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കളക്ടററേറ്റ്, വയനാട്
തിയ്യതി-02/03/2019
ചചെയർമായ, ജില്ലാ ദുരന്നിവാുണ അറതാറേിറ്റി & ജില്ലാ കളക്ടറുചട
നടപടികമരമം
(ഹാജർ- എ.ആർ.അജയകമാർ IAS)

2.3.2019

വിഷയരമം- ദുരന്നിവാുണരമം- സൂു്യാഘാതരമം ഒഴിിവാകാനായി
വിവിധ വകപ്പുകൾ സ്വീകുിറകണ്ട നടപടികൾഉതുവാകടത് - സരമംബന്ധിച്
സൂചെന- 1. KSDMA ചമമർ ചസകക്റേിയചട ഇചമയിൽർ 
സറന്ദേശരമം- നമർ DM/486/2016/KSDMA തിയ്യതി

-----വരുരമം ദിവസങ്ങളിൽർ  അരന്ുവീീ താപനി ശുാശുിയിൽർ  നിട്
കൂടുവായ സാധ്യത ഉച്ടെരമം നി വിച സാഹചെു്യതിൽർ  റകുളതിൽർ 
ചപാതചവ 2 മതൽർ  4 ഡിഗ്രി വചു ചൂട് കൂടിറയകാചമെരമം സൂചെന പ്രകാുരമം
റകുള ദുരന്നിവാുണ അറതാറേിറ്റി നിർറദശിചിട്ട്. ചെി പ്രറദശങ്ങളിൽർ  8
ഡിഗ്രി വചു ചൂട് വർധികായ സാധ്യതയ്ട്.
താപനി യിൽർ  ഇതുതിൽർ  വർധന ഉ്ടാകടത് Heat Wave നുരമം
സൂു്യാഘാതതിനുരമം കാുണമാറയകാരമം. ഇതുതിൽർ  ദുരന്രമം ഉ്ടാകടത്
തടയാനായി നടപടി കകചകാറള്ടത്ട്.
ആയതിയചറേ അടിസാനതിൽർ  വയനാട് ജില്ലയിച വിവിധ വകപ്പുകൾ/
തറദ്ദേശസാപനങ്ങൾ സ്വീകുിറകണ്ട നടപടികൾ സരമംബന്ധിച് 2005 ച
ദുരന്നിവാുണ നിയമരമം, വകപ്പ് 34 (h), 34 (m), 30 (1), 30(2) (iii), 30 (2) (v)
പ്രകാുരമം ചുവചട റചെർത നിർറദശങ്ങൾ പുററേചപ്പടുവി്െ.
1. ജില്ലാ ചമഡികൽർ  ഓഫവീസർ (ആറുാഗ്യരമം)
റഡാക്ടർമാർ, നഴ്സുമാർ, ആറുാഗ്യ പ്രവർതകർ, ആശാ വർകർമാർ,
ഉറദ്യാഗസർ എടിവർക് ഉഷതുരമംഗരമം മൂ മ്ടാകട ആറുാഗ്യ പ്രശങ്ങചള
റനുിടായ സടനുാവായ നിർറദശരമം നൽർ കക.
• ചപാതജനതാല്പു്യാർത്ഥരമം കടുരമംബാറുാഗ്യ റകന്ദ്രങ്ങളിലുരമം പ്രാഥമികാറുാഗ്യ
റകന്ദ്രങ്ങളിലുരമം ആശുപത്രികളിലുരമം റബാധവൽർ കുണതിനുതകട
റപാസ്റ്ററുകളുരമം റബാഷറുകളുരമം പാരമംഫ്കളുരമം സജമാ്ക.
• ശുനജ രമം, മരുെകൾ, ORS, ഐസ് പാ്കൾ തടങ്ങിയവയറടയരമം
ആവശ്യാനുസുണമള റസ്റ്റാക് പ്രാഥമികാറുാഗ്യ റകന്ദ്രങ്ങളിലുരമം മറ്റ്
ആശുപത്രികളിലുരമം ഉച്ടട് ഉറേപ്പ് വരുതക.
• ആശാ വർകർമാചുയരമം ആറുാഗ്യ ുരമംഗത് പ്രവർതി്ട സടന
പ്രവർതകറുയരമം ഉപറയാഗിച് ജർജിതമായ റബാധവൽർ കുണ
•
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പുിപാടികൾ സരമംഘടിപ്പി്ക.
• റേിറപ്പാർക്് ചചെയ്യചപ്പടുട സൂു്യാഘാത റകസകൾ സരമംബന്ധിിള
വിവുങ്ങൾ സമയബന്ധിതമായി District Emergency Operating Centre ൽർ 
അറേിയി്ക.
2. ജില്ലാ റ ബർ ഓഫവീസർ
ചതാിിൽർ  ദാതാകൾ, ഫാക്ടറേി മാറനജർമാർ, പുററേരമം ചതാിി ിൽർ  ർർചപ്പടുട
ചതാിി ാളികൾ, നിർമാണ ചതാിി ാളികൾ, ചപാതമുാമത് വകപ്പ്
ചതാിിലുകളിൽർ  ർർചപ്പടുടവർ, ചപാതമുാമത് വകപ്പ് സൂപ്പർകവസർമാർ,
ട്രാഫിക് റപാ വീസ് ഉറദ്യാഗസർ, മറ്റ് ഫവീൽർ ഡ് ത ഉറദ്യാഗസർ
തടങ്ങിയവർക് സൂു്യാഘാതരമം മൂ മ്ടാകട ആറുാഗ്യ പ്രശങ്ങളുരമം അവചയ
റനുിടാനുള മാർഗങ്ങചളയരമം സരമംബന്ധിച് അടിയരന്ിുമായി
റബാധവൽർ കുണ പുിപാടികൾ സരമംഘടിപ്പി്ക.
•

സൂു്യതാപറമൽർ കാനിടയള ചതാിിൽർ  ർർചപ്പടുടവരുചട ചതാിിൽർ 
സമയരമം പുറനനകമവീകുിച് ജില്ലാ ദുരന് നിവാുണ അറതാറേിറ്റി ഉതുവ്
പുററേചപ്പടുവിചിടളത് കത്യമായി പാ ികചപ്പടുെ്ട് എട് ഉറേപ്പ് വരുതക.
സൂു്യാഘാതരമം ർൽർ കായ സാധ്യത കൂടുതലുള പകൽർ  11 മതൽർ  3 മണി വചു
വിശ്രമരമം അനുവദി്ട തുതി ാണ് സമയ പുറനനകമവീകുണരമം
നടറത്ടത്.
•

നിർമാണ കസ്കളിലുരമം മറ്റ് ചതാിി ിടങ്ങളിലുരമം കടിചവള ഭ്യതയരമം
എചമർജയസി ചമഡിസിയസ് , ORS, വിശ്രമ സൗകു്യരമം എടിവ ഉറേപ്പ്
വരുതക.
•

ഇതു സരമംസാന ചതാിി ാളികളിറ ക് കൂടി റബാധവൽർ കുണരമം
എതെച്ടട് ഉറേപ്പ് വരുതക. മ യാളതിലുരമം ഇതു ഭാഷകളിലുരമം
ചതാിി ാളികൾകായി പ്രറത്യക റബാഷറുകൾ, റനാക്വീസകൾ, റപാസ്റ്ററുകൾ
തടങ്ങിയവ തയ്യാറോകി വിതുണരമം ചചെകക.
•

ചതാിി ിടങ്ങളിൽർ  മയകരുതലുകൾ കർശനമായി പാ ി്െച്ടട്
പുിറശാധന നടതി ഉറേപ്പ് വരുതക.
•

3. ജില്ലാ മഗസരമംുീണ ഓഫവീസർ/ ചഡപ്യൂക്ി ഡയറേക്ടർ (ീവീുവികസന
വകപ്പ്)
വളർത മഗങ്ങൾ്രമം പീികൾ്രമം കെകാ ികൾ്രമം തണലുരമം
കടിചവളവുരമം വവീടുകളിലുരമം ഫാമകളിലുരമം ഉറേപ്പ് വരുതക. അതിനായി
ചപാതജനങ്ങൾകിടയിൽർ  വിപുറ മായ ക്യാമയിയ നടതക.
•

സൂു്യാഘാതരമം മൂ രമം മഗങ്ങൾ്്ടാകായ സാധ്യതയള പ്രശങ്ങചള
സരമംബന്ധിച് ചവറ്റിനറേി റഡാക്ടർമാരുചട റനേത്തിൽർ  റബാധവൽർ കുണരമം
നടതക.
•
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മഗാശുപത്രികളിൽർ  ആവശ്യതിനുള മരുെകളുരമം സൗകു്യങ്ങളുരമം ഉറേപ്പ്
വരുതക.
•

തവീവ്രമായ ചൂടനുഭവചപ്പടുട സമയങ്ങളിൽർ  കാ ികചള റമയായ
വിടുടത്നിയന്ത്രി്കയരമം ആവശ്യമായ റബാധവൽർ കുണരമം ബന്ധചപ്പക്
വിഭാഗരമം ജനങ്ങളിൽർ  നടതക.
•

ജ വിഭവ വകപ്പുമായി സഹകുിച് ചകാ്ട് മഗങ്ങൾ്ള ചവളതിയചറേ
ഭ്യത ഉറേപ്പാ്ട തുതിൽർ  വിപുറ മായ ഒഴരു പനതിക് ൂപപരമം നൽർ കക.
അ ഞ്ഞു തിുയട കെകാ ികൾ, പീികൾ എടിവ്ള ജ
ഭ്യത കൂടി
പുിഗണികണരമം.
•

4. ജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഉപഡയറേക്ടർ/ റേവീജിയണൽർ  ചഡപ്യൂക്ി ഡയറേക്ടർ, ഹയർ
ചസക്ടറേി വിദ്യാഭ്യാസരമം റകാിിറകാട് / ജില്ലാ റകാ-ഓർഡിറനറ്റർ, ഹയർ
ചസക്ടറേി സ്കൂളുകൾ & പ്രിയസിപ്പൽർ  മാനരന്വാടി GHSS/ പ്രിയസിപ്പൽർ ,
NMSM Govt College/ പ്രിയസിപ്പൽർ , റകന്ദ്രവീയ വിദ്യാ യ, കൽർ പറ്റ
സൂു്യാഘാതരമം ർൽർ കായ സാധ്യതയളതിനാൽർ  സ്കൂൾ അചസരമംബ്ളികൾ
ഒഴിിവാ്കറയാ സമയ കദർഘ്യരമം പുമാവധി ചുരു്കറയാ ചചെകക. ഉഷ
തുരമംഗ ജാഗ്രത നിർറദശരമം പുററേചപ്പടുവിച് കിിഞാൽർ  അചസരമംബി
നിർബന്ധമായി ഒഴിിവാ്ക.
•

സ്കൂളിച പി.ഇ.റ്റി പവീുിയഡുകകൾ നിയന്ത്രി്ക. വിദ്യാർത്ഥികചള തറേസായ
കമതാനങ്ങളിൽർ  വിടാതിുി്ക.
•

സ്കൂളിച കായിക-ക ാ പുിപാടികൾക് നിയന്ത്രണരമം ർർചപ്പടുതക.
സൂു്യാഘാതറമൽർ കാതിുികാനുള മയകരുതലുകൾ സ്വീകുിചചട് ഉറേപ്പ്
വരുതക.
•

വിദ്യാർത്ഥികൾ്രമം അധ്യാപകർ്രമം കടിചവള ഭ്യത ഉറേപ്പ് വരുതക.
വിദ്യാഭ്യാസ സാപനങ്ങളിൽർ  ORS, എചമർജയസി ചമഡിസിയ എടിവ
ഭ്യമാ്ക.
•

ക്ലാസ് മറേികളിൽർ  വായ സചാുരമം സാധ്യമാ്ക. തറേസായ
സ ങ്ങളിറ ക് ക്ലാസകൾ മാ്ടത് ഒഴിിവാ്ക.
•

അധ്യാപകർ്രമം മറ്റ് ഓഫവീസ് ഉറദ്യാഗസർ്രമം പ്രാഥമിക ശുുഷയചട
പുിശവീ നരമം നൽർ കക.
•

മഴുവയ വിദ്യാർത്ഥികളിലുരമം ുീിതാകളിലുരമം സൂു്യാഘാതചത സരമംബന്ധിിരമം
അടിയരന്ിുമായി സ്വീകുിറക്ട നടപടികചള കറേിിരമം റബാധവൽർ കുണരമം
നടതക. അത് ഒഴരു ജനകവീയ ക്യാമയിയ ആയി വളർതിചയടു്ക.
•

സൂു്യാഘാതരമം, ഉഷതുരമംഗരമം, വുൾച തടങ്ങിയവചയ സരമംബന്ധിച് ഭമിശാട
അധ്യാപകരുചട റനേത്തിൽർ  മഴുവയ ചപാത-സ്കാു്യ വിദ്യാ യങ്ങളിലുരമം
•
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റബാധവൽർ കുണരമം നടതണരമം.
സൂു്യ ുശ്മികളുമായള റനുിടള സമർകരമം ഒഴിിവാകായ കടറയാ
ചതാപ്പിറയാ ഉപറയാഗി്ടതിചന വിദ്യാർത്ഥികൾകിടയിൽർ 
റപ്രാത്സാഹിപ്പി്ക.
•

ചപാതവിദ്യാ യങ്ങളിലുരമം സ്കാു്യ സാപനങ്ങളിലുരമം അരമംഗനവാടികളിലുരമം
ഉടത വിദ്യാഭ്യാസ സാപനങ്ങളിലുരമം ചപ്രാഫഷണൽർ  വിദ്യാഭ്യാസ
സാപനങ്ങളിലുരമം സർവക ാ ശാ കളിലുരമം സൂു്യാഘാതചത റനുിടാനുള
മയകരുതലുകൾ സ്വീകുിചിട്ട് എട് ജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫവീസറുരമം
ബന്ധചപ്പക് ഉറദ്യാഗസരുരമം ഉറേപ്പ് വരുറത്ടതാണ് .
•

ആവശ്യചമങ്കിൽർ  വിദ്യാഭാസ സാപനങ്ങളുചട സമയരമം
പുറനകമവീകുികാവുടതാണ് .
. എല്ലാ സി.ബി.എസ്.ഇ. സ്കൂളുകൾ്രമം ഈ ഉതുവ് റകന്ദ്രവീയ വിദ്യാ യ
പ്രിയസിപ്പൽർ  നൽർ റക്ടതാണ് (ഇചമയിൽർ  മറഖഖന നൽർ കിയാൽർ  മതിയാകരമം)
. ജില്ലയിച എല്ലാ റകാറളജുകൾ്രമം ഈ ഉതുവ് കൽർ പറ്റ NMSM Govt
റകാളജ് പ്രിന്സിപ്പൽർ  നൽർ റക്ടതാണ് (ഇചമയിൽർ  മറഖഖന നൽർ കിയാൽർ 
മതിയാകരമം)
•

5. ചസകക്റേി, ഗ്രാമ പചായതകൾ/ മനിസിപ്പാ ിറ്റികൾ
•

പ്രാറദശികമായി ചപാതജനങ്ങൾ്രമം യാത്രകാർ്രമം കടിചവളരമം
ഭി്ടതിന് ആവശ്യമായ ചപാത സൗകു്യങ്ങൾ സാപി്ക.

•

ചതാിി ാളികൾ്രമം ചപാതജനങ്ങൾ്രമം വിശ്രമ സൗകു്യങ്ങൾ ഒഴരു്ക.

ചപാതവൃീങ്ങൾ ഉണങ്ങി റപാകടത് ഒഴിിവാകായ ചവളചമാിികായ
റവ്ട നടപടികൾക് തറദ്ദേശ സ്യരമംഭുണ സാപനങ്ങൾ റനേത്രമം
നൽർ കക.
•

ജ വിഭവ വകപ്പുമായരമം റകുള വാക്ർ അറതാറേിറ്റിയമായരമം സഹകുിച്
ചകാ്ട് കടിചവള ീാമരമം മടിൽർ  കണ്ചകാണ്ള പ്രവർതനങ്ങൾക്
ൂപപരമം നൽർ കക.
•

കളങ്ങൾ, റതാടുകൾ തടങ്ങിയവ വൃതിയാകി സരമംുീി്ക. മഗങ്ങൾക്
കൂടി ജ ഭ്യത ഉറേപ്പ് വരുതക.
•

സൂു്യാഘാതരമം സരമംബന്ധിിള റബാധവൽർ കുണ ക്യാമയിയ
ചപാതജനങ്ങൾകിടയിൽർ  ജനകവീയ പങ്കാളിതറതാചട നടപ്പി ാ്ക.
•

6. കവൽർ ഡ് ക ഫ് വാർഡയ, സ.ബറതുി/ ഡിവിഷണൽർ  റഫാറേസ്റ്റ്
ഓഫവീസർ, റനാർത് വയനാട് / ഡിവിഷണൽർ  റഫാറേസ്റ്റ് ഓഫവീസർ, സൗത്
വയനാട് / ഡിവിഷണൽർ  റഫാറേസ്റ്റ് ഓഫവീസർ, റസാഷ്യൽർ  റഫാറേസ്ി
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•

വനങ്ങളിലുരമം വന്യജവീവി സറങ്കതങ്ങളിലുരമം ജ

ഭ്യത ഉറേപ്പാ്ക.

കടിചവളരമം റതടി വന്യമഗങ്ങൾ കാട് വിക്ിറേങടതിനുള സാധ്യത
മടിൽർ  കണ്ള ജാഗ്രത പാ ി്ക.
•

കാടതവീ സാധ്യത പുിഗണിച് കാടതവീ പ്രതിറുാധതിനായി വനരമം
വകപ്പിയചറേ Standard Operating Procedure പ്രകാുരമം ഉള എല്ലാ നടപടി
കമങ്ങളുരമം ഉറേപ്പാ്ക.
•

7. ചസകക്റേി, DTPC/ Deputy Director (Tourism), Wayanad
വിറനാദസചാു റമഘ യിൽർ  സൂു്യാഘാത സാധ്യത ഒഴിിവാ്വാനായി
വിറനാദ സചാുികൾക് ഇറതാട് അനുബന്ധിച് നൽർ കിയിടള ളറ ഖഖ
പ്രിയറേ് ചചെ്് നൽർ കക.
•

വിറനാദസചാു സ ങ്ങളിൽർ  ശുനജ വുരമം, അടിയരന്ിു ശുുഷയ്ക്കുള
കിറയാസളുരമം തയ്യാറോ്ക.
•

8. ജില്ലാ റപാ വീസ് റമധാവി
തവീവ്രമായ ചവയിൽർ  എൽർ ്വായ സാധ്യതയള എല്ലാ റപാ വീസ്
ഉറദ്യാഗസറുാടുരമം 11 am മതൽർ  3 pm വചു കട ഉപറയാഗി്വായ
നിർറദശി്ക.
•

ഇതുരമം സാഹചെു്യതിൽർ  പ്രവർതി്ട എല്ലാ റപാ വീസ് ഉറദ്യാഗസരുരമം
ചചെറേിയ സ്റ്റവീൽർ  കപ്പിയിൽർ  ചുരുങ്ങിയത് 1 ിറ്റർ കടിചവളരമം കയ്യിൽർ 
കരുതവായ നിർറദശി്ക.
•

ഈ നിർറദശങ്ങൾ കർശനമായി പാ ിറക്ടതാണ് . ഈ ഉതുവ്
ഇെമതൽർ  ബാധകമായിുി്ടതരമം ഇനിചയാരുതുവ് പുററേചപ്പടുവി്ടത്
വചു പ്രാബ ്യതിൽർ  ഉ്ടായിുിറക്ടതമാണ് .
AJAYAKUMAR A R, DC DCWYD, O/O DC WAYANAD
ചചെയർമായ, DDMA & ജില്ലാ കളക്ടർ, വയനാട്
1. ജില്ലാ പപലാലീസ പമധലാവി, വയനലാട
2. ജില്ലാ മമെിക് ഓഫീസർ (ആപരലാഗ്യം)
3. ജില്ലാ പലബര ഓഫീസർ
4. ജില്ലാ മൃഗസംര്ഷ ഓഫീസർ
5. മെപ്യൂട്ടി െയക്ടർർ (്ീരവിസന വുപ്പ്)
6. ജില്ലാ വിദ്യലാഭ്യലാസ ഉപെയക്ടർർ, വയനലാട
7. റേവീജിയണൽർ  മെപ്യൂട്ടി െയക്ടർർ, ഹയർ മസകണ്ടകി വിദ്യലാഭ്യലാസം
പലാഴിപകലാട
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8. ജില്ലാ പലാ-ഓരെിപനേർ, ഹയർ മസകണ്ടകി സൂ67ളസ & പപിന
സിപ് മലാനന്തവലാർി GHSS
9. പപിനസിപ്, NMSM Govt College
10.പപിനസിപ്, പപനീയ വിദ്യലാലയ, ്പേ
11.മസപട്ടകി, പഗലാമ പഞ്ചലായത്തുപ്ളസ/ മുപ്നിസിപലാലിേിളസ
12.വവ്ഡ് വലഫ് വലാർെന, സുപ്.ബപത്തരി
13.െിവിഷഷ് പഫലാകസ് ഓഫീസര, പനലാരത്ത് വയനലാട
14.െിവിഷഷ് പഫലാകസ് ഓഫീസര, സൗത്ത് വയനലാട
15.െിവിഷഷ് പഫലാകസ് ഓഫീസര, പസലാഷ്യ് പഫലാകസപർി
16.മസപട്ടകി, DTPC/ Deputy Director (Tourism), Wayanad
പകർപ്പ്
1. ഡി.ഡി.എരമം.എ. അരമംഗങ്ങൾക്
2. സബ് ഡിവിഷണൽർ  മജിറസ്റ്റ്, മാനരന്വാടി
3. തഹസിൽർ ദാർ, സ.ബറതുി/മാനരന്വാടി/കവതിുി
4. ജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫവീസർ
5. ജില്ലാ ഇയഫർറമഷയ ഓഫവീസർ (മാധ്യമങ്ങളിറ ക് നൽർ കാനായി)
6. ജില്ലാ ഇയഫർമാറ്റിക് ഓഫവീസർ (ജില്ലാ ചവകബറ്റിൽർ  പ്രസിനവീകുണതിനായി)

