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തീർഥാടകെര�ു�ത് അതീവ സുര�യില്; 
ജാ്രഗതേയാെട വനം - േപാലീസ് വകു�ുകള് 
 
ശബരിമല തീർഥാടന�ിന് എ�ു� ഭ�ര് നിലയ്�ല് മുതല് 
സ�ിധാനം വെരെയ�ു�ത് ഒ�നവധി സിസിടിവി ക�ാമറകള് 
ഒരു�ു� അതീവ സുര�ാ നിരീ�ണ�ില്. തിര�് കുറ� കാനന 
പാതയിെല വന�ജീവികളുെട സാ�ിധ�ം മുതല് േകാവിഡ് 
മാനദ��ള് പാലി�ു�ത് വെരയു� കാര��െള�ാം നിരീ�ണ 
ക�ാമറകള് ഒ�ിെയടു�ും. ഇതിനായി ചാല�യം മുതല് പ� വെരയും 
തുടർ�് കാനന പാതയിലുമായി 76 അത�ാധുനിക നിരീ�ണ 
ക�ാമറകളാണ് േപാലീസ് �ാപി�ിരി�ു�ത്. ഇതിന് പുറേമ േദവസ�ം 
േബാർഡും വനം വകു�ും �ാപി� ക�ാമറകളുമു�്. ഇവയില് 
നി�ു� ദൃശ��ളുെട അടി�ാന�ിലാണ് ഓേരാ േപായി��ിലൂെടയും 
ഭ�െര കട�ി വിടു�തിനു� തീരുമാനം േപാലീസ് 
ൈകെ�ാ�ു�ത്. തുടർ�് നട��ലിലും സ�ിധാന�ും എ�ു� 
ഭ�െര ക�ാമറാ ദൃശ��ൾ�് പുറേമ േപാലീസ് േനരി�ും നിരീ�ണ 
വിേധയമാ�ും. 
 ചാല�യം േറാഡ്, ഹിൽേടാ�്, പ�, പര�രാഗത േറാഡ്, 
ച��ാന�ന് േറാഡ്, ശരംകു�ി േറാഡ്, സ�ാമി അ��ന് േറാഡ്, 
സ�ിധാനം എ�ിവിട�ളിെല േപായി��ു കൾ�് കീഴില് വിവിധ 
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ഇട�ളിലായാണ് 76 ക�ാമറകള് �ാപി�ിരി�ു�ത്.പ�യില് നി�് 
ച��ാന�ന് പാതയിലൂെട മര�ൂ�െ��ി സ�ാമി അ��ന് േറാഡ് 
വഴിയാണ് അ��ൻമാെര സ�ിധാനേ��് കട�ി വിടു�ത്. കരിമല, 
അ�ാ�ിേമട് വഴിയു� യാ�ത ഒരു കാരണവശാലും അനുവദി�ി�. ഈ 
പാതയും ക�ാമറാ നിരീ�ണ�ിലാണ്. ആവശ�െ�ടു� തീർഥാടകെര 
പകല് സമയ�് മാ�തം േപാലീസിെ�� സാ�ിധ��ില് ശരംകു�ി വഴി 
കട�ി വിടു�ു�്. 
 തീർഥാടകരുെട എ�ം കുറവായതിനാല് പകല് സമയ�് േപാലും 
പുലി ഉൾെ�െടയു� വന�ജീവികളുെട സാ�ിധ�ം ക�ാമറ ദൃശ��ളില് 
പതി�ത് �ശ�യിൽെ��തിെന തുടർ�് തീർഥാടകരുെട യാ�താ 
സമയം �കമീകരി�ി�ു�്. പുലർെ� ര�ര മുതല് നിലയ്�ലില് നി�ും 
പുറെ�ടു� ഭ�െര നാല് മണി മുതല് പ�യില് നി�ും 
സ�ിധാനേ��് കയ�ി വിടും. ഇതിന് മു�ായി േപാലീസിെ��യും 
വനം വകു�ിെ��യും �ടാ��ര് സ�ിധാന�് നി�ും പ� വെര ഓടി�ും. 
പാതേയാര�് വന�ജീവികളുെട സാ�ിധ�ം ഉെ��ില് 
കെ��ു�തിനും അവെയ നീ�ു�തിനുമാണിത്. സുര�യുെട 
ഭാഗമായി എ�ാ ദിവസെ�യും ആദ� തീർഥാടക സംഘേ�ാെടാ�ം 
വനപാതയില് േപാലീസും അനുഗമി�ു�ു�്. രാ�തി 9.30 ഓെട 
അവസാന തീർഥാടകെനയും മലയിറ�ും. ഈ സമയവും �ടാ��റില് 
വനം വകു�് ഉേദ�ാഗ�ര് പ� വെര തീർഥാടകേരാെടാ�മു�ാകും. 
 സിസിടിവി ദൃശ��ള് 24 മണി�ൂറും നിരീ�ി�ു�തിന് 
സ�ിധാന�് �പേത�കം കൺേ�ടാള് റൂം സ�മാ�ിയി�ു�്. ഇേത 
ദൃശ��ള് പ�യിെല കൺേ�ടാള് റൂമിലും സ�ിധാനം, പ� േപാലീസ് 
െ��ഷ�ല് ഓഫീസർമാരുെട കാര�ാലയ�ളിലും നിരീ�ണ 
വിേധയമാ�ു�ു�്. എ�ാ ക�ാമറകളും കൺേ�ടാള് റൂമിലിരു�് തെ� 
360 ഡി�ഗിയില് വീ�ി�ു�തിനും സൂം െചയ�് കാണു�തിനുമു� 
സൗകര�മു�്. നടപടി ആവശ�െമ�ില് അ�േ�ാള് തെ� േപാലീസ് 
വയർലസ് സംവീധാന�ിലൂെട അതത് �ലെ� േപാലീസ് 
ഓഫീസർമാർ�് നിർേദശ�ള് ൈകമാറും. ഇതിന് പുറേമ ക�ാമറാ 
ദൃശ��ള് അറുപത് ദിവസം വെര െറേ�ാഡ് െചയ�് സൂ�ി�ു�തിനും 
സൗകര�മു�്.സ�ിധാന�ും പരിസര�ളിലും തീർഥാടകര് കൂ�ം 
കൂടു�തും േകാവിഡ് േ�പാേ�ാേ�ാള് പാലി�ു�ുേ�ാെയ�് 
നിരീ�ി�ു�തിനും സിസിടിവി. ക�ാമറാകള് ഉപേയാഗി�ു�ു�്. 
 നിരീ�ണ ക�ാമറകള് സ�മാ�ിയതിലൂെട േകാവിഡിെ�� 
പ�ാ�ല�ില് േപാലീസിന് േജാലി സുഗമമാെയ�് സ�ിധാനം 
േപാലീസ് സ് െപഷല് ഓഫീസര് ബി.െക. �പശാ�ന് കാണി പറ�ു. 
ഇതിന് പുറേമ വന�ജീവികളുെട സാ�ിധ�ം തിരി�റിയാന് 
കഴിയു�തിനും അതനുസരി�് മുൻകരുതെലടു�ു�തിനും 24 
മണി�ൂര് ക�ാമറാ നിരീ�ണ�ിലൂെട കഴിയു�തായും േപാലീസ് 
സ് െപഷല് ഓഫീസര് പറ�ു. 
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ശബരിമല: സ�ിധാന�് േകാവിഡ് ജാ്രഗത ത�രിതെ�ടു�ും 
 
ശബരിമല സ�ിധാന�് വിവിധ വകു�ുകളിലും േദവസ�ം 
ജീവന�ാർ�ിടയിലും േകാവിഡ് ജാ�ഗത �പവർ�ന�ള് 
ത�രിതെ�ടു�ാന് സ�ിധാന�് േചർ� ഉ�തതല സമിതി േയാഗം 
തീരുമാനി�ു. കഴി� ദിവസം സ�ിധാന�് നട�ിയ േകാവിഡ് 
േരാഗ നിര്ണയ ക�ാ�ില് ജീവന�ാരില് ചിലര് േരാഗബാധിതരാെണ�് 
കെ��ിയതിെ�� അടി�ാന�ിലാണ് തീരുമാനം. േപാസി�ീവായി 
കെ��ിയവരുമായി സ�ർ�ം പുലർ�ിയവെര പൂർണമായും 
സ�ിധാന�് നി�ും നീ�ും. ഇതിനായി ആേരാഗ� വകു�ില് നി�ും 
സ�ർ���ിക വിവിധ വകു�ുകൾ�് ൈകമാറും. േരാഗബാധിതെന 
കെ��ിയ വ�ാപാര �ാപനം അട�ി�ുകയും ഇവിെട േജാലി െചയ� 
ഏഴ് ജീവന�ാെര സ�ിധാന�് നി�ും നീ�ുകയും െചയ�ു . തുടര് 
ദിവസ�ളിലും വ�ാപാര �ാപന�ളില് ഉൾെ�െട പരിേശാധന 
കർശനമാ�ും. 
ഇേതാെടാ�ം ആേരാഗ�വകു�് നൽകു� നിർേദശ�ള് കർശനമായി 
പാലി�ണെമ�് അതത് വകു�ുകളിെല േനാഡല് ഓഫീസർമാരും 
േദവസ�ം അധികൃതരും ജീവന�ാർ�് നിർേദശം നൽകും. എ�ാ 
വിഭാഗം ജീവന�ാരും േകാവിഡ് േ�പാേ�ാേ�ാള് പാലി�് കൃത�മായി 
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മാസ് ക് ധരി�ു�തും ൈകകള് ഇടയ്�ിെട സാനിൈ�സര് ഉപേയാഗി�് 
അണുനശീകരണം നട�ു�തും സാമൂഹ� അകലം കൃത�മായി 
പാലി�ു�തും ഉറ�് വരു�ണം. വിവിധ വകു�ുകളിലു�വരും 
േദവസ��ിന് കീഴിെല വിവിധ വിഭാഗം െതാഴിലാളികളും ഭ�ണം 
കഴി�ു� സമയ�ും േജാലി െച�ുേ�ാഴും പര��രം ഇടപഴകു�ത് 
പരമാവധി കുറയ്�ണം. േരാഗല�ണ�ളുെ��ില് ഉടന് ആേരാഗ� 
വകു�ിെന അറിയി�ണം. േകാവിഡ് േപാസി�ീവ് ആകു�വരുമായി 
�പാഥമിക സ�ർ�മു�വരും കൃത�മായി റിേ�ാർ�് െച�ണം. താമസ 
�ല�ളിലും േകാവിഡ് േ�പാേ�ാേ�ാള് കൃത�മായി പാലി�ണം. 
സ�ിധാന�് േജാലി െച�ു�വര് 14 ദിവസെ� ഇടേവളയില് 
േകാവിഡ് പരിേശാധന നട�ണം. 
 ഇേതാെടാ�ം ശബരിമലയിെല ഉ�വ�ിെ�� സുഗമമായ 
നട�ി�ിന് േവ�ി െചേ�� നടപടികള് ൈകെ�ാ�ു�തിനും 
േയാഗ�ില് തീരുമാനമായി. േയാഗ�ില് സ�ിധാനം േപാലീസ് 
സ് െപഷല് ഓഫീസര് ബി.െക. �പശാ�ന് കാണി, എക് സിക�ു�ീവ് 
മജിസ് േ�ട�് സി.പി. സത�പാലന് നായര്, െഫ�ിവല് കൺേ�ടാള് ഓഫീസര് 
മധുസൂദനന് നായര്, നിലയ്�ല് പിഎ�് സി െമഡി�ല് ഓഫീസര് േഡാ. 
ഇ. �പേശാഭ്, േദവസ�ം ഉേദ�ാഗ�ര്, വിവിധ വകു�ുകളിെല 
ഉേദ�ാഗ�ര് എ�ിവര് പെ�ടു�ു. 
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ശബരിമലയിെല നാളെ� ചട�ുകള് (15.12.2020) 
 
പുലർെ� 4 മണി�് പ�ി ഉണർ�ല് 
5 ന്.... നട തുറ�ല് 
5.05 ന്..... അഭിേഷകം 
5.30 ന് ...ഗണപതി േഹാമം 
7 മണി മുതല് 11 മണി വെര െന�ഭിേഷകം 
7.30 ന് ....ഉഷപൂജ 
8 മണി മുതല് 9 മണി വെര ഉദയാ��മന പൂജ 
11.30 ന് .....25 കലശാഭിേഷകം 
തുടർ�് കളഭാഭിേഷകം 
12 ന് ഉ�പൂജ 
1 മണി�് േ��തനട അടയ്�ല് 
4 മണി�് േ��തനട തുറ�ും 
6.30 ....ദീപാരാധന 
7 മണി�് .....പടിപൂജ 
8.30 മണി�് ....അ�ാഴപൂജ 
8.50 ന്  ഹരിവരാസനം സ�ീർ�നം പാടി 9 മണി�്  �ശീേകാവില് നട 
അടയ്�ും. 
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ശബരിമലയില് 24 മണി�ൂറും കർ� നിരതരായി ൈവദ�ുതി 
വകു�് 
 
 മ�ല കാല�് ശബരിമലയില് 24 മണി�ൂറും ഇടതടവി�ാെത 
ൈവദ�ുതി വിതരണം നട�ു�തിനു� കു�മ� സംവിധാന�ളാണ് 
െകഎസ്ഇബി ഏർെ�ടു�ിയി�ു�ത്. ഇതിെ�� ഫലമായി നിലയ്�ല്, 
പ�, �തിേവണി, സ�ിധാനം എ�ിവിട�ളിലും കാനന പാതയില് 
ഉൾെ�െട എ�ായിട�ും രാപകല് വ�ത�ാസമി�ാെത ൈവദ�ുതി 
എ�ി�ു�ു�്. സ�ിധാന�് �പേത�കം സ�മാ�ിയ കൺേ�ടാള് 
റൂമില് നി�ാണ് ശബരിമലയിെല ൈവദ�ുതി വകു�ിെ�� 
�പവർ�ന�ള് ഏേകാപി�ി�ു�ത്. ൈവദ�ുതി സംബ�മായ പരാതി 
�ശ�യിൽെ�ടു� ആർ�ും ഇ�ാര�ം കൺേ�ടാള് റൂമില് അറിയി�ാം. 
ഇവിേട�് �പേത�ക െമാൈബല് ന�രുമു�്. ഈ ന�രുകള് എ�ാ 
�ടാൻസ് േഫാർമറുകളിലും േരഖെ�ടു�ിയി�ു�്. 
 പ�നംതി� െകഎസ്ഇബി എക് സിക�ു�ീവ് എൻജിനിയറുെട 
േമൽേനാ��ില് അസി. എൻജിനീയറുെട േനരി�ു� 
നിയ��ണ�ിലാണ് സ�ിധാനെ�യും പ�യിേലയും ൈവദ�ുതി 
വകു�ിെ�� �പവർ�നം. ഇവെര കൂടാെത പ�നംതി� െകഎസ്ഇബി 
സർ�ിളിന് കീഴില് സ�ിധാന�് 12 ഉം, പ�യില് ഏഴും 
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ജീവന�ാരാണ് േസവന�ിനു�ത്. ഏഴ് ദിവസെ� ഷിഫ്�് 
അടി�ാന�ിലാണ് ഇവര് േജാലി െച�ു�ത്. 
 പ� സബ് േ�ഷനില് നി�ും 17 കിേലാ മീ�ര് ദൂര�ില് 11 െകവി 
എബിസി (ഏരിയല് െബ��് േകബിള്) വഴിയാണ് സ�ിധാനേ��് 
ൈവദ�ുതിെയ�ു�ത്. ര�് വർഷം മു�ാണ് വന�ിലൂെട അതീവ 
സുര�ാ സംവിധാനമു� എബിസി േകബിള് �ാപി�ത്. 
വന�മൃഗ�ള് മൂലവും �പകൃതി േ�ാഭ�ില് മ�ിടി�ും മരം 
ഒടി�് വീണും ൈലന് തകരാറില് ആകാതിരി�ാനാണ് േകബിള് 
സംവിധാനെമാരു�ിയത്. സ�ിധാന�് ൈവദ�ുതി വിതരണം 
െച�ു�തിനായി 20 കിേലാ മീ�ര് ദൂര�ില് എൽടി ൈലനുകളാണ് 
�ാപി�ിരി�ു�ത്. ൈവദ�ുതി വിതരണം സുഗമമാ�ു�തിനായി 
സ�ിധാനം, ശബരി, മര�ൂ�ം, �തിേവണി എ�ിവിട�ളിലായി നാല് 
ഫീഡറുകളാണു�ത്. ഇതിന് പുറേമ 100 െകവിയുെട 30 ല് അധികം 
�ടാൻസ് േഫാർമകളാണ് സ�ിധാന�ും പ�യിലുമായി 
സ�ീകരി�ിരി�ു�ത്. 
 മുന് വർഷ�ളില് കുര�ും മലയ�ാനും ഉൾെ�െടയു� 
ജീവികള് ൈവദ�ുതാഘാതേമ�് മരണെ�ടുക പതിവായിരു�ു. ഇതിന് 
പുറേമ ൈവദ�ുതി വിരണവും തടസെ��ിരു�ു. ഇതിന് പരിഹാരമായി 
ഈ വർഷം മുതല് �ടാൻേഫാർമര് ���ക്�റിന് മുകളിലു� എബി 
സ�ി�ുകളില് മ�ി ഗാർഡ് (കുര�് സുര�ാ കവചം) �ാപി�ി�ു�്. 
സ�ിധാന�് �ിരമായി േജാലി െച�ു� സബ് എൻജിനിയര് 
സുേരഷാണ് (കുര�് സുര�ാ കവചം) മ�ി ഗാർഡ് ഡിൈസന് 
െചയ�ിരി�ു�ത്. ആദ� ഘ��ില് സ�ിധാന�ും പരിസര�ളിലും 
�ാപി� മ�ി ഗാർഡ് അടു� സീസണില് പ�യിേല�ും നീ�ും. പ� 
മുതല് സ�ിധാനം വെരയു� എ�ാ വഴിവിള�ുകളുേടയും 
െവളി�വിതരണവും പരിപാലനവും െകഎസ്ഇബിയാണ്. കൺേ�ടാള് 
റൂമിേനാട് േചർ�് അ�കു�പണികൾ�ു� ഉപകരണ�ള് 
സൂ�ി�ു�തിനായി �പേത�കം േ�ാര് റൂമും ഉ�്. സീസണ് 
കഴി�ാലും മൂ�ിലധികം ജീവന�ാര് എ�ാ ദിവസവും ഓഫീസില് 
ഉ�ാവും. മാസ പൂജയ്�ും മ�ലകാല�ും അസി�ൻഡ് 
എൻജിനിയര് ഉൾെ�െടയു�വരുെട േനരി�ു� േസവനവും ഉ�ാവും. 
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സ�ിധാന�് േപാലീസിെ�� മൂ�ാമെ� ബാ�് ചുമതലേയ�ു 
 
ശബരിമല സ�ിധാന�് േപാലീസ് േസനയുെട മൂ�ാമത്ബാ�് 
ചുമതലേയ�ു. ര�ാമത് ബാ�് േസവനം പൂർ�ിയാ�ി മട�ിയതിെന 
തുടർ�ാണിത്. തി�ളാ� � ഉ�യ്�് മൂ�ാമത് ബാ�് േജാലിയില് 
�പേവശി�ു. ഇതിനു മുേ�ാടിയായി വലിയ നട��ലില് സംഘടി�ി� 
ചട�ില് സ�ിധാനം െ��ഷ�ല് േപാലീസ് ഓഫീസര് ബി.െക. �പശാ�ന് 
കാണി േസനാംഗ�ൾ�് മാർഗനിർേദശം നൽകി. ആേരാഗ� വകു�് 
നിർേദശി�ു� എ�ാ മാനദ��ളും പുതിയ ബാ�ിന് 
ഉറ�ുവരു�ുെമ�് െ��ഷ�ല് േപാലീസ് ഓഫീസര് പറ�ു. 
സാനിൈ�സര്, �ൗസ്, മുഖാവരണം തുട�ിയവ നിർബ�മായും 
ഉപേയാഗി�ണെമ�ും, താമസ �ലം, അടു�ള, ശൗചാലയം 
തുട�ിയവ ഉപേയാഗി�് കഴി� ഉടന് അണുവിമു�മാ�ണെമ�ും 
നിർേദശം നൽകി. എെ��ിലും േരാഗ ല�ണ�ള് ക�ാല് ഉടന് 
ആേരാഗ� വകു�ിെന അറിയി�ണെമ�ും നിർേദശി�ി�ു�്. 
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അ���ാർ�് സുര� ശ�മാ�ി വനം വന�ജീവി വകു�് 
 
ശബരിമല ദർശന�ിന് മലകയറു� അ��ഭ��ാർ�് സുര� 
ശ�മാ�ി വനം വന�ജീവി വകു�്. പ�യില് നി�ും 
സ�ിധാനേ��് തീർഥാടകര് സ�രി�ു� യാ�താപാത െപരിയാര് 
ൈടഗര് റിസർവ് േമഖലയിൽെ�ടു�താണ്. ഈ പാത കട�് േപാകു� 
പലയിട�ളിലൂെടയും വന�ജീവികള് സ�രി�ു�തിനാലാണ് 
അ��ഭ�ർ�് സുര� ഒരു�ിയിരി�ു�ത്◌്. പുലർെ� നാലിന് 
പ�യില് നി�് സ�ിധാനേ��് വരു� അ��ഭ�ർ�ും രാ�തി 
തിരി�ിറ�ു�വർ�ും ആയുധധാരികളായ വനം വകു�് 
ജീവന�ാരുെട അക�ടിേയാെട സുര�ിതമായി കാനന പാതയിലൂെട 
യാ�ത െച�ാെമ�് െസ�ന് േറ�് ഓഫീസര് പി.െക. രാേജഷ് പറ�ു. 
 വന�ജീവികളില് നി�ും തീർഥാടകർ�് സംര�ണം 
ഒരു�ു�തിന് പുറേമ മലിനീകരണ�ിെനതിേര േബാധവത�രണം, ഇഴ 
ജ�ു�ളില് നി�ു� ശല�ം ഒഴിവാ�ല് എ�ിവയും വന വകു�് 
അധികൃതരുെട േനതൃത��ില് െചയ�ു  വരു�ു�്. നിലവിെല ബാ�ിെ�� 
കാലാവധി ഡിസംബര് 14 വെരയാണ്. 14 മുതല് 29 വെരയാണ് അടു� 
ബാ�ിെ�� േസവനം ശബരിമലയിലു�ാവുക. 10 േപരാണ് ഒരു 
ബാ�ിലു�ത്. ഒരു േറ�് ഓഫീസര്, ഒരു െസ�ന് േഫാറ�് ഓഫീസര്, 
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എ�് ബീ�് േഫാറ�് ഓഫീസർമാര് എ�ിവരാണ് ഒരു ബാ�ിലു�ത്. നട 
തുറ�ത് മുതല് ഇതുവെര 37 ഇഴജ�ു�െള സ�ിധാന പരിസര�് 
നി�ും നീ�ം െചയ�ി�ുെ��് േറ�് േഫാറ�് ഓഫീസര് പറ�ു. 
കൂടാെത വനം വകു�ിെന സംബ�ി�് എ�് ആവശ��ിനും 24 
മണി�ൂറും �പവർ�ി�ു� കൺേ�ടാള് റൂമും സ�ിധാന�് 
സ�മായി�ു�്. കൺേ�ടാള് റൂം ന�ര്: 04735 202077, േറ�് ഓഫീസര്: 
9447586833. 
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േകാവിഡ്:  ശബരിമല ഡ�ൂ�ിയിലു� ജീവന�ാര് 
ജാ്രഗത പുലർ�ണം: ഡി.എം.ഒ 
 
ശബരിമല മ�ല-മകരവിള�് തീർഥാടനേ�ാടനുബ�ി�് 
ഡ�ൂ�ി�ായി നിേയാഗി�ി�ുളള വിവിധ വകു�ുകളിെല 
ജീവന�ാർ�ിടയില് േകാവിഡ് വ�ാപനം ഉ�ാകാതിരി�ാന് �പേത�ക 
�ശ� േവണെമ�് ജി�ാ െമഡി�ല് ഓഫീസര് േഡാ.എ.എല് ഷീജ 
അറിയി�ു. 
 
ഇതിനായി താെഴ പറയു� കാര��ള് �ശ�ി�ണം 
 
േകാവിഡ് �പതിേരാധ മാനദ��ള് കർശനമായി പാലി�ണം. 
ശരിയായ രീതിയില് മാസ് ക് ധരി�ുക. ഉപേയാഗി� മാസ് കുകള് 
അല��മായി വലിെ�റിയരുത്. ഇടയ്�ിെട േസാേ�ാ സാനിൈ�സേറാ 
ഉപേയാഗി�് ൈകകള് വൃ�ിയാ�ുക. സാമൂഹിക അകലം പാലി�ുക. 
ഓഫീസുകള്, െപാതു ഇട�ള് എ�ിവയ്�് പുറെമ ജീവന�ാര് 
താമസി�ു� �ല�ളിലും സാമൂഹിക അകലം പാലി�ുവാന് 
�പേത�കം �ശ�ി�ണം. െമസ് ഹാളുകളിലും, കാ��ീനുകളിലും തിര�് 
കൂ�രുത്. സുര�ിതമായ അകലം പാലി�ുകയും, ൈകകളും 
പാ�ത�ളും േസാ�് ഉപേയാഗി�് വൃ�ിയാ�ുകയും േവണം. പനിേയാ 
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മ�് േരാഗല�ണ�േളാ ക�ാല് ഉടന് തെ� ആശുപ�തിയില് എ�ുക. 
നിർേ�ശി�ു� സമയ�ളില് പരിേശാധനയ്�് വിേധയരാകുക. 
�ശ�േയാെട െപരുമാറിയാല് ജീവന�ാർ�ിടയിെല േകാവിഡ് വ�ാപനം 
തടയാനാകുെമ�് ജി�ാ െമഡി�ല് ഓഫീസര് േഡാ.എ.എല് ഷീജ 
അഭി�പായെ��ു. 
 
 
                                                                               (പി.ആര്. ശബരി-105)                                                                   
 

 
 
 

 


	PRD RELEASE SABARIMALA MALAYALAM 14-12-2020 file 1
	PRD RELEASE SABARIMALA MALAYALAM 14-12-2020 file 2
	PRD RELEASE SABARIMALA MALAYALAM 14-12-2020 file 3
	PRD RELEASE SABARIMALA MALAYALAM 14-12-2020 file 4
	PRD RELEASE SABARIMALA MALAYALAM 14-12-2020 file 5
	PRD RELEASE SABARIMALA MALAYALAM 14-12-2020 file 6
	PRD RELEASE SABARIMALA MALAYALAM 14-12-2020 file 7

