
േകരള സം�ാന �ര� നിവാരണ അേതാറി�ി
ഇടിമി�ൽ ദുര� ലഘൂകരണ ക�ാ�യിൻ 2021

7 �ൺ 2021

ഏകദിന പരിശീലന പരിപാടി�െട റിേ�ാർ�്

സം�ാനെ� ഇടിമി�ൽ �ര� ല�കരണ �വർ�ന�ളുെട ഭാഗമായി സം�ാന �ര�
നിവാരണ അേതാറി�ി�െട ആഭി�ഖ��ിൽ 2021 �ൺ 7 ന് വിവിധ വ��കളിെല
ഉേദ�ാഗ�ർ�ായി ഓൺൈലൻ പരിശീലന പരിപാടി സംഘടി�ി�. രാജ�െ� ഏ��ം
വിനാശകാരിയായ ��തി �ര�മായാണ് ഇടിമി�ലിെന കണ�ാ��ത്. സം�ാന സവിേശഷ
�ര�മായ ഇടിമി�ലിെന �റി�ം അവ �ലം ഉ�ാ�� �ര� സാ��തകെള ല�കരി��തി�
േവ�ി സ�ീകരിേ�� കാര��െള �റി�് വിവിധ വ��കളിെല ഉേദ�ാഗ�െര േബാധവാ�ാരാ�ക
എ�തായി�� ഈ പരിപാടി�െട ല��ം. സിേ�ാ െവബ്എ�് വഴിയാണ് പരിശീലനം നട�ിയത്.

2021 �ൺ 7-ന് ൈവകി�് 3 മണി�് പരിശീലന പരിപാടി ആരംഭി�. വിവിധ വ��കളിൽ നി�ം
നിർമാണ േമഖലയിെല സർ�ാർ ആെ�ഡിെ�ഡ് ഏജൻസികളിൽ നി�മായി 67 �തിനിധികൾ
പെ���. അതിൽ 34 ��ഷ�ാ�ം 33 �ീക�മാണ് ഉ�ായി��ത്. സം�ാന �ര�നിവാരണ
അേതാറി�ി�െട െമ�ർ െസ��റി േഡാ. േശഖർ . എൽ. �ര�ാേ�ാസ് ആ�ഖ �ഭാഷണം നട�ി.
സം�ാന �ര�നിവാരണ അേതാറി�ിയിെല ഹസാഡ് ആൻഡ് റി�് അനലി�് ആയ �ീ. �ദീപ്.
ജി. എസ് ഈ പരിപാടി�െട േമാഡേറ�റായി. ആർ�ിെടക്ട ആയ മി�്. ഇ�. വി സ�ാഗതം
ആശംസി�.

ആദ� െസഷൻ 'ഇടിമി�ൽ �ര��ൾ േകരള�ിൽ' എ� വിഷയെ� അടി�ാനമാ�ി ഹസാഡ്
അനലി�് ആയ �ീ.ഫഹദ് മർസൂ�് വിഷയാവതരണം നട�ി. ഇടിമി�ൽ എ�ാെണ�ം അവ
ഉ�ാ��� എ�െനെയ�ം ലളിതമായി വിശദീകരി�. �ീ മൺസൂണിലും വട� കിഴ�ൻ
മ��ണി�മാണ് ഇവ ധാരാളമായി ഉ�ാകാ��ത്. േകരള�ിൽ തി�വന��രം , ഇ��ി, ��ർ,
ക�ർ എ�ീ ജി�കളിൽ �ാപി�ി�� ൈല�നിംഗ് െസ�സറിെ��ം ഉപ�ഹ ചി���െട�ം
സഹായേ�ാ��ടി �ര�നിവാരണ അേതാറി�ി നിര�രം ഇടിമി�ൽ നിരീ�ി��െട�ം അവ�െട
ഡാ� ��ി� െവ��െട�ം വ��മാ�ി. േകരള�ിൽ �തിവർഷം ഏ��ം ��തൽ ആ�കൾ
മരണെ��� �ര�ം ഇടിമി�ൽ ആെണ���െകാ� തെ� 2015 -ൽ ഇടിമി�ലിെന സം�ാന



സവിേശഷ �ര�മായി �ഖ�പി�ി��തായി അറിയി�. സം�ാന� 2015-2020 കാലയളവിൽ 80
മരണ��ം 2021-ൽ മാ�ം 11 മരണ��ം ഔേദ�ാഗികമായി േരഖെ���ിയി��്. ഏ��ം ��തൽ
ഇടിമി�ൽ ഉ�ാ���ം അവ �ലം മരണ�ൾ ഏ��ം ��തൽ ഉ�ായി��ത് േകാ�യം ജി�യിെല
മീന�ിലിൽ ആെണ�ാണ് കണ�കൾ �ചി�ി��ത് എ�ം അറിയി�. േക� കാലാവ�
വ��ിെ��ം സം�ാന �ര� നിവാരണ ആേതാറി�ി�െട�ം ഇടിമി�ൽ ��റിയി�്
സംവിധാന�െള�റി�ം Damini െമാൈബൽ അ��ിേ�ഷണെന�റി�ം ഉദ് േബാധി�ി�. �ര�
നിവാരണ അേതാറി�ി ത�ാറാ�ിയ സം�ാനെ� ഇടിമി�ൽ �ര� ല�കരണ �വർ�ന
മാർഗേരഖ (Lightning Action Plan) പരിചയെ���ി. രാജ�െ� ആദ� ൈല�നിംഗ് ആ�ൻ �ാൻ
ആെണ�ം അവ ത�ാറാ�ിയിരി��ത് മലയാള�ിൽ ആെണ�ം �ചി�ി�. ഈ മാർഗേരഖ
െമ�െ����തി�േവ�ി  ഉേദ�ാഗ�രിൽ നി�്നിർേ�ശ�ൾ �ണി�ുകയും െചയ്തു.

‘Lightning and structural safety’ എ� വിഷയെ� ആ�ദമാ�ി ഹസാഡ് അനലി�് ആയ േഗാ�ൽ
എ വിഷയം അവതരി�ി�. ഇ�മായി ബ�െ�� േകാ�കെള�റി�ം �ാൻേഡർഡ് കെള�ുറി�ും
പരിചയെ���ി. 2010 -ഇൽ �റ�ിറ�ിയ IS/IEC 62305 എ� േകാഡ് ആണ് നിലവിൽ
ഉപേയാഗി�് വ��ത് എ�് വ��മാ�ി. ഇടിമി�ൽ �ര�ാ സംവിധാന�ിെ� (lightning
protection system, LPS ) ആവശ�കതെയ പ�ി ആദ�ം തെ� വിവരി�. ഇടിമി�ലി�െട ഉ�ാ��
ൈവദ�തിെയ അടി�ാനമാ�ി വിവിധ �ാ�കളായി lightning protection level തരം
തിരി�ി�െട�ം, ഇടിമി�ൽ ��തൽ ഉ� േകരളം േപാ�� സം�ാന�ളിൽ വിശദമായ risk
assessment -� േശഷം മാ�േമ ഓേരാ െക�ിട�ൾ�ും സ�ീകരിേ�� lightning protection level
ഏതാെണ� നിർേ�ശി�ാവൂ എ�് എ�� പറ�ക ഉ�ായി. ഇടിമി�ൽ �ര�ാ
സംവിധാന�ിെ� elements െന �റി�ം external LPS ഏെതാെ�യാെണ�ം ചി��ളി�െട
വിവരി�. Air termination system െ��റി�ം അതിൽ ഉപേയാഗി�ിരി�� protection angle
method, rolling sphere method, mesh method എ�ിവെയ�റി� ചി��ളി�െട�ം
അനിേമഷനി�െട�ം വിശദീകരി�. Air termination system-ൽ ഉ� electric energy െയ down
conductors വഴി transmit െച�ണെമ�ം down conductors എ�െനയാണ് ഉപേയാഗിേ��ത്
എ�ം പറ�. Down conductors െന�ം earth termination െന�ം ബ�ി�ി�� test joints െന
�റി�ം, 3 തരം earth termination െന�റി�ം വിവരി�. അതി�േശഷം internal LPS െന�റി�
ലളിതമായി വിശദീകരി�. ഇടിമി�ൽസുര�ാ സംവിധാനം install െച�തി� േശഷം
�വർ�ന�മമാേയാ എ�് നിർബ�മായും പരിേശാധി�ണം എ�് നിർേ�ശി�ു. Testing
joint-ൽ ഉ�ാ�� resistance 0.2 ohm-ഓ അെ��ിൽ അതിൽ താെഴേയാ ആെണ�ിൽ സംവിധാനം
ശരിയായി �വർ�ി�ു�ു എ�് മന�ിലാ�ാെമ�ം resistance 0.2 ohm-ൽ �ടാൻ പാടി�ാെയ�്
േകാഡിൽ നിർേ�ശി�ി�ു�തായി വ��മാ�ി.

�ടർ�ു നട� േചാേദ�ാ�രേവളയിൽ വിവിധ വ��കളിൽ നി�� ഉേദ�ാഗ�ർ പെ���.
നിലവിെല building rule ഇൽ ഇടിമി�ൽ �ര�െയ അടി�ാനമാ�ി structure ഇൽ വ�േ��
മാ��െള �റി�് േഭദഗതി വ�ി�േ�ാ എ�ം അവ വ�ി�ിെ��ിൽ ആ മാ��ൾ വ�േ��തേ�
എ�ം അഭി�ായെ��. ഇടിമി�ലിെന �റി�് െപാ�ജന�െള േബാധവ�കരി��േ�ാ എ�്
ആരാ�. വാഗമൺ �േദശ� ഇടിമി�ൽ ��തൽ ഉ�ാ��െട� അഭി�ായെ��ക�ം അത്
എ�െകാ�ാണ് എ�് േചാദി�ക��ായി. ഇടിമി�ൽ �ലം ഉ�ാ�� മരണ��െട ഡാ� െഷയർ
െച�ണെമ�് ആവശ�െ��. ഉേദ�ാഗ��െട അഭി�ായ�ൾ അംഗീകരി�ക�ം അവ�െട



േചാദ��ൾ�ു �ീ. ഫഹദ് മർസൂ�ും �ീ. േഗാ�ൽ എ �ം മ�പടി നൽകി. അേത�ടർ�്
മീ�ിയേറാളജി�റ് ആയ േഡാ.ഷി� ഷീല വിൽ സൺ ന�ി �കാശി�ി�. ൈവകി�് 4.35 � പരിപാടി
അവസാനി�.



പരിപാടിയിൽ പെ���ക�ം രജി�ർ െച�ക�ം െച�വ�െട ലി�ം ഇെമയി�ം ഇതിേനാെടാ�ം
ഉ�ട�ം െച�ിരി��.

1. Jose H.Jones cekphcc@gmail.com

2. Gokul A me.gokula@gmail.com

3. Subramonian S eekhrws2020@gmail.com

4. Indu V induvaliaveetil@gmail.com

5. Ahmed Shafeeque ahammedsp111@gmail.com

6. Kunjimohammed .P.V KUNJIM1966@GMAIL.COM

7. Amrutha amruthamorad123@gmail.com

8. Rani ranijoto@gmail.com

9. Anish J anishjayaprakash@gmail.com

10. Rema. p. k remapkpwd@gmail.com

11. Lekshmi Vijayachandran lekshmivjan25@gmail.com

12. Dr. Shinu Sheela Wilson metshinuksdma@gmail.com

13. Hazard and Risk Analyst, Kerala SEOC hraksdma@gmail.com

14. kscadc kscadc@gmail.com

15. Shyla sfodme@gmail.com

16. Aseena V M vmaseena647@gmail.com



17. Syamnathr Raghavannair syamnathr@rediffmail.com

18. Sreeja M U susreeja@gmail.com

19. Swathy bs byjuktr@gmail.com

20. Cleetus L cleetus1963@gmail.com

21. Joe George mailstojoe@gmail.com

22. Sekhar sekhar.lk@gmail.com

23. Dr. Alfred Johny alfredjohny07@gmail.com

24. KSEBL kebcil.kct@gmail.com

25. Gauri Ghosh ghoshgauri007@gmail.com

26. Chandrakumar Ananthakrishnan chandru64@gmail.com

27. Sreenidhy Ramachandran sreenidhi.2007@gmail.com

28. Fahad Marzook fahadmarzook@gmail.com

29. Sijoy Johnson sijoyjohnsoncj@gmail.com

30. Parvathy A Kumar parvathyakumar92@gmail.com

31. Aboobacker jd backer.kpm@gmail.com

32. Smith P S smithps82@gmail.com

33. Athira N n.athira20@gmail.com



34. DevAnand devcasino999@gmail.com

35. Ashhar Jabbar ashharjabbar@gmail.com

36. Stephy Rajan stephyrajan93@gmail.com

37. Susmy Sunny susmysunny87@gmail.com

38. Basil P. V. postforbasil@gmail.com

39. Baburaj B babukscadc@gmail.com

40. Praveen praveenalkseb@gmail.com

41. Sriram A sriramananth12@gmail.com

42. Aiswarya aishu856@gmail.com

43. Vignesh K R envplannerksdma@gmail.com

44. Muhammed Shalikh N shalushalikh@gmail.com

45. Baba Krishna Binoy drbinoysbabu@gmail.com

46. Noushaba Nas noushabanas@gmail.com

47. Rajish rajish.p@ulccsltd.com

48. Usha Narayana Swamy ushans6@gmail.com

49. Anjaly Parameswaran anjalyvis@gmail.com

50. Ani Thomas anithomas777@gmail.com



51. Chinthu chinthupriya@gmail.com

52. Cibi cibiya.ksebl@gmail.com

53. Asha V K Menon ashakannan44@gmail.com

54. Cleetus L cleetus1963@gmail.com

55. Dr. Aswathy Nair aswathysnair067@gmail.com

56. Athulya athurose11@yahoo.in

57. Tinoj John tinojjohn@gmail.com

58. Nisy Joseph nisygibin@gmail.com

59. Vyshnavi V K vyshnavi9745@gmail.com

60. Hareesh hareesh.n.arunachalam@gmail.com

61. Dr. V. Meenakshy additionaldirectorph@gmail.com

62. Abhilash Bhaskaran abhilash.ob@ulccsltd.com

63. EE,Dam Safety Kakkad. ddrdskkds@gmail.com

64. Dr Binoy S Babu drbinoysbabu@gmail.com

65. Sarathlal V V sarathlal.vhc@gmail.com

66. Mrudukrishna mrudukrishnakr@gmail.com

67. SEOC seoc.gok@gmail.com


