
 

 

  
പട്ടികവര്ഗ്ഗ കകോളനികളുടെ ദുരന്ത 
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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 മെനിരകളോണ്. വെെൻ 

കകരളത്തിടെ ജില്ലയോയ വയനോെ്, സമുദ്രനിരെിൽ നിന്ന് 700 മീറ്ററിനം 2100 മീറ്ററിനം 

ഇെയിൽ സ്ഥിതി ടെയ്യുന്നു. കകരളത്തിടെ പട്ടികവര്ഗ്ഗെോരില് 40%കത്തോളം വയനോട്ടില് 

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

ഊരോളി കുറുമര്ഗ് തുെങ്ങി വിവിധ് വിഭോഗങ്ങള് ഉള്ടപടുന്നു. വയനോെ് ജില്ലയിടെ ഏകകേശം 

3000 കകോളനികളിെോയി അധ്ിവസിക്കുന്ന പട്ടികവര്ഗ്ഗത്തില് ടപട്ട ജനവിഭോഗം സമൂഹത്തില് 

മുന്നിരയികെയ്ക് കെന്നുവരുന്നുണ്ട്.  

 വയനോെ് ജില്ലയുടെ ഭൂമിശോസ്ത്രപരമോയ സവികശഷതകളോല് ജില്ലയുടെ വെെ്, ടതെ്, 

പെിഞ്ഞോറ് ഭോഗങ്ങളില്, ടവള്ളടപോെം, ഉരുള്ടപോട്ടല് എന്നിവ കൂടുതെോയും, 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 നിെനില്കുന്ന വയനോട്ടില് ജീവിക്കുന്ന പട്ടിക വര്ഗ്ഗത്തില് 

ടപട്ടവരുടെ ഇെയില് ദുരന്ത പ്രതികരണ പ്രവര്ഗ്ത്തനങ്ങള് പെകെോഴും ആശയകുഴെങ്ങളില് 

അവസോനിെോറുണ്ട്. ഇത് മറികെെോനം, പട്ടികവര്ഗ്ഗത്തില് ടപട്ടവര്ഗ്െ് ദുരന്ത നിവോരണ 

പ്രവര്ഗ്ത്തനങ്ങടള പറ്റി വയക്തമോയി മനസിെോെോനം, അവരില് നിന്ന് തടന്ന സന്നദ്ധരോയ, 

പരിശീെനം െഭിച്ചവടര ഉള്ടെടുത്തി അെിയന്തിര പ്രതികരോധ് െീമുകടള വോര്ഗ്ടത്തടുെോനം, 

ഇത്തരത്തില് ഉള്ള െീമുകടള മികച്ച പരിശീെനത്തിലൂടെ സമൂഹത്തിടെ മുഖയധ്ോരയികെയ്ക് 

ടകോണ്ടുവരുന്നതിനമോണ് വയനോെ് ജില്ലോ ദുരന്ത നിവോരണ അകതോറിറ്റി ഈ പദ്ധതിയിലൂടെ 

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

തിരടഞ്ഞടുക്കുകയും, ദുരന്ത നിവോരണ പരിശീെന പരിപോെികള് ആവിഷ്കരിക്കുകയും ടെയ്തു. 

2021 ആരംഭിച്ച പരിശീെനം കകോവിെ് വയോപനം മൂെം നീണ്ടുകപോവുകയും, എന്നോല് 

പ്രതികൂെങ്ങടള തരണം ടെയ്ത്, ഈ പദ്ധതിയുടെ പൂര്ഗ്ത്തീകരണത്തികെയ്ക് എത്തുകയും 

ടെയ്തിരിക്കുകയോണ്. 

 ഇത്തരം തിരടഞ്ഞടുത്ത കകോളനികളില് ജില്ലോ അെിയന്തിര കോരയനിര്ഗ്വഹണ കകന്ദ്രം 

പ്രോഥമിക പരിശീെനം നല്കുകയും, ട്രൈബല് എക്സറ്റന്ഷന് ഓഫിസര്ഗ്, കമ്മിറ്റെ് കസോഷയല് 

വര്ഗ്െര്ഗ്, പ്രകമോട്ടര്ഗ്മോര്ഗ് എന്നിവരിലൂടെ വിവരകശഖരണവും, തുെര്ഗ് പരിശീെനവും ആസുത്രണം 

ടെയ്യുകയും ടെയ്തു. പ്രോഥമിക ഘട്ടത്തില് പരിശീെനം െഭിച്ചവരില് നിന്നും തിരടഞ്ഞടുത്ത 

ആളുകള്െ് പ്രോഥമിക ജീവന് രക്ഷോ പരിശീെനം, ആകരോഗയവകുെ്, ഫയര്ഗ് കഫോഴ്സ് എന്നിവര്ഗ് 

മുകഖന നല്കുകയുണ്ടോയി. അതിനകശഷം പരിശീെനം െഭിച്ചവരില് നിന്നും നോെ് ആളുകടള 

ഉള്ടപടുത്തി ഒരു റോപിെ് ടറസകപോണ്സസ് െീം രൂപികരിെോന് സോധ്ിച്ചു. ഇത്തരം െീമുകളില്, 

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

പങ്കോളികളോയിരുകെണ്ടതുണ്ട്. ഇതിടെ കോെകോെങ്ങളിടെ തുെര്ഗ്ച്ച പട്ടികവര്ഗ്ഗ വികസന 

വകുെ്, തകേശ സവയംഭരണ സ്ഥോപനം, എന്നീ വകുപ്പുകള് ഉറപ്പുവരുത്തിയോല് , പ്രസ്തുത 

കകോളനികളില് മികച്ച രീതിയില് ദുരന്ത നിവോരണ നെപെികള് സോധ്യമോവുന്നതോണ്. ഇത്തരം 

െീമുകളുടെ ശക്തീകരണം വളടര എളുെത്തില് തുെര്ഗ് പരിശീെനങ്ങളിലൂടെയും, 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 

പരിശീെനം നല്കുന്നതും, ദുരന്ത നിവോരണത്തിടെ പുതിയ അറിവുകള് തോടഴ തട്ടികെയ്ക പങ്ക് 

ടവയ്കുന്നതുമോണ്. സമൂഹത്തില് തോരതകമയന തോടഴ തട്ടില് ജീവിച്ചുവരുന്ന 

പട്ടികവര്ഗ്ഗകോരുടെയിെയില് നെത്തുന്ന ഇത്തരം കോരയക്ഷമത ശോക്തീകരണ പരിശീെനങ്ങള്,  

ദുരന്ത സമയത്ത് കവഗത്തില് , മികച്ച ഇെടപെലുകള്ക്കും, നെപെികള് സവീകരിക്കുന്നതിനം 

സോധ്യമോക്കുന്നതോണ്. 
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ആമുഖം 

വയനോെ് ജില്ലയിടെ ജനസംഖയയുടെ 20% 

ശതമോനത്തിെധ്ികം ആളുകള് പട്ടിക വര്ഗ്ഗത്തില് 

ടപടുന്നവരും, വിവിധ് കമഖെകളിടെ കകോളനികളില് 

തോമസിച്ചുവരുന്നവരുമോണ്. കകരള സംസ്ഥോന ദുരന്ത 

നിവോരണ അകതോറിറ്റി പുറടെടുവിച്ച ദുരന്ത സോധ്യത 

(പ്രളയം, ഉരുള്ടപോട്ടല്) മോെില് പെ കകോളനികളും 

ഉള്ടപടുന്ന സോഹെരയം ജില്ലയില് നിെവില് ഉണ്ട്. എന്നോല് ഇത്തരം മോെിംഗില് 

ഉള്ടപെോത്ത അകനകം കമഖെകളും ദുരന്ത സോധ്യതയുള്ളതോണ്.   

ഈ സോഹെരയത്തില് വയനോെ് ജില്ലയിടെ ദുരന്ത ബോധ്ിത പ്രകേശങ്ങളില് 

സ്ഥിതിടെയ്യുന്ന , പകത്തോളം കകോളനികളുടെ സോഹെരയങ്ങടള വിെയിരുത്തി , കകരള 

സംസ്ഥോന ദുരന്ത നിവോരണ അകതോറിറ്റിയുടെ സഹകരണകത്തോടെ തയ്യോറോെിയ ഈ 

പ്രകതയക ദുരന്ത നിവോരണ പദ്ധതി സവികശഷ ശ്രദ്ധ അര്ഗ്ഹിക്കുന്നതോണ്.  ഇതിനോയി ജില്ലോ 

ദുരന്ത നിവോരണ അകതോറിറ്റിയുടെ കനരിട്ടുള്ള ഇെടപെെിലൂടെ , ജില്ലോ അെിയന്തിര കോരയ 

നിര്ഗ്വഹണ കകന്ദ്രം കകോളനികളില് അെിസ്ഥോന ദുരന്ത നിവോരണം എന്ന വിഷയത്തില് 

ക്ളോസുകള് നെത്തുകയും അതിനകശഷം ഫയര്ഗ് കഫോഴ്സ്, ആകരോഗയവകുെ് എന്നിവരുടെ 

സഹോയത്തില്, അെിസ്ഥോന ജീവന് രക്ഷോ മോര്ഗ്ഗങ്ങളില് പ്രകതയക പരിശീെനവും 

തിരടഞ്ഞടുെടെട്ടവര്ഗ്െ് കകോളനികളില് വച്ച് നല്കുകയുണ്ടോയി. തുെര്ഗ്ന്ന് തോലുെ് 

അെിസ്ഥോനത്തില് റവനു, ഫയര്ഗ്കഫോഴ്സ്, കപോെീസ്, 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, െഘൂകരണം, വീടണ്ടടുെല്) കനരിടുന്നതിനം, 

സുഗമമോക്കുന്നതിനം കവണ്ടി രമീകൃത വയവസ്ഥ സൃഷ്ടിടച്ചടുക്കുകടയന്നുള്ളതോണ്. 
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ഇത്തരത്തില് , ശോസ്ത്രിയ അപഗ്രഥനങ്ങളിലൂടെയും, പരികശോധ്നകളുടെയും 

പിന്ബെകത്തോടെയോണ് പട്ടിക വര്ഗ്ഗ കകോളനികളുടെ ദുരന്ത നിവോരണ പദ്ധതി 

തയ്യോറോെിയിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളത് പ്രശംസനീയമോണ്. പദ്ധതിയുടെ ഭോഗമോയി കകോളനികളില് 

രൂപീകരിച്ചിട്ടുള്ള റോപിെ് ടറസകപോണ്സസ് െീമുകള് പ്രവര്ഗ്ത്തനം ആരംഭിക്കുകയും, 

തുെര്ഗ്പരിശീെനം നല്കി നിെനിര്ഗ്ത്തുകയും ടെയ്യുകടയന്നതോണ് ഈ പദ്ധതിയുടെ െക്ഷയം. 

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 ജില്ലയിടെ തിരടഞ്ഞടുത്ത പട്ടികവര്ഗ്ഗ കകോളനികളില് തയ്യോറോെിയ ഈ 

ദുരന്ത നിവോരണ പദ്ധതി സമൂഹത്തിന് ഒരു മുതല്കൂട്ടോവടട്ട എന്ന് ആത്മോര്ഗ്ഥമോയി 

ആശംസിക്കുന്നു.  

 

ശ്രീമതി. എ ഗീത ഐ എ എസ് , 

ജില്ലോ കളക്ടര്ഗ്, വയനോെ്  

 
 
 

 
 
 
 
 



 

 DEOC, Vulnerable Colony DM Plan-2021 Wayanad 7 

 

പദ്ധതിയുടെ സംഗ്രഹം 

വയനോെ് ജില്ലയിടെ ടതെ്, വെെ് പെിഞ്ഞോറ് കമഖെകളില് ധ്ോരോളം മെകളും , 

തോഴ്വോരങ്ങളും, നീര്ഗ്െോലുകളും  അകതോടെോെം തടന്ന ധ്ോരോളം എകസ്റ്ററ്റുകള്, വനകമഖെകള് 

എന്നിവ കോണോവുന്നതുമോണ്. ഇത്തരം ഇെങ്ങള് കൂെോടത, വയനോെിടെ കിഴെന് കമഖെകള് 

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

വനപ്രകേശ സവഭോവത്തില് ഉള്ളതിനോല് , മിെയിെങ്ങളും വിവിധ്ങ്ങളോയ ദുരന്ത 

സോധ്യതയുള്ളതോണ്. ട്രവവിധ്യ സവഭോവമുള്ളതും, എന്നോല് അപകെ സോധ്യതയുള്ളതുമോയ 

വയനോട്ടിടെ ഭൂപ്രകൃതിയുടെ പശ്ചോതെത്തില് ജില്ലോ ദുരന്ത നിവോരണ അകതോറിറ്റി 

വിവിധ്ങ്ങളോയ നിയന്ത്രണങ്ങള് ജില്ലയില് ഏര്ഗ്ടെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. എന്നിരുന്നോലും, ജില്ലയുടെ 

ജനസംഖയയുടെ 20% വരുന്ന പട്ടിക വര്ഗ്ഗത്തില് ടപടുന്നവരുടെ വോസസ്ഥെങ്ങള് 

പെയിെങ്ങളിലും ദുരന്ത സോധ്യത കമഖെകളില് ആണ് സ്ഥിതിടെയ്യുന്നത്.  

ഏകകേശം 3000 കകോളനികള് വയനോെ് ജില്ലയില് മൂന്നു തോലുക്കുകളില് ആയി സ്ഥിതി 

ടെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇത്തരം കകോളനികളില് നിന്നും ടവള്ളടെോെം, മണ്ണിെിച്ചില്, വനയമൃഗശെയം 

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 പരിശീെനം നല്കുിയകതോടെോെം, ഫയര്ഗ് 

കഫോഴ്സിടെ പ്രോകയോഗിക പരിശീെനവും തിരടഞ്ഞടുെടെട്ടവര്ഗ്െ് െഭയമോെി. 

നിെവില് ഇത്തരം കകോളനികളില് ദുരന്ത സമയത്തുള്ള പ്രതികരണ 

പ്രവര്ഗ്ത്തനങ്ങള്െ് പെ പ്രകയോഗിക ബുദ്ധിമുട്ടുകളും കനരിടുന്നതോയി ഫീല്െ് തെ 

സംവിധ്ോനങ്ങള് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിന് ഫെപ്രേമോയി പ്രതിവിധ്ിടയന്നത്, പ്രസ്തുത 

കകോളനിയില് ഉള്ളവടര തടന്ന ദുരന്ത പ്രതികരണ പ്രവര്ഗ്ത്തനങ്ങളില് 

പങ്കോളിയോക്കുകടയന്നതോണ്. ഈ പദ്ധതിയിലൂടെ പരിശീെനം െഭിച്ച ആളുകടള അെിയന്തിര 
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ഘട്ടങ്ങളില് അതത് കമഖെകളില് തടന്ന ഉപകയോഗടെടുത്തുന്ന തരത്തില് 

വളര്ഗ്ത്തിടയടുെോന് ആണ് െക്ഷയം ടവയ്കുന്നത്. ഇത് ഒരു സമൂഹം , ദുരന്തടത്ത 

സോമൂഹയോധ്ിഷ്ടിത ഇെടപെെിലൂടെ, സവന്തമോയി പരമോവധ്ി കനരിടുന്ന തരത്തില് 

ശോക്തീകരണം നെത്തടെടുന്നതിന് ഇെയോവും. 

കൂെോടത, ഈ പദ്ധതിമൂെം 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, പരിശീെന പരിപോെി നിശ്ചയമോയും പട്ടിക 

വര്ഗ്ഗ സമൂഹത്തിനം, ടപോതുജനങ്ങള്ക്കും, സര്ഗ്െോര്ഗ് സംവിധ്ോനത്തിനം മുതല്കൂട്ടോകുകതടന്ന 

ടെയ്യുന്നതോണ്. പ്രോകേശിക തെത്തില് ദുരന്ത നിവോരണ പ്രരിയകള് ആരംഭിക്കുന്നതും, 

തുെരുന്നതും സമൂഹടത്ത ശക്തീകരിക്കുന്നതിന് കോരണമോവും. പ്രകതയകിച്ച് ദുര്ഗ്ബെ 

വിഭോഗത്തില് ടപടുന്ന സമൂഹത്തിന് ഇത്തരത്തില് ശക്തീകരണം നല്കുകടയന്നത് ഈ 

കോെഘട്ടത്തില് ആവശയമുള്ളതോണ്.  

വയനോെ് ജില്ലയിടെ 3000 ല് അധ്ികം വരുന്ന കകോളനികളില് നിന്നും തോലുെ് 

തെത്തില് തിരടഞ്ഞടുത്ത കകോളനികളില് ആണ് ഈ പദ്ധതി പരീക്ഷണ അെിസ്ഥോനത്തില് 

നെെിെോക്കുന്നത്. ബന്ധടെട്ട പട്ടിക വര്ഗ്ഗ ഓഫിസര്ഗ്മോര്ഗ് നല്കിയ പട്ടികയില് ടപട്ട 

കകോളനികള് വിവിധ്ങ്ങളോയ ദുരന്തങ്ങള്െ് സോധ്യതയുള്ള കമഖെകളില് 

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

രമ നം ഗ്രോമപഞ്ചോയത്ത് കകോളനി 
1 പനമരം മോകതോത്തുടപോയില്  

2 നൂല്പുഴ 

ടെണ്ടക്കുനി 

കോരയംപോെി  

ട്രമെര 

ടപോന്കുഴി 
ടപോന്കുഴി പണിയ 

കതോെോയി  

3 പുല്പള്ളി 

കതോണിെെവു 

വീരോെി 

കളദൂര്ഗ് 

4 പൂതോെി 
ടനയ്കെ 

കപരൂര്ഗ് 

5 ടവള്ളമുണ്ട 
വോളോരംകുന്നു 

ടകോയ്റ്ററ്റുപോറ 

6 മോനന്തവോെി  
െോമോെിടപോയില് 

അഗ്രഹോരം 

7 തിരുടനല്ലി 

പുതിയൂര്ഗ് 

തുറമ്പൂര്ഗ് 

കകെരി  

മീന്ടകോല്ലി 

8 കമെോെി 

കഗോവിന്ദന ന്പോറ 

ഇെിഞ്ഞടകോല്ലി 

ടവങ്ങ കെോെ 

ടവളളടകോട്ട് 

9 മുട്ടില് 

പോെമംഗെം 

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 കപോെീസ് 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 കോെോവസ്ഥോ വകുെ് 
17. KSDMA            കകരള സംസ്ഥോന ദുരന്ത നിവോരണ അകതോറിറ്റി 
18. NDMA              കേശീയ ദുരന്ത നിവോരണ അകതോറിറ്റി 
19. NDRF                കേശീയ ദുരന്ത നിവോരണ കസന 
20. PS                       കപോെീസ് കസ്റ്റഷൻ 
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District Map 
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ജില്ലോ ദുരന്ത നിവോരണ അകതോറിറ്റി, വയനോെ് 
ട്രൈബല് കകോളനി ദുരന്ത നിവോരണ പ്ലോന് 

 
 

തോലുെ്  സുല്ത്തോന് ബകത്തരി  

വികല്ലജ്  പുല്പള്ളി  

തകേശ സവയംഭരണ സ്ഥോപനം പുല്പളളി 

കകോളനികളുടെ വിവരം  1- കതോണികെവ് കകോളനി 

 2- കളദൂര്ഗ് കകോളനി 

 3- വീരോെി കകോളനി 
 
 

1. പശ്ചോത്തെം 

സുല്ത്തോന് ബകത്തരി തോലൂെിടെ പുല്െളളി പഞ്ചോയത്ത് ഒന്നോം വോര്ഗ്െ് 

കെകോെിയിെോണ് കതോണിെെവ്, കളദൂര്ഗ്, വീരോെി എന്നീ കകോളനികള് സ്ഥിതി ടെയ്യുന്നത്.  

പുല്െളളിയില് നിന്നും ഏകകേശം 12 കികെോ മീറ്റര്ഗ് ദൂരത്ത് വനകത്തോെ് കെര്ഗ്ന്ന് ഒറ്റടെട്ട് 

കിെക്കുന്ന പ്രകേശമോണ് കെകോെി.  പട്ടികവര്ഗ്ഗ വിഭോഗത്തില് പണിയ, അെിയ 

സമുേോയത്തില്ടെടുന്നവരോണ് ഈ കകോളനികളില് തോമസിച്ചു വരുന്നത്.  കകോളനി പുഴയുടെ 

തീരത്ത് സ്ഥിതി ടെയ്യുന്നതിനോല് തടന്ന വെിയ മഴയും ടവളളടെോെവും ഉണ്ടോകുന്ന 

സമയത്ത് കകോളനിയില് ടവള്ളം കയറുകയും ഇവടര മോറ്റിെോര്ഗ്െിക്കുകയും ടെയ്യുന്നു. 

 

2. ട്രൈബല് കകോളനി ദുരന്ത നിവോരണ പ്ലോനിടെ ആവശയകത 

 

 വയനോെ് ജില്ലയിടെ 20% കത്തോളം ആളുകള് പട്ടിക വര്ഗ്ഗത്തില് ടപടുന്നവരും, വിവിധ് 

ടസറ്റില്ടമന്റുുകളില് തോമസിച്ചുവരുന്നവരുമോണ്. ഇത്തരം കകോളനികള് സോധ്ോരണ 
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ഗതിയില് 5 മുതല് 20 വീടുകള് വടര കെര്ഗ്ന്നകതോ, അതില് അധ്ികം വരുന്നകതോ ആണ്. 

നൂറില് അധ്ികം വീടുകള് ഉള്ള കകോളനികളും ജില്ലയില് ഉണ്ട്. ഇത്തരം കകോളനികള് 

സോധ്ോരണ ഗതിയില് വിദൂര കമഖെകളില് ആയിരിക്കും സ്ഥിതിടെയ്യുന്നത്. എന്നിരുന്നോലും 

ജനവോസ കമഖെകള് വയോപിച്ച് വരുന്ന സഹെരയത്തല്, പെ കകോളനികളും 

ടപോതുജനങ്ങളുമോയി കെര്ഗ്ന്ന് അധ്ിവസിക്കുന്ന സോഹെരയവും നിെവില് ഉണ്ട്.  

ഇത്തരത്തില് ഉള്ള കകോളനികള് പെതും ദുരന്ത സോധ്യത പ്രകേശങ്ങളില് ആണ് 

സ്ഥിതിടെയ്യുന്നത്. ദുരന്തങ്ങടള ശോസ്ത്രീയമോയി, മികച്ച രീതിയില് കനരിടുന്നതിന് 

കകോളനികളില് അധ്ിവസിക്കുന്നവടര പരയോപ്തമോകെണ്ടതുണ്ട്. നിെവിടെ സോഹെരയത്തില് 

പെ ദുരന്തങ്ങളും ആകസ്മികവും, വയോപ്തി കൂെിയതുമോണ്. കകോളനി നിവോസികളോയ പട്ടിക 

വര്ഗ്ഗെോര്ഗ് കൂെോടത ടപോതു സമൂഹം പൂര്ഗ്ണമോയും കബോധ്വല്െരിെടപടുന്ന 

സോഹെരയത്തില് മോത്രടമ മികച്ച രീതിയില് ദുരന്ത നിവോരണ പദ്ധതിയുടെ െക്ഷയങ്ങള് 

കോണുവോന് സോധ്ിക്കൂ. എന്നോല് ടപോതു സമൂഹത്തിന് വിവിധ് രീതികളിലും, 

മോധ്യമങ്ങളിലൂടെയും പരിശീെനം, സോകങ്കതിക സഹോയം എന്നിവ ശോക്തീകരണവുമോയി 

ബന്ധടെട്ട് െഭിെോറുണ്ട്. ഇത്തരം സോഹെരയങ്ങള് പെകെോഴും പട്ടികവര്ഗ്ഗെോര്ഗ്െ് 

അനയമോണ്, കൂെോടത പെരീതിയിലും ഇവര്ഗ് ഇത്തരം പരിപോെികളില് പടങ്കടുക്കുന്നതില് നിന്നു 

വിമുഖത കോണിക്കുകയും ടെയ്യോറുണ്ട്. സോമൂഹോധ്ിഷ്ടിത ദുരന്ത നിവോരണ പദ്ധതിയുടെ പ്രോരംഭ 

ഘട്ടമോയി ഇത്തരം പരിശീെനപരിപോെികടള കോണോവുന്നതോണ്. ദുരന്ത കവളകളില് മറ്റുുുള്ള 

ഇെടപെലുകള്/സഹോയം െഭിക്കുന്നതിന 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 

കകോളനിയിടെ അകന്തവോസികള് തടന്ന തനതോയി ഏടറ്റടുത്ത് മുകന്നോട്ട് ടകോണ്ടുകപോവുന്ന 

തരത്തില് ആണ് വിഭോവനം ടെയ്തിരുക്കുന്നത്.  

കകോളനികളില് അധ്ിവസിക്കുന്നവടര ദുരന്ത നിവോരണ പ്രരിയയില് പ്രോഗത്ഭ്യം 

ഉളളവരോെി മോറ്റുുുകയും, ദുരന്തബോധ്ിത സമയത്ത് സര്ഗ്െോര്ഗ് ഏജന്സികടള സഹോയിക്കുന്ന 
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തരത്തില് പരയോപ്തരോക്കുകയും ടെയ്യുകയും എന്നതോണ് ഈ പദ്ധതിയുടെ പരമപ്രധ്ോന െക്ഷയം. 

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

തകേശ സവയം ഭരണ സ്ഥോപനം, കപോെീസ്, ഫയര്ഗ് & റസ്ക്യു  മുതെോയ വകുപ്പുകളുടെ 

സഹകരണകത്തോടെ ഈ പദ്ധതിയുടെ തുെര്ഗ്ച്ച ഉറപ്പുവരുകത്തണ്ടതുണ്ട്.  

3. ട്രൈബല് കകോളനി ദുരന്ത നിവോരണ പ്ലോനിടെ സോധ്യത, െക്ഷയങ്ങള് 

 ജില്ലയിടെ തിരടഞ്ഞടുത്ത കകോളനികളില് നെെിെോക്കുന്ന ദുരന്ത നിവോരണ പദ്ധതി 

പ്രസ്തുത കകോളനികളുടെ ദുരന്ത നിവോരണ അറിവും, പ്രതികരണകശഷിയും 

വര്ഗ്ദ്ധിെിക്കുന്നകതോടെോെം , മറ്റുുു കകോളനികളിലും ഇതിെ പ്രതിഫെനമോയി പ്രകെമോയ 

മോറ്റങ്ങള്െ്  സോധ്യതയുണ്ട്. ടപോതുസമൂഹത്തിന് പ്രോപയമോയ പരിശീെനവും, അറിവു 

കശഖരണവും  പട്ടിക വര്ഗ്ഗത്തില് ടപട്ടവര്ഗ്ക്കും െഭയമോക്കുന്നതിന് ഈ പരിശീെന പ്രരിയ 

സഹോയകമോകും. നിെവില് 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 ഫെവത്തോയി 

നെത്തടെടുന്നതിനം, കകോളനിവോസികളുടെ ദുരന്ത നിവോരണ പ്രതികരണ കശഷി 

വര്ഗ്ദ്ധിെിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള നെപെികള് സവീകരിക്കുന്നതിനം സഹോയകരമോവും. 

ഇത്തരത്തില് സൃഷ്ടിെടെടുന്ന റോപിെ് ടറസകപോണ്സസ  െീമുകടള തുെര്ഗ്മോന 

പരിശീെനങ്ങള്െ് വികധ്യമോക്കുകയും ആവശയമോയ സുരക്ഷോ സോമഗ്രികള് നല്കുകയും 

ടെയ്യുന്നത് പട്ടിക വര്ഗ്ഗ വികസന വകുെിനം, തകേശസവയം ഭരണ സ്ഥോപനങ്ങള്ക്കും 

ടെയ്യുവോന് സോധ്ിക്കുന്നതോണ്. ഇത്തരത്തില് മോതൃകോ കകോളനികളില് രൂപികരിെടെടുന്ന 

റോപിെ് ടറസകപോണ്സസ് െീമുകളുടെ പ്രവര്ഗ്ത്തനം വിെയിരുത്തി, മറ്റ് കകോളനികളിലും 

വയോപിെിെോന് സോധ്ിക്കുന്നതോണ്. 
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ജില്ലയില് അെിയന്തര ഘട്ടങ്ങളില് കെന്നുവരുന്ന NDRF, കകന്ദ്ര കസനകള് എന്നിവയ്കും, 

ജില്ലോ ഫയര്ഗ് കഫോഴ്സിനം പരിശീെനം െഭയമോയ റോപിെ് ടറസകപോണ്സസ് െീമിെ കസവനം 

കോരയക്ഷമമോയി ഉപകയോഗടെടുത്തോവുന്നതോണ്. 

4. ദുരന്ത നിവോരണ പ്ലോന് തയ്യോറോക്കുന്നതിനം പുതുക്കുന്നതിനമോയി സ്ഥോപന  

 സംവിധ്ോനങ്ങള് (ദുരന്ത നിവോരണ സമിതി, ഉത്തരവോേിതവം) 

ദുരന്ത സോധ്യത അവകെോകനം നെത്തി , പരമോവധ്ി എളുെത്തില് എന്നോല് മികച്ച 

ഫെം നല്കുുുന്ന കകോളനിതെ ദുരന്ത നിവോരണ പദ്ധതികള് ഓകരോ വര്ഗ്ഷവും  പ്രോകയോഗിക 

തെത്തില് വിശകെനം നെത്തി പുതുക്കുന്നതും, ആവശയമോയ മോറ്റങ്ങള്, കൂട്ടികെര്ഗ്െലുകള് 

എന്നിവ വരുത്തി പ്രസ്തുത പദ്ധതിടയ രൂപടപടുത്തുന്നതും , കകോളനികളിടെ ദുരന്ത നിവോരണ 

കസനയുടെ െക്ഷയങ്ങളില് ഒന്നോണ്. ഇത്തരത്തില് പദ്ധതി പുതുക്കുന്നതിന് തോടഴ പറയുന്ന 

കെണ്ടര്ഗ് ഉപകയോഗിെോവുന്നതോണ് 

ജനവരി, ടഫബ്രുവരി, മോര്ഗ്ച്ച് 1-ദുരന്ത നിവോരണ 

പരിശീെന പരിപോെികള്,  

2-പ്ളോന് പുതുെല് 

നെപെികള് 

കകോളനി പ്രകമോട്ടര്ഗ്, കമ്മിറ്റെ് 

കസോഷയല് വര്ഗ്െര്ഗ്, റോപിെ് 

ടറസകപോണ്സസ് െീം 

ഏപ്രില്, ടമയ്, ജൂണ്സ മഴെോെ മുടന്നോരുെ 

നെപെികള് 

റോപിെ് ടറസകപോണ്സസ് െീം 

ജൂെോയ്, ആഗ്സറ്റ്, 

ടസപ്ററംബര്ഗ് 

ദുരന്ത നിവോരണ നെപെികള് റോപിെ് ടറസകപോണ്സസ് െീം 

ഒകക്ടോബര്ഗ്, നവംബര്ഗ്, 

െിസംബര്ഗ് 

അവകെോകനം, പരിശീെനം  തകേശ സവയം ഭരണ 

സ്ഥോപനം, പട്ടിക വര്ഗ്ഗ 

വികസന വകുെ്, റോപിെ് 

ടറസകപോണ്സസ് െീം 

ഈ രമപ്രകോരം പുതുെിയ പദ്ധതി അതോത് മണ്സൂണ്സ കോെത്തിനമുമ്പോയി തടന്ന 

പുറത്തിറെി, മണ്സൂണ്സ കോെ ദുരന്തങ്ങടള കനരിെോന് ബന്ധടെട്ട കകോളനികടള 
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പരയോപ്തമോക്കുന്ന തരത്തില് ഉപകയോഗടെടുത്തോവുന്നതോണ്. ഇതിനോയി കമല് കകോളനികള് 

ഉള്ടപടുന്ന വോര്ഗ്െ് ടമമ്പര്ഗ്, പട്ടികവര്ഗ്ഗ പ്രകമോട്ടര്ഗ് എന്നിവരുടെ  കനതൃതവത്തില് റോപിെ് 

ടറസകപണ്സസ് െീമിടന നയികെണ്ടതോണ്.  

 

  II. കകോളനി വിവരങ്ങൾ 

സുല്ത്തോന് ബകത്തരി തോലൂെിടെ പുല്െളളി പഞ്ചോയത്ത് ഒന്നോം വോര്ഗ്െ് 
കെകോെിയിെോണ് കതോണിെെവ്, കളദൂര്ഗ്, വീരോെി എന്നീ കകോളനികള് സ്ഥിതി 
ടെയ്യുന്നത്.   
 

 

വിഭോഗം 
കതോണിെെവ് 

കകോളനി 
വീരോെി പണിയ 

കകോളനി 
കളദൂര്ഗ് അെിയ 

കകോളനി 

ദുരന്ത െരിത്രം  

ഉരുൾടപോട്ടൽ ഇല്ല ഇല്ല ഇല്ല 

മണ്ണിെിച്ചിൽ ഇല്ല ഇല്ല ഇല്ല 

ടവള്ളടപോെം 
ടവള്ളടെോെം 

2018 

ടവള്ളടെോെം 
2018,2019 

ടവള്ളടെോെം 
2018,2019 

കകോളനി സ്ഥിതി ടെയുന്നത്  

സ്ഥെം 
കെകോെി, 
പുല്െളളി 

കെകോെി, 
പുല്െളളി 

കെകോെി, പുല്െളളി 

അക്ഷോംശം 

കരഖോംശം 

11.8400027  

 

76.1093595 

Lat-11.84065361 

 

Long-76.11499087 

11.83860773- 

 

-7610310739 
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സമുദ്രനിരെിൽനി
ന്നുള്ള ഉയരം 800 800 850 

കുടുംബങ്ങളുടെ വിശേോംശം  

ആടക 
കുടുംബങ്ങൾ 

അെിയ-27, 
പണിയ-33  160 

26 12 

പുരുഷൻ 82 30 17 

സ്ത്രീ 80 37 15 

കുട്ടികൾ 71 27 11 

മുെയൂട്ടുന്ന 
അമ്മമോർ 

10 5 2 

പ്രോയം കുെിയവര്ഗ് 
(60 വയസ്സിന് 
മുകളില്) 

ഉണ്ട് ഉണ്ട് ഉണ്ട് 

വിേയോഭയോസ നിെവോരം  

7 ൽ തോടഴ 53 12 16 

10 നം അതിന 
മുകളിലും 

28 3 5 

പ്ലസ് ടു 10 10 3 

െിഗ്രി യും അതിന 

മുകളിലും 
4 1 ഇല്ല 

വരുമോന മോർഗം  
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പ്രധ്ോന വരുമോന 
മോർഗം 

കൂെി കൂെി കൂെി 

മോസവരുമോനം 5000 5000 5000 

േിവസവരുമോനം 500 500 500 

ആകരോഗയ വിവരങ്ങൾ  

പ്രധ്ോന 

ആകരോഗയ 

പ്രശ്നങ്ങൾ 

ഇല്ല ഇല്ല ഇല്ല 

വയതയസ്ത 
പ്രോയപരിധ്ിയിൽ 

ഉള്ള ആളുകൾെ് 
പ്രധ്ോനമോയും 

ബോധ്ിക്കുന്ന 

കരോഗങ്ങൾ 

ഇല്ല ഇല്ല ഇല്ല 

ടപോതു സൗകരയങ്ങൾ  

കുെിടവള്ള െഭയത, ജെനിധ്ി, ടപോതു 
ട്രപെ് 

ഉണ്ട് ഉണ്ട് 

ട്രവേുതി ഉണ്ട് ഉണ്ട് ഉണ്ട് 

കറോെ് സൗകരയം ഉണ്ട് ഉണ്ട് ഇല്ല 
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  III.     ഹസോർെ്, വൾനറബിെിറ്റി ആെ് റിസ്ക്യ് അനോെിസിസ് 

കകോളനി 
വിവരങ്ങൾ 

കതോണിെെവ് 
കകോളനി 

വീരോെി പണിയ 
കകോളനി 

കളദൂര്ഗ് അെിയ 
കകോളനി 

അപകെ ദുരന്ത 

വിവരണം 

കകോളനി പുഴയുടെ 
തീരത്ത് സ്ഥിതി 

ടെയ്യുന്നതിനോല് തടന്ന 
വെിയ ടവള്ളടെോെം 

ഉണ്ടോകുകമ്പോള് 
കകോളനിയില് ടവളളം 

കയറുന്നു 

കകോളനി പുഴയുടെ 
തീരത്ത് സ്ഥിതി 
ടെയ്യുന്നതിനോല് 
തടന്ന വെിയ 
ടവള്ളടെോെം 
ഉണ്ടോകുകമ്പോള് 
കകോളനിയില് 

ടവളളം കയറുന്നു 

കകോളനി പുഴയുടെ 
തീരത്ത് സ്ഥിതി 
ടെയ്യുന്നതിനോല് 
തടന്ന വെിയ 
ടവള്ളടെോെം 
ഉണ്ടോകുകമ്പോള് 
കകോളനിയില് 

ടവളളം കയറുന്നു 

45 െിഗ്രി 
ടെരിവുള്ള സ്ഥെം 
ആകണോ? 

അല്ല അല്ല അല്ല 

റവനൂ 

ഭൂമിയിെോകണോ / 

വന ഭൂമിയിെോകണോ 

അല്ല അല്ല അല്ല 

പുഴകയോരത്തോകണോ 

/ പ്രളയ സോധ്യത 

പ്രകേശത്തോകണോ 

അടത അടത 

അടത 

 

2018 

മഹോപ്രളയത്തില് 

ടവള്ളടെോെകമോ 

മണ്ണിെിച്ചികെോ 

ഉണ്ടോയിട്ടുകണ്ടോ 

ഉണ്ട് (ടവള്ളടെോെം) 
ടവള്ളടെോെം 

2018 

ഉണ്ട് 
(ടവള്ളടെോെം) 
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2020ടെ 
കോെവർഷത്തിൽ 

എടന്തകിലും 

തരത്തിലുള്ള 

നോശനഷ്ടങ്ങൾ 

ഇല്ല ഇല്ല ഇല്ല 

2020ടെ  
കോെവർഷത്തിൽ 

ആടരങ്കിലും 

കയോമ്പികെെ് മോറി 
തോമസിച്ചിട്ടുകണ്ടോ 

ഉണ്ട് ഉണ്ട് ഇല്ല 

വനയമൃഗ  
ആരമണങ്ങൾ 

ഉണ്ടോയിട്ടുകണ്ടോ 

ഇല്ല ഇല്ല ഇല്ല 

സമീപത്തോയി 
കവോറി 
പ്രവർത്തിക്കുന്നു
കണ്ടോ 

ഇല്ല ഇല്ല ഇല്ല 

കുരങ്ങുപനി 
വയോപനം 

ഉണ്ടോയിട്ടുകണ്ടോ 

ഇല്ല ഇല്ല ഇല്ല 

SDMA പ്രളയ 

സോധ്യത 

കരഖടെടുത്തിയ 

പ്രകേശത്തോകണോ 

ഈ കകോളനി 
സ്ഥിതി ടെയ്യുന്നത് 

അടത അടത അടത 
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കപോഷകോഹോരക്കുറ
വ്  റികെോർട്ട് 
ടെയ്യടെട്ടിട്ടുകണ്ടോ 

ഇല്ല ഇല്ല ഇല്ല 

ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള 

ആശുപത്രി? ദൂരം 

പോെം പി.എച്ച്.സി 

6 കി.മീ 

പോെം പി.എച്ച്.സി 

6 കി.മീ 

പോെം പി.എച്ച്.സി 

6 കി.മീ 

പ്രഥമ ശുശ്രൂഷോ 

പരിശീെനകമോ, 
ആഗ്നി ശമന 

സുരക്ഷോ 

പരിശീെനകമോ 

െഭിച്ചിട്ടുകണ്ടോ 

ഉണ്ട് ഉണ്ട് ഉണ്ട് 

 

IV. അെിയന്തര ഘട്ട പ്രതികരണ സംവിധ്ോനങ്ങൾ 

 

വിഭോഗം   

ദുരന്തപൂർവ്വ തയ്യോടറടുെ് (ഏത് തരത്തിലുളള 
അപകെ സോഹെരയങ്ങളിലും അെിയന്തര 
പ്രതികരണത്തിനോയി ഭൗതികവും, 

അല്ലോത്തതുമോയ തയ്യോടറടുപ്പുകളുടെ 
വിശകെനം) 

1- കകോളനി വോസികള്െ് RRT മുകഖന 
പരിശീെനം നെകത്തുന്നത് 

2- അെിയന്തിര ഘട്ടങ്ങളികെയ്കുള്ള കിറ്റുകള് 
തയ്യോറോെല് 

3- സര്ഗ്ട്ടിഫിെറ്റുകള് െിജിറ്റല് ആെി 
ൂക്ഷിക്കുക 

4- മുന്ഗണന പ്രകോരം ഉളള 
മോറ്റിപോര്ഗ്െിെല് 

5- വളര്ഗ്ത്തുമൃഗങ്ങളുടെ കയോമ്പ് 
6- ടമെിെല് വിവരങ്ങള് രമീകരിച്ച് 

ൂക്ഷിെല് 

ആർ. ആർ. െി ഘെന, പ്രവർത്തന രീതി, 
ചുമതെകൾ, 

RRT യുടെ പട്ടിക ഇകതോടെോെം അനബന്ധമോയി 
കെര്ഗ്ത്തിരിക്കുന്നു. 

കൂെോടത പ്രവര്ഗ്ത്തനരീതി, ചുമതെ എന്നിവ 
മുകളില് വിശേമോെിയിട്ടുണ്ട്. 
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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 വിെയിരുത്തി ബന്ധടെട്ട 
വകുപ്പുകളുടെ ശ്രദ്ധയില് ടകോണ്ടുവരിക 

3-വളര്ഗ്ത്തു മൃഗങ്ങള്െ് സംഭവിച്ച് നോശനഷ്ടങ്ങള് 
കണടെടുക്കുക 

4-വിേയോര്ഗ്ഥികളുടെ പഠന സൗകരയം 
ഉറപ്പുവരുത്തോന് ആവശയമോയ നെപെികള് 

5- മോനസിക ആകരോഗയ ഉറപ്പുവരുത്തുന്ന 
കൗണ്സസെിംഗ് ഉറപ്പുവരുത്തുക 

  

      V.    പ്ലോനിടെ നിരീക്ഷണവും വിെയിരുത്തലും 

ദുരന്ത സോധ്യതയുള്ള പട്ടിക വര്ഗ്ഗ കകോളനികള് തയ്യോറോെിയ ഈ പദ്ധതിയുടെ 

നിരീക്ഷണം അതോത് ട്രൈബല് എക്സ്റ്റന്ഷന് ഓഫിസര്ഗ്മോരുടെ കനതൃതവത്തില് 

നെകത്തണ്ടതും, രമമോയി ,ആവശയമോയ ഇെടപെലുകള് നെത്തുന്നുടവന്ന് 

ഉറപ്പുവരുകത്തണ്ടതുമോണ്. ഇത്തരത്തില് തയ്യോറോെിയ പദ്ധതികളില് പെകെോഴും 

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 വിെയിരുത്തടെടുന്നിടല്ലങ്കില് പരോജയടെെോന് സോധ്യതയുണ്ട്.  

തോടഴ പറയുന്നവിധ്ത്തില് , അടല്ലങ്കില് മറ്റ് വിധ്ങ്ങളില് പ്രസ്തുത ദുരന്ത നിവോരണ പദ്ധതിടയ 

വിെയിരുത്തോവുന്നതോണ്.  
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1- പദ്ധതിയില് ഉത്തരവോേിതവങ്ങള് , കെമകള് കൃതയമോയി നിര്ഗ്വെിെടപടുന്നുടണ്ടന്ന് 

ഉറപ്പുവരുകത്തണ്ടതോണ്. ടസന്െോയ് ഘെന പ്രകോരം, ദുരന്തസോധ്യതടയ 

മനസിെോെല്, മികവുറ്റ ദുരന്തെഘൂകരണ പ്രവര്ഗ്ത്തനങ്ങള്, ദുരന്ത െഘൂകരണത്തില് 

കൂടുതല് നികക്ഷപിക്കുക , ദുരന്തപൂര്ഗ്വ്വ തയ്യോടറടുെ് എന്നിങ്ങടനയുള്ള നോെ് പ്രധ്ോന 

കോരയങ്ങടള കുറിച്ച് ൂെിെിട്ടുണ്ട്. കമല് ൂെികകടള അെിസ്ഥോനമോെി , പട്ടികവര്ഗ്ഗ 

കകോളനികളില് തയ്യോറോക്കുന്ന ദുരന്ത നിവോരണ പദ്ധതിയുടെ ഓകരോ ഘട്ടത്തിലും ഉള്ള 

ഉത്തരവോേിതവങ്ങള് (റോപിെ് ടറസകപോണ്സസ് െീമുകള്) കൃതയമോയി 

പോെിെടെടുന്നുടവന്ന് ഉറപ്പുവരുകത്തണ്ടതോണ്. സോമൂഹയോധ്ിഷ്ടിത പദ്ധതികളുടെ 

ഉെമസ്ഥോവോകോശം അതത് സമൂഹം തടന്ന ഏടറ്റടുത്ത് നെത്തുന്നടവന്നും മറ്റ് 

ഏജന്സികള് ഉറപ്പുവരുകത്തണ്ടതോണ്. 

2- ഇത്തരത്തില് തയ്യോറോെടെട്ട പദ്ധതി പ്രകോരം, പ്രസ്തുത കകോളനികളുടെ അപകെ 

സോധ്യതകള് തുെര്ഗ്മോനമോയി വിെയിരുത്തുക. 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 

മുതെോയ സ്ഥോപനങ്ങള്) പട്ടിക വര്ഗ്ഗ കകോളനിയിടെ ദുരന്ത നിവോരണ പദ്ധതി 

വിശകെനം ടെയ്യുന്നതിനം, പദ്ധതി നെത്തിെില് കോരയക്ഷമമോയി 

സഹോയിക്കുന്നതിനം സോഹെരയം ഉണ്ടോകെണ്ടത് പദ്ധതിയുടെ കോരയക്ഷമത 

വര്ഗ്ദ്ധിെിെോന് സഹോയകമോവും. 
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( മോനഷിക, സ്ഥോപന സംവിധ്ോനങ്ങള്) 

1. ദുരന്ത നിവോരണ കമ്മിറ്റിയുടെ ഘെന (െിസ്റ്റ് സഹിതം) 

വീരോെി കകോളനി 
കപര്  ഉകേയഗകപര് കഫോണ്സ നം ചുമതെ 
ശ്രീ. രോജു വോര്ഗ്െ് അംഗം 9778100928 ടെയര്ഗ്മോന് 
ശ്രീമതി.സുനിത അംഗണ്സവോെി വര്ഗ്െര്ഗ് 9526228355  

ശ്രീമതി. മീന ആശോ വര്ഗ്െര്ഗ് 8086175508  

ശ്രീ. സകന്തോഷ് പ്രകമോട്ടര്ഗ് 7306597499 കകോ ഓര്ഗ്െികനറ്റര്ഗ് 
ശ്രീമതി .കസോണിയ കസോഷയല് വര്ഗ്െര്ഗ് 9544953075  

ശ്രീ. െന്ദ്രന് അംഗം 9744229185  

ശ്രീ. സുധ്ീഷ് അംഗം 8590217184  

ശ്രീ. സുകരഷ്  അംഗം  9061837838  

ശ്രീ. െനീഷ് അംഗം  9944746536  

കതോണികെവ് കകോളനി  
കപര്  ഉകേയഗകപര് കഫോണ്സ നം ചുമതെ 
ശ്രീ. രോജു വോര്ഗ്െ് അംഗം 9778100928 ടെയര്ഗ്മോന് 
ശ്രീമതി.സുനിത അംഗണ്സവോെി വര്ഗ്െര്ഗ് 9526228355  

ശ്രീമതി. ബിന്ദു ആശോ വര്ഗ്െര്ഗ് 7012088678  

ശ്രീ. െീെ പ്രകമോട്ടര്ഗ് 9947698372 കകോ ഓര്ഗ്െികനറ്റര്ഗ് 
ശ്രീമതി .കസോണിയ കസോഷയല് വര്ഗ്െര്ഗ് 9544953075  

ശ്രീ. ധ്നഷ് അംഗം 8113062476  

ശ്രീ. വിനയ്കുമോര്ഗ് അംഗം 9611381719  

ശ്രീ. കുട്ടോയി  അംഗം  8590555295  

ശ്രീ. ശിവജിത്ത് അംഗം  6238672876  
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കളദൂര്ഗ് കകോളനി  
കപര്  ഉകേയഗകപര് കഫോണ്സ നം ചുമതെ 
ശ്രീ. രോജു വോര്ഗ്െ് അംഗം 9778100928 ടെയര്ഗ്മോന് 
ശ്രീമതി.സുനിത അംഗണ്സവോെി വര്ഗ്െര്ഗ് 9526228355  

ശ്രീമതി. ബിന്ദു ആശോ വര്ഗ്െര്ഗ് 7012088678  

ശ്രീ. െീെ പ്രകമോട്ടര്ഗ് 9947698372 കകോ ഓര്ഗ്െികനറ്റര്ഗ് 
ശ്രീമതി .കസോണിയ കസോഷയല് വര്ഗ്െര്ഗ് 9544953075  

ശ്രീ. നികകഷ് അംഗം 8606441783  

ശ്രീ. നിഖില് അംഗം 9778859717  

ശ്രീ. ഉണ്ണി  അംഗം  9747906946  

ശ്രീ. ഗിരീഷ് അംഗം  8156833671  

 

2. അെിയന്തരഘട്ട പ്രതികരണ പ്രവര്ഗ്ത്തനങ്ങള് (ദുരന്ത സമയത്തും കശഷവും) 

ദുരന്ത നിവോരണത്തിടെ എല്ലോ ഘട്ടങ്ങളിലും, പ്രകതയകിച്ച് ദുരന്തത്തിടെ ആഘോതം 
കുറയ്കുകന്നതിന് കവണ്ടിയുള്ള നെപെികളില് വയോപൃതരോവോനം, അതയോവശയഘട്ടങ്ങളില് 
സഹോയം എത്തിക്കുന്ന െീമോയി പ്രവര്ഗ്ത്തിക്കുന്നതിനം തെ നിെയിെോണ് കകോളനിയിടെ 
ദുരന്ത നിവോരണ െീമിടന പരിശീെിെിക്കുന്നതും, 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 Sulthan Bathery 101,  04936 227135 

Police Station Pulpally 04936 240294 

Grama Panchayath Pulpally 04936 240221 

ST Development  Sulthan Bathery 04936 221074 

Taluk Office  Sulthan Bathery 04936 220296 

 

 

 

 

 

RRT

കയര്

ലൈഫ് 
ജാക്കറ്റ്

ഗ്ളൗസ്, 
ഹെല്മറ്റ്, 
ഗഗാഗിള്സസ്

ബൂട്ട്, 
ഹെയിന് 
ഗകാട്ട്

ഇൈക്ട്രിക്ട 
ഹെയിന് 
ഗ ാ

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

കളദൂര്ഗ് കകോളനി  

  
 

കതോണികെവ് കകോളനി  
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വീരോെി കകോളനി  

  
 

 

 

 

കയോമ്പുകളുടെ പട്ടിക 

Camps 

SL 
nO 

ടകട്ടിെത്തിൻടറ 
കപര് 

ടകട്ടിെം 
ഉെമസ്ഥന്ടറ കപര് 

വികല്ലജ് Latitude Longitude 

കയോമ്പിടെ 
തരം (Type 
of Camps - 
As per the 

Orange 
book) (a,b,) 

എത്ര ആളുകടള 
ഉള്ടകോള്ളവോന് 

സോധ്ിക്കും 

ആവശയമോയ 
ശുെിമുറികള് 

ഉകണ്ടോ 

ടകട്ടിെം അംഗ 
പരിമിത 

ടസൗഹ്രുേമോകണോ 

1 G L P S 
Pakkam Govt Pulpally 11.8025 76.0956 A 40 Yes Yes 

2 G L P S 
Chekkady Govt Pulpally 11.8354 76.1122 A 100 Yes Yes 

3 Vijaya L P 
School 

Aided 
School Pulpally 11.7897 76.1666 B 50 Yes Yes 

4 Vijaya H S 
Pulpally 

Aided 
School Pulpally 11.7897 76.1666 A 100 Yes Yes 
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ഉപസംഹോരം 

 

 ജില്ലോ ദുരന്ത നിവോരണ അകതോറിറ്റി, കകരള സംസ്ഥോന ദുരന്ത നിവോരണ 

അകതോറിറ്റിയുടെ സഹകരണകത്തോടെ നെെിെോെിയ ദുരന്ത സോധ്യതകയറിയ സ്ഥെങ്ങളില് 

സ്ഥിതിടച്ചയ്യുന്ന പട്ടിക വര്ഗ്ഗ കകോളനികളിലുള്ള ജനങ്ങളുടെ ദുരന്ത നിവോരണ കോരയക്ഷമത 

വര്ഗ്ദ്ധിെിക്കുന്നതിനോയി തയ്യോറോെിയ ഈ പദ്ധതിയുടെ തുെര്ഗ്ച്ച പരിശീെനങ്ങളിലൂടെയും, 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 പെ കെമ്പകളം ഇല്ലോതോയി , 

പട്ടിക വര്ഗ്ഗ കകോളനികളില് ശക്തവും, മികച്ചതുമോയ ഒരു റോപിെ് ടറസകപോണ്സസ് െീം 

വളര്ഗ്ന്നു വരികയും. ആയത് പ്രസ്തുത കമഖെയില് ഉെനീടള സഹോയകരമോയിതീരുകയും ടെയ്യും.  

ഈ പദ്ധതിയുടെ പൂര്ഗ്ത്തികരണത്തിന് മുകന്നോെിയോയി തോലുെ് തെത്തില് നെത്തിയ  

ആകെോെന കയോഗത്തില് തോടഴ പറയുന്ന കോരയങ്ങള് ആണ് പ്രധ്ോനമോയും ഉയര്ഗ്ന്ന് വന്നത്. 

1- ഇത്തരത്തില് ഉള്ള RRT ടയ ഫയര്ഗ് കഫോഴ്സിടെ കനതൃതവത്തില് ഉള്ള സിവില് 

െിഫന്സ് കഫോഴ്സിടെ ഭോഗമോെി, ആവശയമോയ ശോസ്ത്രീയ പരിശീെനം 

െഭിക്കുന്നതിനം, 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- പെയിെങ്ങളിലും കരോഗികള് ആയവരുടെ തുെര്ഗ് മരുന്നു നല്കല് ബുദ്ധിമുകട്ടറിയ പ്രശ്നമോണ്. 

പ്രകതയകിച്ച് ടപട്ടന്ന് കയോമ്പുകളികെയ്ക് മോറുന്ന സോഹെരയത്തില് ബന്ധടെട്ട 

ടമെിെല് അധ്ികോരികള് മഴെോെത്തിന 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 

കോകെോെിതമോയി നെെിെോക്കുക. 

6- സോധ്യമോയ കകോളനികളികെയ്ക് പദ്ധതി വയോപിെിക്കുക. 

 

വയനോെ് ജില്ലയിടെ പട്ടിക വര്ഗ്ഗ കകോളനികടള ദുരന്തങ്ങടള കനരിടുന്നതിന് 

പരയോപ്തമോക്കുകടയന്ന െക്ഷയകത്തോടെ ആവിഷ്കരിച്ച ഈ പദ്ധതി മറ്റ് ജില്ലയിടെ 

കകോളനികള്ക്കും, ടപോതു സമൂഹത്തിനം മോതൃകയോയി മോറുന്നതില് ജില്ലോ ദുരന്ത നിവോരണ 

അകതോറിറ്റി വയനോെിന് അഭിമോനിെോവുന്നതോണ്. ഈ കനട്ടം ഇതിനോയി പ്രയത്നിച്ച ജില്ലോ 

അെിയന്തിര കോരയനിര്ഗ്വഹണ കകന്ദ്രം, പട്ടികവര്ഗ്ഗ വികസന വകുെിടെ ഉകേയോഗസ്ഥര്ഗ് 

എന്നിവടര അഭിനന്ദനിക്കുന്നു. 

 

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

വയനോെ് ജില്ല 

04936 204151,8078409770 കെോള് ഫ്രീ. 1077 


