പത്തനംതിട്ട ജില്ലാ ദുരന്തനിവാരണ അതോറിറ്റി ചെയര്പേഴ്സൺ &
പത്തനംതിട്ട ജില്ലാ കളക്ടറുടെ നടപടിക്രമം.
(ഹാജര് : ഡോ. ദിവ്യ എസ് അയ്യർ ഐ .എ.എസ്)
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തീയതി : 14.11.2021.

====================================================================
വിഷയം :-ജില്ലാ ദുരന്തനിവാരണ അതോറിറ്റി, പത്തനംതിട്ട - - ജില്ലയിലെ ശക്തമായ
മഴയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ദുരന്തസാധ്യത മുൻനിർത്തി ജില്ലയിലെ മലയോര
മേഖലകളിലേക്കുള്ള രാത്രി യാത്രയും, വിനോദ സഞ്ചാര പ്രവർത്തനങ്ങളും 2021

നവംബര് 14, 15 തീയതികളില് - നിരോധിച്ച് -ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
പരാമര്ശം :- 1) കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പും, സംസ്ഥാന ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റിയും
പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുള്ള ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശങ്ങൾ
2) ഓറഞ്ച് ബുക്കിലെ നിർദേശം

കേന്ദ്ര

കാലാവസ്ഥാ

വകുപ്പും,

സംസ്ഥാന

ദുരന്ത

നിവാരണ

അതോറിറ്റിയും

പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിൽ 2021 നവംബര് 13 തീയതിയിൽ അതി ശക്തമായ മഴക്കും , ശക്തമായ
കാറ്റിനുമുള്ള
മുതൽ

മുന്നറിയിപ്പ് പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുള്ളതും ജില്ലയുടെ വിവിധ മേഖലകളിൽ ഇന്നലെ

ശക്തമായ മഴ പെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതുമാണ്. ജില്ലാ ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റി

ഇക്കാര്യങ്ങള് സൂക്ഷ്മമായി നിരീക്ഷിച്ചു വരികയുമാണ്.

ശക്തമായ മഴ തുടർച്ചയായി പെയ്യുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ

പ്രാദേശികമായ ചെറിയ

വെള്ളപ്പൊക്കം, മണ്ണിടിച്ചിൽ, ഉരുൾപൊട്ടൽ തുടങ്ങിയ പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങൾക്ക് സാധ്യത
വർധിക്കും. കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ വലിയ അളവിൽ മഴ ലഭിച്ച പ്രദേശങ്ങളിൽ മഴ തുടരുന്ന
സാഹചര്യത്തിലും കാറ്റിൽ മരങ്ങൾ കടപുഴകി വീണും, പോസ്റ്റുകൾ തകർന്നു വീണും
ഉണ്ടാകാനിടയുള്ള അപകടങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിലും ഓറഞ്ച് ബുക്കിലെ നിർദേശ പ്രകാരം
മലയോര

മേഖലകളിലേക്കുള്ള

രാത്രി

യാത്ര

നിർത്തി

വെക്കുന്നതിനു

നിർദേശം

നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
ഇക്കാര്യങ്ങള് വിശദമായി പരിശോധിച്ചു. രണ്ടു ദിവസമായി ജില്ലയിൽ ശക്തമായ മഴ
പെയ്യുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ചെറിയ വെള്ളപ്പൊക്കം, മണ്ണിടിച്ചിൽ, ഉരുൾപൊട്ടൽ, കാറ്റിൽ
മരങ്ങൾ

കടപുഴകി

അപകടങ്ങളിലുമുള്ള

വീണും,

പോസ്റ്റുകൾ

തകർന്നു

വീണും

ഉണ്ടാകാനിടയുള്ള

ദുരന്ത സാധ്യതകൾ ഒഴിവാക്കുന്നതിലേക്കായി പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ

എല്ലാ മലയോര മേഖലകളിലേക്കുമുള്ള എല്ലാ യാത്രകളും രാത്രി 7.00 മുതൽ രാവിലെ 6.00
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വരെയും,

തൊഴിലുറപ്പ് ജോലികള്, വിനോദ സഞ്ചാരത്തിനായുള്ള കയാക്കിങ്/കുട്ട വഞ്ചി

സവാരി, ബോട്ടിംഗ് എന്നിവയും 2021 നവംബര് 14, 15 തീയതികളില് നിരോധിച്ച് ഇതിനാല്
ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
കോവിഡ്
ബന്ധപ്പെട്ടു

19, ദുരന്ത നിവാരണം, ശബരിമല തീര്ത്ഥാടനം

അടിയന്തിര

പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ

എന്നിവയുമായി

ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവർക്ക്

ഔദ്യോഗിക

ആവശ്യങ്ങൾക്ക് യാത്ര ചെയ്യുന്നതിന് ഈ നിരോധനം ബാധകമല്ല. എന്നാല് സുരക്ഷ മുന്
നിര്ത്തി

ശബരിമല തീര്ത്ഥാടനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു അടിയന്തിര പ്രവര്ത്തനങ്ങളില്

ഏര്പ്പെടുന്നവര്

പരമാവധി

ശബരിമലയിലേക്കും,

തിരിച്ചുമുള്ള

രാത്രി

യാത്രകള്

ഒഴിവാക്കുന്നതിനു ശ്രെദ്ധിക്കെണ്ടതാണ്.
ഇക്കാര്യങ്ങൾ ദുരന്ത നിവാരണ നിയമം 2005 30(xviii), 34 (h) വകുപ്പ് പ്രകാരം ജില്ലാ
പോലീസ് മേധാവി, റവന്യൂ ഡിവിഷണല് ആഫീസര്മാർ, തഹസിൽദാർ/ഇൻസിഡന്റ്
കമ്മാണ്ടർമാർ എന്നിവർ ഉറപ്പ് വരുത്തേണ്ടതാണ്. നിർദേശങ്ങൾ ലംഘിക്കുന്നവർക്കെതിരെ
2005 ലെ ദുരന്ത നിവാരണ നിയമം വകുപ്പ്- 51 പ്രകാരം നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതുമാണ് .

(ഒപ്പ്)
ചെയര്പേഴ്സൺ, ജില്ലാ ദുരന്തനിവാരണ അതോറിറ്റി,
& ജില്ലാ കളക്ടര്, പത്തനംതിട്ട

പകർപ്പ് :
1. ജില്ലാ ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റി അംഗങ്ങള്
2. ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവി ,പത്തനംതിട്ട
3. റവന്യൂ ഡിവിഷണല് ആഫീസര് അടൂർ/ തിരുവല്ല
4. ഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടര്, (ജനറല്/ എല്.എ/ ആര്.ആര്/ എല്.ആര്/ ഇലക്ഷന്)
5. ജില്ലാ ജിയോളജിസ്റ്റ്, പത്തനംതിട്ട
6. ജില്ലാ മണ്ണ് സംരക്ഷണ ഓഫീസര്, പത്തനംതിട്ട
7. തഹസില്ദാര്, അടൂര്/ തിരുവല്ല/ റാന്നി/ കോന്നി/ കോഴഞ്ചേരി/ മല്ലപ്പള്ളി
8. ജില്ലാ ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫീസർ ,പത്തനംതിട്ട (പത്ര ദൃശ്യ സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളിൽ
പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതിനായി )
9. ജില്ലാ ഇൻഫോർമാറ്റിക്സ് ഓഫീസർ, പത്തനംതിട്ട (വെബ് സൈറ്റിൽ
പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതിനായി )
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