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സർക്കുലർ 

ബകര്ള സംസ്ഥൊനത്ത്, ബകൊവിഡ് വയൊ നം അതിര്ൂക്ഷം ആകുന്നതിപെ  ശ്ചൊത്തലത്തിൽ 18/01/ 
2022 തിങ്കളൊgv¨ മുതൽ 26 /01/ 2022  ുധനൊgv¨ വപര്യുള്ള  ത്ത് ദ്ിവസങ്ങൾ 
ഹയർപസക്കൻഡറി നൊഷണൽ സർവീസ് സ്ീം ബവൊളണ്ടിയർമൊർ ബകൊവിഡ് പ് തിബര്ൊധ  
ബ ൊധവൽക്കര്ണ പ് വർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപെബെണ്ടതൊണ്. ഹയർ പസക്കൻറ്ററി നൊഷണൽ 
സർവ്വീസ് സ്ീം വിജയകര്മൊയി നെെൊക്കി വര്ുന്ന ബകൊവിഡ് പ് തിബര്ൊധ ബ ൊധവൽക്കര്ണ 
 ദ്ധതിയൊയ 'തുെര്ണം ജൊപ്ഗത' യുപെ ഭ്ൊഗമൊയൊണ്, പ് വർത്തനങ്ങൾ സംഘെിെിബക്കണ്ടത്. 

  

ലക്ഷയങ്ങൾ 

1. സംസ്ഥൊനത്ത് ബകൊവിഡ ്വയൊ നം അതിര്ൂക്ഷമൊയിര്ിക്കുന്ന സൊഹചര്യത്തിൽ ഒന്നര് 
 ലക്ഷബത്തൊളം വര്ുന്ന ഹയർ പസക്കെറി നൊഷണൽ സർവ്വീസ് സ്ീം 
 ബവൊളെിയർമൊര്ുപെ മനുഷയ വിഭ്വബശഷി ഉ ബയൊഗപെെുത്തിപക്കൊണ്ട് ഫല പ് ദ്മൊയ 
 ബകൊവിഡ് പ് തിബര്ൊധ ബ ൊധവതക്ര്ണം സംഘെിെിbv¡pക. 

2.  സൊനിറ്ററ്റബസഷൻ, മൊസ്് ധര്ിbv¡ൽ, ശൊര് ര്ിക അകലം  ൊലിbv¡ൽ ഇവയുപെ 
 പ് ൊധൊനയം ബ ൊധയപെെുത്തുക. 

3.  ഗവൺപമന്റ്, ആബര്ൊഗയ വകുെിപെയും നിർബേശങ്ങളും അെിയന്തര് 
 പ് ൊധൊനബത്തൊപെയും കൊലവിളം ം വര്ുത്തൊപതയും ജനങ്ങളിബലപക്കത്തിbv¡pക. 

4.  വൊക്സിബനഷൻ ബപ് ൊത്സൊഹിെിbv¡pന്നതിനൊവശയമൊയ പ് ചര്ണവും,  ിന്തുണയും 
 നൽകുക. 

പ് വർത്തനങ്ങൾ 

1.  എല്ലൊ ജില്ലകളിലും ആബര്ൊഗയ വകുെുമൊയിബേർന്നുബവണം പ് വർത്തനങ്ങൾ 
 ആസൂപ്തണം പചയ്ത് നെെൊക്കൊൻ 

2.  ഓബര്ൊ ജില്ലയിലും, പ് വർത്തനങ്ങളുപെ ഫലപ് ദ്മൊയ ഏബകൊ നത്തിനും 
 നെെൊക്കലിനുമൊയി ജനപ് തിനിധികൾ, ആബര്ൊഗയ വകുെ് ഉബദ്യൊഗസ്ഥർ, ജില്ലൊ 



 കൺവീനർ,  ി.എ.സി അംഗങ്ങൾ , ബപ് ൊപ്ഗൊം ഓഫീസർമൊർ, ബവൊളെിയർമൊർ 
 എന്നിവര്െങ്ങിയ ഒര്ു സമിതി ര്ൂ ീകര്ിbv¡m0. (ഓൺറ്റലൻ കൂെിയിര്ിെ്  മതിയൊകും.) 

3.   ബകൊവിഡ് അതിര്ൂക്ഷ വയൊ നവുമൊയി  ന്ധപെട്ട ്സംജൊതമൊയിര്ിക്കുന്ന 
 സൊഹചര്യത്തിപെ ഗുര്ുതര്ൊവസ്ഥ ബ ൊധയമൊകും വിധത്തിലുള്ള 5 ബ ൊസ്റ്ററുകൾ,  
 ഒബര്ൊ ബവൊളെിയറും തയൊറൊക്കി പ ൊതു ഇെങ്ങളിൽ  തിെിക്കണം 

4.   ബകൊവിഡ് പ് തിബര്ൊധ ബ ൊധവതക്ര്ണ സബേശങ്ങളെങ്ങിയ പചറു വീഡിബയൊകൾ 
 (ജന പ് തിനിധികൾ, പ് മുഖ വയക്തികൾ, ബവൊളെിയർമൊർ , പ ൊതു ജനം ) ജില്ലൊ 
 തലത്തിൽ തയൊറൊക്കുകയും അത് സമൂഹത്തിപല  ര്മൊവധി   
 ആളുകളിബലപക്കത്തിക്കുകയും പചയ്യണം 

5.  ജില്ലൊതല കമ്മിറ്റിയുപെ ബമൽബനൊട്ടത്തിൽ, ബകൊവിഡ് പ് തിബര്ൊധ ബ ൊധവത്കര്ണ 
 ഡിജിറ്റൽ ഫ്ലയറുകളും , ബപ്െൊളുകളും തയൊറൊക്കുകയും അത്  ര്മൊവധി 
 ജനങ്ങളിബലപക്കത്തിbv¡pകയും ബവണം 

6.  ജില്ലൊതല കമ്മിറ്റിയുപെ നിർബേശങ്ങൾ  ൊലിേ് പകൊണ്ട് ഓബര്ൊ ഹയർ പസക്കെറി 
 യൂണിറ്റും അതിപെ ബഫസ് ുക്്ക അക്കൗണ്ട് വഴി ബകൊവിഡ് പ് തിബര്ൊധ 
 ബ ൊധവതക്ര്ണ റ്റലവുകൾ സംഘെിെിക്കണം. 

7. മൊസ്ുകൾ തയൊറൊക്കി വിതര്ണം പചയ്യൊം 

8.  സൊനിറ്ററ്റസർ ഡിപെൻസിംഗ് കിബയൊസ്ുകൾ പ ൊതു ഇെങ്ങളിൽ സ്ഥൊ ിbv¡mT 

9.  ദ്ത്ത് പ്ഗൊമത്തിപല ജനങ്ങൾക്ക ്ബവണ്ടി ഓൺറ്റലൻ ബകൊവിഡ് ബ ൊധവതക്ര്ണ 
  ര്ി ൊെികൾ സംഘെിെിbv¡mT. 

10.  പ് ൊബദ്ശിക ചൊനലുകൾ, എഫ ്എം ബറഡിബയൊ,  പ്തമൊധയമങ്ങൾ എന്നിവയിലൂപെയുള്ള 
 ബ ൊധവതക്ര്ണ  ര്ി ൊെികൾ സംഘെിെിbv¡ണം. 

 

 
ബഡൊ.ബജക്ക ് ബജൊൺ 

       ബപ് ൊപ്ഗൊം ബകൊ - ഓർഡിബനറ്റർ   
 


