
2019      ലലെ മൺസൂൺ മുലന്നൊരുക്ലങ്ങ ുട്ഭാഗമ്ി �   21.05.2020   തീി ത� ര്വ�ലലെ   11.00  
മണ�ര് ചചർന ജ�ല് ദരരന�വ്രണ തചത്റ� � ചി ്ഭാഗത�ലന നങ്ങ നടങ്ങ� കറ�്്  .  

               
               ചകേരളത�ൽ  ജൺ  1 തീി ത�  മൺസൂൺ  ആരംുട�കലമന്ണ്  ചകേേ
കേ്ലെ്വസ്ഥ ന�രീകണ ചകേേം തറ�ി �ച�ചളളലതളം കേഴ�ഞ മൺസൂൺ സീസണ�ൽ
ചനര�ചങ്ങേ�  വന ദരരനമ്ി �  ബനല്പ്  ആി ത്  ചനര�ടനത�ൽ  വന
ച നട്ര്യ്മകേക്ലങ്ങടം  തനുടവ   നട്ഠുക്ലങ്ങടം  ലവള�ചത�്തം  ചകേ്വ�ഡ്  19
 നടകേർചവ്യ്ധ�ടലങ്ങ ുടീഷണ�  ന�ലെന�ൽകനത�ന്്തം   ഇതവണലത മൺസൂൺ
സീസണ�ൽ  ഓചര്  വകുകേക്ലങ്ങടം  പവർതനു്  ചടലെനം  ി ഥ്സമി ം
ഇങ്ങല നടങ്ങ്ന്നന തരത�ചലെര്  ഉി രണലമളം  ബനല്പ വകുകേക്ലങ്ങ
ഉതരവ്ദ�ത്വു്  ി ഥ്സമി ം  ലെുട്യമ്കന തരത�്തളള  ആകൻ  പ്നകേ്
തയ്റ്ര�  ലവരണലമളം  ജ�ല്  കേളക്ടറലങ്ങ തധ�കേചമതലെ വഹിക�കന എ .ഡ�.എം
ആമുഖമ്ി �  നടറഖ.
               കേഴ�ഞ വർഷം  തുട�മുഖീകേര�ച ദരരം  നൽകേ�ി   നട്ഠം  ഉ്ലര്േ്
ലകേ്േ്  മ് �്്ർ്�ചരേവലര മുൻകപ�  കേലേടെതകേടം ത നടകേങ്ങ ദരരചമഖലെകേള�ൽ
 നടര�ചശ്ധന നങ്ങത�  ദരരസ്ധ്യത  മനസ�ലെ്ര�  ലവകകേടം  തചദശസ്വി ം  ുടരണ
സ്ഥ് നടനു്  ജ്ഗത  ന�ർചദശു്  ി ഥ്സമി ം  ജനുള�ചലെലരത�കനത�ന്
ചവേ കമീകേരണു് ഏർല്ടതണലമളം മുൻ ്നട  പളി ം  ഉേ്ി  സ്ഥലെുള�ൽ
കടതൽ ശ്രദ്ധ കേ്ണ�ചരേണമ്ലണന് ജ�ല്  നട്്ി ത് പസ�ഡന്  നടറഖ.
               സംസ്ഥ്ന തങ്ങ�ി ര�ര ഘപ കേ്ര്യന�ർ്ഹികണ ചകേേം (SEOC)  പറല്ടവ�ച
കേ്ലെവർഷ-ണലെ്വർഷ മുലന്നൊര, ദരര പത�കേരണ മ്ർരചരഖി �ൽ (ഓറ്് ബര്)
 നടര്മർശ�കന കേ്ര്യു്  വകുകേ്  ി ഥ്സമി ം  നങ്ങ്�ൽ  വനൊതണലമളം
തഹികസ�ൽദ്ർമ്ർ  ത്ലര്  തലെത�ൽ  ദരര�ന�വ്രണ  പവർതനു്
ഏചകേ് നട�രണലമളം തധ്യകൻ ചി ്ഭാഗത�ൽ ന�ർചദശ�ച.
ണങ്ങർ ന്  പധ്ന  വകുമ്ി �  ബനല്പ്  ഇത�ചന്ങ്ങകേം  ലചയ�ചളള  പവർതനു്
വ�ലെി �നൊത�. ത്ലഴ  നടറടന തീനൊമ്നു് കകേലകേ്ളക്കേടേ്ി �.
 
തീനൊമ്നു്     

1. ചകേ്വ�ഡ്  19   നടകേർചവ്യ്ധ�ടലങ്ങ ുടീഷണ�  ന�ലെന�ൽകന സ്ഹികചര്യത�ൽ
പളി മുേ്ി ്ൽ  ജനുലള മ് �്്ർ്�ചരേ കേ്യ്്പകേള�ൽ  ത�രര്
ഒഴ�വ്ര്ന്ി �  2018,2019 വർഷുള�ലലെ പളി ബ്ധ�തചമഖകേള�ലലെ
ത്മസര്ലര(പചത്യകേ�ച്  കപ�കേ്,  ഭാഗർുട�ണ�കേ്,  മുത�ർനവർ,  ചര്ഭാഗ�കേ്)
ബന്ധുരക്ലങ്ങചി ്  സുഹൃതടെതകേക്ചങ്ങചി ്  വീടകേള�ചലെചര്  മറ്റു സരക�തമ്ി 
സ്ഥലെുള�ചലെചര്  മഴര്ലെത�ന്  മുൻ ്നട  തലന മ് �   നട്ർ്�ചരേത്ണ് .
കങ്ങ്ലത ചഹിക്ം  കേ്വ്റനി �ന�ൽ  കേഴ�ടനവലരടം  ,  ചകേ്വ്ഡ്  19
ചര്ഭാഗലെകണു്  ഉളവലരടം   നട്ർ്�ര്നള കേ്യ്്പകേ്  മുൻകപ�
കേലേചതേണം  തവടലങ്ങ ആചര്ഭാഗ്യ നടരമ്ി    നടര� നട്ലെനത�ന്
ആചര്ഭാഗ്യവക്് പചത്യകേം നങ്ങ നടങ്ങ� കമു് സ്വീകേര�ചരചേണമ്ണ്  .(നങ്ങ നടങ്ങ�  -
തഹികസ�ൽദ്ർമ്ർ, ഡ�.എം.ഒ,  നട്്ി ത് ലഡ നടയൂടപ� ഡി റക്ടർ) 

2. ദരരന�വ്രണ  പവർതനു്  കേ്ര്യകമമ്ി �  ഏചകേ് നട� നട�കനത�ന്ി �
ത്ലര്,  വ�ചലജ്  തലെുള�ൽ  ചകേ്ർ  ങ്ങീം  ര നടീകേര�ചരേത്ണ്.  (നങ്ങ നടങ്ങ�  -
തഹികസ�ൽദ്ർമ്ർ) 

3. ജൺ  1  ന്  മുൻ നട്ി �  തചദശസ്വി ംുടരണസ്ഥ് നടനുക്ലങ്ങ തധ്യകൻമ്നൊലങ്ങ
ചി ്ഭാഗം ചചചരേത്ണ്. (നങ്ങ നടങ്ങ� - ജ�ല്  നട്്ി ത് പസ�ഡന്)

4. ചകേ്വ�ഡ്  19   നടകേർചവ്യ്ധ�ടലങ്ങ ുടീഷണ�  ന�ലെന�ൽകന സ്ഹികചര്യത�ൽ
സനദ്ധപവർതകേനൊലങ്ങ വ�ന്യ്സത�ൽ പചത്യകേ ശ്രദ്ധ ആവശ്യമുളണം ചഹിക്പ്
ചസ്പ്ചകേള�ൽ  ന�ചന്,  കേകേൻലമന്  ചസ്ണ�ൽ  ന�ചന്  വനവലര
രക്പവർതനത�നം  മറ്റും  ഉ്ല്ടത്ത�ര�കനത�ന്  ശ്രദ്ധ
പലെർചതേണമ്ണ്.  
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5.  നടപ�കേ വർര വ�ുട്ഭാഗത�്തളവലര കേ്ലെവർഷം ആരംുട�കനത�നമുൻ ്നട  തലന
സരക�തമ്ി  ത്മസസ്ഥലെുള�ചലെര്  മ്റ്റുനത�നള നങ്ങ നടങ്ങ�കേ്
സ്വീകേര�ചരേത്ണ്. (നങ്ങ നടങ്ങ� - ഐ. �.ഡ�. നട�)  

6. സ്ക്കൂ്  ലകേപ�ങ്ങുക്ലങ്ങ ഫകെട്ട� ്നസ്  ഉറുവനൊടെതനത�ന്  ചവേ ന�ർചദശു്
കേർശനമ്ി �  നങ്ങ്�ൽ  വനൊചതേണം  സ്ക്കൂ്  മു ടെതം   നടര�സരടെതം  കപ�കേക്ലങ്ങ
ജീവനം  സ്വത�നം  ുടീഷണ�ി ്കന തരത�്തളള  മരുക്ം  ച�ലകേക്ം  മുറ�ച്
മ്ച േണമ്ണ്. (നങ്ങ നടങ്ങ� - ഡ�.ഡ�.ഇ.മലെുറം)

7. തങ്ങ�ി ര�രഘപുള�ൽ  ഉ നടചി ്ഭാഗ�കനത�ന്  ആവശ്യമ്ി  രക്പവർതന
ഉ നടകേരണുക്ലങ്ങ ലെുട്യത  ഫകെട്ടി ർ  &  റസ്കയൂട വക്്  ഉറ്്  വനൊചതേണം
തത്യ്വശ്യമ്ി  ചവേ ഉ നടകേരണുക്ലങ്ങ ലെ�സ്് തങ്ങ�ി ര�രമ്ി � കേളക്ടചറ �ൽ
സമർ്�ചരേണമ്ണ്.(നങ്ങ നടങ്ങ� - ജ�ല് ഫകെട്ടി ർ ഓഫകെട്ടീസർ , മലെുറം)

8. കേനത മഴ  ഉേ്കന സ്ഹികചര്യത�ൽ  മ് �്്ർ്�ചരേത്ി �ചളള
തംഭാഗൻവ്ങ്ങ�കേക്ലങ്ങ ലെ�സ്്  ലചെ ലവചരേണം  ആവശ്യലമമ�ൽ  മ്റ്റുനത�ന്
ചവേ ലകേപ�ങ്ങം  കേലേചതേണമ്ണ് .(നങ്ങ നടങ്ങ�  -  ജ�ല്  സ്മൂഹഹിക�കേ  നീത�
ഓഫകെട്ടീസർ , മലെുറം.)

9. തങ്ങ�ി ര�രഘപുള�ൽ  കേ്യ്്പകേള�ചലെര്  ആവശ്യമ്ി  ുടക്യ ധ്ന്യുക്ം
എണ്ണടം  മലണ്ണണ്ണടം  എല്  ത്ലര�്തമുള സലപ ഓഫകെട്ടീസർമ്ർ
തഹികസ�ൽദ്ർമ്ർര് എത�ചരേത്ണ്. (നങ്ങ നടങ്ങ� - ജ�ല് സലപ ഓഫകെട്ടീസർ) 

10.തങ്ങ�ി ര�രസ്ഹികചര്യുള�ൽ  ഉ നടചി ്ഭാഗ�ര്ന്വശ്യമ്ി  ചബ്ചകേക്ചങ്ങടം
വളുക്ചങ്ങടം  കഡ്രവർമ്നൊചങ്ങടം  വ�വരു്  ജ�ല്  തങ്ങ�ി ര�രഘപ
കേ്ര്യന�ർ്ഹികണ ചകേേത�ൽ ലെുട്യമ്ചരേത്ണ്. (നങ്ങ നടങ്ങ� - ഡ�.ഡ�.ഫകെട്ട�ഷറീസ്)

11.ഓചര്  വ�ചല്കേള�ചലെടം  ദരരസ്ധ്യത  ചമഖലെകേ്  കേലേടെതകേടം  ഏണ
തരത�്തളള  ത നടകേങ്ങമ്ണ്  ഉേ്കേ്ൻ  സ്ധ്യതലി ളം  മനസ�ലെ്ര�
തങ്ങ�ി ര�ര  ഘപുള�ൽ  സ്വീകേര�ചര്േ നങ്ങ നടങ്ങ�കേ്  സംബന�ചം  ഒനൊ
ധ്രണി �ലലെചതേണം  ി ഥ്സമി ം  ബനല്പ ചമതലെതകേ്
ന�ർ്ഹിക�ചരേണമ്ണ്. (നങ്ങ നടങ്ങ�- തഹികസ�ൽദ്ർമ്ർ , വ�ചലജ് ഓഫകെട്ടീസർമ്ർ)

12.കവദ്യുത  കലെൻ  ല നട്പ�  വീും  മറ്റും  ഉേ്കന ത നടകേങ്ങു്
ഒഴ�വ്കനത�നം  കവദ്യുത�  മുങ്ങരം  ഇല്ത�ര�കനത�നം  ലകേ.എസ്.ഇ.ബ�.
ി ഥ്സമി ം  ഇങ്ങല നടേണം,  എല്  സർര�ള�ന കേീഴ�്തം  QRT  ങ്ങീമുകേ്
സജ്ജീകേര�ചരേണമ്ണ്.(നങ്ങ നടങ്ങ�- KSEB ലഡ നടയൂടപ� ചീഫകെട്ട് എ്�നീി ർ ,  ത�രർ ,
മച്ര�, മലെുറം , ന�ലെമർ)

13.തങ്ങ�ി ര�രഘപുള�ൽ  ല നട്പ�  വീണ  മരച�ലകേക്ം  മറ്റും  ി ഥ്സമി ം  മുറ�ച്
മ്റ്റുനത�ന്  ആവശ്യമ്ി  ലത്ഴ�ലെ്ള�കേലളടം  ചകേ്ൺ്്ക്ടർമ്ലരടം  മുൻകപ�
കേലേത� ലവചരേത്ണ്.(നങ്ങ നടങ്ങ�- KSEB ലഡ നടയൂടപ� ചീഫകെട്ട് എ്�നീി ർ , ത�രർ
, മച്ര�, മലെുറം , ന�ലെമർ)

14.ജ�ലി �ൽ ലെുട്യമ്ി  ്ര്,  ലജ.സ�.ബ�,  ഹിക� ്ച�,  ലചി �ൻ ലബൽറ്റുള ഹിക� ്ച� ,
വ്ഹികനത�ൽ  ഘങ്ങ�്�ച�ചള വലെ�ി  ജനചറ ർ  എന�വടലങ്ങ വ�വരുക്ം
ഉങ്ങമസ്ഥനൊലങ്ങ വ�വരുക്ം ജ�ല് തങ്ങ�ി ര�രഘപ കേ്ര്യന�ർ്ഹികണ ചകേേത�ൽ
ലെുട്യമ്ചരേത്ണ്. (നങ്ങ നടങ്ങ� - ആർ. �.ഒ)

15.മഴര്ലെ  മുലന്നൊരുക്ലങ്ങ ുട്ഭാഗമ്ി �  എല്  വ�ചലജ്  തലെത�്തം
തചദശസ്വി ംുടരണ  സ്ഥ് നടന  ലസകപറ�മ്ർ  ,  ലമഡ�രൽ  ഓഫകെട്ടീസർമ്ർ  ,
ലകേ.എസ്.ഇ,ബ�.  ,  ച നട്ലെീസ്  ബീ ്  ഓഫകെട്ടീസർമ്ർ  ,  ണങ്ങു�ി  വക്്
ഉചദ്യ്ഭാഗസ്ഥനൊലങ്ങ ഒനൊ ചി ്ഭാഗം  തങ്ങ�ി ര�രമ്ി �  ചചചരേത്ണ് .  (നങ്ങ നടങ്ങ�-
തഹികസ�ൽദ്ർമ്ർ ,വ�ചലജ് ഓഫകെട്ടീസർമ്ർ)

16.ചത്ടകേ്  ,  കേന്്തകേ്  ,  കേ്വർചകേ്  എന�വ  മഴക മുു്ി �  കീൻ
ലചചയേണം  ലവളളം  സഭാഗമമ്ി �  ഒഴകേ�  ച നട്കനത�നളള  തങ്ങ�ി ര�ര
നങ്ങ നടങ്ങ�കേ്  സ്വീകേര�ചരേതണമ്ണ്.  (നങ്ങ നടങ്ങ�  -  എക്സ�കേയൂടപീവ്  എ്�നീി ർ  ,
ഇറ�ചഭാഗഷൻ , കമനർ ഇറ�ചഭാഗഷൻ,  നട്്ി ത് ലഡ നടയൂടപ�  ഡി റക്ടർ , മലെുറം ,
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എല് മുന�സ�്ൽ ലസകപറ�മ്ർകം)
17.കേഴ�ഞ വർഷുള�ലലെ പളി സമി ത്  ഭാഗത്ഭാഗതചി ്ഭാഗ്യമല്ത്ി �തീർന
ചറ്ഡുകേക്ലങ്ങ  നടപ�കേടം  തത�ന്   നടകേരമ്ി �ചള സമ്രര  ചറ്ഡുകേക്ലങ്ങ
 നടപ�കേടം  ജ�ല്  തങ്ങ�ി ര�രഘപ കേ്ര്യന�ർ്ഹികണ  ചകേേത�ൽ
ലെുട്യമ്ചരേത്ണ്.  (നങ്ങ നടങ്ങ� - ല നട്ണമര്മത് ന�രത് വ�ുട്ഭാഗം)

18.ത നടകേങ്ങ  –  ദരര സമി ുള�ൽ  ല നട്ണജനു്ര്  ജ്ഭാഗത സചനശു്
നൽചകേേത്ണ്. (നങ്ങ നടങ്ങ�- തഹികസ�ൽദ്ർമ്ർ)

19.വ�ചലജ്  ഓഫകെട്ടീസർമ്ർ  ഓചര്  വ�ചലജ്   നടര�ധ�ി �്തളള  ഉചദ്യ്ഭാഗസ്ഥനൊലങ്ങ
നുനൊകേ്  എഴത�  സൂക�ചരേണം  തത്യ്വശ്യ ഘപുള�ൽ
ഉ നടചി ്ഭാഗല്ടടെതനത�ന്  രജ�ചസ്ർഡ്  സനദ്ധ സംഘങ്ങനകേക്ലങ്ങ നുനൊകേക്ം
മറ്റും  കേലേത�  ലവചരേണമ്ണ്.  (നങ്ങ നടങ്ങ�-  തഹികസ�ൽദ്ർമ്ർ  വ�ചലജ്
ഓഫകെട്ടീസർമ്ർ)

20.മത്സ്യലത്ഴ�ലെ്ള�കേ്കളള  ജ്ഗത  സചനശു്  ത്ച്്്  തലന
മത്സ്യലത്ഴ�ലെ്ള�കേള�ചലെലരത�കനത�നം  സചനശു്  മറ�കേങ്ങന്  കേങ്ങലെ�ൽ
ച നട്കനത്  തങ്ങടനത�ളം ചവേ നങ്ങ നടങ്ങ�കേ് സ്വീകേര�ചരേത്ണ് .(നങ്ങ നടങ്ങ�  -
ഫകെട്ട�ഷറീസ് ലഡ നടയൂടപ� ഡി റക്ടർ ,ല നട്ന്ന�. ചകേ്സ്ൽ ച നട്ലെീസ് , ല നട്ന്ന�)

21.ചകേരള  വ്പർ  തചത്റ� �  ഫകെട്ട�ല�ംഭാഗ്  ചസ്ഷനകേക്ലങ്ങ ലെ�സ്്  ബനല്പ
തഹികസ�ൽദ്ർമ്ർര്  തങ്ങ�ി ര�രമ്ി �  കകേമ്ചറേത്ണ്.(എക്സ�കേയൂടപീവ്
എ്�നീി ർ , ചകേരള വ്പർ തചത്റ� � , മലെുറം , എങ്ങ്്്)

22.ദര�തബ്ധ�തലര മ് �്്ർ്�കനത�ന്ി � കേലേത� ലവച�ചളള ലകേപ�ങ്ങു്
തങ്ങ�ി ര�രമ്ി � ബനല്പ തസ�.എ്�നീി ർമ്ചര്ങ്്ങ  നടര�ചശ്ധന നങ്ങത�ച്
ഫകെട്ട� ്നസ്  സർപ�ഫകെട്ട�ര ്  ലെുട്യമ്ര�  ലവചരേത്ണ്.  (നങ്ങ നടങ്ങ�  -
തഹികസ�ൽദ്ർമ്ർ  ,  എക്സ�കേയൂടപീവ്  എ്�നീി ർ  തചദശ  സ്വി ംുടരണ വക്്  ,
മലെുറം)

23.പത�ചര്ധ മനൊളകേ് , ചക്റ�ചനഷൻ സ്മഗ�കേ്, ആന� ലവനം എന�വടലങ്ങ
ലെുട്യത  ഉറു വനൊചതേത്ണ് .  (നങ്ങ നടങ്ങ�  -  ജ�ല്  ലമഡ�രൽ  ഓഫകെട്ടീസർ
(ആചര്ഭാഗ്യം), മലെുറം)

24.ജൺ  1  മുതൽ കദനംദ�ന ദരര റ�ച്്ർപ്  ന�്�ത ചഫകെട്ട്ർമ് �ൽ   ദ�വസനം
ഉചര്  1.00  മണ�ര് മുൻ ്നട ജ�ല് തങ്ങ�ി ര�രഘപ കേ്ര്യന�ർ്ഹികണ ചകേേത�ൽ
ലെുട്യമ്ചരേത്ണ്.(നങ്ങ നടങ്ങ�  -  തഹികസ�ൽദ്ർമ്ർ,  ച നട്ലെീസ്,  ആചര്ഭാഗ്യം,
മൃഭാഗസംരകണം, ല നട്ണമര്മത്, തചദശ സ്വി ംുടരണ ല നട്ണമര്മത്)

25.സംസ്ഥ്ന  തങ്ങ�ി ര�രഘപ കേ്ര്യന�ർ്ഹികണ  ചകേേം  (SEOC)  പറല്ടവ�ച
കേ്ലെവർഷ-ണലെ്വർഷ  മുലന്നൊര,  ദരര പത�കേരണ  മ്ർരചരഖി �ൽ
 നടര്മർശ�കന കേ്ര്യു് (ഓറ്് ബര്)  ബനല്പ വകുകേ്ര് പചത്യകേം
തി ച ്നൽചകേേത്ണ്.(നങ്ങ നടങ്ങ� - ഡ�.എം ലസകൻ കേളക്ടചറ ് , മലെുറം)
 

26.ജ�ല്  തങ്ങ�ി ര�രഘപ കേ്ര്യന�ർ്ഹികണ  ചകേേത�ൽ  ന�ളം  ഓറ്്  ബര്
ലെുട�കന മുറര് ബനല്പ വകുകേ് നങ്ങചതേ പ്ത�കേ് പർതീകേര�ച്
ആി ത�ലന റ�ച്്ർപ്  ജ�ല്  തങ്ങ�ി ര�രഘപ കേ്ര്യന�ർ്ഹികണ  ചകേേത�ൽ
ലെുട്യമ്ചരേത്ണ്.

 

 

ലചി ർച നടഴ്സൺ & ജ�ല് കേളക്ടർ (ഇൻച്ർജ്)
ജ�ല് ദരരന�വ്രണ തചത്റ� � 
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സ്വീകേർത്വ്
               ചി ്ഭാഗത�ൽ  നടലമടത എല്വർകം
 
 നടകേർ്് 
               ജ�ല്  ഇൻഫകെട്ടർചമഷൻ  ഓഫകെട്ടീസർ,  മലെുറം  ( നടത-ദൃശ്യ മ്ധ്യമുള�ൽ  -
 നടരസ്യല്ടടെതനത�ന്ി �)
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