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ആമുഖാം 

ദുരന്തങ്ങടെ തനരിെുന്ന ിടെ ക്ാരയക്ഷമ  ദുരന്തങ്ങടെ തനരിെുന്ന ിന് 

എത് ക്ണ്ട്  യ്യാടറെുകുന്നു എന്ന ിടന ആത്രയിച്ചായിരികും. തക്രെത്തില് 

ഏറ്റവും അധിക്ം ദുരന്ത സാഹചരയം ഉണ്ടാക്ുന്ന സമയം ക്ാലവര്ക്ഷ-

 ുലാവര്ക്ഷ ക്ാലം ആണ്. 2012 മു ല് എലലാ വര്ക്ഷവും സംസ്ഥാന ദുരന്ത 

നിവാരണ അത ാറിറ്റി, ക്ാലവര്ക്ഷ- ുലാവര്ക്ഷ മുടന്നാരുകതയാഗം 

സംസ്ഥാന ദുരി ാരവാസ ക്മ്മീഷണറുടെ അദ്ധ്യക്ഷ യില് നെത്തി വരുന്നു. 

സംസ്ഥാന, ജിലലാ  ാലൂക്  ലത്തില് അെിയന്തിരഘട്ട ത്രവര്ക്ത്തന 

സംവിധാനം (Incident Response System) സ്ഥാരിച്ച്, വിവിധ വക്ുപ്പുക്െുടെ 

ത്രവര്ക്ത്തന തമഖല വയക്തമാകി ഒരു ത്രത യക് രൂര തരഖയുടെ ആവരയം 

ഓഖി ചുഴലികാറ്റ്, 2018ടല ത്രെയം എന്നിവ വയക്തമാകിയിട്ടുണ്ട്. തമല് 

അനുഭവങ്ങെില് നിന്നും രാഠം ഉള്കടകാണ്ടാണ് ഇത്തരം ഒരു മാര്ക്ഗതരഖ 

ദുരന്ത നിവാരണ നിയമത്തിടെ ടസക്ഷന് 22 (2) (f) ത്രക്ാരം ക്ാലവര്ക്ഷ-

 ുലാവര്ക്ഷ ക്ാലതത്തക്   യ്യാറാകുക്യും ത്രസിദ്ധ്ീക്രികുക്യും 

ടചയ്യുന്നത്. 

അ ാത് ജിലലയുടെ സാഹചരയം രരിഗണിച്ച് ഈ  മാര്ക്ഗതരഖയുടെ 

അെിസ്ഥാനത്തില് അ ാത് വക്ുപ്പുക്ള്ക മുടന്നാരുക ത്രവര്ക്ത്തനങ്ങള്ക 

ആസൂത് ണം ടചയ്തത് നെപ്പാതകണ്ട ുണ്ട്. ഈ ത്രവര്ക്ത്തങ്ങള്കക് ജിലല 

ദുരന്ത നിവാരണ അത ാറിറ്റി തന ൃ വം നല്തക്ണ്ട ുണ്ട്. 

 ുെര്ക്വര്ക്ഷങ്ങെില് അനുഭവങ്ങെുടെ ടവെിച്ചത്തില് ഈ കക്രുസ് ക്ം 

രരിഷ്ക്രിച്ച് ക്ൂെു ല് ക്ാരയക്ഷമമായി ദുരന്തങ്ങടെ തനരിെുന്ന ിനുള്ള 

മാര്ക്ഗ തരഖയായി മാറ്റുന്ന ാണ്. 

ഈ കക്രുസ് ക്ം സംസ്ഥാന ദുരന്ത നിവാരണ അത ാറിറ്റിയുടെ 

തേറ്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ടക്ാമ്മിറ്റി 6-05-2019ന് അംഗീക്രികുക്യും 

സര്ക്കാര്ക് GO (Rt) No. 280/2019/DMD dated 9-05-2019 എന്ന ഉത്തരവായി 

രുറടപ്പെുവികുക്യും ടചയ്ത ിട്ടുണ്ട്. 
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1. 2019ന്ല കാലാവസ്ഥാ അവരലാകനാം 

1.1 രകപ്ര കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് (india Meteorological Department) 

2019 ഏത്രില് 15 തക്ത്ര ക്ാലാവസ്ഥ നിരീക്ഷണ തക്ത്രം (IMD) 

രുറടപ്പെുവിച്ച ദീര്ക്ഘക്ാല മഴ സാധയ  ത്രവചനത്തില് രാജയത്ത് ഈ 

വര്ക്ഷം ത്ര ീക്ഷികുന്നത് 'സാധാരണ' (normal) മഴയാണ്. ദീര്ക്ഘക്ാല 

രരാരരിയുടെ 96% (+/-5% തമാഡല് രിഴവുക്ള്കകുള്ള സാധയ തയാടെ) 

മഴയാണ് 2019 ടല ട ക് രെിഞ്ഞാറന് ക്ാലവര്ക്ഷത്തില് (ഇെവപ്പാ ി) 

ഇന്തയയില് ത്രവചികടപ്പട്ടിരികുന്നത്. തനര്ക്ത്തട ങ്കിലും രസിെിക് 

സമുത്ദത്തില്  ുെരുന്ന എല്-നിതനാ ത്ര ിഭാസം മൺസൂൺ മഴയുടെ 

അവസാന സമയങ്ങെില് മഴ ക്ുറയാന് ഇെവരുത്തിതയകുടമന്നും 

ക്ാലാവസ്ഥ നിരീക്ഷണ തക്ത്രത്തിന്ടറ റിതപ്പാര്ക്ട്ട് സൂചിപ്പികുന്നു. 

സാധാരണയില് ക്വിഞ്ഞുള്ള മഴ (above normal & excess) സാധയ  തക്വലം 

12% മാത് മാടണന്നാണ് IMDയുടെ ദീര്ക്ഘക്ാല ത്രവചനത്തില് 

ത്രവചികുന്നത്. (https://mausam.imd.gov.in/) 

ജൂൺ ആദയവാരത്തില് IMD അവരുടെ രണ്ടാമടത്ത ദീര്ക്ഘക്ാല 

ത്രവചനം രുറത്തിറകുന്ന ാണ്. ഇന്തയടയ വിവിധ തമഖലക്ൊയി 

 ിരിച്ചുള്ള ത്രവചനം ക്ൂെി സാധാരണ രണ്ടാമടത്ത ദീര്ക്ഘക്ാല 

ത്രവചനത്തില് ഉണ്ടാക്ാറുണ്ട്. അത് ക്ൂെി ലഭയമാക്ുതമ്പാള്ക മാത് തമ 

തക്രെം ഉള്കടപ്പെുന്ന ദക്ഷിതണന്തയക് ലഭികാന് സാധയ യുള്ള മഴയുടെ 

അെവിടന ക്ുറിച്ച് ഒരു വയക്ത യുണ്ടാവുക്യുള്ളൂ. 

ഈ തമഖലയില് ത്രവര്ക്ത്തികുന്ന ത്രമുഖ സവക്ാരയ ഏജന്സിക്െും 

2019 മൺസൂൺ മഴയുടെ ദീര്ക്ഘക്ാല ത്രവചനം നെത്തിയിട്ടുണ്ട്. എലലാ 

സ്ഥാരനങ്ങെുടെയും ത്രവചനം അനുബന്ധമായി ഉള്കടപ്പെുത്തിയിട്ടുണ്ട്. 

തക്ത്ര ക്ാലാവസ്ഥ നിരീക്ഷണ തക്ത്രത്തിന്ടറ 2019 ദീര്ക്ഘക്ാല 

മൺസൂൺ ത്രവചനം 

https://www.imdtvm.gov.in/images/long%20range%20forecast%20of%20the%202019%20sou

thwest%20monsoon%20rainfall.pdf എന്ന ലിങ്കില് ലഭയമാണ്. 
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1.2 സ്കകന്മറ്റ് (Skymet Weather) 

സ്കക്ടമറ്റിന്ടറ ദീര്ക്ഘക്ാല മൺസൂൺ ത്രവചനത്തില് ഇന്തയയില് 

ഇത്തവണ മൺസൂൺ മഴ ക്ുറയുടമന്ന് ക്ാണുന്നു. സാധാരണയിലും 

ക്ുറവായിരികും 2019 മൺസൂൺ മഴ എന്നാണ് സ്കക്ടമറ്റ് ഏത്രില് 

ആദയ വാരം രുറത്തിറകിയ അവരുടെ ദീര്ക്ഘക്ാല ത്രവചനത്തില് 

രറയുന്നത്. ദീര്ക്ഘക്ാല രരാരരിയുടെ 93% (+/-5% തമാഡല് 

രിഴവുക്ള്കകുള്ള സാധയ തയാടെ) മഴയാണ് ഈ വര്ക്ഷം ഇന്തയയില് 

ത്രവചിച്ചിരികുന്നത്. സാധാരണയില് ക്വിഞ്ഞുള്ള മഴയ്തക് യാട ാരു 

സാധയ യും ഈ സീസണില് സ്കക്ടമറ്റ് ക്ാണുന്നിലല. സാധാരണയിലും 

ക്ുറഞ്ഞ മഴയ്തകുള്ള 70% സാധയ യും സാധാരണ മഴയ്തകുള്ള 30% 

സാധയ യുമാണ് ത്രവചനം. 

അവരുടെ വിരദമായ അവതലാക്നം 

https://www.skymetweather.com/content/weather-news-and-analysis/southwest-monsoon-

forecast-2019-skymet-forecasts-below-normal-monsoon-at-93-percent-of-lpa/ എന്ന 

ലിങ്കില് ലഭയമാണ്. 

1.3 ന്വതര് ചാനല് (Weather Channel) 

മടറ്റാരു ത്രമുഖ സവക്ാരയ ക്ാലാവസ്ഥ നിരീക്ഷണ സംരംഭമായ 

ടവ ര്ക് ചാനല് അവരുടെ മൺസൂൺ ത്രവചനത്തില് രറയുന്നത് 2019 ല് 

മൺസൂൺ ഇന്തയയില് എത്താന് കവക്ുടമന്നാണ്. ജൂൺ 6 ന് മാത് തമ 

മൺസൂൺ ഇന്തയയില് എത്തുക്യുള്ളൂ എന്ന് ക്ണകാകുന്ന ടവ ര്ക് 

ചാനലിന്ടറ ത്രവചനത്തിലും സാധാരണയിലും ക്ുറഞ്ഞ മഴ 

മാത് മായിരികും ഈ സീസണില് ഇന്തയയില് ലഭികുക് എന്നാണ് 

ത്രവചികുന്നത്. കവക്ിടയത്തുന്ന മൺസൂൺ ദീര്ക്ഘക്ാല രരാരരിയുടെ 

93% മഴയാണ് ഈ വര്ക്ഷം ഇന്തയയിലാടക് നല്ക്ുടമന്ന് ത്ര ീക്ഷികുന്നത്. 

മികവാറും ത്രതദരങ്ങെിലും സാധാരണയിലും ക്ുറഞ്ഞ മഴ 

ലഭികുവാനുള്ള സാധയ  80% ആടണന്നാണ് ടവ ര്ക് ചാനല് 

സൂചിപ്പികുന്നത്. എല്-നിതനായുടെ സവാധീനവും അവര്ക് റിതപ്പാര്ക്ട്ടില് 

ത്രത യക്ം രരാമര്ക്രികുന്നു. 
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ടവ ര്ക് ചാനലിന്ടറ വിരദമായ അവതലാക്നം https://weather.com/en-

IN/india/news/news/2019-04-02-delayed-monsoon-arrival-below-normal-rainfall-expected-twc 

എന്ന ലിങ്കില് ലഭയമാണ്. 

1.4 ന്വതര് അനലിറ്റിക്ക (Weather Analytica) 

തക്രെത്തില് മൺസൂൺ അല്രം കവക്ി ജൂൺ ആദയ വാരത്തിന്ടറ 

അവസാനതത്താടെ മാത് തമ എത്തുക്യുള്ളൂ എന്നാണ് ടവ ര്ക് 

അനലിറ്റികയുടെ ത്രവചനം. ദീര്ക്ഘക്ാല രരരരിയുടെ 94% മഴയാണ് 

ത്രവചികുന്നത്. സാധാരണയിലും ക്ുറഞ്ഞ മഴ  ടന്നയാണ് അവരും 2019 

ല് ഇന്തയയില് ക്ണകാകുന്നത്. ടസപ് ംബര്ക് മാസം ക്ൂെു ല് 

വരണ്ട ാക്ാനുള്ള സാധയ യും ത്രവചികുന്നു. 

ടവ ര്ക് അനലറ്റികയുടെ വിരദമായ അവതലാക്നം 

http://www.weatheranalytica.com/weather-analytica-forecast-prediction-for-2019-monsoon-

season-slightly-weak-indian-monsoon-94-rainfall-prediction-slight-delay-onset-of-monsoon/ 

എന്ന ലിങ്കില് ലഭയമാണ്. 

ഇവയില്, തക്ത്ര ക്ാലാവസ്ഥാ വക്ുപ്പിനുള്ള അത്  സാതങ്ക ിക് 

സൗക്രയം മറ്റ് സ്ഥാരനങ്ങള്കക് ഇലല എന്ന ിനാല്, ക്ൂെു ല് ത്രദ്ധ് തക്ത്ര 

ക്ാലാവസ്ഥാ വക്ുപ്പിടെ അനുമാനത്തിനാണ് നല്തക്ണ്ടത്. 

ഇത് വടര ലഭയമായ മഴ സാധയ  ത്രവചനങ്ങള്ക 

രരിതരാധികുതമ്പാള്ക ഇന്തയയില് 2019 മൺസൂൺ മഴ സാധാരണ മഴതയാ 

സാധാരണയില് ക്ുറഞ്ഞത ാ ആവാനുള്ള സാധയ യാണുള്ളത്. ഇട ലലാം 

 ടന്ന രടക്ഷ ഇന്തയ മുഴുവനയുമുള്ള ാണ്. ത്രാതദരിക്മായ 

വയ ിയാനങ്ങള്കക് സാധയ യുമുണ്ട്. 2018 ല് ഏടറകുടറ സമാനമായ 

ദീര്ക്ഘക്ാല മഴ ത്രവചനമായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്. രടക്ഷ 

തക്രെമുള്കടപ്പടെ രല സംസ്ഥാനങ്ങെിലും 2018 ല് ത്രെയം സൃഷ്ടിച്ചാണ് 

മൺസൂൺ ക്െന്ന് തരായത്. മുന്വര്ക്ഷങ്ങെിടല ത്രവചനവും, ലഭയമായ 

മഴയുടെ ത ാ ും ചുവടെ തചര്ക്കുന്നു. 

നിലവില് ത്രാതദരിക് അെിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ദീര്ക്ഘക്ാല ത്രവചനങ്ങള്ക 

ലഭയമാകുവാനുള്ള സൗക്രയം രാജയത്തിലല. 
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2005-2018 വടരയുള്ള 14 വര്ക്ഷങ്ങെില്, 8  വണ ത്ര ീക്ഷിച്ച ില് 

ക്ൂെു ല് മഴയും, 7  വണ ത്ര ീക്ഷിച്ച ില് ക്ുറവ് മഴയും ആണ് 

തക്രെത്തില് ലഭിച്ചത് എന്ന് ചുവടെ തചര്ക്കുന്ന തക്രെത്തിടല ത്ര ീക്ഷിച്ച 

മഴയും, ലഭിച്ച മഴയും  മ്മില് ഉള്ള  ാര മയത്തില് നിന്നും 

ക്ാണാവുന്ന ാണ്. 

 

1.5 ന്തക്ക് രടിഞ്ഞാറന് മണ്സൂണ് ആരാംഭതീയതി സാംബന്ധിച്ച വിശകലനാം 

മൺസൂൺ മഴ സാധാരണ തക്രെത്തില് എതത്തണ്ടുന്ന ദിവസമായി 

ക്ണകാകടപ്പെുന്നത് ജൂൺ 1ആണ്. 

2019 ടല ട ക് രെിഞ്ഞാറന് മൺസൂൺ (ക്ാലവര്ക്ഷം) ജൂൺ 6 ന് 

തക്രെത്തിടലത്തുടമന്ന് തക്ത്ര ക്ാലാവസ്ഥ നിരീക്ഷണ തക്ത്രം (IMD) 

അറിയിച്ചു. അവരുടെ തമാഡല് അനുമാനങ്ങെില് 4 ദിവസം വടര 

മുതന്നാതട്ടാ രിതന്നാതട്ടാ ആവാനുള്ള (model error) സാധയ  ക്ണകാകുന്നുണ്ട്. 

ഐഎം ഡിയുടെ ത്രവചനം ഈ ലിങ്കില് ലഭയമാണ് 

https://www.imdtvm.gov.in/ 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

ത്ര ീക്ഷിച്ചത് 3046 3046 3046 3046 3046 3046 2924.6 2924.6 2924.6 2924.6 2924.6 2925 2925 2925

ലഭിച്ചത് 3151.3 3297.9 3619.1 2533.8 2815.9 3143.4 3040.5 2186.1 3191.5 3044.6 2599.6 1869.5 2665 3516
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സവക്ാരയ ടവ ര്ക് ഏജന്സിയായ സ്കക്ടമറ്റ് ട ക് രെിഞ്ഞാറന് 

മൺസൂൺ ജൂൺ 4 ന്  ടന്ന തക്രെത്തിടലത്തുടമന്നാണ് ടമയ്ത 14 ന് 

രുറത്തിറകിയ അവരുടെ റീജിയണല് തൊര്ക്ക്ാേില് രറയുന്നത്. 

അവരുടെ തമാഡല് അനുമാനങ്ങടെ അെിസ്ഥാനടപ്പെുത്തി 

രുറടപ്പെുവിച്ചിട്ടുള്ള ത്രവചനത്തിന്ടറ ലിങ്ക് ചുവടെ നല്ക്ുന്നു. 2 

ദിവസം വടര മുതന്നാതട്ടാ രിതന്നാതട്ടാ തമാഡല് രിഴവായും 

ക്ണകാകുന്നു. https://amp-skymetweather-

com.cdn.ampproject.org/v/amp.skymetweather.com/content/weather-news-and-

analysis/monsoon-2019-skymet-weather-forecasts-region-wise-monsoon-probabilities-for-

india-in-2019/?usqp=mq331AQCCAA%3D&fbclid=IwAR0gifNYs-iTp-

CdOqds88Id87IQCwq8b_20I0zWeCzpLBvPEZjZx8aZg6U&amp_js_v=0.1#referrer=https%3A

%2F%2Fwww.google.com&amp_tf=From%20%251%24s 

മടറ്റാരു സവക്ാരയ ടവ ര്ക് ഏജന്സിയായ 'ടവ ര്ക് ചാനല്' ഏത്രില് 

 ുെകത്തില്  ടന്ന ജൂൺ 6 നായിരികും മൺസൂൺ തക്രെത്തിടലത്തുക് 

എന്ന് ത്രവചിച്ചിരുന്നു. ടവ ര്ക് അനലിറ്റികയും (Weather Analytica) ജൂൺ 

ആദയവാരത്തിന്ടറ അവസാനതത്താടെതയ മൺസൂൺ മഴടയത്തുക്യുള്ളൂ 

എന്ന്  ടന്നയായിരുന്നു ത്രവചിച്ചിരുന്നത്.  

ടവ ര്ക് ചാനലിന്ടറ വിരദമായ അവതലാക്നം https://weather.com/en-

IN/india/news/news/2019-04-02-delayed-monsoon-arrival-below-normal-rainfall-expected-

twc?fbclid=IwAR2BmLKtcNnuiKNCspW31zzbvnZ2aWXZktTXgUxmbHwihfSU8c1JbJJZz5E, 

https://weather.com/en-IN/india/monsoon/news/2019-05-15-southwest-monsoon-onset-date-

kerala-june-6?fbclid=IwAR3lisbn31ZQIVn-

Q37GLgRB5d_pT3HbWST0pH64v1bJ3XZN93sryWsNoqQ എന്നീ ലിങ്കുക്െില് 

ലഭയമാണ്. 
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2. കാലാവസ്ഥാ മുനറിയിപ്പുകളുന്ട രീതികള് 

ക്ാലാവസ്ഥാ ത്രവചനടത്ത രലതപ്പാഴും  മാരയായും, 

ക്െിയാകലിടെ ഭാഷയിലും വിമര്ക്രികുന്നത് ഒരു ടരാ ു രീലം ആണ്. 

തലാക്ത്തില്  ടന്ന ക്ാലാവസ്ഥാ ത്രവചനത്തിന് ഏറ്റവും ബുദ്ധ്ിമുട്ടുള്ള 

ഒരു ത്രതദരമാണ് നമ്മുടെ തക്രെം. സാതങ്ക ിക്മായി ഒട്ടനവധി 

രരിമി ിക്ള്ക ത്രവചനങ്ങള്കക് ഉണ്ട്. 

തക്രെത്തില് ത്രധാനമായും മഴലഭികുന്നത് ക്ാലവര്ക്ഷത്തില് 

(മൺസൂൺ) ആണ്. തക്രെത്തില് രണ്ട് ക്ാലവര്ക്ഷം ഉണ്ട് - ട ക് 

രെിഞ്ഞാറന് ക്ാലവര്ക്ഷവും (South West Monsoon - June to September), 

വെകുക്ിഴകന് ക്ാലവര്ക്ഷവും (North East Monsoon - October to 

December). 

തക്രെത്തിടല ഏറ്റവും രക്തമായ മഴകാലമാണ് ജൂൺ മു ല് 

ടസപ്റ്റംബര്ക് വടരയുള്ള ട കുരെിഞ്ഞാറന് ക്ാലവര്ക്ഷം. തക്രെത്തിന് 

ലഭികുന്ന മഴയുടെ 60 മു ല് 75 ര മാനം വടര ട കുരെിഞ്ഞാറന് 

ക്ാലവര്ക്ഷം വഴിയാണ് ലഭികുന്നത് . തക്രെത്തിന്ടറ ഏറ്റവും ട കന് 

തമഖലയില് 70-100 ടസന്റീമീറ്റര്ക് മഴ ട കുരെിഞ്ഞാറന് ക്ാലവര്ക്ഷം 

വഴി ലഭികുതമ്പാള്ക വെകന് തമഖലയില് അത് 250-300 ടസന്റീമീറ്റര്ക് 

വടരയാക്ുന്നു. രശ്ചിമഘട്ടത്തിന്ടറ ഉന്ന തമഖലയി ല് വര്ക്ഷരാ ം 400 

ടസന്റീമീറ്റര്ക് ക്െകാറുമുണ്ട്. വര്ക്ഷം ത ാറും ഏ ാണ്ട് 100 ക്യുബിക് 

ക്ിതലാമീറ്റര്ക് രുദ്ധ്ജലമാണ് തക്രെത്തില് ട കുരെിഞ്ഞാറന് 

ക്ാലവര്ക്ഷമായി ടരയ്ത ിറങ്ങുന്നത്. നിര്ക്ഭാഗയവരാല് അ ിന്ടറ 

സിംഹഭാഗവും ദിവസങ്ങള്കകുള്ളില് രെിഞ്ഞാറന് സമുത്ദത്തിതലക് ഒഴുക്ി 

തരാക്ുക്യാണ് ടചയ്യുന്നത്. 

ഒക്തൊബര്ക് മു ല് ഡിസംബര്ക് വടരയുള്ള വെകു ക്ിഴകന് 

ക്ാലവര്ക്ഷം തക്രെത്തില് രരാരരി 40-60 ടസന്റീമീറ്റര്ക് മഴയാണ് 

ടരയ്യികുന്നത്. ട കു രെിഞ്ഞാറന് ക്ാലാവര്ക്ഷത്തിനു തനര്ക് 

വിരരീ മായി തക്രെത്തിന്ടറ ട കന് തമഖലയില് ക്ൂെു ല് മഴയും 

വെകന് തമഖലക്െില് ക്ുറഞ്ഞ ത ാ ിലുള്ള മഴയുമാണ് വെകു ക്ിഴകന് 

ക്ാലവര്ക്ഷത്തിന്ടറ ത്രത യക് .  ിരുവനന്തരുരം ജിലലയില് അറുര ു 
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മു ല് എൺര ു വടര ടസന്റീമീറ്റര്ക് മഴ ടരയ്യുതമ്പാള്ക ക്ാസര്ക്തക്ാട് 

ക്ണ്ണൂര്ക് ജിലലക്െില് രരാരരി രത്തുമു ല് ഇരുര ു ടസന്റീമീറ്റര്ക് മഴ 

വടരതയ ടരയ്യുന്നുെൂ. വെടര വിരെമായി ചില വര്ക്ഷങ്ങെില് വെകു 

ക്ിഴകന് ക്ാലവര്ക്ഷം രണി മുെകാറുണ്ട്. അത്തരം ഒരു 

വര്ക്ഷമായിരുന്നു 2016. 2016 ല് തക്രെത്തില് സാധാരണ ലഭികുന്ന വെകു 

രെിഞ്ഞാറന് ക്ാലവര്ക്ഷത്തിന്ടറ ഇരുര ു ര മാനം തരാലും ലഭിച്ചിലല. 

ഉച്ച ിരിഞ്ഞു് ഉണ്ടാക്ാറുള്ള ഇെിതയാെുക്ൂെിയ മഴയാണ് ഈ ക്ാലത്തിടെ 

ഒരു ത്രത യക് . 

രിടന്നയുള്ളത് തവനല് മഴയും, ഇെക് ബംഗാള്ക ഉള്കകെലിലും 

അറബികെലിലുടമാടകയായി രൂരടപ്പെുന്ന നയൂനമര്ക്ദങ്ങെും 

ചുഴലികാറ്റും ഒടക മൂലമുണ്ടാക്ുന്ന മഴയും. തവനല്മഴകാലത്തും 

ഇെിതയാെുക്ൂെിയ മഴ നാരം വി യ്തകാറുണ്ട്. 

മഴ എന്നത് തക്രെത്തില് സാധാരണ ഒരു ജിലല ടമാത്തം ഉണ്ടാക്ുന്ന 

ത്ര ിഭാസം അലല. ചിലതപ്പാ ഒരു  ാലൂകില്  ടന്ന മുഴുവനായും മഴ 

ടരയ്യണടമന്നിലല. തവനല് മഴയുടെ ക്ാരയടമെുത്താല് ഒതര വിതലലജില്  ടന്ന 

ചിലയിെത്ത് ടരയ്യാനും മറ്റ് ചിലയിെത്ത് മഴയിലലാ ിരികുക്യും ടചയ്യാം. 

തക്രെത്തിടല മഴ ടരാ ുവില് അന്തരീക്ഷ രാസ്ത് ഭാഷയില് 

(meteorologically) meso-scale തറഞ്ചില് വരുന്നവയാണ്. 5 മു ല് 100 km 

വടര വിസ് ൃ ിയില് ഉണ്ടാക്ുന്ന സിേങ്ങടെയാണ് meso-scale സിേംസ് 

എന്ന് വിെികുന്നത്. മൺസൂണും ചുഴലികാറ്റും ഒരു സിതനാപ്റ്റിക് 

system ആണ്; Meso-scaleതനകാള്ക വിസ് ൃ ിയുള്ള വലിയ സിേം. 

തക്രെത്തില് ക്ാലവര്ക്ഷത്തിലും, നയുനമര്ക്ദ ത്രഭാവത്തിലും ടരയ്യാറുള്ള 

മഴ ടരാ ുടവ meso-scale തറഞ്ചിലും അ ിലും ടചറിയ micro-scale 

തറഞ്ചിലും ഉള്ള മഴയാണ്. 

തക്ത്ര ക്ാലാവസ്ഥാ വക്ുപ്പ് വിവിധ  രത്തില് മുന്നറിയിപ്പുക്ള്ക 

നല്ക്ുന്നുണ്ട്. ഇവയില് ക്ാലവര്ക്ഷത്തില് സവിതരഷ ത്രദ്ധ് തവണ്ടത് മഴ 

സംബന്ധിച്ച മുന്നറിയിപ്പ്, ക്ാറ്റിടെ മുന്നറിയിപ്പ്, ഇെിതയാട്ക്ൂെിയ മഴ 

മുന്നറിയിപ്പ്, നയുനമര്ക്ദ മുന്നറിയിപ്പ് എന്നിവയാണ്. 
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2.1 മഴ സാംബന്ധിച്ച മുനറിയിപ്പ് 

ഒരു ജിലലയില് മഴയുടെ ത്രവചനം ലഭിച്ചാല്, മഴ  ടരയ്യാനുള്ള 

സാധയ , ത്രവചനത്തിടല മഴയുടെ അെവും,  ീക്ഷ്ണ യും, 

ത്രവചനത്തിടല മഴ സാധയ ാ സ്ഥലങ്ങടെ സംബന്ധിച്ച വിവരം എന്നിവ 

രരിതരാധികണം. ഇവയുടെ അെിസ്ഥാനത്തില് ജിലലാ  ലത്തില്  

ത്ര ീക്ഷികാവുന്ന മഴയുടെ ക്ാഠിനയം സംബന്ധിച്ച് രച്ച, മഞ്ഞ, ഓറഞ്ച് , 

ചുവപ്പ് നിറങ്ങെില് തക്ത്ര ക്ാലാവസ്ഥാ വക്ുപ്പ് സൂചന നല്ക്ുന്നു. 

2.1.1 പ്രവചനത്തിന്ല മഴയുന്ട അളവുാം, തീക്ഷ്ണതയുാം 

24 മണികൂറിനുള്ളില്  തരഖടരെുത്തുന്ന മഴയുടെ അെവിനനുസരിച്ച് 

(rainfall amount in 24 hours) തക്ത്ര ക്ാലവസ്ഥ നിരീക്ഷണ തക്ത്രം മഴയുടെ 

ലഭയ ടയ 6 വിഭാഗങ്ങൊയി  ിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. 

➢ നൂല് മഴ (Very light rainfall): മഴ മാരിനിയില് 0.1 mm മു ല് 2.4 

mm വടര 

➢ ചാറ്റല് മഴ (Light rainfall): 2.5 mm മു ല് 15.5 mm വടര 

➢ മി മായ മഴ (Moderate): 15.6 mm മു ല് 64.4 mm വടര 

➢ രക്തമായ മഴ (Heavy rainfall): 64.5 mm മു ല് 115.5 mm വടര 

➢ അ ിരക്തമായ മഴ (Very heavy rainfall): 115.6 mm മു ല് 204.4 mm 

വടര 

➢ അ ി ീത്വ മഴ (Extremely heavy rainfall): 204.4 mmല് ക്ൂെു ല് മഴ 

മണികൂറില് എത്  മഴ ടരയ്ത ു എന്ന ിടന 

അെിസ്ഥാനടപ്പെുത്തിയാണ് മഴയുടെ  ീക്ഷ്ണ  (Rainfall Intensity) 

നിര്ക്ണയികുന്നത്.  മി മായ മഴ ത്രവചികടപ്പെുന്ന സ്ഥലത്ത് 50 mm മഴ 

ഒരു മണികൂര്ക് സമയം ടക്ാണ്ടാണ് ടരയ്യുന്നട ങ്കില് അത്  ീക്ഷ്ണ  

(high intensity rainfall) ക്ൂെിയ മഴ ആയിരികും,എന്നാല് 50 mm മഴ 24 

മണികൂര്ക് സമയം ടക്ാണ്ടാണ് ടരയ്യുന്നട ങ്കില് അത്  ീക്ഷ്ണ  (low 

intensity rainfall) ക്ുറഞ്ഞ മഴ ആയിരികും. ഈ വിവരം ത്രാതദരിക്മായി 

ലഭികുന്ന ിന് ആവരയമായ അെവില് ഓതട്ടാമാറ്റിക് ക്ാലാവസ്ഥാ 

ഉരക്രണങ്ങള്ക തക്രെത്തില് ഇതപ്പാഴും തക്ത്ര ക്ാലാവസ്ഥാ വക്ുപ്പിടെ 
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രകല് ലഭയമലല. ഇത്തരത്തില് ഉള്ള 100 ഉരക്രണം തക്രെത്തില് 

സ്ഥാരികുന്ന ിനുള്ള ത്രവര്ക്ത്തനം സംസ്ഥാന ദുരന്ത നിവാരണ 

അത ാറിറ്റിയുടെ തന ൃ വത്തില് നെത്തി വരുന്നു. 

ടരാ ുവില് നമുക് അനുഭവടപ്പെുന്ന മഴയുടെ  ീക്ഷ്ണ  തനാകി 

രക്തമായ മഴയാടണന്ന് രറയുന്ന ും ത്രവചനത്തിടല രക്തമായ മഴയും 

രണ്ടാണ്. ത്രവചനത്തിടല രക്തമായ മഴ 24 മണികൂറിനുള്ളില്  

തരഖടരെുത്തുന്ന മഴയുടെ അെവിനനുസരിച്ചും, അനുഭവടപ്പെുന്ന മഴ 

മഴയുടെ  ീക്ഷ്ണ യും ആണ്. മഴ ത്രവചനങ്ങെില് ആരയക്ുഴപ്പം 

ഉണ്ടാകുന്ന ക്ാരയമാണിത്. 

മിന്നല് ത്രെയം ഉറപ്പികാവുന്ന  രത്തിലുള്ള മഴയാണ് അ ി ീത്വ 

മഴയും,  ീക്ഷ്ണ  ക്ൂെിയ മഴയും. 2018ല് തക്രെത്തില് ത്രെയത്തിന് 

ക്ാരണമായ ദിവസങ്ങെില് രലയിെങ്ങെിലും 300 mm മു ല് 400 mm 

വടര മഴയായിരുന്നു 24  മണികൂറില് ടരയ്ത ത്.  ീക്ഷ്ണ  

നിര്ക്ണയികാന് ഉരക്രണങ്ങള്ക ഇലലാത്ത ിനാല്, എത്  സമയം ടക്ാണ്ടാണ് 

ഇത്  അധിക്ം മഴ ടരയ്ത ത് എന്ന് ക്ൃ യമായ വിവരം ലഭയമലല. 

2.1.2 പ്രവചനത്തിന്ല മഴ സാധ്യതാ സ്ഥലങ്ങന്ള സാംബന്ധിച്ച വിവരാം 

ക്ാലാവസ്ഥാ ത്രവചനത്തില് 'ഒതന്നാ രതണ്ടാ സ്ഥലങ്ങള്ക (One or two 

places)', 'ചില സ്ഥലങ്ങള്ക (At a few places)', 'ഒട്ടനവധി സ്ഥലങ്ങള്ക (At many 

places)', 'ബഹുഭൂരിരക്ഷം സ്ഥലങ്ങള്ക (At most places)' എന്നീ ത്രതയാഗങ്ങള്ക 

ക്ാണുതമ്പാള്ക രലതപ്പാഴും  മാരയായും, ക്െിയാകലിടെ ഭാഷയിലും 

വിമര്ക്രികുന്നത് ക്ാണാറുണ്ട്. ഇത് ടരാ ുവില് എന്താണ് ഈ 

ത്രതയാഗങ്ങള്ക സൂചിപ്പികുന്നത് എന്ന് അറിവിലലാത്ത ിനാലാണ്. 

➢ Isolated rainfall - One or two places - ഒതന്നാ രതണ്ടാ സ്ഥലങ്ങെില് മഴ 

- സംസ്ഥാനത്ത് ക്ാലാവസ്ഥാ വക്ുപ്പിടെ മഴ മാരിനി തേഷനുക്െില് 

25 ര മാനതമാ അ ില് ക്ുറതവാ എണ്ണത്തില് മഴ ലഭികുവാനുള്ള 

സാധയ  എന്ന് അര്ക്ഥം (<25% of stations gets rainfall). 

➢ Scattered rainfall - At a few places - ചില സ്ഥലങ്ങെില് മഴ - 

സംസ്ഥാനത്ത് ക്ാലാവസ്ഥാ വക്ുപ്പിടെ മഴ മാരിനി തേഷനുക്െില് 
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25 മു ല് 50 ര മാനം വടര എണ്ണത്തില് മഴ ലഭികുവാനുള്ള 

സാധയ  എന്ന് അര്ക്ഥം (26–50% of stations gets rainfall). 

➢ Fairly widespread - At many places - ഒട്ടനവധി സ്ഥലങ്ങെില് മഴ - 

സംസ്ഥാനത്ത് ക്ാലാവസ്ഥാ വക്ുപ്പിടെ മഴ മാരിനി തേഷനുക്െില് 

51 മു ല് 75 ര മാനം വടര എണ്ണത്തില് മഴ ലഭികുവാനുള്ള 

സാധയ  എന്ന് അര്ക്ഥം (51–75% of stations gets rainfall). 

➢ Widespread - At most places - ബഹുഭൂരിരക്ഷം സ്ഥലങ്ങെില് മഴ - 

സംസ്ഥാനത്ത് ക്ാലാവസ്ഥാ വക്ുപ്പിടെ മഴ മാരിനി തേഷനുക്െില് 

76 മു ല് 100 ര മാനം വടര എണ്ണത്തില് മഴ ലഭികുവാനുള്ള 

സാധയ  എന്ന് അര്ക്ഥം (76–100% of stations gets rainfall). 

സംസ്ഥാനത്ത്, ക്ാലാവസ്ഥാ വക്ുപ്പ് നിലവില് 65 സ്ഥലങ്ങെില് മഴ 

മാരിനിക്ള്ക സ്ഥാരിച്ച് കദനംദിന മഴ അെവുക്ള്ക ലഭയമാകുന്നുണ്ട്. തമല് 

സൂചിപ്പിച്ചത് തരാടല : 

➢ Isolated rainfall - One or two places - ഒതന്നാ രതണ്ടാ സ്ഥലങ്ങെില് മഴ 

= സംസ്ഥാനത്ത് ക്ാലാവസ്ഥാ വക്ുപ്പിടെ, രരമാവധി 16 മഴ 

മാരിനി തേഷനുക്െില് മഴ ലഭികും എന്ന് അര്ക്ഥം. 

➢ Scattered rainfall - At a few places - ചില സ്ഥലങ്ങെില് മഴ = 

സംസ്ഥാനത്ത് ക്ാലാവസ്ഥാ വക്ുപ്പിടെ, രരമാവധി 32 മഴ മാരിനി 

തേഷനുക്െില് മഴ ലഭികും എന്ന് അര്ക്ഥം. 

➢ Fairly widespread - At many places - ഒട്ടനവധി സ്ഥലങ്ങെില് മഴ = 

സംസ്ഥാനത്ത് ക്ാലാവസ്ഥാ വക്ുപ്പിടെ, രരമാവധി 49 മഴ മാരിനി 

തേഷനുക്െില് മഴ ലഭികും എന്ന് അര്ക്ഥം. 

➢ Widespread - At most places - ബഹുഭൂരിരക്ഷം സ്ഥലങ്ങെില് മഴ = 

സംസ്ഥാനത്ത് ക്ാലാവസ്ഥാ വക്ുപ്പിടെ, മഴ മാരിനി തേഷനുക്െില് 

49ല് ക്ൂെു ല് എണ്ണത്തില് മഴ ലഭികും എന്ന് അര്ക്ഥം. 

ജിലലാ  ലത്തിടല ത്രവചനം ലഭികുതമ്പാഴും ഇത  രീ ി ആണ് ഈ 

ത്രവചനങ്ങള്ക മനസിലാകാന് അവലംബിതകണ്ടത്. 
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2.1.3 രലാക്ക്  തലത്തില് മഴയുന്ട സാധ്യത 

അെുത്ത തചാദയം മഴയുടെ സാധയ  എവിടെടയലലാം എന്ന ാണ്. 

http://nwp.imd.gov.in/blf_main.php എന്ന തരജില് തലാക്  ലത്തില് അെുത്ത 5 

ദിവസടത്ത മഴയുടെയും, ചൂെിടെയും സാധയ  ക്ാലാവസ്ഥാ വക്ുപ്പ് 

ലഭയമാകുന്നുണ്ട്. 

  

 
തലാക്  ല ത്രവചനം ലഭികുന്ന തക്ത്ര ക്ാലാവസ്ഥാ വക്ുപ്പിടെ ടവബ്കസറ്റ് 

ഈ തരജ് എലലാ DEOCയിലും വലിയ സ്ത്ക്ീനില്   ുറന്നിെുക്യും, 

എലലാ ദിവസവും കവക്ിട്ട് 5 മണിക് അെുത്ത 3 ദിവസടത്ത 

മഴയുടെയും, ചൂെിടെയും സാധയ  ജിലലാ ക്െക്െര്ക്, ഡി.ഡി.എം.എ 

എന്നിവരുടെ സാമൂഹിക് മാധയമത്തിലും, ജിലലയുടെ ടവബ്കസറ്റിലും 

ത്രസിദ്ധ്ീക്രികുന്ന ും, അ ാത് ദിവസം ജിലലയിടല വിവിധ ക്ാലാവസ്ഥാ 

നിരീക്ഷണ ഉരക്രണങ്ങെില് തരഖടപ്പെുത്തിയ മഴയുടെ വിവരവും 

ത്രസിദ്ധ്ീക്രികുന്ന ും ടരാ ുജനങ്ങള്കകും, മറ്റ് വക്ുപ്പുക്ള്കകും 

ഉരതയാഗത്രദം ആക്ും. 

2.1.4 മഴ  ന്രയ്യാനുള്ള സാധ്യത 

മാത്തമറ്റികല് തത്രാബബിലിറ്റി അെിസ്ഥാനടപ്പെുത്തിയാണ് മഴ 

ടരയ്യുവാനുള്ള സാധയ  ത്രവചികുന്നത്. 
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➢ Likely – സാധയ  = 25 മു ല് 50% വടര സാധയ  

➢ Very likely – നലല സാധയ  = 51 മു ല് 75% വടര സാധയ  

➢ Most likely – വയക്തമായ സാധയ  = 75% ന് മുക്െില് സാധയ  

ഒരു സ്ഥലത്ത് മഴടരയ്യുതമാ ഇലലതയാ എന്നത് ഈ സാധയ ടയ ക്ൂെി 

അെിസ്ഥാനടപ്പെുത്തിയാണ് നിര്ക്ണയികടപ്പെുന്നത്. 

2.1.5 നിറങ്ങളുന്ട അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള മുനറിയിപ്പ് 

മുന്പ് സൂചിപ്പിച്ചത് തരാടല മഴ  ടരയ്യാനുള്ള സാധയ , 

ത്രവചനത്തിടല മഴയുടെ അെവും,  ീക്ഷ്ണ യും, ത്രവചനത്തിടല മഴ 

സാധയ ാ സ്ഥലങ്ങടെ സംബന്ധിച്ച വിവരം എന്നിവ രരിതരാധികണം. 

ഇവയുടെ അെിസ്ഥാനത്തില് ജിലലാ  ലത്തില്  ത്ര ീക്ഷികാവുന്ന മഴയുടെ 

ക്ാഠിനയം സംബന്ധിച്ച് രച്ച, മഞ്ഞ, ഓറഞ്ച് , ചുവപ്പ് നിറങ്ങെില് തക്ത്ര 

ക്ാലാവസ്ഥാ വക്ുപ്പ് സൂചന നല്ക്ുന്നു. ഇത് ത്രവചികടപ്പെുന്ന മഴക് 

അനുസരിച്ചുള്ള 'ദുരന്ത  യ്യാടറെുപ്പ് നെരെിക്ള്ക'  ീരുമാനികാനുള്ള ാണ്. 

4 നിറത്തിലുള്ള മഴ അടലര്ക്ട്ടുക്ൊണ് തക്ത്ര ക്ാലവസ്ഥ നിരീക്ഷണ തക്ത്രം 

രുറടപ്പെുവികാറുള്ളത്. 

 
തക്ത്ര ക്ാലാവസ്ഥാ വക്ുപ്പ് 
രുറടപ്പെുവികുന്ന നിറങ്ങടെ 

അെിസ്ഥാനടപ്പെുത്തിയുള്ള മുന്നറിയിപ്പ് 
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➢ രച്ച (Green) - ജാത്ഗ  രാലിതകണ്ട സാഹചരയം നിലവിലിലല 

➢ മഞ്ഞ (Yellow) - ക്ാലാവസ്ഥടയ ക്രു തലാടെ നിരീക്ഷികണം. 

സാഹചരയങ്ങള്കകനുസരിച്ച് അപ്തഡറ്റ് ടചയ്യടപ്പെണം. ഭയടപ്പതെണ്ട 

സാഹചരയമിലല. അരക്െ സാധയ  അപ്തഡറ്റ് ടചയ്യടപ്പെുന്ന നുസരിച്ച് 

മുടന്നാരുകങ്ങള്ക നെത്താം. 

➢ ഓറഞ്ച് (Orange) - അ ീവ ജാത്ഗ  മുന്നറിയിപ്പ്. സുരക്ഷാ 

 യ്യാടറെുപ്പുക്ള്ക  ുെങ്ങണം. അരക്െ സാധയ ാ ത്രതദരങ്ങെില് 

 ാമസികുന്നവര്ക് എമര്ക്ജന്സി ക്ിറ്റ് ഉള്കടപ്പടെ  യ്യാറാകി 

അവസാനഘട്ട  യ്യാടറെുപ്പും രൂര്ക്ത്തീക്രിച്ച് ഒരു ആക്ഷന് 

 യ്യാറായി നില്കണം. മാറ്റി  ാമസിപ്പികല് ഉള്കടപ്പടെ അധിക്ൃ ര്ക് 

ആരംഭിതകണ്ടത ാ അ ിന് തവണ്ട മുടന്നാരുകങ്ങള്ക 

രൂര്ക്ത്തിയാതകണ്ടത ാ ആയ ഘട്ടം. രക്ഷാ തസനക്തൊട് 

 യ്യാടറെുകാന് ആവരയടപ്പെും. 

➢ ചുവപ്പ് (Red) - ക്ര്ക്രന സുരക്ഷ നെരെി സവീക്രിതകണ്ട ഘട്ടം. 

ആവരയടമങ്കില് മാറി  ാമസികാന്  യ്യാറാവാത്തവടര തൊഴ്സസ് 

ഉരതയാഗിച്ച് ടക്ാണ്ട്  തരാലീസിനും ഭരണക്ൂെത്തിനും മാറ്റാന് 

നിര്ക്തദരം നല്ക്ടപ്പെുന്ന സമയം. രക്ഷാ തസനക്ടെ വിനയസികും. 

ക്യാമ്പുക്ള്ക ആരംഭികുക്  ുെങ്ങിയ എലലാ വിധ നെരെിത്ക്മങ്ങെും 

രൂര്ക്ത്തീക്രിതകണ്ട അരക്െ സൂചനയുള്ള സമയം രുറടപ്പെുവികുന്ന 

അടലര്ക്ട് ആണിത്. 

ഇ ില് ചുവപ്പ് അലര്ക്ട്ട് ഒഴിടക്യുള്ള അടലര്ക്ട്ടുക്ടെ ടരാ ുവില് 

ഭീ ിതയാടെ ക്ാതണണ്ട ിലല. എന്നിരുന്നാലും മഞ്ഞ, ഓറഞ്ച് അലര്ക്ട്ട്ക്ള്ക 

ത്രഖയാരിച്ചു ക്ഴിഞ്ഞാല് ക്രു ലും ജാത്ഗ യും ത്രധാനമാണ്. 

സംസ്ഥാന അെിയന്തരഘട്ട ക്ാരയനിര്ക്വഹണ തക്ത്രം (എസ്.ഇ.ഓ.സി) 

ഈ അറിയിപ്പുക്ടെ ചുരുകി, ചിത് വും, രട്ടിക്യുമായി 

ടരാ ുജനങ്ങള്കകും, എലലാ ജിലലാ അത ാറിറ്റിക്ള്കകും ലഭയമാകുന്നുണ്ട്. 
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തക്ത്ര ക്ാലാവസ്ഥാ വക്ുപ്പിടെ മുന്നറിയിപ്പിടെ അെിസ്ഥാനത്തില് 

സംസ്ഥാന അെിയന്തരഘട്ട ക്ാരയനിര്ക്വഹണ തക്ത്രം 
ചുരുകിരുറടപ്പെുവികുന്ന രണ്ട് ഭാഷയില് ഉള്ള രട്ടിക്യും, ഭൂരെവും 

2.2 നയുനമര്ദവുാം ചുഴലിക്കാറ്റുാം സാംബന്ധിച്ച മുനറിയിപ്പുകള് 

തക്ത്ര ക്ാലാവസ്ഥാ വക്ുപ്പ് ഇവ ത്രത യക്മായി രുറടപ്പെുവികുന്നു. 

ഇവയില്, ക്െലില് ത്ര ീക്ഷികുന്നു ക്ാറ്റിടെ തവഗ , ദിര, മത്സ്യ 

ട ാഴിലാെിക്ള്കകുള്ള മുന്നറിയിപ്പ്, ക്രയില് ത്ര ീക്ഷികുന്നു ക്ാറ്റിടെ 

തവഗ , ദിര, മഴ സംബന്ധിച്ച നിറങ്ങള്ക അെിസ്ഥാനടപ്പെുത്തിയ  ജിലലാ 
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 ല മുന്നറിയിപ്പുക്ള്ക എന്നിവ ഉള്കടപ്പെുത്തിയിട്ടുണ്ടാക്ും. നയുനമര്ക്ദം 

രക്തിത്രാരിച്ചാല് അവ ചുഴലിക്ാറ്റായി രരിണമികുവാന് സാധയ യുണ്ട്. 

അ ിനാല് നയുനമര്ക്ദ മുന്നറിയിപ്പുക്ള്ക ക്ൂെു ല് ത്രദ്ധ്തയാടെ 

രരിഗണികണം.  

മുന്ക്ാലങ്ങെില്നിന്നും വ യസ് മായി അറബി ക്െലിലും 

നയുനമര്ക്ദവും അവ ചുഴലികാറ്റായി രരിണമികുന്ന ത്രത്ക്ിയയും 

വര്ക്ദ്ധ്ിച്ച് വരുന്നു എന്ന് ക്ാണുന്നു. ക്ൂൊട , ബംഗാള്ക ഉള്കകെല്, ഇന്തയന് 

മഹാസമുത്ദം എന്നിവിെങ്ങെില് ഉണ്ടാക്ുന്ന നയുനമര്ക്ദവും ചുഴലികാറ്റും 

തക്രെത്തില് രക്തമായ മഴയ്തകും, ക്ാറ്റിനും ക്ാരണമാക്ുന്ന ായി 

ക്ാണുന്നു. ഭൂമദ്ധ്യതരഖയുടെ വെക് ഇന്തയന് മഹാസമുത്ദത്തില് ഏത്രില് 

മു ല് ഡിസംബര്ക് വടരയുള്ള മാസങ്ങെില് ആണ് ചുഴലികാറ്റുക്ള്ക 

രൂരടപ്പെുന്നത്. ഇവയില് ടമയ്ത, നവംബര്ക് മാസങ്ങെില് ആണ് 

ചുഴലികാറ്റുക്ള്ക ക്ൂെു ലായി രൂരടരട്ടിട്ടുള്ളത്. 

നയുനമര്ക്ദത്തില് നിന്നും ചുഴലികാറ്റായി രരിണമികുന്ന ത്രത്ക്ിയടയ, 

ത്രധാനമായും നയുനമര്ക്ദതമഘലയുടെ ചുറ്റും വീരുന്ന ക്ാറ്റിടെ 

തവഗ യ്തകനുസരിച്ച് തക്ത്ര ക്ാലവസ്ഥ വക്ുപ്പ് 6 വിഭാഗങ്ങൊയി 

 ിരിച്ചിട്ടുണ്ട്: 

➢ നയുനമര്ക്ദ ത്രതദരം (low pressure area): അന്തരീക്ഷ മര്ക്ദം  ീടര 

ക്ുറഞ്ഞ ത്രതദരടത്ത ചുറ്റി മണികൂറില് രരാരരി 31 ക്ിതലാമീറ്റര്ക് 

തവഗയില് ക്ാറ്റ് വീരുന്ന ത്രതദരം  (An area enclosed by a closed 

isobar with minimum pressure inside when mean surface wind is less 

than 31 kmph) 

➢ അ ിരക്ത നയുനമര്ക്ദം (depression): ചുഴലി രൂരത്തില്, അന്തരീക്ഷ 

മര്ക്ദം  ീടര ക്ുറഞ്ഞ ത്രതദരടത്ത ചുറ്റി മണികൂറില് രരാരരി 31 

മു ല് 61 ക്ിതലാമീറ്റര്ക് തവഗ യുള്ള ത്രതദരം (A cyclonic disturbance 

in which the maximum sustained surface wind speed is between 31 

kmph and 61 kmph) 

➢  ീത്വ നയുനമര്ക്ദം (deep depression): ചുഴലി രൂരത്തില്, അന്തരീക്ഷ 

മര്ക്ദം  ീടര ക്ുറഞ്ഞ ത്രതദരടത്ത ചുറ്റി മണികൂറില് രരാരരി 50 
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മു ല് 61 ക്ിതലാമീറ്റര്ക് തവഗ യുള്ള ത്രതദരം (A cyclonic disturbance 

in which the maximum sustained surface wind speed is between 50 

kmph and 61 kmph) 

➢ ചുഴലികാറ്റ് (Cyclonic Storm): ചുഴലി രൂരത്തില്, അന്തരീക്ഷ മര്ക്ദം 

 ീടര ക്ുറഞ്ഞ ത്രതദരടത്ത ചുറ്റി മണികൂറില് രരാരരി 62 മു ല് 

88 ക്ിതലാമീറ്റര്ക് തവഗ യുള്ള ത്രതദരം (A cyclonic disturbance in which 

the maximum sustained surface wind speed is between 62 kmph and 88 

kmph) 

➢ രക്തമായ ചുഴലികാറ്റ് (Severe Cyclonic Storm): ചുഴലി രൂരത്തില്, 

അന്തരീക്ഷ മര്ക്ദം  ീടര ക്ുറഞ്ഞ ത്രതദരടത്ത ചുറ്റി മണികൂറില് 

രരാരരി 89 മു ല് 117 ക്ിതലാമീറ്റര്ക് തവഗ യുള്ള ത്രതദരം (A 

cyclonic disturbance in which the maximum average surface wind speed 

is in the range of 89 kmph to 117 kmph) 

➢ അ ിരക്തമായ ചുഴലികാറ്റ് (Very Severe Cyclonic Storm): ചുഴലി 

രൂരത്തില്, അന്തരീക്ഷ മര്ക്ദം  ീടര ക്ുറഞ്ഞ ത്രതദരടത്ത ചുറ്റി 

മണികൂറില് രരാരരി 118 മു ല് 166 ക്ിതലാമീറ്റര്ക് തവഗ യുള്ള 

ത്രതദരം (A cyclonic disturbance in which the maximum average surface 

wind speed is 118 kmph to 166 kmph) 

➢  ീത്വ ചുഴലികാറ്റ് (Extremely Severe Cyclonic Storm): ചുഴലി 

രൂരത്തില്, അന്തരീക്ഷ മര്ക്ദം  ീടര ക്ുറഞ്ഞ ത്രതദരടത്ത ചുറ്റി 

മണികൂറില് രരാരരി 167 മു ല് 221 ക്ിതലാമീറ്റര്ക് തവഗ യുള്ള 

ത്രതദരം (A cyclonic disturbance in which the maximum average surface 

wind speed is 167 kmph to 221 kmph) 

➢ അ ി ീത്വ ചുഴലികാറ്റ് (Extremely Severe Cyclonic Storm): ചുഴലി 

രൂരത്തില്, അന്തരീക്ഷ മര്ക്ദം  ീടര ക്ുറഞ്ഞ ത്രതദരടത്ത ചുറ്റി 

മണികൂറില് രരാരരി 167 മു ല് 221 ക്ിതലാമീറ്റര്ക് തവഗ യുള്ള 

ത്രതദരം (A cyclonic disturbance in which the maximum average surface 

wind speed is 167 kmph to 221 kmph) 



 

26 

 

➢ സുപ്പര്ക് ചുഴലികാറ്റ് (Super cyclonic storm): ചുഴലി രൂരത്തില്, 

അന്തരീക്ഷ മര്ക്ദം  ീടര ക്ുറഞ്ഞ ത്രതദരടത്ത ചുറ്റി മണികൂറില് 

രരാരരി 222 ക്ിതലാമീറ്ററില് അധിക്ം തവഗ യുള്ള ത്രതദരം (A 

cyclonic disturbance in which maximum wind speed is 222 kmph and 

above) 

ചുഴലികാറ്റ് മുന്നറിയിപ്പ് 4 ഘട്ടങ്ങെിലായിട്ടാണ് ലഭിതകണ്ടത്. 

ഇ ിനായി ത്രത യക് ബുള്ളറ്റിന്  തക്ത്ര ക്ാലാവസ്ഥാ വക്ുപ്പ് 

രുറടപ്പെുവികും. 

▪ ആദയ ഘട്ടാം - ചുഴലിക്കാറ്റ് പ്ശദ്ധ (First Stage - Pre Cyclone Watch): 

അ ിരക്ത നയുനമര്ക്ദം ചുഴലിക്ാറ്റായി മാറുവാനുള്ള സാധയ  

രരാമര്ക്രികുന്ന ആദയഘട്ട ബുള്ളറ്റിന്, ചുഴലിക്ാറ്റിടെ 

ത്രഭാവമുണ്ടാക്ുവാന് സാധയ യുള്ള  ീരത്രതദരത്ത് ക്ാലാവസ്ഥ 

ത്രക്ഷുബ്ധമാക്ുന്ന ിന് 48 മണിക്ൂര്ക് മുന്പ് രുറടപ്പെുവികും. 

ഇത്തരത്തില് രുറടപ്പെുവികുന്ന ബുള്ളറ്റിനില് 

− ചുഴലികാറ്റിടെ ത്രഭാവം മൂലം ക്ാലാവസ്ഥ ത്രക്ഷുബ്ധമാക്ുവാന് 

സാധയ യുള്ള ക്ര ത്രതദരങ്ങള്ക ഏട ാടക 

− ക്െല് ത്രക്ഷുബ്ധമാക്ുവാന് സാധയ യുള്ള ത്രതദരങ്ങെും ഏട ാടക 

− അെുത്ത 72 മണിക്ൂര്ക് സംബന്ധിച്ച അവതലാക്നം 

− ഈ ബുള്ളറ്റിനില് രരാമര്ശിക്കുന കടല് രമഘലയില് മത്സ്യ 
ന്താഴിലാളികള് മത്സ്യ ബന്ധനത്തിന് രരാകരുത് എന ഉരരദശാം ഉടന് 
നല്രകണ്ടതാണ്. 

▪ രണ്ടാം ഘട്ടം - ചുഴലികാറ്റ്  ജാത്ഗ  (Second Stage - Cyclone Alert): 

ചുഴലിക്ാറ്റായി മാറുവാനുള്ള സാധയ  രരാമര്ക്രികുന്ന രണ്ടാംഘട്ട 

ബുള്ളറ്റിന്, ചുഴലിക്ാറ്റിടെ ത്രഭാവമുണ്ടാക്ുവാന് സാധയ യുള്ള 

 ീരത്രതദരത്ത് ക്ാലാവസ്ഥ ത്രക്ഷുബ്ധമാക്ുന്ന ിന് 48 മണിക്ൂര്ക് 

മുന്പ് രുറടപ്പെുവികും. ചുവടെ തചര്ക്കുന്ന വിവരങ്ങള്ക ഈ 

ബുള്ളറ്റിനിടെ ഭാഗമായിരികും. 

− ത്ര ീക്ഷികുന്ന  ീത്വ  

− ക്ാറ്റ് സഞ്ചരികുവാന് സാധയ യുള്ള രാ  
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− സഞ്ചാരരഥത്തിടല ഏട ാടക സ്ഥലങ്ങെില്, ഏട ാടക 

സമയത്ത്, നയുനമര്ക്ദത്തില് നിന്നും ചുഴലികാറ്റായി 

രരിണമികുന്ന ത്രത്ക്ിയയുടെ വിവിധ ഘട്ടങ്ങള്ക  രണം ടചയ്യും 

− ചുഴലികാറ്റിടെ ത്രഭാവം മൂലം ക്ാലാവസ്ഥ ത്രക്ഷുബ്ധമാക്ുവാന് 

സാധയ യുള്ള ക്ര ത്രതദരങ്ങള്ക ഏട ാടക 

− ക്െല് ത്രക്ഷുബ്ധമാക്ുവാന് സാധയ യുള്ള ത്രതദരങ്ങള്ക ഏട ാടക 

− മത്സ്യ ട ാഴിലാെിക്ള്കകും, മാധയമങ്ങള്കകും, ദുരന്ത നിവാരണ 

ത്രവര്ക്ത്തക്ര്ക്കും, ടരാ ു ജനങ്ങള്കകുമുള്ള ക്െല് സ്ഥി ി, 

ക്ാലാവസ്ഥാ മുന്നറിയിപ്പുക്ള്ക 

− അെുത്ത 72 മണിക്ൂര്ക് സംബന്ധിച്ച അവതലാക്നം 

− ഈ ബുള്ളറ്റിനില് രരാമര്ശിക്കുന ചുഴലിക്കാറ്റിന്െ പ്രഭവ രമഘല 
ഉള്ന്പ്പടുന കടല് പ്രരദശത്ത് മത്സ്യ ന്താഴിലാളികന്ള മത്സ്യ 
ബന്ധനത്തിന് രരാകുവാന് അനുവദിക്കരുത്. 

− ചുഴലിക്കാറ്റിന്െ പ്രഭവ രമഘല ഉള്ന്പ്പടുന കര പ്രരദശാം രരിഗണിച്ച് 
എസ്.ഇ.ഓ.സിയുമായി ബന്ധന്പ്പട്ട് കാറ്റിന്െ തീപ്വത വിലയിരുത്തി 
ന്രാതുജനങ്ങന്ള ഒഴിപ്പിക്കുനതിന് ആവശയമായ നടരടി 
സവീകരിക്കണാം. 

▪ മൂന്നാം ഘട്ടം - ചുഴലികാറ്റ്  മുന്നറിയിപ്പ് (Third Stage - Cyclone 

Warning): ചുഴലിക്ാറ്റായി മാറിയ വിവരം രരാമര്ക്രികുന്ന 

മൂന്നാംഘട്ട ബുള്ളറ്റിന്, ചുഴലിക്ാറ്റിടെ ത്രഭാവമുണ്ടാക്ുവാന് 

സാധയ യുള്ള  ീരത്രതദരത്ത് ക്ാലാവസ്ഥ ത്രക്ഷുബ്ധമാക്ുന്ന ിന് 24 

മണിക്ൂര്ക് മുന്പ് രുറടപ്പെുവികും. ചുവടെ തചര്ക്കുന്ന വിവരങ്ങള്ക 

ഈ ബുള്ളറ്റിനിടെ ഭാഗമായിരികും. 

− നിലവിടല  ീത്വ  

− നിലവില് ക്ാറ്റ് എത്തിയ സ്ഥലം 

− ചുഴലികാറ്റ് എവിടെ, എതപ്പാള്ക  ീരമണയും 

− ചുഴലികാറ്റിടെ ത്രഭാവം മൂലം ക്ാലാവസ്ഥ ത്രക്ഷുബ്ധമാക്ുവാന് 

സാധയ യുള്ള ക്ര ത്രതദരങ്ങള്ക ഏട ാടക 

− ക്െല് ത്രക്ഷുബ്ധമാക്ുവാന് സാധയ യുള്ള ത്രതദരങ്ങള്ക ഏട ാടക 
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− ത്രഭാവ തമഖലയില് വിവിധ സ്ഥലങ്ങെില് മഴയുടെ  ീത്വ  

−  ീരതരാഷണ സാധയ യുള്ള  ീരങ്ങള്ക ഏട ലലാം 

− ക്ാറ്റ് സഞ്ചരികുവാന് സാധയ യുള്ള രാ  

− സഞ്ചാര രഥത്തിടല ഏട ാടക സ്ഥലങ്ങെില് ഏട ാടക 

സമയത്ത് ചുഴലികാറ്റിടെ വിവിധ ഘട്ടങ്ങള്ക  രണം ടചയ്യും 

− അെുത്ത 72 മണിക്ൂര്ക് സംബന്ധിച്ച അവതലാക്നം 

− മത്സ്യ ട ാഴിലാെിക്ള്കകും, മാധയമങ്ങള്കകും, ദുരന്ത നിവാരണ 

ത്രവര്ക്ത്തക്ര്ക്കും, ടരാ ു ജനങ്ങള്കകുമുള്ള ക്െല് സ്ഥി ി, 

ക്ാലാവസ്ഥാ മുന്നറിയിപ്പുക്ള്ക 

− ഈ ബുള്ളറ്റിനില് രരാമര്ശിക്കുന ചുഴലിക്കാറ്റിന്െ പ്രഭവ രമഘല 
ഉള്ന്പ്പടുന കടല് പ്രരദശത്ത് മത്സ്യ ന്താഴിലാളികന്ള മത്സ്യ 
ബന്ധനത്തിന് രരാകുവാന് അനുവദിക്കരുത്. 

− ചുഴലിക്കാറ്റിന്െ പ്രഭവ രമഘല ഉള്ന്പ്പടുന കര പ്രരദശാം രരിഗണിച്ച് 
എസ്.ഇ.ഓ.സിയുമായി ബന്ധന്പ്പട്ട് കാറ്റിന്െ തീപ്വത വിലയിരുത്തി 
ന്രാതുജനങ്ങന്ള ഒഴിപ്പിക്കുനതിന് ആവശയമായ നടരടി 
സവീകരിക്കണാം. 

▪ നാലാം ഘട്ടം - ചുഴലികാറ്റ്  ീരമണഞ്ഞതരഷമുള്ള വിരക്ലനം 

(Fourth Stage - Post Landfall Outlook): ചുഴലികാറ്റ്  ീരമണഞ്ഞാല് 

 ീത്വ  ക്ുറയുക്യാണ് ടരാ ുവില് സംഭവികുന്നത്.  ീരമണയാന് 

12 മണിക്ൂര്ക് തരഷിടക രുറടപ്പെുവികുന്ന ഈ വിരക്ലനത്തില്  

− നിലവിടല  ീത്വ  

− നിലവില് ക്ാറ്റ് എത്തിയ സ്ഥലം 

− ചുഴലികാറ്റ് എവിടെ, എതപ്പാള്ക  ീരമണയും 

− ചുഴലികാറ്റിടെ ത്രഭാവം മൂലം ക്ാലാവസ്ഥ ത്രക്ഷുബ്ധമാക്ുവാന് 

സാധയ യുള്ള ക്ര ത്രതദരങ്ങള്ക ഏട ാടക 

− ക്െല് ത്രക്ഷുബ്ധമാക്ുവാന് സാധയ യുള്ള ത്രതദരങ്ങള്ക ഏട ാടക 

− ത്രഭാവ തമഖലയില് വിവിധ സ്ഥലങ്ങെില് മഴയുടെ  ീത്വ  

−  ീരതരാഷണ സാധയ യുള്ള  ീരങ്ങള്ക ഏട ലലാം 

− ക്ാറ്റ്  ീരമണഞ്ഞതരഷം സഞ്ചരികുവാന് സാധയ യുള്ള രാ  
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− സഞ്ചാര രഥത്തിടല ഏട ാടക സ്ഥലങ്ങെില് ഏട ാടക 

സമയത്ത് ചുഴലികാറ്റില് നിന്നും  ീത്വ  ക്ുറഞ്ഞ ഘട്ടങ്ങെിതലക് 

ത്രതവരികും 

− അെുത്ത 72 മണിക്ൂര്ക് സംബന്ധിച്ച അവതലാക്നം 

− മത്സ്യ ട ാഴിലാെിക്ള്കകും, മാധയമങ്ങള്കകും, ദുരന്ത നിവാരണ 

ത്രവര്ക്ത്തക്ര്ക്കും, ടരാ ു ജനങ്ങള്കകുമുള്ള ക്െല് സ്ഥി ി, 

ക്ാലാവസ്ഥാ മുന്നറിയിപ്പുക്ള്ക 

എന്നിവ ഉണ്ടായിരികും. 

− ഈ ബുള്ളറ്റിനില് രരാമര്ശിക്കുന ചുഴലിക്കാറ്റിന്െ പ്രഭവ രമഘല 
ഉള്ന്പ്പടുന കടല് പ്രരദശത്ത് മത്സ്യ ന്താഴിലാളികന്ള മത്സ്യ 
ബന്ധനത്തിന് രരാകുവാന് അനുവദിക്കരുത്. 

− ചുഴലിക്കാറ്റിന്െ പ്രഭവ രമഘല ഉള്ന്പ്പടുന കര പ്രരദശാം രരിഗണിച്ച് 
എസ്.ഇ.ഓ.സിയുമായി ബന്ധന്പ്പട്ട് കാറ്റിന്െ തീപ്വത വിലയിരുത്തി 
ന്രാതുജനങ്ങന്ള ഒഴിപ്പിക്കുനതിന് ആവശയമായ നടരടി 
സവീകരിക്കണാം. 

− ചുഴലിക്കാറ്റ് കടനുരരാകുവാന് സാധ്യതയുള്ള, കാറ്റിന്െ തീപ്വത 
രൂക്ഷമായി അനുഭവിക്കുവാന് സാധ്യതയുള്ള രമഘലയില് 
അടിയന്തിര ദുരന്ത പ്രതികരണ നടരടികള് സവീകരിക്കുവാന് 
തയ്യാന്റടുപ്പ് നടത്തുക. 

അ ിരക്ത നയുനമര്ക്ദ/ ീത്വ നയുനമര്ക്ദ ഘട്ടം മു ല് തക്ത്ര 

ക്ാലാവസ്ഥാ വക്ുപ്പ് മുന്നറിയിപ്പ് ബുള്ളറ്റിനുക്ള്ക രുറടപ്പെുവിച്ച് 

 ുെങ്ങും. ഈ ഘട്ടത്തില് മുന്നറിയിപ്പ് ബുള്ളറ്റിനുക്ള്ക ചുവടെ തചര്ക്കുന്ന 

സമയങ്ങെില് രുറടപ്പെുവികടപ്പെും: 

❖ അ ിരാവിടല 12 മണി 

❖ അ ിരാവിടല 3 മണി 

❖ രാവിടല 6 മണി 

❖ ഉച്ചയ്തക് 12 മണി 

❖ കവക്ിട്ട് 6 മണി 
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ചുഴലികാറ്റായി രൂരടപ്പട്ടാല്  മുന്നറിയിപ്പ് ബുള്ളറ്റിനുക്ള്ക ചുവടെ 

തചര്ക്കുന്ന സമയങ്ങെില് രുറടപ്പെുവികടപ്പെും: 

❖ അ ിരാവിടല 12 മണി 

❖ അ ിരാവിടല 3 മണി 

❖ രാവിടല 6 മണി 

❖ ഉച്ചയ്തക് 12 മണി 

❖ കവക്ിട്ട് 6 മണി 

❖ രാത് ി 10 മണി 

2.2.1 മുനറിയിപ്പില് പ്രതിബാധ്ിക്കുന സമുപ്ദ ഭാഗങ്ങള് 

മുന്നറിയിപ്പ് നല്ക്ുന്ന ിനായി തക്ത്ര ക്ാലാവസ്ഥ വക്ുപ്പ് ഇന്ഡയന് 

മഹാസമുത്ദടത്തയും, അറബിക്െലിടനയും, ബംഗാള്ക ഉള്കകെലിടനയും രല 

ഭാഗങ്ങൊയി  ിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത്തരത്തില് സമുത്ദ തമഘലക്ടെ ക്ാണികുന്ന 

ഭൂരെം  ാടഴ നല്ക്ിയിരികുന്നു. 
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2.3 കാറ്റ് സാംബന്ധിച്ച മുനറിയിപ്പ് 

രക്തമായ ക്ാറ്റിടെ ത്രത യക് സാധയ  ഉടണ്ടങ്കില്, ഇ ിനായി 

ത്രത യക്ം മുന്നറിയിപ്പ് തക്ത്ര ക്ാലാവസ്ഥാ വക്ുപ്പ് നല്ക്ാറുണ്ട്. 

ത്ര ീക്ഷികുന്നു ക്ാറ്റിടെ  ീത്വ  സംബന്ധിച്ച് അ ാത് ദിവസടത്ത ടരാ ു 

ക്ാലാവസ്ഥാ അവതലാക്നത്തില് ഉള്കടപ്പെുത്തിനല്ക്ും.  

http://nwp.imd.gov.in/blf_main.php എന്ന തരജില് തലാക്  ലത്തില് അെുത്ത 5 

ദിവസം ത്ര ീക്ഷികുന്ന ക്ാറ്റിടെ തവഗ യും, ക്ാറ്റ് വീരുവാന് 

സാധയ യുള്ള ദിരയും ക്ാലാവസ്ഥാ വക്ുപ്പ് ലഭയമാകുന്നുണ്ട്. 

ക്ാറ്റിന്ടറ തവഗ  ക്െലില് രക്തമാക്ുന്ന അവസരത്തില്, ചില  ീര 

ത്രതദരങ്ങെിലും, ക്െല് തമഖലക്െിലും മത്സ്യ ബന്ധനം ഒഴിവാകുവാന് 

ത്രത യക് നിര്ക്തദരം തക്ത്ര ക്ാലാവസ്ഥ വക്ുപ്പ് രുറടപ്പെുവികാറുണ്ട്. 

തക്രെത്തില് ഏറ്റവും ക്ൂെു ല് നാരനഷ്ടവും, ജീവ ഹാനിയും 

ഉണ്ടാകുന്ന സംസ്ഥാന സവിതരഷ ദുരന്തമാണ് രക്തമായ ക്ാറ്റ്. നമ്മുടെ 

രുരയിെങ്ങെില് ധാരാെമായി വെരുന്ന വെവൃക്ഷങ്ങള്ക മഴക്ാലത്തിന് 

മുതന്നാെിയായി തക്ാ ി ഒരുകുന്ന ത്രത്ക്ിയ മുന്ക്ാലങ്ങെില് 

സവീക്രിച്ചിരുന്നു. എന്നാല് ഇതപ്പാള്ക വനത്തില് വെരുന്ന രീ ിയില് 

മനുഷയവാസ തമഘലയിലും മരം വെര്ക്ത്തുക്യും, ഇവ തക്ാ ി ഒരുകുന്ന 

ത്രത്ക്ിയ നെത്താത്തത് മൂലം ഇവയുടെ രിഖരങ്ങെും, മരം  തന്നയും 

ക്ാറ്റത്ത്  മറിഞ്ഞ് വീണ് ഒട്ടനവധി നാരനഷ്ടവും, ജീവ ഹാനിയും 

ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. ക്ൂൊട , രരസയ തഹാഡിങ്ങുക്ള്ക, ക്ാലപ്പഴകം ടചന്ന 

തരാേുക്ള്ക എന്നിവയും, ക്ഴുതകാലില് നന്നായി ഉറപ്പികാത്ത ഷീറ്റ് 

തമഞ്ഞ തമല്കൂരയും രക്തമായ ക്ാറ്റത്ത്  രറന്നുതരായി ഉെമസ്ഥര്ക്കും, 

ത്രധാനമായും നിര്ക്തദാഷിയായ വഴിതരാകര്ക്കും, അയല്കാര്ക്കും 

ജീവഹാനിയും, നാര നഷ്ടവും ഉണ്ടാകുന്നു. 

ക്ാറ്റില് മരം വീണ് ഉണ്ടാക്ുന്ന അരക്െങ്ങള്ക ക്ുറയ്തകുവാന്, 

മഴക്ാലത്തിന് മുതന്നാെിയായി മരം തക്ാ ി ഒരുകുന്ന ത്രത്ക്ിയ 

രുനരാരംഭിതകണ്ട ുണ്ട്. വനത്തില് വെരുന്ന മരങ്ങടെതരാടല 

മനുഷയവാസ തമഘലയില് മരം വെരുവാന് അനുവദിച്ചുക്ൂെ എന്നും, 

മനുഷവാസ തമഘലയില് മരങ്ങള്ക മനുഷയന് ജീവഹാനിയും, നാരനഷ്ടവും 
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ഉണ്ടാകാത്ത രീ ിയില് രരിരാലികടപ്പെണം എന്നും ഉള്ള ടരാ ു 

തബാധം വെതരണ്ട ുണ്ട്. ഇ ിനായി  തദര സ്ഥാരനങ്ങള്ക മുന്കക് 

എെുതകണ്ട ുണ്ട് . 

രരസയ തഹാഡിങ്ങുക്ള്ക, ക്ാലപ്പഴകം ടചന്ന തരാേുക്ള്ക എന്നിവയും, 

ക്ഴുതകാലില് നന്നായി ഉറപ്പികാത്ത ഷീറ്റ് തമഞ്ഞ തമല്കൂരയും 

ബലടപ്പെുത്തുന്ന ത്രത്ക്ിയ അ ാത് ക്മ്പനിക്ള്ക/വയക്തിക്ള്ക/വീട്ടുെമ 

നെത്തുവാന് നിര്ക്തദരികുന്ന ിന്  തദര സ്ഥാരനങ്ങള്ക മുന്കക് 

എെുകണം. 

2.4 ഇടിരയാട്കൂടിയ മഴയുന്ട മുനറിയിപ്പ് 

ഏത്രില്-ടമയ്ത മാസങ്ങെില്, തവനല് മഴതയാട് അനുബന്ധിച്ചും, 

 ുലാവര്ക്ഷക്ാലത്തും ആണ് ടരാ ുവില് ഇത്തരം മഴയുടെ സാഹചരയം 

ക്ാണുന്നത്. തക്രെത്തില് രരാരരി 35 വയക്തിക്ള്ക ഇെിമിന്നലില് ഒരു 

വര്ക്ഷം മരണടപ്പെുന്നു എന്നാണ് ക്ണകുക്ള്ക ചൂണ്ടി ക്ാണികുന്നത്. 

വസ് ു വക്ക്ള്കകുള്ള നാരനഷ്ടവും വലിയ അെവില് ഉണ്ട്. ഇെവപ്പാ ി 

ആരംഭിച്ചാല് ഇെിതയാെുക്ൂെിയ മഴയുടെ സാഹചരയം ടരാ ുവില് 

ക്ുറയും. തക്ത്ര ക്ാലാവസ്ഥാ വക്ുപ്പ് ഇെിതയാട്ക്ൂെിയ മഴയുടെ 

മുന്നറിയിപ്പ് (Thunderstorm Warning), ഇത്തരം മഴ ഉണ്ടാക്ുവാന് 

സാധയ യുള്ള സമയത്തിന് 3 മണികൂര്ക് മുന്പ് ജിലലാ അെിസ്ഥാനത്തില് 

ത്രവചികുന്ന സംവിധാനം ഒരുകിയിട്ടുണ്ട്. ‘ഇെിതയാെുക്ൂെിയ മഴ അെുത്ത 

3 മണികൂറിനുള്ളില് ഇന്ന ജിലലയില് ടരയ്യും’ എന്ന ഈ മുന്നറിയിപ്പിന് 

എലലാ മാസങ്ങെിലും ഒതര ത്രധാനയമലല ക്ല്പ്പിതകണ്ടത്. ഏത്രില്-ടമയ്ത 

മാസങ്ങെില്, തവനല് മഴതയാട് അനുബന്ധിച്ചും,  ുലാവര്ക്ഷക്ാലത്തും 

ഇത്തരം അറിയിപ്പ് ലഭിച്ചാല് അരക്െക്രമായ ഇെിമിന്നല് സാധയ  

മനസിലാകി, ഉെന് ടന്ന ഇെിമിന്നല് സുരക്ഷാ ത്ക്മീക്രണം 

ടചതയ്യണ്ട ുണ്ട്. ഇെിമിന്നല് സുരക്ഷാ ത്ക്മീക്രണം സംബന്ധിച്ച് വയക്തമായ 

നിര്ക്തദരങ്ങള്ക സംസ്ഥാന ദുരന്ത നിവാരണ അത ാറിറ്റി 

രുറടപ്പെുവിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇെിതയാെുക്ൂെിയ മഴയുടെ മുന്നറിയിപ്പ് ലഭിച്ചാല് 

ഉണ്ടന് തമല് സുരക്ഷാ മുന്നറിയിപ്പുക്ള്ക ടരാ ു ജനങ്ങള്കകായി ജിലലയുടെ 
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സാമൂഹിക് മാധയമങ്ങെിലും, ടവബ്കസറ്റിലും ത്രസിദ്ധ്ീക്രികുക്യും, 

ജിലലയിടല തക്ബിള്ക മധയമങ്ങതൊട് ഇവ ടെക്േ്  ഓവര്ക്ടല (Text Overlay) 

ആയി ത്രസിദ്ധ്ീക്രികുവാന് നിര്ക്തദരികാവുന്ന ാണ്. ഫ്റ്.എം 

തറഡിതയാക്തൊട് ഇവ ഉെന് ടരാ ുജനങ്ങടെ അറിയികുവാന് 

നിര്ക്തദരികാവുന്ന ാണ്. 

2.5 രദശീയ സമുപ്ദവിവര വിശകലന രകപ്രാം (Indian National Centre for 

Ocean Information Services - INCOIS) 

തക്ത്ര ക്ാലാവസ്ഥ വക്ുപ്പിന്ടറ ടരാ ു മുന്നറിയിപ്പ് 

ബുള്ളറ്റിനുക്െില് സമുത്ദ സ്ഥി ി സംബന്ധിച്ച വിരക്ലനം നല്ക്ുന്നത് 

തദരീയ സമുത്ദവിവര വിരക്ലന തക്ത്രം (INCOIS) ആണ്. ഇന്ഡയന് 

 ീരടത്ത ബാധികാവുന്ന, സമുത്ദത്തില് ഉല്ഭവികുന്ന വിവിധ ദുരന്തങ്ങള്ക 

സംബന്ധിച്ച് INCOIS മുന്നറിയിപ്പുക്ള്ക നല്ക്ി വരുന്നു.  ാര തമയന 

രു ിയ ഒരു സ്ഥാരനമായ INCOIS ചുരുങ്ങിയ ക്ാലംടക്ാണ്ട് അന്താരാത്ഷ്ട 

ത്രരംസ കക്വരിച്ചിട്ടുണ്ട്. സുനാമി, ക്ള്ളകെല്, അരക്െക്രമായ 

 ിരമാലക്ള്ക (Swell waves), ചുഴലികാറ്റിന്ടറ സമയടത്ത വിവിധ 

ത്രതദരങ്ങെിടല സമുത്ദ സ്ഥി ി, തവലിതയറ്റ സമയടത്ത സമുത്ദ സ്ഥി ി 

എന്നിവയാണ് ത്രധാനമായും INCOIS നല്ക്ുന്ന  മുന്നറിയിപ്പുക്ള്ക. 

ഇവയില് സുനാമി ഒഴിടക് ഉള്ള എലലാ വിരക്ലനങ്ങെും തക്ത്ര 

ക്ാലാവസ്ഥ വക്ുപ്പിന്ടറ ബുള്ളറ്റിനുക്െില് ഉള്കടപ്പെുത്തിയിട്ടുണ്ട്. സുനാമി 

ക്ാലവര്ക്ഷവുമായി ബന്ധടപ്പട്ട ദുരന്ത സാധയ  അലലാത്ത ിനാല് ഇവിടെ 

വിരദമാകുന്നിലല. ചില അവസരങ്ങെില് INCOIS ത്രത യക്മായി  ടന്ന 

മുന്നറിയിപ്പുക്ള്ക രുറടപ്പെുവികാറുണ്ട്. ഇത്തരം അവസരങ്ങെില് ഈ 

മുന്നറിയിപ്പുക്ള്കകനുസരിച്ച് ദുരന്ത നിവാരണ അത ാറിറ്റി ത്രത യക് 

നിര്ക്തദരങ്ങള്ക രുറടപ്പെുവികും. 

2.6 അലര്ട്ട്കളുാം അതിനനുസരിച്ച് സവീകരിരക്കണ്ട നടരടികളുാം 

തക്രെത്തിന്ടറ ഭൂമിരാസ്ത് -സാമൂഹിക് ഘെനക്ൂെി രരിഗണിച്ച് 

തവണം ഈ അടലര്ക്ട്ടുക്ടെ മനസിലാകുവാന്. തക്രെം വെടര 

വയ യസ്ഥമായ ഭൂത്രക്ൃ ിയുള്ള ത്രതദരമാണ്. ഉരുള്കടരാട്ടല് സാധയ യുള്ള 
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മലതയാരവും, വീ ി ക്ുറഞ്ഞ ധാരാെം നദിക്െും നീെതമറിയ ും 

ജനസാത്ര തയറിയ ുമായ ക്െല് ീരവുമാണ് നമ്മുടെ ത്രധാന അരക്െ 

തമഖലക്ള്ക. സുരക്ഷി മലലാത്ത ഇത്തരം ത്രതദരങ്ങെില്  ാമസികുന്നവരുടെ 

സാമൂഹിക് ഘെനയും രരിതരാധികണം. തക്രെ സമൂഹത്തിടല ഏറ്റവും 

രിതന്നാകം നില്കുന്ന വിഭാഗങ്ങള്ക ആക്ും ഇത്തരം ത്രതദരങ്ങെില് 

വസികുന്നത്. അെച്ചുറപ്പിലലാത്ത വീെുക്ള്ക ഏറ്റവും ക്ൂെു ല് 

ക്ാണടപ്പൊനും സാധയ യുള്ള തമഘലക്ൊണിവ. അടലര്ക്ട്ടുക്െും 

അ ിനനുസരിച്ച് വിലയിരുതത്തണ്ട ാണ്. മഴ എലലായിെത്തും ഒരു തരാടല 

അരക്െം വി കണടമന്നിലല. മലതയാരഭൂമിയില് മനുഷയനായി വയ ിയാനം 

വരുത്തുക്യും, ഹരി  തമലാപ്പ് ഇലലാ ാകടപ്പെുക്യും ടചയ്ത  സ്ഥലങ്ങള്ക, 

തറാഡിനും, വീെിനും മറ്റുമായി ക്ുന്ന് ടവട്ടി 1 മീറ്ററില് അധിക്ം ഉയര്ക്ന്ന 

മൺ ിട്ടക്ള്ക നിര്ക്ത്തിയിട്ടുള്ള ഇെങ്ങള്ക, ച ുപ്പും, ടനല്വയലും നിക്ത്തിയ 

സ്ഥലങ്ങള്ക, നീര്ക്ച്ചാലുക്ള്ക വഴി ിരിച്ച് വിട്ടത ാ,  െയടപ്പട്ടത ാ ആയ 

സ്ഥലങ്ങള്ക എന്നിവിെങ്ങെില് ടചറു  ീക്ഷ്ണ യുള്ള മഴ  ടന്ന വലിയ 

ദുരന്തം സൃഷ്ടിതച്ചകാം. അ ിനാല്  ടന്ന ഒരു ജിലലയിടല മലതയാര 

തമഘലയില് എെുകുന്ന മുടന്നാരുകങ്ങള്ക മ ിയാക്ിലല  ീരത്രതദരത്ത്. 

ഓതരാ മുന്നറിയിപ്പും രരിഗണിച്ച് അ ാ ു ത്രതദരത്തിന് അനിതയാജയമായ 

 ീരുമാനങ്ങള്ക അ ാ ു ത്രതദരടത്ത ചുമ ലയുള്ള ഉതദയാഗസ്ഥന് 

നിര്ക്ണയിതകണ്ട ുണ്ട്. ഓതരാ വിതലലജിടലയും ദുരന്ത സാധയ  

തത്ക്ാഡീക്രിച്ച് രട്ടിക്യായി സംസ്ഥാന ദുരന്ത ലഘൂക്രണ രദ്ധ് ിയുടെ 

അനുബന്ധമായി ഇവിടെ http://sdma.kerala.gov.in/wp-

content/uploads/2019/03/Kerala-SDMP-Version-September-2016-Annexure-1-

compressesd.pdf നല്ക്ിയിട്ടുണ്ട്. ഇവ ക്ൂെി രരിഗണിച്ചുതവണം ത്രാതദരിക് 

 ീരുമാനം കക്ടക്ാള്ളാന്. 

 ുെര്ക്ച്ചയായി മഴ ലഭിച്ചുടക്ാണ്ടിരികുന്ന ദിവസങ്ങള്കകിെയില് ഒരു 

ദിവസം മഞ്ഞ ജാത്ഗ ാ നിര്ക്തദരം ലഭിച്ചാല്, മഞ്ഞ ജാത്ഗ ാ നിര്ക്തദരം 

നിലനില്കുന്ന ദിവസം ത്രത യക് ത്രദ്ധ് അര്ക്ഹികുന്നു. അ ുതരാടല 

 ുെര്ക്ച്ചയായി മഴ ലഭിച്ചുടക്ാണ്ടിരികുന്ന ദിവസങ്ങള്കകിെയില് ഒരു 

ദിവസം ഓറഞ്ച് ജാത്ഗ ാ നിര്ക്തദരം ലഭിച്ചാല്, ഓറഞ്ച് ജാത്ഗ ാ നിര്ക്തദരം 
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നിലനില്കുന്ന ദിവസം ത്രത യക് ത്രദ്ധ് അര്ക്ഹികുന്നു.  ുെര്ക്ച്ചയായ 

ദിവസങ്ങെില് മഴ ലഭികാ ിരികുക്യും എന്നാല് ഒരു ദിവസം ചുവപ്പ് 

ജാത്ഗ ാ നിര്ക്തദരം ലഭികുക്യും ടചയ്ത ാലും ചുവപ്പ് ജാത്ഗ ാ നിര്ക്തദരം 

നിലനില്കുന്ന ദിവസം ത്രത യക് ത്രദ്ധ് അര്ക്ഹികുന്നു. 

ഈ ഓതരാ അതലര്ക്ട്ട് നിറത്തിനും അനുസരിച്ച് ഓതരാ വക്ുപ്പും 

കക്തകാടെെണ്ടുന്ന നെരെിക്ള്ക Handbook on Disaster Management – Volume 

2 – Emergency Operations Centres & Emergency Support Functions Plan, 

Kerala (http://sdma.kerala.gov.in/wp-content/uploads/2018/11/EOCESFP2015-Edition-

2.pdf)ല് നിഷ്ക്ര്ക്ഷിച്ചിരികുന്നു. ഇവ എലലാ വക്ുപ്പുക്െും,  തദര 

സ്ഥാരനങ്ങെും ത്രത യക്ം രരിതരാധിച്ച് അവരവര്ക്ക് നിര്ക്തദരിച്ചിട്ടുള്ള 

നെരെിക്ള്ക അ ാത് സാഹചരയവും, സംസ്ഥാന/ജിലലാ ദുരന്ത നിവാരണ 

അത ാറിറ്റിക്െുടെ നിര്ക്തദരവും അനുസരിച്ച് സവീക്രികണം. 

• രകപ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപ്പിന്ന്റ കാറ്റിന്ന്റ പ്രവചനത്തില് 30 

കിരലാമീറ്ററില് അധ്ികാം രവഗതയുാം, INCOISന്ന്റ്റ തിരമാല പ്രവചനാം  

രകരള തീരത്ത് 2 മീറ്ററില് അധ്ികാം ആകുകയുാം ന്ചയ്താല് പ്രസ്തുത 

കാലയളവില് അവര് നിര്രദശിക്കുന പ്രരദശങ്ങളില് മത്സ്യ 

ന്താഴിലാളികള് ജാപ്ഗത രാലിക്കണാം എനുാം, 2 m തിരമലയില് 

മറിയുവാന് സാധ്യതയുള്ള  ന്ചറിയയാനങ്ങളില് മത്സ്യ ബന്ധനാം 

നടത്തുനത് ഒഴിവാക്കണാം എനുാം ഉരരദശ രൂരരണ അറിയിപ്പ് നല്കുാം. 

• സാംസ്ഥാന ദുരന്ത നിവാരണ അരതാറിറ്റിയുന്ട എക്സികയൂട്ടീവ് 

കമ്മിറ്റിയുന്ട 4-12-2017ന്ല തീരുമാനത്തിന്ന്റ ന്വളിച്ചത്തില് രകപ്ര 

കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് "Fishermen advised not to venture" എന നിര്രദശാം 

നല്കിയിട്ടുന്ണ്ടങ്കില് "മത്സ്യന്താഴിലാളികള് രകപ്ര കാലാവസ്ഥ വകുരപ്പാ, 

INCOISഓ നിര്രദശിക്കുന സമുപ്ദ രമഘലയില്, നിര്രദശിക്കുന 

കാലയളവില് "മത്സ്യ ബന്ധനത്തിന് രരാകരുത്", എന നിര്രദശാം 

സാംസ്ഥാന ദുരന്ത നിവാരണ അരതാറിറ്റി രുറന്പ്പടുവിക്കുാം. 

• ഇന്്യന് മഹാസമുപ്ദത്തിന്ന്റയുാം, അറബിക്കടലിന്ന്റയുാം, ബാംഗാള് 

ഉല്ക്കടലിന്ന്റ്റയുാം ഏന്തങ്കിലുാം സമുപ്ദ പ്രരദശത്ത് "Total suspension of 

fishing" എന നിര്രദശാം ഉന്ണ്ടങ്കില് പ്രസ്തുത രമഘലയില്, 
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മുനറിയിപ്പില് സൂചിപ്പിക്കുന കാലയളവില് "മത്സ്യ ബന്ധനത്തിന് 

രരാകുനത് തടയണാം" എന കര്ശന നിര്രദശാം സാംസ്ഥാന ദുരന്ത നിവാരണ 

അരതാറിറ്റി രുറന്പ്പടുവിക്കുാം. 

2.7 ഔരദയാഗിക മുനറിയിപ്പ് ലഭിക്കുന ആപ്പുകളുാം, 

ന്വബ്കസറ്റുകളുാം, സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളുാം 

ക്ാലാവസ്ഥ സംബന്ധിയായ മുന്നറിയിപ്പുക്ള്ക തക്ത്ര ക്ാലാവസ്ഥ 

വക്ുപ്പിന്ടറ https://mausam.imd.gov.in/, www.imdtvm.gov.in എന്നീ 

ടവബ്കസറ്റുക്െില് ലഭയമാണ്. സമുത്ദസ്ഥി ി സംബന്ധിച്ച വിവരം,  

www.incois.gov.in എന്ന തദരീയ സമുത്ദവിവര വിരക്ലന തക്ത്രത്തിടെ 

(INCOIS) ടവബ്കസറ്റില് ലഭയമാണ്. 

 
www.imdtvm.gov.in 

 
www.mausam.imd.gov.in 

http://www.imdtvm.gov.in/
http://www.incois.gov.in/
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www.incois.gov.in 

സംസ്ഥാന ദുരന്ത നിവാരണ അത ാറിറ്റിയുടെ ടവബ്കസറ്റിലും 

(sdma.kerala.gov.in), തെസ്ബുകിടല തക്രെ സര്ക്കാര്ക് തരജും, ബഹു: 

മുഖയമത്ന്തിയുടെ തരജും, സംസ്ഥാന ദുരന്ത നിവാരണ അത ാറിറ്റിയുടെ 

തരജും, അ  ു സമയങ്ങെില് ഔതദയാഗിക്മായി ദുരന്ത സംബന്ധിയായ 

മുന്നറിയിപ്പുക്െും വിവരങ്ങെും ടരാ ുജനങ്ങള്കകായി നല്ക്ുന്നുണ്ട്. 

 
ദുരന്ത നിവാരണ അത ാറിറ്റി, ദുരന്ത സംബന്ധിയായ നിര്ക്തദരങ്ങള്ക 

നല്ക്ുന്ന ിനായി ത്രത യക് WhatsApp Group 2015 മു ല് 

ത്രവര്ക്ത്തിപ്പികുണ്ട്. KSDMA IAS Officers, KSDMA IPS Officers, KSDMA 
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Forces, KSDMA Media, KSDMA PS to Ministers, KSDMA Aaptha Mithra, 

KSDMA Virtual Cadre, NDMA-KSDMA എന്നിവയാണ് ഈ ത്ഗൂപ്പുക്ള്ക. 

ഇവ ക്ൂൊട , Qkopy എന്ന ടരാ ു ആപ്പിലും സംസ്ഥാന ദുരന്ത 

നിവാരണ അത ാറിറ്റി ദുരന്ത സംബന്ധിയായ മുന്നറിയിപ്പുക്െും 

നിര്ക്തദരങ്ങെും നല്ക്ുന്നുണ്ട്. 

മിന്നല് ഉണ്ടാക്ുന്ന സ്ഥലങ്ങള്ക മനസിലാകുവാനും, നമ്മള്ക നില്കുന്ന 

സ്ഥലത്തിന് അെുത്ത് മിന്നല് ഉണ്ടാക്ുന്നുതണ്ടാ എന്ന് മനസിലാകുവാനും 

തക്ത്ര ക്ാലാവസ്ഥാ വക്ുപ്പ് ‘ദാമിനി (Damini)’ എന്ന ഒരു ടമാകബല് 

അൈിതകഷന് ഉണ്ടാകിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഗൂഗിള്ക തൈതോറില് ലഭയമാണ്. 

തരാ ുജങ്ങള്കകായി നിലവില് നമ്മുടെ ഐ.റ്റി. മിഷന് ഒരു ആപ്പ് 

ഉണ്ടാകിയിട്ടുണ്ട് - m-keralam app. ഈ ആപ്പ് ഇവിടെ ലഭയമാണ് Google 

Play Storeല് ലഭയമാണ്. ഈ ആപ്പില് ക്ാലാവസ്ഥാ വിവരങ്ങള്ക 

ലഭയകിയിട്ടുണ്ട്. 

   
ത്രസ് ു  അൈിതകഷനുക്ള്ക ഡി.ഇ.ഓ.സിയിടല ഒരു ഔതദയാഗിക് 

ടമാകബല് തൊണില് ഇന്തോള്ക ടചയ്യുക്യും, നിരീക്ഷികുക്യും 

ടചയ്യുക്. ഇവ എലലാ സര്ക്കാര്ക് ഉതദയാഗസ്ഥരും ഉരതയാഗികുന്നത് 

ക്ാലാവസ്ഥാ വിവരം ക്ൂെു ല് വയാരക്മായി ഉരതയാഗടപ്പെുവാന് 

സാഹചരയം ഒരുകും. ഇ ിനായി ജിലലയിടല എലലാ ഉതദയാഗസ്ഥതരയും 

ത്രത യക്മായി തത്രരിപ്പികുന്നത് ഉചി മാണ്. 
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3. അാംഗീകൃത ദുരന്തങ്ങള് 

• തദരീയ  ലത്തില് അംഗീക്രിച്ചിട്ടുള്ള ദുരന്തങ്ങള്ക -  1) 

ടവള്ളടപ്പാകം, 2) ഉരുള്കടരാട്ടല്/മണ്ണിെിച്ചില്/രാറ വീഴ്സച/രറ 

നിരങ്ങല്, 3) വരള്കച്ച, 4) ചുഴലികാറ്റ്, 5) ഭൂമിക്ുലുകം, 6) 

തമഘസ്തൊെനം, 7) ആലിപ്പഴ വീഴ്സച, 8) സുനാമി, 9) ക്ാട്ട്  ീ, 10) 

ക്ീൊത്ക്മണം, 11) കര യ രംഗം/രീ ാഘാ ം, 12) ഹിമരാ ം. 

ഇവയുടെ ദുരന്ത ത്ര ിക്രണ നിധിയില് നിന്നുള്ള ദുരി ാരവാസ 

സഹായം GO (Ms) No. 194/2015/DMD dated 20-05-2015 ത്രക്ാരം 

നിര്ക്ണയിച്ചിട്ടുണ്ട്. 

• സംസ്ഥാന സവിതരഷ ദുരന്തങ്ങള്ക -   ീരതരാഷണം, ഇെിമിന്നല്, 

രക്തമായ ക്ാറ്റ്, ക്ുഴലീക്ൃ  മടണ്ണാലിപ്പ്, 

ഉഷ്ണ രംഗം/സൂരയാഘാ ം/സൂരയ ാരം.  ീരതരാഷണം, ഇെിമിന്നല്, 

രക്തമായ ക്ാറ്റ് എന്നിവയുടെ ദുരന്ത ത്ര ിക്രണ നിധിയില് നിന്നുള്ള 

ദുരി ാരവാസ സഹായം GO (Ms) No. 343/2015/DMD dated 23-07-2015 ത്രക്ാരം 

നിര്ക്ണയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ക്ുഴലീക്ൃ  മടണ്ണാലിപ്പിടെ ദുരന്ത ത്ര ിക്രണ 

നിധിയില് നിന്നുള്ള ദുരി ാരവാസ സഹായം GO (Rt) No. 149/2017/DMD 

dated 18-01-2017 ത്രക്ാരം നിര്ക്ണയിച്ചിട്ടുണ്ട്. 

ഉഷ്ണ രംഗം/സൂരയാഘാ ം/സൂരയ ാരം എന്നിവയുടെ ദുരന്ത 

ത്ര ിക്രണ നിധിയില് നിന്നുള്ള ദുരി ാരവാസ സഹായം GO (Ms) No. 

9/2019/DMD dated 9-03-2019 ത്രക്ാരം നിര്ക്ണയിച്ചിട്ടുണ്ട്. 

3.1 രകരളത്തിന്ല പ്രധ്ാന മഴക്കാല ദുരന്ത സാദ്ധയതകള് 

• ദീര്ക്ഘക്ാല രരാരരിതയാട് അെുത്ത അെവില് മഴ ലഭികുവാനുള്ള 

സാധയ  ഉണ്ട് എന്നത് രരിഗണിച്ച്, ജിലലാ ദുരന്ത നിവാരണ 

അത ാറിറ്റിക്ള്ക ടവള്ളടരാകം, ഉരുള്കടരാട്ടല്, മണ്ണിെിച്ചില്, 

രക്തമായ ക്ാറ്റ്,  ീരതരാഷണം എന്നിവ തനരിെുവാന് 

 യ്യാറാതക്ണ്ട ുണ്ട്. അെുത്തക്ാലത്തായി മഴയുടെ  ീക്ഷ്ണ  (rainfall 

intensity: amount of rainfall in 1 hr) സാധാരണയില് അധിക്മാണ് എന്ന് 

ക്ാലാവസ്ഥാ വിധക്തര്ക് വിലയിരുത്തുന്നു. ലഭികും എന്ന് 
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ത്ര ീക്ഷികുന്ന മഴ ചുരുങ്ങിയ സമയത്തിലും, ദിവസങ്ങെില് 

ലഭികുന്ന അവസ്ഥയാണ് ടരാ ുവില് ക്ാണുന്നത്.  ീക്ഷ്ണ  

ക്ൂെിയ മഴ ടരയ്ത ാല് മണ്ണിതലക് അഴ്സന്നിറങ്ങുവാനുള്ള സമയം 

ജലത്തിന് ലഭികിലല എന്ന ിനാല് അത് ടരട്ടന്ന് നീര്ക്ച്ചലുക്െിലും, 

രുഴക്െിലും ടചടന്നത്തുക്യും ടവള്ളടപ്പാകത്തിനും, മിന്നല് 

ത്രെയത്തിനും ക്ാരണമാക്ും. 

• തമല്മണ്ണ് 2018ടല ത്രെയത്തില് ഗണയമായ അെവില് നഷ്ടടരട്ട ിനാല്, 

ലഭികുന്ന മഴയുടെ നടലലാരുരങ്കും ഒഴുക്ി തരാക്ുവാന് 

സാധയ യുണ്ട്. ഇത് നദിക്െിടലയും, ചാലുക്െിതലയും ജലനിരപ്പ് 

ടരട്ടന്ന് ഉയരുവാന് ക്ാരണമാക്ും. 

• ടവള്ളടരാകം, ഉരുള്കടരാട്ടല്, മണ്ണിെിച്ചില് എന്നിവ ഉണ്ടാക്ുവാന് 

സാധയ യുള്ള വിതലലജുക്െുടെ വിവരം ജിലലാ ദുരന്ത ലഘൂക്രണ 

രദ്ധ് ിയില് ഉള്കടരെുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഈ വിവരം 

http://sdma.kerala.gov.in/maps/ എന്ന ലിങ്കില് ലഭയമാണ് 

• നിലവില് തക്ത്ര ജലക്മ്മീഷന് തക്രെത്തില് ത്രെയ ത്രവചന 

ഉരക്രണങ്ങള്ക ഇലല. ഇവ സ്ഥാരികുവാന് ആവരയമായ നെരെിക്ള്ക 

സവീക്രിച്ച് വരുന്നു. ഇവ സ്ഥാരിച്ചു ക്ഴിഞ്ഞാല് ഓതരാ 

നദിയിടലയും ജല നിരപ്പിന് അനുസരിച്ചുള്ള ത്ര ിക്രണ നെരെിക്ള്ക 

ആസൂത് ണം ടചയ്തത് ത്രസിദ്ധ്ീക്രികുവാന് സാധികും. 

• ഉരുള്കടരാട്ടല്/മണ്ണിെിച്ചില് ത്രവചന സാതങ്ക ിക് വിദയ നിലവില് 

വിജയക്രമായി രരീക്ഷികടരട്ടിട്ടിലല. ത്രമങ്ങള്ക ജി.എസ്.ഐ നെത്തി 

വരുന്നു.  

• ആലപ്പുഴ,  ൃരൂര്ക്, തക്ാട്ടയം എന്നീ ജിലലക്ള്ക ടവള്ളടപ്പാക 

ത്ര ിതരാധത്തിന് ത്രത യക്മായി  യ്യാടറെുതകണ്ട ുണ്ട്. 

• ക്ാലവര്ക്ഷ- ുലാവര്ക്ഷ ക്ാലത്ത് അണടക്ട്ടുക്െുടെ ഷട്ടര്ക് 

 ുറകുവാന് സാധയ യുണ്ട്. 

• ക്ുഴലീക്ൃ  മടണ്ണാലിപ്പ് ക്ാണടപ്പട്ടിട്ടുള്ള ത്രതദരങ്ങെില് ക്ുട്ടിക്ള്ക 

ഇവ മൂലം ഉണ്ടായിട്ടുള്ള  ുരംഗങ്ങെില് അക്ടപ്പൊട  
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ത്രദ്ധ്ിതകണ്ട ുണ്ട്. ഇവ ഇെിഞ്ഞ് ഇറങ്ങുന്നത് അരക്െ സാധയ  

വര്ക്ദ്ധ്ിപ്പികുന്നു. 

• ക്വാറിക്ള്ക, മലതയാര തമഘലയിടല ടചറു അരുവിക്െും, ക്യങ്ങെും, 

ക്െല്  ീരങ്ങള്ക എന്നിവിെങ്ങെില് ഒട്ടനവധി മുങ്ങി മരണങ്ങള്ക 

റിതപ്പാര്ക്ട്ട്  ടചയ്യടപ്പെുന്നുണ്ട്. മഴക്ാലത്ത് ഇവയിടല ദുരന്ത സാധയ  

ഗണയമായി വര്ക്ദ്ധ്ികുന്നു. 

• ഇവ രരിഗണിച്ച് ഈ ക്ാലവര്ക്ഷ- ുലാവര്ക്ഷ സമയത്ത് ചുവടെ 

തചര്ക്കുന്ന നിര്ക്തദരങ്ങള്ക രാലികണം എന്ന് ജിലലാ 

അത ാറിറ്റിക്തൊെും, വിവിധ വക്ുപ്പുക്തൊെും നിര്ക്തദരികുന്ന. 
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4. സാംസ്ഥാന ഇ.ഓ.സി നടരത്തണ്ട പ്രവര്ത്തനാം 

1. സംസ്ഥാന  ല Incident Command ആയി ത്രവര്ക്ത്തികുക് 

2. സംസ്ഥാന  ല Incident Response System ചുവടെ തചര്ക്കുന്നു 

State Level 

Sl. No IRS Designation Officer 

1 Responsible Officer (RO) Chief Executive Officer of SDMA (Chief Secretary) 

2 Incident Commander (IC) State Relief Commissioner (Principal Secretary, DM) 

3 Alternate Incident Commander (AIC) 

One of the members of the State Executive Committee as 

decided by the RO to replace IC after 8 hours of continuous 

work 

4 Deputy Incident Commander (DIC) 
Commissioner Land Revenue or Secretary level officer 

nominated by IC based on need from time to time 

5 Operations Section Chief (OSC) 
Additional Director General of Police nominated by State 

Police Chief 

6 Logistics Section Chief (LSC) 
Additional Transport Commissioner nominated by 

Transport Commissioner 

7 Planning Section Chief (PSC) 
Director, Fire and Rescue Services nominated by Director 

General, Fire & Rescue Services 

8 Liaison Officer (LO) 
Head, State EOC (Alternated by the Chief Manager, SDMA 

after 8 hours of continuous work) 

9 Safety Officer (SO) 
Additional Director, Health Services nominated by Director, 

Health Services 

10 Media Officer (MO) 
Additional Director, I & PRD nominated by Director, I & 

PRD 

11 Information Officer (IO) 
Hazard and Risk Analyst, SEOC [Alternated by Hazard 

Analyst (Database) by 8 hours of continuous work] 

3. ദുരന്ത സാഹചരയത്തില് Incident Response System അനുസരിച്ച് 

ദുരി ാരവാസ ക്മ്മീഷണറുടെ Laision, Planning and Information 

ക്ാരയാലയമായും, General Staff ആയും ത്രവര്ക്ത്തികുക് 

4. കദനം ദിനം ഉച്ചയ്തക് തക്ത്ര ക്ാലാവസ്ഥാ വക്ുപ്പിടെ ഉച്ചയ്തക് 1 

മണിയുടെ ബുള്ളറ്റിന് രരിഗണിച്ച് 3 മണിതയാടെ അെുത്ത ദിവസടത്ത 

ക്ാലാവസ്ഥാ അവതലാക്നം അനുസരിച്ചുള്ള ത്രവര്ക്ത്തന നിര്ക്തദരങ്ങള്ക 

ജിലലാ ദുരന്ത നിവാരണ അത ാറിറ്റിക്ള്കകും, വിവിധ ക്തത്ണ്ടാള്ക 

റൂമുക്ള്കകും ഇടമയില്, WhatsApp എന്നിവയായി നല്ക്ുക് 

5. മത്സ്യ ട ാഴിലാെിക്ള്കകുള്ള ത്രത യക് മുന്നറിയിപ്പ് ത്രത യക്മായി, 

അത്തരം മുന്നറിയിപ്പ് ഉള്ള ദിവസങ്ങെില് രുറടപ്പെുവികുക് 



 

43 

 

6. ദുരന്ത സാധയ യുടെ ത്രവചികടപ്പെുന്ന  ീത്വ  അനുസരിച്ച് തൊൺ 

മുഖാന്തരം   ജിലലാ ദുരന്ത നിവാരണ അത ാറിറ്റിക്ള്കകും, വിവിധ 

ക്തത്ണ്ടാള്ക റൂമുക്ള്കകും ത്രത യക്മായി വിവരം കക്മാറും 

7. ത്രത യക്മായി മുന്നറിയിപ്പുക്ള്ക ഉടണ്ടങ്കില് ത്രസ് ു  വിവരം ആദയം 

തൊണിലൂടെ തനരിട്ട് ജിലലാ ക്െക്െടറ അറിയികുക്യും,  ുെര്ക്ന്ന് 

ജിലാ ഇ.ഓ.സിടയയും അറിയികുക്. 

8. ആഴ്സചയില് 1 ദിവസം ജിലലാ ഇ.ഓ.സിക്െുടെയും, വിവിധ ക്തത്ണ്ടാള്ക 

റൂമുക്ള്കക്െുടെയും സാറ്റകലറ്റ് തൊൺ, ടമാകബല് തൊൺ, ലാന്് 

തൊൺ, ഇന്ടറര്ക്ടനറ്റ് എന്നിവ രരിതരാധികുക് 

9. എലലാ വിതലലജുക്െുടെയും,  ാലൂകുക്െുടെയും, ജിലലക്െുടെയും ദുരന്ത 

സാധയ ാ ഭൂരെം, അ ാത് ത്രതദരടത്ത സര്ക്കാര്ക് ഓെീസുക്ള്ക, 

ആരുരത് ിക്ള്ക, സ്ക്ൂെുക്ള്ക, ഇവടയ ബന്ധിപ്പികുന്ന തറാഡുക്ള്ക, 

ത്രതദരടത്ത ത്രധാന ത ാെുക്ള്ക, നദിക്ള്ക, ക്ായലുക്ള്ക, ജല 

സംഭരണിക്ള്ക ത്രധാനസ്ഥല തരരുക്ള്ക ഉള്കപ്പടെ ത്രട യ്തക്ം ഭൂരെങ്ങള്ക 

ആയി  യ്യാറാകി രി.ഡി.എഫ്റ് ആയി ജിലലക്ള്കക് നല്ക്ുക്. 

10. ജിലലാ അത ാറിറ്റിക്െില് നിന്നും ലഭികുന്ന കദനംദിന ദുരന്ത 

വിവരങ്ങള്ക തക്ത്ര ദുരന്ത വിവര തരഖരണ സംവിധാനത്തില് 

തത്ക്ാഡീക്രിച്ച് തക്ത്ര സര്ക്കാരിന് ലഭയമാകുക് 

11. സാമൂഹിക് മാധയമങ്ങെിലൂടെയും രത്  മാധയമങ്ങെിലൂടെയും ടരാ ു 

ജനങ്ങള്കകുള്ള മുന്നറിയിപ്പുക്െും, രരസയങ്ങെും രുറടപ്പെുവികുക് 

12. സംസ്ഥാന ഇ.ഓ.സിയും, ജിലലാ ഇ.ഓ.സിക്െും, തരാലീസ് സംസ്ഥാന 

ക്ാരയാലയം, അഗ്നി സുരക്ഷാ വക്ുപ്പ് ക്ാരയാലയം, സംസ്ഥാന 

ദുരി ാരവാസ ക്മ്മീഷണറുടെ ക്ാരയാലയം എന്നിവയുമായി തഹാട്ട് 

കലന് നിലനിര്ക്ത്തുക്. 

13. ദുരന്ത സാഹചരയത്തില് തക്ത്ര ദുരന്ത ത്ര ിക്രണ തസന, ത്ര ിതരാധ 

തസനക്ള്ക എന്നിവയുടെ ആവരയക്  നിര്ക്ണയിച്ച് ആവരയമായ 

സംവിധാനം ദുരി ാരവാസ ക്മ്മീഷണറുടെ നിര്ക്തദരം അനുസരിച്ച് 

സംസ്ഥാനത്ത് വിനയസികുവാന് നിര്ക്തദരം നല്ക്ുക്. 
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14. ആവരയമായ ഘട്ടത്തില് തക്ത്ര സര്ക്കാരിന് നല്ക്ുവാന് 

ടമതമാറാന്ഡം  യ്യാറാകി സര്ക്കാരിന് സമര്ക്പ്പികുക്. 

15. ദുരന്ത ത്ര ിക്രണ നിധിയുടെ വിനിതയാഗത്തിന് ദുരന്ത നിവാരണ 

വക്ുപ്പിന് ആവരയമായ ഉരതദരം നല്ക്ുക്. 

16. ദുരന്ത ത്ര ിതരാധ-ത്ര ിക്രണ ത്രവര്ക്ത്തനങ്ങള്കകും, മുന്നറിയിപ്പുക്ള്ക 

നല്ക്ുവാനും സഹായക്മായ ഒരു ടമാകബല് ആപ്പ്െിടകഷന് 

നിര്ക്മ്മികുക്യും ത്രസിദ്ധ്ീക്രികുക്യും ടചയ്യുക്. 

17. ത്രാതദരിക്മായി എസ്.എം.എസ് ഉരതയാഗിച്ച് ടരാ ുജനങ്ങള്കക് 

മുന്നറിയിപ്പ് നല്ക്ുന്ന സംവിധാനം CDoTമായി തചര്ക്ന്ന്  യ്യാറാകി 

ഉരതയാഗടപ്പെുത്തുന്ന ിന് മുന്ഗണന നല്ക്ുക്. 

18. ടരാ ുജനങ്ങള്കക് ഇെിമിന്നലും,  ീത്വ മഴയുടെ സാഹചരയവും 

ത്രാതദരിക്മായി മുന്നറിയിപ്പായി നല്ക്ുവാന് ക്ര്ക്ണാെക്, ആത്ന്ധ, 

ടവേ് ബംഗാള്ക സര്ക്കാരുക്ള്ക സ്ഥാരിച്ചിട്ടുള്ള, തക്ത്ര ദുരന്ത 

നിവാരണ അത ാറിറ്റി ഇെിമിന്നല് സുരക്ഷയുടെ തദരീയ 

മാര്ക്ഗനിര്ക്തദരങ്ങെില് ഉള്കടപ്പെുത്തിയിട്ടുള്ള സ്ഥാരനങ്ങെുമായി 

സഹക്രിച്ച് സംവിധാനം സ്ഥാരികുന്ന ിന് മുന്ഗണന നല്ക്ുക്. 
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5. Central Agencies 

5.1.1 National Disaster Response Force 

1. State EOC will deploy a hotline phone at the temporary Regional Response Centre at 

Thrissur for direct communication with NDRF 

2. NDRF shall appoint an officer (not below the rank of Head Constable) to State EOC for 

laision on 24 x 7 duty on a shift basis. 

3. NDRF may deploy 2 teams as reserve in Thrissur RRC 

4. NDRF may establish a Regional Response Reserve stock for Kerala at Thrissur in Thalasserry 

Village of Thalappalli Taluk in the building kept in the custody of Thasildar which earlier 

housed the Seismographs.  

5.1.2 Central Armed Forces (Indian Army, Indian Navy, Indian Air Force, Coast Guard, BSF, 

CRPF, ITBP) 

1. May conduct a reconnaissance to the most vulnerable areas of all districts of Kerala 

2. May source all hazard prone area maps, road network maps and helicopter landing sites 

from KSDMA 

3. May conduct necessary orientation of hazard proneness of Kerala to field commanders in 

collaboration with KSDMA 

4. May ensure that adequate number of boats, bautes and out board motors are pre-

positioned in Kerala 

5. Indian Airforce may pre-position 2 heavy lift helicopters in Kerala for immediate 

deployment 

6. A closed cover communication will be provided to Armed Forces indicating the critical 

mobile numbers and satellite phone numbers of the State. 

7. All deployment requests and communications will be initially via Mobile Phone Call from 

State EOC (Fixed numbers), WhatsApp Group of KSDMA for Forces and email State 

Emergency Operations Centre (seoc.gok@gmail.com or seoc.ksdma@kerala.gov.in) after 

which an ink signed copy of the directive from State Relief Commissioner (Principal 

Secretary, Disaster Management) or Chief Secretary will be provided 

8. If need be during L2 or L1 disasters, on request from State EOC, one officer with necessary 

communication gear may be posted to State EOC for close laision 

9. For support to respond to drowning accidents, Ernakulam Collectorate will laision with 

Indian Navy and Coast Guard. Hence all such requests will be routed through District 

Collector, Ernakulam. SEOC will only intervene in case of notified disaster events. 
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5.1.3 Department of Telecommunications, Govt. of India 

1. All mobile phone operators shall be directed to share the GIS database of their mobile 

towers in the State with the State EOC at seoc.gok@gmail.com 

2. Direct all mobile phone operators in the State to keep their Communication on Wheels 

ready for immediate deployment focusing on Alappuzha, Idukki, Wayanad and Palakkad 

3. Direct BSNL to ensure that the mobile phone, land phone and internet of State EOC and 

District EOCs are not disconnected or obstructed. BSNL shall at districts ensure immediate 

restoration of the connectivity to these numbers in case of dissruption. 

5.1.4 District NICs 

1. Shall create an SMS system for DDMA including all Government Officials in the district. The 

system shall have various SMS groups for varying levels of administration. Alappuzha DEOC 

has established such a system which may be studied and replicated. 

2. In order to issue specific alerts to public, an SMS messaging system integrating the mobile 

numbers in the voter card database may be created. Such an alert system will enable to 

send varying messages to varying geographies depending on the threats. 
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6. ജിലലാ ദുരന്ത നിവാരണ അരതാറിറ്റികള് നടരത്തണ്ട പ്രവര്ത്തനങ്ങള് 

1. ക്ാലവര്ക്ഷ- ുലാവര്ക്ഷ  യാടറെുപ്പ് ത്രവര്ക്ത്തനങ്ങെുടെ 

അവതലാക്നത്തിനായി ജിലലാ ദുരന്ത നിവാരണ അത ാറിറ്റി 

തയാഗങ്ങള്ക ടമയ്ത 30ന് മുന്പ് തചരുക്. ജിലലാ ദുരന്ത നിവാരണ 

അത ാറിറ്റിയുടെ സഹ-അധയക്ഷനായ ജിലലാ രഞ്ചായത്ത്  

ത്രസിടഡന്റ്റിതനാട് തലാക് -ത്ഗാമ രഞ്ചായത്ത് ല 

അവതലാക്നതയാഗങ്ങള്ക നെത്തുവാന് അഭയര്ക്ഥികുക്. 

2. ജിലലയിടല ടഡരയൂട്ടി ക്െക്െര്ക് (ദുരന്ത നിവാരണം) (ടഡരയൂട്ടി 

ക്െക്െര്ക് ദുരന്ത നിവാരണം ഇലലാത്ത ജിലലക്െില് എ.ഡി.എം), ജിലല 

ക്െക്െടററ്റിടല Natural Calamity Section, Hazard Analyst എന്നിവര്ക് 

ആയിരികും ജിലലാ അത ാറിറ്റിയുടെ ക്ാരയാലയമായി 

ത്രവര്ക്ത്തികുക്. 

3. National Disaster Management Guidelines - Incident Response System, 2010 ത്രക്ാരമുള്ള 

ജിലലാ  ല,  ാലൂക്  ല ദുരന്ത ത്ര ിക്രണ ചുമ ലക്ള്ക ചുവടെ 

തചര്ക്കുന്ന വിധം നിര്ക്വചിച്ച് ഉത്തരവ് 30-5-2019ന് മുന്പ് 

രുറടപ്പെുവികുക്.  ിരുവനന്തരുരം ജിലലാ ദുരന്ത നിവാരണ 

അത ാറിറ്റി ഈ വിഷയത്തില് രുറടപ്പെുവിച്ച Proceedings No. 

H2/E/162507/19 (2) dated 1-03-2019 എന്ന ഉത്തരവ് അനുക്രണീയമാണ്. 

ഉത്തരവ് അനുബന്ധം 3 ആയി തചര്ക്കുന്നു. 

4. സംസ്ഥാന/ജിലലാ  ല Incident Response Systemടെ ചുമ ല വഹിതകണ്ടുന്ന 

ഉതദയാഗസ്ഥടര സംബന്ധിച്ച നിര്ക്തദരങ്ങള്ക ചുവടെ തചര്ക്കുന്നു. ജിലലാ, 

 ാലൂക്  ലത്തില് ഇ ിനനുത്സി മായി ജിലലാ ദുരന്ത നിവാരണ 

അത ാറിറ്റിക്ള്ക ഉത്തരവ് രുറടപ്പെുവികുക്. എലലാ  സ് ിക്ക്െില് 8 

മണികൂര്ക് ത്രവര്ക്ത്തന തരഷം മാറ്റുവാന് ഒരു രക്രം 

ഉതദയാഗസ്ഥടനയും ക്ടണ്ടത്തി Alternate IRSഉം ഉറപ്പ് വരുത്തുക്. 

 ുെര്ക്ച്ചയായി ഒരു ഉതദയാഗസ്ഥനും 12 മണികൂറില് അധിക്ം 

ത്രവര്ക്ത്തികുന്നിലല എന്ന് തസഫ്റ്റ്റി ഓെീസര്ക് ഉറപ്പ് വരുത്തണം. 

രു ിയ ആെുക്ള്ക ചാര്ക്ജ് എെുകുതമ്പാള്ക മുന്പ് ത്രവര്ക്ത്തിച്ചവര്ക് 

നെത്തിയ ത്രവര്ക്ത്തനം സംബന്ധിച്ച് ഒരു briefing നല്ക്ണം. 
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District Level 

1 Responsible Officer (RO) Chairperson, DDMA (District Collector) 

2 Incident Commander (IC) Chief Executive Officer, DDMA (Deputy Collector, DM/ADM) 

3 
Deputy Incident Commander 

(DIC) 

Assistant Development Commissioner (General) or District 

Planning Officer 

4 Operations Section Chief (OSC) A Dy. SP nominated by District Police Chief 

5 Logistics Section Chief (LSC) Regional Transport Officer nominated by RO 

6 Planning Section Chief (PSC) 
Assistant Divisional Fire Officer nominated by District Fire 

Officer 

7 Safety Officer (SO) A Medical Officer nominated by District Medical Officer 

8 Media Officer (MO) 
Information Officer (I & PRD) nominated by District 

Information Officer 

9 Liaison Officer (LO) Junior Superintendent, Natural Calamity 

10 Information Officer (IO) Hazard Analyst, DEOC 

Taluk Level 

1 Responsible Officer (RO) 
Deputy Collector or equivalent nominated by Chairperson, 

DDMA 

2 Incident Commander (IC) Tahasildar of the Taluk 

3 
Deputy Incident Commander 

(DIC) 

Block Development Officer nominated by Assistant 

Development Commissioner 

4 Operations Section Chief (OSC) A Circle Inspector of Police nominated by District Police Chief 

5 Logistics Section Chief (LSC) 
Motor Vehicles Inspector nominated by Regional Transport 

Officer 

6 Planning Section Chief (PSC) 
Station Officer, Fire and Rescue Services nominated by District 

Fire Officer 

7 Safety Officer (SO) A Medical Officer nominated by District Medical Officer 

8 Media Officer (MO) 
Information Officer nominated by District Information Officer (I 

& PRD) 

9 Liaison Officer (LO) 
A suitable Village Officer equivalent from the Taluk Office 

nominated by Tahasildar 

10 Information Officer (IO) 
A suitable Village Officer equivalent from the Taluk Office 

nominated by Tahasildar 

5. IRSല് ഓതരാരുത്തരുതെയും ഉത്തരവാദിത്തം സംബന്ധിച്ച് രരിരീലനം 

ആവരയമായ ജിലലക്ള്ക സംസ്ഥാന അത ാറിറ്റിടയ ബന്ധടപ്പെുക്. IRSല് 

ഉള്കടപ്പെുന്ന ഉതദയാഗസ്ഥര്ക്കായി ജിലലയില് വച്ച് രരിരീലനം 

ആവരയാനുസരണം നല്ക്ുന്ന ാണ്. 

6. എലലാ ജിലലക്െിലും ജിലലാ അെിയന്തിരഘട്ട ക്ാരയനിര്ക്വഹണ തക്ത്രങ്ങള്ക 

റവനയു, തരാലീസ് (തരാലീസ് VHF തറഡിതയാ സഹി ം), അഗ്നിരമന 

തസന എന്നീ വക്ുപ്പുക്െുടെ ത്ര ിനിധിക്ടെ ഷിഫ്റ്റ്റ്  വയവസ്ഥയില് 

ഉള്കടരെുത്തി 24 മണികുറും ത്രവര്ക്ത്തികുന്നുണ്ട് എന്ന് Handbook on 

Disaster Management – Volume 2 – Emergency Operations Centres & Emergency Support 

Functions Plan, Kerala 
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(http://sdma.kerala.gov.in/publications/Handbook/SEOC,%202015.pdf)ല് 

നിഷ്ക്ര്ക്ഷിച്ചിരികുന്നത് തരാടല ഉറപ്പ് വരുത്തണം. ആലപ്പുഴ ജിലലാ 

ദുരന്ത നിവാരണ അത ാറിറ്റി ഈ വിഷയത്തില് 2013മു ല് 

സവീക്രിച്ചിട്ടുള്ള ത്രവര്ക്ത്തിക്ള്ക അനുക്രണീയമാണ്. 

7. ജിലലാ ഇ.ഓ.സിയുടെ Satellite Phone, ജിലല ഇ.ഓ.സിയിടല രണ്ട്  

ടമാകബല് തൊൺ, ലാന്് തൊൺ, സംസ്ഥാന ഇ.ഓ.സിയില് നിന്നും 

ലഭികുന്ന തഹാട്ട് കലന്, തൊള്ക ത്െീ നമ്പര്ക് (1077), തരാലീസ് 

വയര്ക്ടലസ്സ്, വനം വക്ുപ്പ് വയര്ക്ടലസ്സ് (Palakkad, Idukki, Wayanad 

ജിലലക്െില്), ഇന്റര്ക്ടനറ്റ് (ഒരു വയര്ക്ടലസ് തഡാങ്കിള്ക ഇന്ടറര്ക്ടനറ്റും, 

ഒരു ഒപ്െികല് കെബര്ക് ഇന്റര്ക്ടനറ്റും), രണ്ട് ഡസ്ക്തൊപ്പ്, രണ്ട് 

െി.വി, ഡി.െി.എച്ച് ക്ണക്ഷനും തക്ബിള്ക ക്ണക്ഷനും (രണ്ടും 

ഉണ്ടാക്ണം), സാധാരണ തറഡിതയാ, ഒരു ഹാം തറഡിതയാ എന്നിവ 

ജിലലാ ഇ.ഓ.സിയില് ഉറപ്പ് വരുത്തുക്. 

8. ജിലലയില് ലഭയമായ ആക്ാരവാണിയുടെ ഈ നിലയങ്ങള്ക ഒന്ന് ജിലലാ 

ഇ.ഓ.സിയില് എതപ്പാഴും ത്രദ്ധ്ികുക് 

− Trivandrum  ിരുവനന്തരുരം MW (AM Channel): 1161 kHz 

− Alappuzha ആലപ്പുഴ MW (AM Channel): 576 kHz 

− Thrissur  ൃരൂര്ക് MW (AM Channel): 630 kHz 

− Calicut തക്ാഴിതകാട് MW (AM Channel): 684 kHz 

9. ജിലല ഇ.ഓ.സിയില് നിന്നും ആവരയമാടണങ്കില് ടരാ ു ജനങ്ങടെ 

മുന്നറിയിപ്പ് അറിയികുന്ന ിന് തവാട്ടര്ക് രട്ടിക്യുമായി ബന്ധടപ്പട്ടുള്ള 

ടമാകബല് നമ്പര്ക് തരഖരം  ഉരതയാഗികുന്ന ിന് ദുരന്ത നിവാരണ 

നിയമം 2005, Section 30 (2) (v) ത്രക്ാരം ഉത്തരവ് രുറടപ്പെുവികുക്യും 

ഇത്തരം സംവിധാനം  യ്യാറാകി  രുവാന് എന്.ഐ.സിതയാട് 

നിര്ക്തദരികുക്യും ടചയ്യുക്. തവാട്ടര്ക് രട്ടിക്യുമായി ബന്ധടപ്പട്ടുള്ള 

ടമാകബല് നമ്പര്ക് തരഖരമാടണങ്കില് സൂക്ഷ്മായി ത്രാതദരിക്മായി 

വ യസ് മായ്ത മുന്നറിയിപ്പുക്ള്ക നല്ക്ുവാന് ഉരതയാഗടപ്പെും. 

10. എലലാ വിതലലജുക്െുടെയും,  ാലൂകുക്െുടെയും, ജിലലക്െുടെയും ദുരന്ത 

സാധയ ാ ഭൂരെം, അ ാത് ത്രതദരടത്ത സര്ക്കാര്ക് ഓെീസുക്ള്ക, 
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ആരുരത് ിക്ള്ക, സ്ക്ൂെുക്ള്ക, ഇവടയ ബന്ധിപ്പികുന്ന തറാഡുക്ള്ക, 

ത്രതദരടത്ത ത്രധാന ത ാെുക്ള്ക, നദിക്ള്ക, ക്ായലുക്ള്ക, ജല 

സംഭരണിക്ള്ക ത്രധാനസ്ഥല തരരുക്ള്ക ഉള്കപ്പടെ ത്രട യ്തക്ം ഭൂരെങ്ങള്ക 

ആയി  യ്യാറാകി സംസ്ഥാന ഇ.ഓ.സി രി.ഡി.എഫ്റ് ആയി 

ജിലലക്ള്കക് നല്ക്ും. ഇവ അ ാത് വിതലലജ്,  ാലൂക് എന്നിവയ്തകും, 

ത്രതദരടത്ത തരാലീസ്, അഗ്നി സുരക്ഷാ വക്ുപ്പ്,  തദര സ്ഥാരനങ്ങള്ക 

എന്നിവയ്തകും ത്രിെ് ടചയ്തത് ലഭയമാകുക്. 

11. ജിലലാ ഇ.ഓ.സിയിതലകുള്ള യു.രി.എസ്, ടജനതററ്റര്ക്, ബാറ്ററിക്ള്ക 

എന്നിവ ത്രവര്ക്ത്തികുന്നുണ്ട് എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുക്. ടജനതററ്ററിന് 2 

ദിവസം ത്രവര്ക്ത്തികുവാന് ആവരയമായ ഇന്ധനം അ ാത് ഇ.ഓ.സി 

ടജനതററ്ററിതനാട് അനുബന്ധമായി ക്രു ുക്. 

12. എലലാ അണടകട്ടുക്െുടെയും ടറ്, ഓറഞ്ച്, നീല എന്നീ അതലര്ക്ട്ട് 

ജലനിരപ്പുക്െും, റുള്ക ടക്ര്ക്വ് അനുസരിച്ച് ഏ ു സാഹചരയങ്ങെില് 

അണടകട്ടുക്ള്ക  ുറന്നുവിെും എന്നും അണടകട്ടുക്ള്ക 

നിലനില്കുന്ന ും, അണടകട്ടിടല ജലം ഒഴുക്ി തരാക്ുന്ന ുമായ 

ജിലലക്െിടല ജിലലാ ദുരന്ത നിവാരണ അത ാറിറ്റിക്ള്കക് ജലതസചന 

വക്ുപ്പും, ടക്.എസ്.ഇ.ബിയും ജൂൺ 10ന് മുന്പ് നല്ക്ി എന്ന് ഉറപ്പ് 

വരുത്തുക്. ഇത്തരത്തില് ലഭികുന്ന വിവരം ജിലലാ ദുരന്ത നിവാരണ 

അത ാറിറ്റി രരിഗണിച്ച് ഉചി മായ നിര്ക്തദരങ്ങള്ക സഹി ം  

അനുമ ി നല്ക്ി എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുക്. ഈ അംഗീക്ൃ  രദ്ധ് ി 

അനുസരിച്ച് മാത് തമ അണടകട്ടുക്െില് നിന്നും ജലം  ുറന്ന് 

വിെുവാന് രാെുള്ളൂ എന്ന് നിഷ്ക്ര്ക്ഷികുക്. 

13. ജലതസചന വക്ുപ്പുക്െിടല അസിേടെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് 

എഞ്ചിനീയറില് ക്ുറയാത്ത ഉതദയാഗസ്ഥടന ഷിഫ്റ്റ്റ്  അെിസ്ഥാനത്തില് 

ജിലലാ അെിയന്തിരഘട്ട ക്ാരയനിര്ക്വഹണ തക്ത്രങ്ങെിതലക് 24 x 7 

നിതയാഗികുവാന് ഉത്തരവ് രുറടപ്പെുവികുക്. ജിലലയിടല മഴയും, 

ജലവും, അണടകട്ടിടല ജലവും സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങള്ക അ  ു 

ദിവസം തത്ക്ാഡീക്രിച്ച് ജിലലാ ദുരന്ത നിവാരണ അത ാറിറ്റിക് 

നല്ക്ുവാന് തമല് ഉതദയാഗസ്ഥടന ചുമ ലടപ്പെുത്തുക്. രുഴക്െിടലയും 
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അണടകട്ടുക്െിടലയും  ജലനിരപ്പുമായി ബന്ധടപ്പട്ട് അെിയന്തിര 

സാഹചരയം ഏട ങ്കിലും ത്രതദരത്തുതണ്ടാ എന്ന് നിരന്തരം 

നിരീക്ഷികുവാനും ത്രസ് ു  ഉതദയാഗസ്ഥടന ചുമ ലടപ്പെുത്തുക്. 

അ ാത് ദിവസടത്ത മഴയുടെ അെവ്, രുഴക്െിടല ജലനിരപ്പ്എന്നിവ 

ഒരു Excel െയല് ആയി സൂക്ഷികുക്യും, ആയത് അവതലാക്നം 

ടചയ്തത്, ടവള്ളടപ്പാക സാധയ  ജിലലാ അത ാറിറ്റിടയ ദിവസവും 

അറിയികുക്യും ടചയ്യുക്. 

14. അണടകട്ടുക്െില് നിന്നും ജലം  ുറന്നു വിതെണ്ടുന്ന സാഹചരയം ഉണ്ട് 

എന്ന അനുമാനത്തില് എത്തുക്യാടണങ്കില് നീല അതലര്ക്ട്ട് 

രുറടപ്പെുവികുന്ന അവസരത്തില്  ുറന്നുവിെുവാന് സാധയ യുള്ള 

അണടകട്ടിടെ ജല ബഹിര്ക്ഗമന രാ യിലുള്ള എലലാ ജിലലക്െിടലയും 

അെിയന്തിരഘട്ട ക്ാരയനിര്ക്വഹണ തക്ത്രങ്ങെില് (BSNL 1077ല്) 

നിര്ക്ബന്ധമായും അറിയിപ്പ് നല്തക്ണ്ട ാണ് എന്നും ജല ബഹിര്ക്ഗമന 

രാ യിലുള്ള എലലാ ജിലലാ ക്െക്െര്ക്മാരുടെയും അനുമ ിതയാടെ 

മാത് തമ അണടകട്ടുക്െില് നിന്നും ജലം  ുറന്നു വിൊന് രാെുള്ളൂ 

എന്നും ടക്.എസ്.ഇ.ബി, വാട്ടര്ക് അത ാറിറ്റി, ജലതസചന വക്ുപ്പ് 

എന്നിവര്ക്ക് നിര്ക്തദരം നല്ക്ിയിട്ടുണ്ട്. 

  എലലാ ത്രധാന അണടകട്ടുക്െുടെയും ചുവപ്പ്, ഓറഞ്ച്, നീല 

എന്നീ അതലര്ക്ട്ട് ജലനിരപ്പുക്െും, റുള്ക ടക്ര്ക്വ് അനുസരിച്ച് ഏ ു 

സാഹചരയങ്ങെില് അണടകട്ടുക്ള്ക  ുറന്നുവിെും എന്നും 

അണടകട്ടുക്ള്ക നിലനില്കുന്ന ും, അണടകട്ടിടല ജല ഒഴുക്ി 

തരാക്ുന്ന ുമായ ജിലലക്െിടല ജിലലാ ദുരന്ത നിവാരണ അത ാറിറ്റിക് 

ജൂൺ 10ന് മുന്പ് നല്ക്ി മുന്ക്ൂര്ക് അനുമ ി വാങ്ങണം എന്നും 

തമല് വക്ുപ്പുക്ള്കക് നിര്ക്തദരം നല്ക്ിയിട്ടുണ്ട്. 

  എലലാ അണടകട്ടുക്ള്കകും ചുവപ്പ്, ഓറഞ്ച്, നീല എന്നീ മൂന്നു 

 രം മുന്നറിയിപ്പുക്ള്ക ഇലല. ഏട ലലാം അണടകട്ടുക്ള്കകാണ് ഇവ 

ബാധക്ം എന്നത് ത്രത യക്മായി ജല ബഹിര്ക്ഗമന രാ യിലുള്ള എലലാ 

ജിലലക്െിടലയും ജിലലാ ദുരന്ത നിവാരണ അത ാറിറ്റിക്ടെ 

അറിയികണം എന്ന് അണടക്ട്ടുക്െുടെ ഉെമസ്ഥരായ വക്ുപ്പുക്ള്കക് 
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നിര്ക്തദരം നല്ക്ിയിട്ടുണ്ട്. ഇവയില് ഏട ലലാം അണടക്ട്ടുക്ള്കക് 

ചുവപ്പ് മുന്നറിയിപ്പ് രുറടപ്പെുവികുതമ്പാള്ക ആണ് രൂര്ക്ണ്ണമായ 

ഒഴുപ്പികല് നെപ്പാതകണ്ടത് എന്നത് ത്രസ് ു  വക്ുപ്പുക്െുമായി ക്ൂെി 

ആതലാചിച്ച് ജിലലാ  ലത്തില് നിര്ക്ണയികുക്. 

15. അണടക്ട്ട് സംബന്ധിച്ച ഓറഞ്ച് മുന്നറിയിപ്പ് ലഭിച്ചാല് ചുവടെ 

തചര്ക്കുന്ന നെരെിക്ള്ക രൂര്ക്ത്തീക്രിച്ചു എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുക്: 

a. അ ാത് അണടക്ട്ടില് നിന്നും രുറതത്തക് ഒഴുകുവാന് 

ഉതദരികുന്ന ജലത്തിന് അനുസരിച്ച് ഓതരാ ത്രതദരത്തും എത്  

ക്ണ്ട് ജലം ഉയരും എന്നത് അനുമാനിച്ച് നല്ക്ുവാന് ജിലല 

ഇ.ഓ.സിയില് നിതയാഗിച്ചിെുള്ള ജലതസചന വക്ുപ്പ് 

എഞ്ചിനീയതരാട് ആവരയടപ്പെുക്യും, ജലം നദിയുടെ ക്രക്വിഞ്ഞ് 

ഒഴുക്ുതമാ എന്ന് ക്ടണ്ടത്തുക്യും ടചയ്യുക്. ഈ വിവരം അ ാത് 

 തദര സ്ഥാരനടത്ത അറിയികുക്യും, ടരാ ുജനങ്ങള്കകായി 

ചുവടെ സൂചിപ്പികുന്ന  രത്തില് ത്രസിദ്ധ്ീക്രികുക്യും ടചയ്യുക്. 

b. ജലം ഒഴുക്ുന്ന രാ യിടല എലലാ ത്ഗാമ രഞ്ചായത്ത്, 

മുനിസിപ്പാലിറ്റി, തക്ാര്ക്പ്പതറഷന് എന്നിവയിടല 

ടസത്ക്ട്ടറിമാടരയും, ത്രസിഡടെ, ടചയര്ക്മാന്, തമയര്ക് 

എന്നിവടരയും അണടകട്ട്  ുറകുവാന് ഉള്ള സാധയ  

സംബന്ധിച്ച വിവരം അറിയികുക് 

c. എലലാ രത് -മാധയമങ്ങടെയും അറിയികുക് 

d. ജിലലാ ക്െക്െറുടെ സാമൂഹിക് മാധയമത്തില് ത്രസിദ്ധ്ീക്രികുക് 

e. ജിലലയുടെ ടവബ്കസറ്റില് ത്രസിദ്ധ്ീക്രികുക് 

f.  ുറന്നു വിെുന്ന ജലം നദിയുടെ ക്രക്വിഞ്ഞ് ഒഴുക്ുവാന് 

സാധയ യുടണ്ടങ്കില് ടരാ ുജനങ്ങള്കകായി കമകിലൂടെ 

നദിയുടെയും/ക്ായലിടെയും  ീര ത്രതദരങ്ങെില് കമകിലൂടെ 12 

മണികൂര്ക് മുന്ടരങ്കിലും വിെിച്ച് രറയുക് 

g. ഒരു ക്ാരണവരാലും കവക്ിട്ട് 6 മണിക് തരഷം, രക്ല് 6 

മണിവടര അണടകട്ടില് നിന്നും രു ു ായി ജലം  ുറന്ന് 

വിെുവാന് അനുവദികരുത്. 
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h. തവലിതയറ്റ സമയടത്ത സമുത്ദ സ്ഥി ി ക്ൂെി  INCOISന്ടറ്റ 

ടവബ്കസറ്റില് നിന്നും രരിതരാധിച്ചിട്ട് തവണം അണടകട്ടുക്െില് 

നിന്നും ജലം  ുറന്നു വിെുവാന് അനുവാദം നല്ക്ുവാന്. ജിലല 

ഇ.ഓ.സി യില് നിതയാഗിച്ചിെുള്ള ജലതസചന വക്ുപ്പ് 

എഞ്ചിനീയതരാട് തമല് അനുമാനം നെത്തി രിരാര്ക്ര നല്ക്ുവാന് 

നിര്ക്തദരം നല്ക്ുക്. 

16. അണടക്ട്ടുക്ള്ക സംബന്ധിച്ച ചുവന്ന മുന്നറിയിപ്പ് ലഭിച്ചാല് ഉെന് 

 ടന്ന അണടക്ട്ടില് നിന്നും രുറതത്തക് ഒഴുകുവാന് ഉതദരികുന്ന 

ജലത്തിന് അനുസരിച്ച് ഓതരാ ത്രതദരത്തും എത്  ക്ണ്ട് ജലം ഉയരും 

എന്നത് അനുമാനിച്ച് ജലം ഉയര്ക്ന്ന് എത്തുവാന് സാധയ യുള്ള 

തമഖലയിടല ജനങ്ങടെ രൂര്ക്ണ്ണമായും ഒഴുപ്പിച്ച് ക്യാമ്പുക്െിതലക് 

മാറ്റുക്. 

17. മലതയാര ജിലലക്െില്, എലലാ ദിവസവും ഭൂജല വക്ുപ്പ്, കമനിംഗ് 

ആന്് ജിതയാെജി, മണ്ണ് സംരക്ഷണ വക്ുപ്പ് എന്നീ വക്ുപ്പുക്െില് 

ഒന്നിടല ജിതയാെജികല് അസിേന്റ്റ്/മണ്ണ് സംരക്ഷണ 

ഉതദയാഗസ്ഥന്/അസിേന്റ്റ് ജിതയാെജിേില് ക്ുറയാത്ത ഉതദയാഗസ്ഥടന 

ഷിഫ്റ്റ്റ്  അെിസ്ഥാനത്തില് ജിലലാ അെിയന്തിരഘട്ട ക്ാരയനിര്ക്വഹണ 

തക്ത്രങ്ങെിതലക് 24 x 7 നിതയാഗികുവാന് നിര്ക്തദരികുക്. മഴയുടെ 

ത്രവചനടത്ത അെിസ്ഥാനടപ്പെുത്തി അ ാത് ജിലലാ അത ാറിറ്റിക്ള്കക് 

ജിലലയിടല ഉരുള്കടരാട്ടല്/മണ്ണിെിച്ചില് സാധയ  സംബന്ധിച്ച് 

അവതലാക്നം നല്ക്ുക്. 

18. ത്രെയം, ഉരുള്കടരാട്ടല് എന്നിവ ബാധികുന്ന വിതലലജുക്െിടല ജല 

തത്സാ സുക്െുടെതയാ, ഈ വിതലലജുക്െില് വി രണം ടചയ്യുവാന് ജലം 

തരഖരികുന്ന തത്സാ സുക്െുടെതയാ ജലം രരിതരാധികുന്ന ിന് ജല 

അത ാറിറ്റിക് സംസ്ഥാന ദുരന്ത ത്ര ിക്രണ നിധിയില്  ുക് 2245-02-

102-99-Flood-Drinking water supply എന്ന രീര്ക്ഷക്ത്തില് നിന്നും 

അനുവദിച്ച് നല്ക്ാവുന്ന ാണ്. 

19. Handbook on Disaster Management – Volume 2 – Emergency Operations Centres & 

Emergency Support Functions Plan, Kerala (http://sdma.kerala.gov.in/wp-
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content/uploads/EOCESFP2015-Edition-2.pdf)ല് നിഷ്ക്ര്ക്ഷിച്ചിരികുന്നത് തരാടല 

എലലാ ജിലലാ അെിയന്തിരഘട്ട ക്ാരയനിര്ക്വഹണ തക്ത്രങ്ങെും രണ്ട് 

സ്ഥിരം ടമാകബല് തൊണും നമ്പറുക്ള്ക സ്ഥാരിച്ച് ത്രവര്ക്ത്തികുന്നു 

എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുക്. ഈ നമ്പര്ക് ഏട ങ്കിലും വയ ിയുടെത ാ, 

ഉതദയാഗസ്ഥടെതയാ ആയിരികരുത്. ഈ ടമാകബല് തൊൺ നമ്പറില് 

WhatsApp ഉണ്ടാതക്ണ്ട ാണ്. ദുരന്ത സംബന്ധിയായി ജിലലടയ സംബന്ധിച്ച് 

ലഭികുന്ന മുന്നറിയിപ്പുക്ള്ക ജിലലാ അെിയന്തിരഘട്ട ക്ാരയനിര്ക്വഹണ 

തക്ത്രങ്ങെിടല ഇടമയില്, WhatsApp, ജിലലാ ക്െക്െറുടെ ഔതദയാഗിക് 

ടമാകബല് നമ്പര്ക് എന്നിവയില് ആയിരികും ത്രധാനമായി സംസ്ഥാന 

അെിയന്തിരഘട്ട ക്ാരയനിര്ക്വഹണ തക്ത്രത്തില് നിന്നും അറിയികുക്. 

ജിലലാ ലത്തില് ആവരയമായ വക്ുപ്പുക്ള്കകും, ജനത്ര ിനിധിക്ള്കകും 

അറിയിപ്പുക്ള്ക നല്തക്ണ്ടുന്ന ചുമ ല ജിലലാ അെിയന്തിരഘട്ട 

ക്ാരയനിര്ക്വഹണ തക്ത്രത്തിനായിരികും. 

20. സവക്ാരയ ഭൂമിയിലുള്ള അരക്െക്രമായ മരങ്ങെും മരച്ചിലലക്െും 

ക്ടണ്ടത്തി മുറിച്ചു മാറ്റുവാന് ദുരന്ത നിവാരണ നിയമം 2005, Section 30 

(2) (v) ത്രക്ാരം ടരാ ുജനങ്ങള്കക്  രത് -മാധയമങ്ങള്ക വഴി നിര്ക്തദരം 

നല്ക്ുക്. ഈ നിര്ക്തദരം അനുസരികാത്ത വയക്തിക്ള്കകും സവക്ാരയ 

സ്ഥാരനങ്ങള്കകുമായിരികും അവരവരുടെ ഭൂമിയിലുള്ള മരം വീണ് 

ഉണ്ടാക്ുന്ന എലലാ അരക്െങ്ങള്കകും നഷ്ട രരിഹാരം നല്ക്ുവാന് 

ബാധയ  എന്നത് രരസയടപ്പെുത്തുക്. 

21. രരസയ തഹാഡിങ്ങുക്െുടെ രക്തി/ബലം രരിതരാധികുവാനും, ഇവ 

ക്ാറ്റത്ത്  മറിഞ്ഞു വീണ് നഷ്ടവും ജീവ ഹാനിയും ഉണ്ടാകുന്നിലല 

എന്നും ഉറപ്പ് വരുത്തണം എന്നും ജിലലയില് ഇത്തരം തബാര്ക്് 

സ്ഥാരിച്ചിട്ടുള്ള എലലാ രരസയ സ്ഥാരനങ്ങള്കകും നിര്ക്തദരം 

നല്ക്ുവാന്  തദര സ്ഥാരനങ്ങതൊട് നിര്ക്തദരികുക്. 

22. എലലാ വക്ുപ്പുക്െും അവരവരില് നിക്ഷിപ് മായ ദുരന്ത ത്ര ിക്രണ 

ചുമ ലക്ള്ക Handbook on Disaster Management – Volume 2 – Emergency Operations 

Centres & Emergency Support Functions Plan, Kerala available at 

(http://sdma.kerala.gov.in/wp-content/uploads/EOCESFP2015-Edition-2.pdf)ല് നിന്നും 
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മനസിലാകുക്യും ആവരയമായ വക്ുപ്പു ല  യ്യാടറെുപ്പുക്ള്ക 

നെത്തുക്യും ടചയ്ത ു എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുക്. 

23. തക്രെത്തില്, ജിലല  ിരിച്ച് ദുരന്ത ത്ര ിക്രണത്തിന് 

ഉരതയാഗികാവുന്ന ഒട്ടനവധി ഉരക്രണങ്ങെുടെ രട്ടിക് Indian Disaster 

Resource Network http://sdma.kerala.gov.in/idrn/ എന്ന ടവബ്കസറ്റില് ലഭയമാണ്. 

ഈ രട്ടിക് എലലാ ജിലലാ അെിയന്തിരഘട്ട ക്ാരയനിര്ക്വഹണ 

തക്ത്രങ്ങെിലും,  ാലൂക് ഓെീസിലും ത്രിെ് ടചയ്തത് സൂക്ഷികുക്. 

ക്ൂെു ല് വിവരം ത്രാതദരിക്മായി തരഘരിച്ച് ഈ ടവബ്കസറ്റില് 

അപ്പ് തലാ് ടചയ്യുക്. 

24. 2018ല് ജിലലയില് ടഹലിതക്ാപ്റ്റര്ക് ഇറങ്ങുവാന് ഉരതയാഗിച്ച എലലാ 

സ്ഥലങ്ങെുടെയും latitude/longitude, സ്ഥലതപ്പര്ക്, സ്ഥലം ഉെമസ്ഥടെ തരരും, 

ടമാകബല് തൊൺ നമ്പറും തരഖരികുക്യും 30-5-2019ന് മുന്പ് 

സംസ്ഥാന ഇ.ഓ.സിക് ഇടമയില് ആയി ലഭയമാകുക്. 

25. എലലാ  ാലൂകിലും അഗ്നിരമന തസനയുടെതയാ, തരാലീസിടെതയാ 

ഒരു Tower light എങ്കിലും ഉണ്ട് എന്ന് ഉറപ്പു വരുത്തുക്. ഇ ിനായി 

ആവരയമായ നിര്ക്തദരങ്ങള്ക ത്രസ് ു  തസനക്ള്കക് നല്ക്ുക്. 

അ യാവരയഘട്ടത്തില് ഇവ മറ്റ് സ്ഥലങ്ങെില് ലഭയമാകുവാന് 

ആവരയമായ ടസൗക്രയം ഒരുകുക്. 

26. കദനംദിന ദുരന്ത നാരനഷ്ട വിവരങ്ങള്ക, ജിലലാ അെിയന്തിരഘട്ട 

ക്ാരയനിര്ക്വഹണ തക്ത്രങ്ങള്ക ദിവസവും 3 മണിക് മുന്രായി 

ചുവടെ തചര്ക്കുന്ന തൊര്ക്മാറ്റ് 1ല് സംസ്ഥാന അെിയന്തിരഘട്ട 

ക്ാരയനിര്ക്വഹണ തക്ത്രത്തിന് seoc.gok@gmail.com എന്ന ഇടമയിലില് 

ലഭയമാതക്ണ്ട ാണ്. അ ാത് ആഴ്സചയിടല തത്ക്ാഡീക്രിച്ച റിതപ്പാര്ക്ട്ട്  

തൊര്ക്മാറ്റ്  2 ത്രക്ാരം എലലാ മാസവും അവസാന ത്രവര്ക്ത്തി ദിവസം 

seoc.gok@gmail.com എന്ന ഇടമയിലില് ലഭയമാതക്ണ്ട ാണ്. എലലാ 

വക്ുപ്പുക്െുടെയും വിവരം ക്ൃ യമായി അ  ു ദിവസം നല്ക്ുന്നുണ്ട് 

എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുക്. 

27. സംസ്ഥാന ദുരന്ത ത്ര ിക്രണ നിധിയില്നിന്നും ത്ര ിക്രണ 

ത്രവര്ക്ത്തങ്ങള്കക് അംഗീക്ാരം ഉള്ള ദുരന്തങ്ങള്ക ഉണ്ടാക്ുന്ന 

mailto:seoc.gok@gmail.com
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അവസരങ്ങെില് നാവിക് തസന, വായൂ തസന, ക്ര തസന, തദരീയ 

ദുരന്ത ത്ര ിക്രണ തസന (NDRF), എന്നിവടയ ഉരതയാഗടപ്പെുത്തുവാന് 

സംസ്ഥാന അെിയന്തിരഘട്ട ക്ാരയനിര്ക്വഹണ തക്ത്രടത്ത ബന്ധടപ്പെുക്. 

ജിലല ദുരന്ത നിവാരണ അത ാറിറ്റി ടചയര്ക്മാടെ ആവരയം 

ഇടമയില്/SMS/Telephone/Fax ആയി seoc.gok@gmail.com, ൊക്സ്: 0471-2364424. 

Mobile: 9446568222, 9446580222ല് അറിയികുക്. ഇവ തലാഗ് ടചയ്യടപ്പെണം 

എന്ന ിനാല് SMS അടലലങ്കില് തൊൺക്ാള്ക എന്നിവ ജിലല ക്െക്െറുടെ 

ഔതദയാഗിക് തൊണില് നിതന്നാ, ജിലലാ ഇ.ഓസിയുടെ തൊണില് 

നിതന്നാ മാത് ം ടചയ്യുക്. 

28. തദരീയ ദുരന്ത ത്ര ിക്രണ തസനടയ (NDRF)  ൃശ്ശൂരില്നിതന്നാ, മറ്റ് 

സ്ഥലങ്ങെില് നിതന്നാ വിനയസികുന്ന അവസരത്തില് ഇവരുടെ (48 

അംഗങ്ങള്ക) ഭക്ഷണം,  ാമസം എന്നിവ അ ാത് ജിലലക്ള്ക 

വഹിതകണ്ട ാണ്. ഇവരുടെ യാത് ാ ടചലവ്  ൃരൂര്ക് ജിലല ദുരന്ത 

നിവാരണ അത ാറിറ്റി വഹികും. ആരതകാണത്തുനിന്നും തനരിട്ടു 

വിനയസികടരട്ടാലും ഇവരുടെ (ഒരു െീമില് 48 അംഗങ്ങള്ക) ഭക്ഷണം, 

 ാമസം എന്നിവ അ ാത് ജിലലക്ള്ക വഹിതകണ്ട ാണ്. 

ആവരയമാടണങ്കില് യാത് ാ വാഹനവും നല്ക്ണം. ഇവര്ക്  ിരിടക് 

തരാക്ുന്ന അവസരത്തില് ആവരയമാടണങ്കില് ഇവരുടെ 

വാഹനങ്ങെില് ആവരയമായ ഇന്ധനം നിറച്ച് നല്തക്ണ്ട ാണ്. 

ഇവയ്തക് ആവരയമായി വരുന്ന  ുക് GO (Ms) No. 194/2015/DMD dated 20-05-

2015, item 2 – Search and Rescue Operations ത്രക്ാരം 2245-02-112-99-Flood-Evacuation of 

Population എന്ന ടഹ്ല് നിന്നും വഹികാവുന്ന ാണ്. 

29. തദരീയ ദുരന്ത ത്ര ിക്രണ തസന (NDRF)ടയ ജിലലയില് 

വിനയസികുതമ്പാള്ക ഇവരുടെ  ാമസത്തിനായുള്ള ടക്ട്ടിെം, 

(ചുരുങ്ങിയത് 100 തരടര ഉള്കടകാള്ളാവുന്ന ും, ഭക്ഷണം രാക്ം 

ടചയ്യാവുന്ന ുമായ ടക്ട്ടിെം) ജിലലയില് ഒന്ന് എന്ന നിലയില് 

ക്ടണ്ടത്തി 30-5-2019നു മുന്പ് seoc.gok@gmail.com എന്ന ഇടമയില് 

വിലാസത്തില് അറിയികുക്. ഇത്തരത്തില് ക്ടണ്ടത്തുന്ന 

ടക്ട്ടിെങ്ങെുടെ ഒരു  ാതകാല് സ്ഥലടത്ത വിതലലജ് ഓെീസര്ക് 

mailto:seoc.gok@gmail.com
mailto:seoc.gok@gmail.com
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സൂക്ഷികുക്. സര്ക്കാര്ക് ടക്ട്ടിെങ്ങള്ക ലഭയമലല എങ്കില് സവക്ാരയ 

ടക്ട്ടിെങ്ങെും ഉരതയാഗികാം. സവക്ാരയ ടക്ട്ടിെങ്ങൊണ് 

ഉരതയാഗിയ്തകുന്നട ങ്കില് ഇ ിനായി ദുരന്ത ത്ര ിക്രണ നിധിയില് 

നിന്നും  ുക് ടചലവഴിച്ച് ദുരന്ത സമയത്ത് വാസ് ുവക്ക്ള്ക 

വാെക്യ്തക് എെുകുവാന് നിഷ്ക്ര്ക്ഷിച്ചിട്ടുള്ള Rate Contract ത്രത്ക്ിയ 

രൂര്ക്ത്തിയാകുക്. 

30. സംസ്ഥാന ദുരന്ത ത്ര ിക്രണ നിധിയില്നിന്നും ത്ര ിക്രണ 

ത്രവര്ക്ത്തങ്ങള്കക് അംഗീക്ാരം ഉള്ള ദുരന്തങ്ങള്ക ഉണ്ടാക്ുന്ന 

അവസരങ്ങെില് അഗ്നിരമന തസന, നാവിക് തസന, വായൂ തസന, ക്ര 

തസന, തദരീയ ദുരന്ത ത്ര ിക്രണ തസന (NDRF), എന്നിവടയ 

ഉരതയാഗടപ്പെുത്തുതമ്പാള്ക ഇ ിന് ആവരയമായി വരുന്ന  ുക് GO (Ms) 

No. 194/2015/DMD dated 20-05-2015, item 2 – Search and Rescue Operations ത്രക്ാരം 

2245-02-112-99-Flood-Evacuation of Population എന്ന ടഹ്ല് നിന്നും 

വഹികാവുന്ന ാണ്. 

31. സംസ്ഥാന ദുരന്ത ത്ര ിക്രണ നിധിയില്നിന്നും അംഗീക്ാരം ഉള്ള 

ദുരന്തങ്ങള്ക ഉണ്ടാക്ുന്ന അവസരങ്ങെില് ത്ര ിക്രണ 

ത്രവര്ക്ത്തങ്ങള്കകായി ഉരതയാഗികാവുന്ന  ുക്യുടെ രരിമി ിക്ള്ക GO 

(Ms) No. 194/2015/DMD dated 20-05-2015 ത്രക്ാരം നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ദുരന്ത 

ത്ര ിക്രണ ത്രവര്ക്ത്തനങ്ങള്ക ഏടറ്റെുകുതമ്പാള്ക അനുവദനീയമായ 

രരിധി അധിക്രികാ ിരികുവാന് ജിലല ദുരന്ത നിവാരണ അത ാറിറ്റി 

ത്രത യക്ം ത്രദ്ധ്ികുക്. തമല് സൂചിപ്പിച്ച ത്രവര്ക്ത്തനങ്ങള്കക് അനുമ ി 

നല്ക്ുതമ്പാള്ക, സംസ്ഥാന ദുരന്ത ത്ര ിക്രണ നിധിയിടല അ ാത് 

ടഹ് ഓഫ്റ് അടകൗണ്ടില് സര്ക്കാര്ക് ലഭയമാകിയിട്ടുള്ള  ുക് 

അധിക്രികാ ിരികുവാന് ത്രദ്ധ്ികുക്. 

32. സംസ്ഥാന ദുരന്ത ത്ര ിക്രണ നിധിയിടല ഏട ങ്കിലും ടഹ് ഓഫ്റ് 

അടകൗണ്ടില് രഴയ ത്രവര്ക്ത്തിക്ള്കക് ടക്ാെുത്തു  ീര്ക്കുവാന് 

രണം അവരയമുടണ്ടങ്കില്, അ ാത് ക്ാലഘട്ടത്തില് നിലനിന്നിരുന്ന 

സംസ്ഥാന ദുരന്ത ത്ര ിക്രണ നിധിയുടെ മാനദണ്ഡം അനുസരിച്ച് 
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രരിതരാദിച്ച്, സര്ക്കാരിതലക് ആവരയമുള്ള രണം ലഭയമാകുവാന് 

രുരാര്ക്ര ടചയ്യുക്. 

33. അംഗീക്ൃ  ദുരന്തത്തില്  ക്ര്ക്ച്ച തനരിട്ട വീെുക്െുടെ ടക്ട്ടിെ 

 ക്ര്ക്ച്ചയുടെ ത ാത് മാത് ം ര മാന നിരകില് GO (Ms) No. 24/2018/DMD 

dated 26-10-2018 ത്രക്ാരം ക്ണകാക്ി അ ാത് വിതലലജ് ഓെീസര്ക്ക് 

ദുരന്തം ഉണ്ടായി 3 ദിവസത്തിനുള്ളില് റിതപ്പാര്ക്ട്ട്  നല്ക്ണം എന്ന് 

 തദര-സവയംഭരണ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിഭാഗത്തിന് നിര്ക്തദരം നല്ക്ുക്. 

ഈ റിതപ്പാര്ക്ട്ടില് ആവരയമായ വിവരങ്ങള്ക  തദര വക്ുപ്പിന് ഉള്ള 

നിര്ക്തദരങ്ങെില് ഉള്കടപ്പെുത്തിയിട്ടുണ്ട്. 

34. അ ാത് ആഴ്സചയില് അനുവദികുന്ന വയക്തിഗ മായ ദുരി ാരവാസം 

സംബന്ധിച്ച വിവരവും, ക്യാമ്പ് ക്െുടെ വിവരവും, നാരനഷ്ടം 

സംബന്ധിച്ച വിവരവും തത്ക്ാഡീക്രിച്ച് ജിലലയുടെ ടവബ്കസറ്റില് 

ത്രസിദ്ധ്ീക്രിടകണ്ട ാണ്. ഇ ില് വീഴ്സച വരുത്തരുത്. അ ാത് 

 ാലുക് ഓെീസില് ഈ വിവരം ത്രത യക്ം സൂക്ഷിടക്ണ്ട ാണ്. 

ഇ ിനായി ജിലല ക്െക്െര്ക് ആവരയമായ നെരെിക്ള്ക സവീക്രികണം. 

ക്ൃഷി നഷ്ടവുമായി ബന്ധടരട്ട വിവരം അ ാത് ക്ൃഷി ഓെീസില് 

സൂക്ഷിതകണ്ട ാണ്. ഈ വിവരം ₹10 രൂര അെച്ച് 

ആവരയടരെുന്നവര്ക്ക് ലഭയമാകണം. 

35. ജിലലയിടല എലലാ സ്ക്ൂെുടെയും, ആരുരത് ിക്െുടെയും fitness  തദര-

സവയംഭരണ ടരാ ുമരാമത്ത് (LSG Engineering) വക്ുപ്പ് 

എഞ്ചിനീയടറടക്ാണ്ട്  അ ാത്  തദര സ്ഥാരനങ്ങള്ക 

രരിതരാധിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുക്. Fitness ഇലലാത്ത 

ടക്ട്ടിെങ്ങള്ക സ്ക്ൂള്ക, ആരുരത് ി എന്നിവ നെത്തുവാന് 

ഉരതയാഗികുന്നിലല എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുക്. ദുരന്ത നിവാരണ നിയമം, 

Section 30 (2) (xxiii) ത്രക്ാരം ഇ ിനുള്ള നിര്ക്തദരം രുറടപ്പെുവികുക്. 

ത്രസ് ു  നിര്ക്തദരം അനുസരികാത്തവര്ക് ദുരന്ത നിവാരണ നിയമം, 

Section 51 (b) ത്രക്ാരം രിക്ഷയ്തക് വിതധയരാക്ും എന്നത് വയക്തമാകുക്. 

36. ജിലലയിടല എലലാ ആരുരത് ിക്െുടെയും സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങള്ക 

ത്രവര്ക്ത്തികുന്നുണ്ട് എന്ന്  അ ാത്  തദര സ്ഥാരനങ്ങള്ക 
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രരിതരാധിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുക്. ഇ ിനായി അഗ്നി 

സുരക്ഷാ വക്ുപ്പിന് ആവരയമായ നിര്ക്തദരം നല്ക്ുക്. അഗ്നി സുരക്ഷാ 

വക്ുപ്പിടെ എന്.ഓ.സി ഇലലാത്ത ടക്ട്ടിെങ്ങള്ക ആരുരത് ി നെത്തുവാന് 

ഉരതയാഗികുന്നിലല എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുക്. ദുരന്ത നിവാരണ നിയമം, 

Section 30 (2) (xxiii) ത്രക്ാരം ഇ ിനുള്ള നിര്ക്തദരം രുറടപ്പെുവികുക്. 

ത്രസ് ു  നിര്ക്തദരം അനുസരികാത്തവര്ക് ദുരന്ത നിവാരണ നിയമം, 

Section 51 (b) ത്രക്ാരം രിക്ഷയ്തക് വിതധയരാക്ും എന്നത് വയക്തമാകുക്. 

37. തദരീയ ദുരന്ത നിവാരണ അത ാറിറ്റിയുടെ 6അം തയാഗം കക്ടകാണ്ട 

 ീരുമാനം അനുസരിച്ച്  Ltr. No. DM/372/2019/SDMA dated 22-02-2019 

ത്രക്ാരം സംസ്ഥാന ദുരന്ത നിവാരണ അത ാറിറ്റി നിര്ക്തദരിച്ചിട്ടുള്ള 

സ്ക്ൂള്ക സുരക്ഷാ നിര്ക്തദരങ്ങള്ക എലലാ സ്ചൂെിലും നെപ്പാകി എന്ന് 

ഉറപ്പ് വരുത്തുക്. 

38. ജിലലാ  ലത്തില് വിവിധ വക്ുപ്പുക്ള്കകായി നല്ക്ിയിരികുന്ന 

നിര്ക്തദരങ്ങള്ക ദുരന്ത നിവാരണ നിയമത്തിടെ ടസക്ഷന് 30 (2) (v) 

ത്രക്ാരം ജിലലാ ദുരന്ത നിവാരണ അത ാരിറ്റിക്ള്ക  നിര്ക്തദരമായി 

രുറടപ്പെുവികുക്. നിര്ക്തദരങ്ങള്ക അനുസരികാത്ത ഉതദയാഗസ്ഥര്ക് 

ദുരന്ത നിവാരണ നിയമത്തിടെ ടസക്ഷന് 51 അനുസരിച്ച് 

രിക്ഷികടപ്പെും എന്ന ും, ഈ രിക്ഷ വിധികുവാന് ജിലലാ 

അത ാറിറ്റിക് അധിക്ാരം ഉണ്ട് എന്ന ും വയക്തമാകുക്. 

39. ദുരന്ത നിവാരണ തമഖലയില് ത്രവര്ക്ത്തികുന്ന എന്.ജി.ഓക്ള്ക 

ത്രവര്ക്ത്തനാനുമ ികായി  ജിലലാ അത ാറിറ്റിടയ സമീരികുന്ന 

സാഹചരയത്തില് ഓതരാ എന്.ജി.ഓയുടെയും ഈ തമഖലയിടല 

ത്രവര്ക്ത്തി രരിചയവും, ഇവര്ക് തക്ത്ര/സംസ്ഥാന സര്ക്കാരുക്െുടെതയാ 

റജിസ്തത്െഷന്നും, സരിയര്ക് ഇന്തയ (SPHERE India)യുടെതയാ 

അംഗീക്ാരവും, തദരീയ ദുരന്ത നിവാരണ അത ാറിറ്റിയുടെ 

ടവബ്കസറ്റില് ടറജിേര്ക് ടചയ്ത ിട്ടും   ഉള്ള സന്നദ്ധ് സംഘെനയാണ് 

എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുക്. ഇത്തരത്തില് ഉള്ള എന്.ജി.ഓ ആടണങ്കില് 

ദുരന്ത നിവാരണ നിയമം 2005, Section 30 (2) (xix) ത്രക്ാരം ഇവര്ക്ക് 

ത്രവര്ക്ത്തനാനുമ ി ജിലലാ അത ാറിറ്റിക് നല്ക്ാവുന്ന ാണ്. 
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40. ദുരന്ത തമഖലയില് സന്നദ്ധ് ത്രവര്ക്ത്തനത്തിന് മുന്നിട്ട് വരുന്ന 

അംഗീക്ൃ  സന്നദ്ധ് സംഘെനക്ള്ക, രാത്ഷ്ടീയ രാര്ക്ട്ടിക്ള്ക, സുമനസ്കര്ക് 

എന്നിവടര ദുരന്ത ത്ര ിക്രണ ത്രവര്ക്ത്തനങ്ങെില് രങ്കാെിക്ള്ക 

ആകുക്, അവര്ക്ക് തനത് ു വം നല്ക്ുക്. ദുരന്ത തരഷം, ദുരി ാരവാസ 

വി രണത്തിനും, ദുരന്ത ബാധി  തമഖലക്ള്ക വൃത്തിയാകുന്ന ിനും 

ഇവരുടെ തസവനം വിനിതയാഗികാവുന്ന ാണ്. 

41. ദുരന്ത ത്ര ിക്രണത്തിനും, ദുരി ാരവാസ ത്രവര്ക്ത്തനങ്ങെിലും 

രങ്കാെിക്ൊക്ുവാന് സന്നദ്ധ് യുള്ള സന്നദ്ധ് സംഘെനക്ള്ക, 

സുമനസ്കരായ വയക്തിക്ള്ക എന്നിവടര  ാലൂക്  ലത്തില് വിെിച്ചു 

തചര്ക്കുവാന് രത്  രരസയം നല്ക്ുക്. അ ാത്  ാലൂക്ില് വിവിധ 

ത്രവര്ക്ത്തനങ്ങള്കക് സന്നദ്ധ്യുള്ളവരുടെ ഏതക്ാരനത്തിന് 

 ഹസില്ദാരുടെ തന ൃ വത്തില് തയാഗം തചരുവാന് നിര്ക്തദരികുക്. 

വടന്നത്തുന്നവരുടെ  ാല്രരയം രരിഗണിച്ച് ഏതക്ാരന ത്രവര്ക്ത്തനം, 

ക്യാമ്പ് നെത്തിപ്പ്, ആതരാഗയ രരിരാലനവും രുചി വവും, 

രക്ഷാത്രവര്ക്ത്തനം, ഒഴുപ്പികല് ത്രവര്ക്ത്തനം എന്നിവയില് 

ഏട ങ്കിലും ഒരു സംഘത്തില് ഉള്കടപ്പെുത്തി ആവരയമായ 

നിര്ക്തദരങ്ങള്ക നല്ക്ി ജിലലാ  ലത്തിലും,  ാലൂക്  ലത്തിലും 

ദുരി ാരവാസ-ത്ര ിക്രണ ത്രവര്ക്ത്തനങ്ങെില് രങ്കാെിക്ള്ക ആകുക്. 

42. മഴടവള്ള സംഭരണം ഉറപ്പുവരുത്തുവാന് എലലാ വക്ുപ്പുക്തൊെും 

നെരെിക്ള്ക സവീക്രികുവാന് നിര്ക്തദരികുക്.  ിരുവനന്തരുരം ജിലലാ 

ദുരന്ത നിവാരണ അത ാറിറ്റി ഈ വിഷയത്തില് രുറടപ്പെുവിച്ച 

Proceedings No. H2/E/162507/19 (1) dated 1-03-2019 എന്ന ഉത്തരവ് 

സവിതരഷ ത്രദ്ധ്യ്തകായി 4അം അനുബന്ധമായി തചര്ക്കുന്നു. 

43. എലലാ വക്ുപ്പുക്ള്കകും GO (Ms) No. 194/2015/DMD dated 20-05-2015, 

GO (Ms) No. 343/2015/DMD dated 23-07-2015, GO (Rt) No. 149/2017/DMD 

dated 18-01-2017, GO (Ms) No. 9/2019/DMD dated 9-03-2019 എന്നീ 

ഉത്തരവുക്െുടെ തക്ാപ്പി നല്ക്ുക്യും, ഓതരാ ദുരന്തത്തിനും സംസ്ഥാന 

ദുരന്ത ത്ര ിക്രണ നിധിയില് നിന്നും മാനദണ്ഡത്രക്ാരം 
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അനുവദനീയമായ  ുക് എത്  എന്നും വയക്തമായി മനസിലാകുവാന് 

നിര്ക്തദരം നല്ക്ുക്. 

44. മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങെില്നിന്നും ദുരി ാരവാസ സഹായം എത്തിയാല് 

അവ എയര്ക്തരാര്ക്ട്ട്, ടറയില്തവ തേഷന് എന്നിവിെങ്ങെില് നിന്നും 

ഏടറ്റെുത്ത് ജിലലാ  ലത്തിലും,  ാലൂക്  ലത്തിലും വി രണം 

ടചയ്യുവാന് ആവരയമായ സംവിധാനം സൃഷ്ടികുക്. ജിലലാ  ല 

ദുരി ാരവാസ തരഖരണ-വി രണ തക്ത്രവും,  ാലൂക്  ല 

ദുരി ാരവാസ തരഖരണ-വി രണ തക്ത്രവും ആകുവാന് ഉ ക്ുന്ന 

ടക്ട്ടിെങ്ങള്ക ക്ടണ്ടത്തി ഇവ അെിയന്തരഘട്ടത്തില് 

ഉരതയാഗടപ്പെുത്തുവാന് ത്രസ് ു  ടക്ട്ടിെങ്ങെുടെ ഉെമസ്ഥരുമായി 

ധാരണയില് എത്തുക്യും, വാെക് തററ്റ് ടക്ാത്ണ്ടാക്റ്റ് ത്രക്ാരം 

നിര്ക്ണയികുക്യും ടചയ്യുക്. 

45. ഓതരാ  ലത്തിടലയും തരഖരണ-വി രണ തക്ത്രത്തിടെ ചുമ ല ജിലലാ 

ക്െക്െര്ക് നിര്ക്ണയികുന്ന വക്ുപ്പിടല ഉതദയാഗസ്ഥര്ക്കായിരികും. 

ഇ ിനായി ദുരന്ത നിവാരണ നിയമം അനുസരിച്ച് ഉത്തരവ് 

രുറടപ്പെുവികുക്. 

46. സംഭരണ തക്ത്രങ്ങെുടെ വിവരവും ഓതരാ തക്ത്രത്തിടെ 

ചുമ ലയുള്ള ഉതദയാഗസ്ഥടെ തരരും, ടമാകബല് നമ്പറും ജിലലയുടെ 

ടവബ്കസറ്റില് ത്രസിദ്ധ്ീക്രികുക്. 

47. രാജയാന്തര സഹായം ലഭയമാക്ുന്ന അവസരത്തില് ക്ണ്ണൂര്ക്, 

തക്ാഴിതകാട്, എറണാക്ുെം,  ിരുവനന്തരുരം എയര്ക്തരാര്ക്ട്ടില് 

ഇത്തരം സഹായം ജിലലാ ക്െക്െര്ക് മാത് തമ സവീക്രികാവൂ. ഇവ 

എത്തികുന്ന വയക്തിക്ള്ക/സ്ഥാരനങ്ങള്ക/സംഘെനക്ള്ക എടന്തലലാം 

വസ് ുകള്ക ആണ് സഹായമായി ലഭികുന്നത് എന്നും, ഇവ 

വി രണം ടചയ്യുവാന്  വയക്തിക്ള്ക/സ്ഥാരനങ്ങള്ക/സംഘെനക്ള്ക 

 ാല്രരയടപ്പെുന്ന സ്ഥലം ഏട ന്നും ക്ാണിച്ച് ഇവ വടന്നത്തുന്ന 

എയര്ക്തരാര്ക്ട്ട് ഉള്കടപ്പെുന്ന ജിലലയിടല ജിലലാ ക്െക്െര്ക്ക് ടവള്ള 

തരപ്പറില് അതരക്ഷ സമര്ക്പ്പിതകണ്ട ാണ്. അതരക്ഷയും, 

വയക്തിക്ള്ക/സ്ഥാരനങ്ങള്ക/സംഘെനക്ള്ക  ാല്രരയടപ്പെുന്ന സ്ഥലടത്ത 
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ദുരി ാരവാസ ആവരയക് യും രരിഗണിച്ച്  എവിടെ വി രണം 

ടചയ്യണം എന്ന് ജിലലാ ക്െക്െര്ക്  ീരുമാനികുക്. 

48. ദുരി ാരവാസ-ദുരന്ത ത്ര ിക്രണ ത്രവര്ക്ത്തനത്തിന് ജിലലയില് ലഭയമായ 

ഏത ാരു വാഹനവും ഉരതയാഗികാം. ഉരതയാഗികുന്ന സര്ക്കാര്ക് 

വാഹനങ്ങള്കക് ഇവ ഉരതയാഗിച്ച് ദുരി ാരവാസ-ദുരന്ത ത്ര ിക്രണ 

ത്രവര്ക്ത്തനത്തിനാണ് എന്ന് ജിലലാ ദുരന്ത നിവാരണ അത ാറിറ്റിക് 

തബാധയടപ്പട്ടാല് ഇവയുടെ ഇന്ധനം, ദുരി ാരവാസ-ദുരന്ത ത്ര ിക്രണ 

ത്രവര്ക്ത്തനത്തിന് ഉരതയാഗികുന്ന അവസരത്തില് ഉണ്ടായിട്ടുള്ള 

അറ്റക്ൂറ്റപ്പണി എന്നിവയുടെ ടചലവ് സംസ്ഥാന ദുരന്ത ത്ര ിക്രണ 

നിധിയില് നിന്നും വഹികാവുന്ന ാണ്. ഉരതയാഗടപ്പെുത്തുതമ്പാള്ക 

ഇ ിന് ആവരയമായി വരുന്ന  ുക് GO (Ms) No. 194/2015/DMD dated 

20-05-2015, item 2 – Search and Rescue Operations ത്രക്ാരം 2245-02-

101-94-Flood-Other items എന്ന ടഹ്ല് നിന്നും വഹികാവുന്ന ാണ്. 

49. ഒഴുപ്പികല് ത്രവര്ക്ത്തനത്തില് രുറതമ്പാകില് വസികുന്നവര്ക്, 

തക്ാെനിക്ള്ക, രുഴയുടെതയാ, നീര്ക്ചാലുക്െുടെതയാ ഓരത്ത് 

 ാമസികുന്നവര്ക്, വയല് ക്രക്െില്  ാമസികുന്നവര്ക്, മലയുടെ 

ചരിവുക്െിലും ഒറ്റടപ്പട്ട ത്രതദരത്തും വസികുന്നവര്ക് എന്നിവര്ക്ക് 

ആദയ രരിഗണന നല്ക്ുക്. 

a. ഇ ിനായി ഇത്തരം ത്രതദരവാസിക്ടെ സംബന്ധിച്ച് ഇലക്ഷന് 

ബൂത്ത്  ടലവല് ഓെീസര്ക്മാരുടെയും, സര്ക്തേ വക്ുപ്പിടെയും, 

അ ാത്  തദര സ്ഥാരനങ്ങെുടെയും സഹായതത്താടെ വിതലലജ് 

 ല ഒഴുപ്പികല്, രക്ഷാത്രവര്ക്ത്തന മുന്ഗണനാ ഭൂരെങ്ങള്ക 

 യ്യാറാകുക്.  

b. ഇത്തരം മുന്ഗണനാ ഭൂരെങ്ങള്ക അ ാത്  തദര സ്ഥാരനം, 

അഗ്നി സുരക്ഷാ വക്ുപ്പ്, തരാലീസ്, വിതലലജ് ഓെീസ്, ജിലലാ 

ഇ.ഓ.സി എന്നിവിെങ്ങെില് സൂക്ഷികുക്. 

c. ഒരു ജിലലയിതലാ,  ാലൂകിതലാ, ത്രതദരതത്താ ഒഴുപ്പികാതലാ, 

രക്ഷാത്രവര്ക്ത്തനതമാ ആവരയമായി വന്നാല് ആദയം 
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ഒഴുപ്പിതകണ്ട ും, രക്ഷിതകണ്ട ും ഈ മുന്ഗണനാ ഭൂരെം 

അനുസരിച്ചായിരികണം. 

50. ദുരന്ത ബാധി ര്ക്ക് രരാ ി രരിഹാരത്തിനായി GO (Rt) No. 

627/2018/DMD dated 22-11-2018 ത്രക്ാരം നിര്ക്തദരിച്ചിട്ടുള്ള സംവിധാനം 

നെപ്പാകുക്. 

51. ആലപ്പുഴ ജിലലയില് ജലതസചന വക്ുപ്പിടെ നിയത്ന്തണത്തില് 

സൂക്ഷിച്ചിരികുന്ന അ ിരക്തമായ രമ്പുക്ള്ക ത്രവര്ക്ത്തന ക്ഷമമം 

ആണ് എന്ന് ജലതസചന വക്ുപ്പ് ഉറപ്പ് വരുത്തി എന്നും ഇവ 

അെിയന്തിരമായി വിവിധ സ്ഥലങ്ങെില് വിനയസികുവാന് 

ആവരയമായ എണ്ണം ടത്ക്യിന്, വാഹനങ്ങള്ക എന്നിവയ്തക് ടമയ്ത 

മാസത്തില്  ടന്ന തക്ത്ര സര്ക്കാര്ക് Ltr. No. 33-2/2015-NDM-I dated 17th 

April 2015 from Ministry of Home Affairs, Govt. of India ത്രക്ാരം 

നിഷ്ക്ര്ക്ഷിച്ചിരികുന്നത് തരാടല തററ്റ് തക്ാൺത്ൊക്റ്റ് ജലതസചന 

വക്ുപ്പ് ക്ഷണിച്ച്  ീരുമാനമാകി സൂക്ഷിച്ചു എന്നും ഉറപ്പ് 

വരുത്തുക്. ഇവ ജിലലയില് വിനയസികുന്ന ആവരയം വന്നാല് ക്ൃഷി 

വക്ുപ്പും, ജലതസചന വക്ുപ്പും, ടരാ ുമരാമത്ത് വക്ുപ്പുമായി 

ആതലാചിച്ച് മുന്ഗണന നിശ്ചയിച്ച്  ീരുമാനം കക്ടകാള്ളുക്. മറ്റ് 

ജിലലക്െിതലക് മാറ്റുന്ന ിന് സംസ്ഥാന ദുരന്ത നിവാരണ 

അത ാരിറ്റിയുടെ ത്രത യക് അനുമ ി വാങ്ങണം. 

52. ക്ുട്ടനാെന് തമഖലയില് ത്രെയ സാഹചരയത്തില് ഒറ്റടപ്പട്ട് തരാക്ുന്ന 

ത്രതദരടത്ത ജനങ്ങള്കക് കദനംദിന ക്ൃ യങ്ങള്ക നിര്ക്വഹികുവാന് 

സവന്തം രുചിമുറിക്ള്ക ഉരതയാഗികുവാന് സാധികിലല. ഇത്തരം 

സാഹചരയത്തില് രുചിമുറിക്ള്ക ഉള്ള തബാട്ടുക്ള്ക ഓതരാ ക്രക്െിലും 

എത്തിച്ച് ജനങ്ങള്കക് സൗക്രയം ടചയ്തത് നല്തക്ണ്ട ുണ്ട്. ഇ ിനായി 

തബാട്ട് ഉെമക്െുമായി ചര്ക്ച്ച നെത്തുക്യും തക്ത്ര സര്ക്കാര്ക് Ltr. No. 

33-2/2015-NDM-I dated 17th April 2015 from Ministry of Home Affairs, 

Govt. of India ത്രക്ാരം നിഷ്ക്ര്ക്ഷിച്ചിരികുന്നത് തരാടല തററ്റ് 

തക്ാൺത്ൊക്റ്റ് ക്ഷണിച്ച്  ീരുമാനമാകി സൂക്ഷികുവാന് ജല വിഭവ 

വക്ുപ്പിന് നിര്ക്തദരം നല്ക്ുക്. 
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53. ബതയാ രുചിമുറിക്ള്ക, ടക്മികല് രുചിമുറിക്ള്ക എന്നിവയ്തകായി 

തക്ത്ര സര്ക്കാര്ക് Ltr. No. 33-2/2015-NDM-I dated 17th April 2015 from 

Ministry of Home Affairs, Govt. of India ത്രക്ാരം 

നിഷ്ക്ര്ക്ഷിച്ചിരികുന്നത് തരാടല തററ്റ് തക്ാൺത്ൊക്റ്റ് ക്ഷണിച്ച് 

 ീരുമാനമാകി സൂക്ഷികുക്. ആവരയമാടണങ്കില് മാത് ം 

ഉരതയാഗടപ്പെുത്തുക്. ഇ ിനാവരയമായ തൊര്ക്മാറ്റ്  Handbook on 

Disaster Management – Volume 2 – Emergency Operations Centres & 

Emergency Support Functions Plan, Keralaല് നല്ക്ിയിട്ടുണ്ട്. മുന്ക്ൂര്ക് 

തററ്റ് തക്ാൺത്ൊക്റ്റ് ക്ഷണിച്ച് അഗീക്രികാത്ത ഒരു 

വസ് ുവക്ക്െുടെയും വാെക്തയാ, ചിലവ്  ുക്തയാ സംസ്ഥാന ദുരന്ത 

ത്ര ിക്രണ നിധിയില് നിന്നും ചിലവഴികുവാന് രാെുള്ള ലല. 

ഇത്തരം തററ്റ് തക്ാൺത്ൊക്റ്റ് ജിലലാ ക്െക്െര്ക് തവണം അന്തിമമായി 

അഗീക്രികുവാന്. തക്ാട്ടയം, ആലപ്പുഴ, രത്തനം ിട്ട ജിലലക്െിലും, 

 ൃരൂര്ക് തക്ാള്ക നിലങ്ങെുടെ രരിസരത്തും ആവരയടമങ്കില് മുന്ക്ൂട്ടി 

ഇവ വിനയസികുക്. ജിലലാ ദുരന്ത നിവാരണ അത ാറിറ്റി 

 ീരുമാനത്തിന് വിതധയമായി 2245-02-101-94-Flood-Other items എന്ന 

ടഹ്ല് നിന്നും ഇ ിനായി  ുക് വഹികാവുന്ന ാണ്. 

54. മഴകാലത്ത് നെത്തുന്ന എലലാ ദുരന്ത ത്ര ിക്രണ ത്രവര്ക്ത്തനങ്ങെും 

സംബന്ധിച്ച വിരദമായ റിതപ്പാര്ക്ട്ട് 15-2-2020ന് മുന്രായി രരിഗണിച്ച് 

അംഗീക്രിച്ച്, സംസ്ഥാന ദുരന്ത നിവാരണ അത ാറിറ്റിക് 

ലഭയമാകണം. 

6.1 രകാട്ടയാം ജിലലയിന്ല ആരതാ മിപ്ത സിവില് ്ിന് ന്സ് സനദ്ധ 

രസനയുന്ട ഉരരയാഗാം 

1. തക്ാട്ടയം ജിലലയില് 200 രരിരീലനം സിദ്ധ്ിച്ച ആര ാ മിത്  സിവില് 

ഡിടെന്സ് സന്നദ്ധ് തസനയുടെ ഒരു സംഘം ലഭയമാണ് 

2. ഇവരുടെ ഒരു തയാഗം 30-5-2019ന് മുന്പ് തക്ാട്ടയം ക്െക്െര്ക് 

നെത്തുക്യും ജിലലയിടല അഗ്നി സുരക്ഷാ വക്ുപ്പിതനാട് ആര ാ മിത്  
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സിവില് ഡിടെന്സ് സന്നദ്ധ് തസനയുടെ ഉരതയാഗം ത്രാതദരിക്മായി 

അ ാത് െയര്ക് തേഷനിലൂടെ ഉറപ്പ് വരുത്തുവാനും നിര്ക്തദരികുക് 

3. ആര ാ മിത്  സിവില് ഡിടെന്സ് സന്നദ്ധ് തസനയിടല അംഗങ്ങതൊട് 

Medical Insurance, Life Insurance എന്നിവ വയക്തിഗ മായി വാങ്ങുവാന് 

നിര്ക്തദരികുന്നത് ഉചി മാണ്. 

4. ആര ാ മിത്  സിവില് ഡിടെന്സ് സന്നദ്ധ് തസനടയ ഉരതയാഗികുന്ന 

അവസരത്തില് ഇവരുടെ യാത് യ്തകായുള്ള വാഹനം, ഇവരുടെ 

വിനിതയാഗ സമയടത്ത ഭക്ഷണം, ടവള്ളം, ഇവര്ക്ക് ദുരന്ത 

ത്ര ിക്രണ സമയത്ത് രരിതകല്കുക്യാടണങ്കിലുള്ള ചിക്ിത്സ്ാ 

എന്നിവ GO (Ms) No. 194/2015/DMD dated 20-05-2015, item 2 – Search 

and Rescue Operations ത്രക്ാരം 2245-02-101-94-Flood-Other items എന്ന 

ടഹ്ല് നിന്നും വഹികാവുന്ന ാണ്  
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7. വിവിധ് വകുപ്പുകള്ക്കുള്ള നിര്രദശങ്ങള് 

7.1.1 ന്രാതു നിര്രദശങ്ങള്  - സാംസ്ഥാന തലാം 

1. Handbook on Disaster Management – Volume 2 – Emergency Operations Centres & 

Emergency Support Functions Plan, Kerala available at (http://sdma.kerala.gov.in/wp-

content/uploads/EOCESFP2015-Edition-2.pdf)ല് നിഷ്ക്ര്ക്ഷിച്ചിരികുന്ന 

തൊര്ക്മാറ്റില് എലലാ വക്ുപ്പുക്െും മഴകാല ദുരന്ത ത്ര ിതരാധ-

ത്ര ിക്രണ ത്രവര്ക്ത്തനം സംസ്ഥാന ദുരന്ത നിവാരണ 

അത ാറിറ്റിയുമായി തചര്ക്ന്ന് നെപ്പില് വരുത്തുന്ന ിന് 

സംസ്ഥാന ലത്തില് ഒരു തനാഡല് ഓെീസടറ നിയമിച്ച് 25th May 

2019 മുന്പ് ഈ ഇടമയിലുക്െില് അറിയികുക് 

revenuedmdk@gmail.com, seoc.gok@gmail.com. ഇത്തരത്തില് നാമനിര്ക്തദരം 

ടചയ്യടപ്പട്ട ഉതദയാഗസ്ഥരുടെ തരര്ക്, വഹികുന്ന സ്ഥാനം, 

ബന്ധടപ്പൊനുള്ള തൊൺ നമ്പര്ക്, അവര്ക് നല്തക്ണ്ട ായ 

തസവനങ്ങള്ക, തസവനം ലഭയമാതകണ്ട ചുരുങ്ങിയ സമയരരിധി 

എന്നിവ തത്ക്ാഡീക്രിച്ച് സംസ്ഥാന ദുരന്ത നിവാരണ 

അത ാറിറ്റിയുടെ ടവബ്കസറ്റില് ത്രസിദ്ധ്ീക്രികുന്ന ാണ്. 

2. സംസ്ഥാന സര്ക്കാര്ക് തക്ത്ര സര്ക്കാരിന് ടമതമാറാന്ഡം 

നല്ക്ുവാന്  ീരുമാനിച്ചാല് അ ിനായി ആവരയമായ വിവരം 

അ ാത് വക്ുപ്പില് നിന്നും തനാഡല് ഓെീസര്ക്മാര്ക് തരഖരിച്ച് 

നല്തക്ണ്ട ുണ്ട്. 

3. െിഷറീസ്, ജലതസചനം, കവദയു ി, ക്ൃഷി വക്ുപ്പ്, മൃഗസംരക്ഷണം 

എന്നീ വക്ുപ്പുക്ള്ക അെിയന്തിരമായി വക്ുപ്പ്  ല ദുരന്ത 

നിവാരണ രദ്ധ് ി  യ്യാറാകി സംസ്ഥാന ദുരന്ത നിവാരണ 

അത ാറിറ്റിക് സമര്ക്പ്പികുക്. 

4. സംസ്ഥാന ഇ.ഓ.സിയിതലക് തരാലീസ് (സി.ഐ റാങ്കില് 

ക്ുറയാത്ത ഒരു ഉതദയാഗസ്ഥന്, തരാലീസ് വയര്ക്ലസ് ഉള്കപ്പടെ), 

റവനയു ( ഹസില്ദാറില് ക്ുറയാട ), അഗ്നിരമന തസന (തേഷന് 

ഓെീസര്ക് റാങ്കില് ക്ുറയാട ), െിഷറീസ് (അസിേടെ 

ഡയറക്െറില് ക്ുറയാട ), ജലതസചനം (അസിേടെ 

mailto:seoc.gok@gmail.com
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എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറില് ക്ുറയാട ), ടക്.എസ്.ഇ.ബി 

അസിേടെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറില് ക്ുറയാട ) 

എന്നിങ്ങടന മുഴുവന് സമയവും 8 മണിക്ൂര്ക് ഷിഫ്റ്റ്റ്  ആയി 

ഉതദയാഗസ്ഥടര നിതയാഗികണം. 

5. ആക്ാരവാണിയുടെ ഈ നിലയങ്ങള്ക എലലാവക്ുപ്പുക്െും 

ത്രദ്ധ്ികുക് 

− Trivandrum  ിരുവനന്തരുരം MW (AM Channel): 1161 kHz 

− Alappuzha ആലപ്പുഴ MW (AM Channel): 576 kHz 

− Thrissur  ൃരൂര്ക് MW (AM Channel): 630 kHz 

− Calicut തക്ാഴിതകാട് MW (AM Channel): 684 kHz 

7.1.2 ന്രാതു നിര്രദശങ്ങള്  - ജിലലാ തലാം 

1. ദുരന്ത നിവാരണ ത്രവര്ക്ത്തനങ്ങള്കകായി ഓതരാ വക്ുപ്പും ഒരു 

ജിലലാ ല തനാഡല് ഓെീസടറ നിയമികണം. ത്രസ് ു  

വയക്തിയുടെ തരര്ക്, രദവി, ബന്ധടപ്പൊനുള്ള തൊൺ നമ്പര്ക് 

എന്നിവ ജിലലാ അത ാറിറ്റിക്ള്കക് 30-5-2019ന് മുന്പ് കക്മാറണം. 

2. അനുബന്ധം 1ല് നല്ക്ിയിരികുന്ന തൊര്ക്മാറ്റില് അ ാത് വക്ുപ്പ് 

സംബന്ധിച്ചുള്ള വിവരങ്ങള്ക അ ാത് ദിവസം ജിലലാ ദുരന്ത 

നിവാരണ അത ാറിറ്റിക് ലഭയമാകി എന്ന് ത്രസ് ു  തനാഡല് 

ഓെീസര്ക് ഉറപ്പ് വരുത്തണം. ഈ തൊര്ക്മാറ്റ്  രൂരിപ്പുകുവാന് 

തരാലീസ്, റവനയു, ആതരാഗയം, മൃഗസംരക്ഷണം, ടക്.എസ്.ഇ.ബി, 

ടരാ ുമരാമത്ത്,  തദര-സവയംഭരണ ടരാ ുമരാമത്ത് എന്നിവരില് 

നിന്നുള്ള കദനംദിന വിവരം ആവരയമാണ്. ഇത് ലഭിച്ചു എന്ന് 

ഉറപ്പ് വരുത്തുക്. അംഗീക്ൃ  ദുരന്തങ്ങെില് മരണമെഞ്ഞവരുടെ 

ആത്രി ര്ക്ക് മാത് മാണ് സംസ്ഥാന ദുരന്ത ത്ര ിക്രണ നിധിയില് 

നിന്നുള്ള ദുരി ാരവാസ സഹായത്തിന് അര്ക്ഹ . ഇ ിനായി 

തരാലീസ് എഫ്റ്.ഐ.ആര്ക് റിതപ്പാര്ക്ട്ട്  ആണ് ആത്രയിതകണ്ടത്. 

3. അനുബന്ധം 2ല് നല്ക്ിയിരികുന്ന തൊര്ക്മാറ്റില് അ ാത് വക്ുപ്പ് 

സംബന്ധിച്ചുള്ള വിവരങ്ങള്ക എലലാ മാസവും അവസാന 
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ത്രവര്ക്ത്തി ദിവസം രാവിടല 11 മണിക് മുന്പ് ജിലലാ ദുരന്ത 

നിവാരണ അത ാറിറ്റിക് ലഭയമാകി എന്ന് ത്രസ് ു  തനാഡല് 

ഓെീസര്ക് ഉറപ്പ് വരുത്തണം. ഈ വിവരം ലഭികുന്നുണ്ട് എന്ന് 

ജിലലാ അത ാറിറ്റി ഉറപ്പ് വരുത്തണം. 

4. മുങ്ങിമരണത്ര ിക്രണത്തിന് തനവി, തക്ാേ് ഗാര്ക്് എന്നിവടര 

വിെികുന്ന ിന് അ ാത് ഇ.ഓ.സിക്ള്ക എറണാക്ുെം ജിലലാ 

ഇ.ഓസിടയ തനരിട്ട് ബന്ധടപ്പെുക്. സംസ്ഥാന ഇ.ഓ.സിക് 

അംഗീക്ൃ  ദുരന്തങ്ങെില് മാത് തമ തക്ത്ര തസനക്െുടെ സഹായം 

ത െുവാന് സാധികൂ. 

5. അവരവരില് നിക്ഷിപ് മായ ദുരന്ത ത്ര ിക്രണ ചുമ ലക്ള്ക 

Handbook on Disaster Management – Volume 2 – Emergency Operations Centres & 

Emergency Support Functions Plan, Kerala available at http://sdma.kerala.gov.in/wp-

content/uploads/2018/11/EOCESFP2015-Edition-2.pdf ല് നിന്നും 

മനസിലാകുക്യും ആവരയമായ വക്ുപ്പു ല  യ്യാടറെുപ്പുക്ള്ക 

നെത്തുക്യും ടചയ്യുക്.  

6. വക്ുപ്പുക്െുടെയും  തദര സവയംഭരണ സ്ഥാരനങ്ങെുടെയും 

കക്വരം ഉള്ള ഭൂമിയില് ഉള്ള അരക്െക്രമായ മരങ്ങെും 

മരച്ചിലലക്െും ക്ടണ്ടത്തി മുറിച്ചു മാറ്റുവാന് ദുരന്ത നിവാരണ 

നിയമം 2005, Section 30 (2) (v) ത്രക്ാരം എലലാ വക്ുപ്പുക്ള്കകും  തദര 

സവയംഭരണ സ്ഥാരനങ്ങള്കകും നിര്ക്തദരം നല്ക്ുക്. ഇ ിനായി 

വക്ുപ്പുക്ള്ക സവന്തമായി രണം ക്ടണ്ടത്തണം. അരക്െക്രം 

എന്നും അെിയന്തിരമായി മാതറ്റണ്ടത് എന്നും ക്ടണ്ടത്തുന്ന 

മരങ്ങെും മരച്ചിലലക്െും മുറികുവാനുള്ള അനുമ ി നല്ക്ുന്ന ിന് 

ത്രാതദരിക്മായി അ ാത്  തദര സവയംഭരണ സ്ഥാരന ടസത്ക്ട്ടറി, 

വിതലലജ് ഓെീസര്ക്, ത്രതദരടത്ത വനം തറഞ്ച് ഓെീസര്ക് എന്നിവര്ക് 

അെങ്ങുന്ന ഒരു സമി ിടയ ചുമ ലടരെുത്തുക്. ഈ സമി ിയുടെ 

രുരാര്ക്രയ്തക് വിതധയമായി അെിയന്തിരമായി മുറിതകണ്ട 

മരങ്ങെും മരച്ചിലലക്െും മുറികുവാന് ജിലല ദുരന്ത നിവാരണ 

അത ാറിറ്റി ടചയര്ക്മാന്  ീരുമാനം കക്ടക്ാള്ളാവുന്ന ാണ്. ഈ 

http://sdma.kerala.gov.in/wp-content/uploads/2018/11/EOCESFP2015-Edition-2.pdf
http://sdma.kerala.gov.in/wp-content/uploads/2018/11/EOCESFP2015-Edition-2.pdf
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നിര്ക്തദരം അനുസരികാത്ത വക്ുപ്പുക്ള്കകായിരികും 

അവരവരുടെ ഭൂമിയിലുള്ള മരം വീണ് ഉണ്ടാക്ുന്ന എലലാ 

അരക്െങ്ങള്കകും നഷ്ട രരിഹാരം നല്ക്ുവാന് ബാധയ . 

അെിയന്തിരമലലാത്ത സാഹചരയത്തില് വനം വക്ുപ്പിടെ 

ത്രാതദരിക് ത്െീ ക്മ്മിറ്റിയുടെ അനുമ ിക് തരഷം മാത് തമ മരം 

മുറികുവാന് രാെുള്ളൂ. മറ്റ് വക്ുപ്പുക്െുടെ ഭൂമിയില് ഉള്ള മരം 

തക്ാ ി ഒ ുകുവാനും മുറിച്ച് മാറ്റുവാനും സംസ്ഥാന ദുരന്ത 

ത്ര ിക്രണ നിധിയില് നിന്നും രണം വിനിതയാഗികുവാന് 

രാെിലല. എന്നാല് അംഗീക്ൃ  ദുരന്തത്തില് മറിഞ്ഞു വീഴുന്ന മരം 

മുറിച്ച് മാറ്റി ഗ ാഗ ം രുനര്ക്സ്ഥാരികുവാനും, Search and 

Rescueവിനായും മരം മുറിച്ച് മാറ്റുന്നത് സംസ്ഥാന ദുരന്ത 

ത്ര ിക്രണ നിധിയില് അനുവദനീയമാണ്. 

7.1.3 ലാന്് റവനയു 

1. ദുരന്ത സാഹചരയത്തില് ഏതക്ാരനത്തിടെയും, 

ദുരി ാരവാസത്തിടെയും ചുമ ലയുള്ള വക്ുപ്പാണ് ലാന്് 

റവനയു. 

2. വക്ുപ്പിടെ സംസ്ഥാന ക്തത്ണ്ടാള്ക റൂമില് ഷിഫ്റ്റ്റ്  അെിസ്ഥാനത്തില് 

ടഡരയുട്ടി  ഹസില്ദാര്ക് റാങ്കില് ക്ുറയാത്ത ഒരാടെ 

നിതയാഗികണം 

3. ജിലലാ  ലത്തില് അെിയന്തിരഘട്ടങ്ങെില് ഉരതയാഗികുവാന് 

tarpaulinനിനും, ടചറിയ രന്തലും മറ്റും ടക്ട്ടി നല്ക്ുന്നവരുമായും 

തക്ത്ര സര്ക്കാര്ക് Ltr. No. 33-2/2015-NDM-I dated 17th April 2015 from Ministry of 

Home Affairs, Govt. of India ത്രക്ാരം നിഷ്ക്ര്ക്ഷിച്ചിരികുന്നത് തരാടല 

തററ്റ് തക്ാൺത്ൊക്റ്റ് ക്ഷണിച്ച്  ീരുമാനമാകി സൂക്ഷികുക്. 

ആവരയമാടണങ്കില് മാത് ം ഉരതയാഗടപ്പെുത്തുക്. 

ഇ ിനാവരയമായ തൊര്ക്മാറ്റ്  Handbook on Disaster Management – Volume 2 – 

Emergency Operations Centres & Emergency Support Functions Plan, Keralaല് 

നല്ക്ിയിട്ടുണ്ട്. മുന്ക്ൂര്ക് തററ്റ് തക്ാൺത്ൊക്റ്റ് ക്ഷണിച്ച് 
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അഗീക്രികാത്ത ഒരു വസ് ുവക്ക്െുടെയും വാെക്തയാ, ചിലവ് 

 ുക്തയാ സംസ്ഥാന ദുരന്ത ത്ര ിക്രണ നിധിയില് നിന്നും 

ചിലവഴികുവാന് രാെുള്ള ലല. ഇത്തരം തററ്റ് തക്ാൺത്ൊക്റ്റ് 

ജിലലാ ക്െക്െര്ക് തവണം അന്തിമമായി അഗീക്രികുവാന്. 

4. അ യാഹി  സാഹചരയങ്ങെില് ഉരതയാഗികുവാന് ആവരയമായ 

വണ്ടിക്ള്ക, ജനതററ്ററുക്ള്ക, ടത്ക്യിനുക്ള്ക, മണ്ണ് മാന്തിക്ള്ക 

ദുരി ാരവാസത്തിനാവരയമായ മറ്റ് വസ് ുവക്ക്ള്ക (വിറക്, 

രാത് ങ്ങള്ക എന്നിവ) തക്ത്ര സര്ക്കാര്ക് Ltr. No. 33-2/2015-NDM-I dated 17th 

April 2015 from Ministry of Home Affairs, Govt. of India ത്രക്ാരം 

നിഷ്ക്ര്ക്ഷിച്ചിരികുന്നത് തരാടല തററ്റ് തക്ാൺത്ൊക്റ്റ് ക്ഷണിച്ച് 

 ീരുമാനമാകി സൂക്ഷികുക്. ആവരയമാടണങ്കില് മാത് ം 

ഉരതയാഗടപ്പെുത്തുക്. ഇ ിനാവരയമായ തൊര്ക്മാറ്റ്  Handbook on 

Disaster Management – Volume 2 – Emergency Operations Centres & Emergency Support 

Functions Plan, Keralaല് നല്ക്ിയിട്ടുണ്ട്. മുന്ക്ൂര്ക് തററ്റ് തക്ാൺത്ൊക്റ്റ് 

ക്ഷണിച്ച് അഗീക്രികാത്ത ഒരു വസ് ുവക്ക്െുടെയും വാെക്തയാ, 

ചിലവ്  ുക്തയാ സംസ്ഥാന ദുരന്ത ത്ര ിക്രണ നിധിയില് നിന്നും 

ചിലവഴികുവാന് രാെുള്ള ലല. ഇത്തരം തററ്റ് തക്ാൺത്ൊക്റ്റ് 

ജിലലാ ക്െക്െര്ക് തവണം അന്തിമമായി അഗീക്രികുവാന്. 

5. ജിലലാ  ലത്തില് നിന്നും അനുബന്ധം 1, 2 എന്നിവ സമയ 

ബന്ധി മായി സംസ്ഥാന ഇ.ഓ.സിയില് ലഭയമാകുന്നുണ്ട് എന്ന് 

ഉറപ്പ് വരുത്തുക്.  

6. അംഗീക്ൃ  ദുരന്തത്തില്  ക്ര്ക്ച്ച തനരിട്ട വീെുക്െുടെ ടക്ട്ടിെ 

 ക്ര്ക്ച്ചയുടെ ത ാത് മാത് ം ര മാന നിരകില് GO (Ms) No. 

24/2018/DMD dated 26-10-2018 ത്രക്ാരം ക്ണകാക്ി അ ാത് വിതലലജ് 

ഓെീസര്ക്ക് ദുരന്തം ഉണ്ടായി 3 ദിവസത്തിനുള്ളില് റിതപ്പാര്ക്ട്ട്  

നല്ക്ണം എന്ന്  തദര-സവയംഭരണ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിഭാഗത്തിന് 

നിര്ക്തദരം നല്ക്ുവാന് ജിലലാ അത ാറിറ്റിതയാട് നിര്ക്തദരിച്ചിട്ടുണ്ട്. 

ഈ റിതപ്പാര്ക്ട്ടില് ആവരയമായ വിവരങ്ങള്ക  തദര വക്ുപ്പിന് 

ഉള്ള നിര്ക്തദരങ്ങെിലും ഉള്കടപ്പെുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇത്തരത്തില് 
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ലഭികുന്ന നാരനഷ്ട വിവര ത ാ ിന് അനുസരിച്ച് GO (Ms) No. 

24/2018/DMD dated 26-10-2018ല് അ ാത് ക്യാറ്റഗറിയ്തക് എ ിടര 

രരാമര്ക്രികുന്ന സംസ്ഥാന ദുരന്ത ത്ര ിക്രണ നിധിയില് നിന്നുള്ള 

ധന സഹായം വീട്ടുെമസ്ഥന് അനുവദികാവുന്ന ാണ്. 

7. GO (Ms) No. 1/2019/DMD dated 11-01-2019 ത്രക്ാരം, രുറതമ്പാകില് 

വസികുന്നവരുടെ ഭാഗീക്മായി  ക്ര്ക്ന്ന വീെുക്ള്ക സംബന്ധിച്ച് 

ലഭികുന്ന നാരനഷ്ട വിവര റിതപ്പാര്ക്ട്ടിടല ര മാനക്ണകിടല 

നാരനഷ്ട ത ാത് അനുസരിച്ച് അ ാത് ക്യാറ്റഗറിയ്തക് എ ിടര GO 

(Ms) No. 24/2018/DMD dated 26-10-2018ല് രരാമര്ക്രികുന്ന സംസ്ഥാന 

ദുരന്ത ത്ര ിക്രണ നിധിയില് നിന്നുള്ള ധന സഹായം 

വീട്ടുെമസ്ഥന് അനുവദികാവുന്ന ാണ്. 

8. സംസ്ഥാന ദുരന്ത ത്ര ിക്രണ നിധിയില് നിന്നും അനുവദനീയമായ 

വയക്തിഗ മായ എലലാ ദുരി ാരവാസവും Direct Benefit Transfer  വഴി 

വയക്തിയുടെ ബാങ്ക് അടകൗണ്ടില് തവണം അനുവദികുവാന്. 

ടചക്, തനരിട്ട് രണം നല്ക്ല് എന്നിവ അനുവദനീയമലല. 

9. ക്യാമ്പുക്െുടെ നെത്തിപ്പിനുള്ള മാര്ക്ഗനിര്ക്തദരങ്ങള്ക 

a) വിതലലജില് ചുരുങ്ങിയത് ഒന്ന് എന്ന ക്ണകില് 

അെിയന്തിരഘട്ടങ്ങെില് ദുരി ാരവാസ ക്യാമ്പുക്ള്ക 

ആരംഭികുവാന് ആവരയമായ ടക്ട്ടിെങ്ങള്ക ക്ടണ്ടത്തുക്യും 

ഇവയുടെ രട്ടിക് ജിലലാ അെിയന്തിരഘട്ട ക്ാരയനിര്ക്വഹണ 

തക്ത്രങ്ങെില് സൂക്ഷികുക്യും ടചയ്യുക്. അദ്ധ്യയനം 

 െസടപ്പൊ ിരികാന് സ്ക്ൂെുക്െും, വിദയാഭയാസ 

സ്ഥാരനങ്ങെും രരമാവധി ഒഴിവാകുക്. ഇത്തരത്തില് 

ക്ടണ്ടത്തുന്ന ടക്ട്ടിെങ്ങെുടെ ഒരു  ാതകാല് അ ാത് വിതലലജ് 

ഓെീസര്ക് സൂക്ഷിതക്ണ്ട ാണ്. ടക്ട്ടിെങ്ങള്ക സര്ക്കാര്ക് 

ഉെമസ്ഥ യില് ഉള്ള ായിരികണം എന്ന് നിര്ക്ബന്ധം ഇലല. 

സര്ക്കാര്ക് ടക്ട്ടിെം അടലലങ്കില് ഉെമസ്ഥരുമായി ഒരു തററ്റ് 

തക്ാത്ണ്ടാക്റ്റ് തക്ത്ര സര്ക്കാര്ക് Ltr. No. 33-2/2015-NDM-I dated 17th April 

2015 from Ministry of Home Affairs, Govt. of India ത്രക്ാരം 
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നിഷ്ക്ര്ക്ഷിച്ചിരികുന്നത് തരാടല ക്ഷണിച്ച്  ീരുമാനമാകി 

സൂക്ഷികുക്. ആവരയമാടണങ്കില് മാത് ം ഉരതയാഗടപ്പെുത്തുക്. 

ഇ ിനാവരയമായ തൊര്ക്മാറ്റ്  Handbook on Disaster Management – Volume 

2 – Emergency Operations Centres & Emergency Support Functions Plan, Keralaല് 

നല്ക്ിയിട്ടുണ്ട്. ഒരു വിതലലജില് ഇത്തരം ടക്ട്ടിെം ഇടലലങ്കില് 

അെുത്തുള്ള വിതലലജില് ഒരു ടക്ട്ടിെം ക്ടണ്ടത്തി ടക്ട്ടിെം 

ഇലലാത്ത വിതലലജില് അറിയികുക്. ഇത്തരത്തില് ക്ടണ്ടത്തുന്ന 

ടക്ട്ടിെങ്ങെുടെ വിവരം അ ാത് വിതലലജ് ഓെീസിനു 

മുന്രിലും, രഞ്ചായത്ത് ഓെീസിന് മുന്രിലും, തരാലീസ് 

തേഷന് മുന്രിലും ത്രദര്ക്രിപ്പികുക്. അ ാത് വിലലജില് 

ക്ടണ്ടത്തുന്ന ക്യാമ്പ് ക്െുടെ വിവരം 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1qbYhAfSsmehS9kUITTrsEgvNXpQ0GBhuZtdS

UMU1b54/edit?usp=sharing (Email ആയി ലിങ്ക് ജിലലാ ഇ.ഓ.സിക് 

നല്ക്ിയിട്ടുണ്ട്) എന്ന ലിങ്കില് നല്ക്ുന്ന തൊര്ക്മാറ്റില് ജിലലാ 

 ലത്തില് തത്ക്ാഡീക്രികുക്. ഈ ത്രവര്ക്ത്തനം 31-05-2019ന് 

മുന്പ് രൂര്ക്ത്തിയാകണം. 

b) ക്യാമ്പുക്െില് ആവരയമായ എലലാ ഭക്ഷയ-ധാനയങ്ങെും, 

രച്ചകറിയും, മത്സ്യവും, മാംസവും, എണ്ണയും, മടണ്ണണ്ണയും, രാചക് 

വാ ക്വും സകൈ തക്ാ, ക്ൺസയുമര്ക് ടെ്, തഹാര്ക്ട്ടി തക്ാര്ക്പ്പ്, 

മത്സ്യ ടെ്, ടക്പ്തക്ാ എന്നുവയില് നിന്നും വാങ്ങുവാന് 

ക്രാര്ക് ഉണ്ടാകുക്. ഇവയുടെ ലഭയ  ക്യാമ്പുക്ള്കക് 

ഉറപ്പുവരുത്തുവാന് ഈ സ്ഥാരനങ്ങെുടെ ഉതദയാഗസ്ഥര്ക്ക് 

മുന്ക്ൂട്ടി നിര്ക്തദരം നല്ക്ുക്യും, തക്ത്ര സര്ക്കാര്ക് Ltr. No. 33-

2/2015-NDM-I dated 17th April 2015 from Ministry of Home Affairs, Govt. of India 

ത്രക്ാരം നിഷ്ക്ര്ക്ഷിച്ചിരികുന്നത് തരാടല തററ്റ് തക്ാൺത്ൊക്റ്റ് 

ക്ഷണിച്ച്  ീരുമാനമാകി സൂക്ഷികുക്യും ടചയ്യുക്. 

ആവരയമാടണങ്കില് മാത് ം ഉരതയാഗടപ്പെുത്തുക്. 

ഇ ിനാവരയമായ തൊര്ക്മാറ്റ്  Handbook on Disaster Management – Volume 

2 – Emergency Operations Centres & Emergency Support Functions Plan, Keralaല് 
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നല്ക്ിയിട്ടുണ്ട്. മുന്ക്ൂര്ക് തററ്റ് തക്ാൺത്ൊക്റ്റ് ക്ഷണിച്ച് 

അഗീക്രികാത്ത ഒരു വസ് ുവക്ക്െുടെയും വാെക്തയാ, ചിലവ് 

 ുക്തയാ സംസ്ഥാന ദുരന്ത ത്ര ിക്രണ നിധിയില് നിന്നും 

ചിലവഴികുവാന് രാെുള്ള ലല. ഇത്തരം തററ്റ് തക്ാൺത്ൊക്റ്റ് 

ജിലലാ ക്െക്െര്ക് തവണം അന്തിമമായി അഗീക്രികുവാന്. 

കത്രവറ്റ് ആയി ഇത്തരം അവരയസാധനങ്ങള്ക വാതങ്ങണ്ടുന്ന 

സ്ഥി ി സംജാ മായാല് ഇവ തമല് സൂചിരിച്ച സര്ക്കാര്ക് 

സ്ഥാരനങ്ങെില് ലഭയമലല എന്ന് അ ാത് സ്ഥാരനങ്ങെുടെ 

 ാലൂക്/ജിലലാ ല അധിക്ാരിയില് നിന്നും സര്ക്ട്ടിെികറ്റ് 

വതങ്ങണ്ട ാണ്. 

c) ക്യാമ്പുക്െിടല അെുകെയില് മടണ്ണണ്ണതയാ, രാചക് വാ ക്ക്തമാ 

ഉരതയാഗികുവാന് ത്രമികുക്. വിറക് ആവരയമാടണങ്കില് 

തററ്റ് തക്ാൺത്ൊക്റ്റ് ക്ഷണിച്ച് അഗീക്രിച്ച വയക്തിയില് 

നിന്നുമാത് ം സംഭരികുക്. മുന്ക്ൂര്ക് തററ്റ് തക്ാൺത്ൊക്റ്റ് 

ക്ഷണിച്ച് അഗീക്രികാത്ത ഒരു വസ് ുവക്ക്െുടെയും 

വാെക്തയാ, ചിലവ്  ുക്തയാ സംസ്ഥാന ദുരന്ത ത്ര ിക്രണ 

നിധിയില് നിന്നും ചിലവഴികുവാന് രാെുള്ള ലല. 

d) ക്യാമ്പുക്െുടെ ടരാ ു നെത്തിപ്പ് ചുമ ല അ ാത് സ്ഥലടത്ത 

വിതലലജ് ഓെീസര്ക്കായിരികും. 

e) എലലാ ക്യാമ്പുക്െിലും ചുമ ലകാരായി രണ്ട് ഉതദയാഗസ്ഥടര 

നിതയാഗികണം. ഷിഫ്റ്റ്റ്  വയവസ്ഥയില് ഇവരുടെ തസവനം 

എലലാദിവസവും 8 മണികൂര്ക് വീ ം ക്യാമ്പില് 

ലഭയമായിരികണം. 

f) ഇലക്ഷന് സമയടത്ത രീ ിയില് എട്ട് ക്യാമ്പുക്ള്കക് ഒരു 

ടസക്െര്ക് ഓെീസര്ക് എന്ന നിലയില് ഒരു ഉതദയാഗസ്ഥടന 

ചുമ ലടപ്പെുത്തണം. ജിലലാ ക്െക്െര്ക്ക് ഏട ാരു 

വക്ുപ്പിടലയും ഉതദയാഗസ്ഥടന ചുമ ലടപ്പെുത്താം. ഈ 

ഉതദയാഗസ്ഥന് ഒരു വാഹനം വാെക്യ്തക് നല്ക്ുക്യും, 

ദിവസവും ഒരു  വണ എങ്കിലും ഇതദഹം ക്യാമ്പുക്ള്ക 
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സരര്ക്രിച്ച് കവക്ിട്ട് 3 മണികുള്ളില് ക്യാമ്പ് രരിരാലന 

വിവര തരഖരണ ടൊറം രൂരിപ്പിച്ച് വാങ്ങുക്യും തവണം. 

ഇത്തരത്തില് തരഖരിച്ച ടൊറം അ ാത് ടസക്െര്ക് 

ഓെീസര്ക്മാര്ക് ജിലലാ എമര്ക്ജന്സി ഓപ്പതറഷന്സ് ടസടെറില് 

WhatsApp/ഇടമയില് എന്നിവ വഴി ലഭയമാകുക്യും ടചയ്യുക്. 

ഇ ിനായി WhatsApp/ഇടമയില് എന്നിവ ജിലലാ  ലത്തില് 

ലഭയമാകുക്. 

g) എലലാ ക്യാമ്പുക്െിലും ക്യാമ്പ് രരിരാലന ക്മ്മിറ്റി 

രൂരീക്രികുക്. ക്മ്മിറ്റി അംഗങ്ങള്ക - വാര്ക്് ടമമ്പര്ക്, 

ക്യാമ്പിടെ ചുമ ലയുള്ള ഉതദയാഗസ്ഥന്, ക്യാമ്പിടല ഒരു 

വനി ാ ത്ര ിനിധി, ക്യാമ്പിടല ഒരു രുരുഷ ത്ര ിനിധി. 

h) ദുരി ാരവാസ ക്യാമ്പുക്ൊയി ട രടഞ്ഞെുകുന്ന ടക്ട്ടിെങ്ങെില് 

കവദയു ി/ജലലഭയ  ഉടണ്ടന്ന് ഉറപ്പു വരുതത്തണ്ട ാണ്. 

ക്ഴിഞ്ഞ ത്രെയക്ാലത്ത് ദുരി ാരവാസ ക്യാമ്പുക്ൊയി 

ത്രവര്ക്ത്തിച്ച ടക്ട്ടിെങ്ങെില് അെിസ്ഥാന സൗക്രയങ്ങൊയ 

ക്ുെിടവള്ളം, കവദയു ി, രുചിമുറി എന്നിവ തക്രെ വാട്ടര്ക് 

അത ാറിറ്റി, KSEBL, രുചി വമിഷന് എന്നിവയുടെ 

സഹക്രണതത്താടെ ഉറപ്പാകണം. 

i) ക്യാമ്പിന് രുറത്തുള്ള ആരും ക്മ്മിറ്റിയില് അംഗം ആകുവാന് 

രാെുള്ള ലല. 

j) തമല് ക്മ്മിറ്റി എലലാ ദിവസവും രണ്ട്  വണ എങ്കിലും തയാഗം 

തചര്ക്ന്ന് ക്യാമ്പ് നെത്തിപ്പ് വിലയിരുതത്തണ്ട ാണ് 

k) വിലയിരുതത്തണ്ട വിഷയങ്ങള്ക ചുവടെ തചര്ക്കുന്നു: 

കയാമ്പ് രരിരാലന വിവര രശഖരണ ന് ാറാം 

കയാമ്പിന്െ രരര്, വിരലലജ്  

റിരപ്പാര്ട്ട്  തീയതി, സമയാം  

Sl. No വിഷയാം സാഹചരയാം 

1 ഭക്ഷണ ലഭയ  

നാെടത്ത ആവരയത്തിന് 

ഉണ്ട്  

നാെടത്ത ആവരയത്തിന് ഇലല  

2 ആര്ക്ടകങ്കിലും അസുഖം ഉതണ്ടാ ഉണ്ട്  
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ഇലല  

3 കവദയു ി/ജനതററ്റര്ക് 
ഉണ്ട്  

ഇലല  

4 
ത്രവര്ക്ത്തികുന്ന എത്  

രുചിമുറിക്ള്ക ഉണ്ട്  

5 തഡാക്െറുടെ തസവനം ലഭയമാതണാ 
ഉണ്ട്  

ഇലല  

6 സ്ത് ീക്ള്ക എത്   

7 ഗര്ക്ഭിണിക്ള്ക എത്   

8 രുരുഷന്മാര്ക് എത്   

9 ക്ുട്ടിക്ള്ക എത്   

10 അംഗരരിമി ര്ക് എത്   

11 രുദ്ധ് ജല ലഭയ  ക്യാമ്പില് ഉതണ്ടാ 
ഉണ്ട്  

ഇലല  

l) ക്യാമ്പുക്െില് ഭക്ഷണവും മറ്റ് അ യാവരയ വസ് ുകെും 

എത്തികുന്ന വിവിധ രാത്ഷ്ടീയ രാര്ക്ട്ടിക്െും, സന്നദ്ധ് 

സംഘെനക്െും, മ  സ്ഥാരനങ്ങെും, വയക്തിക്െും ക്യാമ്പിടെ 

ചുമ ലയുള്ള ഉതദയാഗസ്ഥന് കക്വരം മാത് ം ഇവ 

നല്തക്ണ്ട ാണ്. ലഭികുന്ന വസ് ുകെുടെ വി രണം ക്യാമ്പ് 

രരിരാലന ക്മ്മിറ്റിയുടെ ഉത്തരവാദിത്തവുമാണ്. സര്ക്കാര്ക് 

സംവിധാനത്തിലൂടെ അലലാട  ലഭികുന്ന സഹായങ്ങള്കക് 

ത്രത യക്ം രജിേര്ക് സൂക്ഷികുക്. 

m) ക്യാമ്പുക്െില് സന്നദ്ധ് സംഘെനക്ള്ക, രാത്ഷ്ടീയ സംഘെനക്ള്ക, മ  

സ്ഥാരനങ്ങള്ക എന്നിവര്ക് തനരിട്ട് വസ് ുവക്ക്െും, ആഹാര 

സാധനങ്ങെും വി രണം ടചയ്യുന്നിലല എന്ന് ക്യാമ്പിടെ 

ചുമ ലയുള്ള ഉതദയാഗസ്ഥന് ക്ര്ക്രനമായി ഉറപ്പ് വരുത്തണം. 

n) ക്യാമ്പുക്െില് രാത്ഷ്ടീയ, ജാ ി, മ  രരിഗണനക്ള്ക ഉണ്ടാക്ുവാന് 

രാെുള്ള ലല. 

o) ക്യാമ്പുക്െില് വിവിധ രാത്ഷ്ടീയ രാര്ക്െിക്െുടെയും, സന്നദ്ധ് 

സംഘെനക്െുടെയും, രാത്ഷ്ടീയ സംഘെനക്െും, മ  സ്ഥാരനങ്ങെും 

അവരുടെ അെയാെങ്ങള്ക ഒഴിവാകിടകാണ്ട് ക്യാമ്പിടെ 

ത്രവര്ക്ത്തനങ്ങെുമായി സഹക്രികണം. 
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p) വിതലലജ് ഓെീസര്ക് ത്രധാനമായും തനരിട്ട് നെതത്തണ്ടുന്ന 

നാരനഷ്ട/ജീവഹാനി വിവര തരഘരണം 

− വീെും സ്ഥലവും നഷ്ടടപ്പട്ടു എന്ന റിതപ്പാര്ക്ട്ട്   തദര വക്ുപ്പ് 

എഞ്ചിനീയര്ക് ലഭയമാകിയാല് ത്രസ് ു  സ്ഥലം സരര്ക്രിച്ച് 

തനരിട്ട് തബാധയടപ്പെുക് 

− ജീവഹാനി സംബന്ധിച്ച റിതപ്പാര്ക്ട്ട് , തരാലീസ് എഫ്റ്.ഐ.ആര്ക് 

സഹി ം. അംഗീക്ൃ  ദുരന്തങ്ങെില് മരണമെഞ്ഞവരുടെ 

ആത്രി ര്ക്ക് മാത് മാണ് സംസ്ഥാന ദുരന്ത ത്ര ിക്രണ 

നിധിയില് നിന്നുള്ള ദുരി ാരവാസ സഹായത്തിന് അര്ക്ഹ . 

ഇ ിനായി തരാലീസ് എഫ്റ്.ഐ.ആര്ക് റിതപ്പാര്ക്ട്ട്  ആണ് 

ആത്രയിതകണ്ടത്. 

− കദനംദിന ക്യാമ്പ് റിതപ്പാര്ക്ട്ട്  

10. 2018ല് ഉരുള്കടരാട്ടല്/മണ്ണിെിച്ചില് എന്നിവ ബാധികുക്യും, 

വസതയാഗയമലല എന്ന് ജിതയാെജികല് സര്ക്തേ ഓഫ്റ് ഇന്തയ 

ക്ടണ്ടത്തുക്യും ടചയ്ത  വീെുക്െില്  ാമസികുന്ന ദുരന്ത 

ബാധി ടരയും, രുറതമ്പാകില്  ാമസകാരായിരുന്ന വീട് 

രൂര്ക്ണ്ണമായും  ക്രുക്തയാ, വാസതയാഗയമലലാ ായി  ീരുക്തയാ 

ടചയ്ത  ക്ുെുംബങ്ങടെയും, ദുരി ാരവാസ സഹായം 

ഉരതയാഗടപ്പെുത്തി വീെിടെ രുനര്ക്നിര്ക്മ്മാണം 

രൂര്ക്ത്തിക്രിച്ചിട്ടിലലാത്ത ക്ുെുംബങ്ങടെയും ജിലലയില് മഴയുടെ 

മഞ്ഞ അതലര്ക്ട്ട് ലഭികുതമ്പാള്ക ക്യാമ്പുക്െിതലക് മാറി 

 ാമസികണം എന്ന് ഉരതദരികുക്. ഇ ിനായി ഈ 

ക്ുെുംബങ്ങെുടെ ടമാകബല് നമ്പര്ക് ത്രത യക്മായി ജിലലാ 

ഇ.ഒ.സിയില് സൂക്ഷികുക്. ജിലലയില് ഓറഞ്ച് അതലര്ക്ട്ട് ആണ് 

എങ്കില് നിര്ക്ബന്ധമായും ഇവടര ക്യാമ്പുക്െിതലക് മാറി 

 ാമസിപ്പികണം. ഇവയില് ഏട ങ്കിലും ക്ുെുംബം ക്ാലവര്ക്ഷ-

 ുലാവര്ക്ഷ മാസങ്ങെില് ഏട ാരു അവസരത്തിലും ക്യാമ്പിതലക് 

മാറി  ാമസികണം എന്ന ആവരയം ഉന്നയിച്ചാല്, അവര്ക്കായി 

ക്യാമ്പ് നെത്തണം. 
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7.1.4 ജലരസചന വകുപ്പ് 

1.  ീരതരാഷണ ആഘാ ം ലഘൂക്രികുവാന് ആവരയമായ 

രീ ിയില് ജലതസചന വക്ുപ്പ്  ക്െല് ഭിത്തിക്ള്കകുള്ള 

തക്െുരാെുക്ള്ക അെിയന്തിരമായി രരിതരാദിച്ച്, രരിഹരികുക്. 

ക്െല് ഭിത്തിയുടെ നിര്ക്മ്മാണം, രരിരാലനം, രുനര്ക്നിര്ക്മ്മാണം 

എന്നിവയ്തക് ദുരന്ത ത്ര ിക്രണ നിധി വിനിതയാഗികുവാന് 

രാെുള്ള ലല. 

2. അെിയന്തിരഘട്ടങ്ങെില്  ീരടത്ത വീെുക്ള്കക് സംരക്ഷണം 

നല്ക്ുവാന് ആവരയമായ രീ ിയില്, ക്െല് ഭിത്തിക്ള്കക് ബലം 

ക്ുറഞ്ഞ സ്ഥലങ്ങെില് മണല്നിറച്ച ക്യര്ക് ചാകുക്തൊ, ജിതയാ 

െയുബുക്തൊ ക്രു ുവാന് തവണ്ടുന്ന നെരെിക്ള്ക ജലതസചന 

വക്ുപ്പ്  നെത്തുക്. ഇ ിനായി തക്ത്ര സര്ക്കാര്ക് Ltr. No. 33-2/2015-NDM-

I dated 17th April 2015 from Ministry of Home Affairs, Govt. of India ത്രക്ാരം 

നിഷ്ക്ര്ക്ഷിച്ചിരികുന്നത് തരാടല തററ്റ് തക്ാൺത്ൊക്റ്റ് ക്ഷണിച്ച് 

 ീരുമാനമാകി സൂക്ഷികുക്.  ീരതരാഷണം, രക്തമായ ക്ാറ്റ്, 

സുനാമി, ചുഴലിക്ാറ്റ് എന്നിവതയാെനുബന്ധുച്ചുള്ള 

അെിയന്തിരഘട്ടത്തില് മണല്നിറച്ച ക്യര്ക് ചാകുക്തൊ, ജിതയാ 

െയുബുക്തൊ ഉരതയാഗികുന്ന ിന് ദുരന്ത ത്ര ിക്രണ നിധിയില് 

നിന്നും  ുക് ചിലവഴികാവുന്ന ാണ്. ആവരയമാടണങ്കില് മാത് ം 

ഇവ ഉരതയാഗടപ്പെുത്തുക്. ഇ ിനാവരയമായ തൊര്ക്മാറ്റ്  Handbook 

on Disaster Management – Volume 2 – Emergency Operations Centres & Emergency 

Support Functions Plan, Keralaല് നല്ക്ിയിട്ടുണ്ട്. മുന്ക്ൂര്ക് തററ്റ് 

തക്ാൺത്ൊക്റ്റ് ക്ഷണിച്ച് അഗീക്രികാത്ത ഒരു 

വസ് ുവക്ക്െുടെയും വാെക്തയാ, ചിലവ്  ുക്തയാ സംസ്ഥാന 

ദുരന്ത ത്ര ിക്രണ നിധിയില് നിന്നും ചിലവഴികുവാന് 

രാെുള്ള ലല. ഇത്തരം തററ്റ് തക്ാൺത്ൊക്റ്റ് ജിലലാ ക്െക്െര്ക് തവണം 

അന്തിമമായി അഗീക്രികുവാന്. 
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3.  ീരതരാഷണം തനരിെുവാന് സാധയ യുള്ള എലലാ ത്രതദരങ്ങള്ക 

ക്ടണ്ടത്തി 30-5-2019ന് മുന്പ് ത്രസ് ു  വിവരം ജിലലാ ദുരന്ത 

നിവാരണ അത ാറിറ്റിടയ അറിയിയ്തകുക്. 

4. വക്ുപ്പിടെ നിയത്ന്തണത്തില് ഉള്ള എലലാ അണടകട്ടുക്െുടെയും 

മൂന്നാം മുന്നറിയിപ്പ് ( ുറന്നു വിെുന്ന ിന് മുന്രുള്ള 

മുന്നറിയിപ്പ്), രണ്ടാം മുന്നറിയിപ്പ്, ഒന്നാം മുന്നറിയിപ്പ് എന്നീ 

ജലനിരപ്പുക്െും, റുള്ക ടക്ര്ക്വ് അനുസരിച്ച് ഏ ു 

സാഹചരയങ്ങെില് അണടകട്ടുക്ള്ക  ുറന്നുവിെും എന്നും 

അണടകട്ടുക്ള്ക നിലനില്കുന്ന ും, അണടകട്ടിടല ജലം ഒഴുക്ി 

തരാക്ുന്ന ുമായ ജിലലക്െിടല ജിലലാ ദുരന്ത നിവാരണ 

അത ാറിറ്റിക് ജൂൺ 10ന് മുന്പ് നല്ക്ി മുന്ക്ൂര്ക് അനുമ ി 

വാങ്ങണം. ഈ അംഗീക്ൃ  രദ്ധ് ി അനുസരിച്ച് മാത് തമ 

അണടകട്ടുക്െില് നിന്നും ജലം  ുറന്ന് വിെുവാന് രാെുള്ളൂ. 

5. വക്ുപ്പിടെ നിയത്ന്തണത്തില് ഉള്ള എലലാ ക്ാനലുക്െും, രുഴക്െും, 

നീര്ക്ച്ചാലുക്െും  െസരഹി മാകി എന്ന് ടമയ്ത മാസത്തില്  ടന്ന 

ഉറപ്പ് വരുത്തുക്. ത്രധാന നീര്ക്ചാലുക്െും, ഓെക്െും, 

രരിതരാധിച്ച്, അവയില്  െസങ്ങള്ക ഇലല എന്ന് മണ്ണ് സംരക്ഷണ 

വക്ുപ്പ്,  തദരസവയംഭരണ വക്ുപ്പ് എന്നിവരുമായി തചര്ക്ന്ന് 

ഉറപ്പ് വരുത്തുക്. മഴടവള്ളത്തിന്ടറ ഒഴുക്  െസ്സടപ്പെുത്തുന്ന 

എലലാ വസ് ുകെും ഓെക്െില്നിന്നും, നീര്ക്ച്ചാലുക്െില് നിന്നും 

മാറ്റുക്. 

6. അണടകട്ടുക്െില് നിന്നും ജലം  ുറന്നു വിതെണ്ടുന്ന സാഹചരയം 

ഉണ്ട് എന്ന അനുമാനത്തില് എത്തുക്യാടണങ്കില് നീല അതലര്ക്ട്ട് 

രുറടപ്പെുവികുന്ന അവസരത്തില്  ുറന്നുവിെുവാന് 

സാധയ യുള്ള അണടകട്ടിടെ ജല ബഹിര്ക്ഗമന രാ യിലുള്ള 

എലലാ ജിലലക്െിടലയും അെിയന്തിരഘട്ട ക്ാരയനിര്ക്വഹണ 

തക്ത്രങ്ങെില് (BSNL 1077ല്) നിര്ക്ബന്ധമായും അറിയിപ്പ് 

നല്തക്ണ്ട ാണ്; 36 മണിക്ൂര്ക് മുന്ടരങ്കിലും ഇത്തരം ഒരു 

ത്രാഥമിക് അറിയിപ്പ് ജിലലക്ള്കക് നല്ക്ുവാന് വക്ുപ്പ് 
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രരിത്രമികണം. ജല ബഹിര്ക്ഗമന രാ യിലുള്ള എലലാ ജിലലാ 

ക്െക്െര്ക്മാരുടെയും അനുമ ിതയാടെ മാത് തമ അണടകട്ടുക്െില് 

നിന്നും ജലം  ുറന്നു വിൊന് രാെുള്ളൂ. 

7. ഒന്നാം അതലര്ക്ട്ട് നല്ക്ുന്ന സമയം മു ല് മൂന്നാം അതലര്ക്ട്ട് വടര 

ചുരുങ്ങിയത് 24 മണികൂര്ക് സമയം എങ്കിലും ജിലലാ ദുരന്ത 

നിവാരണ അത ാറിറ്റിക്ള്കക് ലഭികുന്നു എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുക്. 

8. രണ്ടാം ആതലര്ക്ട്ടും, മൂന്നാം ആതലര്ക്ട്ടും മാത് മുള്ള 

അണടകട്ടുക്െില് ഓറഞ്ച് അതലര്ക്ട്ട് നല്ക്ുന്ന സമയം മു ല് 

ചുവപ്പ് അതലര്ക്ട്ട് വടര ചുരുങ്ങിയത് 24 മണികൂര്ക് സമയം 

എങ്കിലും ജിലലാ ദുരന്ത നിവാരണ അത ാറിറ്റിക്ള്കക് ലഭികുന്നു 

എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുക്. 

9. ഒരു ക്ാരണവരാലും കവക്ിട്ട് 6 മണിക് തരഷം, രക്ല് 6 

മണിവടര അണടകട്ടില് നിന്നും രു ു ായി ജലം  ുറന്ന് 

വിെരുത്. തവലിതയറ്റ സമയടത്ത സമുത്ദ സ്ഥി ി ക്ൂെി  INCOISന്ടറ്റ 

ടവബ്കസറ്റില് നിന്നും രരിതരാധിച്ചിട്ട് തവണം അണടകട്ടുക്െില് 

നിന്നും ജലം  ുറന്നു വിെുവാന്. 

10. അണടകട്ടുക്െുടെ  ാടഴയുള്ള എലലാ ത്രതദരങ്ങെിലും 

 ാമസികുന്ന ജനങ്ങള്കക് അ ാത് സ്ഥലടത്ത ത്രത യക് യും 

അവയുടെ, രുഴയില് നിന്നുമുള്ള ദൂരവും ക്ണകാകിയുള്ള 

മുന്നറിയിപ്പ് നല്ക്ണം. ഇ ിനായി അെിയന്തിരഘട്ട ത്രവര്ക്ത്തന 

രദ്ധ് ി (ഇ.എ.രി)  യ്യാറാകണം. അ ില് ജനങ്ങള്കക്  

എങ്ങടനയാണ് മുന്നറിയിപ്പ് നല്തക്ണ്ടത്, ആരാണ് മുന്നറിയിപ്പ് 

നല്തക്ണ്ടത്, എങ്ങടനയാണ് അവടര അെിയന്തരഘട്ടത്തില് 

മാതറ്റണ്ടത് എന്നിങ്ങടനയുള്ള ക്ാരയങ്ങള്ക ത്ര ിരാ ികണം. 

 ാഴ്സന്ന ത്രതദരങ്ങെില് ജീവികുന്ന ആെുക്െുടെ വിവരങ്ങള്ക, 

അവര്ക്കുള്ള സുരക്ഷി  സ്ഥലങ്ങള്ക, ഗ ാഗ മാര്ക്ഗങ്ങള്ക, 

ഒഴിപ്പികല് വഴിക്ള്ക  ുെങ്ങിയവയുടെ വിരദാംരങ്ങെും 

ത്രസ് ു  രദ്ധ് ിയില് ഉള്കടപ്പെുത്തണം. 
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11. ജലതസചന വക്ുപ്പുക്െിടല അസിേടെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് 

എഞ്ചിനീയറില് ക്ുറയാത്ത ഉതദയാഗസ്ഥടന ഷിഫ്റ്റ്റ്  

അെിസ്ഥാനത്തില് ജിലലാ അെിയന്തിരഘട്ട ക്ാരയനിര്ക്വഹണ 

തക്ത്രങ്ങെിതലക് 24 x 7 നിതയാഗികുക്. 

12. ആലപ്പുഴ ജിലലയില് ജലതസചന വക്ുപ്പിടെ നിയത്ന്തണത്തില് 

സൂക്ഷിച്ചിരികുന്ന അ ിരക്തമായ രമ്പുക്ള്ക രരിതരാധിച്ച് അവ 

ത്രവര്ക്ത്തന ക്ഷമമം ആണ് എന്ന് 20-5-2019ന് മുന്പ് ഉറപ്പ് 

വരുത്തുക്യും, ഇവ അെിയന്തിരമായി വിവിധ സ്ഥലങ്ങെില് 

വിനയസികുവാന് ആവരയമായ എണ്ണം ടത്ക്യിന്, വാഹനങ്ങള്ക 

എന്നിവയ്തക് ടമയ്ത മാസത്തില്  ടന്ന തക്ത്ര സര്ക്കാര്ക് Ltr. No. 33-

2/2015-NDM-I dated 17th April 2015 from Ministry of Home Affairs, Govt. of India 

ത്രക്ാരം നിഷ്ക്ര്ക്ഷിച്ചിരികുന്നത് തരാടല തററ്റ് തക്ാൺത്ൊക്റ്റ് 

ക്ഷണിച്ച്  ീരുമാനമാകി സൂക്ഷികുക്. ആവരയമാടണങ്കില് മാത് ം 

ഉരതയാഗടപ്പെുത്തുക്. ഇ ിനാവരയമായ തൊര്ക്മാറ്റ്  Handbook on 

Disaster Management – Volume 2 – Emergency Operations Centres & Emergency Support 

Functions Plan, Keralaല് നല്ക്ിയിട്ടുണ്ട്. മുന്ക്ൂര്ക് തററ്റ് തക്ാൺത്ൊക്റ്റ് 

ക്ഷണിച്ച് അഗീക്രികാത്ത ഒരു വസ് ുവക്ക്െുടെയും വാെക്തയാ, 

ചിലവ്  ുക്തയാ സംസ്ഥാന ദുരന്ത ത്ര ിക്രണ നിധിയില് നിന്നും 

ചിലവഴികുവാന് രാെുള്ള ലല. ഇത്തരം തററ്റ് തക്ാൺത്ൊക്റ്റ് 

ജിലലാ ക്െക്െര്ക് തവണം അന്തിമമായി അഗീക്രികുവാന്. ഈ 

ത്രവര്ക്ത്തിക്ള്കക് ടചലവാക്ുന്ന  ുക് GO (Ms) No. 194/2015/DMD dated 

20-05-2015, item 4 – Clearance of Affected Areas ത്രക്ാരം 2245-02-101-94-Flood-

Other itemsല് നിന്നും വഹികാവുന്ന ാണ്. ഇവ 

വിനയസികുന്ന ിനും, മറ്റ് ജിലലക്െിതലക് മാറ്റുന്ന ിനും ജിലലാ 

ദുരന്ത നിവാരണ അത ാരിറ്റിയുടെ അനുമ ി വാങ്ങണം. 

7.1.5 ന്ക.എസ്.ഇ.ബി 

1. ടക്.എസ്.ഇ.ബിയുടെ നിയത്ന്തണത്തില് ഉള്ള എലലാ ത്രധാന 

അണടകട്ടുക്െുടെയും ചുവപ്പ്, ഓറഞ്ച്, നീല എന്നീ അതലര്ക്ട്ട് 
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ജലനിരപ്പുക്െും, റുള്ക ടക്ര്ക്വ് അനുസരിച്ച് ഏ ു 

സാഹചരയങ്ങെില് അണടകട്ടുക്ള്ക  ുറന്നുവിെും എന്നും 

അണടകട്ടുക്ള്ക നിലനില്കുന്ന ും, അണടകട്ടിടല ജല ഒഴുക്ി 

തരാക്ുന്ന ുമായ ജിലലക്െിടല ജിലലാ ദുരന്ത നിവാരണ 

അത ാറിറ്റിക് ജൂൺ 10ന് മുന്പ് നല്ക്ി മുന്ക്ൂര്ക് അനുമ ി 

വാങ്ങണം. 

2. ടക്.എസ്.ഇ.ബിയുടെ നിയത്ന്തണത്തില് ഉള്ള എലലാ 

അണടകട്ടുക്ള്കകും ചുവപ്പ്, ഓറഞ്ച്, നീല എന്നീ മൂന്നു  രം 

മുന്നറിയിപ്പുക്ള്ക ഇലല. ഏട ലലാം അണടകട്ടുക്ള്കകാണ് ഇവ 

ബാധക്ം എന്നത് ത്രത യക്മായി ജല ബഹിര്ക്ഗമന രാ യിലുള്ള 

എലലാ ജിലലക്െിടലയും ജിലലാ ദുരന്ത നിവാരണ അത ാറിറ്റിക്ടെ 

അറിയികണം. 

3. അണടകട്ടുക്െില് നിന്നും ജലം  ുറന്നു വിതെണ്ടുന്ന സാഹചരയം 

ഉണ്ട് എന്ന അനുമാനത്തില് എത്തുക്യാടണങ്കില് നീല അതലര്ക്ട്ട് 

രുറടപ്പെുവികുന്ന അവസരത്തില്  ുറന്നുവിെുവാന് 

സാധയ യുള്ള അണടകട്ടിടെ ജല ബഹിര്ക്ഗമന രാ യിലുള്ള 

എലലാ ജിലലക്െിടലയും അെിയന്തിരഘട്ട ക്ാരയനിര്ക്വഹണ 

തക്ത്രങ്ങെില് (BSNL 1077ല്) നിര്ക്ബന്ധമായും അറിയിപ്പ് 

നല്തക്ണ്ട ാണ്; 36 മണിക്ൂര്ക് മുന്ടരങ്കിലും ഇത്തരം ഒരു 

ത്രാഥമിക് അറിയിപ്പ് ജിലലക്ള്കക് നല്ക്ുവാന് ടക്.എസ്.ഇ.ബി 

രരിത്രമികണം. ജല ബഹിര്ക്ഗമന രാ യിലുള്ള എലലാ ജിലലാ 

ക്െക്െര്ക്മാരുടെയും അനുമ ിതയാടെ മാത് തമ അണടകട്ടുക്െില് 

നിന്നും ജലം  ുറന്നു വിൊന് രാെുള്ളൂ. 

4. ഒരു ക്ാരണവരാലും കവക്ിട്ട് 6 മണിക് തരഷം, രക്ല് 6 

മണിവടര അണടകട്ടില് നിന്നും രു ു ായി ജലം  ുറന്ന് 

വിെരുത്. തവലിതയറ്റ സമയടത്ത സമുത്ദ സ്ഥി ി ക്ൂെി  INCOISന്ടറ്റ 

ടവബ്കസറ്റില് നിന്നും രരിതരാധിച്ചിട്ട് തവണം അണടകട്ടുക്െില് 

നിന്നും ജലം  ുറന്നു വിെുവാന്. 
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5. നീല അതലര്ക്ട്ട് നല്ക്ുന്ന സമയം മു ല് ചുവപ്പ് അതലര്ക്ട്ട് വടര 

ചുരുങ്ങിയത് 24 മണികൂര്ക് സമയം എങ്കിലും ജിലലാ ദുരന്ത 

നിവാരണ അത ാറിറ്റിക്ള്കക് ലഭികുന്നു എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുക്. 

6. ഓറഞ്ച് ആതലര്ക്ട്ടും, ചുവപ്പ് ആതലര്ക്ട്ടും മാത് മുള്ള 

അണടകട്ടുക്െില് ഓറഞ്ച് അതലര്ക്ട്ട് നല്ക്ുന്ന സമയം മു ല് 

ചുവപ്പ് അതലര്ക്ട്ട് വടര ചുരുങ്ങിയത് 24 മണികൂര്ക് സമയം 

എങ്കിലും ജിലലാ ദുരന്ത നിവാരണ അത ാറിറ്റിക്ള്കക് ലഭികുന്നു 

എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുക്. 

7. അണടകട്ടുക്െുടെ  ാടഴയുള്ള എലലാ ത്രതദരങ്ങെിലും 

 ാമസികുന്ന ജനങ്ങള്കക് അ ാത് സ്ഥലടത്ത ത്രത യക് യും 

അവയുടെ, രുഴയില് നിന്നുമുള്ള ദൂരവും ക്ണകാകിയുള്ള 

മുന്നറിയിപ്പ് നല്ക്ണം. ഇ ിനായി അെിയന്തിരഘട്ട ത്രവര്ക്ത്തന 

രദ്ധ് ി (ഇ.എ.രി)  യ്യാറാകണം. അ ില് ജനങ്ങള്കക്  

എങ്ങടനയാണ് മുന്നറിയിപ്പ് നല്തക്ണ്ടത്, ആരാണ് മുന്നറിയിപ്പ് 

നല്തക്ണ്ടത്, എങ്ങടനയാണ് അവടര അെിയന്തരഘട്ടത്തില് 

മാതറ്റണ്ടത് എന്നിങ്ങടനയുള്ള ക്ാരയങ്ങള്ക ത്ര ിരാ ികണം. 

 ാഴ്സന്ന ത്രതദരങ്ങെില് ജീവികുന്ന ആെുക്െുടെ വിവരങ്ങള്ക, 

അവര്ക്കുള്ള സുരക്ഷി  സ്ഥലങ്ങള്ക, ഗ ാഗ മാര്ക്ഗങ്ങള്ക, 

ഒഴിപ്പികല് വഴിക്ള്ക  ുെങ്ങിയവയുടെ വിരദാംരങ്ങെും 

ത്രസ് ു  രദ്ധ് ിയില് ഉള്കടപ്പെുത്തണം. 

8. ക്ുെിടവള്ള വി രണ രദ്ധ് ികുള്ള കവദയു ി ക്ണക്ഷനുക്ള്ക 

ക്ഴിവ ും  െസ്സമിലലാട  ലഭയമാതകണ്ട ാണ്. 

9. മരം വീഴ്സചതയാ ക്ാറ്റ് മൂലതമാ, ഉരുള്കടരാട്ടലിതലാ കവദയു ി 

 െസ്സമുണ്ടാക്ുന്ന രക്ഷം ഏറ്റവുമെുത്തുള്ള െീഡറില് നിന്നും 

അവരയ ക്ുെിടവള്ള വി രണം നെത്തുന്ന ിന്  ക ായ 

രീ ിയില് കവദയു ി ലഭയമാകുക്. 

10. ജലരുദ്ധ്ീക്രണ രാലക്െുള്ള ത്രധാന ക്ുെിടവള്ള 

രദ്ധ് ിക്െിടലങ്കിലും ക്ാറ്റും മഴയുമുണ്ടാക്ുതമ്പാള്ക കവദയു ി 
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 െസ്സമുണ്ടാകാത്ത രീ ിയില് ഭൂഗര്ക്ഭ തക്ബിെുക്ള്ക വഴി 

കവദയു ി ലഭയമാകുവാനുള്ള നെരെിക്ള്ക സവീക്രികുക്. 

7.1.6 രകരള വാട്ടര് അരതാറിറ്റി 

1. മഴകാലത്ത് ജലത്തിന്ടറ ഗുണനിലവാരം രരിതരാധിച്ച് (ഭൗ ിക്, 

രാസ, കജവ) തവണ്ട രരിഹാര നെരെിക്ള്ക കക്ടകാണ്ട് 

ഗുണനിലവാര സൂചിക്ക് അനുസൃ വും അനുവദനീയമായ 

രരിധിക്ള്കകുള്ളിലും ആണ് എന്ന് ഉറപ്പ് വരുതത്തണ്ടുന്ന 

ഉത്തരവാദി വം തക്രെ വാട്ടര്ക് അത ാറിറ്റികാണ്. 

2. മൺസൂൺ ക്ാലാവസ്ഥയില് ഒഴുക്ിടയത്തുന്ന ടവള്ളത്തില് 

ത്രധാനമായും ക്ലകല്, കജവ മാലിനയങ്ങള്ക എന്നിവ 

ഉള്ള ുമൂലം രുദ്ധ്ീക്രണരാലയുടെ ത്രവര്ക്ത്തനക്ഷമ ടയ 

ക്ാരയമായി ബാധികാന് സാധയ യുണ്ട്. അ ിനാല് തത്സാ സ്സിടല 

ഇന്തെകില് ആവരയമായ മുന്ക്രു ലുക്ള്ക 

കക്ടകാതള്ളണ്ട ാണ്. മുന്ക്രു ല് നെരെിക്ള്ക കക്ടകാണ്ട 

തരഷവും ക്ലകലിന്ടറ ത ാത് അനുവദനീയമായ അെവില് 

നിന്നും ക്ൂെു ല് ആടണങ്കില് ൈാന്റില് ജല ഗുണനിലവാര 

സൂചിക്ക്െുടെ സൂക്ഷ്മമായ അവതലാക്നം ഉറപ്പാതകണ്ട ാണ്. 

3. തലാറിതനഷന് നെത്തി അവക്ഷിപ്  തലാറിന്ടറ (Residual Chlorine) 

ത ാത് എലലാ ഔടട്ട്ലറ്റ് തരായിന്റുക്െിലും ആവരയമായ 

അെവില് ഉടണ്ടന്ന് ഉറപ്പു വരുതത്തണ്ട ാണ്. ജലജനയ തരാഗങ്ങള്ക 

രെരാന് സാധയ യുള്ള സ്ഥലങ്ങെില് സൂപ്പര്ക് തലാറിതനഷന് 

അവലംബിതകണ്ട ാണ്. 

4. ജല വി രണം നെത്തുന്ന കരകപ്പ്ലനുക്െില് മ ിയായ 

മര്ക്ദമിലലാട  വരിക്തയാ  ജലതചാര്ക്ച്ച ക്ടണ്ടത്തുക്തയാ ടചയ്യുന്ന 

രക്ഷം ത്രത യക് മുന്ക്രു ല് നെരെിക്ള്ക സവീക്രിതകണ്ട ാണ്.  

5. ഓെക്ള്ക, ഓവുക്ള്ക, അഴുകുചാലുക്ള്ക  ുെങ്ങിയവക് സമീരം 

ക്െന്നുതരാക്ുക്തയാ ക്ുറുടക് ക്ൂെി ക്െന്നുതരാക്ുക്തയാ ടചയ്യുന്ന 

കരകപ്പ്ലനുക്ള്ക ത്രത യക്മായി നിരീക്ഷണത്തിന് 
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വിതധയമാകുക്യും വി രണ രൃഖലയുടെ അതധാമുഖഭാഗത്ത് 

ടവള്ളത്തിന്ടറ ഗുണ നിലവാരം ഉറപ്പാകുക്യും യാട ാരു 

ക്ാരണവരാലും മാലിനയങ്ങള്ക ക്ലരുന്നിലല എന്നുറപ്പ് 

വരുതത്തണ്ട ുമാണ്. 

6. ജലസംഭരണിക്ള്ക ക്ഴുക്ി വൃത്തിയാകുക്യും ജലത്തിന്ടറ 

സുരക്ഷി  വം ഉറപ്പാകുക്യും ടചതയ്യണ്ട ാണ്. 

7. ജലവി രണ സംവിധാനങ്ങള്ക ടവള്ളം ക്യറി 

 ക്രാറിലാക്ുക്യാടണങ്കില് അെിയന്തിര സാഹചരയങ്ങെില് 

ക്ുെികുവാനാവരയമായ ജലം വി രണം ടചയ്യുവാനായി 

ഒരുങ്ങിയിരിതകണ്ട ും അ ിനാവരയമായ അെിസ്ഥാന 

സൗക്രയങ്ങള്ക  യ്യാറാകി സൂക്ഷിതകണ്ട ുമാണ്. 

8. മഴകാലത്ത് ആതരാഗയം/ തദരസവയംഭരണം/റവനയൂ എന്നീ 

വക്ുപ്പുക്െിടല ത്ര ിനിധിക്ള്ക നല്ക്ുന്ന ജലത്തിന്ടറ 

ഗുണനിലവാരം സൗജനയമാതയാ സര്ക്കാര്ക് നിര്ക്തദരികുന്ന 

 ുക്യ്തടകാ  ിട്ടടപ്പെുത്തി നല്തക്ണ്ട ാണ്. ത്രെയം, ഉരുള്കടരാട്ടല് 

എന്നിവ ബാധികുന്ന വിതലലജുക്െിടല ജല തത്സാ സുക്െുടെതയാ, 

ഈ വിതലലജുക്െില് വി രണം ടചയ്യുവാന് ജലം തരഖരികുന്ന 

തത്സാ സുക്െുടെതയാ ജലം രരിതരാധികുന്ന ിന് സംസ്ഥാന ദുരന്ത 

ത്ര ിക്രണ നിധിയില്  ുക് അനുവദിച്ച് നല്ക്ുവാന് അ ാത് 

ജിലലാ ദുരന്ത നിവാരണ അത ാറിറ്റിടയ സമീരികാവുന്ന ാണ്. 

9. വാട്ടര്ക് അത ാറിറ്റിയുടെ നിയത്ന്തണത്തില് ഉള്ള എലലാ ത്രധാന 

അണടകട്ടുക്െുടെയും ചുവപ്പ്, ഓറഞ്ച്, നീല എന്നീ അതലര്ക്ട്ട് 

ജലനിരപ്പുക്െും, റുള്ക ടക്ര്ക്വ് അനുസരിച്ച് ഏ ു 

സാഹചരയങ്ങെില് അണടകട്ടുക്ള്ക  ുറന്നുവിെും എന്നും 

അണടകട്ടുക്ള്ക നിലനില്കുന്ന ും, അണടകട്ടിടല ജല ഒഴുക്ി 

തരാക്ുന്ന ുമായ ജിലലക്െിടല ജിലലാ ദുരന്ത നിവാരണ 

അത ാറിറ്റിക് ജൂൺ 10ന് മുന്പ് നല്ക്ി മുന്ക്ൂര്ക് അനുമ ി 

വാങ്ങണം. 
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10. അണടകട്ടുക്െില് നിന്നും ജലം  ുറന്നു വിതെണ്ടുന്ന സാഹചരയം 

ഉണ്ട് എന്ന അനുമാനത്തില് എത്തുക്യാടണങ്കില് നീല അതലര്ക്ട്ട് 

രുറടപ്പെുവികുന്ന അവസരത്തില്  ുറന്നുവിെുവാന് 

സാധയ യുള്ള അണടകട്ടിടെ ജല ബഹിര്ക്ഗമന രാ യിലുള്ള 

എലലാ ജിലലക്െിടലയും അെിയന്തിരഘട്ട ക്ാരയനിര്ക്വഹണ 

തക്ത്രങ്ങെില് (BSNL 1077ല്) നിര്ക്ബന്ധമായും അറിയിപ്പ് 

നല്തക്ണ്ട ാണ്; 36 മണിക്ൂര്ക് മുന്ടരങ്കിലും ഇത്തരം ഒരു 

ത്രാഥമിക് അറിയിപ്പ് ജിലലക്ള്കക് നല്ക്ുവാന് വക്ുപ്പ് 

രരിത്രമികണം. ജല ബഹിര്ക്ഗമന രാ യിലുള്ള എലലാ ജിലലാ 

ക്െക്െര്ക്മാരുടെയും അനുമ ിതയാടെ മാത് തമ അണടകട്ടുക്െില് 

നിന്നും ജലം  ുറന്നു വിൊന് രാെുള്ളൂ. 

11. ഒരു ക്ാരണവരാലും കവക്ിട്ട് 6 മണിക് തരഷം, രക്ല് 6 

മണിവടര അണടകട്ടില് നിന്നും രു ു ായി ജലം  ുറന്ന് 

വിെരുത്. തവലിതയറ്റ സമയടത്ത സമുത്ദ സ്ഥി ി ക്ൂെി  INCOISന്ടറ്റ 

ടവബ്കസറ്റില് നിന്നും രരിതരാധിച്ചിട്ട് തവണം അണടകട്ടുക്െില് 

നിന്നും ജലം  ുറന്നു വിെുവാന്. 

12. നീല അതലര്ക്ട്ട് നല്ക്ുന്ന സമയം മു ല് ചുവപ്പ് അതലര്ക്ട്ട് വടര 

ചുരുങ്ങിയത് 24 മണികൂര്ക് സമയം എങ്കിലും ജിലലാ ദുരന്ത 

നിവാരണ അത ാറിറ്റിക്ള്കക് ലഭികുന്നു എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുക്. 

13. ഓറഞ്ച് ആതലര്ക്ട്ടും, ചുവപ്പ് ആതലര്ക്ട്ടും മാത് മുള്ള 

അണടകട്ടുക്െില് ഓറഞ്ച് അതലര്ക്ട്ട് നല്ക്ുന്ന സമയം മു ല് 

ചുവപ്പ് അതലര്ക്ട്ട് വടര ചുരുങ്ങിയത് 24 മണികൂര്ക് സമയം 

എങ്കിലും ജിലലാ ദുരന്ത നിവാരണ അത ാറിറ്റിക്ള്കക് ലഭികുന്നു 

എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുക്. 

14. അണടകട്ടുക്െുടെ  ാടഴയുള്ള എലലാ ത്രതദരങ്ങെിലും 

 ാമസികുന്ന ജനങ്ങള്കക് അ ാത് സ്ഥലടത്ത ത്രത യക് യും 

അവയുടെ, രുഴയില് നിന്നുമുള്ള ദൂരവും ക്ണകാകിയുള്ള 

മുന്നറിയിപ്പ് നല്ക്ണം. ഇ ിനായി അെിയന്തിരഘട്ട ത്രവര്ക്ത്തന 

രദ്ധ് ി (ഇ.എ.രി)  യ്യാറാകണം. അ ില് ജനങ്ങള്കക്  
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എങ്ങടനയാണ് മുന്നറിയിപ്പ് നല്തക്ണ്ടത്, ആരാണ് മുന്നറിയിപ്പ് 

നല്തക്ണ്ടത്, എങ്ങടനയാണ് അവടര അെിയന്തരഘട്ടത്തില് 

മാതറ്റണ്ടത് എന്നിങ്ങടനയുള്ള ക്ാരയങ്ങള്ക ത്ര ിരാ ികണം. 

 ാഴ്സന്ന ത്രതദരങ്ങെില് ജീവികുന്ന ആെുക്െുടെ വിവരങ്ങള്ക, 

അവര്ക്കുള്ള സുരക്ഷി  സ്ഥലങ്ങള്ക, ഗ ാഗ മാര്ക്ഗങ്ങള്ക, 

ഒഴിപ്പികല് വഴിക്ള്ക  ുെങ്ങിയവയുടെ വിരദാംരങ്ങെും 

ത്രസ് ു  രദ്ധ് ിയില് ഉള്കടപ്പെുത്തണം. 

7.1.7  ിഷറീസ് വകുപ്പ് 

1. തബാട്ട്-ക്പ്പല് അരക്െങ്ങള്ക ഉണ്ടായാല് ടരടട്ടന്ന്  ിരച്ചില് 

നെത്തുന്ന ിനായി സ്രീ് തബാട്ടുക്ള്ക മത്സ്യബന്ധന വക്ുപ്പ് 

ക്രാര്ക് അെിസ്ഥാനത്തില് എലലാ  Fish Landing ടസെറിലും 

ലഭയമാകുക്. 

2. ക്െല് തക്ഷാഭം സംബന്ധിച്ച മുന്നറിയിപ്പുക്ള്ക മത്സ്യ 

ട ാഴിലാെിക്ള്കകും,  ീരതദര നിവാസിക്ള്കകും സമയ 

ബന്ധി മായി നല്ക്ുവാന്  െിഷറീസ് വക്ുപ്പും,  ീരതദര 

തരാലീസും, Marine Enforcementഉം ആവരയമായ ത്ക്മീക്രണങ്ങള്ക 

വരുത്തുക്. 

3. ക്ാലാവസ്ഥാ മുന്നറിയിപ്പുക്െും, ക്െല് സ്ഥി ി മുന്നറിയിപ്പുക്െും, 

ദുരന്ത നിവാരണ അത ാറിറ്റി രുറടപ്പെുവികുന്ന നിര്ക്തദരങ്ങെും 

എലലാ Fish Landing Centres, Mathsya Bhavan, Fisheries Office 

എന്നിവയില് എത്തുന്നു എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുക്. സംസ്ഥാന 

അത ാറിറ്റി രുറടപ്പെുവികുന്ന നിര്ക്തദരങ്ങള്ക അത ാറിറ്റിയുടെ 

EOC ത്ഗൂപ്പിലൂടെ സംസ്ഥാന െിഷറീസ് ക്തത്ണ്ടാള്ക റൂമിന് 

നല്ക്ുന്നുണ്ട്. 

4. തക്ത്ര ക്ാലാവസ്ഥ വക്ുപ്പിന്ടറ ക്ാറ്റിന്ടറ ത്രവചനത്തില് 30 

ക്ിതലാമീറ്ററില് അധിക്ം തവഗ യും, INCOISന്ടറ്റ  ിരമാല 

ത്രവചനം  തക്രെ  ീരത്ത് 2 മീറ്ററില് അധിക്ം ആക്ുക്യും 

ടചയ്ത ാല് ത്രസ് ു  ക്ാലയെവില് അവര്ക് നിര്ക്തദരികുന്ന 
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ത്രതദരങ്ങെില് മത്സ്യ ട ാഴിലാെിക്ള്ക ജാത്ഗ  രാലികണം 

എന്നും, 2 m  ിരമലയില് മറിയുവാന് സാധയ യുള്ള  

ടചറിയയാനങ്ങെില് മത്സ്യ ബന്ധനം നെത്തുന്നത് ഒഴിവാകണം 

എന്നും ഉരതദര രൂതരണ അറിയിപ്പ് നല്ക്ും. 

5. സംസ്ഥാന ദുരന്ത നിവാരണ അത ാറിറ്റിയുടെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് 

ക്മ്മിറ്റിയുടെ 4-12-2017ടല  ീരുമാനത്തിന്ടറ ടവെിച്ചത്തില് തക്ത്ര 

ക്ാലാവസ്ഥ വക്ുപ്പ് "Fishermen advised not to venture" എന്ന 

നിര്ക്തദരം നല്ക്ിയിട്ടുടണ്ടങ്കില് സംസ്ഥാന അത ാറിറ്റി 

"മത്സ്യട ാഴിലാെിക്ള്ക തക്ത്ര ക്ാലാവസ്ഥ വക്ുതപ്പാ, INCOISഓ 

നിര്ക്തദരികുന്ന സമുത്ദ തമഘലയില്, നിര്ക്തദരികുന്ന ക്ാലയെവില് 

"മത്സ്യ ബന്ധനത്തിന് തരാക്രുത്", എന്ന നിര്ക്തദരം സംസ്ഥാന 

ദുരന്ത നിവാരണ അത ാറിറ്റി രുറടപ്പെുവികും. 

6. ഇന്ഡയന് മഹാസമുത്ദത്തിന്ടറയും, അറബികെലിന്ടറയും, 

ബംഗാള്ക ഉള്കകെലിന്ടറ്റയും ഏട ങ്കിലും സമുത്ദ ത്രതദരത്ത് "Total 

suspension of fishing" എന്ന നിര്ക്തദരം ഉടണ്ടങ്കില് ത്രസ് ു  

തമഘലയില്, മുന്നറിയിപ്പില് സൂചിപ്പികുന്ന ക്ാലയെവില് "മത്സ്യ 

ബന്ധനത്തിന് തരാക്ുന്നത്  െയണം" എന്ന ക്ര്ക്രന നിര്ക്തദരം 

സംസ്ഥാന ദുരന്ത നിവാരണ അത ാറിറ്റി രുറടപ്പെുവികും. 

7. മത്സ്യ ട ാഴിലാെിക്ള്കകുള്ള മുന്നറിയിപ്പുക്ള്ക ലഭിച്ചാല് ചുവടെ 

തചര്ക്കുന്ന നെരെിക്ള്ക െിഷറീസ് വക്ുപ്പും,  ീരതദര തരാലീസും, 

Marine Enforcementഉം സവീക്രികുക്: 

a. എലലാ Fish Landing ടസെറിലും, മത്സ്യ ത്ഗാമങ്ങെിലും, 

കമകിലൂടെ വിവരം വിെിച്ചറിയികുക് 

b. അമ്പലങ്ങള്ക, രള്ളിക്ള്ക എന്നിവയിലൂടെയും, 

മത്സ്യട ാഴിലാെി ക്ൂട്ടായ്തമക്െിലൂടെയും, സാമൂഹിക് 

സംഘെനക്െിലൂടെയും വിവരം രരമാവധി മത്സ്യ 

ട ാഴിലാെിക്െില് എത്തികുക് 

c. മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങെില് നിന്നുള്ള മത്സ്യ ട ാഴിലാെിക്ള്ക 

അധിക്മായുള്ള ത്രതദരങ്ങെില്  മിഴ്സ, ഹിരി എന്നീ 
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ഭാഷക്െിലും വിവരം കമകിലൂടെ വിെിച്ച് 

അറിയികുവാന് നിര്ക്തദരികുക് 

d. വള്ളവും വലയും ഏറ്റവും അെുത്തുള്ള fishing harborല് 

സൂക്ഷികുന്ന ാണ് ക്െല് തക്ഷാഭത്തില് നിന്നും, ക്ള്ളക്െലില് 

നിന്നും ഇവ സംരക്ഷികുവാന് ഏറ്റവും ഉചി ം. ഈ 

വിവരവും, വയക്തിഗ  സുരക്ഷാ ഉരക്രണങ്ങള്ക ക്യ്യില് 

ക്രുത ണ്ട ആവരയക് യും മത്സ്യട ാഴിലാെിക്ടെ നിരന്തരം 

ഓര്ക്മ്മടപ്പെുത്തുക്. മത്സ്യ ട ാഴിലാെി സുരക്ഷാ സതരരങ്ങള്ക 

ഉള്കടപ്പെുത്തി രത്  രരസയം നല്ക്ുക്. 

8. മത്സ്യ ട ാഴിലാെിക്ള്കക് അവരുടെ ടമാകബല് തൊണില് 

ഐ.എന്.സി.ഓ.ഐ.എസ് (INCOIS)ല് നിന്നും തനരിട്ട് ക്ാലാവസ്ഥാ, 

ക്െല് സ്ഥി ി വിവരം ലഭികുന്നുണ്ട് എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുക്. 

ഇ ിനായി, 2018ല് തരഖരിച്ച് നമ്പറുക്ള്ക 

ഐ.എന്.സി.ഓ.ഐ.എസ്ന് നല്ക്ി എന്നും അവര്ക് ഈ വിവരം 

നല്ക്ുന്നുണ്ട് എന്നും ഉറപ്പ് വരുത്തുക്. 

9. മത്സ്യ ട ാഴിലാെിക്ള്ക ക്െലില് അരക്െത്തില്ടരെുതമ്പാള്ക 

അെിയന്തിര രക്ഷാത്രവര്ക്ത്തനങ്ങള്കകായി  ീരതദര തരാലീസും, 

െിഷറീസ് വക്ുപ്പും fishing harborറുക്ള്ക തക്ത്രീക്രിച്ച് ഒരു 

ക്െല്യാനം (sea worthy boat) എങ്കിലും വാെക്യ്തക് എെുകുക്. 

ഇ ിനായി തററ്റ് തക്ാൺത്ൊക്റ്റ് ക്ഷണിച്ച്  ീരുമാനമാകി 

സൂക്ഷികുക്.  ീരതരാഷണം, രക്തമായ ക്ാറ്റ്, സുനാമി, 

ചുഴലികാറ്റ് എന്നിവതയാെനുബന്ധുച്ചുള്ള അെിയന്തിരഘട്ടത്തില് 

ഈ തബാട്ടുക്െുടെ ഉരതയാഗത്തിന് ദുരന്ത ത്ര ിക്രണ നിധിയില് 

നിന്നും ചിലവഴിക്ാവുന്ന ാണ്. ആവരയമാടണങ്കില് മാത് ം 

ഉരതയാഗടപ്പെുത്തുക്. ഇ ിനാവരയമായ തൊര്ക്മാറ്റ്  Handbook on 

Disaster Management – Volume 2 – Emergency Operations Centres & 

Emergency Support Functions Plan, Keralaല് നല്ക്ിയിട്ടുണ്ട്. 

മുന്ക്ൂര്ക് തററ്റ് തക്ാൺത്ൊക്റ്റ് ക്ഷണിച്ച് അഗീക്രികാത്ത ഒരു 

വസ് ുവക്ക്െുടെയും വാെക്തയാ, ചിലവ്  ുക്തയാ സംസ്ഥാന 
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ദുരന്ത ത്ര ിക്രണ നിധിയില് നിന്നും ചിലവഴികുവാന് 

രാെുള്ള ലല. ഇത്തരം തററ്റ് തക്ാൺത്ൊക്റ്റ് ജിലലാ ക്െക്െര്ക് തവണം 

അന്തിമമായി അഗീക്രികുവാന്. 

10. ജിലലയില് അെിയന്തരഘട്ടത്തില് ആരംഭികുന്ന ക്യാമ്പ്ക്െില് 

ആവരയമായി വരുന്ന മത്സ്യം ലഭയമാകുവാന് മത്സ്യടെ് 

 യ്യാടറെുത്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുക്. 

7.1.8 തരദശസവയാംഭരണ സ്ഥാരനങ്ങള്  

1. വഴിഅരിക്ുക്െിലും, ക്െത്തിണ്ണക്െില്, ബസ് ോന്ണ്ട്ക്െിലും 

അന്തിഉറങ്ങുന്ന ആെുക്ള്കക് മഴകാലം ദുരന്ത രൂര്ക്ണമാണ്. ഇത് 

ഒഴിവാകുവാനും, ഇവര്ക്ക് ഈ മഴക്ാലത്ത് രാത് ിക്ാലങ്ങെില് 

ഉറങ്ങാനും, അത്താഴം നല്ക്ുവാനും ഉള്ള സംവിധാനം  തദര 

സ്ഥാരനങ്ങെുടെ തന ൃ വത്തില് സാമൂഹിക് നീ ി വക്ുപ്പിടെ 

സഹക്രണതത്താടെ ഒരുതകണ്ട ാണ്. 

2. ത്രധാന നീര്ക്ചാലുക്െും, ഓെക്െും, രരിതരാധിച്ച്, അവയില് 

 െസങ്ങള്ക ഇലല എന്ന് മണ്ണ് സംരക്ഷണ വക്ുപ്പ്, ജലതസചന 

വക്ുപ്പ് എന്നിവരുമായി തചര്ക്ന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുക്. 

മഴടവള്ളത്തിന്ടറ ഒഴുക്  െസ്സടപ്പെുത്തുന്ന എലലാ വസ് ുകെും 

ഓെക്െില്നിന്നും ടചറുനീര്ക്ച്ചാലുക്െില് നിന്നും മാറ്റുക്. 

3. സവക്ാരയ ഭൂമിയിലുള്ള അരക്െ സാധയ  ഉള്ള മരങ്ങെും 

മരച്ചിലലക്െും ക്ടണ്ടത്തി മുറിച്ചു മാറ്റുവാന് ടരാ ു ജനങ്ങള്കക് 

നിര്ക്തദരം ടക്ാെുകുക്, ഈ നിര്ക്തദരം അനുസരികാത്ത 

വയക്തിക്ള്കകും സവക്ാരയ സ്ഥാരനങ്ങല്കുമായിരികും 

അവരവരുടെ ഭൂമിയില് മരം വീന്നുണ്ടാക്ുന്ന അരക്െങ്ങള്കക് 

നഷ്ട രരിഹാരം ടക്ാെുകുവാന് ഉള്ള ബാധയ  എന്ന് 

രരസയടപ്പെുത്തുക്. 

4. ഹരി  തക്രെം, ട ാഴിലുറപ്പ് എന്നീ രദ്ധ് ിക്ള്ക ഉരതയാഗിച്ച് 

ജല സംരക്ഷണത്തിന് ക്ുെങ്ങെും, ത ാെുക്െും, മറ്റ് ജലാരയങ്ങള്ക, 
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ക്ിണറുക്ള്ക എന്നിവടയലലാം രുദ്ധ്മാകുവാനും രരമാവധി ജല 

സംഭരണം ഉറപ്പുവരുത്തുവാനും നെരെിക്ള്ക സവീക്രികുക്. 

5. രുഴ ക്െവുക്െിലും, ബീച്ചുക്െിലും, അരക്െക്രമായ 

ക്യം/നീര്ക്ച്ചുഴി ഉള്ള ത്രതദരങ്ങെിലും അരക്െ സൂചനാ 

തബാര്ക്ഡുക്ള്ക സ്ഥാരികുക് 

6. മലതയാര തമഘലയിടല തറാഡുക്ള്കക് ക്ുറുടക് ഉള്ള ടചറിയ 

ചാലുക്െിലൂടെ മലടവള്ള രാച്ചിലും ഉരുള്കടരാട്ടലും 

ഉണ്ടാക്ുവാന് സാധയ യുണ്ട് എന്ന ിനാല് ഇത്തരം ചാലുക്െുടെ 

അരിക്ില് ക്ാലവര്ക്ഷ- ുലാവര്ക്ഷ ക്ാലത്ത് വാഹനനങ്ങള്ക 

നിര്ക്ത്തരുത് എന്ന അരക്െ സൂചനാ തബാര്ക്ഡുക്ള്ക സ്ഥാരികുക് 

7. മലതയാര തമഘലയിടല രാലം, culvert എന്നിവയുടെ അെിയിലുള്ള 

 െസങ്ങള്ക നീകംടചയ്തത് ജല ബഹിര്ക്ഗമനം സുഘമമാകുവാന് 

നെരെി സവീക്രികുക് 

8. എലലാ സ്കൂെുക്െിടലയും ടക്ട്ടിെങ്ങെുടെ ഉറപ്പ്  തദര-

സവയംഭരണ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിഭാഗം എഞ്ചിനീയടറടക്ാണ്ട് 

ത്രാഥമിക് രരിതരാധന നെത്തി സുരക്ഷി മലലാത്ത ടക്ട്ടിെങ്ങള്ക 

ക്ടണ്ടത്തുവാന് നെരെി എെുകുക്. ഇത്തരത്തില് ക്ടണ്ടത്തുന്ന 

ടക്ട്ടിെങ്ങള്ക അദ്ധ്യയനം നെത്തുവാന് തയാഗയമാകുവാന് തവണ്ടുന്ന 

നെരെിക്ള്ക വിദയാഭയാസ വക്ുപ്പ് കക്ടകാടള്ളണ്ട ാണ്. 

അതയാഗയ  ഉള്ള ടക്ട്ടിെങ്ങെില് ഒരു ക്ാരണവരാലും അദ്ധ്യയനം 

നെത്തുവാന് രാെുള്ള ലല. 

9. എലലാ ആരുരത് ിക്െുടെയും ടക്ട്ടിെങ്ങെുടെ ഉറപ്പ്  തദര-

സവയംഭരണ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എഞ്ചിനീയടറടക്ാണ്ട് ത്രാഥമിക് 

രരിതരാധന നെത്തി സുരക്ഷി മലലാത്ത ടക്ട്ടിെങ്ങള്ക 

ക്ടണ്ടത്തുവാന് നെരെി എെുകുക്. ഇത്തരത്തില് ക്ടണ്ടത്തുന്ന 

ടക്ട്ടിെങ്ങള്കക് ആവരയമായ ബലടപ്പെുത്തല് നെത്തുവാന് 

തവണ്ടുന്ന നെരെിക്ള്ക ആതരാഗയ വക്ുപ്പ് കക്ടകാടള്ളണ്ട ാണ്. 

അതയാഗയ  ഉള്ള ടക്ട്ടിെങ്ങെില് ഒരു ക്ാരണവരാലും 
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തരാഗിക്ടെതയാ, ഉതദയാഗസ്ഥടരതയാ ത്രതവരിപ്പികുവാന് 

രാെുള്ള ലല. 

10. ടരാ ു സ്ഥലങ്ങെില് വെരുന്ന ഉയര്ക്ന്ന മരങ്ങെിലും, ടരാ ു 

ടക്ട്ടിെങ്ങെിലും വെരുന്ന  ീനിച്ച, ക്െന്നല് എന്നിവയുടെ ക്ുതത്തറ്റ് 

ആെുക്ള്ക മരണടരെുന്ന സാഹചരയം ഉണ്ടായ ായി ക്ണ്ടുവരുന്നു. 

മഴക്ാലത്തിന് മുന്രായി ഇത്തരം ടരാ ുരലയം ആകാവുന്ന 

ജീവിക്ടെ നിയത്ന്തികുവാന് ആവരയമായ നെരെിക്ള്ക 

കക്ടക്ാള്ളുക്.  

11. ദുരന്ത തരഷം, ദുരന്ത ബാധി ര്ക് വീട്  ക്ര്ക്ന്ന അത  സ്ഥലത്താണ് 

വീട് രുനര്ക്നിര്ക്മികുന്നട ങ്കില്  തദര സ്ഥാരനം വീട് 

നിര്ക്മാണത്തിന് ഒരു ദിവസത്തിനുള്ളില് അനുമ ി നല്തക്ണ്ട ാണ് 

[GO (Ms) No. 7/2018/DMD dated 21-06-2018] 

12.  തദര-സവയംഭരണ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിഭാഗം അംഗീക്ൃ  

ദുരന്തത്തില്  ക്ര്ക്ച്ച തനരിട്ട വീെുക്െുടെ ടക്ട്ടിെ  ക്ര്ക്ച്ചയുടെ 

ത ാത് മാത് ം ര മാന നിരകില് GO (Ms) No. 24/2018/DMD dated 

26-10-2018 ത്രക്ാരം ക്ണകാക്ി വിതലലജ് ഓെീസര്ക്ക് ദുരന്തം 

ഉണ്ടായി 3 ദിവസത്തിനുള്ളില് റിതപ്പാര്ക്ട്ട്  നല്ക്ുക്. ഇത്തരം 

റിതപ്പാര്ക്ട്ടില് ത്രധാനമായും ഉണ്ടാതക്ണ്ട വിവരങ്ങള്ക ഇവയാണ്: 

a. വീട് ഉെമയുടെ തരര്ക്: 

b.  തദര സ്ഥാരനം അനുവദിച്ച ടക്ട്ടിെ നമ്പര്ക്: 

c. രുറതമ്പാക് ഭൂമിയില് ആതണാ അലലതയാ: 

d. വീട് ഉെമ ഉള്കടപ്പെുന്ന ടറഷന് ക്ാര്ക്് നമ്പര്ക്/വീട് ഉെമയുടെ 

ആധാര്ക് ക്ാര്ക്് നമ്പര്ക്: 

e. ടക്ട്ടിെം ഉള്കടപ്പെുന്ന ഭൂമിയുടെ സര്ക്തേ നമ്പര്ക്: 

f. രഞ്ചായത്ത്: 

g. വിതലലജ്: 

h.  ാലൂക്: 

i. വീട് ഉെമയുടെ ബാങ്ക് അകൗണ്ട്  നമ്പര്ക്: 
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j. അംഗീക്ൃ  ദുരന്തത്തില്  ക്ര്ക്ച്ച തനരിട്ട വീെുക്െുടെ ടക്ട്ടിെ 

 ക്ര്ക്ച്ചയുടെ ത ാത് GO (Ms) No. 24/2018/DMD dated 26-10-2018 

ത്രക്ാരം ര മാന നിരകില് ക്ണകാകിയത്: 

k. വീെിടെതയാ, ത്ഗതഹാരക്രണങ്ങെുടെതയാ വാലയു 

ക്ണകാതകണ്ട ിലല.  ക്ര്ക്ച്ച തനരിട്ട ടക്ട്ടിെത്തിന്  ക്ര്ക്ച്ചയുടെ 

ര മാന നിരകിടല ത ാ ിന് അനുസരിച്ച് മാത് തമ ദുരന്ത 

ത്ര ിക്രണ നിധിയില് നിന്നും  ുക് അനുവദികുവാന് 

സാധികുക്യുള്ളൂ. വീെിടെതയാ, ത്ഗതഹാരക്രണങ്ങെുടെതയാ 

വാലയു ദുരി ാരവാസ സഹായം നല്ക്ുന്ന ിന് മാനദണ്ഡം അലല. 

13. രരസയ തഹാഡിങ്ങുക്െുടെയും, ക്ാലപ്പഴകം ടചന്ന 

തരാസ്സ്റ്റുക്െുടെയും രക്തി രരിതരാധികുവാനും, ഇവ ക്ാറ്റത്ത്  

മറിഞ്ഞു വീണ് നഷ്ടവും ജീവ ഹാനിയും ഉണ്ടാകുന്നിലല എന്നും 

ഉറപ്പ് വരുത്തണം എന്ന് ജിലലയില് ഇത്തരം തബാര്ക്് 

സ്ഥാരിച്ചിട്ടുള്ള എലലാ രരസയ സ്ഥാരനങ്ങള്കകും, ക്മ്പനിക്ള്കകും 

നിര്ക്തദരം നല്ക്ുവാന്  തദര സ്ഥാരനങ്ങതൊട് നിര്ക്തദരികുക്. 

14. മലതയാരത്ത് നിന്നും മണ്ണ് ടവട്ടിമാറ്റുക്, ആഴത്തിലുള്ള ക്ുഴിക്ള്ക 

നിര്ക്മ്മികുക്, നിര്ക്മാണത്തിനായി ആഴത്തില് മണ്ണ് മാറ്റുക് 

എന്നിവ 2 ദിവസം  ുെര്ക്ച്ചയായി മഴ ടരയ്ത  ത്രതദരങ്ങെില് 

അനുവദികരുത്. 

15. എലലാ  തദര സ്ഥാരനങ്ങള്കകും അെിയന്തിര ദുരന്ത 

ത്ര ിക്രണത്തിനായി സവന്തം െണ്ടില് നിന്നും ഒരു  ുക് നീകി 

വയ്തകുവാന് അനുവദികുന്നത്  തദരസവയംഭരണ വക്ുപ്പ് 

രരിഗണികണം. 

16. എലലാ രഞ്ചായത്തിലും ദുരന്ത സാഹചരയത്തിലും രുദ്ധ്ജല ലഭയ  

ഉറപ്പ് വരുത്തുവാന് തവണ്ട നെരെിക്ള്ക സവീക്രികുക്. ഇ ിനായി 

ജല അത ാറിറ്റിയുടെ സഹായവും, ജലനിധിയുടെ സഹായവും 

ത െുക്. 

17. ആലപ്പുഴ ജിലലയില് ക്ുട്ടനാട് തമഘലയില് ത്രെയക്ാലത്ത് 

ദുരി ാരവാസ ത്രവര്ക്ത്തനങ്ങള്കക് ഉയരം ക്ുറഞ്ഞ നെരാലങ്ങെും, 
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ക്ള്കവര്ക്ട്ടുക്െും  െസം സൃഷ്ടിച്ചിരുന്നു. ഇവയില് ത്രധാന  െസം 

സൃഷ്ടിച്ചവ റവനയു വക്ുപ്പും,  തദരസവയംഭരണ ടരാ ുമരാമത്ത് 

വക്ുപ്പുമായി ആതലാചിച്ച് മഴകാലടത്തടകങ്കിലും മാറ്റുക്. 

18. ടക്ട്ടിനില്കുന്ന ജലവും രരിസരങ്ങെും രുചീക്രികുന്ന ിനും, 

ടക്ാ ുക് നിവരണത്തിനും, ക്ുെിടവള്ള തത്സാ സുക്ള്ക 

അണുവിമു മാകുന്ന ിനും ആവരയമായ സാധനങ്ങെും 

ഉരക്രണങ്ങെും തനരടത്ത ടന്ന  തദര സ്ഥാരനങ്ങള്ക സവന്തം 

ടചലവില് വാങ്ങി സൂക്ഷിയ്തകുന്നു എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുക്. 

19. മഴകാലത്ത് ജലനിരപ്പ് ഉയരുന്ന നുസരിച്ച് ത്രെയം 

ബാധികുവാന് സാധയ യുള്ള ക്ുെിടവള്ള രദ്ധ് ിക്െുടെ 

സംക്ഷിപ്  വിവരം തക്രെ വാട്ടര്ക് അത ാറിറ്റി/ജലനിധിയുമായി 

ബന്ധടപ്പട്ട് തരഖരിച്ച് സൂക്ഷിതകണ്ട ും ഒരു ത്രതദരതത്തക് 

ക്ുെിടവള്ളം മുെങ്ങിയാല് അവിതെക് ക്ുെിടവള്ളടമത്തികുവാന് 

സാധികുന്ന ട ാട്ടെുത്തുള്ള മടറ്റാരു രദ്ധ് ി മുന്ക്ൂട്ടി ക്ടണ്ടത്തി 

ടവതകണ്ട ുമാണ്. 

20. രുദ്ധ്ീക്രിച്ച ജലം വി രണം ടചയ്യുവാന് രറ്റിയ 

രദ്ധ് ിക്ടൊന്നും സമീരത്രതദരത്തിലലാടയങ്കില് സുരക്ഷി മായ 

ജലം ലഭയമായത ാ അെിയന്തര സാഹചരയത്തില് രുദ്ധ്ീക്രിച്ച് 

വി രണം ടചയ്യാന് സാധികുന്നത ാ ആയ ബദല് തത്സാ സ്സ് 

ക്ടണ്ടത്തി ടവതകണ്ട ും അവിെുടത്ത ജലത്തിന്ടറ ഗുണനിലവാര 

രരിതരാധന നെത്തി ആവരയമായ രുദ്ധ്ീക്രണ  ത്രത്ക്ിയ 

എന്താടണന്ന് വാട്ടര്ക് അത ാറിറ്റിയുമായി ബന്ധടപ്പട്ട് 

 ീരുമാനിതകണ്ട ാണ്. 

21. ൊങ്കര്ക് തലാറിയില് ജലവി രണം സാധികാത്ത രീ ിയില് 

ടവള്ളടപ്പാകം ക്ാരണം ഗ ാഗ   െസ്സം ഉണ്ടാക്ുക്യാടണങ്കില് 

ഒരു ക്ുെുംബത്തിന് അ യാവരയമായി നല്തക്ണ്ട ക്ുെിടവള്ള 

വി രണത്തിനായി 15-20 ലിറ്റര്ക് ടജറി ക്യാനുക്ള്ക രഞ്ചായത്ത് 

 ലത്തില് ക്രു ലായി സൂക്ഷിതകണ്ട ും ആവരയഘട്ടങ്ങെില് 
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ഇ ുരതയാഗടപ്പെുത്തി ക്ുെിടവള്ള വി രണം 

ഉറപ്പാതകണ്ട ുമാണ്. 

22. അ യാവരയ സരര്ക്ഭങ്ങെില് വി രണം ടചയ്യുവാനായി തലാറിന് 

ൊലറ്റ് മ ിയായ അെവില് സൂക്ഷികുക്. മഴകാലത്ത് ഉെനീെം 

 ിെപ്പിച്ചാറിയ ജലം മാത് ം ക്ുെിടവള്ളമായി ഉരതയാഗികുവാനായി 

ടരാ ുജനങ്ങള്കക് മാര്ക്ഗനിര്ക്തദരം നല്ക്ുക്. 

7.1.9 കമനിാംഗ് ആന്് ജിരയാളജി വകുപ്പ് 

1. രണ്ട് ദിവസം അെുപ്പിച്ചു മഴ ടരയ്ത ാല്, ഇത്തര ില് മഴ 

ടരയ്യുന്ന വിലലജുക്െില് ഉള്ള രാറമെക്െില് രാറ ടരാട്ടികുന്നത്, 

മഴ ടരയ്യാട  24 മണികൂര്ക് സമയം ഉണ്ടാക്ുന്ന ു വടര 

നിര്ക്ത്തിടവകുവാന് ഉത്തരവ് നല്ക്ുക് 

2. രാറമെക്െിടല ക്ുെങ്ങള്കക് ചുറ്റും ഉറപ്പും, ഉയരവും ഉള്ള 

മുള്ള് തവലി/ക്മ്പി തവലി/മ ില് ടക്ട്ടി സംരക്ഷിതക്ണ്ട ാണ്. ഈ 

നിര്ക്തദരം എലലാ സവക്ാരയ രാറമെഉെമസ്ഥരും 45 

ദിവസത്തിനുള്ളില് രാലിച്ചു എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തണം. 

ത്രവര്ക്ത്തനം നിലച്ച രാറമെക്ുെങ്ങള്ക ഉള്ള രാറമെഉെമസ്ഥര്ക്കും 

ഈ  ീരുമാനം ബാധക്മാണ്. 

3. രുറതമ്പാകില് ഉള്ള, നിലവില് ത്രവര്ക്ത്തനം നിലച്ച 

രാറമെക്െില് ഉള്ള ഇത്തരം ക്ുെങ്ങള്കക് ചുറ്റും തവലി/ക്മ്പി 

തവലി/മ ില് ടക്ട്ടി സംരക്ഷിതക്ണ്ടത്തിടെ ചുമ ല കമനിംഗ് 

ആന്് ജിതയാെജി വക്ുപ്പിനാണ്. ഇ ിനാവരയമായ  ുക് 

ത്രസ് ു  വക്ുപ്പ് Quarry Safety Fund/District Mineral Foundation 

Fundല് നിന്നും ക്ടണ്ടതത്തണ്ട ാണ്. 

7.1.10 രദവസവാം 

1. ക്ാലാവസ്ഥാ മുന്നറിയിപ്പ് അെിസ്ഥാനമാകി ഉത്സ്വ/ ീര്ക്ഥാെന 

രരിരാെിക്ള്കകുള്ള  ീര്ക്ഥാെക്ടര നിയത്ന്തികണം 

2. എലലാ  ീര്ക്ഥാെന തക്ത്രങ്ങെിലും അരക്െമുണ്ടായാല് 

ത്ര ിക്രികുവാനും, അരക്െ സാധയ ാ ലഘൂക്രണത്തിനും 
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രദ്ധ് ി  യ്യാറാകണം. ഇ ില് ഒഴിപ്പികല് രദ്ധ് ിക്ള്ക (Evacuation 

Plan), ബദല് മാര്ക്ഗങ്ങള്ക എന്നിവ ഉള്കടപ്പെുത്തണം. ഈ 

രദ്ധ് ിക്ള്ക  യ്യാറാകുവാനുള്ള മാര്ക്ഗതരഖ ഇവിടെ ലഭയമാണ് 

http://sdma.kerala.gov.in/wp-content/uploads/2018/11/ILDM_2015.pdf 

7.1.11 മൃഗസാംരക്ഷണ വകുപ്പ്  

1. രക്ഷിക്ള്കകും, മൃഗങ്ങള്കകും മഴകാലത്ത്  ഉണ്ടാക്ാവുന്ന 

രക്ര്ക്ച്ച വയാധിക്ള്ക രരിഗണിച്ച് ഇവടയ ത്ര ിതരാധികുന്ന ിന് 

ജിലലാ  ല രദ്ധ് ി  യാറാകി നെപ്പാകുക്. 

2. എലലാ മൃഗ സംരക്ഷണ തക്ത്രങ്ങെിലും ജിലല  മൃഗ സംരക്ഷണ 

ആരുരത് ിക്െിലും രക്ര്ക്ച്ചവയാധിക്ള്ക  െയുന്ന ിനായുള്ള 

മരുന്നുക്ള്ക ലഭയമാണ് എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുക്. 

3. ടവള്ളതപ്പാക സാധയ യുള്ള ത്രതദരങ്ങൊയ ക്ുട്ടനാട്ടിലും, തക്ാള്ക 

നിലങ്ങെിലും, ടരാകാെി തമഘലയിലും, അെിയന്തിരഘട്ടങ്ങെില് 

മൃഗ സംരക്ഷണ ദുരി ാരവാസ ക്യാമ്പുക്ള്ക നെത്തുവാന് 

ആവരയമായ സ്ഥലങ്ങള്ക നിര്ക്ണയിച്ച് സൂക്ഷികുക്. 

4. ഇത്തരം ക്യാമ്പുക്െില് ലഭയമാകുവാന് ആവരയമായ കവതകാല്, 

 ീറ്റ, രുലല്, മരുന്ന് എന്നിവയ്തക് തക്ത്ര സര്ക്കാര്ക് Ltr. No. 33-

2/2015-NDM-I dated 17th April 2015 from Ministry of Home Affairs, 

Govt. of India ത്രക്ാരം നിഷ്ക്ര്ക്ഷിച്ചിരികുന്നത് തരാടല തററ്റ് 

തക്ാൺത്ൊക്റ്റ് ക്ഷണിച്ച്  ീരുമാനമാകി സൂക്ഷികുക്. 

ആവരയമാടണങ്കില് മാത് ം ഉരതയാഗടപ്പെുത്തുക്. 

ഇ ിനാവരയമായ തൊര്ക്മാറ്റ്  Handbook on Disaster Management – 

Volume 2 – Emergency Operations Centres & Emergency Support 

Functions Plan, Keralaല് നല്ക്ിയിട്ടുണ്ട്. 

5. മുന്ക്ൂര്ക് തററ്റ് തക്ാൺത്ൊക്റ്റ് ക്ഷണിച്ച് അംഗീക്രികാത്ത ഒരു 

വസ് ുവക്ക്െുടെയും വാെക്തയാ, ചിലവ്  ുക്തയാ സംസ്ഥാന 

ദുരന്ത ത്ര ിക്രണ നിധിയില് നിന്നും ചിലവഴികുവാന് 

രാെുള്ള ലല. ഇത്തരം തററ്റ് തക്ാൺത്ൊക്റ്റ് ജിലലാ ക്െക്െര്ക് തവണം 

http://sdma.kerala.gov.in/wp-content/uploads/2018/11/ILDM_2015.pdf
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അന്തിമമായി അഗീക്രികുവാന്. ഇത്തരം ക്യാമ്പുക്ള്ക 

ആരംഭികുന്ന ിന് 30 ദിവസം വടര ജിലലാ ക്െക്െര്ക്ക് തനരിട്ട് 

അനുമ ി നല്ക്ാവുന്ന ാണ്. 

7.1.12 ആരരാഗയ വകുപ്പ് 

1. എലലാ ത്രാഥമിക് ആതരാഗയ തക്ത്രങ്ങെിലും ജിലല  

ആരുരത് ിക്െിലും രക്ര്ക്ച്ചവയാധിക്ള്ക  െയ്യുന്ന ിനായുള്ള 

നെരെിക്ള്ക സവീക്രികുക്. 

2. മഴകാല തരാഗങ്ങള്കക് ആവരയമായ മരുന്നുക്ള്ക എലലാ  രം 

ആരുരത് ിക്െിലും ഉണ്ട് എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുക്. 

3. മഴകാലത്ത്  രാമ്പ് ക്െിയുടെ സാധയ  വര്ക്ധികും എന്ന ിനാല്, 

സാധികുന്ന എലലാ ആരുരത് ിക്െിലും അ ാത് ത്രതദരടത്ത രാമ്പ് 

ക്െിയുടെ മുന്ക്ാല ചരിത് ം രരിതരാധിച്ച് ആവരയമായ Anti Venom 

ക്രു ുക്. 

4. ജിലലയിടല എലലാ ആരുരത് ിക്െുടെയും fitness  തദര-സവയംഭരണ 

ടരാ ുമരാമത്ത് വക്ുപ്പ് എഞ്ചിനീയടറടക്ാണ്ട്  അ ാത്  തദര 

സ്ഥാരനങ്ങള്ക രരിതരാധിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുക്. Fitness 

ഇലലാത്ത ടക്ട്ടിെങ്ങള്ക ആരുരത് ി നെത്തുവാന് ഉരതയാഗികുന്നിലല 

എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുക്. 

5. ജിലലയിടല എലലാ ആരുരത് ിക്െുടെയും അഗ്നി സുരക്ഷാ 

സംവിധാനങ്ങള്ക ത്രവര്ക്ത്തികുന്നുണ്ട് എന്ന്  അ ാത്  തദര 

സ്ഥാരനങ്ങള്ക രരിതരാധിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുക്. 

ഇ ിനായി അഗ്നി സുരക്ഷാ വക്ുപ്പിടെ സഹായം ത െുക്. അഗ്നി 

സുരക്ഷാ വക്ുപ്പിടെ എന്.ഓ.സി ഇലലാത്ത ടക്ട്ടിെങ്ങള്ക 

ആരുരത് ി നെത്തുവാന് ഉരതയാഗികുന്നിലല എന്ന് ഉറപ്പ് 

വരുത്തുക്. 

6. തരാഗ ത്ര ിതരാധത്തില് രുചി വത്തിടെ ത്രാധാനയം എെുത്തു 

രറയുന്ന ത്രചാരണങ്ങള്ക നെത്തുക്. 
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7.1.13 സിവില് സകൈസ് വകുപ്പ് 

1. എലലാ  ാലുകിലും ഉള്ള സകൈ ഓെീസര്ക്മാര്ക് മുഘാന്തരം 100 

ക്ിതലാ അരി, 50 ക്ിതലാ രയര്ക്, 10 ക്ിതലാ എണ്ണ, 75 ക്ിതലാ 

മടണ്ണണ്ണ എന്നിവ അെിയന്തിരഘട്ടങ്ങെില് ഉരതയാഗികുവാനായി 

സംഭരിച്ച് സൂക്ഷികുക്. അെിയന്തിരഘട്ടങ്ങെില് ആവരയമായ 

ക്യാമ്പുക്െില് ഇത്തരത്തില് സംഭരിച്ചിട്ടുള്ള ഭക്ഷയ-ധാനയങ്ങെും, 

എണ്ണയും, മടണ്ണണ്ണയും സകൈ ഓെീസര്ക്മാര്ക്  ഹസില്ദാര്ക് 

ആവരയടരെുതമ്പാള്ക തനരിട്ട് എത്തിതകണ്ട ാണ്. 

2. ക്യാമ്പുക്െില് ആവരയമായ എലലാ ഭക്ഷയ-ധാനയങ്ങെും, എണ്ണയും, 

മടണ്ണണ്ണയും, രാചക് വാ ക്വും സകൈ തക്ാ, ക്ൺസയുമര്ക് ടെ് 

എന്നുവയില് നിന്നുമാത് തമ വാങ്ങുവാന് രാെുള്ളൂ എന്ന് ജിലലാ 

ദുരന്ത നിവാരണ അത ാറിറ്റിക് നിര്ക്തദരം നല്ക്ിയിട്ടുണ്ട്. 

ഇവയുടെ ലഭയ  ക്യാമ്പുക്ള്കക് ഉറപ്പുവരുത്തുവാന് ഈ 

സ്ഥാരനങ്ങെുടെ ഉതദയാഗസ്ഥര്ക്ക് മുന്ക്ൂട്ടി നിര്ക്തദരം നല്ക്ുക്. 

3. ഏട ങ്കിലും സാഹചരയത്തില് ഈ വസ് ുകള്ക രുറത്തുനിന്നും 

വാതങ്ങണ്ടി വരിക്യാടണങ്കില് ആ വസ് ു ലഭയമലല എന്നുള്ള 

ക്ത്ത് അ ാ ു സ്ഥലടത്ത സൈയ ഓെീസര്ക് (Supply officer)/സ്ഥാരന 

തമധാവി ദുരി ാരവാസത്തിടെ ചുമ ലയുള്ള ത്രതദരടത്ത റവനയു 

ഉതദയാഗസ്ഥന് നല്തക്ണ്ട ാണ്. 

4. ആലപ്പുഴ, രത്തനം ിട്ട, തക്ാട്ടയം ജിലലക്െിടല 2018ല് 

ടവള്ളടപ്പാകത്തില് ബാധികടപ്പട്ട എലലാ Consumer Fed, SupplyCo, Civil 

Supplies PDS Shopsഇലും ടവള്ളം ക്യറി വസ് ുവക്ക്ള്ക 

നഷ്ട്െടപ്പെ ിരികുവാനും, ടരാ ു വി രണം 

 െസ്സടപ്പൊ ിരികുവാനും ആവരയമായ നെരെി സവീക്രികുക്. 

രലവയഞ്ജനങ്ങള്ക  റ നിരപ്പില് നിന്നും ചുരുങ്ങിയത് 2 മീറ്റര്ക് 

ഉയരത്തില് സൂക്ഷികുക്. 

5. ടനലല് സംഭരണ തക്ത്രങ്ങെില് 2018ല് സംഭവിച്ചത് തരാടല ജലം 

ക്യറി സംഭരിച്ച വസ് ുകള്ക നഷ്ട്ട്ടടപ്പൊ ിരികുവാന് ടനലല് 

സംഭരണ തക്ത്രങ്ങെില് ആവരയമായ നെരെി സവീക്രികുക്. 
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സംഭരിച്ച ടനലല്  റ നിരപ്പില് നിന്നും ചുരുങ്ങിയത് 2 മീറ്റര്ക് 

ഉയരത്തില് സൂക്ഷികുക്. 

7.1.14 കൃഷി വകുപ്പ് 

1. ക്ുട്ടനാട്ടിലും, തക്ാള്ക നിലങ്ങെിലും ടവള്ളടരാക സമയത്ത് 

ഉണ്ടാക്ുന്ന മെവീഴ്സചയില് ക്ൃഷി നാരം രരമാവധി 

ക്ുറയ്തകുവാന് മണല്നിറച്ച ക്യര്ക് ചാകുക്തൊ, ജിതയാ 

െയുബുക്തൊ  യ്യാറാകി സൂക്ഷികുക്യും, അ ിരക്തമായ രമ്പ്  

ടസറ്റുക്ള്കക് തക്ത്ര സര്ക്കാര്ക് Ltr. No. 33-2/2015-NDM-I dated 17th April 2015 

from Ministry of Home Affairs, Govt. of India ത്രക്ാരം നിഷ്ക്ര്ക്ഷിച്ചിരികുന്നത് 

തരാടല തററ്റ് തക്ാൺത്ൊക്റ്റ് ക്ഷണിച്ച്  ീരുമാനമാകി 

സൂക്ഷികുക്. ആവരയമാടണങ്കില് മാത് ം ഉരതയാഗടപ്പെുത്തുക്. 

ഇ ിനാവരയമായ തൊര്ക്മാറ്റ്  Handbook on Disaster Management – Volume 2 – 

Emergency Operations Centres & Emergency Support Functions Plan, Keralaല് 

നല്ക്ിയിട്ടുണ്ട്. മുന്ക്ൂര്ക് തററ്റ് തക്ാൺത്ൊക്റ്റ് ക്ഷണിച്ച് 

അഗീക്രികാത്ത ഒരു വസ് ുവക്ക്െുടെയും വാെക്തയാ, ചിലവ് 

 ുക്തയാ സംസ്ഥാന ദുരന്ത ത്ര ിക്രണ നിധിയില് നിന്നും 

ചിലവഴികുവാന് രാെുള്ള ലല. ഇത്തരം തററ്റ് തക്ാൺത്ൊക്റ്റ് 

ജിലലാ ക്െക്െര്ക് തവണം അന്തിമമായി അഗീക്രികുവാന്. 

2. മെവീഴ്സചയില് ടവള്ളം ക്യറിയത് രൂര്ക്ണ്ണമായും വറ്റികുവാന് 

മെവീണ സ്ഥലങ്ങള്ക അെയ്തകണം എന്ന ിനാല്,  ക്യര്ക് 

ചാകുക്െും, ജിതയാ െയുബുക്െും, രമ്പ് ടസറ്റുക്െും  

ഉരതയാഗടപ്പെുത്തുന്ന സാഹചരയത്തില് ഇവയ്തക് ടചലവാക്ുന്ന 

 ുക് GO (Ms) No. 194/2015/DMD dated 20-05-2015, item 4 – Clearance of Affected 

Areas ത്രക്ാരം 2245-02-101-94-Flood-Other itemsല് നിന്നും 

വഹികാവുന്ന ാണ്. 

3. ആലപ്പുഴ ജിലലയില് ജലതസചന വക്ുപ്പിടെ നിയത്ന്തണത്തില് 

സൂക്ഷിച്ചിരികുന്ന അ ിരക്തമായ രമ്പുക്ള്ക ത്രവര്ക്ത്തന ക്ഷമമം 

ആണ് എന്ന് ജലതസചന വക്ുപ്പുമായി തചര്ക്ന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുക്. 
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ഇവ വിനയസികുന്ന ിനും, മറ്റ് ജിലലക്െിതലക് മാറ്റുന്ന ിനും ജിലലാ 

ദുരന്ത നിവാരണ അത ാരിറ്റിയുടെ അനുമ ി വാങ്ങണം. 

7.1.15 രരാലീസ് 

1. ഒഴുപ്പികല്, രക്ഷാ ത്രവര്ക്ത്തനങ്ങെുടെ നെത്തിപ്പിടെ ചുമ ല 

തരാലീസിനായിരികും. 

2. ഒഴുപ്പികല് ത്രവര്ക്ത്തനത്തില് രുറതമ്പാകില് വസികുന്നവര്ക്, 

തക്ാെനിക്ള്ക, രുഴയുടെതയാ, നീര്ക്ചാലുക്െുടെതയാ ഓരത്ത് 

 ാമസികുന്നവര്ക്, വയല് ക്രക്െില്  ാമസികുന്നവര്ക്, മലയുടെ 

ചരിവുക്െിലും ഒറ്റടപ്പട്ട ത്രതദരത്തും വസികുന്നവര്ക് എന്നിവര്ക്ക് 

ആദയ രരിഗണന നല്ക്ുക്. 

3. ഒഴുപ്പികല് ത്രവര്ക്ത്തനത്തില് ഗര്ക്ഭിണിക്ള്ക, ക്ുട്ടിക്ള്ക 

എന്നിവര്ക്ക് ആദയ രരിഗണന നല്ക്ുക് 

4. ക്ാലാവസ്ഥാ മുന്നറിയിപ്പുക്െും, ദുരന്ത നിവാരണ അത ാറിറ്റി 

രുറടപ്പെുവികുന്ന നിര്ക്തദരങ്ങെും എലലാ തരാലീസ് 

തേഷനുക്െിലും എത്തുന്നു എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുക്. സംസ്ഥാന 

അത ാറിറ്റി രുറടപ്പെുവികുന്ന നിര്ക്തദരങ്ങള്ക അത ാറിറ്റിയുടെ 

EOC ത്ഗൂപ്പിലൂടെ എസ്.രി.എം.ആര്ക്നും, ജിലലാ തരാലീസ് 

തമധാവിക്ള്കകും IPS ത്ഗൂപ്പിലൂടെയും നല്ക്ുന്നുണ്ട്. 

5. ജിലല ഇ.ഓ.സിയില് ഷിഫ്റ്റ്റ്  അെിസ്ഥാനത്തില് ഒരു സിവില് 

തരാലീസ് ഓെീസര്ക്, തരാലീസ് വി.എച്ച.എഫ്റ് സഹി ം ദിവസം 

മുഴുവനും  ഉണ്ട് എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുക്. 

6. മലതയാര തമഖലയില് രാത് ിയാത്  ഒഴിവാകുവാന് നിര്ക്തദരം 

നല്ക്ുന്ന അവസരത്തില് അത്തരം രാ ക്െില് ഈ നിര്ക്തദരം 

നെപ്പില് വരുത്തി എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുക്യും, അത്തരം 

രാ ക്െില് നിരന്തരം രതത്ൊള്ക നെത്തുക്യും ടചയ്യുക്. 

7.  ീരതദരത്തും, രുഴ, ക്ായല് ക്രക്െിലും വിതനാദ സഞ്ചാരം 

ഒഴിവാകുവാന് നിര്ക്തദരം നല്ക്ുന്ന അവസരത്തില്, നിര്ക്തദരം 

നെപ്പില് വരുത്തുക്. 
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8. ഒഴുപ്പികല് നിര്ക്തദരം ജിലലാ ദുരന്ത നിവാരണ അത ാറിറ്റി 

രുറടപ്പെുവിച്ചാല് ഉെന്  ടന്ന നിര്ക്തദരികടപ്പെുന്ന ത്രതദരടത്ത 

ആെുക്ടെ ഒഴുപ്പികുക്യും അവടര മുന് നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള 

ഏറ്റവും അെുത്തുള്ള ക്യാമ്പില് എത്തികുക്യും ടചയ്യുക്. 

ക്യാമ്പുക്െുടെ രട്ടിക്  ഹസില്ദാര്ക്മാരില് നിന്നും തനരടത്ത 

വാങ്ങി സൂക്ഷികുക്. 

9. ദുരന്ത സാഹചരയത്തില്  ാല്ക്ാലിക്മായി ഒഴുപ്പികുന്ന 

ത്രതദരങ്ങെില് നിരന്തരം രതത്ൊെിംഗ് നെത്തുക് 

10. സന്നദ്ധ് ത്രവര്ക്ത്തക്ടര നിയത്ന്തികുക്യും, ദുരി ാരവാസം ദുരന്ത 

ബാധി ര്ക്ക് ജാ ി, മ , വിഭാഗീയ ചിന്തക്ള്കക് അ ീ മായി 

ഒതരതരാടല വി രണം ടചയ്യുന്നു എന്നും ഉറപ്പ് വരുത്തുക്. 

11. ടസല്െി എെുകുവാനും, ദുരന്ത തമഘലയില് സരര്ക്രന 

ഉതദരയതത്താടെയും വരുന്നവടര നിരുത്സ്ാഹടപ്പെുത്തുക്യും 

ക്ര്ക്രനമായി ഒഴിവാകുക്യും ടചയ്യുക്. 

12. തദരീയ/സംസ്ഥാന/ജിലലാ ദുരന്ത നിവാരണ അത ാറിറ്റിയുടെതയാ, 

തക്ത്ര/സംസ്ഥാന സര്ക്കാരുക്െുടെതയാ അംഗീക്ാരം ഇലലാത്ത ഒരു 

സന്നദ്ധ് സംഘെനയുടെയും ത്രവര്ക്ത്തനം ദുരന്ത തമഘലയില് 

ഉണ്ടാക്ുന്നിലല എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുക്. 

13. തരാലീസ് ക്തത്ണ്ടാള്ക റൂമില് ലഭികുന്ന ത്രധാന ദുരന്ത 

വിവരങ്ങള്ക അതപ്പാള്ക  ടന്ന ജിലലാ ഇ.ഓ.സിയിലും അറിയികുക്. 

14. ദുരന്ത തമഖലയില് സന്നദ്ധ് ത്രവര്ക്ത്തനത്തിന് മുന്നിട്ട് വരുന്ന 

അംഗീക്ൃ  സന്നദ്ധ് സംഘെനക്ള്ക, രാത്ഷ്ടീയ രാര്ക്ട്ടിക്ള്ക, 

സുമനസ്കര്ക് എന്നിവടര ദുരന്ത ത്ര ിക്രണ ത്രവര്ക്ത്തനങ്ങെില് 

രങ്കാെിക്ള്ക ആകുക്, അവര്ക്ക് തനത് ു വം നല്ക്ുക്. 

15. മഴക്ാലത്ത് എലലാ തരാലീസ് ഉതദയാഗസ്ഥര്ക്കും കറന് തക്ാട്ട്, 

വയക്തിഗ  സുരക്ഷാ ക്ിറ്റ്, ടവള്ളത്തില് ഉരതയാഗികാവുന്ന രം 

രാദരക്ഷ, ഒരു തൊര്ക്ച്ച് എന്നിവ നല്ക്ുന്നത് രരിഗണികണം. ഈ 

ക്ിറ്റ് സവയം അരക്െത്തില്ടരട്ടാലും അെിയന്തിരഘട്ടത്തില് 

മറ്റുള്ളവര്ക്കായി ഉരതയാഗികുവാനും സഹായക്രമായിരികും. 



 

101 

 

16. ഈ ക്ിറ്റില് ഉണ്ടാതക്ണ്ട വസ് ുകള്ക (ഒരു വയക്തിക് എന്ന 

ക്ണകില്): 

− തൊര്ക്ച്ച് 

− തറഡിതയാ 

− 1 L ടവള്ളം 

− ORS ഒരു രാകറ്റ് 

− അ യാവരയം തവണ്ടുന്ന മരുന്ന് 

− മുറിവിന് രുരട്ടാവുന്ന മരുന്ന് 

− ഒരു ടചറിയ ക്ുപ്പി ആന്റി ടസപ്െിക് തലാഷന് 

− 100 ത്ഗാം ക്പ്പലണ്ടി 

− 100 ത്ഗാം ഉണക മുന്തിരി അടലലങ്കില് ഈന്തപ്പഴം 

− ബിസ്കതറ്റാ റസ്തകാ തരാലുള്ള Dry Snacks 

− ടചറിയ ഒരു ക്ത്തി 

− 10 തലാറിന് ൊടലറ്റ് 

− ഒരു ബാറ്ററി ബാങ്ക് 

−  ീടപ്പട്ടിതയാ കലറ്റതറാ 

7.1.16 അഗ്നി സുരക്ഷാ വകുപ്പ് 

1. ക്ാലാവസ്ഥാ മുന്നറിയിപ്പുക്െും, ദുരന്ത നിവാരണ അത ാറിറ്റി 

രുറടപ്പെുവികുന്ന നിര്ക്തദരങ്ങെും എലലാ അഗ്നി സുരക്ഷാ 

തേഷനുക്െിലും എത്തുന്നു എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുക്. സംസ്ഥാന 

അത ാറിറ്റി രുറടപ്പെുവികുന്ന നിര്ക്തദരങ്ങള്ക അത ാറിറ്റിയുടെ IPS 

WhatsApp ത്ഗൂപ്പിലൂടെ അഗ്നി സുരക്ഷാ വക്ുപ്പ് തമധാവിക് നിലവില് 

നല്ക്ുന്നുണ്ട്. അഗ്നി സുരക്ഷാ വക്ുപ്പിടെ സംസ്ഥാന ക്തത്ണ്ടാള്ക 

റൂമില് WhatsApp ഉള്ള സ്ഥിരം ടമാകബല് നമ്പര്ക് എെുകുവാന് 

ഉള്ള നെരെിക്ള്ക ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. 

2. ജിലല ഇ.ഓ.സിയില് ഷിഫ്റ്റ്റ്  അെിസ്ഥാനത്തില് ഒരു െയര്ക്മാന് 

ദിവസം മുഴുവനും  ഉണ്ട് എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുക്. 
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3. മലതയാര തമഖലയില് രാത് ിയാത്  ഒഴിവാകുവാന് നിര്ക്തദരം 

നല്ക്ുന്ന അവസരത്തില് അത്തരം രാ ക്െില് മരം തവതണാ, 

മണ്ണിെിഞ്ഞ് വീതണാ  െസം തനരിട്ടാല് ഉെന്  ടന്ന  െസം 

മാറ്റുവാന് ആവരയമായ നെരെി സവീക്രികുക്. 

4. രക്ഷാ ത്രവര്ക്ത്തനത്തില് രുറതമ്പാകില് വസികുന്നവര്ക്, 

തക്ാെനിക്ള്ക, രുഴയുടെതയാ, നീര്ക്ചാലുക്െുടെതയാ ഓരത്ത് 

 ാമസികുന്നവര്ക്, വയല് ക്രക്െില്  ാമസികുന്നവര്ക്, മലയുടെ 

ചരിവുക്െിലും ഒറ്റടപ്പട്ട ത്രതദരത്തും വസികുന്നവര്ക് എന്നിവര്ക്ക് 

ആദയ രരിഗണന നല്ക്ുക്. 

5. രക്ഷാ ത്രവര്ക്ത്തനത്തില് ഗര്ക്ഭിണിക്ള്ക, ക്ുട്ടിക്ള്ക എന്നിവര്ക്ക് 

ആദയ രരിഗണന നല്ക്ുക്. 

6. െയര്ക് ക്തത്ണ്ടാള്ക റൂമില് ലഭികുന്ന ത്രധാന ദുരന്ത വിവരങ്ങള്ക 

അതപ്പാള്ക  ടന്ന ജിലലാ ഇ.ഓ.സിയിലും അറിയികുക്. 

7. ദുരന്ത തമഖലയില് സന്നദ്ധ് ത്രവര്ക്ത്തനത്തിന് മുന്നിട്ട് വരുന്ന 

അംഗീക്ൃ  സന്നദ്ധ് സംഘെനക്ള്ക, രാത്ഷ്ടീയ രാര്ക്ട്ടിക്ള്ക, 

സുമനസ്കര്ക് എന്നിവടര ദുരന്ത ത്ര ിക്രണ ത്രവര്ക്ത്തനങ്ങെില് 

രങ്കാെിക്ള്ക ആകുക്, അവര്ക്ക് തനത് ു വം നല്ക്ുക്. 

8. െയര്ക് തൊഴ്സസ് ഉതദയാഗസ്ഥര്ക്ക് ഒരു വയക്തിഗ  സുരക്ഷാ ക്ിറ്റ് 

നല്ക്ുന്നത് രരിഗണികണം. ഈ ക്ിറ്റ് സവയം 

അരക്െത്തില്ടരട്ടാലും അെിയന്തിരഘട്ടത്തില് മറ്റുള്ളവര്ക്കായി 

ഉരതയാഗികുവാനും സഹായക്രമായിരികും. 

9. ഈ ക്ിറ്റില് ഉണ്ടാതക്ണ്ട വസ് ുകള്ക (ഒരു വയക്തിക് എന്ന 

ക്ണകില്): 

− തൊര്ക്ച്ച് 

− തറഡിതയാ 

− 1 L ടവള്ളം 

− ORS ഒരു രാകറ്റ് 

− അ യാവരയം തവണ്ടുന്ന മരുന്ന് 
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− മുറിവിന് രുരട്ടാവുന്ന മരുന്ന് 

− ഒരു ടചറിയ ക്ുപ്പി ആന്റി ടസപ്െിക് തലാഷന് 

− 100 ത്ഗാം ക്പ്പലണ്ടി 

− 100 ത്ഗാം ഉണക മുന്തിരി അടലലങ്കില് ഈന്തപ്പഴം 

− ബിസ്കതറ്റാ റസ്തകാ തരാലുള്ള Dry Snacks 

− ടചറിയ ഒരു ക്ത്തി 

− 10 തലാറിന് ൊടലറ്റ് 

− ഒരു ബാറ്ററി ബാങ്ക് അടലലങ്കില് തൊര്ക്ച്ചില് ഇൊവുന്ന ബാറ്ററി 

−  ീടപ്പട്ടിതയാ കലറ്റതറാ 

7.1.17 ന്ക.എസ്.ആര്.റ്റി.സി 

1. ജിലലാ ദുരന്ത നിവാരണ അത ാറിറ്റി ആവരയടരട്ടാല് 

ടരാ ുജനങ്ങടെ ഒഴിപ്പികുവാന് ആവരയമായ വാഹനങ്ങള്ക 

വിട്ടുനല്ക്ുക്. 

2. ദുരന്ത സമയടത്ത വാഹന വിനിതയാഗത്തിനായി ത്രത യക് തററ്റ് 

ഓതരാ ജിലലയിതലകും സംസ്ഥാന ദുരന്ത നിവാരണ 

അത ാറിറ്റിയുമായി ചര്ക്ച്ച ടചയ്തത്  ീരുമാനികുക് 

7.1.18 ജലഗതാഗത വകുപ്പ് 

1. അെിയന്തിരഘട്ടത്തില് വക്ുപ്പിടെ നിയത്ന്തണത്തിലുള്ള തബാട്ടുക്ള്ക 

ദുരി ാരവാസ സാമത്ഗിക്ള്ക വി രണം ടചയ്യുവാന് ജിലലാ ദുരന്ത 

നിവാരണ അത ാറിറ്റിക് വിട്ടുനല്ക്ുക്. 

2. ക്ുട്ടനാെന് തമഖലയില് ത്രെയ സാഹചരയത്തില് ഒറ്റടപ്പട്ട് 

തരാക്ുന്ന ത്രതദരടത്ത ജനങ്ങള്കക് കദനംദിന ക്ൃ യങ്ങള്ക 

നിര്ക്വഹികുവാന് സവന്തം രുചിമുറിക്ള്ക ഉരതയാഗികുവാന് 

സാധികിലല. ഇത്തരം സാഹചരയത്തില് രുചിമുറിക്ള്ക ഉള്ള 

തബാട്ടുക്ള്ക ഓതരാ ക്രക്െിലും എത്തിച്ച് ജനങ്ങള്കക് സൗക്രയം 

ടചയ്തത് നല്തക്ണ്ട ുണ്ട്. ഇ ിനായി തബാട്ട് ഉെമക്െുമായി ചര്ക്ച്ച 

നെത്തുക്യും തക്ത്ര സര്ക്കാര്ക് Ltr. No. 33-2/2015-NDM-I dated 17th April 

2015 from Ministry of Home Affairs, Govt. of India ത്രക്ാരം 
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നിഷ്ക്ര്ക്ഷിച്ചിരികുന്നത് തരാടല തററ്റ് തക്ാൺത്ൊക്റ്റ് ക്ഷണിച്ച് 

 ീരുമാനമാകി സൂക്ഷികുക്യും ടചയ്യുക്. ആവരയമാടണങ്കില് 

മാത് ം ഉരതയാഗടപ്പെുത്തുക്. ഇ ിനാവരയമായ തൊര്ക്മാറ്റ്  

Handbook on Disaster Management – Volume 2 – Emergency Operations Centres & 

Emergency Support Functions Plan, Keralaല് നല്ക്ിയിട്ടുണ്ട്. മുന്ക്ൂര്ക് തററ്റ് 

തക്ാൺത്ൊക്റ്റ് ക്ഷണിച്ച് അഗീക്രികാത്ത ഒരു 

വസ് ുവക്ക്െുടെയും വാെക്തയാ, ചിലവ്  ുക്തയാ സംസ്ഥാന 

ദുരന്ത ത്ര ിക്രണ നിധിയില് നിന്നും ചിലവഴികുവാന് 

രാെുള്ള ലല. ഇത്തരം തററ്റ് തക്ാൺത്ൊക്റ്റ് ജിലലാ ക്െക്െര്ക് തവണം 

അന്തിമമായി അഗീക്രികുവാന്. 

7.1.19 വിദയാഭയാസ വകുപ്പ് 

1. ജിലലയിടല എലലാ സ്കൂെുക്െുടെയും fitness  തദര-സവയംഭരണ 

ടരാ ുമരാമത്ത് വക്ുപ്പ് എഞ്ചിനീയടറടക്ാണ്ട്  അ ാത്  തദര 

സ്ഥാരനങ്ങള്ക രരിതരാധിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുക്. Fitness 

ഇലലാത്ത ടക്ട്ടിെങ്ങള്ക സ്കൂെുക്ള്ക നെത്തുവാന് 

ഉരതയാഗികുന്നിലല എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുക് 

2.  ാത്ക്ാലിക് ദുരി ാരവാസ ക്യാമ്പുക്ള്ക ആയി ഉരതയാഗികുന്ന 

എലലാ സ്ക്ൂെുക്െിതലയും രുചിമുറിക്ള്ക ത്രത യക്രരിഗണന 

നല്ക്ി ക്ാരയക്ഷമമായി ത്രവര്ക്ത്തികുന്നു എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുക് 

3. സ്ക്ൂെുക്െിടല വെവൃക്ഷങ്ങള്ക തക്ാ ി ഒരുകി എന്ന് സ്ക്ൂള്ക 

ആരംഭികുന്ന ിന് മുന്പ് ഉറപ്പകുക് 

4. എലലാ സ്കൂെുക്െിലും ജൂൺ 10ന് മുന്രായി ചുവടെ തചര്ക്കുന്ന 

വിഷയങ്ങള്ക ഉള്കടരെുത്തി ത്രത യക് അടസ്സംലി വിെിതക്ണ്ട ാണ് 

− ജല സംരക്ഷണ ത്രവര്ക്ത്തനങ്ങെും ഇവ നെപ്പിലാതകണ്ട ിടെ 

ത്രാധാനയവും – വാട്ടര്ക് അത ാറിറ്റി, ജലതസചനം, മണ്ണ് സംരക്ഷണം 

എന്നീ വക്ുപ്പുക്െിടല ഉതദയാഗസ്ഥരുടെ സഹായതത്താടെ 

തബാധവത്കരികുക്. 

− മഴക്ാലത്ത് രുഴ ക്െവുക്െിലും, ബീച്ചുക്െിലും, ത ാെുക്െിലും, 

അരക്െക്രമായ ക്യം ഉള്ള ത്രതദരങ്ങെിലും, ടക്ട്ടി ക്ിെകുന്ന 
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ടവള്ളത്തിലും ക്ുെികുതമ്പാള്ക എെുതകണ്ടുന്ന 

മുന്ക്രു ലുക്െും, അെിയന്തിരഘട്ടത്തില് സവീക്രിതകണ്ടുന്ന 

സുരക്ഷാ നെരെിക്െും സംബന്ധിച്ച് ‘എറിഞ്ഞ് ടക്ാെുക് , 

ചാെരുത്’ (Throw, don’t jump) എന്ന സിദ്ധ്ാന്തത്തില് ഊന്നിടക്ാണ്ട് - 

അഗ്നിരമനതസന, തരാലീസ് എന്നീ വക്ുപ്പുക്െിടല 

ഉതദയാഗസ്ഥരുടെ സഹായതത്താടെ തബാധവത്കരികുക്. 

− മഴക്ാല രക്ര്ക്ച്ചവയാധി ത്ര ിതരാധം – തഹാമിതയാപ്പ ി, 

ആയുര്ക്തവദ, അതലാപ്പ ി തഡാക്െര്ക്മാരുടെ സഹായതത്താടെ 

തബാധവത്കരികുക്. 

7.1.20 രകരള രേറ്റ് രറാ് രസഫ്റ്റ്റി അരതാറിറ്റി 

1. മഴക്ാലത്ത് തക്രെത്തില് തറാ് അരക്െങ്ങള്ക, ത്രത യക്ിച്ച്, ൊങ്കര്ക് 

തലാറി അരക്െങ്ങള്ക വര്ക്ധികാറുണ്ട്. തറാ് സുരക്ഷാ 

അത ാറിറ്റി ഈ വിഷയത്തില് ത്രത യക് ത്രദ്ധ് ര ിപ്പിതക്ണ്ട ാണ്. 

ൊങ്കര്ക് തലാറിക്ള്ക, ത്രത യക്ിച്ച് ടരതത്ൊെിയം ഉത്രന്നങ്ങള്ക 

ടക്ാണ്ട്തരാക്ുന്ന ൊങ്കര്ക് തലാറിക്ള്ക സഞ്ചരികുന്ന ത്രധാന 

രാ ക്െില്, രാത് ി 10 മണികും രക്ല് 6 മണികും ഇെയില് 

അ ാത് ജിലലാ അ ിര്ക്ത്തിക്െില് വച്ച് ഇവടയ  െഞ്ഞ് 

കത്ഡവര്ക്മാര്ക്ക് ഒരു ചൂട് ക്ാപ്പി/ചായ ക്ുെികുവാന് 

നല്ക്ുന്ന ും, 30 മിന്റ്റ്് സമയം ഇവര്ക്ക് നിര്ക്ബന്ധി  വിത്രമം 

നല്ക്ുന്ന ും ഉചി മായിരികും. ഇ ിന് ആവരയമായ  ുക് 

തറാ് സുരക്ഷാ അത ാറിറ്റിക്ള്ക ക്ടണ്ടതത്തണ്ട ാണ്. 

7.1.21 രകരള ്ാാം രസഫ്റ്റ്റി അരതാറിറ്റി 

1. മഴക്ാലത്തിന് മുന്രായി തക്രെത്തിടല എലലാ അണടക്ട്ടുക്െും 

രരിതരാധികുക്യും റിതപ്പാര്ക്ട്ട്  യ്യാറാകി സര്ക്കാര്ക് 

രരിഗണയ്തക് സമര്ക്പ്പികുക്. 

2. എലലാ അണടകട്ടുക്െുടെയും അെിയന്തിരഘട്ട ത്രവര്ക്ത്തന തരഖ 

 യ്യാറാകി, ജിലല ദുരന്ത നിവാരണ അത ാറിറ്റിയുടെ അനുമ ി 

വാങ്ങി എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുക്. 
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7.1.22 ടൂറിസാം വകുപ്പ്  

1. ക്ാലാവസ്ഥാത്രവചനത്തിടെയും മുന്നറിയിപ്പുക്െുടെയും 

അെിസ്ഥാനത്തില് ത്രധാന െൂറിേ് ടലാതകഷനുക്െിതലക് 

വിതനാദസഞ്ചാരിക്െുടെ യാത്  അധിക്ാരിക്ള്ക രരിമി ടപ്പെുത്തണം. 

ത്രധാന വിതനാദസഞ്ചാര തമഘലക്െില് അരക്െം ഉണ്ടായാല് 

ഒഴിപ്പികല്  ത്ന്തങ്ങള്ക, ബദല് മാര്ക്ഗങ്ങള്ക, ദുരന്ത സാധയ  

ലഘൂക്രികുവാന് ഉ ക്ുന്ന നെരെിക്ള്ക എന്നിവ ഉള്കടപ്പെുത്തി ഒരു 

രദ്ധ് ി  യ്യാറാകണം. 

2. നദിക്െിടല സ്നാനഘട്ടങ്ങെില് മുന്നറിയിപ്പ് തബാര്ക്ഡുക്ള്ക 

സ്ഥാരികുന്നത്  ജിലലാ െൂറിസം ത്രതമാഷന് ടക്ൗൺസലുക്ള്ക ഉറപ്പു 

വരുത്തണം. മഴകാലത്ത് ടവള്ളടപ്പാകം സാധയ യുടണ്ടന്നും അത്തരം 

സ്ഥലങ്ങെില് ക്ുെികരുട ന്നും സൂചനാ െലക്ങ്ങള്ക സ്ഥാരികണം.  

3. മഴകാലങ്ങെില്  ൊക്ങ്ങെിലും ക്െലിലും അണടകട്ടുക്െിലും 

ത്രതവരികുന്നത്  െയുവാനായി മുന്നറിയിപ്പ് തബാര്ക്ഡുക്ള്ക ജിലലാ 

െൂറിസം ത്രതമാഷന് ക്ൗൺസില് സ്ഥാരികണം എന്ന് നിര്ക്തദരികുക്. 

4. മഴകാലങ്ങെില് ക്ുന്നുക്ള്കക് സമീരമായുള്ള തറാഡുക്െില് 

മണ്ണിെിച്ചിലും ടവള്ളടപ്പാകവും ഉണ്ടാക്ാനുള്ള സാധയ യുണ്ട്. 

അത്തരം സ്ഥലങ്ങെില് െൂറിേുക്ള്ക അവരുടെ വണ്ടിക്ള്ക നിര്ക്ത്തരുത് 

എന്ന് സൂചിപ്പികുന്ന തബാര്ക്ഡുക്ള്ക സ്ഥാരികണം.  

5. രണ്ട് ദിവസത്തിലധിക്ം ക്നത്ത മഴ  ുെര്ക്ച്ചയായി ടരയ്യുതമ്പാള്ക 

ത്രതദരതത്തക്  വിതനാദസഞ്ചാരിക്െുടെ ത്രതവരനം െൂറിസം വക്ുപ്പ് 

രരിമി ടപ്പെുത്തണം. 

6. വിതനാദ സഞ്ചാര തക്ത്രങ്ങെില് ഉള്കടപ്പെുന്ന രുഴ ക്െവുക്െിലും, 

ബീച്ചുക്െിലും, ക്യം/നീര്ക്ച്ചുഴി ഉള്ള ത്രതദരങ്ങെിലും അരക്െ സൂചനാ 

തബാര്ക്ഡുക്ള്ക സ്ഥാരികുവാന് ജിലലാ വിതനാദസഞ്ചാര വിക്സന 

സമി ിക് നിര്ക്തദരം നല്ക്ുക്. രക്തമായ ക്ാറ്റും,  ീരതരാഷണവും, 

 ിരയും ഉള്ള സമയത്തും ഇത്തരം അരക്െ സാധയ യുള്ള സ്ഥലങ്ങെില് 

ജല ത്ക്ീഡക്െില് ഏര്ക്ടപ്പെുവാന് ആടരയും അനുവദികരുത്. ഇ ിന് 
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ആവരയമായ നെരെിക്ള്ക ജിലലാ വിതനാദസഞ്ചാര വിക്സന സമി ി 

സവീക്രിച്ചു (DTPC) എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുക്. 

7.1.23 വനാം വകുപ്പ് 

1. ഓറഞ്ചു, ടറ് അതലര്ക്ട്ട് ഉള്ള ദിവസങ്ങെിലും, സംസ്ഥാന 

അത ാറിറ്റി ത്രത യക് മുന്നറിയിപ്പ് രുരപ്പെുവികുന്ന 

ദിവസങ്ങെിലും, അതലര്ക്ട്ട് ഉള്ള ജിലലക്െിടല വന തമഘലയിടല 

വിതനാദ സഞ്ചാരം നിയത്ന്തികുക് 

2. രക്തമായ മഴക്ാലത്ത് വനത്തിനുള്ളില് വസികുന്ന  തദരീയര്ക്ക് 

(native community, indigineous community) ആവരയമായ ഭക്ഷയ സാധനങ്ങള്ക 

ലഭയമാക്ുന്നുണ്ട് എന്ന് രട്ടിക്ജാ ി/രട്ടിക്വര്ക്ഗ വിക്സന 

വക്ുപ്പുമായി തചര്ക്ന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുക്. 

3. വനത്തിനുള്ളില് വസികുന്ന  തദരീയടര ആവരയമാടണങ്കില് 

മാറ്റി  ാമസിപ്പികുവാന് ആവരയമായ ക്യാമ്പുക്ള്ക നെത്തുവാന് 

ഉ ക്ുന്ന  ടക്ട്ടിെങ്ങള്ക അ ാത് ഊരുക്െിതൊ, ഏറ്റവും അെുത്തുള്ള 

ടക്ട്ടിെ സമുച്ചയങ്ങെിതലാ ക്ടണ്ടത്തി  യ്യാറാകുക്. 

 യ്യാറാകിയിട്ടുള്ള ടക്ട്ടിെങ്ങള്ക സംബന്ധിച്ച വിവരം അ ാത് 

തറഞ്ച് ഓെീസര്ക്/രട്ടിക്ജാ ി/രട്ടിക്വര്ക്ഗ വിക്സന ഉതദയാഗസ്ഥന്, 

അ ാത് വിതലലജ് ഓെീസര്ക്കും,  ഹസില്ദാര്ക്കും നല്തക്ണ്ട ാണ്. 

സവക്ാരയ ടക്ട്ടിെങ്ങൊണ് ഉരതയാഗികുന്നട ങ്കില് വിതലലജ് 

ഓെീസര്ക്,  ഹസില്ദാര്ക് എന്നിവരുമായി ബന്ധടപ്പട്ട് ഇത്തരം 

ടക്ട്ടിെങ്ങള്ക ദുരന്ത ത്ര ിക്രണ നിധിയില് നിന്നും  ുക് 

ടചലവഴിച്ച് ദുരന്ത സമയത്ത് വാെക്യ്തക് എെുകുവാന് 

നിഷ്ക്ര്ക്ഷിച്ചിട്ടുള്ള Rate Contract ത്രത്ക്ിയ രൂര്ക്ത്തിയാകുക്. 

4. വനത്തിനുള്ളില് ഇത്തരം ക്യാമ്പുക്െുടെ നെത്തിപ്പ് ചുമ ല 

രട്ടിക്ജാ ി/രട്ടിക്വര്ക്ഗ വിക്സന വക്ുപ്പിനും, വനം വക്ുപ്പിനും 

ആയിരികും. ഇ ിനായി ജിലലാ ക്െക്െറുമായും, 

 ഹസില്ദാറുമായും ബന്ധടപ്പട്ട് ആവരയമായ മറ്റ് ക്യാമ്പ് 

നെത്തിപ്പ് നെരെിക്ള്ക കക്ടക്ാള്ളുക് 
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5. വനത്തിനുള്ളില് ദുരന്ത സാഹചരയം ഉണ്ടായിട്ടുതണ്ടാ എന്ന് 

നിരന്തരം നിരീക്ഷികുക്യും, അ ാത് ദിവസം ദുരന്ത 

നാരനഷ്ടങ്ങള്ക സംബന്ധിച്ച വിവരം തരഖരിച്ച് സ്ഥലടത്ത വിതലലജ് 

ഓെീസര്ക്ക് ലഭയമാകുക്യും ടചയ്യുക്. 

6. അെിയന്തിരഘട്ടത്തില് വനംവക്ുപ്പ് വക് VHF സംവിധാനം ജിലലാ 

ക്െക്െര്ക്കും  ഹസില്ദാര്ക്മാര്ക്കും വിവര സംതവദനത്തിന് 

ഉരതയാഗടപ്പെുത്താന്  യ്യാറാകി നല്ക്ുക്. 

7. അെിയന്തിരഘട്ടത്തില് വനംവക്ുപ്പിടെ തസവനം ജിലലാ ദുരന്ത 

നിവാരണ അത ാറിറ്റിക് ലഭയമാകുക് 

7.1.24 രട്ടികജാതി/രട്ടികവര്ഗ വികസന വകുപ്പ് 

1. ഓറഞ്ചു, ടറ് അതലര്ക്ട്ട് ഉള്ള ദിവസങ്ങെിലും, സംസ്ഥാന 

അത ാറിറ്റി ത്രത യക് മുന്നറിയിപ്പ് രുരപ്പെുവികുന്ന 

ദിവസങ്ങെിലും, അതലര്ക്ട്ട് ഉള്ള ജിലലക്െിടല വന 

തമഘലയിടലഊരുക്െില് ത്രത യക് ത്രദ്ധ് രുലര്ക്ത്തുക് 

2. രക്തമായ മഴക്ാലത്ത് വനത്തിനുള്ളില് വസികുന്ന  തദരീയര്ക്ക് 

(native community, indigineous community) ആവരയമായ ഭക്ഷയ സാധനങ്ങള്ക 

ലഭയമാക്ുന്നുണ്ട് എന്ന് വനം വക്ുപ്പുമായി തചര്ക്ന്ന് ഉറപ്പ് 

വരുത്തുക്. 

3. വനത്തിനുള്ളില് വസികുന്ന  തദരീയടര ആവരയമാടണങ്കില് 

മാറ്റി  ാമസിപ്പികുവാന് ആവരയമായ ക്യാമ്പുക്ള്ക നെത്തുവാന് 

ഉ ക്ുന്ന  ടക്ട്ടിെങ്ങള്ക അ ാത് ഊരുക്െിതൊ, ഏറ്റവും അെുത്തുള്ള 

ടക്ട്ടിെ സമുച്ചയങ്ങെിതലാ ക്ടണ്ടത്തി  യ്യാറാകുക്. 

 യ്യാറാകിയിട്ടുള്ള ടക്ട്ടിെങ്ങള്ക സംബന്ധിച്ച വിവരം അ ാത് 

തറഞ്ച് ഓെീസര്ക്/രട്ടിക്ജാ ി/രട്ടിക്വര്ക്ഗ വിക്സന ഉതദയാഗസ്ഥന്, 

അ ാത് വിതലലജ് ഓെീസര്ക്കും,  ഹസില്ദാര്ക്കും നല്തക്ണ്ട ാണ്. 

സവക്ാരയ ടക്ട്ടിെങ്ങൊണ് ഉരതയാഗികുന്നട ങ്കില് വിതലലജ് 

ഓെീസര്ക്,  ഹസില്ദാര്ക് എന്നിവരുമായി ബന്ധടപ്പട്ട് ഇത്തരം 

ടക്ട്ടിെങ്ങള്ക ദുരന്ത ത്ര ിക്രണ നിധിയില് നിന്നും  ുക് 
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ടചലവഴിച്ച് ദുരന്ത സമയത്ത് വാെക്യ്തക് എെുകുവാന് 

നിഷ്ക്ര്ക്ഷിച്ചിട്ടുള്ള Rate Contract ത്രത്ക്ിയ രൂര്ക്ത്തിയാകുക്. 

4. വനത്തിനുള്ളില് ഇത്തരം ക്യാമ്പുക്െുടെ നെത്തിപ്പ് ചുമ ല 

രട്ടിക്ജാ ി/രട്ടിക്വര്ക്ഗ വിക്സന വക്ുപ്പിനും, വനം വക്ുപ്പിനും 

ആയിരികും. ഇ ിനായി ജിലലാ ക്െക്െറുമായും, 

 ഹസില്ദാറുമായും ബന്ധടപ്പട്ട് ആവരയമായ മറ്റ് ക്യാമ്പ് 

നെത്തിപ്പ് നെരെിക്ള്ക കക്ടക്ാള്ളുക് 

7.1.25 സാമൂഹിക നീതി വകുപ്പ് 

1. വഴിഅരിക്ുക്െിലും, ക്െത്തിണ്ണക്െില്, ബസ് ോന്ണ്ട്ക്െിലും 

അന്തിഉറങ്ങുന്ന ആെുക്ള്കക് മഴകാലം ദുരന്ത രൂര്ക്ണമാണ്. ഇത് 

ഒഴിവാകുവാനും, ഇവര്ക്ക് ഈ മഴക്ാലത്ത് രാത് ിക്ാലങ്ങെില് 

ഉറങ്ങാനും, അത്താഴം നല്ക്ുവാനും ഉള്ള സംവിധാനം  തദര 

സ്ഥാരനങ്ങെുടെ തന ൃ വത്തില് സാമൂഹിക് നീ ി വക്ുപ്പിടെ 

സഹക്രണതത്താടെ ഒരുതകണ്ട ാണ്. 

2. അ ാത് രഞ്ചായത്തിടല അംഗരരിമി രുടെ തരര്ക്, വീട്ട് അടത്ഡസ്സ്, 

ടമാകബല് തൊൺ എന്നിവ അ ാത് രഞ്ചായത്ത് ടസത്ക്ട്ടറി, 

 ഹസില്ദാര്ക് എന്നിവര്ക്ക് നല്ക്ുക്. ആരാ വര്ക്കര്ക്, 

അംഗന്വാെിക്െിടല ഉതദയാഗസ്ഥര്ക് എന്നിവര്ക്ക് തമല് വിവരം 

നല്ക്ുക്യും, ദുരന്ത സാഹചരയ വിവരവും, മുന്നറിയിപ്പുക്െും 

ഇവരുടെ വീെുക്െില് എത്തി എന്ന് ത്രത യക്ം ഉറപ്പ് 

വരുത്തുവാന് അംഗന്വാെി സൂപ്പര്ക്കവസടറ ചുമ ലടപ്പെുത്തുക്. 

ഇ ിനായി, ഇവരുടെതയാ, സഹായിയുടെതയാ ടമാകബല് തൊൺ 

വിവര തരഖരണം നെത്തി ഇവ ജിലലാ സാമൂഹിക് നീ ി വക്ുപ്പ് 

ഓെീസര്ക് സൂക്ഷികുക്യും, ജിലലാ ദുരന്ത നിവാരണ 

അത ാറിറ്റിയില് നിന്നും ലഭികുന്ന വിവരങ്ങള്ക ഇവര്ക്ക് 

ലഭയമാകുവാന് എസ്.എം.എസ്, WhatsApp എന്നിവ ഉരതയാഗികുക്. 

3. സംസാരതരഷി രരിമി ര്ക്കായി സംസ്ഥാന ദുരന്ത നിവാരണ 

അത ാറിറ്റി ആംഗയഭാഷയില് വിവിധ ദുരന്ത സംബന്ധിയായ 
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വിവരങ്ങള്ക, സംസ്ഥാന ദുരന്ത നിവാരണ അത ാറിറ്റിയുടെ 

യുെയുബില് https://www.youtube.com/channel/UCj8-5kAk2IxuEtFypoFIgkw 

ത്രസിദ്ധ്ീക്രിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവ വയാരക്മായി ത്രചരിപ്പികുക്. 

4. ക്ാഴ്സചാ രരിമി ര്ക്കായി സംസ്ഥാന ദുരന്ത നിവാരണ 

അത ാറിറ്റി വിവിധ ദുരന്ത സംബന്ധിയായ വിവരങ്ങള്ക ത്ബയില് 

ലിരിയില് ത്രസിദ്ധ്ീക്രിച്ചിട്ടുണ്ട്. അ ാത് രഞ്ചായത്തിടല 

ക്ാഴ്സചാ രരിമി രുടെ വിവരം അനുസരിച്ച് ആവരയമാടണങ്കില് 

ഇവ ത്രിെ് ടചയ്തത് രഞ്ചായത്തിന് അയച്ച് നല്ക്ുന്ന ാണ്. 

ആവരയമുള്ള രഞ്ചായത്തുക്െും, ആവരയമായ എണ്ണവും 

ഉള്കടപ്പെുത്തി സാമൂഹിക് നീ ി വക്ുപ്പ് സംസ്ഥാന 

അത ാറിറ്റിതയാട് ആവരയടപ്പടെണ്ടാ ാണ്. 

5. അ ാത് രഞ്ചായത്തിടല ക്ിെപ്പ് തരാഗിക്ള്ക, വാര്ക്ദ്ധ്ക്യക്ാല 

തരാഗത്താല് ബുദ്ധ്ിമുട്ടുന്നവര്ക് എന്നിവരുടെ തരര്ക്, വീട്ട് അടത്ഡസ്സ്, 

ടമാകബല് തൊൺ എന്നിവ  അ ാത് രഞ്ചായത്ത് ടസത്ക്ട്ടറി, 

 ഹസില്ദാര്ക് എന്നിവര്ക്ക് നല്ക്ുക്. ആരാ വര്ക്കര്ക്, 

അംഗന്വാെിക്െിടല ഉതദയാഗസ്ഥര്ക് എന്നിവര്ക്ക് തമല് വിവരം 

നല്ക്ുക്യും, ദുരന്ത സാഹചരയ വിവരവും, മുന്നറിയിപ്പുക്െും 

ഇവരുടെ വീെുക്െില് എത്തി എന്ന് ത്രത യക്ം ഉറപ്പ് വരുത്തുക്. 

ഇ ിനായി, ഇവരുടെതയാ, സഹായിയുടെതയാ ടമാകബല് തൊൺ 

വിവര തരഖരണം നെത്തി ഇവ ജിലലാ സാമൂഹിക് നീ ി വക്ുപ്പ് 

ഓെീസര്ക് സൂക്ഷികുക്യും, ജിലലാ ദുരന്ത നിവാരണ 

അത ാറിറ്റിയില് നിന്നും ലഭികുന്ന വിവരങ്ങള്ക ഇവര്ക്ക് 

ലഭയമാകുവാന് എസ്.എം.എസ്, WhatsApp എന്നിവ ഉരതയാഗികുക്. 

6. ദുരന്ത സാഹചരയത്തില്, അംഗരരിമി ര്ക്, ക്ിെപ്പ് തരാഗിക്ള്ക, 

വാര്ക്ദ്ധ്ക്യക്ാല തരാഗത്താല് ബുദ്ധ്ിമുട്ടുന്നവര്ക് എന്നിവരുടെ 

സുരക്ഷ ഉറപ്പ് വരുത്തുവാനും, ഇവടര രക്ഷടരെുത്തുവാനും 

ത്രത യക് രദ്ധ് ി റവനയു, തരാലീസ്, അഗ്നി സുരക്ഷാ വക്ുപ്പ്,  തദര 

സവയംഭരണ സ്ഥാരനം എന്നിവയുടെ സഹക്രണതത്താടെ 

നെത്തുവാന് തന ൃ വം നല്ക്ുക്. ഇത്തരം സാഹചരയം 
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അനുഭവികുന്നവരുടെ ഉന്നമനത്തിനായി ത്രവര്ക്ത്തികുന്ന 

എന്.ജി.ഓ ക്െുടെ തസവനം ഇ ിനായി ത ൊവുന്ന ാണ്. 

7. അംഗരരിമി രുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പ് വരുത്തുവാനും, ഇവടര 

രക്ഷടരെുത്തുവാനും ത്രത യക് രദ്ധ് ി  യ്യാറാകുവാന് എം.ജി 

യുണിതവര്ക്സിറ്റിയുടെ Inter University Centre for Disability Studies 

iucdsmgu@gmail.com (Prof. Dr. Babu Raj: 9495213248)ടന, Thanal Palliative and 

Paraplegic Care, Ernakulam (Mr. Sabith Ummar: 9947922791) എന്ന 

എന്.ജി.തയായുമാതയാ ബന്ധടപ്പൊവുന്ന ാണ്. 

8.  ാത്ക്ാലിക് ദുരി ാരവാസ ക്യാമ്പില് ക്ുട്ടിക്ള്കകും, 

ഗര്ക്ഭിണിക്ൊയ വനി ക്ള്കകും ത്രത യക്ം തരാഷക്ാഹാരവും, 

കവദയ സഹായവും, ആവരയമായ മാനസിക് സമാരവാസ 

സഹായവും ലഭികുന്നുണ്ട് എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുക്. 

9. ദുരന്തത്തില്  ക്ര്ക്ന്ന വീെുക്െിലും, ത്രതദരങ്ങെിലും തരാക്ുന്ന 

അവസരത്തില് ക്ുട്ടിക്ടെ ക്ൂടെ ടക്ാണ്ടുതരാക്രുത് എന്ന് 

ത്രത യക് നിര്ക്തദരം മാ ാരി ാകള്കക് നല്ക്ുക് 

7.1.26 വിവര ന്രാതുജന സമ്പര്ക്ക വകുപ്പ് 

1. രത് , ദൃരയ, ത്രവയ, ഓൺകലന് മാധയമങ്ങള്കകായി ജൂൺ മാസത്തില് 

ഒരു തയാഗം ദുരന്ത നിവാരണ അത ാറിറ്റിയുമായി തചര്ക്ന്ന് 

സംഘെിപ്പികുക്. ത്രസ് ു  തയാഗത്തില് ക്ാലവര്ക്ഷ 

അവതലാക്നവും, ദുരന്ത സംബന്ധിയായ മറ്റ് വിവരങ്ങെും, ദുരന്ത 

സാഹചരയത്തില് മാദ്ധ്യമങ്ങള്കക് വിവരം ലഭയമാകുന്ന ിനുള്ള 

സംവിധാനവും വിരദീക്രികുക്. 

2. സംസ്ഥാന/ജിലലാ ദുരന്ത നിവാരണ അത ാറിറ്റി നല്ക്ുന്ന 

മുന്നറിയിപ്പുക്ള്ക സംസ്ഥാന സര്ക്കാര്ക് ടവബ്കസറ്റ്, ജിലലാ 

ടവബ്കസറ്റ്, സംസ്ഥാന സര്ക്കാരിടെയും ജിലലാ 

ക്െക്െര്ക്മാരുടെയും സാമൂഹിക് മാദ്ധ്യമം എന്നിവയില് 

ത്രസിദ്ധ്ീക്രികുക്. 

mailto:iucdsmgu@gmail.com
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3. സംസ്ഥാന ഇ.ഓ.സിയിതലക് ഇന്തൊര്ക്തമഷന് ഓെീസറില് 

ക്ുറയാത്ത ഒരു ഉതദയാഗസ്ഥടന രാവിടല 9 മണിമു ല് കവക്ിട്ട് 

6 മണി വടര നിതയാഗികുക്. ത്രസ് ു  ഉതദയാഗസ്ഥന് ദുരന്ത 

സംബന്ധിയായ വിവര തരഖരണം ജിലലാ  ലത്തില്നിന്നും നെത്തി 

മാദ്ധ്യമങ്ങള്കക് ദിവസവും 3  വണ ലഭയമാകുന്ന ിടെയും, 

സംസ്ഥാന  ഇ.ഓ.സിക് തവണ്ടി മാദ്ധ്യമങ്ങെുമായി നിരന്തര 

ബന്ധം രുലര്ക്ത്തുന്ന ിടെയും ചുമ ല ഉണ്ടായിരികും. 

7.1.27 ഗതാഗത വകുപ്പ് 

1. എലലാ ജിലലക്െിടലയും ത്െക്, ടജ.സി.ബി, ഹിറ്റാച്ചി, ജനതററ്ററുക്ള്ക 

എന്നിവയുടെ വിവരവും, ഇവയില് ജിലലയില് ലഭയമായവയുടെ 

ഉെമസ്ഥരുടെ വിവരവും തരഖരിച്ച് ജിലലാ ഇ.ഓ.സിക് നല്ക്ുക് 

2. ഇത്തരം വാഹനങ്ങള്കകായി ത്രത യക് തററ്റ് ടക്ാത്ണ്ടാക്റ്റ് 

 യ്യാറാകുവാന് ജിലലാ ദുരന്ത നിവാരണ അത ാറിറ്റിടയ 

സഹായികുക് 

3. ജിലലാ ഇ.ഓ.സി ആവരയടപ്പട്ടാല് ഇത്തരം വാഹനങ്ങള്ക 

സജ്ജമാകി നല്ക്ുക് 

7.1.28 എക്കസസ് 

1. തസനാ അംഗങ്ങെുടെയും, തസനയുടെ വാഹനങ്ങെുടെ തസവനവും 

ദുരന്ത സാഹചരയത്തില് രക്ഷാത്രവര്ക്ത്തനം, ഒഴുപ്പികല് 

ത്രവര്ക്ത്തനം എന്നിവയ്തക് ലഭയമാകുക് 

2. എക്കസസ് ഉതദയാഗസ്ഥര്ക്ക് ഒരു വയക്തിഗ  സുരക്ഷാ ക്ിറ്റ് 

നല്ക്ുന്നത് രരിഗണികണം. ഈ ക്ിറ്റ് സവയം 

അരക്െത്തില്ടരട്ടാലും അെിയന്തിരഘട്ടത്തില് മറ്റുള്ളവര്ക്കായി 

ഉരതയാഗികുവാനും സഹായക്രമായിരികും. 

3. ഈ ക്ിറ്റില് ഉണ്ടാതക്ണ്ട വസ് ുകള്ക (ഒരു വയക്തിക് എന്ന 

ക്ണകില്): 

− തൊര്ക്ച്ച് 

− തറഡിതയാ 
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− 1 L ടവള്ളം 

− ORS ഒരു രാകറ്റ് 

− അ യാവരയം തവണ്ടുന്ന മരുന്ന് 

− മുറിവിന് രുരട്ടാവുന്ന മരുന്ന് 

− ഒരു ടചറിയ ക്ുപ്പി ആന്റി ടസപ്െിക് തലാഷന് 

− 100 ത്ഗാം ക്പ്പലണ്ടി 

− 100 ത്ഗാം ഉണക മുന്തിരി അടലലങ്കില് ഈന്തപ്പഴം 

− ബിസ്കതറ്റാ റസ്തകാ തരാലുള്ള Dry Snacks 

− ടചറിയ ഒരു ക്ത്തി 

− 10 തലാറിന് ൊടലറ്റ് 

− ഒരു ബാറ്ററി ബാങ്ക് അടലലങ്കില് തൊര്ക്ച്ചില് ഇൊവുന്ന ബാറ്ററി 

−  ീടപ്പട്ടിതയാ കലറ്റതറാ 

4.  ാത്ക്ാലിക് ക്യാമ്പുക്ള്ക ത്രവര്ക്ത്തികുന്ന സമയത്ത് ക്യാമ്പുക്െില് 

മദയ വില്പ്പനതയാ, ഉരതയാഗതമാ ഇലല എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുക് 

7.1.29 മണ്ണ് സാംരക്ഷണ വകുപ്പ് 

1. എലലാ തലാകിതലയും ത്രധാന നീര്ക്ചാലുക്ള്ക രരിതരാധിച്ച്, 

അവയില്  െസങ്ങള്ക ഇലല എന്ന്  തദര സവയംഭരണ വക്ുപ്പ്, 

ജലതസചന വക്ുപ്പ് എന്നിവരുമായി തചര്ക്ന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുക് 

2. മലതയാര തമഘലയില് ക്ര്ക്ഷക്ര്ക്കിെയില് മലതയാര തമഘലയില് 

ഉരുള്കടരാട്ടല് സാധയ  ലഘൂക്രികുവാന് ആവരയമായ 

ത്രചാരണം നെത്തുക്. ഇ ിന് ആവരയമായ ലഘുതലഖയില് 

ഉള്കടപ്പെുടത്തണ്ട Content സംസ്ഥാന ദുരന്ത നിവാരണ അത ാറിറ്റി 

ലഭയമാകും. 

3. അെിയന്തിര ഘട്ടങ്ങെില്, ജിലലയിടല മണ്ണ് സംരക്ഷണ വക്ുപ്പ് 

ഉതദയാഗസ്ഥരുടെ തസവനം രൂര്ക്ണ്ണമായും ജിലലാ ദുരന്ത നിവാരണ 

അത ാറിറ്റിക് ലഭയമാകുക് 
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7.1.30 ന്രാതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് 

1. സംസ്ഥാനടത്ത എലലാ രാലങ്ങെുടെയും Structural Auditനെത്തി 

ബലക്ഷയം ഉള്ളവയുടെ മുന്ഗണനാ ത്ക്മം നിര്ക്ണയിച്ച്, 

മഴകാലത്ത്  വാഹന ഗ ാഗ ം നിയത്ന്തിതകണ്ടവയുടെ വിവരം 

രിരാര്ക്ര സഹി ം ജിലലാ ദുരന്ത നിവാരണ അത ാറിറ്റിക് 

ലഭയമാകുക് 

2. വക്ുപ്പിന് ക്ീഴില് ഉള്ള, സംസ്ഥാനടത്ത ആരുരത് ിക്ള്ക, ത്രധാന 

ഓെീസുക്ള്ക എന്നിവയുടെ Structural Auditനെത്തി ബലക്ഷയം 

ഉള്ളവയുടെ മുന്ഗണനാ ത്ക്മം നിര്ക്ണയിച്ച്, മഴകാലത്ത്  

ത്രവര്ക്ത്തനം ഒഴിവാതകണ്ടവയുടെവിവരം രിരാര്ക്ര സഹി ം 

ജിലലാ ദുരന്ത നിവാരണ അത ാറിറ്റിക് ലഭയമാകുക് 

3. അെിയന്തിരഘട്ടത്തില് ടക്ട്ടിെങ്ങള്ക, രാലങ്ങള്ക, തറാഡുക്ള്ക 

എന്നിവയുടെ  ക്ര്ക്ച്ച  ാല്കാലിക്മായി രരിഹരിച്ച് ഗ ാഗ  

തയാഗയമാകുവാന് എമര്ക്ജന്സി െീമുക്ടെ  യ്യാറാകി നിര്ക്ത്തുക്. 
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8. ഉരസാംഹാരാം 

ദുരന്തങ്ങെില് വിലടപ്പട്ട ജീവനുക്ള്ക നഷ്ട്െടപ്പെുന്നത് 

ക്ുറയ്തകുന്ന ിനാണ് നിലവില് രാജയത്ത് ദുരന്ത നിവാരണ 

ത്രവര്ക്ത്തനങ്ങള്ക ത്രാമുഖയം നല്ക്ുന്നത്. രാജയത്ത് ദുരന്ത നിവാരണ 

ത്രവര്ക്ത്തനങ്ങെില് തക്രെത്തിന് 5അം സ്ഥാനമാണ് ഉള്ളട ന്നാണ് തക്ത്ര 

അഭയന്തര മത്ന്താലയത്തിടെ വിലയിരുത്തല്. രല മാ ൃക്ക്െും ദുരന്ത 

നിവരണത്തില് തക്രെം മുതന്നാട്ട് വച്ചിട്ടുണ്ട്. തക്രെത്തിടെ ഭിന്നതരഷി 

സൗഹൃദ ദുരന്ത നിവാരണ രദ്ധ് ി രാജയത്തിന്  ടന്ന മാ ൃക്യാക്ുക്യും 

തദരീയ ഭിന്നതരഷി സൗഹൃദ ദുരന്ത നിവാരണ മാര്ക്ഗ തരഖയില് മറ്റ് 

സംസ്ഥാനങ്ങള്ക രിന്തുെതരണ്ടുന്ന രദ്ധ് ിയായി രരാമര്ക്രികടപ്പെുക്യും 

ടചയ്ത ിട്ടുണ്ട്. തക്രെത്തില് ദുരന്ത നിവാരണ അത ാറിറ്റിക്െുടെ 

ത്രവര്ക്ത്തനം സമത്ഗ തമഘലയിലും വയാരിച്ച് വരുന്നു. 

ദുരന്ത ലഘൂക്രണ ത്രവര്ക്ത്തനങ്ങെിലും, ത്ര ിക്രണ 

ത്രവര്ക്ത്തനങ്ങെിലും നാം ഇനിയും ഏടറ മുതന്നാട്ട് തരാതക്ണ്ട ുണ്ട്. 

ഓതരാ അനുഭവത്തില് നിന്നും രാസ്ത് ീയമായി രാഠങ്ങള്ക 

ഉള്കടകാണ്ടുടക്ാണ്ട്,  ിരുത്തല് വരുതത്തണ്ടിെത്ത്  ിരുത്തല് വരുത്തി, 

ക്ൂെു ല് ക്ാരയക്ഷയമ തയാടെ, ദുഷ്ക്രമായ ദുരന്ത സാഹചരയങ്ങടെ 

തനരിെുവാനും, ദുരന്ത സാഹചരയങ്ങള്ക ലഘൂക്രികുവാനും ആസൂത് ണം 

നെത്തി വിജയികുന്ന  സമീരനമാണ് ആധുനിക് സമൂഹത്തിന് ആവരയം.   

ഈ കക്രുസ് ക്ം ഒരു  ുെകം ആണ്. ഇലക്ഷന് നെത്തുന്ന അത  

 യ്യാടറെുപ്പും, അത  ക്ൃ യ തയാെും ക്ൂെി മഴകാല ദുരന്തങ്ങടെ തനരിൊന് 

 യ്യാടറെുപ്പ്  ത്രവര്ക്ത്തനങ്ങെും, ത്ര ിക്രണ ത്രവര്ക്ത്തനങ്ങെും 

നെത്തുവാന് നമുക് സാധികണം. ഇ ിതലകായി ഈ കക്രുസ് ക്ം 

ക്ൂെു ല് രരിഷ്ക്രികുവാന് ആവരയമായ നിര്ക്തദരങ്ങള്ക ഉതദയാഗസ്ഥരില് 

നിന്നും ക്ഷണികുന്നു. ഓതരാ വര്ക്ഷവും ഈ കക്രുസ് ക്ം 

രുനര്ക്ത്രസിദ്ധ്ീക്രികുതമ്പാള്ക മുന് വര്ക്ഷടത്ത അനുഭവങ്ങെും, നലല 

രീലങ്ങെും സംത്ഗഹിച്ച് സന്നിതവരിപ്പികും. 
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രാസ്ത് ം, അനുഭവം, ആസൂത് ണം എന്നിവയില് ഊന്നിയുള്ള ത്രവര്ക്ത്തന 

രീ ിയാണ് തക്രെത്തിന് എന്നും സാമൂഹിക് മാനദണ്ഡങ്ങെില് 

മുന്നിരയില് നില്കുവാന് സഹായിച്ചിട്ടുള്ളത്. സുരക്ഷി  

തക്രെത്തിനായി നമുക് ഒരുമിച്ച് ത്രയത്നികാം. 

ഈ കക്രുസ് ക്ത്തില് നിര്ക്തദരിച്ചിരികുന്ന മുടന്നാരുക 

ത്രവര്ക്ത്തനങ്ങെുടെ നെത്തിപ്പ് സംബന്ധിച്ച് അ ാത് വക്ുപ്പുക്ള്ക ദുരന്ത 

നിവാരണ വക്ുപ്പിതലക് ജൂൺ 4അം  ീയ ി റിതപ്പാര്ക്ട്ട് നല്തക്ണ്ട ാണ്. 

ജിലലാ ദുരന്ത നിവാരണ അത ാറിറ്റിക്ള്ക അവരവരുടെ മുടന്നാരുക 

നെരെിക്ള്ക സംബന്ധിച്ചും, ജിലല  ലത്തില് വിവിധ വക്ുപ്പുക്ള്ക 

മുടന്നാരുക ത്രവര്ക്ത്തനമായി നെത്തിയ ത്രവര്ക്ത്തനങ്ങള്ക സംബന്ധിച്ചും 

വിരദമായ റിതപ്പാര്ക്ട്ട്  ജൂൺ 4അം  ീയ ി നല്തക്ണ്ട ാണ്. 
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9. അനുബന്ധാം 1 കദനാംദിന ദുരന്ത റിരപ്പാര്ട്ട്  സമര്പ്പിരക്കണ്ട 

ര ാര്മാറ്റ്  
(ദിവസവുാം 3 മണിക്ക് ചുവന്ട രചര്ക്കുന ര ാര്മാറ്റില് സാംസ്ഥാന അടിയന്തിരഘട്ട കാരയനിര്വഹണ 

രകപ്രത്തിന് seoc.gok@gmail.com എന ഇന്മയിലില് ലഭയമാരകണ്ടതാണ്) 

District Date Report Time 

1 Rainfall in the last 24 hours   

2 Rainfall prediction of IMD for the next 24 hours   

3 Houses damaged Total Partial 

4 Number of people affected in last 24 hours Loss of life Injuries 

 

Rescue, Relief and Instructure issues 

1 No. of persons evacuated  

2 No. of relief camps opened 

Relief Centres opened  

Names of Relief Camps  

Persons accommodated  

Medical camps conducted  

Persons treated in the medical camps  

Food packets distributed  

Animal husbandry camps conducted  

Animals treated in the camps  

3 Damage to KSEB assets 

Length of conductors (km)  

Poles  

Transformers upto 11 KV  

4 Roads 

PWD (km)  

Panchayath (km)  

Municipality (km)  

Corporation (km)  

National Highway (km)  

 

Any deployment/use of the following services in the reporting period 

1 State Disaster Response Force  

2 State Police  

3 Fire & Rescue Services  

4 Boats by fisheries/harbour  

 

Any deployment/use of the following services in the reporting period 

1 National Disaster Response Force  

2 Air Force  

3 Navy  

4 Army  

5 Coast Guard  

6 Indo-Tibetan Boarder Police  

7 BSNL  

8 Civil Aviation  

9 Railway  

mailto:seoc.gok@gmail.com
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ഈ തൊര്ക്മാറ്റ്  രൂരിപ്പുകുവാന് തരാലീസ്, റവനയു, ആതരാഗയം, മൃഗസംരക്ഷണം, 

ടക്.എസ്.ഇ.ബി, ടരാ ുമരാമത്ത്,  തദര-സവയംഭരണ ടരാ ുമരാമത്ത് എന്നിവരില് 

നിന്നുള്ള കദനംദിന വിവരം ആവരയമാണ് 
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10. അനുബന്ധാം 2: എലലാ മാസവുാം സമര്പ്പിരക്കണ്ടുന ദുരന്ത 

റിരപ്പാര്ട്ടിന്െ ര ാര്മാറ്റ്  
(എലലാ മാസവുാം അവസാന പ്രവര്ത്തി ദിവസാം 5 മണിക്ക് ചുവന്ട രചര്ക്കുന ര ാര്മാറ്റില് സാംസ്ഥാന 
അടിയന്തിരഘട്ട കാരയനിര്വഹണ രകപ്രത്തിന് seoc.gok@gmail.com എന ഇന്മയിലില് ലഭയമാരകണ്ടതാണ്) 

Format for District Level Statistics on Disasters issued by Ministry of Home Affairs, Govt. of India 

vide Ltr. No. 32-4/2011-NDM-I dated 28th March 2013 
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ദുരന്തങ്ങളുന്ട രകാ് 

• തദരീയ  ലത്തില് അംഗീക്രിച്ചിട്ടുള്ള ദുരന്തങ്ങള്ക -  A) ടവള്ളടപ്പാകം, B) 

ഉരുള്കടരാട്ടല്/മണ്ണിെിച്ചില്/രാറ വീഴ്സച/രറ നിരങ്ങല്, C) വരള്കച്ച, D) 

ചുഴലികാറ്റ്, E) ഭൂമിക്ുലുകം, F) തമഘസ്തൊെനം, G) ആലിപ്പഴ വീഴ്സച, H) 

സുനാമി, I) ക്ാട്ട്  ീ, J) ക്ീൊത്ക്മണം, K) കര യ രംഗം/രീ ാഘാ ം, L) 

ഹിമരാ ം. ഇവയുടെ ദുരന്ത ത്ര ിക്രണ നിധിയില് നിന്നുള്ള 

ദുരി ാരവാസ സഹായം GO (Ms) No. 194/2015/DMD dated 20-05-2015 ത്രക്ാരം 

നിര്ക്ണയിച്ചിട്ടുണ്ട്. 

• സംസ്ഥാന സവിതരഷ ദുരന്തങ്ങള്ക -  M)  ീരതരാഷണം, N) ഇെിമിന്നല്, O) 

രക്തമായ ക്ാറ്റ്, P) ക്ുഴലീക്ൃ  മടണ്ണാലിപ്പ്, Q) 

ഉഷ്ണ രംഗം/സൂരയാഘാ ം/സൂരയ ാരം.  ീരതരാഷണം, ഇെിമിന്നല്, 

രക്തമായ ക്ാറ്റ് എന്നിവയുടെ ദുരന്ത ത്ര ിക്രണ നിധിയില് നിന്നുള്ള 

ദുരി ാരവാസ സഹായം GO (Ms) No. 343/2015/DMD dated 23-07-2015 ത്രക്ാരം 

നിര്ക്ണയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ക്ുഴലീക്ൃ  മടണ്ണാലിപ്പിടെ ദുരന്ത ത്ര ിക്രണ 

നിധിയില് നിന്നുള്ള ദുരി ാരവാസ സഹായം GO (Rt) No. 149/2017/DMD dated 18-01-

2017 ത്രക്ാരം നിര്ക്ണയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഉഷ്ണ രംഗം/സൂരയാഘാ ം/സൂരയ ാരം 

എന്നിവയുടെ ദുരന്ത ത്ര ിക്രണ നിധിയില് നിന്നുള്ള ദുരി ാരവാസ 

സഹായം GO (Ms) No. 9/2019/DMD dated 9-03-2019 ത്രക്ാരം നിര്ക്ണയിച്ചിട്ടുണ്ട്. 
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11. അനുബന്ധാം 3: തിരുവനന്തരുരാം ജിലലാ ദുരന്ത നിവാരണ 

അരതാറിറ്റി ഇന്സി്ന്െ രറസ്രപ്പാണ്സ് സിോം (Incident 

Response System) രൂരീകരിച്ച് രുറന്പ്പടുവിച്ച ഉത്തരവ് 
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12. അനുബന്ധാം 4: തിരുവനന്തരുരാം ജിലലാ ദുരന്ത നിവാരണ 

അരതാറിറ്റി മഴന്വള്ള സാംഭരണാം നടപ്പാക്കുവാന് രുറന്പ്പടുവിച്ച 

ഉത്തരവ് 
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കകരുസ്തകാം തയ്യാറാക്കിയവര് 

1. തഡാ. തരഖര്ക് എല്. ക്ുരയാതകാസ്, ടമമ്പര്ക് ടസത്ക്ട്ടറി, സംസ്ഥാന ദുരന്ത 

നിവാരണ അത ാറിറ്റി 

2. ത്രീ. നിഥിന് തഡവിസ്, ഹസാര്ക്് അനലിേ്, സംസ്ഥാന ദുരന്ത 

നിവാരണ അത ാറിറ്റി 

3. ത്രീ. െഹദ് മര്ക്സൂക്, ഹസാര്ക്് അനലിേ്, സംസ്ഥാന ദുരന്ത 

നിവാരണ അത ാറിറ്റി 
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