दनांक:

15/04/2017

सारणाक रता जन हताथ
भारतीय हवामान खा या या अंदाजानु सार सन २०१७
लाटे चा

या उ हा यात रा यात उ णते या

भाव अ धक असणार आहे .उ णते या लाटे मु ळे कोण याह

याकर ता

याबाबत या

उपाययोजना

कर याचे

नदश

आप ती

कारची जी वतहानी होऊ नये.
यव थापन

भाग,महारा

शासनातफ दे यात आले आहे त.
उ णते या लाटे मु ळे शार रक ताण पडू न मृ यू हो याची श यता असते उ णते या लाटे मु ळे
होणारे गंभीर पर णाम टाळ यासाठ
दे यात आले या आहे .

नाग रकांनी

यावया या खबरदार साठ

मागदशक सू चना

1.तहान लागलेल नसल तर जा तीत जा त पाणी यावे.
2.हलके-पातळ सि छ

सु ती कपडे वापरावेत.

3.बाहे र जाताना,गोग स,छ ी-टोपी बू ट व च पलचा वापर करावा.
4. वास करताना पा याची बॉटल सोबत ठे वावी.
5.उ हात काम करत असले या

य तींनी डो यावर टोपी, ओ या कप यांनी-डोके, मान, चेहरा

झाकावा.
6. शर रातील पा याचे

माण कमी होत अस यास ओआरएस, घर तयार कर यात आलेले

ल सी, ताक, लं बू-पाणी, तोरणी इ. नय मत पणे आव यक आहे .
7. अश तपणा,

थू लपणा, डोकेदु खी, सतत येणारा घाम, उ हाचा झटका बस याची

ल णे ओळखावीत व च कर येत अस यास डॉ टरांचा स ला

यावा.

8. गु रांना छावणीत ठे व यात यावे. तसेच यांना पु रेसे प याचे पाणी दे यात यावे.
9.घरे थंड ठे व यासाठ , पडदे , शटर व सन-शेडचा वापर कर यात यावा. रा ी खड या उघ या
ठे वा यात,
10. पंखे, ओले -कपडे यांचा वापर कर यात यावा. तसेच थंड पा याने वेळोवेळी

नान कर यात

यावे.
11. कामा या ठकाणी जवळच थंड प या या पा याची यव था कर यात यावी.
12. सू य

काशाचा थेट संबंध टाळ यासाठ कामगारांना सू चत कर यात यावे.

13. पहाटे या वेळी कामाचा जा तीत जा त नपटारा कर यात यावा.
14. बाहे र कामकाज कर त असताना म ये -म ये व ांती घेऊन नय मत आराम घे यात यावा.

15. गरोदर कामगार व आजार कामगारांची अ धकची काळजी घे यात यावी.
16. र

या या कडेला उ हापासू न संर णाकर ता शे स उभारावेत.

17. जागोजागी पाण-पोईची सु वधा कर यात यावी.
काय क

नये.

1.लहान मु ले कं वा पाळीव

ा यांना बंद असले या व पाक केले या वाहनात ठे ऊ नये.

2.दु पार 12.00 ते 3.30 या कालावधीत उ हात बाहे र जाणे टाळावे.
3.गडद, घ

व जाड कपडे पर धान करणे टाळावे.

4.बाहे रचे तापमान अ धक अस यास शार रक

माची कामे टाळावीत,दु पार 12.00 ते 3.30

याकालावधीत बाहे र काम करणे टाळावे.
5. उ हा या कालावधीत

वयंपाक कर याचे टाळ यात यावे.तसेच मोक या हवेसाठ

वयंपाक

घराची दारे व खड या उघडी ठे व यात यावी.


तर

सव नाग रकांना आवाहन कर यात ये ते

क नैस गक आप ती उ णततेची लाट

(Heat Wave )संबंधी उपरो त सू चनाचे पालन क न आपले जी वताची काळजी

यावी.

(डॉ. न ध पांडेय)
िज हा धकार तथा अ य
िज हा आप ती यव थापन

ा धकरण

