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ആമുഖം 

തകന്ദ്ര ദുരന്ത നിവാരണ നിയമം 2005 ന് അനുസൃ മായി 

സംസ്ഥാന സർകാർ തകരള സംസ്ഥാന ദുരന്ത നിവാരണ ചട്ടം 2007 ല് 

വിജ്ഞാപനം ചചയ്തിട്ടുണ്്ട (Kerala Extraordinary Gazette S.R.O No. 201/2007 

dated 1st March 2007 (amendments vide S.R.O No. 583/2013 dated 17th July 2013 

and S.R.O. No. 263/2016 dated 2nd March, 2016). തകന്ദ്ര ദുരന്ത നിവാരണ 

നിയമം 2005ചെ പ ിനാലാം വകുപ് അനുസരിച്്ച തകരള സംസ്ഥാന 

ദുരന്ത നിവാരണ അത ാറിറ്റി 2007ല് രൂപീകൃ മായി. 

തകരളം ബഹുവിധ ദുരന്ത സാധയ ാ ന്ദ്പതദശമാണ്. ദുരന്ത 

സാഹചരയം ഉളവാകാവുന്ന 17  രം ന്ദ്പകൃ ി ന്ദ്പ ിഭാസങ്ങളും 22  രം 

മനുഷയജനയ ന്ദ്പ ിഭാസങ്ങളും തകരളത്തില് ഉചണ്ടന്നു 

കണകാകുന്നു. 

ദുരന്ത സാധയ  അപന്ദ്രഥനത്തിചെ അടിസ്ഥാനത്തില് 

തകരളത്തിചല 21  ാലുകുകള് ബഹുവിധ ദുരന്ത സാദ്ധ്യ കളാല് 

അ ീവ തദാഷപൂർണ  (Vulnerability) ഉള്ളവയാണ്. 

ദുരന്ത സാദ്ധ്യ കള് ഉള്ചകാണ്്ട ആവശയമായ സംവിധാനങ്ങള് 

ഉപതയാരചപടുത്തി ദുരന്ത ലഘൂകരണ ന്ദ്പവർത്തനങ്ങള് 

ഏതകാപിപികുന്ന ചുമ ല ദുരന്തനിവാരണ അത ാറിറ്റിയില് 

നിക്ഷിപ്തമാണ്. 

തകന്ദ്ര ദുരന്ത നിവാരണ നിയമത്തിചെ ചസക്ഷന് 70 (2) ന്ദ്പകാരം 

ദുരന്ത നിവാരണ അത ാറിറ്റി ബഹു. സംസ്ഥാന നിയമസഭയുചട 

മുന്നില് സമർപികുന്ന ിനായി വാർഷിക റിതപാർട്്ട  സർകാരില് 

സമർപിതകണ്ട ാണ്. 2017-18 ചല ന്ദ്പവർത്തനങ്ങള് ഈ റിതപാർട്ടില് 

വിവരികുന്നു. 

കേരള സംസ്ഥാന ദുരന്ത നിവാരണ അക ാറിറ്റി 

പൂർണമായും സർകാർ നിയന്ദ്ന്തണത്തില് ന്ദ്പവർത്തികുന്ന 

(government controlled), സവയം-ഭരണാധികാരമില്ലാത്ത (non-autonomous), 

തകന്ദ്ര നിയമന്ദ്പകാരമുള്ള (statutory) അത ാറിറ്റിയാണ്  തകരളത്തിചല 

ദുരന്ത നിവാരണ അത ാറിറ്റി. 

സംസ്ഥാനത്ത് ദുരന്ത നിവാരണ നിയമത്തിചെ നിർവഹണ 

നയവും, ചട്ടങ്ങളും, പദ്ധ് ികളും അംരീകരികുന്ന ് സംസ്ഥാന 

ദുരന്ത നിവാരണ അത ാറിറ്റിയാണ്. ഈ നിയമത്തിചെ 

നടത്തിപിനായി ആവശയമായ  ുക വകയിരുത്തുവാന് സർകാരിന് 
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ഉപതദശം നല്കുക, വിവധ ദുരന്തങ്ങള് ന്ദ്പ ിതരാധികുവാനും, 

തനരിടുവാനും ആവശയമായ മാർഗനിർതേശക തരഖകള് 

പുറചപടുവികുക എന്നീ കർത്തവയങ്ങള് ദുരന്ത നിവാരണ 

അത ാറിറ്റിയില് നിക്ഷിപ്തമാണ്. നിയമം അനുശാസികുന്ന വിധം 

തമല് സൂചിപിച്ച എല്ലാ ഘടകങ്ങളും ഉള്ചപടുത്തി സംസ്ഥാന ദുരന്ത 

ലഘൂകരണ പദ്ധ് ി അംരീകരിച്്ച, വിവിധ വകുപുകളുചട 

ചുമ ലകള് നിഷ്കർഷിച്്ച ദുരന്ത ലഘൂകരണം വകുപുകളുചട സ്ഥിര 

വികസന ന്ദ്പവർത്തികളില് നിരന്തരവല്കരികാനുള്ള അധികാരം 

അത ാറിറ്റിയില് നിക്ഷിപ്തമാണ്. തകരള സംസ്ഥാന ദുരന്ത നിവാരണ 

അത ാറിറ്റിയുചട ഘടന ചുവചട തചർകുന്നു. 

മുഖയമന്ദ്ന്തി 
അധയക്ഷന് (എക്സ്-ഒഫിതഷയാ) 

(Chairman) 

റവനയു വകുപ് മന്ദ്ന്തി 
സഹ-അധയക്ഷന് (എക്സ-്

ഒഫിതഷയാ) (Vice Chairman) 

ആഭയന്തര വകുപ് മന്ദ്ന്തി അംരം (എക്സ്-ഒഫിതഷയാ) (Member) 

കൃഷി വകുപ് മന്ദ്ന്തി അംരം (എക്സ്-ഒഫിതഷയാ) (Member) 

ചീഫ് ചസന്ദ്കട്ടറി 
മുഖയ ഭരണ നിർവാഹകന് (എക്സ-്

ഒഫിതഷയാ) (Chief Executive Officer) 

ആഭയന്തര വകുപ് അഡീഷണല് ചീഫ് 

ചസന്ദ്കട്ടറി 
അംരം (എക്സ്-ഒഫിതഷയാ) (Member) 

ദുരന്ത നിവാരണ വകുപ് അഡീഷണല് 

ചീഫ് ചസന്ദ്കട്ടറി 

അംരവും കണ്വീനറും (എക്സ-്

ഒഫിതഷയാ) (Member Convenor) 

മുഖയ ശാസ്ന്ദ് ഞ്ജന്, സംസ്ഥാന 

അടിയന്തിരഘട്ട കാരയ നിർവഹണ 

തകന്ദ്രം 

അംരവും കാരയകാരനും (എക്സ-്

ഒഫിതഷയാ) (Member Secretary) 

കേരള സംസ്ഥാന ദുരന്ത നിവാരണ അക ാറിറ്റിയുടെ 

സംസ്ഥാന ോരയനിര്വ്വഹണ സമി ി (State Executive Committee of 

KSDMA) 

ദുരന്ത നിവാരണ നിയമത്തിചെ 20-ആം വകുപനുസരിച്്ച ചീഫ് 

ചസന്ദ്കട്ടറി അദ്ധ്യക്ഷനും, 4 മു ിർന്ന ചസന്ദ്കട്ടറിമാർ അംരങ്ങളുമായി 

തകരള സംസ്ഥാന ദുരന്ത നിവാരണ അത ാറിറ്റിയുചട സംസ്ഥാന 

കാരയനിർവഹണ സമി ി (State Executive Committee of KSDMA) 

ന്ദ്പവർത്തിച്്ച വരുന്നു. സംസ്ഥാന ദുരന്ത ലഘൂകരണ പദ്ധ് ി 

 യ്യാറാകുക, തദശീയ, സംസ്ഥാന അത ാറിറ്റികളുചട പദ്ധ് ികള് 

നടപാകുക, ദുരന്ത ലഘൂകരണ ന്ദ്പവർത്തനങ്ങളുചട ഏതകാപനം ഉറപ ്

വരുത്തുക, പദ്ധ് ി നടത്തിപ് അവതലാകനം ചചയ്യുക, അടിയന്തര 

ഘട്ടത്തില് ദുരന്ത ന്ദ്പ ികരണം ഉറപുവരുത്തുവാന് ആവശയമായ 
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ഉത്തരവുകളും, നിർതേശങ്ങളും വിവിധ വകുപുകള്ക് ബാധകമായ 

രീ ിയില് പുറചപടുവികുക, സംസ്ഥാന അടിയന്തരഘട്ട 

കാരയനിർവഹണ തകന്ദ്രത്തിചെ ന്ദ്പവർത്തന നിയന്ദ്ന്തണം, ദുരന്ത 

നിവാരണത്തിനായുള്ള സങ്കല്പിക ഉതദയാരസ്ഥ തന്ദ്ശണിയുചട 

ന്ദ്പവർത്തന നിയന്ദ്ന്തണം, സംസ്ഥാന ദുരന്ത ലഘൂകരണ നിധിയുതടയും 

(State Disaster Mitigation Fund), സംസ്ഥാന ദുരന്ത ന്ദ്പ ികരണ 

നിധിയുചടയും (State Disaster Response Fund) വിനിതയാര നിയന്ദ്ന്തണം 

എന്നിവ  തകരള സംസ്ഥാന ദുരന്ത നിവാരണ അത ാറിറ്റിയുചട 

സംസ്ഥാന കാരയനിർവഹണ സമി ിയില് നിക്ഷിപ്തമാണ്. സംസ്ഥാന 

കാരയനിർവഹണ സമി ിയുചട ഘടന ചുവചട തചർകുന്നു. 

ചീഫ് ചസന്ദ്കട്ടറി 
അധയക്ഷന് (എക്സ്-ഒഫിതഷയാ) 

(Chairman) 

ആഭയന്തര വകുപ ് അഡീഷണല് 

ചീഫ് ചസന്ദ്കട്ടറി 
അംരം (എക്സ്-ഒഫിതഷയാ) (Member) 

ദുരന്ത നിവാരണ വകുപ ്

അഡീഷണല് ചീഫ് ചസന്ദ്കട്ടറി 

അംരവും കണ്വീനറും (എക്സ-്

ഒഫിതഷയാ) (Member Convenor) 

ആതരാരയ വകുപ ് അഡീഷണല് 

ചീഫ് ചസന്ദ്കട്ടറി 
അംരം (എക്സ്-ഒഫിതഷയാ) (Member) 

ധനകാരയ വകുപ ് അഡീഷണല് 

ചീഫ് ചസന്ദ്കട്ടറി 
അംരം (എക്സ്-ഒഫിതഷയാ) (Member) 

അെിയന്തരഘട്ട ോരയനിര്വ്വഹണ സമി ിേള് 

സംസ്ഥാന ലത്തില് മൂന്ന് അടിയന്തരഘട്ട കാരയനിർവഹണ 

സമി ികള് രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്്ട. 

• ന്ദ്പകൃ ി ദുരന്തങ്ങളുചട അടിയന്തരഘട്ട കാരയനിർവഹണ സമി ി: 

ചീഫ് ചസന്ദ്കട്ടറി അധയക്ഷനും, ദുരന്ത നിവാരണ വകുപ് അഡീഷണല് 

ചീഫ് ചസന്ദ്കട്ടറി കണ്വീനറുമായ സമി ി GO (Ms) No. 68/2011/DMD dated 8-

2-2011 ന്ദ്പകാരം രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്്ട. 

• മനുഷയ നിർമി  ദുരന്തങ്ങളുചട അടിയന്തരഘട്ട കാരയനിർവഹണ 

സമി ി: ആഭയന്തര വകുപ് അഡീഷണല് ചീഫ ് ചസന്ദ്കട്ടറി 

അധയക്ഷനും, സംസ്ഥാന തപാലീസ് തമധാവി കണ്വീനറുമായ സമി ി 

GO (Rt) No. 6410/2013/DMD dated 29-11-2013 ന്ദ്പകാരം രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്്ട. 

• ഘനന തമഖലയിചല അപകടങ്ങള്: വയവസായ വകുപ ് ചസന്ദ്കട്ടറി 

അധയക്ഷനായും, ജിതയാളജി വകുപ് ഡയറക്ടർ കണ്വീനറുമായ 

സമി ി GO (Rt) No. 542/14/ID dated 26-05-2014 ന്ദ്പകാരം രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്്ട 
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കേരള സംസ്ഥാന ദുരന്ത നിവാരണ അക ാറിറ്റിയുടെ 

ോരയാലയം 

സംസ്ഥാന ദുരന്ത നിവാരണ അത ാറിറ്റിയുചടയും സംസ്ഥാന 

കാരയനിർവഹണ സമി ിയുചടയും  ീരുമാനങ്ങള് 

തന്ദ്കാഡീകരികുക, ജില്ല ദുരന്ത നിവാരണ അത ാറിറ്റികള്ക് 

ആവശയമായ നിർതദശങ്ങള് തമല്  ീരുമാനങ്ങളുചട ചവളിച്ചത്തില് 

അറിയികുക, സംസ്ഥാന അത ാറിറ്റിയുചട സാമ്പത്തിക 

വിനിതയാരം നിയന്ദ്ന്തികുക, ജില്ലാ അത ാറിറ്റികള്ക് 

ന്ദ്പവർത്തനത്തിന് ആവശയമായ ഫണ്്ട സംസ്ഥാന കാരയനിർവഹണ 

സമി ിയുചട  ീരുമാനമനുസരിച്്ച ലഭയമാകുക, സംസ്ഥാന ദുരന്ത 

ലഘൂകരണ നിധിയുചട വിനിതയാരം മാർഗ 

നിർതേശങ്ങള്കനുസരിച്്ച, സംസ്ഥാന കാരയനിർവഹണ 

സമി ിയുചടയും  ീരുമാനത്തിന് അനുസരിച്്ച ജില്ല 

അത ാറിറ്റികള്ക് ലഭയമാകുക, ദുരന്ത അവതബാധ ന്ദ്പവർത്തനങ്ങള് 

നടത്തുക എന്നീ ദദനംദിന ന്ദ്പവർത്തനങ്ങള്  ഈ കാരയാലയം 

നടത്തുന്നു. 

ക്േമ 

നം 
 സ്തിേ കേര ് ോലയളവ്  

1 

മുഖയ 

ഭരണനിർവാഹകന് 

(ചീഫ് ചസന്ദ്കട്ടറി) 

(എക്സ-്ഒഫിതഷയാ) 

ന്ദ്ശീമ ി. നളിനി 

ചനതറ്റാ 
1-4-2017 – 31-8-2017 

തഡാ. ചക.എം 

എന്ദ്ബഹാം 
1-9-2017 – 31-12-2017 

ന്ദ്ശീ. തപാള് ആെണി 1-1-2018 – 27-3-2018 

ന്ദ്ശീ. തടാം തജാസ ് 28-3-2018 –  ുടരുന്നു  

2 

അഡീഷണല് ചീഫ ്

ചസന്ദ്കട്ടറി, ദുരന്ത 

നിവാരണ വകുപ ് -  

കണ്വീനർ,  

സംസ്ഥാന ദുരന്ത 

നിവാരണ അത ാറിറ്റി 

& സംസ്ഥാന 

ദുരി ശവാസ 

കമീഷണർ (ദുരന്ത 

നിവാരണ 

അത ാറിറ്റിയുചട 

ഭരണ-സാമ്പത്തിക 

അധികാരമുള്ള 

വകുപ് തമധാവി) 

(എക്സ-്ഒഫിതഷയാ) 

ന്ദ്ശീ. പി.എച്ച് കുരയന് 
31-7-2016 –  ുടരുന്നു 

 

3 ചമമ്പർ ചസന്ദ്കട്ടറി തഡാ. തശഖർ എല്. 2-4-2011 –  ുടരുന്നു 
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(എക്സ-്ഒഫിതഷയാ) കുരയാതകാസ്  

4 
സീനിയർ ഫിനാന്സ് 

ഓഫീസർ 

ലാന്ഡ്  റവനയു 

കമിഷണർ 

ഓഫീസിചല 

സീനിയർ ഫിനാന്സ് 

ഓഫീസർ 

അധിക ചുമ ല 

5 
ചസക്ഷന് ഓഫീസർ 

(ചഡപയുതട്ടഷന്) 

ന്ദ്ശീ. സിജി എം. 

 ങ്കച്ചന് 

2-9-2011 – 27-1-2017, 

17-3-2017 -  ുടരുന്നു 

6 
സീനിയർ ക്ലാർക് 

(ചഡപയുതട്ടഷന്) 

ന്ദ്ശീമ ി. ഇരു 

എം.എസ ്
28-2-2015 –  ുടരുന്നു 

7 
കണകുപരിതശാധക 

(കരാർ) 
ന്ദ്ശീമ ി. ഉദനസ്സ എ 7-12-2015 –  ുടരുന്നു 

8 
ഓഫീസ് സഹായി 

(കരാർ) 
ന്ദ്ശീ. ന്ദ്ശീനിവാസന് ടി 

1-4-2017 –  ുടരുന്നു 

 

കേരള സംസ്ഥാന അെിയന്തരഘട്ട ോരയനിര്വ്വഹണ കേക്രം 

സംസ്ഥാന ദുരി ാശവാസ കമീഷണർ ആയ അഡീഷണല് ചീഫ് 

ചസന്ദ്കട്ടറി, ദുരന്ത നിവാരണ വകുപിചെ തന ൃ വത്തില് സംസ്ഥാന 

അടിയന്തരഘട്ട കാരയനിർവഹണ തകന്ദ്രം സംസ്ഥാന  ലത്തില് 

ദുരന്ത സാഹചരയങ്ങളുചട അപന്ദ്രഥനം, വിവര തശഖരണം, സാധയമായ 

ദുരന്തങ്ങളുചട മുന്നറിവ് ചട്ടപടി (Standard Operating Procedure ന്ദ്പകാരം) 

നല്കല്, തകന്ദ്ര-സംസ്ഥാന ന്ദ്പ ികരണ തസനകളുചട ഏതകാപനം, 

സംസ്ഥാന  ലത്തില് അവതബാധ ന്ദ്പവർത്തനങ്ങള് എന്നിവ  

നിർവഹിച്ചു വരുന്നു. സംസ്ഥാന വരള്ച്ചാ നിരീക്ഷണ ചസല്, 

സംസ്ഥാന-ജില്ലാ ദുരന്ത ലഘൂകരണ (State  and District Disaster 

Management Plans) പദ്ധ് ികള്  യ്യാറാകുക എന്ന ചുമ ലയും ഈ 

കാരയാലയത്തില് നിക്ഷിപ്തമാണ്. 

സംസ്ഥാന അത ാറിറ്റികായി ശാസ്ന്ദ് ീയമായ ന്ദ്പ ിതരാധ, 

ന്ദ്പ ികരണ ന്ദ്പവർത്തന വിശകലന സംവിധാനങ്ങള് ഈ 

കാരയാലയത്തിലാണ് ന്ദ്പവർത്തികുന്ന ്. വിവിധ തമഘലകളില് 

ദുരന്ത ന്ദ്പ ിതരാധ തശഷി വർദ്ധ്നവിനായി ഈ കാരയാലയം സവതദശ-

വിതദശ സർവകലാശാലകളുമായി രതവഷണ ന്ദ്പവർത്തനങ്ങളും, 

ദുരന്ത ന്ദ്പ ികരണ കാരയതശഷി വർദ്ധ്ിപികുന്ന ിന് ഉ കുന്ന 

അവതബാധ ന്ദ്പവർത്തനങ്ങളും നടത്തി വരുന്നു. ഈ കാരയാലയത്തില് 

2017-18ല് ലഭയമായിരുന്ന മാനവതശഷി ചുവചട ന്ദ്പ ിപാദികുന്നു. 
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ക്േമ നം.  സ്തിേ കേര ് ോലയളവ്  

1 

അഡീഷണല് ചീഫ ്

ചസന്ദ്കട്ടറി, ദുരന്ത 

നിവാരണ വകുപ് -  

കണ്വീനർ,  

സംസ്ഥാന ദുരന്ത 

നിവാരണ 

അത ാറിറ്റി & 

സംസ്ഥാന 

ദുരി ാശവാസ 

കമീഷണർ (ദുരന്ത 

നിവാരണ 

അത ാറിറ്റിയുചട 

ഭരണ-സാമ്പത്തിക 

അധികാരമുള്ള 

വകുപ് തമധാവി) 

(എക്സ്-ഒഫിതഷയാ) 

ന്ദ്ശീ. പി.എച്ച് കുരയന് 
31-7-2016 – 

 ുടരുന്നു 

2 

മുഖയ ശാസ് ന്ദ് ജ്ഞന്, 

സംസ്ഥാന 

അടിയന്തരഘട്ട 

കാരയ നിർവഹണ 

തകന്ദ്രം (സ്ഥിരം 

നിയമനം) 

തഡാ. തശഖർ എല്. 

കുരയാതകാസ്  

2-4-2011 –  

 ുടരുന്നു 

3 

സീനിയർ 

ഫിനാന്സ് 

ഓഫീസർ (അധിക 

ചുമ ല) 

ലാന്ഡ്  റവനയു കമിഷണർ ഓഫീസിചല 

സീനിയർ ഫിനാന്സ് ഓഫീസർ 

4 

ദുരന്ത ആഘാ  

സാധയ ാ 

അവതലാകന 

വിദര് ദ്ധ് (Hazard and 

Risk Analyst) (സ്ഥിരം 

 സ്തിക, കരാർ 

നിയമനം) 

ന്ദ്ശീമ ി. പാർവ ി എസ ്
2-3-2012 – 

 ുടരുന്നു 

5 

സംസ്ഥാന തന്ദ്പാജക്റ്റ് 

ഓഫീസർ (കരാർ 

 സ്തിക, കരാർ 

നിയമനം) 

ന്ദ്ശീ. തജാ തജാണ് തജാർജ ്
1-11-2014 – 

 ുടരുന്നു 

5 

ദുരന്ത ആഘാ  

സാധയ ാ 

അവതലാകന 

വിദര് ദ്ധ്ർ (Hazard 

Analysts)  (കരാർ 

 സ്തിക, കരാർ 

നിയമനം) 

സംസ്ഥാന  

അടിയന്തര

ഘട്ട 

കാരയനിർവ

ഹണ 

തകന്ദ്രം 

ന്ദ്ശീ. ന്ദ്പദീപ്  

ജി.എസ ്

13-7-2012 – 

 ുടരുന്നു 

ന്ദ്ശീ. രാജീവ്  

ടി.ആർ 

6-3-2012 – 

 ുടരുന്നു 

കുമാരി 

അനുപമ 

എന് 

16-6-2014 – 

 ുടരുന്നു 

തഡാ. ആശ 

തറാസ ്

20-12-2017 - 

 ുടരുന്നു 
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ന്ദ്ശീമ ി 

രാജലക്ഷ്മി 

രാധാകൃഷ്ണ

ന് 

ന്ദ്ശീ. അജിന് 

ആർ.എസ ്

കുമാരി 

അ ുലയ 

ത ാമസ ്

കുമാരി 

നീ ു വി. 

ത ാമസ ്

കുമാരി 

അഞ്ജലി 

എസ്. രവി 

ന്ദ്ശീ. നിധിന് 

തഡവിസ ്

8-1-2018 - 

 ുടരുന്നു 

തഡാ. ന്ദ്ശീജ 

എം.യു 

22-1-2018 – 

 ുടരുന്നു 

ന്ദ്ശീ. 

സ യകുമാ

ർ സി.ചജ 

26-12-2017 – 

 ുടരുന്നു 

ന്ദ്ശീ. തറാണു 

മാ യു 

9-2-2018 – 

 ുടരുന്നു 

ജില്ലാ 

അടിയന്തര

ഘട്ട 

കാരയനിർവ

ഹണ 

തകന്ദ്രം 

തഡാ. 

ആന്ന്ദ്ഡൂ 

സ്ചപന്സർ 

(തകാട്ടയം) 

1-11-2016 – 

 ുടരുന്നു 

ന്ദ്ശീമ ി 

അഞ്ജലി 

പി 

(എറണാകു

ളം) 

6-3-2012 – 

 ുടരുന്നു 

ന്ദ്ശീമ ി 

അശവ ി പി 

(തകാഴി

തകാട)് 

16-6-2014 – 

 ുടരുന്നു 

കുമാരി 

ആശ 

കിരണ് 

(വയനാട്) 

1-11-2016 – 

 ുടരുന്നു 

6 

ഓഫീസ് മാതനജർ, 

സംസ്ഥാന  

അടിയന്തരഘട്ട 

കാരയനിർവഹണ 

ന്ദ്ശീ. സുനില് ചക. ബാബു 
1-4-2017 to 4-

07-2017 
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തകന്ദ്രം (ലാന്ഡ്  

റവനയു വകുപില് 

നിന്നും തജാലി 

ന്ദ്കമീകരണ 

വയവസ്ഥയില് 

ക്ലാർക്) 

ന്ദ്ശീ. സിജി എം.  ങ്കച്ചന് 

(അധിക ചുമ ല) 

4-7-2017 – 

 ുടരുന്നു 

7 

ഓഫീസ് 

അസിസ്റ്റ്ന്ച്െ  

അസിസ്റ്റ്ന്ച്െ (കരാർ 

 സ്തിക, കരാർ 

നിയമനം) 

കുമാരി ബിജി എസ ്
14-03-2012 – 

 ുടരുന്നു 

8 

കമ്പയൂട്ടർ 

ഓപതററ്ററും, 

ഓഫീസ് 

അസിസ്റ്റ്ന്ച്െ (കരാർ 

 സ്തിക, കരാർ 

നിയമനം) 

കുമാരി നിഷ എം.ആർ 
15-02-2016 – 

 ുടരുന്നു 

9 

ഫീല്ഡ് 

അസിസ്റ്റ്ന്ചെ (കരാർ 

 സ്തിക, കരാർ 

നിയമനം) 

ന്ദ്ശീ. ബിതനായ്  പി. തജാണി 
6-3-2012 – 

 ുടരുന്നു 

10 

ഓഫീസ് സഹായി 

(കരാർ  സ്തിക, 

കരാർ നിയമനം) 

ന്ദ്ശീ. ബലറാം 
18-1-2012 – 

 ുടരുന്നു 

11 ദന്ദ്ഡവർമാർ (2) ദിവസ തവ നം 

ജില്ലാ ദുരന്ത നിവാരണ അക ാറിറ്റിേള് 

ദുരന്ത നിവാരണ നിയമം 2005ല് നിഷ്കർഷികുന്ന ് ന്ദ്പകാരം 

സംസ്ഥാന സർകാർ വിജ്ഞാപനത്തിലൂചട 14 ജില്ലകളിലും ജില്ലാ 

ദുരന്ത നിവാരണ അത ാറിറ്റികള് സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്്ട. തദശീയ-സംസ്ഥാന 

ദുരന്ത ലഘൂകരണ പദ്ധ് ികളും, മാർരനിർതേശങ്ങളും അനുസരിച്്ച 

അ ാ ് ജില്ലകളില് ദുരന്ത നിവാരണ ആസൂന്ദ് ണം, ജില്ലാ ദുരന്ത 

ലഘൂകരണ പദ്ധ് ി  യ്യാറാകല്, അടിയന്തിരഘട്ട ന്ദ്പവർത്തന 

ഏതകാപനം, ദുരന്ത ന്ദ്പ ികരണ കാരയതശഷി വർദ്ധ്ിപികുന്ന ിന ്

ഉ കുന്ന അവതബാധ ന്ദ്പവർത്തനങ്ങള് സംഘടിപികല്, ദുരന്ത 

മുന്നറിയിപ് സംവിധാനം സ്ഥാപിച്്ച പരിപാലികല്, 

ചപാ ുജനങ്ങള്ക് ദുരന്ത മുന്നറിയിപ് എത്തികുക,  തേശ 

സ്ഥാപനങ്ങള്കും, വിവിധ വകുപുകള്കും ദുരന്ത ലഘൂകരണത്തിന് 

ആവശയമായ നിർതേശം നല്കല് എന്നിവ ജില്ലാ ദുരന്ത നിവാരണ 

അത ാറിറ്റികളില് നിക്ഷിപ്തമായ കർത്തവയമാണ്. ജില്ലാ  ലത്തില് 

ജില്ലാ ദുരന്ത നിവാരണ അത ാറിറ്റിയുചട തന ൃ വത്തില്, തപാലീസ്, 
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റവനയു, അഗ്നി സുരക്ഷ എന്നീ വകുപുകളുചട ഉതദയാരസ്ഥർ 

ഉള്ചപടുന്ന ജില്ലാ അടിയന്തിരഘട്ട കാരയനിർവഹണ തകന്ദ്രം 24 

മണികൂറും ന്ദ്പവർത്തികുന്നു. ജില്ലാ ദുരന്ത നിവാരണ 

അത ാറിറ്റിയുചട ഘടന ചുവചട തചർകുന്നു. 

ജില്ലാ കളക്ടർ അധയക്ഷന് (എക്സ്-ഒഫിതഷയാ) (Chairman) 

ചഡപയുട്ടി കളക്ടർ, ദുരന്ത 

നിവാരണം ( ിരുവനന്തപുരം, 

പത്തനം ിട്ട, ആലപുഴ, 

എറണാകുളം,  ൃശൂർ, മലപുറം, 

തകാഴിതകാട്, കണൂർ)/ 

അഡീഷണല് ജില്ലാ മജിസ്തന്ദ്ടറ്റ ്

(ചകാല്ലം, തകാട്ടയം, ഇടുകി, 

പാലകാട് , വയനാട്, 

കാസർതരാഡ് ) 

മുഖയ ഭരണനിർവാഹകന് (എക്സ-്

ഒഫിതഷയാ) (Chief Executive Officer) 

ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അദ്ധ്യക്ഷന് 
സഹ-അദ്ധ്യക്ഷന് (എക്സ്-ഒഫിതഷയാ) (Co-

Chairman) 

ജില്ലാ തപാലീസ് തമധാവി അംരം (എക്സ്-ഒഫിതഷയാ) (Member) 

ജില്ലാ ചമഡികല് ഓഫീസർ അംരം (എക്സ്-ഒഫിതഷയാ) (Member) 

ജില്ലാ അഗ്നി സുരക്ഷാ 

ഓഫീസർ 
അംരം (എക്സ്-ഒഫിതഷയാ) (Member) 

ഒരു ജില്ലാ  ല ഉതദയാരസ്ഥന് 

അംരം [(എക്സ-്ഒഫിതഷയാ) 

(Member)] 

 ിരുവനന്തപുരം - എക്സികയൂട്ടീവ് 

എഞ്ചിനീയർ, തമജർ ജലതസചനം 

പത്തനം ിട്ട, മലപുറം, തകാഴിതകാട്, 

വയനാട്, കണൂർ - ന്ദ്പിന്സിപല് കൃഷി 

ഓഫീസർ 

ചകാല്ലം, ആലപുഴ, കാസർതരാഡ്  - 

ചഡപയുട്ടി ഡയറക്ടർ ഫിഷറീസ ്

തകാട്ടയം - ജില്ലാ സദൈ ഓഫീസർ 

ഇടുകി,  ൃശൂർ - എക്സികയൂട്ടീവ് 

എഞ്ചിനീയർ, ചപാ ു മരാമത്ത ്

പാലകാട്  - എക്സികയൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ, 

മലമ്പുഴ 

എറണാകുളം – റവനയു ഡിവിഷണല് 

ഓഫീസർ, തഫാർട്ട്  ചകാച്ചി 
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1. ന്ദ്പവർത്തനങ്ങള് 

1.1 സംസ്ഥാന ദുരന്ത നിവാരണ അത ാറിറ്റി തയാരം 

സംസ്ഥാന ദുരന്ത നിവാരണ അത ാറിറ്റി 27 മാർച്്ച  2018നു തയാരം 

തചർന്ന ് ദുരന്ത ലഘൂകരണത്തിനായി വിവിധ  ിരുമാനങ്ങള് 

ദകചകാണ്ടു. 

1.2 തകരള സംസ്ഥാന ദുരന്ത നിവാരണ അത ാറിറ്റിയുചട സംസ്ഥാന 

കാരയനിർവഹണ സമി ി തയാരം 

തകരള സംസ്ഥാന ദുരന്ത നിവാരണ അത ാറിറ്റിയുചട സംസ്ഥാന 

കാരയനിർവഹണ സമി ി (State Executive Committee) 29-06-2017, 30-11-

2017, 4-12-2017, 11-12-2017, 16-12-2017, 5-1-2018, 12-3-2018 എന്നീ 

ദിവസങ്ങളില് തയാരം തചർന്ന് ദുരന്ത ലഘൂകരണത്തിനായി വിവിധ 

 ിരുമാനങ്ങള് ദകചകാണ്ടു. 

1.3 സാമൂഹയാധിഷ്ഠ ി  ദുരന്ത ലഘൂകരണം 

സാമൂഹയാധിഷ്ഠ ി  ദുരന്ത ലഘൂകരണമാണ് ദുരന്ത 

ന്ദ്പ ികരണത്തില് ഊന്നിയുള്ള 

ന്ദ്പവർത്തനചത്തകാള് ഈ 

കാലഘട്ടത്തിന്ചറ ആവശയം എന്ന് 

കണ്ടു ഇന്തയ ഉള്പചട തലാക 

രാജയങ്ങള് ജപാനിചല ചസന്ഡായി 

എന്ന നരരത്തില് 2015-2030 

കാലഘട്ടത്തിചലകായി അരീകരിച്ച 

രൂപതരഖയില്  നിന്നും പാഠം ഉള്ചകാണ്്ട തകന്ദ്ര സഹായതത്താചട 

ആപ്ദാ മിന്ദ്  എന്ന പദ്ധ് ി തകരള സർകാർ ഏചറ്റടുത്തിട്ടുണ്്ട.  

ജനങ്ങളുചട തസവന മതനാഭാവചത്ത തകന്ദ്ര സിവില് ഡിചഫന്സ് 

നിയമത്തിന്ചറ ചവളിച്ചത്തില് സാമൂഹയാധിഷ്ഠ ി  ദുരന്ത ന്ദ്പ ികരണ 

തസനയുചട രൂപത്തില് ഏതകാപിപിച്്ച എല്ലാ  ാലൂകിലുമായി 

ഏകതദശം 3000 First Responders ചന അടുത്ത 5 വർഷം ചകാണ്്ട 

വാർചത്തടുകുക എന്ന ാണ് സംസ്ഥാന അത ാറിറ്റി 

ഏചറ്റടുത്തിരികുന്ന ലക്ഷയം. ഇ ിനായി തകന്ദ്ര ദുരന്ത നിവാരണ 

അത ാറിറ്റിയുചട സഹായതത്താചട ആപ്ദാമിന്ദ്  പദ്ധ് ി ന്ദ്പകാരം 

തകാട്ടയം ജില്ലയില് നിന്ന് ച ചരചെടുത്ത 200 സന്നദ്ധ് 

ന്ദ്പവർത്തകർക് ദുരന്ത സമയ ന്ദ്പ ികരണ ന്ദ്പവർത്തനത്തില് 
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പരിശീലനം നല്കാനുള്ള പദ്ധ് ിയുചട ഉദ് ഘാടനം  13-10-2017-ന് 

ബഹു. മുഖയമന്ദ്ന്തി നിർവഹിച്ചു. 

 ിരചെടുത്ത 200 സന്നദ്ധ് 

ന്ദ്പവർത്തകർ തയാരത്തില് 

സംബന്ധിച്ചു. ഇ ് ദുരന്ത 

നിവാരണ രംരചത്ത ഒരു 

പു ിയ ചുവടുചവയ്പാണ് 

എന്ന് മുഖയമന്ദ്ന്തി ഉ ്ഘാടന 

സതമളനത്തില് പറെു. 

പരിപാടിതയാട് അനുബന്ധിച്്ച 

അഗ്നിസുരക്ഷാ വകുപ് ഒരു 

ഫയർ തമാക് ന്ദ്ഡില് നടത്തി. മുഖയമന്ദ്ന്തി ഉ ്ഘാടന സതമളനത്തില് 

നടത്തിയ ന്ദ്പസംരത്തിചെ പൂർണ രൂപം അനുബന്ധം 1 ആയി 

തചർത്തിട്ടുണ്്ട. 

ആപ്ദാ മിന്ദ്  സന്നദ്ധ് ന്ദ്പവർത്തകചര  ിരചെടുത്ത് തകന്ദ്ര 

സർകാരിചന അറിയിച്ചു. പരിശീലന പദ്ധ് ിയുചട ദകപുസ്തകം 

 യ്യാറാകി വരുന്നു (GO (Rt) No. 2891/2017/DMD dated 30-06-2017). 

സാമൂഹയാധിഷ്ഠ ി  ദുരന്ത നിവാരണ പദ്ധ് ി ന്ദ്പകാരം 14 

ജില്ലകളിലായി ഏറ്റവും ദുരന്ത സാധയ യുള്ള 197 വിതല്ലജുകളില്  

ചപാ ുജനങ്ങള്കും സന്നദ്ധ് ന്ദ്പവർത്തകർകുമായി  വിവിധ രം 

പരിശീലന പരിപാടികള് ദുരന്ത ലഘൂകരണം മുഖയധാരാ വല്കരികാന് 

പരിശീലനം 2009-2012 കാലഘട്ടത്തില് നടത്തിയിരുന്നു. ഈ 

വിതല്ലജുകളില് സന്നദ്ധ് തസനകള് രൂപീകരിച്്ച പരിശീലനം 

നല്കിയിരുന്നു. കൂടാച  നരര തകന്ദ്രീകൃ  ദുരന്ത നിവാരണ പദ്ധ് ി 

ന്ദ്പകാരം  ിരുവനന്തപുരം, 

ചകാല്ലം, എറണാകുളം, 

തകാഴിതകാട് എന്നീ ജില്ലകളില് 

ദുരന്ത സാധയ യുചട 

അടിസ്ഥാനത്തില്  ീന്ദ്വ ദുരന്ത 

സാധയ ാ വാർഡുകളില്  സന്നദ്ധ് 

തസനകള് രൂപീകരികുകയും, 

പരിശീലനം നല്കുകയും ചചയ്തു. 

ഈ നരരസഭകള്ക് ദീർഘകാലം ദുരന്ത ലഘൂകരണം മുഖയധാരാ 
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വല്കരികാന് സാതങ്ക ിക, സാമ്പത്തിക സഹായം 2009-12 

കാലഘട്ടത്തില് നല്കിയിരുന്നു. 

ഇത്തരം സന്നദ്ധ് തസനകളുചട  ുടർ പരിശീലനവും, 

പരിപാലനവും അ ാ ്  തേശ സവയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള് ദുരന്ത 

ലഘൂകരണം മുഖയധാരാ വല്കരികാന് അവരില് നിക്ഷിപ്തമായ 

ചുമ ല അനുസരിച്്ച അവരവരുചട  ന ് ഫണ്ടില് നിന്നും 

നിർവഹിതകണ്ട ാണ്. 2013-17ല്  ിരുവനന്തപുരം നരരസഭയിലും, 

ചകാല്ലം ജില്ലയില് മതന്ദ്ണാ  ുരുത്തിലും, പത്തനം ിട്ടയില് 

ചപരിങ്ങരയിലും വിതല്ലജുകളില് സന്നദ്ധ് തസനകള് രൂപീകരിച്്ച 

പരിശീലനം നല്കിയിട്ടുണ്്ട. മുല്ലചപരിയാർ-ഇടുകി 

അണചകട്ടുകളുചട ഇടയില് ഉള്ള 6 ന്ദ്രാമ പഞ്ചായത്തുകളില് 2104 

സന്നദ്ധ് ന്ദ്പവർത്തകർ ഉള്ചപടുന്ന സന്നദ്ധ് തസനകള് 

രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്്ട. കൂടാച  ന്ദ്പാതദശിക ആവശയക  അനുസരിച്്ച 

വിവിധ ന്ദ്പതദശങ്ങളില് ഇത്തരം സന്നദ്ധ് തസനകള് രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്്ട. 

അഞ്ചു മുനിസിപല് തകാർപതറഷനുകളും, ചകാല്ലം ജില്ലയില് മതന്ദ്ണാ 

 ുരുത്തിലും, പത്തനം ിട്ടയില് ചപരിങ്ങരയിലും സന്നദ്ധ് തസനകള് 

രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്്ട. 

1.4 ഭിന്നതശഷി സൗഹൃദ ദുരന്ത ലഘൂകരണ പദ്ധ് ി 

ഏച ാരു ദുരന്തത്തിചെയും ആഘാ ം ഏറ്റവും അധികം 

അനുഭവികുന്നവരാണ് ഭിന്നതശഷികാർ. പരസഹായം ഇല്ലാച  

അവർകു സവയരക്ഷ എളുപമല്ല, എന്നാല്, ശരിയായ പരിശീലനം 

ഉചണ്ടങ്കില് ഈ അവസ്ഥയ്ക് ഒരു വയ യാസം ഉണ്ടാകാനാകും. ഈ 

ലക്ഷയം മുന്നിർത്തി ചകാണ്്ട തകരള സംസ്ഥാന ദുരന്ത നിവാരണ 

അത ാറിറ്റി 2016 ല് ആരംഭിച്ച പദ്ധ് ിയാണ് ‘ദുരന്ത നിവാരണത്തില് 

ഭിന്നതശഷികാരുചട ശാക്തീകരണം’. ഭിന്നതശഷികാചര 

ഉള്ചപടുത്തിയുള്ള ദുരന്ത 

ലഘൂകരണ 

ന്ദ്പവർത്തനങ്ങള് ആണ് 

പദ്ധ് ിയുചട മുഖയ ലക്ഷയം. 

2016-ല് പാർലചമന്റ് 

പാസാകിയ 

ഭിന്നതശഷികാരുചട 

അവകാശ നിയമത്തില് 
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ദുരന്ത നിവാരണത്തില് ഭിന്നതശഷികാരുചട പങ്കു 

വയക്തമാകിയിട്ടുണ്്ട.  

സംസ്ഥാന  ലത്തില് വിവിധ ശില്പശാലകള് 

സംഘടിപികുകയും, ഭിന്നതശഷികാതരാട് കൂടിയാതലാചികുകയും 

ചചയ്ത ിനു തശഷം അത ാറിറ്റി ഒരു ദകപുസ്തകം 

ന്ദ്പസിദ്ധ്ീകരികുകയുണ്ടായി. ദുരന്തത്തിന് മുന്പും, ദുരന്ത 

സമയത്തും, ദുരന്തത്തിന് തശഷവും ഇങ്ങചനയുള്ളവചര എങ്ങചന 

സംരക്ഷികാനാകും ഇ യാദി കാരയങ്ങള് ഈ ദക പുസ്തകത്തില് 

പറെിട്ടുണ്്ട. പുനരധിവാസ കയാംപുകളില് 

ഭിന്നതശഷികാരായവർകു ന്ദ്പത യക പരിരണന നല്തകണ്ട ുമുണ്്ട. 

ഭിന്നതശഷികാരായവചര ദുരന്ത ലഘൂകരണ ന്ദ്പവർത്തനങ്ങളുചട 

മുഖയ ധാരയില് ചകാണ്ടുവരുന്ന ിനും, അവചര അ ിന്ചറ എല്ലാ 

തമഖലകളിലും ഉള്ചപടുത്തുന്ന ിനായും ഈ പദ്ധ് ി ന്ദ്ശമികുന്നു. 

അച   ുടർന്ന് ഏകതദശം 140 പരിശീലകർകു 2016-17 കാലയളവില് 

പരിശീലനം നല്കി. 17-05-2017-നു IUCDS-ല് പരിശീലകർകായുള്ള 

ദവദിന പരിശീലന പരിപാടി നടത്തി. ഇ ് കൂടാച  സന്നദ്ധ് 

സംഘടനകള്കും ഈ പരിശീലനം നല്കി. 

ജില്ലാ  ലത്തിലുള്ള േരിശീലനം 

ഭിന്നതശഷി സൗഹൃദ ദുരന്ത നിവാരണത്തിന് എം.ജി 

സർവകലാശാലയുചട ഇെർ യൂണിതവർസിറ്റി ചസെർ തഫാർ 

ഡിചസബിലിറ്റി സ്റ്റ്ന്ഡീസിന് (IUCDS) 26,40,400 രൂപയുചട ഒരു പദ്ധ് ി, 

ജില്ലാ  ലത്തില് ഭിന്നതശഷി സൗഹൃദ ദുരന്ത നിവാരണ പരിശീലനം 

നല്കുവാനായി അനുവദിച്ചു. തദശീയ  ലത്തില്  ചന്ന 

ഇങ്ങചനയുള്ള പരിശീലനം ഏച ങ്കിലും സംസ്ഥാന സർകാർ 

നടത്തിയ ായി അറിവില്ല. 2015 ല് തകരള സാമൂഹയ നീ ി വകുപ ്

നടത്തിയ ചസന്സസ് ന്ദ്പകാരം തകരളത്തില് 7,93,937 തപർ 

ഭിന്നതശഷികാരാണ്. തകരളത്തിചല എല്ലാ ജില്ലകളിലും ഉള്ള 

ഭിന്നതശഷികാർകായി ജില്ലാ ദുരന്ത നിവാരണ അത ാറിറ്റിയുചടയും 

ജില്ലാ സാമൂഹയനീ ി വകുപിന്ചറ സഹകരണത്തിലും 

പരിശീലനങ്ങള് നല്കും. ഭിന്നതശഷികാരുചട പരിശീലനത്തില് 

വിദര്ദ്ധ്രായ എം.ജി യൂണിതവഴ്സിറ്റിയുചട കീഴില് ന്ദ്പവർത്തികുന്ന 

ഇന്റർ യൂണിതവഴ്സിറ്റി ചസന്റർ തഫാർ ഡിസബിലിറ്റി സ്റ്റ്ന്ഡീസ് 
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(ഐ.യു.സി.ഡി.സ്) ആണ്. ആദയ പരിശീലനം തകാട്ടയം ജില്ലയില് 2018 

മാർച്്ച മാസം 19ന് ജില്ലാ കളക്ടർ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു. 

കാഴ്ച ശക്തി ഇല്ലാത്തവർകായി ചന്ദ്ബയില് സതരശങ്ങളും, ശബ്ദ 

തരഖകളും അത ാറിറ്റി  യ്യാറാകി. ന്ദ്ശവണ ശക്തി ഇല്ലാത്തവർകായി 

ആംരയ ഭാഷയില് ഉള്ള സതരശങ്ങളും  യ്യാറാകി. നിഷ് 

 ിരുവനന്തപുരം, തകരളം ചഫഡതറഷന് ഓഫ് ദി ദൈന്ഡ് എന്നീ 

സ്ഥാപനങ്ങള് ഇവ നിർമികുന്നത്തില് സഹകരിച്ചു. 

ജില്ലാ  ലത്തിലുള്ള പരിശീലനങ്ങളില് ന്ദ്പഥമ ശുന്ദ്ശൂഷ, 

ദുരന്തചത്ത അ ിജീവികാനുള്ള ദനപുണയം, ദുരന്ത ലഘൂകരണ 

ന്ദ്പവർത്തനങ്ങള് എന്നിവ ചർച്ച ചചയ്യുകയും ഭിന്ന 

തശഷികാരായവചര പരിശീലിപികുകയും ചചയ്യും. മാനസിക ചവല്ലു 

വിളി തനരിടുന്നവർക് അവരുചട രക്ഷി ാകചള പരിശീലിപികും. 

ആദയ ഘട്ടത്തില് പ ിനാലു ജില്ലകളില് നിന്നായി ഏകതദശം 3000 

ഭിന്നതശഷികാചര പരിശീലിപികുന്ന ിനായി അത ാറിറ്റി ഒരുങ്ങി 

കഴിെു. 

പദ്ധ് ിക് ആവശയമായ ചന്ദ്ബയില് ലിപിയില് ഉള്ള 

ലഘുതലഘകള്, ഡയ്സി (Daisy) 

എന്ന ന്ദ്പത ക തഫാർമാറ്റില് 

ഉള്ള ശബ്ദ ലഘുതലഖകള്, 

ആംരയഭാഷാ വീഡിതയാ 

ലഘുതലഖകള് എന്നിവ 

ന്ദ്പസിദ്ധ്ീകരിച്്ച ഇവ എല്ലാ 

ജില്ലാ ദുരന്ത നിവാരണ 

അത ാറിറ്റികള്കും അയച്ചു 

നല്കു കയും, ജില്ലാ  ല 

പരിശീലനം IUCDS, ജില്ലാ ദുരന്ത നിവാരണ അത ാറിറ്റികള്, 

സാമൂഹിക തക്ഷമ വകുപ് എന്നിവരുമായി തചർന്ന് നടത്തുകയും, 

ന്ദ്പസ്തു   പരിശീലനത്തില് പചങ്കടുകുന്നവർക് ഇവ വി രണം 

ചചയ്യുകയും ചചയ്തു. 6-12-2017ല് National Institute of Speech and Hearing 

(NISH)ല് ഭിന്നതശഷി സൗഹൃദ ദുരന്ത നിവാരണം സംബന്ധിച്ച 

ശില്പശാല സംഘടിപിച്ചു. ന്ദ്പസ്തു   ശില്പശാലയില് ഭിന്നതശഷി 

ഉള്ള കുട്ടികള് പചങ്കടുത്തു. 
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1.5 ജനകൂട്ടനിയന്ദ്ന്തണ മാനദണ്ഡങ്ങള് പരിഷ്കരികുന്ന ിനായി 

തദശീയ സതമളനം 

തദശീയ ദുരന്ത നിവാരണ അത ാറിറ്റിയും, സംസ്ഥാന ദുരന്ത 

നിവാരണ 

അത ാറിറ്റിയും തചർന്ന് 

2017 ജൂദല 11, 12 

 ീയ ികളില് തകാവളം 

തഹാട്ടല് സമുന്ദ്ദയില് 

(ചക.റ്റി.ഡി.സി) ചവച്്ച 

തകന്ദ്ര ദുരന്ത നിവാരണ 

അത ാറിറ്റി 

ന്ദ്പസിദ്ധ്ീകരിച്ച ജനകൂട്ടനിയന്ദ്ന്തണ മാനദണ്ഡങ്ങള് 

പരിഷ്കരികുന്ന ിനായി തദശീയ സതമളനം സംഘടിപിച്ചു. 

സതമളനത്തിചെ ഉ ്ഘാടനം 2017 ജൂദല 11ന് രാവിചല 10 

മണിക് ബഹു: ദുരന്ത നിവാരണ വകുപ് മന്ദ്ന്തിയും സംസ്ഥാന ദുരന്ത 

നിവാരണ അത ാറിറ്റിയുചട ദവസ് ചചയർമാനുമായ ന്ദ്ശീ. ഇ. 

ചന്ദ്രതശഖരന് നിർവഹിച്ചു. 

സതമളനങ്ങള്, ഉത്സവങ്ങള്, ആതഘാഷങ്ങള് എന്നിവ ഒരു 

ജനാധിപ യ സമൂഹത്തില് ആവശയമാണ്. ഇവ സംഘടിപികുതമ്പാള് 

ഉണ്ടാകുവാന് സാധയ യുള്ള അപകടങ്ങചളപറ്റി സമന്ദ്ര യില് 

മനസിലാകുവാന് ആവശയമായ നിർതേശങ്ങള് ഈ സതമളനത്തില് 

നിന്നും ഉണ്ടാകണം എന്ന് ന്ദ്ശീ. ഇ. ചന്ദ്രതശഖരന് അതേഹത്തിചെ 

ഉ ്ഘാടന ന്ദ്പസംരത്തില് ആവശയചപട്ടു. വിവിധ സമൂഹങ്ങളുചട 

പരമ്പരാര വും സാംസ്കാരികവുമായ വിശവാസങ്ങചള ഹനികാച , 

സ്ഥലപരിമി ികള്കുള്ളില് നിന്നുചകാണ്്ട ന്ദ്പാതയാരികവും 

അപകടരഹി വുമായ രീ ിയില് സതമളനങ്ങളും, ഉത്സവങ്ങളും, 

ആതഘാഷങ്ങളും നടതത്തണ്ട ിന് ഉ കുന്ന രീ ിയിലുള്ള 

നിർതേശങ്ങളാണ് ആവശയം എന്നും അതേഹം ചൂണ്ടികാട്ടി. 

ദീർഘകാലമായി നിലനില്കുന്ന ചില ശീലങ്ങളും, 

ആചാരങ്ങളും അവതലാകനം ചചയ്ത ,് അപകടരഹി മായ രീ ിയില് 

സതമളനങ്ങളും, ഉത്സവങ്ങളും, ആതഘാഷങ്ങളും ആവശയമായ 

മാറ്റങ്ങള് വരുത്തുവാന് എല്ലാവരും  യ്യാറാതകണ്ട ുണ്്ട. 
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ജനകൂട്ടനിയന്ദ്ന്തണത്തിന് മനുഷയ ഇടചപടല് കുറയ്കുന്ന ിന് 

ആവശയമായ നൂ ന സാതങ്ക ിക വിദയാ വികസനത്തിന്  ഊന്നല് 

നല്തകണ്ടുന്ന ിചെയും ആവശയം ബഹു: മന്ദ്ന്തി ചൂണ്ടികാട്ടി. 

അച്ചടകതത്താടും, ചിട്ടതയാടും, ന്ദ്പകൃ ിക് ആഘാ ം 

എല്പികാച യും സതമളനങ്ങള് നടത്തുവാന് പു ുകുന്ന തദശീയ 

ജനകൂട്ടനിയന്ദ്ന്തണ മാനദണ്ഡങ്ങളില് നിർതദശം ഉണ്ടാകണം എന്ന് 

അതേഹം സതമളനതത്താട് ആഹവാനം ചചയ്തു. 

തദശീയ ദുരന്ത നിവാരണ അത ാറിറ്റിയുചട നാല് അംരങ്ങളില് 

മൂന്നുതപർ, ന്ദ്ശീ. ആർ.ചക ചജയിന് ഐ.എ.എസ് (Rtd), ന്ദ്ശീ. കമാല് 

കിതഷാർ, Lt. Gen. എന്.സി മാർവ, എന്നിവർ സതമളന നടപടികള് 

നിയന്ദ്ന്തിച്ചു. 

ഈ സതമളനത്തിചെ സമാപന ദിവസം, ജൂദല 12ന് ദവകിട്്ട 

3.40ന്, ബഹു: കൃഷി വകുപ് മന്ദ്ന്തിയും സംസ്ഥാന ദുരന്ത നിവാരണ 

അത ാറിറ്റിയുചട അംരവുമായ അഡവ. വി.എസ്. സുനില് കുമാർ 

സമാപന സതരശം നല്കി. 

25 സംസ്ഥാനങ്ങളില് നിന്നുള്ള തപാലീസ് തമധാവിമാർ, ജില്ലാ 

കളക്ടർമാർ, തദവസവം ന്ദ്പ ിനിധികള്, തദശിയ  ലത്തില് 

അറിയചപടുന്ന മാധയമ ന്ദ്പ ിനിധികള്, വിഷയ വിദര് ദ്ധ്ർ 

എന്നിങ്ങചന 120ഓളം വയക്തികള് രണ്്ടദിവസചത്ത സതമളനത്തില് 

സംബന്ധിച്ചു. 

സതമളനം തദശീയ ദുരന്ത നിവാരണ അത ാറിറ്റിയുചട 

മുഖപുസ്തകത്തില്  ത്സമയം സംതന്ദ്പക്ഷണം ചചയ്തു. സതമളന 

നടപടികളില് ഉരിത്തിരിെ ആശയങ്ങള് ഉള്ചപടുത്തി തദശീയ 

ജനകൂട്ടനിയന്ദ്ന്തണ മാനദണ്ഡങ്ങള് പരിഷ്കരികുന്ന നടപടികള് 

സവീകരികുവാനാണ് തദശീയ ദുരന്ത നിവാരണ അത ാറിറ്റി 

ഉതേശികുന്ന ്.  തകരളത്തില് ആദയമായാണ് തദശീയ ദുരന്ത 

നിവാരണ അത ാറിറ്റി ഇത്തരത്തില് ഒരു സതമളനം 

സംഘടിപികുന്ന ്. 

1.6 കുഴലീകൃ  മചണാലിപ് സംബന്ധിച്്ച തദശീയ ശില്പശാലയും 

കുഴലീകൃ  മചണാലിപ് കചണ്ടത്തുന്ന ിനുള്ള പരിശീലനവും 

 National Centre for Earth Science Studies-ഉം സംസ്ഥാന ദുരന്ത 

നിവാരണ അത ാറിറ്റിയും സംയുക്തമായി പശ്ചിമഘട്ട 

മലനിരകളിചല കുഴലീകൃ  മചണാലിപ് സംബന്ധിച്്ച തദശീയ 
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ശില്പശാലയും കുഴലീകൃ  മചണാലിപ് കചണ്ടത്തുന്ന ിനുള്ള 

പരിശീലനവും, 2017 ജൂദല 5 മു ല് 9 

വചര - National Centre for Earth Science Studies-

ല് നടത്തി. ബഹു: ദുരന്ത നിവാരണ 

വകുപ് മന്ദ്ന്തി ന്ദ്ശീ. ഇ. ചന്ദ്രതശഖരന് 

പരിപാടി ഉ ്ഘാടനം ചചയ്തു. തദശീയ 

ദുരന്ത നിവാരണ അത ാറിറ്റി അംരം തഡാ. 

ഡി.എന് ശർമ ഉ ്ഘാടന സതമളനത്തില് മുഖയ അ ിഥി 

ആയിരുന്നു. പരിശീലനം തകരളത്തില് കുഴലീകൃ  മചണാലിപ ്

വയാപകമായി കാണുന്ന കണൂർ  ിരുതമനി വിതല്ലജില് നടത്തി. 

1.7 തദശീയ ദുരന്ത നിവാരണ തസവനങ്ങള് (എന്.ഡി.എം.എസ്) 

തദശീയ ദുരന്ത നിവാരണ അത ാറിറ്റിയുചട സാമ്പത്തിക 

സഹായതത്താചട 

സംസ്ഥാന 

അടിയന്തിരഘട്ട കാരയ   

നിർവഹണ തകന്ദ്രത്തിലും 

(എസ്.ഇ.ഓ.സി), ഇടുകി, 

എറണാകുളം, വയനാട് 

എന്നീ ജില്ലാ 

അടിയന്തിരഘട്ട കാരയ  

നിർവഹണ 

തകന്ദ്രങ്ങളിലും (ഡി.ഇ.ഓ.സി) ഉപന്ദ്രഹ സംതവദന സംവിധാനം 

എന്.ഡി.എം.എസ ് എന്ന പദ്ധ് ിയിലൂചട സ്ഥാപിച്ചു. ചമാദബല്, 

വയർലസ്സ് തറഡിതയാ എന്നിവ ന്ദ്പവർത്തികാത്ത അവസരത്തിലും 

ഉപന്ദ്രഹത്തിലൂചട ഇെർചനറ്റ് ഉപതയാരികുവാനും, ഇവതയാചടാപം 

ഉള്ള തഫാണ് ഇവ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള തകന്ദ്രങ്ങള്  മില് 

സംസാരികുവാനും ഉപതയാരികുവാന് സാധികും എന്ന ാണു 

ഇവയുചട ന്ദ്പത യക . 

1.8 അടിയന്തരഘട്ട വിവര സംതവദന സംവിധാനങ്ങള് 

വിവിധ വകുപുകളുചടയും, ന്ദ്പ ികരണ തസനകളുചടയും, 

മാധയമങ്ങളുചടയും ഏതകാപനത്തിനായി സംസ്ഥാന അടിയന്തിരഘട്ട 

കാരയനിർവഹണ തകന്ദ്രം WhatsApp, Twitter, Facebook, Mobile SMS, Land Phone, Fax, 

Email എന്നിവ ന്ദ്പവർത്തിപികുന്നുണ്്ട. സംസ്ഥാന ഇ.ഓ.സിയിലും, എല്ലാ ജില്ലാ 
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ഇ.ഓ.സികളിലും ന്ദ്പത യകം ചമാദബല് തഫാണുകളും, കമ്പയൂട്ടർ, ഫാക്സ ്

സംവിധാനങ്ങളും ലഭയമാകിയിട്ടുണ്്ട. 

IAS, IPS ഉതദയാരസ്ഥർ, ജില്ലാ കളക്ടർമാർ, ജില്ലാ തപാലീസ് തമധാവികള്, 

ന്ദ്പ ികരണ തസനകള് (Army, Navy, Air Force, National Disatser Response Force, BSF, 

CRPF), മന്ദ്ന്തിമാരുചട ദന്ദ്പചവറ്്റ ചസന്ദ്കട്ടറിമാർ, മാധയമങ്ങള്, ജില്ലാ 

ഇ.ഓ.സികളും, ഫിഷറീസ്, തപാലീസ് കണ്തന്ദ്ടാള് റൂമുകളും ഉള്ചപടുന്ന 

ന്ദ്പത യക WhatsApp ന്ദ്രൂപുകള് വഴി 

ദദനംദിനം ദുരന്ത സംബന്ധിയായ 

വിവരം, മുന്നറിയിപുകള്, ദുരന്ത 

ലഘൂകരണ പരിപാടികള് സംബന്ധിച്ച 

വിവരം എന്നിവ ദകമാറി വരുന്നു. 

അടിയന്തിര ഘട്ടങ്ങളിലും ന്ദ്പത യക 

മുന്നറിയിപുകള് ലഭികുന്ന 

അവസരത്തിലും അത്തരം സാഹചരയം 

ബാധികും എന്നു കാണുന്ന ജില്ലകളില് 

ജില്ലാ ഇ.ഓ.സികളില് വിളിച്ച ്

അറിയികുകയും, ഇചമയില് ആയി 

വിവരം ലഭയമാകുയയും ചചയ്തു വരുന്നു. 

സംസ്ഥാന ദുരന്ത നിവാരണ 

അത ാറിറ്റിയുചട Facebook തപജ് 75,000 

വയക്തികള് പിന്തുടരുന്നുണ്്ട. ചില സാഹചരയത്തില് 40,000-നു അടുത്ത ്

ആളുകള് അത ാറിറ്റി തപാസ്റ്റ്ന്് ചചയ്യുന്ന സതരശങ്ങള് സവന്തം  Facebook 

തപജില് ചഷയർ ചചയ്യുകയും, 4,00,000 ആളുകള് വചര ഈ സതരശങ്ങള് 

കാണുകയും ചചയ്യുന്നുണ്്ട. 

1.9 ജില്ലാ ദുരന്ത നിവാരണ അത ാറിറ്റി, സംസ്ഥാന ദുരന്ത നിവാരണ 

അത ാറിറ്റി എന്നിവയുചട ശാക്തീകരണം 

സർകാർ ഉത്തരവ് GO (Rt) No. 1857/2016/DMD dated 2-03-2016 ന്ദ്പകാരം 

സംസ്ഥാനത്തിന് തദശീയ ദുരന്ത നിവാരണ അത ാറിറ്റിയുചട ധന 

സഹായതത്താചട ഈ പദ്ധ് ിക് അംരീകാരം ലഭിച്ചു. എറണാകുളം, 

തകാഴിതകാട്,  ൃശൂർ, ചകാല്ലം, ഇടുകി, വയനാട ് എന്നീ ജില്ലാ 

അത ാറിറ്റികള്കും, സംസ്ഥാന അത ാറിറ്റികും ഉള്ള സഹായമായി 

ആരംഭിച്ച പദ്ധ് ി, അധികമായ ധന സഹായം ഇല്ലാച   ചന്ന എല്ലാ 

ജില്ലകളിതലകും വയാപിപികുന്ന ിനായി തകന്ദ്ര സർകാർ, സംസ്ഥാന 

സർകാരിനച്റ ന്ദ്പത യക അതപക്ഷ മാനിച്ച് അനുമ ി നല്കി (2016-17ചല 

വാർഷിക റിതപാർട്ടില് വിശദമാകിയിട്ടുണ്്ട). പദ്ധ് ി ന്ദ്പകാരം ജില്ല ദുരന്ത 
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നിവാരണ അത ാറിറ്റികും, സംസ്ഥാന അത ാറിറ്റികും സാതങ്ക ിക 

വിദര് ദ്ധ്രുചട തസവനം നല്കി വരുന്നു. 

GO (Rt) No. 1857/2016/DMD dated 2-03-2016, GO (Rt) No. 4483/2016/DMD dated 

25-10-2016, GO (Rt) No. 84/2017/DMD dated 11-12-2017 എന്നിവ ന്ദ്പകാരം ഈ 

പദ്ധ് ിയില് 17 സാതങ്ക ിക വിദര് ദ്ധ്ർ ന്ദ്പവർത്തികുന്നു. ഈ വിദര് ദ്ധ്രാണ ്

എസ്.ഇ.ഓ.സി, ഡി.ഇ.ഓ.സി എന്നിവയുചട സാതങ്ക ിക ന്ദ്പവർത്തനങ്ങള് 

നടത്തി വരുന്ന ്. സാധാരണ സമയങ്ങളില് ഇവർ സംസ്ഥാന ദുരന്ത 

ലഘൂകരണ പദ്ധ് ി അനുസരിച്ചുള്ള, അ  ു വിഷയങ്ങളിചല ദവധക്തയം 

അനുസരിച്ചുള്ള ന്ദ്പവർത്തനത്തില് ഏർചപടും. അടിയന്തിര ഘട്ടങ്ങളില് 

ഇവർ അ ാ ് എമർജന്സി ഓപതറഷന്സ് ചസെറുകളുമായി തചർന്ന ്

ന്ദ്പവർത്തികുന്നു. 

സംസ്ഥാന സർകാർ, തകന്ദ്ര ദുരന്ത നിവാരണ അത ാറിറ്റിയുചട 

ചക.എസ്.ഡി.എം.എ, ഡി.ഡി.എം.എ ശാക്തീകരണ പദ്ധ് ി 

നടപാകുവാന് ധാരണാപന്ദ് ം തദശീയ ദുരന്ത നിവാരണ 

അത ാറിറ്റിയുമായി ഒപുവച്ചിരുന്നു. ഈ ധാരണാപന്ദ് ത്തിചല Clause 4 

ന്ദ്പകാരം തമല് പദ്ധ് ിയുചട തകന്ദ്ര ധനസഹായം  ീരുന്ന മുറക് 

സംസ്ഥാന സർകാർ പദ്ധ് ിയുചട നടത്തിപ് ഏചറ്റടുതകണ്ട ുണ്്ട. GO 

(Rt) No. 462/2017/DMD dated 7-02-2017 ന്ദ്പകാരം ചക.എസ്.ഡി.എം.എയുചട 

വാർഷിക പദ്ധ് ിയില് നിന്നും  ുടർനടത്തിപിനായി പണം 

അനുവദിച്ചിരുന്നു. പദ്ധ് ി ആദയഘട്ടത്തില് അനുവദിച്ച ് 31-3-

2017വചര ആയിരുന്നു. GO (Rt) No. 462/2017/DMD dated 7-02-2017, GO (Rt) No. 

2619/2017/DMD dated 7-06-2017 എന്നിവ ന്ദ്പകാരം സർകാർ ഈ 

പദ്ധ് ിയുചട നടത്തിപ് 31-03-2018 വചര നീട്ടി. 

1.10 തകരളത്തിചല ചകട്ടിട നിർമാണ ചട്ടങ്ങളുചട പരിഷ്കരണം 

തകരളത്തിചല ഭൂകമ്പ സാധയ ചയ പറ്റി ധരണി എന്ന 

ചന്ദ്പാജക്റ്റില് Geological Survey of India വിശദമായി പഠിച്ചിട്ടുണ്്ട. കൂടാച  

National Centre for Earth Science Studies-ഉം സൂക്ഷ്മമായ പഠനങ്ങള് ഈ 

വിഷയത്തില് നടത്തിയിട്ടുണ്്ട. തകരളത്തില്  ൃശൂർ, ചകാച്ചി എന്നീ 

പട്ടണങ്ങളുചട ഭൂകമ്പ ആഘാ  സാധയ ാ പഠനം വിശദമായി Geological 

Survey of India നടത്തുകയും ചചയ്തിട്ടുണ്്ട. 

തകന്ദ്ര ദുരന്ത നിവാരണ അത ാറിറ്റി ചന്ദ്പാഫ. ആരയചയ 

ചുമ ലചപടുത്തി വിശദമായ ഭൂകമ്പ ന്ദ്പ ിതരാധ മാർഗ നിർതദശങ്ങള് 

പുറചപടുവികുകയും ഈ മാർഗ നിർതദശങ്ങള് സംസ്ഥാനചത്ത നരര-

പഞ്ചായത്ത് ചകട്ടിട നിർമാണ ചട്ടങ്ങളില് ഉള്ചപടുത്തണം എന്ന് 
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നിർതദശികുകയും, ആയ ് പഠിച്്ച വിശദമായ ഒരു റിതപാർട്്ട  

ഇ ിനായി നിതയാരിച്ച കമിറ്റി നല്കുകയും ചചയ്തു. സ്ഥാന ദുരന്ത 

നിവാരണ അത ാറിറ്റിയുചട സംസ്ഥാന കാരയനിർവഹണ സമി ി 

(State Executive Committee) ഈ റിതപാർട്്ട  പരിതശാധികുകയും  തദശ 

വകുപിതനാട് ഈ കമിറ്റിയുചട റിതപാർട്്ട  പരിരണിച്്ച ആവശയമായ 

മാറ്റങ്ങള് സംസ്ഥാനചത്ത നരര-പഞ്ചായത്ത് ചകട്ടിട നിർമാണ 

ചട്ടങ്ങളില് മാറ്റം വരുത്തുവാനും നിർതേശിച്ചു. 82773/K1/2015/DMD എന്ന 

ഫയല് ഉള്പചട ദുരന്ത നിവാരണ വകുപ് 17-04-2016ന്  തേശ വകുപിന ്

ദകമാറിയിട്ടുണ്്ട. 

2-05-2017  ീയ ിയില് സംസ്ഥാന അത ാറിറ്റി ബഹു: 

മുഖയമന്ദ്ന്തിയുചട അധയക്ഷ യില്  ൃശൂർ, ചകാച്ചി എന്നീ 

പട്ടണങ്ങളുചട ഭൂകമ്പ ആഘാ  സാധയ ാ പഠനം സംബന്ധിച്ച ഒരു 

തയാരം നിയമസഭാ മരിരത്തില് നടത്തുകയും, Geological Survey of India-

യുചട അഡീഷണല് ഡയറക്ടർ ജനറല് ഈ റിതപാർട്ടുകള് വിശദമായി 

സർകാരിന് മുന്നില് അവ രിപികുകയും ചചയ്തു. 

 ൃശൂർ, ചകാച്ചി എന്നീ പട്ടണങ്ങളുചട ഭൂകമ്പ ആഘാ  സാധയ ാ 

പഠനം വിശേമായി Geological Survey of India നടത്തുകയും, ചകാച്ചിയിചല 

പഠനത്തിചെ വിവരങ്ങള് കൂടി പരിരണിച്്ച സംസ്ഥാനചത്ത നരര-

പഞ്ചായത്ത് ചകട്ടിട നിർമാണ ചട്ടങ്ങളില് മാറ്റം വരുതത്തണ്ടുന്ന ിചെ 

ആവശയക  സംസ്ഥാന അത ാറിറ്റി 19-8-2017, 19-12-2017 എന്നീ 

 ീയ ികളില് DM/1103/2016/SDMA എന്ന കത്ത് ന്ദ്പകാരം സർകാരിചെ 

ന്ദ്ശദ്ധ്യില് ചകാണ്ടുവന്നിട്ടുണ്്ട. 

ചവള്ളചപാക ന്ദ്പ ിതരാധം ഉതേശിച്്ച ബഹു: ദഹതകാട ിയുചട 

നിർതദശം കൂടി അംരീകരിച്്ച, എല്ലാ  തേശ സ്ഥാപനങ്ങളും 

ചകട്ടിടങ്ങള്കും, നിർമി ികള്കും അനുമ ി നല്കു തമ്പാള് അത്തരം 

നിർമി ികള് ജല ബഹിർരമന പാ കള്  ടയുന്നില്ല എന്നു ഉറപ് 

വരുത്തുന്ന ിനായി building permit-ല്  ചന്ന ന്ദ്പത യകമായ ഉറപായി 

"natural drains and streams shall not be obstructed by this development 

permit/building permit. Failure to comply with this instruction will invited 

penalisation under Section 51 of the Disaster Management Act, 2005" എന്ന ്

ഉള്ചപടുത്തുവാന് നിർതേശം നല്കി. (ദുരന്ത നിവാരണ അഡീഷണല് 

ചീഫ് ചസന്ദ്കട്ടറി,  തേശ സവയംഭരണ വകുപ് അഡീഷണല് ചീഫ് 
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ചസന്ദ്കട്ടറി, ചീഫ് ചടൗണ് ൈാനർ എന്നിവർക് നല്കിയ  കത്ത് No. Rev-

K3/177/2017-Rev dated 10-8-2017). 

1.11 ദുരന്ത നിവാരണ സാങ്കല്പിക ഉതദയാരസ്ഥ തന്ദ്ശണി 

അ ാ ് തമഖലയിചല ദുരന്ത ലഘൂകരണ ന്ദ്പവർത്തനങ്ങള് 

നിർവഹികുവാന് അ ാ ് വകുപുകള് ന്ദ്പാരല്ഭയം അകതമ 

ഉണ്ടാതകണ്ട ുണ്്ട. ഈ ആവശയത്തിനായി വകുപു ല ദുരന്ത 

നിവാരണ പദ്ധ് ികളും ആവശയമാണ്. ദുരന്ത നിവാരണ നിയമം 

പരിരണിച്ചും, ഐ.ടി വകുപിചെ വിജയകരമായ അനുഭവത്തില് 

നിന്നും ന്ദ്പതചാദനം ഉള്ചകാണ്ടും  സംസ്ഥാനത്ത് 26 വകുപുകളില് 

ദുരന്ത നിവാരണത്തിനായി ദുരന്ത നിവാരണ സാങ്കല്പിക 

ഉതദയാരസ്ഥ തന്ദ്ശണി (തവർച്ചുവല് തകഡർ) സംവിധാനം 

രൂപീകരികുവാന് സംസ്ഥാന ദുരന്ത നിവാരണ പദ്ധ് ി 

നിഷ്കർഷികുന്നു. ദുരന്ത നിവാരണം എന്ന ് ഒരു ബഹുസവഭാവ 

വിഷയം ആയ ിനാല് ദുരന്ത നിവാരണം മുഖയധാരാ 

വല്കരികുന്ന ിന് ഇത്തരത്തില് എല്ലാ വകുപുകളിലും ശാക്തീകരണം 

ആവശയമാണ്. അവരവരുചട വകുപില് ദുരന്തനിവാരണ 

ന്ദ്പവർത്തനങ്ങള് ഏതകാപിപികുന്ന ിന്ചറ ചുമ ല ഇവരിലൂചട 

നിർവഹികുവാന് സാധിയ്കും. സാങ്കല്പിക ഉതദയാരസ്ഥ തന്ദ്ശണി 

സംവിധാനത്തിലൂചട ആണ് സംസ്ഥാന, ജില്ലാ അത ാറിറ്റികള് 

ദീർഘകാല അടിസ്ഥാനത്തില് ദുരന്ത നിവാരണ ന്ദ്പവർത്തനം 

മുഖയധാരാവല്കരികുവാന് ഉതദശികുന്ന ്. ഇ ിനായി അത ാറിറ്റി 17-

4-2017-ന് സർകാരിതലക് വിശദമായ ശുപാർശ നല്കി. 

26 വകുപിലും 15 തപരടങ്ങുന്ന ഒരു സാങ്കല്പിക ഉതദയാരസ്ഥ 

തന്ദ്ശണി രൂപീകരികുവാന്  സർകാർ GO (Rt) No. 56/2017/DMD dated 25-

11-2017, GO (Rt) No. 111/2018/DMD dated 28-02-2018 എന്നീ ഉത്തരവുകള് 

പുറചപടുവിച്ചു. 20 വർഷചമങ്കിലും സർവീസ് ബാകിയുള്ള 

ഉതദയാരസ്ഥരില്നിന്നും സമ്പൂർണമായി സന്നദ്ധ് യുചട 

അടിസ് ഥാനത്തില് മാന്ദ് ം മുതന്നാട്ടുവരുന്നവചര ആണ് ഈ തകഡറില് 

ഉള്ചപടുത്തുന്ന ്. ന്ദ്പസ്തു   തകഡറില് ഉള്ചപടുന്ന ഉതദയാരസ്ഥർക് 

വിപുലമായ വിദരദ്ധ് പരിശീലനം നല്കുവാനും പദ്ധ് ി 

രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്്ട. 
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1.12 ദുരന്ത നിവാരണ ന്ദ്പവർത്തനങ്ങള്കായി സന്നദ്ധ് 

സംഘടനകചള ഉപതയാരചപടുത്തുന്ന ് സംബന്ധിച്്ച 

തകരളത്തില് ദുരന്ത നിവാരണ ന്ദ്പവർത്തനങ്ങളില് ഏർചപടുന്ന 

സർകാതര ര സ്ഥാപനങ്ങളുചട (NGO) പട്ടിക  യ്യാറാകുന്നു ിന് online 

അതപക്ഷാ തഫാറം 2-11-2017ന ് ന്ദ്പസിദ്ധ്ീകരിച്ചു. ലഭികുന്ന 

അതപക്ഷകള് പരിതശാധിച്്ച  ീരുമാനം ദകചകാള്ളുവാന് ഒരു 

കമിറ്റിചയ നിതയാരികുവാന് ശുപാർശ 12-3-2018ന് സർകാരിന് 

സമർപിച്ചു. 

1.13 വയാജ ദുരന്ത മുന്നറിയിപുകള്ചക ിചര സംസ്ഥാന ദുരന്ത 

നിവാരണ അത ാറിറ്റിയുചട നിയമ നടപടി 

ശാസ്ന്ദ് ീയ അടിത്തറ ഇല്ലാത്ത മുന്നറിയിപുകള് 

പുറചപടുവികുന്ന ും, ന്ദ്പസ്തു   വിവരം മാധയമങ്ങള് വഴി 

ന്ദ്പചരിപികുന്ന ും, ദുരന്ത നിവാരണ നിയമന്ദ്പകാരം അംരീകൃ  

സ്ഥാപനങ്ങളുചട ല്ലാത്ത ന്ദ്പവചനങ്ങളും, ദുരന്ത സാധയ ാ 

വിശകലനങ്ങളും ന്ദ്പചരിപികുന്ന ും അ ുവഴി സമൂഹത്തില് 

ഭയാശങ്ക സൃഷ്ടികുന്ന ും ദുരന്ത നിവാരണ നിയമത്തിചെ ചസക്ഷന് 

54 ന്ദ്പകാരം ഒരു വർഷം വചര  ടവ്  ശിക്ഷയും പിഴയും ലഭികാവുന്ന 

കുറ്റം ആണ്. ഈ നിയമം രാജയത്ത്  ചന്ന ഉപതയാരികുന്ന  ്

ആദയമായിട്ടാണ്. 

തകരളത്തില് ഭൂകമ്പവും ചകാടുങ്കാറ്റും സംബന്ധിച്ച ഒരു വയാജ 

മുന്നറിയിപ് ന്ദ്പചരിച്ചിരുന്നു. ഈ മുന്നറിയിപിന് ഒരു ശാസ്ന്ദ് ീയ 

അടിത്തറയും ഇല്ല എന്ന് സംസ്ഥാന ദുരന്ത നിവാരണ അത ാറിറ്റി 

ചപാ ു സമൂഹചത്ത 10-10-2017ന് അറിയിച്ചു. 

ഒരു വയക്തിയുചട ായി ന്ദ്പചരികുന്ന ഈ മുന്നറിയിപ് ന്ദ്പസ്തു   

വയക്തി  ചന്നയാതണാ പുറചപടുവിച്ച ് എന്നും, സാമൂഹിക 

മാധയമങ്ങളില് ന്ദ്പചാരം നല്കിയച ന്നും അതനവഷിച്്ച റിതപാർട്്ട  

ചചയ്യുവാന് സംസ്ഥാന ദുരന്ത നിവാരണ അത ാറിറ്റിയുചട ചീഫ് 

എക്സികയൂട്ടീവ് ഓഫീസർ ആയ ബഹു: ചീഫ് ചസന്ദ്കട്ടറി സംസ്ഥാന 

തപാലീസ് തമധാവിക് നിർതദശം നല്കി. 

നാല് മാസങ്ങള്കു മുന്പ് കൃ യവും ശാസന്്ദ് ീയവുമായി 

ചകാടുങ്കാറ്റിചന സംബന്ധിച്ചും, ഭൂകമ്പം സംബന്ധിച്ചും ഒരു ന്ദ്പവചനം 

നിലവില് അസാധയമാണ്. ചകാടുങ്കാറ്റിചന (ദസതക്ലാണ്) സംബന്ധിച്്ച 

ഒതന്നാ (ഏറിയാല്) രതണ്ടാ ആഴ്ച മുന്പ് ന്ദ്പവചികുവാന് ഇന്ന് 



 

സംസ്ഥാന ദുരന്ത നിവാരണ അത ാറിറ്റി  28 | വാർഷിക റിതപാർട്്ട |2017-18 

 

സാധികും, എന്നാല് ഭൂകമ്പം സംബന്ധിച്്ച ഒരു ന്ദ്പതയാജനകരമായ 

ശാസ്ന്ദ് ീയ ന്ദ്പവചനം ഇന്നും സാധികില്ല എന്നും ചപാ ു സമൂഹചത്ത 

അറിയിച്ചു. 

ഇത്തരം ശാസ്ന്ദ് ീയ പരിമി ികള് ഉള്ളതപാഴും ആധികാരിക 

സർകാർ സംവിധാനങ്ങള്ക് ശാസ്ന്ദ് ീയ യില് ഊന്നി മാന്ദ് തമ 

ന്ദ്പവർത്തികുവാന് സാധികൂ, തലാകം മുഴുവനുമുള്ള എല്ലാ ദുരന്ത 

 യ്യാചറടുപ്-ന്ദ്പ ിതരാധ-ന്ദ്പ ികരണ സംവിധാനങ്ങളും ഇത്തരത്തില് 

ശാസ്ന്ദ് ീയ യില് ഊന്നി മാന്ദ് മാണ് ന്ദ്പവർത്തികുന്ന ്. ശാസ്ന്ദ് ീയ 

ന്ദ്പവചനങ്ങള്ക് പരിമി ിയുണ്്ട എന്ന ് ആർചകങ്കിലും 

ഊഹാതപാഹങ്ങളുചട അടിസ്ഥാനത്തില് ന്ദ്പവചനം നടത്തുവാനും, 

ഇത്തരം ഊഹാതപാഹങ്ങള്ക് ശാസ്ന്ദ് ീയ യുചട പരിതവഷം നല്കി 

ന്ദ്പചരിപികുവാനും ഉള്ള അനുമ ിയല്ല. വയാജ മുന്നറിയിപുകള് ഒരു 

കാരണവശാലും സുഹൃത്തുകള്കും ന്ദ്രൂപുകളിലും അയച്്ച 

നല്കരു ്. 

എല്ലാ  രം ദുരന്തങ്ങളും ന്ദ്പവചികുവാന് സാധികില്ല. ന്ദ്പകൃ ി 

ദുരന്തങ്ങളില് അന്തരീക്ഷ സ്ഥി ിയുമായി ബന്ധചപട്ടത ാ, സമുന്ദ്ദ 

സ്ഥി ിയുമായി ബന്ധചപട്ടത ാ ആയ ദുരന്തങ്ങള് മാന്ദ് മാണ് ന്ദ്പവചന 

സാധയം. 

തദശീയ-സംസ്ഥാന  ലത്തില് മുന്നറിയിപുകള് 

പുറചപടുവികുവാന് ദുരന്ത നിവാരണ നിയമന്ദ്പകാരം അംരീകാരം 

ഉള്ള സ്ഥാപനങ്ങളുചട പട്ടിക ചുവചട തചർകുന്നു. 

1. ശക്തമായ മഴ, ചുഴലികാറ്റ്,  ാപ/ഉഷ്ണ  രംരം, അ ിദശ യം, 

ആലിപഴ വർഷം, ഇടിമിന്നല്, തമഘസ്തഫാടനം - തകന്ദ്ര 

കാലാവസ്ഥാ വകുപ് (Indian Meteorological Department) 

2. സുനാമി, ശക്തമായ  ിരമാല, കള്ളകടല് - ഇന്തയന് നാഷ്ണല് 

ചസെർ തഫാർ ഓഷയന് ഇന്ഫർതമഷന് സർവീസസ,് 

ദഹദരാബാദ് (INCOIS, Hyderabad) 

3. ചവള്ളചപാകം, അണചകട്്ട  ുറന്ന് വിടുന്ന ് - തകന്ദ്ര ജല 

കമീഷന് (Central Water Commission), സംസ്ഥാന ജലവിഭവ വകുപ്, 

ചക.എസ്.ഇ.ബി 

4. വരള്ച്ച - തകന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ വകുപ് (Indian Meteorological 

Department), തകന്ദ്ര ജല കമീഷന് (Central Water Commission), തകന്ദ്ര-

സംസ്ഥാന വരള്ച്ചാ നിരീക്ഷണ ചസല് 
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ഭൂകമ്പം, മണിടിച്ചില്, ഉരുള്ചപാട്ടല്, പാറ നിരങ്ങല് എന്നിവ 

നിലവില് ന്ദ്പവചന സാധയമല്ല. എന്നാല് നിരവധി രതവഷണങ്ങള് ഈ 

തമഖലയില് നടന്ന് വരുന്നു. 

സർവകലാശാലകളിചല രതവഷണ തകന്ദ്രങ്ങള്, തകന്ദ്ര-

സംസ്ഥാന സർകാരുകള്ക് കീഴില് ന്ദ്പവർത്തികുന്ന ശാസ്ന്ദ് -

സാതങ്ക ിക സ്ഥാപനങ്ങള്, വിഷയ വിദര് ദ്ധ്ർ എന്നിവർ പഠന-

രതവഷണ സംബന്ധിയായി പുറത്തിറകുന്ന ശാസ്ന്ദ് ീയ 

വിശകലനങ്ങളും, രതവഷണ ഫല ന്ദ്പഖയാപനങ്ങളും, അഭിന്ദ്പായങ്ങളും 

സമൂഹത്തില് ഭയാശങ്ക സൃഷ്ടികാത്ത രീ ിയില് ചർച്ച ചചയ്യുന്ന ് 

ഒരു കുറ്റമല്ല. എന്നാല് ഈ സ്ഥാപനങ്ങള്കും, വയക്തികള്കും 

സമൂഹത്തില് ഭയാശങ്ക സൃഷ്ടികത്തക രീ ിയില് ദുരന്ത 

മുന്നറിയിപ് നല്കുവാന് അംരീകാരം ഇല്ല. 

തദശീയ-സംസ്ഥാന-ജില്ലാ ദുരന്ത നിവാരണ അത ാറിറ്റികളും 

സർകാരും ചില അവസരങ്ങളില് ചില സ്ഥാപനങ്ങചളതയാ, 

സർവകലാശാലകളിചല രതവഷണ തകന്ദ്രങ്ങചളതയാ, ശാസ്ന്ദ് -

സാതങ്ക ിക സ്ഥാപനങ്ങചളതയാ, ചില സർകാതര ര 

സ്ഥാപനങ്ങചളതയാ, വയക്തികചളതയാ അവരുചട ന്ദ്പത യക 

തമഖലയിചല കഴിവിചെ അടിസ്ഥാനത്തില്, ദുരന്ത സംബന്ധിയായ 

പഠനങ്ങള്ക് നിതയാരികാറുണ്ട്. എന്നാല് ഈ സ്ഥാപനങ്ങള്കും, 

വയക്തികള്കും ന്ദ്പസ്തു   ന്ദ്പവർത്തിക് മാന്ദ് മാണ് ചുമ ല 

നല്കുന്ന ്; എന്നാല് ഇ ് ദുരന്ത മുന്നറിയിപ് 

പുറചപടുവികുവാനുള്ള അധികാരമല്ല. 

തമല് സൂചിപിച്ച വിവിധ ദുരന്തങ്ങള് സംബന്ധിച്ചും, മറ്റ് ദുരന്ത 

സാധയ കളും, അപകടങ്ങളും സംബന്ധിച്ചും എന്തു രം 

മുന്നറിയിപുകളും, നിർതേശങ്ങളും ചപാ ുജനങ്ങള്കും, സർകാർ, 

സർകാതര ര സംവിധാനങ്ങള്കും നല്കുവാനും, അത്തരം 

നിർതേശങ്ങള് നടപില് വരുത്തുവാന് ഏച ാരു സർകാർ, 

സർകാതര ര സംവിധാനവും, മാധയമ സംവിധാനവും 

ഉപതയാരികുവാനും തദശീയ-സംസ്ഥാന-ജില്ലാ ദുരന്ത നിവാരണ 

അത ാറിറ്റികള്ക് അധികാരം ഉണ്ട്. ദുരന്ത  യ്യാചറടുപ്-ന്ദ്പ ിതരാധ-

ന്ദ്പ ികരണ ന്ദ്പവർത്തന ഏതകാപനം ദുരന്ത നിവാരണ 

അത ാറിറ്റികളുചട ചുമ ലയാണ്. 
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അംരീകൃ  അടിയന്തിരഘട്ട സ്ഥിരന്ദ്പവർത്തന രൂപതരഖ 

(Standard Operating Procedures) ന്ദ്പകാരമാണ് ദുരന്ത നിവാരണ 

അത ാറിറ്റികള്, തകന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ വകുപ് (Indian Meterological 

Department), ഇന്തയന് നാഷ്ണല് ചസെർ തഫാർ ഓഷയന് ഇന്ഫർതമഷന് 

സർവീസസ്, ദഹദരാബാദ് (INCOIS, Hyderabad), തകന്ദ്ര ജല കമീഷന് 

(Central Water Commission) എന്നിവർ ചപാ ുജനങ്ങള്കായി ഇത്തരം 

നിർതദശങ്ങളും, മുന്നറിയിപുകളും പുറചപടുവികുന്ന ്. സാഹചരയം 

വിശകലനം ചചയ്ത ്ചപാ ുസമൂഹത്തിചെ സുരക്ഷ ഉറപുവരുത്തുവാന് 

ആവശയമായ വിവരവും, മുന്നറിയിപുകളും, നിർതേശങ്ങളും 

മാന്ദ് മാണ് തദശീയ-സംസ്ഥാന-ജില്ലാ ദുരന്ത നിവാരണ 

അത ാറിറ്റികള് ചപാ ുജനങ്ങള്ക് ലഭയമാകുന്ന ്. 

സംസ്ഥാന ദുരന്ത നിവാരണ അത ാറിറ്റിയുചട അടിയന്തിരഘട്ട 

കാരയനിർവഹണ തകന്ദ്രത്തില് നിന്നും (State Emergency Operations Centre), 

ജില്ലാ അത ാറിറ്റിയുചട അടിയന്തിരഘട്ട കാരയനിർവഹണ 

തകന്ദ്രത്തില് നിന്നും (District Emergency Operations Centre), ദുരന്ത 

നിവാരണ നിയമ ന്ദ്പകാരം അംരീകരിച്ചിട്ടുള്ള തമല്സൂചിപിച്ച 

സ്ഥാപനങ്ങളില് നിന്നും ദുരന്ത മുന്നറിയിപും നിർതേശങ്ങളും 

ലഭികുന്ന അവസരങ്ങളില് ചപാ ുജന സുരക്ഷ പരിരണിച്്ച 

അംരീകൃ  അടിയന്തിരഘട്ട സ്ഥിരന്ദ്പവർത്തന രൂപതരഖ (Standard 

Operating Procedures) ന്ദ്പകാരം നിയന്ദ്ന്തണങ്ങള് ഏർചപടുത്തുവാന് 

 ാലൂക്, വിതല്ലജ ്  ലത്തില് റവനയു വകുപിനും, തപാലീസിനും, 

അഗ്നി സുരക്ഷാ വകുപിനും, ആതരാരയ വകുപിനും അധികാരം ഉണ്ട്. 

ദുരന്ത മുന്നറിയിപുകളും, ചപാ ുജനങ്ങള്കായുള്ള അനുബന്ധ 

നിർതദശങ്ങളും അ ാ ് ദിവസം, ഒരു നിശ്ചി  സ്ഥലത്ത് 

നിലവിലുതണ്ടാ എന്ന് അ ാ ് ജില്ലാ അടിയന്തിരഘട്ട 

കാരയനിർവഹണ തകന്ദ്രത്തിചെ 1077 എന്ന നമ്പറിതലാ, സംസ്ഥാന 

അടിയന്തിരഘട്ട കാരയനിർവഹണ തകന്ദ്രത്തിചെ 1079 എന്ന 

നമ്പറിതലാ വിളിച്ചാല് അറിയുവാന് സാധികും. ഈ തകന്ദ്രങ്ങള് 24 

മണികൂറും ന്ദ്പവർത്തനക്ഷമമാണ്. 

സംസ്ഥാന അത ാറിറ്റിയുചട Facebook തപജിലും, 

ചവബ്ദസറ്റിലും ദുരന്ത മുന്നറിയിപുകളും, 

ചപാ ുജനങ്ങള്കായുള്ള അനുബന്ധ നിർതേശങ്ങളും 

ലഭയമാകുന്നുണ്്ട. 
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വയാജ ദുരന്ത മുന്നറിയിപുകള് ന്ദ്ശദ്ധ്യില്ചപട്ടാല് സംസ്ഥാന 

ദുരന്ത നിവാരണ അത ാറിറ്റിയുചട ചമമ്പർ ചസന്ദ്കട്ടറിയുചട 9446579222 

എന്ന നമ്പറില് വാട്സ്അപ് സതരശമാതയാ, എസ.്എം.എസ് ആതയാ 

നല്കണം എന്ന് അഭയർഥികുന്നു. 

തദശീയ-സംസ്ഥാന-ജില്ലാ ദുരന്ത നിവാരണ അത ാറിറ്റിയുചട 

അംരീകാരം ഇല്ലാത്ത ഒരു സ്ഥാപനത്തിനും വയക്തികും ദുരന്ത 

ന്ദ്പവചനം നടത്തുവാതനാ, ചപാ ുജനങ്ങള്ക് ദുരന്ത സംബന്ധിയായ 

ആശങ്ക ഉണ്ടാകുന്ന രത്തിലുള്ള നിർതേശങ്ങള് നല്കുവാതനാ, 

ന്ദ്പചാരണം നടത്തുവാതനാ അധികാരം ഇല്ല എന്നും ഇത്തരം 

ന്ദ്പചാരണങ്ങള് ന്ദ്ശദ്ധ്യില്ചപട്ടാല് നിയമ നടപടി സവീകരികും 

എന്നും സംസ്ഥാന ദുരന്ത നിവാരണ അത ാറിറ്റി മാധയമങ്ങളിലൂചട 

ചപാ ു സമൂഹചത്ത അറിയിച്ചു. 

1.14 കടലാന്ദ്കമണ ന്ദ്പ ിതരാധത്തിന് എങ്ങചന കയർ ഭൂവസ്ന്ദ് ചത്ത 

ഉപതയാരചപടുത്താം എന്ന വിഷയത്തില് ശാസ്ന്ദ്  സദസ് – 18-08-

2017 

 കടലാന്ദ്കമണ ന്ദ്പ ിതരാധത്തിന് എങ്ങചന കയർ ഭൂവസ്ന്ദ് ചത്ത 

ഉപതയാരചപടുത്താം എന്ന ിചനകുറിച്്ച നടകുന്ന നൂ ന 

പരീക്ഷണം, ചകാച്ചി സർവകലാശാല, ചസന്റർ തഫാർ എർത്ത് 

സയന്സ് സ്റ്റ്ന്ഡീസ്, ഡിസാസ്റ്റ്ന്ർ മാതനജ്ചമന്റ് അത ാറിറ്റി, 

എന്സിഇആർഎംഐ,  ുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിചല രണ്ടു ഡസന് 

വരുന്ന വിദര് ദ്ധ്ന്മാർ, ഇറിതരഷന് കയർ വകുപുകളിചല സീനിയർ 

ഉതദയാരസ്ഥർ  ുടങ്ങിയവർ പചങ്കടുത്തു. ബഹു: ധനകാരയ-കയർ 

വകുപ് മന്ദ്ന്തി തഡാ. ത ാമസ് ഐസക് ശാസ്ന്ദ്  സദസ് ഉ ്ഘാടനം 

ചചയ്തു. ആലപുഴയില് ഓമനപുഴ കടപുറത്താണ് ഈ സദസ് നടന്ന ്. 

 ചപാളിെു കിടകുന്ന 

കല്ഭിത്തിയ്കു പുറകിലായി 

കയർ ഭൂവസ്ന്ദ്  ചാകുകള് 

അടുകി ഒരു ഭിത്തി പണി ു 

കഴിെു. അ ിനു പുറകില് 

കയർ ജിതയാ ചസല്ലുകള് 

ഉപതയാരിച്്ച 

കണ്ടല്ചച്ചടികളുചട നിരയും. 

ഇനി ഇ ിനു പുറകില് പൂവരശ്, 
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പുന്ന, കാറ്റാടി മരം ഇവയും കൂടി നടാന് പരിപാടിയുണ്്ട. പരിപാടി 

വിജയമാചണന്നാണ് ന്ദ്പാഥമിക വിലയിരുത്തല്. പതക്ഷ, കൃ യമായ 

ഒരു നിരമനത്തിതലയ്ക് എത്തുന്ന ിനു മുമ്പ് കൂടു ല് ചിട്ടയായ 

പരീക്ഷണങ്ങള് തവണ്ട ുണ്്ട.  

 ആലപുഴ കടല്ത്തീരത്ത് വയ യസ്ത സവഭാവത്തിലുള്ള ഒരു 

ഡസന്  ീരങ്ങള് ഇറിതരഷന് വകുപ് നിർണയികും. ഇവിചട NCRMI-

യുചടയും തഫാമാറ്റിക്സിന്ചറയും തന ൃ വത്തില് വയ യസ്ത 

രൂപത്തിലുള്ള കയർ ഭൂവസ്ന്ദ് ങ്ങള് ഉപതയാരിച്്ച കടല്ഭിത്തി 

പണിയും. ഇവയുചട കാരയക്ഷമ ചയകുറിച്്ച 

പൂർണവിലയിരുത്തലിന് അടുത്ത മഴകാലമടകം ഒരു വർഷചത്ത 

 ുടർച്ചയായ നിരീക്ഷണവും അളകലും തവണം. ഇ ിനുള്ള 

യന്ദ്ന്തങ്ങള് ചകാച്ചി സർവകലാശാല സ്ഥാപികും.  

ഇടകാല വിലയിരുത്തലിന്ചറ അടിസ്ഥാനത്തില് അടുത്ത 

മഴയ്കു മുമ്പ് ആലപുഴ കടല്ത്തീരചത്ത അപകടസാധയ യുള്ള 

ന്ദ്പതദശങ്ങള് മുഴുവന് പു ിയ സന്ദ്മ്പദായത്തില് ന്ദ്പ ിതരാധം 

 ീർകുന്ന ിനാണ് ഉതേശികുന്ന ്. വളചര സജീവമായ ചർച്ച ശാസ്ന്ദ്  

സദസില് നടന്നു. 

1.15 തകന്ദ്ര സർകാർ–യു.എന്.ഡി.പി-ദുരന്ത നിവാരണ-കാലാവസ്ഥാ 

വയ ിയാന പദ്ധ് ി (2013-2017) 

രവചെന്റ് ഓഫ് ഇന്തയ - യു.എന്.ഡി.പി ദുരന്ത നിവാരണ - 

കാലാവസ്ഥാ വയ ിയാന പദ്ധ് ി പൂർണമായും യു.എന്.ഡി.പി 

ഉതേശിച്ച ് തപാചല നടപാകി. ഈ പദ്ധ് ികായി 61,24,911/- രൂപ 

യു.എന്.ഡി.പി ലഭയമാകി. പദ്ധ് ിയുചട അവസാന റിതപാർട്്ട ജൂലി & 

കമ്പനി (Chartered Accountants) ഓഡിറ്റ് ചചയ്ത ്യു.എന്.ഡി.പിയ്കു നല്കി. 

പദ്ധ് ിയുചട ന്ദ്പധാനചപട്ട ഫലങ്ങള് ചുവചട തചർകുന്നു. 

1.  ിരുവനന്തപുരം നരരസഭയില് ദുരന്ത നിവാരണ ചസല് 

രൂപീകരിച്ചു 

2.  ിരുവനന്തപുരം നരരസഭയിചല ഉതദയാരസ്ഥർക് Incident 

Response Systemല് പരിശീലനം നല്കി 

3.  ിരുവനന്തപുരം നരര സഭയ്ക് ദുരന്ത ലഘൂകരണ പദ്ധ് ി, 

ദുരന്ത സാധയ ാ അവതലാകനം, മുന്നറിയിപ് സംവിധാന 

അവതലാകനം എന്നിവ  യ്യാറാകി നല്കി 



 

സംസ്ഥാന ദുരന്ത നിവാരണ അത ാറിറ്റി  33 | വാർഷിക റിതപാർട്്ട |2017-18 

 

4.  ിരുവനന്തപുരം നരരസഭയിചല 3131 സന്നദ്ധ് ന്ദ്പവർത്തകചര 

ദുരന്ത നിവരണത്തില് പരിശീലിപികുകയും, 100 

വാർഡുകളിലും ദുരന്ത ലഘൂകരണ പദ്ധ് ി  യ്യാറാകുകയും 

ചചയ്തു 

5. 200 ദുരന്ത ലഘൂകരണ അവതബാധ ശില്പശാലകള് നടത്തി 

6. സംസ്ഥാന ദുരന്ത നിവാരണ അത ാറിറ്റിയുചട ചവബ്ദസറ്റ് 

കൂടു ല് കാരയക്ഷമമാകി 

7. ദുരന്ത ലഘൂകരണത്തിനായി വിവിധ  രം ദക പുസ്തകങ്ങളും 

ലഘു തലഖകളും  യ്യാറാകി 

8. പത്തനം ിട്ടയിചല ചപരിങ്ങര, ചകാല്ലം ജില്ലയിചല മതന്ദ്ണാ 

 ുരുത്ത് എന്നീ വിതല്ലജുകളില് ദുരന്ത ലഘൂകരണ പദ്ധ് ി 

 യ്യാറാകുകയും, ദുരന്ത നിവാരണ വിതല്ലജ്  ല കമിറ്റി 

രൂപീകരികുകയും, സന്നദ്ധ് ന്ദ്പവർത്തകചര ദുരന്ത 

നിവാരണത്തില് പരിശീലിപികുകയും ചചയ്തു. 

1.16 ദുരന്ത സാധയ ാ ന്ദ്പതദശ ഭൂപടങ്ങള് ചപാ ുജനങ്ങള്കായി 

ന്ദ്പസിദ്ധ്ീകരിച്ചു 

 സംസ്ഥാനചത്ത ദുരന്ത സാധയ ാ ന്ദ്പതദശങ്ങള് Centre for Earth Science 

Studies 2010ല്  യ്യാറാകി സർകാരിനും, ദുരന്ത നിവാരണ അത ാറിറ്റികും 

നല്കിയിരുന്നു. Centre for Earth Science Studies തമല് ഭൂപടം  യ്യാറാകി 

നല്കിയതപാള് ഇവ സർകാരിചെ മാന്ദ് ം ഉപതയാരത്തിന് (for official use only) 

എന്ന നിബന്ധനയില് ആണ്  ന്ന ്. 2010 മു ല് ഇവ ഉപതയാരികാച , 

ചപാ ുജനങ്ങള്ക് നല്കാച  സൂക്ഷിച്ച് വച്ചിരുന്നു. 

 ചപാ ു പണം ഉപതയാരിച്ച്  യ്യാറാകിയ ഇവ ചപാ ുജനങ്ങള്ക് 

ഉപതയാരികുവാന് നല്കണം എന്ന് സംസ്ഥാന ദുരന്ത നിവാരണ 

അത ാറിറ്റി  ീരുമാനം എടുകുകയും, ഇവ സംസ്ഥാന-ജില്ലാ ദുരന്ത 

ലഘൂകരണ പദ്ധ് ികളുചട ഭാരം ആകുകയും 2017ല് ഇവയുചട പൂർണ 

ഡിജിറ്റല് രൂപം രൂരിള് ഏർത്തില് ഉപതയാരികത്തക രീ ിയില് 

ന്ദ്പസിദ്ധ്ീകരികുകയും ചചയ്തു. ഈ ഭൂപടങ്ങളുമായി ബന്ധചപടുത്തി വിവിധ 

ദുരന്ത സാധയ ാ ന്ദ്പതദശങ്ങളില് ചചയ്യുവാന് പാടുള്ള ും ഇല്ലാത്ത ുമായ 

നടപടികള് ദുരന്ത ലഘൂകരണ പദ്ധ് ിയില് ചാപ്റ്റർ 3.21ആയി 

നിർതേശിച്ചിട്ടുണ്്ട. ഉരുള്ചപാട്ടല്/മണിടിച്ചില്, ചവള്ളചപാകം എന്നീ 

ദുരന്തങ്ങള് ന്ദ്പ ിതരാധികുന്ന ിന് Centre for Earth Science Studies കചണ്ടത്തിയ 

അ ാ ് ദുരന്തങ്ങളുചട വിവിധ ദുരന്ത ീന്ദ്വ ാ ന്ദ്പതദശങ്ങളില്  ചചയ്യുവാന് 

പാടുള്ള ും ഇല്ലാത്ത ുമായ നടപടികള് വയക്തമായി ഇവിചട 

ന്ദ്പ ിപാധിച്ചിട്ടുണ്്ട. ഇവ വിവിധ തകാട ി ഉത്തരവുകളില് ഉയർത്തി 
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കാണികുകയും, തകാട ി ഈ പദ്ധ് ികള് വിശദമായി പരിതശാധിച്ച ്

ഇവയുചട ഉയർന്ന നിലവാരം തബാധയചപട്ട ് സംസ്ഥാന അത ാറിറ്റികും, 

സർകാരിനും അനുകൂലമായ, ദുരന്ത ലഘൂകരണത്തിന് സഹായകരമായ 

വിധികള് പുറചപടുവിച്ചിട്ടുണ്്ട. ഈ ഭൂപടങ്ങള് ചപാ ുജനങ്ങള്ക് പൂർണ 

ഡിജിറ്റല് രൂപത്തില് നല്കിയ രാജയചത്ത ആദയ ദുരന്ത നിവാരണ 

അത ാറിറ്റിയാണ് തകരളം എന്നും തകാട ി ന്ദ്പത യകം ചൂണ്ടികാട്ടിയിട്ടുണ്്ട. 

ഇത്തരത്തില് ചപാ ുജനങ്ങള്ക് അവരുചട ന്ദ്പതദശത്തിചെ ദുരന്ത സാധയ  

സവയം കചണ്ടത്തുവാനുള്ള അവസരം നല്കിയ ിനാല്, ദുരന്ത സാധയ  

വർദ്ധ്ിപികുന്ന ില് പങ്ക് വഹികുന്ന ന്ദ്പകൃ ി ചൂഷണങ്ങള്കും 

നിർമി ികള്കും എ ിചര ഉള്ള പരാ ികളും  ിരുത്തല് ന്ദ്ശമങ്ങളും 

രണയമായി വർദ്ധ്ിച്ചിട്ടുണ്്ട. വയനാട്ടില് ജില്ല ദുരന്ത നിവാരണ അത ാറിറ്റി 

ചകട്ടിട നിർമാണത്തിന് ഏർചപടുത്തിയ നിയന്ദ്ന്തണം, മലപുറത്തും, 

കണൂരും  ീന്ദ്വ ദുരന്ത സാധയ ാ തമഖലയിചല പാറ 

ചപാട്ടികലിചന ിചരയുള്ള ഉത്തരവ്, പാലകാടും, മറ്റ് വരള്ച്ചാ 

ന്ദ്പതദശങ്ങളിലും വരള്ച്ചാ സമയത്ത് കുഴല് കിണർ നിയന്ദ്ന്തികുന്ന ഉത്തരവ ്

എന്നിവ ഇവയില് ചില ഉദാഹരണങ്ങള് ആണ്. 

 സംസ്ഥാന ദുരന്ത നിവാരണ അത ാറിറ്റി തനരിട്ട് തകരളത്തിചല 

വരള്ച്ചാ ദുരന്ത സാധയ ാ ന്ദ്പതദശങ്ങള് കചണ്ടത്തുകയും, വിവിധ 

ന്ദ്പ ിതരാധ, ന്ദ്പ ികരണ നടപടികള് സവീകരികുകയും ചചയ്തിട്ടുണ്്ട. 

സംസ്ഥാനത്ത് വരള്ച്ചാ ന്ദ്പ ിതരാധത്തിനായി സ്ഥാപിച്ച വാട്ടർ 

കിതയാസക്ള്, ജി.പി.എസ് ഘടിപിച്ച വണ്ടിയില് മാന്ദ് ം ജലവി രണം 

അനുവദിച്ച ് എന്നിവ ഇവയില് ചില ഉദാഹരണങ്ങള് ആണ.് 

 ദുരന്ത നിവാരണ അത ാറിറ്റിയില് നിരിട്ട് നിർണയികചപട്ടിട്ടുള്ള 

ചുമ ല അചല്ലങ്കിലും, തകരളത്തില് ന്ദ്പധാന രാസ ദുരന്ത സാധയ ാ 

ന്ദ്പതദശങ്ങളും സംസ്ഥാന അത ാറിറ്റി തനരിട്ട് ശാസ്ന്ദ് ീയമായി കചണ്ടത്തി 

ഭൂപടം നിർമിച്ച് ചപാ ുജനങ്ങള്കായി ന്ദ്പസിദ്ധ്ീകരിച്ചിട്ടുണ്്ട. ന്ദ്പധാനചപട്ട 

നരരങ്ങളിചലയും അണുവികിരണ സാധയ  തന്ദ്സാ സുകളും കചണ്ടത്തി 

സാധയ  നിർണയിച്ചിട്ടുണ്്ട. ഇവ ഈ ലിങ്കില് http://sdma.kerala.gov.in/maps/ 

ലഭയമാണ.് 

1.17  ൃശ്ശൂർ പൂരം ദുരന്ത ലഘൂകരണ പദ്ധ് ി 

സംസ്ഥാന ദുരന്ത നിവാരണ അത ാറിറ്റിയുചട സാതങ്ക ിക, 

സാമ്പത്തിക സഹായതത്താചട  ൃശ്ശൂർ ജില്ലാ ദുരന്ത നിവാരണ അത ാറിറ്റി 

 ൃശ്ശൂർ പൂരം ദുരന്ത ലഘൂകരണ പദ്ധ് ി  യ്യാറാകി. 2018ചല പൂരം മു ല് 

തമല് പദ്ധ് ി നടപാകുവാന് ആരംഭിച്ചു. ജനകൂട്ടനിയന്ദ്ന്തണ 

മാനദണ്ഡങ്ങളും, വിവിധ വകുപുകളുചട ചുമ ലകളും, ന്ദ്പതദശചത്ത ദുരന്ത 

സാധയ കളും, അവചയ തനരിടുവാനുള്ള സംവിധാനങ്ങളും ഉള്ചപടുന്ന 
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തമല് പദ്ധ് ിതയാട് അനുബന്ധിച്ച് പൂരം അടിയന്തിരഘട്ട കാരയനിർവഹണ 

തകന്ദ്രവും ന്ദ്പവർത്തിച്ചു. പദ്ധ് ിയുചട നടത്തിപിചെ ഫലമായി പൂരം 

ഏതകാപനതത്താചടയും, അപകട രഹി മായും നടപാകുവാന് സാധിച്ചു. 

1.18 ശബരിമല ദുരന്ത ലഘൂകരണ പദ്ധ് ി 

സംസ്ഥാന എക്സികയൂട്ടീവ് കമിറ്റി 12-11-2013ല്  ീരുമാനിച്ച  ്ന്ദ്പകാരം 

ശബരിമല അടിയന്തരഘട്ട ന്ദ്പവർത്തന രൂപതരഖ (ദന്ദ്കസിസ് മാതനജ് ചമനറ് ്

ൈാന്) പത്തനം ിട്ട ജില്ലാ കളക്ടർ ചചയർമാനായ ദന്ദ്കസിസ് മാതനജ് ചമനറ് ്

ന്ദ്രൂപ് സംസ്ഥാന ദുരന്ത നിവാരണ അത ാറിറ്റിയുചട സഹായതത്താചട 

 യ്യാറാകിയിട്ടുണ്്ട. ശബരിമലയിതലചകത്തുന്ന ഭക്തരുചട സുരക്ഷ 

മുന്നിർത്തിയാണ് ൈാന്  യ്യാറാകിയ ്. ശബരിമലയിചല ചപാ ുവായ 

എല്ലാ ന്ദ്പശ് നങ്ങളും പഠിച്ചാണ ്ൈാന്  യ്യാറാകിയിരികുന്ന ്. ന്ദ്പധാനമായും 

അടിയന്തര ഘട്ട ന്ദ്പവർത്തനങ്ങള് ഏതകാപിപികാന് മൂന്നു സ്ഥിരം 

സ്ഥലങ്ങള് തവണം. നിലയ്കല്, സന്നിധാനം, അപാച്ചിതമട ്

എന്നിവിടങ്ങളിലായിരികണചമന്ന ് ൈാനില് പറയുന്നു. നിലയ്കലില് 

ഒതരകർ സ്ഥലമാണ് ഇ ിനായി സംസ്ഥാന ദുരന്ത നിവാരണ അത ാറിറ്റി 

ജില്ലാ ദുരന്ത നിവാരണ അത ാറിറ്റിതയാട് ആവശയചപട്ടിരികുന്ന ്. 

സന്നിധാനത്ത് ചചറിചയാരു ചസനറ്ർ ന്ദ്പവർത്തിപികാന് കഴിയണം. 

അപാച്ചിതമട്ടിലും ചചറിയ ചസന്റർ 

മ ിയാകും. ഈ ചസനറ്റുകളില് 

ദുരന്തനിവാരണ അത ാറിറ്റി 

അധികൃ ർ കാരയങ്ങള് നിയന്ദ്ന്തികും. 

ശബരിമല  ീർഥാടനതത്താടനുബന്ധിച്ച് 

ദുരന്ത നിവാരണ ന്ദ്പവർത്തനങ്ങള് 

ഏതകാപിപികുന്ന ിനായി 2013 മു ല് 

മണ്ഡല വിളക ് കാലഘട്ടം മു ല് 

അടിയന്തിരഘട്ട കാരയനിർവഹണ 

തകന്ദ്രം (എമർജന്സി ഓപതറഷന് 

ചസനറ്ർ)  നടത്തി വരുന്നു.  20 സർകാർ 

വകുപുകളിചല ഉതദയാരസ്ഥചര 

ഏതകാപിപിച്ചുചകാണ്ടാണ് ദുരന്ത 

നിവാരണ വിഭാരത്തിനു കീഴില് 

പമ്പയിചല എമർജന്സി ഓപതറഷന് 

ചസനറ്ർ  ന്ദ്പവർത്തികുന്ന ്. അടിയന്തര 

സാഹചരയം തനരിടുന്ന ിന് ഇന്റർചനറ്്റ, വയർചലസ്, ചടലിഫാക് സ്, ഹാം 

തറഡിതയാ, തഹാട്ട് ദലന് എന്നീ സംവിധാനങ്ങള് തകന്ദ്രത്തില് ഉണ്ട്. 

എസ്.എം.എസ്, തമാഡം എന്ന സംവിധാനം ഉപതയാരിച്ച് ഓതരാ മണികൂർ 
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ഇടവിട്ട് ബന്ധചപട്ട ഉതദയാരസ്ഥർക് ചമാദബല് തഫാണില് സതരശം 

ലഭയമാകുന്നു.  ീർഥാകരുചട  ിരക ് സംബന്ധിച്ച വിവരം ഇത്തരത്തില് 

ദകമാറും. 24 മണികൂറും ന്ദ്പവർത്തികുന്ന തകന്ദ്രത്തില് ദുരന്ത നിവാരണ 

വിഭാരത്തിന് പുറതമ തപാലീസ്, ആതരാരയം, അഗ്നിശമന തസന, വനം, 

തദവസവം, വാട്ടർ അത ാറിറ്റി, ജലതസചനം, ചപാ ുമരാമത്ത,് ചക.എസ്.ഇ.ബി, 

എക് ദസസ്, നാഷണല് ഇന്ഫർമാറ്റിക് സ്, ബി.എസ്.എന്.എല്, 

ചക.എസ്.ആർ.ടി.സി, തമാതട്ടാർ വാഹനം  ുടങ്ങി വിവിധ വകുപുകളിചല 

ഉതദയാരസ്ഥർ ഉണ്ടാകും. പമ്പ, നിലയ്കല്, ജില്ലാ കളക്ടതററ്്റ, സംസ്ഥാന 

ദുരന്ത നിവാരണ അത ാറിറ്റി എന്നിവിടങ്ങളുമായി എമർജന്സി 

ഓപതറഷന് ചസനറ്റിചന ബന്ധിപികും. ശബരിമല  ീർഥാടനവുമായി 

ബന്ധചപട്ട് അപകടം ഉണ്ടാകുന്ന ്  ടയാനും ദുരന്ത സാഹചരയത്തില് 

ഫലന്ദ്പദമായി ഇടചപടാനും എമർജന്സി ഓപതറഷന് ചസനറ്റിന ്

സാധികും. 

സന്നിധാനത്തും മറ്റുസ്ഥലങ്ങളിലും അടിയന്തിരഘട്ട സുരക്ഷാ 

ന്ദ്പവർത്തനങ്ങള് നടതത്തണ്ടി വന്നാല് ശബരിമലയിചല എല്ലാ വഴികതളയും 

കുറിച്ച് എമർജന്സി ഓപതറഷന് ചസചെറില് വിവരം ലഭയമാകിയിട്ടുണ്്ട. 

തദശീയ ദുരന്ത ന്ദ്പ ികരണ തസനയുചട സഹായവും സന്നിധാനത്ത് 

സംസ്ഥാന ദുരന്ത നിവാരണ അത ാറിറ്റി ലഭയമാകുന്നുണ്്ട. 

തപാലീസ് തസനയും, തദശീയ ദുരന്ത ന്ദ്പ ികരണ തസനയും രക്ഷാ 

ന്ദ്പവർത്തനങ്ങള് നടത്തുതമ്പാള് അവർക്  ഉപതയാരികുവാന് 

ശബരിമലയുചട ഭൂപടം നല്കിയിട്ടുണ്്ട. അ ില് പറെിരികുന്ന 

സ്ഥലങ്ങളില് ആയിരികും ഭക്തചര രക്ഷിച്ച് എത്തിതകണ്ട ്.  ികും 

 ിരകും മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന അപകടങ്ങള്  ുടങ്ങി അഗ്നിബാധ, 

ചപാട്ടിചത്തറി എന്നിവയും ൈാന് ഉണ്ടാകുന്ന ഘട്ടത്തില് ദുരന്തങ്ങളായി 

പരിരണിച്ചിട്ടുണ്്ട. ന്ദ്പധാനവഴികളും അ ിതനാടനുബന്ധിച്ചുള്ള 

ചചറുവഴികളും വയക്തമാകുന്ന മാപുകള് ൈാനിതനാചടാപം 

 യ്യാറാകിയിട്ടുണ്്ട.  ീപിടികാന് സാധയ യുള്ള ന്ദ്പതദശങ്ങള് ഇവയാണ്. 

അപം അരവണ നിർമികുന്നസ്ഥലം, സമീപ ന്ദ്പതദശങ്ങളിചല 

തഹാട്ടലുകളില് രയാസ് കുറ്റികള് കൂട്ടമായി സൂക്ഷികുന്ന സ്ഥലങ്ങള്, 

ചവടിവഴിപാട് നടകുന്ന സ്ഥലം, ചകാന്ദ്പ ഉണകുന്ന സ്ഥലം 

എന്നിവിടങ്ങളാണ്. ഇവകൂടാച  വനയമൃരങ്ങള് അയ്യപന്മാചര 

ആന്ദ്കമികുന്ന ും, വിരിചവയ്പു സ്ഥലങ്ങളില് ഭക്ഷണം പാചകം ചചയ്യാന് 

സ്റ്റ്ന്ൗ, രയാസ് എന്നിവ ഉപതയാരികുന്ന ും, സവാമി അയ്യപന് തറാഡു വഴി 

ന്ദ്ടാക്ടറില് സാധനങ്ങള് ചകാണ്ടുതപാകുന്ന ും അപകട സാധയ കള് 

ഉള്ള ാണ്. അപം അരവണ ൈാനറ്ുകളില് 25000 ബാരല് ഡീസലാണ് തസ്റ്റ്ന്ാർ 

ചചയ്തിട്ടുള്ള ്. തഹാട്ടലുകളില് 100ല് കൂടു ല് രയാസ് സിലിണ്ടറുകള് 
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സൂക്ഷികുന്നുണ്്ട. അയ്യപന്മാർ മകര തജയാ ി കാണുന്ന ിനായി ചില 

ന്ദ്പത യക സ്ഥലങ്ങളില് ഒത്തുകൂടുന്ന ്  ികും  ിരകും ഉണ്ടാകാന് 

സാധയ യുണ്്ട. ചവടിവഴിപാട് നടത്തുന്ന സ്ഥലങ്ങളില് അളവില് കൂടു ല് 

ചവടിമരുന്ന് സൂക്ഷികുന്ന ് അപകടം ഉണ്ടാകും. ചവടിചവയ്കുന്നിടത്തു 

നിന്നും 500 മീറ്റർ ഉള്ളിലായി തവണം ചവടിമരുന്ന് സൂക്ഷിതകണ്ട ്. അ ും 

സുരക്ഷി മായിട്ടായിരികണം. സന്നിധാനത്ത് അഞ്ച് സ്ഥലങ്ങളിലാണ ്

വിവിധരീ ിയിലുള്ള അപകടങ്ങള്കു സാധയ . അവിചടനിന്നും 

രക്ഷാന്ദ്പവർത്തനം നടത്തി ഭക്തചര എത്തിതകണ്ട സ്ഥലങ്ങള് 

ആചറണമാണ്. ഈ സുരക്ഷി  സ്ഥലങ്ങളിതലചകതത്തണ്ട ന്ദ്പത യക 

വഴികളും മാപില് അടയാളചപടുത്തിയിട്ടുണ്്ട. എമർജന്സി ഓപതററ്റിംര ്

ചസനറ്റിനായി 10 ലക്ഷം രൂപ 2017-18ല് അനുവദിച്ചിട്ടുണ്്ട. 

ഒതര സമയം ദർശനത്തിനായി സന്നിധാനത്തും പരിസരത്തും രണ്ടു 

ലക്ഷം ഭക്തർകു മാന്ദ് തമ നില്കാന് അനുമ ിയുള്ളൂ. അ ില് കൂടു ല് 

ഭക്തർ എത്തിയാല് സന്നിധാനത്ത ്  ികും  ിരകും ഉണ്ടായി 

അപകടമുണ്ടാകുചമന്ന കചണ്ടത്തലിലാണി ്. ഇ ിലധികം ഭക്തർ 

എത്തിയാല് സവാമി അയ്യപന് തറാഡില് നിന്നും ഭക്തചര സന്നിധാനതത്തകു 

വിടുന്ന ് തപാലീസ് നിയന്ദ്ന്തികണം എന്ന നിർതദശം എമർജന്സി 

ഓപതറഷന് ചസനറ്ർ നല്കു ം. ഒരാള്ക് അര സ് കവയർ മീറ്റർ സ്ഥലം എന്ന 

അളവിലാണ് സന്നിധാനത്ത് കണകു കൂട്ടിയിരികുന്ന ്. ഓതരാ 

മണികൂറും സന്നിധാനത്ത് എത്തുന്ന ഭക്തരുചട എണം തമാണിറ്റർ 

ചചയ്യുന്നുണ്്ട. ഓതരാ മൂന്നു മണികൂറുകള് കൂടുതമ്പാഴും ജില്ലാ കളക്ടർകും 

ദുരന്ത നിവാരണ അത ാറിറ്റി സംസ്ഥാന ഓഫീസിലും എമർജന്സി 

ഓപതററ്റിങ് ചസന്ററിലും ചമതസജുകള് എത്തുകയും ചചയ്തു. 

ഇ നുസരിച്ചാണ ് ഭക്തചര നിയന്ദ്ന്തികണതമാ തവണ്ടതയാ എന്ന ്

 ീരുമാനികുന്ന ്.  സന്നിധാനതത്തചകത്തുന്ന ഭക്തർ ഏച ാചക 

സ്ഥലങ്ങളിലാണ്  മ്പടികുന്നച ന്നും എവിചടചയാചകയാണ് വിരി 

ചവയ്കുന്നച ന്നും കചണ്ടത്താന് ന്ദ്പത യക മാപിങ് നടത്തിയിട്ടുണ്്ട. ഇവയും 

ദന്ദ്കസിസ് മാതനജ് ചമന്റ് പ്ളാനില് ഉള്ചപടുത്തിയിട്ടുണ്്ട. 

ദന്ദ്കസിസ് മാതനജ് ചമന്റ ്പള്ാനിചെ ഭാരമായി  പത്തനം ിട്ട മു ല് 

പമ്പ വചര ദുരന്തനിവാരണ സുരക്ഷായാന്ദ് യും നടത്തിവരുന്നു. 

ചപാ ുമരാമത്ത,് വനം വകുപ,് ആർ.ടി.ഒ, ഫയർതഫാഴ് സ് ഉതദയാരസ്ഥരും 

അയ്യപതസവാ സംഘം ന്ദ്പവർത്തകരും സുരക്ഷായാന്ദ് യില് പചങ്കടുത്തു. 

ഓതരാ ന്ദ്പതദശചത്തയും സുരക്ഷ ഈ യാന്ദ് യില് വിലയിരുത്തുകയും, 

വിവിധ വകുപുകള് സവീകരിതകണ്ട നടപടികള്  ീരുമാനികുകയും ചചയ്ത ്

വരുന്നു. 
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1.19 തകാട ി തകസുകള് 

 സംസ്ഥാന ദുരന്ത നിവാരണ അത ാറിറ്റി തനരിട്ട് കക്ഷിയായ വിവിധ 

പരിസ്ഥി ി തകസുകള് ദഹതകാട ിയില് വരുന്ന സാഹചരയം 

അത ാറിറ്റിയുചട ന്ദ്പവർത്തന ഫലമായി ഉണ്ടായി. ഇവയില് 

അത ാറിറ്റിയുചട സ യസന്ധമായ നടപടികള് കാരണം പാരിസ്ഥി ിക 

അനുകൂല വിധികള് ദഹതകാട ിയില് നിന്നും സുന്ദ്പീം തകാട ിയില് 

നിന്നും ഉണ്ടായി. ഇവയില് ന്ദ്പധാന തകസുകള് ചുവചട തചർകുന്നു. 

1. WA No. 2745 of 2015 in WP (C) 26377/2015 against judgement in WP (C) 26377 

dated 23-09-2015 -  ിരുവനന്തപുരം നരരത്തില് ദുരന്ത നിവാരണ 

അത ാറിറ്റി നടപാകിയ ഓപതറഷന് അനന്ത പദ്ധ് ി ന്ദ്പകാരം 

ചപാളിച്ച് കളയാന്  ീരുമാനിച്ച ഒരു ചകട്ടിടം ചപാളികുന്ന ിന ്

എ ിചര ഉടമ നല്കിയ ഹരിജിയില് തകാട ി ദുരന്ത നിവാരണ 

നിയമവും, അ ിനു കീഴില് പുറചപടുവികുന്ന ഉത്തരവുകളുചട 

ന്ദ്പത യക നിയമ സാധു യും, മറ്റ് നിയമങ്ങള്കുള്ളില് നിന്നും 

പുറചപടുവികുന്ന ഉത്തരവുകള്കും, മചറ്റല്ലാ നിയമങ്ങള്കും 

മുകളില് ദുരന്ത നിവാരണ ഉത്തരവുകള്കുള്ള ന്ദ്പാബലയവും 

ഉയർത്തികാട്ടി സർകാർ  ീരുമാനം അംരീകരിച്ചു. 

2. WP(C) No. 24873 of 2015 (H) dated 3-11-2015 - വയനാട് ജില്ലാ ദുരന്ത 

നിവാരണ അത ാറിറ്റി വയനാട് ജില്ലയില് നിശ്ചി  ഉയരത്തില് 

കൂടു ല് ഉള്ള ചകട്ടിടങ്ങള് നിർമികരു ് എന്ന് ഉരുള്ചപാട്ടല് 

ഭൂപടവും സംസ്ഥാന അത ാറിറ്റിയുചട ഉപതദശവും അനുസരിച്ച ്

പുറചപടുവിച്ച ഉത്തരവ ് ദുരന്ത നിവാരണ നിയമാനുസൃ ം 

ഉയർത്തിപിടികുകയാണ് ഈ വിധിയില് തകാട ി. 

3. WP (C) No. 5774, 6003, 6109, 7279 of 2017 (W) dated 10-03-2017 - തകരളത്തിചല 

രൂക്ഷമായ വരള്ച്ചാ സാഹചരയത്തില് സംസ്ഥാന അത ാറിറ്റിയുചട 

ശിപാർശ ന്ദ്പകാരം വയാവസായിക ഉപതയാരത്തിന ്ഭൂജല വിനിതയാരം 

31-5-2017 വചര 25%തലക ് പരിമി ചപടുത്തിയ ിചന 

ലഘൂകരികുവാനായി ആണ് ചിലർ തകാട ിചയ സമീപിച്ച .് 

വിശദമായ വാദം തകട്ട തകാട ി, കാലാകാലം ഭൂജല നിരപ് 

പരിതശാധിച്ച് ജല വിനിതയാര പരിധി നിർണയികണം എന്ന ്

ഉത്തരവിട്ടു. 

4. Writ Petition (Civil) No. 444 of 2013 dated 8-05-2017 - എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളും, 

തദശീയ ദുരന്ത നിവാരണ അത ാറിറ്റിയും കക്ഷിയായ ഈ സുന്ദ്പീം 

തകാട ി ഡിവിഷന് ചബഞ്ച് പുറചപടുവിച്ച വിധിയില് ദുരന്ത 

നിവാരണ നിയമ ന്ദ്പകാരം വിവിധ നടപടികള് സംസ്ഥാനങ്ങള് 

നടപാകിയിട്ടുണ്്ട എന്ന് കചണ്ടത്തി. 
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5. WP (C) No. 2986/2017 (W) dated 11-04-2017 - തകരളത്തിചല രൂക്ഷമായ 

വരള്ച്ചാ സാഹചരയത്തില് സംസ്ഥാന അത ാറിറ്റിയുചട ശിപാർശ 

ന്ദ്പകാരം വയാവസായിക ഉപതയാരത്തിന് ഭൂജല വിനിതയാരം 31-5-2017 

വചര 25%തലക ് പരിമി ചപടുത്തിയ ിചന കുപിചവള്ള 

കമ്പനികളുചട അതസാസിതയഷന് തചാദയം ചചയ്ച ങ്കിലും, 

സംസ്ഥാന അത ാറിറ്റിയുചട ഉത്തരവ് തകാട ി ഉയർത്തിപിടിച്ചു. 

6. WP (C) No. 12018/2016 dated 21-04-2017 - ഇടുകി ജില്ലയില്, ച ാടുപുഴ 

 ാലൂകില്, ചവളിയാമറ്റം വിതല്ലജില്, ബ്തളാക് 28, സർതവ നംബർ 

146/2 പുലിയാനികല് ന്ദ്രദനറ്റ ് കവാറി ദുരന്ത സാധയ  

വർദ്ധ്ിപികുന്നുതണ്ടാ എന്നു ബഹു. ദഹതകാട ി നിർതദശ ന്ദ്പകാരം 

പരിതശാധിച്ച് തകാട ിക് റിതപാർട്ട് സമർപിച്ചു. ഈ റിതപാർട്ട് കൂടി 

പരിരണിച്ച് തകാട ി തകസ്  ീർപാകി 

7. WP (C) No. 1965/2017 filled by T.N Ashok Kumar - ഇടുകി ജില്ലയില് ൈം ജൂഡി 

എന്ന റിതസ്സാർട്ട് ഉരുള്ചപാട്ടല്, മണിടിച്ചില് സാധയ  പരിരണിച്ച് 

 ുറന്ന് ന്ദ്പവർത്തിപികുവാന് അനുവദികണതമാ എന്ന വിഷയത്തില് 

ബഹു. ദഹചകാട ി അത ാറിറ്റിയുചട അഭിന്ദ്പായം ത ടി. 

അത ാറിറ്റിയുചട കൂചട അഭിന്ദ്പായം തകട്ട തശഷം തകാട ി തകസ് 

 ീർപാകി. 

1.20 തദശീയ വരള്ച്ചാ സഹായ ന്ദ്രന്ഥ (Drought Manual) പരിഷ്കരണം 

 തകന്ദ്ര ആഭയന്തര മന്ദ്ന്താലയം കത്ത് നമ്പർ 33-6/2016 NDM-1 dated 3-04-

2017 ന്ദ്പകാരം തകന്ദ്ര/സംസ്ഥാന ദുരന്ത ന്ദ്പ ികരണ നിധിയുചട വിനിതയാര 

മാനദണ്ഡം ഖണ് ഡിക 3 പരിഷ്കരിച്ചിട്ടുണ്്ട. വരള്ച്ചാ സഹായ ന്ദ്രന്ഥ 2016 

കർശനമായി നടപാകണം എന്നും ഈ മാനുവലില് ഉള്ള മാനദണ്ഡങ്ങള് 

കർശനമായി പാലിച്ച് മാന്ദ് തമ ഇനി മു ല് വരള്ച്ചാ ന്ദ്പഖയാപനം 

സാധികുകയുള്ളൂ എന്നും അറിയിച്ചു. ന്ദ്പസ്തു   മാനുവലിചെ table 3.10 

ന്ദ്പകാരം 

1. മഴ: മഴയുചട ദീർഘകാല ശരാശരിയില് നിന്നുള്ള വയ ിയാനം 

അചല്ലങ്കില് Standard Precipitation Index, കൂടാച   ുടർച്ചയായി 4 

ആഴ്ചയില് (ജലം ചപട്ടന്ന് ഊർന്നുതപാകുന്ന മണുള്ള ന്ദ്പതദശങ്ങളില് 3 

ആഴ്ച) അധികം മഴ ചപയ്യാ ിരികുന്ന സ്ഥി ി. 

2. കൃഷി: വാർഷിക അളവില് (annual sown area) കൃഷി ഇറകിയ 

സ്ഥലത്തിനച്റ വിസ്തൃ  ി ശരാശരിയില് നിന്നും 50% 

കുറവായിരികണം 

3. ഉപന്ദ്രഹ ചിന്ദ് ത്തിചെ സഹായതത്താചട നിർണയികുന്ന ഭൂമിയുചട 

ഹരി  തമലാപിചെ ത ാ ് (Normalized Difference Vegetation Index or 

Vegetation Condition Index) 
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4. മണിചല ഈർപത്തിചെ വയ ിയാനം (Percentage Available Soil Moisture or 

Moisture Adequacy Index) 

5. ഉപരി ല ജലത്തിചെയും ഭൂജലത്തിചെയും ലഭയ  (Steam Flow Drought 

Index, Reservoir Storage Index, Ground Water Drought Index) 

എന്നീ സൂചികകള് നിർബന്ധമായും വരള്ച്ച ന്ദ്പഖയാപനത്തിന ്

ഉപതയാരികണം. 

 ഇവയില് ഐറ്റം 1 നിർബന്ധമായും 50%ത്തില് കുറവാചണങ്കിലും, 

 ുടർച്ചയായി 4 ആഴ്ചയില് അധികം മഴ ചപയ്യാ ിരികുന്ന സ്ഥി ിയും 

മാന്ദ് തമ വരള്ച്ചാ ന്ദ്പഖയാപനത്തിചെ ആദയ ഘട്ടം ആരംഭികുവാന് 

സാധികുകയുള്ളൂ.  ുടർന്ന് വരള്ച്ച ന്ദ്പഖയാപികണചമങ്കില് 2 മു ല് 5 

വചരയുള്ള ഏച ങ്കിലും 3 ഐറ്റം അനുവദനീയമായ അളവിന ്  ാചഴ 

ആയിരികുകയും തവണം. അ ി ീന്ദ്വ വരള്ച്ച (severe drought) ആചണങ്കില് 

മാന്ദ് തമ ഇനി മു ല് തകന്ദ്ര ദുരന്ത ന്ദ്പ ികരണ നിധിയില് നിന്നും സഹായം 

അഭയർഥികുവാന് സാധികുകയുള്ളൂ. ഇവചയല്ലാം തൈാക്  

അടിസ്ഥാനത്തില് നിർണയികുകയും, വരള്ച്ച ന്ദ്പഖയാപികുന്ന 

വിതല്ലജുകളിചല 10% എങ്കിലും വലിയ കൃഷിയിടങ്ങള് തനരിട്ട് പരിതശാധിച്ച ്

റിതപാർട്ട്  ഉണ്ടാകുകയും തവണം. ചചറുകിട കൃഷി ഇടങ്ങള് 

പരിതശാധികുന്ന  ് അഭികാമയമല്ല എന്നും ഈ സഹായ ന്ദ്രന്ഥം 

നിഷ്കർഷികുന്നു. 

  ീന്ദ്വ വരള്ച്ച (moderate drought) എന്ന ഘട്ടത്തില് തകന്ദ്ര ദുരന്ത 

ന്ദ്പ ികരണ നിധിയില് നിന്നും ഇനി സംസ്ഥാനങ്ങള്ക് സഹായം 

അഭയർഥികുവാന് സാധികില്ല. ഇത്തരം സാഹചരയത്തില് സംസ്ഥാന ദുരന്ത 

ന്ദ്പ ികരണ നിധിയും, സംസ്ഥാനത്തിചെ  ന ു ഫണ്ടും ഉപതയാരിച്ച ്

മാന്ദ് തമ വരള്ച്ച ന്ദ്പ ിതരാധം സാധികൂ. 

 തകരളത്തിചല ദീർഘകാല മഴയുചട ശരാശരി പരിതശാധിച്ചാല് 4 

ആഴ്ചയില് അധികം മഴ ചപയ്യാ ിരികുന്ന സ്ഥി ി  ുടർച്ചയായി 

തകരളത്തില് അപൂർവം ചില സ്ഥലങ്ങളില് (പാലകാട് , പുനലൂർ) അല്ലാച  

ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ഇ ിനാല് വരള്ച്ചാ ന്ദ്പഖയാപനത്തിചെ ആദയ ഘട്ടം 

ആരംഭികുവാന് തപാലും തകരളത്തിന്  സാധികില്ല. ഇ ് കൂടാച , 

തകരളത്തില് ആചക 78 മഴ നിരീക്ഷണ തകന്ദ്രങ്ങള് മാന്ദ് തമ തകന്ദ്ര 

കാലാവസ്ഥാ വകുപിന ് ഉള്ളു. ഇ ിനാല് തൈാക്   ലത്തില് മഴയുചട 

ആധികാരികമായ അളവ് ലഭയമല്ല. 

 തകരളത്തില് വാർഷിക കൃഷി ഇറകുന്ന ന്ദ്പതദശത്തിചെ വിസ്തൃ  ി 

പരിമി മാണ്. ബഹുഭൂരിപക്ഷം ന്ദ്പതദശങ്ങളിലും സ്ഥിരവിളകള് 

ആചണന്ന ും വസ്തു  യാണ്. ഒരു സീസണില് മഴ ലഭയ  കുറവായ ിനാല് 

കൃഷി ഇറകാ ിരുന്നാല് കർഷകർക് സംസ്ഥാന ദുരന്ത ന്ദ്പ ികരണ നിധി 
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നിന്നും ദുരി ാശവാസം നല്കുവാന് സാധികില്ല. ജല ലഭയ  കുറവിനാല് 

കൃഷി ഇറകാത്ത കർഷകർക് കൃഷി ഇന്ഷുറന്സ ് നല്കുവാനും 

സാധികില്ല. ഇ ിനാല് കൃഷി പരമാവധി ഇറകുവാന് തകരളത്തിചല 

ചചറുകിട കർഷകർ ന്ദ്ശമികും. ഇത്തരത്തില് സ്ഥിരവിളകളും ചചറുകിട 

കർഷകരും കൂടു ലായി ഉള്ള തകരളത്തില്,  രണ്ടാമചത്ത ഐറ്റം വരള്ച്ചാ 

നിർണയത്തിനായി ഉപതയാരികുവാന് വലിയ പരിമി ിയുണ്്ട. 

 2002 മു ല് 2016 വചരയുള്ള ഉപന്ദ്രഹ ചിന്ദ് ത്തിചെ സഹായതത്താചട 

നിർണയികുന്ന ഭൂമിയുചട ഹരി  തമലാപിചെ ത ാ ് പരിതശാധിച്ച ില് 

നിന്നും -30% ത്തില് കൂടു ല് വയ ിയാനം 2012-13, 2016-17 തപാലുള്ള അ ി 

 ീന്ദ്വ വരള്ച്ച കാലത്തും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ഇ ിചെ ന്ദ്പധാന കാരണം 

തകരളത്തിചല സ്ഥിരവിളകളും, കാടും നല്കുന്ന രുണകരമായ ഹരി  

തമലാപാണ്. കൂടാച  തകരളത്തില് ചമാത്തമായി തമഘാന്ദ്വ മല്ലാത്ത ഒരു 

ദിവസം തപാലും ഇല്ല എന്ന ിനാല് ഉപന്ദ്രഹചിന്ദ്  അധിഷ് ഠി മായ ഒരു 

സൂചികയും (parameter) തകരളത്തിചല വരള്ച്ചാ ത ാ ് നിർണയികുവാന് 

സഹായകരമല്ല. 

 തകരളം തപാചല കടതലാര, ഉഷ്ണതമഖലാന്ദ്പതദശചത്ത, സ്ഥിര ഹരി  

തമലാപുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളില് ശരാശരി അന്തരീക്ഷ ഊഷ്മാവ് 65%ന് 

മുകളിലാണ്. ഇ ് രാന്ദ് ി കാലങ്ങളില് സാന്ദ്രീകരിച്ച് മണിനുമുകളിലും, 

ഇലയിലും ഈർപം സൃഷ്ടികും. ഇ ിനാല് മണിചല ഈർപം തകരളം തപാചല 

കടതലാര, ഉഷ്ണതമഖലാന്ദ്പതദശചത്ത, സ്ഥിര ഹരി  തമലാപുള്ള 

സംസ്ഥാനങ്ങളില് വരള്ച്ചാ നിർണയ സ്ഥിരരാശിയായി ഉപതയാരികുവാന് 

പരിമി ികള് ഉണ്ട.് 

 ഈ മാനുവലില് തകരളത്തിന്  അനുകൂലമായി ഉപതയാരികാവുന്ന  ്

ആചക ഉപരി ല ജലത്തിചെയും ഭൂജലത്തിചെയും ലഭയ  മാന്ദ് മാണ്. ഇ  ്

 ചന്ന തൈാക്   ലത്തില് ആവശയമായ വിവര തശഖരണം തകന്ദ്ര ജല 

കമീഷനും, തകന്ദ്ര ഭൂജല തബാർഡും നടത്തുന്നില്ല. മാസത്തില് ഒരു  വണ 

മാന്ദ് മാണ് ഇത്തരം സൂചികകള് തകരളത്തില് നിരീക്ഷികചപടുന്ന ്.  

 ഇത്തരത്തില് തമല് സൂചിപിച്ച സൂചികകള് പരിരണിച്ച ് വരള്ച്ചാ 

മാനുവല് 2016 ന്ദ്പകാരം തകരളത്തില് ഇനി ഒരികലും വരള്ച്ച 

ന്ദ്പഖയാപികുവാന് സാധികില്ല. 

 തമല് വസ്തു  കള് തകന്ദ്ര വരള്ച്ച ദുരി ാശവാസ കമീഷണർ 

മുന്പാചക അറിയികുവാന് വിശദമായ നിതവദനം ദുരന്ത നിവാരണ 

അത ാറിറ്റി  യ്യാറാകി സർകാരില് സമർപിച്ചു. 3-05-2017ല് തകന്ദ്ര 

സർകാരില് വിശദമായി വിഷയം അവ രിപിച്ച ിചെ ചവളിച്ചത്തില് Ltr. 

No. 9/1/2014-DM-I (pt. III) dated 9-8-2017 ന്ദ്പകാരം തകന്ദ്ര സർകാർ ചില 

പരിഷ്കരണങ്ങള് വരുത്തി. ഇവയും തകരളത്തിന് പൂർണമായും ന്ദ്പതയാജനം 
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ചചയ്യില്ല എന്ന ിനാല് 12-3-2018നു വീണ്ടും തകന്ദ്ര സർകാർ മുന്പാചക 

വിശദമായ ശാസന്്ദ് ീയ വിശദീകരണം നടത്തി. അനുകൂലമായ 

 ീരുമാനത്തിനായി സമർദം ചചലുത്തി വരുന്നു. കൂടു ല് വിശദമായ 

ശാസ്ന്ദ് ീയ നിതവദനം  യ്യാറാകി തകന്ദ്ര സർകാരിചന വീണ്ടും 

സമീപികുവാന് നടപടികള് സവീകരിച്ചു വരുന്നു. 

1.21 ദുരന്ത നിവാരണ അത ാറിറ്റിയുചട കലണ്ടർ 

തകരളത്തിചല ന്ദ്പധാന ദുരന്തങ്ങളും, ദുരന്ത ന്ദ്പ ികരണ, ന്ദ്പ ിതരാധ 

ന്ദ്പവർത്തനങ്ങളും, അ യാവശയ സമയങ്ങളില് ഓതരാ  ലത്തിലും 

ബന്ധചപതടണ്ടുന്ന ഉതദയാരസ്ഥരുചട വിവരവും അടങ്ങുന്ന ന്ദ്പത യക 

കലണ്ടർ  യ്യാറാകി ന്ദ്പസിദ്ധ്ീകരിച്ചു. ചമാത്തം 3000 തകാപി  യ്യാറാകി 

ജില്ലാ ദുരന്ത നിവാരണ അത ാറിറ്റികള് ഉള്പചട ദുരന്ത നിവാരണം 

ദകകാരയം ചചയ്യുന്ന 47 കാരയാലയങ്ങള്ക് വി രണം ചചയ്തു. 

1.22 നിയമസഭ, പാർലചമെ ്  നടപടികള്കുള്ള വിവരം ലഭയമാകല് 

ദുരന്ത നിവാരണ അത ാറിറ്റിയുചട ന്ദ്പവർത്തനങ്ങള് വയാപകമായ ും, 

ന്ദ്പസക്തി ചപാ ുസമൂഹത്തില് അറിയചപടുവാന് ആരംഭിച്ച ് 2016 മു ല് 

ആണ്. ആയ ിനാല് നിയമസഭ, പാർലചമെ ് എന്നിവിടങ്ങളില് ദുരന്ത 

നിവാരണ അത ാറിറ്റിയുചട ന്ദ്പവർത്തനങ്ങള് സംബന്ധിച്ച തചാദയങ്ങള് 

കൂടു ലായി വരുവാന് ആരംഭിച്ചു. ആചക 4 ചപാ ുജീവനകാർ മാന്ദ് മുള്ള 

അത ാറിറ്റിയുചട ന്ദ്പവർത്തനചത്ത ഇന്ദ്  അധികം ഭരണപരമായ ന്ദ്പവർത്തി 

വളചര അധികം ബുദ്ധ്ിമുട്ടുകള് സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്്ട. എന്നാല് സാതങ്ക ിക 

ജീവനകാരുചട കൂടി സഹായതത്താചട ഒരു തചാദയം തപാലും 

ബാകിവയ്കാച  കൃ യമായ മറുപടികള് നിയമസഭ, പാർലചമെ ്  

എന്നിവിടങ്ങളിചല ബഹുമാനയരായ ജനന്ദ്പ ിനിധികള്ക് നല്കു വാന് 

സാധിച്ചു. ചമാത്തം 103 തചാദയങ്ങള്ക് മറുപടി ഈ റിതപാർട്ടിചെ 

കാലയളവില് നല്കി. ഇവ കൂടാച  വിഷയ നിർണയ സമി ി, പരിസ്ഥി ി 

സമി ി, ഉറപുകള് സംബന്ധിച്ച സമി ി എന്നിവ സംബന്ധിച്ച് 9 

റിതപാർട്ടുകള് സർകാരില് സമർപിച്ചു. 

സാതങ്ക ിക ന്ദ്പവർത്തനവും ആസൂന്ദ് ണവും കൂടു ല് ആയി 

നടത്തുവാന് അത ാറിറ്റിക് സാധികണം എങ്കില് ഇത്തരം 

ന്ദ്പവർത്തനങ്ങള്കായി കൂടു ല് ജീവനകാചര ലഭയമാകണം എന്ന ും 

വസ്തു  യാണ്. 

രാജയസഭാ ചപറ്റീഷന്സ് കമിറ്റി 30-5-2017 മു ല് 2-6-2017 വചര 

തകരളത്തില് സരർശനം നടത്തി. രാജയസഭാ ചപറ്റീഷന്സ് കമിറ്റി 

മുന്പാചക തകന്ദ്ര ജല കമിഷചെ ചവള്ളചപാക ന്ദ്പവചന ന്ദ്പവർത്തനം 

സംബന്ധിച്ച്  ചന്ദ്പാഫ. രാതജന്ദ്ര കച്ചറൂ സമർപിച്ച ഹരിജിയില് രാജയസഭാ 

കമിറ്റി എറണാകുളം സരർശിച്ച് ച ളിചവടുത്തു. തമല് കമിറ്റി മുന്പചക 
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ദുരന്ത നിവാരണ അത ാറിറ്റി വിശദമായ ന്ദ്പസതെഷന് നടത്തി. 

തകരളത്തില് തകന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ വകുപിനും, തകന്ദ്ര ജല കമീഷനും ഉള്ള 

നിരീക്ഷണ, ന്ദ്പവചന പരിമി ികള് സംബന്ധിച്ച് വിശദമായ 

അവതലാകനവും, ലഭയമായ വിവരങ്ങള് ഉപതയാരിച്ച് സംസ്ഥാന അത ാറിറ്റി 

നടത്തുന്ന ചവള്ളചപാക ന്ദ്പ ികരണ നടപടികള് സംബന്ധിച്ചും ച ളിവ ്

നല്കി. തകരളത്തില് ന്ദ്പളയമുന്നറിയിപ് സംവിധാനങ്ങള് തകന്ദ്ര ജല കമിഷന് 

സ്ഥാപിച്ചിട്ടില്ല എന്നും, തകന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ വകുപിന് ആവശയമായ 

നിരീക്ഷണ ഉപകരണങ്ങള് ഇല്ല എന്നും കമിറ്റി മുന്പാചക സംസ്ഥാന 

അത ാറിറ്റി തബാധിപിച്ചു. സർകാർ കത്ത് Rev-K1/73/2017-DMD dated 7-03-2017 

മറുപടിയായി 9-3-2017നു DM/302/2017/SDMA എന്ന കത്ത ് നമ്പറില് ദുരന്ത 

നിവാരണ അത ാറിറ്റി  യ്യാറാകി നല്കിയ വിശദമായ മറുപടിയും കമിറ്റി 

മുന്പാചക അവ രിപിച്ചു. 

1.23 അന്താരാഷ്ന്ദ്ട ദുരന്ത ലഘൂകരണ ദിനം – ആപ്ദാമിന്ദ്  

പദ്ധ് ിയുചട ഉ ്ഘാടനവും, സാമൂഹയാധിഷ്ഠ ി  ദുരന്ത 

ന്ദ്പ ികരണ തസനയുചട രൂപീകരണവും 

അന്താരാഷ്ന്ദ്ട ദുരന്ത ലഘൂകരണ ദിനത്തില്, ആപ്ദാമിന്ദ്  പദ്ധ് ിയുചട 

ഉ ഘ്ാടനവും, സാമൂഹയാധിഷ്ഠ ി  ദുരന്ത ന്ദ്പ ികരണ തസനയുചട 

രൂപീകരണവും സംസ്ഥാന ദുരന്ത നിവാരണ അത ാറിറ്റിയും, 

അഗ്നിസുരക്ഷാ വകുപും ഒരുമിച്ച ് ഒക്തടാബർ 13-ആം  ീയ ി 

 ിരുവനന്തപുരത്ത് അഗ്നിസുരക്ഷാ വകുപ് ആസ്ഥാനത്ത ് നടത്തി. ബഹു. 

മുഖയമന്ദ്ന്തി ന്ദ്ശീ. പിണറായി വിജയന് ഉ ്ഘാടനം നിർവഹിച്ച തയാരത്തില്, 

ബഹു. ദുരന്ത നിവാരണ വകുപ് മന്ദ്ന്തി ന്ദ്ശീ. ഇ. ചന്ദ്രതശഖരന് ആധയക്ഷം 

വഹിച്ചു. 

1.24 ആതരാരയ തമഖലയുചട ദുരന്ത ലഘൂകരണ ശാക്തീകരണം 

യു.എന്.ഡി.പിയുചട സഹകരണതത്താചട സംസ്ഥാനചത്ത ആതരാരയ 

തമഖലയുചട ദുരന്ത ലഘൂകരണ പരിശീലന ആവശയക   സംബന്ധിച്ച ഒരു 

അവതലാകനം നടത്തിയിരുന്നു. തമല് അവതലാകനത്തിചെ ചവളിച്ചത്തില് 

ആതരാരയ തമഖലയില് ദുരന്ത ലഘൂകരണ - നിവാരണ ന്ദ്പവർത്തനങ്ങള് 

മുഖയധാരയില് ചകാണ്ടുവരിക 

എന്ന ഉതേശതത്താടുകൂചട 

സംസ്ഥാന ദുരന്ത നിവാരണ 

അത ാറിറ്റി 30 ലക്ഷം രൂപ 2016-

17  ആതരാരയ വകുപിന ്

നല്കുകയുണ്ടായി. 

ആതരാരയ വകുപിചല 
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ഉതദയാരസ്ഥർക് ആവശയമായ പരിശീലനം നല്കുക, ആശുപന്ദ് ികളില് 

ദുരന്ത നിവാരണ ആസൂന്ദ് ണ തരഖ  യ്യാറാകുക, ആതരാരയ വകുപിനച്റ 

ദുരന്ത ആസൂന്ദ് ണ തരഖ തഭദര ി വരുത്തുക  ുടങ്ങിയുള്ള 

ന്ദ്പവർത്തനങ്ങള്കാണ്  ഈ പദ്ധ് ി ആവിഷ്കരിച്ചിരികുന്ന ്. 

ഈ പദ്ധ് ിയുചട ഭാരമായി രണ്ടു സംസ്ഥാന  ല പരിശീലനങ്ങള് ഈ 

സാമ്പത്തിക വർഷത്തില് തകരള സംസ്ഥാന ആതരാരയ കുടുംബതക്ഷമ 

പരിശീലന തകന്ദ്രത്തില് നടത്തുകയുണ്ടായി. തകരളത്തിചല വിവിധ 

ജില്ലകളിലുള്ള തഡാക്ടർമാർ പചങ്കടുത്തു. ആശുപന്ദ് ി ദുരന്ത 

നിവാരണത്തില് തദശീയ അന്തർതദശീയ  ലത്തില് അനുഭവവും ഈ 

വിഷയത്തില്  ന്ദ്പാവീണയവുമുള്ള  ന്ദ്ശി ഹരികുമാർ, ജിതയാ ഹസാർഡ്സ് ഇന്തയ, 

ആയിരുന്നു പരിശീലകന്. 

2017 ജൂണ് 14, 30  ീയ ികളില് ആണ് ഈ പരിശീലനങ്ങള് നടന്ന .് 

ആതരാരയ വകുപിനച്റ വകുപ്  ല ദുരന്ത ആസൂന്ദ് ണ തരഖയില് 

വരുതത്തണ്ട തഭദര ികളും  ഈ പരിശീലനത്തില് ചർച്ച ചചയ്ത്  ീരുമാനിച്ചു. 

ആശുപന്ദ് ികള് ഒരു ദുരന്ത സാഹചരയത്തില് ന്ദ്പവർത്തിതകണ്ടച ങ്ങചന 

എന്നുള്ള ചർച്ചകളും നടന്നു, കൂടാച  പുറ്റിങ്ങല് ചവടിചകട്ടപകടം 

നടന്നതപാള് ആതരാരയ വകുപ് നടത്തിയ ന്ദ്പവർത്തനങ്ങചള കുറിച്ചും ചർച്ച 

ചചയ്തു. 

1.25 സർകാർ ചസന്ദ്കതട്ടറിയറ്റ് - അഗ്നിരക്ഷാ തമാക് ന്ദ്ഡില് 

8-3-2018ന്  ിരുവനന്തപുരചത്ത സർകാർ ചസന്ദ്കതട്ടറിയറ്റില് 

വിപുലമായ രീ ിയില് അഗ്നിരക്ഷാ തമാക ് ന്ദ്ഡില് സംസ്ഥാന ദുരന്ത 

നിവാരണ അത ാറിറ്റി നടത്തി. സർകാർ ചസന്ദ്കതട്ടറിയറ്റിചെ ന്ദ്പധാന 

ചകട്ടിടം പൂർണമായും ഒഴിപിച്ച 

തമാക് ന്ദ്ഡില്ലില് 1120 വയക്തികചള 

ഒഴിപിച്ചു. 22 ഭിന്നതശഷി ഉള്ള 

ജീവനകാചര ന്ദ്പത യകമായി 

ഒഴിപിച്ചു. അഗ്നി സുരക്ഷാ വകുപ് 4 

മിനിറ്റിനുള്ളിലും, അടിയന്തിര 

ദവദയ സഹായം 6 

മിനിറ്റിനുള്ളിലും എത്തി. Incident 

Response System 

ചസചന്ദ്കതട്ടറിതയറ്റിചല ജീവനകാർകിടയില് നടപാകി. കചണ്ടത്തിയ 

പരിമി ികളും തപാരായ്മകളും പരിഹരികുവാന് വിശദമായ റിതപാർട്ട ് 

(http://sdma.kerala.gov.in/wp-content/uploads/2018/11/Mockdrill_Report-070518.pdf) 

സർകാരിന് നല്കി.  

http://sdma.kerala.gov.in/wp-content/uploads/2018/11/Mockdrill_Report-070518.pdf
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1.26 ദുരന്ത നിവാരണ അത ാറിറ്റിയുചട യൂടയൂബ് ചാനല് 

സംസ്ഥാന ദുരന്ത നിവാരണ അത ാറിറ്റി ഒരു യൂടയൂബ് ചാനല് 

ആരംഭിച്ചു. തമല് ചാനലില് ചുവചട തചർകുന്ന വീഡിതയാകള് നിലവില് 

ഉള്ചപടുത്തിയിട്ടുണ്്ട. 

കുട്ടികചള ഉതേശിച്ചുള്ള അനിതമഷന് വീഡിതയാകള് 

• പരിസ്ഥി ി സംരക്ഷണം 

• ഇടിമിന്നല് സുരക്ഷ 

• നായ്കളില് നിന്നുള്ള സുരക്ഷ 

തകള്വിപരിമി ർകായുള്ള ആംരയഭാഷാ വീഡിതയാകള് 

• ഇടിമിന്നല് സുരക്ഷ 

• ഭൂമികുലുക സുരക്ഷ 

• അഗ്നി സുരക്ഷ 

• ചവള്ളചപാക സുരക്ഷ 

• വരള്ച്ചാ സുരക്ഷ 

ഇവ കൂടാച , 2016-17ചല വരള്ച്ചയുചട  ീന്ദ്വ  ചവളിവാകുന്ന Arid 

എന്ന ഒരു വീഡിതയാ തഡാകയുചമെറി  യ്യാറാകി ന്ദ്പസിദ്ധ്ീകരിച്ചിട്ടുണ്്ട. 

കൂടു ല് വീഡിതയാകള് സൃഷ്ടിച്ചും, അത ാറിറ്റിയുചട പരിപാടികള് 

യൂടയൂബ് ചാനല് വഴി ന്ദ്പസിദ്ധ്ീകരിച്ചും ജനങ്ങളില് ദുരന്ത ലഘൂകരണ 

അവതബാധം സൃഷ്ടികുവാന് ന്ദ്ശമിച്ചുവരുന്നു. യൂടയൂബ് ചാനല് ലിങ്ക് ഇ ാണ ്

http://www.youtube.com/c/KeralaStateDisasterManagementAuthorityKSDMA 

1.27 ഫിഫ - 17 വയസില് കുറവുള്ളവരുചട തലാകകപിചെ 

ചകാച്ചിയില് നടന്ന മല്സരത്തിചെ ദുരന്ത ലഘൂകരണ രൂപതരഖ 

2017 ഒക്തടാബർ മാസത്തിചല 7, 10, 13, 18, 22  ീയ ികളില് ഫിഫ - 17 

വയസില് കുറവുള്ളവരുചട തലാകകപ് ചകാച്ചിയില് നടന്നു. തമല് 

മത്സരങ്ങളുചട നടത്തിപിനായി സംസ്ഥാന ദുരന്ത നിവാരണ 

അത ാറിറ്റിയുചട സാതങ്ക ിക സഹായതത്താചട എറണാകുളം ജില്ലാ ദുരന്ത 

നിവാരണ അത ാറിറ്റി വിപുലമായ ദുരന്ത ലഘൂകരണ രൂപതരഖ 

(ദന്ദ്കസിസ് മാതനജ്ചമെ ് ൈാന്)  യ്യാറാകി. വിവിധ വകുപുകളുചട 

ഏതകാപനതത്താചട  യ്യാറാകിയ പദ്ധ് ി ഫിഫ അധികാരികളുചട ന്ദ്പത യക 

ന്ദ്ശദ്ധ് പിടിച്ചുപറ്റി. 30-8-2017, 1-9-2017 എന്നീ  ീയ ികളില് ആതലാചന 

തയാരങ്ങളും, 7-9-2017ല് ഒരു ദന്ദ്കസിസ് മാതനജച്മെ ് ൈാന്  യ്യാറാകുന്ന 

വർക്തക്ഷാപും, 13-9-2017ന് ദന്ദ്കസിസ് മാതനജച്മെ ് സബ് കമിറ്റി 

തയാരവും, 14-9-2017ന് ജവഹർലാല് ചനന്ദ്ഹു തസ്റ്റ്ന്ഡിയത്തില് സുരക്ഷാ 

യാന്ദ് യും, 18-9-2017ന് ജില്ലാ ദുരന്ത നിവാരണ അത ാറിറ്റി തയാരവും, 25-9-

2017ന് തടബിള് തടാപ് തമാക് ന്ദ്ഡില്ലും നടത്തി. 26-09-2017, 3-10-2017, 4-10-2017 

എന്നീ  ീയ ികളില് ജവഹർലാല് ചനന്ദ്ഹു തസ്റ്റ്ന്ഡിയത്തില് ന്ദ്പത യക തമാക് 

http://www.youtube.com/c/KeralaStateDisasterManagementAuthorityKSDMA
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ന്ദ്ഡില് നടത്തി. തദശീയ ദുരന്ത ന്ദ്പ ികരണ തസനചയയും, തഡാക്ടർമാചരയും, 

തപാലീസ്, അഗ്നി സുരക്ഷാ വകുപ് എന്നിവചര ഉള്ചപടുത്തി ആണ് തമാക ്

ന്ദ്ഡില് നടത്തിയ ്. ചമാത്തം 350 സന്നദ്ധ്ന്ദ്പവർത്തകചര ന്ദ്പാഥമിക ശുന്ദ്ശൂക്ഷ 

നല്കുവാനും,  ീപിടുത്തം ഉണ്ടായാല് ഇടചപടുവാനും പരിശീലനം നല്കി. 

ഇവചര നിയന്ദ്ന്തികാന് 25 തപാലീസ് ഉതദയാരസ്ഥചര ന്ദ്പത യകം 

ചുമ ലചപടുത്തി. ഇത്തരം ഒരു രൂപതരഖ രാജയത്ത്  ചന്ന ആദയമായിട്ടാണ ്

 യ്യാറാകി നടപാകുന്ന ്. 

1.28 ഇന്ഡയന് സൂപർ ലീര് മല്സരം (2017-18) 

 2017 നവംബർ മാസത്തിചല 24, ഡിസംബർ 3, 15, 31, 2018 ജനുവരി 4 

 ീയ ികളില് ഇന്ഡയന് സൂപർ ലീര് മല്സരം ചകാച്ചിയില് നടന്നു. തമല് 

മത്സരങ്ങളുചട നടത്തിപിനായി സംസ്ഥാന ദുരന്ത നിവാരണ 

അത ാറിറ്റിയുചട സാതങ്ക ിക സഹായതത്താചട എറണാകുളം ജില്ലാ ദുരന്ത 

നിവാരണ അത ാറിറ്റി വിപുലമായ ദുരന്ത ലഘൂകരണ രൂപതരഖ 

(ദന്ദ്കസിസ് മാതനജ്ചമെ ് ൈാന്)  യ്യാറാകി. വിവിധ വകുപുകളുചട 

ഏതകാപനതത്താചട  യ്യാറാകിയ പദ്ധ് ി ഫിഫ അധികാരികളുചട ന്ദ്പത യക 

ന്ദ്ശദ്ധ് പിടിച്ചുപറ്റി.  

 10-11-2017ന് ആതലാചന തയാരവും, 13-11-2017ന് ദന്ദ്കസിസ ്

മാതനജച്മെ ് ൈാന് ന്ദ്ഡാഫ്റ്റ്   യ്യാറാകി, 15-11-2017ന് ദന്ദ്കസിസ് മാതനജച്മെ ്  

ൈാന് അംരീകരികുവാന് ജില്ലാ ദുരന്ത നിവാരണ അത ാറിറ്റി തയാരവും, 

തടബിള് തടാപ് തമാക് ന്ദ്ഡില്ലും, 16-11-2017ന് ജവഹർലാല് ചനന്ദ്ഹു 

തസ്റ്റ്ന്ഡിയത്തില് തമാക് ന്ദ്ഡില്ലും നടത്തി. 

1.29 2017-18 വരള്ച്ചാ മുന്കരു ല്-ന്ദ്പ ികരണ നടപടികള് 

കാലാവസ്ഥ നിരീക്ഷണ തകന്ദ്രത്തിചെ ജൂണ് 1 മു ല് ഓരസ്റ്റ്ന്്  23 

വചരയുള്ള കണകുകള് ന്ദ്പകാരം തകരളത്തില് കാലവർഷത്തില് 25 

ശ മാനം മഴകുറവാണ് തരഖചപടുത്തിയ .് ന്ദ്പധാന ജലദവദയു  

പദ്ധ് ികളുള്ള ഇടുകിയില് 28 ശ മാനം, വയനാട്ടില് 55 ശ മാനവും, 

 ിരുവനന്തപുരത്ത ് 31 ശ മാനവും മഴകുറവ് തരഖചപടുത്തിയ ായി 

കാലാവസ്ഥാനിരീക്ഷണ തകന്ദ്രം അറിയിച്ചിട്ടുണ്്ട. തകരളത്തിചല ന്ദ്പധാന 

ദവദയുത ാ ്പാദന ജലസംഭരണികളില് ഇതപാള് 41 ശ മാനം ജലം 

മാന്ദ് തമ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളു. ഇ ് ഓരസ്റ്റ്ന്്  മാസം ഈ സംഭരണികളില് 

ഉണ്ടാതകണ്ട ിലും ശരാശരി 10 മു ല് 20 ശ മാനം വചര കുറവായിരുന്നു. 

കഴിെ വർഷം അനുഭവിച്ച അ ിരൂക്ഷമായ മഴകുറവിചെ 

ആഘാ ം വിചട്ടാഴിയുന്ന ിന് മുന്പ്  ചന്ന ഈ വർഷവും 

കാലവർഷത്തില് മഴകുറവ് അനുഭവചപടുന്ന ്. 

കഴിെ വർഷചത്ത മഴകുറവും, അടിയന്തിര സാഹചരയത്തിചല 

ജലവിനിതയാരവും ജല സംഭരണികളിചല ജല ലഭയ  യിലും, ഭൂജലത്തിചെ 
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ത ാ ിലും രണയമായ കുറവ് വരുത്തിയിട്ടുണ്്ട.  ിരുവനന്തപുരം ജില്ലയുചട, 

ന്ദ്പത യകിച്ചും  ിരുവനന്തപുരം നരരം ജലത്തിനായി ആന്ദ്ശയികുന്ന തപപാറ 

ജല സംഭരണിയിലും, ചനയ്യാർ ജല സംഭരണിയിലും, ചകാല്ലം നരരത്തിചല 

ന്ദ്പധാന ജലതന്ദ്സാ സായ ശാസ്താംതകാട്ട  ടാകത്തിലും ജലം മുന് 

വർഷങ്ങചളകാള് വളചര കുറവാണ് എന്ന ് സ്ഥി ിയുചട രൗരവം 

വർധിപിച്ചു. 

മഴ കുറവ് സംബന്ധിച്ച ആദയ അവതലാകനവും ജില്ലാ ദുരന്ത നിവാരണ 

അത ാറിറ്റി, കൃഷി, ജലതസചനം, ഭൂജലം എന്നീ വകുപുകള്കുള്ള 

നിർതേശങ്ങളും സംസ്ഥാന ദുരന്ത നിവാരണ അത ാറിറ്റി 25-07-2017ന ്

പുറചപടുവിച്ചു. ഓരസ്റ്റ്ന്്  മാസത്തില്  ചന്ന ജില്ല ദുരന്ത നിവാരണ 

അത ാറിറ്റി തയാരം വിളിച്ചുകൂട്ടി മഴകുറവ്, ജലലഭയ , ഭൂജല സ്ഥി ി, 

കൃഷി എന്നിവ സംബന്ധിച്ച് ജില്ലാ ല അവതലാകനം നടത്തി സംസ്ഥാന 

ദുരന്ത നിവാരണ അത ാറിറ്റിചയ അറിയികുവാന് ആവശയചപട്ടിട്ടുണ്്ട. 

നിലവില് ആലപുഴ, തകാട്ടയം, പാലകാട് , തകാഴിതകാട്, വയനാട,് കണൂർ, 

കാസർതരാഡ് എന്നീ ജില്ലകളില് ജില്ല ദുരന്ത നിവാരണ അത ാറിറ്റി തയാരം 

തചർന്നു കഴിെു. 

ബഹു. മുഖയമന്ദ്ന്തി, മന്ദ്ന്തിമാരായ ന്ദ്ശീ. ഇ. ചന്ദ്രതശഖരന്, തഡാ. ത ാമസ ്

ഐസക,് ന്ദ്ശീ. മാ യു ടി. ത ാമസ്, ന്ദ്ശീ. എം.എം. മണി, ന്ദ്ശീ. ചക. രാജു 

എന്നിവരും, ഉതദയാരസ്ഥരും കാലവർഷത്തിചല മഴകുറവ് 10-08-2017ന് ചർച്ച 

ചചയ്തു. മഴയുചട കുറവ് മൂലം സംസ്ഥാനം തനരിടാന് സാധയ യുള്ള 

രുരു രമായ ന്ദ്പ ിസന്ധി ഒഴിവാകുന്ന ിന ് യുദ്ധ്കാലാടിസ്ഥാനത്തില് 

മുന്കരു ല് നടപടികള് സവീകരികാന് ഈ തയാരത്തില്  ീരുമാനിച്ചു. 

ചവള്ളം കരു തലാചട ഉപതയാരികുന്ന ിനും മഴചവള്ളം പരമാവധി 

തശഖരികാനുമുള്ള ന്ദ്പവർത്തനം അടിയന്തരമായി നടത്തണചമന്ന ്

 ീരുമാനിച്ചു. തയാരത്തിചെ ന്ദ്പധാന  ീരുമാനങ്ങള് ഇവയാണ ്

കരു ല് നടപടികളുചട ഭാരമായി മഴചവള്ള സംഭരണം ലക്ഷയമാകി 

മൂന്ന് കർമതസനകള് (ടാസ്ക് തഫാഴ്സ്) രൂപീകരികാന്  ീരുമാനിച്ചു. 

1. കർമതസന ഒന്ന്:  ൃശൂരില് വിജയകരമായി നടപിലാകിയ 

'മഴചപാലിമ'യുചട മാ ൃകയില് ച ാഴിലുറപ ് പദ്ധ് ി 

ഉപതയാരചപടുത്തി മഴചവള്ളസംഭരണം സംസ്ഥാന വയാപകമായി 

നടത്താനുള്ള ാണ ് ഒരു കർമതസന.  തേശ സവയംഭരണ 

ചസന്ദ്കട്ടറികായിരികും ഈ തസനയുചട ചുമ ല. 

2. കർമതസന രണ്്ട:  ടയണകള്, റരുതലറ്ററുകള് എന്നിവ 

അടിയന്തരമായി റിപയർ ചചയ്യുന്ന ിനും  ാല്കാലിക  ടയണകള് 

നിർമികുന്ന ിനുമാണ് രണ്ടാമചത്ത കർമതസന. 
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3. കർമതസന മൂന്ന്: കനാലുകള്, കുളങ്ങള് എന്നിവ 

വൃത്തിയാകുന്ന ിനും പരമാവധി മഴചവള്ളം 

സംഭരികുന്ന ിനുമാണ് മൂന്നാമചത്ത കർമതസന. ജലവിഭവ 

ചസന്ദ്കട്ടറിയ്കായിരികും രണ്ടും, മൂന്നും കർമതസനകളുചട ചുമ ല. 

ആരസ്റ്റ്ന്് 21ന് ബഹു. മുഖയമന്ദ്ന്തിയുചട അദ്ധ്യക്ഷ യില് തചർന്ന 

അടുത്ത തയാരത്തില് ഈ കർമതസനകള് അവയുചട ന്ദ്പവർത്തന 

പദ്ധ് ികള് സമർപിച്ചു. തമല് തയാരങ്ങളില് ദകചകാണ്ട ന്ദ്പധാന 

 ീരുമാനങ്ങള്: 

1. മഴചവള്ളസംഭരണം സംസ്ഥാന വയാപകമായി നടത്തുവാനുള്ള 

കർമതസന രൂപീകരണവുമായി ബന്ധചപട്ട  ീരുമാനങ്ങള് 

2. സംസ്ഥാനചത്ത എല്ലാ വീടുകളിലും, പറമ്പുകളിലും, ത ാട്ടങ്ങളിലും 

മഴചവള്ള സംഭരണം അ ാ ് വീടിനും ന്ദ്പതദശത്തിനും ഉ കുന്ന 

രീ ിയില് നടത്തുവാന് ച ാഴിലുറപ് പദ്ധ് ിയിചല 

ഉതദയാരസ്ഥചരയും, ഹരി  തകരളം മിഷചെ ഉതദയാരസ്ഥചരയും, 

കുടുംബന്ദ്ശീചയയും ഉള്ചപടുത്തി കർമതസന രൂപീകരികും. 

3. സംസ്ഥാന  ലത്തിലും, ജില്ലാ  ലത്തിലും, തൈാക്   ലത്തിലും, 

പഞ്ചായത്ത്   ലത്തിലും ഈ കർമതസനയുചട ന്ദ്പവർത്തനങ്ങള് 

നടത്തുവാന് ആവശയമായ നിർവഹണ, തമല്തനാട്ട സംവിധാനം 

രൂപീകരികുവാന്  തദശ സവയംഭരണ വകുപ് സ്ചപഷയല് ചസന്ദ്കട്ടറി 

ന്ദ്ശീ. വി.ചക തബബിചയ ചുമ ലചപടുത്തി. 

4. എല്ലാ ആഴ്ചയും നിർവഹിതകണ്ടുന്ന ന്ദ്പവർത്തികളും, അ  ു ആഴ്ച 

പൂർത്തിയതകണ്ടുന്ന വീടുകളുചട എണവും  യ്യാറാകി അവയുചട 

നിർവഹണം ഒരു തകന്ദ്രീകൃ  തമല്തനാട്ട തസാഫ്റ്റ് ചവയറിലൂചട എല്ലാ 

ആഴ്ചയിലും അവതലാകനം ചചയ്യുവാന് സംവിധാനം ഒരുകും. 

5. വലിയ റബ്ബർ ത ാട്ടങ്ങളില്, 20% ചരുവില് കുറവുള്ള ന്ദ്പതദശങ്ങളില് 

മഴകുഴികള് ച ാഴിലുറപ് പദ്ധ് ിയില്ചപടുത്തി നിർമികും. 

6. ച ാഴിലുറപ് പദ്ധ് ിയില് തറാഡ്  നിർമാണത്തിന് (Rural Connectivity) 

ചിലവഴികാവുന്ന പരമാവധി  ുക ചമാത്തം ലഭയമാകുന്ന  ുകയുചട 

30% മായി (ച ാഴില് തവ നത്തിചെയും, വസ്തുകളുചടയും  ുക 

തചർത്ത)് പരിമി ചപടുത്തുവാന് ആവശയമായ നടപടി സവീകരികും. 

പരമാവധി  ുക മഴചവള്ള സംഭരണത്തിനും, ശുദ്ധ്ജല 

തന്ദ്സാ സുകളുചട നവീകരണത്തിനും വിനിതയാരികും. 

ഇ ിനാവശയമായ സർകാർ ഉത്തരവ ്  തേശ സവയംഭരണ വകുപ ്

പുറചപടുവികും. 

7. പരമാവധി വീടുകളില് മഴചവള്ള സംഭരണ ന്ദ്പവർത്തനങ്ങള് 

ചസപ്റ്റംബർ-ഒക്തടാബർ മാസത്തില് നടപിലാകും 
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8. ജലവിഭവ വകുപുമായി ബന്ധചപട്ട രണ്്ട കർമതസനകളുചടയും 

സംസ്ഥാന  ല, ജില്ലാ  ല നിർവഹണ, തമല്തനാട്ട സംവിധാനം 

രൂപീകരികുവാന് ആവശയമായ നടപടികള് സവീകരികുവാന് 

ജലവിഭവ വകുപ് ചസന്ദ്കട്ടറിചയ ചുമ ലചപടുത്തുന്നു. എല്ലാ ആഴ്ചയും 

നിർവഹിതകണ്ടുന്ന ന്ദ്പവർത്തികളും, അ  ു ആഴ്ച 

പൂർത്തിയതകണ്ടുന്ന ന്ദ്പവർത്തികളുചട എണവും  യ്യാറാകി 

അവയുചട നിർവഹണം ഒരു തകന്ദ്രീകൃ  തമല്തനാട്ട 

തസാഫറ്്റ് ചവയറിലൂചട എല്ലാ ആഴ്ചയിലും അവതലാകനം ചചയ്യുവാന് 

സംവിധാനം ഒരുകും. (ആവശയമായ ഉത്തരവുകള് ജല വിഭവ വകുപ ്

പുറചപടുവികുക) 

9. സംസ്ഥാനചത്ത എല്ലാ സർകാർ കാരയാലയങ്ങള്, സർകാർ 

സ്ഥാപനങ്ങള്, സർകാർ സ്കൂ ളുകള്, സർകാർ തകാതളജുകള്, 

എന്നിവയില് നിലവിലുള്ള മഴചവള്ള സംഭരണ സംവിധാനങ്ങള് 

ന്ദ്പവർത്തനക്ഷമമാകുവാന് ആവശയമായ നടപടികള് ജില്ലാ ദുരന്ത 

നിവാരണ അത ാറിറ്റികളുചട തമല്തനാട്ടത്തില് സവീകരികുക. 

ഇ ിന് ആവശയമായ  ുക കണകാകി അ ാ ് ജില്ലാ അത ാറിറ്റികള് 

സംസ്ഥാന അത ാറിറ്റിചയ അറിയികുക. ഇത്തരത്തില് ലഭയമാകുന്ന 

ചന്ദ്പാതപാസലുകളുചട അടിസ്ഥാനത്തില് ആവശയമായ  ുക 

സംസ്ഥാന ദുരന്ത ലഘൂകരണ നിധിയില് (SDMF) നിന്നും 

കചണ്ടത്തുന്ന ിന് ദുരന്ത നിവാരണ വകുപിചന ചുമ ലചപടുത്തി. 

10. സർകാർ കാരയാലയങ്ങളില് ദപപക്ളും മറ്റും തചാർന്നു ജലം 

പാഴാകുന്ന ്  ടയുവാനുള്ള നടപടികള് ഒക്തടാബർ 

മാസത്തിനുള്ളില് അ ാ ് വകുപുകള് സവീകരികണം. 

വകുപുകള്ക് ഇ ിനായി ആവശയമായ  ുക കണകാകി അ ാ ് 

വകുപ് തമധാവികള് അ ാ  ് വകുപ് ചസന്ദ്കട്ടറിമാർക ്

സമർപിതകണ്ട ാണ്. ഇ ിതലക ് ആവശയമായ  ുക അ ാ  ്

വകുപുകള്ക് ലഭയമാകുവാന് ധനകാരയ വകുപ ് നടപടി 

സവീകരികും. 

11. സംസ്ഥാന ദുരന്തനിവാരണ അത ാറിറ്റി ചസപ്റ്റംബർ മാസം മു ല് 

ജല സംരക്ഷണ, സംഭരണ, പുനർവിനിതയാര തബാധവല്കരണ 

പരിപാടികള് പന്ദ് -ദൃശയ-ന്ദ്ശവയ മാധയമങ്ങള് വഴി നടത്തും. 

(ആവശയമായ ഉത്തരവുകള് ദുരന്ത നിവാരണ വകുപ ്

പുറചപടുവികുക) 
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12. വനം വകുപ് അടിയന്തിരമായി വനത്തിനുള്ളില് പടു ാ കുളങ്ങളും, 

 ാ ്കാലിക 

 ടയണകളും മറ്റും 

നിർമിച്ച് വനയ 

മൃരങ്ങള്ക് ജലലഭയ  

ഉറപുവരുത്തുവാന് 

നടപടി 

സവീകരികണം. 

ന്ദ്രാന്ഡിസ ് മരങ്ങള് 

മുറിച് മാറ്റുന്ന ുമായി 

ബന്ധചപട്ട് മുഖയമന്ദ്ന്തി 

 ലത്തില് മുന്പ് എടുത്ത  ീരുമാനം അടിയന്തിരമായി നടപാകും 

13. മഴകുറവുമായി ബന്ധചപട്ട ന്ദ്പവർത്തനങ്ങളുചട ഏതകാപനത്തിന ്

ദുരന്ത നിവാരണ വകുപ് അഡീഷണല് ചീഫ് ചസന്ദ്കട്ടറിചയ 

ചുമ ലചപടുത്തി.  

14. സർകാർ കാരയാലയങ്ങളില് ദപപക്ളും മറ്റും തചാർന്ന് ജലം 

പാഴാകുന്ന ് അടിയന്തിരമായി, ഒരു മാസത്തിനുള്ളില് 

 ടയുവാനുള്ള നടപടികള് അ ാ ് വകുപുകള് സവീകരികുക 

15. സർകാർ കാരയാലയങ്ങളിചല മഴചവള്ള സംഭരണികള് 

അടിയന്തിരമായി, ഒരു മാസത്തിനുള്ളില് അ ാ ് വകുപുകള് 

ന്ദ്പവർത്തനക്ഷമമാകുക 

16. സംസ്ഥാന ദുരന്തനിവാരണ അത ാറിറ്റി ജല സംരക്ഷണത്തില് ഊന്നി 

തബാധവല്കരണ ന്ദ്പവർത്തനങ്ങള്നടത്തുക. 

തകരളത്തില് ആകമാനം ജൂണ് മു ല് ചസപ്തംബർ വചര 9% 

മഴകുറവും, ഒക്തടാബർ മു ല് ഡിസംബർ വചര 8% മഴകുറവും ആണ ്

ഉണ്ടായ ്. ജനുവരി, ചഫന്ദ്ബുവരി മാസത്തില് 45.8% മഴകുറവും ഉണ്ടായി. 

ജില്ലകളില് വലിയ അന്തരം മഴയില് ഉണ്ടായ ിനാല്, ന്ദ്പാതദശികമായി 

കുടിചവള്ള ലഭയ ചയ വലിയ അളവില് ബാധിച്ചു. 

മഴയും, മറ്റ ്സാഹചരയങ്ങളും പരിരണിച്ച് GO (P) No. 1/2018/DMD dated 27-

03-2018 ന്ദ്പകാരം ആലപുഴ, ഇടുകി,  ൃശ്ശൂർ, പാലകാട്, മലപുറം, 

തകാഴിതകാട്, വയനാട്, കണൂർ, കസർതരാഡ് എന്നീ ജില്ലകചള വരള്ച്ചാ 

ബാധി മായി ന്ദ്പഖയാപിച്ചു. ഓതരാ ജില്ലയിലും വരള്ച്ച ന്ദ്പ ികരണത്തിന ്

സംസ്ഥാന അത ാറിറ്റി നിർതദശിച്ച നടപടികള് GO (Rt) No. 180/2018/DMD dated 

28-03-2019 ന്ദ്പകാരം ഉത്തരവായി സർകാർ പുറചപടുവിച്ചു. ഈ ഉത്തരവിചെ 

ചവളിച്ചത്തില് കാരയക്ഷമമായ നടപടികള് വരള്ച്ചാ ബാധി  ജില്ലകള് 

വരള്ച്ചാ ന്ദ്പ ികരണത്തിനായി നടപാകി. സംസ്ഥാന ദുരന്ത ന്ദ്പ ികരണ 



 

സംസ്ഥാന ദുരന്ത നിവാരണ അത ാറിറ്റി  51 | വാർഷിക റിതപാർട്്ട |2017-18 

 

നിധിയില് പണം ലഭയമായ ിനാല് തകന്ദ്ര സഹായം അഭയർഥിച്ച് 

ചമതമാറാണ്ടം സമർപിച്ചില്ല. 

1.29.1 ദുരന്ത ലഘൂേരണം - വരള്ച - ടനയ്യാര്വ് ഡാമില് നിന്ും 

അരുവിക്കരയികലക്ക് ജലവി രണം 

2016 -ല് തകരളം മുഴുവന് വരള്ച്ച ബാധിച്ച മാചണന്നു 

ന്ദ്പഖയാപികുകയുണ്ടായി. കുടിചവള്ള ലഭയ യിലുള്ള കുറവ് കാരണം 

 ിരുവനന്തപുരം നരരസഭയുചട ചരിന്ദ് ത്തില് ആദയമായി 2016 ഏന്ദ്പില് 18 

മു ല് കുടിചവള്ളം തറഷനിംര് സന്ദ്മ്പദായം ഏർചപടുതത്തണ്ടി വന്നു. 

നരരത്തിന്ചറ കുടിചവള്ള ലഭയ  കുറവ് പരിഹരികാന് ജലവിഭവ 

വകുപിന് ചനയ്യാറില് നിന്നു അരവികരയിതലക് ജലവി രണം നടതത്തണ്ടി 

വന്നു. അ ിന് ന്ദ്പകാരം അടിയന്തിരമായി രണ്്ട ന്ദ്ഡഡ്ി്ംര് ഉപതയാരിച്ച ്

ചനയ്യാറില് നിന്നും അരുവികരയിതലക് ചവള്ളം പമ്പ് ചചതയ്യണ്ടി വന്നു. 50 

എം എല് ഡി കപാസിറ്റിയുള്ള രണ്്ട പു ിയ 180 എച്ച ് പി പമ്പുകള് 

വാങ്ങാനും 100 എച്ച് പി യുചട രണ്്ട പമ്പുകള് ചവള്ളയമ്പലത്ത് ലഭയമാകാനും 

അടിയന്തിര  ീരുമാനം എടുകുകയുണ്ടായി. ഇ ് നടപിലാകന്ന ിനുള്ള 

കാല ാമസം ഒഴിവാകുന്ന ിന് നിലവില് തസ്റ്റ്ന്കില് ഉള്ള ദപപുകളാണ ്

റിസർതവായറില് നിന്നും കനാലിതലക് ബന്ധിപികുന്ന ിന ്ഉപതയാരിച്ച ്. 

21.04.2017 ല്  ുടങ്ങി ചറതകാർഡ് തവരത്തില് 14 ദിവസം ചകാണ്്ട 

ന്ദ്പവൃത്തി പൂർത്തികരികുകയുണ്ടായി. ഓതരാ ദിവസവും 117 എം എല് ഡി 

ചനയ്യാറില് നിന്നും കരമനയാറിതലക ് മാറ്റുന്ന ിന് 1 എം എല് ഡി 

കപാസിറ്റിയുള്ള ഒരു ചന്ദ്ഡഡ്ി്ംരും 29 എം എല് ഡി കപാസിറ്റിയുള്ള മചറ്റാരു 

ന്ദ്ഡഡ്്ു മാണ് ന്ദ്പവർത്തിപിച്ച ്. തകരള വാട്ടർ അത ാറിറ്റി, ഇലക്ന്ദ്ടിസ്റ്റ്ന്ി 

തബാർഡ,് വനം വകുപ്, ജില്ലാ ഭരണകൂടം എന്നിവയുചട തയാജിച്ചുള്ള 

ന്ദ്പവർത്തനം ഈ പദ്ധ് ിയുചട വിജയത്തിന് കാരണമായി. 

ആസൂന്ദ് ണത്തിചല സൂക്ഷ്മ , കൂട്ടായ ന്ദ്പവർത്തനം, മികവുറ്റ 

തന ൃ വവും, തകരള വാട്ടർ അത ാറിറ്റിയിചല എഞ്ചിനീയർമാരുതടയും മറ്റ ്

വകുപുകളിചല ഉതദയാരസ്ഥരുചട അർപണതബാധവും ചകാണ്ടാണ ് ഈ 

വലിയ ദൗ യം യാഥാർഥയമാകാന് കഴിെ ്. 

വകുപുകളുചട സമീപകാല ചരിന്ദ് ത്തില് ഏറ്റവും ചവല്ലുവിളി 

നിറെ ന്ദ്പവർത്തനമായിരുന്നു വകുപുകള് കാഴ്ച വച്ച ്. പദ്ധ് ികള് 

ഫലന്ദ്പദമായി നടപിലാകുന്ന ില് തയാജിച്ച ന്ദ്പവർത്തനം എന്ദ് മാന്ദ് ം 

സഹായകരമാചണന്ന ിന് മാ ൃകയാണി ്. 

ദുരന്ത ലഘൂകരണ ന്ദ്പവർത്തനം എന്ന ിനാല് സംസ്ഥാന ദുരന്ത 

നിവാരണ അത ാറിറ്റി സംസ്ഥാന ദുരന്ത ലഘൂകരണ നിധിയില് (2245-80-

102-96-State Disaster Mitigation Fund) നിന്നും GO (Rt) No. 461/2018/RD dated 14-2-2018 

ന്ദ്പകാരം 6 തകാടി രൂപ  നല്കിയാണ് ഈ ന്ദ്പവർത്തി നിർവഹിച്ച .് ദുരന്ത 
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ലഘൂകരണ നിധിയുചട വിനിതയാരത്തിചെ ഉദാത്ത മാ ൃകയായി ഈ 

ന്ദ്പവർത്തനചത്ത കണകാകാവുന്ന ാണ്. 

1.30 2016-17 വരള്ച്ചാ അവതലാകന തകന്ദ്ര സംഘ സരർശനം 

2016-17ചല വരള്ച്ചാ സാഹചരയചത്ത സംബന്ധിച്ച വിശകലനത്തിനും 

അവതലാകനത്തിനും ആയി തകന്ദ്ര കൃഷി മന്ദ്ന്താലയം തജായിെ ് 

ചസന്ദ്കട്ടറിയായ ന്ദ്ശീ. അശവനി കുമാർ ഐ.എ.എസച്െ തന ൃ വത്തില് 2017 

ഏന്ദ്പില് 19 മു ല് 21വചര ഉള്ള  ീയ ികളില് തകരളത്തില് സരർശനം 

നടത്തി. സംസ്ഥാന ദുരന്ത 

നിവാരണ അത ാറിറ്റി ചമംബർ 

ചസന്ദ്കട്ടറി സംഘത്തിചെ 

തനാഡല് ഓഫീസർ ആയി 

ന്ദ്പവർത്തിച്ചു. തകന്ദ്ര 

സംഘത്തിന് മുന്നില് വരള്ച്ചാ 

സാഹചരയം വിശദമായി അവ രിപിച്ചു. അത ാറിറ്റിയിചല വിദര് ദ്ധ്ർ 

സംഘചത്ത വിവിധ സ്ഥലങ്ങളില് അനുരമിച്ച ് സാഹചരയം 

വിശദീകരിച്ചുനല്കി. തകന്ദ്ര സംഘത്തിചെ സരർശന ഫലമായി 31.72 

തകാടി രൂപ തദശീയ ദുരന്ത ന്ദ്പ ികരണ നിധിയില് നിന്നും അധിക 

സഹായമായി സംസ്ഥാന ദുരന്ത ന്ദ്പ ികരണ നിധിയില് ലഭിച്ചു. 

1.31 കുട്ടികള്കുള്ള ദുരന്ത ലഘൂകരണ വിവരങ്ങള് 

കുട്ടികള്കായി ദുരന്ത നിവാരണ അത ാറിറ്റി വിവിധ 

ന്ദ്പസിദ്ധ്ീകരണങ്ങള് പുറചപടുവിച്ചിട്ടുണ്്ട. കുട്ടികള്കുള്ള കളികള്, 

വീഡിതയാ ആനിതമഷനുകള് എന്നിവ അത ാറിറ്റി ന്ദ്പസിദ്ധ്ീകരിച്ചു. ന്ദ്പധാന 

ന്ദ്പസിദ്ധ്ീകരണങ്ങള് ചുവചട തചർകുന്നു. 

• വരള്ച്ച ലഘൂകരണ കളി 

• ഭൂമികുലുക മുചന്നാരുകം സംബന്ധിച്ച പാമ്പും തരാവണിയും കളി 

(ഇംഗ്ലിഷിലും, മലയാളത്തിലും) 

• ദുരന്ത സാധയ  കചണ്ടത്തുവാന് ഉള്ള കളി 

• വീട്ടില് സൂക്ഷിതകണ്ടുന്ന അടിയന്തിരഘട്ടം തനരിടുന്ന ിനുള്ള കിറ്റ ്

• ജല സംരക്ഷണം സംബന്ധിച്ച കാർട്ടൂണുകള് 

ഇവ സംസ്ഥാന ദുരന്ത നിവാരണ അത ാറിറ്റിയുചട ചവബ്ദസറ്റില് 

ഈ ലിങ്കില് ലഭയമാണ് http://sdma.kerala.gov.in/kids-corner-2/ 

1.32 ദുരന്ത നിവാരണ അത ാറിറ്റിയുചട നയപരമായ ഇടചപടലുകള് 

1. ഉരുള്ചപാട്ടല്/മണിടിച്ചില് സാധയ ാ ന്ദ്പതദശ ഭൂപടത്തില് High Hazard 

തസാണ് ആയി കാണിച്ചിട്ടുള്ള ന്ദ്പതദശങ്ങളില് പാറ ചവടിമരുന്ന ്

ഉപതയാരിച്ച് ചപാട്ടികുവാന് അനുവദികരു ് എന്ന ് Kerala Minor 

http://sdma.kerala.gov.in/kids-corner-2/
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Mineral Concession Rules 2015ല് ഉള്ചപടുത്തുന്ന  ്പരിരണികണം എന്നു 

DM/546/2017(1) dated 23-6-2017 ന്ദ്പകാരം സംസ്ഥാന ദുരന്ത നിവാരണ 

അത ാറിറ്റി, ദുരന്ത നിവാരണ നിയമത്തിചെ ചവളിച്ചത്തില് 

അഡീഷണല് ചീഫ ് ചസന്ദ്കട്ടറി, വയവസായ വകുപിതനാട ്

ആവശയചപട്ടു. 

2. തകന്ദ്ര ദുരന്ത ന്ദ്പ ികരണ നിധിയുചട വിനിതയാര മാനദണ്ഡം 

അനുസരിച്ച് അംരീകൃ  ന്ദ്പകൃ ി ദുരന്തത്തില് വീടുകള്കും, 

ചകട്ടിടങ്ങള്കും ഉണ്ടാകുന്ന നഷ്ടം കണകാതകണ്ടുന്ന ് സാതങ്ക ിക 

വിദര് ദ്ധ്ർ ആണ്. തകരളത്തില് കാലങ്ങളായി ഈ ന്ദ്പവർത്തി 

നടത്തിയിരുന്ന ് റവനയൂ ഉതദയാരസ്ഥർ ആണ്. സംസ്ഥാന ദുരന്ത 

നിവാരണ അത ാറിറ്റിയുചട ശക്തമായ ഇടചപടലില് നാശനഷ്ട ത ാ  ്

 തേശ സ്ഥാപനത്തിചെ ഓവർസീയർ മു ല് മുകളിതലാട്ടുള്ള 

എന്ജിനിയറിങ് ഉതദയാരസ്ഥർ തവണം ചകട്ടിടത്തിനും/വീടിനും 

അംരീകൃ  ന്ദ്പകൃ ി ദുരന്തത്തില് ഉണ്ടാകുന്ന നാശനഷ്ടം 

വിലയിരുത്തുവാന് എന്ന് സംസ്ഥാന സർകാർ GO (Ms) No. 3/2018/DMD 

dated 27-03-2018 ന്ദ്പകാരം ഉത്തരവ് പുറചപടുവിച്ചു. 

3. ദുരന്ത ന്ദ്പ ികരണ നിധിയില് നിന്നും അടിയന്തിര ന്ദ്പവർത്തികള്ക ്

അനുവദികുന്ന  ുകയുചട വിനിതയാരത്തില് കാല ാമസം വരുന്ന 

സാഹചരയം സംസ്ഥാന ദുരന്ത നിവാരണ അത ാറിറ്റി സർകാരിചെ 

ന്ദ്ശദ്ധ്യില് ചകാണ്്ട വരികയും, തമല് സാഹചരയം പരിഹരികുവാന് 

നിർതേശങ്ങള് മുതന്നാട്ട് വയ്കുകയും ചചയ്തു. തമല് നിർതേശങ്ങള്, 

ചർച്ചകള്ക് തശഷം ചില തഭദര ികതളാചട സർകാർ GO (Ms) No. 

3/2018/DMD dated 27-03-2018 ന്ദ്പകാരം ഉത്തരവായി പുറചപടുവിച്ചു. 

4. ന്ദ്പകൃ ി ദുരന്തങ്ങളില് കാണാ ാകുന്നവരുചട ബന്ധുകള്ക് 

ദുരി ാശവാസ സഹായം നല്കുന്ന ിന ് ന്ദ്പത യക നടപടി ന്ദ്കമങ്ങള്  

രൂപീകരികുകയും ന്ദ്പസ്തു   നടപടി ന്ദ്കമങ്ങള് സർകാർ അംരീകരിച്ച ്

GO (Rt) No. 172/2018/DMD dated 27-03-2018 എന്ന ഉത്തരവായി 

പുറചപടുവികുകയും, ഓഖി ചുഴലികാറ്റില് കാണാ ായവരുചട 

ബന്ധുകള്ക്  ദുരി ാശവാസ സഹായം നല്കുകയും  ചചയ്തു. 

1.33 ദുരന്ത ലഘൂകരണം സംബന്ധിച്ച ന്ദ്പചാരണ പരിപാടികള് 

• 2016-17ചല രൂക്ഷമായ വരള്ച്ച സംബന്ധിച്ച സാഹചരയങ്ങള് 

വിശദീകരികുന്ന ‘Arid’ എന്ന തഡാകയുചമെറി ന്ദ്ശീ. തവണു നായർ എന്ന 

സംവിധായകചന ഉപതയാരിച്ച്  യ്യാറാകി അത ാറിറ്റിയുചട യൂടയൂബ് 

ചാനലില് ന്ദ്പസിദ്ധ്ീകരിച്ചു. ഈ വീഡിതയായുചട ലിങ്ക ് ഇവിചട 

ലഭയമാണ് https://www.youtube.com/watch?v=xzXYJd1LXaY 
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• 1-04-2017 മു ല് എല്ലാ ശനി, ഞായർ  ീയ ികളിലും 2 മാസം: വരള്ച്ചാ 

ന്ദ്പ ിതരാധത്തിനായി ജല സംരക്ഷണം സംബന്ധിച്ച് TV 

ചാനലുകളിലൂചടയുള്ള പരസയം നല്കി 

• 3-04-2017 മു ല് 30-04-2017 വചര: വരള്ച്ചാ ന്ദ്പ ിതരാധത്തിനായി ജല 

സംരക്ഷണം സംബന്ധിച്ച് ആകാശവാണി, എഫ്.എം തറഡിതയാ 

എന്നിവ മുഖാന്തിരം സതരശങ്ങള് നല്കി 

• 7-4-2017 മു ല് 6-5-2017 വചര: വരള്ച്ചാ ന്ദ്പ ിതരാധത്തിനായി ജല 

സംരക്ഷണം സംബന്ധിച്ച് സിനിമ  ീയറ്ററുകളില് പരസയം നല്കി 

• 1-06-2017: ജല സംരക്ഷണം സംബന്ധിച്ച നയൂസ ് തപപർ 

ന്ദ്പസിദ്ധ്ീകരണം 

• 1-11-2017 മു ല് 30-11-2017 വചര: ജല സംരക്ഷണം, സൂരയാഘാ ം, 

സൂരയ ാപം എന്നിവയുചട ന്ദ്പ ിതരാധം സംബന്ധിച്ച് ആകാശവാണി, 

എഫ.്എം തറഡിതയാ എന്നിവ മുഖാന്തിരം സതരശങ്ങള് നല്കി 

• 11-2017: നയൂ ഏജ് പന്ദ് ത്തില് ദുരന്ത നിവാരണ അത ാറിറ്റിയുചട 

പരസയം നല്കി 

• ഇവയ്ക് പുറചമ, അത ാറിറ്റിയിചല ഉതദയാരസ്ഥർ വിവിധ 

പന്ദ് മാധയമങ്ങളിലൂചട ദുരന്ത ന്ദ്പ ിതരാധവും, ന്ദ്പ ികരണവും 

സംബന്ധിച്ച ചർച്ചകള് നടത്തി 

1.34 ദുരന്ത നിവാരണ അത ാറിറ്റിയിചല ഉതദയാരസ്ഥർ 

പചങ്കടുത്ത/നടത്തിയ പരിശീലന/അവതബാധ പരിപാടികള് 

ക്േമ 

നം 
കേര്,  സ്തിേ 

നെത്തിയ 

േരിശീലനം/േടെെുത്ത 

േരിോെി 

 ീയ ി 

1 

ന്ദ്ശീമ ി. 

അശവ ി പി, 

തകാഴിതകാട ്

Disaster Management Training for Staff Nurses 
of Kozhikode, Malappuram and Kannur in 
Government Nursing College, Kozhikode 

21-4-2017 

Attended DDMA for monsoon preparedness – 
DC’s chamber, Kozhikode 

8-5-2017 

Attended DDMA – DC’s chamber, Kozhikode 29-5-2017 

Attended DDMA – DC’s chamber, Kozhikode 21-6-2017 

Attended National Conference on Crowd 
Management organized by NDMA and KSDMA at 
Hotel Samudra, Kovalam 

11-7-2017 

Attended National Conference on Crowd 
Management organized by NDMA and KSDMA at 
Hotel Samudra, Kovalam 

12-7-2017 

Attended DDMA – DC’s chamber, Kozhikode 9-8-2017 

Attended DDMA – DC’s chamber, Kozhikode 17-8-2017 

Disaster Management – an introduction, 
International Day for Disaster Risk Reduction to 
the Kozhikode Collectrorate Staff 

12-10-2017 

Tsunami Awareness – Payyanakkal Government 8-11-2017 
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VHSS, Kozhikode 

Disaster Management – an introduction, Feroke 
Higher Secondary School 

22-11-2017 

Ockhi Cyclone Rescue Operation 30-11-2017 

Disaster Management – an introduction, 
Students and youth of Sree Sathya Sai Vidhya 
Peeth, Melady, Koyilandy, Kozhikode 

3-12-2017 

Attended DDMA – DC’s chamber, Kozhikode 8-12-2017 

Conducted RVS of public buildings within 
Kozhikode corporation 

1-12-2017 to 31-
1-2018 

Attended DDMA – DC’s chamber, Kozhikode 4-1-2018 

Attended DDMA for conducting Fire and Safety 
Mock Drill – DC’s chamber, Kozhikode 

12-1-2018 

Fire and safety mock drill at Mofussil BusStand, 
Kozhikode 

16-1-2018 

Landslide management training for Fire and 
Rescue Officers, Kozhikode 

8-2-2018 

Landslide management training for Fire and 
Rescue Officers, Kozhikode 

9-2-2018 

Attended DDMA for drought preparedness - DC’s 
chamber, Kozhikode 

3-3-2018 

Disaster Management – an introduction, 
Kudumbashree, Ramanattukara, Kozhikode 

10-3-2018 

Disaster Management – an introduction, govt. 
Ganapath boys HS 

3-8-2017 

Disaster Management – an introduction, East Hill 
GHS 

23-8-2017 

Disaster Management – an introduction, JDT 
ISLAM 

13-9-2017 

Disaster Management – an introduction, 
Kendriya Vidyalaya No.1 

14-8-2017 

Disaster Management – an introduction, 
Vedavyasa Vidyalayam 

26-9-2017 

Disaster Management – an introduction, Govt 
model HSS 

5-10-2017 

Disaster Management – an introduction, Amrita 
Vidyalayam 

20-10-2017 

2 

ന്ദ്ശീ. ന്ദ്പദീപ്  

ജി.എസ്, 

എസ്.ഇ.ഓ.സി 

Wayanad District Drought Assessment. Based on 
the Latest Drought Manual 

27-10-2017 

Conducted an extensive Lecture on DM at 
AMCOS, Adichira in connection with Disability 
Inclusive DRR 

16-11-2017 

Conducted an Extensive Lecture on DM - Hazard 
Profile of Kerala at Medical College (Nursing 
College) 

25-11-2017 

Conducted an extensive lecture on Health DM 
Plan at State Institute of Health and Family 
Welfare, Thycadu, Trivandrum 

12-12-2017 

Conducted an extensive lecture on Disaster 
management and Institutional Mechanismin DM 
at State Institute of Health and Family Welfare, 

21-12-2017 
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Thycadu, Trivandrum 

Conducted an extensive lecture on School Safety 
and DM at Govt. Girls HSS Kanyakulangara, 
Trivandrum 

28-12-2017 

Conducted an extensive lecture on School Safety 
and DM at Govt. V HSS Vithura, Trivandrum 

28-12-2017 

Conducted an extensive lecture on Landslide 
Management and hazard profile of Kerala at IMG 
Kozhikode for Fire Force officials 

8-02-2018 
to 9-02-2018 

Attended National Level Training on Flood 
Management at NIDM 

19-02-2018 to 
24-02-2018 

Conducted an extensive lectur: e on Institutional 
Mechanism for DM – Kerala & India at SDMA HQ 
for newly appointed HAs 

3-03-2018 

Attended Two days Training at NDMA on V SAT 
Communication  

8-03-2019 to 9-
03-2019 

Attended a Half day workshop on 
Communication and Soft skill Development at 
SDMA HQ 

03-2018 

Attended the preparatory meeting for HADRR18 
at SDMA HQ 

21-3-2018 

Conducted an extensive lecture on School Safety 
and DM at Thodupuzha DEO office, Idukki 

23-03-2018 

3 

ന്ദ്ശീ. രാജീവ്  

ടി.ആർ, 

എസ്.ഇ.ഓ.സി 

Attended the National Conference on Crowd 
Management at Hotel Samudra organised by 
KSDMA 

10-07-2017 to 
13-07-2017 

Disaster Management Training for SPC students 
at G.H.S.S Kazhakkoottam  

23-12-2017 

Training for Staffs and Nurses at CHC Kallara- 
Introduction to Disaster management and Major 
Disasters in Kerala 

27-12-2017 

Disaster Management Training for SPC students 
at G.H.S.S Chalai 

29-12-2017 

Attended the Social and institutional capacity 
building workshop to facilitate Munnar during 
Neelakurinji flowering season 

12-10-2017 

Participated and acted as the Independent 
observer of Landslide Mock drill conducted by 
Idukki DDMA   

06-02-2018 

Participated and acted as the Independent 
observer of Fire Mock drill at Govt. Secretariat 
conducted by KSDMA and Fire force 

08-03-2018 

Attended the first Aid and BLS Training at 
KSDMA HQ 

16-03-2018 to 
17-03-2018 

4 

ന്ദ്ശീ. അജിന് 

ആർ.എസ്, 

എസ്.ഇ.ഓ.സി 

Science Exhibition Stall Duty - 30th Kerala Science 
Congress, Thalassery 

26-1-2018 – 30-
1-2018 

Training Programme on ‘Mainstreaming DRR 
into Forestry Sector Covering Forest Fire 
Mitigation’, National Institute of Disaster 
Management (NIDM), New Delhi 

5-03-2018 – 9-
03-2018 
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5 

തഡാ. ആന്ന്ദ്ഡൂ 

സ്ചപന്സർ, 

ചകാല്ലം 

Training of First Aid and Basic Life Support and 
Disaster Risk Reduction in S.N College, Kollam 

9-3-2017 

Disaster Management Training for Panchayat 
Officials, Fire & safety Training And 
Manrothuruthu Villagevisit Andallapat Village 
Visit Jointly Hosted By DDMA, Kollam, Sird 
Kottarakarra Kmml, Occupational Health Wing, 
Panchayat Officials, And Sird 

12-4-2017 

Disaster Management DDMA-vessel Safety and 
Dm Awarness Programme Ddma, Kollam, Ports 
Authority, Light House Officials, Ktdc, Dd 
Fishereis-kollam, Coastal Police Needakara, Dhs-
kollam 

18-4-2017 

Disaster Management DDMA-school Awarness 
Programme and School Safety Audit Ddma, 
Kollam, Dd Education-kollam, Dhs-kollam, 
District Panchayat 

3-5-2017 

Community Capacity building/Public Awareness 
Programme 

24-07-17 to 28-
07-17 

DDMA, Kollam-FACTORIES & Boilers Training on 
Offsite Safety Assessment and Plant Safety and 
Preparedness at Paripally Gas Plant Kollam 
District 

7-8- 2017 

The district level training for care givers and 
Persons with disabilities 

25-8-2017 

The Community Based Disaster preparedness 
training. 

3-5- 2017 

FIRE & SAFETY Training and Disaster Risk 
Reduction awareness sessions at Karikam 
International School, Kottarakara 

3-10-2017 

Three Day Training Programs on Disaster 
Management and Disaster Risk Reduction With 
Emphasis On Dam Safety and Regulations 
Kallada Irrigation Project Office, Kottarakara, 
Kollam 

21-10-2017 

CBRNE emergencies training was imparted to 
workers and employees of IRE, Chavara 

14-02-2018 

Mock drill at Karungapally taluk Hospital, 
Karungapally, Kollam District 

29-3- 2017 

School Evacuation Drill Conducted by NDRF at St. 
Stephens College, Pathanapuram 

 5-12-2017 

As Part of the International Disaster Risk 
Reduction Day There were School Evacuation 
Drills at Christhuraja School, Kollam, Azhikal 
School, Karungapally 

23-12-2017 

KMML Mock Drills on Site and Offsite Emergency 
Preparedness 

8-02-2017 

Hospital Based Evacuation Drills was conducted 
in Paravoor RamaRao Hospital 

21-03-2019 

Bomb Threat Scenario and High Raise Fire and 
Mass Evacauation Drills Were Hosted 

18-07-2017 
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National Platform for Disaster Disk Reduction at 
Vignayan Bhavan, Delhi. 

15-3- 2017 

Emergency Prepardness and Hospital Based 
Training at Kollencherry Marthoma Medical 
Center 

14-02-2017 

Commuity Based Disaster Trainings, Negru Yuva 
Kendra At Cosmic Center, Thiruvlla 

5-8-2017 

NIRD. Hyderabad Training on Rural Development 
and disaster management trainings hosted 

16-4-2017 

Resource Personal for Hospital Based Disaster 
Management Training and Plans at CHC 
Vizhinjam 

18-02-2018 

Attended a Training on Navic Early Warning 
Prototye Testing Developed by ISRO also With 
Synergy Support of INCOIS and Keltron 

25-02-2018 

Resource Person for Labour Institutes Training 
for Training Personal on Inclusive DM Plans at 
Thycad, 

15-11-2017 

Resource Personal for CBRN Emergencies 
Training Hosted by IRE, KMML, Nuclear Power 
Coorporation 

27-02-2018 

Resource Personal for Early Warnings Systems 
Training Hosted By Light Houses Kollam Under 
Ministry of Shipping On Oct 2017 

30-10-2017 

6 

കുമാരി ആശ 

കിരണ്, 

വയനാട ്

Capacity Building of Officials, Civil Station, 
Kalpetta 

26-10-17 

Inter-Agency Group Formation Training, Civil 
Station Kalpetta 

30-10-17 

NGO/CBO Coordination Training, Civil Station 
Kalpetta 

31-10-17 

Capacity Building of Officials - S Bathery, Civil 
Station Kalpetta 

03-11-17 

Capacity Building of Officials – Mananthavady, 
Civil Station Kalpetta 

15-11-17 

Outreach Programme – Role of youth in Disaster 
Risk Reduction, Nehru Yuva Kendra, Panamaram 

14-11-17 

Workshop - School Safety Workshop, Jawahar 
Navodaya School, Lakkidi 

16-11-17 

Grama Panchayath Level Disaster Management 
Plan Preparation and Community Based Disaster 
Risk Management, Noolpuzha 

05-03-2018 

Training on National Disaster Management 
System, NDMA, New Delhi 

8-03-2018 to 9-
03-2018 

First Aid, KSDMA, Trivandrum 
16-03-2018 to 

17-03-2018 

Disaster Management and Community 
Emergency Operators, Red Cross Volunteers 
Training, Fathima Hospital, Kalpetta 

18-05-2018 

Grama Panchayath Level Disaster Management 
Plan Preparation and Community Based Disaster 
Risk Management, Meenangadi 

23-05-2018 
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Workshop on School Safety, Thalapoya Higher 
Secondary School 

24-05-2018 

Grama Panchayath Level Disaster Management 
Plan Preparation and Community Based Disaster 
Risk Management, Poothady 

26-05-2018 

Grama Panchayath Level Disaster Management 
Plan Preparation and Community Based Disaster 
Risk Management, Pananamaran 

30-05-2018 

Awareness creation for students on Disaster 
Management, Govt. Engineering College, 
Manathavady 

04-10-2018 

Emergency Operation and community, Red Cross 
Volunteers Training, Fathima Hospital, Kalpetta 

21-10-2018 

Disaster Management Committee formation, 
Pozhuthana 

22-10-2018 

Volunteers training – Disaster Management 
Youth, Pazhassi Library, Mananthavady 

26-10-2018 

Disaster management training for PWDs 
organized by IUCDs at Kottayam district 

19-3-2018 to 22-
3-2018 

7 

ന്ദ്ശീമ ി 

അഞ്ജലി 

പരതമശവരന്, 

എറണാകുളം 

Offsite emergency Management & First Aid 
training for 100 police officials at Collectorate 
Conference Hall, Ernakulam 

04-07-2017 
 

CBDRM & DM training for Nehru Yuva Kendra 
Sangathan (NYKS) and National Service Scheme 
(NSS), youth volunteers in the district with the 
support of District Disaster Management 
Authority, Ernakulam 

26-07-2017 

Delivered series of lectures for NCC cadets at 
Chinmaya Vidyalaya, Tripunithura about Disaster 
Management 

 
08-09-2017 

 

Organised Tsunami Awareness program at 
Collectorate Conference Hall, Ernakulam 11th 
November 2017 in connection with World 
Tsunami Awareness Day.  

11-11-2017 

First aid training conducted by KSDMA 16-03-2018 

Orientation training program for life guard 
Service at Indriya Serviced Villa at Kuzhuppilly 
Beach 

30-10-2017 

conducted Fire mock drill at Jawaharlal Nehru 
Stadium in connection with FIFA U17 Football 
World Cup  

26-09-2017 

conducted Mock drill at Jawaharlal Nehru 
Stadium in connection with FIFA U17 Football 
World Cup with participation of NDRF 

04-10-2017 

Mock drill at Jawaharlal Nehru Stadium in 
connection with ISL 

11-11-2017 

Participated and done a key role in Mock drill 
conducted prior to New Year Celebrations at 
Fort Kochi Crisis Management Plan Preparations 
for various events 

30-12-2017 

Fire Mock drill conducted at Infopark, Kochi 19-01-2018 
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Offsite Chemical Emergency mock drill 
conducted at Kalamassery 

23-02-2018 

Crisis Management plan was formulated for in 
connection with FIFA U17 Football World Cup 

6-10-2017 to 28-
10- 2017 

Crisis Management plan was formulated for 
Hero Indian Super league Football match held in 
Kochi 2017 

11-2017 to 03-
2018 

Participated and gave direction for the 
preparation of CMP for cochin carnival 2017 

12-2017 

National Conference on Crowd Management, 
Organised by National Disaster Management 
authority and Kerala State Disaster Management 
authority at hotel Samudra Kovalam on 10th and 
11th July 2017 

10-07-2017-11-
07-2017 

Attended first meeting with FIFA officials at 
District collector’s Chamber 

31-08-2017 

Meeting with stakeholders departments and 
FIFA officials 

01-09-2017 

Ground Study and meeting with Fifa Organisers 07-09-2017 

Workshop on preparation of Crisis Management 
Plan 

11-09-2017 

Meeting of Crisis Management Sub Committee 13-09-2017 

Safety Walk at Jawaharlal Nehru Stadium 14-09-2017 

District Disaster Management Authority Meeting 18-09-2017 

Table top meeting on Mock drill at stadium 25-09-2017 

First coordination meeting with ISL officials and 
Departments heads at District collectors 
chamber 

10-11-2017 

CMP Draft review and stadium visit with all 
officials 

13-11-2017 

CMP approval meeting and table top exercise for 
Mockdrill 

15-11-2017 

8 

കുമാരി 

അനുപമ എന്, 

എസ്.ഇ.ഓ.സി 

AttendedTraining Workshop on Lightning and 
Extreme Weather Events, to be held at IITM 
Pune 

04-04-2017 to 
07-04-2017 

Attended the National Conference on Crowd 
Management at Hotel Samudra organised by 
KSDMA 

10-07-2017 to 
13-07-2017 

Disaster Management Training for SPC students 
at G.H.S.S Kazhakkoottam  

23-12-2017 

Attended the First Aid and BLS Training at 
KSDMA HQ 

16-03-2018 to 
17-03-2018 

9 

കുമാരി 

അ ുലയ 

ത ാമസ്, 

എസ്.ഇ.ഓ.സി 

Attended TOT on Psychosocial care in disaster 
management at NIDM south Campus, APHRD, 
Bapatla, Anndhra Pradesh 

5-2-2018- 9-2-
2018 

Disaster management training for PWDs 
organized by IUCDs at Kottayam district 

19-3-2018- 22-3-
2018 

10 
തഡാ. ന്ദ്ശീജ, 

എസ്.ഇ.ഓ.സി 

Basic survival skills during disasters- at HADR 
organized by Indian Navy 

9-4-2018 

Attended Training of Trainers on Psychosocial 5-2-2018 to 9-2-
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care in disaster management at NIDM south 
Campus, APHRD, Bapatla, Andhra Pradesh 

2018 

11 

ന്ദ്ശീ. 

സ യകുമാർ, 

എസ്.ഇ.ഓ.സി 

Training Organised by KSDMA for new Hazard 
Analysts 

1-3-2018-17-3-
2018 

Participated in Fire-Mockdrill at Secretariat 8-3-2018 

Participated for the first Aid Training- by KSDMA 16-3-2018 

Participated in National Level Training on ‘Flood 
Risk Management’at NIDM Delhi 

19-2-2018-23-2-
2018 

12 

ന്ദ്ശീമ ി 

രാജലക്ഷ്മി 

രാധാകൃഷ്ണന്, 

എസ്.ഇ.ഓ.സി 

ToT on Drought Assessment at NIDM, New Delhi 
29-01-2018 to 2-

01-2018 

Fire Safety Mock Drill at Secretariat Building 09-03-2018 

13 

ന്ദ്ശീമ ി 

പാർവ ി എസ്, 

എസ്.ഇ.ഓ.സി 

Training provided for Disaster Management 
Awareness class for student police Cadet at 
Pettah 

28-12-2017 

Training provided for Disaster Management 
Awareness class for student police Cadet at 
Vellanad 

30-12-2017 

Training provided for Disaster Management 
Awareness class for Nursing staffs at Medical 
College 

01-2018 

14 

ന്ദ്ശീ. തജാ തജാണ് 

തജാർജ, 

എസ്.ഇ.ഓ.സി 

Attended 2nd technical meeting at NDMA on 
Aapda Mitra Scheme, New Delhi 

05-04-2017 

Disasters and Disabilities – An Introduction to 
Disaster Risk Reduction in Kerala, IUCDS, 
Kottayam 

17-05-2017 

Workshop on preparation of module on hospital 
safety at Kerala State Institute of Health & 
Family Welfare 

14-06-2017 

Review workshop on preparation of module on 
hospital safety at Kerala State Institute of Health 
& Family Welfare 

30-06-2017 

Overall coordination of Crowd Management 
Conference, Jointly organized by NDMA & SDMA 
at Samudra, Kovalam, Thiruvananthapuram  

11-07-2017 & 
12-07-2017 

CBDRM & DM training for Nehru Yuva Kendra 
Sangathan (NYKS) and National Service Scheme 
(NSS), Ernakulam district with the support of 
District Disaster Management Authority.  

26-07-2017 

Deputed for Pralay Sahay – Joint HADR at 
Hyderabad  

23-09-2017 

Attended the UNDP national level SPO meeting 
at New Delhi 

27-09-2017 

Facilitated a Session in National Seminar on 
Disaster Managemnt at Nagpur, Civil Defence 
College, Govt. of India 

08.11.2017 to 
10.11.2017 

Inter Departmental Meeting of Revenue – Social 
Justice Department on Disabiliity project at 
IUCDS, Kottayam 

06-11-2017 

Organized a TOT programme on ‘Disability 16-11-2017 to 
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Inclusion’ for the Revenue & Social Justice 
Department 

18-11-2017 

Observor for the Cyclone mock drill organized by 
Alappuzha DDMA 

29.01.2018 

Inauguration – Disability Inclusive Disaster Risk 
Reduction, Kottayam at Cooperative Bank 
Employees Hall, Thirunakkara, Kottayam 

19-03-2018 
to 

22-03-2018 
 

Coordinated the training Organised by KSDMA 
for the newly recruited Hazard Analysts  

1-3-2018 to 
17-3-2018 

Observor for the Fire Mockdrill at Secretariat, 
Documented the whole drill and submitted the 
report to the government.  

8-3-2018 

Organized the first Aid Training for the staff of 
KSDMA 

16-3-2018 

15 

തഡാ. തശഖർ 

എല്. 

കുരയാതകാസ്, 

എസ്.ഇ.ഓ.സി 

Disasters and Disabilities – An Introduction to 
Disaster Risk Reduction in Kerala, IUCDS, 
Kottayam 

17-05-2017 

GIS and Earth Observation Systems for Disaster 
Risk Reduction in Kerala, SAGA-2017, Mascot 
Hotel, Thiruvananthapuram 

20-05-2017 

Climate Change and Disaster Risk Reduction in 
Kerala, Orientation programme for school 
teachers of Kottayam District, ICCS, Kottayam 

27-05-2017 

Climate Change and Disaster Risk Reduction in 
Kerala, Orientation programme for school 
teachers of Alappuzha District, ICCS, Kottayam 

24-06-2017 

Practicing Disaster Management, TISS, Mumbai 28-07-2017 

Prevention of Coastal Erosion, Some thoughts, 
Mararikulam South Grama Panchayath, Kerala 

15-08-2017 

Disaster management in India - Civil Military Co-
Ordination – Mid Career IAS/IPS and Military 
Officers, Southern Naval Command, Kochi 

12-09-2017 

Disaster Management in Kerala, IDMSEM 17 - 
National Seminar on Disaster Management, 8-10 
November 2017, National Civil Defense College, 
Nagpur 

8-11-2017 

Regional Africa-Asia Integrated Strategic 
Environmental Assessment (ISEA) Forum, 
Bangkok, Thailand. Fully sponsored by the 
United Nations Environment Programme to 
contribute to the ISEA tool kit development 

27-11-2017 to 
29-11-2017 

Disasters and Climate Change, Climate Change 
Knowledge Cell, Institute for Climate Change 
Studies, Kottayam 

10-01-2018 

1.35 തമാക് ന്ദ്ഡില്ലുകള് 

Sl. No. Type Venue Date 
Number of 

participants 

1 Earthquake 
P.R William Hr. Sec. School, 

Kattakkada, Thiruvananthapuram 
18-07-2017 1193 
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2 Earthquake 
St. Stephens Hr. Sec. School, 

Pathanapuram, Kollam 
27-07-2017 662 

3 Earthquake 
Navodaya Vidyalaya, Ranni, 

Pathanamthitta 
30-08-2017 347 

4 Fire Incident 
FIFA U-17 World Cup, Jawahar Lal 

Nehru Stadium, Kochi 
26-09-2017 625 

5 
Radiological 
Emergency 

FIFA U-17 World Cup, Jawahar Lal 
Nehru Stadium, Kochi 

4-10-2017 516 

6 Earthquake KV NAD, Kalamaserry, Ernakulam 24-06-2017 370 

7 Cyclone Alappuzha District 29-1-2018 728 

8 
Petro Chemical 
Tanker Accident 

Thalipparamb, National Highway, 
Kannur 

30-1-2018 100 

9 Landslide Idukki Taluk, Idukki 6-2-2018 1047 

10 Fire 
Government Secretariat, 

Thiruvananthapuram 
8-03-2018 1120 

11 
Chemical Leak 

(Amonia) 
FACT, Udyogamandal, Ernakulam 14-03-2018 182 

1.36 സാമൂഹിക അവതബാധ ക്ലാസ്സുകള് - തദശീയ ദുരന്ത ന്ദ്പ ികരണ 

തസനയുമായി തചർന്ന് നടത്തിയവ 

Sl. No Date District Place 
Number of 

participants 

1 15.05.17 Thrissur THRISSUR TOWN HALL 90 

2 16.05.17 Thrissur 
KERALA KALAMANDALAM, 

CHERUTHURUTHY 
50 

3 17.05.17 Thrissur MUKUNDAPURAM TALUK 100 

4 18.05.17 Thrissur CHAVAKKAD MINI CIVIL STATION 100 

5 19.05.17 Thrissur 
KODUNGALLUR GOVT, 

HR.SECONDARY SCHOOL 
90 

6 20.05.17 Thrissur CHALAKKUDY TOWN HALL 90 

7 13.06.17 Kottayam 
ST. THOMAS HR. SCE.SCHOOL, 

PALA 
252 

8 14.06.17 Kottayam 
SB HR. SEC.SCHOOL, 
CHANGANACHERY 

245 

9 15.06.17 Kottayam 
C.M.S HIGH SCHOOL, 

MUNDAKAYAM 
394 

10 16.06.17 Kottayam 
KURIAKOSE ELIAS ENGLISH 

MEDIUM SCHOOL, MANNANAM 
644 

11 17.06.17 Kottayam 
S.M.S.N HR. SEC.SCHOOL 

ASHRAM,VAIKOM 
574 

12 19.06.17 Ernakulam 
ERNAKULAM COLLECTORATE 

CONFERENCE HALL 
90 

13 20.06.17 Ernakulam S.R.V. HIGH SCHOOL 80 

14 21.06.17 Ernakulam 
MAR BASIL HR. SEC. SCHOOL, 

KOTHAMANGALAM 
510 

15 22.06.17 Ernakulam MUVATTUPUZHA 150 

16 23.06.17 Ernakulam SNM COLLEGE, MALIANKARA 325 

17 24.06.17 Ernakulam KV, NAD, KALAMASSERY 370 

18 28.06.17 Wayanad KV, KALPETTA 325 

19 29.06.17 Kasargod KV, NO-1, CPCRI 320 
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20 30.06.17 Palakkad KV, OTTAPALAM 1050 

21 17.07.17 Thiruvananthapuram 
GOVT. VOCATIONAL HIGHER 
SECONDARY SCHOOL, GIRLS 

MANACADU 
520 

22 18.07.17 Thiruvananthapuram 
P.R WILLIAM HR. SECONDARY 

SCHOOL, KATTAKADA 
1193 

23 19.07.17 Thiruvananthapuram 
TECHNICAL HR. SEC. SCHOOL, 

MANCHA, 
332 

24 20.07.17 Thiruvananthapuram 
GOVT. HR. SEC. SCHOOL, 

NEIYATINKARA 
382 

25 21.07.17 Thiruvananthapuram GOVT. HR. SEC. SCHOLL, ATTINGAL 527 

26 22.07.17 Thiruvananthapuram 
SHIVA GIRI HIGHER SEC. SCHOOL, 

SRINIVASAPURAM 
208 

27 24.07.17 Kollam 
GOVT.  HR. SEC. SCHOOL, 

VALATHUNGAL 
162 

28 25.07.17 Kollam 
GOVT. HR. SEC SCHOOL, 

CHERIAZHEEKAL 
388 

29 26.07.17 Kollam 
GOVT. HR. SEC. SCHOOL, 

VETTIKAVALA 
392 

30 27.07.17 Kollam 
ST. STEPHENS HR. SECONDARY 

SCHOOL, PATHANAPURAM 
662 

31 28.07.17 Kollam 
GOVT. HR. SECONDARY SCHOOL, 

OTTAKKAL, PUNALUR 
405 

32 28.07.17 Kollam GOVT. YOUTH HOSTEL 75 

33 22.08.17 Idukki 
COOPERTIVE COLLEGE, 

NEDUMKANDAM 
367 

34 23.08.17 Idukki MARIAN COLLEGE, KUTTIKKANAM 290 

35 24.08.17 Idukki NEWMAN COLLAGE THODUPUZHA 711 

36 25.08.17 Idukki 
WISWADEEPTHI CMI PUBLIC 

SCHOOL ADIMALI 
224 

37 26.08.17 Idukki 
DISTRICRT PANCHAYAT 

CONFERNCE HALL 
192 

38 28.08.17 Pathanamthitta 
KERALA DISTRICT ARMED POLICE 

5TH BN MANIYAAR 
300 

39 29.08.17 Pathanamthitta KENDRIYA VIDAYALAYA, ADOOR 97 

40 30.08.17 Pathanamthitta 
JAWAHAR NAVODAYA VIDYALAYA 

VACHUCHIRA 
347 

41 30.08.17 Pathanamthitta 
KENDRIYA VIDAYALAYA 

CHENNEERKARA 
132 

42 01.09.17 Pathanamthitta 
ST. JOHN'S HIGH SECONDARY 

SCHOOL THIRUVALLA 
85 

43 02.09.17 Pathanamthitta 
REPUBLICAN VOCATIONAL HS 

SCHOOL KONNI 
114 

44 08.09.17 Thrissur 
GOVT RSRV HIGHER SECONDARY 

SCHOOL, CHAVAKKAD 
190 

45 13.10.17 Thrissur 
GOVT HIGHER SEC SCHOOL 

THRISSUR 
277 

46 19.02.18 Kollam 
BABY JOHN MEMORIAL COLLEGE 

CHABARA 
144 

47 20.02.18 Kollam ST JOSEPH COLLEGE, ANCHAL 410 
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48 21.02.18 Kollam 
AMARUTHA SCHOOL OF ARTS AND 

SCIENCE COLLEGE, CLAPANNA 
369 

49 22.02.18 Kollam 
LOURDMATHA HIGHER 

SECONDARY SCHOOL, CHAVRA 
233 

50 23.02.18 Kollam 
ST. GREGORIOUS COLLEGE, 

KOTTARAKRRA 
207 

51 24.02.18 Kollam 
FATHIMA MATHA NATIONAL 

COLLEGE 
167 

52 03.03.18 Palakkad 
MULTI DISCIPLINARY TRAINING 

CENTER, SOUTHEN RAILWAY 
139 

1.37 ഓഖി ചുഴലികാറ്റ് – വസ്തു  കള്, ദുരന്ത ന്ദ്പ ികരണ നടപടികള്, 

ദുരി ാശവാസ നടപടികള് 

കനയാകുമാരി,  ിരുവനന്തപുരം, ചകാല്ലം, ഇടുകി, പത്തനം ിട്ട 

എന്നിവിടങ്ങളില് 2017 നവംബർ 30ന് ആെു വീശിയ ഓഖി ചുഴലികാറ്റ ്

ആളപായവും നാശനഷ്ടവും വി ച്ചാണ ് കടന്നുതപായ ്. കനയാകുമാരികും 

 ിരുവനന്തപുരത്തിനുമിടയില് രൂപചപട്ട ഓഖി ച കന് തകരളത്തില് 120 

കി.മി തവരത്തിലാണ് വീശിയടിച്ച ്. പിന്നീട് ലക്ഷദവീപ് തമഖലയില് 

മിനിതകായ്ക് ച കു കിഴക് 480 കി.മി തവര യില് കടന്നുതപായി. ഓഖി 

എന്ന തപര് നല്കിയ ് ബംഗ്ലാതദശാണ്. ചുഴലികാറ്റ് വീശിയ ദിവസം മു ല് 

31 ദിവസം, സംസ്ഥാന ഇ.ഓ.സി പൂർണമായും അടിയന്തിരഘട്ട 

ന്ദ്പവർത്തനങ്ങളില് ആയിരുന്നു. 

ചുഴലിക്കാറ്റ് കേരളത്തില് 

 തകരള  ീരതത്താട ് തചർന്ന് 1891-2017 വചരയുള്ള കാലത്ത് 13 

നയൂനമർദം, 7 ചുഴലികാറ്റ്, 4 അ ി ീന്ദ്വ ചുഴലികാറ്റ് എന്നിവ ഉണ്ടായിട്ടുണ്്ട 

എന്ന ് തകന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ വകുപിചെ ചുഴലികാറ്റ് അറ്്റലസ്സില് 

ന്ദ്പ ിപാധികുന്നു. 
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 ഓഖിക് മുന്പ് ഇത്തരം ഒരു ചുഴലികാറ്റ് തകരളം കണ്ട ് 1941ല് 

ആണ,് ചകാല്ലവർഷം 1116 ഇടവം 13ന്.  ഓഖിതയകാള് ദുരന്തം വി ച്ച കാറ്റ ്

അന്ന് തകരളത്തില് നിന്ന് കവർന്ന  ് 62 ജീവന്. അരലക്ഷം വീടുകള് 

 കർന്നു. പറെറിയികാനാവാത്തന്ദ്  നാശനഷ്ടങ്ങളുമുണ്ടായി. ചകാച്ചിന് 

ചലജിതേറ്റീവ് കൗണ്സില് തരഖകളിലും നിയമസഭാ തരഖകളിലും 

ചുഴലികാറ്റുചകാണ്ടുണ്ടായ നഷ്ടചത്തകുറിച്ചു സൂചനകളുണ്്ട. ന്ദ്ടാവന്കൂർ 

ന്ദ്ശീമൂലം അസംൈിയില് നടന്ന ചർച്ചയില് ചചറു ുരുത്തിയില്നിന്നുള്ള 

അംരം ചക. കുെിരാമതമതനാന് ചുഴലികാറ്റിനച്റ നാശനഷ്ടങ്ങചള 

സംബന്ധിച്ച് തചാദിച്ചിട്ടുണ്്ട. ചകാല്ല് ചപട്ടവരുചട എണം എന്ദ് യാചണന്ന ്

രാമചന്ദ്ര അയ്യരും അസംൈിയില് തചാദിച്ചിട്ടുണ്്ട. 62 തപർക് മരണം വിധിച്ച 

ദുരന്തം ഏറ്റവുമധികം നാശനഷ്ടം വി ച്ച ്  ൃശൂർ  ാലൂകിലാണ്. 

ഒരു വർഷത്തില് അറബികടലില് ഉണ്ടാകുന്ന അ ിശക്ത 

നയുനമർേങ്ങളില് (Depression) 38% എണവും ചുഴലികാറ്റ ് (Cyclonic Storm) 

ആകുന്നു.  അ ിശക്ത നയുനമർേങ്ങളില് (Depression) 21% എണം ശക്തമായ 

ചുഴലികാറ്റ് (Severe Cyclonic Storm) ആകുന്നു. ചുഴലികാറ്റ ് (Cyclonic Storm) 

ആകുന്ന 54% എണം ശക്തമായ ചുഴലികാറ്റ് (Severe Cyclonic Storm) ആകുന്നു. 

മുന്റിയിപ്പ് സംബന്ധിച ്

തകന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ വകുപാണ് ചുഴലികാറ്റിചെ മുന്നറിയിപിനുള്ള 

തനാഡല് വകുപ്. തകന്ദ്ര ദുരന്ത നിവാരണ അത ാറിറ്റിയുചടയും (NDMA 

Guidelines – Management of Cyclones), തകന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ വകുപിചെയും (Cyclone 

Warning in India – Standard Operation Procedure, 2013) ചുഴലികാറ്റ് മുന്നറിയിപ ്

മാനദണ്ഡന്ദ്പകാരമുള്ള ഒരു മുന്നറിയിപും സംസ്ഥാനത്തിന് ലഭിച്ചിട്ടില്ല. 

സംസ്ഥാന സർകാരിന്ചറ അധികാരം ഉള്ള 12 തനാട്ടികല് ദമല് കടല് 

തമഖലയില് നിന്നും വളചര അകചല ചുഴലികാറ്റ് ആയി മാറിയ തശഷം 

മാന്ദ് ം, 2017 നവംബർ 30ആം  ീയ ി ആണ ് തകരളത്തിന് ചുഴലികാറ്റ ്

മുന്നറിയിപ് നല്കുന്ന ്. 

ഓഖിയുമായി ബന്ധചപട്ട പാർലചമെറ്ി സ്റ്റ്ന്ാന്ഡിങ്്ങ കമിറ്റിയുചട 

211അം റിതപാർട്ടിചല 2.2.2 എന്ന ഖണ് ഡികയിതലകും ന്ദ്ശദ്ധ് ക്ഷണികുന്നു. 

സ്റ്റ്ന്ാന്തഡർഡ് ഓപതററ്റിംര് നടപടിന്ദ്കമം തകന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ വകുപ് 

പാലിച്ചിരുന്നില്ല എന്ന് വയക്തമായി ഈ റിതപാർട്ട്  ചൂണ്ടികാട്ടുന്നു. 

ഓഖി സംബന്ധിച്ച പാർലചമെറ്ി സ്റ്റ്ന്ാന്ഡിങ്്ങ കമിറ്റിയുചട 211അം 

റിതപാർട്ടിചല 1.3.8 എന്ന ഖണ് ഡികയില് നിന്നും വയക്തമാകുന്ന ് തകന്ദ്ര 

കാലാവസ്ഥാ വകുപിചെ ന്ദ്പവചന സാതങ്ക ിക വിദയ തപാലും  ീർത്തും 

അപരയാപ്തമായിരുന്നു എന്നും, ചുഴലികാറ്റിചെ ഉത്ഭവത്തില് ഏറ്റവും 

കൂടു ല് ന്ദ്പാധാനയം ഉള്ള കടല് ചൂട ് തകന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ വകുപ് ഇനി 
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എങ്കിലും അടിയന്തിരമായി അവരുചട ന്ദ്പവചന സാതങ്ക ിക വിദയയില് 

ഉപതയാരികണം എന്നും കമിറ്റി ശുപാർശ ചചയ്യുന്നുണ്്ട. 

"211th Report of the Parliamentary Standing Committee on Home Affairs on the 

Cyclone Ockhi - its impact on fishermen and damage caused by it" ചെല് പാരന്ദ്രാഫ ്

2.2.2ല് മുന്നറിയിപ ് കൃ യമായി തകന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ വകുപ് നല്കിയില്ല 

എന്നു വയക്തമായി ന്ദ്പ ിപാദികുന്നു - "The committee observes that the advisory 

issued on 29th November did not clearly predict a cyclonic storm. Officially, a cyclone 

specific advisory was issued only on 30th November, the very date of the arrival of Cyclone 

Ockhi but by then many fishermen would have already ventured out to sea. This was a clear 

departure from the Standard Operating Procedure wherein the first cyclone specific advisory, 

the pre-cyclone watch, is issued three days prior to the landfall of the cyclone". 

22-12-2017ന് തകന്ദ്ര ആഭയന്തര മന്ദ്ന്തി പാർലചമെ ് സതമളനത്തില് 

നടത്തിയ ന്ദ്പസ്താവനയില് തകരളത്തില് ചുഴലികാറ്റ് മുന്നറിയിപ് നല്കിയ ് 

30-11-2017ന് പകല് മാന്ദ് മാണ് എന്നും, ഓഖി ചുഴലികാറ്റിചെ 

സവിതശഷ യാണ ് ഈ ശാസ്ന്ദ് ീയ പരിമി ിക് കാരണമായ ് എന്നും 

വയക്തമാകിയിരുന്നു. 

ദുരന്ത നിവാരണ ന്ദ്പവർത്തകചര ചുഴലികാറ്റ് മുന്നറിയിപ ്

മാനദണ്ഡന്ദ്പകാരം ന്ദ്പവർത്തികുവാനാണ് പരിശീലിപികുന്ന ് . ഈ 

മാനദണ്ഡ ന്ദ്പകാരം ഒരു ചുഴലികാറ്റിന് മുന്പായി നാല്  ലത്തില് ഉള്ള 

മുന്നറിയിപ് നല്തകണ്ട ാണ്. ആദയഘട്ടം 72 മണിക്കൂറിന് മുന്പായി Pre-

Cyclone Watch എന്ന അറിയിപ് ലഭിതകണ്ട ാണ്. ഈ അറിയിപില് 

ചുഴലികാറ്റായി മാറുവാന് സാധയ യുണ്്ട എന്ന് സംസ്ഥാനങ്ങചള 

അറിയികണം. 

 ുടർന്ന് രണ്ടാം ഘട്ടമായി 48 മണിക്കൂറിന് മുന്പായി Cyclone Alert 

എന്ന അറിയിപാണ് നല്തകണ്ട ്. ഈ അറിയിപില്  ചുഴലികാറ്റായി 

മാറുവാന് സാധയ യുണ്്ട എന്നും, ബാധികുവാന് സാധയ യുള്ള ജില്ലകള് 

ഏച ന്നും, ദുരന്ത നിവാരണ അത ാറിറ്റി, മാധയമങ്ങള്, ചപാ ുജനങ്ങള്, 

മത്സയ ച ാഴിലാളികള് എന്നിവർകുള്ള നിർതദശവും  സംസ്ഥാനങ്ങചള 

അറിയികണം. 

മൂന്നാം ഘട്ടമായി 24 മണിക്കൂറിന് മുന്പായി Cyclone Warning എന്ന 

അറിയിപാണ് നല്തകണ്ട ്. ഈ അറിയിപില്  ീരത്ത് എന്ദ്  മണി മു ല് 

കാലാവസ്ഥ തമാശമായി മാറുവാന് സാധയ യുണ്്ട എന്നും, ചുഴലികാറ്റിചെ 

 ീന്ദ്വ  എന്താകും എന്നും ബാധികുവാന് സാധയ യുള്ള ജില്ലകള് 

ഏച ന്നും, ദുരന്ത നിവാരണ അത ാറിറ്റി, മാധയമങ്ങള്, ചപാ ുജനങ്ങള്, 

മത്സയ ച ാഴിലാളികള് എന്നിവർകുള്ള നിർതേശവും  സംസ്ഥാനങ്ങചള 
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അറിയികണം. ഈ അറിയിപ് എല്ലാ മൂന്നു മണികൂറും സംസ്ഥാനങ്ങള്ക് 

നല്കണം. 

നാലാം ഘട്ടമായി 12 മണിക്കൂറിന് മുന്പായി Post Landfall Outlook 

എന്ന അറിയിപാണ് നല്തകണ്ട ്. ഈ അറിയിപില് ചുഴലി കരയില് 

എത്തുവാന് സാധയ യുള്ള സ്ഥലം, ദിശ എന്നിവ ഉണ്ടാകണം. 

തകന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ വകുപിചെ 2013ചല ചുഴലികാറ്റ് Standard Operating 

Procedure Page 9, Table 1.2 ന്ദ്പകാരം Depression എന്ന സ്ഥി ിയില് ന്ദ്പത യക 

നടപടികള് ശുപാർശ ചചയ്യുന്നില്ല. Deep Depression എന്ന സ്ഥി ിയില് ‘മത്സയ 

ച ാഴിലാളികള് കടലില് തപാകുന്ന  ് ഒഴിവാകണം എന്നുള്ള ഉപതദശം 

നല്കണം’ എന്ന അറിയിപ് നല്കുക മാന്ദ് മാണ് ശുപാർശ. Cyclonic Storm 

എന്ന നിലയില് മാന്ദ് മാണ് ‘മത്സയ ച ാഴിലാളികള് കടലില് തപാകുന്ന ് 

 ടയണം’ എന്ന നിർതദശമുള്ള ്. 

• 28-11-2017ന് സമുന്ദ്ദ നിരീക്ഷണ തകന്ദ്രത്തിചെ മുന്നറിയിപ് നല്കി 

എന്ന ഒരു ആതക്ഷപം ഉണ്ടായിരുന്നു. തമല് മുന്നറിയിപ് അത ാറിറ്റിക് 

email ആതയാ fax ആതയാ ലഭിച്ചിട്ടില്ല. സമുന്ദ്ദ നിരീക്ഷണ തകന്ദ്രം 

നല്കുന്ന ് കടലിചെ സ്ഥി ി സംബന്ധിച്ച വിവരമാണ്. തമല് 

അറിയിപില് “മീന് പിടുത്തകാർ കടലില് തപാകുതമ്പാള് ജാന്ദ്ര  

പാലികണചമന്ന് ഉപതദശികുന്നു" എന്ന ാണ് നല്കിയിരികുന്ന .് 

ഇത്തരം ഒരു അറിയിപ് ദുരന്ത സാഹചരയമായി വിലയിരുത്തുവാന് 

സാധികില്ല. ഈ അറിയിപില് ഒരിടത്തും നയുനമർദം ഉചണ്ടതന്നാ, 

ഉണ്ടാകും എതന്നാ, ഈ ഉപതദശം നയുനമർദവുമായി ബന്ധചപട്ട ാണ ്

ഈ അറിയിപ് എതന്നാ പരാമർശികുന്നില്ല. ഇത്തരം ഒരു അറിയിപ ്

മികദിവസവും സമുന്ദ്ദ നിരീക്ഷണ തകന്ദ്രത്തിചെ ചവബ്ദസറ്റില് 

ഉണ്ടാകാറുണ്്ട. 

• 29-11-2017ന് േേല് േ ിടനാന് ് അന്േ ിനാണ് തകന്ദ്ര 

കാലാവസ്ഥാ വകുപ് ആദയ bulletin പുറചപടുവിച്ച ്. ഈ bulletin 11.56ന ്

ചീഫ് ചസന്ദ്കട്ടറിക ് email ആയി ലഭിച്ചു - ബംരാള് ഉള്കടലില് 

ന്ദ്ശീലങ്കയില് ഒരു നയുനമർദം ഉണ്ടായിട്ടുണ്്ട എന്നും തകരള ീരത്ത് 45-

55 കിതലാമീറ്റർ തവരത്തില് കാറ്റ് വീശും എന്നും മത്സയ 

ച ാഴിലാളികള് കടലില് തപാകുന്ന ് ഒഴിവാകണം എന്ന ്

ഉപതദശികണം എന്നും അറിയിച്ചു. ഈ അറിയിപിതനാപം നല്കിയ 

ഭൂപടത്തില് നയുനമർദ പാ യുചട ദിശ തകരളത്തില് നിന്നും വളചര 

ദൂചരയും, ച കന് ന്ദ്ശീലങ്കയില് നിന്നും ലക്ഷദവീപിതലക്, 

പടിൊറന് ദിശയില് ആയിരികും എന്നാണ് കാണിച്ച ് . ഇ ില് 

ഒരിടത്തും തകന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ വകുപിചെ ചുഴലികാറ്റ് മുന്നറിയിപ ്

മാനദണ്ഡന്ദ്പകാരമുള്ള Pre-cyclone Watch എന്ന അറിയിപില്ല. ഇവിെം 
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മു ല് കേക്ര ോലാവസ്ഥാ വേുപ്പ ് ചുഴലിക്കാറ്റ് മുന്റിയിപ്പ ്

മാനദണ്ഡക്േോരമുള്ള നെേെി എെുത്തില്ല. തകരള  ീരത്ത ്

എചന്തങ്കിലും നാശനഷ്ടം ന്ദ്പ ീക്ഷികണം എന്നും അറിയിപില്ല. ഈ 

ഒന്നാം bulletin വരുന്ന ിന് മുന്പ്  ചന്ന മത്സയ ച ാഴിലാളികള് 

കടലില് തപായിരുന്നു. ജീവന് നഷ്ടചപട്ട മികവരും, കാണാ ായവരും 

ഒന്നാം bulletin വരുന്ന ിന് മുന്പ്  ചന്ന കടലില് തപായിരുന്നു. Bulletin 1 

മു ല് കേക്ര ോലാവസ്ഥാ വേുപ്പ് മാനദണ്ഡം ക്േോരമുള്ള Pre-

Cyclone Watch നല്കിയിരുടന്െില് ഇക് കയടറ ജീവനുേള് 

നഷ്ടടപ്പെില്ലായിരുന്ു. 

• 29-11-2017ന് ഉചക്ക് രകേോലിനാണ് IMD രണ്ടാം bulletin 

പുറചപടുവിച്ച ്. ഈ bulletin 2.24ന് email ആയി ചീഫ് ചസന്ദ്കട്ടറിക ്

ലഭിച്ചു - ബംരാള് ഉള്കടലില് ന്ദ്ശീലങ്കയില് ഒരു നയുനമർദം 

ഉണ്ടായിട്ടുണ്്ട എന്നും തകരള ീരത്ത ് 45-55 കിതലാമീറ്റർ തവരത്തില് 

കാറ്റ് വീശും എന്നും മത്സയ ച ാഴിലാളികള് കടലില് തപാകരു  ്എന്ന ്

ഉപതദശികണം എന്നും അറിയിച്ചു. ഈ അറിയിപിതനാപം നല്കിയ 

ഭൂപടത്തില് നയുനമർദ പാ യുചട ദിശ തകരളത്തില് നിന്നും വളചര 

ദൂചരയും, ച കന് ന്ദ്ശീലങ്കയില് നിന്നും ലക്ഷദവീപിതലക്, 

പടിൊറന് ദിശയില് ആയിരികും എന്നാണ് കാണിച്ച ് . സമുന്ദ്ദ 

നിരീക്ഷണ തകന്ദ്രം അയച്ചു നല്കിയ ഇത സമയചത്ത അറിയിപ്, 

ന്ദ്പധാന മാധയമങ്ങള്ക് അയച്ചു നല്കിയിട്ടുണ്്ട. ഇ ില് ഒരിടത്തും 

തകന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ വകുപിചെ ചുഴലികാറ്റ് മുന്നറിയിപ ്

മാനദണ്ഡന്ദ്പകാരമുള്ള Pre-Cyclone Watch എന്ന അറിയിപില്ല. തകരള 

 ീരത്ത് എചന്തങ്കിലും നാശനഷ്ടം ന്ദ്പ ീക്ഷികണം എന്നും 

അറിയിപില്ല. ഈ വിവരം ചില മാധയമങ്ങള് മാന്ദ് മാണ ്

ന്ദ്പസിദ്ധ്ീകരിച്ച ്, അ ും അന്ദ്പധാനമായി. അങ്ങിടന bulletin 2 

ഇറക്കിയകപ്പാഴും മാനദണ്ഡം ക്േോരമുള്ള മുന്റിയിപ്പ ്

സംസ്ഥാനത്തിന് നല്േിയില്ല. 

• 29-11-2017ന് വവേിട്ട് ഏകഴോലിനാണ് IMD മൂന്നാം bulletin 

പുറചപടുവിച്ച ് എന്ന് കാണുന്നു. ഈ bulletin 7.30ന് email ആയി ചീഫ ്

ചസന്ദ്കട്ടറിക് ലഭിച്ചു - നയുനമർദം കനയാകുമാരിയില് നിന്നും 340 km 

ച ക് കിഴക് മാറിയും, ന്ദ്ശീലങ്കയില് നിന്നും 30 km വടക് പടിൊറ ്

ആചണന്നും തകരള ീരത്ത് 45-55 കിതലാമീറ്റർ തവരത്തില് കാറ്റ ്

വീശും എന്നും മത്സയ ച ാഴിലാളികള് കടലില് തപാകരു ് എന്ന് 

ഉപതദശികണം എന്നും അറിയിച്ചു. ഈ അറിയിപിതനാപം നല്കിയ 

ഭൂപടത്തില് നയുനമർദ പാ യുചട ദിശ തകരളത്തില് നിന്നും വളചര 

ദൂചരയും, ച കന് ന്ദ്ശീലങ്കയില് നിന്നും ലക്ഷദവീപിതലക്, 
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പടിൊറന് ദിശയില് ആയിരികും എന്നാണ് കാണിച്ച ് . ഇ ില് 

ഒരിടത്തും തകന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ വകുപിചെ ചുഴലികാറ്റ് മുന്നറിയിപ ്

മാനദണ്ഡന്ദ്പകാരമുള്ള Pre-Cyclone Watch എന്ന അറിയിപില്ല. തകരള 

 ീരത്ത് എചന്തങ്കിലും നാശനഷ്ടം ന്ദ്പ ീക്ഷികണം എന്നും എന്നും 

മത്സയ ച ാഴിലാളികള് കടലില് തപാകുവാന് അനുവദികരു ് എന്നും 

അറിയിപില്ല. അങ്ങിടന bulletin 3 ഇറക്കിയകപ്പാഴും മാനദണ്ഡം 

ക്േോരമുള്ള മുന്റിയിപ്പ് സംസ്ഥാനത്തിന് നല്േിയില്ല 

• 30-11-2017ന് അ ിരാവിടല ഒന്ര മണിക്കാണ ് IMD നാലാം bulletin 

പുറചപടുവിച്ച ്. ഈ bulletin 1.36ന് email ആയി ചീഫ് ചസന്ദ്കട്ടറിക ്

ലഭിച്ചു - നയുനമർദം കനയാകുമാരിയില് നിന്നും 270 km ച ക് ച ക ്

കിഴക് മാറിയും, ന്ദ്ശീലങ്കയില് നിന്നും 110 km വടക് പടിൊറ ്

ആചണന്നും തകരള  ീരത്ത ് 45-55 കിതലാമീറ്റർ തവരത്തില് കാറ്റ ്

വീശും എന്നും മത്സയ ച ാഴിലാളികള് കടലില് തപാകരു ് എന്ന് 

ഉപതദശികണം എന്നും അറിയിച്ചു. ഈ അറിയിപിതനാപം നല്കിയ 

ഭൂപടത്തിലും നയുനമർദ പാ യുചട ദിശ തകരളത്തില് നിന്നും വളചര 

ദൂചരയും, ച കന് ന്ദ്ശീലങ്കയില് നിന്നും ലക്ഷദവീപിതലക്, 

പടിൊറന് ദിശയില് ആയിരികും എന്നാണ് കാണിച്ച ് . ഈ 

അറിയിപ് ന്ദ്പധാന മാധയമങ്ങള്ക് അയച്ചു നല്കിയിട്ടുണ്്ട. ഇ ില് 

ഒരിടത്തും തകന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ വകുപിചെ ചുഴലികാറ്റ് മുന്നറിയിപ ്

മാനദണ്ഡന്ദ്പകാരമുള്ള Pre-Cyclone Watch എന്ന അറിയിപില്ല. തകരള 

 ീരത്ത് എചന്തങ്കിലും നാശനഷ്ടം ന്ദ്പ ീക്ഷികണം എന്നും മത്സയ 

ച ാഴിലാളികള് കടലില് തപാകുവാന് അനുവദികരു ് എന്നും 

അറിയിപില്ല. അങ്ങിടന bulletin 4 ഇറക്കിയകപ്പാഴും മാനദണ്ഡം 

ക്േോരമുള്ള മുന്റിയിപ്പ് സംസ്ഥാനത്തിന് നല്േിയില്ല 

• 30-11-2017ന് അ ിരാവിടല അഞ്ചര മണിക്കാണ് IMD അഞ്ചാം 

bulletin പുറചപടുവിച്ച ്. ഈ bulletin 6.18ന് email ആയി ചീഫ ്

ചസന്ദ്കട്ടറിക് ലഭിച്ചു - നയുനമർദം കനയാകുമാരിയില് നിന്നും 210 km 

ച ക് കിഴക് മാറിയും, ന്ദ്ശീലങ്കയില് നിന്നും 185 km വടക്-

പടിൊറ് ആചണന്നും തകരള ീരത്ത് 55-65 കിതലാമീറ്റർ തവരത്തില് 

കാറ്റ് വീശും എന്നും ചില സമയത്ത് ഇ ് 75 കിതലാമീറ്റർ 

തവരത്തിലാകും എന്നും മത്സയ ച ാഴിലാളികള് കടലില് തപാകരു  ്

എന്ന് ഉപതദശികണം എന്നും അറിയിച്ചു. ഈ അറിയിപിതനാപം 

നല്കിയ ഭൂപടത്തിലും നയുനമർദ പാ യുചട ദിശ തകരളത്തില് 

നിന്നും വളചര ദൂചരയും, ച കന് ന്ദ്ശീലങ്കയില് നിന്നും 

ലക്ഷദവീപിതലക്, പടിൊറന് ദിശയില് ആയിരികും എന്നാണ ്

കാണിച്ച ് . ഇ ില് ഒരിടത്തും തകന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ വകുപിചെ 
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ചുഴലികാറ്റ് മുന്നറിയിപ് മാനദണ്ഡന്ദ്പകാരമുള്ള Pre-Cyclone Watch 

എന്ന അറിയിപില്ല. തകരള  ീരത്ത ് എചന്തങ്കിലും നാശനഷ്ടം 

ന്ദ്പ ീക്ഷികണം എന്നും മത്സയ ച ാഴിലാളികള് കടലില് തപാകുവാന് 

അനുവദികരു ് എന്നും അറിയിപില്ല. പിന്നീടുള്ള റിതപാർട്ടില് 

നിന്നും ചവളിവാകുന്ന ് പകല് 2.30 am-നും, 8.30 am-നും 

ഇടയില്ത്തചന്ന ഇ  ്ഒരു ചുഴലികാറ്റായി പരിണമിച്ചിരുന്നു എന്നാണ്. 

അങ്ങിടന bulletin 5 ഇറക്കിയകപ്പാഴും മാനദണ്ഡം ക്േോരമുള്ള 

മുന്റിയിപ്പ് സംസ്ഥാനത്തിന് നല്േിയില്ല 

• 30-11-2017ന് രാവിടല എട്ടര മണിക്കാണ് IMD ആറാം bulletin 

പുറചപടുവിച്ച ് - നയുനമർദം ഒരു  ീന്ദ്വ നയൂനമർേം ആയി എന്ന ്

അറിയിച്ചു. അതപാള് നയുനമർദം കനയാകുമാരിക് 170km ച ക ്

കിഴക് തകരള  ീരത്തന്ിന്നും വളചര ദൂചരയാണ ്നിലചകാണ്ട ്. ഈ 

അറിയിപിതനാപം നല്കിയ ഭൂപടത്തിലും നയുനമർദ പാ യും 

ദിശയും തകരളത്തില് നിന്നും വളചര ദൂചര ആയിരികും എന്നാണ ്

അറിയിച്ച ്. തകരളത്തിന്  അതപാഴും ചുഴലികാറ്റ് മുന്നറിയിപ ്

നല്കിയിട്ടില്ല. എന്നാല് ലക്ഷദവീപിനു Cyclone Alert നല്കുകയും 

ചചയ്തു. ഈ ബുള്ളറ്റിനില് ആണ് ആദയമായി ചുഴലികാറ്റാണ് ഈ 

ന്ദ്പ ിഭാസം എന്ന അറിയിപ് നല്കുന്ന ്. അവിടെയും അെുത്ത 

12മണിക്കൂറില് ചുഴലിക്കാറ്റായി മാറുവാന് സാധ്യ യുേ് 

എന് ാണ് അറിയിപ്പ്. 

കേക്ര ോലാവസ്ഥാ വേുപ്പിടെ ക്േവചനം 

േരികശാധ്ിചാല് വയക്തമാേുന് ് 30-11-2017ന് വവേിട്ട് 5.30ന് 

മാക് കമ ഇ ് ചുഴലിക്കാറ്റായി മാറുേയുള്ളൂ എന്ാണ ്

അറിയിപ്പ്. അതപാഴും തകരളത്തില് ചുഴലികാറ്റിചെ ആഘാ ചത്ത 

കുറിച്ച് പരാമർശികാച , ലക്ഷദവീപില് ചട്ടപടി ചുഴലി മുന്നറിയിപ ്

നല്കുകയാണ് ഉണ്ടായ ്. ഇവിചടയും ച കന് തകരള  ീരത്തു 45-55 

കി.മി. തവരത്തിലും ചിലതപാള് 65 കി.മി. തവരത്തിലും കാറ്റ് ഉണ്ടാകും; 

ച കന് തകരള  ീരത്തു മത്സയ ച ാഴിലാളികള് അടുത്ത 48 

മണികൂർ കടലില് തപാകുന്ന ് ഒഴിവാകണം എന്ന് ഉപതദശികണം 

എന്നുമുള്ള അറിയിപാണ ് ഉള്ള .് ഈ സമയം മു ല് സംസ്ഥാന 

സർകാർ മുന്നറിയിപ് ചട്ടങ്ങള് അനുസരിച്ച് ന്ദ്പവർത്തിച്ചു. 

ലക്ഷദവീേിന് Cyclone Alert ടോെുക്കുകപാള് കോലും മത്സ്യ 

ട ാഴിലാളിേള് േെലില് കോേുന് ്  െയണം (Total suspension 

of fishing) എന് കേക്ര ോലാവസ്ഥാ വേുപ്പിടെ മാനദണ്ഡം 

ക്േോരമുള്ള മുന്റിയിപ്പ് സര്വ്ക്കാരിന് കേക്ര ഏജന്സി 

നല്േിയില്ല 
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• 30-11-2017ന് ഉചക്ക് േക്ന്തേ് മണിക്കാണ് IMD എഴാം bulletin 

പുറചപടുവിച്ച ് എന്ന് കാണുന്നു. Orange Alert ആയിട്ടാണ് ഇ  ്

പുറചപടുവിച്ച ്. നയുനമർദം ഒരു ചുഴലികാറ്റ് ആയി എന്നും, ഈ 

അറിയിപിതനാപം നല്കിയ ഭൂപടത്തിലും നയുനമർദ പാ യുചട 

അ ിരുകള് തകരളത്തിചെ  ീരത്ത് എത്തും എന്നും അറിയിച്ചു. 

അതപാള് ചുഴലികാറ്റ് കനയാകുമാരിക് 60km ച കും, 

 ിരുവനന്തപുരം  ീരത്തന്ിന്നും 120 km ച ക് പടിൊറും ആണ ്

നിലചകാണ്ട ്. Cyclone Warning ഉണ്ട് എന്ന ിനാല് 12.05 hrs ന് എല്ലാ 

ന്ദ്പധാനചപട്ട ഉതദയാരസ്ഥർകും, പന്ദ്  മാധയമങ്ങള്കും 

അത ാറിറ്റിയുചട ചമതസ്സജ് സർവീസ് മുഖാന്തിരം അറിയിപ് നല്കി. 

ഈ ബുള്ളറ്റിനില് മാന്ദ് മാണ് തകരളത്തില് ചുഴലികാറ്റിചെ 

ആഘാ ം ഉണ്ടാകും എന്നും ചുഴലികാറ്റ് മുന്നറിയിപ് ചട്ടത്തിചല 

Cyclone Warning – Orange Alert തകരളത്തിന്  നല്കുന്ന ും. ആറാം 

ബുള്ളറ്റിനില് ദവകിട്ട് 5.30ന് മാന്ദ് തമ ഇ ് ചുഴലികാറ്റായി 

മാറുകയുള്ളൂ എന്ന് തകന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ വകുപ് ന്ദ്പവചിച്ച ന്ദ്പ ിഭാസം, 

രാവിചല 8.30ന്  ചന്ന ചുഴലികാറ്റായി എന്ന് ഈ ബുള്ളറ്റിനില് 

ന്ദ്പ ിപാദികുന്നു. പിന്നീടുള്ള ബുള്ളറ്റിനുകള് പരിതശാധികുതമ്പാള് 

വയക്തമാകുന്ന ് ഈ ന്ദ്പ ിഭാസം 30ന് പകല് ഏ ാണ്്ട 2.30യ്കും, 

8.30യ്കും ഇടയില് ചുഴലികാറ്റായി എന്ന ാണ്. 

ഓഖിയുടെ സഞ്ചാരേഥം സംബന്ധിച് കേക്ര േലാവസ്ഥാ വേുപ്പ് 

േുറടപ്പെുവിച ക്േവചന ഭൂേെങ്ങള് ചുവടെ കചര്വ്ക്കുന്ു 
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ഒരു സാഹചരയത്തിലും തകന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ വകുപ് 

തകരളത്തിചല മത്സയ ച ാഴിലാളികള് കടലില് തപാകുന്ന ില് നിന്നും 

 ടയണം (Total Suspension of Fishing) എന്ന ്ചട്ടന്ദ്പകാരം നിർതേശിച്ചിട്ടില്ല 

എന്ന ് ന്ദ്പസക്തമാണ്. 30-11-2017ന് ഉച്ചക് പന്ദ്ന്തണ്്ട മണിക് തകന്ദ്ര 

കാലാവസ്ഥാ വകുപ് എഴാം ബുള്ളറ്റിനില് മാന്ദ് മാണ് ചുഴലിക് 
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തപരുതപാലും ഇട്ട  ് എന്ന ് ന്ദ്ശദ്ധ്ിതകണ്ടുന്ന വസ്തു  യാണ്. ഇ ിനു 

മുന്പ്  ചന്ന ചുഴലി വി യ്തകണ്ട നാശനഷ്ടം വി ച്ചു. 

തമല് സൂചിപിച്ച ഒരു ബുള്ളറ്റിനിലും ഈ നയുനമർദം 

ചുഴലിയാചണന്ന് അറിയിപ് നല്കുന്ന Pre-Cyclone Watch, Cyclone Alert 

(Yellow Alert) എന്നിവ  ഇല്ല. ബുള്ളറ്റിനുകള് കൃ യമായ ഒരു 

നയുനമാർദപാ  ന്ദ്പവചികുന്നില്ല. ഓതരാന്നിലും പാ  

വയ യസ്തമായിട്ടാണ് കാണുന്ന ്. ഇത്തരം കൃ യ യില്ലാത്ത ും, 

അടികടി മാറ്റിചകാണ്ടിരികുന്ന ുമായ വിവരങ്ങളും, മുന്നറിയിപ ്

ചട്ടങ്ങള് പാലികാത്ത ുമായ ന്ദ്പവചനങ്ങള് വച്ചുചകാണ്്ട അടിയന്തിര 

സാഹചരയം ന്ദ്പഖയാപിച്ച് നടപടികള് സവീകരികുന്ന ് അനുചി മാണ്. 

ഇത്തരം വിവരങ്ങള് ദകമാറുന്ന ിന് തകന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ വകുപിചെ 

ഒരു വയക്തവും നിയമപരവുമായ മുന്നറിയിപ് ചട്ടം നിലവില് ഉണ്്ട. 

എന്നാല് ന്ദ്പസ്തു   ചട്ടത്തില് ന്ദ്പ ിപാദികുന്നച ാന്നും പാലികാച  

ഉപതദശരൂതപണയുള്ള അറിയിപുകള് മാന്ദ് മാണ് തകന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ 

വകുപ് നല്കിയ ്. 

അപകടത്തില്ചപട്ടവരില് കൂടു ലും 29-11-2017ന് കടലില് 

തപായവരാണ.് ഇവർക് തകന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ വകുപ് ന്ദ്പവചികാത്ത 

ചുഴലി സംബന്ധിച്ച ് ഒരു  രത്തിലുള്ള മുന്നറിയിപും നല്കുവാന് 

സംസ്ഥാന സർകാർ സംവിധാനങ്ങള്ക് സാധികില്ല. 

ആയ ിനാല്, 30-11-2017ന് പകല് 6.20ന് അഭയന്തര മന്ദ്ന്താലയം 

പുറചപടുവിച്ച ചുഴലികാറ്റ് എന്ന അറിയിപ് ഉപതയാരിച്ച ്

ന്ദ്കിയാത്മകമായി ഒരു മുന്നറിയിപും 29-11-2017ന് കടലില് തപായ 

മത്സയ ച ാഴിലാളികള്കായി നല്കുവാന് സാധികില്ല എന്ന ാണ ് 

വസ്തു  . തമല് സൂചിപിച്ച ്തപാചല 30-11-2017ന് 2.30യ്കും, 8.30യ്കും 

ഇടയില് ഈ ന്ദ്പ ിഭാസം ചുഴലികാറ്റായി മാറികഴിെിരുന്നു. ഈ 

വസ്തു  കളുചട ചവളിച്ച ില് 6.20ന് അഭയന്തര മന്ദ്ന്താലയം 

പുറചപടുവിച്ച ബുള്ളറ്റിന് ഒരു മുന്നറിയിപായി തകരളത്തിന്  

കാണുവാന് സാധികില്ല. വന്നു തപായ ചുഴലി സംബന്ധിച്ച 

സ്ഥിരീകരണം മാന്ദ് മാതയ ഇ ിചന കാണുവാന് സാധികുകയുള്ളൂ. 

ചുഴലികാറ്റ്, സൂചനകളുചട അടിസ്ഥാനത്തില് ന്ദ്പവചികുന്ന 

ചുമ ലയും അ ് ചപാ ുജനങ്ങളുചട ന്ദ്ശദ്ധ്യില് ചകാണ്ടുവരുന്ന ിന ്

പന്ദ്  സതമളനം നടതത്തണ്ട ും, മാധയമങ്ങള്, ജില്ലാ കളക്ടർമാർ, 

ഫിഷറീസ ് വകുപ ്  എന്നിവർക് കൃ യമായി ലളി മായ ഭാഷയില്, 

ചട്ടം നിർവചികുന്ന ് ന്ദ്പകാരം മുന്നറിയിപ് നല്തകണ്ടുന്ന  

ചുമ ലയും നിലവിചല IMD    സ്റ്റ്ന്ാന്തഡർഡ് ഓപതററ്റിംര് നടപടിന്ദ്കമം 

ന്ദ്പകാരം തകന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ വകുപിനാണ്. അന്ദ്പകാരം ലഭികുന്ന 
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നിർതേശങ്ങളുചട അടിസ്ഥാനത്തില്  ുടർ നടപടികള് 

സവീകരിതകണ്ട ിചെ ചുമ ല സംസ്ഥാന സർകാരിനും ആണ ്

എന്ന ാണ് നിലവിചല IMD    സ്റ്റ്ന്ാന്തഡർഡ് ഓപതററ്റിംര് നടപടിന്ദ്കമം. 

30-11-2017ന് രാവിചല 8.30ചെ ബുള്ളറ്റിന് ലഭിച്ച ് മു ല് 

സ്റ്റ്ന്ാന്തഡർഡ് ഓപതററ്റിംര് നടപടിന്ദ്കമം ന്ദ്പകാരം സാധയമായ എല്ലാ 

നടപടികളും സംസ്ഥാന സർകാർ സവീകരിച്ചിട്ടുണ്്ട. 

• നല്കേേുന് മുന്റിയിപ്പുേളായ Pre-cyclone Watch, Cyclone Alert, 

Cyclone Warning, Post Land Fall Outlook എന്  ഓകരാ  ലത്തിലുള്ള 

മുന്റിയിപ്പുേളും കേക്ര ോലാവസ്ഥാ വേുപ്പ് മാനദണ്ഡം 

അനുസരിച് നല്കിയിരുടന്േില് േെലില് വിലടപ്പട്ട  

ജീവനുേള് നഷ്ടടപ്പെുന് ് ഒഴിവാക്കാമായിരുന്ു. 

• കേക്ര ോലാവസ്ഥ വേുപ്പ് Cyclone Warning  രുകപാള് മത്സ്യ 

ട ാഴിലാളിേള് േെലില് കോേുന് ്  െയണം (Total suspension 

of fishing) എന് മാനദണ്ഡം ക്േോരമുള്ള മുന്റിയിപ്പ ്

കേരളത്തിന് നല്േിയില്ല. 

• കേക്ര മാനദണ്ഡം നിഷ്കര്വ്ഷിചിട്ടുള്ള Total Suspension of Fishing 

(മത്സ്യ ട ാഴിലാളിേള് േെലില് കോേുന് ്  െയണം) എന് 

അറിയിപ്പ് ഒരിക്കല് കോലും കേക്ര ോലാവസ്ഥാ വേുപ്പ ്

കേരളത്തിനു നല്േിയിട്ടില്ല 

• കേക്ര ോലാവസ്ഥാ വേുപ്പ് ഇത്തരം ക്േ ിഭാസങ്ങടള േുറിച,് 

ചട്ടങ്ങള് ക്േോരം േക് മാദ്ധ്യമങ്ങള്ക്കും, ഫിഷറീസ ്

വേുപ്പിനും കനരിട്ട് വിവരം നല്കേേ ാണ്. ഇത്തരത്തില് ഒരു 

അറിയിപ്പും ഉോയിട്ടില്ല. ചീഫ് ടസക്േട്ടറി, ജില്ലാ േളക്ടര്വ്മാര്വ് 

എന്ിവടര കനരിട്ട് വിളിച് അറിയികക്കേ ചുമ ലയും, േക്  

മാധ്യമങ്ങടള അറിയികക്കേ ചുമ ലയും, േക്  സകേളനം 

നെകത്തേ ചുമ ലയും കേക്ര ോലാവസ്ഥാ വേുപ്പിനാണ്. 

• ചുഴലിക്കാറ്റ് വീശുന് ിനു മുന്േ് വടര ചീഫ് ടസക്േട്ടറിടയ 

ഒരിക്കല് കോലും കേക്ര ോലാവസ്ഥ വേുപ്പ് ഉകദയാഗസ്ഥര്വ് 

വിളിചിട്ടില്ല. ഫാക്സ ്ടചയ്തു എന്് അവോശടപ്പെുന് എല്ലാ Bulletin-

േളും ഫാക്സ് ടചയ്തു നല്േിയിരിക്കുന് ് ചീഫ് ടസക്േട്ടറിയുടെ 

ഫാക്സ് നപറില് അല്ല. Bulletinേളില് നല്േിയിരിക്കുന് നപര്വ് 

0471-2518006 എന് Secretariat എേസ്്കചഞ്ച് നപറില് ആണ്. 

ഫാക്സ് സംവിധ്ാനം ഇല്ലാത്ത നപറികലക്ക് ആണ് ഈ ഫാക്സ്േള് 

അയച ് എന്് അനുമാനികക്കേ ുേ്.  ചീഫ് ടസക്േട്ടറിയുടെ 

ഫാക്സ് നപര്വ് കോലും ഉറപ്പ് വരുത്താട  ഇകക് യും ക്േധ്ാനടപ്പട്ട 

സകരശം നല്േുന് ് അക്ഷന്തവയമായ അനാസ്ഥയാണ്. 30-11-
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2017, 12മണിക്ക് േുറടപ്പെുവിച bulletin കോലും ഇടമയില് ആയി 

അയചിരിക്കുന്  ്12.46 മണിക്കാണ.് 

ലഭയമായ വിവരം ഉപതയാരിച്ച ്സാധയമായ എല്ലാ നടപടികളും സംസ്ഥാന 

സർകാർ സവീകരിച്ചു. 

ദുരന്ത ക്േ ിേരണ നെേെിേള് 

• 29-11-2017 

− ഉച്ചക് രണ്ടരക് ലഭിച്ച അറിയിപ് മാധയമങ്ങള്കും, ന്ദ്പധാനചപട്ട 

എല്ലാ ഉതദയാരസ്ഥർകും അത ാറിറ്റിയുചട ചമതസ്സജ് സർവീസ ്

മുഖാന്തിരം നല്കി. എന്നാല് ഇ ില് ചുഴലികാറ്റാണ് 

വീശുവാന് തപാകുന്ന ് എന്ന് പരാമർശികുന്നില്ല. നയൂന മർദം 

എന്ന  രത്തിലാണ ് തകന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ വകുപില് നിന്നും 

ലഭിച്ച അറിയിപില് കാണുന്ന ്. സംസ്ഥാന അത ാറിറ്റി 

നല്കിയ ഈ വിവരം മാന്ദ് മാണ് അടുത്ത ദിവസചത്ത രണ്ടു 

പന്ദ് ങ്ങള്ക് ലഭിച്ച ്.  

• 30-11-2017 

− രാവിചല ഒന്നരയ്ക് ലഭിച്ച അറിയിപ് മാധയമങ്ങള്കും, 

ന്ദ്പധാനചപട്ട എല്ലാ ഉതദയാരസ്ഥർകും അത ാറിറ്റിയുചട ചമതസ്സജ ്

സർവീസ് മുഖാന്തിരം നല്കി. എന്നാല് ഇ ില് ചുഴലികാറ്റാണ ്

വീശുവാന് തപാകുന്ന ് എന്ന് പരാമർശികുന്നില്ല. നയൂന മർദം 

എന്ന  രത്തിലാണ ് തകന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ വകുപില് നിന്നും 

ലഭിച്ച അറിയിപില് കാണുന്ന ്. 

− രാവിചല എട്ടര മണിയിചല bulletin വിലയിരുത്തി 11.00 

മണിതയാചട  ിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ കളക്ടതറാട് സ്കൂ ളുകള്ക ്

ഉച്ചയ്ക് തശഷം അവധി നല്കുവാന് ആവശയചപട്ടു. 

 ീരസംരക്ഷണ തസനതയാട് കാണുന്നില്ല എന്ന് ആശങ്കചപട്ട 

മത്സയ ച ാഴിലാളികചള കചണ്ടത്തുവാന് സഹായം നല്കണം 

എന്ന് ആവശയചപട്ടു. 

− ഉച്ചക് 12 മണിക് Cyclone Warning ഉണ്ട് എന്ന അറിയപ ്

ലഭിച്ച ിനാല് 12.05 hrs ന ്എല്ലാ ന്ദ്പധാനചപട്ട ഉതദയാരസ്ഥർകും, 

പന്ദ്  മാധയമങ്ങള്കും ചമതസ്സജ് സർവീസ് മുഖാന്തിരം അറിയിപ ്

നല്കി. Standard Operating Procedures ന്ദ്പകാരം അംരീകരിച്ച, 

ചപാ ുജനങ്ങള്ക്  ആവശയമായ നിർതദശങ്ങളും, വിതനാദ 

സഞ്ചാരികള്കുള്ള നിർതദശങ്ങളും, ജില്ല ദുരന്ത നിവാരണ 

അത ാറിറ്റികുള്ള നിർതദശങ്ങളും, മത്സയ 

ച ാഴിലാളികള്കുള്ള നിർതദശങ്ങളും ന്ദ്പത യകമായി നല്കി. 

ചുഴലികാറ്റ് Severe Cyclonic Storm എന്ന സ്ഥി ിയില് എത്തിയാല് 
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ഉള്ള ന്ദ്പവർത്തനങ്ങള് നടത്തുവാന് വയക്തമായ നിർതദശം 

സംസ്ഥാന ദുരന്ത നിവാരണ കമിഷണർ മുഖാന്തരവും 

(Additional Chief Secretary, Disaster Management), ബഹു: റവനയു മന്ദ്ന്തി 

മുഖാന്തരവും  ജില്ലകള്കും, പന്ദ്  മാധയമങ്ങള്കും നല്കി. 

− ഉച്ചക് ഒരുമണിക ് Standard Operating Procedures ന്ദ്പകാരം ഉള്ള 

നിർതേശ ന്ദ്പകാരം Army, Navy, Air Force, Fire & Rescue Services, Coast 

Guard എന്നിവചര ബന്ധചപട്ട് ആവശയമായ നിർതദശങ്ങളും 

ഏതകാപനവും ഉറപ് വരുത്തി. ആധുനിക വിമാനങ്ങളും, 

കപലുകളും  ിരുവനന്തപുരം  ീരത്ത് എത്തുവാന് 

ന്ദ്ശമിചച്ചങ്കിലും അന്നചത്ത സ്ഥി ിയില് രക്ഷാ 

ന്ദ്പവർത്തനത്തില് ഏർചപടുവാന് സാധിച്ചില്ല. തമല് നിർതദശ 

ന്ദ്പകാരം 6 വായൂ തസനാ വിമാനങ്ങള്, 2 ചഹലിതകാപറ്്റർ, 2 

തകാസ്റ്റ്ന്് രാർഡ് കപലുകള്, 1 തകാസ്റ്റ്ന്് രാർഡ് ചഹലിതകാപ്റ്റർ, 4 

തനവി വിമാനങ്ങള് എന്നിവ രക്ഷാ ന്ദ്പവർത്തനം ആരംഭിച്ചു 

− ഉച്ചക് ഒന്നരയ്ക് സംസ്ഥാന ദുരന്ത നിവാരണ 

അത ാറിറ്റിയുചട എക്സികയൂട്ടീവ് കമിറ്റിയുചട അടിയന്തിര 

തയാരം തചർന്ന ് ചുഴലികാറ്റിചെ എല്ലാ നടപടികളും 

സ്റ്റ്ന്ാന്തഡർഡ് ഓപതററ്റിംര് തന്ദ്പാസീജിയർ അനുസരിച്ച ്

നടപാകുവാനും, ദുരന്ത നിവാരണ നിയമത്തിചെ Section 18 (3) 

ന്ദ്പകാരമുള്ള നടപടികള് സവീകരികുവാന് ബഹു: 

മുഖയമന്ദ്ന്തിതയാട് ശുപാർശ ചചയ്തു. 

− ഡയറക്ടർ ജനറല് ഓഫ് ഷിപിംരചന ചീഫ് ചസന്ദ്കട്ടറി 

ബന്ധചപട്ട് കടലില് യാന്ദ്  ചചയ്യുന്ന എല്ലാ വാണിജയ 

കപലുകള്കും ഉള്കടലില് അപകടത്തില് ചപട്ട മത്സയ 

ച ാഴിലാളികചള രക്ഷികുവാന് നിർതദശം നല്കുവാന് 

അഭയർഥിച്ചു. 

− ഉച്ചക് മൂന്ന് മണിക് സംസ്ഥാന ദുരന്ത നിവാരണ അത ാറിറ്റി 

ബഹു: മുഖയ മന്ദ്ന്തിയുചട അധയക്ഷ യില് ന്ദ്പത യക തയാരം 

തചർന്ന് സ്ഥി ിര ികള് വിലയിരുത്തുകയും  ിരുവനന്തപുരം 

ജില്ലയിചല  ീരതദശചത്ത 100 m-ചല ചകട്ടുറപില്ലാത്ത വീടുകള് 

ഒഴിപികുവാന്  ീരുമാനിച്ചു. എല്ലാ ജില്ല കളക്ടർമാരുമായും 

വീഡിതയാ തകാണ്ഫറന്സ് നടത്തി ആവശയമായ നിർതദശം 

നല്കുകയും ചചയ്തു. ദുരന്ത നിവാരണ ന്ദ്പവർത്തനങ്ങളുചട 

സർകാർ  ല ഏതകാപനം ബഹു: റവനയു മന്ദ്ന്തിയും, ദുരന്ത 

നിവാരണ കമിഷണറും നിർവഹികുവാന്  ീരുമാനിച്ചു. 
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− ദവകിട്ട് നാല് മണിക് ജില്ലാ ദുരന്ത നിവാരണ അത ാറിറ്റി 

ന്ദ്പത യക തയാരം തചർന്ന് സ്ഥി ിര ികള് വിലയിരുത്തുകയും 

 ീരതദശചത്ത 100mചല ചകട്ടുറപില്ലാത്ത വീടുകള് 

ഒഴിപികുവാന് ആവശയമായ ും, Standard Operating Procedures 

ഉള്ള ുമായ നടപടികള് സവീകരിച്ചു. Operation Synergy 

ആരംഭിച്ചു. സബ് കളക്ടറുചട തമല്തനാട്ടത്തില്, ഓതരാ 

 ാലൂകിലും ന്ദ്പത യകം കതന്ദ്ണ്ടാള് റൂം സജീകരിച്ച് മു ിർന്ന 

Deputy Collector-മാരുചട ചുമ ലയില് ദുരി ാശവാസ ന്ദ്പവർത്തനം 

ഏതകാപിപിച്ചു. 

− ദവകിട്ട് നാല് മണിക് ജില്ലയില് വിവിധ തകന്ദ്രങ്ങളിലായി 18 

ദുരി ാശവാസ കയാമ്പ്   ുറകുകയും 261 കുടുംബങ്ങചള മാറ്റി 

പാർപികുകയും ചചയ്തു. 

− ചികിത്സയിലുള്ള എല്ലാ മത്സയ ച ാഴിലാളികള്കും 

അടിയന്തിര സഹായമായി ₹5,000/- രൂപ നല്കുവാന് 

 ീരുമാനിച്ചു. ചികിത്സ പൂർണമായും സൗജനയമായി 

നല്കുവാന് എല്ലാ സർകാർ ആശുപന്ദ് ികള്കും നിർതദശം 

നല്കി. 

− 66 അടിയന്തിര പുനരധിവാസ കയാമ്പുകള് റവനയു വകുപ ്

ആരംഭിച്ചു. ഇവയില് ചമാത്തം 13,769 വയക്തികചള 

 ാല്കാലികമായി  ാമസിപിച്ചു 

• 1-12-2017 

− ബഹു: മുഖയമന്ദ്ന്തി സ്ഥി ിര ികള് വിലയിരുത്തുവാന് 

അടിയന്തിര തയാരം തചരുകയും ദുരന്ത ന്ദ്പ ികരണ 

ന്ദ്പവർത്തനങ്ങള് തവരത്തിലാകുവാന് നിർതദശികുകയും 

ചചയ്തു. ബഹു: ഫിഷറീസ് മന്ദ്ന്തി, ബഹു: ടൂറിസം മന്ദ്ന്തി 

എന്നിവചര രക്ഷാന്ദ്പവർത്തനം ഏതകാപിപികുവാനും 

 ീരതദശചത്ത ജനങ്ങചള ആശവസിപികുവാനും നിതയാരിച്ചു. 

എല്ലാ സർകാർ ആശുപന്ദ് ികളിലും ദുരന്ത ബാധി ർക് 

ആവശയമായ സൗജനയ ദവദയ സഹായം ലഭയമാകുന്നു എന്ന ്

ഉറപാകുവാന് ബഹു: ആതരാരയ മന്ദ്ന്തിചയ നിതയാരിച്ചു. 

− Operation Synergy-യുചട ന്ദ്പവർത്തനങ്ങള് ഏതകാപിപികുവാന് 

 ിരുവനന്തപുരം എയർതപാർട്ടില് റവനയു, തപാലീസ്, 

ഫിഷറീസ്, വായൂ തസന, തനവി, തകാസ്റ്റ്ന്് രാർഡ്, എന്നിവരുചട 

സംയുക്ത കതന്ദ്ണ്ടാള് റൂം ആരംഭിച്ചു.  ീരതദശ 

 ാലൂകുകളിലും കതന്ദ്ണ്ടാള് റൂം ആരംഭിച്ചു. 
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− ചീഫ് ചസന്ദ്കട്ടറി, തകന്ദ്ര ന്ദ്പ ിതരാധ ചസന്ദ്കട്ടറി, എയർ ചീഫ ്

മാർഷല് എന്നിവരുമായി ഡല്ഹിയില് ബന്ധചപട്ട ്അടിയന്തിര 

സഹായമായി കൂടു ല് കപലുകളും, വിമാനങ്ങളും 

ലഭയമാകുവാന് ആവശയചപട്ടു. 

− ദുരി ാശവാസ ന്ദ്പവർത്തനങ്ങള് വിലയിരുത്താനും നടപടികള് 

ഏതകാപിപികാനും, എല്ലാ കയാമ്പുകളിലും സരർശികുവാനും 

നിലവാരം ഉറപ ് വരുത്തുവാനും 2 IAS ഉതദയാരസ്ഥചര 

നിതയാരിച്ചു. തപാലീസ ് ബന്ധവസ ് ശക്തിചപടുത്തി. രാന്ദ് ി 

തപാസ്റ്റ്ന്്തമാർട്ടം നടത്തുവാന് സർകാർ അനുമ ി നല്കി. 

• 2-12-2017 

− ബഹു: മുഖയമന്ദ്ന്തി സ്ഥി ിര ികള് വിലയിരുത്തി. 

ലക്ഷദവീപില് എത്തിയ മത്സയ ച ാഴിലാളികള്ക് ആവശയമായ 

സഹായം നല്കുവാന് ന്ദ്പസ്തു   സർകാരിതനാട് അഭയർഥിച്ചു. 

തകരള സർകാർ ഇ ിനുള്ള  ുക അ ാ ് സർകാരുകള്ക് 

തനരിട്ട് ലഭയമാകും എന്ന ് അറിയിച്ചു. ചകാച്ചി തകന്ദ്രീകരിച്ച ്

മചറ്റാരു കതന്ദ്ണ്ടാള് റൂം ആരംഭിച്ച് ന്ദ്പാതദശിക ന്ദ്പവർത്തനം 

കൂടു ല് കാരയക്ഷമമാകി. 

− ബഹു: മുഖയമന്ദ്ന്തിയും, ബഹു: റവനയു മന്ദ്ന്തി,  ബഹു: ഫിഷറീസ ്

മന്ദ്ന്തി, ബഹു: ടൂറിസം മന്ദ്ന്തി എന്നിവരും  ിരുവനന്തപുരം 

ചമഡികല് തകാതളജ് സരർശിച്ച ് ദുരി ത്തില്ചപട്ടവചര 

ആശവസിപിച്ചു. 

− 6 വായൂ തസനാ വിമാനങ്ങള്, 2 ചഹലിതകാപ്റ്റർ, 10 തകാസ്റ്റ്ന്് രാർഡ് 

കപലുകള്, 1 തകാസ്റ്റ്ന്് രാർഡ് ചഹലിതകാപ്റ്റർ, 4 തനവി 

വിമാനങ്ങള് എന്നിവ രക്ഷാ ന്ദ്പവർത്തനം  ുടർന്നു. 

− രുജറാത്ത് , മഹാരാഷ്ന്ദ്ട, തരാവ, കർണാടക സർകാരുകതളാട ്

അ ാ ് സ്ഥലത്ത് എത്തുന്ന മലയാളികളായ മത്സയ 

ച ാഴിലാളികള്ക് ആവശയമായ സഹായം ലഭയമാകണം എന്ന ്

അഭയർഥിച്ചു. 

• 3-12-2017 

− ബഹു: മുഖയമന്ദ്ന്തിയും, ടൂറിസത്തിചെ സവ ന്ദ്ന്ത ചുമ ലയുള്ള 

ബഹു: തകന്ദ്ര സഹ-മന്ദ്ന്തിയും തചർന്ന് എല്ലാ തകന്ദ്ര 

തസനകളുചടയും, സംസ്ഥാന സർകാരിചെയും രക്ഷാ 

ന്ദ്പവർത്തനം വിലയിരുത്തി. 

− ഓഖി ചുഴലികാറ്റ് ഒരു തദശീയ ദുരന്തമായി ന്ദ്പഖയാപികണം 

എന്ന് സംസ്ഥാന സർകാർ തകന്ദ്ര സർകാരിതനാട് അഭയർഥിച്ചു. 

ഇ ിനായി ഒരു ന്ദ്പാഥമിക ചമതമാറാണ്ടം സമർപിച്ചു. 
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− 10 വായൂ തസനാ വിമാനങ്ങള്, 4 ചഹലിതകാപ്റ്റർ, 10 തകാസ്റ്റ്ന് ്

രാർഡ് കപലുകള്, 2 തകാസ്റ്റ്ന് ് രാർഡ് ചഹലിതകാപ്റ്റർ, 6 തനവി 

കപലുകള് എന്നിവ രക്ഷാ ന്ദ്പവർത്തനം  ുടർന്നു. 

− ഫിഷറീസ് വകുപ ് ന്ദ്പാതദശിക മത്സയ ച ാഴിലാളികചള 

ഉള്ചപടുത്തി ചകാച്ചിയില്നിന്നും വലിയ മത്സയബന്ധന 

തബാട്ടില്  ിരച്ചില് നടത്തി. 

− ബഹു: മുഖയമന്ദ്ന്തിയും, ബഹു: റവനയു മന്ദ്ന്തി,  ബഹു: ഫിഷറീസ ്

മന്ദ്ന്തി, ബഹു: ടൂറിസം മന്ദ്ന്തി എന്നിവരും  ിരുവനന്തപുരം 

വിഴിെം  ീരത്ത് സരർശനം നടത്തി ദുരി ത്തില് 

ബാധികചപട്ടവചര ആശവസിപിച്ചു. 

• 4-12-2017 

− ബഹു: മുഖയമന്ദ്ന്തിയും, ബഹു: തകന്ദ്ര ആഭയന്തര മന്ദ്ന്തിയും എല്ലാ 

തകന്ദ്ര തസനകളുചടയും, സംസ്ഥാന സർകാരിചെയും രക്ഷാ 

ന്ദ്പവർത്തനം വിലയിരുത്തി. 

− ബഹു: മുഖയമന്ദ്ന്തിയും, ബഹു: തകന്ദ്ര ആഭയന്തര മന്ദ്ന്തിയും എല്ലാ 

തകന്ദ്ര തസനകളുചടയും, സംസ്ഥാന സർകാരിചെയും രക്ഷാ 

ന്ദ്പവർത്തനം വിലയിരുത്തി. രക്ഷാ ന്ദ്പവർത്തനത്തില് 

മത്സയച ാഴിലാളികചളയും ഉള്ചപടുത്തണം എന്ന് സംസ്ഥാന 

സർകാർ തകന്ദ്ര സർകാരിതനാട് അഭയർഥിച്ചു. 

− ബഹു: മുഖയമന്ദ്ന്തി എല്ലാ ജില്ല കളക്ടർമാതരാടും വീഡിതയാ 

തകാണ്ഫറന്സ് വഴി ദുരി ാശവാസസഹായ വി രണം 

തവരത്തിലാകുവാന് നിർതദശിച്ചു. എല്ലാ ദുരി ാശവാസ 

കയാമ്പുകളുചടയും നിലവാരം ഉറപ ് വരുത്തണം എന്നും, 

തരാരന്ദ്പ ിതരാധ ന്ദ്പവർത്തനങ്ങളും, ശുചി വ കാരയവും ഉറപ് 

വരുത്തണം എന്നും നിർതദശിച്ചു. മത്സയ ച ാഴിലാളികള് 

കടലില് തപാകുതമ്പാള് ഒരു തകന്ദ്രീകൃ  രജിസ്റ്റ്ന്ർ ഉണ്ടാകുന്ന  ്

സർകാർ പരിരണികുകയാണ് എന്ന് അറിയിച്ചു. 

− തകാഴിതകാട് നിന്നും ലക്ഷദവീപിതലക് തപാകുവാന്  യ്യാറായി 

നിന്നവർക് ആവശയമായ എല്ലാ സഹായവും നല്കുവാന് 

അഭയർഥിച്ചു. 

− ബഹു: തകന്ദ്ര ആഭയന്തര മന്ദ്ന്തി ദുരന്ത ബാധി ചര സരർശിച്ചു. 

അവസാന മത്സയ ച ാഴിലാളിചയയും കചണ്ടത്തുന്ന ് വചര 

രക്ഷാ ന്ദ്പവർത്തനം  ുടരും എന്ന് അറിയിച്ചു. 

− സംസ്ഥാന ദുരന്ത നിവാരണ അത ാറിറ്റിയുചട എക്സികയൂട്ടീവ് 

കമിറ്റിയുചട അടിയന്തിര തയാരം രണ്ടുവട്ടം തചർന്ന് മത്സയ 

ച ാഴിലാളി തക്ഷമനിധി തബാർഡിചെ Savings cum Relief Schemeല് 
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അംരങ്ങളായ എല്ലാ മു ിർന്നവർകും 60രൂപയും, കുട്ടികള്ക് 

45രൂപയും അഞ്ചു ദിവസതത്തക് നല്കുവാന്  ീരുമാനിച്ചു. 

പിന്നീട് സർകാർ  ീരുമാനം അനുസരിച്ച്  Savings cum Relief 

Schemeല് അംരങ്ങളായ എല്ലാവർകും 2000 രൂപ നല്കുവാന് 

 ീരുമാനം ആയി. 

• 5-12-2017 

− ദുരന്തത്തില് മരണമടെ  ിരിച്ചറിയാന് സാധികാത്ത എല്ലാ 

ശരീരങ്ങളും DNA ചടസ്റ്റ്ന്് ന് വിതധയമാകുവാന് നിശ്ചയിച്ചു. ഈ 

ചടസ്റ്റ്ന്്  സൗജനയമായി ചചയ്യുവാനും  ീരുമാനിച്ചു. 

− മഹാരാഷ്ന്ദ്ട, തരാവാ, രുജറാത്ത് , കർണാടക  ീരങ്ങളിചലത്തിയ 

മലയാളികള്ക് Rs. 2500 വീ ം നല്കുവാന് അ ാ  ്

സംസ്ഥാനങ്ങതളാട ് അഭയർഥിച്ചു. കൂടാച  ആവശയമായ 

ഇന്ധനവും നല്കുവാന് അഭയർഥിച്ചു. 

• 6-12-2017 

− സംസ്ഥാന കയാബിചനറ്റ് തയാരം തചർന്ന് ചുവചട തചർകുന്ന 

 ീരുമാനം ദകചകാണ്ടു. 

− മരണമടെവരുചട കുടുംബങള്ക ് 20 ലക്ഷം രൂപ 

ധനസഹായം നല്കു ം 

− രുരു രമായി 'പരിതകറ്റവർക് 5 ലക്ഷം രൂപ നല്കും 

− മത്സയ ച ാഴിലാളി തക്ഷമനിധി തബാർഡിചെ Savings cum Relief 

Schemeല് അംരങ്ങളായ എല്ലാവർകും 2000 രൂപ നല്കുവാന് 

 ീരുമാനിച്ചു. ഈ ആവശയത്തിന് സർകാർ Rs. 33.95 തകാടി രൂപ 

ഉടന് അനുവദിച്ചു. 

− തബാട്ടിനും വള്ളത്തിനും  ത്തുലയ നഷ്ട പരിഹാരം നല്കുവാന് 

 ീരുമാനിച്ചു 

− മരണമടെവരുചട കുട്ടികള്ക് സൗജനയ വിദയാഭയാസം 

ച ാഴില് പരിശീലനം. 

− ദുരന്ത നിവാരണ അത ാറിറ്റി കൂടു ല് ശക്തിചപടുത്തുവാന് 

ഉന്ന  ല കമിറ്റി രൂപികരിച്ചു. സംസ്ഥാന ദുരന്ത നിവാരണ 

അത ാറിട്ടിയില് വിദരദ്്ധ്ചര ഉള്ചപടുത്താനും മന്ദ്ന്തിസഭ 

 ീരുമാനിച്ചു. 

− തബാട്ടുകളില് GPS സംവിധാനം നിർബന്ധമാകും. 

− ചമാദബലില് കാലാവസ്ഥ മുന്നറിയിപ് നല്കുന്ന സംവിധാനം 

ചകാണ്ടുവരും. 

− SDRF പുനരാരംഭികും. 
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−  ീരതദശ തപാലിസ ് തസനയില് കൂടു ല് തപചര നിയമനം 

നടത്തും.  ീരതദശത്തുള്ള മത്സയ ച ാഴിലാളികളില് നിന്ന് 200 

തപചര റിന്ദ്കൂട്ട് ചചയ്യും. ഇ ില് മത്സയ ബന്ധനത്തിനിചട 

മരിച്ചവരുചട മകള്ക് മുന്രണന നല്കും. 

− ലക്ഷദവീപിതലക് ചമഡികല് സംഘചത്ത അയകും. 

−  ിരച്ചില്  ുടരും. 

− ന്ദ്പവർത്തനങ്ങള് കൂടു ല് ഏതകാപിപികാന് തപാലീസ്, റവനയു, 

SDMA എന്നിവചയ ചുമ ലചപടുത്തി. 

− ദുരി ാശവാസ കയാമ്പുകളിലും ആശുപന്ദ് ികളിലും 

കഴിയുന്നവർക് ഉചി മായ സാമ്പത്തിക സഹായം നല്കും. 

− കാലാവസ്ഥ വയ ിയാനം വഴിയുള്ള മാറ്റങ്ങള് പഠികാന് തകന്ദ്രം 

സംവിധാനം ഏർചപടുത്തണം. കാലാവസ്ഥ ന്ദ്പവചനത്തിചല 

പാളിച്ചകള് ഒഴിവാകാന് തകന്ദ്ര സർകാർ നടപടി 

സവീകരികണം. 

• 7-12-2017 

− ബഹു: മുഖയമന്ദ്ന്തി തകന്ദ്ര തസനകളുചടയും, സംസ്ഥാന 

സർകാരിചെയും രക്ഷാ ന്ദ്പവർത്തനം വിലയിരുത്തി. 

− രക്ഷാ ന്ദ്പവർത്തനത്തിചെ മുഖയ ഏതകാപന തകന്ദ്രം 

ചകാച്ചിയിചല തനവിയുചട Joint Operations Commandതലക് മാറ്റി. 

− തകരളാ സർകാർ പുറചപടുവിച്ച എല്ലാ ഉത്തരവുകളും മത്സയ 

ച ാഴിലാളികള്കായി നിർതദശിച്ച പാതകജും ഇംഗ്ലീഷില് 

 ർജമ ചചയ്ത ്  മിഴ് നാട ് സർകാരിന ് അവർ 

അവശയചപട്ട നുസരിച്ച് ലഭയമാകി 

• 8-12-2017 

− മത്സയ ച ാഴിലാളി തക്ഷമനിധി തബാർഡിചെ Savings cum Relief 

Scheme-ല് അംരങ്ങളായ എല്ലാവർകും 2000 രൂപ നല്കുവാന് 

സർകാർ Rs. 33.95 തകാടി രൂപ അനുവദിച്ചു. 

− മറ്റ് രാജയങ്ങളില് എത്തിയിട്ടുള്ള മത്സയ ച ാഴിലാളികചള 

 ിരിചക എത്തികുവാന് ഈ രാജയങ്ങളിചല നാവിക തസനയുചട 

സഹായം തകന്ദ്ര സർകാർ മുഖാന്തിരം അഭയർഥിച്ചു. 

• 9-12-2017 

− ബഹു: മുഖയമന്ദ്ന്തി തകന്ദ്ര അഭയന്തര മന്ദ്ന്തി, തകന്ദ്ര ന്ദ്പ ിതരാധ 

മന്ദ്ന്തി എന്നിവചര സരർശിച്ച് 1843-തകാടി രൂപയുചട 

പുനരധിവാസ പാതകജ് ആവശയചപട്ടു. ഇ ില് 300 തകാടി രൂപ 

അടിയന്തിര സഹായമായി അനുവദികണം എന്നും 

അഭയർഥിച്ചു. 
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− തകന്ദ്ര തസനകള് അവരുചട അതനവഷണം  ുടരണം എന്നും 

അഭയർഥിച്ചു. 

• 10-12-2017 to 14-12-2017 

− Operation Synergy  ുടരുന്നു 

• 12-12-2017 

− GO (Ms) No. 1/2017/DMD dated 6-12-2017, GO (Rt) No. 86/2017/DMD dated 

12-12-2017 എന്നിവ ന്ദ്പകാരം ഭാവിയില് ഇത്തരം ദുരന്തങ്ങള് 

ഉണ്ടായാല് തനരിടുന്ന ിനുള്ള മാർരങ്ങള് വിശദമായി പഠിച്ച ്

സർകാരിന് റിതപാർട്ട്  സമർപികുവാന് ന്ദ്ശീ. രമണ് ന്ദ്ശീവാസ്തവ 

ഐ.പി.എസ ് (Rtd), Advisor to Chief Minister അധയക്ഷനായ ഒരു 

സമി ിചയ നിതയാരിചു. ഈ സമി ി അവരുചട റിതപാർട്ട്  

സർകാരിന് സമർപിച്ചിട്ടുണ്്ട. 

• 15-12-2017 

− ഒമാന്  ീരത്ത് മൃ തദഹം അടിെു എന്ന വിവരം 

ലഭിച്ച ിനാല്, ഒമാനിചല ഇന്തയന് സ്ഥാനപ ിയുമായി 

ബന്ധചപട്ട് ഈ വിവരം ശരിയാതണാ എന്ന് അറിയികണം എന്ന ്

നിർതദശിച്ചു. ഒമാന്  ീരസംരക്ഷണ തസന തമല് വിവരം 

 ീരത്ത് പരിതശാധിച്ച് ഇത്തരം ഒരു മൃ തദഹവും ലഭിച്ചിട്ടില്ല 

എന്ന് അറിയിച്ചു 

• 19-12-2017 

− ന്ദ്പധാനമന്ദ്ന്തി തകരളം സരർശിച്ചു. 

• 26-12-2017 

തകന്ദ്ര സംഘം പരിതശാധനയ്കായി തകരള സരർശനം ആരംഭിച്ചു. 

• 27-12-2017 

തകന്ദ്ര ദുരന്ത ന്ദ്പ ികരണ നിധിയില് നിന്നും 133 തകാടി രൂപ 

അടിയന്തിര സഹായമായി ലഭയമാകി. 

• 9-3-2018 

Ltr. No. 33-5/2017-NDM-I dated 9-3-2018 ന്ദ്പകാരം തകന്ദ്ര ദുരന്ത 

ന്ദ്പ ികരണ നിധിയില് നിന്നും ലഭയമാകിയ 133 തകാടി രൂപയുചട 

അടിയന്തിര സഹായം തകന്ദ്ര സംഘത്തിചെ അന്തിമ ശിപാർശ 

അനുസരിച്ച് 111.70 തകാടി രൂപ ആകി. അധികമായി ലഭയമാകിയ 

21.7 തകാടി രൂപ  ിരിചക എടുകും എന്നും തകന്ദ്ര സർകാർ 

അറിയിച്ചു. 
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ഓഖി - നാശനഷ്ടം 

• 51 മത്സയ ച ാഴിലാളികള് കടലിലും (50  ിരുവനന്തപുരം, 1 

കാസർതരാഡ് ), 1 മത്സയ ച ാഴിലാളി കണൂർ ഹാർബറിലും, 7 തപർ 

(മത്സയ ച ാഴിലാളികളല്ലാത്തവർ) കരയിലും മരണചപട്ടു 

• 91 മലയാളികളായ മത്സയ ച ാഴിലാളികചള കാണാ ായി 

• 384 തബാട്ടുകള്  കർന്നു 

• 248 വീടുകള് പൂർണമായും  കർന്നു 

• 6851 വീടുകള് ഭാരീകമായി  കർന്നു 

• 270 കുടിലുകള്  കർന്നു 

• കൃഷിനാശം – 7817.38ചഹക്ടർ നഷട്്ടചപട്ടു 

• 41 കിതലാമീറ്റർ PWD തറാഡുകള്  കർന്നു 

• 10442 ഇലക്ന്ദ്ടിക് തപാസ്റ്റ്ന്ുകള്  കർന്നു 

• 1165 ന്ദ്ടാന്സ്തഫാർമറുകള്കു തകടുപാട ്പറ്റി 

• 657 കിതലാമീറ്റർ ഇലക്ന്ദ്ടിക് വയറുകള്കു  ടസ്സം തനരിട്ടു 

• 57 ഇറിതരഷന് സ്കീമുകള്ക്  കർച്ച തനരിട്ടു 

• 19 കുടിചവള്ള വി രണ സ്കീമുകള്ക്  കർച്ച തനരിട്ടു 

• 293  ുറന്ന കിണറുകള്ക് നഷ്ടം തനരിട്ടു 

• 180 പമ്പ് ചസറ്റുകള്ക് തകടുപാടുകള് സംഭവിച്ചു 

• 430 കുടിചവള്ള ടാങ്കുകള്ക് തകടുപാടുകള് സംഭവിച്ചു 

• 65 കിതലാമീറ്റർ പഞ്ചായത്തു തറാഡുകള്ക് തകടുപാടുകള് സംഭവിച്ചു 

 (ഈ വിവരങ്ങള് തകന്ദ്ര ദുരന്ത ന്ദ്പ ികരണ നിധിയില് നിന്നും അധിക 

സഹായത്തിനായി ചമതമാറാണ്ടത്തില് ഉള്ചപടുത്തിയിട്ടുണ്്ട) 

ദുരന്ത ക്േ ിേരണ നിധ്ിയില്നിന്ും (State Disaster Response Fund) ഉള്ള 

ചിലവുേള് സംബന്ധിച് (2017-18) 

സര്വ്ക്കാര്വ് ഉത്തരവ് 
ടചലവായ  ുേ 

(കോെിയില്) 

GO (Rt) 73/2017/DMD dated 8-12-2017 – മത്സയ 

ച ാഴിലാളികള്കുള്ള ആശവാസ 

ധനസഹായം - 33.95 അനുവദിച്ചു. ചചലവയ ്  

21.69 

GO (Rt) 4/2018/DMD dated 1-1-2018 – നവിക് 

ഉപകരണ പരീക്ഷണം 
0.05 

GO (Rt) 15/2018/DMD dated 5-1-2018 – 

കർണാടകത്തില് എത്തിയ മലയാളി മത്സയ 

ച ാഴിലാളികള്ക് സഹായം നല്കിയ 

ചചലവു 

0.09 

GO (Rt) No. 112/2017/DMD dated 21-12-2017 – 

പു ുതച്ചരി മത്സയ ച ാഴിലാളികള്ക് 

തബാട്ടുകള്ക് സഹായം  നല്കിയ ചചലവ ്

0.04 

GO (Rt) No. 70/2017/DMD dated 07-12-2017 – 0.355 
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  മിഴ്നാട്ടിചല മത്സയ ച ാഴിലാളികള്ക് 

തബാട്ടുകള്ക് സഹായം നല്കിയ ചചലവു 

GO (Rt) No. 91/2018/DMD dated 14-02-2018 –

 തരാവയില് എത്തിയ മലയാളി മത്സയ 

ച ാഴിലാളികള്ക് തബാട്ടുകള്ക് സഹായം 

നല്കിയ ചചലവു 

0.01 

GO (Rt) No. 117/2018/DMD dated 7-03-2018 –

 രുജറാത്തില് എത്തിയ മലയാളി മത്സയ 

ച ാഴിലാളികള്ക് തബാട്ടുകള്ക് സഹായം 

നല്കിയ ചചലവു 

0.017 

GO (Rt) 115/2017/DMD dated 22-12-2017 – തകന്ദ്ര 

സംഘത്തിനുള്ള ചചലവ ്
0.11 

GO (Rt) 111/2017/DMD dated 20-12-2017 -

 മരണചപട്ടവർകുള്ള (59 മരണം) 

നഷ്ടപരിഹാര  ുക – ചചലവായ  ്

2.36 

GO (Rt) 108/2017/DMD dated 18-12-2017 - മത്സയ 

ച ാഴിലാളി തബാട്ടുകള് ഉപതയാരിച്ചുള്ള 

 ിരച്ചില് 

2.18 

GO (Rt) No. 172/2018/DMD dated 27-03-

2018] കാണാ ായവരുചട കുടുംബത്തിനുള്ള 

ദുരി ാശവാസ ധന സഹായം – 91 തപർ 

3.64 

ചമാത്തത്തില് 30.54 

സര്വ്ക്കാരില് നിന്ും ക്േക യേ ഉത്തരവ് ആവശയമില്ലാത്ത ഇനങ്ങള് - 

അ ാ ് വേുപ്പുേള് ആവശയടപ്പെുന് മുറയക്്ക് ഈ  ുേ ഡി.ബി.റ്റി 

ആയി നല്േുേയാണ് ടചയ്യുന്  ്

Letter No. DM4/89/2017/DMD dated 29-12-2017 

വീടുകളുചട നാശനഷ്ടത്തിനുള്ള അധിക  ുക 

( ിരുവനന്തപുരം മാന്ദ് ം) 

0.75 

കയാമ്പുകളുചടയും മറ്റു അനുബന്ധ ചചലവും 

(സംസ്ഥാനം ഒട്ടാചക) 
15.5 

ചമാത്തത്തില് 16.25 

ആടേ  ുേ 46.79 

 കൂടു ല് ചിലവുകള് നടകുവാന് ഉണ്ട.് 

ഓഖി –  ുെര്വ് നെേെിേള് 

• ISRO-INCOIS എന്നിവരുമായി തചർന്ന് ഉപന്ദ്രഹാധിഷ്ടി  മുന്നറിയിപ ്

സംവിധാനമായ NAVIC, 500 മത്സയ ബന്ധനയാനങ്ങള്ക് സൗജനയമായി 

ലഭയമാകുവാന് നടപടി സവീകരിച്ചു. ഈ സാതങ്ക ിക വിദയ 

വയാവസായിക അടിസ്ഥാനത്തില് നിർമികുവാന് ചകല്തന്ദ്ടാണിചന 

ചുമ ലചപടുത്തിയിട്ടുണ്്ട. ഭാവിയില് തകരളത്തില് ചരജിസ്റ്റ്ന്ർ 

ചചയ്യുന്ന എല്ലാ മത്സയബന്ധന യാനങ്ങളിലും ഈ സംവിധാനം 

സ്ഥാപികുവാനാണ ് ഉതേശികുന്ന ്. തകരളത്തിചെ  ീര അ ിർത്തി 

വിട്ടു 1500 km വചര ഈ സംവിധാനത്തിലൂചട വിവരം ISRO-INCOIS 
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തനരിട്ട് മത്സയ ച ാഴിലാളികള്ക് ലഭയമാകും. രാജയത്ത് 

ആദയമായിട്ടാണ് ഇത്തരം ഒരു സംവിധാനം പരീക്ഷികുന്ന .് 

• കടലില് തപാകുന്ന അവസരത്തിലും,  ിരിചക വരുന്ന 

അവസരത്തിലും അ ാ ു  ീരത്ത ് ഹാജർ വകുവാനായി ഒരു 

ചമാദബല് അൈിതകഷന് NIC-യുമായി തചർന്ന്  യ്യാറാകി 

വിജയകരമായി പരീക്ഷിച്ചു. ഈ പദ്ധ് ിയും ഉടന് നടപിലാകുവാന് 

 ീരുമാനിച്ചു. 

• ഭാവിയില് മത്സയബന്ധനത്തിനായി കടലില് തപാകുന്ന സമയത്തു 

മുഴുവന് മത്സയചത്താഴിലാളികളും ഫിഷറീസ് വകുപ് ഏർചപടുത്തുന്ന 

സംവിധാനത്തില് രജിസ്റ്റ്ന്ർ ചചയ്യണചമന്നും, തബാട്ടുകളില് ജി.പി.എസ് 

സംവിധാനവും, മത്സയചത്താഴിലാളികളുചട ചമാദബല് 

തഫാണുകളും. സാറ്റദ്ലറ്റ് സംവിധാനങ്ങളും, കാലാവസ്ഥ 

സംബന്ധിച്ച സതരശം നല്കാനുള്ള ന്ദ്കമീകരണവും 

ഒരുകുന്ന ിനുള്ള സംവിധാനം ഏർചപടുത്താന് ചീഫ് ചസന്ദ്കട്ടറി 

അധയക്ഷനായ സംസ്ഥാന ഡിസാസ്റ്റ്ന്ർ മാതനജച്മനറ്് അത ാറിറ്റിയുചട 

സംസ്ഥാന എക്സികയൂട്ടീവ് കമിറ്റിചയ ചുമ ലചപടുത്തി. 

• INCOISല് നിന്നുള്ള വിവിധ ന്ദ്പവചനങ്ങള് മത്സയ ച ാഴിലാളികള്ക ്

തനരിട്ട് ചമാദബല് തഫാണില് ലഭയമാകുന്ന ിന് 1,45,788 മത്സയ 

ച ാഴിലാളികളുചട ചമാദബല് നമ്പറുകള് തശഖരിച്ച് INCOISന് 

ലഭയമാകി 

• വിവിധ അടിയന്തിര ഘട്ടങ്ങള് തനരിടുവാനായി ഫിഷറീസ ്വകുപില് 

ഒരു Control Room ഇരുപത്തിനാല് മണികൂറും ന്ദ്പവർത്തന സജ്ജമാകി. 

• അന്തർതദശീയ കടല് ചട്ടങ്ങള് അനുസരിച്ചുള്ള ചകാടികള്, ദലറ്റ്, 

ന്ദ്പദർശന തബാർഡുകള് എന്നീ സംവിധാനങ്ങള്  ുറമുഖങ്ങള്, Fish 

Landing Centres എന്നിവിടങ്ങളില് സ്ഥാപികുവാന് ഹാർബർ, 

ഫിചഷറീസ് വകുപുകള്ക് നിർതദശം നല്കി. 

•  ീരതദശത്ത്, ഓഖി ചുഴലികാറ്റില് തനരിട്ട് ബാധികചപട്ട എല്ലാ 

കുടുംബങ്ങളിലും ആതരാരയ വകുപ് ന്ദ്പവർത്തകർ തനരിട്ട ് മാനസിക 

ആഘാ  ലഘൂകരണ പരിശീലന പരിപാടികള് നടത്തി വരുന്നു. 

• GO (Ms) No. 1/2017/DMD dated 6-12-2017, GO (Rt) No. 86/2017/DMD dated 12-12-

2017 എന്നിവ ന്ദ്പകാരം ഭാവിയില് ഇത്തരം ദുരന്തങ്ങള് ഉണ്ടായാല് 

തനരിടുന്ന ിനുള്ള മാർരങ്ങള് വിശദമായി പഠിച്ച് സർകാരിന് 

റിതപാർട്ട്  സമർപികുവാന് ന്ദ്ശീ. രമണ് ന്ദ്ശീവാസ്തവ ഐ.പി.എസ ് (Rtd), 

Advisor to Chief Minister അധയക്ഷനായ ഒരു സമി ിചയ 

നിതയാരിച്ചിരുന്നു. ഈ സമി ി അവരുചട റിതപാർട്ട്  സർകാരിന ്

സമർപിച്ചിട്ടുണ്്ട. 
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1.38 ദുരന്ത നിവാരണ അത ാറിറ്റിയില് പഠന അവസരങ്ങള് 

സംസ്ഥാന ദുരന്ത നിവാരണ അത ാറിറ്റി വിവിധ വിഷയങ്ങളില് 

ഉപരിപഠനം നടത്തുന്ന കുട്ടികള്ക് ഇെത്റണ്ഷിപ് അവസരങ്ങള് 

നല്കു ന്നുണ്്ട. രാജയത്തിന് അകത്തും പുറത്തും നിന്ന ് വിദയാർഥികള് 

അത ാറിറ്റിയില് എത്തി അത ാറിറ്റിയിചല വിഷയ വിദര് ദ്ധ്രുമായി തചർന്ന് 

അവരവരുചട പഠന വിഷയങ്ങളില്  ീസീസുകളും, തന്ദ്പാജക്റ്റുകളും 

ചചയ്യുന്നുണ്്ട. 

Sl. No Name Course University Year Title of Work 

1 
Ms. 

Sharanya S 

M.Sc 
Environment
al Sciences 

Central University 
of Kerala  

2015 

Hydro-geochemical aspects of 
soil piping affected localities - 

A case study in selected 
area’s in Kannur and Kasargod 

Districts 

2 

Dr. Sulekha 
Ravi R, Dr. 

Sindhu 
Krishnan, 
Dr. Carol 

Pinheiro, Dr. 
Nidhish 

Issac 
Samuel, Dr 

A 
Krishnaveni 

and Dr. 
Malini V S 

MD 
Community 

Medicine 

Govt. T D Medical 
College, 

Alappuzha 
2015 GIS training 

3 
Ms. Simi 

Tresa James 

M.Sc 
Environment
al Sciences 

Mahatma Gandhi 
University 

  

Mullaperiyar Crisis:- Critical 
facilities for rescue and 

evacuation operation shelters 
in the Manjumala and Periyar 

village of Idukki district, 
Kerala 

4 
Mr. Stafford 

Antony 
Johan 

M.Sc 
International 
Planning and 
Sustainable 

Urban 
management 

Reading 
University, UK 

2015 
Adapting HIGS Framework to 
Munroe Island, Kerala, India 

5 
Ms. Brigit 

Maria Baby  

MSc. 
Geoinformati

cs 

Teri University, 
New Delhi  

2015 

Deriving hydrological 
response similarities on a 

catchment with limited data – 
A case study in Valapattanam 

river basin 

6 

Mr. Prem 
Krishnan, 

Mr. Prajith 
Kumar P 

MSW 
Amrita Vishwa 
Vidyapeetham 

University 
2015 

Vulnerable Greenary, Munroe 
Thuruth Island 

7 Ms. Lekshmi M.Tech Marian 2016 Investigation of Geotechnical 
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J Satheesh Geotechnical 
Engineering  

engineering 
college, 

Kazhakuttom 

properties of soil susceptible 
to Landslide 

8 
Ms. Archa 

Murali  
MSW 

Amrita Vishwa 
Vidyapeetham 

University 
2016 

The Major Disaster History of 
Kerala (1998-2015) 

9 
Mr. Aravinth 

R 

M.Tech 
Geoinformati

cs  

University of 
Madras  

2016 

Building Footprint Extraction 
from Quickbird Satellite 

Imagery - A case study on 
Ayyappankovil, Elappara and 

Upputhara villages, 40m 
Inundation 

10 Ms. Vidhya 

M.Sc 
Environment
al Sciences 

and Disaster 
Management  

Christ College 2016 

Identification of suitable sites 
for constructing temporary 
shelters in landslide prone 

Amboori Village 

11 
Ms. Akhila 

T.J 

M.Sc 
Environment
al Sciences 

and Disaster 
Management  

Mahatma Gandhi 
University 

2016 
Rainfall trend analysis in 

Kallada river catchment area 
of Kollam District 

12 
Mr. 

Krishnan 
Namboodiri 

MBA 

College of 
Engineering, 

Thiruvananthapur
am, Kerala 
University 

2016 

A study on the awareness of 
the existing disaster 

management in Trivandrum 
District, Kerala 

13 
Ms. Ashitha 

L. Babu 
M.Sc Applied 
Geography 

University of 
Madras 

2017 

An assessment of hydrological 
vegetation response to 

rainfall in 
Thiruvananthapuram district 

– a geospatial approach 

14 
Ms. 

Susmitha 
N.V 

M.Sc 
Environment

al Science 

Christ College, 
Irinjalakkuda 

2017 

Building footprint extraction 
from Quickbird High 

Resolution Satellite Imagery – 
A case study of Ayyappancoil 
panchayath, 40 m inundation 

15 
Ms. Chaithra 

C.S 

M.Sc 
Environment

al Science 

Christ College, 
Irinjalakkuda 

2017 

Building footprint extraction 
from Quickbird High 

Resolution Satellite Imagery – 
A case study of Vandiperiyar 
panchayath, 40 m inundation 

16 
Ms. 

Malavika 
P.A 

M.Sc 
Environment

al Science 

Christ College, 
Irinjalakkuda 

2017 

Building footprint extraction 
from Quickbird High 

Resolution Satellite Imagery – 
A case study of Upputhara 

panchayath, 40 m inundation 

17 
Ms. Mahima 

Antony 

M.Sc 
Geoinformati

cs 

University of 
Madras 

2017 

Building footprint extraction 
from Quickbird High 

Resolution Satellite Imagery – 
A case study of Manjumala 
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and Periyar villages, 40 m 
inundation 

18 
Mrs. Felcia 
Nesapriya P 

M.Sc 
Geoinformati

cs 

University of 
Madras 

2017 

Building footprint extraction 
from Quickbird High 

Resolution Satellite Imagery – 
A case study of Manjumala 
and Periyar villages, 40 m 

inundation 

19 
Mr. Praveen 

A.C 
M.Sc Disaster 
Management 

Central 
University, 

Pondicherry 
2017 

Building footprint extraction 
from Quickbird High 

Resolution Satellite Imagery 
for flood response 

20 
Ms. Pooja 

Tat 
M.Sc Disaster 
Management 

Central 
University, 

Pondicherry 
2017 

Dengue fever hotspot 
mapping in 

Thiruvananthapuram city, 
Kerala 

21 
Ms. Aparna 

G.S 
MSW 

Amrita Deemed 
University 

2018 

Internship of 20 days - 
Assisted in preparing IEC 

material and participated in 
the training of differently 

abled  at Kottayam 

22 
Mr. Nirmal 

Krishna 
M.Sc Disaster 
Management 

Central 
University, 

Pondicherry 
2018 

Voluntary internship - 
Dynamics of Epidemics and 
Epidemic Preparedness in 4 

municipalities of 
Thiruvananthapuram District 

23 
Ms. Neenu 

Mutharu P.V 
M.Sc Disaster 
Management 

Central 
University, 

Pondicherry 
2018 

Voluntary internship - 
Geographic Analysis of 

Prevalence of Dengue in 
Kerala with specific emphasis 

on Thiruvananthapuram 
District 

24 
Ms. Ashna 

M.S 
M.Sc Disaster 
Management 

Central 
University, 

Pondicherry 
2018 

Voluntary internship - 
Hospital Disaster 

Management Plan Template 

25 Mr. Nithin 
M.Sc Disaster 
Management 

Central 
University, 

Pondicherry 
2018 

Voluntary internship - Climate 
Disaster Resilience Index of 
three coastal panchayats in 

Thiruvananthapuram District 

26 
Ms. Nabeela 

S 
MSW 

Amrita Deemed 
University 

2018 

Internship of 30 days - 
Assisted in school safety 
project, industrial visit 

(KMML), Munroe Island field 
visit, Relief camp visit and 

affected house visit 

27 
Mr. Vishnu 

R 
MSW 

Amrita Deemed 
University 

2018  

28 
Mr. Prem G. 

Prakash 
M.Sc Disaster 
Management 

TISS 2018 
Internship - 30 days - 

Managing the disasters: A 
Report on Handling of Kerala 

floods 2018 in Alappuzha 
29 

Ms. Lakshmi 
S 

M.Sc Disaster 
Management 

TISS 2018 
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30 Mr. Vishnu 
M.Sc Disaster 
Management 

TISS 2018 
District 

31 
Mr. 

Sudheesh 
PhD 

Amrita Deemed 
University 

2018 Disaster Logistics 

32 
Mr. Vamshi 

Koram 

M.Sc 
Geography 

and 
Geoinformati

cs 

Central 
University, 
Karnataka 

2018 
Coastal Vulnerability Analysis 

of Thiruvananthapuram 

33 
Ms. Meera 

Nair M.S 
M.Sc Applied 
Geography 

University of 
Madras 

2018 Soil Piping (ongoing) 

34 
Ms. Abija 
Jagadeesh 

N.P 

M.Sc Applied 
Geography 

University of 
Madras 

2018 Soil Piping (ongoing) 
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2. സാമ്പത്തിക വിനിതയാരം 2017-18 

കേരള സംസ്ഥാന ദുരന്ത നിവാരണ അക ാറിറ്റി 

2017-18 സാമ്പത്തിക വർഷചത്ത വിശദമായ ചിലവ് വിവര പന്ദ് ിക 

ക്േമ 

നം 
ഇനം 

ബജറ്റ് 

വിഹി ം 

ലഭിച 

 ുേ 
ചിലവ ് േുറിപ്പുേള് 

I 
ദുരന്ത നിവാരണ അക ാറിറ്റിക്ക് ആസ്ഥാനം 

നിര്വ്േിക്കല് ( ുെര്വ് േദ്ധ് ി) 
40000000 40000000 18688337  

II 
ദുരന്ത നിവാരണ സ്ഥാേനങ്ങളുടെ സ്ഥാേന 

ശാക്തീേരണം 
2000000 2000000 1700000  

1 സിവില് ഡിചഫന്സ് ഇന്സ്റ്റ്ന്ിററ്യൂട്ട ് 2000000 2000000 1700000  

III 
സംസ്ഥാന ജില്ലാ അക ാറിറ്റിയുടെ 

ശാക്തീേരണം 
7100000 6624384 6809739 (1+2) 

1 തകരളം സംസ്ഥാന ദുരന്ത നിവാരണന അത ാറിറ്റി 5300000 5300000 4907998 (a+b) 

a 
ശമ്പളം, തവ നം, യാന്ദ്  പടി,  മാറ്റ് ഓഫീസ ്

ചിലവുകള് 
5000000 5000000 4764478  

b വാഹനം- ഇന്ധനം പരിപാലന ചിലവ ് 300000 300000 143520  

2 സംസ്ഥാന അടിയന്തിരഘട്ട ന്ദ്പ ികരണന തകന്ദ്രം 1800000 1324384 1901741 (a+b) 

a 
ശമ്പളം, തവ നം, യാന്ദ്  പടി,  മാറ്റ് ഓഫീസ ്

ചിലവുകള് 
1500000 540479 1305422  

b വാഹനം- ഇന്ധനം പരിപാലന ചിലവ ് 300000 783905 596319  

IV 
സംസ്ഥാന ജില്ലാ അെിയന്തിരഘട്ട 

ക്േ ിേരണന കേക്രങ്ങളുടെ ശാക്തീേരണം 
2500000 2500000 2369652  

1 
ദുരന്ത ലഘൂകരണം - ശബരിമല അടിയന്തിരഘട്ട 

ന്ദ്പ ികരണന തകന്ദ്രം 
1000000 1000000 1000000  

2 
ജില്ലാ അടിയന്തിരഘട്ട ന്ദ്പ ികരണന തകന്ദ്രം, 

തകാഴിതകാട ്
1500000 1500000 1369652  

V 
ദുരന്ത ലഘൂേരണത്തിനായുള്ള ശാസ്ക്  

സാകെ ിേ സ്ഥാേനങ്ങളുടെ ശാക്തീേരണം 
1100000 1100000 600000  

1 
ദഡനാമികല് ചഡൗണ് സച്കയിലിംര് - 

ന്ദ്പാതദശിക കാലാവസ്ഥ - അമൃ  യൂണിതവഴ്സിറ്റി 
1000000 1000000 500000  
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2 തകരള യൂണിതവഴ്സിറ്റി ജിതയാളജി തകാണ്ന്ദ്രസ ് 100000 100000 100000  

VI 
ദുരന്ത ലഘൂേരണത്തിടെ 

മുഖയധ്ാരവല്ക്കരണം 
9500000 14500000 15057651  

1 
ജനകൂട്ട നിയന്ദ്ന്തണ മാനദണ്ഡങ്ങള് - തദശീയ 

സതമളനം 
1500000 1500000 1538195  

2 തകരള സയന്സ് തകാണ്ന്ദ്രസ് പങ്കാളിത്തം 100000 100000 57870  
      

3 നിയമസഭ സാമാജികരുചട പരിശീലനം 300000 300000 271340  

4 

സ്തഫാടന വസ്തു കള് സംബന്ധിച്ച ജില്ലാ 

കളക്ടർകും ജില്ലാ തപാലീസ് തമധാവികള്കുമുള്ള 

ശില്പശാല 

100000 100000 99820  

5 ചപാ ുജനാവതബാധം സൃഷ്ടികല് 7000000 12000000 11438414  

6 കുഴലീകൃ  മചണാലിപ് എന് ചസസ്സ് വർക്തക്ഷാപ ് 100000 100000 100000  

7 പരിശീലന പരിപാടികളും വർക് തഷാപുകളൂം 400000 400000 371160  

VII 
സംസ്ഥാന ദുരന്ത ലഘൂേരണ േദ്ധ് ിയുടെ 

 യ്യാറാക്കല് 
700000 700000 274600  

VIII 
സംസ്ഥാന ജില്ലാ അക ാറിറ്റിയുടെ 

ശാക്തീേരണം (കേക്ര േദ്ധ് ി) 
3800000 3800000 3206164 (1+2) 

1 സംസ്ഥാന അത ാറിറ്റി ശാക്തീകരണം 1900000 1900000 1593727 (a+b) 

a ശമ്പളം, തവ നം 1500000 1500000 1515739  

b യാന്ദ്  പടി മാറ്റ് ഓഫീസ് ചിലവുകള് 400000 400000 77988  

2 ജില്ലാ അത ാറിറ്റി ശാക്തീകരണം 1900000 1900000 1612437 (a+b) 

a ശമ്പളം, തവ നം 1500000 1500000 1460355  

b യാന്ദ്  പടി മാറ്റ് ഓഫീസ് ചിലവുകള് 400000 400000 152082  

IX മുല്ലടപ്പരിയാര്വ് വക്േസിസ് മാകനജ് മന്റ് േദ്ധ് ി 4225050 4225050 47200  

X സംസ്ഥാന ദുരന്ത ലഘൂേരണ നിധ്ി 72500000 72500000 72500000  

1 ഓപതറഷന് അനന്ത 10000000 10000000 10000000  

2 വരള്ച്ചാ ലഘൂകരണം 60000000 60000000 60000000  

3 ചുറ്റുമ ില് പുനരുദ്ധ്ാരണം - ലീല രുലാത്തി 2500000 2500000 2500000  

XI 13 ആം ധ്നോരയ േേീഷന് ക്ഗാന്റ ് 1000000 1050000 1086519  

XII ഭിന്കശഷിക്കാരുടെ ശാക്തീേരണം 4689090 4689090 1044688  

XIII 
അെിയന്തിരഘട്ട ക്േ ിേരണ കേക്രത്തില് 

വിവര സാകെ ിേ വിദയാ സന്ികവശം 
14000000 14000000 8709860  
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XIV 
ടവള്ളടപ്പാക്ക ദുരന്ത ലഘൂേരണ േദ്ധ് ി - 

ആപ്ദാ  മിക്  
2270000 0 254514  

 ആടേ 165384140 167688524 132348924  



 

സംസ്ഥാന ദുരന്ത നിവാരണ അത ാറിറ്റി  96 | വാർഷിക റിതപാർട്്ട |2017-18 

 

 

സംസ്ഥാന  അെിയന്തരഘട്ട ോരയനിര്വ്വഹണ കേക്രത്തിടെ 

കോര്വ്പ്പസ് ഫേ് : GO (Rt) No. 5714/2015/DMD dated 21st October 2015 ന്ദ്പകാരം 

സംസ്ഥാന അടിയന്തരഘട്ട കാരയനിർവഹണ തകന്ദ്രത്തിന് ഒരു തകാർപസ ്

ഫണ്്ട  സൃഷ്ടികചപട്ടിട്ടുണ്്ട. ഈ തകാർപസ് ഫണ്്ട fixed deposit ആയി State Bank of 

Indiaയില് നിതക്ഷപിച്ചിട്ടുണ്്ട. 31-3-2018 വചര ഇ ില് ₹8,53,475/- (Eight lakh fifty  

three thousand four hundred and seventy five only) രൂപയുചട നിതക്ഷപവും അ ിചെ 

പലിശയുമാണ് ഉള്ള ്. GO (Rt) No. 5714/2015/DMD dated 21st October 2015 

ന്ദ്പകാരമാണ് ഇ ില് നിന്നുള്ള  ുക വിനിതയാരികാവുന്ന ്. ഇതന്ന ദിവസം 

വചര ഒരു  ുകയും ഇ ില് നിന്നും ചചലവഴിതകണ്ടി വന്നിട്ടില്ല. അന്താരാഷ്ന്ദ്ട 

സ്ഥാപങ്ങള്കു തവണ്ടി രതവഷണവും, ദുരന്ത ലഘൂകരണ പദ്ധ് ികളും 

 യ്യാറാകി നല്കുക വഴി പണം സവരൂപിച്്ച സർകാരിന് ദീർഘകാല 

അടിസ്ഥാനത്തില് ചിലവ് കുറയ്കുവാനാണ്  ഉതദശികുന്ന ്. 
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3. ഉപസംഹാരം 

2017-2018 വർഷം സംസ്ഥാന ദുരന്ത നിവാരണ അത ാറിറ്റി വളചര 

സജീവമായി ദുരന്ത ലഘൂകരണ ന്ദ്പവർത്തനങ്ങളില് ഏർചപട്ടു. തകരള 

സമൂഹത്തിന് നാശനഷ്ടം സൃഷ്ടിച്ച ഓഖി ചുഴലികാറ്റില് ദുരന്ത നിവാരണ 

അത ാറിറ്റി ഫലന്ദ്പദമായി ഇടചപട്ടു. സാമൂഹികാധിഷ്ഠ ി  ദുരന്ത ലഘൂകരണം 

ന്ദ്പാവർത്തികമാകുവാന് ഉ കുന്ന അളവില് വിപുലമായ പരിശീലന 

പരിപാടികള് അത ാറിറ്റി നടത്തി. 

  



 

സംസ്ഥാന ദുരന്ത നിവാരണ അത ാറിറ്റി  98 | വാർഷിക റിതപാർട്്ട |2017-18 

 

4. അനുബന്ധം 

4.1 ബഹു. മുഖയമന്ദ്ന്തി ന്ദ്ശീ. പിണറായി വിജയന് 2017ചല അന്താരാഷ്ന്ദ്ട ദുരന്ത 

ലഘൂകരണ ദിനത്തില് നടത്തിയ ന്ദ്പസംരത്തിചെ പൂർണ രൂപം – 

“ദുരന്തങ്ങളില് കരു തലാചട സർകാർ ജനങ്ങതളാചടാപം” 

തകരളം കഴിെ കുറച്്ച വർഷങ്ങളായി തനരിടുന്ന വരള്ച്ചയും 

അത ാടനുബന്ധിച്ചുള്ള ന്ദ്പാതദശിക ന്ദ്പശ്നങ്ങളും നമുക് പല അർഥത്തിലും 

പു ു ാണ്. ശുദ്ധ്ജല ലഭയ  കുറവ്, വയാപക കാട്ടു ീ, മനുഷയനും 

വനയമൃരങ്ങളും  മിലുള്ള സംഘർഷം ഇവചയല്ലാം ഒരു നൂറ്റാണ്ടുകാലചത്ത 

അ ീവ രൂക്ഷ യില് എത്തി. ദുരന്തങ്ങളുചട ആഘാ ം എങ്ങചന 

ലഘൂകരികാം എന്ന ാണ് അന്താരാഷ്ന്ദ്ട ദുരന്ത ലഘൂകരണ ദിനത്തില് 

തലാകരാജയങ്ങള് ഒരുമിച്്ച ചിന്തികുന്ന ്. ന്ദ്പകൃ ി എന്ന ന്ദ്പ ിഭാസത്തിന്ചറ 

അവിഭാജയഘടകമാണ് മനുഷയന്. മനുഷയന് ഒന്നും ന്ദ്പകൃ ി മചറ്റാന്നും എന്ന 

ചിന്ത ചവടിെു ചകാതണ്ട നമുക് ന്ദ്പകൃ ിചയയും ന്ദ്പകൃ ി ദുരന്തങ്ങതളയും 

സമീപികാനാകൂ. ഇകാരയം  ുടകത്തില്ത്തചന്ന മനസ്സിലുറപികണം. 

എങ്കില് മാന്ദ് തമ ഏ ് ന്ദ്പകൃ ി ദുരന്തതത്തയും ഫലന്ദ്പദമായി സമീപികാന് 

സാധികൂ. 

തകരളത്തില് ദുരന്തങ്ങള്  ീന്ദ്വമാകുന്ന ിന് കാലാവസ്ഥാ വയ ിയാനം, 

ഭൗമാന്തർഭാരചത്ത ന്ദ്പ ിഭാസങ്ങള് എന്നീ കരണങ്ങചളാചകയുണ്ടാകാം. 

എന്നാല്, ഇവ മാന്ദ് മാചണന്ന് പറയുന്ന ില് അർഥമില്ല. കാലവർഷ 

കാലത്ത്  ചന്ന മഴയില്ലാത്ത ദിവസങ്ങള് വർധികുന്നുണ്്ട. കാലവർഷം 

ആരംഭികാന് ദവകുന്നുണ്്ട. മഴയുചട അളവ് കുറയുന്നുണ്്ട. ഇച ാചക 

ശാസ്ന്ദ് ീയമായി അംരീകരിച്ചിട്ടുമുണ്്ട. ഇച ാചക ഒരു വഴിക് നടകുതമ്പാള് 

 ചന്ന, മഴ കൂടു ല് ലഭികുന്ന വർഷങ്ങളിലും ന്ദ്പതദശങ്ങളിലും  ചന്ന 

പലതപാഴും ശുദ്ധ്ജലക്ഷാമം അനുഭവചപടുകയും ചചയ്യുന്നു. ഇ ിചനന്തു 

കാരണം പറയും? 

കാരണം അതനവഷികുതമ്പാഴാണ് ന്ദ്പകൃ ിയിചല മാറ്റങ്ങചള 

ഉള്ചകാണ്ടുചകാണ്്ട ജീവികാന് നാം  യ്യാറാകുന്നില്ല എന്ന സ യം 

ച ളിയുന്ന ്. നമുചട ഭൂവിനിതയാരം ദുരന്ത സാധയ  വർധിപികുന്ന 

രീ ിയിലാണ്. എന്നാല്, ഇത കാളും വലിയ ദുരന്തം ഈ തബാധം തപാലും 

നമില് ഇല്ലാച യാകുന്നു എന്ന ാണ്. സുസ്ഥിരവും ന്ദ്പകൃ ിക് 

അനുതയാജയവുമായ ന്ദ്പവർത്തനങ്ങളാകണം ന്ദ്പാതദശിക വികസനത്തിന്ചറ 

ആധാരശില എന്ന ് ജനസാമാനയത്തിന്ചറ തബാധമാകി മാറ്റാന് കഴിയണം. 
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ഇ ിനായി വികസനവും നിർമാണവും തവണ്ട എന്ന 

നിലപാചടടുകാനാകുതമാ? അ ുമില്ല. തവണ്ട ് ഒരു സമ ുലി  

സമീപനമാണ്. ശാസ്ന്ദ് സാതങ്ക ിക വിദയയുചട എല്ലാ സാധയ യും 

ഉപതയാരചപടുത്തി, അ  ് ന്ദ്പതദശങ്ങള്ക് അനുതയാജയമായ രീ ിയിലുള്ള 

ഒരു വികസന-നിർമാണ ചട്ടകൂട് രൂപീകരികാന്  തേശ-സവയംഭരണ 

സർകാരുകള്  യ്യാറാകണം. ന്ദ്പകൃ ിദുരന്തങ്ങചള ന്ദ്പ ിതരാധികാന് 

ശാസ്ന്ദ് -സാതങ്ക ിക സഹായതത്താചട സാധികുന്ന എല്ലാ മാർരവും 

അവലംബികണം. അ ിനായി ജനന്ദ്പ ിനിധികള് മുന്നിട്ടിറങ്ങണം. 

മനുഷയനിർമി  അപകടങ്ങളുമുണ്്ട. പുറ്റിങ്ങല് തപാചലയുള്ള വലിയ 

ദുരന്തങ്ങള്. ഇവ രണ്ടും രണ്്ട രീ ിയില് ദകകാരയം ചചയ്യചപതടണ്ടവയാണ്. 

ഇവയ്ക് പുറചമയാണ് തറാഡ് അപകടങ്ങള്, മുങ്ങിമരണം, കിണറുത കാന് 

ഇറങ്ങുതമ്പാഴുണ്ടാകുന്ന മരണങ്ങള്  ുടങ്ങിയവ. വന് അപകടങ്ങളും 

ന്ദ്പകൃ ി ദുരന്തങ്ങളുമല്ല ശരികും തകരളത്തിചല ദുരന്ത മരണങ്ങളിചല 

ന്ദ്പധാന കുറ്റവാളി. തറാഡ് അപകടങ്ങളും മുങ്ങിമരണവുമാണ്. 

ചവള്ളത്തില് മുങ്ങിമരികാന് തപാകുന്നവചര രക്ഷികാന് ഏ ാനും 

മിനുട്ടുകതള കിട്ടുകയുള്ളൂ. തസനകള് വന്ന് രക്ഷികചട്ട എന്ന് പറെു 

കാത്തിരികാനാകില്ല. ഉടനടി നടപടിയുണ്ടാകണം. അ ് ഏ ് 

വിധത്തിലാകണം? അകാരയം സംബന്ധിച്്ച ചില   വങ്ങള് വിദര് ദ്ധ്ർ 

മുതമ്പാട്്ട ചവച്ചിട്ടുണ്്ട. കൂചട എടുത്ത് ചാടുകയല്ല, കരയില് നിന്ന് 

രക്ഷികുകയാണ് തവണ്ട ് എന്ന് അവർ പറയുന്നു. കയതറാ കതമ്പാ  ുണിതയാ 

എറിെു ചകാടുകുക, അ ില് പിടിച്ചു കയറ്റുക, അ ാണ് ശരിയായ 

രീ ിചയന്നാണ് പറയുന്ന ്. 

എന്നാല്, തകരളത്തില് നീന്തലില് ദവദര്ധയമുള്ളവർ 

മുങ്ങിത്താഴുന്നവചര ഏ ാണ്്ട ശാസ്ന്ദ് ീയമായ രീ ിയില്  ചന്ന നീന്തിചച്ചന്ന ്

രക്ഷചപടുത്തി ചകാണ്ടുവന്ന സംഭവങ്ങളുണ്്ട. ഇത്തരം രക്ഷചപടുത്തലിന ്

ദവദര്ധയം സവന്തമാകിയിട്ടുള്ളവർ രക്ഷാന്ദ്ശമങ്ങളില് 

അ ുപതയാരികാ ിരികുന്ന ് ശാസ്ന്ദ് ീയമാതണാ എന്ന കാരയം തവചറ 

ചിന്തികണം. ഇകാരയത്തില് തകരളത്തിലുണ്ടായിട്ടുള്ള വിജയകരമായ 

രക്ഷാന്ദ്ശമങ്ങള് ഐകയരാഷ്ന്ദ്ട സഭയുചട ഉപസമി ിയുചട ന്ദ്ശദ്ധ്യില് 

ചപടുതത്തണ്ട ുണ്്ട. ഇന്ന് പു ിയ കുട്ടികളില് വലിചയാരു വിഭാരത്തിന ്

നീന്താനറിയില്ല എചന്നാരു കുഴപമുണ്്ട. ഈ ഒരു അവസ്ഥ മാറണം. കുട്ടികചള 

നീന്തല് പഠിപികാന് വീട്ടുകാർ  ചന്ന ന്ദ്പത യക ന്ദ്ശദ്ധ്ചവകണം. യൂത്ത് 
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ചവല്ചഫയർ തബാർഡും സ്തപാർട്സ് വകുപും ഇ ിന് തന ൃ വം നല്കണം. 

മണിലും ചവള്ളത്തിലും ച ാടീകാച  കുട്ടികചള വളർത്തുന്ന രീ ി മാറ്റണം. 

ഉരുള്ചപാട്ടലുണ്ടായാല്  സംസ്ഥാന ദുരന്ത നിവാരണ 

അത ാറിറ്റിയാകും സവാഭാവികമായും രക്ഷാന്ദ്പവർത്തനങ്ങളുചട  

തമല്തനാട്ടം നടത്തുക. തറാഡ് അപകടമാണുണ്ടാകുന്നച ങ്കില് തറാഡ് 

തസഫ്റ്റി അത ാറിറ്റിയായിരികും ഏതകാപനം ഉറപു വരുത്തുക. ഒതര 

വിധത്തിലുള്ള ന്ദ്പ ികരണം രണ്ടില് നിന്നും ന്ദ്പ ീക്ഷികരു ്. 

ഡാമിന്ചറയും അഗ്നിശമനത്തിന്തറയും കാരയങ്ങളിലും ഇത്തരം 

തവർ ിരിവുകളുണ്്ട. ഈ സർകാർ നിലവില് വന്ന ിന് തശഷമാണ ്

തകരളത്തിചല ആദയചത്ത ദുരന്ത ലഘൂകരണ പദ്ധ് ി അംരീകരിച്ച ്. ആ 

പദ്ധ് ിയില് തകരളത്തില് 22 മനുഷയ ജനയ ദുരന്ത സാധയ കളും 17 

ന്ദ്പകൃ ിജനയ ദുരന്തസാധയ കളും തരഖചപടുത്തിയിട്ടുണ്്ട. നിസ്സാരമായ 

ചചറിയ പിഴവുകളില് നിന്നാണ് പലതപാഴും വലിയ ദുരന്തങ്ങളുണ്ടാകുന്ന ്. 

ഏച ാചക ദുരന്തങ്ങളില് എചന്താചക നാശനഷ്ടങ്ങള്ക് ദുരന്ത 

ന്ദ്പ ികരണ നിധി ഉപതയാരചപടുത്താചമന്ന് തകന്ദ്ര സർകാർ വയവസ്ഥ 

ചചയ്തിട്ടുണ്്ട. ചവള്ളചപാകം, ഉരുള്ചപാട്ടല്/മണിടിച്ചില്/പാറവീഴ്ച്ച, വരള്ച്ച, 

ആലിപഴവർഷം, തമഘസ്തഫാടനം, ഭൂമികുലുകം, സുനാമി, കാട്ടു ീ, 

ദശ യ രംരം, കീടബാധ എന്നിവ രാജയം ദുരന്തമായി അംരീകരിച്ചിട്ടുണ്്ട. 

തകരളത്തിചല സവിതശഷമായ സാഹചരയത്തില് ശക്തമായ കാറ്റ്, 

ഇടിമിന്നല്,  ീരതശാഷണം, കുഴലീകൃ  മചണാലിപ് എന്നിവ സംസ്ഥാന 

അത ാറിറ്റി ദുരന്തമായി അംരീകരിച്ചിട്ടുണ്്ട. സംസ്ഥാന ദുരന്ത നിവാരണ 

അത ാറിറ്റി ന്ദ്പധാനമായും ഇടചപടുന്ന ് ഈ ദുരന്തങ്ങളുചട 

ആഘാ ലഘൂകരണത്തിനാണ്. 

നാം സവീകരികുന്ന രൃഹനിർമാണ ദശലി തപാലും 

ദുരന്തലഘൂകരണചത്ത മുന്നില് കണ്ടുചകാണ്ടാതണാ എന്ന് രൗരവമായി 

ചിന്തികണം. ചവള്ളചപാക-വരള്ച്ച സാധയ  വർധിപികുന്ന ില് നമുചട 

ആധുനിക രൃഹ നിർമാണദശലി വളചര വലിയ അളവില് 

പങ്കുവഹികുന്നുണ്്ട. പഴമകാർ വീടിന്ചറ തമല്കൂരയില് വീഴുന്ന ചവള്ളം 

വീടിനുള്ളില്ത്തചന്ന നടുത്തളത്തില് ഭൂമിയിതലക് ഇറങ്ങാന് 

അനുവദിച്ചിരുന്നു. കർഷകർ അവരുചട കൃഷിഭൂമിയിലും പരിസരത്തും 

ലഭികുന്ന ഒരു  ുള്ളി തപാലും പാഴാകാ ിരികാന് കുളങ്ങളും മറ്റും കുഴിച്്ച 

പരമാവധി ജലം തശഖരിച്ചു ചവകാന് ന്ദ്ശദ്ധ്ിച്ചിരുന്നു. എന്നാല്, ഇന്ന് ഒരു 
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 ുള്ളി ചവള്ളം തപാലും സവന്തം വീടിന്ചറ പരിസരചത്തങ്ങും 

 ാഴ്ന്നിറങ്ങരു ് എന്ന ചിന്തതയാട് കൂടി വീടുകളുചട മുറ്റം പൂർണമായി 

തകാണ്ന്ദ്രീറ്റ് ചചയ്യുകയാണ്. 

തകരള സംസ്ഥാന ദുരന്ത നിവാരണ അത ാറിറ്റി ഇന്ന് തലാകന്ദ്ശദ്ധ് 

തനടിയിരികുന്നു. അന്തർതദശീയ  ലത്തിചല വിദര് ദ്ധ്ർ തപാലും 

അത ാറിറ്റിയുചട ന്ദ്പവർത്തനചത്ത ന്ദ്പകീർത്തികുന്നു. ഇ ിന് കാരണം, 

അവർ സർകാരിന് ജനങ്ങതളാടുള്ള കരു ലും വികസനതത്താടുള്ള 

കാഴ്ചപാടും ഉള്ചകാണ്ടു കാരയക്ഷമ തയാചട, ചിട്ടതയാചട, 

സമയബന്ധി മായി ന്ദ്പവർത്തികുന്നു എന്ന ിനാലാണ.് വരള്ച്ചകും 

ഉരുള്ചപാട്ടലിനും, ചവള്ളചപാകത്തിനും ന്ദ്പ ിതരാധ-ന്ദ്പ ികരണ 

സംവിധാനങ്ങള് സജ്ജമാകാന് ഇന്ന് അത ാറിറ്റിക് കഴിയുന്നു. ഇടിമിന്നല്, 

ശക്തമായ മഴ എന്നിവയുചട ന്ദ്പവചനത്തിനുള്ള സാതങ്ക ിക വിദയ 

ഉപതയാരചപടുത്തുന്ന ിനുള്ള നടപടികള് അത ാറിറ്റി സവീകരിച്ചു 

കഴിെു. ഭൂകമ്പ നിരീക്ഷണ സംവിധാനവും ദുരന്ത സാഹചരയ വിശകലന 

സാതങ്ക ിക വിദയയും ഇന്ന് അത ാറിറ്റിക് ലഭയമാണ്. സംസ്ഥാന- ജില്ലാ ദുരന്ത 

നിവാരണ അത ാറിറ്റിയുചട ന്ദ്പവർത്തനം ശക്തിചപടുത്തനായി തകന്ദ്ര ദുരന്ത 

നിവാരണ അത ാറിറ്റിയുചട സാമ്പത്തിക സഹായതത്താചട, ഈ സർകാർ 12 

സാതങ്ക ിക  സ്തികകള് അനുവദിച്ചു. എല്ലാ ജില്ലയിലും ഒരു സാതങ്ക ിക 

വിദഗ്ധന്ചറ തസവനവും ഇടുകി, വയനാട്, എറണാകുളം എന്നിവിടങ്ങളില് 

ഉപന്ദ്രഹാധിഷ്ഠ ി  വിവര സംതവദന സാതങ്ക ിക വിദയ സ്ഥാപികുകയും 

അധികമായി ഓതരാ കമയൂണിതകഷന്സ് എഞ്ചിനിയചറയും 

നിയമികുകയും ചചയ്തു. ദുരന്ത ന്ദ്പ ികരണത്തിനുള്ള ന്ദ്പാതദശിക 

സന്നദ്ധ്തസനകചള സജ്ജമാകുന്ന ിലും ദുരന്തങ്ങള് സംഭവികുന്ന ിന് 

മുന്പ് തനരിടാന്  യ്യാചറടുകുന്ന ിലും രക്ഷാന്ദ്പവർത്തനം 

ഏതകാപിപികുന്ന ിലും ദുരന്തതശഷമുള്ള ആശവാസന്ദ്പവർത്തനങ്ങളില് 

തസനചയ വിനിതയാരികുന്ന ിലും ജനന്ദ്പ ിനിധികള്ക് നിർണായകമായ 

പങ്കാണുള്ള ്. 

2016 നവംബറില് ദുരന്ത ലഘൂകരണവുമായി ബന്ധചപട്്ട ഡല്ഹിയില് 

നടന്ന ഏഷയന് മിനിസ്റ്റ്ന്ീരിയല് തകാണ്ചഫചറന്സില് ന്ദ്പധാനചപട്ട ഒരു 

 ീരുമാനം എടുത്തിരുന്നു. ദുരന്തങ്ങളില് നിന്നുള്ള നാശനഷ്ടം രണയമായി 

കുറയ്കാന് ന്ദ്പാതദശിക  ലത്തില് ആവശയമായ സംവിധാനങ്ങള് 2030 ന ്

മുമ്പ് രൂപചപടുത്തും എന്ന ാണ ്. സാമൂഹയാധിഷ്ഠ ി  ജനരക്ഷാ 
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സംവിധാനങ്ങചളാരുകാന് തകരളം സജ്ജമായി എന്ന് സതന്താഷതത്താചട 

നിങ്ങചള അറിയികുന്നു. 2016 ചസപറ്്റംബറില് അംരീകരിച്ച സംസ്ഥാനചത്ത 

ആദയ ദുരന്തലഘൂകരണ പദ്ധ് ിയില് ദുരന്തത്തിന്ചറ ആഘാ ം 

ലഘൂകരികാന് ന്ദ്പാതദശികമായ അവതബാധ ന്ദ്പവർത്തനങ്ങളും 

സന്നദ്ധ്തസനകളും ആവശയമാചണന്ന് എടുത്ത് പറെിട്ടുണ്്ട. തകരളത്തില് 

വളചര വർഷങ്ങള്ക് മുമ്പ്  ചന്ന അര് നിസുരക്ഷാ വകുപ് തമധാവിചയ 

സാമൂഹയാധിഷ്ഠ ി  ദുരന്തന്ദ്പ ികരണ തസനയുചട തമധാവിയായി കൂടി 

ന്ദ്പഖയാപിച്ചിരുചന്നങ്കിലും കാരയമായ ഒരു നടപടിയും ഈ സന്നദ്ധ്തസനയുചട 

രൂപീകരണത്തിന് എടുകചപട്ടില്ല  എന്ന വയസനകരമായ വസ്തു  യുണ്്ട. 

സർകാരിന്ചറ ഈ വിഷയത്തിചല സവിതശഷ ന്ദ്ശദ്ധ്യും കരു ലും 

ഉള്ചകാണ്്ട, സംസ്ഥാന ദുരന്ത നിവാരണ അത ാറിറ്റി ഇ ിനായി സജ്ജമായി 

കഴിെു.  ൃശൂർ തകന്ദ്രീകരിച്്ച സിവില് ഡിഫന്സ് ഇന്സ്റ്റ്ന്ിറ്റയൂട്്ട 

സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്്ട. ഈ തകന്ദ്രം ന്ദ്പവർത്തനസജ്ജമാകുന്ന ിനുള്ള 

ന്ദ്പവർത്തനങ്ങള് സംസ്ഥാന ദുരന്ത നിവാരണ അത ാറിറ്റിയും 

അഗ്നിസുരക്ഷാ വകുപും ഏചറ്റടുത്തിട്ടുണ്്ട. 

ഇന്ന,് 2017-ചല ഈ അന്താരഷ്ന്ദ്ട ദുരന്ത ലഘൂകരണ ദിനത്തില്, 

തകരളത്തിചല സാമൂഹയാധിഷ്ഠ ി  ദുരന്ത ന്ദ്പ ികരണ തസനയുചട 

രൂപീകരണത്തിനായുള്ള ആദയ നിർണായക ചുവടുചവയ്പ് നാം ഒറ്റചകട്ടായി 

എടുകുകയാണ്. ജനങ്ങളുചട തസവന മതനാഭാവചത്ത തകന്ദ്ര സിവില് 

ഡിചഫന്സ് നിയമത്തിന്ചറ ചവളിച്ചത്തില് സാമൂഹയാധിഷ്ഠ ി  ദുരന്ത 

ന്ദ്പ ികരണ തസനയുചട രൂപത്തില് ഏതകാപിപിച്്ച എല്ലാ  ാലൂകിലുമായി 

ഏകതദശം 3000 First Responders ചന അടുത്ത 5 വർഷം ചകാണ്്ട 

വാർചത്തടുകുക എന്ന ാണ് സംസ്ഥാന അത ാറിറ്റി ഏചറ്റടുത്തിരികുന്ന 

ലക്ഷയം. ഇ ിനായി തകന്ദ്ര ദുരന്ത നിവാരണ അത ാറിറ്റിയുചട 

സഹായതത്താചട ആപ് ദാ മിന്ദ്  പദ്ധ് ി ന്ദ്പകാരം തകാട്ടയം ജില്ലയില് നിന്ന് 

ച ചരചെടുത്ത 200 സന്നദ്ധ് ന്ദ്പവർത്തകർക് ദുരന്ത സമയ ന്ദ്പ ികരണ 

ന്ദ്പവർത്തനത്തില് പരിശീലനം നല്കാനുള്ള പദ്ധ് ിയുചട ഉദ് ഘാടനം ഇന്ന് 

നിർവഹികചപടുകയാണ്. ഇ ് ദുരന്ത നിവാരണ രംരചത്ത ഒരു പു ിയ 

ചുവടുചവയ്പാണ്. സുരക്ഷി  തകരളത്തിനായി നമുചകാരുമിച്്ച മുതന്നറാം. 


