തൃശ്ശൂര് ജില്ലാ ദുരന്തനിവാരണ അതതാറിറ്റി ചെയര്തേഴ്സണ്&ജില്ലാ
കളക്ടറുചട നടേടിക്കമം
(സാന്നിദ്ധ്യം: എസ്.ഷാനവാസ് , ഐ.എ.എസ്)
വിഷയം : ദുരന്ത നിവാരണം - നയൂനമര്ദ്ദം - തൃശ്ശൂര്ദ് ജില്ലയില്ും
സമീപ ജില്ലകളില്ും അതിതീവ്വമഴക്കുള്ള
റെഡ്
അറല്ര്ദ്ട്
വ്പഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്ന സാഹചരയത്തില് മുന്കരുതല് നടപടികള്
സവീകരിക്കുന്നതിന് ബന്ധറെട വകുെുകള്ക്ക് നിര്ദ്ദദശം
നല്കി ഉത്തരവാകുന്നു.
പരാമര്ദ്ശം:
1.സര്ദ്ക്കാരിന്റെ
09.05.2019
തിയതിയിറല്
GO.(Rt)No.280/2019/DMD നമ്പര്ദ് ഉത്തരവ്
2.ദകരള സര്ദ്ക്കാരിന്റെ 2020 റല് കാല്വര്ദ്ഷ
തുല്ാവര്ദ്ഷ
മുറന്നാരുക്ക
ദുരന്തവ്പതികരണ
മാര്ദ്ഗദരഖ്(ഓെഞ്ച്
ബുക്ക്)
3.സംസ്ഥാനദുരന്തനിവാരണ
അദതാെിറ്റി
20.09.20
തിയതി
ഉച്ചക്ക് 1.00 മണിക്ക്
പുെറെടുവിച്ച മുന്നെിയിെ്
4.ദകവ്ര കാല്ാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ ദകവ്രം 20.09.20 തിയതി 13.00
മണിക്ക് വ്പവചിച്ച മഴ
മുന്നെിയിെ്
ഉത്തരവ് നമ്പര് ചക1-4286 / 2020 തിയതി : 20.09.2020
ദകരളത്തില് തൃശ്ശൂര്ദ് അടക്കമുള്ള മിക്ക ജില്ലകളില്ും
ദിവസങ്ങളില്

തീവ്വവും

സാധ്യതയുറെന്നും
കൂടുതല്

നയൂനമര്ദ്ദങ്ങള്

പരാമര്ദ്ശം3
മുന്നെിയിെ്

ന്

ഏതാനും

മഴക്ക്

ദിവസങ്ങളില്

രൂപറെടാനുള്ള

വ്പകാരം

സംസ്ഥാനദുരന്തനിവാരണഅദതാെിറ്റി

തൃശ്ശൂര്ദ്

ഓെഞ്ച്

ഒന്നില്

സാധ്യതയുറെന്നും

നല്കിയിടുള്ളതാണ്. അതിതീവ്വമഴക്കുള്ള

കണക്കിറല്ടുത്ത്
21.09.20

അടുത്ത

അതിതീവ്വവുമായ

അടുത്ത

ജില്ലയില്

20.09.20

അറല്ര്ദ്ടും

ന്

സാദ്ധ്യത

റെഡ്

പരാമര്ദ്ശം

അറല്ര്ദ്ടും
വ്പകാരം

4

ദകവ്രകാല്ാവസ്ഥാനിരീക്ഷണദകവ്രം വ്പവചിച്ചിടുള്ളതാണ്. ജില്ലയിറല്
എല്ലാ

ഡാമുകളും

അതിന്റെ

ജല്നിരെിദനാടടുത്തിടുള്ളതാണ്.
ഒഴുകിവരുന്ന

തമിഴ്നാടിറല്

പരമാവധ്ി

ചാല്ക്കുടിെുഴയിദല്ക്ക്

ദഷാളയാര്ദ്, പെമ്പിക്കുളം

റവള്ളം
ഡാമുകള്

നില്വില്

തുെന്ന്

റവള്ളം

പുെദത്തക്ക്

ഒഴുക്കിറകാെിരിക്കുകയാണ്.
ഈ

സാഹചരയത്തില്

അതിതീവ്വമഴക്കുള്ള
ദുരന്തനിവാരണ

തൃശ്ശൂര്ദ്

സാദ്ധ്യത
അദതാെിറ്റിയുറട

കളക്ടെുമായ

എസ്.ഷാനവാസ്,

ജില്ലയില്

കണക്കിറല്ടുത്ത്,

ജില്ലാ

റചയര്ദ്ദപഴ്സണും

ജില്ലാ

ഐ.എ.എസ്

എന്ന

ഞാന്

ദുരന്തനിവാരണ ആക്റ്റ് 2005 റല് റസക്ഷന് 26(2) വ്പകാരം എന്നില്
നിക്ഷിപ്തമായിടുള്ള അധ്ികാരം വിനിദയാഗിച്ചുറകാെ് റസക്ഷന്
30(2)(V),34(a),(b),(c),(d),(e),(f),(g),(h),(i),(j),(k),(m) എന്നിവ
ജില്ലയിറല്

വ്പകാരം

മല്ദയാരവ്പദദശങ്ങളില്ൂറടയുള്ള

(വവകുദന്നരം

മണി

07.00

മുതല്

വറര)താത്കാല്ികമായി നിദരാധ്ിച്ച്

ഫയര്ദ്&റെസ്കയൂ,

രാവിറല്

6.00

എന്നിവയുമായി

ഏര്ദ്റെട

െവനയൂ,

രാവ്തികാല്യാവ്ത
മണി

ഇതിനാല് ഉത്തരവാകുന്നു.

റകാവിഡ്-19, ദുരന്തനിവാരണം
വ്പതിദരാധ്വ്പവര്ദ്ത്തനങ്ങളില്

തൃശ്ശൂര്ദ്

ആദരാഗയം,

തദദശസവയംഭരണം,

ബന്ധറെട
ദപാല്ീസ്,

റക.എസ്.ഇ.ബി,

സിവില് സവൈസ്, വാടര്ദ് അദതാെിറ്റി, റക.എസ്.ആര്ദ്.ടി.സി എന്നിവ
ഉള്റെറടയുള്ള
ഔദദയാഗിക

അവശയസര്ദ്വീസുകളിറല്

ആവശയങ്ങള്ക്ക്

മാവ്തം

വ്പസ്തുത

ജീവനക്കാര്ദ്ക്ക്
സമയത്ത്

യാവ്ത

റചയ്യുന്നതിന് ഇളവ് അനുവദിക്കുന്നു.
വയല്വ്പദദശം,

മല്ദയാരം,

മണ്ണിടിച്ചില്സാധ്യതയുള്ള
കറെത്തിയ
ഉള്ളവറര

വ്പദദശങ്ങള്

വ്പദദശങ്ങളായി
തുടങ്ങിയ

ഉടന്തറന്ന

ബന്ധുവീടുകളിദല്ദക്കാ
കയാമ്പുകളിദല്ദക്കാ
ശക്തിറെടുന്ന

പുഴയുറട

മുന്കരുതല്ിന്റെ
ദകാവിഡ്

മാദറ്റെതാണ്.

സാഹചരയം

ദുരന്തസാധ്യത

തീരം,

വിദഗ്ദസമിതി
ദമഖ്ല്കളില്
ഭാഗമായി

മാനദണ്ഡവ്പകാരമുള്ള
രാവ്തിസമയങ്ങളില്

കാണുന്നതിനാല്

മഴ

ഉരുള്റപാടല്,

മണ്ണിടിച്ചില്

സാധ്യതയുള്ള

വ്പദദശങ്ങളില്

തറന്ന

നിര്ദ്ബന്ധപൂര്ദ്വം

പകല്സമയം

താമസിെിദക്കെതാണ്.

ല്യങ്ങളില്ും

റതാഴില്ാളികളുറട

സുരക്ഷ

മാദനജര്ദ്മാര്ദ്ക്ക്

നിന്ന്

മുന്കരുതല്ായി

ആളുകറള
മറ്റും

മാറ്റി

താമസിക്കുന്ന

ഉെൊക്കുന്നതിന്

അതാത്

കമ്പനി

തഹസില്ദാര്ദ്മാര്ദ്

നിര്ദ്ദദശം

നല്ദകെതാണ്. അതിശക്തമായ മഴ ല്ഭിക്കുന്ന സാഹചരയം
ഉരുള്റപാടല്,

മണ്ണിടിച്ചില്,

ദുരന്തങ്ങളുൊകാന്
കെ്

സാധ്യത

റകാെുള്ള

റവള്ളറൊക്കം
ഇത്

മുന്നില്

നടദത്തെതും

വരും

ദിവസങ്ങളിറല്

ദിനാന്തരീക്ഷാവസ്ഥയും

മുന്നെിയിെുകളും

സൂക്ഷ്മമായി

പുഴകളില്

തുടങ്ങിയ

കൂടുതല്ുള്ളതിനാല്

തയ്യാറെടുെുകള്

ഇെങ്ങുന്നതും

മൂല്ം

കാല്ാവസ്ഥാ

വില്യിരുദത്തെതുമാണ്.

കുളിക്കുന്നതും

മത്സ്യബന്ധനം

നടത്തുന്നതും കര്ദ്ശനമായി വില്ദക്കെതാണ്.
ഡാമുകളിറല്

െൂള്

കര്ദ്വുകള്

ഉെൊക്കുകയും

റചെിയ

തയ്യാറെടുെുകള്

നടത്താനും

വകുെുകള്

ഡാമുകളില്

വ്ശദ്ധ്ിദക്കെതാണ്.

ഓദരാമണിക്കൂെില്ും

പാല്ിക്കുന്നുറെന്ന്
ദനരറത്തതറന്ന

റക.എസ്.ഇ.ബി,

ഇെിദഗഷന്

ഡാമുകളിറല്

ജല്വിതാനം

ജില്ലാകണ്ദവ്ടാള്

െൂമിദല്ക്ക്

അെിയിദക്കെതാണ്.
താല്ൂക്ക് കണ്ദവ്ടാള് െൂമുകളും ജില്ലാകണ്ദവ്ടാള് െൂമും
24*7 മണിക്കൂെും വ്പവര്ദ്ത്തിക്കുന്നു എന്ന് ഉെെ് വരുദത്തെതാണ്.
റഡപയൂടിതഹസില്ദാരുറട

ദനതൃതവത്തില്

മതിയായ

താല്ൂക്ക്

െൂമുകളില്

ഉൊയിരിദക്കെതാണ്.

കണ്ദവ്ടാള്

അതിശക്തമായ

മഴ

ദുരന്തവ്പതികരണസംവിധ്ാനങ്ങറള
നിര്ദ്ദത്തെതാണ്.

തുടരുന്ന

ജീവനക്കാര്ദ്

സാഹചരയത്തില്
അദല്ര്ദ്ട്

ആക്കി

ജില്ലയിറല് മറണ്ണടുെ്, പാെ ഖ്നനം, മണറല്ടുെ് എന്നിവ
താത്കാല്ികമായി നിര്ദ്ത്തിറവദക്കെതാണ്.
മല്മ്പുഴ
റചമ്മണാംകുന്ന്

ഡാം

തുെന്നിടുള്ള

റെഗുദല്റ്റര്ദ്,

സാഹചരയത്തില്

റചെുതുരുത്തി

റചക്ക്ഡാം

എന്നിവിടങ്ങളില് സര്ദ്ക്കാര്ദ് അനുമതിദയാറട നടക്കുന്ന മണറല്ടുെ്
നിര്ദ്ത്തിറവദക്കെതാണ്.
കടല്
ദപാകുന്നില്ല

വ്പക്ഷുബ്ധമായതിനാല്
എന്നും

ഫിഷെീസ് റഡപയൂടി
ദകാസ്റ്റല്

ദപായ

കടല്ില്

ദബാടുകള്

തിരിറക

ഡയെക്ടര്ദ്, തൃശ്ശൂര്ദ്

ദപാല്ീസ്

ആളുകള്

വന്നു

എന്നും

അഴിദക്കാട്, മുനക്കകടവ്

ഇന്സ്റപക്ടര്ദ്മാര്ദ്

വരുദത്തെതാണ്. കടല്ില്

ദബാടുകള്

എന്നിവര്ദ്

ഇെങ്ങാറത

ഉെെ്

ദനാക്കുന്നതിന്

ആവശയമായ നടപടികള് ബന്ധറെട ദപാല്ീസ് ഇന്സ്റപക്ടര്ദ്മാര്ദ്
സവീകരിദക്കെതാണ്.
ദകാള്പാടങ്ങളിറല്
എന്നിവ

റവള്ളച്ചാല്ുകളിറല്

നീക്കംറചയ്തത്

സുഗമമാക്കുന്നതിനുള്ള

കുളവാഴ, ചെി

റവള്ളത്തിന്റെ

നടപടികള്

റക.എല്.ഡി.സി

ഒഴുക്ക്
കണ്സ്വ്ടക്ഷന്

എഞ്ചിനീയര്ദ്, ഇെിദഗഷന് എക്സികയൂടീവ് എഞ്ചിനീയര്ദ് എന്നിവര്ദ്
സവീകരിദക്കെതാണ്.
കൂടാറത പരാമര്ദ്ശം 3 ല് പെഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഓെഞ്ച്
ബുക്ക്

വ്പകാരമുള്ള

ഏര്ദ്റെടുത്തിയിടുറെന്ന്

എല്ലാ
ബന്ധറെട

മുന്കരുതല്ുകളും

വകുെ്

ദമധ്ാവികള്

ഉെെ്

നടെില്ാക്കുന്നതിന്

ജില്ലാ

വരുദത്തെതാണ്.
ദമല്
ദപാല്ീസ്

ഉത്തരവുകള്

കര്ദ്ശനമായി

ദമധ്ാവികള്,

സബ്

ഇന്സിഡന്്
െീജിയണല്

കമാന്െര്ദ്മാര്ദ്
വ്ടാന്സ്ദപാര്ദ്ട്

ഡിവിഷണല്
കൂടിയായ

മജിസ്ദവ്ടറ്റുമാര്ദ്,
തഹസില്ദാര്ദ്മാര്ദ്,

ഓഫീസര്ദ്, ജിദയാളജിസ്റ്റ്, ഇെിദഗഷന്

എക്സികയൂടീവ്
ഡിവിഷന്

എഞ്ചിനീയര്ദ്മാര്ദ്,

എക്സികയൂടീവ്

ഇടമല്യാര്ദ്

ഡാംദസഫ്റ്റ്റി

എഞ്ചിനീയര്ദ്, ദകാസ്റ്റല്

ദപാല്ീസ്

ഇന്സ്റപക്ടര്ദ്മാര്ദ് എന്നിവറര ചുമതല്റെടുത്തുന്നു.
ദമല് പെഞ്ഞ നിര്ദ്ദദശങ്ങള് ല്ംഘിക്കുന്നവരും ല്ംഘിക്കുവാന്
ദവ്പരിെിക്കുന്നവരും ദുരന്ത നിവാരണ ആക്റ്റ് 2005 റല് ചാപ്റ്റര്ദ് X
വ്പകാരമുള്ള ശിക്ഷാ നടപടികള്ക്ക് വിദധ്യരായിരിക്കും.

(ഒെ്) ഒ((((റ ാെ്െ്
ജില്ലാ ദുരന്തനിവാരണ അദതാെിറ്റി റചയര്ദ്ദപഴ്സണ്&ജില്ലാ
കളക്ടര്ദ്, തൃശ്ശൂര്ദ്
സവീകര്ദ്ത്താവ് :
1. ജില്ലാ ദപാല്ീസ് ദമധ്ാവി, തൃശ്ശൂര്ദ് (സിറ്റി / െൂെല് )
2. സബ് കളക്ടര്ദ്, തൃശ്ശൂര്ദ്
3. െവനയൂ ഡിവിഷണല് ഓഫീസര്ദ്, ഇരിങ്ങാല്ക്കുട
4. എല്ലാ താല്ൂക്ക് തഹസില്ദാര്ദ്മാര്ദ്ക്കും
5. െീജിയണല് വ്ടാന്സ്ദപാര്ദ്ട് ഓഫീസര്ദ്, തൃശ്ശൂര്ദ്
5. ജിദയാളജിസ്റ്റ്, തൃശ്ശൂര്ദ്
6. ജില്ലാ ഫയര്ദ് ഓഫീസര്ദ്, തൃശ്ശൂര്ദ്
7. എക്സികയൂടീവ്

എഞ്ചിനീയര്ദ്, ഇടമല്യാര്ദ്

ഡാം

ദസഫ്റ്റ്റി

സബ്

ഡിവിഷന്
8.

എക്സികയൂടീവ്

എഞ്ചിനീയര്ദ്,

ദമജര്ദ്/വമനര്ദ്/അഡീഷണല്

ഇെിദഗഷന്
9.

ഇന്സ്റപക്ടര്ദ്,

ദകാസ്റ്റല്

ദപാല്ീസ്

അഴിദക്കാട്/മുനക്കകടവ്
10. കണ്സ്വ്ടക്ഷന് എഞ്ചിനീയര്ദ്, റക.എല്.ഡി.സി
11. ഫിഷെീസ് റഡപയൂടി ഡയെക്ടര്ദ്, തൃശ്ശൂര്ദ്

ദസ്റ്റഷന്,

േകര്പ് :
1. വ്പിന്സിെല് റസവ്കടെി, െവനയൂ-ദുരന്ത നിവാരണ വകുെ്
}
ആമുഖ് കത്ത് സഹിതം
2. കമ്മീഷണര്ദ്, ദുരന്തനിവാരണം } ആമുഖ് കത്ത് സഹിതം
3. സംസ്ഥാന അടിയന്തരഘട കാരയനിര്ദ്വഹണ ദകവ്രം
4. ജില്ലാ കളക്ടര്ദ്, എെണാകുളം
5. റഡപയൂടി കളക്ടര്ദ്(ഡി.എം), കളക്ടദെറ്റ്, തൃശ്ശൂര്ദ്
6. ജില്ലാ റമഡിക്കല് ഓഫീസര്ദ്(ആദരാഗയം),തൃശ്ശൂര്ദ്
7. പഞ്ചായത്ത് റഡപയൂടി ഡയെക്ടര്ദ്, തൃശ്ശൂര്ദ് }- ബന്ധറെട
പഞ്ചായത്തുകള്ക്ക് നിര്ദ്ദദശം നല്കുന്നതിന്
8.
റസവ്കടെി,വടക്കാദഞ്ചരി/കുന്നംകുളം/ഗുരുവായൂര്ദ്/ചാവക്കാട്/റകാടു
ങ്ങല്ലൂര്ദ്/ഇരിങ്ങാല്ക്കുട/ചാല്ക്കുടി
മുനിസിൊല്ിറ്റി
9. ബന്ധറെട
പഞ്ചായത്തുകള്ക്ക്
} ചോതുജനങ്ങള ം കുട്ടികള ം
േുഴയില് ഇറങ്ങുന്നതിനും േുഴയില് കുളിക്കുന്നതിനും വസ്തക്തങ്ങള്
അല്ക്കുന്നതിനും കര്ശന നിയക്ന്തണം ഏര്ചപടുതത്തണ്ടതും ഇതു
സംബന്ധിച്ച മുന്നറിയിപ് അചനൌണ്സ്തചമന്റ് മുതേന ജനങ്ങള്ക്ക്
നല്തകണ്ടതുമാണ്.
10. ജില്ലാ ഇന്ദഫാര്ദ്ദമഷന് ഓഫീസര്ദ്
}- ദൃശയ വ്ശവയ മാധ്യമങ്ങള്
വഴി ആവശയമായ മുന്നെിയിെ് നല്കുന്നതിനായി.
11. ഡിവിഷണല് ദഫാെസ്റ്റ് ഓഫീസര്ദ്, വാഴച്ചാല് / ചാല്ക്കുടി. }ചാല്ക്കുടി പുഴയുറട തീരത്തുള്ള വിദനാദസഞ്ചാര ദകവ്രങ്ങളില്
അടിയന്തിരമായി
കര്ദ്ശന
നിയവ്ന്തണവും
സുരക്ഷയും
ഏര്ദ്റെടുദത്തെതാണ്.
12. ജില്ലാ ഇന്ഫര്ദ്മാറ്റിക്സ് ഓഫീസര്ദ്,തൃശ്ശൂര്ദ് - റവബ് വസറ്റില്
വ്പസിദ്ധ്ീകരിക്കുന്നതിന്
13. റസവ്കടെി, ജില്ലാ ടൂെിസം റവ്പാദമാഷന് റകൌണ്സില്, തൃശ്ശൂര്ദ്.
14. കരുതല് ഫയല് റക.1
// ഉത്തരവിന് വ്പകാരം
//

