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ദുരിതാശ്വസ രയാമ്പുരളിൽ നെത്തിയ ക്േവർത്തനം

1 പത്തനംതിട്ട തിരുവല്ല 42 9,168 2,812
ശുചീകരണ ജീവനക്കാരര നിയയാഗിച്്ച ദിവയേന ശുചീകരണ പ്പവർത്തനങ്ങള ം േ്യപ്പയും
നടത്തി.  രകാതുകു നിവാരണ പ്പവർത്തനങ്ങള ം നടത്തിവരുന്നു.   അണു നശീകരണത്തിരെ
ഭാഗമായി കയാമ്്പ പരിേരത്്ത ബ്ലീച്ചിംഗ് പൗഡറും കുമ്മായവും വിതറിയിട്ട ണ്്ട.

2 പത്തനംതിട്ട പന്തളം 25 16,047 3,754
ശുചീകരണ ജീവനക്കാരര നിയയാഗിച്്ച ദിവയേന ശുചീകരണ പ്പവർത്തനങ്ങള ം േ്യപ്പയും
നടത്തി.  രകാതുകു നിവാരണ പ്പവർത്തനങ്ങള ം നടത്തി.   അണു നശീകരണത്തിരെ ഭാഗമായി
കയാമ്്പ പരിേരത്്ത ബ്ലീച്ചിംഗ് പൗഡറും കുമ്മായവും വിതറിയിട്ട ണ്്ട.

3 പത്തനംതിട്ട അടൂർ 0 0 0 കയാമ്പുകൾ അവോനിപ്പിച്ച 

4 പത്തനംതിട്ട പത്തനംതിട്ട 0 0 0 കയാമ്പുകൾ അവോനിപ്പിച്ച 

5 ആലപ്പ ഴ ആലപ്പ ഴ 48 28,000 6,500

നഗരേഭാ രേപ്കട്ടറിയുരടയും ആയരാഗയ വിഭാഗം ജീവനക്കാരുരടയും യനതൃതവത്തിൽ കയാമ്പുകൾ
പ്പവർത്തിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ േന്ദർശിക്കുകയും നിരന്തരം അവർക്കാവശയമായ കുടിരവള്ളം,
ഭക്ഷണം, വേ്തരം, യേേി ഫുഡ്േ്, നാപ്കിൻേ്, രേഡ് ഷീറ്്റ, പുൽപ്പായ, രമഴുകുതിരി എന്നിവ
വിതരണം രചയ്തു.

6 ആലപ്പ ഴ ഹരിപ്പാട് 15 8,000 2,051

എല്ലാ കയാമ്പുകളിലും രാപ്തി കാലങ്ങളിൽ ആവശയമായ ലലറ്്റ നല്കുന്നതിനും കുടിരവള്ളം,
ഭക്ഷണം, വേ്പ്തം എന്നിവ ഉറപ്പ വരുത്തുന്നിതനുള്ള നടപടി േവീകരിച്ച .  യടായിലറ്്റ േൗകരയം
അപരയാപ്തമായിട്ട ള്ള കയാമ്പുകളിൽ േയയാ യടായിലറ്്റ വാങ്ങി നല്കുന്നതിനും , രേപ്റ്റിക് ടാങ്കിെ
ശുചീകരണ പ്പവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്നതിന് ശുചിതവ മിഷരെ േഹായം
അഭയർത്ഥിക്കുന്നതിനുമുള്ള നടപടി േവീകരിച്ച .  ഭക്ഷണം േ്യപാൺേർഷിപ്പിലൂരട
ലഭയമാകാത്തത് കയാമ്പുകളിൽ പാചകശാല ഏർരപ്പടുത്തി അവശയ ോധന ോമപ്ഗികൾ
എത്തിക്കുന്നതിന് നടപടിേവീകരിച്ച .  ആവശയമായ ശുചീകരണ രതാഴിലാളികരള എല്ലാ
കയാമ്പുകളിലും രാപ്തിയിലും പകലും വിനയേിച്ചിട്ട ണ്്ട.

7 ആലപ്പ ഴ യചർത്തല 7 4,946 1,686

എല്ലാ കയാമ്പുകളിലും രാപ്തി കാലങ്ങളിൽ ആവശയമായ ലലറ്്റ നല്കുന്നതിനും കുടിരവള്ളം,
ഭക്ഷണം, വേ്പ്തം എന്നിവ ഉറപ്പ വരുത്തുന്നിതനുള്ള നടപടി േവീകരിച്ച .  യടായിലറ്്റ േൗകരയം
അപരയാപ്തമായിട്ട ള്ള കയാമ്പുകളിൽ േയയാ യടായിലറ്്റ വാങ്ങി നല്കുന്നതിനും , രേപ്റ്റിക്
ടാങ്കിരെ ശുചീകരണ പ്പവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്നതിന് ശുചിതവമിഷരെ േഹായം
അഭയർത്ഥിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടി േവീകരിച്ച .  ഭക്ഷണം, േ്യപാൺേർഷിപ്പിലൂരട ലഭയമാകാത്ത
കയാമ്പുകളിൽ പാചകശാല ഏർരപ്പടുത്തി ആവശയമായ ോധന ോമപ്ഗികൾ എത്തിക്കുന്നതിന്
നടപടി േവീകരിച്ച .  ആവശയമായ ശുചീകരണ രതാഴിലാളികരള എല്ലാ കയാമ്പുകളിലും രാപ്തിയിലും
പകലും വിനയേിച്ചിട്ട ണ്്ട.  എല്ലാ കയാമ്പുകള ം യകപ്ന്ദീകരിച്്ച രമഡിക്കൽ കയാമ്പുകൾ നടത്തുന്നതിന്
നടപടി േവീകരിച്ചിട്ട ണ്്ട.  ഓയരാ രണ്്ട മണിക്കൂർ കൂടുയമ്പാഴും േഹു. രചയർമാൻ, രേപ്കട്ടറി
എന്നിവർ ഓയരാ കയാമ്പിലും േന്ദർശനം നടത്തുന്നുണ്്ട.  കയാമ്പുകളിൽ 24 മണിക്കൂറും ശുചീകരണ
പ്പവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്നതിനുള്ള യമൽയനാട്ട ചുമതല രഹൽത്്ത േൂപ്പർലവേർക്്ക
നല്കിയിട്ട ണ്്ട.  കൂടാരത ഓയരാ കയാമ്പിയലയും പ്പവർത്തനങ്ങൾ യകാ-ഓർഡിയനറ്്റ രചയ്ത്
റിയപ്പാർട്്ട നല്കുന്നതിന് പ്പയതയകം ഉയദയാഗസ്ഥരര നിയയാഗിച്ചിട്ട ണ്്ട.

നഗരസഭകളിലെ ദുരിതാശ്വാസ കയാമു്പകളുലെ സഥിതിവിവരം (22.08.2018)
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ദുരിതാശ്വസ രയാമ്പുരളിൽ നെത്തിയ ക്േവർത്തനം

8 ആലപ്പ ഴ കായംകുളം 3 160 43
രമഡിക്കൽ കയാമ്്പ, യലാറിയനഷൻ, പകർച്ചവയാധി യോധവത്കരണം, ശുചീകരണം എന്നിവ
നടത്തി.  ആഹാരമുൾരപ്പരടയുള്ള അടിസ്ഥാന േൗകരയം ഏർരപ്പടത്തി.  പകർച്ചവയാധിക പടർന്്ന
പിടിക്കാതിരിക്കുന്നതിനുള്ള മരുന്നുകള രട വിതരണം നടത്തി.

9 ആലപ്പ ഴ മായവലിക്കര 10 2,001 450

വിവിധ വാർഡുകളിൽ രവള്ളം ഇറങ്ങിയ വീടുകളിരല രചളിയകാരി വൃത്തിയാക്കി പരിേരങ്ങളിൽ
ബ്ലീച്ചിംഗ് പൗഡർ വിതറിയിട്ട ണ്്ട.  കുടിരവള്ളം, ഭക്ഷയോധനങ്ങള രട ലഭയത, മതിയായ യടായിലറ്്റ
േൗകരയം, വേ്പ്തം എന്നിവയും കയാമ്്പ അംഗങ്ങൾക്്ക ലഭിക്കുന്നുരണ്ടന്്ന ഉറപ്പ വരുത്തി.
കയാമ്പുകളിൽ ശുചീകരണ വിഭാഗം രതാഴിലാളികരള ഉപയയാഗിച്്ച ശുചീകരണം നടത്തിവരുന്നു .
ലജവ അലജവ മാലിനയങ്ങൾ തരംതിരിച്്ച യശഖരിച്്ച അലജവ മാലിനയം എം.ആർ.എഫ്
രേെറിലും, ലജവ മാലിനയങ്ങൾ ഉറവിടത്തിലും േംേ്കരിക്കുന്നു.

10 ആലപ്പ ഴ രചങ്ങന്നൂർ 30 13,339 2,500
ശുചീകരണ ജീവനക്കാരര നിയയാഗിച്്ച ദിവയേന ശുചീകരണ പ്പവർത്തനങ്ങള ം േ്യപ്പയും
നടത്തി.  രകാതുകു നിവാരണ പ്പവർത്തനങ്ങള ം നടത്തി.   അണു നശീകരണത്തിരെ ഭാഗമായി
കയാമ്്പ പരിേരത്്ത ബ്ലീച്ചിംഗ് പൗഡറും കുമ്മായവും വിതറിയിട്ട ണ്്ട.

11 യകാട്ടയം യകാട്ടയം 42 5,430 1,144

രവള്ളരക്കട്്ട ഒഴിവായതിരന തുടർന്്ന കയാമ്്പ ആരംഭിച്ച ദിവേം ലവകുയന്നരയത്താടുകൂടി
കയാമ്പിലുള്ളവർ തിരിരക വീട്ടിയലക്്ക യപായിട്ട ള്ളതാണ്.  കയാമ്്പ പ്പവർത്തിച്ച േമയംവിയല്ലജ്
ഓഫീേ് മുഖാന്തിരവും േന്നദ്ധപ്പവർത്തകർ മുഖാന്തിരവും, േന്നദ്ധ പ്പവർത്തകർ മുഖാന്തിരവും
ആഹാരം ഉൾരപ്പരടയുള്ള േൗകരയങ്ങൾ നല്കിയിരുന്നു .

12 യകാട്ടയം ഏറ്റ മാനൂർ 10 447 140 കയാമ്പുകൾ േന്ദർശിച്്ച ഭക്ഷണ ോധനങ്ങള ം, വേ്പ്തങ്ങള ം മരുന്നു എന്നിവ വിതരണം രചയ്തു

13 യകാട്ടയം ലവക്കം 16 319 81 കയാമ്പുകൾ േന്ദർശിച്്ച ഭക്ഷണ ോധനങ്ങള ം, വേ്പ്തങ്ങള ം മരുന്നു എന്നിവ വിതരണം രചയ്തു

14 യകാട്ടയം പാലാ 0 0 0 കയാമ്പുകൾ അവോനിപ്പിച്ച 

15 യകാട്ടയം ഈരാറ്റ യപട്ട 0 0 0 കയാമ്പുകൾ അവോനിപ്പിച്ച 

16 യകാട്ടയം ചങ്ങനായേരി 29 8,197 2,083 േ്കൂൾ യകാമ്പൗണ്്ട വൃത്തിയാക്കി.  ബ്ലീച്ചിംഗ് പൗഡർ വിതറി, പരിേരം വൃത്തിയാക്കി.

17 എറണാകുളം രപരുമ്പാവൂർ 2 100 30

നഗരേഭാ രചയർയപഴ്േൺ, രേപ്കട്ടറി, വാർഡ് കൗൺേിലർമാർ എന്നിവരുരട യനതൃതവതത്ിിൽ
നഗരേഭയിൽ നിലവിലുള്ള ഒരു കയാമ്്പ േന്ദർശിച്്ച സ്ഥിതിഗതികൾ വിലയിരുത്തുകയും മറ്്റ
വകുപ്പ കള രട േഹായയത്താരട ഭക്ഷണം, കുടിരവള്ളം ചികിത്സ അടക്കമുള്ള എല്ലാ
േൗകരയങ്ങലു ഏർരപ്പടുത്തി വരുന്നു. രമഡിക്കൽ കയാമ്്പ നടന്നുവരുന്നും മുനിേിപ്പൽ േ്കവാഡ്,
ശുചീകരണ രതാഴിലാളികൾ എന്നിവർ ഒഴിഞ്ഞുയപായ കയാമ്്പ രകട്ടിടങ്ങൾ ശുചീകരിച്ച വരുന്നു.
മാലിനയ േംേ്ക്കരണം തൃപ്തികരമായി നടക്കുന്നു.

18 എറണാകുളം ഏലൂർ 10 1,095 329

ഏലൂർ നഗരേഭാ രചയർയപഴ്േൺ, രേപ്കട്ടറി, വാർഡ് രകൗൺേിലർമാർ എന്നിവരുരട
യനതൃതവത്തിലുള്ള നഗരേഭയിൽ ആരംഭിച്ചിട്ട ള്ള എല്ലാ ദുരിതാശവാേ കയാന്പുകൾ േന്ദർശിച്്ച
യഥാേമയമുള്ള സ്ഥിതിഗതികൾ വിലയിരുത്തുകയും മറ്റ  ഡിപ്പാർട്ട രമെ കള രട
േഹായയത്താരട ഭക്ഷണം, കുടിരവള്ളം അടക്കമുള്ള എല്ലാ രേൗകരയങ്ങള ം ഏർരപ്പടുത്തി
വരുന്നു.

19 എറണാകുളം കളമയേരി 30 11,009 2,822
കുടിരവളളം, രവളിച്ചം, ശുചീകരണം എന്നിവയ്ക്കു യവണ്ടിയുളള നടപടി േവീകരിച്ച . രഹൽത്്ത
രേെറിൽ നിന്നുളള രമഡിക്കൽ  ടീം കയാമ്പുകളിൽ നിയയാഗിച്ച . മുനിേിപ്പൽ േ്കവാഡ് നിരന്തരം
കയാമ്പുകൾ േന്ദർശിച്്ച സ്ഥിതി വിവരങ്ങൾ വിലയിരുത്തുന്നുണ്്ട .
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ദുരിതാശ്വസ രയാമ്പുരളിൽ നെത്തിയ ക്േവർത്തനം

20 എറണാകുളം യനാർത്്ത പറവൂർ 9 41,786 11,132
ശുചീകരണ ജീവനക്കാരര നിയയാഗിച്്ച ദിവയേന ശുചീകരണ പ്പവർത്തനങ്ങള ം േ്യപ്പയും
നടത്തി.  രകാതുകു നിവാരണ പ്പവർത്തനങ്ങള ം നടത്തി.   അണു നശീകരണത്തിരെ ഭാഗമായി
കയാമ്്പ പരിേരത്്ത ബ്ലീച്ചിംഗ് പൗഡറും കുമ്മായവും വിതറിയിട്ട ണ്്ട.

21 എറണാകുളം മൂവാറ്റ പുഴ 18 5,434 1,393

എല്ലാ കയാമപ്കുളിയലക്കും ആവശയമായ കുടിരവള്ളം, വേ്പ്തം, ഭക്ഷണം, ലവദയേഹായം
എന്നിവ ജനപ്പതിനിധികള രടയും േന്നദ്ധ േംഘടനകള രടയും റവനയൂ വകുപ്പിരെയും, ആയരാഗയ
വകുപ്പിരെയും നഗരേഭയുരടയും യനതൃതവത്തിൽ ആവശയമായ എല്ലാ േൗകരയങ്ങള ം
രചയ്തുവരുന്നു.  ലദനംദിന ശുചീകരണ പ്പവർത്തനങ്ങ8 രചയ്തുവരുന്നതുമാണ് .  മുനിേിപ്പൽ
േ്കവാഡ് കൃതയമായ കയാമ്പുകൾ േന്ദർശിച്്ച സ്ഥിതിവിവരങ്ങൾ യഥാേമയം റിയപ്പാർട്്ട
രചയ്തുവരുന്നതുമാണ് .

22 എറണാകുളം പിറവം 12 3,352 989

ജീവനക്കാർ, കുടുംേപ്ശീ, രാഷ്പ്ടീയപാർട്ടികൾ , റേിഡൻേ് അയോേിയയഷനമുകൾ , നാട്ട കാർ,
േന്നദ്ധ േംഘടനകൾ മുതയാവരുരട േഹകരണയത്താരട ദുരിതോധിത പ്പയദശങ്ങളിൽ
അവശയോധനങ്ങൾ എത്തിച്ച രകാടുത്തിട്ട ള്ളതാണ് .  എല്ലാ കയാമ്പുകളിലും യപാലീേിരെ
യേവനം ലഭയമാണ്.  ഭക്ഷണം, കുടിരവള്ളം, പുതപ്്പ, പായ രമഡിക്കൽ കയാമ്്പ, യലാറിയനഷൻ,
യോധവൽക്കരണം എന്നിവ നഗരേഭയനരിട്ട  നടത്തി.

23 എറണാകുളം ആലുവ 6 4,150 1,050

എല്ലാ കയാമ്പുകളിയലയ്ക്കും ആവശയമായ കുടിരവളളം , വേ്പ്തം, ഭക്ഷണം, ലവദയേഹായം
എന്നിവ ജനപ്പതിനിധികള യടയും േന്നദ്ധ േംഘടനകള യടയും വകുപ്പ കള രടയും  യനതൃതവത്തിൽ
ആവശയമായ എല്ലാ േൗകരയങ്ങള ം ഏർരപ്പടുത്തിവരുന്നു.  ലദനംദിന ശുചീകരണം,
േ്കവാഡിരെ പ്പവർത്തനം എന്നിവ കൃതയമായി കയാമ്പുകൾ േന്ദർശിച്്ച  സ്ഥിതിവിവരങ്ങ
ൾറിയപ്പാർട്ട  രചയ്തുവരുന്നതുമാണ്.

24 എറണാകുളം തൃപ്പൂണിത്തുറ 7 2,128 610
ഭക്ഷണം, കുടിരവള്ളം, വേ്പ്തം, ചികിത്സ, താമേേൗകരയം, പായ, ഷീറ്്റ, തലയിണ എന്നിവ
കയാമ്പിലുള്ളവർക്്ക ഉറപ്പാക്കി.  ശുചിമുറികൾ ഏർരപ്പടുത്തി.  മാലിനയ നിർമ്മാർജ്ജനം,
അണുനശീകരണം എന്നിവ നടത്തി.

25 എറണാകുളം രകാച്ചി 1 42 12
ലദനംദിന ോനിയട്ടഷൻ യജാലികൾ നടത്തി.  േ്കൂളിനു പുറകുവശത്തുള്ള യവസ്്റ്റ രജ.േി.േി
ഉപയയാഗിച്്ച നീക്കംരചയ്തു.

26 എറണാകുളം മരട് 10 1,795 510

നഗരേഭാ രചയർയപഴ്േൺ, രേപ്കട്ടറി, വാർഡ് കൗൺേിലർമാർ എന്നിവരുരട യനതൃതവത്തിൽ
നഗരേഭയിൽ ആരംഭിച്ചിട്ട ള്ള എല്ലാ ദുരിതാശവാേ കയാമ്പുകള ം േന്ദർശിച്്ച യഥാേമയത്തുള്ള
സ്ഥിതിഗതികൾ വിലയിരുത്തുകയും മറ്്റ വകുപ്പ കള രട േഹായയത്താരട ഭക്ഷണം, കുടിരവള്ളം
അടക്കമുള്ള എല്ലാ േൗകരയങ്ങള ം ഏർരപ്പടുത്തി വരുന്നു.  രഹൽത്്ത രേെറിൽ നിന്നുള്ള
രമഡിക്കൽ ടീം കയാമ്പുകളിൽ നിയയാഗിച്ച .

27 എറണാകുളം തൃക്കാക്കര 36 3,992 784
ഭക്ഷണം, കുടിരവളളം, വേ്പ്തം എന്നിവ എത്തിച്ച  നല്കുന്നു.  ശുചീകരണ പ്പവർത്തനങ്ങൾ
നടന്നുവരുന്നു.

28 എറണാകുളം യകാതമംഗലം 0 0 0 കയാമ്പുകൾ അവോനിപ്പിച്ച 

29 എറണാകുളം കൂത്താട്ട കളം 0 0 0 കയാമ്പുകൾ അവോനിപ്പിച്ച 
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30 എറണാകുളം അങ്കമാലി 17 5,716 2,313

നഗരേഭാ രചയർയപഴ്േൺ, രേപ്കട്ടറി, വാർഡ് കൗൺേിലർമാർ എന്നിവരുരട യനതൃതവത്തിൽ
നഗരേഭയിൽ ആരംഭിച്ചിട്ട ള്ള എല്ലാ ദുരിതാശവാേ കയാമ്പുകള ം േന്ദർശിച്്ച യഥാേമയത്തുള്ള
സ്ഥിതിഗതികൾ വിലയിരുത്തുകയും മറ്്റ വകുപ്പ കള രട േഹായയത്താരട ഭക്ഷണം, കുടിരവള്ളം
അടക്കമുള്ള എല്ലാ േൗകരയങ്ങള ം ഏർരപ്പടുത്തി വരുന്നു.  രഹൽത്്ത രേെറിൽ നിന്നുള്ള
രമഡിക്കൽ ടീം കയാമ്പുകളിൽ നിയയാഗിച്ച .  നഗരേഭയിൽ ഏർരപ്പടുത്തിയിട്ട ള്ള ദുരിതാശവാേ
കയാമ്പുകളിൽ നഗരേഭാ ജീവനക്കാരര യമൽയനാട്ടത്തിനായി നിയയാഗിച്ചിട്ട ള്ളതാണ് .
മുനിേിപ്പൽ േ്കവാഡുകൾ കയാമമ്പുകൾ േന്ദർശിച്ച സ്ഥിതിവിവരങ്ങൾ വിലയിരുത്തുന്നുണ്്ട .
നഗരേഭ ആയരാഗയ വിഭാഗം നിരന്തരം കയാമ്പുകൾ േന്ദർശിച്ച  വരുന്നു.

31 തൃശൂർ
തൃശൂർ മുനിേിപ്പൽ 
യകാർപ്പയറഷൻ

15 3,985 558
ഭക്ഷണം, കുടിരവളളം, വേ്പ്തം എന്നിവ എത്തിച്ച  നല്കുന്നു.  ശുചീകരണ പ്പവർത്തനങ്ങൾ
നടന്നുവരുന്നു.

32 തൃശൂർ ഇരിങ്ങാലക്കുട 21 4,996 1,281
ഭക്ഷണം, കുടിരവള്ളം, പുതപ്്പ, പായ രമഡിക്കൽ കയാമ്്പ, യലാറിയനഷൻ, യോധവൽക്കരണം
എന്നിവ നഗരേഭ യനരിട്്ട നടത്തിവരുന്നു.

33 തൃശൂർ രകാടുങ്ങല്ലൂർ 45 37,127 6,302

കയാമ്പുകളിയലയ്ക്കാവശയമായ കുടിരവള്ളം, വേ്പ്തം, ഭക്ഷണം, ലവദയേഹായം എന്നിവ
ജനപ്പതിനിധികള രടയും േന്നദ്ധ േംഘടനകള രടയും റവനയൂ ഡിപ്പാർട്്ടരമെിരെയും, രഹൽത്്ത
ഡിപ്പാർട്രമെിെയും നഗരേഭയുരടയും യനതൃതവത്തിൽ ആവശയമായ എല്ലാ േൗകരയങ്ങള ം
ഏർരപ്പടുത്തി വരുന്നു.  ലദനംദിന ശുചീകരണ പ്പവർത്തനങ്ങൾ രചയ്തുവരുന്നു . മുനിേിപ്പൽ
േ്കവാഡ് കയാമ്പുകൾ േന്ദർശിക്കുകയും കയാമ്്പ വിട്ട യപാകുന്നവർക്്ക ബ്ലീച്ചിംഗ് പൗഡർ,
യോപ്പ രപാടു, കുമ്മായം, മാേ്ക്, കയ്യ റകൾ എന്നിവ യഥാേമയം നല്കിവരുന്നു .

34 തൃശൂർ ചാലക്കുടി 35 105 120
ഭക്ഷണം, കുടിരവള്ളം, പുതപ്്പ, പായ രമഡിക്കൽ കയാമ്്പ, യലാറിയനഷൻ, യോധവൽക്കരണം
എന്നിവ നഗരേഭ യനരിട്്ട നടത്തി

35 തൃശൂർ ഗുരുവായൂർ 9 376 104 ഭക്ഷണം, താമേ േൗകരയം, കുടിരവള്ളം, പുതപ്്പ, പായ, ലവദയേഹായം എന്നിവ നല്കി.

36 തൃശൂർ ചാവക്കാട് 6 1,750 427 ആഹാരം, കുടിരവള്ളം, മരുന്നുകൾ, ലവദയ തി തുടങ്ങയവ നല്കി

37 തൃശൂർ കുന്നംകുളം 5 327 106
കയാമ്പയലയ്ക്കാവശയമായ കുടിരവള്ളം, ഭക്ഷണം, ചികിത്സ, വേ്പ്തം എന്നിവ നല്കിയിട്ട ണ്്ട.
ആവശയമായ ചികിത്സാ േൗകരയം ഏർരപ്പടുത്തിയിട്ട ണ്്ട.  കയാമ്പുകളിൽ േ്യപ്പയിംഗ്, യഫാഗിംഗ്
എന്നിവ ഉൾരപ്പരടയുള്ള ശുചീകരണ പ്പവർത്തനങ്ങൾ നടത്തിയിട്ട ണ്്ട .

38 തൃശൂർ വടക്കായേരി 4 268 79

ഭക്ഷണം, കുടിരവളളം,  രവളിച്ചം, ശുചീകരണം എന്നിവയ്ക്കു യവണ്ടിയുളള നടപടി േവീകരിച്ച ,
കയാമ്പിലുള്ളവർക്്ക പുതപ്്പ, വിരിപ്്പ  എന്നിവ വിതരണം രചയ്തു.  കയാമ്പിലുള്ളവർക്്ക പ്പാഥമിക
പരിചരണം നല്കുന്നതിന് രമഡിക്കൽ  ടീം കയാമ്പുകളിൽ നിയയാഗിച്ച .മുനിേിപ്പൽ േ്കവാഡ്
നിരന്തരം കയാമ്പുകൾ േന്ദർശിച്്ച സ്ഥിതി വിവരങ്ങൾ വിലയിരുത്തുന്നുണ്്ട .

39 വയനാട് കൽപ്പറ്റ 4 1,355 336
ഭക്ഷണോധനങ്ങൾ, വേ്പ്തങ്ങൾ എന്നിവ എത്തിച്ച രകാടുത്തു .  കയാമ്പിൽ ശുചീകരണ
പ്പവർത്തനങ്ങൾ നടത്തി,  കുടിരവള്ളം എത്തിച്ച രകാടുത്തു .  ജില്ലാ കളക്ടറുരട ഉത്തരവ്
പ്പകാരം നഗരേഭാ ജീവനക്കാരര നിയയാഗിച്ചിട്ട ണ്്ട.
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ക്രമ 
നം.

ജില്ലയുടെ 
പേര്

നഗരസഭയുടെ
 പേര്

നിലവിലുള്ള 
ദുരിതാശ്വാസ 
രയാമ്പുരളുടെ 

എണ്ണം

താമസിക്കുന്ന 
ആളുരളുടെ 

എണ്ണം

രയാമ്പുരളിൽ 
താമസിക്കുന്ന 
രുെുംബങ്ങളു

ടെ എണ്ണം

ദുരിതാശ്വസ രയാമ്പുരളിൽ നെത്തിയ ക്േവർത്തനം

40 വയനാട് മാനന്തവാടി 10 1,608 522

ദിവയേന നഗരേഭാ കയാമ്പുകളിൽ താമേിക്കുന്നവർക്്ക ആവശയാനുേരണം
ഭക്ഷണോധനങ്ങൾ അതാത് സ്ഥലത്തു തരന്ന പാകം രചയ്തു നല്കുന്നു.  രതാഴിലാളികരള
ഉപയയാഗിച്്ച ശുചീകരണ പ്പവർത്തനം നടത്തിവരുന്നു.  പ്പാഥമിക ആവശയങ്ങൾക്കുള്ള
അടിസ്ഥാന േൗകരയം ഏർരപ്പടുത്തുകയും ആയുർയവദ, യഹാമിയയാ, അയലാപ്പതി
യഡാക്ടർമാരുരട േംഘം കയാമ്പുകൾ േന്ദർശിച്്ച ആവശയമായ മരുന്നും പരിയശാധനയും
നടത്തിവരുന്നു.  രകാതുക് നശീകരണം അനുയയാജയമായ രീതിയിൽ നടത്തുന്നു.

41 വയനാട്
േുൽത്താൻ 
േയത്തരി

0 0 0 കയാമ്പുകൾ അവോനിപ്പിച്ച 

ആടര 589 2,28,550 55,053

പത്തനംതിട്ട ജിെല യിലെ അെൂർ, പത്തനംതിട്ട, കകാട്ടയം ജിെല യിലെ പാെ, ഈരാറു്റകപട്ട എറണാകുളലത്ത കകാതമംഗെം , കൂത്താടു്ടകുളം, വയനാെ് ജിെല യിലെ സുൽത്താൻ ബകത്തരി എന്നിവിെങ്ങളിലെ 
കയാമു്പകൾ അവസാനിപ്പിചു്ച .
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