
 
 തിയതി:19/05/2020

നടപടിക്രമം 
ചചെയർമാൻ  ,   ജില്ലാ ദുരന്തനിവാരണ അതതാറിറ്റി   &   ജില്ലാ കളകർ  ,   മലപ്പുറം  

(ഹാജർ-  എൻ.എം. ചമഹറലി) (അധികചമല)
 
 വിഷയം:- തകാവിഡ്  19  -  വിതദേ രാജ്യങളിള നിനം അന്യ സംസാനങളിള

നിനം തിരിചക എതുവർവായി ്രാാതദേികതലിിള സാപിവച്പ
ചകാതറാണ ചകയർ ചസൻററകളിതലലേ ചൊർജ് ഓഫീസർമാരായി
അധ്യാപകചര നിയമിച്
ഉിരവാകുന.

  സൂചെന:- 1)ഈ  ഓഫീസിചല 7/5/2020  ചല DCMMPM/1734/2020-DM1  നമ്പർ
ഉിരവ്.
2)സർവാർ  ഉിരവ്  നമ്പർ  (കക)  86/2020/ചപാതുഭവ  തീയതി
04/05/2020
3)ഈ  ഓഫീസിചല 24/04/2020  ചല DCMMPM/1734/2020  –  DM1  നമ്പർ
ഉിരവ്.

**********************

               തലാക വ്യാപകമായി പടർനപിടിലു തകാവിഡ് 19 ്രാഖ്യാപിത ദുരന്തമായി
തകന ആഭ്യന്തര  മനാലയം  ഉിരവ്  പറച്ുവിച സാഹചെര്യിിലം  മലപ്പുറം
ജില്ലയിള  തകാവിഡ്  തരായം  സിരീകരിച സാഹചെര്യിിലം  തരായവ്യാപനം
തടയുുതിനും ഫല്രാദമായി  നിയനിലുതിനും  2020  ചമയ്  17  വചര ഇൻഡ്യയിള
സമർണ തലാക്ഡൗൺൂർണ ്രാഖ്യാപിലകയും മലപ്പുറം  ജില്ലയിള സി  ആർ പി  സി  144
വകു്് ്രാകാരം നിതരാധനാജ നട്ിള വരുിി ഉിരവായിുേതാണ്.
               മൂുാംഘപ തലാക്ഡൗൺൂർണിള  തകരളിിനും  ഇൻഡ്യലം  പറതേ
തകരളീയചര തിരിചക ചകാണവനചകാനിരിലകയാണ് .  സൂചെന  (1)  (3)  ്രാകാരം
ഇങചന മടങി  വരുു വ്യ്ികചള തകാററീൻ  ചചെ്ുതിന്  തവനി  ജില്ലയിള
ചകാതറാണ ചകയർ ചസൻററകു സാപിപചകാണം നടപടിക്രമങു വിേദീകരിപം
ആയതിൻചറ ചമതല  നിർവഹിതവന തതദേ  സ്യംഭരണസാപനതല  സമിതി
സൂചെന (2) ്രാകാരമുേത് രുപീകരിപചകാണം ഉിരവ് പറച്ുവിചിുേതുമാണ്. 
               ഓതരാ  ചകാതറാണ  ചകയർ  ചസൻററകളിലം  3  ചൊർജ്ഓഫീസർമാർ
ആവേ്യമായിുന്.  ഇവാര്യിിതലവായി നിലവിള ചസററകളിതലവ് ഗാമ,  റവന്, 
തതദേസ്യംഭരണ  ഘടകസാപനങു  എുിവയിള  നിനം  ഉതദ്യായസചര
നിയമിചിുേതുമാണ്. എുാള ്രാവാസികടതടയും തകരളിിന് പറി് നിു് തിരിചക
വനചകാനിരിലു തകരളീയരുതടയും ബാ്ല്യം കാരണം ചസൻററകു കുതലായി
സാപിപചകാനിരിലകയാണ്. ഈ ചസൻററകളിചല   ്രാവർിനിിന് തമളതനാപം
വഹിതവന ചൊർജ്  ഓഫീസർമാരുചട അഭാവം  യണ്യമായ  തതാതിള
അനുഭവച്ുചകാനിരിലകയാണ്.  ഇവാരണിാള  പല  ചസൻററകടം
്രാവർിി്ിവാൻ കഴിയാി സാഹചെര്യം ഉടചലുിിുന്. 
               ഈ അടിയന്തിര സാഹചെര്യം പരിയണിച് അധ്യാപകചര ചസൻററകളിള
ചൊർജ്  ഓഫീസർമാരായി  നിയമിലുത്  ഉചെിതമാകുചമനളളതിനാള    ചൊർജ്
ഓഫീസർമാരായി  നിയമിലുതിന്  ആവേ്യമായ  അധ്യാപകരുചട ലിസ്
ആവേ്യച്ുകയും  ആയത്  ജില്ലാ  വിദ്യാഭ്യാസ  ഉപഡയറകർ  സമർ്ിലകയും
ചചെയ്തിുന്. 
                       വിദ്യാഭ്യാസ  ഉപഡയറകർ സമർ്ിച ലിസിള നിനം  ജില്ലയിചല
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ചകാതറാണ ചകയർ ചസൻററകടചട ്രാവർിനിിന്  ആവേ്യമായ അധ്യാപകചര
ജില്ലാ  ദുരന്ത നിവാരണ  അതതാറിറ്റി  ചചെയർമാൻ  എു നിലയിള  എുിള
നികിഷിപമായ അധികാരം ഉപതയായിച് ദുരന്തനിവാരണ നിയമം  2005  വകു്്  26(2), 34
എുിവ ്രാകാരം തതദേസ്യംഭരണ സാപനങടചട കീഴിലളള  ചകാതറാണ ചകയർ
ചസൻർ  നടിി്ിൻചറ ചൊർജ്  ഓഫീസർമാരായി  ആവേ്യകതയനുസരിച്
പഞ്ചായി്തല  സമിതിവ്  നിയമിവാനുേ അധികാരം  നളകി  ഉിരവാകുന .
ഉിരവിതനാട്  അനുബ്മായി  തചെർിിുേ പപികയിള  നിനമാണ്  ചൊർജ്
ഓഫീസർമാചര നിയമിതവനത്.
 

               ചൊർജ്  ഓഫീസർമാർ  8  മണിക്കൂർ  കദർഘ്യമുേ ഷിഫായിപാണ്
്രാവർിിതവനത്.  ചസൻററകളിള  താമസിലു അതന്തവാസികടചട ഹാജർ
ചൊർജ് ഓഫീസർ ദിനം്രാതി  2  തനരം എുതവനതാണ്.  ഇങചന എുലു ഹാജർ
വിവരം  ഗാമപഞ്ചായി്  ചസക്രപറിചയ അറിയിതവനതാണ് .  ചസൻററകളിള
ഉനാകുു കവഷമ്യം  മറ്റ്  ബുദ്ിമുുകു  എുിവ  തനാഡള  ഓഫീസർ /
ഗാമപഞ്ചായി്  ചസക്രപറിചയ അറിയിതവനതും  പരിഹാരം  തതതടനതുമാണ് .
ചൊർജ് ഓഫീസർമാരുചട ഡ്പി സൂചെന (2) (3)  ്രാകാരമുേ പഞ്ചായി്തല സമിതി
ചമതലച്ുിി നളതകനതാണ്.  ഉവരുചട സരകവ് ആവേ്യമായ സൗൺൂർകര്യങു
പഞ്ചായി്തല സമിതി ഏർപർച്ുിി നളതകനതാണ്.
               ചകാതറാണ  ചകയർ  ചസൻററകളിചല ചൊർജ്  ഓഫീസർമാരായി
നിയമിവച്ുു ഉതദ്യയസർ  /  അധ്യാപകർ കത്യമായി ഡ്പിവ്  ഹാജരാതകനതും
ആയതിള വീഴ വരുതുപകം ദുരന്ത നിവാരണ നിയം 2005, 1897 ചല പകർചവ്യാധി
നിയമം  എുിവ  ്രാകാരമുേ ലംഘനമായി  കണവാലുതും  ആയത്  ്രാകാരമുേ
േികാനടപടികു സ്ീകരിലുതുമാണ്.
 
ജില്ല തനാഡള ഓഫീസർ - ശ്രീ.  പി.എൻ. പരുതഷാിമൻ, ചഡപ്പി കളകർ (  ദുരന്ത
നിവാരണം) - 
8547616007
അസിസൻറ് തനാഡള ഓഫീസർ - ശ്രീ. ചക.പി. അൻസബാബ - ( സീനിയർ സൂ്രാന്
) സ്പ്
ചസള - 9447446307
ജില്ല ദുരന്ത നിവാരണ അതതാറിറ്റി കണതടാു റം - 0483 – 2739581
ജില്ല ചമഡിവള ഓഫീസ് കണതടാു റം - 0483 – 2733251 / 2733252/2733253
ജില്ല കണതടാു റം ഇ ചമയിള - mlpmccc@gmail.com
 

ചചെയർമാൻ & ജില്ലാ കളകർ (അധിക ചമതല)

 പകർ്്

1. ജില്ല തപാലീസ് തമധാവി 
2. സബ് കളകർ ചപരിന്തളമണ 
3. ആർ ഡി ഒ തിരർ 
4. ജില്ല ചമഡിവള ഓഫീസർ ( ആതരായ്യം) 
5. പഞ്ചായി് ചഡപ്പി ഡയറകർ, മലപ്പുുറം 
6. വിദ്യാഭ്യാസ ഉപഡയറകർ, മലപ്പുുറം  
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