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ജൂൺ

ന്

27

രാവിലെ

എെലാ

സ്കൂളുകളിെ ും

അസ്സുംബ്ലികളിൽ ശുചിത്വ പ്രത്ിജ്ഞ ല
വിദ്യാർത്ഥികൾ

വീട്ടിെ ും

കാരയങ്ങലളപ്പറ്റി

ക്ലാസ്

ാെലുന്ന . അതിന
സ്കൂളിെ ും

നൽക ന്ന .

സ്കൂൾ

ത ടർന്ന്

ല

ശേഷും
ശേണ്ട

വിദ്യാർഥികളുലട

പങ്കാളിത്തശത്താലട സ്കൂള ം രരിസരവും ശുചീകരിക്കുന്നു.


ജൂൺ 27

ന്

എല്ലാ സ്ഥാരനങ്ങളില്ും

ജീവനക്കാലര
ല

േ ഴ വൻ

ാെലണും.സ്ഥാപനത്തിെ ും

നൽകണും.

അതിന് ശേഷും

സ്ഥാപന

വിളിച്ചുകൂട്ടി
ല

ശേധാവി
പ്രത്ിജ്ഞ

ശേണ്ട കാരയങ്ങലളപ്പറ്റി ക്ലാസ്

ജീവനക്കാര ലട സഹകരണശത്താലട

സ്ഥാരനവും രരിസരവും ശുചീകരിക്കണം.


ജൂൺ 28 ന് എല്ലാ വീടുകളില്ും വീട്ടുകാർ േ ഴ വൻ ഇറങ്ങി
വീട ും

പരിസരവ ും

േ

ീകരിക്കണും.

ലെങ്കിപ്പനി

ഈെിസ് ലകാത ക് വളര ന്ന രീതിയിൽ ഒര

പരത്ത ന്ന

സ്പൂൺ ലവള്ളും

ശപാെ ും വീട കളിെ ും പരിസരത്ത ും ലകട്ടിനിൽക്ക ന്നിെല എന്ന്
ഉറപ്പ് വര ത്ത ന്ന രീതിയിൊയിരിക്കണും േ


ജൂൺ

ീകരണും.

ഓരരാ വാർഡില്ും

27, 28, 29

പരാത്ുസ്ഥല്ങ്ങളിൽ

ോെിനയക്കൂമ്പാരശോ, ലകാത ക് വളര ന്ന സാഹ
വാർഡ് കമ്മറ്റിയുപട
നടത്തണും.

ആഭിമുഖ്യത്തിൽ

കൂെിക്ക്

പ്പവർത്തികൾ

ല

വയക്തിഗത

ആവേയോയ പ്പവർത്തനും

ലതാഴിൊളികലള

േണും.

രയശോ ഉലണ്ടങ്കിൽ
ലവച്ച്

ലതാഴിൊളികൾക്ക്

സ രക്ഷ

ആേ പപ്തിയ ലട

ദിവസങ്ങളില്ും

പ്പവർത്തനങ്ങൾ

ല

ശേണ്ട

ആവേയേ ള്ള

നിർശദ്േത്തിന സരിച്ച്

ഉറപ്പാക്കണും.


മൂന്ന്

നടക്ക ന്ന ലവന്ന്
അടങ്ങ ന്ന
േ

ഒര

ീകരണത്തിന്

നിർരദശങ്ങൾ

ഉറപ്പ്

വര ത്ത ന്നതിന്

സുംഘും
ശവണ്ട

ഉശേേിച്ച

ശവണ്ടി

രൂപീകരിക്കണും.
നിർശദ്േങ്ങൾ

രീതിയിൽ

50 വീടിന് 3 രരർ
ഇവർ

പ്പശദ്േലത്ത

നൽക കയ ും,

ശുചീകരണ

ആപരങ്കില്ും രാല്ിക്കുന്നിപല്ലങ്കിൽ

പഞ്ചായത്തിലനയ ും

ആശരാഗയവക പ്പിലനയ ും അറിയിക്ക കയ ും ശവണും.
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ജൂൺ 27 ന് ഓരരാ സ്ഥാരന രമധാവിയും പചരേണ്ട കാരയങ്ങൾ

1.

രാവിലെ സ്ഥാപനത്തിലെ ജീവനക്കാലര േ ഴ വൻ വിളിച്ചു ശ
ശുചിത്വ പ്രത്ിജ്ഞ ല

2.

സ്ഥാപനവ ും, വീട ും, േ

േുക.
ീകരിക്ക ന്നതിന്ലറ പ്പാധാനയലത്തപ്പറ്റി ക്ലാസ്

നൽക ക.
3.

എെലാവര ലടയ ും പങ്കാളിത്തശത്താലട സ്ഥാപനവ ും പരിസരവ ും
ശുചീകരിക്കുക.

ർത്ത്

ശുചീകരണ കാമ്പയിൻ - എറണാകുളം ജില്ല
27 – 29, ജൂൺ, 2017
പ്പവർത്തന കെണ്ടർ

ജൂൺ 27 ന് സ്കൂള കളിൽ പചരേണ്ട കാരയങ്ങൾ

1.

രാവിലെ സ്കൂൾ അസ്സംബ്ലികളിൽ ശുചിത്വ പ്രത്ിജ്ഞ ല

2.

സ്കൂളിെ ും, വീട കളിെ ും വിദ്യാർഥികൾ ല

േുക

ശേണ്ട

പ്പവർത്തികലളപ്പറ്റി ക്ലാസ് നൽക ക. ക്ലാസ്സിനായി അട ത്ത ള്ള
സർക്കാർ ആേ പപ്തിയിലെ സ്റ്റാഫിന്ലറശയാ, സ്കൂൾ ലഹൽത്ത്
നഴ്സിന്ലറശയാ സഹായും ശതടാവ ന്നതാണ്.
3.

വിദ്യാർത്ഥികളുലട സഹകരണശത്താലട സ്കൂൾ പരിസരും
വൃത്തിയാക്കുക.
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ഓരരാ വിദയാർത്ഥിയും പചരേണ്ട കാരയങ്ങൾ
1. ഓശരാ വീട്ടിെ ും, പരിസരത്ത ും, ലെങ്കിപ്പനി പരത്ത ന്ന ഈെിസ്
ലകാത ക് വളരാവ ന്ന രീതിയിൽ ഒര

സ്പൂൺ ലവള്ളും ശപാെ ും

ലകട്ടികിടക്ക ന്നിെല എന്ന് ഉറപ്പ് വര ത്ത ക
2. വീടിന

റ്റുും കിടക്ക ന്ന പ്ലാസ്റ്റിക് കടൊസ്സ്, േിഠായി കടൊസ്സ്,

ക പ്പി, പാപ്തങ്ങൾ, ടയർ, കളിപ്പാട്ടങ്ങൾ, ത ടങ്ങിയവ ശേഖരിച്ച് േഴ
നനയാത്ത വിധും സൂക്ഷിക്ക ക.
3.

റ്റുേ ള്ള അഞ്ച
വീട്ടുകാലര ശ

വീട കലളങ്കിെ ും സന്ദർേിച്ച് ശേൽവിവരങ്ങൾ

ാദ്ധ്യലപ്പട ത്ത ക

പ്രത്ിജ്ഞ

ലെങ്കിപ്പനി ശപാലെയ ള്ള
സാഹ

രയും നിെനിൽക്ക ന്ന

ലെങ്കിപ്പനി
ഒര

പകർച്ചവയാധികൾ എന്ലറ നാട്ടിൽ പടര ന്ന
എന്ന്

ഞാൻ േനസ്സിൊക്ക ന്ന .

പരത്ത ന്ന ഈെിസ് ലകാത കിന് വളരാവ ന്ന രീതിയിൽ

സ്പൂൺ ലവള്ളും ശപാെ ും എന്ലറ സ്കൂളിെ ും, വീട്ടിെ ും,

പരിസരങ്ങളിെ ും ലകട്ടി നിൽക്കിെല എന്ന് ഞാൻ ഉറപ്പുവര ത്ത ും.
എന്ലറ സ്കൂളിെ ും, വീട്ടിെ ും

റ്റുേ ള്ള സ്ഥെങ്ങളിെ ും അെക്ഷയോയി

കിടക്ക ന്ന പ്ലാസ്റ്റിക്ക് കടൊസ്, േിഠായി കടൊസ്, ക പ്പികൾ, അടപ്പുകൾ,
ിരട്ടകൾ, ടയറ കൾ, േ തൊയവ ശേഖരിച്ച് േഴ നനയാത്ത സ്ഥെത്ത്
ലവക്ക ലേന്ന ും, ഭാവിയിൽ ഇത്തരും സാധനങ്ങൾ അെക്ഷയോയി
വെിലച്ചറിയിെല എന്ന ും ഞാൻ പ്പതിജ്ഞ ല
എന്ലറ വീട്ടിെ ും നാട്ടിെ ും േരിയായ േ

േുന്ന .

ിതവും പാെിച്ചാൽ

പകർച്ചവയാധികൾ ഇെലാതാക്ക വാൻ കഴിയ ലേന്ന് ഞാൻ േനസ്സിൊക്ക ന്ന .
ഈ സശന്ദേും എന്ലറ വീട്ടിെ ള്ളവർക്ക ും, ലതാട്ടട ത്ത വീട്ടുകാർക്ക ും
പകർന്ന് നൽകി, അവലരക്കൂടി പകർച്ചവയാധിലക്കതിരായ
പ്പവർത്തനങ്ങളിൽ പങ്കാളികളാക്ക ലേന്ന ും ഞാൻ ഇതിനാൽ പ്പതിജ്ഞ
ല

േുന്ന .

