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പരജിപതര

പരല്ലാമെർശര:  തകരള  സരസല്ലാന  ദുരന്ത  നജിവല്ലാരണ  അതതല്ലാറജിറജി  പ്രസജിദജികരജിച
കല്ലാലവർഷ-തുലല്ലാവർഷ മുടനല്ലാരുക, ദുരന്ത പ്രതജികരണ മെല്ലാർഗതരഖ, രണല്ലാര പതജിപ്പന്ന്

COVID19    മെഹല്ലാമെല്ലാരജിയുടടെ  പശല്ലാത്തലത്തജിൽ  മെഴകല്ലാല  ദുരജിതല്ലാശശല്ലാസ  കരല്ലാമ്പുകൾ
സജജ്ജീകരജിക്കുതമല്ലാൾ പല്ലാലജിതകണ നജിബന്ധനകൾ 

1. കരല്ലാമ്പുകളുടടെ  ടപല്ലാതു  നടെത്തജിപ്പന്ന്  ചുമെതല  അതല്ലാതന്ന്  സലടത്ത  വജിതലജന്ന്
ഓഫജ്ജീസർമെല്ലാർകന്ന് ആയജിരജിക്കുര. കരല്ലാമ്പുകളുടടെ പ്രവർത്തനര ഏതകല്ലാപജിപ്പജിക്കുനതജിനന്ന്
വജിതലജന്ന്   ഓഫജ്ജീസറജിതനല്ലാടടെല്ലാപ്പര   ഒരു  ചല്ലാർജന്ന്  ഓഫജ്ജീസർ  ആയജി  വജിതലജന്ന്
എകന്ന്റൻഷൻ  ഓഫജ്ജീസറജിടന  കൂടെജി  തതദ്ദേശസശയരഭരണ  സല്ലാപനര
നജിതയല്ലാഗജിതകണതല്ലാണന്ന്.

2. ജജിലയജിൽ  ഓറഞന്ന്  അഥവല്ലാ  ടറഡന്ന്  അടലർടെന്ന്  പ്രഖരല്ലാപജിചല്ലാൽ,  ടവള്ളടപ്പല്ലാക
ഭജ്ജീഷണജി  തനരജിടുന  പ്രതദേശങ്ങളജിടല  തല്ലാമെസകല്ലാർ  (പ്രതത്തരകജിചന്ന്  കുടജികൾ,
ഗർഭജിണജികൾ,  മുതജിർനവർ,  ദേജ്ജീർഘകല്ലാല  തരല്ലാഗബല്ലാധജിതർ)  തകല്ലാവജിഡജിടന
സല്ലാഹചരരത്തജിൽ  ദുരജിതല്ലാശശല്ലാസ  കരല്ലാമ്പുകളജിടല  തജിരകന്ന്  ഒഴജിവല്ലാകല്ലാനല്ലായജി
ബന്ധുകളുടടെതയല്ലാ,  സുഹൃത്തുകളുടടെതയല്ലാ  വജ്ജീടുകളജിതലകന്ന്  മെല്ലാറജി  തല്ലാമെസജിക്കുനതന്ന്
തപ്രല്ലാതല്ലാഹജിപ്പജിക്കുക.

3. തതദ്ദേശസല്ലാപനത്തജിൽ  ചുരുങ്ങജിയതന്ന്  നല്ലാലന്ന്  എന  കണകജിൽ  അടെജിയന്തജിര
ഘടങ്ങളജിൽദുരജിതല്ലാശശല്ലാസ കരല്ലാമ്പുകൾ ആരരഭജിക്കുവല്ലാൻ ആവശരമെല്ലായ ടകടജിടെങ്ങൾ
തതദ്ദേശ  സല്ലാപനര  കടണത്തുകയുര  ഇവയുടടെ  പടജിക  വജിതലജന്ന്   ഓഫജ്ജീസർമെല്ലാർ
മുഖല്ലാന്തജിരര ജജിലല്ലാ അടെജിയന്തജിര ഘട കല്ലാരരനജിർവഹണ തകന്ദ്രത്തജിൽ സമെർപ്പജിക്കുക 

Category A: ടപല്ലാതുവല്ലായ ദുരജിതല്ലാശശല്ലാസ കരല്ലാമ്പുകൾ നടെത്തുവല്ലാനല്ലായജി.

Category B:  60  വയസജിനന്ന്  മുകളജിൽ ഉള്ളവർ,  തകല്ലാവജിഡന്ന് ഇതര തരല്ലാഗര ഉള്ളവർ,
ദുരജിതല്ലാശശല്ലാസ കരല്ലാമജിൽ എത്തജിയല്ലാൽ അവടര പ്രതതരകര   തല്ലാമെസജിപ്പജിക്കുവല്ലാനല്ലായജി.

Category C.  തകല്ലാവജിഡന്ന് തരല്ലാഗലക്ഷണങ്ങൾ ഉള്ളവടര മെല്ലാറജി തല്ലാമെസജിപ്പജിക്കുവല്ലാനല്ലായജി
മുറജിതയല്ലാടെന്ന് തചർന ശുചജിമുറജി ഉള്ള ടകടജിടെങ്ങൾ.
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Category  D:  തഹല്ലാര  കശല്ലാറനനനജിൽ  കഴജിയുന  വരകജികടള  തല്ലാമെസജിപ്പജിക്കുവല്ലാൻ
മുറജിതയല്ലാടെന്ന്  തചർന ശുചജിമുറജികൾ ഉള്ള ടകടജിടെങ്ങൾ.  തഹല്ലാര  കശല്ലാറനനടന സമെയര
കഴജിയുന  മുറകന്ന്,  ആതരല്ലാഗര  വകുപ്പജിടന  അനുമെതജിതയല്ലാടടെ  ടപല്ലാതു  കരല്ലാമ്പുകളജിൽ
തല്ലാമെസജിപ്പജികല്ലാവുനതല്ലാണന്ന് 

ഇവയജിൽ category A , B ഒതര കരല്ലാരപസജിൽ ആകുനതല്ലാണന്ന് ഉചജിതര. എനല്ലാൽ category
C, D  മെടറല്ലാരു കരല്ലാരപസജിൽ ആകുനതല്ലാണന്ന് ഉചജിതര.  ടെജി സസൗകരരങ്ങൾ ലഭരര അലല്ലാത്ത
പക്ഷര  തതദ്ദേശസശയര  ഭരണ  സലങ്ങളജിൽ  പ്രവർത്തജിക്കുന  Institutional  Quarrantine
Centers-ടന       ഉപതയല്ലാഗടപ്പടുത്തല്ലാവുനതല്ലാണന്ന്.

4. കുടുരബവുമെല്ലായജി  കരല്ലാമജിൽ  എത്തുനവർകന്ന്   ഒനജിച  തല്ലാമെസജികല്ലാനുള്ള
സസൗകരരങ്ങൾ ഉറപ്പുവരുത്തുക.  സർകല്ലാർ  സ്കൂളുകളുടടെ  ഒരു കല്ലാസന്ന്മുറജി  20  *20
അടെജി  എനന്ന്  കണകല്ലാകജിയല്ലാൽ  പരമെല്ലാവധജി  8  മുതൽ  12  വരകജികൾ  അഥവല്ലാ
പരമെല്ലാവധജി 2 കുടുരബര മെല്ലാതര തല്ലാമെസജിക്കുന്നു എനന്ന് ഉറപ്പന്ന് വരുത്തുക.

5. ഓതരല്ലാത്തർക്കുര  ആവശരമെല്ലായ  കജിടെകകൾ,  ടബഡന്ന്  ഷജ്ജീറന്ന്,   തസല്ലാപ്പന്ന്,  ടെവൽ
എനജിവയുടടെ ലഭരത ഉറപ്പു വരുത്തണര.

6. എലല്ലാവരുര  തുണജിടകല്ലാണന്ന്  നജിർമെജിച  പുനരുപതയല്ലാഗജികല്ലാവുന  മെല്ലാസ്കുകളുര
നജിർബന്ധമെല്ലായുര ഉപതയല്ലാഗജിക്കുന്നു എനന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തണര .

7. കരല്ലാമജിൽ  നകകൾ  തസല്ലാപ്പുന്ന്പതയല്ലാഗജിചന്ന്  കഴുകുവല്ലാനുര,  വസ്ത്രങ്ങളുര
ടബഡന്ന്ഷജ്ജീറ്റുകളുര അണുവജിമുകന്ന് തമെല്ലാകുനതജിനുള്ള  സസൗകരരര ലഭരമെല്ലാകണര.

8. കുറചന്ന്  അരഗങ്ങൾ  മെല്ലാതമുള്ള  കരല്ലാമ്പുകളജിൽ  കഴജിവതുര  ഭക്ഷണര  ഒരു  ടപല്ലാതു
കമമ്മ്യൂണജിറജി   കജിചണജിൽ  നജിന്നുര   പല്ലാകറ്റുകളജിൽ  ലഭരമെല്ലാകുനതല്ലാണന്ന്  ഉചജിതര.
ഇങ്ങടന ടചയ്യുനതജിലൂടടെ ആളുകളുമെല്ലായജി ഇടെടപഴുകല്ലാൻ ഉള്ള സല്ലാധരത കുറയുന്നു.
വലജിയ കരല്ലാമ്പുകൾ സജമെല്ലാതകണജി  വരുന സല്ലാഹചരരത്തജിൽ ഭക്ഷണര പല്ലാകര
ടചയ്ത  വജിതരണര  ടചയ്യുതമല്ലാൾ  ടചയ്യുതമല്ലാൾ  ശല്ലാരജ്ജീരജിക  അകലവുര  ശുചജിതവുര
ഉറപ്പല്ലാതകണതല്ലാണന്ന്.

9. കരല്ലാമ്പുകൾ  നടെത്തല്ലാൻ കടണത്തുന ടകടജിടെങ്ങളുടടെ ഒരു തല്ലാതകല്ലാൽ അതല്ലാതന്ന്
വജിലജന്ന് ഓഫജ്ജീസർ സൂക്ഷജിതകണതല്ലാണന്ന് 

10. കരല്ലാമ്പുകളല്ലായജി കടണത്തുന ടകടജിടെങ്ങളജിൽ നവദേദ്യുതജി/ജലലഭരത ഉടണനന്ന് ഉറപ്പു
വരുതത്തണതല്ലാണന്ന്.  ടകടജിടെങ്ങളജിൽ അടെജിസല്ലാന സസൗകരരങ്ങളല്ലായ കുടെജിടവള്ളര,
നവദേദ്യുതജി,  ശുചജിമുറജി  എനജിവ  തതദ്ദേശ  സർകല്ലാർ,  തകരളര  വല്ലാടർ  അതതല്ലാറജിറജി,
KSEBL എനജിവയുടടെ സഹകരണതത്തല്ലാടടെ ഉറപ്പല്ലാകണര.

11. കരല്ലാമ്പുകളജിൽ ടപല്ലാതുവല്ലാതയല്ലാ  നകമെല്ലാറര  ടചതയ്തല്ലാ  ദേജിനപതര,  പുസ്തകര,  മെല്ലാസജിക
എനജിവ  ഉപതയല്ലാഗജിക്കുനതന്ന്  തകല്ലാവജിഡന്ന്-19  പകരുനതജിനന്ന്  സല്ലാധരത
വർധജിപ്പജിതചകല്ലാര. ആയതജിനല്ലാൽ അവ ഒഴജിവല്ലാക്കുനതല്ലാണന്ന് ഉചജിതര. 

ടഡപമ്മ്യൂടജി  ഡയറക്ടർ  പഞല്ലായത്തന്ന്  ഓഫജ്ജീസജിൽ  നജിന്നുര  തല്ലാലൂക്കുകളജിൽ  നജിന്നുര
ദുരജിതല്ലാശശല്ലാസ  കരല്ലാമ്പുകളല്ലായജി  സജമെല്ലാകല്ലാൻ  ഉതകുന  ടകടജിടെങ്ങളുടടെ  ലജിസന്ന്
പരജിതശല്ലാധജിചതപ്പല്ലാൾ മെനസജിലല്ലാകല്ലാൻ സല്ലാധജിചതന്ന് എടന്തനല്ലാൽ ഭൂരജിഭല്ലാഗര ടകടജിടെങ്ങളുര



category A (ടപല്ലാതുവല്ലായ കരല്ലാമ്പുകൾ നടെത്തല്ലാനുള്ള ടകടജിടെര) യജിൽ ടപടുനവയല്ലാണന്ന്. മെറ്റു
category യജിൽ ഉള്ള ടകടജിടെങ്ങളുടടെ എണര വളടര വജിരളര ആണന്ന്. ആയതജിനല്ലാൽ, 

Category  B  (60  വയസജിനന്ന്  മുകളജിൽ  ഉള്ളവർ,  തകല്ലാവജിഡന്ന്  ഇതര  തരല്ലാഗര  ഉള്ളവർ,
ദുരജിതല്ലാശശല്ലാസ  കരല്ലാമജിൽ  എത്തജിയല്ലാൽ  അവടര  പ്രതത്തരകര  തല്ലാമെസജിപ്പജിക്കുവല്ലാനല്ലായജി),
category  C  (തകല്ലാവജിഡന്ന്  തരല്ലാഗലക്ഷണങ്ങൾ  ഉള്ളവടര  മെല്ലാറജി  തല്ലാമെസജിപ്പജിക്കുവല്ലാനല്ലായജി
മുറജിതയല്ലാടെന്ന് തചർന ശുചജിമുറജി ഉള്ള ടകടജിടെങ്ങൾ)

Category D (തഹല്ലാര കശല്ലാറനനനജിൽ കഴജിയുന വരകജികടള തല്ലാമെസജിപ്പജിക്കുവല്ലാൻ മുറജിതയല്ലാടെന്ന്
തചർന  ശുചജിമുറജികൾ  ഉള്ള  ടകടജിടെങ്ങൾ)  യജിൽ  ഉൾടപ്പടുത്തല്ലാവുന   ടകടജിടെങ്ങൾ
അധജികമെല്ലായജി കടണതത്തണതല്ലാണന്ന്.

ദുരജിതല്ലാശശല്ലാസ  കരല്ലാമ്പുകളല്ലായജി  ഉപതയല്ലാഗജികല്ലാൻ  കഴജിയുന  ടകടജിടെങ്ങളുടടെ  ലജിസന്ന്
അനുബന്ധമെല്ലായജി തചർക്കുന്നു.

ടഡപമ്മ്യൂടജി കളക്ടർ (ദുരന്ത നജിവല്ലാരണര)

പകർപ്പന്ന്1. ഇൻസജിഡനന്ന് കമല്ലാൻഡർമെല്ലാർ & തഹസജിൽദേല്ലാർമെല്ലാർ 

2.ടസക്രടറജി, തജിരുവനന്തപുരര നഗരസഭല്ലാ 

3. ടസക്രടറജി, 

ടനടുമെങ്ങല്ലാടെന്ന്/ ആറജിങ്ങൽ / ടനയല്ലാറജിൻകര/ വർകല മുനജിസജിപ്പല്ലാലജിറജി 

4. ടഡപമ്മ്യൂടജി ഡയറക്ടർ (പഞല്ലായത്തന്ന്)


