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ആെുഖാം 

ദുരന്തങ്ങളെ നേരിടുന്നതിളെ കാരയക്ഷമത ദുരന്തങ്ങളെ നേരിടുന്നതിന് 

എത്തകണ്ട് തയ്യാളെടുകുന്നു എന്നതിളേ ആത്രയിച്ചായിരികും. നകരെത്തില് 

ഏറ്റവും അധികം ദുരന്ത സാഹചരയം ഉണ്ടാകുന്ന സമയം കാലവര്ക്ഷ-

തുലാവര്ക്ഷ കാലം ആണ്. 2012 മുതല് എലലാ വര്ക്ഷവും സംസ്ഥാേ ദുരന്ത 

േിവാരണ അനതാെിറ്റി, കാലവര്ക്ഷ-തുലാവര്ക്ഷ മുളന്നാരുകനയാഗം 

സംസ്ഥാേ ദുരിതാരവാസ കമ്മീഷണെുളട അദ്ധ്യക്ഷതയില് േടത്തി വരുന്നു. 

സംസ്ഥാേ, ജിലലാ, താലൂക് തലത്തില് അടിയന്തിരഘട്ട ത്രവര്ക്ത്തേ 

സംവിധാേം (Incident Response System) സ്ഥാരിച്ച്, വിവിധ വകുപ്പുകെുളട 

ത്രവര്ക്ത്തേ നമഖല വയക്തമാകി ഒരു ത്രനതയക രൂര നരഖയുളട ആവരയം 

ഓഖി ചുഴലികാറ്റ്, 2018ളലയും, 2019ളലയും ത്രെയം എന്നിവ 

വയക്തമാകിയിട്ടുണ്ട്. നമല് അേുഭവങ്ങെില് േിന്നും രാഠം ഉള്കളകാണ്ടാണ് 

ഇത്തരം ഒരു മാര്ക്ഗനരഖ (ഓെഞ്ച് രുസ്തകം) ദുരന്ത േിവാരണ 

േിയമത്തിളെ ളസക്ഷന് 22 (2) (f) ത്രകാരം കാലവര്ക്ഷ-തുലാവര്ക്ഷ 

കാലനത്തക്  തയ്യാൊകുകയും ത്രസിദ്ധ്ീകരികുകയും ളചയ്യുന്നത്.  

അതാത് ജിലലയുളട സാഹചരയം രരിഗണിച്ച് ഈ  മാര്ക്ഗനരഖയുളട 

അടിസ്ഥാേത്തില് അതാത് വകുപ്പുകള്ക മുളന്നാരുക ത്രവര്ക്ത്തേങ്ങള്ക 

ആസൂത്തണം ളചയ്തത് േടപ്പാനകണ്ടതുണ്ട്. ഈ ത്രവര്ക്ത്തങ്ങള്കക് ജിലല 

ദുരന്ത േിവാരണ അനതാെിറ്റി നേതൃതവം േല്നകണ്ടതുണ്ട്. 

തുടര്ക്വര്ക്ഷങ്ങെില് അേുഭവങ്ങെുളട ളവെിച്ചത്തില് ഈ കകരുസ്തകം 

രരിഷ്കരിച്ച് കൂടുതല് കാരയക്ഷമമായി ദുരന്തങ്ങളെ നേരിടുന്നതിേുള്ള 

മാര്ക്ഗ നരഖയായി മാറ്റുന്നതാണ്. കാലവര്ക്ഷ-തുലാവര്ക്ഷ കാലം അലലാത്ത 

മാസങ്ങെിലും, ത്രെയം, ചുഴലികാറ്റ്, ഉരുള്കളരാട്ടല്, മണ്ണിടിച്ചില്, എന്നീ 

സാഹചരയങ്ങെിലും ഈ മര്ക്ഗനരഖ ത്രകാരം ആണ് വകുപ്പുകള്ക 

ത്രവര്ക്ത്തിനകണ്ടത്. 

ഈ കകരുസ്തകം സംസ്ഥാേ ദുരന്ത േിവാരണ അനതാെിറ്റിയുളട 

നേറ്റ് എക്സികയൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റി 6-05-2019ന് അംഗീകരികുകയും സര്ക്കാര്ക് 

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

രുെളപ്പടുവികുകയും ളചയ്തതിട്ടുണ്ട്. ഈ രുസ്തകം 2019ളല ത്രെയ 
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അേുഭവത്തിളെ ളവെിച്ചത്തില് രുതുകി ത്രസിദ്ധ്ീകരികുവാന് സംസ്ഥാേ 

ഇ.ഒ.സിളയ 30-4-2020ന് നചര്ക്ന്ന നേറ്റ് എക്സികയൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റി 

ചുമതലളപ്പടുത്തി, 25-5-2020ന് ത്രസ്തുത രതിപ്പ് രുതുകി ത്രസിദ്ധ്ീകരിച്ച്. 

25-5-2021ന് സംസ്ഥാേ ഇ.ഒ.സിയുളട വിദഗ്ദ്ധ്ര്ക് നയാഗം നചര്ക്ന്ന് 2021ളല 

ഓെഞ്ച് രുസ്തകം അംഗീകരിച്ചു. 

നകാവിഡ്-19ളെ ളവെിച്ചത്തില് സാമൂഹിക അകലം രാലിച്ചും, 

നകാവിഡ്-19ളെ വയാരേ സാധയത കൂടി രരിഗണിച്ചും നവണം 2021ളല 

മഴകാലദുരന്തങ്ങളെ നേരിടുവാന്. ആയതിോല്, സംസ്ഥാേ ഇ.ഒ.സിയില് 

നകാവിഡ് സംബന്ധമായ വിഷയങ്ങെില് ഉരനദരം േല്കുന്ന 

തിരുവേന്തരുരം ളമഡികല് നകാനെജിളല വിദഗ്ദ്ധ്ക്തരായ നഡാക്ടര്ക്മാര്ക് 

കൂടി ഈ മാര്ക്ഗനരഖ രുതുകുന്നതില് രങ്ക് വഹിച്ചിട്ടുണ്ട്. 

 

 

സംസ്ഥാേ ദുരന്ത േിവാരണ അനതാെിറ്റിയുളട എക്സികയൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റി 
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1 രകരളത്തിമല െഴക്കനലാം 

കേരളത്തിൽ നാല് ഋതുക്കളിലുും മഴ ലഭിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലുും 
കേരളത്തിണ്ടല മഴക്കാലും ആയി േണക്കാക്കുന്നത് ജൂൺ മുതൽ 
ണ്ടെപ്റ്റുംബർ വണ്ടര ധാരാളമായി മഴ ലഭിക്കുന്ന ഇടവപ്പാതിയുും (ണ്ടതക്കു 
പടിഞ്ഞാറൻ ോലവർഷും) ഒകകടാബര് മുതൽ ഡിെുംബർ വണ്ടര മഴ 
ലഭിക്കുന്ന തുലാവർഷവുും ആണ്.  ണ്ടതക്കു പടിഞ്ഞാറൻ ോലവർഷും 
ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യണ്ടമത്തുന്ന പ്പകദ്ശും ആണ് കേരളും. കേരളത്തിണ്ടല 
വാർഷിേ മഴയുണ്ടട ദ്ീർഘോല ശരാശരി 2924.7 മിലലി മീറർ ആണ്. 
ഇതിൽ 2049.2 മിലലി മീറർ മഴയുും ണ്ടതക്ക് പടിഞ്ഞാറൻ മൺെൂണിലാണ് 
ലഭിക്കുന്നത്. ണ്ടതാട്ടു പിന്നണ്ടല വരുന്ന വടക്ക് േിഴക്കൻ മൺെൂണിൽ 491.7 
മിലലി മീറർ മഴയുും ആണ് 'ൊധാരണ' (normal) ലഭിക്കാറുള്ളത്. അത് 
േൂടാണ്ടത കേരളത്തിണ്ടല പ്പീ-മൺെൂൺ ോലത്തു (മാർച്ച്-ണ്ടമയ്) 361.5 മിലലി 
മീറർ മഴയുും ശീതോലത്തു (ജനുവരി-ണ്ടെപ്ബുവരി) 22.4 മിലലി മീറർ 
മഴയുും ൊധാരണ ലഭികാെുണ്ട്. കേരളത്തിൽ ഏറവുമധിേും മഴ 
ൊധാരണയായി ലഭിക്കാറുള്ളത് ജൂലല മാെത്തിലാണ്. 
െുംസ്ഥാനത്തിലാണ്ടേ 720.1 മിലലിമീറർ മഴ ജൂലല മാെത്തിലുും 643 മിലലി 
മീറർ മഴ ജൂൺ മാെത്തിലുും ദ്ീർഘോല ശരാശരിയായി 
േണക്കാക്കണ്ടപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. ഈ രെ് പ്പധാന മഴ മാെങ്ങൾക്ക് 
കശഷണ്ടമത്തുന്ന ഓഗസ്റ്റ് മാെത്തിണ്ടല 'ൊധാരണ' പ്പതീക്ഷിക്കാവുന്ന മഴ 427 
മിലലി മീററാണ്. 1989 മുതൽ 2018 വണ്ടര കരഖണ്ടപ്പടുത്തണ്ടപ്പട്ട മഴയുണ്ടട 
വിവരങ്ങളിൽ നിന്നാണ് കേപ്ര ോലാവസ്ഥാ വേുപ്പ് ഈ േണക്കുേൾ 
തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത്. പരിചിതമലലാത്ത രീതിയിൽ ഉൊേുന്ന 
അൊധാരണ മഴ പലകപ്പാഴുും വലിയ നാശനഷ്ടങ്ങൾ െൃഷ്ടിക്കാറുെ്. 

ഏറവുും പ്പധാനണ്ടപ്പട്ട മഴക്കാലും ആയ ണ്ടതക്കു പടിഞ്ഞാറൻ 
ോലവർഷത്തിൽ േൂടുതൽ മഴ ലഭിക്കുന്നത് വടക്കൻ കേരളത്തിലുും 
േുറവ് മഴ ലഭിക്കുന്നത് ണ്ടതക്കൻ കേരളത്തിലുമാണ്. ോെർകഗാഡ്, 
േണ്ണൂർ, കോഴികക്കാട്, വയനാട്, മലപ്പുറും, തൃശ്ശൂർ, എറണാേുളും, 
ഇടുക്കി എന്നീ ജിലലേളിൽ 2000 മിലലി മീററിൽ അധിേും മഴ ൊധാരണ 
ലഭിക്കാറുെ്. ഇതിൽ ഏറവുും അധിേും മഴ (2971.4 mm) ലഭിക്കുന്നത് 
ോെർകഗാഡ് ജിലലയിൽ ആണ്. ഏറവുും േുറവ് മഴ (865.1 mm) 
ൊധാരണ ലഭിക്കാറുള്ളത് തിരുവനന്ത്പുരും ജിലലയിൽ ആണ്. ോലവർഷ 
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െീെണിൽ ഓകരാ ജിലലയിലുും ൊധാരണ ലഭികക്കെ മഴയുണ്ടട അളവ് 
(ചിപ്തും 1) ണ്ടോടുത്തിരിക്കുന്നു. 

 
ചിപ്തും 1: ണ്ടതക്കു പടിഞ്ഞാറൻ ോലവർഷത്തിൽ ഓകരാ ജിലലയിലുും 

ൊധാരണ ലഭികക്കെ മഴയുണ്ടട അളവ് 

ഇടവപ്പാതിയിൽ നിന്ന് വിപരീതമായി ഇടിണ്ടവകട്ടാടുേൂടിയ 

തുലാവർഷും ഏറവുും അധിേും ണ്ടപയ്തിങ്ങാറുള്ളത് ണ്ടതക്കൻ കേരളത്തിൽ 

ആണ്. ണ്ടോലലും, പത്തനുംതിട്ട, ആലപ്പുഴ, ഇടുക്കി, തിരുവനതപുരും, 

കോട്ടയും, എറണാേുളും, തൃശൂർ ജിലലേളിൽ 500 മിലലി മീററിൽ അധിേും 

മഴ ലഭിക്കാറുെ്. തുലാവർഷത്തിൽ ഏറവുും അധിേും മഴ (630.8 mm) 

ലഭിക്കുന്നത് ണ്ടോലലും ജിലലയിലുും ഏറവുും േുറവ് മഴ (335.9 mm) 

ലഭിക്കുന്നത് വയനാട് ജിലലയിലുമാണ്. തുലാവർഷത്തിൽ ഓകരാ ജിലലയിലുും 

ൊധാരണ ലഭികക്കെ മഴയുണ്ടട അളവ് (ചിപ്തും 2) ണ്ടോടുത്തിരിക്കുന്നു. 

 
ചിപ്തും 2: വടക്ക് േിഴക്കൻ തുലാവർഷത്തിൽ ഓകരാ ജിലലയിലുും 

ൊധാരണ ലഭികക്കെ മഴയുണ്ടട അളവ് 
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മാർച്ച്-ണ്ടമയ് മാെങ്ങളിൽ ണ്ടപയ്യുന്ന കവനൽ മഴയുും ഇടിണ്ടവകട്ടാടു 

േൂടിയുള്ളതാണ്. കേരളത്തിന്ണ്ടറ ണ്ടതക്കൻ ജിലലേളിൽ ആണ് കവനൽ മഴ 

അധികവും ലഭിക്കുന്നത്. വടക്കൻ ജിലലേളിൽ താരതകമയന മഴ േുറവാണ്.  

പത്തനുംതിട്ട ജിലലയിൽ ആണ് ഏറവുും അധിേും മഴ ലഭിക്കുന്നത്. 

പത്തനുംതിട്ട, ണ്ടോലലും, ആലപ്പുഴ, കോട്ടയും, ഇടുക്കി, എറണാേുളും എന്നീ 

ജിലലേളിൽ യഥാപ്േമും 495.3 mm, 455.2 mm, 451.7 mm, 433.2 mm, 426.4 

mm, 400.6 mm ശരാശരി മഴ ലഭിക്കുന്നു. കവനൽ മഴ ഏറവുും േുറവ് 

ലഭിക്കുന്നത് പാലക്കാട് (244 mm) ആണ്.  കവനൽ മഴ ഓകരാ ജിലലയിലുും 

ൊധാരണ ലഭികക്കെ അളവ് (ചിപ്തും 3) ണ്ടോടുത്തിരിക്കുന്നു. 

 
ചിപ്തും 3: കവനൽ മഴ ഓകരാ ജിലലയിലുും ൊധാരണ ലഭികക്കെ അളവ് 

കേരളത്തിൽ ശീതോലത്തു മറു ഋതുക്കണ്ടള അകപക്ഷിച്ചു താരതകമനയ 

േുറവ് മഴ ആണ് ലഭിക്കാറുള്ളത്. ഈ മാെങ്ങളിൽ േൂടുതലുും മഴ 

ലഭിക്കുന്നത് ണ്ടതക്കൻ കേരളത്തിൽ ആണ്. വടക്കൻ ജിലലേളായ 

ോെർകഗാഡ്, േണ്ണൂർ, കോഴികക്കാട്, മലപ്പുറും, പാലക്കാട് 

എന്നിവിടങ്ങളിൽ ശരാശരി 10 മിലലി മീററിൽ താണ്ടഴ മഴ ലഭിക്കാറുള്ളു. 

എന്നാൽ ണ്ടതക്കൻ ജിലലേളായ പത്തനുംതിട്ട, ളകാലലം, ആലപ്പുഴ, 

തിരുവനന്ത്പുരും, കോട്ടയും എന്നിവിടങ്ങളിൽ ശരാശരി 30 മിലലി മീററിൽ 

അധിേും മഴ ലഭിക്കാറുെ്. ജനുവരി-ളഫത്ബുവരി മാസങ്ങെില് ഏറവുും 

അധിേും മഴ (57.5 mm) ലഭിക്കുന്നത് പത്തനുംതിട്ട ജിലലയിലുും ഏറവുും 
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േുറവ് മഴ (2.7 mm) ലഭിക്കുന്നത് ോെർകഗാഡ് ജിലലയിലുും ആണ്. 

ലശതയോലത്തു ഓകരാ ജിലലയിലുും ൊധാരണ ലഭികക്കെ മഴയുണ്ടട 

അളവ് (ചിപ്തും 4) ണ്ടോടുത്തിരിക്കുന്നു. 

 
ചിപ്തും 4: ലശതയോലത്തു ഓകരാ ജിലലയിലുും ൊധാരണ ലഭികക്കെ 

മഴയുണ്ടട അളവ് 

നകത്ര കലാവസ്ഥാ വകുപ്പിളെ (ഐ.എം.ഡി) 2011 മുതലുള്ള ളതക് 

രടിഞ്ഞാെന് മൺസൂൺ ത്രവചേവും നകരെത്തില് ലഭിച്ച മഴയും 

ദീര്ക്ഘകാല രരാരരിയുളട രതമാേ കണകില് ചുവളടനച്ചര്ക്കുന്നു. 

ത്രവചേവും ത്രാനദരിക മഴയുളട അെവും തമ്മിലുള്ള വയതിയാേം ഈ 

ത്ഗാഫില് േിന്നും വയക്തമാണ്. 
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2005-2020 വളരയുള്ള 16 വര്ക്ഷങ്ങെില്, 10 തവണ ത്രതീക്ഷിച്ചതില് 

കൂടുതല് മഴയും, 6 തവണ ത്രതീക്ഷിച്ചതില് കുെവ് മഴയും ആണ് 

നകരെത്തില് ലഭിച്ചത് എന്ന് ചുവളട നചര്ക്കുന്ന നകരെത്തിളല രരാരരി 

മഴയും, ലഭിച്ച മഴയും തമ്മിലുള്ള താരതമയത്തില് േിന്നും വയക്തമാണ്. 

 

ഓനരാ മാസത്തിലും ജിലലകെില് ലഭിനച്ചകാവുന്ന രരാരരി മഴ 
ചുവളട നചര്ക്കുന്നു.  
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സംസ്ഥാേത്ത് അതാത് മാസവും, ഋതുകെിലും, വര്ക്ഷികമായും, 

ലഭികുന്ന രരാരരി മഴയുളട ഭൂരടങ്ങള്ക അേുബന്ധം 6 ആയി 

നചര്ക്ത്തിട്ടുണ്ട്. 

കേപ്ര ോലാവസ്ഥാ വേുപ്പാണ് ോലാവസ്ഥാ െുംബന്ധിച്ചുള്ള 

മുന്നറിയിപ്പുേൾ െർക്കാരിനുും െുംവിധാനങ്ങൾക്കുും nalkan ഔകദ്യാഗിേ 

ചുമതയുള്ള ഏജൻെി. ഏപ്പിൽ മാെത്തിൽ കേപ്ര ോലാവസ്ഥാ വേുപ്പ് 

പ്പെിദ്ധീേരിക്കുന്ന ആദ്യഘട്ട ദ്ീർഘോല മഴ പ്പവചനത്തിണ്ടെ 

അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് രാജയത്ത് മൺെൂൺ മുണ്ടന്നാരുക്ക പ്പവർത്തനങ്ങൾ 

ആരുംഭിക്കാറുള്ളത്. 

1.1 വിവിധ കനലനവസ്ഥന പ്പവചന സ്ഥനപനങ്ങളുമട പ്പവചനങ്ങള് 

1.1.1 രകപ്ര കനലനവസ്ഥന വകുപ്പ് (India Meteorological Department) 

2021 ഏത്രില് 16 ന് നകത്ര കാലാവസ്ഥാ േിരീക്ഷണ നകത്രം (IMD) 

രുെളപ്പടുവിച്ച ദീര്ക്ഘകാല മഴ സാധയതാ ത്രവചേത്തില് രാജയത്ത് ഈ 

വര്ക്ഷം ത്രതീക്ഷികുന്നത് 'സാധാരണ' (normal) മഴയാണ്. ദീര്ക്ഘകാല 

രരാരരിയുളട 98% (+/-5% നമാഡല് രിഴവുകള്കകുള്ള സാധയതനയാളട) 

മഴയാണ് 2020ളല ളതക് രടിഞ്ഞാെന് കാലവര്ക്ഷത്തില് (ഇടവപ്പാതി) 

ഇന്തയയില് ത്രവചികളപ്പട്ടിരികുന്നത്. (കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പിന്ളെ 2018 

ളല ദീര്ക്ഘകാല ത്രവചേം 97%വും 2019ല് 96% വും 2020നലത് 100% 
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വുമായിരുന്നു). അനതസമയം നകരെത്തില് ഇത്തവണ കാലവര്ക്ഷം 

സാധാരണയില് കൂടുതലാവാന് നേരിയ സാധയതയുളണ്ടന്നാണ് നകത്ര 

കാലാവസ്ഥ വകുപ്പിന്ളെ ആദയ ഘട്ട മൺസൂൺ ത്രവചേത്തില് (First 

Stage Long Range Forecast) വയക്തമാകുന്നത്. 

ജൂൺ മുതല് ളസപ്റ്തംബര്ക് വളരയുള്ള ളതക് രടിഞ്ഞാെന് 

മൺസൂണില് ഇന്തയയിലാളക ലഭികാേിടയുള്ള ആളക മഴയുളട അെവിളേ 

സംബന്ധിച്ചുള്ളതാണ് ഈ ത്രവചേം. ഇന്തയയുളട ളതക് രടിഞ്ഞാെന് 

മൺസൂൺ മഴയുളട ദീര്ക്ഘകാല രരാരരി എന്നത് 880 മിലലി മീറ്റര്ക് 

മഴയാണ്. ഈ ത്രവചേത്തില് േിന്ന് വലിയ അരകടങ്ങള്ക സൃഷ്ടികാെുള്ള 

അതിതീത്വ മഴ ദിേങ്ങള്ക രാജയത്തുണ്ടാകുളമനന്നാ സംസ്ഥാേത്ത് ഇടവപ്പാതി 

ഏത് രീതിയിലായിരികുളമനന്നാ ളരാതുളവ മേസ്സിലാകാന് 

സാധികുകയിലല. േിലവില് എലലാ ദിവസവും നകത്ര കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് 

രുെളപ്പടുവികുന്ന 5 ദിവസളത്ത ജിലലാതല മഴ ത്രവചേത്തില് മാത്തമാണ് 

ഇത്തരം വിവരങ്ങള്ക േമുക് ലഭയമാകുന്നത്. 

മൺസൂണിളേ സവാധീേികുന്ന േിര്ക്ണ്ണായക ഘടകങ്ങൊയ രസിഫിക് 

സമുത്ദത്തിളല എല്-േിനോ ത്രതിഭാസവും ഇന്തയന് മഹാസമുത്ദത്തിളല 

'ഇന്തയന് ഓഷയന് കഡനരാള്ക' ത്രതിഭാസവും േിലവില് 'േയൂത്ടല്' 

അവസ്ഥയിലാണ് ഉള്ളളതന്നും ഇത് അേുകൂല സാഹചരയത്തിന്ളെ 

സൂചേയാളണന്നും നകത്ര കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് വയക്തമാകുന്നു. ഏറ്റവും 

രുതിയ ആനഗാെ കാലാവസ്ഥ നമാഡലുകള്ക േല്കുന്ന സൂചേകള്ക 

അേുസരിച്ച് ENSO േയൂത്ടലായി തുടരുകയും ളേഗറ്റീവ് IOD സാഹചരയം 

രൂരളപ്പടുകയും ളചയ്യും. സാധാരണയില് കവിഞ്ഞുള്ള മഴ (above normal) 

സാധയത 16% വും അധിക മഴകുള്ള (Excess, >110%)  സാധയത നകവലം 

5% മാത്തമാളണന്നുമാണ് IMD ദീര്ക്ഘകാല ത്രവചേത്തിലൂളട 

വയക്തമാകുന്നത്. 

സംസ്ഥാേ സര്ക്കാരുകെുളട േിരന്തരമായ ആവരയം രരിഗണിച്ച് 

ത്രാനദരിക അടിസ്ഥാേത്തിലുള്ള മഴയുളട വിതരണ സാധയത (forecasts of 

spatial distribution of seasonal rainfall along with the regionally averaged rainfall 

forecasts) കൂടി ഇത്തവണളത്ത ദീര്ക്ഘകാല ത്രവചേത്തില് 
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ഉള്കളപ്പടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിോയി ആനഗാെ  കാലാവസ്ഥ നമാഡലുകളെ 

(coupled global climate models-CGCMs) അടിസ്ഥാേമാകി ഒരു ഡയോമിക് 

മള്കട്ടി നമാഡല് എന്ളസംബിള്ക (MME) സംവിധാേം നകത്ര കാലാവസ്ഥ 

വകുപ്പ് വികസിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതുരനയാഗളപ്പടുത്തി ളകാണ്ട് ഓനരാ 

മാസനത്തകുമുള്ള ത്രവചേവും ലഭയമാകുളമന്ന് കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് 

വയക്തമാകുന്നു. 

നകരെത്തില് സാധാരണ ലഭികാെുള്ളതിനേകാള്ക മഴ ഇത്തവണ 

ലഭികാേുള്ള സാധയതയാണ് ആദയഘട്ട ത്രവചേത്തില് േിന്ന് 

ലഭയമായിരികുന്നത്. 2049.2 മിലലിമീറ്റര്ക് മഴയാണ് നകരെത്തിളല സാധാരണ 

മൺസൂൺ മഴ. ളമയ്ത അവസാേവാരത്തിനലാ ജൂൺ ആദയവാരത്തിനലാ 

ആയി IMD അവരുളട രണ്ടാമളത്ത ദീര്ക്ഘകാല ത്രവചേം 

രുെത്തിെകുന്നതാണ്. ഇന്തയളയ വിവിധ നമഖലകൊയി തിരിച്ചുള്ള 

ത്രവചേം കൂടി സാധാരണ രണ്ടാമളത്ത ദീര്ക്ഘകാല ത്രവചേത്തില് 

ഉണ്ടാകാെുണ്ട്. അത് കൂടി ലഭയമാകുനമ്പാള്ക നകരെം ഉള്കളപ്പടുന്ന 

ദക്ഷിനണന്തയക് ലഭികാന് സാധയതയുള്ള മഴയുളട അെവിളേ കുെിച്ച് 

കൂടുതല്  വയക്തതയുണ്ടാകും. 

 

നകത്ര കാലാവസ്ഥാ േിരീക്ഷണ നകത്രത്തിന്ളെ 2021 ദീര്ക്ഘകാല 
മൺസൂൺ ത്രവചേം 
https://internal.imd.gov.in/press_release/20210416_pr_1073.pdf എന്ന ലിങ്കില് 
ലഭയമാണ്. ഈ നമഖലയില് ത്രവര്ക്ത്തികുന്ന ത്രമുഖ അന്തര്ക്നദരീയ, 
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സവകാരയ ഏജന്സികെും 2021 മൺസൂൺ മഴയുളട ദീര്ക്ഘകാല ത്രവചേം 
േടത്തിയിട്ടുണ്ട്. ലഭയമായ ചില വിവരങ്ങള്ക അേുബന്ധമായി 
ഉള്കളപ്പടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. 

1.1.2 ദക്ഷിരണഷയന് രനജ്യങ്ങളുമട കനലനവസ്ഥന കൂട്ടനയ്െയുമട പമത്തനന്പതനാം 
സരേളനാം [South Asian Seasonal Climate Outlook Forum (SASCOF-19)] 

ദക്ഷിനണഷയന് രാജയങ്ങെുളട ഔനദയാഗിക കാലാവസ്ഥാ 

ഏജന്സികെുളട കൂട്ടായ്തമയായ SASCOF ഏത്രില് 26 മുതല് 28 വളര 

വീഡിനയാ നകാൺളഫളെന്സ് വഴി അവരുളട രളത്താന്മ്പതാം സനമ്മെേം 

നചരുകയുണ്ടായി. നലാക കാലാവസ്ഥാ സംഘടേയുളടയും മറ്റ് ത്രമുഖ 

അന്തര്ക്നദരീയ കാലാവസ്ഥാ സംഘടേകെുളടയും ത്രതിേിധികള്ക ഉള്കളപ്പളട 

രളങ്കടുത്ത സനമ്മെേത്തില് നമഖലയില് ത്രതീക്ഷികുന്ന സീസൺ 

എങ്ങളേയായിരികുളമന്ന് വിലയിരുത്തി. ഇന്തയയില് ളരാതുളവ 

'സാധാരണ' മൺസൂൺ ആയിരികുളമന്ന േിഗമേത്തിലാണ് സാസ്നകാഫ്റ് 

എത്തിനച്ചര്ക്ന്നിട്ടുള്ളത്. എന്നാല് സാസ്നകാഫ്റ് ത്രസിദ്ധ്ീകരിച്ച കാലാവസ്ഥാ 

അവനലാകേ ഭൂരടത്തില് നകരെം ഉള്കളപ്പടുന്ന ദക്ഷിനണന്തയയില് 

സാധാരണയില് കൂടുതല് (Above Normal) മഴ ലഭികാേുള്ള സാധയത 

ത്രവചികളപ്പട്ടിരികുന്നു. 

 
SASCOFളെ ത്രവചേം സംബന്ധിച്ചുള്ള വിവരം നലാക കാലാവസ്ഥാ 

സംഘടേയുളട ളവബ്കസറ്റില് േിന്ന് 
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https://imdpune.gov.in/consensus_statement_JJAS_2021.pdf എന്ന ലിങ്കില് 

ലഭയമാണ്. 

1.1.3 IRI മകനളാംബിയ യൂണിരവഴ്സിറ്റി (International Research Institute for Climate and 

Society - Columbia University) 

അനമരികയിളല ത്രരസ്തമായ ളകാെംബിയ യൂണിനവഴ്സിറ്റിയിളല 

എര്ക്ത്ത് ഇന്േിറ്റയൂട്ടിളെ IRI മള്കട്ടി നമാഡല് നത്രാബബിലിറ്റി നഫാര്ക്കാേ് 

അേുസരിച്ച് 2021 ജൂൺ മുതല് ഓഗേ് വളരയുള്ള കാലയെവില് ഇന്തയന് 

ഉരഭൂഖണ്ഡത്തില്, ദക്ഷിനണന്തയയില് സാധാരണയില് കൂടുതല് മഴ 

ലഭികാേുള്ള സാധയതയുളട സൂചേയാണ് േല്കുന്നത്. 

IRI കാലാവസ്ഥാ അവനലാകേ ഭൂരടം https://iri.columbia.edu/our-

expertise/climate/forecasts/seasonal-climate-forecasts/ എന്ന ലിങ്കില് 

കാണാവുന്നതാണ്. 

1.1.4 സവകനരയ ഏജ്ന്സികള് 

സവകാരയ നമഖലയില് ത്രവര്ക്ത്തികുന്ന വിവിധ കാലാവസ്ഥ 

ഏജന്സികെും അവരുളട മൺസൂൺ ത്രവചേം ലഭയമാകിയിട്ടുണ്ട്. 

ത്രമുഖ സവകാരയ കാലാവസ്ഥാ േിരീക്ഷണ സംരംഭമായ മവതര് ചനനല്സ (IBM 

Weather Channel) അവരുളട മൺസൂൺ ത്രവചേത്തില് രെയുന്നത് 2021 ല് 

മൺസൂൺ ഇന്തയയില് നേരളത്ത എത്തുളമന്നാണ്. ഈ വര്ക്ഷം ളമയ്ത 30 ന് 

തളന്ന മൺസൂൺ  ഇന്തയയില് എത്തുളമന്നാണ് IBM ളവതര്ക് ചാേല് 

കണകാകുന്നത്. മാത്തമലല, ളവതര്ക് ചാേലിളെ ത്രവചേത്തില് 'സാധാരണ' 

മഴയാകും ഈ സീസണില് ഇന്തയയില് ലഭികുക എന്നാണ് 

ത്രവചികുന്നത്. സാധാരാണ സമയത്തിേും രണ്ട് ദിവസം മുനന്ന എത്തുന്ന 

മൺസൂൺ ദീര്ക്ഘകാല രരാരരിയുളട 101% മഴയാണ് ഈ വര്ക്ഷം 

ഇന്തയയിലാളക േല്കുളമന്ന് ത്രതീക്ഷികുന്നത്. ളവതര്ക് ചാേലിളെ 

കാലാവസ്ഥാ അവനലാകേ ഭൂരടത്തില് നകരെം ഉള്കളപ്പടുന്ന നമഖലയില് 

സാധാരണയില് കൂടുതല് മഴയ്തകുള്ള സാധയതയുളട സൂചേയാണ് 

േല്കുന്നത്. ളവതര്ക് ചാേലിളെ വിരദമായ അവനലാകേം 

https://imdpune.gov.in/consensus_statement_JJAS_2021.pdf
https://iri.columbia.edu/our-expertise/climate/forecasts/seasonal-climate-forecasts/
https://iri.columbia.edu/our-expertise/climate/forecasts/seasonal-climate-forecasts/
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https://weather.com/en-IN/india/monsoon/news/2021-04-21-monsoon-to-remain-wetter-

than-normal-for-third-consecutive-year-twc എന്ന ലിങ്കില് ലഭയമാണ്. 

രാജയത്തു ഇത്തവണ കാലവര്ക്ഷം സാധാരണ േിലയിലായിരികുളമന്ന് 

സവകാരയ കാലാവസ്ഥ ഏജന്സിയായ സ്കകളമറ്റ് ളവതര്ക്. ദീര്ക്ഘകാല 

രരാരരിയുളട 103% മഴയാണ് (+/-5% നമാഡല് രിഴവുകള്കകുള്ള 

സാധയതനയാളട) ഈ വര്ക്ഷം ഇന്തയയിലാളക ലഭികുക എന്നാണ് അവരുളട 

ത്രവചേത്തില് വയക്തമാകിയിരികുന്നത്. നകരെത്തിലും ഇത്തവണ 

കാലവര്ക്ഷം സാധാരണ േിലയിലാകാേുള്ള സാധയതയാണ് സ്കകളമറ്റ് 

ളവതര്ക് ത്രവചികുന്നത്.  വിരദമായ അവനലാകേം 

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

forecasts-healthy-normal-monsoon-for-india-in-2021/ എന്ന ലിങ്കില് ലഭയമാണ്. 

ത്രമുഖ അന്താരാത്ഷ്ട സവകാരയ കാലാവസ്ഥ ഏജന്സിയായ 

അകയൂളവളതെിന്ളെ (AccuWeather) ത്രവചേ ത്രകാരം നകരെത്തില് 

ഇത്തവണ  കാലാവര്ക്ഷം സാധാരണ േിലയില് ലഭികാന് സാധയത. 

ഇത്തവണ കാലാവര്ക്ഷം ജൂൺ 1നോട് കൂടി (4 ദിവസം വളര 

മുളന്നനയാ/കവകിനയാ) തളന്ന നകരെത്തില് എത്തിനച്ചരാന് 

സാധയതയുളണ്ടന്നും ഏജന്സി ത്രവചികുന്നു. ഒപ്പം ജൂകല-ആഗസ്ത് 

മാസങ്ങെില് നകരെത്തില് മഴ കുെയാേുള്ള സൂചേയുള്ളതായും 

ത്രവചേത്തില് വയക്തമാകുന്നു. ഇവരുളട വിരദമായ അവനലാകേം 

https://www.accuweather.com/en/weather-blogs/international/2021-south-asia-monsoon-

forecast/934748 എന്ന ലിങ്കില് ലഭയമാണ്. 
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1.2 രകരളത്തിമല 2021മല കനലവര്ഷാം സാംബന്ധിച്ച അനുെനനാം 

2021 ഏത്രില് മാസത്തില് ലഭയമായിട്ടുള്ള വിവിധ കാലാവസ്ഥ 

ഏജന്സികെുളട ത്രവചേങ്ങെുളട രട്ടിക താളഴ േല്കിയിരികുന്നു. 

ക്രമ 
നമ്പർ 

രാലാവസ്ഥ 
ഏജൻസി/രാജയം 

രാലവർഷം 
ക്രവചനം 
കരരളത്തിൽ 

(ജൂൺ -
സസപ്റസറംബർ) 

ലിങ്ക് 

1 ഇന്ത്യൻ ോലാവസ്ഥ 
വേുപ്പ് (IMD) ഇന്ത്യ 

ൊധാരണയിൽ 
േൂടുതൽ 

IMD - Press Release 

2 
ലൈമറ് ണ്ടപ്പഡിക്ഷന് 
ണ്ടെന്റർ (CPC), 
അകമരിക്ക 

ൊധാരണ 

https://www.cpc.ncep.noa
a.gov/products/internation
al/nmme/html_seasonal/p
recip_anom_sasia_body.h
tml 

3 
ൌത്ത് ഏഷയൻ 

ലൈമറ് ഔട്ട് ലുക്ക് 
കൊറും (SASCOF) 

ൊധാരണയിൽ 
േൂടുതൽ 

IMD - Press Release 

4 

ജപ്പാൻ 
മീറിയകറാളജിക്കൽ 
ഏജൻെി (JMA), 

ജപ്പാൻ 

ൊധാരണ 

C3S | C3S multi-
system precipitation | 
area09 
2021030100,744,2021040
100 (copernicus.eu) 

5 

യൂകറാപയൻ ണ്ടെന്റർ 
കൊർ മീഡിയും കറഞ്ച് 
ണ്ടവതർ കൊർോസ്റ് 
(ECMWF). യു ണ്ടേ 

ൊധാരണ 

C3S | C3S multi-
system precipitation | 
area09 
2021030100,744,2021040
100 (copernicus.eu) 

6 
IRI ണ്ടോളമ്പിയ 
യൂണികവഴ്െിറി, 

അകമരിക്ക 

ൊധാരണ/ൊ
ധാരണയിൽ 
േൂടുതൽ 

IRI – International 
Research Institute for 
Climate and Society | 
Seasonal Climate 
Forecasts 
(columbia.edu) 

7 
കോപ്പർ നിക്കസ്റ 
ലൈമറ് കചഞ്ച് ൊധാരണ 

C3S | C3S multi-
system precipitation | 

https://internal.imd.gov.in/pages/press_release_view.php?ff=20210416_pr_1073
https://www.cpc.ncep.noaa.gov/products/international/nmme/html_seasonal/precip_anom_sasia_body.html
https://www.cpc.ncep.noaa.gov/products/international/nmme/html_seasonal/precip_anom_sasia_body.html
https://www.cpc.ncep.noaa.gov/products/international/nmme/html_seasonal/precip_anom_sasia_body.html
https://www.cpc.ncep.noaa.gov/products/international/nmme/html_seasonal/precip_anom_sasia_body.html
https://www.cpc.ncep.noaa.gov/products/international/nmme/html_seasonal/precip_anom_sasia_body.html
https://internal.imd.gov.in/pages/press_release_view.php?ff=20210427_pr_1077
https://climate.copernicus.eu/charts/c3s_seasonal/c3s_seasonal_spatial_mm_rain_3m?facets=Parameters,precipitation%3BCentres,C3S%20multi-system&time=2021030100,744,2021040100&type=tsum&area=area09
https://climate.copernicus.eu/charts/c3s_seasonal/c3s_seasonal_spatial_mm_rain_3m?facets=Parameters,precipitation%3BCentres,C3S%20multi-system&time=2021030100,744,2021040100&type=tsum&area=area09
https://climate.copernicus.eu/charts/c3s_seasonal/c3s_seasonal_spatial_mm_rain_3m?facets=Parameters,precipitation%3BCentres,C3S%20multi-system&time=2021030100,744,2021040100&type=tsum&area=area09
https://climate.copernicus.eu/charts/c3s_seasonal/c3s_seasonal_spatial_mm_rain_3m?facets=Parameters,precipitation%3BCentres,C3S%20multi-system&time=2021030100,744,2021040100&type=tsum&area=area09
https://climate.copernicus.eu/charts/c3s_seasonal/c3s_seasonal_spatial_mm_rain_3m?facets=Parameters,precipitation%3BCentres,C3S%20multi-system&time=2021030100,744,2021040100&type=tsum&area=area09
https://climate.copernicus.eu/charts/c3s_seasonal/c3s_seasonal_spatial_mm_rain_3m?facets=Parameters,precipitation%3BCentres,C3S%20multi-system&time=2021030100,744,2021040100&type=tsum&area=area09
https://climate.copernicus.eu/charts/c3s_seasonal/c3s_seasonal_spatial_mm_rain_3m?facets=Parameters,precipitation%3BCentres,C3S%20multi-system&time=2021030100,744,2021040100&type=tsum&area=area09
https://climate.copernicus.eu/charts/c3s_seasonal/c3s_seasonal_spatial_mm_rain_3m?facets=Parameters,precipitation%3BCentres,C3S%20multi-system&time=2021030100,744,2021040100&type=tsum&area=area09
https://climate.copernicus.eu/charts/c3s_seasonal/c3s_seasonal_spatial_mm_rain_3m?facets=Parameters,precipitation%3BCentres,C3S%20multi-system&time=2021030100,744,2021040100&type=tsum&area=area09
https://climate.copernicus.eu/charts/c3s_seasonal/c3s_seasonal_spatial_mm_rain_3m?facets=Parameters,precipitation%3BCentres,C3S%20multi-system&time=2021030100,744,2021040100&type=tsum&area=area09
https://iri.columbia.edu/our-expertise/climate/forecasts/seasonal-climate-forecasts/
https://iri.columbia.edu/our-expertise/climate/forecasts/seasonal-climate-forecasts/
https://iri.columbia.edu/our-expertise/climate/forecasts/seasonal-climate-forecasts/
https://iri.columbia.edu/our-expertise/climate/forecasts/seasonal-climate-forecasts/
https://iri.columbia.edu/our-expertise/climate/forecasts/seasonal-climate-forecasts/
https://iri.columbia.edu/our-expertise/climate/forecasts/seasonal-climate-forecasts/
https://climate.copernicus.eu/charts/c3s_seasonal/c3s_seasonal_spatial_mm_rain_3m?facets=Parameters,precipitation%3BCentres,C3S%20multi-system&time=2021030100,744,2021040100&type=tsum&area=area09
https://climate.copernicus.eu/charts/c3s_seasonal/c3s_seasonal_spatial_mm_rain_3m?facets=Parameters,precipitation%3BCentres,C3S%20multi-system&time=2021030100,744,2021040100&type=tsum&area=area09


 

27 

 

െർവീസ്റ (C3S), 
യു.ണ്ടേ 

area09 
2021030100,744,2021040
100 (copernicus.eu) 

8 CPTEC, പ്ബെീൽ ൊധാരണയിൽ 
കുെവ് 

Global long-range 
model probability maps 
- Met Office 

9 
അണ്ടപക ലൈമറ് 
ണ്ടെന്റർ (APCC), 
ദ്ക്ഷിണ ണ്ടോറിയ 

ൊധാരണയിൽ 
കുെവ് 

https://apcc21.org/ser/outl
ook.do?lang=en 
http://www.imdpune.gov.i
n/Clim_Pred_LRF_New/M
odels.html 
 

10 
െി എും െി െി, 
(CMCC) ഇറലി 

 
ൊധാരണ 

C3S | C3S multi-
system precipitation | 
area09 
2021030100,744,2021040
100 (copernicus.eu) 

11 
 

ഡി.ഡബയു.ഡി, (DWD), 
ജർമ്മനി 

ൊധാരണ/ൊ
ധാരണയിൽേൂടു

തൽ 

C3S | C3S multi-
system precipitation | 
area09 
2021030100,744,2021040
100 (copernicus.eu) 

12 മീറികയാ പ്ൊൻസ്റ, 
പ്ൊൻസ്റ ൊധാരണ 

C3S | C3S multi-
system precipitation | 
area09 
2021030100,744,2021040
100 (copernicus.eu) 

13 യു.ണ്ടേ ണ്ടമറ് ഓെീസ്റ 
(UK Met Office), യു.ണ്ടേ 

ൊധാരണയിൽ 
കുെവ് 

Global long-range 
model probability maps 
- Met Office 

14 
ഓസ്റകപ്ടലിയൻ 

ോലാവസ്ഥ ഏജൻെി 
(BOM), ഓസ്റകപ്ടലിയ 

ൊധാരണ/ൊ
ധാരണയിൽേൂടു

തൽ 

Global long-range 
model probability maps 
- Met Office 

15 

നാഷണൽ ണ്ടെന്റർ 
കൊർ 

എൻവികറാൺണ്ടമന്റൽ 
പ്പഡിക്ഷൻ (NCEP), 

ൊധാരണ 

C3S | C3S multi-
system precipitation | 
area09 
2021030100,744,2021040

https://climate.copernicus.eu/charts/c3s_seasonal/c3s_seasonal_spatial_mm_rain_3m?facets=Parameters,precipitation%3BCentres,C3S%20multi-system&time=2021030100,744,2021040100&type=tsum&area=area09
https://climate.copernicus.eu/charts/c3s_seasonal/c3s_seasonal_spatial_mm_rain_3m?facets=Parameters,precipitation%3BCentres,C3S%20multi-system&time=2021030100,744,2021040100&type=tsum&area=area09
https://climate.copernicus.eu/charts/c3s_seasonal/c3s_seasonal_spatial_mm_rain_3m?facets=Parameters,precipitation%3BCentres,C3S%20multi-system&time=2021030100,744,2021040100&type=tsum&area=area09
https://www.metoffice.gov.uk/research/climate/seasonal-to-decadal/gpc-outlooks/glob-seas-prob
https://www.metoffice.gov.uk/research/climate/seasonal-to-decadal/gpc-outlooks/glob-seas-prob
https://www.metoffice.gov.uk/research/climate/seasonal-to-decadal/gpc-outlooks/glob-seas-prob
https://apcc21.org/ser/outlook.do?lang=en
https://apcc21.org/ser/outlook.do?lang=en
http://www.imdpune.gov.in/Clim_Pred_LRF_New/Models.html
http://www.imdpune.gov.in/Clim_Pred_LRF_New/Models.html
http://www.imdpune.gov.in/Clim_Pred_LRF_New/Models.html
https://climate.copernicus.eu/charts/c3s_seasonal/c3s_seasonal_spatial_mm_rain_3m?facets=Parameters,precipitation%3BCentres,C3S%20multi-system&time=2021030100,744,2021040100&type=tsum&area=area09
https://climate.copernicus.eu/charts/c3s_seasonal/c3s_seasonal_spatial_mm_rain_3m?facets=Parameters,precipitation%3BCentres,C3S%20multi-system&time=2021030100,744,2021040100&type=tsum&area=area09
https://climate.copernicus.eu/charts/c3s_seasonal/c3s_seasonal_spatial_mm_rain_3m?facets=Parameters,precipitation%3BCentres,C3S%20multi-system&time=2021030100,744,2021040100&type=tsum&area=area09
https://climate.copernicus.eu/charts/c3s_seasonal/c3s_seasonal_spatial_mm_rain_3m?facets=Parameters,precipitation%3BCentres,C3S%20multi-system&time=2021030100,744,2021040100&type=tsum&area=area09
https://climate.copernicus.eu/charts/c3s_seasonal/c3s_seasonal_spatial_mm_rain_3m?facets=Parameters,precipitation%3BCentres,C3S%20multi-system&time=2021030100,744,2021040100&type=tsum&area=area09
https://climate.copernicus.eu/charts/c3s_seasonal/c3s_seasonal_spatial_mm_rain_3m?facets=Parameters,precipitation%3BCentres,C3S%20multi-system&time=2021030100,744,2021040100&type=tsum&area=area09
https://climate.copernicus.eu/charts/c3s_seasonal/c3s_seasonal_spatial_mm_rain_3m?facets=Parameters,precipitation%3BCentres,C3S%20multi-system&time=2021030100,744,2021040100&type=tsum&area=area09
https://climate.copernicus.eu/charts/c3s_seasonal/c3s_seasonal_spatial_mm_rain_3m?facets=Parameters,precipitation%3BCentres,C3S%20multi-system&time=2021030100,744,2021040100&type=tsum&area=area09
https://climate.copernicus.eu/charts/c3s_seasonal/c3s_seasonal_spatial_mm_rain_3m?facets=Parameters,precipitation%3BCentres,C3S%20multi-system&time=2021030100,744,2021040100&type=tsum&area=area09
https://climate.copernicus.eu/charts/c3s_seasonal/c3s_seasonal_spatial_mm_rain_3m?facets=Parameters,precipitation%3BCentres,C3S%20multi-system&time=2021030100,744,2021040100&type=tsum&area=area09
https://climate.copernicus.eu/charts/c3s_seasonal/c3s_seasonal_spatial_mm_rain_3m?facets=Parameters,precipitation%3BCentres,C3S%20multi-system&time=2021030100,744,2021040100&type=tsum&area=area09
https://climate.copernicus.eu/charts/c3s_seasonal/c3s_seasonal_spatial_mm_rain_3m?facets=Parameters,precipitation%3BCentres,C3S%20multi-system&time=2021030100,744,2021040100&type=tsum&area=area09
https://climate.copernicus.eu/charts/c3s_seasonal/c3s_seasonal_spatial_mm_rain_3m?facets=Parameters,precipitation%3BCentres,C3S%20multi-system&time=2021030100,744,2021040100&type=tsum&area=area09
https://climate.copernicus.eu/charts/c3s_seasonal/c3s_seasonal_spatial_mm_rain_3m?facets=Parameters,precipitation%3BCentres,C3S%20multi-system&time=2021030100,744,2021040100&type=tsum&area=area09
https://climate.copernicus.eu/charts/c3s_seasonal/c3s_seasonal_spatial_mm_rain_3m?facets=Parameters,precipitation%3BCentres,C3S%20multi-system&time=2021030100,744,2021040100&type=tsum&area=area09
https://www.metoffice.gov.uk/research/climate/seasonal-to-decadal/gpc-outlooks/glob-seas-prob
https://www.metoffice.gov.uk/research/climate/seasonal-to-decadal/gpc-outlooks/glob-seas-prob
https://www.metoffice.gov.uk/research/climate/seasonal-to-decadal/gpc-outlooks/glob-seas-prob
https://www.metoffice.gov.uk/research/climate/seasonal-to-decadal/gpc-outlooks/glob-seas-prob
https://www.metoffice.gov.uk/research/climate/seasonal-to-decadal/gpc-outlooks/glob-seas-prob
https://www.metoffice.gov.uk/research/climate/seasonal-to-decadal/gpc-outlooks/glob-seas-prob
https://climate.copernicus.eu/charts/c3s_seasonal/c3s_seasonal_spatial_mm_rain_3m?facets=Parameters,precipitation%3BCentres,C3S%20multi-system&time=2021030100,744,2021040100&type=tsum&area=area09
https://climate.copernicus.eu/charts/c3s_seasonal/c3s_seasonal_spatial_mm_rain_3m?facets=Parameters,precipitation%3BCentres,C3S%20multi-system&time=2021030100,744,2021040100&type=tsum&area=area09
https://climate.copernicus.eu/charts/c3s_seasonal/c3s_seasonal_spatial_mm_rain_3m?facets=Parameters,precipitation%3BCentres,C3S%20multi-system&time=2021030100,744,2021040100&type=tsum&area=area09
https://climate.copernicus.eu/charts/c3s_seasonal/c3s_seasonal_spatial_mm_rain_3m?facets=Parameters,precipitation%3BCentres,C3S%20multi-system&time=2021030100,744,2021040100&type=tsum&area=area09
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അകമരിക്ക 100 (copernicus.eu) 

16 
കലാേ ോലാവസ്ഥ 

െുംഘടന (WMO) മൾട്ടി 
കമാഡൽ 

ൊധാരണയിൽ 
കുെവ് 

Global long-range 
model probability maps 
- Met Office 

17 
ണ്ടബയ്ജിങ് ലൈമറ് 

ണ്ടെന്റർ (BCC), ലചന ൊധാരണ 
Global long-range 
model probability maps 
- Met Office 

18 
സ്റലേണ്ടമറ് (െവോരയ 
ഏജൻെി), ഇന്ത്യ ൊധാരണ 

Skymet Monsoon 
Forecast 2021.pdf - 
Google Drive 

19 
ണ്ടോറിയ ോലാവസ്ഥ 
ഏജൻെി (KMA), 

ണ്ടോറിയ 

ൊധാരണയിൽ 
േുറവ് 

Global long-range 
model probability maps 
- Met Office 

20 
അകയൂണ്ടവതർ 

(െവോരയ ഏജൻെി), 
അകമരിക്ക 

ൊധാരണ 
2021 South Asia 
monsoon forecast | 
AccuWeather 

21 
ഐബിഎും ണ്ടവതർ 
ചാനൽ   അകമരിക്ക 

ൊധാരണയിൽ 
േൂടുതൽ 

Monsoon To Remain 
Wetter-Than-Normal For 
Third Consecutive Year: 
TWC Forecast | The 
Weather Channel - 
Articles from The 
Weather Channel | 
weather.com 

22 ോനഡ ോലാവസ്ഥ 
ഏജൻെി, ോനഡ ൊധാരണ 

Global long-range 
model probability maps 
- Met Office 

ലഭയമായ ഭൂരിരക്ഷം ത്രവചേങ്ങള്ക ത്രകാരം 2021ളല രാജയത്ത് 

ആകമാേം മൺസൂൺ മഴ സാധാരണയില് കൂടുതനലാ സാധാരണ മഴനയാ  

ആവാേുള്ള സാധയതയാണുള്ളത്. 22 സ്ഥാരേങ്ങെില് 5 എണ്ണം 

കാലവര്ക്ഷത്തില് മഴ ൊധാരണയിലും േുറവ് ആയിരികും എന്നാണ് 

ത്രവചിച്ചിരികുന്നത്. ത്രാനദരികമായ വയതിയാേങ്ങള്കക് സാധയതയുമുണ്ട്. 

2018 മുതല് 2020 വളരയുള്ള തുടര്ക്ച്ചയായ 3 വര്ക്ഷങ്ങെിലും 

സാധാരണ മഴ ത്രവചികളപ്പടുകയും സാധാരണയില് കൂടുതല് മഴയും 

അതിളേ തുടര്ക്ന്നുള്ള ത്രകൃതി നക്ഷാഭങ്ങെുമാണ് നകരെം നേരിട്ടത്. വിവിധ 

https://climate.copernicus.eu/charts/c3s_seasonal/c3s_seasonal_spatial_mm_rain_3m?facets=Parameters,precipitation%3BCentres,C3S%20multi-system&time=2021030100,744,2021040100&type=tsum&area=area09
https://www.metoffice.gov.uk/research/climate/seasonal-to-decadal/gpc-outlooks/glob-seas-prob
https://www.metoffice.gov.uk/research/climate/seasonal-to-decadal/gpc-outlooks/glob-seas-prob
https://www.metoffice.gov.uk/research/climate/seasonal-to-decadal/gpc-outlooks/glob-seas-prob
https://www.metoffice.gov.uk/research/climate/seasonal-to-decadal/gpc-outlooks/glob-seas-prob
https://www.metoffice.gov.uk/research/climate/seasonal-to-decadal/gpc-outlooks/glob-seas-prob
https://www.metoffice.gov.uk/research/climate/seasonal-to-decadal/gpc-outlooks/glob-seas-prob
https://drive.google.com/file/d/14uHKTtk2cAeq-N1waTIMvzuxuW_42Hqb/view
https://drive.google.com/file/d/14uHKTtk2cAeq-N1waTIMvzuxuW_42Hqb/view
https://drive.google.com/file/d/14uHKTtk2cAeq-N1waTIMvzuxuW_42Hqb/view
https://www.metoffice.gov.uk/research/climate/seasonal-to-decadal/gpc-outlooks/glob-seas-prob
https://www.metoffice.gov.uk/research/climate/seasonal-to-decadal/gpc-outlooks/glob-seas-prob
https://www.metoffice.gov.uk/research/climate/seasonal-to-decadal/gpc-outlooks/glob-seas-prob
https://www.accuweather.com/en/weather-blogs/international/2021-south-asia-monsoon-forecast/934748
https://www.accuweather.com/en/weather-blogs/international/2021-south-asia-monsoon-forecast/934748
https://www.accuweather.com/en/weather-blogs/international/2021-south-asia-monsoon-forecast/934748
https://weather.com/en-IN/india/monsoon/news/2021-04-21-monsoon-to-remain-wetter-than-normal-for-third-consecutive-year-twc
https://weather.com/en-IN/india/monsoon/news/2021-04-21-monsoon-to-remain-wetter-than-normal-for-third-consecutive-year-twc
https://weather.com/en-IN/india/monsoon/news/2021-04-21-monsoon-to-remain-wetter-than-normal-for-third-consecutive-year-twc
https://weather.com/en-IN/india/monsoon/news/2021-04-21-monsoon-to-remain-wetter-than-normal-for-third-consecutive-year-twc
https://weather.com/en-IN/india/monsoon/news/2021-04-21-monsoon-to-remain-wetter-than-normal-for-third-consecutive-year-twc
https://weather.com/en-IN/india/monsoon/news/2021-04-21-monsoon-to-remain-wetter-than-normal-for-third-consecutive-year-twc
https://weather.com/en-IN/india/monsoon/news/2021-04-21-monsoon-to-remain-wetter-than-normal-for-third-consecutive-year-twc
https://weather.com/en-IN/india/monsoon/news/2021-04-21-monsoon-to-remain-wetter-than-normal-for-third-consecutive-year-twc
https://www.metoffice.gov.uk/research/climate/seasonal-to-decadal/gpc-outlooks/glob-seas-prob
https://www.metoffice.gov.uk/research/climate/seasonal-to-decadal/gpc-outlooks/glob-seas-prob
https://www.metoffice.gov.uk/research/climate/seasonal-to-decadal/gpc-outlooks/glob-seas-prob
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കാലാവസ്ഥാ നമാഡലുകെില് േിന്നും ഏജന്സികെില് േിന്നും ലഭയമാകുന്ന 

വിവരങ്ങളെ അരത്ഗഥികുനമ്പാള്ക, നകരെത്തില് 2021 മൺസൂണില് ജൂൺ 

മുതല് ളസപ്റ്തംബര്ക് വളരയുള്ള ആളക മഴ രരാരരിയില് കൂടുതല് 

മഴനയാ, രരാരരി മഴനയാ ആകാേുള്ള സാധയതയാണ് കാണാവുന്നത്. 

ത്രെയവും മറ്റ് ത്രകൃതിനക്ഷാഭങ്ങെും സൃഷ്ടികാന് ത്രാപ്റ്തിയുള്ള 

അതിതീത്വ മഴ ദിേങ്ങള്ക ഉണ്ടാകുനമാ എന്നുള്ള വിവരങ്ങള്ക ളമയ്ത 

മാസത്തില് ത്രവചികാന് സാധികിലല. അതിോല് തളന്ന സാമാേയം 

രക്തമായ മഴ ലഭികാന് ഇടയുള്ള മഴകാലളമന്ന ധാരണ വച്ച് ളകാണ്ടും, 

മുന് വര്ക്ഷങ്ങെിളല അേുഭവങ്ങെുളട അടിസ്ഥാേത്തിലും സമൂലവും 

കാരയക്ഷമവുമായ തയ്യാളെടുപ്പുകള്ക നകരെത്തിലുടേീെം ബന്ധളപ്പട്ട 

മുഴുവന് വകുപ്പുകെും, സംവിധാേങ്ങെും, ളരാതുജേങ്ങെും 

േടനത്തണ്ടതുണ്ട്. 

കേരളത്തിൽ 2021 ലശതയോലും (ജനുവരി-ണ്ടെപ്ബുവരി) 

അവൊനിച്ചത് നൂറാെിണ്ടല ണ്ടറകക്കാർഡ് മഴയുമായി. ജനുവരി-

ണ്ടെപ്ബുവരി മാെത്തിൽ ശരാശരി ലഭികക്കെ മഴ 22.4 mm ആണ്. 

ഇത്തവണ ലഭിച്ചത് 114.1 മിലലിമീറർ, 410% േൂടുതൽ (ചിപ്തും 5). 

േഴിഞ്ഞവർഷും ഈ ോലയളവിൽ ആണ്ടേ ലഭിച്ചത് 9.6 mm. 1943 ൽ 

ലഭിച്ച 98.1 മിലലിമറർ മഴയായിരുന്നു ഇതുവണ്ടരയുള്ള ലശതയോല 

ണ്ടറകക്കാർഡ് മഴ. 1984 (96.8 mm), 1962 (83.1 mm), 1938 (79.4 mm) എന്നീ 

വർഷങ്ങളിലാണ് മുൻപ്റ് േൂടുതൽ മഴ ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇത്തവണ ജനുവരി 

മാെത്തിൽ മാപ്തും 105.5 mm മഴ ലഭിച്ചകപ്പാൾ ണ്ടെപ്ബുവരിയിൽ ലഭിച്ചത് 

8.6 mm. കേപ്ര ോലാവസ്ഥ വേുപ്പിന്ണ്ടറ 1876 മുതലുള്ള ണ്ടറകക്കാർഡ് 

പ്പോരും ജനുവരിയിൽ ആദ്യമായാണ് 100 മിലലിമീറർ മുേളിൽ മഴ 

ലഭിക്കുന്നത്. പെെിക െമുപ്ദ്ത്തിൽ നിലനിന്ന ‘ലാ നിന’ പ്പതിഭാെവുും 

അകതാണ്ടടാപ്പും േിഴക്കൻ ോറ് ശകതമായി തുടർന്നതുും ആകഗാള 

ോലാവസ്ഥ പ്പതിഭാെമായ മാഡൻ-ജൂലിയൻ ഓെികലഷന്ണ്ടറ (എും.ണ്ടജ.ഒ) 

ഇന്ത്യൻ മഹാെമുപ്ദ്ത്തിണ്ടല ൊന്നിധയവുമാണ് ഇത്തവണ  ണ്ടറകക്കാർഡ് 

മഴക്ക് ോരണും. 
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പത്തനുംതിട്ട, കോഴികക്കാട്, കോട്ടയും, എറണാേുളും, ഇടുക്കി, 

ോെർകഗാഡ് എന്നി ജിലലേളിൽ 100 മിലലി മീററിൽ അധിേും മഴ ലഭിച്ചു. 

2021 ലശതയോലത്തു ഏറവുും അധിേും മഴ ലഭിച്ചത് പത്തനുംതിട്ട 

ജിലലയിലുും (270.8 mm) ഏറവുും േുറവ് മഴ ലഭിച്ചത് പാലക്കാട് 

ജിലലയിലുും (39.7 mm) ആണ്. ൊധാരണ ഏറവുും േുറവ് മഴ ലഭിക്കുന്ന 

ോെർകഗാഡ് ജിലലയിൽ 114 മിലലി മീറർ മഴയാണ് ലഭിച്ചത്, ൊധാരണ 

ലഭികക്കെ മഴണ്ടയക്കാൾ 120% േൂടുതൽ. കോഴികക്കാട്, േണ്ണൂർ, മലപ്പുറും, 

വയനാട്, എറണാേുളും, പത്തനുംതിട്ട, തൃശൂർ, ഇടുക്കി, കോട്ടയും, 

പാലക്കാട്, തിരുവനന്ത്പുരും, ണ്ടോലലും ജിലലേളിൽ യഥാപ്േമും ൊധാരണ 

ലഭിനകണ്ട മഴളയകാള്ക 2565%, 1895%, 1187%, 545%, 450%, 371%, 361%, 

346%, 343%, 326%, 158%, 123%, 116% േൂടുതൽ ലഭിച്ചു (ചിപ്തും 5). 

 
ചിപ്തും 5: 2021ൽ ലശതയോലത്തു എലലാ ജിലലേളിലുും ലഭിച്ച മഴയുും 

(പച്ച) ൊധാരണ ലഭികക്കെ മഴയുണ്ടട (ചുവപ്പു) അളവുും 

2018ല് നവേല് മഴ രരാരരിളയകാള്ക 37% കൂടുതല് ആയിരുന്നു 

എങ്കില് 2021ല് ഇതുവളര 122% കൂടുതലാണ്; എലലാ ജിലലകെിലും 
രരാരരിളയകാള്ക കൂടുതല് മഴ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് (ചിപ്തും 6). 
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ചിപ്തും 6: 2021ൽ നവേല്ോലത്തു എലലാ ജിലലേളിലുും ലഭിച്ച മഴ 

1.3 മതക്ക് പടിഞ്ഞനറന് െണ്സൂണ് ആരാംഭ തീയതി സാംബന്ധിച്ച 

വിശകലനാം 

മൺസൂൺ മഴ സാധാരണ നകരെത്തില് എനത്തണ്ടുന്ന ദിവസമായി 

കണകാകളപ്പടുന്നത് ജൂൺ 1ആണ്. 

2021ളല ളതക് രടിഞ്ഞാെന് മൺസൂൺ (കാലവര്ക്ഷം) ളമയ്ത 31ന് 

നകരെത്തിളലത്തുളമന്ന് നകത്ര കാലാവസ്ഥാ േിരീക്ഷണ നകത്രം (IMD) 

അെിയിച്ചു. അവരുളട നമാഡല് അേുമാേങ്ങെില് 4 ദിവസം വളര 

മുനന്നാനട്ടാ രിനന്നാനട്ടാ ആവാേുള്ള (model error) സാധയത കണകാകുന്നുണ്ട്. 

ഐ.എം.ഡിയുളട ത്രവചേം ഈ ലിങ്കില് ലഭയമാണ് 

https://internal.imd.gov.in/press_release/20210514_pr_1089.pdf 

സവകാരയ ളവതര്ക് ഏജന്സിയായ സ്കകളമറ്റ് ളതക് രടിഞ്ഞാെന് 

മൺസൂൺ ളമയ്ത 30ന് തളന്ന നകരെത്തിളലത്തുളമന്നാണ് ത്രവചികുന്നത്. 

അവരുളട നമാഡല് അേുമാേങ്ങളെ അടിസ്ഥാേളപ്പടുത്തി 

രുെളപ്പടുവിച്ചിട്ടുള്ള ത്രവചേത്തിന്ളെ ലിങ്ക് ചുവളട േല്കുന്നു. 2 

ദിവസം വളര മുനന്നാനട്ടാ രിനന്നാനട്ടാ നമാഡല് രിഴവായും 

കണകാകുന്നു. സ്കകളമറ്റ് ത്രവചേം ഈ ലിങ്കില് ലഭയമാണ് 
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https://www.skymetweather.com/content/weather-news-and-analysis/skymet-predicts-the-onset-date-

of-southwest-monsoon-2021/ 

മളറ്റാരു സവകാരയ ളവതര്ക് ഏജന്സിയായ 'ളവതര്ക് ചാേല്' ളമയ്ത 

31നോട് കൂളട തളന്ന ഈ വര്ക്ഷം (2021) മൺസൂൺ ഇന്തയയില് 

എത്തുളമന്നാണ് ത്രവചിച്ചിരികുന്നത്. 

ളവതര്ക് ചാേലിളെ വിരദമായ അവനലാകേം https://weather.com/en-

IN/india/monsoon/news/2021-04-21-monsoon-to-remain-wetter-than-normal-for-third-consecutive-

year-twc  എന്ന ലിങ്കില് ലഭയമാണ്. 

1.4 െഴ, മവള്ളമപ്പനക്കാം, കടല്സസ്ഥിതി, കനറ്റ് എന്ിവ സാംബന്ധിച്ച 
െുന്റിയിപ്പുകളുമട രീതികള് 

കാലാവസ്ഥാ ത്രവചേളത്ത രലനപ്പാഴും തമാരയായും, 

കെിയാകലിളെ ഭാഷയിലും വിമര്ക്രികുന്നത് ഒരു ളരാതു രീലം ആണ്. 

നലാകത്തില് തളന്ന കാലാവസ്ഥാ ത്രവചേത്തിന് ഏറ്റവും ബുദ്ധ്ിമുട്ടുള്ള 

ഒരു ത്രനദരമാണ് നകരെം. സാനങ്കതികമായി ഒട്ടേവധി രരിമിതികള്ക 

ത്രവചേങ്ങള്കക് ഉണ്ട്. 

നകരെത്തിളല ഏറ്റവും രക്തമായ മഴകാലമാണ് ജൂൺ മുതല് 

ളസപ്റ്റ്റംബര്ക് വളരയുള്ള ളതകുരടിഞ്ഞാെന് കാലവര്ക്ഷം. നകരെത്തിന് 

ലഭികുന്ന മഴയുളട 60 മുതല് 75 രതമാേം വളര ളതകുരടിഞ്ഞാെന് 

കാലവര്ക്ഷം വഴിയാണ് ലഭികുന്നത്. നകരെത്തിളെ ഏറ്റവും ളതകന് 

നമഖലയില് 80-120 ളസന്െീമീറ്റര്ക് മഴ ളതകുരടിഞ്ഞാെന് കാലവര്ക്ഷം 

വഴി ലഭികുനമ്പാള്ക വടകന് നമഖലയില് അത് 250-300 ളസന്െീമീറ്റര്ക് 

വളരയാകുന്നു. രശ്ചിമഘട്ടത്തിളെ ഉന്നതനമഖലയില് വര്ക്ഷരാതം 400 

ളസന്െീമീറ്റര്ക് കടകാെുമുണ്ട്. വര്ക്ഷം നതാെും ഏതാണ്ട് 112 ബിലയൺ 

കയുബിക് മീറ്റര്ക് രുദ്ധ്ജലമാണ് നകരെത്തില് ളതകുരടിഞ്ഞാെന് 

കാലവര്ക്ഷമായി ളരയ്തതിെങ്ങുന്നത്. േിര്ക്ഭാഗയവരാല് അതിളെ 

സിംഹഭാഗവും ദിവസങ്ങള്കകുള്ളില് രടിഞ്ഞാെന് സമുത്ദത്തിനലക് ഒഴുകി 

നരാകുകയാണ് ളചയ്യുന്നത്. ളതക് രടിഞ്ഞാെന് കാലവര്ക്ഷത്തില് 14% 

അധിക മഴയാണ് 2020ല് നകരെത്തിലുണ്ടായത്. 

https://weather.com/en-IN/india/monsoon/news/2021-04-21-monsoon-to-remain-wetter-than-normal-for-third-consecutive-year-twc
https://weather.com/en-IN/india/monsoon/news/2021-04-21-monsoon-to-remain-wetter-than-normal-for-third-consecutive-year-twc
https://weather.com/en-IN/india/monsoon/news/2021-04-21-monsoon-to-remain-wetter-than-normal-for-third-consecutive-year-twc
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ഒക്നടാബര്ക് മുതല് ഡിസംബര്ക് വളരയുള്ള വടകു കിഴകന് 

കാലവര്ക്ഷം നകരെത്തില് രരാരരി 40-60 ളസന്െീമീറ്റര്ക് മഴയാണ് 

ളരയ്യികുന്നത്. ളതകു രടിഞ്ഞാെന് കാലാവര്ക്ഷത്തിേു നേര്ക് 

വിരരീതമായി നകരെത്തിളെ ളതകന് നമഖലയില് കൂടുതല് മഴയും 

വടകന് നമഖലകെില് കുെഞ്ഞ നതാതിലുള്ള മഴയുമാണ് വടകു കിഴകന് 

കാലവര്ക്ഷത്തിളെ ത്രനതയകത. തിരുവേന്തരുരം ജിലലയില് അന്രത് മുതല് 

അെുരത് വളര ളസന്െീമീറ്റര്ക് മഴ ളരയ്യുനമ്പാള്ക കാസര്ക്നകാട് കണ്ണൂര്ക് 

ജിലലകെില് രരാരരി മുപ്പത് മുതല് ോല്പ്പത് ളസന്െീമീറ്റര്ക് മഴ വളരനയ 

ളരയ്യുന്നുള്ളു. ചില വര്ക്ഷങ്ങെില് വടകു കിഴകന് കാലവര്ക്ഷത്തില് 

വെളര  കുെച്ച് മഴളയ ലഭികാെുള്ളൂ. അത്തരം ഒരു വര്ക്ഷമായിരുന്നു 

2016. 2016ല് നകരെത്തില് സാധാരണ ലഭികുന്ന വടകു കിഴകന് 

കാലവര്ക്ഷത്തിളെ ഇരുരതു രതമാേം നരാലും ലഭിച്ചിലല. ഉച്ചതിരിഞ്ഞ് 

ഉണ്ടാകാെുള്ള ഇടിനയാടുകൂടിയ മഴയാണ് ഈ കാലത്തിളെ ഒരു 

ത്രനതയകത. 2020ളല വടക് കിഴകന് മൺസൂണില് നകരെത്തിലാളക 26% 

മഴയുളട കുെവുണ്ടായി. 

രിളന്നയുള്ളത് നവേല് മഴയും, ഇടക് ബംഗാള്ക ഉള്കകടലിലും 

അെബികടലിലുളമാളകയായി രൂരളപ്പടുന്ന േയൂേമര്ക്ദങ്ങെും 

ചുഴലികാറ്റും ഒളക മൂലമുണ്ടാകുന്ന മഴയുമാണ്. നവേല്മഴകാലത്തും 

ഇടിനയാടുകൂടിയ മഴ ോരം വിതയ്തകാെുണ്ട്. 2021 മാര്ക്ച്ച്-ഏത്രില് 

മാസങ്ങെില് ഇതുവളര ലഭിച്ചത് സാധാരണ നവേല് മഴനയകാള്ക 30% 

അധിക മഴയാണ്. 

മഴ എന്നത് നകരെത്തില് സാധാരണ ഒരു ജിലല മുഴുവന് ഉണ്ടാകുന്ന 

ത്രതിഭാസം അലല. ചിലനപ്പാള്ക ഒരു താലൂകില് തളന്ന മുഴുവോയും മഴ 

ളരയ്യണളമന്നിലല. നവേല് മഴയുളട കാരയളമടുത്താല് ഒനര വിനലലജില് തളന്ന 

ചിലയിടത്ത് ളരയ്യാേും മറ്റ് ചിലയിടത്ത് ളരയ്യാതിരികുവാേും 

സാധയതയുണ്ട്. 

നകരെത്തിളല മഴ ളരാതുവില് അന്തരീക്ഷ രാസ്ത്തഭാഷയില് 

(meteorologically) meso-scale നെഞ്ചില് വരുന്നവയാണ്. 5 മുതല് 100 km 

വളര വിസ്തൃതിയില് ഉണ്ടാകുന്ന സിേങ്ങളെയാണ് meso-scale സിേംസ് 
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എന്ന് വിെികുന്നത്. മൺസൂണും ചുഴലികാറ്റും ഒരു സിനോപ്റ്റ്റിക് 

system ആണ്; Meso-scaleനേകാള്ക വിസ്തൃതിയുള്ള വലിയ സിേം. 

നകരെത്തില് കാലവര്ക്ഷത്തിലും, േയൂേമര്ക്ദ ത്രഭാവത്തിലും ളരയ്യാെുള്ള 

മഴ ളരാതുളവ meso-scale നെഞ്ചിലും അതിലും ളചെിയ micro-scale 

നെഞ്ചിലും ഉള്ള മഴയാണ്. 

നകത്ര കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് വിവിധ തരത്തില് മുന്നെിയിപ്പുകള്ക 

േല്കുന്നുണ്ട്. ഇവയില് കാലവര്ക്ഷത്തില് സവിനരഷ ത്രദ്ധ് നവണ്ടത് മഴ 

സംബന്ധിച്ച മുന്നെിയിപ്പ്, കാറ്റിളെ മുന്നെിയിപ്പ്, ഇടിനയാട്കൂടിയ മഴ 

മുന്നെിയിപ്പ്, േയൂേമര്ക്ദ മുന്നെിയിപ്പ് എന്നിവയാണ്. 

1.5 െഴ സാംബന്ധിച്ച െുന്റിയിപ്പ് 

ഒരു ജിലലയില് മഴയുളട ത്രവചേം ലഭിച്ചാല്, മഴ  ളരയ്യാേുള്ള 

സാധയതയും, ത്രവചേത്തിളല മഴയുളട അെവ്, തീക്ഷ്ണത, ത്രവചേത്തിളല 

മഴ സാധയതാ സ്ഥലങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച വിവരം എന്നിവ രരിനരാധികണം. 

ഇവയുളട അടിസ്ഥാേത്തില് ജിലലാ തലത്തില്  ത്രതീക്ഷികാവുന്ന മഴയുളട 

കാഠിേയം സംബന്ധിച്ച് രച്ച, മഞ്ഞ, ഓെഞ്ച്, ചുവപ്പ് േിെങ്ങെില് നകത്ര 

കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് സൂചേ േല്കുന്നു. 

1.5.1 പ്പവചനത്തിമല െഴയുമട അളവുാം, തീക്ഷ്ണതയുാം 

24 മണികൂെിേുള്ളില്  നരഖളരടുത്തുന്ന മഴയുളട അെവിേേുസരിച്ച് 

(rainfall amount in 24 hours) നകത്ര കാലവസ്ഥ േിരീക്ഷണ നകത്രം മഴയുളട 

ലഭയതളയ 6 വിഭാഗങ്ങൊയി തിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. 

➢ േൂല് മഴ (Very light rainfall): മഴ മാരിേിയില് 0.1 mm മുതല് 2.4 

mm വളര 

➢ ചാറ്റല് മഴ (Light rainfall): 2.5 mm മുതല് 15.5 mm വളര 

➢ മിതമായ മഴ (Moderate): 15.6 mm മുതല് 64.4 mm വളര 

➢ രക്തമായ മഴ (Heavy rainfall): 64.5 mm മുതല് 115.5 mm വളര 

➢ അതിരക്തമായ മഴ (Very heavy rainfall): 115.6 mm മുതല് 204.4 mm 

വളര 

➢ അതിതീത്വ മഴ (Extremely heavy rainfall): 204.4 mmല് കൂടുതല് മഴ 
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മണികൂെില് എത്ത മഴ ളരയ്തതു എന്നതിളേ 

അടിസ്ഥാേളപ്പടുത്തിയാണ് മഴയുളട തീക്ഷ്ണത (Rainfall Intensity) 

േിര്ക്ണയികുന്നത്.  മിതമായ മഴ ത്രവചികളപ്പടുന്ന സ്ഥലത്ത് 50 mm മഴ 

ഒരു മണികൂര്ക് സമയം ളകാണ്ടാണ് ളരയ്യുന്നളതങ്കില് അത് തീക്ഷ്ണത 

(high intensity rainfall) കൂടിയ മഴ ആയിരികും. എന്നാല് 50 mm മഴ 24 

മണികൂര്ക് സമയം ളകാണ്ടാണ് ളരയ്യുന്നളതങ്കില് അത് തീക്ഷ്ണത (low 

intensity rainfall) കുെഞ്ഞ മഴ ആയിരികും. ഈ വിവരം ത്രാനദരികമായി 

ലഭികുന്നതിന് ആവരയമായ അെവില് ഓനട്ടാമാറ്റിക് കാലാവസ്ഥാ 

ഉരകരണങ്ങള്ക നകരെത്തില് നകത്ര കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പിളെ രകല് 

ലഭയമലല. 

േിലവില് 13 നകത്രങ്ങെില് നകത്ര കാലാവസ്ഥാ വകപ്പ് കാലാവസ്ഥാ 

േിരീക്ഷണം േടത്തുന്നുണ്ട്; 84 സ്ഥലങ്ങെില് കദേംദിേ മഴയുളട അെവ് 

നരഖരികുന്നുണ്ട്; 29 ഇടങ്ങെില് Automated Weather Stations ഉണ്ട്; 30 

ഇടങ്ങെില് Automated Rain Gauges ഉണ്ട് 

(https://mausam.imd.gov.in/Thiruvananthapuram/ObservatoryNetwork.php). 

ളരാതുവില് േമുക് അേുഭവളപ്പടുന്ന മഴയുളട തീക്ഷ്ണത നോകി 

രക്തമായ മഴയാളണന്ന് രെയുന്നതും ത്രവചേത്തിളല രക്തമായ മഴയും 

രണ്ടാണ്. ത്രവചേത്തിളല രക്തമായ മഴ 24 മണികൂെിേുള്ളില്  

നരഖളരടുത്തുന്ന മഴയുളട അെവിേേുസരിച്ചും, അേുഭവളപ്പടുന്ന മഴ 

മഴയുളട തീക്ഷ്ണതയും ആണ്. മഴ ത്രവചേങ്ങെില് ആരയകുഴപ്പം 

ഉണ്ടാകുന്ന കാരയമാണിത്. 

മിന്നല് ത്രെയം ഉെപ്പികാവുന്ന തരത്തിലുള്ള മഴയാണ് അതിതീത്വ 

മഴയും, തീക്ഷ്ണത കൂടിയ മഴയും. 2018ല് നകരെത്തില് ത്രെയത്തിന് 

കാരണമായ ദിവസങ്ങെില് രലയിടങ്ങെിലും 300 mm മുതല് 400 mm 

വളര മഴയായിരുന്നു 24  മണികൂെില് ളരയ്തതത്. തീക്ഷ്ണത 

േിര്ക്ണയികാന് ഉരകരണങ്ങള്ക ഇലലാത്തതിോല്, എത്ത സമയം ളകാണ്ടാണ് 

ഇത്ത അധികം മഴ ളരയ്തതത് എന്ന് കൃതയമായ വിവരം ലഭയമലല. 

Automated Weather Stations, Automated Rain Gauges എന്നിവയില് േിന്നും 

മാത്തനമ ഇത്തരം വിവരം ലഭയമാകൂ. 

https://mausam.imd.gov.in/Thiruvananthapuram/ObservatoryNetwork.php
https://mausam.imd.gov.in/Thiruvananthapuram/ObservatoryNetwork.php
https://mausam.imd.gov.in/Thiruvananthapuram/ObservatoryNetwork.php
https://mausam.imd.gov.in/Thiruvananthapuram/ObservatoryNetwork.php
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100 Automated Wather Stations ഉരകരണം IMDയിലൂളട നകരെത്തില് 

സ്ഥാരികുന്നതിേുള്ള ത്രവര്ക്ത്തേം സംസ്ഥാേ ദുരന്ത േിവാരണ 

അനതാെിറ്റിയുളട നേതൃതവത്തില് േടത്തി വരുന്നു 

(https://sdma.kerala.gov.in/automated-weather-stations/). 

1.5.2 പ്പവചനത്തിമല െഴ സനധയതന സ്ഥലങ്ങമള സാംബന്ധിച്ച വിവരാം 

കാലാവസ്ഥാ ത്രവചേത്തില് 'ഒനന്നാ രനണ്ടാ സ്ഥലങ്ങള്ക (One or two 

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

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

കാണുനമ്പാള്ക രലനപ്പാഴും തമാരയായും, കെിയാകലിളെ ഭാഷയിലും 

വിമര്ക്രികുന്നത് കാണാെുണ്ട്. ളരാതുവില് എന്താണ് ഈ ത്രനയാഗങ്ങള്ക 

സൂചിപ്പികുന്നത് എന്ന് അെിവിലലാത്തതിോലാണ്. 

➢ Isolated rainfall - One or two places - ഒനന്നാ രനണ്ടാ സ്ഥലങ്ങെില് മഴ 

- സംസ്ഥാേത്ത് കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പിളെ മഴ മാരിേി നേഷേുകെില് 

25 രതമാേനമാ അതില് കുെനവാ എണ്ണത്തില് മഴ ലഭികുവാേുള്ള 

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

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

സംസ്ഥാേത്ത് കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പിളെ മഴ മാരിേി നേഷേുകെില് 

25 മുതല് 50 രതമാേം വളര എണ്ണത്തില് മഴ ലഭികുവാേുള്ള 

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

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

സംസ്ഥാേത്ത് കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പിളെ മഴ മാരിേി നേഷേുകെില് 

51 മുതല് 75 രതമാേം വളര എണ്ണത്തില് മഴ ലഭികുവാേുള്ള 

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

➢ Widespread - At most places - ബഹുഭൂരിരക്ഷം സ്ഥലങ്ങെില് മഴ - 

സംസ്ഥാേത്ത് കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പിളെ മഴ മാരിേി നേഷേുകെില് 

76 മുതല് 100 രതമാേം വളര എണ്ണത്തില് മഴ ലഭികുവാേുള്ള 

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

https://sdma.kerala.gov.in/automated-weather-stations/
https://sdma.kerala.gov.in/automated-weather-stations/
https://sdma.kerala.gov.in/automated-weather-stations/
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സംസ്ഥാേത്ത്, കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് േിലവില് 65 സ്ഥലങ്ങെില് മഴ 

മാരിേികള്ക സ്ഥാരിച്ച് കദേംദിേ മഴ അെവുകള്ക ലഭയമാകുന്നുണ്ട്. നമല് 

സൂചിപ്പിച്ചത് നരാളല : 

➢ Isolated rainfall - One or two places - ഒനന്നാ രനണ്ടാ സ്ഥലങ്ങെില് മഴ 

= സംസ്ഥാേത്ത് കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പിളെ, രരമാവധി 16 മഴ 

മാരിേി നേഷേുകെില് മഴ ലഭികും എന്ന് അര്ക്ഥം. 

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

സംസ്ഥാേത്ത് കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പിളെ, രരമാവധി 32 മഴ മാരിേി 

നേഷേുകെില് മഴ ലഭികും എന്ന് അര്ക്ഥം. 

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

സംസ്ഥാേത്ത് കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പിളെ, രരമാവധി 49 മഴ മാരിേി 

നേഷേുകെില് മഴ ലഭികും എന്ന് അര്ക്ഥം. 

➢ Widespread - At most places - ബഹുഭൂരിരക്ഷം സ്ഥലങ്ങെില് മഴ = 

സംസ്ഥാേത്ത് കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പിളെ, മഴ മാരിേി നേഷേുകെില് 

49ല് കൂടുതല് എണ്ണത്തില് മഴ ലഭികും എന്ന് അര്ക്ഥം. 

ജിലലാ തലത്തിളല ത്രവചേം ലഭികുനമ്പാഴും ഇനത രീതി ആണ് ഈ 

ത്രവചേങ്ങള്ക മേസ്സിലാകാന് അവലംബിനകണ്ടത്. 

1.5.3 രലനക്ക്  തലത്തില്സ െഴയുമട സനധയത 

അടുത്ത 5 ദിവസനത്തകുള്ള നലാക് തലത്തിളല മഴ, കാറ്റ്, 

താരേില, ആര്ക്ത്ദത തുടങ്ങിയവ സംബന്ധിച്ചുള്ള  ത്രവചേം നകത്ര 

കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് എലലാ ദിവസവും അവരുളട ളവബ്കസറ്റ് വഴി 

ളരാതുജേങ്ങള്കകായി ത്രസിദ്ധ്ീകരികുന്നുണ്ട്. 

https://mausam.imd.gov.in/Thiruvananthapuram/mcdata/blocklevelforecast.pdf എന്ന 

ലിങ്കില് നകത്ര കാലാവസ്ഥ വകുപ്പിന്ളെ നലാക്തല ത്രവചേം 

കാണാവുന്നതാണ്. 

1.5.4 െഴ മപയ്യനനുള്ള സനധയത 

മാത്തമറ്റികല് നത്രാബബിലിറ്റി അടിസ്ഥാേളപ്പടുത്തിയാണ് മഴ 

ളരയ്യുവാേുള്ള സാധയത ത്രവചികുന്നത്. 

https://mausam.imd.gov.in/Thiruvananthapuram/mcdata/blocklevelforecast.pdf
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➢ Likely – സാധയത = 25 മുതല് 50% വളര സാധയത 

➢ Very likely – േലല സാധയത = 51 മുതല് 75% വളര സാധയത 

➢ Most likely – വയക്തമായ സാധയത = 75% ന് മുകെില് സാധയത 

ഒരു സ്ഥലത്ത് മഴളരയ്യുനമാ ഇലലനയാ എന്നത് ഈ സാധയതളയ കൂടി 

അടിസ്ഥാേളപ്പടുത്തിയാണ് േിര്ക്ണയികളപ്പടുന്നത്. 

1.5.5 െഴ െുന്റിയിപ്പ് - നിറങ്ങളുമട അടിസ്ഥനനത്തില്സ 

ോല് േിെത്തിലുള്ള മഴ അളലര്ക്ട്ടുകൊണ് നകത്ര കാലവസ്ഥ 

േിരീക്ഷണ നകത്രം രുെളപ്പടുവികാെുള്ളത്. മുന്പ്റ് സൂചിപ്പിച്ചത് നരാളല 

മഴ  ളരയ്യാേുള്ള സാധയത, ത്രവചേത്തിളല മഴയുളട അെവ്, തീക്ഷ്ണത, 

ത്രവചേത്തിളല മഴ സാധയതാ സ്ഥലങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച വിവരം എന്നിവ 

രരിനരാധികണം. ഇവയുളട അടിസ്ഥാേത്തില് ജിലലാ തലത്തില്  

ത്രതീക്ഷികാവുന്ന മഴയുളട കാഠിേയം സംബന്ധിച്ച് രച്ച, മഞ്ഞ, ഓെഞ്ച്, 

ചുവപ്പ് േിെങ്ങെില് നകത്ര കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് സൂചേ േല്കുന്നു. ഇത് 

ത്രവചികളപ്പടുന്ന മഴക് അേുസരിച്ചുള്ള 'ദുരന്ത തയ്യാളെടുപ്പ് േടരടികള്ക' 

തീരുമാേികാേുള്ളതാണ്. 

 
നകത്ര കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് 
രുെളപ്പടുവികുന്ന േിെങ്ങളെ 

അടിസ്ഥാേളപ്പടുത്തിയുള്ള മുന്നെിയിപ്പ് 



 

39 

 

➢ രച്ച (Green) - ജാത്ഗത രാലിനകണ്ട സാഹചരയം േിലവിലിലല 

➢ മഞ്ഞ (Yellow) - കാലാവസ്ഥാളയ കരുതനലാളട േിരീക്ഷികണം. 

സാഹചരയങ്ങള്കകേുസരിച്ച് അപ്റ്നഡറ്റ് ളചയ്യളപ്പടണം. ഭയളപ്പനടണ്ട 

സാഹചരയമിലല. അരകട സാധയത അപ്റ്നഡറ്റ് ളചയ്യളപ്പടുന്നതേുസരിച്ച് 

മുളന്നാരുകങ്ങള്ക േടത്താം. 

➢ ഓെഞ്ച് (Orange) - അതീവ ജാത്ഗത മുന്നെിയിപ്പ്. സുരക്ഷാ 

തയ്യാളെടുപ്പുകള്ക തുടങ്ങണം. മാറ്റി താമസിപ്പികല് ഉള്കളപ്പളട 

അധികൃതര്ക് ആരംഭിനകണ്ടനതാ അതിന് നവണ്ട മുളന്നാരുകങ്ങള്ക 

രൂര്ക്ത്തിയാനകണ്ടനതാ ആയ ഘട്ടം. അരകട സാധയതാ ത്രനദരങ്ങെില് 

താമസികുന്നവര്ക് എമര്ക്ജന്സി കിറ്റ് (അേുബന്ധം 7) ഉള്കളപ്പളട 

തയ്യാൊകി അവസാേഘട്ട തയ്യാളെടുപ്പും രൂര്ക്ത്തീകരിച്ച് തയ്യാൊയി 

േില്കണം. രക്ഷാ നസേകനൊട് തയ്യാളെടുകാന് ആവരയളപ്പടും. 

കയാമ്പുകള്ക തയ്യാൊകുക. 

➢ ചുവപ്പ് (Red) - കര്ക്രേ സുരക്ഷ േടരടി സവീകരിനകണ്ട ഘട്ടം. 

ദുരന്ത സാധയതാ നമഖലയില് േിന്നും എലലാവളരയും സുരക്ഷിത 

സ്ഥാേനത്തനകാ കയാമ്പുകെിനലനകാ മാറ്റി താമസിപ്പികുക. മാെി 

താമസികാന് തയ്യാൊവാത്തവളര ആവരയളമങ്കില് േിര്ക്ബന്ധിതമായി 

ബലത്രനയാഗത്തിലൂളട മാറ്റി താമസിപ്പിനകണ്ടതാണ്. രക്ഷാ നസേളയ 

വിേയസിപ്പികുക, കയാമ്പുകള്ക ആരംഭികുക തുടങ്ങിയ എലലാ വിധ 

േടരടിത്കമങ്ങെും രൂര്ക്ത്തീകരിനകണ്ട അരകടസൂചേ 

സനരരമാണിത്. 

ഇതില് ചുവപ്പ് അലര്ക്ട്ട് ഒഴിളകയുള്ള അലര്ക്ട്ടുകളെ ളരാതുവില് 

ഭീതിനയാളട കാനണണ്ടതിലല. എന്നിരുന്നാലും മഞ്ഞ, ഓെഞ്ച് അലര്ക്ട്ട്കള്ക 

ത്രഖയാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് കരുതലും ജാത്ഗതയും ത്രധാേമാണ്. 

സംസ്ഥാേ അടിയന്തരഘട്ട കാരയേിര്ക്വഹണ നകത്രം (എസ്.ഇ.ഓ.സി) 

ഈ അെിയിപ്പുകളെ ചുരുകി, ചിത്തവും, രട്ടികയുമായി 

ളരാതുജേങ്ങള്കകും, എലലാ ജിലലാ അനതാെിറ്റികള്കകും ലഭയമാകുന്നുണ്ട്. 



 

40 

 

  

 
നകത്ര കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പിളെ മുന്നെിയിപ്പിളെ അടിസ്ഥാേത്തില് 

സംസ്ഥാേ അടിയന്തരഘട്ട കാരയേിര്ക്വഹണ നകത്രം 
ചുരുകിരുെളപ്പടുവികുന്ന രണ്ട് ഭാഷയില് ഉള്ള രട്ടികയും, ഭൂരടവും 

1.5.6 നയൂനെര്ദവുാം ചുഴലിക്കനറ്റുാം സാംബന്ധിച്ച െുന്റിയിപ്പുകള് 

നകത്ര കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് േയൂേമര്ക്ദവും ചുഴലികാറ്റും സംബന്ധിച്ച 

മുന്നെിയിപ്പുകള്ക ത്രനതയകമായി രുെളപ്പടുവികുന്നു. ഇവയില്, കടലില് 

ത്രതീക്ഷികുന്ന കാറ്റിളെ നവഗത, ദിര, മത്സയ ളതാഴിലാെികള്കകുള്ള 

മുന്നെിയിപ്പ്, കരയില് ത്രതീക്ഷികുന്ന കാറ്റിളെ ദിര, നവഗത എന്നിവയും 

ഓനരാ ജിലലയില് സാധയതയുള്ള മഴയുളട േിെങ്ങളെ അടിസ്ഥാേളപ്പടുത്തിയ 

ജിലലാതല മുന്നെിയിപ്പുകള്ക എന്നിവയും ഉള്കളപ്പടുത്തിയിട്ടുണ്ടാകും. 

േയൂേമര്ക്ദം രക്തിത്രാരിച്ചാല് അത് ചുഴലികാറ്റായി രരിണമികുവാന് 

സാധയതയുണ്ട്. അതിോല്, േയൂേമര്ക്ദ മുന്നെിയിപ്പുകള്ക കൂടുതല് 

ത്രദ്ധ്നയാളട രരിഗണികണം.  

മുന്കാലങ്ങെില്േിന്നും വയതയസ്തമായി അെബി കടലിലും 

േയൂേമര്ക്ദവും അവ ചുഴലികാറ്റായി രരിണമികുന്ന ത്രത്കിയയും 
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വര്ക്ദ്ധ്ിച്ച് വരുന്നു എന്ന് കാണുന്നു. കൂടാളത, ബംഗാള്ക 

ഉള്കകടല്, ഇന്തയന് മഹാസമുത്ദം എന്നിവിടങ്ങെില് 

ഉണ്ടാകുന്ന േയൂേമര്ക്ദവും ചുഴലികാറ്റും നകരെത്തില് 

രക്തമായ മഴയ്തകും, കാറ്റിേും കാരണമാകുന്നതായി 

കാണുന്നു. ഭൂമദ്ധ്യനരഖയുളട വടക് ഇന്തയന് 

മഹാസമുത്ദത്തില് ഏത്രില് മുതല് ഡിസംബര്ക് വളരയുള്ള മാസങ്ങെില് 

ആണ് ചുഴലികാറ്റുകള്ക രൂരളപ്പടുന്നത്. ഇവയില് ളമയ്ത, േവംബര്ക് 

മാസങ്ങെില് ആണ് ചുഴലികാറ്റുകള്ക കൂടുതലായി രൂരളരട്ടിട്ടുള്ളത്. 

േയൂേമര്ക്ദത്തില് േിന്നും ചുഴലികാറ്റായി രരിണമികുന്ന ത്രത്കിയളയ 

ത്രധാേമായും േയൂേമര്ക്ദനമഖലയുളട ചുറ്റും വീരുന്ന കാറ്റിളെ 

നവഗതയ്തകേുസരിച്ച് 8 വിഭാഗങ്ങൊയി തിരിച്ചിട്ടുണ്ട്: 

1. േയൂേമര്ക്ദ ത്രനദരം (low pressure area): അന്തരീക്ഷ മര്ക്ദം തീളര 

കുെഞ്ഞ ത്രനദരളത്ത ചുറ്റി മണികൂെില് രരാരരി 31 കിനലാമീറ്റര്ക് 

നവഗയില് കാറ്റ് വീരുന്ന ത്രനദരം  (An area enclosed by a closed 

isobar with minimum pressure inside when mean surface wind is less 

than 31 kmph) 

2. അതിരക്ത േയൂേമര്ക്ദം (depression): ദീര്ക്ഘവൃത്താകൃതിയില്, ചുഴലി 

രൂരത്തില്, അന്തരീക്ഷ മര്ക്ദം തീളര കുെഞ്ഞ ത്രനദരളത്ത ചുറ്റി 

മണികൂെില് രരാരരി 31 മുതല് 49 കിനലാമീറ്റര്ക് നവഗതയുള്ള 

ത്രനദരം (A cyclonic disturbance in which the maximum sustained surface 

wind speed is between 31 kmph and 49 kmph)  

3. തീത്വ േയൂേമര്ക്ദം (deep depression): ചുഴലി രൂരത്തില്, അന്തരീക്ഷ 

മര്ക്ദം തീളര കുെഞ്ഞ ത്രനദരളത്ത ചുറ്റി മണികൂെില് രരാരരി 50 

മുതല് 61 കിനലാമീറ്റര്ക് നവഗതയുള്ള ത്രനദരം (A cyclonic disturbance 

in which the maximum sustained surface wind speed is between 50 

kmph and 61 kmph) 

4. ചുഴലികാറ്റ് (Cyclonic Storm): ചുഴലി രൂരത്തില്, അന്തരീക്ഷ മര്ക്ദം 

തീളര കുെഞ്ഞ ത്രനദരളത്ത ചുറ്റി മണികൂെില് രരാരരി 62 മുതല് 

88 കിനലാമീറ്റര്ക് നവഗതയുള്ള ത്രനദരം (A cyclonic disturbance in which 
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the maximum sustained surface wind speed is between 62 kmph and 88 

kmph) 

5. രക്തമായ ചുഴലികാറ്റ് (Severe Cyclonic Storm): ചുഴലി രൂരത്തില്, 

അന്തരീക്ഷ മര്ക്ദം തീളര കുെഞ്ഞ ത്രനദരളത്ത ചുറ്റി മണികൂെില് 

രരാരരി 89 മുതല് 117 കിനലാമീറ്റര്ക് നവഗതയുള്ള ത്രനദരം (A 

cyclonic disturbance in which the maximum average surface wind speed 

is in the range of 89 kmph to 117 kmph) 

6. അതിരക്തമായ ചുഴലികാറ്റ് (Very Severe Cyclonic Storm): 

ദീര്ക്ഘവൃത്താകൃതിയില്, ചുഴലി രൂരത്തില്, അന്തരീക്ഷ മര്ക്ദം തീളര 

കുെഞ്ഞ ത്രനദരളത്ത ചുറ്റി മണികൂെില് രരാരരി 118 മുതല് 166 

കിനലാമീറ്റര്ക് നവഗതയുള്ള ത്രനദരം (A cyclonic disturbance in which the 

maximum average surface wind speed is 118 kmph to 166 kmph) 

7. അതിതീത്വ ചുഴലികാറ്റ് (Extremely Severe Cyclonic Storm): ചുഴലി 

രൂരത്തില്, അന്തരീക്ഷ മര്ക്ദം തീളര കുെഞ്ഞ ത്രനദരളത്ത ചുറ്റി 

മണികൂെില് രരാരരി 167 മുതല് 221 കിനലാമീറ്റര്ക് നവഗതയുള്ള 

ത്രനദരം (A cyclonic disturbance in which the maximum average surface 

wind speed is 167 kmph to 221 kmph) 

8. സൂപ്പര്ക് ചുഴലികാറ്റ് (Super cyclonic storm): ചുഴലി രൂരത്തില്, 

അന്തരീക്ഷ മര്ക്ദം തീളര കുെഞ്ഞ ത്രനദരളത്ത ചുറ്റി മണികൂെില് 

രരാരരി 222 കിനലാമീറ്റെില് അധികം നവഗതയുള്ള ത്രനദരം (A 

cyclonic disturbance in which maximum wind speed is 222 kmph and 

above) 

ചുഴലികാറ്റ് മുന്നെിയിപ്പ് 4 ഘട്ടങ്ങെിലായിട്ടാണ് ലഭിനകണ്ടത്. 

ഇതിോയി ത്രനതയക ബുള്ളറ്റിന്  നകത്ര കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് 

രുെളപ്പടുവികും. 

▪ ആദയ ഘട്ടം - ചുഴലികാറ്റ് ത്രദ്ധ് (First Stage - Pre Cyclone Watch): 

അതിരക്ത േയൂേമര്ക്ദം ചുഴലികാറ്റായി മാെുവാേുള്ള സാധയത 

രരാമര്ക്രികുന്ന ആദയഘട്ട ബുള്ളറ്റിന്, ചുഴലികാറ്റിളെ 

ത്രഭാവമുണ്ടാകുവാന് സാധയതയുള്ള തീരത്രനദരത്ത് കാലാവസ്ഥാ 
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ത്രക്ഷുബ്ധമാകുന്നതിന് 48 മണികൂര്ക് മുന്പ്റ് രുെളപ്പടുവികും. 

ഇത്തരത്തില് രുെളപ്പടുവികുന്ന ബുള്ളറ്റിേില് 

− ചുഴലികാറ്റിളെ ത്രഭാവം മൂലം കാലാവസ്ഥാ ത്രക്ഷുബ്ധമാകുവാന് 

സാധയതയുള്ള കര ത്രനദരങ്ങള്ക ഏളതാളക 

− കടല് ത്രക്ഷുബ്ധമാകുവാന് സാധയതയുള്ള ത്രനദരങ്ങെും ഏളതാളക 

− അടുത്ത 72 മണികൂര്ക് സംബന്ധിച്ച അവനലാകേം 

− ഈ ബുള്ളറ്റിനില്സ പരനെര്ശിക്കുന് കടല്സ രെഖലയില്സ െത്സ്യ 
മതനഴിലനളികള് െത്സ്യ ബന്ധനത്തിന് രപനകരുത് എന് ഉപരദശാം ഉടന് 
നല്സരകണ്തനണ്. 

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

ചുഴലികാറ്റായി മാെുവാേുള്ള സാധയത രരാമര്ക്രികുന്ന രണ്ടാംഘട്ട 

ബുള്ളറ്റിന്, ചുഴലികാറ്റിളെ ത്രഭാവമുണ്ടാകുവാന് സാധയതയുള്ള 

തീരത്രനദരത്ത് കാലാവസ്ഥാ ത്രക്ഷുബ്ധമാകുന്നതിന് 48 മണികൂര്ക് 

മുന്പ്റ് രുെളപ്പടുവികും. ചുവളട നചര്ക്കുന്ന വിവരങ്ങള്ക ഈ 

ബുള്ളറ്റിേിളെ ഭാഗമായിരികും. 

− ത്രതീക്ഷികുന്ന തീത്വത 

− കാറ്റ് സഞ്ചരികുവാന് സാധയതയുള്ള രാത 

− േയൂേമര്ക്ദത്തില് േിന്നും ചുഴലികാറ്റായി രരിണമികുന്ന 

ത്രത്കിയയുളട വിവിധ ഘട്ടങ്ങെില് സഞ്ചാരരഥത്തിളല ഏളതലലാം 

സ്ഥലങ്ങള്ക ഏളതലലാം സമയങ്ങെില് തരണം ളചയ്യും എന്ന 

അേുമാേം 

− ചുഴലികാറ്റിളെ ത്രഭാവം മൂലം കാലാവസ്ഥാ ത്രക്ഷുബ്ധമാകുവാന് 

സാധയതയുള്ള കര ത്രനദരങ്ങള്ക ഏളതാളക 

− കടല് ത്രക്ഷുബ്ധമാകുവാന് സാധയതയുള്ള ത്രനദരങ്ങള്ക ഏളതാളക 

− മത്സയ ളതാഴിലാെികള്കകും, മാധയമങ്ങള്കകും, ദുരന്ത േിവാരണ 

ത്രവര്ക്ത്തകര്ക്കും, ളരാതു ജേങ്ങള്കകുമുള്ള കടല് സ്ഥിതി, 

കാലാവസ്ഥാ മുന്നെിയിപ്പുകള്ക 

− അടുത്ത 72 മണികൂര്ക് സംബന്ധിച്ച അവനലാകേം 
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− ഈ ബുള്ളറ്റിനില്സ പരനെര്ശിക്കുന് ചുഴലിക്കനറ്റിമെ പ്പഭവ രെഖല 
ഉള്മപ്പടുന് കടല്സ പ്പരദശത്ത് െത്സ്യ മതനഴിലനളികമള െത്സ്യ 
ബന്ധനത്തിന് രപനകുവനന് അനുവദിക്കരുത്. 

− ചുഴലിക്കനറ്റിമെ പ്പഭവ രെഖല ഉള്മപ്പടുന് കര പ്പരദശാം പരിഗണിച്ച് 
എസ്.ഇ.ഓ.സിയുെനയി ബന്ധമപ്പട്ട് കനറ്റിമെ തീപ്വത വിലയിരുത്തി 
മപനതുജ്നങ്ങമള ഒഴിപ്പിക്കുന്തിന് ആവശയെനയ നടപടി 
സവീകരിക്കണാം. 

▪ മൂന്നാം ഘട്ടം - ചുഴലികാറ്റ്  മുന്നെിയിപ്പ് (Third Stage - Cyclone 

Warning): ചുഴലികാറ്റായി മാെിയ വിവരം രരാമര്ക്രികുന്ന 

മൂന്നാംഘട്ട ബുള്ളറ്റിന്, ചുഴലികാറ്റിളെ ത്രഭാവമുണ്ടാകുവാന് 

സാധയതയുള്ള തീരത്രനദരത്ത് കാലാവസ്ഥാ ത്രക്ഷുബ്ധമാകുന്നതിന് 24 

മണികൂര്ക് മുന്പ്റ് രുെളപ്പടുവികും. ചുവളട നചര്ക്കുന്ന 

വിവരങ്ങള്ക ഈ ബുള്ളറ്റിേിളെ ഭാഗമായിരികും. 

− േിലവിളല തീത്വത 

− േിലവില് കാറ്റ് എത്തിയ സ്ഥലം 

− ചുഴലികാറ്റ് എവിളട, എനപ്പാള്ക തീരമണയും 

− ചുഴലികാറ്റിളെ ത്രഭാവം മൂലം കാലാവസ്ഥാ ത്രക്ഷുബ്ധമാകുവാന് 

സാധയതയുള്ള കര ത്രനദരങ്ങള്ക ഏളതാളക 

− കടല് ത്രക്ഷുബ്ധമാകുവാന് സാധയതയുള്ള ത്രനദരങ്ങള്ക ഏളതാളക 

− ത്രഭാവ നമഖലയില് വിവിധ സ്ഥലങ്ങെില് മഴയുളട തീത്വത 

− തീരനരാഷണ സാധയതയുള്ള തീരങ്ങള്ക ഏളതലലാം 

− കാറ്റ് സഞ്ചരികുവാന് സാധയതയുള്ള രാത 

− ചുഴലികാറ്റിളെ വിവിധ ഘട്ടങ്ങെില് സഞ്ചാരരഥത്തിളല 

ഏളതലലാം സ്ഥലങ്ങള്ക ഏളതലലാം സമയങ്ങെില് തരണം ളചയ്യും 

− അടുത്ത 72 മണികൂര്ക് സംബന്ധിച്ച അവനലാകേം 

− മത്സയ ളതാഴിലാെികള്കകും, മാധയമങ്ങള്കകും, ദുരന്ത േിവാരണ 

ത്രവര്ക്ത്തകര്ക്കും, ളരാതു ജേങ്ങള്കകുമുള്ള കടല് സ്ഥിതി, 

കാലാവസ്ഥാ മുന്നെിയിപ്പുകള്ക 
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− ഈ ബുള്ളറ്റിനില്സ പരനെര്ശിക്കുന് ചുഴലിക്കനറ്റിമെ പ്പഭവ രെഖല 
ഉള്മപ്പടുന് കടല്സ പ്പരദശത്ത് െത്സ്യ മതനഴിലനളികമള െത്സ്യ 
ബന്ധനത്തിന് രപനകുവനന് അനുവദിക്കരുത്. 

− ചുഴലിക്കനറ്റിമെ പ്പഭവ രെഖല ഉള്മപ്പടുന് കര പ്പരദശാം പരിഗണിച്ച് 
എസ്.ഇ.ഓ.സിയുെനയി ബന്ധമപ്പട്ട് കനറ്റിമെ തീപ്വത വിലയിരുത്തി 
മപനതുജ്നങ്ങമള ഒഴിപ്പിക്കുന്തിന് ആവശയെനയ നടപടി 
സവീകരിക്കണാം. 

▪ ോലാം ഘട്ടം - ചുഴലികാറ്റ് തീരമണഞ്ഞനരഷമുള്ള വിരകലേം 

(Fourth Stage - Post Landfall Outlook): ചുഴലികാറ്റ് തീരമണഞ്ഞാല് 

തീത്വത കുെയുകയാണ് ളരാതുവില് സംഭവികുന്നത്. തീരമണയാന് 

12 മണികൂര്ക് നരഷിളക രുെളപ്പടുവികുന്ന ഈ വിരകലേത്തില്  

− േിലവിളല തീത്വത 

− േിലവില് കാറ്റ് എത്തിയ സ്ഥലം 

− ചുഴലികാറ്റ് എവിളട, എനപ്പാള്ക തീരമണയും 

− ചുഴലികാറ്റിളെ ത്രഭാവം മൂലം കാലാവസ്ഥാ ത്രക്ഷുബ്ധമാകുവാന് 

സാധയതയുള്ള കര ത്രനദരങ്ങള്ക ഏളതാളക 

− കടല് ത്രക്ഷുബ്ധമാകുവാന് സാധയതയുള്ള ത്രനദരങ്ങള്ക ഏളതാളക 

− ത്രഭാവ നമഖലയില് വിവിധ സ്ഥലങ്ങെില് മഴയുളട തീത്വത 

− തീരനരാഷണ സാധയതയുള്ള തീരങ്ങള്ക ഏളതലലാം 

− കാറ്റ് തീരമണഞ്ഞനരഷം സഞ്ചരികുവാന് സാധയതയുള്ള രാത 

− ചുഴലികാറ്റിളെ വിവിധ ഘട്ടങ്ങെില് സഞ്ചാരരഥത്തിളല 

ഏളതലലാം സ്ഥലങ്ങള്ക ഏളതലലാം സമയങ്ങെില് തരണം ളചയ്യും 

എന്നതും തീത്വത കുെഞ്ഞ് ഘട്ടങ്ങെില് എനപ്പാള്ക ത്രനവരികും 

എന്ന അേുമാേവും 

− അടുത്ത 72 മണികൂര്ക് സംബന്ധിച്ച അവനലാകേം 

− മത്സയ ളതാഴിലാെികള്കകും, മാധയമങ്ങള്കകും, ദുരന്ത േിവാരണ 

ത്രവര്ക്ത്തകര്ക്കും, ളരാതു ജേങ്ങള്കകുമുള്ള കടല് സ്ഥിതി, 

കാലാവസ്ഥാ മുന്നെിയിപ്പുകള്ക 

എന്നിവ ഉണ്ടായിരികും. 
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− ഈ ബുള്ളറ്റിനില്സ പരനെര്ശിക്കുന് ചുഴലിക്കനറ്റിമെ പ്പഭവ രെഖല 
ഉള്മപ്പടുന് കടല്സ പ്പരദശത്ത് െത്സ്യ മതനഴിലനളികമള െത്സ്യ 
ബന്ധനത്തിന് രപനകുവനന് അനുവദിക്കരുത്. 

− ചുഴലിക്കനറ്റിമെ പ്പഭവ രെഖല ഉള്മപ്പടുന് കര പ്പരദശാം പരിഗണിച്ച് 
എസ്.ഇ.ഓ.സിയുെനയി ബന്ധമപ്പട്ട് കനറ്റിമെ തീപ്വത വിലയിരുത്തി 
മപനതുജ്നങ്ങമള ഒഴിപ്പിക്കുന്തിന് ആവശയെനയ നടപടി 
സവീകരിക്കണാം. 

− ചുഴലിക്കനറ്റ് കടന്ുരപനകുവനന് സനധയതയുള്ള, കനറ്റിമെ തീപ്വത 
രൂക്ഷെനയി അനുഭവിക്കുവനന് സനധയതയുള്ള രെഖലയില്സ അടിയന്തിര 
ദുരന്ത പ്പതികരണ നടപടികള് സവീകരിക്കുവനന് തയ്യനമറടുപ്പ് 
നടത്തുക. 

അതിരക്ത േയൂേമര്ക്ദ/തീത്വ േയൂേമര്ക്ദ ഘട്ടം മുതല് നകത്ര 

കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് മുന്നെിയിപ്പ് ബുള്ളറ്റിേുകള്ക രുെളപ്പടുവിച്ച് 

തുടങ്ങും. ഈ ഘട്ടത്തില് മുന്നെിയിപ്പ് ബുള്ളറ്റിേുകള്ക ചുവളട നചര്ക്കുന്ന 

സമയങ്ങെില് രുെളപ്പടുവികളപ്പടും: 

❖ അതിരാവിളല 12 മണി 

❖ അതിരാവിളല 3 മണി 

❖ രാവിളല 6 മണി 

❖ ഉച്ചയ്തക് 12 മണി 

❖ കവകിട്ട് 6 മണി 

ചുഴലികാറ്റായി രൂരളപ്പട്ടാല്  മുന്നെിയിപ്പ് ബുള്ളറ്റിേുകള്ക ചുവളട 

നചര്ക്കുന്ന സമയങ്ങെില് രുെളപ്പടുവികളപ്പടും: 

❖ അതിരാവിളല 12 മണി 

❖ അതിരാവിളല 3 മണി 

❖ രാവിളല 6 മണി 

❖ ഉച്ചയ്തക് 12 മണി 

❖ കവകിട്ട് 6 മണി 

❖ രാത്തി 10 മണി 
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1.5.7 ചുഴലിക്കനറ്റുകളുമട രപര് 

നലാകത്ത് ഒനര സമയം തളന്ന േിരവധി ചുഴലികാറ്റുകള്ക രൂരം 

ളകാള്ളാെുണ്ട്. ചുഴലികാറ്റുകളെ ഇന്തയന് മഹാസമുത്ദത്തില് 'നത്ടാപ്പികല് 

കസനലാൺ' എന്നും അറ്റ്ലാന്െികില് 'Hurricanes' എന്നും രസിഫിക് 

മഹാസമുത്ദത്തില് 'Typhoons' എന്നും ഓസ്നത്ടലിയയില് 'Willy willy' 

എന്നുമാണ് വിെികാെുള്ളത്. നലാകത്ത് 6 ചുഴലികാറ്റുകളെ 

േിരീക്ഷികാേും അവയ്തക് നരരിടാേും ബുളള്ളറ്റിേുകള്ക 

ത്രസിദ്ധ്ീകരികാേുമായി 6 Regional Specialised Meteorological Centres 

(RMSCs)ഉം 5 Tropical Cyclone Warning centres (TCWCs) ത്രവര്ക്ത്തിച്ചു 

വരുന്നു. ഏഷയയിളല 13 രാജയങ്ങെുളട RMSC യുളട നകത്രം 

ഇന്തയയിലാണ്. നകത്ര കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് (IMD) ആണതിന് നേതൃതവം 

േല്കുന്നത്. ദുരന്ത േിവാരണ ത്രവര്ക്ത്തേത്തിേും  മറ്റുമായി 

ചുഴലികാറ്റുകളെയും അവയുളട കൃതയമായ സഞ്ചാരരഥവുളമലലാം ത്ടാക് 

ളചനയ്യണ്ടതുണ്ട്. ഒനര സമയം ഒന്നിലധികം ചുഴലികാറ്റുകള്ക 

രൂരളപ്പടാേുമിടയുണ്ട്. അത്ളകാണ്ട് ഓനരാ ചുഴലികാറ്റിളേയും 

ത്രനതയകമായി തിരിച്ചെിയാന് നവണ്ടിയാണ് ചുഴലികാറ്റുകള്കക് 

നരരിടാന് തീരുമാേിച്ചത്. 2004 മുതലാണ് ഇന്തയന് മഹാസമുത്ദത്തിളല 

ചുഴലികാറ്റുകള്കക് നരരിടാന് തുടങ്ങിയത്. ഇതിോയി അന്ന് RSMC യുളട 

ഭാഗമായിരുന്ന 8 രാജയങ്ങള്ക 8 വീതം നരരുകള്ക േല്കി 64 നരരുകെുളട 

രട്ടിക മുന്കൂട്ടി തയ്യാൊകുകയും രാജയങ്ങെുളട നരരിന്ളെ 

അക്ഷരത്കമത്തില് രൂരളപ്പടുന്ന രുതിയ ചുഴലികാറ്റുകള്കക് രൂരം 

േല്കുകയും ളചയ്തതു. 

2004ളല ലിേ് രൂര്ക്ത്തിയായത് ളകാണ്ട് RSMC േിലവിളല 13 

അംഗരാത്ഷ്ടങ്ങെുളട 13 വീതം നരരുകള്ക ഉള്കളപ്പടുത്തി 169 നരരുകെുളട 

ലിേ് 2020 ഏത്രില് 28ന് ത്രസിദ്ധ്ീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ത്രസ്തുത രട്ടിക  

https://mausam.imd.gov.in/backend/assets/press_release_pdf/Press_Release_Names_of

_Tropical_Cyclones_28042020.pdf എന്ന ലിങ്കില് ലഭയമാണ്. രട്ടിക ത്രകാരം 

വരാേുള്ള ചുഴലികാറ്റുകെുളട നരരുകള്ക ഇേി രെയുന്ന 

ത്കമത്തിലായിരികും, (ത്ബാളകറ്റില് നരര്ക് േിര്ക്നദരിച്ച രാജയത്തിന്ളെ 
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നരര്ക്): (ത്ബാളകറ്റില് നരര് േിര്ക്നദരിച്ച രാജയത്തിന്ളെ നരര്): Gulab 

(ഗുലാബ്, രാകിസ്ഥാന്), Shaheen (ഷഹീന്, ഖത്തര്ക്), Jawad (ളജാവാദ്, 

സൗദി അനെബയ), Asani (അസാേി, ത്രീലങ്ക), Sitrang (സീത്ടങ്, തായ്തലന്ഡ്), 

Mandous (മന്ദൗസ്, യുഎഇ) Mocha (ളമാഖ, ളയമന്), Biparjoy 

(ബിനരാര്ക്നജായ്ത, ബംഗ്ലാനദശ്), Tej (നതജ്, ഇന്തയ), Hamoon (ഹാമൂന്, 

ഇൊന്), Midhili (മിഥിലി, മാലിദവീപ്റ്). 

1.5.8 െുന്റിയിപ്പില്സ പ്പതിപനദിക്കുന് സെുപ്ദ ഭനഗങ്ങള് 

മുന്നെിയിപ്പ് േല്കുന്നതിോയി നകത്ര കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് ഇന്തയന് 

മഹാസമുത്ദളത്തയും, അെബികടലിളേയും, ബംഗാള്ക ഉള്കകടലിളേയും രല 

ഭാഗങ്ങൊയി തിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത്തരത്തില് സമുത്ദ നമഖലകളെ കാണികുന്ന 

ഭൂരടം താളഴ േല്കിയിരികുന്നു. 

 

1.6 മവള്ളമപ്പനക്കാം സാംബന്ധിച്ച െുന്റിയിപ്പ് 

നകത്ര ജല കമ്മീഷന് (CWC) നകരെത്തില് േിലവില് 40 ഇടങ്ങെില് 

രുഴകെിളല ജലേിരപ്പ് േിരന്തരം േിരീക്ഷികുന്നുണ്ട്. ഈ സ്ഥലങ്ങെുളട 

രട്ടിക അേുബന്ധം 8 ആയി നചര്ക്കുന്നു. ഇവയില് 15 സ്ഥലങ്ങെില് 

ജലേിരപ്പ്, അടുത്ത 24 മണികൂര്ക് സമയനത്തകുള്ള ജലേിരപ്പിളെ 

ത്രവചേം, മഞ്ഞ, ഓെഞ്ച്, ചുവപ്പ് അലര്ക്ട്ടുകള്ക രുെളപ്പടുവികുന്ന ജല 
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േിരപ്പ് എന്നിവ ദിവസവും ഒരു തവണ കാലവര്ക്ഷ-തുലാവര്ക്ഷ സമയത്ത് 

CWC ലഭയമാകുന്നുണ്ട്. ഇവ ദുരന്ത േിവാരണ  അനതാെിറ്റി അതാത് 

ജിലലകള്കകും, ളരാതു സമൂഹത്തിേും ലഭയമാകുന്നുണ്ട്. 

േിലവില് ളവള്ളളപ്പാക ആവര്ക്ത്തേ സാദ്ധ്യതാഭൂരടവും, അതാത് 

ദിവസളത്ത ളവള്ളളപ്പാക സാധയതാ ഭൂരടവും തയ്യാൊകി നകത്ര ജല 

കമ്മീഷേില് േിന്നും നകരെത്തിന് ലഭിച്ചിട്ടിലല. ഇവ ലഭിനകണ്ടത് തനദര 

തലത്തില് ളവള്ളളപ്പാക േിവാരണ രദ്ധ്തികള്ക തയ്യാൊകുവാേും, 

ത്രതികരണ േടരടികള്ക സൂക്ഷ്മം ആകുവാേും അതയാവരയം ആണ്. നമല് 

ആവരയം നകത്ര ജല കമ്മീഷളേ നരഖാമൂലം അെിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. 

 

United Nations Environment Programmeളെ സഹായനത്താളട 

നകരെത്തിളല 10, 25, 50, 100, 200, 500 വര്ക്ഷത്തില് ഒരികല് 

ഉണ്ടാകാവുന്ന മഴയുളട തീത്വത മുന്കാല കണകുകള്ക ഉരനയാഗിച്ച് 

കണകാകുകയും ഈ മഴയുളട നതാത് അേുസരിച്ചുള്ള ത്രെയം 

ബാധികാവുന്ന ത്രനദരവും, ത്രെയ ജലം ഉയരാവുന്ന അെവും 

കണകാകി ഭൂരടങ്ങള്ക ആകിയിട്ടുണ്ട്. ജിലല തിരിച്ചുള്ള ഈ ഭൂരടം 

ഇവിളട ലഭയമാണ്. 

കൂടാളത United Nations Environment Programmeളെ സഹായനത്താളട 

ഹരിതഗൃഹ വാതകങ്ങെുളട ബഹിര്ക്ഗമേ നതാത് അേുസരിച്ചുള്ള 
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കാലാവസ്ഥാ വയതിയാേ സൂചികയായ Representative Concentration Pathway 

(RCP) 8.5 അേുസരിച്ച് നകരെത്തില് 10, 25, 50, 100, 200, 500 

വര്ക്ഷങ്ങെില് ഒരികല് ഉണ്ടാകാവുന്ന അതിതീത്വ മഴ ത്രവചികുകയും 

ഈ മഴയുളട നതാത് അേുസരിച്ചുള്ള ത്രെയം ബാധികാവുന്ന ത്രനദരവും, 

ത്രെയ ജലം ഉയരാവുന്ന അെവും കണകാകി ഭൂരടങ്ങള്ക ആകിയിട്ടുണ്ട്. 

ജിലല തിരിച്ചുള്ള ഈ ഭൂരടം സംസ്ഥാേ ദുരന്ത േിവാരണ അനതാെിറ്റിയുളട 

ളവബ്കസറ്റില് ലഭയമാണ്. 

1.7 കനറ്റ് സാംബന്ധിച്ച െുന്റിയിപ്പ് 

രക്തമായ കാറ്റിളെ ത്രനതയക സാധയത ഉളണ്ടങ്കില്, ഇതിോയി 

ത്രനതയകം മുന്നെിയിപ്പ് നകത്ര കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് േല്കാെുണ്ട്. 

ത്രതീക്ഷികുന്ന കാറ്റിളെ തീത്വത സംബന്ധിച്ച് അതാത് ദിവസളത്ത ളരാതു 

കാലാവസ്ഥാ അവനലാകേത്തില് ഉള്കളപ്പടുത്തി േല്കും. 

കാറ്റിളെ നവഗത കടലില് രക്തമാകുന്ന അവസരത്തില്, ചില തീര 

ത്രനദരങ്ങെിലും, കടല് നമഖലകെിലും മത്സയ ബന്ധേം ഒഴിവാകുവാന് 

ത്രനതയക േിര്ക്നദരം നകത്ര കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് രുെളപ്പടുവികാെുണ്ട്. 

നകരെത്തില് ഏറ്റവും കൂടുതല് ോരേഷ്ടവും, ജീവ ഹാേിയും 

ഉണ്ടാകുന്ന സംസ്ഥാേ സവിനരഷ ദുരന്തമാണ് രക്തമായ കാറ്റ്. േമ്മുളട 

രുരയിടങ്ങെില് ധാരാെമായി വെരുന്ന വടവൃക്ഷങ്ങള്ക മഴകാലത്തിന് 

മുനന്നാടിയായി നകാതി ഒതുകുന്ന ത്രത്കിയ മുന്കാലങ്ങെില് 

സവീകരിച്ചിരുന്നു. എന്നാല് ഇനപ്പാള്ക വേത്തില് വെരുന്ന രീതിയില് 

മേുഷയവാസ നമഖലയിലും മരം വെര്ക്ത്തുകയും, ഇവ നകാതി ഒതുകുന്ന 

ത്രത്കിയ േടത്താത്തത് മൂലം ഇവയുളട രിഖരങ്ങെും, മരം തനന്നയും 

കാറ്റത്ത്  മെിഞ്ഞ് വീണ് ഒട്ടേവധി ോരേഷ്ടവും, ജീവ ഹാേിയും 

ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. കൂടാളത, രരസയ നഹാര്ക്ഡിങ്ങുകള്ക, കാലപ്പഴകം ളചന്ന 

നരാേുകള്ക എന്നിവയും, കഴുനകാലില് േന്നായി ഉെപ്പികാത്ത ഷീറ്റ് 

നമഞ്ഞ നമല്കൂരയും രക്തമായ കാറ്റത്ത്  രെന്നുനരായി ഉടമസ്ഥര്ക്കും, 

ത്രധാേമായും വഴിനരാകര്ക്കും, അയല്കാര്ക്കും ജീവഹാേിയും, ോര 

േഷ്ടവും ഉണ്ടാകുന്നു. 
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കാറ്റില് മരം വീണ് ഉണ്ടാകുന്ന അരകടങ്ങള്ക കുെയ്തകുവാന്, 

മഴകാലത്തിന് മുനന്നാടിയായി മരം നകാതി ഒതുകുന്ന ത്രത്കിയ 

രുേരാരംഭിനകണ്ടതുണ്ട്. വേത്തില് വെരുന്ന മരങ്ങളെനരാളല 

മേുഷയവാസ നമഖലയില് മരം വെരുവാന് അേുവദിച്ചുകൂട എന്നും, 

മേുഷവാസ നമഖലയില് മരങ്ങള്ക മേുഷയന് ജീവഹാേിയും, ോരേഷ്ടവും 

ഉണ്ടാകാത്ത രീതിയില് രരിരാലികളപ്പടണം എന്നും ഉള്ള ളരാതു 

നബാധം വെനരണ്ടതുണ്ട്. ഇതിോയി തനദര സ്ഥാരേങ്ങള്ക മുന്കക 

എടുനകണ്ടതുണ്ട് . 

രരസയ നഹാര്ക്ഡിങ്ങുകള്ക, കാലപ്പഴകം ളചന്ന നരാേുകള്ക 

എന്നിവയും, കഴുനകാലില് േന്നായി ഉെപ്പികാത്ത ഷീറ്റ് നമഞ്ഞ 

നമല്കൂരയും ബലളപ്പടുത്തുന്ന ത്രത്കിയ അതാത് 

കമ്പേികള്ക/വയക്തികള്ക/വീട്ടുടമകള്ക േടത്തുവാന് േിര്ക്നദരികുന്നതിന് തനദര 

സ്ഥാരേങ്ങള്ക മുന്കക എടുകണം. 

1.8 ഇടിരയനട്കൂടിയ െഴയുമട െുന്റിയിപ്പ് 

ഏത്രില്-ളമയ്ത മാസങ്ങെില്, നവേല് മഴനയാട് അേുബന്ധിച്ചും, 

തുലാവര്ക്ഷകാലത്തും ആണ് ളരാതുവില് ഇത്തരം മഴയുളട സാഹചരയം 

കാണുന്നത്. നകരെത്തില് രരാരരി 35 വയക്തികള്ക ഇടിമിന്നലില് ഒരു 

വര്ക്ഷം മരണളപ്പടുന്നു എന്നാണ് കണകുകള്ക ചൂണ്ടി കാണികുന്നത്. 

വസ്തു വകകള്കകുള്ള ോരേഷ്ടവും വലിയ അെവില് ഉണ്ട്. ഇടവപ്പാതി 

ആരംഭിച്ചാല് ഇടിനയാടുകൂടിയ മഴയുളട സാഹചരയം ളരാതുവില് 

കുെയും. നകത്ര കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് ഇടിനയാട്കൂടിയ മഴയുളട 

മുന്നെിയിപ്പ് (Thunderstorm Warning), ഇത്തരം മഴ ഉണ്ടാകുവാന് 

സാധയതയുള്ള സമയത്തിന് 3 മണികൂര്ക് മുന്പ്റ് ജിലലാ അടിസ്ഥാേത്തില് 

ത്രവചികുന്ന സംവിധാേം ഒരുകിയിട്ടുണ്ട്. ‘ഇടിനയാടുകൂടിയ മഴ അടുത്ത 

3 മണികൂെിേുള്ളില് ഇന്ന ജിലലയില് ളരയ്യും’ എന്ന ഈ മുന്നെിയിപ്പിന് 

എലലാ മാസങ്ങെിലും ഒനര ത്രധാേയമലല കല്പ്പിനകണ്ടത്. ഏത്രില്-ളമയ്ത 

മാസങ്ങെില്, നവേല് മഴനയാട് അേുബന്ധിച്ചും, തുലാവര്ക്ഷകാലത്തും 

ഇത്തരം അെിയിപ്പ് ലഭിച്ചാല് അരകടകരമായ ഇടിമിന്നല് സാധയത 
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മേസ്സിലാകി, ഉടന്തളന്ന ഇടിമിന്നല് സുരക്ഷാ ത്കമീകരണം 

ളചനയ്യണ്ടതുണ്ട്. ഇടിമിന്നല് സുരക്ഷാ ത്കമീകരണം സംബന്ധിച്ച് വയക്തമായ 

േിര്ക്നദരങ്ങള്ക സംസ്ഥാേ ദുരന്ത േിവാരണ അനതാെിറ്റി 

രുെളപ്പടുവിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇടിനയാടുകൂടിയ മഴയുളട മുന്നെിയിപ്പ് ലഭിച്ചാല് 

ഉണ്ടന് നമല് സുരക്ഷാ മുന്നെിയിപ്പുകള്ക ളരാതു ജേങ്ങള്കകായി ജിലലയുളട 

സാമൂഹിക മാധയമങ്ങെിലും, ളവബ്കസറ്റിലും ത്രസിദ്ധ്ീകരികുകയും, 

ജിലലയിളല നകബിള്ക മാധയമങ്ങനൊട് ഇവ ളടക്േ്  ഓവര്ക്ളല (Text Overlay) 

ആയി ത്രസിദ്ധ്ീകരികുവാന് േിര്ക്നദരികാവുന്നതാണ്. എഫ്റ്.എം 

നെഡിനയാകനൊട് ഇവ ഉടന് ളരാതുജേങ്ങളെ അെിയികുവാന് 

േിര്ക്നദരികാവുന്നതാണ്. 

1.9 രദശീയ സെുപ്ദവിവര വിശകലന രകപ്രാം (Indian National Centre for 

Ocean Information Services - INCOIS) 

നകത്ര കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പിളെ ളരാതു മുന്നെിയിപ്പ് 

ബുള്ളറ്റിേുകെില് സമുത്ദ സ്ഥിതി സംബന്ധിച്ച വിരകലേം േല്കുന്നത് 

നദരീയ സമുത്ദവിവര വിരകലേ നകത്രം (INCOIS) ആണ്. INCOISളെ 

ളവബ്കസറ്റ് https://incois.gov.in എന്നതാണ്. ഇന്ഡയന് തീരളത്ത 

ബാധികാവുന്ന, സമുത്ദത്തില് ഉല്ഭവികുന്ന വിവിധ ദുരന്തങ്ങള്ക 

സംബന്ധിച്ച് INCOIS മുന്നെിയിപ്പുകള്ക േല്കി വരുന്നു. താരതനമയേ 

രുതിയ ഒരു സ്ഥാരേമായ INCOIS ചുരുങ്ങിയ കാലംളകാണ്ട് അന്താരാത്ഷ്ട 

ത്രരംസ കകവരിച്ചിട്ടുണ്ട്. സുോമി, കള്ളകടല്, അരകടകരമായ 

തിരമാലകള്ക (Swell waves), ചുഴലികാറ്റിളെ സമയളത്ത വിവിധ 

ത്രനദരങ്ങെിളല സമുത്ദ സ്ഥിതി, നവലിനയറ്റ സമയളത്ത സമുത്ദ സ്ഥിതി 

എന്നിവയാണ് ത്രധാേമായും INCOIS േല്കുന്ന  മുന്നെിയിപ്പുകള്ക. 

ഇവയില് സുോമി ഒഴിളക ഉള്ള എലലാ വിരകലേങ്ങെും നകത്ര 

കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പിളെ ബുള്ളറ്റിേുകെില് ഉള്കളപ്പടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. സുോമി 

കാലവര്ക്ഷവുമായി ബന്ധളപ്പട്ട ദുരന്ത സാധയത അലലാത്തതിോല് ഇവിളട 

വിരദമാകുന്നിലല. ചില അവസരങ്ങെില് INCOIS ത്രനതയകമായി തളന്ന 

മുന്നെിയിപ്പുകള്ക രുെളപ്പടുവികാെുണ്ട്. ഇത്തരം അവസരങ്ങെില് ഈ 

മുന്നെിയിപ്പുകള്കകേുസരിച്ച് ദുരന്ത േിവാരണ അനതാെിറ്റി ത്രനതയക 
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േിര്ക്നദരങ്ങള്ക രുെളപ്പടുവികും. INCOISളെ ളവബ്കസറ്റില് വിവിധ 

വിവരങ്ങള്ക ലഭയമാണ്. ഇവയില് ദുരന്ത സാഹചരയവുമായി 

ബദ്ധ്ളപ്പട്ടവയുളട ലിങ്കുകള്ക ചുവളട നചര്ക്കുന്നു. 

Sl. No ലഭയെനയ വിവരാം ലിങ്ക് 

1 
നവലിനയറ്റ നവലിയിെക 

വിവരം https://incois.gov.in/portal/osf/tide.jsp 

2 
നകരെത്തിളല തീരളത്ത 
കടലിളല തിരമാലകെുളട 

ഉയരവും, ദിരയും 

https://incois.gov.in/portal/osf/osfCoastal.jsp?re
gion=coastal&area=kerala&param=swh&ln=en 

3 അെബി കടലിളല വിവിധ 
സൂചകങ്ങെുളട സ്ഥിതി 

https://incois.gov.in/portal/osf/osfRegional.jsp?r
egion=regional&area=arabian_sea&param=d20 

4 സുോമി മുന്നെിയിപ്പ് http://tsunami.incois.gov.in/TEWS/ 
5 തിരനയറ്റം (Storm Surge) https://incois.gov.in/portal/stormsurge 

1.10 അലര്ട്ടുകളുാം അതിനനുസരിച്ച് സവീകരിരക്കണ് നടപടികളുാം 

നകരെത്തിളെ ഭൂമിരാസ്ത്ത-സാമൂഹിക ഘടേകൂടി രരിഗണിച്ച് നവണം 

ഈ അളലര്ക്ട്ടുകളെ മേസ്സിലാകുവാന്. നകരെം വെളര വയതയസ്ഥമായ 

ഭൂത്രകൃതിയുള്ള ത്രനദരമാണ്. ഉരുള്കളരാട്ടല് സാധയതയുള്ള മലനയാരവും, 

വീതി കുെഞ്ഞ ധാരാെം േദികെും േീെനമെിയതും 

ജേസാത്രതനയെിയതുമായ കടല്തീരവുമാണ് േമ്മുളട ത്രധാേ അരകട 

നമഖലകള്ക. സുരക്ഷിതമലലാത്ത ഇത്തരം ത്രനദരങ്ങെില് താമസികുന്നവരുളട 

സാമൂഹിക ഘടേയും രരിനരാധികണം. നകരെ സമൂഹത്തിളല ഏറ്റവും 

രിന്നാകം േില്കുന്ന വിഭാഗങ്ങള്ക ആകും ഇത്തരം ത്രനദരങ്ങെില് 

വസികുന്നത്. അടച്ചുെപ്പിലലാത്ത വീടുകള്ക ഏറ്റവും കൂടുതല് 

കാണളപ്പടാേും സാധയതയുള്ള നമഖലകൊണിവ. അളലര്ക്ട്ടുകെും 

അതിേേുസരിച്ച് വിലയിരുനത്തണ്ടതാണ്. മഴ എലലായിടത്തും ഒരു നരാളല 

അരകടം വിതകണളമന്നിലല. മലനയാരഭൂമിയില് മേുഷയോയി വയതിയാേം 

വരുത്തുകയും, ഹരിത നമലാപ്പ് ഇലലാതാകളപ്പടുകയും ളചയ്തത സ്ഥലങ്ങള്ക, 

നൊഡിേും, വീടിേും മറ്റുമായി കുന്ന് ളവട്ടി 1 മീറ്റെില് അധികം ഉയര്ക്ന്ന 

മൺതിട്ടകള്ക േിര്ക്ത്തിയിട്ടുള്ള ഇടങ്ങള്ക, ചതുപ്പും, ളേല്വയലും േികത്തിയ 

സ്ഥലങ്ങള്ക, േീര്ക്ച്ചാലുകള്ക വഴിതിരിച്ച് വിട്ടനതാ, തടയളപ്പട്ടനതാ ആയ 
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സ്ഥലങ്ങള്ക എന്നിവിടങ്ങെില് ളചെു തീക്ഷ്ണതയുള്ള മഴ തളന്ന വലിയ 

ദുരന്തം സൃഷ്ടിനച്ചകാം. അതിോല് തളന്ന ഒരു ജിലലയിളല മലനയാര 

നമഖലയില് എടുകുന്ന മുളന്നാരുകങ്ങള്ക മതിയാകിലല തീരത്രനദരത്ത്. 

ഓനരാ മുന്നെിയിപ്പും രരിഗണിച്ച് അതാതു ത്രനദരത്തിന് അേുനയാജയമായ 

തീരുമാേങ്ങള്ക അതാതു ത്രനദരളത്ത ചുമതലയുള്ള ഉനദയാഗസ്ഥന് 

േിര്ക്ണയിനകണ്ടതുണ്ട്. ഓനരാ വിനലലജിളലയും ദുരന്ത സാധയത 

നത്കാഡീകരിച്ച് രട്ടികയായി സംസ്ഥാേ ദുരന്ത ലഘൂകരണ രദ്ധ്തിയുളട 

അേുബന്ധമായി ഇവിളട http://sdma.kerala.gov.in/wp-

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

compressesd.pdf േല്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇവ കൂടി രരിഗണിച്ചുനവണം ത്രാനദരിക 

തീരുമാേം കകളകാള്ളാന്. 

തുടര്ക്ച്ചയായി മഴ ലഭിച്ചുളകാണ്ടിരികുന്ന ദിവസങ്ങള്കകിടയില് ഒരു 

ദിവസം മഞ്ഞ ജാത്ഗതാ േിര്ക്നദരം ലഭിച്ചാല്, മഞ്ഞ ജാത്ഗതാ േിര്ക്നദരം 

േിലേില്കുന്ന ദിവസം ത്രനതയക ത്രദ്ധ് അര്ക്ഹികുന്നു. അതുനരാളല 

തുടര്ക്ച്ചയായി മഴ ലഭിച്ചുളകാണ്ടിരികുന്ന ദിവസങ്ങള്കകിടയില് ഒരു 

ദിവസം ഓെഞ്ച് ജാത്ഗതാ േിര്ക്നദരം ലഭിച്ചാല്, ഓെഞ്ച് ജാത്ഗതാ േിര്ക്നദരം 

േിലേില്കുന്ന ദിവസം ത്രനതയക ത്രദ്ധ് അര്ക്ഹികുന്നു. തുടര്ക്ച്ചയായ 

ദിവസങ്ങെില് മഴ ലഭികാതിരികുകയും എന്നാല് ഒരു ദിവസം ചുവപ്പ് 

ജാത്ഗതാ േിര്ക്നദരം ലഭികുകയും ളചയ്തതാലും ചുവപ്പ് ജാത്ഗതാ േിര്ക്നദരം 

േിലേില്കുന്ന ദിവസം ത്രനതയക ത്രദ്ധ് അര്ക്ഹികുന്നു. 

ഈ ഓനരാ അനലര്ക്ട്ട് േിെത്തിേും അേുസരിച്ച് ഓനരാ വകുപ്പും 

കകളകാളെെണ്ടുന്ന േടരടികള്ക Handbook on Disaster Management – Volume 

2 – Emergency Operations Centres & Emergency Support Functions Plan, 

Kerala (https://sdma.kerala.gov.in/wp-content/uploads/2020/06/Orange-Book-of-Disaster-

Management-1-2020.pdf)ല് േിഷ്കര്ക്ഷിച്ചിരികുന്നു. ഇവ എലലാ 

വകുപ്പുകെും, തനദര സ്ഥാരേങ്ങെും ത്രനതയകം രരിനരാധിച്ച് 

അവരവര്ക്ക് േിര്ക്നദരിച്ചിട്ടുള്ള േടരടികള്ക അതാത് സാഹചരയവും, 

സംസ്ഥാേ/ജിലലാ ദുരന്ത േിവാരണ അനതാെിറ്റികെുളട േിര്ക്നദരവും 

അേുസരിച്ച് സവീകരികണം. 
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• രകപ്ര കനലനവസ്ഥന വകുപ്പിമെ കനറ്റിമെ പ്പവചനത്തില്സ 30 

കിരലനെീറ്ററില്സ അധികാം രവഗതയുാം, INCOISമെ തിരെനല പ്പവചനാം  

രകരള തീരത്ത് 2 െീറ്ററില്സ അധികാം ആകുകയുാം മചയ്തനല്സ പ്പസ്തുത 

കനലയളവില്സ അവര് നിര്രദശിക്കുന് പ്പരദശങ്ങളില്സ െത്സ്യ 

മതനഴിലനളികള് ജ്നപ്ഗത പനലിക്കണാം എന്ുാം, 2 m തിരെനലയില്സ 

െറിയുവനന് സനധയതയുള്ള  മചറിയയനനങ്ങളില്സ െത്സ്യ ബന്ധനാം 

നടത്തുന്ത് ഒഴിവനക്കണാം എന്ുാം ഉപരദശ രൂരപണ അറിയിപ്പ് നല്സകുാം. 

• സാംസ്ഥനന ദുരന്ത നിവനരണ അരതനറിറ്റിയുമട എക്സികയൂട്ടീവ് 

കേിറ്റിയുമട 4-12-2017മല തീരുെനനത്തിമെ മവളിച്ചത്തില്സ രകപ്ര 

കനലനവസ്ഥന വകുപ്പ് "Fishermen advised not to venture" എന് നിര്രദശാം 

നല്സകിയിട്ടുമണ്ങ്കില്സ "െത്സ്യമതനഴിലനളികള് രകപ്ര കനലനവസ്ഥന 

വകുരപ്പന, INCOISഓ നിര്രദശിക്കുന് സെുപ്ദ രെഖലയില്സ, നിര്രദശിക്കുന് 

കനലയളവില്സ "െത്സ്യ ബന്ധനത്തിന് രപനകരുത്", എന് നിര്രദശാം 

സാംസ്ഥനന ദുരന്ത നിവനരണ അരതനറിറ്റി പുറമപ്പടുവിക്കുാം. 

• ഇന്തയന് െഹനസെുപ്ദത്തിമെയുാം, അറബിക്കടലിമെയുാം, ബാംഗനള് 

ഉള്ക്കടലിമെയുാം ഏമതങ്കിലുാം സെുപ്ദ പ്പരദശത്ത് "Total suspension of 

fishing" എന് നിര്രദശാം ഉമണ്ങ്കില്സ പ്പസ്തുത രെഖലയില്സ, െുന്റിയിപ്പില്സ 

സൂചിപ്പിക്കുന് കനലയളവില്സ "െത്സ്യ ബന്ധനത്തിന് രപനകുന്ത് തടയണാം" 

എന് കര്ശന നിര്രദശാം സാംസ്ഥനന ദുരന്ത നിവനരണ അരതനറിറ്റി 

പുറമപ്പടുവിക്കുാം. 

1.11 ഔരദയനഗിക െുന്റിയിപ്പ് ലഭിക്കുന് ആപ്പുകളുാം, 
മവബ്സസറ്റുകളുാം, സനെൂഹിക െനധയെങ്ങളുാം 

കാലാവസ്ഥാ സംബന്ധിയായ മുന്നെിയിപ്പുകള്ക നകത്ര കാലാവസ്ഥാ 

വകുപ്പിളെ https://mausam.imd.gov.in/, 

https://mausam.imd.gov.in/Thiruvananthapuram/ എന്നീ ളവബ്കസറ്റുകെില് 

ലഭയമാണ്. സമുത്ദസ്ഥിതി സംബന്ധിച്ച വിവരം,  www.incois.gov.in എന്ന 

നദരീയ സമുത്ദവിവര വിരകലേ നകത്രത്തിളെ (INCOIS) ളവബ്കസറ്റില് 

ലഭയമാണ്. 

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

 
www.mausam.imd.gov.in 

 
www.incois.gov.in 

സംസ്ഥാേ ദുരന്ത േിവാരണ അനതാെിറ്റിയുളട ളവബ്കസറ്റിലും 

(sdma.kerala.gov.in), നഫസ്ബുകിളല നകരെ സര്ക്കാര്ക് നരജും, ബഹു: 

മുഖയമത്ന്തിയുളട നരജും, സംസ്ഥാേ ദുരന്ത േിവാരണ അനതാെിറ്റിയുളട 

നരജും, അതതു സമയങ്ങെില് ഔനദയാഗികമായി ദുരന്ത സംബന്ധിയായ 

മുന്നെിയിപ്പുകെും വിവരങ്ങെും ളരാതുജേങ്ങള്കകായി േല്കുന്നുണ്ട്. 
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ദുരന്ത േിവാരണ അനതാെിറ്റി, ദുരന്ത സംബന്ധിയായ േിര്നദരങ്ങള്ക 

േല്കുന്നതിോയി ത്രനതയക WhatsApp Group 2015 മുതല് 

ത്രവര്ക്ത്തിപ്പികുന്നുണ്ട്. KSDMA IAS Officers, KSDMA IPS Officers, KSDMA 

Forces, KSDMA Media, KSDMA PS to Ministers, KSDMA Volunteers, KSDMA 

Virtual Cadre എന്നിവയാണ് ഈ ത്ഗൂപ്പുകള്ക. തനദര സ്ഥാരേങ്ങെുളട 

അധയക്ഷന്/അധയക്ഷമാരുളടയും, ളസത്കട്ടെിമാരുളടയും ത്ഗൂപ്പുകെും 

ഇത്തരത്തില് ത്രവര്ക്ത്തിപ്പികുന്നുണ്ട്. 

ഇവ കൂടാളത, Qkopy എന്ന ളരാതു ആപ്പിലും സംസ്ഥാേ ദുരന്ത 

േിവാരണ അനതാെിറ്റി ദുരന്ത സംബന്ധിയായ മുന്നെിയിപ്പുകെും 

േിര്ക്നദരങ്ങെും േല്കുന്നുണ്ട്. 

മിന്നല് ഉണ്ടാകുന്ന സ്ഥലങ്ങള്ക മേസ്സിലാകുവാേും, േമ്മള്ക േില്കുന്ന 

സ്ഥലത്തിന് അടുത്ത് മിന്നല് ഉണ്ടാകുന്നുനണ്ടാ എന്ന് മേസ്സിലാകുവാേും 

നകത്ര കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് ‘ദാമിേി (Damini)’ എന്ന ഒരു ളമാകബല് 

അൈിനകഷന് ഉണ്ടാകിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഗൂഗിള്ക നൈനോെില് ലഭയമാണ്. 

നരാതുജങ്ങള്കകായി േിലവില് ഐ.റ്റി. മിഷന് ഒരു ആപ്പ് 

ഉണ്ടാകിയിട്ടുണ്ട് - m-keralam app. ഈ ആപ്പ് Google Play Storeല് 

ലഭയമാണ്. ഈ ആപ്പില് കാലാവസ്ഥാ വിവരങ്ങള്ക ലഭയകിയിട്ടുണ്ട്. 
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നകാവഡുമായി ബന്ധളപ്പട്ട വിവരങ്ങള്ക ലഭയമാകുവാോയി സര്ക്കാര്ക് 

തയ്യാൊകിയിട്ടുള്ള GOK Direct എന്ന ആപ്പിലും മുന്നെിയിപ്പുകള്ക 

ലഭയമാകുന്നുണ്ട്. 

   

 
ത്രസ്തുത അൈിനകഷേുകള്ക ഡി.ഇ.ഓ.സിയിളല ഒരു ഔനദയാഗിക 

ളമാകബല് നഫാണില് ഇന്നോള്ക ളചയ്യുകയും, േിരീക്ഷികുകയും 

ളചയ്യുക. ഇവ എലലാ സര്ക്കാര്ക് ഉനദയാഗസ്ഥരും ഉരനയാഗികുന്നത് 

കാലാവസ്ഥാ വിവരം കൂടുതല് വയാരകമായി ഉരനയാഗളപ്പടുവാന് 

സാഹചരയം ഒരുകും. ഇതിോയി ജിലലയിളല എലലാ ഉനദയാഗസ്ഥനരയും 

ത്രനതയകമായി നത്രരിപ്പികുന്നത് ഉചിതമാണ്. 
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2 അാംഗീകൃത ദുരന്തങ്ങള് 

രദശീയ തലത്തില്സ അാംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ള ദുരന്തങ്ങള് 

 
ളവള്ളളപ്പാകം 

 
ഉരുള്കളരാട്ടല്/മണ്ണിടിച്ചില്/രാെവീഴ്ച

/രാെേിരങ്ങല് 

 
വരള്കച്ച 

 
ചുഴലികാറ്റ് 

 
ഭൂമികുലുകം 

 
നമഘസ്നഫാടേം 

 
ആലിപ്പഴ വര്ക്ഷ 

 
സുോമി 

 
കാട്ട് തീ 

 
കീടാത്കമണം 
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കരതയതരംഗം/രീതാഘാതം 

 
ഹിമരാതം 

ഈ ദുരന്തങ്ങള്കക് ദുരന്ത ത്രതികരണ േിധിയില് േിന്നുള്ള ദുരിതാരവാസ 
സഹായം GO (Ms) No. 194/2015/DMD dated 20-05-2015 ത്രകാരം േിര്ക്ണയിച്ചിട്ടുണ്ട് 

 

സാംസ്ഥനന സവിരശഷ ദുരന്തങ്ങള് 

 
തീരനരാഷണം 

 
ഇടിമിന്നല് 

 
രക്തമായ കാറ്റ് 

 
കുഴലീകൃത മളണ്ണാലിപ്പ് 

 
ഉഷ്ണതരംഗം/സൂരയാഘാതം/സൂരയതാരം 

ഈ ദുരന്തങ്ങള്കക് ദുരന്ത ത്രതികരണ േിധിയില് േിന്നുള്ള ദുരിതാരവാസ 
സഹായം GO (Ms) No. 343/2015/DMD dated 23-07-2015, GO (Rt) No. 149/2017/DMD dated 18-01-2017, 

GO (Ms) No. 9/2019/DMD dated 9-03-2019 എന്നിവ ത്രകാരം േിര്ക്ണയിച്ചിട്ടുള്ളത് 

2.1 രകരളത്തിമല പ്പധനന െഴക്കനല ദുരന്ത സനദ്ധയതകള് 

• ദീര്ക്ഘകാല രരാരരിനയാ അതിലധികനമാ മഴ ലഭികുവാേുള്ള 

സാധയത ഉണ്ട് എന്നത് രരിഗണിച്ച്, ജിലലാ ദുരന്ത േിവാരണ 
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അനതാെിറ്റികള്ക ളവള്ളളരാകം, ഉരുള്കളരാട്ടല്, മണ്ണിടിച്ചില്, 

രക്തമായ കാറ്റ്, തീരനരാഷണം എന്നിവ നേരിടുവാന് 

തയ്യാൊനകണ്ടതുണ്ട്. അടുത്തകാലത്തായി മഴയുളട തീക്ഷ്ണത (rainfall 

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

കാലാവസ്ഥാ വിദഗ്ദ്ധ്ര്ക് വിലയിരുത്തുന്നു. ലഭികും എന്ന് 

ത്രതീക്ഷികുന്ന മഴ ചുരുങ്ങിയ സമയത്തിലും, ദിവസങ്ങെിലും 

ലഭികുന്ന അവസ്ഥയാണ് ളരാതുവില് കാണുന്നത്. തീക്ഷ്ണത 

കൂടിയ മഴ ളരയ്തതാല് മണ്ണിനലക് ആഴ്ന്നിെങ്ങുവാേുള്ള സമയം 

ജലത്തിന് ലഭികിലല എന്നതിോല് അത് ളരട്ടന്ന് േീര്ക്ച്ചാലുകെിലും, 

രുഴകെിലും ളചളന്നത്തുകയും ളവള്ളളപ്പാകത്തിേും, മിന്നല് 

ത്രെയത്തിേും കാരണമാകും. 

• നമല്മണ്ണ് 2018ളല ത്രെയത്തില് ഗണയമായ അെവില് േഷ്ടളരട്ടതിോല്, 

ലഭികുന്ന മഴയുളട േളലലാരുരങ്കും ഒഴുകി നരാകുവാന് 

സാധയതയുണ്ട്. ഇത് േദികെിളലയും, ചാലുകെിനലയും ജലേിരപ്പ് 

ളരട്ടന്ന് ഉയരുവാന് കാരണമാകും. 

• 2021ല് നവേല് മഴയുളട കാലത്ത് രരാരരിയില് അധികം മഴ 

ലഭിച്ചതിോല് നമല് മണ്ണ് ഇനപ്പാനഴ കുതിര്ക്ന്ന അവസ്ഥയില് ആണ്. 

ആയതിോല് കാലവര്ക്ഷത്തിളെ ആദയ ഘട്ടത്തില് തളന്ന 

മണ്ണിടിച്ചിലും, ളവള്ളളകട്ടുകെും രൂരളപ്പടുവാന് സാധയതയുണ്ട്. 

• മല നമഖലയിളല ളചെിയ ചാലുകെില് മല ളവള്ളപ്പാച്ചില് 

സാധയതയും ഉണ്ട് 

• ളവള്ളളരാകം, ഉരുള്കളരാട്ടല്, മണ്ണിടിച്ചില് എന്നിവ ഉണ്ടാകുവാന് 

സാധയതയുള്ള വിനലലജുകെുളട വിവരം ജിലലാ ദുരന്ത ലഘൂകരണ 

രദ്ധ്തിയില് ഉള്കളരടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഈ വിവരം 

http://sdma.kerala.gov.in/maps/, https://dmp.kila.ac.in/ എന്നീ ലിങ്കില് ലഭയമാണ് 

• ഉരുള്കളരാട്ടല്/മണ്ണിടിച്ചില് ത്രവചേ സാനങ്കതിക വിദയ േിലവില് 

വിജയകരമായി രരീക്ഷികളരട്ടിട്ടിലല; ത്രമങ്ങള്ക ജി.എസ്.ഐ േടത്തി 

വരുന്നു. 

http://sdma.kerala.gov.in/maps/
https://dmp.kila.ac.in/
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• ആലപ്പുഴ, തൃരൂര്ക്, നകാട്ടയം എന്നീ ജിലലകള്ക ളവള്ളളപ്പാക 

ത്രതിനരാധത്തിന് ത്രനതയകമായി തയ്യാളെടുനകണ്ടതുണ്ട്. 

• വയോട്, നകാഴിനകാട്, രാലകാട്, തൃശ്ശൂര്ക്, ഇടുകി, നകാട്ടയം, 

രത്തേംതിട്ട എന്നീ ജിലലകള്ക ഉരുള്കളരാട്ടല്/മണ്ണിടിച്ചില് 

ത്രതിനരാധത്തിന് ത്രനതയകമായി തയ്യാളെടുനകണ്ടതുണ്ട് 

• കാലവര്ക്ഷ-തുലാവര്ക്ഷ കാലത്ത് അണളകട്ടുകെുളട ഷട്ടര്ക് 

തുെകുവാന് സാധയതയുണ്ട്. 

• കുഴലീകൃത മളണ്ണാലിപ്പ് കാണളപ്പട്ടിട്ടുള്ള ത്രനദരങ്ങെില് കുട്ടികള്ക 

ഇവ മൂലം ഉണ്ടായിട്ടുള്ള തുരങ്കങ്ങെില് അകളപ്പടാളത 

ത്രദ്ധ്ിനകണ്ടതുണ്ട്. ഇവ ഇടിഞ്ഞ് ഇെങ്ങുന്നത് ഉരുള്കളരാട്ടല് 

സാധയത വര്ക്ദ്ധ്ിപ്പികുന്നു. 

• കവാെികള്ക, മലനയാര നമഖലയിളല ളചെു അരുവികെും, കയങ്ങെും, 

കടല് തീരങ്ങള്ക എന്നിവിടങ്ങെില് ഒട്ടേവധി മുങ്ങി മരണങ്ങള്ക 

െിനപ്പാര്ക്ട്ട്  ളചയ്യളപ്പടുന്നുണ്ട്. മഴകാലത്ത് ഇവയിളല ദുരന്ത സാധയത 

ഗണയമായി വര്ക്ധികുന്നു. 

• ഇവ രരിഗണിച്ച് ഈ കാലവര്ക്ഷ-തുലാവര്ക്ഷ സമയത്ത് ചുവളട 

നചര്ക്കുന്ന േിര്ക്നദരങ്ങള്ക രാലികണം എന്ന് ജിലലാ 

അനതാെിറ്റികനൊടും, വിവിധ വകുപ്പുകനൊടും േിര്ക്നദരികുന്നു. 

2.2 സാംസ്ഥനന ദുരന്ത പ്പതികരണ നിധി 

• സംസ്ഥാേ ദുരന്ത ത്രതികരണ േിധി (State Disaster Response Fund) 

എന്നത് നകത്ര സര്ക്കാര്ക് േിര്ക്ണ്ണയിച്ചിട്ടുള്ള മാേദണ്ഡം ത്രകാരമാണ് 

വിേിനയാഗിനകണ്ടത്. േിലവിളല മാേദണ്ഡം ഇവിളട ലഭയമാണ് 

https://sdma.kerala.gov.in/sdrf-norms/ 

• ഈ വര്ക്ഷം മുതല് ോഷണല് ഡിസാേര്ക് മാനേജ്ളമന്റ് 

ഇന്ഫര്ക്നമഷന് സിേത്തില് ദുരന്ത ത്രതികരണ േിധിയില് േിന്നും 

ഉള്ള എലലാ ളചലവുകെും നരഖളപ്പടുനത്തണ്ടതുണ്ട്. ndmis.mha.gov.in 

https://sdma.kerala.gov.in/sdrf-norms/
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2.2.1 നാഷണൽ ഡിസാസ്റ്റർ മാകനജ്സമൻറ് ഇൻഫർകമഷൻ സിസ്റ്റം (NDMIS) 

െുംസ്ഥാന ദ്ുരന്ത്പ്പതിേരണ നിധി (SDRF), കദ്ശീയ ദ്ുരന്ത് 

പ്പതിേരണ നിധി (NDRF) എന്നിവയിൽ നിന്നുും ചിലവാക്കിയ തുേയുണ്ടട 

വിശദ്ാുംശങ്ങൾ ോലങ്ങളായി െുംസ്ഥാനങ്ങൾ കേപ്ര ആഭയന്ത്ര 

മപ്ന്ത്ാലയത്തിന് (MHA) കപപ്പർ കഡാേയുണ്ടമന്് കരഖാമൂലമാണ് 

െമർപ്പിച്ചിരുന്നത്. പല െുംസ്ഥാനങ്ങൾ പല രീതിയിൽ ഇതിണ്ടല 

ഘടേങ്ങൾ വയാഖയാനിക്കുന്നതിനാൽ ഈ വിവരങ്ങൾക്ക് ഒരു 

ഐേരൂപയും ഉൊയിരുന്നിലല. ഇത് മൂലും കേപ്രീേൃതമായി വിവരങ്ങൾ 

െൂക്ഷിക്കുന്നതിനുും കമൽ നിധിേളിൽ നിന്നുള്ള ണ്ടചലവുേളുണ്ടട കമൽകനാട്ടും 

വഹിക്കുന്നതിനുും ബുദ്ധിമുട്ട് കനരിട്ടിരുന്നു. ഇതിണ്ടനാരു പരിഹാരമായാണ് 

കേപ്ര ആഭയന്ത്ര മപ്ന്ത്ാലയും കദ്ശീയ തലത്തിൽ ഒരു െുംകയാജിത 

ദ്ുരന്ത്വിവരകശഖരും എന്ന ആശയവുമായി മുകന്നാട്ട് വന്നത്. ഇതിനായി 

ആവിഷ്േരിക്കണ്ടപ്പട്ട െുംവിധാനമാണ് NDMIS. കേപ്ര ആഭയന്ത്ര 

മപ്ന്ത്ാലയത്തിണ്ടല ദ്ുരന്ത് നിവാരണ വിഭാഗും, െുംസ്ഥാന െർക്കാർ, ജിലലാ 

ഭരണേൂടും എന്നിവയാണ് ഈ െുംവിധാനത്തിൻണ്ടറ പങ്കാളിേൾ. 

ദ്ുരന്ത്ങ്ങളുണ്ടട വർഗീേരണും, ദ്ുരന്ത്പ്പതിേരണവുും 

െമാശവാെവുമായി ബന്ധണ്ടപ്പട്ട വിവിധ മാനദ്ണ്ഡങ്ങൾ, ഘടേങ്ങൾ 

എന്നിവയ്ക്ക് േൂടുതൽ വയക്തത വരുത്തിണ്ടക്കാെ് മനുഷയജീവനുൊേുന്ന 

നഷ്ടങ്ങൾ, പരിക്കുേൾ, േന്നുോലിേൾ, മറു ജീവകനാപാധിേൾ, 

ആസ്റതിേൾ തുടങ്ങിയവക്കുൊേുന്ന നഷ്ടങ്ങൾ എന്നിവ േൃതയമായി 

വേയിരുത്തി ദ്ുരന്ത്ജനയമായ നാശനഷ്ടങ്ങൾ േണക്കാക്കുേ എന്നതാണ് 

ഇതുണ്ടോെ് ലക്ഷയമിടുന്നത്. ജിലലേളിൽ നിന്ന് െുംസ്ഥാനകത്തക്ക്, അവിണ്ടട 

നിന്ന് കേപ്രത്തികലക്ക് എന്നിങ്ങണ്ടന പാരമ്പരാഗതമായി നടക്കുന്ന 

എഴുത്തുേുത്തിടപാടുേൾ നിരുത്സാഹണ്ടപ്പടുത്തുേ എന്നതുും ഈ 

െുംവിധാനത്തിലൂണ്ടട കേപ്ര ആഭയന്ത്ര മപ്ന്ത്ാലയം ലക്ഷയമിടുന്നു. ഈ 

െുംവിധാനും പ്പവർത്തിേമാേുകമ്പാൾ വിവരങ്ങളുണ്ടട െുതാരയത, 

തത്സമയമുള്ള ലഭയത, ആധിോരിേത, ഏേീേരണും എന്നിവയുും 

ഉറപ്പാക്കണ്ടപ്പടുന്നു. ദ്ുരന്ത്നിവാരണവുമായി ബന്ധണ്ടപ്പട്ട നയങ്ങൾ 

രൂപീേരിക്കുന്നതിനുും, തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നതിനുും, ഈ ഇനത്തിൽ 
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ചിലവാക്കണ്ടപ്പടുന്ന തുേയുണ്ടട കമൽകനാട്ടും ഉറപ്പാക്കുന്നതിനുും NDMIS 

െുംവിധാനും െഹായിക്കുന്നു. ഇത് േൂടാണ്ടത െുസ്ഥിര വിേെന 

ലക്ഷയങ്ങൾ (SDGs), ണ്ടെൻഡായ് ദ്ുരന്ത്ൊധയതാ ലഘൂേരണ മാർഗ്ഗകരഖ 

(SFDRR) എന്നീ അന്ത്ാരാപ്ഷ്ട പദ്ധതിേളുണ്ടട നിർവഹണ പുകരാഗതി 

വിലയിരുത്തുവാനുും റികപ്പാർട്ട് ണ്ടചയ്യുവാനുും NDMIS-ലൂണ്ടട 

ൊധിക്കുന്നതാണ്. ഈ െുംവിധാനത്തിലൂണ്ടട െമാഹരിക്കണ്ടപ്പടുന്ന പ്പധാന 

ഘടേങ്ങൾ ഇവയാണ്: 1. NDRF/SDRF ചിലവുേൾ െുംബന്ധിച്ച് ജിലലേൾ 

െുംസ്ഥാനത്തിന് െമർപ്പിക്കുന്ന േണക്കുേളുും െുംസ്ഥാനങ്ങൾ 

കേപ്രത്തികലക്ക് െമർപ്പിക്കുന്ന േണക്കുേളുും; 2. ദ്ുരന്ത്ജനയമായ 

നാശനഷ്ടങ്ങളുണ്ടട േണക്കുും ണ്ടെൻഡായ് ദ്ുരന്ത്ൊധയതാ ലഘൂേരണ 

മാർഗ്ഗകരഖ നിർണയിച്ചിട്ടുള്ള ലക്ഷയങ്ങളുണ്ടട നിർവ്വഹണ പുകരാഗതിയുും. 

പ്പാകദ്ശിേമായി െുംഭവിക്കുന്ന ദ്ുരന്ത്ങ്ങണ്ടള െുംബന്ധിച്ച് ജിലലാ 

ഭരണേൂടത്തിനുും െുംസ്ഥാന െർക്കാരിനുും തത്സമയ സ്ഥിതിവിവരും 

റികപ്പാർട്ട് ണ്ടചയ്യാനുള്ള വയവസ്ഥയുും NDMIS-ൽ ഉൾണ്ടപ്പടുത്തിയിട്ടുെ്. 

NDMIS - രദ്ധതിനിർവ്വഹണം 

കേപ്ര ആഭയന്ത്ര മപ്ന്ത്ാലയത്തിണ്ടല ദ്ുരന്ത്നിവാരണ വിഭാഗും ആണ് 

നാഷണൽ ഇൻകൊർമാറികസ്റ ണ്ടെൻററിൻണ്ടറ െഹായകത്താണ്ടട NDMIS 

ണ്ടവബ് കപാർട്ടൽ ലേോരയുംണ്ടചയ്യുന്നത്. കമൽ മപ്ന്ത്ാലയത്തിൻണ്ടറ 2019, 

നവുംബർ 13 -ആും തീയതിയിണ്ടല F.No. 11-3/ 2019-NDRF (Pt) എന്ന 

േത്തുപ്പോരും എലലാ െുംസ്ഥാനങ്ങളുും 2020-2021 ൊമ്പത്തിേവർഷും മുതൽ 

NDMIS െുംവിധാനത്തിലൂണ്ടട ഓൺലലനായി മാപ്തും വിവരങ്ങൾ 

െമർപ്പിക്കണണ്ടമന്ന് നിർകേശിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇതിൻണ്ടറ അടിസ്ഥാനത്തിൽ 08/ 

11/ 2019 തീയതിയിണ്ടല കേരള െർക്കാർ ഉ.നും. DMA1/269/2019-DMD 

പ്പോരും NDMIS പദ്ധതിയുണ്ടട െുംസ്ഥാനതല കനാഡൽ ഓെീെർ ആയി 

ണ്ടമമ്പർ ണ്ടെപ്േട്ടറി, ദുരന്ത േിവാരണ അനതാെിറ്റിളയ നിയമിച്ചുണ്ടോെ് 

ഉത്തരവായിട്ടുെ്. 

NDMIS ണ്ടവബ് കപാർട്ടലിൽ പ്പകവശിക്കുന്നതിനുും വിവരങ്ങൾ 

കരഖണ്ടപ്പടുത്തുന്നതിനുമായി State Admin, State User, District Admin, District User 

എന്നിങ്ങണ്ടന 4 തരത്തിലുള്ള User Account േൾ നൽേിയിട്ടുെ്. െുംസ്ഥാന 
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റിലീഫ് േമ്മീഷണർക്കു കവെി, ണ്ടമമ്പർ ണ്ടെപ്േട്ടറിയാണ് State Admin ID 

ലേോരയും ണ്ടചയ്യുന്നത്. State User ID, District Admin ID എന്നിവ 

െൃഷ്ടിക്കുവാനുും, െജീവമാക്കുവാനുും, നിർജ്ജീവമാക്കുവാനുമുള്ള 

അവോശും State Admin യൂെർക്ക് ഉെ്. െുംസ്ഥാനത്തിന് കവെി 

SDRF/NDRF ചിലവുേൾ െുംബന്ധിച്ച റികപ്പാർട്ട് ആഭയന്ത്ര മപ്ന്ത്ാലയത്തിന് 

െമർപ്പിക്കുന്നത് State Admin ആണ്. െുംസ്ഥാന ദ്ുരന്ത്നിവാരണ 

വേുപ്പിണ്ടനയാണ് State User ആയി നികയാഗിച്ചിട്ടുള്ളത്. െുംസ്ഥാന 

തലത്തിലുള്ള ചിലവുേണക്കുേൾ െമർപ്പിക്കുവാനുും ജിലലേളിൽ നിന്നുും 

െമർപ്പിച്ചിട്ടുള്ള േണക്കുേൾ പരികശാധിക്കാനുും State User -ക്ക് 

േഴിയുന്നതാണ്. 

ഇകത രീതിയിൽ ജിലലാതലത്തിലുും District Admin, District User എന്നീ 

User ID-േൾ ഉപകയാഗിക്കുന്നു. ജിലലാ ദ്ുരന്ത് നിവാരണ അകതാറിറിയുണ്ടട 

ണ്ടചയർകപഴ്െൺ േൂടിയായ ജിലലാ േളകടണ്ടറയാണ് District Admin യൂെർ 

ആയി നികയാഗിച്ചിട്ടുള്ളത്. District User അക്കൗെുേൾ െൃഷ്ടിക്കുവാനുും, 

െജീവമാക്കുവാനുും, നിർജ്ജീവമാക്കുവാനുമുള്ള അവോശും District Admin 

യൂെർക്ക് ഉെ്. District User െമർപ്പിച്ച വിവരങ്ങൾ പരികശാധിച്ച്, 

മാറങ്ങൾ കവണണ്ടമങ്കിൽ വരുത്തി, െുംസ്ഥാനത്തിന് െമർപ്പികക്കെത് District 

Admin ൻണ്ടറ ചുമതലയാണ്. ജിലലാ ഭരണേൂടത്തിൻണ്ടറ ദ്ുരന്ത് നിവാരണ 

വിഭാഗത്തിനാണ് District User എന്ന ചുമതല നൽേിയിട്ടുള്ളത്. SDRF/NDRF 

നിധിേളിൽ നിന്നുും ജിലലാതലത്തിൽ ചിലവഴിച്ച തുേയുണ്ടട വിവരങ്ങൾ 

NDMIS-ൽ കരഖണ്ടപ്പടുകത്തെത് District User ആണ്. 

2021-22 ൊമ്പത്തിേവർഷും മുതൽ SDRFൽ നിന്നുും NDRF-ൽ നിന്നുും 

െെ് െവീേരിക്കുന്ന എലലാ െുംസ്ഥാന െർക്കാർ വേുപ്പുേൾക്കുും 

ചിലവഴിച്ച തുേയുണ്ടട വിശദ്ാുംശങ്ങൾ NDMIS-ൽ കനരിട്ട് 

കരഖണ്ടപ്പടുത്താനായി Admin/UserID-േൾ നൽേുന്നുെ്. ഇതിലൂണ്ടട 

െുംസ്ഥാനത്തിൻണ്ടറ SDRF/NDRF നിധിേളിൽ നിന്നുള്ള ചിലവാക്കൽ 

െുംബന്ധിച്ച പൂർണമായ വിവരങ്ങൾ NDMIS-ൽ ലഭയമാകും. 
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3 സാംസ്ഥനന ഇ.ഓ.സി നടരത്തണ് പ്പവര്ത്തനാം 
1. സംസ്ഥാേ തല Incident Command ആയി ത്രവര്ക്ത്തികുക 

2. സംസ്ഥാേ തല Incident Response System ചുവളട നചര്ക്കുന്നു 

State Level 

Sl. No IRS Designation Officer 

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

2 Incident Commander (IC) State Relief Commissioner (Secretary, Disaster Management) 

3 
Alternate Incident Commander 

(AIC) 
One of the members of the State Executive Committee 

4 Deputy Incident Commander (DIC) 
Commissioner, Disaster Management or Commissioner, Land 

Revenue 

5 Operations Section Chief (OSC) 
Assistant Commissioner of Police nominated by State Police 

Chief 

6 Logistics Section Chief (LSC) 
Regional Transport Officers nominated by Transport 

Commissioner 

7 Planning Section Chief (PSC) 
Motor Transport Officer nominated by Director General, Fire 

& Rescue Services 

8 Liaison Officer (LO) Member Secretart, KSDMA or Chief Manager, KSDMA 

9 Safety Officer (SO) 
Assistant Director/Associate Professor or equivalent nominated 

by Health Department 

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

11 Information Officer (IO) Hazard and Risk Analyst, SEOC or Hazard Analyst 

ത്കമ േമ്പര്ക് 4 മുതല് 11 വളര ഓനരാ ഉനദയാഗസ്ഥരും 8 മണികൂര്ക് 
ത്രവര്ക്ത്തേത്തിന് നരഷം അവര്ക്ക് രകരം ഉള്ള ഉനദയാഗസ്ഥര്ക് ചുമതല 
എല്നകണ്ടതാണ്. ഒരു ഉനദയാഗസ്ഥേും േിരന്തരമായി 12 മണികൂെില് അധികം 
IRS നജാലികള്ക ളചയ്യരുത്. 

3. ദുരന്ത സാഹചരയത്തില് Incident Response System അേുസരിച്ച് 

ദുരിതാരവാസ കമ്മീഷണെുളട Liaision, Planning and Information 

കാരയാലയമായും, General Staff ആയും ത്രവര്ക്ത്തികുക 

4. ദിവസവും ഉച്ചയ്തക് നകത്ര കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പിളെ ഉച്ചയ്തക് 1 

മണിയുളട ബുള്ളറ്റിന് രരിഗണിച്ച് 3 മണിനയാളട അടുത്ത ദിവസളത്ത 

കാലാവസ്ഥാ അവനലാകേം അേുസരിച്ചുള്ള ത്രവര്ക്ത്തേ േിര്ക്നദരങ്ങള്ക 

ജിലലാ ദുരന്ത േിവാരണ അനതാെിറ്റികള്കകും, വിവിധ കനത്ണ്ടാള്ക 

െൂമുകള്കകും ഇളമയില്, WhatsApp എന്നിവയായി േല്കുക 

5. മത്സയ ളതാഴിലാെികള്കകുള്ള ത്രനതയക മുന്നെിയിപ്പ് ത്രനതയകമായി, 

അത്തരം മുന്നെിയിപ്പ് ഉള്ള ദിവസങ്ങെില് രുെളപ്പടുവികുക 
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6. ദുരന്ത സാധയതയുളട ത്രവചികളപ്പടുന്ന തീത്വത അേുസരിച്ച് നഫാൺ 

മുഖാന്തരം   ജിലലാ ദുരന്ത േിവാരണ അനതാെിറ്റികള്കകും, വിവിധ 

കനത്ണ്ടാള്ക െൂമുകള്കകും ത്രനതയകമായി വിവരം കകമാെുക 

7. ത്രനതയകമായി മുന്നെിയിപ്പുകള്ക ഉളണ്ടങ്കില് ത്രസ്തുത വിവരം ആദയം 

നഫാണിലൂളട നേരിട്ട് ജിലലാ കെക്ടളെ അെിയികുകയും, തുടര്ക്ന്ന് 

ജിലലാ ഇ.ഓ.സിളയയും അെിയികുക 

8. ആഴ്ചയില് 1 ദിവസം ജിലലാ ഇ.ഓ.സികെുളടയും, വിവിധ കനത്ണ്ടാള്ക 

െൂമുകള്കകെുളടയും സാറ്റകലറ്റ് നഫാൺ, ളമാകബല് നഫാൺ, ലാന്ഡ് 

നഫാൺ, ഇളെര്ക്ളേറ്റ് എന്നിവ രരിനരാധികുക 

9. എലലാ തനദര സ്ഥാരേങ്ങെുളടയും, താലൂകുകെുളടയും, 

ജിലലകെുളടയും ദുരന്ത സാധയതാ ഭൂരടം, അതാത് ത്രനദരളത്ത 

സര്ക്കാര്ക് ഓഫീസുകള്ക, ആരുരത്തികള്ക, സ്കൂെുകള്ക, ഇവളയ 

ബന്ധിപ്പികുന്ന നൊഡുകള്ക, ത്രനദരളത്ത ത്രധാേ നതാടുകള്ക, േദികള്ക, 

കായലുകള്ക, ജല സംഭരണികള്ക ത്രധാേസ്ഥല നരരുകള്ക ഉള്കപ്പളട 

ത്രനതയകം ഭൂരടങ്ങള്ക ആയി തയ്യാൊകി രി.ഡി.എഫ്റ് ആയി 

ജിലലകള്കക് േല്കുക. 

10. ജിലലാ അനതാെിറ്റികെില് േിന്നും ലഭികുന്ന കദേംദിേ ദുരന്ത 

വിവരങ്ങള്ക നകത്ര ദുരന്ത വിവര നരഖരണ സംവിധാേത്തില് 

നത്കാഡീകരിച്ച് നകത്ര സര്ക്കാരിന് ലഭയമാകുക 

11. സാമൂഹിക മാധയമങ്ങെിലൂളടയും രത്ത മാധയമങ്ങെിലൂളടയും ളരാതു 

ജേങ്ങള്കകുള്ള മുന്നെിയിപ്പുകെും, രരസയങ്ങെും, അവനബാധ 

ലഘുനലഖകെും രുെളപ്പടുവികുക 

12. സംസ്ഥാേ ഇ.ഓ.സിയും, ജിലലാ ഇ.ഓ.സികെും, നരാലീസ് സംസ്ഥാേ 

കാരയാലയം, അഗ്നി സുരക്ഷാ വകുപ്പ് കാരയാലയം, സംസ്ഥാേ 

ദുരിതാരവാസ കമ്മീഷണെുളട കാരയാലയം എന്നിവയുമായി നഹാട്ട് 

കലന് േിലേിര്ക്ത്തുക. 

13. ദുരന്ത സാഹചരയത്തില്/ദുരന്ത മുന്നെിയിപ്പ് സാഹചരയത്തില്, നകത്ര 

ദുരന്ത ത്രതികരണ നസേ, ത്രതിനരാധ നസേകള്ക എന്നിവയുളട 

ആവരയകത േിര്ക്ണയിച്ച് ആവരയമായ സംവിധാേം ദുരിതാരവാസ 
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കമ്മീഷണെുളട േിര്ക്നദരം അേുസരിച്ച് സംസ്ഥാേത്ത് വിേയസികുവാന് 

േിര്ക്നദരം േല്കുക. 

14. ആവരയമായ ഘട്ടത്തില് നകത്ര സര്ക്കാരിന് േല്കുവാന് 

ളമനമാൊന്ഡം തയ്യാൊകി സര്ക്കാരിന് സമര്ക്പ്പികുക. 

15. ദുരന്ത ത്രതികരണ േിധിയുളട വിേിനയാഗത്തിന് ദുരന്ത േിവാരണ 

വകുപ്പിന് ആവരയമായ ഉരനദരം േല്കുക 

16. ദിവസവും ഉച്ചയ്തക് 12 മണിക് കഴിഞ്ഞ ദിവസളത്ത 

ോരേഷ്ട്ടങ്ങെുളട കണകുകള്ക മാധയമങ്ങള്കക് േല്കുക 

17. മുന്നെിയിപ്പുകെും ദുരന്ത ത്രതികരണ, ത്രതിനരാധ സംവിധാേങ്ങെും 

സംബന്ധിച്ച് മാധയമങ്ങനൊട് അവരയാേുസരണം വിരദീകരികുക  
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3.1 Central Agencies 

3.1.1 National Disaster Response Force 

1. State EOC has deployed a hotline phone at the temporary Regional Response Centre at Thrissur 

for direct communication with NDRF 

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

on 24 x 7 duty on a shift basis. 

3. NDRF shall deploy at least 3 teams in addition to the 2 teams in Thrissur RRC 

4. In case of deployment of teams in Kerala, the Thrissur District Disaster Management Authority 

has to provide vehicles for movement of the teams from Thrissur. The vehicle arranged by 

DDMA, Thrissur may be retained by NDRF till the deployment task is completed, to return to 

Thrissur. While deployed in a district, the concerned District Disaster Management Authority will 

provide logistic support, including fuel if necessary, boarding and lodging facilities to the NDRF 

teams. If the deployed NDRF team is on private vehicle provided by DDMA, Thrissur, any fuel 

arrangments for the said vehicle shall be made by the concerned DDMA in consultation with 

DDMA Thrissur. 

5. In case of deployment of teams in Kerala through any of the boarder check posts, the concerned 

DDMA shall arrange necessary vehicles if need be, for the movement of the teams of other 

districts. Once the teams reach the designate districts, the concerned districts may avail necessary 

vehicles and relieve the vehicles hired from other districts. 

6. NDRF will not respond to in-sea accidents. 

7. The NDRF shall be in ready state to deploy not less than 28 teams for immediate response to 

Kerala within 24 hours of notice. The major disasters that NDRF may have to respond are given 

below, district wise. 

8. All teams shall have enough number of boats for immediate deployment 

District Type of Disasters requiring response of NDRF 

Thiruvananthapuram 
    

Kollam 
    

Pathanamthitta 
  

 
 

Alappuzha 
 

 
  

Kottayam 
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Idukki 
  

 
 

Ernakulam 
    

Thrissur 
    

Palakkad 
  

 
 

Malappuram 
    

Kozhikode 
    

Wayanad 
  

 
 

Kannur 
    

Kasargode 
    

 
 

Flood 
 

Landslide 
 

Coastal Erosion 
 

Building Collapse 

3.1.2 Central Armed Forces (Indian Army, Indian Navy, Indian Air Force, Coast Guard, BSF, CRPF, 
ITBP) 

1. All Central Armed Forces may conduct a reconnaissance to the most vulnerable areas of all 

districts of Kerala 

2. All Central Armed Forces may source all hazard prone area maps, road network maps and 

helicopter landing sites from KSDMA 

3. All Central Armed Forces may conduct necessary orientation of hazard proneness of Kerala to 

field commanders in collaboration with KSDMA, if needed 

4. All Central Armed Forces may ensure that adequate number of boats, BAUTs and out board 

motors are pre-positioned in Kerala. At least 10 BAUTs at Indian Army Station, 

Thiruvananthapuram and 5 BAUTs at Defence Service Corps cantonment in Kannur may be 

positioned. 

9. In case of deployment of Central Armed Forces and Paramilitary Forces, the District in which the 

unit resides will provide necessary logistic support and facilitate heavy duty trucks and buses if 
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needed. While deployed in a district, the concerned District Disaster Management Authority will 

provide logistic support, including fuel, boarding and lodging facilities to the NDRF teams. 

5. Indian Air Force may pre-position 1 heavy lift helicopter at Thiruvananthapuram and 2nd 

helicopter at appropriate stations for immediate deployment in Kerala 

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

numbers and satellite phone numbers of the State 

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

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

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

signed copy of the directive from State Relief Commissioner (Principal Secretary, Disaster 

Management) or Chief Secretary will be provided 

8. If need be, during L2 or L3 disasters, on request from State EOC, one officer with necessary 

communication gear from each armed force may be posted to State EOC for close liaison 

9. In case of deployment for handling drowning accidents, Ernakulam Collectorate will liaison with 

Indian Navy and Coast Guard based on the request from concerned District Disaster Management 

Authorities. SEOC will intervene only in case of notified disaster events. 

10. In case of in-sea accidents involving Fishermen, the Fisheries Control Room at the Fisheries 

Department Headquarters shall directly liaison with the Joint Operations Command at INS 

Venduruthy and do the needful for ensuring adequate response. 

11. The primary agency to respond to in-sea accidents other than the Marine Enforcement is the 

Coast Guard. Navy should be called in only if Coast Guard specifically suggests for the support 

of Navy 

3.1.3 Office of DDG Technology (in-charge of Disaster Management), Dept. of Telecom, Kerala LSA, 
Ernakulam 

1. Direct all mobile phone operators in the State to keep their Communication on Wheels ready for 

immediate deployment focusing on Alappuzha, Idukki, Wayanad and Palakkad 

2. Direct BSNL to ensure that the mobile phone, land phone, toll free (1070, 1077, 1079), hot line 

and internet of State EOC (Observatory Hills, Vikas Bhavan P.O, Thiruvananthapuram) and 

District EOCs (located in District Collectorates) are not disconnected or obstructed. BSNL shall 

at districts ensure immediate restoration of the connectivity to these numbers in case of 

disruption. 

3. All Mobile Towers in Kerala should be operational 24 x 7 

4. Sufficient diesel needs to be stocked to ensure that they can operate even during power failures 

for at least 3 days during the monsoon season 

5. Alternate diesel supply routes should be worked out to ensure that diesel supply don't get trapped 

in flood waters or landslides 
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6. It may be appropriate to pre-position at least one ready to move CoW at Idukki and one at 

Wayanad as hindrance to communication is expected in these districts. If such CoWs are moved, 

information of the contact persons may kindly be provided to this office too for coordination. 

7. Uninterrupted telecommunication and internet support should be ensured to the State Emergency 

Operations Centre (Observatory Hills, Vikas Bhavan P.O, Thiruvananthapuram), District 

Emergency Operations Centres (in all District Collectorates) and Taluk Control Rooms (Taluk 

Offices) as these are the nerve centres of emergency operations during the monsoon season. 

8. In case fiber optical lines are disrupted, the telecommunication providers may undertake 

necessary repair of such disruptions after written approval of the Deputy Director General, 

Technology, Dept. of Telecom, Kerala LSA, Ernakulam under intimation to the State and 

concerned District Emergency Operations Centre. 

3.1.4 District NICs 

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

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

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

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

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

varying messages to varying geographies depending on the threats. 

3.1.5 Airport Authority of India – Airports in Kerala 

1. In case the State Disaster Management Authority decides to requisition the services of Indian Air 

Force, Indian Navy, Indian Army, Coast Guard, BSF or CRPF aircrafts for deployment of armed 

forces or rescue forces, the airport to which the SDMA determines to operate such aircrafts in 

Kerala will have to facilitate the landing of such aircrafts at the time determined and intimated by 

SDMA. This is a standing instruction issued under Section 24 (h) and 72 of Disaster Management 

Act, 2005. 

2. All Airports shall provide nodal officers not below the rank of Airport Managers for liaisoning 

with KSDMA 
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4 ജ്ിലലന ദുരന്ത നിവനരണ അരതനറിറ്റികള് നടരത്തണ് 

പ്പവര്ത്തനങ്ങള് 

1. കാലവര്ക്ഷ-തുലാവര്ക്ഷ തയ്യാളെടുപ്പ് ത്രവര്ക്ത്തേങ്ങെുളട 

അവനലാകേത്തിോയി ജിലലാ ദുരന്ത േിവാരണ അനതാെിറ്റി 

നയാഗങ്ങള്ക ജൂൺ 1ന് മുന്പ്റ് നചരുക 

2. ജിലലാ ദുരന്ത േിവാരണ അനതാെിറ്റിയുളട സഹ-അധയക്ഷോയ ജിലലാ 

രഞ്ചായത്ത്  ത്രസിഡെ് ദുരന്ത േിവാരണ അനതാെിറ്റിയുളട എലലാ 

നയാഗങ്ങെിലും രളങ്കടുകുന്നു എന്ന് ഉെപ്പ് വരുത്തുക 

3. ജിലലാ ദുരന്ത േിവാരണ അനതാെിറ്റിയുളട സഹ-അധയക്ഷോയ ജിലലാ 

രഞ്ചായത്ത്  ത്രസിഡെ്നോട് നലാക് -ത്ഗാമ രഞ്ചായത്ത്തല 

കാലവര്ക്ഷ-തുലാവര്ക്ഷ തയാളെടുപ്പ് അവനലാകേനയാഗങ്ങള്ക 

േടത്തുവാന് അഭയര്ക്ഥികുക. 

4. ജിലലാ ഇ.ഓ.സികള്ക എമര്ക്ജന്സി നമാഡില് ആക്ടിനവറ്റ് ളചയ്യുകയ്യും, 

ജിലലാ ദുരന്ത േിവാരണ അനതാെിറ്റികള്ക 24 x 7ഉം ബന്ധളപ്പനടണ്ട േമ്പര്ക് 

എലലാ വകുപ്പുകള്കകും, ത്രനതയകിച്ച് ജിലലാതല നോഡല് 

ഓഫീസര്ക്മാര്ക്കും േല്കണം. 

5. സാമൂഹിക മാധയമങ്ങെിലൂളടയും രത്ത മാധയമങ്ങെിലൂളടയും ളരാതു 

ജേങ്ങള്കകുള്ള മുന്നെിയിപ്പുകെും, രരസയങ്ങെും, അവനബാധ 

ലഘുനലഖകെും രുെളപ്പടുവികുക 

6. തരദശ സര്ക്കനരുകള് ദുരന്ത ലഘൂകരണ പദ്ധതികള് തയ്യനറനക്കിയിട്ടുണ്്. 

ഇവയില്സ നിന്ുാം ചുവമട രചര്ക്കുന് വിവരങ്ങള് പരിരശനധിച്ച് ജ്ിലലന 

തലത്തിലുാം, തനലൂക്ക് തലത്തിലുാം അവരലനകനാം നടത്തുകയുാം, പട്ടികകളുാം, 

മെനസബല്സ നമ്പറുകളുാം ജ്ിലലന ഇ.ഒ.സി, തനലൂക്ക് കണ്രപ്ടനള് റൂാം, രപനലീസ് 

രേഷന്,  യര് രേഷന് എന്ിവിടങ്ങളില്സ സൂക്ഷിക്കുകയുാം മചയ്യുക. 

A. കയാമ്പുകള്ക േടത്തുവാന് ഉതകുന്ന സ്ഥലങ്ങള്ക - തനദര സ്ഥാരേം 

തിരിച്ച് 

B. ദുരന്ത ആഘാതം ഏറ്റവും ഉണ്ടാകുവാന് സാധയതയുള്ള 

വിഭാഗങ്ങെും, സ്ഥലങ്ങെും സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങള്ക 

a) രുെനമ്പാകില് വസികുന്നവര്ക് 
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b) നകാെേികള്ക, രുഴയുളടനയാ, േീര്ക്ചാലുകെുളടനയാ ഓരത്ത് 

താമസികുന്നവര്ക് 

c) വയല് കരകെില് താമസികുന്നവര്ക് 

d) മലയുളട ചരിവുകെിലും, ഒറ്റളപ്പട്ട ത്രനദരത്തും, ഒറ്റളപ്പട്ട 

എനേറ്റ് നലബര്ക് കയാബകള്ക എന്നിവിടങ്ങെില് വസികുന്നവര്ക് 

e) 2018നലാ, 2019നലാ ഉരുള്കളരാട്ടല്/മണ്ണിടിച്ചില്/ളവള്ളളപ്പാകം 

എന്നിവ ബാധികുകയും, വസനയാഗയമലല എന്ന് ജിനയാെജികല് 

സര്ക്നവ ഓഫ്റ് ഇന്തയ/സംസ്ഥാേ/ജിലലാ ദുരന്ത േിവാരണ 

അനതാെിറ്റികള്ക േിനയാഗിച്ച സംഘം കളണ്ടത്തുകയും ളചയ്തത 

വീടുകെില് താമസികുന്ന ദുരന്ത ബാധിതര്ക് 

f) രുെനമ്പാകില് താമസകാരായിരുന്ന, വീട് രൂര്ക്ണ്ണമായും 

തകരുകനയാ, വാസനയാഗയമലലാതായി തീരുകനയാ ളചയ്തത 

കുടുംബങ്ങള്ക 

g) ദുരിതാരവാസ സഹായം ഉരനയാഗളപ്പടുത്തി വീടിളെ 

രുേര്ക്േിര്ക്മ്മാണം രൂര്ക്ത്തികരിച്ചിട്ടിലലാത്ത കുടുംബങ്ങള്ക 

h) ഗര്ക്ഭിണികള്ക, കുട്ടികള്ക, ഭിന്നനരഷികാര്ക്, കിടപ്പ് നരാഗികള്ക, 

വാര്ക്ദ്ധ്കയകാല നരാഗത്താല് ബുദ്ധ്ിമുട്ടുന്നവര്ക് 

C. തനദര സ്ഥാരേങ്ങള്ക തയ്യാൊകിയിട്ടുള്ള എമര്ക്ജന്സി 

ളെസ്നരാൺസ് ടീം സംബന്ധിച്ച രട്ടികയും, ടീം അംഗങ്ങെുളട 

ളമാകബല് നഫാൺ വിവരങ്ങെും 

D. തനദര സ്ഥാരേത്തില് ലഭയമായ ളജ.സി.ബി, ഹിറ്റാച്ചി, ളചയ്തന് 

ളബല്റ്റ് ഉള്ള ഹിറ്റാച്ചി, നബാട്ടുകള്ക, വള്ളങ്ങള്ക, ഇലക്ത്ടിക് മരം 

മുെി യത്ന്തങ്ങള്ക എന്നിവ സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങള്ക, ഉടമയുളട 

നരരും, ളമാകബല് േമ്പരും സഹിതം 

7. മുന്നെിയിപ്പിളെ ളവെിച്ചത്തില് േടത്തുന്ന ഒഴിപ്പികല് 

ത്രവര്ക്ത്തേത്തില് 4 (5) (B) (a to h) രട്ടികയില്ളപ്പടുന്നവര്ക്ക് ആദയ 

രരിഗണേ േല്കണം എന്ന് തനദര സ്ഥാരേത്തിന് േിര്ക്നദരം േല്കണം. 

ഈ രീതിയില് മുന്ഗണോ ത്കമം തനദര സ്ഥാരേം തയ്യാൊകി 
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വിനലലജ് ഓഫീസര്ക്, നരാലീസ്, അഗ്നി സുരക്ഷാ വകുപ്പ് എന്നിവര്ക്ക് 

േല്കി എന്ന് ഉെപ്പ് വരുത്തുക. 

a. ഇത്തരം ത്രനദരവാസികളെ സംബന്ധിച്ച് വിവരം േിലവില് തനദര 

സര്ക്കാരുകെുളട ദുരന്ത ലഘൂകരണ രദ്ധ്തിയില് ഉള്കളപ്പട്ടിട്ടിലല 

എങ്കില്, ഇലക്ഷന് ബൂത്ത്  ളലവല് ഓഫീസര്ക്മാരുളടയും, അതാത് 

തനദര സ്ഥാരേങ്ങെുളടയും സഹായനത്താളട ഉടന് തയ്യാൊകുക. 

b. ഒരു ജിലലയിനലാ, താലൂകിനലാ, ത്രനദരനത്താ മുന്നെിയിപ്പിളെ 

ളവെിച്ചത്തില് ഒഴിപ്പികല് ആവരയമായി വന്നാല് ആദയം 

ഒഴിപ്പിനകണ്ടതും, രക്ഷിനകണ്ടതും ഈ രട്ടിക 

അേുസരിച്ചായിരികണം എന്ന് തനദര സ്ഥാരേത്തിന് േിര്ക്നദരം 

േല്കുക. 

c. ഇന്ന് മഞ്ഞ അലര്ക്ട്ടും ോളെ ഓെനഞ്ചാ, ചുവനപ്പാ ആളണങ്കില്, 

ഇന്ന് കവകീട്ട് തളന്ന ഇത്തരത്തില് ദുരന്ത സാധയതാ നമഖലയില് 

വസികുന്നവളര കയാമ്പുകെിനലക് മാറ്റുവാന് തനദര 

സ്ഥാരേവും, വിനലലജ് ഓഫീസും നചര്ക്ന്ന് േടരടി സവീകരിച്ചു 

എന്ന് ഉെപ്പ് വരുത്തുക. 

d. ഇതിോയി ഈ കുടുംബങ്ങെുളട ളമാകബല് േമ്പര്ക് ത്രനതയകമായി 

തനദര സ്ഥാരേത്തിലും, വിനലലജ് ഓഫീസിലും സൂക്ഷികുക. 

e. ജിലലയില് ഓെഞ്ച് അനലര്ക്ട്ട് ആണ് എങ്കില് േിര്ക്ബന്ധമായും 

ഇവളര കയാമ്പുകെിനലക് മാറ്റി താമസിപ്പികണം. ഇവയില് 

ഏളതങ്കിലും കുടുംബം കാലവര്ക്ഷ-തുലാവര്ക്ഷ മാസങ്ങെില് 

ഏളതാരു അവസരത്തിലും കയാമ്പിനലക് മാെി താമസികണം 

എന്ന ആവരയം ഉന്നയിച്ചാല്, അവര്ക്കായി കയാമ്പ് േടത്തണം. 

8. തനദര സ്ഥാരേ തലത്തില് ഭിന്നനരഷികാരുളട രട്ടിക മുന്കൂട്ടി 

തയ്യാൊകി തനദര സ്ഥാരേം, താലൂക് കൺനത്ടാള്ക െൂം, നരാലീസ് 

നേഷന്, ഫയര്ക് നേഷന് എന്നിവിടങ്ങെില് േല്കുവാന് സാമൂഹിക 

േീതി വകുപ്പിന് േിര്ക്നദരം േല്കുക. 
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9. സര്ക്കാര്ക് േിര്ക്നദരം അേുസരിച്ച് ബന്ധു വീടുകെിനലക് മാെി 

താമസികുന്ന വയക്തികെുളട വിവരം കൃതയമായി തനദര സ്ഥാരേ 

തലത്തില് നരഖളപ്പടുത്തി എന്ന് ഉെപ്പ് വരുത്തുക 

10. ജിലലയിളല ളഡരയൂട്ടി കെക്ടര്ക് (ദുരന്ത േിവാരണം) (ളഡരയൂട്ടി 

കെക്ടര്ക് ദുരന്ത േിവാരണം ഇലലാത്ത ജിലലകെില് എ.ഡി.എം), ജിലല 

കെക്ടളെറ്റിളല Natural Calamity Section, Hazard Analyst എന്നിവര്ക് ആയിരികും 

ജിലലാ അനതാെിറ്റിയുളട കാരയാലയമായി ത്രവര്ക്ത്തികുക. 

11. National Disaster Management Guidelines - Incident Response System, 2010 ത്രകാരമുള്ള 

ജിലലാതല, താലൂക്തല ദുരന്ത ത്രതികരണ ചുമതലകള്ക ചുവളട 

നചര്ക്കുന്ന വിധം േിര്ക്വചിച്ച് ഉത്തരവ് 5-6-2021ന് മുന്പ്റ് 

രുെളപ്പടുവികുക. 

12. ജിലലാ/താലൂക് തല Incident Response Systemളെ ചുമതല വഹിനകണ്ടുന്ന 

ഉനദയാഗസ്ഥളര സംബന്ധിച്ച േിര്ക്നദരങ്ങള്ക ചുവളട നചര്ക്കുന്നു. ജിലലാ, 

താലൂക് തലത്തില് ഇതിേേുത്സിതമായി ജിലലാ ദുരന്ത േിവാരണ 

അനതാെിറ്റികള്ക ഉത്തരവ് രുെളപ്പടുവികുക. എലലാ തസ്തികകെില് 8 

മണികൂര്ക് ത്രവര്ക്ത്തേ നരഷം മാറ്റുവാന് ഒരു രകരം 

ഉനദയാഗസ്ഥളേയും കളണ്ടത്തി Alternate IRSഉം ഉെപ്പ് വരുത്തുക. 

തുടര്ക്ച്ചയായി ഒരു ഉനദയാഗസ്ഥേും 12 മണികൂെില് അധികം 

ത്രവര്ക്ത്തികുന്നിലല എന്ന് നസഫ്റ്റ്റി ഓഫീസര്ക് ഉെപ്പ് വരുത്തണം. 

രുതിയ ആെുകള്ക ചാര്ക്ജ് എടുകുനമ്പാള്ക മുന്പ്റ് ത്രവര്ക്ത്തിച്ചവര്ക് 

േടത്തിയ ത്രവര്ക്ത്തേം സംബന്ധിച്ച് ഒരു briefing േല്കണം. 

District Level 

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

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

3 Deputy Incident Commander (DIC) 
Assistant Development Commissioner (General) or District 

Planning Officer 

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

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

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

Officer 

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

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

Officer 

9 Liaison Officer (LO) Junior Superintendent, Natural Calamity 
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10 Information Officer (IO) Hazard Analyst, DEOC 

Taluk Level 

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

DDMA 

2 Incident Commander (IC) Tahasildar of the Taluk 

3 Deputy Incident Commander (DIC) 
Block Development Officer nominated by Assistant Development 

Commissioner 

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

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

Officer 

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

Fire Officer 

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

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

& PRD) 

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

nominated by Tahasildar 

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

nominated by Tahasildar 

13. IRSല് ഓനരാരുത്തരുനടയും ഉത്തരവാദിത്തം സംബന്ധിച്ച് രരിരീലേം 

ആവരയമായ ജിലലകള്ക സംസ്ഥാേ അനതാെിറ്റിളയ ബന്ധളപ്പടുക. IRSല് 

ഉള്കളപ്പടുന്ന ഉനദയാഗസ്ഥര്ക്കായി രരിരീലേം ആവരയാേുസരണം 

േല്കുന്നതാണ്. 

14. എലലാ ജിലലകെിലും ജിലലാ അടിയന്തിരഘട്ട കാരയേിര്ക്വഹണ നകത്രങ്ങള്ക 

െവേയു, നരാലീസ് (നരാലീസ് VHF നെഡിനയാ സഹിതം), അഗ്നിരമേ 

നസേ എന്നീ വകുപ്പുകെുളട ത്രതിേിധികളെ  ഷിഫ്റ്റ്റ്  വയവസ്ഥയില് 

ഉള്കളരടുത്തി 24 മണികുെും ത്രവര്ക്ത്തികുന്നുണ്ട് എന്ന് Handbook on 

Disaster Management – Volume 1 – Emergency Operations Centres & Emergency Support 

Functions Plan, Keralaല് (https://sdma.kerala.gov.in/wp-content/uploads/2020/06/Orange-

Book-of-Disaster-Management-1-2020.pdf) േിഷ്കര്ക്ഷിച്ചിരികുന്നത് നരാളല 

ഉെപ്പ് വരുത്തണം. ആലപ്പുഴ ജിലലാ ദുരന്ത േിവാരണ അനതാെിറ്റി ഈ 

വിഷയത്തില് 2013മുതല് സവീകരിച്ചിട്ടുള്ള ത്രവര്ക്ത്തികള്ക 

അേുകരണീയമാണ്. 

15. ജിലലാ ഇ.ഓ.സിയുളട Satellite Phone, രണ്ട്  ളമാകബല് നഫാൺ, ലാന്ഡ് 

നഫാൺ, സംസ്ഥാേ ഇ.ഓ.സിയില് േിന്നും ലഭിച്ചിട്ടുള്ള നഹാട്ട് കലന്, 

നടാള്ക ത്ഫീ േമ്പര്ക് (1077), നരാലീസ് വയര്ക്ളലസ്സ്, വേം വകുപ്പ് 

https://sdma.kerala.gov.in/wp-content/uploads/2020/06/Orange-Book-of-Disaster-Management-1-2020.pdf
https://sdma.kerala.gov.in/wp-content/uploads/2020/06/Orange-Book-of-Disaster-Management-1-2020.pdf
https://sdma.kerala.gov.in/wp-content/uploads/2020/06/Orange-Book-of-Disaster-Management-1-2020.pdf
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വയര്ക്ളലസ്സ് (Palakkad, Idukki, Wayanad, Malappuram, Pathanamthitta ജിലലകെില്), 

ഇന്െര്ക്ളേറ്റ് (ഒരു വയര്ക്ളലസ് നഡാങ്കിള്ക ഇളെര്ക്ളേറ്റും, ഒരു 

ഒപ്റ്ടികല് കഫബര്ക് ഇന്െര്ക്ളേറ്റും), രണ്ട് ഡസ്ക്നടാപ്പ്, രണ്ട് ടി.വി, 

ഡി.ടി.എച്ച് കണക്ഷേും നകബിള്ക കണക്ഷേും (രണ്ടും ഉണ്ടാകണം), 

സാധാരണ നെഡിനയാ, ഒരു ഹാം നെഡിനയാ എന്നിവ 

ത്രവര്ക്ത്തികുന്നുണ്ട് എന്ന് ഉെപ്പ് വരുത്തുക. 

16. ജിലലാ ഇ.ഓ.സികള്ക എമര്ക്ജന്സി നമാഡില് ആക്ടിനവറ്റ് ളചയ്യുകയ്യും, 

ജിലലാ ദുരന്ത േിവാരണ അനതാെിറ്റികള്ക 24 x 7ഉം ബന്ധളപ്പനടണ്ട േമ്പര്ക് 

(1077) എലലാ വകുപ്പുകള്കകും, ത്രനതയകിച്ച് ജിലലാ തല നോഡല് 

ഓഫീസര്ക്മാര്ക്കും േല്കണം. 

17. ളരാതു ജേങ്ങള്കക് ദുരന്ത സംബന്ധിയായ വിവരങ്ങള്ക 

വിെിച്ചെിയികുവാന് 1077 എന്ന േമ്പര്ക് ത്രസിദ്ധ്ീകരികുക. 1077 എന്ന 

േമ്പെിന് ചുരുങ്ങിയത് 10 Hunting Lines േല്കുവാന് BSNLനോട് 

ആവരയളപ്പടുക 

18. ജിലലയില് ലഭയമായ ആകാരവാണിയുളട ഈ േിലയങ്ങള്ക ഒന്ന് ജിലലാ 

ഇ.ഓ.സിയില് എനപ്പാഴും ത്രദ്ധ്ികുക 

− Trivandrum തിരുവേന്തരുരം MW (AM Channel): 1161 kHz 

− Alappuzha ആലപ്പുഴ MW (AM Channel): 576 kHz 

− Thrissur തൃശ്ശൂര്ക് MW (AM Channel): 630 kHz 

− Calicut നകാഴിനകാട് MW (AM Channel): 684 kHz 

19. ജിലല ഇ.ഓ.സിയില് േിന്നും ളരാതു ജേങ്ങളെ മുന്നെിയിപ്പ് 

അെിയികുന്നതിന് നവാട്ടര്ക് രട്ടികയുമായി ബന്ധളപ്പട്ടുള്ള ളമാകബല് 

േമ്പര്ക് നരഖരം ഉരനയാഗികുന്നതിന് ദുരന്ത േിവാരണ േിയമം 2005, 

Section 30 (2) (v) ത്രകാരം ഉത്തരവ് രുെളപ്പടുവികുകയും ഇത്തരം 

സംവിധാേം തയ്യാൊകി തരുവാന് എന്.ഐ.സിനയാട് 

േിര്ക്നദരികുകയും ളചയ്യുക. നവാട്ടര്ക് രട്ടികയുമായി ബന്ധളപ്പട്ടുള്ള 

ളമാകബല് േമ്പര്ക് നരഖരമാളണങ്കില് സൂക്ഷ്മായി ത്രാനദരികമായി 

വതയസ്തമായി മുന്നെിയിപ്പുകള്ക േല്കുവാന് ഉരനയാഗളപ്പടും. 
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20. എലലാ തനദര സ്ഥാരേങ്ങെുളടയും ദുരന്ത സാധയതാ ഭൂരടവും, 

അതാത് ത്രനദരളത്ത സര്ക്കാര്ക് ഓഫീസുകള്ക, ആരുരത്തികള്ക, 

സ്കൂെുകള്ക, ഇവളയ ബന്ധിപ്പികുന്ന നൊഡുകള്ക, ത്രനദരളത്ത ത്രധാേ 

നതാടുകള്ക, േദികള്ക, കായലുകള്ക, ജല സംഭരണികള്ക ത്രധാേസ്ഥല 

നരരുകള്ക ഉള്കപ്പളട ത്രനതയകം ഭൂരടങ്ങള്ക ആയി തയ്യാൊകി 

സംസ്ഥാേ ഇ.ഓ.സി തനദര സ്ഥാരേങ്ങള്കക് കില മുഖാന്തരം 

േല്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇവ ഉരനയാഗളപ്പടുത്തി തനദര സര്ക്കാരുകള്ക ദുരന്ത 

ലഘൂകരണ രദ്ധ്തികെും തയ്യാൊകിയിട്ടുണ്ട്. തനദര സ്ഥാരേ തല 

ഭൂരടങ്ങെുളട ഡിജിറ്റല് നരഖരം സംസ്ഥാേ ദുരന്ത േിവാരണ 

അനതാെിറ്റി ലിങ്ക് മുഖാന്തരം എലലാ ജിലലകള്കകും ഇവിളട 

ലഭയമാകിയിട്ടുണ്ട് https://dmp.kila.ac.in/. ഇവ അവരയാേുസരണം ത്രിെ് 

ളചയ്തത് അഗ്നി സുരക്ഷാ വകുപ്പ്, നരാലീസ്, ആനരാഗയ വകുപ്പ് 

എന്നിവര്ക്ക് േല്കുക. 

21. ജിലലാ ഇ.ഓ.സിയിനലകുള്ള യു.രി.എസ്, ളജേനെറ്റര്ക്, ബാറ്റെികള്ക 

എന്നിവ ത്രവര്ക്ത്തികുന്നുണ്ട് എന്ന് ഉെപ്പ് വരുത്തുക. ളജേനെറ്റെിന് 2 

ദിവസം ത്രവര്ക്ത്തികുവാന് ആവരയമായ ഇന്ധേം അതാത് ഇ.ഓ.സി 

ളജേനെറ്റെിനോട് അേുബന്ധമായി കരുതുക. 

22. മലനയാര ജിലലകെില്, എലലാ ദിവസവും ഭൂജല വകുപ്പ്, കമേിംഗ് 

ആന്ഡ് ജിനയാെജി, മണ്ണ് സംരക്ഷണ വകുപ്പ് എന്നീ വകുപ്പുകെില് 

ഒന്നിളല ജിനയാെജികല് അസിേെ്/മണ്ണ് സംരക്ഷണ ഉനദയാഗസ്ഥന്/ 

അസിേെ് ജിനയാെജിേില് കുെയാത്ത ഉനദയാഗസ്ഥളേ ഷിഫ്റ്റ്റ്  

അടിസ്ഥാേത്തില് ജിലലാ അടിയന്തിരഘട്ട കാരയേിര്ക്വഹണ 

നകത്രങ്ങെിനലക് 24 x 7 േിനയാഗികുവാന് േിര്ക്നദരികുക. മഴയുളട 

ത്രവചേളത്ത അടിസ്ഥാേളപ്പടുത്തി അതാത് ജിലലാ അനതാെിറ്റികള്കക് 

ജിലലയിളല ഉരുള്കളരാട്ടല്/മണ്ണിടിച്ചില് സാധയത സംബന്ധിച്ച് 

അവനലാകേം നമല് ഉനദയാഗസ്ഥന് േടത്തി േല്കുവാന് േിര്ക്നദരികുക. 

23. രണ്ട് ദിവസം അടുപ്പിച്ചു മഴ ളരയ്തതാല്, ഇത്തരത്തില് മഴ ളരയ്യുന്ന 

വിലലജുകെില് ഉള്ള രാെമടകെില് രാെ ളരാട്ടികുന്നത്, മഴ ളരയ്യാളത 

24 മണികൂര്ക് സമയം ഉണ്ടാകുന്നതു വളര േിര്ക്ത്തിളവകുവാന് 

https://dmp.kila.ac.in/
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കമേിംഗ് ആന്ഡ് ജിനയാെജി വകുപ്പ് ഉത്തരവ് ഇെകി എന്ന് ഉെപ്പ് 

വരുത്തുക. ഈ ഉത്തരവ് നരാലീസ്, തനദര സ്ഥാരേം, െവേയൂ 

എന്നിവര്ക് േടപ്പില് വരുത്തുന്നു എന്ന് ഉെപ്പ് വരുത്തുക. 

24. മലനയാരത്ത് േിന്നും മണ്ണ് ളവട്ടിമാറ്റുക, ആഴത്തിലുള്ള കുഴികള്ക 

േിര്ക്മ്മികുക, േിര്ക്മാണത്തിോയി ആഴത്തില് മണ്ണ് മാറ്റുക എന്നിവ 2 

ദിവസം തുടര്ക്ച്ചയായി മഴ ളരയ്തത ത്രനദരങ്ങെില് അേുവദികരുത് 

എന്ന ഉത്തരവ് കമേിംഗ് ആന്ഡ് ജിനയാെജി വകുപ്പ് ഇെകി എന്ന് 

ഉെപ്പ് വരുത്തുക. ഈ ഉത്തരവ് നരാലീസ്, െവേയൂ, തനദര സ്ഥാരേം 

എന്നിവര്ക് േടപ്പില് വരുത്തുന്നു എന്ന് ഉെപ്പ് വരുത്തുക. 

25. മണ്ണ് സംരക്ഷണ വകുപ്പ് ഉനദയാഗസ്ഥളര ഉരനയാഗിച്ച് േീര്ക്ചാലുകെില് 

ഉള്ള തടസങ്ങള്ക കളണ്ടത്തുക. അവയിളല തടസങ്ങള്ക മാറ്റുവാന് 

തനദര എന്ജിേീയെിങ്ങ് വകുപ്പ്, ളരാതു മാരാമത്ത് വകുപ്പ്, 

ജലനസചേ വകുപ്പ് എന്നിവളര ഉരനയാഗികുക. 

26. ഓടകള്ക രരിനരാധിച്ച് അവയിളല തടസങ്ങള്ക മാറ്റുവാന് തനദര 

എന്ജിേീയെിങ്ങ് വകുപ്പിളേ േിനയാഗികുക. മഴളവള്ളത്തിളെ ഒഴുക് 

തടസ്സളപ്പടുത്തുന്ന എലലാ വസ്തുകെും ഓടകെില്േിന്നും 

േീര്ക്ച്ചാലുകെില് േിന്നും മാറ്റുക. 

27. ത്രെയം, ഉരുള്കളരാട്ടല് എന്നിവ ബാധികുന്ന വിനലലജുകെിളല ജല 

നത്സാതസുകെുളടനയാ, ഈ വിനലലജുകെില് വിതരണം ളചയ്യുവാന് ജലം 

നരഖരികുന്ന നത്സാതസുകെുളടനയാ ജലം രരിനരാധികുന്നതിന് ജല 

അനതാെിറ്റിക് സംസ്ഥാേ ദുരന്ത ത്രതികരണ േിധിയില് തുക 2245-02-

102-99-Flood-Drinking water supply എന്ന രീര്ക്ഷകത്തില് േിന്നും അേുവദിച്ച് 

േല്കാവുന്നതാണ്. 

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

Emergency Support Functions Plan, Keralaല് (https://sdma.kerala.gov.in/wp-

content/uploads/2020/06/Orange-Book-of-Disaster-Management-1-2020.pdf) 

േിഷ്കര്ക്ഷിച്ചിരികുന്നത് നരാളല എലലാ ജിലലാ അടിയന്തിരഘട്ട 

കാരയേിര്ക്വഹണ നകത്രങ്ങെും രണ്ട് സ്ഥിരം ളമാകബല് നഫാണും 

േമ്പെുകള്ക സ്ഥാരിച്ച് ത്രവര്ക്ത്തികുന്നു എന്ന് ഉെപ്പ് വരുത്തുക. ഈ 

https://sdma.kerala.gov.in/wp-content/uploads/2020/06/Orange-Book-of-Disaster-Management-1-2020.pdf
https://sdma.kerala.gov.in/wp-content/uploads/2020/06/Orange-Book-of-Disaster-Management-1-2020.pdf
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േമ്പര്ക് ഏളതങ്കിലും വയതിയുളടനതാ, ഉനദയാഗസ്ഥളെനയാ 

ആയിരികരുത്. ഈ ളമാകബല് നഫാൺ േമ്പെില് WhatsApp 

ഉണ്ടാനകണ്ടതാണ്. ദുരന്ത സംബന്ധിയായി ജിലലളയ സംബന്ധിച്ച് 

ലഭികുന്ന മുന്നെിയിപ്പുകള്ക ജിലലാ അടിയന്തിരഘട്ട കാരയേിര്ക്വഹണ 

നകത്രങ്ങെിളല ഇളമയില്, WhatsApp, ജിലലാ കെക്ടെുളട ഔനദയാഗിക 

ളമാകബല് േമ്പര്ക് എന്നിവയില് ആയിരികും ത്രധാേമായി സംസ്ഥാേ 

അടിയന്തിരഘട്ട കാരയേിര്ക്വഹണ നകത്രത്തില് േിന്നും അെിയികുക. 

ജിലലാതലത്തില് ആവരയമായ വകുപ്പുകള്കകും, ജേത്രതിേിധികള്കകും 

അെിയിപ്പുകള്ക േല്നകണ്ടുന്ന ചുമതല ജിലലാ അടിയന്തിരഘട്ട 

കാരയേിര്ക്വഹണ നകത്രത്തിോയിരികും. 

29. സവകാരയ ഭൂമിയിലുള്ള അരകടകരമായ മരങ്ങെും മരച്ചിലലകെും 

കളണ്ടത്തി മുെിച്ചു മാറ്റുവാന് ദുരന്ത േിവാരണ േിയമം 2005, Section 30 

(2) (v) ത്രകാരം ളരാതുജേങ്ങള്കക്  രത്ത-മാധയമങ്ങള്ക വഴി േിര്ക്നദരം 

േല്കുക. ഈ േിര്ക്നദരം അേുസരികാത്ത വയക്തികള്കകും സവകാരയ 

സ്ഥാരേങ്ങള്കകുമായിരികും അവരവരുളട ഭൂമിയിലുള്ള മരം വീണ് 

ഉണ്ടാകുന്ന എലലാ അരകടങ്ങള്കകും േഷ്ട രരിഹാരം േല്കുവാന് 

ബാധയത എന്നത് രരസയളപ്പടുത്തുക. 

30. രരസയ നഹാര്ക്ഡിങ്ങുകെുളട രക്തി/ബലം രരിനരാധികുവാേും, ഇവ 

കാറ്റത്ത്  മെിഞ്ഞു വീണ് േഷ്ടവും ജീവഹാേിയും ഉണ്ടാകുന്നിലല 

എന്നും ഉെപ്പ് വരുത്തണം എന്നും ജിലലയില് ഇത്തരം നബാര്ക്ഡ് 

സ്ഥാരിച്ചിട്ടുള്ള എലലാ രരസയ സ്ഥാരേങ്ങള്കകും േിര്ക്നദരം 

േല്കുവാന് തനദര സ്ഥാരേങ്ങനൊട് േിര്ക്നദരികുക. 

31. എലലാ വകുപ്പുകെും അവരവരില് േിക്ഷിപ്റ്തമായ ദുരന്ത ത്രതികരണ 

ചുമതലകള്ക Handbook on Disaster Management – Volume 2 – Emergency Operations 

Centres & Emergency Support Functions Plan, Keralaല് (https://sdma.kerala.gov.in/wp-

content/uploads/2020/06/Orange-Book-of-Disaster-Management-1-2020.pdf) േിന്നും 

മേസ്സിലാകുകയും ആവരയമായ വകുപ്പുതല തയ്യാളെടുപ്പുകള്ക 

േടത്തുകയും ളചയ്തതു എന്ന് ഉെപ്പ് വരുത്തുക. 

https://sdma.kerala.gov.in/wp-content/uploads/2020/06/Orange-Book-of-Disaster-Management-1-2020.pdf
https://sdma.kerala.gov.in/wp-content/uploads/2020/06/Orange-Book-of-Disaster-Management-1-2020.pdf
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32. നകരെത്തില്, ജിലല തിരിച്ച് ദുരന്ത ത്രതികരണത്തിന് 

ഉരനയാഗികാവുന്ന ഒട്ടേവധി ഉരകരണങ്ങെുളട രട്ടിക Indian Disaster 

Resource Network (https://idrn.nidm.gov.in/)എന്ന ളവബ്കസറ്റില് ലഭയമാണ്. ഈ 

രട്ടിക എലലാ ജിലലാ അടിയന്തിരഘട്ട കാരയേിര്ക്വഹണ നകത്രങ്ങെിലും, 

താലൂക് ഓഫീസിലും ത്രിെ് ളചയ്തത് സൂക്ഷികുക. കൂടുതല് വിവരം 

ത്രാനദരികമായി നരഘരിച്ച് ഈ ളവബ്കസറ്റില് അപ്പ് നലാഡ് 

ളചയ്യുക. 

33. ജിലലകെില് ഉള്ള ളജ.സി.ബി, ഹിറ്റാച്ചി, ളചയ്തന് ളബല്റ്റ് ഉള്ള ഹിറ്റാച്ചി 

എന്നിവ ഗതാഗത വകുപ്പ് മുന്കൂട്ടി കളണ്ടത്തി ഉടമകെുമായി 

വിേിനയാഗ ധാരണയില് എത്തി എന്ന് ഉെപ്പ് വരുത്തുക 

34. ദുരിതാരവാസ-ദുരന്ത ത്രതികരണ ത്രവര്ക്ത്തേത്തിന് ജിലലയില് ലഭയമായ 

ഏനതാരു വാഹേവും ഉരനയാഗികാം. ഉരനയാഗികുന്ന സര്ക്കാര്ക് 

വാഹേങ്ങള്കക് ഇവ ഉരനയാഗിച്ച് ദുരിതാരവാസ-ദുരന്ത ത്രതികരണ 

ത്രവര്ക്ത്തേത്തിോണ് എന്ന് ജിലലാ ദുരന്ത േിവാരണ അനതാെിറ്റിക് 

നബാധയളപ്പട്ടാല് ഇവയുളട ഇന്ധേം, ദുരിതാരവാസ-ദുരന്ത ത്രതികരണ 

ത്രവര്ക്ത്തേത്തിന് ഉരനയാഗികുന്ന അവസരത്തില് ഉണ്ടായിട്ടുള്ള 

അറ്റകുറ്റപ്പണി എന്നിവയുളട ളചലവ് സംസ്ഥാേ ദുരന്ത ത്രതികരണ 

േിധിയില് േിന്നും വഹികാവുന്നതാണ്. ഉരനയാഗളപ്പടുത്തുനമ്പാള്ക 

ഇതിന് ആവരയമായി വരുന്ന തുക GO (Rt) No. 587/2019/DMD dated 5-9-2019 

ത്രകാരം വഹികാവുന്നതാണ്. 

35. എലലാ താലൂകിലും അഗ്നിരമേ നസേയുളടനയാ, നരാലീസിളെനയാ 

ഒരു Tower light എങ്കിലും ഉണ്ട് എന്ന് ഉെപ്പു വരുത്തുക. ഇതിോയി 

ആവരയമായ േിര്ക്നദരങ്ങള്ക ത്രസ്തുത നസേകള്കക് േല്കുക. 

അതയാവരയഘട്ടത്തില് ഇവ മറ്റ് സ്ഥലങ്ങെില് ലഭയമാകുവാന് 

ആവരയമായ സൗകരയം ഒരുകുക. 

36. കദേംദിേ ദുരന്ത ോരേഷ്ട വിവരങ്ങള്ക, ജിലലാ അടിയന്തിരഘട്ട 

കാരയേിര്ക്വഹണ നകത്രങ്ങള്ക ദിവസവും 3 മണിക് മുന്രായി 

അേുബന്ധം 1ല് നചര്ക്ത്തിട്ടുള്ള വകുപ്പ് തല ഗൂഗിള്ക ഷീറ്റില് അതാത് 

വകുപ്പുകള്ക ലഭയമാകിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഉെപ്പ് വരുത്തുക. അതാത് 

https://idrn.nidm.gov.in/
https://idrn.nidm.gov.in/
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ആഴ്ചയിളല നത്കാഡീകരിച്ച െിനപ്പാര്ക്ട്ട്  അേുബന്ധം 2 ത്രകാരം എലലാ 

മാസവും അവസാേ ത്രവൃത്തി ദിവസം seoc.gok@gmail.com എന്ന 

ഇളമയിലില് ലഭയമാനകണ്ടതാണ്. എലലാ വകുപ്പുകെുളടയും വിവരം 

കൃതയമായി അതതു ദിവസം േല്കുന്നുണ്ട് എന്ന് ഉെപ്പ് വരുത്തുക. 

37. സംസ്ഥാേ ദുരന്ത ത്രതികരണ േിധിയില്േിന്നും ത്രതികരണ 

ത്രവര്ക്ത്തങ്ങള്കക് അംഗീകാരം ഉള്ള ദുരന്തങ്ങള്ക ഉണ്ടാകുന്ന 

അവസരങ്ങെില് ോവിക നസേ, വായൂ നസേ, കര നസേ, നദരീയ 

ദുരന്ത ത്രതികരണ നസേ (NDRF), എന്നിവളയ ഉരനയാഗളപ്പടുത്തുവാന് 

സംസ്ഥാേ അടിയന്തിരഘട്ട കാരയേിര്ക്വഹണ നകത്രളത്ത ബന്ധളപ്പടുക. 

ജിലലാ ദുരന്ത േിവാരണ അനതാെിറ്റി ളചയര്ക്മാളെ ആവരയം 

ഇളമയില്/SMS/Telephone/Fax ആയി seoc.gok@gmail.com. Mobile: 9446568222ല് 

അെിയികുക. ഇവ നലാഗ് ളചയ്യളപ്പടണം എന്നതിോല് SMS അളലലങ്കില് 

നഫാൺകാള്ക എന്നിവ ജിലല കെക്ടെുളട ഔനദയാഗിക നഫാണില് 

േിനന്നാ, ജിലലാ ഇ.ഓസിയുളട നഫാണില് േിനന്നാ മാത്തം ളചയ്യുക. 

38. നദരീയ ദുരന്ത ത്രതികരണ നസേളയ (NDRF) തൃശ്ശൂരില്േിനന്നാ, മറ്റ് 

സ്ഥലങ്ങെില് േിനന്നാ വിേയസികുന്ന അവസരത്തില് ഇവരുളട  

ഭക്ഷണം, താമസം എന്നിവ അതാത് ജിലലകള്ക വഹിനകണ്ടതാണ്. 

ഇവരുളട യാത്താ ളചലവ് തൃരൂര്ക് ജിലലാ ദുരന്ത േിവാരണ 

അനതാെിറ്റി വഹികും. ആരനകാണത്തുേിന്നും നേരിട്ടു 

വിേയസികളരട്ടാലും ഇവരുളട (ഒരു ടീമില് രരമാവധി 48 അംഗങ്ങള്ക) 

ഭക്ഷണം, താമസം എന്നിവ അതാത് ജിലലകള്ക വഹിനകണ്ടതാണ്. 

ആവരയമാളണങ്കില് യാത്താ വാഹേവും േല്കണം. ഇവര്ക് തിരിളക 

നരാകുന്ന അവസരത്തില് ആവരയമാളണങ്കില് ഇവരുളട 

വാഹേങ്ങെില് ആവരയമായ ഇന്ധേം േിെച്ച് േല്നകണ്ടതാണ്. 

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

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

Population എന്ന ളഹഡ്ല് േിന്നും വഹികാവുന്നതാണ്. 

39. നദരീയ ദുരന്ത ത്രതികരണ നസേ (NDRF)ളയ ജിലലയില് 

വിേയസികുനമ്പാള്ക ഇവരുളട താമസത്തിോയുള്ള ളകട്ടിടം, 

mailto:seoc.gok@gmail.com
mailto:seoc.gok@gmail.com
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(ചുരുങ്ങിയത് 100 നരളര ഉള്കളകാള്ളാവുന്നതും, ഭക്ഷണം രാകം 

ളചയ്യാവുന്നതുമായ ളകട്ടിടം) ജിലലയില് ഒന്ന് എന്ന േിലയില് 

കളണ്ടത്തി ജൂൺ 10ന് മുന്പ്റ് seoc.gok@gmail.com എന്ന ഇളമയില് 

വിലാസത്തില് അെിയികുക. ഇത്തരത്തില് കളണ്ടത്തുന്ന 

ളകട്ടിടങ്ങെുളട ഒരു താനകാല് സ്ഥലളത്ത വിനലലജ് ഓഫീസര്ക് 

സൂക്ഷികുക. സര്ക്കാര്ക് ളകട്ടിടങ്ങള്ക ലഭയമലല എങ്കില് സവകാരയ 

ളകട്ടിടങ്ങെും ഉരനയാഗികാം. സവകാരയ ളകട്ടിടങ്ങൊണ് 

ഉരനയാഗികുന്നളതങ്കില് ഇതിോയി ദുരന്ത ത്രതികരണ േിധിയില് 

േിന്നും തുക ളചലവഴിച്ച് ദുരന്ത സമയത്ത് വസ്തുവകകള്ക 

വാടകയ്തക് എടുകുവാന് േിഷ്കര്ക്ഷിച്ചിട്ടുള്ള Rate Contract ത്രത്കിയ 

രൂര്ക്ത്തിയാകുക. 

40. സംസ്ഥാേ ദുരന്ത ത്രതികരണ േിധിയില്േിന്നും ത്രതികരണ 

ത്രവര്ക്ത്തങ്ങള്കക് അംഗീകാരം ഉള്ള ദുരന്തങ്ങള്ക 

(https://sdma.kerala.gov.in/notified-disasters/) ഉണ്ടാകുന്ന അവസരങ്ങെില് 

അഗ്നിരമേ നസേ, ോവിക നസേ, വായൂ നസേ, കര നസേ, നദരീയ 

ദുരന്ത ത്രതികരണ നസേ (NDRF), എന്നിവളയ ഉരനയാഗളപ്പടുത്തുനമ്പാള്ക 

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

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

Population എന്ന ളഹഡ്ല് േിന്നും വഹികാവുന്നതാണ്. 

41. കയാമ്പുകെില് ഭക്ഷണം േല്കുന്നതിന് ഒരു ദിവസം ഒരു വയക്തികായി 

ചിലവാകാവുന്ന തുക എത്ത എന്ന് ത്രാനദരികമായി ജിലലാ ദുരന്ത 

േിവാരണ അനതാെിറ്റി േിര്ക്ണ്ണയികുക. ദുരന്ത ത്രതികരണ േിധിയുളട 

മേദണ്ഡത്തില് Item 1 (e) ആയി ഉള്കളപ്പട്ടിട്ടുള്ള, മുതിര്ക്ന്നവര്ക്ക് 60 

രൂര, കുട്ടികള്കക് 45 രൂര എന്ന രരിധി കയാമ്പയിന് രുെളമ 

താമസികുന്നവര്ക്ക് ആണ് ബാധകം [Item 1 (e) - Rs. 60/- per adult 

and Rs. 45/- per child, not housed in relief camps]. നകത്ര മാേദണ്ഡം 

ഇവിളട കാണുക https://sdma.kerala.gov.in/wp-content/uploads/2018/12/SDRF-

NDRF-Norms-2015-20.pdf 

mailto:seoc.gok@gmail.com
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42. ളവള്ളളപ്പാക സമയങ്ങെില് ചില ജിലലകെില് നകത്രീകൃതമായി ഭക്ഷണ 

നകത്രങ്ങള്ക േടത്തി വരുന്നു. Gruel Centres എന്ന് അെിയളപ്പടുന്ന 

ഇവിടങ്ങെില് അതാത് കരയില് ഉള്ളവര്ക് എത്തി ഭക്ഷണം 

കഴികുകയും വീടുകെുളട മുകെിലും, ബന്ധു വീടുകെിലും ആയി 

കഴിയുകയും ളചയ്യുകയാണ് രതിവ്. ഇത്തരം നകത്രങ്ങെില് ഭക്ഷണം 

കഴികുന്നവരുളട നരര് വിവരങ്ങള്ക കൃതയമായി നരഖളപ്പടുത്തണം. 

ഇവര്ക് കയാമ്പുകെില് അലല എന്നതിോല് ദുരന്ത ത്രതികരണ േിധിയുളട 

മാേദണ്ഡത്തില് Item 1 (e) ആയി ഉള്കളപ്പട്ടിട്ടുള്ള, മുതിര്ക്ന്നവയക്തിക് 60 

രൂര, കുട്ടിക് 45 രൂര ഒരു ദിവസം, എന്ന രരിധി ബാധകമാണ്. 

43. വിജ്ഞാരേം ളചയ്തതിട്ടുള്ള അംഗീകൃത ദുരന്തങ്ങള്ക ഉണ്ടാകുന്ന 

അവസരങ്ങെില് ത്രതികരണ ത്രവര്ക്ത്തേങ്ങള്കകായി 

ഉരനയാഗികാവുന്ന തുകയുളട രരിധി GO (Ms) No. 194/2015/DMD dated 20-

05-2015 ത്രകാരം േിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ദുരന്ത ത്രതികരണ ത്രവര്ക്ത്തേങ്ങള്ക 

ഏളറ്റടുകുനമ്പാള്ക അേുവദേീയമായ രരിധി 

അധികരികാതിരികുവാന് ജിലല ദുരന്ത േിവാരണ അനതാെിറ്റി 

ത്രനതയകം ത്രദ്ധ്ികുക. നമല് സൂചിപ്പിച്ച ത്രവര്ക്ത്തേങ്ങള്കക് അേുമതി 

േല്കുനമ്പാള്ക, സംസ്ഥാേ ദുരന്ത ത്രതികരണ േിധിയിളല അതാത് 

ളഹഡ് ഓഫ്റ് അളകൗണ്ടില് സര്ക്കാര്ക് ലഭയമാകിയിട്ടുള്ള തുക 

അധികരികാതിരികുവാന് ത്രദ്ധ്ികുക. 

44. നകാവിഡ്19 അേുബന്ധ ളചലവുകള്ക സംസ്ഥാേ ദുരന്ത ത്രതികരണ 

േിധിയില് േിന്നും ളചലവഴികുവാന് അേുമതി ഉണ്ട്. GO (Ms) No. 

9/2020/DMD dated 17-3-2020 (https://sdma.kerala.gov.in/wp-content/uploads/2020/10/GO-Ms-

No-9-2020-SDRF-Norms-for-Covid-Notified-Disaster-by-MHA.pdf) 

45. സംസ്ഥാേ ദുരന്ത ത്രതികരണ േിധിയിളല ഏളതങ്കിലും ളഹഡ് ഓഫ്റ് 

അളകൗണ്ടില് രഴയ ത്രവര്ക്ത്തികള്കക് ളകാടുത്തു തീര്ക്കുവാന് 

രണം അവരയമുളണ്ടങ്കില്, അതാത് കാലഘട്ടത്തില് േിലേിന്നിരുന്ന 

സംസ്ഥാേ ദുരന്ത ത്രതികരണ േിധിയുളട മാേദണ്ഡം അേുസരിച്ച് 

രരിനരാധിച്ച്, സര്ക്കാരിനലക് ആവരയമുള്ള രണം ലഭയമാകുവാന് 

രുരാര്ക്ര ളചയ്യുക. 
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46. അംഗീകൃത ദുരന്തത്തില് തകര്ക്ച്ച നേരിട്ട വീടുകെുളട ളകട്ടിട 

തകര്ക്ച്ചയുളട നതാത് മാത്തം രതമാേ േിരകില് GO (Ms) No. 25/2019/DMD 

dated 23-08-2019 ത്രകാരം കണകാനകണ്ടതുണ്ട്. ഈ 

ത്രവര്ക്ത്തേത്തിോയി ലാന്ഡ് െവേയൂ കമ്മീഷണര്ക് ഒരു ളമാകബല് 

ആൈിനകഷന് തയ്യാൊകി വിരദമായ േിര്ക്നദരങ്ങള്ക രുെളപ്പടുവികും. 

47. അതാത് ആഴ്ചയില് അേുവദികുന്ന വയക്തിഗതമായ ദുരിതാരവാസം 

സംബന്ധിച്ച വിവരവും, കയാമ്പുകെുളട വിവരവും, ോരേഷ്ടം 

സംബന്ധിച്ച വിവരവും നത്കാഡീകരിച്ച് ജിലലയുളട ളവബ്കസറ്റില് 

ത്രസിദ്ധ്ീകരിനകണ്ടതാണ്. ഇതില് വീഴ്ച വരുത്തരുത്. അതാത് 

താലുക് ഓഫീസില് ഈ വിവരം ത്രനതയകം സൂക്ഷിനകണ്ടതാണ്. 

ഇതിോയി ജിലല കെക്ടര്ക് ആവരയമായ േടരടികള്ക സവീകരികണം. 

കൃഷി േഷ്ടവുമായി ബന്ധളരട്ട വിവരം അതാത് കൃഷി ഓഫീസില് 

സൂക്ഷിനകണ്ടതാണ്. വയക്തിഗതമായി ദുരിതാരവാസം ലഭിച്ചവരുളട 

നരരുവിവരം ₹10 രൂര അടച്ച് ആവരയളരടുന്നവര്ക്ക് ലഭയമാകണം. 

48. ജിലലയിളല എലലാ സ്കൂെുളടയും, ആരുരത്തികെുളടയും fitness തനദര-

സവയംഭരണ ളരാതുമരാമത്ത് (LSG Engineering) എഞ്ചിേീയര്ക്, 

ളരാതുമരമത്ത് വകുപ്പ് (PWD) എഞ്ചിേീയര്ക് അളലലങ്കില് സര്ക്ട്ടികഫഡ് 

സ്ത്ടച്ചെല് എഞ്ചിേീയര്ക് എന്നിവരില് ഒരാളെ ളകാണ്ട്  അതാത് തനദര 

സ്ഥാരേങ്ങള്കരരിനരാധിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഉെപ്പ് വരുത്തുക. Fitness 

ഇലലാത്ത ളകട്ടിടങ്ങള്ക സ്കൂള്ക, ആരുരത്തി എന്നിവ േടത്തുവാന് 

ഉരനയാഗികുന്നിലല എന്ന് ഉെപ്പ് വരുത്തുക. ദുരന്ത േിവാരണ േിയമം, 

Section 30 (2) (xxiii) ത്രകാരം ഇതിേുള്ള േിര്ക്നദരം രുെളപ്പടുവികുക. 

ത്രസ്തുത േിര്ക്നദരം അേുസരികാത്തവര്ക് ദുരന്ത േിവാരണ േിയമം, 

Section 51 (b) ത്രകാരം രിക്ഷയ്തക് വിനധയരാകും എന്നത് വയക്തമാകുക. 

49. ആനരാഗയ വകുപ്പ് No. 29/31/F2/2020/Health dated 20-5-2021 

(https://dhs.kerala.gov.in/wp-content/uploads/2021/05/Guidelines-Framework-for-Health-

System-preparedness-during-monsoon-in-context-of-COVID19.pdf) ത്രകാരം 

രുെളപ്പടുവിച്ച േിര്ക്നദരങ്ങള്ക േടപ്പില് വരുത്തി എന്ന് ഉെപ്പ് 

വരുത്തുക 
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50. GO (Rt) No. 414/2021/DMD dated 13-5-2021 (https://sdma.kerala.gov.in/2021/05/14/rapid-

safety-audit-in-hospitals-government-and-private-government-order-and-the-checklist/) 

ത്രകാരം ജിലലയിളല എലലാ ആരുരത്തികെുളടയും സുരക്ഷാ 

സംവിധാേങ്ങള്ക ത്രവര്ക്ത്തികുന്നുണ്ട് എന്ന് അതാത് തനദര 

സ്ഥാരേങ്ങള്ക രരിനരാധിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഉെപ്പ് വരുത്തുക. ഇതിോയി 

അഗ്നി സുരക്ഷാ വകുപ്പിന് ആവരയമായ േിര്ക്നദരം േല്കുക. അഗ്നി 

സുരക്ഷാ വകുപ്പിളെ എന്.ഓ.സി ഇലലാത്ത ളകട്ടിടങ്ങള്ക ആരുരത്തി 

േടത്തുവാന് ഉരനയാഗികുന്നിലല എന്ന് ഉെപ്പ് വരുത്തുക. ദുരന്ത 

േിവാരണ േിയമം, Section 30 (2) (xxiii) ത്രകാരം ഇതിേുള്ള േിര്ക്നദരം 

രുെളപ്പടുവികുക. ത്രസ്തുത േിര്ക്നദരം അേുസരികാത്തവര്ക് ദുരന്ത 

േിവാരണ േിയമം, Section 51 (b) ത്രകാരം രിക്ഷയ്തക് വിനധയരാകും 

എന്നത് വയക്തമാകുക. 

51. നകാവിഡ് ചികിത്സ ലഭയമാകുന്ന ആരുരത്തികെില് കവദയുത ലഭയത 

തടസ്സമിലലാളത ലഭയമാകാന് ആവരയമായ േടരടികള്ക സവീകരികണം. 

ഇതിോയി ആരുരത്തികെില് ഉടേടി ജേനെറ്റെുകള്ക സ്ഥാരികണം. 

52. കവദയുത ബന്ധത്തില് തകരാെുകള്ക വരുന്ന മുെക് 

യുദ്ധ്കാലാടിസ്ഥാേത്തില് രരിഹാരം കളണ്ടത്താേുള്ള 

തയ്യാളെടുപ്പുകള്ക, ആവരയമായ ടാസ്ക് നഫാഴ്സുകള്ക തുടങ്ങിയവ 

കവദയുത വകുപ്പ് മുന്കൂട്ടി സജ്ജമാകി േിര്ക്ത്തണം. 

53. സംസ്ഥാേളത്ത ആരുരത്തികെില് കവദയുതി മുടങ്ങുന്നിളലലന്ന് കവദയുത 

വകുപ്പുമായും ആനരാഗയ വകുപ്പുമായും നചര്ക്ന്ന്  ജിലലാ ദുരന്ത 

േിവാരണ അനതാെിറ്റി ഉെപ്പാകണം. 

54. നദരീയ ദുരന്ത േിവാരണ അനതാെിറ്റിയുളട 6അം നയാഗം കകളകാണ്ട 

തീരുമാേം അേുസരിച്ച്  Ltr. No. DM/372/2019/SDMA dated 22-02-2019 ത്രകാരം 

സംസ്ഥാേ ദുരന്ത േിവാരണ അനതാെിറ്റി േിര്ക്നദരിച്ചിട്ടുള്ള സ്കൂള്ക 

സുരക്ഷാ േിര്ക്നദരങ്ങള്ക എലലാ സ്കൂെിലും േടപ്പാകി എന്ന് ഉെപ്പ് 

വരുത്തുക. 

55. ജിലലാ തലത്തില് വിവിധ വകുപ്പുകള്കകായി േല്കിയിരികുന്ന 

േിര്ക്നദരങ്ങള്ക ദുരന്ത േിവാരണ േിയമത്തിളെ ളസക്ഷന് 30 (2) (v) 

https://sdma.kerala.gov.in/2021/05/14/rapid-safety-audit-in-hospitals-government-and-private-government-order-and-the-checklist/
https://sdma.kerala.gov.in/2021/05/14/rapid-safety-audit-in-hospitals-government-and-private-government-order-and-the-checklist/
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ത്രകാരം ജിലലാ ദുരന്ത േിവാരണ അനതാെിറ്റികള്ക  േിര്ക്നദരമായി 

രുെളപ്പടുവികുക. േിര്ക്നദരങ്ങള്ക അേുസരികാത്ത ഉനദയാഗസ്ഥര്ക് 

ദുരന്ത േിവാരണ േിയമത്തിളെ ളസക്ഷന് 51 അേുസരിച്ച് 

രിക്ഷികളപ്പടും എന്നതും, ഈ രിക്ഷ വിധികുവാന് ജിലലാ 

അനതാെിറ്റിക് അധികാരം ഉണ്ട് എന്നതും വയക്തമാകുക. 

56. ദുരന്ത നമഖലയില് സന്നദ്ധ് ത്രവര്ക്ത്തേത്തിന് മുന്നിട്ട് വരുന്ന 

അംഗീകൃത സന്നദ്ധ് സംഘടേകള്ക, സുമേസ്കര്ക് എന്നിവളര ദുരന്ത 

ത്രതികരണ ത്രവര്ക്ത്തേങ്ങെില് രങ്കാെികള്ക ആകുക, അവര്ക്ക് 

നേതൃതവം േല്കുക. ദുരന്ത നരഷം, ദുരിതാരവാസ വിതരണത്തിേും, 

ദുരന്ത ബാധിത നമഖലകള്ക വൃത്തിയാകുന്നതിേും ഇവരുളട നസവേം 

വിേിനയാഗികാവുന്നതാണ്. 

57. ദുരന്തസമയങ്ങെില്  സന്നദ്ധ്ത്രവര്ക്ത്തകരുളടയും, എന്.ജി.ഓകെുളടയും  

സഹായം അഭിവാജയഘടകമാണ്. ഇതിോയി ജിലലാ തലത്തില് 

ഏനകാരേത്തിോയി ജിലലാ ദുരന്ത േിവാരണ അനതാെിറ്റി ഒരു 

ഉനദയാഗസ്ഥളേ േിയമികുക. 

58. ദുരന്ത േിവാരണ നമഖലയില് ത്രവര്ക്ത്തികുന്ന എന്.ജി.ഓകള്ക 

ത്രവര്ക്ത്തോേുമതികായി  ജിലലാ അനതാെിറ്റിളയ സമീരികുന്ന 

സാഹചരയത്തില് ഓനരാ എന്.ജി.ഓയുളടയും അവരവരുളട 

ത്രവര്ക്ത്തേനമഖലയിളല ത്രവര്ക്ത്തി രരിചയം, നകത്ര/സംസ്ഥാേ 

സര്ക്കാരുകെുളട  രജിസ്നത്ടഷന് ഉനണ്ടാ, നദരീയ ദുരന്ത േിവാരണ 

അനതാെിറ്റിയുളട ളവബ്കസറ്റില് രജിേര്ക് ളചയ്തതിട്ടുനണ്ടാ എന്നിവ 

രരിനരാധികുക. ദുരന്ത േിവാരണ നമഖലയില് ത്രവര്ക്ത്തേം 

അേുവദികാവുന്ന എന്.ജി.ഓ ആളണന്ന് ജിലലാ അനതാെിറ്റി 

േിര്ക്ണയികുന്നവളര നചര്ക്ത്ത് ഇെര്ക് ഏളജന്സി ത്ഗൂപ്പുകള്ക 

േിര്ക്ണയിച്ച് ദുരന്ത േിവാരണ േിയമം 2005, Section 30 (2) (xix) 

ത്രകാരം ഉത്തരവ് രുെളപ്പടുവികുക. േിലവില് ജിലലകെില് 

ത്രവര്ക്ത്തികുന്ന ഇെര്ക് ഏളജന്സി ത്ഗൂപ്പുകെുളട വിവരം ഇവിളട 

https://sdma.kerala.gov.in/interagency1/ ലഭയമാണ്; മാറ്റം ആവരയമാണ് 

https://sdma.kerala.gov.in/interagency1/
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എങ്കില് അവ വരുത്തി ഉത്തരവ് രുെളപ്പടുവികുകയും, സംസ്ഥാേ 

അനതാെിറ്റിളയ അെിയികുകയും ളചയ്യുക. 

59. രക്ഷാത്രവര്ക്ത്തേത്തിോയി അഗ്നി സുരക്ഷാ വകുപ്പിനോട് നചര്ക്ന്ന് 

ത്രവര്ക്ത്തികുവാന് സിവില് ഡിളഫന്സ്, ആപ്റ്ദാ മിത്ത (നകാട്ടയം 

ജിലലയില് മാത്തം) എന്നീ സന്നദ്ധ് നസവകര്ക് വിദഗ്ദ്ധ് രരിരീലേം 

ലഭിച്ചവരായി ലഭയമാണ്. ഇവരുളട നസവേം അഗ്നി സുരക്ഷാ 

വകുപ്പിലൂളട അവരയാേുസരണം വിേിനയാഗികുക. 

60. മഴളവള്ള സംഭരണം ഉെപ്പുവരുത്തുവാന് എലലാ വകുപ്പുകനൊടും 

േടരടികള്ക സവീകരികുവാന് േിര്ക്നദരികുക. തിരുവേന്തരുരം ജിലലാ 

ദുരന്ത േിവാരണ അനതാെിറ്റി ഈ വിഷയത്തില് രുെളപ്പടുവിച്ച 

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

സവിനരഷ ത്രദ്ധ്യ്തകായി 4അം അേുബന്ധമായി നചര്ക്കുന്നു. 

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

343/2015/DMD dated 23-07-2015, GO (Rt) No. 149/2017/DMD dated 18-01-2017, GO (Ms) No. 

9/2019/DMD dated 9-03-2019 എന്നീ ഉത്തരവുകെുളട നകാപ്പി േല്കുകയും, 

ഓനരാ ദുരന്തത്തിേും സംസ്ഥാേ ദുരന്ത ത്രതികരണ േിധിയില് േിന്നും 

മാേദണ്ഡത്രകാരം അേുവദേീയമായ തുക എത്ത എന്നും വയക്തമായി 

മേസ്സിലാകുവാന് േിര്ക്നദരം േല്കുക. 

62. മറ്റ് സംസ്ഥാേങ്ങെില്േിന്നും ദുരിതാരവാസ സഹായം എത്തിയാല് 

അവ എയര്ക്നരാര്ക്ട്ട്, ളെയില്നവ നേഷന് എന്നിവിടങ്ങെില് േിന്നും 

ഏളറ്റടുത്ത് ജിലലാ തലത്തിലും, താലൂക് തലത്തിലും വിതരണം 

ളചയ്യുവാന് ആവരയമായ സംവിധാേം സൃഷ്ടികുക. ജിലലാ തല 

ദുരിതാരവാസ നരഖരണ-വിതരണ നകത്രവും, താലൂക് തല 

ദുരിതാരവാസ നരഖരണ-വിതരണ നകത്രവും ആകുവാന് ഉതകുന്ന 

ളകട്ടിടങ്ങള്ക കളണ്ടത്തി ഇവ അടിയന്തിരഘട്ടത്തില് 

ഉരനയാഗളപ്പടുത്തുവാന് ത്രസ്തുത ളകട്ടിടങ്ങെുളട ഉടമസ്ഥരുമായി 

ധാരണയില് എത്തുകയും, വാടക നെറ്റ് നകാൺത്ടാക്റ്റ് ത്രകാരം 

േിര്ക്ണയികുകയും ളചയ്യുക. 
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63. ഓനരാ തലത്തിളലയും നരഖരണ-വിതരണ നകത്രത്തിളെ ചുമതല ജിലലാ 

കെക്ടര്ക് േിര്ക്ണയികുന്ന വകുപ്പിളല ഉനദയാഗസ്ഥര്ക്കായിരികും. 

ഇതിോയി ദുരന്ത േിവാരണ േിയമം അേുസരിച്ച് ഉത്തരവ് 

രുെളപ്പടുവികുക. 

64. സംഭരണ നകത്രങ്ങെുളട വിവരവും ഓനരാ നകത്രത്തിളെ 

ചുമതലയുള്ള ഉനദയാഗസ്ഥളെ നരരും, ളമാകബല് േമ്പെും ജിലലയുളട 

ളവബ്കസറ്റില് ത്രസിദ്ധ്ീകരികുക. 

65. രാജയാന്തര സഹായം ലഭയമാകുന്ന അവസരത്തില് കണ്ണൂര്ക്, 

നകാഴിനകാട്, എെണാകുെം, തിരുവേന്തരുരം എയര്ക്നരാര്ക്ട്ടില് 

ഇത്തരം സഹായം ജിലലാ കെക്ടര്ക് മാത്തനമ സവീകരികാവൂ. ഇവ 

എത്തികുന്ന വയക്തികള്ക/സ്ഥാരേങ്ങള്ക/സംഘടേകള്ക എളന്തലലാം 

വസ്തുകള്ക ആണ് സഹായമായി ലഭികുന്നത് എന്നും, ഇവ 

വിതരണം ളചയ്യുവാന്  വയക്തികള്ക/സ്ഥാരേങ്ങള്ക/സംഘടേകള്ക 

താല്രരയളപ്പടുന്ന സ്ഥലം ഏളതന്നും കാണിച്ച് ഇവ വളന്നത്തുന്ന 

എയര്ക്നരാര്ക്ട്ട് ഉള്കളപ്പടുന്ന ജിലലയിളല ജിലലാ കെക്ടര്ക്ക് ളവള്ള 

നരപ്പെില് അനരക്ഷ സമര്ക്പ്പിനകണ്ടതാണ്. അനരക്ഷയും, 

വയക്തികള്ക/സ്ഥാരേങ്ങള്ക/സംഘടേകള്ക താല്രരയളപ്പടുന്ന സ്ഥലളത്ത 

ദുരിതാരവാസ ആവരയകതയും രരിഗണിച്ച്  എവിളട വിതരണം 

ളചയ്യണം എന്ന് ജിലലാ കെക്ടര്ക് തീരുമാേികുക. 

66. ദുരന്ത ബാധിതര്ക്ക് രരാതി രരിഹാരത്തിോയി GO (Rt) No. 

627/2018/DMD dated 22-11-2018 ത്രകാരം േിര്ക്നദരിച്ചിട്ടുള്ള സംവിധാേം 

േടപ്പാകുക. 

67. ജിലലകെില് ഉള്ള നബാട്ടുകെുളടയും, വള്ളങ്ങെുളടയും വിവരങ്ങള്ക, 

ഉടമകെുളട നരരും, നബാട്ട് ലഭയമായ സ്ഥലവും, ളമാകബല് േമ്പെും 

സഹിതം  രട്ടികളപ്പടുത്തി ളമയ്ത 30ന് മുന്പ്റ് ലഭയമാകുവാന് ജല 

ഗതാഗത വകുപ്പിനോടും, ടൂെിസം വകുപ്പിനോടും ആവരയളപ്പടുക 

68. തനദര സ്ഥാരേങ്ങെുളട രട്ടികയുമായി താരതമയളപ്പടുത്തി 

നബാട്ടുകെുളടയും, വള്ളങ്ങെുളടയും സമത്ഗമായ ഒരു രട്ടിക 

തയ്യാൊകി, ജിലല ഇ.ഒ.സിയില് ലഭയമാകുക 
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69. കുട്ടോടന് നമഖലയിലും മറ്റും ത്രെയ സാഹചരയത്തില് ഒറ്റളപ്പട്ട് 

നരാകുന്ന ത്രനദരളത്ത ജേങ്ങള്കക് കദേംദിേ കൃതയങ്ങള്ക 

േിര്ക്വഹികുവാന് സവന്തം രുചിമുെികള്ക ഉരനയാഗികുവാന് 

സാധികിലല. ഇത്തരം സാഹചരയത്തില് ബനയാ/ളകമികല് 

രുചിമുെികള്ക ഉള്ള നബാട്ടുകള്ക ഓനരാ കരകെിലും എത്തിച്ച് 

ജേങ്ങള്കക് സൗകരയം ളചയ്തത് േല്നകണ്ടതുണ്ട്. ഇതിോയി നബാട്ട് 

ഉടമകെുമായി ചര്ക്ച്ച േടത്തുകയും നകത്ര സര്ക്കാര്ക് Ltr. No. 33-2/2015-

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

ത്രകാരം േിഷ്കര്ക്ഷിച്ചിരികുന്നത് നരാളല നെറ്റ് നകാൺത്ടാക്റ്റ് 

ക്ഷണിച്ച് തീരുമാേമാകി സൂക്ഷികുവാന് ജലഗതാഗത വകുപ്പിന് 

േിര്ക്നദരം േല്കുക. 

70. ബനയാ രുചിമുെികള്ക, ളകമികല് രുചിമുെികള്ക എന്നിവയ്തകായി 

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

Ministry of Home Affairs, Govt. of India ത്രകാരം 

േിഷ്കര്ക്ഷിച്ചിരികുന്നത് നരാളല നെറ്റ് നകാൺത്ടാക്റ്റ് ക്ഷണിച്ച് 

തീരുമാേമാകി സൂക്ഷികുക. ആവരയമാളണങ്കില് മാത്തം 

ഉരനയാഗളപ്പടുത്തുക. ഇതിോവരയമായ നഫാര്ക്മാറ്റ്  Handbook on 

Disaster Management – Volume 1 – Emergency Operations Centres & 

Emergency Support Functions Plan, Keralaല് േല്കിയിട്ടുണ്ട്. 

71. നകാട്ടയം, ആലപ്പുഴ, രത്തേംതിട്ട ജിലലകെിലും, തൃരൂര്ക് നകാള്ക 

േിലങ്ങെുളട രരിസരത്തും ആവരയളമങ്കില് മുന്കൂട്ടി ബനയാ 

രുചിമുെികള്ക, ളകമികല് രുചിമുെികള്ക എന്നിവ വിേയസികുക. 

ജിലലാ ദുരന്ത േിവാരണ അനതാെിറ്റി തീരുമാേത്തിന് വിനധയമായി 

2245-02-101-94-Flood-Other items എന്ന രീര്ക്ഷകത്തില് േിന്നും ഇതിോയി 

തുക വഹികാവുന്നതാണ്. 

72. ആലപ്പുഴ ജ്ിലലയില്സ ജലനസചേ വകുപ്പിളെ േിയത്ന്തണത്തില് 

സൂക്ഷിച്ചിരികുന്ന അതിരക്തമായ രമ്പുകള്ക ത്രവര്ക്ത്തേക്ഷമം ആണ് 

എന്ന് ജലനസചേ വകുപ്പ് ഉെപ്പ് വരുത്തി എന്നും ഇവ 

അടിയന്തിരമായി വിവിധ സ്ഥലങ്ങെില് വിേയസികുവാന് 

https://sdma.kerala.gov.in/wp-content/uploads/2020/06/Orange-Book-of-Disaster-Management-1-2020.pdf
https://sdma.kerala.gov.in/wp-content/uploads/2020/06/Orange-Book-of-Disaster-Management-1-2020.pdf
https://sdma.kerala.gov.in/wp-content/uploads/2020/06/Orange-Book-of-Disaster-Management-1-2020.pdf
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ആവരയമായ എണ്ണം ളത്കയിന്, വാഹേങ്ങള്ക എന്നിവയ്തക് ളമയ്ത 

മാസത്തില് തളന്ന നകത്ര സര്ക്കാര്ക് Ltr. No. 33-2/2015-NDM-I dated 17th April 

2015 from Ministry of Home Affairs, Govt. of India ത്രകാരം 

േിഷ്കര്ക്ഷിച്ചിരികുന്നത് നരാളല നെറ്റ് നകാൺത്ടാക്റ്റ് ജലനസചേ 

വകുപ്പ് ക്ഷണിച്ച് തീരുമാേമാകി സൂക്ഷിച്ചു എന്നും ഉെപ്പ് 

വരുത്തുക. ഇവ ജിലലയില് വിേയസിനകണ്ട ആവരയം വന്നാല് കൃഷി 

വകുപ്പും, ജലനസചേ വകുപ്പും, ളരാതുമരാമത്ത് വകുപ്പുമായി 

ആനലാചിച്ച് മുന്ഗണേ േിശ്ചയിച്ച് തീരുമാേം കകളകാള്ളുക. മറ്റ് 

ജിലലകെിനലക് മാറ്റുന്നത് സംസ്ഥാേ ദുരന്ത േിവാരണ അനതാെിറ്റിളയ  

അെിയികുക. 

73. മുന്കൂര്ക് നെറ്റ് നകാൺത്ടാക്റ്റ് ക്ഷണിച്ച് അംഗീകരികാത്ത 

വസ്തുവകകെുളടയും വാടകനയാ, ളചലനവാ സംസ്ഥാേ ദുരന്ത 

ത്രതികരണ േിധിയില് േിന്നും ളചലവഴികുന്നത് ഒഴിവാകുക. 

74. ബണ്ട് സംരക്ഷണം, കടല് തീരളത്തവീട് സംരക്ഷണം എന്നിവ 

ആവരയമായി വരികയാളണങ്കില്, തനദര സ്ഥാരേത്തിേും, ജലനസചേ 

വകുപ്പിേും, കൃഷി വകുപ്പിേും സവന്തമായി  ഈ ത്രവര്ക്ത്തിക് രണം 

ലഭയമലല എങ്കില് മണല്േിെച്ച കയര്ക് ചാകുകനൊ, ജിനയാ ടയുബുകനൊ 

ഇടുന്ന ത്രവര്ക്ത്തികള്കക് ഒരു രഞ്ചായത്തില് രരമാവധി ോല് ലക്ഷം 

രൂര, മുേിസിപ്പാലിറ്റിയില് അഞ്ച് ലക്ഷം രൂര, നകാര്ക്പ്പനെഷേില് 

ഏഴ് ലക്ഷം രൂര വളര 2245-02-101-94-Flood-Other itemsല് േിന്നും 

വഹികാവുന്നതാണ്. ത്രവര്ക്ത്തികള്കക് തഹസില്ദാര്ക്  മുന്കൂര്ക് 

അേുമതി േല്കിയിട്ടുനണ്ടാ എന്നത് രരിനരാധിച്ച് മാത്തം ബിലലുകള്ക 

അേുവദികുക. 

75. മഴകാലത്ത് േടത്തുന്ന എലലാ ദുരന്ത ത്രതികരണ ത്രവര്ക്ത്തേങ്ങെും 

സംബന്ധിച്ച വിരദമായ െിനപ്പാര്ക്ട്ട് 15-2-2022ന് മുന്രായി രരിഗണിച്ച് 

അംഗീകരിച്ച്, സംസ്ഥാേ ദുരന്ത േിവാരണ അനതാെിറ്റിക് 

ലഭയമാകണം. ഈ ത്രവര്ക്ത്തികായി വിവര-ളരാതുജേ സമ്പര്ക്ക 

വകുപ്പ് വകുപ്പിളേ ചുമതലളപ്പടുത്തുക. 
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76. ജിലലയിളല വയവസായ സ്ഥാരേങ്ങെില് നരഖരിച്ചിട്ടുള്ള 

അരകടകരമായ രാസരദാര്ക്ഥങ്ങള്ക ഏളതലലാം, എത്ത വീതം എന്നത് 

രട്ടികളപ്പടുത്തി ആനരാഗയ വകുപ്പിേും, ജിലലാ ദുരന്ത േിവാരണ 

അനതാെിറ്റികള്കക് ജൂൺ 1ന് മുന്പ്റ് േല്കുവാന് വയവസായ 

വകുപ്പിനോട് ആവരയളപ്പടുക. ഈ രാസരദാര്ക്ഥങ്ങള്ക ജലത്തിനലാ, 

മണ്ണിനലാ, വായുവിനലാ കലര്ക്ന്ന് മേുഷ ജീവേും, മൃഗങ്ങെുളട 

ജീവേും അരകടകരം ആയാല് അവ ത്രതിനരാധികുന്ന രീതികള്ക, 

മരുന്നുകള്ക എന്നിവ ഏളതലലാം എന്ന് ആനരാഗയ വകുപ്പ്, മൃഗ 

സംരക്ഷണ വകുപ്പ് എന്നിവര്ക് നചര്ക്ന്ന് ത്രസിദ്ധ്ീകരികുക. 

77. ദുരന്ത സാഹചരയത്തില്, ദുരന്ത ബാധിത ത്രനദരത്ത് തകര്ക്ച്ച നേരിട്ട 

ഒപ്റ്റ്റികല് കഫബര്ക് കലേുകള്ക, ടവെുകള്ക എന്നിവ 

ത്രവര്ക്ത്തിപ്പികുന്നതിന് Deputy Director General, Technology, Dept. of 

Telecom, Kerala LSA, Ernakulam അേുമതി േല്കുന്ന Telecommuications 

Service Providers, Mobile Companies എന്നിവര്ക്ക് അേുമതി േല്കുക. 

78. നരാഗികൊയവര്ക്കും കവാെകെേില് കഴിയുന്നവര്ക്കും, 

അലലാത്തവര്ക്കും ത്രനതയക വാഹേ സൗകരയങ്ങള്ക ഒരുകണം. ളവള്ളം 

കയെുന്ന സാഹചരയത്തില് ഉരനയാഗികാന് രറ്റുന്ന വിധത്തില് 

തെയില് േിന്നും കൂടുതല് ഉയരമുള്ള വാഹേങ്ങള്ക ആയിരികണം 

കളണ്ടനത്തണ്ടത്. ആംബുലന്സുകൊയി ഉരനയാഗികാന് കഴിയുന്ന 

വാഹേങ്ങെും കളണ്ടത്തി വിവരം സൂക്ഷികണം 

79. ൈാന്നറ്റഷന് ത്രനദരങ്ങെില് ഒറ്റളപ്പട്ട്  താമസികന്നവരുളട വിവരങ്ങള്ക  

നരഖരികുക. ഇത്തരം സ്ഥലങ്ങെിളല കണക്റ്റിവിറ്റി, കവദുതി 

എന്നിവ കൂടി ഉെപ്പുവരുനത്തണ്ടതാണ്. ഇത്തരം സ്ഥലങ്ങെുളട 

വിവരനരഖരണവും site ളലവല് ഇന്സ്ളരക്ഷേും ളതാഴില് വകുപ്പ് 

ഉനദയാഗസ്ഥര്ക് േടത്തി എന്ന് ഉെപ്പ് വരുത്തുക 

80. ഇത്തരം സ്ഥലങ്ങെില് KSEB/BSNL/JIO/AIRTEL/VI എന്നിവരുമായി 

സഹകരിച്ച് േിരന്തര വിവര സംനവദേ സംവിധാേം ഉെപ്പ് വരുത്തുക 

81. ഇത്തരം ത്രനദരങ്ങെില് അടിയന്തിര ഘട്ടങ്ങെില് ഉരനയാഗികുവാന് 

ആവരയമായ JCB, Electric Cutter, കയെുകള്ക, അടിയന്തിര 
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ആവരയത്തിേുള്ള മരുന്നുകള്ക, ASKA Light എന്നീ സംവിധാേങ്ങള്ക 

നതാഴില് വകുപ്പ് ഉെപ്പ് വരുത്തി എന്ന് ഉെപ്പാകുക 

82. േിലവിലുള്ള മുഴുവന് നതാട്ടംളതാഴിലാെി വാസനകത്രങ്ങെുളടയും 

ഭൂരടങ്ങെും ആവരയമുള്ളയിടങ്ങെില് ഒഴിപ്പികല് ൈാേുകെും 

നതാഴില് വകുപ്പ് തയ്യാൊകി എന്ന് ഉെപ്പ് വരുത്തുക 

83. മുഴുവന് വാസസ്ഥലങ്ങെുളടയും നദാഷരൂര്ക്ണ്ണത (Vulnerability) 

േിര്ക്ണ്ണയികുകയും അതില് േിന്ന് വള്കേെബിള്ക ആയ കുടുംബങ്ങളെ 

സുരക്ഷിതമായി രുേരധിവസിപ്പികുന്നതിോയുള്ള രദ്ധ്തിക് നതാഴില് 

വകുപ്പ് രൂരം േല്കി എന്ന് ഉെപ്പ് വരുത്തുക 

84. തനദര സ്ഥാരേ എഞ്ചിേീയെുളട സഹായനത്താളട നതാട്ടങ്ങെിളല 

ലയങ്ങെുളട ഫിറ്റ്ളേസ്സ് രരിനരാധികുകയും ഫിറ്റ്ളേസ്സ് ഇലലാത്ത 

ലയങ്ങെില് ളതാഴിലാെികളെ താമസിപ്പികുന്നിലല എന്നും നതാഴില് 

വകുപ്പ് ഉെപ്പ് വരുത്തി എന്ന് ഉെപ്പാകുക  

85. ഒറ്റളപ്പട്ട ലയങ്ങനൊട് അടുത്ത് അടിയന്തിരമായി കയാമ്പുകള്ക 

ആരംഭികുവാന് അവരയമായ ളകട്ടിടങ്ങള്ക കളണ്ടത്തുകയും, 

അവിടങ്ങെില് ആവരയമായ സംവിധാേങ്ങള്ക നതാഴില് വകുപ്പ് ഉെപ്പ് 

വരുത്തി എന്ന് ഉെപ്പാകുകയും ളചയ്യുക 

86. ദുരന്ത േിവാരണ അനതാെിറ്റിയും, േിഷും നചര്ക്ന്ന് േടത്തുന്ന ത്രാവണ 

രരിമിതര്ക്കായുള്ള ളഹല്പ്റ് കലന് േമ്പെുകള്ക ത്രചരിപ്പികുക. ഇവ 

ഇവിളട ലഭയമാണ് https://sdma.kerala.gov.in/2021/05/25/247-helpline-for-deaf-

hard-of-hearing/ 

4.1 അണമകട്ടുകളിമലയുാം, നദികളിരലയുാം ജ്ലനിരപ്പ് 
നിരീക്ഷിക്കുന്തിനുാം െുന്റിയിപ്പുകള് നല്സകുന്തിനുാം ജ്ിലലയില്സ 
ഉറപ്പനരക്കണ് സാംവിധനനാം 

1. എലലാ അണളകട്ടുകെുളടയും ളെഡ്, ഓെഞ്ച്, േീല എന്നീ അനലര്ക്ട്ട് 

ജലേിരപ്പുകെും, െുള്ക ളകര്ക്വ് അേുസരിച്ച് ഏതു സാഹചരയങ്ങെില് 

അണളകട്ടുകള്ക തുെന്നുവിടും എന്നും അണളകട്ടുകള്ക 

േിലേില്കുന്നതും, അണളകട്ടിളല ജലം ഒഴുകി നരാകുന്നതുമായ 

ജിലലകെിളല ജിലലാ ദുരന്ത േിവാരണ അനതാെിറ്റികള്കക് ജലനസചേ 
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വകുപ്പും, ളക.എസ്.ഇ.ബിയും ജൂൺ 10ന് മുന്പ്റ് േല്കി എന്ന് ഉെപ്പ് 

വരുത്തുക. ഇത്തരത്തില് ലഭികുന്ന വിവരം ജിലലാ ദുരന്ത േിവാരണ 

അനതാെിറ്റി രരിഗണിച്ച് ഉചിതമായ േിര്ക്നദരങ്ങള്ക സഹിതം  

അേുമതി േല്കി എന്ന് ഉെപ്പ് വരുത്തുക. ഈ അംഗീകൃത രദ്ധ്തി 

അേുസരിച്ച് മാത്തനമ അണളകട്ടുകെില് േിന്നും ജലം തുെന്ന് 

വിടുവാന് രാടുള്ളൂ എന്ന് േിഷ്കര്ക്ഷികുക. 

2. ജലനസചേ വകുപ്പിളല അസിേളെ എക്സികയൂട്ടീവ് എഞ്ചിേീയെില് 

കുെയാത്ത ഉനദയാഗസ്ഥളേ ഷിഫ്റ്റ്റ്  അടിസ്ഥാേത്തില് ജിലലാ 

അടിയന്തിരഘട്ട കാരയേിര്ക്വഹണ നകത്രങ്ങെിനലക് 24 x 7 

േിനയാഗികുവാന് ഉത്തരവ് രുെളപ്പടുവികുക. 

3. ജിലലയിളല മഴയും, ജലവും, അണളകട്ടിളല ജലവും സംബന്ധിച്ച 

വിവരങ്ങള്ക അതതു ദിവസം നത്കാഡീകരിച്ച് ജിലലാ ദുരന്ത േിവാരണ 

അനതാെിറ്റിക് േല്കുവാന് നമല് ഉനദയാഗസ്ഥളേ ചുമതലളപ്പടുത്തുക. 

രുഴകെിളലയും അണളകട്ടുകെിളലയും  ജലേിരപ്പുമായി ബന്ധളപ്പട്ട് 

അടിയന്തിര സാഹചരയം ഏളതങ്കിലും ത്രനദരത്തുനണ്ടാ എന്ന് 

േിരന്തരം േിരീക്ഷികുവാേും ത്രസ്തുത ഉനദയാഗസ്ഥളേ 

ചുമതലളപ്പടുത്തുക. അതാത് ദിവസളത്ത മഴയുളട അെവ്, രുഴകെിളല 

ജലേിരപ്പ്എന്നിവ ഒരു Excel ഫയല് ആയി സൂക്ഷികുകയും, ആയത് 

അവനലാകേം ളചയ്തത്, ളവള്ളളപ്പാക സാധയത ജിലലാ അനതാെിറ്റിളയ 

ദിവസവും അെിയികുകയും ളചയ്യുക. 

4. നകത്ര ജല കമ്മിഷന് (CWC) േല്കുന്ന ത്രെയ മുന്നെിയിപ്പ് (ഇവ 

ഇവിളട േിരീക്ഷികാം http://cwc.gov.in/dashboard) േിരീക്ഷിച്ച് ജിലലയിളല 

ഏളതലലാം ഭാഗത്ത് ത്രെയ സാധയതയുണ്ട് എന്ന് സംസ്ഥാേ, ജിലലാ 

ഇ.ഒ.സികള്ക, തനദര സ്ഥാരേങ്ങള്ക എന്നിവളര അെിയികുന്നതിന് 

ജിലലയിളല എലലാ ജല നസചേ ഉനദയാഗസ്ഥരും, ളക.എസ്.ഇ.ബി 

ഉനദയാഗസ്ഥരുമായി േിരന്തരം ബന്ധളപ്പട്ട് ത്രവര്ക്ത്തികുവാേുള്ള 

ചുമതലയും നമല് ഉനദയാഗസ്ഥന് േല്കുക. 

a. നകത്ര ജല കമ്മീഷന് രുെളപ്പടുവികുന്ന ത്രെയ മുന്നെിയിപ്പില് 

ഒരു േിശ്ചിത ദിവസം േിരീക്ഷണ സ്ഥലത്ത് മഞ്ഞ അലര്ക്ട്ട് 
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ആളണങ്കില് ത്രസ്തുത സ്ഥലത്തിന്  താളഴ രുഴ ഒഴുകുന്ന ഓനരാ 

ത്രനദരത്തും ജലേിരപ്പ് ഓെഞ്ച് ആനലര്ക്ട്ട്, ളെഡ് അനലര്ക്ട്ട് എന്നീ 

േിലയില് ആയാല് എത്ത കണ്ട് ജലം ഉയരും എന്നത് അേുമാേിച്ച് 

േല്കുവാന് ജിലല ഇ.ഓ.സിയില് േിനയാഗിച്ചിട്ടുള്ള ജലനസചേ 

വകുപ്പ് എഞ്ചിേീയനൊട് ആവരയളപ്പടുകയും, ജലം േദിയുളട 

കരകവിഞ്ഞ് ഒഴുകുനമാ എന്ന് കൂട്ടായി രരിനരാധികുകയും 

ളചയ്യുക. 

b. ജലം ഒഴുകുന്ന ജിലലയിളല ജിലലാ രഞ്ചായത്ത് ത്രസിഡെ്, രാതയിളല 

എലലാ ത്ഗാമ രഞ്ചായത്ത്, മുേിസിപ്പാലിറ്റി, നകാര്ക്പ്പനെഷന് 

എന്നിവയിളല ളസത്കട്ടെിമാളരയും, ത്രസിഡെ്, ളചയര്ക്മാന്, നമയര്ക്, 

തഹസില്ദാര്ക്, വിനലലജ് ഓഫീസര്ക്, എന്നിവളരയും അണളകട്ട് 

തുെകുവാന് ഉള്ള സാധയത സംബന്ധിച്ച വിവരം അെിയികുക 

c. എലലാ രത്ത-മാധയമങ്ങളെയും അെിയികുക 

d. ജിലലാ കെക്ടെുളട സാമൂഹിക മാധയമത്തില് ത്രസിദ്ധ്ീകരികുക 

e. ജിലലയുളട ളവബ്കസറ്റില് ത്രസിദ്ധ്ീകരികുക 

f. ഓെഞ്ച് അനലര്ക്ട്ട് ആയാല് ളരാതുജേങ്ങള്കകായി കമകിലൂളട 

േദിയുളടയും/കായലിളെയും തീര ത്രനദരങ്ങെില് കമകിലൂളട 

ഉടന് തളന്ന (രാത്തി കാലം ആളണങ്കിലും) വിെിച്ച് രെയുവാോയി 

ളരാലീസിേും, തനദര സ്ഥാരേങ്ങള്കകും, അഗ്നി സുരക്ഷാ വകുപ്പിേും 

േിര്ക്നദരം േല്കുക. 

g. േദീ ജലം മറ്റ് ജിലലകെില് ളചന്ന് എത്തും എങ്കില് ത്രസ്തുത 

ജിലലയിളല ജിലലാ ഇ.ഒ.സിളയ അെിയികുക 

5. അണളകട്ടുകെില് േിന്നും ജലം തുെന്നു വിനടണ്ടുന്ന സാഹചരയം ഉണ്ട് 

എന്ന അേുമാേത്തില് എത്തുകയാളണങ്കില് േീല അനലര്ക്ട്ട് 

രുെളപ്പടുവികുന്ന അവസരത്തില്, തുെന്നുവിടുവാന് സാധയതയുള്ള 

അണളകട്ടിളെ ജല ബഹിര്ക്ഗമേ രാതയിലുള്ള എലലാ ജിലലകെിളലയും 

അടിയന്തിരഘട്ട കാരയേിര്ക്വഹണ നകത്രങ്ങെില് (BSNL 1077ല്) 

േിര്ക്ബന്ധമായും അെിയിപ്പ് േല്നകണ്ടതാണ് എന്നും ജല ബഹിര്ക്ഗമേ 

രാതയിലുള്ള എലലാ ജിലലാ കെക്ടര്ക്മാരുളടയും അേുമതിനയാളട 
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മാത്തനമ അണളകട്ടുകെില് േിന്നും ജലം തുെന്നു വിടാന് രാടുള്ളൂ 

എന്നും ളക.എസ്.ഇ.ബി, വാട്ടര്ക് അനതാെിറ്റി, ജലനസചേ വകുപ്പ് 

എന്നിവര്ക്ക് േിര്ക്നദരം േല്കിയിട്ടുണ്ട്. ഈ േിര്ക്നദരം ജിലലാ 

തലത്തില് ആവര്ക്ത്തികുക. 

6. എലലാ ത്രധാേ അണളകട്ടുകെുളടയും ചുവപ്പ്, ഓെഞ്ച്, േീല എന്നീ 

അനലര്ക്ട്ട് ജലേിരപ്പുകെും, െുള്ക ളകര്ക്വ് അേുസരിച്ച് ഏതു 

സാഹചരയങ്ങെില് അണളകട്ടുകള്ക തുെന്നുവിടും എന്നും 

അണളകട്ടുകള്ക േിലേില്കുന്നതും, അണളകട്ടിളല ജലം ഒഴുകി 

നരാകുന്നതുമായ ജിലലകെിളല ജിലലാ ദുരന്ത േിവാരണ അനതാെിറ്റിക് 

ജൂൺ 1ന് മുന്പ്റ് േല്കി മുന്കൂര്ക് അേുമതി വാങ്ങണം എന്നും നമല് 

വകുപ്പുകള്കക് േിര്ക്നദരം േല്കിയിട്ടുണ്ട്. ഈ േിര്ക്നദരം ജിലലാ 

തലത്തില് ആവര്ക്ത്തികുക. 

7. എലലാ അണളകട്ടുകള്കകും ചുവപ്പ്, ഓെഞ്ച്, േീല എന്നീ മൂന്നു തരം 

മുന്നെിയിപ്പുകള്ക ഇലല. ഏളതലലാം അണളകട്ടുകള്കകാണ് ഇവ ബാധകം 

എന്നത് ത്രനതയകമായി ജല ബഹിര്ക്ഗമേ രാതയിലുള്ള എലലാ 

ജിലലകെിളലയും ജിലലാ ദുരന്ത േിവാരണ അനതാെിറ്റികളെ 

അെിയികണം എന്ന് അണളകട്ടുകെുളട ഉടമസ്ഥരായ വകുപ്പുകള്കക് 

േിര്ക്നദരം േല്കിയിട്ടുണ്ട്. ഈ േിര്ക്നദരം ജിലലാ തലത്തില് 

ആവര്ക്ത്തികുക. 

8. ഇവയില് ഏളതലലാം അണളകട്ടുകള്കക് ചുവപ്പ് മുന്നെിയിപ്പ് 

രുെളപ്പടുവികുനമ്പാള്ക ആണ് രൂര്ക്ണ്ണമായ ഒഴിപ്പികല് േടപ്പാനകണ്ടത് 

എന്നത് ജലനസചേ വകുപ്പ്, ളക.എസ്.ഇ.ബി എന്നിവരുമായി കൂടി 

ആനലാചിച്ച് ജിലലാ തലത്തില് േിര്ക്ണയികുക. ഈ കൂടിയാനലാചേ 

നയാഗത്തില് ജിലലാ രഞ്ചായത്ത് ത്രസിഡെ്, തനദര സവയംഭരണ 

വകുപ്പിളെ ജിലലാ തല ഓഫീസര്ക്മാര്ക് എന്നിവര്ക് രളങ്കടുകുന്നു എന്ന് 

ഉെപ്പ് വരുത്തുക. 

9. അണളകട്ട് സംബന്ധിച്ച ഓെഞ്ച് മുന്നെിയിപ്പ് ലഭിച്ചാല് ചുവളട 

നചര്ക്കുന്ന േടരടികള്ക രൂര്ക്ത്തീകരിച്ചു എന്ന് ഉെപ്പ് വരുത്തുക: 
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a. അതാത് അണളകട്ടില് േിന്നും രുെനത്തക് ഒഴുകുവാന് 

ഉനദരികുന്ന ജലത്തിന് അേുസരിച്ച് ഓനരാ ത്രനദരത്തും എത്ത 

കണ്ട് ജലം ഉയരും എന്നത് അേുമാേിച്ച് േല്കുവാന് ജിലല 

ഇ.ഓ.സിയില് േിനയാഗിച്ചിട്ടുള്ള ജലനസചേ വകുപ്പ് 

എഞ്ചിേീയനൊട് ആവരയളപ്പടുകയും, ജലം േദിയുളട കരകവിഞ്ഞ് 

ഒഴുകുനമാ എന്ന് കൂട്ടായി രരിനരാധികുകയും ളചയ്യുക. 

b. ജലം ഒഴുകുന്ന ജിലലയിളല ജിലലാ രഞ്ചായത്ത് ത്രസിഡെ്, 

രാതയിളല എലലാ ത്ഗാമ രഞ്ചായത്ത്, മുേിസിപ്പാലിറ്റി, 

നകാര്ക്പ്പനെഷന് എന്നിവയിളല ളസത്കട്ടെിമാളരയും, ത്രസിഡെ്, 

ളചയര്ക്മാന്, നമയര്ക് എന്നിവളരയും അണളകട്ട് തുെകുവാന് ഉള്ള 

സാധയത സംബന്ധിച്ച വിവരം അെിയികുക 

c. എലലാ രത്ത-മാധയമങ്ങളെയും അെിയികുക 

d. ജിലലാ കെക്ടെുളട സാമൂഹിക മാധയമത്തില് ത്രസിദ്ധ്ീകരികുക 

e. ജിലലയുളട ളവബ്കസറ്റില് ത്രസിദ്ധ്ീകരികുക 

f. തുെന്നു വിടുന്ന ജലം േദിയുളട കരകവിഞ്ഞ് ഒഴുകുവാന് 

സാധയതയുളണ്ടങ്കില് ളരാതുജേങ്ങള്കകായി കമകിലൂളട 

േദിയുളടയും/കായലിളെയും തീര ത്രനദരങ്ങെില് കമകിലൂളട 12 

മണികൂര്ക് മുന്ളരങ്കിലും വിെിച്ച് രെയുവാോയി ളരാലീസിേും, 

തനദര സ്ഥാരേങ്ങള്കകും, അഗ്നി സുരക്ഷാ വകുപ്പിേും േിര്ക്നദരം 

േല്കുക.. 

g. കവകിട്ട് 6 മണിക് നരഷം, രകല് 6 മണിവളര അണളകട്ടില് 

േിന്നും രുതുതായി ജലം തുെന്ന് വിടുവാന് അേുവദികരുത്.  

10. നവലിനയറ്റ സമയളത്ത സമുത്ദ സ്ഥിതി കൂടി INCOISളെ  ളവബ്കസറ്റില് 

(https://incois.gov.in/portal/osf/tide.jsp) േിന്നും രരിനരാധിച്ചിട്ട് നവണം 

അണളകട്ടുകെില് േിന്നും ജലം തുെന്നു വിടുവാന് അേുവാദം 

േല്കുവാന്. ജിലല ഇ.ഓ.സി യില് േിനയാഗിച്ചിടുള്ള ജലനസചേ 

വകുപ്പ് എഞ്ചിേീയനരാട് നമല് അേുമാേം േടത്തി രുരാര്ക്ര 

േല്കുവാന് േിര്ക്നദരം േല്കുക. 

https://incois.gov.in/portal/osf/tide.jsp
https://incois.gov.in/portal/osf/tide.jsp
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11. അണളകട്ടുകള്ക സംബന്ധിച്ച ചുവന്ന മുന്നെിയിപ്പ് ലഭിച്ചാല് ഉടന് 

തളന്ന അണളകട്ടില് േിന്നും രുെനത്തക് ഒഴുകുവാന് ഉനദരികുന്ന 

ജലത്തിന് അേുസരിച്ച് ഓനരാ ത്രനദരത്തും എത്ത കണ്ട് ജലം ഉയരും 

എന്നത് ജലനസചേ വകുപ്പിളല ഉനദയാഗസ്ഥരുളട സഹായനത്താളട 

അേുമാേിച്ച് ജലം ഉയര്ക്ന്ന് എത്തുവാന് സാധയതയുള്ള നമഖലയിളല 

ജേങ്ങളെ രൂര്ക്ണ്ണമായും ഒഴിപ്പിച്ച് കയാമ്പുകെിനലക് മാറ്റുക. 

12. അത്രതീക്ഷിത മഴയില് രാത്തിയും തുെന്ന് വിനടണ്ടി വരുന്ന 

അണളകട്ടുകെുളട നരരുകള്ക അേുബന്ധം 4 ആയി 

ഉള്കളപ്പടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇത്തരം അണളകട്ടുകെില് േിന്നും ജലം തുെന്ന് 

വിടുന്നതായി മുന്നെിയിപ്പ് ലഭിച്ചാല് വിഷയം രരിനരാധിച്ച് 1 

മണികൂെിേുള്ളില് അേുമതി േല്കണം. കൂടാളത ഉടന് തളന്ന ചുവളട 

നചര്ക്കുന്ന േടരടികള്ക സവീകരികുക. 

a) അതാത് അണളകട്ടില് േിന്നും രുെനത്തക് ഒഴുകുവാന് 

ഉനദരികുന്ന ജലം രുഴയുളട കരകവിഞ്ഞ് ഒഴുകുനമാ എന്ന് ജിലല 

ഇ.ഓ.സിയില് േിനയാഗിച്ചിട്ടുള്ള ജലനസചേ വകുപ്പ് 

എഞ്ചിേീയനൊട് കളണ്ടത്തുവാന് ആവരയളപ്പടുകയും, കൂട്ടായി 

രരിനരാധികുകയും ളചയ്യുക. 

b) ജലം ഒഴുകുന്ന ജിലലയിളല ജിലലാ രഞ്ചായത്ത് ത്രസിഡെ്, 

രാതയിളല എലലാ ത്ഗാമ രഞ്ചായത്ത്, മുേിസിപ്പാലിറ്റി, 

നകാര്ക്പ്പനെഷന് എന്നിവയിളല ളസത്കട്ടെിമാളരയും, ത്രസിഡെ്, 

ളചയര്ക്മാന്, നമയര്ക്, തഹസില്ദാര്ക്, വിനലലജ് ഓഫീസര്ക്, 

എന്നിവളരയും അണളകട്ട് തുെകുവാന് ഉള്ള സാധയത 

സംബന്ധിച്ച വിവരം അെിയികുക 

c) എലലാ രത്ത-മാധയമങ്ങളെയും അെിയികുക 

d) ജിലലാ കെക്ടെുളട സാമൂഹിക മാധയമത്തില് ത്രസിദ്ധ്ീകരികുക 

e) ജിലലയുളട ളവബ്കസറ്റില് ത്രസിദ്ധ്ീകരികുക 

f) തുെന്നു വിടുന്ന ജലം േദിയുളട കരകവിഞ്ഞ് ഒഴുകുവാന് 

സാധയതയുളണ്ടങ്കില് ളരാതുജേങ്ങള്കകായി കമകിലൂളട 

േദിയുളടയും/കായലിളെയും തീര ത്രനദരങ്ങെില് കമകിലൂളട 
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ഉടന് തളന്ന (രാത്തി കാലം ആളണങ്കിലും) വിെിച്ച് രെയുവാോയി 

ളരാലീസിേും, തനദര സ്ഥാരേങ്ങള്കകും, അഗ്നി സുരക്ഷാ 

വകുപ്പിേും േിര്ക്നദരം േല്കുക.. 

g) േദീ ജലം മറ്റ് ജിലലകെില് ളചന്ന് എത്തും എങ്കില് ത്രസ്തുത 

ജിലലയിളല ജിലലാ ഇ.ഒ.സിളയ അെിയികുക. ത്രസ്തുത ജിലലാ 

ദുരന്ത േിവാരണ അനതാെിറ്റിയും a മുതല് f വളര േടപ്പില് 

വരുത്തുക. 

h) ഇത്തരം സാഹചരയത്തില് അേുബന്ധം 3ല് സൂചിപ്പികുന്നത് 

നരാളല ആവരയമായ സ്ഥലങ്ങെില് കയാമ്പുകള്ക 

ത്രവര്ക്ത്തിപ്പികണം. 

4.2 മഹലിരകനപ്റ്റ്റര് ഇറങ്ങുന്തിനുള്ള െനര്ഗ നിര്രദശങ്ങള് 

1. ജിലലയില് ളഹലിനകാപ്റ്റ്റര്ക് ഇെങ്ങുവാന് സാധികുന്ന സ്ഥലങ്ങെുളട 

ഭൂരടവും രട്ടികയും ഇവിളട ലഭയമാണ്. 

2. ളഹലിനകാപ്റ്റ്റര്ക് ഇെങ്ങുന്ന സാഹചരയം ഉണ്ട് എങ്കില് ചുവളട 

നചര്ക്കുന്ന േടരടികള്ക രൂര്ക്ത്തിയാകുക 

A. ളവള്ളളകട്ട് ഉളണ്ടങ്കില്, ളവള്ളളകട്ട് ഒഴിവാകുവാന് ളരാതു 

മാരാമത്ത് വകുപ്പിനോട് േിര്ക്നദരികുക 

B. ളഹലിനകാപ്റ്റ്റര്ക് രങ്ക കുരുങ്ങുവാന് സാധയതയുള്ള മരങ്ങള്ക, 

കമ്പികള്ക, കയെുകള്ക എന്നിവ ഉളണ്ടങ്കില് അവ േീകം ളചയ്യുക 

C. ളഹലിനകാപ്റ്റ്റര്ക് എത്തുന്നതിന് മുനന്നാടിയായി തനല ദിവസം 

തളന്ന നേവി, വായുനസേ എന്നിവരുളട (ആരുളടതാനണാ 

ളഹലിനകാപ്റ്റ്റര്ക് അവരുളട) സംഘം എത്തും. ഇവര്ക്ക് 

താമസികുവാന് നഹാട്ടല് സൗകരയം ഉെപ്പാകുക 

D. ളഹലിനകാപ്റ്റ്റര്ക് രാത്തി തങ്ങുകയാളണങ്കില് അവിളട കരലറ്റ് 

ഉള്കപ്പളട ഉള്ളവര്ക്ക് താമസികുവാന് നഹാട്ടല് സൗകരയം 

ഉെപ്പാകുക 
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E. ളഹലിനകാപ്റ്റ്റര്ക് എത്തുന്നു എന്ന അെിയിപ്പ് സംസ്ഥാേ 

അനതാെിറ്റി േല്കിയാല് ഇെങ്ങാന് ഉനദരികുന്ന സ്ഥലം നരാലീസ് 

ബരവസില് ആകുക 

F. ളഹലിനകാപ്റ്റ്റര്ക് എത്തുന്നുതിന് 1 മണികൂര്ക് മുന്പ്റ് എങ്കിലും 

ലാന്ഡ് ളചയ്യുന്ന സ്ഥലം അടയാെളപ്പടുത്തി, ഈ സ്ഥലത്ത് േിന്നും 

50 മീറ്റര്ക് ചുറ്റെവില് ഉള്ള എലലാ വയക്തികളെയും നരാലീസ് 

മാറ്റുക. 

G. ളഹലിനകാപ്റ്റ്റര്ക് എത്തുന്ന അവസരത്തില് െിലീഫ്റ് ളമറ്റീരിയല് 

ആണ് ളകാണ്ടുവരുന്നത് എങ്കില് ഇവ ഉടന് നരഖരിച്ച് േിശ്ചിത 

കെക്ഷന് ളസെെില് എത്തികുവാന് വാഹേങ്ങള്ക ഉള്കപ്പളട 

തയ്യാൊകുക 

H. ഈ ആവരയത്തിോയി ഗതാഗത വകുപ്പ് മുന്കൂട്ടി തളന്ന ത്ടകുകള്ക 

കളണ്ടത്തി, ഉടമകെുമായി ധാരണയില് എത്തി എന്ന് ഉെപ്പ് 

വരുത്തുക 

87. വിമാേത്തില് അധികമായി നകത്ര നസേകളെ വിേയസികുകനയാ, 

സാധേ സാമത്ഗികള്ക എത്തികുകനയാ ളചയ്യുകയാളണങ്കില് ചുവളട 

നചര്ക്കുന്ന േടരടികള്ക വിമാേതാവെം ഉള്ള ജിലലാ ദുരന്ത േിവാരണ 

അനതാെിറ്റികള്ക സവീകരികുക 

A. െിലീഫ്റ് ളമറ്റീരിയല് ആണ് ളകാണ്ടുവരുന്നത് എങ്കില് ഇവ ഉടന് 

നരഖരിച്ച് േിശ്ചിത കെക്ഷന് ളസെെില് എത്തികുവാന് 

വാഹേങ്ങള്ക ഉള്കപ്പളട തയ്യാൊകി േിര്ക്ത്തുക 

B. നസോ വിേയാസം ആണ് എങ്കില് ബസ്സുകെും, വലിയ ത്ടാകുകെും 

തയ്യാൊകി േിര്ക്ത്തുക 

C. ഈ ആവരയത്തിോയി ഗതാഗത വകുപ്പ് മുന്കൂട്ടി തളന്ന ത്ടകുകള്ക 

കളണ്ടത്തി, ഉടമകെുമായി വിേിനയാഗ ധാരണയില് എത്തി എന്ന് 

ഉെപ്പ് വരുത്തുക 
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4.3 രകനട്ടയാം ജ്ിലലയിമല ആപ്റ്ദന െിപ്ത സന്ദ്ധ രസനയുമട ഉപരയനഗാം 

1. നകാട്ടയം ജിലലയില് 200 രരിരീലേം സിദ്ധ്ിച്ച ആപ്റ്ദാ മിത്ത സന്നദ്ധ് 

നസേയുളട സംഘം ലഭയമാണ്. ഇവര്ക്ക് ളവള്ളളപ്പാക ദുരന്ത 

ത്രതികരണ രരിരീലേവും, രക്ഷാ ത്രവര്ക്ത്തേത്തിേുള്ള 

ഉരകരണങ്ങെും േല്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇവരുളട രട്ടിക ഇവിളട ലഭയമാണ് 

https://sdma.kerala.gov.in/wp-content/uploads/2021/03/Aapda-Mitra-volunteers-list.pdf 
2. രക്ഷാ ത്രവര്ക്ത്തേം േടത്തുവാന് രരിരീലേം ലഭിച്ച ആപ്റ്ദാ മിത്ത 

ത്രവര്ക്ത്തകളര ഔനദയാഗിക നസേകെുളട നമല്നോട്ടത്തില് 

ഉരനയാഗികാം. 

3. ഏനകാരേ ത്രവര്ക്ത്തേം, കയാമ്പ് േടത്തിപ്പ്, ആനരാഗയ രരിരാലേവും 

രുചിതവവും, ഒഴിപ്പികല് ത്രവര്ക്ത്തേം എന്നിവയിലും ഇവരുളട 

നസവേം വിേിനയാഗികാം. 

4. ഇവരുളട ഒരു നയാഗം 30-5-2021ന് മുന്പ്റ് നകാട്ടയം കെക്ടര്ക് 

േടത്തുകയും ജിലലയിളല അഗ്നി സുരക്ഷാ വകുപ്പിനോട് ആപ്റ്ദാ മിത്ത 

സന്നദ്ധ് നസേയുളട ഉരനയാഗം ത്രാനദരികമായി അതാത് ഫയര്ക് 

നേഷേിലൂളട ഉെപ്പ് വരുത്തുവാേും േിര്ക്നദരികുക 

5. ആപ്റ്ദാ മിത്ത സന്നദ്ധ് നസേയിളല അംഗങ്ങനൊട് Medical Insurance, Life 

Insurance എന്നിവ വയക്തിഗതമായി വാങ്ങുവാന് േിര്ക്നദരികുന്നത് 

ഉചിതമാണ്. 

6. ആപ്റ്ദാ മിത്തസന്നദ്ധ് നസേളയ ഉരനയാഗികുന്ന അവസരത്തില് 

ഇവരുളട യാത്തയ്തകായുള്ള വാഹേം, ഇവരുളട വിേിനയാഗ 

സമയളത്ത ഭക്ഷണം, ളവള്ളം, ഇവര്ക്ക് ദുരന്ത ത്രതികരണ സമയത്ത് 

രരിനകല്കുകയാളണങ്കിലുള്ള ചികിത്സാ എന്നിവ GO (Ms) No. 

194/2015/DMD dated 20-05-2015, item 2 – Search and Rescue Operations ത്രകാരം 2245-02-

101-94-Flood-Other items എന്ന ളഹഡ്ല് േിന്നും വഹികാവുന്നതാണ് 

4.4 സന്ദ്ധാം volunteerെനരുമട ഉപരയനഗാം 

1. സന്നദ്ധ്ം volunteerമാരുളട രട്ടിക സന്നദ്ധ്ം Directorateല് േിന്നും 

നരഖരികുക. ഈ രട്ടിക തനദര സ്ഥാരേ തലത്തില് െവേയൂ, തനദര 
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സ്ഥാരേങ്ങള്ക, നരാലീസ്, അഗ്നി സുരക്ഷാ വകുപ്പ് എന്നിവര്ക്ക് 

ലഭയമാകുക 

2. സന്നദ്ധ്ം volunteerമാരുളട നയാഗം എലലാ ജിലലകെിലും  തനദര സ്ഥാരേ 

തലത്തില് Internet സംവിധാേങ്ങെിലൂളട 5-6-2021ന് മുന്പ്റ് േടത്തുക. 

3. സന്നദ്ധ്ം volunteerമാളര അംഗീകൃത ദുരന്തങ്ങെുളട ത്രതികരണത്തിോയി 

ഉരനയാഗികുന്ന അവസരത്തില് ഇവരുളട യാത്തയ്തകായുള്ള 

വാഹേം, ഇവരുളട വിേിനയാഗ സമയളത്ത ഭക്ഷണം, ളവള്ളം, 

ഇവര്ക്ക് ദുരന്ത ത്രതികരണ സമയത്ത് രരിനകല്കുകയാളണങ്കിലുള്ള 

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

2 – Search and Rescue Operations ത്രകാരം 2245-02-101-94-Flood-Other 

items എന്ന ളഹഡ്ല് േിന്നും വഹികാവുന്നതാണ് 

4. ഏനകാരേ ത്രവര്ക്ത്തേം, കയാമ്പ് േടത്തിപ്പ്, ആനരാഗയ രരിരാലേവും 

രുചിതവവും, ഒഴിപ്പികല് ത്രവര്ക്ത്തേം എന്നിവയില് ഇവരുളട 

നസവേം വിേിനയാഗികാം. 

4.5 സിവില്സ ഡിമ ന്സ് 

1. സ.ഉ (കക) േം. 132/2019 ആഭയന്തരം തീയതി, തിരുവേന്തരുരം 30-08-

2019 ത്രകാരമാണ് നകരെത്തില് സിവില് ഡിഫന്സ് 

രൂരീകൃതമായിരികുന്നത്. നകരൊ ഫയര്ക് & ളെസ്കയു സര്ക്വീസസ് 

ഡയെക്ടര്ക് ജേെല് തളന്നയാണ് നഹാം ഗാര്ക്ഡ്സിനെയും സിവില് 

ഡിഫന്സിനെയും നമധാവി. ഭരണേിര്ക്വഹണത്തിോയി 

തിരുവേന്തരുരം അസ്ഥാേമായി ഒരു െീജിയണല് ഫയര്ക് ഓഫീസെും, 

ജിലലകെില് ജിലലാ ഫയര്ക് ഓഫീസര്ക്മാരും സിവില് ഡിഫന്സിളെ 

ത്രവര്ക്ത്തേങ്ങളെ ഏനകാരിപ്പികും. അതാത് ജിലലാ 

കെക്ടര്ക്മാരായിരികും നസേയുളട ത്രവര്ക്ത്തേം ജിലലാതലത്തില് 

േിയത്ന്തികുക. ജിലലാ ഫയര്ക് ഓഫീസര്ക്മാര്ക് നോഡല് ഓഫീസര്ക്മാരായും 

ത്രവര്ക്ത്തികും. 1968ല് േിലവില് വന്ന സിവില് ഡിഫന്സ് ആക്ട് 

അേുസരിച്ചുള്ള ചുമതലകള്കക് രുെളമ സിവില് ഡിഫന്സ് 

(അളമെളമെ്) ആക്ട് 2009ളെ 2010ളല മൂന്നാം വിജ്ഞാരേത്തിലൂളട 
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ദുരന്തേിവാരണം കൂടി സിവില് ഡിഫന്സ് വിഭാഗത്തിളെ 

അധികചുമതലയായി ഉള്കളപ്പടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇതേുസരിച്ച് 

ത്രകൃതിദത്തനമാ മേുഷയേിര്ക്മ്മിതനമാ ആയ അതയാഹിതം/ദുരന്തം 

ഫലത്രദമായി നേരിടുന്ന ചുമതല കൂടി സിവില് ഡിഫന്സ് 

നവാെന്െിയര്ക്മാര്ക് േിര്ക്വഹികുന്നതാണ്. നകരെത്തിളല ഓനരാ 

അഗ്നിരക്ഷാേിലയങ്ങെുളട കീഴിലും 50 നരര്ക് വീതം ത്രാനദരിക, ജിലലാ, 

സംസ്ഥാേ തലങ്ങെില് രരിരീലേം നേടി  124 ഫയര്ക് നേഷേുകെുളട 

കീഴില് 6200 രരിരീലേം നേടിയ സിവില് ഡിഫന്സ്  നവാെന്െീര്ക്സ് 

ഉണ്ട് 

2. സിവില് ഡിഫന്സ് നവാെന്െിയര്ക്മാര്ക് അംഗീകൃത ദുരന്തങ്ങെുളട 

ത്രതികരണത്തിോയി ഉരനയാഗികുന്ന അവസരത്തില് ഇവരുളട 

യാത്തയ്തകായുള്ള വാഹേം, ഇവരുളട വിേിനയാഗ സമയളത്ത 

ഭക്ഷണം, ളവള്ളം, ഇവര്ക്ക് ദുരന്ത ത്രതികരണ സമയത്ത് 

രരിനകല്കുകയാളണങ്കിലുള്ള ചികിത്സാ എന്നിവ GO (Ms) No. 

194/2015/DMD dated 20-05-2015, item 2 – Search and Rescue Operations 

ത്രകാരം 2245-02-101-94-Flood-Other items എന്ന ളഹഡ്ല് േിന്നും 

വഹികാവുന്നതാണ് 

3. ഏനകാരേ ത്രവര്ക്ത്തേം, കയാമ്പ് േടത്തിപ്പ്, ആനരാഗയ രരിരാലേവും 

രുചിതവവും, ഒഴിപ്പികല് ത്രവര്ക്ത്തേം എന്നിവയില് ഇവരുളട 

നസവേം വിേിനയാഗികാം. 

4.6 സന്ദ്ധ സാംഘടനകളുമട ഔരദയനഗിക കൂട്ടനയ്െകള് (Inter Agency 
Group) 

1. ദുരന്തേിവാരണ-ലഘൂകരണ നമഖലകെില് ത്രവര്ക്ത്തികുന്ന സന്നദ്ധ് 

സംഘടേകെുളട ജിലലാതലങ്ങെില് ഉള്ള കൂട്ടായ്തമയായ ഇെര്ക് ഏജന്സി 

ത്ഗൂപ്പുകളെ വിവിധ നസവേ നമഖലകെിളല ത്രാവീണയം 

കണകിളലടുത്ത് ദുരന്തരൂര്ക്വ, ദുരന്താേന്തര ത്രവര്ക്ത്തേങ്ങെില് ജിലലാ 

ദുരന്ത േിവാരണ അനതാെിറ്റികള്കക് ഉരനയാഗളപ്പടുത്താവുന്നതാണ്. 
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2. േിലവില് ത്രവര്ക്ത്തികുന്ന ഇെര്ക് ഏളജന്സി ത്ഗൂപ്പുകെുളട വിവരം 

ഇവിളട https://sdma.kerala.gov.in/interagency1/ ലഭയമാണ്; മാറ്റം 

ആവരയമാണ് എങ്കില് അവ വരുത്തി ഉത്തരവ് 

രുെളപ്പടുവികുകയും, സംസ്ഥാേ അനതാെിറ്റിളയ അെിയികുകയും 

ളചയ്യുക. 

3. ദുരന്തരൂര്ക്വ ഘട്ടത്തില് ഇെര്ക് ഏജന്സി ത്ഗൂപ്പിളേ ദുരന്ത 

ലഘൂകരണ, ദുരന്ത തയ്യാളെടുപ്പ് സംബന്ധമായ ത്രവൃത്തികെിലും, 

സാമൂഹിക നബാധവല്കരണ ത്രവര്ക്ത്തേങ്ങെിലും ജിലലാ ദുരന്ത 

േിവാരണ അനതാെിറ്റികള്കക് ഉരനയാഗികാവുന്നതാണ്. 

4. ദുരന്ത ത്രതികരണത്തില് ജിലലാതല ഇെര്ക് ഏജന്സി ത്ഗൂപ്പിളേ വിവിധ 

സന്നദ്ധ് സംഘടേകെുളട നസവേങ്ങള്ക ഏനകാരിപ്പികുന്നതിന് ജിലലാ 

ഭരണകൂടത്തിന് ഉരനയാഗികാവുന്നതാണ്. ഈ വിധത്തില് 

ദുരന്തേിവാരണ ത്രവര്ക്ത്തേങ്ങെിളല വിഭവങ്ങെുളട ദുരുരനയാഗം 

ലഘൂകരികുന്നതിേും, വിഭവങ്ങെുളട കാരയക്ഷമവും 

േീതിരൂര്ക്വവുമായ വിതരണം ഉെപ്പുവരുത്തുന്നതിേും സാധികുന്നു. 

5. ദുരിതാരവാസ കയാമ്പുകെിലും, മറ്റു താത്കാലിക താമസ 

നകത്രങ്ങെിലും വിവിധ നസവേങ്ങള്ക േല്കുന്നതിന് ആവരയമായ 

സന്നദ്ധ് ത്രവര്ക്ത്തകളര ലഭയമാകുന്നതിേും, അവരുളട ത്രവര്ക്ത്തേം 

ഏനകാരിപ്പികുന്നതിേും ഇെര്ക് ഏജന്സി ത്ഗൂപ്പിളേ ജിലലാ 

ഭരണകൂടത്തിന് ഉരനയാഗളപ്പടുത്താവുന്നതാണ്. 

6. ദുരന്താേന്തര ത്രവര്ക്ത്തേത്തിളെ ഭാഗമായ ആനരാഗയ, രുചീകരണ, 

അേുബന്ധ നമഖലകെിളല നജാലികള്കക് ഇെര്ക് ഏജന്സി ത്ഗൂപ്പ് 

അംഗങ്ങൊയ സന്നദ്ധ് സംഘടേകളെ ജിലലാ ഭരണകൂടത്തിന് 

ഉരനയാഗളപ്പടുത്താവുന്നതാണ്. 

7. ദുരന്ത രൂര്ക്വ ഘട്ടത്തില് തയ്യാളെടുപ്പുകെുളട ഭാഗമായി ഇെര്ക് 

ഏജന്സി ത്ഗൂപ്പ് അംഗങ്ങൊയ സന്നദ്ധ് സംഘടേകെുളട കകവരമുള്ള 

വിഭവങ്ങെുളട (ഉദാ: മേുഷയവിഭവനരഷി, ഉരകരണങ്ങള്ക, മറ്റുള്ളവ) 

കണക് നരഖരികുകയും, അവളയ ബന്ധളപ്പനടണ്ട നകാൺടാക്റ്റ് 

https://sdma.kerala.gov.in/interagency1/
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േമ്പെുകള്ക നരഖരികുകയും അവ അവരയ സരര്ക്ഭങ്ങെില് 

ഉരനയാഗളപ്പടുത്താവുന്നതുമാണ്. 

8. ഇെര്ക് ഏജന്സി ത്ഗൂപ്പ് എന്നത് വിവിധ സന്നദ്ധ് സംഘടേകെുളട 

ത്രവര്ക്ത്തേ ഏനകാരേ കൂട്ടായ്തമ ആയതിോല്, ഏളതങ്കിലും ഒരു 

സംഘടേയുളട ത്രതയക്ഷമായ അവതരണത്തിേുള്ള നവദിയായി 

ഉരനയാഗളപ്പടുത്തുവാന് രാടുള്ളതലല. 

9. ജിലലാ തലത്തില്, ത്രവര്ക്ത്തേ കവദഗ്ധയം രരിഗണിച്ച് ജിലല ദുരന്ത 

േിവാരണ അനതാെിറ്റിയ്തക് ഇെര്ക് ഏജന്സി ത്ഗൂപ്പ് 

വിരുലളപ്പടുത്താവുന്നതാണ്. 

4.7 ദുരന്തത്തില്സ വന്ടിയുന് Debris െനറ്റുന്ത്തിനുള്ള െനര്ഗരരഖ 

1. ദുരന്ത േിവാരണ േിയമം 2005, ളസക്ഷന് 34 (d) അേുസരിച്ച് 

ദുരന്തത്തില് വന്നടിയുന്ന മാലിേയം, മണ്ണ്, എകല്, മണല്, രാെ, 

മരങ്ങള്ക എന്നിവയുളട മിത്രിതം ഏളതാരു ളരാതു ഇടത്തുേിന്നും 

(ജേവാസ നമഖലകള്ക, കൃഷി ഭൂമി, നൊഡ്, രുെംനമ്പാക്, ളരാതുജേം 

ദുരന്തത്തിന് മുന്പ്റ് സവതത്ന്തമായി ഇടളരട്ടിരുന്ന മനറ്റളതാരു 

നമഖലയില് േിന്നും) ഉടന് തളന്ന മാറ്റുവാന് ഉള്ള ചുമതല ജിലലാ 

ദുരന്ത േിവാരണ അനതാെിറ്റിയ്തക് ഉണ്ട്. ഈ ത്രവര്ക്ത്തേത്തിോയി 

ത്രനതയകം അേുമതി ആവരയം ഇലല. ആവരയമായ തുക ചുവളട 

നചര്ക്കുന്ന രരിധിയില് േിന്നും അേുവദികുന്നതിോയി സര്ക്കാരിളേ 

സമീരികാവുന്നതാണ്. 

2. അംഗീകൃത ദുരന്തം ബാധിച്ച തനദര സ്ഥാരേങ്ങെില് രഞ്ചായത്ത് 

വാര്ക്ഡ് ഒന്നിന് 25,000 രൂര, മുേിസിപ്പാലിറ്റി/നകാര്ക്പ്പനെഷന് വാര്ക്ഡ് 

ഒന്നിന് 50,000 രൂര എന്ന േിലയില് ജിലലകള്കക് 2245-02-101-94-Flood-

Other itemsല് േിന്നും വഹികാവുന്നതാണ്. ദുരന്തം ബാധിച്ചു എന്നും, 

ഇത്തരത്തില്  മാലിേയം, മണ്ണ്, എകല്, മണല്, രാെ, മരങ്ങള്ക 

എന്നിവയുളട മിത്രിതം വന്ന് ളരാതു ഇടങ്ങെില് അടിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് 

എന്നും ആയതിോല് ഇവ േീകം ളചനയ്യണ്ടതുണ്ട് എന്നും 
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തഹസില്ദാര്ക് കണ്ട് നബാധയളപ്പടുകയും സര്ക്ട്ടികഫ ളചയ്യുകയും 

നവണം. 

3. ഈ ത്രവര്ക്ത്തേം തനദര സ്ഥാരേങ്ങെിലൂളട േിര്ക്വഹികുവാന് 

ആവരയമായ സജീകരണങ്ങള്ക ളചയ്യുക 

4. ഇവ മാറ്റുവാന് സന്നദ്ധ് ത്രവര്ക്ത്തകരുളട നസവേം രരമാവധി 

വിേിനയാഗികുവാന് തനദര സ്ഥാരേങ്ങനൊട് േിര്ക്നദരികുക. Inter 

Agency Groupളെ സഹായം േല്കുക. 

5. ദുരന്തത്തില് രുഴയിലും, േദിയിലും വന്നടിഞ്ഞ മാലിേയം, മണ്ണ്, 

എകല്, മണല്, രാെ, മരങ്ങള്ക എന്നിവയുളട മിത്രിതം േീകുവാന് 

വാര്ക്ഡ് തലത്തില് ഉള്ള സാമ്പത്തിക രരിധി ബാധകം അലല. 

വയക്തമായ എേിനമറ്റ് ജലനസചേ വകുപ്പില് േിന്നും നരഖരിച്ച് 

ആവരയകത നബാധയളപ്പടുന്നരക്ഷം ജിലലാ ദുരന്ത േിവാരണ 

അനതാെിറ്റിയുളട രുരാര്ക്രനയാളട ദുരിതാരവാസ കമ്മീഷണര്ക്ക്  

സമര്ക്പ്പികുക. അേുമതി ലഭിച്ച നരഷം ത്രവര്ക്ത്തേം 

ആരംഭികാവുന്നതാണ്. 

6. അകജവ, കജവ മാലിേയങ്ങള്ക ത്രനതയകം തരം തിരിച്ച് 

രാസ്ത്തീയമായി േിര്ക്മാര്ക്ജേം ളചയ്യുവാന് രുചിതവ മിഷളെ ജിലലാ 

ഓഫീസനൊട്  ആവരയമായ മാര്ക്ഗേിര്ക്നദരങ്ങള്ക രുെളപ്പടുവികുവാന് 

ആവരയളപ്പടുക 

7. മുന് വര്ക്ഷങ്ങെില് ഉണ്ടായ ത്രെയങ്ങെിലും, ഉരുള്കളരാട്ടലിലും 

അടിഞ്ഞു കൂടിയ Debris (എകല്) മാറ്റി ജലബഹിര്ക്ഗമേം 

സുഖമമാകുക. ഇതിോയി ആവരയമായ തുക കണകാകി ജിലലാ 

ദുരന്ത േിവാരണ അനതാെിറ്റിയുളട രുരാര്ക്രനയാളട ദുരിതാരവാസ 

കമ്മീഷണര്ക്ക്  സമര്ക്പ്പികുക. അേുമതി ലഭിച്ച നരഷം ത്രവര്ക്ത്തേം 

ആരംഭികാവുന്നതാണ്. 
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5 വിവിധ വകുപ്പുകള്ക്കുള്ള നിര്രദശങ്ങള് 

5.1 മപനതു നിര്രദശങ്ങള് - സാംസ്ഥനന തലാം 
1. Handbook on Disaster Management – Volume 1 – Emergency Operations Centres & Emergency 

Support Functions Plan, Keralaല് േിഷ്കര്ക്ഷിച്ചിരികുന്ന നഫാര്ക്മാറ്റില് എലലാ 

വകുപ്പുകെും മഴകാല ദുരന്ത ത്രതിനരാധ-ത്രതികരണ ത്രവര്ക്ത്തേം 

സംസ്ഥാേ ദുരന്ത േിവാരണ അനതാെിറ്റിയുമായി നചര്ക്ന്ന് േടപ്പില് 

വരുത്തുന്നതിന് സംസ്ഥാേതലത്തില് ഒരു നോഡല് ഓഫീസളെ 

േിയമിച്ച് 5th June 2021ന് മുന്പ്റ് revenuedmdk@gmail.com, seoc.gok@gmail.com 

ഇളമയിലുകെില് അെിയികുക. ഇത്തരത്തില് ോമേിര്ക്നദരം 

ളചയ്യളപ്പട്ട ഉനദയാഗസ്ഥരുളട നരര്, വഹികുന്ന സ്ഥാേം, ബന്ധളപ്പടാേുള്ള 

നഫാൺ േമ്പര്ക്, അവര്ക് േല്നകണ്ടതായ നസവേങ്ങള്ക, നസവേം 

ലഭയമാനകണ്ട ചുരുങ്ങിയ സമയരരിധി എന്നിവ നത്കാഡീകരിച്ച് 

സംസ്ഥാേ ദുരന്ത േിവാരണ അനതാെിറ്റിയുളട ളവബ്കസറ്റില് 

ത്രസിദ്ധ്ീകരികുന്നതാണ്. 

2. സംസ്ഥാേ സര്ക്കാര്ക് നകത്ര സര്ക്കാരിന് ളമനമാൊന്ഡം േല്കുവാന് 

തീരുമാേിച്ചാല് അതിോയി ആവരയമായ വിവരം അതാത് വകുപ്പില് 

േിന്നും നോഡല് ഓഫീസര്ക്മാര്ക് നരഖരിച്ച് േല്നകണ്ടതുണ്ട്. 

3. ലാന്ഡ് െവേയൂ, നരാലീസ്, കൃഷി, ജലനസചേം, ആനരാഗയ വകുപ്പ്, 

വാട്ടര്ക് അനതാെിറ്റി, Mining and Geology, ഫിഷെീസ്, കവദയുതി, എന്നീ 

വകുപ്പുകള്ക അടിയന്തിരമായി വകുപ്പ് തല ദുരന്ത േിവാരണ രദ്ധ്തി 

തയ്യാൊകി സംസ്ഥാേ ദുരന്ത േിവാരണ അനതാെിറ്റിക് ജൂൺ 30ന് 

മുന്രായി സമര്ക്പ്പികുക. 

4. സംസ്ഥാേ ഇ.ഓ.സിയിനലക് നരാലീസ് (സി.ഐ ൊങ്കില് കുെയാത്ത 

ഒരു ഉനദയാഗസ്ഥന്, നരാലീസ് വയര്ക്ലസ് ഉള്കപ്പളട), െവേയു 

(തഹസില്ദാെില് കുെയാളത), അഗ്നിരമേ നസേ (നേഷന് ഓഫീസര്ക് 

ൊങ്കില് കുെയാളത), ഫിഷെീസ് (അസിേളെ ഡയെക്ടെില് കുെയാളത), 

ജലനസചേം (അസിേളെ എക്സികയൂട്ടീവ് എഞ്ചിേീയെില് കുെയാളത), 

ളക.എസ്.ഇ.ബി അസിേളെ എക്സികയൂട്ടീവ് എഞ്ചിേീയെില് 

കുെയാളത), ഗതാഗത വകുപ്പ് (R.T.Oയില് കുെയാളത), Civil Supplies, എന്നീ 

https://sdma.kerala.gov.in/wp-content/uploads/2020/06/Orange-Book-of-Disaster-Management-1-2020.pdf
https://sdma.kerala.gov.in/wp-content/uploads/2020/06/Orange-Book-of-Disaster-Management-1-2020.pdf
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വകുപ്പുകള്ക മുഴുവന് സമയവും 8 മണികൂര്ക് ഷിഫ്റ്റ്റ്  ആയി 

ഉനദയാഗസ്ഥളര േിനയാഗികണം. 

5. ആകാരവാണിയുളട ഈ േിലയങ്ങള്ക എലലാവകുപ്പുകെും ത്രദ്ധ്ികുക 

− Trivandrum തിരുവേന്തരുരം MW (AM Channel): 1161 kHz 

− Alappuzha ആലപ്പുഴ MW (AM Channel): 576 kHz 

− Thrissur തൃരൂര് MW (AM Channel): 630 kHz 

− Calicut നകാഴിനകാട് MW (AM Channel): 684 kHz 

5.2 മപനതു നിര്രദശങ്ങള് - ജ്ിലലന തലാം 

1. ദുരന്ത േിവാരണ ത്രവര്ക്ത്തേങ്ങള്കകായി ഓനരാ വകുപ്പും ഒരു 

ജിലലാതല നോഡല് ഓഫീസളെ േിയമികണം. ത്രസ്തുത വയക്തിയുളട 

നരര്, രദവി, ബന്ധളപ്പടാേുള്ള നഫാൺ േമ്പര്ക് എന്നിവ ജിലലാ 

അനതാെിറ്റികള്കക് 30-5-2021ന് മുന്പ്റ് കകമാെണം. 

2. അേുബന്ധം 1ല് േല്കിയിരികുന്ന നഫാര്ക്മാറ്റില് അതാത് വകുപ്പ് 

സംബന്ധിച്ചുള്ള വിവരങ്ങള്ക അതാത് ദിവസം ജിലലാ ദുരന്ത േിവാരണ 

അനതാെിറ്റിക് ലഭയമാകി എന്ന് ത്രസ്തുത നോഡല് ഓഫീസര്ക് ഉെപ്പ് 

വരുത്തണം. ഈ നഫാര്ക്മാറ്റ്  രൂരിപ്പുകുവാന് നരാലീസ്, െവേയു, 

ആനരാഗയം, മൃഗസംരക്ഷണം, ളക.എസ്.ഇ.ബി, ളരാതുമരാമത്ത്, തനദര-

സവയംഭരണ ളരാതുമരാമത്ത് എന്നിവരില് േിന്നുള്ള കദേംദിേ 

വിവരം ആവരയമാണ്. ഇത് ലഭിച്ചു എന്ന് ഉെപ്പ് വരുത്തുക. 

3. അംഗീകൃത ദുരന്തങ്ങെില് മരണമടഞ്ഞവരുളട ആത്രിതര്ക്ക് മാത്തമാണ് 

സംസ്ഥാേ ദുരന്ത ത്രതികരണ േിധിയില് േിന്നുള്ള ദുരിതാരവാസ 

സഹായത്തിന് അര്ക്ഹത. ഇതിോയി നരാലീസ് എഫ്റ്.ഐ.ആര്ക് 

െിനപ്പാര്ക്ട്ട്  ആണ് ആത്രയിനകണ്ടത്. ഈ ആവരയത്തിോയി സംസ്ഥാേ 

ദുരന്ത േിവാരണ അനതാെിറ്റി ത്രനതയകമായി ഒരു ഗൂഗിള്ക ഷീറ്റ് 

േല്കുന്നതായിരികും. സംസ്ഥാേ ദുരന്ത ത്രതികരണ േിധിയില് 

േിന്നുള്ള ദുരിതാരവാസ സഹായത്തിന് അര്ക്ഹതയുണ്ട് എന്ന് കണ്ടാല് 

എഫ്റ്.ഐ.ആര്ക് േംബര്ക് സഹിതം ഈ ഷീറ്റില് രൂരിപ്പിനകണ്ടതാണ്. 
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4. അേുബന്ധം 2ല് േല്കിയിരികുന്ന നഫാര്ക്മാറ്റില് അതാത് വകുപ്പ് 

സംബന്ധിച്ചുള്ള വിവരങ്ങള്ക എലലാ മാസവും അവസാേ ത്രവര്ക്ത്തി 

ദിവസം രാവിളല 11 മണിക് മുന്പ്റ് ജിലലാ ദുരന്ത േിവാരണ 

അനതാെിറ്റിക് ലഭയമാകി എന്ന് ത്രസ്തുത നോഡല് ഓഫീസര്ക് ഉെപ്പ് 

വരുത്തണം. ഈ വിവരം ലഭികുന്നുണ്ട് എന്ന് ജിലലാ അനതാെിറ്റി 

ഉെപ്പ് വരുത്തണം. 

5. മുങ്ങിമരണത്രതികരണത്തിന് നേവി, നകാേ് ഗാര്ക്ഡ് എന്നിവളര 

വിെികുന്നതിന് അതാത് ഇ.ഓ.സികള്ക എെണാകുെം ജിലലാ 

ഇ.ഓസിളയ നേരിട്ട് ബന്ധളപ്പടുക. സംസ്ഥാേ ഇ.ഓ.സിക് അംഗീകൃത 

ദുരന്തങ്ങെില് മാത്തനമ നകത്ര നസേകെുളട സഹായം നതടുവാന് 

സാധികൂ. 

6. അവരവരില് േിക്ഷിപ്റ്തമായ ദുരന്ത ത്രതികരണ ചുമതലകള്ക Handbook 

on Disaster Management – Volume 1 – Emergency Operations Centres & Emergency Support 

Functions Plan, Keralaല് േിന്നും മേസ്സിലാകുകയും ആവരയമായ 

വകുപ്പുതല തയ്യാളെടുപ്പുകള്ക േടത്തുകയും ളചയ്യുക.  

7. വകുപ്പുകെുളടയും തനദര സവയംഭരണ സ്ഥാരേങ്ങെുളടയും കകവരം 

ഉള്ള ഭൂമിയില് ഉള്ള അരകടകരമായ മരങ്ങെും മരച്ചിലലകെും 

കളണ്ടത്തി മുെിച്ചു മാറ്റുവാന് ദുരന്ത േിവാരണ േിയമം 2005, Section 30 

(2) (v) ത്രകാരം എലലാ വകുപ്പുകള്കകും തനദര സവയംഭരണ 

സ്ഥാരേങ്ങള്കകും േിര്ക്നദരം േല്കുക. ഇതിോയി വകുപ്പുകള്ക 

സവന്തമായി രണം കളണ്ടത്തണം. അരകടകരം എന്നും 

അടിയന്തിരമായി മാനറ്റണ്ടത് എന്നും കളണ്ടത്തുന്ന മരങ്ങെും 

മരച്ചിലലകെും മുെികുവാേുള്ള അേുമതി േല്കുന്നതിന് 

ത്രാനദരികമായി അതാത് തനദര സവയംഭരണ സ്ഥാരേ ളസത്കട്ടെി, 

വിനലലജ് ഓഫീസര്ക്, ത്രനദരളത്ത വേം നെഞ്ച് ഓഫീസര്ക് എന്നിവര്ക് 

അടങ്ങുന്ന ഒരു സമിതിളയ ചുമതലളരടുത്തുക. ഈ സമിതിയുളട 

രുരാര്ക്രയ്തക് വിനധയമായി അടിയന്തിരമായി മുെിനകണ്ട മരങ്ങെും 

മരച്ചിലലകെും മുെികുവാന് ജിലല ദുരന്ത േിവാരണ അനതാെിറ്റി 

ളചയര്ക്മാന് തീരുമാേം കകളകാള്ളാവുന്നതാണ്. ഈ േിര്ക്നദരം 

https://sdma.kerala.gov.in/wp-content/uploads/2020/06/Orange-Book-of-Disaster-Management-1-2020.pdf
https://sdma.kerala.gov.in/wp-content/uploads/2020/06/Orange-Book-of-Disaster-Management-1-2020.pdf
https://sdma.kerala.gov.in/wp-content/uploads/2020/06/Orange-Book-of-Disaster-Management-1-2020.pdf
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അേുസരികാത്ത വകുപ്പുകള്കകായിരികും അവരവരുളട 

ഭൂമിയിലുള്ള മരം വീണ് ഉണ്ടാകുന്ന എലലാ അരകടങ്ങള്കകും േഷ്ട 

രരിഹാരം േല്കുവാന് ബാധയത. അടിയന്തിരമലലാത്ത 

സാഹചരയത്തില് വേം വകുപ്പിളെ ത്രാനദരിക ത്ടീ കമ്മിറ്റിയുളട 

അേുമതിക് നരഷം മാത്തനമ മരം മുെികുവാന് രാടുള്ളൂ. മറ്റ് 

വകുപ്പുകെുളട ഭൂമിയില് ഉള്ള മരം നകാതി ഒതുകുവാേും മുെിച്ച് 

മാറ്റുവാേും സംസ്ഥാേ ദുരന്ത ത്രതികരണ േിധിയില് േിന്നും രണം 

വിേിനയാഗികുവാന് രാടിലല. എന്നാല് അംഗീകൃത ദുരന്തത്തില് 

മെിഞ്ഞു വീഴുന്ന മരം മുെിച്ച് മാറ്റി ഗതാഗതം 

രുേര്ക്സ്ഥാരികുവാേും, Search and Rescueവിോയും മരം മുെിച്ച് 

മാറ്റുന്നത് സംസ്ഥാേ ദുരന്ത ത്രതികരണ േിധിയില് അേുവദേീയമാണ്. 

5.3 ലനന്് റവനയു 

1. ദുരന്ത സാഹചരയത്തില് ളരാതു ഏനകാരേത്തിളെയും, 

ദുരിതാരവാസത്തിളെയും ചുമതല ലാന്ഡ് െവേയൂ 

വകുപ്പിോയിരികും 

2. തരദശ സര്ക്കനരുകള് ദുരന്ത ലഘൂകരണ പദ്ധതികള് തയ്യനറനക്കിയിട്ടുണ്്. 

ഇവയില്സ നിന്ുാം പ്പധനനെനയുാം ചുവമട രചര്ക്കുന് വിവരങ്ങള് 

പരിരശനധിച്ച് തനലൂക്ക് തലത്തില്സ അവരലനകനാം നടത്തുകയുാം, ഇവയുമട 

പട്ടികകളുാം, മെനസബല്സ നമ്പറുകളുാം തനലൂക്ക് കണ്രപ്ടനള് റൂാം, വിരലലജ് 

ഓ ീസ്, രപനലീസ് രേഷന്,  യര് രേഷന് എന്ിവിടങ്ങളില്സ 

സൂക്ഷിക്കുകയുാം മചയ്യുക. 

A. കയാമ്പുകള്ക േടത്തുവാന് ഉതകുന്ന സ്ഥലങ്ങള്ക - രഞ്ചായത്ത് 

തിരിച്ച് 

B. ദുരന്ത ആഘാതം ഏറ്റവും ഉണ്ടാകുവാന് സാധയതയുള്ള 

വിഭാഗങ്ങെും, സ്ഥലങ്ങെും സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങള്ക 

a) രുെനമ്പാകില് വസികുന്നവര്ക് 

b) നകാെേികള്ക, രുഴയുളടനയാ, േീര്ക്ചാലുകെുളടനയാ ഓരത്ത് 

താമസികുന്നവര്ക് 
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c) വയല് കരകെില് താമസികുന്നവര്ക് 

d) മലയുളട ചരിവുകെിലും, ഒറ്റളപ്പട്ട ത്രനദരത്തും, ഒറ്റളപ്പട്ട എനേറ്റ് 

നലബര്ക് കയാബകള്ക എന്നിവിടങ്ങെില് വസികുന്നവര്ക് 

e) 2018നലാ, 2019നലാ ഉരുള്കളരാട്ടല്/മണ്ണിടിച്ചില്/ളവള്ളളപ്പാകം 

എന്നിവ ബാധികുകയും, വസനയാഗയമലല എന്ന് ജിനയാെജികല് 

സര്ക്നവ ഓഫ്റ് ഇന്തയ/സംസ്ഥാേ/ജിലലാ ദുരന്ത േിവാരണ 

അനതാെിറ്റികള്ക േിനയാഗിച്ച സംഘം കളണ്ടത്തുകയും ളചയ്തത 

വീടുകെില് താമസികുന്ന ദുരന്ത ബാധിതര്ക് 

f) രുെനമ്പാകില് താമസകാരായിരുന്ന, വീട് രൂര്ക്ണ്ണമായും 

തകരുകനയാ, വാസനയാഗയമലലാതായി തീരുകനയാ ളചയ്തത 

കുടുംബങ്ങള്ക 

g) ദുരിതാരവാസ സഹായം ഉരനയാഗളപ്പടുത്തി വീടിളെ 

രുേര്ക്േിര്ക്മ്മാണം രൂര്ക്ത്തികരിച്ചിട്ടിലലാത്ത കുടുംബങ്ങള്ക 

h) ഗര്ക്ഭിണികള്ക, കുട്ടികള്ക, ഭിന്നനരഷികാര്ക്, കിടപ്പ് നരാഗികള്ക, 

വാര്ക്ദ്ധ്കയകാല നരാഗത്താല് ബുദ്ധ്ിമുട്ടുന്നവര്ക് 

C. തനദര സ്ഥാരേങ്ങള്ക തയ്യാൊകിയിട്ടുള്ള എമര്ക്ജന്സി 

ളെസ്നരാൺസ് ടീം സംബന്ധിച്ച രട്ടികയും, ടീം അംഗങ്ങെുളട 

ളമാകബല് നഫാൺ വിവരങ്ങെും 

D. തനദര സ്ഥാരേത്തില് ലഭയമായ ളജ.സി.ബി, ഹിറ്റാച്ചി, ളചയ്തന് 

ളബല്റ്റ് ഉള്ള ഹിറ്റാച്ചി, നബാട്ടുകള്ക, എലക്ത്ടിക് മരം മുെി 

യത്ന്തങ്ങള്ക എന്നിവ സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങള്ക, ഉടമയുളട നരരും, 

ളമാകബല് േമ്പരും സഹിതം 

3. മുന്നെിയിപ്പിളെ ളവെിച്ചത്തില് േടത്തുന്ന ഒഴിപ്പികല് 

ത്രവര്ക്ത്തേത്തില് 5.1.3 (2) (B) (a to h) രട്ടികയില്ളപ്പടുന്നവര്ക്ക് 

ആദയ രരിഗണേ േല്കണം. ഈ രീതിയില് മുന്ഗണോ ത്കമം തനദര 

സ്ഥാരേം േിര്ക്ണയിച്ചു എന്ന് വിനലലജ് ഓഫീസര്ക് ഉെപ്പ് വരുത്തുക. 

a. ഇത്തരം ത്രനദരവാസികളെ സംബന്ധിച്ച് വിവരം േിലവില് തനദര 

സര്ക്കാരുകെുളട ദുരന്ത ലഘൂകരണ രദ്ധ്തിയില് ഉള്കളപ്പട്ടിട്ടിലല 

എങ്കില്, ഇലക്ഷന് ബൂത്ത്  ളലവല് ഓഫീസര്ക്മാരുളടയും, സന്നദ്ധ് 
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ത്രവര്ക്ത്തകരുളടയും, നരാലീസിളെയും സഹായനത്താളട ഉടന് 

തയ്യാൊകുവാന് തനദര സ്ഥാരേങ്ങനൊട് ആവരയളപ്പടുക. 

b. ഒരു ജിലലയിനലാ, താലൂകിനലാ, ത്രനദരനത്താ മുന്നെിയിപ്പിളെ 

ളവെിച്ചത്തില് ഒഴിപ്പികല് ആവരയമായി വന്നാല് ആദയം 

ഒഴിപ്പിനകണ്ടതും, രക്ഷിനകണ്ടതും ഈ രട്ടിക 

അേുസരിച്ചായിരികണം 

c. ഇന്ന് മഞ്ഞ ആനലര്ക്ട്ടും ോളെ ഓെനഞ്ചാ, ചുവനപ്പാ ആളണങ്കില്, 

ഇന്ന് കവകീട്ട് തളന്ന ഇത്തരത്തില് ദുരന്ത സാധയതാ നമഖലയില് 

വസികുന്നവളര കയാമ്പുകെിനലക് മാറ്റുവാന് തനദര സ്ഥാരേവും, 

നരാലീസും, അഗ്നി സുരക്ഷാ വകുപ്പുമായി നചര്ക്ന്ന് േടരടി 

സവീകരികുക. 

d. ജിലലയില് മഴയുളട ഓെഞ്ച് അനലര്ക്ട്ട് ആണ് എങ്കില് 5.3 (2) (B) (a 

to h) രട്ടികയില്ളപ്പടുന്നവളര േിര്ക്ബന്ധമായും  കയാമ്പുകെിനലക് 

മാറ്റി താമസിപ്പികണം. 

e. ഇവയില് ഏളതങ്കിലും കുടുംബം കാലവര്ക്ഷ-തുലാവര്ക്ഷ 

മാസങ്ങെില് ഏളതാരു അവസരത്തിലും കയാമ്പിനലക് മാെി 

താമസികണം എന്ന ആവരയം ഉന്നയിച്ചാല്, അവര്ക്കായി കയാമ്പ് 

േടത്തണം 

f. തനദര സ്ഥാരേത്തിലൂളട ഒഴുകുന്ന േദികെില് ജല േിരപ്പ് 

സംബന്ധിച്ച ഓെഞ്ച് അനലര്ക്ട്ട് ലഭിച്ചാല് ഉടന് തളന്ന 

േിര്ക്ബന്ധമായും 5.3 (2) (B) (a to h) രട്ടികയില്ളപ്പടുന്നവളര 

കയാമ്പുകെിനലക് മാറ്റി താമസിപ്പികണം 

g. മഴയുളട ചുവന്ന അനലര്ക്ട്ട് ജിലലയില് വന്നാല് ഉടന് തളന്ന 2018, 

2019 ത്രെയകാലത്ത് ത്രെയവും ഉരുള്കളരാട്ടലും ബാധിച്ചവളരയും, 

5.3 (2) (B) (a to h) രട്ടികയില്ളപ്പടുന്നവളരയും ഒഴിപ്പികുവാന് 

തനദര സ്ഥാരേനത്താടും, നരാലീസിനോടും, അഗ്നി രക്ഷാ 

വകുപ്പിനോടും ഒപ്പം ത്രവര്ക്ത്തികുക, ത്രവര്ക്ത്തേങ്ങള്ക 

ഏനകാരിപ്പികുക. 
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h. ഇതിോയി ഈ കുടുംബങ്ങെുളട ളമാകബല് േമ്പര്ക് ത്രനതയകമായി 

വിനലലജ് ഓഫീസില് സൂക്ഷികുക. 

4. വകുപ്പിളെ 24 x 7 ത്രവര്ക്ത്തികുന്ന സംസ്ഥാേ/താലൂക് കനത്ണ്ടാള്ക 

െൂമില് ഷിഫ്റ്റ്റ്  അടിസ്ഥാേത്തില് ളഡരയുട്ടി തഹസില്ദാര്ക് ൊങ്കില് 

കുെയാത്ത ഒരാളെ േിനയാഗികണം 

5. ഒഴിപ്പികല്, രക്ഷാ ത്രവര്ക്ത്തേം എന്നീ സാഹചരയത്തില് ഗര്ക്ഭിണികള്ക, 

കുട്ടികള്ക, ഭിന്നനരഷികാര്ക് എന്നിവര്ക്ക് ആദയ രരിഗണേ േല്കുക 

6. സര്ക്കാര്ക് േിര്ക്നദരം അേുസരിച്ച് ബന്ധു വീടുകെിനലക് മാെി 

താമസികുന്ന വയക്തികെുളട വിവരം കൃതയമായി തനദര സ്ഥാരേ 

തലത്തില് നരഖളപ്പടുത്തി സൂക്ഷികുക 

7. ജിലലാ തലത്തില് അടിയന്തിരഘട്ടങ്ങെില് ഉരനയാഗികുവാന് tarpaulinേും, 

ളചെിയ രന്തലും മറ്റും ളകട്ടി േല്കുന്നവരുമായും നകത്ര സര്ക്കാര്ക് 

Ltr. No. 33-2/2015-NDM-I dated 17th April 2015 from Ministry of Home Affairs, Govt. of India 

ത്രകാരം േിഷ്കര്ക്ഷിച്ചിരികുന്നത് നരാളല നെറ്റ് നകാൺത്ടാക്റ്റ് 

ക്ഷണിച്ച് തീരുമാേമാകി സൂക്ഷികുക. ആവരയമാളണങ്കില് മാത്തം 

ഉരനയാഗളപ്പടുത്തുക. ഇതിോവരയമായ നഫാര്ക്മാറ്റ്  Handbook on Disaster 

Management – Volume 1 – Emergency Operations Centres & Emergency Support Functions 

Plan, Keralaല് േല്കിയിട്ടുണ്ട്. 

8. അതയാഹിത സാഹചരയങ്ങെില് ഉരനയാഗികുവാന് ആവരയമായ 

വണ്ടികള്ക, ജേനെറ്റെുകള്ക, ളത്കയിേുകള്ക, മണ്ണ് മാന്തികള്ക 

ദുരിതാരവാസത്തിോവരയമായ മറ്റ് വസ്തുവകകള്ക (വിെക്, രാത്തങ്ങള്ക 

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

Ministry of Home Affairs, Govt. of India ത്രകാരം േിഷ്കര്ക്ഷിച്ചിരികുന്നത് 

നരാളല നെറ്റ് നകാൺത്ടാക്റ്റ് ക്ഷണിച്ച് തീരുമാേമാകി സൂക്ഷികുക. 

ആവരയമാളണങ്കില് മാത്തം ഉരനയാഗളപ്പടുത്തുക. ഇതിോവരയമായ 

നഫാര്ക്മാറ്റ്  Handbook on Disaster Management – Volume 1 – Emergency Operations 

Centres & Emergency Support Functions Plan, Keralaല് േല്കിയിട്ടുണ്ട്. 

https://sdma.kerala.gov.in/wp-content/uploads/2020/06/Orange-Book-of-Disaster-Management-1-2020.pdf
https://sdma.kerala.gov.in/wp-content/uploads/2020/06/Orange-Book-of-Disaster-Management-1-2020.pdf
https://sdma.kerala.gov.in/wp-content/uploads/2020/06/Orange-Book-of-Disaster-Management-1-2020.pdf
https://sdma.kerala.gov.in/wp-content/uploads/2020/06/Orange-Book-of-Disaster-Management-1-2020.pdf
https://sdma.kerala.gov.in/wp-content/uploads/2020/06/Orange-Book-of-Disaster-Management-1-2020.pdf
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9. താലൂക് തലത്തില് േിന്നും അേുബന്ധം 1, 2 എന്നിവ സമയ 

ബന്ധിതമായി ജിലലാ ഇ.ഓ.സിയില് ലഭയമാകുന്നുണ്ട് എന്ന് ഉെപ്പ് 

വരുത്തുക. 

10. അംഗീകൃത ദുരന്തത്തില് തകര്ക്ച്ച നേരിട്ട വീടുകെുളട ളകട്ടിട 

തകര്ക്ച്ചയുളട നതാത് മാത്തം രതമാേ േിരകില് GO (Ms) No. 25/2019/DMD 

dated 23-08-2019 ത്രകാരം കണകാനകണ്ടതുണ്ട്. ഈ 

ത്രവര്ക്ത്തേത്തിോയി ലാന്ഡ് െവേയൂ കമ്മീഷണര്ക് ഒരു ളമാകബല് 

ആൈിനകഷന് തയ്യാൊകി വിരദമായ േിര്ക്നദരങ്ങള്ക രുെളപ്പടുവികും. 

ഇത്തരത്തില് ലഭികുന്ന ോരേഷ്ട വിവര നതാതിന് അേുസരിച്ച് GO 

(Ms) No. 25/2019/DMD dated 23-08-2019ല് അതാത് കയാറ്റഗെിയ്തക് എതിളര 

രരാമര്ക്രികുന്ന സംസ്ഥാേ ദുരന്ത ത്രതികരണ േിധിയില് േിന്നുള്ള 

ധേ സഹായം വീട്ടുടമസ്ഥന് അേുവദികാവുന്നതാണ്. CMDRFല് േിന്നും 

2021-22ല് തുക അേുവദികുവാന് സര്ക്കാര്ക് േിര്ക്ണയിച്ചാല് 

ആയതിോയി ത്രനതയകം ഉത്തരവ് ലഭയമാകും. 

11. ബണ്ട് സംരക്ഷണം, കടല് തീരളത്തവീട് സംരക്ഷണം എന്നിവ 

ആവരയമായി വരികയാളണങ്കില്, തനദര സ്ഥാരേത്തിേും, ജലനസച്ചേ 

വകുപ്പിേും, കൃഷി വകുപ്പിേും സവന്തമായി  ഈ ത്രവര്ക്ത്തിക് രണം 

ലഭയമലല എങ്കില് മണല്േിെച്ച കയര്ക് ചാകുകനൊ, ജിനയാ ടയുബുകനൊ 

ഇടുന്ന ത്രവര്ക്ത്തികള്കക് ഒരു രഞ്ചായത്തില് രരമാവധി ോല് ലക്ഷം 

രൂര, മുേിസിപ്പാലിറ്റിയില് അഞ്ച് ലക്ഷം രൂര, നകാര്ക്പ്പനെഷേില് ഏഴ് 

ലക്ഷം രൂര വളര 2245-02-101-94-Flood-Other itemsല് േിന്നും 

വഹികാവുന്നതാണ്. 

12. ഈ ത്രവര്ക്ത്തികള്ക ആവരയമാളണങ്കില് തഹസില്ദാരുളട 

അേുമതിനയാളട മാത്തം ഉരനയാഗളപ്പടുത്തുക. ഈ ത്രവര്ക്ത്തിമൂലം 

ഉണ്ടാകുന്ന ദുരന്ത ലഘൂകരണം എത്ത എന്നത് തഹസില്ദാര്ക് 

നബാധയളപ്പടുകയും, അത്തരത്തില് സാക്ഷയളപ്പടുത്തിയതിന് നരഷം 

നവണം അേുമതി േല്കുവാന്. 

13. GO (Ms) No. 1/2019/DMD dated 11-01-2019 ത്രകാരം, രുെനമ്പാകില് 

വസികുന്നവരുളട ഭാഗീകമായി തകര്ക്ന്ന വീടുകള്ക സംബന്ധിച്ച് 
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ലഭികുന്ന ോരേഷ്ട വിവര െിനപ്പാര്ക്ട്ടിളല രതമാേകണകിളല 

ോരേഷ്ട നതാത് അേുസരിച്ച് അതാത് വിഭാഗത്തിന് നേളര GO (Ms) No. 

25/2019/DMD dated 23-08-2019ല് രരാമര്ക്രികുന്ന സംസ്ഥാേ ദുരന്ത 

ത്രതികരണ േിധിയില് േിന്നുള്ള ധേ സഹായം വീട്ടുടമസ്ഥന് 

അേുവദികാവുന്നതാണ്. 

14. സംസ്ഥാേ ദുരന്ത ത്രതികരണ േിധിയില് േിന്നും അേുവദേീയമായ 

വയക്തിഗതമായ എലലാ ദുരിതാരവാസവും Direct Benefit Transfer  വഴി 

വയക്തിയുളട ബാങ്ക് അളകൗണ്ടില് നവണം അേുവദികുവാന്. ളചക്, 

നേരിട്ട് രണം േല്കല് എന്നിവ അേുവദേീയമലല. 

15. രകനവി്-19മെ കൂടി സനഹചരയാം പരിഗണിച്ച് ദുരിതനശവനസ കയനമ്പ് 

നടത്തുന്തിന് അനുബന്ധാം 3 പ്പകനരെുള്ള നടപടികള് സവീകരിക്കണാം 

16. വിനലലജ് ഓഫീസര്ക് നേരിട്ട് േടനത്തണ്ടുന്ന ോരേഷ്ട/ജീവഹാേി വിവര 

നരഘരണം 

− വീടും സ്ഥലവും േഷ്ടളപ്പട്ടു എന്ന െിനപ്പാര്ക്ട്ട്  തനദര വകുപ്പ് 

എഞ്ചിേീയെുമായി നചര്ക്ന്ന് ലാന്ഡ് െവേയൂ കമ്മീഷണര്ക് 

േിര്ക്നദരികുന്ന ആൈിനകഷേില് നരഖരികുക 

− കദേംദിേ കയാമ്പ് െിനപ്പാര്ക്ട്ട്  ലാന്ഡ് െവേയൂ കമ്മീഷണര്ക് 

േിര്ക്നദരികുന്ന ആൈിനകഷേില് നരഖരികുക 

− ജീവഹാേി സംബന്ധിച്ച െിനപ്പാര്ക്ട്ട് , നരാലീസ് എഫ്റ്.ഐ.ആര്ക് േമ്പെും, 

തീയതിയും സഹിതം ജിലലാ ദുരന്ത േിവാരണ അനതാെിറ്റിയില് 

ലഭയമാകുക. അംഗീകൃത ദുരന്തങ്ങെില് മരണമടഞ്ഞവരുളട 

ആത്രിതര്ക്ക് മാത്തമാണ് സംസ്ഥാേ ദുരന്ത ത്രതികരണ േിധിയില് 

േിന്നുള്ള ദുരിതാരവാസ സഹായത്തിന് അര്ക്ഹത. ഇതിോയി 

നരാലീസ് എഫ്റ്.ഐ.ആര്ക് െിനപ്പാര്ക്ട്ട്  ആണ് ആത്രയിനകണ്ടത്. 

5.4 തരദശ സവയാംഭരണ സര്ക്കനരുകള്  

1. ഒഴിപ്പികല്, രക്ഷാ ത്രവര്ക്ത്തേം എന്നിവ അതാത് തനദര സ്ഥാരേ 

നമഖലയില് ഏനകാരിപ്പികുന്ന ചുമതല തനദര 

സ്ഥാരേത്തിോയിരികും 
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2. എലലാ തനദര സ്ഥാരേങ്ങള്കകും അടിയന്തിര ദുരന്ത 

ത്രതികരണത്തിോയി സവന്തം ഫണ്ടില് േിന്നും ഒരു തുക േീകി 

വയ്തകുവാന് അേുവദികുന്നത് തനദര സവയംഭരണ വകുപ്പ് 

രരിഗണികണം. 

3. ദുരിതാരവാസ കയാമ്പുകെുളട േടത്തിപ്പിേുള്ള അേുബന്ധം 3ളല 

മാര്ക്ഗേിര്ക്നദരങ്ങള്ക ത്രകാരം കയാമ്പ് േടത്തിപ്പ് ലാന്ഡ് െവേയൂ 

വകുപ്പിളോപ്പം ഏനകാരിപ്പികുക. 

4. കയാമ്പ് േടത്തിപ്പിോയി വിനലലജ് ഓഫീസെുളട കൂളട ത്രവര്ക്ത്തേങ്ങള്ക 

ഏനകാരിപ്പികുന്നതിന് തനദരസവയംഭരണ സ്ഥാരേം ഒരു ചാര്ക്ജ് 

ഓഫീസളെ േിനയാഗിനകണ്ടതാണ്. 

5. ദുരന്ത ലഘൂകരണ പദ്ധതികളില്സ നിന്ുാം ചുവമട രചര്ക്കുന് വിവരങ്ങള് 

പരിരശനധിച്ച് ഇവയുമട പട്ടികകളുാം, മെനസബല്സ നമ്പറുകളുാം തനലൂക്ക് 

കണ്രപ്ടനള് റൂാം, വിരലലജ് ഓ ീസ്, രപനലീസ് രേഷന്,  യര് രേഷന് 

എന്ിവിടങ്ങളില്സ നല്സകുക. 

A. കയാമ്പുകള്ക േടത്തുവാന് ഉതകുന്ന സ്ഥലങ്ങള്ക - രഞ്ചായത്ത് 

തിരിച്ച് 

B. ദുരന്ത ആഘാതം ഏറ്റവും ഉണ്ടാകുവാന് സാധയതയുള്ള 

വിഭാഗങ്ങെും, സ്ഥലങ്ങെും സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങള്ക 

a. രുെനമ്പാകില് വസികുന്നവര്ക് 

b. നകാെേികള്ക, രുഴയുളടനയാ, േീര്ക്ചാലുകെുളടനയാ ഓരത്ത് 

താമസികുന്നവര്ക് 

c. വയല് കരകെില് താമസികുന്നവര്ക് 

d. മലയുളട ചരിവുകെിലും, ഒറ്റളപ്പട്ട ത്രനദരത്തും, ഒറ്റളപ്പട്ട എനേറ്റ് 

നലബര്ക് കയാബകള്ക എന്നിവിടങ്ങെില് വസികുന്നവര്ക് 

e. 2018നലാ, 2019നലാ ഉരുള്കളരാട്ടല്/മണ്ണിടിച്ചില്/ളവള്ളളപ്പാകം 

എന്നിവ ബാധികുകയും, വസനയാഗയമലല എന്ന് ജിനയാെജികല് 

സര്ക്നവ ഓഫ്റ് ഇന്തയ/സംസ്ഥാേ/ജിലലാ ദുരന്ത േിവാരണ 

അനതാെിറ്റികള്ക േിനയാഗിച്ച സംഘം കളണ്ടത്തുകയും ളചയ്തത 

വീടുകെില് താമസികുന്ന ദുരന്ത ബാധിതര്ക് 
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f. രുെനമ്പാകില് താമസകാരായിരുന്ന വീട് രൂര്ക്ണ്ണമായും 

തകരുകനയാ, വാസനയാഗയമലലാതായി തീരുകനയാ ളചയ്തത 

കുടുംബങ്ങള്ക 

g. ദുരിതാരവാസ സഹായം ഉരനയാഗളപ്പടുത്തി വീടിളെ 

രുേര്ക്േിര്ക്മ്മാണം രൂര്ക്ത്തികരിച്ചിട്ടിലലാത്ത കുടുംബങ്ങള്ക 

h. ഗര്ക്ഭിണികള്ക, കുട്ടികള്ക, അംഗരരിമിതര്ക്, ഭിന്നനരഷികാര്ക്, കിടപ്പ് 

നരാഗികള്ക, വാര്ക്ദ്ധ്കയകാല നരാഗത്താല് ബുദ്ധ്ിമുട്ടുന്നവര്ക് 

C. തനദര സ്ഥാരേങ്ങള്ക തയ്യാൊകിയിട്ടുള്ള എമര്ക്ജന്സി 

ളെസ്നരാൺസ് ടീം സംബന്ധിച്ച രട്ടികയും, ടീം അംഗങ്ങെുളട 

ളമാകബല് നഫാൺ വിവരങ്ങെും 

D. തനദര സ്ഥാരേത്തില് ലഭയമായ ളജ.സി.ബി, ഹിറ്റാച്ചി, ളചയ്തന് 

ളബല്റ്റ് ഉള്ള ഹിറ്റാച്ചി, നബാട്ടുകള്ക, എലക്ത്ടിക് മരം മുെി 

യത്ന്തങ്ങള്ക എന്നിവ സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങള്ക, ഉടമയുളട നരരും, 

ളമാകബല് േമ്പരും സഹിതം 

6. മുന്നെിയിപ്പിളെ ളവെിച്ചത്തില് േടത്തുന്ന ഒഴിപ്പികല് 

ത്രവര്ക്ത്തേത്തില് 5.4 (5) (B) (a to h) രട്ടികയില്ളപ്പടുന്നവര്ക്ക് ആദയ 

രരിഗണേ േല്കണം. ഈ രീതിയില് മുന്ഗണോ ത്കമം തനദര 

സ്ഥാരേം േിര്ക്ണയികുക. 

a. ഇത്തരം ത്രനദരവാസികളെ സംബന്ധിച്ച് വിവരം േിലവില് തനദര 

സര്ക്കാരുകെുളട ദുരന്ത ലഘൂകരണ രദ്ധ്തിയില് ഉള്കളപ്പട്ടിട്ടിലല 

എങ്കില്, ഇലക്ഷന് ബൂത്ത്  ളലവല് ഓഫീസര്ക്മാരുളടയും, സന്നദ്ധ് 

ത്രവര്ക്ത്തകരുളടയും, നരാലീസിളെയും സഹായനത്താളട ഉടന് 

തയ്യാൊകുക. 

b. ഒരു ജിലലയിനലാ, താലൂകിനലാ, ത്രനദരനത്താ മുന്നെിയിപ്പിളെ 

ളവെിച്ചത്തില് ഒഴിപ്പികല് ആവരയമായി വന്നാല് ആദയം 

ഒഴിപ്പിനകണ്ടതും, രക്ഷിനകണ്ടതും ഈ രട്ടിക 

അേുസരിച്ചായിരികണം 

c. ഇന്ന് മഞ്ഞ ആനലര്ക്ട്ടും ോളെ ഓെനഞ്ചാ, ചുവനപ്പാ ആളണങ്കില്, 

ഇന്ന് കവകീട്ട് തളന്ന ഇത്തരത്തില് ദുരന്ത സാധയതാ നമഖലയില് 
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വസികുന്നവളര കയാമ്പുകെിനലക് മാറ്റുവാന് തനദര സ്ഥാരേവും, 

വിനലലജ് ഓഫീസും നചര്ക്ന്ന് േടരടി സവീകരിച്ചു എന്ന് ഉെപ്പ് 

വരുത്തുക. 

d. ജിലലയില് മഴയുളട ഓെഞ്ച് അനലര്ക്ട്ട് ആണ് എങ്കില് 

േിര്ക്ബന്ധമായും 5.4 (5) (B) (a to h) രട്ടികയില്ളപ്പടുന്നവളര 

കയാമ്പുകെിനലക് മാറ്റി താമസിപ്പികണം. 

e. ഇവയില് ഏളതങ്കിലും കുടുംബം കാലവര്ക്ഷ-തുലാവര്ക്ഷ 

മാസങ്ങെില് ഏളതാരു അവസരത്തിലും കയാമ്പിനലക് മാെി 

താമസികണം എന്ന ആവരയം ഉന്നയിച്ചാല്, അവര്ക്കായി െവേയൂ 

വകുപ്പുമായി ബന്ധളപ്പട്ട് കയാമ്പ് േടത്തണം 

f. തനദര സ്ഥാരേത്തിലൂളട ഒഴുകുന്ന േദികെില് ജല േിരപ്പ് 

സംബന്ധിച്ച ഓെഞ്ച് അനലര്ക്ട്ട് ലഭിച്ചാല് ഉടന് തളന്ന 

േിര്ക്ബന്ധമായും 5.4 (5) (B) (a to h) രട്ടികയില്ളപ്പടുന്നവളര 

കയാമ്പുകെിനലക് മാറ്റി താമസിപ്പികണം 

g. മഴയുളട ചുവന്ന അനലര്ക്ട്ട് ജിലലയില് വന്നാല് ഉടന് തളന്ന 2018, 

2019 ത്രെയകാലത്ത് ത്രെയവും ഉരുള്കളരാട്ടലും ബാധിച്ചവളരയും, 

5.4 (5) (B) (a to h) രട്ടികയില്ളപ്പടുന്നവളരയും ഒഴിപ്പികുവാന് 

നരാലീസിനോടും, അഗ്നി രക്ഷാ വകുപ്പിനോടും, െവേയൂ 

വകുപ്പിനോടും ഒപ്പം ത്രവര്ക്ത്തികുക; തനദര സ്ഥാരേതലത്തില് 

ത്രവര്ക്ത്തേങ്ങള്ക ഏനകാരിപ്പികുക. 

h. ഇതിോയി ഈ കുടുംബങ്ങെുളട ളമാകബല് േമ്പര്ക് ത്രനതയകമായി 

തനദര സ്ഥാരേത്തില് സൂക്ഷികുക; വിനലലജ് ഓഫീസ്, നരാലീസ് 

നേഷന്, അഗ്നി സുരക്ഷാ വകുപ്പ് നേഷന് എന്നിവിടങ്ങെില് നമല് 

രട്ടിക ലഭയമാകുക. 

7. ഒഴിപ്പികല്, രക്ഷാ ത്രവര്ക്ത്തേം എന്നീ സാഹചരയത്തില് ഗര്ക്ഭിണികള്ക, 

കുട്ടികള്ക, അംഗരരിമിതര്ക്, ഭിന്നനരഷികാര്ക് എന്നിവര്ക്ക് ആദയ 

രരിഗണേ േല്കുക 
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8. സര്ക്കാര്ക് േിര്ക്നദരം അേുസരിച്ച് ബന്ധു വീടുകെിനലക് മാെി 

താമസികുന്ന വയക്തികെുളട വിവരം കൃതയമായി തനദര സ്ഥാരേ 

തലത്തില് നരഖളപ്പടുത്തി സൂക്ഷികുക 

9. സ. ഉ (കക)േം.156/2019/ത.സവ.ഭ.വ; തീയ്യതി 04.12.2019 ത്രകാരം എലലാ 

തനദര സവയം ഭരണ സ്ഥാരേങ്ങെുളട കീഴിലും ോല് തരത്തിലുള്ള 

എമര്ക്ജന്സി ളെസ്നരാൺസ് ടീമുകളെ (ERT)  തയ്യാൊകിയിട്ടുണ്ട്. 

ത്രഥമ രുത്രൂഷ ടീം, തിരച്ചില് ഒഴിപ്പികല് രക്ഷളപ്പടുത്തല് ടീം, ദുരന്ത 

മുന്നെിയിപ്പ് ടീം, കയാമ്പ് മാനേജ്ളമന്റ്റ് ടീം എന്നീ ടീമുകളെയാണ് 

തയ്യാൊകിയിട്ടുള്ളത്. ഇവര്ക്ക് ആവരയമായ രരിരീലേവും 

േല്കിയിട്ടുണ്ട്. എലലാ ടീമുകള്കകും ഒരു ലീഡര്ക് ഉണ്ടാനകണ്ടതാണ്. ഈ 

ടീമുകള്ക തനദര സവയം ഭരണ സ്ഥാരേത്തിന്ളെ ളസളത്കട്ടെിയുളട 

കീഴിലും േിയെിംഗ് കമ്മിറ്റിയുളട േിര്ക്നദരമേുസരിച്ചും 

ത്രവര്ക്ത്തിനകണ്ടതാണ്. 

10. 20 വീടുകള്കക് ഒരു വെണ്ടിയര്ക് എന്ന േിലയില് സന്നദ്ധ് നസേകളെ 

കൂടുതല് രക്തമാകാന് തനദരഭരണ സ്ഥാരേങ്ങള്ക മുന്കക 

എടുകുക. സന്നദ്ധ് നസോംഗങ്ങള്കക് ത്രാഥമിക ചികിത്സ േല്കാേുള്ള 

രരിരീലേവും കിറ്റും േല്കുക. കൃതയമായ ആരയവിേിമ 

േിര്ക്നദരങ്ങെും ഇവര്ക്ക് േല്കുക 

11. നരാഗികൊയവര്ക്കും കവാെകെേില് കഴിയുന്നവര്ക്കും, 

അലലാത്തവര്ക്കും ത്രനതയക വാഹേ സൗകരയങ്ങള്ക ഒരുകണം. ളവള്ളം 

കയെുന്ന സാഹചരയത്തില് ഉരനയാഗികാന് രറ്റുന്ന വിധത്തില് 

തെയില് േിന്നും കൂടുതല് ഉയരമുള്ള വാഹേങ്ങള്ക ആയിരികണം 

കളണ്ടനത്തണ്ടത്. ആംബുലന്സുകൊയി ഉരനയാഗികാന് കഴിയുന്ന 

വാഹേങ്ങെും കളണ്ടത്തി വിവരം സൂക്ഷികണം 

12. എലലാ തനദര സ്ഥാരേങ്ങെും ജൂൺ മുതല് ഡിസംബര്ക് വളര 

കൺനത്ടാള്ക െൂമുകള്ക സ്ഥാരികുക. ഈ കൺനത്ടാള്ക െൂം അതാത് 

തനദര സ്ഥാരേത്തിളല വിവിധ ദുരന്ത ത്രതികരണ ത്രവര്ക്ത്തേങ്ങള്ക 

ഏനകാരിപ്പികുവാന് ഉരകാരത്രദം ആയിരികും 
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13. ജിലലാ രഞ്ചായത്ത് തലത്തില് തനദര സ്ഥാരേങ്ങളെ 

ഏനകാപ്പിച്ചുളകാണ്ട് കൺനത്ടാള്ക െൂം സ്ഥാരികുക  

14. വഴി അരികുകെിലും, കടത്തിണ്ണകെില്, ബസ് ോെ്കെിലും 

അന്തിഉെങ്ങുന്ന ആെുകള്കക് മഴകാലം ദുരന്ത രൂര്ക്ണമാണ്. ഇത് 

ഒഴിവാകുവാേും, ഇവര്ക്ക് ഈ മഴകാലത്ത് രാത്തികാലങ്ങെില് 

ഉെങ്ങാേും, അത്താഴം േല്കുവാേും ഉള്ള സംവിധാേം തനദര 

സ്ഥാരേങ്ങെുളട നേതൃതവത്തില് സാമൂഹിക േീതി വകുപ്പിളെ 

സഹകരണനത്താളട ഒരുനകണ്ടതാണ് 

15. മണ്ണ് സംരക്ഷണ വകുപ്പ് ഉനദയാഗസ്ഥളര ഉരനയാഗിച്ച് േീര്ക്ചാലുകെില് 

ഉള്ള തടസങ്ങള്ക കളണ്ടത്തുക. അവയിളല തടസങ്ങള്ക മാറ്റുവാന് 

തനദര എന്ജിേീയെിങ്ങ് വകുപ്പ്, ളരാതു മാരാമത്ത് വകുപ്പ്, 

ജലനസചേ വകുപ്പ് എന്നിവളര ഉരനയാഗികുക 

16. ഓടകള്ക രരിനരാധിച്ച് അവയിളല തടസങ്ങള്ക മാറ്റുവാന് തനദര 

എന്ജിേീയെിങ്ങ് വകുപ്പിളേ േിനയാഗികുക. മഴളവള്ളത്തിളെ ഒഴുക് 

തടസ്സളപ്പടുത്തുന്ന എലലാ വസ്തുകെും ഓടകെില്േിന്നും 

േീര്ക്ച്ചാലുകെില് േിന്നും മാറ്റുക.  

17. സവകാരയ ഭൂമിയിലുള്ള അരകടകരമായ മരങ്ങെും മരച്ചിലലകെും 

കളണ്ടത്തി മുെിച്ചു മാറ്റുവാന് ദുരന്ത േിവാരണ േിയമം 2005, Section 

30 (2) (v) ത്രകാരം ളരാതുജേങ്ങള്കക്  രത്ത-മാധയമങ്ങള്ക വഴി 

േിര്ക്നദരം േല്കുക. ഈ േിര്ക്നദരം അേുസരികാത്ത വയക്തികള്കകും 

സവകാരയ സ്ഥാരേങ്ങള്കകുമായിരികും അവരവരുളട ഭൂമിയിലുള്ള 

മരം വീണ് ഉണ്ടാകുന്ന എലലാ അരകടങ്ങള്കകും േഷ്ട രരിഹാരം 

േല്കുവാന് ബാധയത എന്നത് രരസയളപ്പടുത്തുക. 

18. ഹരിത നകരെം, ളതാഴിലുെപ്പ് എന്നീ രദ്ധ്തികള്ക ഉരനയാഗിച്ച് ജല 

സംരക്ഷണത്തിന് കുെങ്ങെും, നതാടുകെും, മറ്റ് ജലാരയങ്ങള്ക, 

കിണെുകള്ക എന്നിവളയലലാം രുദ്ധ്മാകുവാേും രരമാവധി ജല 

സംഭരണം ഉെപ്പുവരുത്തുവാേും േടരടികള്ക സവീകരികുക. 

19. രുഴകടവുകെിലും, ബീച്ചുകെിലും, അരകടകരമായ കയം/േീര്ക്ച്ചുഴി 

ഉള്ള ത്രനദരങ്ങെിലും അരകട സൂചോ നബാര്ക്ഡുകള്ക സ്ഥാരികുക 
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20. മലനയാര നമഖലയിളല നൊഡുകള്കക് കുെുളക ഉള്ള ളചെിയ 

ചാലുകെിലൂളട മലളവള്ള രാച്ചിലും ഉരുള്കളരാട്ടലും ഉണ്ടാകുവാന് 

സാധയതയുണ്ട് എന്നതിോല് ഇത്തരം ചാലുകെുളട അരികില് 

കാലവര്ക്ഷ-തുലാവര്ക്ഷ കാലത്ത് വാഹേങ്ങള്ക േിര്ക്ത്തരുത് എന്ന 

അരകട സൂചോ നബാര്ക്ഡുകള്ക സ്ഥാരികുക 

21. മലനയാര നമഖലയിളല രാലം, culvert എന്നിവയുളട അടിയിലുള്ള 

തടസങ്ങള്ക േീകംളചയ്തത് ജല ബഹിര്ക്ഗമേം സുഗമമാകുവാന് േടരടി 

സവീകരികുക 

22. എലലാ സ്കൂെുകെിളലയും ളകട്ടിടങ്ങെുളട ഉെപ്പ് തനദര-സവയംഭരണ 

എഞ്ചിേീയെിംഗ് വിഭാഗം എഞ്ചിേീയളെളകാണ്ട് ത്രാഥമിക 

രരിനരാധേ േടത്തി സുരക്ഷിതമലലാത്ത ളകട്ടിടങ്ങള്ക കളണ്ടത്തുവാന് 

േടരടി എടുകുക. ഇത്തരത്തില് കളണ്ടത്തുന്ന ളകട്ടിടങ്ങള്ക അദ്ധ്യയേം 

േടത്തുവാന് നയാഗയമാകുവാന് നവണ്ടുന്ന േടരടികള്ക വിദയാഭയാസ 

വകുപ്പ് കകളകാനള്ളണ്ടതാണ്. അനയാഗയത ഉള്ള ളകട്ടിടങ്ങെില് ഒരു 

കാരണവരാലും അദ്ധ്യയേം േടത്തുവാന് രാടുള്ളതലല. 

23. എലലാ ആരുരത്തികെുളടയും ളകട്ടിടങ്ങെുളട ഉെപ്പ് തനദര-സവയംഭരണ 

എഞ്ചിേീയെിംഗ് എഞ്ചിേീയളെളകാണ്ട് ത്രാഥമിക രരിനരാധേ േടത്തി 

സുരക്ഷിതമലലാത്ത ളകട്ടിടങ്ങള്ക കളണ്ടത്തുവാന് േടരടി എടുകുക. 

ഇത്തരത്തില് കളണ്ടത്തുന്ന ളകട്ടിടങ്ങള്കക് ആവരയമായ 

ബലളപ്പടുത്തല് േടത്തുവാന് നവണ്ടുന്ന േടരടികള്ക ആനരാഗയ വകുപ്പ് 

കകളകാളള്ളണ്ടതാണ്. അനയാഗയത ഉള്ള ളകട്ടിടങ്ങെില് ഒരു 

കാരണവരാലും നരാഗികളെനയാ, ഉനദയാഗസ്ഥളരനയാ 

ത്രനവരിപ്പികുവാന് രാടുള്ളതലല. 

24. ളരാതു സ്ഥലങ്ങെില് വെരുന്ന ഉയര്ക്ന്ന മരങ്ങെിലും, ളരാതു 

ളകട്ടിടങ്ങെിലും വെരുന്ന തീേിച്ച, കടന്നല് എന്നിവയുളട കുനത്തറ്റ് 

ആെുകള്ക മരണളരടുന്ന സാഹചരയം ഉണ്ടായതായി കണ്ടുവരുന്നു. 

ഇത്തരം ളരാതുരലയം ആകാവുന്ന ജീവികളെ േിയത്ന്തികുവാന് 

ആവരയമായ േടരടികള്ക കകളകാള്ളുക. 
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25. ദുരന്ത നരഷം, ദുരന്ത ബാധിതര്ക് വീട് തകര്ക്ന്ന അനത സ്ഥലത്താണ് 

വീട് രുേര്ക്േിര്ക്മികുന്നളതങ്കില് തനദര സ്ഥാരേം വീട് േിര്ക്മാണത്തിന് 

ഒരു ദിവസത്തിേുള്ളില് അേുമതി േല്നകണ്ടതാണ് [GO (Ms) No. 

7/2018/DMD dated 21-06-2018] 

26. അംഗീകൃത ദുരന്തത്തില് തകര്ക്ച്ച നേരിട്ട വീടുകെുളട ളകട്ടിട 

തകര്ക്ച്ചയുളട നതാത് മാത്തം രതമാേ േിരകില് GO (Ms) No. 25/2019/DMD 

dated 23-08-2019 ത്രകാരം കണകാനകണ്ടതുണ്ട്. ഈ 

ത്രവര്ക്ത്തേത്തിോയി ലാന്ഡ് െവേയൂ കമ്മീഷണര്ക് തയ്യാൊകുന്ന 

ളമാകബല് ആൈിനകഷേിളല വിവര നരഖരണത്തില് തനദര 

സവയംഭരണ എഞ്ചിേീയെിംഗ് വിഭാഗവും, ഭരണ വിഭാഗവും, ലാന്ഡ് 

െവേയൂ ഉനദയാഗസ്ഥേും നചര്ക്ന്നാണ് ോരേഷ്ട്ട നതാത് കണകാകാകി 

േല്നകണ്ടത്. 

a. വീടിളെനയാ, ഗൃനഹാരകരണങ്ങെുളടനയാ വാലയു 

കണകാനകണ്ടതിലല. തകര്ക്ച്ച നേരിട്ട ളകട്ടിടത്തിന് തകര്ക്ച്ചയുളട 

രതമാേ േിരകിളല നതാതിന് അേുസരിച്ച് മാത്തനമ ദുരന്ത 

ത്രതികരണ േിധിയില് േിന്നും തുക അേുവദികുവാന് 

സാധികുകയുള്ളൂ. വീടിളെനയാ, ത്ഗനഹാരകരണങ്ങെുളടനയാ 

വാലയു ദുരിതാരവാസ സഹായം േല്കുന്നതിന് മാേദണ്ഡം അലല. 

27. രരസയ നഹാഡിങ്ങുകെുളടയും, കാലപ്പഴകം ളചന്ന 

നരാസ്സ്റ്റുകെുളടയും രക്തി രരിനരാധികുവാേും, ഇവ കാറ്റത്ത്  

മെിഞ്ഞു വീണ് േഷ്ടവും ജീവഹാേിയും ഉണ്ടാകുന്നിലല എന്നും ഉെപ്പ് 

വരുത്തണം എന്ന് നബാര്ക്ഡ് സ്ഥാരിച്ചിട്ടുള്ള എലലാ രരസയ 

സ്ഥാരേങ്ങള്കകും, കമ്പേികള്കകും േിര്ക്നദരം േല്കുക. 

28. എലലാ രഞ്ചായത്തിലും ദുരന്ത സാഹചരയത്തിലും രുദ്ധ്ജല ലഭയത 

ഉെപ്പ് വരുത്തുവാന് നവണ്ട േടരടികള്ക സവീകരികുക. ഇതിോയി ജല 

അനതാെിറ്റിയുളട സഹായവും, ജലേിധിയുളട സഹായവും നതടുക. 

29. ആലപ്പുഴ ജിലലയില് കുട്ടോട് നമഖലയില് ത്രെയകാലത്ത് ദുരിതാരവാസ 

ത്രവര്ക്ത്തേങ്ങള്കക് ഉയരം കുെഞ്ഞ േടരാലങ്ങെും, കള്കവര്ക്ട്ടുകെും 

തടസം സൃഷ്ടിച്ചിരുന്നു. ഇവയില് ത്രധാേ തടസം സൃഷ്ടിച്ചവ െവേയു 
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വകുപ്പും, തനദരസവയംഭരണ ളരാതുമരാമത്ത് വകുപ്പുമായി 

ആനലാചിച്ച് മഴകാലളത്തളകങ്കിലും മാറ്റുക. ഇവ സംബന്ധിച്ച 

വിരദമായ െിനപ്പാര്ക്ട്ട് ഇവിളട ലഭയമാണ് https://sdma.kerala.gov.in/wp-

content/uploads/2020/02/supply-compressed.pdf, https://sdma.kerala.gov.in/wp-

content/uploads/2019/12/VOL-2_NEW.pdf 

30. ളകട്ടിേില്കുന്ന ജലവും രരിസരങ്ങെും രുചീകരികുന്നതിേും, 

ളകാതുക് േിവരണത്തിേും, കുടിളവള്ള നത്സാതസുകള്ക 

അണുവിമുതമാകുന്നതിേും ആവരയമായ സാധേങ്ങെും 

ഉരകരണങ്ങെും നേരളത്തതളന്ന തനദര സ്ഥാരേങ്ങള്ക സവന്തം 

ളചലവില് വാങ്ങി സൂക്ഷിയ്തകുന്നു എന്ന് ഉെപ്പ് വരുത്തുക. 

31. മഴകാലത്ത് ജലേിരപ്പ് ഉയരുന്നതേുസരിച്ച് ത്രെയം ബാധികുവാന് 

സാധയതയുള്ള കുടിളവള്ള രദ്ധ്തികെുളട സംക്ഷിപ്റ്ത വിവരം നകരെ 

വാട്ടര്ക് അനതാെിറ്റി/ജലേിധിയുമായി ബന്ധളപ്പട്ട് നരഖരിച്ച് 

സൂക്ഷിനകണ്ടതും ഒരു ത്രനദരനത്തക് കുടിളവള്ളം മുടങ്ങിയാല് 

അവിനടക് കുടിളവള്ളളമത്തികുവാന് സാധികുന്ന ളതാട്ടടുത്തുള്ള 

മളറ്റാരു രദ്ധ്തി മുന്കൂട്ടി കളണ്ടത്തി ളവനകണ്ടതുമാണ്. 

32. രുദ്ധ്ീകരിച്ച ജലം വിതരണം ളചയ്യുവാന് രറ്റിയ രദ്ധ്തികളൊന്നും 

സമീരത്രനദരത്തിലലാളയങ്കില് സുരക്ഷിതമായ ജലം ലഭയമായനതാ 

അടിയന്തര സാഹചരയത്തില് രുദ്ധ്ീകരിച്ച് വിതരണം ളചയ്യാന് 

സാധികുന്നനതാ ആയ ബദല് നത്സാതസ്സ് കളണ്ടത്തി ളവനകണ്ടതും 

അവിടുളത്ത ജലത്തിളെ ഗുണേിലവാര രരിനരാധേ േടത്തി 

ആവരയമായ രുദ്ധ്ീകരണ  ത്രത്കിയ എന്താളണന്ന് വാട്ടര്ക് 

അനതാെിറ്റിയുമായി ബന്ധളപ്പട്ട് തീരുമാേിനകണ്ടതാണ്. 

33. ടാങ്കര്ക് നലാെിയില് ജലവിതരണം സാധികാത്ത രീതിയില് 

ളവള്ളളപ്പാകം കാരണം ഗതാഗത തടസ്സം ഉണ്ടാകുകയാളണങ്കില് ഒരു 

കുടുംബത്തിന് അതയാവരയമായി േല്നകണ്ട കുടിളവള്ള 

വിതരണത്തിോയി 15-20 ലിറ്റര്ക് ളജെി കയാേുകള്ക രഞ്ചായത്ത് 

തലത്തില് കരുതലായി സൂക്ഷിനകണ്ടതും ആവരയഘട്ടങ്ങെില് 

ഇതുരനയാഗളപ്പടുത്തി കുടിളവള്ള വിതരണം ഉെപ്പാനകണ്ടതുമാണ്. 
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34. അതയാവരയ സരര്ക്ഭങ്ങെില് വിതരണം ളചയ്യുവാോയി നലാെിന് 

ടാലറ്റ് മതിയായ അെവില് സൂക്ഷികുക. 

35. തനദര സര്ക്കാരുകള്ക തയ്യാൊകിയ ദുരന്ത ലഘൂകരണ രദ്ധ്തിയില് 

ഉള്കളപ്പടുന്ന അടിയന്തിര ഘട്ട ത്രവര്ക്ത്തേങ്ങള്കക് തയ്യാളെടുകുക. 

36. തനദര സ്ഥാരേത്തിളല വിവിധ എമര്ക്ജന്സി ളെസ്നരാൺസ് 

ടീമുകള്കക് ഓനരാ നമഖല തിരിച്ച് അടിയന്തിര ഘട്ട ത്രവര്ക്ത്തേ 

ചുമതല േല്കുക 

37. അടിയന്തിരഘട്ടങ്ങെില് തീരളത്തയും, വയല് ബണ്ടുകെിളലയും, 

രുഴനയാരളത്തയും വീടുകള്കക് സംരക്ഷണം േല്കുവാന് ആവരയമായ 

രീതിയില് മണല്േിെച്ച കയര്ക് ചാകുകനൊ, ജിനയാ ടയുബുകനൊ 

കരുതുവാന് നവണ്ടുന്ന േടരടികള്ക ജലനസചേ വകുപ്പ് , കൃഷി വകുപ്പ് 

എന്നിവരുമായി നചര്ക്ന്ന് േടത്തണം 

38. വീടുകെുളട ോരവും, കൃഷി ോരവും രരമാവധി കുെയ്തകുവാന് 

മണല്േിെച്ച കയര്ക് ചാകുകനൊ, ജിനയാ ടയുബുകനൊ തയ്യാൊകി 

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

Affairs, Govt. of India ത്രകാരം േിഷ്കര്ക്ഷിച്ചിരികുന്നത് നരാളല നെറ്റ് 

നകാൺത്ടാക്റ്റ് ക്ഷണിച്ച് തീരുമാേമാകി സൂക്ഷികുക. 

ഇതിോവരയമായ നഫാര്ക്മാറ്റ്  Handbook on Disaster Management – Volume 1 – 

Emergency Operations Centres & Emergency Support Functions Plan, Keralaല് 

േല്കിയിട്ടുണ്ട്. 

39. അതിരക്തമായ രമ്പ്  ളസറ്റുകള്കക് നകത്ര സര്ക്കാര്ക് Ltr. No. 33-2/2015-

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

േിഷ്കര്ക്ഷിച്ചിരികുന്നത് നരാളല നെറ്റ് നകാൺത്ടാക്റ്റ് ക്ഷണിച്ച് 

തീരുമാേമാകി സൂക്ഷികുക. ഇതിോവരയമായ നഫാര്ക്മാറ്റ്  Handbook on 

Disaster Management – Volume 1 – Emergency Operations Centres & Emergency Support 

Functions Plan, Keralaല് േല്കിയിട്ടുണ്ട്. 

40. ബണ്ട് സംരക്ഷണം, കടല്തീരളത്ത വീട് സംരക്ഷണം എന്നിവ 

ആവരയമായി വരികയാളണങ്കില്, തനദര സ്ഥാരേത്തിേും, ജലനസച്ചേ 

വകുപ്പിേും, കൃഷി വകുപ്പിേും സവന്തമായി  ഈ ത്രവര്ക്ത്തിക് രണം 

https://sdma.kerala.gov.in/wp-content/uploads/2020/06/Orange-Book-of-Disaster-Management-1-2020.pdf
https://sdma.kerala.gov.in/wp-content/uploads/2020/06/Orange-Book-of-Disaster-Management-1-2020.pdf
https://sdma.kerala.gov.in/wp-content/uploads/2020/06/Orange-Book-of-Disaster-Management-1-2020.pdf
https://sdma.kerala.gov.in/wp-content/uploads/2020/06/Orange-Book-of-Disaster-Management-1-2020.pdf
https://sdma.kerala.gov.in/wp-content/uploads/2020/06/Orange-Book-of-Disaster-Management-1-2020.pdf
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ലഭയമലല എങ്കില് മണല്േിെച്ച കയര്ക് ചാകുകനൊ, ജിനയാ ടയുബുകനൊ 

ഇടുന്ന ത്രവര്ക്ത്തികള്കക് ഒരു രഞ്ചായത്തില് രരമാവധി ോല് ലക്ഷം 

രൂര, മുേിസിപ്പാലിറ്റിയില് അഞ്ച് ലക്ഷം രൂര, നകാര്ക്പ്പനെഷേില് 

ഏഴ് ലക്ഷം രൂര വളര 2245-02-101-94-Flood-Other itemsല് േിന്നും 

വഹികാവുന്നതാണ്. 

41. ദുരന്ത നരഷം വീടുകെിനലക് തിരിളക നരാകുന്നവര്ക്കായി 

അേുബന്ധം 9ളല േിര്നദരങ്ങള്ക കയാമ്പില് േല്കുക 

42. 'ളചയിന് നകാള്ക' എന്ന നരരില് നകാവിഡ് നബാധവല്കരണവുമായി 

ബന്ധളപ്പട്ട് ഒരു ത്രനതയക രരിരാടിക് കുടുംബത്രീ രൂരം 

േല്കിയിട്ടുണ്ട്. എലലാ അയല്കൂട്ടങ്ങെിളലയും ഓനരാ അംഗളത്തയും 

നഫാൺ ളചയ്തത് നകാവിഡ് കാലത്ത് രാലിനകണ്ട കാരയങ്ങളെകുെിച്ച് 

നബാധവല്കരികുക. സഹായങ്ങള്ക തനദര സ്ഥാരേങ്ങെുമായി 

സംനയാജിച്ച് ലഭയമാകുകയും ളചയ്യുക. 

43. ഗൃഹരരിചരണം എങ്ങളേ കാരയക്ഷമമാകാം, കവാെകെന് സമയത്ത് 

ത്രദ്ധ്ിനകണ്ട കാരയങ്ങള്ക എളന്താളകയാണ് തുടങ്ങി വിവിധ 

വിഷയങ്ങെില് വിദഗ്ധ നഡാക്ടര്ക്മാര്ക് േയികുന്ന ലാസ്സുകെും 

കുടുംബത്രീ അംഗങ്ങള്കകായി േല്കുക. ആനരാഗയവകുപ്പിളെയും 

തനദര സവയംഭരണ വകുപ്പിളെയും സംനയാജേനത്താളട ഈ ലാസ്സുകള്ക 

േടത്തുക. 

44. കുടുംബത്രീ ഉരനയാഗിച്ച് ജിലല, നലാക്, രഞ്ചായത്ത് തലങ്ങെില് 

െിനസാഴ്സ് നരഴ്സൺമാരുളട രൂള്ക രൂരീകരിച്ച് നകാവിഡ്, മഴകാല 

ദുരന്ത ത്രതിനരാധം എന്നിവയില് കയാളമ്പയ്തന് േടത്തുക. 

45. ജേകീയ നഹാട്ടലുകെിലൂളട അര്ക്ഹരായവര്ക്ക് ളരാതിനച്ചാര്ക് േല്കുക. 

46. സംസ്ഥാേത്ത് എലലാ ജിലലകെിലും സാമൂഹയ േീതി വകുപ്പിളെ 

നേതയതവത്തില് ഭിന്നനരഷി സഹായ നകത്രം ആരംഭികുക. തനദര 

സവയംഭരണ സ്ഥാരേ തലത്തില് എംഎസ്ഡലു വിദയാര്ക്ഥികെും 

അവരുളട അധയാരകരും സന്നദ്ധ് സംഘടേകെും കുടുംബത്രീയും 

േടത്തുന്ന സ്ളരഷല് സ്കൂെുകെും ഈ നകത്രങ്ങള്ക വഴി 

ഏനകാരിപ്പികുക. നലാക് തലത്തില് വിദയാഭയാസ വകുപ്പിളെ 
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ബിആര്ക്സികെും ജിലലാതലത്തില് ആനരാഗയ വകുപ്പിളെയും 

സഹകരണനത്താളട സാമൂഹയ േീതി വകുപ്പും രദ്ധ്തി 

േിര്ക്വഹണത്തില് രളങ്കടുകുക. വിവിധ ഭിന്നനരഷി അവകാര 

സംഘടേകളെയും സ്ളരഷല് എഡയുനകഷന് സ്ഥാരേങ്ങളെയും 

ഇതുമായി സഹകരിപ്പികുക. തനദര സവയംഭരണ സംവിധാേങ്ങെിളല 

വാര്ക്െൂം നകത്രീകരിച്ച് നമല് ത്രവര്ക്ത്തേങ്ങെുളട എനകാരേം ഉെപ്പ് 

വരുത്തുക. 

47. ൈാന്നറ്റഷന് ത്രനദരങ്ങെില് ഒറ്റളപ്പട്ട്  താമസികന്നവരുളട വിവരങ്ങള്ക  

നരഖരികുക. ഇത്തരം സ്ഥലങ്ങെിളല കണക്റ്റിവിറ്റി, കവദുതി 

എന്നിവ കൂടി ഉെപ്പുവരുനത്തണ്ടതാണ്. ഇത്തരം സ്ഥലങ്ങെുളട 

വിവരനരഖരണവും site ളലവല് ഇന്സ്ളരക്ഷേും നതാഴില് വകുപ്പ് 

ഉനദയാഗസ്ഥര്ക് േടത്തി എന്ന് ഉെപ്പ് വരുത്തുക 

48. ഇത്തരം സ്ഥലങ്ങെില് KSEB/BSNL/JIO/AIRTEL/VI എന്നിവരുമായി 

സഹകരിച്ച് േിരന്തര വിവര സംനവദേ സംവിധാേം ഉെപ്പ് വരുത്തുക 

49. ഇത്തരം ത്രനദരങ്ങെില് അടിയന്തിര ഘട്ടങ്ങെില് ഉരനയാഗികുവാന് 

ആവരയമായ JCB, Electric Cutter, കയെുകള്ക, അടിയന്തിര 

ആവരയത്തിേുള്ള മരുന്നുകള്ക, ASKA Light എന്നീ സംവിധാേങ്ങള്ക 

നതാഴില് വകുപ്പ് ഉെപ്പ് വരുത്തി എന്ന് ഉെപ്പാകുക 

50. േിലവിലുള്ള മുഴുവന് നതാട്ടംളതാഴിലാെി വാസനകത്രങ്ങെുളടയും 

ഭൂരടങ്ങെും ആവരയമുള്ളയിടങ്ങെില് ഒഴിപ്പികല് ൈാേുകെും 

നതാഴില് വകുപ്പ് തയ്യാൊകി എന്ന് ഉെപ്പ് വരുത്തുക 

51. മുഴുവന് വാസസ്ഥലങ്ങെുളടയും നദാഷരൂര്ക്ണ്ണത (Vulnerability) 

േിര്ക്ണ്ണയികുകയും അതില് േിന്ന് വള്കേെബിള്ക ആയ കുടുംബങ്ങളെ 

സുരക്ഷിതമായി രുേരധിവസിപ്പികുന്നതിോയുള്ള രദ്ധ്തിക് നതാഴില് 

വകുപ്പ് രൂരം േല്കി എന്ന് ഉെപ്പ് വരുത്തുക 

52. തനദര സ്ഥാരേ എഞ്ചിേീയെുളട സഹായനത്താളട നതാട്ടങ്ങെിളല 

ലയങ്ങെുളട ഫിറ്റ്ളേസ്സ് രരിനരാധികുകയും ഫിറ്റ്ളേസ്സ് ഇലലാത്ത 

ലയങ്ങെില് ളതാഴിലാെികളെ താമസിപ്പികുന്നിലല എന്നും നതാഴില് 

വകുപ്പ് ഉെപ്പ് വരുത്തി എന്ന് ഉെപ്പാകുക  



 

128 

 

53. ഒറ്റളപ്പട്ട ലയങ്ങനൊട് അടുത്ത് അടിയന്തിരമായി കയാമ്പുകള്ക 

ആരംഭികുവാന് അവരയമായ ളകട്ടിടങ്ങള്ക കളണ്ടത്തുകയും, 

അവിടങ്ങെില് ആവരയമായ സംവിധാേങ്ങള്ക നതാഴില് വകുപ്പ് ഉെപ്പ് 

വരുത്തി എന്ന് ഉെപ്പാകുകയും ളചയ്യുക 

54. േദികെുളട തീരത്രനദരനത്താടു നചര്ക്ന്ന് കിടകുന്ന രഞ്ചായത്തുകെില് 

തന്നത് ഫണ്ടില് േിന്ന് തളന്ന ആവരയമായ നബാട്ടുകള്ക, വള്ളങ്ങള്ക, 

ഡിങ്കികള്ക എന്നിവ വാങ്ങിളവയ്തകുവാന് േിര്ക്നദരം േല്കുക. 

ടൂെിസം രദ്ധ്തികെുമായി നചര്ക്ന്ന് ഇത്തരം നബാട്ടുകള്ക, വള്ളങ്ങള്ക, 

ഡിങ്കികള്ക എന്നിവ സൂക്ഷിച്ചാല് അവയുളട ദീര്ക്ഘകാല വിേിനയാഗം 

ഉെപ്പാകാം 

5.4.1 ദുരന്തനനന്തര െനലിനയ നിര്േനര്ജ്നാം 

1. തനദര സ്ഥാരേ തലത്തില് ഏളതാളക മാലിേയങ്ങള്ക എത്ത അെവില് 

ഉണ്ടാകാന് സാധയത ഉണ്ട് എന്നതിളെ കണളകടുപ്പ്  ളവള്ളമിെങ്ങി 

48 മണികൂെിേകം േടത്തിയിരികണം. 

2. ഇവ മാറ്റുവാന് സന്നദ്ധ് ത്രവര്ക്ത്തകരുളട നസവേം രരമാവധി 

വിേിനയാഗികുക. 

3. അംഗീകൃത ദുരന്തം ബാധിച്ച തനദര സ്ഥാരേങ്ങെില് രഞ്ചായത്ത് 

വാര്ക്ഡ് ഒന്നിന് 25,000 രൂര, മുേിസിപ്പാലിറ്റി/നകാര്ക്പ്പനെഷന് വാര്ക്ഡ് 

ഒന്നിന് 50,000 രൂര എന്ന േിലയില് ജിലലകള്കക് 2245-02-101-94-Flood-

Other itemsല് േിന്നും വഹികാവുന്നതാണ്. ദുരന്തം ബാധിച്ചു എന്നും, 

ഇത്തരത്തില്  മാലിേയം, മണ്ണ്, എകല്, മണല്, രാെ, മരങ്ങള്ക 

എന്നിവയുളട മിത്രിതം വന്ന് ളരാതു ഇടങ്ങെില് അടിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് 

എന്നും ആയതിോല് ഇവ േീകം ളചനയ്യണ്ടതുണ്ട് എന്നും 

തഹസില്ദാര്ക് കണ്ട് നബാധയളപ്പടുകയും സര്ക്ട്ടികഫ ളചയ്യുകയും 

നവണം. 

4. ഏളതാളക തരം മാലിേയങ്ങൊണ് കകകാരയം ളചയ്യാേുള്ളത് 

എന്നതിളെ ലിേ് ഉണ്ടാകുക. ളരാതുവില് താളഴ രെയുന്ന 

മാലിേയങ്ങള്ക ഒരു ദുരന്തത്തില് ഉണ്ടാകുന്നത്; 
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a. ളരാെിഞ്ഞു നരായനതാ ളരാെിച്ചു കെയുന്നനതാ ആയ 

ളകട്ടിടത്തിളെ അവരിഷ്ടങ്ങള്ക 

b. മരത്തിളെ ഉരുപ്പടികള്ക (നകട്രാടുവന്ന ഫര്ക്ണിച്ചര്ക്, നമരകള്ക, 

കനസരകള്ക, വാതില്, ജന്നല്) 

c. ത്രെയജലത്തിനലാ, ഉരുള്കളരാട്ടലിനലാ േേഞ്ഞത്തും 

ചെികയെിയതുമായ ബഡ്ഡുകള്ക, നസാഫകള്ക 

d. ൈാേിക് വസ്തുകള്ക 

e. വസ്ത്തങ്ങള്ക 

f. നരപ്പര്ക് 

g. ചീത്തയായ ഭക്ഷണ വസ്തുകെും ത്ഫിഡ്ജില് ഉണ്ടായിരുന്ന മറ്റു 

വസ്തുകെും 

h. ത്ഫിഡ്ജ്, വാഷിങ് ളമഷീന്, തുടങ്ങിയ കവറ്റ് ഗുഡ്സ് 

i. കമ്പയൂട്ടര്ക്, ളമാകബല്നഫാൺ, ഇന്ളവര്ക്ട്ടര്ക്, നസാൊര്ക് തുടങ്ങിയ 

ഇലക്നത്ടാണിക് നവേ് 

j. വീട്ടിലും ആരുരത്തിയിലും ഫാര്ക്മസിയിലും ഉള്ള മരുന്നുകള്ക 

k. നലാനബാെട്ടെികെില് ഉള്ള രാസ വസ്തുകള്ക 

l. വെകടകെിലും മറ്റുമുള്ള കീട ോരിേികള്ക 

m. ഫാക്ടെികെിലും മറ്റും ഉണ്ടായിരുന്ന രാസ രദാര്ക്ഥങ്ങള്ക 

n. മൃഗങ്ങങ്ങെുളട മൃതനദഹങ്ങള്ക 

o. മെിഞ്ഞു വീണതും ചീഞ്ഞു നരായതും ആയ മരങ്ങള്ക 

p. നകടായ വാഹേങ്ങള്ക 

5. അകജവ, കജവ മാലിേയങ്ങള്ക ത്രനതയകം തരം തിരിച്ച് 

രാസ്ത്തീയമായി േിര്ക്മ്മാര്ക്ജേം ളചയ്യുവാന് രുചിതവ മിഷന് 

ആവരയമായ മാര്ക്ഗേിര്ക്നദരങ്ങള്ക രുെളപ്പടുവികുക. 

6. ദുരന്ത നരഷം രാസ്ത്തീയമായി കിണെുകെും, ദുരന്തം ബാധിച്ച ജല 

സംഭരണികെും രുചിയാകുന്നതിന് മുന്ഗണേ േല്കുക. 

7. ദുരന്തഘട്ടത്തിന് നരഷം കൺനത്ടാള്ക െൂമില് േിന്നും ദിവസവും ചുവളട 

നചര്ക്കുന്ന വിവരങ്ങള്ക ജിലലാ തലത്തില് തനദര വകുപ്പ് 

നത്കാഡീകരിച്ച് ജിലലാ ഇ.ഒ.സിക്  േല്കുക. 
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District 
Name 
of LB 

Number of 
Affected 
Wards 

Number of 
Volunteer Squads 
for cleaning flood 
affected houses 

Number of 
Flood 

Affected 
Houses 

Houses 
cleaned 

Number of 
flood 

affected 
public 

buildings 

Number of 
flood affected 

public 
buildings 
cleaned 

        

        

 

District 
Name 
of LB 

Number of 
flood 

affected 
wells 

Number 
of wells 
cleaned 

Number of 
wells super 
chlorinated 

Number of 
wells cleaned 
by pumping 
out water 

Number of 
flood 

affected 
public 
places 

Number of 
flood affected 
public places 

cleaned 

        

        

 

District 
Name 
of LB 

Biodegradable 
waste collected (Kg) 

Biodegradable 
waste disposed (Kg) 

Non Biodegradable 
waste collected (Kg) 

Non Biodegradable 
waste disposed (Kg) 

      

      

 

District 
Name of 

LB 
Carcasses of Large Animals 

Buried 
Carcasses of Small Animals 

Buried 
Carcasses of Birds 

Buried 

     

     

8. സംസ്ഥാേ തലത്തില് ഇവ നത്കാഡീകരിച്ച് രഞ്ചായത്ത്, അര്ക്ബന് 

എന്നിവ തിരിച്ച് സംസ്ഥാേ ഇ.ഒ.സിക് emailല് (seoc.gok@gmail.com) 

ആയി തനദര വകുപ്പ് േല്കുക. 

5.5 രപനലീസ് 

1. ഒഴിപ്പികല്, തിരച്ചില് ത്രവര്ക്ത്തേങ്ങെുളട േടത്തിപ്പിളെ ചുമതല 

നരാലീസിോയിരികും. 

2. തരദശ സര്ക്കനരുകള് ദുരന്ത ലഘൂകരണ പദ്ധതികള് തയ്യനറനക്കിയിട്ടുണ്്. 

ഇവയില്സ നിന്ുാം പ്പധനനെനയുാം ചുവമട രചര്ക്കുന് വിവരങ്ങള് 

പരിരശനധിച്ച് രേഷന്  തലത്തില്സ അവരലനകനാം നടത്തുകയുാം, പട്ടികകളുാം, 

മെനസബല്സ നമ്പറുകളുാം സൂക്ഷിക്കുകയുാം മചയ്യുക. 

A. കയാമ്പുകള്ക േടത്തുവാന് ഉതകുന്ന സ്ഥലങ്ങള്ക - രഞ്ചായത്ത് 

തിരിച്ച് 
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B. ദുരന്ത ആഘാതം ഏറ്റവും ഉണ്ടാകുവാന് സാധയതയുള്ള 

വിഭാഗങ്ങെും, സ്ഥലങ്ങെും സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങള്ക 

a. രുെനമ്പാകില് വസികുന്നവര്ക് 

b. നകാെേികള്ക, രുഴയുളടനയാ, േീര്ക്ചാലുകെുളടനയാ ഓരത്ത് 

താമസികുന്നവര്ക് 

c. വയല് കരകെില് താമസികുന്നവര്ക് 

d. മലയുളട ചരിവുകെിലും, ഒറ്റളപ്പട്ട ത്രനദരത്തും, ഒറ്റളപ്പട്ട എനേറ്റ് 

നലബര്ക് കയാബകള്ക എന്നിവിടങ്ങെില് വസികുന്നവര്ക് 

e. 2018നലാ, 2019നലാ ഉരുള്കളരാട്ടല്/മണ്ണിടിച്ചില്/ളവള്ളളപ്പാകം 

എന്നിവ ബാധികുകയും, വസനയാഗയമലല എന്ന് ജിനയാെജികല് 

സര്ക്നവ ഓഫ്റ് ഇന്തയ/സംസ്ഥാേ/ജിലലാ ദുരന്ത േിവാരണ 

അനതാെിറ്റികള്ക േിനയാഗിച്ച സംഘം കളണ്ടത്തുകയും ളചയ്തത 

വീടുകെില് താമസികുന്ന ദുരന്ത ബാധിതര്ക് 

f. രുെനമ്പാകില് താമസകാരായിരുന്ന വീട് രൂര്ക്ണ്ണമായും 

തകരുകനയാ, വാസനയാഗയമലലാതായി തീരുകനയാ ളചയ്തത 

കുടുംബങ്ങള്ക 

g. ദുരിതാരവാസ സഹായം ഉരനയാഗളപ്പടുത്തി വീടിളെ 

രുേര്ക്േിര്ക്മ്മാണം രൂര്ക്ത്തികരിച്ചിട്ടിലലാത്ത കുടുംബങ്ങള്ക 

h. ഗര്ക്ഭിണികള്ക, കുട്ടികള്ക, അംഗരരിമിതര്ക്, ഭിന്നനരഷികാര്ക്, കിടപ്പ് 

നരാഗികള്ക, വാര്ക്ദ്ധ്കയകാല നരാഗത്താല് ബുദ്ധ്ിമുട്ടുന്നവര്ക് 

3. മുന്നെിയിപ്പിളെ ളവെിച്ചത്തില് േടത്തുന്ന ഒഴിപ്പികല് 

ത്രവര്ക്ത്തേത്തില് 5.5 (2) (B) (a to h) രട്ടികയില്ളപ്പടുന്നവര്ക്ക് ആദയ 

രരിഗണേ േല്കണം. ഈ രീതിയില് മുന്ഗണോ ത്കമം തനദര 

സ്ഥാരേത്തില് േിന്നും േിര്ക്ണയിച്ച്  നരാലീസ് നേഷേില് 

നരഖരികുക, അവനലാകേം ളചയ്യുക. 

a) ഇത്തരം ത്രനദരവാസികളെ സംബന്ധിച്ച് വിവരം േിലവില് തനദര 

സര്ക്കാരുകെുളട ദുരന്ത ലഘൂകരണ രദ്ധ്തിയില് ഉള്കളപ്പട്ടിട്ടിലല 

എങ്കില്, ഇലക്ഷന് ബൂത്ത്  ളലവല് ഓഫീസര്ക്മാരുളടയും, സന്നദ്ധ് 
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ത്രവര്ക്ത്തകരുളടയും കൂളട ഇവ തയ്യാൊകുവാന് തനദര 

സ്ഥാരേളത്ത സഹായികുക. 

b) ഒരു ജിലലയിനലാ, താലൂകിനലാ, ത്രനദരനത്താ മുന്നെിയിപ്പിളെ 

ളവെിച്ചത്തില് ഒഴിപ്പികല് ആവരയമായി വന്നാല് ആദയം 

ഒഴിപ്പിനകണ്ടതും, രക്ഷിനകണ്ടതും ഈ രട്ടിക 

അേുസരിച്ചായിരികണം 

c) ഇന്ന് മഴയുളട മഞ്ഞ ആനലര്ക്ട്ടും ോളെ ഓെനഞ്ചാ, ചുവനപ്പാ 

ആളണങ്കില്, ഇന്ന് കവകീട്ട് തളന്ന ഇത്തരത്തില് ദുരന്ത സാധയതാ 

നമഖലയില് വസികുന്നവളര കയാമ്പുകെിനലക് മാറ്റുവാന് തനദര 

സ്ഥാരേവും, വിനലലജ് ഓഫീസും നചര്ക്ന്ന് േടരടി സവീകരിച്ചു എന്ന് 

ഉെപ്പ് വരുത്തുക. 

d) ജിലലയില് മഴയുളട ഓെഞ്ച് അനലര്ക്ട്ട് ആണ് എങ്കില് 

േിര്ക്ബന്ധമായും ഇവളര കയാമ്പുകെിനലക് മാറ്റി താമസിപ്പികണം. 

ഇവയില് ഏളതങ്കിലും കുടുംബം കാലവര്ക്ഷ-തുലാവര്ക്ഷ 

മാസങ്ങെില് ഏളതാരു അവസരത്തിലും കയാമ്പിനലക് മാെി 

താമസികണം എന്ന ആവരയം ഉന്നയിച്ചാല്, അവര്ക്കായി കയാമ്പ് 

േടത്തണം 

e) തനദര സ്ഥാരേത്തില് ജല േിരപ്പ് സംബന്ധിച്ച ഓെഞ്ച് അനലര്ക്ട്ട് 

ലഭിച്ചാല് ഉടന് തളന്ന േിര്ക്ബന്ധമായും 5.5 (2) (B) (a to g) 

രട്ടികയില്ളപ്പടുന്നവളര കയാമ്പുകെിനലക് മാറ്റി താമസിപ്പികണം 

f) മഴയുളട ചുവന്ന അനലര്ക്ട്ട് ജിലലയില് വന്നാല് ഉടന് തളന്ന 2018, 

2019 ത്രെയകാലത്ത് ത്രെയവും ഉരുള്കളരാട്ടലും ബാധിച്ചവളരയും, 

5.5 (2) (B) (a to g) രട്ടികയില്ളപ്പടുന്നവളരയും ആെുകളെ 

ഒഴിപ്പികുവാന് തനദര സ്ഥാരേനത്താടും, അഗ്നി രക്ഷാ 

വകുപ്പിനോടും ഒപ്പം ത്രവര്ക്ത്തികുക. 

g) ഇതിോയി ഈ കുടുംബങ്ങെുളട ളമാകബല് േമ്പര്ക് ത്രനതയകമായി 

നരാലീസ് നേഷേില് സൂക്ഷികുക. 
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4. ഒഴിപ്പികല്, രക്ഷാ ത്രവര്ക്ത്തേം എന്നീ സാഹചരയത്തില് ഗര്ക്ഭിണികള്ക, 

കുട്ടികള്ക, അംഗരരിമിതര്ക്, ഭിന്നനരഷികാര്ക് എന്നിവര്ക്ക് ആദയ 

രരിഗണേ േല്കുക 

5. നരാലീസ് നേഷന് തലത്തില് ലഭയമായ ളജ.സി.ബി, ഹിറ്റാച്ചി, ളചയ്തന് 

ളബല്റ്റ് ഉള്ള ഹിറ്റാച്ചി, നബാട്ടുകള്ക, ഇലക്ത്ടിക് മരം മുെി യത്ന്തങ്ങള്ക 

എന്നിവ സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങള്ക, ഉടമയുളട നരരും, ളമാകബല് 

േമ്പരും സഹിതം നരഖരികുക 

6. കാലാവസ്ഥാ മുന്നെിയിപ്പുകെും, ദുരന്ത േിവാരണ അനതാെിറ്റി 

രുെളപ്പടുവികുന്ന േിര്ക്നദരങ്ങെും എലലാ നരാലീസ് നേഷേുകെിലും 

എത്തുന്നു എന്ന് ഉെപ്പ് വരുത്തുക. സംസ്ഥാേ അനതാെിറ്റി 

രുെളപ്പടുവികുന്ന േിര്ക്നദരങ്ങള്ക അനതാെിറ്റിയുളട EOC ത്ഗൂപ്പിലൂളട 

എസ്.രി.എം.ആര്ക്േും, ജിലലാ നരാലീസ് നമധാവികള്കകും IPS 

ത്ഗൂപ്പിലൂളടയും േല്കുന്നുണ്ട്. 

7. ജിലല ഇ.ഓ.സിയില് ഷിഫ്റ്റ്റ്  അടിസ്ഥാേത്തില് ഒരു സീേിയര്ക് സിവില് 

നരാലീസ് ഓഫീസര്ക്, നരാലീസ് വി.എച്ച.എഫ്റ് സഹിതം ദിവസം 

മുഴുവേും  ഉണ്ട് എന്ന് ഉെപ്പ് വരുത്തുക. 

8. മലനയാര നമഖലയില് രാത്തിയാത്ത ഒഴിവാകുവാന് േിര്ക്നദരം 

േല്കുന്ന അവസരത്തില് അത്തരം രാതകെില് ഈ േിര്ക്നദരം േടപ്പില് 

വരുത്തി എന്ന് ഉെപ്പ് വരുത്തുകയും, അത്തരം രാതകെില് േിരന്തരം 

രനത്ടാള്ക േടത്തുകയും ളചയ്യുക. 

9. തീരനദരത്തും, രുഴ, കായല് കരകെിലും വിനോദ സഞ്ചാരം 

ഒഴിവാകുവാന് േിര്ക്നദരം േല്കുന്ന അവസരത്തില്, േിര്ക്നദരം 

േടപ്പില് വരുത്തുക. 

10. ഒഴിപ്പികല് േിര്ക്നദരം ജിലലാ ദുരന്ത േിവാരണ അനതാെിറ്റി 

രുെളപ്പടുവിച്ചാല് ഉടന് തളന്ന േിര്ക്നദരികളപ്പടുന്ന ത്രനദരളത്ത 

ആെുകളെ ഒഴിപ്പികുകയും അവളര മുന് േിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള ഏറ്റവും 

അടുത്തുള്ള കയാമ്പില് എത്തികുകയും ളചയ്യുക. കയാമ്പുകെുളട രട്ടിക 

തഹസില്ദാര്ക്മാരില് േിന്നും നേരളത്ത വാങ്ങി സൂക്ഷികുക. 
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11. ദുരന്ത സാഹചരയത്തില് താല്കാലികമായി ഒഴിപ്പികുന്ന 

ത്രനദരങ്ങെില് േിരന്തരം രനത്ടാെിംഗ് േടത്തുക 

12. സന്നദ്ധ് ത്രവര്ക്ത്തകളര േിയത്ന്തികുകയും, ദുരിതാരവാസം ദുരന്ത 

ബാധിതര്ക്ക് ജാതി, മത, വിഭാഗീയ ചിന്തകള്കക് അതീതമായി 

ഒനരനരാളല വിതരണം ളചയ്യുന്നു എന്നും ഉെപ്പ് വരുത്തുവാന് 

ബന്ധളപ്പട്ടവളര സഹായികുക. 

13. ളസല്ഫി എടുകുവാേും, ദുരന്ത നമഖലയില് സരര്ക്രേ 

ഉനദരയനത്താളടയും വരുന്നവളര േിരുത്സാഹളപ്പടുത്തുകയും 

കര്ക്രേമായി ഒഴിവാകുകയും ളചയ്യുക. 

14. നദരീയ/സംസ്ഥാേ/ജിലലാ ദുരന്ത േിവാരണ അനതാെിറ്റിയുളടനയാ, 

നകത്ര/സംസ്ഥാേ സര്ക്കാരുകെുളടനയാ അംഗീകാരം ഇലലാത്ത ഒരു 

സന്നദ്ധ് സംഘടേയുളടയും ത്രവര്ക്ത്തേം ദുരന്ത നമഖലയില് 

ഉണ്ടാകുന്നിലല എന്ന് ഉെപ്പ് വരുത്തുക. 

15. നരാലീസ് കനത്ണ്ടാള്ക െൂമില് ലഭികുന്ന ത്രധാേ ദുരന്ത വിവരങ്ങള്ക 

അനപ്പാള്ക തളന്ന ജിലലാ ഇ.ഓ.സിയിലും അെിയികുക. 

16. ദുരന്ത നമഖലയില് സന്നദ്ധ് ത്രവര്ക്ത്തേത്തിന് മുന്നിട്ട് വരുന്ന 

അംഗീകൃത സന്നദ്ധ് സംഘടേകള്ക, സുമേസ്കര്ക് എന്നിവളര 

ദുരിതാരവാസ ത്രവര്ക്ത്തേങ്ങെില് രങ്കാെികള്ക ആകുന്നതിന് നേതൃതവം 

േല്കണം. 

17. കുട്ടികളെയും, വേിതകളെയും ദുരന്ത സമയത്ത് കടത്തി ളകാണ്ട് 

നരാകുന്നിലല എന്ന് വേിതാ-രിരുനക്ഷമ വകുപ്പുമായി നചര്ക്ന്ന് ഉെപ്പ് 

വരുത്തുക 

18. കയാമ്പുകെില് കുട്ടികള്കകും സ്ത്തീകള്കകും എതിളര അതിത്കമങ്ങള്ക 

േടകുന്നിലല എന്ന് വേിതാ-രിരുനക്ഷമ വകുപ്പുമായി നചര്ക്ന്ന് 

ഉെപ്പാകണം 

19. നകത്ര നസേകളെ വിേയസികുന്ന അവസരത്തില് അവര്ക്ക് 

ആവരയമായ ത്രാനദരിക സഹായവും നേതൃതവവും ഉെപ്പാകുക 

20. മഴകാലത്ത് എലലാ നരാലീസ് ഉനദയാഗസ്ഥര്ക്കും മഴനകാട്ട്, വയക്തിഗത 

സുരക്ഷാ കിറ്റ് (അേുബന്ധം 7), ളവള്ളത്തില് ഉരനയാഗികാവുന്നതരം 
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രാദരക്ഷ, ഒരു നടാര്ക്ച്ച് എന്നിവ േല്കുന്നത് രരിഗണികണം. ഈ കിറ്റ് 

സവയം അരകടത്തില്ളരട്ടാലും അടിയന്തിരഘട്ടത്തില് മറ്റുള്ളവര്ക്കായി 

ഉരനയാഗികുവാേും സഹായകരമായിരികും. 

21. ഈ കിറ്റില് ഉണ്ടാനകണ്ട വസ്തുകള്ക (ഒരു വയക്തിക് എന്ന 

കണകില്) അേുബന്ധം 7 ആയി നചര്ക്ത്തിട്ടുണ്ട്. 

22. ജിലലയില് ളഹലിനകാപ്റ്റ്റര്ക് ഇെങ്ങുന്ന സാഹചരയം ഉണ്ട് എങ്കില് 

ചുവളട നചര്ക്കുന്ന േടരടികള്ക രൂര്ക്ത്തിയാകുക 

a) ളവള്ളളകട്ട് ഉളണ്ടങ്കില്, ളവള്ളളകട്ട് ഒഴിവാകുവാന് 

ളരാതുമരാമത്ത് വകുപ്പുമായി നചര്ക്ന്ന് േടരടി എടുകുക 

b) ളഹലിനകാപ്റ്റ്റര്ക് രങ്ക കുരുങ്ങുവാന് സാധയതയുള്ള മരങ്ങള്ക, 

കമ്പികള്ക, കയെുകള്ക എന്നിവ ഉളണ്ടങ്കില് അവ േീകം 

ളചയ്യുവാന് ളരാതുമരാമത്ത് വകുപ്പുമായി നചര്ക്ന്ന് േടരടി 

എടുകുക 

c) ളഹലിനകാപ്റ്റ്റര്ക് എത്തുന്നു എന്ന അെിയിപ്പ് സംസ്ഥാേ അനതാെിറ്റി 

േല്കിയാല് ഇെങ്ങാന് ഉനദരികുന്ന സ്ഥലം നരാലീസ് ബരവസില് 

ആകുക 

d) ളഹലിനകാപ്റ്റ്റര്ക് എത്തുന്നുത്തിന് 1 മണികൂര്ക് മുന്പ്റ് എങ്കിലും 

ലാന്ഡ് ളചയ്യുന്ന സ്ഥലം അടയാെളപ്പടുത്തി, ഈ സ്ഥലത്ത് േിന്നും 

50 മീറ്റര്ക് ചുറ്റെവില് ഉള്ള എലലാ വയക്തികളെയും നരാലീസ് 

മാറ്റുക. 

5.6 അഗ്നി സുരക്ഷന വകുപ്പ് 

1. ദുരന്ത ബാധിത ത്രനദരങ്ങെില് രക്ഷാ ത്രവര്ക്ത്തേത്തിളെ നേതൃതവം 

അഗ്നി സുരക്ഷാ വകുപ്പിന് ആയിരികും 

2. െുന് വര്ഷത്തില്സ നിന്ുാം വയതയസ്തെനയി തരദശ സര്ക്കനരുകള് ദുരന്ത 

ലഘൂകരണ പദ്ധതികള് തയ്യനറനക്കിയിട്ടുണ്്. ഇവയില്സ നിന്ുാം 

പ്പധനനെനയുാം ചുവമട രചര്ക്കുന് വിവരങ്ങള് പരിരശനധിച്ച് രേഷന്  

തലത്തില്സ അവരലനകനാം നടത്തുകയുാം, പട്ടികകളുാം, മെനസബല്സ 

നമ്പറുകളുാം സൂക്ഷിക്കുകയുാം മചയ്യുക. 
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A. കയാമ്പുകള്ക േടത്തുവാന് ഉതകുന്ന സ്ഥലങ്ങള്ക - രഞ്ചായത്ത് 

തിരിച്ച് 

B. ദുരന്ത ആഘാതം ഏറ്റവും ഉണ്ടാകുവാന് സാധയതയുള്ള 

വിഭാഗങ്ങെും, സ്ഥലങ്ങെും സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങള്ക 

a) രുെനമ്പാകില് വസികുന്നവര്ക് 

b) നകാെേികള്ക, രുഴയുളടനയാ, േീര്ക്ചാലുകെുളടനയാ ഓരത്ത് 

താമസികുന്നവര്ക് 

c) വയല് കരകെില് താമസികുന്നവര്ക് 

d) മലയുളട ചരിവുകെിലും, ഒറ്റളപ്പട്ട ത്രനദരത്തും, ഒറ്റളപ്പട്ട എനേറ്റ് 

നലബര്ക് കയാബകള്ക എന്നിവിടങ്ങെില് വസികുന്നവര്ക് 

e) 2018നലാ, 2019നലാ ഉരുള്കളരാട്ടല്/മണ്ണിടിച്ചില്/ളവള്ളളപ്പാകം 

എന്നിവ ബാധികുകയും, വസനയാഗയമലല എന്ന് ജിനയാെജികല് 

സര്ക്നവ ഓഫ്റ് ഇന്തയ/സംസ്ഥാേ/ജിലലാ ദുരന്ത േിവാരണ 

അനതാെിറ്റികള്ക േിനയാഗിച്ച സംഘം കളണ്ടത്തുകയും ളചയ്തത 

വീടുകെില് താമസികുന്ന ദുരന്ത ബാധിതര്ക് 

f) രുെനമ്പാകില് താമസകാരായിരുന്ന വീട് രൂര്ക്ണ്ണമായും 

തകരുകനയാ, വാസനയാഗയമലലാതായി തീരുകനയാ ളചയ്തത 

കുടുംബങ്ങള്ക 

g) ദുരിതാരവാസ സഹായം ഉരനയാഗളപ്പടുത്തി വീടിളെ 

രുേര്ക്േിര്ക്മ്മാണം രൂര്ക്ത്തികരിച്ചിട്ടിലലാത്ത കുടുംബങ്ങള്ക 

h) ഗര്ക്ഭിണികള്ക, കുട്ടികള്ക, അംഗരരിമിതര്ക്, ഭിന്നനരഷികാര്ക്, കിടപ്പ് 

നരാഗികള്ക, വാര്ക്ദ്ധ്കയകാല നരാഗത്താല് ബുദ്ധ്ിമുട്ടുന്നവര്ക് 

3. മുന്നെിയിപ്പിളെ ളവെിച്ചത്തില് േടത്തുന്ന ഒഴിപ്പികല് 

ത്രവര്ക്ത്തേത്തില് 5.6 (2) (B) (a to h) രട്ടികയില്ളപ്പടുന്നവര്ക്ക് ആദയ 

രരിഗണേ േല്കണം. ഈ രീതിയില് മുന്ഗണോ ത്കമം തനദര 

സ്ഥാരേത്തില് േിന്നും േിര്ക്ണയിച്ച് നേഷേില് നരഖരികുക, 

അവനലാകേം ളചയ്യുക, ആവരയളമങ്കില് ഈ ത്രനദരങ്ങള്ക സരര്ക്രിച്ച് 

ത്രാനദരിക സാഹചരയം മേസ്സിലാകുക. 
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4. ഒരു ജിലലയിനലാ, താലൂകിനലാ, ത്രനദരനത്താ മുന്നെിയിപ്പിളെ 

ളവെിച്ചത്തില് ഒഴിപ്പികല് ആവരയമായി വന്നാല് ആദയം 

ഒഴിപ്പിനകണ്ടതും, രക്ഷിനകണ്ടതും ഈ രട്ടിക 

അേുസരിച്ചായിരികണം 

5. ഒഴിപ്പികല് സാഹചരയം ഉണ്ടായാല് തനദര സ്ഥാരേം, െവേയൂ, 

നരാലീസ് എന്നീ വകുപ്പുകനൊളടാപ്പം ത്രവര്ക്ത്തിച്ച് ഒഴിപ്പികല് 

ത്രവര്ക്ത്തേം സുഗമം ആകുക. 

6. ഇതിോയി ഈ കുടുംബങ്ങെുളട ളമാകബല് േമ്പര്ക് ത്രനതയകമായി 

നേഷേില് സൂക്ഷികുക. 

7. കാലാവസ്ഥാ മുന്നെിയിപ്പുകെും, ദുരന്ത േിവാരണ അനതാെിറ്റി 

രുെളപ്പടുവികുന്ന േിര്ക്നദരങ്ങെും എലലാ അഗ്നി സുരക്ഷാ 

നേഷേുകെിലും എത്തുന്നു എന്ന് ഉെപ്പ് വരുത്തുക. സംസ്ഥാേ 

അനതാെിറ്റി രുെളപ്പടുവികുന്ന േിര്ക്നദരങ്ങള്ക അനതാെിറ്റിയുളട IPS 

WhatsApp ത്ഗൂപ്പിലൂളട അഗ്നി സുരക്ഷാ വകുപ്പ് നമധാവിക് േിലവില് 

േല്കുന്നുണ്ട് 

8. ജിലല ഇ.ഓ.സിയില് ഷിഫ്റ്റ്റ്  അടിസ്ഥാേത്തില് ഒരു സീേിയര്ക് 

ഫയര്ക്മാന് ദിവസം മുഴുവേും  ഉണ്ട് എന്ന് ഉെപ്പ് വരുത്തുക. 

9. മലനയാര നമഖലയില് രാത്തിയാത്ത ഒഴിവാകുവാന് േിര്ക്നദരം 

േല്കുന്ന അവസരത്തില് അത്തരം രാതകെില് മരം വീനണാ, 

മണ്ണിടിഞ്ഞ് വീനണാ തടസം നേരിട്ടാല് ഉടന് തളന്ന തടസം മാറ്റുവാന് 

ആവരയമായ േടരടി സവീകരികുക. 

10. രക്ഷാ ത്രവര്ക്ത്തേത്തില് രുെനമ്പാകില് വസികുന്നവര്ക്, നകാെേികള്ക, 

രുഴയുളടനയാ, േീര്ക്ചാലുകെുളടനയാ ഓരത്ത് താമസികുന്നവര്ക്, വയല് 

കരകെില് താമസികുന്നവര്ക്, മലയുളട ചരിവുകെിലും ഒറ്റളപ്പട്ട 

ത്രനദരത്തും വസികുന്നവര്ക് എന്നിവര്ക്ക് ആദയ രരിഗണേ േല്കുക. 

11. ഒഴിപ്പികല്, രക്ഷാ ത്രവര്ക്ത്തേം എന്നീ സാഹചരയത്തില് ഗര്ക്ഭിണികള്ക, 

കുട്ടികള്ക, അംഗരരിമിതര്ക്, ഭിന്നനരഷികാര്ക് എന്നിവര്ക്ക് ആദയ 

രരിഗണേ േല്കുക 
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12. ഫയര്ക് കനത്ണ്ടാള്ക െൂമില് ലഭികുന്ന ത്രധാേ ദുരന്ത വിവരങ്ങള്ക 

അനപ്പാള്ക തളന്ന ജിലലാ ഇ.ഓ.സിയിലും അെിയികുക. 

13. രക്ഷാ ത്രവര്ക്ത്തേത്തിേ നമഖലയില് സന്നദ്ധ് ത്രവര്ക്ത്തേത്തിന് മുന്നിട്ട് 

വരുന്ന അംഗീകൃത സന്നദ്ധ് സംഘടേകള്ക, സുമേസ്കര്ക് എന്നിവളര 

ദുരിതാരവാസ ത്രവര്ക്ത്തേങ്ങെില് രങ്കാെികള്ക ആകുക, അവര്ക്ക് 

നേത്തുതവം േല്കുക. 

14. ഫയര്ക് നഫാഴ്സ് ഉനദയാഗസ്ഥര്ക്ക് ഒരു വയക്തിഗത സുരക്ഷാ കിറ്റ് 

േല്കുന്നത് രരിഗണികണം. ഈ കിറ്റ് സവയം അരകടത്തില്ളരട്ടാലും 

അടിയന്തിരഘട്ടത്തില് മറ്റുള്ളവര്ക്കായി ഉരനയാഗികുവാേും 

സഹായകരമായിരികും. ഈ കിറ്റില് ഉണ്ടാനകണ്ട വസ്തുകള്ക (ഒരു 

വയക്തിക് എന്ന കണകില്) അേുബന്ധം 7 ആയി നചര്ക്ത്തിട്ടുണ്ട് 

15. നകത്ര നസേകളെ വിേയസികുന്ന അവസരത്തില് അവര്ക്ക് 

ആവരയമായ ത്രാനദരിക സഹായവും നേതൃതവവും ഉെപ്പാകുക 

5.7 ആരരനഗയ വകുപ്പ് 

1. ആനരാഗയ വകുപ്പ് No. 29/31/F2/2020/Health dated 20-5-2021 

(https://dhs.kerala.gov.in/wp-content/uploads/2021/05/Guidelines-Framework-for-Health-

System-preparedness-during-monsoon-in-context-of-COVID19.pdf) ത്രകാരം 

രുെളപ്പടുവിച്ച േിര്ക്നദരങ്ങള്ക േടപ്പില് വരുത്തുക 

2. എലലാ ത്രാഥമിക/സാമൂഹിക ആനരാഗയ നകത്രങ്ങെിലും, താലൂക്/ജിലലാ 

ആരുരത്തികെിലും, മഴകാല രകര്ക്ച്ചവയാധികള്ക തടയുന്നതിേുള്ള 

മാര്ക്ഗ നരഖ ഉണ്ടായിരിനകണ്ടതാണ്. 

3. ദുരിതാരവാസ കയാമ്പുകെില് ആനരാഗയ സംരക്ഷണത്തിേുള്ള േടരടികള്ക 

സവീകരികുക. കയാമ്പില് JHI, PHN എന്നിവരുളട നസവേം ഉെപ്പ് 

വരുത്തുക. 

4. നകാവിഡ്-19ളെ രശ്ചാത്തലത്തില് ദുരിതാരവാസ കയാമ്പുകെില് 

രാലിനകണ്ട ആനരാഗയ രരിരാലേ േടരടികള്ക അേുബന്ധം 3 

രരിഗണിച്ച് ത്രനതയകമായി രുെളപ്പടുവികുക 
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5. മഴകാല നരാഗങ്ങള്കക് ആവരയമായ മരുന്നുകള്ക എലലാ സര്ക്കാര്ക് 

ആരുരത്തികെിലും ഉണ്ട് എന്ന് ഉെപ്പ് വരുത്തുക. 

6. മഴകാലത്ത്  രാമ്പ് കടിയുളട സാധയത വര്ക്ധികും എന്നതിോല്, രാമ്പ് 

കടിയുളട ചികിത്സയ്തകായി േിര്ക്ണയിച്ചിട്ടുള്ള എലലാ 

ആരുരത്തികെിലും അതാത് ത്രനദരളത്ത രാമ്പ് കടിയുളട മുന്കാല 

ചരിത്തം രരിനരാധിച്ച് ആവരയമായ Anti Venom കരുതുക. Anti Venom 

ലഭയമായ ആരുരത്തികെുളട വിവരം അേുബന്ധം 5 ആയി 

നചര്ക്ത്തിട്ടുണ്ട്. 

7. ജിലലയിളല എലലാ ആരുരത്തികെുളടയും fitness തനദര-സവയംഭരണ 

ളരാതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് എഞ്ചിേീയളെളകാണ്ട്  അതാത് തനദര 

സ്ഥാരേങ്ങള്ക രരിനരാധിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഉെപ്പ് വരുത്തുക. Fitness 

ഇലലാത്ത ളകട്ടിടങ്ങള്ക ആരുരത്തി േടത്തുവാന് ഉരനയാഗികുന്നിലല 

എന്ന് ഉെപ്പ് വരുത്തുക. 

8. GO (Rt) No. 414/2021/DMD dated 13-5-2021 (https://sdma.kerala.gov.in/2021/05/14/rapid-

safety-audit-in-hospitals-government-and-private-government-order-and-the-checklist/) 

ത്രകാരം ജിലലയിളല എലലാ ആരുരത്തികെുളടയും സുരക്ഷാ 

സംവിധാേങ്ങള്ക ത്രവര്ക്ത്തികുന്നുണ്ട് എന്ന് അതാത് തനദര 

സ്ഥാരേങ്ങള്ക രരിനരാധിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഉെപ്പ് വരുത്തുക. ഇതിോയി 

അഗ്നി സുരക്ഷാ വകുപ്പിന് ആവരയമായ േിര്ക്നദരം േല്കുക. അഗ്നി 

സുരക്ഷാ വകുപ്പിളെ എന്.ഓ.സി ഇലലാത്ത ളകട്ടിടങ്ങള്ക ആരുരത്തി 

േടത്തുവാന് ഉരനയാഗികുന്നിലല എന്ന് ഉെപ്പ് വരുത്തുക. ദുരന്ത 

േിവാരണ േിയമം, Section 30 (2) (xxiii) ത്രകാരം ഇതിേുള്ള േിര്ക്നദരം 

രുെളപ്പടുവികുക. ത്രസ്തുത േിര്ക്നദരം അേുസരികാത്തവര്ക് ദുരന്ത 

േിവാരണ േിയമം, Section 51 (b) ത്രകാരം രിക്ഷയ്തക് വിനധയരാകും 

എന്നത് വയക്തമാകുക. 

9. ജിലലയിളല എലലാ ആരുരത്തികെുളടയും അഗ്നി സുരക്ഷാ 

സംവിധാേങ്ങള്ക ത്രവര്ക്ത്തികുന്നുണ്ട് എന്ന് അതാത് അതാത് തനദര 

സ്ഥാരേങ്ങെുളട രരിനരാധേയ്തക് നവണ്ട സഹായം േല്കുക. 

ഇതിോയി അഗ്നി സുരക്ഷാ വകുപ്പിളെ സഹായം നതടുക. അഗ്നി 

https://sdma.kerala.gov.in/2021/05/14/rapid-safety-audit-in-hospitals-government-and-private-government-order-and-the-checklist/
https://sdma.kerala.gov.in/2021/05/14/rapid-safety-audit-in-hospitals-government-and-private-government-order-and-the-checklist/
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സുരക്ഷാ വകുപ്പിളെ എന്.ഓ.സി ഇലലാത്ത ളകട്ടിടങ്ങള്ക ആരുരത്തി 

േടത്തുവാന് ഉരനയാഗികുന്നിലല എന്ന് ഉെപ്പ് വരുത്തുക. 

10. നരാഗ ത്രതിനരാധത്തില് രുചിതവത്തിളെ ത്രാധാേയം എടുത്തു രെയുന്ന 

ത്രചാരണങ്ങള്ക േടത്തുക. 

11. നകരെത്തില് നരഖരിച്ചിട്ടുള്ള അരകടകരമായ രാസരദാര്ക്ഥങ്ങള്ക 

ഏളതലലാം, എത്ത വീതം, എവിളട എലലാം (തനദര സ്ഥാരേത്തിളെ 

നരര് സഹിതം) എന്നത് വയവസായ വകുപ്പിനോട് രട്ടികളപ്പടുത്തി 

ജൂൺ 1ന് മുന്പ്റ് േല്കുവാന് ആവരയളപ്പടുക. ഈ 

രാസരദാര്ക്ഥങ്ങള്ക ജലത്തിനലാ, മണ്ണിനലാ, വായുവിനലാ കലര്ക്ന്ന് മേുഷ 

ജീവന് അരകടകരം ആയാല് അവ ത്രതിനരാധികുന്ന രീതികള്ക, 

മരുന്നുകള്ക എന്നിവ ഏളതലലാം എന്ന് ത്രസിദ്ധ്ീകരികുക. 

ഇവയ്തകായി, ഇത്തരം നരഖരം ഉള്ള ത്രനദരങ്ങെിളല സര്ക്കാര്ക് 

ആരുരത്തികള്ക ത്രതിനരാധ മരുന്നുകള്ക സഹിതം സജ്ജമാകുക. 

12. ത്രെയവും മണ്ണിടിച്ചിലും ബാധികാന് സാധയതയുള്ള മുഴുവന് 

ആനരാഗയ നകത്രങ്ങെുനടയും സമത്ഗമായ ലിേ് തയ്യാൊകുക 

13. ഓനരാ ആനരാഗയ നകത്രത്തിലും അത്തരം ആരത്ഘട്ടങ്ങെില് അവിളട 

േിന്നും അടിയന്തരമായി മാനറ്റണ്ട ഉരകരണങ്ങെുനടയും മറ്റു 

വസ്തുകെുനടയും കൃതയമായ ലിേ് തയ്യാൊകി വയ്തകുക. 

അനതാളടാപ്പം അവളയലലാം മാറ്റി ത്രവര്ക്ത്തേങ്ങള്ക തുടരാന് 

സാധികുന്ന സാധയതാ സ്ഥലങ്ങെും കണ്ടു വയ്തകുക. 

14. ത്രധാേ ആരുരത്തികെിളലലലാം മാസ് കാഷവാലിറ്റി ത്ടയാജ് 

നത്രാനട്ടാനകാള്ക, അതായത്, വലിയ അതയാഹിതങ്ങളെ എങ്ങളേ 

നേരിടാളമന്നുള്ളതിേുള്ള മാേദണ്ഡം േടപ്പിലാകുക. അതിോവരയമായ 

രരിരീലേങ്ങെും ഉെപ്പു വരുത്തുക. ആരുരത്തികെുളട കാരയക്ഷമതാ 

രരിധിയ്തക് മുകെിനലാട്ട് ളരളട്ടന്നു നരാഗികെുളട എണ്ണം 

വര്ക്ദ്ധ്ികുകയാളണങ്കില് കകകാരയം ളചയ്യാന് ആവരയമായ സര്ക്ജ് 

കപ്പാസിറ്റി പ്റ്ൊേും തയ്യാൊകുകയും, േടപ്പിലാകാന് ആവരയമായ 

രരിരീലേങ്ങെും േല്കുക. അതയാഹിത ഘട്ടങ്ങനൊട് രിഴവിലലാത്ത 

രീതിയില് ത്രതികരികാന് സഹായകമായ നഹാസ്രിലറ്റ് എമര്ക്ജന്സി 
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ളെസ്നരാൺസ് ൈാേും തയ്യാൊകി രരിരീലേം േല്കുക. ഇത്തരം 

ഘട്ടങ്ങെില് കൃതയമായ ഏനകാരേം ഉെപ്പു വരുത്തുന്നതിോയി 

ആരയവിേിമയ സംവിധാേവും ഒരുകുക. 

15. ഡയാലിസിസ് ളചയ്യുന്നവര്ക്, കാന്സര്ക് ചികിത്സയിലുള്ളവര്ക്, 

അവയവമാറ്റ രസ്ത്തത്കിയയ്തക് നരഷമുള്ള ചികിത്സയില് 

കഴിയുന്നവര്ക് ഉള്കളപ്പളട ചികിത്സ മുടങ്ങാന് രാടിലലാത്ത ഗുരുതരമായ 

നരാഗാവസ്ഥയുള്ളവരുളട സമത്ഗമായ ലിേുകെും തയ്യാൊകുക. 

അതയാഹിത ഘട്ടങ്ങെില് ഇവരുളട ചികിത്സകള്ക മുടങ്ങാളത 

നോകുന്നതിേു നവണ്ടിയാണ് ഈ ലിേ് തയ്യാൊനകണ്ടത്. ഇവര്ക് 

അവരുളട ളമഡികല് ളെനകാര്ക്ഡുകള്ക േിര്ക്ബന്ധമായും കയ്യില് 

സൂക്ഷിച്ചു വയ്തകണം. അനതാളടാപ്പം അതയാവരയ ഘട്ടങ്ങെില് 

ബന്ധളപ്പടാോയി ജിലലാ നകാൺനത്ടാള്ക െൂം, വാര്ക്ഡ് ളമമ്പര്ക്, ഏളതങ്കിലും 

സന്നദ്ധ്സംഘടേയില് ഉള്ള വെണ്ടിയര്ക്മാരുളട േമ്പെുകള്ക എന്നിവയും 

സൂക്ഷികണം. ഇത്തരം നരാഗികള്കക് ആരുരത്തികെില് േിന്നും 

മരുന്നുകള്ക ഒരു മാസനത്തയ്തക് േല്കുകയും നവണം. 

16. ആരുരത്തികള്ക എലലാം രണ്ടാഴ്ചകെിനലയ്തകുള്ള മരുന്നുകെുളട 

നോക് കൂടുതലായി എനപ്പാഴും  കരുതണം. നഡാക്സി കസക്െിന്, 

ഒആര്ക്എസ്, ലീച്ഛിങ് രൗഡര്ക്, മാസ്കുകള്ക, സാേികറ്റസെുകള്ക എന്നിവ 

േിര്ക്ബന്ധമായും ആ നോകില് ആവരയത്തിേുണ്ടാകണം. 

17. ഗര്ക്ഭിണികള്ക, കിടപ്പിലായവര്ക്, ഭിന്നനരഷിയുള്ളവര്ക് തുടങ്ങി 

ദുരന്തഘട്ടങ്ങെില് ഏറ്റവും ആദയം സഹായളമത്തികുകയും സുരക്ഷിത 

സ്ഥലങ്ങെിനലയ്തക് മാറ്റുകയും ളചനയ്യണ്ടവരുളട ലിേുകെും 

തയ്യാൊകുക. ഇവരുളട വീടുകള്ക മാപ്പ് ളചയ്യുകയും നവണം. അതിേു 

രുെനമ, ഇവളര വെണ്ടിയര്ക്മാരുമായി ബന്ധളപ്പടുത്തുകയും 

അവരയഘട്ടങ്ങെില് കാലതാമസമിലലാളത അവിളടളയത്തി അവളര 

സുരക്ഷിതരാകാന് സാധികുളമന്ന് ഉെപ്പു വരുത്തുകയും നവണം. 

18. നകാവിഡ് ചികിത്സ ലഭയമാകുന്ന ആരുരത്തികെില് കവദയുത 

വിതരണം തടസ്സമിലലാളത ലഭയമാകാന് ആവരയമായ േടരടികള്ക 
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സവീകരികണം. ഇതിോയി ആരുരത്തികെില് ഉടേടി ജേനെറ്റെുകള്ക 

സ്ഥാരികണം. 

19. കവദയുത ബന്ധത്തില് തകരാെുകള്ക വരുന്ന മുെക് 

യുദ്ധ്കാലാടിസ്ഥാേത്തില് രരിഹാരം കളണ്ടത്താേുള്ള 

തയ്യാളെടുപ്പുകള്ക, ആവരയമായ ടാസ്ക് നഫാഴ്സുകള്ക തുടങ്ങിയവ 

മുന്കൂട്ടി സജ്ജമാകി േിര്ക്ത്തണം. 

20. സംസ്ഥാേളത്ത ആരുരത്തികെില് കവദയുതി മുടങ്ങുന്നിളലലന്ന് ജിലലാ 

ദുരന്ത േിവാരണ അനതാെിറ്റിയും, കവദയുതി നബാര്ക്ഡുമായി നചര്ക്ന്ന്  

ഉെപ്പാകണം. 

5.8 ജ്ലരസചന വകുപ്പ് 

1. തീരനരാഷണ ആഘാതം ലഘൂകരികുവാന് ആവരയമായ രീതിയില് 

ജലനസചേ വകുപ്പ്  കടല് ഭിത്തികള്കകുള്ള നകടുരാടുകള്ക 

അടിയന്തിരമായി രരിനരാധിച്ച്, രരിഹരികുക. കടല് ഭിത്തിയുളട 

േിര്ക്മ്മാണം, രരിരാലേം, രുേര്ക്േിര്ക്മ്മാണം എന്നിവയ്തക് ദുരന്ത 

ത്രതികരണ േിധി വിേിനയാഗികുവാന് രാടുള്ളതലല. 

2. തീരനരാഷണം നേരിടുവാന് സാധയതയുള്ള എലലാ ത്രനദരങ്ങള്ക 

കളണ്ടത്തി ളമയ്ത 30ന് മുന്പ്റ് ത്രസ്തുത വിവരം ജിലലാ ദുരന്ത 

േിവാരണ അനതാെിറ്റിളയ അെിയികുക. 

3. അടിയന്തിരഘട്ടങ്ങെില് തീരളത്തയും, വയല് ബണ്ടുകെിളലയും, 

രുഴനയാരളത്തയും വീടുകള്കക് സംരക്ഷണം േല്കുവാന് ആവരയമായ 

രീതിയില് മണല്േിെച്ച കയര്ക് ചാകുകനൊ, ജിനയാ ടയുബുകനൊ 

കരുതുവാന് നവണ്ടുന്ന േടരടികള്ക ജലനസചേ വകുപ്പ്  തനദര 

സര്ക്കാരുമായി നചര്ക്ന്ന് േടത്തണം 

4. തീരനരാഷണം, രക്തമായ കാറ്റ്, സുോമി, ചുഴലികാറ്റ് 

എന്നിവനയാടേുബന്ധിച്ചുള്ള അടിയന്തിരഘട്ടത്തില് മണല്േിെച്ച കയര്ക് 

ചാകുകനൊ, ജിനയാ ടയുബുകനൊ ഉരനയാഗികുന്നതിന് ദുരന്ത 

ത്രതികരണ േിധിയില് േിന്നും തുക ളചലവഴികാവുന്നതാണ്. 

ആവരയമാളണങ്കില് മാത്തം ഇവ ഉരനയാഗളപ്പടുത്തുക. 
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ഇതിോവരയമായ നഫാര്ക്മാറ്റ്  Handbook on Disaster Management – Volume 1 – 

Emergency Operations Centres & Emergency Support Functions Plan, Keralaല് 

േല്കിയിട്ടുണ്ട്. മുന്കൂര്ക് നെറ്റ് നകാൺത്ടാക്റ്റ് ക്ഷണിച്ച് 

അംഗീകരികാത്ത ഒരു വസ്തുവകകെുളടയും വാടകനയാ, ളചലവ് 

തുകനയാ സംസ്ഥാേ ദുരന്ത ത്രതികരണ േിധിയില് േിന്നും 

ളചലവഴികുവാന് രാടുള്ളതലല. ഇത്തരം നെറ്റ് നകാൺത്ടാക്റ്റ് 

തഹസില്ദാര്ക്  നവണം അന്തിമമായി അഗീകരികുവാന്. 

5. വകുപ്പിളെ േിയത്ന്തണത്തില് ഉള്ള എലലാ അണളകട്ടുകെുളടയും 

ചുവപ്പ് അനലര്ക്ട്ട് (തുെന്നു വിടുന്നതിന് മുന്രുള്ള മുന്നെിയിപ്പ്), 

ഓെഞ്ച് അനലര്ക്ട്ട്, േീല അനലര്ക്ട്ട് എന്നീ ജലേിരപ്പുകെും, െുള്ക ളകര്ക്വ് 

അേുസരിച്ച് ഏതു സാഹചരയങ്ങെില് അണളകട്ടുകള്ക തുെന്നുവിടും 

എന്നും അണളകട്ടുകള്ക േിലേില്കുന്നതും, അണളകട്ടിളല ജലം ഒഴുകി 

നരാകുന്നതുമായ ജിലലകെിളല ജിലലാ ദുരന്ത േിവാരണ അനതാെിറ്റിക് 

ജൂൺ 1ന് മുന്പ്റ് േല്കി മുന്കൂര്ക് അേുമതി വാങ്ങണം. ഈ 

അംഗീകൃത രദ്ധ്തി അേുസരിച്ച് മാത്തനമ അണളകട്ടുകെില് േിന്നും 

ജലം തുെന്ന് വിടുവാന് രാടുള്ളൂ. 

6. വകുപ്പിളെ േിയത്ന്തണത്തില് ഉള്ള എലലാ കാോലുകെും, രുഴകെും, 

േീര്ക്ച്ചാലുകെും തടസരഹിതമാകി എന്ന് ളമയ്ത മാസത്തില് തളന്ന 

ഉെപ്പ് വരുത്തുക. ത്രധാേ േീര്ക്ചാലുകെും, ഓടകെും, രരിനരാധിച്ച്, 

അവയില് തടസങ്ങള്ക ഇലല എന്ന് മണ്ണ് സംരക്ഷണ വകുപ്പ്, 

തനദരസവയംഭരണ വകുപ്പ് എന്നിവരുമായി നചര്ക്ന്ന് ഉെപ്പ് വരുത്തുക. 

മഴളവള്ളത്തിളെ ഒഴുക് തടസ്സളപ്പടുത്തുന്ന എലലാ വസ്തുകെും 

ഓടകെില്േിന്നും, േീര്ക്ച്ചാലുകെില് േിന്നും മാറ്റുക. 

7. അണളകട്ടുകെില് േിന്നും ജലം തുെന്നു വിനടണ്ടുന്ന സാഹചരയം ഉണ്ട് 

എന്ന അേുമാേത്തില് എത്തുകയാളണങ്കില് േീല അനലര്ക്ട്ട് 

രുെളപ്പടുവികുന്ന അവസരത്തില് തുെന്നുവിടുവാന് സാധയതയുള്ള 

അണളകട്ടിളെ ജല ബഹിര്ക്ഗമേ രാതയിലുള്ള എലലാ ജിലലകെിളലയും 

അടിയന്തിരഘട്ട കാരയേിര്ക്വഹണ നകത്രങ്ങെില് (BSNL 1077ല്) 

േിര്ക്ബന്ധമായും അെിയിപ്പ് േല്നകണ്ടതാണ്; 36 മണികൂര്ക് 

https://sdma.kerala.gov.in/wp-content/uploads/2020/06/Orange-Book-of-Disaster-Management-1-2020.pdf
https://sdma.kerala.gov.in/wp-content/uploads/2020/06/Orange-Book-of-Disaster-Management-1-2020.pdf
https://sdma.kerala.gov.in/wp-content/uploads/2020/06/Orange-Book-of-Disaster-Management-1-2020.pdf
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മുന്ളരങ്കിലും ഇത്തരം ഒരു ത്രാഥമിക അെിയിപ്പ് ജിലലകള്കക് 

േല്കുവാന് വകുപ്പ് രരിത്രമികണം. ജല ബഹിര്ക്ഗമേ രാതയിലുള്ള 

എലലാ ജിലലാ കെക്ടര്ക്മാരുളടയും അേുമതിനയാളട മാത്തനമ 

അണളകട്ടുകെില് േിന്നും ജലം തുെന്നു വിടാന് രാടുള്ളൂ. 

8. േീല അനലര്ക്ട്ട് േല്കുന്ന സമയം മുതല് ചുവപ്പ് അനലര്ക്ട്ട് വളര 

ചുരുങ്ങിയത് 24 മണികൂര്ക് സമയം എങ്കിലും ജിലലാ ദുരന്ത േിവാരണ 

അനതാെിറ്റികള്കക് ലഭികുന്നു എന്ന് ഉെപ്പ് വരുത്തുക. 

9. ഓെഞ്ച് ആനലര്ക്ട്ടും, ചുവപ്പ് ആനലര്ക്ട്ടും മാത്തമുള്ള അണളകട്ടുകെില് 

ഓെഞ്ച് അനലര്ക്ട്ട് േല്കുന്ന സമയം മുതല് ചുവപ്പ് അനലര്ക്ട്ട് വളര 

ചുരുങ്ങിയത് 24 മണികൂര്ക് സമയം എങ്കിലും ജിലലാ ദുരന്ത േിവാരണ 

അനതാെിറ്റികള്കക് ലഭികുന്നു എന്ന് ഉെപ്പ് വരുത്തുക. 

10. എലലാ അണളകട്ടുകള്കകും ചുവപ്പ്, ഓെഞ്ച്, േീല എന്നീ മൂന്നു തരം 

മുന്നെിയിപ്പുകള്ക ഇലല. ഏളതലലാം അണളകട്ടുകള്കകാണ് ഇവ ബാധകം 

എന്നത് ത്രനതയകമായി ജല ബഹിര്ക്ഗമേ രാതയിലുള്ള എലലാ ജിലലാ 

ദുരന്ത േിവാരണ അനതാെിറ്റികളെ അെിയികണം. 

11. ഒരു കാരണവരാലും കവകിട്ട് 6 മണിക് നരഷം, രകല് 6 

മണിവളര, രകല് തുെകാളത ഇരുന്ന അണളകട്ടുകെുളട ഷട്ടെുകള്ക 

തുെന്ന് രുതുതായി ജലം ഒഴുകരുത്. 

12. നവലിനയറ്റ സമയളത്ത സമുത്ദ സ്ഥിതി കൂടി INCOISളെ  ളവബ്കസറ്റില് 

(https://incois.gov.in/portal/osf/tide.jsp) േിന്നും രരിനരാധിച്ചിട്ട് നവണം 

അണളകട്ടുകെില് േിന്നും ജലം തുെന്നു വിടുവാന് അേുവാദം 

േല്കുവാന്. ജിലല ഇ.ഓ.സി യില് േിനയാഗിച്ചിടുള്ള ജലനസചേ 

വകുപ്പ് എഞ്ചിേീയര്ക് നമല് അേുമാേം േടത്തി അണളകട്ടിളെ 

ചുമതലയുള്ള ഉനദയാഗസ്ഥേുമായി ചര്ക്ച്ച ളചയ്തത് രുരാര്ക്ര 

േല്നകണ്ടതാണ്. 

13. അത്രതീക്ഷിത മഴയില് രാത്തിയും തുെന്ന് വിനടണ്ടി വരുന്ന 

അണളകട്ടുകെുളട നരരുകള്ക അേുബന്ധം 4 ആയി 

ഉള്കളപ്പടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇത്തരം അണളകട്ടുകെില് േിന്നും ജലം തുെന്ന് 
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വിടുന്നതിന് മുന്പ്റ് ജിലല ദുരന്ത േിവാരണ അനതാെിറ്റിളയ 

അെിയികുക, അേുമതി വാങ്ങുക. 

14. ജലനസചേ വകുപ്പുകെിളല അസിേളെ എക്സികയൂട്ടീവ് 

എഞ്ചിേീയെില് കുെയാത്ത ഉനദയാഗസ്ഥളേ ഷിഫ്റ്റ്റ്  അടിസ്ഥാേത്തില് 

ജിലലാ അടിയന്തിരഘട്ട കാരയേിര്ക്വഹണ നകത്രങ്ങെിനലക് 24 x 7 

േിനയാഗികുക. 

15. ജിലല ഇ.ഓ.സിയില് േിനയാഗിച്ചിട്ടുള്ള ജലനസചേ വകുപ്പ് എഞ്ചിേീയര്ക് 

അതാത് അണളകട്ടില് േിന്നും രുെനത്തക് ഒഴുകുവാന് ഉനദരികുന്ന 

ജലത്തിന് അേുസരിച്ച് ഓനരാ ത്രനദരത്തും എത്ത കണ്ട് ജലം ഉയരും 

എന്നത് വകുപ്പിളല മറ്റ് ഉനദയാഗസ്ഥരുമായി ചര്ച്ച ളചയ്തത് ജിലലാ 

ഇ.ഒ.സിയ്തക് അേുമാേിച്ച് േല്നകണ്ടതാണ്. ജലം േദിയുളട 

കരകവിഞ്ഞ് ഒഴുകുനമാ എന്ന് കൂട്ടായി രരിനരാധികുകയും ളചയ്യുക. 

16. േദീ ജലം മറ്റ് ജിലലകെില് ളചന്ന് എത്തും എങ്കില് ത്രസ്തുത 

ജിലലയിളല ജിലലാ ഇ.ഒ.സിളയ അെിയികുക 

17. നകത്ര ജല കമ്മിഷന് (CWC) േല്കുന്ന ത്രെയ മുന്നെിയിപ്പ് (ഇവ 

ഇവിളട േിരീക്ഷികാം http://india-water.gov.in/) േിരീക്ഷിച്ച് ജിലലയിളല 

ഏളതലലാം ഭാഗത്ത് ത്രെയ സാധയതയുണ്ട് എന്ന് സംസ്ഥാേ, ജിലലാ 

ഇ.ഒ.സികള്ക, തനദര സ്ഥാരേങ്ങള്ക എന്നിവളര അെിയികുന്നതിന് 

ജിലലയിളല എലലാ ജല നസചേ ഉനദയാഗസ്ഥരും, ളക.എസ്.ഇ.ബി 

ഉനദയാഗസ്ഥരുമായി േിരന്തരം ബന്ധളപ്പട്ട് ത്രവര്ക്ത്തികുവാേുള്ള 

ചുമതലയും നമല് ഉനദയാഗസ്ഥന് ആയിരികും. 

18. ളരാതുജേങ്ങള്കക് അണളകട്ട് തുെകുന്നതിന് മുന്പ്റ് ഇ.എ.രി 

അേുസരിച്ചുള്ള കസെൺ മുഴകി അെിയിപ്പ് േല്കുക 

19. വകുപ്പ് തയ്യാൊകിയ അടിയന്തിരഘട്ട ത്രവര്ക്ത്തേ രദ്ധ്തി (ഇ.എ.രി) 

ത്രകാരം ളരാതുജേങ്ങെും തനദര സര്ക്കാരുകെും അെിഞ്ഞിരിനകണ്ട 

വിഷയങ്ങള്ക ഉള്കളപ്പടുത്തി മലയാെത്തില് ഒരു ലഘുനലഖയില് ഓനരാ 

അണളകട്ടും സംബന്ധിച്ച് ത്രസിദ്ധ്ീകരികുക.  ഈ ലഘുനലഖയില് 

ജേങ്ങള്കക്  എങ്ങളേയാണ് മുന്നെിയിപ്പ് േല്നകണ്ടത്, ആരാണ് 

മുന്നെിയിപ്പ് േല്നകണ്ടത്, എങ്ങളേയാണ് അവളര അടിയന്തരഘട്ടത്തില് 
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മാനറ്റണ്ടത് എന്നിങ്ങളേയുള്ള കാരയങ്ങള്ക ത്രതിരാതികണം. താഴ്ന്ന 

ത്രനദരങ്ങെില് ജീവികുന്ന ആെുകെുളട വിവരങ്ങള്ക, അവര്ക്കുള്ള 

സുരക്ഷിത സ്ഥലങ്ങള്ക, ഗതാഗതമാര്ക്ഗങ്ങള്ക, ഒഴിപ്പികല് വഴികള്ക 

തുടങ്ങിയവയുളട വിരദാംരങ്ങെും ത്രസ്തുത രദ്ധ്തിയില് 

ഉള്കളപ്പടുത്തണം. 

Sl.  
No ജിലല അണളകട്ട് 

ഇ.എ.രി 
ലിങ്ക് 

റൂള് 
മകര്വ് 

1 തിരുവേന്തരുരം ളേയ്യാര്ക് Neyyar Neyyar 

2 നകാഴിനകാട് കുറ്റിയാടി 
(ളരരുവണ്ണാമൂഴി) Kuttiyadi Kuttiyadi 

3 രാലകാട് മലമ്പുഴ Malampuzha Malampuzha 

4 രാലകാട് ചുള്ളിയാര്ക് Chulliyar  

5 രാലകാട് മംഗലം  Mangalam 

6 രാലകാട് വാെയാര്ക് Walayar  

7 രാലകാട് കാഞ്ഞിരപ്പുഴ Kanjirappuzha Kanjirappuzha 

8 രാലകാട് മീന്കര Meenkara  

9 രാലകാട് കുെുര്ക് ബൊജ് (രഴശ്ശി) Pazhasshi  

10 രാലകാട് നരാത്തുണ്ടി Pothundy Pothundy 

11 തൃശ്ശൂര്ക് ചീനമാേി Chimony Chimony 

12 തൃശ്ശൂര്ക് വാഴാേി Vazhani Vazhani 

13 തൃശ്ശൂര്ക് രീച്ചി Peechi Peechi 

14 ഇടുകി മലങ്കര Malankara  

15 ളകാലലം കലലട (രരപ്പാര്ക്) Kallada Kallada 

20. ആലപ്പുഴ ജിലലയില് ജലനസചേ വകുപ്പിളെ േിയത്ന്തണത്തില് 

സൂക്ഷിച്ചിരികുന്ന അതിരക്തമായ രമ്പുകള്ക രരിനരാധിച്ച് അവ 

ത്രവര്ക്ത്തേ ക്ഷമമം ആണ് എന്ന് 10-6-2021ന് മുന്പ്റ് ഉെപ്പ് 

വരുത്തുകയും, ഇവ അടിയന്തിരമായി വിവിധ സ്ഥലങ്ങെില് 

വിേയസികുവാന് ആവരയമായ ളത്കയിന്, വാഹേങ്ങള്ക എന്നിവയ്തക് 

ളമയ്ത മാസത്തില് തളന്ന നകത്ര സര്ക്കാര്ക് Ltr. No. 33-2/2015-NDM-I dated 17th 

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

േിഷ്കര്ക്ഷിച്ചിരികുന്നത് നരാളല നെറ്റ് നകാൺത്ടാക്റ്റ് ക്ഷണിച്ച് 

തീരുമാേമാകി സൂക്ഷികുക. ആവരയമാളണങ്കില് മാത്തം 

http://www.irrigation.kerala.gov.in/images/actionplan/Draft%20EAP-Neyyar%20Final.pdf
http://www.irrigation.kerala.gov.in/images/latest/7.pdf
http://www.irrigation.kerala.gov.in/images/actionplan/Draft-EAP-Kuttiyadi-Dam-Final.pdf
http://www.irrigation.kerala.gov.in/images/latest/5.pdf
http://www.irrigation.kerala.gov.in/images/actionplan/Draft-EAP-Malampuzha-Dam-Final.pdf
http://www.irrigation.kerala.gov.in/images/latest/6.pdf
http://www.irrigation.kerala.gov.in/images/actionplan/Draft-EAP-Chulliar-Dam-Final.pdf
http://www.irrigation.kerala.gov.in/images/latest/1.pdf
http://www.irrigation.kerala.gov.in/images/actionplan/Draft-EAP-Walayar-Dam-Final.pdf
http://www.irrigation.kerala.gov.in/images/actionplan/Draft-EAP-Kanhirapuzha-Final.pdf
http://www.irrigation.kerala.gov.in/images/latest/4.pdf
http://www.irrigation.kerala.gov.in/images/actionplan/Draft-EAP-Meenkara-Final.pdf
http://www.irrigation.kerala.gov.in/images/actionplan/Draft-EAP-Pazhassi-Final.pdf
http://www.irrigation.kerala.gov.in/images/actionplan/Draft-EAP-Pothundy-Final.pdf
http://www.irrigation.kerala.gov.in/images/latest/9.pdf
http://www.irrigation.kerala.gov.in/images/actionplan/Draft-EAP-Chimoni-Dam.pdf
http://www.irrigation.kerala.gov.in/images/latest/2.pdf
http://www.irrigation.kerala.gov.in/images/actionplan/Draft-EAP-Vazhani-Final.pdf
http://www.irrigation.kerala.gov.in/images/latest/10.pdf
http://www.irrigation.kerala.gov.in/images/actionplan/EAP-Peechi-Dam-Final.pdf
http://www.irrigation.kerala.gov.in/images/latest/8.pdf
http://www.irrigation.kerala.gov.in/images/actionplan/Draft-EAP-Malankara-Dam-Final.pdf
http://www.irrigation.kerala.gov.in/images/actionplan/EAP-Kallada-Final.pdf
http://www.irrigation.kerala.gov.in/images/latest/3.pdf
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ഉരനയാഗളപ്പടുത്തുക. ഇതിോവരയമായ നഫാര്ക്മാറ്റ്  Handbook on Disaster 

Management – Volume 1 – Emergency Operations Centres & Emergency Support Functions 

Plan, Keralaല് േല്കിയിട്ടുണ്ട്. ഈ ത്രവര്ക്ത്തികള്കക് ളചലവാകുന്ന തുക 

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

ത്രകാരം 2245-02-101-94-Flood-Other itemsല് േിന്നും വഹികാവുന്നതാണ്. 

ഇവ വിേയസികുന്നതിേും, മറ്റ് ജിലലകെിനലക് മാറ്റുന്നതിേും ജിലലാ 

ദുരന്ത േിവാരണ അനതാെിറ്റിയുളട അേുമതി വാങ്ങണം. 

21. തണ്ണീര്ക്മുകം ബണ്ടിലൂളടയുള്ള ജല ബഹിര്ക്ഗമേം സുഗമമാണ് എന്ന് 

ഉെപ്പുവരുത്തുക 

22. തനദര സ്ഥാരേ തലത്തില് ളവള്ളളപ്പാക േിവാരണ രദ്ധ്തികള്ക (Flood 

Management Plan) തയ്യാൊകുന്നതിന് തനദര സ്ഥാരേങ്ങളെ സഹായികുക. 

വകുപ്പിളെ രദ്ധ്തികള്ക തനദര സ്ഥാരേങ്ങെുളട ദുരന്ത ലഘൂകരണ 

രദ്ധ്തിയുമായി നചര്ക്ന്ന് നരാകുന്നതാണ് എന്ന് ഉെപ്പ് വരുത്തുക 

23. ളരാഴി മുഖങ്ങെില് അടിഞ്ഞിട്ടുള്ള മണ്ണ് ജൂൺ 15ന് മുന്രായി 

മാറ്റുക. ജല ബഹിര്ക്ഗമേം സുഗമമാകുവാോയി േിരന്തരം 

ആവരയമായ േടരടികള്ക സവീകരികുക. 

24. സ്രില്നവകള്ക, അണളകട്ടുകള്ക, ബരാജ്കള്ക എന്നിവയുളട ഷട്ടെുകള്ക 

ത്രവര്ക്ത്തേക്ഷമം ആണ് എന്ന് ഉെപ്പ് വരുത്തി ജിലലാ ദുരന്ത േിവര്ക്ണ 

അനതാെിറ്റിയ്തക് െിനരാര്ക്ട്ട് ജൂൺ 15ന് മുന്രായി േല്കുക 

5.9 മക.എസ്.ഇ.ബി 

1. ളക.എസ്.ഇ.ബിയുളട േിയത്ന്തണത്തില് ഉള്ള എലലാ ത്രധാേ 

അണളകട്ടുകെുളടയും ചുവപ്പ്, ഓെഞ്ച്, േീല എന്നീ അനലര്ക്ട്ട് 

ജലേിരപ്പുകെും, െുള്ക ളകര്ക്വ് അേുസരിച്ച് ഏതു സാഹചരയങ്ങെില് 

അണളകട്ടുകള്ക തുെന്നുവിടും എന്നും അണളകട്ടുകള്ക 

േിലേില്കുന്നതും, അണളകട്ടിളല ജലം ഒഴുകി നരാകുന്നതുമായ 

ജിലലകെിളല ജിലലാ ദുരന്ത േിവാരണ അനതാെിറ്റിക് ജൂൺ 1ന് മുന്പ്റ് 

േല്കി മുന്കൂര്ക് അേുമതി വാങ്ങണം. 

https://sdma.kerala.gov.in/wp-content/uploads/2020/06/Orange-Book-of-Disaster-Management-1-2020.pdf
https://sdma.kerala.gov.in/wp-content/uploads/2020/06/Orange-Book-of-Disaster-Management-1-2020.pdf
https://sdma.kerala.gov.in/wp-content/uploads/2020/06/Orange-Book-of-Disaster-Management-1-2020.pdf
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2. ളക.എസ്.ഇ.ബിയുളട േിയത്ന്തണത്തില് ഉള്ള എലലാ അണളകട്ടുകള്കകും 

ചുവപ്പ്, ഓെഞ്ച്, േീല എന്നീ മൂന്നു തരം മുന്നെിയിപ്പുകള്ക ഇലല. 

ഏളതലലാം അണളകട്ടുകള്കകാണ് ഇവ ബാധകം എന്നത് ത്രനതയകമായി 

ജല ബഹിര്ക്ഗമേ രാതയിലുള്ള എലലാ ജിലലകെിളലയും ജിലലാ ദുരന്ത 

േിവാരണ അനതാെിറ്റികളെ അെിയികണം. 

3. അണളകട്ടുകെില് േിന്നും ജലം തുെന്നു വിനടണ്ടുന്ന സാഹചരയം ഉണ്ട് 

എന്ന അേുമാേത്തില് എത്തുകയാളണങ്കില് േീല അനലര്ക്ട്ട് 

രുെളപ്പടുവികുന്ന അവസരത്തില് തുെന്നുവിടുവാന് സാധയതയുള്ള 

അണളകട്ടിളെ ജല ബഹിര്ക്ഗമേ രാതയിലുള്ള എലലാ ജിലലകെിളലയും 

അടിയന്തിരഘട്ട കാരയേിര്ക്വഹണ നകത്രങ്ങെില് (BSNL 1077ല്) 

േിര്ക്ബന്ധമായും അെിയിപ്പ് േല്നകണ്ടതാണ്; 36 മണികൂര്ക് 

മുന്ളരങ്കിലും ഇത്തരം ഒരു ത്രാഥമിക അെിയിപ്പ് ജിലലകള്കക് 

േല്കുവാന് ളക.എസ്.ഇ.ബി രരിത്രമികണം. ജല ബഹിര്ക്ഗമേ 

രാതയിലുള്ള എലലാ ജിലലാ കെക്ടര്ക്മാരുളടയും അേുമതിനയാളട 

മാത്തനമ അണളകട്ടുകെില് േിന്നും ജലം തുെന്നു വിടാന് രാടുള്ളൂ. 

4. ഒരു കാരണവരാലും കവകിട്ട് 6 മണിക് നരഷം, രകല് 6 

മണിവളര, രകല് തുെകാളത ഇരുന്ന അണളകട്ടുകെുളട ഷട്ടെുകള്ക 

തുെന്ന് രുതുതായി ജലം ഒഴുകരുത്. 

5. നവലിനയറ്റ സമയളത്ത സമുത്ദ സ്ഥിതി കൂടി INCOISളെ  

ളവബ്കസറ്റില് (https://incois.gov.in/portal/osf/tide.jsp) േിന്നും 

രരിനരാധിച്ചിട്ട് നവണം അണളകട്ടുകെില് േിന്നും ജലം തുെന്നു 

വിടുവാന്. 

6. ചില ളചെിയ അണളകട്ടുകള്കക് ഈ േിഷ്കര്ക്ഷ രാലികുവാന് 

സാധികിലല. ആയതിോല് ഇവയുളട രട്ടിക അേുബന്ധം 4 ആയി 

നചര്ക്ത്തിട്ടുണ്ട്. ഇവ തുെകുന്നതിന് മുന്പ്റ് അണളകട്ടിളെ േടത്തിപ്പ് 

ചുമതലയുള്ള വകുപ്പ് അണളകട്ടിന് താളഴ ജല ബഹിര്ക്ഗമേ 

രാതയിലുള്ള എലലാ ജിലലാ കെക്ടര്ക്മാരുളടയും അേുമതി വാങ്ങണം. 

7. ളരാതുജേങ്ങള്കക് അണളകട്ട് തുെകുന്നതിന് മുന്പ്റ് ഇ.എ.രി 

അേുസരിച്ചുള്ള കസെൺ മുഴകി അെിയിപ്പ് േല്കുക 
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8. േീല അനലര്ക്ട്ട് േല്കുന്ന സമയം മുതല് ചുവപ്പ് അനലര്ക്ട്ട് വളര 

ചുരുങ്ങിയത് 24 മണികൂര്ക് സമയം എങ്കിലും ജിലലാ ദുരന്ത േിവാരണ 

അനതാെിറ്റികള്കക് ലഭികുന്നു എന്ന് ഉെപ്പ് വരുത്തുക. 

9. ഓെഞ്ച് ആനലര്ക്ട്ടും, ചുവപ്പ് ആനലര്ക്ട്ടും മാത്തമുള്ള അണളകട്ടുകെില് 

ഓെഞ്ച് അനലര്ക്ട്ട് േല്കുന്ന സമയം മുതല് ചുവപ്പ് അനലര്ക്ട്ട് വളര 

ചുരുങ്ങിയത് 24 മണികൂര്ക് സമയം എങ്കിലും ജിലലാ ദുരന്ത േിവാരണ 

അനതാെിറ്റികള്കക് ലഭികുന്നു എന്ന് ഉെപ്പ് വരുത്തുക. 

10. വകുപ്പ് തയ്യാൊകിയ അടിയന്തിരഘട്ട ത്രവര്ക്ത്തേ രദ്ധ്തി (ഇ.എ.രി) 

ത്രകാരം ളരാതുജേങ്ങെും തനദര സര്ക്കാരുകെും അെിഞ്ഞിരിനകണ്ട 

വിഷയങ്ങള്ക ഉള്കളപ്പടുത്തി മലയാെത്തില് ഒരു ലഘുനലഖയില് ഓനരാ 

അണളകട്ടും സംബന്ധിച്ച് ത്രസിദ്ധ്ീകരികുക.  ഈ ലഘുനലഖയില് 

ജേങ്ങള്കക്  എങ്ങളേയാണ് മുന്നെിയിപ്പ് േല്നകണ്ടത്, ആരാണ് 

മുന്നെിയിപ്പ് േല്നകണ്ടത്, എങ്ങളേയാണ് അവളര അടിയന്തരഘട്ടത്തില് 

മാനറ്റണ്ടത് എന്നിങ്ങളേയുള്ള കാരയങ്ങള്ക ത്രതിരാദികണം. താഴ്ന്ന 

ത്രനദരങ്ങെില് ജീവികുന്ന ആെുകെുളട വിവരങ്ങള്ക, അവര്ക്കുള്ള 

സുരക്ഷിത സ്ഥലങ്ങള്ക, ഗതാഗതമാര്ക്ഗങ്ങള്ക, ഒഴിപ്പികല് വഴികള്ക 

തുടങ്ങിയവയുളട വിരദാംരങ്ങെും ത്രസ്തുത രദ്ധ്തിയില് 

ഉള്കളപ്പടുത്തണം. 

Sl.  No അണളകട്ട് ഇ.എ.രി ലിങ്ക് 
1 കലലാര്ക്കുട്ടി 

Link 

2 മീോര്ക് 1 & 2 

3 അപ്പര്ക് മൂഴിയാര്ക് 
4 ഗവി 
5 കുള്ളാര്ക് 
6 ഇരട്ടയാര്ക് 
7 കലലാര്ക് 
8 കുെമാവ് 

9 ഇടുകി-ളചെുനതാണി 

10 
കുറ്റിയാടി, നകാട്ടഗിരി, േിയര്ക് 

നകാട്ടഗിരി, നകാസാേി 
11 കകയം 

12 കുറ്റിയാടി ഔളെെഷന് - ളമയിന്, 

https://www.kseb.in/index.php?option=com_tags&view=tag&layout=list&id%5b0%5d=35&Itemid=917&lang=en
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സ്രില്നവ, ോയമൂല, മാഞ്ഞൂര 
13 രമ്പ, ആേനത്താട്, കകി 
14 മൂഴിയാര്ക് 
15 നലാവര്ക് ളരരിയാര്ക് 
16 ളവെുനത്താട് നവയര്ക് 
17 ളരാന്മുടി 

18 
കുണ്ടെ, മാട്ടുളപ്പട്ടി, ആര്ക്.എ ളഹഡ് 

വര്ക്ക്സ് 
19 ആേയിെങ്കല് 

11. കുടിളവള്ള വിതരണ രദ്ധ്തികുള്ള കവദയുതി കണക്ഷേുകള്ക 

തടസ്സമിലലാളത ലഭയമാനകണ്ടതാണ്. 

12. മരം വീഴ്ചനയാ, കാറ്റ് മൂലനമാ, ഉരുള്കളരാട്ടലിനലാ കവദയുതി 

തടസ്സമുണ്ടാകുന്ന രക്ഷം ഏറ്റവുമടുത്തുള്ള ഫീഡെില് േിന്നും അവരയ 

കുടിളവള്ള വിതരണം േടത്തുന്നതിന് തകതായ രീതിയില് കവദയുതി 

ലഭയമാകുക. 

13. മരം വീഴ്ചനയാ, കാറ്റ് മൂലനമാ, ഉരുള്കളരാട്ടലിനലാ കവദയുതി കമ്പി 

ളരാട്ടിവീണാല് ഉടന് തളന്ന ആ ഭാഗനത്തകുള്ള കവദയുത ബന്ധം 

വിനച്ഛദികുക. ളരാതുജേങ്ങള്കക്, ളക.എസ്.ഇ.ബി യുളട ളമാകബല് 

ളമനസജ് സംവിധാേം വഴി കവദയുതി കമ്പി ളരാട്ടിവീണ ഭാഗളത്ത 

രറ്റിയും, ളരാതുജേങ്ങള്ക സുരക്ഷ േടരടി സവീകരികണം എന്നും ഉള്ള 

അെിയിപ്പ് േല്കുക. ഈ വിവരം തനദര സ്ഥാരേളത്തയും, വിളലലജ് 

ഓഫീസളെയും, നരാലീസ് അധികാരിളയയും അെിയികുക. 

14. സ്രില്നവകള്ക, അണളകട്ടുകള്ക, ബരാജ്കള്ക എന്നിവയുളട ഷട്ടെുകള്ക 

ത്രവര്ക്ത്തേക്ഷമം ആണ് എന്ന് ഉെപ്പ് വരുത്തി ജിലലാ ദുരന്ത 

േിവാരണ അനതാെിറ്റിയ്തക് െിനരാര്ക്ട്ട് ളമയ്ത 30ന് മുന്രായി േല്കുക 

15. മൺസൂൺ സമയങ്ങെില്  ളവള്ളളപ്പാകം ഉണ്ടാകാന് സാധയതയുള്ള 

സ്ഥലങ്ങെില് കൂടുതല് സ്കില്ഡ് നലനബര്ക്സിളേ  മുന്കൂട്ടി 

വിേിനയാഗികുന്നതും ആവരയ സാധേങ്ങൊയ wires, poles etc. 

തുടങ്ങിയവ മുന്കൂട്ടി ഇത്തരത്തിലുള്ള സ്ഥലങ്ങെുളട അടുത്ത 

ത്രനദരത്ത് നോക് ളചയ്യുന്നത് േന്നായിരികും 
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16. മുന്കാലങ്ങെിളല flood ളലവല്  അടയാെളപ്പടുത്തിയ സ്ഥലങ്ങെില് 

ത്ടാന്സ്നഫാര്ക്മെുകള്ക സ്ഥാരികുനമ്പാള്ക flood ളലവലിന് മുകെില് 

ആയിരികുവാന് ത്രദ്ധ്ികുക. ളവള്ളളപ്പാക സാധയതയുള്ള 

സ്ഥലങ്ങെില് temporary ലിഫ്റ്റ്റിങ് എന്ന ഓപ്റ്ഷന് ഉെപ്പാകുന്നത് 

രരിഗണികണം 

17. നകാവിഡ് ചികിത്സ ലഭയമാകുന്ന ആരുരത്തികെില് കവദയുത സകൈ 

തടസ്സമിലലാളത ലഭയമാകാന് ആവരയമായ േടരടികള്ക സവീകരികണം. 

18. കവദയുത ബന്ധത്തില് തകരാെുകള്ക വരുന്ന മുെക് 

യുദ്ധ്കാലാടിസ്ഥാേത്തില് രരിഹാരം കളണ്ടത്താേുള്ള 

തയ്യാളെടുപ്പുകള്ക, ആവരയമായ ടാസ്ക് നഫാഴ്സുകള്ക തുടങ്ങിയവ 

മുന്കൂട്ടി സജ്ജമാകി േിര്ക്ത്തണം. 

19. സംസ്ഥാേളത്ത ആരുരത്തികെില് കവദയുതി മുടങ്ങുന്നിളലലന്ന് ജിലലാ 

ദുരന്ത േിവാരണ അനതാെിറ്റിയുമായും, ആനരാഗയ വകുപ്പുമായും 

നചര്ക്ന്ന്  ഉെപ്പാകണം. 

5.10 രകരള വനട്ടര് അരതനറിറ്റി 

1. മഴകാലത്ത് ജലത്തിന്ളെ ഗുണേിലവാരം രരിനരാധിച്ച് (ഭൗതിക, 

രാസ, കജവ) നവണ്ട രരിഹാര േടരടികള്ക കകളകാണ്ട് 

ഗുണേിലവാര സൂചികക് അേുസൃതവും അേുവദേീയമായ 

രരിധികള്കകുള്ളിലും ആണ് എന്ന് ഉെപ്പ് വരുനത്തണ്ടുന്ന 

ഉത്തരവാദിതവം നകരെ വാട്ടര്ക് അനതാെിറ്റികാണ്. 

2. മൺസൂൺ കാലാവസ്ഥായില് ഒഴുകിളയത്തുന്ന ളവള്ളത്തില് 

ത്രധാേമായും കലകല്, കജവ മാലിേയങ്ങള്ക എന്നിവ ഉള്ളതുമൂലം 

രുദ്ധ്ീകരണരാലയുളട ത്രവര്ക്ത്തേക്ഷമതളയ കാരയമായി ബാധികാന് 

സാധയതയുണ്ട്. അതിോല് നത്സാതസ്സിളല ഇന്നടകില് ആവരയമായ 

മുന്കരുതലുകള്ക കകളകാനള്ളണ്ടതാണ്. മുന്കരുതല് േടരടികള്ക 

കകളകാണ്ട നരഷവും കലകലിളെ നതാത് അേുവദേീയമായ 

അെവില് േിന്നും കൂടുതല് ആളണങ്കില് ൈാന്െില് ജല ഗുണേിലവാര 

സൂചികകെുളട സൂക്ഷ്മമായ അവനലാകേം ഉെപ്പാനകണ്ടതാണ്. 
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3. നലാെിനേഷന് േടത്തി അവക്ഷിപ്റ്ത നലാെിന്ളെ (Residual Chlorine) നതാത് 

എലലാ ഔളട്ട്ലറ്റ് നരായിന്െുകെിലും ആവരയമായ അെവില് ഉളണ്ടന്ന് 

ഉെപ്പു വരുനത്തണ്ടതാണ്. ജലജേയ നരാഗങ്ങള്ക രടരാന് സാധയതയുള്ള 

സ്ഥലങ്ങെില് സൂപ്പര്ക് നലാെിനേഷന് അവലംബിനകണ്ടതാണ്. 

4. ജല വിതരണം േടത്തുന്ന കരപ്പ് കലേുകെില് മതിയായ മര്ക്ദമിലലാളത 

വരികനയാ  ജലനചാര്ക്ച്ച കളണ്ടത്തുകനയാ ളചയ്യുന്ന രക്ഷം ത്രനതയക 

മുന്കരുതല് േടരടികള്ക സവീകരിനകണ്ടതാണ്.  

5. ഓടകള്ക, ഓവുകള്ക, അഴുകുചാലുകള്ക തുടങ്ങിയവക് സമീരം 

കടന്നുനരാകുകനയാ കുെുളക കൂടി കടന്നുനരാകുകനയാ ളചയ്യുന്ന 

കരകപ്പ്ലേുകള്ക ത്രനതയകമായി േിരീക്ഷണത്തിന് വിനധയമാകുകയും 

വിതരണ രൃഖലയുളട അനധാമുഖഭാഗത്ത് ളവള്ളത്തിന്ളെ ഗുണ 

േിലവാരം ഉെപ്പാകുകയും യാളതാരു കാരണവരാലും മാലിേയങ്ങള്ക 

കലരുന്നിലല എന്നുെപ്പ് വരുനത്തണ്ടതുമാണ്. 

6. ജലസംഭരണികള്ക കഴുകി വൃത്തിയാകുകയും ജലത്തിന്ളെ 

സുരക്ഷിതതവം ഉെപ്പാകുകയും ളചനയ്യണ്ടതാണ്. 

7. ജലവിതരണ സംവിധാേങ്ങള്ക ളവള്ളം കയെി 

തകരാെിലാകുകയാളണങ്കില് അടിയന്തിര സാഹചരയങ്ങെില് 

കുടികുവാോവരയമായ ജലം വിതരണം ളചയ്യുവാോയി 

ഒരുങ്ങിയിരിനകണ്ടതും അതിോവരയമായ അടിസ്ഥാേ സൗകരയങ്ങള്ക 

തയ്യാൊകി സൂക്ഷിനകണ്ടതുമാണ്. 

8. മഴകാലത്ത് ആനരാഗയം/തനദരസവയംഭരണം/െവേയൂ എന്നീ 

വകുപ്പുകെിളല ത്രതിേിധികള്ക േല്കുന്ന ജലത്തിന്ളെ ഗുണേിലവാരം 

സൗജേയമാനയാ സര്ക്കാര്ക് േിര്ക്നദരികുന്ന തുകയ്തളകാ തിട്ടളപ്പടുത്തി 

േല്നകണ്ടതാണ്. ത്രെയം, ഉരുള്കളരാട്ടല് എന്നിവ ബാധികുന്ന 

വിനലലജുകെിളല ജല നത്സാതസുകെുളടനയാ, ഈ വിനലലജുകെില് 

വിതരണം ളചയ്യുവാന് ജലം നരഖരികുന്ന നത്സാതസുകെുളടനയാ ജലം 

രരിനരാധികുന്നതിന് സംസ്ഥാേ ദുരന്ത ത്രതികരണ േിധിയില് തുക 

അേുവദിച്ച് േല്കുവാന് അതാത് ജിലലാ ദുരന്ത േിവാരണ 

അനതാെിറ്റിളയ സമീരികാവുന്നതാണ്. 
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9. വാട്ടര്ക് അനതാെിറ്റിയുളട േിയത്ന്തണത്തില് ഉള്ള എലലാ ത്രധാേ 

അണളകട്ടുകെുളടയും ചുവപ്പ്, ഓെഞ്ച്, േീല എന്നീ അലര്ക്ട്ട് 

ജലേിരപ്പുകെും, െുള്ക ളകര്ക്വ് അേുസരിച്ച് ഏതു സാഹചരയങ്ങെില് 

അണളകട്ടുകള്ക തുെന്നുവിടും എന്നും അണളകട്ടുകള്ക 

േിലേില്കുന്നതും, അണളകട്ടിളല ജലം ഒഴുകി നരാകുന്നതുമായ 

ജിലലകെിളല ജിലലാ ദുരന്ത േിവാരണ അനതാെിറ്റിക് ജൂൺ 1ന് മുന്പ്റ് 

േല്കി മുന്കൂര്ക് അേുമതി വാങ്ങണം. 

10. അണളകട്ടുകെില് േിന്നും ജലം തുെന്നു വിനടണ്ടുന്ന സാഹചരയം ഉണ്ട് 

എന്ന അേുമാേത്തില് എത്തുകയാളണങ്കില് േീല അനലര്ക്ട്ട് 

രുെളപ്പടുവികുന്ന അവസരത്തില് തുെന്നുവിടുവാന് സാധയതയുള്ള 

അണളകട്ടിളെ ജല ബഹിര്ക്ഗമേ രാതയിലുള്ള എലലാ ജിലലകെിളലയും 

അടിയന്തിരഘട്ട കാരയേിര്ക്വഹണ നകത്രങ്ങെില് (BSNL 1077ല്) 

േിര്ക്ബന്ധമായും അെിയിപ്പ് േല്നകണ്ടതാണ്; 36 മണികൂര്ക് 

മുന്ളരങ്കിലും ഇത്തരം ഒരു ത്രാഥമിക അെിയിപ്പ് ജിലലകള്കക് 

േല്കുവാന് വകുപ്പ് രരിത്രമികണം. ജല ബഹിര്ക്ഗമേ രാതയിലുള്ള 

എലലാ ജിലലാ കെക്ടര്ക്മാരുളടയും അേുമതിനയാളട മാത്തനമ 

അണളകട്ടുകെില് േിന്നും ജലം തുെന്നു വിടാന് രാടുള്ളൂ. 

11. ഒരു കാരണവരാലും കവകിട്ട് 6 മണിക് നരഷം, രകല് 6 മണിവളര 

അണളകട്ടില് േിന്നും രുതുതായി ജലം തുെന്ന് വിടരുത്. 

12. നവലിനയറ്റ സമയളത്ത സമുത്ദ സ്ഥിതി കൂടി INCOISളെ  

ളവബ്കസറ്റില് (https://incois.gov.in/portal/osf/tide.jsp) േിന്നും 

രരിനരാധിച്ചിട്ട് നവണം അണളകട്ടുകെില് േിന്നും ജലം തുെന്നു 

വിടുവാന്. 

13. േീല അനലര്ക്ട്ട് േല്കുന്ന സമയം മുതല് ചുവപ്പ് അനലര്ക്ട്ട് വളര 

ചുരുങ്ങിയത് 24 മണികൂര്ക് സമയം എങ്കിലും ജിലലാ ദുരന്ത േിവാരണ 

അനതാെിറ്റികള്കക് ലഭികുന്നു എന്ന് ഉെപ്പ് വരുത്തുക. 

14. ഓെഞ്ച് ആനലര്ക്ട്ടും, ചുവപ്പ് ആനലര്ക്ട്ടും മാത്തമുള്ള അണളകട്ടുകെില് 

ഓെഞ്ച് അനലര്ക്ട്ട് േല്കുന്ന സമയം മുതല് ചുവപ്പ് അനലര്ക്ട്ട് വളര 
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ചുരുങ്ങിയത് 24 മണികൂര്ക് സമയം എങ്കിലും ജിലലാ ദുരന്ത േിവാരണ 

അനതാെിറ്റികള്കക് ലഭികുന്നു എന്ന് ഉെപ്പ് വരുത്തുക. 

15. വകുപ്പ് തയ്യാൊകിയ അടിയന്തിരഘട്ട ത്രവര്ക്ത്തേ രദ്ധ്തി (ഇ.എ.രി) 

ത്രകാരം ളരാതുജേങ്ങെും തനദര സര്ക്കാരുകെും അെിഞ്ഞിരിനകണ്ട 

വിഷയങ്ങള്ക ഉള്കളപ്പടുത്തി മലയാെത്തില് ഒരു ലഘുനലഖയില് ഓനരാ 

അണളകട്ടും സംബന്ധിച്ച് ത്രസിദ്ധ്ീകരികുക. ഈ ലഘുനലഖയില് 

ജേങ്ങള്കക്  എങ്ങളേയാണ് മുന്നെിയിപ്പ് േല്നകണ്ടത്, ആരാണ് 

മുന്നെിയിപ്പ് േല്നകണ്ടത്, എങ്ങളേയാണ് അവളര അടിയന്തിരഘട്ടത്തില് 

മാനറ്റണ്ടത് എന്നിങ്ങളേയുള്ള കാരയങ്ങള്ക ത്രതിരാദികണം. താഴ്ന്ന 

ത്രനദരങ്ങെില് ജീവികുന്ന ആെുകെുളട വിവരങ്ങള്ക, അവര്ക്കുള്ള 

സുരക്ഷിത സ്ഥലങ്ങള്ക, ഗതാഗതമാര്ക്ഗങ്ങള്ക, ഒഴിപ്പികല് വഴികള്ക 

തുടങ്ങിയവയുളട വിരദാംരങ്ങെും ത്രസ്തുത രദ്ധ്തിയില് 

ഉള്കളപ്പടുത്തണം. 

16. ചില ളചെിയ അണളകട്ടുകള്കക് ഈ േിഷ്കര്ക്ഷ രാലികുവാന് 

സാധികിലല. ആയതിോല് ഇവയുളട രട്ടിക അേുബന്ധം 4 ആയി 

നചര്ക്ത്തിട്ടുണ്ട്. ഇവ തുെകുന്നതിന് മുന്പ്റ് അണളകട്ടിളെ േടത്തിപ്പ് 

ചുമതലയുള്ള വകുപ്പ് അണളകട്ടിന് താളഴ ജല ബഹിര്ക്ഗമേ 

രാതയിലുള്ള എലലാ ജിലലാ കെക്ടര്ക്മാരുളടയും അേുമതി വാങ്ങണം. 

5.11  ിഷറീസ് വകുപ്പ് 

1. കടല് നക്ഷാഭം സംബന്ധിച്ച മുന്നെിയിപ്പുകള്ക മത്സയ 

ളതാഴിലാെികള്കകും, തീരനദര േിവാസികള്കകും സമയ ബന്ധിതമായി 

േല്കുവാന്  ഫിഷെീസ് വകുപ്പും, തീരനദര നരാലീസും, Marine 

Enforcementഉം ആവരയമായ ത്കമീകരണങ്ങള്ക വരുത്തുക. 

2. മത്സയ ളതാഴിലാെികള്ക കടലില് അരകടത്തില്ളരടുനമ്പാള്ക അടിയന്തിര 

രക്ഷാത്രവര്ക്ത്തേങ്ങള്കകായി തീരനദര നരാലീസും, ഫിഷെീസ് 

വകുപ്പും fishing harborകള്ക നകത്രീകരിച്ച് ഒരു കടല്യാേം (sea worthy 

boat) എങ്കിലും വാടകയ്തക് എടുകുക. ഇതിോയി നെറ്റ് നകാൺത്ടാക്റ്റ് 

ക്ഷണിച്ച് തീരുമാേമാകി സൂക്ഷികുക. തീരനരാഷണം, രക്തമായ 
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കാറ്റ്, സുോമി, ചുഴലികാറ്റ് എന്നിവനയാടേുബന്ധിച്ചുള്ള 

അടിയന്തിരഘട്ടത്തില് ഈ നബാട്ടുകെുളട ഉരനയാഗത്തിന് ദുരന്ത 

ത്രതികരണ േിധിയില് േിന്നും രണം ളചലവഴികാവുന്നതാണ്. 

ആവരയമാളണങ്കില് മാത്തം ഉരനയാഗളപ്പടുത്തുക. ഇതിോവരയമായ 

നഫാര്ക്മാറ്റ്  Handbook on Disaster Management – Volume 2 – Emergency 

Operations Centres & Emergency Support Functions Plan, Keralaല് 

േല്കിയിട്ടുണ്ട്. മുന്കൂര്ക് നെറ്റ് നകാൺത്ടാക്റ്റ് ക്ഷണിച്ച് 

അഗീകരികാത്ത ഒരു വസ്തുവകകെുളടയും വാടകനയാ, ളചലവ് 

തുകനയാ സംസ്ഥാേ ദുരന്ത ത്രതികരണ േിധിയില് േിന്നും 

ളചലവഴികുവാന് രാടുള്ളതലല. നെറ്റ് നകാൺത്ടാക്റ്റ് അന്തിമമായി 

ജിലലാ കെക്ടര്ക് നവണം അംഗീകരികാന്. 

3. മത്സയ ളതാഴിലാെികള്ക കടലില് അരകടത്തില്ളരടുനമ്പാള്ക അടിയന്തിര 

രക്ഷാത്രവര്ക്ത്തേങ്ങള്കകായി ചുവളട നചര്ക്കുന്ന േമ്പെില് ഫിഷെീസ് 

വകുപ്പിളെ സംസ്ഥാേ/ജിലല കൺനത്ടാള്ക െൂം നേരിട്ട് വിെികുകയും, 

ഇളമയില് മുഖാന്തരം സനരരം േല്കുകയും, 

രക്ഷാത്രവര്ക്ത്തേത്തിോയി ആവരയളപ്പടുകയും ളചയ്യുക. ഇത്തരത്തില് 

േല്കുന്ന സനരരങ്ങെുളട ഒരു നകാപ്പി ജിലലാ കെക്ടനെറ്റിളല 

ഇ.ഒ.സിക് ഇളമയില് ആയി േല്കുക. 

Sl No Coastal District Addressed to Copy to 

1 Kasargode 

MRSC Kochi, Contact No. 0484-
2217889 (Tel), 0484-2218460 

(Fax). Email: 
dhq4@indiancoastguard.nic.in 

MRSSC Beypore, Contact No. 
0495-2417995 (Tel), 0495-
2417994 (Fax). Email: cgs-

bpe@indiancoastguard.nic.in 

2 Kannur 

3 Kozhikkode 

4 Malappuram 

5 Thrissur 

6 Ernakulam 

7 Alappuzha 

8 Kollam MRRSC Vizhinjam, Contact No. 
0471-2481855 (Tel), 0471-
2486484 (Fax). Email: cgs-

vzm@indiancoastguard.nic.in 
9 Thiruvananthapuram 
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4. കാലാവസ്ഥാ മുന്നെിയിപ്പുകെും, കടല് സ്ഥിതി മുന്നെിയിപ്പുകെും, 

ദുരന്ത േിവാരണ അനതാെിറ്റി രുെളപ്പടുവികുന്ന േിര്ക്നദരങ്ങെും 

എലലാ Fish Landing Centres, Mathsya Bhavan, Fisheries Office 

എന്നിവയില് എത്തുന്നു എന്ന് ഉെപ്പ് വരുത്തുക. സംസ്ഥാേ 

അനതാെിറ്റി രുെളപ്പടുവികുന്ന േിര്ക്നദരങ്ങള്ക അനതാെിറ്റിയുളട EOC 

ത്ഗൂപ്പിലൂളട സംസ്ഥാേ ഫിഷെീസ് കനത്ണ്ടാള്ക െൂമിന് േല്കുന്നുണ്ട്. 

5. തീരനരാഷണം മൂലം വീടുകെില് േിന്നും മാെി താമസിനകണ്ടി വരുന്ന 

മത്സയ ളതാഴിലാെികള്കക് അേുബന്ധം 3ല് സൂചിപ്പികുന്ന തരത്തില് 

ഉള്ള കയാമ്പുകള്ക സജ്ജീകരിച്ച് മാറ്റി താമസിപ്പിനകണ്ടതാണ്. 

6. തീരനരാഷണം മൂലം ഉള്ള വീടുകെുളട ോര േഷ്ടം സമയ 

ബന്ധിതമായി തനദര വകുപ്പ്, ലാന്ഡ് െവേയൂ വകുപ്പ് എന്നിവരുളട 

സഹായനത്താളട ലാന്ഡ് െവേയൂ കമ്മീഷണര്ക് തയ്യാൊകുന്ന 

ളമാകബല് ആപ്പില് നരഖരിച്ചു എന്ന് ഉെപ്പ് വരുത്തുക, ധേസഹായം 

ലഭയമാകുവാന് ലാന്ഡ് െവേയൂ വകുപ്പുമായി നചര്ക്ന്ന് 

ത്രവര്ക്ത്തികുക. 

7. സംസ്ഥാേ ദുരന്ത േിവാരണ അനതാെിറ്റിയുളട എക്സികയൂട്ടീവ് 

കമ്മിറ്റിയുളട 4-12-2017ളല തീരുമാേത്തിളെ ളവെിച്ചത്തില് നകത്ര 

കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് "Fishermen advised not to venture" എന്ന േിര്ക്നദരം 

േല്കിയിട്ടുളണ്ടങ്കില് സംസ്ഥാേ അനതാെിറ്റി "മത്സയളതാഴിലാെികള്ക 

നകത്ര കാലാവസ്ഥാ വകുനപ്പാ, INCOISഓ േിര്ക്നദരികുന്ന സമുത്ദ 

നമഖലയില്, േിര്ക്നദരികുന്ന കാലയെവില് "മത്സയ ബന്ധേത്തിന് 

നരാകരുത്", എന്ന േിര്ക്നദരം സംസ്ഥാേ ദുരന്ത േിവാരണ അനതാെിറ്റി 

രുെളപ്പടുവികും. 

8. ഇന്ഡയന് മഹാസമുത്ദത്തിളെയും, അെബികടലിളെയും, ബംഗാള്ക 

ഉള്കകടലിന്ളറ്റയും ഏളതങ്കിലും സമുത്ദ ത്രനദരത്ത് "Total suspension of 

fishing" എന്ന േിര്ക്നദരം ഉളണ്ടങ്കില് ത്രസ്തുത നമഖലയില്, 

മുന്നെിയിപ്പില് സൂചിപ്പികുന്ന കാലയെവില് "മത്സയ ബന്ധേത്തിന് 

നരാകുന്നത് തടയണം" എന്ന കര്ക്രേ േിര്ക്നദരം സംസ്ഥാേ ദുരന്ത 

േിവാരണ അനതാെിറ്റി രുെളപ്പടുവികും. 
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9. മത്സയ ളതാഴിലാെികള്കകുള്ള മുന്നെിയിപ്പുകള്ക ലഭിച്ചാല് ചുവളട 

നചര്ക്കുന്ന േടരടികള്ക ഫിഷെീസ് വകുപ്പും, തീരനദര നരാലീസും, 

Marine Enforcementഉം സവീകരികുക: 

a. എലലാ Fish Landing ളസെെിലും, മത്സയ ത്ഗാമങ്ങെിലും, കമകിലൂളട 

വിവരം വിെിച്ചെിയികുക 

b. അമ്പലങ്ങള്ക, രള്ളികള്ക എന്നിവയിലൂളടയും, മത്സയളതാഴിലാെി 

കൂട്ടായ്തമകെിലൂളടയും, സാമൂഹിക സംഘടേകെിലൂളടയും വിവരം 

രരമാവധി മത്സയ ളതാഴിലാെികെില് എത്തികുക 

c. മറ്റ് സംസ്ഥാേങ്ങെില് േിന്നുള്ള മത്സയ ളതാഴിലാെികള്ക 

അധികമായുള്ള ത്രനദരങ്ങെില് തമിഴ്, ഹിരി എന്നീ ഭാഷകെിലും 

വിവരം കമകിലൂളട വിെിച്ച് അെിയികുവാന് േിര്ക്നദരികുക 

d. വള്ളവും വലയും ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള fishing harborല് 

സൂക്ഷികുന്നതാണ് കടല് നക്ഷാഭത്തില് േിന്നും, കള്ളകടലില് േിന്നും 

ഇവ സംരക്ഷികുവാന് ഏറ്റവും ഉചിതം. ഈ വിവരവും, 

വയക്തിഗത സുരക്ഷാ ഉരകരണങ്ങള്ക കയ്യില് കരുനതണ്ട 

ആവരയകതയും മത്സയളതാഴിലാെികളെ േിരന്തരം ഓര്ക്മ്മളപ്പടുത്തുക. 

e. മത്സയ ളതാഴിലാെി സുരക്ഷാ സനരരങ്ങള്ക ഉള്കളപ്പടുത്തി രത്ത 

രരസയം േല്കുക. 

10. തീരനദര ജിലലകെില് നകാേല് നരാലീസ് നേഷനോട് നചര്ക്ന്ന് കടനലാര 

ജാത്ഗതാസമിതികള്ക ത്രവര്ക്ത്തിച്ചു വരുന്നുണ്ട്. ജിലലാ ദുരന്തേിവാരണ 

അനതാെിറ്റിയില് േിന്നും ലഭികുന്ന ചുഴലികാറ്റ്/രക്തമായ 

മഴ/സുോമി തുടങ്ങിയ മുന്നെിയിപ്പുകള്ക നകാേല് നരാലീസ് 

നേഷേില് േിന്ന് വാട്ട്സപ്റ് മുനഖേയും നഫാണിലൂളടയും കടനലാര 

ജാത്ഗത സമിതികളെ അെിയിനകണ്ടതാണ്. അവര്ക് തത്സമയം ഈ 

അെിയിപ്പുകള്ക കരയിലുള്ള മത്സയളതാഴിലാെികളെ നഫാണിലൂളടയും 

കടലിലുള്ള മത്സയളത്താഴിലാെികളെ വയര്ക്ലസ്സിലൂളടയും 

അെിയിനകണ്ടതാണ്. 

11. മത്സയ ളതാഴിലാെികള്കക് അവരുളട ളമാകബല് നഫാണില് 

ഐ.എന്.സി.ഓ.ഐ.എസ് (INCOIS)ല് േിന്നും നേരിട്ട് കാലാവസ്ഥാ, 
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കടല് സ്ഥിതി വിവരം ലഭികുന്നുണ്ട് എന്ന് ഉെപ്പ് വരുത്തുക. 

ഇതിോയി, 2018ല് നരഖരിച്ച് േമ്പെുകെും, ഇവയില് മാറ്റം 

ഉളണ്ടങ്കില് രുതുകിയ  േമ്പെുകെും, രുതുതായി മത്സയ 

ളതാഴിലാെികൊയി രജിേര്ക് ളചയ്തതവരുളട േമ്പെുകെും INCOISന് 

േല്കി എന്നും INCOIS ഈ വിവരം േല്കുന്നുണ്ട് എന്നും ഉെപ്പ് 

വരുത്തുക. എലലാ മത്സയ ത്ഗാമങ്ങെിലും മത്സയ ളതാഴിലാെികെുളട 

ളമാകബല് േമ്പര്ക് നരഖരിച്ച് INCOISന് േല്കുവാന് കാംനരയ്തന് 

സംഘടിപ്പികുക. 

12. ജിലലയില് അടിയന്തരഘട്ടത്തില് ആരംഭികുന്ന കയാമ്പ്കെില് 

ആവരയമായി വരുന്ന മത്സയം ലഭയമാകുവാന് മത്സയളഫഡ് 

തയ്യാളെടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഉെപ്പ് വരുത്തുക. 

5.12 സെനിാംഗ് ആന്് ജ്ിരയനളജ്ി വകുപ്പ് 

1. രണ്ട് ദിവസം അടുപ്പിച്ചു മഴ ളരയ്തതാല്, ഇത്തരതില് മഴ ളരയ്യുന്ന 

വിലലജുകെില് ഉള്ള രാെമടകെില് രാെ ളരാട്ടികുന്നത്, മഴ ളരയ്യാളത 

24 മണികൂര്ക് സമയം ഉണ്ടാകുന്നതു വളര േിര്ക്ത്തിളവകുവാന് 

ഉത്തരവ് േല്കുക. ഉത്തരവ് തനദര സ്ഥാരേത്തിളെ ളസളത്കട്ടെി, 

വിനലലജ് ഓഫീസര്ക്, നരാലീസ് നേഷന് എന്നിവിടങ്ങെിലും, ജിലലാ 

ദുരന്ത േിവാരണ അനതാെിറ്റിയ്തകും വരുത്തുന്നതിോയി േല്കുക. 

2. മഴകാലത്ത് എലലാ കവാെികെും േിരന്തരം രരിനരാധേയ്തക് 

വിനധയമാകണം. മണ്ണിടിച്ചില്/രാെ േിരങ്ങല് സാധയത കണ്ടാല് 

ഉടന്തളന്ന അത്തരം കവാെികള്ക അടച്ചിടുവാന് േിര്ക്നദരികുക. 

3. മലനയാരത്ത് േിന്നും മണ്ണ് ളവട്ടിമാറ്റുക, ആഴത്തിലുള്ള കുഴികള്ക 

േിര്ക്മ്മികുക, േിര്ക്മാണത്തിോയി ആഴത്തില് മണ്ണ് മാറ്റുക എന്നിവ 2 

ദിവസം തുടര്ക്ച്ചയായി മഴ ളരയ്തത ത്രനദരങ്ങെില് അേുവദികരുത്. 

ഇത്തരം സാഹചരയം ഉണ്ടായാല് ത്രവര്ക്ത്തിക് നോപ്പ് ളമനമ്മാ 

േല്കുക. ഉത്തരവ് തനദര സ്ഥാരേത്തിളെ ളസളത്കട്ടെി, വിനലലജ് 

ഓഫീസര്ക്, നരാലീസ് നേഷന് എന്നിവിടങ്ങെിലും, ജിലലാ ദുരന്ത 

േിവാരണ അനതാെിറ്റിയ്തകും േടപ്പില് വരുത്തുന്നതിോയി േല്കുക. 
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4. ഉരുള്കളരാട്ടല്/മണ്ണിടിച്ചില്/Soil Piping എന്നിവ ഉണ്ടാകുവാന് ഏറ്റവും 

സാദ്ധ്യതയുള്ള വിനലലജുകള്ക മണ്ണ്  സംരക്ഷണ ഉനദയാഗസ്ഥേുമായി 

നചര്ക്ന്ന് മാസത്തില് ഒരികല് സരര്ക്രിച്ച് ഒരു ളരാതു അവനലാകേം 

േടത്തി ജിലലാ കെക്ടര്ക്ക് േല്കുക. ഉരുള്കളരാട്ടല്/മണ്ണിടിച്ചില്/Soil 

Piping എന്നിവ ഉണ്ടാകുവാന് ഏറ്റവും സാദ്ധ്യതയുള്ള വിനലലജുകെുളട 

രട്ടിക അതാത് ജിലലാ കെക്ടര്ക്മാരില് േിനന്നാ ഈ കകപ്പുസ്തകത്തില് 

േിനന്നാ https://sdma.kerala.gov.in/wp-content/uploads/2018/11/ILDM_2014.pdf 

ലഭികുന്നതാണ്. 2018, 2019 വര്ക്ഷങ്ങെില് ഉരുള്കളരാട്ടല്/മണ്ണിടിച്ചില് 

ബാധിച്ച സ്ഥലങ്ങള്ക ത്രനതയകം സരര്ക്രിച്ച് ദുരന്ത സാധയതയുള്ള 

സ്ഥലങ്ങെില് വസികുന്നവളര മാറ്റി രാര്ക്പ്പികണനമാ എന്ന് ജിലലാ 

കെക്ടര്ക്ക് ഉരനദരം േല്കുക. ഈ ത്രവര്ക്ത്തേം കാലവര്ക്ഷ-

തുലാവര്ക്ഷ മാസങ്ങെില് മുഴുവേും തുടരുക. 

5. രാെമടകെിളല കുെങ്ങള്കക് ചുറ്റും ഉെപ്പും, ഉയരവും ഉള്ള മുള്ള് 

നവലി/കമ്പി നവലി/മതില് ളകട്ടി സംരക്ഷിനകണ്ടതാണ്. ഈ േിര്ക്നദരം 

എലലാ രാെമട ഉടമസ്ഥരും 45 ദിവസത്തിേുള്ളില് രാലിച്ചു എന്ന് 

ഉെപ്പ് വരുത്തണം. ത്രവര്ക്ത്തേം േിലച്ച രാെമടകുെങ്ങള്ക ഉള്ള 

രാെമട ഉടമസ്ഥര്ക്കും ഈ തീരുമാേം ബാധകമാണ്. 

6. രുെനമ്പാകില് ഉള്ള, േിലവില് ത്രവര്ക്ത്തേം േിലച്ച രാെമടകെില് 

ഉള്ള ഇത്തരം കുെങ്ങള്കക് ചുറ്റും നവലി/കമ്പി നവലി/മതില് ളകട്ടി 

സംരക്ഷിനകണ്ടത്തിളെ ചുമതല കമേിംഗ് ആന്ഡ് ജിനയാെജി 

വകുപ്പിോണ്. ഇതിോവരയമായ തുക ത്രസ്തുത വകുപ്പ് Quarry Safety 

Fund/District Mineral Foundation Fundല് േിന്നും കളണ്ടനത്തണ്ടതാണ്. 

5.13 െണ്ണ് സാംരക്ഷണ വകുപ്പ് 

1. എലലാ നലാകിനലയും ത്രധാേ േീര്ക്ചാലുകള്ക രരിനരാധിച്ച്, അവയില് 

തടസങ്ങള്ക ഇലല എന്ന് തനദര സവയംഭരണ വകുപ്പ്, ജലനസചേ വകുപ്പ് 

എന്നിവരുമായി നചര്ക്ന്ന് ഉെപ്പ് വരുത്തുക 

2. മലനയാര നമഖലയില് കര്ക്ഷകര്ക്കിടയില് ഉരുള്കളരാട്ടല് സാധയത 

ലഘൂകരികുവാന് ആവരയമായ ത്രചാരണം േടത്തുക. ഇതിന് 

https://sdma.kerala.gov.in/wp-content/uploads/2018/11/ILDM_2014.pdf
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ആവരയമായ ലഘുനലഖയില് ഉള്കളപ്പടുളത്തണ്ട Content സംസ്ഥാേ ദുരന്ത 

േിവാരണ അനതാെിറ്റി ലഭയമാകും. 

3. േീര്ക്ചാലുകെില് ഉള്ള തടസങ്ങള്ക കളണ്ടത്തി അവ ജിലലാ ദുരന്ത 

േിവാരണ അനതാെിറ്റിയുളടയും, തനദര സ്ഥാരേത്തിളെയും 

ത്രദ്ധ്യില്ളപ്പടുത്തുക 

4. അടിയന്തിര ഘട്ടങ്ങെില്, ജിലലയിളല മണ്ണ് സംരക്ഷണ വകുപ്പ് 

ഉനദയാഗസ്ഥരുളട നസവേം രൂര്ക്ണ്ണമായും ജിലലാ ദുരന്ത േിവാരണ 

അനതാെിറ്റിക് ലഭയമാകുക 

5. ഉരുള്കളരാട്ടല്/മണ്ണിടിച്ചില്/Soil Piping എന്നിവ ഉണ്ടാകുവാന് ഏറ്റവും 

സാദ്ധ്യതയുള്ള വിനലലജുകള്ക കമേിംഗ് ആന്ഡ് ജിനയാെജി വകുപ്പ് 

ഉനദയാഗസ്ഥേുമായി നചര്ക്ന്ന് മാസത്തില് ഒരികല് സരര്ക്രിച്ച് ഒരു 

ളരാതു അവനലാകേം േടത്തി ജിലലാ കെക്ടര്ക്ക് േല്കുക. രട്ടിക 

അതാത് ജിലലാ കെക്ടര്ക്മാരില് േിനന്നാ ഈ കകപ്പുസ്തകത്തില് 

േിനന്നാ https://sdma.kerala.gov.in/wp-content/uploads/2018/11/ILDM_2014.pdf 

ലഭികുന്നതാണ്. 2018, 2019 വര്ക്ഷങ്ങെില് ഉരുള്കളരാട്ടല്/മണ്ണിടിച്ചില് 

ബാധിച്ച സ്ഥലങ്ങള്ക ത്രനതയകം സരര്ക്രിച്ച് ദുരന്ത സാധയതയുള്ള 

സ്ഥലങ്ങെില് വസികുന്നവളര മാറ്റി രാര്ക്പ്പികണനമാ എന്ന് ജിലലാ 

കെക്ടര്ക്ക് ഉരനദരം േല്കുക. ഈ ത്രവര്ക്ത്തേം കാലവര്ക്ഷ-

തുലാവര്ക്ഷ മാസങ്ങെില് മുഴുവേും തുടരുക. 

6. ദുരന്ത സാഹചരയത്തില് മണ്ണില് ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങള്ക േിരന്തരം 

േിരീക്ഷികുകയും, കൃഷി വകുപ്പിന് ആവരയമായ സാനങ്കതിക 

ഉരനദരം േല്കുക. 

5.14 രദവസവാം 

1. കാലാവസ്ഥാ മുന്നെിയിപ്പ് അടിസ്ഥാേമാകി ഉത്സവ/തീര്ക്ഥാടേ 

രരിരാടികള്കകുള്ള തീര്ക്ഥാടകളര േിയത്ന്തികണം 

2. എലലാ തീര്ക്ഥാടേ നകത്രങ്ങെിലും അരകടമുണ്ടായാല് 

ത്രതികരികുവാേും, അരകട സാധയതാ ലഘൂകരണത്തിേും രദ്ധ്തി 

തയ്യാൊകണം. ഇതില് ഒഴിപ്പികല് രദ്ധ്തികള്ക (Evacuation Plan), 
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ബദല് മാര്ക്ഗങ്ങള്ക എന്നിവ ഉള്കളപ്പടുത്തണം. ഈ രദ്ധ്തികള്ക 

തയ്യാൊകുവാേുള്ള മാര്ക്ഗനരഖ ഇവിളട ലഭയമാണ് 

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

5.15 െൃഗസാംരക്ഷണ വകുപ്പ്  

1. രക്ഷികള്കകും, മൃഗങ്ങള്കകും മഴകാലത്ത്  ഉണ്ടാകാവുന്ന രകര്ക്ച്ച 

വയാധികള്ക രരിഗണിച്ച് ഇവളയ ത്രതിനരാധികുന്നതിന് ജിലലാ തല 

രദ്ധ്തി തയാൊകി േടപ്പാകുക. 

2. എലലാ മൃഗ സംരക്ഷണ നകത്രങ്ങെിലും ജിലലാ  മൃഗ സംരക്ഷണ 

ആരുരത്തികെിലും രകര്ക്ച്ചവയാധികള്ക തടയുന്നതിോയുള്ള മരുന്നുകള്ക 

ലഭയമാണ് എന്ന് ഉെപ്പ് വരുത്തുക. 

3. ളവള്ളളപ്പാക സാധയതയുള്ള ത്രനദരങ്ങൊയ കുട്ടോട്ടിലും, നകാള്ക 

േിലങ്ങെിലും, ളരാകാെി നമഖലയിലും, അടിയന്തിരഘട്ടങ്ങെില് മൃഗ 

സംരക്ഷണ ദുരിതാരവാസ കയാമ്പുകള്ക േടത്തുവാന് ആവരയമായ 

സ്ഥലങ്ങള്ക േിര്ക്ണയിച്ച് തനദര വകുപ്പുമായി നചര്ക്ന്ന് മുന്കൂട്ടി 

സൗകരയം ഒരുകുക. 

4. ഇത്തരം കയാമ്പുകെില് ലഭയമാകുവാന് ആവരയമായ കവനകാല്, 

തീറ്റ, രുലല്, മരുന്ന് എന്നിവയ്തക് നകത്ര സര്ക്കാര്ക് Ltr. No. 33-2/2015-

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

ത്രകാരം േിഷ്കര്ക്ഷിച്ചിരികുന്നത് നരാളല നെറ്റ് നകാൺത്ടാക്റ്റ് 

ക്ഷണിച്ച് തീരുമാേമാകി സൂക്ഷികുക. ആവരയമാളണങ്കില് മാത്തം 

ഉരനയാഗളപ്പടുത്തുക. ഇതിോവരയമായ നഫാര്ക്മാറ്റ്  Handbook on 

Disaster Management – Volume 2 – Emergency Operations Centres & 

Emergency Support Functions Plan, Keralaല് േല്കിയിട്ടുണ്ട്. 

5. ളരാതു ഇടങ്ങെിളല ോയ്തകള്ക, രരുകള്ക, കാെകള്ക, കുരങ്ങുകള്ക 

എന്നിവയ്തക് ഭക്ഷണവും, ആനരാഗയ രരിരാലേവും  

ലഭയമാകുവാന് ത്രവര്ക്ത്തികുന്ന  സന്നദ്ധ് ത്രവര്ക്ത്തകളരയും 

സംഘടേകളെയും ജിലലാ തലത്തില് വിെിച്ച് നചര്ക്ത്ത് ഏനകാരിത 

രീതിയില് ത്രവര്ക്ത്തേം സാധയമാകുക. 

http://sdma.kerala.gov.in/wp-content/uploads/2018/11/ILDM_2015.pdf
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6. ളരാതു ഇടങ്ങെിളല മൃഗ രരിരാലേത്തിോയി മുന്നിട്ടിെങ്ങുന്ന സന്നദ്ധ് 

ത്രവര്ക്ത്തകളരയും സംഘടേകളെയും ആത്കമികുന്ന രീതി കാണാെുണ്ട്. 

ഇവ ഉണ്ടാകാതിരികുവാന് േടരടികള്ക സവീകരികുക. 

7. നകരെത്തില് നരഖരിച്ചിട്ടുള്ള അരകടകരമായ രാസരദാര്ക്ഥങ്ങള്ക 

ഏളതലലാം, എത്ത വീതം, എവിളടലലാം (തനദര സ്ഥാരേത്തിളെ നരര് 

സഹിതം) എന്നത് വയവസായ വകുപ്പിനോട് രട്ടികളപ്പടുത്തി 

േല്കുവാന് ആവരയളപ്പടുക. ഈ രാസരദാര്ക്ഥങ്ങള്ക ജലത്തിനലാ, 

മണ്ണിനലാ, വായുവിനലാ കലര്ക്ന്ന് മൃഗങ്ങള്കക് ജീവന് അരകടകരം 

ആയാല് അവ ത്രതിനരാധികുന്ന രീതികള്ക, മരുന്നുകള്ക എന്നിവ 

ഏളതലലാം എന്ന് ത്രസിദ്ധ്ീകരികുക. ഇവയ്തകായി, ഇത്തരം നരഖരം 

ഉള്ള ത്രനദരങ്ങെിളല മൃഗാരുരത്തികള്ക ത്രതിനരാധ മരുന്നുകള്ക 

സഹിതം സജ്ജമാകുക. 

5.16 സിവില്സ സസൈസ് വകുപ്പ് 

1. എലലാ താലുകിലും ഉള്ള സകൈ ഓഫീസര്ക്മാര്ക് മുഖാന്തിരം 100 

കിനലാ അരി, 50 കിനലാ രയര്ക്, 10 കിനലാ എണ്ണ, 75 കിനലാ മളണ്ണണ്ണ 

എന്നിവ അടിയന്തിരഘട്ടങ്ങെില് ഉരനയാഗികുവാോയി സംഭരിച്ച് 

സൂക്ഷികുക. അടിയന്തിരഘട്ടങ്ങെില് ആവരയമായ കയാമ്പുകെില് 

ഇത്തരത്തില് സംഭരിച്ചിട്ടുള്ള ഭക്ഷയ-ധാേയങ്ങെും, എണ്ണയും, മളണ്ണണ്ണയും 

സകൈ ഓഫീസര്ക്മാര്ക് തഹസില്ദാര്ക് ആവരയളരടുനമ്പാള്ക നേരിട്ട് 

എത്തിനകണ്ടതാണ്. 

2. കയാമ്പുകെില് ആവരയമായ എലലാ ഭക്ഷയ-ധാേയങ്ങെും, എണ്ണയും, 

മളണ്ണണ്ണയും, രാചക വാതകവും സകൈ നകാ, കൺസയുമര്ക് ളഫഡ് 

എന്നിവയില് േിന്നുമാത്തനമ വാങ്ങുവാന് രാടുള്ളൂ എന്ന് ജിലലാ 

ദുരന്ത േിവാരണ അനതാെിറ്റിക് േിര്ക്നദരം േല്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇവയുളട 

ലഭയത കയാമ്പുകള്കക് ഉെപ്പുവരുത്തുവാന് ഈ സ്ഥാരേങ്ങെുളട 

ഉനദയാഗസ്ഥര്ക്ക് മുന്കൂട്ടി േിര്ക്നദരം േല്കുക. 

3. ഏളതങ്കിലും സാഹചരയത്തില് ഈ വസ്തുകള്ക രുെത്തുേിന്നും 

വാനങ്ങണ്ടി വരികയാളണങ്കില് ആ വസ്തു ലഭയമലല എന്നുള്ള കത്ത് 
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അതാതു സ്ഥലളത്ത സൈയ ഓഫീസര്ക് (Supply officer)/സ്ഥാരേ നമധാവി 

ദുരിതാരവാസത്തിളെ ചുമതലയുള്ള ത്രനദരളത്ത െവേയു ഉനദയാഗസ്ഥന് 

േല്നകണ്ടതാണ്. 

4. ആലപ്പുഴ, രത്തേംതിട്ട, നകാട്ടയം ജിലലകെിളല 2018ല് 

ളവള്ളളപ്പാകത്തില് ബാധികളപ്പട്ട എലലാ Consumer Fed, SupplyCo, Civil Supplies 

PDS Shopsഇലും ളവള്ളം കയെി വസ്തുവകകള്ക 

േഷ്ട്ടളപ്പടതിരികുവാേും, ളരാതു വിതരണം 

തടസ്സളപ്പടാതിരികുവാേും ആവരയമായ േടരടി സവീകരികുക. 

രലവയഞ്ജേങ്ങള്ക തെ േിരപ്പില് േിന്നും ചുരുങ്ങിയത് 2 മീറ്റര്ക് 

ഉയരത്തില് സൂക്ഷികുക. 

5. ളേലല് സംഭരണ നകത്രങ്ങെില് 2018ല് സംഭവിച്ചത് നരാളല ജലം കയെി 

സംഭരിച്ച വസ്തുകള്ക േഷ്ട്ട്ടളപ്പടാതിരികുവാന് ളേലല് സംഭരണ 

നകത്രങ്ങെില് ആവരയമായ േടരടി സവീകരികുക. സംഭരിച്ച ളേലല് തെ 

േിരപ്പില് േിന്നും ചുരുങ്ങിയത് 2 മീറ്റര്ക് ഉയരത്തില് സൂക്ഷികുക. 

5.17 കൃഷി വകുപ്പ് 

1. ബണ്ട് തകര്ക്ച്ച നേരിടുവാന് സാധയതയുള്ള എലലാ ത്രനദരങ്ങെും  

കളണ്ടത്തി 30-5-2021ന് മുന്പ്റ് ത്രസ്തുത വിവരം ജിലലാ ദുരന്ത 

േിവാരണ അനതാെിറ്റിളയ അെിയികുക. 

2. അടിയന്തിരഘട്ടങ്ങെില് തീരളത്തയും, വയല് ബണ്ടുകെിളലയും, 

രുഴനയാരളത്തയും വീടുകള്കക് സംരക്ഷണം േല്കുവാന് ആവരയമായ 

രീതിയില് മണല്േിെച്ച കയര്ക് ചാകുകനൊ, ജിനയാ ടയുബുകനൊ 

കരുതുവാന് നവണ്ടുന്ന േടരടികള്ക ജലനസചേ വകുപ്പ് , തനദര 

സര്ക്കാര്ക് എന്നിവരുമായി നചര്ക്ന്ന് േടത്തണം 

3. ളവള്ളളരാക സമയത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന മടവീഴ്ചയില് കൃഷി ോരം 

രരമാവധി കുെയ്തകുവാന് മണല്േിെച്ച കയര്ക് ചാകുകനൊ, ജിനയാ 

ടയുബുകനൊ, രമ്പ്കനൊ തയ്യാൊകി സൂക്ഷികുന്നതിന് നകത്ര സര്ക്കാര്ക് 

Ltr. No. 33-2/2015-NDM-I dated 17th April 2015 from Ministry of Home Affairs, Govt. of India 

ത്രകാരം േിഷ്കര്ക്ഷിച്ചിരികുന്നത് നരാളല നെറ്റ് നകാൺത്ടാക്റ്റ് 
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ക്ഷണിച്ച് തീരുമാേമാകി സൂക്ഷികുക. ആവരയമാളണങ്കില് മാത്തം 

ഉരനയാഗളപ്പടുത്തുക. ഇതിോവരയമായ നഫാര്ക്മാറ്റ്  Handbook on Disaster 

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

Plan, Keralaല് േല്കിയിട്ടുണ്ട്. 

4. മടവീഴ്ചയില് ളവള്ളം കയെിയത് രൂര്ക്ണ്ണമായും വറ്റികുവാന് 

മടവീണ സ്ഥലങ്ങള്ക അടയ്തകണം എന്നതിോല്,  കയര്ക് ചാകുകെും, 

ജിനയാ ടയുബുകെും, രമ്പ് ളസറ്റുകെും  ഉരനയാഗളപ്പടുത്തുന്ന 

സാഹചരയത്തില് ഇവയ്തക് ളചലവാകുന്ന തുക GO (Ms) No. 194/2015/DMD 

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

Other itemsല് േിന്നും വഹികാവുന്നതാണ്. 

5. ആലപ്പുഴ ജിലലയില് ജലനസചേ വകുപ്പിളെ േിയത്ന്തണത്തില് 

സൂക്ഷിച്ചിരികുന്ന അതിരക്തമായ രമ്പുകള്ക ത്രവര്ക്ത്തേക്ഷമമാണ് 

എന്ന് ജലനസചേ വകുപ്പുമായി നചര്ക്ന്ന് ഉെപ്പ് വരുത്തുക. ഇവ 

വിേയസികുന്നതിേും, മറ്റ് ജിലലകെിനലക് മാറ്റുന്നതിേും ജിലലാ ദുരന്ത 

േിവാരണ അനതാരിറ്റിയുളട അേുമതി വാങ്ങണം. 

6. കൃഷി േഷ്ടം SMART ആൈിനകഷന് മുഖാന്തരം നരഖരികുകയും, അതാത് 

മാസം വകുപ്പ് ളസത്കട്ടെി മുഖാന്തരം സംസ്ഥാേ ദുരന്ത ത്രതികരണ 

േിധിയില് ആവരയമായ തുകയുളട രുരാര്ക്ര സഹിതം ദുരിതാരവാസ 

കമ്മീഷണര്ക്ക് സമര്ക്പ്പികുക. തുക അേുവദികുന്ന മുെയ്തക് 

വിതരണം DBT ആയി ളചയ്യുക. 

7. SMART ആൈിനകഷളെ വിവരങ്ങള്ക സംസ്ഥാേ ഇ.ഒ.സിയ്തക് 

രരിനരാധികുവാേും, ഏറ്റവും താളഴ തട്ടില് വളരയുള്ള വിവരം 

ളഡൗൺനലാഡ് ളചയ്യുവാേും അേുവാദം േല്കുക. 

8. രാസവെവും, കീട ോരിേികെും സൂക്ഷിച്ചിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങെില് േിന്നും 

ത്രെയത്തിനലാ, മണ്ണിടിച്ചില്/ഉരുള്കളരാട്ടല് എന്നിവയിനലാ ജലത്തിലും, 

മണ്ണിലും വളന്നത്തുവാേുള്ള സാഹചരയം ഉനണ്ടാ എന്ന് 

രരിനരാധികുക. ഉളണ്ടങ്കില് അവ ഉയര്ക്ന്ന ത്രനദരങ്ങെിനലക് 

മഴകാലത്ത് മാറ്റുവാന് ഇവ നരഖരിച്ചിട്ടുള്ള കടകള്കകും, നോക് 

യാര്ക്ഡുകള്കകും േിര്ക്നദരം േല്കുക. 
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5.18 മക.എസ്.ആര്.റ്റി.സി 

1. ജിലലാ ദുരന്ത േിവാരണ അനതാെിറ്റി ആവരയളരട്ടാല് ളരാതുജേങ്ങളെ 

ഒഴിപ്പികുവാന് ആവരയമായ വാഹേങ്ങള്ക വിട്ടുേല്കുക. 

2. ദുരന്ത സമയളത്ത വാഹേ വിേിനയാഗത്തിോയി ത്രനതയക നെറ്റ് 

ഓനരാ ജിലലയിനലകും സംസ്ഥാേ ദുരന്ത േിവാരണ 

അനതാെിറ്റിയുമായി ചര്ക്ച്ച ളചയ്തത് തീരുമാേികുക 

3. ബസ്സുകള്ക ദുരിതാരവാസത്തിോയി ഉരനയാഗികുകയാളണങ്കില് ചുവളട 

നചര്ക്കുന്ന രീതിയില് രട്ടികളപ്പടുത്തി  ളക.എസ്.ആര്ക്.റ്റി.സി എം.ഡി 

മുഖാന്തരം സംസ്ഥാേ തലത്തില് നത്കാഡീകരിച്ച് ദുരന്ത േിവാരണ 

വകുപ്പ് ളസത്കട്ടെിയ്തക് സമര്ക്പ്പികുക. സംസ്ഥാേ എക്സികയൂട്ടീവ് 

കമ്മിറ്റി അംഗീകരികുന്ന തുക നകത്രീകൃതമായി 

ളക.എസ്.ആര്ക്.റ്റി.സിയ്തകു ലഭയമാകും. 

Sl. No ബസ് നാംബര് 
ബസ് 

വിനിരയനഗിച്ച 
തീയതി 

ഉപരയനഗിച്ച 
കിരലനെീറ്റര് 

വനടക തുക 

      

   
ബസ്സ് നമല് സൂചിപ്പിച്ചത് നരാളല 
ദുരിതാരവാസ ത്രവര്ക്ത്തേത്തിോയി 
ഉരനയാഗിച്ചു 

ളക.എസ്.ആര്ക്.ടി.സി 
ഡിനപ്പാ മാനേജര്ക് 

ഒപ്പ് 

ബസ്സ് നമല് സൂചിപ്പിച്ചത് നരാളല 
ദുരിതാരവാസ ത്രവര്ക്ത്തേത്തിോയി 
ഉരനയാഗളപ്പടുത്തി 

തഹസില്ദാര്ക് ഒപ്പ് 

5.19 ജ്ലഗതനഗത വകുപ്പ് 

1. അടിയന്തിരഘട്ടത്തില് വകുപ്പിളെ േിയത്ന്തണത്തിലുള്ള നബാട്ടുകള്ക 

ദുരിതാരവാസ സാമത്ഗികള്ക വിതരണം ളചയ്യുവാന് ജിലലാ ദുരന്ത 

േിവാരണ അനതാെിറ്റിക് വിട്ടുേല്കുക. 

2. വിവിധ ജിലലകെില് െജിേര്ക് ളചയ്തത നബാട്ടുകെുളട വിവരങ്ങള്ക, 

ഉടമകെുളട നരരും, നബാട്ട് ലഭയമായ സ്ഥലവും, ളമാകബല് േമ്പെും 

സഹിതം  രട്ടികളപ്പടുത്തി ജിലലാ ദുരന്ത േിവാരണ അനതാെിറ്റിക് 

ളമയ്ത 30ന് മുന്പ്റ് ലഭയമാകുക 
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3. കുട്ടോടന് നമഖലയില് ത്രെയ സാഹചരയത്തില് ഒറ്റളപ്പട്ട് നരാകുന്ന 

ത്രനദരളത്ത ജേങ്ങള്കക് കദേംദിേ കൃതയങ്ങള്ക േിര്ക്വഹികുവാന് 

സവന്തം രുചിമുെികള്ക ഉരനയാഗികുവാന് സാധികിലല. ഇത്തരം 

സാഹചരയത്തില് രുചിമുെികള്ക ഉള്ള നബാട്ടുകള്ക ഓനരാ കരകെിലും 

എത്തിച്ച് ജേങ്ങള്കക് സൗകരയം ളചയ്തത് േല്നകണ്ടതുണ്ട്. ഇതിോയി 

നബാട്ട് ഉടമകെുമായി ചര്ക്ച്ച േടത്തുകയും നകത്ര സര്ക്കാര്ക് Ltr. No. 33-

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

േിഷ്കര്ക്ഷിച്ചിരികുന്നത് നരാളല നെറ്റ് നകാൺത്ടാക്റ്റ് ക്ഷണിച്ച് 

തീരുമാേമാകി സൂക്ഷികുകയും ളചയ്യുക. ആവരയമാളണങ്കില് മാത്തം 

ഉരനയാഗളപ്പടുത്തുക. ഇതിോവരയമായ നഫാര്ക്മാറ്റ്  Handbook on Disaster 

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

Plan, Keralaല് േല്കിയിട്ടുണ്ട്. 

5.20 വിദയനഭയനസ വകുപ്പ് 

1. ജിലലയിളല എലലാ സ്കൂെുകെുളടയും fitness തനദര-സവയംഭരണ 

ളരാതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് എഞ്ചിേീയളെളകാണ്ട്  അതാത് തനദര 

സ്ഥാരേങ്ങള്ക രരിനരാധിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഉെപ്പ് വരുത്തുക. Fitness 

ഇലലാത്ത ളകട്ടിടങ്ങള്ക സ്കൂെുകള്ക േടത്തുവാന് ഉരനയാഗികുന്നിലല 

എന്ന് ഉെപ്പ് വരുത്തുക 

2. താത്കാലിക ദുരിതാരവാസ കയാമ്പുകള്ക ആയി ഉരനയാഗികുന്ന എലലാ 

സ്കൂെുകെിനലയും രുചിമുെികള്ക ത്രനതയകരരിഗണേ േല്കി 

കാരയക്ഷമമായി ത്രവര്ക്ത്തികുന്നു എന്ന് ഉെപ്പ് വരുത്തുക 

3. സ്കൂെുകെിളല വടവൃക്ഷങ്ങള്ക നകാതി ഒതുകി എന്ന് സ്കൂള്ക 

ആരംഭികുന്നതിന് മുന്പ്റ് ഉെപ്പകുക 

4. എലലാ സ്കൂെുകെില് ചുവളട നചര്ക്കുന്ന വിഷയങ്ങള്ക ഉള്കളരടുത്തി 

ത്രനതയക ഓൺകലന് ലാസ്സ് (സ്കൂള്ക തുെന്നാല് അളസ്സംലി) 

വിെിനകണ്ടതാണ് 

− ജല സംരക്ഷണ ത്രവര്ക്ത്തേങ്ങെും ഇവ േടപ്പിലാനകണ്ടതിളെ 

ത്രാധാേയവും – വാട്ടര്ക് അനതാെിറ്റി, ജലനസചേം, മണ്ണ് സംരക്ഷണം 
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എന്നീ വകുപ്പുകെിളല ഉനദയാഗസ്ഥരുളട സഹായനത്താളട 

നബാധവത്കരികുക. 

− മഴകാലത്ത് രുഴകടവുകെിലും, ബീച്ചുകെിലും, നതാടുകെിലും, 

അരകടകരമായ കയം ഉള്ള ത്രനദരങ്ങെിലും, ളകട്ടി കിടകുന്ന 

ളവള്ളത്തിലും കുെികുനമ്പാള്ക എടുനകണ്ടുന്ന മുന്കരുതലുകെും, 

അടിയന്തിരഘട്ടത്തില് സവീകരിനകണ്ടുന്ന സുരക്ഷാ േടരടികെും 

സംബന്ധിച്ച് ‘എെിഞ്ഞ് ളകാടുക് , ചാടരുത്’ (Throw, don’t jump) എന്ന 

സിദ്ധ്ാന്തത്തില് ഊന്നിളകാണ്ട് - അഗ്നിരമേനസേ, നരാലീസ് എന്നീ 

വകുപ്പുകെിളല ഉനദയാഗസ്ഥരുളട സഹായനത്താളട 

നബാധവത്കരികുക. 

− മഴകാല രകര്ക്ച്ചവയാധി ത്രതിനരാധം – ആനരാഗയ വകുപ്പ്/ആയുഷ് 

നഡാക്ടര്ക്മാരുളട സഹായനത്താളട നബാധവത്കരികുക. 

5.21 രകരള രേറ്റ് രറന് രസഫ്റ്റ്റി അരതനറിറ്റി 

1. മഴകാലത്ത് നകരെത്തില് നൊഡ് അരകടങ്ങള്ക, ത്രനതയകിച്ച്, ടാങ്കര്ക് 

നലാെി അരകടങ്ങള്ക വര്ക്ധികാെുണ്ട്. നൊഡ് സുരക്ഷാ അനതാെിറ്റി 

ഈ വിഷയത്തില് ത്രനതയക ത്രദ്ധ് രതിപ്പിനകണ്ടതാണ്. 

2. ടാങ്കര്ക് നലാെികള്ക, ത്രനതയകിച്ച് ളരനത്ടാെിയം ഉത്രന്നങ്ങള്ക 

ളകാണ്ട്നരാകുന്ന ടാങ്കര്ക് നലാെികള്ക സഞ്ചരികുന്ന ത്രധാേ രാതകെില്, 

രാത്തി 10 മണികും രകല് 6 മണികും ഇടയില് അതാത് ജിലലാ 

അതിര്ക്ത്തികെില് വച്ച് ഇവളയ തടഞ്ഞ് കത്ഡവര്ക്മാര്ക്ക് ഒരു ചൂട് 

കാപ്പി/ചായ കുടികുവാന് േല്കുന്നതും, 30 മിന്റ്റ്റ് സമയം ഇവര്ക്ക് 

േിര്ക്ബന്ധിത വിത്രമം േല്കുന്നതും ഉചിതമായിരികും. ഇതിന് 

ആവരയമായ തുക നൊഡ് സുരക്ഷാ അനതാെിറ്റികള്ക 

കളണ്ടനത്തണ്ടതാണ്. 

5.22 രകരള ഡനാം രസഫ്റ്റ്റി അരതനറിറ്റി 

1. മഴകാലത്തിന് മുന്രായി നകരെത്തിളല എലലാ അണളകട്ടുകെും 

രരിനരാധികുകയും െിനപ്പാര്ക്ട്ട് തയ്യാൊകി സര്ക്കാര്ക് രരിഗണേയ്തക് 

സമര്ക്പ്പികുക. 
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2. എലലാ അണളകട്ടുകെുളടയും അടിയന്തിരഘട്ട ത്രവര്ക്ത്തേ നരഖ 

തയ്യാൊകി, ജിലലാ ദുരന്ത േിവാരണ അനതാെിറ്റിയുളട അേുമതി 

വാങ്ങി എന്ന് ഉെപ്പ് വരുത്തുക. 

5.23 ടൂറിസാം വകുപ്പ്  

1. കാലാവസ്ഥാത്രവചേത്തിളെയും മുന്നെിയിപ്പുകെുളടയും 

അടിസ്ഥാേത്തില് ത്രധാേ ടൂെിേ് ളലാനകഷേുകെിനലക് 

വിനോദസഞ്ചാരികെുളട യാത്ത അധികാരികള്ക രരിമിതളപ്പടുത്തണം. 

ത്രധാേ വിനോദസഞ്ചാര നമഖലകെില് അരകടം ഉണ്ടായാല് ഒഴിപ്പികല് 

തത്ന്തങ്ങള്ക, ബദല് മാര്ക്ഗങ്ങള്ക, ദുരന്ത സാധയത ലഘൂകരികുവാന് 

ഉതകുന്ന േടരടികള്ക എന്നിവ ഉള്കളപ്പടുത്തി ഒരു രദ്ധ്തി തയ്യാൊകണം. 

2. േദികെിളല സ്ോേഘട്ടങ്ങെില് മുന്നെിയിപ്പ് നബാര്ക്ഡുകള്ക സ്ഥാരികുന്നത്  

ജിലലാ ടൂെിസം ത്രനമാഷന് കൗൺസിലുകള്ക ഉെപ്പു വരുത്തണം. മഴകാലത്ത് 

ളവള്ളളപ്പാകസാധയതയുളണ്ടന്നും അത്തരം സ്ഥലങ്ങെില് കുെികരുളതന്നും 

സൂചോ ഫലകങ്ങള്ക സ്ഥാരികണം.  

3. മഴകാലങ്ങെില് തടാകങ്ങെിലും കടലിലും അണളകട്ടുകെിലും 

ത്രനവരികുന്നത് തടയുവാോയി മുന്നെിയിപ്പ് നബാര്ക്ഡുകള്ക ജിലലാ ടൂെിസം 

ത്രനമാഷന് കൗൺസില് സ്ഥാരികണം എന്ന് േിര്ക്നദരികുക. 

4. മഴകാലങ്ങെില് കുന്നുകള്കക് സമീരമായുള്ള നൊഡുകെില് മണ്ണിടിച്ചിലും 

ളവള്ളളപ്പാകവും ഉണ്ടാകാേുള്ള സാധയതയുണ്ട്. അത്തരം സ്ഥലങ്ങെില് 

ടൂെിേുകള്ക അവരുളട വണ്ടികള്ക േിര്ക്ത്തരുത് എന്ന് സൂചിപ്പികുന്ന 

നബാര്ക്ഡുകള്ക സ്ഥാരികണം.  

5. രണ്ട് ദിവസത്തിലധികം കേത്ത മഴ തുടര്ക്ച്ചയായി ളരയ്യുനമ്പാള്ക 

ത്രനദരനത്തക്  വിനോദസഞ്ചാരികെുളട ത്രനവരേം ടൂെിസം വകുപ്പ് 

രരിമിതളപ്പടുത്തണം. 

6. വിവിധ ജിലലകെില് ടൂെിസം നമഖലയില് ഉള്ള നബാട്ടുകെുളടയും, 

വള്ളങ്ങെുളടയും വിവരങ്ങള്ക, ഉടമകെുളട നരരും, നബാട്ട് ലഭയമായ 

സ്ഥലവും, ളമാകബല് േമ്പെും സഹിതം  രട്ടികളപ്പടുത്തി ളമയ്ത 30ന് 

മുന്പ്റ് ജിലലാ ദുരന്ത േിവാരണ അനതാെിറ്റിക് ലഭയമാകുക 
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7. വിനോദ സഞ്ചാര നകത്രങ്ങെില് ഉള്കളപ്പടുന്ന രുഴ കടവുകെിലും, 

ബീച്ചുകെിലും, കയം/േീര്ക്ച്ചുഴി ഉള്ള ത്രനദരങ്ങെിലും അരകട സൂചോ 

നബാര്ക്ഡുകള്ക സ്ഥാരികുവാന് ജിലലാ വിനോദസഞ്ചാര വികസേ സമിതിക് 

േിര്ക്നദരം േല്കുക. രക്തമായ കാറ്റും, തീരനരാഷണവും, തിരയും ഉള്ള 

സമയത്തും ഇത്തരം അരകട സാധയതയുള്ള സ്ഥലങ്ങെില് ജല ത്കീഡകെില് 

ഏര്ക്ളപ്പടുവാന് ആളരയും അേുവദികരുത്. ഇതിന് ആവരയമായ 

േടരടികള്ക ജിലലാ വിനോദസഞ്ചാര വികസേ സമിതി സവീകരിച്ചു (DTPC) എന്ന് 

ഉെപ്പ് വരുത്തുക. 

5.24 വനാം വകുപ്പ് 

1. ഓെഞ്ചു, ളെഡ് അലര്ക്ട്ട് ഉള്ള ദിവസങ്ങെിലും, സംസ്ഥാേ അനതാെിറ്റി 

ത്രനതയക മുന്നെിയിപ്പ് രുെപ്പടുവികുന്ന ദിവസങ്ങെിലും, അലര്ക്ട്ട് ഉള്ള 

ജിലലകെിളല വേ നമഖലയിളല വിനോദ സഞ്ചാരം േിയത്ന്തികുക 

2. രക്തമായ മഴകാലത്ത് വേത്തിേുള്ളില് വസികുന്ന തനദരീയര്ക്ക് 

(native community, indigineous community) ആവരയമായ ഭക്ഷയ സാധേങ്ങള്ക 

ലഭയമാകുന്നുണ്ട് എന്ന് രട്ടികജാതി/രട്ടികവര്ക്ഗ വികസേ വകുപ്പുമായി 

നചര്ക്ന്ന് ഉെപ്പ് വരുത്തുക. 

3. വേത്തിേുള്ളില് വസികുന്ന തനദരീയളര ആവരയമാളണങ്കില് മാറ്റി 

താമസിപ്പികുവാന് ആവരയമായ കയാമ്പുകള്ക േടത്തുവാന് ഉതകുന്ന  

ളകട്ടിടങ്ങള്ക അതാത് ഊരുകെിനലാ, ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള ളകട്ടിട 

സമുച്ചയങ്ങെിനലാ കളണ്ടത്തി തയ്യാൊകുക. തയ്യാൊകിയിട്ടുള്ള 

ളകട്ടിടങ്ങള്ക സംബന്ധിച്ച വിവരം അതാത് നെഞ്ച് 

ഓഫീസര്ക്/രട്ടികജാതി/രട്ടികവര്ക്ഗ വികസേ ഉനദയാഗസ്ഥന്, അതാത് 

വിനലലജ് ഓഫീസര്ക്കും, തഹസില്ദാര്ക്കും േല്നകണ്ടതാണ്. സവകാരയ 

ളകട്ടിടങ്ങൊണ് ഉരനയാഗികുന്നളതങ്കില് വിനലലജ് ഓഫീസര്ക്, 

തഹസില്ദാര്ക് എന്നിവരുമായി ബന്ധളപ്പട്ട് ഇത്തരം ളകട്ടിടങ്ങള്ക ദുരന്ത 

ത്രതികരണ േിധിയില് േിന്നും തുക ളചലവഴിച്ച് ദുരന്ത സമയത്ത് 

വാടകയ്തക് എടുകുവാന് േിഷ്കര്ക്ഷിച്ചിട്ടുള്ള Rate Contract ത്രത്കിയ 

രൂര്ക്ത്തിയാകുക. 
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4. വേത്തിേുള്ളില് ഇത്തരം കയാമ്പുകെുളട േടത്തിപ്പ് ചുമതല 

രട്ടികജാതി/രട്ടികവര്ക്ഗ വികസേ വകുപ്പിേും, വേം വകുപ്പിേും 

ആയിരികും. ഇതിോയി ജിലലാ കെക്ടെുമായും, തഹസില്ദാെുമായും 

ബന്ധളപ്പട്ട് ആവരയമായ കയാമ്പ് േടത്തിപ്പ് േടരടികള്ക കകളകാള്ളുക 

5. കയാമ്പുകെില് വിനവചേമിലല എന്ന് ഉെപ്പ്  വരുത്തുക 

6. വേത്തിേുള്ളില് ദുരന്ത സാഹചരയം ഉണ്ടായിട്ടുനണ്ടാ എന്ന് േിരന്തരം 

േിരീക്ഷികുകയും, അതാത് ദിവസം ദുരന്ത ോരേഷ്ടങ്ങള്ക സംബന്ധിച്ച 

വിവരം നരഖരിച്ച് സ്ഥലളത്ത വിനലലജ് ഓഫീസര്ക്ക് ലഭയമാകുകയും 

ളചയ്യുക. 

7. അടിയന്തിരഘട്ടത്തില് വേംവകുപ്പ് വക VHF സംവിധാേം ജിലലാ 

കെക്ടര്ക്കും തഹസില്ദാര്ക്മാര്ക്കും വിവര സംനവദേത്തിന് 

ഉരനയാഗളപ്പടുത്താന് തയ്യാൊകി േല്കുക. 

8. അടിയന്തിരഘട്ടത്തില് വേംവകുപ്പിളെ നസവേം ജിലലാ ദുരന്ത 

േിവാരണ അനതാെിറ്റിക് ലഭയമാകുക 

5.25 പട്ടികജ്നതി/പട്ടികവര്ഗ വികസന വകുപ്പ് 

1. ഓെഞ്ചു, ളെഡ് അലര്ക്ട്ട് ഉള്ള ദിവസങ്ങെിലും, സംസ്ഥാേ അനതാെിറ്റി 

ത്രനതയക മുന്നെിയിപ്പ് രുെളപ്പടുവികുന്ന ദിവസങ്ങെിലും, അലര്ക്ട്ട് 

ഉള്ള ജിലലകെിളല വേ നമഖലയിളല ഊരുകെില് ത്രനതയക ത്രദ്ധ് 

രുലര്ക്ത്തുക 

2. രക്തമായ മഴകാലത്ത് വേത്തിേുള്ളില് വസികുന്ന തനദരീയര്ക്ക് 

(native community, indigineous community) ആവരയമായ ഭക്ഷയ സാധേങ്ങള്ക 

ലഭയമാകുന്നുണ്ട് എന്ന് വേം വകുപ്പുമായി നചര്ക്ന്ന് ഉെപ്പ് വരുത്തുക. 

3. വേത്തിേുള്ളില് വസികുന്ന തനദരീയളര ആവരയമാളണങ്കില് മാറ്റി 

താമസിപ്പികുവാന് ആവരയമായ കയാമ്പുകള്ക േടത്തുവാന് ഉതകുന്ന  

ളകട്ടിടങ്ങള്ക അതാത് ഊരുകെിനൊ, ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള ളകട്ടിട 

സമുച്ചയങ്ങെിനലാ കളണ്ടത്തി തയ്യാൊകുക. തയ്യാൊകിയിട്ടുള്ള 

ളകട്ടിടങ്ങള്ക സംബന്ധിച്ച വിവരം അതാത് നെഞ്ച് 

ഓഫീസര്ക്/രട്ടികജാതി/രട്ടികവര്ക്ഗ വികസേ ഉനദയാഗസ്ഥന്, അതാത് 
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വിനലലജ് ഓഫീസര്ക്കും, തഹസില്ദാര്ക്കും േല്നകണ്ടതാണ്. സവകാരയ 

ളകട്ടിടങ്ങൊണ് ഉരനയാഗികുന്നളതങ്കില് വിനലലജ് ഓഫീസര്ക്, 

തഹസില്ദാര്ക് എന്നിവരുമായി ബന്ധളപ്പട്ട് ഇത്തരം ളകട്ടിടങ്ങള്ക ദുരന്ത 

ത്രതികരണ േിധിയില് േിന്നും തുക ളചലവഴിച്ച് ദുരന്ത സമയത്ത് 

വാടകയ്തക് എടുകുവാന് േിഷ്കര്ക്ഷിച്ചിട്ടുള്ള Rate Contract ത്രത്കിയ 

രൂര്ക്ത്തിയാകുക. 

4. വേത്തിേുള്ളില് ഇത്തരം കയാമ്പുകെുളട േടത്തിപ്പ് ചുമതല 

രട്ടികജാതി/രട്ടികവര്ക്ഗ വികസേ വകുപ്പിേും, വേം വകുപ്പിേും 

ആയിരികും. ഇതിോയി ജിലലാ കെക്ടെുമായും, തഹസില്ദാെുമായും 

ബന്ധളപ്പട്ട് ആവരയമായ മറ്റ് കയാമ്പ് േടത്തിപ്പ് േടരടികള്ക 

കകളകാള്ളുക 

5.26 സനെൂഹിക നീതി വകുപ്പ് 

1. വഴിയരികുകെിലും, കടത്തിണ്ണകെില്, ബസ് ോന്ണ്ട്കെിലും 

അന്തിയുെങ്ങുന്ന ആെുകള്കക് മഴകാലം ദുരന്ത രൂര്ക്ണമാണ്. ഇത് 

ഒഴിവാകുവാേും, ഇവര്ക്ക് ഈ മഴകാലത്ത് രാത്തികാലങ്ങെില് 

ഉെങ്ങാേും, അത്താഴം േല്കുവാേും ഉള്ള സംവിധാേം ഒരുകുന്നതിന് 

തനദര സ്ഥാരേങ്ങളെ സഹായികുക. 

2. 60 വയസിന് മുകെില് ഉള്ളവര്ക് ദുരിതാരവാസ കയാമ്പില് എത്തിയാല് 

അവളര സംരക്ഷികുന്നതിന് ആവരയമായ നസവേം േല്കുക 

3. അതാത് രഞ്ചായത്തിളല അംഗരരിമിതരുളട നരര്, വിലാസം, 

ളമാകബല് നഫാൺ എന്നിവ അതാത് രഞ്ചായത്ത് ളസത്കട്ടെി, 

തഹസില്ദാര്ക് എന്നിവര്ക്ക് േല്കുക. 

4. ആരാ വര്ക്കര്ക്, അംഗന്വാടികെിളല ഉനദയാഗസ്ഥര്ക് എന്നിവര്ക്ക് നമല് 

വിവരം േല്കുകയും, ദുരന്ത സാഹചരയ വിവരവും, മുന്നെിയിപ്പുകെും 

ഇവരുളട വീടുകെില് എത്തി എന്ന് ത്രനതയകം ഉെപ്പ് വരുത്തുവാന് 

അംഗന്വാടി സൂപ്പര്ക്കവസളെ ചുമതലളപ്പടുത്തുക. 
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5. ഇതിോയി, ഇവരുളടനയാ, സഹായിയുളടനയാ ളമാകബല് നഫാൺ 

വിവര നരഖരണം േടത്തി ഇവ ജിലലാ സാമൂഹിക േീതി വകുപ്പ് 

ഓഫീസര്ക് സൂക്ഷികുക 

6. ജിലലാ ദുരന്ത േിവാരണ അനതാെിറ്റിയില് േിന്നും ലഭികുന്ന 

വിവരങ്ങള്ക ഇവര്ക്ക് ലഭയമാകുവാന് എസ്.എം.എസ്, WhatsApp 

എന്നിവ ഉരനയാഗികുക. 

7. സംസാരനരഷി രരിമിതര്ക്കായി സംസ്ഥാേ ദുരന്ത േിവാരണ 

അനതാെിറ്റി ആംഗയഭാഷയില് വിവിധ ദുരന്ത സംബന്ധിയായ 

വിവരങ്ങള്ക, സംസ്ഥാേ ദുരന്ത േിവാരണ അനതാെിറ്റിയുളട 

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

ത്രസിദ്ധ്ീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവ വയാരകമായി ത്രചരിപ്പികുക. 

8. കാഴ്ചാ രരിമിതര്ക്കായി സംസ്ഥാേ ദുരന്ത േിവാരണ അനതാെിറ്റി 

വിവിധ ദുരന്ത സംബന്ധിയായ വിവരങ്ങള്ക ത്ബയില് ലിരിയില് 

ത്രസിദ്ധ്ീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതാത് രഞ്ചായത്തിളല കാഴ്ചാ രരിമിതരുളട 

വിവരം അേുസരിച്ച് ആവരയമാളണങ്കില് ഇവ ത്രിെ് ളചയ്തത് 

രഞ്ചായത്തിന് അയച്ച് േല്കുന്നതാണ്. ആവരയമുള്ള 

രഞ്ചായത്തുകെും, ആവരയമായ എണ്ണവും ഉള്കളപ്പടുത്തി സാമൂഹിക 

േീതി വകുപ്പ് സംസ്ഥാേ അനതാെിറ്റിനയാട് ആവരയളപ്പനടണ്ടതാണ്. 

9. അതാത് രഞ്ചായത്തിളല കിടപ്പ് നരാഗികള്ക, വാര്ക്ദ്ധ്കയകാല 

നരാഗത്താല് ബുദ്ധ്ിമുട്ടുന്നവര്ക് എന്നിവരുളട നരര്, വിലാസം, 

ളമാകബല് നഫാൺ എന്നിവ  അതാത് രഞ്ചായത്ത് ളസത്കട്ടെി, 

തഹസില്ദാര്ക് എന്നിവര്ക്ക് േല്കുക. 

10. ആരാ വര്ക്കര്ക്, അംഗന്വാടികെിളല ഉനദയാഗസ്ഥര്ക് എന്നിവര്ക്ക് നമല് 

വിവരം േല്കുകയും, ദുരന്ത സാഹചരയ വിവരവും, മുന്നെിയിപ്പുകെും 

ഇവരുളട വീടുകെില് എത്തി എന്ന് ത്രനതയകം ഉെപ്പ് വരുത്തുക. 

11. ഇതിോയി, ഇവരുളടനയാ, സഹായിയുളടനയാ ളമാകബല് നഫാൺ 

വിവര നരഖരണം േടത്തി ഇവ ജിലലാ സാമൂഹിക േീതി വകുപ്പ് 

ഓഫീസര്ക് സൂക്ഷികുക 
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12. ജിലലാ ദുരന്ത േിവാരണ അനതാെിറ്റിയില് േിന്നും ലഭികുന്ന 

വിവരങ്ങള്ക ഇവര്ക്ക് ലഭയമാകുവാന് എസ്.എം.എസ്, WhatsApp 

എന്നിവ ഉരനയാഗികുക. 

13. ദുരന്ത സാഹചരയത്തില്, അംഗരരിമിതര്ക്, ഭിന്നനരഷികാര്ക്, കിടപ്പ് 

നരാഗികള്ക, വാര്ക്ദ്ധ്കയകാല നരാഗത്താല് ബുദ്ധ്ിമുട്ടുന്നവര്ക് 

എന്നിവരുളട സുരക്ഷ ഉെപ്പ് വരുത്തുവാേും, ഇവളര 

രക്ഷളരടുത്തുവാേും ത്രനതയക രദ്ധ്തി െവേയു, നരാലീസ്, അഗ്നി 

സുരക്ഷാ വകുപ്പ്, തനദര സവയംഭരണ സ്ഥാരേം എന്നിവയുളട 

സഹകരണനത്താളട േടത്തുവാന് നേതൃതവം േല്കുക. ഇത്തരം 

സാഹചരയം അേുഭവികുന്നവരുളട ഉന്നമേത്തിോയി ത്രവര്ക്ത്തികുന്ന 

എന്.ജി.ഓകെുളട നസവേം ഇതിോയി നതടാവുന്നതാണ്. 

14. അംഗരരിമിതരുളട സുരക്ഷ ഉെപ്പ് വരുത്തുവാേും, ഇവളര 

രക്ഷളരടുത്തുവാേും ത്രനതയക രദ്ധ്തി തയ്യാൊകുവാന് എം.ജി 

യുണിനവര്ക്സിറ്റിയുളട Inter University Centre for Disability Studies 

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

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

എന്.ജി.നയായുമാനയാ ബന്ധളപ്പടാവുന്നതാണ്. 

15. താത്കാലിക ദുരിതാരവാസ കയാമ്പില് കുട്ടികള്കകും, ഗര്ക്ഭിണികൊയ 

വേിതകള്കകും ത്രനതയകം നരാഷകാഹാരവും, കവദയ സഹായവും, 

ആവരയമായ മാേസിക സമാരവാസ സഹായവും ലഭികുന്നുണ്ട് എന്ന് 

ഉെപ്പ് വരുത്തുക. ഒറ്റയ്തകലല ഒപ്പമുണ്ട് എന്ന രദ്ധ്തിയുളട ളഹല്പ്റ് 

കലേുകള്ക വഴി ആ നസവേം ലഭയമാകണം 

16. മാേസിക ളവലലുവിെി നേരിടുന്നവര്ക്കുള്ള കസനകാ നസാഷയല് 

ളകയര്ക് ഉെപ്പാകണം. ഇവനരാ അവരുളട കുടുംബാംഗങ്ങനൊ 

വിനവചേങ്ങള്ക നേരിടുന്നിളലലന്ന് ഉെപ്പ് വരുത്തണം. ഒറ്റയ്തകലല 

ഒപ്പമുണ്ട് എന്ന രദ്ധ്തിയുളട ളഹല്പ്റ് കലേുകള്ക വഴി ആ നസവേം 

ലഭയമാകണം 

mailto:iucdsmgu@gmail.com
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17. ദുരന്തത്തില് തകര്ക്ന്ന വീടുകെിലും, ത്രനദരങ്ങെിലും നരാകുന്ന 

അവസരത്തില് കുട്ടികളെ കൂളട ളകാണ്ടുനരാകരുത് എന്ന് ത്രനതയക 

േിര്ക്നദരം മാതാരിതാകള്കക് േല്കുക 

18. സാമൂഹിക േീതി വകുപ്പിളെ കീഴിലുള്ള വനയാജേ 

സ്ഥാരേങ്ങെിലുള്ളവര്ക്ക് ദുരന്തഘട്ടങ്ങെില് ത്രനതയക രരിചരണവും 

സംരക്ഷണവും ഉെപ്പ് വരുനത്തണ്ടതാണ്. 

19. ഭിന്നനരഷികാര്ക് ഉരനയാഗികുന്ന സഹായ ഉരകാരണങ്ങെുളട ലഭയത, 

അവയുളട ത്രവര്ക്ത്തേ ക്ഷമത എന്നിവ ഉെപ്പ് വരുനത്തണ്ടതാണ്. 

20. ദുരിതാരവാസ കയാമ്പുകെില് വീല്ളചയര്ക് സൗഹൃദമായ 

രുചിമുെികെും താമസ സൗകരയങ്ങെും ഉെപ്പ് വരുത്തണം.  ഇവര്ക് 

തുടര്ക്ച്ചയായി മരുന്നുകെുളട ലഭയത ഉെപ്പ് വരുത്തണം. 

21. രാലിനയറ്റിവ് ളകയെിലുള്ള നരാഗികള്കക് ആവരയമായ 

രരിചരണവും സംരക്ഷണവും ഉെപ്പ് വരുത്തണം, ഇവര്ക് േിനതയേ 

കഴികുന്ന മരുന്നുകെുളട ലഭയത ഉെപ്പാകണം. ഇവ മുടങ്ങാളത 

ലഭയമാനകണ്ടതിേുള്ള േടരടികള്ക സവീകരിനകണ്ടതാണ്. 

22. കയാമ്പുകെില് ഒരു രീതിയിലുമുള്ള വിനവചേം ഉണ്ടാകുന്നിലല എന്ന് 

ഉെപ്പാകുകയും അടിയന്തര സാഹചരയങ്ങെില് അവര്ക്ക് 

ഉരനയാഗികാന് രറ്റുന്ന രീതിയില് ളഹല്പ്റ് കലന് േമ്പര്ക് 

സ്ഥാരികുകയും  അവ കയാമ്പുകെില് ത്രസിദ്ധ്ീകരികുകയും 

ളചയ്യണം 

23. ത്ടാന്സ്ജന്ഡര്ക് വിഭാഗത്തില് ളരടുന്നവര്ക്ക് കയാമ്പുകെില് 

വിനവചേം നേരിടുന്നിളലലന്ന് ഉെപ്പാകുക. 

24. തനദര സ്ഥാരേ തലത്തില് ഡയാലിസിസ് ളചയ്യുന്നവര്ക്, കാന്സര്ക് 

ചികിത്സയിലുള്ളവര്ക്, അവയവമാറ്റ രസ്ത്തത്കിയയ്തക് നരഷമുള്ള 

ചികിത്സയില് കഴിയുന്നവര്ക്, ഗര്ക്ഭിണികള്ക, കിടപ്പിലായവര്ക്, 

ഭിന്നനരഷിയുള്ളവര്ക് തുടങ്ങി ദുരന്തഘട്ടങ്ങെില് ഏറ്റവും ആദയം 

സഹായളമത്തികുകയും സുരക്ഷിത സ്ഥലങ്ങെിനലയ്തക് മാറ്റുകയും 

ളചനയ്യണ്ടവരുളട എന്നിവരുളട രട്ടിക മുന്കൂട്ടി തയ്യാൊകി തനദര 

സ്ഥാരേം, താലൂക് കൺനത്ടാള്ക െൂം, നരാലീസ് നേഷന്, ഫയര്ക് നേഷന് 
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എന്നിവിടങ്ങെില് േല്കുക. ഇവരുളട വീടുകള്ക മാപ്പ് ളചയ്യുകയും 

നവണം. അതിേു രുെനമ, ഇവളര വെണ്ടിയര്ക്മാരുമായി 

ബന്ധളപ്പടുത്തുകയും അവരയഘട്ടങ്ങെില് കാലതാമസമിലലാളത 

അവിളടളയത്തി അവളര സുരക്ഷിതരാകാന് സാധികുളമന്ന് ആനരാഗയ 

വകുപ്പുമായി നചര്ക്ന്ന് ഉെപ്പു വരുത്തുകയും നവണം. 

25. ദുരന്ത േിവാരണ അനതാെിറ്റിയും, േിഷും നചര്ക്ന്ന് േടത്തുന്ന ത്രാവണ 

രരിമിതര്ക്കായുള്ള ളഹല്പ്റ് കലന് േമ്പെുകള്ക ത്രചരിപ്പികുക. ഇവ 

ഇവിളട ലഭയമാണ് https://sdma.kerala.gov.in/2021/05/25/247-helpline-for-deaf-hard-

of-hearing/ 

5.27 വനിതന-ശിശുരക്ഷെ വകുപ്പ് 

1. ദുരന്ത സാഹചരയങ്ങെില് കുട്ടികെും സ്ത്തീകെും 'മേുഷയകടത്തിന്' 

വിനധയരാകുന്നിലല എന്ന് നരാലീസുമായി ളചര്ക്ന്ന് ഉെപ്പാകണം. 

2. കയാമ്പുകെില് കുട്ടികള്കകും സ്ത്തീകള്കകും എതിളര അതിത്കമങ്ങള്ക 

േടകുന്നിലല എന്ന് ഉെപ്പാകണം. 

3. ഭിന്നനരഷിയുള്ള കുട്ടികള്കക് ത്രനതയക രരിഗണേ േല്നകണ്ടതാണ് 

4. ആവരയമായ നബാധവല്കരണ ലാസ്സുകെും കൗൺസിലിംഗ് 

ലാസ്സുകെും കയാമ്പില് േടനത്തണ്ടതാണ്. 

5. കുട്ടികള്കക് ആവരയമായ നരാഷകാഹാരം കയാമ്പുകെില് 

ഉെപ്പുവരുനത്തണ്ടതാണ്. കയാമ്പുകെില് നരാഷകാഹാര കുെവ് 

രരിഹരികുന്നതിോയി രാല്, മുട്ട, രാല്ളപ്പാടി എന്നിവ കുട്ടികള്കക് 

ലഭയമാകണം 

6. അമ്മമാര്ക്ക് മുലയൂട്ടുന്നതിേുള്ള സൗകരയവും സവകാരയതയും 

ഉെപ്പാകണം. 

7. ളരൺകുട്ടികള്കക് ആവരയമായ സുരക്ഷ കയാമ്പുകെില് 

ഉെപ്പുവരുനത്തണ്ടതാണ്. ആര്ക്ത്തവ കാലത്തിേു ആവരയമായ വയക്തി 

രുചിതവ വസ്തുകൊയ സാേിറ്റെി രാഡ്, ടിഷയു നരപ്പര്ക് എന്നിവ 

ലഭയമാനകണ്ടതാണ് 
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8. ദുരന്ത നരഷം നരഷം ആദയമായി വീട്ടില് നരാകുനമ്പാള്ക കുട്ടികളെ 

കൂളട ളകാണ്ടുനരാകരുത് എന്ന് മാതാ രിതാകെില് അവനബാധം 

വെര്ക്ത്തുക. വീടിന് ഏറ്റ ദുരന്ത ആഘാതം കുട്ടികെില് മാേസിക 

വിഷമം ഉണ്ടാകുവാന് സാധയതയുണ്ട്. ഒറ്റയ്തകലല ഒപ്പമുണ്ട് എന്ന 

രദ്ധ്തിയുളട ളഹല്പ്റ് കലേുകള്ക വഴി ആ നസവേം ലഭയമാകണം 

5.28 വിവര-മപനതുജ്ന സമ്പര്ക്ക വകുപ്പ് 

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

ഒരു നയാഗം ദുരന്ത േിവാരണ അനതാെിറ്റിയുമായി നചര്ക്ന്ന് 

സംഘടിപ്പികുക. ത്രസ്തുത നയാഗത്തില് കാലവര്ക്ഷ അവനലാകേവും, 

ദുരന്ത സംബന്ധിയായ മറ്റ് വിവരങ്ങെും, ദുരന്ത സാഹചരയത്തില് 

മാദ്ധ്യമങ്ങള്കക് വിവരം ലഭയമാകുന്നതിേുള്ള സംവിധാേവും 

വിരദീകരികുക. 

2. സംസ്ഥാേ/ജിലലാ ദുരന്ത േിവാരണ അനതാെിറ്റി േല്കുന്ന 

മുന്നെിയിപ്പുകള്ക സംസ്ഥാേ സര്ക്കാര്ക് ളവബ്കസറ്റ്, ജിലലാ 

ളവബ്കസറ്റ്, സംസ്ഥാേ സര്ക്കാരിളെയും ജിലലാ കെക്ടര്ക്മാരുളടയും 

സാമൂഹിക മാധയമം എന്നിവയില് ത്രസിദ്ധ്ീകരികുക. 

3. സംസ്ഥാേ ഇ.ഓ.സിയിനലക് ഇന്നഫാര്ക്നമഷന് ഓഫീസെില് കുെയാത്ത 

ഒരു ഉനദയാഗസ്ഥളേ രാവിളല 9 മണിമുതല് കവകിട്ട് 6 മണി വളര 

േിനയാഗികുക. ത്രസ്തുത ഉനദയാഗസ്ഥന് ദുരന്ത സംബന്ധിയായ വിവര 

നരഖരണം ജിലലാ തലത്തില്േിന്നും േടത്തി മാധയമങ്ങള്കക് ദിവസവും 

3 തവണ ലഭയമാകുന്നതിളെയും, സംസ്ഥാേ  ഇ.ഓ.സിക് നവണ്ടി 

മാദ്ധ്യമങ്ങെുമായി േിരന്തര ബന്ധം രുലര്ക്ത്തുന്നതിളെയും ചുമതല 

ഉണ്ടായിരികും. 

5.29 ഗതനഗത വകുപ്പ് 

1. എലലാ ജിലലകെിളലയും ത്ടക്, ളജ.സി.ബി, ഹിറ്റാച്ചി, ളചയ്തന് ളബല്റ്റ് 

ഉള്ള ഹിറ്റാച്ചി, വാഹേത്തില് ഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള വലിയ ജേനെറ്റെുകള്ക 

എന്നിവയുളട വിവരവും, ഇവയില് േിലവില് ജിലലയില് 
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ലഭയമായവയുളട ഉടമസ്ഥരുളട വിവരവും നരഖരിച്ച് സംസ്ഥാേ/ജിലലാ 

ഇ.ഓ.സിക് േല്കുക 

2. ജിലലകെില് ഉള്ള ളജ.സി.ബി, ഹിറ്റാച്ചി, ളചയ്തന് ളബല്റ്റ് ഉള്ള ഹിറ്റാച്ചി, 

വലിയ ത്ടകുകള്ക എന്നിവ ഗതാഗത വകുപ്പ് മുന്കൂട്ടി കളണ്ടത്തി 

ഉടമകെുമായി വിേിനയാഗ ധാരണയില് എത്തുക 

3. ജിലലയിളല ഉരനയാഗത്തില് ഉള്ള ആംബുലന്സുകെുളട വിവരം, 

ളമാകബല് നഫാൺ സഹിതം, കളണ്ടത്തി അവരുമായി വിേിനയാഗ 

ധാരണയില് എത്തുക. 

4. നരാഗികൊയവര്ക്കും കവാെകെേില് കഴിയുന്നവര്ക്കും, 

അലലാത്തവര്ക്കും ത്രനതയക വാഹേ സൗകരയങ്ങള്ക ഒരുകണം. ളവള്ളം 

കയെുന്ന സാഹചരയത്തില് ഉരനയാഗികാന് രറ്റുന്ന വിധത്തില് 

തെയില് േിന്നും കൂടുതല് ഉയരമുള്ള വാഹേങ്ങള്ക ആയിരികണം 

കളണ്ടനത്തണ്ടത്. 

5. ജിലലാ ഇ.ഓ.സി ആവരയളപ്പട്ടാല് ഇത്തരം വാഹേങ്ങള്ക സജ്ജമാകി 

േല്കുക 

5.30 എക്സസസ് 

1. നസോ അംഗങ്ങെുളടയും, നസേയുളട വാഹേങ്ങെുളട നസവേവും 

ദുരന്ത സാഹചരയത്തില് രക്ഷാത്രവര്ക്ത്തേം, ഒഴിപ്പികല് ത്രവര്ക്ത്തേം 

എന്നിവയ്തക് ലഭയമാകുക 

2. എക്കസസ് ഉനദയാഗസ്ഥര്ക്ക് ഒരു വയക്തിഗത സുരക്ഷാ കിറ്റ് 

േല്കുന്നത് രരിഗണികണം. ഈ കിറ്റ് സവയം അരകടത്തില്ളരട്ടാലും 

അടിയന്തിരഘട്ടത്തില് മറ്റുള്ളവര്ക്കായി ഉരനയാഗികുവാേും 

സഹായകരമായിരികും. 

3. ഈ കിറ്റില് ഉണ്ടാനകണ്ട വസ്തുകള്ക (ഒരു വയക്തിക് എന്ന 

കണകില്) അേുബന്ധം 7 ആയി നചര്ക്ത്തിട്ടുണ്ട്. 

4. ദുരിതാരവാസ കയാമ്പുകള്ക ത്രവര്ക്ത്തികുന്ന സമയത്ത് കയാമ്പുകെില് 

മദയ വില്പ്പേനയാ, ഉരനയാഗനമാ ഇലല എന്ന് ഉെപ്പ് വരുത്തുക 
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5.31 മപനതുെരനെത്ത് വകുപ്പ് 

1. സംസ്ഥാേളത്ത എലലാ രാലങ്ങെുളടയും Structural Auditേടത്തി ബലക്ഷയം 

ഉള്ളവയുളട മുന്ഗണോ ത്കമം േിര്ക്ണയിച്ച്, മഴകാലത്ത്  വാഹേ 

ഗതാഗതം േിയത്ന്തിനകണ്ടവയുളട വിവരം രുരാര്ക്ര സഹിതം ജിലലാ 

ദുരന്ത േിവാരണ അനതാെിറ്റിക് ലഭയമാകുക 

2. സംസ്ഥാേളത്ത സര്ക്കാര്ക് ആരുരത്തികള്ക, ത്രധാേ ഓഫീസുകള്ക 

എന്നിവയുളട Structural Auditേടത്തി ബലക്ഷയം ഉള്ളവയുളട മുന്ഗണോ 

ത്കമം േിര്ക്ണയിച്ച്, മഴകാലത്ത്  ത്രവര്ക്ത്തേം ഒഴിവാനകണ്ടവയുളട 

വിവരം രുരാര്ക്ര സഹിതം ജിലലാ ദുരന്ത േിവാരണ അനതാെിറ്റിക് 

ലഭയമാകുക 

3. അടിയന്തിരഘട്ടത്തില് ളകട്ടിടങ്ങള്ക, രാലങ്ങള്ക, നൊഡുകള്ക 

എന്നിവയുളട തകര്ക്ച്ച താല്കാലികമായി രരിഹരിച്ച് ഗതാഗത 

നയാഗയമാകുവാന് എമര്ക്ജന്സി ടീമുകളെ തയ്യാൊകി േിര്ക്ത്തുക. 

5.32 വയവസനയ വകുപ്പ് 

1. Chemical Emergency Response Centre മഴകാലത്ത് ഫാക്റ്റെികെില് 

ഉണ്ടാകാവുന്ന ദുരന്ത സാധയത ലഘൂകരികുന്നതിേുള്ള മാര്ക്ഗ 

േിര്നദരങ്ങള്ക രുെളപ്പടുവികുക 

2. അരകടകരമായ രാസരദാര്ക്ഥങ്ങള്ക നരഖരിച്ചിട്ടുള്ള ഫാക്റ്റെികെില് 

അവ ത്രെയം ബാധികുവാന് സാധയതയുള്ള സ്ഥലങ്ങെില് ആനണാ 

നരഖരിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്ന് രരിനരാധികുക. ഉളണ്ടങ്കില് അവ ഉയര്ക്ന്ന 

ത്രനദരങ്ങെിനലനകാ, ത്രെയം ബാധികാത്ത സ്ഥലങ്ങെിനലളകാ, മറ്റ് 

േിയമങ്ങള്ക മൂലം ആവരയമായ സുരക്ഷാ ത്കമീകരണങ്ങനൊളട,  

മഴകാലത്ത് മാറ്റുവാന് േിര്ക്നദരികുക. 

3. മഴകാല ദുരന്തങ്ങെില് അരകടകരമായ രാസരദാര്ക്ഥങ്ങള്ക 

നരഖരിച്ചിട്ടുള്ള ഫാക്റ്റെികെില് േിന്നും രാസരദാര്ക്ഥങ്ങള്ക 

ബഹിര്ക്ഗമിച്ചിട്ടുനണ്ടാ എന്ന് രരിനരാധികുക. ഉളണ്ടങ്കില് ഉടന്തളന്ന 

ജിലലാ ദുരന്ത േിവാരണ അനതാെിറ്റിളയ അെിയികുക. രത്ത-
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മാധയമങ്ങെിലൂളടയും, നരാലീസ് മുഖാന്തരവും ഇത്തരം സ്ഥലങ്ങെിളല 

ളരാതുജേങ്ങളെ അെിയികുക, ത്രതിവിധി േിര്ക്നദരികുക. 

4. അരകടകരമായ മലിേീകരണം എത്തുവാന് സാധയതയുള്ള തനദര 

സ്ഥാരേത്തിളല അധയക്ഷ/അദ്ധ്യക്ഷന് എന്നിവളരയും അെിയികുക, 

ത്രതിവിധി േിര്ക്നദരികുക 

5. നകരെത്തില് നരഖരിച്ചിട്ടുള്ള അരകടകരമായ രാസരദാര്ക്ഥങ്ങള്ക 

ഏളതലലാം,  എത്ത വീതം, എവിളട എലലാം (തനദര സ്ഥാരേത്തിളെ 

നരര് സഹിതം) എന്നത് രട്ടികളപ്പടുത്തി  ആനരാഗയ വകുപ്പിേും, 

സംസ്ഥാേ/ജിലലാ ദുരന്ത േിവാരണ അനതാെിറ്റികള്കകും ജൂൺ 1ന് 

മുന്പ്റ് േല്കുക. ഈ രാസരദാര്ക്ഥങ്ങള്ക ജലത്തിനലാ, മണ്ണിനലാ, 

വായുവിനലാ കലര്ക്ന്ന് മേുഷ ജീവന് അരകടകരം ആയാല് അവ 

ത്രതിനരാധികുന്ന രീതികള്ക, മരുന്നുകള്ക എന്നിവ ഏളതലലാം എന്ന് 

ആനരാഗയ വകുപ്പുമായി നചര്ക്ന്ന് ത്രസിദ്ധ്ീകരികുക. 

6. അടിയന്തിര ഘട്ടങ്ങെില് ആവരയസാധേങ്ങെും, രാകിങ് സാമത്ഗികെും 

ജിലലാ ദുരന്ത േിവാരണ അനതാെിറ്റിയുളട ആവരയാേുസരണം 

ലഭയമാകുക 

5.33 രകരള സാംസ്ഥനന െലിനീകരണ നിയപ്ന്തണ രബനര്് 

1. രാസവെം, കീടോരിേി, അരകടകരമായ രാസരദാര്ക്ഥങ്ങള്ക എന്നിവ 

സൂക്ഷിച്ചിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങെില് േിന്നും ത്രെയത്തിനലാ, 

മണ്ണിടിച്ചില്/ഉരുള്കളരാട്ടലിനലാ ജലത്തിലും, മണ്ണിലും ത്കമാതീതമായി 

വളന്നത്തിയിട്ടുനണ്ടാ എന്ന് രരിനരാധികുക. 

2. ത്രെയ സാഹചരയത്തില് ഉണ്ടാകുന്ന ജല, ഭൂമി മലിേീകരണ നതാത് 

േിരീക്ഷികുക, നരഖളപ്പടുത്തുക. ഇവയുളട നതാതിളല സാധാരണയില് 

കവിഞ്ഞ വയതിയാേം എത്ത എന്നത് അതാത് ജിലലാ ദുരന്ത േിവാരണ 

അനതാെിറ്റികള്കക് ദുരന്ത നരഷം െിനരാര്ക്ട്ട് ആയി േല്കുക 

3. ദുരന്ത  സാഹചരയത്തിന് നരഷം മണ്ണിലും, ജലത്തിലും ഉണ്ടായിട്ടുള്ള 

മലിേീകരണം ഇലലാതാകുവാോയി ആവരയമായ സാനങ്കതിക ഉരനദരം 

സര്ക്കാരിന് േല്കുക 
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5.34 മതനഴില്സ വകുപ്പ് 

1. ൈാന്നറ്റഷന് ത്രനദരങ്ങെില് താമസികന്നവരുളട വിവരങ്ങള്ക  

നരഖരികുക. ഇത്തരം സ്ഥലങ്ങെിളല കണക്റ്റിവിറ്റി, കവദുതി 

എന്നിവ കൂടി ഉെപ്പുവരുനത്തണ്ടതാണ്. ഇത്തരം സ്ഥലങ്ങെുളട 

വിവരനരഖരണവും site ളലവല് ഇന്സ്ളരക്ഷേും ഉനദയാഗസ്ഥര്ക് 

േടത്തുക 

2. ഇത്തരം സ്ഥലങ്ങെില് KSEB/BSNL/JIO/AIRTEL/VI എന്നിവരുമായി 

സഹകരിച്ച് േിരന്തര വിവര സംനവദേ സംവിധാേം ഉെപ്പ് വരുത്തുക 

3. ഇത്തരം ത്രനദരങ്ങെില് അടിയന്തിര ഘട്ടങ്ങെില് ഉരനയാഗികുവാന് 

ആവരയമായ JCB, Electric Cutter, കയെുകള്ക, അടിയന്തിര 

ആവരയത്തിേുള്ള മരുന്നുകള്ക, ASKA Light എന്നീ സംവിധാേങ്ങള്ക 

ഉെപ്പ് വരുത്തുക 

4. േിലവിലുള്ള മുഴുവന് നതാട്ടംളതാഴിലാെി വാസനകത്രങ്ങെുളടയും 

ഭൂരടങ്ങെും ആവരയമുള്ളയിടങ്ങെില് ഒഴിപ്പികല് ൈാേുകെും 

തയ്യാൊനകണ്ടതാണ് 

5. മുഴുവന് വാസസ്ഥലങ്ങെുളടയും നദാഷരൂര്ക്ണ്ണത (Vulnerability) 

േിര്ക്ണ്ണയികുകയും അതില് േിന്ന് വള്കേെബിള്ക ആയ കുടുംബങ്ങളെ 

സുരക്ഷിതമായി രുേരധിവസിപ്പികുന്നതിോയുള്ള രദ്ധ്തിക് രൂരം 

േല്കുകയും ളചയ്യുക 

6. തനദര സ്ഥാരേ എഞ്ചിേീയെുളട സഹായനത്താളട നതാട്ടങ്ങെിളല 

ലയങ്ങെുളട ഫിറ്റ്ളേസ്സ് രരിനരാധികുക. ഫിറ്റ്ളേസ്സ് ഇലലാത്ത 

ലയങ്ങെില് ളതാഴിലാെികളെ താമസിപ്പികുന്നിലല എന്ന് ഉെപ്പ് 

വരുത്തുക. 

7. ഒറ്റളപ്പട്ട ലയങ്ങനൊട് അടുത്ത് അടിയന്തിരമായി കയാമ്പുകള്ക 

ആരംഭികുവാന് അവരയമായ ളകട്ടിടങ്ങള്ക കളണ്ടത്തുകയും, 

അവിടങ്ങെില് ആവരയമായ സംവിധാേങ്ങള്ക ഉെപ്പുകയും ളചയ്യുക 

8. നമല് ത്രവര്ക്ത്തേങ്ങള്കക് തനദര സ്ഥാരേം, െവേയൂ എന്നീ 

വകുപ്പുകെുളട നസവേം ഉരനയാഗികുക 
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5.35 പരിസ്ഥിതി വകുപ്പ് 

1. നകരെത്തിളല രാരിസ്ഥിതിക ത്രാധാേയമുള്ള ത്രനദരങ്ങളെ ദുരന്തങ്ങള്ക 

എങ്ങളേ ബാധികുന്നു എന്നത് രരിസ്ഥിതി വകുപ്പ് സസൂക്ഷ്മം 

േിരീക്ഷിനകണ്ടതും ഇവളയ രുേരുജ്ജീവിപ്പികാേുള്ള 

ത്രവര്ക്ത്തേങ്ങള്ക ഏനകാപ്പിനകണ്ടതും രരിസ്ഥിതി വകുപ്പായിരികണം 

2. Strategic Environment Assessment Tool (https://europa.eu/capacity4dev/public-

environment-climate/documents/ec-booklet-sea-strategic-environmental-assessment-

development-cooperation-supporting) ഉരനയാഗളപ്പടുത്തി ദുരന്ത 

ആഘാതങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച െിനരാര്ക്ട്ട് ദുരന്ത നരഷം 3 

മാസത്തിേുള്ളില് ജിലലാ ദുരന്ത േിവാരണ അനതാെിറ്റികള്കക് 

ലഭയമാകുക. 

5.36 രനനര്ക്ക വകുപ്പ് 

1. വിനദരങ്ങെില് േിന്നും ദുരിതാരവാസ സഹായം ലഭയമാകുന്ന 

അവസരങ്ങെില് അവ നകരെത്തില് എത്തികുന്നതിേുള്ള ഏനകാരേം 

ഉെപ്പ് വരുത്തുക 

2. വിമാേ താവെങ്ങെില് വിനദരത്തുേിന്നുള്ള സഹായം 

എത്തികുന്നതിേും ജിലലകെിനലക് ലഭയമാകുന്നതിേും സൗകരയം 

ഒരുകുക 
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6 ഉപസാംഹനരാം 

ദുരന്തങ്ങെില് വിലളപ്പട്ട ജീവേുകള്ക േഷ്ട്ടളപ്പടുന്നത് 

കുെയ്തകുന്നതിോണ് േിലവില് രാജയത്ത് ദുരന്ത േിവാരണ 

ത്രവര്ക്ത്തേങ്ങള്ക ത്രാമുഖയം േല്കുന്നത്. രാജയത്ത് ദുരന്ത േിവാരണ 

ത്രവര്ക്ത്തേങ്ങെില് നകരെത്തിന് 5ആം സ്ഥാേമാണ് ഉള്ളളതന്നാണ് നകത്ര 

അഭയന്തര മത്ന്താലയത്തിളെ വിലയിരുത്തല്. രല മാതൃകകെും ദുരന്ത 

േിവരണത്തില് നകരെം മുനന്നാട്ട് വച്ചിട്ടുണ്ട്. നകരെത്തിളെ ഭിന്നനരഷി 

സൗഹൃദ ദുരന്ത േിവാരണ രദ്ധ്തി രാജയത്തിന് തളന്ന മാതൃകയാകുകയും 

നദരീയ ഭിന്നനരഷി സൗഹൃദ ദുരന്ത േിവാരണ മാര്ക്ഗ നരഖയില് മറ്റ് 

സംസ്ഥാേങ്ങള്ക രിന്തുടനരണ്ടുന്ന രദ്ധ്തിയായി രരാമര്ക്രികളപ്പടുകയും 

ളചയ്തതിട്ടുണ്ട്. നകരെത്തില് ദുരന്ത േിവാരണ അനതാെിറ്റികെുളട 

ത്രവര്ക്ത്തേം സമത്ഗ നമഖലയിലും വയാരിച്ചു. 

ദുരന്ത ലഘൂകരണ ത്രവര്ക്ത്തേങ്ങെിലും, ത്രതികരണ 

ത്രവര്ക്ത്തേങ്ങെിലും ോം ഇേിയും ഏളെ മുനന്നാട്ട് നരാനകണ്ടതുണ്ട്. 

ഓനരാ അേുഭവത്തില് േിന്നും രാസ്ത്തീയമായി രാഠങ്ങള്ക 

ഉള്കളകാണ്ടുളകാണ്ട്, തിരുത്തല് വരുനത്തണ്ടിടത്ത് തിരുത്തല് വരുത്തി, 

കൂടുതല് കാരയക്ഷയമതനയാളട, ദുഷ്കരമായ ദുരന്ത സാഹചരയങ്ങളെ 

നേരിടുവാേും, ദുരന്ത സാഹചരയങ്ങള്ക ലഘൂകരികുവാേും ആസൂത്തണം 

േടത്തി വിജയികുന്ന  സമീരേമാണ് ആധുേിക സമൂഹത്തിന് ആവരയം.   

ഇലക്ഷന് േടത്തുന്ന അനത തയ്യാളെടുപ്പും, അനത കൃതയതനയാടും കൂടി 

മഴകാല ദുരന്തങ്ങളെ നേരിടാന് തയ്യാളെടുപ്പ്  ത്രവര്ക്ത്തേങ്ങെും, 

ത്രതികരണ ത്രവര്ക്ത്തേങ്ങെും േടത്തുവാന് േമുക് സാധികണം. 

ഇതിനലകായി ഈ കകരുസ്തകം കൂടുതല് രരിഷ്കരികുവാന് 

ആവരയമായ േിര്ക്നദരങ്ങള്ക ഉനദയാഗസ്ഥരില് േിന്നും ക്ഷണികുന്നു. ഓനരാ 

വര്ക്ഷവും ഈ കകരുസ്തകം രുേര്ക്ത്രസിദ്ധ്ീകരികുനമ്പാള്ക മുന് 

വര്ക്ഷളത്ത അേുഭവങ്ങെും, േലല രീലങ്ങെും സംത്ഗഹിച്ച് 

സന്നിനവരിപ്പികും. 

രാസ്ത്തം, അേുഭവം, ആസൂത്തണം എന്നിവയില് ഊന്നിയുള്ള ത്രവര്ക്ത്തേ 

രീതിയാണ് നകരെത്തിന് എന്നും സാമൂഹിക മാേദണ്ഡങ്ങെില് 
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മുന്േിരയില് േില്കുവാന് സഹായിച്ചിട്ടുള്ളത്. സുരക്ഷിത 

നകരെത്തിോയി േമുക് ഒരുമിച്ച് ത്രയത്േികാം. 

ഈ കകരുസ്തകത്തില് േിര്ക്നദരിച്ചിരികുന്ന മുളന്നാരുക 

ത്രവര്ക്ത്തേങ്ങെുളട േടത്തിപ്പ് സംബന്ധിച്ച് അതാത് വകുപ്പുകള്ക ദുരന്ത 

േിവാരണ വകുപ്പിനലക് ജൂൺ 4അം തീയതി െിനപ്പാര്ക്ട്ട് േല്നകണ്ടതാണ്. 

ജിലലാ ദുരന്ത േിവാരണ അനതാെിറ്റികള്ക അവരവരുളട മുളന്നാരുക 

േടരടികള്ക സംബന്ധിച്ചും, ജിലല തലത്തില് വിവിധ വകുപ്പുകള്ക 

മുളന്നാരുക ത്രവര്ക്ത്തേമായി േടത്തിയ ത്രവര്ക്ത്തേങ്ങള്ക സംബന്ധിച്ചും 

വിരദമായ െിനപ്പാര്ക്ട്ട്  ജൂൺ 4അം തീയതി േല്നകണ്ടതാണ്. 
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7 അനുബന്ധാം 1 സദനാംദിന ദുരന്ത റിരപ്പനര്ട്ട്  സെര്പ്പിരക്കണ് 
ര നര്െനറ്റ്  
ഓരരന വകുപ്പുകളുാം അവരവരുമട ര നര്െനറ്റ് ദിവസവുാം 3 െണിക്ക് െുന്പനയി 

പൂരിപ്പിക്കുക 
 
െവേയൂ വകുപ്പ് –
https://docs.google.com/spreadsheets/d/16DaaUlV7KM9yAgYGCO2JzBXCkzVVGqS18uBoUoHN
Gb0/edit#gid=0 
 
തനദര സവയംഭരണ വകുപ്പ് (രഞ്ചായത്ത്) -
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1LlCRur9LTDMB_mzhn5EB-mRRhXv7kIn-
55xy_OYP5N0/edit#gid=1500099237  
 
തനദര സവയംഭരണ വകുപ്പ് (േഗരകാരയം) -
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1slGwORwnuENCqu60-
BajuAwKXSUFls3CZhVUJr54TaI/edit#gid=1500099237  
 
മൃഗ സംരക്ഷണ വകുപ്പ് –
https://docs.google.com/spreadsheets/d/19FXthooFVxaCi5qYTQfKcM-
1pfPLIzSLZVRgD5UlMRg/edit#gid=0  
 
മത്സയ ബന്ധേ വകുപ്പ് - https://docs.google.com/spreadsheets/d/1qGvUARYDuX-
RQodgndhjzoxwYM4yvIBmgDVpSnhWuok/edit#gid=0 
 
KSEB -
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1jyiEd0HoewTxMrmXt6YqNlS_RNgHzacs0reEgFFsTjk/ed
it#gid=0 
 
PWD - https://docs.google.com/spreadsheets/d/1kR0Yfa5GEd-6RTg-
gRxaDyeYf_sDtXabI6WWiVc8qWA/edit#gid=0  
 
 
 
 
 

 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/16DaaUlV7KM9yAgYGCO2JzBXCkzVVGqS18uBoUoHNGb0/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/16DaaUlV7KM9yAgYGCO2JzBXCkzVVGqS18uBoUoHNGb0/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1LlCRur9LTDMB_mzhn5EB-mRRhXv7kIn-55xy_OYP5N0/edit#gid=1500099237
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1LlCRur9LTDMB_mzhn5EB-mRRhXv7kIn-55xy_OYP5N0/edit#gid=1500099237
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1slGwORwnuENCqu60-BajuAwKXSUFls3CZhVUJr54TaI/edit#gid=1500099237
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1slGwORwnuENCqu60-BajuAwKXSUFls3CZhVUJr54TaI/edit#gid=1500099237
https://docs.google.com/spreadsheets/d/19FXthooFVxaCi5qYTQfKcM-1pfPLIzSLZVRgD5UlMRg/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/19FXthooFVxaCi5qYTQfKcM-1pfPLIzSLZVRgD5UlMRg/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1qGvUARYDuX-RQodgndhjzoxwYM4yvIBmgDVpSnhWuok/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1qGvUARYDuX-RQodgndhjzoxwYM4yvIBmgDVpSnhWuok/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1jyiEd0HoewTxMrmXt6YqNlS_RNgHzacs0reEgFFsTjk/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1jyiEd0HoewTxMrmXt6YqNlS_RNgHzacs0reEgFFsTjk/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1kR0Yfa5GEd-6RTg-gRxaDyeYf_sDtXabI6WWiVc8qWA/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1kR0Yfa5GEd-6RTg-gRxaDyeYf_sDtXabI6WWiVc8qWA/edit#gid=0
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8 അനുബന്ധാം 2: എലലന െനസവുാം സെര്പ്പിരക്കണ്ുന് ദുരന്ത 
റിരപ്പനര്ട്ടിമെ ര നര്െനറ്റ്  

(എലലന െനസവുാം അവസനന പ്പവര്ത്തി ദിവസാം 5 െണിക്ക് ചുവമട രചര്ക്കുന് ര നര്െനറ്റില്സ സാംസ്ഥനന 
അടിയന്തിരഘട്ട കനരയനിര്വഹണ രകപ്രത്തിന് seoc.gok@gmail.com എന് ഇമെയിലില്സ ലഭയെനരകണ്തനണ്) 

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

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

 

mailto:seoc.gok@gmail.com
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ദുരന്തങ്ങളുമട രകന് 

• നദരീയ തലത്തില് അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ള ദുരന്തങ്ങള്ക -  A) ളവള്ളളപ്പാകം, B) 

ഉരുള്കളരാട്ടല്/മണ്ണിടിച്ചില്/രാെ വീഴ്ച/രെ േിരങ്ങല്, C) വരള്കച്ച, D) 

ചുഴലികാറ്റ്, E) ഭൂമികുലുകം, F) നമഘസ്നഫാടേം, G) ആലിപ്പഴ വീഴ്ച, H) 

സുോമി, I) കാട്ട് തീ, J) കീടാത്കമണം, K) കരതയതരംഗം/രീതാഘാതം, L) 

ഹിമരാതം. ഇവയുളട ദുരന്ത ത്രതികരണ േിധിയില് േിന്നുള്ള 

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

േിര്ക്ണയിച്ചിട്ടുണ്ട്. 

• സംസ്ഥാേ സവിനരഷ ദുരന്തങ്ങള്ക -  M) തീരനരാഷണം, N) ഇടിമിന്നല്, O) 

രക്തമായ കാറ്റ്, P) കുഴലീകൃത മളണ്ണാലിപ്പ്, Q) 

ഉഷ്ണതരംഗം/സൂരയാഘാതം/സൂരയതാരം. തീരനരാഷണം, ഇടിമിന്നല്, 

രക്തമായ കാറ്റ് എന്നിവയുളട ദുരന്ത ത്രതികരണ േിധിയില് േിന്നുള്ള 

ദുരിതാരവാസ സഹായം GO (Ms) No. 343/2015/DMD dated 23-07-2015 ത്രകാരം 

േിര്ക്ണയിച്ചിട്ടുണ്ട്. കുഴലീകൃത മളണ്ണാലിപ്പിളെ ദുരന്ത ത്രതികരണ 

േിധിയില് േിന്നുള്ള ദുരിതാരവാസ സഹായം GO (Rt) No. 149/2017/DMD dated 18-01-

2017 ത്രകാരം േിര്ക്ണയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഉഷ്ണതരംഗം/സൂരയാഘാതം/സൂരയതാരം 

എന്നിവയുളട ദുരന്ത ത്രതികരണ േിധിയില് േിന്നുള്ള ദുരിതാരവാസ 

സഹായം GO (Ms) No. 9/2019/DMD dated 9-03-2019 ത്രകാരം േിര്ക്ണയിച്ചിട്ടുണ്ട്. 
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9 അനുബന്ധാം 3: ദുരിതനശവനസ കയനമ്പുകളുമട നടത്തിപ്പിനുള്ള 
െനര്ഗനിര്രദശങ്ങള് 
നകാവിഡ്-19 സാഹചരയം കൂടി രരിഗണിച്ചാണ് 2021ളല കയാമ്പ് 

േടത്തിപ്പ് മാര്ക്ഗേിര്ക്നദരങ്ങള്ക തയ്യാൊകിയത്. 

1. കയാമ്പുകെുളട ളരാതു േടത്തിപ്പ് ചുമതല അതാത് സ്ഥലളത്ത വിനലലജ് 

ഓഫീസര്ക്കായിരികും 

2. കയാമ്പ് േടത്തിപ്പിോയി വിനലലജ് ഓഫീസെുളട കൂളട ത്രവര്ക്ത്തേങ്ങള്ക 

ഏനകാരിപ്പികുന്നതിന് തനദരസവയംഭരണ സ്ഥാരേം ഒരു ചാര്ക്ജ് 

ഓഫീസളെ േിനയാഗിനകണ്ടതാണ്. 

3. ജിലലയില് ഓെഞ്ച് അനലര്ക്ട്ട് ത്രഖയാരിച്ചാല്, 2018-2019 ത്രെയബാധിത 

നമഖലയിളല താമസകാര്ക് (ത്രനതയകിച്ച് കുട്ടികള്ക, ഗര്ക്ഭിണികള്ക, 

മുതിര്ക്ന്നവര്ക്, ദീര്ക്ഘകാലനരാഗബാധിതര്ക്), നകാവിഡിളെ 

സാഹചരയത്തില്  ദുരിതാരവാസ കയാമ്പുകെിളല തിരക് 

ഒഴിവാകാോയി, ബന്ധുകെുളടനയാ സുഹൃത്തുകെുളടനയാ 

സുരക്ഷിതമായ സ്ഥലങ്ങെിളല വീടുകെിനലക് മാെി താമസികുന്നത് 

നത്രാഹത്സാഹിപ്പികുക. 

4. ആനരാഗയ വകുപ്പ് No. 29/31/F2/2020/Health dated 20-5-2021 

(https://dhs.kerala.gov.in/wp-content/uploads/2021/05/Guidelines-Framework-for-

Health-System-preparedness-during-monsoon-in-context-of-COVID19.pdf) 

ത്രകാരം േിര്ക്നദരിച്ചിട്ടുള്ളത് നരാളല തനദര സ്ഥാരേത്തില് 

അടിയന്തിരഘട്ടങ്ങെില് ചുരുങ്ങിയത് 2 തരം ദുരിതാരവാസ കയാമ്പുകള്ക 

ആരംഭികുവാന് ആവരയമായ ളകട്ടിടങ്ങള്ക തനദര സ്ഥാരേം 

കളണ്ടത്തുകയും ഇവയുളട രട്ടിക ജിലലാ അടിയന്തിരഘട്ട 

കാരയേിര്ക്വഹണ നകത്രങ്ങെില് േല്കുകയും ളചയ്യുക; ത്രനദരളത്ത 

വിനലലജ് ഓഫീസര്ക്, തഹസില്ദാര്ക് എന്നിവര്ക്കും ലഭയമാകുക. 

A. ളകട്ടിട്ടം ഒന്ന് - ളരാതുവായ ദുരിതാരവാസ കയാമ്പുകള്ക 

േടത്തുവാോയി 

B. ളകട്ടിടം രണ്ട് - നഹാം കവാെന്കെേില് കഴിയുന്ന വയക്തികളെ 

താമസിപ്പികുവാന് മുെിനയാട് നചര്ക്ന്ന് നടായ്തലറ്റ് സംവിധാേങ്ങള്ക 
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ഉള്ള ളകട്ടിടങ്ങള്ക. നഹാം കവാെന്കെന് സമയം കഴിയുന്ന 

മുെയ്തക്, ആനരാഗയ വകുപ്പിളെ അേുമതിനയാളട, ളരാതു 

കയാമ്പുകെില് (ഒന്നാം ളകട്ടിടത്തില്) താമസിപ്പികാവുന്നതാണ്. 

5. കവാെന്കെേില് കഴിയുന്ന വയക്തികളെ Covid Care Centreകെിലും, 

നകാവിഡ് നരാസിറ്റീവ് ആയ ളചെിയ നരാഗലക്ഷണം ഉള്ളവളര 

CFLTC/DCC എന്നിവിടങ്ങെിലും, നകാവിഡ് നരാസിറ്റീവ് ആയ തീത്വ  

നരാഗലക്ഷണം ഉള്ളവളര [Cat B & C] CSLTC/Covid Hospitals എന്നിവിടങ്ങെില് 

ആണ് രാര്ക്പ്പിനകണ്ടത് എന്ന് ആനരാഗയ വകുപ്പ് No. 

29/31/F2/2020/Health dated 20-5-2021 (https://dhs.kerala.gov.in/wp-

content/uploads/2021/05/Guidelines-Framework-for-Health-System-preparedness-

during-monsoon-in-context-of-COVID19.pdf) ത്രകാരം േിര്ക്നദരിച്ചിട്ടുള്ളത് 

 

6. കയാമ്പില് 60 വയസിന് മുകെില് ഉള്ള ദീര്ക്ഘസ്ഥായീനരാഗങ്ങെുള്ളവര്ക് 

ഉളണ്ടങ്കില് അത്തരത്തില് ഉള്ള എലലാവളരയും കയാമ്പിളല തളന്ന 

മളറ്റാരു ളകട്ടിടത്തില് താമസിപ്പികുവാന് ത്രമികുക. ഇവരുമായി മറ്റ് 

ത്രായംകുെഞ്ഞ കയാമ്പ് അംഗങ്ങള്ക ഇടളരടല് രരമാവധി 

ഒഴിവാകുക. ഇവര്ക്ക് ഭക്ഷണം േല്കുന്നതിേും ത്രനതയകം സ്ഥലം 

കയാമ്പില് ഒരുകുക. 



 

193 

 

7. നഹാം കവാെന്കെേില് കഴിയുന്ന വയക്തികളെയും Reverse 

Quarantineല് ഉള്ളവളരയും തനദര സ്ഥാരേം മുന്കൂട്ടി 

കളണ്ടത്തിവയ്തകുക 

8. നഹാം കവാെന്കെേില് കഴിയുന്നവളരയും, നകാവിഡ്-19 

നരാഗലക്ഷണങ്ങള്ക ഉള്ളവളരയും രാര്ക്പ്പികുവാേുള്ള കയാമ്പുകെുളട 

ആനരാഗയരരമായ രരിരാലേത്തിന് ആനരാഗയ വകുപ്പ് ത്രനതയകം 

േടരടി ത്കമങ്ങള്ക രുെത്തിെകുക 

9. നഹാം കവാെന്കെേില് കഴിയുന്ന വയക്തികെുളട  

രക്ഷാത്രവര്ക്ത്തേത്തിന് ആനരാഗയ ത്രവര്ക്ത്തകളരകൂടി ഉള്കളപ്പട്ട 

സംഘളത്ത മാത്തനമ േിനയാഗികാവൂ. ഇവളര രക്ഷികുവാന് 

നരാകുന്നവര്ക് േിര്ക്ബന്ധമായും വയക്തിഗത സുരക്ഷാ സംവിധാേങ്ങള്ക 

രാലികുന്നുളവന്ന് ഉെപ്പാകണം 

10. കുടുംബമായി കയാമ്പില് എത്തുന്നവര്ക്ക് ഒന്നിച്ച് താമസികാേുള്ള 

സൗകരയമുളണ്ടന്ന് ഉെപ്പാനകണ്ടതാണ്. സര്ക്കാര്ക് സ്കൂെുകെുളട ഒരു 

ലാസ്മുെി 20 x 20 അടി എന്ന് കണകാകിയാല് ഒരു മുെിയില് 

രരമാവധി 8 മുതല് 12 വയക്തികള്ക, അളലലങ്കില് രരമാവധി 2 

കുടുംബം മാത്തം താമസികുന്നു എന്ന് ഉെപ്പ് വരുത്തുക. 

11. ഓനരാരുത്തര്ക്കും ആവരയമായ കിടകകള്ക, ളബഡ്ഷീറ്റ്, നസാപ്പ്, ടവല്, 

മാസ്ക് എന്നിവയുളട ലഭയത ഉെപ്പു വരുത്തണം. ഇവ സംസ്ഥാേ 

ദുരന്ത ത്രതികരണ േിധിയില് േിന്നും തുക ളചലവഴിച്ച് 

വാങ്ങുന്നതിോയി നെറ്റ് നകാൺത്ടാക്റ്റ് ഉെപ്പ് വരുത്തുകനയാ, 

സര്ക്കാര്ക് സ്ഥാരേങ്ങെില് േിന്നു വാങ്ങുകനയാ ളചയ്യാം. 

12. േിര്ക്ബന്ധമായി എലലാവരും ത്രസ്രരം ഇടരഴുകാന് സാധയതയുള്ള 

സമയങ്ങെിളലലലാം മാസ്ക് ധരികണം 

13. തുണി ളകാണ്ട് ഉണ്ടാകിയ, രുേരുരനയാഗികാവുന്ന മാസ്കുകള്ക 

ഉരനയാഗികുന്നത് നത്രാഹത്സാഹിപ്പികുക 

14. ഇത്തരം മാസ്ക് ഉരനയാഗികുനമ്പാള്ക രരിഗണിനകണ്ട േടരടികള്ക 

ആനരാഗയ വകുപ്പ് രുെളപ്പടുവിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവ കയാമ്പില് 
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ത്രദര്ക്രിപ്പികുക. Cloth Mask - Best practices - No. 31/F2/2020/Health dated 6th April 

2020 (http://dhs.kerala.gov.in/wp-content/uploads/2020/04/mask08042020.pdf) 

15. കയാമ്പില് കകകള്ക നസാപ്പുരനയാഗിച്ച് കഴുകുവാേുള്ള സൗകരയം 

ഒരുകണം 

16. വസ്ത്തം അണുവിമുക്തമാകുന്നതിേും കഴുകുന്നതിേുമുള്ള സൗകരയം 

ഉെപ്പാകണം. 

17. കയാമ്പിനലക് വസ്തുകള്ക ളകാണ്ടുവരുന്നത്തിന് രരമാവധി കുെച്ചു 

ൈാേിക് രാകിങ്ങുകള്ക ഉരനയാഗികുക 

18. കയാമ്പുകള്ക േടത്താന് കളണ്ടത്തുന്ന ളകട്ടിടങ്ങെുളട ഒരു താനകാല് 

അതാത് വിനലലജ് ഓഫീസര്ക് സൂക്ഷിനകണ്ടതാണ്. ളകട്ടിടങ്ങള്ക സര്ക്കാര്ക് 

ഉടമസ്ഥതയില് ഉള്ളതായിരികണം എന്ന് േിര്ക്ബന്ധം ഇലല. 

19. സര്ക്കാര്ക് ളകട്ടിടം അളലലങ്കില് ഉടമസ്ഥരുമായി തഹസില്ദാര്ക് ഒരു 

നെറ്റ് നകാത്ണ്ടാക്റ്റ് നകത്ര സര്ക്കാര്ക് Ltr. No. 33-2/2015-NDM-I dated 17th April 

2015 from Ministry of Home Affairs, Govt. of India ത്രകാരം േിഷ്കര്ക്ഷിച്ചിരികുന്നത് 

നരാളല ക്ഷണിച്ച് തീരുമാേമാകി സൂക്ഷികുക. ആവരയമാളണങ്കില് 

മാത്തം ഉരനയാഗളപ്പടുത്തുക. ഇതിോവരയമായ നഫാര്ക്മാറ്റ്  Handbook on 

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

Functions Plan, Keralaല് േല്കിയിട്ടുണ്ട്. 

20. കയാമ്പ് േടത്തിപ്പിളെ ളചലവുകള്ക എലലാം, വിനലലജ് ഓഫീസര്ക്, സ്ഥലളത്ത 

വാര്ക്ഡ് ളമംബര്ക്, തനദര സ്ഥാരേ ളസത്കട്ടെി എന്നിവര്ക് 

സാക്ഷയളപ്പടുത്തണം. ഇവര്ക് സാക്ഷയളപ്പടുത്താത്ത ളചലവുകള്ക ജിലലാ 

ദുരന്ത േിവാരണ അനതാെിറ്റി അംഗീകരികരുത്. 

21. ഒരു തനദര സ്ഥാരേത്തില് ആവരയത്തിന് ളകട്ടിടം ഇളലലങ്കില് 

അടുത്തുള്ള തനദര സ്ഥാരേത്തില് ഒരു ളകട്ടിടം കളണ്ടത്തി ളകട്ടിടം 

ഇലലാത്ത തനദര സ്ഥാരേത്തില് അെിയികുക. ഇത്തരത്തില് 

കളണ്ടത്തുന്ന ളകട്ടിടങ്ങെുളട വിവരം അതാത് വിനലലജ് ഓഫീസിേു 

മുന്രിലും, തനദര സര്ക്കാര്ക് ഓഫീസിന് മുന്രിലും, നരാലീസ് നേഷന് 

മുന്രിലും ത്രദര്ക്രിപ്പികുക. നകരെത്തില് കയാമ്പുകള്ക 
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ആരംഭികുവാന് സാധികുന്ന ളകട്ടിടങ്ങെുളട വിവരം നത്കാഡീകരിച്ച് 

https://sdma.kerala.gov.in/infrastructure-facilities/ല് ലഭയമാകിയിട്ടുണ്ട്. 

22. കയാമ്പില് ളകാതുക് രലയം ഉണ്ടാകാതിരികുവാേുള്ള ത്കമീകരണങ്ങള്ക 

ഒരുകുക 

23. കയാമ്പില് അഗ്നിരമനോരകരണം (Fire Extinguisher) ഉെപ്പാകണം. 

24. ദുരിതാരവാസ കയാമ്പുകൊയി ളതരളഞ്ഞടുകുന്ന ളകട്ടിടങ്ങെില് 

കവദയുതി/ജലലഭയത ഉളണ്ടന്ന് ഉെപ്പു വരുനത്തണ്ടതാണ്. ളകട്ടിടങ്ങെില് 

അടിസ്ഥാേ സൗകരയങ്ങൊയ കുടിളവള്ളം, കവദയുതി, രുചിമുെി 

എന്നിവ തനദര സര്ക്കാര്ക്, നകരെ വാട്ടര്ക് അനതാെിറ്റി, KSEBL 

എന്നിവയുളട സഹകരണനത്താളട ഉെപ്പാകണം. 

25. കവദയുതി തടസ്സമുണ്ടാകുന്ന അവസരങ്ങെില് ഉരനയാഗികാന് 

ജേനെറ്റര്ക്/ഇന്ളവര്ക്ട്ടര്ക് വടകയ്തക് എടുത്ത് സൂക്ഷികുക. 

ഉടമസ്ഥരുമായി ഒരു നെറ്റ് നകാത്ണ്ടാക്റ്റ് നകത്ര സര്ക്കാര്ക് Ltr. No. 33-

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

േിഷ്കര്ക്ഷിച്ചിരികുന്നത് നരാളല ക്ഷണിച്ച് തീരുമാേമാകി 

സൂക്ഷികുക. ആവരയമാളണങ്കില് മാത്തം ഉരനയാഗളപ്പടുത്തുക. 

ഇതിോവരയമായ നഫാര്ക്മാറ്റ്  Handbook on Disaster Management – Volume 2 – 

Emergency Operations Centres & Emergency Support Functions Plan, Keralaല് 

േല്കിയിട്ടുണ്ട്. 

26. കയാമ്പുകെിളല വിനോദ വിവര വിേിമയ സൗകരയങ്ങള്ക ലഭയമാകുന്ന 

ചുമതല തനദര വകുപ്പിോയിരികും 

27. കയാമ്പുകെില് ളരാതുവാനയാ കകമാറ്റം ളചയ്തനതാ ദിേരത്തം, 

രുസ്തകം, മാസിക എന്നിവയ ഉരനയാഗികുന്നത് നകാവിഡ്-19 

രകരുന്നതിന്  സാധയത വര്ക്ദ്ധ്ിപ്പിനച്ചകാം. ആയതിോല് അവ 

ഒഴിവാകുക. 

28. ടി.വി/സിേിമ/വാര്ക്ത്ത കാണുന്നതിേുള്ള ത്കമീകരണം 

ഏര്ക്ളപ്പടുത്താവുന്നതാണ്. 

29. വയായാമം ളചയ്യുന്നതിേുള്ള നത്രരണയും സൗകരയവും ലഭയമാകണം. 

30. ളമാകബല് ചാര്ക്ജിങ്, െീചാര്ക്ജ്ജിങ് സൗകരയം ലഭയമാകണം. 

https://sdma.kerala.gov.in/infrastructure-facilities/
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31. ആനരാഗയ വകുപ്പ് രുെത്തിെകുന്ന നകാവിഡ്-19 സംബന്ധിയായ 

വിവിധ വീഡിനയാകള്ക കയാമ്പില് ത്രദര്ക്രിപ്പികുക 

കയനമ്പുകളുമട നടത്തിപ്പ് 

32. കയാമ്പുകെിളല വിവരനരഖരണത്തിോയി ലാന്ഡ് െവേയൂ കമ്മീഷണര്ക് 

ഒരു ളമാകബല് ആൈിനകഷന് തയ്യാൊകി വിരദമായ േിര്ക്നദരങ്ങള്ക 

രുെളപ്പടുവികും. 

33. കയാമ്പുകെുളട കദേംദിേ േടത്തിപ്പ് ചുമതല െവേയൂ, തനദര 

സ്ഥാരേം എന്നിവര്ക് നചര്ക്ന്ന് േടത്തണം. 

34. എലലാ കയാമ്പുകെിലും ചുമതലകാരായി മൂന്ന് ഉനദയാഗസ്ഥളര 

തഹസില്ദാര്ക് േിനയാഗികണം. ഷിഫ്റ്റ്റ്  വയവസ്ഥയില് ഇവരുളട 

നസവേം എലലാദിവസവും 8 മണികൂര്ക് വീതം കയാമ്പില് 

ലഭയമായിരികണം. 

35. ഇലക്ഷന് സമയളത്ത രീതിയില് എട്ട് കയാമ്പുകള്കക് ഒരു ളസക്ടര്ക് 

ഓഫീസര്ക് എന്ന േിലയില് ഒരു ഉനദയാഗസ്ഥളേ ചുമതലളപ്പടുത്തണം. 

ജിലലാ കെക്ടര്ക്ക് ഏളതാരു വകുപ്പിളലയും ഉനദയാഗസ്ഥളേ 

ചുമതലളപ്പടുത്താം. ഈ ഉനദയാഗസ്ഥന് ഒരു വാഹേം വാടകയ്തക് 

േല്കുകയും, ദിവസവും ഒരു തവണ എങ്കിലും ഇനദഹം കയാമ്പുകള്ക 

സരര്ക്രിച്ച് കവകിട്ട് 3 മണികുള്ളില് കയാമ്പ് െജിേെില് ഒപ്പ് 

വയ്തകണം. 

36. എലലാ കയാമ്പുകെിലും കയാമ്പ് രരിരാലേ കമ്മിറ്റി രൂരീകരികുക. 

കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങള്ക - വാര്ക്ഡ് ളമമ്പര്ക്, കയാമ്പിളെ ചുമതലയുള്ള 

ഉനദയാഗസ്ഥന്, കയാമ്പിളല ഒരു വേിതാ ത്രതിേിധി, കയാമ്പിളല ഒരു 

രുരുഷ ത്രതിേിധി. 

37. കയാമ്പിന് രുെത്തുള്ള ആരും കമ്മിറ്റിയില് അംഗം ആകുവാന് 

രാടുള്ളതലല. 

38. കയാമ്പ് േടത്തിപ്പ് കമ്മിറ്റി എലലാ ദിവസവും ഒരു തവണ എങ്കിലും 

നയാഗം നചര്ക്ന്ന് കയാമ്പ് േടത്തിപ്പ് വിലയിരുത്തി വിവരങ്ങള്ക കയാമ്പ് 

േടത്തിപ്പിന് ചുമതലയുള്ള വിനലലജ് ഓഫീസര്ക്ക് േല്നകണ്ടതാണ്. 

വിലയിരുനത്തണ്ട വിഷയങ്ങള്ക ചുവളട നചര്ക്കുന്നു: 
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ദുരിതനശവനസ കയനമ്പ് നടത്തിപ്പ് കേിറ്റി സദനാംദിനാം വിലയിരുരത്തണ് വിഷയങ്ങള് 

കയനമ്പിമെ രപര്, വിരലലജ്  

റിരപ്പനര്ട്ട്  തീയതി, സെയാം  

Sl. No വിഷയാം സനഹചരയാം 

1 ഭക്ഷണ ലഭയത 
ോെളത്ത ആവരയത്തിന് ഉണ്ട്  

ോെളത്ത ആവരയത്തിന് ഇലല  

2 ആര്ക്ളകങ്കിലും അസുഖം ഉനണ്ടാ 
ഉണ്ട്  

ഇലല  

3 കവദയുതി/ജേനെറ്റര്ക് 
ഉണ്ട്  

ഇലല  

4 
ത്രവര്ക്ത്തികുന്ന എത്ത 

രുചിമുെികള്ക ഉണ്ട്  

5 നഡാക്ടെുളട നസവേം ലഭയമാനണാ 
ഉണ്ട്  

ഇലല  

6 സ്ത്തീകള്ക എത്ത  

7 ഗര്ക്ഭിണികള്ക എത്ത  

8 രുരുഷന്മാര്ക് എത്ത  

9 കുട്ടികള്ക എത്ത  

10 അംഗരരിമിതര്ക് എത്ത  

11 ഭിന്നനരഷികാര്ക് എത്ത  

12 രുദ്ധ് ജല ലഭയത കയാമ്പില് ഉനണ്ടാ 
ഉണ്ട്  

ഇലല  

13 

രേി, ചുമ, രവാസതടസ്സം, 

വയെിെകം, ളതാണ്ട നവദേ ഉള്ള 
എത്ത വയക്തികള്ക ഉണ്ട് 

 

14 

രേി, ചുമ, രവാസതടസ്സം, 

വയെിെകം, ളതാണ്ട നവദേ 
ഉള്ളവളര നഡാക്ടര്ക് 
രരിനരാധിനച്ചാ 

 

15 60 വയസിേുനമല് ത്രായമുള്ളവര്ക്  

16 ദീര്ക്ഘസ്ഥായി നരാഗങ്ങെുള്ളവര്ക്  

39. കയാമ്പുകെില് ഭക്ഷണവും മറ്റ് അതയാവരയ വസ്തുകെും എത്തികുന്ന 

വിവിധ രാത്ഷ്ടീയ രാര്ക്ട്ടികെും, സന്നദ്ധ് സംഘടേകെും, മത 

സ്ഥാരേങ്ങെും, വയക്തികെും കയാമ്പിളെ ചുമതലയുള്ള ഉനദയാഗസ്ഥന് 

കകവരം മാത്തം ഇവ േല്നകണ്ടതാണ്. ലഭികുന്ന വസ്തുകെുളട 

വിതരണം കയാമ്പ് രരിരാലേ കമ്മിറ്റിയുളട ഉത്തരവാദിത്തവുമാണ്. 
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സര്ക്കാര്ക് സംവിധാേത്തിലൂളട അലലാളത ലഭികുന്ന സഹായങ്ങള്കക് 

ത്രനതയകം രജിേര്ക് സൂക്ഷികുക. 

40. കയാമ്പുകെില് സന്നദ്ധ് സംഘടേകള്ക, രാത്ഷ്ടീയ സംഘടേകള്ക, മത 

സ്ഥാരേങ്ങള്ക എന്നിവര്ക് നേരിട്ട് വസ്തുവകകെും, ആഹാര 

സാധേങ്ങെും വിതരണം ളചയ്യുന്നിലല എന്ന് കയാമ്പിളെ ചുമതലയുള്ള 

ഉനദയാഗസ്ഥന് കര്ക്രേമായി ഉെപ്പ് വരുത്തണം. 

41. കയാമ്പുകെില് രാത്ഷ്ടീയ, ജാതി, മത രരിഗണേകള്ക ഉണ്ടാകുവാന് 

രാടുള്ളതലല. 

42. കയാമ്പുകെില് വിവിധ രാത്ഷ്ടീയ രാര്ക്ട്ടികെുളടയും, സന്നദ്ധ് 

സംഘടേകെുളടയും, രാത്ഷ്ടീയ സംഘടേകെും, മത സ്ഥാരേങ്ങെും 

അവരുളട അടയാെങ്ങള്ക ഒഴിവാകിളകാണ്ട് കയാമ്പിളെ 

ത്രവര്ക്ത്തേങ്ങെുമായി സഹകരികണം. 

43. കയാമ്പുകെില് ഭക്ഷണം േല്കുന്നതിന് ഒരു ദിവസം ഒരു വയക്തികായി 

ചിലവാകാവുന്ന തുക എത്ത എന്ന് ത്രാനദരികമായി ജിലലാ ദുരന്ത 

േിവാരണ അനതാെിറ്റി േിര്ക്ണ്ണയികുക. ദുരന്ത ത്രതികരണ േിധിയുളട 

മേദണ്ഡത്തില് Item 1 (e) ആയി ഉള്കളപ്പട്ടിട്ടുള്ള, മുതിര്ക്ന്നവര്ക്ക് 60 രൂര, 

കുട്ടികള്കക് 45 രൂര എന്ന രരിധി കയാമ്പയിന് രുെളമ 

താമസികുന്നവര്ക്ക് ആണ് ബാധകം [Item 1 (e) - Rs. 60/- per adult and Rs. 45/- 

per child, not housed in relief camps]. നകത്ര മാേദണ്ഡം ഇവിളട കാണുക 

https://sdma.kerala.gov.in/wp-content/uploads/2018/12/SDRF-NDRF-Norms-2015-20.pdf 

കയനമ്പുകളിമല ആരരനഗയ പരിപനലനാം 

44. കയാമ്പുകെിളല ആനരാഗയ രരിരാലേം ആനരാഗയ വകുപ്പിളെ ചുമതല 

ആയിരികും 

45. ആനരാഗയരരമായ കാരയങ്ങെില് എളന്തങ്കിലും സംരയമുളണ്ടങ്കില് 

ദിരയുളട നടാള്ക ത്ഫീ േമ്പര്ക് 1056 അളലലങ്കില് 0471-2552056 എന്നീ 

േമ്പെുകെില് ബന്ധളപ്പടുക 

46. രരിരീലേം സിദ്ധ്ിച്ച ആനരാഗയ ത്രവര്ക്ത്തകര്ക് ദിേവും കയാമ്പിലുള്ള 

എലലാവനരയും േിരീക്ഷികുകയും നകാവിഡ്-19 നരാഗലക്ഷണങ്ങള്ക 
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(രേി, ചുമ, രവാസതടസ്സം, വയെിെകം, ളതാണ്ട നവദേ മുതലായവ) 

ഉളണ്ടങ്കില് രി.എച്ച്.സി നഡാക്ടനൊട് െിനപ്പാര്ക്ട്ട് ളചയ്യുക. 

47. നബാധവത്കരണത്തിലൂളട നരാഗലക്ഷണങ്ങള്ക സവയം െിനപ്പാര്ക്ട്ട് 

ളചയ്യാന്  ആെുകളെ ത്രാപ്റ്തരാകുക. 

48. നരാഗ ലക്ഷണം ഉള്ളവളര, അവളര താമസിപ്പികുവാോയി 

തിരളഞ്ഞടുത്ത (ളകട്ടിടം മൂന്ന്) ളകട്ടിടത്തിനലക് ളരട്ടന്ന് തളന്ന മാറ്റുക 

49. നരാഗലക്ഷണങ്ങള്ക ഉള്ളവരുളട നകാവിഡ്-19 രരിനരാധേ 

ത്ധുതഗതിയിലാകുക 

50. രരിനരാധോഫലം നരാസിറ്റീവ് ആകുന്ന വയക്തികളെ നകാവിഡ് 19 

ത്ടീറ്റ് ളമന്റ് ളസന്െെിനലകു മാറ്റാേുള്ള സൗകരയങ്ങള്ക ഏര്ക്ളപ്പടുത്തുക 

51. നകാവിഡ്-19 ലക്ഷണങ്ങള്ക കാണികുന്ന സന്നദ്ധ് 

ത്രവര്ക്ത്തകര്ക്/ആനരാഗയ ത്രവര്ക്ത്തകര്ക് ഉടേടി സവയം ഐളസാനലറ്റ് 

ളചയ്യുകയും  രരിനരാധേയക് വിനധയമാകുകയും നവണം. 

52. നകാവിഡ് നരാഗ ലക്ഷണങ്ങള്ക ഉള്ളവരുളടയും, നഹാം കവെെിേില് 

ഉള്ളവരുളടയും ലനഗജ്, വസ്ത്തങ്ങള്ക എന്നിവ അവര്ക് തളന്ന 

കകകാരയം ളചനയ്യണ്ടതാണ്. ആനരാഗയ കാരണങ്ങൊല് അതിന് 

സാധികാളത വന്നാല് വയക്തി സുരക്ഷാ ഉെപ്പ് വരുത്തി കകയ്യുെ, 

മാസ്ക് എന്നിവ ധരിച്ച് രാരീരിക അകലം രാലിച്ച് ളകാണ്ട് ഇവളര 

സന്നദ്ധ് ത്രവര്ക്ത്തകര്ക്ക് സഹായികാവുന്നതാണ്. 

53. കയാമ്പിളല അനന്തവാസികള്കക് മാേസിക സംഘര്ക്ഷം 

ഒഴിവാകുവാോയി Counsilling  സംവിധാേം ഒരുനകണ്ടതാണ്. 

ഒറ്റയ്തകലല ഒപ്പമുണ്ട് എന്ന രദ്ധ്തിയുളട ളഹല്പ്റ് കലേുകള്ക വഴി ആ 

നസവേം ലഭയമാകണം 

54. േിലവില് സ്ഥിരമായി മരുന്ന് കഴികുന്നവര്ക്ക് അവയുളട ലഭയത 

ഉെപ്പുവരുത്തുക. 

55. ളഹല്ത്ത് ഇന്സ്ളരക്ടെിളെ നേതൃതവത്തില് ളരരിളഫെല് ആനരാഗയ 

സ്ഥാരേങ്ങള്ക കയാമ്പില് സംനയാജിത ളകാതുക് േിര്ക്മ്മാര്ക്ജ്ജേ 

ത്രവര്ക്ത്തേങ്ങള്ക േടപ്പിലാനകണ്ടതാണ് 
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56. കയാമ്പിളല രുചീകരണത്തില് ഏര്ക്ളപ്പടുന്നവര്ക്ക് ആഴ്ചനതാെും 

എലിപ്പേിളകതിളരയുള്ള നരാഗത്രതിനരാധഗുെിക doxycycline - 200 mg  

േല്കണനമാ എന്നു അതാത് രി.എച്ച്.സി നഡാക്ടര്ക് 

തീരുമാേികുകയും ആവരയളമങ്കില് േല്കുകയും ളചയ്യുക. 

ശുചിതവ-െനലിനയ പരിപനലനാം 

57. കുെഞ്ഞത് 30 നരര്ക്ക് 1 നടായ്തലറ്റ് ഉെപ്പ് വരുത്തുക 

58. നടായ്തലറ്റ് ഉരനയാഗത്തിന് മുന്രും രിന്രും കകകെുളട രുചിതവം 

ഉെപ്പു വരുത്തുവാോയി രുചിമുെികെില് നസാപ്പ് ലായേി 

കുപ്പികെില് തൂകി ഇടുക. ലായേി തീര്ക്ന്ന് നരാകുന്ന അവസ്ഥ 

ഒഴിവാകുവാന് ദിവസം 4 വട്ടം സന്നദ്ധ് ത്രവര്ക്ത്തകര്ക് 

രരിനരാധികുക. 

59. രുചീകരണ വസ്തുകെും (നലാഷന്, ഫീനോള്ക, നലാെിന്, ലീച്ചിങ് 

ളരൗഡര്ക്, ചൂലുകള്ക, തെ തുടയ്തകുവാന് ആവരയമായ തുണി/നമാപ്പ്, 

നസാഡിയം കഹനപ്പാ നലാകെഡ്), രുചീകരണം േടത്തുന്നവര്ക്ക് 

ആവരയമായ വയക്തി സുരക്ഷാ സാമത്ഗികെും (കയ്യുെ, ഗംബൂട്ട്) 

ദിവസവും ആവരയത്തിന് ലഭയമാകണം 

60. 1% ലീച് ലായേി (1 ലിറ്റര്ക് ളവള്ളത്തില് 30 ത്ഗാം രുതിയ ലീച്ചിങ് 

ളരൗഡര്ക്) ഉരനയാഗിച്ച് ദിവസത്തില് രണ്ട് ത്രാവരയം േിലം 

വൃത്തിയാകുക. അതിസ്രര്ക്രേ ത്രതലങ്ങള്ക (നടായ്തലറ്റ്, വാതില്രിടി, 

നടബിെുകള്ക) 1% ലീച് ലായേി ഉരനയാഗിച്ചു ദിവസവും 

ചുരുങ്ങിയത് 4 തവണ വൃത്തിയാകുക 

61. രുചിമുെികള്ക ദിവസവും രണ്ട് തവണ ഫീനോള്ക അളലലങ്കില് ലീച്ചിങ് 

ളരൗഡര്ക് ഉരനയാഗിച്ച് വൃത്തിയാകണം 

62. കയാമ്പ്കെിളല എലലാ മുെികെുളടയും ത്രനവരേ കവാടത്തില് ഹാന്ഡ് 

സാേികട്ടസര്ക് ഉെപ്പാകുക 

63. കയാമ്പുകെിളല രുചിതവ-മാലിേയ രരിരാലേ ചുമതല തനദര 

വകുപ്പിോയിരികും 

64. കയാമ്പുകെും, രരിസരവും ദിവസവും രുചീകരികുക 



 

201 

 

65. ഗ്ലൗസ്, ബൂട്സ് മുതലായവ ഉരനയാഗിച്ചു മാത്തം രുചീകരണ 

ത്രവര്ക്ത്തേങ്ങെില് ഏര്ക്ളപ്പടുക 

66. ആവരയത്തിന് രുചിമുെികള്ക ഇലലാത്ത കയാമ്പ്കെില് തല്കാലിക 

ളകമികല് രുചിമുെികള്ക, ബനയാ-രുചിമുെികള്ക എന്നിവ 

ആവരയളമങ്കില് മുന്കൂട്ടി ഉെപ്പ് വരുത്തുക. ജിലലാ ദുരന്ത േിവാരണ 

അനതാെിറ്റിയുളട തീരുമാേത്തിന് വിനധയമായി 2245-02-101-94-Flood-

Other items എന്ന ളഹഡ്ല് േിന്നും ഇതിോയി തുക 

വഹികാവുന്നതാണ്. 

67. രുചിമുെികെില് ആവരയമായ ബകറ്റ്, മഗ് എന്നിവയുളടയും ലഭയത 

ഉെപ്പാകണം. 

68. സ്ത്തീകെുളട മുെികെില് സാേിട്ടെി ോപ്റ്കിന് ഉെപ്പാകുക. ഇവയുളട 

ഉരനയാഗ നരഷമുള്ള രാസ്ത്തീയ നരഖരണവും സംസ്കരണവും 

ഉെപ്പാകുക 

69. കയാമ്പ്കെില് കജവ മാലിേയവും, അകജവ മാലിേയവും 

നരഖരികുന്നതിന് ത്രനതയകം അടപ്പുള്ള ബിന്നുകെും, മാലിേയ നരഖരണ 

ബാഗുകെും നലബല് ളചയ്തതു ലഭയമാകുക 

70. നരഖരികുന്ന ഭക്ഷണ അവരിഷ്ട്ടം കനബാേ് ളചയ്യുന്നതിേുള്ള 

ത്കമീകരണം ഉെപ്പാകുക 

71. മാലിേയം സംസ്കരികുന്നതിന് തനദര സ്ഥാരേം ആവരയമായ േടരടി 

സവീകരികുക 

72. കയാമ്പുകെുളട രുചീകരണ ത്രവര്ക്ത്തേങ്ങെിലും മറ്റും സഹായികുന്ന 

സന്നദ്ധ്ത്രവര്ക്ത്തകരുളട നബാധവത്കരണ ലാസ്സുകള്ക മുന്കൂട്ടി 

േിശ്ചയികുകയും തനദര സ്ഥാരേം േടപ്പിലാകുകയും ളചയ്യുക. 

73. വസ്ത്തം കഴുകാോയി ത്രനതയകം സമയം ത്കമീകരിനകണ്ടതാണ് 

ഭക്ഷണ പ്കെീകരണാം 

74. തനദര സ്ഥാരേത്തിളെയും, സന്നദ്ധ്  ത്രവര്ക്ത്തകരുളടയും 

സഹായനത്താളട, കയാമ്പില് ഭക്ഷണം ലഭയമായി എന്ന് ഉെപ്പ് 

വരുനത്തണ്ടത് വിനലലജ് ഓഫീസെും, കയാമ്പ് രരിരാലേ കമ്മിറ്റിയും 

ആയിരികും 
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75. ഭക്ഷണം കഴികുവാന് തികും തിരകും ഒഴിവാകുവാന് രല 

സ്ഥലങ്ങെില് ആയി രരമാവധി 20 നരരില് കൂടാളത ഭക്ഷണം 

കഴികുവാന് ത്കമീകരണം ളചയ്യുക 

76. ഭക്ഷണം കഴികുന്നതിേുള്ള നൈറ്റ്, ഗ്ലാസ് എന്നിവ ഓനരാരുത്തര്ക്കും 

ത്രനതയകം േല്കുവാേും, കയാമ്പില് താമസികുന്ന സമയനത്താെം 

ഓനരാരുത്തരും അവരവരുളട തളന്ന നൈറ്റ്, ഗ്ലാസ്സ് എന്നിവ 

ഉരനയാഗികുന്നു എന്ന് ഉെപ്പ് വരുത്തുകയും ളചയ്യണം 

77. ഭക്ഷണം കകകാരയം (രാചകം, വിതരണം etc.) ളചയ്യുന്നവര്ക് 

ഉരനയാഗിച്ച രാത്തങ്ങെിനലാ ഭക്ഷണാവരിഷ്ടങ്ങെിനലാ നേരിട്ട് 

സ്രര്ക്രികരുത്. ഭക്ഷണവും ഭക്ഷണാവരിഷ്ടങ്ങെും കകകാരയം 

ളചയ്യുനമ്പാള്ക എലലായ്തനപ്പാഴും കയ്യുെകെും മാസ്കും ധരിനകണ്ടതാണ്. 

78. ഭക്ഷണം ലഭയമാകുന്നതിേുള്ള സന്നദ്ധ് ത്രവര്ക്ത്തകരുളട നസവേം 

ഉെപ്പാകണം. സന്നദ്ധ് ത്രവര്ക്ത്തകരും കയ്യുെകെും മാസ്കും 

ധരിനകണ്ടതാണ്. 

79. ഓനരാ കുടുംബത്തിേും മുെിയില് കുടിളവള്ളത്തിോയി ത്രനതയകം ജഗ് 

ഉളണ്ടന്ന് ഉെപ്പാകണം. 

80. ഭക്ഷണം കഴികുന്ന രാത്തം, ഗ്ലാസ് എന്നിവ സവയം കഴുകി 

വൃത്തിയാകി സൂക്ഷികുന്നതിന് േിര്ക്നദരം േല്കണം. 

81. കയാമ്പുകെില് ആവരയമായ എലലാ ഭക്ഷയ-ധാേയങ്ങെും, രച്ചകെിയും, 

മത്സയവും, മാംസവും, എണ്ണയും, മളണ്ണണ്ണയും, രാചക വാതകവും 

സകൈനകാ, കൺസയുമര്ക് ളഫഡ്, നഹാര്ക്ട്ടി നകാര്ക്പ്പ്, മത്സയ ളഫഡ്, 

ളകപ്റ്നകാ എന്നുവയില് േിന്നും വാങ്ങുവാന് കരാര്ക് ഉണ്ടാകുക. 

ഇവയുളട ലഭയത കയാമ്പുകള്കക് ഉെപ്പുവരുത്തുവാന് ഈ 

സ്ഥാരേങ്ങെുളട ഉനദയാഗസ്ഥര്ക്ക് മുന്കൂട്ടി േിര്ക്നദരം േല്കുകയും, 

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

Affairs, Govt. of India ത്രകാരം േിഷ്കര്ക്ഷിച്ചിരികുന്നത് നരാളല നെറ്റ് 

നകാൺത്ടാക്റ്റ് ക്ഷണിച്ച് തീരുമാേമാകി സൂക്ഷികുകയും ളചയ്യുക. 

ആവരയമാളണങ്കില് മാത്തം ഉരനയാഗളപ്പടുത്തുക. ഇതിോവരയമായ 
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നഫാര്ക്മാറ്റ്  Handbook on Disaster Management – Volume 2 – Emergency Operations 

Centres & Emergency Support Functions Plan, Keralaല് േല്കിയിട്ടുണ്ട്. 

82. കത്രവറ്റ് ആയി ഇത്തരം അവരയസാധേങ്ങള്ക വാനങ്ങണ്ടുന്ന സ്ഥിതി 

സംജാതമായാല് ഇവ നമല് സൂചിരിച്ച സര്ക്കാര്ക് സ്ഥാരേങ്ങെില് 

ലഭയമലല എന്ന് വിനലലജ് ഓഫീസര്ക് സര്ക്ട്ടിഫികറ്റ് േല്നകണ്ടതാണ്. 

83. കയാമ്പുകെിളല അടുകെയില് മളണ്ണണ്ണനയാ, രാചക വാതകകനമാ 

ഉരനയാഗികുവാന് ത്രമികുക. വിെക് ആവരയമാളണങ്കില് നെറ്റ് 

നകാൺത്ടാക്റ്റ് ക്ഷണിച്ച് അഗീകരിച്ച വയക്തിയില് േിന്നുമാത്തം 

സംഭരികുക. 

84. ളകാതുകിളെ ത്രജേേം, ജല മലിേീകരണം  എന്നിവ തടയുന്നതിോയി 

ജലം േിെച്ച രാത്തങ്ങള്ക േന്നായി അടച്ചു സൂക്ഷികുക. 

ജലസംഭരണികള്ക ഉരനയാഗികുന്നതിേു മുന്പ്റ് വൃത്തിയാകുകയും 

അണുവിമുക്തമാകുകയും ളചയ്യണം 

85. രുദ്ധ്ജലലഭയത ഉെപ്പാകുക. തിെപ്പിച്ചാറ്റിയ ളവള്ളം മാത്തം കുടികുക. 

തിെപ്പികുവാന് കഴിഞ്ഞിളലലങ്കില് ളവള്ളം സൂപ്പര്ക് നലാെിനേറ്റ് ളചയ്തത് 

ഉരനയാഗികുക. രുദ്ധ്ജലലഭയത ഉെപ്പാകുവാോയി  തഹസില്ദാരുളട 

അംഗീകാരനത്താളട കയാമ്പില് ടാങ്കെില് ജലം ലഭയമാകാവുന്നതാണ് 

86. ളവള്ളം സൂപ്പര്ക് നലാെിനേറ്റ് ളചനയ്യണ്ട വിധം: 

a) 1000 ലിറ്റര്ക് ളവള്ളത്തില് 5 ത്ഗാം (1 ടീസ്രൂൺ) ലീച്ചിങ്ങ് രൗഡര്ക് 

എന്ന ത്കമത്തില് ആവരയമായ ലീച്ചിങ്ങ് രൗഡര്ക് ഒരു ബകറ്റില് 

എടുകുക. ഇതില് അല്രം ളവള്ളം നചര്ക്ത്ത് കുഴമ്പു 

രരുവത്തിലാകുക. േന്നായി കുഴമ്പ് ആയ നരഷം ബകറ്റിന്ളെ 

മുകാല് ഭാഗം ളവള്ളം ഒഴിച്ച് ഇെകുക.നരഷം ബകറ്റ് 10 മിേിറ്റ് 

അേകാളത ളവകുക. മുകെിളല ളതെിഞ്ഞ നലാെിന് ലായേി 

ജലസംഭരണിയിനലകു രകരുക. സൂപ്പര്ക്നലാെിനേറ് ളചയ്തത 

ളവള്ളം 1 മണികൂെിന് നരഷം ഉരനയാഗികുക 

b) 20 ലിറ്റര്ക് ളവള്ളത്തിന് 500 mg നലാെിന് ടാബ്ലറ്റ് ഒളരണ്ണം 

മതിയാകും. 
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c) 200 ലിറ്റര്ക് ളവള്ളത്തിന് 5 gm നലാെിന് ടാബ്ലറ്റ് ഒളരണ്ണം 

മതിയാകും 

കയനമ്പില്സ കഴിയുന്വര്ക്കുള്ള നിര്രദശാം 

87. സരര്ക്രകളര ഒഴിവാകുക 

88. കയാമ്പില് കഴിയുന്ന മറ്റുള്ളവരുമായി അടുത്ത് ഇടരഴകാതിരികുക - 

രാരീരിക അകലം രാലികുക 

89. സാധേ സാമത്ഗികെും, വസ്ത്തങ്ങെും, ഇലക്നത്ടാണിക് ഉരകരണങ്ങെും 

രരസ്രരം രങ്കിടാതിരികുക 

90. ഒരു മുെിയിളല അംഗങ്ങെും, മറ്റ് മുെികെിളല അംഗങ്ങെും തമ്മില് 

ഉള്ള ഇടളരടല് ഏറ്റവും കുെവായിരികണം എന്ന് കയാമ്പില് 

വസികുന്നവളര നബാധവത്കരികുക 

91. രരിസരം മലിേമാകാളത വൃത്തിയായി സൂക്ഷികുക 

92. മാലിേയം തരംതിരിച്ച് ത്രനതയകമായി ലഭയമാകിയിട്ടുള്ള നവേ് 

ബിന്നില് േിനക്ഷരികുളമന്ന് ഉെപ്പാകുക 

93. ദിവസവും കഴുകി വൃത്തിയാകിയ വസ്ത്തം  ഉരനയാഗികുക 

94. ആനരാഗയ ത്രശ്േങ്ങള്ക ഉണ്ടായാല് യഥാസമയം കയാമ്പ് രരിരാലേ 

കമ്മിറ്റിളയ അെിയികുക 

95. അലക്ഷയമായി തുപ്പാതിരികുക 

96. മുഴുവന് സമയവും സുരക്ഷിതമായി തുണിളകാണ്ടുള്ള മാസ്ക് 

ധരികുക. ഒരു മാസ്ക് വൃത്തിയാകാളത 6 മണികൂെില് കൂടുതല് 

തുടര്ക്ച്ചയായി ഉരനയാഗികരുത്. 

97. നസാപ്പ്/നസാപ്പ്ളരാടി ഉരനയാഗിച്ചു മാസ്കുകള്ക ദിവസവും കഴുകി 

ളവയിലില് ഉണകി/ഇസ്തിരി ഇട്ടതിന് നരഷം മാത്തം ഉരനയാഗികുക 

98. ചുമയ്തകുനമ്പാഴും തുമ്മുനമ്പാഴും മാസ്ക് മാറ്റരുത്. മാസ്ക് 

ഇളലലങ്കില് തൂവാല ളകാണ്ട് മുഖം മെയ്തകുക. അതിന് നരഷം 

കകകള്ക നസാപ്പും, ളവള്ളവും അളലലങ്കില് സാേികറ്റസര്ക് ഉരനയാഗിച്ച് 

രുചിയനകണ്ടതാണ്. 

99. സാമൂഹിക അകലം രാലികുക. 
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100. ഇടയ്തകിടയ്തക് നസാപ്പും ളവള്ളവും ഉരനയാഗിച്ച് കക കഴുകുന്നതും 

രീലമാകുക. 

101. ഒറ്റത്തവണ ഉരനയാഗികുന്ന കയ്യുെയും, മാസ്കും ഒരു 

കരണവരാലും അലക്ഷയമായി വലിളച്ചെിയരുത്. അവ കത്തിച്ച് 

കെയുകനയാ, ലീച്ചിങ് രൗഡര്ക് ലായേിയില് മുകിളവച്ചതിന് നരഷം 

കുഴിച്ചിടുകനയാ ളചയ്യാം. 

102. കകകള്ക വൃത്തിയാകുന്നത് അണുബാധയില് േിന്ന് രക്ഷികുന്നതിേുള്ള 

ഒരു അടിയന്തര മാര്ക്ഗമാണ്. നസാപ്പും, ളവള്ളവും ഉരനയാഗിച്ച് കക 

കഴുകുക. േിങ്ങെുളട കകകള്ക വൃത്തിയാകുന്നുളണ്ടന്ന് 

ഉെപ്പുവരുത്താന് ഈ കാരയങ്ങള്ക ളചയ്യുക: 

a) കകകള്ക രുദ്ധ്വും, ഒഴുകുള്ളതുമായ ളവള്ളം (ചൂടുള്ള 

അളലലങ്കില് തണുത്ത) ഉരനയാഗിച്ച് നസാപ്പ് രുരട്ടി കഴുകുക. 

b) കകകള്ക നസാപ്പ്, ഉരനയാഗിച്ച് കുെഞ്ഞത് 20 ളസകന്റ് നേരം 

ഉരച്ച് കഴുകുക. േിങ്ങെുളട കകയുളട രുെം വരം വിരലുകെുളട 

ഇടഭാഗം, േഖങ്ങെുളട ഉള്കഭാഗം, തള്ളവിരല്, എന്നിവയും ഉരച്ച് 

കഴുകുക. 

c) ഉണങ്ങിയ ഒരു തൂവാല ളകാണ്ട് കക തുടയ്തകുക നസാപ്പും 

ളവള്ളവും ഉരനയാഗിച്ച് കക കഴുകുന്നത് അണുകെുളട അെവ് 

കുെയ്തകുന്നതിേുള്ള മികച്ച മാര്ക്ഗമാണ്. 

d) നസാപ്പും ജലവും ലഭയമളലലങ്കില്, സാേികറ്റസെുകള്ക 

ഉരനയാഗികുക. കക ത്രതയക്ഷമായി വൃത്തിനകടായിരികുന്ന 

സമയത്ത് സാേികറ്റസെുകള്ക ഫലത്രദമലല. 

103. കകകള്ക കഴുനകണ്ടത് എനപ്പാളഴലലാം? 

a) ഭക്ഷണം ഉണ്ടാകുന്നതിേുമുമ്പും നരഷവും 

b) ഭക്ഷണം കഴികുന്നതിേുമുമ്പ് 

c) നടായലറ്റ് ഉരനയാഗിച്ചതിേുനരഷം 

d) നടായലറ്റ് ഉരനയാഗിച്ച ഒരു കുഞ്ഞിളേ വൃത്തിയാകിയ നരഷം 

e) നരാഗം രിടിളരട്ട ഒരാളെ രുത്രൂഷികുന്നതിന് മുമ്പും നരഷവും 

f) േിങ്ങള്ക ചുമയ്തകുകനയാ, അളലലങ്കില് തുമ്മുകനയാ ളചയ്തത നരഷം 
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g) മൃഗങ്ങളെ അളലലങ്കില് മൃഗ മാലിേയങ്ങള്ക സ്രര്ക്രിച്ചതിേുനരഷം 

h) ചപ്പുചവെില് സ്രര്ക്രിച്ച നരഷം 

i) മുെിവുകള്ക രരിരാലികുന്നതിേു മുമ്പും നരഷവും 

104. ദന്തരുചിതവം - രുദ്ധ്വും സുരക്ഷിതവുമായ ജലം ഉരനയാഗിച്ച് 

മാത്തനമ രലല് നതകാവൂ. ടാപ്പ് വാട്ടര്ക് സുരക്ഷിതമാനണാ  എന്ന് ഉെപ്പ് 

വരുത്തുക. 

105. കുെികുന്ന വിധം - ത്രകൃതി ദുരന്ത നരഷം രുദ്ധ്മായ ളവള്ളത്തില് 

മാത്തം കുെികുക. ആവരയളമങ്കില് കുടിളവള്ളമായി ഉരനയാഗികാന് 

കഴിയാത്ത, ളതെിഞ്ഞതലലാത്ത ളവള്ളം നലാെിനേറ്റ് ളചയ്തതതിന് നരഷം  

കുെികാോയി ഉരനയാഗികാം. എന്നാല് ഈ ളവള്ളം വായിലൂളട 

ഉള്ളില് നരാകാതിരികാേും കണ്ണ് കഴുകാതിരികാേും ത്രദ്ധ്ികണം. 

106. മുെിവ് സംരക്ഷികുന്ന വിധം - ളവള്ളളപ്പാകം, മറ്റ് ത്രകൃതി 

ദുരന്തങ്ങള്ക എന്നിവയ്തകുനരഷം മുെിനവല്കാേുള്ള സാധയത 

കൂടുതലാണ്. അടിയന്തിരമായ ത്രഥമരുത്രൂഷ ളചെിയ മുെിവുകള്ക 

ളസൗഖയമാകുകയും അണുബാധ തടയാേും സഹായികും. 

a) രരീരത്തിളല മുെിവുകള്ക മലിേജലവുമായി സംബര്ക്കത്തില് 

വരുന്നത് എലിപ്പേികുള്ള സാധയത വര്ക്ദ്ധ്ിപ്പികുന്നു. 

ഇതരത്തിലുള്ള സംബര്ക്കം ഉണ്ടാകിയിട്ടുളണ്ടങ്കില് 

നഡാക്സികസകലിന് ത്രതിനരാധ മരുന്ന് നഡാക്ടെുളട 

േിര്ക്നദരത്രകാരം കഴിനകണ്ടതാണ്. 

b) ചുവളട നചര്ക്കുന്ന സാഹചരയങ്ങെില് കവദയ  സഹായം നതടുക 

• മുെിവുകള്കക് ചുവപ്പ്, വീകം എന്നിവ 

ഉണ്ടാവുകയാളണങ്കില് 

• മുെിവില് എളന്തങ്കിലും ബാഹയ വസ്തു (മണ്ണ്, തടി, നലാഹം 

അളലലങ്കില് മറ്റ് വസ്തുകള്ക) ഉളണ്ടങ്കില് 

• മുെിവ് അരകടസാധയതയുള്ള അണുബാധയ്തക് വിനധയം 

എങ്കില് 

c) രഴയ മുെിവ് നരാഗബാധയുളട ലക്ഷണങ്ങള്ക കാണികുന്നു 

എങ്കില് 
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d) മുെിവുകള്ക വൃത്തിയാകുകയും മൂടിയിരികുകയും ളചയ്യണം 

e) തുെന്ന മുെിവ് ഉളണ്ടങ്കില്, കഴിയുന്നതും മലിേജലമായി 

ബന്ധളപ്പടാതിരികുക. 

f) അണുബാധയുളട സാധയത കുെയ്തകാന് ഒരു വാട്ടര്ക്ത്രൂഫ്റ് 

ബാന്നഡജ് ഉരനയാഗിച്ച് തുെന്ന മുെിവുകള്ക മൂടുക. 

g) നസാപ്പ്, രുദ്ധ്ജലം എന്നിവ ഉരനയാഗിച്ച് തുെന്ന മുെിവുകള്ക 

േന്നായി കഴുകുക. 

h) ളടറ്റേസ് കുത്തിവയ്തപ്പിളെ ആവരയകതയുനണ്ടാ എന്ന് 

ആനരാഗയത്രവര്ക്ത്തകനരാട് ആരാനയണ്ടതാണ് 

i) മുെിവ് കകകാരയം ളചയ്യുന്ന ആനരാഗയ ത്രവര്ക്ത്തകര്ക്/സന്നദ്ധ് 

ത്രവര്ക്ത്തകര്ക് രുത്രൂഷയ്തക് നരഷം കകകള്ക നസാപ്പും ളവള്ളവും 

ഉരനയാഗിച്ച് വൃത്തിയാകണം 
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10 അനുബന്ധാം 4: രനപ്തികനലങ്ങളിലുാം ഷട്ടറുകള് പ്പവര്ത്തിപ്പിച്ച് 
മപട്ടന്് ജ്ലാം ഒഴുക്കിവിരടണ്ിവരന്ക്കനവുന് മചറിയ 
അണമക്കട്ടുകള് 

Sl. No ജ്ിലല അണമക്കട്ട് 
1 നകാഴിനകാട് കകയം 
2 തൃരൂര്ക് 

ളരരിങ്ങല്കുത്ത് 
3 നഷാെയാര്ക് 

4 ഇടുകി 

കലലാര്ക് 
ഇരട്ടയാര്ക് 

നലാവര്ക് ളരരിയാര്ക് 
കലലാര്ക്കുട്ടി 

5 രത്തേംതിട്ട 
മൂഴിയാര്ക് 
മണിയാര്ക് 

6 തിരുവേന്തരുരം അരുവികര 

1. ഇത്തരം അണളകട്ടുകെില് േിന്നും രാത്തി ജലം തുെന്ന് 

വിടുന്നസാഹചരയം ഉനണ്ടാ എന്നത് ദിവസവും 2 വട്ടം അതാത് 

ആണളകട്ടുകെുളട ചുമതലയുള്ള വകുപ്പുകള്ക (KSEB, Irrigation) 

വിലയിരുത്തുക. ഉനണ്ടാ, ഇലലനയാ എന്നത് നേരിട്ട് ജിലല കെക്ടളെ 

അെിയികുകയും ളചയ്യുക. ജിലല കെക്ടെുളട കൂടി അംഗീകാരനത്താളട 

മാത്തം തുെന്ന് വിടുക. 

2. അണളകട്ടുകെില് േിന്നും രാത്തി ജലം തുെന്ന് വിടുന്നതായി 

മുന്നെിയിപ്പ് ലഭിച്ചാല് ഉടന് തളന്ന ചുവളട നചര്ക്കുന്ന േടരടികള്ക 

സവീകരികുക. 

a. അതാത് അണളകട്ടില് േിന്നും രുെനത്തക് ഒഴുകുവാന് 

ഉനദരികുന്ന ജലം രുഴയുളട കരകവിഞ്ഞ് ഒഴുകുനമാ എന്ന് ജിലല 

ഇ.ഓ.സിയില് േിനയാഗിച്ചിട്ടുള്ള ജലനസചേ വകുപ്പ് 

എഞ്ചിേീയനൊട് ആവരയളപ്പടുകയും, കൂട്ടായി രരിനരാധികുകയും 

ളചയ്യുക. 

b. ജലം ഒഴുകുന്ന ജിലലയിളല ജിലലാ രഞ്ചായത്ത് ത്രസിഡെ്, രാതയിളല 

എലലാ ത്ഗാമ രഞ്ചായത്ത്, മുേിസിപ്പാലിറ്റി, നകാര്ക്പ്പനെഷന് 

എന്നിവയിളല ളസത്കട്ടെിമാളരയും, ത്രസിഡെ്, ളചയര്ക്മാന്, നമയര്ക്, 
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തഹസില്ദാര്ക്, വിനലലജ് ഓഫീസര്ക് എന്നിവളരയും അണളകട്ട് 

തുെകുവാന് ഉള്ള സാധയത സംബന്ധിച്ച വിവരം അെിയികുക 

c. എലലാ രത്ത-മാധയമങ്ങളെയും അെിയികുക 

d. ജിലലാ കെക്ടെുളട സാമൂഹിക മാധയമത്തില് ത്രസിദ്ധ്ീകരികുക 

e. ജിലലയുളട ളവബ്കസറ്റില് ത്രസിദ്ധ്ീകരികുക 

f. തുെന്നു വിടുന്ന ജലം േദിയുളട കരകവിഞ്ഞ് ഒഴുകുവാന് 

സാധയതയുളണ്ടങ്കില് ളരാതുജേങ്ങള്കകായി കമകിലൂളട 

േദിയുളടയും/കായലിളെയും തീര ത്രനദരങ്ങെില് കമകിലൂളട 

ഉടന് തളന്ന (രാത്തി കാലം ആളണങ്കിലും) വിെിച്ച് രെയുവാോയി 

ളരാലീസിളേയും, തനദര സ്ഥാരേങ്ങളെയും, അഗ്നി സുരക്ഷാ 

വകുപ്പിേും േിര്ക്നദരം േല്കുക. 

g. േദീ ജലം മറ്റ് ജിലലകെില് ളചന്ന് എത്തും എങ്കില് ത്രസ്തുത 

ജിലലയിളല ജിലലാ ഇ.ഒ.സിളയ അെിയികുക. ത്രസ്തുത ജിലലാ ദുരന്ത 

േിവാരണ അനതാെിറ്റിയും a മുതല് f വളര േടപ്പില് വരുത്തുക. 

h. ഇത്തരം സാഹചരയത്തില് അേുബന്ധം 3ല് സൂചിപ്പികുന്നത് 

നരാളല ആവരയമായ സ്ഥലങ്ങെില് കയാമ്പുകള്ക 

ത്രവര്ക്ത്തിപ്പികണം. 
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11 അനുബന്ധാം 5: പനമ്പ് കടിയ്ക്കുള്ള ചികിത്സ് ലഭയെനകുന് 
ആശുപതികളുമട പട്ടിക 

Sl.No. ജിലല ആരുരത്തി 
1 

Thiruvananthapuram 

Medical College Hospital 

2 SAT Hospital 

3 GH Neyyattinkara 

4 THQH Parassala 

5 PHC Poozhnadu 

6 THQH Chiryinkcczhu 

7 FW Store, DMO 

8 

Kollam 

DH Kollam 

9 THQH  Karunaganpally 

10 Medical College Paripally 

11 

Pathanamthitta 

GH  Pathanamthitta 

12 DH Kozhcncherry 

13 THQH Ranni 

14 THOH Thiruvalla 

15 THQH Mallappally 

16 

Alappuzha 

Medical Coolcgc Vandanam 

17 THQH Cherthala 

18 THQH Thuravoor 

19 

Kottayam 

Medical College Hospital 

20 lnstitute of Child Health 

21 GH Changanassery 

22 GH  Kanjirappally 

23 CHC Erumeli 

24 GH Kottayam 

25 THOH Pampady 

26 GH Pala 

27 THQH Kuruvilangadu 

28 THQH Vaikkom 

29 

ldukki 

DH Painavu 

30 THQH Thodupuzha 

31 THQH Ncdumkandom 
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32 

Ernakulam 

THQH Karuvelippady 

33 GH Ernakulam 

34 THOH Kothamangalam 

35 TH Piravom 

36 Govt. Medical College Ernakulam 

37 

Thrissur 

New Medical College 

38 THQH  Kodungalloor 

39 GH Thrissur 

40 THQH Chavakkad 

41 

Palakkad 

DH Palakkad 

42 THQH Ottapalam 

43 THOH Mannarkkad 

44 FH C Pudur 

45 GTSH Koottathara 

46 W&C Hospital Palakkad 

47 

Malappuram 

DH Thirur 

48 DH Pcrundalmanna 

49 Medical College Manjeri 

50 DH Nilamboor 

51 

Kozhikkode 

Medical College Kozhikkode 

52 Institute of Maternity and Child Health 

53 W&C Hospital Kozhikkode 

54 GH Kozhikkode 

55 THOH Thamarasserv 

56 THQH Feroke 

57 THOH  Ouiladndy 

58 THQH Perampra 

59 THQH Nadhanuram GH Vadakara 

60 

Wayanad 

THQH Vaithiri 

61 THOH Sulthan Bethery 

62 DH Manandavady 

63 
Kannur 

GH Thalasscrv 

DH Kannur 

64 TH Payangadi 
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65 THQ H Payyannur 

66 TH Peringome 

67 Govt. Medical College Kannur 

68 
Kasaragod 

DH  Kanhangad 

69 GH Kasaragod 
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12 അനുബന്ധാം 6: സാംസ്ഥനനത്ത് വനര്ഷികെനയുാം, ഋതുക്കളിലുാം, അതനത് െനസവുാം ലഭിക്കുന് 
െഴയുമട ഭൂപടങ്ങള് 
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13 അനുബന്ധാം 7: വയക്തിഗത സുരക്ഷന കിറ്റ് 
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14 അനുബന്ധാം 8: രകപ്ര ജ്ല കേീഷന് പുഴയിമല ജ്ലനിരപ്പ് നിരീക്ഷിക്കുന് സ്ഥലങ്ങളുാം 
അനുബന്ധ വിവരങ്ങളുാം 

Sl No. 
Name of 

Site 
River Main River District Taluk Lat Long 

Warnin

g Levl 

(m) 

Dange

r 

Level 

(m) 

Highes

t Flood 

Level 

(FL) 

(m) 

Highest 

FL 

recorde

d on 

1 Kalloopara Manimala Pamba 
Pathanamthit

ta 
Mallapally 9.4036 

76.650

3 
5.00 6.00 9.64 

16-08-

2018 

2 Malakkara Pampa Pamba 
Pathanamthit

ta 
Pathanamthitta 9.3325 

76.663

1 
6.00 7.00 9.58 

16-08-

2018 

3 
Thumpamo

n 
Achankovil Pamba 

Pathanamthit

ta 
Pathanapuram 9.2250 

76.714

7 
9.00 10.00 13.74 

07-11-

1978 

4 Pattazhy Kallada Kallada Kollam Kozhenchery 9.0728 
76.761

1 
7.00 8.00 13.81 

15-11-

1992 

5 Ayilam Vamanapuram 
Vamanapura

m 
Trivandrum 

Chirayinkeezh

u 
8.7150 

76.850

0 
6.00 8.00 10.69 

10-10-

1992 

6 Madamon Pampa Pamba 
Pathanamthit

ta 
Ranni 9.3639 

76.837

8 
100.00 101.00 111.00 

15-08-

2018 

7 
Vellaikadav

u 
Karamana Karamana Trivandrum Kattakada 8.4981 

77.004

2 
92.00 93.00 97.00   

8 Nellippally Kallada Kallada Kollam Pathanapuram 9.0278 
76.925

0 
        

9 Arakkannur Ithikkara Ithikkara Kollam Kottarakkara 8.8725 
76.846

7 
        

10 Aruvipuram Neyyar Neyyar Trivandrum Neyyattinkara 8.4200 
77.092

5 
93.00 95.50 99.39 

15-08-

2018 

    

11 Mankara Bharatapuzha 
Bharatapuzh

a 
Palakkad Palakkad 

10.761

1 

76.486

1 
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12 Pudur Kannadipuzha 
Bharatapuzh

a 
Palakkad Palakkad 

10.777

5 

76.512

2 
        

13 Arangaly Chalakkudy Periyar Trissur Kodungallur 
10.286

1 

76.322

2 
        

14 
Neeleeswar

am 
Periyar Periyar Ernakulam Kunnathunad 

10.183

6 

76.495

6 
9 10 12.4 

19-08-

2018 

15 Kalampur Kaliyar 
Muvattupuzh

a 
Ernakulam Muvattupuzha 9.9906 

76.632

2 
        

16 
Ramamanga

lam 
Muvattupuzha 

Muvattupuzh

a 
Ernakulam Kanayannor 9.9436 

76.478

3 
        

17 
Vandiperiya

r 
Periyar Periyar Idukki Pirmedu 9.5733 

77.090

6 
        

18 Kidangoor Meenachil Meenachil Kottayam Sankagiri 9.6750 
76.602

8 
6.16 7.16 8.20 

16-08-

2018 

19 Kondazhy Gayatri 
Bharatapuzh

a 
Trichur Ottapallam 

10.723

3 

76.401

9 
        

20 
Kottappura

m 
Keecheri/Aloor Keecheri Trichur 

Wadakkancher

y 

10.677

8 

76.200

6 
        

21 Palakadavu Karuvannur Karuvannur Trichur 
Mukundapura

m 

10.425

0 

76.237

8 
8.30 9.30 12.10 

16-08-

2018 

22 Pallippady 
Kothamangala

m 

Muvattupuzh

a 
Ernakulam 

Kothamangala

m 

10.039

4 

76.616

7 
        

23 Manakkad Thodupuzha 
Muvattupuzh

a 
Idukki Muvattupuzha 9.9089 

76.696

1 
        

24 
Kalathukad

avu 
Meenachil Meenachil Kottayam Meenachil 9.7197 

76.778

3 
        

25 Manikal Manimala/ Pamba Kottayam Kanjirapalli 9.5311 
76.912

2 
        

26 Pullakkayar Manimala Pamba Kottayam Kanjirapalli 9.5744 
76.886

1 
        

    

27 Erinjipuzha Payaswani Payaswani Kasargod Kasargod 
12.495

8 

75.156

9 
        

28 Perumannu Valapatnam Valapatnam Kannur Iritty 
11.980

8 

75.577

8 
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29 Kuttiyadi Kuttiyadi Kuttiyadi Kozhikode Koyalandy 
11.650

8 

75.758

3 
        

30 Kuniyil Chaliyar Chaliyar Malappuram Ernad 
11.239

4 

76.023

3 
9 10 10.63 

14-07-

1994 

31 Karathodu Kadalundi Kadalundi Malappuram Ernad 
11.056

9 

76.039

4 
        

32 
Pulamantho

le 
Pulanthodu 

Bharatapuzh

a 
Palakkad Pattambi 

10.898

1 

76.191

9 
15.6 16.6 19.94 

16-08-

2018 

33 Kumbidi Bharatapuzha 
Bharatapuzh

a 
Palakkad Pattambi 

10.854

4 

76.020

0 
8.2 9.2 11.27 

16-08-

2018 

34 Pookkayam Chandragiri Chandragiri Kasargod Vellarikund 
12.458

3 

75.276

4 
        

35 
Thottathink

adavu 

Iruvazhinjipuz

ha 
Chaliyar Kozhikode Thamarassery 

11.361

9 

76.001

9 
        

36 
Peruvampad

am 
Kurumanpuzha Chaliyar Malappuram Nilambur 

11.315

3 

76.196

4 
        

37 
Chakkalaku

th 
Kudhirapuzha 

Kudhirapuzh

a 
Malappuram Nilambur 

11.264

2 

76.238

6 
        

    

38 Adkasthala Shiriya Shiriya Kasargod Manjeswaram 
12.674

7 

75.118

3 
97.50 98.50 100.05   

    

39 Kottathara Siruvani Cauvery Palakkad Manarghat 
11.123

3 

76.779

4 
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15 അനുബന്ധാം 9 - വീടുകളില്സ തിരിമക രപനകുന്വര്ക്കുള്ള െനര്ഗ 

നിര്രദശങ്ങള് 

കയാമ്പുകെില് ചുവളട നചര്ക്കുന്ന വിവരങ്ങള്ക ത്രചരിപ്പികണം. 

മവള്ളാം കയറിയിറങ്ങിയരതന, ഉരുള് മപനട്ടല്സ െണ്ണിടിച്ചില്സ ബനധിച്ചരതന ആയ 

വീടുകളില്സ തിരിമക മചലലുന് സെയത്ത്  പ്ശദ്ധിരക്കണ് കനരയങ്ങള്: 

1. ദുരന്ത ബാധിതമായ ളകട്ടിടങ്ങള്ക രരിനരാധികുവാേും, 

രുേര്ക്േിര്ക്മ്മികുവാേും ഉതകുന്ന മാര്ക്ഗേിര്ക്നദരങ്ങള്ക സംസ്ഥാേ ദുരന്ത 

േിവാരണ അനതാെിറ്റി ത്രസിദ്ധ്ീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവ ഇവിളട ലഭികും 

https://sdma.kerala.gov.in/wp-content/uploads/2019/06/Hand-book-JAN-2019.pdf 

2. ഒറ്റക് വീട്ടിനലക് മടങ്ങരുത്. മുതിര്ക്ന്നവര്ക് രനണ്ടാ അതിലധികനമാ 

നരര്ക് ഒരുമിച്ചു നരാകണം. 

3. വീട്ടിനലക് നരാകുനമ്പാള്ക ഈ വസ്തുകള്ക കൂളട കരുതുക 

• Washing Powder - അലക് ളരാടി 

• Bleaching powder - ലീച്ചിങ് ളരാടി 

• Mosquito coil - നമാസ്കിനറ്റാ നകായില് 

• Candles - ളമഴുകുതിരികള്ക 

• Matchbox - തീളപ്പട്ടി 

• Dettol - ളഡനറ്റാള്ക 

• First-aid Kit - ത്രഥമരുത്രൂഷ കിറ്റ് 

• Toothpaste - ടൂത്ത്നരേ് 

• Water Bottle - ളവള്ളകുപ്പി 

• Bathing Soap - നസാപ്പ് 

4. ഒരു കാരണവരാലും രാത്തിയില് വീട്ടിനലക് ളചലലരുത്. വീടിേകത്ത് 

രാമ്പു മുതല് ഗയാസ് ലീക് വളര ഉണ്ടാകും. രാത്തി കയെിളച്ചലലുന്നത് 

കൂടുതല് അരകടം വിെിച്ചുവരുത്തുകയാണ്. 

5. ഏളതങ്കിലും കാരണവരാല് ളകട്ടിടത്തിളെ സ്ഥാേം അതിളെ യഥാര്ക്ഥ 

അടിത്തെയില് േിന്നും േീങ്ങിയിരികുന്നത് ത്രദ്ധ്യില്ളപ്പട്ടാല് 
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ളകട്ടിടത്തില് ത്രനവരികരുത്. രരിരീലേം ലഭിച്ചിട്ടുള്ള വിദഗ്ദര്ക്ക് 

മാത്തനമ ഇത്തരം സാഹചരയങ്ങെില് ത്രവര്ക്ത്തികാോകൂ. 

6. അധികാരികള്ക സുരക്ഷിതമാളണന്ന് േിര്ക്നദരികുന്നത് വളര വീട്ടിനലക് 

മടങ്ങരുത് 

7. നമല്കൂരകെും ഭിത്തികെും ബലഹീേമളലലന്നും വിള്ളലുകെിളലലന്നും 

ഉെപ്പാകുക 

8. വീടും ചുറ്റുരാടും വൃത്തിയാകാന് തുടങ്ങുന്നതിേുമുമ്പ് ോരം 

സംഭവിച്ച വസ്തുവകകെുളട നഫാനട്ടാകെും വീഡിനയാകെും 

എടുകുക 

9. ത്രെയജലം കിണെുകെും ചവെുകെും മാന്നഹാെുകെും 

മൂടിയിരികും, അതിോല് സാവധാേവും സൂക്ഷിച്ചും കത്ഡവ് 

ളചയ്യുക 

10. വീടിളെ ളമയിന് സവിച്ച് ഓഫാളണന്ന് ഉെപ്പാകുക. നസാൊര്ക്, 

ഇന്ളവര്ക്ട്ടര്ക് എന്നിവ സ്ഥാരിച്ചിട്ടുള്ളവര്ക് മുന്കരുതല് എടുകുക 

11. വൃത്തിയാകുന്ന സമയത്ത് എലലായ്തനപ്പാഴും കകയ്യുെകള്ക, 

രാദരക്ഷകള്ക (ത്രനതയകിച്ച് ബൂട്ട്സ്) ധരികുക 

12. ളവള്ളളപ്പാകം രൂര്ക്ണ്ണമായും മെികടന്നതിേുനരഷം മാത്തനമ േിങ്ങെുളട 

വീട്ടിനലക് തിരിച്ചുനരാകാവു 

13. വീട്, ഫര്ക്ണിച്ചര്ക്, മറ്റ് ഉരകരണങ്ങള്ക എന്നിവയുളട എലലാ മുകിലും 

നകാണിലും അണുോരിേി ഉരനയാഗിച്ചു വൃത്തിയാകുക 

14. വീടിളെ ജോലകള്ക രുെത്തുേിന്ന് തുെകാന് രറ്റുളമങ്കില് അവ 

തുെന്നിട്ട് കുെച്ചു സമയം കഴിഞ്ഞ് നവണം അകത്ത് ത്രനവരികാന്. 

15. വീടിേകത്തും രുെത്തും ഇഴജന്തുകളെ ത്രതീക്ഷികണം. 

16. വീടിേു രുെത്തു േിന്നും കരപ്പ് വഴിയാണ് ഗയാസ് സകൈ 

ളചയ്യുന്നളതങ്കില് അഥവാ ഗയാസിളെ സിലിണ്ടര്ക് വീടിന് 

ളവെിയിലാളണങ്കില് അത് ഓഫ്റ് ളചയ്യണം. 

17. വീടിളെ വാതിലിളെ ഇരുവരവും ളചെി ആളണങ്കില് തുെകുക 

ത്രമകരം ആയിരികും. ബലം ത്രനയാഗിനകണ്ടി വരും. രഴയ 
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വീടാളണങ്കില് അത് ഭിത്തിളയനയാ നമല്കൂരളയനയാ 

അസ്ഥിരളപ്പടുത്താന് വഴിയുണ്ട്, സൂക്ഷികണം. 

18. വീടിേകത്ത് കയെുന്നതിന് മുന്പ്റ് ഏളതങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഗയാസ് 

ലീക് ഉള്ളതായി (അസവാഭാവിക ഗന്ധം) നതാന്നിയാല് വാതില് തുെന്ന് 

കുളെ കഴിഞ്ഞിട്ട് അകത്ത് കയെുക 

19. ളവള്ളത്തില് വസ്തുകള്ക ഒഴുകി േടകും, രലതും ഫാേിളെ 

മുകെിനലാ മനറ്റാ തങ്ങിേിന്ന് തലയില് വീഴാേുള്ള സാധയതയും 

മുന്നില് കാണണം. 

20. ഒരു കാരണവരാലും വീടിേകത്ത് കലറ്റര്ക് ഉരനയാഗികരുത്, 

സിഗരനറ്റാ ളമഴുകുതിരിനയാ കത്തികുകയും അരുത്. 

21. വീട്ടില് ഫ്ലഷും, കരപ്പും വര്ക്ക് ളചയ്യുന്നുനണ്ടാ എന്ന് 

രരിനരാധികുക. ഉളണ്ടങ്കില് അതിലൂളട വരുന്നത് രുദ്ധ്ജലമാനണാ 

കലക ളവള്ളമാനണാ എന്ന് ത്രദ്ധ്ികുക. 

22. ദുരന്ത ബാധിതമായ അടഞ്ഞു കിടകുന്ന വീടുകെില് രൂപ്പല്, രഴയ 

ളരയിെിളല (1978 മുമ്പ് രണി കഴിപ്പിച്ച വീടുകെില്) ഈയത്തിളെ 

ളരാടി എന്നിവ മേുഷയന് ആനരാഗയ ത്രശ്േങ്ങള്ക ഉണ്ടാകാം. 

ആയതിോല് ആദയം തളന്ന ഇത്തരം വീടുകള്ക തുെന്നിട്ട് കുെഞ്ഞത് 2 

മണികൂര്ക് കഴിഞ്ഞ് മാത്തം വീടുകെില് ത്രനവരികുക. 

23. ദുരന്ത ബാധിതമായ ളകട്ടിടങ്ങെില് രാമ്പ് നരാലുള്ള 

അരകടകാരികൊയ ജീവികള്ക ഒെിഞ്ഞിരികാന് സാധയതയുണ്ട്. 

ഇവയുളട സാേിധയം രരിനരാധിച്ചിട്ട് മാത്തം ഇത്തരം ളകട്ടിടങ്ങെില് 

ത്രനവരികുക. 

15.1 വീടിമെ തറയുാം പരിസരവുാം വൃത്തിയനക്കുന് രീതി 

1. രരിസരം വൃത്തി ആകാന് നലാെിന് ലായിേി തെികുക 

2. 1% നലാെിന് ലായേി തയ്യാൊകുന്ന വിധം: 6 ടീ സ്രൂണില് 

ഉള്കനകാള്ളാവുന്നത്ത (30 ത്ഗാം അെകുവാന് കഴിയുന്നിലല എങ്കില്) 

ലീച്ചിംഗ് ളരൗഡര്ക് എടുത്തു കുഴമ്പ് രരുവത്തില് ആകുക. അതിേു 

നരഷം അതിനലകു 1 ലിറ്റര്ക് ളവള്ളം നചര്ക്കുക. മുകെില് രെഞ്ഞ 
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നരാളല കലകി 10 മിേിറ്റ് വച്ച നരഷം, അതിളെ ളതെി എടുത്തു 

നവണം തെ തുടകാേും, രരിസരത്ത് ഒഴികാേും. കൂടുതല് ആവരയം 

എങ്കില് ഒരു ലിറ്റെിന് 6 ടീസ്രൂൺ എന്ന കണകിന് കൂടുതല് 

ലായേി തയ്യാൊകാം.  

3. േിലം തുടച്ച നരഷം/വീട്ടു രരിസരത്ത് നലാെിന് ലായേി ഒഴിച്ച നരഷം 

ചുരുങ്ങിയത് 20 – 30 മിേിറ്റ് സമ്പര്ക്കം ലഭിച്ചാല് മാത്തനമ അണു 

േരീകരണം രൂര്ക്ണ്ണമായി േടകൂ. അതിോല് അത്തയും സമയം വളര 

തെ തുടകുവാനോ ളവള്ളം ഒഴികുവാനണാ രാടിലല. 

4. അര മണികൂെിേു നരഷം മണം ഉള്ള മറ്റു ലായേികള്ക ഉരനയാഗിച്ച് 

തെ വൃത്തി ആകി നലാെിന് മണം മാറ്റാം.  

5. വീട് രുചിയാകുവാന് ആവരയമായ ഉരകരണങ്ങള്ക 

• കയ്യുെകള്ക 

• മുഖംമൂടി & മറ്റ് സംരക്ഷക വസ്തുകള്ക 

• ചൂല് 

• മാലിേയ സഞ്ചി 

• നസാപ്പ്ളരാടി 

ആരരനഗയാം 

1. ആനരാഗയ വകുപ്പ് രുെളപ്പടുവികുന്ന േിര്ക്നദരങ്ങള്ക കര്ക്രേമായി 

രാലികുക 

2. ളവള്ളളപ്പാകം മൂലം ജലത്തില് കാര്ക്ഷിക വയാവസായിക 

മാലിേയങ്ങള്ക ഉള്കളരടാന് സാധയത ഉണ്ട്. ഈ ജലം രരീരത്തില് 

സ്രര്ക്രിച്ചത് ളകാണ്ട് ഗുരുതരമായ ആനരാഗയത്രശ്േമുണ്ടാകുന്നിലല 

എങ്കിലും, ളവള്ളളപ്പാകത്താല് മലിേമായ ഭക്ഷണ രാേീയങ്ങള്ക 

ആനരാഗയ ത്രശ്േങ്ങള്ക ഉണ്ടാകാം 

3. േിങ്ങെുളട വീട്ടില് മാലിേയം ത്രവഹിച്ചിട്ടുളണ്ടങ്കില്, െബ്ബര്ക് ബൂട്ട്സ്, 

കയ്യുെകള്ക ഇവ വൃത്തിയാകലിേുനവണ്ടി ഉരനയാഗികുക. 

അണുവിമുക്തമാകുവാന് കഴിയാത്ത മാലിേയവല്കരിച്ച ഗാര്ക്ഹിക 

സാമത്ഗികള്ക േീകം ളചയ്യുക 
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4. ഏളന്തങ്കിലും മുെിവുകള്ക േിങ്ങള്കക് ഉളണ്ടങ്കില്, അവളയ നസാപ്പ് 

ഉരനയാഗിച്ച് കഴുകുകയും നരാഗം വരാതിരികാന് ഒരു 

ആെീബനയാട്ടിക് കതലം ഉരനയാഗികുകയും ളചയ്യുക. 

5. മുെിവുകള്ക മലിേ ജലവുമായി സംബര്ക്കത്തില്ളരട്ടിട്ടുളണ്ടങ്കില് 

ആഴ്ചയില് 200 എ ംജി എന്ന അെവില് നഡാക്സികസലീന് 

എലിപ്പേി ത്രതിനരാധ മരുന്നായി നഡാക്ടെുളട േിര്ക്നദരത്രകാരം 

കഴികുക. 

6. ളവള്ളളപ്പാകം മുനഖേ മലിേമാകളപ്പട്ട വസ്ത്തങ്ങള്ക ചൂടുളവള്ളം, 

നസാപ്പ് എന്നിവ ഉരനയാഗിച്ച് ത്രനതയകം കഴുകുക 

7. കുട്ടികളെ ളവള്ളളപ്പാകം ബാധിച്ച ത്രനദരങ്ങെില് കെികാന് 

അേുവദികരുത് കൂടാളത രുദ്ധ്ജലം ഉരനയാഗിച്ച് കഴുകി മാലിേയ 

വിമുക്തമാകാത്ത കെിപ്പാട്ടങ്ങള്ക ഉരനയാഗിച്ച് കെികാന് 

അേുവദികരുത്. രണ്ട് ലിറ്റര്ക് ളവള്ളത്തിന്  3 ടീസ്രൂൺ േിെച്ച് 

ലീച്ചിങ് ളരൗഡര്ക് ഉരനയാഗിച്ച് കെിപ്പാട്ടങ്ങള്ക അണുവിമുക്തമാകുക. 

േഫ്റ് ളചയ്തത മൃഗങ്ങെും കുഞ്ഞ് കെിപ്പാട്ടങ്ങെും നരാലുള്ള ചില 

കെിപ്പാട്ടങ്ങള്ക അണുവിമുക്തമാകുവാന് സാധയമലല. അവ 

ഉനരക്ഷികുക 

8. ദുരന്ത നരഷം നരഷം ആദയമായി വീട്ടില് നരാകുനമ്പാള്ക കുട്ടികളെ 

കൂളട ളകാണ്ടുനരാകരുത്. വീടിന് ഏറ്റ ദുരന്ത ആഘാതം നേരിട്ട് 

കാണുന്നത് കുട്ടികെില് മാേസിക വിഷമം ഉണ്ടാകുവാന് 

സാധയതയുണ്ട്. ഒറ്റയ്തകലല ഒപ്പമുണ്ട് എന്ന രദ്ധ്തിയുളട ളഹല്പ്റ് 

കലേുകള്ക വഴി ആ നസവേം ലഭയമാകണം 

9. തിെപ്പിച്ച് ആറ്റിയ ളവള്ളം മാത്തം കുടികുക. 

10. ദുരന്തം ബാധിച്ച വീട്ടില് ഉള്ള ആഹാര സാധേങ്ങള്ക രൂര്ക്ണ്ണമായും 

ഉനരക്ഷികുന്നതാണ് ഉചിതം 

11. ത്രെയ ജലത്തില് വീണുകിടന്ന എലലാ മരുന്നുകെും സൗരരയവര്ക്ദ്ധ്ക 

വസ്തുകെും ഉനരക്ഷികുക 
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12. ത്രെയം, ഉരുള്കളരാട്ടല്, മണ്ണിടിച്ചില് എന്നിവ ബാധിച്ച വീട്ടിളല എലലാ 

ഭക്ഷണ വസ്തുകെും ഉനരക്ഷികുക. രുതിയവ വാങ്ങി  മാത്തം 

ഉരനയാഗികുക 

13. ത്ഫിഡ്ജില് സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന എലലാ വസ്തുകെും ഉനരക്ഷികുക 

14. അഴുകുരിടിച്ചതും ളരാട്ടിയതുമായ രാത്തങ്ങള്ക ഉനരക്ഷികുക 

15. മവള്ളമപ്പനക്കത്തില്സ നനഞ്ഞ ഈ വസ്തുക്കള് ശനസ്പ്തീയെനയി, തരദശ 

സ്ഥനപനാം നിര്രദശിക്കുന്തുരപനമല ഉരപക്ഷിക്കുന്തനണ് നലലത് 

• ളമത്തകള്ക 

• നബാക്സ് സ്ത്രിംഗ് ളബഡ്സ് 

• േഫ്റ് ളചയ്തത കെിപ്പാട്ടങ്ങള്ക 

• തലയിണകള്ക 

• രാഡിംഗ് കുഷയേുകള്ക 

• ഫര്ക്ണിച്ചര്ക് കവെുകള്ക 

15.2 കിണറുകള്, ദുരന്താം ബനധിച്ച ജ്ല സാംഭരണികള് എന്ിവ 

ശുചിയനക്കുന് പ്പവര്ത്തനാം 

1. കിണെുകെും, ജല സംഭരണികെും രുചീകരികുന്നതില് രരിരീലേം 

ഉള്ളവളര ഉരനയാഗിച്ച് മാത്തം ഈ ത്രവര്ക്ത്തേം േിര്ക്വഹികുക. 

2. കിണെില് വായൂ സഞ്ചാരം ഉെപ്പാകിയതിന് നരഷം മാത്തം ഇെങ്ങുക. 

ഇതിോയി രക്തമായ ഒരു ഫാന് കിണറ്റിേുള്ളില് ഇെകി 

ചുരുങ്ങിയത് 1 മണികൂര്ക് ത്രവര്ക്ത്തിപ്പിച്ച നരഷം കിണറ്റില് 

ഇെങ്ങുക 

3. എനപ്പാഴും മുകെില് രക്ഷാ ത്രവര്ക്ത്തേം േടത്തുവാന് സന്നദ്ധ്രായി 

രണ്ടുനരര്ക് ഉണ്ടാകുക. 

4. സാധാരണ വാങ്ങാന് ലഭികുന്ന ലീച്ചിംഗ് ളരൗഡെില് 30 മുതല് 40 

രതമാേം വളര ആണ് നലാെിളെ അെവ്. 33% നലാെിന് ഉണ്ട് എന്ന 

േിഗമേത്തില് ആണ് ഇേി രെയുന്ന അെവുകള്ക േിര്ക്നദരികുന്നത്.  

5. കിണെിളല ളവള്ളത്തിളെ അെവ് ആദയം േമ്മള്ക കണകാകണം. 

അതിേു ആദയം കിണെിളെ വയാസം മീറ്റെില് കണകാകുക (D). 
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തുടര്ക്ന്ന് ബകറ്റ് കിണെിളെ ഏറ്റവും അടിയില് വളര ഇെകി 

േിലവില് ഉള്ള ളവള്ളത്തിളെ ആഴം മീറ്റെില് കണകാകുക (H) 

ളവള്ളത്തിളെ അെവ് = 3.14 x D x D x H x 250 ലിറ്റര്ക് 

6. സാധാരണ നലാെിനേഷന് േടത്താന് 1000 ലിറ്റെിന് 2.5 ത്ഗാം ലീച്ചിംഗ് 

ളരൗഡര്ക് ആണ് ആവരയം വരിക. എന്നാല് ളവള്ളളപ്പാകത്തിേു 

നരഷം ളവള്ളം അതീവ മലിേം ആയിരികും എന്നത് ളകാണ്ട് സൂപ്പര്ക് 

നലാെിനേഷന് േടനത്തണ്ടതുണ്ട്. ഇതിോയി 1000 ലിറ്റെിന് 5 ത്ഗാം 

(ഏകനദരം ഒരു ടീസ്രൂൺ കൂമ്പാരം ആയി) ലീച്ചിംഗ് ളരൗഡര്ക് 

ആണ് ആവരയം. 

7. ളവള്ളത്തിളെ അെവ് വച്ച് ആവരയം ആയ ലീച്ചിംഗ് ളരൗഡര്ക് ഒരു 

ൈാേിക് ബകറ്റില് എടുകുക. ഇതില് അല്രം ളവള്ളം നചര്ക്ത്ത് 

കുഴമ്പ് രരുവത്തില് ആകുക. േന്നായി കുഴമ്പ് ആയ നരഷം 

ബകെിളെ മുകാല് ഭാഗം ളവള്ളം ഒഴിച്ച് ഇെകുക. നരഷം ബകറ്റ് 

10 മിേിറ്റ് അേകാളത ളവകുക 

8. 10 മിേിറ്റ് കഴിയുനമ്പാള്ക ലായേിയിളല ചുണ്ണാമ്പ് അടിയില് അടിയും. 

മുകെില് ഉള്ള ളവള്ളത്തില് നലാെിന് ലയിച്ചു നചര്ക്ന്നിരികും. 

ളവള്ളം നകാരുന്ന ബകറ്റിനലക് ഈ ളതെി ഒഴിച്ച നരഷം ബകറ്റ് 

കിണെിളെ ഏറ്റവും അടിയിനലക് ഇെകി ളരാകുകയും 

താഴ്ത്തുകയും ളചയ്തതു ളവള്ളത്തില് നലാെിന് ലായേി േന്നായി 

കലര്ക്ത്തുക.  

9. 1 മണികൂര്ക് സമയം ളവള്ളം അേകാളത വച്ച നരഷം കിണെിളല 

ളവള്ളം ഉരനയാഗിച്ച് തുടങ്ങാം. 

 

 

 
Reference: https://www.afterflood.in/ 

  

https://www.afterflood.in/
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16 അനുബന്ധാം 10 - മഹലിരകനപ്റ്റ്റര് ഇറങ്ങുവനന് സനധിക്കുന് 
സ്ഥലങ്ങളുമട പട്ടിക 

ളഹലിനകാപ്റ്റ്റര്ക് ഇെങ്ങുവാന് സാധികുന്ന സ്ഥലങ്ങെുളട ഭൂരടങ്ങെും ഇവിളട 
ലഭയമാണ് https://sdma.kerala.gov.in/wp-content/uploads/2021/05/Helipad-Locations-and-Maps.pdf. 
രട്ടിക ചുവളട നചര്ക്കുന്നു. 

Sl 

No 
District LSGs Location Name Y X 

1 Thiruvananthapuram Thiruvananthapuram(C) 
Airforce Technical 

Area, Sangumugham 
8.515242 76.91143 

2 Thiruvananthapuram Thiruvananthapuram(C) 

Southern Air 

Command, Ulloor - 

Akkulam Rd, Aakkul 

8.522888 76.90804 

3 Thiruvananthapuram 
 

Andoorkonam 

CRPF Ground, 

Pallipuram 
8.610281 76.85716 

4 Thiruvananthapuram Varkala(M) 
Near Papanasam 

Beach, Varkala Cliff 
8.735782 76.70448 

5 Thiruvananthapuram Kalliyoor 

Vellayani 

Agricultural Stadium, 

Agricultural Coll 

8.428898 76.98644 

6 Thiruvananthapuram Thiruvananthapuram(C) 

Central Stadium, 

Sector 3, Statue, 

Palayam, Thiru 

8.496821 76.95078 

7 Thiruvananthapuram Thiruvananthapuram(C) 

Chandrasekharan 

Nair Stadium, 

Mahathma Gandhi 

Rd, 

8.504874 76.95063 

8 Thiruvananthapuram Thiruvananthapuram(C) 

University Stadium, 

GV Raja Pavilion, 

Palayam PMG 

8.507852 76.95116 

9 Thiruvananthapuram Thiruvananthapuram(C) Marthoma Stadium 8.560076 76.95433 

10 Thiruvananthapuram Thiruvananthapuram(C) 
Trivandrum 

International Stadium 
8.571546 76.88437 

11 Thiruvananthapuram Thiruvananthapuram(C) 

Mar Evanious 

College 

ground,Nalanchira 

8.54783 76.93977 

12 Thiruvananthapuram Poovachal 
Christian 

College,Kattakada 
8.508546 77.08614 

13 Thiruvananthapuram Attingal(M) 
Mamom ground, 

Attingal 
8.679912 76.82394 

14 Kollam Kollam(C) 

Asramam Ground,  

Kollam, Kerala 

691001 

8.894689 76.59105 

15 Kollam Sasthamkotta 

Devasom Board 

College Ground, 

Sasthamcotta 

9.040513 76.63122 

16 Kollam Sooranadu South 

Kumaranchira Devi 

Temple Ground, 

Sooranad South 

9.064228 76.60488 

17 Kollam Sooranadu North 
Govt HSS Ground, 

Sooranad North 
9.103471 76.62214 

18 Kollam Kollam(C) Lal Bahadur Sastri 8.883159 76.59905 



 

227 

 

Stadium,  Near, 

Q.A.C.Road, Ka 

19 Kollam Kollam(C) 

Hockey Stadium,  

Link Road, near 

Ashramam Maidaan 

8.894196 76.58808 

20 Pathanamthitta Kozhancherry 

Indoor Stadium, 

Pramadom, 

Kozenchery Taluk 

9.241649 76.81087 

21 Pathanamthitta Kozhancherry 

Catholicate College 

Ground, Kozenchery 

Taluk 

9.258209 76.78011 

22 Pathanamthitta Kadapra 

Devasom Board 

College Ground, 

Parumala, Thiruvall 

9.32334 76.53603 

23 Pathanamthitta Thiruvalla 
Municipal Stadium, 

Thiruvalla 
9.384266 76.57953 

24 Pathanamthitta Thiruvalla 
Marthoma College 

ground, Thiruvalla 
9.400759 76.58355 

25 Pathanamthitta Thiruvalla 
Municipal Stadium, 

Thiruvalla 
9.384266 76.57953 

26 Pathanamthitta Kozhancherry 

Stadium Junction, 

Ring Road  Azoor, 

Pathanamthitt 

9.261176 76.7833 

27 Pathanamthitta Mallappally 

Bishop abrham 

memorial College 

Ground, Thuruthica 

9.423132 9.423132 

28 Pathanamthitta Pathanamthitta 

KAP 3rd Battallion 

Parade Ground 

Pathanamthitta,  

9.132544 76.75134 

29 Pathanamthitta Pandalam-Thekkekkara 
N.S.S. College 

ground Pandalam 
9.221572 76.67957 

30 Pathanamthitta Thumpamon 

M.G School 

ground,Thumpamon, 

Kerala 689502 

9.221946 76.71212 

31 Pathanamthitta Vechoochira 

St. 

ThomasSchool,Vech

oochira - Erumeli Rd, 

Vechoo 

9.442628 76.85363 

32 Pathanamthitta Ranni- Perunad Nilakkal base camp 9.38992 77.01139 

33 Pathanamthitta Kidangannoor 

SVGVHSS Ground, 

Nalkalikkal, 

Kozhencherry 

9.3102 76.68188 

34 Alappuzha Chingoli 
NTPC 

Ground,Kayamkulam 
9.252593 76.46338 

35 Alappuzha Alappuzha 

Recreation 

Ground,CCSB Rd, 

Civil Station Ward, 

Al 

9.494173 76.31937 

36 Alappuzha Alappuzha 

EMS Stadium,  

Palace Rd, Municipal 

Stadium Ward,  

9.490403 76.33608 

37 Idukki Vandiperiyar 

Wallardi Estate 

Ground at Harisson 

Malayalam Plan 

9.585705 77.10764 
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38 Idukki Kattappana 
Govt College, 

Kattapana 
9.76118 77.10539 

39 Idukki Kattappana 
Grama Panchayath 

Stadium, Kattapana 
9.752103 77.11731 

40 Idukki Kattappana 

St George Higher 

Secondary School 

Kattappana 

9.74815 77.11355 

41 Idukki Konnathadi 

St George 

Auditorium Parathod 

(Beenamol Stadium) 

9.939846 77.0288 

42 Idukki Upputhara 

St.Marys Forane 

Church Parish 

Hall,Upputhara 

9.705073 77.02034 

43 Idukki Upputhara 
St.Philomina HSS 

Upputhara 
9.705057 77.02031 

44 Ernakulam Karukutty 

Adlux medicity 

convension 

centre,Karukutty 

10.23613 76.37281 

45 Ernakulam Sreemoolanagaram 

Akavoor high school 

ground,Sreemoolanag

aram,Choww 

10.13571 76.40822 

46 Ernakulam Alangad 
Alangad,Thiruvallur 

temple ground 
10.11871 76.30877 

47 Ernakulam Kochi(C) 
Ambedkar Stadium, 

Kadavanthara 
9.979077 76.28808 

48 Ernakulam Karumaloor 

Aquacity flat building  

Helipad (Dual core 

buildi 

10.1345 76.32813 

49 Ernakulam Perumbavoor(M) 
Ashramam Boys HSS 

ground,Perumbavoor 
10.11844 76.48825 

50 Ernakulam Perumbavoor(M) 

Asramam School 

Ground, 

Perumbavoor 

10.11854 76.48826 

51 Ernakulam Ezhikkara 

Chaathanad 

St.Vincent Feror 

Church 

ground,Chathan 

10.08208 76.23782 

52 Ernakulam Kottuvally 
Cheriyappilly ground, 

Kottuvally 
10.12011 76.24568 

53 Ernakulam Kalamasseri(M) 
DLF FLAT 

Helipad,Kakkanad 
10.01158 76.34421 

54 Ernakulam Eloor(M) 
FACT School 

Ground, Elur East 
10.0678 76.30527 

55 Ernakulam Chittattukara 

Govt HSS ground 

puthiyakav,Vadakkek

ara 

10.16587 76.20498 

56 Ernakulam North Paravoor(M) 
Govt. Boys HSS 

Ground,N.Paravur 
10.14755 76.2261 

57 Ernakulam Perumbavoor(M) 

Govt.boys high 

school ground, 

Perumbavoor 

10.1172 76.48139 

58 Ernakulam Koothattukulam(M) 

Higher Secondary 

School 

Ground,Koothattukul

am 

9.860127 76.59904 
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59 Ernakulam Kochi(C) Kaloor Stadium 9.997383 76.30084 

60 Ernakulam Keerampara 

Keerampara schoool 

ground, 

Kothamangalam 

10.1007 76.64961 

61 Ernakulam Marad(M) 

Lakeshore 

Hospital,Helipad 

faculty,Maradu 

9.919132 76.31891 

62 Ernakulam Marad(M) 

LeMeridean 

Hotel,Helipad 

faculty,Maradu 

9.933262 76.31725 

63 Ernakulam Kothamangalam(M) 
M A college 

Kothamangalam 
10.05409 76.61847 

64 Ernakulam Kochi(C) 

Maharajas College 

Stadium, PT Usha 

Road 

9.974142 76.28335 

65 Ernakulam Kothamangalam(M) 

Mar Athanrious 

College Ground, 

Kothamanagalam 

10.05437 76.61854 

66 Ernakulam Kochi(C) 
Marine 

drive,Ernakulam 
9.97428 76.28409 

67 Ernakulam Vazhakkulam 
MES college 

ground,Marambilly 
10.10592 76.41103 

68 Ernakulam Eloor(M) 
MKK Nair 

Ground,Elur South 
10.06778 76.30513 

69 Ernakulam Muvattupuzha(M) 

Municipal Stadium 

Ground,BOC 

Junction, Muvattupuz 

9.991377 76.58065 

70 Ernakulam Nedumbassery 
Naval Air Port, W 

Island 
9.944984 76.28074 

71 Ernakulam Kochi(C) 
Nedumbasssery 

Airport, Aluva 
10.15595 76.3855 

72 Ernakulam Avoly 

Nirmala College 

Ground , 

Muvattupuzha 

9.978844 76.59431 

73 Ernakulam Thrikkakkara(M) 

NPOL 

Helipad,Thrikkakara,

Vazhakkala 

10.02426 76.33416 

74 Ernakulam Chendamangalam 

Paliyam HS school 

ground,Chendamanga

lam 

10.17241 76.23399 

75 Ernakulam Puthenvelikkara 

Panchayat 

ground,Manacherikk

unnu, 

Puthenvelikkara 

10.1854 76.24419 

76 Ernakulam Karumaloor 

Panchayath 

Ground,Veliyathunad

,Karumallor 

10.13013 76.32865 

77 Ernakulam Puthenvelikara 

Presentasion college 

ground,Manacheriku

nnu,Puthen 

10.19436 76.25241 

78 Ernakulam Kottuvally 

Private ground near 

village 

office,Cheriyappilly  

10.11995 76.24553 

79 Ernakulam Karumaloor 
Settlement School 

ground near UC 
10.12627 76.32916 



 

230 

 

College,Karumall 

80 Ernakulam Kalamasseri(M) 
Skyline Brown 

,Kakkanad 
10.01815 76.37425 

81 Ernakulam Vadakkekara 
SNMITC,Maliankara,

Moothakunnam 
10.18027 76.18349 

82 Ernakulam Aluva(M) 

St george HSS 

ground 

kothamangalam 

10.06213 76.6314 

83 Ernakulam Kottuvally 

ST Philominas HSS 

school 

ground,Koonammavu

,Kottuv 

10.1001 76.26513 

84 Ernakulam Kadungalloor 

St. Johns Visitation 

Public 

School,Muppathadam

,Ka 

10.09733 76.32243 

85 Ernakulam Puthenvelikara 

ST.Antony's English 

medium school 

ground,Kappelik 

10.18816 76.25342 

86 Ernakulam North Paravoor(M) 
Stadium 

Ground,N.Paravur 
10.14478 76.2303 

87 Ernakulam Kochi(C) 
Tritwam Flat_towers, 

Helipad,Ernakulam 
9.997152 76.27307 

88 Ernakulam Aluva(M) 
UC College 

ground,Aluva West 
10.12583 76.33511 

89 Thrissur Thrissur 

C Achuthamenon 

Memorial college, 

Kuttanellur, Oll 

10.50199 76.25465 

90 Thrissur Thrissur 

Lulu Convention 

Centre, Pazhakkel, 

Thrisssur 

10.54008 76.18168 

91 Thrissur Kandanasseri 

Sreekrishna College, 

Guruvayoor 

Devasom 

10.60612 76.08897 

92 Thrissur Thrissur 
Thope Stadium 

ground 
10.52006 76.23002 

93 Thrissur Kolazhi Shobha city helipad 10.55059 76.18601 

94 Thrissur Thrissur 

Kunjikuttan 

Thamburan college 

ground 

10.23816 76.21233 

95 Thrissur Nattika 
Nattika Cotton mill 

ground 
10.42771 76.10065 

96 Thrissur Nattika 
SN College ground 

Nattika 
10.42591 76.10606 

97 Thrissur Thrissur 
Municipal 

Corporation Stadium 
10.53246 76.21587 

98 Thrissur Thrissur 
Thoppe Stadium, 

Nellikunnu 
10.5201 76.22999 

99 Thrissur Thrissur 

Kerala Varma 

College Stadium, C 

Achutha Menon Road 

10.52675 76.1992 

100 Thrissur Thrissur 
Vetenary College 

Stadium, Mannuruthy 
10.53242 76.26327 

101 Palakkad Ottappalam Palappuram NSS 10.76503 76.40591 
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college ground 

102 Palakkad Palakkad(M) 
Palakkad Town Fort 

Maidanam 
10.76686 76.6568 

103 Palakkad Palakkad(M) 

Palakkad Town Govt 

Victoria College 

Ground 

10.78588 76.65059 

104 Palakkad Puthusseri BEML Kanjikode 10.79517 76.78311 

105 Palakkad Pattambi 
Pattambi SNGS 

College ground 
10.80941 76.20046 

106 Palakkad Kannambra 

Mary Matha Higher 

Secondary 

school,Alathur 

10.58159 76.42084 

107 Palakkad Vandazhi 
St xavier School  

ground,Alathur 
10.52062 76.54025 

108 Palakkad Melarcode 

MNKM HSS 

,Chittilancheri,Alathu

r 

10.60226 76.55602 

109 Palakkad Peringottukurissi 

Govt. HSS 

,Peringottukurissi,Ala

thur 

10.75371 76.50502 

110 Palakkad Lekkidiperoor 

Govt.HS 

Nellikurissi,Ottappala

m 

10.78861 76.4221 

111 Palakkad Agali 
Kottathara Goat Farm 

Ground,Mannarkkad 
11.13147 76.68217 

112 Palakkad Palakkad 

Indira Gandhi 

Municipal Stadium 

Ground,Palakkad 

10.77223 76.66163 

113 Palakkad Palakkad 
Mission High School 

Ground 
10.76839 76.65221 

114 Malappuram Nilambur(M) 

MSP Parade Ground 

around 1/2 KM from 

Malappuram T 

11.27341 76.21503 

115 Malappuram Pallikal 
Calicut International 

airport at Karippur 
11.13419 75.95658 

116 Malappuram Manjeri(M) 
Sports Complex and 

Football academy 
11.10055 76.15541 

117 Malappuram Malappuram(M) Municipal Stadium. 11.03767 76.0713 

118 Malappuram Malappuram(M) 
MSP Stadium, Up 

Hill 
11.03086 76.09886 

119 Malappuram Malappuram(M) 
Kottapadi Stadium, 

Down Hill 
11.04655 76.07287 

120 Wayanad Sulthan Bathery 

St Mary's College 

ground, Helipad, 

Sulthan Bather 

11.67766 76.26484 

121 Wayanad Manathavady(M) 

Valliyoorkkavu 

temple Ground 

(Temporary),Manant

ha 

11.8052 76.0287 

122 Wayanad Kalpatta 

SKMJ Higher 

secondary school 

Kalpetta 

11.6226 76.08754 

123 Kozhikode Kozhikode(C) 
Medical College 

Ground at Kozhikode 
11.28001 75.83742 
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124 Kozhikode Kozhikode(C) 
Vikram Maiden, 

West hill, Kozhikode 
11.28604 75.76703 

125 Kozhikode Payyoli(M) 

Payyoli Higher 

Secondary School 

Ground at Payyoli 

11.50492 75.62582 

126 Kozhikode Onchiyam 
Govt College, 

Madappally 
11.63718 75.57051 

127 Kozhikode Kozhikode(C) 

Kozhikode 

Corporation Stadium, 

Tazhekkod 

11.25666 75.78571 

128 Kozhikode Koyilandi(M) 

Sports Council 

Stadium, Edapally 

Panvel Highway,  

11.44313 75.69334 

129 Kozhikode Kozhikode(C) 
Municipal Stadium, 

Kozhikode 
11.26963 75.78342 

130 Kozhikode Onchiyam 

Govt College, 

Mallappally at 

Vatakara Taluk 

11.63718 75.57051 

131 Kannur Ramanthalli 
Ezhimala Naval 

Academy, Payyannur 
12.04049 75.19494 

132 Kannur Kannur(C) 
Police Parade 

Ground, Kannur 
11.87559 75.36819 

133 Kannur Mattanoor(M) 

Pazhassi Raja NSS 

College Ground, 

Kannur 

11.93946 75.56594 

134 Kannur Kannur(C) 
Stadium Complex, 

Talap 
11.87476 75.3699 

135 Kannur Peringome Vayakkara 
CRPF CAMP, 

Peringome 
12.21616 75.29027 

136 Kannur Dharmadom 
Brennen college 

,Thalassery 
11.77735 75.47063 

137 Kannur Kuthuparamba(M) Nirmalagiri college 11.85544 75.56767 

138 Kannur Kannur(C) 
DSC Center Helipad, 

Kannur Burnassery. 
11.86033 75.36049 

139 Kannur Kannur(C) 
Kannur Jawahar 

Stadium 
11.87558 75.36819 

140 Kannur Kuthuparamba(M) 
Kuthuparamba 

Muncipal Stadium 
11.83056 75.56442 

141 Kannur Mattanoor(M) 
Mattannur PRNSS 

College Ground 
11.93941 75.56594 

142 Kannur Anthoor(M) 

KAP IV Bn Camp 

Ground, 

Mangattuparamba 

11.98532 75.36828 

143 Kannur Anthoor(M) 

Govt. Engineering 

College Ground, 

Mangattuparamba 

11.98569 75.37864 

144 Kannur Kunjimangalam 
Payyanur College 

ground,Edat 
12.10337 75.2328 

145 Kannur Thalassery(M) 
Muncipal Stadium, 

Thalassery 
11.75083 75.48573 

146 Kasargode Mangalpady 

Mannamkuzhy 

Stadium,Uppala 

Manjeshwaram 

12.66635 74.91889 

147 Kasargode Kumbala 
Kumbala HSS School 

ground, Kumbala, 
12.594 74.94488 
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Manjeshwaram 

148 Kasargode Manjeshwaram 

GovindaPai 

Memorial College 

Ground, 

Manjeshwaram 

12.72512 74.89469 

149 Kasargode Kuttikol 
GHS, Bandaduka, 

Kasaragod 
12.4991 75.26943 

150 Kasargode Karaduka 
GVHSS, Mulleriya, 

Kasaragod 
12.55325 75.16255 

151 Kasargode Chengala 

Muncipal Stadium, 

Vidyanagar 

Kasaragod 

12.52471 75.01452 

152 Kasargode Kasargod(M) 

Govt. Muslim 

Vocational Higher 

Secondary School,  

12.48486 74.99098 

153 Kasargode Kanhangad(M) 

Cheemeni HSS 

School ground, 

Hosdurg 

12.30895 75.09154 

154 Kasargode Kanhangad(M) 

SN polytechnique, 

helipad, Kanhangad, 

Hosdurg 

12.31133 75.08347 

155 Kasargode Pullur Periya CUK periya, Hosdurg 12.39622 75.09143 

156 Kasargode Kallar 
Rajapuram, 

Vellarikund 
12.42042 75.24333 

157 Kasargode East Eleri 
Chitarikal, 

Vellarikund 
12.32437 75.35902 

158 Kasargode Balal 
St. Jude 

HSS,Velllarikund 
12.36474 75.29076 

159 Kasargode Kasargod(M) 

Government college 

,kasargode,Vidyanag

ar 

12.51969 75.01308 

160 Kottayam Changanacherry(M) 

NSS College Ground, 

Perunna, 

Changanassery 

9.440666 76.54462 

161 Kottayam Kottayam(M) 
Police parade ground, 

Kottayam 
9.591077 76.53334 

162 Kottayam Kottayam(M) 
Nehru Stadium, 

Kottayam 
9.5962 76.52653 

163 Kottayam Kottayam(M) 

CMS Higher 

Secondary school 

Ground, Kottayam 

9.59828 76.51675 

164 Kottayam Mutholi 
Govt. LPS, 

Velliappally 
9.692795 76.67179 

165 Kottayam Ramapuram 
St. Augustines HSS, 

Ramapauram 
9.798968 76.66335 

166 Kottayam Ramapuram 
Panchayat Ground, 

Ramapuram 
9.797365 76.66362 

167 Kottayam Uzhavoor 

Holy Cross H.S, M C 

Road SH 

1,Monippally 

9.807859 76.5758 

168 Kottayam Uzhavoor 

St. Ann's H.S, 

Pulluvattom,Kuriana

du,Monipally 

9.780637 76.57691 

169 Kottayam Thalappalam Govt. LPS, 9.709571 76.76178 
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Kaippally,Poonjar 

Thekkekara 

170 Kottayam Poonjar Thekkekara 

College of 

Engineering ,Poonjar 

Thekkekara 

9.673971 76.82629 

171 Kottayam Poonjar Thekkekara 

St. Antony's 

HSS,Poonjar 

south,Poonjar 

Thekkekara 

9.67032 76.81404 

172 Kottayam Kadanad 

St. John's H.S, 

Kurumannu,Ramapur

am 

9.778945 76.73032 

173 Kottayam Kadanad 

St. Sebastian's H.S, 

Kurumannu,Kadandu 

,Pizhaku R 

9.779417 76.70225 

174 Kottayam Uzhavoor 
St. Stephen's College 

Ground, Uzhavoor 
9.785413 76.60714 

175 Kottayam Pala(M) 
Municipal Stadium, 

Pala 
9.71231 76.68755 

176 Kottayam Pala(M) 
St. Thomas College 

Ground, Pala 
9.701236 76.66462 

177 Kottayam Kuravilangad 
De Paul HSS, 

Kuravilangadu 
9.743605 76.54818 

178 Kottayam Kuravilangad 
St. Mary's HSS, 

Kuravilangad 
9.755139 76.56398 

179 Kottayam Eratupetta(M) 

St. George College, 

Aruvithura, 

Erattupetta 

9.691979 76.77145 

180 Kottayam Vellavoor 
St. George 

HS,Manimala 
9.493461 76.74781 

181 Kottayam Changanasarry(M) 

Municipal 

Stadium,Karukachal, 

Changanassery 

9.444217 76.53856 

182 Kottayam Changanasarry(M) 

GVHSS, 

Vazhappally,Changa

nasarry 

9.458949 76.52683 

183 Kottayam Kanjirapally 
St. Joseph H.S 

Koovappally 
9.524984 76.82682 

184 Kottayam Kanjirapally 
Panchayat Ground, 

Koovappally 
9.529508 76.82278 

185 Kottayam Kanjirapally 

Govt. V.H.S.E, 

Vizhikkathodu,Koov

apally 

9.51567 76.80633 

186 Kottayam Parathode 

Assumption H.S, 

Palampra,Earumaly 

North 

9.547386 76.8291 

187 Kottayam Koottikkal 
J.J. M.M. HSS, 

Yendayar,Kottikal 
9.616895 76.88788 

188 Kottayam Kottayam(M) 
Baselius College, 

Kottayam 
9.587293 76.52978 

189 Kottayam Kottayam(M) 

BCM College,Near 

Manorama,KK  Road 

, Kottayam 

9.590291 76.52806 

190 Kottayam Kottayam(M) 
CMS College,  ,CMS 

College 
9.597697 76.51967 
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Road,Kottayam 

191 Kottayam Manarkad 
St. Mary's College, 

Maalam,Manarcad 
9.608219 76.59118 

192 Kottayam Athirampuzha 

K E College, 

Mannanam,Athiramp

uzha 

9.64446 76.51987 

193 Kottayam Kanjirapally 

AKJM  Higher 

seondry  

schools,Kanjirapally 

9.554862 76.78664 

194 Kottayam Arpookara 
Kottayam Medical 

collage,Arpookara 
9.632557 76.51506 
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17 അനുബന്ധാം 11 - സനറ്റസലറ്റ് ര നണ് നമ്പറുകള് 
Emergency Satellite Phone numbers of SEOC, DEOCs, KSEB and Irrigation 

Satellite Phones cannot be called in normal times. These phones are switched-on only in times 

of emergency for inter-departmental communication. 

ഈ നഫാണുകള്ക എനപ്പാഴും ത്രവര്ക്ത്തിപ്പികാവുന്നവ അലല. അടിയന്തിര 

ഘട്ടങ്ങെില് സര്ക്കാര്ക് സംവിധാേങ്ങള്ക രരസ്രരം ബാധിപ്പികുവാന് 
ഉനദരിച്ചിട്ടുള്ള സംവിധാേം ആണ് എന്നതിോല് അടിയന്തിര 
ഘട്ടങ്ങെില് മാത്തമാണ് ഇവ അതാത് വകുപ്പുകള്ക 
ത്രവര്ക്ത്തിപ്പികുന്നത് 

Updated on 15th May 2021 

Table: 1 - SEOC & DEOC Satellite Phone details 

Sl. 

No 
District SEOC/DEOCs Contact officer Name & Designation 

Satellite phone 

number 

1 Trivandrum SEOC 
Member Secretary KSDMA & Head 

SEOC 
8991118175 

2 Trvandrum DEOC Chairman DDMA & District Collector 8991119065 

3 Kollam DEOC Chairman DDMA & District Collector 8991119066 

4 Pathanamthitta DEOC Chairman DDMA & District Collector 8991119067 

5 Alappuzha DEOC Chairman DDMA & District Collector 8991119072 

6 Kottayam DEOC Chairman DDMA & District Collector 8991119068 

7 Idukki DEOC Chairman DDMA & District Collector 8991118173 

8 Ernakulam DEOC Chairman DDMA & District Collector 8991118172 

9 Thrissur DEOC Chairman DDMA & District Collector 8991119064 

10 Palakkad DEOC Chairman DDMA & District Collector 8991119073 

11 Malappuram DEOC Chairman DDMA & District Collector 8991119069 

12 Kozhikode DEOC Chairman DDMA & District Collector 8991119070 

13 Wayanad DEOC Chairman DDMA & District Collector 8991118174 

14 Kannur DEOC Chairman DDMA & District Collector 8991119071 

15 Kasaragod DEOC Chairman DDMA & District Collector 8991119074 

 SEOC - State Emergency Operations Centre  

 DEOC - District Emergency Operations Centre 
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Table: II - Irrigation – Dam/Reservoir – Satellite phone details 

Sl. 

No 

Name of the 

Dam/Reservoir 
District 

Contact officer Name & 

Designation 

Satellite phone 

number 

1 Neyyar 
Thiruvananthapura

m 

Er. Vinod  P S,  

NIP Channel Sub Division 

Neyyattinkara 

aeecsdnta@gmail.com 
8991120754 

Arun K N 

Assistant Engineer 

Neyyar Dam Section 

aeneyyardam@gmail.com  

2 Kallada Kollam 

Er. Tessymon K K,  

KIP RB Division, Kottarakkara,  

eekalladaktr@gmail.com 

8991120755 
 

Er.Manilal K M 

KIP (RB) Subdivision No:2 

Thenmala     

parappardam.thenmala@gmail.com 

 

 

3 

PVIP/ 

Bhoothathanket

tu Barrage 

Ernakulam 

Er. Biju P Varghese,  

Assistant Executive Engineer, PVIP 

Sub Division No. 1, 

Bhoothathankettu,  

aee1pvip@gmail.com 8991120757 

 

 

 

Er. Saji P N,  

Assistant Engineer, PVIP Section 

1/1, Bhoothathankettu,  

aeperiyar@gmail.com 

 

4 
PIP /Maniyar 

Barrage 
Pattanamtitta 

Er. Jeseela H 

Assistant Executive Engineer, PIP 

Sub Division Kozhenchery  

aeepipkzry@gmail.com 
8991120756 

 

 

 

Er. Sajeev P 

Assistant Engineer, PIP Section 4, 

Maniyar     

aepipmaniyar@gmail.com 

 

5 Malankara   Idukki 

Er. Seena T O, 

MVIP Division No. 3, 

Muvattupuzha,  

eemvip3@gmail.com  8991120759 

 

 
Er. Siji M K,  

MVIP Sub Division no. 1, Muttom,  

mvipaee1@gmail.com 

 

 

6 Vazhani Thrissur 
Er. Rafeeka Beevi,  

Irrigation Division, Thrissur,  
8991120759 
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irrndntsr@gmail.com   

Er. Ramani C R  

Assistant Engineer, Irrigation 

Section, Vazhani 

vazhanisection@gmail.com 

 

7 Chimoni Thrissur 

Er. Rafeeka Beevi,  

Irrigation Division, Thrissur,  

irrndntsr@gmail.com  

8991120760 

 

 
Er. Sukanya R,  

Assistant Engineer, Chimoni dam 

Project Section No. 1, Echippara,  

aechimoni@gmail.com    

 

8 Malampuzha Palakkad 

Er. Anil Kumar D,  

Irrigation Division, Malampuzha,   

executiveengineermalampuzha@gm

ail.com  

8991120764 

 

 
Er Abdul Salam M 

Head Works Sub Division, 

Malampuzha 

headworksmpz@gmail.com  

 

Er Amala M Saji,  

(PEN 859454) 

Head works section, Malampuzha 

Dam  

aedammalampuzha@gmail.com  

 

9 Mangalam Palakkad 

Er. Anil Kumar D,  

Irrigation Division, Malampuzha,   

executiveengineermalampuzha@gm

ail.com  

8991120764 

 

Er.Sheeja S Nair 

Assistant Executive Engineer, 

Alathur Canal Sub Division, 

Palakkad 

aeealathur@gmail.com 

 

Er. Smitha Balakrishna 

Assistant Engineer, Dam Section, 

Mangalam 

aemangalam@gmail.com 

 

10 Peechi Thrissur 

Er. Rafeeka Beevi,  

Irrigation Division, Thrissur,  

irrndntsr@gmail.com  

8991120762 

 

 
Er.Geetha E S 

 Assistant Executive Engineer, Head 

Works Sub Division, Peechi,  

 hwpeechi@gmail.com 
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Er. Devarajan K  

 Assistant Engineer, Head Works 

Section Peechi  

 hwspeechi@gmail.com 

 

11 Pothundy Palakkad 

Er. Sivadasan M 

Chief Engineer (Projects I), Cauvery 

Cell, Kozhikode 

cep1kkd@gmail.com   

Ph: 9048226693 

8991120763 

 

Er. Sheeja S Nair  

Assistant Executive Engineer 

Irrigation Sub-Division Nenmara 

pothundysubdn@gmail.com 

 

Er.Saranya V P 

Assistant Engineer, Head Works 

Section, Pothundy    

aeheadworkssectionpothundi@gmai

l.com 

 

12 Meenkara Palakkad 

Er. Sivadasan M 

Chief Engineer (Projects I), Cauvery 

Cell, Kozhikode 

cep1kkd@gmail.com   

Ph: 9048226693 

8991120765 

 

Er. Sheen Chand,  

Irrigation Division, Chittur,   

chitturdivision@yahoo.com  

 

Er. Subha T P 

Assistant Executive Engineer,  

Irrigation Sub Division No. I, 

Chittur 

subdvn1cpp@yahoo.com 

 

Er.Rony Joy   

Assistant Engineer,  

Meenkara Dam Section 

aemeenkara@gmail.com    

 

13 Chulliyar Palakkad 

Er. Sivadasan M 

Chief Engineer (Projects I), Cauvery 

Cell, Kozhikode 

cep1kkd@gmail.com   

Ph: 9048226693 8991120766 

 

Er. Sheen Chand,  

Irrigation Division, Chittur,   

chitturdivision@yahoo.com  

 



 

240 

 

Er. Subha T P 

Assistant Executive Engineer,  

Irrigation Sub Division No. I, 

Chittur 

subdvn1cpp@yahoo.com 

 

Er.Rony Joy  (addl charge) 

Assistant Engineer,  

Chulliyar Dam Section 

aechulliyar@gmail.com   

 

14 Walayar Palakkad 

Er. Sivadasan M 

Chief Engineer (Projects I), Cauvery 

Cell, Kozhikode 

cep1kkd@gmail.com   

Ph: 9048226693 

8991120767 

 

Er. Sheen Chand,  

Irrigation Division, Chittur,   

chitturdivision@yahoo.com  

 

Er Arun P,  

Assistant Executive Engineer, 

Irrigation Sub Division No II 

Chittur  

subdivno2ctr@gmail.com 

 

Er Babu Raj A S  

Assistant Engineer,  Walayar Dam 

Section 

aewalayardam@gmail.com   

 

15 
Moolathara 

Regulator 
Palakkad 

Er. Sivadasan M 

Chief Engineer (Projects I), Cauvery 

Cell, Kozhikode 

cep1kkd@gmail.com   

8991120768 

 

Er. Sheen Chand,  

Irrigation Division, Chittur,   

chitturdivision@yahoo.com  

 

Er Koyakutty K P,  

Assistant Executive Engineer, 

Irrigation Sub Division No II 

Chittur  

subdivno2ctr@gmail.com 

 

Er.Rajesh C (addl charge)  

Assistant Engineer, Head Works 

Section, Moolathara      

aemoolathara1@gmail.com  
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16 Siruvani Palakkad 

Er. Sivadasan M 

Chief Engineer (Projects I), Cauvery 

Cell, Kozhikode 

cep1kkd@gmail.com   

Ph: 9048226693 

8991120770 

 

Er. Levins Babu Cottur 

KPIP Division No.I, Kanjirapuzha 

eekpipdivision1@gmail.com 

 

Er. Jiji Mon P M  

Assistant Executive Engineer, KPIP 

Sub Division No.I Ottapalam  

siruvanisubdivisionaee@gmail.com 

 

Er. Nevin J Therattil  

(PEN 801033) 

Assistant Engineer, Siruvani Project 

Section 3/1   

aesiruvaniprojectsection@gmail.co

m 

 

17 Kanjirapuzha Palakkad 

Er. Sivadasan M 

Chief Engineer (Projects I), Cauvery 

Cell, Kozhikode 

cep1kkd@gmail.com   

Ph: 9048226693 

8991120769 

 

Er. Levins Babu Cottur 

KPIP Division No.I, Kanjirapuzha 

eekpipdivision1@gmail.com 

 

Er. Mohammed Basheer N P 

Assistant Executive Engineer, KPIP 

Head Works Sub Division 3, 

Kanhirapuzha  

kpipsubdn3@gmail.com 

 

Er. Ranjith N P  

Assistant Engineer, KPIP Section 

4/3, Kanhirapuzha 

aekpipsn4@gmail.com 

 

18 Kuttiyadi Kozhikode 

Er. Sivadasan M 

Chief Engineer (Projects I), Cauvery 

Cell, Kozhikode 

cep1kkd@gmail.com   

Ph: 9048226693 8991120772 

 

Er. Habi C H,  

KyIP O&M Sub Division, 

Peruvannamoozhi,  

kyipsubdivisionmoozhi@gmail.com 
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Er Faisal K,  

KyIP O&M Section , 

Peruvannamoozhi,  

aekuttiyadidam@gmail.com    

 

Er. Jayarajan Kaniyeri 

KyIP Division Perambra 

kyipdivision@gmail.com 

 

19 
Pazhassi 

Barrage 
Kannur  

Er. Sivadasan M 

Chief Engineer (Projects I), Cauvery 

Cell, Kozhikode 

cep1kkd@gmail.com   

8991120773 

 

Er. Sabu C D,  

PyIP Division No. I, Kannur, 

pyipexecutiveengineer@yahoo.com  

 

Er Santhosh.K,  

Assistant Executive Engineer, PyIP 

Sub Division Mattannur  

pyipsubdivisionmattannur@gmail.c

om 

 

Er Raveendran E N  

Assistant Engineer,Pazhassi Dam 

Section     

aepazhassi@gmail.com  

 

20 Karapuzha  Wayanad 

Er. Sandheep V,  

KRP Division , Kalpetta,  

executiveengineerkrp@gmail.com 

8991120771 

 

Er. Leena V. K,  

Assistant Execuitve Engineer, KRP 

Sn No:2/2,  Vazhavattah,  Wayanad,  

aee2krp@gmail.com    

 

Er Jisna Devessia K D  

Assistant Engineer KRP Section 2/2, 

Vazhavetta,  

aekrpsection2@gmail.com   

 

Er. Sivadasan M 

Chief Engineer (Projects I), Cauvery 

Cell, Kozhikode 

cep1kkd@gmail.com   

Ph: 9048226693 
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Table: III - KSEB – Dam/Reservoir – Satellite phone details 

Sl. 

No 
District 

Name of the 

Dam/Reservoir 

Contact officer name & 

Designation 

Satellite phone 

number 

1 
Pathanamth

itta 
Kakkai - Anathode 

R. Prasannakumar, Executive 

Engineer 

8991118828 
Sakkir Hussain, Asst. Exe. 

Engineer 

Abdul Rahim, Assistant 

Engineer 

2 
Pathanamth

itta 
Pamba 

Unni R. Asst. Exe. Engineer 
8991118826 

  

3 
Pathanamth

itta 
Moozhiyar 

Minimol K, Asst. Exe. Engineer 
8991118829 

Shiji R.C, Assistant Engineer 

4 Idukki Cheruthoni - Kulamavu 
Sajeevkumar B.N, Asst. Exe. 

Engineer 
  

5 Idukki Cheruthoni dam 

Sajeevkumar B.N, Asst. Exe. 

Engineer 

  Malairaj S, Assistant Engineer 

Ambikavathi S, Assistant 

Engineer 

6 Idukki 
Kulamavu, Kallar - 

Erattayar 

Sivaraman K, Asst. Exe. 

Engineer   

Safiya, Assistant Engineer 

7 Ernakulam Idamalayar Dam 

Biju P.N., Executive Engineer 

8991118830 

Susamma K, Asst. Exe. 

Engineer 

Adam N.P, Assistant Engineer 

Reeni V.A., Assistant Engineer 

8 Thrissur Sholayar Dam 
Dhanesh K.A, Assistant 

Engineer 
8991118832 

9 Idukki Pambla Dam 
Sunilkumar V.K, Assistant 

Engineer 
8991118834 

10 Idukki 
Maduppetty dam & 

Kundala dam 

Prabeesh Bose, Assistant 

Engineer 
8991118836 

11 Idukki Kundala Dam   8991118835 

12 Idukki Anayirankal 
Babu Joseph, Assistant 

Engineer 
8991118835 

13 Idukki 
Pambla, Kallarkutty & 

Sengulam Dams 

Sunilkumar V.K, Assistant 

Engineer 
8991118834 

14 Wayanad Banasurasagar Dam 
Sreedharan K, Executive 

Engineer 
8991118839 

15 Kozhikode Kuttiyadi HEP 
Abdul Rahim C., Asst. Exe. 

Engineer 
8991118841 
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18 അനുബന്ധാം 12 - സാംസ്ഥനനമത്ത അടിയന്തിര ഘട്ടങ്ങളില്സ 
ബന്ധമപ്പരടണ് സാംസ്ഥനന, ജ്ിലലന, തനലൂക്ക് തല നമ്പറുകള്, 
സാംസ്ഥനനത്ത് ദുരിതനശവനസ കയനമ്പുകള് നടത്തനവുന് 
മകട്ടിടങ്ങളുാം, ആശുപപ്തികളുാം സാംബന്ധിച്ച ഭൂപടങ്ങളുാം, 
പട്ടികയുാം 
• സംസ്ഥാേ, ജിലലാ തലം - https://sdma.kerala.gov.in/wp-content/uploads/2021/03/DM-

Directory_Updated_12-03-2021.pdf  

• താലൂക് തലം - https://sdma.kerala.gov.in/wp-content/uploads/2021/05/14.5.2021-

Taluk-EOCs-Numbers-1.pdf 

• ളരനത്ടാെിയം അടിയന്തിരഘട്ട സഹായ വാഹേങ്ങള്ക - 
https://sdma.kerala.gov.in/wp-content/uploads/2021/05/Emergency-Response-Vehicle-details-

10-05-2021_ERV_Website.pdf  

• ദുരിതാരവാസ കയാമ്പുകള്ക േടത്താവുന്ന ളകട്ടിടങ്ങെും, 
ആരുരത്തികെും സംബന്ധിച്ച ഭൂരടങ്ങെും, രട്ടികയും 
https://sdma.kerala.gov.in/infrastructure-facilities/   

https://sdma.kerala.gov.in/wp-content/uploads/2021/03/DM-Directory_Updated_12-03-2021.pdf
https://sdma.kerala.gov.in/wp-content/uploads/2021/03/DM-Directory_Updated_12-03-2021.pdf
https://sdma.kerala.gov.in/wp-content/uploads/2021/05/14.5.2021-Taluk-EOCs-Numbers-1.pdf
https://sdma.kerala.gov.in/wp-content/uploads/2021/05/14.5.2021-Taluk-EOCs-Numbers-1.pdf
https://sdma.kerala.gov.in/wp-content/uploads/2021/05/Emergency-Response-Vehicle-details-10-05-2021_ERV_Website.pdf
https://sdma.kerala.gov.in/wp-content/uploads/2021/05/Emergency-Response-Vehicle-details-10-05-2021_ERV_Website.pdf
https://sdma.kerala.gov.in/infrastructure-facilities/
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സകപുസ്തകാം തയ്യനറനക്കിയവര് 

1. നഡാ. നരഖര്ക് എല്. കുരയാനകാസ്, ളമമ്പര്ക് ളസത്കട്ടെി, സംസ്ഥാേ ദുരന്ത 

േിവാരണ അനതാെിറ്റി 

2. ത്രീ. ഫഹദ് മര്ക്സൂക്, ഹസാര്ക്ഡ് അേലിേ്, സംസ്ഥാേ ദുരന്ത 

േിവാരണ അനതാെിറ്റി 

3. ത്രീ. രാജീവന് ളക, കാലാവസ്ഥാ വിദഗ്ദ്ധ്ന്, സംസ്ഥാേ ദുരന്ത 

േിവാരണ അനതാെിറ്റി 

4. നഡാ. ഷിേു ഷീല വില്സൺ, കാലാവസ്ഥാ വിദഗ്ദ്ധ്, സംസ്ഥാേ ദുരന്ത 

േിവാരണ അനതാെിറ്റി 

5. ത്രീമതി അമൃത ളക, ഹസാര്ക്ഡ് അേലിേ്, സംസ്ഥാേ ദുരന്ത േിവാരണ 

അനതാെിറ്റി 

6. കുമാരി രമയ ആര്ക്, കാലാവസ്ഥാ വിദഗ്ദ്ധ്, സംസ്ഥാേ ദുരന്ത േിവാരണ 

അനതാെിറ്റി 

7. ത്രീ. സതയന് സി. നജായ്ത, ഹസാര്ക്ഡ് അേലിേ്, സംസ്ഥാേ ദുരന്ത 

േിവാരണ അനതാെിറ്റി 

8. ത്രീ. രവീത്രന് എസ്, ജി.ഐ.എസ് സ്ളരഷയലിേ്, സംസ്ഥാേ ദുരന്ത 

േിവാരണ അനതാെിറ്റി 

9. ത്രീമതി. േീതു നതാമസ്, ഹസാര്ക്ഡ് അേലിേ്, സംസ്ഥാേ ദുരന്ത 

േിവാരണ അനതാെിറ്റി 

10. ത്രീമതി. ഇരു വി, ആര്ക്കിളറ്റക്റ്റ്, സംസ്ഥാേ ദുരന്ത േിവാരണ 

അനതാെിറ്റി 

11. ത്രീ. വിജീഷ് രി, സംസ്ഥാേ നത്രാജക്റ്റ് ഓഫീസര്ക്, സ്പ്പിയര്ക് ഇന്തയ 

12. നഡാ. അേീഷ് ടി.എസ്, അനസാസിനയറ്റ് ളത്രാഫസര്ക്, കമയൂണിറ്റി 

ളമഡിസിന്, തിരുവേന്തരുരം ളമഡികല് നകാനെജ് 

13. നഡാ. രതീഷ് ളക.എച്ച്, അനസാസിനയറ്റ് ളത്രാഫസര്ക്, കമയൂണിറ്റി 

ളമഡിസിന്, തിരുവേന്തരുരം ളമഡികല് നകാനെജ് 

14. നഡാ. അരുണിമ, ജൂേിയര്ക് ളെസിളഡെ്, കമയൂണിറ്റി ളമഡിസിന്, 

തിരുവേന്തരുരം ളമഡികല് നകാനെജ് 
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15. നഡാ. ളരൗര്ക്ണമി, ജൂേിയര്ക് ളെസിളഡെ്, കമയൂണിറ്റി ളമഡിസിന്, 

തിരുവേന്തരുരം ളമഡികല് നകാനെജ് 

16. ത്രീ. നൊണു മാതയു, ഹസാര്ക്ഡ് അേലിേ്, സംസ്ഥാേ ദുരന്ത േിവാരണ 

അനതാെിറ്റി (ഒന്നാം രതിപ്പ്, രണ്ടാം രതിപ്പ്) 

17. ത്രീ. േിഥിന് നഡവിസ്, മുന് ഹസാര്ക്ഡ് അേലിേ്, സംസ്ഥാേ ദുരന്ത 

േിവാരണ അനതാെിറ്റി (ഒന്നാം രതിപ്പ്) 
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