
DCKLM/4992/2021-DM3 തീയതി – 14/05/2021

മഴക്കാല പൂര്വ്വ മുന്ന�ാരുക്കങ്ങളുമായി ബന്ധന്ന%ട്ട് ജില്ലാ ദുരന്ത നിവാരണ അതതാറിറ്റി ന്ന4യര്
മാന്ന5 അദ്ധ്യക്ഷതയില് 14.05.2021 ന് 12.30 മണിക്ക് കൂടിയ ജില്ലാ ദുരന്ത നിവാരണ

അതതാറിറ്റിയുന്നട തയാഗ മിനിട്സ്. തയാഗത്തില് പ്രതത്യക ക്ഷണിതാക്കളായി വിവിധ
വകുപ്പുകളുന്നട പ്രതിനിധികള് പന്നIടുത്തു.

തയാഗത്തില് പന്നIടുത്തവര്
1. ശ്രീ.സാം.ന്നക. ഡാനിയല്, സഹാദ്ധ്യക്ഷന്, ജില്ലാ ദുരന്തനിവാരണ അതതാറിറ്റി & ജില്ലാ

പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡ5്, ന്നകാല്ലം
2. ശ്രീ.ഇ.എസ്.ബിജുതമാന്, അഡീഷണല് സൂപ്രണ്ട് ഓഫ് തപാലീസ്, ന്നകാല്ലം റൂറല്
3. ശ്രീ.എസ്.വിതനാദ് തമാഹന്, എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയര്, മൈമനര് ഇറിതഗഷന്, ന്നകാല്ലം
4. ശ്രീ.സതന്താഷ് കുമാര്. റ്റി.എസ്., ന്നഡപ്യൂട്ടി 4ീഫ് എഞ്ചിനീയര്, ന്നകാട്ടാരക്കര
5. ശ്രീ.ബി.അനില്കുമാര്, ന്നസക്രട്ടറി, പുനലൂര് മുനിസി%ാലിറ്റി
6. ശ്രീ.നദീര്.എ, എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയര്, ന്നക.ഐ.പി. എല്.ബി ഡിവിഷന് 5, ന്നകാല്ലം
7. തഡാ.നിഷ, ന്നഡപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടര്. എ.എച്ച.്ഡി
8. ശ്രീ.സുമൈഹര്.ന്നക, ന്നഡപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടര് ഓഫ് ഫിഷറീസ്, ന്നകാല്ലം
9. ശ്രീ.സുനില്  കുമാര്,  അസിസ്റ്റ5്  ന്നഡവലപ്ന്നമ5്  ഓഫീസര്,  പട്ടികജാതി  വികസന

വകു%്
10.ശ്രീ.സുബിന് തപാള്, ന്നഡപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടര് ഓഫ് എജ്യൂതക്കഷന്, ന്നകാല്ലം
11.ശ്രീ.വിസി വിശ്വനാഥ്, ജില്ലാ ഫയര് ഓഫീസര്, ന്നകാല്ലം
12.ശ്രീ.ലാസര്  ആ5ണി,   തജായി5്  തപ്രാഗ്രാം  തകാ  ഓര്ഡിതനറ്റര്,

എം.ജി.എന്.ആര്.ഇ.ജി.എസ്
13.ശ്രീ.ന്നടസ്സി തമാന്.ന്നക.ന്നക. എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയര്, ന്നക.ഐ.പി. ആര്.ബി. ഡിവിഷന്,

ന്നകാട്ടാരക്കര
14.ശ്രീ.എസ്.സണ്, ഡി.എഫ്.ഒ, ന്നതന്മല
15.ക്യാപ്റ്റന് ഹരി അ4്യുത വാര്യര്, തപാര്ട്ട് ഓഫീസര്, ആശ്രാമം, ന്നകാല്ലം
16.ശ്രി.മതനഷ് ആര്, ഡി.റ്റി.ഒ, ന്നക.എസ്.ആര്.റ്റി.സി, ന്നകാല്ലം
17.ശ്രീ.ലിന്ഡ.ഇ., എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയര്, ഹാര്ബര് എഞ്ചിനീയറിംഗ് വകു%്
18.ശ്രീ.ഷുമിന്.എസ്. ബാബു, മൈuബല് ന്നഡവലപ്ന്നമ5് ഓഫീസര്, പുനലൂര്
19.ശ്രീ.സജീവ് കുമാര്.ബി, മൈവല്ഡ് മൈലഫ് വാര്ഡന്
20.ശ്രീമതി.ഗാനാതദവി.റ്റി, ജില്ലാ സമൈv ഓഫീസര്, ന്നകാല്ലം
21.ശ്രീമതി ശിഖാ സുതരന്ദ്രന്, ഐ.എ.എസ്, സബ്കളക്ടര്, ന്നകാല്ലം
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22.ശ്രീ.സുനില് കുമാര്.ബി., അസിസ്റ്റ5്, തദവസ്വം കമ്മീഷണര്, ന്നകാല്ലം
23.ശ്രീ.ശരത്4ന്ദ്ര ബാബു, അസിസ്റ്റ5് ഇന്ഫര്തമഷന് ഓഫീസര്, ന്നകാല്ലം
24.ശ്രീ.ബിജുരാജ്, തഹസില്ദാര് (ഭൂതരഖ), പുനലൂര്
25.ശ്രീ.വിജയന്.എ., തഹസില്ദാര്, ന്നകാല്ലം
26.ശ്രീ.ഹരികുമാര്.ന്നക.ജി, കൃഷി വകു%് ന്നഡപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടര് (സി), പ്രിന്%ല് കൃഷി ഓഫീസ്
27.ശ്രീമതി.വൃജ.എന്.ന്നക., മുനിസി%ല് ന്നസക്രട്ടറി, പരവൂര്
28.ശ്രീ.ശ്രീകണ്ഠന് നായര്, തഹസില്ദാര്, ന്നകാട്ടാരക്കര
29.തഡാ.സന്ധ്യ , ന്നഡപ്യൂട്ടി ന്നമഡിക്കല് ഓഫീസര്, ജില്ലാ ന്നമഡിക്കല് ഓഫീസ്, ന്നകാല്ലം

തയാഗത്തില്  പന്നIടുക്കു�  എല്ലാവതരയും  അദ്ധ്യക്ഷന്  സ്വാഗതം  ന്ന4യ്തു  ന്നകാണ്ട്
മഴക്കാല  മുന്ന�ാരുക്കങ്ങളുന്നട  ഭാഗമായി  ഓതരാ  വകുപ്പും  ന്ന4ത�ണ്ട  വിഷയങ്ങള്  4ര്ച്ച
ന്ന4�ലാണ്  ഇ�ന്നത്ത  തയാഗത്തിന്നല  പ്രധാന  അജണ്ടന്നയ�്  ന്ന4യര്മാന്  അറിയിച്ചു.
ശൂ4ീകരണ പ്രവര്ത്തനങ്ങളില് ബന്ധന്ന%ട്ട തത�ശ സ്വയം ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്കാണ് മുഖ്യ
ഉത്തരവാദിത്വം.

മഴക്കാല  മുന്ന�ാരുക്കങ്ങളുന്നട  ഭാഗമായി  ഓതരാ  വകുപ്പും  തനാഡല്  ഓഫീസര് മാന്നര
നിതയാഗിച്ച്  ഉത്തരവാതകണ്ടതും  വിവരം  ജില്ലാ  ദുരന്ത  നിവാരണ  അതതാറിറ്റിന്നയ
അറിയിതക്കണ്ടതുമാണ്.  കൂടാന്നത എല്ലാ വകുപ്പുകളും  24  മണിക്കൂറും പ്രവര്ത്തന സജ്ജമാകു�
തരത്തില് കണ്തuാള് റൂം തുറതക്കണ്ടതും ബന്ധന്ന%തടണ്ട ഉതദ്യാഗസ്ഥരുന്നട തപരും അവരുന്നട
തഫാണ് നമ്പരും പ്രസിദ്ധന്ന%ടുതത്തണ്ടതുമാണ്.  കണ്തuാള് റൂമിന്ന5 വിവരങ്ങള് ജില്ലാ ദുരന്ത
നിവാരണ  അതതാറിറ്റിയില്  ലഭ്യമാതക്കണ്ടതുമാണ്.  തപാലീസ്,  റവന്യു  ,  മൃഗ  സംരക്ഷണം,
ആതരാഗ്യം,  ന്നക.എസ്.ഇ.ബി,  ന്നപാതുമരാമത്ത്,  തത�ശ സ്വയം ഭരണ വകു%് എ�ിവ അതത്
ദിവസന്നത്ത റിത%ാര്ട്ട്  ജില്ലാ  ദുരന്തനിവാരണ വിഭാഗത്തില് ലഭ്യമാതക്കണ്ടതാണ്.   കൂടാന്നത
ഈ വകുപ്പുകള് പ്രതിമാസ റിത%ാര്ട്ട് മാസന്ത്യത്തില് സമര്%ിതക്കണ്ടതുമാണ്.

ദുരന്ത നിവാരണവുമായി ബന്ധന്ന%ട്ടുള്ള ഓറഞ്ച് ഹാന്ഡ് ബുക്കിന്നല നിര്ത�ശമനുസരി-
ച്ചുള്ള നടപടികള് ഓതരാ വകുപ്പും സ്വീകരിതക്കണ്ടതാണ്.  മഴന്നവള്ള സംഭരണ സംവിധാനങ്ങള്
എല്ലാ വകുപ്പും  ഒരുതക്കണ്ടതുണ്ട്.  കൂടാന്നത സര്ക്കാര് ഭൂമിയില് അപകടകരമായി  നില്ക്കു�
മരങ്ങള് മുറിച്ചു മാറ്റു�തിനായി നടപടി സ്വീകരിതക്കണ്ടതും ആയതിതലക്ക് ഉത്തരവുകള് ആവ-
ശ്യന്നമIില് ജില്ലാ ദുരന്ത നിവാരണ അതതാറിറ്റിക്ക് റിത%ാര്ട്ട് സമര്%ിതക്കണ്ടതുമാണ്.  അപക-
ടകരമായ മരങ്ങള് മുറിച്ചു മാതറ്റണ്ടത്  അതത്  വകുപ്പുകളുന്നട  ന്ന4ലവില് തന്ന�യാണ്.  ഈ
തയാഗത്തിന്നല തീരുമാനങ്ങളില് എടുത്ത നടപടികള് വിലയിരുത്തു�തിനായി ഒരു അവതലാ-
കന തയാഗം ഈ മാസം 24–)0 തീയതി  നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട്.  

തുടര്�് വിവിധ വകുപ്പുകള്ക്കുള്ള ന്നപാതു നിര്തദശങ്ങള് ന്ന4യര്മാന് തയാഗന്നത്ത അറിയിച്ചു  .  

1. എല്ലാ വകുപ്പുകളും മഴന്നവള്ള സംഭരണം ഉറ%ാക്കുക
2. ദുരന്ത നിവാരണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള്ക്കായി ഓതരാ വകുപ്പും ഒരു ജില്ലാതല തനാഡല് ഓഫീ-

സന്നറ നിയമിക്കണം. പ്രസ്തുത വ്യക്തിയുന്നട തപര്,  പദവി,  ബന്ധന്ന%ടാനുള്ള തഫാണ് നമ്പര്
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എ�ിവ ജില്ലാഅടിയന്തര ഘട്ട കാര്യ നിര്വഹണ തകന്ദ്രത്തില് (District Emergency Opera-
tions Center-DEOC) 20-5-2021 ന് മുന്പ് മൈകമാറണം.

3. തപാലീസ്,  റവന്യൂ  ,  ആതരാഗ്യം,  മൃഗസംരക്ഷണം  ന്നക.എസ്.ഇ.  ബി  .  ന്നപാതുമരാമത്ത്,
തത�ശ  സ്വയംഭരണ ന്നപാതുമരാമത്ത്  എ�ീ വകു% ുകള് ദുരന്ത നിവാരണ   അതതാറിറ്റി-
യില് നി�്  ലഭിക്കു�  നിശ്ചിത തഫാര്മാറ്റില് എല്ലാ ദിവസവും  3 മണിക്ക്  മുന്പ്  റിത%ാര്
ട്ട്   നല്തകണ്ടതാണ്.  ഈ വകുപ്പുകള്  എല്ലാ  മാസവും   അവസാന പ്രവര്ത്തിദിവസം
മന്നറ്റാരു  തഫാര്മാറ്റും  പൂരി%ിച്ച ് നല്തകണ്ടതാണ് . രാവിന്നല  11 മണിക്ക്  മുന്പ്  റിത%ാര്ട്ട്
ലഭ്യമാതക്കണ്ടതാണ്.  ഈ രണ്ട്   തഫാര്മാറ്റുകളും  നല്കിയിട്ടുന്നണ്ട�്  ജില്ലാ തല  തനാഡ-
ല്  ഓഫീസര്  ഉറ%ാതക്കണ്ടതുമാണ് .

4. Handbook on Disaster Management Volume 2  നിന്നും ഓതരാ വകുപ്പുകളുതടയും ചുമതലകള്
മനസ്സിലാക്കി ആവശ്യമായ  വകുപ്പുതല  നടപടികള്  സ്വീകരിതക്കണ്ടതാണ്.

5. വിവിധ വകുപ്പുകളുതടയും  തത�ശ  സ്വയം ഭരണ  സ്ഥാപനങ്ങളുതടയും മൈകവശം  ഉളള  ഭൂ-
മിയില് അപകടകരമായി   നില്ക്കു�  മരങ്ങളും  4ില്ലകളും മുറിച്ച ് മാതറ്റണ്ടതാണ്.അടിയ-
ന്തര സാഹ4ര്യത്തില് ഇതിനായി   തത�ശ  സ്വയം ഭരണ സ്ഥാപന ന്നസക്രട്ടറി,  വിതല്ലജ്
ഓഫീസര്, പ്രതദശന്നത്ത  വനം തറഞ്ച് ഓഫീസര് എ�ിവര് അടങ്ങു�  സമിതിന്നയ തനര-
ന്നത്ത തന്ന�   ചുമതലന്ന%ടുത്തിയിട്ടുണ്ട്  .  സമിതിയുന്നട  ശുപാര്ശയ്ക്ക്  അനുസരിച്ച്  DDMA
ന്ന4യര്മാന് തീരുമാനം  മൈകന്നകാളളു�താണ്. മരം മുറിച്ചു മാറ്റുവാനുളള  പണം  വകുപ്പുക-
ള്  സ്വന്തമായി  കന്നണ്ടതത്തണ്ടതാണ്.

റവന്യു

1. വിതല്ലജിന്നല തകാവിഡ്  തരാഗികളുന്നട  വിവരം  തത�ശസ്വയംഭരണസ്ഥാപനങ്ങളില് നി�്
ലഭ്യമാക്കി  സൂക്ഷിതക്കണ്ടതാണ്.  ആവശ്യന്നമIില്  അവന്നര  DCC കളിതലക്ക്  മാറ്റുവാന്
ആതരാഗ്യ വകു%ിന്നനയും തത�ശസ്വയംഭരണസ്ഥാപനങ്ങന്നളയും സഹായിക്കാവു�താണ്.
ക്വാറന്റ്റിനിലുള്ള വ്യക്തികന്നള വീടുകളില് നി�് ഒഴി%ിക്കു� സാഹ4ര്യമുണ്ടായാല് ഇതി-
നായി അവന്നര പ്രതത്യകം സജ്ജമാക്കു� ക്യാമ്പിതലക്ക് മാറ്റാനുള്ള നടപടികള് തത�ശസ്വ-
യംഭരണസ്ഥാപനങ്ങളുന്നട സഹായതത്താന്നട സ്വീകരിതക്കണ്ടതാണ്.

2. വകു%ിന്ന്നറ താലൂക്ക് കത¸ാള് റൂമില് ഷിഫ്റ്റ്  അടിസ്ഥാനത്തില് ന്നഡപ്യുട്ടി തഹസില്ദാര്
റാIില് കുറയാത്ത ഒരാന്നള നിതയാഗിക്കണം

3. ഒഴി%ിക്കല് , രക്ഷാ പ്രവര്ത്തനം എ�ീ സാഹ4ര്യങ്ങളില്  ഗര്ഭിണികള്, കുട്ടികള്, അം-
ഗപരിമിതര്, ഭി�തശഷിക്കാര് എ�ിവര്ക്ക് ആദ്യ പരിഗണന നല്കുക

4. ജില്ലാ തലത്തില് അടിയന്തിരഘട്ടങ്ങളില് ഉപതയാഗിക്കുവാന് tarpaulin നും, ന്ന4റിയ പന്ത-
ലും മറ്റും ന്നകട്ടി നല്കു�വരുന്നട പട്ടിക ത�ാറാക്കുക. ഇത് സംബന്ധിച്ച ഒരു തകാ%ി ജില്ലാ
ദുരന്തനിവാരണ അതതാറിറ്റിക്ക് നല്കുക 

5. അത്യാഹിത സാഹ4ര്യങ്ങളില് ഉപതയാഗിക്കുവാന് ആവശ്യമായ വണ്ടികള്, ജനതററ്ററുക-
ള്,  ന്നക്രയിനുകള്,  മണ്ണ്  മാന്തികള്  ദുരിതാശ്വാസത്തിനാവശ്യമായ  മറ്റ്  വസ്തുവകകള്
എ�ിവയുന്നട പട്ടിക ബന്ധന്ന%ട്ട  RTO/Joint  RTO  യില് നിന്നും വാങ്ങി സൂക്ഷിക്കുക  .  ഇത്
സംബന്ധിച്ച ഒരു തകാ%ി ജില്ലാ ദുരന്തനിവാരണ അതതാറിറ്റിക്ക് നല്കുകയും ആവശ്യമായ
സന്ദര്ഭങ്ങളില് അവ ലഭ്യമാക്കുവാന് തഹസില്ദാര്മാര് ബന്ധന്ന%ട്ട തജായി5്  RTO  ക്ക്
നിര്ത�ശം നല്കുകയും ന്ന4യ്യുക.

6. വിതല്ലജ് ഓഫീസര് തനരിട്ട് നടതത്തണ്ട നാശനഷ്ട/ജീവഹാനി വിവര തശഖരണം
 വീടും സ്ഥലവും നഷ്ടന്ന%ട്ടു എ� റിത%ാര്ട്ട്  തതദശ വകു%് എഞ്ചിനീയറുമായി ത4ര്�്

ലാന്ഡ് റവന്യൂ കമ്മീഷണര് നിര്തദശിക്കു� ആvിതക്കഷനില് തശഖരിക്കുക
 മൈദനംദിന ക്യാമ്പ് റിത%ാര്ട്ട്  ലാന്ഡ് റവന്യൂ കമ്മീഷണര് നിര്തദശിക്കു� ആvി-

തക്കഷനില് തശഖരിക്കുക
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 ജീവഹാനി സംബന്ധിച്ച റിത%ാര്ട്ട് , തപാലീസ് എഫ്.ഐ.ആര് സഹിതം ജില്ലാ ദുരന്ത
നിവര്ണ അതതാറിറ്റിയില് ലഭ്യമാക്കുക.  അംഗീകൃത ദുരന്തങ്ങളില് മരണമടഞ്ഞവ-
രുന്നട ആശ്രിതര്ക്ക് മാത്രമാണ് സംസ്ഥാന ദുരന്ത പ്രതികരണ നിധിയില് നിന്നുള്ള
ദുരിതാശ്വാസ സഹായത്തിന് അര്ഹത. ഇതിനായി തപാലീസ് എഫ്.ഐ.ആര് റി-
ത%ാര്ട്ട്  ആണ് ആശ്രയിതക്കണ്ടത്.

തതദശ സ്വയംഭരണ സര്ക്കാരുകള്

1. ക്യാമ്പുകള് നടത്തുവാന് ഉതകു� സ്ഥലങ്ങള് - തത�ശ സ്ഥാപനം, താലൂക്ക് എ�ിവ തി-
രിച്ച്  (ക്യാമ്പ്  1,  2,  3,  4)  തശഖരിച്ചു  DEOC  നല്കിയിട്ടുള്ള നിശ്ചിത ഗൂഗിള് ഷീറ്റില് പൂരി%ിച്ചു
നല്തകണ്ടതാണ്.

2. ക്വാറന്റ്റിനിലുള്ള വ്യക്തികന്നള വീടുകളില് നി�് ഒഴി%ിക്കു� സാഹ4ര്യമുണ്ടായാല് അവ-
ന്നര ഇതിനായി സജ്ജമാക്കു� പ്രതത്യക ക്യാമ്പിതലക്ക് മാറ്റാനുള്ള നടപടികള് സ്വീകരിതക്ക-
ണ്ടതാണ്.

3. ദുരന്ത ആഘാതം ഏറ്റവും ഉണ്ടാകുവാന് സാധ്യതയുള്ള വിഭാഗങ്ങളും, സ്ഥലങ്ങളും സംബ-
ന്ധിച്ച വിവരങ്ങള് തശഖരിച്ചു സൂക്ഷിക്കുക.

a) പുറതമ്പാക്കില് വസിക്കു�വര്
b) തകാളനികള്, പുഴയുന്നടതയാ, നീര്4ാലുകളുന്നടതയാ ഓരത്ത് താമസിക്കു�വര്
c) വയല് കരകളില് താമസിക്കു�വര്
d) മലയുന്നട 4രിവുകളിലും ഒറ്റന്ന%ട്ട പ്രതദശത്തും വസിക്കു�വര്
e) 2018 ല് ഉരുള്ന്നപാട്ടല്/മണ്ണിടിച്ചില് എ�ിവ ബാധിക്കുകയും,  വസതയാഗ്യമല്ല എ�്

ജിതയാളജിക്കല് സര്തവ്വ ഓഫ് ഇന്ത്യ കന്നണ്ടത്തുകയും ന്ന4യ്ത വീടുകളില് താമസിക്കു-
� ദുരന്ത ബാധിതര്

f) 2019 ല് ഉരുള്ന്നപാട്ടല്/മണ്ണിടിച്ചില്/ന്നവള്ളന്ന%ാക്കം എ�ിവ ബാധിക്കുകയും,  വസ-
തയാഗ്യമല്ല എ�് സംസ്ഥാന/ജില്ലാ ദുരന്ത നിവാരണ അതതാറിറ്റികള് നിതയാഗിച്ച
സംഘം കന്നണ്ടത്തുകയും ന്ന4യ്ത വീടുകളില് താമസിക്കു� ദുരന്ത ബാധിതര്

g) പുറതമ്പാക്കില് താമസക്കാരായിരു� വീട്  പൂര്ണ്ണമായും തകരുകതയാ,  വാസതയാ-
ഗ്യമല്ലാതായി തീരുകതയാ ന്ന4യ്ത കുടുംബങ്ങള്

h) ദുരിതാശ്വാസ സഹായം ഉപതയാഗന്ന%ടുത്തി വീടിന്ന്നറ പുനര്നിര്മ്മാണം പൂര്ത്തി-
കരിച്ചിട്ടില്ലാത്ത കുടുംബങ്ങള്

1. തത�ശ സ്ഥാപനങ്ങളും തങ്ങളുന്നട എമര്ജന്സി ന്നറതÈാണ്സ് ടീം സംബന്ധിച്ച പട്ടികയും,
ടീം അംഗങ്ങളുന്നട ന്നമാമൈബല് തഫാണ് വിവരങ്ങളും തത�ശ സ്ഥാപനപരിധിയില്  ലഭ്യ-
മായ ന്നജ.സി.ബി, ഹിറ്റാച്ചി, ന്ന4യ്ന് ന്നബല്റ്റ് ഉള്ള ഹിറ്റാച്ചി, തബാട്ടുകള്, വള്ളങ്ങള്, എല-
ക്ട്രിക് മരം മുറി യന്ത്രങ്ങള് എ�ിവ സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങള്, ഉടമയുന്നട തപരും, ന്നമാമൈബ-
ല് നമ്പരും സഹിതം പട്ടിക ത�ാറാക്കുക. ഇത് സംബന്ധിച്ച ഒരു തകാ%ി ജില്ലാ ദുരന്തനി-
വാരണ അതതാറിറ്റിക്ക് നല്കുക

2. തത�ശ  സ്ഥാപന  തലത്തില്  ഭി�തശഷിക്കാരുന്നട  പട്ടിക  മുന്കൂട്ടി  ത�ാറാക്കി  തത�ശ
സ്ഥാപനം, താലൂക്ക് കണ്തuാള് റൂം, തപാലീസ് തസ്റ്റഷന്, ഫയര് തസ്റ്റഷന് എ�ിവിടങ്ങളില്
നല്കുവാന് സാമൂഹിക നീതി വകു%ിന് നിര്തദശം നല്കുക.

3. ക്യാമ്പ് നടത്തി%ിനായി വിതല്ലജ് ഓഫീസറുന്നട കൂന്നട പ്രവര്ത്തനങ്ങള് ഏതകാപി%ിക്കു�തി-
ന് തത�ശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനം ഒരു 4ാര്ജ് ഓഫീസന്നറ നിതയാഗിതക്കണ്ടതാണ്.

4. പ്രധാന നീര്4ാലുകളും,  ഓടകളും,  പരിതശാധിച്ച,്  അവയില് തടസങ്ങള് ഇല്ല എ�് മണ്ണ്
സംരക്ഷണ വകു%്, ജലതസ4ന വകു%് ഉറ%് വരുത്തുക. മഴന്നവള്ളത്തിന്ന്നറ ഒഴുക്ക് തടസ്സ-
ന്ന%ടുത്തു� എല്ലാ വസ്തുക്കളും ഓടകളില്നിന്നും ന്ന4റുനീര്ച്ചാലുകളില് നിന്നും മാറ്റുക.

5. സ്വകാര്യ ഭൂമിയിലുള്ള അപകട സാധ്യത ഉള്ള മരങ്ങളും മരച്ചില്ലകളും കന്നണ്ടത്തി മുറിച്ചു മാറ്റു-
വാന് ന്നപാതു ജനങ്ങള്ക്ക് നിര്തദശം ന്നകാടുക്കുക, 
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6. ഹരിത തകരളം, ന്നതാഴിലുറ%് എ�ീ പദ്ധതികള് ഉപതയാഗിച്ച ്ജല സംരക്ഷണത്തി-
ന് കുളങ്ങളും, തതാടുകളും, മറ്റ് ജലാശയങ്ങള്, കിണറുകള് എ�ിവന്നയല്ലാം ശുദ്ധമാ-
ക്കുവാനും പരമാവധി ജല സംഭരണം ഉറപ്പുവരുത്തുക.

7. പുഴകടവുകളിലും,  ബീച്ചുകളിലും,  അപകടകരമായ കയം/നീര്ച്ചുഴി ഉള്ള പ്രതദശങ്ങളി-
ലും അപകട സൂ4നാ തബാര്ഡുകള് സ്ഥാപിക്കുക

8. മലതയാര തമഖലയിന്നല തറാഡുകള്ക്ക് കുറുന്നക ഉള്ള ന്ന4റിയ 4ാലുകളിലൂന്നട മലന്നവ-
ള്ള പാച്ചിലും ഉരുള്ന്നപാട്ടലും ഉണ്ടാകുവാന് സാധ്യതയുണ്ട് എ�തിനാല് ഇത്തരം
4ാലുകളുന്നട അരികില് കാലവര്ഷ-തുലാവര്ഷ കാലത്ത് വാഹനങ്ങള് നിര്ത്തരുത്
എ� അപകട സൂ4നാ തബാര്ഡുകള് സ്ഥാപിക്കുക

9. മലതയാര തമഖലയിന്നല പാലം, culvert  എ�ിവയുന്നട അടിയിലുള്ള തടസങ്ങള് നീ-
ക്കംന്ന4യ്ത് ജല ബഹിര്ഗമനം സുഗമമാക്കുവാന് നടപടി സ്വീകരിക്കുക

10. തത�ശ സ്ഥാപനത്തിന്നല വിവിധ എമര്ജന്സി  ന്നറതÈാണ്സ്  ടീമുകള്ക്ക്  ഓതരാ
തമഖല തിരിച്ച ്അടിയന്തിര ഘട്ട പ്രവര്ത്തന ചുമതല നല്കുക

11. തീരതശാഷണവും,  ബണ്ട് തകര്ച്ച തനരിടുവാന് സാധ്യതയുള്ള എല്ലാ പ്രതദശങ്ങള്
കന്നണ്ടത്തി 22-5-2021 ന് മുന്പ് പ്രസ്തുത വിവരം ജില്ലാ ദുരന്ത നിവാരണ അതതാറിറ്റി-
ന്നയ അറിയിക്കുക.

12. അടിയന്തിരഘട്ടങ്ങളില് തീരന്നത്തയും,  വയല് ബണ്ടുകളിന്നലയും,  പുഴതയാരന്നത്തയും
വീടുകള്ക്ക് സംരക്ഷണം നല്കുവാന് ആവശ്യമായ രീതിയില് മണല്നിറച്ച കയര്
4ാക്കുകതളാ,  ജിതയാ  ട്യുബുകതളാ  കരുതുവാന്  തവണ്ടു�  നടപടികള്  ജലതസ4ന
വകു%് , കൃഷി വകു%് എ�ിവരുമായി ത4ര്�് നടത്തണം

13. പരസ്യ തഹാഡിങ്ങുകളുന്നട ശക്തി/ബലം പരിതശാധിക്കുവാനും,  ഇവ കാറ്റത്ത്  മറി-
ഞ്ഞു വീണ്  നഷ്ടവും ജീവ ഹാനിയും ഉണ്ടാക്കു�ില്ല എന്നും തതദശ സ്ഥാപനങ്ങള്
ഉറ%് വരുത്തണം

14. ജില്ലയിന്നല  എല്ലാ  സ്കൂളുന്നടയും,  ആശുപത്രികളുന്നടയും  fitness  തതദശ-സ്വയംഭരണ
ന്നപാതുമരാമത്ത്  (LSG  Engineering)  എഞ്ചിനീയര്,  ന്നപാതുമരമത്ത്  വകു%്  (PWD)
എഞ്ചിനീയര്/ സര്ട്ടിമൈഫഡ് സ്ട്രച്ചറല് എഞ്ചിനീയര് ഉറ%് വരുത്തുക. 

15. ജില്ലയിന്നല എല്ലാ ആശുപത്രികളുന്നടയും സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങള് പ്രവര്ത്തിക്കുന്നു-
ണ്ട് എ�്  അതാത് തതദശ സ്ഥാപനങ്ങള് ഉറ%് വരുത്തുക. 

തപാലീസ്

1. ഒഴി%ിക്കല്, രക്ഷാ പ്രവര്ത്തനങ്ങളുന്നട നടത്തി%ിന്ന്നറ എ�ിവ  ചുമതല തപാലീസിനായി-
രിക്കും.

2. ഒഴി%ിക്കല് പ്രവര്ത്തനത്തില് പുറതമ്പാക്കില് വസിക്കു�വര്,  തകാളനികള്,  പുഴയുന്നടതയാ,
നീര്4ാലുകളുന്നടതയാ ഓരത്ത് താമസിക്കു�വര്, വയല് കരകളില് താമസിക്കു�വര്, മല-
യുന്നട 4രിവുകളിലും  ഒറ്റന്ന%ട്ട പ്രതദശത്തും വസിക്കു�വര് എ�ിവര്ക്ക്  ആദ്യ  പരിഗണന
നല്കുക.

3. ഒഴി%ിക്കല്, രക്ഷാ പ്രവര്ത്തനം എ�ീ സാഹ4ര്യത്തില് ഗര്ഭിണികള്, കുട്ടികള്, അംഗപ-
രിമിതര്, ഭി�തശഷിക്കാര് എ�ിവര്ക്ക് ആദ്യ പരിഗണന നല്കുക

4. തപാലീസ് കത¸ാള് റൂമില് ലഭിക്കു� പ്രധാന ദുരന്ത വിവരങ്ങള് അത%ാള് തന്ന� DEOC
യിലും  അറിയിക്കുക.

5. എല്ലാ  താലൂക്കിലും  അഗ്നിശമന  തസനയുന്നടതയാ,  തപാലീസിന്ന്നറതയാ  ഒരു  Tower  light
എIിലും ഉണ്ടാകണം. 
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ആതരാഗ്യ വകു%്

1. തകാവിഡ് തരാഗികന്നള വീടുകളില് നി�് ഒഴി%ിക്കു� സാഹ4ര്യമുണ്ടായാല് അവന്നര അടു-
ത്തുള്ള DCC കളിതലക്കു മാറ്റാനുള്ള നടപടികള് സ്വീകരിതക്കണ്ടതാണ്. 

2. ക്വാറന്റ്റിനിലുള്ള വ്യക്തികന്നള വീടുകളില് നി�് ഒഴി%ിക്കു� സാഹ4ര്യമുണ്ടായാല് അവ-
ന്നര അടുത്തുള്ള ക്യാമ്പ് നാലിതലക്കു മാറ്റാനുള്ള നടപടികള് സ്വീകരിതക്കണ്ടതാണ്.

3. എല്ലാ പ്രാഥമിക ആതരാഗ്യ തകന്ദ്രങ്ങളും,  ജില്ല  ആശുപത്രികളും,  താലൂക്ക് ആശുപത്രികളും
പകര്ച്ചവ്യാധികള് തടയ്യു�തിനായുള്ള നടപടികള് സ്വീകരിക്കുക.

4. ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകളില് ആതരാഗ്യ സംരക്ഷണത്തിനുള്ള നടപടികള് സ്വീകരിക്കുക.
5. മഴക്കാല  തരാഗങ്ങള്ക്ക്  ആവശ്യമായ  മരുന്നുകള്  എല്ലാ  തരം  ആശുപത്രികളിലും  ഉണ്ട്

എ�് ഉറ%് വരുത്തുക.

ജലതസ4ന വകു%്

1. തീരതശാഷണ ആഘാതം ലഘൂകരിക്കുവാന് ആവശ്യമായ രീതിയില് ജലതസ4ന വകു%് 
കടല് ഭിത്തികള്ക്കുള്ള തകടുപാടുകള് അടിയന്തിരമായി പരിതശാധിച്ച,് പരിഹരിക്കുക. 

2. തീരതശാഷണം തനരിടുവാന് സാധ്യതയുള്ള എല്ലാ പ്രതദശങ്ങളും  കന്നണ്ടത്തി ന്നമയ്  24 ന്
മുന്പ് പ്രസ്തുത വിവരം ജില്ലാ ദുരന്ത നിവാരണ അതതാറിറ്റിന്നയ അറിയിക്കുക.

3. അടിയന്തരഘട്ടങ്ങളില് തീരന്നത്തയും, വയല് ബണ്ടുകളിന്നലയും, പുഴതയാരന്നത്തയും വീടുകള്
ക്ക് സംരക്ഷണം നല്കുവാന് ആവശ്യമായ രീതിയില് മണല്നിറച്ച കയര് 4ാക്കുകതളാ,
ജിതയാ ട്യുബുകതളാ കരുതുവാന് തവണ്ടു� നടപടികള് ജലതസ4ന വകു%്  തത�ശ സര്ക്കാ-
രുമായി ത4ര്�് നടത്തണം

4. ജലതസ4ന വകുപ്പുകളിന്നല അസിസ്റ്റന്ന്നറ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറില് കുറയാത്ത ഉതദ്യാ-
ഗസ്ഥന്നന ഷിഫ്റ്റ്  അടിസ്ഥാനത്തില് ജില്ലാ അടിയന്തിരഘട്ട കാര്യനിര്വഹണ തകന്ദ്രങ്ങളി-
തലക്ക് 24 x 7 നിതയാഗിക്കുക.

5. തകന്ദ്ര ജല കമ്മിഷന് (CWC) നല്കു� പ്രളയ മു�റിയി%് നിരീക്ഷിച്ച ്ജില്ലയിന്നല ഏന്നതല്ലാം
ഭാഗത്ത് പ്രളയ സാധ്യതയുണ്ട് എ�് ജില്ലാ ഇ.ഒ.സി,  തത�ശ സ്ഥാപനങ്ങള് എ�ിവന്നര
അറിയിക്കുക

6. ന്നപാഴി മുഖങ്ങളില് അടിഞ്ഞിട്ടുള്ള മണ്ണ് ന്നമയ്  30 ന്  മുന്പായി മാറ്റുക.  ജല ബഹിര്ഗമനം
സുഘമമാക്കുക

7. എല്ലാ അണന്നക്കട്ടുകളുന്നടയും ന്നറഡ്,  ഓറഞ്ച്,  നീല എ�ീ അതലര്ട്ട്  ജലനിരപ്പുകളും,  റുള്
ന്നകര്വ് അനുസരിച്ച് ഏതു സാഹ4ര്യങ്ങളില് അണന്നക്കട്ടുകള് തുറന്നുവിടും എന്നും ജില്ലാ
ദുരന്ത നിവാരണ അതതാറിറ്റിക്ക് KIP ന്നമയ് 24 ന് മുന്പ് നല്കണം. ഇത്തരത്തില് ലഭിക്കു-
� വിവരം  ജില്ലാ  ദുരന്ത നിവാരണ അതതാറിറ്റി  പരിഗണിച്ച് ഉ4ിതമായ നിര്തദശങ്ങള്
സഹിതം  അനുമതി നല്കി എ�് ഉറ%് വരുത്തുക. ഈ അംഗീകൃത പദ്ധതി അനുസരിച്ച്
മാത്രതമ അണന്നക്കട്ടുകളില് നിന്നും ജലം തുറ�് വിടുവാന് പാടുള്ളൂ എ�് നിഷ്കര്ഷിക്കുക.

8. ജലതസ4ന  വകു%ിന്നല/  KIP  അസിസ്റ്റന്ന്നറ  എക്സിക്യൂട്ടീവ്  എഞ്ചിനീയറില്  കുറയാത്ത
ഉതദ്യാഗസ്ഥന്നന ഷിഫ്റ്റ്  അടിസ്ഥാനത്തില് ജില്ലാ അടിയന്തിരഘട്ട കാര്യനിര്വഹണ തക-
ന്ദ്രങ്ങളിതലക്ക് 24 x 7 നിതയാഗിക്കുവാന് ഉത്തരവ് പുറന്ന%ടുവിക്കുക.

9. അണന്നക്കട്ട്  സംബന്ധിച്ച ഓറഞ്ച് മു�റിയി%് ലഭിച്ചാല് ചുവന്നട ത4ര്ക്കു� നടപടികള്
പൂര്ത്തീകരിച്ചു എ�് ഉറ%് വരുത്തുക:

a. അതാത് അണന്നക്കട്ടില് നിന്നും പുറതത്തക്ക് ഒഴുക്കുവാന് ഉത�ശിക്കു� ജലത്തിന് അനു-
സരിച്ച ്ഓതരാ പ്രതദശത്തും എത്ര കണ്ട് ജലം ഉയരും എ�ത് അനുമാനിച്ച ്നല്കുവാന്
DEOC യില്  നിതയാഗിച്ചിടുള്ള ജലതസ4ന വകു%് എഞ്ചിനീയതരാട് ആവശ്യന്ന%ടുകയും,
ജലം  നദിയുന്നട  കരകവിഞ്ഞ് ഒഴുകുതമാ  എ�്  കന്നണ്ടത്തുകയും ന്ന4യ്യുക.  ഈ വിവരം
അതാത് തതദശ സ്ഥാപനന്നത്ത അറിയിക്കുകയും, ന്നപാതുജനങ്ങള്ക്കായി ചുവന്നട സൂ4ി-
%ിക്കു� തരത്തില് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുകയും ന്ന4യ്യുക.
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b. ജലം ഒഴുകു� പാതയിന്നല എല്ലാ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്,  മുനിസി%ാലിറ്റി,  തകാര്%തറഷന്
എ�ിവയിന്നല ന്നസക്രട്ടറിമാന്നരയും,  പ്രസിഡന്ന്നറ,  ന്ന4യര്മാന്,  തമയര് എ�ിവന്നരയും
അണന്നക്കട്ട് തുറക്കുവാന് ഉള്ള സാധ്യത സംബന്ധിച്ച വിവരം അറിയിക്കുക

c. എല്ലാ പത്ര-മാധ്യമങ്ങന്നളയും അറിയിക്കുക
d. തുറന്നു വിടു� ജലം നദിയുന്നട കരകവിഞ്ഞ് ഒഴുകുവാന് സാധ്യതയുന്നണ്ടIില് ന്നപാതുജ-

നങ്ങള്ക്കായി മൈമക്കിലൂന്നട നദിയുന്നടയും/കായലിന്ന്നറയും തീര പ്രതദശങ്ങളില് മൈമ-
ക്കിലൂന്നട 12 മണിക്കൂര് മുന്ന്നപIിലും വിളിച്ച ്പറയുക

e. ഒരു കാരണവശാലും മൈവകിട്ട്  6  മണിക്ക് തശഷം,  പകല് 6  മണിവന്നര അണന്നക്കട്ടില്
നിന്നും പുതുതായി ജലം തുറ�് വിടരുത്

ന്നക  .  എസ്  .  ഇ  .  ബി  

1. മരം  വീഴ്ചതയാ,  കാറ്റ്  മൂലതമാ,  ഉരുള്ന്നപാട്ടലിതലാ  മൈവദ്യുതി  കമ്പി  ന്നപാട്ടിവീണാല് ഉടന്
തന്ന� ആ ഭാഗതത്തക്കുള്ള മൈവദ്യുത ബന്ധം വിതåദിക്കുക. ന്നപാതുജനങ്ങള്ക്ക്, ന്നക.എസ്.-
ഇ.ബി യുന്നട ന്നമാമൈബല് ന്നമതസജ് സംവിധാനം വഴി മൈവദ്യുതി കമ്പി ന്നപാട്ടിവീണ ഭാഗ-
ന്നത്ത പറ്റിയും,  ന്നപാതുജനങ്ങള് സുരക്ഷ നടപടി  സ്വീകരിക്കണം എന്നും ഉള്ള അറിയി%്
നല്കുക. ഈ വിവരം തത�ശ സ്ഥാപനന്നത്തയും, വിതല്ലജ്  ഓഫീസന്നറയും, തപാലീസ് അധി-
കാരിന്നയയും അറിയിക്കുക.

2. Èില്തവകള്,  അണന്നക്കട്ടുകള് എ�ിവയുന്നട ഷട്ടറുകള് പ്രവര്ത്തനക്ഷമമം ആണ് എ�്
ഉറ%് വരുത്തി ജില്ലാ ദുരന്ത നിവര്ണ അതതാറിറ്റിയ്ക്ക് റിതപാര്ട്ട് ന്നമയ്  30 ന് മുന്പായി നല്
കുക

തകരള വാട്ടര് അതതാറിറ്റി

1. മഴക്കാലത്ത് ജലത്തിന്ന്നറ ഗുണനിലവാരം പരിതശാധിച്ച്  (ഭൗതിക,  രാസ,  മൈജവ)  തവണ്ട
പരിഹാര നടപടികള് മൈകന്നക്കാണ്ട് ഗുണനിലവാര സൂ4ികക്ക് അനുസൃതവും അനുവദനീ-
യമായ പരിധികള്ക്കുള്ളിലും  ആണ്  എ�് ഉറ%്  വരുതത്തണ്ടു� ഉത്തരവാദിത്വം  തകരള
വാട്ടര് അതതാറിറ്റിക്കാണ്.

2. തéാറിതനഷന് നടത്തി അവക്ഷിപ്ത തéാറിന്ന്നറ  (Residual Chlorine)  തതാത് എല്ലാ ഔന്നട്ടìറ്റ്
തപായിന്റുകളിലും  ആവശ്യമായ  അളവില്  ഉന്നണ്ട�്  ഉറപ്പു  വരുതത്തണ്ടതാണ്.  ജലജന്യ
തരാഗങ്ങള് പടരാന് സാധ്യതയുള്ള സ്ഥലങ്ങളില് സൂ%ര് തéാറിതനഷന് അവലംബിതക്ക-
ണ്ടതാണ്.

3. ജല വിതരണം നടത്തു� മൈപ%് മൈലനുകളില്  മതിയായ മര്�മില്ലാന്നത വരികതയാ  ജല-
ത4ാര്ച്ച കന്നണ്ടത്തുകതയാ ന്ന4യ്യു� പക്ഷം പ്രതത്യക മുന്കരുതല് നടപടികള് സ്വീകരിതക്ക-
ണ്ടതാണ്. 

ഫിഷറീസ് വകു%്

1. തബാട്ട്-ക%ല് അപകടങ്ങള് ഉണ്ടായാല് ന്നപന്നട്ട�്  തിരച്ചില് നടത്തു�തിനായി  Èീഡ്
തബാട്ടുകള് മത്സ്യബന്ധന വകു%് കരാര് അടിസ്ഥാനത്തില് എല്ലാ  Fish Landing ന്നസന്റ-
റിലും ലഭ്യമാക്കുക.

2. കടല് തക്ഷാഭം സംബന്ധിച്ച മു�റിയിപ്പുകള് മത്സ്യ ന്നതാഴിലാളികള്ക്കും, തീരതദശ നിവാ-
സികള്ക്കും സമയ ബന്ധിതമായി നല്കുവാന്  ഫിഷറീസ് വകുപ്പും,  തീരതദശ തപാലീസും,
Marine Enforcement ഉം ആവശ്യമായ ക്രമീകരണങ്ങള് വരുത്തുക.

3. ഇന്ഡ്യന്  മഹാസമുദ്രത്തിന്ന5യും,  അറബിക്കടലിന്ന5യും,  ബംഗാള്  ഉള്ക്കടലി5്ന്നറയും
ഏന്നതIിലും സമുദ്ര പ്രതദശത്ത്  "Total suspension of fishing"  എ� നിര്തദശം ഉന്നണ്ടIില്
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പ്രസ്തുത തമഘലയില്,  മു�റിയി%ില് സൂ4ി%ിക്കു� കാലയളവില്  "മത്സ്യ ബന്ധനത്തിന്
തപാകു�ത് തടയണം" എ� കര്ശന നിര്തദശം സംസ്ഥാന ദുരന്ത നിവാരണ അതതാറിറ്റി
പുറന്ന%ടുവിക്കും.

4. മത്സ്യ ന്നതാഴിലാളികള്ക്കുള്ള മു�റിയിപ്പുകള് ലഭിച്ചാല് ചുവന്നട ത4ര്ക്കു� നടപടികള് ഫി-
ഷറീസ് വകുപ്പും, തീരതദശ തപാലീസും, Marine Enforcement ഉം സ്വീകരിക്കുക:

a. എല്ലാ Fish Landing ന്നസന്ററിലും, മത്സ്യ ഗ്രാമങ്ങളിലും, മൈമക്കിലൂന്നട വിവരം വിളിച്ച-
റിയിക്കുക

b. അമ്പലങ്ങള്, പള്ളികള് എ�ിവയിലൂന്നടയും, മത്സ്യന്നതാഴിലാളി കൂട്ടായ്മകളിലൂന്നടയും,
സാമൂഹിക  സംഘടനകളിലൂന്നടയും  വിവരം  പരമാവധി  മത്സ്യ  ന്നതാഴിലാളികളില്
എത്തിക്കുക

c. മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളില് നിന്നുള്ള മത്സ്യ ന്നതാഴിലാളികള് അധികമായുള്ള പ്രതദശ-
ങ്ങളില് തമിഴ്,  ഹിന്ദി എ�ീ ഭാഷകളിലും വിവരം മൈമക്കിലൂന്നട വിളിച്ച് അറിയിക്കു-
വാന് നിര്തദശിക്കുക

d. വള്ളവും വലയും ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള fishing harbor ല് സൂക്ഷിക്കുക 
1. മത്സ്യ ന്നതാഴിലാളികള് കടലില് അപകടത്തില്ന്നപടുതമ്പാള് അടിയന്തിര രക്ഷാപ്രവര്ത്ത-

നങ്ങള്ക്കായി തീരതദശ തപാലീസും,  ഫിഷറീസ്  വകുപ്പും  fishing  harbor കള് തകന്ദ്രീകരിച്ച്
ഒരു കടല്യാനം (sea worthy boat) വാടകയ്ക്ക് എടുക്കുക. 

മൈമനിംഗ് ആന്ഡ്  ജിതയാളജി വകു%്

1. രണ്ട് ദിവസം അടു%ിച്ചു മഴ ന്നപയ്താല്, വില്ലജുകളില് പാറ ന്നപാട്ടിക്കു�ത്, മഴ ന്നപ�ാന്നത 24
മണിക്കൂര് സമയം ഉണ്ടാകു�തു വന്നര നിര്ത്തിന്നവക്കുക

2. പാറമടകളിന്നല കുളങ്ങള്ക്ക് ചുറ്റും  ഉറപ്പും,  ഉയരവും ഉള്ള മുള്ള് തവലി/കമ്പി തവലി/മതില്
ന്നകട്ടി സംരക്ഷിതകണ്ടതാണ്. 

3. പുറതമ്പാക്കില് ഉള്ള, നിലവില് പ്രവര്ത്തനം നിലച്ച പാറമടകളില് ഉള്ള ഇത്തരം കുളങ്ങള്
ക്ക്  ചുറ്റും  തവലി/കമ്പി  തവലി/മതില്  ന്നകട്ടി  സംരക്ഷിതകണ്ടത്തിന്ന്നറ  ചുമതല  മൈമനിംഗ്
ആന്ഡ്  ജിതയാളജി വകു%ിനാണ്. 

തദവസ്വം

1. കാലാവസ്ഥാ മു�റിയി%് അടിസ്ഥാനമാക്കി ഉത്സവ/തീര്ഥാടന പരിപാടികള്ക്കുള്ള തീര്-
ത്ഥാടകന്നര നിയന്ത്രിക്കണം

2. എല്ലാ തീര്ഥാടന തകന്ദ്രങ്ങളിലും അപകടമുണ്ടായാല് പ്രതികരിക്കുവാനും, അപകട സാധ്യ-
താ ലഘൂകരണത്തിനും പദ്ധതി ത�ാറാക്കണം.  ഇതില് ഒഴി%ിക്കല് പദ്ധതികള്  (Evacu-
ation Plan), ബദല് മാര്ഗ്ഗങ്ങള് എ�ിവ ഉള്ന്ന%ടുത്തണം. 

മൃഗസംരക്ഷണ വകു%്

1. എല്ലാ മൃഗ സംരക്ഷണ തകന്ദ്രങ്ങളിലും ജില്ല  മൃഗ സംരക്ഷണ ആശുപത്രികളിലും പകര്ച്ച-
വ്യാധികള് തടയു�തിനായുള്ള മരുന്നുകള് ലഭ്യമാണ് എ�് ഉറ%് വരുത്തുക.

സിവില് സമൈvസ്  വകു%്

1. എല്ലാ താലുക്കിലും ഉള്ള സമൈv ഓഫീസര്മാര് മുഖാന്തിരം  100  കിതലാ അരി, 50  കിതലാ
പയര്, 10 കിതലാ എണ്ണ, 75 കിതലാ മന്നണ്ണണ്ണ എ�ിവ അടിയന്തിരഘട്ടങ്ങളില് ഉപതയാഗി-
ക്കുവാനായി സംഭരിച്ച ്സൂക്ഷിക്കുക. 

2. ക്യാമ്പുകളില് ആവശ്യമായ എല്ലാ ഭക്ഷ്യ-ധാന്യങ്ങളും, എണ്ണയും, മന്നണ്ണണ്ണയും, പാ4ക വാ-
തകവും സമൈv തകാ, കണ്സ്യുമര് ന്നഫഡ് എന്നുവയില് നിന്നുമാത്രതമ വാങ്ങുവാന് പാടുള്ളൂ
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3. ഏന്നതIിലും സാഹ4ര്യത്തില് ഈ വസ്തുക്കള് പുറത്തുനിന്നും വാതങ്ങണ്ടി വരികയാന്നണIി-
ല് ആ വസ്തു ലഭ്യമല്ല എന്നുള്ള കത്ത് അതാതു സ്ഥലന്നത്ത സv്യ ഓഫീസര് (Supply of-
ficer)/സ്ഥാപന തമധാവി ദുരിതാശ്വാസത്തിന്ന്നറ ചുമതലയുള്ള പ്രതദശന്നത്ത റവന്യു ഉതദ്യാ-
ഗസ്ഥന് നല്തകണ്ടതാണ്.

കൃഷി വകു%്

1. ബണ്ട് തകര്ച്ച തനരിടുവാന് സാധ്യതയുള്ള എല്ലാ പ്രതദശങ്ങള് കന്നണ്ടത്തി  24-5-2021 ന്
മുന്പ് പ്രസ്തുത വിവരം ജില്ലാ ദുരന്ത നിവാരണ അതതാറിറ്റിന്നയ അറിയിക്കുക.

അഗ്നി സുരക്ഷാ വകു%്

1. കാലാവസ്ഥാ മു�റിയിപ്പുകളും,  ദുരന്ത നിവാരണ അതതാറിറ്റി പുറന്ന%ടുവിക്കു� നിര്തദശ-
ങ്ങളും എല്ലാ അഗ്നി സുരക്ഷാ തസ്റ്റഷനുകളിലും എത്തുന്നു എ�് ഉറ%് വരുത്തുക. 

2. മലതയാര തമഖലയില് രാത്രിയാത്ര ഒഴിവാക്കുവാന് നിര്തദശം നല്കു� അവസരത്തില്
അത്തരം പാതകളില് മരം തവതണാ, മണ്ണിടിഞ്ഞ് വീതണാ തടസം തനരിട്ടാല് ഉടന് തന്ന�
തടസം മാറ്റുവാന് ആവശ്യമായ നടപടി സ്വീകരിക്കുക.

3. ഫയര് കത¸ാള് റൂമില് ലഭിക്കു� പ്രധാന ദുരന്ത വിവരങ്ങള് അത%ാള് തന്ന� ജില്ലാ ഇ.-
ഓ.സിയിലും അറിയിക്കുക.

വിദ്യാഭ്യാസ വകു%്

1. ജില്ലയിന്നല  എല്ലാ  സ്ക്കൂളുകളുന്നടയും  fitness  തതദശ-സ്വയംഭരണ  /ന്നപാതുമരാമത്ത്  വകു%്
എഞ്ചിനീയന്നറന്നകാണ്ട്   അതാത്  തതദശ സ്ഥാപനങ്ങള് പരിതശാധിച്ചിട്ടുണ്ട്  എ�് ഉറ%്
വരുത്തുക. Fitness  ഇല്ലാത്ത ന്നകട്ടിടങ്ങള് സ്ക്കൂളുകള് നടത്തുവാന് ഉപതയാഗിക്കു�ില്ല എ�്
ഉറ%് വരുത്തുക

2. താത്കാലിക ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകള് ആയി ഉപതയാഗിക്കു� എല്ലാ സ്കൂളുകളിതലയും ശു-
4ിമുറികള് പ്രതത്യകപരിഗണന നല്കി കാര്യക്ഷമമായി പ്രവര്ത്തിക്കുന്നു എ�് ഉറ%് വരു-
ത്തുക

3. സ്കൂളുകളിന്നല വൃക്ഷങ്ങളുന്നട 4ില്ലകള്  തകാതി ഒരുക്കി എ�് സ്കൂള് ആരംഭിക്കു�തിന് മുന്പ്
ഉറ%ാക്കുക 

ടൂറിസം വകു%്

1. കാലാവസ്ഥാപ്രവ4നത്തിന്ന്നറയും മു�റിയിപ്പുകളുന്നടയും അടിസ്ഥാനത്തില് പ്രധാന ടൂറി-
സ്റ്റ് ന്നലാതക്കഷനുകളിതലക്ക് വിതനാദസഞ്ചാരികളുന്നട യാത്ര അധികാരികള് പരിമിതന്ന%ടു-
ത്തണം. 

2. നദികളിന്നല സ്നാനഘട്ടങ്ങളില് മു�റിയി%് തബാര്ഡുകള് സ്ഥാപിക്കു�ത്  ജില്ലാ ടൂറിസം
പ്രതമാഷന് ന്നകൗണ്സലുകള് ഉറപ്പു വരുത്തണം 

3. മഴക്കാലങ്ങളില് തടാകങ്ങളിലും കടലിലും അണന്നക്കട്ടുകളിലും പ്രതവശിക്കു�ത്  തടയുവാ-
നായി  മു�റിയി%്  തബാര്ഡുകള് ജില്ലാ  ടൂറിസം പ്രതമാഷന് കൗണ്സില് സ്ഥാപിക്കണം
എ�് നിര്തദശിക്കുക.

4. മഴക്കാലങ്ങളില് കുന്നുകള്ക്ക് സമീപമായുള്ള തറാഡുകളില് മണ്ണിടിച്ചിലും ന്നവള്ളന്ന%ാക്കവും
ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്.  അത്തരം സ്ഥലങ്ങളില് ടൂറിസ്റ്റുകള് അവരുന്നട വണ്ടികള്
നിര്ത്തരുത് എ�് സൂ4ി%ിക്കു� തബാര്ഡുകള് സ്ഥാപിക്കണം. 
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5. രണ്ട് ദിവസത്തിലധികം കനത്ത മഴ തുടര്ച്ചയായി ന്നപയ്യുതമ്പാള് പ്രതദശതത്തക്ക്  വിതനാദ-
സഞ്ചാരികളുന്നട പ്രതവശനം ടൂറിസം വകു%് പരിമിതന്ന%ടുത്തണം.

6. വിവിധ ജില്ലകളില് ഉള്ള തബാട്ടുകളുന്നടയും,  വളങ്ങളുന്നടയും വിവരങ്ങള്, ഉടമകളുന്നട തപരും,
തബാട്ട് ലഭ്യമായ സ്ഥലവും, ന്നമാമൈബല് നമ്പറും സഹിതം  പട്ടിക ജല ഗതാഗത വകു%്, ടൂ-
റിസം വകു%് എ�ിവര് ന്നമയ് 30 ന് മുന്പ് ലഭ്യമാക്കുക

വനം വകു%്

1. ശക്തമായ മഴകാലത്ത് വനത്തിനുള്ളില് വസിക്കു� തതദശീയര്ക്ക് (native community, in-
digenous community) ആവശ്യമായ ഭക്ഷ്യ സാധനങ്ങള് ലഭ്യമാകുന്നുണ്ട് എ�് പട്ടികജാതി/
പട്ടികവര്ഗ്ഗ വികസന വകുപ്പുമായി ത4ര്�് ഉറ%് വരുത്തുക.

2. വനത്തിനുള്ളില് വസിക്കു� തതദശീയന്നര ആവശ്യമാന്നണIില് മാറ്റി  താമസി%ിക്കുവാന്
ആവശ്യമായ  ക്യാമ്പുകള്  നടത്തുവാന്  ഉതകു�   ന്നകട്ടിടങ്ങള്  അതാത്  ഊരുകളിതളാ,
ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള ന്നകട്ടിട സമുച്ചയങ്ങളിതലാ കന്നണ്ടത്തി ത�ാറാക്കുക. ത�ാറാക്കിയിട്ടുള്ള
ന്നകട്ടിടങ്ങള് സംബന്ധിച്ച വിവരം അതാത് തറഞ്ച് ഓഫീസര്/പട്ടികജാതി/പട്ടികവര്ഗ്ഗ വി-
കസന ഉതദ്യാഗസ്ഥന്,  അതാത്  വിതല്ലജ്  ഓഫീസര്ക്കും,  തഹസില്ദാര്ക്കും നല്തകണ്ട-
താണ്. 

3. വനത്തിനുള്ളില് ഇത്തരം ക്യാമ്പുകളുന്നട നടത്തി%് ചുമതല പട്ടികജാതി/പട്ടികവര്ഗ്ഗ വിക-
സന വകു%ിനും,  വനം വകു%ിനും ആയിരിക്കും.  ഇതിനായി ജില്ലാ കളക്ടറുമായും,  തഹസില്
ദാറുമായും ബന്ധന്ന%ട്ട് ആവശ്യമായ ക്യാമ്പ് നടത്തി%് നടപടികള് മൈകന്നകാള്ളുക

4. വനത്തിനുള്ളില്  ദുരന്ത  സാഹ4ര്യം  ഉണ്ടായിട്ടുതണ്ടാ  എ�്  നിരന്തരം  നിരീക്ഷിക്കുകയും,
അതാത് ദിവസം ദുരന്ത നാശനഷ്ടങ്ങള് സംബന്ധിച്ച വിവരം തശഖരിച്ച ്സ്ഥലന്നത്ത വിതല്ല-
ജ് ഓഫീസര്ക്ക് ലഭ്യമാക്കുകയും ന്ന4യ്യുക.

സാമൂഹിക നീതി വകു%്

1. വഴിഅരികുകളിലും,  കടത്തിണ്ണകളില്,  ബസ്  തസ്റ്റഷനുകളിലും   അന്തിയുറങ്ങു� ആളുകള്
ക്ക്  രാത്രികാലങ്ങളില്  ഉറങ്ങാനും,  അത്താഴം  നല്കുവാനും  ഉള്ള  സംവിധാനം  തതദശ
സ്ഥാപനങ്ങളുന്നട തനതൃത്വത്തില് ഒരുതക്കണ്ടതാണ്.

2. അതാത് പഞ്ചായത്തിന്നല അംഗപരിമിതരുന്നട തപര്, വീട്ട് അന്നüസ്സ്, ന്നമാമൈബല് തഫാണ്
എ�ിവ അതാത് പഞ്ചായത്ത് ന്നസക്രട്ടറി, വിതല്ലജ് ഓഫീസര്  എ�ിവര്ക്ക് നല്കുക. 

3. അതാത് പഞ്ചായത്തിന്നല കിട%് തരാഗികള്, വാര്ദ്ധക്യകാല തരാഗത്താല് ബുദ്ധിമുട്ടു�വര്
എ�ിവരുന്നട തപര്, വീട്ട് അന്നüസ്സ്, ന്നമാമൈബല് തഫാണ് എ�ിവ  അതാത് പഞ്ചായത്ത്
ന്നസക്രട്ടറി, തഹസില്ദാര് എ�ിവര്ക്ക് നല്കുക. 

4. സാമൂഹിക നീതി വകു%ിന്ന5 കീഴിലുള്ള വതയാജന സ്ഥാപനങ്ങളിലുള്ളവര്ക്ക് ദുരന്തഘട്ട-
ങ്ങളില് പ്രതത്യക പരി4രണവും സംരക്ഷണവും ഉറ%് വരുതത്തണ്ടതാണ്.

5. ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകളില് വീല്ന്ന4യര് സൗഹൃദമായ ശു4ിമുറികളും താമസ സൗകര്യങ്ങ-
ളും ഉറ%് വരുത്തണം.  ഇവര്ക്ക്  തുടര്ച്ചയായി മരുന്നുകളുന്നട ലഭ്യത ഉറ%് വരുത്തണം.

6. മാനസിക ന്നവല്ലുവിളി  തനരിടു�വര്ക്കുള്ള മൈസതക്കാ  തസാഷ്യല്  ന്നകയര് ഉറ%ാക്കണം.
ഇത്തരക്കാര്തക്കാ അവരുന്നട കുടുംബാംഗങ്ങള്തക്കാ വിതവ4നങ്ങള് തനരിടു�ിന്നല്ല�് ഉറ%്
വരുത്തണം.

7. പാലിതയറ്റിവ് ന്നകയറിലുള്ള തരാഗികള്ക്ക് ആവശ്യമായ പരി4രണവും സംരക്ഷണവും ഉറ%്
വരുത്തണം, ഇവര് നിതത്യന കഴിക്കു� മരുന്നുകളുന്നട ലഭ്യത ഉറ%ാക്കണം. ഇവ മുടങ്ങാന്നത
ലഭ്യമാതക്കണ്ടതിനുള്ള നടപടികള് സ്വീകരിതക്കണ്ടതാണ്.

8. ക്യാമ്പുകളില് ഒരു രീതിയിലുമുള്ള വിതവ4നം ഉണ്ടാകു�ില്ല എ�് ഉറ%ാക്കുകയും അടിയ-
ന്തര സാഹ4ര്യങ്ങളില് അവര്ക്ക്  ഉപതയാഗിക്കാന് പറ്റു� രീതിയില് ന്നഹല്പ്  മൈലന്
നമ്പര് സ്ഥാപിക്കുകയും  അവ ക്യാമ്പുകളില് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുകയും ന്ന4�ണം
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9. uാന്സ്ജന്ഡര് വിഭാഗത്തില് ന്നപടു�വര്ക്ക് ക്യാമ്പുകളില് വിതവ4നം തനരിടു�ിന്നല്ല�്
ഉറ%ാക്കുക.

വനിതാ  -  ശിശുതക്ഷമ വകു%്  

1. ക്യാമ്പുകളില് കുട്ടികള്ക്കും സ്ത്രീകള്ക്കും എതിന്നര അതിക്രമങ്ങള് നടക്കു�ില്ല എ�് ഉറ%ാ-
ക്കണം.

2. കുട്ടികള്ക്ക് ആവശ്യമായ തപാഷകാഹാരം ക്യാമ്പുകളില് ഉറപ്പുവരുതത്തണ്ടതാണ്. 
3. അമ്മമാര്ക്ക് മുലയൂട്ടു�തിനുള്ള സൗകര്യവും സ്വകാര്യതയും ഉറ%ാക്കണം.
4. ന്നപണ്കുട്ടികള്ക്ക് ആവശ്യമായ സുരക്ഷ ക്യാമ്പുകളില് ഉറപ്പുവരുതത്തണ്ടതാണ്. 

ഗതാഗത വകു%്

1. എല്ലാ ജില്ലകളിന്നലയും uക്ക്, ന്നജ.സി.ബി, ഹിറ്റാച്ചി, ന്ന4യ്ന് ന്നബല്റ്റ് ഉള്ള ഹിറ്റാച്ചി, വാഹ-
നത്തില് ഘടി%ിച്ചിട്ടുള്ള വലിയ ജനതററ്ററുകള് എ�ിവയുന്നട വിവരവും, ഇവയില് നിലവില്
ജില്ലയില് ലഭ്യമായവയുന്നട ഉടമസ്ഥരുന്നട വിവരവും തശഖരിച്ച ്ജില്ലാ ഇ.ഓ.സിക്ക് നല്കുക

2. ജില്ലകളില് ഉള്ള ന്നജ.സി.ബി,  ഹിറ്റാച്ചി,  ന്ന4യ്ന് ന്നബല്റ്റ് ഉള്ള ഹിറ്റാച്ചി,  വലിയ uക്കുകള്
എ�ിവ  ഗതാഗത  വകു%്  മുന്കൂട്ടി  കന്നണ്ടത്തി  ഉടമകളുമായി  വിനിതയാഗ  ധാരണയില്
എത്തുക

3. ജില്ലയിന്നല  ഉപതയാഗത്തില്  ഉള്ള  ആംബുലന്സുകളുന്നട  വിവരം,  ന്നമാമൈബല്  തഫാണ്
സഹിതം, കന്നണ്ടത്തി അവരുമായി വിനിതയാഗ ധാരണയില് എത്തുക.

4. ജില്ലാ ഇ.ഓ.സി ആവശ്യന്ന%ട്ടാല് ഇത്തരം വാഹനങ്ങള് സജ്ജമാക്കി നല്കുക

ന്നപാതുമരാമത്ത് വകു%്

1. സംസ്ഥാനന്നത്ത എല്ലാ പാലങ്ങളുന്നടയും  Structural Audit നടത്തി ബലക്ഷയം ഉള്ളവയുന്നട
മുന്ഗണനാ ക്രമം  നിര്ണയിച്ച,്  മഴക്കാലത്ത്  വാഹന ഗതാഗതം  നിയന്ത്രിതക്കണ്ടവയുന്നട
വിവരം ശിപാര്ശ സഹിതം ജില്ലാ ദുരന്ത നിവാരണ അതതാറിറ്റിക്ക് ലഭ്യമാക്കുക.

2. വകു%ിന് കീഴില് ഉള്ള, സംസ്ഥാനന്നത്ത ആശുപത്രികള്, പ്രധാന ഓഫീസുകള് എ�ിവയു-
ന്നട  Structural Audit നടത്തി ബലക്ഷയം ഉള്ളവയുന്നട മുന്ഗണനാ ക്രമം നിര്ണയിച്ച,്  മഴ-
ക്കാലത്ത്  പ്രവര്ത്തനം ഒഴിവാതക്കണ്ടവയുന്നടവിവരം ശിപാര്ശ സഹിതം ജില്ലാ ദുരന്ത നി-
വാരണ അതതാറിറ്റിക്ക് ലഭ്യമാക്കുക

3. അടിയന്തിരഘട്ടത്തില് ന്നകട്ടിടങ്ങള്, പാലങ്ങള്, തറാഡുകള് എ�ിവയുന്നട തകര്ച്ച താല്
ക്കാലികമായി പരിഹരിച്ച് ഗതാഗത തയാഗ്യമാക്കുവാന് എമര്ജന്സി ടീമുകന്നള ത�ാറാക്കി
നിര്ത്തുക.  

തുടര്�്  ജില്ലാ  ദുരന്ത  നിവാരണ  അതതാറിറ്റിയുന്നട  സഹാദ്ധ്യക്ഷന്  കൂടിയായ  ജില്ലാ
പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡ5ിന്നന തയാഗന്നത്ത അഭിസംതബാധന ന്ന4�ാന് അദ്ധ്യക്ഷന് ക്ഷണിച്ചു

ജില്ലയില്  ഡി.സി.സികള്  കൂടുതലായി  സജ്ജമാക്കണം.  ജില്ലാ  ദുരന്ത  നിവാരണ
അതതാറിറ്റിയുതടയും  തകരളാ  മിനറല്സ്  &  ന്നമറ്റല്സ്  ലിമിറ്റഡിത5യും  ജില്ലാ
പഞ്ചായത്തിത5യും  സംയുക്താഭിമുഖ്യത്തിലുള്ള  CSLTC യില്  സീനിയര്  തഡാക്ടര്മാരുള്
ന്ന%ന്നടയുള്ളവന്നര നിതയാഗിക്കണം.  തത�ശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള് ആരംഭിച്ച ഡി.സി.സി
കളില് നിലവില് തരാഗികള് വളന്നര കുറവാണ്.   തഹാം  uീറ്റ്ന്നമ5ിന്  ആവശ്യമായ ഭൗതീക
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സാഹ4ര്യങ്ങള് വീടുകളില് ഇല്ലാത്തവന്നര ജില്ലാ ന്നമഡിക്കല് ഓഫീസര് ഡി.സി.സികളിതലക്ക്
റഫര് ന്ന4യ്യു�തിനാവശ്യമായ നടപടികള് സ്വീകരിക്കണം. 

ഇതു സംബന്ധിച്ച ്താന് പന്നIടുത്ത എല്ലാ ദുരന്ത നിവാരണ അതതാറിറ്റി തയാഗങ്ങളിലും
ജില്ലാ  ന്നമഡിക്കല്  ഓഫീസതറാട്  ആവര്ത്തിച്ച്  ആവശ്യന്ന%ട്ടിട്ടുണ്ട്.   ജില്ലാ  കളക്ടറും
ഇക്കാര്യത്തില്  ആവര്ത്തിച്ച്  ജില്ലാ  ന്നമഡിക്കല്  ഓഫീസര്ക്ക്  നിര്ത�ശം  നല്കു�തായി
ശ്രദ്ധയില്ന്ന%ട്ടിട്ടുണ്ട്.   എ�ിട്ടും  ഇക്കാര്യത്തില് ജില്ലാ  ന്നമഡിക്കല് ഓഫീസര് ആവശ്യമായ
നടപടി സ്വീകരിക്കാത്തത് തഖദകരമാണ്.

തുടര്�്  മഴക്കാല  മുന്ന�ാരുക്കങ്ങളുമായി  ബന്ധന്ന%ട്ട്  ഓതരാ  വകുപ്പും  സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ള
നടപടികള് തയാഗന്നത്ത അറിയിക്കുവാന് അദ്ധ്യക്ഷന് ആവശ്യന്ന%ട്ടു.
ന്നഡപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടര് ഓഫ് പഞ്ചായത്ത്  ,   ന്നകാല്ലം  

ഡി.സി.സി  17  എണ്ണവും  സി.എഫ്.എല്.റ്റി.സി  9  എണ്ണവും  പ്രവര്ത്തനമാരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.
നിലവില്  ഡി.സി.സികളില്  1583  കിടക്കകള്  സജ്ജീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.   ജില്ലയില്  65
പഞ്ചായത്തുകളിലും  ഡി.സി.സികള്ക്കായി  ന്നകട്ടിടങ്ങള്  സജ്ജമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.   തകാവിഡ്
തപാസിറ്റീവ്  ആയി തഹാം uീറ്റ്ന്നമ5ിലുള്ളവര്ക്ക് തകാവിഡ് തപ്രാതട്ടാതക്കാള് പാലിച്ച് കഴിയാന്
പറ്റാത്ത സാഹ4ര്യത്തില് ഡി.സി.സി യിതലക്ക് മാറാവു�താന്നണന്നും ഡി.ഡി.പി അറിയിച്ചു.

പുതുതായി ക്യാമ്പുകള് കന്നണ്ടത്തി ആയത്  കൂടി  ഉള്ന്ന%ടുത്തി വിവരങ്ങള് അപ്തഡറ്റ്
ന്ന4യ്യു�താണ്.
ന്നസക്രട്ടറി പരവൂര് മുനിസി%ാലിറ്റി

പരവൂര്  മുനിസി%ാലിറ്റിയില്  നിലവില്  ഒരു  ഡി.സി.സി  പ്രവര്ത്തിക്കുന്നുണ്ട്  19  തപര്
അവിന്നടയുണ്ട്.  ആന്നക 70 കിടക്കകള് സജ്ജീകരിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്.  മഴക്കാല മുന്ന�ാരുക്കത്തിന്ന5
ഭാഗമായി അപകടകരമായി നി�ിരു� 40 മരങ്ങളുന്നട ശിഖിരങ്ങള് മുറിച്ചു മാറ്റിയിട്ടുള്ളതാണ്.
നിലവിലുള്ളതിന്  പുറതമ  ഒരു  സ്കൂള്  ന്നകട്ടിടം  കൂടി  ക്യാമ്പായി  സജ്ജീകരിക്കാവു�താണ്.
വീടുകളില്  കഴിയാന്  സൗകര്യമില്ലാത്ത  തകാവിഡ്  തപാസിറ്റീവ്  തരാഗികന്നള
ഡി.സി.സി.യിതലക്ക് മാറ്റി പാര്%ിക്കു�താന്നണന്നും ന്നസക്രട്ടറി അറിയിച്ചു.

ന്നസക്രട്ടറി  ,   പുനലൂര് മുനിസി%ാലിറ്റി  
ഒരു സി.എഫ്.എല്.റ്റി.സി  പ്രവര്ത്തിച്ചു വരുന്നു.  ആര്.പി.എല് സ്കൂളില്  മൂ�്   വാര്

ഡുകളുന്നട  അതിര്ത്തിയായി  വരു�  സ്ഥലത്ത്  ഒരു  ഡി.സി.സി  നാന്നള  മുതല്  തുടങ്ങും.
അവിന്നട 200 കിടക്കകളുണ്ട്. കൂടാന്നത ഒന്നരണ്ണം ഗവ. തപാളിന്നടക്നിക് തകാതളജ് ന്നനല്ലി%ള്ളിയിലും
സജ്ജീകരിക്കും അവിന്നട 40 കിടക്കകള് ഉണ്ടാകും. 
ന്നസക്രട്ടറി  ,   ന്നകാട്ടാരക്കര മുനിസി%ാലിറ്റി  

നിലവില് 50 കിടക്കകള് ഉള്ള ന്നസ5് ഗ്രിതഗാറിയസ് മൈഹസ്കൂള്, സി.എഫ്.എല്.റ്റി.സി
യായി സജ്ജീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.  മഴ ന്നപയ്താല് ന്നവള്ളന്നക്കട്ട് ഉണ്ടാകുന്നമ�തിനാല് ബ്രദറന് ഹാള്
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പ്രവര്ത്തനം തുടങ്ങിയിട്ടില്ല.  മഴക്കാല മുന്ന�ാരുക്കത്തിന്ന5 ഭാഗമായി അപകടകരമായ എല്ലാ
മരങ്ങളും മുറിച്ചു മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്
എക്സിക്യുട്ടീവ് എഞ്ചിനീയര്  ,   മൈമനര് ഇറിതഗഷന്  

ജല തസ4ന വകു%ിന്നല കണ്തuാള് റൂമിതലക്ക് തമയ് 13 മുതല് അസിസ്റ്റ5് എഞ്ചിനീയര്
മാന്നര  നിതയാഗിച്ചിട്ടുണ്ട്.   നിലവിലുള്ള ന്ന4ക്ക്  ഡാമുകള് തുറന്നു ന്നവക്കാന് നിര്ത�ശം  നല്
കിയിട്ടുണ്ട്.   ന്നവള്ളം  ഒഴുകി  തപാകുവാന്  നടപടി  സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.   മണ്സൂണ്
മുന്ന�ാരുക്കത്തിന്ന5  ഭാഗമായി  നദികളില്  നിന്നും  പുഴകളില്  നിന്നും  പ്രളയാവശിഷ്ടങ്ങള്
നീക്കം  ന്ന4യ്യു�തിന്  എസ്റ്റിതമറ്റ്  എത്രയും  തവഗം  സമര്%ിക്കു�താന്നണ�്  എക്സിക്യൂട്ടീവ്
എഞ്ചിനീയര് അറിയിച്ചു.  കൂടാന്നത പള്ളിക്കലാറ്റില് ആര്യന്പാടം ഭാഗത്ത് ന്ന4ക്ക് ഡാമിന്ന5
നടുക്കുള്ള Èാന് പൂര്ണ്ണമായും തബ്രക്ക് ന്ന4യ്തിട്ടുണ്ട്. ന്നവള്ളം പൂര്ണ്ണമായും ഒഴുകി തപാകു�താണ്.
കല്ലട ഇറിതഗഷന് ന്നപ്രാജക്റ്റ്

ഡാമിന്നല നിലവിന്നല ജലനിര%് സംഭരണ തശഷിയുന്നട  33%  മാത്രമാണ്.  കനത്ത മഴ
ന്നപയ്താലും  സംഭരിക്കാന് കഴിയും.    ഷട്ടറുകന്നളല്ലാ  പ്രവര്ത്തന  സജ്ജമാണ്.  നിലവില് മറ്റ്
പ്രശ്നങ്ങളില്ല.
ന്നകാല്ലം സിറ്റി തപാലീസ്

എമര്ജന്സി  കണ്തuാള് റൂം തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്.  തകാസ്റ്റല് തമഖലയില് തപാര്ട്ട് പതuള്
ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.  മഴക്കാലത്ത്  അവശ്യം  തവണ്ടി  വരു�  ഉപകരണങ്ങന്നളല്ലാം  തശഖരിച്ച്
വച്ചിട്ടുണ്ട്.  
റൂറല് തപാലീസ്

ആര്യIാവ്,  അച്ചന് തകാവില്,  ന്നതന്മല,  തറാസ്  മല  എ�ിവിടങ്ങളിന്നല  പട്ടികജാതി
പട്ടിക  വര്ഗ്ഗ  വിഭാഗത്തില്ന്ന%ട്ടവര്  താമസിക്കു�  തമഖലകളില്  അപകട  സാധ്യത
ഉള്ളതിനാല്  അവരുന്നട  ഒരു  കൃത്യമായ  കണക്ക്  പട്ടികജാതി  പട്ടിക  വര്ഗ്ഗ  വകു%്  നല്
തകണ്ടതാണ്.

മണ്തuാതുരുത്തില്  തവലിതയറ്റ  സാധ്യതമൂലം  ആളുകന്നള  അടിയന്തരമായി  മാറ്റിപാര്
%ിതക്കണ്ട സാഹ4ര്യം ഉണ്ടായാല് അതിനായുള്ള ക്രമീകരണങ്ങള് ഒരുക്കി ന്നകാടുക്കാന്നമന്നും
അഡീഷണല് എസ്.പി അറിയിച്ചു. 

അസ്ക്കാ  മൈലറ്റുകള്  ന്നതന്മലയില്  10  അച്ചന്  തകാവിലില്  10  കുളത്തൂപ്പുഴയില്  10
അഞ്ചലില് 10  എ�ിങ്ങന്നന പ്രവര്ത്തന സജ്ജമാണ്.  തവാളണ്ടിയര്മാരുന്നട ലിസ്റ്റ് തശഖരിച്ച്
വച്ചിട്ടുണ്ട് ആവശ്യന്നമIില് ജനതററ്റര് ലഭ്യമാകുവാനുള്ള ക്രമീകരണങ്ങളും ന്ന4യ്തിട്ടുണ്ട്.
ജില്ലാ ഫയര് ഓഫീസര്  ,   ന്നകാല്ലം  

ജില്ലാ ഫയര് ഓഫീസില് കണ്തuാള് റൂം തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്.  ന്നഹഡ്ക്വാര്തട്ടഴ്സില് മന്നറ്റാരു
കണ്തuാള് റൂമും തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. തവാളണ്ടിയര്മാന്നര നിതയാഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. 
ന്നഡപ്യൂട്ടി 4ീഫ് എഞ്ചിനീയര്  ,   ന്നക  .  എസ്  .  ഇ  .  ബി  ,   ന്നകാല്ലം  

പ്രകൃതി  തക്ഷാഭവുമായി  ബന്ധന്ന%ട്ട്  മുന്കൂട്ടി  തന്ന�  ക്വിക്ക്  ന്നറതÈാണ്സ്  ടീം  പവര്
ബ്രിതഗഡ്  എ�ിവ  രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.   മലതയാര  തമഖലകള്,  ഗ്രാമ  പ്രതദശങ്ങള്
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എ�ിവിടങ്ങളില്  മരം  വീണ്  മൈവദ്യുതി  വിത�ദിക്കന്ന%ടു�  സാഹ4ര്യം  ഉണ്ടായാല്
അവിതടക്ക് എത്തിതച്ചരാന് വളന്നരയധികം ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവുന്നുണ്ട്.  തകാവിഡ് പ്രതിതരാധ പ്രവര്
ത്തനങ്ങളുന്നട  ഭാഗമായി  തറാഡുകളില്  സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള  ബാരിതക്കഡുകള്  തടസ്സമായി
വരുന്നുണ്ട്.   അത്തരം  സ്ഥലങ്ങളില്  എത്തിതച്ചരു�തിന്  തപാലീസിന്ന5  ഭഗത്തു  നിന്നും
ക്രമീകരണം ഏര്%ാടു ന്ന4�ണം

അടിയന്തര പ്രാധാന്യമുള്ള സി.എഫ്.എല്.റ്റി.സി, റിലീഫ് ക്യാമ്പ് എ�ിവക്ക് മുന്ഗണന
നല്കുന്നുണ്ട്.  ന്നക.എം.എം.എല് സജ്ജീകരിച്ചിട്ടുള്ള ഡി.സി.സി.യിതലക്ക്  പ്രതത്യക മൈവദ്യുതി
ക്രമീകരണങ്ങള് സജ്ജീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

കൂടാന്നത പ്രകൃതി  തക്ഷാഭവുമായി  ബന്ധന്ന%ട്ട്  മുന്നിര  തപാരാളികളായ വിദ്യുത്�ക്തി
തബാര്ഡിന്നല  ജീവനക്കാര്ക്ക്  തകാവിഡ്  വാക്സിന്  എത്രയും  തവഗം  നല്കു�തിന്  നടപടി
സ്വീകരിക്കണന്നമന്നും ന്നഡപ്യൂട്ടി 4ീഫ് എഞ്ചിനീയര് അഭ്യര്ത്ഥിച്ചു. 
ന്നഡപ്യൂട്ടി 4ീഫ് എഞ്ചിനീയര്  ,   ന്നക  .  എസ്  .  ഇ  .  ബി  ,   ന്നകാട്ടാരക്കര  

ന്നകാട്ടാരക്കര  ഡിവിഷനിതലക്ക്  റിട്ടയറായ  ജീവനക്കാരും  കരാര്  ജീവനക്കാരും  ഉള്
ന്ന%ടു�  ടീം രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.  മറ്റ് പ്രശ്നങ്ങള് നിലവിലില്ല.
ജില്ലാ ന്നമഡിക്കല് ഓഫീസര്  ,   ന്നകാല്ലം  

എല്ലാ പി.എച്ച.്സി,  സി.എച്ച.്സി,  തമജര് തഹാÈിറ്റലുകളിലും റാ%ിഡ് ന്നറതÈാണ്സ് റ്റീം
പ്രവര്ത്തിക്കുന്നുണ്ട്. അവ 24 മണിക്കൂറും സജ്ജമാണ്.  എമര്ജന്സി ന്നമഡിസിന് എല്ലായിടത്തും
ലഭ്യമാണ്.   റിലീഫ്  ക്യാമ്പില്  തകാവിഡ്  തപ്രാതട്ടാതക്കാള്  പാലിക്കു�ത്  ഉറപ്പുവരുത്തും,
ആവശ്യമുള്ളിടത്ത്  ആ5ിജന്  ന്നടസ്റ്റ്  കിറ്റുകള്  നല്കിയിട്ടുണ്ട്.   കണ്ടയിന്ന്നമ5്
തസാണിലുള്ളവതരയും   തരാഗ ലക്ഷണമുള്ളവതരയും ആ5ിജന് ന്നടസ്റ്റ് നടതത്തണ്ടതാന്നണ�്
നിര്ത�ശിച്ചിട്ടുണ്ട്.  ക്വാറമൈ5നിലുള്ളവതരയും  തകാവിഡ്  തപാസിറ്റീവ്  ആയവതരയും പ്രതത്യകം
താമസി%ിതക്കണ്ടതാന്നണന്നും  അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.   മഴുക്കാലവുമായി  ബന്ധന്ന%ട്ട്  തരാഗങ്ങള്ക്ക്
ആവശ്യമായ  തഡാക്സി,  ഒ.ആര്.എസ്  എ�ിവ  ലഭ്യമാണ്.   മഴക്കാലതരാഗങ്ങള്
സാധാരണയായി തഴവാ, അഴീക്കല്, ഇരവിപുരം,  തൃതക്കാവില്വട്ടം ന്നതന്മല തമഖലകളിലാണ്
കാണന്ന%ടു�ത്. അവിതടക്ക് ആവശ്യംതവണ്ട മരുന്നുകള് ക്രമീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. 
ജില്ലാ പട്ടിക ജാതി വികസന ഓഫീസ്  ,   ന്നകാല്ലം  
 ബന്ധന്ന%ട്ട  എല്ലാവര്ക്കും  പ്രകൃതി  തക്ഷാഭതത്താടനുബന്ധിച്ച്  ആവശ്യമായ  നിര്
ത�ശങ്ങള് നല്കിയിട്ടുണ്ട്.
ജില്ലാ പട്ടിക വര്ഗ്ഗ വികസന ഓഫീസര്  ,   ന്നകാല്ലം  

എല്ലാ തപ്രാതമാട്ടര്മാര്ക്കും ജാഗ്രതാ നിര്ത�ശം നല്കിയിട്ടുണ്ട്.
തഹസില്ദാര്  ,   ന്നകാല്ലം  

ന്നകാല്ലം  താലൂക്കില്  തൃതക്കാവില്വട്ടം  വിതല്ലജില്  തൃതക്കാവില്വട്ടം  ത4രിയില്
ന്നതാടിയില് ഭാഗത്തു താമസിക്കു� 5 കുടുംബങ്ങളില് ഉള്ന്ന%ട്ട 24 തപന്നര മുഖത്തല N.S. S. U. P.
സ്കൂളില്  മാറ്റിത്തമസി%ിച്ചു  ക്യാമ്പ്  തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്.   ക്യാമ്പിലുള്ളവന്നര  ആ5ിജന്  ന്നടസ്റ്റിന്
വിതധയരാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
ന്നഡപ്യൂട്ടി കളക്ടര്   (  എല്  .  എ  )  
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ന്നകാട്ടാരക്കര താലൂക്കിന്നല 27  വിതല്ലജ് ഓഫീസര്മാരുതടയും തയാഗം ത4ര്�ിട്ടുണ്ട്.  42
ന്നകട്ടിടങ്ങള് ക്യാമ്പിനായി കന്നണ്ടത്തിയിട്ടുണ്ട്.
തഹസില്ദാര്  ,   പത്തനാപുരം  

ക്യാമ്പ് തുടങ്ങണ്ട സാഹ4ര്യം നിലിവിലില്ല.  കണ്തuാള് റൂം പ്രവര്ത്തന സജ്ജമാണ്.
തഹസില്ദാര്  ,   പുനലൂര്  

ക്യാമ്പ് തുടങ്ങണ്ട സാഹ4ര്യം നിലിവിലില്ല.  കണ്തuാള് റൂം പ്രവര്ത്തന സജ്ജമാണ്.
തഹസില്ദാര്  ,   കു�ത്തൂര്  

ക്യാമ്പുകള് സജ്ജമാണ്. ശൂരനാട്, മൈമനാഗ%ള്ളി, ന്നവസ്റ്റ് കല്ലട എ�ിവിടങ്ങളിലാണ്
കൂടുതല് ശ്രദ്ധ തകന്ദ്രീകരിക്കു�ത്.
തഹസില്ദാര്  ,   കുരനാഗ%ള്ളി  

ആല%ാട്  വിതല്ലജില്  ന്ന4റിയഴീക്കല്,  പണ്ടാരതുരുത്ത്  എ�ീ  ഭാഗങ്ങളില്  കടല്
കയറ്റം ഉണ്ട്.  ആവശ്യം വരു� പക്ഷം ക്യാമ്പ് തുടങ്ങു�താണ്.  കണ്തuാള് റൂം പ്രവര്ത്തന
സജ്ജമാണ്.
തമജര് ഇറിതഗഷന്  ,   ന്നകാല്ലം  

ആല%ാട്  വിതല്ലജില്  ന്ന4റിയഴീക്കല്,  പണ്ടാരതുരുത്ത്  ഭാഗങ്ങളില്  ഇ�ന്നല  മുതല്
കടല്ക്കയറ്റം  ഉണ്ട്  ടി  സ്ഥലം  ഇ�ന്നല  തന്ന�  സന്ദര്ശിച്ച്  കടലാക്രമണം  ഉണ്ടാകു�
തമഖലകളില്  ജിതയാബാഗ്  സ്ഥാപിക്കു�തിനായി  8  ന്നപ്രാത%ാസലുകള്  ത�ാറാക്കി  4ീഫ്
എഞ്ചിനീയര്ക്ക്നല്കിയിട്ടുണ്ട്.   ആയതിന്ന5 പ്രവര്ത്തനാനുമതി  ലഭിച്ചാല് എത്രയും  തവഗം
പ്രവര്ത്തി തുടങ്ങു�താന്നണന്നും അറിയിച്ചു.

മണ്സൂണ്  മുന്ന�ാരുക്കത്തിന്ന5  ഭാഗമായി  പള്ളിക്കലാറ്റിന്നല  ന്ന4ളിയും  മാലിന്യങ്ങളും
നീക്കം  ന്ന4യ്യു�തിന്  3  ന്നപ്രാത%ാസലുകളും  നീണ്ടകര  ഭാഗത്ത്  ന്ന4ളിയും  മണലും  നീക്കം
ന്ന4യ്യു�തിന് 2 ന്നപ്രാത%ാസലുകളും സമര്%ിച്ചിട്ടുണ്ട്.

പരവൂര് ന്നപാഴിക്കര ന്നറഗുതലറ്ററില് ഷട്ടറുകന്നളല്ലാം ഉയര്ത്തിയിട്ടുണ്ട്.  രണ്ട് ഷട്ടറുകള്ക്ക്
ന്ന4റിയ തകരാറുണ്ട്.  ആയത് എത്രയും തവഗം ശരിയാക്കു�താന്നണന്നും അറിയിച്ചു.
എം  .  ജി  .  എന്  .  ആര്  .  ഇ  .  ജി  .  എസ്  

സര്ക്കാര്  നിര്ത�ശമനുസരിച്ച്  ന്നതാഴിലാളികന്നള  വളന്നര  ജാഗ്രതതയാട്  മാത്രതമ
മലമ്പ്രതദശങ്ങളിലും  മറ്റ്  സ്ഥലങ്ങളിലും  തജാലിക്ക്  നിതയാഗിക്കാവൂ  എ�്  അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.
അതനുസരിച്ചാണ് ന്നതാഴിലാളികന്നള വിന്യസിച്ചിരിക്കു�ത്.
ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ന്നസക്രട്ടറി

4വറ സി.എഫ്.എല്.റ്റി.സിയില് ഇത%ാള്  74  തരാഗികള് ഉണ്ട്.  തവാളണ്ടിയര്മാരുന്നട
കുറവുണ്ടായിരുന്നു.   ഡി.ഡി.പിയുന്നട  അദ്ധ്യക്ഷതയില്  തയാഗം  നടത്തി  ആയത്
പരിഹരിച്ചുവരുന്നുന്നവന്നും മറ്റ് വിഷയങ്ങന്നളാന്നും ഇല്ലാന്നയന്നും അറിയിച്ചു.
ജില്ലാ മൃഗ സംരക്ഷണ ഓഫീസര്  ,   ന്നകാല്ലം  

നിലവിലുള്ള പ്രതത്യക സാഹ4ര്യത്തില് ന്നകാല്ലം ജില്ലാ ന്നവറ്റിനറി ഓഫീസ് തകന്ദ്രീകരിച്ച്
കണ്തuാള് റൂം തുടങ്ങി ആയത് പ്രവര്ത്തന സജ്ജമാണ്.  മറ്റ് പ്രശ്നങ്ങന്നളാന്നുമില്ല.
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ജില്ലാ സമൈv ഓഫീസര്  ,   ന്നകാല്ലം  
 ഏപ്രില് മാസന്നത്ത കിറ്റ് വിതരണം ന്ന4യ്തു വരുന്നു. തമയ് മാസന്നത്ത കിറ്റ് നല്കു�തിന്
ത�ാന്നറടുപ്പുകള് നടത്തി വരുന്നു.  റിലീഫ്  ക്യാമ്പിതലക്ക് നല്കുവാനുള്ള ഭക്ഷ്യ ധാന്യങ്ങള്,
മന്നണ്ണണ്ണ, എണ്ണ എ�ിവ സജ്ജമാണ്.
പ്രിന്സി%ല് കൃഷി ഓഫീസ് ന്നകാല്ലം

മണ്സൂണുമായി  ബന്ധന്ന%ട്ട്  നാശനഷ്ടങ്ങള്  കണക്കാക്കു�തിനായി  എല്ലാ  കൃഷി
ഓഫീസര്മാര്ക്കും അസിസ്റ്റ5് കൃഷി ഡയറക്ടര്ക്കും നിര്ത�ശം നല്കിയിട്ടുണ്ട്.
ജില്ലാ uാന്തÈര്ട്ട് ഓഫീസര്  ,   ന്നകാല്ലം  

ആവശ്യന്നമIില് ആളുകന്നള ഒഴി%ിക്കു�തിനായി വാഹനങ്ങള് സജ്ജമാണ്.
തകരള വാട്ടര് അതതാറിറ്റി  ,   ന്നകാല്ലം  

സജ്ജമാണ്.  ക്രമീകരണങ്ങള് ഏര്%ാടാക്കിയിട്ടുണ്ട്
ജിതയാളജിസ്റ്റ്  ,   ന്നകാല്ലം  

എല്ലാ ഖനന പ്രവര്ത്തനങ്ങളും  നിറുത്തി വക്കാന് നിര്ത�ശം നല്കിയിട്ടുണ്ട്.

തുടര്�്  അവതലാകനതയാഗം  ഉപസംഹരിച്ച  അദ്ധ്യക്ഷന്  ഗൃഹ  4ികിത്സക്ക്
ആവശ്യമായ ഭൗതിക സൗകര്യങ്ങള് ഇല്ലാന്നത വീടുകളില് തകാവിഡ്  ബാധിതര് കഴിയു�ത്
ആശIയുണ്ടാക്കു�  വിഷയമാന്നണ�്  ചൂണ്ടികാണിച്ചു,  പ്രതത്യകിച്ചും  വീടുകളില്  നിന്നുമുള്ള
തരാഗ വ്യാപനമാണ്  തരാഗ ബാധിതരുന്നട  എണ്ണത്തില് വര്ദ്ധനവുണ്ടാക്കു�ന്നത� റിത%ാര്
ട്ടുകള് ഉള്ളത%ാള്. ഇക്കാര്യത്തില് ജില്ലാ ന്നമഡിക്കല് ഓഫീസര്ക്ക് വ്യക്തമായ നിര്ത�ശങ്ങള്
മാസങ്ങളായി  പ്രതിദിന  അവതലാകന  തയാഗങ്ങളില്  നല്കിയിരുന്നുന്നവIിലും  ആയത്
പാലിക്കന്ന%ടു�തായി കാണു�ില്ല.  ഈ സാഹ4ര്യത്തില് ബന്ധന്ന%ട്ട തത�ശ സ്വയംഭരണ
സ്ഥാപന  ന്നസക്രട്ടറിമാര്  തന്ന�  ഒ�ിലധികം  ശൗ4ാലയങ്ങതളാ  റൂം  ഐതസാതലഷനില്
കഴിയാന്   മറ്റ്  സൗകര്യങ്ങതളാ  ഇല്ലാത്ത  തരാഗബാധിതന്നര  ഡി.സി.സി  കളില്
പ്രതവശി%ിക്കു�തിന് നടപടികള് സ്വീകരിക്കണന്നമ�് അദ്ധ്യക്ഷന് നിര്ത�ശിച്ചു.  ഈ വിവരം
ബന്ധന്ന%ട്ട ന്നമഡിക്കല് ഓഫീസര്മാന്നര അറിയിക്കുകയും ന്ന4ത�ണ്ടതാണ്. 

തകാവിഡ്  തപാസിറ്റീവായവരില് വീട്ടീല്  തുടര്  4ികിത്സക്ക്  സൗകര്യം  ഇല്ലാത്തവന്നര
മാറ്റി  പാര്%ിക്കാനുള്ള  ഡി.സി.സി  കളുന്നട വിവരങ്ങള് നിശ്ചിത മാതൃകയില് ഡി.ഡിപിയും
നഗരസഭാ ന്നസക്രട്ടറിമാരും അടിയന്തരമായി ലഭ്യമാതക്കണ്ടതാണ്.

ക്യാമ്പുകളുതടയും ഡി.സി.സികളുതടയും വിവരങ്ങള് ഈ കാര്യാലയത്തില് നിന്നും നല്
കു� ഗൂഗിള് ഷീറ്റില് ലഭ്യമാതക്കണ്ടതാണ്. 

റിലീഫ്  ക്യാമ്പുകള്  തുടങ്ങുതമ്പാള്  റവന്യു  വകു%്  ഉതദ്യാഗസ്ഥര്  ക്യാമ്പുകളുന്നട
വിവരങ്ങള് റീലീഫ് തപാര്ട്ടലില്  തരഖന്ന%ടുതത്തണ്ടതാണ്.  

തയാഗം 2.15 ന് സമാപിച്ചു.

16



ഒ%് /-
ന്ന4യര്മാന്, 

ജില്ലാ ദുരന്ത നിവാരണ അതതാറിറ്റി, 
& ജില്ലാ കളക്ടര്, ന്നകാല്ലം

1. പ്രിന്സി%ല് ന്നസക്രട്ടറി, ദുരന്ത നിവാരണ (എ) വകു%്, ആമുഖ കത്ത് സഹിതം
2. കമ്മീഷണര്, ലാ5് റവന്യു, തിരുവനന്തപുരം, ആമുഖ കത്ത് സഹിതം
3. ജില്ലാ ദുരന്ത നിവാരണ അതതാറിറ്റി, സഹാദ്ധ്യക്ഷനും മറ്റംഗങ്ങള്ക്കും
4. ജില്ലയിന്നല എല്ലാ വകു%് തമധാവികള്ക്കും

5. ജില്ലാ ഇന്ഫര്തമഷന് ഓഫീസര്, ന്നകാല്ലം 

6. JS(DM)/DM 2 /DM3/ജില്ലാ കളക്ടറുന്നടയും എ ഡി എം -ത5യും സി എ മാര്ക്ക്, 
തസ്റ്റാക്ക്  ഫയല് /അധിക പകര്%്  

അംഗീകാരതത്താന്നട

.  .
ജൂനിയര് സൂപ്രണ്ട്
(ദുരന്ത നിവാരണം)

MONTHLY REPORT FORMATS

AGRICULTURE

AGRICULTURE

Season: Rabi/Kharif
a. Food grains

i.Sown area affected 

(Hectare)
ii.Production lost tons 

a. Cash Crops
i.Sown area affected 

(Hectare)
ii.Production lost tons 

a. Horticulture crops
i.Sown area affected 

(Hectare)
ii.Production lost tons 

a. Trees uprooted Nos
b. Area affected (Hectare)

WATER AUTHORITY

A. WATER SUPPLY SYSTEM
a. Pipeline

i.Trunk (No)
Fully damaged
Partially damaged

17



ii.Distribution (No)
Fully damaged
Partially damaged

a. Pumping Station
Fully damaged
Partially damaged

b. Overhead Reservoirs 
Fully damaged
Partially damaged

c. Water treatment plant
Fully damaged
Partially damaged

d. Drinking water tanks
Fully damaged
Partially damaged

e. Drinking water wells
Fully damaged
Partially damaged

f. Others (Please mention)
Fully damaged
Partially damaged

KSEB

A. ELECTRICITY SUPPLY
a. High tension lines damaged
Length
No. of days
b. Low tension lines damaged
Length
No. of days
c. Transformers damaged
Length
No. of days
d. Substations damaged
Length
No. of days

PWD (Roads)

A. ROADS
a. Road length damaged (Km)

i.National 

High-

way
ii.State 

High-

way
iii.District 

Road
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iv.Others 
a. Villages disconnected to trans-

portation facility
i.Number
ii.Days

A. BRIDGES
a. Motorable bridges (No)
Fully
Partially

b. Pedestrian bridges
Fully
Partially

PWD (Buildings)

A. BUILDINGS
a. Primary Schools
Partially
Fully

b. Secondary Schools
Partially
Fully

c. Community center
Partially
Fully

d. Health Centers
Dispensaries
PHCs
Hospitals (DH/SDH)

e. Other Government Building
Partially
Fully

A. SHOPS AND OTHER COM-

MERCIAL BUILDINGS DAM-

AGED
a. Shops
Partially
Fully

b. Other commercial buildings
Partially
Fully

Animal Husbandry

LIVESTOCK

a. Number of animals perished 
i.Cow
ii.Buffalo
iii.Sheep
iv.Goats
v.Camels
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vi.Horse/mules/donkey
vii.Poultry/duck
viii.Pigs
ix.Others

Health

HEALTH

Occurrence of epidemics (No. of people affected
a. Water borne diseases

i.Cholera
ii.Diarrhoea
iii.Others 

a. Vector Borne
i.Malaria
ii.Dengue
iii.Plague
iv.Others

a. COVID
i.Total Cases
ii.Present Cases
iii.Deaths

a. Others

IRRIGATION

A. IRRIGATION
a. Breach of canal damaged
Number

b. Breach of dam damaged
Number 

c. Irrigation tank damaged
Number 

d. Irrigation wells damaged
Number 

e. Reservoirs damaged
Number
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