
�പളയബാധിത �പേദശ�ളിെല  േവാള�ിയർസിനു� 
സഹായപുസ്തകം  

എ�് സഹായമാണ് ഞ�ൾ�് ആവശ�ം 
http://keralarescue.in എ� െവബ്ൈസ�് അത�ാവശ� സഹായം ആവശ�മു�വരുേടയും      
ര�െ�ടു�ൽ ആവശ�മു�വരുേടയും വിവര�ൾ േശഖരി�് വരു�ു. േവാള�ിയമാർ      
അതിെല ആവശ��ള�െട ആധികാരികതയും മുൻഗണനയും േഫാണിൽ വിളി� ഉറ�്       
വരു�ണം. ആവശ�ം ആധികാരികമാെണ�് ഉറ�ായാൽ ആ വിവരം അേ�ാൾ തെ�        
േകരള സർ�ാരുമായും ആ �പേദശെ� ലഭ�മായ േവാള�ിയർമാരുമായും പ�്       
െവയ്�ു�താണ്.  

നി�ൾ�് എ�െന സഹായി�ാം 
1. http://volunteers.keralarescue.in  എ� െവബ്ൈസ�ിൽ െച�് ഒരു േവാള�ിയർ 

അ�ൗ�് ഉ�ാ�ുക 
2. ഇേ�ാൾ ഉ�ാ�ിയ username മ��ം password ഉപേയാഗി�് േലാഗിൻ െച��ക 
3. ഇേ�ാൾ ലഭ�മായ സ് �കീനിെ� ഇടതു വശ�ായി കാണു�  Data ചി��ിൽ �ി� ്

െച��ക, ഇതു നി�െള  http://volunteers.keralarescue.in/view/data േപജിേല� ്
െകാ�് േപാകും. 

4. ഇനി  ഇടത് വശ�് ഏ�വും പുതിയ റിക���കൾ  കാണും,  അതിൽ 
ഏെത�ിലുെമാരു റിക��് തിരെ�ടു�് വലത് വശ�് കാണു�്   Edit  ബ�ൺ 
�ി�് െച��ക. 

5. താഴ്ഭാഗ�ായി കാണു�  Initial Call Note ൽ നി�്  അവെര മുൻപ് വിളി�ുകേയാ 
മ�� വിവര�േളാ ലഭ�മാേണാ എ�് പരിേശാധി�ുക.  

6. വ��ികള�മായി േഫാണിൽ ബ�െ�ടാെത  ഒരു കാരണവശാലും  റിക��്കളിൽ 
മാ�ം വരു�കേയാ  ആവശ�മി�ാെത റിക���കൾ  ഡിലി�് െച��കേയാ അരുത് .  

7. വ�കതിയുമായി േഫാണിൽ ബ�െ��് താെഴ കാണു�് നിർേ�ശ�ൾ �പകാരം 
താഴ്ഭാഗ�് കാണു�  Initial Call Note ൽ  വിവര�ൾ േചർ�ുക 

 

ത�ിരി�ൂ� വിവരം 
െത�ാേണ�ിൽ 

SPAM എ�്  അടയാളെ�ടു�ുക 

വിളി�ി�് കി���ിെ��ിൽ Initial Call Note -ൽ വിളി� തിയതി സമയം ( YYYY-MM-DD HH:MM 
രീതിയിൽ) എ�ത തവണ വിളി�� എ�് േരഖെ�ടു�ുക. 
ഉദാഹരണ�ിന്,  
 
“2018-08-18 15:56 / Call attempt number 3.” 

ത�ിരി�ുന ന�ർ 
നിലവിെ��ിൽ  

Initial Call Note -ൽ  Phone number is invalid എ�് 
േരഖെ�ടു�ുക. 

വിളി�ു� വ��ിയുെട ഭാഷ 
മനസിലാവു�ിെ��ിൽ 
 

മലയാള�ിൽ : “ഹി�ി | തമിഴ് | ഇം�ീഷ്  അറിയാേമാ” എ�് 
േചാദി�ുക.  
തമിഴ്: “ഉ�ള��് മലയാളം | ഹി�ി െതറിയുമാ” എ�് േചാദി�ുക. 
ഹി�ി:  “ആ�്േ�ാ മലയാളം | തമിഴ് ആ�ാ േഹ “ എ�് 
േചാദി�ുക. 
Initial Call Note -ൽ അേ�ഹം പറയു� ഭാഷ േരഖെ�ടു�ുക. 

 

http://keralarescue.in/
https://volunteers.keralarescue.in/
https://volunteers.keralarescue.in/view/data


 
8. റിക��് സമർ�ി� വ��ി  ആവശ�െ�ടു� ഭാഷയിൽ നി�ൾ�് സംസാരി�ാൻ 

കഴിയുെമ�ിൽ  
a. http://keralarescue.in  െവബ്ൈസ��മായി �പവർ�ി�ു� 

സ���പവർ�കനാെണ�് സ�യം പരിചെയെ�ടു�ുക. െവബ്ൈസ�ിൽ 
നൽകിയ വിവര�ൾ ഉറ�് വരു�ുവാനും അത് അധി�കതരുമായി പ� ്
െവ�ാനുമാെണ�് അറിയി�ുക. 

b. ജി�, േപര്, �ലം, അ�ഡസ്  എ�ിവ ശരിയാെണ�് ഉറ�് വരു�ുക. 
c. കൂടുതൽ വ��വും െത��കൂടാ�തുമായ വിവര�ൾ േശഖരി�ുക.  

i. എ�ാണ് ആവശ�ം  : ര�െ�ടു�ൽ | ഭ�ണം | െവ�ം | വസ്�തം | 
മരൂ�ുകൾ | പാ�ത�ൾ | മ�് അവശ� വസ്തു�ൾ ( എ�ാെണ� ്
വ��്മാ�ുക ) 

ii. ആവശ�െ��  വസ്തു�ള�െട എ�ം , എ�ത ദിവസേ��ാണ്  ആവശ�ം, 
ര�ാമാർഗ�ൾ  ഏെത�ിലും   ഭാഗികമാേയാ പൂർ�മാേയാ  മുട�ി 
കിട�ുകയേണാ  മുതലായ വിവര�ൾ േചാദി�റി��ക. 

iii. അവിെട  അകെ��് കിട�ു�വെര  കുറി��� കൂടുതൽ വിവര�ൾ 
േചാദി�ുക. ഉദാഹരണ�ിന്,  ഗർഭിണികൾ, കു�ികൾ, മുതിർ�വർ, േരാഗികൾ, 
ൈകകു�ു�ൾ മുതലായവരുെട എ�ം തുട�ിയ വിവര�ൾ. 

iv. ലഭ�മായ മ�� വിവര�ൾ  : (എ�ത ദിവസം ക�ാ�ുകളിൽ താമസിേ��ി വരും 
മുതലായ വിവര�ൾ) 

9. ലഭ�മായ വിവര�ൾ ഒ�ു കൂെട ഉറ�് വരു�ുക. “ഈ വിവര�ൾ ബ�െ�� 
അധി�കതേരയും �പവർ�കേരയും എ�ി�ും” മുതലായ ആശ�ാസവാ�ുകൾ 
പറയുക.  ഒരു കാരണവശാലും അവെര ഭീതിയിലാഴ് �ു� ഒ�ും പറയരുത്. 

10.ലഭ�മായ വിവര�ള�െട അടി�ാന�ിൽ താെഴ കാണു� മാർഗനിർേ�ശ�ൾ 
�പകാരം റിക���കൾ    New | Urgent | Priority | Spam എ�് തരം തിരി� ്
അടയാളെ�ടു�ുക. 
 

Status Description Example 

New   

Priority ആവശ��ിന് മുൻഗണന നൽകണം  2 ദിവസേ��ു� ഭ�ണം മാ�തെമ 
ലഭ�മു�� 

Urgent ഉടൻ നടപടി ആവശ�മാണ് ഗർഭിണി വീ�ിൽ കുടു�ി കിട�ു�ു.  

Spam െത�ായ അ�ഡസ്, േഫാൺ വിവര�ൾ. 
ഡിലീ�് െച�രുത്. 

 

 
11.മ�� ലഭ�മായ വിവര�ൾ താഴ് ഭാഗ�് കാണു�  Initial Call Notes -ൽ േചർ�ുക.  

a. തിയതിയും സമയവും  YYYY-MM-DD HH:MM രീതിയിൽ േചർ�ുക. 
b. ഭാഷ  : മലയാളം | ഹി�ി | തമിഴ് | ഇം�ിഷ ്

12.ഇടത് ഭാഗ�് മുകൾവശ�് കാണു�  Under Review �ി�് െചയ്ത് Published 
ബ�ൺ അമർ�ുക. 

13.മ� നിറ�ിലു� SAVE ബ�ൺ  �ി�് െചയ്ത് request േസവ് െച��ക. 
14.േഫാണിൽ ബ�െ��് വ��ി അേ�ഹ�ിെ� 200 മീ�ർ  പരിധിയിലു� ഇതുവെര 

റിേ�ാർ�് െച�ാ� request അറി�ി�ുകയാേണ�ിൽ ഒരു പുതിയ request 
ത�ാറാ�ുക. 

 

http://keralarescue.in/


 
 

 


