
 സംസ്ഥാനം തദ്ദേശ സ്വയം ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ടതടരടഞെടുപ്പിദ്േക്ക് നീങ്ങപിടക്ഥാ
ണ്പിരപിക്കുകയഥാണദ്്ഥാ. വ്യക്പികളപിദ്േഥാ കുടുംബങ്ങളപിദ്േഥാ ടെറുപ്രദ്േശങ്ങളപിദ്േഥാ ഒതുങ്ങപി നപിൽക്കുന്ന 
ദ്കഥാവപിഡക് വ്യഥാപനം കൂടുതൽ വ്യക്പികളപിദ്േക്കും ഇെങ്ങളപിദ്േക്കും വ്യഥാപപിക്കുന്നതപിനക് ടതടരടഞെടു
പ്ക് പ്രെരണപ്രവർത്തനങ്ങളും ടതടരടഞെടുപ്ക് തടന്നയം വഴപി ടതളപിക്ഥാം എന്നതക് തപികച്ം യക്പി
സഹമഥാണദ്്ഥാ. മഥാത്രമ് ദ്േഥാകത്തക് ടപഥാതുടതടരടഞെടുപ്ക് നെന്നയപിെങ്ങളപിടേ്ഥാം ദ്കഥാവപിഡക് 
വ്യഥാപനം രൂക്ഷമഥായപിട്ടുണ്ക്. ദ്കരളത്തപിേഥാടണങ്പിൽ നവമ്പർ മഥാസത്തപിൽ ദ്കഥാവപിഡപിടറെ പ്രതപിവഥാര 
ദ്പഥാസപിറ്പിവപിറ്പി നപിരക്ക് പതപിടയ തഥാദ്ഴക്ക് വരുന്ന കഥാഴ്ചയഥാണക് കണ്പിരുന്നതക്. നവംബർ പകുതപിദ്യഥാ
െക് കൂെപി പ്രതപിവഥാര ദ്പഥാസപിറ്പിവപിറ്പി നപിരക്പിലുള്ള കുറവക് പത്തക് ശതമഥാനത്തപിേധപികം എത്തപിയപിരുന്നു. 
ഇതക് തുെർന്നപിരുടന്നങ്പിൽ വർഷഥാവസഥാനദ്ത്തഥാടെ ദ്കഥാവപിഡക് ദ്കസുകൾ സംസ്ഥാനത്തക് വളടര 
തഥാഴക്ത്തപിടക്ഥാണ്ക് വരഥാൻ കഴപിയമഥായപിരുന്നു. എന്നഥാൽ നവമ്പർ അവസഥാനദ്ത്തഥാടെ പ്രതപിവഥാര 
ദ്കഥാവപിഡക് ദ്കസുകളപിലുണ്ഥായ കുറവക് നഥാമമഥാത്രമഥായപി ചുരുങ്ങപിയപിരപിക്കുന്നു. സംസ്ഥാനടത്ത പകു
തപിയപിേധപികം ജപി്കളപിൽ ദ്കസുകൾ കൂടുന്ന പ്രവണതയം കഥാണുന്നു. ഇതപിടറെ ഒരു ഭഥാഗം ടതടര
ടഞെടുപ്ക് പ്രെരണവുമഥായപി ബന്ധടപ്ട്ടതഥാടണന്നതപിനക് ടതടരടഞെടുപ്പുമഥായപി ബന്ധടപ്ട്ടു പ്രവർ
ത്തപിക്കുന്നവരപിൽ കൂടുതേഥായപി കടണ്ത്തുന്ന ദ്രഥാഗബഥാധ തടന്നയഥാണക് ടതളപിവക്. ദ്കരള സമൂഹം 
ഒന്നെങ്ം ടപഥാരുതപിയഥാണക് ദ്കഥാവപിഡക് വ്യഥാപനടത്ത ഒരു വപിധം തെഞെക് നപിർത്തപിയപിരപിക്കുന്നതക്. ശ്ര
ദ്പിച്പിട്ങ്പിൽ ടതടരടഞെടുപ്ക് പ്രക്പിയക്ക് ദ്കഥാവപിഡക് വ്യഥാപനം വളടര രൂക്ഷമഥാക്ഥാൻ കഴപിയം. 
കൂടുതൽ ആശുപത്രപിവഥാസങ്ങൾക്കും മരണങ്ങൾക്കും ഇെയഥാക്കും എന്നതക് മഥാത്രമ് നമ്മുടെ സം
വപിധഥാനങ്ങൾക്ക് കകകഥാര്യം ടെയ്ഥാൻ കഴപിയഥാത്ത അളവപിൽ ദ്രഥാഗം വർദ്പിക്ഥാനുള്ള സഥാധ്യത
യമുണ്ക്. സ്ഥാനഥാർത്ഥികൾ ഉൾപ്പെപ്െയുള്ള പ്രവർത്തകർ , പ്െപ്െപ്ഞെടുപ്പുമഥായഥി ബന്ധപ്പെട്ട് 
പ്രവർത്തഥിക്കുന്ന ഉദ്യഥാഗസ്ർ, പ്െെപ്ഞെടുപെട് കമ്മീഷൻ, പ്�ഥാതുജനങ്ങൾ എന്നഥിങ്ങപ്ന ഈ 
പ്രക്ഥിയയഥിൽ �ങ്ഥാളഥികളഥായ എല്ഥാവരും ശ്രദ്ഥിദകേണ്ടതുണ്ടട്. ഇതുമഥായപി ബന്ധടപ്ട്ടക് ദ്കരള ശഥാസ്ത്ര 
സഥാഹപിത്യ പരപിഷത്തപിടറെ നപിർദ്ദേശങ്ങൾ ടപഥാതു സമൂഹത്തപിനക് മുൻപപിൽ സമർപ്പിക്കുന്നു.
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പത്ിോ സമർപ്പണം (ഇനി വരുന്ന തതരതഞെടുപ്പുേളിൽ)

g പത്രപികഥാ സമർപ്ണത്തപിനക് സ്ഥാനഥാർത്പികൾ ഉൾടപ്ടെ 3 ദ്പർ മഥാത്രം.

g പത്രപികഥാ സമർപ്ണത്തപിനക് മുമ്പക് ദ്സഥാപ്പിട്ടക് കക കഴുകുകദ്യഥാ സഥാനപിടറ്സക് ടെയ്യുകയഥാദ് ദ്വണം.

g നപിശ്പിത സമയപരപിധപി നപിശ്യപിച്ക് ദ്നരടത്ത സ്ഥാനഥാർത്പികടള അറപിയപിക്ഥാം.

g ഒന്നപിൽ കൂടുതൽ സ്ഥാനഥാർത്പികളും അവരുടെ ആളുകളും ഒന്നപിച് വരുന്ന അവസ് ഉണ്ഥായഥാൽ   
    അവർക്ക് ശഥാരീരപിക അകേം പഥാേപിച്ക് കഥാത്തപിരപിക്ഥാനുളള സ്േം/ഹഥാൾ കരുതപി ടവക്ണം. 

g പത്രപികഥാ സമർപ്ണ സമയത്തക് ആൾകൂട്ടം ഒഴപിവഥാക്ണം.

രാഷ്ട്രീയ പാർട്ി കയാഗങ്ങൾ.
g രഥാഷ്ടീയ പഥാർട്ടപി ദ്യഥാഗങ്ങളപിൽ മഥാസ്ക്, സഥാനപിടറ്ദ്സഷൻ, ശഥാരീരപിക അകേം എന്നപിവ 
     പഥാേപിക്കുന്നു എന്നക് ഉറപ്ഥാക്ണം.

g ദ്യഥാഗങ്ങൾക്ഥായപി വഥായ സഞ്ഥാരമുള്ള മുറപികൾ അട്ങ്പിൽ തുറസ്ഥായ സ്േങ്ങൾ 
     ടതരടഞെടുക്ഥാം.

g പ്രഥാസംഗപികരുടെ എണ്ം പരപിമപിതടപ്ടുത്തണം.

g ഓദ്രഥാ പ്രഥാസംഗപികരും കമക്ക് ഉപദ്യഥാഗപിച്തപിനു ദ്ശഷം കമക്ക്, സ്റഥാറെക്, മറ്ക് അനുബന്ധ 
    സഥാധനങ്ങൾ എന്നപിവ സഥാനപികറ്സക് ടെയ്യുകദ്യഥാ അണുമുക്മഥാക്കുകദ്യഥാ ടെദ്യ്ണ്തഥാണക്.

g ടറദ്ക്ഥാർഡക് ടെയ്ത പ്രസംഗങ്ങളും മറ്ം ഉപദ്യഥാഗപിക്കുന്നതക് കൂടുതൽ അഭപികഥാമ്യമഥാണക്.

കപാളിങത് ഉക്്യാഗസ്ഥരുതെ പരിശ്രീലനം.
g പരമഥാവധപി 30- 40 ആളുകടള പടങ്ടുപ്പിച് ടകഥാണ്ക്, വഥായ സഞ്ഥാരമുള്ള ഹഥാളപിൽ 
     പരപിശീേന പരപിപഥാെപി സംഘെപിപ്പിക്കുക.

g ഹഥാളപിൽ കയറുന്നതപിനു മുമ്പക് ശരീര തഥാപനപിേ പരപിദ്ശഥാധപിക്കുക.

g കക കഴുകുന്നതപിദ്നഥാ സഥാനപികറ്സക് ടെയ്യുന്നതപിനുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കുക. 

g ശരപിയഥായ രീതപിയപിൽ കക കഴുകുന്നതപിടറെയം സഥാനപികറ്സക് ടെയ്യുന്നതപിടറെയം ദ്പഥാസ്ററുകൾ
     പ്രേർശപിപ്പിക്കുക.

g ഹഥാളപിനുളളപിൽ ഇരപിപ്പിെം ശഥാരീരപിക അകേം പഥാേപിച്ക് ക്മീകരപിക്കുക. 

g ദ്മശ, കദ്സര, ദ്ഡഥാർ ദ്നഥാബുകൾ, ഹഥാൻക്റക് ടറയപിൽ എന്നപിവ നപിശ്പിത ഇെദ്വളകളപിൽ 
     അണുനഥാശപിനപി ടകഥാണ്ക് തുെച്പിരപിക്ണം.

g ഭക്ഷണ വപിതരണത്തപിനക് ബുടെ സംവപിധഥാനം ഏർടപ്ടുത്തഥാം.

g ഒരുമപിച്ക് ഭക്ഷണം കഴപിക്കുദ്മ്പഥാൾ അഭപിമുഖമഥായപി ഇരപിക്ഥാടത ശ്രദ്പിക്ണം.

g ഇെദ്വളകളപിൽ പരസ്പരം സംസഥാരപിക്കുദ്മ്പഥാൾ മഥാസ്ക് തഥാഴക്ത്തഥാടത സംസഥാരപിക്ഥാനുള്ള 
     ദ്ബഥാധവതക്കരണം നൽകണം. 

g പനപിദ്യഥാ ശ്വഥാസദ്കഥാശ ദ്രഥാഗ േക്ഷണങ്ങദ്ളഥാ ഉള്ളവർ പരപിശീേന പരപിപഥാെപിയപിൽ 
     പടങ്ടുക്ഥാടത ശ്രദ്പിക്ണം.
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പ്രചാരണ പരിപാെിേൾ/ ഗൃഹസന്ദർശനം/
കുടുംബകയാഗങ്ങൾ.
g മഥാസ്ക്, സഥാനപികറ്ദ്സഷൻ, ശഥാരീരപിക അകേം എന്നപിവ പഥാേപിച് ടകഥാണ്ക് പരമഥാവധപി രണ്ടു ദ്പടര       
     മഥാത്രം ഉൾടപ്ടുത്തപി ഗൃഹ സന്ദർശനം നെത്തഥാം.

g ഗൃഹ സന്ദർശനം ഒറ്ത്തവണ മഥാത്രമഥായപി പരപിമപിതടപ്ടുത്തഥാം.

g ഗൃഹ സന്ദർശനത്തപിനക് നപിദ്യഥാഗപിക്ടപ്ട്ട ആളുകൾ സന്ദർശപിച് വീടുകൾ ദ്രഖടപ്ടുത്തുന്ന ഒരു 
     രജപിസ്റർ സൂക്ഷപിക്കുന്നതക് ന്തഥാണക്.

g േഘുദ്േഖകൾ വപിതരണം ടെയ്യുന്ന ആളുകൾ ഓദ്രഥാ മണപിക്കൂറപിലും കകകൾ സഥാനപികറ്സക് 
     ടെദ്യ്ണ്തഥാണക്. 

g ഗൃഹ സന്ദർശന ദ്വളയപിൽ പ്രഥായഥാധപിക്യം ഉള്ളവർ, ദ്രഥാഗപികൾ, ഗർഭപിണപികൾ എന്നപിവരുമഥായപി 
    രണ്ടു മീറ്ർ അകേം നപിർബന്ധമഥായം പഥാേപിക്ണം.

g ഹസ്തേഥാനം, ആേപിംഗനം എന്നപിവ കർശനമഥായം ഒഴപിവഥാക്ണം.

g പ്രെരണത്തപിനഥായപി വഥാട്ടക്സക് ആപ്ക് കൂട്ടഥായക്മകൾ, മറ്ക് ദ്സഥാഷ്യൽ മീഡപിയകൾ എന്നപിവ 
     കൂടുതേഥായപി ഉപദ്യഥാഗടപ്ടുത്തഥാം.

g കുടുംബ ദ്യഥാഗങ്ങൾ ദ്രഥാഗ വ്യഥാപനത്തപിനുള്ള ദ്്ഥാതസ്സുകളഥായപി മഥാറഥാൻ സഥാദ്്യതയള്ളതപിനഥാൽ 
    ദ്യഥാഗങ്ങൾ സംഘെപിപ്പിക്കുദ്മ്പഥാൾ അതീവ ജഥാഗ്രത പുേർത്തണം.

g റപിദ്വഴക്സക് ക്വഥാറടറെൻ നപിർദ്േശപിച്പിട്ടുള്ള ആളുകൾ ദ്യഥാഗങ്ങളപിൽ പടങ്ടുക്ഥാൻ സഥാദ്്യതയള്ളതപിനഥാൽ  
     കൂടുതൽ ജഥാഗ്രത്തഥായപിരപിക്ണം. 

g കുടുംബ ദ്യഥാഗങ്ങളുടെ സമയ പരപിധപി പരപിമപിതപിടപ്ടുത്തുക.

g  പരമഥാവധപി സമയ പരപിധപി 15 മപിനപിറ്ഥായപി പരപിമപിതടപ്ടുത്തഥാം.

g ഗുരുതര ആദ്രഥാഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉള്ളവർ, ദ്രഥാഗപികൾ എന്നപിവർ ദ്യഥാഗങ്ങളപിൽ പടങ്ടുക്ഥാതപിരപിക്ണം. 

g ശഥാരീരപിക അകേം, മഥാസ്ക്, സഥാനപികറ്ദ്സഷൻ എന്നപിവ നപിർബന്ധമഥായം പഥാേപിക്ണം.

g കുടുംബ ദ്യഥാഗങ്ങളപിൽ േഘു ഭക്ഷണ വപിതരണം ഒഴപിവഥാക്ണം. 
     നെദ്ത്തണ്തുടണ്ങ്പിൽ ദ്യഥാഗം പപിരപിച്ക് വപിടുന്ന സമയത്തക് പുറദ്ത്തക്കുള്ള 
     കവഥാെത്തപിൽ ഭക്ഷണം സജ്ീകരപിക്ഥാം. 

g േഘു ഭക്ഷണ വപിതരണത്തപിനക് ഡപിദ്സ്പഥാസപിബപിൾ ബദ്യഥാഡപിദ്ഗ്രഡബപിൾ 
    പഥാത്രങ്ങൾ ഉപദ്യഥാഗപിക്ണം. ഭക്ഷ്യവസക്തുക്ൾ പരസ്പരം ടഷയർ 
    ടെയ്യുന്നതും കഴപിക്കുദ്മ്പഥാൾ പരസ്പരം സംസഥാരപിക്കുന്നതും ഒഴപിവഥാക്ണം.

g ദ്വഥാട്ടർ സ്പിപ്ക് വപിതരണ ദ്വളയപിലും ശഥാരീരപിക അകേം, മഥാസ്ക്, 
     സഥാനപികറ്ദ്സഷൻ എന്നപിവ കർശനമഥായം പഥാേപിക്ണം.
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g ദ്പഥാളപിങക് സഥാമഗ്രപികൾ വപിതരണം നെക്കുന്നപിെത്തക് കൂട്ടം കൂടുന്നതക് ഒഴപിവഥാക്ഥാനുള്ള നെപെപികൾ ദ്വണം.

g ഓദ്രഥാ ബൂത്തപിദ്േക്കുമുള്ള െീമുകടള മുൻകൂട്ടപി സംഘെപിപ്പിക്കുകയം വപിവരങ്ങൾ കകമഥാറുകയം പ്രദ്ത്യകം  
    ദ്സ്ഥാട്ടക് ടവച് വപിതരണം നെത്തുകയം ടെയക് തഥാൽ തപിരക്കും ആൾക്കൂട്ടവും നപിയന്തപിക്ഥാൻ സഥാധപിക്കും.

g ഇതുദ്പഥാടേ തടന്ന ദ്പഥാളപിംഗക് സഥാമഗ്രപികൾ തപിരപിച്ക് ഏൽപ്പിക്കുന്ന സമയത്തും ശ്രദ് ദ്വണം.

g ദ്കഥാവപിഡക് സുരക്ഷഥാ മഥാനേണ്ഡങ്ങൾ പഥാേപിച് ടകഥാണ്ക് ദ്വഥാട്ടക് ദ്രഖടപ്ടുദ്ത്തണ്തക് എങ്ങടന 
    എന്നതപിനക് വപിഡപിദ്യഥാകളപിലൂടെയം മറ്ം വ്യഥാപകമഥായ പ്രെഥാരണം ടകഥാടുക്ണം.
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g ടതരടഞെടുപ്പു േപിവസം ബൂത്തപിനക് പുറത്തു സ്പിപ്ക് വപിതരണം  നെത്തുന്നുന്നുടണ്ങ്പിൽ അവപിടെ 
    ആൾക്കൂട്ടം ഉണ്ഥാകഥാടത ശ്രദ്പിദ്ക്ണ്തഥാണക്.

g ഒരു മീറ്ർ ശഥാരീരപിക അകേം പഥാേപിക്ഥാൻ  ഉതകുന്ന മഥാർക്പിങ്ങുകൾ, കകകൾ ശുെപിയഥാക്കുന്നതപിനക്  
    ദ്സഥാപ്ക്, ടവള്ളം / സഥാനപികറ്സർ എന്നപിവ സ്പിപ്ക് വപിതരണം നെത്തുന്നപിെത്തു  ഉണ്ഥാകണം. 

g സ്പിപക് വപിതരണം ടെയ്യുന്നവർ മഥാസ്ക്, ദ്െസക് ഷീൽഡക് എന്നപിവ ശരപിയഥായപി ധരപിക്കുകയം
    ഒദ്ന്നഥാ രദ്ണ്ഥാ മണപിക്കൂറുകൾ ഇെവപിട്ടക് കക സഥാനപികറ്സക് ടെയ്യുകയം മൂന്നക് മണപിക്കൂർ ഇെദ്വളയപിൽ     
    എങ്പിലും ഉപദ്യഥാഗപിക്കുന്ന മഥാസ്ക് മഥാറ്പി പുതപിയതക് ധരപിക്കുകയം      ദ്വണം.

g ഓദ്രഥാ ബൂത്തും ദ്കഥാവപിഡക് സുരക്ഷഥാ മഥാനേണ്ഡങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമഥായഥാണക് പ്രവർത്തപിക്കുന്നതക് 
    എന്നക് ഉറപ്ക് വരുത്തഥാൻ പ്രഥാദ്േശപിക ആദ്രഥാഗ്യ പ്രവർത്തകടര ചുമതേടപ്ടുത്തണം.

g ബൂത്തപിടറെ ചുമതേ ഉള്ള ആദ്രഥാഗ്യ പ്രവർത്തകർക്കും ദ്പഥാസ്റൽ ദ്വഥാട്ടക് ടെയ്യുന്നതപിനുള്ള 
    സൗകര്യം ഏർടപ്ടുത്തണം.

g വ്യക്പി സുരക്ഷഥാ ഉപകരണങ്ങൾ എങ്ങടന സുരക്ഷപിതമഥായപി ഡപിദ്സ്പഥാസക് ടെയ്ണം എന്നതപിനക്
    വ്യക്മഥായ മഥാർഗ നപിർദ്േശം ദ്വണം. അതപിനുള്ള സൗകര്യം ഒരുക്ണം.

g ബൂത്തക് തദ്േ േപിവസം തടന്ന അണു വപിമുക്മഥാക്പിയപിരപിക്ണം. ബൂത്തപിടറെ ജനഥാേകൾ തുറന്നപിെണം.    
    ബൂത്തപിനകത്തു ദ്കഥാവപിഡക് ടെസ്റക് നെത്തപി ടനഗറ്ീവക്  ആയ ദ്പഥാളപിംഗക് ഉദ്േ്യഥാഗസ്ർ, 
    ബൂത്തക് ഏജന്റുമഥാർ, ദ്പഥാേീസക് ഉദ്േ്യഥാഗസ്ൻ, അറ്ൻഡർ എന്നപിവർ ശഥാരീരപിക അകേം പഥാേപിച് 
    ഇരപിക്ണം.

g സുരക്ഷഥാ മഥാനേണ്ഡങ്ങൾ സംബന്ധപിച്  ദ്പഥാസ്ററുകൾ ബൂത്തപിനക് പുറത്തു പ്രേർശപിപ്പിക്ണം.

g ബൂത്തക് ഒരുക്കുന്നതപിടനക്കുറപിച്ള്ള ഒരു S.O.P സർക്ഥാർ പ്രദ്ത്യകം തയ്ഥാറഥാക്പി നൽകണം.

g ആളുകൾക്ക്  ശഥാരീരപിക അകേം പഥാേപിച് ടകഥാണ്ക് കയു നപിൽക്ഥാൻ ഉള്ള പ്രദ്ത്യകം മഥാർക്ക് ടെയ്ത 
    സ്േം ദ്വണം ബൂത്തപിനകത്തക് ഒരു സമയം ഒരു ദ്വഥാട്ടർ മഥാത്രം കയറുന്ന വപിധത്തപിൽ ആയപിരപിക്ണം  
    സജ്ീകരണം. അകദ്ത്തക്ക് കെക്ഥാനും പുറദ്ത്തക്ക് ദ്പഥാകഥാനും ടവദ്വേടറ കവഥാെങ്ങൾ/ വഥാതപിലുകൾ  
    നപിജടപ്ടുത്തപിയപിരപിക്ണം.

g ദ്വഥാട്ടക് ടെയ്ഥാൻ വരുന്നവർ മഥാസ്ക് ശരപിയഥായ രീതപിയപിൽ ധരപിച്പിരപിക്ണം.

g ഹഥാളപിനു പുറത്തു കക കഴുകഥാനും ദ്വഥാട്ടക് ടെയ്ഥാൻ  കെക്കുദ്മ്പഥാൾ സഥാനപികറ്സർ
     ഉപദ്യഥാഗപിക്ഥാനും ഉള്ള സൗകര്യമുണ്ഥാവണം.

g തപിരപിച്റപിയൽ സമയത്തക് മഥാത്രം അല്പദ്നരദ്ത്തക്കു മഥാസ്ക് മഥാറ്ഥാം.



g തപിരപിച്റപിയൽ ദ്രഖകൾ ഉദ്േ്യഥാഗസ്ർ കകയപിൽ വഥാങ്ങഥാടത ദ്വഥാട്ടദ്റഥാെക്  പ്രേർശപിപ്പിക്ഥാൻ പറയഥാം.  
    അതു വഴപി ഐഡറെപിറ്പി സ്പിരീകരപിക്കുന്നതഥായപിരപിക്കും അഭപികഥാമ്യം.

g ദ്വഥാട്ടർമഥാർ ഒപ്പു ദ്രഖടപ്ടുത്തഥാൻ  സ്വന്ം ദ്പന ടകഥാണ്ടുവരുന്നതക് ന്തഥാണക്.

g ദ്വഥാട്ടർമഥാരുടെ വപിരേപിൽ മഷപി പുരട്ടുദ്മ്പഥാൾ ഉദ്േ്യഥാഗസ്ർ വപിരൽ ടതഥാെഥാടത ശ്രദ്പിദ്ക്ണ്തഥാണക്.

g ദ്വഥാട്ടക് ടെയ്ത ദ്ശഷം പുറത്തു കെക്കുന്ന സമയത്തും സഥാനപികറ്സർ ഉപദ്യഥാഗപിക്ണം.

g  ദ്പഥാളപിങക് ദ്സ്റഷനക് മുന്നപിദ്േഥാ സമീപദ്ത്തഥാ കൂട്ടം കൂെപി നപിൽക്കുന്നതക് ഒഴപിവഥാക്ണം.

g പ്രഥായഥാധപിക്യം മൂേദ്മഥാ മറ്ക് ശഥാരീരപിക അസ്വസ്തകൾ മൂേദ്മഥാ ബുദ്പിമുട്ടക് അനുഭവപിക്കുന്നവർക്കും           
    ദ്പഥാസ്റൽ ദ്വഥാട്ടക് അട്ങ്പിൽ മടറ്ടന്ങ്പിലും സംവപിധഥാനം വഴപി ദ്പഥാളപിംഗക് ദ്സ്റഷനപിൽ വരഥാടത 
    ദ്വഥാട്ടക് ടെയ്ഥാൻ ഉള്ള സൗകര്യം ഏർടപ്ടുത്തുന്നതക് ആദ്േഥാെപിക്ഥാവുന്നതഥാണക്. 
    അങ്ങടന ഉള്ളവർക്ക് പ്രദ്ത്യകം സമയം (തഥാരതദ്മ്യന   തപിരക്ക് കുറവുള്ള സമയം ദ്നഥാക്പി) 
    അനുവേപിക്ഥാൻ സഥാധപിക്കുദ്മഥാ എന്നതും ആദ്േഥാെപിക്ഥാവുന്നതഥാണക്.

g സ്ത്രീകൾക്കും പുരുഷന്ഥാർക്കും  ടവദ്വേടറ കയൂ എന്നതപിദ്നക്ഥാളും ഒരു കുടുംബത്തപിനക് ഒന്നപിച്ക് 
    ഒരു കയൂ എന്നതഥായപിരപിക്കും കൂടുതൽ അനുദ്യഥാജ്യം.
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g സ്ഥാനഥാർത്പികളും ബൂത്തപിലുള്ള പ്രവർത്തകരും ടതരടഞെടുപ്ക് കഴപിഞെക് ഒരഥാഴക്ച്ക്ക് ദ്ശഷം ടെസ്റക്    
    ടെയ്യുന്നതക് നന്നഥാവും.

g ദ്രഥാഗ േക്ഷണമുള്ളവർ ഉെനെപി ടെസ്റക് ടെദ്യ്ണ്തഥാണക്.

g ടതരടഞെടുപ്ക് ഡയൂട്ടപി കഴപിഞ്ഞു വീട്ടപിൽ ദ്പഥാകുന്ന ഉദ്േ്യഥാഗസ്ർ ഒരഥാഴ്ചടയങ്പിലും ഗൃഹനപിരീക്ഷണത്തപിൽ       
   കഴപിയകയം വീട്ടപിലുള്ള കുട്ടപികൾ, പ്രഥായമഥായവർ, അസുഖബഥാധപിതർ എന്നപിവദ്രഥാെക് അടുത്ത സമ്പർക്ം   
   വരഥാടത ദ്നഥാക്കുകയം ദ്വണം. നപിരീക്ഷണ കഥാേയളവപിനു ദ്ശഷം വീണ്ടും ടെസ്റപിനക് വപിദ്ധയർ 
   ആവുകയം ദ്വണം.

g ടതരടഞെടുപ്പിനക് ദ്ശഷം ഒരഥാഴ്ചടയങ്പിലും ടതരടഞെടുപ്ക് നെന്ന സ്േങ്ങളപിൽ ആളുകൾ കൂടുന്നതക് 
    ഒഴപിവഥാക്ഥാൻ ശ്രമപിക്കുന്നതക് വേപിയ രീതപിയപിലുള്ള ദ്രഥാഗവ്യഥാപനം ഉണ്ഥാകുന്നതക് ഒഴപിവഥാക്ഥാൻ 
    സഹഥായപിക്കും.

g ആഹക്ളഥാേ പ്രകെനസമയത്തക് ആളുകൾ കൂട്ടം ദ്െരുന്നതപിനു വേപിയ സഥാധ്യത ഉള്ളതപിനഥാൽ അവ 
    ഒഴപിവഥാക്കുന്നതഥായപിരപിക്കും അഭപികഥാമ്യം.

കോവിഡത് ോലതത്
തതരതഞെടുപ്പത് - 

ശ്രദ്ികകേണ്ട ോര്യങ്ങൾ
വ്രീഡികയാ അവതരണം ോണാം

കോവിഡത് 
വിജ്ാനകശഖരം
കലഖനങ്ങൾ, ലഘുകലഖേൾ

വ്രീഡികയാേൾ
എന്നിവയ്കത്

Xmsg-bp-Å X-e-s¡-«nÂ/Nn-{X-¯nÂ sXmSpI 

കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത് 

https://luca.co.in/election-and-covid-video/
https://luca.co.in/election-and-covid-video/
https://luca.co.in/wp-content/uploads/2020/10/CovidPedia-LUCA-KSSP.pdf
https://luca.co.in/wp-content/uploads/2020/10/CovidPedia-LUCA-KSSP.pdf

