പത്രക്കുറിപ്പ് രിരുവനന്തപുരം റൂറൽ 17.08.20
ക

ോവിഡ് ത്പരികരോധത്തിന് ജനജോത്രര സമിരി രൂപീ

രണം

ആരംഭിച്ചു
തിരുവനന്തപുരം
ലെയർമോൻമോരും,

റൂറൽ

പപോലീസ്

പഞ്ചോയത്ത്

ജില്ലയിലല

ലരപസിഡന്റുമോരും,

മുൻസിപ്പൽ

ജില്ലോ

പപോലീസ്

പമധോവി, ജില്ലോ പഞ്ചോയത്ത് രപസിഡന്റിന്ലറ പനതൃതവത്തിൽ നോലള (18.08.20)
രോവിലല

11

മണിക്ക്

വിഡിപയോപഔോൺലെലറൻസ്

നടത്തി

പഔോവിഡ്

രപതിപരോധനടപടിഔലള ഔുറിച്ച് ആശയവിനിമയം നടത്തുന്നു. പേവസവo,
ടൂറിസം, സഹഔരണവഔുപ്പ് മരന്തി രശീ ഔടഔംപള്ളി സുപരരരൻ, പോർലലമൻറ്
അംഖം രശീ ശശിതരൂർ, തിരുവനന്തപുരം പറഞ്ച് ഡി ഐ ജി രശീ ലഔ. സഞ്ജയ്
ഔുമോർ ഖുരുഡിൻ ഐ പി എസ്സ്, ജില്ലോ പപോലീസ് പമധോവി രശീ. ബി
ട , ജില്ലോ ലമഡിക്കൽ ഒെിസർ
അപശോഔൻ ഐ പി എസ്സ്, ജില്ലോ ഔളക്ർ
തുടങ്ങയവർ െർച്ചയിൽ പലെടുക്കുന്നു. ജില്ലയിലല പഔോവിഡ്
ബോധിത
പമകലഔലള
ഔലെത്തി
മമപരഔോ
ഔെയ്നലമന്റ്
പസോണുഔൾ
രൂപീഔരിക്കുഔയും, ലപോതുജനങ്ങൾഔ് അസൗഔരയം ഇല്ലോത്ത രീതിയിൽ
തപേശസവയഭരണസ്ഥോപന

രപതിനിധിഔൾ,

രപോപേശിഔ

രപതിനിധിഔൾ,

ലറസിഡന്റസ
് ് അപസോസിപയഷനുഔൾ, എൻ.ജി.ഒ എന്നിവലര ഉൾലപ്പടുത്തി
ഔ്പളോസ്് ഡ രഖൂപ്പ് രൂപീഔരിഔരിച്ച് അതിലൂലട ലപോതുജനങ്ങൾക്ക് എല്ലോവിധ
സൗഔരയങ്ങളും അവശയ സോധനങ്ങളുലട ലഭയതയും ഉറപ്പുവരുത്തി പഔോവിഡ്
പരോഖത്തിന്ലറ സോമൂഹിഔ വയോപനം പൂർണമോയും തടയുന്നതിന് നടപടിഔൾ
സവീഔരിച്ചു വരുന്നു. അപതോലടോപ്പം തലന്ന ഒപരോ പസോൺ അതിർത്തിയിലും
ലപോതുജനങ്ങൾക്ക് രപയോസരഹിതമോയി അവശയസോധനങ്ങൾ ലഭയമോക്കോൻ
പവെി മോർക്കറ്റ് മോപനജ്മന്റ് ഔമ്മിറ്റിഔളും അവലര സഹോയിക്കോൻ മോർക്കറ്റ്
എൻപെോഴ്സ്ലമന്റ്

ഔമ്മിറ്റിഔളും

രൂപീഔരിക്കുവോൻ

നടപടിഔൾ

ആരംഭിച്ചു. ഒപരോ സ്ഥലലത്തയും രപോപേശിഔ രപോധോനയം മനസിലോക്കി
മോർക്കറ്റ് ഔമ്മറ്റിഔൾ മോർക്കറ്റ് രപവർത്തനം രഔമീഔരിക്കുന്നതോണ്. പഔോവിഡ്
ട
സുരക്ഷോമോനേണ്ഡങ്ങൾ ഉറപ്പുവരുത്തോൻ അതോത് സ്ഥലലത്ത ഇൻലപക്ർ
എസ്.എെ്.ഒ മോരുലട പനതൃതവത്തിൽ ഔമ്മിറ്റിഔൾ രൂപീഔരിച്ചിട്ടുെ്.
വിദ്യോർത്ഥി

ളുടെ സഹ

രണകത്തോടെയും ക

ോവിഡ്

ത്പരികരോധം
തിരുവനന്തപുരം

റൂറൽ

ജില്ലയിലല

സ്ൂക ൾ

വിേയോർത്ഥിഔലള

പലെടുപ്പിച്ചു ലഔോെ് "I AM COVID WARRIER" എന്ന വിഷയത്തിൽ രു
ഒൺമലൻ ഉപനയോസ രെന മൽത്സരം ഇന്ന് (17.08.20) നടത്തുഔയുെോയി.
ട
ആയതിന്ലറ ഓപേയോഖിഔ ഉൽഗോടനം േക്ഷിണപമകലോ ഇൻസ്ലപക്ർ
ജനറൽ

രശീമതി

ഒൺമലനോയി

ഹർഷിത
മംഖലോപുരം

അട്ടല്ലൂരി

ഐ

ബ്ലൂമൗെ്

പി
എസ്സ്
അവർഔൾ
സ്ൂക ളിൽ
പനർവഹിച്ചു.

തിരുവനന്തപുരം പറഞ്ച് ഡി ഐ ജി രശീ ലഔ. സഞ്ജയ് ഔുമോർ ഖുരുഡിൻ ഐ
പി എസ്സ്, ജില്ലോ പപോലീസ് പമധോവി രശീ. ബി അപശോഔൻ ഐ പി എസ്സ്

എന്നിവർ

വിേയോർത്ഥിഔളുമോയി ആശയവിനിമയം നടത്തി. ഇതിന്ലറ
ഭോഖമോയി ജില്ലയിലല 260 സ്ൂക ളുഔളിലല ന്നോം ക്ലോസ് മുതൽ 10 ആം
ക്ലോസ്സുവലരയുള്ള

ഔുട്ടിഔലള

പലെടുപ്പിച്ചു

തങ്ങളുലട ഔുടുംബോംഖങ്ങലള പഔോവിഡ്

ഇക്കഴിഞ്ഞ

ഔോലങ്ങളിൽ

നിന്നും രക്ഷിക്കുന്നതിന് പവെി

എലന്തോലക്ക രപവർത്തനം നടത്തിലയന്നും വരും േിവസങ്ങളിൽ എലന്തോലക്ക
രപവർത്തനങ്ങൾ നടത്തോം എന്ന വിഷയലത്ത ഔുറിച്ച് ഉപനയോസ രെന
സെടിപ്പിച്ചത്. ഏറ്റവും നല്ല ഉപനയോസ രെന നടത്തിയ ഔുട്ടിഔൾക്ക് ജില്ലോ
പപോലീസ് പമധോവി സർട്ടിെിക്കറ്റുഔൾ വിതരണം ലെയ്യുന്നതോയിരിക്കും.
പപോലീസ് ലടലിഔമ്മയൂണിപക്കഷൻ തിരുവനന്തപുരം റൂറൽ യൂണിറ്റിന്ലറ
സോപെതിഔ സഹോയപത്തോലടയോണ് ഈ പരപോരഖോം സംഗടിപ്പിച്ചത്.

നിയമ ലംഘ

ർടക്കരിടര

ർശന നെപെി

ൾ

ട
തിരുവനന്തപുരം പറഞ്ച് ലഡപയൂട്ടി ഇൻസ്ലപക്ർ
ജനറൽ രശീ. ലഔ.
സഞ്ജയ്

ഔുമോർ

ഖുരുഡിൻ

ഐ

പി

എസ്സിൻലറ

പമൽപനോട്ടത്തിൽ

തിരുവനന്തപുരം റൂറൽ ജില്ലോ പപോലീസ് പമധോവി രശീ. ബി അപശോഔൻ ഐ
പി എസ്സിന്ലറ പനതൃതവത്തിൽ തിരുവനന്തപുരം റൂറൽ പപോലീസ് ജില്ലയിൽ
ഔഴിഞ്ഞ

േിവസമോയി
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രപവർത്തനങ്ങളുലട

നടത്തിവരുന്ന

ഭോഖമോയി

പഔോവിഡ്

ജില്ലയിൽ

ഔർശന

-19

നിർമോർജ്ജന

പരിപശോധനഔളും

നിയരന്തണങ്ങളുമോണ് ഏർലപ്പടുത്തിവരുന്നത്. പരിപശോധനഔളുലട ഭോഖമോയി
ജില്ലയിൽ

പലോക്ക്

ലഡൗൺ

നിയമലംഗനങ്ങൾലക്കതിലര

പഔരള

എപ്പിലഡമിഔ് ഡിസീസ് ഒർഡിനൻസ് 2020 രപഔോരം 7753 മരഔം പഔസുഔൾ
രജിസ്റ്റർലെയത്
നിയമലംഗനം
ലെയ്തിട്ടുള്ളതോണ്.
സോമൂഹിഔ
പപർലക്കതിലരയും

നടത്തിയ
അഔലം

ലപോതുഇടങ്ങളിൽ

പപലര

5785

അറസ്റ്റ്

പോലിക്കോതിരുന്ന

3077

മോസ്് ക

ധരിക്കോലത ഔെ 8055
പപർലക്കതിലരയും ലപറ്റി പഔസുഔൾ െോർജ് ലെയ്തിട്ടുള്ളതോണ്. അനോവശയ
യോരതഔൾ നടത്തിയ 478 വോഹനങ്ങൾ പിടിലച്ചടുത്തിട്ടുള്ളതോണ്.
പഔോവിഡ്-19
പപോസിറ്റീവ്

നിർമോർജനരപവർത്തനങ്ങളുലട ഭോഖമോയി പഔോവിഡ്

ആഔുന്ന

പശകരിക്കുന്നതിനോയി
പസ്റ്റഷനുഔളിലും
നടത്തുഔയും,

ആളുഔളുലട

മസബർ

രപപതയഔം
സമ്പർക്ക

ലസല്ലിന്ലറ

ടീമുഔൾ

സമ്പർക്ക

സഹോയപത്തോലട

രൂപീഔരിച്ചു

പട്ടിഔയിൽ

വിവരങ്ങൾ

വിവര

എല്ലോ

പശകരണം

ഉൾലപട്ടിട്ടുള്ളവലരയും

വിപേശത്തുനിന്നും മറ്റു സംസ്ഥോനങ്ങളിൽനിന്നും വരുന്നവലരയും രപപതയഔ
നിരീക്ഷിക്കുന്നതിനോയി
സരർശിക്കുഔയും

സംഗങ്ങളോയി

ലഔോറമെയ്ൻ

തിരിഞ്ഞു

ഉറപ്പുവരുത്തുഔയും

വീടുഔൾ
ലെയ്യുന്നു.

ലഔോറമെയ്ൻ പരപോപട്ടോപഔോൾ ലംഗനങ്ങൾ നടക്കോതിരിക്കോൻ ഡി. മവ.
എസ്സ്.

പി.

രശീ എ രപപമോേ് ഔുമോറിന്ലറ പനതൃതവത്തിൽ 24 മണിഔൂറും

രപവർത്തിക്കുന്ന ഔൺപരടോൾ റൂം മസബർലസല്ലിന്ലറ സഹോയപത്തോലട
ജില്ലോ ആസ്ഥോനത്തു രപവർത്തിച്ചുവരുന്നു.

