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ெசன்ைன  ெப�நகர காவல் ஆைணயாளர ் அ�வலகத்�ல் ��தாக  அைமக்கப்பட�்ள்ள

 �ரவ  �த்�கரிப்பான் தயாரிக்�ம்  இயந்�ரத்�ன் பயன்பாடை்ட   காவல் ஆைணயாளர்

 �வக்� ைவத்தார.்
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ெசன்ைன ெப�நகரக காவல் ஆைணயாளர ்அவரக்ள்,  ெசன்ைன ெப�நகரில் பணி�ரி�ம்

காவல் ஆளிநரக்�க்� ெகாேரானா ெதாற்� பரவாமல் த�க்க  பல்ேவ�  

�ன்ெனசச்ரிக்ைக நடவ�க்ைககைள எ�த்� வ��றார.் இதன் ஒ� ப��யாக ெசன்ைன

ெப�நகர காவல் ஆைணயாளர ்அ�வலகத்�ல், Tianno Water Sanitization நி�வனத்தால்

Chloro-Sanitizer �ரவ �த்�கரிப்பான் தயாரிக்�ம் இயந்�ரம் ெபா�த்தப்பட�்ள்ள�. உப்�

கலந்த தண்ணீரில் �ன்சாரம் பாய்சச்ப்பட�் �ரவ �த்�கரிப்பான்  தயாரிக்கப்ப��ற�.

 இந்த இயந்�ரத்�ல் 25 �டட்ர ்தண்ணீர ்மற்�ம் உண�ற்� பயன்ப�த்தப்ப�ம் 750

�ராம் உப்� ேசரத்்� 8 மணி ேநரத்�ல் 25 �டட்ர ்�ரவ �த்�கரிப்பான்

தயாரிக்கப்ப��ற�. 25 �டட்ர ்�ரவ �த்�கரிப்பானில் 2 ஆ�ரம்  �டட்ர ்தண்ணீ

 ேசரத்்�  அதைன  ெகாேரானா  ��� நா�னியாக  பயன்ப�த்தலாம்.

இன்� (10.04.2020) காைல ெசன்ைன ெப�நகர காவல் ஆைணயாளர ் 

��.அ.கா.��வநாதன்,  இ.கா.ப., அவரக்ள்  �ரவ  �த்�கரிப்பான் இயந்�ரத்�ன்

பயன்பாடை்ட  �வக்� ைவத்தார.்       இந்நிகழ்ச�்�ல், ெசன்ைன ெப�நகர காவல்

��தல் ஆைணயாளர ்��.எச.்எம்.ெஜயராம், இ.கா.ப., (தைலைம�டம்), இைண

ஆைணயாளர ்��.ஏ.�.பா�, இ.கா.ப, (தைலைம�டம்) மற்�ம் �ண்ண��ப்�ரி�

�ைண ஆைணயாளரக்ள் ��.��நா�க்கர�, இ.கா.ப, ��.�தாகர ்மற்�ம் காவல்

ஆளிநரக்ள் கலந்� ெகாண்டனர.்

CLICK HERE TO SEE MORE    (AK VISHVANATHAN IPS )

https://www.kavalarvoice.in/post/AK%20Vishvanathan%20IPS
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Vijay Makkal Iyakkam (https://www.kavalarvoice.in/tag/vijay-makkal-iyakkam)

February Edition (https://www.kavalarvoice.in/tag/february-edition)

Madurai duplicate police (https://www.kavalarvoice.in/tag/madurai-duplicate-police)

71 th Republic Day (https://www.kavalarvoice.in/tag/71-th-republic-day)

Adgp Jayanth Murali IPS (https://www.kavalarvoice.in/tag/adgp-jayanth-murali-ips)

Kavalarvoice Free subscription (https://www.kavalarvoice.in/tag/kavalarvoice-free-subscription)

Madurai Central Prison (https://www.kavalarvoice.in/tag/madurai-central-prison)

Nellai City Police Commissioner Deepak Tamor IPS (https://www.kavalarvoice.in/tag/nellai-city-police-

commissioner-deepak-tamor-ips)

Inspectors found of illegal activities wait listed (https://www.kavalarvoice.in/tag/inspectors-found-of-

illegal-activities-wait-listed)

Address: 

JPR Media 

Padhmavati Nivas, 2nd Floor, 

Thyagaraya Nagar,

Chennai-600 017.

Web : www.kavalarvoice.in 

Phone : +91 73737 27219 

Cell : +91 98421 23451, +91 73737 27219 

Email : kavalarvoice@gmail.com
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