"ഭരണഭഭാഷ മഭാതൃഭഭാഷ"

ജജിലഭാ ദുരന്ത നജിവഭാരണ അതതഭാറജിറജി ചചെയർതപേഴ്സൺ &
തജിരുവനന്തപുരരം ജജിലഭാ കളക്ടറുചടെ നടെപേടെജിക്രമരം
(ഹഭാജര് - തഡഭാ: നവതജജഭാതത് തഖഭാസ ഐ.എ.എസത്)

(ദുരന്തനജിവഭാരണ നജിയമരം 2005, വകുപത് 26, 30, 34 എനജിവ പ്രകഭാരരം ഉത്തരവഭാകുനതത്)

DDMA/01/2020/COVID/NY

തതീയതജി :

വജിഷയരം : തകഭാവജിഡത്-19 പ്രതജിതരഭാധ നജിയന്ത്രണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ
ആതഘഭാഷങ്ങൾ
തകഭാവജിഡത്
മഭാനദണ്ഡങ്ങൾ
പേഭാലജിചത്
ഉത്തരവഭാകുന.

31/12/2020
-

പുതുവത്സര
നടെത്തുനതജിനത്

പേരഭാമർശരം : സർകഭാർ ഉത്തരവത് (ആർ.ടെജി) നരം. 987/2020/DMD തതീയതജി 30/12/2020
***********************************
തകഭാവജിഡത് - 19
തരഭാഗബഭാധ അന്തഭാരഭാഷ്ട്ര തലത്തജില് തചന പേകര്ചഭാവജഭാധജിയഭായജി
തലഭാകഭാതരഭാഗജ സരംഘടെന പ്രഖജഭാപേജിചജിട്ടുണത്. സഭാമൂഹജിക അകല പേഭാലനരം, ചതഭാഴജില് ഇടെങ്ങളജിചല
നജിയന്ത്രണരം തുടെങ്ങജിയ മുന്കരുതല് നടെപേടെജികള് സസതീകരജിച്ചുചകഭാണത് തകഭാവജിഡത് 19 പേകര്ചവജഭാധജി
നജിയന്ത്രണ വജിതധയമഭാക്കുനതജിനുള്ള മുന്കരുതല് നടെപേടെജി സസതീകരജിച്ചുവരജികയഭാണത്. തകരളത്തജില്
നഭാളജിതുവചര നജിരവധജി തപേര്കത് തരഭാഗരം സജിരതീകരജിച സഭാഹചെരജത്തജില് 19/03/2020 തതീയതജിയജിചല
സ.ഉ.(കക).നരം.10/2020/ഡജി.എരം.ഡജി ഉത്തരവത് പ്രകഭാരരം ചകഭാതറഭാണ പേകര്ചവജഭാധജി സരംസഭാന
ദുരന്തമഭായജി സര്കഭാര് പ്രഖജഭാപേജിചജിട്ടുള്ളതഭാണത്. ചകഭാതറഭാണ തരഭാഗരം തജിരുവനന്തപുരരം ജജിലയജില്
നജിരവധജി തപേർകത് സജിരതീകരജിചജിട്ടുള്ളതുരം തകഭാവജിഡത്-19 പേകര്ചവജഭാധജി കഭാരണരം നജിരവധജി മരണങ്ങളരം
റജിതപഭാർടത് ചചെയജിട്ടുള്ളതുമഭായ സഭാഹചെരജത്തജിൽ ജജിലയജിചല തരഭാഗപ്രതജിതരഭാധ പ്രവര്ത്തനങ്ങചളക്കുറജിചത്
വജിലയജിരുത്തഭാന് തജിരുവനന്തപുരരം ജജിലഭാ കളക്ടറുചടെ അദജക്ഷതയജില് തചെര്ന ജജിലഭാതല
ഉനതഭാധജികഭാരതയഭാഗരം ഈ സഭാഹചെരജരം വജിലയജിരുത്തുകയരം തരഭാഗപ്രതജിതരഭാധ പ്രവര്ത്തനങ്ങള്
ശക്തമഭാക്കുനതജിനത് വജിവജിധ തതീരുമഭാനങ്ങള് കകചകഭാള്ളുകയരം ചചെയത്തജിട്ടുണത്.
തമൽ സഭാഹചെരജത്തജിൽ 31/12/2020 ചല പുതുവത്സര ആതഘഭാഷങ്ങൾ തകഭാവജിഡത്
മഭാനദണ്ഡങ്ങൾ പേഭാലജിച്ചുചകഭാണത് നജിയന്ത്രണങ്ങതളഭാചടെ നടെത്തുനതജിനത് പേരഭാമർശ പ്രകഭാരരം
ഉത്തരവഭായജിട്ടുള്ളതുരം ആയതത് കർശനമഭായജി നടെപജിൽ വരുത്തുനതജിനത് ജജിലഭാ കളക്ടചറ
ചുമതലചപടുത്തജിയജിട്ടുള്ളതുമഭാണത്. ആയതജിചന്റെ അടെജിസഭാനത്തജില് ദുരന്തനജിവഭാരണ നജിയമരം 2005
പ്രകഭാരരം എനജിൽ നജിക്ഷജിപ്തമഭായജിരജിക്കുന ഇതത അധജികഭാരത്തജിചന്റെ വകുപത് 26, 30, 34 പ്രകഭാരരം
പുതുവത്സര ആതഘഭാഷങ്ങൾ തഭാചഴ പേറയന നജിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർചപടുത്തുനതജിനത് ഉത്തരവഭാകുന.

ഉത്തരവത്
1. പുതുവത്സര ആതഘഭാഷങ്ങൾ തകഭാവജിഡത്-19 മഭാനദണ്ഡങ്ങളഭായ സഭാമൂഹജിക അകലരം
പേഭാലജിച്ചുചകഭാണരം, മഭാസത്, സഭാനജികറസർ എനജിവ ഉപേതയഭാഗജിച്ചുചകഭാണരം നടെതത്തണതഭാണത്.
2. പുതുവത്സര ആതഘഭാഷങ്ങളചടെ ഭഭാഗമഭായജി യഭാചതഭാരു സഭാഹചെരജത്തജിലരം ആൾക്കൂടങ്ങൾ
അനുവദജിക്കുനതല.

1

3. 31/12/2020 ചല എലഭാ
അവസഭാനജിപജിതകണതഭാണത്.

പുതുവത്സര

ആതഘഭാഷങ്ങളരം

രഭാതജി

10

മണജിതയഭാചടെ

4. തമൽ പേരഭാർശജിച പ്രകഭാരമുള്ള നജിർതദ്ദേശങ്ങൾ പേഭാലജിക്കുനചണനത് ജജിലഭാ തപേഭാലതീസത് തമധഭാവജി
സജിറജി/റൂറൽ എനജിവർ ഉറപ്പു വരുതത്തണതഭാണത്.
5. തജിരുവനന്തപുരരം, ചനടുമങ്ങഭാടെത് ആർ.ഡജി.ഒ & സബത് ഡജിവജിഷണൽ മജജിതസ്ട്രേറ്റുമഭാർ തങ്ങളചടെ
ഡജിവജിഷനുകളജിൽ തമൽ നജിർതദ്ദേശങ്ങൾ നടെപജിലഭാക്കുനചണനത് ഉറപ്പു വരുത്തുക.
6. എലഭാ തഹസജിൽദഭാർമഭാരുരം ചമഭാകബൽ സസഭാഡുകൾ രൂപേതീകരജിചത് തമൽ നജിർതദ്ദേശങ്ങൾ
ആതഘഭാഷതവളയജിൽ പേഭാലജിക്കുനചണനത് ഉറപത് വരുതത്തണതഭാണത്.
7. തകഭാവജിഡത് തപ്രഭാതടഭാതകഭാളകളരം മഭാനദണ്ഡങ്ങളരം ലരംഘജിക്കുനവർചകതജിചര നജിയമ നടെപേടെജികൾ
സസതീകരജിതകണതഭാണത്.
8. ജജിലഭാ
ഇൻഫർതമഷൻ
ഓഫതീസർ
തമൽ
നജിർതദ്ദേശങ്ങൾ
എത്തജിക്കുനതജിനുള്ള നടെപേടെജികൾ സസതീകരജിതകണതഭാണത്.

ചപേഭാതുജനങ്ങളജിതലകത്

ഒപത് /ജജിലഭാ കളക്ടര് & ചചെയർതപേഴ്സൺ
ജജിലഭാ ദുരന്തനജിവഭാരണ അതതഭാറജിടജി, തജിരുവനന്തപുരരം
ഉത്തരവജിൻ പ്രകഭാരരം

ചെതീഫത് എകജികക്യൂടതീവത് ഓഫതീസർ & ചഡപേക്യൂടജി കളക്ടർ (ദുരന്ത നജിവഭാരണരം)
ജജിലഭാ ദുരന്തനജിവഭാരണ അതതഭാറജിടജി, തജിരുവനന്തപുരരം
പേകര്പത് .
1. ജജിലഭാ തപേഭാലതീസത് തമധഭാവജി, തജിരുവനന്തപുരരം (സജിറജി, റൂറല്)
2. ജജിലഭാ ചമഡജികല് ഓഫതീസര് (ആതരഭാഗജരം), തജിരുവനന്തപുരരം
3. തജിരുവനന്തപുരരം/ചനടുമങ്ങഭാടെത് ആർ.ഡജി.ഒ മഭാർകത്
4. എലഭാ തഹസജില്ദഭാര്മഭാർക്കുരം
5. ജജിലഭാ ഇൻഫർതമഷൻ ഓഫതീസർ, തജിരുവനന്തപുരരം
6. കരുതല് ഫയല്
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