
തെക്കു പടിഞ്ഞാറന് കാലവര്ഷത്തിനനാടനുബന്ധിച്ച്   15.05.2020  ന് രാവിതല 

11.00 മണിക്ക്    ജിലലാകളക്ടറുതട നേമ്പറില്  നേര്ന  ന ാഗത്തിന്തറ മിനിറ്റസ് 

 
DCKTM/3333/2020-DM1                                                                  െീ െി- 26.05.2020  

 

ന ാഗത്തില് പതെടുത്തവര്   

1. അഡ്വ. തെബാസ്റ്റ്യന് കുളത്തുെല് ജിലലാ പഞ്ചാ ത്ത് പ്പെിഡ്ന്റ് , 
2. ജി. ജ നേവ് ഐ.പി.എസ്  ജിലലാ നപാലീസ് നമധാവി ,  
3. അനില് ഉമ്മന് അഡ്ീഷണല് ജിലലാ മജിസ്നടറ്റ് നകാട്ട ം    

4. ഷിനനായ് തക.ആര് അസ്സിസ്റ്റ്ന്് ഡ്ിവിഷണല് ഒാാഫീെര്  ഫ ര് & 

റസ്കയൂ നകാട്ട ം 

5. ജ പ്പകാശ് വി ജിലലാ െപ്ലൈ ഒാാഫീെര് നകാട്ട ം  

6. നഡ്ാോഃ പി.എന് വിേയാധരന് തഡ്.ഡ്ി.എം.ഒ ജിലലാ തമഡ്ിക്കല് ഒാാഫീെര് 

നകാട്ട ം  

7. ബിനു നജാണ് പഞ്ചാ ത്ത് തഡ്പയൂട്ടി ഡ് റക്ടര് നകാട്ട ം 

 

   േുരന്ത നിവാരണ അനൊറിറ്റി ന ാഗത്തിനലക്ക്   എത്തി നേര്ന 

എലലാ അംഗങ്ങനള ും ജിലലാ കളക്ടര്  െവാഗെം തേയ്െു. തെക്ക് 
പടിഞ്ഞാറന് കാലവര്ഷം   ശക്തമാകുന മുനറി ിപ്പുറി ിപ്പുകള് 

ലഭിച്ചുതകാണ്ടിരിക്കുക ും അനൊതടാപ്പം നകാവിഡ് വയാപന ഭിക്ഷണി 
നില നില്ക്കുക ും തേയ്യുന ൊഹേരയത്തില്  േുരന്ത നിവാരണ 

പ്പവര്ത്തനങ്ങള്  മുന്കൂട്ടി ആെൂപ്െണം തേയ്് നടപ്പിലാക്കുന് 

െംബന്ധിച്ച്  േര്ച്ച് തേയ്യുനെിനാണ് ന ാഗം നേര്നിരിക്കുനതെന് 
ജിലലാ കളക്ടര് ആമുഖമാ ി പറഞ്ഞു. 
 

   കാലവര്ഷ മുതനാരുക്കവുമാ ി ബന്ധതപ്പട്ട് െംസ്ഥാന േുരന്ത 

നിവാരണ അനൊറിറ്റി പുറത്തിറക്കി ിട്ടുള്ള ഒാാറഞ്ച് ബുക്ക്    
െര്ക്കാര് ഉത്തരവുകള് പ്പകാരം െനേശ െവ ം ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്ക് 
നല്കി ിട്ടുള്ള േുമെകള്, തകാനറാണാ പ്ലവറസ് വയാപനം 

എനിവ ുതട അടിസ്ഥാനത്തില് ജിലല ിതല പ്പവര്ത്തനങ്ങള് 

ഏനകാപിപ്പിക്കണതമനും അെിനാ ി പഞ്ചാ ത്ത് തഡ്പയൂട്ടി 
ഡ് റക്ടര്, ജിലലാ ൈാനിങ്ങ് ഒാാഫീസ് ,ജിലലാ േുരന്ത നിവാരണ വിഭാഗം  

എനീ ഒാാഫീെുകളിതല  ഉനേയാഗസ്ഥതര ഉള്തപ്പടുത്തി ഒരു ടീം 

രൂപികരിക്കണതമന്  ജിലലാ കളക്ടര് നിര്നേശിച്ചു. 
 

  തമയ് 31 ന് മുമ്പാ ി ജലനെേന വകുപ്പും െനേശ െവ ം ഭരണ 

സ്ഥാപനങ്ങളും  െങ്ങളുതട അധീനെ ിലുള്ള പ്പനേശതത്ത നേികളും 

നൊടുകളും നീര്ച്ചാലുകളും വൃത്തി ാക്കി  നീതരാഴുക്ക് 
െുഗമമാനക്കണ്ടൊണ്. ഇെിനാ ി തൊഴിലുറപ്പ്  തൊഴിലാളികളുതട 

നെവനവും വിനിന ാഗിക്കാവുനൊണ്. കലുെുകള്ക്കിട ിതല ും 

ഒാാടകളിനല ും മാലിനയ നീക്കത്തിന് തപാെുമരാമത്ത് നിരത്ത് 



വിഭാഗതത്ത േുമെലതപ്പടുത്തി. ടി സ്ഥലങ്ങളില് തവള്ളതക്കട്ടുകള് 

ഉണ്ടാകാന്   ൊഹേരയം ഉണ്ടാകാന് പാടിലല.  
 

   മുന്വര്ഷങ്ങളില് പ്പള ം ബാധിച്ച (ൊഴ്ന്ന പ്പനേശങ്ങള്) 

പഞ്ചാ ത്തുകളില്   ബന്ധതപ്പട്ട വകുപ്പുളുമാ ി  നേര്ന്  േുരന്ത 

ലഘൂകരണ പദ്ധെികള്  െയ്യാറാക്കി ആവശയമാ  മുനനാരുക്കങ്ങള് 

നടനത്തണ്ടൊണ്.  

 

  േുരിൊശവാെ കയാമ്പുകള് ആരംഭിക്കുനെിനുള്ള തകട്ടിടങ്ങള് 

മുന്കൂട്ടി കതണ്ടനത്തണ്ടെും പ്കമീകരണങ്ങള് ഏര്തപ്പടുത്തുനമ്പാള് മുന് 

വര്ഷങ്ങളിതല സ്ഥിെിഗെികള് വില ിരുത്തി ും  covid 19 

മാനേണ്ഡപ്പകാരവും  ആവശയമാ  നഭേഗെികള് വരുത്തണം   

ആളുകതള ൊമെിക്കുനെിന് പ്പനെയകം െരം െിരിച്ച് തകട്ടിടങ്ങള്  

പ്കമീകരിക്കണതമനും 60 വ സ്സിന് മുകളില് പ്പാ മാ വര്ക്കും 

ഗര്ഭിണികള്ക്കും  കവാറന്റീനില് കഴി ുനവര്ക്കും പ്പനെയകം 

പ്കമീകരണങ്ങള് ഏര്തപ്പടുത്തണം. മുന് വര്ഷങ്ങളില്  പ്പള ം 

കൂടുെലാ ി ബാധിച്ച നമഖലകളില് പ്പനെയകം പ്ശദ്ധ 

നകപ്രീകരിനക്കണ്ടെും ഇവിതട ൊമെിക്കുനവതര മുന്കൂട്ടി  
മാറ്റിപ്പാര്പ്പിക്കുനെിന് റവനയൂ, െനേശെവ ഭരണ വകുപ്പുകള് 

നടപടികള്  െവീകരിനക്കണ്ടൊണ്   എനും   ജിലലാ കളക്ടര് അറി ിച്ചു.  
 

  മുന് വര്ഷങ്ങളില് മുങ്ങിമരണങ്ങളും മറ്റ് അപകടങ്ങളും  

ഉണ്ടാ ിട്ടുള്ള നേീ/നൊട് /ക ങ്ങള് െുടങ്ങി  സ്ഥലങ്ങളിലും 

കുളിക്കടവുകളിലും, വിവിധ ടൂറിസ്റ്റ്് നകപ്രങ്ങളിലും 

മുനറി ിപ്പ്/നബാധവല്ക്കരണ നബാര്ഡ്ുകള് െഥാപിനക്കണ്ടെും ടി 
സ്ഥലങ്ങളില് അപകടങ്ങള് ഉണ്ടാകാെിരിക്കുനെിനാവശയമാ ി എലലാ 

വിധ കരുെല് നടപടികളും ബന്ധതപ്പട്ട െനേശ െവ ഭരണ വകുപ്പും  

ടൂറിെം വകുപ്പും  െവീകരിനക്കണ്ടൊണ്. 

 
 

   കാലവര്ഷത്തില് വീടുകള്ക്കുണ്ടാകുന നാശ നഷ്ടങ്ങള് ബന്ധതപ്പട്ട് 
െനേശ െവ ംഭരണ സ്ഥാപനത്തിതല ഒവര് െീ ര് /എഞ്ചിനീ ര്  അനന 

േിവെനമാ തൊട്ടടുത്ത േിവെനമാ െതന പരിനശാധന നടത്തി നാശനഷ്ടം 

കണക്കാനക്കണ്ടെും നഷ്ടപരിഹാരം അടി ന്തിരമാ ി 
ലഭയമാനക്കണ്ടെുമാണ്. 

 

 െനദ്ധ െംഘടനകളുനട ും േുരന്ത പ്പെികരണത്തിനാവശയമാ  

ഉപകരങ്ങളുനട ും വാഹനങ്ങളുനട ും  വിവരം പഞ്ചാ ത്ത്,  
ൊലൂക്ക് െലത്തില് നശഖരിനക്കണ്ടൊണ്. 

 



   മഴക്കാല പൂര്വ ശുേീകരണത്തിന്തറ  മുനനാടി ാ ി നടത്തി  

ന ാഗത്തിന്തറ അടിസ്ഥാനത്തില് മഴക്കാല പൂര്വ ജാപ്ഗൊ 

പ്പവര്ത്തനങ്ങള് ഫലപ്പേമാ ി നടത്തുനെിന് ജിലല ിതല െനേശ 

െവ ംഭരണ സ്ഥാപന പ്പെിനിധികളുതട ന ാഗം വിളിച്ചു കൂട്ടുക ും 

മഴക്കാലത്തിന് മുമ്പാ ി അടി ന്തിര പ്പാധാനയനത്താതട ശുേീകരണ 

പ്പവര്ത്തനങ്ങള് നടത്തണതമന് െീരുമാനിച്ചിട്ടള്ളെുമാണ്.  ഓനരാ 

െനേശ സ്ഥാപനങ്ങളിലും ബന്ധതപ്പട്ട വകുപ്പ് ഉനേയാഗസ്ഥന്മാരുതട 

ന ാഗങ്ങള് നേര്ന് വാര്ഡ് െല  മുതനാരുക്കങ്ങള്    

ആരംഭിച്ചിട്ടുള്ളൊതണന് പഞ്ചാ ത്ത് തഡ്പയൂട്ടി ഡ് റക്ടര് 

അറി ിച്ചു.  
  

   കാലവര്ഷ മുതനാരുക്ക പ്പവര്ത്തനങ്ങളും നകാവിഡ് 19 

പ്പെിനരാധ പ്പവര്ത്തനങ്ങളും ഏനകാപിപ്പിച്ച് മുനനാട്ട് 
തകാണ്ടുനപാകുനെിനാ ി എലലാ വകുപ്പുകളിനല ും 

ഉനേയാഗസ്ഥരുനട ും പൊളിത്തം ഉണ്ടാ ിരിക്കണതമന് ജിലലാ കളക്ടര് 

അഭയര്ഥിച്ചു.   

 
 

      ന ാഗം 12.30 ന് അവൊനിച്ചു, 
 

                                                                                                       (ഒപ്പ്)  
                                                                                            തേ ര്മാന്  

          ജിലലാ േുരന്ത നിവാരണ 

അനൊറിറ്റി  ,നകാട്ട ം  

 
         
        
 പകര്പ്പ്  
എലലാ അംഗങ്ങള്ക്കും  

ബന്ധതപ്പട്ട എലലാ വകുപ്പ് നമധാവികള്ക്കും.  

   


