ജിലയിൽ 305 േപ
സം

ാന

നിരീ

ണ

ി

് െകാേറാണ റിേ

ജിലയിൽ 286 േപ

ാർ ് െച

ത സാഹചര

വീടുകളിലും 19 േപ

ിൽ

വിവിധ

ആശുപ'തികളിലുമായി നിരീ)ണ
ിലുെ*+് ജിലാ െമഡി-ൽ
ഓഫീസർ അറിയി12. മുൻകരുതലുകള2െട ഭാഗമായി ഇ+്
പുതുതായി 109 േപെര-ൂടി നിരീ)ണ
'സവ സാ<ിൾ പരിേശാധന

ി9 ഉൾെ

ടു

ി. ഇ+് 6

-് അയ1ി 2*്. ആെക 97

സാ<ിള2കളിൽ പരിേശാധനാഫലം ലഭ മായ 86 സാ<ിള2കള2ം
െനഗ=ീ> ആ?. 5 േപെര നിരീ)ണ

േകാവി

19: അടിയ

ി9 നി+് ഒ ഴിവാ-ി.

ിര അവേലാകനേയാഗം ഇ

് (മാർ!് 14) രാവിെല

10 30 #
േകാവിB19 സംബDി1 അടിയEിര അവേലാകനേയാഗം
െപാതുമരാമ
് മ'Eി ജി സുധാകരFെറ േനതൃതH
ിൽ ഇ+് (മാർ1്
14) രാവിെല 10. 30 F കലJടേറ=് KാനിL ഹാളിൽ േചരും. ജിലയിെല
എംഎൽഎമാരും ജിലാ പNായ
് 'പസിഡൻറും തേOശ
സHയംഭരണ
ാപനPള2െട അധ )രും ആേരാഗ വകു ്
ഉേദ ാഗ
രും െകാേറാണ സർൈവലൻS കTി=ിയിെല അംഗPള2ം
പെUടു-ും.
േകാവി
$പതിേരാധം: െച) ൂർ ഭ$ദാസനം പ.ികളിെല
െതരെ0ടു2് മാ3ിവ45ാൻ ഉ
ര8
ആല 2ഴ: ജിലയിൽ േകാവിB19 'പതിേരാധ നടപടികW
സർ-ാരിFെറയും ആേരാഗ വകു ിFെറയും നിർേOശാനുസരണം
ജാ'ഗതേയാെട നട-ു+ സാഹചര
ിൽ െചP+ൂർ ഭ'ദാസന
ിനു
കീഴിലുX പXികളിൽ നിYയി1 െതരെZടു ് മാ=ിവ -ാF
ജില കളJടർ എം അ[ജന ഉ

രവി 2. മാർ1് 15,22

തീയതികളിലായി 54 പXികളി9 െതരെZടു

് നട

ാനാ?

ഉേOശ െമ+ും ഒ േരാ പXിയിലും കുറZ\ 250േപർ വീതെമUിലും
അതിൽ പെUടു-ാF സാധ തയുെ*+ും െചP+ൂ
ആ
ഡി ഒ
റിേ ാർ ് െച ത സാഹചര
ിലാ? നടപടി.

ധാരാളം ആള2കൾ ഒ രുമി12 കൂടാF സാധ തയുX
െതരെZടു

്,നിയ'EണPൾ അവസാനി1േശഷം മ=് തീയതിയി9

നട
ു+തിF ഓർ
നിർേദശി12.

േഡാJS ഭ'ദാസന

ിFെറ അധികാരികേളാ^

സം
ാന
് േകാവിB19 ൈവറസിFെറ വ ാപനം തടയു+തിF
ജനPെള കൂ േ
ാെട പെUടു ി-ു+ പരിപാടികൾ
ഒ ഴിവാ-ു+തിF നടപടി സHീകരി-ു+തിF സർ-ാ
ഉ
രവുXതാ?. ഇതനുസരി12ം ദുരE നിവാരണ നിയമം വകു
34 (എം) 'പകാരവുമാ? ജില ദുരE നിവാരണ അേതാറി=ി
െചയർമാF കൂടിയായ കളJടറുെട ഉ
ര>.

.േബാധവ:കരണ;ളാസുക<
െപാതുജനPൾ-ായി 28 േബാധവൽ-രണ `ാa2കള2ം
വാർBതല ആേരാഗ ശുചിതH കT=ികളി9 18 `ാa2കള2ം,
െതാഴിലുറ

് െതാഴിലാളികൾ-ായി 16 Jളാa2കള2ം സംഘടി

കൂടാെത ആല

ി12.

2ഴ ജിലാജയിൽ, മാേവലി-ര സcജയി9,

പൂ1ാ-ൽ േപാലീS േdഷF, ആല 2ഴ എJൈസS ഓഫീS,
പാണാവXി പ ികവർe േകാളനി എ+ിവിടPളിലും `ാa2കW
നട
ിെയ+് ഡിഎംഒ അറിയി12. േബാധവൽ-രണ
ിFെറ
ഭാഗമായി 18000 േനാ ീസുകള2ം 4300 േപാdറുകള2ം വിതരണം
െച

തു.

$ശ>ിേ5?വ
വിേദശരാജ Pളിൽ നി+ും എ

ിയവ

വീടുകളി9 14 ദിവസം

ഐെസാേലഷനിൽ നിർബDമായും കഴിേയ*താ? െയ+് ഡിഎംഒ
അറിയി12. . വിേദശയാ'താവിവരം ഒ രു കാരണവശാലും
മറ12െവ -രു\. ഇവർ-് പനി, ചുമ, ശHാസേകാശസംബDമായ
അസH
തകൾ എ+ിവ അനുഭവെ
ാ9 താെഴ റയു+ ന<റി9
ബDെ േട*തുംആേരാഗ 'പവർ
കരുെട നിർേOശPW
കർശനമായി പാലിേ-*തുമാ?.

്

ആേരാഗ 'പവർ

കരുെട നിർേOശPW എലാവരും

കർശനമായി പാലിേ-*തും അനാവശ യാ'തകW,
ആശുപ'തിസgർശനPW, തിരേ-റിയ

ലPളിെല സgർശനം

എ+ിവ ഒ ഴിവാ-ുക. ആശുപ'തികളിലും, വീടുകളിലും,
നിരീ)ണ
ിൽ കഴിയു+വരുമായി സ<ർി9 ഉXവ

മാ'തം

മാSJ ധരി1ാ9 മതിെയ+് ഡിഎംഒ അറിയി12. ഇട -ിട -്
ൈകകൾ േസാ 2ം െവXവും ഉപേയാഗി1് വൃ
ിയായി കഴുകു+\
ശീലമാ-ുക. ൈകവിരലുകൾെകാ*് കh്, മൂ-്, വായ
എ+ിവിടPളി9 െതാടു+ ശീലം ഒ ഴിവാ-ുക.
കുZുPൾ, 60 വയaിനുേമ9 'പായമുXവ , ഗർഭിണികW
എ+ിവർ കഴിവതും ആശുപ'തിസgർശനPW ഒ ഴിവാ-ുക.
െപാതുജനPൾ മാSJ ധരിേ-* സാഹചര ം നിലവി9 ഇല.
വിവാഹം, ഗൃഹ'പേവശം തുടPിയ ചടPുകൾ മാ=ിെവ

-ാF

കഴിയു+വ മാ=ിെവ -ുകേയാ, പരമാവധി കുറ1് ◌്ആള2കെള
പെUടു ി-ുകേയാ െചേj*താ?.
ദിശ - 1056, 0471- 2552056
- 0477- 2239999
- 0477 2251650

ആർ.ഡ ി.ഓ ഓഫീE --വിചാരണ മാ3ി
ആല

2ഴ: െകാേറാണ ൈവറS മുൻകരുതലിFെറ ഭാഗമായി

ആല 2ഴ റവന ൂ ഡിവിഷണൽ ഓഫീസിൽ മാർ1് 31വെര നട
ാൻ
നിYയി1ിരു+ എലാ വിചാരണകള2ം മാ=ി െവ1തായി റവന ൂ
ഡിവിഷണൽ ഓഫീസർ അറിയി12.
ഹിയറിI മാ3ി
ആല 2ഴ: േകാവിB 19 പടരു+\ തടയു+തിF മുൻകരുതൽ എ+
നില -് ഹരി ാ^ Sെപഷ ൽ എൽ.എ (എൻ.എ1്) ഓഫീസിൽ
മാർ1് 16,18,19,20 തീയതികളിൽ നട
ുവാൻ നിYയി1ിരു+
ഹിയറിL ഇനിെയാരു അറിയി ് ഉ*ാകു+തുവെര മാ=ിെവ1തായി
Sെപഷ ൽ ഡപ ൂ ി കളJടർ എൽ.എ (എൻ.എ1്) അറിയി12.

െകാേറാണ: അതിഥി സംKാന െതാഴിലാളികൾ5ായി േബാധവ:കരണ
NാO് നട
ി
ആല 2ഴ: സം
ാന
് േകാവിB 19 വ ാപനം നിയ'Eി-ു+തിFെറ
ഭാഗമായി
'പതിേരാധ 'പവർ
നPൾ ഊർജിതമാ-ി അരൂർ
'ഗാമപNയ
്. അരൂരിെല അതിഥി സം
ാന െതാഴിലാളികൾ-ായി
അരൂർ കുടുംബാേരാഗ േക'g
ിFറ േനതൃതH
ിൽ
േബാധവ\-രണ `ാS സംഘടി ി12. അരൂർ െഹൽ
്
ഇൻSെപJടർ െക.ആർ ജവഹർ `ാaിF േനതൃതHം നൽകി.
േരാഗവുമായി ബDെ

് സHീകരിേ-* മുൻകരുതലുകൾ,

വ nിശുചിതHം, ൈകകൾ വൃ
ിയാ-ു+ രീതി എ+ിവെയ-ുറി1്
െതാഴിലാളികൾ-് അവേബാധം നൽകി. അരൂർ ജൂനിയർ െഹൽ
്
ഇൻSെപJടർമാരായ രൂപ എ'ബഹാം ഹിgിയിൽ `ാa് നയി12.
ജൂനിയർ െഹൽ
് ഇൻSെപJടർ എം. ബി അലിയാർ പെUടു
ു.
'ഫo ടു േഹാം ക<നി ഉേദ ാഗ
ർ, അരൂരിെല വിവിധ
ക<നികളിലായി േജാലിെചj2+ െതാഴിലാളികൾ തുടPിയവർ-ാ?
`ാS നൽകിയ\.
െകാേറാണ 'പതിേരാധ 'പവർ
നPൾ ഊർജിതമാ-ു+തിFെറ
ഭാഗമായി പNായ
ിൽ നി+ും സമീപകാല
് വിേദശ
് േപായി
തിരിെ1
ിയവരുെട വിവരേശഖരണം നട
ുകയും ആവശ മായ
മുൻകരുതലുകൾ എടു-ുകയും െച തി 2*്. പNായ
ിFെറ
സഹായേ
ാെട േകാവിB 19െന സംബDി1് അറി> നൽകു+തിനും
സംശയPൾ ദൂരീകരി-ു+തിനും േനാ ീS അ1ടി1് വിതരണം
െചj2കയും പNായ
ിFെറ വിവിധ ഭാഗPളിൽ േപാdറുകൾ
ാപി-ുകയും െച തി 2*്. ആശാ'പവർ
കരുെട േനതൃതH
ിൽ
െതാഴിലുറ ് െതാഴിലാളികൾ-ും അയൽ-ൂ Pളിലും
േബാധവ\-രണ `ാസും സംഘടി ി12.

േഫാേ ാ ക ാqഷൻ: അതിഥി സം
ാന െതാഴിലാളികൾ-ായി അരൂർ
ജൂനിയർ െഹൽ
് ഇൻSെപJടർ രൂപ എ'ബഹാം ഹിgിയിൽ
േബാധവ\കരണ `ാa് എടു-ു+ു
േഫാേ ാ ക ാqഷൻ: േബാധവൽ-രണ `ാസിൽ പെUടു
െതാഴിലാളികൾ-് അരൂർ െഹൽ
് ഇൻSെപJടർ െക.ആർ
ജവഹർ ൈക കഴുേക* വിധം കാണി12 െകാടു-ു+ു

