
 

 

കേരള ഇന്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട ഓഫട കലോക്കല്  അഡ്മിനിസ്ട്രഷന്സ്റ്  
മുളംക്കുന്നത്തുക്കോവട, തൃശൂര്  

 

  
വെള്ളവപൊക്ക വെടുതിയില്  തദ്ദേശസ്വയംഭരണസ്ഥൊപനങ്ങളുവട പ്പെർത്തനങ്ങള്  

ചുമതലെള്  െിഭജിച്ചു പരിപൊടി ആസ്ൂപ്തണം വചയ്യൊന്  ചില നിർദ്ദേശങ്ങള്  

ീവള്ളീപഺക്ക ീകടഽത഻യഽമഺയ഻ ബന്ധീപട്ട് രക്ഷഺപ്രവർത്തനങ്ങള ും ദഽര഻തഺശവഺസ 
പ്രവർത്തനങ്ങള ും സുംഘട഻പ഻ക്കഽന്നത഻ന് ുനതിതവും നല്ക഻യ 
തുേശസവയുംഭരണസ്ഥഺരനങ്ങീള അഭ഻നന്ദ഻ക്കഽന്നഽ ! 
ഇന഻ നമ്മള്  ഏീെടഽുക്കണ്ടത് രഽനരധ഻വഺസ-രഽനർന഻ർമ്മഺണ 
പ്രവർത്തനങ്ങളഺണ്. എന്നഺല്  അത഻ന് മഽമ്പ് തീന്ന ീെുേണ്ട 
പ്രവർത്തനങ്ങീളല്ഺും മെ് വകഽപ കള മഺയ഻ ഏുകഺര഻പ഻ച്ച് മഽുന്നഺട്ട് ന഼ുക്കണ്ടത് 
തുേശസവയുംഭരണസ്ഥഺരനങ്ങള഻ീല ജനപ്രത഻ന഻ധ഻കള ീടയഽും ഉുദയഺഗസ്ഥരഽീടയഽും 
െഽമതലയഺണ്. അക്കഺരയങ്ങള഻ല്  വ഻വ഻ധ ുമഖലകള഻ീല പ്രവർത്തനങ്ങീള 
ഏുകഺര഻പ഻ക്കഽന്നത഻ന് വഺർഡ് ീമമ്പർമഺരഽും,  ീമഺത്തും പ്രവർത്തനും 
ഏുകഺര഻പ഻ക്കഽന്നത഻ന് തുേശഭരണ സ്ഥഺരന അദ്ധ്യക്ഷന്ഩഺരഽും സ്റ്റഺന്റ഻ുംഗ് 
കമ്മ഻െ഻ അദ്ധ്യക്ഷന്ഩഺരഽും മെ് ജനപ്രത഻ന഻ധ഻കള ും ഉുദയഺഗസ്ഥരഽും 
െഽമതലീപട്ടവരഺണ്. ഇത഻ന് അനഽസിതമഺയ഻ ജ഼വനക്കഺീരയഽും 
സന്നദ്ധ്പ്രവർത്തകീരയഽും കാട്ട഻യ഻ണക്ക഻ െഽമതലകള്  നല്ക഻ പ്രവർത്തനങ്ങള്  
കിതയമഺയ഻ നടപ഻ലഺുക്കണ്ടതഺണ്. 
 

 ീവള്ളമ഻റങ്ങഽന്ന സമയത്തഽും വ഼ടഽകള഻ുലക്ക് ത഻ര഻ച്ച് ീെല് ുമ്പഺഴഽും പ്ശദ്ധ്഻ുക്കണ്ട 
സർക്കഺർ ന഻ർുേശങ്ങള്  കിതയമഺയ഻ രഺല഻ക്കഽന്നഽീണ്ടന്ന് ഉറപഺക്കഽക 
 

 ീരഺതഽസ്ഥലത്ത് ീവള്ളും ഇറങ്ങഽന്നത഻നഽും, ീെള഻ ന഼ക്കും ീെേ ന്നത഻നഽും ഉള്ള 
െഽമതല തുേശസവയുംഭരണസ്ഥഺരനങ്ങള്ക്കഺണ്. അത഻ന് അനഽസിതമഺയ 
അനഽബന്ധ പ്രവർത്തനങ്ങള്  ജനപ്രത഻ന഻ധ഻കള ീട ഉത്തരവഺദ഻ത്തമഺയ഻ 
ഏീെടഽക്കണും. 
 

 ഇത്തരും പ്രവർത്തനും ീതഺഴ഻ലഽറപ് പ്രവർത്തകരഽീട സഹഺയുത്തഺീട ഏീെടഽത്ത് 
നടുത്തണ്ടതഺണ്. അത഻ന് അനഽസര഻ച്ച് ഉുദയഺഗസ്ഥരഽും ജനപ്രത഻ന഻ധ഻കള ും 
തേഺീറടഽക്കണും. 
 

 സർക്കഺർ ന഻ർുേശും അനഽസര഻ച്ച് ഒുരഺ വഺർഡ഻ലഽും രാര഼കര഻ക്കീപടഽന്ന വഺർഡ് 
സമ഻ത഻ീയ നയ഻ക്കഽന്ന െഽമതല അതഺത് വഺർഡ് ീമമ്പർമഺർക്ക് 
ആയ഻ര഻ക്കഽന്നതഺണ് 
 

 ഓുരഺ പ്രുദശീത്തയഽും ീെള഻യഽും മഺല഻നയങ്ങള ും ന഼ക്കും ീെയ്തത് സ്ഥലങ്ങള്  
അണഽബഺധ വ഻മഽക്തമഺക്കഽന്നത഻നഽള്ള പ്രവർത്തനങ്ങള്  ആുരഺഗയവകഽപ മഺയ഻ 
സഹകര഻ച്ച് തുേശസവയും ഭരണസ്ഥഺരനങ്ങള്  സുംഘട഻പ഻ുക്കണ്ടതഺണ്  
 

 കയഺമ്പഽകള഻ീല ഭക്ഷയഺവശ഻ഷ്ടങ്ങള ും മെ് മഺല഻നയങ്ങള ും സുംസ്ക്ക്കര഻ക്കഽന്നത഻ന് 
ആവശയമഺയ െഽമതല  തുേശസവയുംഭരണസ്ഥഺരനങ്ങള്  ഏീെടഽക്കണും. പ്ലഺസ്റ്റ഻ക്ക് 
മഺല഻നയും സുംബന്ധ഻ച്ച ന഻ർുേശങ്ങള്  രഺല഻ക്കഽന്നഽീവന്ന് ഉറപ് വരഽത്തഽക 
 

 കഽട഻ീവള്ളവഽും, ശഽെ഻തവവഽമഺയഽും ബന്ധീപട്ട് ീരഺതഽക഻ണറഽകള ും മെ് ജല 
ുപ്സഺതസ്സ കള ും (Water Tank, Overhead Tank ഉള്പീട) ുലഺറ഻ുനെ് 
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ീെേ ന്നത഻ുലക്കഺയ഻ ആുരഺഗയവകഽപ഻ന്ീറ ന഻ർുേശങ്ങള്ക്കനഽസര഻ച്ച് നടരട഻കള്  
സവ഼കര഻ക്കണും 
 

 ഓുരഺ വ഼ടഽകള഻ലഽും കഽട഻ീവള്ളും ലഭയമഺക്കഽന്നത഻നഽും ശഽെ഻തവും 
ഉറപഺക്കഽന്നത഻നഽും സന്നദ്ധ്പ്രവർത്തകീര ന഻യമ഻ച്ച് പ്രവർത്തനങ്ങള്  
നടപഺുക്കണ്ടതഺണ്. കഽട഻ീവള്ളും, ശഽെ഻തവവഽമഺയ഻ ബന്ധീപട്ട് 
ആുരഺഗയവകഽപ഻ന്ീറ ന഻ർുേശങ്ങള്   രഺല഻ക്കഽന്നഽീവന്ന് ഉറപഺക്കണും 
 

 ീരഺതഽശൗെഺലയങ്ങള ും ീരഺതഽ ഇടങ്ങള ും അണഽവ഻മഽക്തമഺക്കഽന്നത഻നഽമഽള്ള 
നടരട഻കള്  തുേശസവയുംഭരണസ്ഥഺരനങ്ങള്  സവ഼കര഻ുക്കണ്ടതഺണ്.   
 

 കന്നഽകഺല഻കീള ീതഺഴഽത്ത഻ുലക്ക് ത഻ര഻ീച്ചത്ത഻ക്കഽുമ്പഺള്  അവയഽീട ആുരഺഗയും, 
ഭക്ഷണും, ീതഺഴഽത്തഽകള ീട ശഽെ഻തവും, െഺണക കഽഴ഻കള്വിത്ത഻യഺക്കല്  
(വളർത്ത് മിഗങ്ങള ീട ുുരഺഗരകർച്ചയഽും അവരഽമഺയഽള്ള മനഽഷയരഽീട 
ഇടീരടല്  അടക്കും) സർക്കഺർ ന഻ർുേശങ്ങള്  രഺല഻ക്കഽന്നഽുണ്ടഺ എന്ന് ീവെറ഻നറ഻ 
ുഡഺകട്റഽീട സഹഺയുത്തഺീട ഉറപ് വരഽുത്തണ്ടതഺണ്. 
 

 രക്ഷ഻മിഗഺദ഻കള ീട ജഡങ്ങള്  സുംസ്ക്ക്കര഻ക്കഽന്നത഻ന് ീവെറ഻നറ഻ ുഡഺകട്റഽീട 
ുനതിതവത്ത഻ല്  സഽരക്ഷ഻തമഺയ നടരട഻കള്  സവ഼കര഻ുക്കണ്ടതഺണ്. 
 

 ആവശയഺനഽസരണും ുരഺഗപ്രത഻ുരഺധ കഽത്ത഻ീവയ്തപ്(TT), ുഡഺക്സ഻ൂസല഻ന് , 
ORS ലഺയ഻ന഻ തഽടങ്ങ഻യവയഽീട ുസ്റ്റഺക്കഽും വ഻തരണവഽും ആുരഺഗയവകഽപ മഺയ഻ 
ുെർന്ന് നടുത്തണ്ടതഽമഺണ്.  
 

 രഺമ്പ് കട഻ക്കഽള്ള മരഽന്നഽകള്, ജന്തഽജനയ ുരഺഗങ്ങള്ക്കഽള്ള മരഽന്നഽകള് , ീകഺതഽകഽ 
ന഻വഺരണത്ത഻ന് ആവശയമഺയ സജ്ജ഼കരണങ്ങള്  എന്ന഻വ ലഭയമഺീണന്ന് ഉറപ് 
വരഽത്തഽകയഽും ഈച്ച, ീകഺതഽക് ന഻വഺരണത്ത഻നഽള്ള നടരട഻കള്  
സവ഼കര഻ക്കഽകയഽും ീെുേണ്ടതഺണ്. 
 

 ൂവദയഽത഻ ആഘഺതും ഉണ്ടഺകഺത഻ര഻ക്കഺന്  ൂവദയഽത഻ ൂലനഽകള ും 
പ്ടഺന്സ്ക്ുഫഺർമഺറഽകള ും സഽരക്ഷ഻തമഺീണന്ന് ീക.എസ്ക്.ഇ.ബ഻യഽീട 
സഹഺയുത്തഺീട തുേശഭരണസ്ഥഺരനങ്ങള്  ഉറപ് വരഽുത്തണ്ടതഺണ്. 
 

 വ഼ടഽകള഻ുലക്ക് ത഻ര഻ച്ച് ുരഺയവർക്ക് ഭക്ഷണവഽും കഽട഻ീവള്ളവഽും ലഭയമല്ഺത്ത 
രക്ഷും ലഭയമഺക്കഽന്നത഻നഽള്ള കാട്ടഺയ രര഻പ്ശമങ്ങള്ക്ക് ുനതിതവും നല്ുകണ്ടതഺണ്. 
ഇവ സുംബന്ധ഻ച്ച കിതയമഺയ കണക്കഽും രര഻രഺട഻കള ും തേഺറഺക്ക഻ 
നടപ഻ലഺക്കഽവഺന്  തുേശസവയുംഭരണസ്ഥഺരനങ്ങള്  പ്ശദ്ധ്഻ക്കണും. 
 
തഽടർരര഻രഺട഻കള്ക്കഺയഽള്ള കർമ്മരര഻രഺട഻കള ും െഽമതല ന഻ർുേശങ്ങള ും  
തഺീഴ ീകഺടഽക്കഽന്നഽ. 
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െർമ്മപരിപൊടിയും ചുമതലെളും 
പ്െമ 
നം. 

പ്പെർത്തനം നടപടിെള്  ചുമതലെളും ഏദ്ദെൊപനെും സ്മയം 

1.  വിത്ത഻യഺക്കല്  a) കഽമ഻ഞ്ഞഽകാട഻ 
ക഻ടക്കഽന്ന മഺല഻നയങ്ങള്  
ന഼ക്കും ീെേ ക 

 ീരഺതഽ ഏുകഺരന െഽമതല-തുേശ 
സവയുംഭരണ സ്ഥഺരന അദ്ധ്യക്ഷ/ന്  

 തുേശ സവയുംഭരണ സ്ഥഺരനങ്ങള഻ീല 
സന്നദ്ധ് പ്രവർത്തകർ ഉള്ീപീട 
വഺർഡ്തല സമ഻ത഻കള്  

 വഺർഡ്തല ഏുകഺരന െഽമതല-
വഺർഡ് ജനപ്രത഻ന഻ധ഻കള്  

ീവള്ളത്ത഻ന്ീറ അളവ് 
കഽറയഽന്ന ഘട്ടത്ത഻ല്  

b) മഺല഻നയും ന഼ക്കും ീെയ്തത 
പ്രുദശും  
അണഽവ഻മഽക്തമഺക്കഽക 

 വർഡ്തല സമ഻ത഻കള്, കഽടഽുംബപ്ശ഼ 
അുംഗങ്ങള്, ആുരഺഗയ ുസനഺ 
പ്രവർത്തകർ 

 വഺർഡ്തലത്ത഻ല്  ജനപ്രത഻ന഻ധ഻യഽും 
തുേശ സവയും ഭരണസ്ഥഺരനതലത്ത഻ല്  
അദ്ധ്യക്ഷ/നഽും ആുരഺഗയ വ഻ദയഺഭയഺസ 
സ്റ്റഺന്റ഻ുംഗ് സ്റ്റഺന്റ഻ുംഗ് കമ്മ഻െ഻യഽും 
ഔുദയഺഗ഻കതലത്ത഻ല്  െഽമതല 
ീമഡ഻ക്കല്  ഓഫ഼സർ, (ര഻.എച്ച്.സ഻) 

വിത്ത഻യഺക്കല്  കഴ഻ഞ്ഞ 
ഉടീന 

2.  ജലജനയ ുരഺഗങ്ങള്  
പ്രത഻ുരഺധ഻ക്കല്  

ശഽദ്ധ്മഺയ കഽട഻ീവള്ള ലഭയത 
ഉറപ് വരഽത്തഽക 

 ജല വ഻ഭവ വകഽപ മഺയ഻ ുെർുന്നഺ 
തുേശസവയും ഭരണ 
സ്ഥഺരനതലത്ത഻ുലഺ  

 വഺർഡ്തല സമ഻ത഻കള്  
 ഉത്തരവഺദ഻ത്തും –വഺർഡ് 

ജനപ്രത഻ന഻ധ഻കള്  
 ഭരണരരമഺയ കഺരയങ്ങള ീട െഽമതല 

തുേശസവയുംഭരണ സ്ഥഺരന 
അദ്ധ്യക്ഷ/നഽും  ീസപ്കട്ടറ഻യഽും  

ജലത്ത഻ന്ീറ അളവ് 
കഽറയഽന്ന സമയത്ത് 



4 

 

പ്െമ 
നം. 

പ്പെർത്തനം നടപടിെള്  ചുമതലെളും ഏദ്ദെൊപനെും സ്മയം 

ശഽദ്ധ്ജല ുപ്സഺതസ്സ കള്  
വിത്ത഻യഺക്കഽക 

 ആശഺ വർുക്കഴ്സസ്ക്, ആുരഺഗയ ുസനഺ 
പ്രവർത്തകർ, വഺർഡ്തല സമ഻ത഻കള്   

 വഺർഡ്തല ഏുകഺരന െഽമതല-
വഺർഡ് ജനപ്രത഻ന഻ധ഻കള്  

 തുേശ സവയുംഭരണ സ്ഥഺരന 
ഏുകഺരനും- അദ്ധ്യക്ഷ/ന്  

ജലത്ത഻ന്ീറ അളവ് 
കഽറയഽന്ന സമയത്ത്/ 
ആദയ ആഴ്സെയ഻ീല 
ഇടവ഻ട്ട ള്ള 
ദ഻വസങ്ങള഻ല്. അത഻ന് 
ുശഷും രണ്ട് മഺസും 
വീര ആഴ്സച്ചയ഻ല്  രണ്ട് 
തവണ  

ുലഺറ഻ന്  വ഻തരണും 
നടത്തഽക. അത഻ന്ീറ 
ഉരുയഺഗവഽും ര഼ത഻യഽും 
രര഻ശ഼ല഻പ഻ക്കഽക 

 ീരഺതഽ ുമല്ുനഺട്ടവഽും ഉറപ  
വരഽത്തലഽും -തുേശ സവയും ഭരണ 
സ്ഥഺരന അദ്ധ്യക്ഷ/ന്  

 വഺർഡ്തല ഏുകഺരന െഽമതല-
വഺർഡ് ജനപ്രത഻ന഻ധ഻കള്  

 ആശഺ വർുക്കഴ്സസ്ക്, ആുരഺഗയ ുസനഺ 
പ്രവർത്തകർ  

 ഔർുദയഺഗ഻ക െഽമതല – ീമഡ഻ക്കല്  
ഓഫ഼സർ , ആുരഺഗയ വ഻ഭഺഗും 
ജ഼വനക്കഺർ /ആുരഺഗയ പ്രവർത്തകർ  

ജലത്ത഻ന്ീറ അളവ് 
കഽറയഽന്ന സമയത്ത് 

ഒ.ആർ.എസ്ക് സുംഭരണ ശഺല 
ആരുംഭ഻ക്കഽക 

 നടത്ത഻പ് ആുരഺഗയ പ്രവർത്തകർ 
 ഉത്തരവഺദ഻ത്തും-ീമഡ഻ക്കല്  ഓഫ഼സർ 
 ഉറപ് വരഽത്തല്  

തുേശസവയുംഭരണസ്ഥഺരന 
പ്രത഻ന഻ധ഻കള്  

ജലത്ത഻ന്ീറ അളവ് 
കഽറയഽന്ന സമയത്ത് 10 
മഽതല്  15 വീരയഽള്ള 
കഽടഽുംബങ്ങള്ക്ക് ഒരഽ 
സുംഭരണ ശഺല 

 രക്തും, മലും, മലഺശയ 
ുരഺഗങ്ങള്  സുംബന്ധ഻ച്ച 
രര഻ുശഺധനകല്കഺയഽള്ള 
സുംവ഻ധഺനും 

 ഉത്തരവഺദ഻ത്തും-ീമഡ഻ക്കല്  ഓഫ഼സർ, 
ആുരഺഗയപ്രവർത്തകർ 
 

ജലജനയ ുരഺഗങ്ങള്  
അറ഻യ഻പ് ലഭ഻ച്ചയഽടന്  
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പ്െമ 
നം. 

പ്പെർത്തനം നടപടിെള്  ചുമതലെളും ഏദ്ദെൊപനെും സ്മയം 

കഽട഻ീവള്ളത്ത഻ന്ീറ 
ഗഽണന഻ലവഺരും 
രര഻ുശഺധ഻ച്ച്ഉറപഺക്കഽക 

 തുേശ സവയും ഭരണ സ്ഥഺരനങ്ങള്  ( 
ജല വ഻ഭവ വകഽപ്, ഭക്ഷയ സഽരക്ഷഺ 
വകഽപ്, ആുരഺഗയവകഽപ്  
എന്ന഻വയഽമഺയ഻ ുെർന്ന്) 

 െഽമതല-ീസപ്കട്ടറ഻ 

ആവശയമഽള്ള 
സമയതീത്തല്ഺും 

3.  എല഻രന഻ തടയല്  ുഡഺക്സ഼ ൂസല഼ന്  ( 
Doxycycline) മരഽന്നഽകള്  
വ഻തരണും ീെേ ക 

 ആുരഺഗയ പ്രവർത്തകരഽുടയഽും, 
ആുരഺഗയ ുസനഺ പ്രവർത്തകരഽുടയഽും 
ുമല്  ുനഺട്ടത്ത഻ല്.  ആശഺ 
പ്രവർത്തകർ 

 മഽഖയെഽമതല- ീമഡ഻ക്കല്  ഓഫ഼സർ 
 പ്രവർത്തനങ്ങള ീട ഉറപ് വരഽത്തല് - 

തുേശ സവയുംഭരണ സ്ഥഺരന 
അദ്ധ്യക്ഷ/ന് , ആുരഺഗയ വ഻ദയഺഭയഺസ 
സ്റ്റഺന്റ഻ുംഗ് കമ്മ഻െ഻ 

ീവള്ളീപഺക്കും 
ആരുംഭ഻ച്ചത് മഽതല്  

മരഽന്നകള ുടയഽും മെ് 
ആവശയ സഺധനങ്ങള ീടയഽും 
ലഭയത ഉറപ് വരഽത്തഽക 

മഽഖയ െഽമതല - ീമഡ഻ക്കല്  ഓഫ഼സർ 
ഉറപ  വരഽത്തല്  - തുേശ സവയുംഭരണ 
സ്ഥഺരന അദ്ധ്യക്ഷ/ന്, ആുരഺഗയ 
വ഻ദയഺഭയഺസ സ്റ്റഺന്റ഻ുംഗ് കമ്മ഻െ഻  

ീവള്ളീപഺക്കും 
ആരുംഭ഻ച്ചത് മഽതല്  

ആുരഺഗയ രര഻രഺലന 
പ്രവർത്തനങ്ങള്  
ശഺക്ത഼കര഻ക്കഽക 

തുേശ സവയുംഭരണ സ്ഥഺരന 
അദ്ധ്യക്ഷ/ന്, ആുരഺഗയ വ഻ദയഺഭയഺസ 
സ്റ്റഺന്റ഻ുംഗ് കമ്മ഻െ഻, ീമഡ഻ക്കല്  
ഓഫ഼സർ 

ആവശയമഺയ 
സമയങ്ങള഻ല്  

4.  ഭക്ഷയ വ഻ഷബഺധ 
തടയല്  

അുംഗനവഺട഻കള഻ലഽും 
സ്ക്കാള കള഻ലഽും മെ് ീരഺതഽ 
സുംവ഻ധഺനങ്ങള഻ലഽും 
സുംഭര഻ച്ച ഭക്ഷയ 
വസ്ക്തഽകള ീട ഗഽണുമന്ഩ 
ഉറപ് വരഽത്തല്  

 ആുരഺഗയ വ഻ഭഺഗവഽും. തുേശ 
സവയുംഭരണ സ്ഥഺരനങ്ങള ും ുെർന്ന് 

 മഽഖയെഽമതല-ീസപ്കട്ടറ഻, ീമഡ഻ക്കല്  
ഓഫ഼സർ 

ീവള്ളും 
കഽറയഽന്നത഻നനഽസര഻ച്ച് 
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പ്െമ 
നം. 

പ്പെർത്തനം നടപടിെള്  ചുമതലെളും ഏദ്ദെൊപനെും സ്മയം 

ുകടഺയ ഭക്ഷയ വസ്ക്തഽകീള 
കിതയമഺയ഻ നശ഻പ഻ച്ച  
കളയഽക. 
അുംഗനവഺട഻കള഻ലഽും 
സ്ക്കാള കള഻ലഽും സുംഭര഻ച്ച 
ഭക്ഷയ വസ്ക്തഽകള ീട 
ഗഽണുമന്ഩ ഉറപ് വരഽത്തല്  

 തുേശ സവയുംഭരണ സ്ഥഺരന ങ്ങള഻ീല 
വഺർഡ് ജനപ്രത഻ ന഻ധ഻കള്, 
ആുരഺഗയ പ്രവർത്തകർ 

 ുമല്ുനഺട്ട െഽമതല- അദ്ധ്യക്ഷ/ന്  
 സഺുേത഻ക സഹഺയും- ീമഡ഻ക്കല്  

ഓഫ഼സർ  

ഭക്ഷയ വസ്ക്തഽകള ീട 
ഗഽണുമന്ഩ ഉറപ് 
വരഽത്ത഻യത഻ന് ുശഷും 

 ീവള്ളീപഺക്ക സമയത്ത് 
വ഼ടഽകള഻ല്  സാക്ഷ഻ച്ച഻രഽന്ന 
ഭക്ഷയവസ്ക്തഽകള ീട 
ഗഽണുമന്ഩ ഉറപ് 
വരഽത്തഽകയഽും, ആയത് 
ഭക്ഷയ ുയഺഗയമഺുണഺ എന്ന് 
ഉറപ് വരഽത്തഽകയഽും 
ീെേ ക. 

 വഺർഡ് തല സമ഻ത഻കള്, ആുരഺഗയ 
ുസനഺ പ്രവർത്തകർ, അുംഗനവഺട഻ 
പ്രവർത്തകർ എന്ന഻വർ 

 ഏുകഺരന ുമല്ുനഺട്ട െഽമതല-
അദ്ധ്യക്ഷ/ന്, ജനപ്രത഻ന഻ധ഻കള് ,  

 സഺുേത഻ക സഹഺയും- ീമഡ഻ക്കല്  
ഓഫ഼സറഽീട ുനതിതവത്ത഻ല്   ആശഺ 
വർുക്കഴ്സസ്ക്, ആുരഺഗയ 
പ്രവർത്തകരഽും 

ീവള്ളും 
കഽറയഽന്നത഻നനഽസര഻ച്ച് 

5.  മെ് ുരഺഗങ്ങള്  രഽഴഽക്കട഻ ുരഺീലയഽള്ള 
ുരഺഗ ങ്ങള്ക്ക് 
ുലഺപ്ട഻ീമഺക്സഺുസഺള്  
(Clotrimoxazole), ജന്ഷയന്  
വയലെ്(Gentian Violet), 
ആന്റ഻ 
ബുയഺട഻ക്സ്ക്(Antibiotics for 
Diabetics) (പ്രുമഹത്ത഻ന്) 
നല്കഽക. ുബഺധവത്ക്കരണ 
പ്രവർത്തനങ്ങള്  നടത്തഽക. 

 മഽഖയെഽമതല- ീമഡ഻ക്കല്  ഓഫ഼സർ 
, ആുരഺഗയ വ഻ഭഺഗും 
 

ആവശയമഺയ സമയത്ത് 
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പ്െമ 
നം. 

പ്പെർത്തനം നടപടിെള്  ചുമതലെളും ഏദ്ദെൊപനെും സ്മയം 

ീെേണ്ണ് ുരഺലഽള്ള 
ുരഺഗങ്ങള്ക്ക് 
രര഻ുശഺധനയഽും 
പ്ദഽതഗത഻യ഻ലഽള്ള  
നടരട഻യഽും സവ഼കര഻ക്കഽക. 

 മഽഖയെഽമതല- ീമഡ഻ക്കല്  ഓഫ഼സർ , 
ആുരഺഗയ വ഻ഭഺഗും 

ആവശയമഺയ സമയത്ത് 

െ഻ക്കന്ുരഺക്സ്ക് - 
ുബഺധവത്ക്കരണും 
രര഻െരണും 

ആുരഺഗയ വ഻ഭഺഗ ഉുദയഺഗസ്ഥരഽീട 
ുമല്ുനഺട്ടത്ത഻ല്  ആശഺ പ്രവർത്തകർ, 
ആുരഺഗയ പ്രവർത്തകർ, ആുരഺഗയ 
ുസനഺ പ്രവർത്തകർ,  
ജനപ്രത഻ന഻ധ഻കള്  

ആവശയമഺയ സമയത്ത് 

6.  ീകഺതഽക് ജനയ 
ുരഺഗങ്ങള്  

ുഫഺഗ഻ുംഗ് സ്ക്കവഺഡ്  ആുരഺഗയ പ്രവർത്തകർ,  
 ഏുകഺരനും, ുമല്ുനഺട്ടും-അദ്ധ്യക്ഷ/ന്, 

ീസപ്കട്ടറ഻ 

ആവശയ സമയത്ത് 

ീകട്ട഻ക഻ടക്കഽന്ന 
മല഻നജലത്ത഻ല്  ക഼ടനഺശ഻ന഻ 
പ്രുയഺഗ഻ക്കഽക  

 ആുരഺഗയ പ്രവർത്തകർ,  
 ഏുകഺരനും, ുമല്ുനഺട്ടും-അദ്ധ്യക്ഷ/ന്, 

ീസപ്കട്ടറ഻ 

ആവശയ സമയത്ത് 

7.  മെ് ആുരഺഗയ 
പ്രവശ്നങ്ങള്  

രഺമ്പ്കട഻, പ്രഥമ ശഽപ്ശാഷ 
ുബഺധവത്കരണും 

ആശഺ പ്രവർത്തകർ, ീമഡ഻ക്കല്  
ഓഫ഼സറഽീട ുനതിതവത്ത഻ല്  ആുരഺഗയ 
പ്രവർത്തകർ, ആുരഺഗയ ുസനഺ 
പ്രവർത്തകർ, ഇത് സുംബന്ധ഻ച്ച ുബഺധ 
വല്ക്കരണും-തുേശ സവയുംഭരണ 
സ്ഥഺരനങ്ങള്  ആുരഺഗയപ്രവർത്തകരഽീട 
സഹഺയുത്തഺീട 

ീവള്ളും 
കഽറയഽന്നത഻നനഽസര഻ച്ച് 

രഺമ്പ്കട഻, ുരഺഗ഻കീള 
ആശഽരപ്ത഻കള഻ല്  
എത്ത഻ക്കല്  (GH, DH, MCH) 

െഽമതല- ീമഡ഻ക്കല്  ഓഫ഼സർ, 
തുേശസവയും ഭരണസ്ഥഺരന അദ്ധ്യക്ഷ/ന്, 
ആുരഺഗയ വ഻ദയഺഭയഺസ സ്റ്റഺന്റ഻ുംഗ് 
കമ്മ഻െ഻ ീെയർുരഴ്സസണ് , ീസപ്കട്ടറ഻ 

ആവശയ സമയത്ത് 
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പ്െമ 
നം. 

പ്പെർത്തനം നടപടിെള്  ചുമതലെളും ഏദ്ദെൊപനെും സ്മയം 

ീവള്ളീപഺക്ക സമയത്ത് 
നഺശും സുംഭവ഻ച്ച 
ഇലക്ുപ്ടഺണ഻ക്സ്ക് ഉരകരണ 
ങ്ങള഻ല്  ന഻ന്നഽും ആഘഺതും 
ഏല്ക്കഺ ത഻ര഻ക്കഽവഺനഽള്ള 
ആുരഺഗയ വ഻ഭയഺഭയഺസും 

ആശഺ പ്രവർത്തകർ, ആുരഺഗയ 
പ്രവർത്തകർ, ആുരഺഗയ ുസനഺ 
പ്രവർത്തകർ, ീക.എസ്ക്.ഇ.ബ഻ 
ഉുദയഺഗസ്ഥർ തുേശസവയും ഭരണ 
സ്ഥഺരന ങ്ങള ീട ുനതിതവത്ത഻ല്   
ഉറപ് വരഽത്തല്- അദ്ധ്യക്ഷ/ന് . 
ഇത഻നഺയ഻ വഺർഡ്തല സമ഻ത഻കള ും 
വഺർഡ് ജനപ്രത഻ന഻ധ഻കള ും 

ീവള്ളും 
കഽറയഽന്നത഻നനഽസര഻ച്ച് 

ുരഺഗ഻കള്/ അഗത഻കള ീട 
രര഻െരണും പ്രുതയക 
ുമല്ുനഺട്ടും 

 ആശഺ പ്രവർത്തകർ, രര഻െരണ 
ുസവകർ 

 വഺർഡ്തല ഏുകഺരനും- 
ജനപ്രത഻ന഻ധ഻ 

 തുേശ സവയുംഭരണ സ്ഥഺരന 
തലത്ത഻ല്  അദ്ധ്യക്ഷ/ന്, ീമഡ഻ക്കല്  
ഓഫ഼സർ 

ആവശയ സമയത്ത് 

8.  രകർുച്ചേതര 
വയഺധ഻കള ീട 
ന഻യപ്ന്തണും 

ുരഺഗ഻കള്ക്ക് പ്രുതയക 
രര഻െരണും, മരഽന്നഽകള ീട 
ലഭയത, െ഻ക഻ത്സ ഉറപ് 
വരഽത്തല്  

 ആശഺ പ്രവർത്തകർ, ആുരഺഗയ 
പ്രവർത്തകർ, ആുരഺഗയ ുസനഺ 
പ്രവർത്തകർ,  

 ഏുകഺരനും- വഺർഡ് ജനപ്രത഻ന഻ധ഻ 
 തുേശ സവയുംഭരണ സ്ഥഺരനതലത്ത഻ല്  

അദ്ധ്യക്ഷ/ന്  , ീമഡ഻ക്കല്  ഓഫ഼സർ 

ആവശയ സമയത്ത് 

9.  തഽടർ  ുബഺധവത്കരണ  
പ്രവർത്തനും (IEC, BCC) 

വഺർഡ്തല ലഺസ്സ കള്, 
പ്ഗാപ  െർച്ചകള്, ലഘഽ 
ുലഖകള്, ുരഺസ്റ്ററഽകള്  

 ആുരഺഗയ പ്രവർത്തകർ , വഺർഡ്തല 
സമ഻ത഻ 

 ഏുകഺരനും - ആുരഺഗയ വ഻ദയഺഭയഺസ 
സ്റ്റഺന്റ഻ുംഗ് കമ്മ഻െ഻ 

 െഽമതല-വഺർഡ് ജനപ്രത഻ന഻ധ഻ 

ആവശയ സമയത്ത് 
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പ്െമ 
നം. 

പ്പെർത്തനം നടപടിെള്  ചുമതലെളും ഏദ്ദെൊപനെും സ്മയം 

ഗിഹ സന്ദർശന സമയീത്ത 
ുബഺധവത്ക്കരണും 

 ആുരഺഗയ പ്രവർത്തകർ, ആുരഺഗയ 
ുസനഺ പ്രവർത്തകർ, വഺർഡ്  സമ഻ത഻ 

 ഏുകഺരനും- വഺർഡ് ജനപ്രത഻ന഻ധ഻ 
 തുേശസവയുംഭരണ സ്ഥഺരന തലത്ത഻ല്  

അദ്ധ്യക്ഷ/ന്  , ആുരഺഗയ വ഻ദയഺഭയഺസ 
സ്റ്റഺന്റ഻ുംഗ് കമ്മ഻െ഻ ീെയർുരഴ്സസണ്  

ന഻ലവ഻ലഽള്ള സർക്കഺർ 
മഺനദണ്ഡ പ്രകഺരും 

10.  ുരഺഗ വ഻വരുമല്ുനഺട്ടും  ു രഺഗവ഻വരങ്ങള ീട 
കണീക്കടഽപ് 
 

ആുരഺഗയപ്രവർത്തകർ, 
മഽഖയ െഽമതല - ീമഡ഻ക്കല്  ഓഫ഼സർ 
ഏുകഺരനും- ജനപ്രത഻ന഻ധ഻ 
തുേശ സവയുംഭരണ സ്ഥഺരനതലത്ത഻ല്  
അദ്ധ്യക്ഷ/ന്, സ്റ്റഺന്റ഻ുംഗ് കമ്മ഻െ഻ 
ീെയർുരഴ്സസണ്  

ന഻ലവ഻ലഽള്ള െട്ടപ്രകഺരും 

11.  ന഻യമരരമഺയ 
ഇടീരടലഽകള്  

രകർച്ചവയഺരന 
സഺധയതയഽള്ള 
പ്രവർത്തനങ്ങള്ീക്കത഻ീര 
രബ്ല഻ക്ക് ീഹല്ത്ത് ആക്ട് 
പ്രകഺരമഽള്ള ുനഺട്ട഼സ്ക് 
നല്കഽക, നടരട഻ 
സവ഼കര഻ക്കഽക 

ീസപ്കട്ടറ഻, ീമഡ഻ക്കല്  ഓഫ഼സർ ആവശയമഽള്ള സമയത്ത് 

12.  മെ് പ്രവർത്തനങ്ങള്  തുേശസവയുംഭരണസ്ഥഺരന
ത്ത഻ലഽള്ള എല്ഺ ആുരഺഗയ 
സ്ഥഺരന ങ്ങള഻ലഽും 
മരഽന്നഽകള ും െ഻ക഻ത്സഺ 
ഉരകരണങ്ങള ീടയഽും ലഭയത 
ഉറപ് വരഽത്തഽക 

മഽഖയ െഽമതല – ീമഡ഻ക്കല്  ഓഫ഼സർ  
ഉറപ  വരഽത്തല്  - അദ്ധ്യക്ഷ/ന്, 
സ്റ്റഺന്റ഻ുംഗ് കമ്മ഻െ഻ ീെയർുരഴ്സസണ്, 
ീസപ്കട്ടറ഻ 

ആവശയമഽള്ള സമയത്ത് 

ീമഡ഻ക്കല്  കയഺമ്പഽകള്  
സുംഘട഻പ഻ക്കഽക 

മഽഖയ െഽമതല - ീമഡ഻ക്കല്  ഓഫ഼സർ 
ഏുകഺരനും - അദ്ധ്യക്ഷ/ന്, സ്റ്റഺന്റ഻ുംഗ് 
കമ്മ഻െ഻ ീെയർുരഴ്സസണ്   

ആവശയമഽള്ള സമയത്ത് 
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പ്െമ 
നം. 

പ്പെർത്തനം നടപടിെള്  ചുമതലെളും ഏദ്ദെൊപനെും സ്മയം 

അവശയ ജ഼വനക്കഺരഽീട 
ുസവനും ഉറപ് വരഽത്തഽക 

തുേശസവയുംഭരണസ്ഥഺരന അദ്ധ്യക്ഷ/ന്, 
ീസപ്കട്ടറ഻ 

ആവശയമഽള്ള സമയത്ത് 

കഽട്ട഻കള്ക്കഽും 
മഽത഻ർന്നവർക്കഽും െ഻ക഻ത്സഺ 
സൗകരയും ഉറപ് വരഽത്തഽക 

 ആശഺ പ്രവർത്തകർ, ആുരഺഗയ 
പ്രവർത്തകർ, സ്ഥഺരനുമധഺവ഻കള്  

 െഽമതല-ീമഡ഻ക്കല്  ഓഫ഼സർ 
 ുമല്ുനഺട്ടും- ആുരഺഗയ വ഻ദയഺഭയഺസ 

സ്റ്റഺന്റ഻ുംഗ് കമ്മ഻െ഻ ീെയർുരഴ്സസണ്  

ആവശയമഽള്ള സമയത്ത് 

  

കഫോണ്  (ഡയറക്ടര് ) : 9446521312 

 


