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ദുരന്ത നിവാരണ നിയമം 2005, സസക്ഷന് 18 (2) (d) അനുസരിച്ച് 9-7-2020ന് 

സംസ്ഥാന എക്സികയൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റി അംഗീകരിച്ച് 25-7-2020ന് പുറസെടുവിച്ച 

മാര്ക്ഗനിര്ക്ദദശങ്ങള്. 

ഒെ് 

ദ ാ. ദശഖര്ക് എല്. കുരയാദകാസ് 

സമമ്പര്ക് സസക്കട്ടറി, സംസ്ഥാന ദുരന്ത നിവാരണ അദതാറിറ്റി & 

സെഡ്, സംസ്ഥാന അടിയന്തിരഘട്ട കാരയനിര്ക്വെണ ദകക്രം  
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ആമുഖാം 

2019 ഫെബ്രുവരി 6ന് ല ോക കോ ോവസ്ഥ സംഘടന (WMO) 

ആല ോള കോ ോവസ്ഥഫെ സംരന്ധിച്ച് പുറത്തിറക്കിെ 

ബ്പസ്തോവനെിൽ വയക്തമോക്കുന്നത് 2015 മുതൽ 2018 വഫരെുള്ള 4 

വർഷങ്ങൾ ലരഖഫെടുത്തഫെട്ടതിൽ ഫവച്ച് ഏറ്റവും ചൂലടറിെ 4 

വർഷങ്ങളോെിരുന്നു എന്നോണ്. 2016 ന് ലേഷം ഏറ്റവും ചൂലടറിെ 

രണ്ടോമഫത്ത വർഷമോെിട്ടോണ് WMO 2019 ലരഖഫെടുത്തുന്നത്.  

ല ോകമോഫക തഫന്ന ഉഷ്ണതരം ങ്ങളുഫട എണ്ണത്തി ും തീബ്വതെി ും 

വ ിെ വർദ്ധനവോണ് ഇരുപഫത്തോന്നോം നൂറ്റോണ്ടിൽ 

ബ്പവചിക്കഫെട്ടിരിക്കുന്നത്. തോപനി  വയതിെോനത്തിൻഫറ 

അനന്തരെ ങ്ങൾ ഇതിലനോടകം തഫന്ന രോധിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്ന 

രോജ്യമോണ് ഇന്തയ. 2003 ൽ ജ്ൂല  ഓ സ്റ്റ് മോസങ്ങളിൽ 

െൂലറോെി ുണ്ടോെ ഉഷ്ണതരം ം ഏകലേേം 70000 ലപരുഫട 

ജ്ീവനോഫണടുത്തത്. ലേേീെ േുരന്ത നിവോരണ അലതോറിറ്റിെുഫട കണക്ക് 

ബ്പകോരം 1992 മുതൽ 2018 വഫരെുള്ള കോ െളവിൽ മോബ്തം 25743 

മരണങ്ങളോണ് ഉഷ്ണതരം ം മൂ ം ഇന്തയെിൽ ഔലേയോ ികമോെി 

റിലെോർട്ട് ഫചയ്യഫെട്ടിട്ടുള്ളത് (National Guidelines for Preparation of 

Action Plan - Prevention and Management of Heat Wave, NDMA 2019). 

ല ോകത്തിഫ  തഫന്ന ജ്നസോബ്രതലെറിെ ബ്പലേേങ്ങളുള്ള 

ഇന്തയെിൽ അതിലവ മോണ് ന രവൽക്കരണം നടന്നു 

ഫകോണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇന്തയെിഫ  വിവിധ ബ്പലേേങ്ങഫള 

വയതയസ്തമോെോണ് ഉഷ്ണകോ  േുരന്തങ്ങൾ രോധിക്കുന്നത്. 

സോമൂഹിക-സോമ്പത്തിക-ഫതോഴിൽപരമോെ കോരണങ്ങളോൽ 

രോധിക്കഫെടുന്ന ജ്നവിഭോ ങ്ങളി ും വ ിെ അന്തരങ്ങളുഫണ്ടന്ന് 

പഠനങ്ങൾ സൂചിെിക്കുന്നു. രോജ്യത്ത് തോപനി  കൂടി വരുന്ന 

ബ്പലേേങ്ങളുഫട പട്ടികെി ോണ് ലകബ്ര കോ ോവസ്ഥ വകുെ് 

ലകരളഫത്തെും ഉൾഫെടുത്തിെിരിക്കുന്നത്. ജ്നസോബ്രതലെറിെതും 

അതിലവ ം ന രവൽക്കരിക്കഫെടുകെും വികസന മുലന്നറ്റത്തിൻഫറ 



ഭോ മോെി വ ിെ ലതോതി ുള്ള നിർമോണ ബ്പവർത്തനങ്ങൾ 

നടക്കുകെും ഫചയ്യുന്ന സംസ്ഥോനം കൂടിെോണ് ലകരളം. 

സവിലഷേമോെ ഭൂബ്പകൃതിെും കോ ോവസ്ഥെുമുള്ള ഒരു 

ഭൂബ്പലേേമോണ് ലകരളം. ഇടവെോതിെും തു ോവർഷവുമോെി രണ്ട് 

ബ്പധോനഫെട്ട മഴക്കോ ങ്ങൾ (ജ്ൂൺ മുതൽ ഡിസംരർ വഫര), 

തീബ്വമോെ തണുെില ക്ക് ലപോകോത്ത മഞ്ഞ് കോ ം (ഡിസംരർ മുതൽ 

ഫെബ്രുവരി വഫര), ഇന്തയെിഫ  മറ്റ് ബ്പലേേങ്ങഫള അലപക്ഷിച്ച് 

അതിതീബ്വമോെ ചൂടനുഭവഫെടോത്ത ലവനൽക്കോ ം (മോർച്ച് മുതൽ 

ഫമയ് വഫര) എന്നിങ്ങഫനെുള്ള മ െോള നോടിൻഫറ ഋതു ചബ്കം 

സന്തു ിതവും തീബ്വ േിനോന്തരീക്ഷ അവസ്ഥകളിൽ നിന്ന് ലവറിട്ട് 

നിൽക്കുന്നതുമോെിരുന്നു.  

 
ആല ോളത ത്തിൽ തഫന്ന മോറിഫക്കോണ്ടിരിക്കുന്ന കോ ോവസ്ഥ 

ലകരളഫത്തെും വ ിെ ലതോതിൽ സവോധീനിച്ച് ഫകോണ്ടിരിക്കുകെോണ്. 

വരൾച്ചെും തുടർച്ചെോെ രണ്ട് വർഷങ്ങളിൽ ബ്പളെവും 

ഉരുൾഫപോട്ട ുകളും അതിതീബ്വ മഴെും അറരിക്കട ിൽ പതിവുകൾ 

ഫതറ്റിച്ച് രൂപഫെടുന്ന ചുഴ ിക്കോറ്റുകളുഫമ ലോമോെി ലകരളത്തിൻഫറ 

കോ ോവസ്ഥെുഫട സവഭോവം വ ിെ മോറ്റങ്ങൾക്ക് 

വിലധെമോെിഫക്കോണ്ടിരിക്കുന്നു. ലകരളത്തിഫ  ലവനൽക്കോ ങ്ങൾ 

ചൂലടറിെതോെി മോറുകെും ഫചയ്യുന്നു. തോപനി െുഫട കോരയത്തിൽ 

ലകരളത്തിൻഫറ ചരിബ്തത്തിഫ  ഏറ്റവും ഉെർന്ന വോർഷിക േരോേരി 



ലരഖഫെടുത്തഫെട്ടത് 2016 ോണ്. അന്തരീക്ഷ തോപനി െി ുണ്ടോകുന്ന 

ഈ വർദ്ധനവ് നിരവധിെോെ കോ ോവസ്ഥ മോറ്റങ്ങൾക്ക് ലനരിട്ടും 

അ ലോഫതെും കോരണമോകുന്നു. കോ ോവസ്ഥ വയതിെോനത്തിൻഫറ 

ഭോ മോെുണ്ടോകുന്ന തീബ്വ േിനോന്തരീക്ഷോവസ്ഥകൾ ഏറ്റവുമധികം 

രോധിച്ചു ഫകോണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ബ്പലേേമോെി ലകരളം 

മോറിഫക്കോണ്ടിരിക്കുന്നു. 

ചൂലടറിെ ലവനൽക്കോ ങ്ങൾ ഉഷ്ണതരം ം, കോട്ടുതീ, 

തീപിടുത്തങ്ങൾ തുടങ്ങിെ േുരന്ത സോധയതകഫളെും വർധിെിക്കുന്നു. 

ലവനൽക്കോ ത്ത് തീബ്വമോെ ചൂട് അനുഭവഫെടുകെും അതനുസരിച്ച് 

ആലരോ യബ്പശ്നങ്ങൾ രൂപഫെടുകെും ഫചയ്യുന്ന അവസ്ഥെോണ് 

ഉഷ്ണതരം ം. വനബ്പലേേങ്ങളുഫട സവഭോവമനുസരിച്ച് 

കോട്ടുതീെുണ്ടോകോനുള്ള സോധയത വയതയസ്തമോെിരിക്കുഫമങ്കി ും 

ആല ോളത ത്തിൽ തഫന്ന വ ിഫെോരു വിപത്തോെി കോട്ടുതീ 

വയോപിക്കുകെോണ്. ഫമോത്തം ഭൂവിസ്തൃതിെുഫട 30 േതമോനലത്തോളം 

വനമുള്ള ലകരളത്തിൽ ലവനൽക്കോ ത്തിന്ഫറ ചൂട് വർധിക്കുന്ന 

പശ്ചോത്ത ത്തിൽ ഈ വിഷെത്തിൽ  ൗരവത്തി ുള്ള പഠനങ്ങൾ 

നടലക്കണ്ടതുണ്ട്. 

അതയുഷ്ണം മനുഷയർക്കും മറ്റ് ജ്ീവജ്ോ ങ്ങൾക്കും ജ്ീവഹോനി 

വഫരെുണ്ടോക്കോൻ ലേഷിെുള്ള േുരന്തമോണ്. െഥോർത്ഥത്തിൽ 

ഏറ്റവുമധികം മനുഷയഫര ലനരിട്ട് രോധിക്കോൻ സോധയതെുള്ള 

േുരന്തമോണ് ഉഷ്ണതരം ം. 2016  ോണ് ലകരളത്തിൽ ലകബ്ര 

കോ ോവസ്ഥ വകുെ് ആേയമോെി ഉഷ്ണതരം ം ഔലേയോ ികമോെി 

സ്ഥിരീകരിക്കുന്നത്. അഫത വർഷം ഉഷ്ണതരം ം മൂ ം ലകരളത്തിൽ 

ഒരു മരണം റിലെോർട്ട് ഫചയ്യഫെട്ടു. 2019 ഫ  ലവനൽക്കോ വും 

ലകരളത്തിൽ രൂക്ഷമോെിരുന്നു. മിക്ക േിവസങ്ങളി ും ലകബ്ര 

കോ ോവസ്ഥ വകുെിൻഫറ വിവിധ ലസ്റ്റഷനുകളിൽ ലരഖഫെടുത്തഫെട്ട 

ഉെർന്ന തോപനി  സോധോരണ തോപനി  അഥവോ േീർഘകോ  

േരോേരിഫെക്കോൾ (Normal daily maximum temperature) 3 മുതൽ 4 

ഡിബ് ി വഫര കൂടുത ോെിരുന്നു. ആലരോ യ വകുെിൻഫറ (IDSP) 



കണക്ക് ബ്പകോരം 2019 ലവനൽക്കോ  സീസണിൽ മോബ്തം 1671 

ആളുകളോണ് വിവിധങ്ങളോെ ആലരോ യ ബ്പശ്നങ്ങളുമോെി 

ആേുപബ്തികഫള സമീപിച്ചത്. ഇതിൽ ഒരോൾ മരണഫെടുകെും 

ഫചയ്തു. ആഫക റിലെോർട്ട് ഫചയ്യഫെട്ട 1671 ലകസുകളിൽ 32 എണ്ണം 

സൂരയോഘോതവും 875 എണ്ണം സൂരയോതപവുമോെിരുന്നു. 

തീരലേേ സംസ്ഥോനമോെ ലകരളത്തിൽ അന്തരീക്ഷ ആർബ്േത 

ഫപോതുഫവ ഉെർന്നതോെിരിക്കും. അന്തരീക്ഷത്തിഫ  ഉെർന്ന 

ഈർെത്തിന്ഫറ അളവ് മനുഷയ േരീരത്തിന് അനുഭവഫെടുന്ന ചൂട് 

വർധിെിക്കുന്നതിന് കോരണമോകും. അതോെത് ലകരളത്തിഫ  ഒരു 

ബ്പലേേത്ത് ലരഖഫെടുത്തഫെടുന്ന ഉെർന്ന തോപനി  35°C ആഫണന്ന് 

കരുതുക. 50% ആലപക്ഷിക ആർബ്േത അന്തരീക്ഷത്തിൽ ആ 

സമെത്തുഫണ്ടങ്കിൽ മനുഷയന് അനുഭവഫെടുന്ന ചൂട് 41°C ന് 

സമോനമോെിരിക്കും. ഇതിഫനെോണ് ഹീറ്റ് ഇൻഡക്സസ് അഥവോ 

തപസൂചിക എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. കൂടോഫത ലകോൺബ് ീറ്റ് ഫകട്ടിടങ്ങൾ, 

ടോറിട്ട ലറോഡുകൾ, ഇന്റർല ോക്ക് ഫചയ്ത ബ്പത ങ്ങൾ 

തുടങ്ങിെവഫെ ലോം സൂരയനിൽ നിന്ന് വരുന്ന തോപവികിരണങ്ങഫള 

അന്തരീക്ഷത്തില ക്ക് ബ്പതിെ ിെിക്കുന്ന ഘടകങ്ങളോണ്. വടലക്കെറ്റം 

മുതൽ ഫതലക്കെറ്റം വഫര വളർന്ന് ഫകോണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു 

പട്ടണത്തിൻഫറ സവഭോവമുള്ള ലകരളത്തിൽ Urban heat island എന്ന് 

വിളിക്കോവുന്ന ബ്പഭോവങ്ങൾ കോരണമുള്ള അനുഭവലഭേയമോകുന്ന 

ചൂടിഫ  വർധനെും ബ്പധോനമോണ്. ഇങ്ങഫന 

അനുഭവഫെട്ടുഫകോണ്ടിരിക്കുന്ന ചൂട് കൂടി വന്ന് നമ്മുഫട ബ്പതിലരോധ 

ലേഷിഫെ കീഴ്ഫെടുത്തുലമ്പോഴോണ് ആലരോ യബ്പശ്നങ്ങൾ 

വയോപകമോകുന്ന സോഹചരയം ഉണ്ടോെിത്തീരുന്നത്. ലകരളത്തിൽ 

മുൻപി ലോത്ത വിധം ചൂട് അനുഭവഫെടുകെും ആലരോ യ ബ്പശ്നങ്ങൾ 

റിലെോർട്ട് ഫചയ്യഫെടുകെും ഫചയ്യുന്ന സോഹചരയത്തിൽ 

 ൗരവകരമോെ പഠനങ്ങൾ ഉണ്ടോലകണ്ടതും ആസൂബ്തണലത്തോഫടെുള്ള 

ഇടഫപട ുകൾ നടലത്തണ്ടതും അതയോവേയമോെി വന്നിരിക്കുകെോണ്. 

അതിനുള്ള ആേയ പടിെോെി കൂടി മോറുകെോണ് സംസ്ഥോനത്തിൻഫറ 



ഉഷ്ണകോ  േുരന്ത  ഘൂകരണ ബ്പവർത്തന മോർഗ്ഗലരഖ. ലകരളത്തിഫ  

വിവിധ ബ്പലേേങ്ങളിഫ  Temperature Threshold കണ്ട് പിടിക്കുകെും 

അതിനനുസരിച്ച് വരും വർഷങ്ങളിൽ ഇത് അപ്ലഡറ്റ് 

ഫചയ്യഫെടുകെും ഫചലയ്യണ്ടതുമുണ്ട്. 

 

 

ദ ാ. ദശഖര്ക് എല്. കുരയാദകാസ് 

സമമ്പര്ക് സസക്കട്ടറി, സംസ്ഥാന ദുരന്ത നിവാരണ അദതാറിറ്റി & 

സെഡ്, സംസ്ഥാന അടിയന്തിരഘട്ട കാരയനിര്ക്വെണ ദകക്രം 
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1 അവകൈനേനാം - 2019ടൈ കവനല്സക്കനൈാം 

2019 സഫക്ബുവരി മാസം മുതല് തസന്ന സാധാരണ 

താപനി സയകാള് ഉയര്ക്ന്ന താപനി യില് 2 മുതല് 4  ിക്ഗി 

സസല്ഷയസ് വസര താപനി  വയതിയാനം ദകരളത്തിസ  വിവിധ 

ക്പദദശങ്ങളില് ദരഖസെടുത്തസെട്ടതായാണ് ദകക്ര കാ ാവസ്ഥ വകുെ് 

വിവരികുന്നത്. ദകക്ര കാ ാവസ്ഥ വകുെിന്സറ താപനി  

മാപിനികളില് ദരഖസെടുത്തിയ ഉയര്ക്ന്ന ദിനാന്തരീക്ഷ താപനി  

പരിദശാധികുദമ്പാള് സാധാരണയില് നിന്ന് വയതയസ്തമായി 37  ിക്ഗി 

സസല്ഷയസില് കൂടുതല് ഉയര്ക്ന്ന താപനി  ദരഖസെടുത്തസെട്ട 

ദിവസങ്ങളുസട എണ്ണത്തില് വ ിയ വര്ക്ദ്ധനവുണ്ടായതായി കാണാം 

(പട്ടിക). തീരദദശ സംസ്ഥാനമായതിനാല് ഉയര്ക്ന്ന ആദപക്ഷിക ആര്ക്ക്ദത 

(Relative Humidity) ഉണ്ടാകുസമന്നതിനാല് താപസൂചികയും ഉയരുന്ന 

സ്ഥിതിവിദശഷമുണ്ടായി. 

സഫക്ബുവരി മാസത്തില് തസന്ന താപനി  വയതിയാനം 

മനസ്സി ാകി സംസ്ഥാന ദുരന്ത നിവാരണ അദതാറിറ്റി കാരയക്ഷമമായ 

ഇടസപടല് നടത്തുകയുണ്ടായി. ചൂട് കൂടുന്നതിസെ പശ്ചാത്ത ത്തില് 

വിവിധ സര്ക്കാര്ക് വകുെുകള് സവീകരിദകണ്ട നടപടികളും 

ചുമത കളും നിര്ക്ദദശികുകയും അതിന്സറ അടിസ്ഥാനത്തില് 

സംസ്ഥാന സര്ക്കാരും വിവിധ വകുെുകളും നടപടികള് 

സവീകരികുകയുണ്ടായി. സംസ്ഥാനസത്ത സതാഴില് സമയം 

പുനക്കമീകരിച്ച് സകാണ്ട് ദ ബര്ക് കമ്മീഷ്ണര്ക് ഉത്തരവിറകി. 

വിദയാഭയാസ സ്ഥാപനങ്ങളില് താപനി  മുന്നറിയിെുള്ള ഘട്ടങ്ങളില് 

അസസ്സംബ്ലികളും അവധികാ  ക്ലാസ്സുകളും ഒഴിവാകി. ആശ 

വര്ക്കര്ക്മാരുസടയും മറ്റ് ആദരാഗയ ക്പവര്ക്ത്തകരുസടയും 

ദനതൃതവത്തില് സപാതുജനങ്ങള്കിടയില് വിപു മായ 

ദബാധവല്കരണം നടത്തി. സീസണിസ  മുഴുവന് ദിവസവും 

കാ ാവസ്ഥ വകുെിന്സറ മുന്നറിയിെുകളുസടയും കാ ാവസ്ഥ 

ദമാ  ുകളുസട താപസൂചിക ക്പവചനങ്ങളുസടയും അടിസ്ഥാനത്തില് 

സംസ്ഥാന ദുരന്ത നിവാരണ അദതാറിറ്റി സപാതുജനങ്ങള്കായി 



സുരക്ഷാ മുന്കരുതല് നിര്ക്ദദശങ്ങള് നല്കി. എ ലാ ദിവസവും 

ഉച്ചക് 1 മണിക് മാധയമങ്ങള് വഴിയും സാമൂെിക മാധയമങ്ങള് 

വഴിയും മുന്നറിയിെ് സദരശങ്ങള് സപാതുജനങ്ങളിദ ക് 

എത്തികാന് സാധിച്ചു.  മുഖയമക്ന്തി ദനരിട്ട് തസന്ന അദദ്ധെത്തിന്സറ 

സാമൂെിക മാധയമ ൊന് ി ുകളി ൂസട സപാതുജനങ്ങള്കായുള്ള 

മുന്കരുതല് നിര്ക്ദദശങ്ങള് പങ്കുസവച്ചു. കുടിസവള്ള ക്ഷാമം 

അനുഭവസെട്ട ക്പദദശങ്ങളില് ആവശയമായ ഇടസപട ുകള് ജി ലാ 

ഭരണകൂടവും ക്പാദദശിക ഭരണകൂടങ്ങളും നടത്തി. 

 



 മാര്ക്ച്ച് 16ന് അട്ടൊടിയി ുണ്ടായ കാട്ടുതീ സെ ിദകാപ്റ്റ്റര്ക് 

സൊയദത്താസട അണകാന് സാധിച്ചു. 2019 മാര്ക്ച്ച് 6ന് ദചര്ക്ന്ന ദുരന്ത 

നിവാരണ അദതാറിറ്റിയുസട സംസ്ഥാന എക്സികയൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റി 

ഉഷ്ണതരംഗം, സൂരയാഘാതം, സൂരയാതപം എന്നിവസയ സംസ്ഥാന 

സവിദശഷ ദുരന്തമായി ക്പഖയാപിച്ചു. ഇതിന്സറ അടിസ്ഥാനത്തില് 

ദവണ്ട നടപടികള് സവീകരികാന് ജി ലാ ദുരന്ത നിവാരണ 

അദതാറിറ്റികള്ക് ഫണ്ട് അനുവദിച്ചു. 

 



 
ഓദരാ ദിവസവും ആദരാഗയ വകുെില് നിന്ന് IDSP 

ദശഖരികുന്ന വിവരങ്ങള് സംസ്ഥാന ദുരന്ത നിവാരണ വകുെിനും 

അതാത് ദിവസം തസന്ന നല്കിയിരുന്നു. IDSP കണകുകള് 

പരിദശാധികുദമ്പാള് 2019സ  ദവനല്കാ  സീസണില് ദകരളത്തില് 

ആസക 1671 ആളുകളാണ് ചൂട് മൂ മുള്ള അസവസ്ഥകളുമായി 

ബന്ധസെട്ട് നവദയസൊയം ദതടിയത്. ഇതില് 32 ദപര്ക്കാണ് 

സൂരയഘാതം സ്ഥിരീകരിച്ചത്. എറണാകുളം ജി ലയില് ഒരാള് 



മരണസെടുകയുണ്ടായി. 875 ദകസുകള് സൂരയാതപമായിരുന്നു. 

കൃതയമായ ദബാധവല്കരണവും സൂക്ഷ്മമായ നിരീക്ഷണവും 

ജാക്ഗതയും പു ര്ക്ത്തിയത് സകാണ്ട് കൂടിയാകാം ആളുകള് സപസട്ടന്ന് 

തസന്ന നവദയസൊയം ദതടുന്ന സ്ഥിതിയുണ്ടായത്. ഫ ക്പദമായ 

ഇടസപടല് കൃതയസമയത്ത് ഉണ്ടായത് സകാണ്ട് തസന്ന 

സൂരയാഘാതദമറ്റവരുസട എണ്ണം 32ല് ഒതുകുവാനും മരണസംഖയ 

ഉയരാസത ദനാകാനും സാധിച്ചു. 

 



1.1 സാംസ്ഥനന സവികേഷ ദുരന്താം 

2019 മാര്ക്ച്ച് 6ന് ദചര്ക്ന്ന ദകരള സംസ്ഥാന ദുരന്ത നിവാരണ 

അദതാറിറ്റിയുസട ദേറ്റ് എക്സികയൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റി ഉഷ്ണതരംഗം, 

സൂരയാഘാതം, സൂരയാതപം എന്നിവസയ സംസ്ഥാന സവിദശഷ 

ദുരന്തമായി ക്പഖയാപിച്ചു. 2019 മാര്ക്ച്ച് 09ന് ഇതുസംബന്ധിച്ചുള്ള 

സര്ക്കാര്ക് ഉത്തരവ് GO (Ms) No. 9/2019/DMD പുറത്തിറങ്ങി. ഇത് 

ക്പകാരം ദമല് സൂചിെിച്ച ദുരന്തങ്ങള് മൂ ം നാശനരങ്ങള് 

സംഭവികുന്നവര്ക്ക് സംസ്ഥാന ദുരന്ത ക്പതികരണ നിധിയില് നിന്ന് 

ധനസൊയത്തിന് അര്ക്െതയുണ്ടായി. ചൂട് മൂ ം മരണസെടുന്ന 

വയക്തിയുസട കുടുംബത്തിന് 4  ക്ഷം രൂപ നരപരിൊരത്തിന് 

അര്ക്െതയുണ്ട്. കണ്ണ് (കാഴ്ച)) പരമാവധി 2  ക്ഷം രൂപ വസരയും 

ആദരാഗയ ക്പശ്നങ്ങള് മൂ ം ഒരാഴ്ചയില് കൂടുതല് ആശുപക്തി 

വാസം അനുഭവിദകണ്ടി വന്നവര്ക്ക് 12,700 രൂപ വസരയും 

ധനസൊയത്തിന് അര്ക്െതയുണ്ട്. കന്നുകാ ികള്, വളര്ക്ത്തു പക്ഷികള് 

തുടങ്ങിയവകുള്ള നരപരിൊരവും നിശ്ചയിച്ചു. സര്ക്കാര്ക് ഉത്തരവ് 

ANNEXUREല് ഉള്സെടുത്തിയിരികുന്നു. 

1.2 കവനല്സക്കനൈാം സാംബന്ധിച്ചുള്ള കേപ്ര േനൈനവസ്ഥ വേുപ്പിടെ 
പ്പവചനാം 

ദകക്ര ഭൗമശാസ്ക്ത മക്ന്താ യത്തിന്സറ മൺസൂൺ മിഷന് 

ദക്പാസജക്ടിന് കീഴില് വികസിെിസച്ചടുത്ത Monsoon Mission Coupled 

Forecasting System (MMCFS) ദമാ  ിന്സറ ക്പവചനങ്ങളുസട 

അടിസ്ഥാനത്തി ാണ് ദകക്ര കാ ാവസ്ഥ വകുെ് സീസണല് 

ദഫാര്ക്കാേുകള് തയ്യാറാകുന്നത്. ദകക്ര കാ ാവസ്ഥ വകുെിസെ 

2020സ  ദവനല്കാ  ക്പവചനം ഈ  ിങ്കില് വായികാം. 

https://mausam.imd.gov.in/backend/assets/press_release_pdf/Seasonal_Outlook1.pdf 

1.3 ഉഷ്ണ തരാംഗാം 

ഒരു ക്പദദശസത്ത അന്തരീക്ഷ താപനി  സാധാരണദയകാള് 

കൂടുത ായി തുടരുന്ന സമയസത്തയാണ് ഉഷ്ണതരംഗം എന്ന് 



സപാതുസവ വിളികസെടുന്നത്. ഉഷ്ണതരംഗത്തിന് വിവിധയിടങ്ങളില് 

ക്പാദദശിക കാ ാവസ്ഥകനുസരിച്ചുള്ള നിര്ക്വചനങ്ങളാണ് 

നി വി ുള്ളത്.  ദ ാക കാ ാവസ്ഥ സംഘടന (WMO) ഉഷ്ണതരംഗസത്ത 

നിര്ക്വചികുന്നത് ഒരു ക്പദദശസത്ത ഉയര്ക്ന്ന ദിനാന്തരീക്ഷ താപനി  

(Daily Maximum Temperature) തുടര്ക്ച്ചയായി അഞ്ചി ധികം ദിവസങ്ങളില് 

സാധാരണ താപനി ദയകാള്  (Long Period Average-Normal Temperature) 

5°C ദയാ അതില് കൂടുതദ ാ ഉയരുന്ന അവസ്ഥസയന്നാണ്. ഇന്തയയില് 

ദകക്ര കാ ാവസ്ഥ വകുൊണ് (IMD) ഉഷ്ണ തരംഗ മുന്നറിയിെ് 

നല്കാനും ഉഷ്ണതരംഗം ഔദദയാഗികമായി ക്പഖയാപികാനും 

ഉത്തരവാദിത്തസെട്ട  ഏജന്സി. ഇന്തയയില് ദകക്ര കാ ാവസ്ഥ 

വകുെ് ഉഷ്ണ തരംഗസത്ത നിര്ക്വചികുന്നത് താസഴ നല്കിയിരികുന്ന 

മാനദണ്ഡങ്ങള്കനുസരിച്ചാണ്: ഒരു സംസ്ഥാനസത്ത (Meteorological 

subdivision) ദകക്ര കാ ാവസ്ഥ വകുെിന്സറ രണ്ട് ദേഷനുകളിസ ങ്കി ും 

തുടര്ക്ച്ചയായ രണ്ട് ദിവസങ്ങളില് ഉയര്ക്ന്ന ദിനാന്തരീക്ഷ താപനി  

സമത ങ്ങളില് 40°C  ിക്ഗിയും കുന്നിന്ക്പദദശങ്ങളില് 30°C  ിക്ഗിയും 

എത്തുന്ന  സാെചരയത്തി ാണ്  ഇന്തയന് കാ ാവസ്ഥ വകുെ് 

ഉഷ്ണതരംഗം ക്പഖയാപികുന്നത്. 

ദിനാന്തരീക്ഷ താപനി യിസ  വയതിയാനത്തിന്സറ 

അടിസ്ഥാനത്തി ും ഉഷ്ണതരംഗസത്ത ദകക്ര കാ ാവസ്ഥ വകുെ് 

നിര്ക്വചികുന്നുണ്ട്. ഒരു ക്പദദശസത്ത ഉയര്ക്ന്ന ദിനാന്തരീക്ഷ താപനി  

ദീര്ക്ഘ കാ  ശരാശരിയായ സാധാരണ താപനി ദയകാള് 4.5°C മുതല് 

6.4°C വസര ഉയരുന്ന സാെചരയസത്ത ഉഷ്ണതരംഗസമന്നും താപനി  

വയതിയാനം 6.4°C ന് മുകളി ാസണങ്കില് തീക്വ ഉഷ്ണ തരംഗസമന്നും 

(Severe Heat  Wave) വിളികാം. 

തീരക്പദദശങ്ങളില് ഉയര്ക്ന്ന താപനി ദയാസടാെം 

അന്തരീക്ഷത്തിസ  ആര്ക്ക്ദത (Humidity) കൂടി അനുഭവസെടുന്ന ചൂട് 

ഉയര്ക്ത്തുന്നതില് നിര്ക്ണായക പങ്ക് വെികുന്നു. അത് സകാണ്ട് 

തീരദദശ ദേഷനുകളില് ഉയര്ക്ന്ന താപനി  37°C ദയാ അതില് 

കൂടുതദ ാ ആവുകദയാ സാധാരണ താപനി യില് നിന്നുള്ള 



വയതിയാനം 4.5°C ദയാ അതില് കൂടുതദ ാ ആവുകദയാ സചയ്യുന്ന 

സാെചരയത്തില് തസന്ന ഉഷ്ണതരംഗം ക്പഖയാപികുന്നതാണ്. 

 

  



 

 

 

  



 

  

ദകക്ര കാ ാവസ്ഥ വകുെ് അവരുസട ഒരു സബ് ിവിഷനിസ  

ഏസതങ്കി ും രണ്ട് ദേഷനുകളിസ ങ്കി ും തുടര്ക്ച്ചയായ രണ്ട് ദിവസം 

ഇതിദ സതങ്കി ും മാനദണ്ഡം പാ ികുന്ന അവസരത്തി ാണ് 

സാധാരണ ഔദദയാഗികമായി ഉഷ്ണതരംഗം ക്പഖയാപികാറുള്ളത്. 

  



1.4 നഗര ഉഷ്ണദീപുേൾ (തനപ ദവീപുേൾ - Urban Heat Islands) 

സമീപമുള്ള ജനവാസം കുറഞ്ഞ പച്ചെ് നിറഞ്ഞ ക്ഗാമങ്ങസള 

അദപക്ഷിച്ച് നഗരങ്ങളില് ചൂട് കൂടുതല് അനുഭവസെടുന്ന 

ക്പതിഭാസസത്ത വിളികുന്ന ദപരാണ് അര്ക്ബന് െീറ്റ് ഐ ന്ഡ് 

എഫ്ഫക്റ്റ് എന്നത്. നഗരങ്ങളിസ  ദകാൺക്ഗീറ്റ് സകട്ടിടങ്ങളുസട 

ആധികയം, ടാറിട്ട ദറാ ുകളുസടയും ദകാൺക്ഗീറ്റ് നടൊതകളുസടയും 

ഉയര്ക്ന്ന സാക്രത, ഇന്റ്റര്ക്ദ ാക് സചയ്ത മുറ്റങ്ങള്, 

ഭൂവിനിദയാഗത്തില് അതിദവഗം വന്നുസകാണ്ടിരികുന്ന മറ്റു 

മാറ്റങ്ങള്, വാെനസെരുെം, വയവസായശാ കള്, പച്ചെിന്സറയും 

ജ ാശയങ്ങളുസടയും അസാന്നിധയം തുടങ്ങിയ ഘടകങ്ങള് നഗരങ്ങളുസട 

ചൂട് സമീപ ക്പദദശസത്ത ക്ഗാമങ്ങസള അദപക്ഷിച്ച് ഉയര്ക്ന്നതാവാന് 

കാരണമാകുന്നു. ജ ാശയങ്ങളും പച്ചെും സകാണ്ട് സമൃദ്ധമാസണങ്കി ും 

ജനസാക്രത കൂടിയ ദകരളത്തില് ക്ഗാമങ്ങളും സചറുപട്ടണങ്ങളും 

തമ്മി ുള്ള അന്തരം കുറഞ്ഞു വരുന്ന സാെചരയമാണ്. 6 മുന്സിെല് 

ദകാര്ക്െദറഷനുകളും 87 മുനിസിൊ ിറ്റികളുമുള്ള ദകരളത്തില്  

തിരുവനന്തപുരം, ദകാഴിദകാട്, സകാച്ചി തുടങ്ങിയ വ ിയ 

പട്ടണങ്ങദളാ വളര്ക്ന്നു വരുന്ന പുതിയ പട്ടണങ്ങദളാ 

താപദവീപുകളായി മാറുന്ന സാെചരയസത്ത കുറിച്ച് പഠനങ്ങള് 

നടദകണ്ടതുണ്ട്. പട്ടണങ്ങള് താപദവീപുകളായി പരിണമികാനുള്ള 

സാധയതകസള കൂടി മുന്നില് കണ്ട് സകാണ്ടായിരികണം നമ്മുസട 

നാഗരാസൂക്തണം മുദന്നാട്ട് ദപാദകണ്ടത്. 

1.5 തനപസൂചിേ (Heat Index) 

ഇന്തയയില് ഉഷ്ണതരംഗസത്തയും ചൂട് മൂ മുള്ള 

ആദരാഗയക്പശ്നങ്ങസളയും മനസ്സി ാകാന് സാധാരണയായി 

ഉപദയാഗിച്ച് വരുന്നത് ഓദരാ ദിവസവും ദരഖസെടുത്തുന്ന ഉയര്ക്ന്ന 

താപനി  എന്ന സൂചികയാണ്. ദകക്ര കാ ാവസ്ഥ വകുെ് 

ഉഷ്ണതരംഗസത്ത നിര്ക്വചികുന്നത് തസന്ന ഉയര്ക്ന്ന ദിനാന്തരീക്ഷ 

താപനി യുസട അടിസ്ഥാനത്തി ാണ്. എന്നാല് അന്തരീക്ഷത്തില് 



അനുഭവസെടുന്ന ചൂടും ശരീരത്തില് അതുണ്ടാകുന്ന 

ക്പതയാഘാതങ്ങളും താപനി സയ മാക്തം അടിസ്ഥാനമാകി 

വി യിരുത്താനാകി ല. ക്പദതയകിച്ച് തീരദദശ ദമഖ കളില്. അന്തരീക്ഷ 

ഊഷ്മാവ് മാക്തമ ല അന്തരീക്ഷത്തിസ  ഈര്ക്െവും 

അനുഭവദഭദയമാകുന്ന ചൂട് അധികരികാന്  കാരണമാകുന്നു. 

ആദപക്ഷിക ആര്ക്ക്ദത (Relative Humidity) അഥവാ അന്തരീക്ഷത്തിസ  

ജ ബാഷ്പത്തിന്സറ അളവ് വര്ക്ധികുന്നത് ശരീരത്തില് 

അനുഭവസെടുന്ന ചൂട് വര്ക്ധിെികും. ജ ബാഷ്പം (Water Vapour) 

ഒരു െരിതഗൃെ വാതകം കൂടിയാണ്. ഇങ്ങസനയുള്ള ക്പശ്നങ്ങസള 

കൂടി അസക് സ്സ് സചയ്യുന്ന രീതിയില് വികസിെിസച്ചടുത്തതും 

അന്താരാക്ര ത ത്തില് വിവിധ രാജയങ്ങള് ഉപദയാഗികുന്നതുമായ 

ഒരു സൂചികയാണ് താപസൂചിക (Heat Index). 

താപസൂചികസയ എളുെത്തില് അനുഭവസെടുന്ന ചൂട് എന്ന് 

നിര്ക്വചികാം. അന്തരീക്ഷ താപനി യും ആദപക്ഷിക ആര്ക്ക്ദതയും 

സംയുക്തമായി ഉണ്ടാകുന്ന സവാധീനസത്ത സൂചിെികുന്ന ഒരു 

അളവാണ് തപസൂചിക എന്ന് പറയാം.  അദമരികയില് 

വയാപകമായി െീറ്റ് ഇന് ക്സ് ഉപദയാഗിച്ച് വരുന്നുസണ്ടങ്കി ും 

ഇന്തയയില് എ ലായിടത്തും തപസൂചിക ഉപദയാഗികുന്നത് 

ശാസ്ക്തീയമായി ശരിയായിരികുദമാ എന്ന് ആഴത്തി ുള്ള  പഠനങ്ങള് 

നടദകണ്ട വിഷയമാണ്. 

ഒരു തീരദദശ സംസ്ഥാനമായ ദകരളത്തിന്സറ അന്തരീക്ഷത്തില്  

സപാതുസവ ആര്ക്ക്ദത വളസര കൂടുത ായിരികും. അത് സകാണ്ട് തസന്ന 

ഉയര്ക്ന്ന ദിനാന്തരീക്ഷ താപനി  മാക്തം അടിസ്ഥാനസെടുത്തി ചൂട് 

മൂ മുള്ള ആദരാഗയ ക്പശ്നങ്ങസള ക്പതിദരാധികാനുള്ള 

ക്പവര്ക്ത്തനങ്ങള് നടത്താനാവി ല. അതിനാല് സംസ്ഥാന ദുരന്ത 

നിവാരണ അദതാറിറ്റി ദകക്ര കാ ാവസ്ഥ വകുെിന്സറ താപനി  

ക്പവചനദത്താസടാെം കാ ാവസ്ഥ വകുെിന്സറ തസന്ന സവബ്നസറ്റില് 

നിന്ന്  ഭയമായ തപസൂചിക ക്പവചനങ്ങസള കൂടി ആക്ശയിച്ചാണ് 

തയ്യാസറടുെുകള് നടത്താറുള്ളതും ജനങ്ങള്ക് മുന്നറിയിെുകള് 



നല്കാറുള്ളതും.  കാ ാവസ്ഥ വകുെിന്സറ സവബ്നസറ്റില് നിന്ന് 

അന്താരാക്ര കാ ാവസ്ഥ ദമാ  ായ GFS ന്സറ ബയാസ് കറക്റ്റ് 

സചയ്ത ക്പവചനമാണ് ദുരന്ത നിവാരണ അദതാറിറ്റിയുസട 

അടിയന്തരഘട്ട കാരയ നിര്ക്വെണ ദകക്രം സപാതുജനങ്ങള്കായി 

നല്കാറുള്ളത്. 

NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration) യുസട  

മാനദണ്ഡ ക്പകാരം താപസൂചിക 26 മുതല് 32°C വസര ജാക്ഗത 

പാ ികാനുള്ള സമയവും 32 മുതല് 41°C അതീവ ജാക്ഗതയുസട 

സമയവും 41 മുതല് 54°C അപകടഘട്ടവുമാണ്. ചൂട് മൂ മുള്ള 

ആദരാഗയ ക്പശ്നങ്ങള് ഉണ്ടാകാന് വളസരയധികം സാധയതയുള്ള 

ഘട്ടമാണിത്. തപസൂചിക 54°C ല് കൂടുത ാകുന്ന ഘട്ടമാണ് ഏറ്റവും 

അപകടകരമായ അവസ്ഥ. സൂരയഘാതം ഉറെികാവുന്ന ഘട്ടമായാണ് 

ഇതിസന വി യിരുത്തുന്നത്. സാധാരണ നി യില് തസന്ന ദകരളത്തില് 

ഉയര്ക്ന്ന താപസൂചികയാണ് ഉണ്ടാകാറുള്ളത്. അന്തരീക്ഷ താപനി  

ഏറ്റവും ഉയരാറുള്ള മാര്ക്ച്ച് മുതല് സമയ് വസരയുള്ള  മാസങ്ങളില് 

പകല്  സമയങ്ങളില് സപാതുസവ താപസൂചിക അപകടകരമായ 

രീതിയില് ഉയരുന്ന ഒരു ക്പവണതയാണ് ദകരളത്തില് 

അടുത്തകാ ത്തായി കണ്ട് വരുന്നത്. ദകരളത്തിസ  വിവിധ 

ക്പദദശങ്ങളില് കഴിഞ്ഞ 30 വര്ക്ഷസത്ത കണക് പരിദശാധികുദമ്പാള് 

1.5 മുതല് 2.5  ിക്ഗി സസല്ഷയസ് വസര ദവനല്കാ സത്ത (March to 

May) ഉയര്ക്ന്ന അന്തരീക്ഷ താപനി യില് 

വര്ക്ദ്ധനവുണ്ടായിരികുന്നതായി കാണാം. അതീവ ഗൗരവമായ 

സ്ഥിതിയിദ കാണ് ഇത് വിരല് ചൂണ്ടുന്നത്. ദകരളത്തിന്സറ 

വാര്ക്ഷിക  ശരാശരി താപനി  1989ല് 31.7°C  ആയിരുസന്നങ്കില് 2018 

ല് അത് 32.5°C ആയി ഉയര്ക്ന്നിരികുന്നു. ദവനല്കാ  മാസങ്ങളിസ  

ദിനാന്തരീക്ഷ അവസ്ഥകള് പരിദശാധിച്ചാല് വിവിധ ക്പദദശങ്ങളിസ  

ഉയര്ക്ന്ന താപനി യില് ഉണ്ടായിസകാണ്ടിരികുന്ന താപവയതിയാനം 

ഇതി ും വളസര കൂടുത ാണ്. 

 



തനപ സൂചിേ - Heat Index 

• <29: സുഖകരം (No discomfort) 

• 30-40: അസവസ്ഥത (Some discomfort) 

• 40-45: അസുഖകരം (Great discomfort) 

• 45-54: അപകടം (Dangerous) 

• >54: അതീവ ജാക്ഗത ഘട്ടം-സൂരയാഘാതം ഉറെ് (Heat stroke 

imminent) 

 

1.6 കേരളത്തിടൈ തനപനിൈ മുന്റിയിപ്പ് പുറടപ്പടുവിക്കനനുള്ള 
മനനദണ്ഡാം (Threshold temperature) 

36.5°C താപനി യും 40% ആര്ക്ക്ദതയും ഉണ്ടാകുന്ന 

സാെചരയത്തില് തസന്ന താപസൂചിക 40°C സ ത്തും. സപാതുവില് 



ദകരളത്തിസ  ക്പദദശങ്ങളിസ  (ക്പദതയകിച്ച് തീരദദശ ജി ലകളില്) 

പകല് സമയത്ത് ക്പതീക്ഷികാവുന്ന കുറഞ്ഞ ആര്ക്ക്ദത ശരാശരി 40% 

ആയി പരിഗണിച്ചാല് നമുക് അനുഭവദഭദയമാകുന്ന ചൂട് അഥവാ 

താപസൂചിക 40°C എന്ന അസുഖകരമായ സ വ ില് എത്താന് 36.5°C 

താപനി യില് എത്തിയാല് മതി. 37°C ദിനാന്തരീക്ഷ താപനി യും 

50% ആര്ക്ക്ദതയുമുള്ള അവസ്ഥയില് അനുഭവദഭദയമാകുന്ന ചൂട് 46°C 

എന്ന അപകടാവസ്ഥയില് എത്തുകയും സചയ്യും. 

മുന് അനുഭവങ്ങളുസട അഭാവത്തില് ദകരളത്തില് ദിനാന്തരീക്ഷ 

താപനി  എക്തയാകുദമ്പാഴാണ് ആദരാഗയ ക്പശ്നങ്ങള് ആരംഭികുന്നത് 

എന്ന് ശാസ്ക്തീയമായി നിര്ക്ണയിച്ച് ഒരു 'threshold value' 

നിര്ക്വചികാന് സാധികുകയി ല. അത്തരത്തി ുള്ള 

നിഗമനങ്ങളിദ സകത്താന് കൂടുതല് വര്ക്ഷങ്ങളുസട 

അനുഭവാടിസ്ഥാനത്തി ുള്ള വിവരങ്ങളുസട സവളിച്ചത്തി ുള്ള 

പഠനങ്ങള് ആവശയമാണ്. ആയതിനാല് ദകരളത്തിസ  ചൂട് മൂ മുള്ള 

ആദരാഗയ ക്പശ്നങ്ങസള സംബന്ധിച്ചുള്ള ജാക്ഗത നല്കാനുള്ള 'threshold 

temperature' എന്നത് താപസൂചിക 40°C ല് എത്താന് സാധയതയുള്ള 

36.5°C എന്ന താപനി യായി താല്കാ ികമായി നിശ്ചയികാന് 

തീരുമാനിച്ചിരികുന്നു. ഉയര്ക്ന്ന താപനി  38°C എത്തുന്നതിസന 

അപകടകരമായ ഘട്ടസമന്നും ഉയര്ക്ന്ന ദിനാന്തരീക്ഷ താപനി   40°C 

എത്തുന്നതിസന അതീവ ജാക്ഗത ഘട്ടം എന്നും താല്കാ ികമായി 

നിര്ക്വചികുന്നു.  

ദകക്ര കാ ാവസ്ഥ വകുെ് സാധാരണ താപനി സയകാള് 2 

മുതല് 4°C വസര താപനി  വയതിയാനം ഉണ്ടാകാന് സാധയതയുസണ്ടന്ന് 

മുന്നറിയിെ് നല്കുന്ന പശ്ചാത്ത ത്തി ും സംസ്ഥാന ദുരന്ത നിവാരണ 

അദതാറിറ്റി ജാക്ഗത നിര്ക്ദദശം പുറസെടുവികും. 4.5°C താപനി  

വയതിയാനം തുടര്ക്ച്ചയായ 2 ദിവസം വസര നി നില്കുന്ന 

അവസരത്തില് ദകക്ര കാ ാവസ്ഥ വകുെ് ഔദദയാഗികമായി 

ഉഷ്ണതരംഗ മുന്നറിയിെ് നല്കുദമ്പാള് സംസ്ഥാനത്ത് അതീവ ജാക്ഗത 

നിര്ക്ദദശം പുറസെടുവികുന്നതാണ്. 



1.7 അൾപ്ടന വയൈറ്റ് സൂചിേ (UV Index) 

ആദരാഗയ വകുെിന്സറ (IDSP) കണക് ക്പകാരം 2019 സ  

ദവനല് കാ ത്ത് ചൂട് മൂ ം റിദൊര്ക്ട്ട് സചയ്യസെട്ട ആസക ആദരാഗയ 

ക്പശ്നങ്ങളില് 875 എണ്ണവും സൂരയാതപം (Sun Burn) ആസണന്ന് 

കാണുന്നു. സൂരയനില് നിന്ന് ഭൂമിയിസ ത്തുന്ന അള്ക്ടാ വയ റ്റ് 

രശ്മികള് കൂടുതല് ദനരം ദനരിട്ട് ശരീരത്തില് പതികുന്നത് മൂ മാണ് 

സാധാരണ നി യില് സൂരയാതപം ഉണ്ടാകാറുള്ളത്. വിനാശകരമായ 

അള്ക്ടാ വയ റ്റ് രശ്മികളുസട ദതാത് മനസ്സി ാകാന് ഉപദയാഗികുന്ന 

സൂചികയാണ് അള്ക്ടാ വയ റ്റ് സൂചിക (UV Index). 1 മുതല് 11 

വസരയുള്ള സ്സകയില് ആണ് അന്തരാക്ര ത ത്തില് സാധാരണയായി 

UV ഇന് ക്സായി ഉപദയാഗിച്ച് വരുന്നത്. ഇന്തയന് സാെചരയത്തില് 

അള്ക്ടാ വയ റ്റ് സൂചിക 7ന് മുകളിദ ക് ഉയരുന്ന അവസ്ഥയാണ് 

അപകടകരം. ചര്ക്മത്തിന് എളുെം സപാള്ളദ ല്കാനുള്ള 

സാധയതയുണ്ട്. UV ഇന് ക്സ് 9 ന് മുകളിദ ക് ഉയരുന്നദതാസട 

അതീവ ഗുരുതരമായ സാെചരയമായി മാറും. വളസര സപസട്ടന്ന് തസന്ന 

സൂരയാതപം ഏല്കാനുള്ള സാധയത അധികമായിരികും. 

 ദകരളത്തില് UV index അളകാനുള്ള ഔദദയാഗിക സംവിധാനം 

നി വി ുണ്ടായിരുന്നി ല. ദകക്ര കാ ാവസ്ഥ വകുെ് UV index 

സംബന്ധിച്ചുള്ള ദഫാര്ക്കാേിംഗ് നടത്തുന്നുമി ല. ഈ 

സാെചരയത്തി ാണ് ദകരളത്തിസ  14 ജി ലാ ആസ്ഥാനങ്ങളി ും 

അള്ക്ടാ വയ റ്റ് സൂചിക അളകുന്ന UV Index മീറ്ററുകള് 

സ്ഥാപികുവാന് സംസ്ഥാന ദുരന്ത നിവാരണ അദതാറിറ്റി 

തീരുമാനിച്ചത്. ദവനല്കാ ത്ത് സംസ്ഥാന ദുരന്ത നിവാരണ 

അദതാറിറ്റിയുസട ഔദദയാഗിക സവബ്നസറ്റ് വഴിയും സാമൂെിക 

മാധയമങ്ങള് വഴിയും 14 ജി ലകളിദ യും UV ഇന് ക്സ് 

സംബന്ധിച്ചുള്ള വിവരം സപാതുജനങ്ങള്ക്  ഭയമാകുകയാണ് 

 ക്ഷയം. 



 
  



2 ഉഷ്ണേനൈ ദുരന്ത ൈഘൂേരണ പ്പവർത്തന മനർഗ്ഗകരഖയുടട 
ആവേയേത 
ഉഷ്ണതരംഗം മൂ മുണ്ടാകുന്ന ആദരാഗയക്പശ്നങ്ങള് വളസര 

ഗൗരവമുള്ളതാണ്. ഏറ്റവുമധികം ആളുകസള ദനരിട്ട് ബാധികാനും 

മരണത്തിദ ക് വസര നയികാനും ക്പാപ്റ്തിയുള്ള ദുരന്തമാണ് 

ഉഷ്ണതരംഗം. ഇന്തയയില് ആയിരകണകിന് ആളുകളുസട മരണത്തിന് 

ഉഷ്ണതരംഗം കാരണമായിട്ടുണ്ട്. ദദശീയ ദുരന്ത നിവാരണ 

അദതാറിറ്റിയുസട കണക് ക്പകാരം 1992 മുതല് 2018 വസരയുള്ള 

കാ യളവില് 25743 മരണങ്ങളാണ് ഔദദയാഗികമായി ഉഷ്ണതരംഗം 

മൂ ം ഇന്തയയില് റിദൊര്ക്ട്ട് സചയ്യസെട്ടത്. ദകരളം ഇന്തയയില് 

താരതദമയന ചൂട് കുറഞ്ഞ ക്പദദശമാസണന്നതിനാല് തസന്ന വ ിയ 

രീതിയില് ഉഷ്ണതരംഗം മൂ മുള്ള മരണങ്ങള് ഉണ്ടായിട്ടി ല. 2016 

 ാണ് ദകരളത്തില് ആദയമായി ഔദദയാഗികമായി ഉഷ്ണതരംഗം 

ക്പഖയാപികസെടുന്നത്. 2016 ും 2019 സൂരയാഘാതം മൂ ം 

ദകരളത്തി ും ജീവന് നരസെടുന്ന സാെചരയമുണ്ടായി. 2019 സ  

ദവനല്കാ ത്ത് മാക്തം 1671 ആദരാഗയ ക്പശ്നങ്ങള് ദകരളത്തില് 

റിദൊര്ക്ട്ട് സചയ്യസെട്ടു. ദകരളത്തില് ചൂട് ക്കമാതീതമായി വര്ക്ധിച്ചു 

വരുന്ന സാെചരയമാണ് നി നില്കുന്നത് (National Guidelines for 

Preparation of Action Plan - Prevention and Management of Heat Wave, 

NDMA 2019).  

37  ിക്ഗി സസല്ഷയസില് കൂടുതല് താപനി  ഉയരുന്ന 

സാെചരയങ്ങള് ആദരാഗയക്പശ്നനങ്ങളിദ ക് നയികും. 

ഉഷ്ണതരംഗം ആര്ക്ക്ദത, ജനസംഖയാ വിനയാസം, നഗര-ക്ഗാമ 

വയതയാസങ്ങള്, ഏര്ക്സെടുന്ന സതാഴില്, ക്പതിദരാധ ദശഷി തുടങ്ങിയ 

നിരവധി ഘടകങ്ങസള കൂടി ആക്ശയിച്ചാണ് ചൂട് മൂ മുള്ള 

ആദരാഗയക്പശ്നങ്ങള് ഉണ്ടാകുന്നത്. ദകരളസത്ത  അതിദവഗത്തില് 

വികസികുന്ന ഒരു വ ിയ പട്ടണമായി വി യിരുത്താറുണ്ട്. 

ദകാൺക്കീറ്റ് സകട്ടിടങ്ങളുസടയും ടാര്ക് സചയ്ത ദറാ ുകളുസടയും 

സാക്രത, വാെനസെരുെം, ഭൂവിനിദയാഗത്തില് അതിദവഗം വരുന്ന 



മാറ്റങ്ങള് തുടങ്ങിയ ഘടകങ്ങള് കൂടി കണകിസ ടുത്ത് ദവണം 

ദകരളത്തിസ  ഉയര്ക്ന്നു സകാണ്ടിരികുന്ന അന്തരീക്ഷ താപനി സയ 

ദനരിടാന്. അന്തരീക്ഷ താപനി  കൂടി ഉയരുന്നദതാസട വ ിയ 

ആദരാഗയക്പശ്നങ്ങളും സൂരയതാപവും സൂരയാഘാതം മൂ മുള്ള 

മരണങ്ങളും ദകരളത്തില് വര്ക്ധിച്ചു വരാനുള്ള സാധയതയുണ്ട്. 

ഇത്തരം ഒരു സാെചരയസത്ത ദനരിടാനും ക്പതിദരാധികാനും 

കൃതയമായ ആസൂക്തണദത്താസടയും ഏദകാപനദത്താസടയും കൂടിയ ഒരു 

സമീപനം എ ലാ ത ത്തി ും ആവശയമാണ്. സപാതുജനങ്ങളുസട 

ജീവനും ആദരാഗയവും സംരക്ഷികുന്നതിന് ദവണ്ടി ദീര്ക്ഘ 

വീക്ഷണദത്താസടയുള്ള പദ്ധതിയാണ് ഉഷ്ണകാ  ദുരന്ത ഘൂകരണ 

പദ്ധതി സകാണ്ടുദേശികുന്നത്. ഇത് വഴി മുഴുവന് സര്ക്കാര്ക്, 

സര്ക്കാരിതര ഏജന്സികസളയും ഏദകാപിെികുവാനും 

സര്ക്കാരിന്സറ ദീര്ക്ഘകാ , ക്െസവകാ  പദ്ധതികളി ും നയപരമായ 

തീരുമാനങ്ങളി ും ഉഷ്ണതരംഗസമന്ന ഭീഷണിസയ ക്പതിദരാധികാന് 

ദവണ്ട ഇടസപട ുകള് കൂടി ഉള്സെടുത്താന് സൊയികും. 

എങ്ങസനയാണ് സപാതുസമൂെം തയ്യാസറടുദകണ്ടസതന്നും മുന്നറിയിെ് 

സംവിധാനങ്ങസള മനസ്സി ാദകണ്ടസതന്നും കൂടി െീറ്റ് ആക്ഷന് പ്ലാന് 

വിശദീകരികുന്നുണ്ട്.  

ദദശീയ ദുരന്ത നിവാരണ അദതാറിറ്റിയുസടയും വിവിധ 

സംസ്ഥാന സര്ക്കാരുകളുസടയും പരിക്ശമത്തിന്സറ ഫ മായി 

ഇന്തയയിസ  ചൂട് ഏറ്റവും അപകടം വിതകാറുള്ള ചി  

സംസ്ഥാനങ്ങളില് െീറ്റ് ആക്ഷന് പ്ലാന് തയ്യാറാകുകയും 

നടെി ാകുകയും സചയ്തതിന്സറ ഫ മായി ഉഷ്ണതരംഗം മൂ മുള്ള 

മരണസംഖയ രാജയത്ത് ഗണയമായി കുറഞ്ഞു വരുന്നതായി കാണുന്നു. 

മാറുന്ന കാ ാവസ്ഥയില് ദകരളം ദനരസത്ത തസന്ന കൃതയമായി 

ഒരുങ്ങുകയും തയ്യാസറടുകുകയും സചദയ്യണ്ടതുണ്ട്. ഇത് തസന്നയാണ് 

െീറ്റ് ആക്ഷന് പ്ലാനിന്സറ ആവശയകതയിദ ക് വിരല് ചൂണ്ടുന്നതും. 



3 ഉഷ്ണേനൈ ദുരന്ത ൈഘൂേരണ പ്പവർത്തന മനർഗ്ഗകരഖയുടട 
പ്പധനന ഘടേങ്ങൾ/ൈക്ഷ്യങ്ങൾ 

1. സപാതുജനങ്ങള്കിടയി ും ബന്ധസെട്ട ഉദദയാഗസ്ഥര്ക്കിടയി ും 

ഉഷ്ണകാ  ദുരന്തങ്ങസള സംബന്ധിച്ചും ആദരാഗയ ക്പശ്നങ്ങസള 

സംബന്ധിച്ചും കൃതയമായ അവദബാധം സൃരികുക. എങ്ങസന 

തയ്യാസറടുകണസമന്നും ദനരിടണസമന്നും സചദയ്യണ്ടതും സചയ്യാന് 

പാടി ലാത്തതും ഏസത ലാം കാരയങ്ങളാസണന്നും വ ിയ കയാമ്പയിന് 

വഴി ജനങ്ങളിദ സകത്തികുക. സമൂെത്തിസ  അവസാനസത്ത 

വയക്തിയിദ കും  ദബാധവല്കരണം എത്തികുക വഴി മികച്ച 

ക്പതിദരാധത്തിന് സമൂെസത്ത ക്പാപ്റ്തരാകുക.  

2. ഉഷ്ണതരംഗ മുന്നറിയിെും അള്ക്ടാ വയ റ്റ് ഇന് ക്സ് 

വിവരങ്ങളുമുള്സെസട സപാതുജനങ്ങള്ക് കൃതയമായി എത്തിച്ചു 

നല്കുന്ന സംവിധാനവും  സ്ഥാപികുക.  

3. ആദരാഗയ ദമഖ യിസ യും മറ്റ് ബന്ധസെട്ട സര്ക്കാര്ക് 

വകുെുകളിസ  ഉദദയാഗസ്ഥരുസടയും സപാതുജനങ്ങളുസടയും 

ഉഷ്ണകാ  ദുരന്ത ക്പതിദരാധ ദശഷി വര്ക്ധിെികുക. 

4. ചൂട് മൂ മുള്ള ആദരാഗയക്പശ്നങ്ങള് കുറയ്കുകയും ഇത്തരം 

സാെചരയങ്ങസള അതിജീവിച്ച് മുദന്നാട്ട് ദപാകാനുള്ള കഴിവ് 

സപാതുജനങ്ങളി ും സംവിധാനങ്ങളി ും വളര്ക്ത്തിസയടുകുകയും 

സചയ്യുക.   

5. ക്കമാതീതമായി വര്ക്ധികുന്ന താപനി സയയും ചൂടിദനയും 

നിയക്ന്തികാനും ദനരിടാനുമുള്ള  ക്െസവകാ -ദീര്ക്ഘകാ  

ആശയങ്ങള് രൂപസെടുത്തുക. 

3.1 ഉഷ്ണേനൈ ദുരന്ത മുന്റിയിപ്പ് സാംവിധനനാം 

കൃതയവും വയക്തവുമായ മുന്നറിയിെുകളാണ് ഒരു ദുരന്തസത്ത 

ദനരിടാന് ഏറ്റവും അനിവാരയമായ ഘടകം. ദകക്ര ഭൗമശാസ്ക്ത 

മക്ന്താ യത്തിന് കീഴിസ  ദകക്ര കാ ാവസ്ഥ വകുെ് (India Meteorological 

Department - IMD) ആണ് ഇന്തയയിസ  കാ ാവസ്ഥ/ദിനാന്തരീക്ഷ അവസ്ഥ 



(Weather) സംബന്ധിയായ മുഴുവന് ദുരന്തങ്ങളുസടയും മുന്നറിയിെുകള് 

നല്കാന് ഉത്തരവാദിത്തസെട്ട ഏജന്സി. ഉഷ്ണതരംഗം സംബന്ധിച്ചും 

തത്സമയ താപനി  വിവരങ്ങളും മുന്നറിയിെുകളും നല്ദകണ്ടത് 

കാ ാവസ്ഥ വകുൊണ്. ദകക്ര കാ ാവസ്ഥ വകുെില് നിന്ന് 

 ഭികുന്ന മുന്നറിയിെുകള് മ യാള ഭാഷയിദ ക് പരിഭാഷസെടുത്തി 

ആവശയമായ സുരക്ഷാ-മുസന്നാരുക നിര്ക്ദേശങ്ങള് സെിതം സംസ്ഥാന 

ദുരന്ത നിവാരണ അദതാറിറ്റിയാണ് ദകരളത്തില് ജനങ്ങളിദ കും മറ്റ് 

സര്ക്കാര്ക് സംവിധാനങ്ങളിദ കും എത്തികുന്നത്. 

ക്പധാനമായും ദകക്ര കാ ാവസ്ഥ വകുെിന്സറ കൂടിയ 

താപനി , താപസൂചിക എന്നീ ഘടകങ്ങളുസട ക്പവചനങ്ങളാണ് 

ഉഷ്ണകാ  ദുരന്ത  ഘൂകരണ തയ്യസറടുെുകള്ക് ദകരള സംസ്ഥാന 

ദുരന്ത നിവാരണ അദതാറിറ്റി ആക്ശയികുന്നത്. 

3.2 കേപ്ര േൈനവസ്ഥന വേുപ്പിടെ പ്പവചനങ്ങൾ 

നാല് തരം ക്പവചനങ്ങളാണ് ദകക്ര കാ ാവസ്ഥ വകുെ് 

ഉഷ്ണകാ വുമായി ബന്ധസെട്ട് നടത്താറുള്ളത്. 

A. Seasonal Range - അടുത്ത മൂന്ന് മാസദത്തക് രാജയസത്ത ചൂട് 

ഏത് തരത്തി ായിരികും എന്നുള്ള ക്പവചനമാണിത്. 

ഉഷ്ണകാ ം (മാര്ക്ച്ച് മുതല് സമയ് വസര) തുടങ്ങുന്നതിന് മുദന്ന 

തസന്ന ദകക്ര കാ ാവസ്ഥ വകുെ് ഇത് പുറത്തിറകാറുണ്ട്. 

സാധാരണയായി ദക്ഷിദണന്തയകാസകയായുള്ള ക്പവചനങ്ങളാണ് 

ഈ ഘട്ടത്തില് ദകക്ര കാ ാവസ്ഥ വകുെ് നല്കാറുള്ളത്. 

ദകരളത്തിന് മാക്തമായുള്ളത്  ഭയമാകാറി ല. 

B. Extended Range - അടുത്ത 3 ആഴ്ചയിദ കുള്ള കൂടിയ 

താപനി സയയും കുറഞ്ഞ താപനി സയയും സംബന്ധിച്ചുള്ള 

വിവരങ്ങളാണ് ഈ ദഫാര്ക്കാേില് കാ ാവസ്ഥ വകുെ് 

 ഭയമാകുക. സാധാരണ താപനി യില് നിന്ന് ക്പതീക്ഷികസെടുന്ന 

വയതിയാനവും ഇവിസട  ഭയമാകും. സംസ്ഥാന ത ത്തി ുള്ള 

ക്പവചനമാണ് ഇവിസട  ഭയമാകുക. 



C. Short to Medium Range - 24 മണികൂര്ക് മുതല് 5 ദിവസം 

വസരയുള്ള ക്പവചനങ്ങളാണിവ. അടുത്ത 5 ദിവസദത്തകുള്ള 

ജി ലാത ത്തിസ  താപനി  വിവരങ്ങള് ഉള്സെടുന്നതാണ് മീ ിയം 

ദറഞ്ച് ദഫാര്ക്കാേ്. ദുരന്ത നിവാരണ സംവിധാനങ്ങള്ക് 

സാധാരണയായി കൂടുതല് ഉപദയാഗദയാഗയമാകുന്ന ദഫാര്ക്കാേ് 

ആണിത് . 

D. Nowcast - അടുത്ത 3 മുതല് 6 മണികൂര്ക് വസരയുള്ള 

ദിനാന്തരീക്ഷ അവസ്ഥയുസട ക്പവചനങ്ങളാണ് നൗകാേില് 

 ഭയമാകുക. 

 

ദകക്ര കാ ാവസ്ഥ വകുെിന്സറ ഔദദയാഗിക സവബ്നസറ്റി ും 

തിരുവനന്തപുരം 

ക്പാദദശിക ദകക്രത്തിന്സറ 

സവബ്നസറ്റി ും 

ക്പസിദ്ധീകരികുന്ന 

വിവരങ്ങളാണിവ. 

സപാതുജനങ്ങള്കും ഇവ 

 ഭയമാണ്. വിവിധ 

കാ ാവസ്ഥ ദമാ  ുകളുസട 

ഉത്പന്നങ്ങളും 

സവബ്നസറ്റുകളില് 

 ഭയമാണ്. 

ദകരളത്തില് 

സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള 12 

ദേഷനുകളിസ  താപനി  വിവരങ്ങളാണ് നി വില് ദകക്ര 



കാ ാവസ്ഥ വകുെ്  ഭയമാകുന്നത്. തത്സമയ വിവരങ്ങള് 

 ഭയമാകാന് സൊയകമാകുന്ന 100 AWS (Automated Weather Station) 

ദകരളത്തില് സ്ഥാപികാന് സംസ്ഥാന ദുരന്ത നിവാരണ 

അദതാറിറ്റിയും ദകക്ര കാ ാവസ്ഥ വകുെും ദചര്ക്ന്നുള്ള പദ്ധതി 

നടെി ാകി വരികയാണ്. ദകക്ര കാ ാവസ്ഥ വകുെിസെ 

തിരുവനന്തപുരം ദകക്രത്തിസെ സവബ്നസറ്റില് ഓദരാ ദിവസസത്തയും 

കൂടിയ താപനി യും കുറഞ്ഞ താപനി യും ദീര്ക്ഘകാ  

ശരാശരിയില് നിന്നുള്ള താപവയതിയാനവും  ഭയമാണ്. അതിനായി 

https://www.imdtvm.gov.in/index.php?option=com_content&task=view&id=21&Itemid=35 
 ിങ്ക് പരിദശാധികുക. 

3.3 കേരള സാംസ്ഥനന അടിയന്തരഘട്ട േനരയനിർവഹണ കേപ്രാം 
(KSEOC) 

അടുത്ത 5 ദിവസദത്തകുള്ള താപനി  ക്പവചനം ദകക്ര 

കാ ാവസ്ഥ വകുെ് SEOC സയ എ ലാ ദിവസവും ഇസമയില് 

മുഖാന്തരം അറിയികും. ക്പവചനങ്ങളുസട അടിസ്ഥാനത്തില് 

ഭൂപടങ്ങളും ദടബിളുകളുമാകി മ യാള ഭാഷയിദ ക് 

പരിഭാഷസെടുത്തി നി വിസ  കാ ാവസ്ഥ ക്പവചനത്തിനനുസരിച്ച് 

എന്ത് തരം മുന്കരുത ുകളാണ് ഓദരാ സര്ക്കാര്ക് വകുെുകളും 

സവീകരിദകണ്ടത് എന്നും സപാതുജനങ്ങള് പാ ിദകണ്ട ജാക്ഗത 

നിര്ക്ദദശങ്ങളും SEOC തയ്യാറാകുകയും എ ലാ ദിവസവും ഉച്ചക് 1 

മണിക് ഇവ മാധയമങ്ങളി ൂസടയും സാമൂെിക മാധയമങ്ങളി ൂസടയും 

ക്പസിദ്ധീകരികുകയും സചയ്യും.  

ദകരളത്തിസ  മുഴുവന് ജി ലാകളക്ടര്ക്മാര്ക്കും ക്പധാനസെട്ട 

വകുെ് ദമധാവികള്കും ഇ സമയില് മുഖാന്തരം  അടുത്ത 5 

ദിവസദത്തകുള്ള കാ ാവസ്ഥ വകുെിന്സറ ക്പവചനവും അതിന്സറ 

അടിസ്ഥാനത്തില് നകസകാദള്ളണ്ട നടപടികള് സംബന്ധിച്ച 

നിര്ക്ദദശങ്ങളും എ ലാ ദിവസവും SEOC നകമാറും. ദകരളത്തിസ  

ഉന്നത ഉദദയാഗസ്ഥര്ക്, ജി ലാ അടിയന്തരഘട്ട കാരയനിര്ക്വെണ ദകക്രം, 

വിവിധ വകുെുകളിസ  സാങ്കല്െിക ദക്ശണി ഉദദയാഗസ്ഥര്ക്, ദൃശയ-



പക്ത-ക്ശവയ മാധയമ  ക്പവര്ക്ത്തകര്ക്, മക്ന്തിമാരുസട ദപഴ്സണല് ോഫ്, 

സുരക്ഷാദസന വിഭാഗങ്ങള്,സിവില്  ിഫന്സ് സംവിധാനമായ 

ആപ്റ്ദാ മിക്ത വളണ്ടിയര്ക്മാര്ക് എന്നിങ്ങസനയുള്ള വിഭാഗങ്ങളുസട 

ദുരന്ത നിവാരണത്തിനായി തയ്യാറാകിയിട്ടുള്ള ഔദദയാഗിക 

വാട്സാെ് ക്ഗൂെുകളിദ കും എ ലാ ദിവസവും ഉച്ചക് 1 മണിക് 

ദശഷം മുന്നറിയിെ് അയച്ചു നല്കുന്നതാണ്.  

വ ിയ ദതാതി ുള്ള മാധയമ സാക്ഷരതയുള്ള സമൂെസമന്ന 

നി ക് ദകരളത്തില് സപാതുജനങ്ങളിദ ക് ഔദദയാഗിക 

വിവരങ്ങസളത്തികാന് ക്പധാനമായും മാധയമങ്ങസളയും സാമൂെിക 

മാധയമങ്ങസളയുമാണ് ദുരന്ത നിവാരണ അദതാറിറ്റി 

ആക്ശയികാറുള്ളത്. 

 



സംസ്ഥാന ദുരന്ത നിവാരണ അദതാറിറ്റിയുസട ഔദദയാഗിക 

സവബ്നസറ്റ്, ദഫസ്ബുക്, ടവിസറ്റര്ക്, Q-Koppy  എന്നിവിടങ്ങളി ും 

എ ലാ ദിവസവും മുന്നറിയിെുകള്  ഭയമാകുന്നതാണ്.  

ഇദതാസടാെം ദകക്ര കാ ാവസ്ഥ വകുെ് ഉഷ്ണതരംഗ 

മുന്നറിയിെ് ക്പഖയാപികുന്ന ക്പദദശസത്ത/ജി ലസയ മാക്തം 

സതസരസഞ്ഞടുത്ത് അവിസടയുള്ള മുഴുവന് സമാനബല് ദഫാൺ 

ഉപദഭാക്താകളിദ കും SMS മുഖാന്തരവും അദ ര്ക്ട്ട് നകമാറും. 

സംസ്ഥാന ദുരന്ത നിവാരണ അദതാറിറ്റിയുസട LBAS (Location Based 

Alert System) ക്പവര്ക്ത്തനക്ഷമമാകുദമ്പാള് ക്പസ്തുത സംവിധാനം കൂടി 

ഇതിനായി ഉപദയാഗികും. 

 

3.4 അൾപ്ടന വയൈറ്റ് ഇന്ഡക്സസ് 

സംസ്ഥാന ദുരന്ത നിവാരണ അദതാറിറ്റി ദകരളത്തിസ  14 ജി ലകളി ും 

സ്ഥാപികാനുദേശികുന്ന UV മീറ്ററുകള് ക്പവര്ക്ത്തനക്ഷമമാവുന്ന മുറക് 



അവയില് നിന്ന്  ഭികുന്ന അള്ക്ടാ വയ റ്റ് ഇന് ക്സ് 

സവബ്നസറ്റി ൂസടയും മാധയമങ്ങളി ൂസടയും സാമൂെിക 

മാധയമങ്ങളി ൂസടയും സപാതുജനങ്ങള്ക്  ഭയമാകുന്നതാണ്. 

 



3.5 കേപ്ര േനൈനവസ്ഥ വേുപ്പിന്ടറ അടൈർട്ടുേടള മനസ്സിൈനകക്കണ്ട വിധാം 

കളർ കകോഡ് 
Color code 

അലെർട് 
Alert 

മുന്നറിയിപ്പ് 
Warning 

ആഘോതം 
Impact 

നിർകേശിക്കുന്ന 
നടപടികൾ 

Suggested Actions 

പച്ച 
Green 

(നടപടി ഇ ല) 

സോധോരണ 
േിവസം 

(Normal Day) 

കൂടിെ 
തോപനി  
സോധോരണ 
നി െിൽ 

ആേവോസകരമോെ 
തോപനി . 

മുൻകരുത ുകൾ 
ആവേയമി ല. 

സോധോരണ നടപടികൾ 

മഞ്ഞഅഫ ർട് 
Yellow Alert 
(ജ്ോബ് ത 

പോ ിക്കുക) 
 

തോപജ്ോബ് ത 
(Heat Alert) 

ഒറ്റഫെട്ട 
ഇടങ്ങളിൽ രണ്ട് 
ദിവസലത്തക്ക് 
ഉഷ്ണതരം  
സോധയത 

മിതമോെ തോപനി . 
ബ്പലതയക കരുതൽ 
ആവേയമുള്ള 
വിഭോ ങ്ങൾ 
( ർഭസ്ഥേിേു, 
ബ്പോെമോെവർ, 
ലരോ ികൾ) 

ജ്ോബ് തപോ ിക്കുക. 
മറ്റുള്ളവർക്ക് 
ബാധകമ ല 

• ദനരിട്ട് സവയിൽ 
ഏൽക്കുന്നത് 
ഒഴിവോക്കുക 

• കനം കുറഞ്ഞതും, 
ഇളം നിറമുള്ളതുമോ 
അെഞ്ഞ ലകോട്ടൺ 
വസ്ബ്തം ധരിക്കുക 

• ത മറയ്ക്കുക 

ഓറഞ്ച് അദ ര്ക്ട്ട് 
Orange Alert 

(തയ്യോറോെിരിക്കു
ക) 

തീബ്വ 
ഉഷ്ണതരം  
മുന്നറിെിെ് 
(Severe Heat 

Alert for the day) 

• രണ്ടു േിവസം 
നീണ്ടു 
നിൽക്കുന്ന 
തീബ്വ 
ഉഷ്ണതരം  
സോധയത. 

• തീബ്വ 

കൂടിെ തോപനി . 
കൂടുതൽ ലനരം ദനരിട്ട് 

സവയിൽ 
ഏൽക്കുന്നവർക്കും, 
കഠിനമോെ ലജ്ോ ിെിൽ 
ഏർഫെടുന്നവർക്കും 
ചൂട്മൂ മുള്ള 

• ദനരിട്ട് സവയിൽ 
ഏൽക്കുന്നത് 
ഒഴിവോക്കുക 

• േരീരംതണുെിക്കുക, 
നിർജ്ജ ീകരണം 
ഒഴിവോക്കുക 

• കനംകുറഞ്ഞതും, 



ഉഷ്ണതരം ം 
അഫ ലങ്കി ും 
നോ ു 
േിവസത്തക്കു 
ഉഷ്ണതരം  
സോധയത 

ആലരോ യ 
ബ്പശ്നങ്ങൾക്കു 

സോധയതവർധിക്കുന്നു. 
ബ്പലതയക കരുതൽ 
ആവേയമുള്ള 
വിഭോ ങ്ങൾ 
( ർഭസ്ഥേിേു, 
ബ്പോെമോെവർ, 

ലരോ ികൾ) ജ്ോബ് ത 
പോ ിക്കുക. 

ഇളം 
നിറമുള്ളതുമോെ 
അെഞ്ഞ ലകോട്ടൺ 
വസ്ബ്തം ധരിക്കുക 

• ത മറയ്ക്കുക 
• േോഹം ഇ ലോത്ത 
സമെങ്ങളി ും 
ധോരോളമോെി ഫവള്ളം 
കുടിക്കുക 

• ORS 
ഉപലെോ ിക്കുക, 
ഫ സ്സി, കഞ്ഞി 
ഫവള്ളം, നോരങ്ങോ 
ഫവള്ളം തുടങ്ങിെവ 
കൂടുത ോെി 
ഉപലെോ ിക്കുക 

• മേയപോനം, ചോെ, 
കോെി, േരീരഫത്ത 
നിര്ജ്ജ്ജ ീകരിക്കുന്ന 
േീതളപോനീെങ്ങൾ 
എന്നിവ 
ഒഴിവോക്കുക 

• തണുത്തഫവള്ളത്തിൽ
കുളിക്കുക 



ഫറഡ് അദ ര്ക്ട്ട് 
Red Alert 
(നടപടി 

സവീകരിക്കുക) 

അതി തീബ്വ 
ഉഷ്ണതരം  
മുന്നറിെിെ് 
(Extreme Heat 
Alert for the 

day). 

• രണ്ടു 
േിവസത്തിൽ 
കൂടുതൽ 
നീണ്ടു 
നിൽക്കുന്ന 
തീബ്വ 
ഉഷ്ണതരം  
സോധയത 

• ആറു േിവസം 
നീണ്ടു 
നിൽക്കുന്ന 
ഉഷ്ണതരം /തീ
ബ്വ 
ഉഷ്ണതരം  
സോധയത 

ചൂട്മൂ മുള്ള 
ആലരോ യബ്പശ്നങ്ങൾ,

സൂരയോഘോതം 
എന്നിവയ്ക്കുള്ള 
സോധയത വളഫര 

കൂടുതൽ 

• ലമൽപറഞ്ഞ 
നിർലേേങ്ങലളോഫടോെം
, ബ്പലതയക കരുതൽ 
ആവേയമുള്ള 
വിഭോ ങ്ങൾ 
( ർഭസ്ഥേിേു, 
ബ്പോെമോെവർ, 
ലരോ ികൾ) അതയന്തം 
ജ്ോബ് തപോ ിക്കുക 

സൂരയനഘനതാം സാംഭവിച്ചനല്സ സവീേരികക്കണ്ട നടപടിേൾ 
സൂരയാഘാതദമറ്റ വയക്തിസയ തണല്ക്പദദശത്ത്  കിടത്തുക. നനഞ്ഞ തുണി സകാണ്ട് തുടയ്കുക/ 
തുടര്ക്ച്ചയായി ശരീരം കഴുകുക. ത യില് സാധാരണ താപനി യി ുള്ള സവള്ളം ഒഴിയ്കുക. ശരീരസത്ത 
സാധാരണ താപനി യിദ ക് സകാണ്ടു വരിക എന്നതാണ്. ഉടസന ദ ാക്ടസറ സമീപികുക. 



3.6 ഉയർന് അന്തരീക്ഷ് തനപാം മൂൈാം ഉണ്ടനേുന് ആകരനഗയ 
പ്പശ്നങ്ങൾ 

ലേേീെ േുരന്ത നിവോരണ അലതോറിറ്റിെുഫട ലബ്പോലട്ടോലക്കോളിന്ഫറ 
അനുരന്ധം 2, 3 പരിലേോധിക്കുക. 

സൂര്യോഘോതം (Sun stroke) 

കര്ോഗവിവര്ണവും 
കോര്ണങ്ങള ം 

കര്ോഗ 
െക്ഷണങ്ങൾ 

പ്പതികര്ോധവും പ്പഥമ 
ശുശൂഷയും ചികിത്സയും 

സൂരയോഘോതം അമിത 
തോപം കോരണം 
ഉണ്ടോകുന്ന വളഫര 
 ുരുതരമോെ ഒരു 
അവസ്ഥെോണ്. േരീര 
തോപനി  40 ഡിബ് ി 
ഫസൽഷയസിൽ കൂടുതൽ 
ഉെരുന്ന ഈ 
അവസ്ഥെിൽ അന്തരീക്ഷ 
തോപലമറ്റതിന്ഫറ 
െ മോെി 
മസ്തിഷ്കത്തിന്ഫറ 
ബ്പവർത്തനം 
അപരയോപ്തമോകുകെും 
േരീരത്തിന്ഫറ തോപം 
നിെബ്ന്തിക്കോൻ ഉള്ള 
കഴിവ് നഷ്ടഫെടുകെും 
ഫചയ്യുന്നു. ഇതിഫന 
തോപോഘോതം/സൂരയോഘോ
തം (Heat stroke/ Sun 
stroke) എന്നും 
വിളിക്കുന്നു. 
ചൂട് സംരന്ധമോെ 
ഏറ്റവും  ുരുതരമോെ 
അസുഖമോണ് 
സൂരയോഘോതം. േരീരം 
സവന്തം തോപനി  

ഉെർന്ന േരീര 
തോപനി  40°C 
(104° F) 
അഫ ലങ്കിൽ 
അതിൽ കൂടുതൽ, 
ചൂടുള്ള ചുവന്ന 
വരണ്ട ചർമ്മം, 
ബ്േുതവും 
േുർര വുമോെ 
ഹൃേെമിടിെ്, 
ലവ ത്തി ുള്ള 
േവസനം, 
ഓക്കോനം, 
കുറഞ്ഞ 
രക്തസമ്മർദ്ദം, 
അലരോധോവസ്ഥ. 

• േവോസനോളം 
തടസ്സരഹിതമോക്കുക 

• വസ്ബ്തങ്ങൾ നീക്കം 
ഫചയ്യുക 

• േരീരം തണുെിക്കോൻ 
തണുത്ത വസ്തു 
(cold packs) 
കഴുത്തി ും 
കക്ഷത്തും 
തുടകൾക്കിടെി ും 
ഫവക്കുക. തോപനി  
25 മുതൽ 30 ഡിബ് ി 
ഫസൽഷയസ് 
വഫരെുള്ള ഫവള്ളം 
േരീരത്തിൽ സ്ലബ്പ 
ഫചയ്യുന്നതിലനോഫടോെം 
കോറ്റ് കിട്ടോനോെി 
വീേി ഫകോടുക്കുക         
അലരോധോവസ്ഥെിഫ 
ങ്കിൽ ഒരു 
വേലത്തക്ക് ചരിച്ചു 
കിടത്തുക 

• മ േവോര തോപനി  
അളക്കുക. തോപനി  
40 ഡിബ് ി 
ഫസൽഷയസിൽ 
കൂടുതഫ ങ്കിൽ 



നിെബ്ന്തിക്കുന്നതിൽ 
പരോജ്െഫെടുലമ്പോഴും 
േരീരത്തിന്ഫറ തോപനി  
അതിലവ ം 
ഉെരുലമ്പോഴും േരീരം 
വിെർക്കോത്ത 
അവസ്ഥെി ും േരീരം 
തണുെിക്കോൻ കഴിെോഫത 
വരുലമ്പോഴും ഇത് 
സംഭവിക്കുന്നു. ഇത് 
കോരണം േരീര തോപനി  
10 മുതൽ 15 
മിനിറ്റിനുള്ളിൽ 106 
ഡിബ് ി െോരൻഹീറ്റ് (41.1 
ഡിബ് ി ഫസൽഷയസ്) വഫര 
ഉെർലന്നക്കോം. 
കൃതയമോെ 
ലവേയചികിത്സ 
നൽകിെിഫ ലങ്കിൽ 
തോപോഘോതം 
മരണത്തിലനോ സ്ഥിരമോെ 
ലവക യത്തിലനോ 
കോരണമോകും 

ലരോ ിഫെ 
അടിെന്തിര 
ചികിത്സോ 
ലകബ്രത്തില ക്ക് മോറ്റി 
അടിെന്തിര ചികിത്സ 
നൽകുക 

 

സൂരയനതപാം (Sun burn) 

കരനഗവിവരണവുാം 
േനരണങ്ങളുാം കരനഗൈക്ഷ്ണങ്ങൾ പ്പതികരനധവുാം പ്പഥമ 

േുേൂഷയുാം  ചിേിത്സയുാം 

ചര്ക്മ്മം സൂരയന്സറദയാ 
സൺ  ാംപ്റ് മുത ായ 
കൃക്തിമ 
ദക്സാതസ്സുകളുസടദയാ 
അള്ക്ടാ നവസ റ്റ് 
രശ്മികള് ദീര്ക്ഘ സമയം 
ഏല്കുന്നതിന്സറ 

സൂരയാതപത്തി
ന്സറ 
 ക്ഷണങ്ങള് 
ഇവയാണ്: 
പിങ്ക്/ചുവന്ന 
നിറം, ചൂടുള്ള 
ചര്ക്മം, ദവദന, 

സൂരയനതപാം 
ഒഴിവനക്കനന്: 
• ദബാട്ടിദ ാ 
വള്ളത്തിദ ാ 
സഞ്ചരികുകദയാ 
നീന്തുകദയാ 
ആസണങ്കില് 



ഫ മായാണ് സൂരയാതപം 
ഉണ്ടാകുന്നത്. ഇത്തരം 
ശക്തിദയറിയ രശ്മികള് 
ചര്ക്മ്മം നശികുന്നതിനും 
മറ്റ് പ  
അസുഖങ്ങള്കും 
കാരണമാകുന്നു. 
ചര്ക്മ്മത്തില് ചുളിവ്, 
കറുത്ത പുള്ളികള്, 
തടിെ് തുടങ്ങി 
സമ ദനാമ ദപാസ യുള്ള 
അര്ക്ബുദത്തിന് വസര 
ഇത് കാരണമാകാം. 

സചാറിച്ചില്, 
വീകം, സപാട്ടാന് 
സാധയതയുള്ള 
ക്ദാവകം നിറഞ്ഞ 
സചറിയ 
കുമിളകള്, 
കുറച്ചു 
മണികൂറുകള്
കു ദശഷം 
ചര്ക്മ്മം 
സപാളിഞ്ഞിളകല്, 
സൂരയാതപം 
രൂക്ഷമായാല് 
ത ദവദന, പനി, 
ഓകാനം, 
ക്ഷീണം. 

സൂരയാതപം 
ഉണ്ടാകാതിരികാന് 
ക്പദതയകം 
ക്ശദ്ധികുക. 
എസന്തന്നാല്, 
ജ ത്തില് 
സൂരയകിരണങ്ങള്ക് 
ശക്തി 
കൂടുത ായിരികും. 

• സൂരയതാപത്തില് 
നിന്ന് സംരക്ഷണം 
 ഭികുന്ന 
തരത്തി ുള്ള 
വസ്ക്തം 
ഉപദയാഗികുക 

• സകട്ടിടങ്ങള്കുള്ളിദ 
ദകാ തണ ിദ ദകാ 
ഇടകിടക് ദപായി 
വിക്ശമികുക 

• കഴിയുസമങ്കില് 
സൂരയകിരണങ്ങളില് 
നിന്ന് സംരക്ഷണം 
നല്കുന്ന കണ്ണട  
ധരികുക. 

• കുഞ്ഞുങ്ങസള 
ക്പദതയകം 
ക്ശദ്ധികുക. 
കുഞ്ഞുങ്ങള്ക് 
സൂരയാതാപദമറ്റാല് 
സവിദശഷ 
പരിചരണം 
ആവശയമാണ് 

• ഉച്ചദനരത്ത് 
പുറത്തിറങ്ങുന്നത്  
കഴിവതും 
ഒഴിവാകുക. 
സൂരയന്സറ അള്ക്ടാ 



വയ റ്റ് രശ്മികള് 
രാവിസ  10 നും 
നവകിട്ട് 4 നും 
മദദ്ധയയായിരികും 
ഏറ്റവും ശക്തം. ഈ 
ദനരത്ത് 
കഴിയുന്നതും 
സൂരയരശ്മികദളല്
കുന്നത്  
ഒഴിവാകുക 

• അള്ക്ടാ വയ റ്റ് 
ഇന് ക്സ് 
പരിദശാധികുക 

തണല് വിദവകപൂര്ക്വം 
ക്പദയാജനസെടുത്തുക 
സൺസ്ക്കീന് 
ഉപദയാഗികുക 
സൂരയനതപത്തിനുള്ള 
പ്പഥമ േുപ്േൂഷ: 
• സാധാരണ 
താപനി യി ുള്ള 
ഷവര്ക് 
സവള്ളത്തിന്സറ 
കീഴില് 20  മിനിറ്റ് 
നിര്ക്ത്തുകദയാ 15  
മിനിറ്റ് ദനരദത്തക് 
നനഞ്ഞ ടവല് മുകി 
സപാള്ളദ റ്റ 
ഭാഗത്തു 
സവകുകദയാ 
സചയ്യുക. തണുത്ത 
ദശഷം അദ ായ് 
ദവറ  സജല് 
ഉപദയാഗികുന്നത് 
വീകം കുറകാനും 
ദവഗത്തില് 
സപാള്ളല് 



ഉണകാനും 
സൊയകമാകും. 
ധാരാളം സവള്ളം 
കുടികുകയും 
ദവദനയുസണ്ടങ്കില് 
പാരസസറ്റദമാള് 
കഴികുകയും 
സചയ്യുക. 
സപാള്ള ിനുള്ള 
മരുന്നുകള് 
പുരട്ടുന്നതും 
സൊയകമാകും. 
ആവശയസമങ്കില് 
നവദയസൊയം 
ദതടുക. 

ലവദയസഹനയാം 
ആവേയമുള്ള 
ഗുരുതരമനയ 
സൂരയനതപാം 
• മുതിര്ക്ന്നവരില് 15  
ശതമാനത്തിദ സറ
യും കുട്ടികളില് 10  
ശതമാനത്തിദ സറ
യും വരുന്ന 
സപാള്ളല് 

• ശിശുകള്ദകാ 
ക്പായമായവര്ക്ദകാ 
ദരാഗബാധിതര്ക്ദകാ 
ഏല്കുന്ന 
സപാള്ളല് 

• ആഴത്തി ുള്ള 
സപാള്ളല്- 
ക്പദതകിച്ചു 
മുഖദത്താ 
നകകാ ുകളിദ ാ 
മ ദവാരദത്താ 
ജനദനക്രിയങ്ങളിദ ാ 



• വ ിെദമറിയ 
സപാള്ളല് 

• വാതകങ്ങള് 
ശവസിച്ചുണ്ടാകുന്ന 
സപാള്ളല് 

• പരുകുകദളാ 
 യസബറ്റിസ് 
മുത ായ 
ദരാഗങ്ങദളാ 
ഉള്ളവര്ക്ക് 
ഉണ്ടാകുന്ന 
സപാള്ളല് 

 

േരീരത്തിടൈ ചൂടുടപനങ്ങല്സ (Heat Rashes) 

കരനഗവിവരണവുാം 
േനരണങ്ങളുാം കരനഗൈക്ഷ്ണങ്ങൾ 

പ്പതികരനധവുാം പ്പഥമ 
േുേൂഷയുാം  ചിേിത്സയുാം 

ചൂടുസപാങ്ങല്: 
ചൂദടറിയ 
കാ ാവസ്ഥയില് 
വിയര്ക്െു നാളങ്ങള്ക് 
ഉണ്ടാകുന്ന വീകദമാ 
തടസ്സദമാ മൂ ം 
ചര്ക്മ്മത്തില് സചറിയ, 
ചുവന്ന തടിെുകള് 
(സപാങ്ങ ുകള്) 
രൂപസെടുന്നു. ഇത് 
അസവസ്ഥതകും  
സചാറിച്ചി ിനും 
കാരണമാകുന്നു. 
കാരണങ്ങള് വിയര്ക്െു 
നാളങ്ങള്ക് ഉണ്ടാകുന്ന 
വീകദമാ തടസ്സദമാ 
മൂ മാണ്ചൂടു സപാങ്ങല് 
ഉണ്ടാകുന്നത്. അധിക 

മുഖത്തും 
കഴുത്തി ും 
സനഞ്ചിന്സറ 
മുകള് ഭാഗത്തും 
മു കള്കടിയി
 ും 
തുടകള്കിടയി
 ും 
വൃഷണസഞ്ചിയി
 ും സചറിയ 
ചുവന്ന, 
സചാറിച്ചിദ ാടു
കൂടിയ സപാങ്ങല് 
ഉണ്ടാകുന്നു. 
ഏതു 
ക്പായത്തി ും 
ഇത് 
ഉണ്ടാകാസമങ്കി ും  

ശരീരത്തില് 
സപാങ്ങ ുകള് 
ചികിത്സായി ലാസതതസന്ന 
ദഭദസെടുന്നു. 
 
വിയര്ക്കുന്നത് 
കുറകുവാനായി 
കഴിയുസമങ്കില് 
ശീതീകരിച്ച സ്ഥ ത്ത് 
താമസികുക. 
ഇടയ്കിസട 
കുളികുകയും ദനര്ക്ത്ത 
ദകാട്ടൺ വസ്ക്തങ്ങള് 
ധരികുകയും സചയ്യുക. 
 
ശരീരത്തില് 
സപാങ്ങ ുകള് ബാധിച്ച 
ശരീരഭാഗത്ത് 



താപവും ഉയര്ക്ന്ന 
അന്തരീക്ഷ 
ഈര്ക്െവുമാണ് 
ഇതിനുള്ള ക്പധാന 
കാരണങ്ങള്. 

കൂടുത ും 
കുട്ടികളി ാണ് 
കണ്ടുവരുന്നത്. 
ചൂടുസപാങ്ങല്  
ബാധിച്ച  
ശരീരഭാഗത്ത് 
ോനഫദ ാദകാ
കസ് 
ബാക്ടീരിയയുസട  
അണുബാധ 
ഉണ്ടാകുവാനുള്ള 
സാധയതയും 
ഏസറയാണ്. 

ഈര്ക്െമി ലാതിരികാന് 
ക്ശദ്ധികുക. ആ ഭാഗത്ത് 
അ ര്ക്ജികുള്ള 
ഓയിസെന്റുകളും 
ആന്റിസസപ്റ്റ്റികുകളും 
ഉപദയാഗികുന്നത് 
അസവസ്ഥത 
കുറകുകയും 
സചാറിച്ചില് 
ക്പതിദരാധികുകയും 
സചയ്യും. 

 
  



4 ഉഷ്ണതരാംഗാം േൂടുതല്സ ബനധിക്കനനിടയുള്ള വിഭനഗങ്ങൾ 
കൂടുതല് സമയം ദനരിട്ട് സൂരയക്പകാശം ഏല്കുന്ന 

സതാഴി ുകളില് ഏര്ക്സെടുന്നവര്ക്കാണ് സൂരയാഘാതവും 

സൂരയാതപവും ഏല്കാന് ഏറ്റവുമധികം സാധയതയുള്ളത്. കര്ക്ഷക 

സതാഴി ാളികള്, കര്ക്ഷകര്ക്, നിര്ക്മാണ സതാഴി ാളികള്, വഴിദയാര 

കച്ചവടകാര്ക്, സതാഴി ുറെ് (MGNREGA) സതാഴി ാളികള്, ഉച്ച സമയത്ത് 

യാക്ത സചയ്യുന്നവര്ക്, ഫാക്ടറി സതാഴി ാളികള്, ഓൺന ന് ഭക്ഷണ 

വിതരണകാര്ക്, നബക് യാക്തികര്ക്, ക്ടാഫിക് ദപാ ീസുകാര്ക്, കളക്ഷന് 

ഏജന്റുമാര്ക് തുടങ്ങിയ പുറം ദജാ ികളില് ഏര്ക്സെടുകയും കൂടുതല് 

സമയം സൂരയക്പകാശം ദനരിദട്ടല്കുകയും സചയ്യുന്ന വിഭാഗം 

ആളുകസളയാണ് ഉഷ്ണതരംഗം മൂ മുള്ള ആദരാഗയ ക്പശ്നങ്ങള് 

ബാധികാന് സാധയത കൂടുതല്. 

ഗര്ക്ഭിണികള്, മു യൂട്ടുന്ന അമ്മമാര്ക്, ഗര്ക്ഭസ്ഥ ശിശു, 5 വയസ്സിന് 

താസഴ ക്പായമുള്ള കുട്ടികള്,  ക്പായമായവര്ക്, ദരാഗികള് തുടങ്ങിയ 

വിഭാഗങ്ങള്ക് സൂരയാഘാതദമല്കാനുള്ള സാധയത മറ്റുള്ളവസര 

അദപക്ഷിച്ച് കൂടുത ായിരികും. ഉഷ്ണം ഉച്ചസ്ഥായിയിസ ത്തുന്ന 

പകല് 11 മുതല് 3 മണി വസരയുള്ള സമയങ്ങളില് കൂടുതല് ദനരം 

സവയിദ ല്കുന്നതില് ഈ വിഭാഗം ആളുകസള കരുതദ ാസട മാറ്റി 

നിര്ക്ദത്തണ്ടതുണ്ട്. 

പുറം ദജാ ികളില് ഏര്ക്സെടുന്നവര്ക്ക് മാക്തമ ല അതയുഷ്ണം 

മൂ മുള്ള നിര്ക്ജ ീകരണവും മറ്റ് ആദരാഗയ ക്പശ്നങ്ങളും ഉണ്ടാകാന് 

സാധയതയുള്ളത്. മാനസിക പിരിമുറുകമുള്ള ദജാ ികളില് 

ഏര്ക്സെടുന്നവര്ക്, കൂടുതല് സ്സക്ടസ്സ് അനുഭവികുന്നവര്ക്, 

വായുസഞ്ചാരമി ലാത്ത ഇടങ്ങളില് കൂടുതല് സമയം 

ചി വഴികുന്നവര്ക്, സവള്ളം ധാരാളമായി കുടികാത്തവര്ക് തുടങ്ങിയ 

വിഭാഗങ്ങള്കും ആദരാഗയക്പശ്നങ്ങള് ഉണ്ടാകാന് സാധയതയുണ്ട്. 

ധാരാളമായി സവള്ളം കുടികുകയും വിക്ശമികുകയും ദപാഷക 

സമൃദ്ധമായ ഭക്ഷണം കഴികുകയും സചയ്യുക എന്നത് ദവനല്കാ ത്ത് 

ശീ മാകുക എന്നതാണ് ക്പധാന ക്പതിദരാധ മാര്ക്ഗം. 



5 കവനല്സക്കനൈ തയ്യനടറടുപ്പ് – വിവിധ വേുപ്പുേളുടട ചുമതൈ 

5.1 കനനഡല്സ ഓ ീസറുാം ഉപസമിതിയുാം 

1. ഉഷ്ണകാ  ദുരന്ത  ഘൂകരണ നടപടികളുസട നിര്ക്വെണത്തിനും 

സ്ഥിതിഗതികള് ദമാണിറ്റര്ക് സചയ്യാനും സംസ്ഥാന ദുരിതാശവാസ 

കമ്മീഷണറുസട ദനതൃതവത്തില്  യറക്ടര്ക് ഓഫ് സെല്ത്ത് 

സര്ക്വീസ്, സംസ്ഥാന ദ ബര്ക് കമ്മീഷ്ണര്ക് എന്നിവരടങ്ങുന്ന ഒരു 

ഉപസമിതി രൂപീകരിച്ച് ചുമത കള് നിശ്ചയികാവുന്നതാണ്. 

കൃതയമായ ഇടദവളകളില് ഈ സമിതി ദയാഗം ദചരുകയും 

സ്ഥിതിഗതികള് വി യിരുത്തി സംസ്ഥാന എക്സികയൂട്ടീവ് 

കമ്മിറ്റിസയ അറിയികുകയും സചദയ്യണ്ടതാണ്. ദവനല്കാ ം 

തുടങ്ങുന്നതിന് മുദന്നാടിയായുള്ള മുസന്നാരുക ദയാഗം മുതല് 

സീസൺ അവസാനികുദമ്പാഴുള്ള റിവയൂ ദയാഗം വസരയുള്ള 

ക്പവര്ക്ത്തനങ്ങളുസട ദമല്ദനാട്ടം വെികുകയും സീസൺ 

പൂര്ക്ത്തിയായ ദശഷം സമക്ഗമായ അവദ ാകന റിദൊര്ക്ട്ട് 

സംസ്ഥാന എക്സികയൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റിക് സമര്ക്െികുകയും 

സചദയ്യണ്ട ചുമത  ഈ ഉപസമിതികായിരികും. 

2. സീസണിന് ദശഷം വിവിധ വകുെുകള് അവര്ക് ഉഷ്ണകാ  

ദുരന്ത  ഘൂകരണത്തിനായി നടത്തിയ ക്പവര്ക്ത്തനങ്ങളുസട 

റിദൊര്ക്ട്ട് തയ്യാറാകി ഉപസമിതിയ്ക് സമര്ക്െിദകണ്ടതാണ്. ഈ 

റിദൊര്ക്ട്ടുകള് അവദ ാകനം സചയ്ത ദശഷം ഉപസമിതി ഈ 

മാര്ക്ഗദരഖയില് ആവശയമായ മാറ്റങ്ങള് സംസ്ഥാന ഇ.ഒ.സിക് 

തീരുമാനമാകി നല്കുക. 

3. GO (Rt) No. 190/2018/DMD dated 11-4-2018 ക്പകാരം ദകരളത്തിസ  

ഉഷ്ണകാ  ദുരന്ത ഘൂകരണ ക്പവര്ക്ത്തനത്തിസെ ദനാ ല് 

ഓഫിസര്ക് സംസ്ഥാന ദുരന്ത നിവാരണ അദതാറിറ്റിയുസട സമമ്പര്ക് 

സസക്കട്ടറിയാണ്. ജി ലാ കളക്ടര്ക്മാര്ക് ആയിരിയ്കും അതാത് 

ജി ലകളിസ  ദനാ ല് ഓഫീസര്ക്മാര്ക്. 



5.2 എൈലന വേുപ്പുേൾക്കുാം ഉള്ള ടപനതു നിർകദോം 

1. ഉഷ്ണതരംഗ ദുരന്തങ്ങസള ഫ ക്പദമായി ക്പതിദരാധികുന്നതിന് 

ദവണ്ടി മുഴുവന് സര്ക്കാര്ക് സ്ഥാപനങ്ങളി ും ശുദ്ധ 

ജ ത്തിന്സറയും ORSന്സറയും മറ്റ് അവശയ മരുന്നുകളുസടയും 

 ഭയത സ്ഥാപന ദമധാവികള് ഉറെ് വരുദത്തണ്ടതാണ്. 

2. സൂരയാഘാതം ദപാസ യുള്ള ആദരാഗയക്പശ്നങ്ങളുസട  ക്ഷണങ്ങള് 

കണ്ടാല് തസന്ന സചദയ്യണ്ട ക്പഥമ ശുക്ശൂഷസയ പറ്റി ശരിയായ 

ധാരണ ജീവനകാരില് ഉണ്ടാകുകയും ദവണ്ട പരിശീ നം 

നല്കുകയും സചയ്യുക. 

3. ഉദദയാഗസ്ഥര്ക്ക് മാക്തമ ല ഓഫീസുകളില് എത്തുന്ന 

സപാതുജനങ്ങള്കും കുടിസവള്ളവും മറ്റും  ഭയമാകുവാനുള്ള 

സജ്ജീകരണം ഒരുകണം. 

4. പുറം ദജാ ികളില് ഏര്ക്സെടുന്ന സര്ക്കാര്ക് ജീവനകാരുസട 

സതാഴില് സമയക്കമത്തില് ആവശയമായ മാറ്റങ്ങള് വരുത്തി 

നല്കുകയും ഇത്തരം വിഭാഗങ്ങള്ക് ക്പദതയക കരുതല് 

നല്കുകയും സചയ്യുക. 

5. പുറം ദജാ ികളില് ഏര്ക്സെടുന്നവര്ക്ക് മാക്തമ ല ഓഫീസുകള്ക് 

അകത്തിരുന്നു ദജാ ിയില് ഏര്ക്സെടുന്നവര്ക്കും ചി ദൊള്  

ഉഷ്ണസംബന്ധിയായ ആദരാഗയക്പശ്നങ്ങള് ഉണ്ടാകാനിടയുണ്ട്. 

ഓഫിസുകളില് വായു സഞ്ചാരം ഉണ്ടാകാന് ക്ശമികുകയും 

ജീവനകാരുസട സമ്മര്ക്ദവും മാനസിക പിരിമുറുകവും 

പരമാവധി  ഘൂകരികാനും ക്ശമികുക.എ ലാ 

സ്ഥാപനങ്ങളിസ യും ജീവനകാരിദ ക് ഉഷ്ണകാ  ദുരന്ത 

സാധയതകസള കുറിച്ചുള്ള ക്പാഥമികാവദബാധസമങ്കി ും 

എത്തിയിട്ടുസണ്ടന്ന് ഉറെ് വരുത്തണം. 

6. ഉഷ്ണതരംഗം സംബന്ധിച്ചുള്ള മുന്നറിയിെുകളും അസ ര്ക്ട്ടുകളും 

മുഴുവന് ഉദദയാഗസ്ഥരി ും എത്തുന്നുസണ്ടന്ന് ഉറെ് 

വരുദത്തണ്ടതാണ്. 



7. സംസ്ഥാന ദുരന്ത നിവാരണ അദതാറിറ്റിയുസട സവബ്നസറ്റി ും 

ദഫസ്ബുക്, ടവിസറ്റര്ക്, Q-KOPY തുടങ്ങിയ സാമൂെിക മാധയമങ്ങളി ും 

എ ലാ ദിവസവും ഉച്ച 1 മണിക് ദശഷം  ഭയമാകുന്ന അടുത്ത 5 

ദിവസസത്തകുള്ള താപസൂചിക ക്പവചനം, UV സൂചിക, 

സവീകരിദകണ്ട മുന്കരുത ുകള് തുടങ്ങിയവ 

സപാതുജനങ്ങളിദ കും ഉദദയാഗസ്ഥരിദ കും എത്തികാന് 

ക്ശമികണം. 

8. സാംക്കമിക ദരാഗങ്ങള് തടയുന്നതിന് ദവണ്ടി വയക്തി ശുചിതവം 

പാ ികുകയും ശുദ്ധമായ സവള്ളം മാക്തം കുടികുകയും 

സചദയ്യണ്ടതാണ്. 

5.3 സാംസ്ഥനന ദുരന്ത നിവനരണ അകതനറിറ്റി 

1. ദകരളത്തില് സാധാരണ മൺസൂൺ സീസണിന് മുദന്നാടിയായി 

നടത്തുന്ന മുസന്നാരുക ദയാഗത്തിന്സറ മാതൃകയില് സംസ്ഥാന 

റി ീഫ് കമ്മീഷ്ണര്ക് ദകക്ര കാ ാവസ്ഥ വകുെിസെയും ബന്ധസെട്ട 

വകുെുകളുസടയും ദയാഗം വിളിച്ചു ദചര്ക്കുകയും ഉഷ്ണകാ  

ദുരന്ത  ഘൂകരണ ക്പവര്ക്ത്തന മാര്ക്ഗദരഖ ചര്ക്ച്ച സചയ്യുകയും 

സചദയ്യണ്ടതാണ്. ക്പസ്തുത ദയാഗത്തിസെ തീരുമാനങ്ങള് 

നടെി ാകുന്നുസണ്ടന്ന് ഉറെ് വരുത്താനും സ്ഥിതിഗതികള് 

മുഴുവന് സമയവും ദമാണിറ്റര്ക് സചയ്യാനും ദവണ്ടി ഒരു ദനാ ല് 

ഓഫീസസറയും ഉപസമിതിസയയും നിശ്ചയിദകണ്ടതുണ്ട്. ഈ 

ദയാഗം ജനുവരി മാസം തസന്ന നടദത്തണ്ടതാണ്. 

2. ഉഷ്ണതരംഗസത്ത ദനരിടുന്നതിന് സംസ്ഥാനസത്ത സജ്ജമാകുന്നതില് 

ക്പധാനസെട്ട ഉത്തരവാദിതവം സംസ്ഥാന ദുരന്ത നിവാരണ 

അദതാറിറ്റികുണ്ട്. സംസ്ഥാന ദുരന്ത നിവാരണ അദതാറിറ്റി 

ആയിരികും ദകരളത്തില് ഉഷ്ണ 

തരംഗം/സൂരയാതപം/സൂരയാഘാതം എന്നിങ്ങസനയുള്ള സംസ്ഥാന 

സവിദശഷ ദുരന്തങ്ങളുസട ദനാ ല് ഏജന്സി. ദുരന്ത നിവാരണ 



അദതാറിറ്റിയുസട സമമ്പര്ക് സസക്കട്ടറിയായിരികും സംസ്ഥാന 

ത ത്തില് ദനാ ല് ഓഫീസര്ക്. 

3. സംസ്ഥാന അടിയന്തര ഘട്ട കാരയ നിര്ക്വെണ ദകക്രം 

തയ്യാറാകുന്ന  ഉഷ്ണകാ  ദുരന്ത  ഘൂകരണ ക്പവര്ക്ത്തന 

മാര്ക്ഗദരഖ (Heat Action Plan) അംഗീകരികുകയും നടെി ാകാന് 

ദനതൃതവം നല്കുകയും സചദയ്യണ്ടത് ദുരന്ത നിവാരണ 

അദതാറിറ്റിയുസട ദേറ്റ് എക്സികയൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റിയാണ്. 

4. സംസ്ഥാനസത്ത ബന്ധസെട്ട വിവിധ സര്ക്കാര്ക് വകുെുകള് 

തമ്മി ുള്ള ഏദകാപനവും ഉഷ്ണകാ  ദുരന്ത  ഘൂകരണ 

ക്പവര്ക്ത്തന മാര്ക്ഗദരഖയുസട കാരയക്ഷമമായ നിര്ക്വെണം ഉറെ് 

വരുത്ത ും അദതാറിറ്റിയുസട ചുമത യാണ്. 

5. സംസ്ഥാന ദുരന്ത ക്പതികരണ നിധി (SDRF), സംസ്ഥാന ദുരന്ത 

 ഘൂകരണ നിധി (SDMF) എന്നിവ ഉഷ്ണകാ  ദുരന്തങ്ങസള 

ദനരിടുന്നതില് എങ്ങസന വിനിദയാഗികണം എന്നതിന് മാര്ക്ഗ 

ദരഖയും മാനദണ്ഡങ്ങളും നിശ്ചയിദകണ്ടത് SEC യുസട 

ഉത്തരവാദിതവമാണ്. 

6. ദവനല്കാ ം രൂക്ഷമാവുന്ന ഘട്ടത്തില് അടിയന്തര 

സാെചരയങ്ങസള ദനരിടുന്നതിനായുള്ള തീരുമാനങ്ങള് 

എടുദകണ്ടത് SEC യാണ്. 

7. ദവനല്കാ ം ആരംഭികുന്നതിന് മുദന്നാടിയായി 

മുസന്നാരുകങ്ങള് വി യിരുത്താനും  ഉഷ്ണകാ  ദുരന്ത 

 ഘൂകരണ ക്പവര്ക്ത്തന മാര്ക്ഗദരഖയുസട  (Heat Action Plan) 

കാരയക്ഷമമായ നടെി ാക ിനുമായി ബന്ധസെട്ട ദകക്ര-സംസ്ഥാന 

വകുെുകളുസട വിപു മായ ദയാഗം സംസ്ഥാന റി ീഫ് 

കമ്മീഷ്ണര്ക് വിളിച്ചു ദചര്ക്ദകണ്ടതാണ്. 

8. ക്കമാതീതമായി സംസ്ഥാനത്ത് ചൂട് വര്ക്ധിച്ചു വരുന്ന 

സാെചരയത്തില് ഉഷ്ണകാ  ദുരന്തങ്ങസള  ഘൂകരികുന്നതിന് 

ദവണ്ടിയുള്ള ദീര്ക്ഘകാ  പദ്ധതികള് ആവിഷ്കരിദകണ്ടതും 



നയപരമായ തീരുമാനങ്ങള്ക് സര്ക്കാരിദനാട് ശുപാര്ക്ശ 

സചദയ്യണ്ടതും അദതാറിറ്റിയാണ്. 

5.4 സാംസ്ഥനന അടിയന്തരഘട്ട േനരയ നിർവഹണ കേപ്രാം (SEOC) 

1. ഉഷ്ണകാ  ദുരന്ത  ഘൂകരണ ക്പവര്ക്ത്തന മാര്ക്ഗദരഖ (Heat Action 

Plan) സമയബന്ധിതമായി തയ്യാറാകുകയും എ ലാ  വര്ക്ഷവും 

പുതുകുകയും SEC അംഗീകരിച്ച പദ്ധതി ബന്ധസെട്ട 

വകുെുകള്കും ജനക്പതിനിധികള്കും സപാതുജനങ്ങള്കും 

 ഭയമാകുകയും സചദയ്യണ്ടതാണ്. 

2. സംസ്ഥാന ഇ.ഒ.സിക് ക ികമായ മാറ്റങ്ങള് അവശയാനുസരണം 

ഈ മാര്ക്ഗദരഖയില് വരുത്താവുന്നതാണ്. 

3. ഉഷ്ണതരംഗം മൂ മുള്ള മരണം റിദൊര്ക്ട്ട് സചയ്യസെടുന്ന മുറക് 

ദദശീയ ദുരന്ത നിവാരണ അദതാറിറ്റിയുസട നിര്ക്ദ്ധിര 

ദഫാര്ക്മാറ്റില് വിവരങ്ങള് അറിയിദകണ്ടതാണ് (ദഫാര്ക്മാറ്റുകള് 

അനുബന്ധമായി നല്കിയിരികുന്നു). 

4. എ ലാ ദിവസവും ദകക്ര കാ ാവസ്ഥ വകുെ് പുറസെടുവികുന്ന  

താപസൂചിക ക്പവചനങ്ങളും ഉയര്ക്ന്ന താപനി  ക്പവചനങ്ങളും 

സപാതുജനങ്ങളും സര്ക്കാര്ക് സംവിധാനങ്ങളും സവീകരിദകണ്ട 

മുന്കരുതല് നടപടികള് സെിതം തയ്യാറാകുകയും 

മാധയമങ്ങളി ൂസടയും മറ്റ് മാര്ക്ഗങ്ങളി ൂസടയും ജനങ്ങളില് 

എത്തികുകയും സചയ്യണം. 

5. 24*7 മണികൂറും സംസ്ഥാനസത്ത സ്ഥിതിഗതികള് സൂക്ഷമമായി 

നിരീക്ഷിദകണ്ടതും തീപിടുത്തം, കാട്ടുതീ തുടങ്ങിയ ദുരന്തങ്ങള് 

സംഭവികുന്ന ഘട്ടത്തില് ആവശയമായ ഏദകാപനം 

നടദത്തണ്ടതുമാണ്. 

6. ആദരാഗയ വകുെില് നിന്ന് നിര്ക്ദിര ദഫാര്ക്മാറ്റില് എ ലാ 

ദിവസവും ചൂട് മൂ മുള്ള ആദരാഗയ ക്പശ്നങ്ങളുസട 

വിവരദശഖരണം നടദത്തണ്ടതാണ്. 



7. ഉഷ്ണകാ  ദുരന്തങ്ങസള ദനരിടുന്നതിനുള്ള ദശഷി 

വര്ക്ധിെികുന്നതിനായി പരിശീ ന പദ്ധതികളും സമാ യൂളുകളും 

തയ്യാറാദകണ്ടതും ആവശയമുള്ളവര്ക്ക് പരിശീ നം നല്ദകണ്ടതും 

SEOC യാണ്. 

8. IEC (Information, Education and Communication) സമറ്റീരിയ ുകള് 

തയ്യാറാകുകയും, വിവിധ വകുെുകള് തയ്യാറാകിയ IEC 

സമറ്റീരിയ ുകള് ഉള്െസട മാധയമങ്ങളി ൂസടയും സാമൂെിക 

മാധയമങ്ങളി ൂസടയും ക്പചരിെികുകയും സപാതുജനങ്ങള്ക് 

 ഭയമാകുകയും സചയ്യണം. 

9. ദീര്ക്ഘകാ  അടിസ്ഥാനത്തി ും, ക്െസവകാ ാടിസ്ഥാനത്തി ും 

സംസ്ഥാനസത്ത ഉഷ്ണകാ  ദുരന്തങ്ങളുസട  ഘൂകരണത്തിനായുള്ള 

പഠനങ്ങളും ഗദവഷണങ്ങളും സവന്തം നി കും വിവിധ 

ഗദവഷണ സ്ഥാപനങ്ങളുമായും യൂണിദവഴ്സിററികളുമായും 

സെകരിച്ച് സകാണ്ടും നടത്തുക. ഉരുത്തിരിഞ്ഞു വരുന്ന മികച്ച 

ആശയങ്ങസള അദതാറിറ്റിയുസട ക്ശദ്ധയില് സകാണ്ട് വരികയും 

സര്ക്കാരിസന സകാണ്ട് അവ നടെില് വരുത്തികുകയും സചയ്യുക. 

5.5 ജിൈലന ദുരന്ത നിവനരണ അകതനറിറ്റിയുാം, ജിൈലന അടിയന്തരഘട്ട 
േനരയനിർവഹണ കേപ്രവുാം 

1. ജി ലാ ത ത്തില് ജി ലാ ദുരന്ത നിവാരണ അദതാറിറ്റിയുസട 

അധയക്ഷന് ബന്ധസെട്ട ദയാഗം വിളിച്ചു ദചര്ക്കുകയും 

ഉഷ്ണകാ  ദുരന്ത  ഘൂകരണ ക്പവര്ക്ത്തന മാര്ക്ഗദരഖയുസട 

സവളിച്ചത്തില്  ഉഷ്ണകാ  ദുരന്ത  ഘൂകരണ ക്പവര്ക്ത്തനങ്ങള് 

ആസൂക്തണം സചയ്യുകയും നടെി ാകുകയും സചദയ്യണ്ടതാണ്. 

ജി ലയിസ  ജനക്പതിനിധികളുസട സാന്നിധയം കൂടി ദയാഗത്തില് 

ഉറെ് വരുദത്തണ്ടതാണ്. ദമാണിറ്ററിങ്ങിനും അടിയന്തര 

ഇടസപട ിനും ദവണ്ടി  ജി ലാകളക്ടര്ക്, ജി ലാ പഞ്ചായത്ത് 

അധയക്ഷന്, ജി ലാ സമ ികല് ഓഫീസര്ക്, ജി ലാ ദ ബര്ക് കമ്മീഷണര്ക് 



എന്നിവരടങ്ങുന്ന ഉപസമിതി രൂപീകരികുകയും സചദയ്യണ്ടതാണ്. 

ഈ ദയാഗം ജനുവരി മാസം തസന്ന നടദത്തണ്ടതാണ്. 

2. ഉഷ്ണകാ  ദുരന്ത  ഘൂകരണ ക്പവര്ക്ത്തന മാര്ക്ഗദരഖ (Heat Action 

Plan) ജി ലകളില് കാരയക്ഷമമായി നടെി ാകാനും വിവിധ 

സര്ക്കാര്ക് വകുെുകസള ഏദകാപിെികാനുമുള്ള ചുമത  ജി ലാ 

ദുരന്ത നിവാരണ അദതാറിറ്റികാണ് 

3. ഉഷ്ണതരംഗം മൂ മുള്ള മരണങ്ങള്, ആദരാഗയക്പശ്നങ്ങള്, മറ്റ് 

നാശനരങ്ങള് എന്നിവ ഉണ്ടാകുന്ന മുറക് സംസ്ഥാന ദുരന്ത 

നിവാരണ അദതാറിറ്റിസയയും SEOC സയയും നിര്ക്ദ്ധിര 

ദഫാര്ക്മാറ്റില് വിവരങ്ങള് അറിയിദകണ്ടതാണ്. (ദഫാര്ക്മാറ്റുകള് 

അനുബന്ധമായി നല്കിയിരികുന്നു) 

4. സൂരയാഘാതം, സൂരയാതപം, തീപിടുത്തം, കാട്ടുതീ തുടങ്ങിയ ദുരന്ത 

സാധയതകസള ജി ലകളില്  ഘൂകരികാന് ദവണ്ട നടപടികള് 

സവീകരികുകയും ദുരന്തമുണ്ടാകുന്ന ഘട്ടത്തില് വകുെുകസളയും 

രക്ഷാക്പവര്ക്ത്തകദരയും ഏദകാപിെികുകയും സചയ്യുക 

5. SEOC യില് നിന്ന്  ഭികുന്ന താപനി , താപസൂചിക, UV ഇന് ക്സ് 

തുടങ്ങിയ മുന്നറിയിെുകള് ജി ലയിസ  വിവിധ സര്ക്കാര്ക് 

വകുെുകളി ും ബന്ധസെട്ട മറ്റ് ഏജന്സികസളയും 

ജനക്പതിനിധികസളയും അറിയികുക. സപാതുജനങ്ങള്കായി 

സാമൂെിക മാധയമങ്ങളി ൂസട ഉള്സെസട ക്പസിദ്ധീകരികുക 

6. SDRF, SDMF എന്നിവയില് നിന്നും ഓദരാ ജി ലകും അനുവദിച്ചു 

നല്കിയിട്ടുള്ള തുകയുസട വിനിദയാഗം. 

7. കുടിസവള്ളക്ഷാമം രൂക്ഷമാകാതിരികാനുള്ള മുന്കരുതല് 

നടപടികള് ബന്ധസെട്ട വകുെുകസള ഉപദയാഗിച്ച് സകാണ്ട് 

സവീകരികുക 

8. ജി ലാ അടിയന്തരഘട്ട കാരയനിര്ക്വെണ ദകക്രം കാരയക്ഷമമായി 

24*7 മണികൂറും ക്പവര്ക്ത്തന സജ്ജമായിരികുകയും 

അവിസടയുള്ള കമ്മയുണിദകഷന് സംവിധാനങ്ങള് ക്പവര്ക്ത്തന 

സജ്ജമാസണന്ന് ഉറെ് വരുത്തുകയും സചയ്യുക 



9. ആവശയമായ ഇടങ്ങളില് ഫയര്ക് ആന്ഡ് സറസ്കയൂ സര്ക്വീസിന്സറ 

പരിദശാധന നടത്തികണം. സിവില് ദേഷന് ഉള്സെസടയുള്ള 

സര്ക്കാര്ക് ഓഫിസുകളില് ഫയര്ക് ദമാക്ക് ി ലുകള് 

സംഘടിെികുക 

10. IEC സമറ്റീരിയ ുകള് സപാതുജനങ്ങള്ക്  ഭയമാകുക 

11. തദേശ സവയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുമായി നകദകാര്ക്ത്ത് സകാണ്ട് 

സപാതുവിടങ്ങളില് കുടിസവള്ളം  ഭയമാകുന്ന പദ്ധതികള്ക് 

രൂപം നല്കണം. പാര്ക്കുകള് ദപാസ യുള്ള തണ ുള്ളയിടങ്ങള് 

പകല് സമയത്ത് സപാതുജനങ്ങള്കായി തുറന്ന് സകാടുകാന് 

ബന്ധസെട്ട സ്ഥാപനങ്ങള്ക് കര്ക്ശന നിര്ക്ദദശം നല്കുക 

12. ദവനല്കാ ത്തിന് മുദന്നാടിയായി ബസന്ധെട്ട വകുെുകളുസടയും 

ജനക്പതിനിധകളുസടയും മുസന്നാരുക ദയാഗങ്ങള് ദചരണം. 

13. ആദരാഗയ വകുെിന് കൃതയമായ നിര്ക്ദദശങ്ങളും സൊയങ്ങളും 

നല്കുക 

14. ആവശയമായ ഘട്ടങ്ങളില് ദുരന്ത നിവാരണ നിയമം 

ഉപദയാഗികുക 

5.6 തകേേ സവയാംഭരണ വേുപ്പ്  (പഞ്ചനയത്ത്േനരയാം, നഗരേനരയാം, 
പ്ഗനമവിേസന വേുപ്പ്) 

1. വിവിധ വകുെുകളുസട തദേശ സ്ഥാപന ത  ഏദകാപനം ഉറെ് 

വരുത്തുക 

2. തദേശ സ്ഥാപന ത  ദുരന്ത  ഘൂകരണ പദ്ധതിയില് ഉഷ്ണകാ  

ദുരന്ത  ഘൂകരണ ക്പവര്ക്ത്തനങ്ങള് ഉള്സെടുത്തുക 

3. ക്പാദദശികമായി സപാതുജനങ്ങള്കും യാക്തകാര്ക്കും കുടിസവള്ളം 

 ഭികുന്നതിന് ആവശയമായ സപാതു സംരംഭങ്ങള് സ്ഥാപികുക. 

4. യാക്തകാര്ക്കും സപാതുജനങ്ങള്കും വിക്ശമികാന് സാധികുന്ന 

രീതിയി ുള്ള താല്കാ ിക സഷ ുകള് ദപാസ യുള്ള 

സംവിധാനങ്ങള് ഒരുകുക. 



5. ബസ് കാത്തിരിെ് ദകക്രങ്ങള് ഉള്സെസടയുള്ള സൗകരയങ്ങസള 

തണ ുള്ള രീതിയില് സമച്ചസെടുത്തുക. 

6. സപാതു കളിസ്ഥ ങ്ങള്, വാണിജയ ദകക്രങ്ങള്, പച്ചകറി-മത്സയ-

പ ചരകു മാര്ക്കറ്റുകള് തുടങ്ങിയ ദമഖ കളില് മുന്നറിയിെ് 

ദബാര്ക് ുകള് സ്ഥാപികുക. 

7. വഴിദയാര കച്ചവടകാരി ും മറ്റ് വയാപാരികളി ും 

സൂരയാഘാതസത്തയും ഉഷ്ണകാ  ആദരാഗയ ക്പശ്നങ്ങസള 

സംബന്ധിച്ചും ദബാധവല്കരണം നടത്തുക. 

8. കടകളില് കുടിസവള്ളം ഉറെ് വരുത്താന് നിര്ക്ദദശം നല്കുക. 

9. വയാപാരികളുമായി സെകരിച്ചു സകാണ്ട്  വ ിയ ജനകൂട്ടം 

എത്താന് സാധയതയുള്ള സപാതു മാര്ക്സകറ്റുകളുസട ദറാ ില് 

താല്കാ ിക പന്തല് സ്ഥാപികുവാനും കുടിസവള്ള  ഭയത 

ഉറൊകാനും താല്കാ ിക വിക്ശമ സൗകരയങ്ങള് ഒരുകാനും 

ക്ശമികുക. 

10. ദകാഴിദകാട് ജി ലയില് വിജയകരമായി നടെി ാകിയ 

ദൊട്ട ുടമകളുമായി സെകരിച്ചു സകാണ്ട്  സപാതുജനങ്ങള്കും 

യാക്തകാര്ക്കും കുടിസവള്ളം  ഭയമാകുന്ന മാതൃകയി ുള്ള 

പദ്ധതികള് സംസ്ഥാനസമാട്ടുസക വയാപിെികുക. 

11. സപാതുവൃക്ഷങ്ങള് ഉണങ്ങി ദപാകുന്നത് ഒഴിവാകാന് 

സവള്ളസമാഴികാന് ദവണ്ട നടപടികള്ക് തദേശ സവയംഭരണ 

സ്ഥാപനങ്ങള് ദനതൃതവം നല്കുക. 

12. ജ വിഭവ വകുെുമായും ദകരള വാട്ടര്ക് അദതാറിറ്റിയുമായും 

സെകരിച്ചു സകാണ്ട് കുടിസവള്ള ക്ഷാമം മുന്നില് 

കണ്ടുസകാണ്ടുള്ള ക്പവര്ക്ത്തനങ്ങള്ക് രൂപം നല്കുക. 

13. കുളങ്ങള് ദതാടുകള് തുടങ്ങിയവ വൃത്തിയാകി സംരക്ഷികുക. 

മൃഗങ്ങള്ക് കൂടി ജ   ഭയത ഉറെ് വരുത്തുക. 

14. CWRDM, മ ിനീകരണ നിയക്ന്തണ ദബാര്ക്ഡ്, വാട്ടര്ക് അദതാറിറ്റി, 

ദകരള ദഫാസറേ് റീദസര്ക്ച്ച് ഇന്േിടയൂട്ട്, ജ വിഭവ വകുെ് 

തുടങ്ങിയ വകുെുകള്സക ലാം ജ ത്തിന്സറ ഗുണദമെ 



പരിദശാധികുവാനുള്ള സംവിധാനങ്ങളുണ്ട്. ഇവ 

ഉപദയാഗസെടുത്തി തങ്ങളുസട ജ ാശയങ്ങളിസ  സവള്ളത്തിന്സറ 

ഗുണദമെ ഉറെ് വരുത്തുക. ഉദപക്ഷികസെട്ട കവാറികള്, 

മ ിനീകരികസെട്ട മറ്റ് ജ ദക്സാതസ്സുകള് തുടങ്ങിയവസയ ലാം 

ഇവരുസട സാദങ്കതിക സംവിധാനങ്ങള് ഉപദയാഗിച്ച് സകാണ്ട് 

പരിദശാധികുകയും അവ ശുദ്ധീകരിച്ച് ഉപദയാഗ ദയാഗയമാകി 

മാറ്റുവാനുള്ള ക്പവര്ക്ത്തനങ്ങള്ക് ദനതൃതവം നല്കുകയും 

സചയ്യുക. 

15. ഉദപക്ഷികസെട്ട കവാറികളിസ  സവള്ളവും ആവശയങ്ങള്ക് 

ഉപദയാഗികാന് സാധികുദമാ എന്ന് പരിദശാധികുക. 

ഇത്തരത്തില് ജ സംഭരണികള് ഉള്ളയിടങ്ങളില് ജ ത്തിന്സറ 

ഗുണദമെ പരിദശാധന ബന്ധസെട്ട സംവിധാനങ്ങളുമായി 

സെകരിച്ച് സകാണ്ട് പൂര്ക്ത്തിയാകുക. അതുവഴി ദവനല്മഴയില് 

 ഭികുന്ന സവള്ളം ഉപദയാഗികാന് സാധികും. 

16. സൂരയാഘാതം സംബന്ധിച്ചുള്ള ദബാധവല്കരണ കയാമ്പയിന് 

സപാതുജനങ്ങള്കിടയില് ജനകീയ പങ്കാളിത്തദത്താസട 

നടെി ാകുക. ഇതിനായി തദേശ സവയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുസട 

ആദരാഗയ വര്ക്കിങ് ക്ഗൂെുകസള ഉപദയാഗസെടുത്താവുന്നതാണ്. 

സപാതുജനങ്ങള് കൂടുന്നയിടങ്ങള്, ബസ് ോന് ുകള്, സറയില്ദവ 

ദേഷനുകള്, സപാതു മാര്ക്കറ്റുകള് തുടങ്ങിയ ഇടങ്ങളില് വിവിധ 

തരങ്ങളി ുള്ള ക്പചരണങ്ങള് നടദത്തണ്ടതാണ്. 

17. ദവനല് രൂക്ഷമായി തുടങ്ങുദമ്പാള് തസന്ന ക്പദതയക ക്ഗാമ 

സഭകളും വാര്ക്ഡ് കൺസവന്ഷനുകളും വിളിച്ചു ദചര്ക്ത്ത് 

ആളുകസള ദബാധവല്കരികുകയും അവര്ക്ക് ദവണ്ട ORS 

ഉള്സെസടയുള്ളവ  ഭയമായി എന്ന് ഉറെ് വരുത്തുകയും 

സൂരയഘാതം, സൂരയാതപം സംബന്ധിയായ ദക്ബാഷറുകള് 

ദനാട്ടീസുകള്  ഘുദ ഘകള് തുടങ്ങിയവ വിതരണം സചയ്യുകയും 

സചദയ്യണ്ടതാണ്. 



18. സതാഴി ുറെ് (MGNREGA) സതാഴി ുകളില് ഏര്ക്സെടുന്നവര്ക്ക് 

സതാഴില് സമയത്തില് ക്കമീകരണം നടദത്തണ്ടതാണ്. ഇവരുസട 

സതാഴില് സ്ഥ ങ്ങളില് താല്കാ ിക വിക്ശമ സൗകരയവും 

കുടിസവള്ള  ഭയതയും, ORS ഉം ഉറെ് വരുദത്തണ്ടതാണ്. 

19. സംസ്ഥാന ദുരന്ത നിവാരണ അദതാറിറ്റിയില് നിന്ന്  ഭികുന്ന 

ഉഷ്ണതരംഗ മുന്നറിയിെുകളും അസ ര്ക്ട്ടുകളും മുഴുവന് 

ജനക്പതിനിധികളിദ കും ബന്ധസെട്ടവട്ടവരിദ കും എത്തുന്നു 

എന്ന് ഉറെ് വരുത്തുക. 

20. സപാതുസ്ഥ ങ്ങളില് വാട്ടര്ക് കിദയാസ്കുകള് സ്ഥാപികുകയും 

അത് പരിപാ ികുകയും സചയ്യുക. ഇതിനായി ക്ലബ്ബുകള്, 

സമൂെിക-സാംസ്കാരിക കൂട്ടായ്മകള്, ദകാര്ക്െദററ്റ് CSR ഫണ്ടുകള് 

തുടങ്ങിയവസയ ക്പാദദശിക സവഭാവമനുസരിച്ച് 

ഉപദയാഗസെടുത്തുക. സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള വാട്ടര്ക് കിദയാസ്കുകള് 

കൃതയമായി പരിപാ ികുക. 

21. വൃക്ഷങ്ങളും തണ ും ഉള്ള സപാതുസ്ഥ ങ്ങള്,  പാര്ക്കുകള് 

തുടങ്ങിയവ വിക്ശമത്തിനായി  സപാതുജനങ്ങള്ക് രൂക്ഷമായ 

ചൂട് അനുഭവസെടുന്ന 11 മണി മുതല് 3 മണി വസര തുറന്ന് 

സകാടുദകണ്ടതാണ്. 

22. അതാത് തദേശ സവയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുസട പരിധിയി ുള്ള 

ആദരാഗയ സ്ഥാപനങ്ങളില് ദവണ്ട മരുന്നുകളും തയ്യാസറടുെുകളും 

പൂര്ക്ത്തിയാകിയിട്ടുദണ്ടാ എന്ന് ഉറെ് വരുത്തണം. 

23. ദീര്ക്ഘകാ  അടിസ്ഥാനത്തില് സപാതുയിടങ്ങളി ും 

വഴിദയാരങ്ങളി ും തണല് മരങ്ങള് നട്ട് പിടിെികാനും 

നി വി ുള്ളവസയ ദകാതിസയാതുകി സംരക്ഷികാനുമുള്ള 

നടപടികള് ക്പാധാനയദത്താസട ഏസറ്റടുദകണ്ടതാണ്. 

24. ചൂട് ക്പതിദരാധികാന് ദശഷിയുള്ളതും നഗരങ്ങളില് ചൂട് 

വര്ക്ധിെികാത്തതുമായ സകട്ടിട നിര്ക്മാണ രീതികസള 

ദക്പാത്സാെിെിദകണ്ടതാണ്. മുറ്റം ഇന്റര്ക്ദ ാക് സചയ്യുന്നത് 

ദപാസ യുള്ള ക്പവണതകസള നിരുത്സാെസെടുത്താവുന്നതാണ്. 



25. 'കൂള് റൂഫ്' മാതൃകകള് എന്ന് വിദശഷിെികസെടുന്ന 

ദമല്കൂരകള്ക് (roof) സവള്ള സപയിന്റടിക ും െരിത 

ദമല്കൂരകളും, ഭിത്തികളും സ്ഥാപിക ും വീട്ടുവളെില് 

വൃക്ഷനതകള് നട്ടുപിടിെികുന്നതിസന ദക്പാത്സാെിെിച്ചുസമാസക 

ദീര്ക്ഘവീക്ഷണദത്താസട തങ്ങളുസട ക്പദദശങ്ങസള മുദന്നാട്ട് 

നയികാന് ദവണ്ട ഇടസപടല് നടദത്തണ്ടതാണ്. 

26. തൃശൂര്ക് ജി ലയില് നടെി ാകിയ ‘മഴസൊ ിമ’ മാതൃകയില് 

ക്പാദദശിക സവഭാവദത്താട് ദചര്ക്ന്ന് നില്കുന്നദതാ മറ്റിടങ്ങളിസ  

ന ല മാതൃകകദളാ ഓദരാ തദേശ സവയംഭരണ സ്ഥാപനത്തി ും 

നടെി ാകി ശുദ്ധജ ബി സംഭരണവും സംരക്ഷണവും 

ഉറൊകുക. ഇത്തരം മാതൃകസള ദക്പാത്സാെിെികുക. 

5.7 ആകരനഗയ-േുടുാംബ കക്ഷ്മ വേുപ്പ് 

ആദരാഗയ-കുടുംബ ദക്ഷമ വകുൊണ് ഉഷ്ണകാ  ദുരന്ത 

 ഘൂകരണ ക്പവര്ക്ത്തനങ്ങളുസട ക്പധാനസെട്ട മാര്ക്ഗ നിര്ദദശങ്ങള് 

നല്ദകണ്ടത്. 

5.7.1 വേുപ്പിനുള്ള ടപനതു നിർകദേങ്ങൾ 

1. ദ ാക്ടര്ക്മാര്ക്, നഴ്സുമാര്ക്, ആദരാഗയ ക്പവര്ക്ത്തകര്ക്, ആശാ 

വര്ക്കര്ക്മാര്ക്, ഉദദയാഗസ്ഥര്ക്  എന്നിവര്ക്ക് ഉഷ്ണതരംഗം  

മൂ മുണ്ടാകുന്ന ആദരാഗയ  ക്പശ്നങ്ങസള ദനരിടാന് 

സന്നദ്ധരാവാന് നിര്ക്ദേശം നല്കുക. 

2. നിര്ക്ദ്ധിര ദഫാര്ക്മാറ്റില് IDSP കൃതയമായി വിവരദശഖരണം 

നടത്തുക. സര്ക്കാര്ക് ആശുപക്തികള്ക് പുറസമ സവകാരയ 

ആശുപക്തികളില് നിന്നുള്ള വിവരങ്ങള് കൂടി ദശഖരികാനുള്ള 

സംവിധാനമുണ്ടാകുക.  

3. റിദൊര്ക്ട്ട് സചയ്യസെടുന്ന സൂരയാഘാത, സൂരയാതപ ദകസുകള് 

സംബന്ധിച്ചുള്ള വിവരങ്ങള് സമയബന്ധിതമായി ജി ലാ ദുരന്ത 

നിവാരണ അദതാറിറ്റിദയയും  ദനാ ല് ഓഫീസറായ സംസ്ഥാന 



ദുരന്ത നിവാരണ അദതാറിറ്റി സമമ്പര്ക് സസക്കട്ടറിദയയും 

അറിയികുക.  

4. സപാതുജനതാല്പരയാര്ക്ത്ഥം  കുടുംബാദരാഗയ  ദകക്രങ്ങളി ും 

ക്പാഥമികാദരാഗയ  ദകക്രങ്ങളി ും ആശുപക്തികളി ും 

ദബാധവത്കരണത്തിനുതകുന്ന ദപാേറുകളും ദക്ബാഷറുകളും 

പാംഫ്ലറ്റുകളും സജ്ജമാകുക.  

5. ശുദ്ധജ ം, മരുന്നുകള്, ORS, ഐസ് പാകുകള്  

തുടങ്ങിയവയുദടയും ആവശയാനുസരണമുള്ള ദോക് 

ക്പാഥമികാദരാഗയ  ദകക്രങ്ങളി ും മറ്റ് ആശുപക്തികളി ും 

ഉസണ്ടന്ന് ഉറെ് വരുത്തുക.  

6. ആശാവര്ക്കര്ക്മാസരയും ആദരാഗയ രംഗത്ത് ക്പവര്ക്ത്തികുന്ന 

സന്നദ്ധ ക്പവര്ക്ത്തകദരയും ഉപദയാഗിച്ച് ഊര്ക്ജിതമായ 

ദബാധവല്കരണ പരിപാടികള് സംഘടിെികുക.  

7. തീപിടുത്തങ്ങള് ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധയത കൂടുത ായതിനാല് 

(വിദശഷിച്ച് നഗര ദമഖ കളില്) ആശുപക്തികളിസ  അതയാെിത 

വിഭാഗങ്ങള് അത്തരം അപകടങ്ങള് ദനരിടുന്നതിന് ദവനല്കാ ം 

മുഴുവന് സജ്ജമായിരികണം. 

5.7.2 ചൂടുേനൈത്തിനു മുമ്പ്  (Pre-Season) 

1. ക്പാഥമിക ആദരാഗയ ദകക്രങ്ങള്, കുടുംബാദരാഗയ ദകക്രങ്ങള്, നഗര 

ആദരാഗയദകക്രങ്ങള്, സാമൂെിക ആദരാഗയ ദകക്രങ്ങള്, താ ൂക് 

ആശുപക്തികള്, ജി ലാ ആശുപക്തികള്, സമ ികല് ദകാദളജുകള് 

എന്നിവിടങ്ങളിസ   സമ ികല് ഓഫീസര്ക്മാര്ക്, നഴ്സുമാര്ക്, മറ്റു 

പാരാസമ ികല് ോഫ്, സമൂെത്തില് ക്പവര്ക്ത്തികുന്ന എ. എന്. 

എം മാര്ക്, ആശ വര്ക്കര്ക്മാര്ക്, അംഗനവാടി വര്ക്കര്ക്മാര്ക് 

മുത ായവസര ദകക്രീകരിച്ച് ക്പദതയകമായ പരിശീ ന 

പരിപാടികളും നനപുണയ വികസന പരിപാടികളും അധിക 

താപം മൂ മുള്ള ആദരാഗയ ക്പശ്നങ്ങസള കുറിച്ചുള്ള 

പരിപാടികളും നടത്തുക.  



2. ചൂടുമൂ മുള്ള ആദരാഗയ ക്പശ്നങ്ങള് കൂടുതല് 

ബാധികാനിടയുള്ള വാര്ക് ുകളും വിഭാഗങ്ങസളയും 

തിരിച്ചറിയുകയും ദനരിടാനുള്ള ക്പവര്ക്ത്തനങ്ങള് ആസൂക്തണം 

സചയ്യുകയും സചയ്യുക. 

3. എ ലാ ആശുപക്തികളും അധിക താപം മൂ മുള്ള ആദരാഗയ 

ക്പശ്നങ്ങള് ഉള്ള ദരാഗികളുസട വിവരങ്ങള് കൃതയമായി 

മനസി ാകുന്നതിനായി അഡ്മിഷന് വിവരങ്ങളും അടിയന്തര 

ദകസ് സറദകാര്ക് ുകളും കൃതയമായി ദരഖസെടുത്തുക. 

4. എ ലാ ആശുപക്തികളി ും ചൂടുമൂ മുള്ള അസുഖങ്ങസള കൂടി 

ദകക്രീകരിച്ചുള്ള പരിദശാധനകള് നടത്തുക.  

5. സപാതുജനങ്ങള്കിടയില് അവദബാധസത്ത വര്ക്ധിെികാന് 

ആംബു ന്സുകളില് ദപാേറുകള് പതിെികുക.  

6. അധിക താപം മൂ മുള്ള ആദരാഗയ ക്പശ്നങ്ങള് ആദരാഗയ- 

കുടുംബദക്ഷമ വകുെിന്സറ ദുരന്ത നിവാരണ പദ്ധതിയില് 

ദവണ്ടവിധം ഉള്സെടുത്തുക.  

7. എ ലാ ആശുപക്തികളി ും ആവശയത്തിന് മരുന്നുകള്, ഐസ് 

പാകുകള്, ഐ വി ഫ്ലൂയി ുകള്, ഒ ആര്ക് എസ്  ായനി 

തുടങ്ങിയവ ഉസണ്ടന്നു ഉറെ് വരുത്തുക. 

8. അടിയന്തര ആവശയങ്ങള്കായി ആവശയത്തിന് ആംബു ന്സുകള് 

ഉസണ്ടന്നു ഉറൊകുക.  

9. ക്പാഥമിക ആദരാഗയ ദകക്രങ്ങള്, കുടുംബാദരാഗയ ദകക്രങ്ങള്, നഗര 

ആദരാഗയദകക്രങ്ങള്, മറ്റു സറസഫറല് ആശുപക്തികള് എന്നിവയില് 

ചൂടുമൂ മുള്ള ആദരാഗയക്പശ്നങ്ങള് എങ്ങസന 

ക്പതിദരാധികാസമന്നും എങ്ങസന ചൂദടല്കാതിരികാസമന്നുമുള്ള 

മാര്ക്ഗനിര്ക്ദദശങ്ങള് ക്പദര്ക്ശിെികുക. 

10. ചൂടുമൂ മുള്ള ആദരാഗയക്പശ്നങ്ങള്കുള്ള പദ്ധതി ദരഖ 

കുടുംബാദരാഗയ ദകക്രങ്ങള്ക് ദവണ്ടി നി വില് സംസ്ഥാന 

സര്ക്കാര്ക് തയ്യാറാകിസകാണ്ടിരികുന്ന കുടുംബാദരാഗയ ദകക്ര 

മാനവ ില് ഉള്സെടുത്തുക. 



5.7.3 കവനല്സക്കനൈത്ത് (During the Season) 

1. കനത്ത ചൂടിന്സറ ജാക്ഗത  നി വി ുള്ളദൊള് ചൂടിന്സറ 

സപാതുജനാദരാഗയ ആഘാത റിദൊര്ക്ട്ട് ആഴ്ച ദതാറും 

തയ്യാറാകുക. 

2. സാധയസമങ്കില് ചൂടിന്സറ ജാക്ഗത നി വി ുള്ളദൊള് കൂടുതല് 

ദരാഗികസള ക്പദവശിെിദകണ്ട സാെചരയം കണകിസ ടുത്ത് 

ആദരാഗയ ദകക്രങ്ങളില് അധികം ആദരാഗയ ക്പവര്ക്ത്തകസര 

നിദയാഗികുക. അസ ലങ്കില്, നി വില് ഉള്ള 

ആദരാഗയക്പവര്ക്ത്തകരുസട  യൂട്ടി ഷിഫ്റ്റുകള് ആവശയാനുസരണം 

ക്കമീകരികുക. 

3. അപകട സാധയത കൂടുതല് ഉള്ള ദമഖ കളില് ആദരാഗയ 

ക്പവര്ക്ത്തകരുസട ദസവനം വര്ക്ധിെികുക. 

4. ചൂടുകാ ത്ത് ദകസ് ഓ ിറ്റുകള് (ഓദരാ ദരാഗിയുസട 

അവസ്ഥയും ആയി ബന്ധസെട്ട വിവര ദശഖരണവും 

വി യിരുത്ത ുകളും) കൃതയമായി നടത്തുക.  

5. ഉഷ്ണതരംഗത്തിന്സറ ആഘാതം കണകാകുന്നതിനായി 

ചൂടുമായി ബന്ധസെട്ടുണ്ടാകുന്ന ആദരാഗയ ക്പശ്നങ്ങളുസട 

വിശദവിവരങ്ങള് ദുരന്ത നിവാരണ വകുെുമായി പങ്കുസവകുക. 

6. കനത്ത ചൂടിന്സറ ജാക്ഗതാ നിര്ക്ദദശം സപാതുജനങ്ങളിദ ക് 

എത്തികുക. 

5.7.4 ചൂടുേനൈാം േഴിഞ്ഞ് (Post Season) 

1. കനത്ത ചൂടുമായി ബന്ധസെട്ട ആദരാഗയ ക്പശ്നങ്ങളും 

ദരാഗങ്ങളും ക്പദതയകം നിരീക്ഷികുക (epidemiological surveillance). 

2. ചൂടിന്സറ അപകട സാധയത കൂട്ടുന്ന ഘടകങ്ങള്, ദരാഗ-മരണ 

വിവരങ്ങള് തുടങ്ങിയ വിവരങ്ങള് ദശഖരിച്ചു ദിവദസനയുള്ള 

ശരാശരി താപനി യുസട അടിസ്ഥാനത്തില് അവദ ാകനം 

സചയ്യുക. 



3. ഉഷ്ണകാ  ദുരന്ത  ഘൂകരണ ക്പവര്ക്ത്തന മാര്ക്ഗദരഖ 

പുതുകുദമ്പാള് അതുവസര  ഭയമായ വിവരങ്ങളും 

കസണ്ടത്ത ുകളും ഉള്സെടുത്തുക. കനത്ത ചൂടു മൂ മുള്ള ജനന 

മരണ നിരകുകളുസട താപനി   അടിസ്ഥാനസെടുത്തിയുള്ള 

അവദ ാകനങ്ങള് പദ്ധതിയില് ദചര്ക്കുക. 

4. എ ലാ ക്പവര്ക്ത്തനങ്ങളും അവദ ാകനം സചയ്യുക. 

5. ക്പസക്തമായ കസണ്ടത്ത ുകള് ദുരന്ത നിവാരണ വകുെുമായി 

പങ്കുസവകുക. 

6. ഉഷ്ണകാ  ദുരന്ത  ഘൂകരണ ക്പവര്ക്ത്തന മാര്ക്ഗദരഖ എ ലാ 

വര്ക്ഷവും പുതുകുന്നതില് പങ്കുദചരുക. 

5.7.5 ഉഷ്ണവുാം തീപിടുത്തത്തിനുള്ള മുന്േരുതൈുേളുാം 

1. ഉഷ്ണകാ ത്ത് തീപിടുത്തങ്ങള് ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധയത 

ഏസറയാണ്. ജനവാസ-വാണിജയ ദകക്രങ്ങളില് ഉണ്ടാകുന്ന 

തീപിടുത്തം മൂ ം സപാള്ളദ ല്കുന്ന ഘട്ടത്തി ുണ്ടാകുന്ന 

അടിയന്തര സാെചരയസത്ത മുന്കൂട്ടി കണ്ടു സകാണ്ടുള്ള 

തയ്യാസറടുെുകള് നടദത്തണ്ടതാണ്. നഗരങ്ങളിസ  

ആശുപക്തികളാണ് ഈ കാരയത്തില് കൂടുതല് ജാക്ഗത 

പു ര്ക്ദത്തണ്ടത്. ആശുപക്തികുള്ളി ും പുറത്തുമായി ഉണ്ടാകുന്ന 

തീപിടുത്തങ്ങള് ആശുപക്തിയുസട ക്പവര്ക്ത്തനസത്ത കാരയമായി 

ബാധിദച്ചകാം. അതിനാല്, തീപിടുത്തം ദനരിടുന്നതിനുള്ള താസഴ 

പറയുന്ന നടപടികള് സവീകരിദകണ്ടത് അതയാവശയമാണ്. 

2. താ ൂക് ത ം മുത ുള്ള എ ലാ ആശുപക്തികളി ും സപാള്ളല് 

വാര്ക് ുകള് ഉസണ്ടന്നു ഉറെ് വരുത്തുക. ഇത്തരം വാര്ക് ുകളില് 

ഉഷ്ണകാ ത്ത് അധികം മരുന്നുകളും മറ്റു സജ്ജീകരണങ്ങളും 

ഉസണ്ടന്നു ഉറെു വരുത്തുക. 

3. സപാള്ളദ റ്റവര്ക്ക് നല്ദകണ്ട അടിയന്തര ചികിത്സയും ക്പഥമ 

ശുക്ശൂഷയും സംബന്ധിച്ചുള്ള പരിശീ നം മുഴുവന് 

ആശുപക്തിജീവനകാര്ക്കും നല്കുക. രാക്തികാ ങ്ങളി ുണ്ടാകുന്ന 



അക്പതീക്ഷിത അപകടങ്ങസള ദനരിടാന്  യൂട്ടി ദ ാക്ടര്ക്മാര്ക്ക് 

ഇത് സൊയകമാകും. 

4. ആശുപക്തിയില് അഗ്നിസുരക്ഷാ ഉപകരണങ്ങള് ഉസണ്ടന്നു 

ഉറൊകുക. 

5. അഗ്നിസുരക്ഷാ ഉപകരണങ്ങളുസട ക്പവര്ക്ത്തനവും ഉപദയാഗവും 

കാരയക്ഷമമാകാന് പരിശീ ന പരിപാടികളും ദമാക് 

ക് ി ലുകളും സംഘടിെികുക. 

6. അഗ്നിസുരക്ഷാമാനദണ്ഡങ്ങള് കൃതയമായി പാ ികുകയും ദഷാര്ക്ട്ട് 

സര്ക്കയൂട്ട് മുത ായ സാെചരയങ്ങള് ഒഴിവാകുകയും സചയ്യുക. 

5.8 ൈനന്ഡ് റവനയൂ വേുപ്പ് 

1. കുടിസവള്ള ക്ഷാമം ദനരിടുന്ന ക്പദദശങ്ങളില് ജി ലാ കളക്ടര്ക്മാര്ക് 

നിര്ക്ദദശികുന്ന സമയങ്ങളില് ടാങ്കര്ക് ദ ാറികളില് കുടിസവള്ളം 

എത്തികാന് ജി.പി.എസ് സംവിധാനമുള്ള വാെനങ്ങള് 

കസണ്ടത്തുകയും തദേശ സവയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുമായി 

സെകരിച്ച് സകാണ്ട് ഈ ക്പവര്ക്ത്തനം ഏദകാപിെികുകയും 

കൃതയമായ വിവര ദശഖരണവും, പരിദശാധനയും നടത്തുകയും 

ധനവിനിദയാഗ സംബന്ധിയായുള്ള വിവരങ്ങളും യഥാസമയം 

ജി ലാകളക്ടര്ക്മാസര അറിയിദകണ്ടതുമാണ്. 

തെസില്ദാറിനായിരികും ഈ ക്പവര്ക്ത്തനങ്ങളുസട ചുമത  

2. ഉഷ്ണകാ  ദുരന്ത  ഘൂകരണ ക്പവര്ക്ത്തനങ്ങള് നടത്തുന്നതിനായി 

തദേശ സ്ഥാപനങ്ങള്ക് ആവശയമായ സൊയങ്ങള് സചയ്ത് 

നല്ദകണ്ടതാണ് 

3. ജി ലാ കളക്ടറുസട നിര്ക്ദദശക്പകാരം തെസില്ദാര്ക് നല്കുന്ന 

അനുമതിദയാസട നല്കുന്ന ടാങ്കര്ക് വഴിയുള്ള ജ വിതരണത്തിന് 

മാക്തദമ ദുരന്ത ക്പതികരണ നിധിയില് നിന്ന് പണം 

അനുവദികുകയുള്ളൂ. അനുമതി നല്കുന്ന ഉദദയാഗസ്ഥന് 

ക്പസ്തുത ക്പദദശങ്ങളില് കുടിസവള്ളം എത്തുന്നുസണ്ടന്ന് ഉറെ് 

വരുത്തുകയും സചദയ്യണ്ടതാണ്. ഇത്തരത്തി ുള്ള കുടിസവള്ള 



വിതരണം ആവശയാനുസരണം മാക്തം നടത്തുകയും കാ പരിധി 

നിചസെടുത്തുകയും സചയ്യാവുന്നതാണ് 

4. ടാങ്കര്ക് വഴിയുള്ള കുടിസവള്ള വിതരണം നടത്തുന്ന ക്പദദശങ്ങസള 

സംബന്ധിച്ചുള്ള വിവരങ്ങള് ജി ലാ ദുരന്ത നിവാരണ 

അദതാറിറ്റിക് നകമാദറണ്ടതാണ് 

5.9 വിദയനഭയനസ വേുപ്പ്  (ടപനതുവിദയനഭയനസ വേുപ്പ് & ഉന്ത 
വിദയനഭയനസ വേുപ്പ്) 

1. സൂരയാഘാതം ഏല്കാന് സാധയതയുള്ളതിനാല് സ്കൂള് 

അസസ്സംബ്ളികള് ഒഴിവാകുകദയാ സമയ  നദര്ക്ഘയം പരമാവധി 

ചുരുകുകദയാ സചയ്യുക. ഉഷ്ണ തരംഗ ജാക്ഗത നിര്ക്ദദശം 

പുറസെടുവിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് അസസംബ്ലി  നിര്ക്ബന്ധമായി  

ഒഴിവാകുക. 

2. സ്കൂളിസ  പി.ഇ.റ്റി പിരിയ ുകള് നിയക്ന്തികുക. 

വിദയാര്ക്ത്ഥികസള തുറസ്സായ നമതാനങ്ങളില് വിടാതിരികുക. 

3. സ്കൂളിസ  കായിക - ക ാ പരിപാടികള്ക്  നിയക്ന്തണം 

ഏര്ക്സെടുത്തുക. സൂരയാഘാതദമല്കാതിരികാനുള്ള  

മുന്കരുത ുകള് സവീകരിസച്ചന്നു ഉറെ് വരുത്തുക. 

4. 'വാട്ടര്ക് സബല്' സക്മ്പദായം മുഴുവന് വിദയാ യങ്ങളി ും 

നടെി ാകുക. ഇതിന്സറ ആവശയകത അധയാപകസരയും 

വിദയാര്ക്ത്ഥികസളയും ദബാധയസെടുത്തുകയും സചറിയ കുട്ടികളില് 

ഉള്സെസട ഇസതാരു ശീ മാകി മാറ്റുകയും സചയ്യുക. ഒരു 

അധയയന ദിവസത്തില് സവള്ളം കുടികാനായി മാക്തം 3 'വാട്ടര്ക് 

സബല്' എന്ന തരത്തി ായിരികണം ഇവ നടെി ാദകണ്ടത്. 

കുട്ടികള്ക് ഈ സമയങ്ങളില് ശുദ്ധജ   ഭയത ഉറെ് 

വരുത്തുകയും സചദയ്യണ്ടതാണ്. 

5. വിദയാര്ക്ത്ഥികള്കും അധയാപകര്ക്കും കുടിസവള്ള  ഭയത ഉറെ്  

വരുത്തുക. വിദയാഭയാസ സ്ഥാപനങ്ങളില് ORS, എസമര്ക്ജന്സി  

സമ ിസിന് എന്നിവ  ഭയമാകുക. 



6. സൂരയാഘാതദമറ്റാല് സചദയ്യണ്ട ക്പഥമ ശുക്ശൂഷസയ സംബന്ധിച്ച് 

അധയാപകസരയും ജീവനകാസരയും ദബാധവല്കരികുക. 

ആവശയമായ പരിശീ നം നല്കുക. 

7. ക്ലാസ് മുറികളില് വായു സഞ്ചാരം സാധയമാകുക .തുറസ്സായ 

സ്ഥ ങ്ങളിദ ക് ക്ലാസുകള് മാറ്റുന്നത് ഒഴിവാകുക. 

8. മുഴുവന് വിദയാര്ക്ത്ഥികളി ും രക്ഷിതാകളി ും സൂരയാഘാതസത്ത 

സംബന്ധിച്ചും അടിയന്തരമായി സവീകരിദകണ്ട നടപടികസള 

കുറിച്ചും  ദബാധവത്കരണം നടത്തുക. അത് ഒരു ജനകീയ 

കയാസമ്പയിന് ആയി വളര്ക്ത്തിസയടുകുക. 

9. സൂരയാഘാതം, ഉഷ്ണതരംഗം, വരള്ച്ച തുടങ്ങിയവസയ സംബന്ധിച്ച് 

മുഴുവന് സപാതു-സവകാരയ വിദയാ യങ്ങളി ും ദബാധവല്കരണം 

നടത്തണം. ഭൂമിശാസ്ക്ത അധയാപകസര ഈ കാരയത്തിനായി 

ഉപദയാഗികാവുന്നതാണ്. 

10. സൂരയ രശ്മികളുമായുള്ള ദനരിട്ടുള്ള സമ്പര്ക്കം  ഒഴിവാകാന് 

കുടദയാ സതാെിദയാ ഉപദയാഗികുന്നതിസന 

വിദയാര്ക്ത്ഥികള്കിടയില് ദക്പാത്സാെിെികുക. 

11. സപാതുവിദയാ യങ്ങളി ും സവകാരയ സ്ഥാപനങ്ങളി ും 

അംഗനവാടികളി ും ഉന്നത വിദയാഭയാസ സ്ഥാപനങ്ങളി ും 

സക്പാഫഷണല് വിദയാഭയാസ സ്ഥാപനങ്ങളി ും 

സര്ക്വക ാശാ കളി ും സൂരയാഘാതസത്ത ദനരിടാനുള്ള 

മുന്കരുത ുകള് സവീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് ജി ലാ വിദയാഭയാസ 

ഓഫീസറും ബന്ധസെട്ട ഉദദയാഗസ്ഥരും ഉറെ് വരുദത്തണ്ടതാണ്. 

12. വിദഗ്ധരുസട നിര്ക്ദദശം പരിഗണിച്ച് വിദയാര്ക്ത്ഥികളില് 

യൂണിദഫാമുകളില് ഷൂസ്, ദസാക്സ്, നട തുടങ്ങിയവയില് ഇളവ് 

നല്കുക. 

13. പരീക്ഷ ൊളുകളില് കുടിസവള്ള  ഭയതയും വായുസഞ്ചാരവും 

ഉറെ് വരുത്തുക. 

14. ദവനല് രൂക്ഷമാകുന്ന ഘട്ടത്തില് അവധികാ  ക്ലാസ്സുകള്ക് 

കര്ക്ശനമായ നിയക്ന്തണദമര്ക്സെടുത്തുക. 



15. സവകാരയ സ്ഥാപനങ്ങളി ും നിര്ക്ദദശങ്ങള് നടെി ാകുന്നുസണ്ടന്ന് 

ഉറെ് വരുത്തുക. 

16. ഉഷ്ണതരംഗ ജാക്ഗത നിര്ക്ദേശം ഒരു ക്പദദശത്ത്  

പുറസെടുവികസെട്ടാല്  വിദയാഭയാസ സ്ഥാപനങ്ങളുസട സമയം 

പുനക്കമീകരികാവുന്നതാണ്. 

17. സര്ക്വക ാശാ കള്, ദകാദളജുകള് തുടങ്ങിയ ഉന്നത വിദയഭയാസ 

സ്ഥാപനങ്ങള് ഉഷ്ണകാ  ദുരന്തങ്ങസള സംബന്ധിച്ച് 

അധയാപകസരയും വിദയാര്ക്ത്ഥികസളയും ജീവനകാസരയും 

ദബാധവല്കരിദകണ്ടതാണ്. സപാതുസമൂെത്തിനും 

ഉപകാരക്പദമാകുന്ന മാതൃക പരമായ ഇടസപട ുകള് 

ദബാധവല്കരണ ക്പവര്ക്ത്തനങ്ങളില് ഇത്തരം സ്ഥാപനങ്ങള്ക് 

കാഴ്ചസവകാനാകും. 

18. ഉന്നത വിദയാഭയാസ സഥാപനങ്ങളിസ  വിദയാര്ക്ത്ഥികള്കും 

അധയാപകര്ക്കും ജീവനകാര്ക്കും ക്പഥമ ശുക്ശൂഷ പരിശീ നം 

നല്കുന്നത് നന്നായിരികും. 

19. സര്ക്വക ാശാ കളില് വിവിധ ആവശയങ്ങള്ക് എത്തുന്നവര്ക്കും 

അവിസടയുള്ളവര്ക്കും ശുദ്ധജ   ഭയത ഉറൊകുക. 

വിദയാര്ക്ത്ഥികളുസട ദൊേ ുകളി ും സമസ്സുകളി ും ശുദ്ധജ  

 ഭയത ഉറൊകുക. 

20. മാറി വരുന്ന ദകരളത്തിന്സറ കാ ാവസ്ഥസയ സംബന്ധിച്ചും 

മാറുന്ന കാ ാവസ്ഥസയ ക്പതിദരാധികുന്ന രീതിയില് ദകരള 

സമൂെത്തിന് ദക്പാദയാജനപരമാകുന്ന തരത്തി ുള്ള ക്പാദയാഗിക 

മാര്ക്ഗങ്ങള് കസണ്ടത്താനുള്ള ഗദവഷണങ്ങള് 

ദക്പാത്സാെിെികസെടണം. ശാസ്ക്ത, സാമൂെിക ശാസ്ക്ത, 

സാദങ്കതിക, ആദരാഗയ, കാര്ക്ഷിക ദമഖ കളിസ  ലാം ബന്ധസെട്ട 

സര്ക്വക ാശാ കളും ഉന്നത വിദയാഭയാസ സ്ഥാപനങ്ങളും 

ഉഷ്ണകാ  ദുരന്തങ്ങസള, അസ ലങ്കില് ചൂട് കൂടുന്ന ദകരളത്തിസ  

അവസ്ഥകസള സംബന്ധിച്ചും ഇതിസന അതിജീവികാന് ഉതകുന്ന 

തരത്തില് ജീവിത രീതിയി ുള്സെസട എസന്ത ലാം മാറ്റങ്ങള് 



സകാണ്ടുവരാം എന്നുള്ളതും ശാസ്ക്തീയമായി ഗദവഷണ 

വിദധയമാകുകയും ഉരുത്തിരിയുന്ന ആശയങ്ങള് 

സപാതുസമൂെവുമായും സര്ക്കാര്ക് സംവിധാനങ്ങളുമായും 

പങ്കുസവകുകയും സചയ്യുക. ഇതിനായുള്ള ഒരു പ്ലാറ്റ് ദഫാം ഉന്നത 

വിദയാഭയാസ വകുെ് സജ്ജീകരിദകണ്ടതാണ്. 

5.10 ടതനഴില്സ-ലനപുണയ വിേസന വേുപ്പ് 

1. സതാഴില് ദാതാകള്, ഫാക്ടറി  മാദനജര്ക്മാര്ക്, പുറം സതാഴി ില് 

ഏര്ക്സെടുന്ന സതാഴി ാളികള്, നിര്ക്മാണ സതാഴി ാളികള്, 

സപാതുമരാമത്ത് വകുെ് സതാഴി ുകളില് ഏര്ക്സെടുന്നവര്ക്, 

സപാതുമരാമത്ത് വകുെ് സൂെര്ക്നവസര്ക്മാര്ക്, ക്ടാഫിക് ദപാ ീസ് 

ഉദദയാഗസ്ഥര്ക്, മറ്റു ഫീല്ഡ്  ത  ഉദദയാഗസ്ഥര്ക് തുടങ്ങിയവര്ക്ക്  

സൂരയാഘാതം മൂ മുണ്ടാകുന്ന ആദരാഗയ ക്പശ്നങ്ങളും അവസയ 

ദനരിടാനുള്ള മാര്ക്ഗങ്ങസളയും  സംബന്ധിച്ച് അടിയന്തരമായി  

ദബാധവത്കരണ പരിപാടികള് സംഘടിെികുക. 

2. സൂരയതാപദമല്കാനിടയുള്ള സതാഴി ുകളില് ഏര്ക്സെടുന്നവരുസട 

സതാഴില് സമയം പുനഃക്കമീകരിച്ച് സകാണ്ട് ഉത്തരവ് 

പുറസെടുവികുക.സൂരയാഘാതം സാധയത കൂടുത ുള്ള  പകല് 11  

മുതല് 3  മണി വസര വിക്ശമം അനുവദികുന്ന തരത്തി ുള്ള 

സമയ പുനഃക്കമീകരണമാണ് നടദത്തണ്ടത്. 

3. നിര്ക്മാണ നസറ്റുകളി ും മറ്റ് സതാഴി ിടങ്ങളി ും കുടിസവള്ള 

 ഭയതയും എമര്ക്ജന്സി സമ ിസിന്സ്, ORS, വിക്ശമ സൗകരയം 

എന്നിവ ഉറെ് വരുത്തുക. 

4. ഇതര ഭാഷകാരായ അഥിതി സതാഴി ാളികളിദ ക് കൂടി 

ദബാധവല്കരണം എത്തുന്നുസണ്ടന്ന്  ഉറെ് വരുത്തുക. 

മ യാളത്തി ും ഇതര ഭാഷകളി ും സതാഴി ാളികള്കായി 

ക്പദതക ദക്ബാഷറുകള്, ദനാട്ടീസുകള്, ദപാേറുകള് തുടങ്ങിയവ 

തയ്യാറാകി വിതരണം സചയ്യുക. 



5. ഓൺന ന് ഭക്ഷണ വിതരണം, കളക്ഷന് ഏജന്്, മാര്ക്കറ്റിംഗ് 

എക്സികയൂട്ടീവ്സ്, സമ ികല് സറെ് തുടങ്ങിയ പുതിയ ത മുറ 

സതാഴില് ദമഖ കളി ുള്ള സതാഴി ാളികളുസട സുരക്ഷിതതവവും 

ഉറെ് വരുത്തുക. ആവശയമായ ഘട്ടങ്ങളില് അവരുസട 

യൂണിദഫാമുകളില് ഇളവ് നല്കാനും സതാഴില് സമയങ്ങള് 

പുനഃക്കമീകരികാനും ദവണ്ട ഇടസപടല് നടത്തുക. 

6. സതാഴി ിടങ്ങളില് മുന്കരുത ുകള് കര്ക്ശനമായി 

പാ ികുന്നുസണ്ടന്ന് ദ ബര്ക് കമ്മീഷണര്ക് പരിദശാധന നടത്തി 

ഉറെ്  വരുത്തുക. 

7. പണി നടന്നു സകാണ്ടിരികുന്ന വ ിയ നിര്ക്മാണ ദമഖ കദളാട് 

ദചര്ക്ന്നുള്ള ദൊസ്പിറ്റ ുകളില് ചൂട് മൂ മുള്ള ആദരാഗയ 

ക്പശ്നങ്ങസള ദനരിടാനുള്ള സജ്ജീകരണങ്ങള് ഒരുകാന് 

ആവശയസെടുക. 

8. ക്പധാനസെട്ട സതാഴി ിടങ്ങള്, ദ ബര്ക് കയാമ്പുകള്, അതിഥി 

സതാഴി ാളികള്കായി സര്ക്കാര്ക് നിര്ക്മിച്ച് നല്കിയ അപ്റ്നാ 

ഘര്ക്, അതിഥി സതാഴി ാളികള് കൂട്ടമായി താമസികുന്ന 

ക്പദദശങ്ങള് തുടങ്ങിയ ഇടങ്ങളില് വിവിധ ഭാഷകളി ുള്ളതും 

ചിക്തങ്ങദളാടും ഇന്ദഫാക്ഗാഫിക്ദസാടും കൂടിയതുമായ 

ദപാേറുകള് തയ്യാറാകി പതിദകണ്ടതാണ്. 

9. സടക്േയില് ദമഖ യുള്സെസടയുള്ള വാണിജയ ദമഖ യിസ  

സതാഴി ാളികള്കും സവള്ളവും വിക്ശമ സൗകരയവും 

 ഭികുന്നുസണ്ടന്ന് ഉറെ് വരുത്തുക. 

10. കര്ക്ഷക സതാഴി ാളികള്ക് ധാരാളമായി ചൂട് മൂ മുള്ള 

ആദരാഗയക്പശ്നങ്ങള് ദനരിടുന്നതായി മുന് അനുഭവങ്ങള് 

സൂചിെികുന്നു. അവരിദ ക് കാരയക്ഷമമായി 

ദബാധവല്കരണം എത്തികുക. 

11. സതാഴി ാളികളില് മാനസിക പിരിമുറുകം കുറകുന്നതിന് 

ദവണ്ടിയുള്ള ഇടസപട ുകള് നടത്താനായി സതാഴില്ദാതാകള്ക് 

നിര്ക്ദദശങ്ങള് നല്കുക. 



12. ഉഷ്ണകാ ത്ത് തീപിടുത്തങ്ങള് ഉണ്ടാകാനുള്ള സാദ്ധയതകള് കൂടി 

പരിഗണിച്ച് സകാണ്ടുള്ള ദബാധവല്കരണങ്ങളും 

സതാഴി ാളികളില് നടദത്തണ്ടതുണ്ട്. ഫാക്ടറികളി ും മറ്റും ഫയര്ക് 

ദമാക്ക് ി ലുകള് നടത്താന് സതാഴില് ദാതാകദളാട് 

നിര്ക്ദദശികുക. 

13. സതാഴി ാളി സംഘടനകസള കൂടി ദബാധവല്കരണ യജ്ഞത്തില് 

പങ്കാളികളാകുക. 

14. സതാഴി ിടങ്ങളിസ  സുരക്ഷിതതവം ഉറെ് വരുത്തുന്നതിന് 

സൊയകമായ മുഴുവന് സതാഴില് നിയമങ്ങളും കര്ക്ശനമായി 

നടെി ാകുക. 

5.11 േൃഷി വേുപ്പ് 

1. ഉഷ്ണകാ സത്ത സംബന്ധിച്ചുള്ള ദകക്ര കാ ാവസ്ഥ വകുെ് 

പുറസെടുവികുന്ന ദീര്ക്ഘകാ , െൃസവകാ  ദഫാര്ക്കാേുകള് 

കര്ക്ഷകരിസ ത്തികുക. 

2. എ ലാ ദിവസവും സംസ്ഥാന ദുരന്ത നിവാരണ അദതാറിറ്റി 

പുറസെടുവികുന്ന അള്ക്ടാവയ റ്റ് ഇന് ക്സ് സംബന്ധിച്ചും  

ദകക്ര കാ ാവസ്ഥ വകുെിന്സറ  അടുത്ത 5 ദിവസദത്തകുള്ള 

താപസൂചിക സംബന്ധിച്ചുള്ള ക്പവചനങ്ങളും കര്ഷകരിദ കും 

കര്ക്ഷകസത്താഴി ാളികളിദ കും എത്തികുക. 

3. സൂരയാഘാതം, സൂരയാതപം എന്നിവ കൂടുത ായി 

ബാധികസെട്ടവരില് കാര്ക്ഷിക വൃത്തിയില് ഏര്ക്സെടുന്നവര്ക് 

ധാരാളമായി കാണുന്നു. ആയതിനാല് കര്ക്ഷകരി ും 

കര്ക്ഷകസത്താഴി ാളികളി ും ഊര്ക്ജ്ജിതമായി ദബാധവല്കരണം 

നടത്തുക. 

4. കൃഷിയിടങ്ങളില് കുടിസവള്ള  ഭയത ഉറെ് വരുത്താന് 

നിര്ക്ദദശികുക. 

5. പകല് 11 മുതല് 3 വസരയുള്ള സമയങ്ങളില് ദനരിട്ടുള്ള 

സൂരയക്പകാശം ഏല്കുന്ന തരത്തില് കാര്ക്ഷിക 



വൃത്തിയിദ ര്ക്സെടുന്നവദരാട് സമയക്കമീകരണം നടത്താന് 

ആവശയസെടണം. 

6. ദവനല്കാ ത്ത് അതാത് സ്ഥ സത്ത കൃഷി സംരക്ഷികാന് 

ആവശയമായ നടപടികള് ഉള്സെടുത്തി കൃഷി ഓഫീസുകളില് 

ദപാേറുകളും ദനാട്ടീസും പതികുകയും. സാമൂെിക 

മാദ്ധയമങ്ങള്വഴി IEC സമറ്റീരിയ ുകള് വിതരണം സചയ്യുകയും 

സചയ്യുക. 

7. അതയുഷ്ണം കാരണം ഉണ്ടാകാനിടയുള്ള ആദരാഗയ ക്പശ്നങ്ങളും 

വിവിധ വിളകള്കുണ്ടാകാനിടയുള്ള ക്പശ്നങ്ങളും കൃഷി വകുെ് 

ഉദദയാഗസ്ഥര്ക് വഴി കര്ക്ഷകരിദ ക് എത്തികുന്ന തരത്തില് 

വിപു മായ ദബാധവല്കരണ കാസമ്പയിന് നടത്തണം. 

5.12 വനാം-വനയ ജീവി സാംരക്ഷ്ണ വേുപ്പ് 

1. വനങ്ങളി ും വനയജീവി സദങ്കതങ്ങളി ും ജ   ഭയത ഉറൊകുക. 

അതിനായി താല്കാ ിക കുളങ്ങദളാ മറ്റ് ക്പാദയാഗികവും 

വനയജീവികസളയും അവരുസട ആവാസ വയവസ്ഥസയയും 

ബാധികാത്ത മാര്ക്ഗങ്ങള് അവ ംബിച്ച് നടെി ാകുക. 

2. വനങ്ങളുസടയും വനയജീവി സദങ്കതങ്ങളുസടയും അവിസടയുള്ള 

വനയജീവികളുസടയും സവഭാവങ്ങള്കും സവിദശഷതകള്കും 

അനുസരിച്ച് അതയുഷ്ണസത്ത ദനരിടാനുള്ള പദ്ധതികള്ക് രൂപം 

നല്കുകയും അവ നടെി ാകുകയും  ബന്ധസെട്ട ഉദദയാഗസ്ഥസര 

ദബാധവല്കരികുകയും പരിശീ നം നല്കുകയും സചയ്യു 

3. കുടിസവള്ളം ദതടി വനയമൃഗങ്ങള് കാട് വിട്ടിറങ്ങുന്നതിനുള്ള 

സാധയത മുന്നില് കണ്ടുള്ള ജാക്ഗത പാ ികുക. മനുഷയ-മൃഗ 

സംഘട്ടനങ്ങള്കും അത് വഴി മനുഷയന്സറ ജീവനും സവത്തിനും 

അപകടം സംഭവികാനുമുള്ള സാധയതയുണ്ട്. അതിനാല് അത്തരം 

സാെചരയങ്ങസള സംബന്ധിച്ചുള്ള ജാക്ഗത പാ ികുകയും 

ബന്ധസെട്ട ഉദദയാഗസ്ഥ- ജനവിഭാഗങ്ങളില് ദബാധവല്കരണം 

നടത്തുകയും നടപടികള് സവീകരികുകയും സചയ്യുക. 



4. അപകടത്തില് സപടുന്ന മൃഗങ്ങള്ക് നവദയ സൊയം നല്കാന് 

ദവണ്ട സജ്ജീകരണങ്ങള് നടത്തുക. 

5. മൃഗശാ കളിസ  മൃഗങ്ങള്ക് സാധാരണയില് കവിഞ്ഞുള്ള 

ക്ശദ്ധയും ജ  ഭയതയും ഉറെ് വരുത്താന് ദവണ്ട നിര്ക്ദദശം 

ബന്ധസെട്ട ഉദദയാഗസ്ഥര്ക്ക് നല്കുക. നിര്ക്ദദശങ്ങള് 

പാ ികസെടുന്നുസണ്ടന്ന് ഉറെ് വരുത്തുക. 

6. കാട്ടുതീ സാധയത പരിഗണിച്ച്  കാട്ടുതീ ക്പതിദരാധത്തിനായി 

വനം വകുെിന്സറ Standard Operating Procedure ക്പകാരം ഉള്ള എ ലാ 

നടപടി ക്കമങ്ങളും ഉറൊകുക. 

7. കാട്ടുതീ ഉള്സെസടയുള്ള ഉഷ്ണകാ  ദുരന്തങ്ങസള ദനരിടാന് 

ആവശയമായ പരിശീ നം വനത്തില് ദജാ ി സചയ്യുന്ന മുഴുവന് 

വകുെ് ഉദദയാഗസ്ഥര്ക്കും ഉറൊകുകയും അവസര 

തയ്യാറാകുകയും സചയ്യുക. 

8. വനയജീവി സദങ്കതങ്ങളി ും മറ്റുസമത്തുന്ന  സഞ്ചാരികള്ക് 

കാട്ടുതീ മുന്നറിയിെ് നല്കുകയും മനുഷയ നിര്ക്മിത 

കാട്ടുതീയുണ്ടാകാനുള്ള സാെചരയങ്ങസള തടയുകയും 

സചയ്യുക.സപസട്ടന്ന് കാട്ടുതീ ഉണ്ടാകാനിടയുള്ള വനദമഖ കദളാ 

സാെചരയദമാ ദകരളത്തില് ഉദണ്ടാ എന്ന് വിദഗ്ധരുസട 

സൊയദത്താസട പഠികുകയും അത്തരത്തി ുള്ള ദമഖ കള് 

കസണ്ടത്തുകയാസണങ്കില് സാധയമായ തയ്യാസറടുെുകള് 

നടത്തുകയും സചയ്യണം. 

9. വനത്തില് താമസികുന്ന ആദിവാസി സമൂെത്തിന്സറ സുരക്ഷ 

ഉറെ് വരുത്താനുമാകണം. 

5.13 Kerala Forest Research Institute (കേരള വന ഗകവഷണ കേപ്രാം) 

1. മാറുന്ന കാ ാവസ്ഥയുസട പശ്ചാത്ത ത്തില് ദകരളത്തിസ  

വനദമഖ സയ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഗദവഷണങ്ങള് 

നടത്തുക.ഉരുത്തിരിയുന്ന ആശയങ്ങള് സര്ക്കാരിന് നകമാറുക. 



2. വനസംരക്ഷണത്തിന്സറയും മാദനജ്സമന്റിസനയും സംബന്ധിച്ചുള്ള 

ദബാധവല്കരണം നടത്താനും സപാതുജനങ്ങളി ും സര്ക്കാര്ക് 

സംവിധാനങ്ങളി ും അവദബാധം സൃരികാനും ദനതൃപരമായ 

പങ്കുവെികുക. 

3. ജ ത്തിന്സറ ഗുണദമെ പരിദശാധനയ്കുള്ള സാദങ്കതിക 

സൊയം  ഭയമാകുക. 

4. വനംവകുെിന് കാട്ടുതീ, മനുഷയ-മൃഗ സംഘട്ടനം തുടങ്ങിയ 

ദമഖ യില് പരിജ്ഞാനവും പരിശീ നവും വര്ക്ധിെികുവാന് 

ദവണ്ട സാദങ്കതിക സൊയങ്ങള് നല്കുക. ദ ാകസത്ത മികച്ച 

മാതൃകകള് പരിചയസെടുത്തുക. 

5. ദകരളത്തില് കാട്ടുതീ പടരാനുള്ള സാധയത കൂടുത ുള്ള 

ദമഖ കസള സംബന്ധിച്ചുള്ള പഠനം നടത്തുക. ക്പതിദരാധ 

മാര്ക്ഗങ്ങള് നിര്ക്ദദശികുക. 

5.14 മൃഗസാംരക്ഷ്ണ-ക്ഷ്ീര വിേസന വേുപ്പ് 

1. വളര്ക്ത്തു മൃഗങ്ങള്കും, പക്ഷികള്കും, കന്നുകാ ികള്കും 

ഉഷ്ണകാ  സംബന്ധിയായി വരാനിടയുള്ള ദരാഗങ്ങസള കുറിച്ചും 

അതിന് നല്ദകണ്ട അടിയന്തിര ചികിത്സകസള സംബന്ധിച്ചും 

വകുെിസ  ഉദദയാഗസ്ഥര്ക്ക് മുന്കൂട്ടി അറിയിെും പരിശീ നവും 

നല്കുക. ദബാധവല്കരണ കാമ്പയിനുകള്ക് ദനതൃതവം നല്കാന് 

ദവണ്ട പരിശീ നവും സൗകരയവും സവറ്റിനറി ദ ാക്ടര്ക്മാര്ക്ക് 

തരസെടുത്തി അവസര സജ്ജരാകുക. 

2. സൂരയാഘാതം മൂ ം മൃഗങ്ങള്കുണ്ടാകാന് സാധയതയുള്ള 

ക്പശ്നങ്ങസള സംബന്ധിച്ച് സവറ്റിനറി ദ ാക്ടര്ക്മാരുസട 

ദനതൃതവത്തില് ദബാധവല്കരണം നടത്തുക. 

3. മൃഗാശുപക്തികളില് ആവശയത്തിനുള്ള മരുന്നുകളും 

സൗകരയങ്ങളും ഉറെ്  വരുത്തുക. 

4. വളര്ക്ത്തു മൃഗങ്ങളി ുണ്ടാകുന്ന ഉഷ്ണകാ  ദരാഗങ്ങള്ക് 

ക്പതിദരാധ മരുന്നുകദളാ മാര്ക്ഗങ്ങദളാ ഉസണ്ടങ്കില് അത് 



സപാതുജനങ്ങളിദ കും കര്ക്ഷകരിദ കും എത്തികാനുള്ള 

ക്പവര്ക്ത്തനം ഏസറ്റടുകുക. 

5. വളര്ക്ത്തു മൃഗങ്ങള്കും പക്ഷികള്കും കന്നുകാ ികള്കും 

തണ ും കുടിസവള്ളവും വീടുകളി ും ഫാമുകളി ും ഉറെ് 

വരുത്തുക. അതിനായി സപാതുജനങ്ങള്കിടയില് വിപു മായ 

കയാമ്പയിന്  നടത്തുക. 

6. തീക്വമായ ചൂടനുഭവസെടുന്ന സമയങ്ങളില് കന്നുകാ ികസള 

ദമയാന് വിടുന്നത് നിയക്ന്തികുക. ഇത് സംബന്ധിച്ച് ആവശയമായ 

ദബാധവല്കരണം ബന്ധസെട്ട വിഭാഗം ജനങ്ങളില് നടത്തുക. 

7. ജ വിഭവ വകുെുമായി സെകരിച്ച് സകാണ്ട് മൃഗങ്ങള്കുള്ള 

സവള്ളത്തിന്സറ  ഭയത ഉറൊകുന്ന തരത്തില് വിപു മായ ഒരു 

പദ്ധതിക് രൂപം നല്കുക. അ ഞ്ഞു തിരിയുന്ന കന്നുകാ ികള്,  

പക്ഷികള് എന്നിവകുള്ള ജ   ഭയത കൂടി പരിഗണികണം. 

5.15 കേരള വനട്ടർ അകതനറിറ്റി 

1. കുടിസവള്ള ക്ഷാമം രൂക്ഷമാകാനുള്ള സാധയത മുന്കൂട്ടി 

കണ്ടുസകാണ്ടുള്ള കര്ക്മ്മ പദ്ധതിക് രൂപം നല്കണം. 

2. സംസ്ഥാനത്ത് ദുരന്ത നിവാരണ അദതാറിറ്റി സ്ഥാപിച്ചിരികുന്ന 

വാട്ടര്ക് കിദയാസ്കുകളില് തദേശ സവയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങദളാ, 

ജി ലാ ഭരണകൂടദമാ നിര്ക്ദദശികുന്ന മുറക് സവള്ളം നിറകാനുള്ള 

നടപടികള് സമയബന്ധിതമായി പൂര്ക്ത്തീകരികാന് ആവശയമായ 

തയ്യാസറടുെുകള് നടത്തണം. 

3. കുടിസവള്ള സംരക്ഷണവുമായി ബന്ധസെട്ടുള്ള ദബാധവല്കരണ 

കയാംസപയിന് നടത്തണം. 

4. സപാതുമരാമത്ത് വകുെുമായി സെകരിച്ച് സകാണ്ട് ജ നരം 

ഒഴിവാകുന്നതിന് ദവണ്ടിയുള്ള നടപടികള് സവീകരികണം. 

നപെ് സപാട്ടല് ദപാസ യുള്ള വിഷയങ്ങളില് അടിയന്തര 

അറ്റകുറ്റെണികള് നടദത്തണ്ടതും (ഇതിനുള്ള ദറാഡ് 

കുഴികുന്നതിനുള്ള അനുമതി സപാതുമരാമത്ത് വകുെ് 



കാ താമസം വരുത്താസത ഉടസന തസന്ന നല്കുന്ന 

സ്ഥിതിയുണ്ടാകണം) അറ്റകുറ്റെണി പൂര്ക്ത്തിയാകിയ ഉടസന തസന്ന 

ഗതാഗത ദയാഗയമാകുന്ന രീതിയില് പുനര്ക്നിര്ക്മാണം 

നടദത്തണ്ടതുമാണ്. 

5. സവള്ളത്തിന്സറ ഗുണദമെ പരിദശാധികുന്നതിനുള്ള നടപടികള്ക് 

ദനതൃതവം നല്കണം. ഇതിനായി വാട്ടര്ക് അദതാറിറ്റിയുസട 

ജ പരിദശാധന സംവിധാനങ്ങള്ക് പുറസമ CWRDM ദപാസ യുള്ള 

സ്ഥാപനങ്ങളുസട സൊയവും  ഭയമാകാവുന്നതാണ്. തദേശ 

സവയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങദളാ ജി ലാ ഭരണകൂടദമാ ആവശയസെടുന്ന 

ഘട്ടത്തില് ഉപദയാഗ ശൂനയമായ കവാറികള്, മറ്റ് ജ ദക്സാതസ്സുകള് 

തുടങ്ങിയവയിസ  സവള്ളത്തിന്സറ നഗണദമെ 

പരിദശാധികുകയും ആവശയമായ ക്ടീറ്റ്സമന്റുകള് നടത്തുകയും 

സചദയ്യണ്ടതാണ്. ജ വിഭവ വകുെുമായും CWRDM ദപാസ യുള്ള 

ശാസ്ക്ത ഗദവഷണ സ്ഥാപനങ്ങളുമായും ഏദകാപനദത്താസടയുള്ള 

ക്പവര്ക്ത്തനമാണ് നടദത്തണ്ടത്. 

5.16 ടപനതുമരനമത്ത് വേുപ്പ് 

1. ദവനല്കാ ത്ത് ദറാ ില് നപെ് സപാട്ടല് കാരണമുണ്ടാകുന്ന 

ജ നരം ഒഴിവാകുന്നതിന് അടിയന്തിര അറ്റകുറ്റെണി 

നടത്തുന്നതിനായി ദറാഡ് കുഴികുന്നതിനു  വാട്ടര്ക് അദതാറിറ്റി 

ആവശയസപടുന്ന പക്ഷം, കുഴിച്ചതിനു ദശഷം 

ഗതാഗതദയാഗയമാകുന്ന രീതിയില് പുനര്ക്നിര്ക്മാണം നടത്താം എന്ന 

ഉറെിദെല്  ഉടനടി  അനുമതി നല്ദകണ്ടതാണ്. 

2. സപാതുമരാമത്ത് വകുെിന്സറ ഉടമസ്ഥതതയില് ഉള്ള സകട്ടിങ്ങളില് 

ജ  ദചാര്ക്ച്ച ഉണ്ടാകുന്നി ല എന്നും ജ ത്തിന്സറ ഉപദയാഗം 

പരിമിതമാസണന്നും ഉറൊകുവാന് നടപടികള് 

സവീകരിദകണ്ടതാണ്. ആവശയമായ അറ്റകുറ്റെണികള് 

സമയബന്ധിതമായി പൂര്ക്ത്തീകരിദകണ്ടതാണ്. 



3. സപാതുമരാമത്ത് വകുെിന്സറ ചുമത യി ുള്ള സര്ക്കാര്ക് 

സകട്ടിടങ്ങളിദ യും ഓഫീസുകളിസ യും അഗ്നിരക്ഷാ 

സംവിധാനങ്ങള് പരിദശാധികുകയും ഫയര്ക് ആന്ഡ് സറസ്കയൂ 

വകുെിസന ഉപദയാഗിച്ച് ദവണ്ട പരിദശാധനകള് നടത്തുകയും 

സചയ്യണം. ദവനല്കാ ത്ത് സകട്ടിടങ്ങളില് തീപിടുത്തങ്ങള് 

ഉണ്ടാകുദമ്പാള് സപസട്ടന്ന് വയാപികാനും വ ിയ നാശനരം 

ഉണ്ടാകാനും  ഇടയുണ്ട്. അതിനാല് അത്തരം സാെചരയം 

ഒഴിവാകാന് ദവണ്ട ഇടസപടല് മുന്കൂട്ടി നടത്തണം. 

5.17 ജൈവിഭവ വേുപ്പ് 

1. ജ ദക്സാതസ്സുകസള പുനരുജ്ജീവിെികാന് ദവണ്ട നടപടികള് 

സവീകരികണം. 

2. ഉദപക്ഷികസെട്ട കവാറികളി ും മറ്റുമുള്ള സവള്ളം 

പരിദശാധികുകയും ഭാവിയില് ഉപദയാഗയദയാഗയമാകുവാന് 

ദവണ്ട നടപടികള് സവീകരികുകയും ദവണം. 

3. ജ  ഭയതയുള്ള ജ ാശയങ്ങളുസട വിവരങ്ങള് ഫയര്ക് ആന്ഡ് 

സറസ്കയൂ വകുെിന് യഥാസമയങ്ങളില് അപ്റ്ദ റ്റ് സചയ്യണം. 

4. ദവനല് മഴയിസ  പരമാവധി സവള്ളം സംരക്ഷികുന്നതിനായുള്ള 

നടപടികള് സവീകരിദകണ്ടതാണ്. 

5. കാര്ക്ഷികാവശയങ്ങള്കുള്ള ജ  ഭയത ഉറെ് വരുത്തുക. 

6. വനയജീവികള്കുള്ള ജ  ഭയത ഉറെ് വരുത്തുന്നതിനായി 

വനംവകുെുമായി സെകരിച്ച് സകാണ്ട് താല്കാ ിക 

ജ ാശയങ്ങള് നിര്ക്മികുന്നതുള്സെസടയുള്ള സൗകരയങ്ങസളാരുകുക. 

7. ജ സംരക്ഷണ ദബാധവല്കരണ കയാംസപയിന് സംഘടിെികണം. 

8. കുടിസവള്ളക്ഷാമം രൂക്ഷമാകാതിരികാനുള്ള മുന്കരുതല് എന്ന 

നി യില് മുന് വര്ക്ഷങ്ങളില് തദേശസവയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള് 

സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള കിദയാസ്കുകളില് കുടിസവള്ളം ടാങ്കറില് 

എത്തികുന്നതിനു പകരം അനുദയാജയമായ സ്ഥ ങ്ങളില് 

ഭൂജ വകുെ് കുഴല്കിണര്ക് നിര്ക്മ്മാണം നടത്തി കുടിസവള്ളം 



 ഭയമാകുന്നതാണ്. കുഴല്കിണര്ക് നിര്ക്മ്മിദകണ്ട ക്പദദശങ്ങളുസട 

 ിേ് അതാത് ഏജന്സികള് ഭൂജ വകുെില്  ഭയമാകുന്ന 

മുറയ്ക് വരള്ച്ചാ ഫണ്ടിന്സറ  ഭയതയ്കനുസരിച്ച് 

ക്പവര്ക്ത്തനങ്ങള് നടെി ാകാവുന്നതാണ്. 

9. ശാസ്ക്തീയമായി സ്ഥാനനിര്ക്ണ്ണയം നടത്തി ഭൂജ  സംദപാഷണ 

പദ്ധതികള് ഭൂജ വകുെ് നടെി ാകി വരുന്നുണ്ട്.  ഇത്തരം 

പദ്ധതികള് ഇതര വകുെുകളും നടെി ാകി വരുന്നു.  

ആയതിനാല് ഭൂജ  സംദപാഷണ പദ്ധതികള് നടെി ാകുന്ന 

വിവിധ വകുെുകളുസട ഏദകാപനം അതയാവശയമാണ്. 

10. വാര്ക്ഷിക ജ  ഭയതയുസട 70%ല് അധികം ഭൂജ  വിനിദയാഗം 

ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ദബ്ലാകുകളില് (അമിത ചൂഷിത ദബ്ലാക്, ക്കിട്ടികല് 

& സസമി ക്കിട്ടികല് ദബ്ലാകുകള്) കുഴല്കിണര്ക് നിര്ക്മ്മാണത്തിന് 

നിയക്ന്തണങ്ങള് ഏര്ക്സെടുത്തുക. ആയത് അതാത് ജി ലാ ദുരന്ത 

നിവാരണ അദതാറിറ്റിസയ അറിയികുക. 

5.18 Centre for Water Resources Development and Management 
(CWRDM) 

1. തദേശ സവയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങദളാ ജി ലാ ഭരണകൂടദമാ 

ആവശയസെടുന്ന മുറക് ജ ത്തിന്സറ ഗുണദമെ പരിദശാധന 

നടത്താന് ദവണ്ട നടപടികള് സവീകരികണം. ഇതിനായി 

സമാനബല് കവാളിറ്റി സചകിങ് സംവിധാനമുള്ള വാെനമുള്സെസട 

ഉപദയാഗികണം. 

2. ഉദപക്ഷികസെട്ട കവാറികള്, മ ിനമാകസെട്ട ജ ദക്സാതസ്സുകള് 

തുടങ്ങിയവയിസ  ജ ത്തിന്സറ ഗുണദമെ തദേശ സവയംഭരണ 

സ്ഥാപനങ്ങദളാ ജി ലാ ഭരണകൂടദമാ ആവശയസെടുന്നയിടങ്ങളില് 

പരിദശാധികുകയും ഉപദയാഗദയാഗയമാകുന്നതിന് സചദയ്യണ്ട 

നടപടികള് ശുപാര്ക്ശ സചയ്യുകയും സചദയ്യണ്ടതാണ്. ഇതിനായി 

വാട്ടര്ക് അദതാറിറ്റി ജ വിഭവ വകുെ്,ജ ദസചന വകുെ് 

തുടങ്ങിയ വകുെുകളുമായി കൂടി സെകരിച്ച് ക്പവര്ക്ത്തികുക. 



3. ഇത്തരം വിഷയങ്ങളില് ഗൗരവകരമായ ഗദവഷണങ്ങളും 

പഠനങ്ങളും നടത്തുകയും ക്െസവകാ , ദീര്ക്ഘകാ  പദ്ധതികള് 

സംസ്ഥാനത്ത് നടെി ാകാവുന്ന തരത്തി ുള്ള ആശയങ്ങള് 

വികസിെിച്ച് സര്ക്കാരിന് സമാപര്ക്െികാവുന്നതാണ്. 

5.19 ലവദയുതി വേുപ്പ് 

1. ആശുപക്തികള് ദപാസ യുള്ള ക്പധാന സ്ഥാപനങ്ങള്ക് ഒരു 

കാരണവശാ ും ഒരു സമയത്തും നവദയുതി മുടങ്ങുന്നി ല എന്ന് 

ഉറെ് വരുദത്തണ്ടതാണ്. 

2. ഏറ്റവും രൂക്ഷമായ ചൂട് അനുഭവസെടുന്ന പകല് 11 മുതല് 3 

വസരയുള്ള സമയങ്ങളില് നവദയുതി മുടങ്ങാതിരികാനുള്ള 

നടപടി സവീകരികണം. 

3. ധാരാളമായി നവദയുതി ഉപദയാഗം വര്ക്ധികാന് സാധയതയുള്ള 

സമയമാണ് ഉഷ്ണകാ ം എന്നുള്ളതിനാല് തസന്ന നവദയുതി 

സംരക്ഷിദകണ്ടതിന്സറ ക്പാധാനയസത്ത കുറിച്ചുള്ള കയാമ്പയിന് 

കൂടി ഏസറ്റടുകാവുന്നതാണ്. 

4. ദപാേി ും മറ്റും കയറി ദജാ ി സചയ്യുന്നവര്ക് ഉള്സെസട 

സൂരയരശ്മികളുമായി ദനരിട്ട് സമ്പര്ക്കത്തി ുള്ള ദജാ ികളില് 

ഏര്ക്സെടുന്ന നവദയുതി വകുെ് ജീവനകാര്ക്ക് സൂരയാഘാതസത്ത 

സംബന്ധിച്ചും സൂരയതാപസത്ത സംബന്ധിച്ചുമുള്ള അറിയിെ് 

നല്ദകണ്ടതാണ്. ആവശയമായ രീതിയില് അവരുസട പുറംദജാ ി 

സമയങ്ങളില് ക്കമീകരണം ഏര്ക്സെടുത്തുകയും സചദയ്യണ്ടതാണ്. 

5. ദഷാര്ക്ട്ട് സര്ക്കയൂട്ടുകള് ദപാസ യുള്ളവ വ ിയ തീപിടുത്തങ്ങള് 

ഉണ്ടാകാന് ദശഷിയുള്ളവയാണ്, ആയതിനാല് 

നവദയുതിയപകടങ്ങള് ആവശയമായ പരിദശാധനകള് 

നടത്തുകയും കാമ്പയിന് നടത്തി ജനങ്ങസള 

ദബാധവല്കരികുകയും സചയ്യുക. 

6. ഓഫീസുകളി ും ജീവനകാര്ക്കും ശുദ്ധ ജ  ഭയത ഉറെ് 

വരുത്തണം. 



5.20 വനിതന-േിേുകക്ഷ്മ വേുപ്പ് 

1. കുട്ടികള്, ഗര്ക്ഭിണികള്, ഗര്ക്ഭസ്ഥ ശിശു, മു യൂട്ടുന്ന അമ്മമാര്ക്. 

വനിതകള്, ദരാഗികള്, ക്പായമായവര്ക് തുടങ്ങിയ വിഭാഗങ്ങള്ക് 

ക്പദതയക കരുതല് ആവശയമാണ്.  അതയുഷ്ണ സമയങ്ങളില് 

പാ ിദകണ്ട മുന്കരുത ുകസള സംബന്ധിച്ച് ഇവര്ക്ക് കൃതയമായ 

ദബാധവല്കരണം നടദത്തണ്ടതാണ്. 

2. ശുദ്ധജ ം ധാരാളമായി കുടികുന്നതിന് ഇവസര നിരന്തരമായി 

ദക്പരിെിദകണ്ടതാണ്. 

3. അംഗനവാടി ജീവനകാര്ക്ക് ക്പഥമ ശുക്ശൂഷ ഉള്സെസടയുള്ള 

പരിശീ നം നല്ദകണ്ടതാണ്. 

4. അംഗനവാടികള് വഴി ORS, IEC സമറ്റീരിയ ുകള് തുടങ്ങിയവ 

വിതരണം സചദയ്യണ്ടതാണ്. 

5. അംഗനവാടികള് ഉഷ്ണകാ ത്ത് തുറന്ന് ക്പവര്ക്ത്തിദകണ്ടതും 

അംഗനവാടി സതാഴി കള്ക് സുരക്ഷിതമായ രീതിയില് 

വിക്ശമദത്താട് കൂടി സതാഴില് സമയങ്ങള് 

പുനഃക്കമീകരിദകണ്ടതുമാണ്. 

6. അംഗനവാടികളില് എത്തുന്ന കുട്ടികസള പകല് 11 മണി മുതല് 3 

മണി വസരയുള്ള സമയങ്ങളില് യാസതാരു കാരണവശാ ും 

പുറത്ത് വിടരുസതന്ന് നിര്ക്ദദശം നല്കണം. ഫാന് ദപാസ യുള്ള 

സൗകരയങ്ങള് ഇ ലാത്ത ചൂദടറിയ ഇടങ്ങളിസ  അംഗനവാടികളില് 

കുട്ടികള്ക് അവധി നല്കുകയും സചയ്യാവുന്നതാണ്. 

കുട്ടികള്കുള്ള ദപാഷകാൊരങ്ങളില് ചൂട് കാ ത്ത് വരുദത്തണ്ട 

മാറ്റങ്ങള് വിദഗ്ധരുസട അഭിക്പായം പരിഗണിച്ച് സകാണ്ട് മാറ്റി 

നല്കാവുന്നതാണ്. 

5.21 സനമൂഹിേ നീതി വേുപ്പ് 

1. ഭിന്നദശഷികാസര ചൂട് മൂ മുള്ള ആദരാഗയക്പശ്നങ്ങസള 

സംബന്ധിച്ച് ദബാധവല്കരികണം. അതിനാവശയമായ സക്ബയില്, 



ഓ ിദയാ, വീ ിദയാ, ആംഗയഭാഷ സമറ്റീരിയ ുകള് 

തയ്യാറാകുകയും വിതരണം സചയ്യുകയും ദവണം. 

2. സമൂെത്തിസ  പാര്ക്ശവവല്കരികസെട്ട വിഭാഗങ്ങളിദ ക് 

ദബാധവല്കരണ കയാസമ്പയിനും ആവശയമായ ശുദ്ധജ ം, ORS, 

മരുന്നുകള് തുടങ്ങിയവ എത്തുന്നുസണ്ടന്ന് ഉറെ് വരുത്തണം. 

3. സര്ക്കാര്ക്, സര്ക്കാദരതര നിയക്ന്തണങ്ങളി ുള്ള വൃദ്ധ സദനങ്ങള്, 

അഗതി മരിരങ്ങള്, അനാഥാ യങ്ങള് എന്നിവിടങ്ങളി ും 

ദബാധവല്കരണം നടത്തുകയും ശുദ്ധ ജ ത്തിന്സറയും, ORS, മറ്റ് 

അവശയ മരുന്നുകള് എന്നിവയുസട  ഭയത ഉറെ് വരുത്തുകയും 

സചയ്യുക. നിര്ക്ദദശങ്ങള് പാ ികസെടുന്നുണ്ട് എന്ന് 

പരിദശാധനകളി ൂസട ഉറെ് വരുത്തുക. 

4. ക്ടാന്സ്ജന് ര്ക് സുെൃത്തുകളിദ കും ദബാധവല്കരണം 

എത്തുന്നുണ്ട് എന്നുറെ് വരുദത്തണ്ടതാണ്. 

5.22 കപനൈീസ് 

1. സൂരയഘാതം, സൂരയാതപം ഉള്സെസടയുള്ള ഉഷ്ണതരംഗവുമായി 

ബന്ധസെട്ടുള്ള ആദരാഗയ ക്പശ്നങ്ങള് ധാരാളമായി ബാധികാന് 

സാധയതയുള്ള വിഭാഗമാണ് ക്ടാഫിക് ദപാ ീസുകാര്ക്. ആയതിനാല് 

അവര്ക്ക് ഇത് സംബന്ധിച്ചുള്ള അറിയിെും 

ദബാധവല്കരണവും നല്കുക. 

2. ദീര്ക്ഘകാ ാടിസ്ഥാനത്തില് ക്ടാഫിക് ദപാ ീസ് ഉദദയാഗസ്ഥര്ക്ക് 

സൂരയാഘാതദമല്കാസതയിരികാനുള്ളതും വിക്ശമികാനുള്ളതുമായ 

സൗകരയങ്ങള് ഒരുകുന്നതിനായുള്ള പദ്ധതിക് രൂപം നല്കുക. 

ഇതിനായി എ ലാ ജംഗ്ഷനുകളി ും ക്ടാഫിക് സിഗ്നല് ന റ്റ് 

സംവിധാനം ആരംഭികുകയും സിഗ്നല് കാബിന് നിര്ക്മ്മികുകയും 

സചദയ്യണ്ടതാണ്. 

3. തീക്വമായ സവയില് ഏല്കുവാന് സാധയതയുള്ള എ ലാ ദപാ ീസ് 

ഉദദയാഗസ്ഥദരാടും 11 am മുതല് 3 pm വസര ചൂടിന് 

അനുദയാജയമായ രീതിയി ുള്ള സതാെി ഉപദയാഗികുക. 



4. ഇത്തരം സാെചരയത്തില് ക്പവര്ക്ത്തികുന്ന എ ലാ ദപാ ീസ് 

ഉദദയാഗസ്ഥരും  സചറിയ േീല് കുെിയില് ചുരുങ്ങിയത് 1  ിറ്റര്ക് 

കുടിസവള്ളം കയ്യില് കരുതുവാന് നിര്ക്ദദശികുക. കൂടാസത ജി ലാ 

ദപാ ീസ് ദമധാവി തസന്ന ദജാ ിയിദ ര്ക്സെടുന്ന 

ഉദദയാഗസ്ഥര്ക്കുള്ള കുടിസവള്ള  ഭയത ഉറൊകാവുന്നതാണ്. 

ഇതിനായി സന്നദ്ധ ക്പവര്ക്ത്തകസരയുള്സെസട 

ഉപദയാഗികാവുന്നതാണ്. 

5. ഉഷ്ണതരംഗം സംബന്ധിച്ചുള്ള അസ ര്ക്ട്ടുകള് ക്പഖയാപികുന്ന 

ഘട്ടത്തില് അവ ഇത്തരത്തില് ദജാ ിയില് ഏര്ക്സെടുന്ന മുഴുവന് 

ഉദദയാഗസ്ഥരിദ കും വയര്ക്സ സ് സംവിധാനം വഴി 

എത്തികാനും അവരില് ജാക്ഗത സൃരികാനും ദവണ്ട നടപടികള് 

സവീകരിദകണ്ടതാണ്. 

6. ദപാ ീസുകാര്ക്ക് ക്പഥമ ശുക്ശൂഷയില് പരിശീ നം ഉറെ് 

വരുത്തുക. 

7. ആദരാഗയദമഖ യിസ  വിദഗ്ധര്ക് നല്കുന്ന നിര്ക്ദദശങ്ങളുസട 

അടിസ്ഥാനത്തില് യൂണിദഫാമുകളില് ചി  ഇളവുകള്/മാറ്റങ്ങള് 

വരുത്തുന്നതിസ  ക്പാദയാഗികത പരിദശാധികാവുന്നതാണ്. 

8. സവയില് മറയി ലാസത  യൂട്ടി സചദയ്യണ്ടി വരുന്ന ക്ടാഫിക് 

ദപായിന്റുകളില്  യൂട്ടിയി ുള്ള ദപാ ീസ് ഉദദയാഗസ്ഥര്ക്ക് 

നി വില് 3 മണികൂര്ക് വീതം നല്കുന്ന  യൂട്ടി 2 മണികൂര്ക് 

വീതമായി കുറകുകദയാ, തീക്വമായി ചൂട് അനുഭവസെടുന്ന 

സമയങ്ങളിദ ക് (പകല് 11 മുതല് 3 വസര)  യൂട്ടി സഷയര്ക് 

സചയ്യുന്നതിനായി അധികമായി ഒരു ക്ടാഫിക് വാര്ക് സനദയാ, AR/ 

ബറ്റാ ിയന് ദപാ ീസ് ഉദദയാഗസ്ഥസനദയാ നിയമികാവുന്നതാണ്. 

9. സവയി ത്ത് ദറാ ില് ക്ടാഫിക്  യൂട്ടി സചയ്യുന്ന ദപാ ീസ് 

ഉദദയാഗസ്ഥരും, ഇരുചക്ക വാെനങ്ങളില് പദക്ടാളിംഗ് 

നടത്തുന്നവരും, ശക്തിയായ സൂരയക്പകാശം സചറുകുന്നതിന് 

സൊയകമായ കൂളിംഗ് ഗ്ലാസുകളും, നകമുട്ട് വസര ഇറകമുള്ള 

ഗ്ലൗസുകളും ധരിദകണ്ടതാണ്. 



10. സവയി ത്ത്  യൂട്ടി സചയ്യുന്ന ദപാ ീസുദദയാഗസ്ഥര്ക് ദ ാക്ടറുസട 

നിര്ക്ദദശാനുസരണം മുഖത്തും മറയി ലാത്ത ശരീര ഭാഗങ്ങളി ും 

സൂരയരശ്മിസയ തടയുന്നതിന് പുരട്ടുന്ന ദ പനം വാങ്ങി 

പുരട്ടാവുന്നതാണ്. 

5.23  യർ ആന്ഡ് ടറസ്േയൂ 

1. ദവനല്കാ ം കനകുന്നദതാസട സകട്ടിടങ്ങളി ും മാര്ക്കറ്റുകളി ും 

ഫാക്ടറികളി ും വയാപാര സ്ഥാപനങ്ങളി ും 

ദൊട്ട ുകളി ുസമ ലാം തീപിടുത്ത സാധയത കൂടുത ാണ്. 

ആയതിനാല് മുഴുവന് ഫയര്ക് ദേഷനുകളും സദാസജ്ജമായി 

ഇരിദകണ്ടതാണ്. 

2. ദവനല്കാ ം രൂക്ഷമാകുന്നതിന് മുദന്ന തസന്ന സകട്ടിടങ്ങളില് 

ആവശയമായ പരിദശാധനകള് കര്ക്ശനമായി 

പൂര്ക്ത്തീകരിദകണ്ടതാണ്. 

3. കാട്ടുതീ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധയതയുള്ളതിനാല് അത്തരം 

സാെചരയസത്ത ദനരിടാനുള്ള ഒരുകങ്ങള് നടദത്തണ്ടതാണ്. 

5.24 ടൂറിസാം വേുപ്പ് 

1. ഉഷ്ണതരംഗദത്തയും അത് മൂ മുള്ള ആദരാഗയക്പശ്നങ്ങദളയും 

സംബന്ധിച്ചുള്ള മുന്നറിയിെ് ദബാര്ക് ുകള് ബന്ധസെട്ട 

സ്ഥ ങ്ങളില് വിദനാദ സഞ്ചാരികള്കായി സ്ഥാപികുക. ഇവ 

സവബ്നസറ്റി ും നല്കുക. 

2. വിദനാദസഞ്ചാര ദമഖ യില്  സൂരയാഘാത സാധയത 

ഒഴിവാകുവാനായി വിദനാദ സഞ്ചാരികള്ക് 

ഇതിദനാടനുബന്ധിച്ച് നല്കിയിട്ടുള്ള  ഘുദ ഖ ക്പിന്് സചയ്ത് 

നല്കുക. 

3. വിദനാദസഞ്ചാര സ്ഥ ങ്ങളില് ശുദ്ധ ജ ത്തിന്സറയും ORS ന്സറയും 

വിക്ശമ സ്ഥ ങ്ങളുസടയും (cooling place)  ഭയത ഉറൊകുക. 



4. ഉഷ്ണതരംഗ അദ ര്ക്ട്ട് ഔദദയാഗികമായി ക്പഖയാപികസെടുന്ന 

ഘട്ടങ്ങളില് ചൂദടറിയ ക്പദദശങ്ങളില് വിദനാദ സഞ്ചാരം 

നിയക്ന്തികുക. 

5. നഗര ദമഖ കളില് ടൂറിസം വകുെിന്സറ കീഴി ുള്ള പാര്ക്കുകള് 

ഉള്സെസടയുള്ള തണ ുള്ള ദമഖ കള് പകല് സമയത്തും (പകല് 

11 മുതല് നവകീട്ട് 3 മണി വസരയുള്ള സമയം) 

സപാതുജനങ്ങള്ക് വിക്ശമികുവാന് ഉതകുന്ന തരത്തില് തുറന്ന് 

സകാടുകുക. 

6. വിദനാദ സഞ്ചാര ദമഖ കളില് ദകാൺക്കീറ്റ് സകട്ടിടങ്ങള് 

പരമാവധി കുറകുകയും തണല് മരങ്ങള് സവച്ച് 

പിടിെികുകയും സചദയ്യണ്ടതാണ്. ഇത് ദീര്ക്ഘകാ ാടിസ്ഥാനത്തില് 

നടെി ാദകണ്ട ഗൗരവകരമായ നിര്ക്ദദശമാണ്. 

7. വിദനാദ സഞ്ചാര ദമഖ കളിസ  ന ഫ് ഗാര്ക്ഡ് ഉള്സെസടയുള്ള 

ഉദദയാഗസ്ഥര്ക്ക് അതയുഷ്ണ സമയത്ത് വിക്ശമവും ശുദ്ധ 

ജ ത്തിന്സറയും  വണങ്ങളുസടയും  ഭയതയും ഉറെ് 

വരുത്തുകയും സചയ്യുക. മുഴുവന് ഉദദയാഗസ്ഥര്ക്കും ഉഷ്ണകാ  

ആദരാഗയ ക്പശ്നങ്ങളിസ  ക്പഥമ ശുക്ശൂഷയില് പരിശീ നം 

ഉറൊകുക. 

8. കടും നിറങ്ങളി ുള്ള യൂണിദഫാമുകള് നിര്ക്ണയികസെട്ടിട്ടുള്ള 

ഉദദയാഗസ്ഥര്ക് ഉസണ്ടങ്കില് ഉഷ്ണതരംഗ സാധയതയുള്ള 

സമയങ്ങളില് ഇളം നിറത്തി ുള്ള ദകാട്ടൺ വസ്ക്തങ്ങള് 

ധരികാനുള്ള അനുമതി നല്കുക. 

5.25 ഐ & പി ആർ ഡി 

1. ഉഷ്ണ തരംഗ സംബന്ധിയായുള്ള മുന്നറിയിെുകളും 

വാര്ക്ത്തകളും വിവരങ്ങളും പക്ത, ദൃശയ, ക്ശവയ, സാമൂെിക 

മാധയമങ്ങള് വഴി ജനങ്ങളില് എത്തികുക. 



2. സൂരയാഘാതസത്തയും സൂരയതാപസത്തയും ഉഷ്ണതരംഗസത്തയും 

സംബന്ധിച്ചുള്ള സചറു വീ ിദയാകളും ജിംഗിള്സും നിര്ക്മിച്ചു 

ഇ ക്ദക്ടാണിക് മീ ിയ വഴി ക്പദക്ഷപണം സചയ്യുക. 

3. ഉഷ്ണകാ  ദുരന്തങ്ങള്ക് മുസന്നാരുകം നടത്താനുള്ള സപാതുജന 

കാമ്പയിന്സറ ക്പചാരണസത്ത നയികുക. 

4. മാധയമങ്ങളില് ജനങ്ങസള ആശങ്കസെടുത്തുന്നദതാ 

സതറ്റിദ്ധരിെികുന്നദതാ ആയ വാര്ക്ത്തകദളാ വിവരങ്ങദളാ 

വരുന്നിസ ലന്ന് ഉറെ് വരുത്തുക. അങ്ങസന സംഭവികുന്ന പക്ഷം 

ദവണ്ട നടപടികള് സവീകരികുക. 

5. ദക്ബാഷറുകള്,ദനാട്ടീസുകള്, വാര്ക്ത്തകള്, പരസയങ്ങള് തുടങ്ങിയവ 

മ യാളം ഭാഷയില് മാക്തമാകാസത അതിഥി 

സതാഴി ാളികളിദ ക് കൂടിസയത്താന് സൊയികുന്ന ഇതര 

ഇന്തയന് ഭാഷകളി ും തയ്യാറാകുക. ചിക്തങ്ങളും 

ഇന്ദഫാഗാഫിക്സും കൂടുത ായി ഉപദയാഗികുക. 

6. സിനിമ തീയറ്ററുകള്, ബസ് ോന് ുകള്, പാര്ക്കുകള്, 

മാര്ക്കറ്റുകള്, KSRTC ബസുകള് തുടങ്ങിയവയില് പരസയങ്ങളും 

ദപാേറുകളും പതികുക. 

5.26 േനയിേ വേുപ്പ് 

1. സംസ്ഥാനത്ത് മാര്ക്ച്ച് മുതല് സമയ് വസര നടകുന്ന കായിക 

മത്സരങ്ങളില് ഉഷ്ണകാ  ആദരാഗയക്പശ്നനങ്ങസള ദനരിടാനുള്ള 

മുന്കരുത ുകള് പാ ിച്ചിട്ടുസണ്ടന്ന് ഉറൊകുക. 

2. ദദശീയ, അന്തര്ക്ദദശീയ മത്സരങ്ങള്, ISL ദപാസ യുള്ള മത്സരങ്ങള് 

തുടങ്ങി വ ിയ ജനപങ്കാളിത്തമുണ്ടാകാന് ഇടയുള്ള മത്സര 

ദവദികളില് കുടിവള്ള  ഭയതയും എമര്ക്ജന്സി സമ ിസിനും 

സമ ികല് സംഘസത്തയും ഉറെ് വരുത്തുക. 

3. ഉഷ്ണതരംഗ മുന്നറിയിെ് ഔദദയാഗികമായി ക്പഖയാപികസെട്ടാല് 

തുറസ്സായ സ്ഥ ങ്ങളി ുള്ള കായിക മത്സരങ്ങള് വി കുക. 



5.27 കേരള പബ്ലിക്ക് സർവീസ് േമ്മീഷന് 

1. പരീക്ഷ ൊളുകളില് കുടിസവള്ള  ഭയത ഉറൊദകണ്ടതാണ്. 

2. പരീക്ഷ ൊളുകളില് വായുസഞ്ചാരം ഉറെ് വരുത്തുകയും 

ദവനല്കാ ത്ത് നടത്തുന്ന പരീക്ഷകളില് ഫാന് ഉള്ള ൊളുകള് 

ഉപദയാഗികാന് ക്ശദ്ധികുകയും സചദയ്യണ്ടതാണ്. 

5.28 സന്ദ്ധ സാംഘടനേൾ (NGO's), രനപ്രീയ-മത-സനമുദനയിേ-
സനാംസ്േനരിേ സാംഘടനേൾ, യുവജന-വിദയനർത്ഥി 
സാംഘടനേൾ, ക്ലബ്ബ്േൾ, സവേനരയ സ്ഥനപനങ്ങൾ, കഹനട്ടൈുേൾ 

1. സപാതുവിടങ്ങളില് കുടിസവള്ളം  ഭയമാകുന്ന സജ്ജീകരണങ്ങള് 

ഒരുകുക. ദക്ഷക്തങ്ങള്, പള്ളികള്, ദദവാ യങ്ങള്, ദൊട്ട ുകള്, 

കടകള്, പാര്ക്ട്ടി ഓഫീസുകള് തുടങ്ങിയവദയാട് ദചര്ക്ന്ന് ഇത്തരം 

സൗകരയങ്ങള് ഒരുകാവുന്നതാണ്. 

2. സപാതുജന ദബാധവല്കരണ കാസമ്പയിന് വിജയിെികാന് ദവണ്ട 

കൂട്ടായ ഇടസപട ുകള് നടത്തുക. 

3. വഴി യാക്തകാര്ക്കും സപാതുജനങ്ങള്കും വിക്ശമികാനുള്ള 

താല്കാ ിക സൗകരയങ്ങള് ഒരുകുക. 

4. മധയ ദവന വധികാ മായതിനാല് ക്പാദദശികമായി 

സംഘടിെികസെടുന്ന ക ാ-കായിക-വിദനാദ പരിപാടികളി ും 

ആദഘാഷങ്ങളി ും ഉത്സവങ്ങളി ും ഉഷ്ണകാ  ദുരന്തങ്ങസള 

ക്പതിദരാധികാന് ദവണ്ട തയ്യാസറടുെുകള് ഉറെ് വരുത്തുക. 

പരമാവധി പരിപാടികള് നവകുദന്നരങ്ങളില് സംഘടിെികാന് 

ക്ശമികുക. 

5. സപാതുജനങ്ങള്കായുള്ള ഔദദയാഗിക സുരക്ഷാ മുന്കരുത ുകള് 

ജനങ്ങളിസ ത്തികാന് ഇടസപടുക. വയാജ ക്പചാരണങ്ങസള 

തടയാന് അധികൃതസര സൊയികുക. ശരിയായ വിവരങ്ങള് 

മാക്തം ആളുകളുമായി പങ്കുസവകുക. 

6. പക്ഷികള്കും മൃഗങ്ങള്കും കൂടി ദാെജ ം  ഭികാനുള്ള 

സജ്ജീകരണങ്ങസളാരുകി മാതൃക കാണികുക. 



6 ഉഷ്ണേനൈ ദുരന്ത ൈഘൂേരണ നടപടിേൾ 

ഇരുപത്തിസയാന്നാം നൂറ്റാണ്ടില് ഏറ്റവുമധികം വയാപകമാകാനും 

രൂക്ഷമാകാനുമിടയുള്ള ക്പകൃതി ദുരന്തമാണ് ഉഷ്ണകാ  ദുരന്തങ്ങള്. 

ഉഷ്ണതരംഗവും അത് മൂ മുള്ള ആദരാഗയക്പശ്നങ്ങളും കാട്ടുതീയും 

ദ ാകസത്ത വിവിധ ഭാഗങ്ങളിദ ക് പടര്ക്ന്നു സകാണ്ടിരികുകയാണ്. 

ഇതിസന ദനരിടുന്നതിനായി അന്താരാക്ര ത ത്തി ും ക്പാദദശിക 

ത ത്തി ും അടിയന്തര ഇടസപട ുകള് അതയാവശയമാണ്.  

നഗരവല്കരണം, ജനസാക്രതയും വര്ക്ധിച്ചു വരുന്ന വള്നറബിള് 

ആളുകളുസട എണ്ണവും, കാ ാവസ്ഥ വയതിയാനത്തിന്സറയും  

ആദഗാളതാപനത്തിന്സറയും സതളിവുകള് എന്നിവസയ ലാം വിരല് 

ചൂണ്ടുന്നത്  സമച്ചസെട്ട ഉഷ്ണതരംഗ  ഘൂകരണത്തിന്സറയും 

ക്പതികരണ സംവിധാനങ്ങളുസടയും അടിയന്തര ആവശയത്തിദ കാണ്. 

ആദഗാളതാപനത്തിദ ക് നയികുന്ന കാരണങ്ങളും 

ആദഗാളാടിസ്ഥാനത്തില് തസന്ന പരിൊരം കാദണണ്ടതാസണങ്കി ും 

അതിസ  നമ്മുസട പങ്ക് ഉത്തരവാദിതവദത്താസട നിറദവറ്റുക എന്നതാണ് 

ഒരു സമൂെസമന്ന നി ക് മ യാളി ഏസറ്റടുദകണ്ട ക്പധാന ചുമത . 

നമ്മുസട നയരൂപീകരണവും വികസന പദ്ധതികളും മുതല് നദനംദിന 

ജീവിതം വസര കാ ാവസ്ഥ വയതിയാനസത്ത കൂടി മുന്നില് 

കണ്ടുസകാണ്ടുള്ള പുനഃക്കമീകരണങ്ങള് ആവശയസെടുന്നുണ്ട്. 

സര്ക്കാരിന്സറ വികസന പദ്ധതികളില് കാ ാവസ്ഥ വയതിയാനസത്ത 

സചറുകുന്നതിനുള്ള നടപടികള് നിര്ക്ബന്ധപൂര്ക്വം 

ഉള്സെടുദത്തണ്ടതുണ്ട്. അന്തരീക്ഷത്തിദ കുള്ള കാര്ക്ബൺ പുറംതള്ളല് 

നിയക്ന്തികുകയും പച്ചെ് വര്ക്ദ്ധിെികുകയും സചയ്യുക എന്ന 

ദീര്ക്ഘകാ  പദ്ധതിയാണ് ഏറ്റവും ക്പാധാനയദത്താസട ദകരള സമൂെം 

അടിയന്തരമായി ആരംഭിദകണ്ടത്. 

ഉഷ്ണതരംഗ  ഘൂകരണത്തിന് സമക്ഗമായ പഠനം ആവശയമാണ്. 

ദകരളത്തിന്സറ ഭൂക്പകൃതികും മാറി വരുന്ന കാ ാവസ്ഥകും 

ജനങ്ങളുസട ആദരാഗയ ക്പതിദരാധ ദശഷികും അനുസൃതമായുള്ള 

തയ്യാസറടുെുകളും ഇടസപട ുകളുമാണ് ആവശയം. അത്സകാണ്ട് തസന്ന 



ഇവസയ അടിസ്ഥാനസെടുത്തിസകാണ്ടുള്ള പഠനങ്ങള് ഉണ്ടായി വരണം. 

ക്പാദദശികാടിസ്ഥാനത്തില് temperature threshold അഥവാ ഏത് 

താപനി യിസ ത്തുദമ്പാഴാണ് ദകരളത്തില് അപകടാവസ്ഥ 

രൂപസെടുന്നത് എന്നുള്ളതിന്സറ സംബന്ധിച്ച് പഠികുകയും ഒരു 

സൂചിക ക്പാദദശികാടിസ്ഥാനത്തില് വികസിെിസച്ചടുകുകയും 

സചദയ്യണ്ടതുണ്ട്. 

6.1 പ്ഹസവേനൈ പദ്ധതിേൾ 

1. കൂടുതല് അപകടസാധയതയുള്ള ജനവിഭാഗങ്ങസള 

തിരിച്ചറിയുകയും ഈ വിഭാഗങ്ങള്ക്  ക്പദതയക പരിചരണം 

നല്കുകയും സചദയ്യണ്ടതുണ്ട്. അതിനായി സാമൂെിക സന്നദ്ധ 

ദസനകളും ക്പാദദശിക ആദരാഗയ പരിപാ ന രീതികളും 

വികസിെിസച്ചടുകുക.  

2. ഉഷ്ണതരംഗം, ശരീരത്തില് ജ ാംശം നി നിര്ക്ത്തുന്നതിന്സറ 

ക്പാധാനയം എന്നിവസയ സംബന്ധിച്ചുള്ള  തീക്വമായ അവദബാധം 

സൃരികാനുള്ള ജനകീയ കാമ്പയിന് നടെി ാകുക.  

3. മുഴുവന് ക്പദദശങ്ങളി ും ശുദ്ധമായ കുടിസവള്ളത്തിന്സറ  ഭയത 

ഉറൊകുക. അതിനായി വാട്ടര്ക് കിദയാസ്കുകള് സ്ഥാപികുക. 

നപെ് വഴി സവള്ളസമത്തിദകണ്ടയിടങ്ങളില് അത്തരം 

സൗകരയങ്ങളും ടാങ്കറുകള് ദവണ്ട ഇടങ്ങളില് അത്തരം 

സൗകരയങ്ങളും ഉറൊകുക.  

4. ദകരളത്തിസ  ശുദ്ധജ  ദക്സാതസ്സുകള് വീസണ്ടടുകുകയും 

പരിപാ ികുകയും സചദയ്യണ്ടതാണ്. 

5. ഉദപക്ഷികസെട്ട കവാറികള് ശുദ്ധീകരികുകയും അവ 

ജ സംഭരണികളായി ഉപദയാഗികുകയും സചയ്യുക.  

6. മൃഗങ്ങള്കും പക്ഷികള്കും സവള്ളം  ഭയമാകുന്ന രീതിയില് 

കൃക്തിമ ജ ദക്സാതസ്സുകള് സ്ഥാപികുക. 



6.2 ദീർഘേനൈ പദ്ധതിേൾ 

1. ചൂട് ക്കമാതീതമായി വര്ക്ധികുന്ന സാെചരയത്തില് വീടുകളുസട 

ദമല്കൂരകളുസടയും നിര്ക്മാണ രീതികളി ും മാറ്റങ്ങസള 

ദക്പാത്സാെിെികുക.  സവളുത്ത ക്പതിഫ ന ദമല്കൂരകള് 

സപാതുവില് ചൂട് കുറയ്കാന് സൊയകമാണ്. ഇത് ചൂടിന്സറ 

ആഗിരണം കുറയ്കുകയും പരമാവധി വികിരണങ്ങസള 

ക്പതിഫ ിെികുകയും സചയ്യുന്നതി ൂസട ചൂടിസന നിയക്ന്തികുന്നു. 

പരമ്പരാഗത ദമല്കൂരകദളകാള് ഇത്തരം തണുത്ത 

ദമല്കൂരകള് (Cool roofs) വീടിനകസത്ത  താപനി  3-5  ിക്ഗി 

സസല്ഷയസ് വസര കുറയ്കുസമന്ന് പഠനങ്ങള് സൂചിെികുന്നു. 

വ ിയ ദതാതില് നടെി ാകുദമ്പാള് തണുത്ത ദമല്കൂരകള്ക് 

നഗരത്തിസ  Urban Heat Island ക്പഭാവം കുറയ്കാന് കഴിയും.  

2. നഗരങ്ങളിസ  അതയുഷ്ണാനുഭവം (Heat stress) കുറകുന്നതിനായി 

ധാരാളമായി മരങ്ങള് സവച്ച് പിടിെികുകയും, സാമൂെിക 

വനവല്കരണം വഴിയും, പച്ച ദമല്കൂരകള്, തണുത്ത 

ദമല്കൂരകള് തുടങ്ങിയ ദക്പാത്സാെിെികുകയും 

സചദയ്യണ്ടതാണ്. വ ിയ ദകാൺക്കീറ്റ് സകട്ടിടങ്ങളും മുറ്റങ്ങളില് 

നടല് പാകുന്നതും നിരുത്സാെസെടുത്തണം. 

ക്പകൃതികനുദയാജയമായതും ചൂട് കുറകാനുതകുന്നതുമായ 

പുതിയനിര്ക്മാണ സാമക്ഗികസള ദക്പാത്സാെിെികണം. ഇതിന് 

ആകര്ക്ഷകമായ നികുതിയിളവുകള് ക്പഖയാപികാന് സര്ക്കാര്ക് 

ആദ ാചികണം.  

3. ജനങ്ങളുസട ജീവിത നി വാരവും സതാഴില് സാെചരയങ്ങളും 

സമച്ചസെടുന്നത് ഉഷ്ണകാ  ആദരാഗയ ക്പശ്നങ്ങസള 

ക്പതിദരാധികാന് സൊയികും.  

4. ദറാ ുകളുസട ക്പത ത്തിന്സറ നിറം മാറ്റുന്നത് ദകരളത്തില് 

ക്പാദയാഗികവും ഗുണകരവുമാകുദമാ എന്ന പഠനം നടത്തി 

ഗുണകരമാകുസമങ്കില് നടെി ാകുക. 



5. ആസ്ബദോസ് ഷീറ്റ് ദപാസ യുള്ളവ സകാണ്ടുള്ള ദമല്കൂരകള് 

നിരുത്സാെസെടുത്തുക. സപാതു സകട്ടിടങ്ങള്, ൊളുകള്, 

വിദയഭയാസ സ്ഥാപനങ്ങള് തുടങ്ങിയവയില് ഇത്തരം ഷീറ്റുകള് 

ഉപദയാഗികാതിരികാന് ക്ശദ്ധികുകയും നി വി ുള്ളവയില് 

മാറ്റം വരുത്തുകയും സചയ്യണം. 

6.3 ഉഷ്ണതരാംഗ/സൂരയനഘനത/സൂരയനതപ ജനപ്ഗത മുന്റിയിപ്പ് 
നിൈനില്സക്കുകമ്പനൾ ടപനതുജനങ്ങൾ പനൈികക്കണ്ട ടപനതുജനപ്ഗത 
നിർകദേങ്ങൾ 

1. കാ ാവസ്ഥ വകുെിന്സറയും ദുരന്ത നിവാരണ 

അദതാറിറ്റിയുസടയും ഔദദയാഗിക മുന്നറിയിെുകള് 

ക്ശദ്ധികുകയും അനുസരികുകയും സചയ്യുക. 

2. സപാതുജനങ്ങള് 11 am മുതല് 3 pm വസരയുള്ള സമയസമങ്കി ും 

ദനരിട്ട് സൂരയക്പകാശം എല്കുന്നത് ഒഴിവാകുക. 

3. നിര്ക്ജ ീകരണം തടയാന് കുടിസവള്ളം എദൊഴും ഒരു സചറിയ 

കുെിയില് കയ്യില് കരുതുക. 

4. പരമാവധി ശുദ്ധജ ം കുടികുക. ദാെമിസ ലങ്കി ും സവള്ളം 

കുടികുന്നത് തുടരുക.  മദയം, കാെി, ചായ എന്നീ പാനീയങ്ങള് 

പകല് സമയത്ത് ഒഴിവാകുക. 

5. അയഞ്ഞ, ന റ്റ് കളര്ക് പരുത്തി വസ്ക്തങ്ങള് ധരികുക. 

6. വിദയാര്ക്ത്ഥികളുസട പരീക്ഷാകാ മായതിനാല് സ്കൂള് 

അധിക ൃതരും രക്ഷിതാകളും ക്പദതയകക്ശദ്ധ പു ര്ക്ദത്തണ്ടതാണ്. 

കുട്ടികസള അവധി ക്പമാണിച്ച് വിദനാദ സഞ്ചാരത്തിന് 

സകാണ്ടുദപാകുന്ന സ്കൂളുകള് 11 am മുതല് 3 pm വസര 

കുട്ടികള്ക് ദനരിട്ട് ചൂട് ഏല്കുന്നി ല എന്ന് ഉറെ് വരുത്തുക. 

7. അതീവ ജാക്ഗത മുന്നറിയിെ് നി നില്കുന്ന ദിവസങ്ങളില് 

സ്കൂള്, ദകാദളജ് വിദയാര്ക്ത്ഥികളുസട അവധികാ  ക്ലാസുകള് 

ഒഴിവാദകണ്ടതാണ്. 



8. അംഗനവാടി കുട്ടികള്ക് ചൂട് ഏല്കാത്ത തരത്തി ുള്ള 

സംവിധാനം നടൊകാന് അതാത് പഞ്ചായത്ത്  അധികൃതരും 

അംഗനവാടി ജീവനകാരും ക്പദതയകം ക്ശദ്ധികണം.  

9. ക്പായമായവര്ക്, ഗര്ക്ഭിണികള്, കുട്ടികള്, മറ്റ് ദരാഗങ്ങള് മൂ മുള്ള 

അവശത അനുഭവികുന്നവര്ക് തുടങ്ങിയ വിഭാഗങ്ങള് പകല് 11 

മണി മുതല് 3 മണി വസര ദനരിട്ട് സൂരയക്പകാശം 

ഏല്കാസതയിരികാന് ക്പദതയകം ക്ശദ്ധികണം. ഇത്തരം 

വിഭാഗങ്ങള്ക് എളുെത്തില് സൂരയാഘാതം ഏല്കാനുള്ള 

സാധയതയുള്ളതിനാല് ഇവരുസട കാരയത്തില് ക്പദതയകക്ശദ്ധ 

പു ര്ക്ദത്തണ്ടതാണ്.  

10. ദവനല്കാ ത്ത് താപനി  ക്കമാതീതമായി ഉയരുന്ന 

സാെചരയത്തില് ദ ബര്ക് കമ്മീഷ്ണര്ക് സതാഴി ാളികള്ക് 

സൂരയാഘാതം ഏല്കാനുള്ള സാധയത മുന്നിര്ക്ത്തി സൂരയക്പകാശം 

ദനരിട്ട് ഏല്ദകണ്ടി വരുന്ന സതാഴില് സമയം പുനഃക്കമീകരിച്ച് 

ഉത്തരവിടുന്നതാണ്. അതിനനുസരിച്ച് സതാഴില് ദാതാകളും 

സതാഴി ാളികളും സെകരിദകണ്ടതാണ്. 

11. ഇരു ചക്ക വാെനങ്ങളില് ഓൺന ന്  ഭക്ഷണ വിതരണം  

നടത്തുന്നവര്ക് ഉച്ച സമയത്തു (11 am to 3 pm) 

സുരക്ഷിതരാസണന്ന് അതാത് സ്ഥാപനങ്ങള് ഉറെുവരുദത്തണ്ടതാണ് 

. അവര്ക്കു ചൂട് ഏല്കാതിരികാന് ഉതകുന്ന രീതിയി ുള്ള 

വസ്ക്തധാരണം നടത്താന് നിര്ക്ദേശം നല്കുകയും അതുദപാസ  

ആവശയസമങ്കില് യാക്തകിടയില് അല്പസമയം വിക്ശമികാനുള്ള 

അനുവാദം നല്കുകയും സചദയ്യണ്ടതാണ്.  

12. മാധയമക്പവര്ക്ത്തകരും ദപാ ീസ്  ഉദദയാഗസ്ഥരും  ഈ സമയത്തു 

(11 am to 3 pm) കുടകള് ഉപദയാഗികുകയും ദനരിട്ട്  സവയില് 

ഏല്കാതിരികാന് ക്ശദ്ധികുകയും സചയ്യുക. ദജാ ിയില് 

ഏര്ക്സെട്ടിരികുന്ന ദപാ ീസ്കാര്ക്ക് സുമനസ്കര്ക്  കുടിസവള്ളം 

നല്കി നിര്ക്ജ ീകരണം തടയുവാന് സൊയികുക.  



13. യാക്തയിദ ര്ക്സെടുന്നവര്ക് ആവശയമായ വിക്ശമദത്താസട യാക്ത 

തുടരുന്നതാകും ന ലത്. സവള്ളം കയ്യില് കരുതുക. 

14. കാഠിനയമുള്ള ദജാ ികളില് ഏര്ക്സെടുന്നവര്ക് ദജാ ി സമയം 

ക്കമീകരികുക. 

15. മൃഗങ്ങള്കും പക്ഷികള്കും ശുദ്ധജ   ഭയത ഉറൊകുക. 

16. പഴങ്ങളും പച്ചകറികളും ധാരാളമായി കഴികുക. 

17. പുറത്തിറങ്ങുദമ്പാള് പാദരക്ഷകള് ധരികുക.  

18. കുട്ടികസളദയാ വളര്ക്ത്തുമൃഗങ്ങസളദയാ പാര്ക്ക് സചയ്ത 

വാെനങ്ങളില് ഇരുത്തി ദപാകാന് പാടി ല. 

19. സതറ്റായ വാര്ക്ത്തകള് ക്പചരിെികാതിരികുക. 

ആകാശവാണിയി ൂസടയും മുഖയധാര മാധയമങ്ങളി ൂസടയും 

വരുന്ന ഔദദയാഗിക സദരശങ്ങള് പാ ികുകയും 

ക്പചരിെികുകയും സചയ്യുക. 

20. അസവസ്ഥകള് അനുഭവസെട്ടാല് ഉടസന വിക്ശമികുകയും 

നവദയസൊയം ദതടുകയും സചയ്യുക. 

 

  



7 ഉപസാംഹനരാം 

ദുരന്തങ്ങളില് വി സെട്ട ജീവനുകള് നര്ടസെടുന്നത് 

കുറയ്കുന്നതിനാണ് നി വില് രാജയത്ത് ദുരന്ത നിവാരണ 

ക്പവര്ക്ത്തനങ്ങള് ക്പാമുഖയം നല്കുന്നത്. രാജയത്ത് ദുരന്ത നിവാരണ 

ക്പവര്ക്ത്തനങ്ങളില് ദകരളത്തിന് 5ആം സ്ഥാനമാണ് ഉള്ളസതന്നാണ് 

ദകക്ര അഭയന്തര മക്ന്താ യത്തിസെ വി യിരുത്തല്. പ  മാതൃകകളും 

ദുരന്ത നിവരണത്തില് ദകരളം മുദന്നാട്ട് വച്ചിട്ടുണ്ട്. ദകരളത്തിസെ 

ഭിന്നദശഷി സൗെൃദ ദുരന്ത നിവാരണ പദ്ധതി രാജയത്തിന് തസന്ന 

മാതൃകയാകുകയും ദദശീയ ഭിന്നദശഷി സൗെൃദ ദുരന്ത നിവാരണ 

മാര്ക്ഗ ദരഖയില് മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങള് പിന്തുടദരണ്ടുന്ന പദ്ധതിയായി 

പരാമര്ക്ശികസെടുകയും സചയ്തിട്ടുണ്ട്. ദകരളത്തില് ദുരന്ത നിവാരണ 

അദതാറിറ്റികളുസട ക്പവര്ക്ത്തനം സമക്ഗ ദമഖ യി ും വയാപിച്ച് 

വരുന്നു. 

ദുരന്ത  ഘൂകരണ ക്പവര്ക്ത്തനങ്ങളി ും, ക്പതികരണ 

ക്പവര്ക്ത്തനങ്ങളി ും നാം ഇനിയും ഏസറ മുദന്നാട്ട് ദപാദകണ്ടതുണ്ട്. 

ഓദരാ അനുഭവത്തില് നിന്നും ശാസ്ക്തീയമായി പാഠങ്ങള് 

ഉള്സകാണ്ടുസകാണ്ട്, തിരുത്തല് വരുദത്തണ്ടിടത്ത് തിരുത്തല് വരുത്തി, 

കൂടുതല് കാരയക്ഷയമതദയാസട, ദുഷ്കരമായ ദുരന്ത സാെചരയങ്ങസള 

ദനരിടുവാനും, ദുരന്ത സാെചരയങ്ങള്  ഘൂകരികുവാനും 

ആസൂക്തണം നടത്തി വിജയികുന്ന  സമീപനമാണ് ആധുനിക 

സമൂെത്തിന് ആവശയം.   

ഈ നകപുസ്തകം ഒരു തുടകം ആണ്. ഇ ക്ഷന് നടത്തുന്ന 

അദത തയ്യാസറടുെും, അദത കൃതയതദയാടും കൂടി മഴകാ  

ദുരന്തങ്ങസള ദനരിടാന് തയ്യാസറടുെ്  ക്പവര്ക്ത്തനങ്ങളും, ക്പതികരണ 

ക്പവര്ക്ത്തനങ്ങളും നടത്തുവാന് നമുക് സാധികണം. ഇതിദ കായി 

ഈ നകപുസ്തകം കൂടുതല് പരിഷ്കരികുവാന് ആവശയമായ 

നിര്ക്ദേശങ്ങള് ഉദദയാഗസ്ഥരില് നിന്നും ക്ഷണികുന്നു. ഓദരാ 

വര്ക്ഷവും ഈ നകപുസ്തകം പുനര്ക്ക്പസിദ്ധീകരികുദമ്പാള് മുന് 



വര്ക്ഷസത്ത അനുഭവങ്ങളും, ന ല ശീ ങ്ങളും സംക്ഗെിച്ച് 

സന്നിദവശിെികും. 

 ശാസ്ക്തം, അനുഭവം, ആസൂക്തണം എന്നിവയില് ഊന്നിയുള്ള 

ക്പവര്ക്ത്തന രീതിയാണ് ദകരളത്തിന് എന്നും സാമൂെിക 

മാനദണ്ഡങ്ങളില് മുന്നിരയില് നില്കുവാന് സൊയിച്ചിട്ടുള്ളത്. 

സുരക്ഷിത ദകരളത്തിനായി നമുക് ഒരുമിച്ച് ക്പയത്നികാം. 

 ഈ നകപുസ്തകത്തില് നിര്ക്ദേശിച്ചിരികുന്ന മുസന്നാരുക 

ക്പവര്ക്ത്തനങ്ങളുസട നടത്തിെ് എ ലാ വര്ക്ഷവും ജനുവരിയില് 

ആരംഭികുകയും, ക്പവര്ക്ത്തനങ്ങള് സംബന്ധിച്ച് അതാത് വകുെുകള് 

ദുരന്ത നിവാരണ വകുെിദ ക് സഫക്ബുവരി 28അം തീയതി റിദൊര്ക്ട്ട് 

നല്ദകണ്ടതാണ്. ജി ലാ ദുരന്ത നിവാരണ അദതാറിറ്റികള് 

അവരവരുസട മുസന്നാരുക നടപടികള് സംബന്ധിച്ചും, ജി ല ത ത്തില് 

വിവിധ വകുെുകള് മുസന്നാരുക ക്പവര്ക്ത്തനമായി നടത്തിയ 

ക്പവര്ക്ത്തനങ്ങള് സംബന്ധിച്ചും വിശദമായ റിദൊര്ക്ട്ട്  സഫക്ബുവരി 

28ആം തീയതി നല്ദകണ്ടതാണ്. 



8 അനുബന്ധാം 1: ഉഷ്ണതരാംഗാം, സൂരയനഘനതാം, സൂരയനതപാം 
എന്ിവ സാംസ്ഥനന സവികേഷ ദുരന്തമനയി പ്പഖയനപിച്ചു 
ടേനണ്ടുള്ള സർക്കനർ ഉത്തരവ് 

 
  



 
  



 
  



 
  



9 അനുബന്ധാം 2: ഉഷ്ണതരാംഗാം, സൂരയനഘനതാം, സൂരയനതപാം 
എന്ിവ  സാംബന്ധിച്ച് സാംസ്ഥനന ദുരന്ത നിവനരണ 
അകതനറിറ്റി ടപനതുജനങ്ങൾക്കനയി തയ്യനറനക്കിയ 
ൈഘുകൈഖേൾ 

 



 

https://sdma.kerala.gov.in/wp-content/uploads/2018/11/7.Sun-burn.pdf 

https://sdma.kerala.gov.in/wp-content/uploads/2018/11/7.Sun-burn.pdf


 



 







 



 

 





10 അനുബന്ധാം 3: കദേീയ ദുരന്ത നിവനരണ അകതനറിറ്റിയുടട 
ഉഷ്ണേനൈ ദുരന്തൈഘൂേരണ മനർഗ്ഗകരഖയില്സ 
നല്സേിയിട്ടുള്ള  ബന്ധടപ്പട്ട വേുപ്പുേൾ വിവരങ്ങൾ 
പൂരിപ്പികക്കണ്ട ക നർമനറ്റുേൾ 

10.1 സാംസ്ഥനന ദുരന്ത നിവനരണ അകതനറിറ്റി കദേീയ ദുരന്ത 
നിവനരണ അകതനറിറ്റിക്ക് നല്സകേണ്ട വിവരങ്ങൾ 

 



 



10.2 ജിൈലന ദുരന്ത നിവനരണ അകതനറിറ്റിേൾ സാംസ്ഥനന ദുരന്ത 
നിവനരണ അകതനറിറ്റിക്ക് നല്സകേണ്ട വിവരങ്ങൾ 

 
  



 



10.3 അനുബന്ധാം 4: ആകരനഗയ വേുപ്പ് സാംസ്ഥനന ദുരന്ത നിവനരണ 
അകതനറിറ്റിക്ക് നല്സകേണ്ട വിവരങ്ങളുടട ക നർമനറ്റ് (IDSP 
വിവര കേഖരണ ക നർമനറ്റ്) 

 

 



10.4 അനുബന്ധാം 5: ഉഷ്ണതരാംഗാം, സൂരയനഘനതാം, സൂരയനതപാം 
എന്ിവ  സാംബന്ധിച്ച് ടപനതുജനങ്ങൾ തടന് തയ്യനറനക്കുേയുാം 
സനമൂഹിേ മനധയമങ്ങൾ വഴി പ്പചരിപ്പിക്കടപ്പടുേയുാം ടചയ്ത 
ചിൈ കപ്ടനളുേൾ (േടപ്പനട്) 
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10.5 അനുബന്ധാം 6: സൂരയനഘനത ചിേിത്സക്കുള്ള മനർഗ്ഗനിർകേേങ്ങൾ 

ചികിത്സകുള്ള സപാതുവായ മാര്ക്ഗനിര്ക്ദദശങ്ങള് ചുവസട സകാടുകുന്നു. 

1. ദരാഗിസയ ആദയം തസന്ന ശവാസനാളത്തില് തടസ്സങ്ങളി ല എന്നും 
ശവാദസാച്ഛാസം കൃതയമാസണന്നും രക്തചംക്കമണം സാധാരണ 
ഗതിയി ാസണന്നും ഉറെുവരുത്തുക. ദരാഗിയുസട ബുദ്ധിമുട്ടുകളും 
ചൂട് കാ ാവസ്ഥയില് ചി വഴിച്ച സമയം, പള്സ്, ബി.പി, താപനി  
തുടങ്ങിയവ ദരഖസെടുത്തുക. 

2. സൂരയഘാതം (Heat illness) ഏറ്റുസവന്ന് സംശയിദകണ്ടത് 
എദൊസഴാസക. 

• സൂരയാഘാതത്തിന്സറ ക്പകടമായ  ക്ഷണങ്ങള് കാണികുക. 

• താസഴെറയുന്ന റിസ്ക് ഫാക്ടര്ക് ഉള്ള ദരാഗികള് 

▪ കുട്ടികളും വളസര ക്പായമുള്ളവരും 

▪ ശാരീരിക അവശതയുള്ളവരും സപാണ്ണത്തടിയുള്ളവരും. 

▪ കാ ാവസ്ഥയുമായി സപാരുത്തസെടാത്തവര്ക് - തണുെ് 
കാ ാവസ്ഥയുള്ള സ്ഥ ങ്ങളില് നിന്നും വന്നവര്ക്. തദേശീയര്ക്ക് 
ദവനല്കാ ത്തിന്സറ ആരംഭഘട്ടത്തില്  

▪ താസഴ പറയുന്ന മറ്റ് അസുഖങ്ങള് ഉള്ളവര്ക് 

➢ മാനസിക ദരാഗികള്. 

➢ െൃദക്ദാഗികള് 

➢ നാ ി സംബന്ധമായ ദരാഗമുള്ളവര്ക് 

➢ രക്തസംബന്ധമായ ദരാഗങ്ങള് 

➢ ശവാസദകാശ ദരാഗങ്ങള് 

➢ വൃകദരാഗങ്ങള് 

• താസഴ പറയുന്ന ഏസതങ്കി ും സ്ഥിരമായി കഴികുന്നവര്ക്. 

▪ മദയം 
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▪ െൃദക്ദാഗത്തിനുള്ള മരുന്നുകള് 

▪ വൃകസംബന്ധമായ ദരാഗത്തിനുള്ള മരുന്നുകള് 

▪ മാനസിക ദരാഗത്തിനുള്ള മരുന്നുകള് കഴികുന്നവര്ക് 

▪ അപസ്മാരത്തിനുള്ള മരുന്നുകള് കഴികുന്നവര്ക് 

▪ ആസ്തമയ്കുള്ള മരുന്ന് കഴികുന്നവര്ക് 

3. സൂരയാഘാതം സംശയിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് ശാരീരികാദ്ധവാനം 
നിര്ക്ത്തുകയും എക്തയും ദവഗം ദനരിട്ടുള്ള സൂരയക്പകാശത്തില് നിന്നും 
മാറ്റുകയും സചയ്യുക. 

4. ശരീരം തണുെികാനുള്ള നടപടികള് സവീകരികുക 
a) കക്ഷത്തി ും കഴുത്തി ും അടിവയറ്റി ും നനഞ്ഞ 
ദതാര്ക്ത്തിടുകദയാ ഐസ് പാക് സവകുകദയാ സചയ്യുക. 
ദരാഗിയുസട ആദരാഗയം സമച്ചമാസണങ്കില് പറ്റുസമങ്കില് തണുത്ത 
സവള്ളത്തില് കുളിെികുക. 

b) തണുത്ത സവള്ളം ദദെമാസക ം തളികുക. 
c) ഫാന് ഉപദയാഗിച്ച് നനഞ്ഞ ശരീരത്തിദ ക് കാറ്റ് സകാള്ളികുക. 

5. ശരീദരാഷ്മാവ് 40  ിക്ഗി സസല്ഷയസില് താസഴയാസണങ്കില് ഓദരാ 5 
മിനുട്ടി ും പള്സ്, ബി.പി, മുത ായവ പരിദശാധികുക.ദരാഗിയുസട 
സ്ഥിതി സമച്ചസെടുകയാസണങ്കില് ഇളം തണുെുള്ള സവള്ളദമാ ORS 
 യണിദയാ കുടിെികുക. 

6. ശരീദരാഷ്മാവ് 40  ിക്ഗി സസല്ഷയസിന് മുകളി ാസണങ്കില് ക് ിെ് 
സൗകരയങ്ങള്  ഭയമാസണങ്കില് (ഐ.വി. ഫ്ലൂയിഡ്) തുടങ്ങുകയും ഉടന് 
തസന്ന അടുത്തുള്ള ആശുപക്തിയിദ ക് മാറ്റുകയും സചയ്യുക. 

 

ഉഷ്ണകാ  ദുരന്ത  ഘൂകരണ ക്പവര്ക്ത്തന മാര്ക്ഗദരഖ രൂപീകരികുന്നതിന് 
ദവണ്ടിയുള്ള മാര്ക്ഗനിര്ക്ദേശങ്ങള് - 2019; ദദശീയ ദുരന്ത നിവാരണ അദതാറിറ്റി  
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10.6 അവൈാംബാം 

• ഉഷ്ണകാ  ദുരന്ത  ഘൂകരണ ക്പവര്ക്ത്തന മാര്ക്ഗദരഖ 
രൂപീകരികുന്നതിന് ദവണ്ടിയുള്ള മാര്ക്ഗനിര്ക്ദേശങ്ങള് - 2019; ദദശീയ 
ദുരന്ത നിവാരണ അദതാറിറ്റി 

• 'സക്തദഷാള്ഡ്' താപനി  കണകാകാനുള്ള മാതൃകകള്; ദദശീയ ദുരന്ത 
നിവാരണ അദതാറിറ്റി 

• അെമ്മദാബാദ് നഗരം, കര്ക്ണാടക, ഒ ിഷ, സത ങ്കാന സംസ്ഥാനങ്ങളുസട 
ഉഷ്ണകാ  ദുരന്ത  ഘൂകരണ ക്പവര്ക്ത്തന മാര്ക്ഗദരഖകള് 

• ഉഷ്ണകാ  ദരാഗങ്ങളുസട ക്പതിദരാധത്തിനും മാദനജ്സമന്റിനുമായുള്ള 
മാര്ക്ഗനിര്ക്ദേശങ്ങള് 2015; ദകക്ര ആദരാഗയ-കുടുംബദക്ഷമ മക്ന്താ യം 

• ഉഷ്ണതരംഗ ദുരന്ത  ഘൂകരണത്തിനായി ദകരള സംസ്ഥാന ദുരന്ത 
നിവാരണ അദതാറിറ്റി വിവിധ വകുെുകള്കായി പുറസെടുവിച്ച 
മാര്ക്ഗനിര്ക്ദേശങ്ങള് 2019 

• DATA (വിവരങ്ങള്): ദകക്ര കാ ാവസ്ഥ വകുെ്, IDSP (Integrated Disease 

Surveillance Programme), സംസ്ഥാന ആദരാഗയ കുടുംബദക്ഷമ വകുെ്, 
ദദശീയ ദുരന്ത നിവാരണ അദതാറിറ്റി 
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10.7 കേരള സാംസ്ഥനന ഉഷ്ണേനൈ ദുരന്ത ൈഘൂേരണ പ്പവർത്തന മനർഗ്ഗ 
കരഖ - സമയകരഖ (Timeline) 

1. 29-07-2019 ന് ഫയല് നമ്പര്ക് DM/486/2016/KSDMA യി ൂസട Hazard Analyst 

(Meteorology) സംസ്ഥാനത്തിനായി ഒരു െീറ്റ് ആക്ഷന് പ്ലാന് (State Heat 

Action Plan-HAP) തയ്യാറാകുന്നതിനുള്ള അനുമതി അഭയര്ക്ത്ഥികുകയും 

സെഡ് SEOC, 30/07/2019 ന് അനുമതി നല്കുകയും സചയ്തു. 

ഇതിന്സറ അടിസ്ഥാനത്തില് HAPയ്ക് ദവണ്ടിയുള്ള പഠനങ്ങളും 

അനുബന്ധ ക്പവര്ക്ത്തനങ്ങളും ആരംഭിച്ചു. 

2. 22-10-2019 ന് സംസ്ഥാനങ്ങള് െീറ്റ് ആക്ഷന് പ്ലാനുകള് 

തയ്യാറാകണസമന്ന് ആവശയസെട്ടു സകാണ്ട് ദദശീയ ദുരന്ത നിവാരണ 

അദതാറിറ്റി സംസ്ഥാന അദതാറിറ്റികള്ക് Letter No.F.No 1-79/2019-PP 

എന്ന കത്തയച്ചു. 

3. 2019  ിസംബര്ക് 5-6 തീയതികളില് സബംഗളുരുവില് സവച്ച് ദദശീയ 

ദുരന്ത നിവാരണ അദതാറിറ്റി ഉഷ്ണകാ  ദുരന്ത  ഘൂകരണ 

തയ്യാസറടുെ് ക്പവര്ക്ത്തനങ്ങള്കായി നടത്തിയ ദവിദിന ദദശീയ 

ശില്പശാ യില് ദകരളസത്ത ക്പതിനിധീകരിച്ച് HA MET പസങ്കടുത്തു. 

ക്പസ്തുത ശില്പ ശാ യില് ദദശീയ മാര്ക്ഗദരഖ വിശദമായ 

ചര്ക്ച്ചകള്ക് വിദധയമാവുകയും സംസ്ഥാന HAP കള് 

തയ്യാറാകാനുള്ള പരിശീ നം നല്കസെടുകയും സചയ്തു. 

4. സംസ്ഥാന അടിയന്തരഘട്ട കാരയനിര്ക്വെണ ദകക്രം ദദശീയ ദുരന്ത 

നിവാരണ അദതാറിറ്റിയുസട മാര്ക്ഗ നിര്ക്ദദശങ്ങള്ക് അനുസൃതമായി 

ക്പാദദശിക ഭാഷയായ മ യാളത്തില് 'ദകരള സംസ്ഥാന ഉഷ്ണകാ  

ദുരന്ത  ഘൂകരണ ക്പവര്ക്ത്തന മാര്ക്ഗദരഖ-2020' ആദയ കരട് 2020 

ജനുവരി 7ന് പൂര്ക്ത്തീകരികുകയും SEOC യിസ  വിദഗ്ധരുസട 

ആഭയന്തര വിശക നത്തിന് സമര്ക്െികുകയും സചയ്തു. ദശഷം 

കാ ാവസ്ഥ, ദുരന്ത നിവാരണം തുടങ്ങിയ രംഗങ്ങളില് ഗദവഷകരും 

ക്പവൃത്തി പരിചയമുള്ളവരുമായ ക്പമുഖരായവര്ക്ക് 

അഭിക്പയങ്ങള്കായി സഫക്ബുവരി 15ന് അയച്ചു നല്കി. ഇവരുസട 
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അഭിക്പായങ്ങള് കൂടി ഉള്സെടുത്തി 2020  സഫക്ബുവരി 26 ന് കരട് 

പരിഷ്കരിച്ചു.  

5. 'ദകരള സംസ്ഥാന ഉഷ്ണകാ  ദുരന്ത  ഘൂകരണ ക്പവര്ക്ത്തന 

മാര്ക്ഗദരഖ-2020'ന്സറ കരട് സംസ്ഥാനസത്ത ബന്ധസെട്ട വകുെുകള്ക് 

പരിദശാധനകും അഭിക്പായങ്ങള് സമര്ക്െികാനുമായി 2020 മാര്ക്ച്ച് 2 

ന് ഇ-സമയില് മുഖാന്തരം അയച്ചു നല്കി. 

6. ദകരള സംസ്ഥാന ഉഷ്ണകാ  ദുരന്ത  ഘൂകരണ ക്പവര്ക്ത്തന 

മാര്ക്ഗദരഖയുമായി ബന്ധസെട്ടുള്ള ചര്ക്ച്ചാദയാഗം (Consultation Meeting) 

വിവിധ വകുെുകളുസട ക്പതിനിധികള് പസങ്കടുത്തു സകാണ്ട് സംസ്ഥാന 

ദുരന്ത നിവാരണ അദതാറിറ്റിയുസട ആസ്ഥാന മരിരത്തില് സവച്ച് 2020 

മാര്ക്ച്ച് 05ന് നടന്നു. ക്പസ്തുത ദയാഗത്തില് പസങ്കടുത്ത വകുെ് 

ക്പതിനിധികളുസട വിവരങ്ങള് ചുവസട ദചര്ക്കുന്നു. 

Sl. No. Name 
Department/A

gency 
Designation 

Telephone 

number 
Email Address 

1 Dr Sujatha M P 

Kerala Forest 

Research 

Institute 

Senior Principal 

Scientist 
9446531852 sujatha@kfri.org 

2 Dr Ummu Selma 
Urban Affairs 

Directorate 

Joint Director 

(Health) 
9447494342 

duatvpm@gmail.c

om 

3 Dr Sabu S M 
Animal 

Husbandry 
Joint Director 9447533197 

jdp.ahdekerala.go

v.in 

4 Dr Ganesh G 
Animal 

Husbandry 

Virtual Cadre 

Officer AHD 

VS(Planning2) 

9495828798 
vs2.ahdekerala.go

v.in 

5 
Ms. Premela Rani 

M 

Kerala State 

Electricity 

Board Limited 

Deputy Chief 

Engineer (Civil) 
9496012140 ceip@kseb.in 

6 
Mr. S 

Padamakumar 
KSEB Ltd 

Executive 

Engineer of OCE 
9446378212 ceip@kseb.in 

7 
Mr. K. Santhosh 

Kumar 

Information & 

Public Relation 

Additional 

Director 
9447861123 

prdsanthosh@gm

ail.com 
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8 
Mr. B.K Dinesh 

Kumar 

Panchayath 

Department 
Joint Director 9496748833 

directorofpanchay

aths@gmail.com 

9 
Mr. Pradeep 

Mathew Paul 

Sports and 

Youth Affairs 

Department 

Under Secretary 9400793810 
pradeepmathewpa

ul@gmail.com 

10 
Mr. Ashok Kumar 

V 

Directorate of 

Collegiate 

Education 

Accounts Officer 8281671802 
dir.colledu@keral

a.gov.in 

11 Dr Dipu S 

Scientist and 

Head, 

Neyyatinkara 

sub center, 

CWRDM 

Scientist and 

Head 
7034943531 dipu@cwrdm.org 

12 Mr. K.S Praveen 
KWA, HQ, 

TVM 

Exe. Engineer 

(Operations) 
8547638199 

eeoperationskwa

@gmail.com 

13 
Dr Jyothish Kumar 

V 
KLD Board 

Dy General 

Manager 
9446004277 

jkvvvjk@gmail.co

m 

14 
Ms. Jyothilekshmi 

S 

Irrigation 

Department 
Joint Director 9447709094 

jdmonitoring@gm

ail.com 

15 Mr. Manu R 
Irrigation 

Department 

Assistant 

Engineer 
9847290357 

manukwa@gmail.

com 

16 Ms. Bushra A 
Ground Water 

Department 

Junior 

Hydrogeologist 
9633186111 

shgwd.kerala@g

mail.com 

17 Mr. C.J Satyakumar KSDMA HA(DM) 974420074 
cjsatyan@gmail.c

om 

18 Ms. Beena Rani 

Department of 

General 

Education 

Chief of Planning 

officer 
9497245531 

cpo.dge@kerala.g

ov.in 

19 
Mr. Anishia P 

Chacko 

Office of the 

DGE 
Sr Clerk 9446858486 

srpdfrr.dge@keral

a.gov.in 

20 Mr. Joe George KSDMA SPO 
0471 

2331345 

keralasdma@gma

il.com 
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21 
Dr Prateesh C 

Mammen 

KSDMA-

UNICEF 

Programme 

Coordinator 

0471 

2331345 

keralasdma@gma

il.com 

22 Mr. Ajin R S KSEOC Hazard Analyst 
0471 

2364424 

seoc.gok@gmail.c

om 

23 Ms. Ancy Joseph 
Ground Water 

Department 

Superintending 

Hydro-geologist 
9447729915  

24 Mr. Shaji Clement 

Rural 

Development 

Department 

JDC 8301025364  

25 Mr. Pradeep G S SEOC HRA 9895817557 
hraksdma@gmail.

com 

26 Mr. Ronu Mathew SEOC HA 9746983560 
Seoc.gok@gmail.

com 

27 
Mr. Alex K. John 

IPS 
Police 

AIG-Coastal 

Security CP HQ, 

Kochi 

9497996910 
dgpcpol@kerala.g

ov.in 

7. വിവിധ വകുെുകളുസട നിര്ക്ദദശങ്ങളും അഭിക്പായങ്ങളും ഇ-സമയില് 

മുഖാന്തരം  ഭികുകയും അവ കൂടി ഉള്സെടുത്തുകയും 

സപാതുജനങ്ങളുസട അഭിക്പായങ്ങള് കൂടി ദശഖരികുന്നതിനായി 2020 

മാര്ക്ച്ച് 16ന് സംസ്ഥാന ദുരന്ത നിവാരണ അദതാറിറ്റിയുസട 

സവബ്നസറ്റില് ക്പസിദ്ധീകരികുകയും സചയ്തു. സപാതുജനങ്ങളില് 

നിന്ന് ഇ-സമയില് ആയി  ഭിച്ച നിര്ക്ദദശങ്ങള് പരിദശാധികുകയും 

ചി  ക്പാദയാഗിക നിര്ക്ദദശങ്ങള് ഉള്സെടുത്തുകയും ദശഷികുന്നവ 

ഭാവിയില് കൂടുതല് ചര്ക്ച്ചകള്കും പരിദശാധനകള്കുമായി മാറ്റി 

സവകുകയും സചയ്തു. 

8. ദുരന്ത നിവാരണ നിയമം 2005, സസക്ഷന് 18 (2) (d) അനുസരിച്ച് 9-7-2020ന് 

സംസ്ഥാന എക്സികയൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റി അംഗീകരിച്ചു   
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ലേപുസ്തോം തയ്യനറനക്കിയവർ 

1. ക്ശീ. ഫെദ് മര്ക്സൂക്, െസാര്ക്ഡ് അന ിേ് (Meteorology), 

സക.എസ്.സി.ഒ.സി,  സംസ്ഥാന ദുരന്ത നിവാരണ അദതാറിറ്റി 

2. ദ ാ. ദശഖര്ക് എല്. കുരയാദകാസ്, സമമ്പര്ക് സസക്കട്ടറി, സംസ്ഥാന 

ദുരന്ത നിവാരണ അദതാറിറ്റി & സെഡ്, സക.എസ്.സി.ഒ.സി 

3. ക്ശീ. ദറാണു മാതയു, െസാര്ക്ഡ് അന ിേ് (Public Health), 

സക.എസ്.സി.ഒ.സി,  സംസ്ഥാന ദുരന്ത നിവാരണ അദതാറിറ്റി 

4. ദ ാ. രതീഷ് സക.എച്ച്, അദസാസിദയറ്റ് സക്പാഫസര്ക്, കമയൂണിറ്റി 

സമ ിസിന്, തിരുവനന്തപുരം സമ ികല് ദകാദളജ് 

 

സഹനയിച്ചവർ 

• ക്ശീ. നിധിന് ദ വിസ്, ക്ശീ. ക്പദീപ്റ് ജി.എസ്, ക്ശീമതി നീതു വി. 

ദതാമസ്, കുമാരി ദിഷ്ണ ദിദനശ്, കുമാരി ശില്പ രാജ്, കുമാരി െര്ക്ഷ 

എ (SEOC), ക്ശീ. ദജാ ദജാൺ (SPO), ടീം എസ്.ഇ.ഓ.സി, ടീം 

സക.എസ്. ി.എം.എ 

• ദ ാ. ക്പതീഷ് സി. മാമന് (യൂണിസസഫ്), കുമാരി ശരണയ, കുമാരി 

ആതിര, ക്ശീ. ദമാെിത് രാജദശഖരന്, കുമാരി അനഘ, കുമാരി ഗാസിയ, 

കുമാരി റുക്സാന (ഇന്ദറൺഷിെ് വിദയാര്ക്ത്ഥികള്) 
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Issued under the seal of the Kerala State Disaster Management Authority on 25-7-2020 

 

Sd/- 

Dr. Sekhar L. Kuriakose 

Member Secretary, KSDMA & 

Head, Kerala State Emergency Operations Centre 
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