
നന. എചച്ച് 5  187400/2019– കളക്ടററേറച്ച്, തതിരുവനന്തപുരന.
സതിവതില് റസ്റ്റേഷന, കുടപ്പനക്കുനച്ച്
തതീയതതി. 28.04.2020

മഴകക്കാല  പൂര്വ്വശുചതീകരണന  2020  മക്കായതി  ബന്ധപപ്പടച്ച്  ജതില്ലയതിപല
പ്രവര്ത്തനങ്ങള്  ഏറകക്കാപതിപ്പതിക്കുനതതിനക്കായതി  ജതില്ലക്കാതല  ഉറദദക്കാഗസ്ഥപര
ഉള്പപ്പടുത്തതിപകക്കാണച്ച് 28.04.2020 ല് വതിളതിച്ചു റചര്ത്ത  റയക്കാഗത്തതിപന്റെ നടപടതിചുരുകന.

കളക്ടററേറച്ച്  റകക്കാണ്ഫറേനസച്ച്  ഹക്കാളതില്  അഡതീഷണല്  ജതില്ലക്കാ  മജതിറസ്ടേറതിപന്റെ
അദദക്ഷതയതില്  റയക്കാഗന   കൃതദന  2.00  മണതികച്ച്  തപന  ആരനഭതിച്ചു.  റയക്കാഗത്തതില്
പപങ്കെടുത്തവരുപട വതിവരങ്ങള് ചുവപട റചര്ത്തതിരതിക്കുന. 

1. റഡക്കാ. എ. ശശതികുമക്കാര്, നഗരസഭ പഹല്ത്തച്ച് ഓഫതീസര്, തതിരുവനന്തപുരന.
2. ശതീമതതി. റത്രേസദക്കാമ്മ ആന്റെണതി, ഡതിഡതിപതി, തതിരുവനന്തപുരന.
3. ശതീ. ററേക്കായച്ച് മക്കാതത, പസക്രടറേതി, തതിരുവനന്തപുരന ജതില്ലക്കാ പഞക്കായത്തച്ച്.
4. ശതീ. സജതി എല്.ടതി., പസക്രടറേതി, വര്കല മുനതിസതിപ്പക്കാലതിറതി.
5. ശതീമതതി. ശശതികല എസച്ച്. ആര്., ASO, ഗക്കാമതീണ പതക്കാഴതിലുറേപ്പച്ച് പദതതി.
6. ശതീമതതി. ശതീജ ബതി.എസച്ച്., പഹഡച്ച് ക്ലര്കച്ച്, ദക്കാരതിദ്ര ലഘൂകരണ മതിഷന.
7. ശതീ. സജു എസച്ച്., എകതി. എഞതിനതീയര്, ജലറസചന വകുപ്പച്ച്.
8. ശതീ. അനതീഷച്ച് ഡബത., അസതി. എഞതിനതീയര്, ജലറസചന വകുപ്പച്ച്
9. ശതീ. അനതില് കുമക്കാര് പക., അസതി.എകതി. എഞതിനതീയര്, ജലറസചന വകുപ്പച്ച്.
10. ശതീ. പക. റഗക്കാപകുമക്കാര്, അസതി. എഞനതീയര്, വനകതിട ജലറസചന വകുപ്പച്ച്.
11. ശതീമതതി. ബതിന്ദു സതി.എസച്ച്., അസതി.എകതി. എഞതിനതീയര്, വനകതിട ജലറസചന വകുപ്പച്ച്.
12. ശതീ. സുനതില്കുമക്കാര് പതി.പക., എചച്ച് എസച്ച്., പനയക്കാറതിനകര മുനതിസതിപ്പക്കാലതിറതി.
13. ശതീ. ലതിറജക്കായച്ച് എല്., പജഎചച്ച്ഐ, പനയക്കാറതിനകര മുനതിസതിപ്പക്കാലതിറതി.
14. ശതീ. വതിശശ്വനക്കാഥന എസച്ച്., പസക്രടറേതി, ആറതിങ്ങല് മുനതിസതിപ്പക്കാലതിറതി.
15. ശതീ. ശശക്കാങ്കെന നക്കായര് സതി.എസച്ച്., പഡ. ചതീഫച്ച് എഞതി., പകഎസച്ച്ഇബതി. കക്കാടക്കാകട.
16. ശതീ. റഡക്കാണ് പക.എസച്ച്., പഡ. ചതീഫച്ച് എഞതി., പകഎസച്ച്ഇബതി. തതിരുവനന്തപുരന.
17. ശതീ. വതിനതീതച്ച് വതി.എസച്ച്., ഫതീല്ഡച്ച് എഞതിനതീയര്, പകആര്എഫ്ബതി.
18. ശതീ. ഗതിരതീഷച്ച് കുമക്കാര് ജതി., മക്കാറനജര്, TRDCL.
19. ശതീമതതി. രക്കാജലകതി, ജതില്ലക്കാ അടതിയന്തരഘട കക്കാരദനതിര്വ്വഹണ റകനന.
20. ശതീ. ശതീകക്കാന്തച്ച് എന., AE.
21. ശതീമതതി. ലകതി എന., എകതി. എഞതിനതീയര്, വക്കാടര് അറതക്കാറേതിറതി.
22. ശതീ. ബതിജു പതി.ബതി., അസതി. എകതി. എ ഞതിനതീയര്, പപക്കാതുമരക്കാമത്തച്ച് പകടതിട വതിഭക്കാഗന.
23. ശതീ. സതി. ഹരതികുമക്കാര്, അസതി.എകതി.എഞതി., പപക്കാതുമരക്കാമത്തച്ച് വകുപ്പച്ച്, സതിറതി.
24. ശതീ. എസച്ച്. നക്കാരക്കായണന, പസക്രടറേതി, പനടുമങ്ങക്കാടച്ച് മുനതിസതിപ്പക്കാലതിറതി.
25. ശതീ. അഭതിലക്കാഷച്ച് ആര്.പജ., അസതി. മക്കാറനജര്, ക്ലതീന റകരള കമ്പനതി.
26. ശതീ. തമ്പതി ആര്.എന., അസതി.എകതി.എഞതി., പപക്കാതുമരക്കാമത്തച്ച് നതിരത്തുകള് വതിഭക്കാഗന.



27. ശതീ. എന.എസച്ച്. അനതില്കുമക്കാര്, എഡതിസതി (ജനറേല്)
28. ശതീമതതി. ദതീപ എല്. എസച്ച്., പസക്രടറേതി, തതിരുവനന്തപുരന റകക്കാര്പ്പററേഷന.

റയക്കാഗത്തതില് എത്തതിറചര്നവര്കച്ച് അധദക്ഷന സശ്വക്കാഗതന പറേഞ. പകക്കാവതിഡച്ച്19
റരക്കാഗപ്രതതിറരക്കാധ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളുമക്കായതി  ഏറകക്കാപതിപ്പതിചച്ച്  പകക്കാണച്ച്  നഗരസഭകളതിപല
ശുചതീകരണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളുന  മഴകക്കാല  പൂര്വ്വ  ശുചതീകരണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളുന
നടപ്പതിലക്കാക്കുനതതിനക്കായതിട്ടുള്ള മക്കാര്ഗ്ഗ  നതിര്റദശങ്ങള് സര്കക്കാര്  പുറേപപ്പടുവതിചതിട്ടുപണനന,
ആയതതിപന്റെ  അടതിസ്ഥക്കാനത്തതില്  പകക്കാവതിഡച്ച്  പ്രതതിറരക്കാധ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളുപട
ഭക്കാഗമക്കായതിട്ടുള്ള റലക്കാകച്ച്ഡഡൗണ് വദവസ്ഥകള്ക്കു വതിറധയമക്കായന,  ജതില്ലക്കാ കളക്ടര് മുറഖേന
ലഭദമക്കാറകണ്ടുന  റസവനങ്ങള്  യഥക്കാസമയന  സശ്വതീകരതിച്ചുന,  സൂചന  പ്രകക്കാരമുള്ള
മക്കാര്ഗ്ഗനതിര്റദശങ്ങള്കച്ച് അനുസൃതമക്കായതി മഴകക്കാല പൂര്വ്വ ശുചതീകരണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള്
അടതിയന്തരമക്കായതി നടപ്പതിലക്കാക്കുനതതിനുള്ള നടപടതികള് സശ്വതീകരതിക്കുനതതിനുന,  നക്കാളതിതുവപര
തറദ്ദേശസശ്വയനഭരണ  സ്ഥക്കാപനങ്ങള്,  ശുചതിതശ്വമതിഷന,  മറച്ച്  സര്കക്കാര്  സ്ഥക്കാപനങ്ങള്
എനതിവര്  നക്കാളതിതുവപര  പചയതിട്ടുള്ള  ശുചതീകരണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങപള  സനബന്ധതിച്ചുന
ഇനതിയന  നടപ്പതിലക്കാകക്കാന  ഉറദ്ദേശതിക്കുന  പ്രവര്ത്തനങ്ങപളപ്പറതി  ചര്ച  പചയ്യുനതതിനുന
തതീരുമക്കാനപമടുത്തച്ച് തുടര് നടപടതികള് സശ്വതീകരതിക്കുനതതിനുമക്കായതിടക്കാണച്ച് ഈ റയക്കാഗന വതിളതിച്ചു
റചര്ത്തതിട്ടുള്ളപതനന ആമുഖേമക്കായതി അധദക്ഷന അറേതിയതിച്ചു.

തുടര്നച്ച്  2020  പല മഴകക്കാല പൂര്വ്വ ശുചതീകരണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള് പകക്കാവതിഡച്ച്
റരക്കാഗപ്രതതിറരക്കാധ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളുമക്കായതി  ഏറകക്കാപതിപ്പതിച്ചുപകക്കാണച്ച്  എപ്രകക്കാരന
നടപ്പതിലക്കാകണപമനന,  ആയതതിനക്കായതി  ഇറത  വതിഷയവുമക്കായതി  ബന്ധപപ്പടച്ച്
മുനവര്ഷങ്ങളതില് സര്കക്കാര് പുറേപപ്പടുവതിചതിട്ടുള്ള സര്ക്കുലറേതിറലയന,  ഉത്തരവുകളതിറലയന
നതിര്റദശങ്ങള്  പക്കാലതിച്ചുപകക്കാണച്ച്  ആയവ  ഊര്ജതിതപപ്പടുത്തുനതതിനുള്ള  നടപടതികള്
സശ്വതീകരതികണപമനന  ദുരന്ത  നതിവക്കാരണ  വതിഭക്കാഗന  പഡപതടതി  കളക്ടര്  റയക്കാഗപത്ത
അറേതിയതിച്ചു.  പകക്കാവതിഡച്ച്19  റരക്കാഗപ്രതതിറരക്കാധത്തതിപന്റെ  ഭക്കാഗമക്കായതിട്ടുള്ള  റലക്കാകച്ച്ഡഡൗണ്
വദവസ്ഥകള്  കര്ശനമക്കായതി  പക്കാലതികണപമനള്ള  സക്കാഹചരദത്തതില്  ഹരതിതകര്മ്മ
റസനക്കാനഗങ്ങള്ക്കുന,  അതുറപക്കാപല,  മഴകക്കാല  ശുചതീകരണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളുമക്കായതി
ബന്ധപപ്പടച്ച്  പ്രവര്ത്തതിക്കുനവര്ക്കുന  വക്കാഹന  സഡൗകരദന  ഏര്പപ്പടുത്തുന  മുറേയച്ച്
ബന്ധപപ്പട  തറദ്ദേശസശ്വയനഭരണ  സ്ഥക്കാപന  റമധക്കാവതിയപട  ശതിപക്കാര്ശയപട
അടതിസ്ഥക്കാനത്തതില് പവഹതികതിള് പക്കാസച്ച്  അനുവദതിക്കുനതതിനുന, ഇത്തരന വക്കാഹനങ്ങളുപട
അറകുറപണതികള്കക്കായതി  ആവശദമുള്ള  പക്ഷന  വര്കച്ച്റഷക്കാപ്പുകള്
പ്രവര്ത്തതിപ്പതിക്കുനതതിനുള്ള  നതിയമപരമക്കായ  നടപടതികളുന  ജതില്ലക്കാഭരണകൂടന
സശ്വതീകരതിക്കുനതക്കാപണനന പഡപതടതി കളക്ടര് റയക്കാഗപത്ത അറേതിയതിച്ചു.

മഴകക്കാല മുപനക്കാരുകങ്ങളുപട  ഭക്കാഗമക്കായതി  കൂടതിയന  ജതില്ലയതിപല എല്ലക്കാ സര്കക്കാര്
ഓഫതീസുകളുന  അണുവതിമുക്തമക്കാക്കുനതതിനുള്ള  നടപടതികള്  ഫയര്  റഫക്കാഴച്ച്
സശ്വതീകരതിക്കുനതക്കാപണനച്ച്  ജതില്ലക്കാ  ഫയര്  ഓഫതീസര്  അറേതിയതിചതതിനത്തുടര്നച്ച്  ജതില്ലക്കാ
ഭരണകൂടന അതച്ച് സശ്വക്കാഗതന പചയ്യുനപവനന അധദക്ഷന അറേതിയതിച്ചു.



തതീരുമക്കാനങ്ങള്
1. സര്കക്കാര്  ഉറദദക്കാഗസ്ഥര്കച്ച്  അവരുപട  റജക്കാലതിസ്ഥലറത്തകച്ച്

എത്തതിറചരുനതതിനക്കായതി  ഒരു  ജതില്ലയപട  അതതിര്ത്തതി  കടനച്ച്  യക്കാത്രേ
പചയ്യുനതതിനക്കായതി  നതിലവതില് അനുമതതി  ഉണച്ച്.  എനക്കാല് ഇത്തരന റകസുകളതില്
ജതീവനകക്കാരുപട  തതിരതിചറേതിയല്  റരഖേകള്  കക്കാണതിചക്കാല്  കൂടതി  ഇവപര
കടത്തതിവതിടുനതതിനച്ച് റപക്കാലതീസച്ച് ഉറദദക്കാഗസ്ഥര് തയക്കാറേക്കാകുനതില്ല എനന,  ഇകക്കാരദന
അടതിയന്തരമക്കായതി  പരതിറശക്കാധതിചച്ച്  ടതി  റകസുകളല്  അനുകൂലമക്കായ  നടപടതി
സശ്വതീകരതികണപമനള്ള  അഭതിപ്രക്കായന  പരതിഗണതിചച്ച്  ആയതച്ച്  പരതിറശക്കാധതിക്കുവക്കാന
ജതില്ലക്കാ റപക്കാലതീസച്ച് റമധക്കാവതികച്ച് നതിര്റദശന നല്കുവക്കാന തതീരുമക്കാനതിച്ചു.  (  നടപടതി  -
ജതില്ലക്കാ ദുരന്ത നതിവക്കാരണ അറതക്കാറേതിറതി ,  ജതില്ലക്കാ റപക്കാലതീസച്ച് റമധക്കാവതികള് (സതിറതി
& റൂറേല്))

2. നദതികളതിപല  നതീപരക്കാഴുകച്ച്  തടസ്സപപ്പടുത്തതി  മരങ്ങള്  ഒടതിഞവതീണച്ച്  നദതികളതില്
കതിടക്കുനപവനന,  പ്രറതദകതിചച്ച്  കരമനയക്കാറതില്  ഇത്തരത്തതിലുള്ള  രൂക്ഷമക്കായ
പ്രശ്നങ്ങളുപണനന  മരങ്ങളുന  മക്കാലതിനദങ്ങളുന  അടതിയന്തരമക്കായതി  നതീകന
പചയ്യുനതതിനുള്ള നടപടതികള് വനകതിട ജലറസചന വകുപ്പച്ച് സശ്വതീകരതികണപമനന,
കൂടക്കാപത  ജതില്ലയതില്  മറ്റു  നദതികളതിപല  മക്കാലതിനദന    മക്കാലതിനദങ്ങള് നതീകന  പചയച്ച്
ശുചതീകരണ  പ്രനര്ത്തനങ്ങള്  പചറുകതിട  ജലറസചന  വകുപ്പതിപന്റെ
റമല്റനക്കാടത്തതില് പൂര്ത്തതിയക്കാകണപമനന തതീരുമക്കാനപമടുത്തു. (നടപടതി  -  എകതി.
എഞതിനതീയര്, വനകതിട ജലറസചന വകുപ്പച്ച്, പചറുകതിട ജലറസചന വകുപ്പച്ച്)

3. അപകടക്കാവസ്ഥയതില്  സ്ഥതിതതി  പചയ്യുന  മരങ്ങളുന  മരചതില്ലകളുന
മുറേതിച്ചുമക്കാറ്റുനതതിനുള്ള  നടപടതികപള  സനബന്ധതിച്ചുന  ആയതതിനുള്ള
മക്കാര്ഗ്ഗനതിര്റദ്ദേശങ്ങള്  സനബന്ധതിച്ചുന  മുനകക്കാലങ്ങളതിപല  സര്കക്കാര്
ഉത്തരവച്ച്/പരതിപത്രേന എനതിവയ്ക്കു വതിറധയമക്കായതി  (ദുരന്ത നതിവക്കാരണന  (റേവനത പക)
വകുപ്പതിപല  22.05.2017  പല  161/പക1/2017-റേവ നന.  പരതിപത്രേന പരതിറശക്കാധതിക്കുക)
ജതില്ലക്കാ  ദുരന്ത  നതിവക്കാരണ  അറതക്കാറേതിറതി  പചയര്മക്കാന  ഉത്തരവച്ച്
പുറേപപ്പടുവതിചതിട്ടുള്ളതക്കാണച്ച്.  ടതി ഉത്തരവതിന പ്രകക്കാരന,  അപകടക്കാവസ്ഥയതില് സ്ഥതിതതി
പചയ്യുന മരങ്ങളുന,  മരചതില്ലകളുന മുറേതിച്ചുമക്കാറ്റുനതതിനുളള ഉത്തരവക്കാദതിത്തന,  ടതി മരന
സ്ഥതിതതി  പചയ്യുന  ഭൂമതിയപട  ഉടമസ്ഥക്കാവകക്കാശമുള്ള  വകുപ്പതിനു
മക്കാത്രേമക്കായതിരതിക്കുനതുന,  ടതി വകുപ്പച്ച് തപന തങ്ങളുപട തനതച്ച് ഫണച്ച് വതിനതിറയക്കാഗതിചച്ച്
മരന/മരചതില്ലകള് മുറേതിച്ചു  മക്കാറതി  അപകടക്കാവസ്ഥ ഒഴതിവക്കാറകണതുമക്കാണച്ച്.  ഇത്തരന
റകസുകളതില് അലനഭക്കാവന കക്കാണതിചച്ച് ഒരു അപകടമുണക്കാകുന പക്ഷന ആയതതിനച്ച്
ഉത്തരവക്കാദതികള് ആ വകുപ്പച്ച് മക്കാത്രേമക്കായതിരതിക്കുനതുന, ഇതുമക്കായതി ബന്ധപപ്പട്ടുള്ള ഒരു
സക്കാമ്പത്തതിക സഹക്കായവുന ഡതിസക്കാസ്റ്റേര് റേതിലതീഫച്ച്  ഫണതില് നതിനന ആ വകുപ്പതിനച്ച്
നല്റകണതതിപല്ലനന  തതീരുമക്കാനതിച്ചു.  ആയതതിനക്കാല്  ഇത്തരന  റകസുകളതി ല്
കൂടുതല്  ഉത്തരവക്കാദതിറത്തക്കാപടയന  തന്മയറത്തക്കാപടയന  പ്രവര്ത്തതിക്കുനതതിനുള്ള
നടപടതികള്  എല്ലക്കാ  വകുപ്പുകളുന  സശ്വതീകരതിറകണതക്കാണച്ച്.  (നടപടതി  -  എല്ലക്കാ
വകുപ്പുകളുന)



4. തതിരുവനന്തപുരന നഗര പ്രറദശങ്ങളതിലൂപട ഒഴുകുനതുന പചറേതിയ മഴപപയ്യുറമ്പക്കാള്
തപന നഗരത്തതില്   പവള്ളപപ്പക്കാകത്തതിനച്ച്  കക്കാരണമക്കാകുകയന  പചയ്യുന പടന
റതക്കാടച്ച്  ,  പഴവങ്ങക്കാടതി റതക്കാടച്ച്  ,  കണ്ണമൂല റതക്കാടച്ച് തുടങ്ങതിയ റതക്കാടുകള് സുഗമമക്കായതി
നതീപരക്കാഴുക്കുന  തരത്തതില്  അടതിയന്തതിരമക്കായതി  വൃത്തതിയക്കാക്കുകയന  തടസ്സങ്ങള്
നതീകന പചറയണതുമക്കാണച്ച്  (നടപടതി  :  എകതികതടതീവച്ച്  എനജതിനതീയര്  ,  പചറുകതിട
ജലറസചന വകുപ്പച്ച് )

5. റദശതീയപക്കാത പപക്കാതുമരക്കാമത്തച്ച് ററേക്കാഡച്ച് അരതികതിലുള്ള ഓടകള് വൃത്തതിയക്കാക്കുനതച്ച്
പപക്കാതുമരക്കാമത്തച്ച്  വകുപ്പച്ച്  എകതികതടതീവച്ച്  എഞതിനതീയറുപട  ചുമതലയക്കാണച്ച്.  അതച്ച്
കക്കാരദക്ഷമമക്കായതി  നതിര്വ്വഹതിറകണതുന,  ഫണച്ച്  ലഭദത,  പടനഡര്  നടപടതിക്രമന
തുടങ്ങതിയ  സക്കാറങ്കെതതിക  കക്കാരണങ്ങള്  ഒഴതിവുകഴതിവക്കായതി  പറേയക്കാന
പക്കാടതില്ലക്കാത്തതുമക്കാണച്ച്. (നടപടതി  :  എകതികതടതീവച്ച് എഞതിനതീയര് ,  പപക്കാതുമരക്കാമത്തച്ച്
വകുപ്പച്ച് (നതിരത്തുകള് വതിഭക്കാഗന )

6. TRDCL/KSTP  ററേക്കാഡുകളുപട അരതികതിലുള്ള ഓടകള് യദകക്കാലക്കാടതിസ്ഥക്കാനത്തതില്
വൃത്തതിയക്കാകതി  സൂക്ഷതിറകണതക്കാണച്ച്.  ഇതതിനക്കാവശദമക്കായ  യന്ത്രങ്ങളുന,
പതക്കാഴതിലക്കാളതികപളയന  പകക്കാണ്ടുവരുനതതിനുള്ള  അനുമതതി  നല്കുനതക്കാണച്ച്.
(നടപടതി: മക്കാറനജര്, TRDCL/KSTP, ജതില്ലക്കാ ദുരന്ത നതിവക്കാരണ അറതക്കാറേതിറതി)

7. മഴകക്കാല പൂര്വ്വ ശുചതീകരണന സനബന്ധതിച സര്കക്കാര് ഉത്തരവുകളുറടയന,  ഈ
റയക്കാഗ തതീരുമക്കാനങ്ങളുപടയന  പ്രവര്ത്തന റമല്റനക്കാടവുന,  മറച്ച്  തുടര്നടപടതികളുന
സശ്വതീകരതിക്കുനതതിനുന,   ശുചതീകരണ പ്രവര്ത്തനങ്ങളുപട അവറലക്കാകനന നടത്തതി,
ആദദ  റേതിറപ്പക്കാര്ടച്ച്  02.05.2020  നുന,  പതിനതീടുള്ളവ  എല്ലക്കാ  ശനതിയക്കാഴ്ചകളതിലുന
നല്കുനതതിനുന  ജതില്ലക്കാ  ശുചതിതശ്വ  മതിഷപന  ചുമതലപപ്പടുത്തുന.  (നടപടതി  -
റകക്കാര്ഡതിറനറര്, ജതില്ലക്കാ ശുചതിതശ്വ മതിഷന)

തുടര്നച്ച്,  സര്കക്കാര് പുറേപപ്പടുവതിചതിട്ടുള്ള  02.05.2019  പല  100/ഡതിസതി/2019/തസശ്വഭ
നന  പരതിപത്രേന  പ്രകക്കാരന,  ഓറരക്കാ  വകുപ്പുകള്ക്കുന  സ്ഥക്കാപനങ്ങള്ക്കുന  നല്കതിയതിട്ടുള്ള
നതിര്റദ്ദേശങ്ങള്  കക്കാരദക്ഷമമക്കായതി  നടപ്പതിലക്കാക്കുനറണക്കാ  എന  പരതിറശക്കാധതിക്കുനതതിനുന,
ആയതതിപന്റെ  പ്രവര്ത്തന  റേതിറപ്പക്കാര്ട്ടുകള്  കൃതദമക്കായതി  അവറലക്കാകനന  പചയച്ച്  തുടര്
നടപടതികള്  സശ്വതീകരതികണപമനന,  ഗക്കാമപഞക്കായത്തുകളതിലുന  മക്കാതൃകക്കാപരമക്കായ
ശുചതീകരണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള് നടപ്പതിലക്കാകണപമനന, വളപര പ്രതതിസന്ധതി ഘടത്തതിലൂപട
കടന  റപക്കാകുന  ഈ  അവസ്ഥയതില്  മപറക്കാരു  പ്രതതിസന്ധതി  കൂടതി  നമ്മള്കച്ച്
തക്കാങ്ങക്കാനക്കാവുനതപല്ലനന,  ആയതതിനക്കാല്  നതിങ്ങളുപട  ഓറരക്കാരുത്തരുപടയന
ഏകക്കാഗതയന, നതിതക്കാന്ത പരതിശമന ഇകക്കാരദത്തതില് ഉണക്കാവണപമനന  പഡപതടതി കളക്ടര്
റയക്കാഗപത്ത അറേതിയതിച്ചു. റയക്കാഗന 3.15 മണതിറയക്കാടൂ കൂടതി പരദവസക്കാനതിച്ചു.

പഡപതടതി കളക്ടര് (ദുരന്ത നതിവക്കാരണന)


