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അവതോരിക 

 ടെെോന് പീഠഭൂമിയുടെ ടതകെ അറ്റത്തോയി പശ്ചിമഘട്ടത്തിടെ ഒരു ഭോഗം കൂടെ 

ഉൾടെടുന്നതോണ് വയനോെ് ജില്ല. കകോഴികെോെ് ജില്ലയുമോയി അതിർത്തി പങ്കിടുന്ന ജില്ലയുടെ 

പെിഞ്ഞോറൻ ഭോഗങ്ങൾ നിബിെവനങ്ങളോൽ മൂെടെട്ട പശ്ചിമഘട്ട മലനിരകളോണ്. വെെൻ 

കകരളത്തിടല ജില്ലയോയ വയനോെ്, സമുദ്രനിരെിൽ നിന്ന് 700 മീറ്ററിനം 2100 മീറ്ററിനം 

ഇെയിൽ സ്ഥിതി ടെയ്യുന്നു. കകരളത്തിടല പട്ടികവര്ഗ്ഗെോരില് 40%കത്തോളം വയനോട്ടില് 

ആണ് ജീവിച്ച് വരുന്നത്. ഇതില് പണിയർ, അെിയര്ഗ്, കോട്ടുനോയ്കർ, കുറിെയർ, കുറുമര്ഗ്, ഊരോളി, 

ഊരോളി കുറുമര്ഗ് തുെങ്ങി വിവിധ് വിഭോഗങ്ങള് ഉള്ടപടുന്നു. വയനോെ് ജില്ലയിടല ഏകകേശം 

3000 കകോളനികളിലോയി അധ്ിവസിക്കുന്ന പട്ടികവര്ഗ്ഗത്തില് ടപട്ട ജനവിഭോഗം സമൂഹത്തില് 

മുന്നിരയികലയ്ക് കെന്നുവരുന്നുണ്ട്.  

 വയനോെ് ജില്ലയുടെ ഭൂമിശോസ്ത്രപരമോയ സവികശഷതകളോല് ജില്ലയുടെ വെെ്, ടതെ്, 

പെിഞ്ഞോറ് ഭോഗങ്ങളില്, ടവള്ളടപോെം, ഉരുള്ടപോട്ടല് എന്നിവ കൂടുതലോയും, അകതസമയം 

കിഴെ്, വെെ് ഭോഗങ്ങളില് ടവള്ളടപോെത്തിടനോെം, വരള്ച്ചയും  സംഭവിെോറുണ്ട്. 

ജില്ലയുടെ മധ്യഭോഗത്തോയി സ്ഥിതിടെയ്യുന്ന പുഴകള് മണ്സൂണ്സ മോസങ്ങളില് കരകവിയുന്നത് 

സോധ്ോരണ കോരയമോണ്.ഇതിനോല് വയനോെ് ജില്ല പൂര്ഗ്ണമോയും അപകെ സോധ്യതയുള്ള 

ജില്ലയോയോണ് പരിഗണിെടെടുന്നത്. 

 ഇത്തരം ദുരന്ത സോധ്യതകള് നിലനില്കുന്ന വയനോട്ടില് ജീവിക്കുന്ന പട്ടിക വര്ഗ്ഗത്തില് 

ടപട്ടവരുടെ ഇെയില് ദുരന്ത പ്രതികരണ പ്രവര്ഗ്ത്തനങ്ങള് പലകെോഴും ആശയകുഴെങ്ങളില് 

അവസോനിെോറുണ്ട്. ഇത് മറികെെോനം, പട്ടികവര്ഗ്ഗത്തില് ടപട്ടവര്ഗ്െ് ദുരന്ത നിവോരണ 

പ്രവര്ഗ്ത്തനങ്ങടള പറ്റി വയക്തമോയി മനസിലോെോനം, അവരില് നിന്ന് തടന്ന സന്നദ്ധരോയ, 

പരിശീലനം ലഭിച്ചവടര ഉള്ടെടുത്തി അെിയന്തിര പ്രതികരോധ് െീമുകടള വോര്ഗ്ടത്തടുെോനം, 

ഇത്തരത്തില് ഉള്ള െീമുകടള മികച്ച പരിശീലനത്തിലൂടെ സമൂഹത്തിടെ മുഖയധ്ോരയികലയ്ക് 

ടകോണ്ടുവരുന്നതിനമോണ് വയനോെ് ജില്ലോ ദുരന്ത നിവോരണ അകതോറിറ്റി ഈ പദ്ധതിയിലൂടെ 

പരിശ്രമിക്കുന്നത്.  
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 ഇതിനോയി ജില്ലയിടല മൂന്നു തോലുക്കുകളില് നിന്നും 10 കകോളനികടള (ക്ളസ്റ്റര്ഗ്) 

തിരടഞ്ഞടുക്കുകയും, ദുരന്ത നിവോരണ പരിശീലന പരിപോെികള് ആവിഷ്കരിക്കുകയും ടെയ്തു. 

2021 ആരംഭിച്ച പരിശീലനം കകോവിെ് വയോപനം മൂലം നീണ്ടുകപോവുകയും, എന്നോല് 

പ്രതികൂലങ്ങടള തരണം ടെയ്ത്, ഈ പദ്ധതിയുടെ പൂര്ഗ്ത്തീകരണത്തികലയ്ക് എത്തുകയും 

ടെയ്തിരിക്കുകയോണ്. 

 ഇത്തരം തിരടഞ്ഞടുത്ത കകോളനികളില് ജില്ലോ അെിയന്തിര കോരയനിര്ഗ്വഹണ കകന്ദ്രം 

പ്രോഥമിക പരിശീലനം നല്കുകയും, ട്രൈബല് എക്സറ്റന്ഷന് ഓഫിസര്ഗ്, കമ്മിറ്റെ് കസോഷയല് 

വര്ഗ്െര്ഗ്, പ്രകമോട്ടര്ഗ്മോര്ഗ് എന്നിവരിലൂടെ വിവരകശഖരണവും, തുെര്ഗ് പരിശീലനവും ആസുത്രണം 

ടെയ്യുകയും ടെയ്തു. പ്രോഥമിക ഘട്ടത്തില് പരിശീലനം ലഭിച്ചവരില് നിന്നും തിരടഞ്ഞടുത്ത 

ആളുകള്െ് പ്രോഥമിക ജീവന് രക്ഷോ പരിശീലനം, ആകരോഗയവകുെ്, ഫയര്ഗ് കഫോഴ്സ് എന്നിവര്ഗ് 

മുകഖന നല്കുകയുണ്ടോയി. അതിനകശഷം പരിശീലനം ലഭിച്ചവരില് നിന്നും നോല് ആളുകടള 

ഉള്ടപടുത്തി ഒരു റോപിെ് ടറസകപോണ്സസ് െീം രൂപികരിെോന് സോധ്ിച്ചു. ഇത്തരം െീമുകളില്, 

വോര്ഗ്െ് ടമമ്പര്ഗ് , ആശോ വര്ഗ്െര്ഗ്, കമ്മിറ്റെ് കസോഷയല് വര്ഗ്െര്ഗ്, പ്രകമോട്ടര്ഗ് എന്നിവര്ഗ് 

പങ്കോളികളോയിരുകെണ്ടതുണ്ട്. ഇതിടെ കോലകോലങ്ങളിടല തുെര്ഗ്ച്ച പട്ടികവര്ഗ്ഗ വികസന 

വകുെ്, തകേശ സവയംഭരണ സ്ഥോപനം, എന്നീ വകുപ്പുകള് ഉറപ്പുവരുത്തിയോല് , പ്രസ്തുത 

കകോളനികളില് മികച്ച രീതിയില് ദുരന്ത നിവോരണ നെപെികള് സോധ്യമോവുന്നതോണ്. ഇത്തരം 

െീമുകളുടെ ശക്തീകരണം വളടര എളുെത്തില് തുെര്ഗ് പരിശീലനങ്ങളിലൂടെയും, ഉത്തരവോേിതവം 

പങ്കുടവയ്കലുകളിലൂടെയും സോധ്യമോവുന്നതോണ്. കകരള സംസ്ഥോന ദുരന്ത നിവോരണ 

അകതോറിറ്റിയുടെ സഹകരണകത്തോടെയോണ് ഇത്തരത്തില് ഒരു മോതൃക പദ്ധതി ജില്ലോ ദുരന്ത 

നിവോരണ അകതോറിറ്റി നെെോക്കുന്നത്. 

 ജില്ലോ ദുരന്ത നിവോരണ അകതോറിറ്റി ഇത്തരം സംഘങ്ങള്െ് കവണ്ട തുെര്ഗ് 

പരിശീലനം നല്കുന്നതും, ദുരന്ത നിവോരണത്തിടല പുതിയ അറിവുകള് തോടഴ തട്ടികലയ്ക പങ്ക് 

ടവയ്കുന്നതുമോണ്. സമൂഹത്തില് തോരതകമയന തോടഴ തട്ടില് ജീവിച്ചുവരുന്ന 

പട്ടികവര്ഗ്ഗകോരുടെയിെയില് നെത്തുന്ന ഇത്തരം കോരയക്ഷമത ശോക്തീകരണ പരിശീലനങ്ങള്,  

ദുരന്ത സമയത്ത് കവഗത്തില് , മികച്ച ഇെടപെലുകള്ക്കും, നെപെികള് സവീകരിക്കുന്നതിനം 

സോധ്യമോക്കുന്നതോണ്. 
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ആമുഖം 

വയനോെ് ജില്ലയിടല ജനസംഖയയുടെ 20% 

ശതമോനത്തിലധ്ികം ആളുകള് പട്ടിക വര്ഗ്ഗത്തില് 

ടപടുന്നവരും, വിവിധ് കമഖലകളിടല കകോളനികളില് 

തോമസിച്ചുവരുന്നവരുമോണ്. കകരള സംസ്ഥോന ദുരന്ത 

നിവോരണ അകതോറിറ്റി പുറടെടുവിച്ച ദുരന്ത സോധ്യത 

(പ്രളയം, ഉരുള്ടപോട്ടല്) മോെില് പല കകോളനികളും 

ഉള്ടപടുന്ന സോഹെരയം ജില്ലയില് നിലവില് ഉണ്ട്. എന്നോല് ഇത്തരം മോെിംഗില് 

ഉള്ടപെോത്ത അകനകം കമഖലകളും ദുരന്ത സോധ്യതയുള്ളതോണ്.   

ഈ സോഹെരയത്തില് വയനോെ് ജില്ലയിടല ദുരന്ത ബോധ്ിത പ്രകേശങ്ങളില് 

സ്ഥിതിടെയ്യുന്ന , പകത്തോളം കകോളനികളുടെ സോഹെരയങ്ങടള വിലയിരുത്തി , കകരള 

സംസ്ഥോന ദുരന്ത നിവോരണ അകതോറിറ്റിയുടെ സഹകരണകത്തോടെ തയ്യോറോെിയ ഈ 

പ്രകതയക ദുരന്ത നിവോരണ പദ്ധതി സവികശഷ ശ്രദ്ധ അര്ഗ്ഹിക്കുന്നതോണ്.  ഇതിനോയി ജില്ലോ 

ദുരന്ത നിവോരണ അകതോറിറ്റിയുടെ കനരിട്ടുള്ള ഇെടപെലിലൂടെ , ജില്ലോ അെിയന്തിര കോരയ 

നിര്ഗ്വഹണ കകന്ദ്രം കകോളനികളില് അെിസ്ഥോന ദുരന്ത നിവോരണം എന്ന വിഷയത്തില് 

ക്ളോസുകള് നെത്തുകയും അതിനകശഷം ഫയര്ഗ് കഫോഴ്സ്, ആകരോഗയവകുെ് എന്നിവരുടെ 

സഹോയത്തില്, അെിസ്ഥോന ജീവന് രക്ഷോ മോര്ഗ്ഗങ്ങളില് പ്രകതയക പരിശീലനവും 

തിരടഞ്ഞടുെടെട്ടവര്ഗ്െ് കകോളനികളില് വച്ച് നല്കുകയുണ്ടോയി. തുെര്ഗ്ന്ന് തോലുെ് 

അെിസ്ഥോനത്തില് റവനു, ഫയര്ഗ്കഫോഴ്സ്, കപോലീസ്, ആകരോഗയ വകുെ്, തകേശ സവയം ഭരണ 

വകുെ് , പട്ടിക വര്ഗ്ഗ വികസന വകുെ് എന്നിവടര ഉള്ടെടുത്തി െര്ഗ്ച്ചകള് നെത്തുകയും , 

അതില് നിന്നും ഉരുത്തിരിഞ്ഞ ആശയങ്ങടള കരോെീകരിച്ച് ഈ പദ്ധതി രൂപകരഖയുടെ 

ഭോഗമോക്കുകുയും ടെയ്തിട്ടുണ്ട്.  

ഒരു ദുരന്ത നിവോരണ പദ്ധതി വിഭോവനം ടെയ്യുന്നത്, ഒരു ദുരന്തത്തിടെ എല്ലോ 

ഘട്ടങ്ങളും (തയ്യോടറടുെ്, പ്രതികരണം, ലഘൂകരണം, വീടണ്ടടുെല്) കനരിടുന്നതിനം, 

സുഗമമോക്കുന്നതിനം കവണ്ടി രമീകൃത വയവസ്ഥ സൃഷ്ടിടച്ചടുക്കുകടയന്നുള്ളതോണ്. 

ഇത്തരത്തില് , ശോസ്ത്രിയ അപഗ്രഥനങ്ങളിലൂടെയും, പരികശോധ്നകളുടെയും 
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പിന്ബലകത്തോടെയോണ് പട്ടിക വര്ഗ്ഗ കകോളനികളുടെ ദുരന്ത നിവോരണ പദ്ധതി 

തയ്യോറോെിയിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളത് പ്രശംസനീയമോണ്. പദ്ധതിയുടെ ഭോഗമോയി കകോളനികളില് 

രൂപീകരിച്ചിട്ടുള്ള റോപിെ് ടറസകപോണ്സസ് െീമുകള് പ്രവര്ഗ്ത്തനം ആരംഭിക്കുകയും, 

തുെര്ഗ്പരിശീലനം നല്കി നിലനിര്ഗ്ത്തുകയും ടെയ്യുകടയന്നതോണ് ഈ പദ്ധതിയുടെ ലക്ഷയം. 

ഇതിനോയി പട്ടികവര്ഗ്ഗ വികസന വകുെ് , തകേശ സവയംഭരണ സ്ഥോപനങ്ങള് എന്നിവയുടെ 

നിരന്തര ഇെടപെല് ആവശയമോണ്. 

ഇത്തരം പദ്ധതികള് ഒരു സമൂഹത്തിടെ ടകട്ടുറെിനം, മുകന്നോട്ടുള്ള പ്രയോണത്തിനം 

അതയോന്തോകപക്ഷിതമോണ്. ശോസ്ത്രീയമോയി അപഗ്രഥനം നെത്തി തയ്യോറോക്കുന്ന ഇത്തരം 

പദ്ധതികള് പട്ടികവര്ഗ്ഗത്തില് ടപടുന്നവരുടെ ദുരന്ത നിവോരണ പ്രതികരണ കോരയക്ഷമത 

വര്ഗ്ദ്ധിെികുക തടന്ന ടെയ്യും.  

വയനോെ് ജില്ലയിടല തിരടഞ്ഞടുത്ത പട്ടികവര്ഗ്ഗ കകോളനികളില് തയ്യോറോെിയ ഈ 

ദുരന്ത നിവോരണ പദ്ധതി സമൂഹത്തിന് ഒരു മുതല്കൂട്ടോവടട്ട എന്ന് ആത്മോര്ഗ്ഥമോയി 

ആശംസിക്കുന്നു.  

 

ശ്രീമതി. എ ഗീത ഐ എ എസ് , 

ജില്ലോ കളക്ടര്ഗ്, വയനോെ്  
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പദ്ധതിയുടെ സംഗ്രഹം 

വയനോെ് ജില്ലയിടല ടതെ്, വെെ് പെിഞ്ഞോറ് കമഖലകളില് ധ്ോരോളം മലകളും , 

തോഴ്വോരങ്ങളും, നീര്ഗ്െോലുകളും  അകതോടെോെം തടന്ന ധ്ോരോളം എകസ്റ്ററ്റുകള്, വനകമഖലകള് 

എന്നിവ കോണോവുന്നതുമോണ്. ഇത്തരം ഇെങ്ങള് കൂെോടത, വയനോെിടെ കിഴെന് കമഖലകള് 

ഒരു പരിധ്ിവടര പരന്നതും, ടവള്ളം കയറുന്ന ഇെങ്ങളുമോണ്. കൂെോടത ജില്ലയുടെ  40% കമഖല 

വനപ്രകേശ സവഭോവത്തില് ഉള്ളതിനോല്, മിെയിെങ്ങളും വിവിധ്ങ്ങളോയ ദുരന്ത 

സോധ്യതയുള്ളതോണ്. ട്രവവിധ്യ സവഭോവമുള്ളതും, എന്നോല് അപകെ സോധ്യതയുള്ളതുമോയ 

വയനോട്ടിടല ഭൂപ്രകൃതിയുടെ പശ്ചോതലത്തില് ജില്ലോ ദുരന്ത നിവോരണ അകതോറിറ്റി 

വിവിധ്ങ്ങളോയ നിയന്ത്രണങ്ങള് ജില്ലയില് ഏര്ഗ്ടെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. എന്നിരുന്നോലും, ജില്ലയുടെ 

ജനസംഖയയുടെ 20% വരുന്ന പട്ടിക വര്ഗ്ഗത്തില് ടപടുന്നവരുടെ വോസസ്ഥലങ്ങള് 

പലയിെങ്ങളിലും ദുരന്ത സോധ്യത കമഖലകളില് ആണ് സ്ഥിതിടെയ്യുന്നത്.  

ഏകകേശം 3000 കകോളനികള് വയനോെ് ജില്ലയില് മൂന്നു തോലുക്കുകളില് ആയി സ്ഥിതി 

ടെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇത്തരം കകോളനികളില് നിന്നും ടവള്ളടെോെം, മണ്ണിെിച്ചില്, വനയമൃഗശലയം 

തുെങ്ങിയ കോരയങ്ങള് ഉള്ടപടുത്തി പരീക്ഷണോെിസ്ഥോനത്തില് തയ്യോറോെിയ ഈ ദുരന്ത 

നിവോരണ കരഖ പട്ടികവര്ഗ്ഗത്തില്ടപട്ട ആളുകളുടെ ദുരന്ത പ്രതികരണ ക്ഷമത 

വര്ഗ്ദ്ധിെിക്കുന്നതിനം, മികവോര്ഗ്ന്ന രീതിയില് ഇെടെടുന്നതിനം സഹോയകമോയിതീരും. 

കകരള സംസ്ഥോന ദുരന്ത നിവോരണ അകതോറിറ്റിയുടെ സഹകരണകത്തോടെയോണ്, ജില്ലോ ദുരന്ത 

നിവോരണ അകതോറിറ്റി ഇത്തരത്തില് ഒരു പദ്ധതി ആവിഷ്കരിച്ചത്. ഇതിനോയി പട്ടിക വര്ഗ്ഗ 

വികസന വകുെിടെ ഉപകേശകത്തോടെ കകോളനികള് കടണ്ടത്തുകയും , ദുരന്ത നിവോരണം, 

ജീവന് രക്ഷോ, തുെങ്ങിയ വിഷയങ്ങളില് അെിസ്ഥോന പരിശീലനം നല്കുിയകതോടെോെം, ഫയര്ഗ് 

കഫോഴ്സിടെ പ്രോകയോഗിക പരിശീലനവും തിരടഞ്ഞടുെടെട്ടവര്ഗ്െ് ലഭയമോെി. 

നിലവില് ഇത്തരം കകോളനികളില് ദുരന്ത സമയത്തുള്ള പ്രതികരണ 

പ്രവര്ഗ്ത്തനങ്ങള്െ് പല പ്രകയോഗിക ബുദ്ധിമുട്ടുകളും കനരിടുന്നതോയി ഫീല്െ് തല 

സംവിധ്ോനങ്ങള് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിന് ഫലപ്രേമോയി പ്രതിവിധ്ിടയന്നത്, പ്രസ്തുത 

കകോളനിയില് ഉള്ളവടര തടന്ന ദുരന്ത പ്രതികരണ പ്രവര്ഗ്ത്തനങ്ങളില് 

പങ്കോളിയോക്കുകടയന്നതോണ്. ഈ പദ്ധതിയിലൂടെ പരിശീലനം ലഭിച്ച ആളുകടള അെിയന്തിര 
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ഘട്ടങ്ങളില് അതത് കമഖലകളില് തടന്ന ഉപകയോഗടെടുത്തുന്ന തരത്തില് 

വളര്ഗ്ത്തിടയടുെോന് ആണ് ലക്ഷയം ടവയ്കുന്നത്. ഇത് ഒരു സമൂഹം , ദുരന്തടത്ത 

സോമൂഹയോധ്ിഷ്ടിത ഇെടപെലിലൂടെ, സവന്തമോയി പരമോവധ്ി കനരിടുന്ന തരത്തില് 

ശോക്തീകരണം നെത്തടെടുന്നതിന് ഇെയോവും. 

കൂെോടത, ഈ പദ്ധതിമൂലം രൂപികരിെടെടുന്ന റോപിെ് ടറസകപോണ്സസ് െീമുകള് , 

തകേശ സവയംഭരണ സര്ഗ്െോറിനം, ദുരന്ത നിവോരണത്തില് ഏര്ഗ്ടെടുന്ന മറ്റ് സര്ഗ്െോര്ഗ് 

ഏജന്സികള്ക്കും സഹോയകമോവുന്നതോണ്. പ്രകതയകിച്ച് ഒരു ദുരന്തം ഉണ്ടോവുകമ്പോള് 

അവിെടത്ത ആേയ പ്രതികരണം സംഭവികെണ്ടത് അവിടെ തോമസിക്കുന്ന ജനങ്ങളില് 

നിന്നോണ്. ഈ സോഹെരയത്തില് ഈ പദ്ധതി, പരിശീലന പരിപോെി നിശ്ചയമോയും പട്ടിക 

വര്ഗ്ഗ സമൂഹത്തിനം, ടപോതുജനങ്ങള്ക്കും, സര്ഗ്െോര്ഗ് സംവിധ്ോനത്തിനം മുതല്കൂട്ടോകുകതടന്ന 

ടെയ്യുന്നതോണ്. പ്രോകേശിക തലത്തില് ദുരന്ത നിവോരണ പ്രരിയകള് ആരംഭിക്കുന്നതും, 

തുെരുന്നതും സമൂഹടത്ത ശക്തീകരിക്കുന്നതിന് കോരണമോവും. പ്രകതയകിച്ച് ദുര്ഗ്ബല 

വിഭോഗത്തില് ടപടുന്ന സമൂഹത്തിന് ഇത്തരത്തില് ശക്തീകരണം നല്കുകടയന്നത് ഈ 

കോലഘട്ടത്തില് ആവശയമുള്ളതോണ്.  

വയനോെ് ജില്ലയിടല 3000 ല് അധ്ികം വരുന്ന കകോളനികളില് നിന്നും തോലുെ് 

തലത്തില് തിരടഞ്ഞടുത്ത കകോളനികളില് ആണ് ഈ പദ്ധതി പരീക്ഷണ അെിസ്ഥോനത്തില് 

നെെിലോക്കുന്നത്. ബന്ധടെട്ട പട്ടിക വര്ഗ്ഗ ഓഫിസര്ഗ്മോര്ഗ് നല്കിയ പട്ടികയില് ടപട്ട 

കകോളനികള് വിവിധ്ങ്ങളോയ ദുരന്തങ്ങള്െ് സോധ്യതയുള്ള കമഖലകളില് 

സ്ഥിതിടെയ്യുന്നതോണ്. 
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ഇത്തരത്തില് ഉള്ള കകോളനികളുടെ പഞ്ചോയത്ത് തലത്തില് ഉള്ള പട്ടിക തോടഴ പറയുന്നു. 

രമ നം ഗ്രോമപഞ്ചോയത്ത് കകോളനി 
1 പനമരം മോകതോത്തുടപോയില്  

2 നൂല്പുഴ 

ടെണ്ടക്കുനി 

കോരയംപോെി  

ട്രമെര 

ടപോന്കുഴി 
ടപോന്കുഴി പണിയ 

കതോലോയി  

3 പുല്പള്ളി 

കതോണിെെവ് 

വീരോെി 

കളദൂര്ഗ് 

4 പൂതോെി 
ടനയ്കെ 

കപരൂര്ഗ് 

5 ടവള്ളമുണ്ട 
വോളോരംകുന്ന് 

ടകോയ്റ്ററ്റുപോറ 

6 മോനന്തവോെി  
െോമോെിടപോയില് 

അഗ്രഹോരം 

7 തിരുടനല്ലി 

പുതിയൂര്ഗ് 

തുറമ്പൂര്ഗ് 

കകെരി  

മീന്ടകോല്ലി 

8 കമെോെി 

കഗോവിന്ദന ന്പോറ 

ഇെിഞ്ഞടകോല്ലി 

ടവങ്ങ കെോല 

ടവളളടകോട്ട് 

9 മുട്ടില് 

പോലമംഗലം 

കകോല്പോറ 

കരിയോത്തന്പോറ 

പഴശ്ശി 

10 ടതോണ്ടര്ഗ്നോെ് ടനല്ലരിമന്നം  
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ചുരുടെഴുത്തുകള് 
 

1. B/GPP              ഗ്രോമപഞ്ചോയത്ത് പ്രസിെെ് 
2. DDMA            ജില്ലോ ദുരന്ത നിവോരണ അകതോറിറ്റി 
3. DDMP            ജില്ലോ ദുരന്ത നിവോരണ പദ്ധതി 
4. DEOC            ജില്ലോ അെിയന്തര കോരയ നിർവഹണ കകന്ദ്രം  
5. DFRO             ജില്ലോ ഫയർ & രക്ഷോപ്രവർത്തന  ഉകേയോഗസ്ഥൻ 
6. DIC                ജില്ലോ ഇൻസിെെ്  കമോൻെർ 
7. DM                 ദുരന്ത നിവോരണം 
8. DPC               ജില്ലോ കപോലീസ് കമധ്ോവി 

9. DPP                ജില്ലോ പഞ്ചോയത്ത് പ്രസിെെ് 
10. ERT                 അെിയന്തര പ്രതികരണ സംഘം 
11. EWS               മുൻകൂട്ടിയുള്ള മുന്നറിയിെ് സംവിധ്ോനം 
12. F& RS             ഫയർ & രക്ഷോപ്രവർത്തന  കസ്റ്റഷൻ 
13. GP                     ഗ്രോമപഞ്ചോയത്ത് 
14. IAG                   ഇെർ ഏജൻസി ഗ്രൂെ് 
15. IRS                     സംഭവ പ്രതികരണ സംവിധ്ോനം 
16. IMD                   ഇന്തയൻ കോലോവസ്ഥോ വകുെ് 
17. KSDMA            കകരള സംസ്ഥോന ദുരന്ത നിവോരണ അകതോറിറ്റി 
18. NDMA              കേശീയ ദുരന്ത നിവോരണ അകതോറിറ്റി 
19. NDRF                കേശീയ ദുരന്ത നിവോരണ കസന 
20. PS                       കപോലീസ് കസ്റ്റഷൻ 
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District Map 
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ജില്ലോ ദുരന്ത നിവോരണ അകതോറിറ്റി, വയനോെ് 
ട്രൈബല് കകോളനി ദുരന്ത നിവോരണ പ്ലോന് 

തോലുെ്  ട്രവത്തിരി  

വികല്ലജ്  മുട്ടില്  

തകേശ സവയംഭരണ സ്ഥോപനം മുട്ടില് 

കകോളനികളുടെ വിവരം  1- പഴശ്ശി കകോളനി 

 2- പോലമംഗലം 

 3- കരിയോത്തന്പോറ 

 4- കകോല്െോറ 
  

1. പശ്ചോത്തലം 

ട്രവത്തിരി  തോലൂെിടല പതിടനോന്ന്  തകേശസവയംഭരണ സ്ഥോപനങ്ങളില് ഒന്നോണ് 

മുട്ടില് പഞ്ചോയത്ത്.   പഴശ്ശി, പോലമംഗലം,കരിയോത്തന്പോറ,കകോല്െോറ കകോളനികള് ഈ 

പഞ്ചോയത്തിലോണ് സ്ഥിതിടെയ്യുന്നത്. പ്രധ്ോനമോയും മണ്ണിെിച്ചില് ഭീഷണിയുള്ള കമഖലയില് 

ആണ് പ്രസ്തുത കകോളനികള് ഉള്ളത്. 

 

2. ട്രൈബല് കകോളനി ദുരന്ത നിവോരണ പ്ലോനിടെ ആവശയകത 

 വയനോെ് ജില്ലയിടല 20% കത്തോളം ആളുകള് പട്ടിക വര്ഗ്ഗത്തില് ടപടുന്നവരും, വിവിധ് 

ടസറ്റില്ടമന്റുുകളില് തോമസിച്ചുവരുന്നവരുമോണ്. ഇത്തരം കകോളനികള് സോധ്ോരണ 

ഗതിയില് 5 മുതല് 20 വീടുകള് വടര കെര്ഗ്ന്നകതോ, അതില് അധ്ികം വരുന്നകതോ ആണ്. 

നൂറില് അധ്ികം വീടുകള് ഉള്ള കകോളനികളും ജില്ലയില് ഉണ്ട്. ഇത്തരം കകോളനികള് 

സോധ്ോരണ ഗതിയില് വിദൂര കമഖലകളില് ആയിരിക്കും സ്ഥിതിടെയ്യുന്നത്. എന്നിരുന്നോലും 

ജനവോസ കമഖലകള് വയോപിച്ച് വരുന്ന സഹെരയത്തല്, പല കകോളനികളും 

ടപോതുജനങ്ങളുമോയി കെര്ഗ്ന്ന് അധ്ിവസിക്കുന്ന സോഹെരയവും നിലവില് ഉണ്ട്.  
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ഇത്തരത്തില് ഉള്ള കകോളനികള് പലതും ദുരന്ത സോധ്യത പ്രകേശങ്ങളില് ആണ് 

സ്ഥിതിടെയ്യുന്നത്. ദുരന്തങ്ങടള ശോസ്ത്രീയമോയി, മികച്ച രീതിയില് കനരിടുന്നതിന് 

കകോളനികളില് അധ്ിവസിക്കുന്നവടര പരയോപ്തമോകെണ്ടതുണ്ട്. നിലവിടല സോഹെരയത്തില് 

പല ദുരന്തങ്ങളും ആകസ്മികവും, വയോപ്തി കൂെിയതുമോണ്. കകോളനി നിവോസികളോയ പട്ടിക 

വര്ഗ്ഗെോര്ഗ് കൂെോടത ടപോതു സമൂഹം പൂര്ഗ്ണമോയും കബോധ്വല്െരിെടപടുന്ന 

സോഹെരയത്തില് മോത്രടമ മികച്ച രീതിയില് ദുരന്ത നിവോരണ പദ്ധതിയുടെ ലക്ഷയങ്ങള് 

കോണുവോന് സോധ്ിക്കൂ. എന്നോല് ടപോതു സമൂഹത്തിന് വിവിധ് രീതികളിലും, 

മോധ്യമങ്ങളിലൂടെയും പരിശീലനം, സോകങ്കതിക സഹോയം എന്നിവ ശോക്തീകരണവുമോയി 

ബന്ധടെട്ട് ലഭിെോറുണ്ട്. ഇത്തരം സോഹെരയങ്ങള് പലകെോഴും പട്ടികവര്ഗ്ഗെോര്ഗ്െ് 

അനയമോണ്, കൂെോടത പലരീതിയിലും ഇവര്ഗ് ഇത്തരം പരിപോെികളില് പടങ്കടുക്കുന്നതില് നിന്നു 

വിമുഖത കോണിക്കുകയും ടെയ്യോറുണ്ട്. സോമൂഹോധ്ിഷ്ടിത ദുരന്ത നിവോരണ പദ്ധതിയുടെ പ്രോരംഭ 

ഘട്ടമോയി ഇത്തരം പരിശീലനപരിപോെികടള കോണോവുന്നതോണ്. ദുരന്ത കവളകളില് മറ്റുുുള്ള 

ഇെടപെലുകള്/സഹോയം ലഭിക്കുന്നതിന മുമ്പോയി കകോളനി  അെിസ്ഥോനമോെി രൂപികരിച്ച  

റോപിെ് ടറസകപോണ്സസ് െീമുകടള ഉപകയോഗിച്ച്, രക്ഷോപ്രവര്ഗ്ത്തനം 

സോധ്യമോക്കുകടയന്നതോണ് പട്ടികവര്ഗ്ഗ് കകോളനി അധ്ിഷ്ടിതമോയി രൂപികരിക്കുന്ന ഇത്തരം 

ആര്ഗ് ആര്ഗ് െികളുടെ ഉത്തരവോേിതവം. 

പട്ടിക വര്ഗ്ഗ കകോളനികളില് തയ്യോറോക്കുന്ന ദുരന്ത നിവോരണ പദ്ധതി അതത് 

കകോളനിയിടല അകന്തവോസികള് തടന്ന തനതോയി ഏടറ്റടുത്ത് മുകന്നോട്ട് ടകോണ്ടുകപോവുന്ന 

തരത്തില് ആണ് വിഭോവനം ടെയ്തിരുക്കുന്നത്.  

കകോളനികളില് അധ്ിവസിക്കുന്നവടര ദുരന്ത നിവോരണ പ്രരിയയില് പ്രോഗത്ഭ്യം 

ഉളളവരോെി മോറ്റുുുകയും, ദുരന്തബോധ്ിത സമയത്ത് സര്ഗ്െോര്ഗ് ഏജന്സികടള സഹോയിക്കുന്ന 

തരത്തില് പരയോപ്തരോക്കുകയും ടെയ്യുകയും എന്നതോണ് ഈ പദ്ധതിയുടെ പരമപ്രധ്ോന ലക്ഷയം. 

ഇതിനോയി പട്ടിക വര്ഗ്ഗ വികസന വകുെ്, ജില്ലോ ദുരന്ത നിവോരണ അകതോറിറ്റി, റവനു വകുെ് , 

തകേശ സവയം ഭരണ സ്ഥോപനം, കപോലീസ്, ഫയര്ഗ് & റസ്ക്യു  മുതലോയ വകുപ്പുകളുടെ 

സഹകരണകത്തോടെ ഈ പദ്ധതിയുടെ തുെര്ഗ്ച്ച ഉറപ്പുവരുകത്തണ്ടതുണ്ട്. 
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3. ട്രൈബല് കകോളനി ദുരന്ത നിവോരണ പ്ലോനിടെ സോധ്യത, ലക്ഷയങ്ങള് 

 ജില്ലയിടല തിരടഞ്ഞടുത്ത കകോളനികളില് നെെിലോക്കുന്ന ദുരന്ത നിവോരണ പദ്ധതി 

പ്രസ്തുത കകോളനികളുടെ ദുരന്ത നിവോരണ അറിവും, പ്രതികരണകശഷിയും 

വര്ഗ്ദ്ധിെിക്കുന്നകതോടെോെം , മറ്റുുു കകോളനികളിലും ഇതിെ പ്രതിഫലനമോയി പ്രകെമോയ 

മോറ്റങ്ങള്െ്  സോധ്യതയുണ്ട്. ടപോതുസമൂഹത്തിന് പ്രോപയമോയ പരിശീലനവും, അറിവു 

കശഖരണവും  പട്ടിക വര്ഗ്ഗത്തില് ടപട്ടവര്ഗ്ക്കും ലഭയമോക്കുന്നതിന് ഈ പരിശീലന പ്രരിയ 

സഹോയകമോകും. നിലവില് പരീക്ഷണ ഘട്ടത്തില് ടെയ്യുന്ന ഈ പദ്ധതി വരുന്ന വര്ഗ്ഷങ്ങളില് 

രമമോയി പുതുെലുകള്ക്കും, മോറ്റങ്ങള്ക്കും വികധ്യമോെി, പുത്തന് അറിവുകളും, 

ഇെടപെലുകളും നെത്തി കോരയക്ഷമവും, ശക്തവുമോയ ഒരു കരഖയോയി കകോളനികള്െ് 

ഉപകയോഗിെോവുന്നതോണ്.   

ഓകരോ കകോളനികളിലും രൂപികരിക്കുന്ന റോപിെ് ടറസ കപോണ്സസ് െീമുകളുടെ 

കനതൃതവത്തില് ബന്ധടെട്ട കകോളനികളുടെ ദുരന്ത നിവോരണ പ്രരിയകള് ഫലവത്തോയി 

നെത്തടെടുന്നതിനം, കകോളനിവോസികളുടെ ദുരന്ത നിവോരണ പ്രതികരണ കശഷി 

വര്ഗ്ദ്ധിെിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള നെപെികള് സവീകരിക്കുന്നതിനം സഹോയകരമോവും. 

ഇത്തരത്തില് സൃഷ്ടിെടെടുന്ന റോപിെ് ടറസകപോണ്സസ  െീമുകടള തുെര്ഗ്മോന 

പരിശീലനങ്ങള്െ് വികധ്യമോക്കുകയും ആവശയമോയ സുരക്ഷോ സോമഗ്രികള് നല്കുകയും 

ടെയ്യുന്നത് പട്ടിക വര്ഗ്ഗ വികസന വകുെിനം, തകേശസവയം ഭരണ സ്ഥോപനങ്ങള്ക്കും 

ടെയ്യുവോന് സോധ്ിക്കുന്നതോണ്. ഇത്തരത്തില് മോതൃകോ കകോളനികളില് രൂപികരിെടെടുന്ന 

റോപിെ് ടറസകപോണ്സസ് െീമുകളുടെ പ്രവര്ഗ്ത്തനം വിലയിരുത്തി, മറ്റ് കകോളനികളിലും 

വയോപിെിെോന് സോധ്ിക്കുന്നതോണ്. 

ജില്ലയില് അെിയന്തര ഘട്ടങ്ങളില് കെന്നുവരുന്ന NDRF, കകന്ദ്ര കസനകള് എന്നിവയ്കും, 

ജില്ലോ ഫയര്ഗ് കഫോഴ്സിനം പരിശീലനം ലഭയമോയ റോപിെ് ടറസകപോണ്സസ് െീമിെ കസവനം 

കോരയക്ഷമമോയി ഉപകയോഗടെടുത്തോവുന്നതോണ്. 
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4. ദുരന്ത നിവോരണ പ്ലോന് തയ്യോറോക്കുന്നതിനം പുതുക്കുന്നതിനമോയി സ്ഥോപന  

 സംവിധ്ോനങ്ങള് (ദുരന്ത നിവോരണ സമിതി, ഉത്തരവോേിതവം) 

ദുരന്ത സോധ്യത അവകലോകനം നെത്തി , പരമോവധ്ി എളുെത്തില് എന്നോല് മികച്ച 

ഫലം നല്കുുുന്ന കകോളനിതല ദുരന്ത നിവോരണ പദ്ധതികള് ഓകരോ വര്ഗ്ഷവും  പ്രോകയോഗിക 

തലത്തില് വിശകലനം നെത്തി പുതുക്കുന്നതും, ആവശയമോയ മോറ്റങ്ങള്, കൂട്ടികെര്ഗ്െലുകള് 

എന്നിവ വരുത്തി പ്രസ്തുത പദ്ധതിടയ രൂപടപടുത്തുന്നതും , കകോളനികളിടല ദുരന്ത നിവോരണ 

കസനയുടെ ലക്ഷയങ്ങളില് ഒന്നോണ്. ഇത്തരത്തില് പദ്ധതി പുതുക്കുന്നതിന് തോടഴ പറയുന്ന 

കലണ്ടര്ഗ് ഉപകയോഗിെോവുന്നതോണ് 

ജനവരി, ടഫബ്രുവരി, മോര്ഗ്ച്ച് 1-ദുരന്ത നിവോരണ 

പരിശീലന പരിപോെികള്,  

2-പ്ളോന് പുതുെല് 

നെപെികള് 

കകോളനി പ്രകമോട്ടര്ഗ്, കമ്മിറ്റെ് 

കസോഷയല് വര്ഗ്െര്ഗ്, റോപിെ് 

ടറസകപോണ്സസ് െീം 

ഏപ്രില്, ടമയ്, ജൂണ്സ മഴെോല മുടന്നോരുെ 

നെപെികള് 

റോപിെ് ടറസകപോണ്സസ് െീം 

ജൂലോയ്, ആഗ്സറ്റ്, 

ടസപ്ററംബര്ഗ് 

ദുരന്ത നിവോരണ നെപെികള് റോപിെ് ടറസകപോണ്സസ് െീം 

ഒകക്ടോബര്ഗ്, നവംബര്ഗ്, 

െിസംബര്ഗ് 

അവകലോകനം, പരിശീലനം  തകേശ സവയം ഭരണ 

സ്ഥോപനം, പട്ടിക വര്ഗ്ഗ 

വികസന വകുെ്, റോപിെ് 

ടറസകപോണ്സസ് െീം 

ഈ രമപ്രകോരം പുതുെിയ പദ്ധതി അതോത് മണ്സൂണ്സ കോലത്തിനമുമ്പോയി തടന്ന 

പുറത്തിറെി, മണ്സൂണ്സ കോല ദുരന്തങ്ങടള കനരിെോന് ബന്ധടെട്ട കകോളനികടള 

പരയോപ്തമോക്കുന്ന തരത്തില് ഉപകയോഗടെടുത്തോവുന്നതോണ്. ഇതിനോയി കമല് കകോളനികള് 

ഉള്ടപടുന്ന വോര്ഗ്െ് ടമമ്പര്ഗ്, പട്ടികവര്ഗ്ഗ പ്രകമോട്ടര്ഗ് എന്നിവരുടെ  കനതൃതവത്തില് റോപിെ് 

ടറസകപണ്സസ് െീമിടന നയികെണ്ടതോണ്.  
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  II. കകോളനി വിവരങ്ങൾ 

വിഭോഗം പഴശ്ശി കകോളനി പോലമംഗലം  കരിയോത്തന്െോറ  കകോല്െോറ 

ദുരന്ത െരിത്രം   

ഉരുൾടപോട്ട
ൽ ഉരുള്ടെോട്ടല് ഇല്ല ഇല്ല 

ഉണ്ട് 

മണ്ണിെിച്ചി
ൽ ഉണ്ട് ഉണ്ട് ഉണ്ട് 

ഉണ്ട് 

ടവള്ളടപോ
െം 

ഇല്ല ഇല്ല ഇല്ല 
ഇല്ല 

കകോളനി സ്ഥിതി ടെയുന്നത്   

സ്ഥലം 
മുട്ടില് സൗത്ത് 

വികല്ലജില് 

മുട്ടില് സൗത്ത് 
വികല്ലജില് , 
പോലമംഗലം 

മുട്ടില് 
മുട്ടില് 

 

ഉയരം(msl) 1000 mt 1000 mt 1000 mt 1000 mt 

കുടുംബങ്ങളുടെ വിശേോംശം   

കുടുംബങ്ങ
ൾ 

62 30 22 
 

43 

പുരുഷൻ 85 37 19 45 

സ്ത്രീ 93 53 34 42 

കുട്ടികൾ 35 13 7 32 

മുലയൂട്ടുന്ന 
അമ്മമോർ 

6 8 1 
6 
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 60 
വയസ്സിന് 
മുകളില് 

16 3 4 
 

10 

 

വിേയോഭയോസ നിലവോരം 
 

 

7 ൽ തോടഴ 30 10  56 

10 നം 
അതിന 
മുകളിലും 

20 5 6 
5 

പ്ലസ് ടു 0 1 2 5 

െിഗ്രി യും 
അതിന 
മുകളിലും 

0 0 1 
 

3 

വരുമോന മോർഗം   

പ്രധ്ോന 
വരുമോന 
മോർഗം 

കൂലിെണി കൂലിെണി കൂലിെണി 
 

കൂലിെണി 

മോസവരുമോ
നം 

ഇല്ല ആനപോതികം ആനപോതികം 
ഇല്ല 

േിവസവരു
മോനം കൂലി 300 300 

300 

ആകരോഗയ വിവരങ്ങൾ   

പ്രധ്ോന 
ആകരോഗയ 
പ്രശ്നങ്ങൾ 

അരിവോള് കരോഗം 
െി.ബി കപഷയെ് 

- 1 
ഒരു ഹോര്ഗ്ട്ട് കപഷയെ്  

ഉണ്ട് 

 

ഇല്ല 
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വയതയസ്ത 
പ്രോയപരി
ധ്ിയിൽ 
ഉള്ള 
ആളുകൾ
െ് 
പ്രധ്ോനമോ
യും 
ബോധ്ിക്കു
ന്ന 
കരോഗങ്ങൾ 

3 കിെെ് കരോഗികള് വയറിളെം 
പ്രോയത്തിടെ 

അവശതമൂലമുണ്ടോകുന്ന 
ആളുകള് ഉണ്ട്. 

 

 

 

 

ഇല്ല 

ടപോതു സൗകരയങ്ങൾ   

കുെിടവള്ള 
ലഭയത, 

മലടവള്ളം 
ആശ്രയിക്കുന്നു. 

ടപോതു കിണര്ഗ് 

കുെിടവള്ള ലഭയത കവണം. 
നിലവില് കകണി ഊറ്റ് 
ടവള്ളം ഉപകയോഗിച്ചു 

വരുന്നു. 

മലടവള്ളം 
ആശ്രയിക്കുന്നു. 

ട്രവേുതി ഉണ്ട് ഉണ്ട് ഉണ്ട് ഉണ്ട് 

കറോെ് 
സൗകരയം 

ടപോതു കറോെ് ഉണ്ട്. 
വീടുകളികലെ് 
എത്തിടെെോന് 

കറോെ് സൗകരയം 
ഇല്ല. 

ഇല്ല 
കറോെ് സൗകരയം കകോളനി 

വടര ഇല്ല 

 

ഇല്ല 
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 III.     ഹസോർെ്, വൾനറബിലിറ്റി ആെ് റിസ്ക്യ് അനോലിസിസ് 

കകോളനി 
വിവരങ്ങൾ 

പഴശ്ശി കകോളനി പോലമംഗലം  കരിയോത്തന്െോറ  
കകോല്െോറ 

അപകെ 
ദുരന്ത 
വിവരണം 

219 ആഗസ്റ്റ് 8 ന് പഴശ്ശി 
കകോളനിയില് 
ഉരുള്ടെോട്ടി.  (പ്രീതു-
മകഹഷ് േമ്പതികള്) 
മരണടെട്ടു. 2 വീടുകള് 
പൂര്ഗ്ണ്ണമോയും നശിച്ചു 
ഉരുള്ടെട്ടലില് 
മരണടെട്ട പ്രീതുവിടെ 
പിതോവിന് 
രക്ഷോപ്രവര്ഗ്ത്തനത്തില് 
ഗുരുതരമോയ പരിെ് 
പറ്റി.  ഒരോഴ്ചടത്ത 
കയോമ്പികലെ് കകോളനി 
നിവോസികടള 
എല്ലോവടരയും മോറ്റി 
പോര്ഗ്െിച്ചു. പല 
കുടുംബങ്ങളുടെ കൃഷി ഭൂമി 
നശിച്ചു. 

തുെര്ഗ്ന്ന് മണ്ണ് 
പരികശോധ്ന വിേഗ്ധ്ര്ഗ് 
കകോളനിയിടലത്തി 
പരികശോധ്ിച്ചു 
വോസകയോഗയമല്ലോത്ത 
ഭൂമിയോടണന്ന് 
കടണ്ടത്തി. 

ഉരുള്ടപോട്ടല്, 
മണ്ണിെിച്ചില്  

അപകെം 
കൃഷിസ്ഥലടത്ത അധ്ികം 

ബോധ്ിച്ചിരുന്നില്ല. 
ജനവോസ കമഖലയിലും 

അത്ര എത്തിയില്ല.  
തോമസിക്കുന്നതിന് കുറച്ച് 
മോറി ആണ് മലടവള്ള 

പോച്ചില് വന്ന് കപോയത്.  
വളടര കപെിടെടുത്തുന്ന 
ഒരു മലടവള്ളപോച്ചില് 
ആണ് 2019 ല് വന്ന് 
കപോയ പ്രളയത്തില് 
സംഭവിച്ചിരുന്നത്. 

 

 

 

 

 

2019 ഉരുള്ടെോട്ടല്  
കകോളനിയിടല 
ആളുകടള കനരിട്ട് 
ബോധ്ിച്ചില്ല എങ്കിലും 
കൃഷിസ്ഥലം കുറച്ചു 
ഭോഗം നശിച്ചു.  
കുന്നിന് പ്രകേശത്തും, 
െരിവുളള 
ഭോഗത്തുമോണ് അന്ന് 
ദുരന്തം വന്ന് 
കപോയത്.   

45 െിഗ്രി 
ടെരിവുള്ള 
സ്ഥലം 
ആകണോ? 

ആണ് ആണ് 
ഇല്ല. ടെരിവ് അധ്ികമുള്ള 

സ്ഥലമല്ല. 

 

അടത 

റവനൂ 
ഭൂമിയിലോ
കണോ / വന 
ഭൂമിയിലോ
കണോ 

വനഭൂമി വനഭൂമി 
റവനൂ ഭൂമിയിലും 

വനഭൂമിയിലും ഒരുമിച്ച് 
തോമസിക്കുന്നു. 

 

വനഭൂമി 
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പുഴകയോര
ത്തോകണോ / 
പ്രളയ 
സോധ്യത 
പ്രകേശത്തോ
കണോ 

പ്രളയസോധ്യതോ പ്രകേശം 
(മണ്ണിെിച്ചില്) 

അല്ല അല്ല 

 

 

അല്ല 

2018 
മഹോപ്രളയ
ത്തില് 
ടവള്ളടെോ
െകമോ 
മണ്ണിെിച്ചി
കലോ 
ഉണ്ടോയിട്ടു
കണ്ടോ 

മണ്ണിെിച്ചില് 
ഉണ്ട്. 

മണ്ണിെിച്ചില്,  

മണ്ണിെിച്ചില്, 
മലടവള്ളെോച്ചില് 

ഉണ്ടോയിരുന്നു. 

 

ഉരുള്ടപോട്ടല് 

2020ടല 
കോലവർഷ
ത്തിൽ 
എടന്തകി
ലും 
തരത്തിലു
ള്ള 
നോശനഷ്ട
ങ്ങൾ 

കതോടുകളില് മണ്ണിെിച്ചില് ഇല്ല ഇല്ല 

 

 

 

ഇല്ല 

2020ടല  
കോലവർഷ
ത്തിൽ 
ആടരങ്കിലും 
കയോമ്പികല
െ് മോറി 
തോമസിച്ചിട്ടു
കണ്ടോ 

ഉണ്ട് ഇല്ല ഇല്ല 

 

 

 

ഇല്ല 

വനയമൃഗ  
ആരമണ

ഉണ്ട് ഇല്ല ഇല്ല 
 

ഇല്ല 



 

 DEOC, Vulnerable Colony DM Plan-2021 Wayanad 21 

 

ങ്ങൾ 
ഉണ്ടോയിട്ടു
കണ്ടോ 

സമീപത്തോ
യി കവോറി 
പ്രവർത്തി
ക്കുന്നുകണ്ടോ 

ഇല്ല ഇല്ല ഇല്ല 

 

ഇല്ല 

കുരങ്ങുപനി 
വയോപനം 
ഉണ്ടോയിട്ടു
കണ്ടോ 

ഇല്ല ഇല്ല ഇല്ല 

 

ഇല്ല 

SDMA 
പ്രളയ 
സോധ്യത 
കരഖടെടു
ത്തിയ 
പ്രകേശത്തോ
കണോ ഈ 
കകോളനി 
സ്ഥിതി 
ടെയ്യുന്നത് 

അടത അടത അല്ല 

 

 

 

അല്ല 

കപോഷകോ
ഹോരക്കുറവ്  
റികെോർട്ട് 
ടെയ്യടെട്ടി
ട്ടുകണ്ടോ 

ഇല്ല ഉണ്ട്-1 ഇല്ല 

 

 

ഇല്ല 

ഏറ്റവും 
അടുത്തുള്ള 
ആശുപത്രി
? ദൂരം 

മുട്ടില് വികവകോനന്ദന ആശുപത്രി, 2 കി.മീ. 

പ്രഥമ 
ശുശ്രൂഷോ 
പരിശീലന
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കമോ, ആഗ്നി 
ശമന 
സുരക്ഷോ 
പരിശീലന
കമോ 
ലഭിച്ചിട്ടു
കണ്ടോ 

 

ഉണ്ട് 

 

ഉണ്ട് 

 

ഉണ്ട് 

 

ഉണ്ട് 

ദുർബല 
വിഭോത്തിൽ 
ടപടുന്ന 
ആളുകൾ 

ഗര്ഗ്ഭിണികള്-1 

കിെപ്പു കരോഗി-3 

വികോലോംഗര്ഗ്-1 

മോനസിക കരോഗി-2 

60 വയസിന് മുകളില് - 
16 

കിെപ്പു കരോഗി-1 

വികലോംഗര്ഗ്-1 

60 വയസിന് 
മുകളില് 3 

ദുര്ഗ്ബല 
വിഭോഗത്തില്ടെടുന്ന 
ആളുകള് ബുദ്ധിമുട്ട് 
അധ്ികം 
അനഭവിക്കുന്നില്ല.  . 

ദുര്ഗ്ബല 
വിഭോഗത്തില്ടെടു
ന്ന ആളുകള് 
ബുദ്ധിമുട്ട് അധ്ികം 
അനഭവിക്കുന്നില്ല.   
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          IV. അെിയന്തര ഘട്ട പ്രതികരണ സംവിധ്ോനങ്ങൾ 

Particulars   

ദുരന്തപൂർവ്വ തയ്യോടറടുെ് (ഏത് തരത്തിലുളള 
അപകെ സോഹെരയങ്ങളിലും അെിയന്തര 
പ്രതികരണത്തിനോയി ഭൗതികവും, 
അല്ലോത്തതുമോയ തയ്യോടറടുപ്പുകളുടെ 
വിശകലനം) 

കകോളനി വോസികള്െ് RRT മുകഖന പരിശീലനം 
നെകത്തുന്നത് 

അെിയന്തിര ഘട്ടങ്ങളികലയ്കുള്ള കിറ്റുകള് 
തയ്യോറോെല് 

സര്ഗ്ട്ടിഫിെറ്റുകള് െിജിറ്റല് ആെി ൂക്ഷിക്കുക 

മുന്ഗണന പ്രകോരം ഉളള മോറ്റിപോര്ഗ്െിെല് 

വളര്ഗ്ത്തുമൃഗങ്ങളുടെ കയോമ്പ് 

ടമെിെല് വിവരങ്ങള് രമീകരിച്ച് ൂക്ഷിെല് 

ആർ. ആർ. െി ഘെന, പ്രവർത്തന രീതി, 
ചുമതലകൾ, 

RRT യുടെ പട്ടിക ഇകതോടെോെം അനബന്ധമോയി 
കെര്ഗ്ത്തിരിക്കുന്നു. 

കൂെോടത പ്രവര്ഗ്ത്തനരീതി, ചുമതല എന്നിവ 
മുകളില് വിശേമോെിയിട്ടുണ്ട്. 

ദുരന്ത കശഷമുള്ള സോഹെരയങ്ങൾ 
കനരിടുന്നതിനള്ള സംവിധ്ോനങ്ങൾ 
(നോശനഷ്ടങ്ങള്, കണടെടുെ്, കയോമ്പുകള്, 
ഇരകള്െ് മോനസികോകരോഗയം  നല്കല് 
എന്നിവ സംബന്ധിച്ചുളള വിശേോംശങ്ങള്) 

1- കിണര്ഗ്, വീടുകള് എന്നിവ ശുെിയോെല് 
ബന്ധടെട്ട ശോസ്ത്രീയ ഉപകേശങ്ങള്െ് 
വികധ്യമോയി ടെയ്യുക 

2-കകോളനികളുടെ വീടുകള്െ് , അനബന്ധ ടപോതു 
ടകട്ടിെങ്ങള്െ് സംഭവിച്ച നോശനഷ്ടങ്ങള് 
അെിയന്തിരമോയി വിലയിരുത്തി ബന്ധടെട്ട 
വകുപ്പുകളുടെ ശ്രദ്ധയില് ടകോണ്ടുവരിക 

3-വളര്ഗ്ത്തു മൃഗങ്ങള്െ് സംഭവിച്ച് നോശനഷ്ടങ്ങള് 
കണടെടുക്കുക 

4-വിേയോര്ഗ്ഥികളുടെ പഠന സൗകരയം 
ഉറപ്പുവരുത്തോന് ആവശയമോയ നെപെികള് 

5- മോനസിക ആകരോഗയ ഉറപ്പുവരുത്തുന്ന 
കൗണ്സസലിംഗ് ഉറപ്പുവരുത്തുക 
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      V.    പ്ലോനിടെ നിരീക്ഷണവും വിലയിരുത്തലും 

ദുരന്ത സോധ്യതയുള്ള പട്ടിക വര്ഗ്ഗ കകോളനികള് തയ്യോറോെിയ ഈ പദ്ധതിയുടെ 

നിരീക്ഷണം അതോത് ട്രൈബല് എക്സ്റ്റന്ഷന് ഓഫിസര്ഗ്മോരുടെ കനതൃതവത്തില് 

നെകത്തണ്ടതും, രമമോയി ,ആവശയമോയ ഇെടപെലുകള് നെത്തുന്നുടവന്ന് 

ഉറപ്പുവരുകത്തണ്ടതുമോണ്. ഇത്തരത്തില് തയ്യോറോെിയ പദ്ധതികളില് പലകെോഴും 

സോഹെരയങ്ങള്െനസരിച്ച് മോറ്റങ്ങള് വരുകത്തണ്ടതും, പുതിയ ഘെകങ്ങള് 

കെര്ഗ്കെണ്ടതുമോണ്. ദുരന്ത നിവോരണം എന്നത് നിരന്തരം ശ്രദ്ധികെണ്ട പ്രരിയയും, കൂെോടത 

കോരയക്ഷമമോയി ഇെടപടുന്നതിന് ആവശയമോയ പരിഷ്കോരങ്ങള് ബന്ധടെട്ട പദ്ധതിയില് 

കെര്ഗ്കെണ്ടതുമോണ്. ഇതിനോയി റോപിെ് ടറസകപോണ്സസ് െീമുകള് കൃതയമോയ ഇെകവളകളില് 

കയോഗം കെകരണ്ടതും, നെപെികള് സവീകരികെണ്ടതുമോണ്. ബന്ധടെട്ട തകേശ സവയംഭരണ 

സ്ഥോപന അധ്ികോരികള് ഈ ദുരന്ത നിവോരണ പദ്ധതിെ് കവണ്ട ഭൗതിക സഹോയങ്ങള് 

ടെയ്തുടകോടുക്കുകയോടണങ്കില് പദ്ധതിയുടെ മുകന്നോട്ടുള്ള വളര്ഗ്ച്ച സുഗമമോവുന്നതോണ്. 

ഏടതോരു പദ്ധതിയും വിലയിരുത്തടെടുന്നിടല്ലങ്കില് പരോജയടെെോന് സോധ്യതയുണ്ട്.  

തോടഴ പറയുന്നവിധ്ത്തില് , അടല്ലങ്കില് മറ്റ് വിധ്ങ്ങളില് പ്രസ്തുത ദുരന്ത നിവോരണ പദ്ധതിടയ 

വിലയിരുത്തോവുന്നതോണ്.  

1- പദ്ധതിയില് ഉത്തരവോേിതവങ്ങള് , കെമകള് കൃതയമോയി നിര്ഗ്വെിെടപടുന്നുടണ്ടന്ന് 

ഉറപ്പുവരുകത്തണ്ടതോണ്. ടസന്െോയ് ഘെന പ്രകോരം, ദുരന്തസോധ്യതടയ 

മനസിലോെല്, മികവുറ്റ ദുരന്തലഘൂകരണ പ്രവര്ഗ്ത്തനങ്ങള്, ദുരന്ത ലഘൂകരണത്തില് 

കൂടുതല് നികക്ഷപിക്കുക , ദുരന്തപൂര്ഗ്വ്വ തയ്യോടറടുെ് എന്നിങ്ങടനയുള്ള നോല് പ്രധ്ോന 

കോരയങ്ങടള കുറിച്ച് ൂെിെിട്ടുണ്ട്. കമല് ൂെികകടള അെിസ്ഥോനമോെി , പട്ടികവര്ഗ്ഗ 

കകോളനികളില് തയ്യോറോക്കുന്ന ദുരന്ത നിവോരണ പദ്ധതിയുടെ ഓകരോ ഘട്ടത്തിലും ഉള്ള 

ഉത്തരവോേിതവങ്ങള് (റോപിെ് ടറസകപോണ്സസ് െീമുകള്) കൃതയമോയി 

പോലിെടെടുന്നുടവന്ന് ഉറപ്പുവരുകത്തണ്ടതോണ്. സോമൂഹയോധ്ിഷ്ടിത പദ്ധതികളുടെ 

ഉെമസ്ഥോവോകോശം അതത് സമൂഹം തടന്ന ഏടറ്റടുത്ത് നെത്തുന്നടവന്നും മറ്റ് 

ഏജന്സികള് ഉറപ്പുവരുകത്തണ്ടതോണ്. 
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2- ഇത്തരത്തില് തയ്യോറോെടെട്ട പദ്ധതി പ്രകോരം, പ്രസ്തുത കകോളനികളുടെ അപകെ 

സോധ്യതകള് തുെര്ഗ്മോനമോയി വിലയിരുത്തുക. ഇത് ഒരു പ്രകതയക സോഹെരയത്തില് 

മോത്രം ടെകയ്യണ്ട ഒരു പ്രവര്ഗ്ത്തിയല്ല, മറിച്ച്, പട്ടിക വര്ഗ്ഗ വികസന വകുെ്, തകേശ 

സവയംഭരണ സ്ഥോപനവും രമീകൃതമോയ സമയരമത്തിലൂടെ െര്ഗ്ച്ചകളും, 

മുടന്നോരുെങ്ങളുടെ നെകത്തണ്ടതോണ്. 

3- കമോെ് ഡ്രില്ലുകള് നെത്തുക എന്നത് ഏടതോരു ദുരന്ത നിവോരണ പദ്ധതിയുടെയും  

പ്രധ്ോനടപട്ട ഘെകമോണ്. ജില്ലോ ദുരന്ത നിവോരണ അകതോറിറ്റി, ഫയര്ഗ് കഫോഴ്സ് തുെങ്ങിയ 

ഏജന്സികള് കകോളനികള് കകന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള കമോെ് ഡ്രില്ലുകള് നെത്തുന്നതിനള്ള 

നെപെികള് സവീകരികെണ്ടതുണ്ട്. 

4- പുറടമ നിന്നുള്ള ഏജന്സികള്െ് (സര്ഗ്െോരിതര സംഘെനകള്, ഐ ഐ എം 

മുതലോയ സ്ഥോപനങ്ങള്) പട്ടിക വര്ഗ്ഗ കകോളനിയിടല ദുരന്ത നിവോരണ പദ്ധതി 

വിശകലനം ടെയ്യുന്നതിനം, പദ്ധതി നെത്തിെില് കോരയക്ഷമമോയി 

സഹോയിക്കുന്നതിനം സോഹെരയം ഉണ്ടോകെണ്ടത് പദ്ധതിയുടെ കോരയക്ഷമത 

വര്ഗ്ദ്ധിെിെോന് സഹോയകമോവും. 

1. ദുരന്ത നിവോരണ കമ്മിറ്റിയുടെ ഘെന (ലിസ്റ്റ് സഹിതം) 

കരിയോത്തന്പോറ 
കപര്  ഉകേയഗകപര് കഫോണ്സ നം ചുമതല 
ശ്രീമതി. ലീല സി നോയര്ഗ് വോര്ഗ്െ് അംഗം 9995276540 ടെയര്ഗ്കപഴ്സണ്സ 
ശ്രീമതി ഷോഹിന അംഗണ്സവോെി വര്ഗ്െര്ഗ് 9048184921  

ശ്രീമതി നിഷ ആശോ വര്ഗ്െര്ഗ് 9645681969  

ശ്രീമതി.ശ്രീജ രോകജന്ദ്രന് പ്രകമോട്ടര്ഗ് 9645310107 കകോ ഓര്ഗ്െികനറ്റര്ഗ് 
ശ്രീ. മകനോജ് കുമോര്ഗ് കസോഷയല് വര്ഗ്െര്ഗ് 9947772226  

ശ്രീ. കണ്ണന് അംഗം 8848533060  

ശ്രീമതി. പ്രിയ  അംഗം 7994096208  

ശ്രീമതി. തങ്ക അംഗം  8606091503  
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ശ്രീ ബോബു അംഗം  9605711986  

കകോല്പോറ 
കപര്  ഉകേയഗകപര് കഫോണ്സ നം ചുമതല 
ശ്രീമതി. ഷീബ 
കവണുകഗോപോലന് 

വോര്ഗ്െ് അംഗം 9495413865 ടെയര്ഗ്കപഴ്സണ്സ 

ശ്രീമതി കമോളി 
ടസബോസ്റ്റയന് 

അംഗണ്സവോെി വര്ഗ്െര്ഗ് 9496666749  

ശ്രീമതി കമരി ആശോ വര്ഗ്െര്ഗ് 9562672494  

ശ്രീമതി.ശ്രീജ രോകജന്ദ്രന് പ്രകമോട്ടര്ഗ് 9645310107 കകോ ഓര്ഗ്െികനറ്റര്ഗ് 
ശ്രീ. മകനോജ് കുമോര്ഗ് കസോഷയല് വര്ഗ്െര്ഗ് 9947772226  

ശ്രീ. രോകജന്ദ്രന് അംഗം 9526382419  

ശ്രീ ട്രഷജു അംഗം 8921006833  

ശ്രീമതി. രജനി അംഗം  8590394603  

ശ്രീ ശരത്ബോബു അംഗം  9074991569  

പഴശ്ശി 
കപര്  ഉകേയഗകപര് കഫോണ്സ നം ചുമതല 
ശ്രീമതി. ആയിഷ 
കോരുങ്കല് 

വോര്ഗ്െ് അംഗം 9526191935 ടെയര്ഗ്കപഴ്സണ്സ 

ശ്രീമതി ട്രമമൂന അംഗണ്സവോെി വര്ഗ്െര്ഗ് 9048348090  

ശ്രീമതി സൗമിനി 
അകശോകന് 

ആശോ വര്ഗ്െര്ഗ് 9447076146  

ശ്രീ സതീഷ് സി  പ്രകമോട്ടര്ഗ് 6238823433 കകോ ഓര്ഗ്െികനറ്റര്ഗ് 
ശ്രീ. മകനോജ് കുമോര്ഗ് കസോഷയല് വര്ഗ്െര്ഗ് 9947772226  

ശ്രീ. മധു അംഗം 9562985870  

ശ്രീ ഗകണഷന് അംഗം 9544897567  

ശ്രീ ഷോജി അംഗം  7736834321  

ശ്രീ ട്രവശോഖ് അംഗം  8590482766  
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പോലമംഗലം 
കപര്  ഉകേയഗകപര് കഫോണ്സ നം ചുമതല 
ശ്രീമതി.നസീമ മോങ്ങോെന് വോര്ഗ്െ് അംഗം 9544473712 ടെയര്ഗ്കപഴ്സണ്സ 
ശ്രീമതി കറോസോമ്മ അംഗണ്സവോെി വര്ഗ്െര്ഗ് 7510635787  

ശ്രീമതി റഷീേ ആശോ വര്ഗ്െര്ഗ് 9847685571  

ശ്രീ സതീഷ് സി  പ്രകമോട്ടര്ഗ് 6238823433 കകോ ഓര്ഗ്െികനറ്റര്ഗ് 
ശ്രീ. മകനോജ് കുമോര്ഗ് കസോഷയല് വര്ഗ്െര്ഗ് 9947772226  

ശ്രീ. രകമഷ് അംഗം 7736279558  

ശ്രീ സുധ്ീഷ് അംഗം 7336435898  

ശ്രീമതി. ഓമന അംഗം  9744706962  

ശ്രീ സകന്തോഷ് അംഗം  7510704808  

2. അെിയന്തരഘട്ട പ്രതികരണ പ്രവര്ഗ്ത്തനങ്ങള് (ദുരന്ത സമയത്തും കശഷവും) 

ദുരന്ത നിവോരണത്തിടല എല്ലോ ഘട്ടങ്ങളിലും, പ്രകതയകിച്ച് ദുരന്തത്തിടെ ആഘോതം 
കുറയ്കുകന്നതിന് കവണ്ടിയുള്ള നെപെികളില് വയോപൃതരോവോനം, അതയോവശയഘട്ടങ്ങളില് 
സഹോയം എത്തിക്കുന്ന െീമോയി പ്രവര്ഗ്ത്തിക്കുന്നതിനം തെ നിലയിലോണ് കകോളനിയിടല 
ദുരന്ത നിവോരണ െീമിടന പരിശീലിെിക്കുന്നതും, തയ്യോറോക്കുന്നതും. ഇത്തരത്തില് ഉള്ള 
െീമുകള് സര്ഗ്െോര്ഗ് ഏജന്സികടള ദുരന്ത നിവോരണത്തിടെ എല്ലോ ഘട്ടങ്ങളിലും 
സഹോയിക്കുന്നതിന് തയ്യോറോള്ളവരും , സജ്ജരുമോയിരുക്കും. 
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3. വിഭവ വിവര പട്ടിക 

അതയോവശയം ഒരു റോപിെ് ടറസ കപോണ്സസ് െീമിെ ട്രകവശം ഉണ്ടോയിരികെണ്ട 
ഉപകരണങ്ങള് തോടഴ പറയുന്നു. 

 
 

4. അെിയന്തിര ഘട്ടത്തില് ബന്ധടെകെണ്ട കഫോണ്സ നമ്പറുകള് 

DEOC KALPETTA 04936 204151, 1077 

Fire and Rescue Kalpetta 101,  04936 202333 

Police Station Kalpetta 04936 202400 

Grama Panchayath Muttil 04936 202418 

ST Development  Kalpetta 04936 202232 

Taluk Office  Vythiri 04936 256100 

 

 

 

 

 

RRT

കയര്

ലൈഫ് 
ജാക്കറ്റ്

ഗ്ളൗസ്, 
ഹെല്മറ്റ്, 
ഗഗാഗിള്സസ്

ബൂട്ട്, 
ഹെയിന് 
ഗകാട്ട്

ഇൈക്ട്രിക്ട 
ഹെയിന് 
ഗ ാ

ഫസ്റ്റ് 
എയിഡ് 
കിറ്റ്
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5. മോപ്പുകള് (ഇവോകകവഷന് മോെ്, ടലോകെഷന് മോെ്) 

പോലമംഗലം 

  
കരിയോത്തന്പോറ 

  
പഴശ്ശി കകോളനി 
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കയോമ്പുകളുടെ പട്ടിക 

Camps 

SL 
N
O 

ടകട്ടിെത്തിൻടറ 
കപര്,  ടകട്ടിെം ഉെമസ്ഥന്ടറ കപര് വികല്ലജ് Latitude Longitude 

കയോമ്പി
ടെ തരം 
(Type of 
Camps - 
As per 

the 
Orange 
book) 
(a,b,) 

എത്ര 
ആളുകടള 

ഉള്ടകോള്ളവോ
ന് സോധ്ിക്കും 

ആവശയമോ
യ 

ശുെിമുറിക
ള് ഉകണ്ടോ 

ടകട്ടിെം അംഗ 
പരിമിത 

ടസൗഹ്രുേമോ
കണോ 

1 
ALPS 

Kolavayal Govt  
Mutti

l 
North 

11.670
4 

76.08984
8 a 40 Yes Yes 

2 GHS 
Pariyaram 

Govt 
Mutti

l 
North 

11.651
9 

76.10367
3 

a 100 Yes Yes 

3 
WOLP 

Paralikunn
u 

Govt 
Mutti

l 
North 

11.659
3 

76.12054
9 

a 40 Yes Yes 

4 
Muttil 

panchayath 
hall new 

Govt 
Mutti

l 
North 

11.642
6 

76.11159
7 a 60 Yes Yes 

5 communitt
y hall old Govt 

Mutti
l 

North 

11.643
2 76.10953 a 30 Yes Yes 

6 
St.jeorge 
church 

parish hall 
Private 

Mutti
l 

North 

11.659
3 

76.11954
1 a 30 Yes Yes 

7 

nenmeni 
isasul 
islam 

sangam 

Privatet 
Mutti

l 
North 

11.659
7 

76.10983
8 a 30 Yes Yes 

8 
maruthi 
suzuki 

showroom 
Private 

Mutti
l 

North 

11.643
7 

76.11335
3 a 60 No Yes 

9 
Muttil 

panchayath 
CDS hall 

Private 
Mutti

l 
North 

11.643
8 

76.11044
1 a 30 Yes Yes 

10 

Darussama
n 

Mifthahul 
Ulum 

madrasa 

Private 
Mutti

l 
North 

11.649
3 

76.11044
1 a 50 No Yes 
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hall 
Pariyaram 

11 

Himadri 
resort 

Kumbalad 
or muttil 

panchayath 
hall 

Private 
Mutti

l 
North 

11.670
1 

76.09607
8 b 40 Yes Yes 

12 

Pillow 
rocks 

homestay 
Thondupal

y 

Private 
Mutti

l 
North 

11.663 76.11118
3 b 20 Yes Yes 

13 
Park Way 
Home stay 

Private/960551727
4 

Mutti
l 

North 

11.657
9 

76.12216
1 b 20 Yes Yes 

14 
GHSS 

Panamkand
i 

Govt 
Mutti

l 
North 

11.673
4 

76.12353
6 a 120 Yes Yes 

15 
GLPS 

Edapetty Govt  
Mutti

l 
South 

11.633
2 76.088 a 150 No Yes 

16 
GLPS 

Mandad Govt  
Mutti

l 
South 

11.630
4 

76.12815
1 a 70 No Yes 

17 
WOUPS, 

Muttil Govt  
Mutti

l 
South 

11.628
8 76.12168 a 500 Yes Yes 

18 
GHSS 

Kakkavaya
l 

Govt  
Mutti

l 
South 

11.647 76.14414
9 a 500 Yes Yes 

19 
Edapetty 
Church 

parish hall 
Private  

Mutti
l 

South 

11.634
2 

76.10054
3 a 40 No Yes 

20 
Thenery 

RC Church 
Parish Hall 

Private  
Mutti

l 
South 

11.641
5 

76.14456
8 a 40 Yes Yes 

21 

WMO 
English 
medium 
School 

Private  
Mutti

l 
South 

11.634
2 

76.11742
9 a 700 Yes Yes 
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22 WMO HS private  
Mutti

l 
south 

11.628
8 76.12768 a 700 Yes Yes 

23 
GLPS 

Kallupady Govt  
Mutti

l 
South 

11.634
1 

76.15013
6 a 300 No Yes 

24 
AUPS 

Pakkom Govt  
Mutti

l 
south 

11.612
8 

76.15365
1 a 300 Yes Yes 

25 
St.Sebastia

n LPS 
Vazhavatta 

private  
Mutti

l 
South 

11.618
1 

76.16449
4 a 200 Yes Yes 

26 WMO HSS Private  
Mutti

l 
south 

11.634 76.11838
6 a 500 Yes Yes 

27 
WMO 
VHSS Aided  

Mutti
l 

South 
11.634 76.11838

6 a 500 Yes Yes 

28 
Kakkavaya

l GHS Govt  
Mutti

l 
south 

11.647 76.14414
9 a 1000 Yes Yes 
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ഉപസംഹോരം 

 

 ജില്ലോ ദുരന്ത നിവോരണ അകതോറിറ്റി, കകരള സംസ്ഥോന ദുരന്ത നിവോരണ 

അകതോറിറ്റിയുടെ സഹകരണകത്തോടെ നെെിലോെിയ ദുരന്ത സോധ്യതകയറിയ സ്ഥലങ്ങളില് 

സ്ഥിതിടച്ചയ്യുന്ന പട്ടിക വര്ഗ്ഗ കകോളനികളിലുള്ള ജനങ്ങളുടെ ദുരന്ത നിവോരണ കോരയക്ഷമത 

വര്ഗ്ദ്ധിെിക്കുന്നതിനോയി തയ്യോറോെിയ ഈ പദ്ധതിയുടെ തുെര്ഗ്ച്ച പരിശീലനങ്ങളിലൂടെയും, മറ്റ് 

സഹോയങ്ങളിലൂടെയും ഉറപ്പുുുവരുകത്തണ്ടതോണ്. പദ്ധതിയുടെ ഭോഗമോയി രൂപികരിച്ച റോപിെ് 

ടറസകപോണ്സസ് െീം പ്രസ്തുത കകോളനികളുടെ ദുരന്ത നിവോരണ പ്രരിയയുടെ എല്ലോ ഘട്ടങ്ങളിലും 

പ്രധ്ോന പങ്ക് വഹിക്കുന്ന തരത്തില് ആണ്  രൂപകരഖയുള്ളത്. ഇത്തരം കോരയങ്ങളില്  തകേശ 

സവയം ഭരണ വകുെിടെ ശക്തമോയി ഇെടെെല് ഉണ്ടോകുകമ്പോള് പല കെമ്പകളം ഇല്ലോതോയി , 

പട്ടിക വര്ഗ്ഗ കകോളനികളില് ശക്തവും, മികച്ചതുമോയ ഒരു റോപിെ് ടറസകപോണ്സസ് െീം 

വളര്ഗ്ന്നു വരികയും. ആയത് പ്രസ്തുത കമഖലയില് ഉെനീടള സഹോയകരമോയിതീരുകയും ടെയ്യും.  

ഈ പദ്ധതിയുടെ പൂര്ഗ്ത്തികരണത്തിന് മുകന്നോെിയോയി തോലുെ് തലത്തില് നെത്തിയ  

ആകലോെന കയോഗത്തില് തോടഴ പറയുന്ന കോരയങ്ങള് ആണ് പ്രധ്ോനമോയും ഉയര്ഗ്ന്ന് വന്നത്. 

1- ഇത്തരത്തില് ഉള്ള RRT ടയ ഫയര്ഗ് കഫോഴ്സിടെ കനതൃതവത്തില് ഉള്ള സിവില് 

െിഫന്സ് കഫോഴ്സിടെ ഭോഗമോെി, ആവശയമോയ ശോസ്ത്രീയ പരിശീലനം 

ലഭിക്കുന്നതിനം, ടപോതുസമൂഹത്തില് ഇെടപടുന്നതിനം പരയോപ്തമോക്കുക. 

2- മിെയിെങ്ങളിലും ആളുകള് വളര്ഗ്ത്തു മൃഗങ്ങടള ഉകപക്ഷിച്ച് വരുകയില്ല. ഈ 

സോഹെരയടത്ത കനരിടുന്നതിന്, വളര്ഗ്ത്തു മൃഗങ്ങള്െോയി പ്രകതയക ടഷല്ട്ടര്ഗ് 

കടണ്ടത്തുകയും, അപോയ ൂെനകള് വരുന്ന മുറയ്ക് അവടയ ടപട്ടന്ന് മോറ്റുുുന്നതിന് 

നെപെികള് സവീകരിക്കുകയും ടെയ്യുക. ഇതിനോയി മൃഗ സംരക്ഷണ വകുെ് 

ആവശയമോയി നെപെികള് സവീകരിക്കുന്നതോണ്. 

3- പലയിെങ്ങളിലും കരോഗികള് ആയവരുടെ തുെര്ഗ് മരുന്നു നല്കല് ബുദ്ധിമുകട്ടറിയ പ്രശ്നമോണ്. 

പ്രകതയകിച്ച് ടപട്ടന്ന് കയോമ്പുകളികലയ്ക് മോറുന്ന സോഹെരയത്തില് ബന്ധടെട്ട 

ടമെിെല് അധ്ികോരികള് മഴെോലത്തിന മുകമ്പ കകോളനികളില് പ്രകതയക കയോമ്പുകള് 
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രമീകരിച്ച് ഇത്തരത്തില് ഉള്ള കരോഗികളുടെ വിശേോംശങ്ങള് പ്രകമോട്ടര്ഗ് മുകഖന 

കശഖരിച്ച് ൂക്ഷിെോവുന്നതോണ്. 

4- റോപിെ് ടറസകപോണ്സസ് െീമിന് ആവശയമോയ ഉപകരണങ്ങള് നല്കുന്നതിന് തകേശ 

സവയം ഭരണ വകുെ്, പട്ടിക വര്ഗ്ഗ വികസന വകുെ് എന്നിവര്ഗ് നെപെികള് 

സവീകരിക്കുന്ന തരത്തില് പദ്ധതികള് ആവിഷ്കരിക്കുന്നതോണ് ഉെിതം. 

5- മുന്ഗണന രമത്തില് മോകറ്റണ്ടവരുടെ പട്ടിക കോരയക്ഷമമോയി പരിഷ്കരിക്കുക. 

അകതോടെോെം ദുരന്ത നിവോരണ പദ്ധതി പുനപരികശോധ്ന, മോറ്റങ്ങള് വരുത്തുകടയന്നത് 

കോകലോെിതമോയി നെെിലോക്കുക. 

6- സോധ്യമോയ കകോളനികളികലയ്ക് പദ്ധതി വയോപിെിക്കുക. 

 

വയനോെ് ജില്ലയിടല പട്ടിക വര്ഗ്ഗ കകോളനികടള ദുരന്തങ്ങടള കനരിടുന്നതിന് 

പരയോപ്തമോക്കുകടയന്ന ലക്ഷയകത്തോടെ ആവിഷ്കരിച്ച ഈ പദ്ധതി മറ്റ് ജില്ലയിടല 

കകോളനികള്ക്കും, ടപോതു സമൂഹത്തിനം മോതൃകയോയി മോറുന്നതില് ജില്ലോ ദുരന്ത നിവോരണ 

അകതോറിറ്റി വയനോെിന് അഭിമോനിെോവുന്നതോണ്. ഈ കനട്ടം ഇതിനോയി പ്രയത്നിച്ച ജില്ലോ 

അെിയന്തിര കോരയനിര്ഗ്വഹണ കകന്ദ്രം, പട്ടികവര്ഗ്ഗ വികസന വകുെിടല ഉകേയോഗസ്ഥര്ഗ് 

എന്നിവടര അഭിനന്ദനിക്കുന്നു. 

 

ടെ. കളക്ടര്ഗ് (ദുരന്ത നിവോരണം വയനോെ് ) 
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ജില്ലോ അെിയന്തിര കോരയ നിര്ഗ്വഹണ കകന്ദ്രം (DEOC) 

വയനോെ് ജില്ല 
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