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അവല്ംബം : കേേീയ ദുരന്ത നിവാരണ് അകതാറിട്ടി - ഡിസാസ്റ്റർ സർനവവൽ നൈഡ് 

 

ഈ നെപുസ്തെകത്ത കുറിച്ചുള്ള നിങ്ങളുകെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർകേേങ്ങളും keralasdma@gmail.com 

എന്ന ഇകേയിൽ വില്ാസത്തിൽ അയക്കുെ.  

 

 

mailto:keralasdma@gmail.com


3 | അതിജീവന നനപുണ്യങ്ങൾ | കെ.എസ്.ഡി.എം.എ 

 

 

 

അതിജീവന നനപുണ്യങ്ങൾ 
കെരളത്തിൽ സംഭവിക്കാവുന്ന ദുരന്തങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷ കനടുന്നതിനായി 

അറിഞ്ഞിരികക്കണ്ട നനപുണ്യങ്ങളുകെ നെപ്പുസ്തെം 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

പ്രസിദ്ധീെരണ്ം 

കെരള സംസ്ഥാന ദുരന്ത നിവാരണ് അകതാറിറ്റി 

ഒബ്കസർകവറ്ററി ഹിൽസ്, വിൊസ് ഭവൻ പി.ഓ  
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ആമുഖം 

 

കെരളം ഒരു ബഹു വിധ ദുരന്ത സാധയതാ പ്രകേേോണ്്. കെരളത്തിൽ ദുരന്തങ്ങൾ 

വർദ്ധിച്ച് വരുന്ന സാഹചരയത്തിൽ, നാം എല്ലാവരും പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങകളയം േനുഷ്യ 

നിർേിത ദുരന്തങ്ങകളയം കുറിച്ച് കബാധവാന്മാരാകെണ്ടതം തയ്യാകറടുകക്കണ്ടതം 

അതയന്താകപക്ഷിതോണ്്. 2018 കല് പ്രളയം കപാകല് വളകര വല്ിയ പ്രകൃതി ദുരന്തവും 2016 

ൽ പുറ്റിങ്ങല്ിലുണ്ടായ കവെികക്കട്ടപെെവും ഇതിന് ഉോഹരണ്ങ്ങളാണ്്.  ഇത്തരം 

സന്ദർഭങ്ങളിൽ നമ്മൾ നമ്മുകെ തകന്ന െഴിവുെൾ കേച്ചകെടുത്തികയടുക്കുന്നത 

ദുരന്തങ്ങകള തരണ്ം കചയ്യുന്നതിൽ ഒരു പരിധിവകര സഹായെോകും. കെരളകത്ത 

ബാധിക്കാൻ സാധയതയള്ള 14 ദുരന്തങ്ങളും അവ മൂല്ം ഉണ്ടാകുന്ന നാേനഷ്ടങ്ങൾ 

കുറയ്ക്കാനുതകുന്ന ോർഗ്ഗങ്ങളും ആണ്് ഈ നെപുസ്തെത്തിൻകറ ഉള്ളെക്കം.  

 

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക്: www.sdma.kerala.gov.in 
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ഉള്ളെക്കം 

 

1. കവള്ളകൊക്കം 

2. ചുഴല്ിക്കാറ്റ് 

3. ഇെിേിന്നൽ 

4. ഉരുൾകപാട്ടൽ 

5.  തീരകോഷ്ണ്ം 

6. സുനാേി  

7. വരൾച്ച  

8. ഉഷ്് ണ്തരംൈം 

9. അഗ്നിബാധ 

10. ൊട്ടുതീ   

11. ഭൂെമ്പം  

12. ആണ്വവിെരണ്ങ്ങൾകൊണ്ടുള്ള അതയാഹിതങ്ങൾ 

13. നജവിെ അതയാഹിതങ്ങൾ 

14. രാസ അതയാഹിതങ്ങൾ 
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കപാതനിർകേേങ്ങൾ  

 

എല്ലാ ദുരന്ത സാഹചരയങ്ങളിലും ശ്രദ്ധികക്കണ്ടതായ ചില് ൊരയങ്ങൾ ചുവകെ നൽകുന്നു.  

 

1. െിംവേന്തിെകള അവൈണ്ിക്കുെ, പരിഭ്രാന്തരാവാതിരിക്കുെ  

2. കറഡികയാ, കെല്ിവിഷ്ൻ, പത്രോധയേങ്ങൾ തെങ്ങിയവയിൽ വരുന്ന ഔകേയാൈിെ  

ൊല്ാവസ്ഥ വാർത്തെൾ ശ്രേിക്കുെ. ൊല്ാവസ്ഥ വിവരങ്ങൾ ഉൾകൊള്ളുന്ന 

കോനബൽ ആപ്പുെളും ഡൗൺകല്ാഡ് കചയ്യാം.  

3. ഔകേയാൈിെ നിർകേേങ്ങൾ കൃതയോയി പാല്ിക്കുെ. അടുത്തുള്ള ദുരിതാേവാസ 

െയാമ്പുെകള പറ്റി  അറിഞ്ഞിരിക്കുെയം ദുരന്ത നിവാരണ് പദ്ധതിെകള കുറിച്ചുള്ള 

അവകബാധം ഉണ്ടായിരിക്കുെയം കചയ്യുെ. 

4. അെിയന്തിര ഘട്ടങ്ങളിൽ ഉപകയാൈികക്കണ്ട പ്രഥേ ശുശ്രൂഷ് രീതിെൾ  

അറിഞ്ഞിരിക്കുെ 

5. അവേയ സർവീസുെളുകെ ക ാൺ നമ്പർ (കപാല്ീസ്, അഗ്നിേേന കസന, വനം 

വകുെികെയം േറ്റം) അറിഞ്ഞുവയ്ക്കുെ. പ്രധാനകെട്ട ക ാൺ നമ്പറുെൾ എഴുതി 

സൂക്ഷിക്കുെ. അങ്ങകനയള്ള നമ്പറുെൾ ഈ നെപുസ്തെത്തിൽ നൽെിയിട്ടുണ്ട്.    

6. അതയാവേയ സാധനങ്ങൾ ഉൾകെടുത്തികക്കാണ്ട് ഒരു എേർജൻസി െിറ്റ് 

ഒരുക്കിവയ്ക്കുെ. കൂട്ടത്തിൽ പ്രധാനകെട്ട കരഖെൾ കവള്ളം െയറാത്ത െവറുെളിൽ 

ആക്കി സൂക്ഷിക്കുെ. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ഈ നെപുസ്തെത്തിൽ നൽെിയിട്ടുണ്ട്.     

7. ദുരന്ത സാധയത േനസ്സില്ാക്കി െഴിഞ്ഞാൽ അതയാവേയം രണ്ടു ആഴ്ചെളികല്ക്കു 

കവണ്ടുന്ന അവേയ ഭക്ഷയവസ്തുക്കളും (ready-to-eat) ശുദ്ധജല്വും സംഭരിച്ചു വയ്ക്കുെ.  

8. അെിയന്തര ഘട്ടങ്ങളിൽ ഉപകയാൈിക്കുന്നതിനായി കോനബൽ ക ാണുെൾ 

ചാർജ് കചയ്തിൊൻ ശ്രേിക്കുെ, ഒരു കറഡികയാ കസറ്റം ബാകറ്ററിെളും െരുതെ  

9. പ്രകതയെ പരിൈണ്ന അർഹിക്കുന്നവകര (കുട്ടിെൾ, മുതിർന്ന പൗരൻോർ, 

ഭിന്നകേഷ്ിക്കാർ, െിെെ് കരാൈിെൾ) എന്നിവകര പ്രകതയെം സഹായിക്കുെ.  

10. ദുരന്തങ്ങകള പറ്റിയം ദുരന്ത സാധയതെകള പറ്റിയം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് കെരള 

സംസ്ഥാന ദുരന്ത നിവാരണ് അകതാറിറ്റിയകെ കവബ്നസറ്റ് 

(www.sdma.kerala.gov.in) സന്ദർേിക്കുെ.   

 

 

http://www.sdma.kerala.gov.in/
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1 . കവള്ളകൊക്കം  

 

ദുരന്തത്തിന് മുൻപ്  

• ദുരന്ത സാധയത േനസ്സില്ായാൽ െന്നുൊല്ിെകളയം േറ്റ വളർത്തു 

മൃൈങ്ങകളയം അഴിച്ചു വിട്ടു അവയകെ സുരക്ഷ ഉറപ്പു വരുത്തുെ  

• അടുത്തുള്ള സുരക്ഷിത സ്ഥാനങ്ങളും / ദുരിതാേവാസ െയാമ്പും / ഉറപ്പുള്ള 

ഉയർന്ന കെട്ടിെങ്ങളും എത്തികച്ചരാനുള്ള എളുെവും സുരക്ഷിതവുോയ 

ോർഗ്ഗങ്ങളും കനരകത്ത തകന്ന അറിഞ്ഞു വയ്ക്കുെ. 

• ഔകേയാൈിെ മുന്നറിയിപ്പുെൾ െിട്ടിയാലുെൻ തകന്ന അപെെസാധയത 

കേഖല്യിലുള്ള പാർെിെങ്ങളിൽ നിന്നും ഒഴിഞ്ഞു കപാകുെ. 

• ദ്രുതൈതിയിൽ കവള്ളകൊക്കം ഉണ്ടാവാൻ സാധയതയള്ള പ്രകേേങ്ങകള 

പറ്റി അറിവുണ്ടായിരിക്കുെ. ഉോഹരണ്ത്തിന് നേിെൾ, െനാലുെൾ, 

അരുവിെൾ, ഓെെൾ  തെങ്ങിയവകയാടു കചർന്ന സേതല്ങ്ങൾ. 

2018 കവള്ളകൊക്കം, ചിത്രം - ഐ & പി.ആർ.ഡി 
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ദുരന്ത സേയത്ത്  

• പ്രളയ ജല്ത്തികല്ക്ക് ഇറങ്ങാതിരിക്കുെ. എകന്തങ്കിലും 

അതയവേയങ്ങൾക്കായി ഇറകങ്ങണ്ടി വരുകമ്പാൾ അനുകയാജയോയ 

പാേരക്ഷെൾ ഉപകയാൈിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുെ. 

• േല്ിനജല് നപപ്പുെൾ, ആഴത്തിലുള്ള കുഴിെൾ, അഴുക്കു ചാലുെൾ, 

െലുങ്കുെൾ തെങ്ങിയവയിൽ നിന്നും അെല്ം പാല്ിക്കുെ. 

• നവേുത കപാസ്റ്റുെൾ, വീണുെിെക്കുന്ന നവേുത നല്നുെൾ 

തെങ്ങിയവ ശ്രദ്ധിക്കുെ, കഷ്ാകക്കൽക്കാൻ സാധയത ഉണ്ട്. 

• തറന്നു െിെക്കുന്ന ോല്ിനയക്കുഴിെൾ, (ോൻകഹാൾ), െിണ്റുെൾ  

എന്നിവ ചുവന്ന കൊെികയാ ബാരികക്കഡുെകളാ ഉപകയാൈിച്ച് 

അെയാളകെടുത്തുെ. 

• പ്രളയ ജല്ത്തിലൂകെ വാഹനങ്ങൾ ഓെിക്കുവാൻ പാടുള്ളതല്ല, 

ഒഴുെികക്കാണ്ടിരിക്കുന്ന രണ്ട് അെി കവള്ളം കപാലും ഒരു ൊറികന വകര 

ഒഴുക്കിക്കളയാൻ സാധയത ഉണ്ട് . 

• അെകൊൾ പാെം കചയ്തതം ചൂടുള്ളതോയ  ആഹാരം ോത്രം െഴിക്കുെ. 

എകൊഴും ഭക്ഷണ് സാധനങ്ങൾ അെച്ചു സൂക്ഷിക്കുെ.   

• കലാറികനറ്റ് കചയ്തതം തിളെിച്ചാറിയതോയ കവള്ളം ോത്രം കുെിക്കുെ. 

• അണുനാേിനിെളുപകയാൈിച്ചു പരിസരം വൃത്തിയായി സൂക്ഷിക്കുെ. 

 

ദുരന്തത്തിന് കേഷ്ം 

• കുട്ടിെകള പ്രളയജല്ത്തിൽ െളിയ്ക്കാൻ അനുവേിക്കാതിരിക്കുെ.  

• കെടുപാടുെൾ സംഭവിച്ച നവേുത ഉപെരണ്ങ്ങൾ പരികോധിച്ചതിനു 

കേഷ്ം ോത്രം ഉപകയാൈിക്കുെ. . 

• കേയിൻ സവിച്ച് ഓ ് കചയ്യുെയം ഉപെരണ്ങ്ങൾ പ്ലഗ്ഗിൽ നിന്നും 

ോറ്റിയിടുെയം കചയ്യുെ.  നനഞ്ഞ നെെൾ കൊണ്ട് ഉപെരണ്ങ്ങൾ 

കതാെരുത്. 

• കപാട്ടിവീണ് നവേുത തൂണുെളും െമ്പിെളും മൂർച്ചയള്ള േറ്റ വസ്തുക്കളും  

ശ്രേിക്കുെ. 
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• േകല്റിയ / കഡങ്കി പനി പ്രതികരാധത്തിനായി കൊതകുവല് 

ഉപകയാൈിക്കുെ. 

• ഇഴജന്തുക്കകള കൊണ്ടുള്ള േല്യം പ്രളയ സേയത്ത് 

സർവ്വസാധാരണ്ോയതിനാൽ വിഷ്പാമ്പുെളുകെ 

െെികയൽക്കാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുെ. 

• േല്ിനജല് നപപ്പുെളും ശുദ്ധജല് നപപ്പുെളും കെടുപാടുെൾ 

പറ്റിെിെക്കുന്നത് ശ്രദ്ധയിൽ കപടുന്ന പക്ഷം േൗചാല്യങ്ങളും  നപെ് 

കവള്ളവും ഉപകയാൈിക്കരുത്. 

• നപപ്പുകവള്ളം ഉപകയാൈകയാൈയോകണ്ന്ന ആകരാൈയ വകുെികെ 

നിർകേേങ്ങൾ ല്ഭിക്കും വകര കുെിക്കാനും ഭക്ഷണ്ം പാെം കചയ്യാനും 

ഉപകയാൈിക്കരുത്. 

• നിങ്ങൾ വീെ് ഒഴിഞ്ഞുകപാകെണ്ട ആവേയം വരുകമ്പാൾ  ർണ്ിച്ചറുെളും 

വീട്ടുപെരണ്ങ്ങളും െട്ടില്ികെകയാ  കേേയകെകയാ മുെളിൽ 

െയറ്റിവയ്ക്കുെ. 

• േൗചാല്യത്തികെയം േറ്റ േല്ിനജല് നപപ്പുെളുകെയം വായ്ഭാൈം 

േണ്ൽച്ചാക്കുെൾ വച്ച് അെച്ചു വയ്ക്കുന്നത് േല്ിനജല്ം തിരിച്ചുെയറുന്നത 

തെയാൻ സഹായിക്കും. 

• അപരിചിതോയ പ്രളയ ജല്ത്തിൽ കനരിട്ട് ഇറങ്ങരുത്; ഒരു വെി 

ഉപകയാൈിച്ച് ആഴം േനസ്സില്ാക്കിയതിനു കേഷ്ം ോത്രം ഇറങ്ങുെ.  

• ഔകേയാൈിെ അറിയിപ്പുെൾ െിട്ടിയതിനു കേഷ്ം ോത്രം ഒഴിഞ്ഞു 

െിെക്കുന്ന വീടുെളികല്ക്ക് തിരിച്ചു വരിെ. 

• നനഞ്ഞുകപായ എല്ലാവസ്തുക്കളും വൃത്തിയാക്കുെയം 

അണുവിമുക്തോക്കുെയം കചയ്യുെ. 

 

2. ചുഴല്ിക്കാറ്റ്  

ദുരന്തത്തിന് മുൻപ്  

• ചുഴല്ിക്കാറ്റോയി ബന്ധകെട്ടുള്ള മുന്നറിയിപ്പുെൾ നൽകുന്നത് കെന്ദ്ര 

ൊല്ാവസ്ഥാ കെന്ദ്രം ആണ്്.  
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• വീടുെളുകെ അറ്റകുറ്റ പണ്ിെൾ നെത്തുെ, പ്രകതയെിച്ചു കെട്ടിെങ്ങളുകെ 

കേൽക്കൂരെൾ; ഇളെി നിൽക്കുന്ന മൂർച്ചകയറിയ വസ്തുക്കൾ എന്നിവ 

ോറ്റെ. 

• ദുരന്ത സാധയത േനസില്ാക്കിയാൽ െന്നുൊല്ിെകളയം േറ്റ വളർത്തു 

മൃൈങ്ങകളയം അഴിച്ചു വിട്ടു അവയകെ സുരക്ഷ ഉറപ്പു വരുത്തുെ  

• കൊടുങ്കാറ്റ്, കവല്ികയറ്റം, കവള്ളകപാക്കം തെങ്ങിയ അപെെ 

മുന്നറിയിപ്പുെൾ െിട്ടുെയാകണ്ങ്കിൽ ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള  സുരക്ഷിത 

സ്ഥാനങ്ങളും അകങ്ങാട്ടുള്ള വഴിെളും കനരകത്ത അറിഞ്ഞിരിക്കുെ.  

• ദുരന്ത സാധയത േനസ്സില്ാക്കി െഴിഞ്ഞാൽ അതയാവേയം രണ്ടു 

ആഴ്ചെളികല്ക്കു കവണ്ടുന്ന അവേയ ഭക്ഷയവസ്തുക്കളും (ready-to-eat) 

ശുദ്ധജല്വും സംഭരിച്ചു വയ്ക്കുെ  

• വീടുെൾക്കും േറ്റ കെട്ടിെങ്ങൾക്കും ഭീഷ്ണ്ി ഉയർത്തുന്ന വൃക്ഷത്തല്പ്പുെളും 

ോഖെളും അതാത് അധിൊരിെളുകെ അനുേതികയാടുകൂെി 

കവട്ടിോറ്റെകയാ കൊതി ഒതക്കുെകയാ കചയ്യുെ. 

• വാതിലുെളും ജനാല്െളും സുരക്ഷിതോയി അെച്ചിടുെ  

• ഔകേയാൈിെ മുന്നറിയിപ്പുെൾ ല്ഭിച്ചു െഴിഞ്ഞാൽ എത്രയം കപകട്ടന്ന്  

സുരക്ഷിത സ്ഥാനങ്ങളികല്ക്ക് ോറുെ. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•  
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ദുരന്ത സേയത്ത്, വീെിനു അെത്ത്  

• വാതിലുെളും ജനാല്െളും അെച്ചിടുെ. 

• കേയിൻ സവിച്ച് ഓ ് കചയ്യുെ, നവധുതി ഉപെരണ്ങ്ങളുകെ പ്ലഗ്ഗ് 

ഊരിയിടുെ, പാചെവാതെം ഓ ് കചയ്യുെ  

• നിങ്ങളുകെ വീെിനു സുരക്ഷിതതവം കുറവ് ആകണ്ന്ന് കതാന്നുന്ന പക്ഷം 

എത്രയം കപകട്ടന്ന് ചുഴല്ിക്കാറ്റികെ ആരംഭത്തിനു മുൻപ് തകന്ന 

സുരക്ഷിത താവളങ്ങളിൽ / െയാമ്പുെളിൽ എത്തികച്ചരുെ  

• കലാറികനറ്റ് കചയ്തതം തിളെിച്ചാറിയതോയ കവള്ളം ോത്രം 

ഉപകയാൈിക്കുെ  

• കെട്ടിെങ്ങൾ തെരാൻ തെങ്ങുെയാകണ്ങ്കിൽ സവയരക്ഷയ്ക്കു കവണ്ടി 

െിെക്ക, െട്ടിയള്ള പുതെ് അതേകല്ലങ്കിൽ തല്യണ്െൾ തെങ്ങിയവ 

കൊണ്ട് മൂടുെകയാ ബല്മുള്ള കേേ / കബഞ്ച് തെങ്ങിയവയകെ 

അെിയിൽ ഇരിക്കുെകയാ ഉറപ്പുള്ള എവികെകയങ്കിലും (ഉോ: വാട്ടർ 

നപെ്) മുറുകെ പിെിച്ചു നിൽക്കുെകയാ കചയ്യുെ. 

പുറത്തുനില്കുകമ്പാൾ  

• കെടുപാടുെൾ സംഭവിച്ച കെട്ടിെങ്ങളികല്ക്കു െെക്കരുത്.   

• എത്രയം കപകട്ടന്ന് സുരക്ഷിത സ്ഥാനങ്ങളികല്ക്ക് നീങ്ങുെ.  

• േരത്തികെകയാ ഇല്ക്ട്രിക്ക് നല്നികെകയാ ചുവട്ടിൽ നിൽക്കരുത്.   

• കപാടുന്നകന ൊറ്റികെ കവൈത കുറയന്നകതാ ോന്തോകുന്നകതാ െണ്ടു 

ചുഴല്ിക്കാറ്റ് െഴിഞ്ഞു എന്ന് അനുോനിക്കുന്നത് അപെെം 

വിളിച്ചുവരുത്തും; അതകൊണ്ട് എകൊഴും ഔകേയാൈിെ അറിയിപ്പുെൾക്കു 

ോത്രം പ്രാധാനയം കൊടുക്കുെ.  

ദുരന്തത്തിന് കേഷ്ം  

• കലാറികനറ്റ് കചയ്തതം തിളെിച്ചാറ്റിയതം ആയ കവള്ളം ോത്രം കുെിക്കുെ.   

• ഔകേയാൈിെ അറിയിെ് വരുന്നത് വകര സുരക്ഷിത സ്ഥാനത്ത് തകന്ന 

തെരുെ.   
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• കെടുപാടുെൾ സംഭവിച്ച ഇല്ക്ട്രിക്ക് നല്നുെൾ, അയഞ്ഞുകപായ 

ഇല്ക്ട്രിക്ക് വയർ, മൂർച്ച കൂെിയ േറ്റ വസ്തുക്കൾ  തെങ്ങിയവ ശ്രേിക്കുെ  

• കെടുപാടുെൾ പറ്റിയ കെട്ടിെങ്ങളികല്ക്കു പ്രകവേിക്കരുത്.   

• കെടുപാടുെൾ സംഭവിച്ച നവേുത ഉപെരണ്ങ്ങൾ ഇല്ക്ട്രീഷ്യൻ 

പരികോധിച്ചതിനു കേഷ്ം ോത്രം പ്രവർത്തിെിക്കുെ.   

േത്സ്യകത്താഴില്ാളിെൾക്കുള്ള നിർകേേങ്ങൾ.   

• വള്ളം, വല്, േറ്റ് സാേഗ്രിെൾ  എന്നിവ സുരക്ഷിതസ്ഥാനങ്ങളിൽ 

കെട്ടിയിടുെ.   

• ചുഴല്ിക്കാറ്റ് മുന്നറിയിപ്പുള്ള സേയങ്ങളിൽ െെല്ിൽ കപാൊതിരിക്കുെ.  

 

3. ഇെിേിന്നൽ  

 

ദുരന്തത്തിന് മുൻപ്  

• എകൊഴും എർത്തിങ് നല്ല രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നുകണ്ടന്നു 

ഉറപ്പുവരുത്തുന്നത് നവദുത ഉപെരണ്ങ്ങൾക്ക് 

കെടുപാടുണ്ടാവാതിരിക്കാൻ സഹായിക്കും. 

• േിന്നൽ രക്ഷാെവചം, സർജ് കപ്രാട്ടക്ടർ  കപാലുള്ള ഉപെരണ്ങ്ങൾ 

സ്ഥാപിക്കുന്നത് പരിൈണ്ിക്കാവുന്നതാണ്്, ഇത് നിങ്ങളുകെ വീടും 

ഉപെരണ്ങ്ങളും സംരക്ഷിക്കാൻ സഹായിക്കും.  

 

ദുരന്ത സേയത്ത്  

മുറിക്കുള്ളിൽ  ആകണ്ങ്കിൽ  

• ഇെിേിന്നല്ിനു മുൻപ് തകന്ന നവേുത ഉപെരണ്ങ്ങൾ  പ്ലഗ്ഗിൽ നിന്നും 

ഊരിയിടുെ. ല്ാൻഡ് ക ാണുെൾ, ചാർജറുെൾ, േറ്റ നവേുത 

ഉപെരണ്ങ്ങൾ തെങ്ങിയവ ഉപകയാൈിക്കാകത ശ്രേിക്കുെ. 
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• ജനാല്െളുകെയം വാതിലുെളുകെയം അടുത്ത് നിന്നും ോറി നിൽക്കുെ. 

അതകപാകല് വരാന്തെളിൽ നിന്നും ോറി നിൽക്കുെ. 

• കല്ാഹ നപപ്പുെളും േറ്റ പ്ലംബിംൈ് ഉപെരണ്ങ്ങളിലും 

സ്പർേിക്കാതിരിക്കുെ. 

 

മുറിക്കു പുറത്തുനില്കുകമ്പാൾ  

• എത്രയം കപകട്ടന്ന് മുറിയികല്ക്ക് കപാകുെ. കല്ാഹങ്ങൾ, െിൻ  

തെങ്ങിയവ കൊണ്ടുള്ള കേൽക്കൂര, ഷ്ീറ്റെൾ തെങ്ങിയവയിൽ നിന്നും 

അെകല്ക്ക് ോറി നിൽക്കുെ.  

• തറസ്സായ പ്രകേേങ്ങളിൽ ഒറ്റകെട്ടു കപാകുെയാകണ്ങ്കിൽ 

സുരക്ഷയ്ക്കായി കുനിഞ്ഞു നിൽക്കുെ.  

• വൃക്ഷങ്ങളുകെ അടുകത്താ / അെിയികല്ാ അഭയം പ്രാപിക്കരുത്. 

ആൾക്കൂട്ടത്തിൽ അല്ലാകത അെന്നു നിൽക്കുെ. ജല്കരാതസ്സുെളിൽ 

നിന്നും അെല്ം പാല്ിക്കുെ. 

• പുറത്തു നിൽകക്കണ്ടി വരുന്ന സാഹചരയങ്ങളിൽ നിർത്തിയിട്ടിരിക്കുന്ന 

ൊറികല്ാ, നില്ത്തു തകന്ന ഉള്ള കെട്ടിെങ്ങളികല്ാ അഭയം പ്രാപിക്കുെ. 

• േിന്നൽ ഉണ്ടാവുന്ന സേയത്ത് ൊറികല്ാ ബസികല്ാ േകറ്റകതങ്കിലും 

അെഞ്ഞ വാഹനങ്ങളികല്ാ ആകണ്ങ്കിൽ അവികെ തകന്ന 

സുരക്ഷിതോയി തെരുെ.   

• കല്ാഹ നിർമ്മിതോയ വസ്തുക്കൾ ഉപകയാൈിക്കരുത്; കെല്ിക ാൺ / 

നവദുതി നല്നുെൾ തെങ്ങിയവയകെ അടുത്ത്  നിന്നും ോറി 

നിൽക്കുെ.  

• കവള്ളത്തിൽ നിന്നും ോറിനിൽക്കുെ - കുളം, തൊെം, േറ്റ 

ജല്ാേയങ്ങളികല് കചറുവള്ളങ്ങൾ തെങ്ങിയവയിൽ നിന്നും എത്രയം 

കപകട്ടന്ന് ോറി നിൽക്കുെ. 

• ഉയർന്ന പ്രകേേങ്ങൾ, തറസ്സായ സ്ഥല്ങ്ങൾ, നേതാനങ്ങൾ, 

തീരപ്രകേേങ്ങൾ തെങ്ങിയ പ്രകേേങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുെ. 
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േിന്നകല്റ്റവകര പരിചരിക്കുകമ്പാൾ  

• ആവേയകേങ്കിൽ സി.പി.ആർ  (ൊർഡികയാ പൾേകനറി 

കറസൂസ് സികറ്റഷ്ൻ) നൽകുെ.   

• എത്രയം കപകട്ടന്ന് അടുത്തുള്ള ആശുപത്രിയിൽ നവേയപരികോധനയ്ക്ക് 

വികധയോക്കുെ. 

 

4. ഉരുൾകൊട്ടൽ  

 

ദുരന്തത്തിന് മുൻപ്  

• കൂടുതൽ വൃക്ഷങ്ങളും, േറ്റസസയജാല്ങ്ങളും നട്ടുപിെിെിക്കുന്നത് േണ്ണ് 

ഉറെിച്ചു നിർത്താൻ സഹായിക്കുെയം അത് മൂല്ം ഉരുൾകൊട്ടൽ 

സാധയത ല്ഘൂെരിക്കുെയം കചയ്യുന്നു. 

• അഴുക്കുചാലുെൾ വൃത്തിയാക്കിവയ്ക്കുെയം, േല്ിനജല്ം ഒഴുക്കുന്നതിനുള്ള 

േവാരങ്ങൾ അെയാകത ശ്രദ്ധിക്കുെയം കചയ്യുന്നകതാകൊെം സവാഭാവിെ 

ജല്നിർൈേന സംവിധാനത്തിനു തെസ്സം വരാതിരിക്കുവാനും 

ശ്രദ്ധിക്കുെ. 

• അവേിഷ്ടങ്ങൾ, ോല്ിനയങ്ങൾ, തെങ്ങിയവ കുത്തകനയള്ള 

കചരിവുെളിൽ കൊണ്ടിെരുത്. 

• പ്രകൃതിയിൽ ൊണ്കെടുന്ന മുന്നറിയിപ്പുെൾ ശ്രദ്ധകയാകെ വീക്ഷിക്കുെ. 

പ്രകതയെിച്ച് പാറയിൽ ഉണ്ടാവുന്ന വിള്ളലുെൾ, കചളികവള്ളം െല്ർന്ന 

പുഴ തെങ്ങിയവ. 

• കുത്തകനയള്ള കചരിവുെളിലും, സവാഭാവിെ ജല്നിർഗ്ഗേന പാതയിലും 

നിർമ്മാണ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ നെത്തരുത്. 

• എകന്തങ്കിലും അപായസൂചനെൾ, പ്രകതയെിച്ച് േരങ്ങൾ പിളരുന്നകതാ, 

പാറെൾ കൂട്ടിയിെിക്കുന്നകതാ ആയ േബ്ദങ്ങൾ തെങ്ങിയവ ശ്രദ്ധയിൽ 

കപടുെയാകണ്ങ്കിൽ എത്രയം കപകട്ടന്ന് േണ്ണിെിച്ചില്ിൻകറ പാതയിൽ 

നിന്നും, താഴ്വാരങ്ങളിൽ നിന്നും അെകല്ക്ക് ഓെി രക്ഷകെടുെ. 
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• ദുരന്ത സാഹചരയത്തിൽ െഴിയകേങ്കിൽ എത്രയം കപകട്ടന്ന് അടുത്തുള്ള 

വികല്ലജ്, പഞ്ചായത്ത് അധിൊരിെകള അറിയിക്കുെ. കൂൊകത ജില്ല 

ദുരന്ത നിവാരണ് െൺകരാൾ റം (1077) തെങ്ങിയവയിൽ വിവരം 

അറിയിക്കുെ. 

 

ഉരുൾകപാട്ടല്ിനു കേഷ്ം  

• ഇളെിനിൽക്കുന്ന പ്രതല്ങ്ങൾ / വസ്തുക്കൾ, നവേുത തൂണുെകളാ / 

െമ്പിെകളാ തെങ്ങിയവയിൽ കതാൊകനാ അവയകെ മുെളിലൂകെ 

നെക്കാകനാ പാെില്ല. 

• േണ്ണിെിച്ചില്ിൻകറ പാതയിൽ നിന്നും, താഴ് വരയിൽ നിന്നും എത്രയം 

കപകട്ടന്ന് ഓെിോറുെ. 

• മുറിവുപറ്റിയവകരയം അവേിഷ്ടങ്ങൾക്കിെയിൽ കുടുങ്ങികൊയവകരയം 

രക്ഷകെടുത്തുെയം ആവേയോയ പ്രഥേ ശുശ്രൂഷ് നൽകുെയം കചയ്യുെ 

• പുഴ, അരുവിെൾ, െിണ്റുെൾ തെങ്ങിയവയിൽ നിന്നുള്ള േല്ിനോയ 

ജല്ം കുെിക്കാൻ പാെില്ല. 
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• ഔകേയാൈിെ നിർകേേം അനുസരിച്ച് ദുരിതാേവാസ െയാമ്പുെളിൽ 

അഭയം പ്രാപിക്കുെ.  

• ഉരുൾകപാട്ടൽ ൊരണ്ം കതന്നിോറിയിട്ടുള്ള സ്ഥല്ങ്ങളിൽ നിന്നും ോറി 

നിൽക്കുെ. തെർച്ചയായ ഉരുൾ കപാട്ടലുെളും േകണ്ണാല്ിപ്പും ഉണ്ടാവാം. 

• അപെെം ഉണ്ടായ പ്രകേേങ്ങളിൽ നിന്നും അെന്നു നിൽക്കുെ. ക ാകട്ടാ 

എടുക്കുന്നതികനാ, ൊഴ്ച്ച ൊണുന്നതികനാ മുതിരരുത്. 

 

5. തീരകോഷ്ണ്ം 

ദുരന്തത്തിന് മുൻപ് 

 
• തീരകോഷ്ണ്ം മൂല്ം മുൻപ് നാേനഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടായ വീടുെകളാ േറ്റ 

കെട്ടിെങ്ങകളാ പുനർ നിർേിക്കുന്നത് പരിഹാരോർഗ്ഗേല്ല. അങ്ങകന 

ഉള്ള കെട്ടിെങ്ങൾ/വീടുെൾ ഉപകയാൈിക്കുന്നത് െഴിയന്നതം 

ഒഴിവാക്കണ്ം.  

• തീരകോഷ്ണ്ം അനുഭവകെടുന്ന പ്രകേേങ്ങളിൽ നിന്ന് പരോവധി ോറി 

താേസിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണ്ം 

• തീരപ്രകേേത്തുള്ള േണ്ൽകൂനെൾ, െണ്ടൽക്കാടുെൾ, േറ്റ നജവ 

നവവിധയങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കണ്ം. 

• അതത പ്രകേേങ്ങളിൽ വയാപെോയി െണ്ടു വന്നിരുന്ന സസയങ്ങൾ 

തീരങ്ങളിൽ വച്ച് പിെിെിക്കുെയം സംരക്ഷിക്കുെയം കവണ്ം. 

• തീരപ്രകേേകത്ത പ്ലാസ്റ്റിെ് കപാലുള്ള ഖര ോല്ിനയങ്ങൾ ോസ്ത്രീയോയി 

നിർോർജനം കചയ്യണ്ം. 

• െെൽ/ൊയൽ തീരം െകയ്യറുന്നത് െർേനോയം ഒഴിവാക്കണ്ം. 

• െെൽ തീരകത്ത നിർോണ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ CRZ നിബന്ധനെൾ 

പ്രൊരം ആണ്് എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തണ്ം. 
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ദുരന്ത സേയത്ത് 

 

• േൺസൂൺ സേയങ്ങളിൽ തീരകോഷ്ണ്ം കനരിടുന്ന പ്രകേേങ്ങളിൽ 

െഴിയന്നവർ ജാഗ്രത പാല്ിക്കണ്ം. 

• ഉയർന്ന തിരോല് മുന്നറിയിപ്പുള്ള സേയങ്ങളിൽ ോറി താേസിക്കാൻ 

ഉള്ള മുകന്നാരുക്കങ്ങൾ നെത്തണ്ം. ഔകേയാൈിെ അറിയിെ് വരുന്നത് 

വകര സുരക്ഷിത സ്ഥല്ങ്ങളിൽ തകന്ന താേസിക്കുെ 

• തീരകോഷ്ണ്ം കനരിടുന്ന പ്രകേേങ്ങളിൽ നിന്ന് ചുഴല്ിക്കാറ്റ് കപാലുള്ള 

അതിതീവ്ര ൊറ്റ്/േഴ സേയങ്ങളിൽ െയാമ്പുെളികല്കക്കാ സുരക്ഷിത 

സ്ഥല്ങ്ങളികല്കക്കാ െർേനോയം ോറിത്താേസിക്കണ്ം 

• കലാറികനറ്റ് കചയ്തതതം തിളെിച്ചാറിയതോയ  കവള്ളം ോത്രം കുെിക്കുെ 

• േത്സ്യകത്താഴില്ാളിെളുകെ വള്ളങ്ങളും േറ്റ അനുബന്ധ സാേഗ്രിെളും 

സുരക്ഷിത സ്ഥാനങ്ങളികല്ക്ക് ോറ്റെ 

 

വികനാേസഞ്ചാരിെൾക്കുള്ള നിർകേേങ്ങൾ 

 

• െെൽത്തീരത്തുള്ള എല്ലാ മുന്നറിയിെ് അെയാളങ്ങളും അനുസരിക്കുെ 

• അസ്ഥിരോയ േൺതിട്ടെൾ ഉള്ള സ്ഥല്ങ്ങളിൽ നിൽക്കുന്നകതാ 

ഇരിക്കുന്നകതാ ഒഴിവാക്കുെ, ൊരണ്ം അവ തെരാൻ സാധയത ഉണ്ട്.  

• കവല്ിയിറക്ക സേയത്ത് നിങ്ങളുകെ ബീച്ച് സന്ദർേനങ്ങൾ ആസൂത്രണ്ം 

കചയ്യുെ. ഉയർന്ന കവല്ികയറ്റവും വല്ിയ തിരോല് ജാഗ്രത നിർകേേങ്ങളും 

ഉള്ള സേയങ്ങളിൽ െെൽത്തീരത്ത് കപാവുന്നത് ഒഴിവാക്കുെ 

• തീരകോഷ്ണ്ം കനരിടുന്ന പ്രകേേങ്ങളിൽ െെല്ികല്ക്ക് ഇറങ്ങാകത 

കനാക്കുെ 

• നിങ്ങൾ പരിചയസമ്പന്നനായ നീന്തൽക്കാരനാകണ്ങ്കിൽ കപാലും 

ഒരിക്കലും ഒറ്റയ്ക്ക് െെല്ിൽ ഇറങ്ങരുത്  

• നല് ് ൈാർഡുെൾ  ഉള്ള സംരക്ഷിത ബീച്ചുെളിൽ ോത്രം 

കവള്ളത്തിൽ ഇറങ്ങാൻ എകൊഴും ജാഗ്രത പാല്ിക്കുെ. 
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6. സുനാേി  

 

• സുനാേിയോയി ബന്ധകെട്ടിട്ടുള്ള മുന്നറിയിപ്പുെൾ നൽകുന്നത് 

ഇൻകൊയ് സ് (INCOIS) എന്ന കെന്ദ്ര സർക്കാർ സ്ഥാപനോണ്്.   

• നിങ്ങൾ ഒരു വികനാേസഞ്ചാരിയാകണ്ങ്കിൽ, ഒരു പ്രകേേകത്തക്ക് 

യാത്രകചയ്യുകമ്പാൾ തകന്ന അവിടുകത്ത സുനാേി സാധയതെകള കുറിച്ചും 

ജനങ്ങകള ഒഴിെിക്കുന്ന രീതിെകള കുറിച്ചും അറിഞ്ഞിരിക്കുെ.  

• നിങ്ങൾ തീരപ്രകേേത്ത് നിൽക്കുകമ്പാൾ ഭൂെമ്പകോ േറ്റ 

സോനസംഭവങ്ങകളാ ഉണ്ടാവുകന്നങ്കിൽ വാർത്താ ോധയേങ്ങൾ 

ശ്രദ്ധിച്ച് സുനാേി മുന്നറിയിെ് ഉകണ്ടാ എന്ന് പരികോധിക്കുെ.   

• നിങ്ങളുകെ പ്രകേേകത്ത മുന്നറിയിപ്പുെളും ദുരന്ത നിവാരണ് പദ്ധതിെളും 

ജനങ്ങകള ഒഴിെിക്കാനുള്ള വഴിെളും അറിഞ്ഞിരിക്കുെ. കനരകത്ത 

നിർകേേിച്ചിരിക്കുന്ന വഴിെളിലൂകെ ജനങ്ങകള ഒഴിെിക്കുന്ന രീതിെൾ 

പരിേീല്ിക്കുെ. 

• സ്കൂളികല്ാ േകറ്റാ ഉള്ള നിങ്ങളുകെ കൂട്ടിെകള തിരികെ എത്തിക്കാനുള്ള 

നെപെിെകള കുറിച്ച് കബാധവാന്മാരായിരിക്കുെ.  

 

ദുരന്ത സേയത്ത്  

• ഔകേയാൈിെ മുന്നറിയിപ്പുെൾ അനുസരിച്ചു എത്രയം കപകട്ടന്ന് 

സുരക്ഷിത സ്ഥാനങ്ങളികല്ക്ക് ോറുെ.  

• തീരപ്രകേേത്തു നിന്നു അെല്ം പാല്ിക്കുെ. 

• വസ്തുവെെൾ സംരക്ഷിക്കാൻ തനിയാകത സവന്തം ജീവൻ 

സംരക്ഷിക്കാൻ ോത്രം ശ്രേിക്കുെ.   

• നിങ്ങൾ ഏകതങ്കിലും ജല്ാേയത്തിൽ കപട്ടുകപാകുെയാകണ്ങ്കിൽ, 

കവള്ളത്തിൽ കപാങ്ങിക്കിെക്കുന്ന േരത്തെിയികല്ാ േകറ്റാ പിെിച്ചു 

രക്ഷകപൊൻ ശ്രേിക്കുെ. 
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• നിങ്ങൾ ഒരു കബാട്ടിൽ സഞ്ചരിക്കുെയാകണ്ങ്കിൽ തിരോല്െളുകെ േിേ 

കനാക്കി െെല്ിൽ നിന്നും പുറകത്തക്കു രക്ഷകപൊൻ ശ്രേിക്കുെ.  നിങ്ങൾ 

തറമുഖത്തു നിൽക്കുെയാകണ്ങ്കിൽ എത്രയം കപകട്ടന്ന് 

ഉൾനാടുെളികല്ക്കു ോറുെ. 

 

ദുരന്തത്തിന് കേഷ്ം  

• ഔകേയാൈിെ മുന്നറിയിെ് െിട്ടിയതിനുകേഷ്ം ോത്രം വീടുെളികല്ക്ക് 

തിരിച്ചു വരിെ. 

• ദുരന്തബാധിത പ്രകേേങ്ങളിൽ അനാവേയോയി സന്ദർേിക്കുന്നത് 

ഒഴിവാക്കുെ. 

• കവള്ളത്തിൽ വന്നുകചർന്ന അവേിഷ്ടങ്ങളിൽ നിന്നും ോറിനിൽക്കുെ. 

• നിങ്ങൾക്കു എകന്തങ്കിലും മുറിവുെൾ പറ്റിയിട്ടുകണ്ടാ എന്ന് 

പരികോധിക്കുെയം ആവേയകേങ്കിൽ പ്രാഥേിെ ശുശ്രൂഷ്െൾ 

എടുക്കുെയം കചയ്യുെ. അതിനുകേഷ്ം ോത്രം മുറിവുപറ്റിയവകരയം 

അവേിഷ്ടങ്ങൾക്കിെയിൽ കപട്ടുകപായവകരയം സഹായിക്കുെ. 
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• സുനാേി ൊരണ്ം കവള്ളത്താൽ ചുറ്റകെട്ടു െിെക്കുന്നതം തറയിലും 

ചുേരുെളിലും വിള്ളലുെൾ രൂപകെടുെയം കചയ്യുകന്നങ്കിൽ അത്തരം 

കെട്ടിെങ്ങളിൽ നിന്നും എത്രയം കപകട്ടന്നു ോറുെ. 

• അതീവ ജാഗ്രതകയാടുകൂെിോത്രം കെട്ടിെങ്ങളികല്ക്കു  തിരികെ 

പ്രകവേിക്കുെ. 

• വീടുെളും േറ്റ കെട്ടിെങ്ങളും വൃത്തിയാക്കുന്ന സേയങ്ങളിൽ കവണ്ടത്ര 

മുൻെരുതലുെളും സുരക്ഷാ െവചങ്ങളും ഉപകയാൈിക്കുെ. 

• തറന്നു വച്ചിരിക്കുന്ന പാത്രങ്ങളിലുള്ള പാനീയങ്ങകളാ ഭക്ഷണ് 

പോർത്ഥങ്ങകളാ പിന്നീെ് ഉപകയാൈിക്കരുത്. 

• നിങ്ങളുകെ വീെ് വീട്ട് ഒഴികയണ്ട സാഹചരയങ്ങൾ വരുന്ന പക്ഷം 

നിങ്ങൾ എകങ്ങാട്ടു കപാകുന്നു എന്ന വിവരങ്ങൾ ബന്ധകെട്ട 

വിഭാൈങ്ങൾക്ക് നെോറുെ. 

 

7. വരൾച്ച  

ദുരന്തത്തിന് മുൻപ്  

• േഴകവള്ള സംഭരണ്ം േീല്ോക്കുെ. 

• അതാത പ്രകേേത്തു സ്ഥിതി കചയ്യുന്ന ജല്കരാതസ്സുെൾ 

േഴക്കാല്ത്തിനു മുൻപ് തകന്ന നന്നാക്കുെയം പുനരുജ്ജീവിെിക്കുെയം 

കചയ്യുെ. 

• വരൾച്ചകയ പ്രതികരാധിക്കാൻ െഴിയന്നതം കുറഞ്ഞ ജല്ല്ഭയത ോത്രം 

ആവിേയമുള്ളതോയ  വിത്തിനങ്ങളും കചെിെളും ഉപകയാൈിക്കുെ.   

• വരൾച്ച പ്രതികരാധിക്കാൻ െഴിവുള്ള പുല്ലിനങ്ങൾ, കുറ്റികച്ചെിെൾ, 

േരങ്ങൾ തെങ്ങിയവ നട്ടുപിെിെിച്ചു േണ്ണികെ ഈർെം നില്നിർത്തുെ  

• ഭൂൈർഭ ജല്നിരെ് ഉയർത്തുന്നതിനായി േഴക്കുഴിെൾ (ോസ്ത്രീയോയ 

രീതിയിൽ) നിർമ്മിക്കുെ. 
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• വിളെൾക്ക് ജല്കസചനത്തിനായി ഡ്രിപ് കപാലുള്ള ോർഗ്ഗങ്ങൾ 

അവല്ംബിക്കുെ. നവകുകന്നരങ്ങളിൽ ോത്രം കചെിെൾ നനയ്ക്കാൻ 

ശ്രദ്ധിക്കുെ  

• ൈാർഹിെ ജല്ം പുനരുപകയാൈിച്ചു കൊണ്ട് കചെിെളും േറ്റം നനയ്ക്കാൻ 

ഉപകയാൈിക്കുെ. 

• കുളിക്കുകമ്പാൾ ജല്നഷ്ടം കുറയ്ക്കാനായി ഷ്വറിനു പെരം ബക്കറ്റ് 

ഉപകയാൈിക്കുെ. 

• കനരിട്ട് കവള്ളം ഒഴിച്ച് തറ വൃത്തിയാക്കുന്നതിന് പെരം നനഞ്ഞ തണ്ി  

ഉപകയാൈിക്കുെ  

• കവള്ളത്തികെ ഉപകയാൈം പരോവധി കുറയ്ക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള 

േൗചാല്യങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുെ  

• ജല്സംഭരണ്ിെളും അനുബന്ധ നപപ്പുെളും കൃതയോയി പരികോധിച് 

ജല്നഷ്ടം ഇല്ല എന്ന് ഉറെിക്കുെ  

• െഴിയന്നതം ജല്ം പുനരുപകയാൈം കചയ്യാൻ  ശ്രദ്ധിക്കുെ.  

• ജല്സംരക്ഷണ് ോർഗ്ഗങ്ങൾ ജീവിത നേല്ിയാക്കുെ. ജല് 

ഉപകയാൈവുോയി  ബന്ധകെട്ട സംസ്ഥാന / പ്രാകേേിെ 

നിയന്ത്രണ്ങ്ങൾ അനുസരിക്കുെ.  
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കചയ്യരുതാത്തവ  

 

• ജല്ം ദുരുപകയാൈം കചയ്യരുത്.   

• വൃക്ഷങ്ങളും വനങ്ങളും കവട്ടി നേിെിക്കരുത്  

• കേൽക്കൂരെളിലും േറ്റം സംഭരിക്കകെടുന്ന േഴകവള്ളം കവറുകത ഒഴുക്കി 

െളയരുത്  

• പരമ്പരാൈത ജല്കരാതസ്സുെളായ ആണ്ിെൾ, കുളങ്ങൾ, 

െിണ്റുെൾ, ൊങ്കുെൾ തെങ്ങിയവ േല്ിനോക്കരുത്. 

• ധാരാളം ജല്ല്ഭയത കവണ്ടുന്ന വിളെൾ ഉപകയാൈിക്കരുത് / കവയിൽ 

ഉള്ളകൊൾ കചെിെൾക്ക് കവള്ളം നനയ്ക്കരുത്  

• പല്ലുകതയ്ക്കുെ, കഷ്വ് കചയ്യുെ, പാത്രം െഴുകുെ, തണ്ി നനയ്ക്കുെ തെങ്ങിയ 

നേനംേിന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ൊപ്പുെൾ തെർച്ചയായി തറന്നുവിട്ടു 

ജല്നഷ്ടം ഉണ്ടാക്കരുത്. 

• കചെി നനയ്ക്കൽ, വാഹനം െഴുെൽ തെങ്ങിയ ൈാർഹിെ 

ആവേയങ്ങൾക്കായി കഹാസുെൾ ഉപകയാൈിക്കാതിരിക്കുെ.   

 

8. ഉഷ്് ണ്തരംൈം   

• ോഹം അനുഭവകെട്ടികല്ലങ്കിലും ആവേയാനുസരണ്ം ധാരാളം കവള്ളം 

കുെിക്കുെ.  

• അപസ്മാരം, ഹൃേയ, വൃക്ക, െരൾ തെങ്ങിയവ സംബന്ധിച്ച 

അസുഖങ്ങൾ ഉള്ള,  ജല്ാംേം കുറഞ്ഞ ഭക്ഷണ്രീതി പിന്തുെകരണ്ടി 

വരുന്നവർ, കഡാക്ടറുകെ വിേഗ്ദാഭിപ്രായം അനുസരിച്ചു ോത്രം 

കവള്ളത്തിൻകറ കതാത് നിയന്ത്രിക്കുെ.  

• ആവേയം വന്നാൽ ഓ.ആർ.എസ് (ഓറൽ  റീനഹകഡ്രഷ്ൻ 

കസാല്ൂഷ്ൻ) ല്ായനി ഉപകയാൈിക്കുെ, വീട്ടിൽ തകന്ന ഉണ്ടാക്കാവുന്ന  

ല്സ്സി, െഞ്ഞികവള്ളം, നാരങ്ങാ കവള്ളം, കോര്, ഇളനീർ തെങ്ങിയവ 

ഉപകയാൈിക്കാം. ഇത് ജല്ാംേം നില്നിർത്തുന്നതിന് ഉപെരിക്കും.    
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• െനം കുറഞ്ഞ, ഇളം നിറത്തിലുള്ള, അയഞ്ഞ  പരുത്തി (കൊട്ടൺ) 

വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിക്കുെ. 

• പുറത്തുനിൽകക്കണ്ടി   വരുന്ന സാഹചരയങ്ങളിൽ ഷ്ാൾ, കതാെി, കുെ 

ഇവയികല്കതങ്കിലും ഉപകയാൈിക്കുെ. െണ്ണികെ സംരക്ഷണ്ത്തിനായി 

സൺഗ്ലാസുെളും, ചർമ്മത്തികെ സുരക്ഷയ്ക്ക് സൺസ്ക്രീൻ കല്ാഷ്നുെളും 

ഉപകയാൈിക്കുെ. 

• കൂടുതൽ േരങ്ങൾ നട്ടുപിെിെിക്കുെ  

 

കതാഴിലുെേെളും കതാഴില്ാളിെളും ശ്രേിക്കാൻ  

• കജാല്ിസ്ഥല്ങ്ങളിൽ തണുത്ത ശുദ്ധജല്ം ല്ഭയോക്കുെ. 

• കതാഴില്ാളിെൾക്കായി വിശ്രേസ്ഥല്ം, ശുദ്ധോയ കവള്ളം, കോര്, 

ഐസ് പാക്കറ്റെൾ അെങ്ങിയ പ്രാഥേിെ ശുശ്രൂഷ് െിറ്റ്, ഒ.ആർ.എസ്  

തെങ്ങിയവ ല്ഭയോക്കുെ. 

• കതാഴില്ാളിെൾ കനരിട്ടുള്ള  സൂരയതാപം ഏൽക്കാതിരിക്കാൻ 

ശ്രേിക്കണ്ം. 

• പുറത്തുനിന്ന് കചയ്യണ്ട പ്രയാസെരോയ കജാല്ിെളുകെ സേയക്രേം 

താപനില് അനുസരിച്ചു പുനഃക്രേീെരിക്കുെ. 

• പുറത്തുനിന്നുള്ള കജാല്ിെൾക്കു ഇെകവളെൾ കൊടുക്കുെയം 

വിശ്രേത്തിനു സാധാരണ്യിൽ കൂടുതൽ സേയം നൽകുെയം കചയ്യുെ. 

• ഉയർന്നതം ചൂെ് കൂടുതലുള്ളതോയ പ്രകേേങ്ങളിൽ കതാഴില്ാളിെൾക്ക് 

പ്രയാസം കുറഞ്ഞതം സേയം കുറഞ്ഞതോയ കജാല്ിെൾ കൊടുക്കുെ  

• ൈർഭിണ്ിെൾക്കും ആകരാൈയപരോയ ബുദ്ധിമുട്ടുെൾ കനരിടുന്ന 

കതാഴില്ാളിെൾക്കും പ്രകതയെ പരിൈണ്ന കൊടുക്കുെ. 

• ഉഷ്ണതരംൈങ്ങകള കുറിച്ചുള്ള മുന്നറിയിപ്പുെൾ കതാഴില്ാളിെളികല്ക്കും 

എത്തിക്കുെ.  
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േറ്റ മുൻെരുതലുെൾ  

• പരോവധി വീടുെൾക്കുള്ളിൽ തകന്ന െഴിയാൻ ശ്രദ്ധിക്കുെ. 

• നിർത്തിയിട്ടിരിക്കുന്നതം അെച്ചിരിക്കുന്നതോയ  വാഹനങ്ങളിൽ 

കുട്ടിെകളകയാ വളർത്തുമൃൈങ്ങകളകയാ തനിച്ചാക്കരുത്. 

•  ാൻ ഉപകയാൈിക്കുെയം നനഞ്ഞതണ്ിയപകയാൈിക്കുെയം തണുത്ത 

കവള്ളത്തിൽ ഇെയ്ക്കികെ കുളിക്കുെയം കചയന്നത് ചൂെിൽ നിന്നും രക്ഷ 

നൽകും. 

• വീട്ടികല്ാ ഓ ീസികല്ാ വരുന്ന ആളുെൾക്ക് ശുദ്ധ ജല്ം നൽകുെ. 

• പരോവധി കപാത ൈതാൈത സംവിധാനങ്ങളും ൊർ കഷ്യറിങ്ങും 

ഉപകയാൈിക്കുന്നത് ചൂെികനയം ആകൈാളതാപനവും   കുറയ്ക്കാൻ 

സഹായിക്കും. 

• ചപ്പുചവറുെളും ൊർഷ്ിെ ോല്ിനയങ്ങളും കൂട്ടിയിട്ടു െത്തിക്കരുത് . 

• ജല്കരാതസ്സുെൾ സംരക്ഷിക്കുെ. േഴകവള്ള സംഭരണ്ം േീല്ോക്കുെ. 
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• ഊർജ ൊരയക്ഷേതയള്ള ഉപെരണ്ങ്ങൾ ഉപകയാൈിക്കുെയം ബേൽ 

ഊർജ കരാതസ്സുെളും ഉപകയാൈിക്കാൻ ശ്രേിക്കുെയം കചയ്യുെ. 

• എകന്തങ്കിലും ോരീരിെ അസവസ്ഥതെൾ കതാന്നുെയാകണ്ങ്കിൽ 

എത്രയം കപകട്ടന്ന് തകന്ന സവയം ഒരു കഡാക്ടകറ സേീപിക്കുെകയാ 

അകല്ലങ്കിൽ േറ്റാരുകെകയങ്കിലും സഹായകത്താടുകൂെി ആശുപത്രിയിൽ 

എത്തുെകയാ കചയ്യുെ. 

 

വീെിനെത്ത്  തണുെ് നില്നിർത്താൻ  

• സൗര പ്രതി ല്നമുള്ള കവളുത്ത കപയിെ്, കേൽക്കൂര തണുപ്പുള്ളതായി 

നില്നിർത്തുന്ന സാകങ്കതിെ വിേയെളായ കൂൾ റ ് കെകനാളജി, എയർ- 

നല്റ്റ് & കക്രാസ്സ്  കവെികല്ഷ്ൻ, കതർകോകക്കാൾ ഇൻസുകല്ഷ്ൻ 

തെങ്ങിയ കചല്വ് കുറഞ്ഞ ോർഗ്ഗങ്ങൾ ഉപകയാൈിക്കുെ. നവകക്കാൽ 

ഉപകയാൈിക്കുെയം കചറുസസയങ്ങൾ  കേൽക്കൂരയിൽ നട്ടുപിെിെിക്കുെയം 

കചയ്യാവുന്നതാണ്്. 

• വിൻകഡാ റിഫ്ലക്ടറുെൾ സ്ഥാപിക്കാം. (ഉോ: അലൂേിനിയം ക ായില്ിൽ  

കപാതിഞ്ഞ ൊർഡകബാർഡ്), ഇവയ്ക്കു ചൂെികന പുറകത്തക്കു തകന്ന 

പ്രതി ല്ിെിക്കാൻ സാധിക്കും. 

• നിങ്ങളുകെ ഭവനം തണുപ്പുള്ളതായി നില്നിർത്താൻ, െടും നിറത്തിലുള്ള 

െർട്ടനുെൾ, നിറം പൂേിയ ജനൽ ഗ്ലാസ്സുെൾ, സൺ കഷ്യ്ഡ്, 

ഷ്ട്ടറുെൾ തെങ്ങിയവ ഉപകയാൈിക്കുെയം രാത്രിൊല്ങ്ങളിൽ 

ജനലുെൾ തറന്നിടുെയം കചയ്യുെ.  

• ഹരിത കേൽക്കൂരെൾ, ചുേരുെൾ, മുറിയ്ക്കെത്തു വയ്ക്കാവുന്ന കചെിെൾ 

തെങ്ങിയവ കെട്ടിെങ്ങളികല് ചൂെ് കുറക്കുന്നതിനും എയർ 

െണ്ടിഷ്നിംൈിൻകറ ആവേയെത കുറയ്ക്കുന്നതിനും  പ്രകൃതിേത്തോയ 

ോർഗ്ഗങ്ങൾ ആണ്്.  

• എകൊഴും എ.സി യകെ താപനില് 25 ഡിഗ്രി കസൽഷ്യസ് ആയി 

നില്നിർത്തുന്നത് ഇല്ക്ട്രിസിറ്റി  ബിൽ  കുറയ്ക്കുന്നതിനും ആകരാൈയ 

സംരക്ഷണ്ത്തിനും നല്ലതാണ്്. 
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പുതിയ വീെ് / കെട്ടിെങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുകമ്പാൾ  

• സാധാരണ് ചുേരുെൾക്കു പെരം അറ േതിൽ സാകങ്കതിെ വിേയ 

(മുറിക്കുള്ളികല് താപനില് സന്തുല്ിതോയി നില്നിർത്താൻ 

സഹായിക്കുന്നതരം)  ഉപകയാൈിക്കുെ.   

• താരതകേയന  െട്ടികൂെിയ ചുേരുെൾ പണ്ിയന്നത് ചൂെിൽ നിന്ന് 

പരിഹാരം നൽകും.  

• ല്ാറ്റിസ് േതിലുെളും, ഉയരത്തിലുള്ള കവെികല്റ്ററുെളും നിർമ്മിക്കുന്നത് 

നല്ല വായ സഞ്ചാരം ഉണ്ടാവുന്നതിനും ചൂെികന പ്രതികരാധിക്കുന്നതിനും 

സഹായിക്കും. 

• പ്രകൃതിേത്ത വസ്തുക്കളായ കുമ്മായം, േണ്ണ്  തെങ്ങിയവ ഉപകയാൈിച്ച് 

ചുേരുെൾ പൂശുെ. 

• പരോവധി ഗ്ലാസ്സുെളുകെ ഉപകയാൈം കുറയ്ക്കുെ. 

 

ഉഷ്് ണ്തരംൈങ്ങളിൽ മൃൈ സംരക്ഷണ്ം   

• െന്നുൊല്ിെകള എകൊഴും തണ്ല്ത്തു കെട്ടുെയം ധാരാളം ശുദ്ധോയ 

കവള്ളം കൊടുക്കുെയം കചയ്യുെ. 

• മൃൈങ്ങകള കൊണ്ട് പെൽ 11 നും 4 നും േകധയ െഠിനോയ കജാല്ി 

കചയ്യിെിക്കരുത്. 

• െന്നുൊല്ി കതാഴുത്തുെളുകെ കേൽക്കൂരയിൽ ഉണ്ക്ക പുല്ലുെൾ 

നിരത്തികയാ, കവളുത്ത കപയിൻറ് അെികച്ചാ, ചാണ്െവും േണ്ണം 

കചർത്ത േിശ്രിതം കൊണ്ട് പുതകഞ്ഞാ ചൂെ് കുറയ്ക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുെ. 

• കതാഴുത്തുെളിൽ  ാനുെൾ, വാട്ടർ സ്പ്ിംഗ്ളർ, ക ാഗ്ഗറുെൾ തെങ്ങിയവ 

വയ്ക്കുെ. 

• അതിെഠിനോയ ചൂടുള്ളകൊൾ മൃൈങ്ങളുകെ കേൽ കവള്ളം  കസ്പ് 

കചയ്യുെയം അടുത്തുള്ള ജല്ാേയങ്ങളികല്ക്കു കൊണ്ടുകപാവുെയം 

കചയ്യുെ. 
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• പച്ചപ്പുല്ലും, ധാത ല്വണ്ങ്ങൾ അെങ്ങിയതോയ ഭക്ഷണ് പോർത്ഥങ്ങൾ 

കൊടുക്കുെ. ചൂടുകുറഞ്ഞ സേയങ്ങളിൽ ോത്രം െന്നുൊല്ിെകള 

കേയാൻ വിടുെ. 

കചയ്യാൻ പാെില്ലാത്തത്  

• പെൽസേയങ്ങളിൽ പ്രകതയെിച്ച് ഉച്ചയ്ക്ക് 12 നും 3 നും ഇെയിൽ 

പുറകത്തക്കു ഇറങ്ങാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുെ. 

• ഉച്ചസേയങ്ങളിൽ പുറത്തിറങ്ങി പ്രയാസെരോയ കജാല്ിെൾ 

കചയ്യരുത്. നഗ്നപാേരായി പുറകത്തക്കു ഇറങ്ങരുത്. 

• നല്ല ചൂടുള്ള സേയങ്ങളിൽ പാചെം കചയ്യരുത്. അടുക്കളയിൽ കവണ്ടത്ര 

വായസഞ്ചാരം ഉണ്ടാവുന്നതിനായി വാതിലുെളും ജനാല്െളും 

തറന്നിടുെ. 

• േേയം, ചായ, ൊെി, ൊർബൺ അെങ്ങിയ േീതള പാനീയങ്ങൾ 

തെങ്ങിയവ നിർജ്ജല്ീെരണ്ം ഉണ്ടാക്കാൻ സാധയതയള്ളതിനാൽ 

കവനൽ സേയങ്ങളിൽ െഴിവതം ഉപകയാൈിക്കരുത്. 

• ോംസയം കൂടുതൽ ഉള്ളതം, ഉെ്, എരിവ്, എണ്ണ  തെങ്ങിയവ കൂെിയതം 

ആയ ഭക്ഷണ്ം ഒഴിവാക്കുെ. പഴെിയ ഭക്ഷണ് സാധങ്ങൾ 

ഉപകയാൈിക്കരുത്. 

• ബൾബുെൾ, െംപൂട്ടറുെൾ, േറ്റ നവേുത ഉപെരണ്ങ്ങൾ 

തെങ്ങിയവകയ കപാകല് അനാവേയോയി ചൂെ് പുറകത്തക്കു 

വിടുന്നതിനാൽ ഉപകയാൈം കുറയ്ക്കുെ. 

സൂരയാഘാതം ഉണ്ടായാൽ കൊടുകക്കണ്ട പ്രഥേ ശുശ്രൂഷ്െൾ. 

• നനഞ്ഞതണ്ി ഉപകയാൈിക്കുെകയാ കരാൈിയകെ തല്യിലൂകെ കവള്ളം 

ഒഴിക്കുെകയാ കചയ്ത് ചൂെ് േേിെിക്കുെ. 

• കരാൈിക്ക് ഓ.ആർ.എസ്  ല്ായനികയാ നാരങ്ങാകവള്ളകോ 

അകല്ലങ്കിൽ േരീരത്തികെ ജല്ാംേം വീകണ്ടടുക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന 

ഏകതങ്കിലും പാനീയകോ കൊടുക്കുെ. 

• എത്രയം കപകട്ടന്ന് കരാൈികയ അടുത്തുള്ള പ്രാഥേിെ 

ആകരാൈയകെന്ദ്രത്തിൽ എത്തിക്കുെ. 
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• കവനൽ ൊല്ത്തു തെർച്ചയായി ോരീരിെ അസവസ്ഥെൾ (ഉയർന്ന 

താപനില്, ക്ഷീണ്ം, േക്തോയ തല്കവേന, തല്െറക്കം, ഓക്കാനം, 

അസന്തുല്ിതാവസ്ഥാ) അനുഭവകെടുന്ന പക്ഷം എത്രയം കപകട്ടന്നു 

അടുത്തുള്ള ആശുപത്രിയിൽ കൊണ്ട് കപാകുെ. 

 

9. അഗ്നിബാധ / തീപിടുത്തം  

മുൻെരുതൽ   

• നമ്മുകെ താേസസ്ഥല്ങ്ങളിലും ഓ ീസിലും അഗ്നിബാധ 

പ്രതികരാധിക്കുന്നതിനുള്ള തയ്യാകറടുപ്പുെളും പരിേീല്നങ്ങളും നെത്തുെ. 

• കൃതയോയി അഗ്നിബാധ രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങളുോയി ബന്ധകെട്ട 

ഡ്രില്ലുെൾ (കസ്റ്റാെ്, കഡ്രാെ്, കറാൾ കപാകല്യള്ളവ) പരിേീല്ിക്കുെ  

• കെട്ടിെങ്ങളിൽ സ് കോക്ക് അല്ാറം ഘെിെിച്ചിട്ടുകണ്ടന്നും, 

പ്രവർത്തനക്ഷേം ആകണ്ന്നും ഉറപ്പു വരുത്തുെ. 

• വല്ിയ കെട്ടിെങ്ങളിൽ താേസിക്കുന്നവർ പുറകത്തക്കുള്ള എല്ലാ വഴിെളും 

(എക്സിറ്റ് റട്ട്) അറിഞ്ഞു വയ്ക്കുെ. 

• പുറകത്തക്കുള്ള വഴിെളും ചവിട്ടുപെിെളും തെസ്സങ്ങകളാന്നുേില്ലാകത 

സൂക്ഷിക്കുെ. കൃതയോയി ഈ വഴിെൾ എല്ലാം പരികോധിച്ച് 

തെസ്സങ്ങകളാന്നുേികല്ലന്നു ഇെയ്ക്കികെ ഉറപ്പു വരുത്തുെ. 

• നിങ്ങളുകെ വാസസ്ഥല്ത്തിൻകറയം ഓ ീസിൻകറയം പരിസരത്തു 

തറസ്സായ സ്ഥല്ങ്ങളും വിോല്ോയ കറാഡുെളും ഉകണ്ടന്നു ഉറപ്പു 

വരുത്തുന്നത് സാഹചരയങ്ങൾക്കനുസൃതോയി ആംബുല്ൻസ് 

കപാകല്യള്ള വാഹനങ്ങൾ തെസ്സം കൂൊകത പ്രകവേിക്കാൻ 

സഹായെരോകും  

• നിങ്ങളുകെ വാസസ്ഥല്ത്തും ഓ ീസ് സമുച്ചയങ്ങളിലും പുറകത്തക്കുള്ള 

വഴിെൾ കൃതയോയി കരഖകപടുത്തിയിട്ടുകണ്ടന്നും അഗ്നിേേന 

ഉപെരണ്ങ്ങൾ പ്രവർത്തനക്ഷേം ആകണ്ന്നും ഉറപ്പു വരുത്തുെ. 

• നിങ്ങളുകെ വാസസ്ഥല്ത്തിൻകറയം ഒ ീസികെയം ഓകരാ ഭാൈത്തും 

പ്രഥേ ശുശ്രൂഷ് െിറ്റെൾ ഉകണ്ടന്നു ഉറപ്പു വരുത്തുെ. 
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• പഴയ പത്രക്കെല്ാസുെളും േറ്റ തീപിെിക്കാൻ സാധയതയള്ള വസ്തുക്കളും 

വീെിനുള്ളികല്ാ പരിസരകത്താ കുന്നുകൂൊൻ അനുവേിക്കരുത്. 

• പാഴ് വസ്തുക്കൾ, ഉണ്ങ്ങിയ ഇല്െൾ / സസയങ്ങൾ (പുല്ലിനങ്ങൾ) 

തെങ്ങിയവ െത്തിക്കരുത്, അവയകെ നിർോർജ്ജനം ോസ്ത്രീയോയ 

രീതിയിൽ കചയ്യുെ  

• തീകെട്ടി, നല്റ്റർ തെങ്ങിയവ കുട്ടിെളുകെ നെ-അെല്ത്തിൽ നിന്നും 

ോറ്റി വയ്ക്കുെ. 

• കപെർ, തണ്ിെൾ, ജവല്നകേഷ്ിയള്ള ദ്രാവെങ്ങൾ തെങ്ങിയവ ഹീറ്റർ, 

സ്റ്റവ്, തറന്ന അടുപ്പുെൾ എന്നിവയകെ അടുത്ത് വയ്ക്കാതിരിക്കാൻ 

ശ്രദ്ധിക്കുെ. 

• പാചെത്തിനുകേഷ്ം ൈയാസ് സില്ിണ്ടറികെ വാൽവ്, കനാബ് 

തെങ്ങിയവ ഓ ് കചയ്കതന്നു ഉറപ്പുവരുത്തുെ.    

• എരിഞ്ഞു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന തീകെട്ടികക്കാള്ളിെൾ, സിൈററ്റകുറ്റിെൾ 

തെങ്ങിയവ ചപ്പുചവറുെൾക്കു ഇെയികല്ക്ക് എറിയരുത്. 

• േകണ്ണണ്ണ വിളക്കുെൾ, സാംബ്രാണ്ി തിരി, കേഴുകുതിരി തെങ്ങിയവ േരം 

കൊണ്ടുള്ള തറയിലും എളുെം തീപിെിക്കാൻ സാധയതയള്ള വസ്തുക്കളുകെ 

ഇെയിലും കൊണ്ടുവയ്ക്കരുത്. 

• പാചെം കചയ്യുകമ്പാൾ അയഞ്ഞതം ഒഴുെിെിെക്കുന്നതോയ സിന്തറ്റിെ് 

വസ്ത്രങ്ങൾ ഉപകയാൈിക്കരുത്. കൊട്ടൺ വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിക്കുെ 

• നിങ്ങളുകെ പ്രകേേത്തു ആവേയം വരുന്ന ഇല്ക്ട്രിക്ക് കല്ാഡ് കൃതയോയി 

പരികോധിക്കുെയം അത്രയം അളവ് നവേുതി െമ്പനിെൾ 

ല്ഭയോക്കുന്നുകണ്ടന്നും ഉറപ്പുവരുത്തുെ. ഇത് ഓവർ കല്ാഡ് കൊണ്ടു 

ചൂൊവുന്നതികന ഒരു പരിധിവകര തെയം. 

• ഗുണ്കേന്മയള്ള ഇല്ക്ട്രിക്ക് ഉപെരണ്ങ്ങൾ, സവിച്ചുെൾ,  ൂസ് (MCB) 

തെങ്ങിയവ ഉപകയാൈിക്കുന്നത് ഇല്ക്ട്രിക്കൽ കഷ്ാർെ് സർെൂട്ട് 

കൊണ്ടുള്ള അഗ്നിബാധകയ കചറുക്കും. കഷ്ാർെ് സർെൂട്ടികന 

പ്രതികരാധിക്കാനായി കെട്ടിെങ്ങളുകെ എർത്തിങ് കുറ്റേറ്റത ആകണ്ന്ന് 

ഉറപ്പുവരുത്തുെ. 

• പതിവായി ഇല്ക്ട്രിക്കൽ െണ്ക്ഷൻ പരികോധിച്ച് ലൂസ് െണ്ക്ഷൻ 

ഇകല്ലന്നു ഉറപ്പു വരുത്തുെ.  
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• നവേുത ഉപെരണ്ങ്ങൾ പ്രവർത്തിെിച്ചതിനു കേഷ്ം സവിച്ച് ഓ ് 

കചയ്യുെയം പ്ലൈ് കപായിെിൽ നിന്നും ോറ്റെയം കചയ്യുെ. 

• വീടുെളിൽ നിന്നും കുകറ നാളുെൾ ോറി താേസികക്കണ്ടി 

വരിെയാകണ്ങ്കിൽ കേയിൻ സവിച്ച് ഓ ് കചയ്യുെ. 

• കുകറ അധിെം നവേുത ഉപെരണ്ങ്ങൾ ഒകര സേയം ഒകര 

കസാക്കറ്റിൽ പ്രവർത്തിെിക്കരുത്. 

 

തീപിടുത്തം ഉണ്ടായാൽ... 

• അഗ്നിേേന കസനാവിഭാൈകത്ത 101ൽ വിളിച്ച് വിവരം അറിയിക്കുെ. 

• കേയിൻ സവിച്ച് ഓ ് ആക്കുെ  

• ല്ഭയോയ അഗ്നിേേന ഉപെരണ്ങ്ങൾ ഉപകയാൈിച്ച് തീകെടുത്താൻ 

ശ്രേിക്കുെ. 

• വാതിലുെളും പുറകത്തക്കു തറക്കുന്ന ജനാല്െളും അെയ്ക്കുെ. നനഞ്ഞ 

തണ്ി വാതില്ികെ അെിയിൽ വയ്ക്കുന്നത് തീപെരുകമ്പാൾ ഉണ്ടാവുന്ന 

പുെ കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കും. ഒരു നനഞ്ഞ തണ്ി ഉപകയാൈിച്ച് വായ 

മൂടുന്നത് പുെനിറഞ്ഞ സേയങ്ങളിൽ േവസനകത്ത സഹായിക്കും. 
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• അഗ്നിബാധ നിയന്ത്രണ്ാതീതോകുന്ന സാഹചരയം വരിെയാകണ്ങ്കിൽ 

എത്രയം കപകട്ടന്ന് പുറകത്തക്കു െെക്കുെ  

• അഗ്നിബാധയള്ള സേയങ്ങളിൽ കെട്ടിെങ്ങളിൽ കപട്ടുകപായ 

വസ്തുവെെൾ തിരികെ എടുക്കാൻ ശ്രേിക്കരുത്. 

• തീകൊള്ളൽ ഏല്ക്കുെയാകണ്ങ്കിൽ, കപാള്ളകല്റ്റ ഭാൈകത്ത കവേന 

േേിക്കും വകര കവള്ളം ഒഴിക്കുെ. 

നിങ്ങൾ തീപിടുത്തത്തിൽ അെകെടുെയാകണ്ങ്കിൽ 

• അഗ്നിബാധകയാെ് അനുബന്ധിച്ചുള്ള പുെ പെരുന്ന സാഹചരയത്തിൽ, 

പരോവധി നില്കത്താെ് കചർന്നു ഇരിക്കുെ  

• വാതിലുെൾ തറക്കും മുൻപ് പുറകത്ത അന്തരീക്ഷം പരികോധിക്കുെ.  

• വാതിൽ വഴി രക്ഷകപൊൻ സാധിക്കാത്തപക്ഷം ജനലുെൾ വഴി പുറത്തു 

െെക്കാൻ ശ്രേിക്കുെ, ജനലുെൾ താകഴക്ക് ചാൊൻ പറ്റാത്തവിധം 

ഉയരത്തിൽ ആകണ്ങ്കിൽ നെെൾ വീേിക്കാണ്ിച്ചും േറ്റം 

പുറത്തുള്ളവരുകെ ശ്രദ്ധയാെർഷ്ിക്കുെ. 

• നിങ്ങൾക്ക്  പുറത്തുെെക്കാൻ സാധിക്കുെയാകണ്ങ്കിൽ, നില്ത്തൂകെ 

താഴ്ന്നുോത്രം പുറകത്തക്കു െെക്കുെ. 

• നിങ്ങളുകെ വസ്ത്രങ്ങൾക്ക് തീപിെിക്കുെയാകണ്ങ്കിൽ നില്ത്തൂകെ ഉരുണ്ടു  

തീ അണ്യ്ക്കാൻ ശ്രേിക്കുെ  

നിങ്ങൾ  യർ അല്ാം കെൾക്കുെയാകണ്ങ്കിൽ  

• എത്രയം കപകട്ടന്ന് ആ ചുറ്റപാെിൽ നിന്നും ഏറ്റവും അടുത്ത 

പുറകത്തക്കുള്ള വഴിയിലൂകെ രക്ഷകെടുെ. 

• നിങ്ങൾക്കു പുറെിലുള്ള ജനാല്െളും വാതിലുെളും അെയ്ക്കുെ  

• ല്ിഫ്റ്റ് ഉപകയാൈിക്കാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുെ. ചവിട്ടുപെിെളിൽ കൂെി 

പുറകത്തക്കു ഇറങ്ങുെ. 

• അഗ്നിേേന വിഭാൈം വന്നുെഴിഞ്ഞാൽ, കൃതയോയ വിവരങ്ങൾ 

കൊടുത്തു സഹായിക്കുെയം അവർ നൽകുന്ന ോർഗ്ഗ നിർകേേങ്ങൾ 

പാല്ിക്കുെയം കചയ്യുെ.  
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•  യർ എഞ്ചിനുെൾക്കു കവണ്ടി ൈതാൈത സൗെരയം 

ഒരുക്കികൊടുക്കുന്നത് അവർക്കു കപകട്ടന്ന് തകന്ന അപെെ സ്ഥാനത്തു 

എത്തികച്ചരുവാൻ സഹായിക്കും. 

• അഗ്നിേേന കസനാംൈങ്ങൾക്ക് ആവേയം എങ്കിൽ അടുത്തുള്ള 

ജല്കരാതസ്സുെൾ (കുഴൽ െിണ്റുെൾ, കുളങ്ങൾ, ൊങ്കുെൾ 

തെങ്ങിയവ) ൊണ്ിച്ചു കൊടുക്കുെ. 

 

10. ൊട്ടുതീ  

പ്രതികരാധവും തയ്യാകറടുപ്പും 

• ശ്രദ്ധിക്കകപൊത്തതം നിയന്ത്രണ്ാതീതവുോയ അഗ്നിബാധ ശ്രദ്ധയിൽ 

കപട്ടാൽ എത്രയം കപകട്ടന്ന് അതാത വകുപ്പുെകള വിവരം അറിയിക്കുെ  

• ഒരിക്കലും വനാതിർത്തിെളിലും േറ്റം ൊണ്കെടുന്ന അഗ്നിബാധ 

ശ്രേിക്കാകത  വിെരുത്. കവള്ളം കസ്പ് കചയ്ത് എത്രയം കപകട്ടന്ന് തീ 

അണ്യ്ക്കുെയം കചയ്യുെ. 

• പ്രകൃതിപഠന െയാമ്പുെളിലും േറ്റം ഇന്ധനം ഉപകയാൈിച്ചുള്ള വിളക്കുെൾ, 

അടുപ്പുെൾ, ഹീറ്ററുെൾ തെങ്ങിയവ ഉപകയാൈിക്കുകമ്പാൾ ശ്രദ്ധിക്കുെ. 

ഇന്ധനങ്ങളുകെ കചാർച്ച ഉണ്ടാവാകത കനാക്കുെയം 

വീട്ടുപെരണ്ങ്ങളിൽ  നിന്നും അെകല് സൂക്ഷിക്കുെയം കചയ്യുെ.  

• വനപ്രകേേങ്ങളിലൂകെ യാത്ര കചയ്യുന്ന സാഹചരയങ്ങളിൽ 

സിൈരറ്റകുറ്റിെൾ, േറ്റ പുെവല്ി വസ്തുക്കൾ, തീകപട്ടികൊള്ളിെൾ 

തെങ്ങിയവ അല്ക്ഷയോയി വല്ികച്ചറിയരുത്. 

• വനപ്രകേേകത്താടു കചർന്ന് െിെക്കുന്ന സ്ഥല്ങ്ങളിൽ, ചപ്പുചവറുെൾ, 

നൈരോല്ിനയങ്ങൾ തെങ്ങിയവ കൂട്ടിയിട്ടു െത്തിക്കരുത്. 

• അെിയന്തിര സാഹചരയങ്ങളിൽ ഉപകയാൈികക്കണ്ട വഴിെളും േറ്റം 

പരിചിതോക്കി വയ്ക്കുെ.  എേർജൻസി െിറ്റ് സൂക്ഷിക്കുന്നത് അെിയന്തിര 

സാഹചരയങ്ങളിൽ ഉപൊരകെടും. സുരക്ഷിതസ്ഥാനങ്ങൾ കനരകത്ത 

െകണ്ടത്തി വയ്ക്കുെ. 
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ദുരന്തത്തിന് മുകന്നാെിയായിട്ടുള്ള ഒഴിെിക്കൽ  

• ഔകേയാൈിെ നിർകേേങ്ങൾ അനുസരിച്ചു എത്രയം കപകട്ടന്ന് അപെെ 

കേഖല് ഒഴിഞ്ഞു കപാകുെ. 

• പറന്നുവരുന്ന തീക്കനൽ, ചാരം തെങ്ങിയവയിൽ നിന്നും 

രക്ഷകനടുന്നതിനുള്ള ോർഗ്ഗങ്ങൾ സവീെരിക്കുെ. 

• െന്നുൊല്ിെളുകെ കെട്ട് അഴിച്ചു വിട്ട് അവയകെ സുരക്ഷിതതവം ഉറപ്പു 

വരുത്തുെ. 

 

വീെ് ഒഴിഞ്ഞു കപാകുന്നതിനു മുൻപ്  

• െത്തിെെരാൻ സാധയതയള്ള വസ്തുക്കൾ (വിറെ്, ചപ്പുചവറുെൾ, 

പാചെവാതെ സില്ിണ്ടറുെൾ തെങ്ങിയവ) വീട്ടുപരിസരങ്ങളിൽ നിന്നും 

ോറ്റെ. 

• വാതിലുെളും ജനലുെളും പൂർണ്ോയം അെച്ചു വയ്ക്കുന്നത് അെകത്തക്ക് 

തീ പെരുന്നത് തെയാൻ സഹായിക്കും. 

• വല്ിയ പാത്രങ്ങളിൽ കവള്ളം നിറച്ചു കവക്കുന്നത് തീ പെരുന്ന 

സാഹചരയത്തിൽ തീയണ്ക്കാൻ സഹായെരോകും. 

• വീെികനാടു കചർന്ന് നിൽക്കുന്ന കുറ്റിക്കാടുെളും േറ്റ നജവകവല്ിെളും 

കവട്ടിോറ്റന്നത് ൊട്ടുതീ പെരുന്ന സേയങ്ങളിൽ വീെിന്  സംരക്ഷണ്ം 

നൽകും. 

• വീടുെളുകെ കേൽക്കൂരയിൽ ചപ്പുചവറുെൾ നിറയാൻ സാധയതയള്ള 

ചാലുെളും േറ്റം വൃത്തിയാക്കുെ. 

• വീെികെ കേൽക്കൂരയം ചുേരുെളും, വീെികനാടു കചർന്ന് െിെക്കുന്ന 

വൃക്ഷങ്ങളും േറ്റസസയജാല്ങ്ങളും കവള്ളം കസ്പ് കചയ്തു നനച്ചിൊൻ 

ശ്രേിക്കുെ. 

• ജനാല്െൾ ഷ്ട്ടറുെൾ കപാലുള്ള തീ പിെിക്കാൻ സാധയത ഇല്ലാത്ത 

വസ്തുക്കൾ ഉപകയാൈിച്ച് മൂെി വയ്ക്കുന്നത് അെകത്തക്കുള്ള ചൂെ് കുറയ്ക്കാൻ 

സഹായിക്കും. 
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തറസ്സായ പ്രകേേങ്ങളിൽ ൊട്ടുതീയിൽ കപട്ടുകപാവുെയാകണ്ങ്കിൽ  

 

• തീ അണ്യന്നത് വകര കതാട്ടടുത്തുള്ള ഏകതങ്കിലും ഒഴുക്ക് കുറഞ്ഞ 

ജല്ാേയത്തിൽ (കുളങ്ങൾ, പുഴ) അഭയം പ്രാപിക്കുെ.  

• കതാട്ടടുകത്തങ്ങും ജല്ാേയങ്ങൾ ഇല്ലാത്ത സാഹചരയങ്ങളിൽ, താഴ്ന്നതം 

വളകര കുറച്ചു സസയങ്ങളുള്ളതോയ തറസ്സായ സ്ഥല്ങ്ങൾ െണ്ടുപിെിച്ചു 

നില്ത്തു െിെക്കുെയം നനഞ്ഞ തണ്ികയാ, പുതകൊ അതേകല്ലങ്കിൽ 

േകണ്ണാ വച്ചു േരീരം മുഴുവനായി മൂടുെയം കചയ്യുെ. തീ െെന്നുകപാകും 

വകര ഈ നില്യിൽ തെരുെ. 

• ഒരു നനഞ്ഞ തണ്ികൊണ്ടു മുഖം മൂടുെയം അതിലൂകെ ോത്രം 

േവസിക്കുെയം കചയന്നത് പുെ ഉള്ളികല്ക്ക് എത്തുന്നത് ഒഴിവാക്കാൻ 

സഹായിക്കും. 
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ൊട്ടുതീ സേയങ്ങളിൽ വീെിനെത്തു കപട്ടുകപാവുെയാകണ്ങ്കിൽ  

• ോന്തോയി ഇരിക്കുെ. തീജവാല്െൾ മുകന്നാട്ടു വരുന്ന സാഹചരയത്തിൽ 

വീട്ടിനെത്തു തകന്ന ഒതങ്ങുെ.  

• അെച്ചിട്ട വാതില്ിനു ഭയങ്കരോയ ചൂെ് അനുഭവകപടുന 

സാഹചരയത്തിൽ തറക്കാൻ ശ്രേിക്കരുത് എകന്തന്നാൽ 

എതിർവേത്ത് തീ െത്തികൊണ്ടിരിക്കുെയാവാം. 

ൊട്ടുതീ സേയങ്ങളിൽ വാഹനങ്ങളിൽ കപട്ടുകപാകുെയാകണ്ങ്കിൽ  

• വാഹനത്തിൽ തകന്ന തെരുെ. ൊൽനെയായി 

തീജവാല്െൾക്കിെയിലൂകെ രക്ഷകപൊൻ ശ്രേിക്കുന്നതികനക്കാൾ 

സുരക്ഷിതം വാഹനത്തിൽ തകന്ന തെരുന്നത് ആണ്്. 

• ജനാല്െളും േറ്റം പൂർണ്ോയി അെച്ചിടുെ. 

• കഹഡ നല്റ്റ് മുഴുവനായി കതളിച്ചു കവൈത കുറച്ചു നഡ്രവ് കചയ്യുെ. 

• പുെ നിറഞ്ഞുനിൽക്കുന്ന സ്ഥല്ങ്ങളിലൂകെ വാഹനം ഓെിക്കരുത്. 

മുൻവേകത്ത ൊഴ്ച േറയ്ക്കുന്ന അവസ്ഥ ഉകണ്ടങ്കിൽ അതം 

അപെെങ്ങൾക്കു വഴികയാരുക്കും. 

നിർബന്ധോയം വാഹനം നിർത്തിയികെണ്ട സാഹചരയം വരുകമ്പാൾ  

• വൃക്ഷണ്ങ്ങളുകെയം മുൾകച്ചെിെളുകെയം അടുത്ത് നിന്നും എത്രോത്രം 

ദൂകര വാഹനങ്ങൾ നിർത്തിയിൊൻ സാധിക്കുകോ അത്രയം 

സുരക്ഷിതോയി കചയ്യുെ. 

• വാഹങ്ങളുകെ എൻജിൻ ഓ ് കചയ്യുെയം നല്റ്റെൾ ഓൺ 

കചയ്യുെയം കചയ്യുെ. 

• വാഹനങ്ങളുകെ അെിഭാൈകത്താെ് കചർന്ന് നില്യറെിക്കുെ. 

• നിങ്ങളുകെ േരീരം തീപിെിക്കാത്ത എകന്തങ്കിലും വസ്തുക്കൾ ഉപകയാൈിച്ച് 

മൂടുെ. 

• പുെകയാ തീകൊരികയാ വാഹനങ്ങളുകെ ഉള്ളികല്ക്ക് വന്നാലും 

പരിഭ്രാന്തരാവാകത ഇരിക്കുെ, ഇന്ധന ൊങ്കുെൾ 

കപാട്ടികത്തറിക്കുന്നതിനുള്ള സാഹചരയങ്ങൾ താരതകേയന കുറവാണ്്. 
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11. ഭൂെമ്പം  

ദുരന്തത്തിന് മുൻപ്  

• ഭൂെമ്പ സാധയതയളള സ്ഥല്ത്തു വീെ് പണ്ിയകമ്പാൾ, ഒരു സ്ട്രെച്ചറൽ 

എൻജിനീയറികെ സഹായകത്താകെ നിങ്ങളുകെ വീെ് ഭൂെമ്പകത്ത 

പ്രതികരാധിക്കുന്ന തരത്തിൽ നിർമ്മിക്കുെ  

• നിങ്ങളുകെ പ്രകേേം ഏത ഭൂെമ്പ സാധയത കേഖല്യിൽ ഉൾകെടുന്നു 

എന്ന് േനസ്സില്ാക്കിയതിനു കേഷ്ം ഘെനാപരോയ ോറ്റങ്ങൾ 

വീടുെൾക്ക് വരുത്തുെ. (കെരളം കസാൺ മൂന്നില്ാണ്്) 

• വീെികെ രൂപെൽപനയോയി ബന്ധകെട്ട രൂപകരഖെൾ 

ഭാവിയികല്ക്കായി സൂക്ഷിക്കുെ. 

• ചുേരുെൾക്കും കേൽക്കൂരെൾക്കും രൂപകെടുന്ന വിള്ളലുെൾ 

പരിഹരിക്കുെ  

• ചുേർ അല്ോരെൾ സുരക്ഷിതോയി ചുേരിൽ ഉറെിക്കുെ; എകൊഴും 

ഭാരവും വല്ിെവും കൂെിയ വസ്തുക്കൾ ഏറ്റവും താകഴയായി വയ്ക്കാൻ 

ശ്രേിക്കുെ. നവേുത ഉപെരണ്ങ്ങൾക്കും പാചെവാതെത്തിനും 

േക്തോയ  അെിത്തറ ഒരുക്കുെ. 

• "കഡ്രാെ് - െവർ - കഹാൾഡ്" വിേയകയ കുറിച്ച്  േനസ്സില്ാക്കുെ  

• നിങ്ങകളയം കുടുംബകത്തയം ഭൂെമ്പ അപെെസാധയതെകള പറ്റി 

കബാധവല്ക്കരിക്കുെ. 

ദുരന്ത സേയത്ത്  

• പരിഭ്രാന്തരാവാകത ോന്തോയി ഇരിക്കുെ. നിങ്ങൾ വീെിനു അെത്തു 

ആകണ്ങ്കിൽ അവികെ തകന്നയള്ള സുരക്ഷിത സ്ഥാനത്ത് 

ആയിരിക്കുെ.  

• തീകെട്ടി, കേഴുകുതിരി തെങ്ങിയ തീജവാല് ഉണ്ടാക്കുന്ന വസ്തുക്കൾ 

ഉപകയാൈിക്കരുത്. കപാട്ടികൊയ വാതെ നപപ്പുനല്നുെളിൽ 

നിന്നുള്ള വാതെങ്ങളും അഗ്നിയം കൂട്ടിക്കല്രുന്നതിനുള്ള സാഹചരയം 

ഒഴിവാക്കുെ. 
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• നിങ്ങൾ ഒരു വാഹനത്തികെ അെത്താകണ്ങ്കിൽ, വാഹനം 

നിർത്തുെയം ഭൂെമ്പം അവസാനിക്കുന്നത് വകര അെത്തു തകന്ന 

തെരുെയം കചയ്യുെ. പാല്ങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുെ. 

• പ്രെമ്പനം ോറും വകര ഒരു കേേയ്ക്കെിയിൽ പതങ്ങിയിരിക്കുെ; ഒരു നെ 

കൊണ്ട് തല് മൂെി പിെിക്കുെയം േകറ്റ നെ കൊണ്ട് കെബിൾ മുറുക്കി 

പിെിക്കുെയം കചയ്യുെ. 

• െണ്ണാെിെൾ, ജനൽ ചില്ലുെൾ തെങ്ങിയവയകെ അടുത്തു നിന്നും ോറി 

നിൽക്കുെ.  ഭൂേികുലുക്കം തെരുന്നതിനിെയിൽ ഒരു ൊരണ്വോലും 

പുറത്തുെെക്കാൻ ശ്രേിക്കരുത്. 

• പ്രെമ്പനങ്ങൾ അവസാനിക്കുകമ്പാൾ എത്രയം കപകട്ടന്ന് പുറത്തു 

െെക്കുെ. ല്ിഫ്റ്റ് ഉപകയാൈിക്കാൻ പാെില്ല. 

• പുറത്തുനില്കുകമ്പാൾ, കെട്ടിെങ്ങൾ, വൃക്ഷങ്ങൾ, ചുേരുെൾ, ഇല്ക്ട്രിെ് 

കപാസ്റ്റ്/  െമ്പിെൾ തെങ്ങിയവയിൽ നിന്നും അെല്ം പാല്ിക്കുെ. 

• സുരക്ഷിതോയ കെട്ടിെത്തികെ അെത്തു നിൽക്കുെയാകണ്ങ്കിൽ, 

ഭൂേികുലുക്കം അവസാനിക്കും വകര അവികെ തകന്ന തെരുെ. 

• സവയരക്ഷയ്ക്കു കവണ്ടി മൂല്െളികല്കക്കാ, ബല്മുള്ള കേേ/െട്ടിൽ 

തെങ്ങിയവയകെ അെിയികല്ാ ചുേരുെൾക്കുള്ളികല്ാ െണ്ണാെി, ജനാല് 

തെങ്ങിയവയിൽ നിന്നും അെല്ം പാല്ിച്ചുകൊണ്ട്  നിൽക്കുെ. 

• െവാെങ്ങൾക്കരിെിൽ നിൽക്കുെയാകണ്ങ്കിൽ എത്രയം കപകട്ടന്ന് 

കെട്ടിെത്തികെ പുറത്തു െെക്കുെ.  

• ൊല്െഴക്കം കചന്നതം ബല്ക്കുറവുള്ളതോയ കെട്ടിെങ്ങളുകെ അെത്തു 

കപട്ട് കപാകുെയാകണ്ങ്കിൽ എത്രയം കപകട്ടന്ന് സുരക്ഷിതോയി പുറത്തു 

െെക്കുെ  

ദുരന്തത്തിന് കേഷ്ം  

• കെടുപാടുെൾ സംഭവിച കെട്ടിെങ്ങൾക്കുള്ളിൽ പ്രകവേിക്കരുത്  

 അവേിഷ്ടങ്ങൾക്കിെയിൽ കപട്ടുകപാകുെയാകണ്ങ്കിൽ, 

o തീകെട്ടി െത്തിക്കരുത്  

o തണ്ി ഉപകയാൈിച്ച് വായ മൂടുെ  
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o നപെിൻക റകയാ ചുേരികെകയാ മുെളിൽ തട്ടികൊണ്ടിരിക്കുെ  

o വിസില്ികെ േബ്ദം പുറകെടുവിക്കുെ  

o അവസാനശ്രേം എന്ന രീതിയിൽ ോത്രം അല്റി വിളിക്കുെ. അത് 

ഊർജ നഷ്ടം വരാകത ഇരിക്കാൻ സഹായിക്കും. 

 

• പെിെൾ ഉപകയാൈിച്ച് ോത്രം പുറകത്തയ്ക്കു െെക്കുെ, ല്ിഫ്റ്റ് 

ഉപകയാൈിക്കരുത്  

• ജാഗ്രതകയാകെ നീങ്ങുെയം, മുെളിലും ചുറ്റപാടുമുള്ള ഇളെി നില്ക്കുന്ന 

വസ്തുക്കകളയം അപെെകത്തയം ശ്രദ്ധിക്കുെ. മുറിവുെകളകന്തങ്കിലും 

ഉണ്ടായിട്ടുകണ്ടാ എന്ന് സവയം പരികോധിക്കുെ. 

• ഭൂെമ്പത്തിനു കേഷ്കോ അനുബന്ധികച്ചാ സുനാേിെളും 

തിരയിളക്കങ്ങളും ഉണ്ടാവാൻ സാധയത ഉള്ളതിനാൽ െെൽത്തീരത്തു 

നിന്നും ോറിനിൽക്കുെ. 
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• വീെ് ഒഴിഞ്ഞു കപാകെണ്ട സാഹചരയങ്ങൾ ഉണ്ടാവുെയാകണ്ങ്കിൽ 

നിങ്ങൾ എകങ്ങാട്ടാണ്് കപാകുന്നത് എന്നത് ബന്ധകെട്ടവകരാെ് 

പ്രതിപാേിക്കുന്ന സകന്ദേങ്ങൾ നെോകറണ്ടത ആണ്്. 

• രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും ദുരിതാേവാസ പ്രവർത്തങ്ങൾക്കും വാഹന 

ൈതാൈതം ആവേയോകണ്ന്നിരികക്ക, അപെെം പിെിച്ച സ്ഥല്ങ്ങളിൽ 

കൂെി നഡ്രവ് കചയ്യുന്നത് ഒഴിവാക്കുെ  

• പാല്ങ്ങൾ,  ് നള ഓവർ തെങ്ങിയവ ഒഴിവാക്കുെ. പ്രെെോയ 

കെടുപാടുെൾ ഒന്നും ഇകല്ലങ്കിലും അപെൊവസ്ഥയിൽ ആയിരിക്കാം. 

സമൂഹത്തിൽ  

• കൃതയോയി "കഡ്രാെ് െവർ കഹാൾഡ്" ഡ്രില്ലുെൾ പരിേീല്ിക്കുെ  

• പാർെിെങ്ങളിൽ നിന്നും ഒഴിഞ്ഞുകപാകെണ്ടുന്ന രീതിെൾ പരിേീല്ിക്കുെ  

• പുറകത്തക്കുള്ള വഴിെൾ എല്ലാം കൃതയോയി കരഖകെടുത്തുെ. അഗ്നിേേന 

ഉപെരണ്ങ്ങൾ പ്രവർത്തനക്ഷേം ആകണ്ന് തീർച്ചകെടുത്തുെ  

പ്രകതയെിച്ചും ബഹുനില് കെട്ടിെങ്ങളിൽ. 

 

12. ആണ്വ വിെിരണ് അതയാഹിതങ്ങൾ  

ദുരന്തത്തിന് മുൻപ്  

• ആണ്വ വിെിരണ്ങ്ങൾ കൊണ്ടുള്ള അപെെങ്ങകള പറ്റി 

േനസ്സില്ാക്കുെ. 

• ആണ്വ വിെിരണ്ങ്ങകളയം അവകൊണ്ടുള്ള അപെെങ്ങകള പറ്റിയം 

കുട്ടിെളുോയം കുടുംബാംൈങ്ങളുോയം സുഹൃത്തുക്കളുോയം ചർച്ച കചയെ. 

• എേർജൻസി കൊൺൊക്ട് നമ്പറുെൾ എകൊഴും എളുെത്തിൽ 

എടുക്കാവുന്ന വിധം സൂക്ഷിക്കുെ. 

ദുരന്ത സേയത്ത്  

• മുറിക്കുള്ളികല്ക്ക് കപാകുെ. വാതിലുെളും ജനാല്െളും അെയ്ക്കുെ. അെത്തു 

തകന്ന തെരുെ. 
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• കറഡികയാ/ കെല്ിവിഷ്ൻ തെങ്ങിയ ോധയേങ്ങളിൽ വരുന്ന പ്രാകേേിെ 

ഔകേയാൈിെ മുന്നറിയിപ്പുെൾ ശ്രേിക്കുെ. 

• എല്ലാ ഭക്ഷണ് പോർത്ഥങ്ങളും, കവള്ളവും േറ്റ ഉപകയാൈകയാൈയോയ 

വസ്തുക്കളും അെച്ചുവയ്ക്കുെ. അെച്ചുവച്ച വസ്തുക്കൾ ോത്രം ഭക്ഷിക്കുെ. 

• നിങ്ങൾ പുറത്തു നിൽക്കുെയാകണ്ങ്കിൽ നിങ്ങളുകെ മുഖവും േരീരവും 

നനഞ്ഞ തണ്ികൊണ്ടു േറയ്ക്കുെ. എത്രയം കപകട്ടന്ന് വീട്ടികല്ക്കു 

എത്താൻ ശ്രേിക്കുെ, അെത്തു െെക്കുന്നതിനു മുൻപായി പാേരക്ഷെൾ 

പുറത്തുതകന്ന ോറ്റെ. കുളിെഴിഞ്ഞു കവകറ വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിക്കുെ. 

നിങ്ങൾ ോറ്റിയ വസ്ത്രങ്ങളും പാേരക്ഷെളും ഒരു കപാളിത്തീൻ ബാൈിൽ 

സൂക്ഷിക്കുെയം പറ്റകേങ്കിൽ ആണ്വ വിെിരണ്ങ്ങൾ േല്ിനോയിട്ടുകണ്ടാ 

എന്നുള്ള ഔകേയാൈിെ പരികോധനക്കു വികധയോക്കുെയം കചയെ.  

• ഔകേയാൈിെ നിർകേേങ്ങൾ കൃതയോയി പാല്ിക്കുെ. 

• തെർച്ചയായ േല്ിനീെരണ് പ്രശ്നങ്ങൾ വരുന്ന സാഹചരയങ്ങളിൽ 

വളർത്തു മൃൈങ്ങൾക്ക് ശുദ്ധോയ കവള്ളം, തീറ്റ തെങ്ങിയവ ല്ഭയോക്കുെ. 

 

കചയ്യരുതാത്തത്  

• പുറത്തിറങ്ങി നിൽക്കാകനാ  അതയാവേയേില്ലാകത പുറകത്തക്കു 

കപാൊകനാ പാെില്ല. 

• തറന്നുെിെക്കുന്ന െിണ്റുെൾ, കുളങ്ങൾ തെങ്ങിയവയിൽ നിന്നുള്ള 

കവള്ളം ഉപകയാൈിക്കരുത്. തറസ്സായ പ്രകേേങ്ങളിൽ ഉള്ള േല്ിനോയ 

വിളെൾ, പച്ചക്കറിെൾ, േറ്റ ഭക്ഷയവസ്തുക്കൾ, പാൽ തെങ്ങിയവ 

ഉപകയാൈിക്കരുത്. 

 

13. നജവിെ അതയാഹിതങ്ങൾ  

ദുരന്തത്തിന്  മുൻപ്  

• േരിയായ ശുചിതവ േീല്ങ്ങൾ പാല്ിക്കുെയം വീടും പരിസരവും 

വൃത്തിയായി സൂക്ഷിക്കുെയം കചയെ  
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• കൊതെ് േല്യം കുറയ്ക്കുന്നതിനായി കൊതകുവല്െളും 

അണുനാേിനിെളും ഉപകയാൈിക്കുെ  

• െിണ്റുെളും േറ്റ കുെികവള്ള കരാതസ്സുെളും കലാറികനറ്റ് കചയ്യുെയം 

തിളെിച്ചാറിയ കവള്ളം ോത്രം കുെിക്കുെയം കചയ്യുെ  

• പുറത്തു നിന്നും കൊണ്ടുവരുന്ന പഴങ്ങളും പച്ചക്കറിെളും നന്നായി െഴുെി 

ഉപകയാൈിക്കുെ  

• കരാൈൊരിെളായ പ്രാണ്ിെകള തരത്തുന്നതിനായി െീെനാേിനിെൾ 

ഉപകയാൈിക്കുെ  

• പഴെിയതം കെൊയതോയ ഭക്ഷണ്പാനീയങ്ങൾ ഉപകയാൈിക്കരുത്   

• അസാധാരണ്വും സംേയാസ്പേവുോയ കരാൈല്ക്ഷണ്ങ്ങൾ 

കുടുംബാംൈങ്ങളികല്ാ അയൽവാസിെളികല്ാ ശ്രദ്ധയിൽ 

കപടുെയാകണ്ങ്കിൽ എത്രയം കപകട്ടന്ന് ആകരാൈയപ്രവർത്തെകര 

അറിയിക്കുെ  

• കരാൈബാധ ഉണ്ടായാൽ എത്രയം കപകട്ടന്ന് നവേയസഹായം 

കതടുെയം നിർകേോനുസരണ്ം േരുന്നുെൾ ഉപകയാൈിക്കുെയം 

കചയ്യുെ. 

ദുരന്ത സേയത്ത്  

• കരാൈബാധ ഉള്ളവരുോയി കൃതയോയ അെല്ം പാല്ിക്കുെയം കനരിട്ടുള്ള 

സമ്പർക്കം ഒഴിവാക്കുെയം കചയെ  

• തിരക്കുള്ള സ്ഥല്ങ്ങളിൽ കപാകുന്നത് ഒഴിവാക്കുെ  

• ോസ്ക് ഉപകയാൈിക്കുന്നത് േീല്ോക്കുെ  

ദുരന്തത്തിന് കേഷ്ം  

• ഔകേയാൈിെ നിർകേേങ്ങൾ പാല്ിക്കുെയം, കരാൈബാധ സംേയിക്കുന്ന 

വസ്തുക്കൾ, വളർത്തുമൃൈങ്ങൾ, വിളെൾ, കരാൈവാഹെരായ പ്രാണ്ിെൾ 

തെങ്ങിയവകയ നിർോർജനം കചയ്യാൻ അധിൊരിെകള 

സഹായിക്കുെയം കചയ്യുെ  

• എല്ലാവിധ കരാൈപ്രതികരാധ ോർഗ്ഗങ്ങളും മുന്നറിയിപ്പുെളും എടുത്തതായി 

ഉറപ്പു വരുത്തുെ.  
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14. രാസ അതയാഹിതങ്ങൾ  

 

ദുരന്തത്തിന് മുൻപ്  

• വയതയസ്തങ്ങളായ രാസപോർത്ഥങ്ങൾ തമ്മിൽ െല്ർത്തുന്നത് 

ഒഴിവാക്കുെ. ചില് സംയക്തങ്ങൾ വിഷ്വാതെങ്ങൾ ഉത്പാേിെിക്കാൻ 

സാധയത ഉണ്ട്. ഉോഹരണ്ത്തിന് അകോണ്ിയയം ബ്ലീച്ചിങ് പൗഡറും  

• രാസപോർത്ഥങ്ങൾ സുരക്ഷിത സ്ഥാനങ്ങളിൽ സൂക്ഷിക്കുെ. 

• രാസപോർത്ഥങ്ങൾ അവയകെ തകന്ന പാക്കറ്റിൽ സുരക്ഷിതോയി 

സൂക്ഷിക്കുന്നത് എളുെത്തിൽ തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കും. 

• ഉപകയാൈശൂനയോയ രാസപോർത്ഥങ്ങൾ േരിയായ രീതിയിൽ 

നിർോർജ്ജനം കചയ്യുെ. അനുചിതോയ നിർോർജനം 

ജല്കരാതസ്സുെകള  േല്ിനോക്കാൻ സാധയതയണ്ട്  

• അപെെ സാധയത കേഖല്െളിൽ പുെവല്ിക്കുെകയാ തീ െത്തിക്കുെകയാ 

കചയ്യരുത്. 
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• അപെെെരോയ രാസവസ്തുക്കൾ നെൊരയം കചയന്ന 

വയവസായസ്ഥാപനങ്ങളുകെ അടുത്ത് നില്കുന്നത് പരോവധി 

ഒഴിവാക്കുെ. 

• എകൊഴും എേർജൻസി കൊൺൊക്ട് നമ്പരും, പരിസരത്തു സ്ഥിതി 

കചയ്യുന്ന രാസവസ്തു നിർോണ്ോല്െളുകെ വിവരങ്ങളും സൂക്ഷിക്കുെ. 

• എളുെവും സുരക്ഷിതവുോയ ോർഗ്ഗത്തിലൂകെ എത്തികച്ചരാൻ സാധിക്കും 

വിധത്തിലുള്ള സുരക്ഷിത സ്ഥാനങ്ങൾ/ കെന്ദ്രങ്ങൾ െണ്ടുപിെിക്കുെ  

• കുടുംബങ്ങളിൽ ഒരു ദുരന്ത നിവാരണ് പദ്ധതി ആവിഷ്കരിക്കുെ. 

• അെിയന്തര ഘട്ടങ്ങളിൽ ഉപകയാൈിക്കുന്നതിനായി ഒരു എേർജൻസി 

െിറ്റ് തയാറാക്കി വയ് ക്കുെ. 

 

ദുരന്ത സേയത്ത്  

• പരിഭ്രാന്തരാൊതിരിക്കുെ. എത്രയം കപകട്ടന്ന് സുരക്ഷിതോയ 

രീതിയിൽ പുറകത്തക്കു െെക്കുെ  

• ദുരന്ത സേയത്ത്  നനഞ്ഞ കൊട്ടൺ തണ്ി വച്ച് മുഖം േറച്ചു പിെിക്കാൻ 

ശ്രേിക്കുെ  

• വാതിലുെളും ജനലുെളും മുറുകക്ക അെച്ചു സുരക്ഷിതോയി വീട്ടിനുള്ളിൽ 

തെരുെ. 

• നിങ്ങൾ സുരക്ഷിത സ്ഥാനങ്ങളിൽ ആകണ്ന്ന് ഉറപ്പു വരുത്തിയതിനു 

കേഷ്ം കപാല്ീസ്, കഹാസ്പിറ്റൽ തെങ്ങിയ എേർജൻസി 

സർവീസുെളിൽ വിവരം അറിയിക്കുെ. 

 

ദുരന്തത്തിന് കേഷ്ം  

• അെച്ചുസൂക്ഷിക്കാത്ത ഭക്ഷണ്ം, കവള്ളം തെങ്ങിയവ പിന്നീെ് 

ഉപകയാൈിക്കാൻ പാെില്ല. 

• സുരക്ഷിത സ്ഥാനങ്ങളിൽ എത്തിയതിനുകേഷ്ം വസ്ത്രങ്ങൾ ോറുെയം 

നെെൾ വൃത്തിയായി െഴുകുെയം കചയ്യുെ. 



46 | അതിജീവന നനപുണ്യങ്ങൾ | കെ.എസ്.ഡി.എം.എ 

 

• രാസാപെെങ്ങകള കുറിച്ചും പ്രാഥേിെ ശുശ്രൂഷ്െകള കുറിച്ചും 

അയൽവാസിെകളയം േറ്റം കബാധവത്െരിക്കുെ 

• കെല്ിവിഷ്ൻ, കറഡികയാ, ഇെർകനറ്റ് തെങ്ങിയ വാർത്താവിനിേയ 

ോധയേങ്ങളിൽ  വരുന്ന ഔകേയാൈിെ മുന്നറിയിപ്പുെൾ ശ്രേിക്കുെ. 

• സതയസന്ധോയ വിവരങ്ങൾ ോത്രം അധിൊരിെൾക്ക് നൽകുെ. 

അധിെൊരിെകളാെ് കൃതയോയ അവേയവസ്തുക്കളുകെ െണ്ക്കുെൾ 

ോത്രം കബാധിെിക്കുെ  

 

അെിയന്തിര ഘട്ടത്തിൽ ഉപകയാൈികക്കണ്ട നമ്പറുെൾ  

DISTRICT EMERGENCY OPERATIONS CENTRES (DEOC) 
 

Helplines 

District Mobile Landline 
 

DEOC 1077 

THIRUVANANTHAPURAM 9497711281 0471-2730045 
 

Childline 1098 

KOLLAM 9447677800 0474-2794002 
 

Crime Stopper Cell 1090 

PATHANAMTHITTA 8078808915 0468-2322515 
 

Kerala Govt. Call Centre 155300 

ALAPPUZHA 9495003640 0477-2238630 
 

Railway Call Centre 139 

KOTTAYAM 9446562236 0481-2304800 
 

Traffic Helpline 1099 

IDUKKI 9061566111/ 
9383463036 

04862-233111 
 

Accident Helpline 9846100100 

ERNAKULAM 7902200300 0484-2423513 
 

Disha 1056 

THRISSUR 9447074424 0487-2362424 
 

Control Room Numbers 
PALAKKAD 8301803282 0491-2505209 

 
Emergency 112 

MALAPPURAM 9383454212/ 
9383463212 

0483-2736320 
 

Fire & Rescue Services  
101   

KOZHIKODE 9445538900 0495-2371002 
 

 Ambulance  102/108 

WAYANAD 8078409770 04936-204151 
 

Land Revenue 0471-2331639 

KANNUR 9446682300 0497-2700645 
 

Toll Free 1070 

KASARAGODE 9446601700 04994-257700 
 

Fisheries 8547155621 

 

േറ്റ് നമ്പറുെൾ ഇവികെ എഴുതെ. (ഉോ: നിങ്ങളുകെ അടുത്തുള്ള ആശുപത്രിയകെ നമ്പർ) 
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ക്ര. 

നം. 
മുന്നറിയിെ് പുറകെടുവിക്കുന്നവർ 

നിർകേേങ്ങൾ ല്ഭിക്കുന്ന 

കരാതസ്സുെൾ 

1 േഴ 

(പച്ച, േഞ്ഞ, 

ഓറഞ്ച്, ചുവെ്  

അകല്ർട്ടുെൾ) 

• കെന്ദ്ര ൊല്ാവസ്ഥാ വകുെ് 

(IMD) 

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

• ൊല്ാവസ്ഥാ കെന്ദ്രം, 

തിരുവനന്തപുരം 

(https://mausam.imd.gov.in/thiruv

ananthapuram/) 

• കെരള സംസ്ഥാന 

ദുരന്തനിവാരണ് 

അകതാറിറ്റിയകെ 

കവബ് നസറ്റ് 

(https://sdma.kerala.gov.in/ 

• ക സ്ബബുക്ക് കപജ്  

(https://www.facebook.com/Ke

ralaStateDisasterManagement

Authorityksdma) 

2 കവള്ളകപാക്കം കെന്ദ്ര ജല്െമ്മീഷ്ൻ (CWC) 

(http://www.cwc.gov.in/) 

 

3 ഡാമുെൾ 

തറക്കുന്നത് 

(നീല്, ഓറഞ്ച്, 

ചുവപ്പു 

അകല്ർട്ടുെൾ) 

ജില്ലാ ദുരന്തനിവാരണ് 

അകതാറിറ്റിയകെ അനുവാേകത്താകെ 

• കെരള സംസ്ഥാന നവേുതി 

കബാർഡ് (KSEBL) 

• ജല്കസചന വകുെ് (Irrigation 

Department) 

4 ഇെിേിന്നൽ കെന്ദ്ര ൊല്ാവസ്ഥാ വകുെ് (IMD) 

(3 േണ്ിക്കൂർ ഇെകവളെളിൽ വരുന്ന 

നൗൊസ്ബറ്) 

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

• കെരള സംസ്ഥാന 

ദുരന്തനിവാരണ് 

അകതാറിറ്റിയകെ 

കവബ് നസറ്റ് 

(https://sdma.kerala.gov.in/), 

ക സ്ബബുക്ക്കപജ് 

(https://www.facebook.com/Ke

ralaStateDisasterManagement

Authorityksdma) 

• കെന്ദ്ര ഭൗേോസ്ത്ര വകു പ്പു 

വിെസിെികച്ചടുത്ത ോേിനി 

കോനബൽ ആെ്ളികക്കഷ്ൻ 

(https://play.google.com/store/

apps/details?id=com.lightening.li

ve.damini) 

വിവിധ ദുരന്തങ്ങളുകെ  മുന്നറിയിപ്പുോയി ബന്ധകെട്ട് അറിഞ്ഞിരികക്കണ്ടത് 

https://mausam.imd.gov.in/
https://mausam.imd.gov.in/thiruvananthapuram/
https://mausam.imd.gov.in/thiruvananthapuram/
https://sdma.kerala.gov.in/
https://www.facebook.com/KeralaStateDisasterManagementAuthorityksdma
https://www.facebook.com/KeralaStateDisasterManagementAuthorityksdma
https://www.facebook.com/KeralaStateDisasterManagementAuthorityksdma
http://www.cwc.gov.in/
https://mausam.imd.gov.in/
https://sdma.kerala.gov.in/
https://www.facebook.com/KeralaStateDisasterManagementAuthorityksdma
https://www.facebook.com/KeralaStateDisasterManagementAuthorityksdma
https://www.facebook.com/KeralaStateDisasterManagementAuthorityksdma
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.lightening.live.damini
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.lightening.live.damini
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.lightening.live.damini
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5 ചുഴല്ിക്കാറ്റ് കെന്ദ്ര ൊല്ാവസ്ഥ വകുെ്(IMD) 

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

• കെരള സംസ്ഥാന 

ദുരന്തനിവാരണ് 

അകതാറിറ്റിയകെ 

കവബ് നസറ്റ് 

(https://sdma.kerala.gov.in/), 

ക സ്ബബുക്ക് കപജ്  

(https://www.facebook.com/Ke

ralaStateDisasterManagement

Authorityksdma) 

6 േത്സ്യകതാഴില്ാളി

െൾക്കുള്ള 

ജാഗ്രതാ നിർകേേം 

കെന്ദ്ര ൊല്ാവസ്ഥ വകുെ് (IMD), 

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

7 ഉയർന്ന തിരോല്, 

െെൽകക്ഷാഭം,  

തീരകോഷ്ണ്ം 

കേേീയ സമുദ്രസ്ഥിതി പഠന 

ൈകവഷ്ണ്കെന്ദ്രം (INCOIS) 

(https://incois.gov.in/) 8 സുനാേി 

 

9 ഉഷ്ണൊല് 

ദുരന്തങ്ങൾ 

(ഉഷ്് ണ് തരംൈം, 

തത്സ്േയ 

താപനില് 

വിവരങ്ങൾ, 

സൂരയാഘാതം etc.) 

കെന്ദ്ര ൊല്ാവസ്ഥ വകുെ്(IMD) 

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

10 േക്തോയ ൊറ്റ് കെന്ദ്ര ൊല്ാവസ്ഥ വകുെ്(IMD) 

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

11 വരൾച്ച കെന്ദ്ര പരിസ്ഥിതി,വനം, 

ൊല്ാവസ്ഥാ വയതിയാന 

േന്ത്രാല്യം (MOEF) 

(http://moef.gov.in/en/) 

• സംസ്ഥാന വരൾച്ച നിരീക്ഷണ് 

കസൽ (SEOC) 

• കെരള സംസ്ഥാന 

ദുരന്തനിവാരണ് 

അകതാറിറ്റിയകെ 

കവബ് നസറ്റ് 

(https://sdma.kerala.gov.in/) 

12 പെർച്ച 

വയാധിെൾ/ 

േഹാോരിെൾ 

കെന്ദ്ര ആകരാൈയ കുടുംബകക്ഷേ 

േന്ത്രാല്യം 

(MOHFW) 

(https://www.mohfw.gov.in/)  

• കെരള സംസ്ഥാന 

ദുരന്തനിവാരണ് 

അകതാറിറ്റിയകെ 

കവബ് നസറ്റ് 

(https://sdma.kerala.gov.in/), 

ക സ്ബബുക്ക് കപജ്  

(https://www.facebook.com/Ke

ralaStateDisasterManagement

Authorityksdma) 

https://mausam.imd.gov.in/
https://sdma.kerala.gov.in/
https://www.facebook.com/KeralaStateDisasterManagementAuthorityksdma
https://www.facebook.com/KeralaStateDisasterManagementAuthorityksdma
https://www.facebook.com/KeralaStateDisasterManagementAuthorityksdma
https://mausam.imd.gov.in/
https://incois.gov.in/
https://mausam.imd.gov.in/
https://mausam.imd.gov.in/
http://moef.gov.in/en/
https://sdma.kerala.gov.in/
https://www.mohfw.gov.in/
https://sdma.kerala.gov.in/
https://www.facebook.com/KeralaStateDisasterManagementAuthorityksdma
https://www.facebook.com/KeralaStateDisasterManagementAuthorityksdma
https://www.facebook.com/KeralaStateDisasterManagementAuthorityksdma
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േഴ അകല്ർട്ടുെൾ - ശ്രദ്ധികക്കണ്ട ൊരയങ്ങൾ 

4 നിറങ്ങളിലുള്ള േഴ അകല്ർട്ടുെളാണ്് കെന്ദ്ര ൊല്ാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ് 

കെന്ദ്രം പുറകെടുവിക്കാറുള്ളത്. വിേേ വിവരങ്ങൾക്കായി ഈ പട്ടിെ ശ്രദ്ധിക്കുെ     

 

അകല്ർട്ടികെ നിറം സൂചന 

പച്ച ❖ ജാഗ്രത പാല്ികക്കണ്ട സാഹചരയം നില്വിൽ ഇല്ല. 

േഞ്ഞ 

 

❖ ൊല്ാവസ്ഥകയ െരുതകല്ാകെ നിരീക്ഷിക്കണ്ം. 

❖ സാഹചരയങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ച അപ്റ്കഡറ്റ് കചയ്യകെെണ്ം. 

❖ ഭയകെകെണ്ട സാഹചരയം ഇല്ല. 

❖ അപെെ സാധയത അപ്റ്കഡറ്റ് കചയ്യകെടുന്നതനുസരിച്മമു  

മുകന്നാരുക്കങ്ങൾ നെത്താം. 

ഓറഞ്ച് 

 

❖ അതീവ ജാഗ്രതാ മുന്നറിയിെ് 

❖ സുരക്ഷാ തയ്യാകറടുപ്പുെൾ തെങ്ങണ്ം. 

❖ അപെെ സാധയതാ പ്രകേേങ്ങളിൽ താേസിക്കുന്നവർ എേർജൻസി െിറ്റ് 

ഉൾകെകെ തയ്യാറാക്കി അവസാന ഘട്ട തയ്യാകറടുപ്പുെളും പൂർത്തീെരിച്ചു 

തയ്യാറായി നിൽക്കണ്ം. 

❖ ോറ്റി താേസിെിക്കൽ ഉൾകെകെ അധികൃതർ ആരംഭികക്കണ്ടകതാ 

അതിനുകവണ്ട മുകന്നാരുക്കങ്ങൾ പൂർത്തിയാകക്കണ്ടകതാ ആയ ഘട്ടം. 

❖ രക്ഷാകസനെകളാടു തയ്യാകറടുക്കാൻ ആവേയകെടും. 

ചുവെ് 

 

❖ െർേന നെപെി സവീെരികക്കണ്ട ഘട്ടം. 

❖ ോറി താേസിക്കാൻ തയ്യാറാൊത്തവകര ബല്ംപ്രകയാൈിച്ചു കൊണ്ട്  

ോറ്റാൻ കപാല്ീസിനും ഭരണ്കൂെത്തിനും നിർകേേം ല്ഭിക്കുന്ന സേയം. 

രക്ഷാകസനെകള വിനയസിക്കും. 

❖ െയാമ്പുെൾ ആരംഭിക്കുെ തെങ്ങിയ എല്ലാ നെപെിക്രേങ്ങളും 

പൂർത്തീെരികക്കണ്ട, അപെെസൂചനയള്ള സേയം. 
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എല്ലാ വീടുെളിലും എേർജൻസി െിറ്റ് തയ്യാറാക്കി കവക്കുെ    
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