
അന്താരാഷ്ട്ര ദുരന്ത ലഘൂകരണ ദിനാചരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി പരിശീലന 

പരിപാടികൾ സഘടിപ്പിച്ചത് സംബന്ധിച്ച റിപ്പ്പാർട്ട് 

 

സമൂഹത്തിൽ ദുരന്ത പ്രതിപ്രാധ അവപ്ബാധം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനായി സംസ്ഥാന 

ദുരന്തനിവാരണ അപ്താറിറ്റി നടപ്പിലാക്കുന്ന സജ്ജം പരിപാടിയുന്റട ഭാഗമായി അന്താരാഷ്ട്ര 

ദുരന്ത ലഘൂകരണ ദിനാചരണ ദിനത്തിൻന്ററ ജില്ലാതല ഉദ്ഘാടനവം പരിശീലന 

പരിപാടികളം കട്ടപ്പന ഗവൺന്റമൻറ് ഡ്രൈവർ ഹയർ ന്റസക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ നടന്നു ജില്ലാ 

ദുരന്ത നിവാരണ അപ്താറിറ്റി ന്റചയർപ്പഴ്സണം ജില്ലാ കളക്ടറുമായ ശ്രീമതി ഷീബ പ്ജാർജ് 

IAS പ്രസ്തുത പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ന്റചയ്തു. 

പരിപാടിയുന്റട ഭാഗമായി ജില്ലയിലുട നീളം താലൂക്ക് അടിസ്ഥാനത്തിൽ 

പ്ബാധവൽക്കരണ പരിശീല പരിപാടികളം സംഘടിപ്പിച്ചു. കട്ടപ്പന ഗവൺന്റമൻറ് ഡ്രൈബൽ 

ഹയർ ന്റസക്കണ്ടറി സ്കൂളിൽ സംഘടിപ്പിച്ച പരിശീലന പരിപാടിയിൽ കട്ടപ്പന DYSP വി എ 

നിഷാപ്മാൻ, ജില്ലാ ന്റമഡിക്കൽ ഓഫീസർ പ്ഡാ.  സുപ്രഷ് വർഗീസ് എസ്, വിദയാഭയാസ 

ഉപഡയറക്ടർ ബിന്ദു ന്റക, ഇടുക്കി തഹസീൽദാർ ന്റജയ്ഷ് ന്റചറിയാൻ, കട്ടപ്പന മുനിസിപ്പൽ 

ന്റസക്രട്ടറി പ്രകാശ് കുമാർ വി, ഗവൺന്റമൻറ് സ്കൂൾ പ്രിസിപ്പാൾ ഇൻ ചാർജ് സൂസൻ 

ഫിലിപ്പ്, കട്ടപ്പന ഗവൺന്റമൻറ് ഡ്രൈബൽ ഹയർ ന്റസക്കണ്ടറി സ്കൂൾ ന്റഹഡ് മാസ്റ്റർ  രാജി 

എം, പി.ടി.എ പ്രസിഡണ്ട് പ്ജക്കബ് പ്ജാസ്,  ജില്ലാ ദുരന്ത നിവാരണ അപ്താറിറ്റി ജൂനിയർ 

സൂപ്രണ്ട് ന്റക ന്റക വിജയൻ, ഹസാർഡ് അനലിസ്റ്റ് രാജീവ് ടി ആർ എന്നിവർ 

പരിപാടിയിൽ പന്റെടുത്തു. നാന്നൂപ്റാളം വിദയാർത്ഥികൾ പന്റെടുത്ത പരിശീലന 

പരിപാടിയിൽ പ്നാട്ട് പാടുകൾ, പ്പന, പ്രാഷറുകൾ മുതലായവ വിതരണം ന്റചയ്തു.  

 

 

 



 

പ്ദവികുളം താലൂക്കിൽ അടിമാലിയിൽ വച്ച് നടത്തിയ പ്ബാധവൽക്കരണ/പരിശീലന 

പരിപാടിയിൽ ജല സുരക്ഷ/അഗ്നി സുരക്ഷ, വയതയസ്ത ദുരന്തങ്ങന്റളക്കുറിച്ചുള്ള ന്റപാതു 

അവപ്ബാധം , ദുരന്ത സാധയത മുന്നറിയിപ്പുകൾ, മറ്റ് ദുരന്ത ലഘൂകരണ സാധയതകൾ എന്നീ 

വിഷയങ്ങളിൽ ശ്രീ പ്രപ്ദാഷ് ന്റക. ടി.(ഫയർ ഓഫീസർ, അടിമാലി), പ്ബസിക് ഡ്രലഫ് 

സപ്പ്പാർട്ട് സിസ്റ്റം, പ്രഥമശുശ്രൂഷ എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ശ്രീ പത്മരാജ് ( ജൂനിയർ 

ന്റഹൽത്ത് ഇൻന്റെക്ടർ , FHC പ്ദവിയാർ പ്കാളനി), ശ്രീ അരുൺ ( ജൂനിയർ ന്റഹൽത്ത് 

ഇൻന്റെക്ടർ , ന്റകാന്നത്തടി ) എന്നിവർ പ്ബാധവൽക്കരണ ക്ലാസ്സുകൾ എടുത്തിട്ടുള്ളതാണ്. 

മൂന്നാർ GHS വച്ച് നടത്തിയ പ്ബാധവൽക്കരണ/പരിശീലന പരിപാടിയിൽ ജല 

സുരക്ഷ/അഗ്നി സുരക്ഷ, വയതയസ്ത ദുരന്തങ്ങന്റളക്കുറിച്ചുള്ള ന്റപാതു അവപ്ബാധം ദുരന്ത 

സാധയത മുന്നറിയിപ്പുകൾ, മറ്റ് ദുരന്ത ലഘൂകരണ സാധയതകൾ എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ശ്രീ 

വി. ന്റക. ബിജു (പ്സ്റ്റഷൻ ഓഫീസർ, മൂന്നാർ), ശ്രീ ശ്രീജിത്ത് ( ഫയർ & ന്ററസ്ക് ഓഫീസർ, 

മൂന്നാർ പ്ബസിക് ഡ്രലഫ് സപ്പ്പാർട്ട് സിസ്റ്റം, പ്രഥമശുശ്രൂഷ എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ശ്രീ 

രതീഷ് (ജൂനിയർ ന്റഹൽത്ത് ഇൻന്റെക്ടർ , CHC പ്ദവികുളം), എന്നിവർ ക്ലാസ്സു്കൾ നയിച്ചു. 

 

 
 

അന്താരാഷ്ട്ര ദുരന്തലഘൂകരണ ദിനാചരണ ദിനമായ 13.10.2022 തീയതിയിൽ 

ന്റതാടുപുഴ താലൂക്കിന്റല ഗവ. ന്റവാപ്ക്കഷണൽ എച്ച് എസ് എസ്, പ്ഡാ.എ.പി.ന്റജ. അബ്ദുൾ 

ജി.എച്ച്.എസ് എസ് എന്നീ സ്കൂളകളിൽ പ്ബാധവൽകരണ പരിശീലന പരിപാടികൾ 

നടത്തിയിട്ടുള്ളതാണ്.13.10.2022 രാവിന്റല മണിക്ക് ഗവ. ന്റവാപ്ക്കഷണൽ 

എച്ച്.എസ്.എസിൽ നടന്ന പരിപാടിയിൽ ശ്രീ ന്റക.എച്ച് സക്കീർ തഹസിൽദാർ ( 

എൽ.ആർ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചിട്ടുള്ളതും ശ്രീ അനിൽകുമാർ എം. തഹസിൽദാർ 

അദ്ധ്യക്ഷത വഹിച്ചിട്ടുള്ളതുമാണ് ശ്രീ പ്റായി പി ഏലിയാസ് (ഡിറ്റി, ഡി.എം) 

ന്റതാടുപുഴതാലൂക്ക് ഓഫീസ് സവാഗതം ആശംസിച്ചു. ദിനാചരണപ്ത്താടനുബന്ധിച്ചുള്ള 



പ്രതിജ്ഞ വിദയാർത്ഥി പ്രതിനിധികളായ കുമാരി സാറാ ഷാജഹാൻ. കുമാരി നവമി സജീവ് 

എന്നിവർ പ്ചർന്ന് വായിച്ചു പ്കൾപ്പിച്ചു. സ്കൂൾ ന്റഹഡ്മിസ്ട്രസ് ശ്രീമതി റ്റി.സി വാസന്തി, 

പ്രിൻസിപ്പൽ ഇൻ ചാർജ് ശ്രീമതി ബിനിപ്മാൾ ശ്രീധരൻ എന്നിവർ സന്നിഹിതരായിരുന്നു. 

ന്റതാടുപുഴ അഗ്നിരക്ഷാനപ്സനയിന്റല സീനിയർ ഓഫീസർ ശ്രീ റ്റി.ന്റക ജയറാം, ഫയർ റ 

ഓഫീസർ ശ്രീ ബിബിൻ എന്നിവർ ദുരന്ത നിവാരണ പ്ബാധവൽകരണ ക്ലാസ്സും 

പരിശീലനവം നടത്തി. അടിയന്തര ഘട്ടങ്ങളിൽ സവീകരിപ്ക്കണ്ട പ്രാഥമിക ശുശ്രൂഷകൾ, 

ദുരന്ത നിവാരണ മാർഗ്ഗങ്ങൾ എന്നിവ വിശദീകരിക്കുകയും കുട്ടികന്റള പരിശീലിപ്പിക്കുകയും 

ന്റചയ്തിട്ടുള്ളതാണ് പാചകവാതക പ്ചാർച്ചയും അത് തടയുന്നതിനുള്ള മാർഗ്ഗങ്ങളം 

വിശദീകരിച്ചതിപ്നാന്റടാപ്പം ഗയാസ് സിലിണ്ടർ ഉപപ്യാഗിച്ച് കുട്ടികന്റളന്റക്കാണ്ട് തന്റന്ന തീ 

അണച്ച് കാണിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അപ്ന്ന ദിവസം ഉച്ചക്ക് പ്ശഷം 2 മണി മുതൽ പ്ഡാ.എ.പി.ന്റജ 

അബ്ദുൾ കലാം ജി എച്ച്.എസ്.എസിൽ ന്റതാടുപുഴ ഫയർ പ്സ്റ്റഷൻ ഓഫീസർ ശ്രീ അബ്ദുൾ 

സലാം പരിശീലന പരിപാടിക്ക് പ്നതൃതവം നൽകിയിട്ടുള്ളതാണ്. തഹസിൽദാർ, 

തഹസിൽദാർ എൽ ആർ ന്റഡപൂട്ടി തഹസിൽദാർ ഡി.എം സ്കൂൾ പ്രിൻസിപ്പൽ ശ്രീമതി 

ജയകുമാരി എന്നിവർ 

സന്നിഹിതരായിരുന്നു. 

 

 



 

അന്താരാഷ്ട്ര ദുരന്തലഘൂകരണ ദിനമായ ഒപ്ക്ടാബർ 13 രാവിന്റല 11.00 മണിക്ക് ഇടുക്കി 

താലൂക്ക് തല ദുരന്ത നിവാരണ പ്ബാധവൽക്കരണ പരിശീലന പരിപാടി 

ഗവ.ന്റവാപ്ക്കഷണൽ ഹയർ ന്റസക്കെറി സ്കൂൾ വാഴപ്ത്താപ്പിൽ വച്ച് നടത്തിയിട്ടുള്ളതാണ്. 

പ്മൽ പരിശീലന പരിപാടിയിൽ വയതയസ്ത ദുരന്തങ്ങന്റളക്കുറിച്ചും അവയുന്റട സാധയതാ 

മുന്നറിയിപ്പുകൾ, ലഘൂകരണ സാദ്ധ്യതകൾ സംബന്ധിച്ച് ശ്രീമതി. മിനി ന്റക പ്ജാൺ 

തഹസിൽദാർ (ഭൂപ്രഖ) യും സ്കൂൾ സുരക്ഷാ അവപ്ബാധം, ജല സുരക്ഷ, അഗ്നി സുരക്ഷ, 

പ്ബസിക് ഡ്രലഫ് സപ്പ്പാർട്ട് സിസ്റ്റം,പ്രഥമ ശുശ്രൂഷ എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ഫയർ 

ആൻഡ് ന്ററസ്കു ഉപ്ദയാഗസ്ഥരും ക്ലാസ്സുകൾ നയിച്ചിട്ടുള്ളതും സ്കൂൾ ഗ്രൗണ്ടിൽ 

വിദയാർത്ഥികളന്റട പൊളിത്തപ്ത്താന്റട പ്മാക്ക് ൈിൽ നടത്തിയിട്ടുള്ളതുമാണ്. പ്മൽ 

പരിശീലന പരിപാടിയിൽ സ്കൂളിന്റല അദ്ധ്യാപകരും കുട്ടികളം അനധയാപകരുമടക്കം 120 

ഓളം പ്പർ പന്റെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്ന്ന ദിവസം നടത്തിയ സ്കൂൾ അസംബ്ലിയിൽ 

വിദയാർത്ഥികളിൽ ദുരന്ത നിവാരണ അവപ്ബാധം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനായി DDRR സപ്േശം 

വായിച്ച് പ്കൾപ്പിക്കുകയും ന്റചയ്തു. 

അന്താരാഷ്ട്ര ദുരന്തനിവാരണ ദിനമായ 13 /10/2022  തീയതിയിൽ ദുരന്ത നിവാരണ 

പരിപാടികളിലൂന്റട ദുരന്തന്റത്ത പ്രതിപ്രാധിക്കാൻ അവപ്ബാധം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനായി 

പീരുപ്മട് താലൂക്കിന്റല GHSS കുറ്റിപ്ലാങ്ങാട്, സി.പി.എം ഹയർ ന്റസക്കെറി സ്കൂൾ പരുപ്മട് 

എന്നീ സ്കൂളകളിൽ പരിശീലന പരിപാടികൾ നടത്തി. വനൂ ഉപ്ദയാഗസ്ഥർന്റക്കാപ്പം 

പ്പാലീസ്, ഫയർ & റന്റമഡിക്കൽ എന്നീ വകുപ്പുകളിൽ നിന്നുള്ള ഉപ്ദയാഗസ്ഥരും സന്നദ്ധ് 

പ്രവർത്തകരും അപ്ന്ന ദിവസം പരിശീലന പരിപാടിയിൽ പന്റെടുത്തു.ഒരു അപകടം 

നടന്നാലുടൻ സ്ഥലന്റത്തത്തുന്നയാൾ ന്റചപ്േണ്ട പ്രാഥമിക കാരയങ്ങൾ 

എന്റന്താന്റക്കയാന്റണന്നും അപകടത്തിൽന്റപട്ടയാന്റള പ്ഡാക്ടറുന്റട അടുക്കപ്ലാ, 

ആശുപത്രിയിപ്ലാ എത്തിക്കുന്നതിനിടയ്ക്ക് പ്രഥമ ശുശ്രൂഷ നൽപ്കണ്ടതിന്റെ ആവശയകതയും, 

അപകടത്തിൽന്റപട്ട ഒരാളന്റട ആപ്രാഗയ നില അപകടമാകാവന്ന സേർഭത്തിൽ പ്രഥമ 

ശുശ്രൂഷ എങ്ങന്റന നൽകണന്റമന്നതിന്റന സംബന്ധിച്ചും പീരുപ്മട് താലൂക്ക് ആശുപത്രി 

സൂപ്രണ്ട് പ്ഡാ.ആനേ് വിശദീകരിച്ചു. തുടർന്ന് ഫയർ ആൻഡ് ന്ററസ്കൂ ഉപ്ദയാഗസ്ഥരുന്റട 

പ്നതൃതവത്തിൽ അഗ്നി സുരക്ഷാ പരിശീലന ക്ലാസ്സുകളം പ്മാക്ക് ൈിൽ രീതികളം 

വിദയാർത്ഥികൾക്ക് പരിചയന്റപ്പടുത്തി. 

 



ഉടുമ്പൻപ്ചാല താലൂക്കിൽ ദുരന്ത നിവാരണ പരിപാടികളിലൂന്റട സമൂഹത്തിൽ 

ദുരന്തന്റത്ത പ്രതിപ്രാധിക്കാനുള്ള  അവപ്ബാധം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനായി അന്താരാഷ്ട്ര ദുരന്ത 

ലഘൂകരണ ദിനാചരണ ദിനത്തിൽ ജി. എച്ച്. എസ്. എസ് കല്ലാർ, ജി. എച്ച്. എസ്. 

എസ്. രാജാക്കാട് എന്നീ സ്കൂളകളിൽ 13/10/22 തീയതി സ്കൂൾ സുരക്ഷാ അവപ്ബാധം, ജല 

സുരക്ഷ അഗ്നി സുരക്ഷ (പ്മാക് ൈില്ലുകൾ) വയതയസ്ത ദുരന്തങ്ങന്റളക്കുറിച്ചുള്ള ന്റപാതു 

അവപ്ബാധം - ദുരന്ത സാധയതാ മുന്നറിയിപ്പുകൾ, മറ്റു ദുരന്ത ലഘൂകരണ സാദ്ധ്യതകൾ, 

പ്ബസിക് ഡ്രലഫ് സപ്പ്പാർട്ട് സിസ്റ്റം (BLS) & പ്രധമ ശുശ്രൂഷ മുതലായ വിഷയങ്ങളിൽ 

ആപ്രാഗയ വകുപ്പ് ഉപ്ദയാഗസ്ഥർ, ഫയർ & റസ്കു ഉപ്ദയാഗസ്ഥർ എന്നിവരുന്റട 

പ്നതൃതവത്തിൽ പരിശീലന പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിച്ചു. 
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