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                         സം�ാന�് േക� കാലാവ�ാവ��് ഇ�ം (02.08.2022),  
നാെള�ം (03.08.2022)  ആല�ഴ ,േകാ�യം, ഇ��ി, എറണാ�ളം, ��ർ , പാല�ാട്, 
മല�റം, േകാഴിേ�ാട്,വയനാട്, ക�ർ ജി�കളിൽ െറഡ് അലർ�ം, തി�വന��രം, 
െകാ�ം, പ�നംതി�, കാസർേഗാഡ് ജി�കളിൽ ഓറ�് അലർ�ം �ഖ�ാപി�ി��്.  

                         േകരള-ല�ദ�ീപ്-കർണാടക തീര�ളിൽ 02.08.2022 �തൽ 05.08.2022 
വെര  മ��ബ�ന�ിന് േപാകാൻ പാടി� എ�് േക� കാലാവ� വ��് അറിയി� . 
ടി കാലയളവിൽ ��ത �േദശ�ളിൽ മണി�റിൽ 40 �തൽ 50 കി.മീ വെര േവഗതിൽ 
ശ�മായ കാ�ി�ം േമാശം കാലാവ��ം സാ��ത��തായി േക� കാലാവ� 
വ��് അറിയി� . 

േകരള�ിൽ കാലവർഷം സജീവമാകാൻ സാധ�ത 

േകരള�ിൽ ഓഗ�് 2 �തൽ ഓഗ�് 5 വെര�� ദിവസ�ളിൽ ഒ�െ�� ശ�മായ 
മഴ�ം( 64.5 mm - 115.5 mm) ഓഗ�് 2 �തൽ 5 വെര�� തീയതികളിൽ ഒ�െ�� അതി 
ശ�മായ( 115.6 mm -204.4 mm) മഴ�ം, ഓഗ�് 2 �തൽ 4 വെര�� ദിവസ�ളിൽ 
ഒ�െ�� അതി തീ�മായ മഴ�ം( 204 mm ��തൽ ) സാധ�തെയ�് േക� കാലാവ� 
വ��് അറിയി��. 

 

സം�ാന�്  ആെക 77 �രിതാശ�ാസ ക�ാ�കൾ നിലവി��് . 
അതിൽ  516  ��ംബ�ളിെല  1639 േപെര മാ�ി�ാർ�ി�ി��്.   

 
                         

                          എ�ാ ജി�യി�ം  താ��് കൺേ�ാൾ ��കൾ 24 മണി��ം �വർ�ന 

സ�മാണ് .   സം�ാന� 3071  െക�ിട�ൾ ക�ാ�കൾ�ായി സ�മാ�ിയി��്. 

അതിൽ 423080 ആ�കെള  ഉൾെകാ�ാൻ  കഴി�ം . 

 

 



              �രിതാശ�ാസക�ാ�ക�െട വിവരം 02.08.20222  10.30 AM 

 

 
 
 

District 

No.of 
Camps 

No.of 
Families 

Total 
members 

Male Female Children 

Thiruvananthapurm( 
started from 
01.08.2022) 

     2 20 30 4 23 3 

Kollam  0 0 0 0 0 0 

Pathanamthitta 
(started from 

01.08.2022) 

18 83 304 119 120 65 

Alappuzha (started 
from 01.08.2022) 3 10 42 14 15 13 

Kottayam  (started 
from 01.08.2022) 16     101 297 116 119 62 

Idukki( 1 camp  from 
10.07.2022 &5 
New camp 

started today) 

7 41 115 51 46 18 

Ernakulam (started 
from 02.08.2022) 10 98 319 126 128 65 

Thrissur ( 1 camp 
from 05.07.2022 

&3 camps 
started on 
01.08.2022) 

14 135 436 146 172 118 

Palakkad 0 0 0 0 0 0 

Malappuram (started 
from 01.08.2022) 1 2 6 3 3 0 

Kozhikode 0 0 0 0 0 0 

Wayanad (started 
from 01.08.2022) 3 9 38 12 19 7 

Kannur ( started from 
02.08.2022) 3 17 52 22 25 5 

Kasargod 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 77 516 1639 613 670 356 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.     തി�വന��രം 

                       തി�വന��രം ജി��െട പലയിട�ം നിലവിൽ മഴ��്. . 
01.08.2022 ന്  തി�വന��രം ജി�യിൽ വിഴി�ം വിേ�ജിന് കീഴിൽ വിഴി�ം 
കട�റ�് കിങ്�ൺ എ� തമി�ാട് സ�േദശിയായ 27 വയ�കാരൻ വ�ം 
മറി�് പരിേ�ൽ�ക�ം �ടർ�് ടിയാെന കരയിെല�ി�ക�ം 
കരയിെല�ി�തി�േശഷം ആ�പ�ിയിൽ െകാ�േപാ�� വഴി�് ടിയാൻ 
മരണെ��ക�ം െച� . േബാണ�ാട് ലയ�ളിൽ താമസി�ി�� 18 
��ംബ�ളിൽ നി�ം ആെക 27 േപർ (20 �ീകൾ 4 ��ഷൻമാർ, 3 ��ികൾ) 
എ�ിവ�ം, വി�ര മ�ി �ഴ�െട തീര�് താമസി�ി�� ഒ� ��ംബ�ിൽ 
നി�� ഒരാ�ം ഉൾെ�െട ആെക 19 ��ംബ�ളിൽ നി�ം 28 േപെര വി�ര ഗവ: 
ഹയർ െസ��റി  �ളിൽ ക�ാ�ിേല�് മാ�ി പാർ�ി�. വി�ര വിേ�ജിൽ 
ബ�വീ�കളിൽ  മാ�ി�ാർ�ി�വ�േട എ�ം. ആെക ��ംബo-13(ആന�ാറ -
2,േബാണ�ാട് -3,മ�ി -8)ആ�ക�െട എ�ം 39(�ീകൾ -18,��ഷൻമാർ -13, 
��ികൾ -8) കാ�ാ�ട താ��ിൽ െപ�ം�ളം വിേ�ജിൽ ഒ� വീടിന് സമീപേ��് 
മ�ിടി�ിൽ ഉ�ായി��് . ��തൽ മ�ിടി�ിൽ ഉ�ാകാൻ സാ��ത ഉ�തിനാൽ 
ര� േപരട�� ��ംബെ� മാ�ി�ാർ�ി�ി��് . ജി�യിൽ ��തായി 2 
ക�ാ�കൾ ആരംഭി�ി��് ഇവിെട 20 ��ംബ�ളിെല 30 േപെര മാ�ി പാർ�ി�ി��് . 

 

( * �ൻപ് �ട�ിയ 8 ക�ാ�കളിലായി (�ൻപ് �ട�ിയത് �ട��ത്)  90 ��ംബ�ളിെല 
297 അംഗ�ൾ നിലവിൽ �ട���്. (ടൗെ� �ഴലി�ാ�ിെന �ടർ�ം, യാസ് �ഴലി�ാ�ിെ� 
�ഭാവം കാരണ��ായ ശ�മായ മഴെയ�ടർ�ം, അതി���ം നിലവിൽ ഉ�ായി�� 
ക�ാ�കളാണ്.) ) 

 
 
2.     െകാ�ം   

                           ജി�യിൽ നിലവിൽ െചറിയ േതാതിൽ  മഴ ഉ�് . 
നിലവി��ായി�� ഒ� ക�ാ�് അവസാനി�ി� . ��തിേ�ാഭ�മായി 
ബ�െ��് മ� അനി� സംഭവ�ൾ ഒ�ം റിേ�ാർ�് െച�ി�ി� .         

 

3.   പ�നംതി� 

                            പ�നംതി� ജി�യിൽ നിലവിൽ െചറിയ േതാതിൽ  മഴ ഉ�്. 
01.08.2022 ന്  മ��ളളി താ��ിൽ �റമ�ം വിേ�ജിൽ െവ�ി�ളം എ� �ല�് 
കാർ േതാ�ിൽ വീണ് ��് േപർ മരണെ�� - ചാ�ി മാത� മ�ൾ െസബ മാത�  , 
െ�സി ചാ�ി എ�ിവരാണ് മരണെ��ത് �മിളി സ�േദശികൾ ആണ് . 



പ�നംതി�  ജി�യിെല അ�ി�യം വിേ�ജിൽ പ�യാ�ിൽ ഒ��ിൽെപ� 
ആ�െട വിവര�ൾ - േപര്  :  െറജി ,വീ� േപര്  : ചീ�യിൽ, �ായം : 54 വയസ് 
(01.08.2022) 

 

ജി�യിൽ നിലവിൽ  18 ക�ാ�ിൽ   83 ��ംബ�ളിെല 304 അംഗ�ൾ നിലവിൽ 
�ട���്. 

4 .   ആല�ഴ     

                     ജി�യിൽ നിലവിൽ െചറിയ േതാതിൽ  മഴ ഉ�് . 
��തിേ�ാഭ�മായി ബ�െ��് മ� അനി� സംഭവ�ൾ ഒ�ം റിേ�ാർ�് 
െച�ി�ി� 

നിലവിൽ 3 ക�ാ�ിൽ   10 ��ംബ�ളിെല 42 അംഗ�ൾ നിലവിൽ �ട���്. 

 

5 .   േകാ�യം   

              ജി�യിൽ പരെ� മഴ െപ���് . ഇ�െല ക�ിര��ി താ��ിൽ 
��ി�ൽ  ച�ാ�ിൽ നി�ം റിയാസ്, ക�പറ�ിൽ (45 വയ�് )എ� വ��ി 
ഒ�കി  േപായി��താണ്. ടിയാ�െട �തേദഹം ഇ�്  കി�ിയതായി അറിയി�ി��് . 
േകാ�യം ജി�യിൽ മീനി�ിൽ താ��ിൽ തീേ�ായി വിേ�ജിൽ മർ�ല 
അ�വിഭാഗ�് ഉ�ൾെപ�ിയതായി ജി�ാ േപാലീസ് േമധാവി�െട ആഫീസിൽ 
നി�ം അറിയി�.(ഈ �ലം ജനവാസേമഘല അ�) 

നിലവിൽ 15 ക�ാ�ിൽ   99 ��ംബ�ളിെല 293 അംഗ�ൾ നിലവിൽ �ട���്. 

 

6.    ഇ��ി  

                     ജി�യിൽ നിലവിൽ െചറിയേതാതിൽ മഴ��് . പീ�േമട് താ��ിൽ 
നാല് ക�ാ�ക�ം ഇ��ി താ��ിൽ ര�് ക�ാ�ക�ം �വർ�ി���് . Alice joy 
(55),Valiyapadam house, Chithirapuram, Anachal, Idukki മ�ിടിചിലിെന�ടർ� 
വീടിെ� ഭി�ി തകർ� േദഹ� വീണതിെന �ടർ�് ആ�പ�ിയിൽ എ�ി�ക 
ഉ�ായി. േരാഗി�െട നില ��തരാവ�യിൽ ആണ്. ��തിേ�ാഭ�മായി 
ബ�െ��് മ� അനി� സംഭവ�ൾ ഒ�ം റിേ�ാർ�് െച�ി�ി� . 

ജി�യിൽ നിലവിൽ 7 ക�ാ�ിൽ   41 ��ംബ�ളിെല 115 അംഗ�ൾ നിലവിൽ 
�ട���്. 

7 .   എറണാ�ളം  
        ജി�യിൽ നിലവിൽ ഇ�െല �തൽ ശ�മായ മഴ ഉ�്.. േകാതമംഗലം താ��ിൽ 

ചിലയിട�ളിൽ െവ�ം കയറാൻ ഉ� സാധ�ത ��ിൽ ക� ആ�കെള ബ� 
വീ�ിേലാ� മാ�ിയി��്. ഇ�െല ര� വീ�കൾ ഭാഗികമാ�ം, ഒ� വീട് �ർണമാ�ം 
തകർ�ി��്. ര� കിണ�കൾ ഇടി� േപായി��ത്. പൗേലാസ്   
കാവാനാ�ടിയിൽ  (65 yrs), ���ഴ വി�ജ് , േകാതമംഗലം താ��് ഒ��ിൽ െപ�് 
മരണെപ� . ��തിേ�ാഭ�മായി ബ�െ��് മ� അനി� സംഭവ�ൾ ഒ�ം 
റിേ�ാർ�് െച�ി�ി�. 
ജി�യിൽ നിലവിൽ 10 ക�ാ�ിൽ   98 ��ംബ�ളിെല 319 അംഗ�ൾ നിലവിൽ 
�ട���്. 

 



 

8.    ��ർ 
ജി�യിൽ ചില താ��കളിൽ മഴ െപ���്.രാ�ിയിൽ ശ�മായ 

മഴ ഉ�ായി��. ചാവ�ാട് താ��ിൽ കട�റം വിേ�ജിൽ അഴി�ഖ�് ൈഫബർ 
േബാ�് മറി�് 6 േപർ കടലിൽ വീ�. 4 േപെര ര�െ���ി. 2 േപർ�ാ�� 
തിര�ിൽ �ട�� (01.08.2022). ചാല�ടി താ��ിൽ നി�ം േമ�ർ വിേ�ജിെല 
ഡിൈവൻ േകാളനിയിൽ നി�ം 38 ��ംബ�െള (male-36,female -46,children-
65)Total 147 ആ�കെള അ��� ഡിൈവൻ േക��ിേല�് മാ�ി താമസി�ി�. 
ഇ�ൾെ�െട ജി�യിൽ ആെക 14 ക�ാ�ിൽ   135 ��ംബ�ളിെല 258 അംഗ�ൾ 
നിലവിൽ �ട���്. 

 

9.   പാല�ാട്  
പാല�ാട്  ജി�യിൽ വിവിധ ഇട�ളിൽ  മഴ െപ���്. പാല�ാട്  

െന�ിയാ�തി ഇൽ ഉ�ൾ െപാ�ൽ റിേ�ാർ�്  െച�ി�് ഉ�്   െന�ാറ െന�ിയാ�തി 
േറാഡ് ഗതാഗതം തടസെ��. മംഗലം ഡാം വിേ�ജ് കട�ാറ, തളിക��് ആദിവാസി 
േകാളനിയിൽ ��ൻ നാരായണെ� വീടി� സമീപ�ായി മ�ിടി�ിൽ ഉ�ായി. 
അപായ�ൾ ഒ�ം ഇ�.  .  സമീപ�� ��ിൻ െച�വിൽ നീ�റവ ഉ�വി�ി��്.  
അതി� സമീപ�� 4 വീ�കാെര/��ംബ�െള (17 അംഗ�ൾ) തളിക��് �തിയ 
അംഗനവാടിയിേല�് മാ�വാൻ നിർേ�ശം നൽകിയി��്. 

 

10.   മല�റം   

മല�റം ജി�യിൽ നിലവിൽ െചറിയേതാതിൽ  മഴ��്. കഴി� 24 
മണി�റി��ിെല   ജി�യിെല ശരാശരി മഴ അളവ് 54.5mm.താ��് അ�ാടി�റം 
വിേ�ജിൽ  ൈലഫ് പ�തി�മായി ബ�െ�� �ല�് മ�ിടി�ിൽ ഭീഷണിെയ 
�ടർ�്  �� ��ംബ�െള ബ�   വീ�കളിേല�ം. ര� ��ംബ�െള st.mary's 
higher secondary school േല�ം  റവന� അധി�ത�െട േന�ത��ിൽ മാ�ി 
പാർ�ി�ി��്. ജി�യിൽ നിലവിൽ െപരി�ൽമ� താ��് അ�ാടി�റം വിേ�ജ് 
st.mary's School ൽ ഒ� ക�ാ�് �വർ�ി���്. ജി�യിൽ തി�ർ െപരി�ൽമ� 
താ��കളിലായി  ആ� ��ംബ�ളിൽെ��  22 േപർ ബ�  വീ�കളിേല�് താമസം 
മാറി. ��തിേ�ാഭ�ംമായി ബ�െ��് മ� അനി� സംഭവ�ൾ ഒ�ം   റിേ�ാർ�്  
െച�ി�ി� .  

നിലവിൽ 1 ക�ാ�ിൽ   2 ��ംബ�ളിെല 6 അംഗ�ൾ നിലവിൽ �ട���്. 

 

11.   േകാഴിേ�ാട്  

ജി�യിൽ താമരേ�രി താ��ിൽ െചറിയ േതാതിൽ മഴ��്. മ�്  
താ��കളിൽ നിലവിൽ മഴയി� . ��തിേ�ാഭ�മായി ബ�െ��് മ�് 
അനി�സംഭവ�െളാ�ം റിേ�ാർ�്  െച�ി�ി�. നിലവിൽ ക�ാ�കെളാ�മി�.  

12.   വയനാട്  



ജി�യിൽ രാ�ി െചറിയ രീതിയിൽ മഴ െപ�ി��. നിലവിൽ 

ജി�യിൽ െതളി� കാലാവ�യാണ്. നിലവിൽ ��് ക�ാ�് �വർ�ി���്.  
��തിേ�ാഭ�മായി ബ�െ��് നാശ ന��ൾ ഒ�ം റിേ�ാർ�് െച�ി�ി�.  

�േ�പ� വിേ�ജിൽ മരം വീണത് കാരണം വീട് നാശമായതിനാൽ 
��ംബ�ിന് താമസി�ാൻ ഒ� ക�ാ�് �ട�ിയി��് (01.08.2022) . വയനാട് ജി� 
�ൽ�ഴ വിേ�ജിൽ ���നി േകാളനിയിൽ െവ�ം കയറി 6 ��ംബ�െള 
��� LP �ളിേല�് മാ�ി. വയനാട് ജി� ചീരാൽ വിേ�ജിൽ െവ��ാൽ 
േകാളനിയിൽ െവ�ം കയറി ആ�കെള ക�ി�ര ഗവ.UP �ളിേല�് മാ�ിപാർ�ി�.  

ജി�യിൽ ആെക 3 ക�ാ�ിൽ   9 ��ംബ�ളിെല 38 അംഗ�ൾ നിലവിൽ 
�ട���്. 

 

 

13 .   ക�ർ   

ക�ർ ജി�യിൽ ഇ�െല 3 േപെര കാണാതായി . കണി�ാർ വിേ�ജിൽ 
െവ�റ േകാളനിയിെല ച�ൻ (55) (േപരാ�ർ �ള��ി ST േകാളനിയിൽ ഒ� വീട് തകർ�് േമേല 
െവ�റ േകാളനിയിെല പ�ികവർഗ വിഭാഗ�ിൽ െപ� ച�ൻ (55) ടിയാെ� മകൻ 
എ�ിവെരയാണ് കാണാതായത് ച�െ� മകൻ റിധിൻ (20) െന ജീവേനാെട ക�കി�ി 
ആ�പ�ിയിൽ എ�ി�.ച�െന ക�് കി�ിയി�), രാേജഷ് (45), കാണി�ാർ phc jphn നദീര െജ 
റഹിം എ�വ�െട മകൾ ര�ര വയ�� �മ ത�ീൻ (കണി�ാർ വിേ�ജിൽ ഉ�ൾ 
െപാ�ിയതിൽ കണിചാർ phc യിൽ േജാലി െച�� നദീറ jphn എ�വ�െട 2 വയസ് �ായ�� 
��ി മലെവ� പാ�ിലിൽ ഒലി� േപായി )എ�ിവെരയാണ് കാണാതായത്. ഇതിൽ രാേജഷ് (45), 
കാണി�ാർ phc jphn നദീര െജ റഹിം എ�വ�െട മകൾ ര�ര വയ�� �മ ത�ീൻ 
എ�ിവ�െട �തേദഹം ഇ�് കെ��ിയി��് . ഒരാൾ�ാ�� തിര�ിൽ �ട�� .  മ�് 
അനി� സംഭവ�ൾ ഒ�ം റിേ�ാർ�് െച�ി�ി� .  

ജി�യിൽ നിലവിൽ  3 ക�ാ�ിൽ   17 ��ംബ�ളിെല 52 അംഗ�ൾ നിലവിൽ 
�ട���് . 

14.    കാസർേഗാഡ്  

                    കാസർേഗാഡ്  ജി�യിെല വിവിധ �േദശ�ളിൽ േനരിയ േതാതിൽ 
മഴ െപ���്. ��തിേ�ാഭ�മായി ബ�െ��് മ�് അനി�സംഭവ�െളാ�ം 
റിേ�ാർ�്  െച�ി�ി�. ജി�യിൽ നിലവിൽ ക�ാ�കെളാ�മി�. 

 

 

                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                            29/05/2022 �തൽ മരണമട�വ�െട വിവരം 

 
     

   

                    ��തി �ര��മായി ബ�െ�� േ�ാഡീകരി� വിവര�ൾ 

             (31/07/2022  05.00 PM �തൽ  01/08/2022  05.00 PM വെര) 
            *source : SEOC daily report dated 31.07.2022 5PM 

 
      

 

 

                      

 

 

 

 

 

    

 

 

No DIST Previous 
Cumilative 02/08/2022 TOTAL MISSING 

Death in 24 hours 
not identified as 
natural calamity 

death 

1 TVM  1 1 2 0  
2 KLM 2 0 2 1  
3 PTA  4 0 4 1  
4 ALP 0 0 0 0  
5 KTM 0 1 1 0 1 
6 IDK 6 0 6 0  
7 EKM  2 1 3 0  
8 TSR 0 0 0 2  
9 PKD 0 0 0 0  
10 MLP 3 0 3 0  
11 KKD 9 0 9 0  
12 WYD 1 0 1 0  
13 KNR 5 2 7 1  
14 KSD  2 0 2 0  
 TOTAL  35 5 40 5 1 

  മരണെ��വ�െട എ�ം 6- Drowning 
(4-Pathanamthitta, 1- Kottayam, 1- Kollam) 

  കാണാതായവ�െട എ�ം 
 

0 

  പരിേ��വ�െട എ�ം 
 

0 

നാശന�ം സംഭവി� വീ�ക�െട 
എ�ം 

�ർ�മായി – 5 

ഭാഗികമായി – 55 
ബാധി�െ�� �ഷി�മി    
(െഹ�റിൽ ) 

0 

അടി�ാനസൗകര��ൾ�്  
സംഭവി� േക�പാ�കൾ 

 
0 



                      

 

 

                              ��തി േ�ാഭ�ിെ�  സം�ിപ് ത വിവരണം 

(01.06.2022 �തൽ 01.07.2022 05.00 PM വെര) 
*source : SEOC daily report dated 01.07.2022 5PM 

 
ബാധി�െ�� 
വിേ��കൾ 

  0 

മരണെ��വർ 

(��ി മരണം)                                21 
(ഇടിമി�ൽ)                                   1 
(ൈവദ�താഘാതം)                          1 

(മ�ിടി�ിൽ)                                   2 
(മരം വീണ്)                                    5 

                    (േബാ�് അപകടം)                             4             
                    (വീട് തകർ�്)                                  1     
                       (മഡ് �ി�് )                                  1 

               ആെക               36 
കാണാതായവർ 3 
പരിേ��വർ 11 
വീടിന് വ� 
നാശന�ം 

(�ർ�മാ�ം )                             95 
( ഭാഗീകം )                                1530 

വിളന�ം 
(െഹ�റിൽ ) 

 
0  

അ�ബ� 
ന�ം 

 (േറാ�കൾ) കി. മി                                            0 
അംഗൻവാടി                                                     0 
�ൾ                                                                0 
പി എ� ്സി                                                       0 

 
                                                                              ഒ�്/- 
                                                            അസി��്ക�ീഷണർ(ഡി.എം)                                               

TO ,  

     1 . ബ� .റവന� വ��് മ�ി �െട ൈ�വ�് െസ��റി, തി�വന��രം. 

     2 .േ��് റിലീഫ് ക�ീഷണർ & �ിൻസി�ൽ െസ��റി  (REV&DM)  തി�വന��രം. 

             3 .ക�ീഷണർ ലാൻഡ് റവന� , തി�വന��രം .  

             4 .ക�ീഷണർ ,ഡിസാ�ർ മാേനജ് മ�് , തി�വന��രം .  

             5. െമ�ർ െസ��റി , KSDMA തി�വന��രം . 

             6. പ�ിക് റിേലഷൻ ഓഫീസർ ,സി .എൽ .ആർ , തി�വന��രം . 

 
 


