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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 5374 03-11-2021 - ൽ മ�പടി�്

��തിേ�ാഭ�ൾ സംബ�ി� ��റിയി�കൾ

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. പി. ടി. േതാമസ്  
Shri. Pinarayi Vijayan

(�ഖ�മ�ി)

(എ) സം�ാന�് ��തിേ�ാഭ�ൾ ഉ�ാ��ത്

സംബ�ി�  ്2021 ഒേ�ാബർ 14 �തൽ 16
വെര�� തീയതികളിൽ സം�ാന �ര�

നിവാരണ അേതാറി�ി �േഖന എെ��ി�ം

��റിയി�കൾ നൽകിയി�േ�ാ;

(എ)

ഉ�്.

(ബി) ഉെ��ിൽ ഏെതാെ� �േദശ�ളിേല�് ഏത്

രീതിയി�� ��റിയി�കളാണ് നൽകിയത്

എ�തിെ� വിശദാംശം നൽ�േമാ?

(ബി) േദശീയ �ര� നിവാരണ അേതാറി�ി േനാഡൽ

ഏജൻസിയായി �ഖ�ാപി�ി�� േക�

കാലാവ�ാ വ��ിെ� ��റിയി�ാണ് സം�ാന

�ര� നിവാരണ അേതാറി�ി കാലാവ�ാ

�വച�ിന് ഔേദ�ാഗികമായ പരിഗണി��ത്.
എ�ാ ദിവസ�ം രാവിെല 10 മണി, ഉ��് 1 മണി,
ൈവകി�് 4 മണി എ�ീ സമയ�ളിലാണ്

കാലാവ�ാ �വചനം �റെ��വി��ത്. ഈ
കാലാവ�ാ �വചനം മലയാള�ിൽ വിവ ർ�നം

നട�ി മാ�കൾ, �ാ�കൾ എ�ിവ�െട

സഹായേ�ാെട ജി�ാ �ര� നിവാരണ

അേതാറി�ികൾ, മാധ�മ�ൾ, വിവിധ വ��കൾ,
�ര� േസനകൾ, എ�ിവർ�് െടലിേഫാൺ

സേ�ശം, ഇ-െമയിൽ, േഹാ�് െമയിൽ, ഔേദ�ാഗിക

സ�ഹ മാധ�മ േപ�കൾ എ�ിവ വഴി നൽ�ക�ം

െപാ�ജന�ളിെല�ി�ക�ം െച��.
ശ�മായ മഴ �വചി�െ��� സാഹചര��ളിൽ 3
േനര�ം അ�ാ� സ�ർഭ�ളിൽ ഉ��് ഒ�

മണി�ം സം�ാന �ര� നിവാരണ

അേതാറി�ിയിൽ നി�ം ഈ രീതിയിൽ

��റിയി�കൾ �റെ��വി�ാ��്. 2021
ഒേ�ാബർ 14 �തൽ 16 വെര േക� കാലാവ�ാ

വ��് �റ�ിറ�ിയ എ�ാ ��റിയി�ക�ം േമൽ

വിവരി� മാ�കയിൽ സമയബ�ിതമായി

സം�ാന �ര� നിവാരണ അേതാറി�ി�െട

��റിയി�് സംവിധാന�ൾ വഴി നൽകിയി��്.
ഒേ�ാബർ 14,2021 അറബി�ടലി�ം ബംഗാൾ

ഉൾ�ടലി�ം �പെ�� ന�നമർ���െട ഫലമായി
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14-10-2021 �തൽ 16-10-2021 വെര

സം�ാന�് ഒ�െ��, ശ�മായ/
അതിശ�മായ മഴ ഉ�ാ�െമ�് േക�

കാലാവ�ാ വ��് രാവിെല 10 മണി�്

��റിയി�് നൽകിയി��. 14-10-2021 ന് 6
ജി�കളി�ം 15-10-2021 ന് 7 ജി�കളി�ം ഓറ�്

അേലർ�് �ഖ�ാപി�ക�ം െച�. എ�ാൽ ഉ��് 1
മണി�് �റെ��വി� ജി�ാതല മഴ �വചന�ിൽ

14-10-2021െല ഓറ�് അലർ�കൾ േക�

കാലാവ�ാ വ��് പിൻവലി�. ഈ
��റിയി�കൾ �ത�മായി വിവിധ േക��ളിൽ

നൽകിയി��്. 14-10-2021 �തൽ 16-10-2021
വെര കടൽ ���മായ േമഖലകളിൽ

മൽസ�ബ�ന�ിന് േപാക�െത�് ��ത

ഇട��െട മാ�് സഹിതം ഉ��് ഒ� മണി�്

അറിയി�് െകാ��ി��. �ടാെത ൈവകിേ�ാെട

േക� കാലാവ�ാ വ��് �റ�ിറ�ിയ ���ിയ

മ��െ�ാഴിലാളി ജാ�ത നിർേദശം �കാരം

കടലിൽ േപായവർ എ�ാം ൈവകിേ�ാെട അ��

തീര�് എേ��താെണ�് കടേലാര���

എ�ാ ജി�ക�െട�ം കള�ർമാർ�ം,
അടിയ�ിരഘ� കാര� നിർവഹണ േക��ൾ,
ഫിഷറീസ്  കൺേ�ാൾ �ം, േകാ�് ഗാർഡ് ,
േകാ�ൽ േപാലീസ്  കൺേ�ാൾ �ം, ADGP
ഇ�ലിജൻസ്  ഓഫീസ്  എ�ിവിട�ളിൽ േഹാ�്

ൈലൻ വഴി�ം ഇെമയിൽ വഴി�ം നിർേ�ശം

നൽകി. മാധ�മ��െട WhatsApp ��് വഴി

വിവര�ൾ ൈകമാ�ക�ം െപാ�ജന�ൾ�ായി

സ്േ�ാളിങ്  നൽ�ക�ം െച�. 14-10-2021 �തൽ

18-10-2021 വെര ശ�മായ കാ�ം, ഇടിമി��ം

ഉ�ാ�ം എ� േക� കാലാവ�ാ വ��ിെ�

അറിയി�ം സമാന രീതിയിൽ ൈകമാറി. ഒേ�ാബർ

15, 2021 15-10-2021ന് രാവിെല 10 മണി��

�വചന �കാരം അറബി�ടലി�ം ബംഗാൾ

ഉൾ�ടലി�ം �പെ�� ന�നമർ���െട ഫലമായി

16-10-2021ന് മല�റം, േകാഴിേ�ാട്  എ�ീ

ജി�കളിൽ േക� കാലാവ�ാ വ��് ഓറ�്

അേലർ�് �ഖ�ാപി�തിെ� അടി�ാന�ിൽ ജി�ാ

കള�ർമാർ�ം, ജി�ാ അടിയ�ിരഘ� കാര�

നിർവഹണ േക��ൾ�ം എ�ാ വ��കൾ�ം

ആവശ�മായ നിർേ�ശ�ൾ നൽകി. മാധ��ൾ

വഴി�ം �ര� നിവാരണ അേതാറി�ി�െട േഫസ്

��് േപജ് , വാട്സ്ആപ് ��കൾ വഴി�ം

െപാ�ജന�ൾ�് അറിയി�് നൽകി. േകരള

ല�ദ�ീപ് തീര�ളിൽ 15-10-2021 �തൽ 16-10-
2021 വെര മ��ബ�ന�ിന് േപാകാൻ
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പാ��ത� എ�് േക� കാലാവ� വ��ിെ�

അറിയി�് കടേലാര േമഖല��� ജി�കളിെല

കള�ർമാർ, അടിയ�ിരഘ� കാര� നിർവഹണ

േക��ൾ, ഫിഷറീസ്  കൺേ�ാൾ �ം, േകാ�്

ഗാർഡ് , േകാ�ൽ േപാലീസ്  കൺേ�ാൾ �ം,
ADGP ഇ�ലിജൻസ്  ഓഫിസ്  എ�ിവിട�ളിൽ

േഹാ�് ൈലൻ വഴി�ം ഇെമയിൽ വഴി�ം നിർേ�ശം

നൽകി. േക� കാലാവ� വ��് ൈവകിേ�ാെട

�റ�ിറ�ിയ ���ിയ ജി�ാതല മഴ ��റിയി�്

ബ�െ�� ജി�ാ അടിയ�ിരഘ� കാര� നിർവഹണ

േക��ൾ�് േഹാ�് ൈലൻ വഴി�ം ഇെമയിൽ

വഴി�ം ൈകമാറി. ഒേ�ാബർ 16, 2021
അറബി�ടലി�ം ബംഗാൾ ഉൾ�ടലി�ം �പെ��

ന�നമർ���െട ഫലമായി േക� കാലാവ�ാ

വ��് രാവിെല 10 മണി�് �റെ��വി� ജി�ാ തല

മഴ �വചന �കാരം 11 ജി�കളിൽ ഓറ�്

അേലർ�ം 2 ജി�കളിൽ മ� അേലർ�ം

�ഖ�ാപി�തിെ� അടി�ാന�ിൽ ജി�ാ

കള�ർമാർ�ം, ജി�ാ അടിയ�ിരഘ� കാര�

നിർവഹണ േക��ൾ�ം ബ�െ��

വ��കൾ�ം ഇെമയിൽ വഴി അറിയി�ം

നിർേ�ശ��ം നൽകി. േക� കാലാവ�ാ വ��്

ഉ��് 1 മണി�് �റെ��വി� ജി�ാതല മഴ

�വചന�ിൽ 16-10-2021 ന് 5 ജി�കളിൽ െറഡ്

അലർ�ം, 7 ജി�കളിൽ ഓറ�് അേലർ�ം, 2
ജി�കളിൽ മ� അേലർ�ം �ഖ�ാപി�. ഇതിെ�

അടി�ാന�ിൽ ജി�ാ കള�ർമാർ�ം, ജി�ാ

അടിയ�ിരഘ� കാര� നിർവഹണ േക��ൾ�ം

ബ�െ�� വ��കൾ�ം ഇെമയിൽ വഴി�ം േഹാ�്

ൈലൻ വഴി�ം അറിയി�ം നിർേ�ശ��ം നൽകി.
േകരള ല�ദ�ീപ് തീര�ളിൽ 16-10-2021 �തൽ

17-10-2021 വെര മ��ബ�ന�ിന് േപാകാൻ

പാ��ത� എ�് േക� കാലാവ� വ��ിെ�

അറിയി�് കടേലാര േമഖലക�� ജി�കളിെല

കള�ർമാർ, അടിയ�ിരഘ� കാര� നിർവഹണ

േക��ൾ, ഫിഷറീസ്  കൺേ�ാൾ �ം, േകാ�്

ഗാർഡ് , േകാ�ൽ േപാലീസ്  കൺേ�ാൾ �ം,
ADGP ഇ�ലിജൻസ്  ഓഫിസ്  എ�ിവിട�ളിൽ

േഹാ�് ൈലൻ വഴി�ം ഇെമയിൽ വഴി�ം നിർേ�ശം

നൽകി. 16-10-2021 �തൽ 17-10-2021 വെര

ശ�മായ കാ�ം, ഇടിമി��ം ഉ�ാ�ം എ� േക�

കാലാവ�ാ വ��ിെ� അറിയി�്

ബ�െ��വർെ��ാം ൈകമാറി. േക�

കാലാവ� വ��് ൈവകിേ�ാെട �റ�ിറ�ിയ

���ിയ ജി�ാതല മഴ ��റിയി�് �കാരം 6
ജി�കളിൽ െറഡ്  അേലർ�ം, 7 ജി�കളിൽ ഓറ�്
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അേലർ�ം, 2 ജി�കളിൽ മ� അേലർ�ം

�ഖ�ാപി�. ബ�െ�� ജി�ാ അടിയ�ിരഘ� കാര�

നിർവഹണ േക��ൾ�് േഹാ�് ൈലൻ വഴി�ം

ഇെമയിൽ വഴി�ം വിവരം ൈകമാറി. �ര�

നിവാരണ അേതാറി�ി�െട േഫസ്  ��് േപജ് ,
വാട്സ്  ആപ് ��കൾ, െവൈ��് എ�ിവ വഴി

െപാ�ജന�ൾ�� നിർേ�ശ��ം �ര�

�െ�ാ����ം അട�� േപാ��കൾ

�ചരി�ി�. ഇതി� �റെമ എ�ാ ��റിയി�ക�ം

�ര� നിവാരണ അേതാറി�ി�െട ഔേദ�ാഗിക

വാട്സ്ആപ് ��കൾ വഴി �ചരി�ി�ക�ം

ബ�െ��വർ�് െെകമാ�ക�ം െച�. 2021
ഒേ�ാബർ 14 �തൽ 17 വെര സം�ാനെ�

വിവിധ ജി�കളിൽ േക� കാലാവ�ാ വ��്

നൽകിയ കാലാവ�ാ ��റിയി�്

അ�ബ�മായി േചർ�ിരി��.

െസ�ൻ ഓഫീസർ



1. Rainfall Warning issued to the following districts:

Date Time
(IST)

Heavy Rainfall Warning Very Heavy Rainfall 
Warning

Extremely Heavy 
Rainfall Warnings

14.10.2021 1300 Kollam, Pathanamthitta, 
Idukki, Palakkad

15.10.2021 1300 Thiruvananthapuram, 
Kollam, Alappuzha, 
Ernakulam, Idukki, Thrissur, 
Palakkad, Malappuram

16.10.2021 1000 Wayanad, Kannur Alappuzha, Ernakulam,
Thrissur, Palakkad, 
Malappuram, 
Kozhikode, Idukki, 
Kottayam, 
Thiruvanathapuram, 
Kollam, 
Pathanamthitta.

1300 Kannur, Kasargod. Thiruvananthapuram, 
Kollam, Palakkad, 
Alappuzha, 
Malappuram, 
Wayanad, Kozhikode.

Pathanamthitta, 
Idukki, Kottayam,
Ernakulam, 
Thrissur

1600 Kannur, Kasargode Thiruvananthapuram, 
Kollam, Alappuzha, 
Malappuram, 
Wayanad, Kozhikode.

Pathanamthitta, 
Palakkad, Idukki, 
Kottayam, 
Ernakulam, 
Thrissur

17.10.2021 1000 Thiruvananthapuram, 
Kollam, Pathanamthitta, 
Alappuzha, Idukki, 
Kottayam, Ernakulam, 
Thrissur, Palakkad, 
Malappuram, Kozhikode

1300 Thiruvananthapuram, 
Kollam, Pathanamthitta, 
Alappuzha, Idukki, 
Kottayam, Ernakulam, 
Thrissur, Palakkad, 
Malappuram, Kozhikode.

2. Impact Based Forecast Bulletin issued to the following districts:

Date Time
(IST)

Districts

16.10.2021 0700 Thiruvananthapuram, Kollam

0900 Alappuzha. Idukki, Kottyam, Pathanamthitta



Date Time
(IST)

Districts

1100 Ernakulam, Thrissur

1530 Thrissur, Idukki, Kottayam, Ernakulam

2000 Malappuram, Kannur, Kozhikode

2030 Kollam, Kasargod, Thrissur, Kottayam, Ernakulam, Idukki.

2330 Malappuram, Kannur, Kozhikode, Kasargode

17.10.2021 0900 Idukki, Thrissur

3. Thunderstorm warnings (nowcast warnings) issued during 14th to 17th Oct 2021:

Date Time
(IST)

Districts

14.10.2021 0100 Thiruvananthapuram and Kollam 

0400 Thiruvananthapuram, Kollam,  Alappuzha, Ernakulam, Thrissur 

1300 Thrissur, Palakkad and Malappuram 

15.10.2021 2200 Thiruvananthapuram, Kollam,  Alappuzha and Ernakulam 

16.10.2021 0100 Thiruvananthapuram, Kollam,  Alappuzha and Ernakulam

0700 Thiruvananthapuram, Kollam,  Alappuzha, Kottayam, 
Pathanamthitta and Ernakulam districts of Kerala

1000 Thiruvananthapuram, Kollam,  Alappuzha, Kottayam, 
Pathanamthitta, Idukki, Ernakulam and Thrissur 

1300 Thiruvananthapuram, Kollam,  Alappuzha, Kottayam, 
Pathanamthitta, Idukki, Ernakulam, Malappuram, Palakkad, 
Thrissur and Wayand districts of Kerala and over Lakshadweep 
area.

1600 Thiruvananthapuram, Kollam,  Alappuzha, Kottayam, 
Pathanamthitta, Idukki, Ernakulam, Palakkad and Thrissur  

1900 Thiruvananthapuram, Kollam,  Alappuzha, Pathanamthitta, 
Malappuram, Kozhikode, Wayand, Kannur and Kasargod 

2200 Thiruvananthapuram, Kollam, Pathanamthitta, Idukki, Palakkad, 
Malappuram, Kozhikode, Wayanad, Kannur and Kasargod 

17.10.2021 0400 Pathanamthitta, Idukki and Kottayam 

1000 Thrissur, Palakkad, Malappuram and Kasargod 

1300 Kollam, Pathanamthitta, Palakkad, Malappuram and Thrissur 

1600 Alappuzha, Kottayam, Pathanamthitta, Idukki, Ernakulam and 
Thrissur districts of Kerala.

1900 Ernakulam, Kasargod, Kannur and Kozhikode districts.

2200 Thrissur, Kannur and Kasargode
4. Special Bulletins issued on 14th (at 1500 IST) & on 16th ( at 1430 IST)


