
14.05.2021 ന് രാവിലല 10 മണിക്ക് ജില്ലാ കളക്ടറുലടെ ചചമ്ിറിൽ നടെന്ന DDMA MEETING ലന
മിനുട്ട് സ് 

 
അജണ്ട – ചകാവി ് പശ്ചാതലതിറിൽ സസച്ാോ /   മോസൂോ മുലന്നാരുക്കം     
 

പലങ്കെടുതവർ
1.ബഹ. മന്ത്രി ശീ ടെി പി രാമണൻ  
2.ശീമതി. കാനതിറിൽ ജമീല, ജില്ലാ പഞ്ചായത് പസി ണ്ട് 
3.ശീ ചജാർജ്ജ് IAS ജില്ലാ ചപാലീസ് ചമധാവി 
4.ശീ. മുകുന്ദ്, IAS ACUT
5.ശീ. എം പി ചമാഹനചന  ACPSB Kozhikode City
6.ശീ. മൂസ വടെചക്കതിറിൽ District Fire Officer
7.ശീമതി. ശാലു സൂധാകര  EE Irrigation
8. ച ാ. ജയശീ വി DMO (Health)
9.ശീ. സുധീർ കിഷ  DD Fisheries
10.ശീ. സൂനീർ വി Fisheries Extn Officer
11.ശീ. സത്യ  ലക ലക EE Minor Irrigation
12.ശീ. രാചജഷ് ടെി പി JS, DDP Office
13.ശീമതി. സീമ ബി എസ് .Technical Asst. PAO 
14.ച ാ. നവീ  DPM 

               ചയാഗം  ണത്യം  10  മണിക്ക്  ആരംഭിചിy.  ചകാവി ്  പശ്ചാതലതിറിൽ
സസച്ാോ/മോസൂോ  ലകടുതികകൾ  ചനരിടുന്നതിന്  നടെചതണ്ട തയാല്ടുെകകൾ ,
പചത്യക ശദ്ധ ലചലുചതണന്ന ഏരിരിയകകൾ എന്നിവലയ കു്ിയയെ ് ബഹ .  മന്ത്രി ശീ ടെി പി
രാമണൻ  ആമുുമായി  സംസാരിy.  ലചചയണന്ന പവർതനങ്ങളം തയാല്ടുെകളം
ജില്ലാകളക്ടർ ഘട്ടംഘട്ടമായി വിശകീകരിy.
 
               ജില്ലലയ ആലക Low line areas,  Flood prone areas,  Land slide prone areas
എന്നിങ്ങലന തരം  തിരിയയെ ്  പവർതനങ്ങകൾ  നടെചതണ്ടതാണ് .  LSGI  തലതിറിൽ
ക്യാമകകൾ  തയാ്ാചക്കണ്ടേണ്ടം  ചകാവി ്  മാനക്ങ്ങകൾ  പാലിയയെ ്  ആളകലള
മാറ്റുന്നതിന് മുമായി ലടെെസ്റ് നടെതി ചപാസിിീവ് ചകസുകകൾ Domicile Care Center / FLTC
കളിചലേകം  സമർക്കതിലുളളവലരയം  അല്ലാതവലരെം  പചത്യകം  പചത്യകം
ക്യാമകളിചലക്ക്  മാിിപാർപിചക്കണ്ടേണ്ടമാലണന്ന്  നിർചശശിy.  LSGI  തലതിറിൽ
തയാ്ാേകന്ന ക്യാമകളലടെ ചമറിൽചനാട്ടതിനായി  വാർ ്  ലമമർ ,  LSGI  പതിനിധി,
വിചല്ലജ്  പതിനിധി  എന്നിവർ  ഉകൾലപട്ട Camp  Management  Committee-ലയ
നിചയാഗിചക്കണ്ടതാണ്.  Covid  Test  ലചയ്യുന്നതിനായി  Mobile  Testing  Unit  ലന
തയാ്ാേകന്നതിന്  ജില്ലാ  ലമ ിക്കറിൽ  ഓഫീസീസല് ചമതലലപടുതി .  ആളകലള മാിി
പാർപിക്കാ  ആവശ്യമായ വാഹന സൗകര്യം KSRTC ഉ്െ വരുചതണ്ടതാണ്. 
 
               Costal Area Mitigation Works (Long Term/Short Term) ഏരിചകാപനതിനായി EE
Major  irrigation  ലന ചമതലലപടുതി .  നിലവിറിൽ  ലചെ ലകാണ്ടിരിേകന്ന വർേകകകൾ
എതെം ചവഗതിറിൽ തീർചക്കണ്ടേണ്ടം പതിയവ ഉടെ  ആരംഭിചിചക്കണ്ടേണ്ടമാണ്.
 
               ചഹാസ്പിിലുകളിറിൽ  തടെസമില്ലാത പവർ  സസപ KSEB
ഉ്െവരുചതണ്ടതാണ്.  ആവശ്യലമങ്കെിറിൽ  2  ഫീസീ ർ  സംവിധാനവം  ജനച്ിർ
അസവലബിലിിിെം  ഉ്പാചക്കണ്ടതാണ്.  കൂടൊലത ഓ്ിജ  പാാകളിലല പവർ
സസപെം തടെസമില്ലാലത നടെത്തുന്നതിനു KSEB ക്ക് നിർചശശം നറിൽകി. 
 
               മത്സ്യലതാഴിലാഴികകൾ  കടെലിറിൽ  ചപാകുന്നത്  തടെെന്നതിനും  അവർക്ക്
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സമയാസമയം  മുന്ന്ിയിെകകൾ  നലന്നതിനും,  ജീവ രക്ഷാ  ചബാടകകൾ  തയാ്ാക്കി
നിർത്തുന്നതിനും  RTO  െലടെ സഹായചതാലടെ ആവശ്യമുളള  പക്ഷം  ചബാടകകൾ
ട്രാ ചസ്പാർട്ട്  ലചയ്യുന്നതിനും  Deputy  Ditrector  of  Fisheries  -ലന ചമതലലപടുതി .
മുന്ന്ിയിപ്  ലംഘിയയെ ് കടെലിറിൽ ചപാകുന്നവർലക്കതിലര നിയമനടെപടെികകൾക്കായി  പരസ്ത
വിവരം  Deputy Ditrector of Fisheries  ചപാലീസിലന അ്ിയിചക്കണ്ടേണ്ടം ചമറിൽ ചബാട്ടിലന
രജിചസ്ട്രേഷ  ്ശ്  ലചയ്യുന്നതിനുളള  നടെപടെികകൾ സ്വീകരിചക്കണ്ടേണ്ടമാണ്.  ചകാെസ്റ്
ഗാർഡുമായി  ബനലപട്ട പവർതനങ്ങകൾ  Deputy  Ditrector  of  Fisheries
ഏരിചകാപിപിചക്കണ്ടതാണ്. 
 
               ജില്ലയിറിൽ നിചയാഗിയയെ  NDRF ടെീം  -ലന താമസ/യാത/ഭിചക്ഷണ സൗകര്യങ്ങകൾ
ല പ്യൂട്ടി കളക്ടർ (DM) ഏരിചകാപിപിചക്കണ്ടതാണ്.
 
               വളണ്ടീയർമാലര ഏരിരിയ  തിരിയയെ ്  വിന്യസിേകന്നതിനും  ജിവ  രക്ഷാ
ഉപകരണങ്ങകൾ സജ്ജമാേകന്നതിനും അവ യഥാസമയം സസിിറിൽ ലഭിച്യമാേകന്നതിനും
രക്ഷാപവർതനങ്ങകൾ  ഏരിചകാപിപിേകന്നതിനും  ജില്ലാ  ഫീസയർ  ഓഫീസീസല്
ചമതലലപടുതി.  ചമറിൽ  വിവരങ്ങകൾ  ചപാലീസിലന യഥാസമയങ്ങളിറിൽ
അ്ിയിചക്കണ്ടതാണ്. 
 
               വകുെകളലടെെം  തചശശസ്വയംഭിചരണാാപനങ്ങളലടെെം  സകവശം  ഉള
ഭൂമിയിലല അപകടെകരമായ  മരങ്ങളം  മരചില്ലകളം  കലണ്ടതി  മു്ിയയെ ്  മാചിണ്ടേണ്ടം
ഇതിനുള ഫീസണ്ട്  വകുെകകൾ  സ്വവമായി  കലണ്ടചതണ്ടേണ്ടമാണ് .  കൂടൊലത
അപകടെകരലമന്നും  അടെിയവിരമായി  മാചിണ്ടത്  എന്നും  കലണ്ടത്തുന്ന മരങ്ങളം ,
മരചില്ലകളം, പാചകശികമായി അതത് തചശശസ്വയംഭിചരണ ാാപന ലസ്ട്ട്ി, വിചല്ലജ്
ഒാഫീസീസർ,  പചകശലത വനം  ച്ഞ്ച്  ഒാഫീസീസർ  എന്നിവർ  അടെങുന്ന സമിതിെലടെ
ശപാർശക്ക്  വിചധയമായി  മു്ിക്കുുന്നതിന്  അതത്  തചശശസ്വയംഭിചരണ  ാാപന
ലസ്ട്ട്ിലയ ചമതലലപടുതി. 
 
               കുടെിലവളള  വിതരണവമായി  ബനലപട്ട കാര്യങ്ങകൾ  SE  KWA
ഏരിചകാപിപിചക്കണ്ടതാണ്.
 
               ജില്ലയിറിൽ  SDRF  ഫീസണ്ട്  ഉപചയാഗിയയെ ്  1,67,36,400/-  രൂപയ്ക്ക്  13  ലവനിചലചിർ
വാങ്ങിയിടണ്ട്.  ആയതിന്  പ്ലമ ജില്ലയിലല ചകസുകകൾ  75000  ആകാനുളള സാധ്യത
മുന്നിറിൽ കണ്ട് ചകാവി ് പതിചരാധ പവർതനങ്ങകൾക്കായി ജില്ലയിറിൽ 20 ലവനിചലചിർ
ജില്ലാ  പഞ്ചായത്/ചബ്ലാക്ക്  പഞ്ചായത്തുമായി  ചചർന്ന്  വാങുന്നതിനായി
തീരുമാനിയയെ തിലന അടെിാാനതിറിൽ വർക്ക് ഓർ ർ  തയാ്ായിടളളതാണ്. LSGI  -2,
മു സിപാലിിീസ്  -5  ചകാർപച്ഷ  -25  എന്നിങ്ങലന ചകാോലസ ചട്രിർസും  LSGI
-200,  മു സിപാലിിീസ്  -500  ചകാർപച്ഷ  -2000  എന്നിങ്ങലന പകൾസ്  ഓ്ി മീിറും
ജില്ലാ  പഞ്ചായത്/ചബ്ലാക്ക്  പഞ്ചായത്തുമായി  ചചർന്ന്  വാങുന്നതിനായി
തീരുമാനിയയെ തിലന അടെിാാനതിറിൽ  വർക്ക്  ഓർ ർ  അനുവകിേകന്നതിനായി
ജില്ലാലമ ിക്കറിൽ  ഓഫീസീസല് ചമതലലപടുതി .  ഇക്കാര്യതിനായി  ജില്ലാലമ ിക്കറിൽ
ഓഫീസീസർ ഒരു ബാങ്കെ്  അക്കൗണ്ട്  േണ്ടടെചങ്ങണ്ടേണ്ടം ഫീസണ്ട് ഇടെപാടുകകൾ ചമറിൽ അക്കൗണ്ട്
മുചുന നടെചതണ്ടേണ്ടമാണ്. ല പ്യൂട്ടി കലക്ടർമാലരെം തഹസിറിൽകാർമാലരെം നിലവിറിൽ
തലന്ന ചാർജ്ജ് ഓഫീസീസർമാരായി നിചയാഗിയയെ ിടളളതാണ്. 
 
               ചയാഗം ണത്യം 10.45 am ന് അവസാനിy. 
 
                                                                           ജില്ലാ കളക്ടർ 
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