சென்ன சநட்ரபோ

இபனில் குளிர்ெோதப் சட்டிகளில்

100 ெதவத
ீ ோதுகோப்புடன்

னணிக்க எடுக்கப்ட்டுள்ள சகோரபோோ தடுப்பு டவடிக்னககள்
க ொரொனொ பலலய க ொடர்ந்து

ற் ொயி ொ

கட்ரொ இில் ரெலல ள் கெப்டம்பர்
பணி ரின் பொது ொப்லப

நிறுத் ி லலக் ப்பட்டிருந்

7ஆம் ர

ருத் ில் க ொண்டு

கென்லன

ி மு ல் க ொடங்கு ின்மன.

ீ ழ்க் ொணும் பொது ொப்பு நடலடிக்ல

லர

கென்லன கட்ரொ இில் நிறுலனம் கெய்துள்ரது.



கென்லன

கட்ரொ

க ொரொனொ பலலய



இில்
டுக்

க ொரொனொ பலலய

இில்

நிலயங் ரிலும்

100% பொது ொப்பு உறு ி கெய்ப்பட்டுள்ரது.

லிர்க்கும் லி த் ில் அலனத்து சுங் லறிப்பொல
0

நிலயங் ரிலும்

கபட்டி ரிலும்

0

24 C மு ல் 30 C

அரலில்

ட்பகலட்ப சூறலும்

இில்

40 மு ல்

70 ெ ல ீ ம் லலியொன ஈப்ப ம் ட்டுர பொரிக் ப்படும்.


த் ி லட்டு
ீ
லெ ி ற்றும் ந ர்ப்பும லரர்ச்ெி அலச்ெ த் ின் லறி ொட்டு யின்
படி

இில்கபட்டி ரில்

பொரிக் ப்படும். அர

ட்பகலட்ப நிலய

250C மு ல் 270C லல ட்டுர

ரபொன்று தூய்லொன

ொற்று

100% உட்கெலுத் ப்பட்டு

தூய்ல பொரிக் ப்படு ிமது.



இில் ள்

ற்றும்

சு ொ ொொன
ொற்று

இில்

ொற்லம

நிலயங் ரின்

பொரிக் வும்

சுறற்ெிமுலமில்

ினந்ர ொறும்

கெலுத் ப்படு ிமது.

உட்புமம்

எப்கபொழுதும்

4 டங்கு தூய்லொ

த் ி

(CPWD) ற்றும் இந் ி குரிர்ெொ ன ெங் ம் (ISHARE)

கபொதுப்பணித்துலம

லறி ொட்டு யின்படி

ொற்று சுத் ி ரிப்புப் பணி ள் ரற்க ொள்ரப்படு ின்மன.



ொற்று இண்டு படிநிலய ரில் சுத் ி ரிக் ப்பட்டு உட்கெலுத் ப்படு ிமது. மு ல்
நிலயில்

10 லக்ொன் அரலிலும் இண்டொலது நிலயில் 5 லக்ொன்

நிலயிலும் ி



ரலும்

தணுக் ொ

கூடு யொ

ொர்பன்

தூய்லப்பணி ரற்க ொள்ரப்படு ிமது.
லட

ஆக்லைட்

அரவும்

400 மு ல் 500 PPM

அரலில் இில் நிலயங் ளுக்குள் பொரிக் ப்படு ிமது.



ொற்று கெல்லும் பொல

ரில்

Ultra Violet

ிர் ள் கெலுத் ப்பட்டு தண்ணி

ிருி ள் கூட அறிக் ப்பட்டு தூய்ல உறு ி கெய்ப்படு ிமது.



ொற்று

ற்றும்

குரிர்ெொ ன

ருலி ள்

இில்

ரெலலக்கு

முன்பொ ரல இக் ப்பட்டு இில் ரெலல ள் முடிந்

2 ணி ரநம்

2 ணிரநம்

றித்ர

அலணக் ப்படு ின்மன.



ொற்று லடிப்பொன் ள் ற்றும் குரிர்ெொ னப் கபட்டி சுருள் ள் லொம் ஒருமுலம
ெ லீ

ரெொடிம்

லைரபொகுரரொலட்

தூய்லப்படுத் ப்படுல ொல் எல்யொலி

ிலம்

1

க ொண்டு

தண் ிருி ளும் அறிக் ப்படு ின்மன.



இர

ரபொன்று

நொட் ளுக்கு
க ொண்டு

ொற்று

ெீ ர்படுத்தும்

ஒருமுலம

1

ெ லீ

ருலி ளும்
ரெொடிம்

தூய்லப்படுத் ப்படுல ொல்

குரிர்ெொ ன

லலய ளும்

லைரபொகுரரொலட்

எல்யொலி

7

ிலம்

தண் ிருி ளும்

அறிக் ப்படு ின்மன.



கட்ரொ இியின் சுங் ப்பொல
க ொண்டு

ொற்று

அ ற்மப்படு ின்மன.

ள் அலனத்தும் ெக் ிலொய்ந்

கெலுத் ப்படு ின்மன.இ னொல்

ின்லிெிமி ள்

தண்ணிிரி ள்

கூட

