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ആെുഖാം 

ദുരന്തങ്ങപ്പെ തനരിടുന്നതിപ്പെ കാരയക്ഷമത ദുരന്തങ്ങപ്പെ തനരിടുന്നതിന് 

എക്തകണ്ട് തയ്യാപ്പറടുകുന്നു എന്നതിപ്പന ആക്ശയിച്ചായിരികും. തകരെത്തില് 

ഏറ്റവും അധികം ദുരന്ത സാെചരയം ഉണ്ടാകുന്ന സമയം കാലവര്ക്ഷ-

തുലാവര്ക്ഷ കാലം ആണ്. 2012 മുതല് എലലാ വര്ക്ഷവും സംസ്ഥാന ദുരന്ത 

നിവാരണ അതതാറിറ്റി, കാലവര്ക്ഷ-തുലാവര്ക്ഷ മുപ്പന്നാരുകതയാഗം 

സംസ്ഥാന ദുരിതാശവാസ കമ്മീഷണറുപ്പട അദ്ധ്യക്ഷതയില് നടത്തി വരുന്നു. 

സംസ്ഥാന, ജിലലാ താലൂക് തലത്തില് അടിയന്തിരഘട്ട ക്പവര്ക്ത്തന 

സംവിധാനം (Incident Response System) സ്ഥാപിച്ച്, വിവിധ വകുെുകെുപ്പട 

ക്പവര്ക്ത്തന തമഖല വയക്തമാകി ഒരു ക്പതതയക രൂപ തരഖയുപ്പട ആവശയം 

ഓഖി ചുഴലികാറ്റ്, 2018പ്പല ക്പെയം എന്നിവ വയക്തമാകിയിട്ടുണ്ട്. തമല് 

അനുഭവങ്ങെില് നിന്നും പാഠം ഉള്പ്പകാണ്ടാണ് ഇത്തരം ഒരു മാര്ക്ഗതരഖ 

ദുരന്ത നിവാരണ നിയമത്തിപ്പെ പ്പസക്ഷന് 22 (2) (f) ക്പകാരം കാലവര്ക്ഷ-

തുലാവര്ക്ഷ കാലതത്തക്  തയ്യാറാകുകയും ക്പസിദ്ധ്ീകരികുകയും 

പ്പചയ്യുന്നത്. 

അതാത് ജിലലയുപ്പട സാെചരയം പരിഗണിച്ച് ഈ  മാര്ക്ഗതരഖയുപ്പട 

അടിസ്ഥാനത്തില് അതാത് വകുെുകള് മുപ്പന്നാരുക ക്പവര്ക്ത്തനങ്ങള് 

ആസൂക്തണം പ്പചയ്തത് നടൊതകണ്ടതുണ്ട്. ഈ ക്പവര്ക്ത്തങ്ങള്ക് ജിലല 

ദുരന്ത നിവാരണ അതതാറിറ്റി തനതൃതവം നല്തകണ്ടതുണ്ട്. 

തുടര്ക്വര്ക്ഷങ്ങെില് അനുഭവങ്ങെുപ്പട പ്പവെിച്ചത്തില് ഈ കകപുസ്തകം 

പരിഷ്കരിച്ച് കൂടുതല് കാരയക്ഷമമായി ദുരന്തങ്ങപ്പെ തനരിടുന്നതിനുള്ള 

മാര്ക്ഗ തരഖയായി മാറ്റുന്നതാണ്. 

ഈ കകപുസ്തകം സംസ്ഥാന ദുരന്ത നിവാരണ അതതാറിറ്റിയുപ്പട 

തേറ്റ് എക്സികയൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റി 6-05-2019ന് അംഗീകരികുകയും സര്ക്കാര്ക് 

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

പുറപ്പെടുവികുകയും പ്പചയ്തതിട്ടുണ്ട്. ഈ പുസ്തകം 2019പ്പല ക്പെയ 

അനുഭവത്തിപ്പെ പ്പവെിച്ചത്തില് പുതുകി ക്പസിദ്ധ്ീകരികുവാന് സംസ്ഥാന 

ഇ.ഒ.സിപ്പയ 30-4-2020ന് തചര്ക്ന്ന തേറ്റ് എക്സികയൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റി 

ചുമതലപ്പെടുത്തി. 
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തകാവിഡ്-19പ്പെ പ്പവെിച്ചത്തില് സാമൂെിക അകലം പാലിച്ചും, 

തകാവിഡ്-19പ്പെ വയാപന സാധയത കൂടി പരിഗണിച്ചും തവണം 2020പ്പല 

മഴകാലദുരന്തങ്ങപ്പെ തനരിടുവാന്. ആയതിനാല്, സംസ്ഥാന ഇ.ഒ.സിയില് 

തകാവിഡ് സംബന്ധമായ വിഷയങ്ങെില് ഉപതദശം നല്കുന്ന 

തിരുവനന്തപുരം പ്പമ ികല് തകാതെജിപ്പല വിദഗ്ദ്ധ്ക്തരായ ത ാക്ടര്ക്മാര്ക് 

കൂടി ഈ മാര്ക്ഗതരഖ പുതുകുന്നതില് പങ്ക് വെിച്ചിട്ടുണ്ട്. 

 

 

സംസ്ഥാന ദുരന്ത നിവാരണ അതതാറിറ്റിയുപ്പട എക്സികയൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റി 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6 

 

 



 

7 

 

 
  



 

8 

 

 



 

9 

 

Contents 

1 ഇന്തയയിപ്പല മഴകാലം ........................................................................................................................ 13 

1.1 വിവിധ കാലാവസ്ഥാ ക്പവചന സ്ഥാപനങ്ങെുപ്പട ക്പവചനങ്ങള് ............................ 14 

1.1.1 തകക്ര കാലാവസ്ഥാ വകുെ് (India Meteorological Department) ..................................... 14 

1.1.2 ദക്ഷിതണഷയന് രാജയങ്ങെുപ്പട കാലാവസ്ഥാ കൂട്ടായ്തമയുപ്പട പതിനാറാം 
സതമ്മെനം [South Asian Seasonal Climate Outlook Forum (SASCOF-16)] ................................................ 15 

1.1.3 IRI പ്പകാെംബിയ യൂണിതവഴ്സിറ്റി (International Research Institute for Climate and 
Society - Columbia University) ....................................................................................................................... 16 

1.1.4 പ്പവതര്ക് ചാനല് (Weather Channel) ......................................................................................... 16 

1.2 തകരെത്തിപ്പല 2020പ്പല കാലവര്ക്ഷം സംബന്ധിച്ച അനുമാനം ....................................... 17 

1.3 പ്പതക് പടിഞ്ഞാറന് മൺസൂൺ ആരംഭ തീയതി സംബന്ധിച്ച വിശകലനം .......... 20 
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1 ഇന്തയയിമല െഴക്കനലാം 

ഇന്തയയിപ്പല ഏറ്റവും ക്പധാന മഴകാലമായ പ്പതക് പടിഞ്ഞാറന് 

കാലവര്ക്ഷം ആദയപ്പമത്തുന്ന ക്പതദശമാണ് തകരെം. ഇടവൊതിപ്പയന്ന് 

വിെികുന്ന ജൂൺ മുതല് പ്പസപ്റ്റംബര്ക് വപ്പര ധാരാെമായി മഴ നല്കുന്ന 

പ്പതക് പടിഞ്ഞാറന് മൺസൂണും പിന്നാപ്പലപ്പയത്തുന്ന തുലാവര്ക്ഷം അഥവാ 

വടക് കിഴകന് മൺസൂണും (ഒക്തടാബര്ക് മുതല്  ിസംബര്ക് വപ്പര) 

തചര്ക്ന്ന് സമ്പന്നമാണ് തകരെത്തിപ്പല മഴകാലം. തകരെത്തിപ്പല വാര്ക്ഷിക 

മഴയുപ്പട ദീര്ക്ഘകാല ശരാശരി 2924.7 മിലലി മീറ്റര്ക് ആണ്. ഇതില് 2049.2 

മിലലി മീറ്റര്ക് മഴയും പ്പതക് പടിഞ്ഞാറന് മൺസൂണിലാണ് ലഭികുന്നത്. 

491.7 മിലലി മീറ്ററാണ് 'സാധാരണ' (normal) വടക് കിഴകന് മൺസൂൺ മഴ. 

തകരെത്തില് ഏറ്റവുമധികം മഴ സാധാരണയായി ലഭികാറുള്ളത് ജൂകല 

മാസത്തിലാണ്. സംസ്ഥാനത്തിലാപ്പക 720.1 മിലലിമീറ്റര്ക് മഴ ജൂകല 

മാസത്തിലും 643 മിലലി മീറ്റര്ക് മഴ ജൂൺ മാസത്തിലും ദീര്ക്ഘകാല 

ശരാശരിയായി കണകാകപ്പെട്ടിരികുന്നു. ഈ രണ്ട് ക്പധാന മഴ 

മാസങ്ങള്ക് തശഷപ്പമത്തുന്ന ഓഗേ് മാസത്തിപ്പല 'സാധാരണ' 

ക്പതീക്ഷികാവുന്ന മഴ 427 മിലലി മീറ്ററാണ്. 1961 മുതല് 2010 വപ്പര 

തരഖപ്പെടുത്തപ്പെട്ട മഴയുപ്പട വിവരങ്ങെില് നിന്നാണ് തകക്ര കാലാവസ്ഥാ 

വകുെ് ഈ കണകുകള് തയ്യാറാകിയിട്ടുള്ളത്. പരിചിതമലലാത്ത 

രീതിയില് ഉണ്ടാകുന്ന അസാധാരണ മഴ പലതൊഴും വലിയ നാശനഷ്ടങ്ങള് 

സൃഷ്ടികാറുണ്ട്.  

തകക്ര കാലാവസ്ഥാ വകുൊണ് കാലാവസ്ഥാ സംബന്ധിച്ചുള്ള 

മുന്നറിയിെുകള് സര്ക്കാരിനും സംവിധാനങ്ങള്കും നല്കാന് 

ഔതദയാഗിക ചുമതയുള്ള ഏജന്സി. ഏക്പില് മാസത്തില് തകക്ര 

കാലാവസ്ഥാ വകുെ് ക്പസിദ്ധ്ീകരികുന്ന ആദയഘട്ട ദീര്ക്ഘകാല മഴ 

ക്പവചനത്തിപ്പെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് രാജയത്ത് മൺസൂൺ മുപ്പന്നാരുക 

ക്പവര്ക്ത്തനങ്ങള് ആരംഭികാറുള്ളത്. 
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1.1 വിവിധ കനലനവസ്ഥന പ്പവചന സ്ഥനപനങ്ങളുമട പ്പവചനങ്ങള് 

1.1.1 രകപ്ര കനലനവസ്ഥന വകുപ്പ് (India Meteorological Department) 

2020 ഏക്പില് 15 ന് തകക്ര കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ തകക്രം (IMD) 

പുറപ്പെടുവിച്ച ദീര്ക്ഘകാല മഴ സാധയതാ ക്പവചനത്തില് രാജയത്ത് ഈ 

വര്ക്ഷം ക്പതീക്ഷികുന്നത് 'സാധാരണ' (normal) മഴയാണ്. ദീര്ക്ഘകാല 

ശരാശരിയുപ്പട 100% (+/-5% തമാ ല് പിഴവുകള്കുള്ള സാധയതതയാപ്പട) 

മഴയാണ് 2020 പ്പല പ്പതക് പടിഞ്ഞാറന് കാലവര്ക്ഷത്തില് (ഇടവൊതി) 

ഇന്തയയില് ക്പവചികപ്പെട്ടിരികുന്നത്. (കാലാവസ്ഥാ വകുെിന്പ്പറ 2018 

പ്പല ദീര്ക്ഘകാല ക്പവചനം 97%വും 2019ല് 96%വുമായിരുന്നു).  

മൺസൂണിപ്പന സവാധീനികുന്ന നിര്ക്ണ്ണായക ഘടകങ്ങൊയ പസിഫിക് 

സമുക്ദത്തിപ്പല എല്-നിതനാ ക്പതിഭാസവും ഇന്തയന് മൊസമുക്ദത്തിപ്പല 

'ഇന്തയന് ഓഷയന് ക തപാള്' ക്പതിഭാസവും നിലവില് 'നയൂക്ടല്' 

അവസ്ഥയിലാണ് ഉള്ളപ്പതന്നും ഇത് അനുകൂല സാെചരയത്തിന്പ്പറ 

സൂചനയാപ്പണന്നും തകക്ര കാലാവസ്ഥാ വകുെ് വയക്തമാകുന്നു. 

സീസണിന്പ്പറ രണ്ടാം പകുതിയില് തനര്ക്ത്തപ്പതങ്കിലും ലാ-നീന ക്പതിഭാസം 

പസഫിക് മൊസമുക്ദത്തില് ഉടപ്പലടുകാനിടയുപ്പണ്ടന്നും ചില 

കാലാവസ്ഥാ തമാ ലുകള് സൂചിെികുന്നു. 

സാധാരണയില് കവിഞ്ഞുള്ള മഴ (above normal) സാധയത 21% വും 

അധിക മഴകുള്ള (Excess, >110%)  സാധയത തകവലം 9% 

മാക്തമാപ്പണന്നുമാണ് IMD ദീര്ക്ഘകാല ക്പവചനത്തിലൂപ്പട വയക്തമാകുന്നത്.  

പ്പമയ്ത അവസാന വാരത്തിതലാ ജൂൺ ആദയവാരത്തിതലാ ആയി IMD 

അവരുപ്പട രണ്ടാമപ്പത്ത ദീര്ക്ഘകാല ക്പവചനം പുറത്തിറകുന്നതാണ്. 

ഇന്തയപ്പയ വിവിധ തമഖലകൊയി തിരിച്ചുള്ള ക്പവചനം കൂടി സാധാരണ 

രണ്ടാമപ്പത്ത ദീര്ക്ഘകാല ക്പവചനത്തില് ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. അത് കൂടി 

ലഭയമാകുതമ്പാള് മാക്തതമ തകരെം ഉള്പ്പെടുന്ന ദക്ഷിതണന്തയക് ലഭികാന് 

സാധയതയുള്ള മഴയുപ്പട അെവിപ്പന കുറിച്ച് ഒരു 

വയക്തതയുണ്ടാവുകയുള്ളൂ. 

ജൂൺ മുതല് പ്പസപ്തംബര്ക് വപ്പരയുള്ള പ്പതക് പടിഞ്ഞാറന് 

മൺസൂണില് ഇന്തയയിലാപ്പക ലഭികാനിടയുള്ള ആപ്പക മഴയുപ്പട അെവിപ്പന 
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സംബന്ധിച്ചുള്ളതാണ് ഈ ക്പവചനം. ഇന്തയയുപ്പട പ്പതക് പടിഞ്ഞാറന് 

മൺസൂൺ മഴയുപ്പട ദീര്ക്ഘകാല ശരാശരി എന്നത് 880 മിലലി മീറ്റര്ക് 

മഴയാണ്. ഈ ക്പവചനത്തില് നിന്ന് വലിയ അപകടങ്ങള് സൃഷ്ടികാറുള്ള 

അതിതീക്വ മഴ ദിനങ്ങള് രാജയത്തുണ്ടാകുപ്പമതന്നാ സംസ്ഥാനത്ത് ഇടവൊതി 

ഏത് രീതിയിലായിരികുപ്പമതന്നാ പ്പപാതുപ്പവ മനസ്സിലാകാന് 

സാധികുകയിലല. നിലവില് എലലാ ദിവസവും തകക്ര കാലാവസ്ഥാ വകുെ് 

പുറപ്പെടുവികുന്ന 5 ദിവസപ്പത്ത ജിലലാതല മഴ ക്പവചനത്തില് മാക്തമാണ് 

ഇത്തരം വിവരങ്ങള് നമുക് ലഭയമാകുന്നത്. 

തകക്ര കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ തകക്രത്തിന്പ്പറ 2020 ദീര്ക്ഘകാല 

മൺസൂൺ ക്പവചനം 

https://mausam.imd.gov.in/Forecast/marquee_data/1st_Stage_LRF_apr_2020_English.pdf 

എന്ന ലിങ്കില് ലഭയമാണ്. 

ഈ തമഖലയില് ക്പവര്ക്ത്തികുന്ന ക്പമുഖ അന്തര്ക്തദശീയ, സവകാരയ 

ഏജന്സികെും 2020 മൺസൂൺ മഴയുപ്പട ദീര്ക്ഘകാല ക്പവചനം 

നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. ലഭയമായ ചില വിവരങ്ങള് അനുബന്ധമായി 

ഉള്പ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. 

1.1.2 ദക്ഷിരണഷയന് രനജ്യങ്ങളുമട കനലനവസ്ഥന കൂട്ടനയ്െയുമട പതിനനറനാം സരേളനാം 
[South Asian Seasonal Climate Outlook Forum (SASCOF-16)] 

ദക്ഷിതണഷയന് രാജയങ്ങെുപ്പട ഔതദയാഗിക കാലാവസ്ഥാ 

ഏജന്സികെുപ്പട കൂട്ടായ്തമയായ SASCOF ഏക്പില് 20 മുതല് 22 വപ്പര 

വീ ിതയാ തകാൺപ്പഫപ്പറന്സ് വഴി അവരുപ്പട പതിനാറാം സതമ്മെനം 

തചരുകയുണ്ടായി. തലാക കാലാവസ്ഥാ സംഘടനയുപ്പടയും മറ്റ് ക്പമുഖ 

അന്തര്ക്തദശീയ കാലാവസ്ഥാ സംഘടനകെുപ്പടയും ക്പതിനിധികള് ഉള്പ്പെപ്പട 

പപ്പങ്കടുത്ത സതമ്മെനത്തില് തമഖലയില് ക്പതീക്ഷികുന്ന സീസൺ 

എങ്ങപ്പനയായിരികുപ്പമന്ന് വിലയിരുത്തി. ഇന്തയയില് പ്പപാതുപ്പവ 

'സാധാരണ' മൺസൂൺ ആയിരികുപ്പമന്ന നിഗമനത്തിലാണ് സാസ്തകാഫ്റ് 

എത്തിതച്ചര്ക്ന്നിട്ടുള്ളത്. എന്നാല് സാസ്തകാഫ്റ് ക്പസിദ്ധ്ീകരിച്ച കാലാവസ്ഥാ 

അവതലാകന ഭൂപടത്തില് തകരെം ഉള്പ്പെടുന്ന ദക്ഷിതണന്തയയില് 
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സാധാരണയില് കൂടുതല് (Above Normal) മഴ ലഭികാനുള്ള സാധയത 

ക്പവചികപ്പെട്ടിരികുന്നു. 

SASCOFപ്പെ ക്പവചനം സംബന്ധിച്ചുള്ള വിവരം തലാക കാലാവസ്ഥാ 

സംഘടനയുപ്പട പ്പവബ്കസറ്റില് നിന്ന് 

https://public.wmo.int/en/media/news/normal-rainfall-expected-2020-southwest-monsoon-

season എന്ന ലിങ്കില് ലഭയമാണ്. 

1.1.3 IRI മകനളാംബിയ യൂണിരവഴ്സിറ്റി (International Research Institute for Climate and 
Society - Columbia University) 

അതമരികയിപ്പല ക്പശസ്തമായ പ്പകാെംബിയ യൂണിതവഴ്സിറ്റിയിപ്പല 

എര്ക്ത്ത് ഇന്േിറ്റയൂട്ടിപ്പെ IRI മള്ട്ടി തമാ ല് തക്പാബബിലിറ്റി തഫാര്ക്കാേ് 

അനുസരിച്ച് 2020 ജൂൺ മുതല് ഓഗേ് വപ്പരയുള്ള കാലയെവില് ഇന്തയന് 

ഉപഭൂഖണ്ഡത്തില്, ദക്ഷിതണന്തയയില് സാധാരണയില് കൂടുതല് മഴ 

ലഭികാനുള്ള സാധയതയുപ്പട സൂചനയാണ് നല്കുന്നത്. 

IRI കാലാവസ്ഥാ അവതലാകന ഭൂപടം https://iri.columbia.edu/our-

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

കാണാവുന്നതാണ്. 

1.1.4 മവതര് ചനനല്സ (Weather Channel) 

ക്പമുഖ സവകാരയ കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ സംരംഭമായ പ്പവതര്ക് 

ചാനല് അവരുപ്പട മൺസൂൺ ക്പവചനത്തില് പറയുന്നത് 2020 ല് 

മൺസൂൺ ഇന്തയയില് തനരപ്പത്ത എത്തുപ്പമന്നാണ്. ഈ വര്ക്ഷം പ്പമയ്ത 31 ന് 

തപ്പന്ന മൺസൂൺ  ഇന്തയയില് എത്തുപ്പമന്നാണ് IBM പ്പവതര്ക് ചാനല് 

കണകാകുന്നത്.  മാക്തമലല, പ്പവതര്ക് ചാനലിപ്പെ ക്പവചനത്തില് 

'സാധാരണയിലും കൂടിയ' മഴയാകും ഈ സീസണില് ഇന്തയയില് ലഭികുക 

എന്നാണ് ക്പവചികുന്നത്. സാധാരാണ സമയത്തിനും ഒരു ദിവസം മുതന്ന 

എത്തുന്ന മൺസൂൺ ദീര്ക്ഘകാല ശരാശരിയുപ്പട 105% മഴയാണ് ഈ 

വര്ക്ഷം ഇന്തയയിലാപ്പക നല്കുപ്പമന്ന് ക്പതീക്ഷികുന്നത്. പ്പവതര്ക് ചാനലിപ്പെ 

കാലാവസ്ഥാ അവതലാകന ഭൂപടത്തില് തകരെം ഉള്പ്പെടുന്ന തമഖലയില് 

സാധാരണയില് കൂടുതല് മഴയ്തകുള്ള സാധയതയുപ്പട സൂചന തപ്പന്നയാണ് 
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നല്കുന്നത്. ക്പമുഖ ആതഗാെ കാലാവസ്ഥാ തമാ ലായ ECMWF ന്പ്പറ 

തമാ ല് ഔട്ട്പുട്ടുകള് കൂടി അധികരിച്ച് പ്പകാണ്ടാണ് പ്പവതര്ക് ചാപ്പനല് 

റിതപാര്ക്ട്ട് തയ്യാറാകിയിട്ടുള്ളത്. ECWMF നല്കുന്ന സൂചനയും തകരെത്തില് 

സാധാരണയില് കൂടുതല് മഴ ക്പതീക്ഷികാം എന്നാണ്. 

പ്പവതര്ക് ചാനലിപ്പെ വിശദമായ അവതലാകനം 

https://www.ibm.com/blogs/digital-transformation/in-en/blog/indias-southwest-monsoon-

outlook-2020/ എന്ന ലിങ്കില് ലഭയമാണ്. 

1.2 രകരളത്തിമല 2020മല കനലവര്ഷാം സാംബന്ധിച്ച അനുെനനാം 

നിലവില് ലഭയമായിട്ടുള്ളത്ത് ഇന്തയ പ്പമാത്തത്തില് ഉള്ള ക്പവചനം 

ആണ്. ഈ ക്പവചനം ക്പകാരം ഇന്തയയില് 2020 മൺസൂൺ മഴ സാധാരണ 

മഴതയാ സാധാരണയില് കൂടുതതലാ ആവാനുള്ള സാധയതയാണുള്ളത്. 

ക്പാതദശികമായ വയതിയാനങ്ങള്ക് സാധയതയുമുണ്ട്. 2018 ല് ഏപ്പറകുപ്പറ 

സമാനമായ ദീര്ക്ഘകാല മഴ ക്പവചനമായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്. പപ്പക്ഷ 

തകരെമുള്പ്പെപ്പട പല സംസ്ഥാനങ്ങെിലും 2018 ല് ക്പെയം സൃഷ്ടിച്ചാണ് 

മൺസൂൺ കടന്ന് തപായത്. മുന്വര്ക്ഷങ്ങെിപ്പല ക്പവചനവും, ലഭയമായ 

മഴയുപ്പട തതാതും ചുവപ്പട തചര്ക്കുന്നു. 

നിലവില് ക്പാതദശിക അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ദീര്ക്ഘകാല ക്പവചനങ്ങള് 

ലഭയമാകുവാനുള്ള സൗകരയം രാജയത്തിലല. തകക്ര കലാവസ്ഥാ വകുെിപ്പെ 

(ഐ.എം. ി) 2011 മുതലുള്ള പ്പതക് പടിഞ്ഞാറന് മൺസൂൺ ക്പവചനവും 

തകരെത്തില് ലഭിച്ച മഴയും ദീര്ക്ഘകാല ശരാശരിയുപ്പട ശതമാന കണകില് 

ചുവപ്പടതച്ചര്ക്കുന്നു. ക്പവചനവും ക്പാതദശിക മഴയുപ്പട അെവും 

തമ്മിലുള്ള വയതിയാനം ഈ ക്ഗാഫില് നിന്നും വയക്തമാണ്. 
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2005-2019 വപ്പരയുള്ള 15 വര്ക്ഷങ്ങെില്, 9 തവണ ക്പതീക്ഷിച്ചതില് 

കൂടുതല് മഴയും, 6 തവണ ക്പതീക്ഷിച്ചതില് കുറവ് മഴയും ആണ് 

തകരെത്തില് ലഭിച്ചത് എന്ന് ചുവപ്പട തചര്ക്കുന്ന തകരെത്തിപ്പല ക്പതീക്ഷിച്ച 

മഴയും, ലഭിച്ച മഴയും തമ്മിലുള്ള താരതമയത്തില് നിന്നും വയക്തമാണ്. 
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ഓതരാ മാസത്തിലും ജിലലകെില് ലഭിതച്ചകാവുന്ന ശരാശരി മഴ 
ചുവപ്പട തചര്ക്കുന്നു.  

 
സംസ്ഥാനത്ത് അതാത് മാസവും, ഋതുകെിലും, വര്ക്ഷികമായും, 

ലഭികുന്ന ശരാശരി മഴയുപ്പട ഭൂപടങ്ങള് അനുബന്ധം 6 ആയി 

തചര്ക്ത്തിട്ടുണ്ട്. 

വിവിധ കാലാവസ്ഥാ തമാ ലുകെില് നിന്നും ഏജന്സികെില് നിന്നും 

ലഭയമാകുന്ന വിവരങ്ങപ്പെ അപക്ഗഥികുതമ്പാള്, തകരെത്തില് 2020 

മൺസൂണില് ജൂൺ മുതല് പ്പസപ്തംബര്ക് വപ്പരയുള്ള ആപ്പക മഴ 

ശരാശരിയില് കൂടുതല് മഴതയാ, ശരാശരി മഴതയാ ആകാനുള്ള 

സാധയതയാണ് കാണാവുന്നത്. ക്പെയവും മറ്റ് ക്പകൃതിതക്ഷാഭങ്ങെും 

സൃഷ്ടികാന് ക്പാപ്തിയുള്ള അതിതീക്വ മഴ ദിനങ്ങള് ഉണ്ടാകുതമാ 

എന്നുള്ള വിവരങ്ങള് ഇതൊള് ക്പവചികാന് സാധികിലല. അതിനാല് 

തപ്പന്ന സാമാനയം നലല മഴ ലഭികാന് ഇടയുള്ള മഴകാലപ്പമന്ന ധാരണ 

വച്ച് പ്പകാണ്ടും, മുന് വര്ക്ഷങ്ങെിപ്പല അനുഭവങ്ങെുപ്പട അടിസ്ഥാനത്തിലും 

സമൂലവും കാരയക്ഷമവുമായ തയ്യാപ്പറടുെുകള് തകരെത്തിലുടനീെം 

ബന്ധപ്പെട്ട മുഴുവന് വകുെുകെും, സംവിധാനങ്ങെും, പ്പപാതുജനങ്ങെും 

നടതത്തണ്ടതുണ്ട്. 
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1.3 മതക്ക് പടിഞ്ഞനറന് െണ്സൂണ് ആരാംഭ തീയതി സാംബന്ധിച്ച 
വിശകലനാം 

മൺസൂൺ മഴ സാധാരണ തകരെത്തില് എതത്തണ്ടുന്ന ദിവസമായി 

കണകാകപ്പെടുന്നത് ജൂൺ 1ആണ്. 

2020 പ്പല പ്പതക് പടിഞ്ഞാറന് മൺസൂൺ (കാലവര്ക്ഷം) ജൂൺ 5 ന് 

തകരെത്തിപ്പലത്തുപ്പമന്ന് തകക്ര കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ തകക്രം (IMD) 

അറിയിച്ചു. അവരുപ്പട തമാ ല് അനുമാനങ്ങെില് 4 ദിവസം വപ്പര 

മുതന്നാതട്ടാ പിതന്നാതട്ടാ ആവാനുള്ള (model error) സാധയത കണകാകുന്നുണ്ട്. 

ഐ.എം. ിയുപ്പട ക്പവചനം ഈ ലിങ്കില് ലഭയമാണ് 
https://mausam.imd.gov.in/backend/assets/press_release_pdf/PRESS_RELEASE_MONSOON_ONSET_OVER_KE
RALA_2020.pdf?fbclid=IwAR1dRt3Jug8EIAqgdFPHSgcuj2S7J9ktzu0USFExeFMlWsMq45o0UWwcd8Q 

 

സവകാരയ പ്പവതര്ക് ഏജന്സിയായ സ്കകപ്പമറ്റ് പ്പതക് പടിഞ്ഞാറന് 

മൺസൂൺ പ്പമയ്ത 28 ന് തപ്പന്ന തകരെത്തിപ്പലത്തുപ്പമന്നാണ് ക്പവചികുന്നത്. 

അവരുപ്പട തമാ ല് അനുമാനങ്ങപ്പെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി 

പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുള്ള ക്പവചനത്തിന്പ്പറ ലിങ്ക് ചുവപ്പട നല്കുന്നു. 2 

ദിവസം വപ്പര മുതന്നാതട്ടാ പിതന്നാതട്ടാ തമാ ല് പിഴവായും 

കണകാകുന്നു. സ്കകപ്പമറ്റ് ക്പവചനം ഈ ലിങ്കില് ലഭയമാണ് 
https://www.skymetweather.com/content/weather-news-and-analysis/the-onset-of-southwest-monsoon-

2020-over-kerala-likely-before-date-andaman-sea-repeats-

2019/?fbclid=IwAR2RGHNpuGpmfQiWHt_FWajjWjdCkMH4xY7WNNbfdDHmUFJ9Q3cHEFCnhTg 

 

മപ്പറ്റാരു സവകാരയ പ്പവതര്ക് ഏജന്സിയായ 'പ്പവതര്ക് ചാനല്' പ്പമയ്ത 

31തനാട് കൂപ്പട തപ്പന്ന ഈ വര്ക്ഷം മൺസൂൺ ഇന്തയയില് എത്തുപ്പമന്നാണ് 

ക്പവചിച്ചിരികുന്നത്. 

പ്പവതര്ക് ചാനലിപ്പെ വിശദമായ അവതലാകനം 

https://www.ibm.com/blogs/digital-transformation/in-en/blog/indias-southwest-monsoon-

outlook-

2020/?fbclid=IwAR39s_fSmgpGnjrfx3MkB9IJACU5B331id065CXO2noClj1zVrMLJzd7RX8  

എന്ന ലിങ്കില് ലഭയമാണ്. 

  

https://mausam.imd.gov.in/backend/assets/press_release_pdf/PRESS_RELEASE_MONSOON_ONSET_OVER_KERALA_2020.pdf?fbclid=IwAR1dRt3Jug8EIAqgdFPHSgcuj2S7J9ktzu0USFExeFMlWsMq45o0UWwcd8Q
https://mausam.imd.gov.in/backend/assets/press_release_pdf/PRESS_RELEASE_MONSOON_ONSET_OVER_KERALA_2020.pdf?fbclid=IwAR1dRt3Jug8EIAqgdFPHSgcuj2S7J9ktzu0USFExeFMlWsMq45o0UWwcd8Q
https://www.skymetweather.com/content/weather-news-and-analysis/the-onset-of-southwest-monsoon-2020-over-kerala-likely-before-date-andaman-sea-repeats-2019/?fbclid=IwAR2RGHNpuGpmfQiWHt_FWajjWjdCkMH4xY7WNNbfdDHmUFJ9Q3cHEFCnhTg
https://www.skymetweather.com/content/weather-news-and-analysis/the-onset-of-southwest-monsoon-2020-over-kerala-likely-before-date-andaman-sea-repeats-2019/?fbclid=IwAR2RGHNpuGpmfQiWHt_FWajjWjdCkMH4xY7WNNbfdDHmUFJ9Q3cHEFCnhTg
https://www.skymetweather.com/content/weather-news-and-analysis/the-onset-of-southwest-monsoon-2020-over-kerala-likely-before-date-andaman-sea-repeats-2019/?fbclid=IwAR2RGHNpuGpmfQiWHt_FWajjWjdCkMH4xY7WNNbfdDHmUFJ9Q3cHEFCnhTg
https://www.ibm.com/blogs/digital-transformation/in-en/blog/indias-southwest-monsoon-outlook-2020/?fbclid=IwAR39s_fSmgpGnjrfx3MkB9IJACU5B331id065CXO2noClj1zVrMLJzd7RX8
https://www.ibm.com/blogs/digital-transformation/in-en/blog/indias-southwest-monsoon-outlook-2020/?fbclid=IwAR39s_fSmgpGnjrfx3MkB9IJACU5B331id065CXO2noClj1zVrMLJzd7RX8
https://www.ibm.com/blogs/digital-transformation/in-en/blog/indias-southwest-monsoon-outlook-2020/?fbclid=IwAR39s_fSmgpGnjrfx3MkB9IJACU5B331id065CXO2noClj1zVrMLJzd7RX8
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1.4 െഴ, മവള്ളമപ്പനക്കാം, കടല്സസ്ഥിതി, കനറ്റ് എന്ിവ സാംബന്ധിച്ച 
െുന്റിയിപ്പുകളുമട രീതികള് 

കാലാവസ്ഥാ ക്പവചനപ്പത്ത പലതൊഴും തമാശയായും, 

കെിയാകലിപ്പെ ഭാഷയിലും വിമര്ക്ശികുന്നത് ഒരു പ്പപാതു ശീലം ആണ്. 

തലാകത്തില് തപ്പന്ന കാലാവസ്ഥാ ക്പവചനത്തിന് ഏറ്റവും ബുദ്ധ്ിമുട്ടുള്ള 

ഒരു ക്പതദശമാണ് തകരെം. സാതങ്കതികമായി ഒട്ടനവധി പരിമിതികള് 

ക്പവചനങ്ങള്ക് ഉണ്ട്. 

തകരെത്തില് ക്പധാനമായും മഴ ലഭികുന്നത് കാലവര്ക്ഷത്തില് 

(മൺസൂൺ) ആണ്. തകരെത്തില് രണ്ട് മഴകാലം ഉണ്ട് - പ്പതക് 

പടിഞ്ഞാറന് കാലവര്ക്ഷവും (South West Monsoon - June to September), 

വടകുകിഴകന് കാലവര്ക്ഷവും (North East Monsoon - October to 

December). 

തകരെത്തിപ്പല ഏറ്റവും ശക്തമായ മഴകാലമാണ് ജൂൺ മുതല് 

പ്പസപ്റ്റംബര്ക് വപ്പരയുള്ള പ്പതകുപടിഞ്ഞാറന് കാലവര്ക്ഷം. തകരെത്തിന് 

ലഭികുന്ന മഴയുപ്പട 60 മുതല് 75 ശതമാനം വപ്പര പ്പതകുപടിഞ്ഞാറന് 

കാലവര്ക്ഷം വഴിയാണ് ലഭികുന്നത്. തകരെത്തിപ്പെ ഏറ്റവും പ്പതകന് 

തമഖലയില് 70-100 പ്പസന്റീമീറ്റര്ക് മഴ പ്പതകുപടിഞ്ഞാറന് കാലവര്ക്ഷം 

വഴി ലഭികുതമ്പാള് വടകന് തമഖലയില് അത് 250-300 പ്പസന്റീമീറ്റര്ക് 

വപ്പരയാകുന്നു. പശ്ചിമഘട്ടത്തിപ്പെ ഉന്നതതമഖലയില് വര്ക്ഷപാതം 400 

പ്പസന്റീമീറ്റര്ക് കടകാറുമുണ്ട്. വര്ക്ഷം തതാറും ഏതാണ്ട് 100 കയുബിക് 

കിതലാമീറ്റര്ക് ശുദ്ധ്ജലമാണ് തകരെത്തില് പ്പതകുപടിഞ്ഞാറന് 

കാലവര്ക്ഷമായി പ്പപയ്തതിറങ്ങുന്നത്. നിര്ക്ഭാഗയവശാല് അതിപ്പെ 

സിംെഭാഗവും ദിവസങ്ങള്കുള്ളില് പടിഞ്ഞാറന് സമുക്ദത്തിതലക് ഒഴുകി 

തപാകുകയാണ് പ്പചയ്യുന്നത്. 

ഒക്തടാബര്ക് മുതല്  ിസംബര്ക് വപ്പരയുള്ള വടകു കിഴകന് 

കാലവര്ക്ഷം തകരെത്തില് ശരാശരി 40-60 പ്പസന്റീമീറ്റര്ക് മഴയാണ് 

പ്പപയ്യികുന്നത്. പ്പതകു പടിഞ്ഞാറന് കാലാവര്ക്ഷത്തിനു തനര്ക് 

വിപരീതമായി തകരെത്തിപ്പെ പ്പതകന് തമഖലയില് കൂടുതല് മഴയും 

വടകന് തമഖലകെില് കുറഞ്ഞ തതാതിലുള്ള മഴയുമാണ് വടകു കിഴകന് 
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കാലവര്ക്ഷത്തിപ്പെ ക്പതതയകത. തിരുവനന്തപുരം ജിലലയില് അന്പത് മുതല് 

അറുപത് വപ്പര പ്പസന്റീമീറ്റര്ക് മഴ പ്പപയ്യുതമ്പാള് കാസര്ക്തകാട് കണ്ണൂര്ക് 

ജിലലകെില് ശരാശരി മുെത് മുതല് നാല്െത് പ്പസന്റീമീറ്റര്ക് മഴ വപ്പരതയ 

പ്പപയ്യുന്നുള്ളു. ചില വര്ക്ഷങ്ങെില് വടകു കിഴകന് കാലവര്ക്ഷത്തില് 

വെപ്പര  കുറച്ച് മഴപ്പയ ലഭികാറുള്ളൂ. അത്തരം ഒരു വര്ക്ഷമായിരുന്നു 

2016. 2016ല് തകരെത്തില് സാധാരണ ലഭികുന്ന വടകു കിഴകന് 

കാലവര്ക്ഷത്തിപ്പെ ഇരുപതു ശതമാനം തപാലും ലഭിച്ചിലല. ഉച്ചതിരിഞ്ഞ് 

ഉണ്ടാകാറുള്ള ഇടിതയാടുകൂടിയ മഴയാണ് ഈ കാലത്തിപ്പെ ഒരു 

ക്പതതയകത. 

പിപ്പന്നയുള്ളത് തവനല് മഴയും, ഇടക് ബംഗാള് ഉള്കടലിലും 

അറബികടലിലുപ്പമാപ്പകയായി രൂപപ്പെടുന്ന നയൂനമര്ക്ദങ്ങെും 

ചുഴലികാറ്റും ഒപ്പക മൂലമുണ്ടാകുന്ന മഴയുമാണ്. തവനല്മഴകാലത്തും 

ഇടിതയാടുകൂടിയ മഴ നാശം വിതയ്തകാറുണ്ട്. 

മഴ എന്നത് തകരെത്തില് സാധാരണ ഒരു ജിലല മുഴുവന് ഉണ്ടാകുന്ന 

ക്പതിഭാസം അലല. ചിലതൊള് ഒരു താലൂകില് തപ്പന്ന മുഴുവനായും മഴ 

പ്പപയ്യണപ്പമന്നിലല. തവനല് മഴയുപ്പട കാരയപ്പമടുത്താല് ഒതര വിതലലജില് തപ്പന്ന 

ചിലയിടത്ത് പ്പപയ്യാനും മറ്റ് ചിലയിടത്ത് പ്പപയ്യാതിരികുവാനും 

സാധയതയുണ്ട്. 

തകരെത്തിപ്പല മഴ പ്പപാതുവില് അന്തരീക്ഷ ശാസ്ക്തഭാഷയില് 

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

വിസ്തൃതിയില് ഉണ്ടാകുന്ന സിേങ്ങപ്പെയാണ് meso-scale സിേംസ് എന്ന് 

വിെികുന്നത്. മൺസൂണും ചുഴലികാറ്റും ഒരു സിതനാപ്റ്റിക് system 

ആണ്; Meso-scaleതനകാള് വിസ്തൃതിയുള്ള വലിയ സിേം. തകരെത്തില് 

കാലവര്ക്ഷത്തിലും, നയൂനമര്ക്ദ ക്പഭാവത്തിലും പ്പപയ്യാറുള്ള മഴ പ്പപാതുപ്പവ 

meso-scale തറഞ്ചിലും അതിലും പ്പചറിയ micro-scale തറഞ്ചിലും ഉള്ള 

മഴയാണ്. 

തകക്ര കാലാവസ്ഥാ വകുെ് വിവിധ തരത്തില് മുന്നറിയിെുകള് 

നല്കുന്നുണ്ട്. ഇവയില് കാലവര്ക്ഷത്തില് സവിതശഷ ക്ശദ്ധ് തവണ്ടത് മഴ 
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സംബന്ധിച്ച മുന്നറിയിെ്, കാറ്റിപ്പെ മുന്നറിയിെ്, ഇടിതയാട്കൂടിയ മഴ 

മുന്നറിയിെ്, നയൂനമര്ക്ദ മുന്നറിയിെ് എന്നിവയാണ്. 

1.5 െഴ സാംബന്ധിച്ച െുന്റിയിപ്പ് 

ഒരു ജിലലയില് മഴയുപ്പട ക്പവചനം ലഭിച്ചാല്, മഴ  പ്പപയ്യാനുള്ള 

സാധയതയും, ക്പവചനത്തിപ്പല മഴയുപ്പട അെവ്, തീക്ഷ്ണത, ക്പവചനത്തിപ്പല 

മഴ സാധയതാ സ്ഥലങ്ങപ്പെ സംബന്ധിച്ച വിവരം എന്നിവ പരിതശാധികണം. 

ഇവയുപ്പട അടിസ്ഥാനത്തില് ജിലലാ തലത്തില്  ക്പതീക്ഷികാവുന്ന മഴയുപ്പട 

കാഠിനയം സംബന്ധിച്ച് പച്ച, മഞ്ഞ, ഓറഞ്ച്, ചുവെ് നിറങ്ങെില് തകക്ര 

കാലാവസ്ഥാ വകുെ് സൂചന നല്കുന്നു. 

1.5.1 പ്പവചനത്തിമല െഴയുമട അളവുാം, തീക്ഷ്ണതയുാം 

24 മണികൂറിനുള്ളില്  തരഖപ്പപടുത്തുന്ന മഴയുപ്പട അെവിനനുസരിച്ച് 

(rainfall amount in 24 hours) തകക്ര കാലവസ്ഥ നിരീക്ഷണ തകക്രം മഴയുപ്പട 

ലഭയതപ്പയ 6 വിഭാഗങ്ങൊയി തിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. 

➢ നൂല് മഴ (Very light rainfall): മഴ മാപിനിയില് 0.1 mm മുതല് 2.4 

mm വപ്പര 

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

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

➢ ശക്തമായ മഴ (Heavy rainfall): 64.5 mm മുതല് 115.5 mm വപ്പര 

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

വപ്പര 

➢ അതിതീക്വ മഴ (Extremely heavy rainfall): 204.4 mmല് കൂടുതല് മഴ 

മണികൂറില് എക്ത മഴ പ്പപയ്തതു എന്നതിപ്പന 

അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയാണ് മഴയുപ്പട തീക്ഷ്ണത (Rainfall Intensity) 

നിര്ക്ണയികുന്നത്.  മിതമായ മഴ ക്പവചികപ്പെടുന്ന സ്ഥലത്ത് 50 mm മഴ 

ഒരു മണികൂര്ക് സമയം പ്പകാണ്ടാണ് പ്പപയ്യുന്നപ്പതങ്കില് അത് തീക്ഷ്ണത 

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

മണികൂര്ക് സമയം പ്പകാണ്ടാണ് പ്പപയ്യുന്നപ്പതങ്കില് അത് തീക്ഷ്ണത (low 

intensity rainfall) കുറഞ്ഞ മഴ ആയിരികും. ഈ വിവരം ക്പാതദശികമായി 
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ലഭികുന്നതിന് ആവശയമായ അെവില് ഓതട്ടാമാറ്റിക് കാലാവസ്ഥാ 

ഉപകരണങ്ങള് തകരെത്തില് ഇതൊഴും തകക്ര കാലാവസ്ഥാ വകുെിപ്പെ 

പകല് ലഭയമലല. ഇത്തരത്തില് ഉള്ള 100 ഉപകരണം തകരെത്തില് 

സ്ഥാപികുന്നതിനുള്ള ക്പവര്ക്ത്തനം സംസ്ഥാന ദുരന്ത നിവാരണ 

അതതാറിറ്റിയുപ്പട തനതൃതവത്തില് നടത്തി വരുന്നു. 

പ്പപാതുവില് നമുക് അനുഭവപ്പെടുന്ന മഴയുപ്പട തീക്ഷ്ണത തനാകി 

ശക്തമായ മഴയാപ്പണന്ന് പറയുന്നതും ക്പവചനത്തിപ്പല ശക്തമായ മഴയും 

രണ്ടാണ്. ക്പവചനത്തിപ്പല ശക്തമായ മഴ 24 മണികൂറിനുള്ളില്  

തരഖപ്പപടുത്തുന്ന മഴയുപ്പട അെവിനനുസരിച്ചും, അനുഭവപ്പെടുന്ന മഴ 

മഴയുപ്പട തീക്ഷ്ണതയും ആണ്. മഴ ക്പവചനങ്ങെില് ആശയകുഴെം 

ഉണ്ടാകുന്ന കാരയമാണിത്. 

മിന്നല് ക്പെയം ഉറെികാവുന്ന തരത്തിലുള്ള മഴയാണ് അതിതീക്വ 

മഴയും, തീക്ഷ്ണത കൂടിയ മഴയും. 2018ല് തകരെത്തില് ക്പെയത്തിന് 

കാരണമായ ദിവസങ്ങെില് പലയിടങ്ങെിലും 300 mm മുതല് 400 mm 

വപ്പര മഴയായിരുന്നു 24  മണികൂറില് പ്പപയ്തതത്. തീക്ഷ്ണത 

നിര്ക്ണയികാന് ഉപകരണങ്ങള് ഇലലാത്തതിനാല്, എക്ത സമയം പ്പകാണ്ടാണ് 

ഇക്ത അധികം മഴ പ്പപയ്തതത് എന്ന് കൃതയമായ വിവരം ലഭയമലല. 

1.5.2 പ്പവചനത്തിമല െഴ സനധയതന സ്ഥലങ്ങമള സാംബന്ധിച്ച വിവരാം 

കാലാവസ്ഥാ ക്പവചനത്തില് 'ഒതന്നാ രതണ്ടാ സ്ഥലങ്ങള് (One or two 

places)', 'ചില സ്ഥലങ്ങള് (At a few places)', 'ഒട്ടനവധി സ്ഥലങ്ങള് (At many 

places)', 'ബെുഭൂരിപക്ഷം സ്ഥലങ്ങള് (At most places)' എന്നീ ക്പതയാഗങ്ങള് 

കാണുതമ്പാള് പലതൊഴും തമാശയായും, കെിയാകലിപ്പെ ഭാഷയിലും 

വിമര്ക്ശികുന്നത് കാണാറുണ്ട്. പ്പപാതുവില് എന്താണ് ഈ ക്പതയാഗങ്ങള് 

സൂചിെികുന്നത് എന്ന് അറിവിലലാത്തതിനാലാണ്. 

➢ Isolated rainfall - One or two places - ഒതന്നാ രതണ്ടാ സ്ഥലങ്ങെില് മഴ 

- സംസ്ഥാനത്ത് കാലാവസ്ഥാ വകുെിപ്പെ മഴ മാപിനി തേഷനുകെില് 

25 ശതമാനതമാ അതില് കുറതവാ എണ്ണത്തില് മഴ ലഭികുവാനുള്ള 

സാധയത എന്ന് അര്ക്ഥം (<25% of stations gets rainfall). 
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➢ Scattered rainfall - At a few places - ചില സ്ഥലങ്ങെില് മഴ - 

സംസ്ഥാനത്ത് കാലാവസ്ഥാ വകുെിപ്പെ മഴ മാപിനി തേഷനുകെില് 

25 മുതല് 50 ശതമാനം വപ്പര എണ്ണത്തില് മഴ ലഭികുവാനുള്ള 

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

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

സംസ്ഥാനത്ത് കാലാവസ്ഥാ വകുെിപ്പെ മഴ മാപിനി തേഷനുകെില് 

51 മുതല് 75 ശതമാനം വപ്പര എണ്ണത്തില് മഴ ലഭികുവാനുള്ള 

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

➢ Widespread - At most places - ബെുഭൂരിപക്ഷം സ്ഥലങ്ങെില് മഴ - 

സംസ്ഥാനത്ത് കാലാവസ്ഥാ വകുെിപ്പെ മഴ മാപിനി തേഷനുകെില് 

76 മുതല് 100 ശതമാനം വപ്പര എണ്ണത്തില് മഴ ലഭികുവാനുള്ള 

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

സംസ്ഥാനത്ത്, കാലാവസ്ഥാ വകുെ് നിലവില് 65 സ്ഥലങ്ങെില് മഴ 

മാപിനികള് സ്ഥാപിച്ച് കദനംദിന മഴ അെവുകള് ലഭയമാകുന്നുണ്ട്. തമല് 

സൂചിെിച്ചത് തപാപ്പല : 

➢ Isolated rainfall - One or two places - ഒതന്നാ രതണ്ടാ സ്ഥലങ്ങെില് മഴ 

= സംസ്ഥാനത്ത് കാലാവസ്ഥാ വകുെിപ്പെ, പരമാവധി 16 മഴ 

മാപിനി തേഷനുകെില് മഴ ലഭികും എന്ന് അര്ക്ഥം. 

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

സംസ്ഥാനത്ത് കാലാവസ്ഥാ വകുെിപ്പെ, പരമാവധി 32 മഴ മാപിനി 

തേഷനുകെില് മഴ ലഭികും എന്ന് അര്ക്ഥം. 

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

സംസ്ഥാനത്ത് കാലാവസ്ഥാ വകുെിപ്പെ, പരമാവധി 49 മഴ മാപിനി 

തേഷനുകെില് മഴ ലഭികും എന്ന് അര്ക്ഥം. 

➢ Widespread - At most places - ബെുഭൂരിപക്ഷം സ്ഥലങ്ങെില് മഴ = 

സംസ്ഥാനത്ത് കാലാവസ്ഥാ വകുെിപ്പെ, മഴ മാപിനി തേഷനുകെില് 

49ല് കൂടുതല് എണ്ണത്തില് മഴ ലഭികും എന്ന് അര്ക്ഥം. 

ജിലലാ തലത്തിപ്പല ക്പവചനം ലഭികുതമ്പാഴും ഇതത രീതി ആണ് ഈ 

ക്പവചനങ്ങള് മനസ്സിലാകാന് അവലംബിതകണ്ടത്. 
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1.5.3 രലനക്ക്  തലത്തില്സ െഴയുമട സനധയത 

2019 വപ്പര തലാക് തല മഴ സംബന്ധിച്ച അനുമാനം തകക്ര 

കലാവസ്ഥാ വകുെ് പ്പപാതുജനങ്ങള്ക് നല്കിയിരുന്നു 

(http://nwp.imd.gov.in/blf_main.php). നിലവില് ഇത്തരം വിവരം ലഭയമായി 

കാണുന്നിലല. 

1.5.4 െഴ മപയ്യനനുള്ള സനധയത 

മാത്തമറ്റികല് തക്പാബബിലിറ്റി അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയാണ് മഴ 

പ്പപയ്യുവാനുള്ള സാധയത ക്പവചികുന്നത്. 

➢ Likely – സാധയത = 25 മുതല് 50% വപ്പര സാധയത 

➢ Very likely – നലല സാധയത = 51 മുതല് 75% വപ്പര സാധയത 

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

ഒരു സ്ഥലത്ത് മഴപ്പപയ്യുതമാ ഇലലതയാ എന്നത് ഈ സാധയതപ്പയ കൂടി 

അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയാണ് നിര്ക്ണയികപ്പെടുന്നത്. 

1.5.5 െഴ െുന്റിയിപ്പ് - നിറങ്ങളുമട അടിസ്ഥനനത്തില്സ 

നാല് നിറത്തിലുള്ള മഴ അപ്പലര്ക്ട്ടുകൊണ് തകക്ര കാലവസ്ഥ 

നിരീക്ഷണ തകക്രം പുറപ്പെടുവികാറുള്ളത്. മുന്പ് സൂചിെിച്ചത് തപാപ്പല 

മഴ  പ്പപയ്യാനുള്ള സാധയത, ക്പവചനത്തിപ്പല മഴയുപ്പട അെവ്, തീക്ഷ്ണത, 

ക്പവചനത്തിപ്പല മഴ സാധയതാ സ്ഥലങ്ങപ്പെ സംബന്ധിച്ച വിവരം എന്നിവ 

പരിതശാധികണം. ഇവയുപ്പട അടിസ്ഥാനത്തില് ജിലലാ തലത്തില്  

ക്പതീക്ഷികാവുന്ന മഴയുപ്പട കാഠിനയം സംബന്ധിച്ച് പച്ച, മഞ്ഞ, ഓറഞ്ച്, 

ചുവെ് നിറങ്ങെില് തകക്ര കാലാവസ്ഥാ വകുെ് സൂചന നല്കുന്നു. ഇത് 

ക്പവചികപ്പെടുന്ന മഴക് അനുസരിച്ചുള്ള 'ദുരന്ത തയ്യാപ്പറടുെ് നടപടികള്' 

തീരുമാനികാനുള്ളതാണ്. 
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തകക്ര കാലാവസ്ഥാ വകുെ് 
പുറപ്പെടുവികുന്ന നിറങ്ങപ്പെ 

അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയുള്ള മുന്നറിയിെ് 

➢ പച്ച (Green) - ജാക്ഗത പാലിതകണ്ട സാെചരയം നിലവിലിലല 

➢ മഞ്ഞ (Yellow) - കാലാവസ്ഥാപ്പയ കരുതതലാപ്പട നിരീക്ഷികണം. 

സാെചരയങ്ങള്കനുസരിച്ച് അപ്ത റ്റ് പ്പചയ്യപ്പെടണം. ഭയപ്പെതടണ്ട 

സാെചരയമിലല. അപകട സാധയത അപ്ത റ്റ് പ്പചയ്യപ്പെടുന്നതനുസരിച്ച് 

മുപ്പന്നാരുകങ്ങള് നടത്താം. 

➢ ഓറഞ്ച് (Orange) - അതീവ ജാക്ഗത മുന്നറിയിെ്. സുരക്ഷാ 

തയ്യാപ്പറടുെുകള് തുടങ്ങണം. മാറ്റി താമസിെികല് ഉള്പ്പെപ്പട 

അധികൃതര്ക് ആരംഭിതകണ്ടതതാ അതിന് തവണ്ട മുപ്പന്നാരുകങ്ങള് 

പൂര്ക്ത്തിയാതകണ്ടതതാ ആയ ഘട്ടം. അപകട സാധയതാ ക്പതദശങ്ങെില് 

താമസികുന്നവര്ക് എമര്ക്ജന്സി കിറ്റ് (അനുബന്ധം 7) ഉള്പ്പെപ്പട 

തയ്യാറാകി അവസാനഘട്ട തയ്യാപ്പറടുെും പൂര്ക്ത്തീകരിച്ച് തയ്യാറായി 

നില്കണം. രക്ഷാ തസനകതൊട് തയ്യാപ്പറടുകാന് ആവശയപ്പെടും. 

കയാമ്പുകള് തയ്യാറാകുക. 

➢ ചുവെ് (Red) - കര്ക്ശന സുരക്ഷ നടപടി സവീകരിതകണ്ട ഘട്ടം. 

ദുരന്ത സാധയതാ തമഖലയില് നിന്നും എലലാവപ്പരയും സുരക്ഷിത 
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സ്ഥാനതത്തതകാ കയാമ്പുകെിതലതകാ മാറ്റി താമസിെികുക. മാറി 

താമസികാന് തയ്യാറാവാത്തവപ്പര ആവശയപ്പമങ്കില് നിര്ക്ബന്ധിതമായി 

ബലക്പതയാഗത്തിലൂപ്പട മാറ്റി താമസിെിതകണ്ടതാണ്. രക്ഷാ തസനപ്പയ 

വിനയസിെികുക, കയാമ്പുകള് ആരംഭികുക തുടങ്ങിയ എലലാ വിധ 

നടപടിക്കമങ്ങെും പൂര്ക്ത്തീകരിതകണ്ട അപകടസൂചന 

സതരശമാണിത്. 

ഇതില് ചുവെ് അലര്ക്ട്ട് ഒഴിപ്പകയുള്ള അലര്ക്ട്ടുകപ്പെ പ്പപാതുവില് 

ഭീതിതയാപ്പട കാതണണ്ടതിലല. എന്നിരുന്നാലും മഞ്ഞ, ഓറഞ്ച് അലര്ക്ട്ട്കള് 

ക്പഖയാപിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് കരുതലും ജാക്ഗതയും ക്പധാനമാണ്. 

സംസ്ഥാന അടിയന്തരഘട്ട കാരയനിര്ക്വെണ തകക്രം (എസ്.ഇ.ഓ.സി) 

ഈ അറിയിെുകപ്പെ ചുരുകി, ചിക്തവും, പട്ടികയുമായി 

പ്പപാതുജനങ്ങള്കും, എലലാ ജിലലാ അതതാറിറ്റികള്കും ലഭയമാകുന്നുണ്ട്. 

  

 
തകക്ര കാലാവസ്ഥാ വകുെിപ്പെ മുന്നറിയിെിപ്പെ അടിസ്ഥാനത്തില് 

സംസ്ഥാന അടിയന്തരഘട്ട കാരയനിര്ക്വെണ തകക്രം 
ചുരുകിപുറപ്പെടുവികുന്ന രണ്ട് ഭാഷയില് ഉള്ള പട്ടികയും, ഭൂപടവും 
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1.5.6 നയൂനെര്ദവുാം ചുഴലിക്കനറ്റുാം സാംബന്ധിച്ച െുന്റിയിപ്പുകള് 

തകക്ര കാലാവസ്ഥാ വകുെ് നയൂനമര്ക്ദവും ചുഴലികാറ്റും സംബന്ധിച്ച 

മുന്നറിയിെുകള് ക്പതതയകമായി പുറപ്പെടുവികുന്നു. ഇവയില്, കടലില് 

ക്പതീക്ഷികുന്ന കാറ്റിപ്പെ തവഗത, ദിശ, മത്സയ പ്പതാഴിലാെികള്കുള്ള 

മുന്നറിയിെ്, കരയില് ക്പതീക്ഷികുന്ന കാറ്റിപ്പെ ദിശ, തവഗത എന്നിവയും 

ഓതരാ ജിലലയില് സാധയതയുള്ള മഴയുപ്പട നിറങ്ങപ്പെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയ 

ജിലലാതല മുന്നറിയിെുകള് എന്നിവയും ഉള്പ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടാകും. 

നയൂനമര്ക്ദം ശക്തിക്പാപിച്ചാല് അത് ചുഴലികാറ്റായി പരിണമികുവാന് 

സാധയതയുണ്ട്. അതിനാല്, നയൂനമര്ക്ദ മുന്നറിയിെുകള് കൂടുതല് 

ക്ശദ്ധ്തയാപ്പട പരിഗണികണം.  

മുന്കാലങ്ങെില്നിന്നും വയതയസ്തമായി അറബി കടലിലും 

നയൂനമര്ക്ദവും അവ ചുഴലികാറ്റായി പരിണമികുന്ന ക്പക്കിയയും 

വര്ക്ദ്ധ്ിച്ച് വരുന്നു എന്ന് കാണുന്നു. കൂടാപ്പത, ബംഗാള് ഉള്കടല്, ഇന്തയന് 

മൊസമുക്ദം എന്നിവിടങ്ങെില് ഉണ്ടാകുന്ന നയൂനമര്ക്ദവും ചുഴലികാറ്റും 

തകരെത്തില് ശക്തമായ മഴയ്തകും, കാറ്റിനും കാരണമാകുന്നതായി 

കാണുന്നു. ഭൂമദ്ധ്യതരഖയുപ്പട വടക് ഇന്തയന് മൊസമുക്ദത്തില് ഏക്പില് 

മുതല്  ിസംബര്ക് വപ്പരയുള്ള മാസങ്ങെില് ആണ് ചുഴലികാറ്റുകള് 

രൂപപ്പെടുന്നത്. ഇവയില് പ്പമയ്ത, നവംബര്ക് മാസങ്ങെില് ആണ് 

ചുഴലികാറ്റുകള് കൂടുതലായി രൂപപ്പപട്ടിട്ടുള്ളത്. 

നയൂനമര്ക്ദത്തില് നിന്നും ചുഴലികാറ്റായി പരിണമികുന്ന ക്പക്കിയപ്പയ 

ക്പധാനമായും നയൂനമര്ക്ദതമഖലയുപ്പട ചുറ്റും വീശുന്ന കാറ്റിപ്പെ 

തവഗതയ്തകനുസരിച്ച് 8 വിഭാഗങ്ങൊയി തിരിച്ചിട്ടുണ്ട്: 

1. നയൂനമര്ക്ദ ക്പതദശം (low pressure area): അന്തരീക്ഷ മര്ക്ദം തീപ്പര 

കുറഞ്ഞ ക്പതദശപ്പത്ത ചുറ്റി മണികൂറില് ശരാശരി 31 കിതലാമീറ്റര്ക് 

തവഗയില് കാറ്റ് വീശുന്ന ക്പതദശം  (An area enclosed by a closed 

isobar with minimum pressure inside when mean surface wind is less 

than 31 kmph) 
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2. അതിശക്ത നയൂനമര്ക്ദം (depression): 

ദീര്ക്ഘവൃത്താകൃതിയില്, ചുഴലി രൂപത്തില്, 

അന്തരീക്ഷ മര്ക്ദം തീപ്പര കുറഞ്ഞ ക്പതദശപ്പത്ത ചുറ്റി 

മണികൂറില് ശരാശരി 31 മുതല് 49 കിതലാമീറ്റര്ക് 

തവഗതയുള്ള ക്പതദശം (A cyclonic disturbance in which 

the maximum sustained surface wind speed is between 31 kmph and 49 

kmph)  

3. തീക്വ നയൂനമര്ക്ദം (deep depression): ചുഴലി രൂപത്തില്, അന്തരീക്ഷ 

മര്ക്ദം തീപ്പര കുറഞ്ഞ ക്പതദശപ്പത്ത ചുറ്റി മണികൂറില് ശരാശരി 50 

മുതല് 61 കിതലാമീറ്റര്ക് തവഗതയുള്ള ക്പതദശം (A cyclonic disturbance 

in which the maximum sustained surface wind speed is between 50 

kmph and 61 kmph) 

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

തീപ്പര കുറഞ്ഞ ക്പതദശപ്പത്ത ചുറ്റി മണികൂറില് ശരാശരി 62 മുതല് 

88 കിതലാമീറ്റര്ക് തവഗതയുള്ള ക്പതദശം (A cyclonic disturbance in which 

the maximum sustained surface wind speed is between 62 kmph and 88 

kmph) 

5. ശക്തമായ ചുഴലികാറ്റ് (Severe Cyclonic Storm): ചുഴലി രൂപത്തില്, 

അന്തരീക്ഷ മര്ക്ദം തീപ്പര കുറഞ്ഞ ക്പതദശപ്പത്ത ചുറ്റി മണികൂറില് 

ശരാശരി 89 മുതല് 117 കിതലാമീറ്റര്ക് തവഗതയുള്ള ക്പതദശം (A 

cyclonic disturbance in which the maximum average surface wind speed 

is in the range of 89 kmph to 117 kmph) 

6. അതിശക്തമായ ചുഴലികാറ്റ് (Very Severe Cyclonic Storm): 

ദീര്ക്ഘവൃത്താകൃതിയില്, ചുഴലി രൂപത്തില്, അന്തരീക്ഷ മര്ക്ദം തീപ്പര 

കുറഞ്ഞ ക്പതദശപ്പത്ത ചുറ്റി മണികൂറില് ശരാശരി 118 മുതല് 166 

കിതലാമീറ്റര്ക് തവഗതയുള്ള ക്പതദശം (A cyclonic disturbance in which the 

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

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

രൂപത്തില്, അന്തരീക്ഷ മര്ക്ദം തീപ്പര കുറഞ്ഞ ക്പതദശപ്പത്ത ചുറ്റി 
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മണികൂറില് ശരാശരി 167 മുതല് 221 കിതലാമീറ്റര്ക് തവഗതയുള്ള 

ക്പതദശം (A cyclonic disturbance in which the maximum average surface 

wind speed is 167 kmph to 221 kmph) 

8. സൂെര്ക് ചുഴലികാറ്റ് (Super cyclonic storm): ചുഴലി രൂപത്തില്, 

അന്തരീക്ഷ മര്ക്ദം തീപ്പര കുറഞ്ഞ ക്പതദശപ്പത്ത ചുറ്റി മണികൂറില് 

ശരാശരി 222 കിതലാമീറ്ററില് അധികം തവഗതയുള്ള ക്പതദശം (A 

cyclonic disturbance in which maximum wind speed is 222 kmph and 

above) 

ചുഴലികാറ്റ് മുന്നറിയിെ് 4 ഘട്ടങ്ങെിലായിട്ടാണ് ലഭിതകണ്ടത്. 

ഇതിനായി ക്പതതയക ബുള്ളറ്റിന്  തകക്ര കാലാവസ്ഥാ വകുെ് 

പുറപ്പെടുവികും. 

▪ ആദയ ഘട്ടാം - ചുഴലിക്കനറ്റ് പ്ശദ്ധ (First Stage - Pre Cyclone Watch): 

അതിശക്ത നയൂനമര്ക്ദം ചുഴലികാറ്റായി മാറുവാനുള്ള സാധയത 

പരാമര്ക്ശികുന്ന ആദയഘട്ട ബുള്ളറ്റിന്, ചുഴലികാറ്റിപ്പെ 

ക്പഭാവമുണ്ടാകുവാന് സാധയതയുള്ള തീരക്പതദശത്ത് കാലാവസ്ഥാ 

ക്പക്ഷുബ്ധമാകുന്നതിന് 48 മണികൂര്ക് മുന്പ് പുറപ്പെടുവികും. 

ഇത്തരത്തില് പുറപ്പെടുവികുന്ന ബുള്ളറ്റിനില് 

− ചുഴലികാറ്റിപ്പെ ക്പഭാവം മൂലം കാലാവസ്ഥാ ക്പക്ഷുബ്ധമാകുവാന് 

സാധയതയുള്ള കര ക്പതദശങ്ങള് ഏപ്പതാപ്പക 

− കടല് ക്പക്ഷുബ്ധമാകുവാന് സാധയതയുള്ള ക്പതദശങ്ങെും ഏപ്പതാപ്പക 

− അടുത്ത 72 മണികൂര്ക് സംബന്ധിച്ച അവതലാകനം 

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

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

ചുഴലികാറ്റായി മാറുവാനുള്ള സാധയത പരാമര്ക്ശികുന്ന രണ്ടാംഘട്ട 

ബുള്ളറ്റിന്, ചുഴലികാറ്റിപ്പെ ക്പഭാവമുണ്ടാകുവാന് സാധയതയുള്ള 

തീരക്പതദശത്ത് കാലാവസ്ഥാ ക്പക്ഷുബ്ധമാകുന്നതിന് 48 മണികൂര്ക് 
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മുന്പ് പുറപ്പെടുവികും. ചുവപ്പട തചര്ക്കുന്ന വിവരങ്ങള് ഈ 

ബുള്ളറ്റിനിപ്പെ ഭാഗമായിരികും. 

− ക്പതീക്ഷികുന്ന തീക്വത 

− കാറ്റ് സഞ്ചരികുവാന് സാധയതയുള്ള പാത 

− നയൂനമര്ക്ദത്തില് നിന്നും ചുഴലികാറ്റായി പരിണമികുന്ന 

ക്പക്കിയയുപ്പട വിവിധ ഘട്ടങ്ങെില് സഞ്ചാരപഥത്തിപ്പല ഏപ്പതലലാം 

സ്ഥലങ്ങള് ഏപ്പതലലാം സമയങ്ങെില് തരണം പ്പചയ്യും എന്ന 

അനുമാനം 

− ചുഴലികാറ്റിപ്പെ ക്പഭാവം മൂലം കാലാവസ്ഥാ ക്പക്ഷുബ്ധമാകുവാന് 

സാധയതയുള്ള കര ക്പതദശങ്ങള് ഏപ്പതാപ്പക 

− കടല് ക്പക്ഷുബ്ധമാകുവാന് സാധയതയുള്ള ക്പതദശങ്ങള് ഏപ്പതാപ്പക 

− മത്സയ പ്പതാഴിലാെികള്കും, മാധയമങ്ങള്കും, ദുരന്ത നിവാരണ 

ക്പവര്ക്ത്തകര്ക്കും, പ്പപാതു ജനങ്ങള്കുമുള്ള കടല് സ്ഥിതി, 

കാലാവസ്ഥാ മുന്നറിയിെുകള് 

− അടുത്ത 72 മണികൂര്ക് സംബന്ധിച്ച അവതലാകനം 

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

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

▪ മൂന്നാം ഘട്ടം - ചുഴലികാറ്റ്  മുന്നറിയിെ് (Third Stage - Cyclone 

Warning): ചുഴലികാറ്റായി മാറിയ വിവരം പരാമര്ക്ശികുന്ന 

മൂന്നാംഘട്ട ബുള്ളറ്റിന്, ചുഴലികാറ്റിപ്പെ ക്പഭാവമുണ്ടാകുവാന് 

സാധയതയുള്ള തീരക്പതദശത്ത് കാലാവസ്ഥാ ക്പക്ഷുബ്ധമാകുന്നതിന് 24 

മണികൂര്ക് മുന്പ് പുറപ്പെടുവികും. ചുവപ്പട തചര്ക്കുന്ന 

വിവരങ്ങള് ഈ ബുള്ളറ്റിനിപ്പെ ഭാഗമായിരികും. 

− നിലവിപ്പല തീക്വത 
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− നിലവില് കാറ്റ് എത്തിയ സ്ഥലം 

− ചുഴലികാറ്റ് എവിപ്പട, എതൊള് തീരമണയും 

− ചുഴലികാറ്റിപ്പെ ക്പഭാവം മൂലം കാലാവസ്ഥാ ക്പക്ഷുബ്ധമാകുവാന് 

സാധയതയുള്ള കര ക്പതദശങ്ങള് ഏപ്പതാപ്പക 

− കടല് ക്പക്ഷുബ്ധമാകുവാന് സാധയതയുള്ള ക്പതദശങ്ങള് ഏപ്പതാപ്പക 

− ക്പഭാവ തമഖലയില് വിവിധ സ്ഥലങ്ങെില് മഴയുപ്പട തീക്വത 

− തീരതശാഷണ സാധയതയുള്ള തീരങ്ങള് ഏപ്പതലലാം 

− കാറ്റ് സഞ്ചരികുവാന് സാധയതയുള്ള പാത 

− ചുഴലികാറ്റിപ്പെ വിവിധ ഘട്ടങ്ങെില് സഞ്ചാരപഥത്തിപ്പല 

ഏപ്പതലലാം സ്ഥലങ്ങള് ഏപ്പതലലാം സമയങ്ങെില് തരണം പ്പചയ്യും 

− അടുത്ത 72 മണികൂര്ക് സംബന്ധിച്ച അവതലാകനം 

− മത്സയ പ്പതാഴിലാെികള്കും, മാധയമങ്ങള്കും, ദുരന്ത നിവാരണ 

ക്പവര്ക്ത്തകര്ക്കും, പ്പപാതു ജനങ്ങള്കുമുള്ള കടല് സ്ഥിതി, 

കാലാവസ്ഥാ മുന്നറിയിെുകള് 

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

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

▪ നാലാം ഘട്ടം - ചുഴലികാറ്റ് തീരമണഞ്ഞതശഷമുള്ള വിശകലനം 

(Fourth Stage - Post Landfall Outlook): ചുഴലികാറ്റ് തീരമണഞ്ഞാല് 

തീക്വത കുറയുകയാണ് പ്പപാതുവില് സംഭവികുന്നത്. തീരമണയാന് 

12 മണികൂര്ക് തശഷിപ്പക പുറപ്പെടുവികുന്ന ഈ വിശകലനത്തില്  

− നിലവിപ്പല തീക്വത 

− നിലവില് കാറ്റ് എത്തിയ സ്ഥലം 

− ചുഴലികാറ്റ് എവിപ്പട, എതൊള് തീരമണയും 
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− ചുഴലികാറ്റിപ്പെ ക്പഭാവം മൂലം കാലാവസ്ഥാ ക്പക്ഷുബ്ധമാകുവാന് 

സാധയതയുള്ള കര ക്പതദശങ്ങള് ഏപ്പതാപ്പക 

− കടല് ക്പക്ഷുബ്ധമാകുവാന് സാധയതയുള്ള ക്പതദശങ്ങള് ഏപ്പതാപ്പക 

− ക്പഭാവ തമഖലയില് വിവിധ സ്ഥലങ്ങെില് മഴയുപ്പട തീക്വത 

− തീരതശാഷണ സാധയതയുള്ള തീരങ്ങള് ഏപ്പതലലാം 

− കാറ്റ് തീരമണഞ്ഞതശഷം സഞ്ചരികുവാന് സാധയതയുള്ള പാത 

− ചുഴലികാറ്റിപ്പെ വിവിധ ഘട്ടങ്ങെില് സഞ്ചാരപഥത്തിപ്പല 

ഏപ്പതലലാം സ്ഥലങ്ങള് ഏപ്പതലലാം സമയങ്ങെില് തരണം പ്പചയ്യും 

എന്നതും തീക്വത കുറഞ്ഞ് ഘട്ടങ്ങെില് എതൊള് ക്പതവശികും 

എന്ന അനുമാനവും 

− അടുത്ത 72 മണികൂര്ക് സംബന്ധിച്ച അവതലാകനം 

− മത്സയ പ്പതാഴിലാെികള്കും, മാധയമങ്ങള്കും, ദുരന്ത നിവാരണ 

ക്പവര്ക്ത്തകര്ക്കും, പ്പപാതു ജനങ്ങള്കുമുള്ള കടല് സ്ഥിതി, 

കാലാവസ്ഥാ മുന്നറിയിെുകള് 

എന്നിവ ഉണ്ടായിരികും. 

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

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

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

അതിശക്ത നയൂനമര്ക്ദ/തീക്വ നയൂനമര്ക്ദ ഘട്ടം മുതല് തകക്ര 

കാലാവസ്ഥാ വകുെ് മുന്നറിയിെ് ബുള്ളറ്റിനുകള് പുറപ്പെടുവിച്ച് 
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തുടങ്ങും. ഈ ഘട്ടത്തില് മുന്നറിയിെ് ബുള്ളറ്റിനുകള് ചുവപ്പട തചര്ക്കുന്ന 

സമയങ്ങെില് പുറപ്പെടുവികപ്പെടും: 

❖ അതിരാവിപ്പല 12 മണി 

❖ അതിരാവിപ്പല 3 മണി 

❖ രാവിപ്പല 6 മണി 

❖ ഉച്ചയ്തക് 12 മണി 

❖ കവകിട്ട് 6 മണി 

ചുഴലികാറ്റായി രൂപപ്പെട്ടാല്  മുന്നറിയിെ് ബുള്ളറ്റിനുകള് ചുവപ്പട 

തചര്ക്കുന്ന സമയങ്ങെില് പുറപ്പെടുവികപ്പെടും: 

❖ അതിരാവിപ്പല 12 മണി 

❖ അതിരാവിപ്പല 3 മണി 

❖ രാവിപ്പല 6 മണി 

❖ ഉച്ചയ്തക് 12 മണി 

❖ കവകിട്ട് 6 മണി 

❖ രാക്തി 10 മണി 

1.5.7 ചുഴലിക്കനറ്റുകളുമട രപര് 

തലാകത്ത് ഒതര സമയം തപ്പന്ന നിരവധി ചുഴലികാറ്റുകള് രൂപം 

പ്പകാള്ളാറുണ്ട്. ചുഴലികാറ്റുകപ്പെ ഇന്തയന് മൊസമുക്ദത്തില് 'തക്ടാെികല് 

കസതലാൺ' എന്നും അറ്റ്ലാന്റികില് 'Hurricanes' എന്നും പസിഫിക് 

മൊസമുക്ദത്തില് 'Typhoons' എന്നും ഓസ്തക്ടലിയയില് 'Willy willy' 

എന്നുമാണ് വിെികാറുള്ളത്. തലാകത്ത് 6 ചുഴലികാറ്റുകപ്പെ 

നിരീക്ഷികാനും അവയ്തക് തപരിടാനും ബുപ്പള്ളറ്റിനുകള് 

ക്പസിദ്ധ്ീകരികാനുമായി 6 Regional Specialised Meteorological Centres 

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

വരുന്നു. ഏഷയയിപ്പല 13 രാജയങ്ങെുപ്പട RMSC യുപ്പട തകക്രം 

ഇന്തയയിലാണ്. തകക്ര കാലാവസ്ഥ വകുെ് (IMD) ആണതിന് തനതൃതവം 

നല്കുന്നത്. ദുരന്ത നിവാരണ ക്പവര്ക്ത്തനത്തിനും  മറ്റുമായി 

ചുഴലികാറ്റുകപ്പെയും അവയുപ്പട കൃതയമായ സഞ്ചാരപഥവുപ്പമലലാം ക്ടാക് 
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പ്പചതയ്യണ്ടതുണ്ട്. ഒതര സമയം ഒന്നിലധികം ചുഴലികാറ്റുകള് 

രൂപപ്പെടാനുമിടയുണ്ട്. അത്പ്പകാണ്ട് ഓതരാ ചുഴലികാറ്റിപ്പനയും 

ക്പതതയകമായി തിരിച്ചറിയാന് തവണ്ടിയാണ് ചുഴലികാറ്റുകള്ക് 

തപരിടാന് തീരുമാനിച്ചത്. 2004 മുതലാണ് ഇന്തയന് മൊസമുക്ദത്തിപ്പല 

ചുഴലികാറ്റുകള്ക് തപരിടാന് തുടങ്ങിയത്. ഇതിനായി അന്ന് RSMC യുപ്പട 

ഭാഗമായിരുന്ന 8 രാജയങ്ങള് 8 വീതം തപരുകള് നല്കി 64 തപരുകെുപ്പട 

പട്ടിക മുന്കൂട്ടി തയ്യാറാകുകയും രാജയങ്ങെുപ്പട തപരിന്പ്പറ 

അക്ഷരക്കമത്തില് രൂപപ്പെടുന്ന പുതിയ ചുഴലികാറ്റുകള്ക് രൂപം 

നല്കുകയും പ്പചയ്തതു. ഇത്തരത്തില് 2004 പ്പല പട്ടികയിപ്പല 63 തപരുകള് 

ഇതിതനാടകം ഉപതയാഗിച്ച് കഴിഞ്ഞു. 2019  ിസംബറില് പ്പസാമാലിയയുപ്പട 

കിഴക് രൂപം പ്പകാണ്ട 'പവന്' ചുഴലികാറ്റ് ആണ് അവസാനമായി 

ഇന്തയന് മൊസമുക്ദത്തിലുണ്ടായത്. 2020ല് ബംഗാള് ഉള്കടലിതലാ 

അറബികടലിതലാ രൂപം പ്പകാള്ളുന്ന അടുത്ത ചുഴലികാറ്റിന് 'Nisarga' 

'നിസര്ക്ഗ’ എന്നതായിരികും തപര്. 

2004പ്പല ലിേ് പൂര്ക്ത്തിയായത് പ്പകാണ്ട് RMSC നിലവിപ്പല 13 

അംഗരാക്ഷ്ടങ്ങെുപ്പട 13 വീതം തപരുകള് ഉള്പ്പെടുത്തി 169 തപരുകെുപ്പട 

ലിേ് 2020 ഏക്പില് 28ന് ക്പസിദ്ധ്ീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ക്പസ്തുത പട്ടിക  

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

_Tropical_Cyclones_28042020.pdf എന്ന ലിങ്കില് ലഭയമാണ്. പട്ടിക ക്പകാരം 

ഇനി വരാനുള്ള അടുത്ത 13 ചുഴലികാറ്റുകെുപ്പട തപരുകള് ഇനി 

പറയുന്ന ക്കമത്തിലായിരികും, (ക്ബാപ്പകറ്റില് തപര്ക് നിര്ക്തദശിച്ച 

രാജയത്തിന്പ്പറ തപര്ക്): Gati (ഗതി, ഇന്തയ), Nivar (നിവാര്ക്, ഇറാന്), Burevi 

(ബുതരവി, മാലിദവീപ്), Tauktae (ടൗപ്പട്ട, മയാന്മര്ക്), Yaas (യസ്സ്, ഒമാന്), Gulab 

(ഗുലാബ്, പാകിസ്ഥാന്), Shaheen (ഷെീന്, ഖത്തര്ക്), Jawad (പ്പജാവാദ്, 

സൗദി അതറബയ), Asani (അസാനി, ക്ശീലങ്ക), Sitrang (സീക്ടങ്, തായ്തലന്ഡ്), 

Mandous (മന്ദൗസ്, യുഎഇ) Mocha (പ്പമാഖ, പ്പയമന്). 
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1.5.8 െുന്റിയിപ്പില്സ പ്പതിപനദിക്കുന് സെുപ്ദ ഭനഗങ്ങള് 

മുന്നറിയിെ് നല്കുന്നതിനായി തകക്ര കാലാവസ്ഥാ വകുെ് ഇന്തയന് 

മൊസമുക്ദപ്പത്തയും, അറബികടലിപ്പനയും, ബംഗാള് ഉള്കടലിപ്പനയും പല 

ഭാഗങ്ങൊയി തിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത്തരത്തില് സമുക്ദ തമഖലകപ്പെ കാണികുന്ന 

ഭൂപടം താപ്പഴ നല്കിയിരികുന്നു. 

 

1.6 മവള്ളമപ്പനക്കാം സാംബന്ധിച്ച െുന്റിയിപ്പ് 

തകക്ര ജല കമ്മീഷന് (CWC) തകരെത്തില് നിലവില് 39 ഇടങ്ങെില് 

പുഴകെിപ്പല ജലനിരെ് നിരന്തരം നിരീക്ഷികുന്നുണ്ട്. ഈ സ്ഥലങ്ങെുപ്പട 

പട്ടിക അനുബന്ധം 8 ആയി തചര്ക്കുന്നു. ഇവയില് 15 സ്ഥലങ്ങെില് 

ജലനിരെ്, അടുത്ത 24 മണികൂര്ക് സമയതത്തകുള്ള ജലനിരെിപ്പെ 

ക്പവചനം, മഞ്ഞ, ഓറഞ്ച്, ചുവെ് അലര്ക്ട്ടുകള് പുറപ്പെടുവികുന്ന ജല 

നിരെ് എന്നിവ ദിവസവും ഒരു തവണ കാലവര്ക്ഷ-തുലാവര്ക്ഷ സമയത്ത് 

CWC ലഭയമാകുന്നുണ്ട്. ഇവ ദുരന്ത നിവാരണ  അതതാറിറ്റി അതാത് 

ജിലലകള്കും, പ്പപാതു സമൂെത്തിനും ലഭയമാകുന്നുണ്ട്. ഇവ ഇവിപ്പട 

നിരീക്ഷികാം http://india-water.gov.in/. 

നിലവില് പ്പവള്ളപ്പൊക ആവര്ക്ത്തന സാദ്ധ്യതാഭൂപടവും, അതാത് 

ദിവസപ്പത്ത പ്പവള്ളപ്പൊക സാധയതാ ഭൂപടവും തയ്യാറാകി തകക്ര ജല 

കമ്മീഷനില് നിന്നും തകരെത്തിന് ലഭിച്ചിട്ടിലല. ഇവ ലഭിതകണ്ടത് തതദശ 
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തലത്തില് പ്പവള്ളപ്പൊക നിവാരണ പദ്ധ്തികള് തയ്യാറാകുവാനും, 

ക്പതികരണ നടപടികള് സൂക്ഷ്മം ആകുവാനും അതയാവശയം ആണ്. തമല് 

ആവശയം തകക്ര ജല കമ്മീഷപ്പന തരഖാമൂലം അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. 

 

1.7 കനറ്റ് സാംബന്ധിച്ച െുന്റിയിപ്പ് 

ശക്തമായ കാറ്റിപ്പെ ക്പതതയക സാധയത ഉപ്പണ്ടങ്കില്, ഇതിനായി 

ക്പതതയകം മുന്നറിയിെ് തകക്ര കാലാവസ്ഥാ വകുെ് നല്കാറുണ്ട്. 

ക്പതീക്ഷികുന്ന കാറ്റിപ്പെ തീക്വത സംബന്ധിച്ച് അതാത് ദിവസപ്പത്ത പ്പപാതു 

കാലാവസ്ഥാ അവതലാകനത്തില് ഉള്പ്പെടുത്തി നല്കും. 

കാറ്റിപ്പെ തവഗത കടലില് ശക്തമാകുന്ന അവസരത്തില്, ചില തീര 

ക്പതദശങ്ങെിലും, കടല് തമഖലകെിലും മത്സയ ബന്ധനം ഒഴിവാകുവാന് 

ക്പതതയക നിര്ക്തദശം തകക്ര കാലാവസ്ഥാ വകുെ് പുറപ്പെടുവികാറുണ്ട്. 

തകരെത്തില് ഏറ്റവും കൂടുതല് നാശനഷ്ടവും, ജീവ ൊനിയും 

ഉണ്ടാകുന്ന സംസ്ഥാന സവിതശഷ ദുരന്തമാണ് ശക്തമായ കാറ്റ്. നമ്മുപ്പട 

പുരയിടങ്ങെില് ധാരാെമായി വെരുന്ന വടവൃക്ഷങ്ങള് മഴകാലത്തിന് 

മുതന്നാടിയായി തകാതി ഒതുകുന്ന ക്പക്കിയ മുന്കാലങ്ങെില് 

സവീകരിച്ചിരുന്നു. എന്നാല് ഇതൊള് വനത്തില് വെരുന്ന രീതിയില് 

മനുഷയവാസ തമഖലയിലും മരം വെര്ക്ത്തുകയും, ഇവ തകാതി ഒതുകുന്ന 
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ക്പക്കിയ നടത്താത്തത് മൂലം ഇവയുപ്പട ശിഖരങ്ങെും, മരം തതന്നയും 

കാറ്റത്ത്  മറിഞ്ഞ് വീണ് ഒട്ടനവധി നാശനഷ്ടവും, ജീവ ൊനിയും 

ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. കൂടാപ്പത, പരസയ തൊര്ക് ിങ്ങുകള്, കാലെഴകം പ്പചന്ന 

തപാേുകള് എന്നിവയും, കഴുതകാലില് നന്നായി ഉറെികാത്ത ഷീറ്റ് 

തമഞ്ഞ തമല്കൂരയും ശക്തമായ കാറ്റത്ത്  പറന്നുതപായി ഉടമസ്ഥര്ക്കും, 

ക്പധാനമായും വഴിതപാകര്ക്കും, അയല്കാര്ക്കും ജീവൊനിയും, നാശ 

നഷ്ടവും ഉണ്ടാകുന്നു. 

കാറ്റില് മരം വീണ് ഉണ്ടാകുന്ന അപകടങ്ങള് കുറയ്തകുവാന്, 

മഴകാലത്തിന് മുതന്നാടിയായി മരം തകാതി ഒതുകുന്ന ക്പക്കിയ 

പുനരാരംഭിതകണ്ടതുണ്ട്. വനത്തില് വെരുന്ന മരങ്ങപ്പെതപാപ്പല 

മനുഷയവാസ തമഖലയില് മരം വെരുവാന് അനുവദിച്ചുകൂട എന്നും, 

മനുഷവാസ തമഖലയില് മരങ്ങള് മനുഷയന് ജീവൊനിയും, നാശനഷ്ടവും 

ഉണ്ടാകാത്ത രീതിയില് പരിപാലികപ്പെടണം എന്നും ഉള്ള പ്പപാതു 

തബാധം വെതരണ്ടതുണ്ട്. ഇതിനായി തതദശ സ്ഥാപനങ്ങള് മുന്കക 

എടുതകണ്ടതുണ്ട് . 

പരസയ തൊര്ക് ിങ്ങുകള്, കാലെഴകം പ്പചന്ന തപാേുകള് 

എന്നിവയും, കഴുതകാലില് നന്നായി ഉറെികാത്ത ഷീറ്റ് തമഞ്ഞ 

തമല്കൂരയും ബലപ്പെടുത്തുന്ന ക്പക്കിയ അതാത് 

കമ്പനികള്/വയക്തികള്/വീട്ടുടമകള് നടത്തുവാന് നിര്ക്തദശികുന്നതിന് തതദശ 

സ്ഥാപനങ്ങള് മുന്കക എടുകണം. 

1.8 ഇടിരയനട്കൂടിയ െഴയുമട െുന്റിയിപ്പ് 

ഏക്പില്-പ്പമയ്ത മാസങ്ങെില്, തവനല് മഴതയാട് അനുബന്ധിച്ചും, 

തുലാവര്ക്ഷകാലത്തും ആണ് പ്പപാതുവില് ഇത്തരം മഴയുപ്പട സാെചരയം 

കാണുന്നത്. തകരെത്തില് ശരാശരി 35 വയക്തികള് ഇടിമിന്നലില് ഒരു 

വര്ക്ഷം മരണപ്പെടുന്നു എന്നാണ് കണകുകള് ചൂണ്ടി കാണികുന്നത്. 

വസ്തു വകകള്കുള്ള നാശനഷ്ടവും വലിയ അെവില് ഉണ്ട്. ഇടവൊതി 

ആരംഭിച്ചാല് ഇടിതയാടുകൂടിയ മഴയുപ്പട സാെചരയം പ്പപാതുവില് 

കുറയും. തകക്ര കാലാവസ്ഥാ വകുെ് ഇടിതയാട്കൂടിയ മഴയുപ്പട 
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മുന്നറിയിെ് (Thunderstorm Warning), ഇത്തരം മഴ ഉണ്ടാകുവാന് 

സാധയതയുള്ള സമയത്തിന് 3 മണികൂര്ക് മുന്പ് ജിലലാ അടിസ്ഥാനത്തില് 

ക്പവചികുന്ന സംവിധാനം ഒരുകിയിട്ടുണ്ട്. ‘ഇടിതയാടുകൂടിയ മഴ അടുത്ത 

3 മണികൂറിനുള്ളില് ഇന്ന ജിലലയില് പ്പപയ്യും’ എന്ന ഈ മുന്നറിയിെിന് 

എലലാ മാസങ്ങെിലും ഒതര ക്പധാനയമലല കല്െിതകണ്ടത്. ഏക്പില്-പ്പമയ്ത 

മാസങ്ങെില്, തവനല് മഴതയാട് അനുബന്ധിച്ചും, തുലാവര്ക്ഷകാലത്തും 

ഇത്തരം അറിയിെ് ലഭിച്ചാല് അപകടകരമായ ഇടിമിന്നല് സാധയത 

മനസ്സിലാകി, ഉടന്തപ്പന്ന ഇടിമിന്നല് സുരക്ഷാ ക്കമീകരണം 

പ്പചതയ്യണ്ടതുണ്ട്. ഇടിമിന്നല് സുരക്ഷാ ക്കമീകരണം സംബന്ധിച്ച് വയക്തമായ 

നിര്ക്തദശങ്ങള് സംസ്ഥാന ദുരന്ത നിവാരണ അതതാറിറ്റി 

പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇടിതയാടുകൂടിയ മഴയുപ്പട മുന്നറിയിെ് ലഭിച്ചാല് 

ഉണ്ടന് തമല് സുരക്ഷാ മുന്നറിയിെുകള് പ്പപാതു ജനങ്ങള്കായി ജിലലയുപ്പട 

സാമൂെിക മാധയമങ്ങെിലും, പ്പവബ്കസറ്റിലും ക്പസിദ്ധ്ീകരികുകയും, 

ജിലലയിപ്പല തകബിള് മാധയമങ്ങതൊട് ഇവ പ്പടക്േ്  ഓവര്ക്പ്പല (Text Overlay) 

ആയി ക്പസിദ്ധ്ീകരികുവാന് നിര്ക്തദശികാവുന്നതാണ്. എഫ്റ്.എം 

തറ ിതയാകതൊട് ഇവ ഉടന് പ്പപാതുജനങ്ങപ്പെ അറിയികുവാന് 

നിര്ക്തദശികാവുന്നതാണ്. 

1.9 രദശീയ സെുപ്ദവിവര വിശകലന രകപ്രാം (Indian National Centre for 
Ocean Information Services - INCOIS) 

തകക്ര കാലാവസ്ഥാ വകുെിപ്പെ പ്പപാതു മുന്നറിയിെ് 

ബുള്ളറ്റിനുകെില് സമുക്ദ സ്ഥിതി സംബന്ധിച്ച വിശകലനം നല്കുന്നത് 

തദശീയ സമുക്ദവിവര വിശകലന തകക്രം (INCOIS) ആണ്. INCOISപ്പെ 

പ്പവബ്കസറ്റ് https://incois.gov.in എന്നതാണ്. ഇന് യന് തീരപ്പത്ത 

ബാധികാവുന്ന, സമുക്ദത്തില് ഉല്ഭവികുന്ന വിവിധ ദുരന്തങ്ങള് 

സംബന്ധിച്ച് INCOIS മുന്നറിയിെുകള് നല്കി വരുന്നു. താരതതമയന 

പുതിയ ഒരു സ്ഥാപനമായ INCOIS ചുരുങ്ങിയ കാലംപ്പകാണ്ട് അന്താരാക്ഷ്ട 

ക്പശംസ കകവരിച്ചിട്ടുണ്ട്. സുനാമി, കള്ളകടല്, അപകടകരമായ 

തിരമാലകള് (Swell waves), ചുഴലികാറ്റിപ്പെ സമയപ്പത്ത വിവിധ 

ക്പതദശങ്ങെിപ്പല സമുക്ദ സ്ഥിതി, തവലിതയറ്റ സമയപ്പത്ത സമുക്ദ സ്ഥിതി 
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എന്നിവയാണ് ക്പധാനമായും INCOIS നല്കുന്ന  മുന്നറിയിെുകള്. 

ഇവയില് സുനാമി ഒഴിപ്പക ഉള്ള എലലാ വിശകലനങ്ങെും തകക്ര 

കാലാവസ്ഥാ വകുെിപ്പെ ബുള്ളറ്റിനുകെില് ഉള്പ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. സുനാമി 

കാലവര്ക്ഷവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ദുരന്ത സാധയത അലലാത്തതിനാല് ഇവിപ്പട 

വിശദമാകുന്നിലല. ചില അവസരങ്ങെില് INCOIS ക്പതതയകമായി തപ്പന്ന 

മുന്നറിയിെുകള് പുറപ്പെടുവികാറുണ്ട്. ഇത്തരം അവസരങ്ങെില് ഈ 

മുന്നറിയിെുകള്കനുസരിച്ച് ദുരന്ത നിവാരണ അതതാറിറ്റി ക്പതതയക 

നിര്ക്തദശങ്ങള് പുറപ്പെടുവികും. INCOISപ്പെ പ്പവബ്കസറ്റില് വിവിധ 

വിവരങ്ങള് ലഭയമാണ്. ഇവയില് ദുരന്ത സാെചരയവുമായി 

ബദ്ധ്പ്പെട്ടവയുപ്പട ലിങ്കുകള് ചുവപ്പട തചര്ക്കുന്നു. 

Sl. No ലഭയെനയ വിവരാം ലിങ്ക് 

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

2 

തകരെത്തിപ്പല തീരപ്പത്ത 
കടലിപ്പല തിരമാലകെുപ്പട 
ഉയരവും, ദിശയും 

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

3 
അറബി കടലിപ്പല വിവിധ 
സൂചകങ്ങെുപ്പട സ്ഥിതി 

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

4 സുനാമി മുന്നറിയിെ് http://tsunami.incois.gov.in/TEWS/ 
5 തിരതയറ്റം (Storm Surge) https://incois.gov.in/portal/stormsurge 

1.10 അലര്ട്ടുകളുാം അതിനനുസരിച്ച് സവീകരിരക്കണ് നടപടികളുാം 

തകരെത്തിപ്പെ ഭൂമിശാസ്ക്ത-സാമൂെിക ഘടനകൂടി പരിഗണിച്ച് തവണം 

ഈ അപ്പലര്ക്ട്ടുകപ്പെ മനസ്സിലാകുവാന്. തകരെം വെപ്പര വയതയസ്ഥമായ 

ഭൂക്പകൃതിയുള്ള ക്പതദശമാണ്. ഉരുള്പ്പപാട്ടല് സാധയതയുള്ള മലതയാരവും, 

വീതി കുറഞ്ഞ ധാരാെം നദികെും നീെതമറിയതും 

ജനസാക്രതതയറിയതുമായ കടല്തീരവുമാണ് നമ്മുപ്പട ക്പധാന അപകട 

തമഖലകള്. സുരക്ഷിതമലലാത്ത ഇത്തരം ക്പതദശങ്ങെില് താമസികുന്നവരുപ്പട 

സാമൂെിക ഘടനയും പരിതശാധികണം. തകരെ സമൂെത്തിപ്പല ഏറ്റവും 

പിന്നാകം നില്കുന്ന വിഭാഗങ്ങള് ആകും ഇത്തരം ക്പതദശങ്ങെില് 

വസികുന്നത്. അടച്ചുറെിലലാത്ത വീടുകള് ഏറ്റവും കൂടുതല് 
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കാണപ്പെടാനും സാധയതയുള്ള തമഖലകൊണിവ. അപ്പലര്ക്ട്ടുകെും 

അതിനനുസരിച്ച് വിലയിരുതത്തണ്ടതാണ്. മഴ എലലായിടത്തും ഒരു തപാപ്പല 

അപകടം വിതകണപ്പമന്നിലല. മലതയാരഭൂമിയില് മനുഷയനായി വയതിയാനം 

വരുത്തുകയും, െരിത തമലാെ് ഇലലാതാകപ്പെടുകയും പ്പചയ്തത സ്ഥലങ്ങള്, 

തറാ ിനും, വീടിനും മറ്റുമായി കുന്ന് പ്പവട്ടി 1 മീറ്ററില് അധികം ഉയര്ക്ന്ന 

മൺതിട്ടകള് നിര്ക്ത്തിയിട്ടുള്ള ഇടങ്ങള്, ചതുെും, പ്പനല്വയലും നികത്തിയ 

സ്ഥലങ്ങള്, നീര്ക്ച്ചാലുകള് വഴിതിരിച്ച് വിട്ടതതാ, തടയപ്പെട്ടതതാ ആയ 

സ്ഥലങ്ങള് എന്നിവിടങ്ങെില് പ്പചറു തീക്ഷ്ണതയുള്ള മഴ തപ്പന്ന വലിയ 

ദുരന്തം സൃഷ്ടിതച്ചകാം. അതിനാല് തപ്പന്ന ഒരു ജിലലയിപ്പല മലതയാര 

തമഖലയില് എടുകുന്ന മുപ്പന്നാരുകങ്ങള് മതിയാകിലല തീരക്പതദശത്ത്. 

ഓതരാ മുന്നറിയിെും പരിഗണിച്ച് അതാതു ക്പതദശത്തിന് അനുതയാജയമായ 

തീരുമാനങ്ങള് അതാതു ക്പതദശപ്പത്ത ചുമതലയുള്ള ഉതദയാഗസ്ഥന് 

നിര്ക്ണയിതകണ്ടതുണ്ട്. ഓതരാ വിതലലജിപ്പലയും ദുരന്ത സാധയത 

തക്കാ ീകരിച്ച് പട്ടികയായി സംസ്ഥാന ദുരന്ത ലഘൂകരണ പദ്ധ്തിയുപ്പട 

അനുബന്ധമായി ഇവിപ്പട http://sdma.kerala.gov.in/wp-

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

compressesd.pdf നല്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇവ കൂടി പരിഗണിച്ചുതവണം ക്പാതദശിക 

തീരുമാനം കകപ്പകാള്ളാന്. 

തുടര്ക്ച്ചയായി മഴ ലഭിച്ചുപ്പകാണ്ടിരികുന്ന ദിവസങ്ങള്കിടയില് ഒരു 

ദിവസം മഞ്ഞ ജാക്ഗതാ നിര്ക്തദശം ലഭിച്ചാല്, മഞ്ഞ ജാക്ഗതാ നിര്ക്തദശം 

നിലനില്കുന്ന ദിവസം ക്പതതയക ക്ശദ്ധ് അര്ക്െികുന്നു. അതുതപാപ്പല 

തുടര്ക്ച്ചയായി മഴ ലഭിച്ചുപ്പകാണ്ടിരികുന്ന ദിവസങ്ങള്കിടയില് ഒരു 

ദിവസം ഓറഞ്ച് ജാക്ഗതാ നിര്ക്തദശം ലഭിച്ചാല്, ഓറഞ്ച് ജാക്ഗതാ നിര്ക്തദശം 

നിലനില്കുന്ന ദിവസം ക്പതതയക ക്ശദ്ധ് അര്ക്െികുന്നു. തുടര്ക്ച്ചയായ 

ദിവസങ്ങെില് മഴ ലഭികാതിരികുകയും എന്നാല് ഒരു ദിവസം ചുവെ് 

ജാക്ഗതാ നിര്ക്തദശം ലഭികുകയും പ്പചയ്തതാലും ചുവെ് ജാക്ഗതാ നിര്ക്തദശം 

നിലനില്കുന്ന ദിവസം ക്പതതയക ക്ശദ്ധ് അര്ക്െികുന്നു. 

ഈ ഓതരാ അതലര്ക്ട്ട് നിറത്തിനും അനുസരിച്ച് ഓതരാ വകുെും 

കകപ്പകാപ്പെെണ്ടുന്ന നടപടികള് Handbook on Disaster Management – Volume 
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2 – Emergency Operations Centres & Emergency Support Functions Plan, 

Kerala (http://sdma.kerala.gov.in/wp-content/uploads/2018/11/EOCESFP2015-Edition-

2.pdf)ല് നിഷ്കര്ക്ഷിച്ചിരികുന്നു. ഇവ എലലാ വകുെുകെും, തതദശ 

സ്ഥാപനങ്ങെും ക്പതതയകം പരിതശാധിച്ച് അവരവര്ക്ക് നിര്ക്തദശിച്ചിട്ടുള്ള 

നടപടികള് അതാത് സാെചരയവും, സംസ്ഥാന/ജിലലാ ദുരന്ത നിവാരണ 

അതതാറിറ്റികെുപ്പട നിര്ക്തദശവും അനുസരിച്ച് സവീകരികണം. 

• രകപ്ര കനലനവസ്ഥന വകുപ്പിമെ കനറ്റിമെ പ്പവചനത്തില്സ 30 

കിരലനെീറ്ററില്സ അധികാം രവഗതയുാം, INCOISന്മറ്റ തിരെനല പ്പവചനാം  

രകരള തീരത്ത് 2 െീറ്ററില്സ അധികാം ആകുകയുാം മചയ്തനല്സ പ്പസ്തുത 

കനലയളവില്സ അവര് നിര്രദശിക്കുന് പ്പരദശങ്ങളില്സ െത്സ്യ 

മതനഴിലനളികള് ജ്നപ്ഗത പനലിക്കണാം എന്ുാം, 2 m തിരെലയില്സ 

െറിയുവനന് സനധയതയുള്ള  മചറിയയനനങ്ങളില്സ െത്സ്യ ബന്ധനാം 

നടത്തുന്ത് ഒഴിവനക്കണാം എന്ുാം ഉപരദശ രൂരപണ അറിയിപ്പ് നല്സകുാം. 

• സാംസ്ഥനന ദുരന്ത നിവനരണ അരതനറിറ്റിയുമട എക്സികയൂട്ടീവ് 

കേിറ്റിയുമട 4-12-2017മല തീരുെനനത്തിമെ മവളിച്ചത്തില്സ രകപ്ര 

കനലനവസ്ഥന വകുപ്പ് "Fishermen advised not to venture" എന് നിര്രദശാം 

നല്സകിയിട്ടുമണ്ങ്കില്സ "െത്സ്യമതനഴിലനളികള് രകപ്ര കനലനവസ്ഥന 

വകുരപ്പന, INCOISഓ നിര്രദശിക്കുന് സെുപ്ദ രെഖലയില്സ, നിര്രദശിക്കുന് 

കനലയളവില്സ "െത്സ്യ ബന്ധനത്തിന് രപനകരുത്", എന് നിര്രദശാം 

സാംസ്ഥനന ദുരന്ത നിവനരണ അരതനറിറ്റി പുറമപ്പടുവിക്കുാം. 

• ഇന്തയന് െഹനസെുപ്ദത്തിമെയുാം, അറബിക്കടലിമെയുാം, ബാംഗനള് 

ഉള്ക്കടലിമെയുാം ഏമതങ്കിലുാം സെുപ്ദ പ്പരദശത്ത് "Total suspension of 

fishing" എന് നിര്രദശാം ഉമണ്ങ്കില്സ പ്പസ്തുത രെഖലയില്സ, െുന്റിയിപ്പില്സ 

സൂചിപ്പിക്കുന് കനലയളവില്സ "െത്സ്യ ബന്ധനത്തിന് രപനകുന്ത് തടയണാം" 

എന് കര്ശന നിര്രദശാം സാംസ്ഥനന ദുരന്ത നിവനരണ അരതനറിറ്റി 

പുറമപ്പടുവിക്കുാം. 
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1.11 ഔരദയനഗിക െുന്റിയിപ്പ് ലഭിക്കുന് ആപ്പുകളുാം, 
മവബ്സസറ്റുകളുാം, സനെൂഹിക െനധയെങ്ങളുാം 

കാലാവസ്ഥാ സംബന്ധിയായ മുന്നറിയിെുകള് തകക്ര കാലാവസ്ഥാ 

വകുെിപ്പെ https://mausam.imd.gov.in/, www.imdtvm.gov.in എന്നീ 

പ്പവബ്കസറ്റുകെില് ലഭയമാണ്. സമുക്ദസ്ഥിതി സംബന്ധിച്ച വിവരം,  

www.incois.gov.in എന്ന തദശീയ സമുക്ദവിവര വിശകലന തകക്രത്തിപ്പെ 

(INCOIS) പ്പവബ്കസറ്റില് ലഭയമാണ്. 

 
www.imdtvm.gov.in 

 
www.mausam.imd.gov.in 

 
www.incois.gov.in 

സംസ്ഥാന ദുരന്ത നിവാരണ അതതാറിറ്റിയുപ്പട പ്പവബ്കസറ്റിലും 

(sdma.kerala.gov.in), തഫസ്ബുകിപ്പല തകരെ സര്ക്കാര്ക് തപജും, ബെു: 

മുഖയമക്ന്തിയുപ്പട തപജും, സംസ്ഥാന ദുരന്ത നിവാരണ അതതാറിറ്റിയുപ്പട 

തപജും, അതതു സമയങ്ങെില് ഔതദയാഗികമായി ദുരന്ത സംബന്ധിയായ 

മുന്നറിയിെുകെും വിവരങ്ങെും പ്പപാതുജനങ്ങള്കായി നല്കുന്നുണ്ട്. 

http://www.imdtvm.gov.in/
http://www.incois.gov.in/
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ദുരന്ത നിവാരണ അതതാറിറ്റി, ദുരന്ത സംബന്ധിയായ നിര്തദശങ്ങള് 

നല്കുന്നതിനായി ക്പതതയക WhatsApp Group 2015 മുതല് 

ക്പവര്ക്ത്തിെികുന്നുണ്ട്. KSDMA IAS Officers, KSDMA IPS Officers, KSDMA 

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

Virtual Cadre, NDMA-KSDMA എന്നിവയാണ് ഈ ക്ഗൂെുകള്. 

ഇവ കൂടാപ്പത, Qkopy എന്ന പ്പപാതു ആെിലും സംസ്ഥാന ദുരന്ത 

നിവാരണ അതതാറിറ്റി ദുരന്ത സംബന്ധിയായ മുന്നറിയിെുകെും 

നിര്ക്തദശങ്ങെും നല്കുന്നുണ്ട്. 

മിന്നല് ഉണ്ടാകുന്ന സ്ഥലങ്ങള് മനസ്സിലാകുവാനും, നമ്മള് നില്കുന്ന 

സ്ഥലത്തിന് അടുത്ത് മിന്നല് ഉണ്ടാകുന്നുതണ്ടാ എന്ന് മനസ്സിലാകുവാനും 

തകക്ര കാലാവസ്ഥാ വകുെ് ‘ദാമിനി (Damini)’ എന്ന ഒരു പ്പമാകബല് 

അൈിതകഷന് ഉണ്ടാകിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഗൂഗിള് തൈതോറില് ലഭയമാണ്. 

തപാതുജങ്ങള്കായി നിലവില് ഐ.റ്റി. മിഷന് ഒരു ആെ് 

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

ലഭയമാണ്. ഈ ആെില് കാലാവസ്ഥാ വിവരങ്ങള് ലഭയകിയിട്ടുണ്ട്. 

തകാവ ുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവരങ്ങള് ലഭയമാകുവാനായി സര്ക്കാര്ക് 

തയ്യാറാകിയിട്ടുള്ള GOK Direct എന്ന ആെിലും മുന്നറിയിെുകള് 

ലഭയമാകുന്നുണ്ട്. 
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ക്പസ്തുത അൈിതകഷനുകള്  ി.ഇ.ഓ.സിയിപ്പല ഒരു ഔതദയാഗിക 

പ്പമാകബല് തഫാണില് ഇന്തോള് പ്പചയ്യുകയും, നിരീക്ഷികുകയും 

പ്പചയ്യുക. ഇവ എലലാ സര്ക്കാര്ക് ഉതദയാഗസ്ഥരും ഉപതയാഗികുന്നത് 

കാലാവസ്ഥാ വിവരം കൂടുതല് വയാപകമായി ഉപതയാഗപ്പെടുവാന് 

സാെചരയം ഒരുകും. ഇതിനായി ജിലലയിപ്പല എലലാ ഉതദയാഗസ്ഥതരയും 

ക്പതതയകമായി തക്പരിെികുന്നത് ഉചിതമാണ്. 
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2 അാംഗീകൃത ദുരന്തങ്ങള് 

രദശീയ തലത്തില്സ അാംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ള ദുരന്തങ്ങള് 

 
പ്പവള്ളപ്പൊകം 

 
ഉരുള്പ്പപാട്ടല്/മണ്ണിടിച്ചില്/പാറവീഴ്ച

/പാറനിരങ്ങല് 

 
വരള്ച്ച 

 
ചുഴലികാറ്റ് 

 
ഭൂമികുലുകം 

 
തമഘസ്തഫാടനം 

 
ആലിെഴ വര്ക്ഷ 

 
സുനാമി 

 
കാട്ട് തീ 

 
കീടാക്കമണം 
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കശതയതരംഗം/ശീതാഘാതം 

 
െിമപാതം 

ഈ ദുരന്തങ്ങള്ക് ദുരന്ത ക്പതികരണ നിധിയില് നിന്നുള്ള ദുരിതാശവാസ 
സൊയം GO (Ms) No. 194/2015/DMD dated 20-05-2015 ക്പകാരം നിര്ക്ണയിച്ചിട്ടുണ്ട് 

 

സാംസ്ഥനന സവിരശഷ ദുരന്തങ്ങള് 

 
തീരതശാഷണം 

 
ഇടിമിന്നല് 

 
ശക്തമായ കാറ്റ് 

 
കുഴലീകൃത മപ്പണ്ണാലിെ് 

 
ഉഷ്ണതരംഗം/സൂരയാഘാതം/സൂരയതാപം 

ഈ ദുരന്തങ്ങള്ക് ദുരന്ത ക്പതികരണ നിധിയില് നിന്നുള്ള ദുരിതാശവാസ 
സൊയം GO (Ms) No. 343/2015/DMD dated 23-07-2015, GO (Rt) No. 149/2017/DMD dated 18-01-2017, 

GO (Ms) No. 9/2019/DMD dated 9-03-2019 എന്നിവ ക്പകാരം നിര്ക്ണയിച്ചിട്ടുള്ളത് 

2.1 രകരളത്തിമല പ്പധനന െഴക്കനല ദുരന്ത സനദ്ധയതകള് 

• ദീര്ക്ഘകാല ശരാശരിതയാ അതിലധികതമാ മഴ ലഭികുവാനുള്ള 

സാധയത ഉണ്ട് എന്നത് പരിഗണിച്ച്, ജിലലാ ദുരന്ത നിവാരണ 
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അതതാറിറ്റികള് പ്പവള്ളപ്പപാകം, ഉരുള്പ്പപാട്ടല്, മണ്ണിടിച്ചില്, 

ശക്തമായ കാറ്റ്, തീരതശാഷണം എന്നിവ തനരിടുവാന് 

തയ്യാറാതകണ്ടതുണ്ട്. അടുത്തകാലത്തായി മഴയുപ്പട തീക്ഷ്ണത (rainfall 

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

കാലാവസ്ഥാ വിദഗ്ദ്ധ്ര്ക് വിലയിരുത്തുന്നു. ലഭികും എന്ന് 

ക്പതീക്ഷികുന്ന മഴ ചുരുങ്ങിയ സമയത്തിലും, ദിവസങ്ങെിലും 

ലഭികുന്ന അവസ്ഥയാണ് പ്പപാതുവില് കാണുന്നത്. തീക്ഷ്ണത 

കൂടിയ മഴ പ്പപയ്തതാല് മണ്ണിതലക് ആഴ്ന്നിറങ്ങുവാനുള്ള സമയം 

ജലത്തിന് ലഭികിലല എന്നതിനാല് അത് പ്പപട്ടന്ന് നീര്ക്ച്ചാലുകെിലും, 

പുഴകെിലും പ്പചപ്പന്നത്തുകയും പ്പവള്ളപ്പൊകത്തിനും, മിന്നല് 

ക്പെയത്തിനും കാരണമാകും. 

• തമല്മണ്ണ് 2018പ്പല ക്പെയത്തില് ഗണയമായ അെവില് നഷ്ടപ്പപട്ടതിനാല്, 

ലഭികുന്ന മഴയുപ്പട നപ്പലലാരുപങ്കും ഒഴുകി തപാകുവാന് 

സാധയതയുണ്ട്. ഇത് നദികെിപ്പലയും, ചാലുകെിതലയും ജലനിരെ് 

പ്പപട്ടന്ന് ഉയരുവാന് കാരണമാകും. 

• 2020ല് തവനല് മഴയുപ്പട കാലത്ത് ശരാശരിയില് അധികം മഴ 

ലഭിച്ചതിനാല് തമല് മണ്ണ് ഇതൊതഴ കുതിര്ക്ന്ന അവസ്ഥയില് ആണ്. 

ആയതിനാല് കാലവര്ക്ഷത്തിപ്പെ ആദയ ഘട്ടത്തില് തപ്പന്ന 

മണ്ണിടിച്ചിലും, പ്പവള്ളപ്പകട്ടുകെും രൂപപ്പെടുവാന് സാധയതയുണ്ട്. 

• മല തമഖലയിപ്പല പ്പചറിയ ചാലുകെില് മല പ്പവള്ളൊച്ചില് 

സാധയതയും ഉണ്ട് 

• നദികെിലും പുഴകെിലും 2018, 2019 ക്പെയം നിതക്ഷപിച്ച എകല്, 

പ്പചെി, മണല്, പാറ എന്നിവ നീകം പ്പചതയ്യണ്ടത് അതയാവശയം ആണ്. 

ഇവ നദികെിലും പുഴകെിലും ഉള്ളതിനാല് ഇവയുപ്പട ജലവാെക 

തശഷി കുറഞ്ഞിട്ടുള്ളതായി അനുമാനികാം. 

• പ്പവള്ളപ്പപാകം, ഉരുള്പ്പപാട്ടല്, മണ്ണിടിച്ചില് എന്നിവ ഉണ്ടാകുവാന് 

സാധയതയുള്ള വിതലലജുകെുപ്പട വിവരം ജിലലാ ദുരന്ത ലഘൂകരണ 

പദ്ധ്തിയില് ഉള്പ്പപടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഈ വിവരം 

http://sdma.kerala.gov.in/maps/ എന്ന ലിങ്കില് ലഭയമാണ് 
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• ഉരുള്പ്പപാട്ടല്/മണ്ണിടിച്ചില് ക്പവചന സാതങ്കതിക വിദയ നിലവില് 

വിജയകരമായി പരീക്ഷികപ്പപട്ടിട്ടിലല; ക്ശമങ്ങള് ജി.എസ്.ഐ നടത്തി 

വരുന്നു. 

• ആലെുഴ, തൃശൂര്ക്, തകാട്ടയം എന്നീ ജിലലകള് പ്പവള്ളപ്പൊക 

ക്പതിതരാധത്തിന് ക്പതതയകമായി തയ്യാപ്പറടുതകണ്ടതുണ്ട്. 

• കാലവര്ക്ഷ-തുലാവര്ക്ഷ കാലത്ത് അണപ്പകട്ടുകെുപ്പട ഷട്ടര്ക് 

തുറകുവാന് സാധയതയുണ്ട്. 

• കുഴലീകൃത മപ്പണ്ണാലിെ് കാണപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ക്പതദശങ്ങെില് കുട്ടികള് 

ഇവ മൂലം ഉണ്ടായിട്ടുള്ള തുരങ്കങ്ങെില് അകപ്പെടാപ്പത 

ക്ശദ്ധ്ിതകണ്ടതുണ്ട്. ഇവ ഇടിഞ്ഞ് ഇറങ്ങുന്നത് ഉരുള്പ്പപാട്ടല് 

സാധയത വര്ക്ദ്ധ്ിെികുന്നു. 

• കവാറികള്, മലതയാര തമഖലയിപ്പല പ്പചറു അരുവികെും, കയങ്ങെും, 

കടല് തീരങ്ങള് എന്നിവിടങ്ങെില് ഒട്ടനവധി മുങ്ങി മരണങ്ങള് 

റിതൊര്ക്ട്ട്  പ്പചയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്. മഴകാലത്ത് ഇവയിപ്പല ദുരന്ത സാധയത 

ഗണയമായി വര്ക്ധികുന്നു. 

• ഇവ പരിഗണിച്ച് ഈ കാലവര്ക്ഷ-തുലാവര്ക്ഷ സമയത്ത് ചുവപ്പട 

തചര്ക്കുന്ന നിര്ക്തദശങ്ങള് പാലികണം എന്ന് ജിലലാ 

അതതാറിറ്റികതൊടും, വിവിധ വകുെുകതൊടും നിര്ക്തദശികുന്നു. 
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3 സാംസ്ഥനന ഇ.ഓ.സി നടരത്തണ് പ്പവര്ത്തനാം 
1. സംസ്ഥാന തല Incident Command ആയി ക്പവര്ക്ത്തികുക 

2. സംസ്ഥാന തല Incident Response System ചുവപ്പട തചര്ക്കുന്നു 

State Level 
Sl. No IRS Designation Officer 

1 Responsible Officer (RO) Chief Executive Officer of SDMA (Chief Secretary) 
2 Incident Commander (IC) State Relief Commissioner (Principal Secretary, DM) 

3 Alternate Incident Commander (AIC) 
One of the members of the State Executive Committee as 

decided by the RO to replace IC after 8 hours of continuous 
work 

4 Deputy Incident Commander (DIC) Commissioner Land Revenue or Secretary level officer 
nominated by IC based on need from time to time 

5 Operations Section Chief (OSC) Additional Director General of Police nominated by State 
Police Chief 

6 Logistics Section Chief (LSC) Additional Transport Commissioner nominated by 
Transport Commissioner 

7 Planning Section Chief (PSC) Director, Fire and Rescue Services nominated by Director 
General, Fire & Rescue Services 

8 Liaison Officer (LO) Head, State EOC (Alternated by the Chief Manager, SDMA 
after 8 hours of continuous work) 

9 Safety Officer (SO) Additional Director, Health Services nominated by Director, 
Health Services 

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

11 Information Officer (IO) Hazard and Risk Analyst, SEOC [Alternated by Hazard 
Analyst (Database) by 8 hours of continuous work] 

3. ദുരന്ത സാെചരയത്തില് Incident Response System അനുസരിച്ച് 

ദുരിതാശവാസ കമ്മീഷണറുപ്പട Liaision, Planning and Information 

കാരയാലയമായും, General Staff ആയും ക്പവര്ക്ത്തികുക 

4. ദിവസവും ഉച്ചയ്തക് തകക്ര കാലാവസ്ഥാ വകുെിപ്പെ ഉച്ചയ്തക് 1 

മണിയുപ്പട ബുള്ളറ്റിന് പരിഗണിച്ച് 3 മണിതയാപ്പട അടുത്ത ദിവസപ്പത്ത 

കാലാവസ്ഥാ അവതലാകനം അനുസരിച്ചുള്ള ക്പവര്ക്ത്തന നിര്ക്തദശങ്ങള് 

ജിലലാ ദുരന്ത നിവാരണ അതതാറിറ്റികള്കും, വിവിധ കതക്ണ്ടാള് 

റൂമുകള്കും ഇപ്പമയില്, WhatsApp എന്നിവയായി നല്കുക 

5. മത്സയ പ്പതാഴിലാെികള്കുള്ള ക്പതതയക മുന്നറിയിെ് ക്പതതയകമായി, 

അത്തരം മുന്നറിയിെ് ഉള്ള ദിവസങ്ങെില് പുറപ്പെടുവികുക 
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6. ദുരന്ത സാധയതയുപ്പട ക്പവചികപ്പെടുന്ന തീക്വത അനുസരിച്ച് തഫാൺ 

മുഖാന്തരം   ജിലലാ ദുരന്ത നിവാരണ അതതാറിറ്റികള്കും, വിവിധ 

കതക്ണ്ടാള് റൂമുകള്കും ക്പതതയകമായി വിവരം കകമാറുക 

7. ക്പതതയകമായി മുന്നറിയിെുകള് ഉപ്പണ്ടങ്കില് ക്പസ്തുത വിവരം ആദയം 

തഫാണിലൂപ്പട തനരിട്ട് ജിലലാ കെക്ടപ്പറ അറിയികുകയും, തുടര്ക്ന്ന് 

ജിലലാ ഇ.ഓ.സിപ്പയയും അറിയികുക 

8. ആഴ്ചയില് 1 ദിവസം ജിലലാ ഇ.ഓ.സികെുപ്പടയും, വിവിധ കതക്ണ്ടാള് 

റൂമുകള്കെുപ്പടയും സാറ്റകലറ്റ് തഫാൺ, പ്പമാകബല് തഫാൺ, ലാന്ഡ് 

തഫാൺ, ഇപ്പെര്ക്പ്പനറ്റ് എന്നിവ പരിതശാധികുക 

9. എലലാ തതദശ സ്ഥാപനങ്ങെുപ്പടയും, താലൂകുകെുപ്പടയും, 

ജിലലകെുപ്പടയും ദുരന്ത സാധയതാ ഭൂപടം, അതാത് ക്പതദശപ്പത്ത 

സര്ക്കാര്ക് ഓഫീസുകള്, ആശുപക്തികള്, സ്കൂെുകള്, ഇവപ്പയ 

ബന്ധിെികുന്ന തറാ ുകള്, ക്പതദശപ്പത്ത ക്പധാന തതാടുകള്, നദികള്, 

കായലുകള്, ജല സംഭരണികള് ക്പധാനസ്ഥല തപരുകള് ഉള്െപ്പട 

ക്പതതയകം ഭൂപടങ്ങള് ആയി തയ്യാറാകി പി. ി.എഫ്റ് ആയി 

ജിലലകള്ക് നല്കുക. 

10. ജിലലാ അതതാറിറ്റികെില് നിന്നും ലഭികുന്ന കദനംദിന ദുരന്ത 

വിവരങ്ങള് തകക്ര ദുരന്ത വിവര തശഖരണ സംവിധാനത്തില് 

തക്കാ ീകരിച്ച് തകക്ര സര്ക്കാരിന് ലഭയമാകുക 

11. സാമൂെിക മാധയമങ്ങെിലൂപ്പടയും പക്ത മാധയമങ്ങെിലൂപ്പടയും പ്പപാതു 

ജനങ്ങള്കുള്ള മുന്നറിയിെുകെും, പരസയങ്ങെും പുറപ്പെടുവികുക 

12. സംസ്ഥാന ഇ.ഓ.സിയും, ജിലലാ ഇ.ഓ.സികെും, തപാലീസ് സംസ്ഥാന 

കാരയാലയം, അഗ്നി സുരക്ഷാ വകുെ് കാരയാലയം, സംസ്ഥാന 

ദുരിതാശവാസ കമ്മീഷണറുപ്പട കാരയാലയം എന്നിവയുമായി തൊട്ട് 

കലന് നിലനിര്ക്ത്തുക. 

13. ദുരന്ത സാെചരയത്തില്/ദുരന്ത മുന്നറിയിെ് സാെചരയത്തില്, തകക്ര 

ദുരന്ത ക്പതികരണ തസന, ക്പതിതരാധ തസനകള് എന്നിവയുപ്പട 

ആവശയകത നിര്ക്ണയിച്ച് ആവശയമായ സംവിധാനം ദുരിതാശവാസ 
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കമ്മീഷണറുപ്പട നിര്ക്തദശം അനുസരിച്ച് സംസ്ഥാനത്ത് വിനയസികുവാന് 

നിര്ക്തദശം നല്കുക. 

14. ആവശയമായ ഘട്ടത്തില് തകക്ര സര്ക്കാരിന് നല്കുവാന് 

പ്പമതമാറാന് ം തയ്യാറാകി സര്ക്കാരിന് സമര്ക്െികുക. 

15. ദുരന്ത ക്പതികരണ നിധിയുപ്പട വിനിതയാഗത്തിന് ദുരന്ത നിവാരണ 

വകുെിന് ആവശയമായ ഉപതദശം നല്കുക 

16. ദിവസവും ഉച്ചയ്തക് 12 മണിക് കഴിഞ്ഞ ദിവസപ്പത്ത 

നാശനഷ്ട്ടങ്ങെുപ്പട കണകുകള് മാധയമങ്ങള്ക് നല്കുക 

17. മുന്നറിയിെുകെും ദുരന്ത ക്പതികരണ, ക്പതിതരാധ സംവിധാനങ്ങെും 

സംബന്ധിച്ച് മാധയമങ്ങതൊട് അവശയാനുസരണം വിശദീകരികുക 
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3.1 Central Agencies 

3.1.1 National Disaster Response Force 

1. State EOC will deploy a hotline phone at the temporary Regional Response Centre at Thrissur for 
direct communication with NDRF 

2. NDRF shall appoint an officer (not below the rank of Head Constable) to State EOC for liaison on 
24 x 7 duty on a shift basis. 

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

4. In case of deployment of teams in Kerala, the Thrissur District Disaster Management Authority 
has to provide vehicles for movement of the teams. While deployed in a district, the concerned 
District Disaster Management Authority will provide logistic support, including fuel, boarding 
and lodging facilities to the NDRF teams. 

5. NDRF will not respond to in-sea accidents. 
6. The NDRF shall be in ready state to deploy not less than 28 teams for immediate response to 

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

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

District Type of Disasters requiring response of NDRF 

Thiruvananthapuram 

    

Kollam 

    

Pathanamthitta 

  

 

 

Alappuzha 

 

 

  

Kottayam 

    

Idukki 
  

 

 

Ernakulam 

    

Thrissur 
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Palakkad 

  

 

 

Malappuram 

    

Kozhikode 

    

Wayanad 

  

 

 

Kannur 

    

Kasargode 

    

 
 

Flood 
 

Landslide 
 

Coastal Erosion 
 

Building Collapse 

8. NDRF may establish a Regional Response Reserve stock for Kerala at Thrissur in Thalasserry 
Village of Thalappalli Taluk in the building kept in the custody of Thasildar which earlier housed 
the Seismographs. 

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

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

2. All Central Armed Forces may source all hazard prone area maps, road network maps and 
helicopter landing sites from KSDMA 

3. All Central Armed Forces may conduct necessary orientation of hazard proneness of Kerala to 
field commanders in collaboration with KSDMA, if needed 

4. All Central Armed Forces may ensure that adequate number of boats, BAUTs and out board 
motors are pre-positioned in Kerala 

9. In case of deployment of Central Armed Forces and Paramilitary Forces, the District in which the 
unit resides will provide necessary logistic support and facilitate heavy duty trucks and buses if 
needed. While deployed in a district, the concerned District Disaster Management Authority will 
provide logistic support, including fuel, boarding and lodging facilities to the NDRF teams. 

5. Indian Airforce may pre-position 2 heavy lift helicopters for immediate deployment in Kerala 
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6. A closed cover communication will be provided to Armed Forces indicating the critical mobile 
numbers and satellite phone numbers of the State 

7. All deployment requests and communications will be initially via Mobile Phone Call from State 
EOC (Fixed numbers), WhatsApp Group of KSDMA for Forces and email of State Emergency 
Operations Centre (seoc.gok@gmail.com or seoc.ksdma@kerala.gov.in) after which an ink 
signed copy of the directive from State Relief Commissioner (Principal Secretary, Disaster 
Management) or Chief Secretary will be provided 

8. If need be during L2 or L3 disasters, on request from State EOC, one officer with necessary 
communication gear may be posted to State EOC for close liaison 

9. In case of deployment for handling drowning accidents, Ernakulam Collectorate will liaison with 
Indian Navy and Coast Guard based on the request from concerned District Disaster 
Management Authorities. SEOC will intervene only in case of notified disaster events. 

10. In case of in-sea accidents involving Fishermen, the Fisheries Control Room at the Fisheries 
Department Headquarters shall directly liaison with the Joint Operations Command at INS 
Venduruthy and do the needful for ensuring adequate response. 

11. The primary agency to respond to in-sea accidents other than the Marine Enforcement is the 
Coast Guard. Navy should be called in only if Coast Guard specifically suggests for the support of 
Navy 

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

1. Direct all mobile phone operators in the State to keep their Communication on Wheels ready for 
immediate deployment focusing on Alappuzha, Idukki, Wayanad and Palakkad 

2. Direct BSNL to ensure that the mobile phone, land phone, hot line and internet of State EOC 
(located in the Headquarters of KSDMA at Thiruvananthapuram) and District EOCs (located in 
District Collectorates) are not disconnected or obstructed. BSNL shall at districts ensure 
immediate restoration of the connectivity to these numbers in case of disruption. 

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

4. Sufficient diesel needs to be stocked to ensure that they can operate even during power failures 
for at least 3 days during the monsoon season 

5. Alternate diesel supply routes should be worked out to ensure that diesel supply don't get 
trapped in flood waters or landslides 

6. It may be appropriate to pre-position at least one  ready to move CoW at Idukki and one at 
Wayanad as we expect hindrance to communication in these districts. If such CoWs are moved, 
information of the contact persons may kindly be provided to this office too for coordination. 
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7. Uninterrupted telecommunication and internet support should be ensured to the State 
Emergency Operations Centre (Observatory Hills, Thiruvananthapuram), District Emergency 
Operations Centres (in all District Collectorates) and Taluk Control Rooms (Taluk Offices) as these 
are the nerve centres of emergency operations during the monsoon season. 

8. In case fiber optical lines are disrupted, the telecommunication providers may undertake 
necessary repair of such disruptions after written approval of the Deputy Director General, 
Technology, Dept. of Telecom, Kerala LSA, Ernakulam under intimation to the State and 
concerned District Emergency Operations Centre. 

3.1.4 District NICs 

1. Shall create an SMS system for DDMA including all Government Officials in the district. The 
system shall have various SMS groups for varying levels of administration. Alappuzha DEOC has 
established such a system which may be studied and replicated. 

2. In order to issue specific alerts to public, an SMS messaging system integrating the mobile 
numbers in the voter card database may be created. Such an alert system will enable to send 
varying messages to varying geographies depending on the threats. 

3.1.5 Airport Authority of India – Airports in Kerala 

1. In case the State Disaster Management Authority decides to requisition the services of Indian 
Airforce, Indian Navy, Indian Army, Coast Guard, BSF or CRPF aircrafts for deployment of armed 
forces or rescue forces, the airport to which the SDMA determines the operate such aircrafts to, 
in Kerala will have to  facilitate the landing  of such aircrafts at the time determined and 
intimated by SDMA.  This is a standing instruction issued under Section 24 (h) and 72 of Disaster 
Management Act, 2005. 

2. All Airports shall provide nodal officers not below the rank of Airport Managers for liaisoning 
with KSDMA 
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4 ജ്ിലലന ദുരന്ത നിവനരണ അരതനറിറ്റികള് നടരത്തണ് 
പ്പവര്ത്തനങ്ങള് 

1. കാലവര്ക്ഷ-തുലാവര്ക്ഷ തയ്യാപ്പറടുെ് ക്പവര്ക്ത്തനങ്ങെുപ്പട 

അവതലാകനത്തിനായി ജിലലാ ദുരന്ത നിവാരണ അതതാറിറ്റി 

തയാഗങ്ങള് ജൂൺ 1ന് മുന്പ് തചരുക 

2. ജിലലാ ദുരന്ത നിവാരണ അതതാറിറ്റിയുപ്പട സെ-അധയക്ഷനായ ജിലലാ 

പഞ്ചായത്ത്  ക്പസി െ് ദുരന്ത നിവാരണ അതതാറിറ്റിയുപ്പട എലലാ 

തയാഗങ്ങെിലും പപ്പങ്കടുകുന്നു എന്ന് ഉറെ് വരുത്തുക 

3. ജിലലാ ദുരന്ത നിവാരണ അതതാറിറ്റിയുപ്പട സെ-അധയക്ഷനായ ജിലലാ 

പഞ്ചായത്ത്  ക്പസി െ്തനാട് തലാക് -ക്ഗാമ പഞ്ചായത്ത്തല 

കാലവര്ക്ഷ-തുലാവര്ക്ഷ തയാപ്പറടുെ് അവതലാകനതയാഗങ്ങള് 

നടത്തുവാന് അഭയര്ക്ഥികുക. 

4. ജിലലാ ഇ.ഓ.സികള് എമര്ക്ജന്സി തമാ ില് ആക്ടിതവറ്റ് പ്പചയ്യുകയ്യും, 

ജിലലാ ദുരന്ത നിവാരണ അതതാറിറ്റികള് 24 x 7ഉം ബന്ധപ്പെതടണ്ട നമ്പര്ക് 

എലലാ വകുെുകള്കും, ക്പതതയകിച്ച് ജിലലാ തല തനാ ല് 

ഓഫീസര്ക്മാര്ക്കും നല്കണം. 

5. െുന് വര്ഷത്തില്സ നിന്ുാം വയതയസ്തെനയി തരദശ സര്ക്കനരുകള് ദുരന്ത 

ലഘൂകരണ പദ്ധതികള് തയ്യനറനക്കിയിട്ടുണ്്. ഇവയില്സ നിന്ുാം ചുവമട 

രചര്ക്കുന് വിവരങ്ങള് പരിരശനധിച്ച് ജ്ിലലന തലത്തിലുാം, തനലൂക്ക് 

തലത്തിലുാം അവരലനകനാം നടത്തുകയുാം, പട്ടികകളുാം, മെനസബല്സ 

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

 യര് രേഷന് എന്ിവിടങ്ങളില്സ സൂക്ഷിക്കുകയുാം മചയ്യുക. 

A. കയാമ്പുകള് നടത്തുവാന് ഉതകുന്ന സ്ഥലങ്ങള് - തതദശ സ്ഥാപനം 

തിരിച്ച് 

B. ദുരന്ത ആഘാതം ഏറ്റവും ഉണ്ടാകുവാന് സാധയതയുള്ള 

വിഭാഗങ്ങെും, സ്ഥലങ്ങെും സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങള് 

a) പുറതമ്പാകില് വസികുന്നവര്ക് 

b) തകാെനികള്, പുഴയുപ്പടതയാ, നീര്ക്ചാലുകെുപ്പടതയാ ഓരത്ത് 

താമസികുന്നവര്ക് 
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c) വയല് കരകെില് താമസികുന്നവര്ക് 

d) മലയുപ്പട ചരിവുകെിലും ഒറ്റപ്പെട്ട ക്പതദശത്തും വസികുന്നവര്ക് 

e) 2018ല് ഉരുള്പ്പപാട്ടല്/മണ്ണിടിച്ചില് എന്നിവ ബാധികുകയും, 

വസതയാഗയമലല എന്ന് ജിതയാെജികല് സര്ക്തവ ഓഫ്റ് ഇന്തയ 

കപ്പണ്ടത്തുകയും പ്പചയ്തത വീടുകെില് താമസികുന്ന ദുരന്ത 

ബാധിതര്ക് 

f) 2019ല് ഉരുള്പ്പപാട്ടല്/മണ്ണിടിച്ചില്/പ്പവള്ളപ്പൊകം എന്നിവ 

ബാധികുകയും, വസതയാഗയമലല എന്ന് സംസ്ഥാന/ജിലലാ ദുരന്ത 

നിവാരണ അതതാറിറ്റികള് നിതയാഗിച്ച സംഘം 

കപ്പണ്ടത്തുകയും പ്പചയ്തത വീടുകെില് താമസികുന്ന ദുരന്ത 

ബാധിതര്ക് 

g) പുറതമ്പാകില് താമസകാരായിരുന്ന, വീട് പൂര്ക്ണ്ണമായും 

തകരുകതയാ, വാസതയാഗയമലലാതായി തീരുകതയാ പ്പചയ്തത 

കുടുംബങ്ങള് 

h) ദുരിതാശവാസ സൊയം ഉപതയാഗപ്പെടുത്തി വീടിപ്പെ 

പുനര്ക്നിര്ക്മ്മാണം പൂര്ക്ത്തികരിച്ചിട്ടിലലാത്ത കുടുംബങ്ങള് 

C. തതദശ സ്ഥാപനങ്ങള് തയ്യാറാകിയിട്ടുള്ള എമര്ക്ജന്സി 

പ്പറസ്തപാൺസ് ടീം സംബന്ധിച്ച പട്ടികയും, ടീം അംഗങ്ങെുപ്പട 

പ്പമാകബല് തഫാൺ വിവരങ്ങെും 

D. തതദശ സ്ഥാപനത്തില് ലഭയമായ പ്പജ.സി.ബി, െിറ്റാച്ചി, പ്പചയ്തന് 

പ്പബല്റ്റ് ഉള്ള െിറ്റാച്ചി, തബാട്ടുകള്, വള്ളങ്ങള്, ഇലക്ക്ടിക് മരം 

മുറി യക്ന്തങ്ങള് എന്നിവ സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങള്, ഉടമയുപ്പട 

തപരും, പ്പമാകബല് നമ്പരും സെിതം 

6. മുന്നറിയിെിപ്പെ പ്പവെിച്ചത്തില് നടത്തുന്ന ഒഴിെികല് 

ക്പവര്ക്ത്തനത്തില് 4 (4) (B) (a to h) പട്ടികയില്പ്പെടുന്നവര്ക്ക് ആദയ 

പരിഗണന നല്കണം എന്ന് തതദശ സ്ഥാപനത്തിന് നിര്ക്തദശം നല്കണം. 

ഈ രീതിയില് മുന്ഗണനാ ക്കമം തതദശ സ്ഥാപനം തയ്യാറാകി 

വിതലലജ് ഓഫീസര്ക്, തപാലീസ്, അഗ്നി സുരക്ഷാ വകുെ് എന്നിവര്ക്ക് 

നല്കി എന്ന് ഉറെ് വരുത്തുക. 
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a. ഇത്തരം ക്പതദശവാസികപ്പെ സംബന്ധിച്ച് വിവരം നിലവില് തതദശ 

സര്ക്കാരുകെുപ്പട ദുരന്ത ലഘൂകരണ പദ്ധ്തിയില് ഉള്പ്പെട്ടിട്ടിലല 

എങ്കില്, ഇലക്ഷന് ബൂത്ത്  പ്പലവല് ഓഫീസര്ക്മാരുപ്പടയും, അതാത് 

തതദശ സ്ഥാപനങ്ങെുപ്പടയും സൊയതത്താപ്പട ഉടന് തയ്യാറാകുക. 

b. ഒരു ജിലലയിതലാ, താലൂകിതലാ, ക്പതദശതത്താ മുന്നറിയിെിപ്പെ 

പ്പവെിച്ചത്തില് ഒഴിെികല് ആവശയമായി വന്നാല് ആദയം 

ഒഴിെിതകണ്ടതും, രക്ഷിതകണ്ടതും ഈ പട്ടിക 

അനുസരിച്ചായിരികണം എന്ന് തതദശ സ്ഥാപനത്തിന് നിര്ക്തദശം 

നല്കുക. 

c. ഇന്ന് മഞ്ഞ അലര്ക്ട്ടും നാപ്പെ ഓറതഞ്ചാ, ചുവതൊ ആപ്പണങ്കില്, 

ഇന്ന് കവകീട്ട് തപ്പന്ന ഇത്തരത്തില് ദുരന്ത സാധയതാ തമഖലയില് 

വസികുന്നവപ്പര കയാമ്പുകെിതലക് മാറ്റുവാന് തതദശ 

സ്ഥാപനവും, വിതലലജ് ഓഫീസും തചര്ക്ന്ന് നടപടി സവീകരിച്ചു 

എന്ന് ഉറെ് വരുത്തുക. 

d. ഇതിനായി ഈ കുടുംബങ്ങെുപ്പട പ്പമാകബല് നമ്പര്ക് ക്പതതയകമായി 

തതദശ സ്ഥാപനത്തിലും, വിതലലജ് ഓഫീസിലും സൂക്ഷികുക. 

e. ജിലലയില് ഓറഞ്ച് അതലര്ക്ട്ട് ആണ് എങ്കില് നിര്ക്ബന്ധമായും 

ഇവപ്പര കയാമ്പുകെിതലക് മാറ്റി താമസിെികണം. ഇവയില് 

ഏപ്പതങ്കിലും കുടുംബം കാലവര്ക്ഷ-തുലാവര്ക്ഷ മാസങ്ങെില് 

ഏപ്പതാരു അവസരത്തിലും കയാമ്പിതലക് മാറി താമസികണം 

എന്ന ആവശയം ഉന്നയിച്ചാല്, അവര്ക്കായി കയാമ്പ് നടത്തണം. 

7. തതദശ സ്ഥാപന തലത്തില് ഭിന്നതശഷികാരുപ്പട പട്ടിക മുന്കൂട്ടി 

തയ്യാറാകി തതദശ സ്ഥാപനം, താലൂക് കൺതക്ടാള് റൂം, തപാലീസ് 

തേഷന്, ഫയര്ക് തേഷന് എന്നിവിടങ്ങെില് നല്കുവാന് സാമൂെിക 

നീതി വകുെിന് നിര്ക്തദശം നല്കുക. 

8. ജിലലയിപ്പല പ്പ പയൂട്ടി കെക്ടര്ക് (ദുരന്ത നിവാരണം) (പ്പ പയൂട്ടി 

കെക്ടര്ക് ദുരന്ത നിവാരണം ഇലലാത്ത ജിലലകെില് എ. ി.എം), ജിലല 

കെക്ടപ്പററ്റിപ്പല Natural Calamity Section, Hazard Analyst എന്നിവര്ക് 
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ആയിരികും ജിലലാ അതതാറിറ്റിയുപ്പട കാരയാലയമായി 

ക്പവര്ക്ത്തികുക. 

9. National Disaster Management Guidelines - Incident Response System, 2010 ക്പകാരമുള്ള 

ജിലലാതല, താലൂക്തല ദുരന്ത ക്പതികരണ ചുമതലകള് ചുവപ്പട 

തചര്ക്കുന്ന വിധം നിര്ക്വചിച്ച് ഉത്തരവ് 20-5-2020ന് മുന്പ് 

പുറപ്പെടുവികുക. 

10. സംസ്ഥാന/ജിലലാ തല Incident Response Systemപ്പെ ചുമതല വെിതകണ്ടുന്ന 

ഉതദയാഗസ്ഥപ്പര സംബന്ധിച്ച നിര്ക്തദശങ്ങള് ചുവപ്പട തചര്ക്കുന്നു. ജിലലാ, 

താലൂക് തലത്തില് ഇതിനനുക്സിതമായി ജിലലാ ദുരന്ത നിവാരണ 

അതതാറിറ്റികള് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവികുക. എലലാ തസ്തികകെില് 8 

മണികൂര്ക് ക്പവര്ക്ത്തന തശഷം മാറ്റുവാന് ഒരു പകരം 

ഉതദയാഗസ്ഥപ്പനയും കപ്പണ്ടത്തി Alternate IRSഉം ഉറെ് വരുത്തുക. 

തുടര്ക്ച്ചയായി ഒരു ഉതദയാഗസ്ഥനും 12 മണികൂറില് അധികം 

ക്പവര്ക്ത്തികുന്നിലല എന്ന് തസഫ്റ്റ്റി ഓഫീസര്ക് ഉറെ് വരുത്തണം. 

പുതിയ ആെുകള് ചാര്ക്ജ് എടുകുതമ്പാള് മുന്പ് ക്പവര്ക്ത്തിച്ചവര്ക് 

നടത്തിയ ക്പവര്ക്ത്തനം സംബന്ധിച്ച് ഒരു briefing നല്കണം. 

District Level 
1 Responsible Officer (RO) Chairperson, DDMA (District Collector) 
2 Incident Commander (IC) Chief Executive Officer, DDMA (Deputy Collector, DM/ADM) 

3 
Deputy Incident Commander 

(DIC) 
Assistant Development Commissioner (General) or District 

Planning Officer 

4 
Operations Section Chief 

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

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

6 Planning Section Chief (PSC) Assistant Divisional Fire Officer nominated by District Fire Officer 
7 Safety Officer (SO) A Medical Officer nominated by District Medical Officer 

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

9 Liaison Officer (LO) Junior Superintendent, Natural Calamity 

10 Information Officer (IO) Hazard Analyst, DEOC 

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

2 Incident Commander (IC) Tahasildar of the Taluk 

3 
Deputy Incident Commander 

(DIC) 
Block Development Officer nominated by Assistant Development 

Commissioner 

4 
Operations Section Chief 

(OSC) A Circle Inspector of Police nominated by District Police Chief 
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5 Logistics Section Chief (LSC) Motor Vehicles Inspector nominated by Regional Transport Officer 

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

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

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

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

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

11. IRSല് ഓതരാരുത്തരുതടയും ഉത്തരവാദിത്തം സംബന്ധിച്ച് പരിശീലനം 

ആവശയമായ ജിലലകള് സംസ്ഥാന അതതാറിറ്റിപ്പയ ബന്ധപ്പെടുക. IRSല് 

ഉള്പ്പെടുന്ന ഉതദയാഗസ്ഥര്ക്കായി പരിശീലനം ആവശയാനുസരണം 

നല്കുന്നതാണ്. 

12. എലലാ ജിലലകെിലും ജിലലാ അടിയന്തിരഘട്ട കാരയനിര്ക്വെണ തകക്രങ്ങള് 

റവനയു, തപാലീസ് (തപാലീസ് VHF തറ ിതയാ സെിതം), അഗ്നിശമന 

തസന എന്നീ വകുെുകെുപ്പട ക്പതിനിധികപ്പെ ഷിഫ്റ്റ്റ്  വയവസ്ഥയില് 

ഉള്പ്പപടുത്തി 24 മണികുറും ക്പവര്ക്ത്തികുന്നുണ്ട് എന്ന് Handbook on 

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

Functions Plan, Kerala 

(http://sdma.kerala.gov.in/publications/Handbook/SEOC,%202015.pdf)ല് 

നിഷ്കര്ക്ഷിച്ചിരികുന്നത് തപാപ്പല ഉറെ് വരുത്തണം. ആലെുഴ ജിലലാ 

ദുരന്ത നിവാരണ അതതാറിറ്റി ഈ വിഷയത്തില് 2013മുതല് 

സവീകരിച്ചിട്ടുള്ള ക്പവര്ക്ത്തികള് അനുകരണീയമാണ്. 

13. ജിലലാ ഇ.ഓ.സിയുപ്പട Satellite Phone, ജിലല ഇ.ഓ.സിയിപ്പല രണ്ട്  

പ്പമാകബല് തഫാൺ, ലാന്ഡ് തഫാൺ, സംസ്ഥാന ഇ.ഓ.സിയില് നിന്നും 

ലഭിച്ചിട്ടുള്ള തൊട്ട് കലന്, തടാള് ക്ഫീ നമ്പര്ക് (1077), തപാലീസ് 

വയര്ക്പ്പലസ്സ്, വനം വകുെ് വയര്ക്പ്പലസ്സ് (Palakkad, Idukki, Wayanad 

ജിലലകെില്), ഇന്റര്ക്പ്പനറ്റ് (ഒരു വയര്ക്പ്പലസ് ത ാങ്കിള് ഇപ്പെര്ക്പ്പനറ്റും, 

ഒരു ഒപ്ടികല് കഫബര്ക് ഇന്റര്ക്പ്പനറ്റും), രണ്ട്  സ്ക്തടാെ്, രണ്ട് 

ടി.വി,  ി.ടി.എച്ച് കണക്ഷനും തകബിള് കണക്ഷനും (രണ്ടും 

ഉണ്ടാകണം), സാധാരണ തറ ിതയാ, ഒരു ൊം തറ ിതയാ എന്നിവ 

ജിലലാ ഇ.ഓ.സിയില് ഉറെ് വരുത്തുക. 
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14. ജിലലാ ഇ.ഓ.സികള് എമര്ക്ജന്സി തമാ ില് ആക്ടിതവറ്റ് പ്പചയ്യുകയ്യും, 

ജിലലാ ദുരന്ത നിവാരണ അതതാറിറ്റികള് 24 x 7ഉം ബന്ധപ്പെതടണ്ട നമ്പര്ക് 

എലലാ വകുെുകള്കും, ക്പതതയകിച്ച് ജിലലാ തല തനാ ല് 

ഓഫീസര്ക്മാര്ക്കും നല്കണം. 

15. പ്പപാതു ജനങ്ങള്ക് ദുരന്ത സംബന്ധിയായ വിവരങ്ങള് 

വിെിച്ചറിയികുവാന് 1077 എന്ന നമ്പര്ക് ക്പസിദ്ധ്ീകരികുക. 1077 എന്ന 

നമ്പറിന് ചുരുങ്ങിയത് 10 Hunting Lines നല്കുവാന് BSNLതനാട് 

ആവശയപ്പെടുക 

16. ജിലലയില് ലഭയമായ ആകാശവാണിയുപ്പട ഈ നിലയങ്ങള് ഒന്ന് ജിലലാ 

ഇ.ഓ.സിയില് എതൊഴും ക്ശദ്ധ്ികുക 

− Trivandrum തിരുവനന്തപുരം MW (AM Channel): 1161 kHz 

− Alappuzha ആലെുഴ MW (AM Channel): 576 kHz 

− Thrissur തൃശ്ശൂര്ക് MW (AM Channel): 630 kHz 

− Calicut തകാഴിതകാട് MW (AM Channel): 684 kHz 

17. ജിലല ഇ.ഓ.സിയില് നിന്നും പ്പപാതു ജനങ്ങപ്പെ മുന്നറിയിെ് 

അറിയികുന്നതിന് തവാട്ടര്ക് പട്ടികയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള പ്പമാകബല് 

നമ്പര്ക് തശഖരം ഉപതയാഗികുന്നതിന് ദുരന്ത നിവാരണ നിയമം 2005, 

Section 30 (2) (v) ക്പകാരം ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവികുകയും ഇത്തരം 

സംവിധാനം തയ്യാറാകി തരുവാന് എന്.ഐ.സിതയാട് 

നിര്ക്തദശികുകയും പ്പചയ്യുക. തവാട്ടര്ക് പട്ടികയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള 

പ്പമാകബല് നമ്പര്ക് തശഖരമാപ്പണങ്കില് സൂക്ഷ്മായി ക്പാതദശികമായി 

വതയസ്തമായി മുന്നറിയിെുകള് നല്കുവാന് ഉപതയാഗപ്പെടും. 

18. എലലാ തതദശ സ്ഥാപനങ്ങെുപ്പടയും ദുരന്ത സാധയതാ ഭൂപടവും, 

അതാത് ക്പതദശപ്പത്ത സര്ക്കാര്ക് ഓഫീസുകള്, ആശുപക്തികള്, 

സ്കൂെുകള്, ഇവപ്പയ ബന്ധിെികുന്ന തറാ ുകള്, ക്പതദശപ്പത്ത ക്പധാന 

തതാടുകള്, നദികള്, കായലുകള്, ജല സംഭരണികള് ക്പധാനസ്ഥല 

തപരുകള് ഉള്െപ്പട ക്പതതയകം ഭൂപടങ്ങള് ആയി തയ്യാറാകി 

സംസ്ഥാന ഇ.ഓ.സി തതദശ സ്ഥാപനങ്ങള്ക് കില മുഖാന്തരം 

നല്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇവ ഉപതയാഗപ്പെടുത്തി തതദശ സര്ക്കാരുകള് ദുരന്ത 
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ലഘൂകരണ പദ്ധ്തികെും തയ്യാറാകിയിട്ടുണ്ട്. തതദശ സ്ഥാപന തല 

ഭൂപടങ്ങെുപ്പട  ിജിറ്റല് തശഖരം സംസ്ഥാന ദുരന്ത നിവാരണ 

അതതാറിറ്റി ലിങ്ക് മുഖാന്തരം എലലാ ജിലലകള്കും ലഭയമാകും. ഇവ 

അവശയാനുസരണം ക്പിെ് പ്പചയ്തത് അഗ്നി സുരക്ഷാ വകുെ്, തപാലീസ്, 

ആതരാഗയ വകുെ് എന്നിവര്ക്ക് നല്കുക. 

19. ജിലലാ ഇ.ഓ.സിയിതലകുള്ള യു.പി.എസ്, പ്പജനതററ്റര്ക്, ബാറ്ററികള് 

എന്നിവ ക്പവര്ക്ത്തികുന്നുണ്ട് എന്ന് ഉറെ് വരുത്തുക. പ്പജനതററ്ററിന് 2 

ദിവസം ക്പവര്ക്ത്തികുവാന് ആവശയമായ ഇന്ധനം അതാത് ഇ.ഓ.സി 

പ്പജനതററ്ററിതനാട് അനുബന്ധമായി കരുതുക. 

20. മലതയാര ജിലലകെില്, എലലാ ദിവസവും ഭൂജല വകുെ്, കമനിംഗ് 

ആന്ഡ് ജിതയാെജി, മണ്ണ് സംരക്ഷണ വകുെ് എന്നീ വകുെുകെില് 

ഒന്നിപ്പല ജിതയാെജികല് അസിേെ്/മണ്ണ് സംരക്ഷണ ഉതദയാഗസ്ഥന്/ 

അസിേെ് ജിതയാെജിേില് കുറയാത്ത ഉതദയാഗസ്ഥപ്പന ഷിഫ്റ്റ്റ്  

അടിസ്ഥാനത്തില് ജിലലാ അടിയന്തിരഘട്ട കാരയനിര്ക്വെണ 

തകക്രങ്ങെിതലക് 24 x 7 നിതയാഗികുവാന് നിര്ക്തദശികുക. മഴയുപ്പട 

ക്പവചനപ്പത്ത അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി അതാത് ജിലലാ അതതാറിറ്റികള്ക് 

ജിലലയിപ്പല ഉരുള്പ്പപാട്ടല്/മണ്ണിടിച്ചില് സാധയത സംബന്ധിച്ച് 

അവതലാകനം തമല് ഉതദയാഗസ്ഥന് നടത്തി നല്കുവാന് നിര്ക്തദശികുക. 

21. രണ്ട് ദിവസം അടുെിച്ചു മഴ പ്പപയ്തതാല്, ഇത്തരതില് മഴ പ്പപയ്യുന്ന 

വിലലജുകെില് ഉള്ള പാറമടകെില് പാറ പ്പപാട്ടികുന്നത്, മഴ പ്പപയ്യാപ്പത 

24 മണികൂര്ക് സമയം ഉണ്ടാകുന്നതു വപ്പര നിര്ക്ത്തിപ്പവകുവാന് 

കമനിംഗ് ആന്ഡ് ജിതയാെജി വകുെ് ഉത്തരവ് ഇറകി എന്ന് ഉറെ് 

വരുത്തുക. ഈ ഉത്തരവ് തപാലീസ്, റവനയൂ, തതദശ സ്ഥാപനം 

എന്നിവര്ക് നടെില് വരുത്തുന്നു എന്ന് ഉറെ് വരുത്തുക. 

22. മലതയാരത്ത് നിന്നും മണ്ണ് പ്പവട്ടിമാറ്റുക, ആഴത്തിലുള്ള കുഴികള് 

നിര്ക്മ്മികുക, നിര്ക്മാണത്തിനായി ആഴത്തില് മണ്ണ് മാറ്റുക എന്നിവ 2 

ദിവസം തുടര്ക്ച്ചയായി മഴ പ്പപയ്തത ക്പതദശങ്ങെില് അനുവദികരുത് 

എന്ന ഉത്തരവ് കമനിംഗ് ആന്ഡ് ജിതയാെജി വകുെ് ഇറകി എന്ന് 
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ഉറെ് വരുത്തുക. ഈ ഉത്തരവ് തപാലീസ്, റവനയൂ, തതദശ സ്ഥാപനം 

എന്നിവര്ക് നടെില് വരുത്തുന്നു എന്ന് ഉറെ് വരുത്തുക. 

23. മണ്ണ് സംരക്ഷണ വകുെ് ഉതദയാഗസ്ഥപ്പര ഉപതയാഗിച്ച് നീര്ക്ചാലുകെില് 

ഉള്ള തടസങ്ങള് കപ്പണ്ടത്തുക. അവയിപ്പല തടസങ്ങള് മാറ്റുവാന് 

തതദശ എന്ജിനീയറിങ്ങ് വകുെ്, പ്പപാതു മാരാമത്ത് വകുെ്, 

ജലതസചന വകുെ് എന്നിവപ്പര ഉപതയാഗികുക. 

24. ഓടകള് പരിതശാധിച്ച് അവയിപ്പല തടസങ്ങള് മാറ്റുവാന് തതദശ 

എന്ജിനീയറിങ്ങ് വകുെിപ്പന നിതയാഗികുക. മഴപ്പവള്ളത്തിപ്പെ ഒഴുക് 

തടസ്സപ്പെടുത്തുന്ന എലലാ വസ്തുകെും ഓടകെില്നിന്നും 

നീര്ക്ച്ചാലുകെില് നിന്നും മാറ്റുക. 

25. ക്പെയം, ഉരുള്പ്പപാട്ടല് എന്നിവ ബാധികുന്ന വിതലലജുകെിപ്പല ജല 

തക്സാതസുകെുപ്പടതയാ, ഈ വിതലലജുകെില് വിതരണം പ്പചയ്യുവാന് ജലം 

തശഖരികുന്ന തക്സാതസുകെുപ്പടതയാ ജലം പരിതശാധികുന്നതിന് ജല 

അതതാറിറ്റിക് സംസ്ഥാന ദുരന്ത ക്പതികരണ നിധിയില് തുക 2245-02-

102-99-Flood-Drinking water supply എന്ന ശീര്ക്ഷകത്തില് നിന്നും അനുവദിച്ച് 

നല്കാവുന്നതാണ്. 

26. Handbook on Disaster Management – Volume 2 – Emergency Operations Centres & 

Emergency Support Functions Plan, Kerala (http://sdma.kerala.gov.in/wp-

content/uploads/EOCESFP2015-Edition-2.pdf)ല് നിഷ്കര്ക്ഷിച്ചിരികുന്നത് തപാപ്പല 

എലലാ ജിലലാ അടിയന്തിരഘട്ട കാരയനിര്ക്വെണ തകക്രങ്ങെും രണ്ട് 

സ്ഥിരം പ്പമാകബല് തഫാണും നമ്പറുകള് സ്ഥാപിച്ച് ക്പവര്ക്ത്തികുന്നു 

എന്ന് ഉറെ് വരുത്തുക. ഈ നമ്പര്ക് ഏപ്പതങ്കിലും വയതിയുപ്പടതതാ, 

ഉതദയാഗസ്ഥപ്പെതയാ ആയിരികരുത്. ഈ പ്പമാകബല് തഫാൺ നമ്പറില് 

WhatsApp ഉണ്ടാതകണ്ടതാണ്. ദുരന്ത സംബന്ധിയായി ജിലലപ്പയ സംബന്ധിച്ച് 

ലഭികുന്ന മുന്നറിയിെുകള് ജിലലാ അടിയന്തിരഘട്ട കാരയനിര്ക്വെണ 

തകക്രങ്ങെിപ്പല ഇപ്പമയില്, WhatsApp, ജിലലാ കെക്ടറുപ്പട ഔതദയാഗിക 

പ്പമാകബല് നമ്പര്ക് എന്നിവയില് ആയിരികും ക്പധാനമായി സംസ്ഥാന 

അടിയന്തിരഘട്ട കാരയനിര്ക്വെണ തകക്രത്തില് നിന്നും അറിയികുക. 

ജിലലാതലത്തില് ആവശയമായ വകുെുകള്കും, ജനക്പതിനിധികള്കും 
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അറിയിെുകള് നല്തകണ്ടുന്ന ചുമതല ജിലലാ അടിയന്തിരഘട്ട 

കാരയനിര്ക്വെണ തകക്രത്തിനായിരികും. 

27. സവകാരയ ഭൂമിയിലുള്ള അപകടകരമായ മരങ്ങെും മരച്ചിലലകെും 

കപ്പണ്ടത്തി മുറിച്ചു മാറ്റുവാന് ദുരന്ത നിവാരണ നിയമം 2005, Section 30 

(2) (v) ക്പകാരം പ്പപാതുജനങ്ങള്ക്  പക്ത-മാധയമങ്ങള് വഴി നിര്ക്തദശം 

നല്കുക. ഈ നിര്ക്തദശം അനുസരികാത്ത വയക്തികള്കും സവകാരയ 

സ്ഥാപനങ്ങള്കുമായിരികും അവരവരുപ്പട ഭൂമിയിലുള്ള മരം വീണ് 

ഉണ്ടാകുന്ന എലലാ അപകടങ്ങള്കും നഷ്ട പരിൊരം നല്കുവാന് 

ബാധയത എന്നത് പരസയപ്പെടുത്തുക. 

28. പരസയ തൊര്ക് ിങ്ങുകെുപ്പട ശക്തി/ബലം പരിതശാധികുവാനും, ഇവ 

കാറ്റത്ത്  മറിഞ്ഞു വീണ് നഷ്ടവും ജീവൊനിയും ഉണ്ടാകുന്നിലല 

എന്നും ഉറെ് വരുത്തണം എന്നും ജിലലയില് ഇത്തരം തബാര്ക്ഡ് 

സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള എലലാ പരസയ സ്ഥാപനങ്ങള്കും നിര്ക്തദശം 

നല്കുവാന് തതദശ സ്ഥാപനങ്ങതൊട് നിര്ക്തദശികുക. 

29. എലലാ വകുെുകെും അവരവരില് നിക്ഷിപ്തമായ ദുരന്ത ക്പതികരണ 

ചുമതലകള് Handbook on Disaster Management – Volume 2 – Emergency Operations 

Centres & Emergency Support Functions Plan, Kerala available at 

(http://sdma.kerala.gov.in/wp-content/uploads/EOCESFP2015-Edition-2.pdf)ല് നിന്നും 

മനസ്സിലാകുകയും ആവശയമായ വകുെുതല തയ്യാപ്പറടുെുകള് 

നടത്തുകയും പ്പചയ്തതു എന്ന് ഉറെ് വരുത്തുക. 

30. തകരെത്തില്, ജിലല തിരിച്ച് ദുരന്ത ക്പതികരണത്തിന് 

ഉപതയാഗികാവുന്ന ഒട്ടനവധി ഉപകരണങ്ങെുപ്പട പട്ടിക Indian Disaster 

Resource Network http://sdma.kerala.gov.in/idrn/ എന്ന പ്പവബ്കസറ്റില് ലഭയമാണ്. 

ഈ പട്ടിക എലലാ ജിലലാ അടിയന്തിരഘട്ട കാരയനിര്ക്വെണ 

തകക്രങ്ങെിലും, താലൂക് ഓഫീസിലും ക്പിെ് പ്പചയ്തത് സൂക്ഷികുക. 

കൂടുതല് വിവരം ക്പാതദശികമായി തശഘരിച്ച് ഈ പ്പവബ്കസറ്റില് 

അെ് തലാഡ് പ്പചയ്യുക. 
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31. ജിലലകെില് ഉള്ള പ്പജ.സി.ബി, െിറ്റാച്ചി, പ്പചയ്തന് പ്പബല്റ്റ് ഉള്ള െിറ്റാച്ചി 

എന്നിവ ഗതാഗത വകുെ് മുന്കൂട്ടി കപ്പണ്ടത്തി ഉടമകെുമായി 

വിനിതയാഗ ധാരണയില് എത്തി എന്ന് ഉറെ് വരുത്തുക 

32. ദുരിതാശവാസ-ദുരന്ത ക്പതികരണ ക്പവര്ക്ത്തനത്തിന് ജിലലയില് ലഭയമായ 

ഏതതാരു വാെനവും ഉപതയാഗികാം. ഉപതയാഗികുന്ന സര്ക്കാര്ക് 

വാെനങ്ങള്ക് ഇവ ഉപതയാഗിച്ച് ദുരിതാശവാസ-ദുരന്ത ക്പതികരണ 

ക്പവര്ക്ത്തനത്തിനാണ് എന്ന് ജിലലാ ദുരന്ത നിവാരണ അതതാറിറ്റിക് 

തബാധയപ്പെട്ടാല് ഇവയുപ്പട ഇന്ധനം, ദുരിതാശവാസ-ദുരന്ത ക്പതികരണ 

ക്പവര്ക്ത്തനത്തിന് ഉപതയാഗികുന്ന അവസരത്തില് ഉണ്ടായിട്ടുള്ള 

അറ്റകൂറ്റെണി എന്നിവയുപ്പട പ്പചലവ് സംസ്ഥാന ദുരന്ത ക്പതികരണ 

നിധിയില് നിന്നും വെികാവുന്നതാണ്. ഉപതയാഗപ്പെടുത്തുതമ്പാള് 

ഇതിന് ആവശയമായി വരുന്ന തുക GO (Rt) No. 587/2019/DMD dated 

5-9-2019 ക്പകാരം വെികാവുന്നതാണ്. 

33. എലലാ താലൂകിലും അഗ്നിശമന തസനയുപ്പടതയാ, തപാലീസിപ്പെതയാ 

ഒരു Tower light എങ്കിലും ഉണ്ട് എന്ന് ഉറെു വരുത്തുക. ഇതിനായി 

ആവശയമായ നിര്ക്തദശങ്ങള് ക്പസ്തുത തസനകള്ക് നല്കുക. 

അതയാവശയഘട്ടത്തില് ഇവ മറ്റ് സ്ഥലങ്ങെില് ലഭയമാകുവാന് 

ആവശയമായ സൗകരയം ഒരുകുക. 

34. കദനംദിന ദുരന്ത നാശനഷ്ട വിവരങ്ങള്, ജിലലാ അടിയന്തിരഘട്ട 

കാരയനിര്ക്വെണ തകക്രങ്ങള് ദിവസവും 3 മണിക് മുന്പായി 

ചുവപ്പട തചര്ക്കുന്ന തഫാര്ക്മാറ്റ് 1ല് സംസ്ഥാന അടിയന്തിരഘട്ട 

കാരയനിര്ക്വെണ തകക്രത്തിന് seoc.gok@gmail.com എന്ന ഇപ്പമയിലില് 

ലഭയമാതകണ്ടതാണ്. അതാത് ആഴ്ചയിപ്പല തക്കാ ീകരിച്ച റിതൊര്ക്ട്ട്  

തഫാര്ക്മാറ്റ്  2 ക്പകാരം എലലാ മാസവും അവസാന ക്പവൃത്തി ദിവസം 

seoc.gok@gmail.com എന്ന ഇപ്പമയിലില് ലഭയമാതകണ്ടതാണ്. എലലാ 

വകുെുകെുപ്പടയും വിവരം കൃതയമായി അതതു ദിവസം നല്കുന്നുണ്ട് 

എന്ന് ഉറെ് വരുത്തുക. 

35. സംസ്ഥാന ദുരന്ത ക്പതികരണ നിധിയില്നിന്നും ക്പതികരണ 

ക്പവര്ക്ത്തങ്ങള്ക് അംഗീകാരം ഉള്ള ദുരന്തങ്ങള് ഉണ്ടാകുന്ന 

mailto:seoc.gok@gmail.com
mailto:seoc.gok@gmail.com
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അവസരങ്ങെില് നാവിക തസന, വായൂ തസന, കര തസന, തദശീയ 

ദുരന്ത ക്പതികരണ തസന (NDRF), എന്നിവപ്പയ ഉപതയാഗപ്പെടുത്തുവാന് 

സംസ്ഥാന അടിയന്തിരഘട്ട കാരയനിര്ക്വെണ തകക്രപ്പത്ത ബന്ധപ്പെടുക. 

ജിലലാ ദുരന്ത നിവാരണ അതതാറിറ്റി പ്പചയര്ക്മാപ്പെ ആവശയം 

ഇപ്പമയില്/SMS/Telephone/Fax ആയി seoc.gok@gmail.com, ഫാക്സ്: 0471-2364424. 

Mobile: 9446568222ല് അറിയികുക. ഇവ തലാഗ് പ്പചയ്യപ്പെടണം 

എന്നതിനാല് SMS അപ്പലലങ്കില് തഫാൺകാള് എന്നിവ ജിലല കെക്ടറുപ്പട 

ഔതദയാഗിക തഫാണില് നിതന്നാ, ജിലലാ ഇ.ഓസിയുപ്പട തഫാണില് 

നിതന്നാ മാക്തം പ്പചയ്യുക. 

36. തദശീയ ദുരന്ത ക്പതികരണ തസനപ്പയ (NDRF) തൃശ്ശൂരില്നിതന്നാ, മറ്റ് 

സ്ഥലങ്ങെില് നിതന്നാ വിനയസികുന്ന അവസരത്തില് ഇവരുപ്പട (48 

അംഗങ്ങള്) ഭക്ഷണം, താമസം എന്നിവ അതാത് ജിലലകള് 

വെിതകണ്ടതാണ്. ഇവരുപ്പട യാക്താ പ്പചലവ് തൃശൂര്ക് ജിലലാ ദുരന്ത 

നിവാരണ അതതാറിറ്റി വെികും. ആരതകാണത്തുനിന്നും തനരിട്ടു 

വിനയസികപ്പപട്ടാലും ഇവരുപ്പട (ഒരു ടീമില് 48 അംഗങ്ങള്) ഭക്ഷണം, 

താമസം എന്നിവ അതാത് ജിലലകള് വെിതകണ്ടതാണ്. 

ആവശയമാപ്പണങ്കില് യാക്താ വാെനവും നല്കണം. ഇവര്ക് തിരിപ്പക 

തപാകുന്ന അവസരത്തില് ആവശയമാപ്പണങ്കില് ഇവരുപ്പട 

വാെനങ്ങെില് ആവശയമായ ഇന്ധനം നിറച്ച് നല്തകണ്ടതാണ്. 

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

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

Population എന്ന പ്പെഡ്ല് നിന്നും വെികാവുന്നതാണ്. 

37. തദശീയ ദുരന്ത ക്പതികരണ തസന (NDRF)പ്പയ ജിലലയില് 

വിനയസികുതമ്പാള് ഇവരുപ്പട താമസത്തിനായുള്ള പ്പകട്ടിടം, 

(ചുരുങ്ങിയത് 100 തപപ്പര ഉള്പ്പകാള്ളാവുന്നതും, ഭക്ഷണം പാകം 

പ്പചയ്യാവുന്നതുമായ പ്പകട്ടിടം) ജിലലയില് ഒന്ന് എന്ന നിലയില് 

കപ്പണ്ടത്തി പ്പമയ്ത 30ന് മുന്പ് seoc.gok@gmail.com എന്ന ഇപ്പമയില് 

വിലാസത്തില് അറിയികുക. ഇത്തരത്തില് കപ്പണ്ടത്തുന്ന 

പ്പകട്ടിടങ്ങെുപ്പട ഒരു താതകാല് സ്ഥലപ്പത്ത വിതലലജ് ഓഫീസര്ക് 

mailto:seoc.gok@gmail.com
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സൂക്ഷികുക. സര്ക്കാര്ക് പ്പകട്ടിടങ്ങള് ലഭയമലല എങ്കില് സവകാരയ 

പ്പകട്ടിടങ്ങെും ഉപതയാഗികാം. സവകാരയ പ്പകട്ടിടങ്ങൊണ് 

ഉപതയാഗികുന്നപ്പതങ്കില് ഇതിനായി ദുരന്ത ക്പതികരണ നിധിയില് 

നിന്നും തുക പ്പചലവഴിച്ച് ദുരന്ത സമയത്ത് വസ്തുവകകള് 

വാടകയ്തക് എടുകുവാന് നിഷ്കര്ക്ഷിച്ചിട്ടുള്ള Rate Contract ക്പക്കിയ 

പൂര്ക്ത്തിയാകുക. 

38. സംസ്ഥാന ദുരന്ത ക്പതികരണ നിധിയില്നിന്നും ക്പതികരണ 

ക്പവര്ക്ത്തങ്ങള്ക് അംഗീകാരം ഉള്ള ദുരന്തങ്ങള് ഉണ്ടാകുന്ന 

അവസരങ്ങെില് അഗ്നിശമന തസന, നാവിക തസന, വായൂ തസന, കര 

തസന, തദശീയ ദുരന്ത ക്പതികരണ തസന (NDRF), എന്നിവപ്പയ 

ഉപതയാഗപ്പെടുത്തുതമ്പാള് ഇതിന് ആവശയമായി വരുന്ന തുക GO (Ms) 

No. 194/2015/DMD dated 20-05-2015, item 2 – Search and Rescue Operations ക്പകാരം 

2245-02-112-99-Flood-Evacuation of Population എന്ന പ്പെഡ്ല് നിന്നും 

വെികാവുന്നതാണ്. 

39. വിജ്ഞാപനം പ്പചയ്തതിട്ടുള്ള അംഗീകൃത ദുരന്തങ്ങള് ഉണ്ടാകുന്ന 

അവസരങ്ങെില് ക്പതികരണ ക്പവര്ക്ത്തനങ്ങള്കായി 

ഉപതയാഗികാവുന്ന തുകയുപ്പട പരിമിതികള് GO (Ms) No. 194/2015/DMD 

dated 20-05-2015 ക്പകാരം നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ദുരന്ത ക്പതികരണ 

ക്പവര്ക്ത്തനങ്ങള് ഏപ്പറ്റടുകുതമ്പാള് അനുവദനീയമായ പരിധി 

അധികരികാതിരികുവാന് ജിലല ദുരന്ത നിവാരണ അതതാറിറ്റി 

ക്പതതയകം ക്ശദ്ധ്ികുക. തമല് സൂചിെിച്ച ക്പവര്ക്ത്തനങ്ങള്ക് അനുമതി 

നല്കുതമ്പാള്, സംസ്ഥാന ദുരന്ത ക്പതികരണ നിധിയിപ്പല അതാത് 

പ്പെഡ് ഓഫ്റ് അപ്പകൗണ്ടില് സര്ക്കാര്ക് ലഭയമാകിയിട്ടുള്ള തുക 

അധികരികാതിരികുവാന് ക്ശദ്ധ്ികുക. 

40. സംസ്ഥാന ദുരന്ത ക്പതികരണ നിധിയിപ്പല ഏപ്പതങ്കിലും പ്പെഡ് ഓഫ്റ് 

അപ്പകൗണ്ടില് പഴയ ക്പവര്ക്ത്തികള്ക് പ്പകാടുത്തു തീര്ക്കുവാന് 

പണം അവശയമുപ്പണ്ടങ്കില്, അതാത് കാലഘട്ടത്തില് നിലനിന്നിരുന്ന 

സംസ്ഥാന ദുരന്ത ക്പതികരണ നിധിയുപ്പട മാനദണ്ഡം അനുസരിച്ച് 
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പരിതശാധിച്ച്, സര്ക്കാരിതലക് ആവശയമുള്ള പണം ലഭയമാകുവാന് 

ശുപാര്ക്ശ പ്പചയ്യുക. 

41. അംഗീകൃത ദുരന്തത്തില് തകര്ക്ച്ച തനരിട്ട വീടുകെുപ്പട പ്പകട്ടിട 

തകര്ക്ച്ചയുപ്പട തതാത് മാക്തം ശതമാന നിരകില് GO (Ms) No. 25/2019/DMD 

dated 23-08-2019 ക്പകാരം കണകാതകണ്ടതുണ്ട്. ഈ 

ക്പവര്ക്ത്തനത്തിനായി ലാന്ഡ് റവനയൂ കമ്മീഷണര്ക് ഒരു പ്പമാകബല് 

ആൈിതകഷന് തയ്യാറാകി വിശദമായ നിര്ക്തദശങ്ങള് പുറപ്പെടുവികും. 

42. അതാത് ആഴ്ചയില് അനുവദികുന്ന വയക്തിഗതമായ ദുരിതാശവാസം 

സംബന്ധിച്ച വിവരവും, കയാമ്പുകെുപ്പട വിവരവും, നാശനഷ്ടം 

സംബന്ധിച്ച വിവരവും തക്കാ ീകരിച്ച് ജിലലയുപ്പട പ്പവബ്കസറ്റില് 

ക്പസിദ്ധ്ീകരിതകണ്ടതാണ്. ഇതില് വീഴ്ച വരുത്തരുത്. അതാത് 

താലുക് ഓഫീസില് ഈ വിവരം ക്പതതയകം സൂക്ഷിതകണ്ടതാണ്. 

ഇതിനായി ജിലല കെക്ടര്ക് ആവശയമായ നടപടികള് സവീകരികണം. 

കൃഷി നഷ്ടവുമായി ബന്ധപ്പപട്ട വിവരം അതാത് കൃഷി ഓഫീസില് 

സൂക്ഷിതകണ്ടതാണ്. വയക്തിഗതമായി ദുരിതാശവാസം ലഭിച്ചവരുപ്പട 

തപരുവിവരം ₹10 രൂപ അടച്ച് ആവശയപ്പപടുന്നവര്ക്ക് ലഭയമാകണം. 

43. ജിലലയിപ്പല എലലാ സ്കൂെുപ്പടയും, ആശുപക്തികെുപ്പടയും fitness തതദശ-

സവയംഭരണ പ്പപാതുമരാമത്ത് (LSG Engineering) എഞ്ചിനീയര്ക്, 

പ്പപാതുമരമത്ത് വകുെ് (PWD) എഞ്ചിനീയര്ക് അപ്പലലങ്കില് സര്ക്ട്ടികഫഡ് 

സ്ക്ടച്ചറല് എഞ്ചിനീയര്ക് എന്നിവരില് ഒരാപ്പെ പ്പകാണ്ട്  അതാത് തതദശ 

സ്ഥാപനങ്ങള്പരിതശാധിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഉറെ് വരുത്തുക. Fitness 

ഇലലാത്ത പ്പകട്ടിടങ്ങള് സ്കൂള്, ആശുപക്തി എന്നിവ നടത്തുവാന് 

ഉപതയാഗികുന്നിലല എന്ന് ഉറെ് വരുത്തുക. ദുരന്ത നിവാരണ നിയമം, 

Section 30 (2) (xxiii) ക്പകാരം ഇതിനുള്ള നിര്ക്തദശം പുറപ്പെടുവികുക. 

ക്പസ്തുത നിര്ക്തദശം അനുസരികാത്തവര്ക് ദുരന്ത നിവാരണ നിയമം, 

Section 51 (b) ക്പകാരം ശിക്ഷയ്തക് വിതധയരാകും എന്നത് വയക്തമാകുക. 

44. ജിലലയിപ്പല എലലാ ആശുപക്തികെുപ്പടയും സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങള് 

ക്പവര്ക്ത്തികുന്നുണ്ട് എന്ന്  അതാത് തതദശ സ്ഥാപനങ്ങള് 

പരിതശാധിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഉറെ് വരുത്തുക. ഇതിനായി അഗ്നി 
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സുരക്ഷാ വകുെിന് ആവശയമായ നിര്ക്തദശം നല്കുക. അഗ്നി സുരക്ഷാ 

വകുെിപ്പെ എന്.ഓ.സി ഇലലാത്ത പ്പകട്ടിടങ്ങള് ആശുപക്തി നടത്തുവാന് 

ഉപതയാഗികുന്നിലല എന്ന് ഉറെ് വരുത്തുക. ദുരന്ത നിവാരണ നിയമം, 

Section 30 (2) (xxiii) ക്പകാരം ഇതിനുള്ള നിര്ക്തദശം പുറപ്പെടുവികുക. 

ക്പസ്തുത നിര്ക്തദശം അനുസരികാത്തവര്ക് ദുരന്ത നിവാരണ നിയമം, 

Section 51 (b) ക്പകാരം ശിക്ഷയ്തക് വിതധയരാകും എന്നത് വയക്തമാകുക. 

45. തദശീയ ദുരന്ത നിവാരണ അതതാറിറ്റിയുപ്പട 6അം തയാഗം കകപ്പകാണ്ട 

തീരുമാനം അനുസരിച്ച്  Ltr. No. DM/372/2019/SDMA dated 22-02-2019 ക്പകാരം 

സംസ്ഥാന ദുരന്ത നിവാരണ അതതാറിറ്റി നിര്ക്തദശിച്ചിട്ടുള്ള സ്കൂള് 

സുരക്ഷാ നിര്ക്തദശങ്ങള് എലലാ സ്കൂെിലും നടൊകി എന്ന് ഉറെ് 

വരുത്തുക. 

46. ജിലലാ തലത്തില് വിവിധ വകുെുകള്കായി നല്കിയിരികുന്ന 

നിര്ക്തദശങ്ങള് ദുരന്ത നിവാരണ നിയമത്തിപ്പെ പ്പസക്ഷന് 30 (2) (v) 

ക്പകാരം ജിലലാ ദുരന്ത നിവാരണ അതതാറിറ്റികള്  നിര്ക്തദശമായി 

പുറപ്പെടുവികുക. നിര്ക്തദശങ്ങള് അനുസരികാത്ത ഉതദയാഗസ്ഥര്ക് 

ദുരന്ത നിവാരണ നിയമത്തിപ്പെ പ്പസക്ഷന് 51 അനുസരിച്ച് 

ശിക്ഷികപ്പെടും എന്നതും, ഈ ശിക്ഷ വിധികുവാന് ജിലലാ 

അതതാറിറ്റിക് അധികാരം ഉണ്ട് എന്നതും വയക്തമാകുക. 

47. ദുരന്ത നിവാരണ തമഖലയില് ക്പവര്ക്ത്തികുന്ന എന്.ജി.ഓകള് 

ക്പവര്ക്ത്തനാനുമതികായി  ജിലലാ അതതാറിറ്റിപ്പയ സമീപികുന്ന 

സാെചരയത്തില് ഓതരാ എന്.ജി.ഓയുപ്പടയും അവരവരുപ്പട 

ക്പവര്ക്ത്തനതമഖലയിപ്പല ക്പവര്ക്ത്തി പരിചയം, തകക്ര/സംസ്ഥാന 

സര്ക്കാരുകെുപ്പട  രജിസ്തക്ടഷന് ഉതണ്ടാ, തദശീയ ദുരന്ത നിവാരണ 

അതതാറിറ്റിയുപ്പട പ്പവബ്കസറ്റില് രജിേര്ക് പ്പചയ്തതിട്ടുതണ്ടാ എന്നിവ 

പരിതശാധികുക. ദുരന്ത നിവാരണ തമഖലയില് ക്പവര്ക്ത്തനം 

അനുവദികാവുന്ന എന്.ജി.ഓ ആപ്പണന്ന് ജിലലാ അതതാറിറ്റി 

നിര്ക്ണയികുന്നവപ്പര തചര്ക്ത്ത് ഇെര്ക് ഏപ്പജന്സി ക്ഗൂെുകള് 

നിര്ക്ണയിച്ച് ദുരന്ത നിവാരണ നിയമം 2005, Section 30 (2) (xix) 

ക്പകാരം ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവികുക 
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48. ദുരന്ത തമഖലയില് സന്നദ്ധ് ക്പവര്ക്ത്തനത്തിന് മുന്നിട്ട് വരുന്ന 

അംഗീകൃത സന്നദ്ധ് സംഘടനകള്, സുമനസ്കര്ക് എന്നിവപ്പര ദുരന്ത 

ക്പതികരണ ക്പവര്ക്ത്തനങ്ങെില് പങ്കാെികള് ആകുക, അവര്ക്ക് 

തനതൃതവം നല്കുക. ദുരന്ത തശഷം, ദുരിതാശവാസ വിതരണത്തിനും, 

ദുരന്ത ബാധിത തമഖലകള് വൃത്തിയാകുന്നതിനും ഇവരുപ്പട തസവനം 

വിനിതയാഗികാവുന്നതാണ്. 

49. രക്ഷാക്പവര്ക്ത്തനത്തിനായി അഗ്നി സുരക്ഷാ വകുെിതനാട് തചര്ക്ന്ന് 

ക്പവര്ക്ത്തികുവാന് സിവില്  ിപ്പഫന്സ്, ആപ്ദാ മിക്ത (തകാട്ടയം 

ജിലലയില് മാക്തം) എന്നീ സന്നദ്ധ് തസവകര്ക് വിദഗ്ദ്ധ് പരിശീലനം 

ലഭിച്ചവരായി ലഭയമാണ്. ഇവരുപ്പട തസവനം അഗ്നി സുരക്ഷാ 

വകുെിലൂപ്പട അവശയാനുസരണം വിനിതയാഗികുക. 

50. മഴപ്പവള്ള സംഭരണം ഉറെുവരുത്തുവാന് എലലാ വകുെുകതൊടും 

നടപടികള് സവീകരികുവാന് നിര്ക്തദശികുക. തിരുവനന്തപുരം ജിലലാ 

ദുരന്ത നിവാരണ അതതാറിറ്റി ഈ വിഷയത്തില് പുറപ്പെടുവിച്ച 

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

സവിതശഷ ക്ശദ്ധ്യ്തകായി 4അം അനുബന്ധമായി തചര്ക്കുന്നു. 

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

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

dated 18-01-2017, GO (Ms) No. 9/2019/DMD dated 9-03-2019 എന്നീ 

ഉത്തരവുകെുപ്പട തകാെി നല്കുകയും, ഓതരാ ദുരന്തത്തിനും സംസ്ഥാന 

ദുരന്ത ക്പതികരണ നിധിയില് നിന്നും മാനദണ്ഡക്പകാരം 

അനുവദനീയമായ തുക എക്ത എന്നും വയക്തമായി മനസ്സിലാകുവാന് 

നിര്ക്തദശം നല്കുക. 

52. മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങെില്നിന്നും ദുരിതാശവാസ സൊയം എത്തിയാല് 

അവ എയര്ക്തപാര്ക്ട്ട്, പ്പറയില്തവ തേഷന് എന്നിവിടങ്ങെില് നിന്നും 

ഏപ്പറ്റടുത്ത് ജിലലാ തലത്തിലും, താലൂക് തലത്തിലും വിതരണം 

പ്പചയ്യുവാന് ആവശയമായ സംവിധാനം സൃഷ്ടികുക. ജിലലാ തല 

ദുരിതാശവാസ തശഖരണ-വിതരണ തകക്രവും, താലൂക് തല 

ദുരിതാശവാസ തശഖരണ-വിതരണ തകക്രവും ആകുവാന് ഉതകുന്ന 
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പ്പകട്ടിടങ്ങള് കപ്പണ്ടത്തി ഇവ അടിയന്തിരഘട്ടത്തില് 

ഉപതയാഗപ്പെടുത്തുവാന് ക്പസ്തുത പ്പകട്ടിടങ്ങെുപ്പട ഉടമസ്ഥരുമായി 

ധാരണയില് എത്തുകയും, വാടക തററ്റ് പ്പകാക്ണ്ടാക്റ്റ് ക്പകാരം 

നിര്ക്ണയികുകയും പ്പചയ്യുക. 

53. ഓതരാ തലത്തിപ്പലയും തശഖരണ-വിതരണ തകക്രത്തിപ്പെ ചുമതല ജിലലാ 

കെക്ടര്ക് നിര്ക്ണയികുന്ന വകുെിപ്പല ഉതദയാഗസ്ഥര്ക്കായിരികും. 

ഇതിനായി ദുരന്ത നിവാരണ നിയമം അനുസരിച്ച് ഉത്തരവ് 

പുറപ്പെടുവികുക. 

54. സംഭരണ തകക്രങ്ങെുപ്പട വിവരവും ഓതരാ തകക്രത്തിപ്പെ 

ചുമതലയുള്ള ഉതദയാഗസ്ഥപ്പെ തപരും, പ്പമാകബല് നമ്പറും ജിലലയുപ്പട 

പ്പവബ്കസറ്റില് ക്പസിദ്ധ്ീകരികുക. 

55. രാജയാന്തര സൊയം ലഭയമാകുന്ന അവസരത്തില് കണ്ണൂര്ക്, 

തകാഴിതകാട്, എറണാകുെം, തിരുവനന്തപുരം എയര്ക്തപാര്ക്ട്ടില് 

ഇത്തരം സൊയം ജിലലാ കെക്ടര്ക് മാക്തതമ സവീകരികാവൂ. ഇവ 

എത്തികുന്ന വയക്തികള്/സ്ഥാപനങ്ങള്/സംഘടനകള് എപ്പന്തലലാം 

വസ്തുകള് ആണ് സൊയമായി ലഭികുന്നത് എന്നും, ഇവ 

വിതരണം പ്പചയ്യുവാന്  വയക്തികള്/സ്ഥാപനങ്ങള്/സംഘടനകള് 

താല്പരയപ്പെടുന്ന സ്ഥലം ഏപ്പതന്നും കാണിച്ച് ഇവ വപ്പന്നത്തുന്ന 

എയര്ക്തപാര്ക്ട്ട് ഉള്പ്പെടുന്ന ജിലലയിപ്പല ജിലലാ കെക്ടര്ക്ക് പ്പവള്ള 

തപെറില് അതപക്ഷ സമര്ക്െിതകണ്ടതാണ്. അതപക്ഷയും, 

വയക്തികള്/സ്ഥാപനങ്ങള്/സംഘടനകള് താല്പരയപ്പെടുന്ന സ്ഥലപ്പത്ത 

ദുരിതാശവാസ ആവശയകതയും പരിഗണിച്ച്  എവിപ്പട വിതരണം 

പ്പചയ്യണം എന്ന് ജിലലാ കെക്ടര്ക് തീരുമാനികുക. 

56. ദുരന്ത ബാധിതര്ക്ക് പരാതി പരിൊരത്തിനായി GO (Rt) No. 

627/2018/DMD dated 22-11-2018 ക്പകാരം നിര്ക്തദശിച്ചിട്ടുള്ള സംവിധാനം 

നടൊകുക. 

57. ജിലലകെില് ഉള്ള തബാട്ടുകെുപ്പടയും, വള്ളങ്ങെുപ്പടയും വിവരങ്ങള്, 

ഉടമകെുപ്പട തപരും, തബാട്ട് ലഭയമായ സ്ഥലവും, പ്പമാകബല് നമ്പറും 



 

74 

 

സെിതം  പട്ടികപ്പെടുത്തി പ്പമയ്ത 30ന് മുന്പ് ലഭയമാകുവാന് ജല 

ഗതാഗത വകുെിതനാടും, ടൂറിസം വകുെിതനാടും ആവശയപ്പെടുക 

58. തതദശ സ്ഥാപനങ്ങെുപ്പട പട്ടികയുമായി താരതമയപ്പെടുത്തി 

തബാട്ടുകെുപ്പടയും, വള്ളങ്ങെുപ്പടയും സമക്ഗമായ ഒരു പട്ടിക 

തയ്യാറാകി, ജിലല ഇ.ഒ.സിയില് ലഭയമാകുക 

59. കുട്ടനാടന് തമഖലയിലും മറ്റും ക്പെയ സാെചരയത്തില് ഒറ്റപ്പെട്ട് 

തപാകുന്ന ക്പതദശപ്പത്ത ജനങ്ങള്ക് കദനംദിന കൃതയങ്ങള് 

നിര്ക്വെികുവാന് സവന്തം ശുചിമുറികള് ഉപതയാഗികുവാന് 

സാധികിലല. ഇത്തരം സാെചരയത്തില് ബതയാ/പ്പകമികല് 

ശുചിമുറികള് ഉള്ള തബാട്ടുകള് ഓതരാ കരകെിലും എത്തിച്ച് 

ജനങ്ങള്ക് സൗകരയം പ്പചയ്തത് നല്തകണ്ടതുണ്ട്. ഇതിനായി തബാട്ട് 

ഉടമകെുമായി ചര്ക്ച്ച നടത്തുകയും തകക്ര സര്ക്കാര്ക് Ltr. No. 33-2/2015-

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

ക്പകാരം നിഷ്കര്ക്ഷിച്ചിരികുന്നത് തപാപ്പല തററ്റ് തകാൺക്ടാക്റ്റ് 

ക്ഷണിച്ച് തീരുമാനമാകി സൂക്ഷികുവാന് ജലഗതാഗത വകുെിന് 

നിര്ക്തദശം നല്കുക. 

60. ബതയാ ശുചിമുറികള്, പ്പകമികല് ശുചിമുറികള് എന്നിവയ്തകായി 

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

Ministry of Home Affairs, Govt. of India ക്പകാരം 

നിഷ്കര്ക്ഷിച്ചിരികുന്നത് തപാപ്പല തററ്റ് തകാൺക്ടാക്റ്റ് ക്ഷണിച്ച് 

തീരുമാനമാകി സൂക്ഷികുക. ആവശയമാപ്പണങ്കില് മാക്തം 

ഉപതയാഗപ്പെടുത്തുക. ഇതിനാവശയമായ തഫാര്ക്മാറ്റ്  Handbook on 

Disaster Management – Volume 2 – Emergency Operations Centres & 

Emergency Support Functions Plan, Keralaല് നല്കിയിട്ടുണ്ട്. 

61. തകാട്ടയം, ആലെുഴ, പത്തനംതിട്ട ജിലലകെിലും, തൃശൂര്ക് തകാള് 

നിലങ്ങെുപ്പട പരിസരത്തും ആവശയപ്പമങ്കില് മുന്കൂട്ടി ബതയാ 

ശുചിമുറികള്, പ്പകമികല് ശുചിമുറികള് എന്നിവ വിനയസികുക. 

ജിലലാ ദുരന്ത നിവാരണ അതതാറിറ്റി തീരുമാനത്തിന് വിതധയമായി 
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2245-02-101-94-Flood-Other items എന്ന പ്പെഡ്ല് നിന്നും ഇതിനായി 

തുക വെികാവുന്നതാണ്. 

62. മുന്കൂര്ക് തററ്റ് തകാൺക്ടാക്റ്റ് ക്ഷണിച്ച് അംഗീകരികാത്ത 

വസ്തുവകകെുപ്പടയും വാടകതയാ, പ്പചലതവാ സംസ്ഥാന ദുരന്ത 

ക്പതികരണ നിധിയില് നിന്നും പ്പചലവഴികുന്നത് ഒഴിവാകുക. 

63. ബണ്ട് സംരക്ഷണം, കടല് തീരപ്പത്തവീട് സംരക്ഷണം എന്നിവ 

ആവശയമായി വരികയാപ്പണങ്കില്, തതദശ സ്ഥാപനത്തിനും, ജലതസചന 

വകുെിനും, കൃഷി വകുെിനും സവന്തമായി  ഈ ക്പവര്ക്ത്തിക് പണം 

ലഭയമലല എങ്കില് മണല്നിറച്ച കയര്ക് ചാകുകതൊ, ജിതയാ ടയുബുകതൊ 

ഇടുന്ന ക്പവര്ക്ത്തികള്ക് ഒരു പഞ്ചായത്തില് പരമാവധി രണ്ട് ലക്ഷം 

രൂപ, മുനിസിൊലിറ്റിയില് മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപ, തകാര്ക്െതറഷനില് 

അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ വപ്പര 2245-02-101-94-Flood-Other itemsല് നിന്നും 

വെികാവുന്നതാണ്. ക്പവര്ക്ത്തികള്ക് തെസില്ദാര്ക്  മുന്കൂര്ക് 

അനുമതി നല്കിയിട്ടുതണ്ടാ എന്നത് പരിതശാധിച്ച് മാക്തം ബിലലുകള് 

അനുവദികുക. 

64. മഴകാലത്ത് നടത്തുന്ന എലലാ ദുരന്ത ക്പതികരണ ക്പവര്ക്ത്തനങ്ങെും 

സംബന്ധിച്ച വിശദമായ റിതൊര്ക്ട്ട് 15-2-2021ന് മുന്പായി പരിഗണിച്ച് 

അംഗീകരിച്ച്, സംസ്ഥാന ദുരന്ത നിവാരണ അതതാറിറ്റിക് 

ലഭയമാകണം. ഈ ക്പവര്ക്ത്തികായി വിവര-പ്പപാതുജന സമ്പര്ക്ക 

വകുെ് വകുെിപ്പന ചുമതലപ്പെടുത്തുക. 

65. ആലപ്പുഴ ജ്ിലലയില്സ ജലതസചന വകുെിപ്പെ നിയക്ന്തണത്തില് 

സൂക്ഷിച്ചിരികുന്ന അതിശക്തമായ പമ്പുകള് ക്പവര്ക്ത്തനക്ഷമം ആണ് 

എന്ന് ജലതസചന വകുെ് ഉറെ് വരുത്തി എന്നും ഇവ 

അടിയന്തിരമായി വിവിധ സ്ഥലങ്ങെില് വിനയസികുവാന് 

ആവശയമായ എണ്ണം പ്പക്കയിന്, വാെനങ്ങള് എന്നിവയ്തക് പ്പമയ്ത 

മാസത്തില് തപ്പന്ന തകക്ര സര്ക്കാര്ക് Ltr. No. 33-2/2015-NDM-I dated 17th 

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

നിഷ്കര്ക്ഷിച്ചിരികുന്നത് തപാപ്പല തററ്റ് തകാൺക്ടാക്റ്റ് ജലതസചന 

വകുെ് ക്ഷണിച്ച് തീരുമാനമാകി സൂക്ഷിച്ചു എന്നും ഉറെ് 
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വരുത്തുക. ഇവ ജിലലയില് വിനയസിതകണ്ട ആവശയം വന്നാല് കൃഷി 

വകുെും, ജലതസചന വകുെും, പ്പപാതുമരാമത്ത് വകുെുമായി 

ആതലാചിച്ച് മുന്ഗണന നിശ്ചയിച്ച് തീരുമാനം കകപ്പകാള്ളുക. മറ്റ് 

ജിലലകെിതലക് മാറ്റുന്നതിന് സംസ്ഥാന ദുരന്ത നിവാരണ 

അതതാറിറ്റിയുപ്പട ക്പതതയക അനുമതി വാങ്ങണം. 

66. ജിലലയിപ്പല വയവസായ സ്ഥാപനങ്ങെില് തശഖരിച്ചിട്ടുള്ള 

അപകടകരമായ രാസപദാര്ക്ഥങ്ങള് ഏപ്പതലലാം, എക്ത വീതം എന്നത് 

പട്ടികപ്പെടുത്തി ആതരാഗയ വകുെിനും, ജിലലാ ദുരന്ത നിവാരണ 

അതതാറിറ്റികള്ക് ജൂൺ 1ന് മുന്പ് നല്കുവാന് വയവസായ 

വകുെിതനാട് ആവശയപ്പെടുക. ഈ രാസപദാര്ക്ഥങ്ങള് ജലത്തിതലാ, 

മണ്ണിതലാ, വായുവിതലാ കലര്ക്ന്ന് മനുഷ ജീവനും, മൃഗങ്ങെുപ്പട 

ജീവനും അപകടകരം ആയാല് അവ ക്പതിതരാധികുന്ന രീതികള്, 

മരുന്നുകള് എന്നിവ ഏപ്പതലലാം എന്ന് ആതരാഗയ വകുെ്, മൃഗ 

സംരക്ഷണ വകുെ് എന്നിവര്ക് തചര്ക്ന്ന് ക്പസിദ്ധ്ീകരികുക. 

67. ദുരന്ത സാെചരയത്തില്, ദുരന്ത ബാധിത ക്പതദശത്ത് തകര്ക്ച്ച തനരിട്ട 

ഒപ്റ്റികല് കഫബര്ക് കലനുകള്, ടവറുകള് എന്നിവ 

ക്പവര്ക്ത്തിെികുന്നതിന് Deputy Director General, Technology, Dept. of 

Telecom, Kerala LSA, Ernakulam അനുമതി നല്കുന്ന Telecommuications 

Service Providers, Mobile Companies എന്നിവര്ക്ക് അനുമതി നല്കുക. 

4.1 അണമകട്ടുകളിമലയുാം, നദികളിരലയുാം ജ്ല നിരപ്പ് 
നിരീക്ഷിക്കുന്തിനുാം െുന്റിയിപ്പുകള് നല്സകുന്തിനുാം ജ്ിലലയില്സ 
ഉറപ്പനരക്കണ് സാംവിധനനാം 

1. എലലാ അണപ്പകട്ടുകെുപ്പടയും പ്പറഡ്, ഓറഞ്ച്, നീല എന്നീ അതലര്ക്ട്ട് 

ജലനിരെുകെും, റുള് പ്പകര്ക്വ് അനുസരിച്ച് ഏതു സാെചരയങ്ങെില് 

അണപ്പകട്ടുകള് തുറന്നുവിടും എന്നും അണപ്പകട്ടുകള് 

നിലനില്കുന്നതും, അണപ്പകട്ടിപ്പല ജലം ഒഴുകി തപാകുന്നതുമായ 

ജിലലകെിപ്പല ജിലലാ ദുരന്ത നിവാരണ അതതാറിറ്റികള്ക് ജലതസചന 

വകുെും, പ്പക.എസ്.ഇ.ബിയും ജൂൺ 10ന് മുന്പ് നല്കി എന്ന് ഉറെ് 

വരുത്തുക. ഇത്തരത്തില് ലഭികുന്ന വിവരം ജിലലാ ദുരന്ത നിവാരണ 
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അതതാറിറ്റി പരിഗണിച്ച് ഉചിതമായ നിര്ക്തദശങ്ങള് സെിതം  

അനുമതി നല്കി എന്ന് ഉറെ് വരുത്തുക. ഈ അംഗീകൃത പദ്ധ്തി 

അനുസരിച്ച് മാക്തതമ അണപ്പകട്ടുകെില് നിന്നും ജലം തുറന്ന് 

വിടുവാന് പാടുള്ളൂ എന്ന് നിഷ്കര്ക്ഷികുക. 

2. ജലതസചന വകുെിപ്പല അസിേപ്പെ എക്സികയൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറില് 

കുറയാത്ത ഉതദയാഗസ്ഥപ്പന ഷിഫ്റ്റ്റ്  അടിസ്ഥാനത്തില് ജിലലാ 

അടിയന്തിരഘട്ട കാരയനിര്ക്വെണ തകക്രങ്ങെിതലക് 24 x 7 

നിതയാഗികുവാന് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവികുക. 

3. ജിലലയിപ്പല മഴയും, ജലവും, അണപ്പകട്ടിപ്പല ജലവും സംബന്ധിച്ച 

വിവരങ്ങള് അതതു ദിവസം തക്കാ ീകരിച്ച് ജിലലാ ദുരന്ത നിവാരണ 

അതതാറിറ്റിക് നല്കുവാന് തമല് ഉതദയാഗസ്ഥപ്പന ചുമതലപ്പെടുത്തുക. 

പുഴകെിപ്പലയും അണപ്പകട്ടുകെിപ്പലയും  ജലനിരെുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് 

അടിയന്തിര സാെചരയം ഏപ്പതങ്കിലും ക്പതദശത്തുതണ്ടാ എന്ന് 

നിരന്തരം നിരീക്ഷികുവാനും ക്പസ്തുത ഉതദയാഗസ്ഥപ്പന 

ചുമതലപ്പെടുത്തുക. അതാത് ദിവസപ്പത്ത മഴയുപ്പട അെവ്, പുഴകെിപ്പല 

ജലനിരെ്എന്നിവ ഒരു Excel ഫയല് ആയി സൂക്ഷികുകയും, ആയത് 

അവതലാകനം പ്പചയ്തത്, പ്പവള്ളപ്പൊക സാധയത ജിലലാ അതതാറിറ്റിപ്പയ 

ദിവസവും അറിയികുകയും പ്പചയ്യുക. 

4. തകക്ര ജല കമ്മിഷന് (CWC) നല്കുന്ന ക്പെയ മുന്നറിയിെ് (ഇവ 

ഇവിപ്പട നിരീക്ഷികാം http://india-water.gov.in/) നിരീക്ഷിച്ച് ജിലലയിപ്പല 

ഏപ്പതലലാം ഭാഗത്ത് ക്പെയ സാധയതയുണ്ട് എന്ന് സംസ്ഥാന, ജിലലാ 

ഇ.ഒ.സികള്, തതദശ സ്ഥാപനങ്ങള് എന്നിവപ്പര അറിയികുന്നതിന് 

ജിലലയിപ്പല എലലാ ജല തസചന ഉതദയാഗസ്ഥരും, പ്പക.എസ്.ഇ.ബി 

ഉതദയാഗസ്ഥരുമായി നിരന്തരം ബന്ധപ്പെട്ട് ക്പവര്ക്ത്തികുവാനുള്ള 

ചുമതലയും തമല് ഉതദയാഗസ്ഥന് നല്കുക. 

a. തകക്ര ജല കമ്മീഷന് പുറപ്പെടുവികുന്ന ക്പെയ മുന്നറിയിെില് 

ഒരു നിശ്ചിത ദിവസം നിരീക്ഷണ സ്ഥലത്ത് മഞ്ഞ അലര്ക്ട്ട് 

ആപ്പണങ്കില് ക്പസ്തുത സ്ഥലത്തിന്  താപ്പഴ പുഴ ഒഴുകുന്ന ഓതരാ 

ക്പതദശത്തും ജലനിരെ് ഓറഞ്ച് ആതലര്ക്ട്ട്, പ്പറഡ് അതലര്ക്ട്ട് എന്നീ 
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നിലയില് ആയാല് എക്ത കണ്ട് ജലം ഉയരും എന്നത് അനുമാനിച്ച് 

നല്കുവാന് ജിലല ഇ.ഓ.സിയില് നിതയാഗിച്ചിട്ടുള്ള ജലതസചന 

വകുെ് എഞ്ചിനീയതറാട് ആവശയപ്പെടുകയും, ജലം നദിയുപ്പട 

കരകവിഞ്ഞ് ഒഴുകുതമാ എന്ന് കൂട്ടായി പരിതശാധികുകയും 

പ്പചയ്യുക. 

b. ജലം ഒഴുകുന്ന ജിലലയിപ്പല ജിലലാ പഞ്ചായത്ത് ക്പസി െ്, പാതയിപ്പല 

എലലാ ക്ഗാമ പഞ്ചായത്ത്, മുനിസിൊലിറ്റി, തകാര്ക്െതറഷന് 

എന്നിവയിപ്പല പ്പസക്കട്ടറിമാപ്പരയും, ക്പസി െ്, പ്പചയര്ക്മാന്, തമയര്ക്, 

തെസില്ദാര്ക്, വിതലലജ് ഓഫീസര്ക്, എന്നിവപ്പരയും അണപ്പകട്ട് 

തുറകുവാന് ഉള്ള സാധയത സംബന്ധിച്ച വിവരം അറിയികുക 

c. എലലാ പക്ത-മാധയമങ്ങപ്പെയും അറിയികുക 

d. ജിലലാ കെക്ടറുപ്പട സാമൂെിക മാധയമത്തില് ക്പസിദ്ധ്ീകരികുക 

e. ജിലലയുപ്പട പ്പവബ്കസറ്റില് ക്പസിദ്ധ്ീകരികുക 

f. ഓറഞ്ച് അതലര്ക്ട്ട് ആയാല് പ്പപാതുജനങ്ങള്കായി കമകിലൂപ്പട 

നദിയുപ്പടയും/കായലിപ്പെയും തീര ക്പതദശങ്ങെില് കമകിലൂപ്പട 

ഉടന് തപ്പന്ന (രാക്തി കാലം ആപ്പണങ്കിലും) വിെിച്ച് പറയുവാനായി 

പ്പപാലീസിനും, തതദശ സ്ഥാപനങ്ങള്കും, അഗ്നി സുരക്ഷാ വകുെിനും 

നിര്ക്തദശം നല്കുക. 

g. നദീ ജലം മറ്റ് ജിലലകെില് പ്പചന്ന് എത്തും എങ്കില് ക്പസ്തുത 

ജിലലയിപ്പല ജിലലാ ഇ.ഒ.സിപ്പയ അറിയികുക 

5. അണപ്പകട്ടുകെില് നിന്നും ജലം തുറന്നു വിതടണ്ടുന്ന സാെചരയം ഉണ്ട് 

എന്ന അനുമാനത്തില് എത്തുകയാപ്പണങ്കില് നീല അതലര്ക്ട്ട് 

പുറപ്പെടുവികുന്ന അവസരത്തില്, തുറന്നുവിടുവാന് സാധയതയുള്ള 

അണപ്പകട്ടിപ്പെ ജല ബെിര്ക്ഗമന പാതയിലുള്ള എലലാ ജിലലകെിപ്പലയും 

അടിയന്തിരഘട്ട കാരയനിര്ക്വെണ തകക്രങ്ങെില് (BSNL 1077ല്) 

നിര്ക്ബന്ധമായും അറിയിെ് നല്തകണ്ടതാണ് എന്നും ജല ബെിര്ക്ഗമന 

പാതയിലുള്ള എലലാ ജിലലാ കെക്ടര്ക്മാരുപ്പടയും അനുമതിതയാപ്പട 

മാക്തതമ അണപ്പകട്ടുകെില് നിന്നും ജലം തുറന്നു വിടാന് പാടുള്ളൂ 

എന്നും പ്പക.എസ്.ഇ.ബി, വാട്ടര്ക് അതതാറിറ്റി, ജലതസചന വകുെ് 
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എന്നിവര്ക്ക് നിര്ക്തദശം നല്കിയിട്ടുണ്ട്. ഈ നിര്ക്തദശം ജിലലാ 

തലത്തില് ആവര്ക്ത്തികുക. 

6. എലലാ ക്പധാന അണപ്പകട്ടുകെുപ്പടയും ചുവെ്, ഓറഞ്ച്, നീല എന്നീ 

അതലര്ക്ട്ട് ജലനിരെുകെും, റുള് പ്പകര്ക്വ് അനുസരിച്ച് ഏതു 

സാെചരയങ്ങെില് അണപ്പകട്ടുകള് തുറന്നുവിടും എന്നും 

അണപ്പകട്ടുകള് നിലനില്കുന്നതും, അണപ്പകട്ടിപ്പല ജലം ഒഴുകി 

തപാകുന്നതുമായ ജിലലകെിപ്പല ജിലലാ ദുരന്ത നിവാരണ അതതാറിറ്റിക് 

ജൂൺ 1ന് മുന്പ് നല്കി മുന്കൂര്ക് അനുമതി വാങ്ങണം എന്നും തമല് 

വകുെുകള്ക് നിര്ക്തദശം നല്കിയിട്ടുണ്ട്. ഈ നിര്ക്തദശം ജിലലാ 

തലത്തില് ആവര്ക്ത്തികുക. 

7. എലലാ അണപ്പകട്ടുകള്കും ചുവെ്, ഓറഞ്ച്, നീല എന്നീ മൂന്നു തരം 

മുന്നറിയിെുകള് ഇലല. ഏപ്പതലലാം അണപ്പകട്ടുകള്കാണ് ഇവ ബാധകം 

എന്നത് ക്പതതയകമായി ജല ബെിര്ക്ഗമന പാതയിലുള്ള എലലാ 

ജിലലകെിപ്പലയും ജിലലാ ദുരന്ത നിവാരണ അതതാറിറ്റികപ്പെ 

അറിയികണം എന്ന് അണപ്പകട്ടുകെുപ്പട ഉടമസ്ഥരായ വകുെുകള്ക് 

നിര്ക്തദശം നല്കിയിട്ടുണ്ട്. ഈ നിര്ക്തദശം ജിലലാ തലത്തില് 

ആവര്ക്ത്തികുക. 

8. ഇവയില് ഏപ്പതലലാം അണപ്പകട്ടുകള്ക് ചുവെ് മുന്നറിയിെ് 

പുറപ്പെടുവികുതമ്പാള് ആണ് പൂര്ക്ണ്ണമായ ഒഴിെികല് നടൊതകണ്ടത് 

എന്നത് ജലതസചന വകുെ്, പ്പക.എസ്.ഇ.ബി എന്നിവരുമായി കൂടി 

ആതലാചിച്ച് ജിലലാ തലത്തില് നിര്ക്ണയികുക. ഈ കൂടിയാതലാചന 

തയാഗത്തില് ജിലലാ പഞ്ചായത്ത് ക്പസി െ്, തതദശ സവയംഭരണ 

വകുെിപ്പെ ജിലലാ തല ഓഫീസര്ക്മാര്ക് എന്നിവര്ക് പപ്പങ്കടുകുന്നു എന്ന് 

ഉറെ് വരുത്തുക. 

9. അണപ്പകട്ട് സംബന്ധിച്ച ഓറഞ്ച് മുന്നറിയിെ് ലഭിച്ചാല് ചുവപ്പട 

തചര്ക്കുന്ന നടപടികള് പൂര്ക്ത്തീകരിച്ചു എന്ന് ഉറെ് വരുത്തുക: 

a. അതാത് അണപ്പകട്ടില് നിന്നും പുറതത്തക് ഒഴുകുവാന് 

ഉതദശികുന്ന ജലത്തിന് അനുസരിച്ച് ഓതരാ ക്പതദശത്തും എക്ത 

കണ്ട് ജലം ഉയരും എന്നത് അനുമാനിച്ച് നല്കുവാന് ജിലല 
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ഇ.ഓ.സിയില് നിതയാഗിച്ചിട്ടുള്ള ജലതസചന വകുെ് 

എഞ്ചിനീയതറാട് ആവശയപ്പെടുകയും, ജലം നദിയുപ്പട കരകവിഞ്ഞ് 

ഒഴുകുതമാ എന്ന് കൂട്ടായി പരിതശാധികുകയും പ്പചയ്യുക. 

b. ജലം ഒഴുകുന്ന ജിലലയിപ്പല ജിലലാ പഞ്ചായത്ത് ക്പസി െ്, 

പാതയിപ്പല എലലാ ക്ഗാമ പഞ്ചായത്ത്, മുനിസിൊലിറ്റി, 

തകാര്ക്െതറഷന് എന്നിവയിപ്പല പ്പസക്കട്ടറിമാപ്പരയും, ക്പസി െ്, 

പ്പചയര്ക്മാന്, തമയര്ക് എന്നിവപ്പരയും അണപ്പകട്ട് തുറകുവാന് ഉള്ള 

സാധയത സംബന്ധിച്ച വിവരം അറിയികുക 

c. എലലാ പക്ത-മാധയമങ്ങപ്പെയും അറിയികുക 

d. ജിലലാ കെക്ടറുപ്പട സാമൂെിക മാധയമത്തില് ക്പസിദ്ധ്ീകരികുക 

e. ജിലലയുപ്പട പ്പവബ്കസറ്റില് ക്പസിദ്ധ്ീകരികുക 

f. തുറന്നു വിടുന്ന ജലം നദിയുപ്പട കരകവിഞ്ഞ് ഒഴുകുവാന് 

സാധയതയുപ്പണ്ടങ്കില് പ്പപാതുജനങ്ങള്കായി കമകിലൂപ്പട 

നദിയുപ്പടയും/കായലിപ്പെയും തീര ക്പതദശങ്ങെില് കമകിലൂപ്പട 12 

മണികൂര്ക് മുന്പ്പപങ്കിലും വിെിച്ച് പറയുവാനായി പ്പപാലീസിനും, 

തതദശ സ്ഥാപനങ്ങള്കും, അഗ്നി സുരക്ഷാ വകുെിനും നിര്ക്തദശം 

നല്കുക.. 

g. കവകിട്ട് 6 മണിക് തശഷം, പകല് 6 മണിവപ്പര അണപ്പകട്ടില് 

നിന്നും പുതുതായി ജലം തുറന്ന് വിടുവാന് അനുവദികരുത്.  

10. തവലിതയറ്റ സമയപ്പത്ത സമുക്ദ സ്ഥിതി കൂടി INCOISപ്പെ  പ്പവബ്കസറ്റില് 

(https://incois.gov.in/portal/osf/tide.jsp) നിന്നും പരിതശാധിച്ചിട്ട് തവണം 

അണപ്പകട്ടുകെില് നിന്നും ജലം തുറന്നു വിടുവാന് അനുവാദം 

നല്കുവാന്. ജിലല ഇ.ഓ.സി യില് നിതയാഗിച്ചിടുള്ള ജലതസചന 

വകുെ് എഞ്ചിനീയതരാട് തമല് അനുമാനം നടത്തി ശുപാര്ക്ശ 

നല്കുവാന് നിര്ക്തദശം നല്കുക. 

11. അണപ്പകട്ടുകള് സംബന്ധിച്ച ചുവന്ന മുന്നറിയിെ് ലഭിച്ചാല് ഉടന് 

തപ്പന്ന അണപ്പകട്ടില് നിന്നും പുറതത്തക് ഒഴുകുവാന് ഉതദശികുന്ന 

ജലത്തിന് അനുസരിച്ച് ഓതരാ ക്പതദശത്തും എക്ത കണ്ട് ജലം ഉയരും 

എന്നത് ജലതസചന വകുെിപ്പല ഉതദയാഗസ്ഥരുപ്പട സൊയതത്താപ്പട 
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അനുമാനിച്ച് ജലം ഉയര്ക്ന്ന് എത്തുവാന് സാധയതയുള്ള തമഖലയിപ്പല 

ജനങ്ങപ്പെ പൂര്ക്ണ്ണമായും ഒഴിെിച്ച് കയാമ്പുകെിതലക് മാറ്റുക. 

12. അക്പതീക്ഷിത മഴയില് രാക്തിയും തുറന്ന് വിതടണ്ടി വരുന്ന 

അണപ്പകട്ടുകെുപ്പട തപരുകള് അനുബന്ധം 4 ആയി 

ഉള്പ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇത്തരം അണപ്പകട്ടുകെില് നിന്നും ജലം തുറന്ന് 

വിടുന്നതായി മുന്നറിയിെ് ലഭിച്ചാല് വിഷയം പരിതശാധിച്ച് 1 

മണികൂറിനുള്ളില് അനുമതി നല്കണം. കൂടാപ്പത ഉടന് തപ്പന്ന ചുവപ്പട 

തചര്ക്കുന്ന നടപടികള് സവീകരികുക. 

a) അതാത് അണപ്പകട്ടില് നിന്നും പുറതത്തക് ഒഴുകുവാന് 

ഉതദശികുന്ന ജലം പുഴയുപ്പട കരകവിഞ്ഞ് ഒഴുകുതമാ എന്ന് ജിലല 

ഇ.ഓ.സിയില് നിതയാഗിച്ചിട്ടുള്ള ജലതസചന വകുെ് 

എഞ്ചിനീയതറാട് ആവശയപ്പെടുകയും, കൂട്ടായി പരിതശാധികുകയും 

പ്പചയ്യുക. 

b) ജലം ഒഴുകുന്ന ജിലലയിപ്പല ജിലലാ പഞ്ചായത്ത് ക്പസി െ്, 

പാതയിപ്പല എലലാ ക്ഗാമ പഞ്ചായത്ത്, മുനിസിൊലിറ്റി, 

തകാര്ക്െതറഷന് എന്നിവയിപ്പല പ്പസക്കട്ടറിമാപ്പരയും, ക്പസി െ്, 

പ്പചയര്ക്മാന്, തമയര്ക്, തെസില്ദാര്ക്, വിതലലജ് ഓഫീസര്ക്, 

എന്നിവപ്പരയും അണപ്പകട്ട് തുറകുവാന് ഉള്ള സാധയത 

സംബന്ധിച്ച വിവരം അറിയികുക 

c) എലലാ പക്ത-മാധയമങ്ങപ്പെയും അറിയികുക 

d) ജിലലാ കെക്ടറുപ്പട സാമൂെിക മാധയമത്തില് ക്പസിദ്ധ്ീകരികുക 

e) ജിലലയുപ്പട പ്പവബ്കസറ്റില് ക്പസിദ്ധ്ീകരികുക 

f) തുറന്നു വിടുന്ന ജലം നദിയുപ്പട കരകവിഞ്ഞ് ഒഴുകുവാന് 

സാധയതയുപ്പണ്ടങ്കില് പ്പപാതുജനങ്ങള്കായി കമകിലൂപ്പട 

നദിയുപ്പടയും/കായലിപ്പെയും തീര ക്പതദശങ്ങെില് കമകിലൂപ്പട 

ഉടന് തപ്പന്ന (രാക്തി കാലം ആപ്പണങ്കിലും) വിെിച്ച് പറയുവാനായി 

പ്പപാലീസിനും, തതദശ സ്ഥാപനങ്ങള്കും, അഗ്നി സുരക്ഷാ 

വകുെിനും നിര്ക്തദശം നല്കുക.. 
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g) നദീ ജലം മറ്റ് ജിലലകെില് പ്പചന്ന് എത്തും എങ്കില് ക്പസ്തുത 

ജിലലയിപ്പല ജിലലാ ഇ.ഒ.സിപ്പയ അറിയികുക. ക്പസ്തുത ജിലലാ 

ദുരന്ത നിവാരണ അതതാറിറ്റിയും a മുതല് f വപ്പര നടെില് 

വരുത്തുക. 

h) ഇത്തരം സാെചരയത്തില് അനുബന്ധം 3ല് സൂചിെികുന്നത് 

തപാപ്പല ആവശയമായ സ്ഥലങ്ങെില് കയാമ്പുകള് 

ക്പവര്ക്ത്തിെികണം. 

4.2 മഹലിരകനപ്റ്റ്റര് ഇറങ്ങുന്തിനുള്ള െനര്ഗ നിര്രദശങ്ങള് 

1. ജിലലയില് പ്പെലിതകാപ്റ്റര്ക് ഇറങ്ങുവാന് സാധികുന്ന സ്ഥലങ്ങെുപ്പട 

ഭൂപടവും പട്ടികയും സംസ്ഥാന ദുരന്ത നിവാരണ അതതാറിറ്റി എലലാ 

ജിലലകള്കും ലഭയമാകും. 

2. പ്പെലിതകാപ്റ്റര്ക് ഇറങ്ങുന്ന സാെചരയം ഉണ്ട് എങ്കില് ചുവപ്പട 

തചര്ക്കുന്ന നടപടികള് പൂര്ക്ത്തിയാകുക 

A. പ്പവള്ളപ്പകട്ട് ഉപ്പണ്ടങ്കില്, പ്പവള്ളപ്പകട്ട് ഒഴിവാകുവാന് പ്പപാതു 

മാരാമത്ത് വകുെിതനാട് നിര്ക്തദശികുക 

B. പ്പെലിതകാപ്റ്റര്ക് പങ്ക കുരുങ്ങുവാന് സാധയതയുള്ള മരങ്ങള്, 

കമ്പികള്, കയറുകള് എന്നിവ ഉപ്പണ്ടങ്കില് അവ നീകം പ്പചയ്യുക 

C. പ്പെലിതകാപ്റ്റര്ക് എത്തുന്നതിന് മുതന്നാടിയായി തതല ദിവസം 

തപ്പന്ന തനവി, വായുതസന എന്നിവരുപ്പട (ആരുപ്പടതാതണാ 

പ്പെലിതകാപ്റ്റര്ക് അവരുപ്പട) സംഘം എത്തും. ഇവര്ക്ക് 

താമസികുവാന് തൊട്ടല് സൗകരയം ഉറൊകുക 

D. പ്പെലിതകാപ്റ്റര്ക് രാക്തി തങ്ങുകയാപ്പണങ്കില് അവിപ്പട കപലറ്റ് 

ഉള്െപ്പട ഉള്ളവര്ക്ക് താമസികുവാന് തൊട്ടല് സൗകരയം 

ഉറൊകുക 

E. പ്പെലിതകാപ്റ്റര്ക് എത്തുന്നു എന്ന അറിയിെ് സംസ്ഥാന 

അതതാറിറ്റി നല്കിയാല് ഇറങ്ങാന് ഉതദശികുന്ന സ്ഥലം തപാലീസ് 

ബരവസില് ആകുക 
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F. പ്പെലിതകാപ്റ്റര്ക് എത്തുന്നുതിന് 1 മണികൂര്ക് മുന്പ് എങ്കിലും 

ലാന്ഡ് പ്പചയ്യുന്ന സ്ഥലം അടയാെപ്പെടുത്തി, ഈ സ്ഥലത്ത് നിന്നും 

50 മീറ്റര്ക് ചുറ്റെവില് ഉള്ള എലലാ വയക്തികപ്പെയും തപാലീസ് 

മാറ്റുക. 

G. പ്പെലിതകാപ്റ്റര്ക് എത്തുന്ന അവസരത്തില് റിലീഫ്റ് പ്പമറ്റീരിയല് 

ആണ് പ്പകാണ്ടുവരുന്നത് എങ്കില് ഇവ ഉടന് തശഖരിച്ച് നിശ്ചിത 

കെക്ഷന് പ്പസെറില് എത്തികുവാന് വാെനങ്ങള് ഉള്െപ്പട 

തയ്യാറാകുക 

H. ഈ ആവശയത്തിനായി ഗതാഗത വകുെ് മുന്കൂട്ടി തപ്പന്ന ക്ടകുകള് 

കപ്പണ്ടത്തി, ഉടമകെുമായി ധാരണയില് എത്തി എന്ന് ഉറെ് 

വരുത്തുക 

68. വിമാനത്തില് അധികമായി തകക്ര തസനകപ്പെ വിനയസികുകതയാ, 

സാധന സാമക്ഗികള് എത്തികുകതയാ പ്പചയ്യുകയാപ്പണങ്കില് ചുവപ്പട 

തചര്ക്കുന്ന നടപടികള് വിമാനതാവെം ഉള്ള ജിലലാ ദുരന്ത നിവാരണ 

അതതാറിറ്റികള് സവീകരികുക 

A. റിലീഫ്റ് പ്പമറ്റീരിയല് ആണ് പ്പകാണ്ടുവരുന്നത് എങ്കില് ഇവ ഉടന് 

തശഖരിച്ച് നിശ്ചിത കെക്ഷന് പ്പസെറില് എത്തികുവാന് 

വാെനങ്ങള് ഉള്െപ്പട തയ്യാറാകി നിര്ക്ത്തുക 

B. തസനാ വിനയാസം ആണ് എങ്കില് ബസ്സുകെും, വലിയ ക്ടാകുകെും 

തയ്യാറാകി നിര്ക്ത്തുക 

C. ഈ ആവശയത്തിനായി ഗതാഗത വകുെ് മുന്കൂട്ടി തപ്പന്ന ക്ടകുകള് 

കപ്പണ്ടത്തി, ഉടമകെുമായി വിനിതയാഗ ധാരണയില് എത്തി എന്ന് 

ഉറെ് വരുത്തുക 

4.3 രകനട്ടയാം ജ്ിലലയിമല ആപ്റ്ദന െിപ്ത സന്ദ്ധ രസനയുമട ഉപരയനഗാം 

1. തകാട്ടയം ജിലലയില് 200 പരിശീലനം സിദ്ധ്ിച്ച ആപ്ദാ മിക്ത സന്നദ്ധ് 

തസനയുപ്പട സംഘം ലഭയമാണ്. ഇവര്ക്ക് പ്പവള്ളപ്പൊക ദുരന്ത 

ക്പതികരണ പരിശീലനവും, രക്ഷാ ക്പവര്ക്ത്തനത്തിനുള്ള 

ഉപകരണങ്ങെും നല്കിയിട്ടുണ്ട്. 
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2. രക്ഷാ ക്പവര്ക്ത്തനം നടത്തുവാന് പരിശീലനം ലഭിച്ച ആപത മിക്ത 

ക്പവര്ക്ത്തകപ്പര ഔതദയാഗിക തസനകെുപ്പട തമല്തനാട്ടത്തില് 

ഉപതയാഗികാം. 

3. ഏതകാപന ക്പവര്ക്ത്തനം, കയാമ്പ് നടത്തിെ്, ആതരാഗയ പരിപാലനവും 

ശുചിതവവും, ഒഴിെികല് ക്പവര്ക്ത്തനം എന്നിവയിലും ഇവരുപ്പട 

തസവനം വിനിതയാഗികാം. 

4. ഇവരുപ്പട ഒരു തയാഗം 30-5-2020ന് മുന്പ് തകാട്ടയം കെക്ടര്ക് 

നടത്തുകയും ജിലലയിപ്പല അഗ്നി സുരക്ഷാ വകുെിതനാട് ആപ്ദാ മിക്ത 

സന്നദ്ധ് തസനയുപ്പട ഉപതയാഗം ക്പാതദശികമായി അതാത് ഫയര്ക് 

തേഷനിലൂപ്പട ഉറെ് വരുത്തുവാനും നിര്ക്തദശികുക 

5. ആപ്ദാ മിക്ത സന്നദ്ധ് തസനയിപ്പല അംഗങ്ങതൊട് Medical Insurance, Life 

Insurance എന്നിവ വയക്തിഗതമായി വാങ്ങുവാന് നിര്ക്തദശികുന്നത് 

ഉചിതമാണ്. 

6. ആപ്ദാ മിക്തസന്നദ്ധ് തസനപ്പയ ഉപതയാഗികുന്ന അവസരത്തില് 

ഇവരുപ്പട യാക്തയ്തകായുള്ള വാെനം, ഇവരുപ്പട വിനിതയാഗ 

സമയപ്പത്ത ഭക്ഷണം, പ്പവള്ളം, ഇവര്ക്ക് ദുരന്ത ക്പതികരണ സമയത്ത് 

പരിതകല്കുകയാപ്പണങ്കിലുള്ള ചികിത്സാ എന്നിവ GO (Ms) No. 

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

ക്പകാരം 2245-02-101-94-Flood-Other items എന്ന പ്പെഡ്ല് നിന്നും 

വെികാവുന്നതാണ് 

4.4 സന്ദ്ധാം volunteerെനരുമട ഉപരയനഗാം 

1. സന്നദ്ധ്ം volunteerമാരുപ്പട പട്ടിക സന്നദ്ധ്ം Directorateല് നിന്നും 

തശഖരികുക. ഈ പട്ടിക തതദശ സ്ഥാപന തലത്തില് റവനയൂ, തതദശ 

സ്ഥാപനങ്ങള്, തപാലീസ്, അഗ്നി സുരക്ഷാ വകുെ് എന്നിവര്ക്ക് 

ലഭയമാകുക 

2. സന്നദ്ധ്ം volunteerമാരുപ്പട തയാഗം എലലാ ജിലലകെിലും  തതദശ സ്ഥാപന 

തലത്തില് Internet സംവിധാനങ്ങെിലൂപ്പട 30-5-2020ന് മുന്പ് നടത്തുക. 
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3. സന്നദ്ധ്ം volunteerമാപ്പര അംഗീകൃത ദുരന്തങ്ങെുപ്പട ക്പതികരണത്തിനായി 

ഉപതയാഗികുന്ന അവസരത്തില് ഇവരുപ്പട യാക്തയ്തകായുള്ള 

വാെനം, ഇവരുപ്പട വിനിതയാഗ സമയപ്പത്ത ഭക്ഷണം, പ്പവള്ളം, 

ഇവര്ക്ക് ദുരന്ത ക്പതികരണ സമയത്ത് പരിതകല്കുകയാപ്പണങ്കിലുള്ള 

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

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

items എന്ന പ്പെഡ്ല് നിന്നും വെികാവുന്നതാണ് 

4. ഏതകാപന ക്പവര്ക്ത്തനം, കയാമ്പ് നടത്തിെ്, ആതരാഗയ പരിപാലനവും 

ശുചിതവവും, ഒഴിെികല് ക്പവര്ക്ത്തനം എന്നിവയില് ഇവരുപ്പട 

തസവനം വിനിതയാഗികാം. 

4.5 സന്ദ്ധ സാംഘടനകളുമട ഔരദയനഗിക കൂട്ടനയ്െകള് (Inter Agency 
Group) 

1. ദുരന്തനിവാരണ - ലഘൂകരണ തമഖലകെില് ക്പവര്ക്ത്തികുന്ന സന്നദ്ധ് 

സംഘടനകെുപ്പട ജിലലാതലങ്ങെില് ഉള്ള കൂട്ടായ്തമയായ ഇെര്ക് ഏജന്സി 

ക്ഗൂെുകപ്പെ വിവിധ തസവന തമഖലകെിപ്പല ക്പാവീണയം 

കണകിപ്പലടുത്ത് ദുരന്തപൂര്ക്വ, ദുരന്താനന്തര ക്പവര്ക്ത്തനങ്ങെില് ജിലലാ 

ദുരന്ത നിവാരണ അതതാറിറ്റികള്ക് ആവശയപ്പമങ്കില് 

ഉപതയാഗപ്പെടുത്താവുന്നതാണ്. 

2. ദുരന്തപൂര്ക്വ ഘട്ടത്തില് ഇെര്ക് ഏജന്സി ക്ഗൂെിപ്പന ദുരന്ത 

ലഘൂകരണ, ദുരന്ത തയ്യാപ്പറടുെ് സംബന്ധമായ ക്പവൃത്തികെിലും, 

സാമൂെിക തബാധവല്കരണ ക്പവര്ക്ത്തനങ്ങെിലും ജിലലാ ദുരന്ത 

നിവാരണ അതതാറിറ്റികള്ക് ഉപതയാഗികാവുന്നതാണ്. 

3. ദുരന്ത ക്പതികരണത്തില് ജിലലാതല ഇെര്ക് ഏജന്സി ക്ഗൂെിപ്പന വിവിധ 

സന്നദ്ധ് സംഘടനകെുപ്പട തസവനങ്ങള് ഏതകാപിെികുന്നതിന് ജിലലാ 

ഭരണകൂടത്തിന് ഉപതയാഗികാവുന്നതാണ്. ഈ വിധത്തില് 

ദുരന്തനിവാരണ ക്പവര്ക്ത്തനങ്ങെിപ്പല വിഭവങ്ങെുപ്പട ദുരുപതയാഗം 

ലഘൂകരികുന്നതിനും, വിഭവങ്ങെുപ്പട കാരയക്ഷമവും 

നീതിപൂര്ക്വവുമായ വിതരണം ഉറെുവരുത്തുന്നതിനും സാധികുന്നു. 
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4. ദുരിതാശവാസ കയാമ്പുകെിലും, മറ്റു താത്കാലിക താമസ 

തകക്രങ്ങെിലും വിവിധ തസവനങ്ങള് നല്കുന്നതിന് ആവശയമായ 

സന്നദ്ധ് ക്പവര്ക്ത്തകപ്പര ലഭയമാകുന്നതിനും, അവരുപ്പട ക്പവര്ക്ത്തനം 

ഏതകാപിെികുന്നതിനും ഇെര്ക് ഏജന്സി ക്ഗൂെിപ്പന ജിലലാ 

ഭരണകൂടത്തിന് ഉപതയാഗപ്പെടുത്താവുന്നതാണ്. 

5. ദുരന്താനന്തര ക്പവര്ക്ത്തനത്തിപ്പെ ഭാഗമായ ആതരാഗയ, ശുചീകരണ, 

അനുബന്ധ തമഖലകെിപ്പല തജാലികള്ക് ഇെര്ക് ഏജന്സി ക്ഗൂെ് 

അംഗങ്ങൊയ സന്നദ്ധ് സംഘടനകപ്പെ ജിലലാ ഭരണകൂടത്തിന് 

ഉപതയാഗപ്പെടുത്താവുന്നതാണ്. 

6. ദുരന്ത പൂര്ക്വ ഘട്ടത്തില് തയ്യാപ്പറടുെുകെുപ്പട ഭാഗമായി ഇെര്ക് 

ഏജന്സി ക്ഗൂെ് അംഗങ്ങൊയ സന്നദ്ധ് സംഘടനകെുപ്പട കകവശമുള്ള 

വിഭവങ്ങെുപ്പട (ഉദാ: മനുഷയവിഭവതശഷി, ഉപകരണങ്ങള്, മറ്റുള്ളവ) 

കണക് തശഖരികുകയും, അവപ്പയ ബന്ധപ്പെതടണ്ട തകാൺടാക്റ്റ് 

നമ്പറുകള് തശഖരികുകയും അവ അവശയ സരര്ക്ഭങ്ങെില് 

ഉപതയാഗപ്പെടുത്താവുന്നതുമാണ്. 

7. ഇെര്ക് ഏജന്സി ക്ഗൂെ് എന്നത് വിവിധ സന്നദ്ധ് സംഘടനകെുപ്പട 

ക്പവര്ക്ത്തന ഏതകാപന കൂട്ടായ്തമ ആയതിനാല്, ഏപ്പതങ്കിലും ഒരു 

സംഘടനയുപ്പട ക്പതയക്ഷമായ അവതരണത്തിനുള്ള തവദിയായി 

ഉപതയാഗപ്പെടുത്തുവാന് പാടുള്ളതലല. 

8. ജിലലാ തലത്തില്, ക്പവര്ക്ത്തന കവദഗ്ധയം പരിഗണിച്ച് ജിലല ദുരന്ത 

നിവാരണ അതതാറിറ്റിയ്തക് ഇെര്ക് ഏജന്സി ക്ഗൂെ് 

വിപുലപ്പെടുത്താവുന്നതാണ്. 

4.6 ദുരന്തത്തില്സ വന്ടിയുന് Debris െനറ്റുന്ത്തിനുള്ള െനര്ഗരരഖ 

1. ദുരന്ത നിവാരണ നിയമം 2005, പ്പസക്ഷന് 34 (d) അനുസരിച്ച് 

ദുരന്തത്തില് വന്നടിയുന്ന മാലിനയം, മണ്ണ്, എകല്, മണല്, പാറ, 

മരങ്ങള് എന്നിവയുപ്പട മിക്ശിതം ഏപ്പതാരു പ്പപാതു ഇടത്തുനിന്നും 

(ജനവാസ തമഖലകള്, കൃഷി ഭൂമി, തറാഡ്, പുറംതമ്പാക്, പ്പപാതുജനം 

ദുരന്തത്തിന് മുന്പ് സവതക്ന്തമായി ഇടപ്പപട്ടിരുന്ന മതറ്റപ്പതാരു 
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തമഖലയില് നിന്നും) ഉടന് തപ്പന്ന മാറ്റുവാന് ഉള്ള ചുമതല ജിലലാ 

ദുരന്ത നിവാരണ അതതാറിറ്റിയ്തക് ഉണ്ട്. ഈ ക്പവര്ക്ത്തനത്തിനായി 

ക്പതതയകം അനുമതി ആവശയം ഇലല. ആവശയമായ തുക ചുവപ്പട 

തചര്ക്കുന്ന പരിധിയില് നിന്നും അനുവദികുന്നതിനായി സര്ക്കാരിപ്പന 

സമീപികാവുന്നതാണ്. 

2. അംഗീകൃത ദുരന്തം ബാധിച്ച തതദശ സ്ഥാപനങ്ങെില് പഞ്ചായത്ത് 

വാര്ക്ഡ് ഒന്നിന് 25,000 രൂപ, മുനിസിൊലിറ്റി/തകാര്ക്െതറഷന് വാര്ക്ഡ് 

ഒന്നിന് 50,000 രൂപ എന്ന നിലയില് ജിലലകള്ക് 2245-02-101-94-Flood-

Other itemsല് നിന്നും വെികാവുന്നതാണ്. ദുരന്തം ബാധിച്ചു എന്നും, 

ഇത്തരത്തില്  മാലിനയം, മണ്ണ്, എകല്, മണല്, പാറ, മരങ്ങള് 

എന്നിവയുപ്പട മിക്ശിതം വന്ന് പ്പപാതു ഇടങ്ങെില് അടിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് 

എന്നും ആയതിനാല് ഇവ നീകം പ്പചതയ്യണ്ടതുണ്ട് എന്നും 

തെസില്ദാര്ക് കണ്ട് തബാധയപ്പെടുകയും സര്ക്ട്ടികഫ പ്പചയ്യുകയും 

തവണം. 

3. ഈ ക്പവര്ക്ത്തനം തതദശ സ്ഥാപനങ്ങെിലൂപ്പട നിര്ക്വെികുവാന് 

ആവശയമായ സജീകരണങ്ങള് പ്പചയ്യുക 

4. ഇവ മാറ്റുവാന് സന്നദ്ധ് ക്പവര്ക്ത്തകരുപ്പട തസവനം പരമാവധി 

വിനിതയാഗികുവാന് തതദശ സ്ഥാപനങ്ങതൊട് നിര്ക്തദശികുക. Inter 

Agency Groupപ്പെ സൊയം നല്കുക. 

5. ദുരന്തത്തില് പുഴയിലും, നദിയിലും വന്നടിഞ്ഞ മാലിനയം, മണ്ണ്, 

എകല്, മണല്, പാറ, മരങ്ങള് എന്നിവയുപ്പട മിക്ശിതം നീകുവാന് 

വാര്ക്ഡ് തലത്തില് ഉള്ള സാമ്പത്തിക പരിധി ബാധകം അലല. 

വയക്തമായ എേിതമറ്റ് ജലതസചന വകുെില് നിന്നും തശഖരിച്ച് 

ആവശയകത തബാധയപ്പെടുന്നപക്ഷം ജിലലാ ദുരന്ത നിവാരണ 

അതതാറിറ്റിയുപ്പട ശുപാര്ക്ശതയാപ്പട ദുരിതാശവാസ കമ്മീഷണര്ക്ക്  

സമര്ക്െികുക. അനുമതി ലഭിച്ച തശഷം ക്പവര്ക്ത്തനം 

ആരംഭികാവുന്നതാണ്. 

6. അകജവ, കജവ മാലിനയങ്ങള് ക്പതതയകം തരം തിരിച്ച് 

ശാസ്ക്തീയമായി നിര്ക്മാര്ക്ജനം പ്പചയ്യുവാന് ശുചിതവ മിഷപ്പെ ജിലലാ 
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ഓഫീസതറാട്  ആവശയമായ മാര്ക്ഗനിര്ക്തദശങ്ങള് പുറപ്പെടുവികുവാന് 

ആവശയപ്പെടുക 
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5 വിവിധ വകുപ്പുകള്ക്കുള്ള നിര്രദശങ്ങള് 

5.1 മപനതു നിര്രദശങ്ങള് - സാംസ്ഥനന തലാം 

1. Handbook on Disaster Management – Volume 2 – Emergency Operations Centres & Emergency 

Support Functions Plan, Kerala available at (http://sdma.kerala.gov.in/wp-

content/uploads/EOCESFP2015-Edition-2.pdf)ല് നിഷ്കര്ക്ഷിച്ചിരികുന്ന 

തഫാര്ക്മാറ്റില് എലലാ വകുെുകെും മഴകാല ദുരന്ത ക്പതിതരാധ-

ക്പതികരണ ക്പവര്ക്ത്തനം സംസ്ഥാന ദുരന്ത നിവാരണ 

അതതാറിറ്റിയുമായി തചര്ക്ന്ന് നടെില് വരുത്തുന്നതിന് 

സംസ്ഥാനതലത്തില് ഒരു തനാ ല് ഓഫീസപ്പറ നിയമിച്ച് 25th May 2020ന് 

മുന്പ് ഈ ഇപ്പമയിലുകെില് അറിയികുക revenuedmdk@gmail.com, 

seoc.gok@gmail.com. ഇത്തരത്തില് നാമനിര്ക്തദശം പ്പചയ്യപ്പെട്ട 

ഉതദയാഗസ്ഥരുപ്പട തപര്, വെികുന്ന സ്ഥാനം, ബന്ധപ്പെടാനുള്ള തഫാൺ 

നമ്പര്ക്, അവര്ക് നല്തകണ്ടതായ തസവനങ്ങള്, തസവനം ലഭയമാതകണ്ട 

ചുരുങ്ങിയ സമയപരിധി എന്നിവ തക്കാ ീകരിച്ച് സംസ്ഥാന ദുരന്ത 

നിവാരണ അതതാറിറ്റിയുപ്പട പ്പവബ്കസറ്റില് ക്പസിദ്ധ്ീകരികുന്നതാണ്. 

2. സംസ്ഥാന സര്ക്കാര്ക് തകക്ര സര്ക്കാരിന് പ്പമതമാറാന് ം നല്കുവാന് 

തീരുമാനിച്ചാല് അതിനായി ആവശയമായ വിവരം അതാത് വകുെില് 

നിന്നും തനാ ല് ഓഫീസര്ക്മാര്ക് തശഖരിച്ച് നല്തകണ്ടതുണ്ട്. 

3. ലാന്ഡ് റവനയൂ, തപാലീസ്, കൃഷി, ജലതസചനം, ആതരാഗയ വകുെ്, 

വാട്ടര്ക് അതതാറിറ്റി, Mining and Geology, ഫിഷറീസ്, കവദയുതി, എന്നീ 

വകുെുകള് അടിയന്തിരമായി വകുെ് തല ദുരന്ത നിവാരണ പദ്ധ്തി 

തയ്യാറാകി സംസ്ഥാന ദുരന്ത നിവാരണ അതതാറിറ്റിക് ജൂൺ 30ന് 

മുന്പായി സമര്ക്െികുക. 

4. സംസ്ഥാന ഇ.ഓ.സിയിതലക് തപാലീസ് (സി.ഐ റാങ്കില് കുറയാത്ത 

ഒരു ഉതദയാഗസ്ഥന്, തപാലീസ് വയര്ക്ലസ് ഉള്െപ്പട), റവനയു 

(തെസില്ദാറില് കുറയാപ്പത), അഗ്നിശമന തസന (തേഷന് ഓഫീസര്ക് 

റാങ്കില് കുറയാപ്പത), ഫിഷറീസ് (അസിേപ്പെ  യറക്ടറില് കുറയാപ്പത), 

ജലതസചനം (അസിേപ്പെ എക്സികയൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറില് കുറയാപ്പത), 

പ്പക.എസ്.ഇ.ബി അസിേപ്പെ എക്സികയൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറില് 
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കുറയാപ്പത), ഗതാഗത വകുെ് (R.T.Oയില് കുറയാപ്പത), Civil Supplies, എന്നീ 

വകുെുകള് മുഴുവന് സമയവും 8 മണികൂര്ക് ഷിഫ്റ്റ്റ്  ആയി 

ഉതദയാഗസ്ഥപ്പര നിതയാഗികണം. 

5. ആകാശവാണിയുപ്പട ഈ നിലയങ്ങള് എലലാവകുെുകെും ക്ശദ്ധ്ികുക 

− Trivandrum തിരുവനന്തപുരം MW (AM Channel): 1161 kHz 

− Alappuzha ആലെുഴ MW (AM Channel): 576 kHz 

− Thrissur തൃശൂര് MW (AM Channel): 630 kHz 

− Calicut തകാഴിതകാട് MW (AM Channel): 684 kHz 

5.2 മപനതു നിര്രദശങ്ങള് - ജ്ിലലന തലാം 

1. ദുരന്ത നിവാരണ ക്പവര്ക്ത്തനങ്ങള്കായി ഓതരാ വകുെും ഒരു 

ജിലലാതല തനാ ല് ഓഫീസപ്പറ നിയമികണം. ക്പസ്തുത വയക്തിയുപ്പട 

തപര്, പദവി, ബന്ധപ്പെടാനുള്ള തഫാൺ നമ്പര്ക് എന്നിവ ജിലലാ 

അതതാറിറ്റികള്ക് 30-5-2020ന് മുന്പ് കകമാറണം. 

2. അനുബന്ധം 1ല് നല്കിയിരികുന്ന തഫാര്ക്മാറ്റില് അതാത് വകുെ് 

സംബന്ധിച്ചുള്ള വിവരങ്ങള് അതാത് ദിവസം ജിലലാ ദുരന്ത നിവാരണ 

അതതാറിറ്റിക് ലഭയമാകി എന്ന് ക്പസ്തുത തനാ ല് ഓഫീസര്ക് ഉറെ് 

വരുത്തണം. ഈ തഫാര്ക്മാറ്റ്  പൂരിെുകുവാന് തപാലീസ്, റവനയു, 

ആതരാഗയം, മൃഗസംരക്ഷണം, പ്പക.എസ്.ഇ.ബി, പ്പപാതുമരാമത്ത്, തതദശ-

സവയംഭരണ പ്പപാതുമരാമത്ത് എന്നിവരില് നിന്നുള്ള കദനംദിന 

വിവരം ആവശയമാണ്. ഇത് ലഭിച്ചു എന്ന് ഉറെ് വരുത്തുക. 

3. അംഗീകൃത ദുരന്തങ്ങെില് മരണമടഞ്ഞവരുപ്പട ആക്ശിതര്ക്ക് മാക്തമാണ് 

സംസ്ഥാന ദുരന്ത ക്പതികരണ നിധിയില് നിന്നുള്ള ദുരിതാശവാസ 

സൊയത്തിന് അര്ക്െത. ഇതിനായി തപാലീസ് എഫ്റ്.ഐ.ആര്ക് 

റിതൊര്ക്ട്ട്  ആണ് ആക്ശയിതകണ്ടത്. ഈ ആവശയത്തിനായി സംസ്ഥാന 

ദുരന്ത നിവാരണ അതതാറിറ്റി ക്പതതയകമായി ഒരു ഗൂഗിള് ഷീറ്റ് 

നല്കുന്നതായിരികും. സംസ്ഥാന ദുരന്ത ക്പതികരണ നിധിയില് 

നിന്നുള്ള ദുരിതാശവാസ സൊയത്തിന് അര്ക്െതയുണ്ട് എന്ന് കണ്ടാല് 

എഫ്റ്.ഐ.ആര്ക് നംബര്ക് സെിതം ഈ ഷീറ്റില് പൂരിെിതകണ്ടതാണ്. 



 

91 

 

4. അനുബന്ധം 2ല് നല്കിയിരികുന്ന തഫാര്ക്മാറ്റില് അതാത് വകുെ് 

സംബന്ധിച്ചുള്ള വിവരങ്ങള് എലലാ മാസവും അവസാന ക്പവര്ക്ത്തി 

ദിവസം രാവിപ്പല 11 മണിക് മുന്പ് ജിലലാ ദുരന്ത നിവാരണ 

അതതാറിറ്റിക് ലഭയമാകി എന്ന് ക്പസ്തുത തനാ ല് ഓഫീസര്ക് ഉറെ് 

വരുത്തണം. ഈ വിവരം ലഭികുന്നുണ്ട് എന്ന് ജിലലാ അതതാറിറ്റി 

ഉറെ് വരുത്തണം. 

5. മുങ്ങിമരണക്പതികരണത്തിന് തനവി, തകാേ് ഗാര്ക്ഡ് എന്നിവപ്പര 

വിെികുന്നതിന് അതാത് ഇ.ഓ.സികള് എറണാകുെം ജിലലാ 

ഇ.ഓസിപ്പയ തനരിട്ട് ബന്ധപ്പെടുക. സംസ്ഥാന ഇ.ഓ.സിക് അംഗീകൃത 

ദുരന്തങ്ങെില് മാക്തതമ തകക്ര തസനകെുപ്പട സൊയം തതടുവാന് 

സാധികൂ. 

6. അവരവരില് നിക്ഷിപ്തമായ ദുരന്ത ക്പതികരണ ചുമതലകള് Handbook 

on Disaster Management – Volume 2 – Emergency Operations Centres & Emergency Support 
Functions Plan, Kerala available at http://sdma.kerala.gov.in/wp-

content/uploads/2018/11/EOCESFP2015-Edition-2.pdfല് നിന്നും മനസ്സിലാകുകയും 

ആവശയമായ വകുെുതല തയ്യാപ്പറടുെുകള് നടത്തുകയും പ്പചയ്യുക.  

7. വകുെുകെുപ്പടയും തതദശ സവയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങെുപ്പടയും കകവശം 

ഉള്ള ഭൂമിയില് ഉള്ള അപകടകരമായ മരങ്ങെും മരച്ചിലലകെും 

കപ്പണ്ടത്തി മുറിച്ചു മാറ്റുവാന് ദുരന്ത നിവാരണ നിയമം 2005, Section 30 

(2) (v) ക്പകാരം എലലാ വകുെുകള്കും തതദശ സവയംഭരണ 

സ്ഥാപനങ്ങള്കും നിര്ക്തദശം നല്കുക. ഇതിനായി വകുെുകള് 

സവന്തമായി പണം കപ്പണ്ടത്തണം. അപകടകരം എന്നും 

അടിയന്തിരമായി മാതറ്റണ്ടത് എന്നും കപ്പണ്ടത്തുന്ന മരങ്ങെും 

മരച്ചിലലകെും മുറികുവാനുള്ള അനുമതി നല്കുന്നതിന് 

ക്പാതദശികമായി അതാത് തതദശ സവയംഭരണ സ്ഥാപന പ്പസക്കട്ടറി, 

വിതലലജ് ഓഫീസര്ക്, ക്പതദശപ്പത്ത വനം തറഞ്ച് ഓഫീസര്ക് എന്നിവര്ക് 

അടങ്ങുന്ന ഒരു സമിതിപ്പയ ചുമതലപ്പപടുത്തുക. ഈ സമിതിയുപ്പട 

ശുപാര്ക്ശയ്തക് വിതധയമായി അടിയന്തിരമായി മുറിതകണ്ട മരങ്ങെും 

മരച്ചിലലകെും മുറികുവാന് ജിലല ദുരന്ത നിവാരണ അതതാറിറ്റി 

http://sdma.kerala.gov.in/wp-content/uploads/2018/11/EOCESFP2015-Edition-2.pdf
http://sdma.kerala.gov.in/wp-content/uploads/2018/11/EOCESFP2015-Edition-2.pdf
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പ്പചയര്ക്മാന് തീരുമാനം കകപ്പകാള്ളാവുന്നതാണ്. ഈ നിര്ക്തദശം 

അനുസരികാത്ത വകുെുകള്കായിരികും അവരവരുപ്പട 

ഭൂമിയിലുള്ള മരം വീണ് ഉണ്ടാകുന്ന എലലാ അപകടങ്ങള്കും നഷ്ട 

പരിൊരം നല്കുവാന് ബാധയത. അടിയന്തിരമലലാത്ത 

സാെചരയത്തില് വനം വകുെിപ്പെ ക്പാതദശിക ക്ടീ കമ്മിറ്റിയുപ്പട 

അനുമതിക് തശഷം മാക്തതമ മരം മുറികുവാന് പാടുള്ളൂ. മറ്റ് 

വകുെുകെുപ്പട ഭൂമിയില് ഉള്ള മരം തകാതി ഒതുകുവാനും മുറിച്ച് 

മാറ്റുവാനും സംസ്ഥാന ദുരന്ത ക്പതികരണ നിധിയില് നിന്നും പണം 

വിനിതയാഗികുവാന് പാടിലല. എന്നാല് അംഗീകൃത ദുരന്തത്തില് 

മറിഞ്ഞു വീഴുന്ന മരം മുറിച്ച് മാറ്റി ഗതാഗതം 

പുനര്ക്സ്ഥാപികുവാനും, Search and Rescueവിനായും മരം മുറിച്ച് 

മാറ്റുന്നത് സംസ്ഥാന ദുരന്ത ക്പതികരണ നിധിയില് അനുവദനീയമാണ്. 

5.3 ലനന്് റവനയു 

1. ദുരന്ത സാെചരയത്തില് പ്പപാതു ഏതകാപനത്തിപ്പെയും, 

ദുരിതാശവാസത്തിപ്പെയും ചുമതല ലാന്ഡ് റവനയൂ 

വകുെിനായിരികും 

2. െുന് വര്ഷത്തില്സ നിന്ുാം വയതയസ്തെനയി തരദശ സര്ക്കനരുകള് ദുരന്ത 

ലഘൂകരണ പദ്ധതികള് തയ്യനറനക്കിയിട്ടുണ്്. ഇവയില്സ നിന്ുാം 

പ്പധനനെനയുാം ചുവമട രചര്ക്കുന് വിവരങ്ങള് പരിരശനധിച്ച് തനലൂക്ക് 

തലത്തില്സ അവരലനകനാം നടത്തുകയുാം, ഇവയുമട പട്ടികകളുാം, മെനസബല്സ 

നമ്പറുകളുാം തനലൂക്ക് കണ്രപ്ടനള് റൂാം, വിരലലജ് ഓ ീസ്, രപനലീസ് രേഷന്, 

 യര് രേഷന് എന്ിവിടങ്ങളില്സ സൂക്ഷിക്കുകയുാം മചയ്യുക. 

A. കയാമ്പുകള് നടത്തുവാന് ഉതകുന്ന സ്ഥലങ്ങള് - പഞ്ചായത്ത് 

തിരിച്ച് 

B. ദുരന്ത ആഘാതം ഏറ്റവും ഉണ്ടാകുവാന് സാധയതയുള്ള 

വിഭാഗങ്ങെും, സ്ഥലങ്ങെും സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങള് 

a) പുറതമ്പാകില് വസികുന്നവര്ക് 
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b) തകാെനികള്, പുഴയുപ്പടതയാ, നീര്ക്ചാലുകെുപ്പടതയാ ഓരത്ത് 

താമസികുന്നവര്ക് 

c) വയല് കരകെില് താമസികുന്നവര്ക് 

d) മലയുപ്പട ചരിവുകെിലും ഒറ്റപ്പെട്ട ക്പതദശത്തും വസികുന്നവര്ക് 

e) 2018ല് ഉരുള്പ്പപാട്ടല്/മണ്ണിടിച്ചില്/പ്പവള്ളപ്പൊകം എന്നിവ 

ബാധികുകയും, വാസതയാഗയമലല എന്ന് ജിതയാെജികല് സര്ക്തവ 

ഓഫ്റ് ഇന്തയ, ജിലലാ ദുരന്ത നിവാരണ അതതാറിറ്റി എന്നിവര്ക് 

കപ്പണ്ടത്തുകയും പ്പചയ്തത വീടുകെില് താമസികുന്ന ദുരന്ത 

ബാധിതര്ക് 

f) 2019ല് ഉരുള്പ്പപാട്ടല്/മണ്ണിടിച്ചില്/പ്പവള്ളപ്പൊകം എന്നിവ 

ബാധികുകയും, വാസതയാഗയമലല എന്ന് സംസ്ഥാന/ജിലലാ ദുരന്ത 

നിവാരണ അതതാറിറ്റികള് നിതയാഗിച്ച സംഘം കപ്പണ്ടത്തുകയും 

പ്പചയ്തത വീടുകെില് താമസികുന്ന ദുരന്ത ബാധിതര്ക് 

g) പുറതമ്പാകില് താമസകാരായിരുന്ന വീട് പൂര്ക്ണ്ണമായും 

തകരുകതയാ, വാസതയാഗയമലലാതായി തീരുകതയാ പ്പചയ്തത 

കുടുംബങ്ങള് 

h) ദുരിതാശവാസ സൊയം ഉപതയാഗപ്പെടുത്തി വീടിപ്പെ 

പുനര്ക്നിര്ക്മ്മാണം പൂര്ക്ത്തികരിച്ചിട്ടിലലാത്ത കുടുംബങ്ങള് 

C. തതദശ സ്ഥാപനങ്ങള് തയ്യാറാകിയിട്ടുള്ള എമര്ക്ജന്സി 

പ്പറസ്തപാൺസ് ടീം സംബന്ധിച്ച പട്ടികയും, ടീം അംഗങ്ങെുപ്പട 

പ്പമാകബല് തഫാൺ വിവരങ്ങെും 

D. തതദശ സ്ഥാപനത്തില് ലഭയമായ പ്പജ.സി.ബി, െിറ്റാച്ചി, പ്പചയ്തന് 

പ്പബല്റ്റ് ഉള്ള െിറ്റാച്ചി, തബാട്ടുകള്, എലക്ക്ടിക് മരം മുറി 

യക്ന്തങ്ങള് എന്നിവ സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങള്, ഉടമയുപ്പട തപരും, 

പ്പമാകബല് നമ്പരും സെിതം 

3. മുന്നറിയിെിപ്പെ പ്പവെിച്ചത്തില് നടത്തുന്ന ഒഴിെികല് 

ക്പവര്ക്ത്തനത്തില് 5.1.3 (2) (B) (a to h) പട്ടികയില്പ്പെടുന്നവര്ക്ക് 

ആദയ പരിഗണന നല്കണം. ഈ രീതിയില് മുന്ഗണനാ ക്കമം തതദശ 

സ്ഥാപനം നിര്ക്ണയിച്ചു എന്ന് വിതലലജ് ഓഫീസര്ക് ഉറെ് വരുത്തുക. 
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a. ഇത്തരം ക്പതദശവാസികപ്പെ സംബന്ധിച്ച് വിവരം നിലവില് തതദശ 

സര്ക്കാരുകെുപ്പട ദുരന്ത ലഘൂകരണ പദ്ധ്തിയില് ഉള്പ്പെട്ടിട്ടിലല 

എങ്കില്, ഇലക്ഷന് ബൂത്ത്  പ്പലവല് ഓഫീസര്ക്മാരുപ്പടയും, സന്നദ്ധ് 

ക്പവര്ക്ത്തകരുപ്പടയും, തപാലീസിപ്പെയും സൊയതത്താപ്പട ഉടന് 

തയ്യാറാകുവാന് തതദശ സ്ഥാപനങ്ങതൊട് ആവശയപ്പെടുക. 

b. ഒരു ജിലലയിതലാ, താലൂകിതലാ, ക്പതദശതത്താ മുന്നറിയിെിപ്പെ 

പ്പവെിച്ചത്തില് ഒഴിെികല് ആവശയമായി വന്നാല് ആദയം 

ഒഴിെിതകണ്ടതും, രക്ഷിതകണ്ടതും ഈ പട്ടിക 

അനുസരിച്ചായിരികണം 

c. ഇന്ന് മഞ്ഞ ആതലര്ക്ട്ടും നാപ്പെ ഓറതഞ്ചാ, ചുവതൊ ആപ്പണങ്കില്, 

ഇന്ന് കവകീട്ട് തപ്പന്ന ഇത്തരത്തില് ദുരന്ത സാധയതാ തമഖലയില് 

വസികുന്നവപ്പര കയാമ്പുകെിതലക് മാറ്റുവാന് തതദശ സ്ഥാപനവും, 

തപാലീസും, അഗ്നി സുരക്ഷാ വകുെുമായി തചര്ക്ന്ന് നടപടി 

സവീകരികുക. 

d. ജിലലയില് മഴയുപ്പട ഓറഞ്ച് അതലര്ക്ട്ട് ആണ് എങ്കില് 5.3 (2) (B) (a 

to h) പട്ടികയില്പ്പെടുന്നവപ്പര നിര്ക്ബന്ധമായും  കയാമ്പുകെിതലക് 

മാറ്റി താമസിെികണം. 

e. ഇവയില് ഏപ്പതങ്കിലും കുടുംബം കാലവര്ക്ഷ-തുലാവര്ക്ഷ 

മാസങ്ങെില് ഏപ്പതാരു അവസരത്തിലും കയാമ്പിതലക് മാറി 

താമസികണം എന്ന ആവശയം ഉന്നയിച്ചാല്, അവര്ക്കായി കയാമ്പ് 

നടത്തണം 

f. തതദശ സ്ഥാപനത്തിലൂപ്പട ഒഴുകുന്ന നദികെില് ജല നിരെ് 

സംബന്ധിച്ച ഓറഞ്ച് അതലര്ക്ട്ട് ലഭിച്ചാല് ഉടന് തപ്പന്ന 

നിര്ക്ബന്ധമായും 5.3 (2) (B) (a to h) പട്ടികയില്പ്പെടുന്നവപ്പര 

കയാമ്പുകെിതലക് മാറ്റി താമസിെികണം 

g. മഴയുപ്പട ചുവന്ന അതലര്ക്ട്ട് ജിലലയില് വന്നാല് ഉടന് തപ്പന്ന 2018, 

2019 ക്പെയകാലത്ത് ക്പെയവും ഉരുള്പ്പപാട്ടലും ബാധിച്ചവപ്പരയും, 

5.3 (2) (B) (a to h) പട്ടികയില്പ്പെടുന്നവപ്പരയും ഒഴിെികുവാന് 

തതദശ സ്ഥാപനതത്താടും, തപാലീസിതനാടും, അഗ്നി രക്ഷാ 
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വകുെിതനാടും ഒെം ക്പവര്ക്ത്തികുക, ക്പവര്ക്ത്തനങ്ങള് 

ഏതകാപിെികുക. 

h. ഇതിനായി ഈ കുടുംബങ്ങെുപ്പട പ്പമാകബല് നമ്പര്ക് ക്പതതയകമായി 

വിതലലജ് ഓഫീസില് സൂക്ഷികുക. 

4. വകുെിപ്പെ 24 x 7 ക്പവര്ക്ത്തികുന്ന സംസ്ഥാന/താലൂക് കതക്ണ്ടാള് 

റൂമില് ഷിഫ്റ്റ്റ്  അടിസ്ഥാനത്തില് പ്പ പയുട്ടി തെസില്ദാര്ക് റാങ്കില് 

കുറയാത്ത ഒരാപ്പെ നിതയാഗികണം 

5. ഒഴിെികല്, രക്ഷാ ക്പവര്ക്ത്തനം എന്നീ സാെചരയത്തില് ഗര്ക്ഭിണികള്, 

കുട്ടികള്, അംഗപരിമിതര്ക്, ഭിന്നതശഷികാര്ക് എന്നിവര്ക്ക് ആദയ 

പരിഗണന നല്കുക 

6. ജിലലാ തലത്തില് അടിയന്തിരഘട്ടങ്ങെില് ഉപതയാഗികുവാന് tarpaulinനും, 

പ്പചറിയ പന്തലും മറ്റും പ്പകട്ടി നല്കുന്നവരുമായും തകക്ര സര്ക്കാര്ക് 

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

ക്ഷണിച്ച് തീരുമാനമാകി സൂക്ഷികുക. ആവശയമാപ്പണങ്കില് മാക്തം 

ഉപതയാഗപ്പെടുത്തുക. ഇതിനാവശയമായ തഫാര്ക്മാറ്റ്  Handbook on Disaster 

Management – Volume 2 – Emergency Operations Centres & Emergency Support Functions 
Plan, Keralaല് നല്കിയിട്ടുണ്ട്. 

7. അതയാെിത സാെചരയങ്ങെില് ഉപതയാഗികുവാന് ആവശയമായ 

വണ്ടികള്, ജനതററ്ററുകള്, പ്പക്കയിനുകള്, മണ്ണ് മാന്തികള് 

ദുരിതാശവാസത്തിനാവശയമായ മറ്റ് വസ്തുവകകള് (വിറക്, പാക്തങ്ങള് 

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

Ministry of Home Affairs, Govt. of India ക്പകാരം നിഷ്കര്ക്ഷിച്ചിരികുന്നത് 

തപാപ്പല തററ്റ് തകാൺക്ടാക്റ്റ് ക്ഷണിച്ച് തീരുമാനമാകി സൂക്ഷികുക. 

ആവശയമാപ്പണങ്കില് മാക്തം ഉപതയാഗപ്പെടുത്തുക. ഇതിനാവശയമായ 

തഫാര്ക്മാറ്റ്  Handbook on Disaster Management – Volume 2 – Emergency Operations 

Centres & Emergency Support Functions Plan, Keralaല് നല്കിയിട്ടുണ്ട്. 
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8. താലൂക് തലത്തില് നിന്നും അനുബന്ധം 1, 2 എന്നിവ സമയ 

ബന്ധിതമായി ജിലലാ ഇ.ഓ.സിയില് ലഭയമാകുന്നുണ്ട് എന്ന് ഉറെ് 

വരുത്തുക. 

9. അംഗീകൃത ദുരന്തത്തില് തകര്ക്ച്ച തനരിട്ട വീടുകെുപ്പട പ്പകട്ടിട 

തകര്ക്ച്ചയുപ്പട തതാത് മാക്തം ശതമാന നിരകില് GO (Ms) No. 25/2019/DMD 

dated 23-08-2019 ക്പകാരം കണകാതകണ്ടതുണ്ട്. ഈ 

ക്പവര്ക്ത്തനത്തിനായി ലാന്ഡ് റവനയൂ കമ്മീഷണര്ക് ഒരു പ്പമാകബല് 

ആൈിതകഷന് തയ്യാറാകി വിശദമായ നിര്ക്തദശങ്ങള് പുറപ്പെടുവികും. 

ഇത്തരത്തില് ലഭികുന്ന നാശനഷ്ട വിവര തതാതിന് അനുസരിച്ച് GO 

(Ms) No. 25/2019/DMD dated 23-08-2019ല് അതാത് കയാറ്റഗറിയ്തക് എതിപ്പര 

പരാമര്ക്ശികുന്ന സംസ്ഥാന ദുരന്ത ക്പതികരണ നിധിയില് നിന്നുള്ള 

ധന സൊയം വീട്ടുടമസ്ഥന് അനുവദികാവുന്നതാണ്. CMDRFല് നിന്നും 

2020-21ല് തുക അനുവദികുവാന് സര്ക്കാര്ക് നിര്ക്ണയിച്ചാല് 

ആയതിനായി ക്പതതയകം ഉത്തരവ് ലഭയമാകും. 

10. ബണ്ട് സംരക്ഷണം, കടല് തീരപ്പത്തവീട് സംരക്ഷണം എന്നിവ 

ആവശയമായി വരികയാപ്പണങ്കില്, തതദശ സ്ഥാപനത്തിനും, ജലതസച്ചന 

വകുെിനും, കൃഷി വകുെിനും സവന്തമായി  ഈ ക്പവര്ക്ത്തിക് പണം 

ലഭയമലല എങ്കില് മണല്നിറച്ച കയര്ക് ചാകുകതൊ, ജിതയാ ടയുബുകതൊ 

ഇടുന്ന ക്പവര്ക്ത്തികള്ക് ഒരു പഞ്ചായത്തില് പരമാവധി രണ്ട് ലക്ഷം 

രൂപ, മുനിസിൊലിറ്റിയില് മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപ, തകാര്ക്െതറഷനില് അഞ്ച് 

ലക്ഷം രൂപ വപ്പര 2245-02-101-94-Flood-Other itemsല് നിന്നും 

വെികാവുന്നതാണ്. 

11. ഈ ക്പവര്ക്ത്തികള് ആവശയമാപ്പണങ്കില് തെസില്ദാരുപ്പട 

അനുമതിതയാപ്പട മാക്തം ഉപതയാഗപ്പെടുത്തുക. ഈ ക്പവര്ക്ത്തിമൂലം 

ഉണ്ടാകുന്ന ദുരന്ത ലഘൂകരണം എക്ത എന്നത് തെസില്ദാര്ക് 

തബാധയപ്പെടുകയും, അത്തരത്തില് സാക്ഷയപ്പെടുത്തിയതിന് തശഷം 

തവണം അനുമതി നല്കുവാന്. 

12. GO (Ms) No. 1/2019/DMD dated 11-01-2019 ക്പകാരം, പുറതമ്പാകില് 

വസികുന്നവരുപ്പട ഭാഗീകമായി തകര്ക്ന്ന വീടുകള് സംബന്ധിച്ച് 
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ലഭികുന്ന നാശനഷ്ട വിവര റിതൊര്ക്ട്ടിപ്പല ശതമാനകണകിപ്പല 

നാശനഷ്ട തതാത് അനുസരിച്ച് അതാത് കയാറ്റഗറിയ്തക് എതിപ്പര GO (Ms) 

No. 25/2019/DMD dated 23-08-2019ല് പരാമര്ക്ശികുന്ന സംസ്ഥാന ദുരന്ത 

ക്പതികരണ നിധിയില് നിന്നുള്ള ധന സൊയം വീട്ടുടമസ്ഥന് 

അനുവദികാവുന്നതാണ്. 

13. സംസ്ഥാന ദുരന്ത ക്പതികരണ നിധിയില് നിന്നും അനുവദനീയമായ 

വയക്തിഗതമായ എലലാ ദുരിതാശവാസവും Direct Benefit Transfer  വഴി 

വയക്തിയുപ്പട ബാങ്ക് അപ്പകൗണ്ടില് തവണം അനുവദികുവാന്. പ്പചക്, 

തനരിട്ട് പണം നല്കല് എന്നിവ അനുവദനീയമലല. 

14. രകനവി്-19മെ കൂടി സനഹചരയാം പരിഗണിച്ച് ദുരിതനശവനസ കയനമ്പ് 

നടത്തുന്തിന് അനുബന്ധാം 3 പ്പകനരെുള്ള നടപടികള് സവീകരിക്കണാം 

15. വിതലലജ് ഓഫീസര്ക് തനരിട്ട് നടതത്തണ്ടുന്ന നാശനഷ്ട/ജീവൊനി വിവര 

തശഘരണം 

− വീടും സ്ഥലവും നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന റിതൊര്ക്ട്ട്  തതദശ വകുെ് 

എഞ്ചിനീയറുമായി തചര്ക്ന്ന് ലാന്ഡ് റവനയൂ കമ്മീഷണര്ക് 

നിര്ക്തദശികുന്ന ആൈിതകഷനില് തശഖരികുക 

− കദനംദിന കയാമ്പ് റിതൊര്ക്ട്ട്  ലാന്ഡ് റവനയൂ കമ്മീഷണര്ക് 

നിര്ക്തദശികുന്ന ആൈിതകഷനില് തശഖരികുക 

− ജീവൊനി സംബന്ധിച്ച റിതൊര്ക്ട്ട് , തപാലീസ് എഫ്റ്.ഐ.ആര്ക് 

സെിതം ജിലലാ ദുരന്ത നിവാരണ അതതാറിറ്റിയില് ലഭയമാകുക. 

അംഗീകൃത ദുരന്തങ്ങെില് മരണമടഞ്ഞവരുപ്പട ആക്ശിതര്ക്ക് 

മാക്തമാണ് സംസ്ഥാന ദുരന്ത ക്പതികരണ നിധിയില് നിന്നുള്ള 

ദുരിതാശവാസ സൊയത്തിന് അര്ക്െത. ഇതിനായി തപാലീസ് 

എഫ്റ്.ഐ.ആര്ക് റിതൊര്ക്ട്ട്  ആണ് ആക്ശയിതകണ്ടത്. 

5.4 തരദശ സവയാംഭരണ സര്ക്കനരുകള്  

1. ഒഴിെികല്, രക്ഷാ ക്പവര്ക്ത്തനം എന്നിവ അതാത് തതദശ സ്ഥാപന 

തമഖലയില് ഏതകാപിെികുന്ന ചുമതല തതദശ 

സ്ഥാപനത്തിനായിരികും 
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2. എലലാ തതദശ സ്ഥാപനങ്ങള്കും അടിയന്തിര ദുരന്ത 

ക്പതികരണത്തിനായി സവന്തം ഫണ്ടില് നിന്നും ഒരു തുക നീകി 

വയ്തകുവാന് അനുവദികുന്നത് തതദശ സവയംഭരണ വകുെ് 

പരിഗണികണം. 

3. ദുരിതാശവാസ കയാമ്പുകെുപ്പട നടത്തിെിനുള്ള അനുബന്ധം 3പ്പല 

മാര്ക്ഗനിര്ക്തദശങ്ങള് ക്പകാരം കയാമ്പ് നടത്തിെ് ലാന്ഡ് റവനയൂ 

വകുെിപ്പനാെം ഏതകാപിെികുക. 

4. കയാമ്പ് നടത്തിെിനായി വിതലലജ് ഓഫീസറുപ്പട കൂപ്പട ക്പവര്ക്ത്തനങ്ങള് 

ഏതകാപിെികുന്നതിന് തതദശസവയംഭരണ സ്ഥാപനം ഒരു ചാര്ക്ജ് 

ഓഫീസപ്പറ നിതയാഗിതകണ്ടതാണ്. 

5. ദുരന്ത ലഘൂകരണ പദ്ധതികളില്സ നിന്ുാം ചുവമട രചര്ക്കുന് വിവരങ്ങള് 

പരിരശനധിച്ച് ഇവയുമട പട്ടികകളുാം, മെനസബല്സ നമ്പറുകളുാം തനലൂക്ക് 

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

എന്ിവിടങ്ങളില്സ നല്സകുക. 

A. കയാമ്പുകള് നടത്തുവാന് ഉതകുന്ന സ്ഥലങ്ങള് - പഞ്ചായത്ത് 

തിരിച്ച് 

B. ദുരന്ത ആഘാതം ഏറ്റവും ഉണ്ടാകുവാന് സാധയതയുള്ള 

വിഭാഗങ്ങെും, സ്ഥലങ്ങെും സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങള് 

a. പുറതമ്പാകില് വസികുന്നവര്ക് 

b. തകാെനികള്, പുഴയുപ്പടതയാ, നീര്ക്ചാലുകെുപ്പടതയാ ഓരത്ത് 

താമസികുന്നവര്ക് 

c. വയല് കരകെില് താമസികുന്നവര്ക് 

d. മലയുപ്പട ചരിവുകെിലും ഒറ്റപ്പെട്ട ക്പതദശത്തും വസികുന്നവര്ക് 

e. 2018ല് ഉരുള്പ്പപാട്ടല്/മണ്ണിടിച്ചില്/പ്പവള്ളപ്പൊകം എന്നിവ 

ബാധികുകയും, വാസതയാഗയമലല എന്ന് ജിതയാെജികല് സര്ക്തവ 

ഓഫ്റ് ഇന്തയ, ജിലലാ ദുരന്ത നിവാരണ അതതാറിറ്റി എന്നിവര്ക് 

കപ്പണ്ടത്തുകയും പ്പചയ്തത വീടുകെില് താമസികുന്ന ദുരന്ത 

ബാധിതര്ക് 
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f. 2019ല് ഉരുള്പ്പപാട്ടല്/മണ്ണിടിച്ചില്/പ്പവള്ളപ്പൊകം എന്നിവ 

ബാധികുകയും, വാസതയാഗയമലല എന്ന് സംസ്ഥാന/ജിലലാ ദുരന്ത 

നിവാരണ അതതാറിറ്റികള് നിതയാഗിച്ച സംഘം കപ്പണ്ടത്തുകയും 

പ്പചയ്തത വീടുകെില് താമസികുന്ന ദുരന്ത ബാധിതര്ക് 

g. പുറതമ്പാകില് താമസകാരായിരുന്ന വീട് പൂര്ക്ണ്ണമായും 

തകരുകതയാ, വാസതയാഗയമലലാതായി തീരുകതയാ പ്പചയ്തത 

കുടുംബങ്ങള് 

h. ദുരിതാശവാസ സൊയം ഉപതയാഗപ്പെടുത്തി വീടിപ്പെ 

പുനര്ക്നിര്ക്മ്മാണം പൂര്ക്ത്തികരിച്ചിട്ടിലലാത്ത കുടുംബങ്ങള് 

C. തതദശ സ്ഥാപനങ്ങള് തയ്യാറാകിയിട്ടുള്ള എമര്ക്ജന്സി 

പ്പറസ്തപാൺസ് ടീം സംബന്ധിച്ച പട്ടികയും, ടീം അംഗങ്ങെുപ്പട 

പ്പമാകബല് തഫാൺ വിവരങ്ങെും 

D. തതദശ സ്ഥാപനത്തില് ലഭയമായ പ്പജ.സി.ബി, െിറ്റാച്ചി, പ്പചയ്തന് 

പ്പബല്റ്റ് ഉള്ള െിറ്റാച്ചി, തബാട്ടുകള്, എലക്ക്ടിക് മരം മുറി 

യക്ന്തങ്ങള് എന്നിവ സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങള്, ഉടമയുപ്പട തപരും, 

പ്പമാകബല് നമ്പരും സെിതം 

6. മുന്നറിയിെിപ്പെ പ്പവെിച്ചത്തില് നടത്തുന്ന ഒഴിെികല് 

ക്പവര്ക്ത്തനത്തില് 5.4 (5) (B) (a to h) പട്ടികയില്പ്പെടുന്നവര്ക്ക് ആദയ 

പരിഗണന നല്കണം. ഈ രീതിയില് മുന്ഗണനാ ക്കമം തതദശ 

സ്ഥാപനം നിര്ക്ണയികുക. 

a. ഇത്തരം ക്പതദശവാസികപ്പെ സംബന്ധിച്ച് വിവരം നിലവില് തതദശ 

സര്ക്കാരുകെുപ്പട ദുരന്ത ലഘൂകരണ പദ്ധ്തിയില് ഉള്പ്പെട്ടിട്ടിലല 

എങ്കില്, ഇലക്ഷന് ബൂത്ത്  പ്പലവല് ഓഫീസര്ക്മാരുപ്പടയും, സന്നദ്ധ് 

ക്പവര്ക്ത്തകരുപ്പടയും, തപാലീസിപ്പെയും സൊയതത്താപ്പട ഉടന് 

തയ്യാറാകുക. 

b. ഒരു ജിലലയിതലാ, താലൂകിതലാ, ക്പതദശതത്താ മുന്നറിയിെിപ്പെ 

പ്പവെിച്ചത്തില് ഒഴിെികല് ആവശയമായി വന്നാല് ആദയം 

ഒഴിെിതകണ്ടതും, രക്ഷിതകണ്ടതും ഈ പട്ടിക 

അനുസരിച്ചായിരികണം 
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c. ഇന്ന് മഞ്ഞ ആതലര്ക്ട്ടും നാപ്പെ ഓറതഞ്ചാ, ചുവതൊ ആപ്പണങ്കില്, 

ഇന്ന് കവകീട്ട് തപ്പന്ന ഇത്തരത്തില് ദുരന്ത സാധയതാ തമഖലയില് 

വസികുന്നവപ്പര കയാമ്പുകെിതലക് മാറ്റുവാന് തതദശ സ്ഥാപനവും, 

വിതലലജ് ഓഫീസും തചര്ക്ന്ന് നടപടി സവീകരിച്ചു എന്ന് ഉറെ് 

വരുത്തുക. 

d. ജിലലയില് മഴയുപ്പട ഓറഞ്ച് അതലര്ക്ട്ട് ആണ് എങ്കില് 

നിര്ക്ബന്ധമായും 5.4 (5) (B) (a to h) പട്ടികയില്പ്പെടുന്നവപ്പര 

കയാമ്പുകെിതലക് മാറ്റി താമസിെികണം. 

e. ഇവയില് ഏപ്പതങ്കിലും കുടുംബം കാലവര്ക്ഷ-തുലാവര്ക്ഷ 

മാസങ്ങെില് ഏപ്പതാരു അവസരത്തിലും കയാമ്പിതലക് മാറി 

താമസികണം എന്ന ആവശയം ഉന്നയിച്ചാല്, അവര്ക്കായി റവനയൂ 

വകുെുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കയാമ്പ് നടത്തണം 

f. തതദശ സ്ഥാപനത്തിലൂപ്പട ഒഴുകുന്ന നദികെില് ജല നിരെ് 

സംബന്ധിച്ച ഓറഞ്ച് അതലര്ക്ട്ട് ലഭിച്ചാല് ഉടന് തപ്പന്ന 

നിര്ക്ബന്ധമായും 5.4 (5) (B) (a to h) പട്ടികയില്പ്പെടുന്നവപ്പര 

കയാമ്പുകെിതലക് മാറ്റി താമസിെികണം 

g. മഴയുപ്പട ചുവന്ന അതലര്ക്ട്ട് ജിലലയില് വന്നാല് ഉടന് തപ്പന്ന 2018, 

2019 ക്പെയകാലത്ത് ക്പെയവും ഉരുള്പ്പപാട്ടലും ബാധിച്ചവപ്പരയും, 

5.4 (5) (B) (a to h) പട്ടികയില്പ്പെടുന്നവപ്പരയും ഒഴിെികുവാന് 

തപാലീസിതനാടും, അഗ്നി രക്ഷാ വകുെിതനാടും, റവനയൂ 

വകുെിതനാടും ഒെം ക്പവര്ക്ത്തികുക; തതദശ സ്ഥാപനതലത്തില് 

ക്പവര്ക്ത്തനങ്ങള് ഏതകാപിെികുക. 

h. ഇതിനായി ഈ കുടുംബങ്ങെുപ്പട പ്പമാകബല് നമ്പര്ക് ക്പതതയകമായി 

തതദശ സ്ഥാപനത്തില് സൂക്ഷികുക; വിതലലജ് ഓഫീസ്, തപാലീസ് 

തേഷന്, അഗ്നി സുരക്ഷാ വകുെ് തേഷന് എന്നിവിടങ്ങെില് തമല് 

പട്ടിക ലഭയമാകുക. 

7. ഒഴിെികല്, രക്ഷാ ക്പവര്ക്ത്തനം എന്നീ സാെചരയത്തില് ഗര്ക്ഭിണികള്, 

കുട്ടികള്, അംഗപരിമിതര്ക്, ഭിന്നതശഷികാര്ക് എന്നിവര്ക്ക് ആദയ 

പരിഗണന നല്കുക 
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8. എലലാ തതദശ സ്ഥാപനങ്ങെും ജൂൺ മുതല്  ിസംബര്ക് വപ്പര 

കൺതക്ടാള് റൂമുകള് സ്ഥാപികുക. ഈ കൺതക്ടാള് റൂം അതാത് 

തതദശ സ്ഥാപനത്തിപ്പല വിവിധ ദുരന്ത ക്പതികരണ ക്പവര്ക്ത്തനങ്ങള് 

ഏതകാപിെികുവാന് ഉപകാരക്പദം ആയിരികും 

9. തതദശ സര്ക്കാരുകെുപ്പട ദുരന്ത ലഘൂകരണ പദ്ധ്തിയില് 

കപ്പണ്ടത്തിയിട്ടുള്ള കയാമ്പുകള്കായുള്ള പ്പകട്ടിടങ്ങള് 

ഉപതയാഗയുക്തമാണ് എന്ന് ഉറെ് വരുത്തുക 

10. വഴി അരികുകെിലും, കടത്തിണ്ണകെില്, ബസ് ോെ്കെിലും 

അന്തിഉറങ്ങുന്ന ആെുകള്ക് മഴകാലം ദുരന്ത പൂര്ക്ണമാണ്. ഇത് 

ഒഴിവാകുവാനും, ഇവര്ക്ക് ഈ മഴകാലത്ത് രാക്തികാലങ്ങെില് 

ഉറങ്ങാനും, അത്താഴം നല്കുവാനും ഉള്ള സംവിധാനം തതദശ 

സ്ഥാപനങ്ങെുപ്പട തനതൃതവത്തില് സാമൂെിക നീതി വകുെിപ്പെ 

സെകരണതത്താപ്പട ഒരുതകണ്ടതാണ്. 

11. മണ്ണ് സംരക്ഷണ വകുെ് ഉതദയാഗസ്ഥപ്പര ഉപതയാഗിച്ച് നീര്ക്ചാലുകെില് 

ഉള്ള തടസങ്ങള് കപ്പണ്ടത്തുക. അവയിപ്പല തടസങ്ങള് മാറ്റുവാന് 

തതദശ എന്ജിനീയറിങ്ങ് വകുെ്, പ്പപാതു മാരാമത്ത് വകുെ്, 

ജലതസചന വകുെ് എന്നിവപ്പര ഉപതയാഗികുക 

12. ഓടകള് പരിതശാധിച്ച് അവയിപ്പല തടസങ്ങള് മാറ്റുവാന് തതദശ 

എന്ജിനീയറിങ്ങ് വകുെിപ്പന നിതയാഗികുക. മഴപ്പവള്ളത്തിപ്പെ ഒഴുക് 

തടസ്സപ്പെടുത്തുന്ന എലലാ വസ്തുകെും ഓടകെില്നിന്നും 

നീര്ക്ച്ചാലുകെില് നിന്നും മാറ്റുക.  

13. സവകാരയ ഭൂമിയിലുള്ള അപകടകരമായ മരങ്ങെും മരച്ചിലലകെും 

കപ്പണ്ടത്തി മുറിച്ചു മാറ്റുവാന് ദുരന്ത നിവാരണ നിയമം 2005, Section 

30 (2) (v) ക്പകാരം പ്പപാതുജനങ്ങള്ക്  പക്ത-മാധയമങ്ങള് വഴി 

നിര്ക്തദശം നല്കുക. ഈ നിര്ക്തദശം അനുസരികാത്ത വയക്തികള്കും 

സവകാരയ സ്ഥാപനങ്ങള്കുമായിരികും അവരവരുപ്പട ഭൂമിയിലുള്ള 

മരം വീണ് ഉണ്ടാകുന്ന എലലാ അപകടങ്ങള്കും നഷ്ട പരിൊരം 

നല്കുവാന് ബാധയത എന്നത് പരസയപ്പെടുത്തുക. 
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14. െരിത തകരെം, പ്പതാഴിലുറെ് എന്നീ പദ്ധ്തികള് ഉപതയാഗിച്ച് ജല 

സംരക്ഷണത്തിന് കുെങ്ങെും, തതാടുകെും, മറ്റ് ജലാശയങ്ങള്, 

കിണറുകള് എന്നിവപ്പയലലാം ശുദ്ധ്മാകുവാനും പരമാവധി ജല 

സംഭരണം ഉറെുവരുത്തുവാനും നടപടികള് സവീകരികുക. 

15. പുഴകടവുകെിലും, ബീച്ചുകെിലും, അപകടകരമായ കയം/നീര്ക്ച്ചുഴി 

ഉള്ള ക്പതദശങ്ങെിലും അപകട സൂചനാ തബാര്ക് ുകള് സ്ഥാപികുക 

16. മലതയാര തമഖലയിപ്പല തറാ ുകള്ക് കുറുപ്പക ഉള്ള പ്പചറിയ 

ചാലുകെിലൂപ്പട മലപ്പവള്ള പാച്ചിലും ഉരുള്പ്പപാട്ടലും ഉണ്ടാകുവാന് 

സാധയതയുണ്ട് എന്നതിനാല് ഇത്തരം ചാലുകെുപ്പട അരികില് 

കാലവര്ക്ഷ-തുലാവര്ക്ഷ കാലത്ത് വാെനങ്ങള് നിര്ക്ത്തരുത് എന്ന 

അപകട സൂചനാ തബാര്ക് ുകള് സ്ഥാപികുക 

17. മലതയാര തമഖലയിപ്പല പാലം, culvert എന്നിവയുപ്പട അടിയിലുള്ള 

തടസങ്ങള് നീകംപ്പചയ്തത് ജല ബെിര്ക്ഗമനം സുഗമമാകുവാന് നടപടി 

സവീകരികുക 

18. എലലാ സ്കൂെുകെിപ്പലയും പ്പകട്ടിടങ്ങെുപ്പട ഉറെ് തതദശ-സവയംഭരണ 

എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിഭാഗം എഞ്ചിനീയപ്പറപ്പകാണ്ട് ക്പാഥമിക 

പരിതശാധന നടത്തി സുരക്ഷിതമലലാത്ത പ്പകട്ടിടങ്ങള് കപ്പണ്ടത്തുവാന് 

നടപടി എടുകുക. ഇത്തരത്തില് കപ്പണ്ടത്തുന്ന പ്പകട്ടിടങ്ങള് അദ്ധ്യയനം 

നടത്തുവാന് തയാഗയമാകുവാന് തവണ്ടുന്ന നടപടികള് വിദയാഭയാസ 

വകുെ് കകപ്പകാതള്ളണ്ടതാണ്. അതയാഗയത ഉള്ള പ്പകട്ടിടങ്ങെില് ഒരു 

കാരണവശാലും അദ്ധ്യയനം നടത്തുവാന് പാടുള്ളതലല. 

19. എലലാ ആശുപക്തികെുപ്പടയും പ്പകട്ടിടങ്ങെുപ്പട ഉറെ് തതദശ-സവയംഭരണ 

എഞ്ചിനീയറിംഗ് എഞ്ചിനീയപ്പറപ്പകാണ്ട് ക്പാഥമിക പരിതശാധന നടത്തി 

സുരക്ഷിതമലലാത്ത പ്പകട്ടിടങ്ങള് കപ്പണ്ടത്തുവാന് നടപടി എടുകുക. 

ഇത്തരത്തില് കപ്പണ്ടത്തുന്ന പ്പകട്ടിടങ്ങള്ക് ആവശയമായ 

ബലപ്പെടുത്തല് നടത്തുവാന് തവണ്ടുന്ന നടപടികള് ആതരാഗയ വകുെ് 

കകപ്പകാപ്പള്ളണ്ടതാണ്. അതയാഗയത ഉള്ള പ്പകട്ടിടങ്ങെില് ഒരു 

കാരണവശാലും തരാഗികപ്പെതയാ, ഉതദയാഗസ്ഥപ്പരതയാ 

ക്പതവശിെികുവാന് പാടുള്ളതലല. 
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20. പ്പപാതു സ്ഥലങ്ങെില് വെരുന്ന ഉയര്ക്ന്ന മരങ്ങെിലും, പ്പപാതു 

പ്പകട്ടിടങ്ങെിലും വെരുന്ന തീനിച്ച, കടന്നല് എന്നിവയുപ്പട കുതത്തറ്റ് 

ആെുകള് മരണപ്പപടുന്ന സാെചരയം ഉണ്ടായതായി കണ്ടുവരുന്നു. 

ഇത്തരം പ്പപാതുശലയം ആകാവുന്ന ജീവികപ്പെ നിയക്ന്തികുവാന് 

ആവശയമായ നടപടികള് കകപ്പകാള്ളുക. 

21. ദുരന്ത തശഷം, ദുരന്ത ബാധിതര്ക് വീട് തകര്ക്ന്ന അതത സ്ഥലത്താണ് 

വീട് പുനര്ക്നിര്ക്മികുന്നപ്പതങ്കില് തതദശ സ്ഥാപനം വീട് നിര്ക്മാണത്തിന് 

ഒരു ദിവസത്തിനുള്ളില് അനുമതി നല്തകണ്ടതാണ് [GO (Ms) No. 

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

22. അംഗീകൃത ദുരന്തത്തില് തകര്ക്ച്ച തനരിട്ട വീടുകെുപ്പട പ്പകട്ടിട 

തകര്ക്ച്ചയുപ്പട തതാത് മാക്തം ശതമാന നിരകില് GO (Ms) No. 25/2019/DMD 

dated 23-08-2019 ക്പകാരം കണകാതകണ്ടതുണ്ട്. ഈ 

ക്പവര്ക്ത്തനത്തിനായി ലാന്ഡ് റവനയൂ കമ്മീഷണര്ക് തയ്യാറാകുന്ന 

പ്പമാകബല് ആൈിതകഷനിപ്പല വിവര തശഖരണത്തില് തതദശ 

സവയംഭരണ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിഭാഗവും, ഭരണ വിഭാഗവും, ലാന്ഡ് 

റവനയൂ ഉതദയാഗസ്ഥനും തചര്ക്ന്നാണ് നാശനഷ്ട്ട തതാത് കണകാകാകി 

നല്തകണ്ടത്. 

a. വീടിപ്പെതയാ, ഗൃതൊപകരണങ്ങെുപ്പടതയാ വാലയു 

കണകാതകണ്ടതിലല. തകര്ക്ച്ച തനരിട്ട പ്പകട്ടിടത്തിന് തകര്ക്ച്ചയുപ്പട 

ശതമാന നിരകിപ്പല തതാതിന് അനുസരിച്ച് മാക്തതമ ദുരന്ത 

ക്പതികരണ നിധിയില് നിന്നും തുക അനുവദികുവാന് 

സാധികുകയുള്ളൂ. വീടിപ്പെതയാ, ക്ഗതൊപകരണങ്ങെുപ്പടതയാ 

വാലയു ദുരിതാശവാസ സൊയം നല്കുന്നതിന് മാനദണ്ഡം അലല. 

23. പരസയ തൊ ിങ്ങുകെുപ്പടയും, കാലെഴകം പ്പചന്ന 

തപാസ്സ്റ്റുകെുപ്പടയും ശക്തി പരിതശാധികുവാനും, ഇവ കാറ്റത്ത്  

മറിഞ്ഞു വീണ് നഷ്ടവും ജീവൊനിയും ഉണ്ടാകുന്നിലല എന്നും ഉറെ് 

വരുത്തണം എന്ന് തബാര്ക്ഡ് സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള എലലാ പരസയ 

സ്ഥാപനങ്ങള്കും, കമ്പനികള്കും നിര്ക്തദശം നല്കുക. 
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24. എലലാ പഞ്ചായത്തിലും ദുരന്ത സാെചരയത്തിലും ശുദ്ധ്ജല ലഭയത 

ഉറെ് വരുത്തുവാന് തവണ്ട നടപടികള് സവീകരികുക. ഇതിനായി ജല 

അതതാറിറ്റിയുപ്പട സൊയവും, ജലനിധിയുപ്പട സൊയവും തതടുക. 

25. ആലെുഴ ജിലലയില് കുട്ടനാട് തമഖലയില് ക്പെയകാലത്ത് ദുരിതാശവാസ 

ക്പവര്ക്ത്തനങ്ങള്ക് ഉയരം കുറഞ്ഞ നടപാലങ്ങെും, കള്വര്ക്ട്ടുകെും 

തടസം സൃഷ്ടിച്ചിരുന്നു. ഇവയില് ക്പധാന തടസം സൃഷ്ടിച്ചവ റവനയു 

വകുെും, തതദശസവയംഭരണ പ്പപാതുമരാമത്ത് വകുെുമായി 

ആതലാചിച്ച് മഴകാലപ്പത്തപ്പകങ്കിലും മാറ്റുക. 

26. പ്പകട്ടിനില്കുന്ന ജലവും പരിസരങ്ങെും ശുചീകരികുന്നതിനും, 

പ്പകാതുക് നിവരണത്തിനും, കുടിപ്പവള്ള തക്സാതസുകള് 

അണുവിമുതമാകുന്നതിനും ആവശയമായ സാധനങ്ങെും 

ഉപകരണങ്ങെും തനരപ്പത്തതപ്പന്ന തതദശ സ്ഥാപനങ്ങള് സവന്തം 

പ്പചലവില് വാങ്ങി സൂക്ഷിയ്തകുന്നു എന്ന് ഉറെ് വരുത്തുക. 

27. മഴകാലത്ത് ജലനിരെ് ഉയരുന്നതനുസരിച്ച് ക്പെയം ബാധികുവാന് 

സാധയതയുള്ള കുടിപ്പവള്ള പദ്ധ്തികെുപ്പട സംക്ഷിപ്ത വിവരം തകരെ 

വാട്ടര്ക് അതതാറിറ്റി/ജലനിധിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തശഖരിച്ച് 

സൂക്ഷിതകണ്ടതും ഒരു ക്പതദശതത്തക് കുടിപ്പവള്ളം മുടങ്ങിയാല് 

അവിതടക് കുടിപ്പവള്ളപ്പമത്തികുവാന് സാധികുന്ന പ്പതാട്ടടുത്തുള്ള 

മപ്പറ്റാരു പദ്ധ്തി മുന്കൂട്ടി കപ്പണ്ടത്തി പ്പവതകണ്ടതുമാണ്. 

28. ശുദ്ധ്ീകരിച്ച ജലം വിതരണം പ്പചയ്യുവാന് പറ്റിയ പദ്ധ്തികപ്പൊന്നും 

സമീപക്പതദശത്തിലലാപ്പയങ്കില് സുരക്ഷിതമായ ജലം ലഭയമായതതാ 

അടിയന്തര സാെചരയത്തില് ശുദ്ധ്ീകരിച്ച് വിതരണം പ്പചയ്യാന് 

സാധികുന്നതതാ ആയ ബദല് തക്സാതസ്സ് കപ്പണ്ടത്തി പ്പവതകണ്ടതും 

അവിടുപ്പത്ത ജലത്തിപ്പെ ഗുണനിലവാര പരിതശാധന നടത്തി 

ആവശയമായ ശുദ്ധ്ീകരണ  ക്പക്കിയ എന്താപ്പണന്ന് വാട്ടര്ക് 

അതതാറിറ്റിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തീരുമാനിതകണ്ടതാണ്. 

29. ടാങ്കര്ക് തലാറിയില് ജലവിതരണം സാധികാത്ത രീതിയില് 

പ്പവള്ളപ്പൊകം കാരണം ഗതാഗത തടസ്സം ഉണ്ടാകുകയാപ്പണങ്കില് ഒരു 

കുടുംബത്തിന് അതയാവശയമായി നല്തകണ്ട കുടിപ്പവള്ള 
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വിതരണത്തിനായി 15-20 ലിറ്റര്ക് പ്പജറി കയാനുകള് പഞ്ചായത്ത് 

തലത്തില് കരുതലായി സൂക്ഷിതകണ്ടതും ആവശയഘട്ടങ്ങെില് 

ഇതുപതയാഗപ്പെടുത്തി കുടിപ്പവള്ള വിതരണം ഉറൊതകണ്ടതുമാണ്. 

30. അതയാവശയ സരര്ക്ഭങ്ങെില് വിതരണം പ്പചയ്യുവാനായി തലാറിന് 

ടാലറ്റ് മതിയായ അെവില് സൂക്ഷികുക. 

31. തതദശ സര്ക്കാരുകള് തയ്യാറാകിയ ദുരന്ത ലഘൂകരണ പദ്ധ്തിയില് 

ഉള്പ്പെടുന്ന അടിയന്തിര ഘട്ട ക്പവര്ക്ത്തനങ്ങള്ക് തയ്യാപ്പറടുകുക. 

32. തതദശ സ്ഥാപനത്തിപ്പല വിവിധ എമര്ക്ജന്സി പ്പറസ്തപാൺസ് 

ടീമുകള്ക് ഓതരാ തമഖല തിരിച്ച് അടിയന്തിര ഘട്ട ക്പവര്ക്ത്തന 

ചുമതല നല്കുക 

33. അടിയന്തിരഘട്ടങ്ങെില് തീരപ്പത്തയും, വയല് ബണ്ടുകെിപ്പലയും, 

പുഴതയാരപ്പത്തയും വീടുകള്ക് സംരക്ഷണം നല്കുവാന് ആവശയമായ 

രീതിയില് മണല്നിറച്ച കയര്ക് ചാകുകതൊ, ജിതയാ ടയുബുകതൊ 

കരുതുവാന് തവണ്ടുന്ന നടപടികള് ജലതസചന വകുെ് , കൃഷി വകുെ് 

എന്നിവരുമായി തചര്ക്ന്ന് നടത്തണം 

34. വീടുകെുപ്പട നാശവും, കൃഷി നാശവും പരമാവധി കുറയ്തകുവാന് 

മണല്നിറച്ച കയര്ക് ചാകുകതൊ, ജിതയാ ടയുബുകതൊ തയ്യാറാകി 

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

Affairs, Govt. of India ക്പകാരം നിഷ്കര്ക്ഷിച്ചിരികുന്നത് തപാപ്പല തററ്റ് 

തകാൺക്ടാക്റ്റ് ക്ഷണിച്ച് തീരുമാനമാകി സൂക്ഷികുക. 

ഇതിനാവശയമായ തഫാര്ക്മാറ്റ്  Handbook on Disaster Management – Volume 2 – 

Emergency Operations Centres & Emergency Support Functions Plan, Keralaല് 

നല്കിയിട്ടുണ്ട്. 

35. അതിശക്തമായ പമ്പ്  പ്പസറ്റുകള്ക് തകക്ര സര്ക്കാര്ക് Ltr. No. 33-2/2015-

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

നിഷ്കര്ക്ഷിച്ചിരികുന്നത് തപാപ്പല തററ്റ് തകാൺക്ടാക്റ്റ് ക്ഷണിച്ച് 

തീരുമാനമാകി സൂക്ഷികുക. ഇതിനാവശയമായ തഫാര്ക്മാറ്റ്  Handbook on 

Disaster Management – Volume 2 – Emergency Operations Centres & Emergency Support 
Functions Plan, Keralaല് നല്കിയിട്ടുണ്ട്. 
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36. ബണ്ട് സംരക്ഷണം, കടല്തീരപ്പത്ത വീട് സംരക്ഷണം എന്നിവ 

ആവശയമായി വരികയാപ്പണങ്കില്, തതദശ സ്ഥാപനത്തിനും, ജലതസച്ചന 

വകുെിനും, കൃഷി വകുെിനും സവന്തമായി  ഈ ക്പവര്ക്ത്തിക് പണം 

ലഭയമലല എങ്കില് മണല്നിറച്ച കയര്ക് ചാകുകതൊ, ജിതയാ ടയുബുകതൊ 

ഇടുന്ന ക്പവര്ക്ത്തികള്ക് ഒരു പഞ്ചായത്തില് പരമാവധി രണ്ട് ലക്ഷം 

രൂപ, മുനിസിൊലിറ്റിയില് മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപ, തകാര്ക്െതറഷനില് 

അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ വപ്പര 2245-02-101-94-Flood-Other itemsല് നിന്നും 

വെികാവുന്നതാണ്. 

37. ദുരന്ത തശഷം വീടുകെിതലക് തിരിപ്പക തപാകുന്നവര്ക്കായി 

അനുബന്ധം 9പ്പല നിര്തദശങ്ങള് കയാമ്പില് നല്കുക 

5.4.1 ദുരന്തനനന്തര െനലിനയ നിര്േനര്ജ്നാം 

1. തതദശ സ്ഥാപന തലത്തില് ഏപ്പതാപ്പക മാലിനയങ്ങള് എക്ത അെവില് 

ഉണ്ടാകാന് സാധയത ഉണ്ട് എന്നതിപ്പെ കണപ്പകടുെ്  പ്പവള്ളമിറങ്ങി 

48 മണികൂറിനകം നടത്തിയിരികണം. 

2. ഇവ മാറ്റുവാന് സന്നദ്ധ് ക്പവര്ക്ത്തകരുപ്പട തസവനം പരമാവധി 

വിനിതയാഗികുക. 

3. അംഗീകൃത ദുരന്തം ബാധിച്ച തതദശ സ്ഥാപനങ്ങെില് പഞ്ചായത്ത് 

വാര്ക്ഡ് ഒന്നിന് 25,000 രൂപ, മുനിസിൊലിറ്റി/തകാര്ക്െതറഷന് വാര്ക്ഡ് 

ഒന്നിന് 50,000 രൂപ എന്ന നിലയില് ജിലലകള്ക് 2245-02-101-94-Flood-

Other itemsല് നിന്നും വെികാവുന്നതാണ്. ദുരന്തം ബാധിച്ചു എന്നും, 

ഇത്തരത്തില്  മാലിനയം, മണ്ണ്, എകല്, മണല്, പാറ, മരങ്ങള് 

എന്നിവയുപ്പട മിക്ശിതം വന്ന് പ്പപാതു ഇടങ്ങെില് അടിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് 

എന്നും ആയതിനാല് ഇവ നീകം പ്പചതയ്യണ്ടതുണ്ട് എന്നും 

തെസില്ദാര്ക് കണ്ട് തബാധയപ്പെടുകയും സര്ക്ട്ടികഫ പ്പചയ്യുകയും 

തവണം. 

4. ഏപ്പതാപ്പക തരം മാലിനയങ്ങൊണ് കകകാരയം പ്പചയ്യാനുള്ളത് 

എന്നതിപ്പെ ലിേ് ഉണ്ടാകുക. പ്പപാതുവില് താപ്പഴ പറയുന്ന 

മാലിനയങ്ങള് ഒരു ദുരന്തത്തില് ഉണ്ടാകുന്നത്; 
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a. പ്പപാെിഞ്ഞു തപായതതാ പ്പപാെിച്ചു കെയുന്നതതാ ആയ 

പ്പകട്ടിടത്തിപ്പെ അവശിഷ്ടങ്ങള് 

b. മരത്തിപ്പെ ഉരുെടികള് (തകട്പാടുവന്ന ഫര്ക്ണിച്ചര്ക്, തമശകള്, 

കതസരകള്, വാതില്, ജന്നല്) 

c. ക്പെയജലത്തിതലാ, ഉരുള്പ്പപാട്ടലിതലാ നനഞ്ഞത്തും 

ചെികയറിയതുമായ ബഡ്ഡുകള്, തസാഫകള് 

d. ൈാേിക് വസ്തുകള് 

e. വസ്ക്തങ്ങള് 

f. തപെര്ക് 

g. ചീത്തയായ ഭക്ഷണ വസ്തുകെും ക്ഫിഡ്ജില് ഉണ്ടായിരുന്ന മറ്റു 

വസ്തുകെും 

h. ക്ഫിഡ്ജ്, വാഷിങ് പ്പമഷീന്, തുടങ്ങിയ കവറ്റ് ഗുഡ്സ് 

i. കമ്പയൂട്ടര്ക്, പ്പമാകബല്തഫാൺ, ഇന്പ്പവര്ക്ട്ടര്ക്, തസാൊര്ക് തുടങ്ങിയ 

ഇലക്തക്ടാണിക് തവേ് 

j. വീട്ടിലും ആശുപക്തിയിലും ഫാര്ക്മസിയിലും ഉള്ള മരുന്നുകള് 

k. തലാതബാറട്ടറികെില് ഉള്ള രാസ വസ്തുകള് 

l. വെകടകെിലും മറ്റുമുള്ള കീട നാശിനികള് 

m. ഫാക്ടറികെിലും മറ്റും ഉണ്ടായിരുന്ന രാസ പദാര്ക്ഥങ്ങള് 

n. മൃഗങ്ങങ്ങെുപ്പട മൃതതദെങ്ങള് 

o. മറിഞ്ഞു വീണതും ചീഞ്ഞു തപായതും ആയ മരങ്ങള് 

p. തകടായ വാെനങ്ങള് 

5. അകജവ, കജവ മാലിനയങ്ങള് ക്പതതയകം തരം തിരിച്ച് 

ശാസ്ക്തീയമായി നിര്ക്മ്മാര്ക്ജനം പ്പചയ്യുവാന് ശുചിതവ മിഷന് 

ആവശയമായ മാര്ക്ഗനിര്ക്തദശങ്ങള് പുറപ്പെടുവികുക. 

6. ദുരന്ത തശഷം ശാസ്ക്തീയമായി കിണറുകെും, ദുരന്തം ബാധിച്ച ജല 

സംഭരണികെും ശുചിയാകുന്നതിന് മുന്ഗണന നല്കുക. 

7. ദുരന്തഘട്ടത്തിന് തശഷം കൺതക്ടാള് റൂമില് നിന്നും ദിവസവും ചുവപ്പട 

തചര്ക്കുന്ന വിവരങ്ങള് ജിലലാ തലത്തില് തതദശ വകുെ് 

തക്കാ ീകരിച്ച് ജിലലാ ഇ.ഒ.സിക്  നല്കുക. 
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District 
Name 
of LB 

Number of 
Affected 
Wards 

Number of 
Volunteer Squads 
for cleaning flood 
affected houses 

Number of 
Flood 

Affected 
Houses 

Houses 
cleaned 

Number of 
flood 

affected 
public 

buildings 

Number of 
flood affected 

public 
buildings 
cleaned 

        

        

 

District 
Name 
of LB 

Number of 
flood 

affected 
wells 

Number 
of wells 
cleaned 

Number of 
wells super 
chlorinated 

Number of 
wells cleaned 
by pumping 
out water 

Number of 
flood 

affected 
public 
places 

Number of 
flood affected 
public places 

cleaned 

        

        

 

District 
Name 
of LB 

Biodegradable 
waste collected (Kg) 

Biodegradable 
waste disposed (Kg) 

Non Biodegradable 
waste collected (Kg) 

Non Biodegradable 
waste disposed (Kg) 

      

      

 

District 
Name of 

LB 

Carcasses of Large Animals 
Buried 

Carcasses of Small Animals 
Buried 

Carcasses of Birds 
Buried 

     

     

8. സംസ്ഥാന തലത്തില് ഇവ തക്കാ ീകരിച്ച് പഞ്ചായത്ത്, അര്ക്ബന് 

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

ആയി തതദശ വകുെ് നല്കുക. 

5.5 രപനലീസ് 

1. ഒഴിെികല്, തിരച്ചില് ക്പവര്ക്ത്തനങ്ങെുപ്പട നടത്തിെിപ്പെ ചുമതല 

തപാലീസിനായിരികും. 

2. െുന് വര്ഷത്തില്സ നിന്ുാം വയതയസ്തെനയി തരദശ സര്ക്കനരുകള് ദുരന്ത 

ലഘൂകരണ പദ്ധതികള് തയ്യനറനക്കിയിട്ടുണ്്. ഇവയില്സ നിന്ുാം 

പ്പധനനെനയുാം ചുവമട രചര്ക്കുന് വിവരങ്ങള് പരിരശനധിച്ച് രേഷന്  

തലത്തില്സ അവരലനകനാം നടത്തുകയുാം, പട്ടികകളുാം, മെനസബല്സ 

നമ്പറുകളുാം സൂക്ഷിക്കുകയുാം മചയ്യുക. 

A. കയാമ്പുകള് നടത്തുവാന് ഉതകുന്ന സ്ഥലങ്ങള് - പഞ്ചായത്ത് 

തിരിച്ച് 
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B. ദുരന്ത ആഘാതം ഏറ്റവും ഉണ്ടാകുവാന് സാധയതയുള്ള 

വിഭാഗങ്ങെും, സ്ഥലങ്ങെും സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങള് 

a. പുറതമ്പാകില് വസികുന്നവര്ക് 

b. തകാെനികള്, പുഴയുപ്പടതയാ, നീര്ക്ചാലുകെുപ്പടതയാ ഓരത്ത് 

താമസികുന്നവര്ക് 

c. വയല് കരകെില് താമസികുന്നവര്ക് 

d. മലയുപ്പട ചരിവുകെിലും ഒറ്റപ്പെട്ട ക്പതദശത്തും വസികുന്നവര്ക് 

e. 2018ല് ഉരുള്പ്പപാട്ടല്/മണ്ണിടിച്ചില് എന്നിവ ബാധികുകയും, 

വാസതയാഗയമലല എന്ന് ജിതയാെജികല് സര്ക്തവ ഓഫ്റ് ഇന്തയ 

കപ്പണ്ടത്തുകയും പ്പചയ്തത വീടുകെില് താമസികുന്ന ദുരന്ത 

ബാധിതര്ക് 

f. 2019ല് ഉരുള്പ്പപാട്ടല്/മണ്ണിടിച്ചില്/പ്പവള്ളപ്പൊകം എന്നിവ 

ബാധികുകയും, വസതയാഗയമലല എന്ന് സംസ്ഥാന/ജിലലാ ദുരന്ത 

നിവാരണ അതതാറിറ്റികള് നിതയാഗിച്ച സംഘം കപ്പണ്ടത്തുകയും 

പ്പചയ്തത വീടുകെില് താമസികുന്ന ദുരന്ത ബാധിതര്ക് 

g. പുറതമ്പാകില് താമസകാരായിരുന്ന വീട് പൂര്ക്ണ്ണമായും 

തകരുകതയാ, വാസതയാഗയമലലാതായി തീരുകതയാ പ്പചയ്തത 

കുടുംബങ്ങള് 

h. ദുരിതാശവാസ സൊയം ഉപതയാഗപ്പെടുത്തി വീടിപ്പെ 

പുനര്ക്നിര്ക്മ്മാണം പൂര്ക്ത്തികരിച്ചിട്ടിലലാത്ത കുടുംബങ്ങള് 

3. മുന്നറിയിെിപ്പെ പ്പവെിച്ചത്തില് നടത്തുന്ന ഒഴിെികല് 

ക്പവര്ക്ത്തനത്തില് 5.5 (2) (B) (a to h) പട്ടികയില്പ്പെടുന്നവര്ക്ക് ആദയ 

പരിഗണന നല്കണം. ഈ രീതിയില് മുന്ഗണനാ ക്കമം തതദശ 

സ്ഥാപനത്തില് നിന്നും നിര്ക്ണയിച്ച്  തപാലീസ് തേഷനില് 

തശഖരികുക, അവതലാകനം പ്പചയ്യുക. 

a) ഇത്തരം ക്പതദശവാസികപ്പെ സംബന്ധിച്ച് വിവരം നിലവില് തതദശ 

സര്ക്കാരുകെുപ്പട ദുരന്ത ലഘൂകരണ പദ്ധ്തിയില് ഉള്പ്പെട്ടിട്ടിലല 

എങ്കില്, ഇലക്ഷന് ബൂത്ത്  പ്പലവല് ഓഫീസര്ക്മാരുപ്പടയും, സന്നദ്ധ് 
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ക്പവര്ക്ത്തകരുപ്പടയും കൂപ്പട ഇവ തയ്യാറാകുവാന് തതദശ 

സ്ഥാപനപ്പത്ത സൊയികുക. 

b) ഒരു ജിലലയിതലാ, താലൂകിതലാ, ക്പതദശതത്താ മുന്നറിയിെിപ്പെ 

പ്പവെിച്ചത്തില് ഒഴിെികല് ആവശയമായി വന്നാല് ആദയം 

ഒഴിെിതകണ്ടതും, രക്ഷിതകണ്ടതും ഈ പട്ടിക 

അനുസരിച്ചായിരികണം 

c) ഇന്ന് മഴയുപ്പട മഞ്ഞ ആതലര്ക്ട്ടും നാപ്പെ ഓറതഞ്ചാ, ചുവതൊ 

ആപ്പണങ്കില്, ഇന്ന് കവകീട്ട് തപ്പന്ന ഇത്തരത്തില് ദുരന്ത സാധയതാ 

തമഖലയില് വസികുന്നവപ്പര കയാമ്പുകെിതലക് മാറ്റുവാന് തതദശ 

സ്ഥാപനവും, വിതലലജ് ഓഫീസും തചര്ക്ന്ന് നടപടി സവീകരിച്ചു എന്ന് 

ഉറെ് വരുത്തുക. 

d) ജിലലയില് മഴയുപ്പട ഓറഞ്ച് അതലര്ക്ട്ട് ആണ് എങ്കില് 

നിര്ക്ബന്ധമായും ഇവപ്പര കയാമ്പുകെിതലക് മാറ്റി താമസിെികണം. 

ഇവയില് ഏപ്പതങ്കിലും കുടുംബം കാലവര്ക്ഷ-തുലാവര്ക്ഷ 

മാസങ്ങെില് ഏപ്പതാരു അവസരത്തിലും കയാമ്പിതലക് മാറി 

താമസികണം എന്ന ആവശയം ഉന്നയിച്ചാല്, അവര്ക്കായി കയാമ്പ് 

നടത്തണം 

e) തതദശ സ്ഥാപനത്തില് ജല നിരെ് സംബന്ധിച്ച ഓറഞ്ച് അതലര്ക്ട്ട് 

ലഭിച്ചാല് ഉടന് തപ്പന്ന നിര്ക്ബന്ധമായും 5.5 (2) (B) (a to h) 

പട്ടികയില്പ്പെടുന്നവപ്പര കയാമ്പുകെിതലക് മാറ്റി താമസിെികണം 

f) മഴയുപ്പട ചുവന്ന അതലര്ക്ട്ട് ജിലലയില് വന്നാല് ഉടന് തപ്പന്ന 2018, 

2019 ക്പെയകാലത്ത് ക്പെയവും ഉരുള്പ്പപാട്ടലും ബാധിച്ചവപ്പരയും, 

5.5 (2) (B) (a to h) പട്ടികയില്പ്പെടുന്നവപ്പരയും ആെുകപ്പെ 

ഒഴിെികുവാന് തതദശ സ്ഥാപനതത്താടും, അഗ്നി രക്ഷാ 

വകുെിതനാടും ഒെം ക്പവര്ക്ത്തികുക. 

g) ഇതിനായി ഈ കുടുംബങ്ങെുപ്പട പ്പമാകബല് നമ്പര്ക് ക്പതതയകമായി 

തപാലീസ് തേഷനില് സൂക്ഷികുക. 
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4. ഒഴിെികല്, രക്ഷാ ക്പവര്ക്ത്തനം എന്നീ സാെചരയത്തില് ഗര്ക്ഭിണികള്, 

കുട്ടികള്, അംഗപരിമിതര്ക്, ഭിന്നതശഷികാര്ക് എന്നിവര്ക്ക് ആദയ 

പരിഗണന നല്കുക 

5. തപാലീസ് തേഷന് തലത്തില് ലഭയമായ പ്പജ.സി.ബി, െിറ്റാച്ചി, പ്പചയ്തന് 

പ്പബല്റ്റ് ഉള്ള െിറ്റാച്ചി, തബാട്ടുകള്, ഇലക്ക്ടിക് മരം മുറി യക്ന്തങ്ങള് 

എന്നിവ സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങള്, ഉടമയുപ്പട തപരും, പ്പമാകബല് 

നമ്പരും സെിതം തശഖരികുക 

6. കാലാവസ്ഥാ മുന്നറിയിെുകെും, ദുരന്ത നിവാരണ അതതാറിറ്റി 

പുറപ്പെടുവികുന്ന നിര്ക്തദശങ്ങെും എലലാ തപാലീസ് തേഷനുകെിലും 

എത്തുന്നു എന്ന് ഉറെ് വരുത്തുക. സംസ്ഥാന അതതാറിറ്റി 

പുറപ്പെടുവികുന്ന നിര്ക്തദശങ്ങള് അതതാറിറ്റിയുപ്പട EOC ക്ഗൂെിലൂപ്പട 

എസ്.പി.എം.ആര്ക്നും, ജിലലാ തപാലീസ് തമധാവികള്കും IPS 

ക്ഗൂെിലൂപ്പടയും നല്കുന്നുണ്ട്. 

7. ജിലല ഇ.ഓ.സിയില് ഷിഫ്റ്റ്റ്  അടിസ്ഥാനത്തില് ഒരു സീനിയര്ക് സിവില് 

തപാലീസ് ഓഫീസര്ക്, തപാലീസ് വി.എച്ച.എഫ്റ് സെിതം ദിവസം 

മുഴുവനും  ഉണ്ട് എന്ന് ഉറെ് വരുത്തുക. 

8. മലതയാര തമഖലയില് രാക്തിയാക്ത ഒഴിവാകുവാന് നിര്ക്തദശം 

നല്കുന്ന അവസരത്തില് അത്തരം പാതകെില് ഈ നിര്ക്തദശം നടെില് 

വരുത്തി എന്ന് ഉറെ് വരുത്തുകയും, അത്തരം പാതകെില് നിരന്തരം 

പതക്ടാള് നടത്തുകയും പ്പചയ്യുക. 

9. തീരതദശത്തും, പുഴ, കായല് കരകെിലും വിതനാദ സഞ്ചാരം 

ഒഴിവാകുവാന് നിര്ക്തദശം നല്കുന്ന അവസരത്തില്, നിര്ക്തദശം 

നടെില് വരുത്തുക. 

10. ഒഴിെികല് നിര്ക്തദശം ജിലലാ ദുരന്ത നിവാരണ അതതാറിറ്റി 

പുറപ്പെടുവിച്ചാല് ഉടന് തപ്പന്ന നിര്ക്തദശികപ്പെടുന്ന ക്പതദശപ്പത്ത 

ആെുകപ്പെ ഒഴിെികുകയും അവപ്പര മുന് നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള ഏറ്റവും 

അടുത്തുള്ള കയാമ്പില് എത്തികുകയും പ്പചയ്യുക. കയാമ്പുകെുപ്പട പട്ടിക 

തെസില്ദാര്ക്മാരില് നിന്നും തനരപ്പത്ത വാങ്ങി സൂക്ഷികുക. 
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11. ദുരന്ത സാെചരയത്തില് താല്കാലികമായി ഒഴിെികുന്ന 

ക്പതദശങ്ങെില് നിരന്തരം പതക്ടാെിംഗ് നടത്തുക 

12. സന്നദ്ധ് ക്പവര്ക്ത്തകപ്പര നിയക്ന്തികുകയും, ദുരിതാശവാസം ദുരന്ത 

ബാധിതര്ക്ക് ജാതി, മത, വിഭാഗീയ ചിന്തകള്ക് അതീതമായി 

ഒതരതപാപ്പല വിതരണം പ്പചയ്യുന്നു എന്നും ഉറെ് വരുത്തുവാന് 

ബന്ധപ്പെട്ടവപ്പര സൊയികുക. 

13. പ്പസല്ഫി എടുകുവാനും, ദുരന്ത തമഖലയില് സരര്ക്ശന 

ഉതദശയതത്താപ്പടയും വരുന്നവപ്പര നിരുത്സാെപ്പെടുത്തുകയും 

കര്ക്ശനമായി ഒഴിവാകുകയും പ്പചയ്യുക. 

14. തദശീയ/സംസ്ഥാന/ജിലലാ ദുരന്ത നിവാരണ അതതാറിറ്റിയുപ്പടതയാ, 

തകക്ര/സംസ്ഥാന സര്ക്കാരുകെുപ്പടതയാ അംഗീകാരം ഇലലാത്ത ഒരു 

സന്നദ്ധ് സംഘടനയുപ്പടയും ക്പവര്ക്ത്തനം ദുരന്ത തമഖലയില് 

ഉണ്ടാകുന്നിലല എന്ന് ഉറെ് വരുത്തുക. 

15. തപാലീസ് കതക്ണ്ടാള് റൂമില് ലഭികുന്ന ക്പധാന ദുരന്ത വിവരങ്ങള് 

അതൊള് തപ്പന്ന ജിലലാ ഇ.ഓ.സിയിലും അറിയികുക. 

16. ദുരന്ത തമഖലയില് സന്നദ്ധ് ക്പവര്ക്ത്തനത്തിന് മുന്നിട്ട് വരുന്ന 

അംഗീകൃത സന്നദ്ധ് സംഘടനകള്, സുമനസ്കര്ക് എന്നിവപ്പര 

ദുരിതാശവാസ ക്പവര്ക്ത്തനങ്ങെില് പങ്കാെികള് ആകുന്നതിന് തനതൃതവം 

നല്കണം. 

17. കുട്ടികപ്പെയും, വനിതകപ്പെയും ദുരന്ത സമയത്ത് കടത്തി പ്പകാണ്ട് 

തപാകുന്നിലല എന്ന് വനിതാ-ശിശുതക്ഷമ വകുെുമായി തചര്ക്ന്ന് ഉറെ് 

വരുത്തുക 

18. കയാമ്പുകെില് കുട്ടികള്കും സ്ക്തീകള്കും എതിപ്പര അതിക്കമങ്ങള് 

നടകുന്നിലല എന്ന് വനിതാ-ശിശുതക്ഷമ വകുെുമായി തചര്ക്ന്ന് 

ഉറൊകണം 

19. തകക്ര തസനകപ്പെ വിനയസികുന്ന അവസരത്തില് അവര്ക്ക് 

ആവശയമായ ക്പാതദശിക സൊയവും തനതൃതവവും ഉറൊകുക 

20. മഴകാലത്ത് എലലാ തപാലീസ് ഉതദയാഗസ്ഥര്ക്കും മഴതകാട്ട്, വയക്തിഗത 

സുരക്ഷാ കിറ്റ് (അനുബന്ധം 7), പ്പവള്ളത്തില് ഉപതയാഗികാവുന്നതരം 



 

113 

 

പാദരക്ഷ, ഒരു തടാര്ക്ച്ച് എന്നിവ നല്കുന്നത് പരിഗണികണം. ഈ കിറ്റ് 

സവയം അപകടത്തില്പ്പപട്ടാലും അടിയന്തിരഘട്ടത്തില് മറ്റുള്ളവര്ക്കായി 

ഉപതയാഗികുവാനും സൊയകരമായിരികും. 

21. ഈ കിറ്റില് ഉണ്ടാതകണ്ട വസ്തുകള് (ഒരു വയക്തിക് എന്ന 

കണകില്) അനുബന്ധം 7 ആയി തചര്ക്ത്തിട്ടുണ്ട്. 

22. ജിലലയില് പ്പെലിതകാപ്റ്റര്ക് ഇറങ്ങുന്ന സാെചരയം ഉണ്ട് എങ്കില് 

ചുവപ്പട തചര്ക്കുന്ന നടപടികള് പൂര്ക്ത്തിയാകുക 

a) പ്പവള്ളപ്പകട്ട് ഉപ്പണ്ടങ്കില്, പ്പവള്ളപ്പകട്ട് ഒഴിവാകുവാന് 

പ്പപാതുമരാമത്ത് വകുെുമായി തചര്ക്ന്ന് നടപടി എടുകുക 

b) പ്പെലിതകാപ്റ്റര്ക് പങ്ക കുരുങ്ങുവാന് സാധയതയുള്ള മരങ്ങള്, 

കമ്പികള്, കയറുകള് എന്നിവ ഉപ്പണ്ടങ്കില് അവ നീകം 

പ്പചയ്യുവാന് പ്പപാതുമരാമത്ത് വകുെുമായി തചര്ക്ന്ന് നടപടി 

എടുകുക 

c) പ്പെലിതകാപ്റ്റര്ക് എത്തുന്നു എന്ന അറിയിെ് സംസ്ഥാന അതതാറിറ്റി 

നല്കിയാല് ഇറങ്ങാന് ഉതദശികുന്ന സ്ഥലം തപാലീസ് ബരവസില് 

ആകുക 

d) പ്പെലിതകാപ്റ്റര്ക് എത്തുന്നുത്തിന് 1 മണികൂര്ക് മുന്പ് എങ്കിലും 

ലാന്ഡ് പ്പചയ്യുന്ന സ്ഥലം അടയാെപ്പെടുത്തി, ഈ സ്ഥലത്ത് നിന്നും 

50 മീറ്റര്ക് ചുറ്റെവില് ഉള്ള എലലാ വയക്തികപ്പെയും തപാലീസ് 

മാറ്റുക. 

5.6 അഗ്നി സുരക്ഷന വകുപ്പ് 

1. ദുരന്ത ബാധിത ക്പതദശങ്ങെില് രക്ഷാ ക്പവര്ക്ത്തനത്തിപ്പെ തനതൃതവം 

അഗ്നി സുരക്ഷാ വകുെിന് ആയിരികും 

2. െുന് വര്ഷത്തില്സ നിന്ുാം വയതയസ്തെനയി തരദശ സര്ക്കനരുകള് ദുരന്ത 

ലഘൂകരണ പദ്ധതികള് തയ്യനറനക്കിയിട്ടുണ്്. ഇവയില്സ നിന്ുാം 

പ്പധനനെനയുാം ചുവമട രചര്ക്കുന് വിവരങ്ങള് പരിരശനധിച്ച് രേഷന്  

തലത്തില്സ അവരലനകനാം നടത്തുകയുാം, പട്ടികകളുാം, മെനസബല്സ 

നമ്പറുകളുാം സൂക്ഷിക്കുകയുാം മചയ്യുക. 



 

114 

 

A. കയാമ്പുകള് നടത്തുവാന് ഉതകുന്ന സ്ഥലങ്ങള് - പഞ്ചായത്ത് 

തിരിച്ച് 

B. ദുരന്ത ആഘാതം ഏറ്റവും ഉണ്ടാകുവാന് സാധയതയുള്ള 

വിഭാഗങ്ങെും, സ്ഥലങ്ങെും സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങള് 

a) പുറതമ്പാകില് വസികുന്നവര്ക് 

b) തകാെനികള്, പുഴയുപ്പടതയാ, നീര്ക്ചാലുകെുപ്പടതയാ ഓരത്ത് 

താമസികുന്നവര്ക് 

c) വയല് കരകെില് താമസികുന്നവര്ക് 

d) മലയുപ്പട ചരിവുകെിലും ഒറ്റപ്പെട്ട ക്പതദശത്തും വസികുന്നവര്ക് 

e) 2018ല് ഉരുള്പ്പപാട്ടല്/മണ്ണിടിച്ചില് എന്നിവ ബാധികുകയും, 

വാസതയാഗയമലല എന്ന് ജിതയാെജികല് സര്ക്തവ ഓഫ്റ് ഇന്തയ 

കപ്പണ്ടത്തുകയും പ്പചയ്തത വീടുകെില് താമസികുന്ന ദുരന്ത 

ബാധിതര്ക് 

f) 2019ല് ഉരുള്പ്പപാട്ടല്/മണ്ണിടിച്ചില്/പ്പവള്ളപ്പൊകം എന്നിവ 

ബാധികുകയും, വസതയാഗയമലല എന്ന് സംസ്ഥാന/ജിലലാ ദുരന്ത 

നിവാരണ അതതാറിറ്റികള് നിതയാഗിച്ച സംഘം കപ്പണ്ടത്തുകയും 

പ്പചയ്തത വീടുകെില് താമസികുന്ന ദുരന്ത ബാധിതര്ക് 

g) പുറതമ്പാകില് താമസകാരായിരുന്ന വീട് പൂര്ക്ണ്ണമായും 

തകരുകതയാ, വാസതയാഗയമലലാതായി തീരുകതയാ പ്പചയ്തത 

കുടുംബങ്ങള് 

h) ദുരിതാശവാസ സൊയം ഉപതയാഗപ്പെടുത്തി വീടിപ്പെ 

പുനര്ക്നിര്ക്മ്മാണം പൂര്ക്ത്തികരിച്ചിട്ടിലലാത്ത കുടുംബങ്ങള് 

3. മുന്നറിയിെിപ്പെ പ്പവെിച്ചത്തില് നടത്തുന്ന ഒഴിെികല് 

ക്പവര്ക്ത്തനത്തില് 5.6 (2) (B) (a to h) പട്ടികയില്പ്പെടുന്നവര്ക്ക് ആദയ 

പരിഗണന നല്കണം. ഈ രീതിയില് മുന്ഗണനാ ക്കമം തതദശ 

സ്ഥാപനത്തില് നിന്നും നിര്ക്ണയിച്ച് തേഷനില് തശഖരികുക, 

അവതലാകനം പ്പചയ്യുക, ആവശയപ്പമങ്കില് ഈ ക്പതദശങ്ങള് സരര്ക്ശിച്ച് 

ക്പാതദശിക സാെചരയം മനസ്സിലാകുക. 
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4. ഒരു ജിലലയിതലാ, താലൂകിതലാ, ക്പതദശതത്താ മുന്നറിയിെിപ്പെ 

പ്പവെിച്ചത്തില് ഒഴിെികല് ആവശയമായി വന്നാല് ആദയം 

ഒഴിെിതകണ്ടതും, രക്ഷിതകണ്ടതും ഈ പട്ടിക 

അനുസരിച്ചായിരികണം 

5. ഒഴിെികല് സാെചരയം ഉണ്ടായാല് തതദശ സ്ഥാപനം, റവനയൂ, 

തപാലീസ് എന്നീ വകുെുകതൊപ്പടാെം ക്പവര്ക്ത്തിച്ച് ഒഴിെികല് 

ക്പവര്ക്ത്തനം സുഗമം ആകുക. 

6. ഇതിനായി ഈ കുടുംബങ്ങെുപ്പട പ്പമാകബല് നമ്പര്ക് ക്പതതയകമായി 

തേഷനില് സൂക്ഷികുക. 

7. കാലാവസ്ഥാ മുന്നറിയിെുകെും, ദുരന്ത നിവാരണ അതതാറിറ്റി 

പുറപ്പെടുവികുന്ന നിര്ക്തദശങ്ങെും എലലാ അഗ്നി സുരക്ഷാ 

തേഷനുകെിലും എത്തുന്നു എന്ന് ഉറെ് വരുത്തുക. സംസ്ഥാന 

അതതാറിറ്റി പുറപ്പെടുവികുന്ന നിര്ക്തദശങ്ങള് അതതാറിറ്റിയുപ്പട IPS 

WhatsApp ക്ഗൂെിലൂപ്പട അഗ്നി സുരക്ഷാ വകുെ് തമധാവിക് നിലവില് 

നല്കുന്നുണ്ട് 

8. ജിലല ഇ.ഓ.സിയില് ഷിഫ്റ്റ്റ്  അടിസ്ഥാനത്തില് ഒരു സീനിയര്ക് 

ഫയര്ക്മാന് ദിവസം മുഴുവനും  ഉണ്ട് എന്ന് ഉറെ് വരുത്തുക. 

9. മലതയാര തമഖലയില് രാക്തിയാക്ത ഒഴിവാകുവാന് നിര്ക്തദശം 

നല്കുന്ന അവസരത്തില് അത്തരം പാതകെില് മരം വീതണാ, 

മണ്ണിടിഞ്ഞ് വീതണാ തടസം തനരിട്ടാല് ഉടന് തപ്പന്ന തടസം മാറ്റുവാന് 

ആവശയമായ നടപടി സവീകരികുക. 

10. രക്ഷാ ക്പവര്ക്ത്തനത്തില് പുറതമ്പാകില് വസികുന്നവര്ക്, തകാെനികള്, 

പുഴയുപ്പടതയാ, നീര്ക്ചാലുകെുപ്പടതയാ ഓരത്ത് താമസികുന്നവര്ക്, വയല് 

കരകെില് താമസികുന്നവര്ക്, മലയുപ്പട ചരിവുകെിലും ഒറ്റപ്പെട്ട 

ക്പതദശത്തും വസികുന്നവര്ക് എന്നിവര്ക്ക് ആദയ പരിഗണന നല്കുക. 

11. ഒഴിെികല്, രക്ഷാ ക്പവര്ക്ത്തനം എന്നീ സാെചരയത്തില് ഗര്ക്ഭിണികള്, 

കുട്ടികള്, അംഗപരിമിതര്ക്, ഭിന്നതശഷികാര്ക് എന്നിവര്ക്ക് ആദയ 

പരിഗണന നല്കുക 
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12. ഫയര്ക് കതക്ണ്ടാള് റൂമില് ലഭികുന്ന ക്പധാന ദുരന്ത വിവരങ്ങള് 

അതൊള് തപ്പന്ന ജിലലാ ഇ.ഓ.സിയിലും അറിയികുക. 

13. രക്ഷാ ക്പവര്ക്ത്തനത്തിന തമഖലയില് സന്നദ്ധ് ക്പവര്ക്ത്തനത്തിന് മുന്നിട്ട് 

വരുന്ന അംഗീകൃത സന്നദ്ധ് സംഘടനകള്, സുമനസ്കര്ക് എന്നിവപ്പര 

ദുരിതാശവാസ ക്പവര്ക്ത്തനങ്ങെില് പങ്കാെികള് ആകുക, അവര്ക്ക് 

തനക്തുതവം നല്കുക. 

14. ഫയര്ക് തഫാഴ്സ് ഉതദയാഗസ്ഥര്ക്ക് ഒരു വയക്തിഗത സുരക്ഷാ കിറ്റ് 

നല്കുന്നത് പരിഗണികണം. ഈ കിറ്റ് സവയം അപകടത്തില്പ്പപട്ടാലും 

അടിയന്തിരഘട്ടത്തില് മറ്റുള്ളവര്ക്കായി ഉപതയാഗികുവാനും 

സൊയകരമായിരികും. 

15. ഈ കിറ്റില് ഉണ്ടാതകണ്ട വസ്തുകള് (ഒരു വയക്തിക് എന്ന 

കണകില്) അനുബന്ധം 7 ആയി തചര്ക്ത്തിട്ടുണ്ട് 

16. തകക്ര തസനകപ്പെ വിനയസികുന്ന അവസരത്തില് അവര്ക്ക് 

ആവശയമായ ക്പാതദശിക സൊയവും തനതൃതവവും ഉറൊകുക 

5.7 ആരരനഗയ വകുപ്പ് 

1. എലലാ ക്പാഥമിക/സാമൂെിക ആതരാഗയ തകക്രങ്ങെിലും, താലൂക്/ജിലലാ 

ആശുപക്തികെിലും, മഴകാല പകര്ക്ച്ചവയാധികള് തടയുന്നതിനുള്ള 

മാര്ക്ഗ തരഖ ഉണ്ടായിരിതകണ്ടതാണ്. 

2. ദുരിതാശവാസ കയാമ്പുകെില് ആതരാഗയ സംരക്ഷണത്തിനുള്ള നടപടികള് 

സവീകരികുക. കയാമ്പില് JHI, PHN എന്നിവരുപ്പട തസവനം ഉറെ് 

വരുത്തുക. 

3. തകാവിഡ്-19പ്പെ പശ്ചാത്തലത്തില് ദുരിതാശവാസ കയാമ്പുകെില് 

പാലിതകണ്ട ആതരാഗയ പരിപാലന നടപടികള് അനുബന്ധം 3 

പരിഗണിച്ച് ക്പതതയകമായി പുറപ്പെടുവികുക 

4. മഴകാല തരാഗങ്ങള്ക് ആവശയമായ മരുന്നുകള് എലലാ സര്ക്കാര്ക് 

ആശുപക്തികെിലും ഉണ്ട് എന്ന് ഉറെ് വരുത്തുക. 

5. മഴകാലത്ത്  പാമ്പ് കടിയുപ്പട സാധയത വര്ക്ധികും എന്നതിനാല്, പാമ്പ് 

കടിയുപ്പട ചികിത്സയ്തകായി നിര്ക്ണയിച്ചിട്ടുള്ള എലലാ 
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ആശുപക്തികെിലും അതാത് ക്പതദശപ്പത്ത പാമ്പ് കടിയുപ്പട മുന്കാല 

ചരിക്തം പരിതശാധിച്ച് ആവശയമായ Anti Venom കരുതുക. Anti Venom 

ലഭയമായ ആശുപക്തികെുപ്പട വിവരം അനുബന്ധം 5 ആയി 

തചര്ക്ത്തിട്ടുണ്ട്. 

6. ജിലലയിപ്പല എലലാ ആശുപക്തികെുപ്പടയും fitness തതദശ-സവയംഭരണ 

പ്പപാതുമരാമത്ത് വകുെ് എഞ്ചിനീയപ്പറപ്പകാണ്ട്  അതാത് തതദശ 

സ്ഥാപനങ്ങള് പരിതശാധിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഉറെ് വരുത്തുക. Fitness 

ഇലലാത്ത പ്പകട്ടിടങ്ങള് ആശുപക്തി നടത്തുവാന് ഉപതയാഗികുന്നിലല 

എന്ന് ഉറെ് വരുത്തുക. 

7. ജിലലയിപ്പല എലലാ ആശുപക്തികെുപ്പടയും അഗ്നി സുരക്ഷാ 

സംവിധാനങ്ങള് ക്പവര്ക്ത്തികുന്നുണ്ട് എന്ന് അതാത് അതാത് തതദശ 

സ്ഥാപനങ്ങെുപ്പട പരിതശാധനയ്തക് തവണ്ട സൊയം നല്കുക. 

ഇതിനായി അഗ്നി സുരക്ഷാ വകുെിപ്പെ സൊയം തതടുക. അഗ്നി 

സുരക്ഷാ വകുെിപ്പെ എന്.ഓ.സി ഇലലാത്ത പ്പകട്ടിടങ്ങള് ആശുപക്തി 

നടത്തുവാന് ഉപതയാഗികുന്നിലല എന്ന് ഉറെ് വരുത്തുക. 

8. തരാഗ ക്പതിതരാധത്തില് ശുചിതവത്തിപ്പെ ക്പാധാനയം എടുത്തു പറയുന്ന 

ക്പചാരണങ്ങള് നടത്തുക. 

9. തകരെത്തില് തശഖരിച്ചിട്ടുള്ള അപകടകരമായ രാസപദാര്ക്ഥങ്ങള് 

ഏപ്പതലലാം, എക്ത വീതം, എവിപ്പട എലലാം (തതദശ സ്ഥാപനത്തിപ്പെ 

തപര് സെിതം) എന്നത് വയവസായ വകുെിതനാട് പട്ടികപ്പെടുത്തി 

ജൂൺ 1ന് മുന്പ് നല്കുവാന് ആവശയപ്പെടുക. ഈ 

രാസപദാര്ക്ഥങ്ങള് ജലത്തിതലാ, മണ്ണിതലാ, വായുവിതലാ കലര്ക്ന്ന് മനുഷ 

ജീവന് അപകടകരം ആയാല് അവ ക്പതിതരാധികുന്ന രീതികള്, 

മരുന്നുകള് എന്നിവ ഏപ്പതലലാം എന്ന് ക്പസിദ്ധ്ീകരികുക. 

ഇവയ്തകായി, ഇത്തരം തശഖരം ഉള്ള ക്പതദശങ്ങെിപ്പല സര്ക്കാര്ക് 

ആശുപക്തികള് ക്പതിതരാധ മരുന്നുകള് സെിതം സജ്ജമാകുക. 
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5.8 ജ്ലരസചന വകുപ്പ് 

1. തീരതശാഷണ ആഘാതം ലഘൂകരികുവാന് ആവശയമായ രീതിയില് 

ജലതസചന വകുെ്  കടല് ഭിത്തികള്കുള്ള തകടുപാടുകള് 

അടിയന്തിരമായി പരിതശാധിച്ച്, പരിെരികുക. കടല് ഭിത്തിയുപ്പട 

നിര്ക്മ്മാണം, പരിപാലനം, പുനര്ക്നിര്ക്മ്മാണം എന്നിവയ്തക് ദുരന്ത 

ക്പതികരണ നിധി വിനിതയാഗികുവാന് പാടുള്ളതലല. 

2. തീരതശാഷണം തനരിടുവാന് സാധയതയുള്ള എലലാ ക്പതദശങ്ങള് 

കപ്പണ്ടത്തി പ്പമയ്ത 30ന് മുന്പ് ക്പസ്തുത വിവരം ജിലലാ ദുരന്ത 

നിവാരണ അതതാറിറ്റിപ്പയ അറിയികുക. 

3. അടിയന്തിരഘട്ടങ്ങെില് തീരപ്പത്തയും, വയല് ബണ്ടുകെിപ്പലയും, 

പുഴതയാരപ്പത്തയും വീടുകള്ക് സംരക്ഷണം നല്കുവാന് ആവശയമായ 

രീതിയില് മണല്നിറച്ച കയര്ക് ചാകുകതൊ, ജിതയാ ടയുബുകതൊ 

കരുതുവാന് തവണ്ടുന്ന നടപടികള് ജലതസചന വകുെ്  തതദശ 

സര്ക്കാരുമായി തചര്ക്ന്ന് നടത്തണം 

4. തീരതശാഷണം, ശക്തമായ കാറ്റ്, സുനാമി, ചുഴലികാറ്റ് 

എന്നിവതയാടനുബന്ധിച്ചുള്ള അടിയന്തിരഘട്ടത്തില് മണല്നിറച്ച കയര്ക് 

ചാകുകതൊ, ജിതയാ ടയുബുകതൊ ഉപതയാഗികുന്നതിന് ദുരന്ത 

ക്പതികരണ നിധിയില് നിന്നും തുക പ്പചലവഴികാവുന്നതാണ്. 

ആവശയമാപ്പണങ്കില് മാക്തം ഇവ ഉപതയാഗപ്പെടുത്തുക. 

ഇതിനാവശയമായ തഫാര്ക്മാറ്റ്  Handbook on Disaster Management – Volume 2 – 

Emergency Operations Centres & Emergency Support Functions Plan, Keralaല് 

നല്കിയിട്ടുണ്ട്. മുന്കൂര്ക് തററ്റ് തകാൺക്ടാക്റ്റ് ക്ഷണിച്ച് 

അംഗീകരികാത്ത ഒരു വസ്തുവകകെുപ്പടയും വാടകതയാ, പ്പചലവ് 

തുകതയാ സംസ്ഥാന ദുരന്ത ക്പതികരണ നിധിയില് നിന്നും 

പ്പചലവഴികുവാന് പാടുള്ളതലല. ഇത്തരം തററ്റ് തകാൺക്ടാക്റ്റ് 

തെസില്ദാര്ക്  തവണം അന്തിമമായി അഗീകരികുവാന്. 

5. വകുെിപ്പെ നിയക്ന്തണത്തില് ഉള്ള എലലാ അണപ്പകട്ടുകെുപ്പടയും 

ചുവെ് അതലര്ക്ട്ട് (തുറന്നു വിടുന്നതിന് മുന്പുള്ള മുന്നറിയിെ്), 

ഓറഞ്ച് അതലര്ക്ട്ട്, നീല അതലര്ക്ട്ട് എന്നീ ജലനിരെുകെും, റുള് പ്പകര്ക്വ് 
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അനുസരിച്ച് ഏതു സാെചരയങ്ങെില് അണപ്പകട്ടുകള് തുറന്നുവിടും 

എന്നും അണപ്പകട്ടുകള് നിലനില്കുന്നതും, അണപ്പകട്ടിപ്പല ജലം ഒഴുകി 

തപാകുന്നതുമായ ജിലലകെിപ്പല ജിലലാ ദുരന്ത നിവാരണ അതതാറിറ്റിക് 

ജൂൺ 1ന് മുന്പ് നല്കി മുന്കൂര്ക് അനുമതി വാങ്ങണം. ഈ 

അംഗീകൃത പദ്ധ്തി അനുസരിച്ച് മാക്തതമ അണപ്പകട്ടുകെില് നിന്നും 

ജലം തുറന്ന് വിടുവാന് പാടുള്ളൂ. 

6. വകുെിപ്പെ നിയക്ന്തണത്തില് ഉള്ള എലലാ കാനാലുകെും, പുഴകെും, 

നീര്ക്ച്ചാലുകെും തടസരെിതമാകി എന്ന് പ്പമയ്ത മാസത്തില് തപ്പന്ന 

ഉറെ് വരുത്തുക. ക്പധാന നീര്ക്ചാലുകെും, ഓടകെും, പരിതശാധിച്ച്, 

അവയില് തടസങ്ങള് ഇലല എന്ന് മണ്ണ് സംരക്ഷണ വകുെ്, 

തതദശസവയംഭരണ വകുെ് എന്നിവരുമായി തചര്ക്ന്ന് ഉറെ് വരുത്തുക. 

മഴപ്പവള്ളത്തിപ്പെ ഒഴുക് തടസ്സപ്പെടുത്തുന്ന എലലാ വസ്തുകെും 

ഓടകെില്നിന്നും, നീര്ക്ച്ചാലുകെില് നിന്നും മാറ്റുക. 

7. അണപ്പകട്ടുകെില് നിന്നും ജലം തുറന്നു വിതടണ്ടുന്ന സാെചരയം ഉണ്ട് 

എന്ന അനുമാനത്തില് എത്തുകയാപ്പണങ്കില് നീല അതലര്ക്ട്ട് 

പുറപ്പെടുവികുന്ന അവസരത്തില് തുറന്നുവിടുവാന് സാധയതയുള്ള 

അണപ്പകട്ടിപ്പെ ജല ബെിര്ക്ഗമന പാതയിലുള്ള എലലാ ജിലലകെിപ്പലയും 

അടിയന്തിരഘട്ട കാരയനിര്ക്വെണ തകക്രങ്ങെില് (BSNL 1077ല്) 

നിര്ക്ബന്ധമായും അറിയിെ് നല്തകണ്ടതാണ്; 36 മണികൂര്ക് 

മുന്പ്പപങ്കിലും ഇത്തരം ഒരു ക്പാഥമിക അറിയിെ് ജിലലകള്ക് 

നല്കുവാന് വകുെ് പരിക്ശമികണം. ജല ബെിര്ക്ഗമന പാതയിലുള്ള 

എലലാ ജിലലാ കെക്ടര്ക്മാരുപ്പടയും അനുമതിതയാപ്പട മാക്തതമ 

അണപ്പകട്ടുകെില് നിന്നും ജലം തുറന്നു വിടാന് പാടുള്ളൂ. 

8. നീല അതലര്ക്ട്ട് നല്കുന്ന സമയം മുതല് ചുവെ് അതലര്ക്ട്ട് വപ്പര 

ചുരുങ്ങിയത് 24 മണികൂര്ക് സമയം എങ്കിലും ജിലലാ ദുരന്ത നിവാരണ 

അതതാറിറ്റികള്ക് ലഭികുന്നു എന്ന് ഉറെ് വരുത്തുക. 

9. ഓറഞ്ച് ആതലര്ക്ട്ടും, ചുവെ് ആതലര്ക്ട്ടും മാക്തമുള്ള അണപ്പകട്ടുകെില് 

ഓറഞ്ച് അതലര്ക്ട്ട് നല്കുന്ന സമയം മുതല് ചുവെ് അതലര്ക്ട്ട് വപ്പര 
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ചുരുങ്ങിയത് 24 മണികൂര്ക് സമയം എങ്കിലും ജിലലാ ദുരന്ത നിവാരണ 

അതതാറിറ്റികള്ക് ലഭികുന്നു എന്ന് ഉറെ് വരുത്തുക. 

10. എലലാ അണപ്പകട്ടുകള്കും ചുവെ്, ഓറഞ്ച്, നീല എന്നീ മൂന്നു തരം 

മുന്നറിയിെുകള് ഇലല. ഏപ്പതലലാം അണപ്പകട്ടുകള്കാണ് ഇവ ബാധകം 

എന്നത് ക്പതതയകമായി ജല ബെിര്ക്ഗമന പാതയിലുള്ള എലലാ ജിലലാ 

ദുരന്ത നിവാരണ അതതാറിറ്റികപ്പെ അറിയികണം. 

11. ഒരു കാരണവശാലും കവകിട്ട് 6 മണിക് തശഷം, പകല് 6 

മണിവപ്പര, പകല് തുറകാപ്പത ഇരുന്ന അണപ്പകട്ടുകെുപ്പട ഷട്ടറുകള് 

തുറന്ന് പുതുതായി ജലം ഒഴുകരുത്. 

12. തവലിതയറ്റ സമയപ്പത്ത സമുക്ദ സ്ഥിതി കൂടി INCOISപ്പെ  പ്പവബ്കസറ്റില് 

(https://incois.gov.in/portal/osf/tide.jsp) നിന്നും പരിതശാധിച്ചിട്ട് തവണം 

അണപ്പകട്ടുകെില് നിന്നും ജലം തുറന്നു വിടുവാന് അനുവാദം 

നല്കുവാന്. ജിലല ഇ.ഓ.സി യില് നിതയാഗിച്ചിടുള്ള ജലതസചന 

വകുെ് എഞ്ചിനീയര്ക് തമല് അനുമാനം നടത്തി അണപ്പകട്ടിപ്പെ 

ചുമതലയുള്ള ഉതദയാഗസ്ഥനുമായി ചര്ക്ച്ച പ്പചയ്തത് ശുപാര്ക്ശ 

നല്തകണ്ടതാണ്. 

13. അക്പതീക്ഷിത മഴയില് രാക്തിയും തുറന്ന് വിതടണ്ടി വരുന്ന 

അണപ്പകട്ടുകെുപ്പട തപരുകള് അനുബന്ധം 4 ആയി 

ഉള്പ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇത്തരം അണപ്പകട്ടുകെില് നിന്നും ജലം തുറന്ന് 

വിടുന്നതിന് മുന്പ് ജിലല ദുരന്ത നിവാരണ അതതാറിറ്റിപ്പയ 

അറിയികുക, അനുമതി വാങ്ങുക. 

14. ജലതസചന വകുെുകെിപ്പല അസിേപ്പെ എക്സികയൂട്ടീവ് 

എഞ്ചിനീയറില് കുറയാത്ത ഉതദയാഗസ്ഥപ്പന ഷിഫ്റ്റ്റ്  അടിസ്ഥാനത്തില് 

ജിലലാ അടിയന്തിരഘട്ട കാരയനിര്ക്വെണ തകക്രങ്ങെിതലക് 24 x 7 

നിതയാഗികുക. 

15. ജിലല ഇ.ഓ.സിയില് നിതയാഗിച്ചിട്ടുള്ള ജലതസചന വകുെ് എഞ്ചിനീയര്ക് 

അതാത് അണപ്പകട്ടില് നിന്നും പുറതത്തക് ഒഴുകുവാന് ഉതദശികുന്ന 

ജലത്തിന് അനുസരിച്ച് ഓതരാ ക്പതദശത്തും എക്ത കണ്ട് ജലം ഉയരും 

എന്നത് വകുെിപ്പല മറ്റ് ഉതദയാഗസ്ഥരുമായി ചര്ച്ച പ്പചയ്തത് ജിലലാ 
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ഇ.ഒ.സിയ്തക് അനുമാനിച്ച് നല്തകണ്ടതാണ്. ജലം നദിയുപ്പട 

കരകവിഞ്ഞ് ഒഴുകുതമാ എന്ന് കൂട്ടായി പരിതശാധികുകയും പ്പചയ്യുക. 

16. നദീ ജലം മറ്റ് ജിലലകെില് പ്പചന്ന് എത്തും എങ്കില് ക്പസ്തുത 

ജിലലയിപ്പല ജിലലാ ഇ.ഒ.സിപ്പയ അറിയികുക 

17. തകക്ര ജല കമ്മിഷന് (CWC) നല്കുന്ന ക്പെയ മുന്നറിയിെ് (ഇവ 

ഇവിപ്പട നിരീക്ഷികാം http://india-water.gov.in/) നിരീക്ഷിച്ച് ജിലലയിപ്പല 

ഏപ്പതലലാം ഭാഗത്ത് ക്പെയ സാധയതയുണ്ട് എന്ന് സംസ്ഥാന, ജിലലാ 

ഇ.ഒ.സികള്, തതദശ സ്ഥാപനങ്ങള് എന്നിവപ്പര അറിയികുന്നതിന് 

ജിലലയിപ്പല എലലാ ജല തസചന ഉതദയാഗസ്ഥരും, പ്പക.എസ്.ഇ.ബി 

ഉതദയാഗസ്ഥരുമായി നിരന്തരം ബന്ധപ്പെട്ട് ക്പവര്ക്ത്തികുവാനുള്ള 

ചുമതലയും തമല് ഉതദയാഗസ്ഥന് ആയിരികും. 

18. പ്പപാതുജനങ്ങള്ക് അണപ്പകട്ട് തുറകുന്നതിന് മുന്പ് ഇ.എ.പി 

അനുസരിച്ചുള്ള കസറൺ മുഴകി അറിയിെ് നല്കുക 

19. വകുെ് തയ്യാറാകിയ അടിയന്തിരഘട്ട ക്പവര്ക്ത്തന പദ്ധ്തി (ഇ.എ.പി) 

ക്പകാരം പ്പപാതുജനങ്ങെും തതദശ സര്ക്കാരുകെും അറിഞ്ഞിരിതകണ്ട 

വിഷയങ്ങള് ഉള്പ്പെടുത്തി മലയാെത്തില് ഒരു ലഘുതലഖയില് ഓതരാ 

അണപ്പകട്ടും സംബന്ധിച്ച് ക്പസിദ്ധ്ീകരികുക.  ഈ ലഘുതലഖയില് 

ജനങ്ങള്ക്  എങ്ങപ്പനയാണ് മുന്നറിയിെ് നല്തകണ്ടത്, ആരാണ് 

മുന്നറിയിെ് നല്തകണ്ടത്, എങ്ങപ്പനയാണ് അവപ്പര അടിയന്തരഘട്ടത്തില് 

മാതറ്റണ്ടത് എന്നിങ്ങപ്പനയുള്ള കാരയങ്ങള് ക്പതിപാതികണം. താഴ്ന്ന 

ക്പതദശങ്ങെില് ജീവികുന്ന ആെുകെുപ്പട വിവരങ്ങള്, അവര്ക്കുള്ള 

സുരക്ഷിത സ്ഥലങ്ങള്, ഗതാഗതമാര്ക്ഗങ്ങള്, ഒഴിെികല് വഴികള് 

തുടങ്ങിയവയുപ്പട വിശദാംശങ്ങെും ക്പസ്തുത പദ്ധ്തിയില് 

ഉള്പ്പെടുത്തണം. 

Sl.  No ജിലല അണപ്പകട്ട് ഇ.എ.പി ലിങ്ക് 
1 തിരുവനന്തപുരം പ്പനയ്യാര്ക് Neyyar 

2 തകാഴിതകാട് കുറ്റിയാടി (പ്പപരുവണ്ണാമൂഴി) Kuttiyadi 
3 പാലകാട് മലമ്പുഴ Malampuzha 

4 പാലകാട് ചുള്ളിയാര്ക് Chulliyar 

5 പാലകാട് വാെയാര്ക് Walayar 

http://www.irrigation.kerala.gov.in/images/actionplan/Draft%20EAP-Neyyar%20Final.pdf
http://www.irrigation.kerala.gov.in/images/actionplan/Draft-EAP-Kuttiyadi-Dam-Final.pdf
http://www.irrigation.kerala.gov.in/images/actionplan/Draft-EAP-Malampuzha-Dam-Final.pdf
http://www.irrigation.kerala.gov.in/images/actionplan/Draft-EAP-Chulliar-Dam-Final.pdf
http://www.irrigation.kerala.gov.in/images/actionplan/Draft-EAP-Walayar-Dam-Final.pdf
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6 പാലകാട് കാഞ്ഞിരെുഴ Kanjirappuzha 

7 പാലകാട് മീന്കര Meenkara 
8 പാലകാട് കുെുര്ക് ബറാജ് (പഴശ്ശി) Pazhasshi 
9 പാലകാട് തപാത്തുണ്ടി Pothundi 

10 തൃശ്ശൂര്ക് ചീതമാനി Chimoni 
11 തൃശ്ശൂര്ക് വാഴാനി Vazhani 
12 ഇടുകി മലങ്കര Malankara 

20. ആലെുഴ ജിലലയില് ജലതസചന വകുെിപ്പെ നിയക്ന്തണത്തില് 

സൂക്ഷിച്ചിരികുന്ന അതിശക്തമായ പമ്പുകള് പരിതശാധിച്ച് അവ 

ക്പവര്ക്ത്തന ക്ഷമമം ആണ് എന്ന് 10-6-2020ന് മുന്പ് ഉറെ് 

വരുത്തുകയും, ഇവ അടിയന്തിരമായി വിവിധ സ്ഥലങ്ങെില് 

വിനയസികുവാന് ആവശയമായ പ്പക്കയിന്, വാെനങ്ങള് എന്നിവയ്തക് 

പ്പമയ്ത മാസത്തില് തപ്പന്ന തകക്ര സര്ക്കാര്ക് Ltr. No. 33-2/2015-NDM-I dated 17th 

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

നിഷ്കര്ക്ഷിച്ചിരികുന്നത് തപാപ്പല തററ്റ് തകാൺക്ടാക്റ്റ് ക്ഷണിച്ച് 

തീരുമാനമാകി സൂക്ഷികുക. ആവശയമാപ്പണങ്കില് മാക്തം 

ഉപതയാഗപ്പെടുത്തുക. ഇതിനാവശയമായ തഫാര്ക്മാറ്റ്  Handbook on Disaster 

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

Plan, Keralaല് നല്കിയിട്ടുണ്ട്. ഈ ക്പവര്ക്ത്തികള്ക് പ്പചലവാകുന്ന തുക 

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

ക്പകാരം 2245-02-101-94-Flood-Other itemsല് നിന്നും വെികാവുന്നതാണ്. 

ഇവ വിനയസികുന്നതിനും, മറ്റ് ജിലലകെിതലക് മാറ്റുന്നതിനും ജിലലാ 

ദുരന്ത നിവാരണ അതതാറിറ്റിയുപ്പട അനുമതി വാങ്ങണം. 

21. തണ്ണീര്ക്മുകം ബണ്ടിലൂപ്പടയുള്ള ജല ബെിര്ക്ഗമനം സുഗമമാണ് എന്ന് 

ഉറെുവരുത്തുക 

22. തതദശ സ്ഥാപന തലത്തില് പ്പവള്ളപ്പൊക നിവാരണ പദ്ധ്തികള് (Flood 

Management Plan) തയ്യാറാകുന്നതിന് തതദശ സ്ഥാപനങ്ങപ്പെ സൊയികുക. 

വകുെിപ്പെ പദ്ധ്തികള് തതദശ സ്ഥാപനങ്ങെുപ്പട ദുരന്ത ലഘൂകരണ 

പദ്ധ്തിയുമായി തചര്ക്ന്ന് തപാകുന്നതാണ് എന്ന് ഉറെ് വരുത്തുക 

http://www.irrigation.kerala.gov.in/images/actionplan/Draft-EAP-Kanhirapuzha-Final.pdf
http://www.irrigation.kerala.gov.in/images/actionplan/Draft-EAP-Meenkara-Final.pdf
http://www.irrigation.kerala.gov.in/images/actionplan/Draft-EAP-Pazhassi-Final.pdf
http://www.irrigation.kerala.gov.in/images/actionplan/Draft-EAP-Pothundy-Final.pdf
http://www.irrigation.kerala.gov.in/images/actionplan/Draft-EAP-Chimoni-Dam.pdf
http://www.irrigation.kerala.gov.in/images/actionplan/Draft-EAP-Vazhani-Final.pdf
http://www.irrigation.kerala.gov.in/images/actionplan/Draft-EAP-Malankara-Dam-Final.pdf
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23. പ്പപാഴി മുഖങ്ങെില് അടിഞ്ഞിട്ടുള്ള മണ്ണ് പ്പമയ്ത 30ന് മുന്പായി 

മാറ്റുക. ജല ബെിര്ക്ഗമനം സുഗമമാകുവാനായി നിരന്തരം 

ആവശയമായ നടപടികള് സവീകരികുക. 

24. സ്പില്തവകള്, അണപ്പകട്ടുകള്, ബരാജ്കള് എന്നിവയുപ്പട ഷട്ടറുകള് 

ക്പവര്ക്ത്തനക്ഷമം ആണ് എന്ന് ഉറെ് വരുത്തി ജിലലാ ദുരന്ത നിവര്ക്ണ 

അതതാറിറ്റിയ്തക് റിതപാര്ക്ട്ട് പ്പമയ്ത 30ന് മുന്പായി നല്കുക 

5.9 മക.എസ്.ഇ.ബി 

1. പ്പക.എസ്.ഇ.ബിയുപ്പട നിയക്ന്തണത്തില് ഉള്ള എലലാ ക്പധാന 

അണപ്പകട്ടുകെുപ്പടയും ചുവെ്, ഓറഞ്ച്, നീല എന്നീ അതലര്ക്ട്ട് 

ജലനിരെുകെും, റുള് പ്പകര്ക്വ് അനുസരിച്ച് ഏതു സാെചരയങ്ങെില് 

അണപ്പകട്ടുകള് തുറന്നുവിടും എന്നും അണപ്പകട്ടുകള് 

നിലനില്കുന്നതും, അണപ്പകട്ടിപ്പല ജലം ഒഴുകി തപാകുന്നതുമായ 

ജിലലകെിപ്പല ജിലലാ ദുരന്ത നിവാരണ അതതാറിറ്റിക് ജൂൺ 1ന് മുന്പ് 

നല്കി മുന്കൂര്ക് അനുമതി വാങ്ങണം. 

2. പ്പക.എസ്.ഇ.ബിയുപ്പട നിയക്ന്തണത്തില് ഉള്ള എലലാ അണപ്പകട്ടുകള്കും 

ചുവെ്, ഓറഞ്ച്, നീല എന്നീ മൂന്നു തരം മുന്നറിയിെുകള് ഇലല. 

ഏപ്പതലലാം അണപ്പകട്ടുകള്കാണ് ഇവ ബാധകം എന്നത് ക്പതതയകമായി 

ജല ബെിര്ക്ഗമന പാതയിലുള്ള എലലാ ജിലലകെിപ്പലയും ജിലലാ ദുരന്ത 

നിവാരണ അതതാറിറ്റികപ്പെ അറിയികണം. 

3. അണപ്പകട്ടുകെില് നിന്നും ജലം തുറന്നു വിതടണ്ടുന്ന സാെചരയം ഉണ്ട് 

എന്ന അനുമാനത്തില് എത്തുകയാപ്പണങ്കില് നീല അതലര്ക്ട്ട് 

പുറപ്പെടുവികുന്ന അവസരത്തില് തുറന്നുവിടുവാന് സാധയതയുള്ള 

അണപ്പകട്ടിപ്പെ ജല ബെിര്ക്ഗമന പാതയിലുള്ള എലലാ ജിലലകെിപ്പലയും 

അടിയന്തിരഘട്ട കാരയനിര്ക്വെണ തകക്രങ്ങെില് (BSNL 1077ല്) 

നിര്ക്ബന്ധമായും അറിയിെ് നല്തകണ്ടതാണ്; 36 മണികൂര്ക് 

മുന്പ്പപങ്കിലും ഇത്തരം ഒരു ക്പാഥമിക അറിയിെ് ജിലലകള്ക് 

നല്കുവാന് പ്പക.എസ്.ഇ.ബി പരിക്ശമികണം. ജല ബെിര്ക്ഗമന 
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പാതയിലുള്ള എലലാ ജിലലാ കെക്ടര്ക്മാരുപ്പടയും അനുമതിതയാപ്പട 

മാക്തതമ അണപ്പകട്ടുകെില് നിന്നും ജലം തുറന്നു വിടാന് പാടുള്ളൂ. 

4. ഒരു കാരണവശാലും കവകിട്ട് 6 മണിക് തശഷം, പകല് 6 

മണിവപ്പര, പകല് തുറകാപ്പത ഇരുന്ന അണപ്പകട്ടുകെുപ്പട ഷട്ടറുകള് 

തുറന്ന് പുതുതായി ജലം ഒഴുകരുത്. 

5. തവലിതയറ്റ സമയപ്പത്ത സമുക്ദ സ്ഥിതി കൂടി INCOISപ്പെ  

പ്പവബ്കസറ്റില് (https://incois.gov.in/portal/osf/tide.jsp) നിന്നും 

പരിതശാധിച്ചിട്ട് തവണം അണപ്പകട്ടുകെില് നിന്നും ജലം തുറന്നു 

വിടുവാന്. 

6. ചില പ്പചറിയ അണപ്പകട്ടുകള്ക് ഈ നിഷ്കര്ക്ഷ പാലികുവാന് 

സാധികിലല. ആയതിനാല് ഇവയുപ്പട പട്ടിക അനുബന്ധം 4 ആയി 

തചര്ക്ത്തിട്ടുണ്ട്. ഇവ തുറകുന്നതിന് മുന്പ് അണപ്പകട്ടിപ്പെ നടത്തിെ് 

ചുമതലയുള്ള വകുെ് അണപ്പകട്ടിന് താപ്പഴ ജല ബെിര്ക്ഗമന 

പാതയിലുള്ള എലലാ ജിലലാ കെക്ടര്ക്മാരുപ്പടയും അനുമതി വാങ്ങണം. 

7. പ്പപാതുജനങ്ങള്ക് അണപ്പകട്ട് തുറകുന്നതിന് മുന്പ് ഇ.എ.പി 

അനുസരിച്ചുള്ള കസറൺ മുഴകി അറിയിെ് നല്കുക 

8. നീല അതലര്ക്ട്ട് നല്കുന്ന സമയം മുതല് ചുവെ് അതലര്ക്ട്ട് വപ്പര 

ചുരുങ്ങിയത് 24 മണികൂര്ക് സമയം എങ്കിലും ജിലലാ ദുരന്ത നിവാരണ 

അതതാറിറ്റികള്ക് ലഭികുന്നു എന്ന് ഉറെ് വരുത്തുക. 

9. ഓറഞ്ച് ആതലര്ക്ട്ടും, ചുവെ് ആതലര്ക്ട്ടും മാക്തമുള്ള അണപ്പകട്ടുകെില് 

ഓറഞ്ച് അതലര്ക്ട്ട് നല്കുന്ന സമയം മുതല് ചുവെ് അതലര്ക്ട്ട് വപ്പര 

ചുരുങ്ങിയത് 24 മണികൂര്ക് സമയം എങ്കിലും ജിലലാ ദുരന്ത നിവാരണ 

അതതാറിറ്റികള്ക് ലഭികുന്നു എന്ന് ഉറെ് വരുത്തുക. 

10. വകുെ് തയ്യാറാകിയ അടിയന്തിരഘട്ട ക്പവര്ക്ത്തന പദ്ധ്തി (ഇ.എ.പി) 

ക്പകാരം പ്പപാതുജനങ്ങെും തതദശ സര്ക്കാരുകെും അറിഞ്ഞിരിതകണ്ട 

വിഷയങ്ങള് ഉള്പ്പെടുത്തി മലയാെത്തില് ഒരു ലഘുതലഖയില് ഓതരാ 

അണപ്പകട്ടും സംബന്ധിച്ച് ക്പസിദ്ധ്ീകരികുക.  ഈ ലഘുതലഖയില് 

ജനങ്ങള്ക്  എങ്ങപ്പനയാണ് മുന്നറിയിെ് നല്തകണ്ടത്, ആരാണ് 

മുന്നറിയിെ് നല്തകണ്ടത്, എങ്ങപ്പനയാണ് അവപ്പര അടിയന്തരഘട്ടത്തില് 
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മാതറ്റണ്ടത് എന്നിങ്ങപ്പനയുള്ള കാരയങ്ങള് ക്പതിപാദികണം. താഴ്ന്ന 

ക്പതദശങ്ങെില് ജീവികുന്ന ആെുകെുപ്പട വിവരങ്ങള്, അവര്ക്കുള്ള 

സുരക്ഷിത സ്ഥലങ്ങള്, ഗതാഗതമാര്ക്ഗങ്ങള്, ഒഴിെികല് വഴികള് 

തുടങ്ങിയവയുപ്പട വിശദാംശങ്ങെും ക്പസ്തുത പദ്ധ്തിയില് 

ഉള്പ്പെടുത്തണം. 

Sl.  No അണപ്പകട്ട് ഇ.എ.പി ലിങ്ക് 
1 കലലാര്ക്കുട്ടി 

Link 

2 മീനാര്ക് 1 & 2 

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

9 ഇടുകി-പ്പചറുതതാണി 

10 
കുറ്റിയാടി, തകാട്ടഗിരി, നിയര്ക് 
തകാട്ടഗിരി, തകാസാനി 

11 കകയം 

12 
കുറ്റിയാടി ഔപ്പെെഷന് - പ്പമയിന്, 
സ്പില്തവ, നായമൂല, മാഞ്ഞൂര 

13 പമ്പ, ആനതത്താട്, കകി 
14 മൂഴിയാര്ക് 
15 തലാവര്ക് പ്പപരിയാര്ക് 
16 പ്പവെുതത്താട് തവയര്ക് 
17 തപാത്തുണ്ടി 

18 
കുണ്ടെ, മാട്ടുപ്പെട്ടി, ആര്ക്.എ പ്പെഡ് 

വര്ക്ക്സ് 

19 ആനയിറങ്കല് 

11. കുടിപ്പവള്ള വിതരണ പദ്ധ്തികുള്ള കവദയുതി കണക്ഷനുകള് 

തടസ്സമിലലാപ്പത ലഭയമാതകണ്ടതാണ്. 

12. മരം വീഴ്ചതയാ, കാറ്റ് മൂലതമാ, ഉരുള്പ്പപാട്ടലിതലാ കവദയുതി 

തടസ്സമുണ്ടാകുന്ന പക്ഷം ഏറ്റവുമടുത്തുള്ള ഫീ റില് നിന്നും അവശയ 

http://kseb.in/index.php?option=com_tags&view=tag&layout=list&id%5b0%5d=35&lang=en
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കുടിപ്പവള്ള വിതരണം നടത്തുന്നതിന് തകതായ രീതിയില് കവദയുതി 

ലഭയമാകുക. 

13. മരം വീഴ്ചതയാ, കാറ്റ് മൂലതമാ, ഉരുള്പ്പപാട്ടലിതലാ കവദയുതി കമ്പി 

പ്പപാട്ടിവീണാല് ഉടന് തപ്പന്ന ആ ഭാഗതത്തകുള്ള കവദയുത ബന്ധം 

വിതേദികുക. പ്പപാതുജനങ്ങള്ക്, പ്പക.എസ്.ഇ.ബി യുപ്പട പ്പമാകബല് 

പ്പമതസജ് സംവിധാനം വഴി കവദയുതി കമ്പി പ്പപാട്ടിവീണ ഭാഗപ്പത്ത 

പറ്റിയും, പ്പപാതുജനങ്ങള് സുരക്ഷ നടപടി സവീകരികണം എന്നും ഉള്ള 

അറിയിെ് നല്കുക. ഈ വിവരം തതദശ സ്ഥാപനപ്പത്തയും, വിപ്പലലജ് 

ഓഫീസപ്പറയും, തപാലീസ് അധികാരിപ്പയയും അറിയികുക. 

14. സ്പില്തവകള്, അണപ്പകട്ടുകള്, ബരാജ്കള് എന്നിവയുപ്പട ഷട്ടറുകള് 

ക്പവര്ക്ത്തനക്ഷമം ആണ് എന്ന് ഉറെ് വരുത്തി ജിലലാ ദുരന്ത 

നിവാരണ അതതാറിറ്റിയ്തക് റിതപാര്ക്ട്ട് പ്പമയ്ത 30ന് മുന്പായി നല്കുക 

5.10 രകരള വനട്ടര് അരതനറിറ്റി 

1. മഴകാലത്ത് ജലത്തിന്പ്പറ ഗുണനിലവാരം പരിതശാധിച്ച് (ഭൗതിക, 

രാസ, കജവ) തവണ്ട പരിൊര നടപടികള് കകപ്പകാണ്ട് 

ഗുണനിലവാര സൂചികക് അനുസൃതവും അനുവദനീയമായ 

പരിധികള്കുള്ളിലും ആണ് എന്ന് ഉറെ് വരുതത്തണ്ടുന്ന 

ഉത്തരവാദിതവം തകരെ വാട്ടര്ക് അതതാറിറ്റികാണ്. 

2. മൺസൂൺ കാലാവസ്ഥായില് ഒഴുകിപ്പയത്തുന്ന പ്പവള്ളത്തില് 

ക്പധാനമായും കലകല്, കജവ മാലിനയങ്ങള് എന്നിവ ഉള്ളതുമൂലം 

ശുദ്ധ്ീകരണശാലയുപ്പട ക്പവര്ക്ത്തനക്ഷമതപ്പയ കാരയമായി ബാധികാന് 

സാധയതയുണ്ട്. അതിനാല് തക്സാതസ്സിപ്പല ഇന്തടകില് ആവശയമായ 

മുന്കരുതലുകള് കകപ്പകാതള്ളണ്ടതാണ്. മുന്കരുതല് നടപടികള് 

കകപ്പകാണ്ട തശഷവും കലകലിപ്പെ തതാത് അനുവദനീയമായ 

അെവില് നിന്നും കൂടുതല് ആപ്പണങ്കില് ൈാന്റില് ജല ഗുണനിലവാര 

സൂചികകെുപ്പട സൂക്ഷ്മമായ അവതലാകനം ഉറൊതകണ്ടതാണ്. 

3. തലാറിതനഷന് നടത്തി അവക്ഷിപ്ത തലാറിന്പ്പറ (Residual Chlorine) തതാത് 

എലലാ ഔപ്പട്ട്ലറ്റ് തപായിന്റുകെിലും ആവശയമായ അെവില് ഉപ്പണ്ടന്ന് 
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ഉറെു വരുതത്തണ്ടതാണ്. ജലജനയ തരാഗങ്ങള് പടരാന് സാധയതയുള്ള 

സ്ഥലങ്ങെില് സൂെര്ക് തലാറിതനഷന് അവലംബിതകണ്ടതാണ്. 

4. ജല വിതരണം നടത്തുന്ന കപകെ്ലനുകെില് മതിയായ മര്ക്ദമിലലാപ്പത 

വരികതയാ  ജലതചാര്ക്ച്ച കപ്പണ്ടത്തുകതയാ പ്പചയ്യുന്ന പക്ഷം ക്പതതയക 

മുന്കരുതല് നടപടികള് സവീകരിതകണ്ടതാണ്.  

5. ഓടകള്, ഓവുകള്, അഴുകുചാലുകള് തുടങ്ങിയവക് സമീപം 

കടന്നുതപാകുകതയാ കുറുപ്പക കൂടി കടന്നുതപാകുകതയാ പ്പചയ്യുന്ന 

കപകെ്ലനുകള് ക്പതതയകമായി നിരീക്ഷണത്തിന് വിതധയമാകുകയും 

വിതരണ ശൃഖലയുപ്പട അതധാമുഖഭാഗത്ത് പ്പവള്ളത്തിന്പ്പറ ഗുണ 

നിലവാരം ഉറൊകുകയും യാപ്പതാരു കാരണവശാലും മാലിനയങ്ങള് 

കലരുന്നിലല എന്നുറെ് വരുതത്തണ്ടതുമാണ്. 

6. ജലസംഭരണികള് കഴുകി വൃത്തിയാകുകയും ജലത്തിന്പ്പറ 

സുരക്ഷിതതവം ഉറൊകുകയും പ്പചതയ്യണ്ടതാണ്. 

7. ജലവിതരണ സംവിധാനങ്ങള് പ്പവള്ളം കയറി 

തകരാറിലാകുകയാപ്പണങ്കില് അടിയന്തിര സാെചരയങ്ങെില് 

കുടികുവാനാവശയമായ ജലം വിതരണം പ്പചയ്യുവാനായി 

ഒരുങ്ങിയിരിതകണ്ടതും അതിനാവശയമായ അടിസ്ഥാന സൗകരയങ്ങള് 

തയ്യാറാകി സൂക്ഷിതകണ്ടതുമാണ്. 

8. മഴകാലത്ത് ആതരാഗയം/തതദശസവയംഭരണം/റവനയൂ എന്നീ 

വകുെുകെിപ്പല ക്പതിനിധികള് നല്കുന്ന ജലത്തിന്പ്പറ ഗുണനിലവാരം 

സൗജനയമാതയാ സര്ക്കാര്ക് നിര്ക്തദശികുന്ന തുകയ്തപ്പകാ തിട്ടപ്പെടുത്തി 

നല്തകണ്ടതാണ്. ക്പെയം, ഉരുള്പ്പപാട്ടല് എന്നിവ ബാധികുന്ന 

വിതലലജുകെിപ്പല ജല തക്സാതസുകെുപ്പടതയാ, ഈ വിതലലജുകെില് 

വിതരണം പ്പചയ്യുവാന് ജലം തശഖരികുന്ന തക്സാതസുകെുപ്പടതയാ ജലം 

പരിതശാധികുന്നതിന് സംസ്ഥാന ദുരന്ത ക്പതികരണ നിധിയില് തുക 

അനുവദിച്ച് നല്കുവാന് അതാത് ജിലലാ ദുരന്ത നിവാരണ 

അതതാറിറ്റിപ്പയ സമീപികാവുന്നതാണ്. 

9. വാട്ടര്ക് അതതാറിറ്റിയുപ്പട നിയക്ന്തണത്തില് ഉള്ള എലലാ ക്പധാന 

അണപ്പകട്ടുകെുപ്പടയും ചുവെ്, ഓറഞ്ച്, നീല എന്നീ അലര്ക്ട്ട് 
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ജലനിരെുകെും, റുള് പ്പകര്ക്വ് അനുസരിച്ച് ഏതു സാെചരയങ്ങെില് 

അണപ്പകട്ടുകള് തുറന്നുവിടും എന്നും അണപ്പകട്ടുകള് 

നിലനില്കുന്നതും, അണപ്പകട്ടിപ്പല ജലം ഒഴുകി തപാകുന്നതുമായ 

ജിലലകെിപ്പല ജിലലാ ദുരന്ത നിവാരണ അതതാറിറ്റിക് ജൂൺ 1ന് മുന്പ് 

നല്കി മുന്കൂര്ക് അനുമതി വാങ്ങണം. 

10. അണപ്പകട്ടുകെില് നിന്നും ജലം തുറന്നു വിതടണ്ടുന്ന സാെചരയം ഉണ്ട് 

എന്ന അനുമാനത്തില് എത്തുകയാപ്പണങ്കില് നീല അതലര്ക്ട്ട് 

പുറപ്പെടുവികുന്ന അവസരത്തില് തുറന്നുവിടുവാന് സാധയതയുള്ള 

അണപ്പകട്ടിപ്പെ ജല ബെിര്ക്ഗമന പാതയിലുള്ള എലലാ ജിലലകെിപ്പലയും 

അടിയന്തിരഘട്ട കാരയനിര്ക്വെണ തകക്രങ്ങെില് (BSNL 1077ല്) 

നിര്ക്ബന്ധമായും അറിയിെ് നല്തകണ്ടതാണ്; 36 മണികൂര്ക് 

മുന്പ്പപങ്കിലും ഇത്തരം ഒരു ക്പാഥമിക അറിയിെ് ജിലലകള്ക് 

നല്കുവാന് വകുെ് പരിക്ശമികണം. ജല ബെിര്ക്ഗമന പാതയിലുള്ള 

എലലാ ജിലലാ കെക്ടര്ക്മാരുപ്പടയും അനുമതിതയാപ്പട മാക്തതമ 

അണപ്പകട്ടുകെില് നിന്നും ജലം തുറന്നു വിടാന് പാടുള്ളൂ. 

11. ഒരു കാരണവശാലും കവകിട്ട് 6 മണിക് തശഷം, പകല് 6 മണിവപ്പര 

അണപ്പകട്ടില് നിന്നും പുതുതായി ജലം തുറന്ന് വിടരുത്. 

12. തവലിതയറ്റ സമയപ്പത്ത സമുക്ദ സ്ഥിതി കൂടി INCOISപ്പെ  

പ്പവബ്കസറ്റില് (https://incois.gov.in/portal/osf/tide.jsp) നിന്നും 

പരിതശാധിച്ചിട്ട് തവണം അണപ്പകട്ടുകെില് നിന്നും ജലം തുറന്നു 

വിടുവാന്. 

13. നീല അതലര്ക്ട്ട് നല്കുന്ന സമയം മുതല് ചുവെ് അതലര്ക്ട്ട് വപ്പര 

ചുരുങ്ങിയത് 24 മണികൂര്ക് സമയം എങ്കിലും ജിലലാ ദുരന്ത നിവാരണ 

അതതാറിറ്റികള്ക് ലഭികുന്നു എന്ന് ഉറെ് വരുത്തുക. 

14. ഓറഞ്ച് ആതലര്ക്ട്ടും, ചുവെ് ആതലര്ക്ട്ടും മാക്തമുള്ള അണപ്പകട്ടുകെില് 

ഓറഞ്ച് അതലര്ക്ട്ട് നല്കുന്ന സമയം മുതല് ചുവെ് അതലര്ക്ട്ട് വപ്പര 

ചുരുങ്ങിയത് 24 മണികൂര്ക് സമയം എങ്കിലും ജിലലാ ദുരന്ത നിവാരണ 

അതതാറിറ്റികള്ക് ലഭികുന്നു എന്ന് ഉറെ് വരുത്തുക. 
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15. വകുെ് തയ്യാറാകിയ അടിയന്തിരഘട്ട ക്പവര്ക്ത്തന പദ്ധ്തി (ഇ.എ.പി) 

ക്പകാരം പ്പപാതുജനങ്ങെും തതദശ സര്ക്കാരുകെും അറിഞ്ഞിരിതകണ്ട 

വിഷയങ്ങള് ഉള്പ്പെടുത്തി മലയാെത്തില് ഒരു ലഘുതലഖയില് ഓതരാ 

അണപ്പകട്ടും സംബന്ധിച്ച് ക്പസിദ്ധ്ീകരികുക. ഈ ലഘുതലഖയില് 

ജനങ്ങള്ക്  എങ്ങപ്പനയാണ് മുന്നറിയിെ് നല്തകണ്ടത്, ആരാണ് 

മുന്നറിയിെ് നല്തകണ്ടത്, എങ്ങപ്പനയാണ് അവപ്പര അടിയന്തിരഘട്ടത്തില് 

മാതറ്റണ്ടത് എന്നിങ്ങപ്പനയുള്ള കാരയങ്ങള് ക്പതിപാദികണം. താഴ്ന്ന 

ക്പതദശങ്ങെില് ജീവികുന്ന ആെുകെുപ്പട വിവരങ്ങള്, അവര്ക്കുള്ള 

സുരക്ഷിത സ്ഥലങ്ങള്, ഗതാഗതമാര്ക്ഗങ്ങള്, ഒഴിെികല് വഴികള് 

തുടങ്ങിയവയുപ്പട വിശദാംശങ്ങെും ക്പസ്തുത പദ്ധ്തിയില് 

ഉള്പ്പെടുത്തണം. 

16. ചില പ്പചറിയ അണപ്പകട്ടുകള്ക് ഈ നിഷ്കര്ക്ഷ പാലികുവാന് 

സാധികിലല. ആയതിനാല് ഇവയുപ്പട പട്ടിക അനുബന്ധം 4 ആയി 

തചര്ക്ത്തിട്ടുണ്ട്. ഇവ തുറകുന്നതിന് മുന്പ് അണപ്പകട്ടിപ്പെ നടത്തിെ് 

ചുമതലയുള്ള വകുെ് അണപ്പകട്ടിന് താപ്പഴ ജല ബെിര്ക്ഗമന 

പാതയിലുള്ള എലലാ ജിലലാ കെക്ടര്ക്മാരുപ്പടയും അനുമതി വാങ്ങണം. 

5.11  ിഷറീസ് വകുപ്പ് 

1. കടല് തക്ഷാഭം സംബന്ധിച്ച മുന്നറിയിെുകള് മത്സയ 

പ്പതാഴിലാെികള്കും, തീരതദശ നിവാസികള്കും സമയ ബന്ധിതമായി 

നല്കുവാന്  ഫിഷറീസ് വകുെും, തീരതദശ തപാലീസും, Marine 

Enforcementഉം ആവശയമായ ക്കമീകരണങ്ങള് വരുത്തുക. 

2. മത്സയ പ്പതാഴിലാെികള് കടലില് അപകടത്തില്പ്പപടുതമ്പാള് അടിയന്തിര 

രക്ഷാക്പവര്ക്ത്തനങ്ങള്കായി തീരതദശ തപാലീസും, ഫിഷറീസ് 

വകുെും fishing harborകള് തകക്രീകരിച്ച് ഒരു കടല്യാനം (sea worthy 

boat) എങ്കിലും വാടകയ്തക് എടുകുക. ഇതിനായി തററ്റ് തകാൺക്ടാക്റ്റ് 

ക്ഷണിച്ച് തീരുമാനമാകി സൂക്ഷികുക. തീരതശാഷണം, ശക്തമായ 

കാറ്റ്, സുനാമി, ചുഴലികാറ്റ് എന്നിവതയാടനുബന്ധിച്ചുള്ള 

അടിയന്തിരഘട്ടത്തില് ഈ തബാട്ടുകെുപ്പട ഉപതയാഗത്തിന് ദുരന്ത 
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ക്പതികരണ നിധിയില് നിന്നും പണം പ്പചലവഴികാവുന്നതാണ്. 

ആവശയമാപ്പണങ്കില് മാക്തം ഉപതയാഗപ്പെടുത്തുക. ഇതിനാവശയമായ 

തഫാര്ക്മാറ്റ്  Handbook on Disaster Management – Volume 2 – Emergency 

Operations Centres & Emergency Support Functions Plan, Keralaല് 

നല്കിയിട്ടുണ്ട്. മുന്കൂര്ക് തററ്റ് തകാൺക്ടാക്റ്റ് ക്ഷണിച്ച് 

അഗീകരികാത്ത ഒരു വസ്തുവകകെുപ്പടയും വാടകതയാ, പ്പചലവ് 

തുകതയാ സംസ്ഥാന ദുരന്ത ക്പതികരണ നിധിയില് നിന്നും 

പ്പചലവഴികുവാന് പാടുള്ളതലല. തററ്റ് തകാൺക്ടാക്റ്റ് അന്തിമമായി 

ജിലലാ കെക്ടര്ക് തവണം അംഗീകരികാന്. 

3. മത്സയ പ്പതാഴിലാെികള് കടലില് അപകടത്തില്പ്പപടുതമ്പാള് അടിയന്തിര 

രക്ഷാക്പവര്ക്ത്തനങ്ങള്കായി ചുവപ്പട തചര്ക്കുന്ന നമ്പറില് ഫിഷറീസ് 

വകുെിപ്പെ സംസ്ഥാന/ജിലല കൺതക്ടാള് റൂം തനരിട്ട് വിെികുകയും, 

ഇപ്പമയില് മുഖാന്തരം സതരശം നല്കുകയും, 

രക്ഷാക്പവര്ക്ത്തനത്തിനായി ആവശയപ്പെടുകയും പ്പചയ്യുക. ഇത്തരത്തില് 

നല്കുന്ന സതരശങ്ങെുപ്പട ഒരു തകാെി ജിലലാ കെക്ടതററ്റിപ്പല 

ഇ.ഒ.സിക് ഇപ്പമയില് ആയി നല്കുക. 

Sl No Coastal District Addressed to Copy to 

1 Kasargode 

MRSC Kochi, Contact No. 0484-

2217889 (Tel), 0484-2218460 

(Fax). Email: 

dhq4@indiancoastguard.nic.in 

MRSSC Beypore, Contact No. 

0495-2417995 (Tel), 0495-

2417994 (Fax). Email: cgs-

bpe@indiancoastguard.nic.in 

2 Kannur 

3 Kozhikkode 

4 Malappuram 

5 Thrissur 

6 Ernakulam 

7 Alappuzha 

8 Kollam MRRSC Vizhinjam, Contact No. 

0471-2481855 (Tel), 0471-

2486484 (Fax). Email: cgs-

vzm@indiancoastguard.nic.in 

9 Thiruvananthapuram 
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4. കാലാവസ്ഥാ മുന്നറിയിെുകെും, കടല് സ്ഥിതി മുന്നറിയിെുകെും, 

ദുരന്ത നിവാരണ അതതാറിറ്റി പുറപ്പെടുവികുന്ന നിര്ക്തദശങ്ങെും 

എലലാ Fish Landing Centres, Mathsya Bhavan, Fisheries Office 

എന്നിവയില് എത്തുന്നു എന്ന് ഉറെ് വരുത്തുക. സംസ്ഥാന 

അതതാറിറ്റി പുറപ്പെടുവികുന്ന നിര്ക്തദശങ്ങള് അതതാറിറ്റിയുപ്പട EOC 

ക്ഗൂെിലൂപ്പട സംസ്ഥാന ഫിഷറീസ് കതക്ണ്ടാള് റൂമിന് നല്കുന്നുണ്ട്. 

5. തീരതശാഷണം മൂലം വീടുകെില് നിന്നും മാറി താമസിതകണ്ടി വരുന്ന 

മത്സയ പ്പതാഴിലാെികള്ക് അനുബന്ധം 3ല് സൂചിെികുന്ന തരത്തില് 

ഉള്ള കയാമ്പുകള് സജ്ജീകരിച്ച് മാറ്റി താമസിെിതകണ്ടതാണ്. 

6. തീരതശാഷണം മൂലം ഉള്ള വീടുകെുപ്പട നാശ നഷ്ടം സമയ 

ബന്ധിതമായി തതദശ വകുെ്, ലാന്ഡ് റവനയൂ വകുെ് എന്നിവരുപ്പട 

സൊയതത്താപ്പട ലാന്ഡ് റവനയൂ കമ്മീഷണര്ക് തയ്യാറാകുന്ന 

പ്പമാകബല് ആെില് തശഖരിച്ചു എന്ന് ഉറെ് വരുത്തുക, ധനസൊയം 

ലഭയമാകുവാന് ലാന്ഡ് റവനയൂ വകുെുമായി തചര്ക്ന്ന് 

ക്പവര്ക്ത്തികുക. 

7. സംസ്ഥാന ദുരന്ത നിവാരണ അതതാറിറ്റിയുപ്പട എക്സികയൂട്ടീവ് 

കമ്മിറ്റിയുപ്പട 4-12-2017പ്പല തീരുമാനത്തിപ്പെ പ്പവെിച്ചത്തില് തകക്ര 

കാലാവസ്ഥാ വകുെ് "Fishermen advised not to venture" എന്ന നിര്ക്തദശം 

നല്കിയിട്ടുപ്പണ്ടങ്കില് സംസ്ഥാന അതതാറിറ്റി "മത്സയപ്പതാഴിലാെികള് 

തകക്ര കാലാവസ്ഥാ വകുതൊ, INCOISഓ നിര്ക്തദശികുന്ന സമുക്ദ 

തമഖലയില്, നിര്ക്തദശികുന്ന കാലയെവില് "മത്സയ ബന്ധനത്തിന് 

തപാകരുത്", എന്ന നിര്ക്തദശം സംസ്ഥാന ദുരന്ത നിവാരണ അതതാറിറ്റി 

പുറപ്പെടുവികും. 

8. ഇന് യന് മൊസമുക്ദത്തിപ്പെയും, അറബികടലിപ്പെയും, ബംഗാള് 

ഉള്കടലിന്പ്പറ്റയും ഏപ്പതങ്കിലും സമുക്ദ ക്പതദശത്ത് "Total suspension of 

fishing" എന്ന നിര്ക്തദശം ഉപ്പണ്ടങ്കില് ക്പസ്തുത തമഖലയില്, 

മുന്നറിയിെില് സൂചിെികുന്ന കാലയെവില് "മത്സയ ബന്ധനത്തിന് 

തപാകുന്നത് തടയണം" എന്ന കര്ക്ശന നിര്ക്തദശം സംസ്ഥാന ദുരന്ത 

നിവാരണ അതതാറിറ്റി പുറപ്പെടുവികും. 
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9. മത്സയ പ്പതാഴിലാെികള്കുള്ള മുന്നറിയിെുകള് ലഭിച്ചാല് ചുവപ്പട 

തചര്ക്കുന്ന നടപടികള് ഫിഷറീസ് വകുെും, തീരതദശ തപാലീസും, 

Marine Enforcementഉം സവീകരികുക: 

a. എലലാ Fish Landing പ്പസെറിലും, മത്സയ ക്ഗാമങ്ങെിലും, കമകിലൂപ്പട 

വിവരം വിെിച്ചറിയികുക 

b. അമ്പലങ്ങള്, പള്ളികള് എന്നിവയിലൂപ്പടയും, മത്സയപ്പതാഴിലാെി 

കൂട്ടായ്തമകെിലൂപ്പടയും, സാമൂെിക സംഘടനകെിലൂപ്പടയും വിവരം 

പരമാവധി മത്സയ പ്പതാഴിലാെികെില് എത്തികുക 

c. മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങെില് നിന്നുള്ള മത്സയ പ്പതാഴിലാെികള് 

അധികമായുള്ള ക്പതദശങ്ങെില് തമിഴ്, െിരി എന്നീ ഭാഷകെിലും 

വിവരം കമകിലൂപ്പട വിെിച്ച് അറിയികുവാന് നിര്ക്തദശികുക 

d. വള്ളവും വലയും ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള fishing harborല് 

സൂക്ഷികുന്നതാണ് കടല് തക്ഷാഭത്തില് നിന്നും, കള്ളകടലില് നിന്നും 

ഇവ സംരക്ഷികുവാന് ഏറ്റവും ഉചിതം. ഈ വിവരവും, 

വയക്തിഗത സുരക്ഷാ ഉപകരണങ്ങള് കയ്യില് കരുതതണ്ട 

ആവശയകതയും മത്സയപ്പതാഴിലാെികപ്പെ നിരന്തരം ഓര്ക്മ്മപ്പെടുത്തുക. 

e. മത്സയ പ്പതാഴിലാെി സുരക്ഷാ സതരശങ്ങള് ഉള്പ്പെടുത്തി പക്ത 

പരസയം നല്കുക. 

10. തീരതദശ ജിലലകെില് തകാേല് തപാലീസ് തേഷതനാട് തചര്ക്ന്ന് കടതലാര 

ജാക്ഗതാസമിതികള് ക്പവര്ക്ത്തിച്ചു വരുന്നുണ്ട്. ജിലലാ ദുരന്തനിവാരണ 

അതതാറിറ്റിയില് നിന്നും ലഭികുന്ന ചുഴലികാറ്റ്/ശക്തമായ 

മഴ/സുനാമി തുടങ്ങിയ മുന്നറിയിെുകള് തകാേല് തപാലീസ് 

തേഷനില് നിന്ന് വാട്ട്സപ് മുതഖനയും തഫാണിലൂപ്പടയും കടതലാര 

ജാക്ഗത സമിതികപ്പെ അറിയിതകണ്ടതാണ്. അവര്ക് തത്സമയം ഈ 

അറിയിെുകള് കരയിലുള്ള മത്സയപ്പതാഴിലാെികപ്പെ തഫാണിലൂപ്പടയും 

കടലിലുള്ള മത്സയപ്പത്താഴിലാെികപ്പെ വയര്ക്ലസ്സിലൂപ്പടയും 

അറിയിതകണ്ടതാണ്. 

11. മത്സയ പ്പതാഴിലാെികള്ക് അവരുപ്പട പ്പമാകബല് തഫാണില് 

ഐ.എന്.സി.ഓ.ഐ.എസ് (INCOIS)ല് നിന്നും തനരിട്ട് കാലാവസ്ഥാ, 
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കടല് സ്ഥിതി വിവരം ലഭികുന്നുണ്ട് എന്ന് ഉറെ് വരുത്തുക. 

ഇതിനായി, 2018ല് തശഖരിച്ച് നമ്പറുകെും, ഇവയില് മാറ്റം 

ഉപ്പണ്ടങ്കില് പുതുകിയ  നമ്പറുകെും, പുതുതായി മത്സയ 

പ്പതാഴിലാെികൊയി രജിേര്ക് പ്പചയ്തതവരുപ്പട നമ്പറുകെും INCOISന് 

നല്കി എന്നും INCOIS ഈ വിവരം നല്കുന്നുണ്ട് എന്നും ഉറെ് 

വരുത്തുക. എലലാ മത്സയ ക്ഗാമങ്ങെിലും മത്സയ പ്പതാഴിലാെികെുപ്പട 

പ്പമാകബല് നമ്പര്ക് തശഖരിച്ച് INCOISന് നല്കുവാന് കാംതപയ്തന് 

സംഘടിെികുക. 

12. ജിലലയില് അടിയന്തരഘട്ടത്തില് ആരംഭികുന്ന കയാമ്പ്കെില് 

ആവശയമായി വരുന്ന മത്സയം ലഭയമാകുവാന് മത്സയപ്പഫഡ് 

തയ്യാപ്പറടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഉറെ് വരുത്തുക. 

5.12 സെനിാംഗ് ആന്് ജ്ിരയനളജ്ി വകുപ്പ് 

1. രണ്ട് ദിവസം അടുെിച്ചു മഴ പ്പപയ്തതാല്, ഇത്തരതില് മഴ പ്പപയ്യുന്ന 

വിലലജുകെില് ഉള്ള പാറമടകെില് പാറ പ്പപാട്ടികുന്നത്, മഴ പ്പപയ്യാപ്പത 

24 മണികൂര്ക് സമയം ഉണ്ടാകുന്നതു വപ്പര നിര്ക്ത്തിപ്പവകുവാന് 

ഉത്തരവ് നല്കുക. ഉത്തരവ് തതദശ സ്ഥാപനത്തിപ്പെ പ്പസപ്പക്കട്ടറി, 

വിതലലജ് ഓഫീസര്ക്, തപാലീസ് തേഷന് എന്നിവിടങ്ങെിലും, ജിലലാ 

ദുരന്ത നിവാരണ അതതാറിറ്റിയ്തകും വരുത്തുന്നതിനായി നല്കുക. 

2. മഴകാലത്ത് എലലാ കവാറികെും നിരന്തരം പരിതശാധനയ്തക് 

വിതധയമാകണം. മണ്ണിടിച്ചില്/പാറ നിരങ്ങല് സാധയത കണ്ടാല് 

ഉടന്തപ്പന്ന അത്തരം കവാറികള് അടച്ചിടുവാന് നിര്ക്തദശികുക. 

3. മലതയാരത്ത് നിന്നും മണ്ണ് പ്പവട്ടിമാറ്റുക, ആഴത്തിലുള്ള കുഴികള് 

നിര്ക്മ്മികുക, നിര്ക്മാണത്തിനായി ആഴത്തില് മണ്ണ് മാറ്റുക എന്നിവ 2 

ദിവസം തുടര്ക്ച്ചയായി മഴ പ്പപയ്തത ക്പതദശങ്ങെില് അനുവദികരുത്. 

ഇത്തരം സാെചരയം ഉണ്ടായാല് ക്പവര്ക്ത്തിക് തോെ് പ്പമതമ്മാ 

നല്കുക. ഉത്തരവ് തതദശ സ്ഥാപനത്തിപ്പെ പ്പസപ്പക്കട്ടറി, വിതലലജ് 

ഓഫീസര്ക്, തപാലീസ് തേഷന് എന്നിവിടങ്ങെിലും, ജിലലാ ദുരന്ത 

നിവാരണ അതതാറിറ്റിയ്തകും നടെില് വരുത്തുന്നതിനായി നല്കുക. 
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4. ഉരുള്പ്പപാട്ടല്/മണ്ണിടിച്ചില്/Soil Piping എന്നിവ ഉണ്ടാകുവാന് ഏറ്റവും 

സാദ്ധ്യതയുള്ള വിതലലജുകള് മണ്ണ്  സംരക്ഷണ ഉതദയാഗസ്ഥനുമായി 

തചര്ക്ന്ന് മാസത്തില് ഒരികല് സരര്ക്ശിച്ച് ഒരു പ്പപാതു അവതലാകനം 

നടത്തി ജിലലാ കെക്ടര്ക്ക് നല്കുക. ഉരുള്പ്പപാട്ടല്/മണ്ണിടിച്ചില്/Soil 

Piping എന്നിവ ഉണ്ടാകുവാന് ഏറ്റവും സാദ്ധ്യതയുള്ള വിതലലജുകെുപ്പട 

പട്ടിക അതാത് ജിലലാ കെക്ടര്ക്മാരില് നിതന്നാ ഈ കകെുസ്തകത്തില് 

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

ലഭികുന്നതാണ്. 2018, 2019 വര്ക്ഷങ്ങെില് ഉരുള്പ്പപാട്ടല്/മണ്ണിടിച്ചില് 

ബാധിച്ച സ്ഥലങ്ങള് ക്പതതയകം സരര്ക്ശിച്ച് ദുരന്ത സാധയതയുള്ള 

സ്ഥലങ്ങെില് വസികുന്നവപ്പര മാറ്റി പാര്ക്െികണതമാ എന്ന് ജിലലാ 

കെക്ടര്ക്ക് ഉപതദശം നല്കുക. ഈ ക്പവര്ക്ത്തനം കാലവര്ക്ഷ-

തുലാവര്ക്ഷ മാസങ്ങെില് മുഴുവനും തുടരുക. 

5. പാറമടകെിപ്പല കുെങ്ങള്ക് ചുറ്റും ഉറെും, ഉയരവും ഉള്ള മുള്ള് 

തവലി/കമ്പി തവലി/മതില് പ്പകട്ടി സംരക്ഷിതകണ്ടതാണ്. ഈ നിര്ക്തദശം 

എലലാ പാറമട ഉടമസ്ഥരും 45 ദിവസത്തിനുള്ളില് പാലിച്ചു എന്ന് 

ഉറെ് വരുത്തണം. ക്പവര്ക്ത്തനം നിലച്ച പാറമടകുെങ്ങള് ഉള്ള 

പാറമട ഉടമസ്ഥര്ക്കും ഈ തീരുമാനം ബാധകമാണ്. 

6. പുറതമ്പാകില് ഉള്ള, നിലവില് ക്പവര്ക്ത്തനം നിലച്ച പാറമടകെില് 

ഉള്ള ഇത്തരം കുെങ്ങള്ക് ചുറ്റും തവലി/കമ്പി തവലി/മതില് പ്പകട്ടി 

സംരക്ഷിതകണ്ടത്തിപ്പെ ചുമതല കമനിംഗ് ആന്ഡ് ജിതയാെജി 

വകുെിനാണ്. ഇതിനാവശയമായ തുക ക്പസ്തുത വകുെ് Quarry Safety 

Fund/District Mineral Foundation Fundല് നിന്നും കപ്പണ്ടതത്തണ്ടതാണ്. 

5.13 െണ്ണ് സാംരക്ഷണ വകുപ്പ് 

1. എലലാ തലാകിതലയും ക്പധാന നീര്ക്ചാലുകള് പരിതശാധിച്ച്, അവയില് 

തടസങ്ങള് ഇലല എന്ന് തതദശ സവയംഭരണ വകുെ്, ജലതസചന വകുെ് 

എന്നിവരുമായി തചര്ക്ന്ന് ഉറെ് വരുത്തുക 

2. മലതയാര തമഖലയില് കര്ക്ഷകര്ക്കിടയില് ഉരുള്പ്പപാട്ടല് സാധയത 

ലഘൂകരികുവാന് ആവശയമായ ക്പചാരണം നടത്തുക. ഇതിന് 

https://sdma.kerala.gov.in/wp-content/uploads/2018/11/ILDM_2014.pdf
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ആവശയമായ ലഘുതലഖയില് ഉള്പ്പെടുപ്പത്തണ്ട Content സംസ്ഥാന ദുരന്ത 

നിവാരണ അതതാറിറ്റി ലഭയമാകും. 

3. നീര്ക്ചാലുകെില് ഉള്ള തടസങ്ങള് കപ്പണ്ടത്തി അവ ജിലലാ ദുരന്ത 

നിവാരണ അതതാറിറ്റിയുപ്പടയും, തതദശ സ്ഥാപനത്തിപ്പെയും 

ക്ശദ്ധ്യില്പ്പെടുത്തുക 

4. അടിയന്തിര ഘട്ടങ്ങെില്, ജിലലയിപ്പല മണ്ണ് സംരക്ഷണ വകുെ് 

ഉതദയാഗസ്ഥരുപ്പട തസവനം പൂര്ക്ണ്ണമായും ജിലലാ ദുരന്ത നിവാരണ 

അതതാറിറ്റിക് ലഭയമാകുക 

5. ഉരുള്പ്പപാട്ടല്/മണ്ണിടിച്ചില്/Soil Piping എന്നിവ ഉണ്ടാകുവാന് ഏറ്റവും 

സാദ്ധ്യതയുള്ള വിതലലജുകള് കമനിംഗ് ആന്ഡ് ജിതയാെജി വകുെ് 

ഉതദയാഗസ്ഥനുമായി തചര്ക്ന്ന് മാസത്തില് ഒരികല് സരര്ക്ശിച്ച് ഒരു 

പ്പപാതു അവതലാകനം നടത്തി ജിലലാ കെക്ടര്ക്ക് നല്കുക. പട്ടിക 

അതാത് ജിലലാ കെക്ടര്ക്മാരില് നിതന്നാ ഈ കകെുസ്തകത്തില് 

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

ലഭികുന്നതാണ്. 2018, 2019 വര്ക്ഷങ്ങെില് ഉരുള്പ്പപാട്ടല്/മണ്ണിടിച്ചില് 

ബാധിച്ച സ്ഥലങ്ങള് ക്പതതയകം സരര്ക്ശിച്ച് ദുരന്ത സാധയതയുള്ള 

സ്ഥലങ്ങെില് വസികുന്നവപ്പര മാറ്റി പാര്ക്െികണതമാ എന്ന് ജിലലാ 

കെക്ടര്ക്ക് ഉപതദശം നല്കുക. ഈ ക്പവര്ക്ത്തനം കാലവര്ക്ഷ-

തുലാവര്ക്ഷ മാസങ്ങെില് മുഴുവനും തുടരുക. 

6. ദുരന്ത സാെചരയത്തില് മണ്ണില് ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങള് നിരന്തരം 

നിരീക്ഷികുകയും, കൃഷി വകുെിന് ആവശയമായ സാതങ്കതിക 

ഉപതദശം നല്കുക. 

5.14 രദവസവാം 

1. കാലാവസ്ഥാ മുന്നറിയിെ് അടിസ്ഥാനമാകി ഉത്സവ/തീര്ക്ഥാടന 

പരിപാടികള്കുള്ള തീര്ക്ഥാടകപ്പര നിയക്ന്തികണം 

2. എലലാ തീര്ക്ഥാടന തകക്രങ്ങെിലും അപകടമുണ്ടായാല് 

ക്പതികരികുവാനും, അപകട സാധയതാ ലഘൂകരണത്തിനും പദ്ധ്തി 

തയ്യാറാകണം. ഇതില് ഒഴിെികല് പദ്ധ്തികള് (Evacuation Plan), 
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ബദല് മാര്ക്ഗങ്ങള് എന്നിവ ഉള്പ്പെടുത്തണം. ഈ പദ്ധ്തികള് 

തയ്യാറാകുവാനുള്ള മാര്ക്ഗതരഖ ഇവിപ്പട ലഭയമാണ് 

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

5.15 െൃഗസാംരക്ഷണ വകുപ്പ്  

1. പക്ഷികള്കും, മൃഗങ്ങള്കും മഴകാലത്ത്  ഉണ്ടാകാവുന്ന പകര്ക്ച്ച 

വയാധികള് പരിഗണിച്ച് ഇവപ്പയ ക്പതിതരാധികുന്നതിന് ജിലലാ തല 

പദ്ധ്തി തയാറാകി നടൊകുക. 

2. എലലാ മൃഗ സംരക്ഷണ തകക്രങ്ങെിലും ജിലലാ  മൃഗ സംരക്ഷണ 

ആശുപക്തികെിലും പകര്ക്ച്ചവയാധികള് തടയുന്നതിനായുള്ള മരുന്നുകള് 

ലഭയമാണ് എന്ന് ഉറെ് വരുത്തുക. 

3. പ്പവള്ളപ്പൊക സാധയതയുള്ള ക്പതദശങ്ങൊയ കുട്ടനാട്ടിലും, തകാള് 

നിലങ്ങെിലും, പ്പപാകാെി തമഖലയിലും, അടിയന്തിരഘട്ടങ്ങെില് മൃഗ 

സംരക്ഷണ ദുരിതാശവാസ കയാമ്പുകള് നടത്തുവാന് ആവശയമായ 

സ്ഥലങ്ങള് നിര്ക്ണയിച്ച് തതദശ വകുെുമായി തചര്ക്ന്ന് മുന്കൂട്ടി 

സൗകരയം ഒരുകുക. 

4. ഇത്തരം കയാമ്പുകെില് ലഭയമാകുവാന് ആവശയമായ കവതകാല്, 

തീറ്റ, പുലല്, മരുന്ന് എന്നിവയ്തക് തകക്ര സര്ക്കാര്ക് Ltr. No. 33-2/2015-

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

ക്പകാരം നിഷ്കര്ക്ഷിച്ചിരികുന്നത് തപാപ്പല തററ്റ് തകാൺക്ടാക്റ്റ് 

ക്ഷണിച്ച് തീരുമാനമാകി സൂക്ഷികുക. ആവശയമാപ്പണങ്കില് മാക്തം 

ഉപതയാഗപ്പെടുത്തുക. ഇതിനാവശയമായ തഫാര്ക്മാറ്റ്  Handbook on 

Disaster Management – Volume 2 – Emergency Operations Centres & 

Emergency Support Functions Plan, Keralaല് നല്കിയിട്ടുണ്ട്. 

5. പ്പപാതു ഇടങ്ങെിപ്പല നായ്തകള്, പശുകള്, കാെകള്, കുരങ്ങുകള് 

എന്നിവയ്തക് ഭക്ഷണവും, ആതരാഗയ പരിപാലനവും  

ലഭയമാകുവാന് ക്പവര്ക്ത്തികുന്ന  സന്നദ്ധ് ക്പവര്ക്ത്തകപ്പരയും 

സംഘടനകപ്പെയും ജിലലാ തലത്തില് വിെിച്ച് തചര്ക്ത്ത് ഏതകാപിത 

രീതിയില് ക്പവര്ക്ത്തനം സാധയമാകുക. 

http://sdma.kerala.gov.in/wp-content/uploads/2018/11/ILDM_2015.pdf
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6. പ്പപാതു ഇടങ്ങെിപ്പല മൃഗ പരിപാലനത്തിനായി മുന്നിട്ടിറങ്ങുന്ന സന്നദ്ധ് 

ക്പവര്ക്ത്തകപ്പരയും സംഘടനകപ്പെയും ആക്കമികുന്ന രീതി കാണാറുണ്ട്. 

ഇവ ഉണ്ടാകാതിരികുവാന് നടപടികള് സവീകരികുക. 

7. തകരെത്തില് തശഖരിച്ചിട്ടുള്ള അപകടകരമായ രാസപദാര്ക്ഥങ്ങള് 

ഏപ്പതലലാം, എക്ത വീതം, എവിപ്പടലലാം (തതദശ സ്ഥാപനത്തിപ്പെ തപര് 

സെിതം) എന്നത് വയവസായ വകുെിതനാട് പട്ടികപ്പെടുത്തി 

നല്കുവാന് ആവശയപ്പെടുക. ഈ രാസപദാര്ക്ഥങ്ങള് ജലത്തിതലാ, 

മണ്ണിതലാ, വായുവിതലാ കലര്ക്ന്ന് മൃഗങ്ങള്ക് ജീവന് അപകടകരം 

ആയാല് അവ ക്പതിതരാധികുന്ന രീതികള്, മരുന്നുകള് എന്നിവ 

ഏപ്പതലലാം എന്ന് ക്പസിദ്ധ്ീകരികുക. ഇവയ്തകായി, ഇത്തരം തശഖരം 

ഉള്ള ക്പതദശങ്ങെിപ്പല മൃഗാശുപക്തികള് ക്പതിതരാധ മരുന്നുകള് 

സെിതം സജ്ജമാകുക. 

5.16 സിവില്സ സസൈസ് വകുപ്പ് 

1. എലലാ താലുകിലും ഉള്ള സകൈ ഓഫീസര്ക്മാര്ക് മുഖാന്തിരം 100 

കിതലാ അരി, 50 കിതലാ പയര്ക്, 10 കിതലാ എണ്ണ, 75 കിതലാ മപ്പണ്ണണ്ണ 

എന്നിവ അടിയന്തിരഘട്ടങ്ങെില് ഉപതയാഗികുവാനായി സംഭരിച്ച് 

സൂക്ഷികുക. അടിയന്തിരഘട്ടങ്ങെില് ആവശയമായ കയാമ്പുകെില് 

ഇത്തരത്തില് സംഭരിച്ചിട്ടുള്ള ഭക്ഷയ-ധാനയങ്ങെും, എണ്ണയും, മപ്പണ്ണണ്ണയും 

സകൈ ഓഫീസര്ക്മാര്ക് തെസില്ദാര്ക് ആവശയപ്പപടുതമ്പാള് തനരിട്ട് 

എത്തിതകണ്ടതാണ്. 

2. കയാമ്പുകെില് ആവശയമായ എലലാ ഭക്ഷയ-ധാനയങ്ങെും, എണ്ണയും, 

മപ്പണ്ണണ്ണയും, പാചക വാതകവും സകൈ തകാ, കൺസയുമര്ക് പ്പഫഡ് 

എന്നിവയില് നിന്നുമാക്തതമ വാങ്ങുവാന് പാടുള്ളൂ എന്ന് ജിലലാ 

ദുരന്ത നിവാരണ അതതാറിറ്റിക് നിര്ക്തദശം നല്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇവയുപ്പട 

ലഭയത കയാമ്പുകള്ക് ഉറെുവരുത്തുവാന് ഈ സ്ഥാപനങ്ങെുപ്പട 

ഉതദയാഗസ്ഥര്ക്ക് മുന്കൂട്ടി നിര്ക്തദശം നല്കുക. 

3. ഏപ്പതങ്കിലും സാെചരയത്തില് ഈ വസ്തുകള് പുറത്തുനിന്നും 

വാതങ്ങണ്ടി വരികയാപ്പണങ്കില് ആ വസ്തു ലഭയമലല എന്നുള്ള കത്ത് 
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അതാതു സ്ഥലപ്പത്ത സൈയ ഓഫീസര്ക് (Supply officer)/സ്ഥാപന തമധാവി 

ദുരിതാശവാസത്തിപ്പെ ചുമതലയുള്ള ക്പതദശപ്പത്ത റവനയു ഉതദയാഗസ്ഥന് 

നല്തകണ്ടതാണ്. 

4. ആലെുഴ, പത്തനംതിട്ട, തകാട്ടയം ജിലലകെിപ്പല 2018ല് 

പ്പവള്ളപ്പൊകത്തില് ബാധികപ്പെട്ട എലലാ Consumer Fed, SupplyCo, Civil Supplies 

PDS Shopsഇലും പ്പവള്ളം കയറി വസ്തുവകകള് 

നഷ്ട്ടപ്പെടതിരികുവാനും, പ്പപാതു വിതരണം 

തടസ്സപ്പെടാതിരികുവാനും ആവശയമായ നടപടി സവീകരികുക. 

പലവയഞ്ജനങ്ങള് തറ നിരെില് നിന്നും ചുരുങ്ങിയത് 2 മീറ്റര്ക് 

ഉയരത്തില് സൂക്ഷികുക. 

5. പ്പനലല് സംഭരണ തകക്രങ്ങെില് 2018ല് സംഭവിച്ചത് തപാപ്പല ജലം കയറി 

സംഭരിച്ച വസ്തുകള് നഷ്ട്ട്ടപ്പെടാതിരികുവാന് പ്പനലല് സംഭരണ 

തകക്രങ്ങെില് ആവശയമായ നടപടി സവീകരികുക. സംഭരിച്ച പ്പനലല് തറ 

നിരെില് നിന്നും ചുരുങ്ങിയത് 2 മീറ്റര്ക് ഉയരത്തില് സൂക്ഷികുക. 

5.17 കൃഷി വകുപ്പ് 

1. ബണ്ട് തകര്ക്ച്ച തനരിടുവാന് സാധയതയുള്ള എലലാ ക്പതദശങ്ങെും  

കപ്പണ്ടത്തി 30-5-2020ന് മുന്പ് ക്പസ്തുത വിവരം ജിലലാ ദുരന്ത 

നിവാരണ അതതാറിറ്റിപ്പയ അറിയികുക. 

2. അടിയന്തിരഘട്ടങ്ങെില് തീരപ്പത്തയും, വയല് ബണ്ടുകെിപ്പലയും, 

പുഴതയാരപ്പത്തയും വീടുകള്ക് സംരക്ഷണം നല്കുവാന് ആവശയമായ 

രീതിയില് മണല്നിറച്ച കയര്ക് ചാകുകതൊ, ജിതയാ ടയുബുകതൊ 

കരുതുവാന് തവണ്ടുന്ന നടപടികള് ജലതസചന വകുെ് , തതദശ 

സര്ക്കാര്ക് എന്നിവരുമായി തചര്ക്ന്ന് നടത്തണം 

3. പ്പവള്ളപ്പപാക സമയത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന മടവീഴ്ചയില് കൃഷി നാശം 

പരമാവധി കുറയ്തകുവാന് മണല്നിറച്ച കയര്ക് ചാകുകതൊ, ജിതയാ 

ടയുബുകതൊ, പമ്പ്കതൊ തയ്യാറാകി സൂക്ഷികുന്നതിന് തകക്ര സര്ക്കാര്ക് 

Ltr. No. 33-2/2015-NDM-I dated 17th April 2015 from Ministry of Home Affairs, Govt. of India 
ക്പകാരം നിഷ്കര്ക്ഷിച്ചിരികുന്നത് തപാപ്പല തററ്റ് തകാൺക്ടാക്റ്റ് 
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ക്ഷണിച്ച് തീരുമാനമാകി സൂക്ഷികുക. ആവശയമാപ്പണങ്കില് മാക്തം 

ഉപതയാഗപ്പെടുത്തുക. ഇതിനാവശയമായ തഫാര്ക്മാറ്റ്  Handbook on Disaster 

Management – Volume 2 – Emergency Operations Centres & Emergency Support Functions 
Plan, Keralaല് നല്കിയിട്ടുണ്ട്. 

4. മടവീഴ്ചയില് പ്പവള്ളം കയറിയത് പൂര്ക്ണ്ണമായും വറ്റികുവാന് 

മടവീണ സ്ഥലങ്ങള് അടയ്തകണം എന്നതിനാല്,  കയര്ക് ചാകുകെും, 

ജിതയാ ടയുബുകെും, പമ്പ് പ്പസറ്റുകെും  ഉപതയാഗപ്പെടുത്തുന്ന 

സാെചരയത്തില് ഇവയ്തക് പ്പചലവാകുന്ന തുക GO (Ms) No. 194/2015/DMD 

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

Other itemsല് നിന്നും വെികാവുന്നതാണ്. 

5. ആലെുഴ ജിലലയില് ജലതസചന വകുെിപ്പെ നിയക്ന്തണത്തില് 

സൂക്ഷിച്ചിരികുന്ന അതിശക്തമായ പമ്പുകള് ക്പവര്ക്ത്തനക്ഷമമം ആണ് 

എന്ന് ജലതസചന വകുെുമായി തചര്ക്ന്ന് ഉറെ് വരുത്തുക. ഇവ 

വിനയസികുന്നതിനും, മറ്റ് ജിലലകെിതലക് മാറ്റുന്നതിനും ജിലലാ ദുരന്ത 

നിവാരണ അതതാരിറ്റിയുപ്പട അനുമതി വാങ്ങണം. 

6. കൃഷി നഷ്ടം SMART ആൈിതകഷന് മുഖാന്തരം തശഖരികുകയും, അതാത് 

മാസം വകുെ് പ്പസക്കട്ടറി മുഖാന്തരം സംസ്ഥാന ദുരന്ത ക്പതികരണ 

നിധിയില് ആവശയമായ തുകയുപ്പട ശുപാര്ക്ശ സെിതം ദുരിതാശവാസ 

കമ്മീഷണര്ക്ക് സമര്ക്െികുക. തുക അനുവദികുന്ന മുറയ്തക് 

വിതരണം DBT ആയി പ്പചയ്യുക. 

7. SMART ആൈിതകഷപ്പെ വിവരങ്ങള് സംസ്ഥാന ഇ.ഒ.സിയ്തക് 

പരിതശാധികുവാനും, ഏറ്റവും താപ്പഴ തട്ടില് വപ്പരയുള്ള വിവരം 

പ്പ ൗൺതലാഡ് പ്പചയ്യുവാനും അനുവാദം നല്കുക. 

8. രാസവെവും, കീട നാശിനികെും സൂക്ഷിച്ചിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങെില് നിന്നും 

ക്പെയത്തിതലാ, മണ്ണിടിച്ചില്/ഉരുള്പ്പപാട്ടല് എന്നിവയിതലാ ജലത്തിലും, 

മണ്ണിലും വപ്പന്നത്തുവാനുള്ള സാെചരയം ഉതണ്ടാ എന്ന് 

പരിതശാധികുക. ഉപ്പണ്ടങ്കില് അവ ഉയര്ക്ന്ന ക്പതദശങ്ങെിതലക് 

മഴകാലത്ത് മാറ്റുവാന് ഇവ തശഖരിച്ചിട്ടുള്ള കടകള്കും, തോക് 

യാര്ക് ുകള്കും നിര്ക്തദശം നല്കുക. 
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5.18 മക.എസ്.ആര്.റ്റി.സി 

1. ജിലലാ ദുരന്ത നിവാരണ അതതാറിറ്റി ആവശയപ്പപട്ടാല് പ്പപാതുജനങ്ങപ്പെ 

ഒഴിെികുവാന് ആവശയമായ വാെനങ്ങള് വിട്ടുനല്കുക. 

2. ദുരന്ത സമയപ്പത്ത വാെന വിനിതയാഗത്തിനായി ക്പതതയക തററ്റ് 

ഓതരാ ജിലലയിതലകും സംസ്ഥാന ദുരന്ത നിവാരണ 

അതതാറിറ്റിയുമായി ചര്ക്ച്ച പ്പചയ്തത് തീരുമാനികുക 

3. ബസ്സുകള് ദുരിതാശവാസത്തിനായി ഉപതയാഗികുകയാപ്പണങ്കില് ചുവപ്പട 

തചര്ക്കുന്ന രീതിയില് പട്ടികപ്പെടുത്തി  പ്പക.എസ്.ആര്ക്.റ്റി.സി എം. ി 

മുഖാന്തരം സംസ്ഥാന തലത്തില് തക്കാ ീകരിച്ച് ദുരന്ത നിവാരണ 

വകുെ് പ്പസക്കട്ടറിയ്തക് സമര്ക്െികുക. സംസ്ഥാന എക്സികയൂട്ടീവ് 

കമ്മിറ്റി അംഗീകരികുന്ന തുക തകക്രീകൃതമായി 

പ്പക.എസ്.ആര്ക്.റ്റി.സിയ്തകു ലഭയമാകും. 

Sl. No ബസ് നാംബര് 

ബസ് 
വിനിരയനഗിച്ച 
തീയതി 

ഉപരയനഗിച്ച 
കിരലനെീറ്റര് 

വനടക തുക 

      

   

ബസ്സ് തമല് സൂചിെിച്ചത് തപാപ്പല 
ദുരിതാശവാസ ക്പവര്ക്ത്തനത്തിനായി 
ഉപതയാഗിച്ചു 

പ്പക.എസ്.ആര്ക്.ടി.സി 
 ിതൊ മാതനജര്ക് 

ഒെ് 

ബസ്സ് തമല് സൂചിെിച്ചത് തപാപ്പല 
ദുരിതാശവാസ ക്പവര്ക്ത്തനത്തിനായി 
ഉപതയാഗപ്പെടുത്തി 

തെസില്ദാര്ക് ഒെ് 

5.19 ജ്ലഗതനഗത വകുപ്പ് 

1. അടിയന്തിരഘട്ടത്തില് വകുെിപ്പെ നിയക്ന്തണത്തിലുള്ള തബാട്ടുകള് 

ദുരിതാശവാസ സാമക്ഗികള് വിതരണം പ്പചയ്യുവാന് ജിലലാ ദുരന്ത 

നിവാരണ അതതാറിറ്റിക് വിട്ടുനല്കുക. 

2. വിവിധ ജിലലകെില് റജിേര്ക് പ്പചയ്തത തബാട്ടുകെുപ്പട വിവരങ്ങള്, 

ഉടമകെുപ്പട തപരും, തബാട്ട് ലഭയമായ സ്ഥലവും, പ്പമാകബല് നമ്പറും 

സെിതം  പട്ടികപ്പെടുത്തി ജിലലാ ദുരന്ത നിവാരണ അതതാറിറ്റിക് 

പ്പമയ്ത 30ന് മുന്പ് ലഭയമാകുക 
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3. കുട്ടനാടന് തമഖലയില് ക്പെയ സാെചരയത്തില് ഒറ്റപ്പെട്ട് തപാകുന്ന 

ക്പതദശപ്പത്ത ജനങ്ങള്ക് കദനംദിന കൃതയങ്ങള് നിര്ക്വെികുവാന് 

സവന്തം ശുചിമുറികള് ഉപതയാഗികുവാന് സാധികിലല. ഇത്തരം 

സാെചരയത്തില് ശുചിമുറികള് ഉള്ള തബാട്ടുകള് ഓതരാ കരകെിലും 

എത്തിച്ച് ജനങ്ങള്ക് സൗകരയം പ്പചയ്തത് നല്തകണ്ടതുണ്ട്. ഇതിനായി 

തബാട്ട് ഉടമകെുമായി ചര്ക്ച്ച നടത്തുകയും തകക്ര സര്ക്കാര്ക് Ltr. No. 33-

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

നിഷ്കര്ക്ഷിച്ചിരികുന്നത് തപാപ്പല തററ്റ് തകാൺക്ടാക്റ്റ് ക്ഷണിച്ച് 

തീരുമാനമാകി സൂക്ഷികുകയും പ്പചയ്യുക. ആവശയമാപ്പണങ്കില് മാക്തം 

ഉപതയാഗപ്പെടുത്തുക. ഇതിനാവശയമായ തഫാര്ക്മാറ്റ്  Handbook on Disaster 

Management – Volume 2 – Emergency Operations Centres & Emergency Support Functions 
Plan, Keralaല് നല്കിയിട്ടുണ്ട്. 

5.20 വിദയനഭയനസ വകുപ്പ് 

1. ജിലലയിപ്പല എലലാ സ്കൂെുകെുപ്പടയും fitness തതദശ-സവയംഭരണ 

പ്പപാതുമരാമത്ത് വകുെ് എഞ്ചിനീയപ്പറപ്പകാണ്ട്  അതാത് തതദശ 

സ്ഥാപനങ്ങള് പരിതശാധിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഉറെ് വരുത്തുക. Fitness 

ഇലലാത്ത പ്പകട്ടിടങ്ങള് സ്കൂെുകള് നടത്തുവാന് ഉപതയാഗികുന്നിലല 

എന്ന് ഉറെ് വരുത്തുക 

2. താത്കാലിക ദുരിതാശവാസ കയാമ്പുകള് ആയി ഉപതയാഗികുന്ന എലലാ 

സ്കൂെുകെിതലയും ശുചിമുറികള് ക്പതതയകപരിഗണന നല്കി 

കാരയക്ഷമമായി ക്പവര്ക്ത്തികുന്നു എന്ന് ഉറെ് വരുത്തുക 

3. സ്കൂെുകെിപ്പല വടവൃക്ഷങ്ങള് തകാതി ഒതുകി എന്ന് സ്കൂള് 

ആരംഭികുന്നതിന് മുന്പ് ഉറെകുക 

4. എലലാ സ്കൂെുകെില് ചുവപ്പട തചര്ക്കുന്ന വിഷയങ്ങള് ഉള്പ്പപടുത്തി 

ക്പതതയക ഓൺകലന് ലാസ്സ് (സ്കൂള് തുറന്നാല് അപ്പസ്സംലി) 

വിെിതകണ്ടതാണ് 

− ജല സംരക്ഷണ ക്പവര്ക്ത്തനങ്ങെും ഇവ നടെിലാതകണ്ടതിപ്പെ 

ക്പാധാനയവും – വാട്ടര്ക് അതതാറിറ്റി, ജലതസചനം, മണ്ണ് സംരക്ഷണം 
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എന്നീ വകുെുകെിപ്പല ഉതദയാഗസ്ഥരുപ്പട സൊയതത്താപ്പട 

തബാധവത്കരികുക. 

− മഴകാലത്ത് പുഴകടവുകെിലും, ബീച്ചുകെിലും, തതാടുകെിലും, 

അപകടകരമായ കയം ഉള്ള ക്പതദശങ്ങെിലും, പ്പകട്ടി കിടകുന്ന 

പ്പവള്ളത്തിലും കുെികുതമ്പാള് എടുതകണ്ടുന്ന മുന്കരുതലുകെും, 

അടിയന്തിരഘട്ടത്തില് സവീകരിതകണ്ടുന്ന സുരക്ഷാ നടപടികെും 

സംബന്ധിച്ച് ‘എറിഞ്ഞ് പ്പകാടുക് , ചാടരുത്’ (Throw, don’t jump) എന്ന 

സിദ്ധ്ാന്തത്തില് ഊന്നിപ്പകാണ്ട് - അഗ്നിശമനതസന, തപാലീസ് എന്നീ 

വകുെുകെിപ്പല ഉതദയാഗസ്ഥരുപ്പട സൊയതത്താപ്പട 

തബാധവത്കരികുക. 

− മഴകാല പകര്ക്ച്ചവയാധി ക്പതിതരാധം – ആതരാഗയ വകുെ്/ആയുഷ് 

ത ാക്ടര്ക്മാരുപ്പട സൊയതത്താപ്പട തബാധവത്കരികുക. 

5.21 രകരള രേറ്റ് രറന് രസഫ്റ്റ്റി അരതനറിറ്റി 

1. മഴകാലത്ത് തകരെത്തില് തറാഡ് അപകടങ്ങള്, ക്പതതയകിച്ച്, ടാങ്കര്ക് 

തലാറി അപകടങ്ങള് വര്ക്ധികാറുണ്ട്. തറാഡ് സുരക്ഷാ അതതാറിറ്റി 

ഈ വിഷയത്തില് ക്പതതയക ക്ശദ്ധ് പതിെിതകണ്ടതാണ്. 

2. ടാങ്കര്ക് തലാറികള്, ക്പതതയകിച്ച് പ്പപതക്ടാെിയം ഉത്പന്നങ്ങള് 

പ്പകാണ്ട്തപാകുന്ന ടാങ്കര്ക് തലാറികള് സഞ്ചരികുന്ന ക്പധാന പാതകെില്, 

രാക്തി 10 മണികും പകല് 6 മണികും ഇടയില് അതാത് ജിലലാ 

അതിര്ക്ത്തികെില് വച്ച് ഇവപ്പയ തടഞ്ഞ് കക് വര്ക്മാര്ക്ക് ഒരു ചൂട് 

കാെി/ചായ കുടികുവാന് നല്കുന്നതും, 30 മിന്റ്റ്് സമയം ഇവര്ക്ക് 

നിര്ക്ബന്ധിത വിക്ശമം നല്കുന്നതും ഉചിതമായിരികും. ഇതിന് 

ആവശയമായ തുക തറാഡ് സുരക്ഷാ അതതാറിറ്റികള് 

കപ്പണ്ടതത്തണ്ടതാണ്. 

5.22 രകരള ഡനാം രസഫ്റ്റ്റി അരതനറിറ്റി 

1. മഴകാലത്തിന് മുന്പായി തകരെത്തിപ്പല എലലാ അണപ്പകട്ടുകെും 

പരിതശാധികുകയും റിതൊര്ക്ട്ട് തയ്യാറാകി സര്ക്കാര്ക് പരിഗണനയ്തക് 

സമര്ക്െികുക. 
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2. എലലാ അണപ്പകട്ടുകെുപ്പടയും അടിയന്തിരഘട്ട ക്പവര്ക്ത്തന തരഖ 

തയ്യാറാകി, ജിലലാ ദുരന്ത നിവാരണ അതതാറിറ്റിയുപ്പട അനുമതി 

വാങ്ങി എന്ന് ഉറെ് വരുത്തുക. 

5.23 ടൂറിസാം വകുപ്പ്  

1. കാലാവസ്ഥാക്പവചനത്തിപ്പെയും മുന്നറിയിെുകെുപ്പടയും 

അടിസ്ഥാനത്തില് ക്പധാന ടൂറിേ് പ്പലാതകഷനുകെിതലക് 

വിതനാദസഞ്ചാരികെുപ്പട യാക്ത അധികാരികള് പരിമിതപ്പെടുത്തണം. 

ക്പധാന വിതനാദസഞ്ചാര തമഖലകെില് അപകടം ഉണ്ടായാല് ഒഴിെികല് 

തക്ന്തങ്ങള്, ബദല് മാര്ക്ഗങ്ങള്, ദുരന്ത സാധയത ലഘൂകരികുവാന് 

ഉതകുന്ന നടപടികള് എന്നിവ ഉള്പ്പെടുത്തി ഒരു പദ്ധ്തി തയ്യാറാകണം. 

2. നദികെിപ്പല സ്നാനഘട്ടങ്ങെില് മുന്നറിയിെ് തബാര്ക് ുകള് സ്ഥാപികുന്നത്  

ജിലലാ ടൂറിസം ക്പതമാഷന് കൗൺസിലുകള് ഉറെു വരുത്തണം. മഴകാലത്ത് 

പ്പവള്ളപ്പൊകസാധയതയുപ്പണ്ടന്നും അത്തരം സ്ഥലങ്ങെില് കുെികരുപ്പതന്നും 

സൂചനാ ഫലകങ്ങള് സ്ഥാപികണം.  

3. മഴകാലങ്ങെില് തടാകങ്ങെിലും കടലിലും അണപ്പകട്ടുകെിലും 

ക്പതവശികുന്നത് തടയുവാനായി മുന്നറിയിെ് തബാര്ക് ുകള് ജിലലാ ടൂറിസം 

ക്പതമാഷന് കൗൺസില് സ്ഥാപികണം എന്ന് നിര്ക്തദശികുക. 

4. മഴകാലങ്ങെില് കുന്നുകള്ക് സമീപമായുള്ള തറാ ുകെില് മണ്ണിടിച്ചിലും 

പ്പവള്ളപ്പൊകവും ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധയതയുണ്ട്. അത്തരം സ്ഥലങ്ങെില് 

ടൂറിേുകള് അവരുപ്പട വണ്ടികള് നിര്ക്ത്തരുത് എന്ന് സൂചിെികുന്ന 

തബാര്ക് ുകള് സ്ഥാപികണം.  

5. രണ്ട് ദിവസത്തിലധികം കനത്ത മഴ തുടര്ക്ച്ചയായി പ്പപയ്യുതമ്പാള് 

ക്പതദശതത്തക്  വിതനാദസഞ്ചാരികെുപ്പട ക്പതവശനം ടൂറിസം വകുെ് 

പരിമിതപ്പെടുത്തണം. 

6. വിവിധ ജിലലകെില് ടൂറിസം തമഖലയില് ഉള്ള തബാട്ടുകെുപ്പടയും, 

വള്ളങ്ങെുപ്പടയും വിവരങ്ങള്, ഉടമകെുപ്പട തപരും, തബാട്ട് ലഭയമായ 

സ്ഥലവും, പ്പമാകബല് നമ്പറും സെിതം  പട്ടികപ്പെടുത്തി പ്പമയ്ത 30ന് 

മുന്പ് ജിലലാ ദുരന്ത നിവാരണ അതതാറിറ്റിക് ലഭയമാകുക 
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7. വിതനാദ സഞ്ചാര തകക്രങ്ങെില് ഉള്പ്പെടുന്ന പുഴ കടവുകെിലും, 

ബീച്ചുകെിലും, കയം/നീര്ക്ച്ചുഴി ഉള്ള ക്പതദശങ്ങെിലും അപകട സൂചനാ 

തബാര്ക് ുകള് സ്ഥാപികുവാന് ജിലലാ വിതനാദസഞ്ചാര വികസന സമിതിക് 

നിര്ക്തദശം നല്കുക. ശക്തമായ കാറ്റും, തീരതശാഷണവും, തിരയും ഉള്ള 

സമയത്തും ഇത്തരം അപകട സാധയതയുള്ള സ്ഥലങ്ങെില് ജല ക്കീ കെില് 

ഏര്ക്പ്പെടുവാന് ആപ്പരയും അനുവദികരുത്. ഇതിന് ആവശയമായ 

നടപടികള് ജിലലാ വിതനാദസഞ്ചാര വികസന സമിതി സവീകരിച്ചു (DTPC) എന്ന് 

ഉറെ് വരുത്തുക. 

5.24 വനാം വകുപ്പ് 

1. ഓറഞ്ചു, പ്പറഡ് അലര്ക്ട്ട് ഉള്ള ദിവസങ്ങെിലും, സംസ്ഥാന അതതാറിറ്റി 

ക്പതതയക മുന്നറിയിെ് പുറെടുവികുന്ന ദിവസങ്ങെിലും, അലര്ക്ട്ട് ഉള്ള 

ജിലലകെിപ്പല വന തമഖലയിപ്പല വിതനാദ സഞ്ചാരം നിയക്ന്തികുക 

2. ശക്തമായ മഴകാലത്ത് വനത്തിനുള്ളില് വസികുന്ന തതദശീയര്ക്ക് 

(native community, indigineous community) ആവശയമായ ഭക്ഷയ സാധനങ്ങള് 

ലഭയമാകുന്നുണ്ട് എന്ന് പട്ടികജാതി/പട്ടികവര്ക്ഗ വികസന വകുെുമായി 

തചര്ക്ന്ന് ഉറെ് വരുത്തുക. 

3. വനത്തിനുള്ളില് വസികുന്ന തതദശീയപ്പര ആവശയമാപ്പണങ്കില് മാറ്റി 

താമസിെികുവാന് ആവശയമായ കയാമ്പുകള് നടത്തുവാന് ഉതകുന്ന  

പ്പകട്ടിടങ്ങള് അതാത് ഊരുകെിതലാ, ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള പ്പകട്ടിട 

സമുച്ചയങ്ങെിതലാ കപ്പണ്ടത്തി തയ്യാറാകുക. തയ്യാറാകിയിട്ടുള്ള 

പ്പകട്ടിടങ്ങള് സംബന്ധിച്ച വിവരം അതാത് തറഞ്ച് 

ഓഫീസര്ക്/പട്ടികജാതി/പട്ടികവര്ക്ഗ വികസന ഉതദയാഗസ്ഥന്, അതാത് 

വിതലലജ് ഓഫീസര്ക്കും, തെസില്ദാര്ക്കും നല്തകണ്ടതാണ്. സവകാരയ 

പ്പകട്ടിടങ്ങൊണ് ഉപതയാഗികുന്നപ്പതങ്കില് വിതലലജ് ഓഫീസര്ക്, 

തെസില്ദാര്ക് എന്നിവരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇത്തരം പ്പകട്ടിടങ്ങള് ദുരന്ത 

ക്പതികരണ നിധിയില് നിന്നും തുക പ്പചലവഴിച്ച് ദുരന്ത സമയത്ത് 

വാടകയ്തക് എടുകുവാന് നിഷ്കര്ക്ഷിച്ചിട്ടുള്ള Rate Contract ക്പക്കിയ 

പൂര്ക്ത്തിയാകുക. 
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4. വനത്തിനുള്ളില് ഇത്തരം കയാമ്പുകെുപ്പട നടത്തിെ് ചുമതല 

പട്ടികജാതി/പട്ടികവര്ക്ഗ വികസന വകുെിനും, വനം വകുെിനും 

ആയിരികും. ഇതിനായി ജിലലാ കെക്ടറുമായും, തെസില്ദാറുമായും 

ബന്ധപ്പെട്ട് ആവശയമായ കയാമ്പ് നടത്തിെ് നടപടികള് കകപ്പകാള്ളുക 

5. കയാമ്പുകെില് വിതവചനമിലല എന്ന് ഉറെ്  വരുത്തുക 

6. വനത്തിനുള്ളില് ദുരന്ത സാെചരയം ഉണ്ടായിട്ടുതണ്ടാ എന്ന് നിരന്തരം 

നിരീക്ഷികുകയും, അതാത് ദിവസം ദുരന്ത നാശനഷ്ടങ്ങള് സംബന്ധിച്ച 

വിവരം തശഖരിച്ച് സ്ഥലപ്പത്ത വിതലലജ് ഓഫീസര്ക്ക് ലഭയമാകുകയും 

പ്പചയ്യുക. 

7. അടിയന്തിരഘട്ടത്തില് വനംവകുെ് വക VHF സംവിധാനം ജിലലാ 

കെക്ടര്ക്കും തെസില്ദാര്ക്മാര്ക്കും വിവര സംതവദനത്തിന് 

ഉപതയാഗപ്പെടുത്താന് തയ്യാറാകി നല്കുക. 

8. അടിയന്തിരഘട്ടത്തില് വനംവകുെിപ്പെ തസവനം ജിലലാ ദുരന്ത 

നിവാരണ അതതാറിറ്റിക് ലഭയമാകുക 

5.25 പട്ടികജ്നതി/പട്ടികവര്ഗ വികസന വകുപ്പ് 

1. ഓറഞ്ചു, പ്പറഡ് അലര്ക്ട്ട് ഉള്ള ദിവസങ്ങെിലും, സംസ്ഥാന അതതാറിറ്റി 

ക്പതതയക മുന്നറിയിെ് പുറപ്പെടുവികുന്ന ദിവസങ്ങെിലും, അലര്ക്ട്ട് 

ഉള്ള ജിലലകെിപ്പല വന തമഖലയിപ്പല ഊരുകെില് ക്പതതയക ക്ശദ്ധ് 

പുലര്ക്ത്തുക 

2. ശക്തമായ മഴകാലത്ത് വനത്തിനുള്ളില് വസികുന്ന തതദശീയര്ക്ക് 

(native community, indigineous community) ആവശയമായ ഭക്ഷയ സാധനങ്ങള് 

ലഭയമാകുന്നുണ്ട് എന്ന് വനം വകുെുമായി തചര്ക്ന്ന് ഉറെ് വരുത്തുക. 

3. വനത്തിനുള്ളില് വസികുന്ന തതദശീയപ്പര ആവശയമാപ്പണങ്കില് മാറ്റി 

താമസിെികുവാന് ആവശയമായ കയാമ്പുകള് നടത്തുവാന് ഉതകുന്ന  

പ്പകട്ടിടങ്ങള് അതാത് ഊരുകെിതൊ, ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള പ്പകട്ടിട 

സമുച്ചയങ്ങെിതലാ കപ്പണ്ടത്തി തയ്യാറാകുക. തയ്യാറാകിയിട്ടുള്ള 

പ്പകട്ടിടങ്ങള് സംബന്ധിച്ച വിവരം അതാത് തറഞ്ച് 

ഓഫീസര്ക്/പട്ടികജാതി/പട്ടികവര്ക്ഗ വികസന ഉതദയാഗസ്ഥന്, അതാത് 
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വിതലലജ് ഓഫീസര്ക്കും, തെസില്ദാര്ക്കും നല്തകണ്ടതാണ്. സവകാരയ 

പ്പകട്ടിടങ്ങൊണ് ഉപതയാഗികുന്നപ്പതങ്കില് വിതലലജ് ഓഫീസര്ക്, 

തെസില്ദാര്ക് എന്നിവരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇത്തരം പ്പകട്ടിടങ്ങള് ദുരന്ത 

ക്പതികരണ നിധിയില് നിന്നും തുക പ്പചലവഴിച്ച് ദുരന്ത സമയത്ത് 

വാടകയ്തക് എടുകുവാന് നിഷ്കര്ക്ഷിച്ചിട്ടുള്ള Rate Contract ക്പക്കിയ 

പൂര്ക്ത്തിയാകുക. 

4. വനത്തിനുള്ളില് ഇത്തരം കയാമ്പുകെുപ്പട നടത്തിെ് ചുമതല 

പട്ടികജാതി/പട്ടികവര്ക്ഗ വികസന വകുെിനും, വനം വകുെിനും 

ആയിരികും. ഇതിനായി ജിലലാ കെക്ടറുമായും, തെസില്ദാറുമായും 

ബന്ധപ്പെട്ട് ആവശയമായ മറ്റ് കയാമ്പ് നടത്തിെ് നടപടികള് 

കകപ്പകാള്ളുക 

5.26 സനെൂഹിക നീതി വകുപ്പ് 

1. വഴിയരികുകെിലും, കടത്തിണ്ണകെില്, ബസ് ോന്ണ്ട്കെിലും 

അന്തിയുറങ്ങുന്ന ആെുകള്ക് മഴകാലം ദുരന്ത പൂര്ക്ണമാണ്. ഇത് 

ഒഴിവാകുവാനും, ഇവര്ക്ക് ഈ മഴകാലത്ത് രാക്തികാലങ്ങെില് 

ഉറങ്ങാനും, അത്താഴം നല്കുവാനും ഉള്ള സംവിധാനം ഒരുകുന്നതിന് 

തതദശ സ്ഥാപനങ്ങപ്പെ സൊയികുക. 

2. അനുബന്ധം 3 നിര്ക്തദശിച്ചിട്ടുള്ള, '60 വയസിന് മുകെില് ഉള്ളവര്ക് 

ദുരിതാശവാസ കയാമ്പില് എത്തിയാല് അവപ്പര ക്പതതയകം 

താമസിെികുവാനായി' തയ്യാറാകുന്ന പ്പകട്ടിടം 2പ്പെ നടത്തിെില് തനരിട്ട് 

പപ്പങ്കടുകുക. ഈ സംവിധാനത്തില് ആവശയമായ തസവനം നല്കുക 

3. അതാത് പഞ്ചായത്തിപ്പല അംഗപരിമിതരുപ്പട തപര്, വിലാസം, 

പ്പമാകബല് തഫാൺ എന്നിവ അതാത് പഞ്ചായത്ത് പ്പസക്കട്ടറി, 

തെസില്ദാര്ക് എന്നിവര്ക്ക് നല്കുക. 

4. ആശാ വര്ക്കര്ക്, അംഗന്വാടികെിപ്പല ഉതദയാഗസ്ഥര്ക് എന്നിവര്ക്ക് തമല് 

വിവരം നല്കുകയും, ദുരന്ത സാെചരയ വിവരവും, മുന്നറിയിെുകെും 

ഇവരുപ്പട വീടുകെില് എത്തി എന്ന് ക്പതതയകം ഉറെ് വരുത്തുവാന് 

അംഗന്വാടി സൂെര്ക്കവസപ്പറ ചുമതലപ്പെടുത്തുക. 
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5. ഇതിനായി, ഇവരുപ്പടതയാ, സൊയിയുപ്പടതയാ പ്പമാകബല് തഫാൺ 

വിവര തശഖരണം നടത്തി ഇവ ജിലലാ സാമൂെിക നീതി വകുെ് 

ഓഫീസര്ക് സൂക്ഷികുക 

6. ജിലലാ ദുരന്ത നിവാരണ അതതാറിറ്റിയില് നിന്നും ലഭികുന്ന 

വിവരങ്ങള് ഇവര്ക്ക് ലഭയമാകുവാന് എസ്.എം.എസ്, WhatsApp 

എന്നിവ ഉപതയാഗികുക. 

7. സംസാരതശഷി പരിമിതര്ക്കായി സംസ്ഥാന ദുരന്ത നിവാരണ 

അതതാറിറ്റി ആംഗയഭാഷയില് വിവിധ ദുരന്ത സംബന്ധിയായ 

വിവരങ്ങള്, സംസ്ഥാന ദുരന്ത നിവാരണ അതതാറിറ്റിയുപ്പട 

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

ക്പസിദ്ധ്ീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവ വയാപകമായി ക്പചരിെികുക. 

8. കാഴ്ചാ പരിമിതര്ക്കായി സംസ്ഥാന ദുരന്ത നിവാരണ അതതാറിറ്റി 

വിവിധ ദുരന്ത സംബന്ധിയായ വിവരങ്ങള് ക്ബയില് ലിപിയില് 

ക്പസിദ്ധ്ീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതാത് പഞ്ചായത്തിപ്പല കാഴ്ചാ പരിമിതരുപ്പട 

വിവരം അനുസരിച്ച് ആവശയമാപ്പണങ്കില് ഇവ ക്പിെ് പ്പചയ്തത് 

പഞ്ചായത്തിന് അയച്ച് നല്കുന്നതാണ്. ആവശയമുള്ള 

പഞ്ചായത്തുകെും, ആവശയമായ എണ്ണവും ഉള്പ്പെടുത്തി സാമൂെിക 

നീതി വകുെ് സംസ്ഥാന അതതാറിറ്റിതയാട് ആവശയപ്പെതടണ്ടതാണ്. 

9. അതാത് പഞ്ചായത്തിപ്പല കിടെ് തരാഗികള്, വാര്ക്ദ്ധ്കയകാല 

തരാഗത്താല് ബുദ്ധ്ിമുട്ടുന്നവര്ക് എന്നിവരുപ്പട തപര്, വിലാസം, 

പ്പമാകബല് തഫാൺ എന്നിവ  അതാത് പഞ്ചായത്ത് പ്പസക്കട്ടറി, 

തെസില്ദാര്ക് എന്നിവര്ക്ക് നല്കുക. 

10. ആശാ വര്ക്കര്ക്, അംഗന്വാടികെിപ്പല ഉതദയാഗസ്ഥര്ക് എന്നിവര്ക്ക് തമല് 

വിവരം നല്കുകയും, ദുരന്ത സാെചരയ വിവരവും, മുന്നറിയിെുകെും 

ഇവരുപ്പട വീടുകെില് എത്തി എന്ന് ക്പതതയകം ഉറെ് വരുത്തുക. 

11. ഇതിനായി, ഇവരുപ്പടതയാ, സൊയിയുപ്പടതയാ പ്പമാകബല് തഫാൺ 

വിവര തശഖരണം നടത്തി ഇവ ജിലലാ സാമൂെിക നീതി വകുെ് 

ഓഫീസര്ക് സൂക്ഷികുക 
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12. ജിലലാ ദുരന്ത നിവാരണ അതതാറിറ്റിയില് നിന്നും ലഭികുന്ന 

വിവരങ്ങള് ഇവര്ക്ക് ലഭയമാകുവാന് എസ്.എം.എസ്, WhatsApp 

എന്നിവ ഉപതയാഗികുക. 

13. ദുരന്ത സാെചരയത്തില്, അംഗപരിമിതര്ക്, ഭിന്നതശഷികാര്ക്, കിടെ് 

തരാഗികള്, വാര്ക്ദ്ധ്കയകാല തരാഗത്താല് ബുദ്ധ്ിമുട്ടുന്നവര്ക് 

എന്നിവരുപ്പട സുരക്ഷ ഉറെ് വരുത്തുവാനും, ഇവപ്പര 

രക്ഷപ്പപടുത്തുവാനും ക്പതതയക പദ്ധ്തി റവനയു, തപാലീസ്, അഗ്നി 

സുരക്ഷാ വകുെ്, തതദശ സവയംഭരണ സ്ഥാപനം എന്നിവയുപ്പട 

സെകരണതത്താപ്പട നടത്തുവാന് തനതൃതവം നല്കുക. ഇത്തരം 

സാെചരയം അനുഭവികുന്നവരുപ്പട ഉന്നമനത്തിനായി ക്പവര്ക്ത്തികുന്ന 

എന്.ജി.ഓകെുപ്പട തസവനം ഇതിനായി തതടാവുന്നതാണ്. 

14. അംഗപരിമിതരുപ്പട സുരക്ഷ ഉറെ് വരുത്തുവാനും, ഇവപ്പര 

രക്ഷപ്പപടുത്തുവാനും ക്പതതയക പദ്ധ്തി തയ്യാറാകുവാന് എം.ജി 

യുണിതവര്ക്സിറ്റിയുപ്പട Inter University Centre for Disability Studies 

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

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

എന്.ജി.തയായുമാതയാ ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ്. 

15. താത്കാലിക ദുരിതാശവാസ കയാമ്പില് കുട്ടികള്കും, ഗര്ക്ഭിണികൊയ 

വനിതകള്കും ക്പതതയകം തപാഷകാൊരവും, കവദയ സൊയവും, 

ആവശയമായ മാനസിക സമാശവാസ സൊയവും ലഭികുന്നുണ്ട് എന്ന് 

ഉറെ് വരുത്തുക. 

16. ദുരന്തത്തില് തകര്ക്ന്ന വീടുകെിലും, ക്പതദശങ്ങെിലും തപാകുന്ന 

അവസരത്തില് കുട്ടികപ്പെ കൂപ്പട പ്പകാണ്ടുതപാകരുത് എന്ന് ക്പതതയക 

നിര്ക്തദശം മാതാപിതാകള്ക് നല്കുക 

17. സാമൂെിക നീതി വകുെിപ്പെ കീഴിലുള്ള വതയാജന 

സ്ഥാപനങ്ങെിലുള്ളവര്ക്ക് ദുരന്തഘട്ടങ്ങെില് ക്പതതയക പരിചരണവും 

സംരക്ഷണവും ഉറെ് വരുതത്തണ്ടതാണ്. 

18. ഭിന്നതശഷികാര്ക് ഉപതയാഗികുന്ന സൊയ ഉപകാരണങ്ങെുപ്പട ലഭയത, 

അവയുപ്പട ക്പവര്ക്ത്തന ക്ഷമത എന്നിവ ഉറെ് വരുതത്തണ്ടതാണ്. 

mailto:iucdsmgu@gmail.com
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19. ദുരിതാശവാസ കയാമ്പുകെില് വീല്പ്പചയര്ക് സൗെൃദമായ 

ശുചിമുറികെും താമസ സൗകരയങ്ങെും ഉറെ് വരുത്തണം.  ഇവര്ക് 

തുടര്ക്ച്ചയായി മരുന്നുകെുപ്പട ലഭയത ഉറെ് വരുത്തണം. 

20. മാനസിക പ്പവലലുവിെി തനരിടുന്നവര്ക്കുള്ള കസതകാ തസാഷയല് 

പ്പകയര്ക് ഉറൊകണം. ഇവതരാ അവരുപ്പട കുടുംബാംഗങ്ങതൊ 

വിതവചനങ്ങള് തനരിടുന്നിപ്പലലന്ന് ഉറെ് വരുത്തണം. 

21. പാലിതയറ്റിവ് പ്പകയറിലുള്ള തരാഗികള്ക് ആവശയമായ 

പരിചരണവും സംരക്ഷണവും ഉറെ് വരുത്തണം, ഇവര്ക് നിതതയന 

കഴികുന്ന മരുന്നുകെുപ്പട ലഭയത ഉറൊകണം. ഇവ മുടങ്ങാപ്പത 

ലഭയമാതകണ്ടതിനുള്ള നടപടികള് സവീകരിതകണ്ടതാണ്. 

22. കയാമ്പുകെില് ഒരു രീതിയിലുമുള്ള വിതവചനം ഉണ്ടാകുന്നിലല എന്ന് 

ഉറൊകുകയും അടിയന്തര സാെചരയങ്ങെില് അവര്ക്ക് 

ഉപതയാഗികാന് പറ്റുന്ന രീതിയില് പ്പെല്പ് കലന് നമ്പര്ക് 

സ്ഥാപികുകയും  അവ കയാമ്പുകെില് ക്പസിദ്ധ്ീകരികുകയും 

പ്പചയ്യണം 

23. ക്ടാന്സ്ജന് ര്ക് വിഭാഗത്തില് പ്പപടുന്നവര്ക്ക് കയാമ്പുകെില് 

വിതവചനം തനരിടുന്നിപ്പലലന്ന് ഉറൊകുക. 

24. തതദശ സ്ഥാപന തലത്തില് ഭിന്നതശഷികാരുപ്പട പട്ടിക മുന്കൂട്ടി 

തയ്യാറാകി തതദശ സ്ഥാപനം, താലൂക് കൺതക്ടാള് റൂം, തപാലീസ് 

തേഷന്, ഫയര്ക് തേഷന് എന്നിവിടങ്ങെില് നല്കുക. 

5.27 വനിതന-ശിശുരക്ഷെ വകുപ്പ് 

1. ദുരന്ത സാെചരയങ്ങെില് കുട്ടികെും സ്ക്തീകെും 'മനുഷയകടത്തിന്' 

വിതധയരാകുന്നിലല എന്ന് തപാലീസുമായി പ്പചര്ക്ന്ന് ഉറൊകണം. 

2. കയാമ്പുകെില് കുട്ടികള്കും സ്ക്തീകള്കും എതിപ്പര അതിക്കമങ്ങള് 

നടകുന്നിലല എന്ന് ഉറൊകണം. 

3. ഭിന്നതശഷിയുള്ള കുട്ടികള്ക് ക്പതതയക പരിഗണന നല്തകണ്ടതാണ് 

4. ആവശയമായ തബാധവല്കരണ ലാസ്സുകെും കൗൺസിലിംഗ് 

ലാസ്സുകെും കയാമ്പില് നടതത്തണ്ടതാണ്. 
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5. കുട്ടികള്ക് ആവശയമായ തപാഷകാൊരം കയാമ്പുകെില് 

ഉറെുവരുതത്തണ്ടതാണ്. കയാമ്പുകെില് തപാഷകാൊര കുറവ് 

പരിെരികുന്നതിനായി പാല്, മുട്ട, പാല്പ്പൊടി എന്നിവ കുട്ടികള്ക് 

ലഭയമാകണം 

6. അമ്മമാര്ക്ക് മുലയൂട്ടുന്നതിനുള്ള സൗകരയവും സവകാരയതയും 

ഉറൊകണം. 

7. പ്പപൺകുട്ടികള്ക് ആവശയമായ സുരക്ഷ കയാമ്പുകെില് 

ഉറെുവരുതത്തണ്ടതാണ്. ആര്ക്ത്തവ കാലത്തിനു ആവശയമായ വയക്തി 

ശുചിതവ വസ്തുകൊയ സാനിറ്ററി പാഡ്, ടിഷയു തപെര്ക് എന്നിവ 

ലഭയമാതകണ്ടതാണ് 

8. ദുരന്ത തശഷം തശഷം ആദയമായി വീട്ടില് തപാകുതമ്പാള് കുട്ടികപ്പെ 

കൂപ്പട പ്പകാണ്ടുതപാകരുത് എന്ന് മാതാ പിതാകെില് അവതബാധം 

വെര്ക്ത്തുക. വീടിന് ഏറ്റ ദുരന്ത ആഘാതം കുട്ടികെില് മാനസിക 

വിഷമം ഉണ്ടാകുവാന് സാധയതയുണ്ട് 

5.28 വിവര-മപനതുജ്ന സമ്പര്ക്ക വകുപ്പ് 

1. പക്ത, ദൃശയ, ക്ശവയ, ഓൺകലന് മാധയമങ്ങള്കായി ജൂൺ മാസത്തില് 

ഒരു തയാഗം ദുരന്ത നിവാരണ അതതാറിറ്റിയുമായി തചര്ക്ന്ന് 

സംഘടിെികുക. ക്പസ്തുത തയാഗത്തില് കാലവര്ക്ഷ അവതലാകനവും, 

ദുരന്ത സംബന്ധിയായ മറ്റ് വിവരങ്ങെും, ദുരന്ത സാെചരയത്തില് 

മാദ്ധ്യമങ്ങള്ക് വിവരം ലഭയമാകുന്നതിനുള്ള സംവിധാനവും 

വിശദീകരികുക. 

2. സംസ്ഥാന/ജിലലാ ദുരന്ത നിവാരണ അതതാറിറ്റി നല്കുന്ന 

മുന്നറിയിെുകള് സംസ്ഥാന സര്ക്കാര്ക് പ്പവബ്കസറ്റ്, ജിലലാ 

പ്പവബ്കസറ്റ്, സംസ്ഥാന സര്ക്കാരിപ്പെയും ജിലലാ കെക്ടര്ക്മാരുപ്പടയും 

സാമൂെിക മാധയമം എന്നിവയില് ക്പസിദ്ധ്ീകരികുക. 

3. സംസ്ഥാന ഇ.ഓ.സിയിതലക് ഇന്തഫാര്ക്തമഷന് ഓഫീസറില് കുറയാത്ത 

ഒരു ഉതദയാഗസ്ഥപ്പന രാവിപ്പല 9 മണിമുതല് കവകിട്ട് 6 മണി വപ്പര 

നിതയാഗികുക. ക്പസ്തുത ഉതദയാഗസ്ഥന് ദുരന്ത സംബന്ധിയായ വിവര 
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തശഖരണം ജിലലാ തലത്തില്നിന്നും നടത്തി മാധയമങ്ങള്ക് ദിവസവും 

3 തവണ ലഭയമാകുന്നതിപ്പെയും, സംസ്ഥാന  ഇ.ഓ.സിക് തവണ്ടി 

മാദ്ധ്യമങ്ങെുമായി നിരന്തര ബന്ധം പുലര്ക്ത്തുന്നതിപ്പെയും ചുമതല 

ഉണ്ടായിരികും. 

5.29 ഗതനഗത വകുപ്പ് 

1. എലലാ ജിലലകെിപ്പലയും ക്ടക്, പ്പജ.സി.ബി, െിറ്റാച്ചി, പ്പചയ്തന് പ്പബല്റ്റ് 

ഉള്ള െിറ്റാച്ചി, വാെനത്തില് ഘടിെിച്ചിട്ടുള്ള വലിയ ജനതററ്ററുകള് 

എന്നിവയുപ്പട വിവരവും, ഇവയില് നിലവില് ജിലലയില് 

ലഭയമായവയുപ്പട ഉടമസ്ഥരുപ്പട വിവരവും തശഖരിച്ച് സംസ്ഥാന/ജിലലാ 

ഇ.ഓ.സിക് നല്കുക 

2. ജിലലകെില് ഉള്ള പ്പജ.സി.ബി, െിറ്റാച്ചി, പ്പചയ്തന് പ്പബല്റ്റ് ഉള്ള െിറ്റാച്ചി, 

വലിയ ക്ടകുകള് എന്നിവ ഗതാഗത വകുെ് മുന്കൂട്ടി കപ്പണ്ടത്തി 

ഉടമകെുമായി വിനിതയാഗ ധാരണയില് എത്തുക 

3. ജിലലയിപ്പല ഉപതയാഗത്തില് ഉള്ള ആംബുലന്സുകെുപ്പട വിവരം, 

പ്പമാകബല് തഫാൺ സെിതം, കപ്പണ്ടത്തി അവരുമായി വിനിതയാഗ 

ധാരണയില് എത്തുക. 

4. ജിലലാ ഇ.ഓ.സി ആവശയപ്പെട്ടാല് ഇത്തരം വാെനങ്ങള് സജ്ജമാകി 

നല്കുക 

5.30 എക്സസസ് 

1. തസനാ അംഗങ്ങെുപ്പടയും, തസനയുപ്പട വാെനങ്ങെുപ്പട തസവനവും 

ദുരന്ത സാെചരയത്തില് രക്ഷാക്പവര്ക്ത്തനം, ഒഴിെികല് ക്പവര്ക്ത്തനം 

എന്നിവയ്തക് ലഭയമാകുക 

2. എക്കസസ് ഉതദയാഗസ്ഥര്ക്ക് ഒരു വയക്തിഗത സുരക്ഷാ കിറ്റ് 

നല്കുന്നത് പരിഗണികണം. ഈ കിറ്റ് സവയം അപകടത്തില്പ്പപട്ടാലും 

അടിയന്തിരഘട്ടത്തില് മറ്റുള്ളവര്ക്കായി ഉപതയാഗികുവാനും 

സൊയകരമായിരികും. 

3. ഈ കിറ്റില് ഉണ്ടാതകണ്ട വസ്തുകള് (ഒരു വയക്തിക് എന്ന 

കണകില്) അനുബന്ധം 7 ആയി തചര്ക്ത്തിട്ടുണ്ട്. 
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4. ദുരിതാശവാസ കയാമ്പുകള് ക്പവര്ക്ത്തികുന്ന സമയത്ത് കയാമ്പുകെില് 

മദയ വില്െനതയാ, ഉപതയാഗതമാ ഇലല എന്ന് ഉറെ് വരുത്തുക 

5.31 മപനതുെരനെത്ത് വകുപ്പ് 

1. സംസ്ഥാനപ്പത്ത എലലാ പാലങ്ങെുപ്പടയും Structural Auditനടത്തി ബലക്ഷയം 

ഉള്ളവയുപ്പട മുന്ഗണനാ ക്കമം നിര്ക്ണയിച്ച്, മഴകാലത്ത്  വാെന 

ഗതാഗതം നിയക്ന്തിതകണ്ടവയുപ്പട വിവരം ശുപാര്ക്ശ സെിതം ജിലലാ 

ദുരന്ത നിവാരണ അതതാറിറ്റിക് ലഭയമാകുക 

2. സംസ്ഥാനപ്പത്ത സര്ക്കാര്ക് ആശുപക്തികള്, ക്പധാന ഓഫീസുകള് 

എന്നിവയുപ്പട Structural Auditനടത്തി ബലക്ഷയം ഉള്ളവയുപ്പട മുന്ഗണനാ 

ക്കമം നിര്ക്ണയിച്ച്, മഴകാലത്ത്  ക്പവര്ക്ത്തനം ഒഴിവാതകണ്ടവയുപ്പട 

വിവരം ശുപാര്ക്ശ സെിതം ജിലലാ ദുരന്ത നിവാരണ അതതാറിറ്റിക് 

ലഭയമാകുക 

3. അടിയന്തിരഘട്ടത്തില് പ്പകട്ടിടങ്ങള്, പാലങ്ങള്, തറാ ുകള് 

എന്നിവയുപ്പട തകര്ക്ച്ച താല്കാലികമായി പരിെരിച്ച് ഗതാഗത 

തയാഗയമാകുവാന് എമര്ക്ജന്സി ടീമുകപ്പെ തയ്യാറാകി നിര്ക്ത്തുക. 

5.32 വയവസനയ വകുപ്പ് 

1. Chemical Emergency Response Centre മഴകാലത്ത് ഫാക്റ്ററികെില് 

ഉണ്ടാകാവുന്ന ദുരന്ത സാധയത ലഘൂകരികുന്നതിനുള്ള മാര്ക്ഗ 

നിര്തദശങ്ങള് പുറപ്പെടുവികുക 

2. അപകടകരമായ രാസപദാര്ക്ഥങ്ങള് തശഖരിച്ചിട്ടുള്ള ഫാക്റ്ററികെില് 

അവ ക്പെയം ബാധികുവാന് സാധയതയുള്ള സ്ഥലങ്ങെില് ആതണാ 

തശഖരിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്ന് പരിതശാധികുക. ഉപ്പണ്ടങ്കില് അവ ഉയര്ക്ന്ന 

ക്പതദശങ്ങെിതലതകാ, ക്പെയം ബാധികാത്ത സ്ഥലങ്ങെിതലപ്പകാ, മറ്റ് 

നിയമങ്ങള് മൂലം ആവശയമായ സുരക്ഷാ ക്കമീകരണങ്ങതൊപ്പട,  

മഴകാലത്ത് മാറ്റുവാന് നിര്ക്തദശികുക. 

3. മഴകാല ദുരന്തങ്ങെില് അപകടകരമായ രാസപദാര്ക്ഥങ്ങള് 

തശഖരിച്ചിട്ടുള്ള ഫാക്റ്ററികെില് നിന്നും രാസപദാര്ക്ഥങ്ങള് 

ബെിര്ക്ഗമിച്ചിട്ടുതണ്ടാ എന്ന് പരിതശാധികുക. ഉപ്പണ്ടങ്കില് ഉടന്തപ്പന്ന 
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ജിലലാ ദുരന്ത നിവാരണ അതതാറിറ്റിപ്പയ അറിയികുക. പക്ത-

മാധയമങ്ങെിലൂപ്പടയും, തപാലീസ് മുഖാന്തരവും ഇത്തരം സ്ഥലങ്ങെിപ്പല 

പ്പപാതുജനങ്ങപ്പെ അറിയികുക, ക്പതിവിധി നിര്ക്തദശികുക. 

4. അപകടകരമായ മലിനീകരണം എത്തുവാന് സാധയതയുള്ള തതദശ 

സ്ഥാപനത്തിപ്പല അധയക്ഷ/അദ്ധ്യക്ഷന് എന്നിവപ്പരയും അറിയികുക, 

ക്പതിവിധി നിര്ക്തദശികുക 

5. തകരെത്തില് തശഖരിച്ചിട്ടുള്ള അപകടകരമായ രാസപദാര്ക്ഥങ്ങള് 

ഏപ്പതലലാം,  എക്ത വീതം, എവിപ്പട എലലാം (തതദശ സ്ഥാപനത്തിപ്പെ 

തപര് സെിതം) എന്നത് പട്ടികപ്പെടുത്തി  ആതരാഗയ വകുെിനും, 

സംസ്ഥാന/ജിലലാ ദുരന്ത നിവാരണ അതതാറിറ്റികള്കും ജൂൺ 1ന് 

മുന്പ് നല്കുക. ഈ രാസപദാര്ക്ഥങ്ങള് ജലത്തിതലാ, മണ്ണിതലാ, 

വായുവിതലാ കലര്ക്ന്ന് മനുഷ ജീവന് അപകടകരം ആയാല് അവ 

ക്പതിതരാധികുന്ന രീതികള്, മരുന്നുകള് എന്നിവ ഏപ്പതലലാം എന്ന് 

ആതരാഗയ വകുെുമായി തചര്ക്ന്ന് ക്പസിദ്ധ്ീകരികുക. 

5.33 രകരള സാംസ്ഥനന െലിനീകരണ നിയപ്ന്തണ രബനര്് 

1. രാസവെം, കീടനാശിനി, അപകടകരമായ രാസപദാര്ക്ഥങ്ങള് എന്നിവ 

സൂക്ഷിച്ചിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങെില് നിന്നും ക്പെയത്തിതലാ, 

മണ്ണിടിച്ചില്/ഉരുള്പ്പപാട്ടലിതലാ ജലത്തിലും, മണ്ണിലും ക്കമാതീതമായി 

വപ്പന്നത്തിയിട്ടുതണ്ടാ എന്ന് പരിതശാധികുക. 

2. ക്പെയ സാെചരയത്തില് ഉണ്ടാകുന്ന ജല, ഭൂമി മലിനീകരണ തതാത് 

നിരീക്ഷികുക, തരഖപ്പെടുത്തുക. ഇവയുപ്പട തതാതിപ്പല സാധാരണയില് 

കവിഞ്ഞ വയതിയാനം എക്ത എന്നത് അതാത് ജിലലാ ദുരന്ത നിവാരണ 

അതതാറിറ്റികള്ക് ദുരന്ത തശഷം റിതപാര്ക്ട്ട് ആയി നല്കുക 

3. ദുരന്ത  സാെചരയത്തിന് തശഷം മണ്ണിലും, ജലത്തിലും ഉണ്ടായിട്ടുള്ള 

മലിനീകരണം ഇലലാതാകുവാനായി ആവശയമായ സാതങ്കതിക ഉപതദശം 

സര്ക്കാരിന് നല്കുക 
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6 ഉപസാംഹനരാം 

ദുരന്തങ്ങെില് വിലപ്പെട്ട ജീവനുകള് നഷ്ട്ടപ്പെടുന്നത് 

കുറയ്തകുന്നതിനാണ് നിലവില് രാജയത്ത് ദുരന്ത നിവാരണ 

ക്പവര്ക്ത്തനങ്ങള് ക്പാമുഖയം നല്കുന്നത്. രാജയത്ത് ദുരന്ത നിവാരണ 

ക്പവര്ക്ത്തനങ്ങെില് തകരെത്തിന് 5ആം സ്ഥാനമാണ് ഉള്ളപ്പതന്നാണ് തകക്ര 

അഭയന്തര മക്ന്താലയത്തിപ്പെ വിലയിരുത്തല്. പല മാതൃകകെും ദുരന്ത 

നിവരണത്തില് തകരെം മുതന്നാട്ട് വച്ചിട്ടുണ്ട്. തകരെത്തിപ്പെ ഭിന്നതശഷി 

സൗെൃദ ദുരന്ത നിവാരണ പദ്ധ്തി രാജയത്തിന് തപ്പന്ന മാതൃകയാകുകയും 

തദശീയ ഭിന്നതശഷി സൗെൃദ ദുരന്ത നിവാരണ മാര്ക്ഗ തരഖയില് മറ്റ് 

സംസ്ഥാനങ്ങള് പിന്തുടതരണ്ടുന്ന പദ്ധ്തിയായി പരാമര്ക്ശികപ്പെടുകയും 

പ്പചയ്തതിട്ടുണ്ട്. തകരെത്തില് ദുരന്ത നിവാരണ അതതാറിറ്റികെുപ്പട 

ക്പവര്ക്ത്തനം സമക്ഗ തമഖലയിലും വയാപിച്ച് വരുന്നു. 

ദുരന്ത ലഘൂകരണ ക്പവര്ക്ത്തനങ്ങെിലും, ക്പതികരണ 

ക്പവര്ക്ത്തനങ്ങെിലും നാം ഇനിയും ഏപ്പറ മുതന്നാട്ട് തപാതകണ്ടതുണ്ട്. 

ഓതരാ അനുഭവത്തില് നിന്നും ശാസ്ക്തീയമായി പാഠങ്ങള് 

ഉള്പ്പകാണ്ടുപ്പകാണ്ട്, തിരുത്തല് വരുതത്തണ്ടിടത്ത് തിരുത്തല് വരുത്തി, 

കൂടുതല് കാരയക്ഷയമതതയാപ്പട, ദുഷ്കരമായ ദുരന്ത സാെചരയങ്ങപ്പെ 

തനരിടുവാനും, ദുരന്ത സാെചരയങ്ങള് ലഘൂകരികുവാനും ആസൂക്തണം 

നടത്തി വിജയികുന്ന  സമീപനമാണ് ആധുനിക സമൂെത്തിന് ആവശയം.   

ഈ കകപുസ്തകം ഒരു തുടകം ആണ്. ഇലക്ഷന് നടത്തുന്ന അതത 

തയ്യാപ്പറടുെും, അതത കൃതയതതയാടും കൂടി മഴകാല ദുരന്തങ്ങപ്പെ തനരിടാന് 

തയ്യാപ്പറടുെ്  ക്പവര്ക്ത്തനങ്ങെും, ക്പതികരണ ക്പവര്ക്ത്തനങ്ങെും 

നടത്തുവാന് നമുക് സാധികണം. ഇതിതലകായി ഈ കകപുസ്തകം 

കൂടുതല് പരിഷ്കരികുവാന് ആവശയമായ നിര്ക്തദശങ്ങള് ഉതദയാഗസ്ഥരില് 

നിന്നും ക്ഷണികുന്നു. ഓതരാ വര്ക്ഷവും ഈ കകപുസ്തകം 

പുനര്ക്ക്പസിദ്ധ്ീകരികുതമ്പാള് മുന് വര്ക്ഷപ്പത്ത അനുഭവങ്ങെും, നലല 

ശീലങ്ങെും സംക്ഗെിച്ച് സന്നിതവശിെികും. 
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ശാസ്ക്തം, അനുഭവം, ആസൂക്തണം എന്നിവയില് ഊന്നിയുള്ള ക്പവര്ക്ത്തന 

രീതിയാണ് തകരെത്തിന് എന്നും സാമൂെിക മാനദണ്ഡങ്ങെില് 

മുന്നിരയില് നില്കുവാന് സൊയിച്ചിട്ടുള്ളത്. സുരക്ഷിത 

തകരെത്തിനായി നമുക് ഒരുമിച്ച് ക്പയത്നികാം. 

ഈ കകപുസ്തകത്തില് നിര്ക്തദശിച്ചിരികുന്ന മുപ്പന്നാരുക 

ക്പവര്ക്ത്തനങ്ങെുപ്പട നടത്തിെ് സംബന്ധിച്ച് അതാത് വകുെുകള് ദുരന്ത 

നിവാരണ വകുെിതലക് ജൂൺ 4അം തീയതി റിതൊര്ക്ട്ട് നല്തകണ്ടതാണ്. 

ജിലലാ ദുരന്ത നിവാരണ അതതാറിറ്റികള് അവരവരുപ്പട മുപ്പന്നാരുക 

നടപടികള് സംബന്ധിച്ചും, ജിലല തലത്തില് വിവിധ വകുെുകള് 

മുപ്പന്നാരുക ക്പവര്ക്ത്തനമായി നടത്തിയ ക്പവര്ക്ത്തനങ്ങള് സംബന്ധിച്ചും 

വിശദമായ റിതൊര്ക്ട്ട്  ജൂൺ 4അം തീയതി നല്തകണ്ടതാണ്. 
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7 അനുബന്ധാം 1 സദനാംദിന ദുരന്ത റിരപ്പനര്ട്ട്  സെര്പ്പിരക്കണ് 
ര നര്െനറ്റ്  

(ദിവസവുാം 3 െണിക്ക് ചുവമട രചര്ക്കുന് ര നര്െനറ്റില്സ സാംസ്ഥനന അടിയന്തിരഘട്ട കനരയനിര്വഹണ 
രകപ്രത്തിന് seoc.gok@gmail.com എന് ഇമെയിലില്സ ലഭയെനരകണ്തനണ്) 

District Date Report Time 

1 Rainfall in the last 24 hours   

2 Rainfall prediction of IMD for the next 24 hours   

3 Houses damaged Total Partial 

4 Number of people affected in last 24 hours Loss of life Injuries 

 

Rescue, Relief and Instructure issues 

1 No. of persons evacuated  

2 No. of relief camps opened 

Relief Centres opened  

Names of Relief Camps  

Persons accommodated  

Medical camps conducted  

Persons treated in the medical camps  

Food packets distributed  

Animal husbandry camps conducted  

Animals treated in the camps  

3 Damage to KSEB assets 

Length of conductors (km)  

Poles  

Transformers upto 11 KV  

4 Roads 

PWD (km)  

Panchayath (km)  

Municipality (km)  

Corporation (km)  

National Highway (km)  

 

Any deployment/use of the following services in the reporting period 

1 State Disaster Response Force  

2 State Police  

3 Fire & Rescue Services  

4 Boats by fisheries/harbour  

 

Any deployment/use of the following services in the reporting period 

1 National Disaster Response Force  

2 Air Force  

3 Navy  

4 Army  

5 Coast Guard  

6 Indo-Tibetan Boarder Police  

7 BSNL  

8 Civil Aviation  

9 Railway  

mailto:seoc.gok@gmail.com
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ഈ തഫാര്ക്മാറ്റ്  പൂരിെുകുവാന് തപാലീസ്, റവനയു, ആതരാഗയം, മൃഗസംരക്ഷണം, 

പ്പക.എസ്.ഇ.ബി, പ്പപാതുമരാമത്ത്, തതദശ-സവയംഭരണ പ്പപാതുമരാമത്ത് എന്നിവരില് 

നിന്നുള്ള കദനംദിന വിവരം ആവശയമാണ് 
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8 അനുബന്ധാം 2: എലലന െനസവുാം സെര്പ്പിരക്കണ്ുന് ദുരന്ത 
റിരപ്പനര്ട്ടിമെ ര നര്െനറ്റ്  

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

Format for District Level Statistics on Disasters issued by Ministry of Home Affairs, Govt. of India 
vide Ltr. No. 32-4/2011-NDM-I dated 28th March 2013 

 

mailto:seoc.gok@gmail.com
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ദുരന്തങ്ങളുമട രകന് 

• തദശീയ തലത്തില് അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ള ദുരന്തങ്ങള് -  A) പ്പവള്ളപ്പൊകം, B) 

ഉരുള്പ്പപാട്ടല്/മണ്ണിടിച്ചില്/പാറ വീഴ്ച/പറ നിരങ്ങല്, C) വരള്ച്ച, D) 

ചുഴലികാറ്റ്, E) ഭൂമികുലുകം, F) തമഘസ്തഫാടനം, G) ആലിെഴ വീഴ്ച, H) 

സുനാമി, I) കാട്ട് തീ, J) കീടാക്കമണം, K) കശതയതരംഗം/ശീതാഘാതം, L) 

െിമപാതം. ഇവയുപ്പട ദുരന്ത ക്പതികരണ നിധിയില് നിന്നുള്ള 

ദുരിതാശവാസ സൊയം GO (Ms) No. 194/2015/DMD dated 20-05-2015 ക്പകാരം 

നിര്ക്ണയിച്ചിട്ടുണ്ട്. 

• സംസ്ഥാന സവിതശഷ ദുരന്തങ്ങള് -  M) തീരതശാഷണം, N) ഇടിമിന്നല്, O) 

ശക്തമായ കാറ്റ്, P) കുഴലീകൃത മപ്പണ്ണാലിെ്, Q) 

ഉഷ്ണതരംഗം/സൂരയാഘാതം/സൂരയതാപം. തീരതശാഷണം, ഇടിമിന്നല്, 

ശക്തമായ കാറ്റ് എന്നിവയുപ്പട ദുരന്ത ക്പതികരണ നിധിയില് നിന്നുള്ള 

ദുരിതാശവാസ സൊയം GO (Ms) No. 343/2015/DMD dated 23-07-2015 ക്പകാരം 

നിര്ക്ണയിച്ചിട്ടുണ്ട്. കുഴലീകൃത മപ്പണ്ണാലിെിപ്പെ ദുരന്ത ക്പതികരണ 

നിധിയില് നിന്നുള്ള ദുരിതാശവാസ സൊയം GO (Rt) No. 149/2017/DMD dated 18-01-

2017 ക്പകാരം നിര്ക്ണയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഉഷ്ണതരംഗം/സൂരയാഘാതം/സൂരയതാപം 

എന്നിവയുപ്പട ദുരന്ത ക്പതികരണ നിധിയില് നിന്നുള്ള ദുരിതാശവാസ 

സൊയം GO (Ms) No. 9/2019/DMD dated 9-03-2019 ക്പകാരം നിര്ക്ണയിച്ചിട്ടുണ്ട്. 
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9 അനുബന്ധാം 3: ദുരിതനശവനസ കയനമ്പുകളുമട നടത്തിപ്പിനുള്ള 
െനര്ഗനിര്രദശങ്ങള് 

തകാവിഡ്-19 സാെചരയം കൂടി പരിഗണിച്ചാണ് 2020പ്പല കയാമ്പ് 

നടത്തിെ് മാര്ക്ഗനിര്ക്തദശങ്ങള് തയ്യാറാകിയത്. 

1. കയാമ്പുകെുപ്പട പ്പപാതു നടത്തിെ് ചുമതല അതാത് സ്ഥലപ്പത്ത വിതലലജ് 

ഓഫീസര്ക്കായിരികും 

2. കയാമ്പ് നടത്തിെിനായി വിതലലജ് ഓഫീസറുപ്പട കൂപ്പട ക്പവര്ക്ത്തനങ്ങള് 

ഏതകാപിെികുന്നതിന് തതദശസവയംഭരണ സ്ഥാപനം ഒരു ചാര്ക്ജ് 

ഓഫീസപ്പറ നിതയാഗിതകണ്ടതാണ്. 

3. ജിലലയില് ഓറഞ്ച് അതലര്ക്ട്ട് ക്പഖയാപിച്ചാല്, 2018-2019 ക്പെയബാധിത 

തമഖലയിപ്പല താമസകാര്ക് (ക്പതതയകിച്ച് കുട്ടികള്, ഗര്ക്ഭിണികള്, 

മുതിര്ക്ന്നവര്ക്, ദീര്ക്ഘകാലതരാഗബാധിതര്ക്), തകാവി ിപ്പെ 

സാെചരയത്തില്  ദുരിതാശവാസ കയാമ്പുകെിപ്പല തിരക് 

ഒഴിവാകാനായി, ബന്ധുകെുപ്പടതയാ സുെൃത്തുകെുപ്പടതയാ 

സുരക്ഷിതമായ സ്ഥലങ്ങെിപ്പല വീടുകെിതലക് മാറി താമസികുന്നത് 

തക്പാെത്സാെിെികുക. 

4. തതദശ സ്ഥാപനത്തില് ചുരുങ്ങിയത് നാല് എന്ന കണകില് 

അടിയന്തിരഘട്ടങ്ങെില് ദുരിതാശവാസ കയാമ്പുകള് ആരംഭികുവാന് 

ആവശയമായ പ്പകട്ടിടങ്ങള് തതദശ സ്ഥാപനം കപ്പണ്ടത്തുകയും ഇവയുപ്പട 

പട്ടിക വിതലലജ് ഓഫീസര്ക് മുഖാന്തരം ജിലലാ അടിയന്തിരഘട്ട 

കാരയനിര്ക്വെണ തകക്രങ്ങെില് നല്കുകയും പ്പചയ്യുക. 

A. പ്പകട്ടിട്ടം ഒന്ന് - പ്പപാതുവായ ദുരിതാശവാസ കയാമ്പുകള് 

നടത്തുവാനായി 

B. പ്പകട്ടിടം രണ്ട് - 60 വയസിന് മുകെില് ഉള്ളവര്ക്, തകാവിഡ് ഇതര 

തരാഗങ്ങള് ഉള്ളവര്ക്, ദുരിതാശവാസ കയാമ്പില് എത്തിയാല് അവപ്പര 

ക്പതതയകം താമസിെികുവാനായി 

C. പ്പകട്ടിടം മൂന്ന് - തകാവിഡ്-19 തരാഗലക്ഷണങ്ങള് ഉള്ളവപ്പര മാറ്റി 

താമസിെികുവാനായി മുറിതയാട് തചര്ക്ന്ന് തടായ്തലറ്റ് 

സംവിധാനങ്ങള് ഉള്ള പ്പകട്ടിടങ്ങള് 
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D. പ്പകട്ടിടം നാല് - തൊം കവാറന്കറനില് കഴിയുന്ന വയക്തികപ്പെ 

താമസിെികുവാന് താമസിെികുവാനായി മുറിതയാട് തചര്ക്ന്ന് 

തടായ്തലറ്റ് സംവിധാനങ്ങള് ഉള്ള പ്പകട്ടിടങ്ങള്. തൊം കവാറന്കറന് 

സമയം കഴിയുന്ന മുറയ്തക്, ആതരാഗയ വകുെിപ്പെ 

അനുമതിതയാപ്പട, പ്പപാതു കയാമ്പുകെില് (ഒന്നാം പ്പകട്ടിടത്തില്) 

താമസിെികാവുന്നതാണ്. 

5. ഇവയില് പ്പകട്ടിടം ഒന്നും, രണ്ടും ഒതര കയാമ്പസില് ആകുന്നതാണ് 

ഉചിതം. എന്നാല് 'പ്പകട്ടിടം മൂന്ന്, നാല്' എന്നിവ മപ്പറ്റാരു കയാമ്പസില് 

ആകുന്നതാണ് ഉചിതം 

6. കയാമ്പില് 60 വയസിന് മുകെില് ഉള്ള ദീര്ക്ഘസ്ഥായീതരാഗങ്ങെുള്ളവര്ക് 

ഉപ്പണ്ടങ്കില് അത്തരത്തില് ഉള്ള എലലാവപ്പരയും കയാമ്പിപ്പല തപ്പന്ന 

രണ്ടാം പ്പകട്ടിടത്തില് താമസിെികുക. ഇവരുമായി മറ്റ് 

ക്പായംകുറഞ്ഞ കയാമ്പ് അംഗങ്ങള് ഇടപ്പപടല് പരമാവധി 

ഒഴിവാകുക. ഇവര്ക്ക് ഭക്ഷണം നല്കുന്നതിനും ക്പതതയകം സ്ഥലം 

കയാമ്പില് ഒരുകുക. 

7. തൊം കവാറന്കറനില് കഴിയുന്ന വയക്തികപ്പെയും Reverse 

Quarantineല് ഉള്ളവപ്പരയും തതദശ സ്ഥാപനം മുന്കൂട്ടി 

കപ്പണ്ടത്തിവയ്തകുക 

8. തൊം കവാറന്കറനില് കഴിയുന്നവപ്പരയും, തകാവിഡ്-19 

തരാഗലക്ഷണങ്ങള് ഉള്ളവപ്പരയും പാര്ക്െികുവാനുള്ള കയാമ്പുകെുപ്പട 

ആതരാഗയപരമായ പരിപാലനത്തിന് ആതരാഗയ വകുെ് ക്പതതയകം 

നടപടി ക്കമങ്ങള് പുറത്തിറകുക 

9. തൊം കവാറന്കറനില് കഴിയുന്ന വയക്തികെുപ്പട  

രക്ഷാക്പവര്ക്ത്തനത്തിന് ആതരാഗയ ക്പവര്ക്ത്തകപ്പരകൂടി ഉള്പ്പെട്ട 

സംഘപ്പത്ത മാക്തതമ നിതയാഗികാവൂ. ഇവപ്പര രക്ഷികുവാന് 

തപാകുന്നവര്ക് നിര്ക്ബന്ധമായും വയക്തിഗത സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങള് 

പാലികുന്നുപ്പവന്ന് ഉറൊകണം 

10. കുടുംബമായി കയാമ്പില് എത്തുന്നവര്ക്ക് ഒന്നിച്ച് താമസികാനുള്ള 

സൗകരയമുപ്പണ്ടന്ന് ഉറൊതകണ്ടതാണ്. സര്ക്കാര്ക് സ്കൂെുകെുപ്പട ഒരു 
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ലാസ്മുറി 20 x 20 അടി എന്ന് കണകാകിയാല് ഒരു മുറിയില് 

പരമാവധി 8 മുതല് 12 വയക്തികള്, അപ്പലലങ്കില് പരമാവധി 2 

കുടുംബം മാക്തം താമസികുന്നു എന്ന് ഉറെ് വരുത്തുക. 

11. ഓതരാരുത്തര്ക്കും ആവശയമായ കിടകകള്, പ്പബഡ്ഷീറ്റ്, തസാെ്, ടവല്, 

എന്നിവയുപ്പട ലഭയത ഉറെു വരുത്തണം. 

12. നിര്ക്ബന്ധമായി എലലാവരും ക്പസ്പരം ഇടപഴുകാന് സാധയതയുള്ള 

സമയങ്ങെിപ്പലലലാം മാസ്ക് ധരികണം 

13. തുണി പ്പകാണ്ട് ഉണ്ടാകിയ, പുനരുപതയാഗികാവുന്ന മാസ്കുകള് 

ഉപതയാഗികുന്നത് തക്പാെത്സാെിെികുക 

14. ഇത്തരം മാസ്ക് ഉപതയാഗികുതമ്പാള് പരിഗണിതകണ്ട നടപടികള് 

ആതരാഗയ വകുെ് പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവ കയാമ്പില് 

ക്പദര്ക്ശിെികുക. Cloth Mask - Best practices - No. 31/F2/2020/Health dated 6th April 

2020 (http://dhs.kerala.gov.in/wp-content/uploads/2020/04/mask08042020.pdf) 
15. കയാമ്പില് കകകള് തസാെുപതയാഗിച്ച് കഴുകുവാനുള്ള സൗകരയം 

ഒരുകണം 

16. വസ്ക്തം അണുവിമുക്തമാകുന്നതിനും കഴുകുന്നതിനുമുള്ള സൗകരയം 

ഉറൊകണം. 

17. കയാമ്പിതലക് വസ്തുകള് പ്പകാണ്ടുവരുന്നത്തിന് പരമാവധി കുറച്ചു 

ൈാേിക് പാകിങ്ങുകള് ഉപതയാഗികുക 

18. കയാമ്പുകള് നടത്താന് കപ്പണ്ടത്തുന്ന പ്പകട്ടിടങ്ങെുപ്പട ഒരു താതകാല് 

അതാത് വിതലലജ് ഓഫീസര്ക് സൂക്ഷിതകണ്ടതാണ്. പ്പകട്ടിടങ്ങള് സര്ക്കാര്ക് 

ഉടമസ്ഥതയില് ഉള്ളതായിരികണം എന്ന് നിര്ക്ബന്ധം ഇലല. 

19. സര്ക്കാര്ക് പ്പകട്ടിടം അപ്പലലങ്കില് ഉടമസ്ഥരുമായി തെസില്ദാര്ക് ഒരു 

തററ്റ് തകാക്ണ്ടാക്റ്റ് തകക്ര സര്ക്കാര്ക് Ltr. No. 33-2/2015-NDM-I dated 17th April 

2015 from Ministry of Home Affairs, Govt. of India ക്പകാരം നിഷ്കര്ക്ഷിച്ചിരികുന്നത് 

തപാപ്പല ക്ഷണിച്ച് തീരുമാനമാകി സൂക്ഷികുക. ആവശയമാപ്പണങ്കില് 

മാക്തം ഉപതയാഗപ്പെടുത്തുക. ഇതിനാവശയമായ തഫാര്ക്മാറ്റ്  Handbook on 

Disaster Management – Volume 2 – Emergency Operations Centres & Emergency Support 
Functions Plan, Keralaല് നല്കിയിട്ടുണ്ട്. 
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20. കയാമ്പ് നടത്തിെിപ്പെ പ്പചലവുകള് എലലാം, വിതലലജ് ഓഫീസര്ക്, സ്ഥലപ്പത്ത 

വാര്ക്ഡ് പ്പമംബര്ക്, തതദശ സ്ഥാപന പ്പസക്കട്ടറി എന്നിവര്ക് 

സാക്ഷയപ്പെടുത്തണം. ഇവര്ക് സാക്ഷയപ്പെടുത്താത്ത പ്പചലവുകള് ജിലലാ 

ദുരന്ത നിവാരണ അതതാറിറ്റി അംഗീകരികരുത്. 

21. ഒരു തതദശ സ്ഥാപനത്തില് ആവശയത്തിന് പ്പകട്ടിടം ഇപ്പലലങ്കില് 

അടുത്തുള്ള തതദശ സ്ഥാപനത്തില് ഒരു പ്പകട്ടിടം കപ്പണ്ടത്തി പ്പകട്ടിടം 

ഇലലാത്ത തതദശ സ്ഥാപനത്തില് അറിയികുക. ഇത്തരത്തില് 

കപ്പണ്ടത്തുന്ന പ്പകട്ടിടങ്ങെുപ്പട വിവരം അതാത് വിതലലജ് ഓഫീസിനു 

മുന്പിലും, തതദശ സര്ക്കാര്ക് ഓഫീസിന് മുന്പിലും, തപാലീസ് തേഷന് 

മുന്പിലും ക്പദര്ക്ശിെികുക. അതാത് തതദശ സ്ഥാപനത്തില് 

കപ്പണ്ടത്തുന്ന കയാമ്പ് കെുപ്പട വിവരം https://bit.ly/35TT7HW (Email ആയി 

ലിങ്ക് ജിലലാ ഇ.ഓ.സിക് നല്കിയിട്ടുണ്ട്) എന്ന ലിങ്കില് നല്കുന്ന 

തഫാര്ക്മാറ്റില് ജിലലാ തലത്തില് തക്കാ ീകരികുക. ഈ ക്പവര്ക്ത്തനം 30-

05-2020ന് മുന്പ് പൂര്ക്ത്തിയാകണം. 

22. കയാമ്പില് പ്പകാതുക് ശലയം ഉണ്ടാകാതിരികുവാനുള്ള ക്കമീകരണങ്ങള് 

ഒരുകുക 

23. കയാമ്പില് അഗ്നിശമതനാപകരണം (Fire Extinguisher) ഉറൊകണം. 

24. ദുരിതാശവാസ കയാമ്പുകൊയി പ്പതരപ്പഞ്ഞടുകുന്ന പ്പകട്ടിടങ്ങെില് 

കവദയുതി/ജലലഭയത ഉപ്പണ്ടന്ന് ഉറെു വരുതത്തണ്ടതാണ്. പ്പകട്ടിടങ്ങെില് 

അടിസ്ഥാന സൗകരയങ്ങൊയ കുടിപ്പവള്ളം, കവദയുതി, ശുചിമുറി 

എന്നിവ തതദശ സര്ക്കാര്ക്, തകരെ വാട്ടര്ക് അതതാറിറ്റി, KSEBL 

എന്നിവയുപ്പട സെകരണതത്താപ്പട ഉറൊകണം. 

25. കവദയുതി തടസ്സമുണ്ടാകുന്ന അവസരങ്ങെില് ഉപതയാഗികാന് 

ജനതററ്റര്ക്/ഇന്പ്പവര്ക്ട്ടര്ക് വടകയ്തക് എടുത്ത് സൂക്ഷികുക. 

ഉടമസ്ഥരുമായി ഒരു തററ്റ് തകാക്ണ്ടാക്റ്റ് തകക്ര സര്ക്കാര്ക് Ltr. No. 33-

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

നിഷ്കര്ക്ഷിച്ചിരികുന്നത് തപാപ്പല ക്ഷണിച്ച് തീരുമാനമാകി 

സൂക്ഷികുക. ആവശയമാപ്പണങ്കില് മാക്തം ഉപതയാഗപ്പെടുത്തുക. 

ഇതിനാവശയമായ തഫാര്ക്മാറ്റ്  Handbook on Disaster Management – Volume 2 – 



 

168 

 

Emergency Operations Centres & Emergency Support Functions Plan, Keralaല് 

നല്കിയിട്ടുണ്ട്. 

26. കയാമ്പുകെിപ്പല വിതനാദ വിവര വിനിമയ സൗകരയങ്ങള് ലഭയമാകുന്ന 

ചുമതല തതദശ വകുെിനായിരികും 

27. കയാമ്പുകെില് പ്പപാതുവാതയാ കകമാറ്റം പ്പചയ്തതതാ ദിനപക്തം, 

പുസ്തകം, മാസിക എന്നിവയ ഉപതയാഗികുന്നത് തകാവിഡ്-19 

പകരുന്നതിന്  സാധയത വര്ക്ദ്ധ്ിെിതച്ചകാം. ആയതിനാല് അവ 

ഒഴിവാകുക. 

28. ടി.വി/സിനിമ/വാര്ക്ത്ത കാണുന്നതിനുള്ള ക്കമീകരണം 

ഏര്ക്പ്പെടുത്താവുന്നതാണ്. 

29. വയായാമം പ്പചയ്യുന്നതിനുള്ള തക്പരണയും സൗകരയവും ലഭയമാകണം. 

30. പ്പമാകബല് ചാര്ക്ജിങ്, റീചാര്ക്ജ്ജിങ് സൗകരയം ലഭയമാകണം. 

31. ആതരാഗയ വകുെ് പുറത്തിറകുന്ന തകാവിഡ്-19 സംബന്ധിയായ 

വിവിധ വീ ിതയാകള് കയാമ്പില് ക്പദര്ക്ശിെികുക 

കയനമ്പുകളുമട നടത്തിപ്പ് 

32. കയാമ്പുകെിപ്പല വിവരതശഖരണത്തിനായി ലാന്ഡ് റവനയൂ കമ്മീഷണര്ക് 

ഒരു പ്പമാകബല് ആൈിതകഷന് തയ്യാറാകി വിശദമായ നിര്ക്തദശങ്ങള് 

പുറപ്പെടുവികും. 

33. കയാമ്പുകെുപ്പട കദനംദിന നടത്തിെ് ചുമതല റവനയൂ, തതദശ 

സ്ഥാപനം എന്നിവര്ക് തചര്ക്ന്ന് നടത്തണം. 

34. എലലാ കയാമ്പുകെിലും ചുമതലകാരായി മൂന്ന് ഉതദയാഗസ്ഥപ്പര 

തെസില്ദാര്ക് നിതയാഗികണം. ഷിഫ്റ്റ്റ്  വയവസ്ഥയില് ഇവരുപ്പട 

തസവനം എലലാദിവസവും 8 മണികൂര്ക് വീതം കയാമ്പില് 

ലഭയമായിരികണം. 

35. ഇലക്ഷന് സമയപ്പത്ത രീതിയില് എട്ട് കയാമ്പുകള്ക് ഒരു പ്പസക്ടര്ക് 

ഓഫീസര്ക് എന്ന നിലയില് ഒരു ഉതദയാഗസ്ഥപ്പന ചുമതലപ്പെടുത്തണം. 

ജിലലാ കെക്ടര്ക്ക് ഏപ്പതാരു വകുെിപ്പലയും ഉതദയാഗസ്ഥപ്പന 

ചുമതലപ്പെടുത്താം. ഈ ഉതദയാഗസ്ഥന് ഒരു വാെനം വാടകയ്തക് 

നല്കുകയും, ദിവസവും ഒരു തവണ എങ്കിലും ഇതദെം കയാമ്പുകള് 
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സരര്ക്ശിച്ച് കവകിട്ട് 3 മണികുള്ളില് കയാമ്പ് റജിേറില് ഒെ് 

വയ്തകണം. 

36. എലലാ കയാമ്പുകെിലും കയാമ്പ് പരിപാലന കമ്മിറ്റി രൂപീകരികുക. 

കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങള് - വാര്ക്ഡ് പ്പമമ്പര്ക്, കയാമ്പിപ്പെ ചുമതലയുള്ള 

ഉതദയാഗസ്ഥന്, കയാമ്പിപ്പല ഒരു വനിതാ ക്പതിനിധി, കയാമ്പിപ്പല ഒരു 

പുരുഷ ക്പതിനിധി. 

37. കയാമ്പിന് പുറത്തുള്ള ആരും കമ്മിറ്റിയില് അംഗം ആകുവാന് 

പാടുള്ളതലല. 

38. കയാമ്പ് നടത്തിെ് കമ്മിറ്റി എലലാ ദിവസവും ഒരു തവണ എങ്കിലും 

തയാഗം തചര്ക്ന്ന് കയാമ്പ് നടത്തിെ് വിലയിരുത്തി വിവരങ്ങള് കയാമ്പ് 

നടത്തിെിന് ചുമതലയുള്ള വിതലലജ് ഓഫീസര്ക്ക് നല്തകണ്ടതാണ്. 

വിലയിരുതത്തണ്ട വിഷയങ്ങള് ചുവപ്പട തചര്ക്കുന്നു: 

ദുരിതനശവനസ കയനമ്പ് നടത്തിപ്പ് കേിറ്റി സദനാംദിനാം വിലയിരുരത്തണ് വിഷയങ്ങള് 

കയനമ്പിമെ രപര്, വിരലലജ്  

റിരപ്പനര്ട്ട്  തീയതി, സെയാം  

Sl. No വിഷയാം സനഹചരയാം 

1 ഭക്ഷണ ലഭയത 
നാെപ്പത്ത ആവശയത്തിന് ഉണ്ട്  

നാെപ്പത്ത ആവശയത്തിന് ഇലല  

2 ആര്ക്പ്പകങ്കിലും അസുഖം ഉതണ്ടാ 
ഉണ്ട്  

ഇലല  

3 കവദയുതി/ജനതററ്റര്ക് 
ഉണ്ട്  

ഇലല  

4 
ക്പവര്ക്ത്തികുന്ന എക്ത 
ശുചിമുറികള് ഉണ്ട്  

5 ത ാക്ടറുപ്പട തസവനം ലഭയമാതണാ 
ഉണ്ട്  

ഇലല  

6 സ്ക്തീകള് എക്ത  

7 ഗര്ക്ഭിണികള് എക്ത  

8 പുരുഷന്മാര്ക് എക്ത  

9 കുട്ടികള് എക്ത  

10 അംഗപരിമിതര്ക് എക്ത  

11 ഭിന്നതശഷികാര്ക് എക്ത  

12 ശുദ്ധ് ജല ലഭയത കയാമ്പില് ഉതണ്ടാ 
ഉണ്ട്  

ഇലല  

13 പനി, ചുമ, ശവാസതടസ്സം,  
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വയറിെകം, പ്പതാണ്ട തവദന ഉള്ള 
എക്ത വയക്തികള് ഉണ്ട് 

14 

പനി, ചുമ, ശവാസതടസ്സം, 
വയറിെകം, പ്പതാണ്ട തവദന 
ഉള്ളവപ്പര ത ാക്ടര്ക് 
പരിതശാധിതച്ചാ 

 

15 60 വയസിനുതമല് ക്പായമുള്ളവര്ക്  

16 ദീര്ക്ഘസ്ഥായി തരാഗങ്ങെുള്ളവര്ക്  

39. കയാമ്പുകെില് ഭക്ഷണവും മറ്റ് അതയാവശയ വസ്തുകെും എത്തികുന്ന 

വിവിധ രാക്ഷ്ടീയ പാര്ക്ട്ടികെും, സന്നദ്ധ് സംഘടനകെും, മത 

സ്ഥാപനങ്ങെും, വയക്തികെും കയാമ്പിപ്പെ ചുമതലയുള്ള ഉതദയാഗസ്ഥന് 

കകവശം മാക്തം ഇവ നല്തകണ്ടതാണ്. ലഭികുന്ന വസ്തുകെുപ്പട 

വിതരണം കയാമ്പ് പരിപാലന കമ്മിറ്റിയുപ്പട ഉത്തരവാദിത്തവുമാണ്. 

സര്ക്കാര്ക് സംവിധാനത്തിലൂപ്പട അലലാപ്പത ലഭികുന്ന സൊയങ്ങള്ക് 

ക്പതതയകം രജിേര്ക് സൂക്ഷികുക. 

40. കയാമ്പുകെില് സന്നദ്ധ് സംഘടനകള്, രാക്ഷ്ടീയ സംഘടനകള്, മത 

സ്ഥാപനങ്ങള് എന്നിവര്ക് തനരിട്ട് വസ്തുവകകെും, ആൊര 

സാധനങ്ങെും വിതരണം പ്പചയ്യുന്നിലല എന്ന് കയാമ്പിപ്പെ ചുമതലയുള്ള 

ഉതദയാഗസ്ഥന് കര്ക്ശനമായി ഉറെ് വരുത്തണം. 

41. കയാമ്പുകെില് രാക്ഷ്ടീയ, ജാതി, മത പരിഗണനകള് ഉണ്ടാകുവാന് 

പാടുള്ളതലല. 

42. കയാമ്പുകെില് വിവിധ രാക്ഷ്ടീയ പാര്ക്ട്ടികെുപ്പടയും, സന്നദ്ധ് 

സംഘടനകെുപ്പടയും, രാക്ഷ്ടീയ സംഘടനകെും, മത സ്ഥാപനങ്ങെും 

അവരുപ്പട അടയാെങ്ങള് ഒഴിവാകിപ്പകാണ്ട് കയാമ്പിപ്പെ 

ക്പവര്ക്ത്തനങ്ങെുമായി സെകരികണം. 

കയനമ്പുകളിമല ആരരനഗയ പരിപനലനാം 

43. കയാമ്പുകെിപ്പല ആതരാഗയ പരിപാലനം ആതരാഗയ വകുെിപ്പെ ചുമതല 

ആയിരികും 

44. ആതരാഗയപരമായ കാരയങ്ങെില് എപ്പന്തങ്കിലും സംശയമുപ്പണ്ടങ്കില് 

ദിശയുപ്പട തടാള് ക്ഫീ നമ്പര്ക് 1056 അപ്പലലങ്കില് 0471-2552056 എന്നീ 

നമ്പറുകെില് ബന്ധപ്പെടുക 



 

171 

 

45. പരിശീലനം സിദ്ധ്ിച്ച ആതരാഗയ ക്പവര്ക്ത്തകര്ക് ദിനവും കയാമ്പിലുള്ള 

എലലാവതരയും നിരീക്ഷികുകയും തകാവിഡ്-19 തരാഗലക്ഷണങ്ങള് 

(പനി, ചുമ, ശവാസതടസ്സം, വയറിെകം, പ്പതാണ്ട തവദന മുതലായവ) 

ഉപ്പണ്ടങ്കില് പി.എച്ച്.സി ത ാക്ടതറാട് റിതൊര്ക്ട്ട് പ്പചയ്യുക. 

46. തബാധവത്കരണത്തിലൂപ്പട തരാഗലക്ഷണങ്ങള് സവയം റിതൊര്ക്ട്ട് 

പ്പചയ്യാന്  ആെുകപ്പെ ക്പാപ്തരാകുക. 

47. തരാഗ ലക്ഷണം ഉള്ളവപ്പര, അവപ്പര താമസിെികുവാനായി 

തിരപ്പഞ്ഞടുത്ത (പ്പകട്ടിടം മൂന്ന്) പ്പകട്ടിടത്തിതലക് പ്പപട്ടന്ന് തപ്പന്ന മാറ്റുക 

48. തരാഗലക്ഷണങ്ങള് ഉള്ളവരുപ്പട തകാവിഡ്-19 പരിതശാധന 

ക്ധുതഗതിയിലാകുക 

49. പരിതശാധനാഫലം തപാസിറ്റീവ് ആകുന്ന വയക്തികപ്പെ തകാവിഡ് 19 

ക്ടീറ്റ് പ്പമന്് പ്പസന്ററിതലകു മാറ്റാനുള്ള സൗകരയങ്ങള് ഏര്ക്പ്പെടുത്തുക 

50. തകാവിഡ്-19 ലക്ഷണങ്ങള് കാണികുന്ന സന്നദ്ധ് 

ക്പവര്ക്ത്തകര്ക്/ആതരാഗയ ക്പവര്ക്ത്തകര്ക് ഉടനടി സവയം ഐപ്പസാതലറ്റ് 

പ്പചയ്യുകയും  പരിതശാധനയക് വിതധയമാകുകയും തവണം. 

51. തകാവിഡ് തരാഗ ലക്ഷണങ്ങള് ഉള്ളവരുപ്പടയും, തൊം കവറെിനില് 

ഉള്ളവരുപ്പടയും ലതഗജ്, വസ്ക്തങ്ങള് എന്നിവ അവര്ക് തപ്പന്ന 

കകകാരയം പ്പചതയ്യണ്ടതാണ്. ആതരാഗയ കാരണങ്ങൊല് അതിന് 

സാധികാപ്പത വന്നാല് വയക്തി സുരക്ഷാ ഉറെ് വരുത്തി കകയ്യുറ, 

മാസ്ക് എന്നിവ ധരിച്ച് ശാരീരിക അകലം പാലിച്ച് പ്പകാണ്ട് ഇവപ്പര 

സന്നദ്ധ് ക്പവര്ക്ത്തകര്ക്ക് സൊയികാവുന്നതാണ്. 

52. കയാമ്പിപ്പല അതന്തവാസികള്ക് മാനസിക സംഘര്ക്ഷം 

ഒഴിവാകുവാനായി Counsilling  സംവിധാനം ഒരുതകണ്ടതാണ് 

53. നിലവില് സ്ഥിരമായി മരുന്ന് കഴികുന്നവര്ക്ക് അവയുപ്പട ലഭയത 

ഉറെുവരുത്തുക. 

54. പ്പെല്ത്ത് ഇന്സ്പ്പപക്ടറിപ്പെ തനതൃതവത്തില് പ്പപരിപ്പഫറല് ആതരാഗയ 

സ്ഥാപനങ്ങള് കയാമ്പില് സംതയാജിത പ്പകാതുക് നിര്ക്മ്മാര്ക്ജ്ജന 

ക്പവര്ക്ത്തനങ്ങള് നടെിലാതകണ്ടതാണ് 
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55. കയാമ്പിപ്പല ശുചീകരണത്തില് ഏര്ക്പ്പെടുന്നവര്ക്ക് ആഴ്ചതതാറും 

എലിെനിപ്പകതിപ്പരയുള്ള തരാഗക്പതിതരാധഗുെിക doxycycline - 200 mg  

നല്കണതമാ എന്നു അതാത് പി.എച്ച്.സി ത ാക്ടര്ക് 

തീരുമാനികുകയും ആവശയപ്പമങ്കില് നല്കുകയും പ്പചയ്യുക. 

ശുചിതവ-െനലിനയ പരിപനലനാം 

56. കുറഞ്ഞത് 30 തപര്ക്ക് 1 തടായ്തലറ്റ് ഉറെ് വരുത്തുക 

57. തടായ്തലറ്റ് ഉപതയാഗത്തിന് മുന്പും പിന്പും കകകെുപ്പട ശുചിതവം 

ഉറെു വരുത്തുവാനായി ശുചിമുറികെില് തസാെ് ലായനി 

കുെികെില് തൂകി ഇടുക. ലായനി തീര്ക്ന്ന് തപാകുന്ന അവസ്ഥ 

ഒഴിവാകുവാന് ദിവസം 4 വട്ടം സന്നദ്ധ് ക്പവര്ക്ത്തകര്ക് 

പരിതശാധികുക. 

58. ശുചീകരണ വസ്തുകെും (തലാഷന്, ഫീതനാള്, തലാറിന്, ലീച്ചിങ് 

പ്പപൗ ര്ക്, ചൂലുകള്, തറ തുടയ്തകുവാന് ആവശയമായ തുണി/തമാെ്, 

തസാ ിയം കെതൊ തലാകറഡ്), ശുചീകരണം നടത്തുന്നവര്ക്ക് 

ആവശയമായ വയക്തി സുരക്ഷാ സാമക്ഗികെും (കയ്യുറ, ഗംബൂട്ട്) 

ദിവസവും ആവശയത്തിന് ലഭയമാകണം 

59. 1% ലീച് ലായനി (1 ലിറ്റര്ക് പ്പവള്ളത്തില് 30 ക്ഗാം പുതിയ ലീച്ചിങ് 

പ്പപൗ ര്ക്) ഉപതയാഗിച്ച് ദിവസത്തില് രണ്ട് ക്പാവശയം നിലം 

വൃത്തിയാകുക. അതിസ്പര്ക്ശന ക്പതലങ്ങള് (തടായ്തലറ്റ്, വാതില്പിടി, 

തടബിെുകള്) 1% ലീച് ലായനി ഉപതയാഗിച്ചു ദിവസവും 

ചുരുങ്ങിയത് 4 തവണ വൃത്തിയാകുക 

60. ശുചിമുറികള് ദിവസവും രണ്ട് തവണ ഫീതനാള് അപ്പലലങ്കില് ലീച്ചിങ് 

പ്പപൗ ര്ക് ഉപതയാഗിച്ച് വൃത്തിയാകണം 

61. കയാമ്പ്കെിപ്പല എലലാ മുറികെുപ്പടയും ക്പതവശന കവാടത്തില് ൊന്ഡ് 

സാനികട്ടസര്ക് ഉറൊകുക 

62. കയാമ്പുകെിപ്പല ശുചിതവ-മാലിനയ പരിപാലന ചുമതല തതദശ 

വകുെിനായിരികും 

63. കയാമ്പുകെും, പരിസരവും ദിവസവും ശുചീകരികുക 
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64. ഗ്ലൗസ്, ബൂട്സ് മുതലായവ ഉപതയാഗിച്ചു മാക്തം ശുചീകരണ 

ക്പവര്ക്ത്തനങ്ങെില് ഏര്ക്പ്പെടുക 

65. ആവശയത്തിന് ശുചിമുറികള് ഇലലാത്ത കയാമ്പ്കെില് തല്കാലിക 

പ്പകമികല് ശുചിമുറികള്, ബതയാ-ശുചിമുറികള് എന്നിവ 

ആവശയപ്പമങ്കില് മുന്കൂട്ടി ഉറെ് വരുത്തുക. ജിലലാ ദുരന്ത നിവാരണ 

അതതാറിറ്റിയുപ്പട തീരുമാനത്തിന് വിതധയമായി 2245-02-101-94-Flood-

Other items എന്ന പ്പെഡ്ല് നിന്നും ഇതിനായി തുക 

വെികാവുന്നതാണ്. 

66. ശുചിമുറികെില് ആവശയമായ ബകറ്റ്, മഗ് എന്നിവയുപ്പടയും ലഭയത 

ഉറൊകണം. 

67. സ്ക്തീകെുപ്പട മുറികെില് സാനിട്ടറി നാപ്കിന് ഉറൊകുക. ഇവയുപ്പട 

ഉപതയാഗ തശഷമുള്ള ശാസ്ക്തീയ തശഖരണവും സംസ്കരണവും 

ഉറൊകുക 

68. കയാമ്പ്കെില് കജവ മാലിനയവും, അകജവ മാലിനയവും 

തശഖരികുന്നതിന് ക്പതതയകം അടെുള്ള ബിന്നുകെും, മാലിനയ തശഖരണ 

ബാഗുകെും തലബല് പ്പചയ്തതു ലഭയമാകുക 

69. തശഖരികുന്ന ഭക്ഷണ അവശിഷ്ട്ടം കതബാേ് പ്പചയ്യുന്നതിനുള്ള 

ക്കമീകരണം ഉറൊകുക 

70. മാലിനയം സംസ്കരികുന്നതിന് തതദശ സ്ഥാപനം ആവശയമായ നടപടി 

സവീകരികുക 

71. കയാമ്പുകെുപ്പട ശുചീകരണ ക്പവര്ക്ത്തനങ്ങെിലും മറ്റും സൊയികുന്ന 

സന്നദ്ധ്ക്പവര്ക്ത്തകരുപ്പട തബാധവത്കരണ ലാസ്സുകള് മുന്കൂട്ടി 

നിശ്ചയികുകയും തതദശ സ്ഥാപനം നടെിലാകുകയും പ്പചയ്യുക. 

72. വസ്ക്തം കഴുകാനായി ക്പതതയകം സമയം ക്കമീകരിതകണ്ടതാണ് 

ഭക്ഷണ പ്കെീകരണാം 

73. തതദശ സ്ഥാപനത്തിപ്പെയും, സന്നദ്ധ്  ക്പവര്ക്ത്തകരുപ്പടയും 

സൊയതത്താപ്പട, കയാമ്പില് ഭക്ഷണം ലഭയമായി എന്ന് ഉറെ് 

വരുതത്തണ്ടത് വിതലലജ് ഓഫീസറും, കയാമ്പ് പരിപാലന കമ്മിറ്റിയും 

ആയിരികും 
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74. ഭക്ഷണം കഴികുവാന് തികും തിരകും ഒഴിവാകുവാന് പല 

സ്ഥലങ്ങെില് ആയി പരമാവധി 20 തപരില് കൂടാപ്പത ഭക്ഷണം 

കഴികുവാന് ക്കമീകരണം പ്പചയ്യുക 

75. ഭക്ഷണം കഴികുന്നതിനുള്ള തൈറ്റ്, ഗ്ലാസ് എന്നിവ ഓതരാരുത്തര്ക്കും 

ക്പതതയകം നല്കുവാനും, കയാമ്പില് താമസികുന്ന സമയതത്താെം 

ഓതരാരുത്തരും അവരവരുപ്പട തപ്പന്ന തൈറ്റ്, ഗ്ലാസ്സ് എന്നിവ 

ഉപതയാഗികുന്നു എന്ന് ഉറെ് വരുത്തുകയും പ്പചയ്യണം 

76. ഭക്ഷണം കകകാരയം (പാചകം, വിതരണം etc.) പ്പചയ്യുന്നവര്ക് 

ഉപതയാഗിച്ച പാക്തങ്ങെിതലാ ഭക്ഷണാവശിഷ്ടങ്ങെിതലാ തനരിട്ട് 

സ്പര്ക്ശികരുത്. ഭക്ഷണവും ഭക്ഷണാവശിഷ്ടങ്ങെും കകകാരയം 

പ്പചയ്യുതമ്പാള് എലലായ്തതൊഴും കയ്യുറകെും മാസ്കും ധരിതകണ്ടതാണ്. 

77. ഭക്ഷണം ലഭയമാകുന്നതിനുള്ള സന്നദ്ധ് ക്പവര്ക്ത്തകരുപ്പട തസവനം 

ഉറൊകണം. സന്നദ്ധ് ക്പവര്ക്ത്തകരും കയ്യുറകെും മാസ്കും 

ധരിതകണ്ടതാണ്. 

78. ഓതരാ കുടുംബത്തിനും മുറിയില് കുടിപ്പവള്ളത്തിനായി ക്പതതയകം ജഗ് 

ഉപ്പണ്ടന്ന് ഉറൊകണം. 

79. ഭക്ഷണം കഴികുന്ന പാക്തം, ഗ്ലാസ് എന്നിവ സവയം കഴുകി 

വൃത്തിയാകി സൂക്ഷികുന്നതിന് നിര്ക്തദശം നല്കണം. 

80. കയാമ്പുകെില് ആവശയമായ എലലാ ഭക്ഷയ-ധാനയങ്ങെും, പച്ചകറിയും, 

മത്സയവും, മാംസവും, എണ്ണയും, മപ്പണ്ണണ്ണയും, പാചക വാതകവും 

സകൈതകാ, കൺസയുമര്ക് പ്പഫഡ്, തൊര്ക്ട്ടി തകാര്ക്െ്, മത്സയ പ്പഫഡ്, 

പ്പകപ്തകാ എന്നുവയില് നിന്നും വാങ്ങുവാന് കരാര്ക് ഉണ്ടാകുക. 

ഇവയുപ്പട ലഭയത കയാമ്പുകള്ക് ഉറെുവരുത്തുവാന് ഈ 

സ്ഥാപനങ്ങെുപ്പട ഉതദയാഗസ്ഥര്ക്ക് മുന്കൂട്ടി നിര്ക്തദശം നല്കുകയും, 

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

Affairs, Govt. of India ക്പകാരം നിഷ്കര്ക്ഷിച്ചിരികുന്നത് തപാപ്പല തററ്റ് 

തകാൺക്ടാക്റ്റ് ക്ഷണിച്ച് തീരുമാനമാകി സൂക്ഷികുകയും പ്പചയ്യുക. 

ആവശയമാപ്പണങ്കില് മാക്തം ഉപതയാഗപ്പെടുത്തുക. ഇതിനാവശയമായ 
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Centres & Emergency Support Functions Plan, Keralaല് നല്കിയിട്ടുണ്ട്. 

81. കക്പവറ്റ് ആയി ഇത്തരം അവശയസാധനങ്ങള് വാതങ്ങണ്ടുന്ന സ്ഥിതി 

സംജാതമായാല് ഇവ തമല് സൂചിപിച്ച സര്ക്കാര്ക് സ്ഥാപനങ്ങെില് 

ലഭയമലല എന്ന് വിതലലജ് ഓഫീസര്ക് സര്ക്ട്ടിഫികറ്റ് നല്തകണ്ടതാണ്. 

82. കയാമ്പുകെിപ്പല അടുകെയില് മപ്പണ്ണണ്ണതയാ, പാചക വാതകകതമാ 

ഉപതയാഗികുവാന് ക്ശമികുക. വിറക് ആവശയമാപ്പണങ്കില് തററ്റ് 

തകാൺക്ടാക്റ്റ് ക്ഷണിച്ച് അഗീകരിച്ച വയക്തിയില് നിന്നുമാക്തം 

സംഭരികുക. 

83. പ്പകാതുകിപ്പെ ക്പജനനം, ജല മലിനീകരണം  എന്നിവ തടയുന്നതിനായി 

ജലം നിറച്ച പാക്തങ്ങള് നന്നായി അടച്ചു സൂക്ഷികുക. 

ജലസംഭരണികള് ഉപതയാഗികുന്നതിനു മുന്പ് വൃത്തിയാകുകയും 

അണുവിമുക്തമാകുകയും പ്പചയ്യണം 

84. ശുദ്ധ്ജലലഭയത ഉറൊകുക. തിെെിച്ചാറ്റിയ പ്പവള്ളം മാക്തം കുടികുക. 

തിെെികുവാന് കഴിഞ്ഞിപ്പലലങ്കില് പ്പവള്ളം സൂെര്ക് തലാറിതനറ്റ് പ്പചയ്തത് 

ഉപതയാഗികുക. ശുദ്ധ്ജലലഭയത ഉറൊകുവാനായി  തെസില്ദാരുപ്പട 

അംഗീകാരതത്താപ്പട കയാമ്പില് ടാങ്കറില് ജലം ലഭയമാകാവുന്നതാണ് 

85. പ്പവള്ളം സൂെര്ക് തലാറിതനറ്റ് പ്പചതയ്യണ്ട വിധം: 

a) 1000 ലിറ്റര്ക് പ്പവള്ളത്തില് 5 ക്ഗാം (1 ടീസ്പൂൺ) ലീച്ചിങ്ങ് പൗ ര്ക് 

എന്ന ക്കമത്തില് ആവശയമായ ലീച്ചിങ്ങ് പൗ ര്ക് ഒരു ബകറ്റില് 

എടുകുക. ഇതില് അല്പം പ്പവള്ളം തചര്ക്ത്ത് കുഴമ്പു 

പരുവത്തിലാകുക. നന്നായി കുഴമ്പ് ആയ തശഷം ബകറ്റിന്പ്പറ 

മുകാല് ഭാഗം പ്പവള്ളം ഒഴിച്ച് ഇെകുക.തശഷം ബകറ്റ് 10 മിനിറ്റ് 

അനകാപ്പത പ്പവകുക. മുകെിപ്പല പ്പതെിഞ്ഞ തലാറിന് ലായനി 

ജലസംഭരണിയിതലകു പകരുക. സൂെര്ക്തലാറിതന് പ്പചയ്തത 

പ്പവള്ളം 1 മണികൂറിന് തശഷം ഉപതയാഗികുക 

b) 20 ലിറ്റര്ക് പ്പവള്ളത്തിന് 500 mg തലാറിന് ടാബ്ലറ്റ് ഒപ്പരണ്ണം 

മതിയാകും. 
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c) 200 ലിറ്റര്ക് പ്പവള്ളത്തിന് 5 gm തലാറിന് ടാബ്ലറ്റ് ഒപ്പരണ്ണം 

മതിയാകും 

കയനമ്പില്സ കഴിയുന്വര്ക്കുള്ള നിര്രദശാം 

86. സരര്ക്ശകപ്പര ഒഴിവാകുക 

87. കയാമ്പില് കഴിയുന്ന മറ്റുള്ളവരുമായി അടുത്ത് ഇടപഴകാതിരികുക - 

ശാരീരിക അകലം പാലികുക 

88. സാധന സാമക്ഗികെും, വസ്ക്തങ്ങെും, ഇലക്തക്ടാണിക് ഉപകരണങ്ങെും 

പരസ്പരം പങ്കിടാതിരികുക 

89. ഒരു മുറിയിപ്പല അംഗങ്ങെും, മറ്റ് മുറികെിപ്പല അംഗങ്ങെും തമ്മില് 

ഉള്ള ഇടപ്പപടല് ഏറ്റവും കുറവായിരികണം എന്ന് കയാമ്പില് 

വസികുന്നവപ്പര തബാധവത്കരികുക 

90. പരിസരം മലിനമാകാപ്പത വൃത്തിയായി സൂക്ഷികുക 

91. മാലിനയം തരംതിരിച്ച് ക്പതതയകമായി ലഭയമാകിയിട്ടുള്ള തവേ് 

ബിന്നില് നിതക്ഷപികുപ്പമന്ന് ഉറൊകുക 

92. ദിവസവും കഴുകി വൃത്തിയാകിയ വസ്ക്തം  ഉപതയാഗികുക 

93. ആതരാഗയ ക്പശ്നങ്ങള് ഉണ്ടായാല് യഥാസമയം കയാമ്പ് പരിപാലന 

കമ്മിറ്റിപ്പയ അറിയികുക 

94. അലക്ഷയമായി തുൊതിരികുക 

95. മുഴുവന് സമയവും സുരക്ഷിതമായി തുണിപ്പകാണ്ടുള്ള മാസ്ക് 

ധരികുക. ഒരു മാസ്ക് വൃത്തിയാകാപ്പത 6 മണികൂറില് കൂടുതല് 

തുടര്ക്ച്ചയായി ഉപതയാഗികരുത്. 

96. തസാെ്/തസാെ്പ്പപാടി ഉപതയാഗിച്ചു മാസ്കുകള് ദിവസവും കഴുകി 

പ്പവയിലില് ഉണകി/ഇസ്തിരി ഇട്ടതിന് തശഷം മാക്തം ഉപതയാഗികുക 

97. ചുമയ്തകുതമ്പാഴും തുമ്മുതമ്പാഴും മാസ്ക് മാറ്റരുത്. മാസ്ക് 

ഇപ്പലലങ്കില് തൂവാല പ്പകാണ്ട് മുഖം മറയ്തകുക. അതിന് തശഷം 

കകകള് തസാെും, പ്പവള്ളവും അപ്പലലങ്കില് സാനികറ്റസര്ക് ഉപതയാഗിച്ച് 

ശുചിയതകണ്ടതാണ്. 

98. സാമൂെിക അകലം പാലികുക. 
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99. ഇടയ്തകിടയ്തക് തസാെും പ്പവള്ളവും ഉപതയാഗിച്ച് കക കഴുകുന്നതും 

ശീലമാകുക. 

100. ഒറ്റത്തവണ ഉപതയാഗികുന്ന കയ്യുറയും, മാസ്കും ഒരു 

കരണവശാലും അലക്ഷയമായി വലിപ്പച്ചറിയരുത്. അവ കത്തിച്ച് 

കെയുകതയാ, ലീച്ചിങ് പൗ ര്ക് ലായനിയില് മുകിപ്പവച്ചതിന് തശഷം 

കുഴിച്ചിടുകതയാ പ്പചയ്യാം. 

101. കകകള് വൃത്തിയാകുന്നത് അണുബാധയില് നിന്ന് രക്ഷികുന്നതിനുള്ള 

ഒരു അടിയന്തര മാര്ക്ഗമാണ്. തസാെും, പ്പവള്ളവും ഉപതയാഗിച്ച് കക 

കഴുകുക. നിങ്ങെുപ്പട കകകള് വൃത്തിയാകുന്നുപ്പണ്ടന്ന് 

ഉറെുവരുത്താന് ഈ കാരയങ്ങള് പ്പചയ്യുക: 

a) കകകള് ശുദ്ധ്വും, ഒഴുകുള്ളതുമായ പ്പവള്ളം (ചൂടുള്ള 

അപ്പലലങ്കില് തണുത്ത) ഉപതയാഗിച്ച് തസാെ് പുരട്ടി കഴുകുക. 

b) കകകള് തസാെ്, ഉപതയാഗിച്ച് കുറഞ്ഞത് 20 പ്പസകന്് തനരം 

ഉരച്ച് കഴുകുക. നിങ്ങെുപ്പട കകയുപ്പട പുറം വശം വിരലുകെുപ്പട 

ഇടഭാഗം, നഖങ്ങെുപ്പട ഉള്ഭാഗം, തള്ളവിരല്, എന്നിവയും ഉരച്ച് 

കഴുകുക. 

c) ഉണങ്ങിയ ഒരു തൂവാല പ്പകാണ്ട് കക തുടയ്തകുക തസാെും 

പ്പവള്ളവും ഉപതയാഗിച്ച് കക കഴുകുന്നത് അണുകെുപ്പട അെവ് 

കുറയ്തകുന്നതിനുള്ള മികച്ച മാര്ക്ഗമാണ്. 

d) തസാെും ജലവും ലഭയമപ്പലലങ്കില്, സാനികറ്റസറുകള് 

ഉപതയാഗികുക. കക ക്പതയക്ഷമായി വൃത്തിതകടായിരികുന്ന 

സമയത്ത് സാനികറ്റസറുകള് ഫലക്പദമലല. 

102. കകകള് കഴുതകണ്ടത് എതൊപ്പഴലലാം? 

a) ഭക്ഷണം ഉണ്ടാകുന്നതിനുമുമ്പും തശഷവും 

b) ഭക്ഷണം കഴികുന്നതിനുമുമ്പ് 

c) തടായലറ്റ് ഉപതയാഗിച്ചതിനുതശഷം 

d) തടായലറ്റ് ഉപതയാഗിച്ച ഒരു കുഞ്ഞിപ്പന വൃത്തിയാകിയ തശഷം 

e) തരാഗം പിടിപ്പപട്ട ഒരാപ്പെ ശുക്ശൂഷികുന്നതിന് മുമ്പും തശഷവും 

f) നിങ്ങള് ചുമയ്തകുകതയാ, അപ്പലലങ്കില് തുമ്മുകതയാ പ്പചയ്തത തശഷം 
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g) മൃഗങ്ങപ്പെ അപ്പലലങ്കില് മൃഗ മാലിനയങ്ങള് സ്പര്ക്ശിച്ചതിനുതശഷം 

h) ചെുചവറില് സ്പര്ക്ശിച്ച തശഷം 

i) മുറിവുകള് പരിപാലികുന്നതിനു മുമ്പും തശഷവും 

103. ദന്തശുചിതവം - ശുദ്ധ്വും സുരക്ഷിതവുമായ ജലം ഉപതയാഗിച്ച് 

മാക്തതമ പലല് തതകാവൂ. ടാെ് വാട്ടര്ക് സുരക്ഷിതമാതണാ  എന്ന് ഉറെ് 

വരുത്തുക. 

104. കുെികുന്ന വിധം - ക്പകൃതി ദുരന്ത തശഷം ശുദ്ധ്മായ പ്പവള്ളത്തില് 

മാക്തം കുെികുക. ആവശയപ്പമങ്കില് കുടിപ്പവള്ളമായി ഉപതയാഗികാന് 

കഴിയാത്ത, പ്പതെിഞ്ഞതലലാത്ത പ്പവള്ളം തലാറിതനറ്റ് പ്പചയ്തതതിന് തശഷം  

കുെികാനായി ഉപതയാഗികാം. എന്നാല് ഈ പ്പവള്ളം വായിലൂപ്പട 

ഉള്ളില് തപാകാതിരികാനും കണ്ണ് കഴുകാതിരികാനും ക്ശദ്ധ്ികണം. 

105. മുറിവ് സംരക്ഷികുന്ന വിധം - പ്പവള്ളപ്പൊകം, മറ്റ് ക്പകൃതി 

ദുരന്തങ്ങള് എന്നിവയ്തകുതശഷം മുറിതവല്കാനുള്ള സാധയത 

കൂടുതലാണ്. അടിയന്തിരമായ ക്പഥമശുക്ശൂഷ പ്പചറിയ മുറിവുകള് 

പ്പസൗഖയമാകുകയും അണുബാധ തടയാനും സൊയികും. 

a) ശരീരത്തിപ്പല മുറിവുകള് മലിനജലവുമായി സംബര്ക്കത്തില് 

വരുന്നത് എലിെനികുള്ള സാധയത വര്ക്ദ്ധ്ിെികുന്നു. 

ഇതരത്തിലുള്ള സംബര്ക്കം ഉണ്ടാകിയിട്ടുപ്പണ്ടങ്കില് 

ത ാക്സികസകലിന് ക്പതിതരാധ മരുന്ന് ത ാക്ടറുപ്പട 

നിര്ക്തദശക്പകാരം കഴിതകണ്ടതാണ്. 

b) ചുവപ്പട തചര്ക്കുന്ന സാെചരയങ്ങെില് കവദയ  സൊയം തതടുക 

• മുറിവുകള്ക് ചുവെ്, വീകം എന്നിവ 

ഉണ്ടാവുകയാപ്പണങ്കില് 

• മുറിവില് എപ്പന്തങ്കിലും ബാെയ വസ്തു (മണ്ണ്, തടി, തലാെം 

അപ്പലലങ്കില് മറ്റ് വസ്തുകള്) ഉപ്പണ്ടങ്കില് 

• മുറിവ് അപകടസാധയതയുള്ള അണുബാധയ്തക് വിതധയം 

എങ്കില് 

c) പഴയ മുറിവ് തരാഗബാധയുപ്പട ലക്ഷണങ്ങള് കാണികുന്നു 

എങ്കില് 
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d) മുറിവുകള് വൃത്തിയാകുകയും മൂടിയിരികുകയും പ്പചയ്യണം 

e) തുറന്ന മുറിവ് ഉപ്പണ്ടങ്കില്, കഴിയുന്നതും മലിനജലമായി 

ബന്ധപ്പെടാതിരികുക. 

f) അണുബാധയുപ്പട സാധയത കുറയ്തകാന് ഒരു വാട്ടര്ക്ക്പൂഫ്റ് 

ബാന്ത ജ് ഉപതയാഗിച്ച് തുറന്ന മുറിവുകള് മൂടുക. 

g) തസാെ്, ശുദ്ധ്ജലം എന്നിവ ഉപതയാഗിച്ച് തുറന്ന മുറിവുകള് 

നന്നായി കഴുകുക. 

h) പ്പടറ്റനസ് കുത്തിവയ്തെിപ്പെ ആവശയകതയുതണ്ടാ എന്ന് 

ആതരാഗയക്പവര്ക്ത്തകതരാട് ആരാതയണ്ടതാണ് 

i) മുറിവ് കകകാരയം പ്പചയ്യുന്ന ആതരാഗയ ക്പവര്ക്ത്തകര്ക്/സന്നദ്ധ് 

ക്പവര്ക്ത്തകര്ക് ശുക്ശൂഷയ്തക് തശഷം കകകള് തസാെും പ്പവള്ളവും 

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

Sl. No ജ്ിലല അണമക്കട്ട് 
1 പത്തനംതിട്ട മൂഴിയാര്ക് 

2 

ഇടുകി 

കലലാര്ക് 
3 ഇരട്ടയാര്ക് 
4 തലാവര്ക് പ്പപരിയാര്ക് 
5 കലലാര്ക്കുട്ടി 
6 തിരുവനന്തപുരം അരുവികര 

1. ഇത്തരം അണപ്പകട്ടുകെില് നിന്നും ജലം തുറന്ന് വിടുന്നതായി 

മുന്നറിയിെ് ലഭിച്ചാല് ഉടന് തപ്പന്ന ചുവപ്പട തചര്ക്കുന്ന നടപടികള് 

സവീകരികുക. 

a. അതാത് അണപ്പകട്ടില് നിന്നും പുറതത്തക് ഒഴുകുവാന് 

ഉതദശികുന്ന ജലം പുഴയുപ്പട കരകവിഞ്ഞ് ഒഴുകുതമാ എന്ന് ജിലല 

ഇ.ഓ.സിയില് നിതയാഗിച്ചിട്ടുള്ള ജലതസചന വകുെ് 

എഞ്ചിനീയതറാട് ആവശയപ്പെടുകയും, കൂട്ടായി പരിതശാധികുകയും 

പ്പചയ്യുക. 

b. ജലം ഒഴുകുന്ന ജിലലയിപ്പല ജിലലാ പഞ്ചായത്ത് ക്പസി െ്, പാതയിപ്പല 

എലലാ ക്ഗാമ പഞ്ചായത്ത്, മുനിസിൊലിറ്റി, തകാര്ക്െതറഷന് 

എന്നിവയിപ്പല പ്പസക്കട്ടറിമാപ്പരയും, ക്പസി െ്, പ്പചയര്ക്മാന്, തമയര്ക്, 

തെസില്ദാര്ക്, വിതലലജ് ഓഫീസര്ക് എന്നിവപ്പരയും അണപ്പകട്ട് 

തുറകുവാന് ഉള്ള സാധയത സംബന്ധിച്ച വിവരം അറിയികുക 

c. എലലാ പക്ത-മാധയമങ്ങപ്പെയും അറിയികുക 

d. ജിലലാ കെക്ടറുപ്പട സാമൂെിക മാധയമത്തില് ക്പസിദ്ധ്ീകരികുക 

e. ജിലലയുപ്പട പ്പവബ്കസറ്റില് ക്പസിദ്ധ്ീകരികുക 

f. തുറന്നു വിടുന്ന ജലം നദിയുപ്പട കരകവിഞ്ഞ് ഒഴുകുവാന് 

സാധയതയുപ്പണ്ടങ്കില് പ്പപാതുജനങ്ങള്കായി കമകിലൂപ്പട 

നദിയുപ്പടയും/കായലിപ്പെയും തീര ക്പതദശങ്ങെില് കമകിലൂപ്പട 

ഉടന് തപ്പന്ന (രാക്തി കാലം ആപ്പണങ്കിലും) വിെിച്ച് പറയുവാനായി 
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പ്പപാലീസിപ്പനയും, തതദശ സ്ഥാപനങ്ങപ്പെയും, അഗ്നി സുരക്ഷാ 

വകുെിനും നിര്ക്തദശം നല്കുക. 

g. നദീ ജലം മറ്റ് ജിലലകെില് പ്പചന്ന് എത്തും എങ്കില് ക്പസ്തുത 

ജിലലയിപ്പല ജിലലാ ഇ.ഒ.സിപ്പയ അറിയികുക. ക്പസ്തുത ജിലലാ ദുരന്ത 

നിവാരണ അതതാറിറ്റിയും a മുതല് f വപ്പര നടെില് വരുത്തുക. 

h. ഇത്തരം സാെചരയത്തില് അനുബന്ധം 3ല് സൂചിെികുന്നത് 

തപാപ്പല ആവശയമായ സ്ഥലങ്ങെില് കയാമ്പുകള് 

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

Sl.No. ജിലല ആശുപക്തി 
1 

Thiruvananthapuram 

Medical College Hospital 
2 SAT Hospital 
3 GH Neyyattinkara 

4 THQH Parassala 

5 PHC Poozhnadu 

6 THQH Chiryinkcczhu 

7 FW Store, DMO 

8 

Kollam 

DH Kollam 

9 THQH  Karunaganpally 

10 Medical College Paripally 

11 

Pathanamthitta 

GH  Pathanamthitta 

12 DH Kozhcncherry 

13 THQH Ranni 
14 THOH Thiruvalla 

15 THQH Mallappally 

16 

Alappuzha 

Medical Coolcgc Vandanam 

17 THQH Cherthala 

18 THQH Thuravoor 
19 

Kottayam 

Medical College Hospital 
20 lnstitute of Child Health 

21 GH Changanassery 

22 GH  Kanjirappally 

23 CHC Erumeli 
24 GH Kottayam 

25 THOH Pampady 

26 GH Pala 

27 THQH Kuruvilangadu 

28 THQH Vaikkom 

29 

ldukki 
DH Painavu 

30 THQH Thodupuzha 

31 THQH Ncdumkandom 
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32 

Ernakulam 

THQH Karuvelippady 

33 GH Ernakulam 

34 THOH Kothamangalam 

35 TH Piravom 

36 Govt. Medical College Ernakulam 

37 

Thrissur 

New Medical College 

38 THQH  Kodungalloor 
39 GH Thrissur 
40 THQH Chavakkad 

41 

Palakkad 

DH Palakkad 

42 THQH Ottapalam 

43 THOH Mannarkkad 

44 FH C Pudur 
45 GTSH Koottathara 

46 W&C Hospital Palakkad 

47 

Malappuram 

DH Thirur 
48 DH Pcrundalmanna 

49 Medical College Manjeri 
50 DH Nilamboor 
51 

Kozhikkode 

Medical College Kozhikkode 

52 Institute of Maternity and Child Health 

53 W&C Hospital Kozhikkode 

54 GH Kozhikkode 

55 THOH Thamarasserv 

56 THQH Feroke 

57 THOH  Ouiladndy 

58 THQH Perampra 

59 THQH Nadhanuram GH Vadakara 

60 

Wayanad 

THQH Vaithiri 
61 THOH Sulthan Bethery 

62 DH Manandavady 

63 
Kannur 

GH Thalasscrv 

DH Kannur 
64 TH Payangadi 
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65 THQ H Payyannur 
66 TH Peringome 

67 Govt. Medical College Kannur 
68 

Kasaragod 
DH  Kanhangad 

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

Sl 

No

. 

Name of Site River Main River District Taluk Lat Long 

Warnin

g Levl 

(m) 

Dange

r 

Level 

(m) 

Highes

t Flood 

Level 

(FL) 

(m) 

Highest 

FL 

recorde

d on 

1 Kalloopara Manimala Pamba 
Pathanamthit

ta 
Mallapally 9.4036 

76.650

3 
5.00 6.00 9.64 

16-08-

2018 

2 Malakkara Pampa Pamba 
Pathanamthit

ta 
Pathanamthitta 9.3325 

76.663

1 
6.00 7.00 9.58 

16-08-

2018 

3 Thumpamon Achankovil Pamba 
Pathanamthit

ta 
Pathanapuram 9.2250 

76.714

7 
9.00 10.00 13.74 

07-11-

1978 

4 Pattazhy Kallada Kallada Kollam Kozhenchery 9.0728 
76.761

1 
7.00 8.00 13.81 

15-11-

1992 

5 Ayilam Vamanapuram 
Vamanapura

m 
Trivandrum 

Chirayinkeezh

u 
8.7150 

76.850

0 
6.00 8.00 10.69 

10-10-

1992 

6 Madamon Pampa Pamba 
Pathanamthit

ta 
Ranni 9.3639 

76.837

8 
100.00 101.00 111.00 

15-08-

2018 

7 Vellaikadavu Karamana Karamana Trivandrum Kattakada 8.4981 
77.004

2 
92.00 93.00 97.00   

8 Nellippally Kallada Kallada Kollam Pathanapuram 9.0278 
76.925

0 
        

9 Arakkannur Ithikkara Ithikkara Kollam Kottarakkara 8.8725 
76.846

7 
        

10 Aruvipuram Neyyar Neyyar Trivandrum Neyyattinkara 8.4200 
77.092

5 
93.00 95.50 99.39 

15-08-

2018 

    

11 Mankara Bharatapuzha 
Bharatapuzh

a 
Palakkad Palakkad 

10.761

1 

76.486

1 
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12 Pudur Kannadipuzha 
Bharatapuzh

a 
Palakkad Palakkad 

10.777

5 

76.512

2 
        

13 Arangaly Chalakkudy Periyar Trissur Kodungallur 
10.286

1 

76.322

2 
        

14 Neeleeswaram Periyar Periyar Ernakulam Kunnathunad 
10.183

6 

76.495

6 
9 10 12.4 

19-08-

2018 

15 Kalampur Kaliyar 
Muvattupuzh

a 
Ernakulam Muvattupuzha 9.9906 

76.632

2 
        

16 Ramamangalam Muvattupuzha 
Muvattupuzh

a 
Ernakulam Kanayannor 9.9436 

76.478

3 
        

17 Vandiperiyar Periyar Periyar Idukki Pirmedu 9.5733 
77.090

6 
        

18 Kidangoor Meenachil Meenachil Kottayam Sankagiri 9.6750 
76.602

8 
6.16 7.16 8.20 

16-08-

2018 

19 Kondazhy Gayatri 
Bharatapuzh

a 
Trichur Ottapallam 

10.723

3 

76.401

9 
        

20 Kottappuram Keecheri/Aloor Keecheri Trichur 
Wadakkancher

y 

10.677

8 

76.200

6 
        

21 Palakadavu Karuvannur Karuvannur Trichur 
Mukundapura

m 

10.425

0 

76.237

8 
8.30 9.30 12.10 

16-08-

2018 

22 Pallippady 
Kothamangala

m 

Muvattupuzh

a 
Ernakulam 

Kothamangala

m 

10.039

4 

76.616

7 
        

23 Manakkad Thodupuzha 
Muvattupuzh

a 
Idukki Muvattupuzha 9.9089 

76.696

1 
        

24 Kalathukadavu Meenachil Meenachil Kottayam Meenachil 9.7197 
76.778

3 
        

25 Manikal Manimala/ Pamba Kottayam Kanjirapalli 9.5311 
76.912

2 
        

26 Pullakkayar Manimala Pamba Kottayam Kanjirapalli 9.5744 
76.886

1 
        

    

27 Erinjipuzha Payaswani Payaswani Kasargod Kasargod 
12.495

8 

75.156

9 
        

28 Perumannu Valapatnam Valapatnam Kannur Iritty 
11.980

8 

75.577

8 
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29 Kuttiyadi Kuttiyadi Kuttiyadi Kozhikode Koyalandy 
11.650

8 

75.758

3 
        

30 Kuniyil Chaliyar Chaliyar Malappuram Ernad 
11.239

4 

76.023

3 
9 10 10.63 

14-07-

1994 

31 Karathodu Kadalundi Kadalundi Malappuram Ernad 
11.056

9 

76.039

4 
        

32 Pulamanthole Pulanthodu 
Bharatapuzh

a 
Palakkad Pattambi 

10.898

1 

76.191

9 
15.6 16.6 19.94 

16-08-

2018 

33 Kumbidi Bharatapuzha 
Bharatapuzh

a 
Palakkad Pattambi 

10.854

4 

76.020

0 
8.2 9.2 11.27 

16-08-

2018 

34 Pookkayam Chandragiri Chandragiri Kasargod Vellarikund 
12.458

3 

75.276

4 
        

35 
Thottathinkada

vu 

Iruvazhinjipuz

ha 
Chaliyar Kozhikode Thamarassery 

11.361

9 

76.001

9 
        

36 Peruvampadam Kurumanpuzha Chaliyar Malappuram Nilambur 
11.315

3 

76.196

4 
        

37 Chakkalakuth Kudhirapuzha 
Kudhirapuzh

a 
Malappuram Nilambur 

11.264

2 

76.238

6 
        

    

38 Adkasthala Shiriya Shiriya Kasargod Manjeswaram 
12.674

7 

75.118

3 
97.50 98.50 100.05   

    

39 Kottathara Siruvani Cauvery Palakkad Manarghat 
11.123

3 

76.779

4 
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15 അനുബന്ധാം 9 - വീടുകളില്സ തിരിമക രപനകുന്വര്ക്കുള്ള െനര്ഗ 
നിര്രദശങ്ങള് 

കയാമ്പുകെില് ചുവപ്പട തചര്ക്കുന്ന വിവരങ്ങള് ക്പചരിെികണം. 

മവള്ളാം കയറിയിറങ്ങിയരതന, ഉരുള് മപനട്ടല്സ െണ്ണിടിച്ചില്സ ബനധിച്ചരതന ആയ 

വീടുകളില്സ തിരിമക മചലലുന് സെയത്ത്  പ്ശദ്ധിരക്കണ് കനരയങ്ങള്: 

1. ദുരന്ത ബാധിതമായ പ്പകട്ടിടങ്ങള് പരിതശാധികുവാനും, 

പുനര്ക്നിര്ക്മ്മികുവാനും ഉതകുന്ന മാര്ക്ഗനിര്ക്തദശങ്ങള് സംസ്ഥാന ദുരന്ത 

നിവാരണ അതതാറിറ്റി ക്പസിദ്ധ്ീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവ ഇവിപ്പട ലഭികും 

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

2. ഒറ്റക് വീട്ടിതലക് മടങ്ങരുത്. മുതിര്ക്ന്നവര്ക് രതണ്ടാ അതിലധികതമാ 

തപര്ക് ഒരുമിച്ചു തപാകണം. 

3. വീട്ടിതലക് തപാകുതമ്പാള് ഈ വസ്തുകള് കൂപ്പട കരുതുക 

• Washing Powder - അലക് പ്പപാടി 

• Bleaching powder - ലീച്ചിങ് പ്പപാടി 

• Mosquito coil - തമാസ്കിതറ്റാ തകായില് 

• Candles - പ്പമഴുകുതിരികള് 

• Matchbox - തീപ്പെട്ടി 

• Dettol - പ്പ തറ്റാള് 

• First-aid Kit - ക്പഥമശുക്ശൂഷ കിറ്റ് 

• Toothpaste - ടൂത്ത്തപേ് 

• Water Bottle - പ്പവള്ളകുെി 

• Bathing Soap - തസാെ് 

4. ഒരു കാരണവശാലും രാക്തിയില് വീട്ടിതലക് പ്പചലലരുത്. വീടിനകത്ത് 

പാമ്പു മുതല് ഗയാസ് ലീക് വപ്പര ഉണ്ടാകും. രാക്തി കയറിപ്പച്ചലലുന്നത് 

കൂടുതല് അപകടം വിെിച്ചുവരുത്തുകയാണ്. 

5. ഏപ്പതങ്കിലും കാരണവശാല് പ്പകട്ടിടത്തിപ്പെ സ്ഥാനം അതിപ്പെ യഥാര്ക്ഥ 

അടിത്തറയില് നിന്നും നീങ്ങിയിരികുന്നത് ക്ശദ്ധ്യില്പ്പെട്ടാല് 
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പ്പകട്ടിടത്തില് ക്പതവശികരുത്. പരിശീലനം ലഭിച്ചിട്ടുള്ള വിദഗ്ദര്ക്ക് 

മാക്തതമ ഇത്തരം സാെചരയങ്ങെില് ക്പവര്ക്ത്തികാനാകൂ. 

6. അധികാരികള് സുരക്ഷിതമാപ്പണന്ന് നിര്ക്തദശികുന്നത് വപ്പര വീട്ടിതലക് 

മടങ്ങരുത് 

7. തമല്കൂരകെും ഭിത്തികെും ബലെീനമപ്പലലന്നും വിള്ളലുകെിപ്പലലന്നും 

ഉറൊകുക 

8. വീടും ചുറ്റുപാടും വൃത്തിയാകാന് തുടങ്ങുന്നതിനുമുമ്പ് നാശം 

സംഭവിച്ച വസ്തുവകകെുപ്പട തഫാതട്ടാകെും വീ ിതയാകെും 

എടുകുക 

9. ക്പെയജലം കിണറുകെും ചവറുകെും മാന്തൊെുകെും 

മൂടിയിരികും, അതിനാല് സാവധാനവും സൂക്ഷിച്ചും കക് വ് 

പ്പചയ്യുക 

10. വീടിപ്പെ പ്പമയിന് സവിച്ച് ഓഫാപ്പണന്ന് ഉറൊകുക. തസാൊര്ക്, 

ഇന്പ്പവര്ക്ട്ടര്ക് എന്നിവ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ളവര്ക് മുന്കരുതല് എടുകുക 

11. വൃത്തിയാകുന്ന സമയത്ത് എലലായ്തതൊഴും കകയ്യുറകള്, 

പാദരക്ഷകള് (ക്പതതയകിച്ച് ബൂട്ട്സ്) ധരികുക 

12. പ്പവള്ളപ്പൊകം പൂര്ക്ണ്ണമായും മറികടന്നതിനുതശഷം മാക്തതമ നിങ്ങെുപ്പട 

വീട്ടിതലക് തിരിച്ചുതപാകാവു 

13. വീട്, ഫര്ക്ണിച്ചര്ക്, മറ്റ് ഉപകരണങ്ങള് എന്നിവയുപ്പട എലലാ മുകിലും 

തകാണിലും അണുനാശിനി ഉപതയാഗിച്ചു വൃത്തിയാകുക 

14. വീടിപ്പെ ജനാലകള് പുറത്തുനിന്ന് തുറകാന് പറ്റുപ്പമങ്കില് അവ 

തുറന്നിട്ട് കുറച്ചു സമയം കഴിഞ്ഞ് തവണം അകത്ത് ക്പതവശികാന്. 

15. വീടിനകത്തും പുറത്തും ഇഴജന്തുകപ്പെ ക്പതീക്ഷികണം. 

16. വീടിനു പുറത്തു നിന്നും കപെ് വഴിയാണ് ഗയാസ് സകൈ 

പ്പചയ്യുന്നപ്പതങ്കില് അഥവാ ഗയാസിപ്പെ സിലിണ്ടര്ക് വീടിന് 

പ്പവെിയിലാപ്പണങ്കില് അത് ഓഫ്റ് പ്പചയ്യണം. 

17. വീടിപ്പെ വാതിലിപ്പെ ഇരുവശവും പ്പചെി ആപ്പണങ്കില് തുറകുക 

ക്ശമകരം ആയിരികും. ബലം ക്പതയാഗിതകണ്ടി വരും. പഴയ 



 

193 

 

വീടാപ്പണങ്കില് അത് ഭിത്തിപ്പയതയാ തമല്കൂരപ്പയതയാ 

അസ്ഥിരപ്പെടുത്താന് വഴിയുണ്ട്, സൂക്ഷികണം. 

18. വീടിനകത്ത് കയറുന്നതിന് മുന്പ് ഏപ്പതങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഗയാസ് 

ലീക് ഉള്ളതായി (അസവാഭാവിക ഗന്ധം) തതാന്നിയാല് വാതില് തുറന്ന് 

കുപ്പറ കഴിഞ്ഞിട്ട് അകത്ത് കയറുക 

19. പ്പവള്ളത്തില് വസ്തുകള് ഒഴുകി നടകും, പലതും ഫാനിപ്പെ 

മുകെിതലാ മതറ്റാ തങ്ങിനിന്ന് തലയില് വീഴാനുള്ള സാധയതയും 

മുന്നില് കാണണം. 

20. ഒരു കാരണവശാലും വീടിനകത്ത് കലറ്റര്ക് ഉപതയാഗികരുത്, 

സിഗരതറ്റാ പ്പമഴുകുതിരിതയാ കത്തികുകയും അരുത്. 

21. വീട്ടില് ഫ്ലഷും, കപെും വര്ക്ക് പ്പചയ്യുന്നുതണ്ടാ എന്ന് 

പരിതശാധികുക. ഉപ്പണ്ടങ്കില് അതിലൂപ്പട വരുന്നത് ശുദ്ധ്ജലമാതണാ 

കലക പ്പവള്ളമാതണാ എന്ന് ക്ശദ്ധ്ികുക. 

22. ദുരന്ത ബാധിതമായ അടഞ്ഞു കിടകുന്ന വീടുകെില് പൂെല്, പഴയ 

പ്പപയിെിപ്പല (1978 മുമ്പ് പണി കഴിെിച്ച വീടുകെില്) ഈയത്തിപ്പെ 

പ്പപാടി എന്നിവ മനുഷയന് ആതരാഗയ ക്പശ്നങ്ങള് ഉണ്ടാകാം. 

ആയതിനാല് ആദയം തപ്പന്ന ഇത്തരം വീടുകള് തുറന്നിട്ട് കുറഞ്ഞത് 2 

മണികൂര്ക് കഴിഞ്ഞ് മാക്തം വീടുകെില് ക്പതവശികുക. 

23. ദുരന്ത ബാധിതമായ പ്പകട്ടിടങ്ങെില് പാമ്പ് തപാലുള്ള 

അപകടകാരികൊയ ജീവികള് ഒെിഞ്ഞിരികാന് സാധയതയുണ്ട്. 

ഇവയുപ്പട സാനിധയം പരിതശാധിച്ചിട്ട് മാക്തം ഇത്തരം പ്പകട്ടിടങ്ങെില് 

ക്പതവശികുക. 

15.1 വീടിമെ തറയുാം പരിസരവുാം വൃത്തിയനക്കുന് രീതി 

1. പരിസരം വൃത്തി ആകാന് തലാറിന് ലായിനി തെികുക 

2. 1% തലാറിന് ലായനി തയ്യാറാകുന്ന വിധം: 6 ടീ സ്പൂണില് 

ഉള്തകാള്ളാവുന്നക്ത (30 ക്ഗാം അെകുവാന് കഴിയുന്നിലല എങ്കില്) 

ലീച്ചിംഗ് പ്പപൗ ര്ക് എടുത്തു കുഴമ്പ് പരുവത്തില് ആകുക. അതിനു 

തശഷം അതിതലകു 1 ലിറ്റര്ക് പ്പവള്ളം തചര്ക്കുക. മുകെില് പറഞ്ഞ 
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തപാപ്പല കലകി 10 മിനിറ്റ് വച്ച തശഷം, അതിപ്പെ പ്പതെി എടുത്തു 

തവണം തറ തുടകാനും, പരിസരത്ത് ഒഴികാനും. കൂടുതല് ആവശയം 

എങ്കില് ഒരു ലിറ്ററിന് 6 ടീസ്പൂൺ എന്ന കണകിന് കൂടുതല് 

ലായനി തയ്യാറാകാം.  

3. നിലം തുടച്ച തശഷം/വീട്ടു പരിസരത്ത് തലാറിന് ലായനി ഒഴിച്ച തശഷം 

ചുരുങ്ങിയത് 20 – 30 മിനിറ്റ് സമ്പര്ക്കം ലഭിച്ചാല് മാക്തതമ അണു 

നശീകരണം പൂര്ക്ണ്ണമായി നടകൂ. അതിനാല് അക്തയും സമയം വപ്പര 

തറ തുടകുവാതനാ പ്പവള്ളം ഒഴികുവാതണാ പാടിലല. 

4. അര മണികൂറിനു തശഷം മണം ഉള്ള മറ്റു ലായനികള് ഉപതയാഗിച്ച് 

തറ വൃത്തി ആകി തലാറിന് മണം മാറ്റാം.  

5. വീട് ശുചിയാകുവാന് ആവശയമായ ഉപകരണങ്ങള് 

• കയ്യുറകള് 

• മുഖംമൂടി & മറ്റ് സംരക്ഷക വസ്തുകള് 

• ചൂല് 

• മാലിനയ സഞ്ചി 

• തസാെ്പ്പപാടി 

ആരരനഗയാം 

1. ആതരാഗയ വകുെ് പുറപ്പെടുവികുന്ന നിര്ക്തദശങ്ങള് കര്ക്ശനമായി 

പാലികുക 

2. പ്പവള്ളപ്പൊകം മൂലം ജലത്തില് കാര്ക്ഷിക വയാവസായിക 

മാലിനയങ്ങള് ഉള്പ്പപടാന് സാധയത ഉണ്ട്. ഈ ജലം ശരീരത്തില് 

സ്പര്ക്ശിച്ചത് പ്പകാണ്ട് ഗുരുതരമായ ആതരാഗയക്പശ്നമുണ്ടാകുന്നിലല 

എങ്കിലും, പ്പവള്ളപ്പൊകത്താല് മലിനമായ ഭക്ഷണ പാനീയങ്ങള് 

ആതരാഗയ ക്പശ്നങ്ങള് ഉണ്ടാകാം 

3. നിങ്ങെുപ്പട വീട്ടില് മാലിനയം ക്പവെിച്ചിട്ടുപ്പണ്ടങ്കില്, റബ്ബര്ക് ബൂട്ട്സ്, 

കയ്യുറകള് ഇവ വൃത്തിയാകലിനുതവണ്ടി ഉപതയാഗികുക. 

അണുവിമുക്തമാകുവാന് കഴിയാത്ത മാലിനയവല്കരിച്ച ഗാര്ക്െിക 

സാമക്ഗികള് നീകം പ്പചയ്യുക 
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4. ഏപ്പന്തങ്കിലും മുറിവുകള് നിങ്ങള്ക് ഉപ്പണ്ടങ്കില്, അവപ്പയ തസാെ് 

ഉപതയാഗിച്ച് കഴുകുകയും തരാഗം വരാതിരികാന് ഒരു 

ആെീബതയാട്ടിക് കതലം ഉപതയാഗികുകയും പ്പചയ്യുക. 

5. മുറിവുകള് മലിന ജലവുമായി സംബര്ക്കത്തില്പ്പപട്ടിട്ടുപ്പണ്ടങ്കില് 

ആഴ്ചയില് 200 എ ംജി എന്ന അെവില് ത ാക്സികസലീന് 

എലിെനി ക്പതിതരാധ മരുന്നായി ത ാക്ടറുപ്പട നിര്ക്തദശക്പകാരം 

കഴികുക. 

6. പ്പവള്ളപ്പൊകം മുതഖന മലിനമാകപ്പെട്ട വസ്ക്തങ്ങള് ചൂടുപ്പവള്ളം, 

തസാെ് എന്നിവ ഉപതയാഗിച്ച് ക്പതതയകം കഴുകുക 

7. കുട്ടികപ്പെ പ്പവള്ളപ്പൊകം ബാധിച്ച ക്പതദശങ്ങെില് കെികാന് 

അനുവദികരുത് കൂടാപ്പത ശുദ്ധ്ജലം ഉപതയാഗിച്ച് കഴുകി മാലിനയ 

വിമുക്തമാകാത്ത കെിൊട്ടങ്ങള് ഉപതയാഗിച്ച് കെികാന് 

അനുവദികരുത്. രണ്ട് ലിറ്റര്ക് പ്പവള്ളത്തിന്  3 ടീസ്പൂൺ നിറച്ച് 

ലീച്ചിങ് പ്പപൗ ര്ക് ഉപതയാഗിച്ച് കെിൊട്ടങ്ങള് അണുവിമുക്തമാകുക. 

േഫ്റ് പ്പചയ്തത മൃഗങ്ങെും കുഞ്ഞ് കെിൊട്ടങ്ങെും തപാലുള്ള ചില 

കെിൊട്ടങ്ങള് അണുവിമുക്തമാകുവാന് സാധയമലല. അവ 

ഉതപക്ഷികുക 

8. ദുരന്ത തശഷം തശഷം ആദയമായി വീട്ടില് തപാകുതമ്പാള് കുട്ടികപ്പെ 

കൂപ്പട പ്പകാണ്ടുതപാകരുത്. വീടിന് ഏറ്റ ദുരന്ത ആഘാതം തനരിട്ട് 

കാണുന്നത് കുട്ടികെില് മാനസിക വിഷമം ഉണ്ടാകുവാന് 

സാധയതയുണ്ട്. 

9. തിെെിച്ച് ആറ്റിയ പ്പവള്ളം മാക്തം കുടികുക. 

10. ദുരന്തം ബാധിച്ച വീട്ടില് ഉള്ള ആൊര സാധനങ്ങള് പൂര്ക്ണ്ണമായും 

ഉതപക്ഷികുന്നതാണ് ഉചിതം 

11. ക്പെയ ജലത്തില് വീണുകിടന്ന എലലാ മരുന്നുകെും സൗരരയവര്ക്ദ്ധ്ക 

വസ്തുകെും ഉതപക്ഷികുക 

12. ക്പെയം, ഉരുള്പ്പപാട്ടല്, മണ്ണിടിച്ചില് എന്നിവ ബാധിച്ച വീട്ടിപ്പല എലലാ 

ഭക്ഷണ വസ്തുകെും ഉതപക്ഷികുക. പുതിയവ വാങ്ങി  മാക്തം 

ഉപതയാഗികുക 
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13. ക്ഫിഡ്ജില് സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന എലലാ വസ്തുകെും ഉതപക്ഷികുക 

14. അഴുകുപിടിച്ചതും പ്പപാട്ടിയതുമായ പാക്തങ്ങള് ഉതപക്ഷികുക 

15. മവള്ളമപ്പനക്കത്തില്സ നനഞ്ഞ ഈ വസ്തുക്കള് ശനസ്പ്തീയെനയി, തരദശ 

സ്ഥനപനാം നിര്രദശിക്കുന്തുരപനമല ഉരപക്ഷിക്കുന്തനണ് നലലത് 

• പ്പമത്തകള് 

• തബാക്സ് സ്ക്പിംഗ് പ്പബഡ്സ് 

• േഫ്റ് പ്പചയ്തത കെിൊട്ടങ്ങള് 

• തലയിണകള് 

• പാ ിംഗ് കുഷയനുകള് 

• ഫര്ക്ണിച്ചര്ക് കവറുകള് 

15.2 കിണറുകള്, ദുരന്താം ബനധിച്ച ജ്ല സാംഭരണികള് എന്ിവ 
ശുചിയനക്കുന് പ്പവര്ത്തനാം 

1. കിണറുകെും, ജല സംഭരണികെും ശുചീകരികുന്നതില് പരിശീലനം 

ഉള്ളവപ്പര ഉപതയാഗിച്ച് മാക്തം ഈ ക്പവര്ക്ത്തനം നിര്ക്വെികുക. 

2. കിണറില് വായൂ സഞ്ചാരം ഉറൊകിയതിന് തശഷം മാക്തം ഇറങ്ങുക. 

ഇതിനായി ശക്തമായ ഒരു ഫാന് കിണറ്റിനുള്ളില് ഇറകി 

ചുരുങ്ങിയത് 1 മണികൂര്ക് ക്പവര്ക്ത്തിെിച്ച തശഷം കിണറ്റില് 

ഇറങ്ങുക 

3. എതൊഴും മുകെില് രക്ഷാ ക്പവര്ക്ത്തനം നടത്തുവാന് സന്നദ്ധ്രായി 

രണ്ടുതപര്ക് ഉണ്ടാകുക. 

4. സാധാരണ വാങ്ങാന് ലഭികുന്ന ലീച്ചിംഗ് പ്പപൗ റില് 30 മുതല് 40 

ശതമാനം വപ്പര ആണ് തലാറിപ്പെ അെവ്. 33% തലാറിന് ഉണ്ട് എന്ന 

നിഗമനത്തില് ആണ് ഇനി പറയുന്ന അെവുകള് നിര്ക്തദശികുന്നത്.  

5. കിണറിപ്പല പ്പവള്ളത്തിപ്പെ അെവ് ആദയം നമ്മള് കണകാകണം. 

അതിനു ആദയം കിണറിപ്പെ വയാസം മീറ്ററില് കണകാകുക (D). 

തുടര്ക്ന്ന് ബകറ്റ് കിണറിപ്പെ ഏറ്റവും അടിയില് വപ്പര ഇറകി 

നിലവില് ഉള്ള പ്പവള്ളത്തിപ്പെ ആഴം മീറ്ററില് കണകാകുക (H) 

പ്പവള്ളത്തിപ്പെ അെവ് = 3.14 x D x D x H x 250 ലിറ്റര്ക് 
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6. സാധാരണ തലാറിതനഷന് നടത്താന് 1000 ലിറ്ററിന് 2.5 ക്ഗാം ലീച്ചിംഗ് 

പ്പപൗ ര്ക് ആണ് ആവശയം വരിക. എന്നാല് പ്പവള്ളപ്പൊകത്തിനു 

തശഷം പ്പവള്ളം അതീവ മലിനം ആയിരികും എന്നത് പ്പകാണ്ട് സൂെര്ക് 

തലാറിതനഷന് നടതത്തണ്ടതുണ്ട്. ഇതിനായി 1000 ലിറ്ററിന് 5 ക്ഗാം 

(ഏകതദശം ഒരു ടീസ്പൂൺ കൂമ്പാരം ആയി) ലീച്ചിംഗ് പ്പപൗ ര്ക് 

ആണ് ആവശയം. 

7. പ്പവള്ളത്തിപ്പെ അെവ് വച്ച് ആവശയം ആയ ലീച്ചിംഗ് പ്പപൗ ര്ക് ഒരു 

ൈാേിക് ബകറ്റില് എടുകുക. ഇതില് അല്പം പ്പവള്ളം തചര്ക്ത്ത് 

കുഴമ്പ് പരുവത്തില് ആകുക. നന്നായി കുഴമ്പ് ആയ തശഷം 

ബകറിപ്പെ മുകാല് ഭാഗം പ്പവള്ളം ഒഴിച്ച് ഇെകുക. തശഷം ബകറ്റ് 

10 മിനിറ്റ് അനകാപ്പത പ്പവകുക 

8. 10 മിനിറ്റ് കഴിയുതമ്പാള് ലായനിയിപ്പല ചുണ്ണാമ്പ് അടിയില് അടിയും. 

മുകെില് ഉള്ള പ്പവള്ളത്തില് തലാറിന് ലയിച്ചു തചര്ക്ന്നിരികും. 

പ്പവള്ളം തകാരുന്ന ബകറ്റിതലക് ഈ പ്പതെി ഒഴിച്ച തശഷം ബകറ്റ് 

കിണറിപ്പെ ഏറ്റവും അടിയിതലക് ഇറകി പ്പപാകുകയും 

താഴ്ത്തുകയും പ്പചയ്തതു പ്പവള്ളത്തില് തലാറിന് ലായനി നന്നായി 

കലര്ക്ത്തുക.  

9. 1 മണികൂര്ക് സമയം പ്പവള്ളം അനകാപ്പത വച്ച തശഷം കിണറിപ്പല 

പ്പവള്ളം ഉപതയാഗിച്ച് തുടങ്ങാം. 

 

 

 

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

1. ത ാ. തശഖര്ക് എല്. കുരയാതകാസ്, പ്പമമ്പര്ക് പ്പസക്കട്ടറി, സംസ്ഥാന ദുരന്ത 

നിവാരണ അതതാറിറ്റി 

2. ക്ശീ. ഫെദ് മര്ക്സൂക്, െസാര്ക്ഡ് അനലിേ്, സംസ്ഥാന ദുരന്ത 

നിവാരണ അതതാറിറ്റി 

3. ത ാ. അനീഷ് ടി.എസ്, അതസാസിതയറ്റ് പ്പക്പാഫസര്ക്, കമയൂണിറ്റി 

പ്പമ ിസിന്, തിരുവനന്തപുരം പ്പമ ികല് തകാതെജ് 

4. ത ാ. രതീഷ് പ്പക.എച്ച്, അതസാസിതയറ്റ് പ്പക്പാഫസര്ക്, കമയൂണിറ്റി 

പ്പമ ിസിന്, തിരുവനന്തപുരം പ്പമ ികല് തകാതെജ് 

5. ക്ശീ. സതയന് സി. തജായ്ത, െസാര്ക്ഡ് അനലിേ്, സംസ്ഥാന ദുരന്ത 

നിവാരണ അതതാറിറ്റി 

6. ക്ശീ. രവീക്രന് എസ്, ജി.ഐ.എസ് സ്പ്പപഷയലിേ്, സംസ്ഥാന ദുരന്ത 

നിവാരണ അതതാറിറ്റി 

7. ക്ശീമതി. നീതു തതാമസ്, െസാര്ക്ഡ് അനലിേ്, സംസ്ഥാന ദുരന്ത 

നിവാരണ അതതാറിറ്റി 

8. ത ാ. അരുണിമ, ജൂനിയര്ക് പ്പറസിപ്പ െ്, കമയൂണിറ്റി പ്പമ ിസിന്, 

തിരുവനന്തപുരം പ്പമ ികല് തകാതെജ് 

9. ത ാ. പ്പപൗര്ക്ണമി, ജൂനിയര്ക് പ്പറസിപ്പ െ്, കമയൂണിറ്റി പ്പമ ിസിന്, 

തിരുവനന്തപുരം പ്പമ ികല് തകാതെജ് 

10. ക്ശീ. തറാണു മാതയു, െസാര്ക്ഡ് അനലിേ്, സംസ്ഥാന ദുരന്ത നിവാരണ 

അതതാറിറ്റി 

11. ക്ശീമതി. ഇരു വി, ആര്ക്കിപ്പറ്റക്റ്റ്, സംസ്ഥാന ദുരന്ത നിവാരണ 

അതതാറിറ്റി 

12. ക്ശീ. വിജീഷ് പി, സ്െിയര്ക് ഇന്തയ, സംസ്ഥാന തക്പാജക്റ്റ് ഓഫീസര്ക് 

13. ക്ശീ. നിഥിന് ത വിസ്, മുന് െസാര്ക്ഡ് അനലിേ്, സംസ്ഥാന ദുരന്ത 

നിവാരണ അതതാറിറ്റി (ഒന്നാം പതിെ്) 
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