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*************
ടതകഫ് കതിഴകൻ അറബതികടലതിൽ 2020 ടമയഫ് 31 ഓടു കൂടതി ലക്ഷദദചീപതിനുരം
തകരളതതിനുമതിടയതിലഭായതി തകരള തചീരതഫ് നതിന്നഫ് അധതികരം അകടലയലഭാത, ഒരു നക്യൂനമർദരം
രൂപടപ്പെടഭാൻ സഭാധധ്യതയുടണ്ടെന്നഫ് തകന്ദ്ര കഭാലഭാവസ്ഥ വകുപ്പെഫ് അറതിയതിചതിട്ടുണ്ടെഫ്. കൂടഭാടത ടതകഫ്
പടതിഞഭാറൻ അറബതികടലതിൽ ടമയഫ് 29 തനഭാടഫ് കൂടതി മടറഭാരു നക്യൂനമർദരം രൂപടപ്പെടഭാനുള
സഭാധധ്യതയുരം കഭാലഭാവസ്ഥ വകുപ്പെഫ് അറതിയതിചതിട്ടുണ്ടെഫ്. ടതി നക്യൂനമർദതതിടന്െറ സദഭാധചീനരം മൂലരം
ശക്തമഭായ കഭാറഫ്, മഴ, രൂക്ഷമഭായ കടലഭാക്രമണരം എന്നതിവകഫ് സഭാധധ്യതയുണ്ടെഫ്. ആയതതിനഭാല്
തചീരതദശവഭാസതികളുതടയുരം കടലതില് മല്സധ്യബനനതതില് ഏര്ടപ്പെടുന്ന മല്സധ്യടതഭാഴതിലഭാളതി
കളുതടയുരം ജചീവനുരം സദതതിനുരം ഭചീഷണതി ഉണ്ടെഭാകഭാന്െ സഭാദധ്യതയുണ്ടെഫ്. ആയതതിനഭാല്
ടപഭാതുജനങളുടട ജചീവനുരം സദതതിനുരം സരംരക്ഷണരം നല്കുന്നതതിനുള അടതിയന്തതിര നടപടതി
സദചീകരതിക്കുന്നതതിനഭായതി ദുരന്ത നതിവഭാരണരം നതിയമരം 2005 ടല വകുപ്പെഫ് 26 പ്രകഭാരരം എന്നതില്
നതിക്ഷതിപ്തമഭായതിരതിക്കുന്ന ഇതത നതിയമരം 30, 34 എന്നതിവയതിടല വധ്യസ്ഥകള പ്രകഭാരവരം, ജതിലഭാ ദുരന്ത
നതിവഭാരണ സമതിതതി ചചീഫഫ് എകതികക്യൂടചീവഫ് ഓഫചീസറുടട അധതികഭാരവരം ഉപതയഭാഗതിചഫ് ചുവടട
തചര്ക്കുരം പ്രകഭാരരം ഉതരവഫ് നല്കുന.
ഉതരവഫ്
1) ടമയഫ് 28 മുതൽ തടന്ന തകരള തചീരതഫ് പൂർണ്ണമഭായുരം മൽസധ്യ ബനനതതിനഫ് നതിതരഭാധനരം
ഏർടപ്പെടുതണരം. ദചീർഘദൂര മൽസധ്യബനനതതിനഫ് തപഭായതിട്ടുളവർ ടമയഫ് 28 നഫ് രഭാതതിതയഭാടട
തടന്ന തകരളതതിൽ മടങതിടയതഭാതനഭാ അടുത്തുള സുരക്ഷതിതമഭായ തചീരതണയഭാതനഭാ
നതിർതദശരം നൽകണരം. ടമയഫ് 28 നഫ് തശഷരം ഒരഭാൾ തപഭാലരം തകരള തചീരതഫ് നതിന്നഫ് മൽസധ്യ
ബനനതതിനഫ് തപഭാകുന്നതില എന്നഫ് ഫതിഷറചീസഫ് വകുപരം തചീരതദശ തപഭാലചീസുരം കർശനമഭായതി
ഉറപ്പെഭാകണരം. ടതി ഉതരവഫ് നടപ്പെതിലഭാകുനതണ്ടെഭാ എന്നഫ് ബനടപ്പെട തഹസചീല്ദഭാര്മഭാര്
പരതിതശഭാധന നടതതണ്ടെതഭാണഫ്.

2) നക്യൂനമർദതതിന്െടറ സദഭാധചീനരം മൂലരം ശക്തമഭായ കഭാറഫ്, മഴ, രൂക്ഷമഭായ കടലഭാക്രമണരം
എന്നതിവകഫ് സഭാധധ്യതയുണ്ടെഫ്. കടലഭാക്രമണ ഭചീഷണതി മുന്നതിൽ കണ്ടുടകഭാണ്ടെഫ് ഈ മുന്നറതിയതിപ്പെഫ്
സതന്ദേശരം എതതിടയന്നഫ് ഫതിഷറചീസഫ് വകുപരം തചീരതദശ തപഭാലചീസുരം ഉറപ്പെഭാകണരം.
3) നക്യൂനമർദതതിടന്െറ സദഭാധചീനരം മൂലരം ശക്തമഭായ കഭാറഫ്, മഴ, രൂക്ഷമഭായ കടലഭാക്രമണരം
എന്നതിവകഫ് സഭാധധ്യതയുണ്ടെഫ്. കടലഭാക്രമണ ഭചീഷണതി മുന്നതിൽ കണ്ടുടകഭാണ്ടെഫ് തചീരതദശ
വതിതലജുകൾ/തതദശ സ്ഥഭാപനങളതിൽ ദുരതിതദഭാശദഭാസ കധ്യഭാമ്പുകൾ കടണ്ടെതതി 'ഓറഞഫ് പുസ്തകരം
2020 യതിൽ പ്രതതിപഭാദതിചതിട്ടുളതഫ് തപഭാടല തയഭാറഭാകതി ടവകണരം. ഇതഫ് സരംബനതിച്ചുള വതിവരരം
അതഭാതഫ്
പ്രതദശടത
ടപഭാതുജനങതളയുരം
ജനപ്രതതിനതിധതികതളയുരം
ബനടപ്പെട
തതദശസദയരംഭരണ സ്ഥഭാപന തമധഭാവതികള അറതിയതികണരം.
4) മൽസധ്യബനന ഉപകരണങൾ കടലഭാക്രമണതതിൽ നശതികഭാതതിരതികഭാൻ തവണ്ടെ
മുൻകരുതലകൾ സദചീകരതികഭാനുള നതിർതദശങൾ തയഭാറഭാകതി മൽസധ്യബനന തകന്ദ്രങളതിലരം
മൽസധ്യബനന ഗഭാമങളതിലരം ഫതിഷറചീസഫ് വകുപ്പെഫ് പ്രചരതിപ്പെതിതകണ്ടെതഭാണഫ്. വളങളുരം, തബഭാട്ടുകളുരം
ഏറവരം അടുത്തുള ഹര്ബറതില് സൂക്ഷതിക്കുവഭാന്െ നതിര്തദശതിക്കുന്നതഫ് ഉചതിതമഭായതിരതിക്കുരം.
5) ബണ്ടെഫ് സരംരക്ഷണരം, കടല് തചീരടത വചീടഫ് സരംരക്ഷണരം എന്നതിവ ആവശധ്യമഭായതി
വരതികയഭാടണങതിൽ തതദശ സ്ഥഭാപനതതിനുരം ജലതസചന വകുപ്പെതിനുരം, കൃഷതി വകുപ്പെതിനുരം
സദന്തമഭായതി ഈ പ്രവർതതികഫ് പണരം ലഭധ്യമല എങതിൽ മണൽ നതിറച കയർ ചഭാക്കുകതളഭാ,
ജതിതയഭാ ടക്യൂബുകതളഭാ ഇടുന്ന പ്രവർതതികൾകഫ് ഒരു പഞഭായതതിൽ പരമഭാവധതി 2 ലക്ഷരം രൂപ
മുനതിസതിപ്പെഭാലതിറതിയതിൽ 3 ലക്ഷരം രൂപ, തകഭാർപ്പെതറഷനതിൽ പരമഭാവധതി 5 ലക്ഷരം രൂപ വടര 224502-101-94-Flood-Other items ല് നതിനരം വഹതികഭാവന്നതഭാണഫ്. ഈ പ്രവർതനങൾ
ബനടപ്പെട തഹസതിൽദഭാർ സഭാക്ഷധ്യടപ്പെടുതതണ്ടെതുമഭാണഫ്. സ്ഥതിരമഭായതി കടലഭാക്രമണ/
തചീരതശഭാഷണ ഭചീഷണതിയുള പ്രതദശങളതിൽ പ്രതതധ്യക ശ്രദ നൽകതി അടതിയന്തര
പ്രഭാധഭാനധ്യതതഭാടട പ്രസ്തുത പ്രവൃതതി ബനടപ്പെട തതദശസദയരംഭരണ സ്ഥഭാപനങള
ടചതയണ്ടെതഭാണഫ്.
6) തകരളതതിൽ ടപഭാതുവതിൽ ശക്തമഭായ കഭാറഫ് മൂലരം മരങൾ കടടപഭാഴുകതി വചീഴഭാനുരം ഇലകതികഫ്,
ടടലതിതഫഭാൺ തപഭാസ്റ്റുകൾ ഒടതിഞ്ഞു വചീഴഭാനുരം അതഫ് മൂലമുള അപകടങൾക്കുരം സഭാധധ്യതയുണ്ടെഫ്.
ഓറഞഫ് ബുകഫ് 2020 ൽ പ്രതതിപഭാദതിചതിരതിക്കുന്ന 'വൾനറബതിൾ' ഗണതതിൽ ടപടുന്നവർകഭായതി
ബനടപ്പെട വതിതലജഫ് ഓഫചീസര്മഭാര് കധ്യഭാമ്പുകൾ ആരരംഭതിതകണ്ടെതഭാണഫ്.
7) ശക്തമഭായ മഴ മൂലരം തഭാഴ്ന്ന പ്രതദശങളതിൽ ടവളടപ്പെഭാകതതിനുരം മലതയഭാര തമഖലയതിൽ
ഉരുൾടപഭാടലതിനുരം
മണ്ണതിടതിചതിലതിനുരം
സഭാധധ്യതയുണ്ടെഫ്.
ആയതതിനഭാൽ
ടവളടപ്പെഭാക,
ഉരുൾടപഭാടൽ സഭാധധ്യതയുള പ്രതദശങളതിൽ കധ്യഭാമ്പുകൾ കടണ്ടെതതി സജ്ജമഭാകതി
ടവതകണ്ടെതഭാണഫ്. പ്രസ്തുത വതിവരരം ടപഭാതുജനങടളയുരം ജനപ്രതതിനതിധതികടളയുരം അറതിയതിക്കുകയുരം
മുന്നറതിയതിപള ദതിവസങളതിൽ മഴ ശക്തതിയഭാർജ്ജതിക്കുന്ന ഉടടന അവടര മഭാറതി തഭാമസതിപ്പെതിക്കുന്ന
നടപടതി ബനടപ്പെട തഹസചീല്ദഭാര്മഭാര് ടചതയണ്ടെതഭാണഫ്.
8) മുന്നറതിയതിപകളുടട അടതിസ്ഥഭാനതതിൽ അണടകട്ടുകളതിടല ടവളരം ഒഴുകതി വതിടഭാനുള
സഭാധധ്യതയുണ്ടെഫ് എങതില് ഓറഞഫ് ബുകഫ് 2020 ല് പ്രതതിബഭാധതിക്കുന്ന അണടകട്ടുകളതിടല ടവളരം
ഒഴുകതി വതിടഭാനുള നടപടതികള പൂര്ണ്ണമഭായുരം ഇറതിതഗഷന്െ വകുപ്പെഫ് നടപ്പെതില് വരുതണരം.

9) തഭാലൂകഫ് കണ്തടഭാൾ റൂമുകൾ, ഫതിഷറചീസഫ്, KSEB, തപഭാലചീസഫ് വകുപകളുടട കൺതടഭാൾ
റൂമുകളുരം 24*7 മണതിക്കൂറുരം ഏതകഭാപനതതഭാടട പ്രവർതതിതകണ്ടെതഭാണഫ്.
10) മണ്സൂണ്കഭാലവമഭായതി ബനടപ്പെടഫ് വതിവതിധ വകുപകളുടട തഭാലകഫ് തല
പ്രവര്തനങളുടട ഏതകഭാപനരം ബനടപ്പെട തഹസചീല്ദഭാര്മഭാര് നതിര്വ്വഹതിതകണ്ടെതുരം ജതിലഭാ
തലതതില് അടതിയന്തതിര സഭാഹചരധ്യരം എടന്തങതിലരം ഉണ്ടെഭായഭാല് ആയതഫ് ഈ കഭാരധ്യഭാലയതതില്
അതപ്പെഭാളതടന്ന റതിതപ്പെഭാര്ടഫ് ടചതയണ്ടെതുമഭാണഫ്.
11) തകഭാവതിഡെഫ് 19 പശഭാതലതതിൽ കധ്യഭാമ്പുകൾ സജ്ജചീകരതിതകണ്ടെ രചീതതി, വതിവതിധ
തപ്രഭാതടഭാതകഭാളുകൾ എന്നതിവ സരംസ്ഥഭാന ദുരന്ത നതിവഭാരണ അതതഭാറതിറതി തയഭാറഭാകതിയ 'ഓറഞഫ്
ബുകഫ് 2020' ൽ വതിശദചീകരതിക്കുനണ്ടെഫ്. 'ഓറഞഫ് ബുകഫ് 2020' മഭാർഗ നതിർതദശങൾകഫ്
അനുസരതിചഫ് ഓതരഭാ വകുപരം പ്രതതികരണ-പ്രതതിതരഭാധ പ്രവർതനങൾ ആസൂതണരം
ടചയ്യുകയുരം നടപ്പെതിലഭാക്കുകയുരം ടചയണരം. ഓറഞഫ് ബുകഫ് 2020 https://sdma.kerala.gov.in/wpഎന്ന ലതിങതിൽ ലഭധ്യമഭാണഫ്.
തമല് പരഭാമര്ശതിച ഉതരവഫ് നടപ്പെഭാക്കുന്നതതില് ബനടപ്പെട ഉതദധ്യഭാഗസ്ഥര് ആടരങതിലരം
വചീഴ്ചവരുത്തുന്ന പക്ഷരം ടതി ഉതദധ്യഭാഗസ്ഥര്ടകതതിടര ദുരന്ത നതിവഭാരണ നതിയമരം 2005 ടല വകുപ്പെഫ്
56 പ്രകഭാരരം, നടപടതി സദചീകരതിക്കുന്നതഭാണഫ്.

ചചീഫഫ് എകതികക്യൂടചീവഫ് ഓഫചീസര് & ടഡെപക്യൂടതി കളക്ടര്
ജതിലഭാ ദുരന്ത നതിവഭാരണ അതതഭാറതിറതി തതിരുവനന്തപുരരം
സദചീകര്തഭാവഫ് .
1) ജതിലഭാ തപഭാലചീസഫ് തമധഭാവതി (സതിറതി/ റൂറല്)
2) ടഡെപക്യൂടതി ഡെയറക്ടര് ഓഫഫ് ഫതിഷറചീസഫ്, തതിരുവനന്തപുരരം.

3) എലഭാ തഹസചീല്ദഭാര്മഭാര്ക്കുരം/ ഇന്െസതിഡെന്െറഫ് കമഭാന്െഡെര്മഭാര്
4) DDP തതിരുവനന്തപുരരം.
4) എലഭാ പഞഭായതഫ് ടസക്രടറതിമഭാര്ക്കുരം (DDP മുതഖന)
5) എലഭാ മുനതിസതിപ്പെല് ടസക്രടറതിമഭാര്ക്കുരം.
7) എലഭാ തചീരതദശ തപഭാലചീസഫ് എസഫ്. എചഫ്. ഓ മഭാര്ക്കുരം (ജതിലഭാ തപഭാലചീസഫ് തമധഭാവതി
മുതഖന)
6) എലഭാ വതിതലജഫ് ഓഫചീസര്മഭാര്ക്കുരം (തഹസചീല്ദഭാര്മഭാര് മുതഖന)
7) ടഡെപക്യൂടതി എന്െജതിനചീയര്, KSEB, തതിരുവനന്തപുരരം.
8) ജതിലഭാ ഇന്െഫര്തമഷന്െ ഓഫചീസര് (പ്രസതിദചീകരണതതിനഭായതി.)
9)ജതിലഭാ ഇന്െതഫഭാമഭാറതികഫ് ഓഫചീസര് ( ടവബഫ് സസറതില് പ്രസതിദചീകരതിക്കുന്നതതിനഭായതി)

