കോക്കുകയും 

ഹെയ്തിട്ടുണ്്. ഈ കോലയളവിഹല കൃഷി നോശനഷ്ടങ്ങളുഹട കണക്ക്്, 

ന്ദ്ക നം ജില്ല വിസ്തീർണ്ണം (ha) 
ഏകദേശ നഷ്ടം 

(ദകോടിയിൽ) 

1 തിരുവനന്തപുരം 398.97 0.49 

2 ഹകോല്ലം 224.05 1.86 

3 പത്തനംതിട്ട 37.00 5.52 

4 ആലപ്പുഴ 4793.01 33.24 

5 ദകോട്ടയം 5127.07 70.88 

6 ഇടുക്കി 1178.60 6.97 

7 എറണോകുളം 1022.75 52.90 

8 തൃശൂർ 725.11 3.94 

9 പോലക്കോട ് 1784.55 9.44 

10 മലപ്പുറം 198.75 0.38 

11 ദകോഴിദക്കോട ് 69.89 2.10 

12 വയനോട ് 345.34 6.70 

13 കണ്ണൂർ 148.31 10.83 

14 കോസർദകോട ് 210.86 2.37 

 ആഹക 16264.26 207.62 
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ആഗസ്റ്റ് ഏദഴോഹട കയോമ്പുകളുഹട എണ്ണം 23 ആയി െുരുങ്ങി. ആലപ്പുഴ 

ജില്ലയിഹലോഴിഹക സംസ്ഥോനഹത്ത മറ്റു ജില്ലകൾ സോധോരണ നിലയിദലക്ക ്

മടങ്ങി. ആലപ്പുഴ ജില്ലയിഹല കുട്ടനോട ് തോലൂക്കിൽ ഹവള്ളം ഇറങ്ങോത്തതു 

നിമിത്തം 16 കയോമ്പുകൾ തുടദരണ്ി വന്നു. 

മൂന്ടാം ഘട്ടാം (ഓഗസ്റ്റ ്8 മുതൽ 31 വരര) 

ഏതോണ്് മോറി നിന്ന കോലവർഷം ആഗസ്റ്റ് എട്്ട മുതൽ 

ഉപ്ഗപ്പതോപദത്തോഹട തിരിഹച്ചത്തി. സംസ്ഥോനഹത്ത നടുക്കിയ പ്പളയത്തിന ്

അത് വഴി തുറന്നു. തിരുവനന്തപുരം, കണ്ണൂർ, കോസർദകോഡ് ഒഴിച്ചുള്ള 

ജില്ലകഹള പ്പളയം ഗുരുതരമോയി ബോധിച്ചു. ഒട്ടനവധി ഡോമുകളും തുറന്നു 

വിദടണ് സോെെരയമുണ്ോയി. 14.5 ലക്ഷദത്തോളം ജനങ്ങഹള 

മോറ്റിപോർപ്പിദക്കണ് സ്ഥിതിയുണ്ോയി. പത്തനംതിട്ട, ആലപ്പുഴ, എറണോകുളം, 

തൃശൂർ, ഇടുക്കി ജില്ലകഹള പ്പളയം അതീവ ഗുരുതരമോയി ബോധിച്ചു. 

ഈ കോലയളവിൽ മോറ്റിപോർപ്പിച്ചവരുഹട എണ്ണം 

ന്ദ്ക നം ജില്ല 
കയോമ്പുകളുഹട 

എണ്ണം 

കുടുംബങ്ങളുഹട 

എണ്ണം 

അംഗങ്ങളുഹട 

എണ്ണം 

1 തിരുവനന്തപുരം 15 356 848 

2 ഹകോല്ലം 64 3998 12919 

3 പത്തനംതിട്ട 498 33841 128441 

4 ആലപ്പുഴ 710 76610 289321 

5 ദകോട്ടയം 441 40120 139961 

6 ഇടുക്കി 203 10630 33835 

7 എറണോകുളം 850 158835 532515 

8 തൃശൂർ 779 52167 258538 

9 പോലക്കോട ് 24 626 2475 

10 മലപ്പുറം 102 6918 25578 

11 ദകോഴിദക്കോട ് 28 468 1532 

12 വയനോട ് 163 6792 24373 

13 കണ്ണൂർ 1 120 311 

14 കോസർദകോഡ് 1 13 60 

ആഹക 3879 391494 1450707 

ഈ കോലയളവിൽ സംസ്ഥോനഹത്തോട്ടോഹക 1,18,075 വീടുകൾക്ക ്

ഭോഗികമോയ നോശനഷ്ടമുണ്ോകുകയും, 14,802 വീടുകൾ പൂർണമോയും 

തകരുകയും ഹെയ്തു. ഏകദേശം 1023.63 ദകോടി രൂപയുഹട 

നോശനഷ്ടമുണ്ോയതോയി പ്പോഥമികമോയി കണക്കോക്കി. 

മഴ കനക്കുന്ു 

ആഗസ്റ്റ ് 15 മുതലോണ ് സംസ്ഥോനത്്ത പ്പളയത്തിന ് മുദന്നോടിയോയി 

കനത്ത മഴയുണ്ോയത.് അന്നു മുതൽ ലോൻഡ് റവനയു കമ്മീഷണദററ്റിഹല 

ദസ്റ്ററ്റ് കൺദപ്ടോൾ റൂമിലും ജില്ലകളിഹല കൺദപ്ടോൾ റൂമുകളിലും കൂടുതൽ 

ജീവനക്കോഹര നിയമിക്കുകയുണ്ോയി. സംസ്ഥോനഹത്ത മുഴുവൻ റവനയു 
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ജീവനക്കോരും രോപകൽ പ്പവർത്തനം ആരംഭിച്ചു. സെോയം 

അഭയർത്ഥിച്ചുഹകോണ്ു ദസ്റ്ററ്റ് കൺദപ്ടോൾ റൂമിലും ജില്ലോ കൺദപ്ടോൾ റൂമിലും 

ലഭിക്കുന്ന സദേശങ്ങൾ അപ്പദപ്പോൾ തഹന്ന രക്ഷ പ്പവർത്തനങ്ങളിൽ 

ഏർഹപ്പടുന്നവർക്ക ്ലകമോറിഹക്കോണ്ിരിന്നു. 

ഡോമുകൾ തുറക്കുന്നതിനു മുദന്നോടിയോയി പുറഹപ്പടുവിച്ച ഓറഞ്ച്, 

ഹറഡ്, അഹലർട്ടുകൾ േൃശയ-പ്ശവയ മോധയമങ്ങൾ വഴി ജനങ്ങളിദലക്ക് യഥോ 

സമയം എത്തിച്ചതിചെ ഫലമോയും, നേികളുഹട കരയിലുള്ളവഹര യഥോ 

സമയം മോറ്റിപോർപ്പിച്ചതിനോലും ഡോമുകൾ തുറന്നദപ്പോൾ ജീവോപോയം 

ഉണ്ോകുന്നതു ഒഴിവോക്കോൻ കഴിഞ്ഞു. േുരന്ത നിവോരണ പ്പവർത്തനങ്ങളിൽ 

സംസ്ഥോനഹത്ത മുഴുവൻ ഹപോതുജനങ്ങളും സന്നദ്ധ സംഘടനകളും 

സർക്കോർ ഉദേയോഗസ്ഥരും ദപോലീസ്, ഫയർ & ഹറസ്കയൂ സർവീസ ്

എന്നിവയ്ക്കു പുറഹമ, ആർമി, ദനവി, എയർ ദഫോഴ്സ്, എൻ.ഡി.ആർ.എഫ്, 

സി.ഐ.എസ.്എഫ്, എം.എസ.പി, ഹക.എ.പി, ദകരള ദപോലീസ് അക്കോേമി, 

വനിതോ ബറ്റോലിയൻ, എന്നിവയും സജീവമോയി. സംസ്ഥോനം ഒരുമിച്ചു നിന്ന 

ഈ രക്ഷ പ്പവർത്തനത്തിലൂഹട 6,41,508 ജീവനുകൾ രക്ഷിക്കോനോയി. 

ഈ കോലയളവിൽ 299 വിലഹപ്പട്ട ജീവനുകൾ നഷ്ടമോയി. ഇതിനു പുറഹമ 

വിവിധ ജില്ലകളിലോയി 14 ദപഹര കോണോതോയി. 

ഈ കോലയളവിൽ ഉണ്ോയ ജീവെോനിയുഹട കണക്ക ്

ന്ദ്ക നം ജില്ല ജീവെോനി സംഭവിച്ചവർ 

1 തിരുവനന്തപുരം 9 

2 ഹകോല്ലം 4 

3 പത്തനംതിട്ട 20 

4 ആലപ്പുഴ 46 

5 ദകോട്ടയം 13 

6 ഇടുക്കി 54 

7 എറണോകുളം 25 

8 തൃശൂർ 49 

9 പോലക്കോട ് 18 

10 മലപ്പുറം 32 

11 ദകോഴിദക്കോട ് 13 

12 വയനോട ് 8 

13 കണ്ണൂർ 6 

14 കോസർദകോഡ് 2 

ആഹക 299 

ആകെ ജീവഹാനി ജില്ലാ തിരിച്ച് 

ജില് 

മരണ കാരണമായ ദുരന്തം 
പുരുഷന്, സ്ന്ദ് ീ, 

കുട്ടി 

ആ

ചക കാ

റ്റ ്

ചവ

ള്ള

ചപാ

കം 

മുങ്ങി 

മര

ണം 

ഉരുള്

ചപാട്ട

ല് 

ഇടി

മിന്ന

ല് 

പുരു

ഷന് 
സ്ന്ദ് ീ 

കു

ട്ടി 
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 ിരുവ

നന്തപു

രം 

6 3 11 1 0 16 5 0 21 

ചകാല്ം 3 0 5 0 1 5 1 3 9 

പത്തനം

 ിട്ട 
2 1 21 6 0 22 3 5 30 

ആലപു

ഴ 
5 0 52 0 0 42 13 2 57 

തകാട്ട

യം 
3 0 15 5 0 15 2 6 23 

ഇടുകി 4 0 5 47 0 25 23 8 56 

എറണാ

കുളം 
2 9 21 0 0 26 5 1 32 

 ൃശൂർ 3 7 25 27 0 45 9 8 62 

പാലകാ

ട ്
0 2 8 13 0 13 5 5 23 

മലപുറം 3 0 18 28 0 24 12 13 49 

തകാഴി

തകാട ്
0 1 3 5 0 4 4 1 9 

വയനാട ് 4 0 13 18 0 17 6 12 35 

കണൂർ 2 0 21 5 0 16 7 5 28 

കാസർ

തകാര് 
3 0 12 0 1 9 3 4 16 

ആചക 40 23 230 155 2 280 98 73 450 

പ്രളയൊല്ത്തു നടന്ന രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങളുകട ജില്ല തിരിച്ചുള്ള വിവരം 

ന്ദ്ക 

നം 
ജില്ല 

ദസനോംഗങ്ങൾ 

രക്ഷഹപടുത്തിയവർ 

ദസനോംഗങ്ങൾ 

അല്ലോത്തവർ 

രക്ഷഹപടുത്തിയവർ 

ആഹക 

1 തിരുവനന്തപുരം 65 198 263 

2 ഹകോല്ലം 120 180 300 

3 പത്തനംതിട്ട 23158 7252 30410 

4 ആലപ്പുഴ 125513 176206 301719 

5 ദകോട്ടയം 4272 ലഭയമല്ല 4272 

6 ഇടുക്കി 1484 1277 2741 

7 എറണോകുളം 38582 5412 43994 

8 തൃശൂർ 22379 171124 193503 

9 പോലക്കോട ് ലഭയമല്ല ലഭയമല്ല 1962 

10 മലപ്പുറം 28398 0 28398 

11 ദകോഴിദക്കോട ് 2612 1104 3716 

12 വയനോട ് 27737 2449 30186 

13 കണ്ണൂർ 24 0 24 

14 കോസർദകോഡ് 0 0 0 

 ആഹക 274344 365202 641508 

പ്രളയൊല്ത്തുണ്ടായ ഉരുള്കപാട്ടല് (Geological Survey of India-KSDMA Field Survey) 



സംസ്ഥാന ദുരന്ത നിവാരണ അത ാറിറ്റി  59 | വാർഷിക റിതപാർട്ട് |2018-19 

 

ന്ദ്ക 

നം 
ജില്ല ഉണ്ടായ ഉരുള്ചപാട്ടല് 

1 പത്തനംതിട്ട 31 

2 ദകോട്ടയം 31 

3 ഇടുക്കി 1196 

4 എറണോകുളം 15 

5 തൃശൂർ 78 

6 പോലക്കോട ് 90 

7 മലപ്പുറം 40 

8 ദകോഴിദക്കോട ് 42 

9 വയനോട ് 79 

10 കണ്ണൂർ 24 

 ആഹക 1626 

1.30.4 2018 ചമയ് 16 മു ല് ചസപറ്്റംബർ 13 വചര ദുരന്തനിവാരണവുമായി 

ബന്ധചപട്്ട നടത്തിയ ന്ദ്പ ിദിന ന്ദ്പവർത്തനങ്ങള് 

2018 ടമയ് 16 

• ച കുപടിഞ്ഞാറന് മണ്സൂണ് ന്ദ്പവചനങ്ങളുചട അറിയിപ ്

കിട്ടിയ ിചെ അടിസ്ഥാനത്തില് റവനയു, ദുരന്ത നിവാരണ വകുപ ്

അരി. ചീഫ് ചസന്ദ്കട്ടറിയുചട (സംസ്ഥാന റിലീഫ് കമിഷണർ) 

അധയക്ഷ യില്  ിരുവനന്തപുരത്തു തയാരം വിളിച്ചു തചർത്തു, വകുപ ്

 ലവന്മാരും എല്ാ ജില്ാ കളക്ടർമാരും പചങ്കടുത്തു. തയാര 

 ീരുമാനത്തിചെ അടിസ്ഥാനത്തില് ചമയ് 28നു സർകാർ 

വകുപുകള്കും ജില്കള്കും 46 നിർതേശങ്ങള് ഉള്ചകാള്ളുന്ന 

സർകുലർ നല്കി.  

• സംസ്ഥാന, ജില്ാ എമർജന്സി ഓപതറഷന്സ്  ചസന്ററുകള് (ഇ.ഓ.സി ) 

24 മണികൂറും (24x7)  ന്ദ്പവർത്തനം ആരംഭിച്ചു. ജില്ാ ല എമർജന്സി 

ഓപതറഷന്സ ്ചസന്ററുകള് ന്ദ്പവർത്തികുന്നുചണ്ടന്ന് ഉറപ ്വരുത്താന് 

ജില്ാ കളക്ടർമാർകു നിർതേശം നല്കി. 

ടമയ് 29  

• തകരളത്തിചല മഴ  ുടരും എന്ന ് ഇന്തയന് കാലാവസ്ഥ വകുപ ്

(ഐ.എം.രി) ന്ദ്പഖയാപിച്ചു. 

ജൂണ് 2 

• രാജയത്തിചെ ചരിന്ദ് ത്തില് ആദയമായി  ീരതദശ തമഖലയില് 

ജീവികുന്ന ദുരന്തബാധി രായവർകു പുനരധിവാസ പദ്ധ് ി 

ന്ദ്പഖയാപിച്ചു (2-06-2018ചല ജി.ഓ (എം.സ്) നം. 6/2018/രി.എം.രി) 

കടല്തക്ഷാഭം മൂലം വീടുകളും മറ്റു ജീവതനാപാധികളും നഷ് ടമായ 

 ീരന്ദ്പതദശങ്ങളിചല കുടുംബങ്ങള്ക ് സഹായം എത്തികുന്ന ാണ ്

പദ്ധ് ി. ഈ പദ്ധ് ി ന്ദ്പകാരം മൂന്ന് മു ല് അഞ്ചു ചസന്റ്  വചര ഭൂമി 

വാങ്ങാന് പരമാവധി ആറ് ലക്ഷം രുപയും തവലിതയറ്റസമയ ് കടല് 
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എത്തുന്ന ില് നിന്നും 50 മീറ്റർ മാറി വീട് ചവകാന് നാല് ലക്ഷം 

രൂപയും അനുവദികും. 

• ഇത  ഉത്തരവുകളുചട അടിസ്ഥാനത്തില്  ീരതദശ ജില്യിചല എല്ാ 

ജില്ാ കളക്ടർമാർകും മുന്കൂർ ആയി 50 ലക്ഷം രുപ അനുവദിച്ചു. 

ജൂണ് 7 

• ജൂണ് 7  മു ല് 11 വചര മണിടിച്ചിലും ചവള്ളചപാകവും ഉണ്ടാകാന് 

സാധയ  ഉള്ള ായി ദുരന്ത നിവാരണ അത ാറിറ്റിയുചട ഔതദയാരിക 

തഫസ്ബുക് തപജിലൂചടയും മു ിർന്ന ഐ.എ.സ്, ഐ.പി.സ്, 

ഓഫീസർമാർ, ചസന്ന്ദ്ടല് ആംര് തഫാഴ് ചസസ്, ജില്ാ എമർജന്സി 

ഓപതറഷന് ചസന്ററുകള്, മന്ദ്ന്തിമാരുചട ദന്ദ്പവറ്റ് ചസന്ദ്കട്ടറിമാർ 

 ുടങ്ങിയവരുചടയും ഔതദയാരിക തഫസ്ബുക് തപജുകളിലൂചടയും 

അച്ചടി, ഓരിതയാ, ദൃശയമാധയമങ്ങിലൂചടയും ചപാ ു അറിയിപുകള് 

വി രണം ചചയ്തു. അത ാറിറ്റിയുചട വാട്സആ്പ് ന്ദ്രൂപുകളിലൂചടയും ഈ 

അറിയിപ ്ന്ദ്പചരിപിച്ചു. 

ജൂണ് 9, 10 

• കനത്ത മഴയ്കു സാധയ യുള്ള മുന്നറിയിപ ് മത്സയബന്ധനത്തിന ്

തപാകുന്നവർകുള്ള മുന്നറിയിപും കൃ യമായ ഇടതവളകളില് 

തഫസ്ബുക് വാട്സ്ആപ ്  എന്നിവയിലൂചടയും അച്ചടി, ന്ദ്ശവയ, 

ദൃശയമാധയമങ്ങിലൂചടയും നല്കി. 

ജൂണ് 11 

• മുഖയമന്ദ്ന്തിയുചട അദ്ധ്യക്ഷ യില് സംസ്ഥാന ദുരന്ത നിവാരണ 

അത ാറിറ്റി തയാരം 

തചർന്ന് 

മുചന്നാരുകങ്ങള്  

വിലയിരുത്തി. 

ദുരന്തത്തിചെ  ീന്ദ്വ  

കുറയ്കാന് 

സഹായമായ 

നടപടികള് 

സവീകരികാന്  ീരുമാനിച്ചു. 

ജൂണ് 14 

• തകാഴിതകാട ്കട്ടിപാറയില് മണിടിച്ചിലില്-14 തപർ മരിച്ചു. 

• തദശീയ ദുരന്ത ന്ദ്പ ികരണ തസനയുചട (എന്.രി.ആർ.എഫ്) രണ്ടു 

ടീമുകള് തകാഴിതകാട്, കട്ടിപാറയിതലക് തപാകാന് സംസ്ഥാന 

എമർജന്സി ഓപതറഷന്സ് ചസന്റർ നിർതേശിച്ചു. 
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• കാലവർഷം ശക്തമായിചകാണ്ടിരുന്നതപാള് നിലവിലുള്ള രണ്ടു 

ടീമുകള്ക ് പുറചമ എന്.രി.ആർ.എഫ്ന്ചറ ഒരു പു ിയ ടീമിചന 

തകരളത്തിതലക് അയകണചമന്ന് ആവശയചപട്ടു . 

• തകാഴിതകാട്, മലപുറം, വയനാട്, കണൂർ, കാസർതരാര്, പാലകാട്, 

ജില്കളില് ചറര് അതലർട്ടും ഇടുകി, തകാട്ടയം, ആലപുഴ ജില്കളില് 

ഓറഞ്ച് അതലർട്ടും ന്ദ്പഖയാപിച്ചു. ചപാ ു ജനത്തിനായുള്ള നിർദിഷ്ട 

സതരശങ്ങളും നല്കി. 

ജൂണ് 15 

• മുഖയമന്ദ്ന്തിയുചട അദ്ധ്യക്ഷ യില് സംസ്ഥാന 

ദുരന്ത നിവാരണ അത ാറിറ്റി തയാരം 

തചരുകയും മുന്കരു ലുകള് 

വിലയിരുത്തുകയും ചചയ്തു. ജില്ാ കളക്ടർമാർ 

വീരിതയാ തകാണ്ചഫചറന്സിലൂചട 

തയാരത്തില് പചങ്കടുത്തു.ജില്കളില് ദുരന്ത 

നിവാരണത്തിനുള്ള വിവിധ നടപടികളുമായി ബന്ധചപട്ട നിർണായക 

 ീരുമാനങ്ങള് ദകചകാണ്ടു. 

ജൂണ് 20 

• ജൂണ് 21 മു ല് 24 വചര ചവള്ളചപാകത്തിനും മണിടിച്ചിലിനും 

സാധയ  ഉള്ള ായി ചപാ ുജനങ്ങള്കു മുന്നറിയിപ ് നല്കി. 

സ്റ്റ്ന്ാന്തരർര് ഓപതറഷന് ചന്ദ്പാസീജിയരും ദുരന്തമുണ്ടാതയകാവുന്ന 

ന്ദ്പതദശങ്ങളുചട ഭൂപടവും സഹി മായിരുന്നു ഇ ് ന്ദ്പസിദ്ധ്ീകരണത്തിന ്

നല്കിയ ്. 

ജൂണ് 21 

• സംസ്ഥാനത്തുടനീളം വീടുകള്കു തകടുപാടുകള് സംഭവിച്ചവർകുള്ള 

കുറഞ്ഞ ദുരി ാശവാസ സഹായത്തിനുള്ള മാർര നിർതേശങ്ങള് 

സർകാർ ന്ദ്പഖയാപിച്ചു. അവ  ാചഴ ചകാടുകുന്നു: 

• 75%  കരാറുകളുള്ള വീടുകളാണ ്രുരു രമായ തകടുപാടുകള് ഉണ്ടായ 

വീചടന്ന ് നിർവചിച്ചു. രുരു രമായ തകടുപാടുകള് ഉണ്ടായത ാ, 

പൂർണമായും  കർന്നത ാ ആയ വീടുകള്കു നാല് ലക്ഷം രൂപയ്കു 

അർഹ യുണ്ട്. 

• വീട്  ാമസതയാരയമല്ാത്ത സ്ഥലത്തായിരികുകയും വീട്്ട ഉടമസ്ഥചെ 

തപരില് തകരളത്തില് ഒരിടത്തും ഭൂമി ഇല്ാ ിരികുകയും ചചയ്താല് 

പു ിയ സ്ഥലം വാങ്ങാന് ഉടമസ്ഥന ്പരമാവ ി ആറ് ലക്ഷം രൂപ വചര 

നല്കും. 
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• കാർഷിക നഷ്ടം സംബന്ധിച്ച നിലവിലുള്ള പരാ ികള് 

പരിഹരികുന്ന ിനായി ജില്ാ കളക്ടർമാർകു 12 തകാടി രൂപ 

അനുവദിച്ചു. 

• ദുരന്തത്തില് സർട്ടിഫികറ്റ്കള് നഷ്ടമായവർക ് പകരം സർട്ടിഫികറ്റ ്

ലഭയമാകുന്ന ിനായി സച്പഷയല് ദന്ദ്രവ് സങ്കടിപികാന് ജില്ാ 

കളക്ടർമാർകു നിർതേശം നല്കി. 

ജൂലല 16 

• വീരിതയാ തകാണ്ഫറന്സ് മുതഖന ജില്ാ കളക്ടർമാരുചട തയാരം 

മുഖയമന്ദ്ന്തി വിളിച്ചു കൂട്ടുകയും ദുരന്തചത്ത യുദ്ധ്കാലാടിസ്ഥാനത്തില് 

തനരിടാന് എല്ാ ന്ദ്ശമങ്ങളും നടത്താന് നിർതേശികുകയും ചചയ്തു. 

ജൂലല 18 

• ജൂദല 20 മു ല് 22 വചര അ ിശക്തമായ മഴയ്ക് സാധയ യുള്ള ായി 

മുന്നറിയിപ്. 

• തകരളത്തിചല പല സ്ഥലങ്ങളിലും ചറതകാർര് മഴയായിരുന്നു. 

ആലപുഴ, തകാട്ടയം, എറണാകുളം, ചകാല്ം എന്നീ ജില്കളിചല 

ജലനിരപ ്ഉയർന്നു. ദുരി ാശവാസ കയാമ്പുകളിതലക് ആളുകചള മാറ്റി. 

• തകരള ീരത്തും ലക്ഷദവീപിലും മത്സയബന്ധനത്തിന ്

തപാകുന്നവർകുള്ള മുന്നറിയിപ ്നല്കി. 

• റരാർ സാറ്റദലറ്റ് ഇതമജുകള് ഉപതയാരിച്്ച ചകാണ്ട ് ചവള്ളചപാകം 

ബാധിച്ച ന്ദ്പതദശങ്ങളുചട ഭൂപടങ്ങള് നിരന്തരം തശഖരികുന്ന ിന ്

ഇതന്ദ്സാ, നാഷണല് റിതമാട്്ട ചസന്സിങ് ചസന്റർ (എന്ആർഎസ.്സി) 

എന്നിവതരാട് അഭയർത്ഥിച്ചു. 

ജൂലല 19 

• കയാമ്പുകളില് കഴിയുന്ന ദുരി ബാധി ർക ് 1000 രൂപയുചട 

സഹായധനം തനരിട്്ട നല്കാന് ഉത്തരവായി. 

ജൂലല 21 

• തകന്ദ്ര ആഭയന്തര സഹമന്ദ്ന്തിയും, തകന്ദ്ര ടൂറിസം സഹമന്ദ്ന്തിയും 

ചവള്ളചപാക ദുരന്ത ബാധി  ന്ദ്പതദശങ്ങള് സരർശിച്ചു. 

• തദശീയ ദുരന്ത നിവാരണ ഫണ്ട് മാനദണ്ഡ ന്ദ്പകാരം ന്ദ്പാരംഭ 

ചമതമാറാണ്ടം തകന്ദ്ര ആഭയന്തര മന്ദ്ന്താലയത്തിന് ദകമാറി. 

ജൂലല 22 

• ജൂണ് 26 വചര അ ിശക്തമായ മഴയ്ക് സാധയ യുള്ള ായി 

മുന്നറിയിപ് നല്കി. 

• സംസ്ഥാന ദുരി ാശവാസ കമീഷണർ ആലപുഴ ജില് 

സരർശികുകയും ദുരി ാശവാസ ന്ദ്പവർത്തനങ്ങള്ക് തമല്തനാട്ടം 

വഹികുകയും ചചയ്തു. 
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ജൂലല 23 

• ചവള്ളചപാക ദുരി മനുഭവികുന്ന ആലപുഴ, തകാട്ടയം ജില്കളിചല 

ന്ദ്പതദശങ്ങളില് ദുരി ാശവാസ, രക്ഷാന്ദ്പവർത്തനങ്ങള്കായി 

എന്രിആർഎഫ്, ഇന്തയന് 

തനവി ടീമുകള് 

വിനയസികചപട്ടു. 

• ആവശയാനുസരണം 

പാചകവാ കം ലഭയമാകാന് 

ഐഒസി, ബിപിസിഎല് 

എന്നിവർക് നിർതദശം 

നല്കി. 

• മുഖയമന്ദ്ന്തി വീരിതയാ തകാണ്ചഫചറന്സിലൂചട ദുരി ബാധി  

ജില്കളിചല കളക്ടർമാരുചട തയാരം വിളിച്ചു തചർകുകയും 14 ഇന്ന 

നടപടി നിർതേശങ്ങള് നല്കുകയും ചചയ്തു. 

ജൂലല 26 

• കത്തിലൂചട കാലാവസ്ഥ ന്ദ്പവചനവും ബന്ധചപട്ട തരഖകളും ദിവതസന 

ലഭയമാകാന് ചകാച്ചിന് ശാസ്ന്ദ്  സാതങ്ക ിക സർവകലാശാലയുചട 

റരാർ ചസന്റ്ററിതനാട ്നിർതദശിച്ചു. 

ജൂലല 27 

• ഇടുകി രാമിചല ജലനിരപ് മുഖയമന്ദ്ന്തി അവതലാകനം ചചയ്യുകയും 

വിവിധ വകുപുകള്ക് കൃ യമായ നിർതദശം നല്കുകയും ചചയ്തു. 

ജൂലല 28 

• ഇടുകി റിചസർതവായറിലുള്ള ചചറുത ാണി അണചകട്ടിന്ചറ ഷട്ടർ 

 ുറതകണ്ടി വന്നാല് 

ചവള്ളചപാകം ഉണ്ടാകാന് 

സാധയ യുള്ള 

ന്ദ്പതദശങ്ങളുചട സാറ്റദലറ്റ് 

ഇതമജുകള് ഇടുകി,  ൃശൂർ, 

എറണാകുളം എചമർജന്സി 

ഓപതറഷന്സ ്

ചസന്ററുകള്ക് ജൂദല 28ന് 

നല്കി. 2013 ചല 

ചവള്ളചപാകചത്ത 

അടിസ്ഥാനമാകി തവരത്തില് നടത്തിയ വിലയിരുത്തലിചെ 

അടിസ്ഥാനത്തിലായിരുന്നു ഈ നടപടി. 
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• ഇടുകി രാം  ുറതകണ്ടി വന്നാല് ചവള്ളം ഒഴുകിതപാകുന്ന വഴികള് 

ഉതദയാരസ്ഥസംഘം തനരിചട്ടത്തി പരിതശാധിച്ചു. അരീഷണല് ചീഫ് 

ചസന്ദ്കട്ടറി പി.എച്്ച. കുരയന് ചവള്ളം കയറാനിടയു ള്ള ചപരിയാർ  ീരം 

സരർശിച്്ച സ്ഥി ിര ികള് വിലയിരുത്തി. രാം  ുറകുന്ന ് ആദയം 

ബാധികുന്ന ് 40 കുടുംബങ്ങചള എന്ന ്ഈ സർതവയില് മനസിലാകി. 

ചചറുത ാണിയില്നിന്ന ് 21 കിതലാമീറ്റർ അകചലയുള്ള പനങ്കുട്ടി 

വചരയാണ് ശനിയാഴ്ച പരിതശാധിച്ച ്. ഈ ദൂരത്്ത ചപരിയാറിചെ ഇരു 

ഭാരത്തുമുള്ള 50 മീറ്റർ പരിധിയില് 260 ചകട്ടിടങ്ങളും പുഴതയാരത്്ത 25 

വീടുകളും ആയിരം 

ജനങ്ങളും ഉചണ്ടന്ന് സംഘം 

കചണ്ടത്തി. ഇവിചട 

ചപരിയാറിചെ 

ഇരുവശങ്ങളിലും നൂറുമീറ്റർ 

പരിധിയില് 4500 

ചകട്ടിടങ്ങളുചണ്ടന്ന ്

സംസ്ഥാന ദുരന്തനിവാരണ 

അത ാറിറ്റി 

ഉപന്ദ്രഹചിന്ദ് ങ്ങളുചട സഹായതത്താചട കചണ്ടത്തിയിരുന്നു. 

• 4 അംരംവീ മുള്ള 5 സംഘംസർതവയിലൂചട ചപരിയാർ  ീരതദശചത്ത 

മുഴുവന് വിവരങ്ങളും 

തശഖരിച്ചു. ലഭയമായ 

അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങളുചട 

പശ്ചാത്തലത്തില് 

സുരക്ഷാ വിനയാസം  

ആരംഭിച്ചു. ചപരിയാർ 

 ീരചത്ത 1000 തത്താളം 

ജനങ്ങള്ക ്

തബാധവല്കരണം 

സംബന്ധിച്ച  ്  ലഘുതലഖ 

നല്കി. ചപരിയാറിനടുത്തുള്ളവചര മാറ്റി പാർപികാനും 

സംവിധാനമായി. ചപരിയാറില് നിന്ന ്10 മീറ്റർ, 50 മീറ്റർ, 100 മീറ്റർ എന്നീ 

അകലത്തില് ന്ദ്പത യകം  ിരിച്ചാണ ് ചവള്ളം ഉയരാനുള്ള സാധയ  

കണകാകിയാണ ് സുരക്ഷാ ന്ദ്കമീകരണം. ചപരിയാർ  ീരത്തുള്ള 

 ടസ്സങ്ങള് മാറ്റി. ചചറുത ാണി ഉള്ചപചട ചപരിയാറിതനാടു തചർന്നുള്ള 

വയാപാര സ്ഥാപനങ്ങള്ക് മൂന്നു ദിവസം ന്ദ്പവർത്തനാനുമ ി ഇല്. 
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സമീപചത്ത അഞ്ചു പഞ്ചായത്തുകളിതലകും വിതനാദസഞ്ചാരികള്ക ്  

വിലതകർചപടുത്തി. 

ജൂലല 29 

• ജൂദല 29 മു ല് ഓരസ്റ്റ്ന് ് 1 വചര ശക്തമായ മഴകും മണിടിച്ചിലിനും 

സാധയ യുള്ള ായി മുന്നറിയിപ.് 

• ഇ-ചമയില് സതരശത്തിലൂചട ദുരന്തനിവാരണ നടപടികള്ക ്

സായുധതസനയുചട സഹായം ആവശയം വതന്നകാചമന്നും  യ്യാറായി 

ഇരികണചമന്നും അറിയിച്ചു. എംഐ 17 ചഹലിതകാപ്ടറും എംഎല്എച്്ച 

ചഹലിതകാപ്ടറും അടിയന്തരമായി പുറചപടാന് സജ്ജമാകി 

നിർത്തണചമന്നും അഭയർത്ഥിച്ചു. 

• ഇ-ചമയില് സതരശത്തിലൂചട ന്ദ്പ ിസന്ധികാലത്്ത എല്ാ ചമാദബല് 

തഫാണ് ടവറുകളും ന്ദ്പവർത്തികണചമന്നും ആവശയമായ ഇന്ധനം 

സംഭരിച്ചു ചവകാനും ആവശയാനുസരണം വാഹനങ്ങളുചട ലഭയ  

ഉറപാകാനും ടിഇആർഎം ചരപയൂട്ടി രയറക്ടർ ജനറലിതനാട് ന്ദ്പത യകം 

നിർതദശിച്ചു. 

• ഇ-ചമയില് സതരശത്തിലൂചട തദശീയ ദുരന്ത നിവാരണ തസനയുചട 

ഓതരാ ടീമിചന വീ ം ഇടുകി, എറണാകുളം,  ൃശൂർ ജില്കളിതലക ്

അയയ്കുന്ന ിന ് യ്യാറാകി നിർത്താന് ആവശയചപട്ടു. 

• ഇ-ചമയില് സതരശത്തിലൂചട ഇടുകി അണചകട്ടിചല ജലനിരപ ്

ഉയരുന്ന ുമായി ബന്ധചപട്ട മുന്നറിയിപുകള് കൃ യമായ 

ഇടതവളകളില് ജനങ്ങള്ക് നല്കണചമന്ന് ഓള് ഇന്തയ തറരിതയാ 

രയക്ടർക ് നിർതദശം നല്കി. അത ാറിറ്റിയില് നിന്നുള്ള എല്ാ 

മുന്നറിയിപുകളും സതരശങ്ങളും ഓള് ഇന്തയ തറരിതയായിതലക ് ഇ 

ചമയില് വഴിയും വാട്സാപ് വഴിയും അയച്ചിരുന്നു. 

• ചപരിയാർ നദി, പാലങ്ങള്, കലുങ്കുകള് എന്നിവടങ്ങളില് വിതനാദ 

സഞ്ചാരികളും ജനങ്ങളും ന്ദ്പതവശികാ ിരികാന് ആവശയമായ നടപടി 

സവീകരികണചമന്ന് ഇടുകി ജില്ാ എചമർജന്സി ഓപതറഷന്സ ്

ചസന്ററിതനാട് ന്ദ്പത യകം നിഷ്കർഷിച്ചു. 

• കുട്ടനാട്ടിലും ആലപുഴയിചല ന്ദ്പളയ ബാധി  ന്ദ്പതദശങ്ങളിലും 

വന്ത ാ ില് ബതയാ-തടാചയ്െറ്റുകള് എത്തിച്ചു. 

ജൂലല 30 

• മുന്കൂട്ടി നിശ്ചയിച്ച ചവള്ളചപാക ദുരന്തനിവാരണ ന്ദ്പവർത്തനങ്ങള് 

നടത്തുന്ന ിന് ഇടുകി, എറണാകുളം, ജില്ാ എചമർജന്സി 

ഓപതറഷന്സ ് ചസന്ററുകള്ക് ന്ദ്പത യക ന്ദ്പവർത്തന പദ്ധ് ികളും 

ചചക് ലിസ്റ്റ്ന്ും നല്കുക.  



സംസ്ഥാന ദുരന്ത നിവാരണ അത ാറിറ്റി  66 | വാർഷിക റിതപാർട്ട് |2018-19 

 

• ദവദയസഹായത്തിന് ആവശയമായി വരുന്ന മരുന്നുകളുചട ലഭയ  

ഉറപുവരുത്താന് ഇടുകി, എറണാകുളം,  ൃശൂർ ജില്ാ എമർജന്സി 

ഓപതറഷന് ചസന്റ്ററുകള്ക് ന്ദ്പത യക അറിയിപ്.  

• ആരസ്റ്റ്ന്് ഒന്ന ്വചര ശക്തമായ മഴയുണ്ടാകുചമന്ന മുന്നറിയിപ ്നല്കി. 

ജൂലല 31 

• ആലപുഴ ജില്യിചല കുട്ടനാട്ടില്  കർന്ന ബണ്ടുകളുചട പുനരുദ്ധ്ാരണ 

ന്ദ്പവർത്തനങ്ങള് ആരംഭിച്ചു. 

• ആലപുഴ-ചങ്ങനാതശ്ശരി തറാരില്  എട്ടു വലിയ പമ്പുകള് ഉപതയാരിച്്ച 

ചവള്ളം വറ്റികുകയും ഇ ുവഴിയുള്ള ര ാര ം പുനസ്ഥാപികുകയും 

ചചയ്തു. 

ആഗസ്റ്റ ്3 

• റവനയൂ-ദുരന്ത നിവാരണവകുപ് മന്ദ്ന്തി ആലപുഴ ജില്യിചല ന്ദ്പളയ 

ബാധി  ന്ദ്പതദശങ്ങള് സരർശിച്്ച ദുരി ാശവാസ ന്ദ്പവർത്തനങ്ങള് 

അവതലാകനം ചചയ്  ു . 

• ചചറുത ാണി അണചകട്ടിചെ  ഷട്ടർ  ുറകുകയാചണങ്കില് 

ആവശയമായ നടപടികള് സവീകരികാന് ആലപുഴ, ഇടുകി, 

എറണാകുളം,  ൃശ്ശൂർ ജില്ാ കളക്ടർമാചര ചുമ ലചപടുത്തി. 

• പത്തനം ിട്ട, നിരണം, ചപരിങ്ങര, കടന്ദ്പ, ചനടുന്ദ്മ്പം, കാവുംഭാരം 

വിതല്ജുകള് ന്ദ്പളയബാധി  ന്ദ്പതദശങ്ങളായി ന്ദ്പഖയാപിച്ചു. 

ആഗസ്റ്റ ്5 

• ആലപുഴ ജില്യിചല ദുരി ാശവാസ ന്ദ്പവർത്തനങ്ങള് മുഖയമന്ദ്ന്തി 

അവതലാകനം ചചയ്യുകയും ആലപുഴ ചമരികല് തകാതളജ ്

കയാമ്പസില് വിളിച്ചുതചർത്ത തയാരത്തില് കൂടു ല് ഫലന്ദ്പദമായ 

ദുരി ാശവാസ നടപടികള്ക ്നിർതദശം നല്കുകയും ചചയ്  ു. 

ആഗസ്റ്റ ്7 

• ന്ദ്പളയചകടു ി വിലയിരുത്താനായി വിവിധ വകുപുകളിചല 

ഉതദയാരസ്ഥർ അടങ്ങിയ തകന്ദ്ര സംഘത്തിന്്്ചറ  സരർശനം 

നീണ്ടുനിന്നു. 

ആഗസ്റ്റ ്8 

• തകാഴിതകാട്, കണൂർ, വയനാട്, പാലകാട്, ഇടുകി, മലപുറം  

എന്നിവിടങ്ങളിലും ന്ദ്പളയം. വയനാട്, തകാഴിതകാട്, മലപുറം 

ജില്കളില്  ചില തമഖലകളില് വയാപകമായ ഉരുള്ചപാട്ടലും 

ചവള്ളചപാകവും ഉണ്ടായി. എറണാകുളത്്ത ആലുവാ ഭാരത്്ത 

ചപരിയാറിചല ജലനിരപ ്ഉയർന്നു. 

• ആരസ്റ്റ്ന്് എട്്ട മു ല് ആരസ്റ്റ്ന്് ഒന്പ ് വചര ശക്തമായ മഴയുണ്ടാകുചമന്ന 

മുന്നറിയിപ് നല്കി. 
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ആഗസ്റ്റ ്9 

• മണിടിച്ചിലിചെ  ആദയ റിതപാർട്്ട വയനാട ്നിന്നും പുലർചച്ച രണ്ടിന ്

• ന്ദ്പ ിസന്ധി ചലവല് മൂന്നിതലക് കടന്ന ായി സംസ്ഥാന എമർജന്സി 

ഓപതറഷന്സ ് ചസന്റര ് വിജ്ഞാപനം.  ുടർന്ന ് തദശീയ തസനകളുചട 

സഹായം ആവശയചപട്ടു. 

• ഇടുകി അണചകട്ടിചെ ആദയ ഷട്ടർ 26 വർഷത്തിന് തശഷം ആദയമായി 

 ുറന്നു. 

• ഇടമലയാർ, ഇടുകി അണചകട്ടുകള് ബ്ലൂ, ഓറഞ്ച്, ചറര് അചലർട്ടുകള് 

പൂർത്തീകരിച്ച ിനാല് 

ഷട്ടറുകള്  ുറന്ന് ചവള്ളം 

പുറതത്തക് ഒഴുകി. ഇവയില് 

നിന്ന ് ചവള്ളം പുറതത്തക് 

ഒഴുകി വിടുതമ്പാള് ചവള്ളം 

കയറാന് സാധയ യുള്ള 

ചകട്ടിടങ്ങളുചട പട്ടികയും 

ഭൂപടവും തസ്റ്റ്ന്റ്റ് എചമർജന്സി 

ഓപതറഷന്സ ് ചസന്റർ ജൂദല 

മാസത്തില്  ചന്ന  യ്യാറാകി ഇടുകി, എറണാകുളം, ൃശ്ശൂർ 

ജില്കള്ക ് നല്കിയിരുന്നു. KSEBയുചട എചമർജന്സി ഓപതറഷന്സ ്

ൈാനുകളുതടയും മാർഗ നിർതേശങ്ങളുചടയും അടിസ്ഥാനത്തില് 

ആവശയമായ  യ്യചറടുപുകളും നടപടിന്ദ്കമങ്ങളും വിവിധ 

അചലർട്ടുകള്ക ് അനുസൃ മായി പൂർത്തീകരിച്ചിരുന്നു. 

ബഹുമാനചപട്ട ദവദയു  മന്ദ്ന്തിയുചട തന ൃ വത്തില് 

ജനന്ദ്പ ിനിധികളുചടയും ഉന്ന  ഉതദയാരസ്ഥരുചടയും അവതലാകന 

തയാരം തചർന്ന്  യ്യാചറടുപുകള് പരിതശാധിച്ച തശഷമാണ ്

അണചകട്ടുകളില് 

നിന്ന ് നിയന്ദ്ന്തി  

അളവില് അധിക 

ജലം പുറതത്തക ്

ഒഴുകിയ ്. 

ഇടമലയാർ 

അണചകട്ടിന്ചറ 2 

ഷട്ടറുകള് പകല് 

5.25 നും ഇടുകി 

അണചകട്ടിചല ചചറുത ാണിയിചല ഒരു ഷട്ടർ പകല് 11 മണികും 

 ുറന്നു. ജലം അറബികടലില് എത്താന് എടുകുന്ന സമയം മുന്കൂട്ടി 
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കണകാകി, peregian high tideചെ സാഹചരയത്തില് തവലിയിറക 

സമയത്്ത ജലം അറബികടലില് എത്തുന്ന രീ ിയിലാണ് ഷട്ടറുകള് 

 ുറകാനുള്ള സമയം നിശ് ചയിച്ച ്. ചപരിയാറിചല ജലനിരപ ്

ഉയരുചമന്നുള്ള ആവശയമായ മുന്നറിയിപുകള് വിവിധ 

മാർരങ്ങളിലൂചട ജനങ്ങളിതലക ്എത്തിച്ചു. 

• ആരസ്റ്റ്ന്് ഒന്പ ിനു പുലർചച്ച 2.38ന ്  തകാഴിതകാട,് വയനാട ്

ജില്കളിതലക്  നീങ്ങാന്  എന്രിആർഎഫ് ന് നിർതദശം. 

• രാവിചല 6.46 ന് ഇടുകി, വയനാട് ജില്കളിതലക് നീങ്ങാന് ഓതരാ 

കമ്പനി കരതസനയ്ക്  നിർതദശം. 

• രാവിചല  7.11 ന് മലപുറം, തകാഴിതകാട് ജില്കളിതലക് നീങ്ങന് ഓതരാ 

കമ്പനി കരതസനയ്ക്  നിർതദശം. 

• രാവിചല  8.05 ന് കരതസനയുചട എഞ്ചിനീയറിങ്  ടാസ് ക് തഫാഴ് സിന ്

വടകന് തകരളത്തിതലക്  നീങ്ങാന്  നിർതദശം. തകാഴിതകാട ്

വിമാനത്താവളം ചബയ് സ് കയാമ്പാകാന് അനുമ ി. 

• രാവിചല  9.58 ന ് വയനാട് ജില്യില് ആകാശമാർഗം രക്ഷാന്ദ്പവർത്തനം 

നടത്താന് തവയാമതസനയ്ക ്നിർതേശം. 

• രാവിചല  10 ന ് മുഖയമന്ദ്ന്തി സ്ഥി ിര ികള് അവതലാകനം ചചയ്  ു. 

കൃ യമായ നടപടികള് സവീകരികാന്  നിർതേശം. 

• രാവിചല  10.09 ന ്  മിഴ്നാട്ടിചല ആരാതകാണത്തുനിന്നും  കൂടു ല്   

എന്രിആർഎഫ്ചന തവയാമമാർഗം അയകാനും വയനാട്, മലപുറം, 

തകാഴിതകാട്, കണൂർ, പാലകാട്, ഇടുകി ജില്കളില്  നിതയാരികാനും 

നിർതേശം. 

• രാവിചല  10.11 ന ് ഇന്തയന് തനവിതയാട ്സഹായം ആവശയചപട്ടു. 

• രാവിചല  10.41 ന ് ഇടുകി, വയനാട്, മലപുറം, തകാഴിതകാട്, പാലകാട്, 

ജില്കളിതലക് കൂടു ല് കരതസനയുചട സഹായം ആവശയചപട്ടു. 

• രാവിചല  10.55  ന ് ആരാതകാണത്തുനിന്നുള്ള  എന്രിആർഎഫ്തനാട ്

വയനാടും ബംരലുരുവില് നിന്നുള്ള കരതസനാ എന്ജിനീയറിങ് 

വിഭാരതത്താട് തകാഴിതകാടും ആകാശമാർരം രക്ഷാ ന്ദ്പവർത്തനങ്ങള് 

നടത്താന് ആവശയചപട്ടു. 

• തകാഴിതകാട്, കണൂർ, 

വയനാട്, പാലകാട്, 

ഇടുകി, മലപുറം  

ജില്കളില് ചറര് 

അതലർട്്ട. 

• കാലവർഷചകടു ി 

സംബന്ധിച്്ച  
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അതനവഷികാചനത്തിയ തകന്ദ്രസംഘവുമായി മുഖയമന്ദ്ന്തി ചർച്ച നടത്തി. 

• ചകാച്ചി അന്താരാഷ്ന്ദ്ട വിമാനത്താവളത്തിചെ  ന്ദ്പവർത്തനങ്ങള്   

 ാ ്കാലികമായി നിർത്തിവച്ചു. 

• ദവകിട്്ട 7.15ന് സ്ഥി ിവിതശഷം മുഖയമന്ദ്ന്തി അവതലാകനം ചചയ്തു. 

ചവള്ളചപാക ദുരി ാശവാസ ന്ദ്പവർത്തനങ്ങള്  ചസന്ദ്കതട്ടറിതയറ്റില്  

തകാഓർരിതനഷന് ചസല് ആരംഭിച്ചു. സംസ്ഥാന റിലീഫ് കമീഷണർ 

ചചയർമാനായ  ഈ ചസല്ില് റവനയൂ, തപാലീസ ് , ഫയർ ആന്ര് 

ചറസ്കയൂ തസവനങ്ങള്, സംസ്ഥാന ദുരന്ത നിവാരണ അത ാറിറ്റി, 

തദശീയ ദുരന്തനിവാരണ തസന, കരതസന, നാവികതസന, എയർ തഫാഴ്സ്, 

തകാസ്റ്റ്ന്് രാർര്, ബി.എസ്.എഫ്, സി.ആർ.പി.എഫ് ഉതദയാരസ്ഥർ 24 

മണികൂറും ന്ദ്പവർത്തിച്ചു  ുടങ്ങി. അരീഷണല് ചീഫ് 

ചസന്ദ്കട്ടറിയുചട തമല്തനാട്ടത്തില് ചസന്ദ്കതട്ടറിതയറ്റില് സ്ചപഷയല് 

തകാർരിതനഷന് ചസല് ന്ദ്പവർത്തനം  ുടങ്ങി. 

ആഗസ്റ്റ ്10 

• എന്.രി.ആർ.എഫിചെ  രണ്ടുവീ ം ടീമുകചള ചകാച്ചിയിതലകും 

 ൃശൂരിതലകും അയകാന് അഭയർഥിച്ചു. 

• ന്ദ്പളയസാധയ കളുചട സാറ്റദലറ്റ ്

ചിന്ദ് ങ്ങള് എടുകാനും 

 ുടർച്ചയായി അ ിചെ ഭൂപടം 

ലഭയമാകാനും നാഷണല് റിതമാട്്ട 

ചസന്സിങ് ചസന്റ്ററിതനാട ് 

ആവശയചപട്ടു. 

• ജനങ്ങചള ഒഴിപികുതമ്പാള് 

ഭിന്നതശഷികാരായവർക് ന്ദ്പത യക 

ന്ദ്ശദ്ധ് നല്കണചമന്ന് സാമൂഹികനീ ി വകുപ് ചസന്ദ്കട്ടറിക് നിർതേശം. 

• ചവള്ളചപാക ദുരി ം കുറയ്കുന്ന ിനായി 22 നിർതേശങ്ങള്  

അടങ്ങിയ ഉത്തരവ് പുറചപടുവിച്ചു. 

• കുട്ടനാട് പുനരധിവാസത്തിചെ രണ്ടാംഘട്ടം സംബന്ധിച്്ച വിശദമായ 

പാതകജ ്സമർപികാന് ചീഫ് ചസന്ദ്കട്ടറിചയ ചുമ ലചപടുത്തി. 

• ആലപുഴയില് ചവള്ളചപാക സാധയ  മുന്കൂട്ടി അറിയുന്ന ിനുള്ള 

സംവിധാനം സ്ഥാപികാന് സംസ്ഥാന ദുരന്തനിവാരണ അത ാറിറ്റിചയ 

ചുമ ലചപടുത്തി.  

• ചവള്ളചപാകത്താല് വിദയാർത്ഥികള്ക് നഷ് ടമായ അകാദമിക് 

ദിനങ്ങള്കും പഠതനാപകരണങ്ങള്കും പരിഹാരമുണ്ടാകാനുള്ള 

പദ്ധ് ി  യ്യാറാകാന് ജില്ാ വിദയാഭയാസ ഓഫീസർമാർക ് നിർതേശo 

നല്കി. 
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• ന്ദ്പളയബാധി  ന്ദ്പതദശങ്ങളില് കൂടു ല് ജല ആംബുലന്സുകള് 

ലഭയമാകാന് ജലര ാര  വകുപിതനാട ്ആവശയചപട്ടു. 

• ആസൂന്ദ് ണ, സാമ്പത്തികകാരയ വകുപ്, ധന, റവനയൂ വകുപുകതളാട ്

സംസ്ഥാന ല ബാതങ്കഴ് സ ് കമിറ്റി തയാരം വിളിച്ചുതചർകാനും 

കാർഷിക വായ്പയ്ക ് ചമാറതട്ടാറിയം ന്ദ്പഖയാപികാനുള്ള നടപടി 

സവീകരികാനും നിർതേശം. 

• ന്ദ്പളയ ബാധി രായ ജനങ്ങള്ക ്

ചപാ ുതമഖല - സഹകരണ 

ബാങ്കുകളിലൂചട വായ് പ നല്കാന് 

ധന -സഹകരണ വകുപുകള്ക ്

നിർതേശം. 

• പാമ്്പ കടിതയറ്റ തകസുകള് 

വർധികുന്ന ിനാല് ചമരികല് 

തകാതളജുകള് ഉള്ചപചടയുള്ള ആശുപന്ദ് ികളില് വിദഗ്ധ പരിതശാധനയ്ക ്

ആവശയമായ ഉപകരണങ്ങളും ആന്റിചവനവും ആവശയാനുസരണം 

എത്തികാന് ആതരാരയ-കുടുംബതക്ഷമ വകുപിതനാട ്നിർതേശിച്ചു. 

• ആലപുഴയിചല ദുരി ാശവാസ ന്ദ്പവർത്തനങ്ങള്കായി എല്ാ 

വകുപുകളും ഒരു ന്ദ്പത യക ഓഫീസചറ ചുമ ലചപടുത്തണചമന്ന ്

ആവശയചപട്ടു. ജില്ാ കളക്ടർ ആയിരികും തനാരല് ഓഫീസർ. 

• പകർച്ചവയാധികള് ഉയർന്നുവരികയാചണങ്കില്  തേശ സവയംഭരണ 

സ്ഥാപനങ്ങള് ക്ലീനിങ് ദന്ദ്രവ് സഘടിപികുകയും ആയ ിന്  

ആവശയമായ ഫണ്ടുകള് അനുവദികുകയും തവണം. 

• ഇടുകി അണചകട്ടിചെ എല്ാ ഷട്ടറുകളും  ുറന്നു. ചപരിയാറിചെ 

 ീരങ്ങളില് തപാകുകതയാ ചപരിയാർ മറികടകുകതയാ ചചയ്യരുച ന്ന ്

ചപാ ുജനങ്ങള്ക് നിർതേശം നല്കി. 

• വയനാട ്- ഏറ്റവും വലിയ കനത്ത മഴ കാരണം ചറര് അചലർട് ആരസ്റ്റ്ന് ്

14 വചര. ഇടുകി - വലിയ കനത്ത മഴ കാരണം ചറര് അചലർട്്ട  ആരസ്റ്റ്ന് ്

13 വചര. ആലപുഴ, തകാട്ടയം, എറണാകുളം, പാലകാട്, മലപുറം , 

തകാഴിതകാട ് - ചറര് അചലർട്്ട - കനത്ത മഴചയ  ുടർന്ന് ആരസ്റ്റ്ന് ് 11 

വചര. 

• മുഖയമന്ദ്ന്തിയും മു ിർന്ന ഉതദയാരസ്ഥരും തസനാ തമധാവികളും തയാരം 

തചർന്ന് സ്ഥി ിര ികള് അവതലാകനം ചചയ്തു. മുഖയമന്ദ്ന്തി സ്ചപഷയല് 

തകാ-ഓർരിതനഷന് ചസല് സരർശിച്്ച  ന്ദ്പവർത്തനങ്ങള് വിലയിരുത്തി. 

• പൌർണമികുതശഷമുള്ള തവലിതയറ്റത്താല് കരയിതലക് വരുന്ന 

ജലത്തിചെ അളവ് വർധികുചമന്ന ിനാല് ആരസ്റ്റ്ന്് 11 മു ല് 15 വചര 

തകരളത്തിചെ  ീരന്ദ്പതദശങ്ങളില് ജാന്ദ്ര  നിർതേശം നല്കി. 
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ആഗസ്റ്റ ്11 

• മുഖയമന്ദ്ന്തിയും റവനയൂമന്ദ്ന്തിയും ചഹലിതകാപ്റ്ററില് ഇടുകി, വയനാട്, 

തകാഴിതകാട്, എറണാകുളം എന്നിവിടങ്ങളിചല ദുരി  ബാധി  

ന്ദ്പതദശങ്ങളില് സരർശിച്ചു. ഇടുകിയില് കാലാവസ്ഥ 

തമാശമായിരുന്ന ുകാരണം ചഹലിതകാപ്റ്റർ ഇറകാന് 

സാധികാത്ത ുകാരണം തവയാമനിരീക്ഷണം ആണ് നടത്തിയ ്. 

• ഉച്ചയ്ക് 2.30 ന് എറണാകുളത്്ത മുഖയമന്ദ്ന്തിയും റവനയൂമന്ദ്ന്തിയും 

ആലുവ ന്ദ്പിയദർശിനി ഹാളില് മുഖയമന്ദ്ന്തിയുചട അദ്ധ്യക്ഷ യില് 

അവതലാകനതയാരം കൂടി. എം.പി മാരും എം.എല്.എ മാരും 

തയാരത്തില് പചങ്കടുത്തു. 

• വിവിധ റിചസർതവായറുകചളകുറിച്ചുള്ള  വിവരങ്ങള് കൃ യമായ 

ഇടതവളകളില് ചപാ ുജനങ്ങള്കായ് ന്ദ്പസിദ്ധ്ീകരിച്ചു. 

• ആലപുഴ, എറണാകുളം, ഇടുകി, പാലകാട്, മലപുറം, തകാഴിതകാട്, 

വയനാട്,  കണൂർ എന്നിവിടങ്ങളില് ചറര് അലർട ് ന്ദ്പഖയാപിച്ചു. ചറര് 

അലർട്ടാണ് ന്ദ്പഖയാപിച്ചച ങ്കിലും ഇടുകി ജില്യില് മാന്ദ് തമ ഓറഞ്ച ്

അലർട്ടിന ്  ുലയമായ മഴ ലഭിച്ചിട്ടുള്ളു. മറ്റ് എല്ാ ജില്കളിലും ന്ദ്രീന് 

അലർട്ടിചെ പരിധിയില് മഴ ലഭിച്ചു. 

ആഗസ്റ്റ ്12 

• സംസ്ഥാനത്തിചെ ന്ദ്പളയ ദുരി ാശവാസ ന്ദ്പവർത്തനങ്ങള് 

അവതലാകനം ചചയ്യാന് തകന്ദ്ര ആഭയന്തരമന്ദ്ന്തി സംസ്ഥാനം സരർശിച്ചു.   

• 8048 തകാടി രൂപയുചട സഹായത്തിനായി തകരളം ചമതമാറാണ്ടം 

സമർപികുകയും 400 തകാടി രൂപയുചട സഹായം ആവശയചപടുകയും 

ചചയ്തു. സംസ്ഥാന ദുരന്തനിവാരണ  ഫണ്ടിതലക് അടിയന്തര 

സഹായമായി 100 തകാടി രുപ ന്ദ്പഖയാപിച്ചു. 

• ആലപുഴ, എറണാകുളം, ഇടുകി, പാലകാട്, മലപുറം, തകാഴിതകാട്, 

വയനാട്, കണൂർ എന്നിവിടങ്ങളില് ചറര് 

അചലർട്്ട ന്ദ്പഖയാപിച്ചു. അനുബന്ധമായ 

അറിയിപുകള് ചപാ ുജനങ്ങള്കും നല്കി. 

• ചറര് അചലർട്്ട  ന്ദ്പവചികചപചട്ടങ്കിലും ഒരു 

ജില്യില് മാന്ദ് തമ മഞ്ഞ അലർട്ടിനുള്ള മഴ 

ലഭിച്ചുള്ളൂ. മറ്റ് ജില്കളില് ന്ദ്രീന് പരിധിയിചല 

മഴയാണ് ലഭിച്ച ്.  

ആഗസ്ത ്13 

• ഇടുകിയിലും വയനാടും ചറര് അതലർട്ടും ആലപുഴയിലും 

എറണാകുളത്തും ഓറഞ്ച ്അതലർട്ടും പത്തനം ിട്ട, തകാട്ടയം,  ൃശൂർ, 

പാലകാട്, മലപുറം, തകാഴിതകാട്, കണൂർ, കാസറതരാര് ജില്കളില് 
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ചയതല്ാ അതലർട്ടും  ിരുവനന്തപുരത്തും ചകാല്ത്തും ന്ദ്രീന് അതലർട്ടും 

ന്ദ്പഖയാപിച്ചു. 

• ചറര് അതലർട്്ട ന്ദ്പഖയാപിച്ചിരുന്നിടങ്ങളില് പചക്ഷ, അ ിനുമാന്ദ് മായ 

മഴ ലഭിച്ചില്. 

ആഗസ്റ്റ ്14 

• മുഖയമന്ദ്ന്തി സ്ഥി ിര ികള് വിലയിരുത്തി. ദുരി ാശവാസ, 

രക്ഷാന്ദ്പവർത്തനങ്ങളില് മുഴുകിയ വകുപുകള്കും തസനകള്കും 

ആവശയമായ നിർതദശങ്ങള് നല്കി. 

• പത്തനം ിട്ട, ആലപുഴ ജില്കളില്  ിരച്ചിലിനും രക്ഷാന്ദ്പവർത്തനം 

നടത്തുന്ന ിനും മത്സയചത്താഴിലാളികളുചടയും മല്സയബന്ധന 

തബാട്ടുകളുചടയും സുരമമായ തസവനം ഉറപാകാന് ജില്ാ കളക്ടചറ 

ചുമ ലചപടുത്തി. 

• സംസ്ഥാന ദുരി ാശവാസ നിധിയിതലകുള്ള സംഭാവനകള്ക ്

സർവീസ ്ചാർജ ്ഈടാകരുച ന്ന ്ബാങ്കുകള്ക് നിർതേശം നല്കി. 

• ഇടുകിയിലും തകാഴിതകാടും ചറര് അതലർട്ടും ആലപുഴയിലും 

എറണാകുളത്തും ഓറഞ്ച ്അതലർട്ടും പത്തനം ിട്ട, തകാട്ടയം,  ൃശൂർ, 

പാലകാട്, മലപുറം, കണൂർ, കാസറതരാര് ജില്കളില് ചയതല്ാ 

അതലർട്ടും ന്ദ്പഖയാപിച്ചു. 

• ചറര് അതലർട്്ട ന്ദ്പഖയാപിച്ചയിടങ്ങളില് പചക്ഷ അ ിനുമാന്ദ് മായ മഴ 

ലഭിച്ചില്. 

• ചപാ ുതപാർട്ടലായ   keralarescue.in തലക് സഹായം അഭയർത്ഥിച്ചുള്ള 

തകാളുകളുചട  ിരകായിരുന്നു. ഇ ിലുള്ള വിവരങ്ങള് സംസ്ഥാന 

എചമർജന്സി ഓപതറഷന്സ് ചസനറ്ർ ന്ദ്പാതദശിക  ലത്തില് 

രക്ഷാന്ദ്പവർത്തനം നടത്തുന്നവർക് ദകമാറുകയും അ ുവഴി സ്ഥലം 

കചണ്ടത്താന് രക്ഷാന്ദ്പവർത്തനത്തിനിറങ്ങിയവർക ് ചപചട്ടന്ന ്

കഴിയുകയും ചചയ്തു. 

• രക്ഷാദൌ യത്തിലും ദുരി ാശവാസ ന്ദ്പവർത്തനങ്ങളിലും 

പങ്കാളികളാവാന്  യ്യാറായ സന്നദ്ധ്ന്ദ്പവർത്തകരുചട വിശദാംശങ്ങളും 

ഈ ചപാ ുതപാർട്ടലില് തരഖചപടുത്തി. 

ആഗസ്റ്റ ്15 

• മുഖയമന്ദ്ന്തി സ്ഥി ിര ികള് വിലയിരുത്തി. ദുരി ാശവാസ, 

രക്ഷാന്ദ്പവർത്തനങ്ങളില് മുഴുകിയ വകുപുകള്കും തസനകള്കും 

ആവശയമായ നിർതേശങ്ങള് നല്കി. 

• ഇടുകി, വയനാട്, കണൂർ, കാസർതരാര്, എന്നിവിടങ്ങളില് ചറര് 

അതലർട്ടും ആലപുഴയിലും എറണാകുളത്തും ഓറഞ്ച് അതലർട്ടും 
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 ിരുവനന്തപുരം, ചകാല്ം, പത്തനം ിട്ട, തകാട്ടയം,  ൃശൂർ, പാലകാട,് 

മലപുറം, തകാഴിതകാട് ജില്കളില് ചയതല്ാ അതലർട്ടും ന്ദ്പഖയാപിച്ചു. 

• നാല് ജില്കളില് മാന്ദ് മാണ ്ചറര് അതലർട്്ട ന്ദ്പഖയാപിച്ചിരുന്നച ങ്കിലും 

എല്ാ ജില്കളിലും ചറര് അചലർട്ടിനനുസരിച്്ച മഴ ലഭിച്ചു. 

  ്ഫലമായി എല്ാ ജില്കളും ചവള്ളത്തിനടിയിലായി. 

• പത്തനം ിട്ട, തകാട്ടയം,  ിരുവനന്തപുരം,  ൃശൂർ, വയനാട,് 

തകാഴിതകാട്, കാസറതരാര് ജില്കളില് ജില്ാ കളക്ടർമാചര 

സഹായികുന്ന ിന് അധികമായി ഐ.എ.എസ് ഓഫീസർമാചര 

നിതയാരിച്ചു. 

• ആരസ്റ്റ്ന്് 9 മു ല് തകരളത്തില് ന്ദ്പവർത്തികുന്ന തകന്ദ്ര തസനയുചട 

ന്ദ്പവർത്തനങ്ങള് ഉച്ചാവസ്ഥയില് എത്തി. 

• തകരളത്തിലൂചട സഞ്ചരിച്ചിരുന്നത ാ, തകരളത്തില് ലഭയമായത ാ ആയ 

തലാറികള് എല്ാം  ചന്ന രക്ഷാന്ദ്പവർത്തനത്തിനും ദുരി ാശവാസ 

വി രണത്തിനുമായി ഉപതയാരിച്ചു. 

• ചകഎസ്ആർടിസിയുചട വിവിധ രിതപാകളില് നിന്നുള നൂറ ്

കണകിന ്ബസ്സുകളും സംസ്ഥാനത്തുടനീളം ഉപതയാരിച്ചു. 

• സംസ്ഥാന എക്ദസസ ് അകാദമിയില് പരിശീലനത്തില് 

ഏർചപട്ടിരുന്നവതരയും എറണാകുളം,  ൃശൂർ ജില്കളിചല 

രക്ഷാന്ദ്പവർത്തനങ്ങള്കായി ഉപതയാരിച്ചു. 

• വിവിധ വകുപുകളുചട വാഹനങ്ങള് എല്ാം ചന്ന 

രക്ഷാന്ദ്പവർത്തനത്തിനും ദുരി ാശവാസ വി രണത്തിനുമായി 

ഉപതയാരിച്ചു. 

• ഇടുകി, വയനാട്, എറണാകുളം ജില്കള്ക് സാറ്റദലറ്റ് തഫാണുകള്ക ്

പുറചമ സാറ്റദലറ്റ് തഫാണ് ചടർമിനലുകളും ലഭയമാകി. 

ആഗസ്റ്റ്  16 

• ദുരി ാശവാസ ന്ദ്പവർത്തനങ്ങള്ക് വിശദമായ നിർതേശങ്ങള് നല്കി. 

സമയബന്ധി മായ ആശവാസ 

നടപടികളുചട 

തമല്തനാട്ടത്തിനായി ഒരു 

മന്ദ്ന്തിസഭാ ഉപസമി ി 

രൂപീകരിച്ചു. ഓണാതഘാഷം 

ഒഴിവാകി. 

• സംസ്ഥാന ദുരന്ത ന്ദ്പ ികരണ 

നിധിയുചട മാനദണ്ഡ ന്ദ്പകാരം 

ഒരു കുടുംബത്തിന് 3800 രൂപ 

നല്കുന്ന ിന് പുറചമ 
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എസ്.രിആർ.എഫിചെ കീഴില് സഹായം നല്കുന്ന വയവസ്ഥകളില് 

പറഞ്ഞിരികുന്ന  ് ന്ദ്പകാരം  ഓതരാ കുടുംബത്തിനും 6200 രൂപ കൂടി 

നല്കാന് സംസ്ഥാന സർകാർ  ീരുമാനിച്ചു. 

• മുഖയമന്ദ്ന്തി സ്ഥി ിര ികള് വിലയിരുത്തി. ദുരി ാശവാസ, 

രക്ഷാന്ദ്പവർത്തനങ്ങളില് മുഴുകിയ വകുപുകള്കും തസനകള്കും 

ആവശയമായ നിർതേശങ്ങള് നല്കി. 

• ന്ദ്രാമീണ പഞ്ചായത്തുകള്/മുന്സിപാലിറ്റി/തകാർപതറഷന്  ലങ്ങളില് 

ന്ദ്പത യക അദാലത്തുകള് സംഘടിപിച്്ച, ദുരി  ബാധി രുചട 

തകടുപാടുകള് സംഭവികുകതയാ നശികചപടുകതയാ ചചയ്ത തരഖകള്, 

ഒരു ഫീസും ഈടാകാച  സമയബന്ധി മായി വി രണം ചചയ്യാന് 

 ീരുമാനം. ഒരു ഫീസും വാങ്ങാച  പു ിയ  ിരിച്ചറിയല് കാർരുകള് 

ലഭയമാകുന്ന ിനും ന്ദ്പത യക അദാലത്്ത സംഘടിപിച്ചു. 

• മണിടിച്ചിലില് രുരു രമായി പരിതകറ്റവർക ് സൌജനയ ചമരികല് 

സഹായം ലഭയമാകാന് ജില്ാ കളക്ടർമാർക് നിർതേശം നല്കി. 

• രക്ഷാതസനയുചട ന്ദ്പവർത്തനങ്ങള് ഏതകാപിപികാനും ദുരി ാശവാസ 

കയാമ്പുകളിലും ദുരി  ബാധി ർകും കുടിചവള്ളവും ഭക്ഷണവും 

എത്തികുന്ന ന്ദ്പവർത്തനങ്ങള്ക ് തമല്തനാട്ടം വഹികാനും മു ിർന്ന 

ഐ.എ.എസ്, ഐ.പി.എസ ് ഉതദയാരസ്ഥചര നിയമിച്ചു. എചമർജന്സി 

ഓപതറഷന്സ് ചസല്ിചല ന്ദ്പവർത്തനങ്ങള്ക് അരീഷണല് ചീഫ് 

ചസചന്ദ്കട്ടറിചയ ഇവർ സഹായികും. 

• ജില്ാ  ലങ്ങളിലും എചമർജന്സി കതന്ദ്ണ്ടാള് റൂമുകള് ആരംഭിച്ചു. 

• രിസാസ്റ്റ്ന്ർ റിസർവ് ഫണ്ടില് നിന്ന് 14 ജില്കള്കും അധിക ഫണ്ട ്

അനുവദിച്ചു. 

ആഗസ്റ്റ ്17 

• മുഖയമന്ദ്ന്തി സ്ഥി ിര ികള് രാവിചലയും ദവകീട്ടും വിലയിരുത്തി. 

ദുരി ാശവാസ രക്ഷാന്ദ്പവർത്തനങ്ങളില് മുഴുകിയ വകുപുകള്കും 

തസനകള്കും ആവശയമായ 

നിർതേശങ്ങള് നല്കി. 

• ന്ദ്പളയത്തില് കുടുങ്ങിയ 

ജനങ്ങള്ക ് ഭക്ഷണം 

എത്തികാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്തം 

 തേശ സവയംഭരണ വകുപിന് 

നല്കി. 

• ഫിചഷറീസ ് വകുപിചെ 
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തബാട്ടുകള്, മീന്പിടുത്തകാരുചട തബാട്ടുകളും തസവനങ്ങളും, വിതനാദ 

സഞ്ചാരവകുപിചല തബാട്ടുകള് എന്നിവ രക്ഷാന്ദ്പവർത്തനങ്ങള്ക ്

ലഭയമാകാന് ബന്ധചപട്ട വകുപുകള്ക് നിർതേശം നല്കി. 

• ദുരി ാശവാസ കയാമ്പുകള് സ്കൂ ളുകളില് നിന്ന് ഒഴിവാകി, കലയാണ 

മണ്ഡപങ്ങളിലും കണ്ചവന്ഷന് ചസനറ്റുകളിലും ആരംഭികാനുള്ള 

സാധയ  ജില്ാ കളക്ടർമാർ ആരാഞ്ഞു. 

ആഗസ്റ്റ ്18 

• സ്ഥി ിര ികള് വിലയിരുത്താനും ന്ദ്പളയ ബാധി  ന്ദ്പതദശങ്ങള് തനരിട്്ട 

കാണാനുമായി ന്ദ്പധാനമന്ദ്ന്തി തകരളം സരർശിച്ചു. ന്ദ്പധാനമന്ദ്ന്തിചകാപം 

മുഖയമന്ദ്ന്തി, ചറവനയൂ മന്ദ്ന്തി എന്നിവർ ന്ദ്പളയ ബാധി ന്ദ്പതദശങ്ങളില് 

തവയാമ നിരീക്ഷണം നടത്തി. 

• ദുരി ബാധി ർകും രക്ഷാന്ദ്പവർത്തകർകും ഭക്ഷണചപാ ികളും മറ്റ ്

ആവശയങ്ങളും ലഭയമാകുന്ന ിന ് ചഹലിതകാപ്റ്ററുകളും തബാട്ടുകളും 

വാടകയ്ക് എടുതകണ്ട ിന്ചറ 

ഉത്തരവാദി വം ജില്ാ 

കളക്ടർമാർക് നല്കി. 

• തകന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപ് 

തകരളത്തിചല 11 ജില്കളില് ചറര് 

അതലർട്്ട ന്ദ്പഖയാപിച്ചു. 

• ന്ദ്പാഥമിക കണചകടുപ ് ന്ദ്പകാരം 

19,512.57 തകാടിയുചട നഷ്ടം സംഭവിച്ച ായി സർകാർ വിലയിരുത്തല്. 

തകന്ദ്ര സർകാരിതനാട് 2000 തകാടിയുചട അടിയന്തര സഹായം തകരളം 

ആവശയചപട്ടു. സംസ്ഥാനത്തിന്ചറ ദുരന്ത നിവാരണ ഫണ്ടിതലക ്

തകന്ദ്ര സർകാർ 500 തകാടിയുചട അടിയന്തിര സഹായം അനുവദിച്ചു. 

ആഗസ്റ്റ ്19 

• മുഖയമന്ദ്ന്തി സ്ഥി ിര ികള് രാവിചലയും ദവകീട്ടും വിലയിരുത്തി. 

ദുരി ാശവാസ രക്ഷാന്ദ്പവർത്തനങ്ങളില് മുഴുകിയ വകുപുകള്കും 

തസനകള്കും ആവശയമായ നിർതേശങ്ങള് നല്കി. 

•  ിരുവനന്തപുരം അന്തർതദശീയ വിമാനത്താവളത്തിലും 

 ിരുവനന്തപുരം,  ൃശൂർ, ആലപുഴ, എറണാകുളം ജില്കളിചല 

തകന്ദ്രങ്ങളിലും എത്തിയ ദുരി ാശവാസ സാമന്ദ്രികളുചട 

തശഖരണത്തിനും വി രണത്തിനും തമല്തനാട്ടം വഹികാന് 

ഐഎഎസ് ഓഫീസർമാചര നിതയാരിച്ചു. ചരപയൂട്ടി കളക്ടർ 

(ച രചഞ്ഞടുപ)് മാചര ജില്ാ  ലത്തില് തനാരല് ഓഫീസർമാരായി 

നിയമിച്ചു. 
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• ജില്ാ ചമരികല് 

ഓഫീസർമാചര 

ഉപതയാരിച്്ച ചമരികല് 

കയാമ്പുകള് 

സംഘടിപികാനും 

കയാമ്പുകളില് 

തസവനത്തിന് നഴ്സ്, 

ചഹല്ത്്ത 

ഇന്സ് ചപക്ടർമാർ, പിജി വിദയാർഥികള് എന്നി വരുചട എണം 

ആവശയത്തിനുചണ്ടന്നും ഉറപാകാന് ആതരാരയ വിദയാഭയാസ 

രയറക്ടചറ ചുമ ലചപടുത്തി. 

• നഴ് സുമാർക് കരാർ അടിസ്ഥാനത്തില് നിയമനം നല്കാനും 

ആവശയചമങ്കില് ആറ് ചഹല്ത്്ത 

ഇന്സ് ചപക്ടർമാചര പഞ്ചായത്്ത 

 ലത്തില് നിതയാരിച്്ച ക്ളീനിങ് 

തജാലികള് കൃ യമായി 

നടകുന്നുചണ്ടന്ന ് ഉറപ ്

വരുത്തുകയും പഞ്ചായത്തു ല 

ആക്ഷന് ൈാന്  യ്യാറാകാനും 

അനുമ ി. 

• അവശയമരുന്നുകള്, ബ്ലീച്ചിങ്്ങ 

പൌരർ, ആന്റി സ്തനക് ചവനം, എന്നിവ ആവശയത്തിന് സംഭരിച്ചു 

ചവകാന് തകരളം ചമരികല് സദൈസിതനാട ് നിർതേശിച്ചു. ഇവ 

സംഭരികാനുള്ള സൌകരയം ജില്ാ ലത്തിലും ന്ദ്പാതദശിക  ലത്തിലും 

ഒരുകാനും ആവശയചപട്ടു. 

• ജില്കളിചല ചമരികല് കയാമ്പുകളുചട  ുടർച്ചയായ ന്ദ്പവർത്തനം 

ഉറപുവരുത്തണം. ചമരികല് തകാതളജുകളിചല ഫാകല്റ്റി, പിജി 

വിദയാർഥികള്  ുടങ്ങിയവരുചട തസവനം ലഭയമാകണം. 

• ചവള്ളചപാകം മൂലം പാഠപുസ്തകങ്ങള് നഷ്ടചപട്ട വിദയാർത്ഥികളുചട 

വിശദാംശങ്ങള് ആരസ്റ്റ്ന് ്31 ന് മുമ്്പ തശഖരികാന് നിർതേശം നല്കി. 

• വിദയഭയാസ വകുപ ് നല്കിയ സർട്ടിഫികറ്റ ് നഷ്ടചപട്ടവർ അ   ്

സ്കൂ ളുകള് മുതഖന ചസപറ്്റംബർ മൂന്നിന ് രജിസ്റ്റ്ന്ർ ചചയ്യാന് നിർതേശം 

നല്കി. 

• ചവള്ളചപാകത്താല്  കർന്ന ും അപകട സാധയ യുള്ള ുമായ 

സ്കൂ ളുകള്  ിരിച്ചറിയുന്ന ിനും വിവരങ്ങള് നല്കുന്ന ിനും 
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ജില്ാ/സബ്-ജില്ാ വിദയഭയാസ ഓഫീസർമാർക് നിർതേശം നല്കി. 

പിടിഎകളുചട സഹായതത്താചട ഇ ് ചചയ്യണം. 

ആഗസ്റ്റ ്20 

• മുഖയമന്ദ്ന്തി സ്ഥി ിര ികള് അവതലാകനം ചചയ്യുകയും ദുരി ാശവാസ 

രക്ഷാന്ദ്പവർത്തനങ്ങളില് മുഴുകിയ വകുപുകള്കും തസനകള്കും 

ആവശയമായ നിർതദശങ്ങള് നല്കുകയും ചചയ്തു. 

• ന്ദ്പളയ ബാധി മായ ന്ദ്രാമന്ദ്പതദശങ്ങള്ക് 25000 രൂപയും 

മുനിസിപാലിറ്റി/തകാർപതറഷന് വാർരുകളില് 50000 രൂപയും വീ ം 

ശുചീകരണ ന്ദ്പവർത്തനങ്ങള്കായി അനുവദിച്ചു.  

• മു ിർന്ന ഐഎഎസ് ഓഫിസർമാചര ദുരി ാശവാസ ന്ദ്പവർത്തനങ്ങള് 

കൃ യമായി ഏതകാപിപികാനും സം സ്ഥാന ല സവീകരണ, വി രണ 

തകന്ദ്രങ്ങള് ദകകാരയം ചചയ്യാനും നിതയാരിച്ചു. 

• ഭാവിയില് ഉണ്ടാകാവുന്ന ആസൂന്ദ് ണത്തിന് സഹായകമാകാനായി 

സ്കൂ ളുകളില് ഏ ് ഉയരം വചര ചവള്ളം ചപാങ്ങിചയന്ന  ്

അടയാളചപടുത്താന്  ീരുമാനം. 

• പത്തനം ിട്ട ചാത്തങ്കരിയിലും ആലപുഴ മുന്സിപല് സ് കവയറിലും 10 

ചബര്, ലതബാറട്ടറി, രയതഗ്നാസ്റ്റ്ന്ിക്സ ് സൌകരയങ്ങതളാട ് കൂടിയ 

 ാ ്കാലിക ആശുപന്ദ് ി ദക്ഷിണ തവയാമ കമാന്ര് ആരംഭിച്ചു.. 

• വിവിധ തകന്ദ്ര തസനകളിചല ചമരികല് ടീമുകള് ജില്കളിചല 

ചമരികല് കയാമ്പുകളില് സംസ്ഥാന ആതരാരയ വകുപുമായി 

സഹകരിച്ചു ന്ദ്പവർത്തിച്ചു.   ആരസ്റ്റ്ന്് 20 

• മുഖയമന്ദ്ന്തി സ്ഥി ിര ികള് 

അവതലാകനം ചചയ്യുകയും 

ദുരി ാശവാസ 

രക്ഷാന്ദ്പവർത്തനങ്ങളില് മുഴുകിയ 

വകുപുകള്കും തസനകള്കും 

ആവശയമായ നിർതേശങ്ങള് 

നല്കുകയും ചചയ്തു. 

• ന്ദ്പളയ ബാധി മായ ന്ദ്രാമന്ദ്പതദശങ്ങള്ക് 25000 രൂപയും 

മുനിസിപാലിറ്റി/തകാർപതറഷന് വാർരുകളില് 50000 രൂപയും വീ ം 

ശുചീകരണ ന്ദ്പവർത്തനങ്ങള്കായി അനുവദിച്ചു. 

• മു ിർന്ന ഐഎഎസ് ഓഫീസർമാചര ദുരി ാശവാസ ന്ദ്പവർത്തനങ്ങള് 

കൃ യമായി ഏതകാപിപികാനും സംസ്ഥാന ല സവീകരണ, വി രണ 

തകന്ദ്രങ്ങള് ദകകാരയം ചചയ്യാനും നിതയാരിച്ചു. 
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• പത്തനം ിട്ട ചാത്തങ്കരിയിലും ആലപുഴ മുന്സിപല് സ് കവയറിലും 10 

ചബര്, ലതബാറട്ടറി, രയതഗ്നാസ്റ്റ്ന്ിക്സ ് സൌകരയങ്ങതളാട ് കൂടിയ 

 ാ ്കാലിക ആശുപന്ദ് ി ദക്ഷിണ തവയാമ കമാന്ര് ആരംഭിച്ചു.. 

• വിവിധ തകന്ദ്ര തസനകളിചല ചമരികല് ടീമുകള് ജില്കളിചല 

ചമരികല് കയാമ്പുകളില് സംസ്ഥാന ആതരാരയ വകുപുമായി 

സഹകരിച്ചു ന്ദ്പവർത്തിച്ചു. 

ആഗസ്റ്റ ്21 

• മുഖയമന്ദ്ന്തി സ്ഥി ിര ികള് അവതലാകനം ചചയ്യുകയും ദുരി ാശവാസ 

രക്ഷാന്ദ്പവർത്തനങ്ങളില് മുഴുകിയ വകുപുകള്കും തസനകള്കും 

ആവശയമായ നിർതദശങ്ങള് നല്കുകയും ചചയ്തു. 

• ദുരി ാശവാസ കയാമ്പുകളുചട സുരമമായ ന്ദ്പവർത്തനം 

ഉറപുവരുത്തുന്ന ിന ്

വിശദ നിർതേശം 

നല്കി. 

• സംസ്ഥാന രിസാസ്റ്റ്ന്ർ 

ചറസ്തപാണ്സ ്

ഫണ്ടില് നിന്ന ്

തകാട്ടയം, ആലപുഴ, 

എറണാകുളം,  ൃശൂർ, 

കണൂർ, മലപുറം, 

തകാഴിതകാട ്ജില്കള്ക് അധിക ഫണ്ട് അനുവദിച്ചു. 

• ദുരി ാശവാസ കയാമ്പുകളില് ഏറ്റവും കൂടു ല് തപർ കഴിഞ്ഞ ് ഈ 

ദിവസം. 3879 കയാമ്പുകളില് 14,50,707 തപർ. 

• ദുരി ാശവാസ ന്ദ്പവർത്തനങ്ങളില് സജീവ പങ്കാളികളായ വിവിധ തകന്ദ്ര 

തസനകള്, സംസ്ഥാന തസനകള്, വകുപുകള്, മല്സയചത്താഴിലാളികള്, 

ഉതദയാരസ്ഥർ എന്നിവചര ആദരികാന്  ീരുമാനിച്ചു. 

• യു.എന് സംഘം തകരളം സരർശിച്ചു 

ആഗസ്റ്റ ്22 

• മുഖയമന്ദ്ന്തി സ്ഥി ിര ികള് അവതലാകനം ചചയ്യുകയും ദുരി ാശവാസ 

രക്ഷാന്ദ്പവർത്തനങ്ങളില് മുഴുകിയ വകുപുകള്കും തസനകള്കും 

ആവശയമായ നിർതേശങ്ങള് നല്കുകയും ചചയ്തു. 

• കയാമ്പുകളില് നിന്ന ് അവരുചട വീട്ടിതലക് മടങ്ങിതപാകുന്ന 

കുടുംബങ്ങള്ക് അവശയവസ്തു കളുചട കിറ്റുകള് നല്കി. 

•  ിരുവനന്തപുരം, എറണാകുളം, തകാഴിതകാട്, ജില്ാ കളക്ടർമാചര 

അന്തർതദശീയ  ലത്തില് നിന്നുള്ള ദുരി ാശവാസ സാമന്ദ്രികള് 

ദകപറ്റുന്ന ചുമ ല ഏല്പിച്ചു. 
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• ദുരി ാശവാസ കയാമ്പുകളുചട കൃ യമായ നടത്തിപിനായി 

ചപരുമാറ്റച്ചട്ടം സംബന്ധിച്ച വിശദമായ സർകുലർ പുറചപടുവിച്ചു. 

ആഗസ്റ്റ ്23 

• മുഖയമന്ദ്ന്തി ചചങ്ങന്നൂർ, ചാലകുടി എന്നീ സ്ഥലങ്ങളില് സരർശനം 

നടത്തി. 

• മുഖയമന്ദ്ന്തി സ്ഥി ിര ികള് അവതലാകനം ചചയ്യുകയും ദുരി ാശവാസ 

രക്ഷാന്ദ്പവർത്തനങ്ങളില് മുഴുകിയ വകുപുകള്കും തസനകള്കും 

ആവശയമായ നിർതേശങ്ങള് നല്കുകയും ചചയ്തു. 

• മുഖയമന്ദ്ന്തിയുചട ദുരി ാശവാസ നിധിയിചല ഫണ്ട് വിനിതയാരിച്്ച എല്ാ 

ത ാട്ടം ച ാഴിലാളികള്കും 15 കിതലാ അരി നല്കാന്  ീരുമാനം. 

ആഗസ്റ്റ ്24 

• മുഖയമന്ദ്ന്തി സ്ഥി ിര ികള് അവതലാകനം ചചയ്യുകയും ദുരി ാശവാസ 

രക്ഷാന്ദ്പവർത്തനങ്ങളില് മുഴുകിയ വകുപുകള്കും തസനകള്കും 

ആവശയമായ നിർതേശങ്ങള് നല്കുകയും ചചയ്തു. 

• മുഖയമന്ദ്ന്തിയുചട ദുരി ാശവാസ നിധിയില് നിന്നും 242.47 തകാടി രൂപ 

ചചലവഴിച്്ച ചവള്ളചപാകത്തില് നാശനഷ്ടങ്ങളുണ്ടായ 

കുടുംബങ്ങള്ക് വി രണം ചചയ്തു. 

ആഗസ്റ്റ ്26 

• മുഖയമന്ദ്ന്തി സ്ഥി ിര ികള് അവതലാകനം ചചയ്യുകയും ദുരി ാശവാസ 

രക്ഷാന്ദ്പവർത്തനങ്ങളില് മുഴുകിയ വകുപുകള്കും തസനകള്കും 

ആവശയമായ നിർതേശങ്ങള് നല്കുകയും ചചയ്തു. 

• ന്ദ്പളയത്തിതലാ രക്ഷാന്ദ്പവർത്തനങ്ങള്കിടയിതലാ തകടുപാട് പറ്റിയ 

തബാട്ടുകള് മാനദണ്ഡങ്ങള്ക ് അനുസൃ മായി അറ്റകുറ്റപണി 

നടത്താന് ജില്ാ കളക്ടർമാചര ചുമ ലചപടുത്തി. 

ആഗസ്റ്റ ്27 

• മുഖയമന്ദ്ന്തി സ്ഥി ിര ികള് അവതലാകനം ചചയ്യുകയും ദുരി ാശവാസ 

രക്ഷാന്ദ്പവർത്തനങ്ങളില് മുഴുകിയ വകുപുകള്കും തസനകള്കും 

ആവശയമായ നിർതദശങ്ങള് നല്കുകയും ചചയ്തു. 

ആഗസ്റ്റ ്28 

• മുഖയമന്ദ്ന്തി സ്ഥി ിര ികള് അവതലാകനം ചചയ്യുകയും 

ദുരി ാശവാസ രക്ഷാന്ദ്പവർത്തനങ്ങളില് മുഴുകിയ വകുപുകള്കും 

തസനകള്കും ആവശയമായ നിർതേശങ്ങള് നല്കുകയും ചചയ്തു. 

• സംസ്ഥാന രിസാസ്റ്റ്ന്ർ ചറസ്തപാണ്സ് ഫണ്ടില് നിന്നും പിരബ്ളയുരി 

തറാരുകളുചടയും പാലങ്ങളുചടയും അറ്റകുറ്റപണികും 

പുനർനിർമി ികുമായി അധിക ഫണ്ട ്അനുവദിച്ചു. 

ആഗസ്റ്റ ്29 
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• ന്ദ്പളയ ബാധി  റവനയു വിതല്ജുകളുചട പട്ടിക  യ്യാറാകി. 

ആഗസ്റ്റ ്30 

•  തേശ സ്ഥാപനങ്ങള്ക് കീഴില് വരുന്ന പബ്ലിക് ചഹല്ത്്ത 

ചസന്ററുകളുതടയും കമയൂണിറ്റി ചഹല്ത്്ത ചസന്ററുകളുചടയും 

അറ്റകുറ്റപണികും പുനർനിർമി ികുമായി ഫണ്ട ്ലഭയമാകി. 

• ചകാല്ം, ആലപുഴ, പാലകാട്, മലപുറം, തകാഴിതകാട് ജില്കള്ക ്

CMDRF ല് നിന്നും ഫണ്ട് അനുവദിച്ചു. 

ആഗസ്റ്റ ്31 

• വിതദശത്തു നിന്നുള്ള ദുരി ാശവാസ സാമന്ദ്രികള് ഏറ്റുവാങ്ങുന്ന  ്

സംബന്ധിച്്ച കളക്ടർമാർക് വയക്തമായ നിർതദശം നല്കി. 

ടസപറ്്റംബര്വ് 1 

• മുഖയമന്ദ്ന്തിയുചട ദുരി ാശവാസ 

നിധിയിതലക് ധനം 

സമാഹരികാന് ഓതരാ 

ജില്യുചടയും ചുമ ല 

മന്ദ്ന്തിമാർകും മു ിർന്ന 

ഉതദയാരസ്ഥർകും നല്കി. 

• തദശീയ ദുരന്ത നിവാരണ 

അത ാറിറ്റി ചമമ്പർ ന്ദ്ശീ. ആർ.ചക ചജയിന്, ന്ദ്ശീ. കമല് കിതഷാർ, 

തദശീയ ദുരന്ത നിവാരണ അത ാറിറ്റി തജായിന്റ് ചസന്ദ്കട്ടറി തരാ. 

 ിരുപുരഴ എന്നിവർ ബഹു. മുഖയ മന്ദ്ന്തിചയ സരർശിച്ചു 

ടസപറ്്റംബര്വ് 3 

• വീടുകള്ക് ഉണ്ടായ നാശനഷ്ടം സംബന്ധിച്്ച രിജിറ്റല് ന്ദ്കൌര് തസാഴ്സ ്

ചടക് നിക് ഉപതയാരിച്്ച രിജിറ്റല് രാറ്റ  യ്യാറാകാനും 

ഭൂമിശാസ്ന്ദ് പരമായ വിവരങ്ങളും മാപുകളും ഉപതയാരിച്്ച 

ശാസ്ന്ദ് ീയമായി നഷ്ടത്തിന്ചറ ത ാ ് വിലയിരുത്താനും  ീരുമാനം. 

• മുഖയമന്ദ്ന്തിയുചട ദുരി ാശവാസ നിധിയിതലക് ധനം സമാഹരികാന് 

ഓതരാ ജില്യുചടയും ചുമ ല മന്ദ്ന്തിമാർകും മു ിർന്ന 

ഉതദയാരസ്ഥർകും ദകമാറി. 

ടസപറ്്റംബര്വ് 4 

• ദഹതകാട ി ഉത്തരവുകളുചട അടിസ്ഥാനത്തില് 

വിതദശത്തുനിന്നും ലഭിച്ച സാമന്ദ്രികള് സവീകരികാന് ഉത്തരവായി. 

• രക്ഷാന്ദ്പവർത്തനത്തിനിചട  കർന്ന മല്സയ ബന്ധന തബാട്ടുകളുചട 

അറ്റകുറ്റപണികള്ക ്സൌകരയവും പണവും നല്കാന് ഉത്തരവ്. 



സംസ്ഥാന ദുരന്ത നിവാരണ അത ാറിറ്റി  81 | വാർഷിക റിതപാർട്ട് |2018-19 

 

• എസ്.സി/എസ്ടി, പിതന്നാക സമുദായങ്ങള്, ദുരി  ബാധി  

കുടുംബങ്ങള് എന്നിവയ്കായി ദുരി ാശവാസങ്ങള് വി രണം 

ചചയ്യുന്ന ിന ്വിശദമായ ഉത്തരവ ്നല്കി. 

• തലാകബാങ്കും ഏഷയന് ചരവചലപച്മന്റ് ബാങ്കും ഐഎഫ്സിയും 

സംയുക്തമായി നഷ്ടത്തിചെയും ആവശയക യുചടയും 

വിലയിരുത്തല് ആരംഭിച്ചു. 

ടസപറ്്റംബര്വ് 5 

• ദജവ മാലിനയങ്ങള് തശഖരിച്്ച മാറ്റുന്ന ിന ് ക്ലീന് തകരള കമ്പനിക ്

SDRF ല് നിന്ന്  ുക അനുവദിച്ചു. 

• സർകാർ ചകട്ടിടങ്ങള്, ദവദയു ി തപാസ്റ്റ്ന്ുകള്,  തേശ സവയംഭരണ 

സ്ഥാപനങ്ങള്, സ്കൂ ളുകള്, ആശുപന്ദ് ികള്, ചപാ ു ന്ദ്രന്ഥശാലകള്, 

ചപാ ുതമഖലാ സ്ഥാപനങ്ങള്, സർകാർ എയ് രര്  സ്ഥാപനങ്ങളുചട 

ചകട്ടിടങ്ങള് എന്നിവിടങ്ങളില് ഉയർന്ന ജലത്തിചെ അളവ ്

തരഖചപടുത്തുന്ന ഫലകങ്ങള് സ്ഥാപികാന്  ീരുമാനം. 

• 10000 രൂപ ലഭികുന്ന രുണതഭാക്താകളുചട ലിസ്റ്റ്ന്ിന ് അന്തിമരൂപം. 

പരിതകറ്റവർകുള്ള പരാ ി പരിഹാര സംവിധാനവും ഈ ഉത്തരവില് 

ന്ദ്പഖയാപികചപട്ടു. 

ടസപറ്്റംബര്വ് 6 

• വീടുകളും ഭൂമിയും ഉപതയാരികാന് കഴിയാത്ത വിധം നഷ് ടമായ 

കടുംബങ്ങചള കചണ്ടത്തി പുനരധിവസിപികുന്ന ിനുള്ള 

മാനദണ്ഡങ്ങള് പുറചപടുവിച്ചു. ഈ കുടുംബങ്ങചള 

പുനരധിവസിപികുന്ന ിന്, ഒരു കുടുംബത്തിന ് 3 മു ല് 5 ചസന്റ ്

ഭൂമി വചര കചണ്ടത്താന് കളക്ടർമാർക് നിർതേശം. ഭൂമിയുചട ലഭയ  

കുറവാചണങ്കില് ഫ്ലാറ്റ് നിർമിച്്ച ഇവചര പുനരധിവസിപികണം. 

ടസപറ്്റംബര്വ് 7 

• ചവള്ളചപാകവും മണിടിച്ചിലും ബാധിച്ച ന്ദ്പതദശങ്ങളുചട രിജിറ്റല് 

മാപിംര് തന്ദ്പാതട്ടാതകാള് പുറചപടുവിച്ചു. ചസന്ന്ദ്ടല് വാട്ടർ കമീഷന്, 

ജിതയാളജികല് സർതവ ഓഫ് ഇന്തയ എന്നിവയുചട 

സഹകരണതത്താചട ജല വിഭവ വികസന മാതനജ്ചമനറ്്, തകരള വന 

രതവഷണ തകന്ദ്രം, സ്കൂ ള് ഓഫ് എന്വിതറാചെനറ്ല് സയന്സസ്, 

എം.ജി സർവകലാശാല, തകരളം തസ്റ്റ്ന്റ്റ് റിതമാട്്ട ചസന്സിങ്  ചസന്റർ 

എന്നീ ഏജന്സികള് ഇ ില് ഉള്ചപടുന്നു. 

• നഷ്ടചപടുകതയാ തകടുസംഭവികുകതയാ ചചയ്ത സർട്ടിഫികറ്റുകള്ക ്

പകരം പു ിയ ് നല്കുന്ന ിന് ഒരു ഫീസും ഈടാകരുച ന്ന ്

നിർതദശം. (ജിഒ (ആർടി) നം. 21/2018/രിഎംരി. 07/09/2018) 
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• ദുരി ാശവാസകയാമ്പുകളില് പച്ചകറികള് വി രണം ചചയ്യുന്ന ിന ്

സംസ്ഥാന ദുരന്തനിവാരണ ഫണ്ടില് നിന്നും തഹാർട്ടിതകാർപിന്  ുക 

അനുവദിച്ചു  

• 10000 രൂപയ്ക് അർഹരായിട്ടുള്ള കുടുംബങ്ങള്ക് കുടുംബന്ദ്ശീ 

മുതഖന ഒരു ലക്ഷം രൂപ വായ്പ അനുവദിച്ചു.  (ജിഒ (ആർടി) നം. 

21/2018/രിഎംരി. 07/09/2018) 

ടസപറ്്റംബര്വ് 13 

• തദശീയ ദുരന്ത നിവാരണ ഫണ്ടില് നിന്നും മാനദണ്ഡങ്ങള്ക ്

വിതധയമായി 4796.35 തകാടി രൂപയുചട അധിക ധനസഹായം 

ചമതമാറാണ്ടത്തിലൂചട ആരാഞ്ഞു. 

• ന്ദ്പളയനാന്തരം തവണ്ടി വരുന്ന ആവശയങ്ങളുചട വിലയിരുത്തല് ദുരന്ത 

നിവാരണ അത ാറിറ്റിയുചട കീഴില് യു.എന് സ്ഥാപനങ്ങള് 

ആരംഭിച്ചു. 

1.30.5 സ്ചപഷയല് തകാർരിതനഷന് ചസല് 

ഓരസ്റ്റ്ന്് 8 മു ല് സംസ്ഥാനത്്ത കാലവർഷം ശക്തമാവുകയും 

ന്ദ്പകൃ ിതക്ഷാഭത്തില് അനിഷ്ട സംഭവങ്ങള് റിതപാർട്്ട ചചയ്യചപടുകയും 

ചചയ്ത ിന്ചറ പശ്ചാത്തലത്തില് ഓരസ്റ്റ്ന് ് 9 മു ല് സംസ്ഥാനചത്ത മുഴുവന് 

ദുരി ാശവാസ ന്ദ്പവർത്തനങ്ങചളയും ഏതകാപിപികാന് സ്ചപഷയല് 

തകാർരിതനഷന് ചസല് ആരംഭിച്ചു. ചസന്ദ്കതട്ടറിതയറ്റില് ദുരന്ത നിവാരണ 

വകുപ് അരീഷണല് ചീഫ് ചസന്ദ്കട്ടറിയുചട തചമ്പറില് ആരംഭിച്ച 

ചസല്ിചെ 

ചചയർമാന് 

സംസ്ഥാന റിലീഫ് 

കമീഷ്ണർ 

 ചന്നയായിരുന്നു. 

സംസ്ഥാനചത്ത 

മു ിർന്ന സിവില് 

ചസർവീസ ്

ഉതദയാരസ്ഥർ, റവനയു, 

തപാലീസ്, ഫയർ 

ആന്ര് ചറസ്കയൂ, 

സംസ്ഥാന ദുരന്ത നിവാരണ അത ാറിറ്റി, തദശീയ ദുരന്ത നിവാരണ തസന, 

കരതസന, നാവിക തസന, തവയാമതസന, തകാസ്റ്റ്ന് ് രാർര്, ബിഎസ്എഫ്, 

സിആർപിഎഫ് ഉതദയാരസ്ഥർ  ുടങ്ങിയ വകുപുകളും തസന വിഭാരങ്ങളും 

തചർന്ന ായിരുന്നു സ് ചപഷയല് തകാർരിതനഷന് ചസല്. മുഖയമന്ദ്ന്തി, തകന്ദ്ര 

സഹമന്ദ്ന്തി, വിവിധ വകുപ ് മന്ദ്ന്തിമാർ  ുടങ്ങിയവചരല്ാം തനരിട്്ട 
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തകാർരിതനഷന് ചസല്ില് എത്തുകയും ആവശയമായ മാർഗ നിർതേശങ്ങള് 

നല്കുകയും ചചയ്തു. 

ഓരസ്റ്റ്ന്് 9 മു ലുള്ള സംസ്ഥാനചത്ത സ്ഥി ി വിതശഷം 24 മണികൂറും 

നിരീക്ഷികുകയും ആവശയമായ അടിയന്തിര ഇടചപടലുകള് 

കാലവിളംബരം കൂടാച  സവീകരികുകയുമായിരുന്നു സ് ചപഷയല് 

തകാർരിതനഷന് ചസല്ിന്ചറ ചുമ ല. സംസ്ഥാനചത്ത വിവിധ 

തമഖലകളിചല മഴയുചട അളവ്, നദികളുചടയും ജലസംഭരണികളുചടയും 

ജലനിരപ്, 

മണിടിച്ചില്, 

ഉരുള്ചപാട്ടലുകള്, 

ചവള്ളചപാകം 

 ുടങ്ങിയ ന്ദ്പശ്നങ്ങള് 

യഥാസമയം 

നിരീക്ഷികുകയും 

അടുത്ത ദിവസങ്ങളില് സംഭവികാന് സാധയ യുള്ള അപകടങ്ങചള 

ന്ദ്പ ിതരാധികുന്ന ിന ് തവണ്ട അടിയന്തിര മുചന്നാരുകങ്ങള് നടത്തുകയും 

ചചയ്തു. സ്ഥി ിര ികള് വിലയിരുത്തി കൂടു ല് തകന്ദ്ര രക്ഷാതസനകചള 

ആവശയചപടുക, സംസ്ഥാനത്്ത എത്തുന്ന രക്ഷ തസനകചള കൃ യമായി 

വിനയസികുക. സംസ്ഥാനചത്ത പരിശീലനം സിദ്ധ്ിച്ച ും അല്ാത്ത ുമായ 

സന്നദ്ധ് തസവകചര ഉപതയാരികുക. മുങ്ങല് വിദഗ്ദർ, 

രക്ഷാന്ദ്പവർത്തനത്തിന് ആവശയമായ വാഹനങ്ങള്, ഉപകരണങ്ങള്, മറ്റ ്

റിതസാഴ്സു കള് എന്നിവ സംസ്ഥാനത്തിന ്അകത്തു നിന്നും പുറത്്ത നിന്നും 

സംഘടിപികുകയും ഇവ രക്ഷാന്ദ്പവർത്തനത്തിന് കൃ യമായി 

ലഭയമാകുകയും ചചയ്യുക. ഒറ്റചപട്്ട തപായവരുചട വിവരങ്ങള് തഫാണ്, 

ഇചമയില്, മാദ്ധ്യമ വാർത്തകള്  ുടങ്ങി നിരവധിയായ മാർഗങ്ങളിലൂചട 

തശഖരികുകയും ഇവ സാതങ്ക ിക വിദര് ദ്ധ്രുചട സഹായതത്താചട ഇവരുചട 

യഥാർത്ഥ സ്ഥാനം ഭൂപടത്തില് തരഖചപടുത്തി ച ാട്ടടുത്തുള്ള 

രക്ഷാതസനക ്അവരുചട തനാരല് ഓഫീസർ വഴി ലഭയമാകുക.  

അടിയന്തിര ആശയവിനിമയ ഉപാധികള് പുനഃസ്ഥാപികാന് തവണ്ട 

ഇടചപടലുകളും ജില്ാ ദുരന്തനിവാരണ അത ാറിറ്റി, രക്ഷാതസനകള്, 

തകാർരിതനഷന് ചസല് എന്നിവിടങ്ങള്കിടയില് ഉപന്ദ്രഹ തഫാണുകള് 

ഉള്ചപചടയുള്ള ഉപാധികള് ഉപതയാരിച്്ച ചകാണ്ട ് ആശയവിനിമയം 

 ടസ്സചപടാച  തനാകുക. ചവള്ളചപാകത്തില് അകചപട്ടു തപായവർക ്

കുടിചവള്ളം, ഭക്ഷണം  ുടങ്ങിയവ ആകാശമാർഗം എയർതന്ദ്രാപ് ചചയ്തു 

ചകാടുകാനുള്ള നടപടികള് സവീകരികുക. ഇ ിനായി സംസ്ഥാനത്തിന ്

അകത്തു നിന്നും പുറത്്ത നിന്നും ഭക്ഷണവും കുടിചവള്ളവും 
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തശഖരികുകയും അവ കൃ യമായ പാതകജിങ് നടത്തി രക്ഷാതസനകചള 

ഏല്പികുക. മരുന്ന്, അ യാവശയ ദവദയസഹായം എന്നിവ ദുരി  ബാധി  

ന്ദ്പതദശങ്ങളില് അകചപട്ടുതപായവർകും കയാമ്പുകളിതലക ്

മാറ്റചപട്ടവർകും എത്തികാന് തവണ്ട നടപടികള് സവീകരികുക. 

സംസ്ഥാനചത്ത ദുരന്ത സാഹചരയവുമായി ബന്ധചപട്ട ന്ദ്പാതദശികമായ 

വിവരങ്ങള് വിവിധ വകുപുകളില് നിന്നും തശഖരികുകയും അവ 

തന്ദ്കാരീകരിച്്ച സംസ്ഥാന സർകാർ, തകന്ദ്ര സർകാർ, മാധയമങ്ങള് 

 ുടങ്ങിയവർക് ലഭയമാകുക. ചപാ ുജനങ്ങള്കും ഉതദയാരസ്ഥ 

സംവിധാനത്തിനും ആവശയമായ മാർഗ നിർതേശങ്ങളും മുന്നറിയിപുകളും 

യഥാസമയം ചകാടുത്തു ചകാണ്ടിരികുക. 

കൃ യമായി അവ പു ുകുക. വയാജ 

ന്ദ്പചാരണങ്ങളും ശരിയല്ാത്ത 

വിവരങ്ങളും സമൂഹത്തില് 

ന്ദ്പചരികുന്ന  ്  ടയുക. ശരിയായ 

വിവരങ്ങള് ചപാ ുസമൂഹത്തിന് 

നല്കുക. സംസ്ഥാനചത്ത ദുരന്ത 

ന്ദ്പ ികരണ ന്ദ്പവർത്തനങ്ങള്കായി സവീകരികുന്ന നടപടികള് ദിവതസന 

ആക്ഷന് തടകണ് റിതപാർട്ടുകള് ആയി തരാകയുചമന്റ ് ചചയ്യുകയും 

സർകാരിന ് സമർപികുകയും ചചയ്യുക. ഇങ്ങചന ന്ദ്ശമകരമായ 

ദൌ യമായിരുന്നു തകരളചത്ത മഹാന്ദ്പളയം ന്ദ്രസിച്ച നാളുകളില് സ് ചപഷയല് 

തകാർരിതനഷന് ചസല് നിർവഹിച്ചിരുന്ന ്. 

1.30.6 മല്സയചത്താഴിലാളികള് - തകരളത്തിന്ചറ ദസനയം 

തകരളചത്ത മഹാന്ദ്പളയം ന്ദ്രസിച്ച നാളുകളില് ദുരന്ത ബാധി രുചട 

രക്ഷാന്ദ്പവർത്തനത്തില് ന്ദ്ശതദ്ധ്യമായ പങ്കാണ് മല്സയചത്താഴിലാളികള് 

നിർവഹിച്ച ്. 

രക്ഷാന്ദ്പവർത്തനത്തിനായി 

മല്സയബന്ധന യാനങ്ങള് കൂടി 

ഉപതയാരികാനുള്ള 

സർകാരിന്ചറ സാധയ  

അതനവഷണതത്താട ് രക്ഷാ 

ന്ദ്പവർത്തനത്തിനായിറങ്ങാനുള്ള 

സന്നദ്ധ്  അറിയിച്ചു ചകാണ്ടാണ ്മല്സയചത്താഴിലാളികള് മുതന്നാട്്ട വന്ന .് 

കടലി ചല കൂറ്റന്  ിരമാലകതളാട്, മല്ിട്്ട ശീലിച്ച മല്സയചത്താഴിലാളികള് 

അവരുചട മല്സയ ബന്ധനയാനങ്ങളുമായി തകരളത്തിന്ചറ ന്ദ്പളയജലം 

കീഴടകിയ ന്ദ്രാമങ്ങളിലൂചട രക്ഷാതസനയായി അവ രികുകയായിരുന്നു. 

സാഹസികമായ ഇടങ്ങളില് ഉള്ചപചട മത്സയചത്താഴിലാളികളുചട തസവനം 
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രക്ഷാതസനകള്ക് വലിയ സഹായമായി. 669 മല്സയബന്ധന യാനങ്ങളും 

4537 മല്സയചത്താഴിലാളികളുമാണ് ചരിന്ദ് ത്തില് സമാന കളില്ാത്ത 

രക്ഷാദൌ യത്തിന ് സവയം സന്നദ്ധ്രായി മുതന്നാട്്ട വന്നു ചകാണ്ട ്

തകരളത്തിന്ചറ സാമൂഹിക സാതഹാദരയത്തിന്ചറ യശസ്സുയർത്തിയ ്. 

65000ല് കുറയാത്ത മനുഷയജീവനുകളാണ് മല്സയച ാഴിലാളികള് 

രക്ഷിചച്ചടുത്ത ്. മല്സയബന്ധനയാനങ്ങള് ന്ദ്പളയബാധി  ന്ദ്പതദശങ്ങളില് 

എത്തികാനും ആവശയമായ 

ഇന്ധനചച്ചലവുകളും 

രക്ഷാന്ദ്പവർത്തനത്തിനിചട 

 കരാറിലായ തബാട്ടുകളുചട റിപയർ 

വർകുകളുചട ചചലവുകള്  ുടങ്ങിയവ 

സംസ്ഥാന സർകാർ വഹിച്ചു. 

മത്സയചത്താഴിലാളികചള മുഖയമന്ദ്ന്തി 

'തകരളത്തിചെ ദസനയം' എന്നാണ് വിതശഷിപിച്ച ്. 

രക്ഷാന്ദ്പവർത്തനത്തില് പചങ്കടുത്ത മത്സയചത്താഴിലാളികചള സംസ്ഥാന 

സർകാർ ന്ദ്പത യകമായി ആദരികുകയും ചചയ്തു. 

1.30.7 ദുരി ാശവാസ സഹായ പദ്ധ് ികള് സംബന്ധിച്ച വിവരണം 

2018ചല ന്ദ്പളയചത്ത തകരളം സുശക്തമായി തനരിട്ട രീ ി തദശീയ-

അന്താരാഷ്ന്ദ്ട  ലത്തില്  ചന്ന ന്ദ്പശംസ പിടിച്ചു പറ്റി. ബഹു. മുഖയമന്ദ്ന്തി 

ദിവസവും ചപാ ുസമൂഹതത്താട് സർകാർ സവീകരിച്ച നടപടികള് 

വിശദമായി അറിയിച്ചുചകാണ്ട് വാർത്താ സതമളനങ്ങള് നടത്തുകയും, 

വാർത്താ കുറിപുകളിലൂചട ചപാ ു സമൂഹത്തിചെ ആത്മ വിശവാസം പൂർണ 

ത ാ ില് നിലനിർത്തുകയും ചചയ്തു. ബഹു. മുഖയമന്ദ്ന്തി പുറചപടുവിച്ച 

വാർത്താ കുറിപുകള് അനുബന്ധം 3 ആയി തചർത്തിട്ടുണ്ട്.  

ഐകയതത്താചടയുള്ള രക്ഷാന്ദ്പവർത്തനത്തിന ് തശഷം സംസ്ഥാന 

സർകാർ ഒട്ടും കാല ാമസം വരുത്താച  ന്ദ്പളയത്തില് ബാധിച്ചവർക ്

ആശവാസതമകാനും നവതകരള നിർമി ികായുള്ള ചർച്ചകളും 

ന്ദ്പവൃത്തികളും  ുടങ്ങുകയുമാണ് ചചയ്ത ്. 

രാജയത്്ത  ചന്ന ഏറ്റവും ഉയർന്ന അളവില് ദുരി ാശവാസ സഹായം 

നല്കുന്ന ് തകരളത്തിലാണ്. 

19-09-2018ന് ദഹതകാട ി രിവിഷന് ചബഞ്ച്  W.P (C) Nos. 28093 and 

othersല് പുറചപടുവിച്ച വിധിയില് സർകാർ ദുരി ാശവാസത്തിന ്

ആത്മാർഥമായി ആവശയമായ നടപടികള് സവീകരികുന്നുണ്ട് എന്ന ്

സംസ്ഥാന ദുരന്ത നിവാരണ അത ാറിറ്റിയുചട ചമമ്പർ ചസന്ദ്കട്ടറിചയ തനരിട്്ട 

തകട്ട തശഷം കചണ്ടത്തിയിട്ടുണ്ട്.  ുടർന്ന്, സർകാർ നല്കുന്ന 

ദുരി ാശവാസ സഹായം പന്ദ് ങ്ങളിലും, വിതല്ജ ് ഓഫീസുകളിലും,  തേശ 
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സവയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലും വയാപകമായി ന്ദ്പചരിപികണം എന്നും 

തകാട ി 30-11-2018ന ്പുറചപടുവിച്ച വിധിയില് നിർതദശിച്ചിട്ടുണ്ട.് തകാട ി 

അംരീകരിച്ച ന്ദ്പസ്തു   പരസയം അനുബന്ധം 4 ആയി തചർകുന്നു. 

ദുരി ാശവാസ സഹായ പദ്ധ് ികള് സംബന്ധിച്ച വിവരണം ചുവചട 

തചർകുന്നു. ദുരി ാശവാസം സംബന്ധിച്ച സംക്ഷിപ്ത വിവരണം ചുവചട 

തചർകുന്നു. 
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1. അെിയന്തിര ദുരി ാശവാസ നെപെിേള് 

• മാ ൃകാപരമായ രീ ിയില് സംസ്ഥാനത്തുടനീളം കയാമ്പുകള് 

 ുറകാനും പരാ ികള്കിട നല്കാത്ത വിധം കയാമ്പുകള് നടത്താനും 

സർകാരിന ് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. സംസ്ഥാന ദുരി ാശവാസ കമീഷണർ, 

തകന്ദ്ര സർകാരിന് സമർപിച്ച ചമതമാറാന്രം ന്ദ്പകാരം 34,15,937 തപചര, 

12,253 കയാമ്പുകളിലായി 29-5-2018 മു ല് 31-8-2018 വചര വിവിധ 

ദിവസങ്ങളിലും, സ്ഥലങ്ങളിലുമായി  ാമസിപിച്ചു. 

(https://sdma.kerala.gov.in/wp-content/uploads/2019/08/Memorandum2-Floods-

2018.pdf) 

• 30/08/2018 സർകാർ ഉത്തരവ് 457/2018/DMD ന്ദ്പകാരം കയാമ്പുകളില് 

നിന്ന് വീടുകളിതലക് മടങ്ങുന്ന ന്ദ്പളയ ബാധി രായ കുടുംബങ്ങള്ക ്

അവശയ സാധനങ്ങളടങ്ങുന്ന കിറ്റ് നല്കി. ഇത്തരത്തില് 7 ലക്ഷത്തില് 

അധികം കിറ്റുകള് വി രണം ചചയ്തു. 

• സംസ്ഥാനചത്ത മുഴുവന് ത ാട്ടം ച ാഴിലാളികള്കും സ.ഉ 

3550/2018/റവ dated 23/08/2018 ന്ദ്പകാരം സൌജനയ തറഷന് ലഭയമാകി. 

• ന്ദ്പളയബാധി  തമഖലയിചല ദുർബലവിഭാരങ്ങള്കും 

സാമ്പത്തികമായി പിതന്നാകം നില്കുന്നവർകും 500 രൂപ വിലവരുന്ന 

സൌജനയ ഭക്ഷയധാനയ കിറ്റും സദൈതകാ  യ്യാറാകി നല്കിയിട്ടുണ്ട്. 

ഇത്തരത്തില് 3,26,048 അധികം കിറ്റുകള് വി രണം ചചയ്തു. ഇ ിനായി 

16.3 തകാടി രൂപ ചചലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. 

• സംസ്ഥാനചത്ത മുന്രണതന ര കാർരുകാർക് രിസംബർ വചര 

സൌജനയമായി അഞ്ച ്കിതലാ വീ ം അരി നല്കി. 

• GO (Rt) No. 21/2018/DMD dated 7-09-2018 ന്ദ്പകാരം ന്ദ്പളയ ചകടു ിയില് 

തരഖകള് നഷ്ടചപട്ടവർക് സർവകലാശാല, സർകാർ സ്ഥാപനങ്ങള്, 

 തേശ സവയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്, തബാർരുകള്, തകാർപതറഷനുകള്, 

കമീഷനുകള്, രയറക്ടതററ്റുകള്  ുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളില് നിന്നും 

രയൂൈിതകറ്റ് /പു ിയ തരഖകള് നല്കുതമ്പാള് യാച ാരു വിധ ഫീസും 

ഈടാകുവാന് പാടുള്ള ല് എന്ന് ഉത്തരവ് പുറചപടുവിച്ചു. 

• GO (Rt) No. 03/09/2018 സർകാർ ഉത്തരവ് 18/2018/DMD ന്ദ്പകാരം ന്ദ്പളയ 

ബാധി മായ ജില്കളില് നഷ്ടചപട്ട തരഖകള് ലഭയമാകുന്ന ിന ്

അദാലത്തുകള് നടത്തി. 

• സംസ്ഥാന ദുരന്ത ന്ദ്പ ികരണ നിധിയും മുഖയമന്ദ്ന്തിയുചട ദുരി ാശവാസ 

നിധിയും ഉപതയാരിച്്ച 6.9 ലക്ഷം കുടുംബങ്ങള്ക് 10,000 രൂപയുചട 

അടിയന്തിര സഹായം ബാങ്ക് മുഖാന്തിരം തനരിട്്ട നല്കിയിട്ടുണ്ട്. 

ഇ ില് തദശീയ ദുരന്ത ന്ദ്പ ികരണ നിധിയില് നിന്നുള്ള 3800 രൂപ 

മാന്ദ് മാണ് രാജയചത്തല്ായിടത്തും സാധാരണ ര ിയില്  
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അനുവദികാറുള്ള ്. തകരളത്തില് പചക്ഷ മുഖയമന്ദ്ന്തിയുചട 

ദുരി ാശവാസ നിധി കൂടി ഉള്ചപടുത്തി 10,000 രൂപയുചട സഹായം 

അർഹരായവർക് അവരുചട ബാങ്ക ് അകൌണ്ടില് തനരിട്്ട എത്തിച്ചു 

ചകാടുകാന് സാധിച്ചു. രണ്ട ് ദിവസം അടുപിച്്ച വീട്ടില് ചവള്ളം 

കയറുകതയാ വീടിന ് 75% അധികം നാശനഷ്ടം തനരിടുകതയാ വീട ്

പൂർണമായും  കർന്നു തപാകുകതയാ ചചയ്തവർകാണ് തമല് 

സഹായത്തിന ്അർഹ . 

• ന്ദ്പളയത്തില് മരണമടഞ്ഞ വയക്തികളുചട കുടുംബങ്ങള്ക ്സംസ്ഥാന 

ദുരന്ത ന്ദ്പ ികരണ നിധിയില് നിന്നും അനുവദനീയമായ നഷ്ടപരിഹാര 

 ുക, ഒരാള് മരണചപട്ടാല് 4 ലക്ഷം രൂപ ന്ദ്പസ്തു   വയക്തിയുചട 

കുടുംബത്തിന്, എന്ന ത ാ ില് ചിലവഴിച്്ച കഴിഞ്ഞു.  ുക 

നല്കുന്ന ിന് നിയമപരമായി  ടസം ഇല്ാത്ത, ന്ദ്പളയത്തില് 

മരണമടഞ്ഞ വയക്തികളുചട കുടുംബങ്ങള്ക് ഈ  ുക വി രണം 

നടത്തി. 

2. ശുചീേരണം 

• ന്ദ്പളയ ജലം ഇറങ്ങി തപായ ഉടചന സന്നദ്ധ് ന്ദ്പവർത്തകരുതടയും 

സർകാർ സംവിധാനങ്ങളുചടയും സഹായതത്താചട ന്ദ്പളയ ബാധി  

ന്ദ്പതദശങ്ങളിലാചക മാ ൃകാപരമായ രീ ിയില്  ശുചീകരണ 

ന്ദ്പവർത്തികള് നടത്തി. ഇ ിതലകായി പഞ്ചായത്്ത വാർരിന ് 25,000 

രൂപയും മുന്സിപാലിറ്റി/തകാർപതറഷന് വാർരിന് 50,000 രൂപയും 

അനുവദിച്ചു ചകാണ്ട് 18/08/2018 സ ഉ 453/2018/DMD ഉത്തരവിറകി. ഇ  ്

കൂടാച  ദജവികമായി ജീർണികാത്ത മാലിനയങ്ങള് 

സംസ്കരികുന്ന ിന ് ക്ലീന് തകരള കമ്പനിചയ ചുമ ലചപടുത്തുകയും 

അവർക ് അ ിതലകായി 25 ലക്ഷം രൂപ സർകാർ ഉത്തരവ ്

464/2018/DMD dated 30/08/2018 വഴി നല്കുകയും ചചയ്തു. 

• സംസ്ഥാന  ലത്തില് 6,93,287 വീടുകളും, 7610 ചപാ ു 

സ്ഥാപനങ്ങളും,3,00,956 കിണറുകളും വൃത്തിയാകി. 5,850 വലിയ 

മൃരങ്ങള്, 8,807 ചചറിയ മൃരങ്ങള്, 8,22,553 പക്ഷികള് എന്നിങ്ങചന 

ശവശരീരങ്ങള് മറവുചചയ്തു. ഇവചയല്ാം ചചയ്യാന് 3062 സ്കവാടുകള് 

ന്ദ്പവർത്തിച്ചു. ബംരാളില് നിന്നും ശവശരീരം മറവു ചചയ്യുവാന് 

ന്ദ്പത യക പരിശീലനം കിട്ടിയ വിഭാരങ്ങചള ചകാണ്ടു വന്നിരുന്നു. 

(https://lsgkerala.gov.in/ml/flood-relief-flood-status/flood-sanitation-report-20-sept-

2018-1159) 

3. ജീവകനാപാധി 
• 07/09/2018 സർകാർ ഉത്തരവ് (ദക) 326/2018/റവ ന്ദ്പകാരം ന്ദ്പളയത്തില് 

കഷ്ട കളനുഭവികുന്ന ജനങ്ങള്ക ് അവരുചട ജീവനും 
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ജീവതനാപാധികളും  ിരിച്ചു പിടികാനുള്ള സഹായത്തിതലകായി RKLS 

(Resurgent Kerala Loan Scheme) എന്ന സാമ്പത്തിക സഹായ പദ്ധ് ി 

രൂപീകരിച്്ച 1 ലക്ഷം രൂപവചര വായ്പ ലഭയമാകാന് തവണ്ട നടപടികള് 

സവീകരികുകയും കുടുംബന്ദ്ശീചയ അ ിന്ചറ ചുമ ല 

ഏല്പികുകയും ചചയ്തു. ഈ വായ്പയുചട പലിശ (9%) മുഖയമന്ദ്ന്തിയുചട 

ദുരി ാശവാസ നിധിയില് നിന്ന ് നല്കാനും  ീരുമാനിച്ചു. 

(https://www.kudumbashree.org/pages/711) 

4. വീെുേളുകെ പുനര് നിര്മി ി 
• GO (Ms). No. 7/2018/DMD dated 28/06/2018 ന്ദ്പകാരം സംസ്ഥാന സർകാർ 

രാജയത്തു  ചന്ന ഏറ്റവും ഉയർന്ന ത ാ ില്, ദുരന്തത്തില് 

 കർന്നുതപായ വീടുകളുചട പുനർനിർമാണത്തിനുള്ള Minimum Relief 

code നിർണയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ന്ദ്പസ്തു   ഉത്തരവ ് ന്ദ്പകാരം പൂർണമായി 

 കർന്നത ാ 75% അധികം  കർച്ച തനരിടുകയും 

വാസതയാരയമല്ാ ാകുകയും ചചയ്ത വീടുകളുചട 

പുനർനിർമാണത്തിന് 4 ലക്ഷം രൂപ എന്ന് നിജചപടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. തകന്ദ്ര 

സർകാർ മലതയാര തമഖലയില് 1,01,900 രൂപയാണ് (സമ ലത്തില് 95100 

രൂപ) ഇ ിനായി അനുവദിച്ചിട്ടുള്ള ്. ആചക നല്കുന്ന 4 ലക്ഷത്തില് 

ബാകിയുള്ള  ുക മുഖയമന്ദ്ന്തിയുചട ദുരി ാശവാസ നിധിയില് 

നിന്നാണ ്നല്കുന്ന ്. Minimum Relief Code അനുസരിച്്ച സംസ്ഥാനചത്ത 

ദുരന്തങ്ങളില്  കരുന്ന വീടുകള്ക ് തനരിട്ടിട്ടുള്ള നാശനഷ്ടത്തിന്ചറ 

ത ാ നുസരിച്്ച കുറഞ്ഞ ് 15%, 16-29%, 30-59%, 60-74%, 75%ത്തിനു തമചല 

എന്നിങ്ങചന അഞ്ചു വിഭാരമായി  ിരിച്്ച ഓതരാ വിഭാരത്തിലും 

ധനസഹായനിരകുകള് യഥാന്ദ്കമം 10,000 രൂപ, 60,000 രൂപ, 1,25,000 രൂപ, 

2,50,000 രൂപ, 4,00,000 രൂപ എന്നിങ്ങചനയാണ് നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള ്. 

• പൂർണമായും സ്ഥലം ഒഴുകി തപായവർക്  സവന്തമായി തകരളത്തില് 

സ്ഥലം ഇചല്ങ്കിതലാ നിലവിചല സ്ഥലം വീടു നിർമാണത്തിന ്

അനുതയാജയം അചല്ങ്കിതലാ സ്ഥലം വാങ്ങുന്ന ിനായി 6 ലക്ഷം 

രൂപതയാ, ന്ദ്പമാണത്തില് ഉള്ള  ുകതയാ, ഏ ാതണാ കുറവ ് ആ  ുക 

അനുവദികാന് സർകാർ  ീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. രാജയത്്ത സ്ഥലം 

ദുരന്തത്തില് ഒഴുകി തപായ ദുരന്ത ബാധി ർക ്വീടു വയ്കാന് സ്ഥലം 

വാങ്ങുന്ന ിന ് ഇന്ദ് യും ഉയർന്ന അളവില് ദുരി ാശവാസ സഹായം 

അനുവദികുന്ന മചറ്റാരു സംസ്ഥാനവും ഇല്. ദുരന്ത സാധയ ാ 

അനുബന്ധിയായ ഇത്തരം ഒരു സ്ഥലം മാറ്റി  ാമസിപികല് സ്കീം മറ്റ ്

ഒരു സംസ്ഥാനത്തും ഇല്. 

• ന്ദ്പകൃ ി ദുരന്തങ്ങളില്  കർന്ന വീടുകളുചട പുനർനിർമാണം 

ദുരന്തബാധി രുചട തന ൃ വത്തിലും പൂർണ പങ്കാളിത്തത്തിലും 
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ആകണചമന്ന രാജയാന്തര ലത്തിലുള്ള അംരീകൃ മാ ൃക പിന്തുടർന്ന ് 

2018 ല്  ന്ദ്പളയത്തില് പൂർണമായും  കർന്ന ും രുരു രമായി 

(75%ത്തിതലചറ) തകടുസംഭവിച്്ച വാസതയാരയമല്ാ ായ ുമായ 

വീടുകളുചട  പുനർനിർമാണം ആരംഭികുന്ന ിന ്

വീടുനഷ്ടചപട്ടവരുചട തയാരങ്ങള് തബ്ലാകു  ലത്തില് വിളിച്ചു 

തചർകുവാനും, വിശദമായി വിവിധ ഭവന നിർമാണ സാദ്ധ്യ കള് 

വിശദീകരിച്്ച നല്കുകയും ചചയ്തു. 

• 'സുരക്ഷി  കൂചടാരുകും തകരളം' എന്ന തപരില് തബ്ലാകു ലത്തിലും 

നരരസഭാ  ലത്തിലും ഭവന നിർമാണ സഹായതകന്ദ്രങ്ങളും 

ആരംഭിച്ചു. ദലഫ് മിഷന ്ആണ ്ഈ തകന്ദ്രത്തിചെ നടത്തിപ് ചുമ ല. 

• GO (Ms). No. 18/2018/DMD dated 03/09/2018 ന്ദ്പകാരം  തേശ വകുപ ്

ഓവർസിയർ/എന്ജിനീയർമാരുചട കീഴില് സന്നദ്ധ്ന്ദ്പവർത്തകരും 

എന്ജിനീയർമാരും അംരീകരികുന്ന വീടിചെ ചകട്ടിട നഷ്ടത്തിചെ 

(Structural damage) ത ാ  ് തമല് പരിതശാധനക് തശഷം 

അംരീകരികുന്ന ്  തേശ വകുപ ് ചസന്ദ്കട്ടറിയുമാണ്. ഇവരുചട 

ന്ദ്പവർത്തനത്തിന് തമല്തനാട്ടം വഹികുവാനായി ആസൂന്ദ് ണ വകുപ ്

അംരം ചചയർമാനായി ഒരു 4 അംര സമി ിചയയും 

ചുമ ലചപടുത്തിയിരുന്നു. കണചകടുപില്  ർകമുണ്ടായാല് 

അപീല് നല്കുന്ന ിനായി ജില്ാ കളക്ടതറയും 

ചുമ ലചപടുത്തിയിരുന്നു. 

5. വവദയു ി 
•  കർച്ച തനരിട്ട 9.7 ലക്ഷം ചകട്ടിടങ്ങളിതലകുള്ള ് ഉള്പചട, ദവദയു ി 

വിച്തേദികചപട്ട 25.57 ലക്ഷം ചകട്ടിടങ്ങളിതലകുള്ള ദവദയു ി 

ബന്ധം 1-9-2018 ഓടുകൂടി  ചന്ന പുനർസ്ഥാപിച്ചു നല്കി. 

6. േൃഷി 
• ന്ദ്പളയംമൂലം തകരളത്തിചല കാർഷിക തമഖലയ്ക് കനത്ത 

നാശനഷ്ടമാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ള .് ന്ദ്പളയത്തില് 1,50,000 ചഹക്ടർ സ്ഥലചത്ത 

കൃഷി നഷ്ട്ടചപട്ടു. 

• മുഖയമന്ദ്ന്തിയുചട ദുരി ാശവാസ നിധിയില് (സി.എം.രി.ആർ.എഫ്) 

നിന്നും ന്ദ്പകൃ ിതക്ഷാഭ ദുരി ാശവാസ സഹായമായി 54 തകാടി രൂപയും, 

സംസ്ഥാന ബഡ്ജറ്റ ് വിഹി മായി 1.5  തകാടി രൂപയും, അധികമായി 

ലഭിച്ച 109.01 തകാടി രൂപയും  ഉള്പചട ആചക  164.51 തകാടി രൂപ 354810 

കർഷകർക ്വി രണം ചചയ്തിട്ടുണ്ട്. 

• സംസ്ഥാന വിള ഇന്ഷവറന്സ ്പദ്ധ് ിയില് അംരങ്ങളായ കർഷകർക ്

അടിയന്തിരമായി ഇന്ഷവറന്സ് നഷ്ടപരിഹാരം നല്കുന്ന ിന് നടപടി 

സവീകരികുകയും സംസ്ഥാന വിള ഇന്ഷവറന്സ് പദ്ധ് ിയില് 
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അംരങ്ങളായ 1,52,350 കർഷകർക് നഷ്ടപരിഹാരമായി 51 തകാടി രൂപ 

വി രണം നടത്തുകയും ചചയ്തിട്ടുണ്ട്. 

• ന്ദ്പളയം മൂലം ചനല്കൃഷി നശിച്ച ിന ് വിരിപ ് മുണ്ടകന് സീസണില് 

വി യ്കുന്ന ിനായി 5650.85 ചമന്ദ്ടിക ്ടണ് ചനല്വിത്്ത കിതലാന്ദ്രാമിന ്

40 രൂപ നിരകില് വി രണം ചചയ്യുന്ന ിന്  2260.338 ലക്ഷം രൂപയുചട 

സഹായം കർഷകർക ് ലഭയമാകി. കൂടാച , പച്ചകറി കൃഷിയുചട 

പുനരുജീവനത്തിനായി 770 ലക്ഷം രൂപയ്കുള്ള 77 ലക്ഷം പച്ചകറി 

വിത്്ത പാകറ്റുകളും  75 ലക്ഷം രൂപയ്കുള്ള 30 ലക്ഷം ദ കളും 

കർഷകർക് നല്കിയിട്ടുണ്ട്. ന്ദ്പളയം മണിനുണ്ടാകിയ തശാഷണം 

പുനസ്ഥാപികുന്ന ിന് 'തസായില് അമീലിതയാറന്റ്സ് ഇന് ചസലക്ടര് 

രിസ്ന്ദ്ടിക്ട്' എന്ന പദ്ധ് ി ന്ദ്പകാരം 75 ശ മാനം സബ്സിരി നിരകില് 

4369.27 ചഹക്ടർ സ്ഥലത്്ത 21846 കർഷകർകായി 108 ലക്ഷം രൂപയുചട 

കുമായവസ്തു കള് വി രണം ചചയ്തിട്ടുണ്ട.് 

• ന്ദ്പളയത്തില് കൃഷിനാശം സംഭവിച്ച 238376 കർഷകർക ്എസ്.രി.ആർ. 

ഫണ്ടില് നിന്നും 78.43തകാടി രൂപയുചട ധനസഹായം വി രണം 

ചചയ്തിട്ടുണ്ട ് കൂടാച , വരള്ച്ച മൂലം കൃഷിനാശം സംഭവിച്ച 11035 

കർഷകർക ് 10.83 തകാടി രൂപയുചട എസ്.രി.ആർ. ധനസഹായവും 

വി രണം ചചയ്തിട്ടുണ്ട്. 

• കൃഷിയിടങ്ങളില് അടിഞ്ഞുകൂടിയ ചചളി, പാറ, മണ് എന്നിവ നീകം 

ചചയ്യുന്ന ിന ് 24,500 കർഷകർകായി 2126 ലക്ഷം രൂപയും, 

ഉരുള്ചപാട്ടലിനും മണിടിച്ചിലിനുമായി 12,752 കർഷകർകായി 26.22 

ലക്ഷം രൂപയും, മഴചകടു ി മൂലം ബണ്ടുകള് ചപാട്ടിയ ് റിപയർ 

ചചയ്യുന്ന ിന് എസ്.രി.ആർ. ഫണ്ടില് നിന്നും 423 ലക്ഷം രൂപയും  

സംസ്ഥാന വിഹി മായി 76.75677 ലക്ഷം രൂപയും വി രണം 

ചചയ്തിട്ടുണ്ട്. കൂടാച , പമ്്പ ചസറ്റ്, ചപട്ടിയും പറയും എന്നിവ റിപയർ 

ചചയ്യുന്ന ിനു 97.6356 ലക്ഷം രൂപയും വി രണം ചചയ്തിട്ടുണ്ട്. 

• മിഷന് തഫാർ ഇനറ്തന്ദ്രറ്റര് ചരവലപച്മന്റ ് ഓഫ് തഹാർട്ടികള്ച്ചർ 

(MIDH) പദ്ധ് ിയുചട ഭാരമായി സ്ചപഷയല് പാതകജില് ഉള്ചപടുത്തി 

ന്ദ്പളയ ദുരി ാശവാസത്തിനായി തകന്ദ്ര സർകാരില് നിന്നും 93.39 തകാടി 

രൂപയുചട പദ്ധ് ിക ്അനുമ ി ലഭിച്ചു.  ഇ ിചെ ആദയ രരുവായി 24.93 

തകാടി രൂപ തകന്ദ്ര വിഹി വും 16.62 തകാടി രൂപ സംസ്ഥാന 

വിഹി മായും, ആചക 41.55 തകാടി രൂപ സംസ്ഥാന തഹാർട്ടികള്ച്ചർ 

മിഷന ്ലഭയമാകിയിട്ടുണ്ട്. 

• ഇ ിചനല്ാം പുറതമ ചവള്ളചപാക ചകടു ിമൂലം വിളകള്കും 

കൃഷിഭൂമികും ഉണ്ടായ നാശനഷ്ടത്തിചെ ചവളിച്ചത്തില് 2018-19 

വാർഷിക പദ്ധ് ിയില് ഉള്ചപട്ട പദ്ധ് ികളില് മാറ്റം വരുത്തിചകാണ്ട ്
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ചവള്ളചപാക ദുരി ാശവാസം ലക്ഷയമിട്ടുചകാണ്ടുള്ള പു ിയ പദ്ധ് ി 

നിർതേശങ്ങള് 22.19 തകാടി രൂപയുചട പദ്ധ് ി പാതകജില് അംരീകാരം 

ലഭിച്ചു.  അത ാചടാപം പു ുകൃഷി ആരംഭികുന്ന ിനും 

വിത്്ത/കുമായം തപാലുള്ള ഉല്പാദതനാപാധികളുചട വി രണം, നടീല് 

വസ്തു കളുചട വി രണം, മണിചെ ഫലഭൂയിഷ്ഠ  

വർദ്ധ്ിപികുന്ന ിനായി 2018-19 ചല കൃഷി വകുപ് ബഡ്ജറ്റ ്

വിഹി ത്തില് നിന്നും 43.62 തകാടി രൂപയുചട ന്ദ്പത യക പുനർജ്ജനി 

പാതകജിനും അംരീകാരം ലഭിച്ചു.  ഇന്ദ്പകാരം ആചക 65.81 തകാടി 

രൂപയുചട ന്ദ്പളയാനന്തര പാതകജ് പദ്ധ് ികള് നടപിലാകി. 

• കാലവർഷചകടു ി മൂലം ദുരി മനുഭവികുന്ന സംസ്ഥാനചത്ത എല്ാ 

ജില്കളിതലയും കർഷകർക് വിവിധ ധനകാരയ സ്ഥാപനങ്ങളില് 

നിന്നും എടുത്തിട്ടുള്ള ക്ഷീര വികസനം, മൃര സംരക്ഷണം 

ഉള്പചടയുള്ള കാർഷിക വായ് പകള്, വിദയാഭയാസ വായ്പകള് എന്നിവ 

ഉള്പചടയുള്ള എല്ാവിധ വായ്പകളിതന്മലുള്ള ജപ്തി നടപടികള്ക ്

12.10.2018 മു ല് ഒരു വർഷതത്തയ്ക ് ചമാറതട്ടാറിയം  (സർകാർ 

ഉത്തരവ് (MS) നം. 367/2018  ീയ ി 12.10.2018) ന്ദ്പഖയാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. 

• കൂടാച , കൃഷി വകുപിചെ സ.ഉ. (ദക) നം. 41/2019/കൃഷി  ീയ ി 

07.03.2019, ന്ദ്പകാരം ചപാ ുതമഖല, വാണിജയ, സഹകരണ ബാങ്കുകള് 

എന്നിവിടങ്ങളില് നിന്നും കർഷകർ എടുത്തിട്ടുള്ള കാർഷിക 

വായ്പകളിതന്മലുള്ള ജപ്തി നടപടികള്ക് തനരചത്ത ന്ദ്പഖയാപിച്ച 

ചമാറതട്ടാറിയം 2019 രിസംബർ 31 വചര ദീർഘിപികുകയും ചചയ്തു.  ഇ  ്

കർഷകർ എടുത്തിട്ടുള്ള എല്ാ വായ്പകള്കും ബാധകമാണ്. 

7. ക്ഷീര കമഖല 

• 7,51,000 പക്ഷികളും, 7953 വളർത്്ത മൃരങ്ങളും ന്ദ്പളയത്തില് നഷ്ട്ടചപട്ടു 

• GO (Rt) 625/2018/DMD dated 22.11.2018 ന്ദ്പകാരം 25 തകാടി രൂപയുചട 

സഹായം ഈ തമഖലയിചല കർഷകർക് ലഭയമാകി. നഷ്ട്ടചപട്ട ഒരു 

പശുവിന് 30,000 രൂപ വീ ം ആണ് അനുവദിച്ച ് 

8. മത്സ്യ കമഖല 

• GO (Rt) No. 23/2019/DMD dated 11-01-2019 ന്ദ്പകാരം മത്സയ ബന്ധന 

തമഖലയിചല നഷ്ടത്തിന ് തകന്ദ്ര മാനദണ്ഡം അനുസരിച്ചുള്ള 

ദുരി ാശവാസ സഹായമായി 11.6 തകാടി രൂപ സംസ്ഥാന ദുരന്ത 

ന്ദ്പ ികരണ നിധിയില് നിന്നും നല്കി. 

• മത്സയ ച ാഴിലാളികള്കു life jacket, ഇന്ധനം എന്നിവ നല്കുന്ന ിനുള്ള 

 ുക സംസ്ഥാന ദുരന്ത ന്ദ്പ ികരണ നിധിയില് നിന്നും അനുവദിച്ചു 

നല്കി. 
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• രക്ഷാ ന്ദ്പവർത്തനത്തിനിടയില്  കർച്ച തനരിട്ട മത്സയ 

ച ാഴിലാളികളുചട തബാട്ടുകള് നന്നാകുവാന് ആവശയമായ  ുക 

ചചലവഴികുവാന് മത്സയ വകുപിന് അനുമ ി നല്കി. 

9. കറാഡ് 

• 7602.3 km തറാര് പുനർ നിർമിച്്ച കഴിഞ്ഞു ( തേശ വകുപും, 

ചപാ ുമരാമത്്ത വകുപും തചർന്ന്) 

10. MSME സ്ഥാപനങ്ങള്ക്കുള്ള ദുരി ാശവാസ സഹായ പദ്ധ ി – 
ഉജ്ജീവന വായ്പ്പാ പദ്ധ ി 

• MSME സ്ഥാപനങ്ങള്കുള്ള കടം - റിതസർവ് ബാങ്ക ്മാനദണ്ഡം ന്ദ്പകാരം 

ദുരന്ത ബാധി  ന്ദ്പതദശചത്ത സവകാരയ തമഖലയിചല Micro, Small and 

Medium Enterprises (MSME) സ്ഥാപനങ്ങളുചട നാശ നഷ്ട ആഘാ ം 

ലഘൂകരികുന്ന ിനുള്ള ചട്ടങ്ങള് ന്ദ്പകാരം നിലവിചല കടം MSME 

സ്ഥാപനങ്ങള്ക് പുനർന്ദ്കമീകരികുകയും, ന്ദ്പവർത്തനം 

പുനരാരംഭികുവാന് പു ു ായി കടം നല്കുവാനും ദുരന്ത നിവാരണ 

നിയമത്തിചെ Section 13 ന്ദ്പകാരം തവണ്ട നടപടി സവീകരികുവാന് 

തദശീയ ദുരന്ത നിവാരണ അത ാറിറ്റിതയാട് സംസ്ഥാന അത ാറിറ്റി 

അവശയചപട്ടിരുന്നു. ഈ ആവശയം തകന്ദ്ര ദുരന്ത നിവാരണ അത ാറിറ്റി 

പരിതശാധിച്്ച, തകന്ദ്ര ഫിനാന്സ് വകുപിന് നിർതേശം നല്കുകയും, ഈ 

നിർതേശം പരിരണിച്്ച തകന്ദ്ര ഫിനാന്സ് വകുപ ് രാജയചത്ത എല്ാ 

ബാങ്കുകള്കും Ltr. No. F.No.27/03/2017-IF-II(PMMY) dated 16-10-2016 ന്ദ്പകാരം 

നിർതേശം നല്കുകയും ചചയ്തു. 

• സൂക്ഷ്മ, ചചറുകിട, ഇടത്തര വാണിജയ, വയവസായ സ്ഥാപനങ്ങള്, 

കടകള്, ത നീച്ച കർഷകർ, അലങ്കാര പക്ഷി കർഷകർ എന്നിവർ 

രാജയചത്ത അടിസ്ഥാന ദുരി ാശവാസത്തില് ഉള്ചപടുന്നില്. 

ന്ദ്പളയത്തില് സർകാർ ന്ദ്പളയ/ഉരുള്ചപാട്ടല് ബാധി മായി ന്ദ്പഖയാപിച്ച 

1260 വിതല്ജുകളിചല ക്ഷീര കർഷകർ, പൌള്ന്ദ്ടി കർഷകർ, അലങ്കാര 

പക്ഷി കർഷകർ, ത നീച്ച കർഷകർ, സൂക്ഷ്മ, ചചറുകിട, ഇടത്തര 

വാണിജയ, വയവസായ സ്ഥാപനങ്ങള്, കടകള് (Micro, Small and Medium 

Enterprises and Shops and Establishments), കിസാന് ചന്ദ്കരിറ്റ്  കാർര് ഉടമകള് 

എന്നിവർ  ചഷരയൂള്ര് ബാങ്കുകളില് നിന്നും, സഹകരണ 

ബാങ്കുകളില് നിന്നും എടുകുന്ന വായ്പകള്ക് മുഖയമന്ദ്ന്തിയുചട 

ദുരി ാശവാസ നിധിയില് നിന്നും സഹായം നല്കുന്ന ഉജ്ജീവന 

വായ്പാ പദ്ധ് ി  യ്യാറാകി സർകാരിന് സമർപിച്ചു. GO (Ms) No. 

27/2018/DMD dated 17-12-2018 തമല് ശുപാർശ സർകാർ അംരീകരിച്ചു. 

സൂക്ഷ്മ, ചചറുകിട, ഇടത്തര വാണിജയ, വയവസായ സ്ഥാപനങ്ങള്, 

കടകള്, ത നീച്ച കർഷകർ, അലങ്കാര പക്ഷി കർഷകർ എന്നിവർക് 2 
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ലക്ഷം രൂപ വചരയുള്ള സഹായമാണ് ഈ പദ്ധ് ി ന്ദ്പകാരം നല്കു ന്ന ്.  

കിസാന് ചന്ദ്കരിറ്റ് കാർര്  ഉള്ള ന്ദ്പളയ ബാധി രായ കർഷകർക് 4%  

 ാങ്്ങ-പലിശയും നല്കുന്നു. രാജയത്്ത ആദയമായിട്ടാണ് ഇത്തരം ഒരു 

ദുരി ാശവാസ പദ്ധ് ി നടപാകുന്ന ്. 112.95203 തകാടി രൂപയുചട വായ്പ 

1563 സ്ഥാപനങ്ങള്കു നല്കി കഴിഞ്ഞു എന്നാണ് വയവസായ വകുപ് 

അറിയിച്ച ്. 

1.30.8 തകന്ദ്ര ആഭയന്തര സഹമന്ദ്ന്തിയുചട സരർശനം - 21-7-2018 

  2018 ചല ന്ദ്പളയബാധി  ന്ദ്പതദശങ്ങള് തനരില് കണ്ടു സ്ഥി ിര ികള് 

വിലയിരുത്തുവാന് 21-7-2018 തകന്ദ്രസഹമന്ദ്ന്തി 

കിരണ് റിജിജുവിചെ തന ൃ വത്തില് തകന്ദ്ര 

വിതനാദ സഞ്ചാര വകുപ് സഹമന്ദ്ന്തി 

അല്തഫാണ്സ് കണന്താനവും അടങ്ങുന്ന 

തകന്ദ്ര സംഘം ചകാച്ചിയില് എത്തി. ഏറ്റവും 

കൂടു ല് ചവള്ളചപാകം ബാധിച്ച  ൃശ്ശൂർ, 

എറണാകുളം, ആലപുഴ എന്നീ ജില്കളില് തകന്ദ്ര സംഘം സരർശനം 

നടത്തി. അഭൂ പൂർണമായ ഈ ചവള്ളചപാകം നിയന്ദ്ന്തികാന് അടിയന്തിര 

തകന്ദ്ര സഹായമായി തകരളത്തിന് 80 തകാടി രൂപ അനുവദിച്ചു എന്നു മന്ദ്ന്തി 

അറിയിച്ചു. 

1.30.9 തകന്ദ്ര ആഭയന്തര മന്ദ്ന്തിയുചട സരർശനം - 12-8-2018 

2018 ആരസ്ത ് 12-ആം  ിയ ി തകന്ദ്ര ആഭയന്തര മന്ദ്ന്തി ന്ദ്ശീ. രാജ് നാഥ് 

സിംര് തകരളത്തിചല ചവള്ളചപാക സ്ഥി ി ര ികള് തനരിട്്ട കണ്ട ്

വിലയിരുത്താന് തകരളത്തിചലത്തി. 

തകന്ദ്ര വിതനാദ സഞ്ചാര വകുപ് മന്ദ്ന്തി തരാ. അല്തഫാണ്സ ്

കണന്താനം തകരളത്തിചല ചവള്ളചപാക/ ഉരുള്ചപാട്ടല്  

ബാധി   ന്ദ്പതദശങ്ങള് സരർശിച്ചു.  തകന്ദ്ര ടൂറിസം 

സഹമന്ദ്ന്തി (ഇന്രിചപന്രന്റ ് ചാർജ്), തദശീയ ദുരന്ത 

ന്ദ്പ ികരണ തസനയുചട (എന്രിആർഎഫ്) രയറക്ടർ 

ജനറല്, ന്ദ്ശീ സഞജ്യ് കുമാർ, ആഭയന്തര 

മന്ദ്ന്താലയത്തിചല മു ിർന്ന ഉതദയാരസ്ഥർ എന്നിവർ ഈ 

സംഘത്തില് ഉള്ചപട്ടിരുന്നു.  

ന്ദ്പളയ ബാധി  ന്ദ്പതദശങ്ങളില് തവയാമ നിരീക്ഷണം 

നടത്തിയ  സരർശിച്ച  ന്ദ്ശീ രാജ് നാഥ് സിംര്, സംസ്ഥാന സർകാരും മറ്റ ്തകന്ദ്ര 

സർകാർ ഏജന്സികളും നടത്തിയ  ിരച്ചില്, രക്ഷാന്ദ്പവർത്തന, 

ദുരി ാശവാസ നടപടികള്  അവതലാകനം ചചയ്തു. മുഖയമന്ദ്ന്തി ന്ദ്ശീ പിണറായി 

വിജയന്, മറ്റ് വകുപ് മന്ദ്ന്തിമാർ, ചീഫ് ചസന്ദ്കട്ടറി, രിജിപി, തകന്ദ്ര 

ഏജന്സികളിചലയും സംസ്ഥാന ഭരണകൂടത്തിചലയും മു ിർന്ന 
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ഉതദയാരസ്ഥർ  ുടങ്ങിയവർ അവതലാകന തയാരത്തില് പചങ്കടുത്തു. ദുരന്ത 

നിവാരണ അത ാറിറ്റി ചമമ്പർ ചസന്ദ്കട്ടറി തരാ. തശഖർ എല്. കുരയാതകാസ ്

ന്ദ്പളയ ന്ദ്പ ികരണവും ദുരി ാശവാസ നടപടികളും സംബന്ധിച്ച വിശദമായ 

ന്ദ്പസചെഷണ് അവ രിപിച്ചു. മഴ ശക്തിചപടുവാന് സാധയ യുണ്ട ്

എന്ന ിനാല് തകരളത്തില് നിന്നും തകന്ദ്ര തസനകചള പിന്വലികരു ് എന്ന ്

ബഹു. തകന്ദ്ര ആഭയന്തര മന്ദ്ന്തിതയാട് ന്ദ്പത യകമായി ആവശയചപട്ടു. 

തകരളത്തിന ് 100 തകാടി രൂപയുചട അടിയന്തിര സഹായം ബഹു. തകന്ദ്ര 

ആഭയന്തര മന്ദ്ന്തി ന്ദ്പഖയാപിച്ചു. 

1.30.10 ന്ദ്പധാന മന്ദ്ന്തിയുചട സരർശനം - 18-8-2018 

  2018 ഓരസ്റ്റ്ന് ്17ന ്ബഹു. ന്ദ്പധാനമന്ദ്ന്തി ന്ദ്ശീ. നതരന്ദ്ര തമാദി ചകാച്ചിയില് 

എത്തി. ഓരസ്റ്റ്ന്് 18ന് ബഹു. 

രവർണറും, ബഹു. മുഖയമന്ദ്ന്തിയും, 

ബഹു. റവനയൂ മന്ദ്ന്തിയും ഉന്ന  

ഉതദയാരസ്ഥരും രാവിചല 8.45ന ്

അതേഹതത്താട് ന്ദ്പളയ  ീന്ദ്വ  

സംബന്ധിച്്ച വിശദമായി ചർച്ച 

നടത്തി. ദുരന്ത നിവാരണ 

അത ാറിറ്റി ചമമ്പർ ചസന്ദ്കട്ടറി തരാ. 

തശഖർ എല്. കുരയാതകാസ് ന്ദ്പളയ ന്ദ്പ ികരണവും ദുരി ാശവാസ 

നടപടികളും സംബന്ധിച്ച വിശദമായ ന്ദ്പസചെഷണ് ബഹു. 

ന്ദ്പധാനമന്ദ്ന്തിയുചട മുന്നില് അവ രിപിച്ചു.  ുടർന്ന് ചഹലിതകാപ്റ്ററില് 

ബഹു. ന്ദ്പധാന മന്ദ്ന്തി ന്ദ്പളയ ബാധി  തമഖലകളില് സരർശനം നടത്തി. “I 

salute the people of Kerala for their fighting spirit...the nation stands firmly with Kerala in this 

hour" എന്ന ്തയാരതശഷം ബഹു. ന്ദ്പധാനമന്ദ്ന്തി അഭിന്ദ്പായചപട്ടു. തകരളത്തിന ്

500 തകാടി രൂപയുചട അടിയന്തിര സഹായം ബഹു. ന്ദ്പധാനമന്ദ്ന്തി ന്ദ്പഖയാപിച്ചു. 

ഇവയ്ക ് പുറചമ ന്ദ്പളയത്തില് മരണം അടഞ്ഞവരുചട കുടുംബത്തിന ് 2 

ലക്ഷം രൂപയുചട അധിക സഹായം ന്ദ്പധാന മന്ദ്ന്തിയുചട ദുരി ാശവാസ 

നിധിയില് നിന്നും ന്ദ്പഖയാപിച്ചു. പരുക് ഏറ്റവർക് 50,000 രൂപയുചട 

സഹായവും  ന്ദ്പധാന മന്ദ്ന്തിയുചട ദുരി ാശവാസ നിധിയില് നിന്നും 

ന്ദ്പഖയാപിച്ചു. 

1.30.11 തപാസ്റ്റ്ന്് രിസാസ്റ്റ്ന്ർ നീര് അചസ്സസ്ചമെ ് (ന്ദ്പളയാനാന്തര 

പുനർനിർമാണ അവശയക ാ വിലയിരുത്തല്) 

ദുരന്തത്തിചെ പശ്ചാത്തലത്തില് നാശനഷ്ടങ്ങള് വിലയിരുത്തുന്ന ിനും 

വീചണ്ടടുകല് ആവശയങ്ങളും  ന്ദ്ന്തങ്ങളും ശുപാർശ ചചയ്യുന്ന ിനും 

യുഎന്, തലാകബാങ്ക,് യൂതറാപയന് യൂണിയന് എന്നിവ വികസിപിച്ച ആതരാള 

രീ ിയാണ് പിരിഎന്എ. 13 തമഖലകളിലായി 10 യു.എന് ഏജന്സികളില് 
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നിന്നും യൂതറാപയന് യൂണിയനില് നിന്നുമുള്ള 76 വിദഗ്ധർ 20 

ദിവസത്തിനുള്ളില് റിതപാർട്്ട വികസിപികാന് സഹകരിച്ചു. സംസ്ഥാന 

ദുരന്ത നിവാരണ അത ാറിറ്റി ഇ ിന ്ചുകാന് 

പിടിച്ചു. യുഎന്രിപി, യുണിചസഫ്, 

യുചനസ്തകാ, യുഎന് വിമന്, 

യുഎന്എഫ് പിഎ, യുഎന്ഇപി, രബ്ലയുഎച്്ചഒ, 

രബ്ലയുഎഫ് പി, ഐ എല്ഒ, എഫ്എഒ എന്നിവ 

യുഎന് ഏജന്സികളില് ഉള്ചപടുന്നു. 

കൂടാച , ചന ർലാന്രില് നിന്നുള്ള 

സംതയാജി  ജലവിഭവ മാതനജ്ചമനറ്ിചനകുറിച്ചുള്ള രണ്ട ് വിദഗ്ധരും 

പിന്തുണ നല്കി. 10 ജില്കളിചല 120 ന്ദ്രാമങ്ങള് സരർശിച്്ച വിദഗ്ധർ, 

ദുരി ബാധി ർ,  ിരചഞ്ഞടുകചപട്ട ന്ദ്പ ിനിധികള്, ഉതദയാരസ്ഥർ, 

സിവില് ചസാദസറ്റി സംഘടനകളുചട ന്ദ്പ ിനിധികള് എന്നിവരുമായി 

സംവദിച്ച തശഷമാണ് റിതപാർട്്ട  യ്യാറാകിയ ്. റിതപാർട്്ട രല്ഹിയിചല 

യു.എന്. റസിരന്റ ് തകാഓർരിതനറ്റർ യൂറി അഫാനിസീവ ് ബഹു. 

മുഖയമന്ദ്ന്തി പിണറായി വിജയന് 25-10-2018ന ് സമർപിച്ചു. 

തകരളത്തിലാകമാനം 26,720 തകാടി രൂപയുചട നാശനഷ്ടങ്ങള് ഉണ്ടായി, 

ന്ദ്പളയതശഷം തകരള പുനർനിർമാണത്തിനായി 31,000 തകാടി രൂപയുചട 

ചിലവുകള് വരുചമന്ന ് ഈ റിതപാർട്ടില് സൂചിപികുന്നു. ഇന്തയയില് 

ഇ ാദയമായാണ ് ഇത്തരത്തില് വിശദമായ ഒരു ദുരന്താനന്തര വിശകലന 

പഠനം നടത്തുന്ന ്. ന്ദ്പസ്തു   പഠനത്തിചെ അടിസ്ഥാനത്തില് കചണ്ടത്തിയ 

ഓതരാ തമഘല  ിരിച്ചുള്ള വിവരം പട്ടികയില് സൂചിപികുന്നു. 

കമഖല 

 േ

ര്വ്ച്ച 
നഷ്ടം ആടേ നഷ്ടം 

പുനരുദ്ധാര

ണ  ുേ 

രൂപ

യില് 

രൂപ

യില് 

രൂപ

യില് 

തരാള

റില്  

(മില്യ

ണ്) 

രൂപയി

ല് 

തരാള

റില്  

(മില്യ

ണ്) 

സാമൂഹിേ കമഖല       

ഭവന നിർമാണം 5,027 1,383 6,410 916 5443 778 

ആതരാരയം 499 28 527 75 600 86 

വിദയാഭയാസം, 

ശിശുസംരക്ഷണം 
175 4 179 26 214 31 

സാംസ്കാരിക ദപ ൃകം 38 37 75 11 80 11 

ആടേ 5,739 1,452 7,191 1,028 6,337 906 

ഉല്പാദന കമഖല       

കൃഷി, മല്സയ ബന്ധനം, മൃര 

സംരക്ഷണം 
2,975 4,180 7,155 1,022 4,498 643 
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ആടേ 2,975 4,180 7,155 1,022 4,498 643 

അെിസ്ഥാന സൗേരയ 

കമഖല 
      

ജലം, ശുചീകരണം/ശുചി വം 890 471 1,361 195 1,331 190 

ര ാര ം 
 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

10,046 1,435 

ദവദയു ി 353 50 

ജലതസചനം 1,483 212 

മറ്റ് സൌകരയങ്ങള് 2,446 349 

ആടേ 890 471 1,361 195 15,659 2,236 

കക്ോസ ്േട്ടിങ് കമഖല       

ന്ദ്പകൃ ി സംരക്ഷണം 26 0.04 26 4 148 21 

ച ാഴിലും ജീവതനാപാധിയും 881 9,477 10,358 1,480 3,896 557 

ദുരന്ത ലഘൂകരണം 17 583 599 86 110 16 

സാമൂഹിക - ലിംരതഭദ 

ഉള്ചപടല് 
0.9 0 0.9 0.13 35 5 

ന്ദ്പാതദശിക ഭരണം 28 0 28 4 32 5 

ആടേ 953 10060 11,013 1574 4,221 604 

ആടേ (എ) 10557 16163 26720 3819 30715 4389 

സംതയാജി  ജല വിഭവ 

പരിപാലനം (ബി) 
0 0 0 0 24 3 

ആടേ  ുേ (എ+ബി) 
 

30739 4392 

ആടേ  ുേ (ടറൗണ്ട് ഓഫ് ) 31,000 4,400 

• ന്ദ്പസ്തു   റിതപാർട്ടിചെ ചരുകരൂപം ഇവിചട ലഭയമാണ് 

https://sdma.kerala.gov.in/wp-

content/uploads/2019/03/executive-summary-final-

1.pdf 

• പൂർണ റിതപാർട്്ട ഇവചട ലഭയമാണ് 

https://sdma.kerala.gov.in/wp-

content/uploads/2020/08/Kerala-Post-Disaster-

Needs-Assessment.pdf 

ന്ദ്പളയാനന്തര പുനർനിർമാണം സംബന്ധിച്്ച 

ഐകയരാഷ്ന്ദ്ടസഭയുചട റിതപാർട്ടിചല (തപാസ്റ്റ്ന്് 

രിസാസ്റ്റ്ന്ർ നീഡ്സ ് അസസ്സച്മെ ്) നിർതദശങ്ങള് 

മുഖയമന്ദ്ന്തി ചചയർമാനായ ഉപതദശക 

സമി ിതയാരം അംരീകരിച്ചു. റിതപാർട്്ട 

സമന്ദ്രവും എല്ാതമഖലകചളയും സ്പർശികുന്ന ുമാചണന്ന ് സമി ി 

അംരങ്ങള് ചപാ ുചവ അഭിന്ദ്പായചപട്ടു. കുട്ടനാട്ടിചല ജനങ്ങളുചട 
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ജീവി വും കൃഷിയും സംരക്ഷികുന്ന ിചനകുറിച്്ച ആസൂന്ദ് ണ തബാർര് 

പഠനം നടത്തും. ജലവിഭവ വകുപിചെ സഹകരണതത്താചടയാണ ് പഠനം 

നടത്തുക. നദീ ടസംരക്ഷണത്തിന ് തകരള റിവർ തബസിന് അത ാറിറ്റി 

തവണചമന്ന അഭിന്ദ്പായം തയാരത്തില് ഉയർന്നു. വീടുകളുചട 

പുനർനിർമാണത്തിന ് ചപാ ുമാ ൃക സവീകരികണചമന്ന ് മുഖയമന്ദ്ന്തി 

നിർതദശിച്ചു. 

1.30.12 ധനകാരയ പാർലചമന്റ്ററി സ്റ്റ്ന്ാരിങ് കമിറ്റിയുചട സരർശനം - 6-12-

2018 

ധനകാരയ പാർലചമന്റ്ററി സ്റ്റ്ന്ാരിങ് കമിറ്റി, അദ്ധ്യക്ഷന് ന്ദ്ശീ. വീരപ 

ചമായിലിയുചട തന ൃ വത്തില് ന്ദ്പളയം ദുരി ാശവാസം സംബന്ധിച്ച 

ച ളിചവടുപ് എറണാകുളത്്ത 

നടത്തി. ന്ദ്പസ്തു   കമിറ്റി 

അംരങ്ങള് ആയ ന്ദ്ശീ. ദിരവിജയ് 

സിങ്, ന്ദ്ശീ. രംരരാജന്, ന്ദ്ശീ. 

അനില് തദശായി, ന്ദ്ശീ. നവനീ  

കൃഷ്ണന് എന്നീ എം.പിമാർ 

ച ളിചവടുപില് പചങ്കടുത്തു. 

സംസ്ഥാനത്തിന് തവണ്ടി ന്ദ്ശീ. 

പി.എച്്ച കുരയന് ഐ.എ.എസ്, ന്ദ്ശീ. 

ചമാഹമദ് ദവ. സഫറുള്ള 

ഐ.എ.എസ്, തരാ. തശഖർ എല്. കുരയാതകാസ ് എന്നിവർ ച ളിവ ് നല്കി. 

കമിറ്റി തചരമംരലം പഞ്ചായത്്ത സരർശിച്ചു. 

1.30.13 ന്ദ്പളയാനന്തര ന്ദ്പവർത്തനങ്ങള് 

• ന്ദ്പളയ ദുരന്തത്തിന്ചറ പാഠങ്ങള് കൂടി ഉള്ചകാണ്ട് ചകാണ്ട ് ദുരന്ത 

സമയങ്ങളില് വിവര സംതവദനത്തിന്  ടസം തനരിടാ ിരികുവാന് 

സംസ്ഥാനചത്ത എല്ാ ജില്ാ കളക്ടർമാർകും  ഉപന്ദ്രഹ തഫാണ് (Satellite 

Phone) നല്കി. 

• ന്ദ്പാതദശികമായി ദുരന്ത സാധയ യുചട ന്ദ്പവചനം അ ാ  ് ദുരന്തങ്ങള് 

ന്ദ്പവചികുവാന് തദശീയ ദുരന്ത നിവാരണ ആസൂന്ദ് ണ തരഖ ന്ദ്പകാരം 

നിർണയികചപട്ടിരികുന്ന തകന്ദ്ര ഏജന്സികളില് നിന്നും ലഭികുന്ന 

മുറയ്ക് ന്ദ്പസ്തു   ന്ദ്പതദശങ്ങളില് മാന്ദ് മായി ചുരുകി എസ്.എം.എസ ്

സതരശങ്ങളായി നല്കുവാന് Location Based Messaging System എന്ന 

സാതങ്ക ിക വിദയ ഉപതയാരിച്ചു. 

• സംസ്ഥാന, ജില്ാ ദുരന്ത ലഘൂകരണ പദ്ധ് ികള് പു ുകുന്ന 

നടപടികള് ആരംഭിച്ചു. 
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• ന്ദ്പാതദശിക അടിസ്ഥാനത്തില്, ജിതയാളജികല് സർതവ ഓഫ് 

ഇന്തയയുചട സഹായതത്താചട മണിടിച്ചില്/ഉരുള്ചപാട്ടല് എന്നിവ 

ബാധിച്ച ന്ദ്പതദശങ്ങളില്, മുന്പ് വീടുണ്ടായിരുന്ന, നിലവില് വീട ്

നിർമികുവാന്  പാടില്ാത്ത ന്ദ്പതദശങ്ങള് കചണ്ടത്തുന്ന പഠനം നടത്തി. 

ഇത്തരത്തില് നിലവില് 701 വീടുകള് മാറ്റണം എന്നു ജിതയാളജികല് 

സർതവ ഓഫ് ഇന്തയ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത്തരത്തില് മാറ്റണം എന്നു 

ആവശയചപട്ട വീടുകള്ക ്സ്ഥലം വാങ്ങി വീടുവയ്കുവാന് 10 ലക്ഷം 

രൂപ GO (Ms) No. 7/2018/DMD dated 21-6-2018, GO (Ms) No. 13/2018/DMD dated 

16-8-2020, GO (Rt) No. 124/2019/DMD dated 16-2-2019, GO (Ms) No. 6/2019/DMD 

dated 27-2-2019 എന്നിവ ന്ദ്പകാരം നല്കുന്ന ാണ്. 

• ജിതയാളജികല് സർതവ ഓഫ് ഇന്തയയുചടയും, സംസ്ഥാന ദുരന്ത 

ലഘൂകരണ പദ്ധ് ിയില് ഉള്ചപടുത്തിയിട്ടുള്ള 

ഉരുള്ചപാട്ടല്/മണിടിച്ചില് സാധയ ാ ന്ദ്പതദശ ഭൂപടത്തിചെയും 

ചവളിച്ചത്തില് ഏ ു  രം സ്ഥലങ്ങളില് വീട ് വയ്കാം എന്ന  ്

സംബന്ധിച്ച ശാസ്ന്ദ് ീയ ഉപതദശം നല്കുവാന് ജിതയാളജികല് സർതവ 

ഓഫ് ഇന്തയയുചട Deputy Director General, പരിസ്ഥി ി അവതലാകന 

വിദര് ദ്ധ് സമി ി അംരം ന്ദ്ശീ. ജി. ശങ്കർ, ഐ.ആർ.റ്റി.സി രയറക്ടർ തരാ. 

ന്ദ്ശീകുമാർ, സംസ്ഥാന ദുരന്ത നിവാരണ അത ാറിറ്റി ചമമ്പർ ചസന്ദ്കട്ടറി 

തരാ. തശഖർ എല്. കുരയാതകാസ് എന്നിവരുചട വിദര് ദ്ധ് സമി ിചയ GO 

(Rt) No. 664/2018/DMD dated 30-11-2018ന്ദ്പകാരം ചുമ ലചപടുത്തി. ഇവരുചട 

ആദയ ശിപാർശ ന്ദ്പകാരം മലതയാര തമഖലയില് വീട് നിർമികുന്ന ിന ്

ന്ദ്പത യകമായ പരിതശാധന നടത്തുവാന് ജില്ാ ജിതയാതളാജിസ്റ്റ്ന്,്  തേശ 

സ്ഥാപന എന്ജിനിയർ എന്നിവർ ന്ദ്പത യക പരിതശാധനാ തഫാറം സ്ഥലം 

പരിതശാധിച്്ച  യ്യാറകണം എന്നും നിർതദശിച്ചിട്ടുണ്ട്. 

• തകന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ വകുപിതനാട് തകന്ദ്ര ദുരന്ത ലഘൂകരണ 

പദ്ധ്ി ിന്ദ്പകാരം തകന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ വകുപില് നിക്ഷിപ്തമായ 

ചുമ ലയായ സംസ്ഥാനചത്ത കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ 

സംവിധാനങ്ങള് വർദ്ധ്ിപികുവാനും മുന്നറിയിപ് സംവിധാനങ്ങള് 

ചമച്ചചപടുത്തുവാനും Letter No. DMA1/447/2018/DMD dated 6-10-2018 

ന്ദ്പകാരം അവശയചപട്ടിരുന്നു. 256 ഓതട്ടാമാറ്റിക് കലാവസ്ഥാ മാപിനികള് 

സ്ഥാപികണം എന്നും ആവശയചപട്ടിട്ടുണ്ട്. നിലവില് 68 മാനുവല് 

മഴമാപിനികളില് നിന്നും ദിനംദിന വിവരം മാന്ദ് മാണ ്

ലഭയമായിട്ടുള്ള ്. തകന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ വകുപിനു തകരളത്തില് ഉള്ള 15 

ഓതട്ടാമാറ്റിക് കലാവസ്ഥാ മാപിനികളില് 7 എണം മാന്ദ് മാണ് നിലവില് 

ന്ദ്പവർത്തികുന്ന ്. തകരളത്തില് ഒരു റരാർ കൂടി തകാഴിതകാട്, 

വയനാട ് അ ിർത്തിയില് സ്ഥാപികണം എന്നും സർകാർ 
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ആവശയചപട്ടിട്ടുണ്ട്. ഈ കത്തിന് മറുപടിയായി Letter No D-001/168 dated 

24.01.2019 ന്ദ്പകാരം തകന്ദ്ര കലാവസ്ഥാ വകുപ് 100 ഓതട്ടാമാറ്റിക് 

കലാവസ്ഥാ മാപിനികള് സ്ഥാപികുവാന് സ്ഥലം നല്കണം എന്നു 

ആഭയർഥിച്ചു. 13.03.2019നു ഈ വിഷയത്തില് വിശദമായ ഒരു ചർച്ച 

സംസ്ഥാന ദുരി ാശവാസ കമീഷണർ തകന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ 

വകുപുമായി നടത്തുകയും ചചയ്തു. തമല് ചർച്ചയുചട ചവളിച്ചത്തില് 

സംസ്ഥാന ദുരന്ത നിവാരണ അത ാറിറ്റി തകന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ 

വകുപിചെ നിലവിചല എല്ാ മഴമാപിനികളും പരിതശാധിച്്ച വിശദമായ 

റിതപാർട്്ട  യ്യാറാകുകയും, 35 സ്ഥലങ്ങള് ഓതട്ടാമാറ്റിക് കലാവസ്ഥാ 

മാപിനികള് സ്ഥാപികുവാന് ഉചി മാണ് എന്നു കചണ്ടത്തുകയും 

ചചയ്തു. തമല് റിതപാർട്്ട ന്ദ്പകാരം തകന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ വകുപിനു 

ഓതട്ടാമാറ്റിക് കലാവസ്ഥാ മാപിനികള് സ്ഥാപികുവാനായി 

ദകമാറിയിട്ടുണ്ട്. ഓതരാ സ്ഥലവും 10 മീറ്റർ x 12 ച ുരന്ദ്ശ മീറ്റര ്ആണ്. 

65 സ്ഥലങ്ങള് കചണ്ടത്തുവാന് സർതവ നടത്തി വരുന്നു. കൂടാച  10 

 ീർത്ഥാടന/ടൂറിസ്റ്റ്ന് ് തകന്ദ്രങ്ങളിലും ഓതട്ടാമാറ്റിക് കലാവസ്ഥാ 

മാപിനികളും രിസ്തൈ തബാർരും സ്ഥാപികുവാന് തകന്ദ്ര 

കാലാവസ്ഥാ വകുപിതനാട് ആവശയചപട്ടു. ഇവയ്ക് പുറചമ 39 

മാനുവല് മഴമാപിനികള് സ്ഥാപികുവാന് തകന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ വകുപു 

സ്ഥലം ആവശയചപട്ടിട്ടുണ്ട്. വിശദമായ റിതപാർട്്ട ഇവിചട ലഭയമാണ് 

https://sdma.kerala.gov.in/wp-content/uploads/2019/08/field-survey-report-phase-

2.pdf, https://sdma.kerala.gov.in/wp-content/uploads/2019/08/IMD-AWS-Sites-and-

RG-Report-2019.pdf 

• ഐ.എസ്.ആർ.ഓയുചട സഹായം ന്ദ്പത യകമായി Letter No. 

DMA1/536/2018/DMD dated 6-10-2018 ന്ദ്പകാരം അഭയർത്ഥിച്ചു. 

ഐ.എസ്.ആർ.ഓയുചട 65 ഓതട്ടാമാറ്റിക് കലാവസ്ഥാ മാപിനികളും 

ന്ദ്പവർത്തന ക്ഷമമാകുവാന് അവതരാടും ആവശയചപട്ടു. 13.03.2019നു 

ഈ വിഷയത്തില് വിശദമായ ഒരു ചർച്ച ദുരി ാശവാസ കമീഷണർ 

ഐ.എസ്.ആർ.ഓയുമായി നടത്തുകയും ചചയ്തു. തമല് തയാരത്തിചെ 

ചവളിച്ചത്തില് സംസ്ഥാന ദുരന്ത നിവാരണ അത ാറിറ്റി 

ഐ.എസ്.ആർ.ഓയുചട നിലവിചല എല്ാ മഴമാപിനികളും 

പരിതശാധിച്്ച വിശദമായ റിതപാർട്്ട  യ്യാറാകി സർകാരിന ്

സമർപിച്ചിട്ടുണ്ട്. 

• ദുരന്തചത്ത സംബന്ധിച്്ച ഭാവിയിതലക ്വിവരങ്ങള് നല്കാന് തവണ്ടി 

ചവള്ളചപാകം ബാധിച്ച എല്ാ സർകാർ, ചപാ ുതമഖലാ 

സ്ഥാപനങ്ങളിലും ന്ദ്പളയത്തില് ചവള്ളം കയറിയ ഉയരം 

അടയാളചപടുത്താന്  സർകാർ ഉത്തരവിറകിയിട്ടുണ്ട്. ചവള്ളചപാകം 
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ബാധിച്ച ന്ദ്പതദശങ്ങളുചട കൃ യമായ ഭൂപടം, ചവള്ളചപാകത്തില് 

ചവള്ളം കയറിയ ഉയരം ഉള്ചപചടയുള്ള വിവരങ്ങള്  യ്യാറാകുവാന് 

സംസ്ഥാനചത്ത Centre for Water Resources Development and Management, Kerala 

Forest Research Institute, MG University and Kerala State Remote Sensing and 

Environment Centre എന്നിവചര GO (Ms) No. 20/2018/DMD dated 7-9-2018 

ന്ദ്പകാരം ചുമ ലചപടുത്തി. ചപാ ുജനങ്ങള്ക്  ഈ ന്ദ്പവർത്തനത്തില്  

പചങ്കടുകുവാന് ഒരു ചമാദബല് ആപ ്  യ്യാറാകി ന്ദ്പസിദ്ധ്ീകരിച്ചു. 

ഇത്തരത്തില് തശഖരിച്ച വിവരം തകന്ദ്ര ജല കമീഷന ്ആധികാരിക 

ഭൂപടം നിർമികുവാന് നല്കി. ഇത്തരത്തില് തശഖരിച്ച വിവരം 

ഇവിചട ലഭയമാണ് https://sdma.kerala.gov.in/wp-

content/uploads/2020/11/CROWD_INUNDATION.pdf 

• കടലില് മത്സയച ാഴിലാളികള്ക ്   വിവിധ വിവരങ്ങള് 

ലഭയമാകുവാന് ആകാശവാണിയുചട Medium Wave സംവിധാനം 

 ുടർച്ചയായി പുനരാരംഭികുന്ന  ് ഉചി മാതണാ എന്ന ്

പരീക്ഷികുവാന് 19-7-2018 മു ല് 22-7-2018 വചര സംസ്ഥാന ദുരന്ത 

നിവാരണ അത ാറിറ്റിയുചട ഉതദയാരസ്ഥർ ഉള്കടലില്  ീര 

സംരക്ഷണ തസനയുചട കപലില് 200 കിതലാമീറ്റർ ദൂരം വചര  5 ദിവസം 

സഞ്ചരിച്ചു. പരീക്ഷണം വിജയകരമായ ിനാല് ആകാശവാണിയുചട 

Medium Wave സംവിധാനം  ുടർച്ചയായി പുനരാരംഭികണം എന്ന ്തകന്ദ്ര 

ദുരന്ത നിവാരണ അത ാറിറ്റിചയ അറിയിച്ചു. 

• ചവള്ളചപാകം ബാധിച്ച സ്ഥലങ്ങളില് ജലം വചന്നത്തിയ ഉയരം 

തരഖചപടുത്തി വയ്കുവാന് GO (Rt) No. 483/2018/DMD dated 5-9-2018 

ന്ദ്പകാരം നിർതദശിച്ചു 

• United Nations Development Programme, United Nations Environment Programme, 

SPHERE India എന്നിവരുചട സഹകരണതത്താചട സംസ്ഥാനചത്ത 7 

ജില്കളിലും, സംസ്ഥാന അത ാറിറ്റിയിലും ദുരന്ത ലഘൂകരണ 

ന്ദ്പവർത്തനങ്ങള്ക ്സഹായതമകാന് അധിക സാതങ്ക ിക വിദര് ദ്ധ്ചര 

ലഭയമാകി. കൂടു ല് വിധക്തചര നിയമികുന്ന ് സർകാർ 

പരിരണനയില് ആണ്. 
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1.31 കുടിചവള്ള ക്ഷാമവും വരള്ച്ചയും തനരിടാന് മുന്കരു ല് 

സംബന്ധിച്ച തയാരം - 5-3-2019 

കുടിചവള്ളക്ഷാമവും വരള്ച്ചയും തനരിടാന് മുന്കരു ല് 

സവീകരികണചമന്ന് മുഖയമന്ദ്ന്തി പിണറായി വിജയന് ജില്ാ കളക്ടർമാർക ്

നിർതേശം നല്കി. കടുത്ത വരള്ച്ചചയ തനരിടുന്ന ിനും തവനല്കാല 

ജലവിനിതയാരവും വി രണവുമായി ബന്ധചപട്ടും ജില്ാ കളക്ടർമാരുമായി 

വീരിതയാ തകാണ്ഫറണ്സന്സിലൂചട സംസാരികുകയായിരുന്നു 

മുഖയമന്ദ്ന്തി. 

തവനല്കടുത്താല് 

ജലസംഭരണികളില് ചവള്ളം 

കുറയും. ഇ ിചന തനരിടാന് നല് 

രീ ിയിലുള്ള ഒരുകം തവണം. 

മനുഷയർചകാപം 

പക്ഷിമൃരാദികള്കും കുടിചവള്ളം 

ലഭയമാകാന് നടപടി സവീകരികണം. 

കുടിചവള്ള ലഭയ  ഉറപാകുന്ന ിനും വരള്ച്ചാ ന്ദ്പവർത്തനങ്ങള്കുമായി 

 തേശസ്ഥാപനം മു ല് ജില്ാ ലം വചര ജനകീയ സമി ികള് 

രൂപീകരികണം. ചപാ ുഇടങ്ങളിലും സ്ഥാപനങ്ങളിലും കുടിചവള്ളം 

ലഭയമാകുന്ന ിന് ജനങ്ങളുചട സഹകരണതത്താചട നടപടിചയടുകണം. 

ജലവിഭവ ഉതദയാരസ്ഥചര ഉള്ചപടുത്തി ന്ദ്ദു കർമ തസനയ്ക് രൂപം 

നല്കണം. തവനല് കടുകുന്ന സാഹചരയത്തില് വനയമൃരങ്ങള് നാട്ടിതലക ്

ഇറങ്ങാന് സാധയ യുള്ള ിനാല് വനംവകുപ് ശക്തമായ നിരീക്ഷണം 

ഏർചപടുത്തണം.  

ചപാ ുജലതന്ദ്സാ സ്സ്കളിചല ചവള്ളം ഫലന്ദ്പദമായി 

വിനിതയാരികണം. ചവള്ളം പാഴാകാ ിരികാനും കുടിചവള്ള 

തന്ദ്സാ സ്സ്കള് സംരക്ഷികാനും വിപുലമായ തബാധവ ്കരണം നടത്തണം. 

ച ാഴിലുറപ്, കുടുംബന്ദ്ശീ, അംരന്വാടി, ആശന്ദ്പവർത്തകചര 

ആശയന്ദ്പചാരണത്തിന ് ന്ദ്പതയാജനചപടുത്തണം. ജലവി രണത്തിന ് ഒരു 

കലണ്ടർ രൂപീകരികണം. ഓതരാ സ്ഥലതത്തയും 

സാഹചരയങ്ങള്കനുസരിച്്ച ജലവി രണത്തിന് ന്ദ്പാതയാരികമായ നടപടി 

സവീകരികണം. ജലതന്ദ്സാ സ്സ്കളിചല മലിനീകരണം  ടയാന് 

ആവശയചമങ്കില് നിയമനടപടി സവീകരികണം. തവനല്കാലത്്ത 

ഉപതയാരികാനാവുന്ന ജലതന്ദ്സാ സ്സ്കള് കചണ്ടത്തണം. ആഴ്ചത ാറും 

തന്ദ്സാ സ്സ്കളിചല ചവള്ളത്തിചെ അളവ്  ിട്ടചപടുത്തണം. ജനങ്ങള്ക ്

ബുദ്ധ്ിമുട്ടുണ്ടാവാ ിരികാന് നല് മുചന്നാരുകം തവണചമന്ന് മുഖയമന്ദ്ന്തി 

ജില്ാ കളക്ടർമാർക ് നിർതേശം നല്കി. കുറഞ്ഞ ചചലവില് തവരത്തില് 
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ചവള്ളം എത്തികാനുള്ള നടപടിയാണുണ്ടാതവണ്ട ്.  ുറന്ന സ്ഥലത്്ത 11 

മണികും മൂന്നിനുമിടയില് തജാലി ചചയ്യുന്ന ് നിരുത്സാഹചപടുത്താനും 

മുഖയമന്ദ്ന്തി നിർതേശിച്ചു. 

ഉതപക്ഷികചപട്ട കവാറികചള ജലതന്ദ്സാ സായി വിനിതയാരികണം. 

ഇവിടചത്ത ചവള്ളം പരിതശാധിച്്ച, അളവ ് കണകാകണം. കവാറിയിചല 

ചവള്ളം ആവശയമായ സ്ഥലങ്ങളില് ടാങ്കറുകളില് എത്തികണം. 

കുടിചവള്ള വി രണ ടാങ്കറുകളുചട ശുചി വം ഉറപാകണം. തവനല് 

മഴയില് വീടുകളുചട ചടറസില് പ ികുന്ന ജലം ഫില്ട്ടർ ചചയ്ത ്

കിണറുകളില് എത്തികുന്ന  ് പരിരണികണം. ജലതന്ദ്സാ സുകളുചട 

സംരക്ഷണത്തിനും ശുചീകരണത്തിനും ഉടനടി നടപടിചയടുകണം. 

ഇകാരയത്തില്  തേശസ്ഥാപനങ്ങള് നന്നായി ഇടചപടണം. 

നാണയവിളകള്ക് ചവള്ളം എത്തികാന് കൃഷിവകുപുമായി തചർന്ന് നടപടി 

സവീകരികണം. തകടായ തബാർചവല്ുകള് നന്നാകാനും 

നടപടിയുണ്ടാവണം. കുടിചവള്ളത്തിചെ ദുരുപതയാരം  ടയണചമന്ന ്

മുഖയമന്ദ്ന്തി ആവശയചപട്ടു. 

രാമുകളില് നിന്നുള്ള ജലം വി രണം ചചയ്യുന്ന കനാലുകളിചല 

 ടസ്സങ്ങള് ഒഴിവാകണം. ജലവി രണത്തിചല നഷ്ടം പരമാവധി 

ഒഴിവാകണചമന്നും മുഖയമന്ദ്ന്തി നിർതേശിച്ചു. റവനയു മന്ദ്ന്തി ഇ. ചന്ദ്രതശഖരന്, 

ജലവിഭവ മന്ദ്ന്തി ചക. കൃഷ്ണന്കുട്ടി,  തേശസവയംഭരണ മന്ദ്ന്തി എ. സി. 

ചമായ്തീന്, ചീഫ് ചസന്ദ്കട്ടറി തടാം തജാസ്, അരീഷണല് ചീഫ് 

ചസന്ദ്കട്ടറിമാരായ, തരാ. വിശവാസ് ചമഹ്ത്ത, ടി. ചക. തജാസ്, റവനയു 

ന്ദ്പിന്സിപല് ചസന്ദ്കട്ടറി തരാ. വി. തവണു, മുഖയമന്ദ്ന്തിയുചട ദന്ദ്പവറ്റ ്

ചസന്ദ്കട്ടറി എം. വി. ജയരാജന്, മുഖയമന്ദ്ന്തിയുചട ന്ദ്പിന്സിപല് ചസന്ദ്കട്ടറി വി. 

എസ്. ചസന്തില്, ചസന്ദ്കട്ടറി എം. ശിവശങ്കർ, മറ്റ ് ഉതദയാരസ്ഥർ എന്നിവർ 

പചങ്കടുത്തു. 

1.32 നയപരമായ ഇടചപടലുകള് 

1. ദുരന്തത്തില്  കർച്ച തനരിടുന്ന വീടിന ് നല്കു ന്ന Minimum Relief: 

ദുരന്തത്തില്  കർച്ച തനരിടുന്ന വീടിന് നല്കു ന്ന സഹായം സ്ലാബ് 

അടിസ്ഥാനത്തില് ഏകീകരിച്്ച ദുരന്ത നിവാരണ നിയമം, 2005 Section 18 

(3) ന്ദ്പകാരം  Minimum Relief Code നിർണയികണം എന്ന്  കത്്ത നമ്പർ  

775/2016/SDMA dated 23-9-2016 ന്ദ്പകാരം സംസ്ഥാന ദുരന്ത നിവാരണ 

അത ാറിറ്റി സർകാരിതനാട്  അവശയചപട്ടിരുന്നു. ഈ സഹായം Build Back 

Better (പുനർനിർമാണം കൂടു ല് സുരക്ഷി മായി) എന്ന 

സമീപനതത്താചട തവണം നിർണയികുവാനും, വി രണം ചചയ്യുവാനും. 

വിവിധ  ലങ്ങളില് ഉതദയാരസ്ഥരുചട വിവക്ഷയ്ക് അനുസരിച്്ച 

പലവിധ സഹായ നിർണയം ഉണ്ടാകരു ് എന്ന ിനാല് വയക്തവും, 
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വസ്  ു നിഷ് ഠവും, സാതങ്ക ികവുമായ നാശനഷ്ട നിർണയ രീ ി 

അവലംബികണം എന്നും സംസ്ഥാന ദുരന്ത നിവാരണ അത ാറിറ്റി 

ശുപാർശ ചചയ്തിരുന്നു. 2017-18 കാലഘട്ടത്തില് ദുരന്തങ്ങളില്  കർച്ച 

തനരിടുന്ന വീടുകള്ക് നല്കിയിരുന്ന ദുരി ാശവാസ സഹായം Build Back 

Better എന്ന സമീപനത്തില് വീട് നിർമികുവാന് അപരയാപ്തമാണ് 

എന്ന ിനാല് മുഖയമന്ദ്ന്തിയുചട ദുരി ാശവാസ നിധി ഉപതയാരചപടുത്തി 

ഈ സഹായം വർദ്ധ്ിപികണം എന്നും ദുരന്ത നിവാരണ അത ാറിറ്റി 

ശുപാർശ നല്കി. ഇവയുചട ചവളിച്ചത്തില് GO (Ms) No. 7/2018/DMD dated 21-6-

2018 ന്ദ്പകാരം വാസതയാരയം അല്ാത്ത വീട് എന്ന ് (Severely Damaged) 

75%ല് അധികം  കർച്ച തനരിട്ട വീട ്എന്ന്  ീരുമാനികുകയും, GO (Ms) 

No. 18/2018/DMD dated 3-9-2018 എന്ന ് ന്ദ്പകാരം നാശനഷ്ട ത ാ  ്

അനുസരിച്്ച 5 സ്ലാബുകളും (കുറഞ്ഞ  ് 15%, 16-29%, 30-59%, 60-74%, 75-

100%),  കർച്ച തനരിട്ട വീടുകള് ഏ ് സ്ലാബുകളില് വരുന്നു എന്ന  ്

കചണ്ടത്തുവാന് സാതങ്ക ിക നാശനഷ്ട  രങ്ങള് നിർണയികുകയും, GO 

(Ms) No. 24/2018/DMD dated 26-10-2018 ന്ദ്പകാരം ഓതരാ സ്ലാബിലും 

ഉള്ചപടുന്ന വീടുകള്ക ് സംസ്ഥാന ദുരന്ത ന്ദ്പ ികരണ നിധിയില് 

നിന്നും, മുഖയമന്ദ്ന്തിയുചട ദുരി ാശവാസ നിധിയില് നിന്നും എന്ദ്   ുക 

വീ ം അനുവദികണം എന്ന ും നിർണയിച്്ച സർകാർ ഉത്തരവ ്

പുറചപടുവിച്ചു. 

2. ദുരന്ത സാധയ ാ അനുബന്ധ പുനരധിവാസം: Build Back Better 

(പുനർനിർമാണം കൂടു ല് സുരക്ഷി മായി) എന്ന ലക്ഷയതത്താചട 

ആണ് പുനർ നിർമണം നടപാതകണ്ട  ് എന്ന ് ദുരന്ത നിവാരണ 

അത ാറിറ്റി ശുപാർശ ചചയ്തിരുന്നു. ദുരന്ത സാധയ യുള്ള വാസ 

തയാരയമല്ാത്ത സ്ഥലങ്ങളില്  കർച്ച തനരിട്ട വീടുകള് അവിചട  ചന്ന  

പുനർ നിർമാണം അനുവദിച്ചാല് സുരക്ഷി മായ പുനർ നിർമാണം 

എന്ന ആശയം സാധയമകില് എന്ന ിനാല് ന്ദ്പളയത്തില് പൂർണമായും 

സ്ഥലം ഒഴുകിതപായവർക് സവന്തമായി തവചറ സ്ഥലം തകരളത്തില് 

ഇചല്ങ്കിതലാ, നിലവിചല സ്ഥലം വീട് വയ്കുന്ന ിന ്

അനുതയാജയമചല്ങ്കിതലാ സ്ഥലം വാങ്ങുന്ന ിനായി 6,00,000 (ആറ് ലക്ഷം 

രൂപ മാന്ദ് ം) രൂപതയാ, ന്ദ്പമാണത്തില് ഉള്ള  ുകതയാ ഏ ാതണാ കുറവ ്

അ  ് നല്കണം എന്ന ദുരന്ത സാധയ ാ അനുബന്ധ പുനരധിവാസ 

സങ്കല്പം സംസ്ഥാന ദുരന്ത നിവാരണ അത ാറിറ്റി മുതന്നാട്്ട ചവച്ചു. GO 

(Ms) No. 7/2018/DMD dated 21-6-2018, GO (Ms) No. 13/2018/DMD dated 16-8-2020, 

GO (Rt) No. 124/2019/DMD dated 16-2-2019, GO (Ms) No. 6/2019/DMD dated 27-2-

2019 എന്നിവ ന്ദ്പകാരം തമല് ആശയം സർകാർ അംരീകരിച്ചു. 
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3. പുറതമ്പാകിചല, ദുരന്തത്തില്  കർന്ന വീടുകള്ക് ദുരി ാശവാസ 

സഹായം നല്കു ന്ന ്: പുറതമ്പാകിചല, ദുരന്തത്തില്  കർന്ന വീടുകള്ക ്

ദുരി ാശവാസ സഹായം ലഭികുവാന് അർഹ യുണ്ട് എന്ന ് ദുരന്ത 

നിവാരണ അത ാറിറ്റിയുചട ശുപാർശ സർകാർ GO (Ms) No. 1/2019/DMD 

dated 11-1-2019 ന്ദ്പകാരം അംരീകരിച്ചു. 

4. സൂക്ഷ്മ, ചചറുകിട, ഇടത്തര വാണിജയ, വയവസായ സ്ഥാപനങ്ങള്, കടകള്, 

ത നീച്ച കർഷകർ, അലങ്കാര പക്ഷി കർഷകർ എന്നിവർ രാജയചത്ത 

അടിസ്ഥാന ദുരി ാശവാസത്തില് ഉള്ചപടുന്നില്. ന്ദ്പളയത്തില് സർകാർ 

ന്ദ്പളയ/ഉരുള്ചപാട്ടല് ബാധി മായി ന്ദ്പഖയാപിച്ച 1260 വിതല്ജുകളിചല 

ക്ഷീര കർഷകർ, പൌള്ന്ദ്ടി കർഷകർ, അലങ്കാര പക്ഷി കർഷകർ, 

ത നീച്ച കർഷകർ, സൂക്ഷ്മ, ചചറുകിട, ഇടത്തര വാണിജയ, വയവസായ 

സ്ഥാപനങ്ങള്, കടകള് (Micro, Small and Medium Enterprises and Shops and 

Establishments), കിസാന് ചന്ദ്കരിറ്റ്  കാർര ്ഉടമകള് എന്നിവർ  ചഷരയൂള്ര് 

ബാങ്കുകളില് നിന്നും, സഹകരണ ബാങ്കുകളില് നിന്നും എടുകുന്ന 

വായ്പകള്ക ് മുഖയമന്ദ്ന്തിയുചട ദുരി ാശവാസ നിധിയില് നിന്നും 

സഹായം നല്കുന്ന ഉജ്ജീവന വായ്പാ പദ്ധ് ി  യ്യാറാകി സർകാരിന ്

സമർപിച്ചു. GO (Ms) No. 27/2018/DMD dated 17-12-2018 തമല് ശുപാർശ 

സർകാർ അംരീകരിച്ചു. സൂക്ഷ്മ, ചചറുകിട, ഇടത്തര വാണിജയ, 

വയവസായ സ്ഥാപനങ്ങള്, കടകള്, ത നീച്ച കർഷകർ, അലങ്കാര പക്ഷി 

കർഷകർ എന്നിവർക ് 2 ലക്ഷം രൂപ വചരയുള്ള സഹായമാണ ് ഈ 

പദ്ധ് ി ന്ദ്പകാരം നല്കു ന്ന ്.  കിസാന് ചന്ദ്കരിറ്റ ് കാർര്  ഉള്ള ന്ദ്പളയ 

ബാധി രായ കർഷകർക് 4%   ാങ്്ങ-പലിശയും നല്കുന്നു. രാജയത്്ത 

ആദയമായിട്ടാണ് ഇത്തരം ഒരു ദുരി ാശവാസ പദ്ധ് ി നടപാകുന്ന ്. 

1.33 ഓഖി  ചുഴലികാറ്റു ദുരന്തവുമായി ബന്ധചപട്്ട ആഭയന്ദ്ന്തകാരയ  

പാർലിചമന്ററി സ്റ്റ്ന്ാരിങ ്കമിറ്റിയുചട 211ആമ  ്റിതപാർട്ടിചല 

കചണ്ടത്തലുകള് - 4-4-2018ന ്തലാക് സഭയില് സമർപിച്ച  ്

 ആഭയന്ദ്ന്തകാരയ  പാർലിചമന്ററി സ്റ്റ്ന്ാരിങ് കമിറ്റിയുചട 211ആമ  ്

റിതപാർട്ടിചല ന്ദ്പധാന കചണ്ടത്തലുകള് ചുവചട തചർകുന്നു. റിതപാർട്ടിചെ 

പൂർണ രൂപം ഇവിചട ലഭയമാണ് https://sdma.kerala.gov.in/wp-

content/uploads/2020/08/Ockhi-Parliamentary-Standing-Committee-Full-Report-2018.pdf 

ചുഴലിക്ാറ്റ ്മുന്നറിയിപ്ും, ക്പവചനവും സംബന്ധിച്്ച 

1. കമിറ്റിയുചട കചണ്ടത്തല് ന്ദ്പകാരം ഓഖി  ചുഴലികാറ്റ ് 

ന്ദ്ദു ര ിയിയില് ശക്തി  ന്ദ്പാപിച്ച ഒരു ചുഴലികാറ്റായിരുന്നു .തകന്ദ്ര 

കാലാവസ്ഥ വകുപിന് ഇ ുതപാചല ന്ദ്ദു ര ിയിയില് ശക്തി  

ന്ദ്പാപികുന്ന ചുഴലികാറ്റുകള് ന്ദ്പവചികാന് പരിമി ികള് ഉചണ്ടങ്കിലും 

ആതരാള ലത്തില് തനാകിയാല് ന്ദ്ദു ര ിയിയില് ശക്തി  ന്ദ്പാപികുന്ന  
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ചുഴലികാറ്റുകള് അന്ദ്  അസാധാരണമല്. മാന്ദ് മല് മറ്റു രാജയങ്ങള്ക ് 

അത്തരം ചുഴലികാറ്റുകള് കൃ യമായി ന്ദ്പവചികാന് സാധിച്ചിട്ടുമുണ്ട്. 

അ ിനാല്, ന്ദ്ദു ര ിയിയില് ശക്തി  ന്ദ്പാപികുന്ന ഇത്തരം 

ചുഴലികറ്റുകളുചട  ന്ദ്പവചനത്തിനായി ന്ദ്പവചന തമാരലുകള് 

വികസിപികുന്ന ിന ് ഊർജി മായ  രതവഷണങ്ങളില് തകന്ദ്ര 

കാലാവസ്ഥ വകുപ് ന്ദ്ശദ്ധ് തകന്ദ്രീകരികണചമന്ന് കമിറ്റി ശക്തമായി 

ശുപാർശ ചചയ്യുന്നു. കൂടാച  കാലാവസ്ഥ വകുപ ്ഉപന്ദ്രഹങ്ങളില് നിന്ന ്

ലഭികുന്ന സമുന്ദ്ദ ഉപരി ല  ാപനിലയുചട  രാറ്റാ കൂടി ചുഴലികാറ്റ ്

ന്ദ്പവചന തമാരലില് സംതയാജിപിച്ചുള്ള ന്ദ്പവചനം കൂടു ല് കൃ യമായി 

ലഭയമാകണചമന്നും കമിറ്റി ശുപാർശ ചചയ്യുന്നു. (211 റിതപാർട്ടിചെ 

പാരന്ദ്രാഫ്  1.3.8) 

2. ആതരാള ാപനത്തിചെ ഫലമായി ഭാവിയില് ഓഖി തപാചലയുള്ള 

ചുഴലികാറ്റുകള്  ഭാവിയില് കൂടു ല് എണം ഉണ്ടാകാന് 

സാധയ യുചണ്ടന്നു കമിറ്റി മനസിലാകുന്നു.  അ ിനാല് ഇത്തരം 

ചുഴലികാറ്റുകള്  ന്ദ്പവചികാന് ആതരാള ലത്തില് നിന്ന ് കാലാവസ്ഥ 

വകുപ് കൂടു ല് പഠിതകണ്ടിയിരികുന്നു. ആവശയചമങ്കില് ഈ 

വിഷയത്തില് കൂടു ല് രതവഷണങ്ങള് അന്താരാഷ്ന്ദ്ട  ലത്തിലുള്ള 

സഹകരണതത്താചട നടത്തണചമന്നും കമിറ്റി ശുപാർശ ചചയ്യുന്നു.  

(പാരന്ദ്രാഫ് 1.3.9)  

3. തകന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപിചെ വിശദീകരണ ന്ദ്പകാരം ഓഖി  

ന്ദ്ദു ര ിയിയില് ശക്തിന്ദ്പാപിച്ച ഒരു ചുഴലികാറ്റായിരുന്നു 2017   

നവംബർ 28ന ്ദവകുതന്നരം  ീന്ദ്വ നയുനമർേമായും  ുടർന്ന്   നവംബർ 

29ന്  അ ിതവരം ശക്തി ന്ദ്പാപിച്ചു   ീന്ദ്വ  ചുഴലികാറ്റായി മാറിയതപാള്   

ദസതക്ലാണ്  വാച്്ച,  ുടർന്ന് ദസതക്ലാണ്  മുന്നറിയിപും നല്കുന്ന 

പ ിവ് സ്റ്റ്ന്ാന്തരർര് ഓപതററ്റിംര ് നടപടിന്ദ്കമങ്ങള്  പിന്തുടരാന് തകന്ദ്ര 

കാലാവസ്ഥ വകുപ് പരാജയചപട്ട ായി  കമിറ്റി നിരീക്ഷികുന്നു.  

എന്നിരുന്നാലും  ആതരാള  ാപനം മൂലം സമുന്ദ്ദ ഉപരി ല  ാപനില 

വര്ധികുന്ന ിനാല് ഭാവിയില്  ഇത്തരം ചുഴലികാറ്റുകളുചട പാ യും 

ശക്തിയും  കൃ യമായി ന്ദ്പവചികാന് ബുദ്ധ്ിമുട്ടായിത്തീരുചമന്ന് കമിറ്റി 

അഭിന്ദ്പായചപടുന്നു.  അ ിനാല് തകന്ദ്ര സർകാർ ഇത്തരം 

സാഹചരയത്തില്  വികസി  രാജയങ്ങളുചട/അന്താരാഷ്ന്ദ്ട 

ഏജന്സികളുചട  സഹായതത്താചട  പു ിയ അടിയന്തിര ന്ദ്പവർത്തന 

മാർഗതരഖ (Standard Operating Procedure) നിർതേശികണചമന്നും ഭാവിയില്  

ഇത്തരം സാഹചരയത്തില് കൂടു ല് കൃ യമായി ന്ദ്പവചികാന് 

സാധികണചമന്നും കമിറ്റി ശുപാർശ ചചയ്യുന്നു. (പാരന്ദ്രാഫ്  1.3.13 ) 
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4. കമിറ്റിയുചട കചണ്ടത്തല് ന്ദ്പകാരം തകന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപ ്നവംബർ 

29ന ് നല്കിയ മുന്നറിയിപില് കൃ യമായി ചുഴലികാറ്റിചന കുറിച്്ച 

സൂചന നല്കിയിരുന്നില്. ചുഴലികാറ്റ് ചപചട്ടന്ന് ശക്തി ന്ദ്പാപിച്ച ിനാല് 

തകന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപിന് ചുഴലികാറ്റ് മുന്നറിയിപിചെ ഭാരമായ 

മൂന്ന് ഘട്ട മുന്നറിയിപ് നല്കാന് സാധിച്ചില്. അ ിനാല്  ചന്ന 

ചുഴലികകാറ്റു ബാധിച്ച രണ്ടു സംസഥാനങ്ങള്കും കൃ യമായി 

മുചന്നാരുകങ്ങള് നടത്താന് സാധിച്ചിച്ചില്. ഔതദയാരികമായി നവംബർ 

30ന് മാന്ദ് മാണ് ചുഴലികാറ്റ് മുന്നറിയിപു തകന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപ ്

നല്കിയ ്. അതപാതഴകും അതനകം  മല്സയച ാഴിലാളികള് കടലില് 

തപായിരുന്നു. ഇ ു ചുഴലികാറ്റുമായി ബന്ധചപട്ട  അടിയന്തിര 

ന്ദ്പവർത്തന മാർഗതരഖയുചട ലംഘനമാണ്. സാധാരണയായി 

ചുഴലികാറ്റിചെ കര ന്ദ്പതവശനത്തിന ് 3 ദിവസം മുന്തപ കാലാവസ്ഥ 

വകുപ ് മുന്നറിയിപ ് നല്തകണ്ട ാണ.് ചുഴലികാറ്റ് ശക്തി ന്ദ്പാപിച്ച  ് 

ചപചട്ടന്നായിരുന്നു എന്ന ് കാലാവസ്ഥ വകുപിചെ അഭിന്ദ്പായം 

അംരീകരികാവുന്ന വസ്തു  യാചണങ്കിലും ഇത്തരം സാതങ്ക ിക 

കാരയങ്ങള് ചപാ ു ജനങ്ങള്തകാ, സംസ്ഥാന സർകാരുകള്തകാ  

മനസിലാകാന് പറ്റാത്ത ാണ്. വരാനിരികുന്ന ചുഴലികാറ്റിചനകുറിച്്ച 

വയക്തമായി മുന്കൂട്ടി മുന്നറിയിപ് നല്കിയിരുചന്നങ്കില് 2017 നവംബർ 

29ന് പുറചപടുവിച്ച മുന്നറിയിപ ്  കൂടു ല് രൌരവമായി 

എടുകുമായിരുന്നു എന്നാണ ് സമി ിയുചട അഭിന്ദ്പായം.  അ ിനാല്, 

ഭാവിയില് തകന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപ് അന്തരീക്ഷ സ്ഥി ിയില് ചചറിയ 

മാറ്റങ്ങള് വരുതമ്പാള് തപാലും  രൌരവതത്താചട കാണണചമന്നും കമിറ്റി 

ശുപാർശ ചചയ്യുന്നു. (പാരന്ദ്രാഫ് 2.2.2 ) 

5. കാലാവസ്ഥ വകുപ് പുറചപടുവിച്ച മുന്നറിയിപുകള് മാധയമങ്ങളിലും, 

തറരിതയാ വഴിയും വയാപകമായി ന്ദ്പചരിപിച്ചിട്ടില് എന്ന്  സമി ി 

കരു ുന്നു. ഓഖി ചുഴലികാറ്റ ്  ീരത്്ത എത്തുന്ന ിനുമുമ്്പ ജനങ്ങചള 

സമയബന്ധി മായി മാധയമ ചാനലുകളിലൂചടയും തറരിതയാ 

തസ്റ്റ്ന്ഷനുകളിലൂചടയും അറിയിതകണ്ട ായിരുന്നു. ഭാവിയില്, കടലില് 

ചചറിചയാരു മാറ്റങ്ങള് ഉണ്ടാകുതമ്പാള് ആഭയന്തര മന്ദ്ന്താലയം മുന്നറിയിപ്  

നല്കണചമന്ന ് സമി ി ശുപാർശ ചചയ്യുന്നു. അത്തരം 

സംസ്ഥാനങ്ങളിചല എല്ാ മീരിയ യൂണിറ്റുകളും തറരിതയാ 

തസ്റ്റ്ന്ഷനുകളും  ഏരിയ ദസതക്ലാണ് മുന്നറിയിപ ്

തകന്ദ്രങ്ങളും/ദസതക്ലാണ് മുന്നറിയിപ് തകന്ദ്രങ്ങളും നല്കുന്ന 

മുന്നറിയിപുകള് വയാപകമായി ന്ദ്പചരിപികാന് നിർതേശം നല്കണം. 

ചില ന്ദ്പകൃ ിദുരന്തങ്ങള് മുന്കൂട്ടി ന്ദ്പവചികാന് കഴിയിചല്ന്നും സവയം 

മുന്കരു ലുകള്  പാലിതകണ്ട ുചണ്ടന്നും  ചുഴലികാറ്റ് ഏറ്റവും 



സംസ്ഥാന ദുരന്ത നിവാരണ അത ാറിറ്റി  109 | വാർഷിക റിതപാർട്ട ്|2018-19 

 

കൂടു ല് ബാധികുന്ന  ീരതദശ  വാസികളായ മല്സയ ച ാഴിലാളി 

സമൂഹചത്ത തബാധവല്കരികണചമന്നും സമി ി ശുപാർശ ചചയ്യുന്നു. 

(പാരന്ദ്രാഫ്  2.2.3 ) 

6. ISRO യുമായി സഹകരിച്ചു മല്സയ ബന്ധന യാനങ്ങചള കൃ യമായി ന്ദ്ടാക ്

ചചയ്യാനുള്ള പദ്ധ് ിക ് തകന്ദ്ര സംസ്ഥാന സർകാരുകള് കൃ യമായി 

സഹായം നല്കണചമന്നും കമിറ്റ്റി ശുപാർശ ചചയ്യുന്ന്. ഈ 

ചവല്ുവിളിചയ പരിഹരികുന്ന ിനായി സർകാർ ISROയുമായി 

സഹകരിച്ചു നടത്തുന്ന ന്ദ്ശമങ്ങള് കമിറ്റി ന്ദ്ശദ്ധ്ികുന്നു.  മത്സയബന്ധന 

കപലുകളില് സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള യൂസർ ചടർമിനലുകള് 

(ന്ദ്ടാന്സ് തപാണ്ടറുകള്), ന്ദ്ടാകിംര ് വിവരങ്ങള് ലഭികുന്ന ിനുള്ള ഒര  ു

തകന്ദ്രം  എന്നിവ ഉള്ചകാള്ളുന്ന ന്ദ്ടാകിംര് സംവിധാനത്തിചെ ന്ദ്ടയല് 

എന്ദ് യും തവരം പൂർത്തിയാകണചമന്നും തകന്ദ്ര-സംസ്ഥാന 

സർകാരുകള് ആവശയമായ സഹായങ്ങള്  നല്കണചമന്നും കമിറ്റി 

ശുപാർശ ചചയ്യുന്നു. ആഴകടല് മത്സയബന്ധനത്തിനായി പുറചപടുന്ന 

എല്ാ തബാർട്ടുകളിതലകും ന്ദ്ടാകിംര് സംവിധാനം വിപുലീകരികണം, 

തശഷികുന്ന എല്ാ തബാട്ടുകളിലും സബ്സിരി നിരകില് വളചര ഉയർന്ന 

ന്ദ്ഫീകവന്സി ചസറ്റുകളും രിസ്ന്ദ്ടസ ് അതലർട്്ട ന്ദ്ടാന്സ്മിറ്ററുകളും 

സജ്ജീകരികണം. (പാരന്ദ്രാഫ് 2.2.11) 

7. ചുഴലികാറ്റ് ബാധി  ന്ദ്പതദശങ്ങളിചല എല്ാ സംസ്ഥാന 

സർകാരുകള്കും മത്സയചത്താഴിലാളികളുചട ചമാദബല് നമ്പറുകള് 

തകരള സംസ്ഥാന സർകാർ ചചയ്യുന്ന ് തപാചല തശഖരികാന് 

നിർതദശികണചമന്ന് കമിറ്റി ശുപാർശ ചചയ്യുന്നു. 

മത്സയചത്താഴിലാളികളുചട ചമാദബല് നമ്പറുകളുചട തശഖരം 

പൂർത്തിയാകാനും തമാണിറ്ററിംര് സംവിധാനം 

ശക്തിചപടുത്തുന്ന ിനായി സംസ്ഥാന  ലത്തിലുള്ള കണ്തന്ദ്ടാള് റൂം 

എന്ദ് യും തവരം ആരംഭികാനും തകരള സംസ്ഥാന സർകാരിതനാട ്

അഭയർത്ഥികണചമന്നും സമി ി ശുപാർശ ചചയ്യുന്നു.  അടുത്ത ആറ ്

മാസത്തിനുള്ളില് നാവിക് ഉപകരണങ്ങള് ഘടിപിച്ച ചമാദബല് 

തഫാണുകള് എല്ാ മത്സയചത്താഴിലാളികള്കും ലഭയമാകാചമന്ന ്

കമിറ്റി ശുപാർശ ചചയ്യുന്നു. (പാരന്ദ്രാഫ്  2.2.12) 

 ിരച്ചില്, രക്ഷാ ക്പവര്വ്ത്തങ്ങള് എന്നിവ സംബന്ധിച്്ച 

1. ന്ദ്പവചനാ ീ മായ സാഹചരയങ്ങള്കിടയിലും, സമയബന്ധി മായി 

 ിരച്ചില്, രക്ഷാന്ദ്പവർത്തനങ്ങള് ആരംഭിച്ചു. കടലില് കുടുങ്ങിയ 

മത്സയചത്താഴിലാളികചള രക്ഷികാന് തകന്ദ്രസർകാർ ന്ദ്ശമം 

നടത്തിയിട്ടുചണ്ടങ്കിലും, 2018 ജനുവരി 4ലാം  ീയ ി വചര 244 

മത്സയചത്താഴിലാളികചള കാണാ ായ ായി കമിറ്റി നിരീക്ഷികുന്നു. 
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സർകാർ രക്ഷാ ന്ദ്പവർത്തനനം നിർത്തിയ ിനാല് കാണാ ായ 

മല്സയചത്താഴിലാളികള്  ിരിച്ചു വരാനുള്ള സാധയ  കുറവാചണന്ന ് 

കമിറ്റി തവദനതയാചട മനസിലാകുന്നു. തകന്ദ്ര ആഭയന്തര 

മന്ദ്ന്താലയതത്താട് കാണാ ായ മത്സയചത്താഴിലാളികളുചട കണകു 

എടുത്തു  കമിറ്റിക ് റിതപാർട്്ട സമർപികാന് ശുപാർശ ചചയ്യുന്നു. 

കാണാ ായ മത്സയചത്താഴിലാളികളുചട കുടുംബങ്ങള്ക് സർകാർ 

അടിയന്തിരമായി കാല ാമസമില്ാച   സഹായം ഉറപു 

വരുത്തണചമന്നും കമിറ്റി ശുപാർശ ചചയ്യുന്നു. (പാരന്ദ്രാഫ് 3.3.5) 

2. തദശീയ ദുരന്ത നിവാരണ തസനചയ വിനയസികുന്ന ുമായി ബന്ധചപട്ടു 

തദശീയ ദുരന്ത നിവാരണ അത ാറിറ്റിയും (എന്.രി.എ ം.എ)  നിലവിലുള്ള 

സാഹചരയങ്ങള്കനുസരിച്്ച ഒരു സവ ന്ദ്ന്ത വിലയിരുത്തല് 

നടത്തണചമന്ന ്കമിറ്റി ശുപാർശ ചചയ്യുന്നു. അത്തരം ന്ദ്കമീകരണങ്ങള് 

ദുരന്ത ബാധി  സംസ്ഥാങ്ങങ്ങളില് കൂടു ല് ആവശയമാണ്. അവിചട 

ഓതരാ സംസ്ഥാനവും തസനയുചട മുന്രണനയ്കായി ആവശയങ്ങള് 

ഉന്നയികാം. അത്തരചമാരു സാഹചരയത്തില്, ആവശയങ്ങളുചട 

യുക്തിസഹമായ വിലയിരുത്തലും തസനയുചട ന്ദ്പീ-ചപാസിഷനിംരും 

ഒരു തദശീയ വീക്ഷണതകാണില് നിന്ന് ആവശയമായി വരാം. (പാരന്ദ്രാഫ് 

2.4.10) 

അെിയന്തിര ആശവാസവും പുനസ്ഥാപന നെപെിേളും സംബന്ധിച്്ച 

1. തകന്ദ്രസർകാർ ന്ദ്പഖയാപിച്ച  മരണചപട്ടവർകുള്ള 2 ലക്ഷം രൂപയും 

പരിതകറ്റവർക്  50,000 രൂപയും ധനസഹായം അപരയാപ്തമാചണന്നു 

കമിറ്റി വിലയിരുത്തുന്നു. അ ിനാല് മരണചപട്ടവർക ് കുറഞ്ഞ ് 5 

ലക്ഷം രൂപയും പരിതകറ്റവർക ് കുറഞ്ഞ  ് 1 ലക്ഷം രൂപയും 

ധനസഹായമായി നല്കണചമന്ന് കമിറ്റി ശുപാർശ ചചയ്യുന്നു. കൂടാച  

കാണാ ായ മത്സയചത്താഴിലാളികളുചട കുടുംബങ്ങള്ക് സർകാർ 

ന്ദ്പത യക സഹായം ന്ദ്പഖയാപികണചമന്നും  സംസ്ഥാനങ്ങതളാട ്

അഭയർത്ഥികണചമന്നും സമി ി ശുപാർശ ചചയ്യുന്നു. (പാരന്ദ്രാഫ് 3.1.6) 

2. തകരള സർകാർ നടപിലാകിയ  ദുരി ാശവാസ നടപടികള് കമിറ്റി 

ന്ദ്ശദ്ധ്ികുന്നു, ഈ നടപടികള് ആത്മാർത്ഥമായി 

നടപിലാകുകയാചണങ്കില്, ദുരി ബാധി രുചട കുടുംബങ്ങളില് 

തപാസിറ്റീവായ  സവാധീനം ചചലുത്താന് കഴിയുചമന്ന ്കമിറ്റി കരു ുന്നു. 

ഇകാരയത്തില് സവീകരിച്ച നടപടിചയകുറിച്്ച മൂന്ന് മാസത്തിനുള്ളില് 

അറിയികണചമന്ന ്കമിറ്റി ആന്ദ്രഹികുന്നു.  (പാരന്ദ്രാഫ് 3.1.10) 

3.  മിഴ് നാട് സർകാർ നടത്തിയ ദുരി ാശവാസ ന്ദ്പവർത്തനങ്ങളും 

ദുരി ബാധി ർക ് നല്കിയ ധനസഹായവും സമി ിയുചട 

ന്ദ്ശദ്ധ്യില്ചപട്ടിട്ടുണ്ട്. എന്നിരുന്നാലും, ധനസഹായം, തകവലം ഒരു 
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തസ്റ്റ്ന്ാപ്-രയാപ് ന്ദ്കമീകരണമായിരികാചമന്നും  മരണചപട്ടവരും 

കാണാ ായ ുമായ മത്സയചത്താഴിലാളികള്ക്, നല്കിയ ധനസഹായം 

ഒരു  ാ ്കാലിക ആശവാസം മാന്ദ് ചമന്നും  ുടർന്നുള്ള ജീവി ത്തിനു 

ഇത്തരം സഹായങ്ങള് ന്ദ്പാതയാരികമചല്ന്നും അ ിനാല്, 

മരിച്ചവരുചട/കാണാ ായ മത്സയചത്താഴിലാളികളുചട കുട്ടികള്ക ്

സൌജനയ  വിദയാഭയാസം നല്കാനും ദുരി ബാധി രായ എല്ാ 

കുടുംബങ്ങളിചലയും ഒരു അംരചമങ്കിലും ബദല് ഉപജീവനത്തിനായി 

പരിശീലനം നല്കാനും  മിഴ് നാട് സംസ്ഥാന സർകാർ ഒരുകങ്ങള് 

നടത്തണചമന്ന ്കമിറ്റി ശുപാർശ ചചയ്യുന്നു. (പാരന്ദ്രാഫ്  3.1.14) 

4. മത്സയചത്താഴിലാളികചളയും ന്ദ്പധാന ഭൂന്ദ്പതദശങ്ങളില് 

നിന്നുള്ളവചരയും രക്ഷചപടുത്താനും അവർക ് ദുരി ാശവാസ 

സാമന്ദ്രികള് നല്കാനും ലക്ഷദവീപിചെ  അഡ്മിനിസ്തന്ദ്ടഷന് നടത്തിയ 

ന്ദ്ശമങ്ങചള കമിറ്റി ന്ദ്ശദ്ധ്ികുന്നു.  എന്നിരുന്നാലും, തകടായ വീടുകള്കും 

തബാട്ടുകള്കും ഇടകാല അടിയന്തര  സഹായം നല്കുന്ന ിന ്

ആഭയന്തര മന്ദ്ന്താലയം അടിയന്തര നടപടികള് സവീകരികണചമന്ന ്

കമിറ്റി ശുപാർശ ചചയ്യുന്നു. (പാരന്ദ്രാഫ് 3 .1.18) 

സംസ്ഥാനങ്ങള്ക്ുള്ള ധനസഹായം സംബന്ധിച്്ച 

1. പ ിനാലാം  ധനകാരയ കമീഷചെ ശുപാർശ ന്ദ്പകാരം 

എസ് .രി.ആർ.എഫിതലകുള്ള സംഭാവനകളുചട രീ ി 

പുനഃപരിതശാധികണചമന്നു  കമിറ്റി ശക്തമായി ശുപാർശ ചചയ്യുന്നു. 

സംസ്ഥാനങ്ങള് 25% എസ് .രി.ആർ.എഫിതലക് സംഭാവന ചചയ്യണം 

എന്ന മാനദണ്ഡം മാറ്റുകയും എസ് .രി.ആർ.എഫ് പൂർണമായും തകന്ദ്ര 

സർകാർ നല്കണം എന്നും അഭിന്ദ്പായചപടുന്നു. (പാരന്ദ്രാഫ് 3.2.5) 

2. സംസ്ഥാനങ്ങള് ചമതമാറാണ്ട സമർപിച്ച ിനുതശഷം മാന്ദ് മാണ ്അന്തർ-

മിനിസ്റ്റ്ന്ീരിയല് ചസന്ന്ദ്ടല് ടീം (ഐ.എം.സി.ടി) ദുരന്തബാധി  

സംസ്ഥാനങ്ങള് സരർശികുന്നച ന്ന ് കമിറ്റി നിരീക്ഷികുന്നു.  

ദുരന്തത്തിനുതശഷം, ജനങ്ങള്ക് ആശവാസം നല്കുക എന്ന ാണ ്

സംസ്ഥാന സർകാരിചെ മുന്രണനചയന്നും ചമതമാറാണ്ടം 

 യ്യാറാകാന് കുറച്്ച സമയചമടുകുചമന്നും കമിറ്റി മനസ്സിലാകുന്നു.  

അ ിനാല് ഐ.എം.സി.ടി ദുരന്തബാധി  സംസ്ഥാനങ്ങള് സരർശിച്്ച, 

ദുരന്തം മൂലമുണ്ടായ നാശനഷ്ടങ്ങള് വിലയിരുത്താന്, വരുതമ്പാതഴകും 

ദുരന്തത്തിചെ യഥാർത്ഥ ചിന്ദ് ം  ഐ.എം.സി.ടികു വിലയിരുത്താന് 

പറ്റാറില്. മിക തകസുകളിലും നിരീക്ഷികചപട്ടിട്ടുള്ള ു  സംസ്ഥാന 

സർകാരിചെയും ഐ എ ംസിടിയുചടയും നാശനഷ്ടങ്ങളുചട 

വിലയിരുത്തലില് ഈ കാരണംചകാണ്ട ് വയ യാസമുണ്ടാകുന്നു. തകന്ദ്ര-

സംസ്ഥാന സർകാറിചെ സംയുക്ത സംഘമാണ് വിലയിരുത്തല് 
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നടത്തിയച ങ്കില് ഈ അപാക  പരിഹരികാനാകുചമന്ന് കമിറ്റി 

കരു ുന്നു.  അ ിനാല്, ഓതരാ ദുരന്തത്തിനും ഒരു അന്തർ-

മിനിസ്റ്റ്ന്ീരിയല് തകന്ദ്രസർകാർ ടീം ദുരന്തബാധി  ന്ദ്പതദശങ്ങളില് 

ഒരാഴ്ചയ്കുള്ളില് ന്ദ്പാഥമിക സരർശനം നടത്തണചമന്നും കമിറ്റി 

ശുപാർശ ചചയ്യുന്നു, കൂടാച  സംസ്ഥാനവുമായി സംതയാജിച്്ച സംയുക്ത 

ന്ദ്പാഥമിക നാശനഷ്ട വിലയിരുത്തല് നടത്തണം. ഇ  ് സംസ്ഥാന 

ഭരണകൂടവും ഐ എ ംസിടിയും വിലയിരുത്തിയ  ുകകളിചല 

വയ യാസം ഇല്ാ ാകുക മാന്ദ് മല്, ഫണ്ടുകളുചട അംരീകാരവും 

അനുമ ിയും തവരത്തിലാകുചമന്നും കമിറ്റി കരു ുന്നു. (പാരന്ദ്രാഫ് 

3.2.12) 

3. ദുരന്തങ്ങള്ക് തശഷം സംസ്ഥാനങ്ങള് ആവശയചപടുന്ന ധനസഹായവും 

തകന്ദ്രസർകാരിചെ ഉന്ന  ല സമി ി അംരീകരിച്ച  ുകയും  മില്  

97% മു ല് 27% വചര വലിയ വയ യാസമുള്ള ായി കമിറ്റി 

ആശ്ചരയചപടുന്നു. ഇന്ദ് യും വലിയ കുറവിചെ ചവളിച്ചത്തില് സംസ്ഥാന 

സർകാരുകള്ക്, ന്ദ്പത യകിച്്ച പരിമി മായ വരുമാന തന്ദ്സാ സ്സുകളുള്ള  

വടകുകിഴകന്  സംസ്ഥാനങ്ങളിചല  സർകാരുകള് എങ്ങചന 

ദകകാരയം ചചയ്യാനാകുചമന്ന ് കമിറ്റി ആശ്ചരയചപടുന്നു. അ ിനാല്, 

അ ിശതയാക്തി കലർന്ന ആവശയങ്ങള് ഉന്നയികാത്ത 

സഹായത്തിനുള്ള അംരീകൃ  മാനദണ്ഡങ്ങചളകുറിച്്ച തകന്ദ്രസർകാർ 

സംസ്ഥാന സർകാരുകചള തബാധവ ്കരികണചമന്ന് കമിറ്റി ശുപാർശ 

ചചയ്യുന്നു, അത സമയം, തകന്ദ്രസർകാർ ഇ ിനായുള്ള  മാനദണ്ഡങ്ങള് 

പുന-പരിതശാധികുകയും നയത്തില് ആവശയമായ മാറ്റങ്ങള് 

വരുത്തുകയും  വിവിധ ദുരന്തങ്ങള് മൂലമുണ്ടായ നാശനഷ്ടങ്ങള്ക ്

ധനസഹായം നല്കുകയും ചചതയ്യണ്ട ാണ്. (പാരന്ദ്രാഫ്  3.2.17)  

4. ദുരന്തങ്ങളുചട എണത്തിലും   ീന്ദ്വ യിലുമുള്ള വർദ്ധ്നവ്, 

ദുരി ാശവാസ, പുനരധിവാസം, പുനർനിർമാണം എന്നിവയുചട 

ചചലവുകള് എന്നിവ സംസ്ഥാന സർകാരുകള്  ുടർച്ചയായി  

ഉന്നയിച്ചിട്ടുചണ്ടന്നും സമി ിക ് അറിയാം.  അ ിനാല്, ധനസഹായ 

തന്ദ്സാ സ്സുകള് ദവവിധയവ ്കരികാനും തദശീയ, സംസ്ഥാന ദുരന്ത, 

ദുരി ാശവാസ ഫണ്ടുകളുചട തകാർപസ് വിപുലീകരികാനും തകന്ദ്ര 

സർകാർ അടിയന്തിര നടപടികള് ആവിഷ് കരികണചമന്ന് കമിറ്റി 

ശുപാർശ ചചയ്യുന്നു.  ജിഎസ്ടിയുചട കീഴില് എന്രിആർഎഫിന് 

ധനസഹായം നല്കുന്ന ിനുള്ള നിലവിചല സംവിധാനം സംബന്ധിച്ചും 

സമി ിചയ അറിയികണം. (പാരന്ദ്രാഫ് 3.2.18) 

പുനര്വ്നിര്വ്മ്മാണവും പുനരധിവാസവും സംബന്ധിച്്ച 
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1. സ്ഥിരവരുമാനത്തിചെ അഭാവത്തില് മരണചപട്ടവരുചട, കാണാ ായ, 

വികലാംരരായ മത്സയചത്താഴിലാളികളുചട കുടുംബങ്ങള് എങ്ങചന 

നിലനില്കുചമന്ന് കമിറ്റി ആശങ്കചപടുന്നു.  പുനർനിർമാണ 

പരിപാടികള് നടപാകുതമ്പാള് മത്സയചത്താഴിലാളികള്ക് അവരുചട 

ഉപജീവന ന്ദ്പവർത്തനങ്ങള് പുനരാരംഭികാന്  സമന്ദ്രമായ  പാതകജ ്

ഉള്ചപചടയുള്ള തവണ്ടന്ദ്  ഫണ്ട ്നല്കാനും   മത്സയചത്താഴിലാളികളുചട 

ആശങ്കകളില് കൂടു ല്  ന്ദ്ശദ്ധ് തകന്ദ്രീകരികണചമന്ന് കമിറ്റി ശുപാർശ 

ചചയ്യുന്നു.  കുറഞ്ഞ  ് ഒരു വർഷതത്തകുള്ള ന്ദ്പ ിമാസ ഉപജീവന 

സഹായം, കടാശവാസം, പലിശരഹി  വായ്പകള്, പു ിയ തബാട്ടുകള് 

വാങ്ങുന്ന ിനുള്ള സബ്സിരി, അവരുചട വാർരുകളില് സൌജനയ  

വിദയാഭയാസം, ഇ ര പരിശീലനം എന്നിവ തപാലുള്ള നിരവധി 

ന്ദ്കിയാത്മക നടപടികള് സംസ്ഥാന സർകാരുകള് ഏചറ്റടുകണചമന്നും 

സമി ി ശുപാർശ ചചയ്യുന്നു.  അവരുചട കുടുംബത്തിചല ഒര  ു

അംരചമങ്കിലും ഉപജീവന മാർഗവുമായി   ബന്ധചപട്ട ച ാഴില് 

പരീശീലനങ്ങള് നല്കുവാന് സംസ്ഥാന സർകാരുകള്ക് ആവശയമായ 

എല്ാ പിന്തുണയും സഹായവും തകന്ദ്രസർകാർ നല്കണചമന്ന് സമി ി 

ശുപാർശ ചചയ്യുന്നു ഇകാരയത്തിചല പുതരാര ിചയകുറിച്്ച മൂന്ന ്

മാസത്തിനുള്ളില് അറിയികണചമന്ന ് കമിറ്റി ആന്ദ്രഹികുന്നു. 

(പാരന്ദ്രാഫ് 3.3.8) 

2. പുനരധിവാസത്തിനാവശയമായ  ഫണ്ട് നല്കാന് സംസ്ഥാന 

സർകാരുകളുചട വരുമാനതമാ തകന്ദ്രസർകാരില് നിന്നുള്ള ബജറ്റ്, മറ്റ ്

സഹായങ്ങതളാ പരയാപ്തമചല്ന്നു കമിറ്റി മനസിലാകുന്നു. 

ഭവനരഹി രായ മത്സയചത്താഴിലാളികള്ക് സുരക്ഷി മായ ഭവനം 

ലഭയമാകുക, കാർഷിക, മൃരസംരക്ഷണ തമഖലകളുചട 

പുനരുജ്ജീവിപികല്, സമുന്ദ്ദ ദനപുണയ വികസന സ്ഥാപനങ്ങള് 

സ്ഥാപികുക, മത്സയചത്താഴിലാളികളുചട കടാശവാസം,  ീരതദശ 

തപാലീസിചന നവീകരികുക  ുടങ്ങിയ പദ്ധ് ികള്ക് സംസ്ഥാന 

സർകാരുകള് രണയമായ നീകിചവതകണ്ട ുണ്ട്. അത്തരം നടപടികള് 

നടപിലാകുന്ന ിനു ബജറ്റ് വിഹി ത്തില് നിന്നല്ാച  പണം 

കചണ്ടതത്തണ്ട ുണ്ട്. അ ിനാല് തകന്ദ്ര സർകാർ  

എന്രിആർഎഫ്/എസ് രിആർഎഫിന്/ന്ദ്പധാമന്ദ്ന്തിയുചട ദുരി ാശവാസ 

നിധി എന്നിവയിതലക് കൂടു ല് സഹായം തകാർപതററ്റ് ചസക്ടറില് 

നിന്നും ലഭികാനുള്ള നടപടികള് സവീകരിതകണ്ട ാചണന്നു കമിറ്റി 

നിർതേശികുന്നു. (പാരന്ദ്രാഫ് 3.3.9) 
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1.34 ന്ദ്പചാരണ പരിപാടികള് 

• 1-4-2018 to 7-4-2018 – ചന്ദ്കവാ ് - തജായിെ ് ഹയൂമാനിതറ്ററിയന് 

അസ്സിസ്റ്റ്ന്ന്സ ്ആെ ് രിസാസ്റ്റ്ന്ർ റിലീഫ് എക്സർദസസ ്(എച്്ച.എ.രി.ആർ): 

ന്ദ്പസ്തു   പരിപാടിയുചട മുചന്നാരുകമായി 6 എഫ്. എം തറരിതയാ 

ചാനലുകളില് പരസയം നല്കി 

• 5-4-2018 - ചന്ദ്കവാ  ് - തജായിെ ് ഹുമാനിതറ്ററിയന് അസ്സിസ്റ്റ്ന്ന്സ ് ആെ ് 

രിസാസ്റ്റ്ന്ർ റിലീഫ് എക്സർദസസ ് (എച്്ച.എ.രി.ആർ): ന്ദ്പസ്തു   

പരിപാടിയുചട 

മുചന്നാരുകമായി വിശദമായ 

ഒരു പരസയം നല്കി 

• 29-1-2019 – വരള്ച്ചാ 

ന്ദ്പ ിതരാധം: 5 പന്ദ് ങ്ങളില് 

തകരളം ഒട്ടുകും, 11 

പന്ദ് ങ്ങളില്  ിരുവനന്തപുരം 

ജില്യിലും പരസയം നല്കി 

• 25-1-2019 to 23-2-2019 – 

വരള്ച്ചാ ന്ദ്പ ിതരാധം: 

തകരളത്തിചല എല്ാ എഫ്.എം 

ചാനലുകളിലും ഒന്നിടവിട്ട 

ദിവസങ്ങളില് വരള്ച്ചാ 

ന്ദ്പ ിതരാധം സംബന്ധിച്ച 

പരസയം ചചയ്തു 

• 25-1-2019 to 2-2-2019 - വരള്ച്ചാ 

ന്ദ്പ ിതരാധം: ജയ്ഹിര്, ജീവന്, 

ദൂരദർശന്, മാ ൃഭൂമി എന്നീ ചാനലുകളില് വരള്ച്ചാ ന്ദ്പ ിതരാധം 

സംബന്ധിച്ച പരസയം ചചയ്തു. 
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1.35 അത ാറിറ്റിയിചല ഉതദയാരസ്ഥർ പചങ്കടുത്ത 

തയാരങ്ങള്/നടത്തിയ പരിശീലന/അവതബാധ പരിപാടികള് 

ക്രമ നം പേര്, തസ്തിര 
നടത്തിയ േരിശീലനം/േങ്കെടുത്ത 

േരിോടി 
തീയതി 

1 

ഫ്ശീമ ി അ ുലയ 

ക ാമസ്,  

ഹസാര്ഡ് 

അനലിസ്റ്റ്,  
 ൃശ്ശൂര് ജിലല 

Attended TOT on Psychosocial care in disaster 
management at NIDM south Campus, 

APHRD, Bapatla, Andhra Pradesh 

05/02/2018 to  

09/02/2018 

Disaster management training for PWDs 

organized by IUCDs at Kottayam district 

19/3/2018 to 

22/3/2018 

Basic survival skills during disasters/ at HADR 

organized by Indian Navy 
08/04/2018 

Disaster management training for PWDs 

organized by IUCDs at Kottayam district 

18/04/2018 to 

21/04/2018 

Basic survival skills during disasters for 

students at 

NSS college, Thiruvanathapuram 

26/04/2018 

DM & Institutional framework for police 
trainees 

Kerala Police Academy, Thrissur 

27/06/2018 

Disaster Management, Hospital safety for 
hospital staff at Community Health centre, 

Ollur 

28/06/2018 

NIDMs Training program on preparation of 

village disaster management Plan conducted at 
NIDM campus, New Dehi 

09/07/2018 to 

13/07/2018 

DM & Institutional framework as a part of in 

service training at Kerala Police Academy, 

Thrissur 

24/07/2018 

DM & Institutional framework 
Community Hall, Eriyad Grama Panchayath 

13/07/2018 

DM & Institutional framework 

Desamangalam Taluk, Thrissur 
20/07/2018 
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DM & Institutional framework 
St/ Sebastians HS Kuttikkad, Thrissur 

21/07/2018 

Disaster Management & Emergency Operation 

Centre 

for DEOC staffs, Thrissur 

02/08/2018 

Psychosocial care in disasters for volunteers at 

Town Hall, Thrissur 
04/09/2018 

Disaster Management & an overview on 

School 
Safety for headmasters/Thrissur Corporation 

18/09/2018 

DM & Institutional framework 

Kerala Police Academy, Thrissur 
09/10/2018 

DM & Institutional framework 
Fire & Rescue academy, Thrissur 

12/11/2018 

DM & Institutional framework, Basic survival 

skills during disasters for Kudumbasree 

workers at 
KFRI training centre, Malappuram 

21/11/2018 

DM & Institutional framework for DDE, 

DEOCs and AEOs at DEOC, EKM (Organized 
as a part of NCRMP/Phase II) 

30/11/2018 

3 rd Regional HELP course (Health 

Emergencies in Large Popuation) organized by 

ICRC & WHO at Indian Institute for Health 
Management Research at New Delhi/ 

05/12/2018 to 

14/12/2018 

School safety & Disaster Management for 

HMs Chalakkudy AEO division 
04/01/2019 

School safety & Disaster Management for 
HMs Valappad AEO division 

05/01/2019 

School safety & Disaster Management for 

HMs Chavkkad AEO division 
07/01/2019 

School safety & Disaster Management for 
HMs Kodungallur AEO division 

16/01/2019 

School safety & Disaster Management for 

HMs Mala AEO division 
10/01/2019 

DM & Institutional framework, Role of police 
in DM for police trainees at Kerala Police 

Academy, Thrissur 

11/01/2019 

DM & Institutional framework, Role of police 
in DM for police trainees at Kerala Police 

Academy, Thrissur 

07/02/2019 

Disaster Management for Aapda mitra 

volunteers at Fire & Rescue Academy, 
Thrissur 

20/03/2019 

Disaster Management for health workers at 

CHC Elanjipra 
22/03/2019 

Participated in the consultation meeting on 
Rebuild Kerala Draft Plan at SDMA, 

Thiruvananthapuram 

23/03/2018 

Attended one day workshop at KILA on Risk/ 

Informed Disaster Risk Reduction for 
reviewing draft document prepared for LSGDs 

on Risk Informed DRR 

25/03/2019 

2 ഫ്ശീമ ി Participated and gave lecture for students in  05/04/2018 to 
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അഞ്ജലി 
പരകമശവരന്, 

ഹസാര്ഡ് 

അനലിസ്റ്റ്, 
എറണാേുളം  

ജിലല 

HADRR Programme at Kochi 08/04/2018 

Basic Disaster management Training for 
Differently abled people at  Thrissur 

09/04/2018 

Disaster Management Training for local people 

at Edavanakkad Panchayath 
08/09/2017 

Participated water quality management in 
Emergency Situation training, Conducted by 

UNICEF and RedR India at Collectorate 

29/11/2018 

TOT training for Education Dept for school 
safety and DM at Collectorate conference hall 

30/11/2018 to 
01/12/2018 

TOT Programme on participation and 

implementation of hospital DM Plan for Health 

Dept staffs Collectorate conference hall 

13/12/2018 

Disaster management training for Fire& safety 

staffs at IMG Kakkanad 
29/10/2018 

Training on Basic Disaster management for 
Kudumbasree Balasakhyam master trainees 

22/11/2018 

Crisis management plans 

Crisis Management plan was formulated for 

Thrissur pooram 
25/04/2018(Pooram) 

Crisis Management plan was formulated for 

TOYOTA YARIS LALIGA WORLD Football 

match held in Kochi 2018 

25/07/2018 

Crisis Management plan was formulated in 

connection with ISL 2018/19  at Kochi 
25/09/2018 

3 

കഡാ. ഫ്ശീജ എം 

യു, ഹസാര്ഡ് 

അനലിസ്റ്റ്, 
ോസറക ാഡ്   

ജിലല 

Basic survival skills during disasters/at HADR 

organized by Indian Navy 
09/04/2018 

Incident Response System training for 
Government employees at Mini Conference 

Hall, Collectorate, Kasaragod 

07/07/2018 

ToT for teachers in Basic Life Support in St/ 

Mary’s School, East Eleri, Kasaragod 
11/07/2018 

Capacity Development training and educating 

on departmental disaster management plan for 

government employees at Video Conference 

hall, Collectorate, Kasaragod 

13/07/2018 

ToT for teachers – Basics of Disaster 

Management at Block Resource Centre, 

Bekkal, Kasaragod 

09/08/2018 

Introduction to Disaster management and 
Health aspects of disaster management at 

HRDC, Kannur University 

31/10/2018 

ToT on Basics of Disaster management for 
teachers in BRC, Manjeshwaram 

21/11/2018 

Rebuilding resilience – for Kudumbasree 

members at Kanjirangad Indoor Park, Kannur 
26/11/2018 

Training for students regarding Basic Survival 
Skills in GLPS Kunjathur, Kasaragod 

03/12/2018 

Rebuilding resilience – for Kudumbasree 08/02/2019 
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members at Kasaragod Municipality hall 

Rebuilding resilience – organised by 
Kudumbasree for students at Kumbala 

Panchayath Office  

10/02/2019 

Trainings received 

Attended TOT on Psychosocial care in disaster 
management at NIDM south Campus, 

APHRD, Bapatla, Andhra Pradesh 

05/02/2018 to 

09/02/2018 

Disaster management training for PWDs 
organized by IUCDs at Thrissur district 

12/04/2018 to 
13/04/2018 

Disaster management training for PWDs 

organized by IUCDs at Kasaragod district 

25/09/2018 to 

28/09/2018 

Integrating DRR into SDG at NIDM, Delhi 
18/02/2019 to 

22/02/2019 

Participated in the consultation meeting on 

Rebuild Kerala Draft Plan at SDMA, 

Thiruvananthapuram 

23/03/2019 

Mock drills attended 

Fire Mock drill at Secretariat, Kerala – 

Organiser, External Observer 
08/03/2018 

Onsite Tsunami Mock Drill in Vikram 
Sarabhai Space Centre / External Observer  

28/05/2018 

4 

ഫ്ശീ. രാജീവ് െി 
ആര്, ഹസാര്ഡ് 

അനലിസ്റ്റ്, 
 ിരുവനന്തപു
രം ജിലല 

Trainings attended/provided 

Attended the Training sessions at Kochin naval 

base during HADRR 

04/04/2018 to 

07/04/2018 

Attended the training program on Village 

Disaster Management plan 

09/07/2018 to 

13/07/2018 

Coordinated the Exhibition Stall in HADRR at 

Kochi Naval Base 

04/04/2018 to 

07/04/2018 

Training given to district level officers 

regarding Incident Response System 
24/11/2018 

Training given to village officers regarding 

Village Disaster Management Plan 
27/12/2018 

DRR training attended at KSDMA 23/03/2019 

Training given to fire users at Sannidhanam 

(Sabarimala) regarding Fire and Disaster 

Management 

28/11/2018 

Training given to blind students of Blind Ups 

Vazhuthacadu 
26/02/2019 

Training Given to DEOC and Control room 

Staffs regarding Emergency operations and 
SOPs 

21/11/2018 

Regarding Marine pollution response 

workshop at Port Palace Hotel, Mukkola 
14/03/2019 

DDMA meeting 06/10/2018 

DDMA meeting 23/01/2019 

Preparation of Atukal Ponkala 10/2/2019 

Review of the Preparation of Atukal Ponkala 18/2/2019 

Regarding  RKDP at SAMETI  19/03/2019 

SEOC/KSDMA Review meeting at KSDMA 
HQ  

15/03/2019 

5 
 

 

Collected Water Kiosk Photos from the 

DEOCs, Started media scan, Prepared and 

01/07/2018 to 

31/07/2020 
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ഫ്ശീ. സ യേുമാര് 

സി കജ, 

ഹസാര്ഡ് 

അനലിസ്റ്റ്, 
എസ്ഇ ഓ സി 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
  

submitted Water Safety Campaign brochure 
materials & sent for final designing 

Aabda Mitra / First draft of Training Material 

completed, Prepared Various Maps for Kerala 

flood rescue and relief operations, Engaged in 
State Monitoring Cell of Kerala floods rescue 

and relief operations/ 

01/08/2018 to 

30/8/2018 

Completed Aapda mitra Training Module 

Preparation, Printed First Draft and Got 
Approval from Fire Force DG. 

01/09/2018 to 

31/8/2018 

Aapda Mithra Training Module Printed, 

Training Started, Collected Quotations for 
emergency kit items procurement 

01/10/2018 to  

30/10/2018 

Flood inundation mapping(sample), Meeting 

carried out with KSREC officials to rectify the 

NRSC DEM elevation error/ Completed 
quotation process for the procurement of tool 

kits for Aapda mitra volunteers/ Coordinated to 

conduct aapda mitra training program and 
regularly communicated with concerned 

officials who are from KSDMA, DEOC / 

Kottayam, AFO / Kottayam and Fire Academy 

Director 

01/11/2018 /to 

31/11/2018 

Coordinated Aapda Mitra Training and trained 

66 community volunteers, Prepared a various 

GIS maps/ Attended Malayala bhasha Meeting 

at ACS Chamber/ 

01/12/2018 to 

31/12/2018 

Finished 5th batch Aapda Mitra Training and 

started 6the batch training 

01/01/2019 to 

30/01/2019 

Completed 7th Batch AApda Mitra Training, 
Total Trained 185, Initiated to identify the 

volunteers for the training/ Contacted District 

Panchayath Secretary regarding Mitram 

Program, Completed Emergency Kit 
procurement process, Communicated with 

sellers who approved the bids/ Arranged 

Resource person for taking DM session for 
volunteers at Fire academy 

01/02/2019  to 

31/02/2019 

Aapda Mitra Training Completed and Attended 

Training, Attended Indo Japan Wrokshop on 

DDR Programme, New Delhi, Collected 
Details of Drinking Water Distribution from all 

district and consolidated and handed over to 

HRA/ Aapda Mitra Emergency Kit_GeM 
procurement process completed 85%, 

Communicated with Sellers for distributiong 

their sample items of Safety Goggles and First 

Aid Box (Received both sample items) 

01/3/2019 to 

31/3/2019 

6 

ഫ്ശീ. കറാണു 
മാ യു, 
ഹസാര്ഡ് 

അനലിസ്റ്റ്, 

Public Health and Hospital Safety  
Participated in ToT on Hospital Disaster 

Management Plan at National Institute of 

Disaster Management, New Delhi 

12/03/2018 to 

16/03/2018 

Participated in training of nursing students and 

staff of Medical College Hospital, 
29/09/2018 
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എസ്ഇ ഓ സി Thiruvananthapuram on Disaster Management 
and Health, as resource person 

Attended meeting on പേര്ച്ചവയാധിേള് 

/ഫ്പ ികരാധവും നിയഫ്ന്തണവും/ 

conducted by Directorate of Health Services at 

NHM Confererence Hall, Thiruvananthapuram 

05/12/2018 

Participated in training for hospital staff of 
Rajagiri Hospital, Ernakulam on Hospital 

Safety and Disaster Management, as resource 

person 

19/01/2019 

Participated in training of health personnel on 

Basics of Disasters and Disaster Management, 

as resource person 

28/02/2019 

HADR  
Participated in Humanitarian Assistance and 

Disaster Relief Programme Organized by 

KSDMA at Naval Base, Kochi, as resource 

person  

04/04/2018 to 

08/04/2018 

Nipah infection 

Coordinated with Department of Health and 

Family Welfare on Nipah infection, in terms of 
data management 

April to June 2018 

Heat/ Related Adverse Health Events  
Collected and colated data on heat rashes, sun 

burns & sun stroke and related deaths 

February to May 

2019 

Disability trianing 

Monitored training of persons with disabilities 

for Palakkad District, held at Hotel Gazala, 

Palakkad and submitted a detailed report on the 
same 

23/10/2018 to 

26/10/2018 

School Safety  
Drafted School Safety Malayalam Guidelines 

and Proforma 
April to May 2018 

Disseminated School Safety Guidelines and 
Proforma to schools in the state and started 

obtaining School Safety Plans from different 

schools 

June 2018 

Report on fire mock drill held as a part of 

AMRUT city School Safety activities as 

observer, at Vimala Hridaya Girls Higher 

Secondary School, Kollam 

02/11/2018 

Participated in Fire Mockdrill/Planning Process 

and Drill as Observer in Saraswathi Vidyalaya, 

Thiruvananthapuram 

10/12/2018, 
15/12/2018 

A meeting was conducted in order to aid the 
planning process of the research studies 

proposed to be carried out in the select flood 

affected districts of Kerala 

22/01/2019 

Flood Operations/Monsoon related flood and landslide 2018  
Was a part of 24*7 Special Coordination Cell 

at Government Secretariat during Kerala 

Floods/Was involved in coordinating forces 
and logistics 

08/08/2018 to 

20/08/2018 
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Nodal officer duty at Emergency Operations Centre, Sabarimala  
Functioned as Nodal Officer at EOC 
Sabarimala, for a week 

26/12/2019 to 
02/01/2019 

Other trainings and meetings  
Participated in training on Management of 

Disasters in Tourist Destinations, as resource 
person 

13/11/2018 

7 

ഫ്ശീ. ഫഹദ് 

മര്സൂക്, 

ഹസാര്ഡ് 

അനലിസ്റ്റ്, 
എസ്ഇ ഓ സി 

National Level Training on ‘Extreme Weather 

Events’ organized by NIDM at NIDM South 
Campus, APHRDI, Bapatla, Andhra Pradesh 

06/08/2018 to 

10/08/2018 

Hands on training on ArcGIS provided by 

ArcGIS at SEOC 

03/01/2019 to 

19/01/2019 

District Training for HA at Kozhikode DEOC 
03/01/2019 to 

19/01/2019 

Training on ‘First aid’ organized by SEOC 05/02/2019 

Handled a session on DM in Kudumbasree 

Balasabha organized by Kudumbashree 
District Mission Palakkad at Palakkad district 

05/12/2018 

Handled a session on DM in NCRMP training 

for DEO, AEO, Principals and Headmasters 

schools in Kozhikode District/ 

18/12/2018 

Accompanied IMCT team who visited flood 

affected areas in Ernakulam, Alappuzha and 

Kollam districts as an accompanying officer in 

September 2018 

20/09/2018 to 

24/09/2018 

Attended Special Assembly meeting on Kerala 

floods 2018 and assisted Member secretary, 

KSDMA at CM's office, Kerala legislative 
assembly 

30/08/2018 

Attended two day workshop and Exhibition 

organized by KSDMA at Chandrshekharan 

Nair stadium, Thiruvananthapuram/ Assisted in 
organizing the programme 

 

Attended Rebuild Kerala initiative meeting at 

secretariat 
14/12/2018 

Attended a meeting with water authority chief 
engineers and world bank representatives with 

MS at Kerala water authority headquarters 

15/12/2018 

Organized and exhibition stall at Kozhikode 
from feb 26/28, In KILE Anniversary 

celebration 

26/02/2019 to 

28/02/2019 

Assisted in KSDMA exhibition stall in 

Lorybaker memorial programme at 
Kanakakkunnu palace/ 

 

Attended Meeting With IMD director and 

Principal secretary along with MS regarding 

Strengthening of observation network in the 
state/ 

13/03/2019 

8 

ഫ്ശീമ ി നീ ു വി 
ക ാമസ്, 

ഹസാര്ഡ് 

അനലിസ്റ്റ്, 

Attended TOT on Challenges in Effective 

Communicarion During Disasters Organised 
by NIDM 

19/03/2018 to 

23/03/2018 

Attended First Aid Training Organised by 

KSDMA 
16/03/2018 

Participated Fire Mock Drill at Secretariat 08/03/2018 
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എസ്ഇ ഓ സി Basic Survival Skills during disasters/ HADR 
orgamised by Indian Navy 

08/04/2018 

Provided Training regarding School Safety 

Guidelines to Education Officers at Kollam 
31/08/2018 

Provided Training regarding Disaster 
Management at Karmel Rani Training College 

Kollam 

15/09/2018 

Provided Training regarding Basic Survival 

Skills at St/ Aloscious School Kollam 
03/10/2018 

Provided Training regarding Basic Survival 

SkillsVimala Hridhya HSS Kollam 
01/11/2018 

Provided Training regarding Basic Survival 

SkillsCraven LMS high School, Kollam 
07/11/2018 

Provided Training regarding Basic Survival 

SkillsGovt Model HSS Thevally 
12/11/2018 

Provided Training regarding Basic Survival 

SkillsSt Joseph Convent GHSS Kollam 
21/11/2018 

Provided Training regarding Basic Survival 

SkillsGovt Model HS Kollam 
26/11/2018 

Conducted Fire Mock drill with the help of 

Fire force Dept at Vimala Hridhya HSS 
Kollam 

02/11/2018 

Conducted Fire Mock drill with the help of 

Fire force Dept at Craven LMS high School, 

Kollam 

08/11/2018 

Conducted Fire Mock drill with the help of 

Fire force Dept at Govt Model HSS Thevally 
13/11/2018 

Conducted Fire Mock drill with the help of 
Fire force Dept at St Joseph Convent GHSS 

Kollam 

22/11/2018 

Conducted Fire Mock drill with the help of 

Fire force Dept at Govt Model HS Kollam 
27/11/2018 

Done a Presentation regarding Application of 

Science and Technology in Disaster 

Management at South India Conference on 

Disaster management Mitigation/Kottayam 

28/11/2018 

Provided training to Kudumbasree Kottiyam 

regarding Introduction to Disaster Management 
29/11/2018 

Provided Training regarding Disaster 

Management to Student Police Cadet Unit 
Bhoothakulam Kollam 

22/12/2018 

Provided Training regarding Disaster 

Management to NCC 7th Batch Kollam 
28/12/2018 

Provided Training regarding Disaster 
Management to Student Police Cadet Unit 

Thevally Kollam 

29/12/2018 

Provided training to Autorikshaw Drivers 
regarding Disaster Management and Basic 

Survival skills organised by District Medical 

Officer Kollam 

06/02/2019 

Attended Arc Gis Training organised by ESRI 
and KSDMA 

27/12/2019 to 
28/12/2019 

Attended two day workshop and Exhibition 

organized by KSDMA at Chandrshekharan 

03/12/2018 to 

04/12/2018 
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Nair stadium, Thiruvananthapuram/ 

Participated Consultation Meeting on Rebuild 
Kerala Drat Plan at KSDMA 

23/03/2019 

Received VSAT Training at TVM organised 

by BSNL and NDMA 

01/02/2019 to 

02/02/2019 

9 

ഫ്ശീമ ി അശവ ി 
പി, ഹസാര്ഡ് 

അനലിസ്റ്റ്, 
കോഴികക്കാട് 

ജിലല 

District Disaster Management Authority 
Meeting 

04/01/2018 

Basics of Disaster Management for the Staff 

Nurse and Head Nurse of Govt/ Nursing 
College, Kozhikode 

09/01/2018 

District  Disaster Management Authority 

Meeting in connection with Fire and Safety 

Mock Drill 

12/01/2018 

Fire and Safety Mock Drill at Mofussil Bus 

Stand, Kozhikode 
16/01/2018 

Conducted Landslide Management training for 

fire and Rescue officers of Kozhikode District 
8/2/2018, 9/2/2018 

District  Disaster Management Authority 

Meeting for Drought Preparedness 
03/03/2018 

As per the request from Ramanattukara 

Municipality, conducted Disaster Management 
Training for the Kudumbasree Members 

10/03/2018 

Basics of Disaster Management for the Doctors 

and Staff Nurse of Govt/ General Hospital, 

Kozhikode 

27/03/2018 

District  Disaster Management Authority 

Meeting for Drought Preparedness 
04/05/2018 

Disaster Management Training for Revenue 
officers of Kozhikode Collectorate at 

Collectorate Conference Hall, Kozhikode 

26/02/2019 

Disaster Management Training for selected 

volunteers of Azhiyoor, Kozhikode at 
Panchayat Hall, Azhiyoor 

27/04/2019 

As per the direction from the Member 

Secretary, KSDMA took session on the 

preparation of Panchayat Disaster Management 
Plan for the Panchayat Secretaries of 

Kasaragod District at Kasaragod Collectorate 

Conference Hall 

20/05/2019 

Disaster Management Training for the students 

of Kendriya Vidyalaya No/ 1 Kozhikode 
13/06/2019 

For the formation of Village Disaster 

Management Committee, took a session on 
roles and responsibilities of the officers and the 

method in preparing Village Disaster 

Management Plan 

22/06/2019 

Disaster Management Training for the students 
of BEM Girls Higher Secondary School, 

Kozhikode 

11/06/2019 

According to the direction from Sub Collector, 
Kozhikode located the quarries lying in hazard 

prone area and submitted the report 

 

Managed 3 days KSDMA stall during KILEs 

40th anniversary concluding event at ‘Calicut 

26/2/2019 to 

28/2/2019 
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Trade Centre’ Swapnanagari, Calicut 

Worked in Nipah Control Room/ Received 
calls at Nipah Call Centre for Nipah 

Confirmation and attended the Nipah review 

meeting conducted at Govt/Guest House under 
the guidance of District Collector, Kozhikode 

 

Conducted RVS of public buildings within 

Kozhikode corporation 

1/12/2017 to 

31/1/2018 

10 

ഫ്ശീമ ി അമൃ  

കേ, ഹസാര്ഡ് 

അനലിസ്റ്റ്, 
മലപുറം ജിലല 

Attended and reviewed fire mock drill at 
Vimala Hridaya School, Kollam 

02/11/2018 

Attended Five days national training at on 

mainstreaming flood and drought Resilience at 

ATI Mysuru 

12/11/2018 to 
16/ 11/ 2018 

Attended two-day workshop and Exhibition 

organized by KSDMA at Chandrshekharan 

Nair stadium, Thiruvananthapuram/Assisted in 
organizing the programme 

03/12/2018 to 

04/12/2018 

Attended NDEM and IDRN training at 

KSDMA HQ 
14/12/2018 

Hands on training on ArcGIS at SEOC 
03/01/2019 to 

19/01/2019 

DEOC familiarisation training at Alappuzha 

DEOC  

03/01/2019 to 

19/01/2019 

Road show for disseminating information on 
disaster resilient 

construction as part of surakshithakeralam 

campaign in Kuttanad 

7/01/2019 to 

08/01/2019 

Received VSAT training at TVM organised by 
BSNL and NDMA 

01/02/2019  to 
02/02/2019 

Training on ‘First aid’ organized by SEOC 05/02/2019 

Attended Surakshithakeralam Exhibition at 

Tvm 
07/02/2019 

Attended Two days DRR training for officials 

from Education Department at Alappuzha 

04/01/2019 to 

05/01/2019 

Attended Consultation meeting of Kerala water 

Authority and Urban Affairs under Rebuild 
Kerala programme 

20/03/2019 

Participated In Consultive DRR workshop at 

KSDMA 
23/03/2019 

Training given to Panchayath Secretaries on 
DM and DM plan preparation at DDMA 

Malappuram 

27/052019 

Participated in Monsoon Preparedness Session 
for Trauma Care Vounteers at Malappuram 

30/06/2019 

Attended Landslide Training organised by 

RedR India 
03/05/2019 

Attended training on DRR and First Aid at 
Health system Resource center,TVM 

27/02/2019 

Training Given to DDMA officials and Line 

Departments regarding monsoon Preparedness 
16/06/2019 

Attended Surakshithakeralam exhibition at 
Alappuzha 

10/01/2020 to 
11/01/2020 

Was a part of 24*7 Special Coordination Cell 

at Government Secretariat during Kerala 

8/8/2018  to            

20/ 08/2018 
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Floods 

 

 
11 

 

 

ഫ്ശീമ ി 
രാജലക്ഷ്മി 

രാധാേൃഷ്ണന്, 

ഹസാര്ഡ് 

അനലിസ്റ്റ്, എസ് 

സി ഒ സി 

Participated in ToT on drought assessment at 
National Institute of Disaster Management, 

New Delhi 

29/01/2018/ to 

03/02/2018 

Instrumental in preparing the presentation 
material that was to be displayed at the 

HADRR event at Kochi 

April 2018 

Was instrumental in articulating the Malayalam 

document for Aapda Mitra Volunteers 
 

Worked on the 2018 August Floods 

documentation report alongside Mrs. 

Jayalakshmi, Documentation expert, UNDP 

Kerala chapter 

September 2018 

Attended a stakeholders meeting conducted by 

World Bank and DoE&CC representing 

KSDMA 

18/01/2019 

Articulated the draft for State Heat Action Plan 
for the year 2019 

02/02/2019 

Attended a writeshop convened by UNICEF 

for RKDP 
19/03/2019 

Collected and colated data on heat rashes, sun 
burns & sun stroke and related deaths 

February to May 
2019  

Attended a Fire Mock Drill at secretariat 

building in March 2018 
09/03/2019 

Attended an urgent meeting convened by 
Honorable Chief Minister’s office on 11 March 

2018 regarding a depression that was brewing 

in the Arabian Sea/ 

04/03/2019 

Represented KSDMA during the drought 

monitoring VC convened by the Central 

Government Ministry of agriculture and farmer 

welfare 

04/06/2019 

Participated in a workshop organized by 

Agirculture and farmer welfare department, 

KSREC and IT Mission 

08/06/2019 

Contributed to the revision of the IEC 
brochures and proof reading 

April- June 2019 

Attended a workshop convened by Department 

of Fisheries and IMD on Post Ockhi 
Assessment, Preparedness and way forward 

18/06/2019 

Participated in an inhouse workshop organized 

for discussing the draft National Disaster 

Management Policy and Act 

22/06/2019 

Was a part of 24*7 Special Coordination Cell 

at Government Secretariat during Kerala 

Floods/Was involved in coordinating forces 
and logistics 

08/08/2018 to 

20/08/2018 

Attended a meeting convened by 

Thiruvananthapuram Corporation Mayor to 

assess drought scenario in Thiruvananthapuram 

March 2019 

Attended the DDMA MEETING on Drought 

assessment and management after being 

deputed to DDMA, Thiruvananthapuram 

March 2019 

Hands on training on ArcGIS provided by 03/01/2019 to 
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ArcGIS at SEOC 19/01/2019 

12 

ഫ്ശീമ ി 
ചിന്തുകമാള് സി, 
ഹസാര്ഡ് 

അനലിസ്റ്റ്, 
ആലപുഴ ജിലല 

DRR in schools/Training given for DEOs, 
AEOs and head teachers of the district 

04/01/2019 to 
05/01/2019 

Road show for disseminating information on 

disaster resilient construction as part of 
Surakshitha Keralam Campaign/ Flood 

affected areas in Kuttanad 

07/01/2019 to 
08/01/2019 

Surakshitha Keralam campaign exhibition at 

Alappuzha, Aiswarya Auditorium 

10/01/ 2019 to 

11/01/2019 

Disability Inclusive DRR training programme 

at Alappuzha, NHM hall, General Hospital, 

Alappuzha 

28/01/2019 to 

31/01/ 2019 

Exhibition by the government departments to 
commemorate 1000 days of government, EMS 

Auditorium, Alappuzha 

20/02/2019 to 

27/12/2019 

Training on disaster preparedness, Socio 

Economic Unit Foundation, Sarvodayapuram, 
Kalavoor (32 students) 

22/11/2018 

School safety trainings/SN Trust HSS, 

Cherthala (58 students ) 
24/12/2018 

Training on disaster preparedness/St. Joseph 
College for Women, Alappuzha (60 students) 

26/12/2018 

School safety trainings, Govt/VHSS 

Pattanakkad (50 students) 
28/12/2018 

Module preparation on disaster management 
for school students /Training given to teachers 

in District Institute Of Education & Training 

(DIET CHENGANNUR) 

21/12/2018 to 

22/22/2018 

Organised IMCT VISIT /Flood affected areas 

in Kuttanad and coastal areas in karthikappaly 

taluks 

 

21/07/2018 

  
Coordinated a set of visits from UN agencies to 
assess the losses incurred in various sectors as 

part of PDNA 

24/09/2019 to 

30/09/ 2019 

4th IAG coordination meeting was held in the 

District Collectorate to discuss about the 
activities of various NGOs, their progress with 

the projects undertaken and their future 

projects 

04/10/2018 

Disseminated warnings and information on 

sunburn, sunstroke and other related hazards to 

the departments concerned and to the general 

public through Radio Neythal, a community 
radio service functioning in Alappuzha 

March 2019 

Coordinated the internship programme for 

students (3) from Sri Sankaracharya University 
of Sanskrit,Thuravoor, Students (3)from TISS, 

Mumbai 

March - August 
2018 

Field visit along with UNEP to see the flood 

affected areas and to see the works done by 
MGNREGS in the area 

13/03/2019 

13 
ഫ്ശീ. അജിന് ആര് 

എസ്, ഹസാര്ഡ് 

Attended the DDMA meeting chaired by 

District Collector & Chairman, DDMA, 

Idukki/Monsoon Preparedness – Discussion on 

13/06/2018 
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അനലിസ്റ്റ്, 
ഇെുക്കി ജിലല 

ensuring safety of buildings situated on the 
High & Very High Hazard zones in Munnar 

Meeting chaired by Member Secretary, 

KSDMA: ‘Discussion on Amendments in DM 

Act’ at SEOC, Thiruvananthapuram 

20/06/2018 

Site inspection at Munnar Government Arts 

College Campus based on the direction from 

the Member Secretary, KSDMA 

13/07/2018 

Prepared and submitted the inspection report 
(Government College) to the District Collector 

& Chairman, DDMA, Idukki 

16//07/2018 

Site inspection at Green Ridge Holiday Home 

Resort, Munnar based on the direction from 
Chairman, DDMA, Idukki 

23/07/2018 

Prepared the report on ‘Green Ridge Holiday 

Home’ and submitted it to the Chairman, 
DDMA, Idukki 

24/07/2018 

Attended an urgent meeting held at District 

Collector’s Camp Office in connection with the 

rising water level in Idukki Dam 

26/07/2018 

Attended the DDMA meeting chaired by 

Chairman, DDMA, Idukki Discussion on the 

precautionary measures taken prior to the 

raising of shutters of Cheruthoni and 
Mullaperiyar dams 

28/07/2018 

Attended an urgent meeting held at 

Collectorate Mini Conference Hall – 
Precautionary measures – Chaired by Minister 

for Electricity (Shri M M Mani) 

 

Attended an urgent meeting held at District 

Collector’s chamber – Idukki dam water level 
rising – Chaired by Additional Chief Secretary 

(Disaster Management) Shri. P H Kurian 

 

Attended an urgent meeting held at 

Collectorate Mini Conference Hall – Idukki 
dam water level rising – Opening of relief 

camps – Chaired by Idukki MLA Shri/ Roshi 

Augustine 

30/07/2018 

Attended the District Level Officers Meeting 

held at Collectorate Mini Conference Hall – 

Cheruthoni dam shutters opening – 

Precautionary measures – Chaired by District 
Collector & Chairman, DDMA, Idukki 

31/07/2018 

Attended a meeting held at Peermedu taluk 

office, and another one held at Block 
Panchayat hall to discuss the precautionary 

measures taken prior to the opening of 

Mullaperiyar dam shutters 

 

Attended a Meeting held at Collectorate Mini 
Conference Hall – Cheruthoni dam shutters 

raising – Safety measures – Chaired by 

Minister for Electricity (Shri M M Mani) 

02/08/2018 

Attended the DDMA meeting chaired by 
Chairman, DDMA, Idukki/ Precautionary steps 

13/08/2018 
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taken prior to the raising of shutters of 
Cheruthoni dam 

Attended District Level Officers Meeting held 

at Collectorate Mini Conference Hall – 

Precautionary measures taken – Coordination 
between departments – Chaired by Chairman, 

DDMA, Idukki 

20/08/2018 

Attended a Meeting held at Collectorate Mini 

Conference Hall – Post Disaster Situation 
Assessment – Chaired by Minister for 

Electricity (Shri M M Mani) 

23/08/2018 

Attended a Meeting held at Collectorate Mini 
Conference Hall – Damages happened due to 

the monsoon – Actions taken – Discussion – 

Chaired by the Minister for Disaster 

Management (Shri/ E/ Chandrasekharan), & 
Minister for Electricity (Shri. M.M Mani) 

27/08/2018 

Attended District Level Officers Meeting held 

at Collectorate Mini Conference Hall – Post 
disaster situation and activities – Assessment – 

Chaired by Chairman, DDMA, Idukki 

 

Attended the DDMA meeting – Discussion on 

the activities done during the period – 
Chairman, DDMA, Idukki 

31/08/2018 

Attended District Level Officers Meeting at 

Collector’s chamber – District level 

Cleanliness activities – September 2/ Chaired 
by Chairman, DDMA, Idukki 

 

Attended a Meeting held at District Collector’s 

chamber – Natural Calamity – Data Collection 
– Status of Reports– Chaired by Chairman, 

DDMA, Idukki 

01/09/2018 

Attended a Meeting held at Collector’s 

chamber – Certificate Adalath – Post Disaster  
Chaired by Dr Rajan N Khobragade IAS 

03/09/2018 

Attended a Meeting held at Collectorate Mini 

Conference Hall – Relief Activities – Chaired 

by Minister for Electricity (Shri M M Mani) 

04/09/2018 

Attended a District Level Officers Meeting 

held at Collectorate Mini Conference Hall – 

DM Activities – Chaired by Chairman, 
DDMA, Idukki 

 

Site visit at landslide affected sites in Idukki 

district along with the NDMA expert team/ 

12/09/2018 to 

13/09/2018 

Site inspection at landslide sites in Udayagiri 
Village, and other villages in Thaliparambu 

Taluk of Kannur district based on the direction 

from Head, SEOC & Member Secretary, 

KSDMA 

22/09//2018 to 

23/09/2018 

Prepared the report and submitted it to the 

Head, SEOC & Member Secretary, KSDMA 

24/09/2018 to 

25/09/2018 

Site visit at landslide affected locations in 

Idukki district along with the Expert from 
NIDM, New Delhi 

11/10/2018 
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Training on ‘Disaster Risk Reduction’ to the 
NCC cadets from South India at JNV, 

Kulamavu 

12/10/2018 

Attended a meeting held at the Chamber of 

Additional Chief Secretary (Disaster 
Management) along with the Chairman, 

DDMA and Member Secretary, KSDMA to 

discuss about the ATR for Mullaperiyar dam 

shutters opening 

16/10/2018 

Inspection of Seismic Observatories in Idukki 

district based on the direction from Member 

Secretary, KSDMA 

30/10/2018 

Inspection of Seismic Observatories in Idukki 

district based on the direction from Member 

Secretary, KSDMA 

01//11/2018 

Training on ‘Disaster Risk Management’ to the 
rapid action forces from 11 panchayats at 

Community Health Centre (CHC), Muttom, 

Thodupuzha/ 

13/11/2018 

Prepared the report on inspection of seismic 
observatories in Idukki district and submitted it 

to Member Secretary, KSDMA 

23/11/2018 

Provided training on ‘Disaster Risk 
Management with Special Focus on 

Landslides’ to the community at Christuraja 

Parish Hall, Rajamudy, near Murickassery 

(Idukki), Organized by the Highrange 
Development Society (HDS), Idukki 

24/11/2018 

Site Inspection of the path from Pullumedu to 

Sathram along with the RDO, Idukki in 
connection with the post flood conditions for 

ensuring safe journey of Sabarimala pilgrims/ 

30/11/2018 

Site Inspection of the paths from Pullumedu to 

Sathram, and Pullumedu/Sannidhanam along 
with the District Collector (Chairman, DDMA) 

and RDO, Idukki in connection with the post 

flood conditions for ensuring safe journey of 
Sabarimala pilgrims/ 

13/12/2018 

Attended 2 Days Training Programme on 

“Landslide Mitigation & Detailed Project 

Report (DPR) Preparation”, Jointly Organized 
by the National Disaster Management 

Authority – NDMA (New Delhi, INDIA) and 

the CSIR/Central Building Research Institute – 

CBRI (Roorkee, INDIA) and held at 
CSIR/CBRI; during January 17 – 18, 2019/ 

17/01/2019 to 

18/01/2019 

Prepared and submitted the ‘2018 Kerala 

Floods & Landslides Documentation’ report to 
Member Secretary, KSDMA 

22/01/2019 

Attended training on NDMS Pilot Project by 

BSNL at RTTC Government Women’s 

Polytechnic College, Kaimanam, 
Thiruvananthapuram 

01/02/2019 to 

02/02/2019 

Prepared and submitted the Action taken report 02/02/2019 
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(ATR) for Idukki and Mullaperiyar Dams in 
Malayalam language as per the direction from 

the Chairman, DDMA, Idukki 

Supervised the project work of 4 B/Tech/ 

(Civil Engineering) students from Mar 
Baselios Institute of Technology and Science 

(MBITS), Nellimattom 

01/03/2019 to 
31/03/2019 

Field visit in landslide affected sites in Idukki 

along with the landslide experts from United 
States of America (Geohazards International) 

for 5 days/ 

24/03/2019 to 
28/03/2019 

14  

ഫ്ശീ. അരുണ് 

പീറ്റര്, 

ഹസാര്ഡ് 

അനലിസ്റ്റ്, 
വയനാട് ജിലല 

National Level Training Program on Disaster 
Risk Reduction through HAM ,NIDM New 

Delhi 

24/09/2018 to 

28/09/2018 

Coordinated and attended four days training on 

Disability Inclusive DRR at Wayanad 

09/10/2018 to 

12/10/2018 

Attended training Program on Radio Saves 

Life/Strengthening Disaster Prepardness anmd 

Enhancing Resilance 

19/11/2018 to 

21/11/2018 

Attended two-day workshop and Exhibition 
organized by KSDMA at Chandrshekharan 

Nair stadium, Thiruvananthapuram/ Assisted in 

organizing the programme 

03/12/2018 to 

04/12/2018 

Was a part of 24*7 Special Coordination Cell 
at Government Secretariat during Kerala 

Floods/ 

8/8/2018 to 20/ 

08/2018 

Functioned as Nodal Officer at EOC 
Sabarimala Makaravilak Festival 

11/12/2018 to 
21/12/2018  

Hands on training on ArcGIS provided by 

ArcGIS at SEOC 

03/01/2019 to 

05/01/2019 

DEOC familiarisation training at Wayanad 
DEOC 

05/01/2019 to 
19/01/2019 

Training on ‘First aid’ organized by SEOC 05/02/2019 

Attended training on DRR and First Aid at 

Health system Resource center ,TVM 
27/02/2019 

Received VSAT Training at TVM organised 
by BSNL and NDMA 

01/02/2019 to 
02/02/2019 

Attended Surakshithakeralam programme at 

KSDMA 
07/02/2019 

Participated Training on Integrated Disaster 

Risk Reduction and Climatic Change Resilance 

in Rural Develoment and Programmes at 

National Institute for Rural Development and 
Panchayath Raj, Hyderbad 

04/02/2019 to 
08/02/2019 

Participated In Consultive DRR workshop at 

KSDMA 
23/03/2019 

Participated in a Bomb Blast Mock Drill (Post 
Explostion Management)/planning process and 

drill as Observer in Kannur Airport 

12/04/2019 

Particiapted National Level Training Program 
on Early Warning & Communication at NIDM 

Delhi 

13/05/2019 to 

17/05/2019 

Coodrinated Training Program to Volunteers 

regarding the Kobo Connect to mark Relief 
20/08/2019 
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Shelters 

Coordinated Training Program of Basic DM 
and Survival Skills to Janakiya Durantha 

Nivarana Sena Volunteers of Kalpetta 

Constituent Assembly 

24/09/2019 to 

25/09/2019 

Coordinated Capacity Building Training 

Program to Oisca members and WMO College 

Students regarding Basic DM, First Aid and 

Fire Safety 

08/10/2019 to 

11/10/2019 

Coordinated Training Program to volunteers of 

Rajeev Gandhi Foundation regarding Basic 

DM 

01/03/2020 

15 

ഫ്ശീ. നിധിന് 

കഡവിസ്. കേ,  

ഹസാര്ഡ് 

അനലിസ്റ്റ്,  
എസ്ഇ ഓ സി 

Attended PDNA Shelter Group Discussions 
conducted by UNDP 

 

Attended One Day Seminar organised by 

Housing Commissionerate 
 

Attended International Habitat Day 
Discussions organised by Housing 

Commissionerate and moderated the 

discussions 

 

Panel discussion on Rebuild Kerala hosted by 

Malayala Manorama 
 

Represented KSDMA in a National Seminar on 

‘Maritime Disaster Management: Risk to 
Resilience’ on “Integration of Community, 

Civil and Armed Forces in Response: 

Perspectives from State Administration” 
Conducted by Indian Coastguard. 

11-01-2019 to 12-

01-2019 

International Conference on Achieving Net 

Zero Emissions, Environmental Change 

Institute, University of Oxford 

09-09-2019 to 11-
09-2019 

First international Conference on Negative 

CO2 Emissions, Chalmers University 

22-05-2018 to 24-

05-2018 

Local Conference of Youth, South Asia 

Region, Centre of Environment Education, 
Ahmedabad 

12-10-2018 to 14-

10-2018 

Delivered a training session for public health 

professionals on the topic ‘Emergency 

Operations during Kerala Floods 2018’ at 
Govt. Medical College, Trivandrum 

28-09-2018 

Delivered a lecture on ‘Building Urban 

Resilience’ on the World Town Planning Day 
celebrations at Govt. Engineering College, 

Thrissur 

08-11-2018 

Delivered a session on ‘Extreme Weather 

Events and Climate Change: Case study of 
Kerala’ for youth delegates from South-Asian 

countries on’ Local Conference of Youth-14’ 

at Centre for Environment Education, 
Ahmedabad 

23-11-2018 

Delivered a presentation on ‘Cyclone Early 

Warning for Fishermen in Deep Sea’ on 

NDMA Foundation Day held at New Delhi 

27-11-2018 

Delivered a lecture on ‘Climate Change 10-12-2018 
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Inclusive Disaster Risk Reduction for State of 
Kerala’ in the ISTE training program on 

‘Sustainable Practices for Disaster Mitigation’ 

organised by NSS College of Engineering, 

Palakkad and Kerala State Council for Science 
and Technology, Govt. of Kerala 

Delivered a session on ‘Disaster Risk 

Reduction in Urban Development’ as part of 

training for urban local body officials under 
AMRUT at Institute for Management in 

Government 

23-01-2019 

Delivered a lecture on ‘Overview of Disaster 
Management in Kerala’ for AAPDA MITHRA 

volunteers as part of their training program at 

Kerala Fire Force Academy, Thrissur 

08-02-2019 

Delivered a lecture on ‘Overview of Disaster 
Management in Kerala’ as part of State Level 

Training on Disaster Preparedness and DM for 

JHIs, JPHNs & Ministerial Staff 

01-03-2019 

Delivered a lecture for high school students 

across the state as part of ‘Gifted Children 

Program’ of Dept. of Education at Kumily, 

Thekkady 

25-02-2019 

Delivered talk on ‘Role of Decentralized 

Planning in Managing Disasters’ as part of 

‘Young Scholars Congress’ at Trivandrum 

17-03-2019 

Delivered a lecture for Architecture students at 
College of Engineering Trivandrum on the 

‘Role of young professionals for building a 

disaster resilient Kerala’ at Dept. of 
Architecture and Planning 

19-03-2019 

Attended training on ‘Earthquake Risk 

Mitigation covering new building codes’ 

conducted by Geo Hazard division of NIDM, 
Baptala, Andhra Pradesh 

2018 

Attended training on ‘Flood Risk Management 

with respect to Climate Change’ conducted by 
NIDM, Delhi 

2019 

Attended training on Risk Communication: 

Application of Urban Planning in creating 

Resilient Cities conducted by IIT Roorkee as 
part of Global Initiative of Academic Networks 

(GIAN) supported by MHRD 

2019 

16 

ഫ്ശീമ ി ക ാപിേ 

ജി. എല്, 

ഹസാര്ഡ് 

അനലിസ്റ്റ്, 
പത്തനം ിട്ട  

ജിലല & 

എസ്ഇ ഓ സി 

Attended and coordinated training for 

Differentially abled on DRR in Kollam district. 
 

Attended training on ‘Integrated disaster risk 

reduction and climate change resilience (CCR) 

at NIRDPR, Hyderabad 

04-02-2019 to 08-
02-2019 

Attended training on ‘Disaster Preparedness 
and First Aid’ at State Health Systems resource 

centre, Trivandrum 

27-02-2019 

Attended workshop on Government Initiatives 
for persons with disabilities by Social Justice 

dept. 

12-12-2018 



സംസ്ഥാന ദുരന്ത നിവാരണ അത ാറിറ്റി  133 | വാർഷിക റിതപാർട്ട ്|2018-19 

 

Participated in training for Virtual cadre on 
Disaster database NDEM, IDRN, at KSDMA 

14-12-2018 

Attended training in Kottayam Collectorate to 

study duties of Has in districts 

04-01-2019 to 18-

01-2019 

Attended training, seminar, and exhibition on 
Disaster Risk reduction for Navakeralam by 

KSDMA, UNDP, Sphere India at Trivandrum 

03-12-2018 to 04-

12-2018 

Training given to Pathanamthitta Kudumbasree 

Mission at Jilla Panchayat hall 
27-11-2018 

Attended a consultative workshop on 

‘Transportation, Roads and Bridges’ as part of 

review of Rebuild Kerala Development 

Program at NATPAC, Trivandrum 

22-03-2019 

Attended consultative workshop on ‘Disaster 

Risk Reduction’ at KSDMA, Trivandrum 
23-03-2019 

Attended two-day training program on 

‘Landslide Risk Management’ by District legal 
services & Red R India at Perunad Panchayat 

hall and Aruvapullam Panchayath hall 

 

Attended consultative workshop at KSDMA 
regarding RKDP 

 

Given training regarding monsoon 

preparedness on Dam safety meeting 
 

Got training to handle e-sms and started 
collecting phone numbers to disseminate mass 

sms in case of emergency from NIC, 

Pathanamthitta 

 

Got training to handle Pathanamthitta’s 
Rebuild Kerala web portal and started 

updating. 

 

17 

ഫ്ശീമ ി 
അഞ്ജലി എസ് 

രവി, ഹസാര്ഡ് 

അനലിസ്റ്റ്, 
എസ്ഇ ഓ സി 

Training organised by KSDMA 
01-03-2018 to 17-

03-2018 

First aid training by KSDMA 16-03-2018 

National Workshop on Data Requirements for 

Disaster Risk Reduction Database 

02-05-2018 to 03-

05-2018 

e-waste management training organised by IT 
Mission & NEILT 

18-07-2018 to 20-
07-2018 

GeM – Government e- Marketplace training 30-10-2018 

ArcGIS basic training from ESRI 
26-12-2018 to 27-

12-2018 

Training on VSAT at Regional Telecom 

Training Centre, Trivandrum 

01-02-2019 to 02-

02-2019 

18 

േുമാരി 
അനുപമ. എന്, 

ഹസാര്ഡ് 

അനലിസ്റ്റ്, 
എസ്ഇ ഓ സി 

Provided NDEM & IDRN training for virtual 

cadre officers of Land Revenue at KSDMA 
23-05-2018 

Attended Workshop on Disaster Loss Database 

and Sendai Framework Monitoring by 
UNISDR 

13-11-2019 to 16-

11-2019 

19 

കഡാ. ആന്ഫ്ഡൂ 
സ്കപന്സര് 

എസ്, ഹസാര്ഡ് 

അനലിസ്റ്റ്, 

Attended training on Hospital based DM plan 
NIDM training at New Delhi 

February,2019 

Attended CBRNE based training program at 

BARC 2018 with Homi Baba Centre, Mumbai 
 

Inter-Ministerial Conference on Disaster 
Management, New Delhi, Ministry of Home 

May, 2017 
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കോട്ടയം ജിലല Affairs 

20 

േുമാരി ആശ 

േിരണ്, 

ഹസാര്ഡ് 

അനലിസ്റ്റ്,  
പാലക്കാട് ജിലല 

Participation in Exhibition of 2nd anniversary 

programmes of current state ministry, 7 days at 

SKMJ school ground Kalpetta. 

 

NDMS training on Operation and maintenance 

of V-SAT phones installed at DEOC. 

08-03-2018 to 09-

03-2019 

21 

ഫ്ശീ. ഫ്പദീപ്  

ജി.എസ്, 

ഹസാഡ് 

അനലിസ്റ്റ് 

Exhibition conducted  

Conducted an Exhibition on HADRR at Kochi 

Naval Base 

04/04/2018 to 

07.04.2018 

NAVAKERALAM – Chandrasekharan Nair 

Stadium, Trivandrum 

03/12/2018 to 

04/12/2018 

RKI – Disaster Management – at Kerala State 

Disaster Management HQ, 
Thiruvananthapuram 

08/02/2019 

Field Investigations and Reports  

Site Inspection carried out along with VO 

Pattom to Mr. Ramachandran’s House, 
Murijapalam, near Cosmopolitan Hospital 

regarding Heat and Smoke coming out of the 

floor due to short circuit and submitted a report 

08/04/2018 

Based on the direction from Honble High 
court, carried out an extensive field visit at 

Kurissummoottil quarry, Kannur and furnish a 

detailed Report to the Court 

25/08/2018 

MW Signal strength testing at deep sea – As 

per the direction from the Govt., conducted an 

extensive survey to check MW signal strength 

in the deep sea with the help of Indian Coast 
Guard and sailed upto 150 NM and carried out 

the work and submitted detailed report to the 

Govt 

19/07/2018 to 

21/07/2018 

IEC materials – Prepared a new Brochure on 

Soil piping and edited Landslide Brochure 
25/06/2018 

NIPAH – Actively supported KSDMA, SEOC, 

Health Dept and DEOC Kozhikode, DEOC 
Malappuram etc for controlling NIPAH 

Disaster 

18/04/2018 to 
29/05/2018 

SW Monsoon State EOC duties – Actively 

participated in SEOC control room duties at 
Secretariat. Actively supported KSDMA, 

KSEOC for Emergency Coordination, Early 

warning, Disaster alerts and monitoring, 
research etc 

05/08/2018 to 
13/08/2018 & 

25/08/2018 to 

31/08/2018 

Mullaperiyar Crisis Management (MCMP) 

– took a leading role and successfully 

implemented the MCMP during SW Monsoon 
with zero or nil causality – Actively 

participated in pre, during and post disaster 

activities in Mullaperiyar in two Phases. 
Imparted training, conducted and participated 

in different meetings, assisted in evacuation, 

identified shelters, assisted in relief activates 
etc. 

27/07/2018 to 

04/08/2018 & 

14/08/2018 to 
23/08/2018 
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Training/Lectures conducted  

Conducted an extensive lecture on landslide 
Management and Early warning and Chemical 

disasters for TRUMACARE Volunteers, 

Malappuram 

09/04/2018 to 

10/04/2018 

Conducted an extensive lecture on GIS based 

Modern Survey at Survey School, Thrissur for 

district level survey officials 

25/05/2018 

Attended SAMUHAPADAM programme – 
DD Malayalam – Regarding Flood -DRR 

21/06/2018 

Conducted an extensive lecture on Role of 

Youth in managing Disasters at Senate hall, 

Kerala University, Trivandrum for NSS 
Volunteers 

21/06/2018 

Training – Overview on Disaster Management 

at Nursing College, Trivandrum 
29/09/2018 

Training – Institutional Mechanism of Disaster 
management – Kerala for doctors and health 

officers - at General Hospital, Ernakulam 

22/10/2018 

Training – IRS – for Trivandrum DEOC, Taluk 
EOC staffs at Collectorate Conference hall, 

Trivandrum 

21/11/2018 

Conducted an extensive lecture on Overview 

on Disaster Management & Early warning 
system etc at NRDI, Kottarakkara, Kollam 

09/12/2018 

Training – Modern technique in Survey – 

Geoinformatics for Survey officers – Modern 

Survey School, Perrurkkada, Trivandrum 

11/02/2019 

As a resource person – DRR Activities in 

Kerala – at Govt. Hospital, Thycadu, 

Trivandrum for Health Inspectors 

27/02/2018 

Training/Workshop attended  

Workshop at ILDM, Trivandrum- regarding 

Amendment of DM Act 
22/06/2018 

Attended an extensive talk on Landslide 

management by Dr. Nilima, Associate 
Professor, IIT, Indoor at NCESS 

04/05/2018 

Attended National Level Training on VSAT 

Network at RTTC, Karamana, Trivandrum 

01/02/2019 to 

02/02/2019 

Important meeting attended on behalf of 

KSDMA 
 

Regularly attended Crop Weather Watch Video 

Conference (Once in two weeks) on behalf of 
Govt. Of Kerala, conducted by Dept. Of 

Agriculture GoI 

03/04/2018 on 
wards 

Meeting with BSNL – Mass Messaging System 25/07/2018 

Flood Mapping – Role of KSREC & 
Geospatial data sharing with other nodal 

agencies 

 

10/09/2018 

Development of Mobile Application for DRR – 

Startup Mission - STRAVA 
13/09/2018 

Meeting with Addl. Advocate General at High 

Court – Regarding WPC Quarrying 
19/09/2018 

NIDM, University of Kerala & GSI – 10/10/2018 
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Landslide susceptibility Mapping 

Video Conference – Status of SDRF 04/12/2018 

Meeting on AWS installation in suitable sites 

at TVPM corporation 
14/03/2019 

SEOC/KSDMA review meeting at KSDMA 

HQ 
15/03/2019 

Urban Flooding –Trivandrum Coorporation – 

at IDRB, Vikasbhavan, Trivandrum 
20/03/2019 

Consultation on Rebuild Kerala development 

Programme – Sector – Disaster Risk Reduction 
23/03/2019 

22 

ഫ്ശീ. കജാ കജാണ് 

കജാര്ജ്ജ്, എസ്. 

പി.ഒ, 

എസ്.ഇ.ഓ.സി 

Coordinated the Humanitarian Assistance and 

Disaster Relief (HADR) conference and 

exhibition, organized jointly by KSDMA & 
JOC, Kochi at Ernakulam. 

5th to 8th April 2018 

Mock drill observer at Vikram Sarabhai Space 

Centre (VSSC), Veli on Tsunami 
28th May 2018 

Facilitated training for NSS volunteers of 
Kerala University, Thiruvananthapuram 

21, 22nd June 2018 

Coordinated JRDNA meeting for the Govt. 

stakeholders. Chaired by Chief Secretary. 
15th September 2018 

Facilitated PDNA orientation programme for 
Govt. officials 

18, 19th September 
2018 

Meeting on PDNA with UN officials 28th September 2018 

Meeting of UNDP team with Additional Chief 

Secretary, DMD 
3rd October 2018 

Coordinated UNDP new recruits training for 

KSDMA flood recovery project and facilitated 

the sessions on CBDRR. 

26, 27th October 

2018 

Coordinated two Days Exhibition cum Seminar 
on Navakeralam, Inaugurated by Hon’ble 

Chief Minister. 

3, 4th December 

2018 

Organized round table consultation on 

developing appropriate strategies for resilient 
housing in ecologically sensitive/fragile areas 

at Kozhikkode 

15th December 2018 

Organized round table consultation on 
developing appropriate strategies for resilient 

housing in ecologically sensitive/fragile areas 

at Thiruvananthapuram 

17th December 2018 

Launch of Surakshitha Keralam road show 
campaign at Alappuzha. 

7th January 2019 

Attended the Surakshitha Keralam programme 

& masons training at UC College, Ernakulam 
16th January 2019 

Discussion with Saksharatha Mission 
coordinator with regard to barefoot engineers 

in Wayanad & Idukki 

02nd March 2019 

Discussion with Care India Team with regard 

to conduct of MITRA conference with 
KSDMA 

06th March 2019 

Participated in the meeting of Rebuild Kerala 

Development Programme - Livelihood sector 
at Kudumbasree office. 

22nd March 2019 

DRR consultation at KSDMA with regard to 

RKDP document with the nodal officers 
23rd March 2019 
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Speaker in one day consultation on Community 
Radio organized IdeoSync at New Delhi. 

27th March 2019 

23 

ഫ്ശീമ ി 
പാര്വ ി എസ്, 

ഹാസര്ഡ് & 

റിസ്ക് 

അനലിസ്റ്റ്, 
എസ്.ഇ.ഓ.സി 

Coordinated the Humanitarian Assistance and 

Disaster Relief (HADR) conference and 
exhibition, organized jointly by KSDMA & 

JOC, Kochi at Ernakulam. 

5th to 8th April 2018 

Hands on training on ArcGIS provided by 

ArcGIS at SEOC 

03/01/2019 to 

19/01/2019 

Facilitated training for NSS volunteers of 

Kerala University, Thiruvananthapuram 
21, 22nd June 2018 

Coordinated UNDP new recruits training for 

KSDMA flood recovery project and facilitated 
the sessions on HVRA 

26, 27th October 

2018 

Meeting with BSNL – Mass Messaging System 25/07/2018 

NIDM, University of Kerala & GSI – 

Landslide susceptibility Mapping 
10/10/2018 

Urban Flooding –Trivandrum Coorporation – 

at IDRB, Vikasbhavan, Trivandrum 
20/03/2019 

Site Inspection carried out along with VO 

Pattom to Mr. Ramachandran’s House, 
Murijapalam, near Cosmopolitan Hospital 

regarding Heat and Smoke coming out of the 

floor due to short circuit and submitted a report 

08/04/2018 

Delivered a session on ‘Disaster Risk 
Reduction in Urban Development’ as part of 

training for urban local body officials under 

AMRUT at Institute for Management in 
Government 

23-01-2019 

23 

കഡാ. കശഖര് 

എല്. 

േുരയാകക്കാസ്, 

എസ്.ഇ.ഓ.സി 

Disaster Management in Kerala, United 

Religions Initiative, Thiruvalla 
4-8-2018 

Disaster Management in Kerala – The future, 
World Habitat Day, Kanakakunnu Palace 

1-10-2018 

Disaster Management in India and Kerala, 

IMG, Kerala 
5-10-2018 

IBM Invited as a Speaker Disaster 
Management Systems, IBM Call for Code 

Kerala, Greenfield Stadium, 

Thiruvananthapuram 

7-11-2018 

Meeting of Kerala State Disaster Management 

Authority, Government Secretariat 
3-10-2018 

State Executive Committee of KSDMA, 

Government Secretariat 

25-07-2018, 8-08-

2018, 10-08-2018, 
13-08-2018, 14-08-

2018, 1-10-2018, 4-

10-2018, 22-10-
2018, 21-11-2018 

Sub Committee of State Executive Committee 

for Mullaperiyar Crisis Management, 

Government Secretariat 

16-10-2018 

Briefing meeting to Inter Ministerial Central 

Team for on-the-spot assessment of flood 

disaster on flood losses in Kerala, Hotel Saj 

International, Nedumbassery, Kochi 

07-08-2018 and 20-

09-2018 
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Meeting of the committee for the empanelment 
of NGO's for Disaster Risk Reduction 

Activities, Headquarters of KSDMA 

10-7-2018 

State Plan expenditure review meeting, 

Government Secretariat 
10-10-2018 

Meeting with Parliamentary Standing 

Committee on Finance, Kochi 
7-12-2018 

Parliamentary Standing Committee on Finance, 

Parliament House, New Delhi 
18-12-2018 

1.36 തമാക് ന്ദ്രില്ുകള് 

Date Scenario Site 
NDRF 

personnel 
involved 

Civilians 
Involved 

14.03.18 Chemical Leakage 
Fact Udyogamandal, 

Ernakulam 
38 182 

23.04.18 Earthquake 
Cheruvathur grampanchayat 

premisfs, Hosdurg –taluk, 
Kasargod 

14 145 

18.05.18 Earthquake 
Ayyanakunnau Gram 

Panchayat premises, Lritty 
Taluk Kannur 

13 210 

25.05.18 Train Accident Marshalling Yard, Ernakulam 41 179 

28.05.18 Tsunami 
Govt High School, Kalpeni 

Islands, 
Thiruvananthapuram 

41 166 

08.08.18 Building Collapse 
Govt. Tribal welfare high 

school, Anakkal, Malapuzha, 
Palakkad 

11 109 

30.11.18 
Radiological 
Emergency 

Thiruvananthapuram Air 
Port 

10 59 

26.12.18 
Chemical Emergency 

(LPG Leakage) 
HPCL Elathoor, Kozhikode 23 265 

24.01.19 
Chemical Emergency 

(Naptha Leakage) 
NTPC Kayamkulam 10 280 

15.03.19 
Radiological 
Emergency 

Cochin Port Trust 20 150 

28.03.19 Flood 
DP World Terminal, Cochin 

Port 
23 440 

30.03.19 Cyclone 
CRPF Camp, Pallippuram, 

Thiruvananthapuram 
38 332 

1.37 വി.എസ് .എസ് .സി യില് തമാക് ന്ദ്രില് 

 2018 ചമയ് 28ന് വിന്ദ്കം സാരാഭായി സ്തപസ് ചസന്ററില് സുനാമി 

തമാക് ന്ദ്രില് സംഘടിപികുകയുണ്ടായി. തദശീയ ദുരന്ത നിവാരണ 

തസന (എന്രിആർഎഫ്), തകന്ദ്ര വയാവസായിക സുരക്ഷാ തസന 

(സിഐ എസ് എഫ്), തകരള സംസ്ഥാന ദുരന്ത നിവാരണ അത ാറിറ്റി, 
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എന്നിവയുമായി സഹകരിച്ച ്വിന്ദ്കം സാരാഭായ് ബഹിരാകാശ തകന്ദ്രം 

(വിഎസ് എസ് സി) ഈ തമാക് ന്ദ്രില് 

സംഘടിപിച്ച ്.   ിരുവനന്തപുരം 

ജില്ാ ഭരണകൂടം (രിരിഎംഎ), 

തപാലീസ്, ഫയർ ആന്ര് ചറസ്കയൂ 

സർവീസസ്, ആതരാരയവകുപ്, 

ഫിഷറീസ്, തകാസ്റ്റ്ന്ല് തപാലീസ്, 

ഇന്റലിജന്സ്, മറ്്റ ന്ദ്പധാന 

വകുപുകള് എന്നിവരും പചങ്കടുത്തു. 

1.38 സാമൂഹിക അവതബാധ ക്ലാസ്സുകള് - തദശീയ ദുരന്ത ന്ദ്പ ികരണ 

തസനയുമായി തചർന്ന ്നടത്തിയവ 

Sl. No Date District Place 
Number of 

participants 

1 01.08.18 PALAKKAD POOTHUNDU ESTATE DAM 42 

2 04.08.18 PALAKKAD 
VILLAGE COMMUNITY OFFICE 

PALAKKAD 
424 

3 06.08.18 PALAKKAD 
OLD AGE SOCIETY, KODUVAYUR, 

CHITTUR TALUK 
55 

4 08.08.18 PALAKKAD 
GOVT. TRIBAL WELFARE HIGH 

SCHOOL, ANNAKKAL, 
MALAMPUZHA 

109 

5 15.10.18 THRISSUR IRBN CAMPUS 25 

6 10.01.19 KOZHIKODE DISTRICT HOSPITAL KOZHIKODE 150 

7 12.01.19 KOZHIKODE 
SREE SATYA SAI OLD AGE HOME 

KODUVALLY THARMARSSERY 
129 

8 13.01.19 KOZHIKODE 
KANMAPPORKUDU VILLAGE 

THARMARSSERY 
55 

9 14.01.19 KOZHIKODE 
KINALUR VILLAGE, KOZHIKODE, 

KERALA 
70 

10 15.01.19 KOZHIKODE KOODARANHI THAMARASSERY 35 

11 16.01.19 KOZHIKODE 
RAJIV GANDHI AUDITORIUM 

THAMARASSERY, KOZHIKODE, 
KERALA 

349 

12 16.01.19 KOZHIKODE 
POLARA HIGH SCHOOL ULLENKH 

QUILANDY 
453 

13 17.01.19 KOZHIKODE 
KODENCHERY PANCHAYAT HALL 

THAMARASSERY 
279 

14 18.01.19 KOZHIKODE 
REVENUE OFFICE THAMARASSERY 

TALUK 
40 

15 22.01.19 MALAPURAM 
PORATHUR, THRIPANGODE, 

KUTTIPURAM VILLAGE OFFICE 
PREMISES 

310 

16 22.01.19 MALAPURAM 
PONNANI NAGRAM, 

PERUMPADAPPU, VELIYANKODE 
235 
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17 23.01.19 MALAPURAM MES COLLEGE, PONNANI 962 

18 23.01.19 MALAPURAM GOVT HOSPITAL, PORNANI 27 

19 24.01.19 MALAPURAM OLD AGE HOME, PONNANI 116 

20 25.01.19 MALAPURAM GOVT RJAS HSS, KOTTAKKAL 671 

21 26.01.19 MALAPURAM 
GOVT MEDICAL COLLEGE, 

MANJERI 
42 

22 27.01.19 MALAPURAM IOC BOTTLING PLANT, CHELARI 18 

23 28.01.19 MALAPURAM TALUK OFFICE NILAMBUR 171 

24 29.01.19 MALAPURAM VILLAGE OFFICE KARUVARAKUNDY 109 

25 30.01.19 MALAPURAM GHSS MOOTTHEDAM NILAMBUR 732 

26 05.02.19 ALAPPUZHA 
VILLAGES OF OFFICE PAMBA & 

MEENAPALLI 
150 

27 07.02.19 ALAPPUZHA 
GOVT HIGHER SECONDARY 

SCHOOL KARAMADY 
176 

28 08.02.19 ALAPPUZHA 
ST. JOSEPH HIGHER SECONDARY 

SCHOOL, PULICUNNU 
456 

29 11.02.19 ALAPPUZHA 
GOVT MEDICAL COLLAGE 

VANDANAM 
70 

30 13.02.19 ALAPPUZHA 
COCHIN UNIVERSITY COLLEGE OF 

ENGINEERING, PULINCUNNU 
276 

31 14.02.19 ALAPPUZHA 
TALUK OFFICE CHENNGANNOOR 

TALUK 
85 

1.39 പഠന അവസരങ്ങള് 

സംസ്ഥാന ദുരന്ത നിവാരണ അത ാറിറ്റി വിവിധ വിഷയങ്ങളില് 

ഉപരിപഠനം നടത്തുന്ന കുട്ടികള്ക ് ഇന്തറ്റണ്ഷിപ് അവസരങ്ങള് 

നല്കു ന്നുണ്ട്. രാജയത്തിന ് അകത്തും പുറത്തും നിന്ന ് വിദയാർഥികള് 

അത ാറിറ്റിയില് എത്തി അത ാറിറ്റിയിചല വിഷയ വിദര് ദ്ധ്രുമായി തചർന്ന ്

അവരവരുചട പഠന വിഷയങ്ങളില്  ീസീസുകളും, തന്ദ്പാജക്റ്റുകളും 

ചചയ്യുന്നുണ്ട്. വിവിധ വർഷങ്ങളില് സംസ്ഥാന ദുരന്ത നിവാരണ 

അത ാറിറ്റിയില് പഠന ന്ദ്പവർത്തനങ്ങളില് പചങ്കടുത്തവരുചട വിവരങ്ങള് 

ഇവിചട ലഭയമാണ്  https://sdma.kerala.gov.in/internships-2/ 

Sl 
N
o 

Name Designation 
University/

College 

Period 
Title / Report 

From To 

1 
Ms. 

Aparana 
G.S 

MSW 
Amrita 

Viswa Vidya 
peedam 

05-03-
2018 

31-03-
2018 

Preparation of IEC 
Material 

2 
Ms 

Ashna 
M.S 

M.Sc Disaster 
Management 

Central 
University, 

Pondicherry 

06-06-
2018 

04-08-
2018 

Voluntary internship - 
Hospital Disaster 

Management Plan 
Template 
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3 
Ms 

Neenu 
Mutharu 

M.Sc Disaster 
Management 

Central 
University, 

Pondicherry 

06-06-
2018 

04-08-
2018 

Voluntary internship - 
Geographic Analysis of 

Prevalence of Dengue in 
Kerala with specific 

emphasis on 
Thiruvananthapuram 

District 

4 
Mr. 

Nirmal 
Krishna 

M.Sc Disaster 
Management 

Central 
University, 

Pondicherry 

06-06-
2018 

04-08-
2018 

Voluntary internship - 
Dynamics of Epidemics 

and Epidemic 
Preparedness in 4 
municipalities of 

Thiruvananthapuram 
District 

5 
Mr. 

Nithin K 
M.Sc Disaster 
Management 

Central 
University, 

Pondicherry 

06-06-
2018 

04-08-
2018 

Voluntary internship - 
Climate Disaster 

Resilience Index of three 
coastal panchayats in 
Thiruvananthapuram 

District 

6 
Ms. 

Nabeela 
S 

MSW 
Amrita 

Viswa Vidya 
peedam 

09-07-
2018 

07-08-
2018 

Engaged in School Safety 
Program and visited to 
Munrothuruthu Island 

and  Kerala Minerals and 
Metals limited 

7 
Mr. 

Vishnu R 
MSW 

Amrita 
Viswa Vidya 

peedam 

09-07-
2018 

07-08-
2018 

Engaged in School Safety 
Program and visited to 
Munrothuruthu Island 

and Kerala Minerals and 
Metals limited 

8 
Ms. 

Lakshmi 
S 

MSc Disaster 
Management 

Tata 
Institute of 

Social 
Sciences, 
Mumbai 

06-08-
2018 

05-10-
2018 

Managing the disaster :  A 
report  on handling of 
Kerala Floods 2018 in 

Alappuzha districts 
9 

Mr. 
Prem G. 
Prakash 

MA Disaster 
Management 

Tata 
Institute of 

Social 
Sciences, 
Mumbai 

06-08-
2018 

05-10-
2018 

10 
Mr. 

Vishnu 
Mohan 

MSc Disaster 
Management 

Tata 
Institute of 

Social 
Sciences, 

06-08-
2018 

05-10-
2018 
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Mumbai 

11 
Mr. 

Vamsi 
Koram 

M.Sc Applied 
Geography 

and 
Geoinformatic

s 

Central 
University 

of 
Karnataka 

24-12-
2018 

28-03-
2019 

Coastal Hazard and 
Vulnerability Assessment  
for the  Adimalathura to 
Pozhiyur Coastal Belt of  
Thiruvananthapuram in  

Southern Kerala 

12 

Ms.  
Abhija 

Jagades
h N.P 

M.Sc Applied 
Geography 

Madras 
University 

28-01-
2019 

02-02-
2019 

A Comprehensive  
Comparison  and Analysis 

of  Soil Piping at two 
district locationsw-  

Karinthalam and 
Pulikkara Villages of  

Kasargod District, Kerala 
using  Geoinformatics 

Techniques 

13 
Meera 

Nair M.S 
M.Sc  Applied 

Geography 
Madras 

University 
28-01-
2019 

02-02-
2019 

Environmental and 
Biological Impact on Soil 

Piping  and its Risk 
Assessment in  

Nellivadukkam region  
Karinthala Panchayath,  

Kazargod District, Kerala 

14 
Ms 

Sruthy 
Paul T 

MTech - 
Geoinformatic

s 

Department 
of 

Geography   
Bharathidas

an 
University 

07-01-
2019 

20-
06201

9 

Drought Vulnerability 
Assessment of  Kerala  
using  Remote Sensing 

and GIS  Techniques 

15 Banu M 
MTech - 

Geoinformatic
s 

Department 
of 

Geography   
Bharathidas

an 
University 

07-01-
2019 

20-06-
2019 

Hazard and Vulnerability 
Assessment of Thrissur 
District using GIS and 

Remote Sensing 
Techniques 
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16 
Ms. 

Gopika 
G 

M.Sc 
Environmenta

l Science 

MG 
University 

06-03-
2019 

05-04-
2019 

Coastal Hazard and 
Vulnerability Assessment  

for the  Adimalathura- 
Pozhiyur Coastal Belt of  

Thiruvananthapuram 
District in  Southern 

Kerala 

17 
Ms.  

Mehga 
Rajan 

M.Sc 
Environmenta

l Science 

MG 
University 

06-03-
2019 

05-04-
2019 

Coastal Hazard  and 
Vulnerability Assessment  
for the  Adimalathura to 
Pozhiyur Coastal Belt of  
Thiruvananthapuram in  

Southern Kerala 
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2. സാമ്പത്തിക വിനിതയാരം 2018-19 

FUND STATEMENT FOR THE YEAR 2018-19 – KSEOC HEADS 

SL NO PARTICULARS 
OPENING 

BALANCE 
RECEIVED EXPENSE  BALANCE 

1 Re-appropriated Utilisation Plan 18-19         

    a. HR cost 19355 843620 449144 413831 

    b. Admin Cost 17165 0 0 17165 

    c. Travel  3297   900 2397 

    d. Misecellanious 13797     13797 

2 Mullaperiyar 4177852 47200   4225052 

3 Strengthening of SDMA & DDMA (NDMA) 659918   659918 0 

4 Strengthening of SDMA & DDMA (SDRF)   8879000 8356475 522525 

5 Strengthening of Differently Abled  3644402   2067180 1577222 

6 
Fund Tranfer from SDMA to meet Salary expense of Technical 

Member 
20000   20000 0 

7 Fund tranfer from SDMA to meet expense of ACS vehicle 90581 21680 112261 0 

8 Interest Accrued on SB A/C 179981 345740 168003 357718 

9 Guralph Seismograph 626797 7127200   7753997 

  TOTAL 9453145 17264440 11833881 14883704 

  

FUND STATEMENT FOR THE YEAR 2018-19 – KSDMA HEADS 

SL NO PARTICULARS 
OPENING 

BALANCE 
RECEIVED EXPENSE  BALANCE 

1 Plan Fund 2017-18 136671   135234 1437 

2 Plan Fund 2018-19   37499162 37316781 182381 

3 SDRF         

  Operation Anatha (TVM)   2710780 2710780 0 

  Muvattupuzha river wall (Kottayam)   5000000 5000000 0 

  Mudflow Wayanad (DM/2356/18)   400000 400000 0 

4 PROJECT         
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  Aapda Mithra (DM/765/16)   2270000 2303000 -33000 

  Security deposit from Bhagavathy Industries (DM/34/16) 109500     109500 

  Miscellaneous Income (DM/1/2010) 20472     20472 

5 
Amount transfer to SBI A/C 67216685028 but not deducted in STSB 

A/C-188 
36597     36597 

  TOTAL 303240 47879942 47865795 317387 
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സംസ്ഥാന  അെിയന്തരഘട്ട ോരയനിര്വ്വഹണ കേക്രത്തിടെ 

കോര്വ്പ്സ് ഫണ്ട് : GO (Rt) No. 5714/2015/DMD dated 21st October 2015 ന്ദ്പകാരം 

സംസ്ഥാന അടിയന്തിരഘട്ട കാരയനിർവഹണ തകന്ദ്രത്തിന് ഒരു തകാർപസ് 

ഫണ്്ട  സൃഷ്ടികചപട്ടിട്ടുണ്്ട. ഈ തകാർപസ് ഫണ്്ട fixed deposit ആയി State Bank of 

Indiaയില് നിതക്ഷപിച്ചിട്ടുണ്്ട. 19-10-2019 വചര ഇ ില് ₹12,91,726/- (Twelve lakh 

ninety one thousand seven hundred and twenty six only) രൂപയുചട നിതക്ഷപവും 

അ ിചെ പലിശയുമാണ് ഉള്ള ്. GO (Rt) No. 5714/2015/DMD dated 21st October 2015 

ന്ദ്പകാരമാണ് ഇ ില് നിന്നുള്ള  ുക വിനിതയാരികാവുന്ന ്. ഇതന്ന ദിവസം 

വചര ഒരു  ുകയും ഇ ില് നിന്നും ചചലവഴിതകണ്ടി വന്നിട്ടില്. അന്താരാഷ്ന്ദ്ട 

സ്ഥാപങ്ങള്കു തവണ്ടി രതവഷണവും, ദുരന്ത ലഘൂകരണ പദ്ധ് ികളും 

 യ്യാറാകി നല്കുക വഴി പണം സവരൂപിച്ച് സർകാരിന് ദീർഘകാല 

അടിസ്ഥാനത്തില് ചിലവ് കുറയ്കുവാനാണ്  ഉതദശികുന്ന ്. 
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3. ഉപസംഹാരം 

2018-2019 വർഷം സംസ്ഥാന ദുരന്ത നിവാരണ അത ാറിറ്റി വളചര 

സജീവമായി ദുരന്ത ലഘൂകരണ ന്ദ്പവർത്തനങ്ങളില് ഏർചപട്ടു. ആധുനിക 

തകരളം തനരിട്ട ഏറ്റവും വലിയ ദുരന്തമായ ന്ദ്പളയം 2018ല് ദുരന്ത നിവാരണ 

അത ാറിറ്റി ഫലന്ദ്പദമായി ഇടചപട്ടു. സാമൂഹികാധിഷ്ഠ ി  ദുരന്ത ലഘൂകരണം 

ന്ദ്പാവർത്തികമാകുവാന് ഉ കുന്ന അളവില് വിപുലമായ പരിശീലന 

പരിപാടികള് അത ാറിറ്റി നടത്തി. 
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4. അനുബന്ധം 

4.1 അനുബന്ധം 1: ജിതയാളജികല് സർതവ ഓഫ് ഇന്തയയുചടയും, 

സംസ്ഥാന ദുരന്ത ലഘൂകരണ പദ്ധ് ിയില് ഉള്ചപടുത്തിയിട്ടുള്ള 

ഉരുള്ചപാട്ടല്/മണിടിച്ചില് സാധയ ാ ന്ദ്പതദശ ഭൂപടത്തിചെയും 

ചവളിച്ചത്തില് ഏ ു  രം സ്ഥലങ്ങളില് വീട് വയ്കാം എന്ന  ്

സംബന്ധിച്ച ശാസ്ന്ദ് ീയ ഉപതദശം നല്കുവാന് GO (Rt) No. 664/2018/DMD 

dated 30-11-2018 ന്ദ്പകാരം നിതയാരിച്ച സമി ിയുചട ശുപാർശ 

DM/2586/2018/SDMA 

First meeting of the committee for examining the non-construction and construction 

permissible zones in landslide prone/affected area of the State 

[GO (Rt) No. 664/2018/DMD dated 30-11-2018] 

Vide Letter No. CPMU-32/35/2018/Plg. dated 23-11-2018, the Government issued 

the minutes of the 6th meeting of the committee constituted for post flood housing 

held on 21-10-2018 in which as agenda 7, the Member Secretary, KSDMA was directed 

to convene the meeting of a four member committee of experts constituted for 

studying exemptions for construction in high hazard areas, without waiting for formal 

orders. 

Accordingly, the committee met on 26-11-2018, 10 am in the Office of KSDMA. 

The committee examined the report of Geological Survey of India (GSI). GSI informed 

that the study is ongoing and the number of landslides, debris flows and landslips are 

numerous. The committee also examined the landslide hazard zone maps of Centre for 

Earth Science Studies. After detailed discussions, the following decisions were made. 
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1. As on date 308 houses are identified by GSI to be relocated. Details of the houses 

and latitude/longitude information are provided as a district wise table. 

2. The committee decided to reiterate the findings of GSI and recommend that 

where ever GSI has suggested not to construct and to relocate houses, it shall be 

complied with, before the next monsoon season. 

3. In the high and moderate hazard zones as given in the landslide prone area map of 

Centre for Earth Science Studies published in the website of KSDMA 

(http://sdma.kerala.gov.in/maps/), the concerned local self-government shall seek 

the specific opinion of the District Geologist and Local Self Government engineer. 

4. The committee recommended that KSDMA shall carryout one day training for a 

Geologist per district nominated by the District Mining and Geology Office and an 

engineer not below the rank of Assistant Executive Engineer per district from the 

Local Self Government, for conducting this examination as per the attached 

checklist. Based on the score achieved for the proposed site for house 

construction based on the checklist, the LSG may decide on issuing the building 

permit. Government may direct Mining and Geology Department and LSG to 

nominate the concerned officers for the training when requested by KSDMA. 

5. In high, medium and low hazard zones as in the landslide prone area map of 

Centre for Earth Science Studies published in the website of KSDMA 

(http://sdma.kerala.gov.in/maps/), the committee prescribes that newly 
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constructed houses may maintain at least a distance of 15 meters from small 

streams in slopes greater than 15 degrees. 

6. In no hazard zones as in the landslide prone area map of Centre for Earth Science 

Studies published in the website of KSDMA (http://sdma.kerala.gov.in/maps/), the 

committee prescribes that the local self-government may permit construction as 

per extant building rules without blocking natural streams. 

7. The committee will meet after conducting the training programme or when GSI 

submits the next interim report, whichever is earlier. 

The meeting ended at 1.00 pm 

Sd/- 
Dr. Sekhar L. Kuriakose 

Member Secretary, KSDMA 
 

 

Attendees 

1. Mr. G. Sankar, Scientist G (Rtd), National Centre for Earth Science Studies and Member, 

State Level Expert Appraisal Committee (SEAC), Kerala 

2. Dr. S. Sreekumar, Director, Integrated Rural Technology Centre and Member, State 

Level Expert Appraisal Committee (SEAC), Kerala  

3. Mr. Sachin R, Superintending Geologist, Geological Survey of India (representative of 

Deputy Director General, Geological Survey of India) 

4. Dr. Sekhar L. Kuriakose, Member Secretary, KSDMA (Convener)  
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ഉരുള്ങ്കോട്ടല്/മണ്ണിടിച്ചില് സാധ്യതാ പമഖലയില് വീടുരളുങ്കടയും 

ങ്കരട്ടിടങ്ങളുങ്കടയും ങ്കേര്മിറ്റിനുള്ള ദുരന്ത സാധ്യതാ അവപലാരന 

ങ്കെക്ക ലിസ്റ്റക 

ഉരുള്കപാട്ടല്/മണ്ണിെിച്ചില് സാധയ ാ കമഖലയില് വീെുേളുകെയും 

കേട്ടിെങ്ങളുകെയും കപര്മിറ്റ് നല്േുന്ന ിന് മുന്പ്  കദശ 

സവയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള് അ ാത് ജിലലയികല ജിലലാ ജികയാളജിസ്റ്റ് 

(അകലലങ്കില് ഫ്പ ിനിധി),  കദശ സ്ഥാപനത്തികെ എഞ്ചിനീയര് 

എന്നിവകര ഉപകയാ ിച്ച് സംയുക്തമായി പരികശാധന നെത്തിച്ച് ഈ 

കചക്ക് ലിസ്റ്റ് പൂരിപിച്ച് ശുപാര്ശ വകങ്ങണ്ട ാണ്. 

എലലാ കചാദയങ്ങള്ക്കും ഉത്തരം കരഖകപെുകത്തണ്ട ാണ്. ഓകരാ 

ഉത്തരത്തിനും ഫ്രാക്കറ്റില് ഉള്ള നമ്പര് േൂട്ടിയാല് േിട്ടുന്ന ഏറ്റവും 

ചുരുങ്ങിയ സ്കോര് 20 ആണ്. ഏറ്റവും േൂെു ല് സ്കോര് 100 

ആണ്. പരികശാധനയ്പ്ക്ക് കശഷം ഫ്പസ് ു  സ്ഥലത്തിന് കമാത്തം 

ലഭിക്കുന്ന സ്കോര് 35ല് േൂെു ല് ആകണങ്കില് മാഫ് കമ വീട് 

നിര്മാണത്തിന് പരി ണിക്കാന് പാെുള്ളൂ. 

കചാദയം രണ്ട്, മൂന്ന് എന്നിവയില് ഏക ങ്കിലും ഒന്നികെ ഉത്തരം 

'അക ' എന്നാകണങ്കില് ഒരു ോരണവശാലും വീട് നിര്മിക്കുവാന് 

അനുവദിക്കരുത്. 

I. വീെിനായി നിര്ണയിച്ചിരിക്കുന്ന സ്ഥാനം കഭൌമ ശാസ്ഫ്  പഠന 

കേഫ്രം (Centre for Earth Science Studies)  യ്യാറാക്കിയ 

ഉരുള്കപാട്ടല്/മണ്ണിെിച്ചില് സാധയ ാ ഭൂപെത്തില് 'വഹ, 

കമാഡകററ്റ്, കലാ, സാധയ ാ ഫ്പകദശത്ത് അലല' എന്നിവയില് ഏ ു 

ഫ്പകദശത്ത് ആണ്? 

വഹ (1), കമാഡകററ്റ് (2), കലാ (6), സാധയ ാ ഫ്പകദശത്ത് അലല (10) 
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II. വീെിനായി നിര്ണയിച്ചിരിക്കുന്ന സ്ഥാനം 2018കല 

ോലവര്ഷത്തില് ഉരുള്കപാട്ടല്/മണ്ണിെിച്ചില് രാധിച്ച സ്ഥലം 

ആകണാ? 

അക  (0)/അലല (8) (അക  എന്നാണ് ഉത്തരം എങ്കില് ഒരു 

ോരണവശാലും വീട് നിര്മിക്കുവാന് അനുവദിക്കുവാന് 

സാധിക്കിലല) 

 

III. വീെിനായി നിര്ണ്ണയിച്ചിരിക്കുന്ന സ്ഥാനം 2018കല 

ോലവര്ഷത്തില് ഉരുള്കപാട്ടല്/മണ്ണിെിച്ചില് രാധിച്ച ിനാല് 

വീട് വയ്പ്ക്കരുത് എന്ന് കേഫ്ര ജികയാളജി വേുപ് (GSI) 

നിര്ണ്ണയിച്ചിട്ടുള്ള സ്ഥാനം ആകണാ? 

അക  (0)/അലല (7) (അക  എന്നാണ് ഉത്തരം എങ്കില് ഒരു 

ോരണവശാലും വീട് നിര്മിക്കുവാന് അനുവദിക്കുവാന് 

സാധിക്കിലല) 

 

IV. വീെിനായി നിര്ണയിച്ചിരിക്കുന്ന സ്ഥാനത്തികെ ചരിവ് 22 

ഡിഫ് ിയില് േൂെു ല് ആകണാ? 

അക  (1)/അലല (8) 

 

V. വീെിനായി നിര്ണ്ണയിച്ചിരിക്കുന്ന സ്ഥാനത്തികെ കമല്ഭാ കത്ത 

ചരിവ് 1 മീറ്ററില് േൂെു ല് കവട്ടി േിഴക്കാം  ൂക്കായി 

നിര്ത്തിയിട്ടുകണ്ടാ? 

ഉണ്ട് (2)/ഇലല (6) 
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VI. വീെിനായി നിര്ണയിച്ചിരിക്കുന്ന സ്ഥാനത്തികെ കമല്ഭാ കത്ത 

ചരിവില്, വീെികെ സ്ഥാനത്ത് വന്ന് പ ിക്കാവുന്ന രീ ിയില് 

വലിയ പാറേള്/ഒഴുേി ഇറങ്ങാവുന്ന രീ ിയില് മണ്ണ്/ഇെിഞ്ഞ് 

ഇറങ്ങാവുന്ന രീ ിയില് മണ്ണ്/മുന് ഉരുള്കപാട്ടല്/മണ്ണിെിച്ചില് 

എന്നിവയുകെ രാക്കി എന്നിവ ഉകണ്ടാ? 

ഉണ്ട് (1)/ഇലല (6) 

 

VII. വീെിനായി നിര്ണയിച്ചിരിക്കുന്ന സ്ഥാനത്തികെ  ാഴ്ഭാ കത്ത 

ചരിവില് ഇെിഞ്ഞ് വീണാല് വീെികെ അെിത്തറകയ  

രാധിക്കാവുന്ന രീ ിയില് 1 മീറ്ററില് േൂെു ല് മണ്ണ് കവട്ടി 

േിഴക്കാം  ൂക്കായി നിര്ത്തിയിട്ടുകണ്ടാ? 

ഉണ്ട് (1)/ഇലല (7) 

 

VIII. വീെിനായി നിര്ണ്ണയിച്ചിരിക്കുന്ന സ്ഥാനത്തികെ കമല്ഭാ കത്ത 

ചരിവും,  ാഴ്ഭാ കത്ത ചരിവും 1 മീറ്റര് ഉയരത്തില് 

അധിേരിക്കാക   ട്ടുേളായി  ിരിക്കുവാന് സാധിക്കുകമാ? 

സാധിക്കിലല (2)/സാധിക്കും (8) 

 

IX. വീെിനായി നിര്ണ്ണയിച്ചിരിക്കുന്ന സ്ഥാനത്ത് േുഴലീേൃ  

മകണ്ണാലിപ് (Soil Piping) ഫ്ശദ്ധയില് കപട്ടിട്ട് ഉകണ്ടാ? 

ഉണ്ട് (2)/ഇലല (5) 

 

X. വീട്/കേട്ടിെത്തിനായി നിര്ണ്ണയിച്ചിരിക്കുന്ന സ്ഥാനം 

ക ാട്ടെുത്തുള്ള നീര്ച്ചാലില് നിന്നും 15 മീറ്ററിനുള്ളില് ആകണാ? 

അക  (2)/അലല (8) 
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XI. വീട്/കേട്ടിെ നിര്മാണം നെത്താന് ഉകേശിക്കുന്ന സ്ഥലത്തികെ 

മുേള് ഭാ ത്ത് റിസര്വ് വനം ആകണാ, ോട്ടു ീ, മരം മുറിച്ചു 

മാറ്റല് എന്നിവ മൂലം ക്ഷയിച്ച വനകമഖലയാകണാ? 

ക്ഷയിച്ച വനം (2)/റിസര്വ് വനം (7) 

 

XII. വീെിനായി/കേട്ടിെത്തിനായി നിര്ണ്ണയിച്ചിരിക്കുന്ന സ്ഥാനത്ത് 

മുന്വര്ഷങ്ങളില് മലയിെിച്ചില് ഉണ്ടായിട്ടുകണ്ടാ? 

ഉണ്ട് (2)/ഇലല (6) 

 

XIII. ഫ്ദവിച്ച പാറകയയും ഉറച്ച ശിലകയയും കവര് ിരിക്കുന്ന 

ഫ്പ ലത്തികെ ചരിവ്/ദിശ വീട്/കേട്ടിെം നിര്മിക്കുന്ന 

സ്ഥലകത്തക്കാകണാ  അഭിമുഖീേരിക്കുന്നത്? 

അക  (2)/അലല (7) 

 

XIV. വീെിനായി/കേട്ടിെത്തിനായി നിര്ണയിച്ചിരിക്കുന്ന സ്ഥാനത്ത് 

മണ്ണില് ആഴത്തില് ഉള്ള വിള്ളലുേള് ഉകണ്ടാ? 

ഉണ്ട് (2)/ഇലല (7) 

 

XV. കമല് ഉത്തരങ്ങളുകെ കവളിച്ചത്തില് വീെിനായി 

നിര്ണ്ണയിച്ചിരിക്കുന്ന സ്ഥാനത്തിന് ലഭിച്ച കമാത്തം സ്കോര് 

എഫ് ? 

 

XVI. വീട്/കേട്ടിെം നിര്മാണം അനുവദിക്കാകമാ? 

അനുവദിക്കാം/അനുവദിക്കാന് പാെിലല 
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XVII. ഫ്പക യേ ശുപാര്ശേള് ഉകണ്ടങ്കില് കരഖകപെുത്തുേ 

 

മണ്ണിെിച്ചില്, ഉരുള്കപാട്ടല് സാധയ ാകമഖലാ ഭൂപെം 

https://sdma.kerala.gov.in/hazard-maps/ എന്ന ലിങ്കില് ലഭയമാണ്.  ൂ ിള് 

എര്ത്തില് ഉപകയാ ത്തിനായി KMZ ഫയലുേള് ഇവികെയുള്ള ZIP 

ഫയല് കഡൌണ്കലാഡ് കചയ്പ്  ിന് കശഷം എക്്്ഫ്ൊക്റ്റ് കചയ്യുേ. 

അകപാള് ജിലല  ിരിച്ച് KMZ ഫയലുേള് ലഭിക്കും. ഈ ഫയല്  ൂ ിള് 

എര്ത്തില്  ുറന്ന്, വീെിനായി നിര്ണ്ണയിച്ചിരിക്കുന്ന സ്ഥാനത്തികെ 

അ ിരുേളുകെ അക്ഷാംശ കരഖാംശ വിവരം ഇ ില് കലാട്ട് 

കചയ്പ് ാല് ഈ വിവരം േൃ യമായി േകണ്ടത്താം. 

വീെിനായി നിര്ണ്ണയിച്ചിരിക്കുന്ന സ്ഥാനം 22 ഡിഫ് ിയില് 

േൂെു ല് ചരിവ് ഉള്ളത് ആകണങ്കില്, അത്തരം സ്ഥലങ്ങളില് വീട് 

നിര്മാണത്തിന് ക ാട്ടെുത്തുള്ള നീര്ച്ചാലില് നിന്നും ചുരുങ്ങിയത് 15 

മീറ്റര് എങ്കിലും അേലം പാലിക്കുന്നത് ഉചി മാണ്. എന്നാല് 

വീട്ടുെമയുകെ സ്ഥല ലഭയ യ്പ്ക്ക് അനുസരിച്ച്, ഇത്തരം സ്ഥലം 

ലഭയമകലലങ്കില്, വീട് വയ്പ്ക്കുന്നത് നീര്ച്ചാലില് നിന്നും സാധയമായ 

പരമാവധി അേലത്തില് ആയിരിക്കണം എന്ന് നിര്കദശിക്കുേ. 

 

------ 
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4.2 അനുബന്ധം 2: കാലാവസ്ഥ വകുപിന്ചറ ദിവതസനയുള്ള കാലാവസ്ഥ മുന്നറിയിപും ലഭിച്ച 

യഥാർത്ഥ മഴയുചട അളവും 

DISTRICTS 

DISTRICT WISE DAILY RAINFALL FORECAST (24 HR PRIOR FORECAST FOR EACH DAY)  

FROM 08.08.18 TO 22.08.18 (SOURCE: IMD) 

08.08.18 09.08.18 10.08.18 11.08.18 12.08.18 13.08.18 14.08.18 15.08.18 16.08.18 17.08.18 18.08.18 19.08.18 20.08.18 21.08.18 22.08.18 

Thiruvananthapuram Yellow Green Yellow Green Green Green Green Yellow Orange Yellow Green Green Green Green Green 

Kollam Yellow Green Yellow Yellow Yellow Green Green Yellow Orange Orange Yellow Green Green Green Green 

Pathanamthitta Yellow Yellow Yellow Orange Yellow Orange Yellow Yellow Orange Red Yellow Yellow Green Green Green 

Alappuzha Orange Yellow Yellow Red Red Orange Orange Orange Orange Orange Yellow Yellow Green Green Green 

Kottayam Orange Yellow Yellow Yellow Yellow Yellow Yellow Yellow Orange Orange Yellow Yellow Green Green Green 

Ernakulam Orange Yellow Yellow Red Red Orange Orange Orange Red Red Red Yellow Green Green Green 

Idukki Orange Yellow Red Red Red Red Red Red Red Red Red Yellow Green Green Green 

Thrissur Orange Yellow Yellow Yellow Yellow Yellow Yellow Yellow Orange Red Yellow Yellow Green Green Green 

Palakkad Orange Yellow Red Red Red Orange Yellow Yellow Red Red Yellow Yellow Green Green Green 

Malappuram Orange Yellow Orange Red Red Orange Yellow Yellow Red Red Yellow Yellow Green Green Green 

Kozhikkode Orange Yellow Red Red Red Orange Yellow Yellow Red Red Yellow Yellow Green Green Green 

Wayanad Orange Yellow Red Red Red Red Red Red Red Red Yellow Yellow Green Green Green 

Kannur Orange Yellow Red Red Red Orange Yellow Red Red Red Yellow Green Green Green Green 

Kasaragod Orange Yellow Yellow Yellow Orange Yellow Yellow Red Orange Yellow Green Green Green Green Green 

  

DISTRICTS 
ACTUAL REALISED RAINFALL FROM 08.08.18 TO 22.08.18 (SOURCE: IMD DAILY RAINFALL ARCHIVE MAPS) 

08.08.18 09.08.18 10.08.18 11.08.18 12.08.18 13.08.18 14.08.18 15.08.18 16.08.18 17.08.18 18.08.18 19.08.18 20.08.18 21.08.18 22.08.18 

Thiruvananthapuram Green Green Green Green Green Green Green Red Yellow Green Green Green Green Green Green 

Kollam Yellow Yellow Yellow Green Green Green Green Red Yellow Yellow Yellow Green Green Green Green 

Pathanamthitta Yellow Red Yellow Green Green Yellow Orange Red Red Red Orange Green Green Green Green 

Alappuzha Yellow Yellow Green Green Green Green Green Red Red Yellow Green Green Green Green Green 

Kottayam Orange Red Orange Green Green Green Yellow Red Red Red Orange Green Green Green Green 

Ernakulam Yellow Yellow Green Green Green Yellow Green Red Red Orange Green Green Green Green Green 

Idukki Red Red Red Yellow Green Orange Orange Red Red Red Red Orange Green Green Green 

Thrissur Orange Green Green Green Green Green Green Red Red Red Green Green Green Green Green 

Palakkad Yellow Red Yellow Green Green Yellow Orange Red Red Orange Yellow Green Green Green Green 

Malappuram Orange Red Yellow Green Green Yellow Orange Red Red Yellow Orange Green Green Green Green 

Kozhikkode Orange Red Green Green Green Yellow Orange Red Red Yellow Green Green Green Green Green 

Wayanad Red Red Yellow Green Green Yellow Orange Red Orange Orange Yellow Green Green Green Green 

Kannur Orange Orange Green Green Green Yellow Yellow Red Yellow Yellow Green Green Green Green Green 

Kasaragod Green Green Green Green Green Yellow Orange Red Green Yellow Green Green Green Green Green 
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കുറിപ്: ഐ.എം.രി എല്ാ ദിവസവും ഉച്ചക് ഒരു മണിക് അടുത്ത 

ദിവസതത്തക് നല്കുന്ന മഴ ന്ദ്പവചനമാണ് ച ാട്ടടുത്ത ദിവസചത്ത 

ന്ദ്പവചനമായി കണകാകുന്നു. (13-08-2018 ഉച്ചക് രണ്ടു മണിക് 14-08-2018ല് 

ലഭിതച്ചകാവുന്ന മഴ എന്ന മുന്നറിയിപാണ് 14-08-2018ചല മഴ ന്ദ്പവചനമായി 

കണകാകുന്നു)  

Green NO WARNING (No Action) 
Light to Moderate at Isolated 

places
Light (2.5-15.5mm) 

Yellow WATCH (Be Updated
Heavy Rainfall at Isolated 

Places
 Moderate (15.6-64.4mm)

Orange ALERT (Be Prepared)
Heavy to Very Heavy Rainfall 

at Isolated Places
Heavy (64.5-115.5mm)

Red WARNING (Take Action)
Heavy to Very Heavy Rainfall 

at few Places
Very Heavy (115.6-204.4mm)

Extremely Heavy (> 204.5mm)

RAINFALL INTENSITY (MM)COLOUR CODE
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4.3 അനുബന്ധം 3: 2018ചല ന്ദ്പളയ സാഹചരയം അ ിജീവികുന്ന ിനും, 

ചപാ ു സമൂഹത്തിചെ ആത്മവിശവാസം വളർത്തുന്ന ിനും ബഹു. 

മുഖയമന്ദ്ന്തി പുറചപടുവിച്ച പന്ദ്  കുറിപുകള് 

June - 14 

കാലവർഷചകടു ി രൂക്ഷമായ സാഹചരയത്തില് ദുരി ാശവാസ 

ന്ദ്പവർത്തനങ്ങള്കായി 4 തകാടി 57 ലക്ഷം രൂപ അടിയന്തരമായി അനുവദിച്ചു. 

മുഖയമന്ദ്ന്തിയുചട നിർതേശന്ദ്പകാരമാണ് സംസ്ഥാനദുരന്ത ന്ദ്പ ികരണ നിധിയില് 

നിന്നും പണം അനുവദിച്ച ്. എട്്ട ജില്കളിചല ന്ദ്പവർത്തനങ്ങള്ക് ഈ പണം 

വിനിതയാരികും. കാലവർഷം കൂടു ല് നാശം വി ച്ച തകാഴിതകാട് ജില്യില് 1 

തകാടി 25 ലക്ഷം രൂപ അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. 

സംസ്ഥാന ദുരന്തനിവാരണ അത ാറിറ്റി തയാരം തചർന്ന്  സ്ഥി ിര ികള് 

വിലയിരുത്തി. രാമുകളുചട ഷട്ടറുകള് രാന്ദ് ി സമയത്്ത പൂർണമായും 

 ുറകരുച ന്ന്  ീരുമാനിച്ചു. ദുരി ാശവാസ ന്ദ്പവർത്തനങ്ങള്കുള്ള ദുരന്ത 

ന്ദ്പ ികരണ തസനയുചട രണ്ടാമചത്ത സംഘം രാന്ദ് ിതയാചട മലപുറത്്ത എത്തിതച്ചരും. 

 

June - 15 

സംസ്ഥാനത്്ത കാലവർഷചകടു ികളില്ചപട്ടവർകുള്ള ധനസഹായം 

അടിയന്തിരമായി വി രണം ചചയ്യണചമന്നാണ് ജില്ാ കളക്ടർമാതരാട് മുഖയമന്ദ്ന്തി 

നിർതേശിച്ചു. വിവിധ ജില്കളിചല നാശനഷ്ടങ്ങളും രക്ഷാന്ദ്പവർത്തനങ്ങളും 

വീരിതയാ തകാണ്ഫറന്സിലൂചട അതേഹം വിലയിരുത്തി. 

മരണമടഞ്ഞവരുചട കുടുംബാംരങ്ങള്ക് നല്കിവരുന്ന ധനസഹായത്തിന് 

പുറതമ വീടുകള് പൂർണമായും നഷ്ടചപട്ടവർകും കൃഷിനാശം സംഭവിച്ചവർകും 

ഇതപാള് നല്കുന്ന ിതനകാള് തഭദചപട്ട നഷ്ടപരിഹാരം നല്കും. 

രക്ഷാന്ദ്പവർത്തനത്തിചെ ഭാരമായി കയാമ്പുകളില്  ാമസികുന്നവരില് 

ആചരങ്കിലും തരാരബാധി രുചണ്ടങ്കില് അവചര കചണ്ടത്തി ആവശയമായ ചികിത്സ 

നല്കുകയും ആശുപന്ദ് ിയിചലത്തികുകയും തവണചമന്ന ് കളക്ടർമാതരാട് 

മുഖയമന്ദ്ന്തി നിർതേശിച്ചു. കയാമ്പുകള് വൃത്തിയായി സൂക്ഷികുകയും 

തരാരബാധകള്ക ് സാധയ  ഉണ്ടാകാ ിരികാന് ന്ദ്ശദ്ധ്ികുകയും തവണം. 

ആവശയമുള്ള ഇടങ്ങളില് ന്ദ്പാതദശിക തരാക്ടർമാർകു പുറതമ സഹായ 

സന്നദ്ധ് യുള്ള തരാക്ടർമാരുചട തസവനം ത ടാനും കളക്ടർമാർ നടപടി 

സവീകരികണം. ആദിവാസികള്ക ് നല്കി വരുന്ന സൌജനയ തറഷന് 

വീടുകളിചലത്തികാന് നടപടി ഉണ്ടാകണം. കയാമ്പുകളില്  ാമസികുന്നവർക് 

നല് ഭക്ഷണം നല്കുന്ന കാരയത്തിലും ന്ദ്ശദ്ധ് തവണചമന്നും മുഖയമന്ദ്ന്തി പറഞ്ഞു. 

ദവദയു ി ലഭയ യുചട കാരയത്തില് ചക.എസ്.ഇ.ബി നല് ത ാ ിലുള്ള 

ഇടചപടല് നടത്തണം. ജനതററ്റർ ആവശയമുള്ളിടത്്ത അ  ്ലഭയമാകണം. ജനങ്ങള്ക് 

യാച ാരു ബുദ്ധ്ിമുട്ടും ഉണ്ടാകരു ്. ചവള്ളചപാകം മൂലം കിണർ മലിനമായ 

സ്ഥലങ്ങളില് ശുദ്ധ്ജലം വി രണം ചചയ്യാന് അടിയന്തിര നടപടി സവീകരികണം. 

ചപാ ുജനങ്ങള് കുടികാന് ഉപതയാരികുന്ന ചവള്ളം പൂർണമായും ശുദ്ധ്മാചണന്ന് 

ഉറപു വരുത്താന് ചപാ ുജനാതരാരയ വകുപ് നടപടി സവീകരികണം. ഒരു 

 രത്തിലും തരാരബാധകള് പടരാ ിരികാനും ചപാ ുജനാതരാരയ വകുപിചെ 

ന്ദ്പവർത്തനങ്ങള് ഊർജ്ജി മാകണം. 

തറാരുകളുചട  കർച്ച പരിഹരികാന് അടിയന്തിര നടപടി സവീകരികണം. 

വയനാട ് ാമരതശ്ശരി ചുരം തറാര് ര ാര തയാരയമാകാന് ന്ദ്പത യക ന്ദ്ശദ്ധ് തവണം. 

തവരത്തില് ര ാര ം പുന:സ്ഥാപികാന് നടപടി സവീകരികണം. കുറ്റയാടി 
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വഴിയുള്ള തറാരിചെ അറ്റകുറ്റപണി അടിയന്തരമായി നിർവഹികാന് വയനാട്, 

തകാഴിതകാട ് ജില്ാ കളക്ടർമാതരാട ് നിർതേശിച്ചു. മുമ്്പ ദുരന്തങ്ങള് നടന്ന 

സ്ഥലങ്ങളില് നഷ്ടപരിഹാരത്തുക ചകാടുകാന് ബാകിയുചണ്ടങ്കില് അ ് ഉടന് 

വി രണം ചചയ്യണം. നഷ്ടപരിഹാര വി രണത്തില് കാല ാമസം വരാച  

അപതപാള് ലഭയമാകാന് നടപടികള് സവീകരികണം. ദുരി ാശവാസ 

ന്ദ്പവർത്തനങ്ങളുമായി ബന്ധചപട്ട കൂടു ല്  ീരുമാനങ്ങള് മന്ദ്ന്തിസഭാതയാരം ചർച്ച 

ചചയ്ത് കളക്ടർമാചര അറിയികും. ദുരി ാശവാസ ന്ദ്പവർത്തനങ്ങള് ഏതകാപിപികാന് 

ചീഫ് ചസന്ദ്കട്ടറിചയ ചുമ ലചപടുത്തി. 

 

July - 10 

കാലാവസ്ഥാ മുന്നറിയിപ്: തകരള ലക്ഷദവീപ്  ീരങ്ങളില് പടിഞ്ഞാറ് ദിശയില് 

നിന്നും മണികൂറില് 35 മു ല് 55 km തവര യിലും കാറ്റടികുവാന് സാധയ യുണ്ട്. 

ലക്ഷദവീപിന്ചറ പടിഞ്ഞാറുഭാരത്തും, അറബി കടലിചെ വടകു ഭാരത്തും കടല് 

ന്ദ്പക്ഷുബധതമാ അ ിന്ദ്പക്ഷുബധതമാ അകാന് സാധയ യുണ്ട്. 

മത്സയചത്താഴിലാളികള് ലക്ഷദവീപിന്ചറ പടിഞ്ഞാറുഭാരത്തും, അറബി കടലിചെ 

വടകു ഭാരത്തും മത്സയബന്ധത്തിന് തപാകരു ്. 

ജുദല പത്താം  ിയ ി മു ല് പ ിമൂന്നാം  ിയ ി വചര അ ിശക്തമായ മഴ 

ലഭികുചമന്ന മുന്നറിയിപ് ഏവരും ന്ദ്ശദ്ധ്ികണം.  ുടർച്ചയായി ശക്തമായ മഴ 

ലഭിച്ചാല് ചപട്ടന്നുള്ള ചവള്ളചപാകം, ഉരുള്ചപാട്ടല്, മണിടിച്ചില് എന്നിവയ്ക് 

കാരണമാകാം. 

1. ഉരുള്ചപാട്ടല് സാധയ  ഉള്ള ിനാല് രാന്ദ് ി സമയത്്ത (7 pm to 7 am) 

മലതയാരതമഖലയിതലകുള്ള യാന്ദ്  പരിമി ചപടുത്തുവാന് ചപാ ുജനങ്ങള് 

ന്ദ്ശദ്ധ്ികണം. 

2. ബീച്ചുകളില് കടലില് ഇറങ്ങാ ിരികുവാന് ചപാ ുജനങ്ങള് ന്ദ്ശദ്ധ്ികണം. 

പുഴകളിലും, ചാലുകളിലും, ചവള്ളചകട്ടിലും മഴയത്്ത ഇറങ്ങാ ിരികുവാന് 

ചപാ ുജനങ്ങള് ന്ദ്ശദ്ധ്ികണം. 

3. മലതയാര തമഖലയിചല തറാരുകള്ക ് കുറുചക ഉള്ള ചചറിയ ചാലുകളിലൂചട 

മലചവള്ള പാച്ചിലും ഉരുള്ചപാട്ടലും ഉണ്ടാകുവാന് സാധയ യുണ്ട് എന്ന ിനാല് 

ഇത്തരം ചാലുകളുചട അരികില് വാഹനനങ്ങള് നിർത്താ ിരികുവാന് 

ചപാ ുജനങ്ങള് ന്ദ്ശദ്ധ്ികണം. 

4. മരങ്ങള്ക്  ാചഴ വാഹനം പാർക്  ചചയ്യാ ിരികുവാന് ചപാ ുജനങ്ങള് 

ന്ദ്ശദ്ധ്ികണം. 

5. ഉരുള്ചപാട്ടല് സാധയ  ഉള്ള മലതയാര തമഖലയിചല ജനങ്ങള് 

ജാരരൂകരായിരികണം എന്ന് അഭയർത്ഥികുന്നു. 

6. ഉതദയാരസ്ഥർ അവശയചപട്ടാല് മാറി  ാമസികുവാന് അമാന്തം കാണികരു ് 

എന്ന് ചപാ ുജനങ്ങതളാട ്അഭയർത്ഥികുന്നു. 

 

July - 12 

കാലവർഷചകടു ി തനരിടാന് സംസ്ഥാന സർകാർ ഊർജി  നടപടികളുമായി 

മുതന്നാട്ടു തപാവുകയാണ്. തകരളത്തില് കാലവർഷം ആരംഭിച്ച ചമയ് 29 മു ല് 

ഇ ുവചര 77 ജീവനുകള് ചപാലിഞ്ഞു. 25 തപർക ് പരിക് പറ്റി. 283 വീടുകള് 

മുഴുവനായും 7213 വീടുകള് ഭാരികമായും  കർന്നു. 7751.6 ചഹക്ടർ കൃഷിചയ 

ബാധിച്ചു. 3,790 തപചര മാറ്റിപാർപിച്ചു. 

കഴിഞ്ഞ 24 മണികൂറിനുള്ളില് 37 ദുരി ാശവാസ കയാമ്പുകള് ആരംഭിച്ചു. 

ഇ ുള്ചപചട 180 ദുരി ാശവാസകയാമ്പുകള് സംസ്ഥാനത്്ത ന്ദ്പവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇ ില് 
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30, 549 തപർക ് സൌകരയചമാരുകിയിരുന്നു. നിലവില് മൂവായിരതത്താളം തപർ 

കയാമ്പുകളിലുണ്ട്. അവർക് ആവശയമായ ഭക്ഷണവും ആതരാരയപരിരക്ഷയും 

ഉറപുവരുത്തുന്നുണ്ട്. ദുരി ാശവാസ ന്ദ്പവർത്തനങ്ങള്ക് ശരാശരി 50 ലക്ഷം രൂപ 

വീ ം ജില്ാ കലക്ടർമാർക ്അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. 

 

July - 16 

കാലവർഷചകടു ി തനരിടുന്ന ിന ് യുദ്ധ്കാല അടിസ്ഥാനത്തില് നടപടികള് 

സവീകരികാന് മുഖയമന്ദ്ന്തി പിണറായി വിജയന് ജില്ാ കളക്ടർമാർക് നിർതേശം 

നല്കി. ജില്ാ ഭരണകൂടം കൂടു ല് ജാന്ദ്ര  പുലർത്തണചമന്നും കളക്ടർമാരുമായി 

നടത്തിയ വീരിതയാ തകാണ്ഫറന്സില് മുഖയമന്ദ്ന്തി ആവശയചപട്ടു. 

ദുരി ാശവാസ കയാമ്പുകളില് ആവശയമായ എല്ാ സൌകരയങ്ങളുമുചണ്ടന്ന ്ഉറപ ്

വരുത്തണം അസുഖമുള്ളവരുചണ്ടങ്കില് ന്ദ്പത യക ന്ദ്ശദ്ധ് നല്കണം. 

അടിയന്തിരസാഹചരയം തനരിടുന്ന ിന് ആശുപന്ദ് ികള് സജ്ജമാകാനും മുഖയമന്ദ്ന്തി 

നിർതേശം നല്കി. ചവള്ളചപാകം ഉണ്ടാവുന്ന ചില സ്ഥലങ്ങളില് കുടിചവള്ളം 

എത്തികാനുള്ള നടപടി സവീകരികണം. പകർച്ചാവയാധി ന്ദ്പ ിതരാധനടപടികള് 

ഊർജി മാതകണ്ട ുണ്ട്. കാർഷിക തമഖലകളില് ചവള്ളചകട്്ട നീകം ചചയ്യാന് 

കൃഷിവകുപും ദമനർ ഇറിതരഷന് വകുപും സഹകരിച്ചു ന്ദ്പവർത്തനം നടത്തണം. 

കാലവർഷ ചകടു ികള് വിലയിരുത്തി നഷ്ടപരിഹാര  ുക കാല ാമസം കൂടാച  

വി രണം ചചയ്യണചമന്നും മുഖയമന്ദ്ന്തി നിർതേശിച്ചു. 

 

July - 23 

ആലപുഴ, തകാട്ടയം ജില്കളില് ചവള്ളചപാക ചകടു ിതനരിടുന്ന ജനങ്ങള്ക് 

സഹായചമത്തികാന് നാചടാന്നാചക രംരത്തിറങ്ങണചമന്ന് മുഖയമന്ദ്ന്തി പിണറായി 

വിജയന്. ദുരി ാശവാസ ന്ദ്പവർത്തനങ്ങള് നല് നിലയില് നിർവഹികുവാന് 

ചപാ ുവില് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇ ുവചരയുള്ള ന്ദ്പവർത്തനങ്ങളില്  തേശഭരണ 

സ്ഥാപനങ്ങളും സന്നദ്ധ് ന്ദ്പവർത്തകരും ന്ദ്പസ്ഥാനങ്ങളും വഹിച്ച പങ്ക ്

മാ ൃകാപരമാണ്. ഈ സഹകരണം ഇനിയും  ുടരണചമന്നും മുഖയമന്ദ്ന്തി 

ആവശയചപട്ടു. 

കയാമ്പുകളില് കഴിയുന്നവർകും വീടുകളില്  ുടരുന്നവർകും ആവശയമായ 

സഹായം എത്തികുന്ന ിന ് സാധയമായ നടപടികള് സർകാർ സവീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. 

കയാമ്പുകളില് നല് ഭക്ഷണവും ശുദ്ധ്ജലവും മുടകമില്ാച  ലഭികുന്നു എന്ന് 

ഉറപാകാന് ചകാല്ം കലക്ടതററ്റില് നടത്തിയ വീരിതയാ തകാണ്ഫറന്സിംരില് 

മുഖയമന്ദ്ന്തി നിർതേശിച്ചു .കുട്ടനാട്ടിചല കയാമ്പുകളില് പച്ചകറികള് എത്തികാന് 

നടപടി സവീകരികാന് തഹാർട്ടി തകാർപിചന ചുമ ലചപടുത്തി. 

കുട്ടനാട്ടില് ശുദ്ധ്ജലം വലിയ കുപികളിലും ജാറുകളിലുമാകി വള്ളങ്ങളില് 

ജനങ്ങള്ക ് എത്തിച്ചു നല്കും. ഇ ിനായി വാട്ടർ അത ാറിറ്റിചയ 

ചുമ ലചപടുത്താനും മുഖയമന്ദ്ന്തി കളക്ടർമാർക് നിർതേശം നല്കി. ചവള്ളം ഇറങ്ങി, 

സാധാരണ നിലയില് എത്തുന്ന ുവചര ഇ ്  ുടരണം. കയാമ്പുകളില് വരാച  

വീടുകളില് കഴിയുന്നവർകും ആവശയചമങ്കില് ഭക്ഷണവും ചവള്ളവും എത്തികും 

.എല്ായിടത്തും തരാക്ടർമാരുചട തസവനവും ആവശയത്തിന് മരുന്നും ലഭയമാകണം. 

കയാമ്പുകളില് മ ിയായ ചറ്റായിചലറ്റ് സൌകരയം ഉണ്ടാകണം. കുട്ടനാട്ടില് ബതയാ-

ചറ്റായിചലറ്റുകള് സജ്ജമാകാനും മുഖയമന്ദ്ന്തി നിർതേശിച്ചു. രതണ്ടാ അ ിലധികതമാ 

ദിവസം വീട്ടില് ചവള്ളം ചകട്ടിനിന്നവർക് സർകാർ നിശ്ചയിച്ച 3800 രൂപ 

ധനസഹായം ചചാവാഴ്ചകം അർഹ ചപട്ടവർക ് ലഭിച്ചുചവന്ന ് ഉറപാകാന് 

കളക്ടർമാചര ചുമ ലചപടുത്തി. 
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കുട്ടനാട്ടിചല മാതവലി തസ്റ്റ്ന്ാറുകളില് അവശയ സാധനങ്ങള് കൃ യമായി 

എത്തുന്നു എന്ന് ഉറപാകണം. കയാമ്പുകളില് കഴിയുന്നവർക ് അംരീകൃ  

കമ്പനികളുചട പാകറ്റ് പാതലാ മറ്റു സ്ഥലങ്ങളിചല പാല് 

ചസാദസറ്റികളില്നിന്നുള്ള പാതലാ എത്തിച്ചു നല്കാവുന്ന ാണ്. കയാമ്പുകളിലും 

വീടുകളിലുമുള്ള കന്നുകാലികള്ക്  ീറ്റ എത്തികുന്ന ിന ്മൃരസംരക്ഷണ വകുപ് 

നടപടി സവീകരികണം എന്നും മുഖയമന്ദ്ന്തി നിർതേശിച്ചു. ചവള്ളചപാകം ബാധിച്ച 

തമഖലകളില് ആവശയത്തിന ് പാചക വാ ക സിലിന്രറുകള് എത്തികുന്ന ിന് 

പാചക വാ ക കമ്പനികളുമായി ബന്ധചപട്്ട ന്ദ്കമീകരണം ഏർചപടുത്തുന്ന ിന ്

മുഖയമന്ദ്ന്തി ചീഫ് ചസന്ദ്കട്ടറിചയ ചുമ ലചപടുത്തി. 

വാർധകയ ചപന്ഷന് ലഭികുന്നവർക് ദലഫ് സർട്ടിഫികറ്റ് ഹാജരാതകണ്ട 

സമയമാണി ്. ആലപുഴയിലും തകാട്ടയത്തും ഇ ിനുള്ള സമയപരിധി 

നീട്ടിചകാടുകാവുന്ന ാണ്. ദലഫ് സർട്ടിഫികറ്റ് ഹാജരാകിയിചല്ങ്കിലും 

അവർക ് ബുദ്ധ്ിമുട്ടുണ്ടാകാച  ന്ദ്ശദ്ധ്ികണം. പാഠപുസ്തകം നഷ്ടചപട്ട 

വിദയാർഥികള്ക് സ്കൂ ളില്നിന്ന ്അവ നല്കാന് നടപടി സവീകരികണം. 

ചവള്ളം ഇറങ്ങുതമ്പാള് പകർച്ചവയാധി വയാപികാ ിരികാന് 

കരു തലാചടയുള്ള ഇടചപടല് തവണചമന്നും മുഖയമന്ദ്ന്തി ഓർമിപിച്ചു. 

ശുചീകരണത്തിന് നാടാചക ഒന്നിച്ചിറങ്ങണം. വിവിധ വകുപുകളിചല 

ഉതദയാരസ്ഥർക ് ചുമ ല നല്കി. ശുചീകരണം കൃ യമായി നടകുന്നു എന്ന് 

ഉറപുവരുത്തണം. ആതരാരയതമഖലയില് ജാന്ദ്ര തയാചടയുള്ള ന്ദ്പവർത്തനങ്ങള് 

 ുടരാനും മുഖയമന്ദ്ന്തി നിർതേശിച്ചു. 

 

July - 26 

ആലപുഴ, തകാട്ടയം ജില്കള് ചവള്ളചപാക ബാധി  ജില്കളായി ന്ദ്പഖയാപികാന് 

സംസ്ഥാന ദുരന്തനിവാരണ അത ാറിറ്റി  ീരുമാനിച്ചു. ചവള്ളചപാക ബാധി മായി 

വിജ്ഞാപനം ചചയ്യചപടുന്ന ജില്കളിചല കർഷകർക ്വിള ഇന്ഷൂറന്സ് ലഭികാന് 

അർഹ യുണ്ട്. ചവള്ളചപാകചകടു ി തനരിടാന് ആലപുഴ ജില്ക് 2.44 തകാടി രൂപ 

അത ാറിറ്റി തസ്റ്റ്ന്റ്റ ് എക്സികയൂട്ടീവ് തയാരം അനുവദിച്ചു. ഇ ില് 1.69 തകാടി രൂപ 

ബണ്ടുകള് പുനർനിർമികാനും ചവള്ളചകട്്ട ഒഴിവാകാനുമാണ്. പാടതശഖര 

സമി ികചള ഈ ന്ദ്പവൃത്തിക ്ചുമ ലചപടുത്താനും അത ാറിറ്റി  ീരുമാനിച്ചു. 

തകാട്ടയം, ആലപുഴ ജില്കളിലൂചട കടന്നുതപാകുന്ന എ.സി. തറാരിചെ 

അറ്റകുറ്റപണിക ്35 ലക്ഷം രൂപ അത ാറിറ്റി അനുവദിച്ചു. 

 

July - 27 

 അ ിവർഷം മൂലം ഇടുകി അണചകട്ടില് വലിയ ത ാ ില് ജലനിരപ ്

ഉയരുന്ന സാഹചരയത്തില് ചവള്ളം  ുറന്നുവിടുകയാചണങ്കില് എടുതകണ്ട 

മുന്കരു ലുകചളകുറിച്്ച മുഖയമന്ദ്ന്തി പിണറായി വിജയചെ അദ്ധ്യക്ഷ യില് 

തചർന്ന ഉന്ന  ലതയാരം അവതലാകനം ചചയ്തു. 

ചവള്ളിയാഴ്ച ദവകുതന്നരചത്ത കണക ് ന്ദ്പകാരം ഇടുകി അണചകട്ടില് 2392 

അടി ചവള്ളമുണ്ട്. റിസർതവായറില് സംഭരികാവുന്ന ് 2403 അടി ചവള്ളമാണ്. മഴ 

 ുടരുന്ന ുചകാണ്ട് ശക്തമായ നീചരാഴുകാണ്. സംഭരണിയിചല ജലനിരപ് 

ഉയർന്നുചകാണ്ടിരികുന്ന സാഹചരയത്തിലാണ് ചവള്ളം കുതറചശ്ശ 

 ുറന്നുവിടുന്ന ിചനകറിച്്ച ആതലാചികുന്ന ്. 

ചവള്ളം  ുറന്നു വിടുകയാചണങ്കില് എന്ദ്   ാമസകാചര ബാധികുചമന്നും 

ചവള്ളം ഒഴുകിതപാകുന്ന ചാലുകളിചല  ടസ്സങ്ങള് എചന്താചകയാചണന്നും 

മനസ്സിലാകുന്ന ിന് യുദ്ധ്കാലാടിസ്ഥാനത്തില് സർചവ നടത്താന്  ീരുമാനിച്ചു. 
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ചവള്ളം ഒഴുകിതപാകുന്ന പുഴയുചട ഇരു വശങ്ങളിലും 100 മീറ്ററിനുളളിലുളള 

ചകട്ടിടങ്ങചള സംബന്ധിച്ച വിവരം ദുരന്തനിവാരണ അത ാറിറ്റി അ ിസൂക്ഷ്മ 

ഉപന്ദ്രഹചിന്ദ് ങ്ങളില് നിന്ന്  യ്യാറാകിയിട്ടുണ്ട്. അ ിചെ അടിസ്ഥാനത്തില് 

ന്ദ്പാതദശികമായി ഈ ചകട്ടിടങ്ങളില്  ാമസികുന്നവചരകുറിച്ചുളള വിവരമാണ് 

അടിയന്തരമായി തശഖരികുന്ന ്. 

റവനയൂ, ജലവിഭവ വകുപുകളും ചക.എസ്.ഇ.ബിയും തചർന്നാണ് സർചവ 

നടത്തുക. ആവശയമായ  യ്യാചറടുപുകള് നടത്താന് ഇടുകി, എറണാകുളം 

കലക്ടർമാതരാട് മുഖയമന്ദ്ന്തി നിർതദശിച്ചു. 

ഇ ിന് മുമ്്പ 1992ലാണ് ഇടുകി അണചകട്്ട  ുറന്നുവിട്ട ്. അ ിനുതശഷം 

ച കു പടിഞ്ഞാറന് കാലവർഷത്തില് ഇടുകിയില് ജലനിരപ് ഇന്ദ് യും ഉയരുന്ന ് 

ആദയമാണ്. ഈ സീസണില് ഇടുകിയില് 192.3 ചസെിമീറ്റർ മഴ ലഭിച്ചു. ദീർഘകാല 

ശരാശരിചയ അതപക്ഷിച്്ച 49 ശ മാനം കൂടു ലാണി .് 

 

July - 29 

• ഇടുകി അണചകട്്ട  ുറതകണ്ട സാഹചരയം തനരിടാന് ആവശയമായ 

മുന്കരു ലുകള് സർകാർ സവീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. വിവിധ വകുപുകചള 

ഏതകാപിപിച്ചുള്ള ന്ദ്പവർത്തനങ്ങളാണ് നടകുന്ന ്. ഷട്ടർ  ുറകുന്ന 

സാഹചരയമുണ്ടായാല് ഈ തമഖലയില് വിതനാദ സഞ്ചാരികചള 

ന്ദ്പതവശിപികുന്ന  ് ടയാന് സംസ്ഥാന ദുരന്തനിവാരണ അത ാറിറ്റി നിർതേശം 

നല്കിയിട്ടുണ്ട.് ഇടുകി ജില്യിചല വാഴതത്താപ്, മരിയാപുരം, കഞ്ഞികുഴി, 

വാത്തികുടി, ചകാന്ന ടി എന്നീ പഞ്ചായത്തുകളില് വിതനാദസഞ്ചാരികതളയും 

കാഴ്ച കാണാനും പകർത്താനും എത്തുന്നവചരയും നിയന്ദ്ന്തികാനാണ് ഇടുകി 

ജില്ാ ദുരന്തനിവാരണ അത ാറിറ്റിക് നല്കിയ നിർതേശം. 

•  ാതഴക് ഉള്ള ന്ദ്പതദശങ്ങളിചല വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിലും, പാലങ്ങളിലും ആളുകള് 

കൂട്ടം കൂടി നില്കുന്ന സ്ഥി ി ഉണ്ടാകാ ിരികുവാന് ന്ദ്ശദ്ധ്ികണം. 

ആവശയമായ സഹായം തപാലീസില് നിന്നും ലഭയമാകി, നദി  ീരത്തും, നദിക ്

കുറുചകയുള്ള പാലങ്ങളിലും ജനകൂട്ട നിയന്ദ്ന്തണം ഉറപ ്വരുത്തണം. നദിയുചട 

ഇരു കരകളിലും, 100 മീറ്ററില് ആരും നില്കുന്നില് എന്ന ് ഉറപാകണചമന്നും 

നിർതേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. 

• മുന്നറിയിപ് കണകിചലടുത്്ത കാഴ്ച കാണാനും ചസല്ഫി എടുകാനും ഉള്ള 

യാന്ദ്  ഒഴിവാകണചമന്ന് അഭയർത്ഥികുന്നു. 

 

July - 29 

• ഇടുകി അണചകട്്ട  ുറതകണ്ട സാഹചരയം ഉണ്ടായാല് ദുരന്തനിവാരണ 

ന്ദ്പവർത്തനങ്ങള്ക് വിവിധ തസനാ വിഭാരങ്ങചള സംസ്ഥാന ദുരന്തനിവാരണ 

അത ാറിറ്റി സജ്ജമാകിയിട്ടുണ്ട്. എറണാകുളത്്ത ആലുവ യൂത്്ത തഹാസ്റ്റ്ന്ലില് 

തദശീയ ദുരന്ത നിവാരണ തസനയുചട ഒരു സംഘം നിലയുറപിച്ചിട്ടുണ്ട്. 

 ൃശ്ശൂരിലും ഒരു സംഘം സജ്ജമാണ്, ഒരു സംഘം ഇടുകിയിലും എത്തും. 

• കരതസന, നാവികതസന, വായുതസന, തകാസ്റ്റ്ന്് രാർര് എന്നിവ ജാരരൂകരായി 

ഇരികുവാനുള്ള സതരശം നല്കി കഴിഞ്ഞു. 

സംസ്ഥാന ദുരന്ത നിവാരണ അത ാറിറ്റിയുചട നിർതേശ ന്ദ്പകാരം വായു 

തസനയുചട ഒരു Mi17V ചഹലിതകാപ്ടറും ALH ചഹലിതകാപ്ടറും സദാ സജ്ജമാകി 

ചവച്ചിരികുന്നു. നാവികതസനയും കരതസനയുചടയും നാല് തകാളം പട്ടാളകാരും 

വിനയസികാന്  യ്യാറായി നില്കുന്നു. എറണാകുളത്തിചെ  ാഴ് ന്ന 
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ന്ദ്പതദശങ്ങളില് ചവള്ളം കയറിയാല് വിനയസികാന് സജ്ജമായ ചചറു 

തബാട്ടുകളുമായി തകാസ്റ്റ്ന്് രാർര് സംഘവും  യ്യാറാണ്. 

• ഇതപാള് പരിന്ദ്ഭാന്തരാതകണ്ട സാഹചരയം ഇല്. അ ാ ് സമയങ്ങളില് 

ആവശയമായ നിർതേശം സംസ്ഥാന ദുരന്ത നിവാരണ അത ാറിറ്റി നല്കും. 

 

July - 30 

ഇടുകി രാമിചല ജലനിരപ് 2395 അടി കടന്ന ിനാല് അ ിജാന്ദ്ര ാ നിർതേശം 

(ഓറഞ്ച് അലർട്്ട )പുറചപടുവിച്ചു. രാമിതലകുള്ള നീചരാഴുകും മഴയുചട ത ാ ും 

സൂക്ഷ്മമായി നിരീക്ഷികുകയാണ്. അ ് പരിതശാധിച്ച തശഷം മാന്ദ് മാകും ഷട്ടറുകള് 

 ുറകുന്ന ് സംബന്ധിച്ച  ീരുമാനമുണ്ടാവുക. ജനങ്ങചള മുന്കൂട്ടി അറിയിച്ച 

തശഷം മാന്ദ് മാകും ഷട്ടറുകള്  ുറകുന്ന ്. ഇതപാള് ജനം പരിന്ദ്ഭാന്തരാതകണ്ട 

സാഹചരയം ഇല്. ഇടുകി, എറണാകുളം ജില്കളില് നിന്നുള്ളവർ ഇ ുമായി 

ബന്ധചപട്്ട ദുരന്തനിവാരണ അത ാറിറ്റിയും ജില്ാ ഭരണകൂടങ്ങളും നല്കുന്ന എല്ാ 

നിർതേശങ്ങളും രൌരവതത്താചട പാലികണം 

 

July - 31 

തകരളത്തില് ആരസ്റ്റ്ന്് രണ്ടു വചര ശക്തമായ മഴക് സാധയ  ഉചണ്ടന്ന് 

തകന്ദ്രകാലാവസ്ഥാവകുപ ് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ചില ഇടങ്ങളില് ജൂദല 31 ന് 

ശക്തമായത ാ (7 -11 cm in 24 hrs ) അ ിശക്തമായത ാ (12 -20 cm in 24 hrs ) ആയ മഴ 

ഉണ്ടാകാനാണ് സാധയ . ആരസ്റ്റ്ന് ് 1 ന് ഒതന്നാ രതണ്ടാ സ്ഥലങ്ങളില് ശക്തമാതയാ 

അ ിശക്തമാതയാ ആയി മഴ ചപയ്ത കും. ആരസ്റ്റ്ന് ്2 ന ്ശക്തമായ മഴകും സാധയ  

ഉചണ്ടന്നാണ ്കാലാവസ്ഥാ മുന്നറിയിപ്. പലയിടങ്ങളിലും ഇടിമിന്നതലാടു കൂടിയ മഴ 

ഉള്ള ിനാല് ജനങ്ങള് ജാന്ദ്ര  പാലികണം. 

മത്സയചത്താഴിലാളികള് തകരള ലക്ഷദവീപ്  ീരങ്ങളിലും അറബി കടലിചെ മധയ 

ഭാരത്തും, ച ക ് പടിഞ്ഞാറ ് ഭാരത്തും, വടകു ഭാരത്തും മത്സയബന്ധത്തിന് 

തപാകരു ്. തകരള ലക്ഷദവീപ്  ീരങ്ങളില് പടിഞ്ഞാറ് ദിശയില് നിന്ന് മണികൂറില് 

25 മു ല് 35 കിതലാ മീറ്റർ തവര യിലും ചില അവസരങ്ങളില് മണികൂറില് 

45കിതലാ മീറ്റർ തവര യിലും കാറ്റടികുവാന് സാധയ യുചണ്ടന്ന് മുന്നറിയിപില് 

പറയുന്നു. തകരള ലക്ഷദവീപ്  ീരങ്ങളില് 3 മു ല് 3 .2 മീറ്റർ വചര ഉയരത്തില് 

 ിരമാലകള് ഉണ്ടാകാന് സാധയ യുള്ള ിനാല്  ീരതദശത്തുളളവരും ജാന്ദ്ര  

പാലികണം. 

 

August - 03 

കാലവർഷചകടു ിയില് ദുരി മനുഭവികുന്ന കുടുംബങ്ങചള സഹായികാന് 

മുഖയമന്ദ്ന്തിയുചട ദുരി ാശവാസ നിധിയിതലക് സംഭാവന ചചയ്യാന് മുഖയമന്ദ്ന്തി 

പിണറായി വിജയന് എല്ാവിഭാരം ജനങ്ങതളാടും അഭയർത്ഥിച്ചു. 

സമീപകാലചത്ത ഏറ്റവും വലിയ ചവള്ളചപാകമാണ് ഇതപാള് തകരളം തനരിട്ട ്. 

130-തലചറ മനുഷയജീവനുകള് നഷ്ടചപട്ടു. കൃഷികും വീടുകള്കും മറ്റു 

വസ്തുകള്കും വലിയ നാശമുണ്ടായി. ആലപുഴ ജില്യിലാണ ് ഏറ്റവും വലിയ 

ദുരി മുണ്ടായ .് കുട്ടനാടന് തമഖല ഇതപാഴും ചവള്ളത്തിലാണ്. ആരുചടയും 

അഭയർത്ഥനയില്ാച   ചന്ന ധാരാളം വയക്തികളും സംഘടനകളും സ്ഥാപനങ്ങളും 

ഈ അവസരത്തില് സഹായവുമായി സർകാരിചന സമീപികുന്നുണ്ട്. 

അവതരാചടല്ാം നരി അറിയികുന്നു. ഓഖി ദുരന്തമുണ്ടായതപാള് തകരളം 

ഒന്നിച്ചുനിന്നാണ് അ ിചന തനരിട്ട ്. അ ുതപാചല നാം ദകതകാർത്തു നില്തകണ്ട 

സരർഭമാണി ്. 
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സാമ്പത്തിക പരിമി ി കണകിചലടുകാച  ദുരി ാശവാസത്തിന ് സംസ്ഥാന 

സർകാർ ആവുന്നച ല്ാം ചചയ്യുന്നുണ്ട്. കൂടു ല് സഹായചമത്തികുന്ന ിന് 

എല്ാവരുചടയും സഹായവും പിന്തുണയും ആവശയമാണ്. മുഖയമന്ദ്ന്തിയുചട 

ദുരി ാശവാസനിധിയിതലക് ഉദാരമായി സംഭാവന നല്കാന് എല്ാവതരാടും 

അഭയർത്ഥികുന്നു. സംഭാവനകള്  ാചഴ തചർത്ത അകൌണ്ടിതലകാണ് 

അയതകണ്ട ്. 

അകൌണ്ട് നം. 67319948232, എസ്.ബി.ഐ. സിറ്റി ന്ദ്ബാഞ്ച്,  ിരുവനന്തപുരം, IFSC: 

SBIN0070028. CMDRFതലകുളള സംഭാവന പൂർണമായും ആദായനികു ിയില് നിന്ന് 

ഒഴിവാകിയിട്ടുണ്ട്. 

 

August - 05 

കുട്ടനാട് പാതകജ ് പൂർണമായും നടപാകാനുള്ള  ുടർനടപടി സവീകരികാന് 

സംസ്ഥാനം തകന്ദ്രസർകാരിചന സമീപികുചമന്ന ് മുഖയമന്ദ്ന്തി പിണറായി വിജയന്. 

കുട്ടനാട് ദുരി ാശവാസ നടപടികള് അവതലാകനം ചചയ്യാന് ചമരികല് തകാതളജ് 

ഓരിതറ്റാറിയത്തില് വിളിച്ച ജനന്ദ്പ ിനിധികളുചടയും ഉതദയാരസ്ഥരുചടയും 

തയാരത്തിലാണ് ഇകാരയമറിയിച്ച ്. 

ജലതന്ദ്സാ സ്സ്കളുചട സംരക്ഷണതത്താചടാപം ഇവ ആഴംകൂട്ടി സംരക്ഷികല്, 

പഞ്ചായത്തുകളില് സംഭരണതകന്ദ്രങ്ങള്  ുടങ്ങിയവ നിർമികുക 

എന്നിവയ്കായുള്ള രൂപതരഖ  യ്യാറാകിയാകും സംസ്ഥാന സർകാർ തകന്ദ്രചത്ത 

സമീപികുക. 

ദുരി ാശവാസ ന്ദ്പവർത്തനങ്ങള് ഏതകാപിപികാന് എല്ാ വകുപിലും 

സ് ചപഷല് ഓഫീസചറ നിയമികണം. റവനയുവകുപ് ജില്ാ ലത്തില് ഇ ് 

ഏതകാപിപികും. നഷ്ടമായ അധയയന ദിനങ്ങള്  ിരിച്ചുപിടികാന് വിശദമായ 

രൂപതരഖ  യ്യാറാകാന് വിദയാഭയാസ ഉപരയറക്ടചറ ചുമ ലചപടുത്തി. കുട്ടനാട്ടിചല 

അടിയന്തിര തസവന ഓഫീസുകചള ചവള്ളചപാകം ബാധികാത്ത നിലയില് 

ഉയർത്താന് നടപടി സവീകരികും. 

ചവള്ളചപാക മുന്നറിയിപ് സംവിധാനം കുട്ടനാട്ടില് സ്ഥാപികുന്ന ് 

പരിരണികും. ചവള്ളചപാകത്തില് വിവിധ തരഖകള് നഷ്ടചപട്ടവർക് അവ 

ലഭയമാകാന് പഞ്ചായത്്ത,  ാലൂക ്  ലത്തില് അദാലത്്ത നടത്താന് 

നിർതേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. ദുരി ബാധി ർക് വായ്പ ലഭയമാകാന് ബാങ്കുകളുചട സഹായം 

ത ടാന് ജില്ാകളക്ടർക ് നിർതേശം നല്കി. ഇ  ് മന്ദ്ന്തിസഭതയാരത്തില് 

 ീരുമാനികും. സഹകരണ ബാങ്കുകള്, ചക.എഫ്.സി. എന്നിവയുചട സഹായം 

ഇ ിനായി ത ടണം. ഏചറ ന്ദ്പ ിസന്ധിയിലായ ചചറുകിട കച്ചവടകാർക ് ന്ദ്പത യക 

വായ്പ നല്കുന്ന ് ചക.എഫ്.സി.യും സഹകരണ ബാങ്കുകളും പരിരണികണം. 

കാർഷിക വായ്പകള്ക് ചമാറതട്ടാറിയം ന്ദ്പഖയാപികുന്ന  ് മന്ദ്ന്തിസഭാതയാരം 

പരിരണികും. 

ന്ദ്പളയബാധി  തമഖലകള്ക ് അനുതയാജയമായ ചകട്ടിടനിർമാണ സാധയ  

പരിരണികണം. ചവള്ളം ഒഴുകിതപാകാന് പാകത്തില് അടഞ്ഞ ചാലുകള് 

 ുറകാന് അടിയന്തിര നടപടി സവീകരികണം. ഇ ിന ് സന്നദ്ധ്ന്ദ്പവർത്തകർ 

ഉള്ചപചടയുള്ള എല്ാവരുചടയും സഹായം ത ടണം. കുട്ടനാടിചെ ന്ദ്പകൃ ി 

ന്ദ്പത യക  അനുസരിച്്ച ശുചിമുറികള് നിർമികാനുള്ള നടപടി സവീകരികണം. 

ഇതപാള് പലയിടങ്ങളിലും ഭക്ഷയവസ്തു കളും ദുരി ാശവാസ വസ്തുകളും 

എത്തികുന്ന ിന് പാലങ്ങള്  ടസ്സം സൃഷ്ടികുന്നുണ്ട്. ഇത്തരം പാലങ്ങള് ഉയരം 

കൂട്ടി പുനർനിർമികാന് നബാർര ് പദ്ധ് ികള് ഉപതയാരചപടുത്തും. ജലനിരപ് 

ഉയരുതമ്പാള് ചകട്ടിടങ്ങളില് ചവള്ളം കയറാത്ത വിധത്തിലുള്ള നിർമാണ 
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സംവിധാനം കുട്ടനാട്ടില് പരിരണികും. ഇ ിനായി ആവശയചമങ്കില് നിയമതഭദര ി 

ചകാണ്ടുവരും. ന്ദ്പളയ സമയങ്ങളില് ദവദയു ി ബന്ധം വിതച്ചദികചപടാ ിരികാന് 

സൌതരാർജ്ജ പദ്ധ് ിയും പരിരണികും. കുട്ടനാട്ടിചല ന്ദ്പശ്നത്തിന ്ശാശവ പരിഹാരം 

കാണത്തകവിധത്തില് ഫലന്ദ്പദമായ ഇടചപടല് സർകാരിചെ 

ഭാരത്തുനിന്നുണ്ടാകും. വരുന്ന മന്ദ്ന്തിസഭതയാരം ആവശയമായ  ുടർനടപടികള് 

സവീകരികും. 

കുട്ടനാട്ടില് ഉള്ചപചട കൂടു ല് ജല ആംബുലന്സ് ആവശയമാണ്. 

കന്നുകാലികള് നഷ്ടചപട്ടവർക് നഷ്ടപരിഹാരം നല്കാന് നടപടിയുണ്ടാകും. 

ഭാവിയില് ഇവയുചട സംരക്ഷണത്തിനാവശയമായ ന്ദ്പത യക നടപടികള് 

മൃരസംരക്ഷംവകുപ് സവീകരികണം. ദവദയു ി, ചവള്ളകരം എന്നിവ 

അടയ്കുന്ന ിനു സാവകാശം നല്കണചമന്നാണ് സർകാർ കാണുന്ന ്. 

ഇകാരയത്തിലും മന്ദ്ന്തിസഭയില്  ീരുമാനചമടുകും. 

പകർച്ചവയാധികള്ചക ിചര ഫലന്ദ്പദമായ നടപടികള് ഉണ്ടാകണം. 

ചവള്ളമിറങ്ങുന്നത ാചട വരാവുന്ന അപകടം മുന്കൂട്ടി കണ്ട് കൂടു ല് ജാന്ദ്ര  

ആതരാരയതമഖലയില് പുലർത്തണം. പാമ്പുകടിതയറ്റാല് ചികില്സയ്ക ്ചമരികല് 

തകാതളജില് ഉള്ചപചട ആശുപന്ദ് ികളില് സംവിധാനം ഒരുകണം. കുടികുന്ന 

ചവള്ളം ശുദ്ധ്മായിരികണം എന്ന ാണ് ന്ദ്പധാന വിഷയം. ഇകാരയത്തില് 

ജലഅത ാറിറ്റി ന്ദ്പത യക ന്ദ്പാധാനയം നല്കണം. ആവശയമായ ഇടങ്ങളിചലല്ാം 

കുടിചവള്ളം ജലഅത ാറിറ്റി ലഭയമാകണം. 

ശുചി വമിഷചെ തന ൃ വത്തില് റവനയൂ, ആതരാരയ,  തേശവകുപുകള് 

ശുചീകരണത്തില് ന്ദ്പത യക ന്ദ്ശദ്ധ് പ ികണം. ചവള്ളം ഇറങ്ങിയ വീടുകളില് 

 റയില് കയറു  ടുകുകള് വിരികുന്ന ് നന്നായിരികും. തറാര് അറ്റകുറ്റപണി 

ഫലന്ദ്പദമായി നടത്തും. എ.സി തറാര് ന്ദ്പത യകമായി പരിരണിച്ചായിരികും നടപടി. 

ഏച ങ്കിലും പൂർത്തീകരികാത്ത കുടിചവള്ള പദ്ധ് ികള് ഉചണ്ടങ്കില് തവരത്തില് 

പൂർത്തിയാകുചമന്നും മുഖയമന്ദ്ന്തി പറഞ്ഞു. 

 

August - 08 

ജലനിരപ്  ഉയർന്നത ാചട ഇടമലയാർ രാം നാചള രാവിചല എട്ടിന ്ഷട്ടറുകള് 

ഉയർത്തി ജലം ചപരിയാറിതലക് ഒഴുകുചമന്ന് ചക.എസ്.ഇ.ബിയും ജില്ാ 

ഭരണകൂടവും അറിയിച്ചു. രാം  ുറകുന്ന ിന്  മുതന്നയുള്ള അ ീവ ജാന്ദ്ര ാ 

നിർതേശമായ ചറര് അലർട്്ട ന്ദ്പഖയാപിച്ചു. 2013ല് രാം  ുറന്നതപാള് ചവള്ളം കയറിയ 

ഭാരങ്ങളിലുള്ളവരും ചപരിയാറിചെ ഇരുകരയിലുമുള്ളവരും ജാന്ദ്ര  

പാലികണം.169 മീറ്ററാണ്  രാമിചെ സംഭരണതശഷി. ജലനിരപ്  168. 5 

മീറ്ററിചലത്തിയതപാഴാണ്  ചറര്  അലർട്്ട  ന്ദ്പഖയാപിച്ച ് . 

പുഴയില് പരമാവധി ഒരു മീറ്റർ മു ല് ഒന്നര മീറ്റർ വചര ജലനിരപുയരാനാണ് 

സാധയ . ഇടമലയാർ പദ്ധ് ി ന്ദ്പതദശചത്ത മഴയുചടയും നീചരാഴുകിചെയും 

അടിസ്ഥാനത്തില് 164 ഘനമീറ്റർ (കയൂചമക് സ്) ജലമാണ് ചപരിയാറിതലക് ഒഴുകുക. 

അണചകട്്ട ഇ ിനു മുമ്്പ  ുറന്ന 2013ല് 900 ഘനമീറ്റർ ജലം ഒഴുകിയിരുന്നു. 

ഇടമലയാർ അണചകട്ടിചല പൂർണത ാ ിലുള്ള സംഭരണതശഷി 169 മീറ്ററാണ.് 

ജലനിരപ് 168.20 പിന്നിട്ട സാഹചരയത്തിലാണ് ദവദയു ി തബാർരിചെ രാം 

തസഫ്റ്റി വിഭാരം ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ അ ിജാന്ദ്ര ാ നിർതദശമായ ചറര് അലർട്്ട 

പുറചപടുവിച്ച ്. നീചരാഴുക് സൂക്ഷ്മ നിരീക്ഷണത്തിലാണ്. ജനങ്ങള് 

പരിന്ദ്ഭാന്തരാതകണ്ട ില്. ഷട്ടർ  ുറകുന്ന സമയം രാമിതലകുള്ള നീചരാഴുകിചെ 

അടിസ്ഥാനത്തില് നിലവില് നിർണയികചപട്ടിട്ടുണ്ട്. നീചരാഴുകിചെ 
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അടിസ്ഥാനത്തില് ആവശയമാചണങ്കില്, ഒരു പുനർനിർണയം ഉണ്ടാകുതമ്പാള്, 

ചപാ ുജനങ്ങചള അറിയികും. 

ചപരിയാറിചെ  ീരത്തുള്ള ന്ദ്പതദശങ്ങളില് എല്ാ മുന്കരു ലുകളും 

എടുത്തിട്ടുചണ്ടന്നും ആവശയമുള്ള പക്ഷം കയാമ്പുകള് സജ്ജമാചണന്നും കളക്ടർ 

അറിയിച്ചു. അണചകട്്ട  ുറകുന്ന ുമായി ബന്ധചപട്്ട സമൂഹമാധയമങ്ങളില് 

ച റ്റായ വിവരങ്ങള് ന്ദ്പചരിപികുന്നവർചക ിചര ഐടി നിയമത്തിചെ 

അടിസ്ഥാനത്തില് തകസ ് രജിസ്റ്റ്ന്ർ ചചയ്ത് നടപടി സവീകരികും. വസ്തു  കള് 

അറിയുന്ന ിന് ഔതദയാരിക അറിയിപുകചള ആന്ദ്ശയികണം. ജില്ാ കളക്ടറുചട 

ഔതദയാരിക തഫസ്ബുക ് തപജായ www.facebook.com/dcekm/ അറിയിപുകള് 

യഥാസമയം ലഭയമാകും. കാകനാട ്കളക്ടതററ്റിചല ജില്ാ എമർജന്സി ഓപതറഷന്സ് 

ചസന്ററില് തടാള്ന്ദ്ഫീ നമ്പറായ 1077ലും ബന്ധചപടാവുന്ന ാണ്. മറ്റു നമ്പറുകള് 

7902200300, 7902200400, 04842423513 

 

August - 08 

ഇടമലയാർ ചറര് അതലർട്്ട. ജനങ്ങള് പരിന്ദ്ഭാന്തരാതകണ്ട ില്. 

സംസ്ഥാന ദുരന്ത നിവാരണ അത ാറിറ്റിയുചട എക്സികയൂട്ടീവ ്കമിറ്റി തയാരം ഇന്ന ്(8-

8-2018)ന്, ദവകിട്്ട 4.45ന ്തചർന്ന്  ാചഴ പറയുന്ന  ീരുമാനങ്ങള് ദകതകാണ്ടു. 

1. ശക്തമായ മഴ കാരണം ജലനിരപ് ഉയരുന്ന ിനാല് ഇടമലയാർ അണചകട്്ട മുന് 

നിശ്ചയിച്ച സമയമായ നാചള (9-8-2018) രാവിചല 8 മണിയില് നിന്നും വ യസ്തമായി, 

നാചള (9-8-2018) രാവിചല 6 മണിക്  ുറകും. 

2. അഥവാ നാചള (9-8-2018) രാവിചല 6 മണിക് മുന്പ് ജലനിരപ ് 170 m ആയാല്, 82 

cumecs (ചസകണ്്ടില് 82 ഘന മീറ്റർ) ജലം എന്ന അളവില് ഒരു ഷട്ടർ മാന്ദ് ം  ുറകും. 

പുഴയുചട അ ിർത്തികുള്ളില് മാന്ദ് തമ ചസകണ്്ടില് 82 ഘന മീറ്റർ അളവില് ജലം 

 ുറന്ന് വിടുന്ന ിനാല് ജലനിരപില് വയ ിയാനം ഉണ്ടാകൂ എന്ന് അനുമാനികുന്നു. 

3. ഇടമയലർ അണചകട്്ട  ുറതകണ്ടി വരുന്നു സാഹചരയത്തില്, 2398 അടിയില് (2398 

ft) നിർണയിച്ചിരുന്ന ഇടുകിയുചട ന്ദ്ടയല് റണ്, സാഹചരയം വിലയിരുത്തി മാന്ദ് തമ 

നടത്തുകയുള്ളൂ. ന്ദ്ടയല് റണ് നടത്തുന്ന സാഹചരയത്തില് ന്ദ്പസ്തു   വിവരം 

ചപാ ുജനങ്ങചള അറിയികുന്ന ാണ്. 

 

August - 09 

ഇടമലയാർ രാമിചെ രണ്ട് ഷട്ടറുകള് രാവിചല 5 മണിക ് ുറന്നു. ചപരിയാറിചെ 

ഇരു കരകളിലും  ാമസികുന്നവർ ജാന്ദ്ര  പാലികണം. 

 

August – 09 

ശക്തമായ മഴ സംസ്ഥാനചത്ത പല തമഖലകളിലും കനത്ത നാശം വി കുന്ന 

സാഹചരയത്തില് രക്ഷാന്ദ്പവർത്തനങ്ങള് ഊർജ്ജി മാകാന് മുഖയമന്ദ്ന്തി 

നിർതേശിച്ചു. വയനാട്, ഇടുകി, മലപുറം ജില്കളില് ഉരുള്തപാട്ടലും മണിടിച്ചിലും 

ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. രക്ഷാന്ദ്പവർത്തനത്തിന ് ദസനയത്തിചെ തസവനം ത ടി. ഇടുകി, 

വയനാട്, തകാഴിതകാട്, മലപുറം ജില്കളിതലകാണ ് തസനചയ കൂചട 

രക്ഷാന്ദ്പവർത്തനത്തിന ് നിതയാരിച്ച ്. 

തദശീയ ദുരന്തനിവാരണ സമി ിയുചട മൂന്നു സംഘങ്ങചള തകാഴിതകാട്, 

എറണാകുളം, ആലപുഴ ജില്കളില് നിതയാരിച്ചിട്ടുണ്ട്. രണ്ടു ബറ്റാലിയന് കൂടി 

തകാഴിതകാട് ,വയനാട് ജില്കളില് എത്തും. ചപാലീസും ഫയർതഫാഴ്സു ം 

രക്ഷാന്ദ്പവർത്തനങ്ങളില് സജീവമാണ്. അവരുചട എല്ാ തശഷിയും 

വിനിതയാരികാന് നിർതേശം നല്കിയിട്ടുണ്ട്. 

https://www.facebook.com/dcekm/?__xts__%5B0%5D=68.ARCCeySPKroVk4GiNAD6WPjrfRKZmNR7k47RL_ZR44GD5o4YAt-yhC3ugmnmGr6vRTaq4oxE7zM0QUweKAn7Qs_euFZ8OGD1YZ8zgD6RDebut0VvjEAos6m2zwn2CB9_XU7DeQg&__tn__=-UK-R
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ജനങ്ങചള സുരക്ഷി രായി സംരക്ഷികുന്ന ിനാണ് ഇതപാള് ന്ദ്പാധാനയം 

നല്കുന്ന ്. അ ിന് സാധയമായച ല്ാം ചചയ്യും. ആവശയമായ ഇടങ്ങളില് 

ദുരി ാശവാസ കയാമ്പുകള്  ുറകും. മഴ കനത്തതത്താചട പല രാമുകളുചട 

ഷട്ടറുകളും  ുറന്നിട്ടുണ്ട്. പുഴകളുചട സമീപ ന്ദ്പതദശങ്ങളില് ചവള്ളചപാകം 

ഉണ്ടാകും. ഇത്തരം തമഖലകളില്  ാമസികുന്നവർ ജാന്ദ്ര  പാലികണം. 

 

August – 09 

ഇടുകി ചചറുത ാണി രാം 12 മണിതയാട ്കൂടി ന്ദ്ടയല് റണിനായി  ുറകും. ജനങ്ങള് 

പരിന്ദ്ഭാന്തരാതകണ്ട ില്. രാം  ുറകുതമ്പാള് സവീകരിതകണ്ട മുഴുവന് 

മുന്കരു ലുകളും സവീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ചവള്ളം ഉയരുവാന് സാധയ യുള്ള ിനാല് 

പുഴയുചട  ീരങ്ങളില് ഉള്ളവർ ജാന്ദ്ര  പാലികണം. 

 

August – 09 

നീചരാഴുക് ശക്തമായ ിചന  ുടർന്ന ്ഇടുകി ചചറുത ാണി അണചകട്ടിചല ന്ദ്ടയല് 

റണ് രാന്ദ് ിയിലും  ുടരും. നിലവില് പുറതത്തക് ഒഴുകുന്ന അളവില്  ചന്ന ഇന്ന് 

രാന്ദ് ിയും ജലം പുറതത്തക ്ഒഴുകുന്ന  ് ുടരും. ഇടുകി, എറണാകുളം ജില്കളില് 

ഉള്ളവർ ജാന്ദ്ര  പാലികണം 

 

August – 09 

 സംസ്ഥാനചത്ത കാലവർഷചകടു ി തനരിടാനുള്ള ദുരന്ത നിവാരണ 

ന്ദ്പവർത്തനങ്ങളുചട പുതരാര ി മുഖയമന്ദ്ന്തി വിലയിരുത്തി. രാവിചല തചർന്ന 

ഉന്ന  ല തയാര  ീരുമാനങ്ങളുചട പുതരാര ിയാണ് മുഖയമന്ദ്ന്തി ദവകുതന്നരം 

വിലയിരുത്തിയ .് ഇ ുവചര അഭിമുഖീകരിച്ചിട്ടില്ാത്ത ദുരന്തചത്ത തനരിടാന് 

തകന്ദ്രതസനകളുതടയും ദുരന്തനിവാരണ തസനകളുതടയും ചപാലീസ്- ഫയർ തഫാഴ്സ ്

തസനകളുതടയും തന ൃ വത്തില് ഫലന്ദ്പദമായ ന്ദ്പവർത്തനങ്ങളാണ് നടകുന്ന ്. 

മന്ദ്ന്തിമാർ വിവിധ ജില്കളില് രക്ഷാന്ദ്പവർത്തനത്തിന ്തന ൃ വം നല്കുന്നുണ്ട്. എം 

എല് എ മാർ അടകമുള്ള ജനന്ദ്പ ിനിധികളും സന്നദ്ധ് ന്ദ്പവർത്തകരും സജീവമായി 

രക്ഷാന്ദ്പവർത്തനത്തില് അണിതചർന്നിട്ടുണ്ട്. 

• തദശീയ ദുരന്ത ന്ദ്പ ികരണ തസനയുചട ഒരു സംഘചത്ത ചഹലിതകാപ്റ്റർ 

മുതഖന വയനാട്ടില് എത്തിച്ചു. 15 അംരങ്ങളാണ് സംഘത്തില് ഉള്ള ്. 

• തദശീയ ദുരന്ത ന്ദ്പ ികരണ തസനയുചട 3 സംഘം തകാഴിതകാട് 

വിമാനത്താവളത്തില് എത്തി. ഇവരില് 48 തപരടങ്ങുന്ന സംഘം നാചള 

രാവിചലതയാചട വയനാട്ടിചലത്തും. 28 തപരടങ്ങുന്ന ഒരു സംഘം മലപുറത്തും 28 

തപരടങ്ങുന്ന മചറ്റാരു സംഘം തകാഴിതകാടും നാചള ന്ദ്പവർത്തനം നട ത്തും. 48 

തപരടങ്ങുന്ന ഒരു സംഘം നിലവില് തകാഴിതകാട ് ദുരന്തനിവാരണ 

ന്ദ്പവർത്തനങ്ങള്ക് തന ൃ വം നല്കുന്നുണ്ട്. 

• രാന്ദ് ിതയാചട തദശീയ ദുരന്ത ന്ദ്പ ികരണ തസനയുചട മൂന്ന് സംഘങ്ങള് 

പാലകാട് എത്തും. ഇവരില് 28 തപരടങ്ങുന്ന ഒരു സംഘം പാലകാട ്

ന്ദ്പവർത്തികും. 48 തപരടങ്ങുന്ന മചറ്റാരു സംഘം ഇടുകിയിതലക് തപാകും. 

• കണൂരില് നിന്നും കരതസനയുചട ഒരു സംഘം ചപരിയ ചുരം വഴി 

വയനാട്ടിതലക ്  ിരിച്ചു. തപാകുന്ന പാ യിചല  ടസങ്ങള് നീകിയാണ് ഈ 

സംഘം വയനാട്ടില് എത്തുന്ന ്. 

കണൂരിലും മലപുറത്തും നിലവില് കരതസനയുചട ഓതരാ സംഘങ്ങള് 

ന്ദ്പവർത്തികുന്നുണ്ട് . 
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• തനവിയുചട 15 തപരടങ്ങുന്ന സംഘം നിലവില് മലപുറത്്ത ലഭയമാണ്. 5 തപർ 

വയനാട്ടിലും എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഏഴിമല നാവിക അകാദമിയില് നിന്നും ഒരു ടീം 

വയനാട്ടിതലക ്പുറചപട്ടു. 

• കരതസനയുചട മിലിട്ടറി എഞ്ചിനിയറിംര് ന്ദ്രൂപ ് രാന്ദ് ിതയാചട തകാഴിതകാട് 

എത്തും. 34 തപരടങ്ങുന്ന സംഘം 6 ബൌട്ടുകളും 5 ബൌസറുകളുമായാണ് സംഘം 

എത്തുന്ന ്. ഈ സംഘം മലപുറത്തും തകാഴിതകാടും ഉണ്ടായിട്ടുള്ള 

ന്ദ്പധാനചപട്ട ദുരന്ത ന്ദ്പതദശങ്ങളില് ന്ദ്പവർത്തനം നടത്തും. 

• മചറ്റാരു സംഘം രാന്ദ് ിതയാചട തകായമ്പത്തൂരില് എത്തും. പകല് 

വയനാട്ടിതലക ്ചുരം മാർഗം എത്തും 

• കരതസനയുചട എഞ്ചിനീയറിംര് വിഭാരത്തിചല മൂന്നാമചത്ത സംഘം 

ചസകന്തരാബാദില് നിന്നും എറണാകുളത്്ത എത്തും. ഇവർ ഇടുകിയില് 

രക്ഷാന്ദ്പവർത്തനചത്ത സഹായികും. 

• എയർ തഫാഴ്സിചെ AN 32, 2 MI 17, 1 ALH എന്നിവയും തകാസ്റ്റ്ന് ് രാർര്, തനവി 

എന്നിവയുചട 1 ALH ചഹലിതകാപ്റ്ററും ദുരന്തനിവാരണ ന്ദ്പവർത്തനങ്ങള്ക് 

ലഭയമാകിയിട്ടുണ്ട്. 

ആവശയചമങ്കില് C 17 വിമാനവും കൂടു ല് തസനയും ലഭയമാകുചമന്നും 

സർകാർ ഉറപു വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. 

• റവനയു ചസന്ദ്കട്ടറി പി.എച്്ച കുരയചെ തന ൃ വത്തില് ചസന്ദ്കട്ടറിതയറ്റില് 

ന്ദ്പത യക ഏതകാപന ചസല് ആരംഭിച്ചു. വിവിധ വകുപുകളുമായും തനവി – 

തവയാമതസന - എന്.രി.ആർ.എഫ്, തകാസ്റ്റ്ന്് രാർര് എന്നിവരുമായി ബന്ധചപട്്ട 

ആവശയമായ നടപടികള് സവീകരിച്ചു. തദശീയ ദുരന്ത ന്ദ്പ ികരണ തസനയുചട 

ദക്ഷിണതമഖലാ കമാന്രര് കുമാരി തരഖാ നമ്പയാർ  ിരുവനന്തപുരത്്ത എത്തി 

ഈ ചസല്ിചനാപം തചർന്ന ്ന്ദ്പവർത്തികുന്നു. 

• ആവശയാനുസരണം ബുള്തരാസർ, ജനതററ്റർ, ദലറ്റ ്എന്നിവ വാടകചകടുത്്ത 

വിനിതയാരികാന് ജില്ാ കലക്ടർമാർക ്അനുമ ി നല്കി. 

• എണായിരതത്താളം തപചര വിവിധ ദുരി ാശവാസ കയാമ്പുകളിതലക ് മാറ്റി. 

ന്ദ്പായമായവർ, തരാരമുള്ളവർ, അംര പരിമി ർ എന്നിവർക ് ന്ദ്പത യക 

പരിരണന നല്കാന് മുഖയമന്ദ്ന്തി നിർതേശം നല്കി. ദുരന്ത ന്ദ്പതദശങ്ങളിലും 

ഇത്തരകാചര ന്ദ്ശദ്ധ്ികണം. 

• ദുരി ാശവാസ കയാമ്പുകളില് ആവശയമായ ഭക്ഷണം, ചവള്ളം, വസ്ന്ദ് ം,ശുചി 

മുറികള്  ുടങ്ങിയവ ഒരുകാന് നിർതേശം നല്കി. 

• കയാമ്പുകളില് തരാക്ടർമാരുചട തസവനം ഉറപാകാനും നിർതേശം 

നല്കിയിട്ടുണ്ട.് 

• കുട്ടനാട്ടില് കാലവർഷചകടു ിയുണ്ടായതപാള് ദുരി ാശവാസ കയാമ്പുകള് 

നടത്തിയ മാ ൃകയില് എല്ാ സൌകരയങ്ങളും ഒരുകാന് മുഖയമന്ദ്ന്തി 

നിർതേശിച്ചു 

 

August – 10 

▪ തകരളം രുരു രമായ കാലവർഷചകടു ി തനരിടുന്ന സാഹചരയത്തില് 

ന്ദ്പധാനമന്ദ്ന്തി നതരന്ദ്ര തമാദി മുഖയമന്ദ്ന്തിചയ തഫാണില് വിളിച്്ച വിവരങ്ങള് 

ആരായുകയും ആവശയമായ സഹായം ഉറപു നല്കുകയും ചചയ്തു. 

സംസ്ഥാനചത്ത സ്ഥി ിര ികള് ന്ദ്പധാനമന്ദ്ന്തിചയ ധരിപിച്ചു. 

രക്ഷാന്ദ്പവർത്തനത്തിന ് ചപചട്ടന്ന ് ദസനിക വിഭാരങ്ങചള അയച്ച ിന് 

മുഖയമന്ദ്ന്തി നരി അറിയിച്ചു. 



സംസ്ഥാന ദുരന്ത നിവാരണ അത ാറിറ്റി  169 | വാർഷിക റിതപാർട്ട ്|2018-19 

 

▪ കർണാടക മുഖയമന്ദ്ന്തി കുമാരസവാമിയും മുഖയമന്ദ്ന്തിചയ വിളിച്്ച വിവരങ്ങള് 

 ിരകുകയും പിന്തുണ വാഗ്ദാനം നല്കുകയും ചചയ്തു. ദുരി ാശവാസത്തിന് 

പത്തു തകാടി രൂപ കർണാടക സർകാർ അനുവദിച്ചിട്ടുചണ്ടന്നും കർണാടക 

മുഖയമന്ദ്ന്തി അറിയിച്ചു. ബാണാസുര സാരറില് നിന്നുള്ള ചവള്ളം 

ഒഴുകിതപാകുന്ന ിന് കബനി നദിയില് കർണാടക ഭാരത്തുള്ള ഷട്ടറുകള് 

തകരളത്തിചെ ആവശയന്ദ്പകാരം  ുറന്ന ായും എച്്ച.രി കുമാരസവാമി 

അറിയിച്ചു. 

▪ ഇടുകി ചചറുത ാണി രാമിചല മൂന്ന് ഷട്ടറുകള് നിലവില് ഉയർത്തിയിട്ടുണ്ട്. 125 

കയു ചമക്സ് ചവള്ളം രാമില് നിന്നും ഇതപാള് ഒഴുകിവിടുന്നുണ്ട്.  ീരത്തുള്ളവർ 

ജാന്ദ്ര  പാലികണം 

▪ ഇടുകി ജില്യില് ശക്തമായ മഴ  ുടുരുന്ന സാഹചരയത്തില് തറാരുകള് 

 കരാറിലാകുവാനുള്ള സാധയ യുണ്ട്. ഇത്തരത്തിലുള്ള സാഹചരയം 

നിലനില്ചക വിതനാദ സഞ്ചാരികളുചട വാഹനങ്ങളും, ചരക് 

വാഹനങ്ങളും,(Heavy Goods Vehicles) മലതയാര തമഖലയിതലക് എത്തുന്ന ് 

ഉചി മല്. 

▪ അ ിനാല് ഇടുകി ജില്യിചല മലതയാര തമഖലയില് വിതനാദ സഞ്ചാരവും, 

ചരകു വാഹനങ്ങളുചട സഞ്ചാരവും(Heavy Goods Vehicles) ദുരന്ത നിവാരണ 

നിയമം 2005 ചസക്ഷന് 34 ന്ദ്പകാരം  ാ ്കാലികമായി നിതരാധിച്ചു 

▪ സംസ്ഥാനത്്ത കാലവർഷചകടു ി രൂക്ഷമായി  ുടരുന്ന സാഹചരയത്തില് 

ദുരന്തനിവാരണ ന്ദ്പവർത്തനങ്ങള് മുഖയമന്ദ്ന്തി വിലയിരുത്തി. കര - തവയാമ - 

നാവിക തസനകളുതടയും എന്.രി.ആർ.എഫ്, തകാസ്റ്റ്ന് ് രാർര് എന്നിവയുചടയും 

തന ൃ വത്തിലുള്ള രക്ഷാന്ദ്പവർത്തനം ഊർജി മാചണന്ന് വിലയിരുത്തി. 

ഇടുകി രാമില് ജലനിരപ് ഉയരുന്ന ിന ്അനുസരിച്്ച കൂടു ല് ചവള്ളം  ുറന്നു 

വിതടണ്ടി വരും. നിലവിലുള്ള ിതനകാളം മൂന്നിരട്ടിയിലധികം ചവള്ളം  ുറന്നു 

വിതടണ്ടി വരുചമന്നാണ് വിലയിരുത്തല്. ഈ സാഹചരയത്തില് ചപരിയാറിലും 

ചപരിയാറിചെ ദകവഴിയിലും ചവള്ളം ഉയരും. ജാന്ദ്ര ാ നിർതേശം ദമക ്

അനൌണ്സച്മന്റിലൂചട ജനങ്ങചള അറിയികാന് മുഖയമന്ദ്ന്തി നിർതേശിച്ചു. 

ആവശയമുള്ളവചര അടിയന്തരമായി മാറ്റി പാർപികാനും മുഖയമന്ദ്ന്തി 

നിർതേശിച്ചു. 

▪ കാലവർഷചകടു ി  ുടരുന്ന സാഹചരയത്തില് ആരസ്റ്റ്ന് ് 12 വചരയുള്ള 

മുഖയമന്ദ്ന്തിയുചട ചപാ ു പരിപാടികള് റോകി. രക്ഷാന്ദ്പവർത്തനം 

ഏതകാപിപികുന്ന ിന ്മുഖയമന്ദ്ന്തി  ലസ്ഥാനത്തു  ചന്ന ഉണ്ടാകും. 

▪ ഇടുകി അണചകട്ടിതലകുള്ള നീചരാഴുക് അ ിശക്തമായ സാഹചരയത്തില് 

കൂടു ല് അളവില് ചവള്ളം പുറതത്തക് ഒഴുകിവിടുന്നുണ്ട്. 300 കയുചമക്സ ്

ചവള്ളം  ുറന്നു വിടാനാണ്  ീരുമാനം. ഇടുകി, എറണാകുളം ജില്കളില് 

ഉള്ളവർ ജാന്ദ്ര  പാലികണം 

▪ കർകിടക വാവുബലിയുമായി ബന്ധചപട്്ട ചപാലീസും മറ്റ് ഉതദയാരസ്ഥരും 

നല്കുന്ന നിർതേശങ്ങള് കർശനമായി പാലികണം. ബലി ർപണത്തിന് 

ഇറതങ്ങണ്ടി വരുന്ന ഭൂരിഭാരം ന്ദ്പതദശങ്ങളും ചവള്ളത്തിനടിയിലാണ.് 

ചിലയിടങ്ങളില് ന്ദ്പകൃ ിതക്ഷാഭം മൂലം കനത്ത നാശനഷ്ടം ഉണ്ടാവുകയും 

ചചയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ സാഹചരയത്തില് ബലി ർപണത്തിചനത്തുന്നവർക് 

അപകടമുണ്ടാകാ ിരികാന് ജാന്ദ്ര  പുലർത്തണം. രാമുകള് 
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 ുറകുന്ന ിനാല് പുഴകളില് ചപചട്ടന്ന് ജലനിരപ ് ഉയർന്നു വരാന് 

സാധയ യുണ്ട്. കടതലാരങ്ങളില് കടലാന്ദ്കമണ സാധയ യും നിലനില്കുന്നു. 

ബലി ർപണ തകന്ദ്രങ്ങളില് എത്തുന്നവർ ഇത്തരം സാഹചരയം കൂടി പരിരണിച്്ച 

ചപാലീസുമായി സഹകരികണം. 

▪ ശക്തമായ കാലവർഷം സംസ്ഥാനചത്ത പല ശുദ്ധ്ജല പദ്ധ് ികതളയും 

ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഉപകരണങ്ങള്ക് സംഭവിച്ച തകടുപാട ് പരിഹരികാന് 

സാധയമായ വഴികചളല്ാം ത ടുന്നുണ്ട്. എന്നാല് നദികളില് ചവള്ളം ഉയരുന്ന  ്

ഈ ന്ദ്പവർത്തനത്തിന് വിലങ്ങു ടിയാണ്.അ ിനാല് പലയിടത്തും ശുദ്ധ്ജല 

വി രണം മുടങ്ങിതയകും. സാഹചരയത്തിനനുസരിച്്ച ജല ഉപതയാരത്തില് 

സവയം നിയന്ദ്ന്തണം ഏർചപടുത്താന് എല്ാവതരാടും അഭയർത്ഥികുന്നു. 

▪ തകരളം സമീപകാലചത്താന്നും തനരിട്ടിട്ടില്ാത്ത രൂക്ഷമായ 

കാലവർഷചകടു ിയാണ ്തനരിടുന്ന ്. ജനങ്ങളുചട ജീവി ം ദു:സ്സഹമാകി പല 

ന്ദ്പതദശങ്ങളും ചവള്ളത്തിനടിയിലായി. ഇന്ദ് യധികം രാമുകള് നിറഞ്ഞു 

കവിയുകയും  ുറന്നു വിടുകയും ചചയ്ത  ്അപൂർവമാണ്. 

▪ ചകടു ി തനരിടാനുള്ള സർകാറിചെ ന്ദ്ശമങ്ങതളാട ് അനുകൂലമായാണ് 

ന്ദ്പ ികരിച്ച ്. എന്നാല് ചുരുകം ചിലർ കാഴ്ച കാണാനും ചസല്ഫി 

എടുകാനുമുള്ള അവസരമാകി ഇ ിചന മാറ്റാന് ന്ദ്ശമികുകയാണ്. കാഴ്ച 

കാണാനും തഫാതട്ടാ എടുകാനും ഉള്ള എല്ാ യാന്ദ് കളും നിർബന്ധമായും 

ഒഴിവാകണചമന്ന് അത്തരകാതരാട് ഒരികല് കൂടി അഭയർത്ഥികുന്നു. 

▪ തകന്ദ്ര ആഭയന്തരമന്ദ്ന്തി രാജ്നാഥ്സിംര് മുഖയമന്ദ്ന്തി പിണറായി വിജയചന തഫാണില് 

വിളിച്്ച സംസ്ഥാനചത്ത മഴചകടു ി സംബന്ധിച്്ച ചർച്ച ചചയ്തു. തകന്ദ്രത്തില്നിന്ന് 

ആവശയമായ സഹായം ലഭയമാകുചമന്ന് അതേഹം മുഖയമന്ദ്ന്തിക് ഉറപു നല്കി. 

▪ നീചരാഴുക് ശക്തമായ സാഹചരയത്തില് ഇടുകി ചചറുത ാണി അണചകട്ടിചെ 

അഞ്ചാമചത്ത ഷട്ടറും ഉയർത്തിയിരികുകയാണ്.ഇടുകി, എറണാകുളം,  ൃശൂർ 

ജില്കളില് ജാന്ദ്ര  പാലികണം. 

▪ ചവള്ളം ഉയരാനുള്ള സാധയ  മനസിലാകി ചപരിയാറിചെ 

ഇരുകരകളിലുമുള്ളവചര പരമാവധി മാറ്റാന് നടപടി സവീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആളുകള് 

ചപരിയാറില് ഇറങ്ങരു ്. ചപരിയാറിനു സമീപതത്തക് ആളുകള് തപാകരു ്. 

▪ സംസ്ഥാനം അഭൂ പൂർവമായ കാലവർഷചകടു ി തനരിടുന്ന സാഹചരയത്തില് 

മുഖയമന്ദ്ന്തിയുചട ദുരി ാശവാസനിധിയിതലക് (സി.എം.രി.ആർ.എഫ്) ഉദാരമായി 

സംഭാവന നല്കാന് വയക്തികതളാടും സംഘടനകതളാടും സ്ഥാപനങ്ങതളാടും 

മുഖയമന്ദ്ന്തി പിണറായി വിജയന് അഭയർത്ഥിച്ചു. മനുഷയജീവനും വീടുകള്കും 

മറ്റു വസ്തു വകകള്കും തറാരുകള്കും ഭീമമായ നഷ്ടമാണ് 

കുറച്ചുദിവസങ്ങള്കകമുണ്ടായ ്. ദുരന്തം തനരിടാന് എല്ാവരും 

ദകതകാർത്തു നില്കണം. മുഖയമന്ദ്ന്തിയുചട ദുരി ാശവാസ നിധിയിതലക് ഒരു 

അഭയർത്ഥനയുമില്ാച  ധാരാളം വയക്തികളും സ്ഥാപനങ്ങളും സംഘടനകളും 

സംഭാവന നല്കുന്നുണ്ട്. അവതരാചടല്ാം മുഖയമന്ദ്ന്തി നരി ന്ദ്പകടിപിച്ചു. 

ദുരി ാശവാസത്തിന് കർണാടക സർകാർ 10 തകാടി രൂപയും  മിഴ്നാട ് 5 തകാടി 

രൂപയും അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇരു സർകാരുകചളയും മുഖയമന്ദ്ന്തി നരി അറിയിച്ചു. 

▪ ജൂദല 26 മു ല് ആരസ്റ്റ്ന്് 9 വചരയുളള ദിവസങ്ങളില് മുഖയമന്ദ്ന്തിയുചട 

ദുരി ാശവാസനിധിയിതലക് 1.75 തകാടി രൂപ സംഭാവനയായി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. 
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▪ സംഭാവനകള്  ാചഴ തചർത്ത അകൌണ്ടിതലകാണ ് അയതകണ്ട ്. A/c No: 

67319948232. Bank: SBI City Branch, TVM 

IFSC: SBIN0070028 

▪ സംസ്ഥാനത്്ത  ിങ്കളാഴ്ച വചര ശക്തമായ മഴയുണ്ടാകുചമന്ന ് കാലാവസ്ഥ 

നിരീക്ഷണ തകന്ദ്രം മുന്നറിയിപ ് നല്കുന്നു.  ീന്ദ്വമായ മഴയുചട 

സാഹചരയത്തില് വയനാട് ജില്യില് ആരസ്റ്റ്ന്് 14 വചര ചറര് അലർട്്ട ന്ദ്പഖയാപിച്ചു. 

 ീന്ദ്വമായ മഴയുചട സാഹചരയത്തില് ഇടുകി ജില്യില് ആരസ്റ്റ്ന് ് 13 വചരയും 

ചറര് അലർട്്ട ന്ദ്പഖയാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.  ീന്ദ്വമായ മഴയുചട സാഹചരയത്തില് ആലപുഴ, 

തകാട്ടയം, എറണാകുളം, പാലകാട്, മലപുറം, തകാഴിതകാട് എന്നീ ജില്കളില് 

ആരസ്റ്റ്ന്് 11 വചരയും ചറര് അലർട്്ട ന്ദ്പഖയാപിച്ചു. 

ഈ സാഹചരയത്തില് ജനങ്ങള് അ ീവ ജാന്ദ്ര  പാലികണം 

1. ഉരുള്ചപാട്ടല് സാധയ  ഉള്ള ിനാല് രാന്ദ് ി സമയത്്ത (7 pm to 7 am) 

മലതയാരതമഖലയിതലകുള്ള യാന്ദ്  പരിമി ചപടുത്തുവാന് ചപാ ുജനങ്ങള് 

ന്ദ്ശദ്ധ്ികണം. 

2. ബീച്ചുകളില് കടലില് ഇറങ്ങാ ിരികുവാന് ചപാ ുജനങ്ങള് ന്ദ്ശദ്ധ്ികണം. 

പുഴകളിലും ത ാടുകളിലും ജല നിരപ് ഉയരുവാന് സാധയ യുണ്ട്. പുഴകളിലും, 

ചാലുകളിലും, ചവള്ളചകട്ടിലും ഇറങ്ങാ ിരികുവാന് ചപാ ുജനങ്ങള് 

ന്ദ്ശദ്ധ്ികണം. 

3. മലതയാര തമഖലയിചല തറാരുകള്ക ്കുറുചക ഉള്ള ചചറിയ ചാലുകളിലൂചട 

മലചവള്ള പാച്ചിലും ഉരുള്ചപാട്ടലും ഉണ്ടാകുവാന് സാധയ യുണ്ട് എന്ന ിനാല് 

ഇത്തരം ചാലുകളുചട അരികില് വാഹനനങ്ങള് നിർത്താ ിരികുവാന് 

ചപാ ുജനങ്ങള് ന്ദ്ശദ്ധ്ികണം. 

4. മരങ്ങള്ക്  ാചഴ വാഹനം പാർക്  ചചയ്യാ ിരികുവാന് ചപാ ുജനങ്ങള് 

ന്ദ്ശദ്ധ്ികണം. 

5. ഉരുള്ചപാട്ടല് സാധയ  ഉള്ള മലതയാര തമഖലയിചല ജനങ്ങള് 

ജാരരൂകരായിരികണം എന്ന് അഭയർത്ഥികുന്നു. 

6. ഉതദയാരസ്ഥർ അവശയചപട്ടാല് മാറി  ാമസികുവാന് അമാന്തം കാണികരു ് 

എന്ന് ചപാ ുജനങ്ങതളാട ്അഭയർത്ഥികുന്നു. 

7. പരിശീലനം സിദ്ധ്ിച്ച സന്നദ്ധ് ന്ദ്പവർത്തകർ അല്ാച യുള്ളവർ ചവള്ളചപാകം, 

ഉരുള്ചപാട്ടല് എന്നിവ ബാധിച്ച സ്ഥലങ്ങളിതലകുള്ള സരർശനം ഒഴിവാകുക. 

കുട്ടികള് പുഴകളിലും ത ാടുകളിലും ചവള്ളചകട്ടിലും ഇറങ്ങി കളികുന്നില് 

എന്ന് മാ ാപി ാകള് ഉറപ ്വരുത്തണം. 

▪ മഴചകടു ി രൂക്ഷമായ ഇടങ്ങളിചല രക്ഷാ ന്ദ്പവർത്തനങ്ങള് ഏതകാപിപികാന് 

കൂടു ല് മു ിർന്ന ഉതദയാരസ്ഥചര കൂടി നിതയാരിച്ചു. മുഖയമന്ദ്ന്തി പിണറായി 

വിജയന് വിളിച്ചു തചർത്ത ഉന്ന  ലതയാരത്തിലാണ്  ീരുമാനം. എറണാകുളം 

ജില്യിചല രക്ഷാന്ദ്പവർത്തവും പുനരധിവാസ ന്ദ്പവർത്തവും 

ഏതകാപിപികുന്ന ിന് മുഹമദ് ഹനീഷ്, രാജമാണികയം എന്നീ ഐ.എ.എസ് 

ഉതദയാരസ്ഥചര നിതയാരികാന്  ീരുമാനിച്ചു. ഉയർന്ന തപാലീസ് 

ഉതദയാരസ്ഥചരയും  ാല്കാലികമായി ഈ ജില്യിതലക് നിതയാരികും. ലാെ ് 

റവനയൂ കമീഷണർ എ.ടി. ചജയിംസിചന വയനാട ് ജില്യിതലക ്

നിതയാരികാനും  ീരുമാനിച്ചു. ഇവിതടകും ഉയർന്ന തപാലീസ് ഉതദയാരസ്ഥചര 

അധികമായി നിതയാരികുന്നുണ്ട്. കയാമ്പുകളില് കഴിയുന്നവർകും 

ചവള്ളചപാകം കാരണം ഒറ്റചപട്്ട വീടുകളില് കഴിയുന്നവർകും കുടിചവള്ളം 

ലഭയമാകാന് മുഖയമന്ദ്ന്തി നിർതദശിച്ചു. ജില്ാ ഭരണാധികാരികളുമായും 
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 തേശസവയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുമായും ബന്ധചപട്്ട വാട്ടർ അത ാറിറ്റി ശുദ്ധ്ജലം 

ലഭയമാകണം. വിവിധ ജില്കളിലായി ചവള്ളിയാഴ്ച ദവകുതന്നരചത്ത 

കണകനുസരിച്്ച 53,500 തപർ കയാമ്പുകളിലുണ്ട്. എറണാകുളത്്ത മാന്ദ് ം 7,500 

വീട്ടുകാചര ഒഴിപിതകണ്ടിവരുചമന്നാണ് കണകാകിയിട്ടുളള ്. 

എറണാകുളത്്ത ഇ ിനകം  ചന്ന മൂവായിരത്തിലധികം കുടുംബങ്ങചള 

ഒഴിപിച്ചിട്ടുണ്ട്. 

▪ ഇടുകി അണചകട്ടില് നിന്ന ് 750 കയൂചമക്സ് ചവള്ളമാണ് ഇതപാള് 

 ുറന്നുവിടുന്ന ്. നീചരാഴുക ് ശക്തമാചണങ്കിലും ജലനിരപ ് കൂടുന്ന ് 

നിന്നിട്ടുണ്ട.് ശക്തമായ മഴ  ുടരുകയാചണങ്കില് മാന്ദ് തമ അണചകട്ടില്നിന്ന് 

കൂടു ല് ത ാ ില് ചവള്ളം  ുറന്നുവിതടണ്ടി വരൂ എന്ന് തയാരം വിലയിരുത്തി. 

▪ മുഖയമന്ദ്ന്തി ശനിയാഴ്ച ചഹലിതകാപ്ടറില് ന്ദ്പളയബാധി  ന്ദ്പതദശങ്ങള് 

സരർശികും. ഇടുകി, ആലപുഴ, എറണാകുളം, വയനാട്, തകാഴിതകാട്, മലപുറം 

എന്നീ തമഖലകളിലാണ ്സരർശനം. റവനയൂ മന്ദ്ന്തി , ചീഫ് ചസന്ദ്കട്ടറി തപാലീസ ്

തമധാവി റവനയൂ അരീഷണല് ചീഫ് ചസന്ദ്കട്ടറി എന്നിവർ കൂചടയുണ്ടാകും. 

▪ തകന്ദ്ര ആഭയന്തര മന്ദ്ന്തി ഞായറാഴ്ച ന്ദ്പളയബാധി  തമഖലകള് 

സരർശികാചനത്തുതമ്പാള് മുഖയമന്ദ്ന്തിയുചട തന ൃ വത്തില് എറണാകുളം രസ്റ്റ്ന്് 

ഹൌസില് അതേഹവുമായി ചർച്ച നടത്തും. 

▪ കാലവർഷം കടുത്ത നാശം വി ച്ച ന്ദ്പതദശങ്ങള് മുഖയമന്ദ്ന്തി ശനിയാഴ്ച 

ചഹലിതകാപ്റ്ററില് സരർശികും. ഇടുകി, ആലപുഴ, എറണാകുളം, വയനാട,് 

തകാഴിതകാട്, മലപുറം തമഖലകളിലാണ് സരർശനം. സരർശനത്തില് റവനയൂ 

മന്ദ്ന്തിയും ന്ദ്പ ിപക്ഷതന ാവും ഒപമുണ്ടാകും. 

 

August – 11 

▪ കാലവർഷചകടു ി വിലയിരുത്തുന്ന ിനുള്ള മുഖയമന്ദ്ന്തിയുചട യാന്ദ്  

ആരംഭിച്ചു. റവനയൂ മന്ദ്ന്തി, ന്ദ്പ ിപക്ഷ തന ാവ്, ഉന്ന  ഉതദയാരസ്ഥർ എന്നിവർ 

കൂചട ഉണ്ട ്

▪ ഇടുകിയിചല കാലവർഷചകടു ി തമഖല തനരില് കാണാനായിരുന്നു 

മുഖയമന്ദ്ന്തിയുചട തന ൃ വത്തിലുള്ള സംഘത്തിചെ  ീരുമാനം. കട്ടപനയില് 

ഇറങ്ങാനായിരുന്നു തനരചത്ത നിശ്ചയിച്ചിരുന്ന ്. എന്നാല് തമാശം കാലാവസ്ഥ 

കാരണം ഇറങ്ങാന് സാധിച്ചില്. 

▪ ദുരി ാശവാസ ഫണ്ടിതലക ് മുഖയമന്ദ്ന്തി പിണറായി വിജയന് 1 ലക്ഷം രൂപ 

സംഭാവന നല്കി. തകരളം ഇ ുവചര കണ്ടിട്ടില്ാത്ത വലിയ ദുരി മാണ ്

അഭിമുഖീകരികുന്ന ്.  കർന്ന ന്ദ്പതദശങ്ങചള പുനർനിർമികുക ഏറ്റവും 

ചവല്ുവിളി നിറഞ്ഞ ഉത്തരവാദി വമാണ്. തകരള ജന തയാട ് ഐകയദാർഢ്യം 

ന്ദ്പകടിപിച്്ച ദുരി ാശവാസ നിധിയിതലക് സംഭാവന നല്കാന് മുഖയമന്ദ്ന്തി 

അഭയർത്ഥിച്ചു. 

▪ മഴചകടു ിയില് വീടും ഭൂമിയും നഷ്ടചപട്ടവർക് പത്്ത ലക്ഷം രൂപയും 

മരണചപട്ടവരുചട കുടുംബങ്ങള്ക് നാല് ലക്ഷം രൂപയും നല്കുചമന്ന് 

മുഖയമന്ദ്ന്തി പിണറായി വിജയന് അറിയിച്ചു. ദിവസങ്ങളായി ചപയ്യുന്ന കനത്ത 

മഴയില് ജില്യില് തനരിട്ട നാശനഷ്ടങ്ങള് വിലയിരുത്തി വയനാട് കളക്തന്ദ്ടറ്റില് 

തചർന്ന അവതലാകന തയാരത്തില് സംസാരികുകയായി മുഖയമന്ദ്ന്തി. ഭൂമി 

നഷ്ടചപട്ടവർക ് ആറ ് ലക്ഷം രൂപയും വീട് പൂർണമായി  കർന്നവർക ് നാല് 

ലക്ഷം രൂപയും നല്കും. നിലവില് ദുരി ാശവാസ കയാമ്പുകളില് കഴിയുന്ന ഒരു 

കുടുംബത്തിന് 3800 രൂപ വീ ം നല്കും. വളർത്തു മൃരങ്ങള് നഷ്ടചപട്ടവർക് 

ന്ദ്പത യകം സഹായം നല്കും. ദുരി ാശവാസ ന്ദ്പവർത്തനത്തിന ് എല്ാവരും 



സംസ്ഥാന ദുരന്ത നിവാരണ അത ാറിറ്റി  173 | വാർഷിക റിതപാർട്ട ്|2018-19 

 

ഒറ്റചകട്ടായി ന്ദ്പവർത്തികണചമന്നും മുഖയമന്ദ്ന്തി പറഞ്ഞു. തകന്ദ്ര സംസ്ഥാന 

സർകാറുകള് സഹകരിച്ചാണ് നീങ്ങുന്ന ്. അയല് സംസ്ഥാനത്്ത നിന്നും 

സഹായം ലഭികുന്നുണ്ട്. 

▪ കയാമ്പുകളില് കഴിയുന്നവർക ് എല്ാ സൌകരയങ്ങളും ഉറപാകാന് ജില്ാ 

ഭരണകൂടത്തിന് നിർതേശം നല്കി. തറഷന് കാർര ് മു ലായ ന്ദ്പധാനചപട്ട 

തരഖകള് നഷ്ടമായവർക് ന്ദ്പത യകം അദാലത്തുകള് നടത്തി തരഖകള് നല്കും. 

ഇ ിനായി ഫീസ ്ഈടാകില്. അദാലത്്ത നടത്തുന്ന  ീയ ി അടിയന്തിരമായി 

 ീരുമാനികാന് ഉതദയാരസ്ഥർക ്നിർതേശം നല്കി. പാഠപുസ്തകങ്ങള് നഷ്ടചപട്ട 

വിദയാർത്ഥികള്ക ് പു ിയ പുസ്തകങ്ങള് നല്കാനുള്ള നടപടി 

സവീകരികും.കയാമ്പുകളില് സഹായം തനരിട്ടു നല്കുന്ന ിനു പകരം ജില്ാ 

കളക്ടർ മുതഖന നല്കണം. കയാമ്പുകളില് ചമരികല് സംഘത്തിചെ അ ീവ 

ന്ദ്ശദ്ധ് തവണം. ജില്യിചല ന്ദ്പധാന തറാരുകള് പുനസ്ഥാപികാനുള്ള നടപടികള് 

ഉടന് സവീകരികും. ദവത്തിരി തപാലീസ് തസ്റ്റ്ന്ഷന് എന്ദ് യും തവരം 

പൂർവസ്ഥി ിയിലാകാന് നിർതേശം നല്കി. 

▪ ന്ദ്പളയബാധി  ന്ദ്പതദശങ്ങള്, തകാളനികള് എന്നിവിടങ്ങളില് ആതരാരയ 

സംരക്ഷണ ന്ദ്പവർത്തനങ്ങള്ക ് മുന്രണന നല്കണം. ശുചീകരണ 

ന്ദ്പവർത്തനങ്ങളില് സർകാറിചെ മാന്ദ് ം ഇടചപടലുകള് മ ിയാവില്. 

ആതരാരയം- തേശ സവയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങതളാചടാപം ജനകീയ ഇടചപടലുകളും 

ഉണ്ടാവണചമന്നും മുഖയമന്ദ്ന്തി അഭയർത്ഥിച്ചു. 

▪ തനരചത്ത മുതണ്ടരി രവ. ചവാതകഷണല് ഹയർ ചസകന്ററി സ്കൂ ളിചല 

ദുരി ാശവാസ കയാമ്്പ മുഖയമന്ദ്ന്തി സരർശിച്ചു. എന്ദ് യും തവരം ഭവനങ്ങളിതലക് 

മടങ്ങുന്ന ിന് സാധയമായ എല്ാ സഹായവും സർകാരിചെ ഭാരത്തു 

നിന്നുണ്ടാകുചമന്ന് മുഖയമന്ദ്ന്തി കയാമ്പിലുള്ളവർക് ഉറപു നല്കി. 

▪ ന്ദ്പളയദുരന്തം തനരിടുന്ന തകരളചത്ത അകമഴിഞ്ഞ് സഹായികാന് എല്ാ 

ന്ദ്പവാസികതളാടും മുഖയമന്ദ്ന്തി പിണറായി വിജയന് അഭയർത്ഥിച്ചു. തനാർക 

റൂട്സു മായി സഹകരികുന്നവരും തലാകതകരളസഭയുചട ഭാരമായി 

നില്കുന്നവരും മുന്നിട്ടിറതങ്ങണ്ട സരർഭമാണി ്. വിതദശമലയാളികള്ക് 

വലിയ സഹായം ചചയ്യാന് കഴിയും. 

▪ മുചമ്പാരികലുമില്ാത്ത ദുരി മാണ ് ന്ദ്പകൃ ിതക്ഷാഭം മൂലം തകരളം 

തനരിടുന്ന ്. മൂന്നുദിവസത്തിനകം 29 തപർ ചവള്ളചപാക ചകടു ിയില് മരിച്ചു. 

തകാടികണകിനു രൂപയുചട കൃഷിനാശമുണ്ടായി. നൂറുകണകിന ് വീടുകള് 

 കർന്നു. പാലങ്ങളും തറാരുകളും  കർന്നു. 

▪ ജനജീവി ം സാധാരണ നിലയിലാകാന് മാസങ്ങള് തവണ്ടിവരും. എല്ാ 

ഭാരത്തുനിന്നും സഹായമുണ്ടാതയ മ ിയാവൂ. മനുഷയസ്തനഹികള് ഉണർന്നു 

ന്ദ്പവർത്തിതകണ്ട സമയമാണിച ന്നും മുഖയമന്ദ്ന്തി പറഞ്ഞു. 

▪ വരും ദിവസങ്ങളില് മഴ വീണ്ടും ശക്തമാകുചമന്നാണ് കാലാവസ്ഥ നിരീക്ഷണ 

തകന്ദ്രത്തിചെ മുന്നറിയിപ്. എട്ടു ജില്കളില് ചറര് അചലർട്്ട (അ ീവ ജാന്ദ്ര  

നിർതദശം) ന്ദ്പഖയാപിച്ചിരികുകയാണ്. വയനാട് ,ഇടുകി ജില്കളില് ആരസ്റ്റ്ന്് 14 

വചരയും ആലപുഴ ,കണൂർ ജില്കളില് ആരസ്റ്റ്ന്് 13 വചരയും എറണാകുളം, 

പാലകാട്,മലപുറം,തകാഴിതകാട ് ജില്കളില് ആരസ്റ്റ്ന് ് 12 വചരയുമാണ് ചറര് 

അചലർട്്ട ന്ദ്പഖയാപിച്ചിരികുന്ന ് . വയനാട് ,ഇടുകി ,ആലപുഴ ,കണൂർ എന്നീ 

ജില്കളില് ഈ മാസം 15 വചരയും എറണാകുളം, പാലകാട്, മലപുറം, 

തകാഴിതകാട ് ജില്കളില് ഈ മാസം 14 വചരയും ഓറഞ്ച് അചലർട്ടും 

ന്ദ്പഖയാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. 

അ ീവ ജാന്ദ്ര  നിർതദശത്തിചെ പശ്ചാത്തലത്തില് തമല്പറഞ്ഞ ജില്കളില് 
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 ാമസികുന്നവർ  ാചഴ പറയുന്ന മുന്നറിയിപുകള് പാലിച്്ച പരമാവധി 

സുരക്ഷി രായിരികണചമന്ന് അഭയർത്ഥികുന്നു. 

1. ഉരുള്ചപാട്ടല് സാധയ  ഉള്ള മലതയാര തമഖലയിചല ജനങ്ങള് 

ജാരരൂകരായിരികണം  

2. ഉതദയാരസ്ഥർ അവശയചപട്ടാല് മാറി  ാമസികുവാന് അമാന്തം കാണികരു  ്

3. ഉരുള്ചപാട്ടല് സാധയ  ഉള്ള ിനാല് രാന്ദ് ി സമയത്്ത (7 pm to 7 am) 

മലതയാരതമഖലയിതലകുള്ള യാന്ദ്  പരിമി ചപടുത്തുവാന് ന്ദ്ശദ്ധ്ികണം 

4. ബീച്ചുകളില് കടലില് ഇറങ്ങരു  ്

5. പുഴകളിലും ത ാടുകളിലും ജല നിരപ ്ഉയരുവാന് സാധയ യുണ്ട്. 

6. പുഴകളിലും, ചാലുകളിലും, ചവള്ളചകട്ടിലും ഇറങ്ങരു ്  

മലതയാര തമഘലയിചല തറാരുകള്ക് കുറുചക ഉള്ള ചചറിയ ചാലുകളിലൂചട 

മലചവള്ള പാച്ചിലും ഉരുള്ചപാട്ടലും ഉണ്ടാകുവാന് സാധയ യുണ്ട് 

എന്ന ിനാല് ഇത്തരം ചാലുകളുചട അരികില് വാഹനനങ്ങള് 

നിർത്താ ിരികുവാന് ന്ദ്ശദ്ധ്ികണം 

7. മരങ്ങള്ക്  ാചഴ വാഹനങ്ങള് പാർക്  ചചയ്യരു ് 

8. പരിശീലനം സിദ്ധ്ിച്ച സന്നദ്ധ് ന്ദ്പവർത്തകർ അല്ാച യുള്ളവർ 

ചവള്ളചപാകം, ഉരുള്ചപാട്ടല് എന്നിവ ബാധിച്ച സ്ഥലങ്ങളിതലകുള്ള 

സരർശനം ഒഴിവാകുക 

9. കുട്ടികള് പുഴകളിലും ത ാടുകളിലും ചവള്ളചകട്ടിലും ഇറങ്ങി കളികുന്നില് 

എന്ന് മാ ാപി ാകള് ഉറപ ്വരുത്തണം. 

 

August – 12 

▪ തകരളത്തിചല കാലവർഷചകടു ി തനരില് കാണാന് തകന്ദ്ര ആഭയന്തര മന്ദ്ന്തി 

രാജ്നാഥ് സിംര ്ചകാച്ചിയിചലത്തി. ആഭയന്തര മന്ദ്ന്തിചകാപം ദുരി തമഖലകളില് 

സരർശനം നടത്തുന്നു 

▪ കാലവർഷചകടു ി തനരിടാന് തകരളത്തിന് ന്ദ്പത യക പാതകജ് അനുവദികണം 

എന്നാവശയചപട്്ട മുഖയമന്ദ്ന്തി തകന്ദ്ര ആഭയന്തരമന്ദ്ന്തിക് നിതവദനം സമർപിച്ചു. 

ന്ദ്പാഥമിക വിലയിരുത്തലനുസരിച്്ച കാലവർഷചകടു ിയില് സംസ്ഥാനത്തിന് 

ഏകതദശം 8316 തകാടി രൂപയുചട നഷ്ടം സംഭവിച്ചിട്ടുചണ്ടന്ന് നിതവദനത്തില് 

പറഞ്ഞു. 

▪ പുനരധിവാസത്തിനും  കർന്ന അടിസ്ഥാന സൌകരയങ്ങള് 

പുനഃസ്ഥാപികാനുമുളള യഥാർത്ഥ നഷ്ടം വിലയിരുത്താന് കൂടു ല് 

സമയചമടുകുചമന്ന ിനാല് ന്ദ്പാഥമികമായ കണകുകളാണ ് മുഖയമന്ദ്ന്തി 

സമർപിച്ച ്. അടിയന്തിര ആശവാസമായി 1220 തകാടി രൂപ തദശീയ ദുരന്ത 

നിവാരണ ഫണ്ടില് നിന്ന ് അനുവദികണചമന്ന ് മുഖയമന്ദ്ന്തി ആവശയചപട്ടു. 

ഇ ില് 820 തകാടി രൂപ എന്.രി.ആർ.എഫ് മാനദണ്ഡങ്ങള് ന്ദ്പകാരം 

ആദയഘട്ടത്തിലുണ്ടായ കാലവർഷചകടു ിക് നഷ്ടപരിഹാരമായി 

ആവശയചപട്ട ും സംസ്ഥാനം സരർശിച്ച തകന്ദ്രസംഘം ശുപാർശ ചചയ്ത ുമാണ്. 

ഒതര സീസണില് രണ്ടാംവട്ടമാണ് തകരളത്തില് മഴചകടു ിയുണ്ടാകുന്ന ്. ഇ ് 

കണകിചലടുത്്ത നഷ്ടം വിലയിരുത്താന് വീണ്ടും തകന്ദ്രസംഘചത്ത 

അയകണചമന്ന് മുഖയമന്ദ്ന്തി ആവശയചപട്ടു. 

▪ തകരളത്തില് ഇതപാഴുണ്ടായ ന്ദ്പളയചകടു ി അസാധാരണമാംവിധം 

രുരു രമാചണന്ന് ന്ദ്പഖയാപിച്്ച ന്ദ്പത യക പാതകജ ് അനുവദികണചമന്നും 

മുഖയമന്ദ്ന്തി ആവശയചപട്ടു. പുനർനിർമാണത്തിനും പുനരധിവാസത്തിനും 
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ആവശയമായ നിർതേശങ്ങള് ഉള്ചപടുത്തി പാതകജ് സംബന്ധിച്ച നിതവദനം ഒരു 

മാസത്തിനകം സംസ്ഥാന സർകാർ  യ്യാറാകി സമർപികുന്ന ാണ്. 

▪ തദശീയദുരന്തനിവാരണ ഫണ്ടിചെ നിബന്ധനകള് ന്ദ്പകാരം നഷ്ടപരിഹാരം 

 ുതലാം പരിമി മാണ്. തകരളത്തിനുണ്ടായ നഷ്ടത്തിചെ  ീന്ദ്വ യും വയാപ്തിയും 

കണകിചലടുത്്ത മ ിയായ നഷ്ടപരിഹാരം അനുവദികണം. 

▪ 1924-നു തശഷമുളള ഏറ്റവും വലിയ ന്ദ്പളയചകടു ിയാണ ് ഈ സീസണില് 

തകരളം തനരിട്ട ്. പ ിനാലില് പത്തു ജില്കചളയും ചകടു ി രൂക്ഷമായി 

ബാധിച്ചു. 27 അണചകട്ടുകള്  ുറന്നുവിതടണ്ടിവന്നു. തകന്ദ്രസംഘം തകരളത്തില് 

പരയടനം നടത്തുന്ന ിനിടയിലാണ് വീണ്ടും തപമാരിയും അ ിചെ ഭാരമായ 

ചകടു ികളും ഉണ്ടായ ്. 

▪ ചവള്ളചപാകവും ഉരുള്തപാട്ടലും മണിടിച്ചിലും മൂലം ജീവനും സവത്തിനും 

ഭീമമായ നഷ്ടമാണുണ്ടായ ്. ആരസ്റ്റ്ന്് 9 മു ല് 12 വചരയുളള  ീയ ികളില് 

മാന്ദ് ം 37 ജീവന് നഷ്ടചപട്ടു. അഞ്ചു തപചര കാണാ ായി. ച കുപടിഞ്ഞാറന് 

കാലവർഷത്തില് ഈ സീസണില് ഇ ിനകം 186 തപരാണ ് മരണചപട്ട ്. 211 

സ്ഥലങ്ങളില് മണിടിച്ചിതലാ ഉരുള്തപാട്ടതലാ ഉണ്ടായി. പ ിനായിരങ്ങള് 

ദുരി ാശവാസ കയാമ്പുകളിലാണ്. തകന്ദ്രതസനാ വിഭാരങ്ങളുചടയും 

എന്.രി.ആർ.എഫിചെയും സഹായതത്താചട സംസ്ഥാന ഭരണസംവിധാനം 

പൂർണമായി ദുരന്തനിവാരണ-ദുരി ാശവാസ ന്ദ്പവർത്തനങ്ങളില് 

മുഴുകിയിരികുയാണ്. സംസ്ഥാനം ആവശയചപട്ടതപാള് രക്ഷാന്ദ്പവർത്തനത്തിന് 

ചപചട്ടന്നു  ചന്ന തസനാവിഭാരങ്ങചള അയച്ചു ന്ന ിന ് തകന്ദ്രസർകാരിതനാട ്

മുഖയമന്ദ്ന്തി നരി ന്ദ്പകടിപിച്ചു. ദുരന്തത്തിചെ ആഘാ ം ഒരുപാട് കാലം തകരളം 

തനരിതടണ്ടിവരും. ഇരുപ ിനായിരതത്താളം വീടുകള് പൂർണമായി 

 കർന്നിരികുകയാണ്. പ ിനായിരതത്താളം കിതലാമീറ്റർ ചപാ ുമരാമത്്ത 

തറാരുകള് മാന്ദ് ം  കർന്നു. ഇ ് സംബന്ധിച്്ച വിശദമായ റിതപാർട്ടും 

കണകുകളും  ാമസിയാച  തകന്ദ്രസർകാരിന ് സമർപികുന്ന ാചണന്ന് 

മുഖയമന്ദ്ന്തി അറിയിച്ചു. നാശനഷ്ടങ്ങളുചട  ീന്ദ്വ  വയക്തമാകുന്ന 

വീരിതയാകളും ചിന്ദ് ങ്ങളും നിതവദനതത്താചടാപം തകന്ദ്രമന്ദ്ന്തിക് 

സമർപിച്ചിട്ടുണ്ട്. 

 

August – 13 

കാലവർഷ ചകടു ിയില് ഉഴലുന്ന തകരളത്തിന ് ുടർന്നും സഹായസഹകരണങ്ങള് 

അഭയർത്ഥിച്ചു തകന്ദ്ര ആഭയന്തര മന്ദ്ന്തി ബഹു. ന്ദ്ശീ. രാജ്നാഥ് സിംരിന ് മുഖയമന്ദ്ന്തി 

പിണറായി വിജയന് കത്തയച്ചു. തകരളത്തിന ് അടിയന്തര സഹായം 

അനുവദിച്ച ിനുള്ള നരി കത്തില് അറിയികുന്നു. 

 

August – 14 

• സർകാരിചെ ദുരി ാശവാസ നിധിയിതലകുള്ള വിനിമയത്തിനും സർകാർ 

തനരിട്്ട നല്കുന്ന ധനസഹായത്തിനും തമല് യാച ാരു വിധ ബാങ്ക ്ചാർജുകളും 

ഈടാകരുച ന്നു മുഖയമന്ദ്ന്തി നിർതേശം നല്കിയിരുന്നു. മിനിമം ബാലന്സ ്

ചാർജ് ഉള്പചട യാച ാരു ചാർജും സർകാർ ധനസഹായത്തിനുതമല് 

ഈടാകരുച ന്നു എല്ാ ബാങ്കുകതളാടും സംസ്ഥാന ബാതങ്കഴ്സ് സമി ി 

നിർതേശിച്ചു. വിവിധ ബാങ്കുകള്  മിലുള്ള പണമിടപാട ് മുതഖന 

ന്ദ്പധാനമന്ദ്ന്തിയുചടയും മുഖയമന്ദ്ന്തിയുചടയും ദുരി ാശവാസ നിധിയിതലകുള്ള 

സംഭാവനകള്കും ചാർജ് ഒഴിവാകാനും ബാതങ്കഴ്സ് സമി ി നിർതേശിച്ചു. 
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• മുഖയമന്ദ്ന്തിയുചട ദുരി ാശവാസനിധിയിതലക് രാജയത്തിനകത്തും 

പുറത്തുമുളളവർക ് ഓണ്ദലനായി പണമടയ്കാനുള്ള സംവിധാനം 

ഏർചപടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. https://donation.cmdrf.kerala.gov.in എന്ന ചവബ്ദസറ്റ് മുതഖന 

സുരക്ഷി മായി ന്ദ്കരിറ്റ്/ചരബിറ്റ് കാർര് ഉപതയാരിതച്ചാ ചനറ്റ് ബാങ്കിംര ്

സംവിധാനം വഴിതയാ പണമടകാന് തപചമെ ് തരറ്റ് തവ സജ്ജമാകിയിട്ടുണ്ട്. 

പണമടയ്കുന്നവർക ്സംസ്ഥാന സർകാരിനു തവണ്ടി ധനവകുപ ് ന്ദ്പിന്സിപല് 

ചസന്ദ്കട്ടറി നല്കുന്ന രസീ  ് ഓണ്ദലനില്  ല്സമയം ലഭയമാകും. ഈ 

സൌകരയം ഉപതയാരചപടുത്തണചമന്ന് അഭയർത്ഥികുന്നു 

•  ീന്ദ്വമായ മഴയുചട സാഹചരയത്തില് വയനാട്, ഇടുകി, പാലകാട്, മലപുറം, 

തകാഴിതകാട് കണൂർ, കാസർതരാര് എന്നീ ജില്കളില് ആരസ്റ്റ്ന്് 15 വചര Red Alert 

ന്ദ്പഖയാപിച്ചിരികുന്നു. 

•  ീന്ദ്വമായ മഴയുചട സാഹചരയത്തില് ആലപുഴ,എറണാകുളം, തകാട്ടയം എന്നീ 

ജില്കളില് ആരസ്റ്റ്ന്് 15 വചര Orange Alert ഉം ന്ദ്പഖയാപിച്ചിരികുന്നു 

1. ഉരുള്ചപാട്ടല് സാധയ  ഉള്ള ിനാല് രാന്ദ് ി സമയത്്ത (7 pm to 7 am) 

മലതയാരതമഖലയിതലകുള്ള യാന്ദ്  പരിമി ചപടുത്തുവാന് ചപാ ുജനങ്ങള് 

ന്ദ്ശദ്ധ്ികണം 

ബീച്ചുകളില് കടലില് ഇറങ്ങാ ിരികുവാന് ചപാ ുജനങ്ങള് ന്ദ്ശദ്ധ്ികണം 

2. പുഴകളിലും ത ാടുകളിലും ജല നിരപ് ഉയരുവാന് സാധയ യുണ്ട.് 

പുഴകളിലും, ചാലുകളിലും, ചവള്ളചകട്ടിലും ഇറങ്ങാ ിരികുവാന് 

ചപാ ുജനങ്ങള് ന്ദ്ശദ്ധ്ികണം 

3. മലതയാര തമഖലയിചല തറാരുകള്ക ്കുറുചക ഉള്ള ചചറിയ ചാലുകളിലൂചട 

മലചവള്ള പാച്ചിലും ഉരുള്ചപാട്ടലും ഉണ്ടാകുവാന് സാധയ യുണ്ട് 

എന്ന ിനാല് ഇത്തരം ചാലുകളുചട അരികില് വാഹനനങ്ങള് 

നിർത്താ ിരികുവാന് ചപാ ുജനങ്ങള് ന്ദ്ശദ്ധ്ികണം 

4. മരങ്ങള്ക്  ാചഴ വാഹനം പാർക്  ചചയ്യാ ിരികുവാന് ചപാ ുജനങ്ങള് 

ന്ദ്ശദ്ധ്ികണം 

5. ഉരുള്ചപാട്ടല് സാധയ  ഉള്ള മലതയാര തമഖലയിചല ജനങ്ങള് 

ജാരരൂകരായിരികണം എന്ന് അഭയർത്ഥികുന്നു 

ഉതദയാരസ്ഥർ അവശയചപട്ടാല് മാറി  ാമസികുവാന് അമാന്തം 

കാണികരു ് എന്ന ്ചപാ ുജനങ്ങതളാട ്അഭയർത്ഥികുന്നു 

6. പരിശീലനം സിദ്ധ്ിച്ച സന്നദ്ധ് ന്ദ്പവർത്തകർ അല്ാച യുള്ളവർ 

ചവള്ളചപാകം, ഉരുള്ചപാട്ടല് എന്നിവ ബാധിച്ച സ്ഥലങ്ങളിതലകുള്ള 

സരർശനം ഒഴിവാകുക 

7. കുട്ടികള് പുഴകളിലും ത ാടുകളിലും ചവള്ളചകട്ടിലും ഇറങ്ങി കളികുന്നില് 

എന്ന് മാ ാപി ാകള് ഉറപ ്വരുത്തണം. 

• മുല്ചപരിയാർ അണചകട്ടിചല ജലനിരപ ്ഉയരുന്ന ിനാല് അണചകട്ടില് നിന്നും 

ജലം ചപരിയാറിതലക് ജലം ഒഴുകി വിടുവാന് സാധയ യുണ്ട് എന്ന ് മിഴ ്നാട ്

ദുരി ാശവാസ കമീഷണർ അറിയിച്ചു. ആയ ിനാല് ചചറുത ാണിയില് നിന്നും 

വർദ്ധ്ിച്ച അളവില് ജലം പുറതത്തക് ഒഴുകി വിടുവാന് സംസ്ഥാന 

ദുരന്തനിവാരണ അത ാറിറ്റിയുചട എക്സികയൂട്ടീവ് കമിറ്റി  ീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. 

• ജനങ്ങളുചട സുരക്ഷചയ മുന്നിർത്തി മുല്ചപരിയാറിചെ ഇരുകരകളിലും 

 ാമസികുന്നവർ അ ീവ ജാന്ദ്ര  പുലർതത്തണ്ട ും സുരക്ഷി  

സ്ഥാനങ്ങളിതലക് 9 മണിക ് മുന്പായി മാറി  ാമസിതകണ്ട ുമാണ്. 

ഇ ിനാവശയമായ എല്ാ മുന്കരു ലുകളും ജില്ാ ഭരണകൂടവും ജില്ാ 

ദുരന്തനിവാരണ അത ാറിറ്റിയും ദകചകാണ്ടിട്ടുണ്ട്. യാച ാരുവിധത്തിലുമുള്ള 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fdonation.cmdrf.kerala.gov.in%2F&h=AT1ysMSU5FLIbPW8uoaAEGH2jARml0bDWEjdUIMVKHH17NMPJ8FaJTslVcQI3uSX9GYBdHVN4PT0_FL7DYQMDkuqGs7eDG447EAUM0-639Cvv2on-RLw231duMRKVY_raGE3VMwzO278BIUomA1nB62uIdzFDsqjRmmf0MT5Oplw5etCBXzctuv6yEMUcNROg08xuUmbkXR7yF3myNZVlEOim5fkKZNau3xhXSkk-LU-uHk7ZKRErDC9mdk4hwPwA9u-E0BqGD0OegDmrUPym0RHOaP9f1JH5zJKYQ6YWT-eIv5V1P8RMhz67Lon4pc2RoriehYvdPbHYFkyodTFryI2Ejw--dXEb_4
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ആശങ്കകള്കും ഇടവരാച  സുരക്ഷി  സ്ഥാനങ്ങളിതലക് റവനയു, തപാലീസ്, 

ഫയർതഫാഴ്സ് അധികാരികളുചടയും, ജനന്ദ്പ ിനിധികളുചടയും 

നിർതേശാനുസരണം 9 മണിക ്മുമ്പായി ജനങ്ങള് സുരക്ഷി  കയാമ്പുകളിതലക് 

മാതറണ്ട ാണ.് 

 

August – 15 

• സംസ്ഥാനചത്ത എല്ാ ജില്കളിലും കനത്ത മഴയുണ്ടാകുചമന്ന ിനാല് ചറര് 

അലർട്്ട ന്ദ്പഖയാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. മഴയ്ചകാപം ശക്തമായ കാറ്റിനും സാധയ  ഉചണ്ടന്ന ്

കാലാവസ്ഥാ മുന്നറിയിപില് പറയുന്നു. എല്ാവരും ജാന്ദ്ര  പാലികുക. 

ഒരു കാരയം ന്ദ്പത യകമായി ഓർകുക , ന്ദ്പധാനചപട്ട എല്ാ രാമുകളും  ുറന്നു 

വിട്ടിട്ടുണ്ട്. നദികളില്, ദകവഴികളില് ജലനിരപ് ഉയർന്നു വരികയാണ്. ആരും 

നദീ ീരങ്ങളിതലക ് തപാകരു ്. ചവള്ളചകട്ടില് കുട്ടികള് തപാകുന്ന ും 

ന്ദ്ശദ്ധ്ികണം 

• ജലനിരപ ് ഉയർന്ന ിചന  ുടർന്ന ് ചകാച്ചി വിമാനത്താവളം  ാ ്കാലികമായി 

ആരസ്ത് 18 ശനിയാഴ്ച്ച ഉച്ചക് 2 മണി വചര അടച്ചു. എചമർചജന്സി കണ്തന്ദ്ടാള് 

റൂം നമ്പറുകള് : 0484 3053500, 2610094 

• Kochi airport operations temporarily suspended till 18th Saturday 2 PM since the inflow of water is 

still on a raising trend. Emergency control room number: 0484 3053500, 2610094 

• കാലവർഷചകടു ി രൂക്ഷമായ സാഹചരയത്തില് രക്ഷാന്ദ്പവർത്തനവും 

മുന്കരു ല് നടപടികളും ശക്തമാകിയിട്ടുണ്ട്. സർകാർ സംവിധാനത്തിചെ 

ഭാരമായുള്ള നിർതേശങ്ങള് പൂർണമായും പാലികണചമന്ന ്അഭയർത്ഥികുന്നു. 

• ചവള്ളചപാകചകടു ി  ുടരുകയും അണചകട്ടുകളില് ന്ദ്കമാ ീ മായി 

ജലനിരപ ്ഉയരുകയും ചചയ്യുന്ന സാഹചരയത്തില് മുഖയമന്ദ്ന്തി അടിയന്തിരമായി 

ഉന്ന  ലതയാരം വിളിച്്ച സ്ഥി ിര ികള് വിലയിരുത്തി. 

• അടുത്ത നാലു ദിവസം കൂടി മഴ  ുടരുചമന്ന മുന്നറിയിപുകളുചട 

അടിസ്ഥാനത്തില് അ ീവ ജാന്ദ്ര  പുലർത്താന് ഉതദയാരസ്ഥർകും 

ദുരന്തനിവാരണ രംരത്തുളള ഏജന്സികള്കും അതേഹം നിർതേശം നല്കി. 

ദുരന്തനിവാരണ ന്ദ്പവർത്തനത്തിലും ദുരി ാശവാസത്തിലും എല്ാം മറന്ന് 

മുഴുകാന് അതേഹം സന്നദ്ധ്സംഘടനകതളാടും ജനങ്ങതളാടും അഭയർത്ഥിച്ചു. 

• തകരളത്തിചല പല ജില്കളും രുരു രമായ ചവള്ളചപാകം തനരിടുകയാണ്. 

എറണാകുളം, ഇടുകി, പാലകാട്, മലപുറം, തകാഴിതകാട്, വയനാട്, കണൂർ, 

കാസർതകാട്,  ൃശ്ശൂർ, തകാട്ടയം, ആലപുഴ, പത്തനം ിട്ട ജില്കളില് ചറര് 

അലർട്്ട ന്ദ്പഖയാപിച്ചിരികുകയാണ്. പമ്പയിചല ചവള്ളചപാകം കാരണം റാന്നി, 

 ിരുവല്  ുടങ്ങിയ ന്ദ്പതദശങ്ങള് വലിയ ഭീഷണി തനരിടുകയാണ്. ഇടുകി, 

മുല്ചപരിയാർ, മാട്ടുചപട്ടി അണചകട്ടുകളില് നിന്നും ചവള്ളം  ുറന്നുവിടുന്ന ു 

കാരണം ഇടുകി ജില്യിചല മൂന്നാർ ഉള്ചപചടയുളള ന്ദ്പതദശങ്ങള് 

ചവള്ളത്തിനടിയിലാവുന്നു. ആലുവ, പരവൂർ  ുടങ്ങി ചപരിയാറിചെ 

കരയിലുളള ന്ദ്പതദശങ്ങളും ചവള്ളചപാകചകടു ി തനരിടുന്നു. ഇടമലയാർ 

അണചകട്ടില് ഇതപാള് പരമാവധിയിലധികം ചവള്ളം നില്കുന്ന 

അവസ്ഥയിലാണ്. തഷാളയാർ, ചപരിങ്ങല്കുത്്ത എന്നിവിടങ്ങളില് നിന്ന ്

ചവള്ളം  ുറന്നുവിടുന്ന ു കാരണം ചാലകുടി പുഴയിലും ചവള്ളം 

ചപാങ്ങുകയാണ്. സംസ്ഥാനചത്ത 35 ജലസംഭരണികളില് നിന്നും ഇതപാള് 

ചവള്ളം  ുറന്നു വിട്ടുചകാണ്ടിരികുകയാണ്. നീണ്ട കാലത്തിനു തശഷമാണ ്

മുല്ചപരിയാറില് നിന്ന് ചവള്ളം  ുറന്നു വിടുന്ന .് കുട്ടനാട്ടിലും ചവള്ളം 

ഉയരാന് സാധയ യുണ്ട്. 
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• ചവള്ളചപാകം കാരണം പമ്പ, ഭാര പുഴ, ചപരിയാർ, ചാലിയാർ  ുടങ്ങിയ 

നദികളില് നിന്നുളള ശുദ്ധ്ജലവി രണം  കരാറിലായിരികുകയാണ്. വാട്ടർ 

അത ാറിറ്റിയുചട പമ്്പ ചസറ്റുകള് പല ും തകടായി. ശുദ്ധ്ീകരണ ൈാെുകള് 

പല ും ന്ദ്പവർത്തനരഹി മായി ഈ സാഹചരയം തനരിടുന്ന ിന ് അടിയന്തിര 

നടപടി സവീകരികുന്ന ിന ്മുഖയമന്ദ്ന്തി നിർതേശം നല്കി. 

• ജലവി രണം  കരാറിലാവാത്ത സ്ഥലങ്ങളില് നിന്ന് ചവള്ളം തശഖരിച്്ച ചവളളം 

അവശയമുളള തമഖലകളില് എത്തികാന് അതേഹം നിർതേശം നല്കി. 

ടാങ്കുകളില് ചവളളം സംഭരിച്്ച തബാട്ടുകളില് ജനങ്ങള്ക് എത്തികണം. വാട്ടർ 

അത ാറിറ്റിയുചട സംവിധാനത്തിലൂചട ലഭികുന്ന ചവള്ളത്തിചെ ഉപതയാരം 

പരിമി ചപടുത്താന് ജനങ്ങതളാട് മുഖയമന്ദ്ന്തി അഭയർത്ഥിച്ചു. 

• രക്ഷാന്ദ്പവർത്തനത്തിന ്കൂടു ല് തബാട്ടുകള്  മിഴ്നാട്ടില് നിന്ന ്ചകാണ്ടുവരാന് 

ഉതദയാരസ്ഥർക് അതേഹം നിർതേശം നല്കി. കിട്ടാവുന്നിടത്തുനിചന്നല്ാം 

തബാട്ടുകള് എത്തിച്്ച ചവള്ളചപാകം കൂടു ലുളള സ്ഥാലങ്ങളില് ലഭയമാകണം. 

ചവള്ളചപാകഭീഷണി കണകിചലടുത്്ത  ിരുവല്യിതലക് തനവിയുചടയും 

ആർമിയുചടയും വിഭാരങ്ങചള അയച്ചുകഴിഞ്ഞു. അ യാവശയ സഹായത്തിന് 

അയല് സംസ്ഥാനങ്ങചള ബന്ധചപടാന് ചീഫ് ചസന്ദ്കട്ടറിക് മുഖയമന്ദ്ന്തി 

നിർതദശം നല്കി. 

• മുല്ചപരിയാർ അണചകട്ടില് ജലനിരപ് 142 അടിയിതലക് എത്തുന്ന 

സാഹചരയത്തില്  മിഴ്നാട ് സർകാരുമായും തകന്ദ്രവുമായും ബന്ധചപടാന് 

 ീരുമാനിച്ചു. 

• ചകാച്ചി അന്താരാഷ്ന്ദ്ട വിമാനത്താവളത്തില് വിമാനസർവീസുകള് മുടങ്ങിയ 

സാഹചരയത്തില് ചകാച്ചിയിതലകുളള ചചറിയ വിമാനങ്ങള് കഴിവ ും 

ചകാച്ചിയിചല നാവിക വിമാനത്താവളത്തില് ഇറകാന് കഴിയുതമാ 

എന്നറിയുന്ന ിന് സിവില് തവയാമയാന മന്ദ്ന്താലയവുമായി ബന്ധചപടാന് 

 ീരുമാനിച്ചു. കൂടാച  വിമാനങ്ങള് മുംദബയിതലകും മറ്റും 

 ിരിച്ചുവിടുന്ന ിനു പകരം തകാഴിതകാട്,  ിരുവനന്തപുരം 

വിമാനത്താവളങ്ങള് ഉപതയാരികാന് സിവില് ഏവിതയഷന് മന്ദ്ന്താലയതത്താട ്

ആവശയചപടും. തകാഴിതകാതട്ടതകാ  ിരുവനന്തപുരതത്തതകാ  ിരിച്ചുവിടുന്ന 

വിമാനങ്ങളില് നിന്ന് ഇറങ്ങുന്ന യാന്ദ് കാചര അ  ് സ്ഥലങ്ങളില് എത്തികാന് 

ചക.എസ്.ആർ.ടി.സി. ബസ ്ഏർചപടുത്തണചമന്ന് മുഖയമന്ദ്ന്തി നിർതദശിച്ചു. 

• പല ജില്കളിലും മു ിർന്ന ഉതദയാരസ്ഥർ ഉറകചമാഴിഞ്ഞാണ് ദുരി ാശവാസ 

ന്ദ്പവർത്തനങ്ങളില് ഏർചപട്ടിരികുന്ന ്. വിന്ദ്ശമമില്ാച  ന്ദ്പവർത്തികുന്ന 

അവചര സഹായികുന്ന ിന് ആവശയമുളള ജില്കളിതലക് സ്ചപഷയല് 

ഓഫീസർമാചര നിതയാരികാന് മുഖയമന്ദ്ന്തി നിർതേശിച്ചു. അത ാചടാപം 

സംസ്ഥാന കണ്തന്ദ്ടാള് റൂമിചെ ന്ദ്പവർത്തനങ്ങള്കും 

അയല്സംസ്ഥാനങ്ങളുമായി ബന്ധചപടാനും കുടിചവള്ളം ലഭയമാകാനും 

 കരാറിലായ കുടിചവള്ള പദ്ധ് ികള് സമയബന്ധി മായി 

ന്ദ്പവർത്തനക്ഷമമാകാനും മറ്റുമുളള ചുമ ലകള്ക് മു ർന്ന ഐ.എ.എസ് 

ഉതദയാരസ്ഥചര നിതയാരികാനും  ീരുമാനിച്ചു. 

• ന്ദ്പളയം കാരണം തകരളം തനരിടുന്ന രുരു രമായ സ്ഥി ിവിതശഷം സംബന്ധിച്്ച 

ന്ദ്പധാനമന്ദ്ന്തി നതരന്ദ്രതമാദിയുമായും തകന്ദ്ര ആഭയന്തര മന്ദ്ന്തി രാജ ് നാഥ് 

സിങ്ങുമായും മുഖയമന്ദ്ന്തി പിണറായി വിജയന് തഫാണില് സംസാരിച്ചു. 

ആവശയമായ എല്ാ സഹായവും ലഭയമാകുചമന്ന് ന്ദ്പധാനമന്ദ്ന്തി ഉറപു നല്കി. 

നദികചളല്ാം കരകവിചഞ്ഞാഴുകുകയാചണന്നും അണചകട്ടുകചളല്ാം 
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 ുറന്നിരികുകയാചണന്നും പല വിതല്ജുകളും ഒറ്റചപട്ടിരികുകയാചണന്നും 

മുഖയമന്ദ്ന്തി ധരിപിച്ചു. 

• ആർമിയുചടയും എന്.രി.ആർ.എഫിചെയും ആർമി എഞ്ചിനീയറിംര് 

തകാറിചെയും കൂടു ല് വിഭാരങ്ങചള ഉടചന തകരളത്തിതലക് അയകണചമന്ന ്

ആഭയന്തര മന്ദ്ന്തിതയാട് മുഖയമന്ദ്ന്തി അഭയർത്ഥിച്ചു. എന്.രി.ആർ.എഫ് അംരങ്ങചള 

അ യാവശയസ്ഥലങ്ങളില് എത്തികുന്ന ിനും രക്ഷാന്ദ്പവർത്തനത്തിനുളള 

ഉപകരണങ്ങള് ചകാണ്ടുതപാകുന്ന ിനും സി-17 വിമാനങ്ങള് അനുവദികണം. 

കൂടു ല് രിങ്കി തബാട്ടുകള് വിമാനത്തില് എത്തികണം. 

• മുല്ചപരിയാർ അണചകട്ടിചല ജലനിരപ് ന്ദ്കമാ ീ മായി ഉയരുന്ന 

സാഹചരയത്തില്  മിഴ്നാട് മുഖയമന്ദ്ന്തിയുമായി സംസാരികണചമന്നും 

ആഭയന്തരമന്ദ്ന്തിതയാട് മുഖയമന്ദ്ന്തി അഭയർത്ഥിച്ചു. മുല്ചപരിയാറിതലക് 

വന്നുതചരുന്ന ചവള്ളത്തിചെ അളവ ് പുറത്തുവിടുന്ന ചവള്ളതത്തകാള് 

അധികമാണ്. അ ിനാല് ജലനിരപ് കുറച്ചുചകാണ്ടുവരുന്ന ിന്  മിഴ ് നാട ്

സർകാർ അടിയന്തിരമായി ഇടചപതടണ്ട ുചണ്ടന്നും മുഖയമന്ദ്ന്തി പറഞ്ഞു. 

• തകരള മുഖയമന്ദ്ന്തി തകന്ദ്ര ആഭയന്തരമന്ദ്ന്തിയുമായി സംസാരിച്ച ിചെ 

അടിസ്ഥാനത്തില് മുല്ചപരിയാർ വിഷയത്തില് തകന്ദ്ര ആഭയന്തരചസന്ദ്കട്ടറി 

 മിഴ് നാട് ചീഫ് ചസന്ദ്കട്ടറിയുമായി സംസാരികുകയുണ്ടായി. ഇകാരയം പിന്നീട് 

രാജ്നാഥ് സിങ്  ചന്ന മുഖയമന്ദ്ന്തി പിണറായി വിജയചന അറിയിച്ചു. 

എന്.രി.ആർ.എഫിചെ കൂടു ല് വിഭാരങ്ങചള തകരളത്തിതലക് 

അയകുചമന്നും കൂടു ല് രിങ്കി തബാട്ടുകള് എത്തികുചമന്നും രാജ്നാഥ് സിങ് 

അറിയിച്ചു. 

• രവർണർ പി. സദാശിവചത്ത രാജ്ഭവനില് സരർശിച്്ച ന്ദ്പളയദുരന്തവുമായി 

ബന്ധചപട്ട കാരയങ്ങള് മുഖയമന്ദ്ന്തി ധരിപിച്ചു. 

• മുല്ചപരിയാർ അണചകട്ടിചല ജലനിരപ് 139 അടിയിതലക് 

കുറച്ചുചകാണ്ടുവരുന്ന ിന് ഇടചപടണചമന്ന്  മിഴ്നാട് മുഖയമന്ദ്ന്തി എടപാടി ചക. 

പളനിസവാമിതയാട ് മുഖയമന്ദ്ന്തി പിണറായി വിജയന് ആവശയചപട്ടു. 

അണചകട്ടിചെ സുരക്ഷി  വം കണകിചലടുത്്ത ചവള്ളത്തിചെ അളവ് 

നിയന്ദ്ന്തികണം. മുല്ചപരിയാറിചെ വൃഷ്ടിന്ദ്പതദശങ്ങളില് മഴ കനത്്ത 

ചപയ്തുചകാണ്ടിരികുകയാണ്. ജലനിരപ ് 142 അടിയില് എത്തി. 142 അടിയില് 

നിന്ന ്ചവള്ളം ചപചട്ടന്ന ് ുറന്നു വിടുതമ്പാള് വലിയ നാശനഷ്ടങ്ങള് സംഭവികും. 

അ ിനാല് ചവള്ളം കൂടു ലായി  ുറന്നുവിതടണ്ട ുണ്ട്. ഇകാരയത്തില് 

 മിഴ്നാടിചെ എഞ്ചിനീയർമാർ തവണ്ടന്ദ്  സഹകരികുന്നിചല്ന്ന് പളനിസവാമിക് 

മുഖയമന്ദ്ന്തി അയച്ച ഇ-ചമയില് സതരശത്തില് പറഞ്ഞു. 

• നിർത്താച  ചപയ്യുന്ന തപമാരിയും, സ്കൂ ളുകളില് മിക ും ദുരി ാശവാസ കയാമ്്പ 

ആയി ന്ദ്പവർത്തികുന്ന ും കണകിചലടുത്തു ആരസ്റ്റ്ന്് 31 ന ്  ുടങ്ങാന് 

നിശ്ചയിച്ചിരുന്ന ഒന്നാം പാദ വാർഷിക പരീക്ഷ മാറ്റിവയ്കുന്ന ായ് 

ചപാ ുവിദയാഭയാസ രയറക്ടർ അറിയികുന്നു. പു ുകിയ  ീയ ി പിന്നാചല 

അറിയികുന്ന ാണ ്

ക്പളയം: മുഖയമക്ന്തി അെിയന്തിരകയാഗം വിളിച്്ച സ്ഥി ി വിലയിരുത്തി 

• ചവള്ളചപാകചകടു ി  ുടരുകയും അണചകട്ടുകളില് ന്ദ്കമാ ീ മായി 

ജലനിരപ ്ഉയരുകയും ചചയ്യുന്ന സാഹചരയത്തില് മുഖയമന്ദ്ന്തി അടിയന്തിരമായി 

ഉന്ന  ലതയാരം വിളിച്്ച സ്ഥി ിര ികള് വിലയിരുത്തി. 

• അടുത്ത നാലു ദിവസം കൂടി മഴ  ുടരുചമന്ന മുന്നറിയിപുകളുചട 

അടിസ്ഥാനത്തില് അ ീവ ജാന്ദ്ര  പുലർത്താന് ഉതദയാരസ്ഥർകും 

ദുരന്തനിവാരണ രംരത്തുളള ഏജന്സികള്കും അതേഹം നിർതേശം നല്കി. 
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ദുരന്തനിവാരണ ന്ദ്പവർത്തനത്തിലും ദുരി ാശവാസത്തിലും മുഴുകാന് അതേഹം 

സന്നദ്ധ്സംഘടനകതളാടും ജനങ്ങതളാടും അഭയർത്ഥിച്ചു. 

• തകരളത്തിചല പല ജില്കളും രുരു രമായ ചവള്ളചപാകം തനരിടുകയാണ്. 

എറണാകുളം, ഇടുകി, പാലകാട്, മലപുറം, തകാഴിതകാട്, വയനാട്, കണൂർ, 

കാസർതകാട്,  ൃശ്ശൂർ, തകാട്ടയം, ആലപുഴ, പത്തനം ിട്ട ജില്കളില് ചറര് 

അലർട്്ട ന്ദ്പഖയാപിച്ചിരികുകയാണ്. പമ്പയിചല ചവള്ളചപാകം കാരണം റാന്നി, 

 ിരുവല്  ുടങ്ങിയ ന്ദ്പതദശങ്ങള് വലിയ ഭീഷണി തനരിടുകയാണ്. ഇടുകി, 

മുല്ചപരിയാർ, മാട്ടുചപട്ടി അണചകട്ടുകളില് നിന്നും ചവള്ളം  ുറന്നുവിടുന്ന ു 

കാരണം ഇടുകി ജില്യിചല മൂന്നാർ ഉള്ചപചടയുളള ന്ദ്പതദശങ്ങള് 

ചവള്ളത്തിനടിയിലാവുന്നു. ആലുവ, പരവൂർ  ുടങ്ങി ചപരിയാറിചെ 

കരയിലുളള ന്ദ്പതദശങ്ങളും ചവള്ളചപാകചകടു ി തനരിടുന്നു. ഇടമലയാർ 

അണചകട്ടില് ഇതപാള് പരമാവധിയിലധികം ചവള്ളം നില്കുന്ന 

അവസ്ഥയിലാണ്. തഷാളയാർ, ചപരിങ്ങല്കുത്്ത എന്നിവിടങ്ങളില് നിന്ന് 

ചവള്ളം  ുറന്നുവിടുന്ന ു കാരണം ചാലകുടി പുഴയിലും ചവള്ളം 

ചപാങ്ങുകയാണ്. സംസ്ഥാനചത്ത 35 ജലസംഭരണികളില് നിന്നും ഇതപാള് 

ചവള്ളം  ുറന്നു വിട്ടുചകാണ്ടിരികുകയാണ്. നീണ്ട കാലത്തിനു തശഷമാണ ്

മുല്ചപരിയാറില് നിന്ന് ചവള്ളം  ുറന്നു വിടുന്ന .് കുട്ടനാട്ടിലും ചവള്ളം 

ഉയരാന് സാധയ യുണ്ട്. 

• ചവള്ളചപാകം കാരണം പമ്പ, ഭാര പുഴ, ചപരിയാർ, ചാലിയാർ  ുടങ്ങിയ 

നദികളില് നിന്നുളള ശുദ്ധ്ജലവി രണം  കരാറിലായിരികുകയാണ്. വാട്ടർ 

അത ാറിറ്റിയുചട പമ്്പ ചസറ്റുകള് പല ും തകടായി. ശുദ്ധ്ീകരണ ൈാനറ്ുകള് 

പല ും ന്ദ്പവർത്തനരഹി മായി ഈ സാഹചരയം തനരിടുന്ന ിന ് അടിയന്തര 

നടപടി സവീകരികുന്ന ിന ്മുഖയമന്ദ്ന്തി നിർതദശം നല്കി. 

• ജലവി രണം  കരാറിലാവാത്ത സ്ഥലങ്ങളില് നിന്ന് ചവള്ളം തശഖരിച്്ച ചവളളം 

അവശയമുളള തമഖലകളില് എത്തികാന് അതേഹം നിർതേശം നല്കി. 

ടാങ്കുകളില് ചവളളം സംഭരിച്്ച തബാട്ടുകളില് ജനങ്ങള്ക് എത്തികണം. വാട്ടർ 

അത ാറിറ്റിയുചട സംവിധാനത്തിലൂചട ലഭികുന്ന ചവള്ളത്തിചെ ഉപതയാരം 

പരിമി ചപടുത്താന് ജനങ്ങതളാട് മുഖയമന്ദ്ന്തി അഭയർത്ഥിച്ചു. 

• രക്ഷാന്ദ്പവർത്തനത്തിന് കൂടു ല് തബാട്ടുകള്  മിഴ് നാട്ടില് നിന്ന് 

ചകാണ്ടുവരാന് ഉതദയാരസ്ഥർക ് അതേഹം നിർതേശം നല്കി. 

കിട്ടാവുന്നിടത്തുനിചന്നല്ാം തബാട്ടുകള് എത്തിച്്ച ചവള്ളചപാകം കൂടു ലുളള 

സ്ഥാലങ്ങളില് ലഭയമാകണം. ചവള്ളചപാകഭീഷണി കണകിചലടുത്്ത 

 ിരുവല്യിതലക ് തനവിയുചടയും ആർമിയുചടയും വിഭാരങ്ങചള 

അയച്ചുകഴിഞ്ഞു. അ യാവശയ സഹായത്തിന് അയല് സംസ്ഥാനങ്ങചള 

ബന്ധചപടാന് ചീഫ് ചസന്ദ്കട്ടറിക് മുഖയമന്ദ്ന്തി നിർതദശം നല്കി. 

• മുല്ചപരിയാർ അണചകട്ടില് ജലനിരപ് 142 അടിയിതലക ് എത്തുന്ന 

സാഹചരയത്തില്  മിഴ് നാട ് സർകാരുമായും തകന്ദ്രവുമായും ബന്ധചപടാന് 

 ീരുമാനിച്ചു. 

• ചകാച്ചി അന്താരാഷ്ന്ദ്ട വിമാനത്താവളത്തില് വിമാനസർവീസുകള് മുടങ്ങിയ 

സാഹചരയത്തില് ചകാച്ചിയിതലകുളള ചചറിയ വിമാനങ്ങള് കഴിവ ും 

ചകാച്ചിയിചല നാവിക വിമാനത്താവളത്തില് ഇറകാന് കഴിയുതമാ 

എന്നറിയുന്ന ിന് സിവില് തവയാമയാന മന്ദ്ന്താലയവുമായി ബന്ധചപടാന് 

 ീരുമാനിച്ചു. കൂടാച  വിമാനങ്ങള് മുംദബയിതലകും മറ്റും 

 ിരിച്ചുവിടുന്ന ിനു പകരം തകാഴിതകാട,്  ിരുവനന്തപുരം 

വിമാനത്താവളങ്ങള് ഉപതയാരികാന് സിവില് ഏവിതയഷന് മന്ദ്ന്താലയതത്താട ്
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ആവശയചപടും. തകാഴിതകാതട്ടതകാ  ിരുവനന്തപുരതത്തതകാ  ിരിച്ചുവിടുന്ന 

വിമാനങ്ങളില് നിന്ന് ഇറങ്ങുന്ന യാന്ദ് കാചര അ  ് സ്ഥലങ്ങളില് എത്തികാന് 

ചക.എസ്.ആർ.ടി.സി. ബസ ്ഏർചപടുത്തണചമന്ന് മുഖയമന്ദ്ന്തി നിർതദശിച്ചു. 

• പല ജില്കളിലും മു ിർന്ന ഉതദയാരസ്ഥർ ഉറകചമാഴിഞ്ഞാണ് ദുരി ാശവാസ 

ന്ദ്പവർത്തനങ്ങളില് ഏർചപട്ടിരികുന്ന ്. വിന്ദ്ശമമില്ാച  ന്ദ്പവർത്തികുന്ന 

അവചര സഹായികുന്ന ിന് ആവശയമുളള ജില്കളിതലക് സ് ചപഷയല് 

ഓഫീസർമാചര നിതയാരികാന് മുഖയമന്ദ്ന്തി നിർതദശിച്ചു. അത ാചടാപം 

സംസ്ഥാന കണ്തന്ദ്ടാള് റൂമിചെ ന്ദ്പവർത്തനങ്ങള്കും 

അയല്സംസ്ഥാനങ്ങളുമായി ബന്ധചപടാനും കുടിചവള്ളം ലഭയമാകാനും 

 കരാറിലായ കുടിചവള്ള പദ്ധ് ികള് സമയബന്ധി മായി 

ന്ദ്പവർത്തനക്ഷമമാകാനും മറ്റുമുളള ചുമ ലകള്ക് മു ിർന്ന ഐ.എ.എസ് 

ഉതദയാരസ്ഥചര നിതയാരികാനും  ീരുമാനിച്ചു. 

• തയാരത്തില് ചീഫ് ചസന്ദ്കട്ടറി തടാം തജാസ്, റവനയൂ അരീഷണല് ചീഫ് 

ചസന്ദ്കട്ടറി പി.എച്്ച. കുരയന്, ആഭയന്തര അരീഷണല് ചീഫ് ചസന്ദ്കട്ടറി 

സുന്ദ്ബത ാ ബിശവാസ,് തപാലീസ് തമധാവി തലാക് നാഥ് ചബഹ് റ, ഫയർ തഫാഴ് സ് 

തമധാവി എ. തഹമചന്ദ്രന്, മുഖയമന്ദ്ന്തിയുചട തപാലീസ് ഉപതദഷ്ടാവ് രമണ് 

ന്ദ്ശീവാസ്തവ, ചക.എസ്.ഇ.ബി. ചചയർമാന് എന്.എസ്. പിള്ള,  തേശസവയംഭരണ 

വകുപ് അരീഷണല് ചീഫ് ചസന്ദ്കട്ടറി ടി.ചക. തജാസ്, മുഖയമന്ദ്ന്തിയുചട 

ന്ദ്പിന്സിപല് ചസന്ദ്കട്ടറി വി.എസ്. ചസന്തില്, മുഖയമന്ദ്ന്തിയുചട ദന്ദ്പവറ്റ ്

ചസന്ദ്കട്ടറി എം.വി. ജയരാജന്, ജലവിഭവ ചസന്ദ്കട്ടറി ടിങ്കു ബിസവാള്, ജലവിഭവ 

വകുപ് എം.രി. എ. കൌശിക്, ഇനറ്ലിജന്സ് എ.രി.ജി.പി. ടി.ചക. വിതനാദ്കു മാർ, 

ഉത്തരതമഖലാ എ.രി.ജി.പി അനില്കാന്്ത, ദുരന്തനിവാരണ അത ാറിറ്റി ചമമ്പർ 

ചസന്ദ്കട്ടറി തശഖർ കുരയാതകാസ്  ുടങ്ങിയവർ തയാരത്തില് പചങ്കടുത്തു. 

 

August – 16 

ന്ദ്പളയചകടു ി തനരിടുന്ന ിന് പണം കചണ്ടത്താനുളള ന്ദ്ശമങ്ങളുചട ഭാരമായി 

ഇന്തയന് നിർമി  വിതദശമദയത്തിചെ എക്ദസസ് രയൂട്ടി 2018 നവംബർ 30 വചര 

വർദ്ധ്ിപികാന് ന്ദ്പത യക മന്ദ്ന്തിസഭാതയാരം  ീരുമാനിച്ചു. 

നിലവില് ആറ ് സ്ലാബുകളിലായാണ് രയൂട്ടി നിശ്ചയിച്ച ്. എല്ാ സ്ലാബിലും 

പർതച്ചസ് തകാസ്റ്റ്ന്ിചെ അടിസ്ഥാനത്തില് എക്ദസസ ്രയൂട്ടിയില് തനരിയ വർദ്ധ്ന 

വരുത്താനാണ ്  ീരുമാനം. 235 രൂപയ്കും 250 രൂപയ്കും ഇടയില് വിലയുളള 

മദയത്തിന് ഇതപാള് പർതച്ചസ് തകാസ്റ്റ്ന്ിചെ 21 ശ മാനമാണ് നികു ി. അ ് 21.5 

ശ മാനമായി വർദ്ധ്ികും. ഇ ുതപാചല മറ്റു സ്ലാബുകളിലും വർദ്ധ്ന വരുത്താനാണ് 

 ീരുമാനം. അധിക വരുമാനം മുഖയമന്ദ്ന്തിയുചട ദുരി ാശവാസ നിധിയിതലക് 

ദകമാറും. ന്ദ്പളയചകടു ിയും ദുരന്തനിവാരണ ന്ദ്പവർത്തനവും മന്ദ്ന്തിസഭ 

അവതലാകനം ചചയ്തു. 

 

August – 17 

ചാലകുടി, ചചങ്ങന്നൂർ ഭാരത്്ത രക്ഷാന്ദ്പവർത്തനത്തിന് കരതസനയുചട വലിയ 

തബാട്ടുകചളത്തും 

സംസ്ഥാനചത്ത സ്ഥി ിവിതശഷം രൌരവമായി  ുടരുന്ന ായും 

സമാന കളില്ാത്ത രക്ഷാന്ദ്പവർത്തനമാണ് നടകുന്നച ന്നും മുഖയമന്ദ്ന്തി 

പിണറായി വിജയന് വാർത്താസതമളനത്തില് പറഞ്ഞു. തകന്ദ്രതസനാവിഭാരങ്ങളും 

തപാലീസും ഫയർതഫാഴ്സു ം മത്സയചത്താഴിലാളികളും മറ്റു സന്നദ്ധ് ന്ദ്പവർത്തകരും 

സംയുക്തമായാണ് രക്ഷാന്ദ്പവർത്തനം നടത്തുന്ന ്. 
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നിലവില് ചചങ്ങന്നൂർ, ചാലകുടി ഭാരത്താണ് കൂടു ല് തപചര 

രക്ഷചപടുത്താനുള്ള ്. കരതസനയുചട 12 വലിയ തബാട്ടുകള് ആരസ്റ്റ്ന്് 18ന് 

ചാലകുടിയിചലത്തും. കാലടിയില് കരതസനയുചട അഞ്ച് തബാട്ടുകള് നാചള 

അധികമായി രക്ഷാന്ദ്പവർത്തനത്തിനുണ്ടാവും. ചചങ്ങന്നൂരില് കരതസനയുചട 15 

തബാട്ടുകളും  ിരുവല്യില് പത്തു തബാട്ടുകളും കൂടു ലായി ഉപതയാരികും. വലിയ 

ഒഴുകുള്ള ാണ ് ചാലകുടിയിലും ചചങ്ങന്നൂരിലും രക്ഷാന്ദ്പവർത്തനത്തിന് 

 ടസ്സമാകുന്ന ്. വലിയ തബാട്ടുകള് വരുന്നത ാചട ഇ ിന് പരിഹാരമാകും. 

രാന്ദ് ിതയാചട ദസനയത്തിചെ കൂടു ല് തബാട്ടുകള്  ിരുവനന്തപുരത്തും 

ചകാച്ചിയിലുചമത്തും. ചാലകുടിയിലും ചചങ്ങന്നൂരിലും നാലു തവയാമതസന 

ചഹലിതകാപ്റ്ററുകള് ആരസ്റ്റ്ന്് 18ന് രാവിചലചയത്തും.  ിരുവല്യില് 

നാവികതസനയുചട മൂന്നു ചഹലിതകാപ്റ്ററുകള് രാവിചലയുണ്ടാവും. 

ഒറ്റചപട്്ട കഴിയുന്നവർകും ദുരി ാശവാസ കയാമ്പുകളിലും 

ചഹലിതകാപ്റ്ററുകളിലും തബാട്ടുകളിലും ഇന്ന ് (ആരസ്റ്റ്ന്് 17) രാവിചല മു ല് 

ഭക്ഷണവി രണം നടത്തുന്നുണ്ട.് കൂടു ല് സ്ഥലങ്ങളില് വയാപകമായി 18ന് 

ഭക്ഷണം എത്തികും. കാബിനറ്റ് ചസന്ദ്കട്ടറിയുമായി സംസ്ഥാന ചീഫ് ചസന്ദ്കട്ടറി 

വീരിതയാ തകാണ്ഫറന്സ ് നടത്തിയിരുന്നു. 600 ലധികം തബാട്ടുകളും കൂടു ല് 

ചഹലിതകാപ്റ്ററുകളും ആവശയചപട്ടിട്ടുണ്ട്. ചകാച്ചി വിമാനത്താവളത്തില് ചവള്ളം 

കയറിയ ിനാല് ചചറിയ വിമാനങ്ങള് ചകാച്ചിയിചല നാവിക വിമാനത്താവളത്തില് 

ഇറകുന്ന ിന് അനുമ ി ആവശയചപട്ടിരുന്നു. ചകാച്ചി വിമാനത്താവളത്തിചല സി. 

ഐ. എസ്. എഫ് തസനചയ ഇവിതടക ് മാറ്റാനും  ീരുമാനമായിട്ടുണ്ട്. 

വിമാനകമ്പനികള് ഈ ഘട്ടത്തില് നിരക ് കൂട്ടുന്ന സാഹചരയമുണ്ടായിരുന്നു. 

 ിരുവനന്തപുരം, രല്ഹി പരമാവധി  ുക പ ിനായിരം രൂപയായി 

നിജചപടുത്താനും ഇ ിനനുസൃ മായി മറ്റു വിമാനത്താവളങ്ങളിചല  ുക 

നിശ്ചയികാനും  ീരുമാനമായി. ഇ ുസംബന്ധിച്ച ഉറപും വീരിതയാ 

തകാണ്ഫറന്സില് ലഭിച്ചു. 

പഞ്ചാബ്, മഹാരാഷ്ന്ദ്ട, ച ലുങ്കാന  ുടങ്ങിയ സംസ്ഥാനങ്ങള് ഭക്ഷണ 

ചപാ ികള് ലഭയമാകുചമന്ന് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. രല്ഹി മുഖയമന്ദ്ന്തി തകജരിവാള് 

വിളിച്ചിരുന്നു. പത്തു തകാടി രൂപയും മറ്റു സഹായങ്ങളും നല്കാചമന്ന് അറിയിച്ചു. 

ഇന്തയന് ചറയില്തവ ആവശയമായ ശുദ്ധ്ജലം എത്തികുചമന്ന് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. 

ഒന്നരലക്ഷം ലിറ്റർ വാട്ടർ തബാട്ടിലുകള് ചറയില്തവ നല്കികഴിഞ്ഞു. 

 

August – 18 

സംസ്ഥാനം പൂർവസ്ഥി ിയിലാകുന്ന ുവചര ജാന്ദ്ര   ുടരും. ശനിയാഴ്ച 58,506 

തപചര ന്ദ്പളയചകടു ിയില്നിന്ന് രക്ഷികാനായ ായി മുഖയമന്ദ്ന്തി പിണറായി 

വിജയന് വാർത്താസതമളനത്തില് അറിയിച്ചു. 33 തപർ ഇന്ന ് മരിച്ചു. 

മഴചകടു ിയില്നിന്ന് സംസ്ഥാനം പൂർവസ്ഥി ിയിലാകുന്ന ുവചര ജാന്ദ്ര  

 ുടരുചമന്നും അതേഹം വയക്തമാകി. 22 ചഹലിതകാപറ്്റർ, 83 തനവി തബാട്ടുകള്, 169 

എന്.രി.ആർ.എഫ് ടീമുകളും തബാട്ടുകളും, അഞ്ച് ബി.എസ്.എഫ് സംഘം, തകാസ്റ്റ്ന്് 

രാർരിചെ 35 ടീമും തബാട്ടും, ആർമി എഞ്ചിനീയറിംരിചെ 25 സംഘം, ഫയർ ആന്റ് 

റസ് കയൂവിചെ 59 തബാട്ടുകള്,  മിഴ് നാട്, ഒറീസ ഫയർ ആന്റ ്റസ് കയൂ ടീമുകള്, 600 

മ ് സയചത്താഴിലാളി തബാട്ടുകള്, 40,000 തപാലീസ ്തസനയും അവരുചട തബാട്ടും, 3200 

ഫയർ ആന്റ ് റസ് കയൂ ജീവനകാർ എന്നിവർ ശനിയാഴ്ച രംരത്തുണ്ടായിരുന്നു. 

ഇ ിനുപുറതമയാണ ് ബഹുജനങ്ങളും വിവിധ സ്ഥാപനങ്ങളും സംഘടനകളും 

നല്കുന്ന പിന്തുണ.തകന്ദ്രസർകാരിചെ ഭാരത്തുനിന്നും ജനങ്ങളുചട ഭാരത്തുനിന്നും 

നല് സഹകരണമുണ്ടായി. ഈ ഒരുമയാണ് മഹാദുരന്തം തനരിടാന് കരുത്തായച ന്ന് 
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മുഖയമന്ദ്ന്തി പറഞ്ഞു. ഈ ഒരുമ എന്നും കാത്തുസൂക്ഷികാനായാല് ഏ ു 

ന്ദ്പ ിസന്ധിയും തനരിടാനും വികസനകു ിപുണ്ടാകാനുമാകുചമന്ന് അതേഹം 

കൂട്ടിതച്ചർത്തു.ജനങ്ങളില് ആത്മവിശവാസം ഉണ്ടാകുകയും 

അ ിജീവികുന്ന ിനുള്ള ബലം നല്കുകയും ചചയ്യുക എന്ന ് 

രക്ഷാന്ദ്പവർത്തനത്തിചെ ബാലപാഠങ്ങളിചലാന്നാണ്. അ ് മറന്നുചകാണ്ട് ജനങ്ങചള 

ആശങ്കയില് നിർത്തുന്ന ന്ദ്പചാരണങ്ങളും ഇടചപടലുകളും ഇത്തരം ന്ദ്പവർത്തനചത്ത 

ദുർബലചപടുത്താതന സഹായികുകയുള്ളൂ. അത്തരം ഇടചപടല് ആരുചട ഭാരത്്ത 

നിന്നായാലും അവസാനിപികണം. ദുരന്തം ഉയർത്തിയ ന്ദ്പശ് നങ്ങചള ഒന്നായിനിന്ന് 

തനരിടുന്ന ഘട്ടത്തില് ഇത്തരം അപസവരങ്ങള് ഒഴിവാകണം. സംസ്ഥാന 

വിലയിരുത്തല് തയാരത്തില് ചാലകുടിയിലും ചചങ്ങന്നൂരും ന്ദ്പതദശങ്ങളില് ന്ദ്ശദ്ധ് 

തകന്ദ്രീകരികണചമന്നാണ് നിശ്ചയിച്ച ്. അ ിചെ അടിസ്ഥാനത്തില് ആവശയമായ 

ഭക്ഷണവും ചഹലിതകാപ്റ്ററിചനയും നാവിക, കരതസനാ വിഭാരങ്ങചളയും 

ദുരന്തനിവാരണ തസനചയയും തപാലീസിചനയും കൂടു ലായി വിനയസികുന്ന ിന് 

 ീരുമാനിച്ചിരുന്നു. അ ിനനുസരിച്്ച നല് നിലയിലുള്ള ന്ദ്പവർത്തനങ്ങള് നടത്തി 

ജനങ്ങളുചട ആശങ്ക പരിഹരികുന്ന സ്ഥി ി ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഒറ്റചപട്ട ന്ദ്പതദശങ്ങളില് 

ആചരങ്കിലും കുടുങ്ങിതപായിട്ടുചണ്ടങ്കില് ബന്ധചപട്ട കണ്തന്ദ്ടാള് റൂമിതലാ 

അധികൃ ചരതയാ അറിയിച്ചാല് ആവശയമായ രക്ഷാ ന്ദ്പവർത്തനങ്ങള്കുള്ള 

സംവിധാനം ഒരുകിയിട്ടുചണ്ടന്ന ് മുഖയമന്ദ്ന്തി വയക്തമാകി.ന്ദ്പളയചകടു ിയുചട 

ആദയ ഘട്ടത്തില് ആലപുഴ, തകാട്ടയം, പത്തനം ിട്ട, ഇടുകി ജില്കളിലാണ് 

നാശനഷ്ടമുണ്ടായ ്. ഈ ഘട്ടത്തില്  ചന്ന സർകാർ സംവിധാനങ്ങചളയും തദശീയ 

ദുരന്തനിവാരണ തസനചയയും ഇന്തയന് തനവി, ഫയർതഫാഴ് സ് എന്നീ തസനകചളയും 

ഏതകാപിപിച്്ച ന്ദ്പവർത്തനം കുറ്റമറ്റ ാകുന്ന ിനുള്ള ഇടചപടലുണ്ടായി. നാടിചെ 

എല്ാ തമഖലയിലുംചപട്ട ആളുകള്  ുടകംച ാട്്ട സഹകരികാന്  യാറായി. 

ദുരന്തങ്ങള് മുന്കൂട്ടി കണ്ടുചകാണ്ട ്മുന്നറിയിപുകളും സംസ്ഥാന സർകാർ നല്കി. 

വയനാട,് ആലപുഴ, തകാട്ടയം, എറണാകുളം, പാലകാട്, മലപുറം, തകാഴിതകാട്, 

കണൂർ ജില്കളില് ഇത്തരത്തിലുള്ള മുന്നറിയിപ ് നല്കിചകാണ്ട ് സർകാർ 

ഇടചപട്ടു. ആരസ്റ്റ്ന് ്ഒമ്പ ിന ് ചന്ന ചസന്ദ്കട്ടറിതയറ്റില് അരീഷണല് ചീഫ് ചസന്ദ്കട്ടറി 

പി.എച്്ച കുരയചെ തന ൃ വത്തില് 24 മണികൂറും ന്ദ്പവർത്തികുന്ന നിരീക്ഷണ 

ചസല് ആരംഭികുകയും, ജില്കളിലും അ ിന് സമാന്തരമായി ചസല്ുകള് 

ന്ദ്പവർത്തികുകയും ചചയ്തു. തപാലീസിചനയും ഫയർതഫാഴ് സിചനയും 

വിനയസിച്ചുചകാണ്ട് ജില്ാ ഭരണ സംവിധാനചത്തയും 

ശക്തമാകി.നാശനഷ്ടമുണ്ടാകും എന്ന ്  ിരിച്ചറിഞ്ഞ് അ  ് പരിഹരികാനുള്ള 

ദീർഘകാല പദ്ധ് ികള്കും സർകാർ തന ൃ വം നല്കി. ഓണാതഘാഷ 

പരിപാടികള്കായി വിവിധ വകുപുകള്ക് ലഭയമാകിയ  ുക 

ദുരി ാശവാസന്ദ്പവർത്തനത്തിനായി നീകിചവച്ചു. ദുരി ാശവാസ 

ന്ദ്പവർത്തനത്തിനായി തലാകചത്തമ്പാടുമുള്ള മനുഷയസ് തനഹികചള 

ഭാരഭാകാകാനുള്ള ന്ദ്പവർത്തനങ്ങള്കും സർകാർ തന ൃ വം നല്കി. 

നഷ്ടചപട്ടുതപായ തരഖകള്  ിരിച്ചുനല്കുന്ന ിനുള്ള സംവിധാനം മാന്ദ് മല്, 

സമയബന്ധി മായ ദുരി ാശവാസത്തിന് നഷ്ടപരിഹാരം നല്കാന് മന്ദ്ന്തിസഭാ 

ഉപസമി ിചയയും നിതയാരിച്ചു.ദുരി ാശവാസ ന്ദ്പവർത്തനങ്ങള്ക് വയക്തമായ 

ഏതകാപനം സംസ്ഥാനത്തുണ്ട്. ജില്യില് കളക്ടർകാണ് ചപാ ുനിയന്ദ്ന്തണം. 

എന്നാല് രക്ഷാന്ദ്പവർത്തനത്തിചെ ഉത്തരവാദിത്തം തപാലീസ് സംവിധാനത്തിനാണ്. 

മറ്റു ദുരി ാശവാസന്ദ്പവർത്തനങ്ങള് ജില്ാ ഭരണകൂടത്തിചെ നിയന്ദ്ന്തണത്തിലുമാണ് 

നടകുന്ന ്. ഐ.എ.എസ്, ഐപിഎസ ് ഉതദയാരസ്ഥർ ജില്കളില് സ് ചപഷയല് 

ഓഫീസർമാരായി ന്ദ്പവർത്തികുന്നുണ്ട്.സംസ്ഥാനത്്ത നടകുന്ന രക്ഷാ 
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ന്ദ്പവർത്തനങ്ങചളചയല്ാം നിരീക്ഷികുന്ന ിനും പരിതശാധികുന്ന ിനും എല്ാ 

ദിവസവും രാവിചലയും ദവകുതന്നരവും മുഖയമന്ദ്ന്തിയുചട അദ്ധ്യക്ഷ യില് 

ഉന്ന  ലതയാരം തചർന്ന് ന്ദ്പവർത്തനങ്ങള് പരിതശാധികുന്നുമുണ്ട്. ദുരി ാശവാസ 

ന്ദ്പവർത്തനങ്ങളില് ദക-ചമയ് മറന്ന ് പചങ്കടുകുന്ന സന്നദ്ധ് ന്ദ്പവർത്തകരും 

തസനാംരങ്ങളും നല്കുന്ന നിർതേശങ്ങള് അത  പടി അനുസരികുന്ന ില് 

ചിലയിടചത്തങ്കിലും കാണികുന്ന ദവമുഖയം അവർക ്  ചന്ന 

ബുദ്ധ്ിമുട്ടുണ്ടാകുന്ന സാഹചരയം വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇകാരയത്തില് സർകാർ അധികൃ ർ 

നല്കുന്ന നിർതേശങ്ങള് പൂർണമായും അനുസരിച്്ച ജനങ്ങള് സഹകരികണചമന്നും 

അതേഹം കൂട്ടിതച്ചർത്തു. 

ക്പവര്വ്ത്തികക്ണ്ട  ്സിവില് ഭരണവും ലസനയവും കയാജിച്്ച 

നമുചട രാജയചത്ത ദുരന്തനിവാരണന്ദ്പവർത്തനങ്ങളില് സിവില് ഭരണ 

സംവിധാനവും ദസനയവും തയാജിച്ചുനിന്നാണ ് ന്ദ്പവർത്തിച്ചുവരുന്നച ന്ന് 

മുഖയമന്ദ്ന്തി പിണറായി വിജയന് പറഞ്ഞു. ഇ ുതപാലുള്ള എല്ാ അവസരങ്ങളിലും 

ജില്ാ ഭരണസംവിധാനത്തിതനാചടാപം സഹായികുന്ന രത്തില് 

ന്ദ്പവർത്തികുകയാണ് ദസനയത്തിചെ കർത്തവയം. നാടിചന പരിചയമുള്ളവരുചട 

സഹായതത്താചട ദസനയം ഒത്തുതചർന്ന് ജില്ാ ഭരണസംവിധാനം ഒരുകുന്ന 

സൌകരയങ്ങള് ഉപതയാരചപടുത്തി ന്ദ്പവർത്തികണം. ദസനയം മാന്ദ് മായി ഒരു 

ദുരന്തനിവാരണ ഓപതറഷനും സാധയമല്. സംസ്ഥാന, ഭരണ സംവിധാനങ്ങള് 

ദസനയത്തിന ് പുറചമ എന്.രി.ആർ.എഫ്, തകാസ്റ്റ്ന്ര്ാർര്, സി.ആർ.പി.എഫ്, 

തബാർരർ ചസകയൂരിറ്റി തഫാഴ് സ് എന്നീ തകന്ദ്ര തസനകളുചടയും ഫയർതഫാഴ് സ്, 

തപാലീസ്, എസ്.രി.ആർ.എഫ്, റവനയൂ,  തേശസവയംഭരണ ഉതദയാരസ്ഥരുചടയും 

തയാജിച്ചുള്ള ന്ദ്പവർത്തനത്തിലൂചട മാന്ദ് തമ ഇ  ് സാധികുകയുള്ളൂ.സംസ്ഥാന 

 ലത്തില് തകന്ദ്രീകരികചപടുന്ന തജായിന്റ ് കമാന്ര് ആന്റ ് കണ്തന്ദ്ടാള് 

ചസന്ററാണ് ഈ ന്ദ്പവർത്തനങ്ങള് നിയന്ദ്ന്തികുന്ന ്. ഇ ്  ചന്നയാണ് മുമ്പുള്ള എല്ാ 

സാഹചരയങ്ങളിലും രാജയത്്ത അനുവർത്തിച്ചുവരുന്ന ്. ആസാമിചലയും 

ചചദന്നയിചലയും ജമുകാശ്മീരിചലയും ന്ദ്പളയത്തിചെയും രുജറാത്തിചലയും 

മഹാരാഷ്ന്ദ്ടയിചലയും ഭൂകമ്പത്തിചെയും ഒചക ഘട്ടത്തില് ഇത്തരം 

ന്ദ്പവർത്തനങ്ങള് ദസനയത്തിചന മാന്ദ് ം ഏല്പിച്ചിരുന്നില്. ജമുകാശ്മീരിചെ 

സവിതശഷമായ സാഹചരയത്തില് തപാലും സംസ്ഥാന സർകാരും ദസനയവും 

ഒന്നിച്ചുന്ദ്പവർത്തികുന്ന രീ ിയാണുണ്ടായച ന്നും മുഖയമന്ദ്ന്തി ഓർമിപിച്ചു. 

സംസ്ഥാനത്്ത ഭക്ഷയദൗര്വ്ലഭയമില്ല 

സംസ്ഥാനത്്ത ഭക്ഷയ ദൌർലഭയമുണ്ടാകുചമന്ന ന്ദ്പചരണം 

വസ്തു  ാവിരുദ്ധ്മാചണന്ന് മുഖയമന്ദ്ന്തി പിണറായി വിജയന് പറഞ്ഞു. ജനങ്ങളില് 

ആശങ്ക സൃഷ്ടികാനുള്ള ന്ദ്ശമങ്ങളുമുണ്ട്. തകരളം ഓണാതഘാഷചത്ത 

വരതവല്കാനുള്ള ന്ദ്പവർത്തനങ്ങളില് മുഴുകുന്ന ഘട്ടമാണി ്. എല്ാ 

ചമാത്തവയാപാരികളും 30 ശ മാനത്തിതലചറ തസ്റ്റ്ന്ാക് ഇ ിചെ ഭാരമായി 

എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അ ുചകാണ്ട ് ഭക്ഷയദൌർലഭയം ഉണ്ടാകും എന്ന ് അസംബന്ധമാണ്. 

തറാരു ര ാരത്തില് ചിലയിടത്്ത ഉണ്ടായ  ടസ്സമാണ് ചില്റ വയാപാര 

സ്ഥാപനത്തിതലക ് എത്തുന്ന ിലുണ്ടാകുന്ന  ടസ്സം മാന്ദ് മാണ ് ന്ദ്പശ് നം. തറാര് 

ര ാര ം സാധാരണ നിലയിലാകുന്നത ാചട ഈ ന്ദ്പശ് നം പരിഹരികചപടും. 

ന്ദ്പശ് നചത്ത പർവ ീകരിച്്ച കാണരുച ന്നും മുഖയമന്ദ്ന്തി അഭയർഥിച്ചു. കൂടാച  

ധാനയമായി നല്കാന് വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങള് മുതന്നാട്ടുവന്നിട്ടുചണ്ടന്നും അതേഹം 

പറഞ്ഞു.സംസ്ഥാനങ്ങളില് നിന്ന ്മികച്ച സഹായംവിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളില് നിന്ന് 

മികച്ച രീ ിയില് തകരളത്തിന് സഹായം ലഭികുന്നുചണ്ടന്ന ്മുഖയമന്ദ്ന്തി പിണറായി 

വിജയന് അറിയിച്ചു. ച ലങ്കാന - 25 തകാടി, മഹാരാഷ്ന്ദ്ട - 20 തകാടി, ഉത്തർന്ദ്പതദശ് -
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15 തകാടി, മധയന്ദ്പതദശ,് ദല്ഹി, പഞ്ചാബ്, കർണാടക, ബീഹാർ, രുജറാത്്ത 

എന്നിവിടങ്ങളില് നിന്ന് 10 തകാടി വീ ം,  മിഴ് നാടും ഒരിഷയും അഞ്ചുതകാടി 

വീ ം, ചത്തീസ്ഗര് മൂന്നുതകാടിയും ഏഴുതകാടിയും ധാനയവും എന്നിങ്ങചനയാണ് 

സഹായം ലഭിച്ച ്. 

 

August – 19 

മാലിനയ വിമുക്ത തന്ദ്പാതട്ടാതകാള് നടപാകുംരക്ഷാന്ദ്പവർത്തനത്തില് നിന്ന് 

ദുരി ാശവാസ ന്ദ്പവർത്തനത്തിതലക്  ിരിതയണ്ട ഘട്ടമായ ായി മുഖയമന്ദ്ന്തി 

പിണറായി വിജയന് വാർത്താസതമളനത്തില് പറഞ്ഞു. ജീവന്രക്ഷാ 

ന്ദ്പവർത്തനങ്ങള് അവസാന ഘട്ടത്തിലാണ്. ദുരി ത്തിനിരയായവചര സാധാരണ 

ജീവി ത്തിതലക്  ിരിചക ചകാണ്ടുവതരണ്ട ുണ്ട്. ഇ ിനനുസരിച്ചുള്ള 

പദ്ധ് ിയാണ ്സർകാർ  യ്യാറാകുന്ന ്. കയാമ്പുകളില് നിന്ന ് ിരിചക വീട്ടിതലക് 

മടങ്ങുതമ്പാള് അവർക ് ഒന്നിനും മുട്ടുണ്ടാകാ ിരികാന് സർകാർ നടപടി 

സവീകരികും. ചവള്ളം, ദവദയു ി, ഭക്ഷണം  ുടങ്ങിയ 

അടിസ്ഥാനാവശയങ്ങള്കുള്ള സൌകരയം ഒരുതകണ്ട ുണ്ട്. ഏറ്റവും ന്ദ്പധാനം 

ശുദ്ധ്ജലം ലഭയമാകുകയാണ്. മലിനീകരികചപട്ട ജലതന്ദ്സാ സുകള് പൂർണമായി 

ശുദ്ധ്ീകരികാനാവണം. ചപാട്ടിയ ദപപ ്ദലനുകള് നന്നാകണം. ഇ ിനാവശയമായ 

നടപടികള് യുദ്ധ്കാലാടിസ്ഥാനത്തില് സവീകരിച്്ച നടപാകും. പുനരധിവാസത്തിന് 

ആവശയമായ എല്ാവരുചടയും സഹായം ഉറപാകും. കയാമ്പുകളിതലക ് തപാകാച  

വീടുകളില് ഒറ്റചപട്്ട കഴിയുന്നവർക് ഭക്ഷണം എത്തികാന് ഫലന്ദ്പദമായ നടപടി 

സവീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.ദുരി ാശവാസ കയാമ്പുകളില് വനി ാ തപാലീസിചെ സാന്നിധയം 

ഉറപാകും. ദവദയു ി  കർച്ച പുനസ്ഥാപികുക ന്ദ്പധാനമാണ്. ഇ ില് 

സുരക്ഷയുചട ന്ദ്പശ് നം നിലനില്കുന്നു. വീടുകളില് പരിതശാധന നടത്തി മാന്ദ് തമ 

ദവദയു ി ബന്ധം പുനസ്ഥാപികാനാവൂ. എന്നാല് ച രുവ ് വിളകുകള് 

ന്ദ്പകാശിപികുന്ന ിനും കുടിചവള്ള പമ്പുകള് ന്ദ്പവർത്തിപികുന്ന ിനുമായി 

ദവദയു ി ബന്ധം സ്ഥാപികും.  തേശസ്ഥാപനങ്ങള് വീടുകളില് ന്ദ്പാഥമിക 

പരിതശാധനയും നടത്തും. ശുചീകരണം ഫലന്ദ്പദമായി നടത്തുന്ന ിന ് മാലിനയ 

വിമുക്ത തന്ദ്പാതട്ടാതകാള് നടപാകും. ആതരാരയ,  തേശസവയംഭരണ വകുപുകളുചട 

അരീഷണല് ചീഫ് ചസന്ദ്കട്ടറിമാരുചട തന ൃ വത്തിലുള്ള ഉപസമി ി ഇത്തരം 

കാരയങ്ങളുചട തമല്തനാട്ടവും ആസൂന്ദ് ണവും നിർവഹികും. ചവള്ളം ഇറങ്ങുതമ്പാള് 

ശുചീകരണ ന്ദ്പവർത്തനം ആരംഭികും. നല് ശുചി വം പാലിച്ചിചല്ങ്കില് 

പകർച്ചവയാധികള് ഉണ്ടാവും. മാലിനയ നിർമാർജനവുമായി ബന്ധചപട്്ട ഹരി  തകരള 

മിഷചെ തയാരം തചർന്നിരുന്നു.  തേശസ്ഥാപനങ്ങളുചട തന ൃ വത്തില് 

ജനങ്ങളുചടയും സന്നദ്ധ് സംഘടനകളുചടയും സഹായതത്താചട മാലിനയ 

നിർമാർജനം നടത്തും. ഇ ിനായി ധാരാളം സന്നദ്ധ് ന്ദ്പവർത്തകർ തവണ്ടി വരും. 

 ാ പ്രയമുള്ളവർചകല്ാം ഇ ില് പങ്കാളികളാവാം. ഓതരാ വിതല്ജിലും ഇ ിന് 

തന ൃ വം നല്കാന് ഒരു ഉതദയാരസ്ഥനുണ്ടാവും. സന്നദ്ധ്ന്ദ്പവർത്തകർക് 

ആവശയമായ നിർതേശം നല്കാന് എല്ായിടത്തും ചഹല്ത്്ത 

ഇന്സ് ചപക്ടർമാരുണ്ടാവും. ഒരു പഞ്ചായത്തില് ആറ് വീ ം ചഹല്ത്്ത 

ഇന്സ് ചപക്ടർമാരുണ്ടാവും. വകുപിചല ചഹല്ത്്ത ഇന്സ് ചപക്ടർമാർക് പുറചമ കരാർ 

അടിസ്ഥാനത്തില് ആളുകചള എടുകും. ഫയർതഫാഴ് സിനും ശുചീകരണ 

ന്ദ്പവർത്തനങ്ങളില് നിർണായക പങ്ക ് വഹികാനാവും.ന്ദ്പായമായവരും വിവിധ 

തരാരങ്ങളുള്ളവരുചമാചക ദുരി ത്തിനിരയായിട്ടുണ്ട്. ഇവർക് ആവശയമായ 

സഹായവും ചികി ് സയും ലഭയമാകാന് ആതരാരയ വകുപ ് നടപടി സവീകരികും. 

കയാമ്പുകളില് തരാക്ടർമാർ എത്തുന്നുണ്ട്. പഞ്ചായത്തുകള് ആവശയചമങ്കില് 
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ന്ദ്പത യകം ചമരികല് കയാമ്പുകള് നടത്തും. മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളും മരുന്നു 

കമ്പനികളും മരുന്നുകള് എത്തികുന്നുണ്ട്. ഇ ിചെ ഏതകാപനത്തിന് തനാരല് 

ഓഫീസചറ നിതയാരികും. ച ലുങ്കാനയില് നിന്ന ് സംസ്ഥാന ആഭയന്തര മന്ദ്ന്തി 

തനരിചട്ടത്തി സഹായം നല്കി. ബംരാള് മുഖയമന്ദ്ന്തി പത്്ത തകാടി രൂപയുചട 

സഹായം നല്കുചമന്ന് അറിയിച്ചിട്ടുചണ്ടന്ന് മുഖയമന്ദ്ന്തി പറഞ്ഞു.തലാകം മുഴുവന് 

ന്ദ്ശദ്ധ്ിച്ച ദുരന്തമാണി ്. പല ിലും മാ ൃക സൃഷ്ടിച്ച തകരളീയർ ദുരന്തം 

തനരിടുന്ന ിലും മാ ൃകയാതവണ്ട ുചണ്ടന്ന് മുഖയമന്ദ്ന്തി പറഞ്ഞു. 

 

August – 20 

ന്ദ്പളയചകടു ിയില് സംസ്ഥാനചത്ത സഹായിച്ച എല്ാ തമഖലയിലുള്ളവർകും 

മുഖയമന്ദ്ന്തി പിണറായി വിജയന് നരി തരഖചപടുത്തി. രക്ഷാന്ദ്പവർത്തനത്തിചെ 

ആദയഘട്ടം നല്രീ ിയില് പൂർത്തികരികുതമ്പാള് നമുചട നാട്ടിചല 

മനുഷയസ് തനഹത്തിചെയും  യാരസന്നദ്ധ് യുചടയും തസവന  ്പര യുചടയും 

അടിത്തറയാണ് സമാന കളില്ാത്തന്ദ്പ ിസന്ധിചയ മറികടകാന് കരുത്തായ ്. 

അപൂർവം ചില സ്ഥലങ്ങളില് രക്ഷാ ന്ദ്പവർത്തനം 

 ുടതരണ്ടിവരും.രക്ഷാന്ദ്പവർത്തനത്തിന ് വിവിധ രം സഹായങ്ങളാണ ് തകന്ദ്ര 

സർകാരിചെ ഭാരത്തുനിന്നുണ്ടായ ്. ന്ദ്പധാനമന്ദ്ന്തിയും ആഭയന്തരമന്ദ്ന്തിയും തകരളം 

സരർശിച്്ച അടിയന്തര സഹായധനം ന്ദ്പഖയാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൂടു ല് സഹായങ്ങള് 

നല്കാചമന്ന ഉറപും നല്കിയിട്ടുണ്ട്.രക്ഷാ ന്ദ്പവർത്തനത്തിന ് സംസ്ഥാനചത്ത 

സഹായികുന്ന ിന് എല്ാ  ലത്തിലുമുള്ള സഹായവും രവർണറുചട 

ഭാരത്തുനിന്നുണ്ടായി.ന്ദ്പവാസികള് വലിയ സഹായവും സംഭാവനയുമാണ് 

ദുരി ാശവാസത്തിന് നല്കിയിട്ടുള്ള ്. അവരുചട സ് തനഹസമ്പൂർണമായ 

സഹായത്തിന ് നരി തരഖചപടുത്തുന്നു. വസ്ന്ദ് ങ്ങളും മറ്റും അവിചട നിന്ന് 

അയകുന്ന ിന് പലരും സന്നദ്ധ്  അറിയികുന്നുണ്ട്. എന്നാല് ദുരി ാശവാസ 

നിധിയിതലക് സംഭാവന നല്കിചകാണ്ട് ഈ ന്ദ്പവർത്തനത്തില് 

പങ്കാളികളാവുകയാണ ് ചചതയ്യണ്ട ്.തകരളത്തിചെ ദുരന്തം  ങ്ങളുചട 

സതഹാദരങ്ങള്ക് സംഭവിച്ച ദുരി മാചണന്ന കാഴ്ചപാതടാചടയാണ് 

സഹായഹസ്തവുമായി വിവിധ സംസ്ഥാനസർകാരുകളും സംഘടനകളും 

എത്തിയ ്. അവചരയും സ് തനഹത്തിചെ ഭാഷയില് അഭിവാദയം ചചയ്യുന്ന ായി 

മുഖയമന്ദ്ന്തി പറഞ്ഞു.ഈ ദുരന്തത്തിചെ വിവിധ വശങ്ങചള സൂചിപികുകയും 

ജനങ്ങള്ക് ആവശയമായ നിർതേശങ്ങള് നല്കുന്ന  രത്തിലും സർകാരിചെ 

ഇടചപടലുകചള ജനങ്ങളിചലത്തികുന്ന ിലും മാധയമങ്ങള് മികച്ച പങ്ക് വഹിച്ചു. 

തകരളത്തിനകത്തും പുറത്തുമുള്ള മാധയമങ്ങളുചട സഹായചത്ത നരിതയാചട 

സർകാർ സ്മരികുന്നു. പുനരധിവാസ ന്ദ്പവർത്തനത്തിന ് ന്ദ്പത യകിച്്ച ശുചി വം, 

ആതരാരയം എന്നീ തമഖലകളില് അവതബാധം സൃഷ്ടികുന്ന ിനും ജനങ്ങളില് 

ആത്മവിശവാസം ഉണ്ടാകുന്ന ിനും മാധയമങ്ങളില്നിന്ന് ഏചറ സഹായം സർകാർ 

ന്ദ്പ ീക്ഷികുന്ന ായി പറഞ്ഞു.മഹാദുരന്തം ഉണ്ടായതപാള് അ ിജീവികാന് 

കഴിയുതമാ എന്ന ആശങ്കകചള അസ്ഥാനത്താകി നാടിചന സംരക്ഷികാന് 

നമുകായി. ഈ സാഹചരയം സൃഷ്ടിച്ച  ് രക്ഷാന്ദ്പവർത്തനത്തില് ഇടചപട്ട വിവിധ 

തമഖലയില്ചപട്ടവരായിരുന്നു. അത്തരം ന്ദ്പവർത്തനങ്ങളില് പചങ്കടുത്ത വിവിധ 

തസനാവിഭാരങ്ങളില്ചപട്ടവതരാടും സന്ന ന്ദ്പവർത്തകതരാടുമുള്ള കടപാടും നരിയും 

തകരള സമൂഹത്തിനുതവണ്ടി തരഖചപടുത്തുന്നു.രാപകലില്ാച  രക്ഷാന്ദ്പവർത്തനം 

ഏതകാപിപിച്ച വിവിധ  ലങ്ങളില് ന്ദ്പവർത്തിച്ച സർകാർ ജീവനകാരുണ്ട്. റവനയൂ, 

തപാലീസ്, ഫയർതഫാഴ് സ,് ദവദയു ി തബാർര്, വാട്ടർ അത ാറിറ്റി, ആതരാരയം 

 ുടങ്ങിയ ഒതട്ടചറ വകുപുകളിചല സഹന്ദ്പവർത്തകചരയും നരിതയാചട 



സംസ്ഥാന ദുരന്ത നിവാരണ അത ാറിറ്റി  187 | വാർഷിക റിതപാർട്ട ്|2018-19 

 

സ്മരികുന്ന ായി അതേഹം പറഞ്ഞു. തേശ സവയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള് ഈ 

ദുരി ാശവാസ ന്ദ്പവർത്തനത്തില് നല് നിലയില് ജനങ്ങളുമായി ഇടചപട്്ട അവരുചട 

ആശങ്കകള് അകറ്റി മുന്നിരയില് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇനിയുതമചറ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങള് 

മുമ്പിലുള്ള ഇവരുചട ന്ദ്പവർത്തനങ്ങളും വിലമ ികാനാവാത്ത ാണ്.വിവിധ 

ന്ദ്പതദശങ്ങളില് ജനങ്ങള്ചകാപം നിന്നുചകാണ്ട ് ഇടചപട്ട ഭരണ-ന്ദ്പ ിപക്ഷ 

എം.എല്.എമാരും രക്ഷാ ന്ദ്പവർത്തനത്തിന് വലിയ സഹായമാണ് നല്കിയ ്. 

വിവിധ തമഖലയിചല ന്ദ്പശ് നങ്ങള് ഇവർ സർകാരിചെ 

ന്ദ്ശദ്ധ്യില്ചപടുത്തി.ദുരി ാശവാസ ന്ദ്പവർത്തനങ്ങളുമായി വിവിധ സ്ഥാപനങ്ങളും 

സഹകരിച്ചു. മിനിമം ബാലന്സ് ഒഴിവാകി ബാങ്കുകള് ഇ ുമായി സഹകരിച്ചു. 

ചമാദബല് സർവീസുകള് നല്കുന്ന കമ്പനികള് 

സഹകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.തസനാവിഭാരങ്ങള് രക്ഷാന്ദ്പവർത്തനത്തിന് നല്കിയ സഹായം 

വിലമ ികാനാവാത്ത ാണ്. രക്ഷാദൌ യം പൂർത്തിയാകി മടങ്ങുന്ന 

വിഭാരങ്ങള്ക ് സംസ്ഥാനത്തിചെ ആ ിതഥയ മരയാദയും സംസ് കാരവും 

ഉയർത്തിപിടികുംവിധം യാന്ദ് യയപ് നല്കും. ഈ ദുരന്തത്തില് 

സാതങ്ക ികസഹായങ്ങളുചട പിന്തുണയില്ാ ിരുന്നിട്ടും  ങ്ങളുചട അനുഭവവും 

മനുഷയസ് തനഹവും കരുത്താകിയാണ ് മത്സയചത്താഴിലാളികള് ഇടചപട്ടച ന്നും 

മുഖയമന്ദ്ന്തി അനുസ്മരിച്ചു.ന്ദ്പളയചകടു ിയില് ജീവന് നഷ്ടചപട്ടവരുചട 

ആകസ്മികമായ വിതയാരത്തില് അനുതശാചനവും ദുഃഖവും തരഖചപടുത്തുന്നു. 

രക്ഷാന്ദ്പവർത്തനത്തിനിചട സവന്തം ജീവതനകാള് സഹജീവികളുചട ജീവന് 

ന്ദ്പാധാനയം നല്കതവ ജീവന് നഷ്ടചപട്ടചപട്ടവരുചട മനുഷയസ് തനഹചത്ത 

ആദരതവാചട സർകാർ കാണുന്ന ായും മുഖയമന്ദ്ന്തി പറഞ്ഞു. 

 

August – 21 

• ന്ദ്പളയദുരന്തം തനരിട്ട ജനങ്ങള്ക ് ആശവാസം നല്കാനും അവചര 

പുനരധിവസിപികാനും തകരളചത്ത പുനർനിർമികാനും അനുതയാജയമായ 

ബൃഹദ്പദ്ധ് ി  യ്യാറാകി തകന്ദ്രസർകാരിന ് സമർപികാന് ഇന്നു തചർന്ന 

മന്ദ്ന്തിസഭാ തയാരം  ീരുമാനിച്ചു.  കർന്ന തകരളചത്ത അ ിനു മുമ്പുളള 

അവസ്ഥയിതലക് പുനഃസ്ഥാപികുകയല് ലക്ഷയം. പു ിചയാരു തകരളചത്ത 

സൃഷ്ടികുന്ന ിനുളള പദ്ധ് ിയാണ ്  യ്യാറാകുന്ന ്.സംസ്ഥാനത്തിചെ 

പുനർനിർമാണത്തിന് വലിയ ത ാ ില് വിഭവ സമാഹരണം നടതത്തണ്ട ുണ്ട്. 

ഈ സാഹചരയത്തില് കതമ്പാളത്തില് നിന്ന ് സംസ്ഥാനത്തിന ്

വായ്പചയടുകാനുള്ള പരിധി ഉയർത്താന് തകന്ദ്രസർകാരിതനാട് ആവശയചപടും. 

തകരളത്തിചെ ചമാത്ത ആഭയന്തര ഉ ്പാദനത്തിചെ (ജിഎസ്ഡിപി) 

മൂന്നുശ മാനമാണ ് ഇതപാള് വായ്പചയടുകാനുള്ള പരിധി. അ  ് നാലര 

ശ മാനമായി ഉയർത്താന് ആവശയചപടും. പരിധി ഈ ത ാ ില് ഉയർത്തിയാല് 

നമുക് 10,500 തകാടി രൂപ അധികമായി കതമ്പാളത്തില്നിന്ന ് സമാഹരികാന് 

കഴിയും.പശ്ചാത്തല സൌകരയങ്ങള് പുനർനിർമികുന്ന ിനും കൃഷിയിലും 

ജലതസചനം ഉള്ചപചടയുള്ള അനുബന്ധതമഖലകളിലും സാമൂഹയതമഖലയിലും 

ദീർഘകാല പദ്ധ് ികള് നടപാകുന്ന ിനും ന്ദ്പത യക പദ്ധ് ി നടപാകണചമന്ന് 

നബാർരിതനാട് ആവശയചപടും. ദുരന്തത്തിചെ പശ്ചാത്തലത്തില് 

തകന്ദ്രാവിഷ്കൃ   പദ്ധ് ികള്ക ് തകരളത്തിന് ന്ദ്പത യക പാതകജ ് തവണം. 

മഹാത്മാരാന്ധി ച ാഴിലുറപുപദ്ധ് ിക ് ഈ വർഷം 2,600 തകാടി രൂപയുചട 

ന്ദ്പത യക പാതകജ ് തവണചമന്നും തകന്ദ്രതത്താട ് ആവശയചപടാന് 

 ീരുമാനിച്ചു.ദുരി ാശവാസം, പുനരധിവാസം, പുനർനിർമാണം എന്നിവ ചർച്ച 

ചചയ്യുന്ന ിന് ആരസ്റ്റ്ന്് 30ന് ന്ദ്പത യക നിയമസഭാ സതമളനം 
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വിളിച്ചുതചർകുന്ന ിന ് രവർണതറാട ് ശിപാർശ ചചയ്യാന്  ീരുമാനിച്ചു. 

ന്ദ്പളയബാധി  ന്ദ്പതദശങ്ങളിചല ബാങ്്ക വായ്പകള്ക് ഇ ിനകം  ചന്ന 

ചമാറതട്ടാറിയം ന്ദ്പഖയാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. വാണിജയബാങ്കുകള്കും സഹകരണ 

ബാങ്കുകള്കും ഇ ് ബാധകമാണ്. ദുരി ത്തില് കഴിയുന്ന ജനങ്ങള്ക് ഇ  ്

വലിയ ആശവാസമായിരികും. എന്നാല്, ചില സവകാരയ ധനകാരയ 

സ്ഥാപനങ്ങളുചട നിലപാട് വിഷമകരമാണ്. ചില ധനകാരയസ്ഥാപനങ്ങളുചട 

ന്ദ്പ ിനിധികള് ദുരി ാശവാസ കയാമ്പുകളില് തപായി വായ്പാ കുടിശ്ശിക 

പിരികാന് ന്ദ്ശമിച്ച പരാ ികളും ഉയർന്നുവന്നിട്ടുണ്ട്. ഇത്തരം ന്ദ്ശമങ്ങളില്നിന്ന ്

അവർ പിന്തിരിയണം. ജനങ്ങള്ക് ആശവാസം നല്കുന്ന രീ ിയിലുള്ള നിലപാട ്

സവകാരയ ധനകാരയസ്ഥാപനങ്ങളും സവീകരികണം. യു.എ.ഇ സർകാർ 700 

തകാടി രൂപ നല്കും. യു.എ.ഇയില്നിന്ന ് 700 തകാടി രൂപ സഹായമായി നമുക് 

ലഭികുന്ന ാണ്. ഇകാരയം അബുദാബി ന്ദ്കൌണ് ന്ദ്പിന്സും യു.എ.ഇ.യുചട 

ചരപയൂട്ടി സുന്ദ്പീം കമാണ്ടറുമായ ചഷയ്ക് മുഹമദ് ബിന് സയദ് അല് നഹയാന് 

ന്ദ്പധാനമന്ദ്ന്തി നതരന്ദ്രതമാദിചയ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇകാരയത്തില് അതേഹതത്താടും 

യു.എ.ഇ. ന്ദ്പസിരെ ് ചഷയ്ക് ഖലീഫ ബിന് സയദ് അല് നഹയാന്, ദവസ് 

ന്ദ്പസിരെും ന്ദ്പധാനമന്ദ്ന്തിയുമായ ചഷയ്ക് മുഹമദ് ബിന് റാഷിദ് അല് മക്തും 

എന്നിവർകും തകരളത്തിചെ നരി അറിയികുന്നു. ബന്ദ്കീദ് ആശംസകള് 

തനരാന് കിരീടവകാശിചയ സരർശിച്ച ന്ദ്പവാസി വയവസായി എം.എ. 

യൂസുഫലിചയയാണ് ആദയം ഇകാരയം യു.എ.ഇ സർകാർ അറിയിച്ച ്. 

മലയാളികളും രള്ഫ് നാടുകളുമായി വളചര ദവകാരികമായ ബന്ധം 

നിലനില്കുന്നുണ്ട്. മലയാളികള്ക ് രള്ഫ് രണ്ടാം വീടാണ്. അ ുതപാചല 

അറബ് സമൂഹത്തിനും തകരളതത്താട് ദവകാരിക ബന്ധവും കരു ലുമുണ്ട്. 

അ ാണ് ഈ വലിയ സഹായം സൂചിപികുന്ന ്. 

• പുനർനിർമാണത്തിന് ഫണ്ട് സവരൂപികാന് ന്ദ്പത യക തലാട്ടറി: ന്ദ്പളയചകടു ി 

തനരിടുന്ന ിനും തകരളത്തിചെ പുനർനിർമാണത്തിനും പണം 

സമാഹരികുന്ന ിന് ന്ദ്പത യക തലാട്ടറി ആരംഭികാന്  ീരുമാനിച്ചു. അധിക 

വിഭവസമാഹരണത്തിനുളള നടപടികളുചട ഭാരമായി സംസ്ഥാന ജി.എസ്.ടി. 

 ുകയ്കു തമല് 10 ശ മാനം ചസസ് ചുമത്താന് അനുവദികണചമന്ന് ജി.എസ്.ടി. 

കൌണ്സിലിതനാട് ആവശയചപടാന്  ീരുമാനിച്ചു.ഇ രസംസ്ഥാനങ്ങളും 

സന്നദ്ധ്സംഘടനകളും വയക്തികളും മുഖയമന്ദ്ന്തിയുചട 

ദുരി ാശവാസനിധിയിതലകുളള ഫണ്ടിനു പുറചമ നല്കുന്ന സാധനസാമന്ദ്രികള് 

വയക്തമായ വയവസ്ഥതയാചട സവീകരികാനും അവ ദുരി ാശവാസ കയാമ്പില് 

കഴിയുന്ന അർഹ ചപട്ടവർക് വി രണം ചചയ്യാനും  ീരുമാനിച്ചു.  ികയാത്ത 

സാധനങ്ങള് സംസ്ഥാന ദുരന്തനിവാരണ ഫണ്ട് ഉപതയാരിച്്ച 

ലഭയമാകും.രക്ഷാന്ദ്പവർത്തനം നടത്തിയ മത്സയചത്താഴിലാളികചള 

ചപാ ുചടങ്ങില് ആദരികുതമ്പാള് അവർക് എസ്.രി.എം.എയുചട 

സർട്ടിഫികറ്റ് നല്കാന്  ീരുമാനിച്ചു. രക്ഷാന്ദ്പവർത്തനത്തില് പങ്കാളികളായ 

ആർമി, തനവി, എയർതഫാഴ്സ,് തകാസ്റ്റ്ന്് രാർര്, എന്.രി.ആർ.എഫ്, 

സി.ആർ.പി.എഫ്, ബി.എസ്.എഫ് എന്നിവയിചല അംരങ്ങചള ചപാ ുചടങ്ങില് 

ആദരികാന്  ീരുമാനിച്ചു.രക്ഷാന്ദ്പവർത്തനത്തില് ഏർചപട്ട തപാലീസ,് 

ഫയർതഫാഴ്സ്, റവനയൂ,  തേശസവയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്  ുടങ്ങിയ 

വിഭാരങ്ങളിചല ഉതദയാരസ്ഥചര അഭിനരിച്്ച എസ്.രി.എം.എയുചട സർട്ടിഫികറ്റ് 

നല്കാന്  ീരുമാനിച്ചു.ന്ദ്പളയദുരി ം കണകിചലടുത്്ത സംസ്ഥാനചത്ത മുഴുവന് 

ത ാട്ടം ച ാഴിലാളികള്കും 15 കിതലാ വീ ം സൌജനയ തറഷന് അനുവദികാന് 

 ീരുമാനിച്ചു.പാലകാട ് ചന്ډാറ അളവുതശ്ശരിയില് ഉരുള്ചപാട്ടലില് ഒരു 
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കുടുംബത്തിചല അഞ്ച ്തപർ മരിച്ച സംഭവത്തില് രുരു രമായ പരികുകതളാചട 

രക്ഷചപട്ട അഖിലയുചട (24 വയസ്സ്) ചികിത്സയ്ക ് മുഖയമന്ദ്ന്തിയുചട 

ദുരി ാശവാസനിധിയില് നിന്ന് ഏഴു ലക്ഷം രൂപ അനുവദികാന്  ീരുമാനിച്ചു. 

 

August – 26 

ന്ദ്പളയചകടു ിയില് രക്ഷാന്ദ്പവർത്തനത്തിചനത്തിയ തസനാവിഭാരങ്ങളുചട 

തസവനവും അവതരാടുള്ള നരിയും തകരളം ഒരികലും മറകാച  മനസില് 

സൂക്ഷികുചമന്ന് മുഖയമന്ദ്ന്തി പിണറായി വിജയന്. രക്ഷാദൌ യത്തില് പങ്കാളികളായ 

തകന്ദ്രതസനാ വിഭാരങ്ങള്ക് സംസ്ഥാന സർകാർ നല്കിയ സവീകരണചടങ്്ങ 

ശംഖുംമുഖം എയർ തഫാഴ് സ് സ് തറ്റഷനില് ഉദ്ഘാടനം 

ചചയ്തുസംസാരികുകയായിരുന്നു അതേഹം.തസനാവിഭാരങ്ങളുചട മനശ്ശക്തി 

ന്ദ്പളയത്തിരകള്കും തമചലയായിരുന്നു. അർപണതബാധതത്താചട 

തകരളതത്താചടാപവും സർകാരിചനാപവും നിങ്ങള് സമതയാചി മായി 

സഹായിച്ചില്ായിരുചന്നങ്കില് ദുരന്തം ഭയാനകമാതയചന. സവന്തം ജീവന് തപാലും 

 ൃണവ ്രണിച്ചാണ ് അതനകചര നിങ്ങള് രക്ഷിച്ച ്. തസനാവിഭാരങ്ങചളയും 

അവരുചട കുടുംബങ്ങചളയും തകരളം നരിതയാടും ആദരതവാടും സ്മരികുചമന്നും 

മുഖയമന്ദ്ന്തി പറഞ്ഞു.വിവിധ വിഭാരങ്ങള്ക് സംസ്ഥാന സർകാരിചെ ആദരം 

സൂചിപികുന്ന ന്ദ്പശസ്തിപന്ദ് വും മുഖയമന്ദ്ന്തി സമാനിച്ചു. ദക്ഷിണ തവയാമ തസന 

എയർ ഓഫീസർ ഇന് ചാർജ് എയർ മാർഷല് ബി. സുതരഷ,് ദക്ഷിണ തനവല് കമാന്റ് 

ചീഫ് ഓഫ് സ്റ്റ്ന്ാഫ് റിയർ അഡ്മിറല് ആർ.ചജ. നഡ്കർണി, ഇന്തയന് ആർമി സ് തറ്റഷന് 

കമാന്രർ ന്ദ്ബിതരരിയർ സി.ജി. അരുണ്, എന്.രി.ആർ.എഫ് സീനിയർ 

കമാന്രന്റ് തരഖാ നമ്പയാർ, ഇന്തയന് തകാസ്റ്റ്ന്് രാർര് രി.ഐ.ജി സനാ ന് ചജന, 

സി.ആർ.പി.എഫ് ഐ.ജി രിരിന്ദ്പസാദ്, ബി.എസ്.എഫ് രി.ഐ.ജി ബി.സി നായർ, 

ഐ.ടി.ബി.എഫ് കമാന്രന്റ ് വിശാല് ആനര്, രിഫന്സ ് പി.ആർ.ഒ ധനയ സനല്, 

മറ്റു വിവിധ തസനാവിഭാരങ്ങളുചട ന്ദ്പ ിനിധികള് എന്നിവർ പുരസ് കാരങ്ങള് 

ഏറ്റുവാങ്ങി.അപൂർവമായ ആദരമാണ് തസനാവിഭാരങ്ങള്ക ് ലഭിച്ചിരികുന്നച ന്ന് 

എല്ാ തസനാവിഭാരങ്ങള്കും തവണ്ടി മറുപടി ന്ദ്പസംരം നടത്തിയ തവയാമ തസന 

എയർ ഓഫീസർ ഇന് ചാർജ് എയർ മാർഷല് ബി. സുതരഷ് പറഞ്ഞു. ദുരന്തമുഖത്്ത 

മുഖയമന്ദ്ന്തി പിണറായി വിജയന് മുന്നില് നിന്ന് കൃ യമായ നിർതദശങ്ങതളാചട 

നയിച്ച ് രക്ഷാന്ദ്പവർത്തനം കൂടു ല് കാരയക്ഷമമാകി. മലയാളികളുചട 

ഇച്ഛാശക്തി എടുത്തുപറതയണ്ട ാണ്. തസനകള്കുപുറതമ, സന്നദ്ധ്ന്ദ്പവർത്തകരും 

മ ് സയചത്താഴിലാളികളും ഉള്ചപചട എല്ാവരുചടയും സഹകരണം  ുണയായി. 

ഇനി തകരളത്തിചെ പുനർനിർമാണത്തിന് മലയാളികകതളാചടാപം മചറ്റല്ാ 

സമൂഹവും ഉണ്ടാകുചമന്നും അതേഹം പറഞ്ഞു.ചടങ്ങില് മന്ദ്ന്തിമാരായ ഇ. 

ചന്ദ്രതശഖരന്, ഇ.പി. ജയരാജന്, എ.ചക. ബാലന്, ചക.ചക. ദശലജ, എം.എം. മണി, 

കടകംപള്ളി സുതരന്ദ്രന്, തരാ. ചക.ടി.ജലീല്, ചീഫ് ചസന്ദ്കട്ടറി തടാം തജാസ,് രി.ജി.പി 

തലാക് നാഥ് ചബഹ് റ, ജില്ാ കളക്ടർ തരാ.ചക. വാസുകി, വിവിധ തസനാ 

വിഭാരങ്ങളിചല ന്ദ്പ ിനിധികള്, മു ിർന്ന ഉതദയാരസ്ഥർ  ുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു. 

 

August – 27 

കളക്ടർമാരുമായി മുഖയമന്ദ്ന്തി നടത്തിയ വീരിതയാ തകാണ്ഫറന്സ്: 27-08-2018 

വിവിധ ജില്കളിചല ദുരി ാശവാസന്ദ്പവർത്തനങ്ങള് കലക്ടർമാരുമായുളള 

വീരിതയാ തകാണ്ഫറന്സിലൂചട മുഖയമന്ദ്ന്തി പിണറായി വിജയന് ഇന്ന ് കാലത്്ത 

അവതലാകനം ചചയ്തു. ഈ നൂറ്റാണ്ടിചല ഏറ്റവും വലിയ ന്ദ്പളയദുരന്തമാണ് നാം 

തനരിട്ടച ന്ന ് മുഖയമന്ദ്ന്തി പറഞ്ഞു. ഇ ിചെ രുരു രമായ ന്ദ്പ യാഘാ ചത്തകുറിച്്ച 
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പഠനങ്ങള് ആവശയമാണ്.ദുരന്തം തനരിടുന്ന കാരയത്തില് എല്ാവരും അവിന്ദ്ശമം നല് 

ഏതകാപനതത്താചട ന്ദ്പവർത്തിച്ചിട്ടുചണ്ടന്ന് മുഖയമന്ദ്ന്തി പറഞ്ഞു. ദുരന്തത്തിന് 

ഇരയായവചര രക്ഷചപടുത്തല്, മാറ്റിപാർപികല്, കയാമ്പില് അ യാവശയം 

സൌകരയം ഉറപാകല് എന്നിവയിചലല്ാം കലക്ടർമാർ നല്കിയ തന ൃ വം 

അഭിനരനാർഹമാണ്. ഈ ന്ദ്പവർത്തനങ്ങചളല്ാം നല് ഏതകാപനതത്താചട, 

കൂട്ടായ്മതയാചട ചചയ്യാന് കഴിഞ്ഞു. അ ിന് കലക്ടർമാചര അനുതമാദിച്ചു.ഇനി ഒതട്ടചറ 

കാരയങ്ങള് ചചയ്യാനുണ്ട്. കയാമ്പുകളില് നിന്ന് വലിയ ത ാ ില് ആളുകള് 

 ിരിച്ചുതപാകുന്നുണ്ട്. എങ്കിലും കുതറ കയാമ്പുകള്  ുടരുകയാണ്. കയാമ്പിലുളളവർ 

 ിരിച്്ച വീട്ടിചലത്തുതമ്പാള് ഉണ്ടാകുന്ന ന്ദ്പയാസം വലു ാണ്. എല്ാമുണ്ടായിരുന്ന 

വീട് അവർ കാണുന്ന  ് എല്ാം നശിച്ച നിലയിലായിരികും. ഇ  ് പലർകും 

 ാങ്ങാനാകില്. അ ിചെ ആഘാ ം വളചര വലു ായിരികും. 

 ിരിച്ചുതപാകുന്നവർക ് നാം ഭക്ഷണകിറ്റ് നല്കുന്നുണ്ട്. എന്നാല് ഭക്ഷണം പാകം 

ചചയ്യാനുളള പാന്ദ് തമാ മറ്റ് സൌകരയങ്ങതളാ വീടുകളിലുണ്ടാകില്. ഈ സാഹചരയം 

മനസ്സിലാകി കലക്ടർമാർ ഉണർന്ന ് ന്ദ്പവർത്തികണം. ാല്കാലിക ആശവാസം 

എന്ന നിലയ്കാണ ് പ ിനായിരം രൂപ കയാമ്പില് കഴിതയണ്ടി വന്നവർക് 

നല്കുന്ന ്.  ുടർച്ചയായ ബാങ്ക് അവധി കാരണം ഈ  ുക ദകമാറാന് 

കഴിഞ്ഞിട്ടില്. അടുത്ത ദിവസം  ചന്ന  ുക എല്ാവർകും ലഭയമാകണം.ചത്ത 

മൃരങ്ങളുചട ശവങ്ങള് ഇനിയും എവിചടചയങ്കിലും ബാകി കിടകുന്നുചണ്ടങ്കില് 

ചപചട്ടന്ന ് ശാസ്ന്ദ് ീയമായി സംസ്കരികണം.വീട് ശുചീകരണം നല് നിലയില് 

നടകുന്നുണ്ട്. പകർച്ചവയാധികള്  ടയണചമങ്കിലും ശുചീകരണം കാരയക്ഷമമായി 

നടകണം. ചവള്ളം കയറിയ ുകാരണം വീടുകളിചല മിക സാധനങ്ങളും 

നശിച്ചിട്ടുണ്ടാകും. അവയില് മിക ും നന്നാകിചയടുകാനാകില്. നശിച്ചുതപായ 

സാധനങ്ങളില് വാഹനങ്ങളും ഉള്ചപടും. വാഹനങ്ങളുചട കാരയത്തില് 

ഇന്ഷൂറന്സ ്  ുക തവരം ലഭയമാകുന്ന ിന് നടപടി തവണം. ഇന്ഷൂറന്സ് 

കമ്പനികളുചട ന്ദ്പ ിനിധികളുമായി ഒരു വട്ടം സംസാരിച്ചിരുന്നു. വീണ്ടും ചീഫ് 

ചസന്ദ്കട്ടറി ലത്തില് അവരുചട തയാരം വിളികുന്നുണ്ട്. നശിച്ചുതപായ കിടക, 

ഇലക്തന്ദ്ടാണിക് ഉപകരണങ്ങള്, മറ്റ ് വീട്ടുപകരണങ്ങള് എന്നിവ തശഖരിച്്ച 

ചപാ ുസ്ഥലത്്ത  ല്കാലം സൂക്ഷിതകണ്ട ുണ്ട്. ഒരു പഞ്ചായത്തില് ഒതന്നാ 

അ ിലധികതമാ സ്ഥലം ഇ ിനുതവണ്ടി കചണ്ടത്തണം.അഴുകുന്ന ും 

അഴുകാത്ത ുമായ സാധനങ്ങള് തവർ ിരിച്ചാണ ് തശഖരിതകണ്ട ്. അഴുകുന്ന 

മാലിനയം ചപചട്ടന്ന് സംസ്കരികണം. ന്ദ്പാതദശിക സ്ഥാപനങ്ങള് വഴിയാണ ് ഈ 

ന്ദ്പവർത്തനം നടകുന്ന ്. കലക്ടർമാർ അ ിന ്തന ൃ വം നല്കണം. വീഴ്ച ന്ദ്ശദ്ധ്യില് 

ചപട്ടാല് ഇടചപട്്ട പരിഹരികണം.വീടുകളിതലക്  ിരിച്ചുതപാകാന് സാഹചരയമുളള 

മുഴുവന് തപരും രണ്ടുദിവസം ചകാണ്ട്  ിരിച്ചുതപാകും എന്ന ് ഉറപാകണം. 

ഇകാരയത്തില് നല് ന്ദ്ശദ്ധ് തവണം. വീടുകളിതലക ് ഇതപാള്  ിരിച്ചുതപാകാന് 

കഴിയാത്തവരുചട കാരയം ന്ദ്പത യകം ന്ദ്ശദ്ധ്ിതകണ്ട ുണ്ട്. ിരിച്ചുതപാകുന്ന മുഴുവന് 

കുടുംബങ്ങള്കും ഭക്ഷണകിറ്റ് നല്കുന്നുണ്ട്. തനരചത്ത കയാമ്്പ വിട്ടുതപായവർകും 

കിറ്റ ് ലഭയമാകണം.വീട് പൂർണമായി  കർന്നുതപായ ധാരാളം കുടുംബങ്ങളുണ്ട്. 

ധാരാളം വീടുകള്  ാമസതയാരയമല്ാ ായി. ഓതരാ ജില്യിലും ഓതരാ ന്ദ്പതദശത്തും 

അങ്ങചനയുളള എന്ദ്  കുടുംബങ്ങളുണ്ട് എന്ന ് സംബന്ധിച്്ച ഉടചന വിവരം 

തശഖരികണം. അ   ് ന്ദ്പതദശങ്ങളില് അവർക ്  ാമസസൌകരയം ഉണ്ടാകണം. 

സ്കൂ ളുകളില്ാത്ത സ്ഥലം ഇ ിനുതവണ്ടി കചണ്ടത്തണം. കലയാണമണ്ഡപങ്ങളും 

ചപാ ുഹാളുകളും കിട്ടാന് ന്ദ്ശമികുന്നത ാചടാപം ആള് ാമസമില്ാത്ത വലിയ 

വീടുകള് ഈ ആവശയത്തിന ്കിട്ടുതമാ എന്നും തനാകണം.നാശനഷ്ടത്തിചെ കണക് 

കൃ യമായി തശഖരികണം.  ാമസംവിനാ ഈ നടപടി പൂർത്തിയാകണം. ഓതരാ 
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തമഖലയ്കും വന്ന നഷ്ടം കൃ യമായി  ിട്ടചപടുത്തണം.കന്നുകാലികള്ക് 

ആവശയമായ കാലിത്തീറ്റ മൃരസംരക്ഷണ വകുപ ് തശഖരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഏച ങ്കിലും 

ന്ദ്പതദശത്്ത കാലിത്തീറ്റ കിട്ടാന് ന്ദ്പയാസമുചണ്ടങ്കില് അ  ് പരിഹരികണം.ആരസ്റ്റ്ന്് 

29-ന് സ്കൂ ള്  ുറകുന്ന ുചകാണ്ട ് സ്കൂ ളുകള് വൃത്തിയാകുന്ന ന്ദ്പവൃത്തി നല് 

നിലയില് നടകുന്നുണ്ട്. കയാമ്പുകള് ന്ദ്പവർത്തിച്ച സ്കൂ ളുകള് വൃത്തിയാകുന്ന ില് 

ന്ദ്പത യക ന്ദ്ശദ്ധ് തവണം. വിദയാർത്ഥികള്ക് ഒരു  രത്തിലുളള ആതരാരയന്ദ്പശ്നങ്ങളും 

വരാ ിരികാനുളള മുന്കരു ല് ഉണ്ടാകണം.കുടിചവള്ളം എത്തികുന്ന ് അ ീവ 

രൌരവമായി കാണണം. തരാരന്ദ്പ ിതരാധത്തിനുളള ന്ദ്പധാന നടപടിയാണ് ശുദ്ധ്ജലം 

ലഭയമാകല്. ന്ദ്പളയബാധി  ന്ദ്പതദശങ്ങളിചല കിണറുകള് മികവാറും 

മലിനമായിട്ടുണ്ട്. കിണർ ശുചീകരികുന്ന ിന് അടിയന്തിര ന്ദ്പാധാനയം നല്കണം. 

കിണർ ശുചിയാകുന്ന ുവചര കുടിചവള്ളം വീടുകളില് എത്തികണം. നല് ജാന്ദ്ര  

പുലർത്തുകയും മുന്കരു ല് എടുകുകയും ചചയ്തിചല്ങ്കില് പകർച്ചവയാധികള് 

വരാന് സാധയ യുണ്ട്. ഇന്ദ് യും വലിയ ന്ദ്പളയമുണ്ടായിട്ടും ഒരു പകർച്ചവയാധിയും 

പടർന്നുപിടികാച  തനാകുകയാചണങ്കില് അ  ് സംസ്ഥാനത്തിന് 

അഭിമാനികാനുളള വക നല്കും. തരാരം ബാധിച്ചവർക ് ചികിത്സ 

ലഭയമാകുന്ന ിനും ന്ദ്ശദ്ധ് തവണം.ദുരി ാശവാസത്തിന് സംഭാവന വലിയ ത ാ ില് 

ന്ദ്പവഹികുന്നുണ്ട്. എന്നാല് ചില സ്ഥലങ്ങളില് അനധികൃ  പണപിരിവ് 

നടകുന്ന ായി പരാ ികള് വരുന്നുണ്ട്. സർകാരിന് ദുരി ാശവാസ ഫണ്ട് 

നല്കരുച ന്നും ചിലർ ന്ദ്പചരിപികുന്നുണ്ട്. അത്തരം കാരയങ്ങള് ന്ദ്ശദ്ധ്ികുകയും 

തപാലീസുമായി ബന്ധചപട്്ട നടപടിചയടുകുകയും തവണം.ശുചീകരണ 

ന്ദ്പവർത്തനത്തിന് എല്ാ വാർരുകളിലും വളണ്ടിയർമാർ ന്ദ്പവർത്തികുന്നുണ്ട്. 

അവതരാചടാപം വാർര് ചമമ്പറും ഉചണ്ടന്ന ് ഉറപ് വരുത്തണം.ദുരന്തം 

ചിലരുചടചയങ്കിലും മാനസികനിലചയ ബാധിച്ചിട്ടുണ്ടാകും. അങ്ങചനയുളളവർക്, 

ന്ദ്പത യകിച്്ച കുട്ടികള്ക ് കൌണ്സലിങ്്ങ നല്കാന് നടപടി 

സവീകരികണം.കയാമ്പുകളില് നിന്ന ് ിരിച്ചുതപാകുന്നവരില് ഒരു പങ്ക ്അതങ്ങയറ്റം 

പാവചപട്ടവരാണ്. ഓതരാ ന്ദ്പതദശത്തും അത്തരം കുറച്്ച കുടുംബങ്ങളുണ്ടാകും. 

വീടുകളില്  ിരിചച്ചത്തിയാലും ജീവി ം മുതന്നാട്ടുചകാണ്ടുതപാകാന് കഴിയാത്ത 

കുടുംബങ്ങള്. സാമ്പത്തികതശഷിയുളള വയക്തികളും സ്ഥാപനങ്ങളും 

സംഘടനകളും പാവചപട്ട കുടുംബങ്ങള്ക് വീടുകള് സ്തപാണ്സർ ചചയ്യാന് 

 യ്യാറാകും. അത്തരം സ്തപാണ്സർഷിപ് ലഭയമാകാനുളള ന്ദ്ശമവും 

നടത്തണം.മത്സയചത്താഴിലാളികള് ഉള്ചപചട രക്ഷാന്ദ്പവർത്തനത്തിലും 

ദുരി ാശവാസന്ദ്പവർത്തനത്തിലും പചങ്കടുത്ത ധാരാളം സന്നദ്ധ് ന്ദ്പവർത്തകരുണ്ട്. 

അവചര സർകാരിചെ നരി അറിയികുന്ന ിന് ഉചി മായ പരിപാടികള് 

സംഘടിപികണം.ദുരന്തതമാർത്്ത വിലപിച്ചിരികാച  പു ിയ തകരളം 

ചകട്ടിപടുകുക എന്ന ദൌ യമാണ് നമുചട മുന്നിലുളള ്. അ ിനാവശയമായ 

ആസൂന്ദ് ണവും വിഭവസമാഹരണവും നടതത്തണ്ട ുണ്ട്. ആസൂന്ദ് ണം ഓതരാ 

ന്ദ്പതദശത്തും ഉണ്ടാകണം. ജനങ്ങചളയാചക ഒന്നിച്്ച നിർത്തുകയും ഈ 

ന്ദ്പവർത്തനത്തില് പങ്കാളികളാകുകയും തവണചമന്ന് മുഖയമന്ദ്ന്തി 

പറഞ്ഞു.നഷ്ടചപട്ടുതപായ സർട്ടിഫികറ്റുകള് ലഭയമാകുന്ന ിന് ന്ദ്പത യകം 

ന്ദ്ശദ്ധ്ികണം. സപ്തംബർ 3 ആകുതമ്പാതഴകും അ ിനുളള നടപടികള് 

ആരംഭികണം.ദുരന്തത്തിചെ പശ്ചാത്തലത്തില് അ യാവശയ സാധനങ്ങള്ക ്വില 

കൂട്ടി വില്കുന്ന ചില സ്ഥലങ്ങളില് ന്ദ്പവണ യുണ്ട്. ഇ ിചന ിചര കലകട്ർമാർ 

ശക്തിയായി ഇടചപടണം.കടകള് മുഴുവന് അടഞ്ഞുകിടകുന്ന ന്ദ്പതദശങ്ങളില് 

ചപാ ുവി രണ സംവിധാനത്തിലൂചട ജനങ്ങള്ക് ബദല് സൌകരയം 

ഏർചപടുത്തണം.വീരിതയാ തകാണ്ഫറന്സില് കാസർതകാട് ഒഴിചകയുളള എല്ാ 
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ജില്കളിതലയും കലക്ടർമാർ പചങ്കടുത്തു. മുഖയമന്ദ്ന്തിതയാചടാപം വയവസായ മന്ദ്ന്തി 

ഇ.പി. ജയരാജന്, ചീഫ് ചസന്ദ്കട്ടറി തടാം തജാസ,് ആതരാരയ അരീഷണല് ചീഫ് 

ചസന്ദ്കട്ടറി രാജീവ് സദാനരന്, നളിനി ചനതറ്റാ, വി.എസ്. ചസന്തില്, എം. ശിവശങ്കർ, 

മുഖയമന്ദ്ന്തിയുചട ദന്ദ്പവറ്റ ് ചസന്ദ്കട്ടറി എം.വി. ജയരാജന്  ുടങ്ങിയവർ പചങ്കടുത്തു. 

ഇടുകിയില് റവനയൂമന്ദ്ന്തി ഇ. ചന്ദ്രതശഖരന്, ദവദയു ിമന്ദ്ന്തി എം.എം. മണി 

എന്നിവരും ഉണ്ടായിരുന്നു.ഉച്ചയ്കു തശഷം തപാലീസ് ആസ്ഥാനത്്ത ജില്ാ തപാലീസ് 

തമധാവികള് ഉള്ചപചടയുളള ഉന്ന  തപാലീസ ് ഉതദയാരസ്ഥരുമായി 

ദുരി ാശവാസചത്തകുറിച്ചും പുനരധിവാസചത്തകുറിച്ചും മുഖയമന്ദ്ന്തി വീരിതയാ 

തകാണ്ഫറന്സ് നടത്തി. 

 

August – 27 

ദുരി ാശവാസം, പുനരധിവാസം എന്നിവ സംബന്ധിച്ച ന്ദ്പവർത്തനങ്ങള് മുഖയമന്ദ്ന്തി 

പിണറായി വിജയന്  ിങ്കളാഴ്ച ദവകീട്്ട അവതലാകനം ചചയ്തു.ഇന്ന് 

ദവകുതന്നരചത്ത കണകനുസരിച്്ച 1,093 കയാമ്പുകളിലായി 3,42,699 തപരുണ്ട്. 

ആരസ്റ്റ്ന് ് 8 മു ല് ഇന്നു വചര 322 തപർ മരണചപട്ടു. കയാമ്പുകളില് നിന്ന ്ആളുകള് 

വീടുകളിതലക് മടങ്ങിതപാകുകയാണ്. എങ്കിലും കുറച്്ച ദിവസംകൂടി കയാമ്പുകള് 

 ുടതരണ്ടിവരും. കയാമ്പുകളില് ഭക്ഷണം നല്കാന് ആവശയമായ സാധനങ്ങള് 

തസ്റ്റ്ന്ാകുണ്ട്. ചവള്ളം ചകട്ടികിടകുന്ന ന്ദ്പതദശങ്ങളില് പമ്്പ ഉപതയാരിച്്ച ചവള്ളം 

ഒഴിവാകാനുളള ന്ദ്പവർത്തനങ്ങള് നടകുന്നു.കിണറുകള് മലിനമായ സ്ഥലങ്ങളിലും 

കുടിചവള്ളം വി രണം മുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളിലും വാട്ടർ അത ാറിറ്റി ചവള്ളം 

വി രണം ചചയ്യുന്നുണ്ട്. കുട്ടനാട,് ചചങ്ങന്നൂർ തമഖലകളില് വാട്ടർ കിതയാസ്കു കള് 

സ്ഥാപികുന്നു. ഇ ിനുപുറചമ വീടുകളിലും ചവള്ളം വി രണം 

ചചയ്യുന്നുണ്ട്.ദവദയു ി കണക്ഷന് പുനഃസ്ഥാപികുന്ന ന്ദ്പവൃത്തി തവരത്തില് 

നടകുന്നു. ഇനി 56,000 ഉപതഭാക്താകള്ക ് മാന്ദ് മാണ് കണക്ഷന് 

പുനഃസ്ഥാപികാനുളള ്.മൃരങ്ങളുചട ശവശരീരങ്ങള് മറവ ്ചചയ്യുന്ന  ് മികവാറും 

പൂർത്തിയായി. ഇ ിനകം നാലു ലക്ഷതത്താളം പക്ഷികളുചടയും 18,532 ചചറിയ 

മൃരങ്ങളുചടയും 3,766 വലിയ മൃരങ്ങളുചടയും ശവങ്ങള് സംസ്കരിച്ചു.അവതലാകന 

തയാരത്തില് ചീഫ് ചസന്ദ്കട്ടറി തടാം തജാസ്, തപാലീസ് തമധാവി തലാക്നാഥ് ചബഹ്റ, 

ആഭയന്തര അരീഷണല് ചീഫ് ചസന്ദ്കട്ടറി സുന്ദ്ബത ാ ബിശവാസ,് ആതരാരയ 

അരീഷണല് ചീഫ് ചസന്ദ്കട്ടറി രാജീവ് സദാനരന്, നിയമചസന്ദ്കട്ടറി ഹരീന്ദ്രനാഥ്, 

ഫയർതഫാഴ്സ് തമധാവി എ തഹമചന്ദ്രന്, തരാ. ബീന, തരാ. വി. തവണു, ചക.എസ്.ഇ.ബി. 

ചചയർമാന് എന്.എസ്. പിളള, തരാ. ഇളതങ്കാവന്, നളിനി ചനതറ്റാ, വി.എസ്. ചസന്തില്, 

എം. ശിവശങ്കർ, എ.രി.ജി.പി വിതനാദ്കു മാർ  ുടങ്ങിയവർ പചങ്കടുത്തു. 

 

August – 28 

സംസ്ഥാന രൂപീകരണത്തിന് തശഷം ഉണ്ടായിട്ടുള്ള എറ്റവും വലിയ 

ന്ദ്പളയചകടു ിചയ തനരിടുന്ന ന്ദ്പവർത്തനങ്ങള് ഒതരാ ഘട്ടമായി 

മുതന്നാട്ടുതപാകുകയാണ്. ഇത്തരം ചകടു ിചയ തനരിടുന്ന ില് മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങളാണ് 

ഉള്ള ്. 

1. രക്ഷാ ന്ദ്പവർത്തനം 

2. പുനരധിവാസം 

3. പുനർ നിർമാണം 

ഒന്നാം ഘട്ടമായ രക്ഷാന്ദ്പവർത്തനം പൂർണമായികഴിഞ്ഞിരികുന്നു. 

സമാന കളില്ാത്ത  യാരത്തിചെയും മനുഷയസ്തനഹത്തിചെയും നിരവധി 

അധയായങ്ങള് രചിച്ചുചകാണ്ടാണ ് ഒന്നാം ഘട്ടം അവസാനിച്ചിട്ടുള്ള ്. 
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ഇത്തരത്തിലുള്ള നിരവധി ഓർമകള് ഒതരാ ന്ദ്പതദശചത്തയും ജന യ്കും അ ് 

നല്കിയിട്ടുണ്ട.് മനുഷയസ്തനഹത്തിചെ ഇത്തരം അധയായങ്ങള് നമുചട സാമൂഹയ 

ജീവി ത്തിചെ മുതന്നാട്ടുതപാകിന് കു ിപ് നല്കും എന്ന കാരയത്തില് യാച ാരു 

 ർകവുമില്. 

ചരിക് ത്തില് സ്ഥാനം പിെിച്ച രക്ഷാ ക്പവര്വ്ത്തനം 

നമുചട നാട്ടിചല ജന  എന്ദ്  ഉജ്ജവലമായി മാനവിക മൂലയങ്ങചള സൂക്ഷിച്്ച 

വച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നും ച ളിയികുന്ന ഒന്നുകൂടിയായിരുന്നു ഈ ന്ദ്പവർത്തനം. നമുചട 

ഉജ്ജവലമായ പാരമ്പരയചത്ത കൂടു ല് കരുതത്താചട മുതന്നാട്ടുചകാണ്ടുതപാകുന്ന ിന് 

ഇടചപടല് നടത്തിയ ഒരു  ലമുറ എന്ന നിലയില് അഭിമാനതത്താചട നില്കാവുന്ന 

ഒന്നായി ചരിന്ദ് ത്തില് അ ് സ്ഥാനം പിടികുക  ചന്ന ചചയ്യും. തലാകചത്തങ്ങുമുള്ള 

ജന യ്ക് മറ്റു പല കാരയത്തിലുചമന്ന തപാചല ന്ദ്പതചാദനമായും ഇ ് മാറാ ിരികില്. 

രക്ഷാ ന്ദ്പവർത്തനത്തില് പചങ്കടുത്ത വിവിധ വിഭാരങ്ങള്ക് നമുചട 

ആ ിതഥയമരയാദചയയും സംസ്കാരചത്തയും ഉയർത്തിപിടികുന്നവിധത്തില് 

വീതരാചി മായ യാന്ദ് യയപ് നല്കുന്ന ിനും സംസ്ഥാനത്തിന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. 

ന്ദ്പ ിസന്ധികളില് നമുചകാപം നിന്ന് നമളില് ഒരാളായി ന്ദ്പവർത്തിച്ചവരായിരുന്നു 

ദസനികവിഭാരങ്ങള്. അവർ നല്കിയ വിലമ ികാനാവാത്ത പിന്തുണചയ ഒരു 

വാകുകള്കും വിവരികാനാവുന്ന ല്. നാം കാണിച്ച കരുത്തും 

മനുഷയസ്തനഹവും ആ ിതഥയമരയാദയുചമല്ാം ഹൃദയത്തില് 

ഏറ്റുവാങ്ങിചകാണ്ടാണ് അവർ നമുചട നാട്ടില് നിന്ന ് യാന്ദ് യായിട്ടുള്ള ്. 

 ീർച്ചയായും അവരുചട ജീവി ത്തിചല അവിസ്മരണീയമായ ന്ദ്പതദശമായി നമുചട 

നാടിചന ഓർമികാ ിരികാന് കഴിയാത്തവിധം അംരീകാരവും നമുക് 

നല്കാനായിട്ടുണ്ട,് 

ജില്ലാ േളക്ടര്വ്മാരുമായി വീഡികയാ കോണ്ഫറന്സ ്

രക്ഷാ ന്ദ്പവർത്തനത്തില് ദക-ചമയ് മറന്ന ് ന്ദ്പവർത്തിച്ച ജില്ാ കളക്ടർമാർ 

ഉള്ചപചടയുള്ള ഉതദയാരസ്ഥരുമായി വീരിതയാ തകാണ്ഫറന്സ് നടത്തിയിരുന്നു. 

നമുചട ഭരണയന്ദ്ന്തം ഏ ് ദുരി ചത്തയും അ ിജീവികാന് കരുത്തുള്ള ാണ് എന്ന് 

ച ളിയിച്ച ായിരുന്നു രക്ഷാ ന്ദ്പവർത്തനത്തിചല അവരുചട ഇടചപടല്. നമുചട 

അഭിമാനം ഉയർത്തിപിടികാന് ഇവർ കാണിച്ച അർപണതബാധചത്ത നമുചട  ചന്ന 

ഭാരചമങ്കിലും തകരളജന യ്ക് ഒരികലും മറകാനാവുന്ന ല്. 

പുനരധിവാസ കാരയത്തിചല ന്ദ്പവർത്തനങ്ങള്ക് തന ൃ വം ചകാടുകുന്ന 

കാരയങ്ങള് വയക്തമാകുകയുണ്ടായി. കളക്ടർമാരുമായി നടത്തിയ ചർച്ചയില് 

വയക്തമാകുന്ന ഒരു കാരയം നാം ന്ദ്പാഥമികമായി വിലയിരുത്തിയ നഷ്ടതത്തകാള് 

എന്ദ് തയാ കൂടു ലാണ് യഥാർത്ഥത്തില് ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ് എന്ന കാരയം വയക്തമായി. 

ന്ദ്ശദ്ധ്ിതകണ്ട കാരയങ്ങചള സംബന്ധിച്്ച നിർതേശങ്ങള് നല്കുകയുണ്ടായി. 

 ീരുമാനങ്ങള് 

1. വീടുകളിതലക്  ിരിച്ചുതപാകുന്നവർക് ഭക്ഷണം പാകം ചചയ്യാനുള്ള 

പാന്ദ് ങ്ങതളാ സൌകരയങ്ങതളാ ഇല് എന്ന ന്ദ്പശ്നം കണകിചലടുത്തുചകാണ്ട് 

ന്ദ്പാതദശികമായി ഇത്തരം ന്ദ്പാഥമിക സൌകരയങ്ങള്കായുള്ള സഹായങ്ങള് 

സമാഹരിച്്ച നഷ്ടചപട്ട കുടുംബങ്ങള്ക് ലഭയമാകണം. 

2. പ ിനായിരം രൂപ സഹായധനം നല്കാനുള്ള  ീരുമാനം ബാങ്കുകള് അവധി 

കഴിഞ്ഞ് ന്ദ്പവർത്തനം ആരംഭിച്ച ദിവസം മു ല് കാല ാമസം വരാച  

ലഭയമാകി എന്ന് ഉറപാകണം. 

3. വാഹനങ്ങളുചടയും രൃതഹാപകരണങ്ങളുചടയും മറ്റും ഇന്ഷുറന്സ്  ുക തവരം 

ലഭയമാകുന്ന ിന് ചീഫ് ചസന്ദ്കട്ടറി  ലത്തില് വീണ്ടും തയാരം 

വിളിച്ചുതചർകുന്ന ിനുള്ള  ീരുമാനചമടുത്തു. 
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4. മാലിനയനിർമാർജ്ജനത്തിന ് ന്ദ്പത യകമായ ന്ദ്ശദ്ധ് ഉണ്ടാവണം. മാലിനയങ്ങള് 

കായലിതലകും പുഴയിതലകും ഒഴുകുന്ന  ് ഒഴിവാകുക  ചന്ന തവണം. 

തബാധപൂർവം ഇത്തരം നടപടികള് സവീകരികുന്നവർചക ിചര 

നിയമനടപടികള് സവീകരികണം. 

5. വീട് പൂർണമായും  കർന്നുതപായ ും  ാമസതയാരയമല്ാ ായിത്തീർന്ന 

കുടുംബങ്ങളും ഉണ്ട്. അ ാ  ് ന്ദ്പതദശങ്ങളില് അവർക്  ാമസ സൌകരയം 

ഉണ്ടാകുന്ന ിന് ന്ദ്ശദ്ധ്ികണം. കലയാണ മണ്ഡപങ്ങളും ചപാ ുഹാളുകളും 

കിട്ടുന്ന ിതനാചടാപം ആള് ാമസമില്ാത്ത വലിയ വീടുകള് ഈ ആവശയത്തിന ്

കിട്ടാന് പരിന്ദ്ശമികണം. 

6. കന്നുകാലികള്ക്  ീറ്റ എത്തികുന്ന ിന ് ന്ദ്ശദ്ധ്യുണ്ടാവണം. ദുരന്തത്തില് 

ജീവന് നഷ്ടചപട്ട കന്നുകാലികചള മഹാഭൂരിപക്ഷവും സംസ്കരിച്ചുകഴിഞ്ഞു. 

അവതശഷികുന്നുചണ്ടങ്കില് അടിയന്തിരമായും സംസ്കരികാനും  യ്യാറാവണം. 

7. ശുദ്ധ്മായ കുടിചവള്ളം എത്തികുന്ന ിനുള്ള ന്ദ്ശദ്ധ്യുണ്ടാവണം. 

8. പകർച്ചവയാധി പടർന്നുപിടികാ ിരികുന്ന ിന ് ന്ദ്ശദ്ധ്ികുകയും, തരാരം 

ബാധിച്ചവർക് ചികിത്സ ലഭികുന്ന ിന് ഇടചപടുകയും തവണം. 

9. അതങ്ങയറ്റം പാവചപട്ടവർക ് വീട ് നിർമികാന് വയക്തികളും സ്ഥാപനങ്ങളും 

സംഘടനകളും അത്തരം കുടുംബങ്ങചള സ്തപാണ്സർ ചചയ്യാന് സന്നദ്ധ്മാണ്. 

ജില്യില് ഇത്തരം കാരയങ്ങള് ഏതകാപിപികണം. 

10. ദുരന്തത്തിന് തശഷമുള്ള ഒരു വിലയിരുത്തല് നടതത്തണ്ട ുണ്ട്. അ ില് 

കചണ്ടത്തുന്ന പരിമി ികള് പരിഹരികാനാവണം. 

11. കടകള് അടഞ്ഞ് കിടകുന്നിടത്്ത ചപാ ുവി രണ സംവിധാനം 

ശക്തിചപടുത്താന് തനാകണം. കൂടു ല് വില ഈടാകുന്ന  ് ഇല്ാ ാകണം. 

കൃന്ദ് ിമക്ഷാമവും കരിഞ്ചന്തയും സൃഷ്ടികുന്നവരുചട തപരില് കർശന നടപടി 

സവീകരികണം. 

12. കയാമ്പുകളായി ന്ദ്പവർത്തിച്ചിരുന്ന സ്കൂ ളുകള് ആരസ്റ്റ്ന് ് 29ന്  ചന്ന 

 ുറകാനാവണം. സ്കൂ ളുകള് വൃത്തിയാകാന് ന്ദ്പത യക ന്ദ്ശദ്ധ് തവണം. 

വിദയാർത്ഥികള്ക് ഒരു  രത്തിലുള്ള ആതരാരയ ന്ദ്പശ്നങ്ങളും വരാ ിരികാനുള്ള 

മുന്കരു ല് ഉണ്ടായിരികണം. 

ഇത്തരത്തിലുള്ള ഇടചപടല് അടിയന്തരമായി നടത്തണചമന്ന ്ഈ തയാരത്തില് 

സർകാർ നിർതേശം നല്കിയിട്ടുണ്ട.് 

കപാലീസ് ഉകദയാഗസ്ഥരുമായുള്ള വീഡികയാ കോണ്ഫറന്സ ്

ജില്യിചല രക്ഷാ ന്ദ്പവർത്തനത്തിന് തന ൃ വം നല്കിയ എസ്.പിമാരുചടയും 

ന്ദ്പത യകമായി നിതയാരികചപട്ട ഓഫീസർമാരുചടയും വീരിതയാ തകാണ്ഫറന്സ് 

നടത്തുകയുണ്ടായി. ജനങ്ങളുചട രക്ഷകരാണ് തപാലീചസന്ന് നാം സാധാരണ 

പറയാറുള്ള വാകുകളാണ്. എന്നാല് അല്പം തപാലും അ ിശതയാക്തിയില്ാച  

പറയാനാവുന്ന കാരയം ആ വാകുകള് അക്ഷരാർത്ഥത്തില് നിറതവറ്റുന്ന 

രീ ിയിലുള്ള ന്ദ്പവർത്തനമാണ ്തപാലീസ ്സംവിധാനത്തിചെ ഭാരത്്ത നിന്നുണ്ടായ ് 

എന്ന ാണ്. ജില്ാ ഭരണ സംവിധാനവുമായി കൂടിതച്ചർന്നും ജനങ്ങളുമായി 

ഇഴുകിതച്ചർന്നും തപാലീസ് നടത്തിയ രക്ഷാ ന്ദ്പവർത്തനം തകരളത്തിചെ എന്നല്, 

തലാകത്തിചെ  ചന്ന തപാലീസിചെ ചരിന്ദ് ത്തിചല സുന്ദ്പധാന 

സംഭവങ്ങളിചലാന്നായി മാറും എന്ന കാരയത്തില്  ർകമില്. തപാലീസിചന ജനകീയ 

തസനയാകി മാറ്റുന്ന വിധം ഇടചപട്ട ഓഫീസർമാചര തകരള ജന യ്ക ് തവണ്ടി 

അഭിനരികാനും ഈ അവസരം ഉപതയാരികുകയുണ്ടായി. 

തപാലീസിചെ ന്ദ്പധാന ഉത്തരവാദിത്തമായ ന്ദ്കമസമാധാന രംരത്്ത 

ന്ദ്പവർത്തികുന്ന 40,000 തപാലീസുകാരാണ് വിവിധ  രത്തിലുള്ള രക്ഷാ 
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ന്ദ്പവർത്തനങ്ങളില് പങ്കാളികളായ ്. വാർത്താവിനിമയ സംവിധാനങ്ങള് ഈ മഹാ 

ന്ദ്പളയത്തില്  കർന്നുതപായിരുന്നു. ചമാദബല് ടവറുകള് തപാലും  കർന്നുതപായ 

ഈ ന്ദ്പളയത്തില് വാർത്താവിനിമയ സംവിധാനത്തിചെ പ ാകാവാഹകരായി 

ന്ദ്പവർത്തികാനും ഇവർ  യ്യാറായിട്ടുണ്ട്. ഈ രംരത്്ത ആധുനിക സംവിധാനങ്ങതളാ 

ന്ദ്പത യകമായ പരിശീലനങ്ങതളാ തപാലീസിനുണ്ടായിരുന്നില്. എന്നിട്ടും 

സഹജീവികതളാടുള്ള ഉത്തരവാദിത്തത്തിചെ കരുത്തിലാണ് രക്ഷാ 

ന്ദ്പവർത്തനത്തിന് തന ൃ വം നല്കിയ ്. സവന്തം വീടുകള് ചവള്ളത്തില് മുങ്ങി 

എന്ന വിവരം തഫാണിലൂചട ലഭികുന്ന അവസരത്തില് ചില തപാലീസുകാർ രക്ഷാ 

ന്ദ്പവർത്തനത്തിലായിരുന്നു. 

ഈ അനുഭവത്തില് നിന്ന ് മനസ്സിലാകുന്ന ഒരു കാരയം ഇത്തരത്തിലുള്ള 

അടിയന്തര സാഹചരയങ്ങചള മറികടകാനുള്ള ന്ദ്പാഥമികമായ ഉപകരണങ്ങളും 

പരിശീലനങ്ങളും ച രചഞ്ഞടുകചപട്ട തകന്ദ്രങ്ങളിചലങ്കിലും ഉണ്ടാതവണ്ട ുണ്ട് 

എന്ന ാണ്. ഇത്തരം സാഹചരയങ്ങചള തനരിടുന്ന ിന് തപാലീസ് സംവിധാനചത്ത 

ആധുനികവ ്കരികുക എന്ന കടമ കൂടി സംസ്ഥാന സർകാർ ഏചറ്റടുകുകയാണ്. 

 

പുനരധിവാസം പുകരാഗമിക്ുന്നു 

പുനരധിവാസ ന്ദ്പവർത്തനങ്ങളും നല് നിലയില് പുതരാരമികുകയാചണന്ന് 

കണകുകള് വയക്തമാകുന്നുണ്ട്. ഈ ദുരി ം ഉണ്ടായ ിന ്തശഷം എറ്റവും കൂടു ല് 

തപർ കയാമ്പിലുണ്ടായിരുന്ന  ്21.08.2018 നാണ്. 3,91,494 കുടുംബങ്ങളിലായി 14,50,707 

തപരാണ് കയാമ്പുകളിലുണ്ടായിരുന്ന ്. ഒരാഴ്ച നാം പിന്നിടുതമ്പാള് ഇന്നചത്ത കണക് 

ന്ദ്പകാരം 53,703 കുടുംബങ്ങളിലായി 1,97,518 തപരാണ് ദുരി ാശവാസ കയാമ്പുകളില് 

ഉള്ള ്. 

അ ായ ് കയാമ്പില് വന്ന 3,37,791 കുടുംബങ്ങളും അ ിചല അംരങ്ങളായ 

12,53,189 തപരും പുനരധിവാസ ന്ദ്പവർത്തനത്തിചെ ഭാരമായി വീടുകളിതലക് 

 ിരിചച്ചത്തിയിരികുന്നു. ഇ  ് കാണികുന്ന  ് പുനരധിവാസ ന്ദ്പവർത്തനങ്ങള് 

അ ിതവര യില് പുതരാരമികുന്നുണ്ട് എന്നാണ്. 

സര്വ്ക്ാര്വ് സംവിധാനങ്ങളുടെയും ജനങ്ങളുടെയും കയാജിപ്് 

വീടുകള്  ാമസതയാരയമാകി മാറ്റുന്ന ിന ് സർകാർ സംവിധാനങ്ങളും സന്നദ്ധ് 

സംഘടനകളും എണയിട്ട യന്ദ്ന്തം കണചക തയാജിച്്ച ന്ദ്പവർത്തികുകയാണ്. 

സർകാർ സംവിധാനവും ജനങ്ങളും  മിലുള്ള ഈ വിളകിതച്ചർകലാണ് രക്ഷാ 

ന്ദ്പവർത്തനത്തിചല സംഘടനാ സംവിധാനത്തിചെ കരുത്തായി വർത്തിച്ചിട്ടുള്ള ്. 

ഭരണയന്ദ്ന്തവും ജനങ്ങളും  മിലുള്ള ഈ തചർച്ച നമുചട ജനാധിപ യ 

സമൂഹത്തിചെ കരുത്തിചനയും തശഷിചയയും വിളിച്ചറിയികുന്ന ാണ്. 

ഇകാരയത്തില് നമുചകല്ാം അഭിമാനികാന് പറ്റുന്ന കാരയങ്ങളാണ് 

നടന്നുചകാണ്ടിരികുന്ന ്. 

പുനരധിവാസത്തിന് യുവാക്ളുടെ പങ്കാളിത്തം 

രക്ഷാ ന്ദ്പവർത്തനത്തിചലന്ന തപാചല പുനരധിവാസ ന്ദ്പവർത്തനത്തിലും 

യുവാകളുചട പങ്കാളിത്തം നല് നിലയില്  ുടരുകയാണ്. പുനരധിവാസ 

ന്ദ്പവർത്തനത്തില് പചങ്കടുകാന് സംസ്ഥാനത്തിചല വിവിധ ഭാരങ്ങളില് നിന്ന് 

യുവാകള് സംഘം സംഘമായി എത്തിചകാണ്ടിരികുകയാണ്. സാതങ്ക ിക 

ദവദര്ദ്ധ്യം ഏചറചയാന്നുമിചല്ങ്കിലും സഹജീവിസ്തനഹത്തിചെ കരുത്തില് 

 ീന്ദ്വമായി അദ്ധ്വാനികുകയാണ ്യുവജന . ഇ  ്ഭാവി തകരളത്തിചെ ശുഭകരമായ 

യാന്ദ് യുചട സൂചനയാണ്.  ീർച്ചയായും അഭിമാനകരമായ കാരയമാണ ്. 

യുവ ികളുചട ന്ദ്ശതദ്ധ്യമായ പങ്കാളിത്തവും തകരളീയ സമൂഹത്തിചല സാമൂഹയ 

വളർച്ചയുചട ഔന്നി യചത്തയാണ് കാണിച്ചു രുന്ന ്. 
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പുനര്വ്നിര്വ്മ്മാണ ക്പവര്വ്ത്തനം 

പുനനിർമാണ ന്ദ്പവർത്തനമാണ് നമുക് മുമ്പിലുള്ള എറ്റവും ന്ദ്പയാസകരമായ 

ദൌ യചമന്ന് കാണണം. പല ഘടകങ്ങള് തയാജിപിച്ചുചകാണ്ട് മാന്ദ് തമ ഈ ദൌ യം 

പൂർത്തീകരികാനാവൂ. അത്തരം ന്ദ്പശ്നങ്ങചളയാണ് സർകാർ ദകകാരയം 

ചചയ്യുന്ന ്. 

1. സാമ്പത്തികം 

2. ഏ  ് രത്തിലുള്ള പുനർനിർമാണം എന്ന  ്

3. അ ിനുള്ള അസംസ്കൃ   വസ്തു കളുചട കചണ്ടത്തല് 

4. ജീവതനാപാധികള് ഉറപുവരുത്തല് 

സാമ്പത്തിേം 

എറ്റവും ന്ദ്പധാനചപട്ട ന്ദ്പശ്നമായി നിലനില്കുന്ന ് ഇ ിനുള്ള പണം കചണ്ടത്തുക 

എന്ന ാണ്. ഒതരാ തകരളീയനും നാടിചന സംരക്ഷികുന്ന ിന് ഇറതങ്ങണ്ട ുണ്ട് എന്ന 

ചപാ ുതബാധം വളർന്നുവന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന ാണ ് ഇ ിചന മറികടകാനാകും എന്ന 

ആത്മവിശവാസം സർകാരിന് ന്ദ്പദാനം ചചയ്യുന്ന ്. ഒരു മാസചത്ത തവ നം 

ഇകാരയത്തിന് നല്കണചമന്ന് തലാകത്താചകയുള്ള മലയാളികതളാട് ഒരു ദൃശയ 

വാർത്താമാധയമത്തില് ചർച്ചയ്കായി അവ രിപിച്ചതപാള് ഉണ്ടായ ന്ദ്പ ികരണം 

ഇ ാണ ്സൂചിപികുന്ന ്. ന്ദ്പ ിപക്ഷ കക്ഷികള് ഉള്ചപചട ഇ ിചന സവാര ം ചചയ്തു 

എന്ന  ് ഏചറ സതന്താഷകരമായ കാരയമാണ്. പല സംഘടനകളും വയക്തികളും 

ഇ ിനകം  ചന്ന ഇകാരയത്തിലുള്ള സംഭാവന നല്കികഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. 

ന്ദ്ശതദ്ധ്യമായ ഒരു സംഭവമാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം തകരളത്തിചെ ദുരി ാശവാസ 

ന്ദ്പവർത്തനത്തിനായി സുന്ദ്പീംതകാട ി ജഡ്ജിമാർ ഉള്ചപചട ഫണ്ട ് സവരൂപികാന് 

തവണ്ടി രല്ഹിയില് പാട്ടുപാടി പണം സവരൂപികാന് നടത്തിയ ഇടചപടല്. ഇങ്ങചന 

തകരളത്തിചെ ദുരി ത്തില് ഒതരാരുത്തരും പ ിവ ് രീ ികള് ചവടിഞ്ഞ ് നമുചട 

ന്ദ്പശ്നങ്ങചള സവന്തം ഹൃദയത്തില് ഏചറ്റടുത്്ത മുതന്നാട്ടുവരുന്നുചവന്ന ് 

പുനർനിർമാണചത്ത മുതന്നാട്ടുചകാണ്ടുതപാകുന്ന ിന് വാതനാളം ഉയരുന്ന 

ന്ദ്പ ീക്ഷയാണ് ഉണ്ടാകുന്ന ്. സർകാരിചെ ന്ദ്പവർത്തനത്തിന ് ഇ ് വലിയ 

ന്ദ്പതചാദനമായി നില്കുകയും ചചയ്യുന്നു. 

സഹായങ്ങള് എത്തുന്നുണ്ട്: 

ഓഫീസിതലക് വിവിധ  രത്തിലുള്ള സഹായവുമായി ജീവി ത്തിചെ വിവിധ 

 ുറകളിലുള്ളവർ വന്നുചകാണ്ടിരികുകയാണ്.  ിരുതവാണ നാളിലും ഈ 

ന്ദ്പവാഹത്തിന ് കുറവുണ്ടായില്. നമുചട ഐകയത്തിചെയും തയാജിപിചെയും 

ന്ദ്പ ീകമായി ഇ ് മാറിചകാണ്ടിരികുന്നു. 

മാധയമങ്ങള്: 

സംസ്ഥാനത്തിന് പുറത്തുള്ള മാധയമ സുഹൃത്തുകളും സഹായം 

നല്കുന്ന ിനായുള്ള ദൌ യതമചറ്റടുത്തുചവന്ന ും സതന്താഷകരമായ കാരയമാണ്. 

എന്.രി.ടി.വി, നയൂസ്18 ചെ വിവിധ ചാനലുകള്  ുടങ്ങിയവ നടത്തിയ 

ന്ദ്പവർത്തനങ്ങള് ഇ ാണ ് കാണികുന്ന ്. പുനർനിർമാണചത്ത സംബന്ധിച്്ച 

മാധയമങ്ങള് നടത്തിചകാണ്ടിരികുന്ന ചർച്ചകള് അഭിനരനം അർഹികുന്നു. 

 ീർച്ചയായും സമൂഹത്തിചെ വിവിധ തകാണുകളില് നിന്ന ് ഉയർന്നുവരുന്ന 

നിർതേശങ്ങള് കൂടി പരിരണിച്ചുചകാണ്ടായിരികും പുനർനിർമാണ 

ന്ദ്പവർത്തനചത്ത സംബന്ധിച്ച രൂപതരഖ സർകാർ  യ്യാറാകുക. 

കലാേ കേരളസഭ: 

തകരളത്തിചെ വികസനത്തിനായി ന്ദ്പവാസിമലയാളികളുചട സഹായം കൂടി 

ഉപതയാരചപടുത്തുക എന്ന ലക്ഷയം കൂടി കണ്ടുചകാണ്ട ് രൂപചപടുത്തിയ ാണ് 

തലാക തകരളസഭ. ഇ ിചെ സാധയ കചളയും നമുചട പുനർനിർമാണ ന്ദ്പന്ദ്കിയയ്ക് 
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ഉപതയാരചപടുത്തുന്ന ിനുള്ള നടപടികള്  ുടങ്ങികഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. തകരളത്തിചെ 

ജനജീവി ചത്ത മുതന്നാട്ടുചകാണ്ടുതപാകുന്ന ിന ് ന്ദ്പധാന പങ്ക ് വഹികുന്ന 

ന്ദ്പവാസികളുചട വന്ത ാ ിലുള്ള പിന്തുണ ഇതപാള്  ചന്ന ലഭികുന്നുണ്ട്. ഇ ിചന 

വയവസ്ഥാപി മാകി മാറ്റുന്ന ിനുള്ള ഇടചപടലാണ് ഇ ിലൂചട ലക്ഷയംവയ്കുന്ന ്. 

കേക്രസര്വ്ക്ാരിടെ സഹായം: 

തകന്ദ്ര സർകാരിചെ ഭാരത്തുനിന്നും ഉദാരമായ സഹകരണമാണ ് ഇകാരയത്തില് 

ഉണ്ടായിചകാണ്ടിരികുന്ന .് തലാകത്തിചല വിവിധ ജനസമൂഹങ്ങളും 

പിന്തുണയുമായി രംരത്തുവന്നുചകാണ്ടിരികുന്നു. നമുചട 

വിഭവസമാഹരണതത്താചടാപം ഇവ കൂടി തചരുന്നത ാചട ദുരന്തചത്ത 

മറികടകാനുള്ള സാമ്പത്തിക അടിത്തറ ഉണ്ടാകിചയടുകാനാവുചമന്നാണ് 

സർകാരിചെ ന്ദ്പ ീക്ഷ. എളുപമുള്ള കാരയമചല്ങ്കിലും നാം ഒന്നായി നിന്നാല് അ ് 

തനടിചയടുകാനാവും എന്ന ാണ് വയക്തമാവുന്ന ്. 

പുനര്വ്നിര്വ്മ്മാണം ഏ ്  രത്തില് 

പുനർനിർമാണത്തിചെ മചറ്റാരു ഘടകം മുമ്്പ ഉണ്ടായിരുന്ന അത  രീ ിയില് ഇ ് 

നടത്തണതമാ എന്ന ാണ്. ഈ ന്ദ്പളയത്തിചെ അനുഭവത്തില് പാരിസ്ഥി ികമായ 

ചില ന്ദ്പശ്നങ്ങള് മുതന്നാട്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. ന്ദ്പളയവും മണിടിച്ചിലും ഉരുള്ചപാട്ടലും എളുപം 

ബാധികാവുന്ന സ്ഥലങ്ങളില് പുനരധിവാസം നടത്തണതമാ എന്ന ് ന്ദ്പധാനചപട്ട 

ന്ദ്പശ്നമാണ്. അത്തരം കാരയങ്ങചളകുറിച്ചുള്ള ആതലാചനകള് സർകാർ 

ആരംഭിച്ചുകഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. 

അസംസ്കൃ   വസ്തു ക്ളുടെ േടണ്ടത്തല് 

തറാരുകളും പാലങ്ങളും ഉള്ചപചടയുള്ളവ വലിയ ത ാ ില്  കർന്നുതപായിട്ടുണ്ട്. 

ഉള്നാടുകളിചല സ്ഥി ി ഏചറ പരി ാപകരമാണ്. അവ പുന:സ്ഥാപികുക എന്ന ് 

ജനജീവി ത്തിചെ ഊടും പാവും ചനയ്ച ടുകുന്ന ിന് ന്ദ്പധാനമാണ.് ഇവയ്ക് 

തവണ്ട അസംസ്കൃ   വസ്തു കള് കചണ്ടത്തുക എന്ന ും ന്ദ്ശമകരമായ കാരയമാണ്. 

ഇത്തരം കാരയങ്ങള് എല്ാം സൂക്ഷ്മമായ പരിതശാധനയ്ക് 

വിതധയമായിചകാണ്ടിരികുന്നു. ഇ ിചെ ചർച്ചകള് പുതരാരമികുകയാണ്. 

ജീവകനാപാധിേള് ഉറപ്ുവരുത്തല് 

ജനജീവി ം സാധാരണനിലയിതലക ് വരണചമങ്കില് ജീവതനാപാധികള് 

ഉറപുവരുത്താനാവണം. അ ിനുള്ള സഹായങ്ങളും പുനർനിർമാണ 

ന്ദ്പവർത്തനത്തിചല ന്ദ്പധാനചപട്ട ഘടകങ്ങളാണ്. ഇ ്  ിരിച്ചുചകാണ്ടുവചന്നങ്കില് 

മാന്ദ് തമ ജനജീവി ം സാധാരണ നിലയിതലക ് എത്തികാനാവൂ എന്ന 

കാഴ്ചപാതടാചടയാണ് സർകാർ ഇടചപടുന്ന ്. 

അഭിക്പായ രൂപീേരണത്തിന് നിയമസഭാ സകമ്മളനം 

മുപ ാം  ീയ്യ ി ന്ദ്പത യക നിയമസഭാ സതമളനം തചരുന്നുണ്ട്. ദുരന്തമുഖത്്ത 

സജീവമായി നിന്നവരാണ ് തകരളത്തിചല എം.എല്.എമാർ. സർകാരിചെ 

ഫലന്ദ്പദമായ ന്ദ്പവർത്തനത്തിന് ഇവർ നല്കിയ സഹായം ഏചറ വലു ുമാണ്. 

അവരുചട അനുഭവങ്ങളുചട കൂടി പശ്ചാത്തലത്തില് ഏചറ കാരയങ്ങള് അവർക് 

പറയാനുണ്ടാകും. അവരുചട അഭിന്ദ്പായങ്ങള് കൂടി കണകിചലടുത്തുചകാണ്ട് 

പുനർനിർമാണ ന്ദ്പവർത്തനത്തിചെ രൂപതരഖ സർകാർ പൂർത്തീകരികും. 

മത്സ്യടത്താഴിലാളി സവീേരണം വിജയിപ്ിക്ുേ 

രക്ഷാന്ദ്പവർത്തനത്തില് സജീവമായി പചങ്കടുകുകയും  യാരനിർഭരമായ നിരവധി 

അധയായങ്ങള് എഴു ിതച്ചർകുകയും ചചയ്ത മത്സയചത്താഴിലാളികള്ക് 

 ിരുവനന്തപുരത്്ത ചവച്്ച നാചള (29.08.2018) സവീകരണം നടത്തുന്നുണ്ട്. അ ില് 

നിങ്ങളുചട സജീവമായ സാന്നിധയമുണ്ടാകുചമന്ന് ന്ദ്പ ീക്ഷികുന്നു. 

കലാേം നമുടക്ാപ്ം നില്ക്ുന്നു 
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ന്ദ്പളയത്തില്  കർന്ന തകരളചത്ത കൂടു ല് ന്ദ്പൌതഢ്ാജ്ജവലമായി  ിരിച്ചുപിടികുക 

എന്ന ാണ് സർകാർ ഉതേശികുന്ന ്. ന്ദ്പളയത്തില്  കർന്ന തകരളമല്, അ ിചന 

അ ിജീവിച്്ച കു ിച്ച തകരളമാണ് ഇച ന്ന് ചരിന്ദ് ത്തില് സ്ഥാനംപിടികുന്നവിധം 

നമുക് മുതന്നറണം. അ ിന ്നമുചട ഐകയവും തയാജിപുമാണ ് ന്ദ്പധാനം. അ ാണ് 

അ ിജീവനത്തിചെ അടിസ്ഥാനപാഠചമന്ന ാണ ്സർകാർ നിലപാട്. 

ആ നിലപാടിചനാപം തകരളവും ഇന്തയയും മാന്ദ് മല്, തലാകവും 

സഹകരികുന്നുചവന്ന ് വമ്പിച്ച ആത്മവിശവാസമാണ് സർകാരിന് നല്കുന്ന ്. 

ഐകയതത്താചട നിന്ന് അ ിജീവികുക എന്ന ാണ് സർകാരിചെ കാഴ്ചപാട്. തകരളം 

അ ിചനാപം നിന്നിട്ടുണ്ട്. മാധയമങ്ങളും ആ പാ യില്  ചന്ന ഉറച്ചുനിന്നിട്ടുണ്ട.് ആ 

പിന്തുണയും സഹകരണവും  ുടർന്നും ന്ദ്പ ീക്ഷികുന്നു. 

 

August – 29 

ന്ദ്പളയ ദുരന്തത്തില് നിന്ന ് ഉയർചത്തണീറ്റ ് പു ിചയാരു തകരളചത്ത 

സൃഷ്ടികുകയാണ ് ലക്ഷയചമന്ന ് മുഖയമന്ദ്ന്തി പിണറായി വിജയന് പറഞ്ഞു. 

തകരളത്തിചലത്തിയ തലാകബാങ്ക ് ന്ദ്പ ിനിധി സംഘവുമായി ചർച്ച 

നടത്തുകയായിരുന്നു അതേഹം. അന്താരാഷ്ന്ദ്ട നിലവാരമുള്ള തറാരുകളും 

പാലങ്ങളും നിർമികുന്ന ിലൂചട ജനങ്ങള്ക ് ആത്മവിശവാസം പകർന്നു 

നല്കാനാവും. ന്ദ്പളയം സൃഷ്ടിച്ച നഷ്ടത്തിചെ വയാപ്തി വളചര വലു ാണ്. തറാരുകളും 

പാലങ്ങളും നശിച്ച ിചനാപം ചചറുകിട കച്ചവടകാരും ബിസിനസുകാരും വലിയ 

ന്ദ്പ ിസന്ധി തനരിടുന്നുണ്ട്. ഇവരുചട പുനരധിവാസത്തിന് നിലവിചല ബാങ്ക് 

പദ്ധ് ികള് മാന്ദ് ം മ ിയാവില്. ഇ ിന ് തലാകബാങ്കിചെ സഹായം 

ആവശയമാണ്.പരിസ്ഥി ി ദുർബല ന്ദ്പതദശത്തു നിന്ന ് ജനങ്ങചള മാറ്റി 

പുനരധിവസിപിതകണ്ടിവരും. ഇത്തരം കാരയങ്ങളില് ന്ദ്പ ിനിധി സംഘത്തിചെ 

ഭാരത്തു നിന്ന ് തവരത്തിലുള്ള നടപടികള് ഉണ്ടാവണചമന്ന ് അതേഹം പറഞ്ഞു. 

തകരളചത്ത സഹായികാനായി തലാകബാങ്ക് ന്ദ്പ ിനിധി സംഘചത്ത അയയ്കാന് 

 യ്യാറായ തകന്ദ്ര സാമ്പത്തികകാരയ മന്ദ്ന്താലയത്തിചെ നടപടിയില് അതേഹം നരി 

അറിയിച്ചു.അടുത്ത പത്്ത ദിവസത്തിനകം സംഘം അടിയന്തര ദുരന്ത 

നാശനഷ്ടങ്ങളുചടയും ആവശയങ്ങളുചടയും നിർണയം (റാപിര് രാതമജ് അസസച്മെ ് 

ആെ ് നീഡ്സ് അനാലിസിസ്) നടത്തും. ഇ ിനു തശഷം ചീഫ് ചസന്ദ്കട്ടറിയും 

വകുപു ല ചസന്ദ്കട്ടറിമാരുമായും ചർച്ച നടത്തി വായ്പാ ഘടന  യ്യാറാകും. 

തകരളചത്ത പുനർനിർമികാനുള്ള യാന്ദ് യില്  ങ്ങള് ഒപമുണ്ടാവുചമന്ന് ന്ദ്പ ിനിധി 

സംഘം അറിയിച്ചു. നിരവധി തപരുചട ജീവചനടുത്ത ദുരന്തത്തില് ന്ദ്പ ിനിധി 

സംഘാംരങ്ങള് അനുതശാചനം തരഖചപടുത്തി. തകരളത്തില് ന്ദ്പളയം സൃഷ്ടിച്ച 

ദുരന്തത്തിചെ വയാപ്തിചയകുറിച്്ച ചീഫ് ചസന്ദ്കട്ടറി തടാം തജാസ് തയാരത്തില് 

വിശദീകരിച്ചു. മന്ദ്ന്തിമാരായ ഇ. പി. ജയരാജന്, ഇ. ചന്ദ്രതശഖരന്, തരാ. ടി. എം. 

ത ാമസ ്ഐസക്, എ. ചക. ബാലന്, മാ യു ടി. ത ാമസ,് കടന്നപള്ളി രാമചന്ദ്രന്, 

വിവിധ വകുപ ്ല ചസന്ദ്കട്ടറിമാർ, ഉതദയാരസ്ഥർ എന്നിവർ സംബന്ധിച്ചു.രാവിചല 

ചീഫ് ചസന്ദ്കട്ടറിയുമായി ചർച്ച നടത്തിയ തശഷം ചസന്ദ്കട്ടറിമാരുമായും സംഘം 

കൂടികാഴ്ച നടത്തിയിരുന്നു. തകരളത്തിനുണ്ടായ നഷ്ടം സംബന്ധിച്്ച വയക്തമായ 

ചിന്ദ് ം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. തകന്ദ്ര സാമ്പത്തിക കാരയ വകുപ് രയറക്ടർ ബരന തന്ദ്പയഷി, 

തവള്ര് ബാങ്്ക ആക്ടിംര് കണ്ന്ദ്ടി രയറക്ടർ ഹിഷാം അബ്തദാ, എ. രി. ബി കണ്ന്ദ്ടി 

രയറക്ടർ ചകനിച്ചി തയാതകായാമ, തവള്ര് ബാങ്ക് ലീര് രി ആർ എം സ്ചപഷയലിസ്റ്റ്ന്് 

ദീപക് സിംര്, ഐ. എഫ്. സി സീനിയർ ഇന്ചവസ്റ്റ്ന്ച്മെ ് ഓഫീസർ മദന് കർനാനി 

എന്നിവരാണ് സംഘത്തിലുള്ള ്. 

വീഴ്ചയില് േരഞ്ഞിരിക്ാട  നാെിടന േൂെു ല് ഉയരത്തികലക്് ഉയര്വ്ത്തും 
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അപകടത്തില്ചപട്ട സതഹാദരങ്ങചള സംരക്ഷികണചമന്ന ഒറ്റ ചിന്തതയാചട 

ചാടിയിറങ്ങിയ മത്സയചത്താഴിലാളികള്ക് തകരളത്തിചെ ‘ബിര ് സലയൂട്്ട’ 

സമർപികുന്ന ായി മുഖയമന്ദ്ന്തി പിണറായി വിജയന്. ന്ദ്പളയദുരന്തത്തില് 

രക്ഷാന്ദ്പവർത്തനം നടത്തിയ മത്സയചത്താഴിലാളികള്ക് ആദരമർപിച്്ച സംസ്ഥാന 

സർകാരിന്ച്റ ആഭിമുഖയത്തില്  ിരുവനന്തപുരം നിശാരന്ധി 

ഓരിതറ്റാറിയത്തില് സംഘടിപിച്ച ചടങ്്ങ ഉദ്ഘാടനം ചചയ്തു 

സംസാരികുകയായിരുന്നു അതേഹം.ചകടു ിമൂലം വീണ വീഴ്ചയില് 

കരഞ്ഞിരികാന് നാം  യാറല്, നാടിചന കൂടു ല് ഉയരത്തിതലക ്ഉയർത്താനുള്ള 

നടപടികളുമായി മുതന്നാട്ടുതപാകുചമന്നും മുഖയമന്ദ്ന്തി പറഞ്ഞു.നമുചട 

രക്ഷാന്ദ്പവർത്തനം വിജയിപികുന്ന ില് ഏറ്റവും ന്ദ്പധാനഘടകമായി 

മത്സയചത്താഴിലാളികള് മാറി. നമുചട സതഹാദരങ്ങചളകുറിച്ചുള്ള തമനിപറച്ചിലല്, 

അക്ഷരാർഥത്തില് അങ്ങചനയായിരുന്നു. ന്ദ്പാരത്ഭ്യമുള്ള തസനകളുചട 

 ലവന്മാരും ഈ ഇടചപടലും ചടുല യും എല്ാം അംരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇ  ്നമുചട 

നാടിന്ച്റ കൂട്ടായ്മയുചട ഭാരമാണ്. ഈ ദുരന്തചത്ത നാം തനരിട്ട  ് അതങ്ങയറ്റം 

ഐകയതത്താടും ഒരുമതയാടുമാണ്.ഒന്നും ആതലാചികാച യാണ് നമുചട 

മത്സയചത്താഴിലാളി സതഹാദരങ്ങള് രക്ഷയ്കിറങ്ങിയ ്. സർകാരിന്ച്റ 

സഹായന്ദ്പഖയാപനങ്ങള് പിചന്നയാണ് വന്ന ്. കരുത്തചരങ്കിലും 

രക്ഷാന്ദ്പവർത്തനത്തിനിറങ്ങി ശാരീരികബുദ്ധ്ിമുട്ടുണ്ടായവചര ഉടന് 

വിളിച്ചുവരുതത്തണ്ട എന്നു കരു ിയാണ് സവീകരണചടങ്്ങ ഇന്ദ് യും നീട്ടിയ ്. 

ഇനിയുമധികം ദവകുന്ന ് ഔചി യമല്, എന്ന ിനാലാണ് ഇതപാള് 

സംഘടിപിച്ച ്.രക്ഷാന്ദ്പവർത്തനത്തിന ് ന്ദ്പാരത്ഭ്യം തനടിയ ഒതട്ടചറ 

തസനാവിഭാരങ്ങള് നമുചട ന്ദ്പവർത്തനചത്ത സഹായികാചനത്തി. തവയാമതസന, 

നാവികതസന, തകാസ്റ്റ്ന്് രാർര്, തദശീയദുരന്തനിവാരണ തസന, തപാലീസ്, 

ഫയർതഫാഴ്സ്  ുടങ്ങി എല്ാവരും അവരുചട പങ്്ക വഹിച്്ച അർപണതബാധതത്താചട 

രക്ഷയ്കിറങ്ങി.ചപചട്ടന്ന ് ചവള്ളചപാകം ആർത്തലച്്ച വന്നതപാള് നല് 

ഉള്കരുതത്താചട നമുചട കടമയാചണന്ന് കരു ി യുവാകളും ചാടിയിറങ്ങി. 

ആപ ്ഘട്ടത്തില് സഹജീവികചള സംരക്ഷികാന് മനുഷയസ്തനഹതത്താചടയുള്ള 

നിലപാചടടുത്ത യുവാകള് നമുചട ഭാവി തശാഭനമാചണന്ന ിന്ച്റ 

ഉറപാണ്.പതക്ഷ, ചവള്ളം കൂടു ല് കയറിയതപാള് ചവള്ളചത്ത നല്നിലയില് 

പരിചയമുള്ള മത്സയചത്താഴിലാളി സതഹാദരങ്ങചള രക്ഷാദൌ യത്തില് 

പങ്കാളികളാതകണ്ട ിചെ ചർച്ചയുയർന്ന ്. പിചന്ന അറച്ചുനില്കാച  

മത്സയചത്താഴിലാളികളുചട ദവദര്ധയത്തിലും കരുത്തിലും 

അ ിജീവനതശഷിയിലും പൂർണവിശവാസമുള്ള ുചകാണ്ടു ചന്ന കഴിയാവുന്നന്ദ്  

തവരത്തില് ഓതരാ ന്ദ്പതദശത്തുനിന്നും അവചര എത്തികാന് നടപടി 

സവീകരികുകയായിരുന്നു.മത്സയചത്താഴിലാളികചള മാന്ദ് ം എത്തിച്ചാല് തപാരാ, 

അവരുചട യാനവും എത്തികണമായിരുന്നു. ഇ ിനായി തപാലീസിചന ചുമ ല 

ഏല്പികുകയായിരുന്നു. എവിചടചയാചക മത്സയചത്താഴിലാളികളുചട തസവനം 

തവണചമന്ന ് ആവശയചപതട്ടാ അവിതടക ് കു ിച്ചുവരാന് അവർ 

മുന്നിട്ടിറങ്ങുകയായിരുന്നു. യാനം എത്തുംമുമ്്പ  ചന്ന അവിചടചയത്തി 

രക്ഷാന്ദ്പവർത്തനത്തിന് ചവള്ളത്തിതലക് ചാടുന്ന കാഴ്ച അവിടുത്തുകാരില് 

ആത്മവിശവാസമുയർത്തി.ഈ ഐകയം നാം കാത്തുസൂക്ഷികണം. അ ുമായി നാം 

മുതന്നാട്ടുതപാകണം. നമുചട നാടിചന നഷ്ടചപട്ട ിതനകാള് മികച്ച ായി 

ഉയർത്തിചകാണ്ടുവരാന് നമുക് കഴിയണം. കഷ്ട്നഷ്ടങ്ങള് അനുഭവിച്ചവർക് 

ശരിയായ പുനരധിവാസം ഉറപുവരുത്താനാകണം. വീടുനഷ്ടചപട്ടവർകും 

തകടുപാടുണ്ടായവർകും കുറവുകള്  ീർകണം.നാം ജീവികുന്ന ് ഭൂതലാകചത്ത 
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ഏറ്റവും മൂലയമുള്ള മണിലാണ്. നമചള അറിയാവുന്ന എല്ാവരും ഈ നാടിചന 

സ്തനഹികുന്നു. തലാകത്തില് എവിചട  ാമസികുന്നവർകും തകരളം 

എന്താചണന്നറിയാം. തകരളത്തിനുവന്ന പരിക,്  ങ്ങളുചട പരികാചണന്ന് അവർ 

 ിരിച്ചറിയുന്നു. അതമരികയില്നിന്ന് രണ്ടു ചചറുപകാർ തഫസ്ബുക് കൂട്ടായ്മ വഴി 

പിരിച്ച 10 തകാടി രൂപയുമാണ് ഓഫീസിചലത്തിയ .് ഇ ാണ് നമുചട നാടിചെ 

ന്ദ്പത യക . എല്ാവരും പങ്കുവഹിച്ചാല് നമുചട നാടിചന കൂടു ല് 

ഉയരത്തിചലത്തികുന്നവിധം പുനർനിർമികാചമന്ന് മുഖയമന്ദ്ന്തി 

പറഞ്ഞു.രക്ഷാന്ദ്പവർത്തനത്തില് പചങ്കടുത്ത മത്സയചത്താഴിലാളികള്ക് 

ന്ദ്പശസ്തിപന്ദ് വും ചപാന്നാടയും ഷർട്ടും സമാനമായി നല്കി. ജില്കളില്നിന്ന് 

ച രചഞ്ഞടുകചപട്ടവർക് മുഖയമന്ദ്ന്തിയും, മറ്റുള്ളവർക് മന്ദ്ന്തിമാരും 

വിശിഷ്ടാ ിഥികളും ചപാന്നാടയണിയിച്ചു.സമാന കളില്ാത്ത 

രക്ഷാന്ദ്പവർത്തനമാണ ് മത്സയചത്താഴിലാളികളുചട ഭാരത്തുനിന്നുണ്ടായച ന്ന് 

ചടങ്ങില് അധയക്ഷ  വഹിച്ച റവനയൂമന്ദ്ന്തി ഇ. ചന്ദ്രതശഖരന് പറഞ്ഞു. 

സവയംസമർപി  മനസുമായി മത്സയചത്താഴിലാളികള്ക ് ശക്തമായ ഇടചപടല് 

നടത്താനായ ായി അതേഹം പറഞ്ഞു.രക്ഷാന്ദ്പവർത്തനത്തില് പരിതകറ്റ 

മത്സയചത്താഴിലാളി ര ന്കുമാറിന ് ഭൂമിയും വീടും ചകാടുകാനുള്ള നടപടികള് 

സർകാർ സവീകരികുചമന്ന് ചടങ്ങില് മുഖയാ ിഥിയായിരുന്ന ഫിഷറീസ് മന്ദ്ന്തി ചജ. 

തമഴ്സികുട്ടി അമ അറിയിച്ചു. പരിതകറ്റ മറ്റുള്ളവരുചട ചികിത്സാ 

സൌകരയമുണ്ടാകും. നാശനഷ്ടമുണ്ടായ തബാട്ടുകള് നന്നാകാന് നടപടിയുണ്ടാകും. 

പൂർണമായി  കർന്ന തബാട്ടുകള്ക ് പകരം തബാട്ടുകള് നല്കും. ആദയം 

പത്തനം ിട്ടയിതലകാണ് മത്സയചത്താഴിലാളികചള രക്ഷാന്ദ്പവർത്തനത്തിന് 

എത്തിച്ച ്.  ുടർന്ന് കൂടു ല് സ്ഥലങ്ങളിതലക് ആവശയം വന്നതപാള് തപാലീസ് 

തലാറികള് എത്തിച്ചും ദപലറ്റ് നല്കിയുമാണ് തബാട്ടുകള് വിവിധ സ്ഥലങ്ങളില് 

എത്തിച്ച ്. ചുമട്ടുച ാഴിലാളികളാണ ് തബാട്ടുകള് തലാറികളില് കയറ്റാന് 

സഹായമായച ന്നും മന്ദ്ന്തി പറഞ്ഞു.മന്ദ്ന്തിമാരായ കടകംപള്ളി സുതരന്ദ്രന്, ഇ.പി. 

ജയരാജന്, മാ യു ടി. ത ാമസ,് രാമചന്ദ്രന് കടന്നപള്ളി, ചരപയൂട്ടി സ്പീകർ വി. ശശി, 

ശശി  രൂർ എം.പി, തമയർ വി.ചക. ന്ദ്പശാന്ത്, എം.എല്.എമാരായ ചക. ആന്സലന്, 

സി.ചക. ഹരീന്ദ്രന്, രി.ചക. മുരളി, വി.എസ്. ശിവകുമാർ, എം. വിന്സെ ്, ജില്ാ 

പഞ്ചായത്്ത ന്ദ്പസിരെ ് വി.ചക. മധു, മത്സയചഫര് ചചയർമാന് പി.പി. ചിത്തരഞ്ജന് 

 ുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു. ചീഫ് ചസന്ദ്കട്ടറി തടാം തജാസ ്സവാര വും ഫിഷറീസ് 

രയറക്ടർ എസ്. ചവങ്കിതടസപ ി നരിയും പറഞ്ഞു.സവന്തംനാടിന്ച്റ രക്ഷയ്ക് 

തസവനസന്നദ്ധ്രായി മുതന്നാട്ടുവന്ന ് ആയിരകണകിനുതപചര രക്ഷിച്ച 

മത്സയചത്താഴിലാളികചള ആദരികാനാണ് ചടങ്്ങ സംഘടിപിച്ച ്. നിറഞ്ഞ 

കരതഘാഷതത്താചടയാണ് മത്സയചത്താഴിലാളികള് നടത്തിയ തസവനങ്ങള് 

മുഖയമന്ദ്ന്തിയും വിശിഷ്ടാ ിഥികളും വിവരിച്ച  ്സദസ്സ ് വരതവറ്റ ്.ആദയഘട്ടത്തില് 

രക്ഷാന്ദ്പവർത്തനത്തിന് ചകാല്ത്്ത നിന്ന് പത്തനം ിട്ടയ്ക് അയച്ച 

മത്സയചത്താഴിലാളി യാനങ്ങള് വിജയം ദകവരിച്ചത ാചടയാണ് 

ന്ദ്പളയതമഖലകളിലാചക അവരുചട തസവനം കൂടു ല് 

ഉപതയാരചപടുത്തിയ ്. ിരുവനന്തപുരത്്ത നിന്ന ്577, ചകാല്ത്്ത നിന്ന ്632, ആലപുഴ 

നിന്ന് 1317, തകാട്ടയത്തുനിന്ന് 18, എറണാകുളത്്തനിന്ന് 639,  ൃശൂർനിന്ന് 713, 

പാലകാടുനിന്ന് 24, തകാഴിതകാട് നിന്ന് 140, മലപുറത്തുനിന്ന് 352, കണൂർനിന്ന് 125 

വള്ളങ്ങള് ഉള്ചപചട ആചക 4537 വള്ളങ്ങളാണ് രക്ഷാദൌ യത്തിനിറങ്ങിയ ്. ഈ 

പട്ടികയില് ചപടാച യുള്ള രക്ഷാന്ദ്പവർത്തകരുചണ്ടങ്കില് അവചരയും 

ആദരികുചമന്ന ്ഫിഷറീസ് മന്ദ്ന്തി അറിയിച്ചു. 
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August – 31 

തകരളം തനരിട്ട സമാന കളില്ാത്ത ന്ദ്പളയദുരന്തചത്തകുറിച്്ച നിയമസഭയുചട 

ന്ദ്പത യക സതമളനം ഇന്നചല വിശദമായി ചർച്ച ചചയ്യുകയുണ്ടായി. ദുരി ാശവാസം 

പുനരധിവാസം പുനർനിർമാണം എന്നീ കാരയങ്ങളില് ഒറ്റചകട്ടായി 

മുതന്നാട്ടുതപാകണചമന്ന ആഹവാനമാണ് നിയമസഭ ഏകകണ്ഠ മായി നല്കിയ ്. 

തകരളചത്ത കൂടു ല് ചമച്ചചപട്ടനിലയില് പുനർനിർമികണം എന്ന ആശയം 

 ചന്നയാണ് നിയമസഭയും മുതന്നാട്ടുവയ്കുന്ന ്. നിയമസഭ അംരീകരിച്ച ന്ദ്പതമയം 

ചൂണ്ടികാണികുന്ന ുതപാചല അ ിബൃഹത്തായ പുനരധിവാസ-പുനർനിർമാണ 

പദ്ധ് ികള്ക ്വിഭവ സമാഹരണം ഒരു ചവല്ുവിളിയാണ്. നാം ഒരുമിച്ചു നിന്നാല് 

ഈ ചവല്ുവിളി  രണം ചചയ്യാനും വിജയകരമായി പുനർനിർമാണം 

പൂർത്തിയാകാനും കഴിയുചമന്ന കാരയത്തില് സംശയമില്. 

നിയമസഭാസതമളനം കഴിഞ്ഞതശഷം ഇന്നചല രാന്ദ് ി തചർന്ന 

മന്ദ്ന്തിസഭാതയാരം ദുരി ാശവാസം, പുനരധിവാസം, പുനർ നിർമാണം എന്നീ 

കാരയങ്ങളില് ചില  ീരുമാനങ്ങള് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. വിഭവസമാഹരണത്തിചെ 

ഭാരമായി ന്ദ്പവാസി മലയാളികള് ഏചറയുളള വിതദശ രാജയങ്ങളില് നിന്ന് 

ധനതശഖരണം നടത്താന് മന്ദ്ന്തിസഭ  ീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. തലാക തകരളസഭ 

അംരങ്ങചളയും ന്ദ്പവാസി സംഘടനകചളയും സഹകരിപിച്്ച മുഖയമന്ദ്ന്തിയുചട 

ദുരി ാശവാസനിധിയിതലക് ധനതശഖരണം നടത്തും. ഇ ിനുതവണ്ടി ഒരു 

മന്ദ്ന്തിചയയും ആവശയമായ ഉതദയാരസ്ഥചരയും നിതയാരികും. യു.എ.ഇ., ഒമാന്, 

ബഹ്റിന് സൌദി അതറബയ, ഖത്തർ, കുദവറ്റ,് സിംരപൂർ, മതലഷയ, ആസ്തന്ദ് ലിയ, 

നയൂസിലെ ്, യു.ചക, ജർമനി, യു.എസ്.എ, കാനര എന്നീ രാജയങ്ങള് സരർശിച്്ച 

ന്ദ്പവാസികളില് നിന്ന ്ധനസമാഹരണം നടത്താനാണ ് ീരുമാനം. 

ഇന്തയയിചല ന്ദ്പധാന നരരങ്ങളില് നിന്ന് ന്ദ്പവാസി സംഘടനകളുചട 

സഹകരണതത്താചട ധനതശഖരണം നടത്താനും  ീരുമാനിച്ചു. ഇ ിനും 

മന്ദ്ന്തിമാർകും ഉതദയാരസ്ഥർകും ന്ദ്പത യക ചുമ ല നല്കുന്ന ാണ്. 

എല്ാ ജില്കളിലും ന്ദ്പാതദശിക തകന്ദ്രങ്ങള് നിശ്ചയിച്്ച മുഖയമന്ദ്ന്തിയുചട 

ദുരി ാശവാസനിധിയിതലക് ഫണ്ട ് സമാഹരികാനും ഏറ്റുവാങ്ങുന്ന ിന് 

മന്ദ്ന്തിമാചരയും ഉന്ന  ഉതദയാരസ്ഥചരയും ചുമ ലചപടുത്താനും  ീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. 

തകരളത്തിചെ പുനർനിർമാണത്തില് പങ്കാളികളാകാന്  ാല്പരയമുളള 

വയക്തികളില് നിന്നും സംഘടനകളില് നിന്നും സ്ഥാപനങ്ങളില് നിന്നും സപ്തംബർ 

10 മു ല് 15 വചര ജില്ാ തകന്ദ്രങ്ങളില് നിന്ന ് ഫണ്ട ് തശഖരണം നടത്താന് 

 ീരുമാനിച്ചു. ഇ ിനു മുതന്നാടിയായി സപ്തംബർ 3-ന് എല്ാ ജില്കളിലും 

ധനസമാഹരണ പരിപാടിയുചട സംഘാടനചത്തകുറിച്്ച ആതലാചികുന്ന ിന ്ജില്ാ 

കലക്ടർമാർ ജില്യിചല വകുപ് തമധാവികളുചട തയാരം വിളികുന്ന ാണ്. 

അരീഷണല് ചീഫ് ചസന്ദ്കട്ടറി ലത്തിലുളള ഉതദയാരസ്ഥർ ഈ തയാരങ്ങളില് 

പചങ്കടുകും. ജില്കളിചല ധനസമാഹരണത്തിന് മന്ദ്ന്തിമാർക് ന്ദ്പത യക ചുമ ല 

നല്കിയിട്ടുണ്ട.് 

കാസർതകാട് – ഇ. ചന്ദ്രതശഖരന് 

കണൂർ – ഇ.പി. ജയരാജന്, ചക.ചക. ദശലജ 

വയനാട ്– രാമചന്ദ്രന് കടന്നപള്ളി 

തകാഴിതകാട ്– ടി.പി. രാമകൃഷ്ണന്, എ.ചക. ശശീന്ദ്രന് 

മലപുറം – ചക.ടി. ജലീല് 

പാലകാട് – എ.ചക. ബാലന് 

 ൃശ്ശൂർ – സി. രവീന്ദ്രനാഥ്, വി.എസ്. സുനില്കുമാർ 

എറണാകുളം – എ.സി. ചമായ്തീന് (ഇ.പി. ജയരാജന് സഹായികും) 
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ഇടുകി – എം.എം. മണി 

തകാട്ടയം – ത ാമസ ്ഐസക്, ചക. രാജു 

ആലപുഴ – ജി. സുധാകരന്,  ിതലാത്തമന് 

പത്തനം ിട്ട – മാ യു ടി ത ാമസ ്

ചകാല്ം – തമഴ്സികുട്ടിയമ 

 ിരുവനന്തപുരം – കടകംപള്ളി സുതരന്ദ്രന് 

സംസ്ഥാനചത്ത ചന്ദ്പാഫഷണല് വിദയാലയങ്ങള്, സർകാർ – എയ്ഡര് 

വിദയാലയങ്ങള്, സർകാർ നിയന്ദ്ന്തണത്തിലുളള വിദയാഭയാസ സ്ഥാപനങ്ങള് 

എന്നിവിടങ്ങളില് നിന്ന ് മുഖയമന്ദ്ന്തിയുചട ദുരി ാശവാസ നിധിയിതലക ് സപ്തംബർ 

11-ന ് ധനസമാഹരണം നടത്താന്  ീരുമാനിച്ചു. ഇ ിന ് ചപാ ുവിദയാഭയാസ, 

ഉന്ന വിദയാഭയാസ വകുപുകചള ചുമ ലചപടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. സംസ്ഥാനചത്ത 

സി.ബി.എസ്.സി, ഐ.സി.എസ്.സി. സ്ഥാപനങ്ങചളയും ധനസമാഹരണ 

പരിപാടിയില് പങ്കാളികളാകാന്  ീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. 

ന്ദ്പളയത്തില്  കർന്ന തകരളചത്ത പു ുകിപണിയുന്ന ിന ് മുഖയമന്ദ്ന്തിയുചട 

ദുരി ാശവാസനിധിയിതലക് സംഭാവന നല്കണചമന്ന ആഹവാനത്തിന് 

തലാകചമങ്ങുനിന്നും നല് ന്ദ്പ ികരണമാണ് ലഭികുന്ന ്. ഉള്ളവരും 

ഇല്ാത്തവരുചമല്ാം അവരവരുചട കഴിവിനനുസരിച്ചും കഴിവിനപുറവും നാടിചന 

സഹായികാന് മുതന്നാട്ടുവരുന്നു എന്ന  ് നമുക ് വലിയ ആത്മവിശവാസം 

പകരുന്ന ാണ്. ആരസ്റ്റ്ന്് 30 വചര 1026 തകാടി രൂപ ദുരി ാശവാസനിധിയിതലക് 

ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഏറ്റവും ന്ദ്ശതദ്ധ്യമായ കാരയം 4.17 ലക്ഷം തപർ ഓണ്ദലന് വഴിയാണ് 

സംഭാവന നല്കിയ  ്എന്ന ാണ.് രാജയത്തിനും തലാകത്തുനും മികച്ച മാ ൃകകള് 

സമാനിച്ച ചകാച്ചു സംസ്ഥാനമാണ് തകരളം. മഹാദുരന്തചത്ത 

അ ിജീവികുന്ന ിലും നാം തലാകത്തിന് മാ ൃകയാകുചമന്ന കാരയത്തില് 

സംശയമില്. 

ന്ദ്പളയത്തില് എല്ാം നഷ്ടചപട്ട ചചറുകിട കച്ചവടകാചര സഹായികുന്ന ിന് 

വായ്പാ പദ്ധ് ി നടപാകാന്  ീരുമാനിച്ചു. കച്ചവടകാർക് പത്തു ലക്ഷം രൂപ വചര 

ബാങ്കുകളില് നിന്ന ് വായ്പ ലഭയമാകുന്ന ാണ്. സവയംസഹായ സംഘങ്ങള്, 

കുടുംബന്ദ്ശീ എന്നിവർകും ഈ പദ്ധ് ിയുചട ആനുകൂലയം ലഭയമാകാന് 

 ീരുമാനിച്ചു. 

ന്ദ്പളയത്തില് വീട്ടുപകരണങ്ങള് നഷ്ടചപട്ട കുടുംബങ്ങള്ക ് ഒരു ലക്ഷം രൂപ 

വചര ബാങ്കുകളില് നിന്ന് വായ്പ ലഭയമാകും. വായ്പയുചട പലിശ സർകാർ വഹികും. 

വായ്പയുചട  ിരിച്ചടവ ് ഉറപാകുന്ന ിന് കുടുംബന്ദ്ശീ വഴിയായിരികും വായ്പ 

നല്കുക. ഇ ിനായി സംസ്ഥാന സർകാർ ബാങ്കുകളുചട കണ്തസാർഷയവുമായി 

കരാർ ഉണ്ടാകുന്ന ാണ്. 

തകരളചത്ത മികച്ച നിലയില് പുനർനിർമികുന്ന ിനുളള പദ്ധ് ിയുചട 

കണ്സള്ട്ടെ ് പാർട്്ടണറായി അന്താരാഷ്ന്ദ്ട ലത്തില് ന്ദ്പശസ്തമായ ചക.പി.എം.ജിചയ 

നിയമികാന്  ീരുമാനിച്ചു. ചക.പി.എം.ജിയുചട തസവനം സൌജനയമായിരികും. 

ന്ദ്പളയത്തില്  കർന്ന പമ്പ പുനർനിർമികുന്ന ിനും ശബരിമല  ീർത്ഥാടനം 

സൌകരയചപടുത്തുന്ന ിനും അടിയന്തര നടപടി സവീകരികാന് മന്ദ്ന്തിസഭ 

 ീരുമാനിച്ചു. ഇ ിനുതവണ്ടി ചീഫ് ചസന്ദ്കട്ടറി അധയക്ഷനായി ഉന്ന  ല സമി ിചയ 

നിയമികും. തരാ.വി. തവണു, ചക.ആർ. തജയാ ിലാല്, ടിങ്കു ബിസവാള് എന്നീ 

സീനിയർ ഉതദയാരസ്ഥരും തപാലീസ് തമധാവി തലാക് നാഥ് ചബഹ്റയും കമിറ്റിയില് 

അംരങ്ങളായിരികും. 

നവംബർ 17-നാണ് മണ്ഡല-മകരവിളക്  ീർത്ഥാടനം ആരംഭികുന്ന ്. 

ന്ദ്പളയത്തില്  കർന്ന തറാരുകളും പാലങ്ങളും ചകട്ടിടങ്ങളുചമല്ാം 
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സമയബന്ധി മായി പുനർനിർമിതകണ്ട ് അ യാവശയമാണ്. അ ിനാല് 

പുനർനിർമാണത്തിചെ ചുമ ല ടാറ്റ ചന്ദ്പാജക്ട ്ലിമിറ്റരിന് നല്കാന്  ീരുമാനിച്ചു. 

ന്ദ്പളയത്തില് വീടുകള്കും കടകള്കും ഉണ്ടായ നാശനഷ്ടങ്ങളുചട 

വിവരതശഖരണം രിജിറ്റലായി നടത്തുന്ന ിന ് ീരുമാനിച്ചു. 

 

September – 4 

ന്ദ്പളയചകടു ിയില് വീടുകളില് നാശനഷ്ടമുണ്ടായ കുടുംബങ്ങള്ക്  ാല്കാലിക 

ആശവാസമായി നല്കുന്ന 10,000 രൂപയുചട വി രണം എന്ദ് യും തവരം 

പൂർത്തിയാകാന് മന്ദ്ന്തിസഭ ഉപസമി ിതയാരം  ീരുമാനിച്ചു. ഇ  ് സംബന്ധിച്ച 

വിവരതശഖരണവും പരിതശാധനയും ഉള്ചപചടയുളള നടപടിന്ദ്കമങ്ങള്ക ്കൂടു ല് 

ഉതദയാരസ്ഥചര നിതയാരികാന് തയാരം  ീരുമാനിച്ചു.ദുരി ാശവാസ, പുനരധിവാസ 

ന്ദ്പവർത്തനങ്ങള് തയാരം അവതലാകനം ചചയ്തു.എലിപനി ഉള്ചപചടയുളള തരാരങ്ങള് 

ന്ദ്പ ിതരാധികുന്ന ിന് ഊർജി മായ നടപടികള് സവീകരികാന് തയാരം 

 ീരുമാനിച്ചു. എലിപനി ന്ദ്പ ിതരാധ മരുന്ന് ആവശയത്തിന് തസ്റ്റ്ന്ാകുണ്ട്. തരാരം വന്ന് 

മരിച്ചവരില് ഒരാചളാഴിചക ആരും ന്ദ്പ ിതരാധ മരുന്ന ് കഴിച്ചവരചല്ന്ന് 

ആതരാരയവകുപ് അരീഷണല് ചീഫ് ചസന്ദ്കട്ടറി തയാരത്തില് റിതപാർട്്ട ചചയ്തു. 

തരാരം വരാന് സാധയ യുചണ്ടന്ന് മനസ്സിലാകി 60 ലക്ഷം ന്ദ്പ ിതരാധ ടാബ് ലറ്റ് 

ന്ദ്പളയബാധി  ന്ദ്പതദശങ്ങളില് വി രണം ചചയ്തിരുന്നു.പല ന്ദ്പതദശങ്ങളിലും ചവള്ളം 

ചകട്ടികിടകുന്ന ുചകാണ്ട ് ചകാ ുകുജനയതരാരങ്ങള് പടരാന് സാധയ യുണ്ട്. 

അ ിനാല് ആവശയമായ മുന്കരു ല് സവീകരികാനും ചകാ ുകു 

നശീകരണത്തിന ് കൂടു ല് സംഘങ്ങചള നിതയാരികാനും 

 ീരുമാനിച്ചു.ദുരന്തത്തില് മരിച്ചവരുചട ആന്ദ്ശി ർക് നഷ്ടപരിഹാരം 

നല്കുന്ന ിനുളള നടപടിന്ദ്കമങ്ങള് ചസപ്റ്റംബർ 7-നകം പൂർത്തിയാകണം. 

കാണാ ായവരില് ഇനി  ിരിച്ചുവരാന് സാധയ യില്ാത്തവർ ഉചണ്ടങ്കില് അവരുചട 

കുടുംബങ്ങള്കും തവരത്തില് നഷ്ടപരിഹാരം ലഭയമാകണം. ഓഖി 

ദുരന്തമുണ്ടായതപാള് സവീകരിച്ച നടപടിന്ദ്കമം ഇകാരയത്തിലും അനുവർത്തികാന് 

 ീരുമാനിച്ചു.കുട്ടനാട്ടില് ചകട്ടികിടകുന്ന ചവള്ളം ഒഴിവാകുന്ന ിന ് കൂടു ല് 

പമ്പുകള് ഉപതയാരികും. നിലവില് ജില്ാഭരണസംവിധാനത്തിചെ 23 പമ്പുകളും 

പാടതശഖര സമി ിയുചട 30 പമ്പുകളും ഉപതയാരികുന്നുണ്ട്. അ ിനുപുറചമയാണ് 

കൂടു ല് പമ്പുകള് ചകാണ്ടുവരുന്ന ്. തരഖകള് നഷ്ടചപട്ടവർക് അ ് 

ലഭയമാകാനുളള നടപടികള്  വരി ചപടുത്തണം. വിവിധ ഏജന്സികള് നല്കിയ 

ദുരി ാശവാസ സാധനങ്ങളില് ബാകിയുളളവ വി രണം ചചയ്യുന്ന ിനുളള 

മാനദണ്ഡം തയാരം അംരീകരിച്ചു. വി രണം ചപചട്ടന്ന ് പൂർത്തിയാകുന്ന ിന് 

കുടുംബന്ദ്ശീ യൂണിറ്റുകചള കൂടി ചുമ ലചപടുത്തും. ന്ദ്പളയം ബാധിച്ച 

കുടുംബങ്ങളിചല കുട്ടികള്ക ് അടിയന്തരമായി തനാട്ടുപുസ്തകം 

ലഭയമാകും.മാലിനയസംസ്കരണം ഊർജി മായി നടത്തും. ഇ ിനകം 32,000 ടണ് 

അദജവമാലിനയം തശഖരിച്ചിട്ടുണ്ട്. വീടുകളില് ബാകിയുളള അദജവ 

മാലിനയങ്ങള് വളെിയർമാചര അയച്്ച തശഖരികും. 160 പഞ്ചായത്തുകളില് മാലിനയം 

തശഖരിച്ചുവയ്കാനുളള സ്ഥലം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ചവള്ളം കയറിയ വീടുകളില് 12,900 

വീടുകതള ഇനി വൃത്തിയാകാനുളളുചവന്നും തയാരം വിലയിരുത്തി 

 

September – 11 

CM Pinarayi Vijayan has directed the State Council for Science, Technology & Environment to 

conduct scientific studies on the phenomena observed after the floods in Kerala and suggest possible 

solutions to the problems. 
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The Centre for Water Resources Management has been assigned the task of studying fall in 

water levels, changes in Groundwater and land cracks. The topic of biodiversity renovation has been 

assigned to Jawaharlal Nehru Tropical Botanic Garden and Research Institute, Kerala Forest Research 

Institute and the Malabar Botanical Garden and Institute for Plant Sciences. The study of issues related 

to roads and bridges has been given to the National Transportation Planning and Research Centre. 

In addition, CM has instructed the Science, Technology & Environment council to study separately the 

structural changes to environment in terms of biodiversity and changes in the habitat of animals and 

plants and its impacts. 

 

September – 11 

ന്ദ്പളയചകടു ിക് ഇരയായവരുചട പുനരധിവാസം,  കർന്ന തകരളത്തിചെ 

ചമച്ചചപട്ട നിലയിലുളള പുനർനിർമാണം എന്നിവയാണ ് ഇനി സർകാരിചെ 

മുമ്പിലുളള ന്ദ്പധാന അജണ്ട. ഇ ് സംബന്ധിച്ച വയക്തമായ ന്ദ്പവർത്തനങ്ങള്ക് 

മുഖയമന്ദ്ന്തിയുചട അധയക്ഷ യില് തചർന്ന മന്ദ്ന്തിസഭാതയാരം രൂപം നല്കിയിരുന്നു. 

അ നുസരിച്ചുളള നടപടികള് യുദ്ധ്കാലടിസ്ഥാനത്തില് മുതന്നാട്ടുതപാകുകയാണ്. 

സ്ഥലത്തിചല്ങ്കിലും അപതപാള് ഉയർന്നുവരുന്ന ന്ദ്പധാന കാരയങ്ങളില് മുഖയമന്ദ്ന്തി 

 ചന്ന  ീരുമാനം എടുകുകയും ആവശയമായ നിർതേശങ്ങള് നല്കുകയും 

ചചയ്യുന്നു. മന്ദ്ന്തിമാരുമായും ന്ദ്പധാന ഉതദയാരസ്ഥരുമായും അതേഹം ആശയവിനിമയം 

നടത്തുകയും ചചയ്യുന്നുണ്ട്. ഭരണ കാരയങ്ങള് നിർവഹികുന്ന ിന ് ഒരു  ടസ്സവും 

ഉണ്ടായിട്ടില്.ന്ദ്പളയദുരി ാശവാസം, പുനരധിവാസം എന്നീ കാരയങ്ങള് 

ഏതകാപിപികുന്ന ിന് മന്ദ്ന്തിസഭാ ഉപസമി ി രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ സമി ി 

അ ിചെ ന്ദ്പവർത്തനം നല് നിലയില് നിർവഹിച്ചുവരുന്നു. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഉപസമി ി 

തയാരം തചരുകയുണ്ടായി. ദുരി ാശവാസ-പുനരധിവാസ ന്ദ്പവർത്തനങ്ങള് ഈ 

കമിറ്റി നല് രീ ിയില് അവതലാകനം ചചയ്യുകയും ഏതകാപിപികുയും 

ആവശയമായ  ീരുമാനങ്ങള് എടുകുകയും ചചയ്യുന്നുണ്ട്.ദുരി ാശവാസത്തിചെ 

ഭാരമായുളള 10,000 രൂപ ധനസഹായത്തിന് അർഹരായ 6,05,555 തപരില് 4,95,000 

തപർക് ഇന്ന് ഉച്ചതയാചട  ുക ലഭയമാകി. ബാകിയുളളവർക് ബുധനാഴ്ചതയാചട 

സഹായം ലഭികും. കിറ്റ ് വി രണം ഇ നികം  ചന്ന പൂർത്തിയായി. 7,18,674 

കുടുംബങ്ങള്ക് കിറ്റ് വി രണം ചചയ്തു. സംസ്ഥാനത്തിനകത്തുനിന്നും 

പുറത്തുനിന്നും ലഭിച്ചിട്ടുള്ള സാധനങ്ങള് അർഹരായവർക ് വി രണം 

ചചയ്യുന്ന ിന് മാർരതരഖ ഉണ്ടാകി. മന്ദ്ന്തിസഭാ ഉപസമി ി അംരീകരിച്ച മാർരതരഖ 

ന്ദ്പകാരം നിശ്ചയിച്ച വസ്തു കള് വി രണം ചചയ്യുകയാണ്.ന്ദ്പളയചകടു ിയില് 

 കർന്ന പമ്പയുചട പുനർനിർമാണം യുദ്ധ്കാലടിസ്ഥാനത്തില് 

ആരംഭിച്ചുകഴിഞ്ഞു. ന്ദ്പളയത്തില് നഷ്ടചപട്ട തരഖകള് അദാലത്്ത സംഘടിപിച്്ച 

നല്കിവരുന്നു. വീട്ടുസാധനങ്ങള് നശിച്ച കുടുംബങ്ങള്ക് ഒരു ലക്ഷം രൂപ വീ ം 

പലിശരഹി  വായ്പ ലഭയമാകാനുളള നടപടികളും 

സവീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.കൂട്ടുത്തരവാദി വത്തിലാണ് മന്ദ്ന്തിസഭ ന്ദ്പവർത്തികുന്ന ്. 

മുഖയന്ദ്ന്തി സ്ഥലത്തിചല്ങ്കിലും മന്ദ്ന്തിമാർ കൂട്ടായി ന്ദ്പവർത്തനം മുതന്നാട്ടു 

ചകാണ്ടുതപാകുന്നു. വിവിധ ജില്കളില് വിഭവസമാഹരണത്തിചെ ചുമ ലയിലാണ് 

ഇതപാള് മന്ദ്ന്തിമാർ. മന്ദ്ന്തിസഭാ ഉപസമി ിയില് അംരങ്ങളല്ാത്ത മന്ദ്ന്തിമാർ 

നാചളയും വിവിധ ജില്കളില് ഈ ചുമ ലകള് നിർവഹികും. തകരളചത്ത 

പുനർനിർമികുന്ന ിനുളള സഹായ പദ്ധ് ികളുമായും സ്തപാണ്സർഷിപുമായും 

വിവിധ സ്ഥാപനങ്ങളും ഏജന്സികളും സർകാരിചന സമീപികുന്നുണ്ട്. അച ല്ാം 

ശരിയായ വിധത്തില് ന്ദ്കമീകരികുകയും ന്ദ്പതയാജനചപടുത്തുകയും ചചയ്യുന്നുണ്ട്. 

വിതദശരാജയങ്ങളില് നിന്നുള്ചപചട ദുരി ാശവാസ നിധിയിതലക ് വരുന്ന 
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സംഭാവനകള് സവീകരികാനുളള ന്ദ്കമീകരണവും മുഖയമന്ദ്ന്തിയുചട ഓഫീസില് 

ഏർചപടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.ന്ദ്പളയചകടു ിയുമായി ബന്ധചപട്്ട തലാകബാങ്ക,് എ.രി.ബി, 

ഇെർനാഷണല് ഫിനാന്സ് തകാർപതറഷന് എന്നീ ഏജന്സികളുചട ന്ദ്പ ിനിധികള് 

ആരസ്റ്റ്ന്് 29-ന ് മുഖയമന്ദ്ന്തിയുമായി ചർച്ച നടത്തിയിരുന്നു. ഇ ിചെ  ുടർച്ചയായി 

തലാകബാങ്ക്-എ.രി.ബി സംഘം തകരളത്തില് വന്ന് നാശനഷ്ടം 

വിലയിരുത്തിചകാണ്ടിരികുകയാണ്. രണ്ടുമൂന്ന് ദിവസത്തിനകം ഈ 

വിലയിരുത്തല് പൂർത്തിയാകും. അ ിനുതശഷമായിരികും സംസ്ഥാനത്തിനുളള 

സഹായം സംബന്ധിച്്ച  ീരുമാനം എടുകുക. സപ്തംബർ 20-നകം തലാകബാങ്ക്-

എ.രി.ബി സംഘം അവരുചട വിലയിരുത്തല് സംബന്ധിച്ച റിതപാർട്്ട സർകാരിന് 

നല്കുചമന്ന് ന്ദ്പ ീക്ഷികുന്നു. ഇ ുതപാലുളള എല്ാ കാരയങ്ങളും ഒരു 

 ടസ്സവുമില്ാച  സർകാർ നിർവഹിച്ചുതപാരുന്നുണ്ട്.വിതദശത്തുതപായ 

തശഷംചസപ്തംബർ മൂന്നു മു ല് ഒമ്പ ു വചരയുളള ദിവസങ്ങളില് 316 ഫയലുകളില് 

മുഖയമന്ദ്ന്തി  ീർപ ് കല്പിച്ചു. ഇലക്തന്ദ്ടാണിക് സംവിധാനം ഉപതയാരിച്്ച ഫയല് 

ദകകാരയം ചചയ്യുന്ന ിനുളള എല്ാ ഏർപാടുകളും ചചയ്തിട്ടുണ്ട്. അ  ്സുരമമായി 

നടകുകയും ചചയ്യുന്നു. 

 

September – 12 

ദുരി ാശവാസ-പുനരധിവാസ ന്ദ്പവർത്തനങ്ങളുചട ഏതകാപനം സംബന്ധിച്ച 

മന്ദ്ന്തിസഭാ ഉപസമി ിതയാരം ഇന്നു കാലത്്ത തചർന്ന ്ദുരി ാശവാസ ന്ദ്പവർത്തനങ്ങള് 

വിശദമായി അവതലാകനം ചചയ്തു. ദുരന്തത്തില്  കർന്ന വീടുകളും സ്കൂ ളുകളും 

ആശുപന്ദ് ികളും സൌജനയമായി പുനർനിർമികാനും മറ്റു സഹായങ്ങള് 

ലഭയമാകാനും  യ്യാറായി വിവിധ ഏജന്സികളും സ്ഥാപനങ്ങളും വയക്തികളും 

മുതന്നാട്ടുവരുന്നുണ്ട്. ഇവ ഏതകാപിപിച്്ച സഹായം നല്രീ ിയില് 

ന്ദ്പതയാജനചപടുത്താന്  ീരുമാനിച്ചു. ഇ ിനുതവണ്ടി ആസൂന്ദ് ണവകുപ ് ഒരു ചവബ് 

തപാർട്ടല്  യ്യാറാകുന്നുണ്ട്. സഹായം നല്കാന് സന്നദ്ധ് യുള്ളവർക ് ഈ 

തപാർട്ടല് വഴി സർകാരിചന ബന്ധചപടാവുന്ന ാണ്. എവിചടചയാചക, 

ആർചകാചക അടിയന്തിര സഹായം ആവശയമുണ്ട് എന്ന വിവരങ്ങള് ഈ 

തപാർട്ടലില് നിന്ന് അറിയാന് സാധികും.പ ിനായിരം രൂപ വീ മുള്ള സഹായ 

വി രണം മികവാറും പൂർത്തിയായി. ചസപ്തംബർ 11 ചെ കണകുകള് ന്ദ്പകാരം 5.01 

ലക്ഷം കുടുംബങ്ങള്ക ് സഹായം വി രണം ചചയ്തു കഴിഞ്ഞു. ഇനി 96,500 

കുടുംബങ്ങള്കാണ് സഹായം നല്കാനുള്ള ്. ബാങ്ക ് അകൌണ്ട ് വിവരങ്ങള് 

കൃ യമായി ലഭയമാകാത്ത ും ചില ആവർത്തനങ്ങളുമാണ് സഹായവി രണം 

പൂർത്തിയാകുന്ന ിന ് ന്ദ്പയാസമുണ്ടാകിയ ്. ഇന്നും നാചളയുമായി 

സഹായവി രണം പൂർത്തിയാകും. കിറ്റ് വി രണം കഴിഞ്ഞ ദിവസം  ചന്ന 

പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട്. തകരളത്തിന ് പുറത്തുനിന്ന് ലഭിച്ച ദുരി ാശവാസ 

സാധനങ്ങളുചട വി രണം മാനദണ്ഡന്ദ്പകാരം നടത്തിവരുന്നു.1498 കുടുംബങ്ങളിചല 

4857 തപരാണ് ഇതപാള് ദുരി ാശവാസ കയാമ്പുകളിലുള്ള ്. ആചക 122 കയാമ്പുകള്. 

കയാമ്പുകള് ന്ദ്പവർത്തികുന്ന സ്കൂ ളുകള്ക് പകരം മറ്റു ചകട്ടിടങ്ങള് 

അടിയന്തിരമായി കചണ്ടത്തുന്ന ാണ്. ചവള്ളം കയറിയ വീടുകളുചട 

വൃത്തിയാകല് മികവാറും പൂർത്തിയായി. 6.89 ലക്ഷം വീടുകളാണ് ഇ ുവചര 

 തേശ സവയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുചട തന ൃ വത്തില് വൃത്തിയാകിയ ്. ഇനി 3501 

വീടുകതള ബാകിയുള്ളൂ. 3.19 ലക്ഷം കിണറുകള് വൃത്തിയാകിയിട്ടുണ്ട്. ചവള്ളം 

ഇറങ്ങാത്ത ന്ദ്പതദശങ്ങളില് കുറച്ചു കിണറുകള് കൂടി വൃത്തിയാകാന് ബാകിയുണ്ട്. 

4213 ടണ് ദജവമാലിനയമാണ് ഇ ുവചര തശഖരിച്ച ്. അ ില് 4036 ടണും 

സംസ്കരിച്ചു. 4305 ടണ് അദജവ മാലിനയം തശഖരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവ ഘട്ടം ഘട്ടമായി 
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സംസ്കരികും.ചവള്ളം കയറി വീട്ടുസാധനങ്ങള് നശിച്ചവർക് ഒരു ലക്ഷം രൂപ 

കുടുംബന്ദ്ശീ വഴി പലിശരഹി  വായ്പ ലഭയമാകാനുള്ള നടപടികള് 

മുതന്നാട്ടുതപാകുന്നു. ചസപ്തംബർ 25 മു ല് വായ്പ നല്കിത്തുടങ്ങാന് കഴിയുചമന്നാണ് 

ന്ദ്പ ീക്ഷികുന്ന ്.വിദയാലയങ്ങള്വഴിയുള്ള ധനസമാഹരണം നല്രീ ിയില് 

നടന്നിട്ടുണ്ട്. ഇ ിചെ വിശദാംശങ്ങള് പൂർണമായി ലഭിച്ചിട്ടില്. രണ്ടായിരം 

വിദയാലയങ്ങളുചട കണക് ലഭിച്ചതപാള് സമാഹരികാന് കഴിഞ്ഞ  ുക 2.05 

തകാടിരൂപയാണ്. ചമാത്തം പ ിനാറായിരം വിദയാലയങ്ങളാണുള്ള ്.നഷ്ടചപട്ട 

തരഖകളുചട വി രണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. കുറച്ചു ദിവസങ്ങള്കകം തരഖാവി രണം 

പൂർത്തിയാകാന് കഴിയും. തകന്ദ്രസർകാരിചെ മാനദണ്ഡന്ദ്പകാരം 

വീടുകള്കുണ്ടായ നഷ്ടത്തിനാണ ്സാമ്പത്തിക സഹായം നല്കുന്ന ്. എന്നാല് മറ്റു 

ചകട്ടിടങ്ങള്കും വയാപാരസ്ഥാപനങ്ങള്കും ഉണ്ടായ നഷ്ടം കൂടി കണകാകാന് 

 ീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്.തകന്ദ്രസർകാരിചെ തദശീയ ദുരന്ത ന്ദ്പ ികരണ നിധി 

(എന്.രി.ആർ.എഫ്.) മാനദണ്ഡന്ദ്പകാരമുള്ള നിതവദനം  യ്യാറാകിവരികയാണ്. 

വിവിധ വകുപുകളില് നിന്നുള്ള വിവരങ്ങള് തശഖരിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അവ 

തന്ദ്കാരീകരിച്്ച  ാമസിയാച  തകന്ദ്ര സർകാരിന് വിശദമായ നിതവദനം 

സമർപികും.ദുരന്ത തശഷം പകർച്ചവയാധികള് ചപാട്ടിപുറചപടുന്ന  ്  ടയാന് 

ആതരാരയവകുപ് ഫലന്ദ്പദമായ നടപടികള് സവീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇ ിചെ ഫലമായി 

പകർച്ചവയാധികള് വലിചയാരളവുവചര  ടയാന് കഴിഞ്ഞു. ന്ദ്പ ിതരാധമരുന്ന് 

വയാപകമായി വി രണം ചചയ്യുന്ന ിനാല് എലിപനിയും നിയന്ദ്ന്തണവിതധയമാണ്. 

ചരങ്കിതപാലുള്ള ചകാ ുകുജനയ തരാരങ്ങള്  ടയാനുള്ള മുന്കരു ലുകളും 

എടുകുന്നുണ്ട്.ന്ദ്പളയത്തില്  കർന്ന പമ്പ പുനർനിർമിച്്ച ശബരിമല 

 ീർത്ഥാടകർക ് സൌകരയം ഒരുകുന്ന ിനുള്ള ന്ദ്പവൃത്തികള് അ ിതവരം 

നടകുകയാണ്.  ീർത്ഥാടനകാലം ആരംഭികുന്ന ിനുമുന്പ ് ന്ദ്പവൃത്തികള് 

പൂർത്തിയാകാന് കഴിയുചമന്ന് ന്ദ്പ ീക്ഷികുന്നു.തലാക ബാങ്ക,് എ.രി.ബി., 

ഐ.എഫ്.സി. എന്നീ അന്താരാഷ്ന്ദ്ട ഏജന്സികളുചട ന്ദ്പ ിനിധികള് സംസ്ഥാനചത്ത 

വിവിധ ജില്കള് സരർശിച്്ച നഷ്ടം വിലയിരുത്തുകയാണ്. മൂന്ന് നാല് 

ദിവസത്തിനകം അ  ് പൂർത്തിയാകും. ചസപ്തംബർ 21 ന ് ഈ ഏജന്സികളുചട 

റിതപാർട്്ട ലഭികുചമന്ന ് ന്ദ്പ ീക്ഷികുന്നു. സഹായം സംബന്ധിച്ച  ീരുമാനം 

അ ിനുതശഷമുണ്ടാകും. 

 

September – 14 

മുഖയമന്ദ്ന്തിയുചട ദുരി ാശവാസ നിധിയിതലകുളള ധനസമാഹരണം വിജയിപികാന് 

വലിയ പങ്ക ്വഹിച്ച വിദയാർത്ഥികചള മുഖയമന്ദ്ന്തി പിണറായി വിജയന് അഭിവാദയം 

ചചയ്തു. 

ന്ദ്പളയത്തില്  കർന്ന തകരളചത്ത പുനർനിർമികാനുളള ന്ദ്ശമത്തിചെ ഭാരമായാണ് 

ചസപ്റ്റംബർ 11, 12  ീയ ികളില് സംസ്ഥാനചത്ത സ്കൂ ളുകളില് ധനസമാഹരണ 

പരിപാടി നടന്ന ്. 15 തകാടി രൂപ അ ിലൂചട സമാഹരികാന് കഴിഞ്ഞുചവന്ന ് 

ആതവശകരമായ അനുഭവമാണ്. ദുരന്തം തനരിടാനുളള ധനസമാഹരണത്തില് 

 ുടകം മു ല്  ചന്ന വിദയാർത്ഥികള് വലിയ പങ്ക ് വഹിച്ചിരുന്നു. സർകാരിചെ 

ന്ദ്ശമത്തിന ് ഇ  ് വലിയ ന്ദ്പതചാദനമാണ് നല്കിയ ്. സമ്പാദയകുടുകയിചല 

പണവുമായി ധാരാളം കുട്ടികള് മുഖയമന്ദ്ന്തിയുചട ഓഫീസിലും ജില്ാ 

കലക്ടതററ്റുകളിലും എത്തി. മു ിർന്നവർകുതപാലും മാ ൃകയാകാവുന്ന 

പിന്തുണയാണ് ചകാച്ചുകുട്ടികളില് നിന്ന് ലഭിച്ച ്. സമൂഹത്തിന ് വലിയ 

സതരശമാണ് കുട്ടികളുചട ഈ പങ്കാളിത്തചമന്നും മുഖയമന്ദ്ന്തി പറഞ്ഞു. 
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വിദയാലയങ്ങളിചല ധനസമാഹരണം വിജയിപികുന്ന ിന ് അധയാപകരും 

രക്ഷി ാകളും അധയാപക-രക്ഷാകർ ൃസമി ിയും വഹിച്ച പങ്കിചനയും 

മുഖയമന്ദ്ന്തി അഭിനരിച്ചു. 

 

September – 19 

ന്ദ്പളയാനന്തര ശുചീകരണത്തിചെ  ുടർച്ചയായി  തേശസവയംഭരണ 

സ്ഥാപനങ്ങളുചട തന ൃ വത്തില് ചസപ്റ്റംബർ 22 മു ല് ഒക്തടാബർ 2 വചര 

സംസ്ഥാനത്്ത  ീന്ദ്വ ശുചീകരണ ന്ദ്പവർത്തനങ്ങള് നടത്തും. ഇ ിചെ ഭാരമായി 

വീടുകളിലും സ്ഥാപനങ്ങളിലും ചപാ ുസ്ഥലങ്ങളിലും ഉളള മാലിനയങ്ങള് 

സംസ്കരികുകയും തവർ ിരിച്്ച പുനചംന്ദ്കമണത്തിന് ദകമാറുകയും ചചയ്യും. 

ഇത ാചടാപം നദികള് ത ാടുകള് മറ്റ് ജലാശയങ്ങള് ചപാ ുസ്ഥലങ്ങള് 

എന്നിവിടങ്ങളിചല മാലിനയങ്ങള് നീകം ചചയ്ത് ശുചീകരികും. ശുചീകരണ 

ന്ദ്പവർത്തനങ്ങള് പഞ്ചായത്്ത, നരരകാരയം ന്ദ്രാമവികസനം എന്നീ വകുപുകള് 

ഏതകാപിപിച്്ച നടത്തും. ഹരി തകരള മിഷന്, ശുചി വ മിഷന്, ക്ലീന് തകരള കമ്പനി, 

കുടുംബന്ദ്ശീ, തദശീയ ന്ദ്രാമീണ ച ാഴിലുറപ് മിഷന് എന്നിവയുചട സംയുക്ത 

തന ൃ വവും ഏതകാപനവും ജില്ാ-സംസ്ഥാന  ലങ്ങളില് ഉണ്ടാകും. ജില്ാ ല 

ന്ദ്പവർത്തനങ്ങളുചട ഏതകാപനം ജില്ാ കലക്ടർ, പഞ്ചായത്്ത ചരപയൂട്ടി രയറക്ടർ, 

ശുചി വ മിഷന് ജില്ാ തകാരിതനറ്റർ എന്നിവർകായിരികും. വിദയാലയങ്ങളില് 

ഹരി  തകരള മിഷചെ സഹകരണതത്താചട നടത്തുന്ന ഹരിത ാത്സവം 

പരിപാടിയുചട ഭാരമായി മാലിനയം തവർ ിരികുന്ന ന്ദ്പവർത്തനങ്ങളില് 

അവതബാധം ഉണ്ടാകും. ഇ ിന് ചപാ ുവിദയാഭയാസ വകുപിചെ 

സഹകരണമുണ്ടാകും. എല്ാ സർകാർ ഓഫീസുകളും നവംബർ ഒന്നുമു ല് ന്ദ്രീന് 

തന്ദ്പാതട്ടാതകാള് നടപാകുന്ന ിനുളള നടപടികള് സവീകരിതകണ്ട ാണ്. 

ജലാശയങ്ങളില് മാലിനയം നിതക്ഷപികുന്ന ്  ടയുന്ന ിനും  ജലാശയ  ീരത്തുളള 

മാലിനയം നീകുന്ന ിനും  തേശസവയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള് കർശന നടപടികള് 

സവീകരികണം. ജലാശയങ്ങളില് മാലിനയം നിതക്ഷപികുന്നവർക് തകരള 

ഇറിതരഷന് ആെ ് വാട്ടർ കണ്സർതവഷന് (തഭദര ി) ഓർരിനന്സ ് 2017, തകരള 

പഞ്ചായത്്ത രാജ ്ആക്ട ്1994, തകരള മുനിസിപാലിറ്റി ആക്ട ്1994 എന്നിവ ന്ദ്പകാരമുളള 

ശിക്ഷയും പിഴയും നല്കുന്ന ടകമുളള നിയമ നടപടികളും സവീകരികണം. 

നിലവില് ജില്കളുചട ചാർജുളള മന്ദ്ന്തിമാർ ശുചീകരണ ന്ദ്പവർത്തനങ്ങള്ക് 

തന ൃ വം നല്കും. ശുചീകരണ ന്ദ്പവർത്തനങ്ങള്ക ്പഞ്ചായത്തുകള്ക ്പരമാവധി 

10,000 രൂപയും നരരസഭകള് / തകാർപതറഷനുകള്  എന്നിവക് 25,000 രൂപയും 

 തേശസവയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുചട  ന ു/ൈാന് ഫണ്ടില് നിന്ന് 

വിനിതയാരികാവുന്ന ാണ്. ജില്ാ ലത്തില് ശുചീകരണ ന്ദ്പവർത്തനങ്ങളുചട 

ഐ.ഇ.സി. ന്ദ്പവർത്തനങ്ങള്ക് ശുചി വ മിഷചെ ഐ.ഇ.സി ഫണ്ടില് നിന്നും ഒരു 

ലക്ഷം രൂപ വീ ം ലഭയമാകും.  ീന്ദ്വ ശുചീകരണ ന്ദ്പവർത്തനങ്ങളില് എല്ാ 

വകുപുകളുതടയും പങ്കാളിത്തം ജില്ാ കലക്ടർമാർ ഉറപുവരുതത്തണ്ട ാണ്. അധിക 

വിഹി ം അരിയും മചണണയും വി രണം ചചയ്യും ന്ദ്പളയദുരന്തത്തിചെ 

പശ്ചാത്തലത്തില് തകന്ദ്രസർകാർ അനുവദിച്ച അധിക വിഹി ം അരിയും 

മചണണയും വി രണം ചചയ്യും. ദകകാരയചചലവ് മാന്ദ് ം ഈടാകി മുഴുവന് 

മുന്രണതന ര കുടുംബങ്ങള്കും അഞ്ചു കിതലാ വീ ം അരി ചസപ്റ്റംബർ 

മാസവും പത്തു കിതലാ വീ ം ഒക്തടാബറിലും വി രണം ചചയ്യും. ദുരി ബാധി  

ന്ദ്പതദശങ്ങളില് ലിറ്ററിന് 39 രൂപ നിരകില് മചണണ വി രണം ചചയ്യും. ബാകി 

വരുന്ന മചണണ മത്സയചത്താഴിലാളി കുടുംബങ്ങള്ക ് വി രണം ചചയ്യും. 
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ദകകാരയചചലവ് ഇനത്തില് വരുന്ന ബാധയ  സംസ്ഥാന ദുരന്ത നിവാരണ ഫണ്ടില് 

നിന്ന് ഈടാകും. 

ന്ദ്പളയചകടു ികള്കു തശഷമുളള പുനർനിർമാണ സംരംഭങ്ങള്കായി 

ചക.പി.എം.ജി സമർപിച്ച ന്ദ്കൌര് ഫണ്ടിംര് മാ ൃക അംരീകരിച്ചു. ഇ ് 

നടപാകുന്ന ിനായി മിഷന് സ്ഥാപികും. വീടുകള്, ഉപജീവന മാർഗങ്ങള് 

അടിസ്ഥാന സൌകരയങ്ങള് എന്നിവയ്കായി നിബന്ധനകള്ക് വിതധയമായി 

സ്തപാണ്സർഷിപ് സവീകരികുന്ന ിനും പദ്ധ് ി നിർതദശം വയവസ്ഥ ചചയ്യുന്നുണ്ട്. 

 

September – 21 

CM Pinarayi Vijayan reached out to the Malayalee community in United States and invited their 

participation in the rebuilding of Kerala. Speaking at a function in New York, CM urged Malayalees in 

US to join the Global Salary Challenge, a donation drive inviting Malayalees all over the world to 

contribute് one്month’s് salary് for് Kerala. We must do our utmost for rebuilding the State that was 

ravaged by an unprecedented flood. The allocations as per the norms of National Disaster 

Management Act will be insufficient for rebuilding efforts. Crowdfunding measures are inevitable. All 

who are capable must join the Global Salary Challenge. Kerala is expecting a contribution of about 150 

Cr from the Malayalee community in US. A meeting of the donors will be convened in 3 months. CM 

also invited the Malayalees in US to make investments in the State. 

 

September – 25 

ന്ദ്പധാനമന്ദ്ന്തിയുമായി മുഖയമന്ദ്ന്തി പിണറായി വിജയന് കൂടികാഴ്ച നടത്തി. ഇ ില് 

തകന്ദ്രസർകാരും വിവിധ ഏജന്സികളും സംസ്ഥാനത്തിന് നല്കിയ നിർതലാപമായ 

പിന്തുണക് ന്ദ്പധാനമന്ദ്ന്തിചയ നരി അറിയിച്ചു. തകരളത്തിചെ പുനർനിർമാണത്തിനു  

പൂർണ പിന്തുണ ന്ദ്പധാനമന്ദ്ന്തി കൂടികാഴ്ചയിലറിയിച്ച ായി മുഖയമന്ദ്ന്തി 

പറഞ്ഞു.ന്ദ്പളയത്തിനു തശഷമുളള തകരളത്തിചല സാഹചരയങ്ങചളകുറിച്്ച 

ന്ദ്പധാനമന്ദ്ന്തിചയ വിശദമായി ധരിപിച്ചിട്ടുണ്ട്. കാലവർഷചകടു ി 

സംസ്ഥാനത്തിചെ വിവിധ തമഖലകളില് കനത്ത ആഘാ ം 

സൃഷ്ടിച്ച ുകണകിചലടുത്്ത 4,796 തകാടി രൂപയുചട സഹായം അഭയർത്ഥിച്്ച തകന്ദ്ര 

ആഭയന്തര മന്ദ്ന്താലയത്തിന് കത്്ത നല്കിയിട്ടുണ്ട്. തലാകബാങ്ക്, എരിബി, ഐഎഫ്സി, 

യുഎന്രി.പി എന്നീ സ്ഥാപനങ്ങളുചട സംയുക്തസംഘം ധനമന്ദ്ന്താലയത്തിചെ 

സഹായതത്താചട നാശനഷ്ടങ്ങള് വിലയിരുത്തിവരികയാണ്. 25,000 തകാടി 

രൂപചയങ്കിലും പുനർനിർമാണത്തിന് തവണ്ടിവരുന്ന 

സ്ഥി ിയാണുള്ള ്.80%തത്താളം ജന ചയ ബാധിച്ച ഈ ദുരി ചത്ത 

മറികടകുന്ന ിന ്നിർതലാഭമായ തകന്ദ്രസഹായം അനിവാരയമാണ്. അ ിനായി ചില 

കാരയങ്ങള് തകന്ദ്ര സർകാരിതനാട ് അഭയർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ട്. സംസ്ഥാനത്തിചെ വായ്പാ 

പരിധി ജി.എസ്.രി.പി യുചട 3% എന്ന ില് നിന്നും 4.5% മായി നടപുസാമ്പത്തിക 

വർഷം വർധിപിച്ചു നല്കുക, അടുത്ത വർഷം മു ല് അ  ് 3.5% മായി 

നിജചപടുത്തുക എന്ന കാരയവും ധനവകുപിതനാട് അഭയർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇ ുവഴി 

16,000 തകാടി രൂപയുചട അധിക വായ്പ ലഭയമാകുക എന്ന ാണ് സംസ്ഥാന സർകാർ 

ഉതേശികുന്ന ്. തകന്ദ്രം 5,000 തകാടി രൂപയുചട സ്ചപഷയല് ന്ദ്രാെ ് സംസ്ഥാനത്തിന് 

നല്കണം. ഇകാരയത്തില് അനുകൂലമായ ഇടചപടല് ഉണ്ടാവണചമന്ന 

അഭയർത്ഥനയും ന്ദ്പധാനമന്ദ്ന്തിക് മുമ്പാചക ചവച്ചിട്ടുണ്ട്. തലാകബാങ്ക്, ഏഷയന് 

വികസന ബാങ്ക്  ുടങ്ങി അന്താരാഷന്്ദ്ട ഏജന്സികളില് നിന്ന് ധനസഹായം 

ലഭയമാകാനുള്ള നടപടികള് ദകചകാതള്ളണ്ട കാരയവും 

വയക്തമാകിയിട്ടുണ്ട്.യു.എ.ഇ ഉള്ചപചടയുള്ള രാജയങ്ങള് തകരളചത്ത ഉദാരമായി 
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സഹായികാന് സന്നദ്ധ്മാണ്.  തകരളം തനരിടുന്ന ചവല്ുവിളിയുചട 

പശ്ചാത്തലത്തില് വിതദശ ധനസഹായം ലഭികുചമന്ന ് ഉറപുവരുത്താന് 

സഹായകരമായ നിലപാട ് തകന്ദ്രം സവീകരികണചമന്നും 

ഓർമിപികുകയുണ്ടായി.ഇത ാചടാപം  ചന്ന വിവിധ തകന്ദ്രാവിഷ്കൃ   പദ്ധ് ികള് 

ന്ദ്പകാരമുള്ള ധനസഹായത്തില് 10% വർദ്ധ്നചയങ്കിലും വരുത്താന് ന്ദ്പധാനമന്ദ്ന്തി 

വിവിധ മന്ദ്ന്താലയങ്ങള്ക ് നിർതേശം നല്കിയാല് 1,000 തകാടി രൂപയുചട തനട്ടമാണ് 

സംസ്ഥാനത്തിനുണ്ടാവുക. തകന്ദ്ര തറാരു ഫണ്ട ്ഇനത്തിലും 2018-19 ചല വാർഷിക 

പദ്ധ് ിയിലും ഉള്ചപടുത്തി 3,000 തകാടി രൂപയുചട സഹായം തകന്ദ്ര തറാര് ര ാര  

വകുപ് നല്കണചമന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നബാർര ് ഉള്ചപചടയുള്ള ഏജന്സികള് 

സംസ്ഥാനത്തിചെ കാരയത്തിലുള്ള വായ്പാപരിധിയില് ഇളവ ് അനുവദികണചമന്ന 

ആവശയവും അവ രിപിച്ചിട്ടുണ്ട്.ഇന്ഷുറന്തസാ മറ്റു പരിരക്ഷകതളാ ഇല്ാത്ത 

വയാപാരികള് ചചറുകിട സംരംഭകർ  ുടങ്ങിയ വിഭാരങ്ങചള ധനസഹായ 

പട്ടികയില് ഉള്ചപടുത്തുന്ന ിന ് ആവശയമായ തഭദര ികള് വയവസ്ഥകളില് 

ഉണ്ടാകണചമന്ന കാരയവും ഓർമിപിച്ചിട്ടുണ്ട്. വിവിധ ഏജന്സികള് നടത്തിയ 

പഠനറിതപാർട്ടുകള് അടുത്തു ചന്ന പുറത്തുവരും. ഇ ിചെ അടിസ്ഥാനത്തില് 

സംസ്ഥാന രവണ്ചമെ ് വിശദമായ റിതപാർട്്ട സഹായത്തിനായി സമർപികുചമന്ന 

കാരയവും മുഖയമന്ദ്ന്തി വയക്തമാകി.നിരവധി വിതദശരാജയങ്ങളില് ശക്തമായ 

മലയാളി സാന്നിധയമുണ്ട്.  ജډനാടിചെ പുനർനിർമാണത്തില് 

പങ്കുചകാള്ളണചമന്നുള്ള വിതദശമലയാളികളുചട ആന്ദ്രഹത്തിചെ 

പശ്ചാത്തലത്തില് മന്ദ്ന്തിമാർ നയികുന്ന സംഘം ബന്ധചപട്ട രാജയങ്ങള് 

സരർശികുന്നുണ്ട്.  ഇ ിനാവശയമായ സഹായങ്ങള് തകന്ദ്രത്തിചെ ഭാരത്തു നിന്ന് 

ഉണ്ടാകണചമന്ന കാരയവും അഭയർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ട്. 

 

September – 27 

നവതകരളത്തിന് പദ്ധ് ിചയാരുങ്ങുന്നു 

ന്ദ്പളയത്തില്  കർന്ന ന്ദ്പധാന തമഖലകളുചട പുനർനിർമാണത്തിന് തലാകബാങ്ക്, 

എ.രി.ബി, മറ്റ ് ഉഭയകക്ഷി ഫണ്ടിംര് ഏജന്സികള്, ആഭയന്തര-ധനകാരയ 

സ്ഥാപനങ്ങള്, ബാങ്കുകള് എന്നിവയില് നിന്ന് വായ്പ മുതഖന 15,900 തകാടി രൂപ 

സമാഹരികുന്ന ിന് മന്ദ്ന്തിസഭ  ീരുമാനിച്ചു. 

ചപാ ുമരാമത്്ത തറാരുകള്,  തേശ സവയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുചട കീഴിലുള്ള 

തറാരുകള്, ജലവി രണം, ചവള്ളചപാക നിയന്ദ്ന്തണം, ജലതസചനം,  ീരതദശ 

സംരക്ഷണം,  ീരന്ദ്പതദശചത്ത പുനരധിവാസം, ചപാ ു സ്ഥാപനങ്ങള്, 

ആതരാരയതമഖല, പരിസ്ഥി ി സംരക്ഷണം മു ലായ തമഖലകള്കുതവണ്ടിയാണ് 

ഈ  ുക വിനിതയാരികുക. ഇ ിചനല്ാം കൂടി 15,882 തകാടി രൂപയുചട 

ചചലവിനുള്ള നിർതേശം മന്ദ്ന്തിസഭ അംരീകരിച്ചു. കാർഷിക തമഖലയിലും ത ാട്ടം 

തമഖലയിലുമുണ്ടായ നഷ്ടം കൂടി കണകാകാനും ആ തമഖലകളില് 

പുനർനിർമാണത്തിന് വിഭവസമാഹരണത്തിനുളള സാധയ  പരിതശാധികാനും 

 ീരുമാനിച്ചു. 

തകരളചത്ത പുനർനിർമികുന്ന ിനുള്ള ധനസമാഹരണത്തിന ് തലാകബാങ്ക,് 

ഏഷയന് ചരവലപ്ചമെ ് ബാങ്ക്, മറ്റു ഉഭയകക്ഷി ഏജന്സികള് എന്നിവയില്നിന്ന് 

വായ്പ എടുകുന്ന ിന ് സംസ്ഥാന സർകാർ തകന്ദ്ര ധനകാരയമന്ദ്ന്താലയചത്ത 

സമീപിച്ചിരുന്നു. തകന്ദ്ര ധനകാരയമന്ദ്ന്താലയത്തിചെ അറിയിപിചനത്തുടർന്ന് 

തലാകബാങ്ക്- എ.രി.ബി സംഘം ചസപറ്്റംബർ 12 മു ല് 20 വചര സംസ്ഥാനത്്ത 

റാപിര് രാതമജ ്അസസച്മെ ് & നീര് അനാലിസിസ ് (RDNA) നടത്തുകയുണ്ടായി. 
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RDNA യുചട കരട ്റിതപാർട്്ട സംസ്ഥാന സർകാരിന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. അന്തിമ റിതപാർട്്ട 

തലാകബാങ്ക്-എ.രി.ബി സംഘം ഒക്തടാബർ ആദയവാരത്തില് സമർപികുന്ന ാണ്. 

തലാകബാങ്ക്-എ.രി.ബി സംഘത്തിചെ RDNA ന്ദ്പകാരം ന്ദ്പധാന തമഖലകള്കുണ്ടായ 

നഷ്ടം 25,050 തകാടി രൂപയാണ്. എന്നാല്, വയവസായം, കച്ചവടം  ുടങ്ങിയ 

തമഖലകളിചല നഷ്ടം തലാകബാങ്ക്-എ.രി.ബി റിതപാർട്ടിതനകാള് 

കൂടു ലായിരികുചമന്നാണ ് കാണുന്ന ്. അ ുതപാചല, ഉപജീവന മാർരങ്ങള്, 

ച ാഴില്  ുടങ്ങിയ തമഖലയിചല നഷ്ടവും ഉയർന്ന ായിരികും. ഉപജീവന 

മാർരങ്ങതളകാള് ഭൌ ിക അടിസ്ഥാന സൌകരയങ്ങള് സംബന്ധിച്ച 

കണകുകളിലാണ ് തലാകബാങ്ക്-എ.രി.ബി സംഘം കൂടു ല് ന്ദ്ശദ്ധ്ിച്ച ്. ഉപജീവന 

മാർരങ്ങള് സംബന്ധിച്ച നഷ്ടം, ദുരന്തംമൂലമുണ്ടായ സാമൂഹിക ആഘാ ങ്ങള് 

എന്നിവയുചട വിവരങ്ങള് ഐകയരാഷ്ന്ദ്ട സഭാ ഏജന്സികള് നടത്തുന്ന തപാസ്റ്റ്ന്് 

രിസാസ്റ്റ്ന്ർ നീര് അസസ്ചമെ ് (PDNA) വഴി വിശദമായി ലഭികുചമന്ന ് കരു ുന്നു. 

 ീരതദശ പരിപാലനത്തിനും ജനങ്ങളുചട പുനരധിവാസത്തിനും RDNA ന്ദ്പകാരം 

ലഭിച്ച കണകുകതളകാള് കൂടു ല്  ുക ചചലവഴിതകണ്ടിവരും. 

ന്ദ്കൌര് ഫണ്ടിങ്ങില് നിന്നും സി.എം.രി.ആർ.എഫില് നിന്നും ലഭികുന്ന  ുക 

ന്ദ്പധാനമായും പരിസ്ഥി ി ദുർബല ന്ദ്പതദശങ്ങളില് അധിവസികുന്നവരുചടയും 

വീടുകള് പൂർണമായും  കർന്നുതപായവരുചടയും പുനരധിവാസത്തിന ് സ്ഥലം 

വാങ്ങുന്ന ിനും വീടുകള് നിർമികുന്ന ിനും വിനിതയാരികും. 

സി.എം.രി.ആർ.എഫില് നിന്നുള്ള  ുക ദാരിന്ദ്ദയതരഖയ്ക ്  ാചഴയുള്ള 

ആളുകളുചട ഉപജീവനത്തിന ് സഹായം നല്കുന്ന ിനും ഉപതയാരികും. ഇ ിനു 

പുറചമ, ന്ദ്പളയം ബാധിച്ച ആളുകള്ക ് അടിയന്തര സഹായം നല്കുന്ന ിനും, 

തറാരുകളുചടയും വീടുകളുചടയും അറ്റകുറ്റപണികും 

എന്.രി.ആർ.എഫ്/എസ്.രി.ആർ.എഫില് നിന്നുള്ള ഫണ്ട് അ ിചെ മാർരതരഖ 

ന്ദ്പകാരം വിനിതയാരികുന്ന ാണ്. 

എന്.രി.ആർ.എഫില് നിന്ന ്എസ്.രി.ആർ.എഫിതലക് ലഭികുന്ന 2000-2500 തകാടി 

രൂപയും സി.എം.രി.ആർ.എഫില് നിന്നുള്ള ഏകതദശം 2500 തകാടി രൂപയും ന്ദ്കൌര് 

ഫണ്ടിംര് മുതഖന ഏചറ്റടുകുന്ന പദ്ധ് ികള്ക് ലഭികുന്ന 1000 തകാടി രൂപയും 

വീടുകളുചട നിർമാണത്തിനും ആളുകളുചട പുനരവധിവാസത്തിന് സ്ഥലം 

വാങ്ങുന്ന ിനും വീടുകളുചട അറ്റകുറ്റപണികും വിളകളുചടയും 

വളർത്തുമൃരങ്ങളുചടയും നഷ്ടത്തിന് സഹായം നല്കുന്ന ിനും തറാരുകളും 

സർകാർ ചകട്ടിടങ്ങളും നന്നാകുന്ന ിനും വിനിതയാരികുന്ന ാണ്. 

കൃഷി, മൃരസംരക്ഷണം, മത്സയബന്ധനം, വയവസായം, കുടുംബന്ദ്ശീ മു ലായവ 

ഉള്ചപടുന്ന ഉപജീവന മാർരത്തിനായുള്ള ചചലവ ്ബന്ധചപട്ട വകുപുകളുചട പദ്ധ് ി 

വിഹി ത്തില് നിന്നും തകന്ദ്രാവിഷ്കൃ   പദ്ധ് ികളില്നിന്നും എസ്.രി.ആർ.എഫില് 

നിന്നും കചണ്ടത്തുന്ന ാണ്. 

പുനരധിവാസ-ആസ്തി പുനരുദ്ധ്ാരണ (Rehabilitation and Restoration) ന്ദ്പവർത്തനങ്ങള് 

പല  ലങ്ങളിലായി പുതരാരമിച്ചു വരികയാണ്. ഇകാരയം മന്ദ്ന്തിസഭാതയാരം 

വിലയിരുത്തി. ഈ ന്ദ്പവർത്തനങ്ങള് സംസ്ഥാന  ലത്തില് ഏതകാപിപികുകയും 

ശക്തിചപടുത്തുകയും നവതകരള നിർമാണത്തിതലകു നയികുകയും 

ചചയ്യുന്ന ിനുള്ള വിവിധ തമല്തനാട്ട സംവിധാനങ്ങള് രൂപീകരികുന്ന ിന് 

സർകാർ  ീരുമാനിച്ചു. 

1. നടന്നുവരുന്ന പുനരധിവാസ-ആസ്തി പുനരുദ്ധ്ാരണ (Rehabilitation and 

Restoration)ന്ദ്പവർത്തനങ്ങളുചട സുരമമായ പുതരാര ിയും ഫലന്ദ്പാപ്തിയും 

ഉറപാകുന്ന ിന് സമയബന്ധി   ീരുമാനങ്ങചളടുകുന്ന ിനും ചപാ ുവായ 

തമല്തനാട്ടം വഹികുന്ന ിനും ചീഫ് ചസന്ദ്കട്ടറിചയ ചുമ ലചപടുത്തി. 
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2. നവതകരളനിർമാണത്തിനായുള്ള പുനർനിർമാണ ന്ദ്പവർത്തനങ്ങള്ക് 

തമല്തനാട്ടം വഹികുന്ന ിന,് വിവിധ വികസന തമഖലകളില് കഴിവും 

അനുഭവസമ്പത്തു മാർജ്ജിച്ചവർ ഉള്ചപടുന്ന ഉന്ന ാധികാര സമി ി രൂപീകരികും. 

നൂ ന സാതങ്ക ികവിദയാ തമഖലകളിചല വിദര്ദ്ധ്രുചടയും സർവീസില് നിന്ന് 

വിരമിച്ചവരുചടയും തസവനം ഇകാരയത്തില് ന്ദ്പതയാജനചപടുത്തും. 

3. ഉപജീവതനാപാധി സാധയ കള് വർദ്ധ്ിപികാനാകുന്നവിധം കൃഷി, 

മൃരസംരക്ഷണം, മത്സയബന്ധനം, ചചറുകിട വയാപാരം, ചചറുകിട വയവസായങ്ങള് 

എന്നിവയുചട പുനഃസംഘാടനം, പട്ടികജാ ി-പട്ടികവർഗ വിഭാരങ്ങളുചട 

തക്ഷമത്തിനു കുന്ന പദ്ധ് ികള് എന്നിവ സംബന്ധിച്ച നിർതദശങ്ങള് 

പത്തുദിവസത്തിനകം  യ്യാറാകാന് ബന്ധചപട്ട ചസന്ദ്കട്ടറിമാർക ് നിർതദശം 

നല്കാന്  ീരുമാനിച്ചു. ഈ ന്ദ്പവർത്തനത്തിചെ ഏതകാപനചുമ ല ചീഫ് 

ചസന്ദ്കട്ടറികായിരികും. 

4. തറഷന് മുന്രണനാപട്ടികയിലുള്ളവർ, NREGA പദ്ധ് ിയുചട തജാബ്കാർരുള്ളവർ, 

പട്ടികജാ ി, പട്ടികവർഗ വിഭാരങ്ങള്, അര ികള്, സ്ന്ദ് ീതകന്ദ്രീകൃ  കുടുംബങ്ങള്, 

വിധവകള്, ഭിന്നതശഷികാർ  ുടങ്ങിയ വിഭാരങ്ങള്ക ്  ുടർച്ചയായ ന്ദ്ശദ്ധ് 

നല്കാനും അവരുചട സുരക്ഷ ഉറപാകാനുമാകുന്ന വിധം അരിയും 

പലവയഞ്ജനങ്ങളുചമാചക അടങ്ങുന്ന ഉപജീവനകിറ്റ് രിസംബർ മാസം വചര 

ലഭയമാകാന് ഭക്ഷയവകുപ് ചസന്ദ്കട്ടറിചയ ചുമ ലചപടുത്തി. 

5. NREGA പദ്ധ് ിയില് ച ാഴിലുറപു തജാബ് കാർരുള്ള ദുരി  ബാധി ർക ്അധിക 

ച ാഴില് ദിനങ്ങള് ലഭയമാതകണ്ട ുണ്ട.് ഇകാരയത്തില് ന്ദ്പത യക ന്ദ്ശദ്ധ് നല്കി 

അടിയന്തിര നടപടികള് സവീകരികാനും ഒക്തടാബർ ഒന്നിനു മുമ്പായി ന്ദ്പശ്നങ്ങള് 

പരിഹരിച്്ച ച ാഴില് ലഭയ  ഉറപാകാനുമായി  തേശ സവയംഭരണ വകുപ് 

അരീഷണല് ചീഫ് ചസന്ദ്കട്ടറിചയ ചുമ ലചപടുത്തി. 

6. ഉപജീവനമാർഗങ്ങള് നഷ്ടചപട്ടവരില് സമൂഹത്തിചെ സംരക്ഷണം 

അനുതപക്ഷണീയമായവർകുള്ള ന്ദ്പത യക പുനരധിവാസ പാതകജിന് രൂപം 

നല്കുന്ന ിന് നവംബർ 1, 2  ീയ ികളില് ഒരു ‘Livelihood Conference’ 

സംഘടിപികാനുതേശികുന്നു. ഇ ിചെ സംഘാടനത്തിനും ഉപജീവന വികസന 

പാതകജ് രൂപീകരണത്തിനും അ ു നടപാകുന്ന ിനാവശയമായ വിഭവ ലഭയ  

പദ്ധ് ിവിഹി മായി കചണ്ടത്തുന്ന ിനുമുള്ള ചുമ ല സംസ്ഥാന ആസൂന്ദ് ണ 

തബാർര ്നിർവഹികുന്ന ാണ്. 

7. പരിസ്ഥി ിക് ആഘാ തമല്പികാച  കല്ും മണലും  ുടങ്ങിയ നിർമാണ 

സാമന്ദ്രികള് കചണ്ടത്തുക ദുഷ്കരമാണ്. നഷ്ടചപട്ട ആസ്തികളുചട പുനർനിർമാണ 

ന്ദ്പവൃത്തികളില്  ുടങ്ങി ഇനിയുള്ള നിർമി ികളിചലാചക ഇത്തരം വിഭവങ്ങള് 

വളചര കുറവുമാന്ദ് ം മ ിയാകുന്ന നൂ ന ന്ദ്പീഫാന്ദ്ബിതകഷന് സാതങ്ക ിക വിദയകള് 

പരമാവധി ഉപതയാരികുന്ന ിനുള്ള നിർവഹണ ചട്ടകൂട്  യ്യാറാതകണ്ട ുണ്ട്. ഈ 

ന്ദ്പവർത്തനം സമയബന്ധി മായി നടപിലാകുന്ന ിനായി ആസൂന്ദ് ണ വകുപ് 

അരീഷണല് ചീഫ് ചസന്ദ്കട്ടറിയും ചപാ ുമരാമത്തു വകുപു ചസന്ദ്കട്ടറിയും LIFE 

മിഷന് സി.ഇ.ഒയും അടങ്ങുന്ന ചസന്ദ്കട്ടറി ല സമി ിക ്ചുമ ല നല്കുന്ന ാണ്. 

8. സംസ്ഥാനചത്ത ന്ദ്പധാന വികസന പദ്ധ് ികളായ ചരയ്ല് ദപപ ് ദലന്, 

തദശീയപാ  വികസനം, കൂടംകുളം ദവദയു ി വി രണ ശൃംഖല (ഇടമണ്-ചകാച്ചി), 

സിറ്റി രയാസ് തന്ദ്പാജക്ട്  ുടങ്ങിയവയുചട ന്ദ്പവർത്തനം ന്ദ്പളയം കാരണം 

നിർത്തിവയ്കചപട്ടിരുന്നു. ഇവ പുനരാരംഭികുന്ന ിനുള്ള ചർച്ചകളും നടപടികളും 

ഒക്തടാബർ ഒന്നിനു മുമ്പായി സവീകരികുന്ന ിന ് ചീഫ് ചസന്ദ്കട്ടറിചയ 

ചുമ ലചപടുത്തി. 
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9. ചില പാർലചമെ ് അംരങ്ങള് ന്ദ്പാതദശികവികസന ഫണ്ടില് നിന്നും ഒരു തകാടിരൂപ 

വീ ം തകരള പുനർനിർമാണത്തിനായി ലഭയമാകാചമന്ന് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. 

കൂടു ല് എംപിമാർ ഇ ിനു  യ്യാറാകാനും സാധയ യുണ്ട്. ഇ ് ഏറ്റവും 

ഫലന്ദ്പദമായും തവരത്തിലും ഉപതയാരചപടുത്താന് കഴിയുന്ന ിനായി എല്ാ 

വകുപുകളും MPLADS ചട്ടങ്ങള്ക ് അനുസൃ മായി ഏചറ്റടുകാന് കഴിയുന്ന 

പുനർനിർമാണ പദ്ധ് ികള് കചണ്ടത്തി അവയ്ക ് നിർവഹണതയാരയമായ 

തന്ദ്പാജക്ടു കള്  യ്യാറാകുന്ന ിന ്ബന്ധചപട്ടവചര ചുമ ലചപടുത്തി. 

10. തലാകബാങ്കിചെയും ഏഷയന് രവലപ്ചമെ ് ബാങ്കിചെയും സഹായതത്താചട 

 യ്യാറാകിയിട്ടുള്ള  വരി  നാശനഷ്ട വിശകലന-പുനർനിർമാണാവശയ 

പഠനത്തിചെ അടിസ്ഥാനത്തില്, തകാർപതററ്റ് കമ്പനികള്ക് അവരുചട തസാഷയല് 

ചറസ്തപാണ്സിബിലിറ്റി ഫണ്ട ് ഉപതയാരിച്്ച ഏചറ്റടുത്തു നടത്താനാകുന്ന വിവിധ 

തന്ദ്പാജക്ടു കള് ഓതരാ വകുപും  യ്യാറാകും. തമല്പറഞ്ഞവിധം 

നിർവഹണതയാരയമായ തന്ദ്പാജക്ടു കള് രണ്ടാഴ്ചയ്കുള്ളില്  യ്യാറാകുന്ന ിന് വിവിധ 

വകുപുകളുചട ചസന്ദ്കട്ടറിമാചര ചുമ ലചപടുത്തി. ആസൂന്ദ് ണ വകുപ് 

അരീഷണല് ചീഫ് ചസന്ദ്കട്ടറി ആയിരികും ഇ ിചെ ഏതകാപനചുമ ല 

വഹികുക. 

11. തകാർപതററ്റ് കമ്പനികളുചട തസാഷയല് ചറസ്തപാണ്സിബിളിറ്റി ഫണ്ട്, ന്ദ്കൌര് 

ഫണ്ടിങ്, സ്തപാണ്സർഷിപുകള്  ുടങ്ങിയവയിലൂചട നവതകരളനിർമി ികുള്ള 

വിഭവസമാഹരണം നടത്തുന്ന ിനുള്ള നടപടികള് ഏതകാപിപികുന്ന ിനുള്ള 

ചുമ ല നിർവഹികുന്ന  ് റവനയൂ വകുപ് അരീഷണല് ചീഫ് ചസന്ദ്കട്ടറി 

അധയക്ഷനും ആസൂന്ദ് ണവകുപ ് അരീഷണല് ചീഫ് ചസന്ദ്കട്ടറി, ധനവകുപ് 

ന്ദ്പിന്സിപല് ചസന്ദ്കട്ടറി, ഐ.ടി വകുപ് ചസന്ദ്കട്ടറി എന്നിവർ അംരങ്ങളുമായ 

ചസന്ദ്കട്ടറി ല സമി ിചയ ചുമ ലചപടുത്താന്  ീരുമാനിച്ചു. 

12. എലിപനിയടകം വിവിധ വയാധികള് പടർന്നുപിടികാനുള്ള 

സാദ്ധ്യ യുണ്ടാചയങ്കിലും അ ു വളചര നല്രീ ിയില്  ചന്ന നിയന്ദ്ന്തികുന്ന ിന് 

ആതരാരയവകുപിനു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇന്നു നടന്നുവരുന്ന മാലിനയ നിർമാർജ്ജന 

ന്ദ്പവർത്തനങ്ങളും ആതരാരയ തമഖലാ ന്ദ്പവർത്തനങ്ങളും ചിട്ടയായി മുതന്നാട്ടു 

ചകാണ്ടുതപാവുകയും അത ാചടാപം ഈ രണ്ടു തമഖലകളിലും ഭാവിയിതലകുള്ള 

നല് ശീലങ്ങളും സംവിധാനങ്ങളും നടപിലാകുകയും ആവശയമാണ്. ഈ 

ന്ദ്പവർത്തനങ്ങളുചട സമന്ദ്രമായ തന ൃ വവും തമല്തനാട്ടവും യഥാന്ദ്കമം  തേശ 

സവയംഭരണ വകുപ് അരീഷണല് ചീഫ് ചസന്ദ്കട്ടറിയും ആതരാരയ വകുപ് 

അരീഷണല് ചീഫ് ചസന്ദ്കട്ടറിയും നിർവഹികും. 

13. പുനരധിവാസത്തിനും പുനർനിർമാണത്തിനും ആവശയമായി വരുന്ന 

രൃതഹാപകരണങ്ങള് ഉള്ചപചടയുള്ള സാധന സാമന്ദ്രികള് ഉ ്പാദകരില് നിന്ന് 

തനരിട്്ട ലഭയമാകാനാവശയമായ സംവിധാനചമാരുകാന് ചീഫ് ചസന്ദ്കട്ടറിചയ 

ചുമ ലചപടുത്തി. 

14. ന്ദ്പളയചകടു ിചയ  ുടർന്ന് വാസതയാരയമല്ാത്ത ന്ദ്പതദശങ്ങള് ശാസ്ന്ദ് ീയ 

പഠനത്തിലൂചട കചണ്ടത്തുന്ന ിനും ആ തമഖലയിചല പുനർനിർമാണത്തിന് 

പു ിയ പദ്ധ് ികള്ക ് രൂപം നല്കാനുമായി പരിസ്ഥി ി,  തേശ സവയംഭരണ 

വകുപ് അരീഷണല് ചീഫ് ചസന്ദ്കട്ടറിമാചരയും ദമനിംര് ആെ ് ജിതയാളജി 

വകുപിചെ ചസന്ദ്കട്ടറിചയയും ചുമ ലചപടുത്തി. 

15. ന്ദ്പളയദുരന്തത്തില് നഷ്ടചപട്ട പുസ്തകങ്ങളുചട വീചണ്ടടുപും തരഖകളുചട 

സംരക്ഷണവും ഉറപാതകണ്ട ുണ്ട.് ഇ ിനായി ഉന്ന വിദയാഭയാസ വകുപ് 

ന്ദ്പിന്സിപല് ചസന്ദ്കട്ടറിചയ ചുമ ലചപടുത്തി. 
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16. ന്ദ്പളയദുരന്തവും രക്ഷാന്ദ്പവർത്തനവും പുനരധിവാസവും 

പുനർനിർമാണത്തിചെ ന്ദ്പാഥമിക ന്ദ്പവർത്തനങ്ങളും ന്ദ്പത യകമായി തരാകയുചമെ ് 

ചചയ്ത് അവയ്ക ്ആവശയമായ ന്ദ്പചരണം നല്കുവാന് ഇന്ഫർതമഷന് ആെ ് പബ്ലിക് 

റിതലഷന്സ് വകുപിചന ചുമ ലചപടുത്തി. ഇ ിനായി മുതന്നാട്ടുവന്നിട്ടുള്ള 

വയക്തികള്, സ്ഥാപനങ്ങള് എന്നിവരുചട സൌജനയ തസവനം ആവശയമായ 

ഘട്ടങ്ങളില് ഉപതയാരചപടുത്തുന്ന ാണ്. 

കാർഷിക-ക്ഷീര കാർഷിക വായ്പകള്ക് ചമാതറാതട്ടാറിയം 

സംസ്ഥാനചത്ത മുഴുവന് കാർഷിക വായ്പകള്കും ക്ഷീര കാർഷിക വായ്പകള്കും 

വിദയാഭയാസ വായ്പകള്കും ഒരു വർഷചത്ത ചമാറതട്ടാറിയം ന്ദ്പഖയാപികാന് 

 ീരുമാനിച്ചു. തസ്റ്റ്ന്റ്റ ് ചലവല് ബാതങ്കഴ്സ് കമറ്റി അംരീകരിച്ച നിബന്ധനകള് 

പൂർണമായും ഒഴിവാകിചകാണ്ടാണ ്ചമാറതട്ടാറിയം ന്ദ്പഖയാപികുക. 

കാലവർഷചകടു ിയുചട അറ്റകുറ്റപണികള്കും പുനരുദ്ധ്ാരണത്തിനും 

പുനരധിവാസത്തിനും ഭീമമായ  ുക ചിലവിതടണ്ട സാഹചരയം കണകിചലടുത്്ത 

വാർഷിക പദ്ധ് ി വിഹി ത്തില് 20 ശ മാനം വചര കുറവ ് വരുത്താനും 

മുന്രണനാ ന്ദ്കമീകരണം നടത്താനും  ീരുമാനിച്ചു. 

തകാതളജ്-സ്കൂ ള് വിദയാർത്ഥികളുചട സത്കാളർഷിപ് വിഹി ത്തില് യാച ാരു 

കുറവും വരുത്തുന്ന ല്. ചപാ ുമരാമത്്ത, ജലതസചനം, ജലവി രണം എന്നിവ 

ഒഴിചക ഉള്ള എല്ാ വകുപുകളുചടയും വാർഷിക പദ്ധ് ിയുചട 20 ശ മാനം കുറവ് 

വരുത്താനാണ ് ഉതേശികുന്ന ്. എന്നാല് തകന്ദ്രാവിഷ്കൃ   പദ്ധ് ി, വിതദശ സഹായ 

പദ്ധ് ി, നബാർര ് എന്നിവയ്കുള്ള സംസ്ഥാന വിഹി ചത്ത പദ്ധ് ി 

ചവട്ടികുറവില് നിന്ന് ഒഴിവാകുന്ന ാണ്.  
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4.4 അനുബന്ധം 4: സർകാർ 2018ചല ന്ദ്പളയത്തില് നല്കിയ ദുരി ാശവാസ 

സഹായം – ബഹു. ദഹതകാട ി അംരീകരിച്ച പരസയം 

 

 


