
త్రిక ికటన 

కయౄూలు జిలలా   

ఫలకన్ , హాక్ వహనాలతో  డ్రిన్ కెమెరల ద్ాీర రెడ్ జోన్ పిాంతాల రిసిత్రని రిశీలన ఙేసన ..... కైాంద్ి 

ఫిాంద్ాం సబయులు డ్ా.భధఽమిత ద్ాఫే, పరి పెసర్ సాంజయ్ కుభలర్ సధాఖలన్, కోవిడ్ సెెషల్ ఆపసర్ 

అజయ్ జెైన్, జిలలా  కలెకటర్ జి.వీయపాండ్ిమన్,  జిలలా  ఎసె డ్ాకటర్ పకకకయె కగినెలా్ల ఐమస్ గయు. 

   
 

 రెడ్ జోన్ పిాంతాలలో సాంకైత్రక రిజఞా నాంతో ితేుక నిఘల . 

 4 డ్రిన్ కెమెరల నితీయునఽ...  ఫలకన్, హాక్  వహనాం నఽాండ్ే యువేక్షణ (భలనిటరిాంగ్ )ఙేసన 

కైాంద్ిాం ఫిాంద్ాం సబయులు. 

 సాంకైత్రక రిజఞా నాంతో లలక్ డ్ౌన్ నిఫాంధనలు ఉలాాంఘ ాంఙే వరిెై చటటయమెైన చయులు తీసఽకుాంట ాం. 

కయౄూలు, మే 11. జిలలా  పో లీసఽ మాంతాిాంగాం కరోనా కటటడ్ికి ఫ గ ని ఙేసోత ాంద్ని కోవిడ్ -19 

కైాంద్ిఫిాంద్ాం సబయులు, ఆల్లాండ్ిమల ఇన్ సటటృుట్ ఆఫ్ హెైజీన్ అాండ్ బాక్ హెల్త  డ్ ైరెకటర్ డ్ా.భధఽమిత 

ద్ాఫే, పరి పెసర్ డ్ాకటర్ సాంజయ్ కుభలర్ సధఽఖలన్ లు సో భవయాం కయౄూలు నగయాంలోని కొతతేట, పతఫసత  

- కొాండ్ారెడ్ిి  ఫయయుజు పిాంతాలనఽ  డ్రిన్ కెమెర ద్ాీర రిశీలన ఙేశయు.  

లలక్ డ్ౌన్ నఽ కడ్బాంద్ీగ అభలు ఙేసేాంద్ఽకు తీసఽకునూ చయుల గయరిాంచి జిలలా  ఎసె గరిని అడ్ిగి 

త లుసఽకునాూయు.   

కైాంద్ి ఫిాంద్ాం సబయులతో  కోవిడ్ సెెషల్ ఆపసర్ అజయ్ జెైన్,  జిలలా  కలెకటర్ జి.వీయపాండ్ిమన్,  జిలలా  

ఎసె డ్ాకటర్ పకకకయె కగినెలా్ల ఐమస్ గయు, జెస ఖలజఞ మోహ ద్దిన్, అడ్ిషనల్ ఎసె అడ్ిిన్ గౌతమిసల్ల 

ఐమస్ గయు, భయనిసల్ కమిషనర్ శీీ ఫ లజీ ఉనాూయు.   

రెడ్ జోన్ పిాంతాలెై తిేుక ద్ిషట  సరిాంఙాలని త ల్లపయు. ఫలకన్, హాక్ వహనాలలోకి వెళ్ళి కరోనా 

కటటడ్ిటికి తీసఽకుాంటునూ సాంకైత్రకటెకూలజి  గయరిాంచి  జిలలా  ఎసె గరిని అడ్ిగి  త లుసఽకునాూయు.  

  డ్రిన్ కెమెర ద్ాీర కయౄూలు టటణాంలో ఏరెటు ఙేసన ఫ రికైడ్ెా , పో లీసఽ, భయనిిల్ , వెదై్ు 

ఫిాంద్ాల విధఽలు,  ిధాన భలరా లనఽ కడ్ా రిశీల్లాంఙాయు.  

రెడ్ జోన్ పిాంతాలలో ఎకకడ్ ైనా జనాం గయమిగూడ్ి లలక్ డ్ౌన్ నిఫాంధనలు ఉలాాంఘ ాంచినటుా  కనిసేత   

వరిని సాంకైత్రకతతో లెైవ్  భలనిటరిాంగ్  ఙేస డ్రిన్ కెమెర కు ఉాండ్ే మెగ సెకర్ ( బాక్ అడ్ిసాంగ్ ససటమ్) 



ద్ాీర హెచచరిసాత , చటట  యమెైన చయులు తీసఽకుాంట భని జిలలా  ఎసె డ్ాకటర్ పకకకయె కగినెలా్ల ఐమస్ 

గయు త ల్లపయు.  

రోడా్ెై అనవసయాంగ త్రరిగై  ద్దీచకవీహనాలనఽ, కయాలో త్రరిగై వుకుత లనఽ డ్రిన్  కెమెర ద్ాీర నిఘల 

ెటిట  వహనాలనఽ సజ్  ఙసేత భని జిలలా  ఎసె గయు త ల్లపయు. 

ఈ కయుకభీాంలో  కయౄూలు టటణ డ్ిఎసె శీీ ఫ ఫ  పకిద్ీిన్ ,  కయౄూలు రెాండ్వ టటణ సఐ శీ ీ

భహేశ్ీయరెడ్ిి , ఈ కప్సి ఇాంఙార్చ రఘవరెడ్ిి , ఈ - కప్సి సఫబాంద్ద ఉనాూయు. 

  జిలలా  పో లీసఽకరులమాం నఽాండ్ి జఞరీ ఙేమడ్మెైనద్ద. 

 

 

 

 


