


1 

 

 

 

 

 

 

 

 കേരള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ക ോക്കൽ അഡ്മിനികേഷൻ 

 
േി യും  

യ.എൻ.ഇ.പി.യും  
 

കേർന്ന് സുംഘടിപ്പിക്കുന്ന 
 

ജൈവ വയവസ്ഥ അടിസ്ഥോനത്തിലുള്ള  
ദുരന്ത സോധ്യത  ഘൂേരണും   

 

(Ecosystem-based  
Disaster Risk Reduction - Eco-DRR)   

 

ൈനപ്രതിനിധ്ിേള്ക്ക്കോയള്ള  
ഓണ്ജ ൻ  പരിശീ നും 

 

പരിശീ ന പദ്ധതിയും  
മ ോഡ്യൂളും 

 



കേരള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ക ോക്കൽ അഡ്മിനികേഷൻ       

2 

പരിശീ ന ആമുഖും: 

കേരളത്തിൽ േഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിൽ  േോ ോവസ്ഥോ വയതിയോനും മൂ മുണ്ടോമൂ മുണ്ടോയ അതി 

വൃഷ്ടി, മവള്ളമപ്പോക്കും, ഉരുള്ക്മപോട്ടൽ, ഓഖി, തുടങ്ങിയ പ്രകൃതികഷോഭങ്ങള്ക്  പഠന 

വികധ്യ ോക്കുന്നതിനും അതിമെ അടിസ്ഥോനത്തിൽ തകേശ സവയും ഭരണ സ്ഥോപനങ്ങളമട പദ്ധതി 

ആസൂത്രണത്തിൽ പ്രവർത്തനങ്ങള്ക് ആസൂത്രണും മേയ്യുന്നതിനമുള്ള  ആശയങ്ങള്ക്  ഭയ ോക്കുന്നതിനും  

കവണ്ടി  ഐേയ രോഷ്ട്രസഭയമട എൻവകയോണ്മ െ് കപ്രോഗ്രോമുും (യ.എൻ.ഇ.പി.) കേരള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് 

ഓഫ് ക ോക്കൽ അഡ്മിനികേഷനും (േി ) കേർന്ന് നടപ്പോക്കുന്ന പദ്ധതിയോണ് ജൈവ വയവസ്ഥ 

അടിസ്ഥോനത്തിലുള്ള  ദുരന്ത സോധ്യത  ഘൂേരണും  (ഇകക്കോ-ഡ്യിആർആർ). 

പരിസ്ഥിതി വയവസ്ഥേളമട സുസ്ഥിര പരിപോ നും, സുംരഷണും, പുനഃസ്ഥോപിക്കൽ 

എന്നിവയിലൂമട അപേടസോധ്യതേള്ക്  ഘൂേരിക്കുേ, ഉപൈീവന ോർഗ്ഗും വർദ്ധിപ്പിക്കുേ, ദുരന്തസോധ്യത 

 ഘൂേരിക്കുേ, എന്നിവയോണ് ജൈവ വയവസ്ഥ അടിസ്ഥോനത്തിലുള്ള  ദുരന്ത സോധ്യത  ഘൂേരണ 

(ഇകക്കോ-ഡ്യിആർആർ) കപ്രോൈക്ടിമെ  േ് ഷയും.  നമ്മുമട പോരിസ്ഥിതിേ വയവസ്ഥയിൽ ദുരന്തസോധ്യത 

കുറയ്ക്കുന്നതിനള്ള കസവനങ്ങള്ക്  ഭയ ോക്കോനും, ഉൽപോദന, സോുംസ്കോരിേ മൂ യമുള്ള  റ്റ്യ്  കസവനങ്ങള്ക് 

നൽേോനും ഇകക്കോ-ഡ്യിആർആറിന് ഇതിലൂമട സോധ്ിക്കുന്നു. ഇത് ദുരന്തങ്ങള്ക്ക്കുും, േോ ോവസ്ഥോ 

വയതിയോനത്തിനും പ്രോകദശിേ പ്രതികരോധ്ും സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനും പ്രവർത്തനങ്ങള്ക് 

ശേ്ത്തിമപ്പടുത്തുന്നതിനും  സഹോയിക്കുന്നു. 

ഐേയ രോഷ്ട്രസഭയമട എൻവകയോമെെ് കപ്രോഗ്രോമുും (യഎൻഇപി) കേരള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് 

ക ോക്കൽ അഡ്മിനികേഷനും (േി ) കേർന്ന് നടപ്പോക്കുന്ന ഈ പദ്ധതിയിൽ പ്രധ്ോന പ്രവർത്തനും 

േോരയകശഷി വിേസന ോണ്. പ്രോകദശിേ വിേസന പദ്ധതിേളിലൂമടയും,    ഹോത്മോഗോന്ധി കദശീയ 

ഗ്രോ ീണ മതോഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി (എ ുംൈിഎൻആർൈിഎസ് ) / അയ്യൻേോളി നഗര മതോഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി 

(എയഇൈിഎസ്) എന്നിവയിലൂമടയും ഇകക്കോ-ഡ്യിആർആർ പ്രവർത്തനങ്ങള്ക് എങ്ങമന നടപ്പി ോക്കോും 

എന്ന് ഗ്രോ  - നഗര പ്രകദശങ്ങളിമ  തകേശ സവയും ഭരണ സ്ഥോപനങ്ങളമട ൈനപ്രതിനിധ്ിേമള 

ക ോധ്വത്േരിക്കുേയും അവരുമട േോരയകശഷി വിേസിപ്പിക്കുേയ ോണ് ഈ പരിശീ ന പദ്ധതിയിൽ 

 ഷയും മവയ്ക്കുന്നത്. 

 

കേോഴ്സിമെ  ഷയങ്ങള്ക്:- 

• ഇകക്കോസിസ്റ്റും അടിസ്ഥോന ോക്കിയള്ള ദുരന്തസോധ്യത  ഘൂേരണും എന്ന ആശയമത്ത കുറിച്ച് 

പരിശീ നോർഥിേളിൽ അവക ോധ്ും വളർത്തുേ. 

•  ഹോത്മോ ഗോന്ധി കദശിയ ഗ്രോ ീണ മതോഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി / അയ്യങ്കോളി നഗര മതോഴിലുറപ്പ് 

പദ്ധതി എന്നിവയിൽ ഇകക്കോ-ഡ്യിആർആർ എന്ന ആശയും സവീേരികക്കണ്ടതിമെ 

ആവശയേത  നസ്സ ോക്കിക്കുേ 

• ഇകക്കോ-ഡ്യിആർആറിമെ  ഷയും നിറകവറ്റുന്നതിന്  ഹോത്മോ ഗോന്ധി കദശിയ ഗ്രോ ീണ 

മതോഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി / അയ്യങ്കോളി നഗര മതോഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി എന്നിവയിലൂമട ഏമറ്റ്യടുകക്കണ്ട 

പ്രവർത്തനങ്ങമളയും പ്രകതയേ ക ഖ േമളയും കുറിച്ചുള്ള അറിവ് പേരുേ.   
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പരിശീ നോർഥിേള്ക് :- 

തകേശ സവയുംഭരണ സ്ഥോപനങ്ങളിമ  ൈനപ്രതിനിധ്ിേള്ക്  
 

പരിശീ ന നടപടിക്ര ങ്ങള്ക്:- 

കേോവിഡ്യ് വയോപനത്തിമെ സോഹേരയത്തിൽ സോമൂഹയഅേ ും ഉറപ്പ് വരുകത്തണ്ടതിനോൽ ഈ 

പരിശീ നും പൂർണ ോയും ഓണ്ജ ൻ പഠനരീതി അനസരിച്ചോണ് ക്ര ീേരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ 

പരിശീ നത്തിമെ രൈികേഷൻ, വീഡ്യികയോ - ഓഡ്യികയോ കഡ്യോേുമ ന്റുേള്ക്, പഠനസോ ഗ്രിേള്ക് 

എന്നിവ േി  ഒരുക്കുന്ന  ഈ-ക ണിുംഗ് പ്ലോറ്റ്യ്കഫോ ി ോയിരിക്കുും (ecourses.kila.ac.in)  ഭയ ോക്കുന്നത്. 

േമ്പ്യൂട്ടർ മുകഖനകയോ മ ോജ ൽ ആപ്പ് മുകഖനകയോ ഓകരോരുത്തരുും അവരുമട ഇ-മ യിൽ 

ഉപകയോഗിച്ച് പരിശീ ന പരിപോടിയിൽ എൻകറോള്ക് മേയ്യണും.  

 

പരിശീ ന േോ യളവ്:- 

പരിശീ ന പരിപോടിയിൽ എൻകറോള്ക് മേയ്തവർക്ക്  അവരവർക്ക് സൗേരയപ്രദ ോയ സ യത്ത് പഠനും 

പൂർത്തിയോക്കോവുന്നതോണ്. 7 മുതൽ 15  ിനിറ്റ്യ് വമര ജദർഖയും വരുന്ന  ളിത ോയ 

വീഡ്യികയോേളോയിട്ടോണ് ക്ര ീേരിച്ചിരിക്കുന്നത്. പരിശീ നത്തിൽ എൻകറോള്ക് മേയ്തിരിക്കുന്നയോള്ക് 45 

ദിവസത്തിനേും കേോഴ്സ് പൂർത്തിയോക്കണും. കേോഴ്സ് വിൈയേര ോയി പൂർത്തിയോക്കുന്ന പരിശീ നോർഥിക്ക് 

സർട്ടിഫിക്കറ്റ്യ്, കപോർട്ട ിൽ തമന്ന  ഭയ ോക്കുും. പരിശീ ന മ ോഡ്യൂള്ക്  2020 മസപ്തും ർ 07, 2:30 pm 

മുതൽ േി  മവ ് ജസറ്റ്യിൽ  ഭയ ോകുന്നതോണ്. 

 

രൈികേഷൻ:- 

പരിശീ നത്തിൽ പരിപോടിയിൽ രൈിസ്റ്റർ മേകയണ്ട വിധ്ും ചുവമട കേർത്തിരിക്കുന്നു. 

1. ecourses.kila.ac.in എന്ന മവ ്കപോർട്ടൽ (https://ecourses.kila.ac.in/) സന്ദർശിക്കുേ 

2. കഹോും കപൈിൽ Featured courses എന്ന ത മക്കട്ടിന തോമഴ ൈനപ്രതിനിധ്ിേള്ക്ക്കോയള്ള ജൈവ 

വയവസ്ഥ അടിസ്ഥോനത്തിൽ ദുരന്ത സോധ്യത  ഘൂേരണും (Ecosystem-based Disaster Risk Reduction 

- Eco-DRR) പരിശീ നും എന്ന കേോഴ്സ് തിരമഞ്ഞടുക്കുേ.  

3. തിരമഞ്ഞടുക്കുകമ്പ്യോള്ക് രൈിസ്റ്റർ ക ോഗിൻ മേയ്യോനള്ള കപൈ് തുറന്നു വരുും. രണ്ട് രീതിയിൽ 

രൈിസ്റ്റർ/ക ോഗിൻ മേയോനള്ള ഓപ്ഷനോണ് വരുന്നത്: 

  

a. Google account വഴി 

● Google എന്ന ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് മേയ്യുേ  

● ഏതു Gmail Account-ൽ നിന്നോകണോ രൈിസ്റ്റർ/ക ോഗിൻ മേയ്യോൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അത് 

തിമരമഞ്ഞടുക്കുേ.  

● അകപ്പോള്ക് തിരമഞ്ഞടുത്ത മ യി ിക ക്ക് IT Administrator KILA എന്ന account ൽ നിന്നുും 

വരുന്ന മ യി ിമ   ിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് മേയ്ത് account activate മേയ്യുേ.  

●  ിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് മേയ്ത് വരുന്ന കപൈിൽ പരിശീ ന പങ്കോളിയമട വിവരങ്ങള്ക് നൽേി update 

profile എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് മേയ്യുേ. 

b. Create New Account വഴി  

● Create New Account എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് മേയ്യുേ. 
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● പരിശീ ന പങ്കോളിയമട വിവരങ്ങള്ക് നൽേി, create my new account എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് 

മേയേ. 

● പരിശീ ന പങ്കോളി നൽേിയ മ യി ിക ക്ക് IT Administrator KILA എന്ന account-ൽ നിന്നുും 

വരുന്ന മ യി ിമ   ിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് മേയ്യുേ. 

● ഇനി വരുന്ന കപൈിൽ continue എന്ന ഓപ്ഷൻ ക്ലിേ േയ്യുേ. 

4. ഇനി വരുന്ന കപൈിൽ course എന്ന ഓപ്ഷനിൽ എ ർൈൻസി ജൈവ വയവസ്ഥ 

അടിസ്ഥോനത്തിലുള്ള ദുരന്ത സോധ്യത  ഘൂേരണും (Ecosystem-based Disaster Risk Reduction - Eco-

DRR)  പരിശീ ന പരിപോടി എന്ന കേോഴ്സ് തിരമഞ്ഞടുക്കുേ.  

5. മറൈിസ്റ്റർ മേയ്തു േഴിഞ്ഞു വരുന്ന കപൈിന വ ത് വശത്തോയി enrol എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് മേയ്യുേ.  

6. ഇനി വരുന്ന കപൈിൽ course content എന്ന ത മക്കട്ടിന തോമഴ പരിശീ നത്തിൽ 

ഉള്ക്മപടുത്തിയിരിക്കുന്ന 9 മസഷനേമള സും ന്ധിച്ചുള്ള വീഡ്യികയോ, ഓഡ്യികയോ, കഡ്യോേുമ െ്, 

പഠനസോ ഗ്രിേള്ക്, പരീഷ എന്നിവ കേർത്തിരിക്കുന്നു.  

7. ഒരു മസഷൻ പൂർത്തിയോക്കിയതിന കശഷും അടുത്ത മസഷനിക ക്ക് കപോേോവുന്നതോണ്.   

8. എല്ലോ മസഷനും വിൈയേര ോയി പൂർത്തീേരിച്ചോൽ complete certificate എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് മേയ്തു 

certificate ഡ്യൗണ്ക ോഡ്യ് മേയ്യോവുന്നതോണ്. 

 

 

കേോഴ്സ് ഡ്യയറക്ടർ 
 
കഡ്യോ. കൈോയ് ഇള ണ് 
ഡ്യയറക്ടർ- ൈനറൽ,  
േി  
 

 

കേോഴ്സ് കേോ-ഓർഡ്യികനറ്റ്യർ 

വികനോദ് കു ോർ സി. 
മ േ്േറർ ഇൻ റൂറൽ എേകനോ ിക്സ്, 
േി  
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 മുളങ്കുന്നത്തുേോവ്, തൃശ്ശുർ  680 581 
 

ജൈവ വയവസ്ഥ അടിസ്ഥോനത്തിലുള്ള ദുരന്ത സോധ്യത  ഘൂേരണും 
 (Ecosystem-based Disaster Risk Reduction - Eco-DRR)  

ൈന പ്രതിനിധ്ിേള്ക്ക്കുള്ള  ഓണ്ജ ൻ പരിശീ ന പരിപോടി  

                                  മസഷൻ പ്ലോൻ 

ക്ര  
നമ്പ്യർ 

മസഷൻ ഉപവിഷയങ്ങള്ക് 

1 ആമുഖും- കശഷി 
വിേസന പദ്ധതിയും 
ഇകക്കോ ഡ്യിആർആറും 

• കശഷി വിേസന പദ്ധതിയമട ആമുഖും 

• ഇകക്കോസിസ്റ്റും അടിസ്ഥോന ോക്കിയള്ള പ്രോകദശിേ 
ത ത്തിമ   ദുരന്തസോധ്യത  ഘൂേരണും -ആശയും, 
സ ീപനും  

• നീർത്തട അടിസ്ഥോനത്തിലുള്ള പദ്ധതി ആസൂത്രണും, 
വിവിധ് പദ്ധതിേളമട ഏകേോപനും 

• തകേശ സ്ഥോപന ത  ദുരന്ത നിവോരണ പദ്ധതി 
ആസൂത്രണും  

2 നദി പുനരുദ്ധോരണവുും 
തീര സുംരഷണവുും 

• പ്രസക്തിയും, ആവശയേതയും 

• ഇകക്കോ-ഡ്യിആർആറിമെ അടിസ്ഥോന ശോസ്ത്രും 

• നീർത്തട അധ്ിഷ്ഠിത സ ീപനും 

• എുംൈിഎൻആർഈൈിഎസ് / എയഇൈിഎസ് േീഴിൽ 
ഏമറ്റ്യടുക്കോവുന്ന പ്രവൃത്തിേള്ക് 

3 ൈ  മേോയ്ത്തു 
നിർമ്മിതിേള്ക്  

• ൈ  മേോയ്ത്തിമെ പ്രോധ്ോനയും – കേരളത്തിൽ 

• ൈ  മേോയ്ത്തിമെ അടിസ്ഥോന ശോസ്ത്രും 

• വിവിധ് ൈ  മേോയ്ത്ത് നിർമ്മിതിേള്ക് 

• കേസ് സ്റ്റഡ്യി 
4 പരിസ്ഥിതി സുരഷിത 

കറോഡുേള്ക്  
• പ്രസക്തിയും, ആവശയേതയും 

• സോകങ്കതിേ വശങ്ങളും എ ുംൈിഎൻആർൈിഎസ് / 
എയഇൈിഎസ് ന് േീഴിൽ ഏമറ്റ്യടുക്കോവുന്ന  പ്രവൃത്തിേളും  

5 േണ്ടലുേളും  റ്റു 
സസയങ്ങളും ഉപകയോഗിച്ച് 
തീരകദശ സുംരഷണും  

• തീരസുംരഷണത്തിമെ ആവശയേതയും, അടിസ്ഥോന 
ശോസ്ത്രവുും 

• തീരകദശ പരിപോ നും- േണ്ടലുും  റ്റു സസയങ്ങളും 

• എ ുംൈിഎൻആർൈിഎസ് / എയഇൈിഎസ് ന് േീഴിലുള്ള 
അനവദനീയ ോയ പ്രവർത്തനങ്ങള്ക് 

6 േവോറിേളമട പരിസ്ഥിതി 
പുനസ്ഥോപനും 

• ആശയവുും സ ീപനവുും 

• േവോറിേളമട പരിസ്ഥിതി പുനഃസ്ഥോപനത്തിമെ അടിസ്ഥോന 
ശോസ്ത്രവുും, എ ുംൈിഎൻആർൈിഎസ് / എയഇൈിഎസ് ന് 
േീഴിലുള്ള അനവദനീയ ോയ പ്രവർത്തനങ്ങളും.  

• കേസ് സ്റ്റഡ്യി 
7 േോട്ടുതീ 

പ്രതികരോധ്ത്തിനോയള്ള 
ഇടമപടലുേള്ക് 

• ആവശയേത 

• ഇകക്കോ-ഡ്യിആർആറിമെ അടിസ്ഥോന ശോസ്ത്രും 
എഞ്ചിനീയറിുംഗ് വശങ്ങള്ക്, എ ുംൈിഎൻആർൈിഎസ് / 
എയഇൈിഎസ് ന് േീഴിൽ ഏമറ്റ്യടുക്കോവുന്ന പ്രവൃത്തിേള്ക് 

8 നഗര പ്രളയ 
 ഘൂേരണും 

• നഗര പ്രളയും -  ോധ്ിക്കുന്ന ഘടേങ്ങളും,  
 ഘൂേരണത്തിൽ ഇകക്കോ-ഡ്യി.ആർ.ആർ അടിസ്ഥോന 
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ശോസ്ത്രവുും 
 

• ഇകക്കോ-ഡ്യി.ആർ.ആർ പരിഹോരങ്ങള്ക്  

• എയഇൈിഎസ് പദ്ധതിയമട സോധ്യതേള്ക് പ്രോകയോഗിേ 
പരിഹോര  ോർഗ്ഗങ്ങള്ക്  

9 ക ോണിറ്റ്യറിങ്ങും 
ഇവോലുകവഷൻ 
മെയിുംവർക്ക് 

• ക ോണിറ്റ്യറിുംങ്ങും ഇവോക വഷനും എന്ത്? 

• ക ോണിറ്റ്യറിുംങ്ങും ഇവോക വഷനും എങ്ങമന? 

• ക ോണിറ്റ്യറിുംങ്ങും ഇവോക വഷനും തമ്മിലുള്ള വയതയോസും? 

• ഈ കപ്രോൈക്ടിൽ ക ോണിറ്റ്യറിുംങ്ങിമെയും  ഇവോക വഷകെയും 
പ്രസക്തി ? 

• ക ോണിറ്റ്യറിുംങ്ങും ഇവോക വഷനും മേയ്യോൻ ചു ത  ആർക്ക്? 

• എമന്തോമക്ക പരികശോധ്ിക്കണും?  
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