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ോണുകളിണ്ടെനിയന്ത്രണങ്ങൾ

ഡി.ഐ.ജി.സനരിണ്ടെത്തിപരിസ ോധിച്ചു:സകോവിഡ്പ്രതിസരോധ
സെൽസനോെത്തിനോയിപ്രതയക

സ

ംഘണ്ടത്തനിസയോഗിച്ചു.

തിരുവനന്തപുരം റൂറൽ സെഖെയിണ്ടെ  കണ്ടെയ്ണ്ടെന്റ്

ോണുകളിണ്ടെ



നിയന്ത്രണങ്ങള്

പരിസ ോധിക്കുകയം

പോറശ്ശോെ



ഡി.ഐ.ജി.

,ണ്ടവള്ളറട

പ്രതിസരോധ നടപടികൾക്കോയി ഡി.വവ.എ

സനരിണ്ടെത്തി

സെഖെകളിൽ

സകോവിഡ്

്.പി റോങ്കിലുള്ള   പ്രസതയക

ംഘണ്ടത്ത നിസയോഗിക്കുകയം ണ്ടെയ്തു.  ഇന്ന് (20/ 08 / 2020 ) രോവിണ്ടെ 10
െണിമുതൽണ്ടനയ്യോറ്റിൻകര

ബ് ഡിവിഷനിണ്ടെപോറശ്ശോെ,ണ്ടനയ്യോറ്റിൻകര

,ബോെരോെപുരംതുടങ്ങിയസെഖെകളിെോണ് ഡി.ഐ.ജി.ശ്രീ.

ഞ്ജയ് കുെോർ

ഗുരുഡിൻ

്

ഐ.പി.എ

ശ്രീ.ബി.അസ ോകൻ

ിണ്ടന്റയം

ഐ.പി.എ

പരിസ ോധനനടത്തി

,
്

ജില്ലോ

സപോെീ

എന്നിവരുണ്ടടയം

സെധോവി

സനതൃതവത്തിൽ

ോഹെരയംവിെയിരുത്തിയത്.

സകോവിഡ് വയോപനം തടയന്നതിനോയി പോറശ്ശോെ സെഖെയിൽ
പ്രതിസരോധപ്രവർത്തനങ്ങളുണ്ടടഏസകോപനത്തിനോയിതിരുവനന്തപുരംറൂറൽ
നോർസക്കോെിക്
ഡി.
ഓഫീ

ണ്ട

ി.ആർ.ബി

ൽ

DySP

DySP

ശ്രീ.ദിനരോജ്

ശ്രീ.വിജുകുെോർ

റന്മോരോയിഡി.ഐ.ജിചുെതെണ്ടെടുത്തി

,ണ്ടവള്ളറട
എന്നിവണ്ടര

സെഖെയിൽ
ണ്ടെഷയൽ

.

ണ്ടനയ്യോറ്റിൻകര

ബ്ഡിവിഷനിൽ

സകോവിഡ്

സരോഗികളുെോയി

മ്പർകത്തിൽ ഏർണ്ടെടുന്നവണ്ടര നിരീക്ഷിക്കുന്നതിനോയി പ്രസതയക

ംഘം

രൂപീകരിക്കോൻനിർസദ ംനൽകുകയംണ്ടെയ്തു.
ണ്ടനയ്യോറ്റിൻകര

ടൗണിണ്ടെ

വയോപോര

സ്ഥോപനങ്ങളിലും

ബോങ്കുകളിലും സനരിെ് പരിസ ോധന നടത്തിയ ഡി.ഐ.ജി 
അകെം,

സകോവിഡ്

സപ്രോസെോസക്കോൾ

ോമൂഹിക

തുടങ്ങിയ

കോരയങ്ങൾ

നടെിെോക്കുന്നതിന്സവെനിർസേ ങ്ങൾനൽകി.


ണ്ടനയ്യോറ്റിൻകരയിൽ വയോപോര പ്രതിനിധികളുെോയി

ണ്ടനയ്യോറ്റിൻകര
ോനിവട

സപോെീ

്

നടെിെോക്കുന്ന

ഹകരിച്ച്
െോസ്കിണ്ടന്റയം

റിണ്ടന്റയം വിതരണവം ഡി.ഐ.ജി നടത്തുകയെോയി.വയോപോര

സ്ഥോപങ്ങളിണ്ടെ

തിരക്ക്

കുറക്കുന്നതിന്

സവെ

ക്രെികരണങ്ങൾ

നടെിെോക്കുവോനംഡി.ഐ.ജിനിർസേ ിച്ചു.
സകോവിഡ് രൂക്ഷെോയ  പോറശ്ശോെ സെഖെയിൽ പരിസ ോധ
നടത്തി

സകോെയ്ന്ണ്ടെന്റ്

സ

ോണുകളിണ്ടെ

ക്രെികരണങ്ങൾ

വിെയിരുത്തി.തുടർന്ന് പോറശ്ശോെ   ഗ്രോെ പഞ്ചോയത്ത്
ഡി.ഐ.ജി.ശ്രീ.
സെധോവി

ന്ദർ ിച്ച്

ഞ്ജയ് കുെോർഗുരുഡിൻഐ.പി.എസംജില്ലോസപോെീ

ശ്രീ.ബി.അസ ോകൻ ഐ.പി.എ

ജനപ്രതിനിധികളുെോയി

ം

് എന്നിവർ

ോരിക്കുകയം

്

പഞ്ചോയത്ത്

ക്രെീകരണങ്ങൾ

വിെയിരുത്തുകയംണ്ടെയ്തു.
ബോെരോെപുരത്ത് രോവിണ്ടെ 12 െണിണ്ടക്കത്തിയ ഡി.ഐ.ജിയം
ംഘവം ഒരു െണിക്കൂറിണ്ടെണ്ടറ ബോെോരെപുരം
പരി

ോെിസഗോത്രണ്ടതരുവിലും

രങ്ങളിലും  പരിസ ോധന നടത്തി. വകത്തറി വസ്ത്രം ണ്ടനയ്യുന്ന

സ്ഥെങ്ങളിണ്ടെത്തി സരക്ഷകള് പോെിക്കണണ്ടെന്നോവ യണ്ടെെ്
ംഭോഷണവം  നടത്തി.
നിന്നവര്ക്കക്കുണ്ടെല്ലോം
നിര്ക്കസേ ങ്ങൾ ന

സരക്ഷ

ൗഹൃദ

പ്രസദ ണ്ടത്ത വയോപോരികള്ക്കും സറോഡിൽ
മു കരുതലുകണ്ടള

കിയോണ് െടങ്ങിയത്. ണ്ടപോെീ

കുറിച്ചുള്ള



കര്ക്ക ന

ിണ്ടന്റ പ്രവര്ക്കത്തനണ്ടത്ത

കുറിച്ച് എണ്ടന്തങ്കിലും പരോതിയസെോ എന്നം നോട്ടുകോസരോട് സെോദിച്ചറിഞ്ഞു.
െോ

ക
് ് ധരിക്കുന്നതിണ്ടനയം

ോനിസറ്റ

സറോഡിൽ നിന്നം ണ്ടെറിയ ക്ലോണ്ട

ര് ഉപസയോഗിക്കുന്നതിണ്ടന കുറിച്ചും
ടുത്തോണ് െടങ്ങിയത്. ഡിഐജി

സരക്ഷണ്ടയകുറിണ്ടച്ചടുത്തസബോധവൽകരണത്തിന് വയോപോരികളുംനോട്ടുകോരും
സപ്രോത്സഹനവംപിന്തുണയംന

കി.ഓണോസഘോഷനോളുകളിൽവകത്തറി

സെഖെയിലുടനീളം പതിവ് സപോണ്ടെ തിരക്ക് വര്ക്കിിക്കുസമ്പോൽ എണ്ടന്തല്ലോം
മു കരുതലുകൽ

വീകരിക്കണണ്ടെന്നം വകത്തറി വയോപോരികസളോടും ണ്ടനയ്ത്ത്

ണ്ടതോഴിെോളികസളോടുംവി ദെോയിപറഞ്ഞോണ്ഡിഐജിെടങ്ങിയത്.


ംഘത്തിൽ

അസ ോകൻ. ബി ഐ.പി.എ
,

ഡി.ഐ.ജിണ്ടക്കോെം

റൂറ



എ
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പി.

് , ഡിവവഎെിെരോയോ പ്രസെോദ് കുെോർ .എ

ോഹിർതുടങ്ങിയവര്ക്കഅനഗെിച്ചു.

ണ്ടനയ്യോറ്റിൻകര

ടൗണിണ്ടെ

വയോപോര

സ്ഥോപനങ്ങളിലും

ബോങ്കുകളിലും സനരിെ് പരിസ ോധന നടത്തിയ ഡി.ഐ.ജി 
അകെം,

സകോവിഡ്

സപ്രോസെോസക്കോൾ

നടെിെോക്കുന്നതിന്സവെനിർസേ ങ്ങൾനൽകി

തുടങ്ങിയ

ോമൂഹിക
കോരയങ്ങൾ

ണ്ടനയ്യോറ്റിൻകര

ടൗണിണ്ടെ

വയോപോര

സ്ഥോപനങ്ങളിലും

ബോങ്കുകളിലും സനരിെ് പരിസ ോധന നടത്തിയ ഡി.ഐ.ജി 
അകെം,

സകോവിഡ്

സപ്രോസെോസക്കോൾ

തുടങ്ങിയ

ോമൂഹിക
കോരയങ്ങൾ

നടെിെോക്കുന്നതിന്സവെനിർസേ ങ്ങൾനൽകി



ണ്ടനയ്യോറ്റിൻകരയിൽ വയോപോര പ്രതിനിധികളുെോയി

ണ്ടനയ്യോറ്റിൻകരസപോെീ

്നടെിെോക്കുന്നെോസ്കിണ്ടന്റയം

വിതരണവംഡി.ഐ.ജിനടത്തുകയെോയി.

ോനിവട

ഹകരിച്ച്
റിണ്ടന്റയം

പോറശ്ശോെ   ഗ്രോെ പഞ്ചോയത്ത്

ന്ദർ ിച്ച് ഡി.ഐ.ജി. ശ്രീ.

ഗുരുഡിൻ ഐ.പി.എസം  ജില്ലോ സപോെീ
ഐ.പി.എ
ം

്

എന്നിവർ

ഞ്ജയ് കുെോർ

് സെധോവി ശ്രീ.ബി.അസ ോകൻ

പഞ്ചോയത്ത്

ജനപ്രതിനിധികളുെോയി

ോരിക്കുകയംക്രെീകരണങ്ങൾവിെയിരുത്തുകയംണ്ടെയ്തു.

ബോെോരെപുരം

ോെിസഗോത്രണ്ടതരുവിലും പരി

രങ്ങളിലും  പരിസ ോധന

നടത്തി. വകത്തറി വസ്ത്രം ണ്ടനയ്യുന്ന സ്ഥെങ്ങളിണ്ടെത്തി സരക്ഷകള്
പോെിക്കണണ്ടെന്നോവ യണ്ടെെ്

ൗഹൃദ

ംഭോഷണവംനടത്തി.

