
పత్రికా పికటన 
 

కయనూలు జిలలా ... ఆదోని షబ్ డివిజన్ లోని  కంట నై్ బ ంట్ జోన్ పహర ంతంలో యయట ంచిన... జిలలా  ఎస్ీ  డాకటర్ పక్కీయీ క్హగినలాె్ల 
ఐమస్ గహయు.  
 

 జిలలా లో కమోనా న అమికటటడంలో అందమ ికాష ఫాగహ ఉంది. 
 కమోనా నిమంతరణకు కంటాక్టట మసీ్వ్ లన కడబందగీహ చషేు నాూం. 
  కమోనా వెయైస్ రఫావిత పహర ంతాలలో ఎకుీఴగహ ట స్టంగ్ లు చభేషు నాూం. 

 

 
 

కయనూలు, బే 28. గుయువహయం ఆదోని టటణంలోని క్ౌడల్ ేట కంట నై్ బ ంట్ జోన్ పహర ంతంలో జిలలా  ఎస్ీ డాకటర్ 
పక్కీయీ క్హగనిలాె్ల ఐమస్ గహయు యయట ంచి మిశీల్లంచాయు.  
 

ఈ షంధయబంగహ మిడిమల తో  జిలలా  ఎస్ీ  గహయు భలటాా డాయు.  
   

కమోనా వెయైస్ ఫాధతిుల షంఖ్య మోజుమోజూకు తగుు భుఖ్ం ట టందనాూయు.  కమోనా క్షేలు గతం మోజులతో పో లీస్ేు  చాలల 
ఴయకు ూమిుగహ తగహు మనాూయు.  రషు తం స్ంగలి్ డిజిట్ లో కమోనా క్షేలు నమోద అఴుతునాూమనాూయు.   

 

హాస్ీటల్ నండి కమోనా వెయైస్ ఫాధతిులు క్ోలుకుని డశి్హార్్ అఴుతునూ వహమి షంఖ్య ఫామీగహ ెమగిిందనాూయు.  
జిలలా లో  మకి్హయుు  స్హా భలో 60 భంది కూడా క్ేస్హమి డశి్హార్్ అమలయయనాూయు.  జిలలా లో నినూట  ఴయకు 673 కమోనా క్షేలు 
నమోద అమలయఴనాూయు. మలక్టటవ్ క్ేషలు 110 భలతరబే ఉనాూమనాూయు.   
 

 కంట నై్ బ ంట్ జోన్ లలో 28 మోజుల పహటు ఏ కీ కమోనా క్షే కూడా నమోద క్హని పహర ంతాలన డీ నోట పె ై
చేశ్హభనాూయు.   జిలలా లో 53 కంట నై్ బ ంట్ జోన్ లు ఉండేఴనాూయు.  డీ నోట పెై చసే్న తమహాత రషు తం 29 కంట నై్ బ ంట్ 
జోన్ లలో(మడె్ జోన్్ )నే ఆమేశన్్ జయుగుతునాూమనాూయు.   

 



ఆదోని టటణంలో కమోనా క్షేలు ఇటఴీల యెగడం ఴలన రతయేక దాషట  స్హమించాభనాూయు. భుంఫ ై, తమిళనాడు - 
క్ోమంబీడు , పొ యుగు మహష్టహట ా ల నండి ఴలష క్హమిికులు మహఴడం ఴలన క్ోస్గి, ఆలూయు, ఆషీమి, ఆదోని పహర ంతాలలో కమోనా 
క్ేషలు ెమగిహమనాూయు. ఇంతకు భుంద ఆదోని షబ్ డవిిజన్ గీీన్ జోన్ గహ ఉండేదనాూయు.  

 

మెడ్ జోన్ పహర ంతాలలో ఏటుఴంట  కదల్లకలు లేకుండా  డోరన్ క్ెబ మహలతో నిఘల యయవకే్షణ చేషు నాూభనాూయు. కమోనా 
నిమంతరణకు కంటాక్టట ల మసీ్వ్ లన  కడబందగీహ చషేు నాూభనాూయు.  

 

 మడె్ జోన్ పహర ంతాలలో 35 వలే ెగైహ ట స్టంగ్ లు చేభంచాభనాూయు. ఆదోనిటటణంలో 21 కమోనా క్షేలు, గహీ మీణ 
పహర ంతాలలో 10 క్షేలు మలక్టటవ్ లో ఉనాూమనాూయు. ఆదోని షబ్ డివిజన్ లో  11 కంట నై్ బ ంట్ జోన్ లు ఉనాూమనాూయు.   

 

జిలలా  వహయు ంగహ లలక్ట డౌన్ 4 క్ొనస్హగుతుందనాూయు. రబుతాం జామ ీచేస్న నిఫంధనలకు బేయకు కంట ైన్ బ ంట్ జోన్ 
లు తీ మిగతా పహర ంతాలలో ష్టహులు ఒనె్ చేస్ ేవిధంగహ చయయలు చేటాట యనాూయు.   బ డికల్, ఫహయిస్ స్ౌకయయం అనిూ చోటా 
ఉందనాూయు.  

 

 జిలలా లో లలక్ట డౌన్ ఉలాంఘన క్టీంద 13 వేల వహసనాలన  స్జ్ చసే్ేు   ఆ వహసనాలన అనిూంట ని మలీ్లజ్ 
చేశ్హభనాూయు. క్ఴేలం 500 ఴయకు వహసనాలు భలతరబే ంెడింగ్ లో ఉనాూమనాూయు.  వహసనాలన 100 యన. జమభిలనాతో 
విడుదల చేషు నాూభనాూయు.  

 

కయనూలు, నందాయల లో కమోనా క్షేలు ూమిుగహ తగుు  భుఖ్ం టాట మనాూయు. కమోనా క్షేలు యెుగుతునూ 
నేథయంలో జిలలా  పో లీష మంతరా ంగం ఆదోని షబ్ డివిజన్ ెై  రతేయక దాషట  స్హమించిందనాూయు.  

 

అనంతయం జిలలా  ఎస్ీ గహయు ఆదోని పో లీష అతిథి గాసం చయేుకుని ఆదోని డిఎస్ీ , ఆదోని టటణ స్ఐలతో జిలలా  ఎస్ీ  
గహయు షభలవేవం నియాహ ంచాయు. 

 

కమోనా వెైయస్ నిమంతరణ చయయలెై కడబందీ చయయలు చేటాట లని తగు షఽచనలు , ఆదశే్హలన జామ ీచశే్హయు.  
 

  జిలలా  ఎస్ీ  గహమ ివెంట ఆదోని డఎిస్ీ  శీీ మహభకాశణ స్ఐలు శీీ యభణ, శీీ  లక్షిభమయ, శీీ చందరశ్ేఖ్ర్ ,  శీీనివహష 
నామక్ట  ఉనాూయు. 
 

    జిలలా  పో లీష క్హమహయలమం నండి జామీ చమేడబ ైనది. 


