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െകാവിഡ്-19 അഥവാ  െകാേറാണ ൈവറസ്  

ൈചനയിെല �ഹാനിലാണ് േരാഗം ആദ�മായി തിരി�റി�ത്. പി�ീട് 

ഈ പകർ�വ�ാധി േലാകം ��വ�ം പടർ� മ�ഷ��ം പ�ിക�ം ഉൾെ�െട�� സ�നികളിൽ 

േരാഗ��ാ�� ഒ� ��ം ൈവറ�കളാണ് െകാേറാണ ൈവറ�കൾ. ഇവ 

ശ�ാസനാളിെയയാണ് ബാധി�ക. ജലേദാഷ�ം ന�േമാണിയ�െമാെ�യാണ് ഈ ൈവറസ് 

ബാധ�െട ല�ണ�ൾ. േരാഗം ��തരമായാൽ സാർസ്, ന�േമാണിയ, ���ംഭനം 

എ�ിവ��ാ�ം. മരണ�ം സംഭവി�ാം. ൈചനയിൽ ഇേ�ാൾ കെ��ിയിരി��ത് ഇവയിൽ 

നി�ം അ�ം വ�ത��മായ, ജനിതകമാ�ം വ� �തിയ തരം െകാേറാണ 

ൈവറസാണ്.സാധാരണ ജലേദാഷ പനിെയ േപാെല ശ�ാസേകാശ നാളിെയയാണ് ഈ േരാഗം 

ബാധി��ത്. �െ�ാലി�്, �മ, െതാ�േവദന, തലേവദന, പനി �ട�ിയവയാണ് ല�ണ�ൾ. 

ഇവ ഏതാ�ം ദിവസ�ൾ നീ�നിൽ�ം . �തിേരാധ വ�വ�  �ർബലമായവരിൽ, അതായത് 

�ായമായവരി�ം െചറിയ ��ികളി�ം ൈവറസ് പിടി���ം. ഇ�വഴി ഇവരിൽ ന�േമാണിയ, 

േ�ാൈ��ിസ് േപാ�� ശ�ാേസാശ േരാഗ�ൾ പിടിെപ�ം. 

േരാഗല�ണ�ൾ  

െകാേറാണ ൈവറസ് ശരീര�ിൽ �േവശി�ാൽ 14 ദിവസ�ി��ിൽ 
േരാഗല�ണ�ൾ കാ�ം. ഈ 14 ദിവസമാണ് ഇൻക�േബഷൻ പിരിയഡ് 
എ�റിയെ���ത്. ൈവറസ് �വർ�ി��ട�ിയാൽ രേ�ാ നാേലാ ദിവസം വെര 
പനി�ം ജലേദാഷ���ാ�ം. ��ൽ, �മ, �െ�ാലി�്, �ീണം, െതാ�േവദന എ�ിവ�ം 
ഉ�ാ�ം. 

ൈവറസ് വ�ാപി��ത്  

ശരീര �വ�ളിൽ നി�ാണ് േരാഗം പട��ത്. ��േ�ാ�ം �മ�േ�ാ�ം 
വായിൽ നി�് �റേ��് െതറി�� �വ��െട ��ിയിൽ ൈവറ�കൾ 
ഉ�ായിരി�ം. വാ�ം ��ം �ടാെത ��േ�ാ�ം �മ�േ�ാ�ം ഇവ വാ�വിേല�് 
പട�ക�ം അ���വരിേല�് ൈവറ�കൾ എ�ക�ം െച�ം. ൈവറസ് 
സാ�ിധ���യാെള �ർശി�േ�ാേഴാ അയാൾ�് ഹ�ദാനം നൽ�കേയാ 
െച�േ�ാ�ം േരാഗം മെ�യാളിേല�് പടരാം. ൈവറസ് ബാധി� ഒരാൾ െതാ� 
വ��ളിൽ ൈവറസ് സാ�ിധ�ം ഉ�ാകാം. ആ വ��ൾ മെ�ാരാൾ �ർശി� ്പി�ീട് 
ആ ൈകകൾ െകാ�് ��ിേലാ ക�ിേലാ മേ�ാ െതാ�ാ�ം േരാഗം പട�ം. 

േലാക�ിൽ െകാേറാണ ൈവറസിൻെറ വ�ാപനം  നാൾവഴി  

 2019 ഡിസംബർ 10 ൈചനയിെല �ഹാനിൽ ഹ�ാനൻ സ�േ�ാത്പ� മാർ��ിെല 

വ�ാപാരിയായ േവയ് ���ൻ േരാഗബാധിതനാ��. അേ�ഹം അ��� 
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ആേരാഗ�േക��ിൽ ചികി� േതടി. അ�� ��ാ�െകാ�് ഹ�ാനനിെല 

ക�വട�ാരിൽ പലർ�ം അ�ഖം വ�. ഡിസംബർ അവസാനേ�ാെട േരാഗം 

ബാധി�വർെ��ാം സ�ർ�വില�് ഏർെ��േ��ിവ�. 

 ഡിസംബർ 29 �ഹാൻ സി�ിയിൽ ആ�കൾ�് ന�േമാണിയ�് സമാനമായ േരാഗം 

പിടിെപ��ത് ൈചനീസ് അധി�ത�െട ��യിൽ. ഇ�ാര�ം അവർ 

േലാകാേരാഗ� സംഘടനെയ അറിയി�. 

 2020 ജ�വരി 1 ഹ�ാനൻ സ�േ�ാത്പ� മാർ��് �ർണമാ�ം അട�. 

 ജ�വരി 7 െകാേറാണ ��ംബ�ിൽെ�� �തിയ ൈവറസിെന കെ��ിയതായി 

ൈചന�െട �ഖ�ാപനം. ശ�ാസതടസ�ം പനി�ം േരാഗല�ണ�ൾ. ൈവറസിന് 

2019 േനാവൽ െകാേറാണ എ�് േപ�നൽകി. 

 ജ�വരി 9 : 44 േക�കൾ റിേ�ാർ�് െച�േതാെട, െകാേറാണൈവറസ് വ�ാപനം 

െപാ�ി�റെ��തായി ൈചന�െട �ഖ�ാപനം. 

 ജ�വരി 11 ൈചനയിൽ ആദ�മരണം. ഹ�ാനൻ മാർ��ിൽ നി�് സാധനം വാ�ിയ 

61-കാരനാണ് മരി�ത്. 

 ജ�വരി 13 തായ�ൻഡിൽ െകാേറാണ �ിരീകരി�. ൈചന�് �റ�് 

ആദ�ം.ജ�വരി 16:ജ�ാനി�ം േകാവിഡ് -19 േപാസി�ിവ് 

 ജ�വരി 20 പ�ികയിേല�് സൗ�് െകാറിയ 

 ജ�വരി 21 �.എസിൽ െകാേറാണ ൈവറസ് �ിരീകരി�തായി �.എസ്. െസ�ർ 

േഫാർ ഡിസീസ് കൺേ�ാൾ ആൻഡ് �ിവൻഷെ� �ഖ�ാപനം.ജ�വരി 23:�ഹാൻ 

സി�ിയിെല 11 ദശല�േ�ാളം ആ�കൾ�് ൈചന ൈയ�ാവില�് ഏർെ���ി. 

െറയിൽ,േവ�ാമ ഗതാഗതം നിർ�ി. ര�ദിവസ�ി��ിൽ അതിർ�ി 

�േദശ��ം അട�. �റംേലാക�മായി ബ�മി�ാതായവ�െട എ�ം 36 

ദശല�ം. 

 ജ�വരി 25 മരണസംഖ� 1000 കട� 

 ജ�വരി 30 ൈവറസ് ബാധിത�െട എ�ം 8234-ൽ നിൽെ� േലാകാേരാഗ� 

സംഘടന േകാവിഡ് 19 വ�ാപനെ� ആേഗാള അടിയ�രാവ�യായി 

�ഖ�ാപി�. ഇേതദിവസമാണ് ഇ��യിൽ ആദ�െ� േകാവിഡ് -19 േകസ് റിേ�ാർ�് 

െച�ത്. �ഹാനിൽ നി�് േകരള�ിെല�ിയ വിദ�ാർഥി�ായി�� ൈവറസ് 

ബാധി�ത്. 

 ജ�വരി 31 റഷ�, െ�യിൻ, സ�ീഡൻ, �.െക. എ�ീ രാജ��ളിൽ േരാഗം. 
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 െഫ�വരി 1 േരാഗബാധിത�െട എ�ം 10000 കട�. ൈചനയിൽ മരി�വ�െട 

എ�ം 259. ഓേ�ലിയ, കാനഡ, ജർമനി, ജ�ാൻ, സി��ർ, �.എ.ഇ., വിയ�നാം 

എ�ിവിട�ളിൽ �തിയ േക�കൾ. 

 െഫ�വരി 2-3 �ഹാനിൽ നി�് േകരള�ിെല�ിയ ര�േപർ��ടി േകാവിഡ് 

�ിരീകരി�. 

 െഫ�വരി 5 േകാവിഡിന് �ത�മായ ചികി�യിെ��് േലാകാേരാഗ� സംഘടന. 

ജ�ാനിെല േയാേകാഹാമയിൽ 138 ഇ���ാ�ൾെ�െട 3711 േപ�� ഡയമ�് 

�ിൻസസ് �യിസ് ഷി�് തട�. ക�ലി��ായി��വരിൽ 16 

ഇ���ാ�ൾെ�െട 175 േപർ�് േരാഗം �ിരീകരി�. എ�ി�ം ആ�കെള ക�ലിൽ 

തെ� പാർ�ി�. 

 െഫ�വരി 7 ൈവറസ് വ�ാപനെ��റി� ്േലാകെ� അറിയി�ാൻ �മി�ക�ം 

അതിെ� േപരിൽ ൈചനീസ് ഭരണ�ട�ിൻെ◌ ഭീഷണി േനരിേട�ി�ം വ� 

േഡാ�ർ ലീ െവൻലിയാങ് േകാവിഡ് 19 �ലം മരി�. 

 െഫ�വരി 14 ഈജി�് േകാവിഡ് �ിരീകരി�� ആദ� ആ�ി�ൻ രാജ�മായി. 

�േറാ�ിൽ ആദ�മായി �ാൻസ്. 

 െഫ�വരി 19 ഇറാനിൽ ര�് മരണം. 

 െഫ�വരി 21 ഇ�ലിയിൽ ആദ� േകസ് റിേ�ാർ�് െച�. െഫ�വരി 23-െല 

െവനിസ് കാർണിവൽ േവെ��വ�. 

 െഫ�വരി 24 �ൈവ�്, ബഹ്ൈറൻ, ഇറാഖ്, അഫ്ഗാനി�ാൻ, ഒമാൻ 

എ�ിവിട�ിൽ േരാഗം റിേ�ാർ�് െച�. 

 െഫ�വരി 27 എേ�ാണിയ, െഡൻമാർ�്, േനാർേ�ൺ അയർലൻഡ്, 

െനതർലൻഡ്സ് എ�ീ രാജ���ം പ�ികയിൽ. 

 മാർ� ്2 ഇ��യിൽ ര�് േക�കൾ �ടി. ഇ�ലിയിൽ നി�് ഡൽഹിയിൽ എ�ിയ 

ആൾ�ം �ബായിയിൽ നി�് ൈഹദരാബാദിൽ എ�ിയ ആൾ�ം. 

 മാർ� ് 4 ഇ��യിൽ ��തൽ േക�കൾ. ജ�രിെല�ിയ 14 ഇ�ാലിയൻ വിേനാദ 

സ�ാരികൾ�ം ഇവേരാെടാ���ായി�� ഒ� ഇ���ാര�ം. 

 മാർ� ്7 ആേഗാള വ�ാപനം ഒ�ല�ം പി�ി�. 

 മാർ� ് 11 െകാേറാണ ൈവറസ് വ�ാപനെ� േലാകാേരാഗ� സംഘടന ആേഗാള 

മഹാമാരിയായി �ഖ�ാപി�. 

 മാർ� ് 12 �േറാപ�ൻ രാജ��ളിൽ നി�� ആ�കൾ�് �.എസിൽ 

�േവശി��തിന് �സിഡ�് �ംപിെ� വില�്. ഇേതദിവസം തെ� േകാവിഡ് 19 
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�ലം ഇ��യിൽ ആദ� മരണം. കർണാടകയിെല കല�ർഗിയിൽ 76-കാരനാണ് 

മരി�ത്. 

 മാർ� ്15 േലാക�് െകാേറാണ ബാധിത�െട എ�ം ഒ�രല�ം പി�ി�. 

 മാർ� ് 16 വാഷിങ്ടൺ െഹൽ�് റിസർ� ് ഇൻ�ി���ിൽ േകാവിഡ്-19െനതിരായ 

വാ�ിൻ ആദ�മായി മ�ഷ�രിൽ പരീ�ി�. 

 മാർ� ്20 േലാക�് േരാഗബാധിത�െട എ�ം 234073. മരണം 9840 

 മാർ� ്25 േലാക�് േരാഗബാധിത�െട എ�ം 471O35. മരണം 21282. 

 മാർ� ്31 േലാക�ിൽ േരാഗബാധിത�െട എ�ം. 824255 മരണം 40659. 

 ഏ�ിൽ 3 േരാഗബാധിത�െട എ�ം 976,249 കട�. മരണം 50,489. ഇൻഡ�യിൽ 

56 േപർ മരണ�ിനിരയായി as of 4th april 2020 08.22 am 

 ഏ�ിൽ 9േലാക�ിൽ േരാഗബാധിത�െട എ�ം 1,395,136 കട�. മരണം 81,580.  

 ഏ�ിൽ 10േലാക�ിൽ േരാഗ ബാധിത�െട എ�ം 1647635 കട�. മരണം ഒ� 

ല�ം കട�. േരാഗെ� അതിജീവി�വർ 369116, ഇൻഡ�യിൽ മരണം 229 ആയി 

ഉയർ�.  

 ഏ�ിൽ 25േലാക�ാെക േരാഗബാധിത�െട എ�ം 2900000 കട�. മരണം 

200000 �ം, ഇൻഡ�യിൽ മരണം 825 ആയി ഉയർ�.  

 െമയ് 15േലാക�ാെക േരാഗബാധിത�െട എ�ം 4500000 കട�. മരണം 300000 

�ം, ഇൻഡ�യിൽ മരണം 2750 ആയി ഉയർ�.  

 െമയ് 19ഇൻഡ�യിൽ മരണം 3000 ആയി ഉയർ�. വ�ാപനം 200000 പി�ി�.  

 കട�ാട് - https://ml.wikipedia.org/wiki 
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ആ�ഖം 

 

           േകാവിഡ്  19 വ�ാപന�ിെ�  പ�ാ�ല�ിൽ മാന�വാടി ��ംബ�ീ 

സിഡിഎസ് �ം നഗരസഭ�ം സം��മായി വിവിധ�ളായ �വർ�ന�ൾ ആണ് 

നട�ിവ��ത് മാന�വാടി നഗരസഭ ആയി തീർെ��ി�ം സാധാരണ�ാരിൽ 

സാധാരണ�ാരായ ജന�ൾ അധിവസി�� േമഖലയാണ് ഇവിടം േരാഗവ�ാപനം 

ജന�ളിൽ ഏെറ പരി�ാ�ി�ം ആശ��ം ഉളവാ�ിെയ�ി�ം �ത�മായ ഇടെപടൽ 

കാരണം ഒ� പരിധിവെര ഈ ആശ� ഒഴിവാ�ാനായി സാധി� വാർഡ് തല�ളിൽ 

ജാ�താ സമിതി �പീകരി�ക�ം സർ�ാർ ആേരാഗ� �വർ�കർ നിയമ പരിപാലകർ 

�ട�ിയവ�െട നിർേ�ശ��ം അഭി�ായ��ം താെഴ ത�ിേല�് എ�ി�ാൻ ��ംബ�ീ 

�വർ�കരി�െട സാധി�. അതിൽ ന��് അഭിമാനി�ക�ം െച�ാം. 

സി ഡി എസ് ഒ�േനാ��ിൽ 

മാന�വാടി സിഡിഎസ് എ� പറ��ത് 36 എഡി എസി� കീഴിൽ വ�� 564 

അയൽ���ളിെല 6231 അംഗ�ൾ അണിേച�� ഒ� മഹാ�ംഖലയാണ്. ഇതി��റേമ 

537 െജ എൽ ജി ക�ം 53 െച�കിട സംരംഭ��ം, 14 �ീരസാഗര �ണി�ക�ം ഉൾെ���. 

 

േ��് ദി െചയിൻ 

 േരാഗവ�ാപനം തട��തിനായി സം�ാന ആേരാഗ� വ��് േ��് ദി െചയിൻ 

ക�ാ�യിൻ ആരംഭി�. െപാ��ല�ളിൽ / െപാ� �ാപന�ളി�ം, 

വ�ാപാര�ാപന�ളി�ം ൈകകൾ ക���തിനായി േസാ�ം, െവളള�ം, 

സാനിൈ�സ�ം, െപാ� ഇട�ളിൽ സ�രി��വർ മാ�ക�ം നിർബ�മാ�ി. എ�ാ 

െപാ� �ല�ളി�ം വിവിധ ഓഫീ�കളി�ം മ�് വ�ാപാര �ാപന�ളി�ം േ��് ദ 

െചയിൻ ക�ാ�യിന് നട�ിലാ�ി.   

വാർ�കളിെല ജാ�ാതാ സമിതി അംഗ��െട സഹകരണേ�ാെട  നഗരസഭാ 

കൗൺസിലര് മാർ നട�ിയ േസവന�ൾ അഭിന�നം അർഹി��. ഡാ�ാ കള�ൻ, 

ക�ി�് വിതരണം ,റിേ�ാർ�് േശഖരി��തിന് സി.ഡി.എസ് �വര്�കർ നട�ിയ 

�വർ�ന�ൾ വിലമതി�ാൻ സാധി�ാ� തര�ി��താണ്. 
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േകാവിഡ് -19 �വർ�ന�ൾ 

 

 േകാവി�മായി വ�� വിവിധ റിേ�ാർ�കൾ 

 വീ�കളിൽ ഐേസാേലഷണിൽ കഴി�� ആ�ക�െട വിവര�ൾ 

 സൗജന� െമഡിസിൻ വിതരണം 

 കമ�ണി�ി കി�ൻ വഴി ഭ�ണം വിതരണം 

 

ക��ണി�ി കി�ൺ  

േകാവിഡ് കാലം �തിസ�ി�െട�ം �തിേരാധ�ിെ��ം കാലമാണ് ഇേ��് 

72 ദിവസമായി മാന�വാടി നഗരസഭ�ം ��ംബ�ീ സി ഡി എ�ം ക��ണി�ി കി�ന് 

േന�ത�ം നൽ�� വളെര ഏെറ �തിസ�ി നിറ� ഈ കാല�് ഇ�ര�ിൽ ഒ� 

�വർ�ന�ിന് േന�ത�ം നൽകാൻ സാധി�ത് വളെര അഭിമാനകരമാണ് ക��ണി�ി 

കി�ന് ആരംഭ�ിൽ ഇവിെട ര�് ക��ണി�ി കി�ൻ �വർ�ി�ി�� ഒ�് മാന�വാടി 

ജി എൽ പി �ളി�ം ര�ാമേ�ത് അ���ി മഹാല�ി െമ�്�മായി ആണ് 

�വർ�നമാരംഭി�ത്. 

 

ക��ണി�ി കി�ൻ വഴി �ധാനമാ�ം ഭ�ണം നൽകിയി��ത്  േലാ�് 

ഡൗ��മായി ബ�െ��് സ��ം വീ�കളിേല�് േപാകാൻ സാധി�ാ�വർ�ം, 

െകാേറാണ െകയർ െസൻറ�കളിൽ, വീ�കളിൽ  നിരീ�ണ�ിൽ കഴി��വർ�്  

ഭ�ണം ലഭ�മാ����ം, അഗതിക�െട എ�ം സാ��ന പരിചരണ�ി�� ആ�കൾ,  

കിട� േരാഗികൾ ആദിവാസി ഊ�കളിൽ താമസി�� ഭ�ണം ആവശ���വർ ,15 kg 

അരി ലഭി�ാ� മ� നിർ�നർ , അതിഥി െതാഴിലാളികൾ േകാവിഡ് േഹാ�ി�ലിെല 

േഡാ�ർമാർ �ാ�കൾ�് വിവിധ േകാവിഡ് െസ��കളിൽ ആയി നിരീ�ണ�ിൽ 

ഉ�വർ എ�ിവർ�ാണ് ഇത് ഇേ�ാ�ം �ടർ�െകാ�ിരി��. 
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താൽ�ാലിക �നരധിവാസ േക�ം 

േകാവിഡ് 19 ഭാഗമായി മാന�വാടി നഗരസഭ�ം,  സി ഡിഎസ്, എൻ � എൽ 

എം,  �ടി ൈകേകാർ�െകാ�് നട�ിയ �ധാനെ�� ഒ� �വർ�നമാണ് െത�വിൽ 

അല�തിരി� നട�വെര കെ��ി അവർ�ായി ജി എൽ പി �ളിൽ താമസ 

സൗകര��ൾ ഒ��ക�ം അവർ�് േവ� എ�ാ സഹായ��ം െച� െകാ��വാ�ം 

കഴി� അ�െന അവെര �ര�ിതമായി പാർ�ി�ക  മാ�മ� അവർ�് മാനസിക 

ഉ�ാസ�ിന് േവ�  കാര���ം ഒ��വാൻ കഴി� േകാവിഡ് 19 െകാ�് 

ഉ�ാേയ�ാ�� �തിസ�ി�ം ഭാവിയിെല ഭ�� �ാമെ� �റി�� �ഖ�മ�ി�െട 

വാ�കൾ �ാവർ�ികമാകാൻ േവ�ി ആയതിെ� ആദ�പടി എേ�ാണം 

നഗരസഭയിെല കൗൺസിേല�്, ��ംബ�ീ �വർ�കർ, താൽ�ാലിക 

�നരധിവാസേക��ിെല അേ�വാസിക�ം ഒ�ി� ഇറ�ി �ഷിഭവനിൽ നി�ം ലഭി� 

ചീര,െവ�, വ�തന, പയർ �ട�ിയ വി�കൾ നിലെമാ��ി �ഷി െച�ക�ം ഏെറ 

�� പിടി� പ�ക�ം െച� മാ�കാപരമായ ഈ �വർ�ന�ിന് വിജയകരമായ 

വിളെവ��് നട�ക�ം െച� ഇതി�െട േനടിയത് അതിജീവന�ിന് ��േമനി 

�ടിയായി��. 
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ക��ണി�ി കി�ണിേല�് പ��റി േശഖരി� ്നൽകൽ 
 

മാന�വാടി സി ഡി എ�്െറ ആഭി�ഖ��ിൽ സിഡിഎസ് കീഴിൽ 

�വർ�ി�വ�� 537 െജ എൽ ജി കളിയിൽനി�ം പതിനായിര�ിന് �കളിൽ 

കിേലാ�ാം പ��റിക�ം, ഇല ക�ം േശഖരി� ്നൽകാൻ കഴി�ി��്. 
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മാ�കൾ �ണി സ�ികൾ നിർ�ാണം 
 

മാർ� ് 23 വിവിധ ത�ൽ �ണി�കെള കെ��ക�ം അവർ�് മാസ്ക്, �ണി 

സ�ികൾ  നിർ�ി��തിന് േവ�  നിർേ�ശ�ൾ നൽ�ക�ം ആദ�ഘ�മായി 2500 

മാ�ക�ം,  1500 �ണിസ�ിക�ം നിർ�ി� നൽകാൻ സാധി�ി��്.  
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ജനകീയ േഹാ�ൽമാന�വാടി നഗരസഭയിൽ 

ഏ�ിൽ മാസം ഇ�പ�ിര�ാം തീയതി സിഡി എസ് െ�  േന�ത��ിൽ 

ജനകീയ േഹാ�ൽ �വർ�നമാരംഭി� ബ�മാനെ�� എം എൽ എ ഒ ആർ േക� 

ഉദ്ഘാടനം നിർവഹി� ധന�ീ കാ�റിംഗ് �ണി�ാണ് ജനകീയ േഹാ�ൽ നട��ത്. 

നിലവിൽ ജനകീയ േഹാ�ലിൽ നി�ം ��് േനര�ം േഹാ�ി�ലിേല�് ഭ�ണം നൽ�� 

�ടാെത േകാവിഡ് െസ�ർ േല� �ഭാത ഭ�ണം നൽകിവ��. 

 

മ�� വിതരണം  

മാന�വാടി സി ഡി എസിെ��ം എഡി എസിെ��ം �ം സഹകരണേ�ാെട 

വേയാമി�ം വഴി കിട� േരാഗികൾ�ം വിവിധ േരാഗ�ളാൽ ��ി��് 

അ�ഭവി��വർ�ം മ��കൾ എ�ി� നൽകി �ടാെത �തിേരാധേശഷി 

വർധി�ി��തിന് േഹാമിേയാ, ആ�ർേവദം മ��കൾ എ�ാ ഡിവിഷ�കളിൽ എ�ി� 

നൽകാൻ സാധി�. 

 പ��റി വി�് വിതരണം 
 

മാന�വാടി നഗരസഭ�ം �ഷിഭവ�മായി േചർ�് വിവിധ ഇനം പ��റി 

വി�കൾ ��ംബ�ീ അംഗ�ൾ�് എഡിഎസ് �േഖന വിതരണം െച�. 
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ഉപസംഹാരം 
 

 െകാേറാണ കാലെ� വലിയ �തിേരാധ �വർ�നമാണിത് എ�് തിരി�റി�  

ൈക�ം െമ�ം മറ�� മിക� �വർ�നമാണ്  കാ�െവ�ത്. ഉ��ലമായ ഒ� 

ജനകീയ �തിേരാധ�ിെ� ഈ മാ�കാ  �വർ�ന�ിന് േന�ത�ം െകാ�� ��വൻ 

��ംബ�ീ �വർ�കർ�ം, നഗരസഭ കൗൺസിേല�ി�ം, ��വൻ ഉേദ�ാഗ�ർ�ം, 

േവാള�ിേയഴ് �ം അഭിന�ന�ൾ. 

 

 


