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ചകരളത്തില് പ്രളയം അടകം നടന്ന ദുരന്തങ്ങളില് നിന്നും കരകയറാനും, 

ഇനിയയാരു ദുരന്തം ഉണ്ടായാല് അതിയന യേറുകുന്നതിനും അതിയെ ആഘാതം 
ലഘൂകരികുന്നതിനും ആയി തചേശസവയംഭരണ സ്ഥാരനങ്ങളുയട ചനതൃതവത്തില് 

“നമള് നമുകായി” എന്ന ഒരു കയാമ്പയിനിന് സര്മ്കാര്മ് തുടകം കുറിച്ചിരികുന്നു. 

ഇതിയെ ഭാഗമായി തചേശസവയംഭരണ സ്ഥാരനങ്ങള് ദുരന്ത നിവാരണ 
രദ്ധതിയും, അതിചനാടനുബന്ധമായി ദുരന്ത നിവാരണ പ്രചതയക യസമിനാറും വാര്മ്ഷിക 
യസമിനാറിന ്മുചന്നാടിയായും നടചത്തണ്ടതാണ്. തചേശ ഭരണ സ്ഥാരനങ്ങള്ക് ഇത് 
ചരഖയപ്പടുത്തുന്നതിന് ചവണ്ടി സകര്മ്മ ചസാഫ്്്് യവയറില് സൗകരയയമാരുകിയിട്ടുണ്ട്. 
ഇതിനായി തായെ രറയുന്ന കാരയങ്ങള് യേചേണ്ടതാണ.് 

സകര്മ്മ  ചസാഫ്്്് യവയറില് (https://meeting.lsgkerala.gov.in) യസപ്കട്ടറി ആയി 
ചലാഗിന് യേേുക. പ്രധാന യമനുവിയല പ്ഗാമ സഭ ചരാര്മ്ട്ടല് എന്ന യമനുവിനു കീെിലുള്ള 
പ്ഗാമസഭ യതരയെടുകുക (േിപ്തം 1). തുടര്മ്ന്ന് വരുന്ന സ്പ്കീനില് “രുതിയ അറിയിപ്്പ 
തോറാകുക” എന്ന ബട്ടണ് ക്ലിക് യേേുക. (േിപ്തം 2). ഈ സ്പ്കീനിലാണ് അറിയിപ്്പ 
തോറാചകണ്ടത് (േിപ്തം 3).  

ദുരന്ത നിവാരണവുമായി ബന്ധയപ്പട്ട് പ്രധാനമായും മൂന്നു തരം അറിയിപ്പുകളാണ ്
ഉള്ളത് (േിപ്തം 4).  

1. പ്രചതയക പ്ഗാമ സഭ/ വാര്മ്്  സഭ (ദുരന്ത നിവാരണം) 
2. ദുരന്ത നിവാരണ വികസന യസമിനാര്മ് 
3. വാര്മ്ഷിക രദ്ധതിയുയട യസമിനാര്മ് 

ഇതില് ഓചരാന്നും യതരയെടുത്ത് അതിനായി തീരുമാനിച്ചിരികുന്ന 
തീേതിയും, സ്ഥലവും വിവരങ്ങളും ചരഖയപ്പടുത്തുക. പ്രചതയക പ്ഗാമ സഭ/ വാര്മ്്  സഭ 
(ദുരന്ത നിവാരണം) അറിയിപ്്പ തോറാകുന്നത് വാര്മ്്  അടിസ്ഥാനത്തില് 
ആയതിനാല് വാര്മ്്  നമ്പര്മ് കൂയട ചേര്മ്ചകണ്ടതാണ് (േിപ്തം 5). ഇതുമായി ബന്ധയപ്പട്ട 
എയന്തങ്കിലും ചരഖകള് (ഉദാ: അജണ്ട, കാരയ രരിരാടി ചനാട്ടീസ്, തുടങ്ങിയവ) 
ഉയണ്ടങ്കില് രി.ി.എഫ്്. ആയി അ്ാച്ച് യേോവുന്നതാണ്. അതിനുചശഷം സബ്മി് ്
ബട്ടണ് ക്ലിക് യേേുക. ചപ്കാീകരിച്ച വിവരങ്ങള് പ്ഗാമസഭാ ചരാര്മ്ട്ടലില് 

(https://gramasabha.lsgkerala.gov.in) ലഭയമാകുന്നതാണ്. 
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