
മഴ�ാല �ർ� �െ�ാ���ൾ വിലയി���തിനായി തേ�ശ സ�ംഭരണ �ാപന �തിനിധികൾ,
തഹസിൽദാർമാർ എ�ിവ�മായി ജി�ാ കള��െട അധ��തയിൽ 25-05-21-◌ാം തീയതി േചർ�
ഓൺൈലൻ േയാഗ�ിെ� നടപടി കുറി�്

േയാഗം ൈവകി�് 04:30 മണി�് ആരംഭി�. േയാഗ�ിൽ ജി�ാ പ�ായ�് �സിഡൻറ്,

ഡി.ഡി.പി,എ.ഡി.എം, തേ�ശ സ�യംഭരണ �ാപന��െട അധ���ാർ / െസ��റിമാർ �ട�ിയവർ
പെ���. എ�ാവെര�ം അധ�� സ�ാഗതം െച�. കാലവർഷ �െ�ാ���മായി ബ�െ��്

സ�ീകരി�ി�� നടപടികൾ അവേലാകനം െച��തിനാണ് േയാഗം വിളി�േചർ�െത�് അധ��

ആ�ഖമായി പറ�. �ടർ�് പ�ായ�് തല�ിൽ സ�ീകരി� �വർ�ന�ൾ സംബ�ി�് ചർ�
െച�ക�ം �വെട നൽകിയിരി�ു� നിർേദശ�ൾ നൽകുകയുംെച�.

1. ഓേരാ തേ�ശ സ�യംഭരണ�േദശ�ിെല�ം ��തിേ�ാഭം ഏ��ം ��തൽ ബാധി�ാൻ
സാധ�ത�� �േദശം കെ��ി, അ�രം�ല�ളിൽ �െ�ാ���ൾ�് ��തൽ �ാധാന�ം

നൽേക�താണ്.

2. ��തിേ�ാഭം ബാധി�� �ല�ൾ, ക�ാ�കൾ, ഡിസിസികൾ �ട�ിയ ഇട�ളിേല�്

എ�ിേ��വാ�� സമാ�ര വഴികൾ േനരെ� തെ� കെ�േ��താണ്.

3. ��തിേ�ാഭ ബാധിതെര ക�ാ�കളിേല�് മാേ�� സ�ർഭ�ിൽ ���ിയ േകാവിഡ്

മാനദ��കാരം ക�ാറൈ�നിൽ ഉ�വർ/ അ�ാ�വർ എ�ി�െന ര�് വിഭാഗമായി

േവർതിരി�് തുടർ നടപടികൾ സ�ീകരിേ��താണ്.

4. ഇൻസ്�ൻറ് കമാൻഡർമാർ തേ�ശഭരണ �ാപന��മായി േചർ�് േകാവിഡ് േപാസി�ീവ്

ആയ ആ�ക�െട വിവര�ൾ അതാത് സമയ�ളിൽ അ�േഡ�് െചേ��താണ്. ടി ലി�്

തേ�ശഭരണ �ാപന�ൾ ഫയർേഫാഴ്സിനും േപാലീസി�ം ൈക മാേറ��മാണ്. േകാവിഡ്
േപാസി�ീവ് ആയവ�െട വിവരം ൈകമാ��തിന് െഹൽ�് ഡി�ാർ�്െമൻറ്��ിേ��താണ്.

5. ക�ാ�കളിൽ െപൺകു�ികൾ, �ല���അ�മാർ �ട�ിയവ�െട �ര� സാ�ഹ�നീതി വ��്,

േപാലീസ് �ട�ിയവ�മായി േചർ�ു എ�് ഉറ�ുവരു�ുക.

6. അപകടകരമായ രീതിയിൽ നിൽ�ു� മര�ൾ / ശിഖര�ൾ �റി� മാ��തി�� നടപടി ടി

മര�ൾ നിൽ�ു� അതാത് വ��് തെ� േനരി�് െചേ��താണ്. അതി� കഴിയാ� പ�ം

തേ�ശസ�യം ഭരണ �ാപന��മായി േചർ�് �ടർ നടപടികൾ സ�ീകരി�ക. സ�കാര�

വ��ിക�െട �മിയിൽ അപകടകരമായ രീതിയിൽ നിൽ�ു� മര�േളാ ശിഖര�േളാ �റി�

മാ�ാൻ അവർ�് തെ� തേ�ശസ�യം ഭരണ �ാപന�ൾ നിർേ�ശം നൽേക�താണ്.

അടിയ�രമായി �റി� നീേ�� അപകടസാധ�ത�� ���ൾ �റി� മാ��തിന് േകസ് �ീ

ക�ി�ിയിൽ അയ��തിന് പകരം തേ�ശ �ാപന�ിൻെറ െസ��റി വിേ�ജ് ഓഫീസർ
�േദശെ� വനം വ��് �തിനിധി എ�ിവർ േചർ�് ഒ� ക�ി�ി �പീകരി�് നടപടി

സ�ീകരിേ��താണ്.

7. െകഎസ്ഇബി�െട �ർബലമായ ഇല�ിക് ൈല�കൾ കെ��ി നടപടി എ���തി��

നിർേ�ശം തേ�ശസ�യംഭരണസ�ാപന�ൾ െകഎസ്ഇബി�് നൽേക�താണ്.

8. ഓടകൾ വൃ�ിയാ�ി െവ�ം ഒഴുകിേ�ാകാൻ ഉ� സൗകര�ം�മീകരി�ക.



9. അടിയ�രമായി െവ�െ��് ഒഴിവാ��തിനായി ൈമനർ,േമജർ ഇറിേഗഷൻ വ��കെള

ഏൽ�ി�ി�ു� വർ�ുകളുെട പുേരാഗതി തേ�ശസ�യംഭരണസ�ാപന�ൾപരിേശാധി�ക.

10. മലേയാര�േദശ�ളിൽ ജിേയാളജി�്,തേ�ശസ�യംഭരണ�ാപന��െട എ�ിനീയർ
�ട�ിയവർ െവ�ം ഒ�കിേ�ാ�� ചാ�കൾ പരിേശാധി�് െവ�ം ഒ�കിേ�ാ��തി��

�മീകരണ�ൾ െച�ുക.

11. മലേയാരേമഖലകളിെല റ�ർ �ഷിയിട�ളിൽ െവ�ം െക�ി നിൽ�ു�തിനു� �ഴികൾ
ഉെ��ിൽ അവ നിക��തിേനാ െവ�ം ഒ�കിേ�ാ��തി�� �മീകരണം ഉ�ാ��തിേനാ

ഉ� നിർേ�ശം നൽകുക.

12.എമർജൻസി കൺേ�ടാൾ റൂ ം എല� ാ തേ�ശഭരണ സ�യംഭരണ സ�ാപന�ളിലും�റ�ക.

13. തേ�ശസ�യംഭരണ�ാപന�ൾ െതാഴിൽ വ��ിൻെറ �ടി സഹായേ�ാെട �ാേ�ഷൻ
േമഖലകളിൽ ഒ�െ��് താമസി��വ�െട വിവര�ൾ േശഖരി�ക�ം താമസി��

െക�ിട��െട �ര�ിതത�ം ഉറ�വ��ക�ം അടിയ�ര സാഹചര��ളിൽ മാ�ി�ാർ�ിേ��
�മീകരണ�ൾ കെ��ുകയും െച�ുക.

14.അടിയ�ര സാഹചര��ിൽ ഉപേയാഗിേ�� ടി�ർ, െജസിബി �ട�ിയ വാഹന�ൾ,

ഉപകരണ�ൾ  എ�ിവ േനരെ� തെ� സ�മാ�ുക.

15. െവ�െ�ാ� ബാധിത േമഖലകളിൽ ഉപേയാഗി��തിനായി പ�ായ�കൾ തനത് ഫ�ിൽ
നി�ം വ��ൾ വാ�ി ഉപേയാഗി�ു�തിനു�  സാധ�തപരിേശാധിേ��താണ്.

16. െവ�െ�ാ�ം ഉ�ാ�ാൻ സാധ�ത�� ഓ� ��കൾ �ഷി വ��്/ഇറിേഗഷൻ വ��്

എ�ിവ�മായി േചർ�് പരിേശാധി�് േവ� നടപടികൾ തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന�ൾ
െചേ��താണ്.

17.ബ�് സംര�ണം ആവശ�മായി വരികയാെണ�ിൽ തേ�ശ �ാപനം, �ഷിവ��്, ജലേസചന

വ��് എ�ിവ�് ഇതി�� ഫ�് ലഭ�മ�ാ� സാഹചര��ിൽ മ�് നിറ� കയർ ചാ�കേളാ
ജിേയാ ട��കേളാ ഇ��തിന് പ�ായ�കളിൽ ര�് ല�ം �പ, �നിസി�ാലി�ി�് �� ല�ം

�പ എ�ി�െന ലഭി���ം ആയത് �േയാജനെ���ാ���മാണ്.

18.ഓറ�് ��് �കാര�� നടപടികൾ അതാത് വകു�ുകൾസ�ീകരിേ��താണ്.

േയാഗം ൈവകി�് 5.30 ന് അവസാനി�.

ജി�ാ കള�ർ


